
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 भुयो “दईु हजार ितनसय 
िदनह पिछ पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण गिरनेछ" (दािनएल ८:१४ 
पान्तिरत)। 

    अगमवक्ता दािनएललाई ई.पू. ५४८ वा ५४७मा िदएको ःवप्नदशर्न 
दािनएल ८ अध्यायमा लेिखएको छ। उक्त ःवप्नदशर्नले दािनएल ७मा 
उल्लेख गरेको न्यायीक अदालतको बारेमा अत्यन्तै मह व र ःप ताका साथ 
व्याख्या गरेको छ। दािनएलको दािनएल २ र ७का ःवप्नदशर्नह मा 
बेिबलोनलाई उल्लेख गरेको िथयो भने दािनएल ८मा िमडपिसर्याको राज्यलाई 
उल्लेख गरेर यसको थालनी हनु्छ िकनभने त्यस समय बेिबलोनको पतन हुँदै 
र पिसर्याको शिक्तले अक  िवँ व साॆाज्य हात पाद िथयो। दािनएल ८को 
ःवप् नदशर्न दािनएल ७सँग िमल्दोजलु्दो छ। लवज वा भाषा र िचन्ह तथा 
ूतीकह  दािनएल ८मा पिरवतर्न भएको छ। िकनभने दािनएल ८ले 
ूायिँ चतको िदनमा गिरने ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको सफाइ वा शु ीकरणसँग 
ःप पमा केिन्िभतू गरेको छ। यसरी दािनएल ८को िवशेषता नै ःवगर्मा 
रहेको पिवऽ मिन्दरमा हनेु कायर्लाई  औलँ्याउन ुहो। दािनएल ७मा दािनएलले 
ःवगर्मा बसेको अदालत र मािनसको पऽुले राज्यलाई सम्हाल्न िदएको ँय 
देखाइएको िथयो भने दािनएल ८मा ःवगर्को मिन्दरलाई शु ीकरण गिरएको 
देखाइएको छ। त्यसकारण जनु पले ती दईु अध्यायह  एक आपसमा 
गाँिसएर लेिखएको िथयो त्यसलाई अथर्पूणर् मा ुपछर्। दािनएल ८मा देखाइएको 

९ 
  

दिुषत वा सङक्रिमत त वबाट दिुषत वा सङक्रिमत त वबाट 
शु धतातफर्शु धतातफर्   
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ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको शु ीकरणको ँय दािनएल ७मा देखाइएको 
अदालतको ँयसँग सम्बिन्धत भएको िथयो। 
 

१. भडा र बाभा    
    दािनयलले दािनएल ८मा आफूले फेिर देखेको ःवप् नदशर्न लेखेका 
छन।् त्यो दशर्न केको बारेमा छ र दािनएल २ र ७सँग त्यो दशर्नको के 
समानता छ? हेन ुर्होस ् दािनएल ८ "१ अिघल् लो दशर्न मलाई देखा परेपिछ, 
राजा बेलसजरको राज् यकालको तेॐो वषर्मा म, दािनएलले एउटा अक  दशर्न 
देख। २ मेरो दशर्नमा मैले आफैलाई एलाम ूदेशको शूशनको िकल् लामा देख; 
दशर्नमा म ऊलै नहरको छेउमा िथए।ँ ३ मैले हेर, र मेरो साम ु नहरको 
छेउमा उिभरहेको दईु सीङ भएको एउटा भेड़ा िथयो, र ती सीङह  लामा 
िथए। तीमध् ये एउटा अक भन् दा लामो िथयो, तर त् यो पिछ उॆकेो िथयो। ४ 
त् यो भेड़ाले पिँ चम र उ र र दिक्षणितर हािनरहेको मैले हेर। त् यसको िव मा 
कोही पिन खड़ा हनु सकेन र कसैले पिन त् यसको शिक्तबाट छुटाउन सकेन। 
त् यसले जे इच् छा लाग् यो, त् यही गर् यो र महान ