दिु षत वा सङक्रिमत त वबाट
शु धतातफर्

९

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ८, दािनएल २:३८, उत्पि

११:४, लेबी

१६ र िहॄू ९:२३-२८।

यस अध्यायको मूल सार पद: “अिन उहाँले मलाई भ भ
ु यो “दुई हजार ितनसय

िदनह पिछ

पान्तिरत)।

पिवऽ

मिन्दरको

शु ीकरण

गिरनेछ"

(दािनएल

८:१४

अगमवक्ता दािनएललाई ई.पू. ५४८ वा ५४७मा िदएको ःवप्नदशर्न

दािनएल ८ अध्यायमा लेिखएको छ। उक्त ःवप्नदशर्नले दािनएल ७मा

उल्लेख गरे को न्यायीक अदालतको बारे मा अत्यन्तै मह व र ःप ताका साथ
व्याख्या गरे को छ। दािनएलको दािनएल २ र ७का ःवप्नदशर्नह मा
बेिबलोनलाई उल्लेख गरे को िथयो भने दािनएल ८मा िमडपिसर्याको राज्यलाई

उल्लेख गरे र यसको थालनी हुन्छ िकनभने त्यस समय बेिबलोनको पतन हुँदै

र पिसर्याको शिक्तले अक िवँव साॆाज्य हात पाद िथयो। दािनएल ८को
ःवप्नदशर्न दािनएल ७सँग िमल्दोजुल्दो छ। लवज वा भाषा र िचन्ह तथा

ूतीकह

दािनएल

८मा

पिरवतर्न

भएको

छ।

िकनभने

दािनएल

८ले

ूायिँचतको िदनमा गिरने ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको सफाइ वा शु ीकरणसँग
ःप

पमा केिन्िभूत गरे को छ। यसरी दािनएल ८को िवशेषता नै ःवगर्मा

ँ
रहे को पिवऽ मिन्दरमा हुने कायर्लाई औल्याउनु
हो। दािनएल ७मा दािनएलले
ःवगर्मा बसेको अदालत र मािनसको पुऽले राज्यलाई सम्हाल्न िदएको

ँय

दे खाइएको िथयो भने दािनएल ८मा ःवगर्को मिन्दरलाई शु ीकरण गिरएको

दे खाइएको छ। त्यसकारण जुन पले ती दुई अध्यायह

एक आपसमा

गाँिसएर लेिखएको िथयो त्यसलाई अथर्पूणर् मा ुपछर्। दािनएल ८मा दे खाइएको
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ःवगर्को

पिवऽ

अदालतको

मिन्दरको

शु ीकरणको

ँयसँग सम्बिन्धत भएको िथयो।

ँय

दािनएल

७मा

दे खाइएको

१. भडा र बाभा

दािनयलले दािनएल ८मा आफूले फेिर दे खेको ःवप्नदशर्न लेखेका

ँ त्यो दशर्नको के
छन्। त्यो दशर्न केको बारे मा छ र दािनएल २ र ७सग
समानता छ? हेनह
र्ु ोस् दािनएल ८ "१ अिघल्लो दशर्न मलाई दे खा परे पिछ,

राजा बेलसजरको राज्यकालको तेॐो वषर्मा म, दािनएलले एउटा अक दशर्न

दे ख। २ मेरो दशर्नमा मैले आफैलाई एलाम ूदे शको शूशनको िकल्लामा दे ख;

ँ ३ मैले हेर, र मेरो सामु नहरको
दशर्नमा म ऊलै नहरको छे उमा िथए।
छे उमा उिभरहेको दुई सीङ भएको एउटा भेड़ा िथयो, र ती सीङह

लामा

िथए। तीमध्ये एउटा अक भन्दा लामो िथयो, तर त्यो पिछ उॆेको िथयो। ४
त्यो भेड़ाले पिँचम र उ र र दिक्षणितर हािनरहेको मैले हेर। त्यसको िव

मा

कोही पिन खड़ा हुन सकेन र कसैले पिन त्यसको शिक्तबाट छु टाउन सकेन।
त्यसले जे इच्छा लाग्यो, त्यही गर्यो र महान् बन्यो। ५ जसै मैले यसबारे

ँ ाह का बीचमा एउटा िवशेष सीङ भएको एउटा
िवचार गदिथए,ँ अचानक आख

बोका जिमनलाई नछोईकन पूरा पृथ्वीलाई पार गद पिँचमबाट आयो। ६ मैले

दे खेको नहरको छे उमा खड़ा भएको दुई सीडे भेड़ाितर त्यो आयो र ठू लो झ कले

त्यसलाई हान्यो। ७ रीसले चूर भई त्यसले भेड़ालाई आबमण गरी हानेर
त्यसका दुई वटै सीङ भाँिचिदएको मैले देख। त्यसको िव

खड़ा हुन त्यो

भेड़ा शिक्तहीन िथयो। त्यस बोकाले त्यसलाई जिमनमा पछािरिदयो र त्यसमािथ

टे क्यो, र त्यसको शिक्तबाट भेड़ालाई छु टाउन कसैले पिन सकेन। ८ त्यो

बोका अित ठू लो भयो, तर त्यसका शिक्तको चरम सीमामा त्यसको िवशाल

सीङ भाँिचयो र त्यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर् िवशेष सीङह
९ ितनीह मध्येबाट अक

एउटा सीङ आयो,

जो सानोबाट सु

उॆे।

भयो तर

दिक्षणितर र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै ब दै गयो। १० ःवगर्का

सेनाह सम्म नपुगञ्ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही ताराका दललाई तल

पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले आफैलाई राजकुमार
जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान खोःयो, र उहाँको

पिवऽःथान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र

दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल भयो,

र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो। १३ त्यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले बोलेको
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सुन, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, 'यो दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला'
अथार्त,् दै िनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र पिवऽःथान र सेनालाई खु ाले

कुिल्चनेसम्बन्धी दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला? ' १४ उनले मलाई भने,

'दुई हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण

हुनछ
े ।' १५ जसै म, दािनएल, दशर्न हेदिथए ँ र त्यो बुझ्न कोिशश गदिथए,ँ
मािनसको

पमा एक जना मेरो सामु उिभए। १६ अिन मैले ऊलैबाट यसो

भनेर बोलाएको मािनसको ःवर सुन, 'हे गिॄएल, यस मािनसलाई दशर्नको अथर्

बताइदे ऊ।' १७ जसै ितनी म उिभएको ठाउँ निजक आए, म डरले भयभीत
भएर लम्पसार पर। ितनले मलाई भने, 'हे मािनसको पुऽ, यो बुझ िक दशर्नले

ँ बोल्दै गदार्, मेरो अनुहार
अन्तको समयलाई स त
े गदर्छ।' १८ ितनले मसग

ँ तब ितनले मलाई छोएर मेरो खु ामा
भूइँमा िथयो र म मःत िनिामा िथए।
उभ्याए। १९ ितनले भने, 'बोधको समयमा पिछ के हुनछ
े ,

म ितमीलाई

बताउन लािगरहेछु, िकनभने दशर्नले तोिकएको अन्तको समयलाई बताउँदछ।

२० ितमीले दे खेको त्यस दुई सीडे भेड़ाले मादी र फारसका राजाह लाई
जनाउँछ। २१ त्यो र ले ढाकेको बोकाचािहँ मीसको राजा हो,

र त्यसका

ँ ाका बीचमा भएको ठू लो सीङ त्यसको ूथम राजा हो। २२ त्यस
आख

भाँिचएको सीङको स ामा उॆेका चार सीङह चािहँ त्यसैबाट िनःकेका चार
राज्यह

हुन,् तर पिहलो राज्यजःतो ती बिलया हुनछ
े ै नन्। २३ ितनीह का

राज्यकालका पिछल्ला िदनह मा जब िविोहीह को दुंटता चरम सीमामा पुगक
े ो

हुनछ
े , तब एउटा हठी, ष यन्ऽमा पोख्त राजा उ नेछ। २४ त्यो धेरै बलवान्

हुनछ
े ,

तर त्यसको आफ्नो शिक्तले

होइन। त्यसले

अचम्मको िवध्वंस

ल्याउनेछ, र जे गछर् त्यसमा सफल हुनछ
े । त्यसले शिक्तशाली मािनसह

र

पिवऽ जनह लाई नाश गनछ। २५ त्यसले छललाई सफल पानछ र आफैलाई
उच्च ठान्नेछ। जब ितनीह ले सुरक्षाको महसूस गछर्न,् त्यसले धेरैलाई नंट
गनछ र राजकुमारह का राजकुमारको िव

मा त्यो खड़ा हुनछ
े । तापिन त्यो

नंट हुनछ
े , तर कुनै मािनसको शिक्त ारा होइन। २६ 'ितमीलाई िदइएको

साँझह

र िबहानह सम्बन्धी दशर्न सत्य छ, तर त्यो दशर्नलाई मोहोरलगाई

ँ सम्बिन्धत छ।'
बन्द गर, िकनभने यो धेरै पिछको भिवंयसग

२७ म,

ँ तब म उठे र
दािनएल, अित थिकत भए ँ र केही िदनसम्म िबरामी भई पिॐए।

राजाको कामधन्धामा लाग। दशर्नको कारण म व्याकुल भए,ँ यो समझदे िख
बािहरको कुरा िथयो।"
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दािनएल २ र ७ पिछ दािनएललाई अक दशर्न िदइएको िथयो।

त्यसमा पिन िवँव साॆाज्यको उदय र पतनको बारे मा दािनएललाई दे खाइएको

िथयो। तर यस बेला उनलाई अक ूतीकह

ूयोग गरे र ती साॆाज्यह को

बारे मा दशर्न दे खाइएको िथयो। परमेँवरको पिवऽ मिन्दरसँग िसधै सम्बिधत

ूतीक त्यसमा िथयो। यस समय भडा र बोकाको ूतीकलाई ूयोग गिरएको
िथयो। ती दुवै पशुह

पौरािणक इॐायलको पिवऽ मिन्दरमा हुने ूायिँचतको

िदनमा हुने िविधसँग सम्बिधत िथए। यसलाई पौरािणक इॐाएलमा न्यायको

िदन मािनन्थ्यो। पिवऽ मिन्दरमा हुने सेवाकायर् िविधमा ती दुवै पशुह
पमा ूयोग हुन्थ्यो। त्यसकारण यहाँ ती दुई पशुह

बिलको

जानाजानी ूायिँचतको

िदनलाई औ ंल्याएर दशर्नमा दे खाइएको िथयो। त्यसै ले दािनएल ८ अध्यायको

मुख्य केन्ििबन्दु वा फोकस नै ूायिँचतको िदन हो।

जब दशर्न खोिलन्छ तब एउटा भेडाले ितन िदशाितर धकेिलरहे को वा

हाँिकरहे को

ँय दािनएल दे ख्दछन्: पिँचम, उ र र दिक्षण (दािनएल ८:४)।

यो तीनितर हाँिकएको चालले राज्यशिक्तको िबःतारलाई दे खाउँछ: "त्यसकारण

कुनै पिन पशुले उसको सामना गनर् सकेन। न त त्यहाँ कुनै शिक्त िथयो

जसले उसको हातबाट छु टाउन सक्थ्यो। उसले आफूलाई जे जे मन लाग्यो

त्यही गर्यो र ऊ महान् भयो" (दािनएल ८:४

पान्तिरत)। दािनएललाई

ःवगर्दूतले त्यस भेडाको अथर् बताउँछन्। त्यो भेडा िमड र पिसर्याको साॆाज्य
हो (दािनएल ८:२०) र तीनितर हाँिकनुको अथर् उसले गरे को तीन मुख्य यु
हुन सक्छ र त्यो शिक्त िवँवको शिक्तशाली साॆाज्यको

िथयो।

पमा खडा भएको

अक , एक िसङे बोका दािनएलको दशर्नमा दे खा पछर्। अलेक्जेन्डर

महानको नेतत्ृ वमा खडा भएको मीक साॆाज्यलाई यस बोकाको ूतीकले

बुझाउदछ (दािनएल ८:५)। त्यो बोका "जमीनमा नछोइ" (दािनएल ८:५

पान्तिरत) अिघ बढ्छ। त्यसको अथर् ितगितले
चलेको शिक्त हो भ े
ु
जनाउँछ (अलेक्जेन्डर महानलाई घोडामा चढे र ितगितमा
गएको िचऽण
ु

इितहासको पानामा उल्लेख गिरएको छ-अनुवादकको िटप्पणी)। यो चिलरहे को
बोकाको ूतीकले अलेक्जेन्डरको िवजय िछटो िछटो भइरहे को छ भ े

दे खाउँछ। दािनएल ७मा मीक शिक्तलाई पखेटा भएको िचतुवा ारा जनाइएको

छ। तर भिवंयवाणीमा बताइए अनुसार यो बोका "बिलयो भयो र यसको ठू लो

िसङ भाँिचयो" (दािनएल ८:८

पान्तिरत) र त्यहाँबाट चारवटा िसङलाई ठाउँ

िमल्छ। यी कम्पास उपकरणमा भएको िदशािनदश गन चारिदशाह
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्
हुन।

ँ
ँ छ। जब अलेक्जेन्डर महानको ई.पू.
कम्पासले पृथ्वीको िदशालाई औल्याउ
३२३मा बेिबलोनमा मृत्युभयो तब उनको राज्यलाई चार जना सेनापितह ले

आपसमा भाग लगाइएका िथए। यसले चारवटा िसङको भिवंयवाणी पूरा

गदर्छ।

साॆाज्यह

दािनएल २:३८ र दािनएल ८:२०,२१मा िदइएको दशर्नमा कुन
हुन ् भनेर िकटान गरे र नै नाउँ िदइएको छ। यो अचम्मको तथ्यले

हामीले अथर् लगाएको भिवंयवाणी कितको िठक रहेछ भनेर कसरी बताउँछ वा

ूमािणत गछर्?

२. सानो िसङको उदय

दािनएल ८:८-१२ ध्यान िदएर पढ्नुहोस्। कुन िदशाह तफर् सानो

िसङ गइरहेको िथयो? यो बुझ्न िकन ज री र मह वपूणर् छ? हेनहर्ु ोस् "८ त्यो

बोका अित ठू लो भयो, तर त्यसका शिक्तको चरम सीमामा त्यसको िवशाल
सीङ भाँिचयो र त्यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर् िवशेष सीङह
९ ितनीह मध्येबाट अक

एउटा सीङ आयो,

जो सानोबाट सु

उॆे।

भयो तर

दिक्षणितर र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै ब दै गयो। १० ःवगर्का

सेनाह सम्म नपुगञ्ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही ताराका दललाई तल
पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले आफैलाई राजकुमार
जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान खोःयो, र उहाँको

पिवऽःथान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र

दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल भयो,
र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो।

आकाशको चारवटा बतासितर चारवटा िसङह

फैिलएका िथए भनेर

िचऽण गरे पिछ त्यसबाट एउटा सानो िसङ उम्र्यो भनेर बाइबलले बताउँछ।

तर त्यो िसङ वा शिक्त चारवटा िसङह बाट उॆेको िथयो जुन हामीले अगािड
हे र्य यसले अलेक्जेन्डर महानका चार सेनापितह लाई औ ंल्याउँछ वा चारवटा

बतासह मध्ये

िसङ कुन हो भ े कुरो ःप

दे िखदै न। जुन भाषामा यी पदह

लेिखएका िथए त्यस भाषाको व्याकारण अनुसार त्यो िसङ आकाशको चार

बतासह मध्ये एकबाट आएको िथयो भनेर लेिखएको छ। यो शिक्त मीक

साॆाज्यपिछ र चारटु बाह बाटै आएको हुनाले यसलाई रोम भनेर बुिझएको
छ। दुवै मूितर्पूजा गन रोम र धािमर्क शिक्त पोपतन्ऽ उक्त िसङको ूतीक हो

भ े जनाउँछ। "सानो िसङले रोमको दुवै पक्षलाई जनाउँछ। ती दुवै पक्षह
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हुन ् मूितर्पूजा गन रोमी साॆाज्य र पोपतन्ऽ। दािनएलले पिहलो पल्ट मूितर्पूजा

गन रोमलाई दे खेका िथए। त्यो राजनैितक शाही पक्ष िथयो जसले यहू दी
मािनसह लाई र सु को इसाईह लाई सताएका िथए। अिन पोपतन्ऽ जसले

त्यसको उदयदे िख वतर्मान् र भिवंयलाई दे खाउँछ। त्यस पोिपयशिक्तले

परमेँवर र परमेँवरको वचनमा र येशूलाईमाऽ िवँवास गन जनह लाई

सताएका िथए र सताइ नै रहनेछन्।"-सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट बाइबल कमेन्टरी,
ठे ली ४, पृ. ८४१बाट

पान्तिरत।

बाइबल अनुसार त्यो सानो िसङको चाल पिहले तेस िथयो, दािनएल

८:९ले भन्दछ "९ ितनीह मध्येबाट अक एउटा िसङ आयो, जो सानोबाट
सु

भयो तर दिक्षणितर र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै

ब दै गयो।" यी ितन िदशाले मूितर्पूजा गन रोमले कब्जा गरे र शासन गरे का

तीन मुख्य दे शह

वा ःथानह

्
हुन।

दािनएलले दे खेको दशर्नमा त्यो सानो िसङले उभ वा िसधा मािथितर

हाँकेर आफ्नो शिक्तलाई िबःतार गरे को िथयो। यसको बारे मा िबःतृत

जानकारी पाउनु ज री छ। यस मािमलामा त्यो सानो िसङ दािनएल ७मा

दे िखएको िसङसँग िमलेको यसरी दे खाउँछ: (१) दुवै िसङको सु

सानोबाट

भएको िथयो (दािनएल ७:८,८:९), (२) पिछ गएर दुवै अत्यन्तै शिक्तशाली
भए (दािनएल ७:२०,८:९), (३) दुवै िसङह

सताउने शिक्तह

िथए

(दािनएल ७:२१,२५,८:१०,२४), (४) दुवै िसङले आफैलाई महान् ठानेका
िथए र परमेँवरको िव

मा अपमानजनक वचनह

उच्चारण गरे का िथए,

(५) दुवै िसङह ले परमेँवरका जनह लाई सताउने सं केत गरे का िथए

(दािनएल ७:२५,८:२४), (६) दुवैका िबयाकलापह

भिवंयवाणीको समय

अनुसार चलेका िथयो (दािनएल ७:२५,८:१३,१४), (७) दुवै िसङको शिक्त

युगको अन्तसम्म चलेको िथयो (दािनएल ७:११,२६, ८:२५), (८) दुवै
शिक्तको अलौिकक ढं गले नाश हुने कुरा दे खाइएको छ (दािनएल ७:११,२६,

८:२५)। अन्तमा आएर दािनएल ७को सानो िसङले पोपतन्ऽलाई औ ंल्याउने

भएकोले िसधामािथितर आफ्नो शिक्त बढाउन हाँक िदने दािनएल ८को िसङ
पिन त्यही शिक्त हो भनेर िच

सिकन्छ। त्यसकारण दािनएल २ र ७को

िसङह ले मूितर्पूजा गन तर सनातन सृि कतार् परमेँवरको उपासना नगन रोम
र परमेँवरका जननह लाई खेद्ने पोपतन्ऽ हुन ् भनेर दे खाउँदछ।
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३. परमेँवरको पिवऽ मिन्दरमािथ आबमण

सानो िसङले एक भयानक चाल खेल्दछ, त्यो के हो हेनह
र्ु ोस् दािनएल

८:९-१२ "९ ितनीह मध्येबाट अक एउटा सीङ आयो, जो सानोबाट सु

भयो

तर दिक्षणितर र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै ब दै गयो। १०

ःवगर्का सेनाह सम्म नपुगञ्ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही ताराका दललाई
तल पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले आफैलाई

राजकुमार जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान खोःयो, र
उहाँको पिवऽःथान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना

र दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल

भयो, र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो।"

दािनएल ८:१०मा सानो िसङले आध्याित्मक तहमा परमेँवरको

नक्कल गनर् खोज्दछ र उहाँकहाँ पुग्ने साहस गदर्छ। जब बाबेलको धरहरा

बनाइँदै िथयो त्यसबेला त्यसको िनमार्ताह ले ःवगर्सम्म पुग्ने धरहरा हामी
बनाउँछ भनेर दावी गरे का िथए (उत्पि

११:४)। ःवगर्का सेना र ताराह

भन्दा पुरानो करारमा परमेँवरका जनह लाई सम्बोधन गिरन्छ। ूःथान

१२:४१ अनुसार इॐाएलीह

परमेँवरका सेनाह

िथए। परमेँवरका िवँवासी जनह

ताराह

भनेर नाम तोिकएका

जःतै चिम्कन्छन् भनेर दािनएलले

दािनएल १२:४१मा उल्लेख गरे का छन्। तर सानो िसङले गन आबमण

आकाशका जीवह लाई होइन तर परमेँवरका जनह मािथ आबमण गनछ।
ती जनह

ःवगर्का नागिरक हुन ् (िफिलप्पी ३:२०)। मूितर्पूजा गन र आफूले

आफैलाई भगवान् ठा े रोमका सॆाटह ले हजार इसाईह लाई हत्या गरे का

िथए। तर अब सानो िसङले तेस होइन उभ ितर हमला गरे को िवषयतफर् हामी

केिन्ित हुन्छ । यसरी उक्त भिवंयवाणी अन्तमा पूरा भएको हुनपु छर् जब
पोपतन्ऽले युग

युगसम्म येशूका िन ावान् र आःथावान् िवँवासीह लाई

सताएको िथयो। दािनएल ८:११मा राजकुमार भनेर चचार् गिरएको छ।
दािनएल

९:२५मा

उनले

राजकुमार

मसीह

भनेका

१०:२१मा िमखाएल ितॆो राजकुमार भनेका छन्।

छन्

भने

दािनएल

त्यसरी नै दािनएल

१२:१मा िमखाएल महान् राजकुमार भनेर उल्लेख गरे का छन्। यो येशू
भी बाहे क अ
भी

कोही पिन होइन जसलाई यसरी सम्बोधन गिरएको छ। येशू

ु न्ु छ भनेर
ःवगर्को सेनाध्यक्ष र ःवगर्मा हाॆो मूल पुजाहारी हुनह

बाइबलमा उल्लेख गिरएको छ। त्यसकारण जब पोपले आफू येशूको ूितिनिध

हुँ र ःवगर्, पृथ्वी र नरकको राजकुमार हुँ भनेर (उनको ितन तहमा सिजएको
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ौीपेचले बुझाउँछ) भन्छ ।उसले लादे को धािमर्क ूणाली ितनै हुन ् जसले

येशूको पुजाहारी भूिमकालाई पदार् पछािड राखेर आफै मध्यःथकतार् वा पुजारी

हुँ भनेर मािनसह लाई रणभ ुल्लमा पादर्छ।

दािनएल ८:११मा उसले दै िनक बिलदान खोःयो भिनएको छ।

पृथ्वीमा रहे को पिवऽ मिन्दरमा हुने दै िनक र िविभ
िदलाउँछ। ितनीह मा पशु तथा अन्य बिलह
िनिम्त गन िबिन्त। ती सेवाकायर्ह

िविधह लाई यसले याद

र ूाथर्ना वा पुजारीले अ को

ारा पापीह को पाप क्षमा हुन्थ्यो र

पापलाई कसरी सम्हाल्ने भ े िजम्मा पिवऽ मिन्दरले िलएको िथयो। यस

पृथ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरमा पुजारीले गन परमेँवरसँगको िबिन्तभाऊले

ःवगर्मा येशूले गन िबिन्तभाऊको सेवाकायर्लाई औ ंल्याएको िथयो। त्यसकारण,

भिवंयवाणीले औ ंल्याए अनुसार येशूले पापीह को िनिम्त गनुह
र् न
ु े ूाथर्ना वा
िबिन्तभाव अथार्त ् पहल जब पोप र उनका पुजारी वा फादरह ले गछर्न ् भनेर
दावी गिरन्छ तब ितनीह ले येशूको ठाउँमा आफूलाई बसाल्छन् भ े कुरा

दे खाउँछ। यसरी सानो िसङले गन यःतो नक्कली आराधनाले येशूले गनुह
र् न
ु े

पहल वा िबिन्तभावलाई खोसेको हुन्छ। त्यो ूिबया येशूको पिवऽ मिन्दर वा
ःथानलाई खसािलएको सङ्केत िथयो।

"त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल भयो, र सत्यलाई भूइँमा

फ्याँिकयो।" (दािनएल ८:१२)। येशूले आफै सत्य हुँ भनेर दावी गनुभ
र् एको

छ

(यूह ा

१४:६)

औ ंल्याउनुभएको

साथै

छ।

उहाँले

त्यसको

परमेँवरको

िबपरीत

इितहासले

वचन

सत्य

बताउँदछ

हुन ्

िक

भनेर

पोपले

मािनसह ले बुझ्ने भाषामा बाइबल अनुवाद गनर् मनाही गरे को िथयो र बाइबल

अनुवाद गन र छाप्नेह लाई शहीद बनाएको िथयो। बाइबलको पिरभाषा िदने

र अथर् लगाउने िजम्मा आफ्नो चचर्कोमाऽ हो त्यसै ले कुनैपिन व्यिक्तलाई

बाइबल पढे र त्यसको अथर् लगाउने अिधकार छै न भनेर रोमन क्याथोिलक

चचर्ले आिधकािरक

पमै आदे श िदएको िथयो। त्यसको साथै बाइबलसँगसँगै

बाइबलले अनुमोदन नगरे का िबिभ

धािमर्क र सांःकृितक परम्पराह

पिन

चचर्मा िभत्र्याए। ती परम्पराह लाई बाइबलभन्दा मािथ राखेर िवँवासको
सव च्च आधार ितनीह
िथयो।

नै हुन ् भनेर रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाएको

परमेँवरलाई भावनात्मक

पमामाऽ होइन बाइबलीय सत्यको

ानले

पिन िवँवास गनुप
र् छर् भनेर यस अध्ययनले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? यिद
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बाइबलको

ान हामीमा भएन भने िविभ

मानवीय परम्पराह

हाॆो आित्मक

जीवनमा कसरी घुःन सक्छ जुन परमेँवरको वचन िबपरीत चाल हो।

४. पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्ण

दािनएल ८:१४मा के लेिखएको छ? हेनह
र्ु ोस् "उनले मलाई भने, 'दुई हजार

तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े ।'"

सानो िसङको ध्वंसात्मक आबमण पिछ पिवऽ ःथान वा मिन्दर

पुन:अपर्ण वा शु

गिरनेछ भनेर घोषणा गिरन्छ। दािनएल ८:१४मा पिवऽ

मिन्दर शु ीकरण गन ूिबयालाई बुझ्न दािनएल ७:९-१४मा िचऽण गिरएको
न्याय वा अदालत बसेको

ँयसँग िमलाएर बुझ्नुपछर्। पृथ्वीमा होइन ःवगर्मा

अदालत बसेको वा न्याय ूिबया चलेको हुनाले पिवऽ ःथान ःवगर्मा भएको

हुनपु छर्। मािनसह को मािमलामा न्याियक

ि कोण र परमेँवरको सम्बन्धले

हे िरने उहाँको हःतक्षेपलाई दािनएल ७मा खुलाइएको छ भने दािनएल ८मा

त्यही घट्नालाई पिवऽ मिन्दरको

ि कोणले वणर्न गिरएको छ।

पौरिणक इॐाएलमा ःथापना गिरएको पिवऽ मिन्दर ःवगर्को मिन्दरको

नक्कल वा ूितिलिप िथयो। यसले मुिक्तको योजनालाई बृहत पमा िचऽण

गरे को िथयो अथार्त ् मिन्दरमा गिरने िविभ

िविध तथा सेवाकायर्ले मुिक्तको

योजनालाई बुझाउँथ्यो। ूत्येक िदन पापीह ले मिन्दरमा पशुह

बिल िदन

ल्याउथे। त्यहाँ पशुबिल िदनुले पापलाई ःवीकार गरे को बुझाउने हुनाले

पापीह को पाप क्षमा भएको िवँवास गिरन्थ्यो। अिन ितनीह को पाप
मिन्दरमा सरे को सङ्केत हुन्थ्यो। त्यस पिरणामले पापीह को पापले पिवऽ
मिन्दर दुिषत भएको हुन्थ्यो। त्यसकारण बेलाबेलामा मिन्दरको शु ीकरण वा

पुन:अपर्ण गनुप
र् पन आवँयकता त्यहाँ िथयो।जहाँ मािनसह को पापको लेखा

पखािलन्थ्यो। यसलाई ूायिँचतको िदन वा डे अभ आटोन्मेन्ट भिनन्थ्यो जुन
कायर् वषर्को एक पटक गिरन्थ्यो। यसको िवःतृत िववरण लेबी १६मा उल्लेख

गिरएको छ।

तर ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दर िकन सफा गनुप
र् छर् वा शु ीकरण

गनुप
र् छर् र? तुलनात्मक पमा वा सा ेितक अथर्मा भ े हो भने पापीह ले
येशूलाई महण गरे र ःवीकार गरे का पापह

सरे को हुन्थ्यो। जब इॐाएलीह

ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरमा

पिवऽ मिन्दरमा आएर िविधपूवक
र्
आफ्नो

पाप ःवीकार गदर्थे तब ितनीह को पाप पिवऽ मिन्दरमा सरे को हुन्थ्यो।

ूायिँचतको िदनमा धेरै पशुह को बिल िदइन्थ्यो। त्यसले भिवंयमा हुने
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येशूको मृत्युलाई दे खाउथ्यो। त्यसै ले पापीह

भएर ढु क्कसँग उिभन सक्थे।

ूायिँचतको िदनमा पाप क्षमा

जसरी पृथ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दर ूायिँचतको िदनमा शु ीकरण

वा पुन:अपर्ण गिरनुपथ्य

भने येशूको रगतले क्षमा भएका पापीह को पाप

ःवगर्बाट पखािलनु झन् कितको मह वपूणर् होला? जब हाॆो न्याय हुन्छ येशूकै

्
रगतले हामी िनद ष भएर परमेशवरको
सामु खडाहुन्छ । दािनएल ८:१४मा

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्ण गिरएको िचऽण पृथ्वीको

पिवऽ मिन्दरमा हुने सेवाकायर्को नक्कलको सक्कली प हो। यस िविधको

आधारभूत सन्दे श यो हो: हामी पापी भएको कारणले हाॆो पाप क्षमा गनर्
मसीहको रगतको आवँयकता छ जसले गदार् न्यायको िदनमा खडा हुन

हामीलाई सामथीर् बनाउँनेछ।

हाॆो मुिक्त येशूको बिल ारामाऽ हुन्छ भ े आित्मकिशक्षा िहॄू

९:२३-२८ले कसरी ठोकुवा गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्: "२३ यिद ःवगीर्य कुराह का

नमूनालाई शु

अझ

उ म

पानर् यी िविधह

बिलको

चािहए भने ःवगर्कै कुराह लाई शु

आवँयकता

पर्यो।

२४

भींट

हातले

पानुर् त

बनाएको

पिवऽःथानिभऽ ूवेश गनुभ
र् एन, जोचािहँ साँचो पिवऽःथानको नकल माऽ हो,
तर उहाँ ःवगर्िभऽै ूवेश गनुभ
र् यो,

र उहाँ हाॆो पक्षमा परमेँवरको सामु

ु एको छ। २५ येशू आफैलाई बारम्बार बिल चढ़ाउन ःवयम्
उपिःथत हुनभ

पःनुभएको होइन,

जसरी ूधान पूजाहारी सािलन्दा आफ्नै रगत होइन,

तर

अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ःथानिभऽ ूवेश गन गदर्छन्। २६ नऽता

सं सारको उत्पि दे िख नै उहाँले बारम्बार दु:ख भोग्नुपनिथयो। तर यस युगको

अन्त्यमा आफ्नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम्त एकै पल्ट ूकट
ु एको छ। २७ जसरी मािनसको िनिम्त एक पटक मनुर् िनिँचत छ, र
हुनभ

त्यसपिछ इन्साफ, २८ त्यसरी भींट पिन धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै

ु यो, र उहाँ दोॐो पल्ट दे खा पनुहर् न
पल्ट बिल हुनभ
े , पाप बोक्नका िनिम्त
ु छ
होइन, तर उत्सुकतापूवक
र् उहाँको ूतीक्षा गनह का उ ारको िनिम्त।
५. भिवंयवाणीको समयतािलका

दािनएल ८:१३मा के ूँन सोिधएको छ? त्यसले अक

पदलाई

बुझाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "त्यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले

बोलेको सुन, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, 'यो दशर्न पूरा हुन कित समय
लाग्ला?

अथार्त,्

दै िनक बिलदान,

उजाड़ पान िविोह,
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र पिवऽःथान र

सेनालाई खु ाले कुिल्चनेसम्बन्धी दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला?'" त्यसको

जवाफमा अक पद "उनले मलाई भने,

'दुई हजार तीन सय साँझ र िबहान

लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े '" (दािनएल८:१४)।"

ु ा र िबहान भनेको कित समय हो? पिहलो कुरो हामीले
२३०० बेलक

यो ख्याल गनुप
र् छर् िक दािनएललाई भडा र बोकाको दशर्न दे खाएपिछ सानो
िसङले िबध्वंस मच्चाएको

ँय दे खाइएको िथयो अिनमाऽ अक

दशर्नमा

दािनएल ८:१३को ूँन उनले सोधेका िथए। भिवंयवाणीको समयतािलकाको

अन्त्यपिछ के हुनेछ भ े िबषयमा िबशेष चासो िथयो साथै दािनएललाई
दे खाएको सबै दशर्न अविधभिर के हुनेछ त्यो पिन िचन्ताकै िवषय िथयो।अझ
भ ुपदार् यो समयलाई सानो िसङको िबयाकलाभिरमाऽ िसिमत रािखनुह ु

िकनभने त्यो दशर्नमा तोिकएको समय भडाको िबयाकलापदे िख सानो िसङको
िबयाकलापसम्म फैिलएको िथयो। त्यसकारण

दशर्नमा तोिकएको

इितहासको लामो समयाविध हुनैपछर्।
सानो

समय

यो ूँन सोिधएको िथयो "भडा पी िमडपिसर्या, बोका पी मीस र

िसङको

(मूितर्पूजा

गन

राजनैितक

रोमी

साॆाज्य

र

पोपतन्ऽ)

िबयाकलापसम्म दे खाइएको दशर्नको समय अविध कितसम्म िथयो भ े ूँनमा

अक ःवगर्को जीवले जवाफ िदए 'दुई हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ,

तब पिवऽःथानको पुन:अपर्ण हुनेछ।'"

(दािनएल ८:१४)। यो समय अविध

लामो िथयो भनेर पिहला नै उल्लेख गिरएको छ। यो समय िमडपिसर्याको

साॆाज्यदे िख िलएर मीस साॆाज्यसम्म अिन त्यसपिछ मूितर्पूजा गन रोमी

साॆाज्य र पोपको राजनैितक र धािमर्क िविगिवगीसम्म फैिलएको छ अथार्त ्
हजार

वषर्को समय ओगटे को छ। यस पुःतकको अध्याय १मा उल्लेख

गिरएको छ िक भिवंयवाणीको अथर् खुलाउँदा एक िदन बराबर एक वषर् भनेर

ु ा र िबहान भ ुको अथर् २३०० वषर्सम्म
मािनिलनुपछर्। अथार्त ् २३०० बेलक
फैिलएको समयतािलकालाई बुझ्नुपछर्। नऽ भने २३०० िदनलाई अक्षरमा

िलइयो भने ६ वा अिलकित बढी वषर्माऽ दे िखन आउँछ। दशर्नमा दे खाइएको
समय तािलका अनुसार हुने घट्नाह

६वषर्िभऽ हुन्छ भ े कुरा असम्भव छ।

त्यसकारण एक िदनको अथर् एक वषर्लाई ःवीकार गिरयो भने दािनएलले
दे खेको दशर्नको सही अथर् लाग्दछ।

दािनएल ८मा त्यो समय किहलेदेिख सु

हुन्छ भ े सन्दे श हामीलाई

उपलब्ध गराइएको छै न। यिद त्यो पदमा त्यो सूचना िदइएको भए त्यसै बेला
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त्यो अन्तको समयको पिन िहसाब िनकाल्न सिकन्थो। तर त्यसको िनणार्यक

घट्नाको िववरण दािनएल ९मा खुलाइएको छ जुन अक अध्यायमा हे िरनेछ।

बाइबलमा िदएको भिवंयवाणीको अविधह मा २३०० वषर्को अविध सबभन्दा

लामो छ। २३०० वषर् रे ! सोच्नुहोस्। हामी कित वषर्सम्म िजउँछ त्यसको

ँ र हामीह कै समयमा
अनुपातमा त्यो समय धेरै लामो छ। यसले परमेँवरसग

हुने वा भइरहने युगको अिन्तम घट्नाह को अपेक्षामा धैय र् धारण गनुप
र् छर् भनेर
कसरी िसक्ने?

उपसं हार:

दािनएल २,७ र ८मा दािनएलले दे खेका ःवप्नदशर्नमा दे खाइएको राज्यह लाई
तलको िचऽमा उल्लेख गिरएको छ। ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण

वा पुन:अपर्णको बारे मा त्यस िचऽले हामीलाई कसरी बुझाउँछ?
बेिबलोन

बेिबलोन

िमडपिसर्या

िमडपिसर्या

िमडपिसर्या

िमडपिसर्या

मीस

मीस

मीस

साॆाज्य

साॆाज्य

ू ा गन रोमी
मूितर्पज

ू ा गन रोमी
मूितर्पज

ू ा गन रोमी साॆाज्य
मूितर्पज

रोमको पोपको धािमर्क

रोमको पोपको धािमर्क

रोमको पोपको धािमर्क

येशूको दोॐो आगमन

येशूको दोॐो आगमन

---------------

शासन

दािनएलले

दे खेका

शासन

ःवप्नदशर्नमा

उल्लेख

शासन

गिरएका

घट्नाह

ती

तीनै

अध्यायह मा समानता दे िखएको छ। त्यहाँ दे खाइएका रा ह माऽ एक
आपसमा िमलेको दे िखनेमाऽ नभएर दािनएल ७मा दे खाइएको अदालतको
िचऽणको

ँयपिन दािनएल ८सँग िमलेको दे िखन्छ। १२६० वषर्सम्म

पोपतन्ऽको शिक्तशाली धािमर्क राज्य (सन् ५३८-१७९८)को अन्तमा हुने

पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्ण पिन राजनैितक रोमको अन्त्यपिछ
हुनेछ भनेर िचऽण गिरएको कुरा दािनएल ८सँग समान भएको दे िखन्छ।

सं िक्षप्तमा भ े हो भने दािनएल ७मा दे खाइएको ःवगर्मा बसेको न्यायीक

अदालतले युगको अन्तमा हुने न्यायीक फैसलालाई दे खाउँछ भने त्यसै सँग

सम्बिधत दािनएल ८मा पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्ण एउटै हो

भनेर बुझाइएको छ। हामीलाई यहाँ एउटै घट्नालाई दुई तफर्बाट िचऽण
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गिरएको छ। दुवै घट्ना १२६०को अविधमा सानो िसङले गन परमेँवरका

जनह ूितको िवध्वंसात्मक िबयाकलापिछ हुने सं केत दे खाइएको छ।
िचन्तनमनन्:
अ.

दािनएल ७मा उल्लेख गिरएको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा

पुन:अपर्ण १२६० वषर्िभऽ सानो िसङको शिक्तूदशर्नपिछ हुने र
परमेँवरले आफ्नो अिन्तम राज्य ःथापना गनुअ
र् िघ हुनछ
े भ े कुरा

आ.

मािथ दे खाइएको नक्साले कसरी हामीलाई दे खाउँछ?

दािनएल ८मा दे खाइएको िवँवको इितहास रमाइलो छै न। यसले

िवँवको इितहासलाई िहं सात्मक र दु ताले भिरएको दे खाउँछ। दुई
पशुह ले दुई िवँवको शिक्तशाली साॆाज्यह लाई दे खाउँछन् र

ितनीह को बीचमा हुने यु लाई पिन िचऽण गदर्छ (दािनएल ८:८-

१२)। त्यसपिछ उदय हुने सानो िसङको शिक्त पिन िहं सात्मक र

परमेँवरका जनह लाई यातना िदने शिक्त भनेर दे खाइएको छ
(दािनएल

दु:खक ,

८:२३-३५)।
पीडा,

आत को

यसले

गदार्

यस

वाःतिवकतालाई

सं सारमा

वेवाःता

भइरहेको
गनर्

वा

न्यूिनकरण गनर् बाइबलले ूयास गदन। हाॆो विरपिर रहेका

दु ताको वाःतिवकता र हामी आफैले पिन झेल्नुपन खराबीको
बाबजुद पिन परमेँवर र उहाँको भलाईूित भरोसा राख्न हामी
कसरी तयार रहने?
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कथा ९
िचहानबाट गवाही
आन्द्र्यु मेकिचःनी

जजर् कोब दुई पल्ट मरे का मािनस िथए। कोबको बारे मा मािनसह लाई खासै

थाहा िथएन। उनको फोटो पिन कही ँ िथएन। तर उनलाई गािडएको िचहानमा
उनको मृत्युको बारे मा दुईवटा िमित लेिखएको छ। अमेिरकाको राज्य
ॄन्ु सिवकमा रहे को िचहानमा उनलाई गािडएको िथयो। उनको िचहानको

ढु ामा उनको जन्म र दुई पल्ट मरे को िमित लेिखएको छ: जन्म जुन १०,

१७९४, मृत्यु नभेम्बर १०, १८४८, सुतेको मे ९, १८८२।

उनले झण्डै ३८ वषर्सम्म येशूूितको िवँवासमा चासो दे खाएका

िथएनन्। उनले आफ्नो जीवन रािजखुशीले िबताएका िथए। उनलाई आित्मक

जीवनूित चासो िथएन। तर १८८२मा उनले येशूलाई महण गरे । त्यो महण

गरे को िदन मे ९, १८४८मा िथयो। तर उनले नभेम्बर १०, १८४८मा माऽ
बिप्तःमा िलएका िथए। जब उनको मन बेला भएको िथयो त्यसबेला आफ्नो
िचहानको ढु ामा दुईवटा मृत्युको िमित राख्न भनी उनले अनुरोध गरे ।

नभेम्बर १०, १८४८मा आफूले येशूलाई िवँवास गरे पिछ पुरानो कोब मरे को
र आफू येशूमा सुतेको िदन अथार्त मे ९,१८८२। यस िदन उनलाई िचहानमा

गाड्दा उनी ८८ वषर्का िथए।
एलेन जी

ाइट इःटे टको अथार्त ् एलेन जी

ाइटका लेखह को

सं रक्षक अध्यक्ष जेम्स िनक्सले यस बारे िटप्पणी गद भने "हाॆो पूखार्ले

दे खाएका आःथा, समपर्णता र ूितव ताको ज्वलन्त उदाहरणह मध्ये यो पिन
एक हो। येशूूितको मोहमा फसेपिछ उहाँका भक्तह ले िजएको बेलामा र
मरे को बेलामा वा ूभ ुमा सुतेको बेलामा पिन उहाँको मिहमा गन वा
उहाँूितको आःथा बाँड्ने ितनीह को ितॄ इच्छा हुन्छ।"

त्यस िचहानको पत्थरमा चौथ आ ा पिन कँ ु िदएको िथयो "साबथ िदन

पिवऽ राख्न याद राख।"
िनक्सले कोबको फोटो र उनको सन्तानको बारे मा खोजिनित गरे तर

उनले त्यसमा सफलता पाएनन्। "मैले धेरै ठाउँमा उनको फोटो खोज र िचने

जितलाई सोध िक कोबको सन्तान कोही छ ?भनेर िकनभने म त्यस मािनसको
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बारे मा जा

चाहन्छु जसले आफू मन बेलामा िचहानको ढु ामा के लेख्न भनेर

अनुरोध गद पैसा छोडेर गएका िथए" िनक्सले यी लेखकलाई भने।
मन

िचहानबाट गवाही िदएको कोबको उक्त िवशेषताले धेरै मािनसह को

छोएको

िथयो।

चचर्का

सदःयह

पिन

जब

जब

त्यस

िचहानमा

आइपुग्छन् तब तब ितनीह को मनमा कोबूित ौ ा जाग्छ र परमेँवरको
्
सम्झना गछर्न।

"उनले यो महसुस गरे

िक पिहला आफ्नो ःवाथर्लाई मानुप
र् छर्

अिनमाऽ जीवन िजएको अथर् हुन्छ। आफ्नो लािग िजएको समय र येशूमा
पुनजर्न्म पाएर नयाँ िजवन िबताउन सकेको र पुरानो जीवन मरे को सुन्दर

सन्दे शले आफ्नो जीवनको िबपरीत पक्षलाई कोबले ूदशर्न गरे का छन्।
उनको िचहानमा आउन पाउनु ठू लो अवसर हो भन्दै " िवँवव्यापी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्ष टे ड एन. सी. िवलसनले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त
गरे का िथए।
तेॐो पुःताका एडभेिन्टःट िमिसनेरी करे न ग्लासफोडर्ले यो िचहान

भे ाएकी िथइन्। उनी वल्डर् िमशनको चचर्को सं ःथामा िशक्षा र सं चारको
सं योजक भएर काम गदर्िछन्। जब उनले त्यो िचहान भे ाइन् तब कोबको

पिहलो मृत्युको िदनको िमितको अथर् उनले बिप्तःमा िलएको िदन होला भनेर
उनले अनुमान गरे की िथइन्।
"कोबको िचहान कितपयको िनिम्त गवाही भएर खडा भइरहे को छ।
धेरैले उनको मृत्युको बारे मा दुईवटा िमित िकन राखेको? उनी दुई पल्ट कसरी

र िकन मरे ? भनेर उत्सुकतापूवक
र् िज ासा राख्छन्। ःवगर्मा कोबको िचहानको
ढु ाको गवाही धेरै मािनसह
ग्लासफोडर्ले भिनन्।

हुनेछन् भ े कुरामा मलाई िवँवास छ" करे न
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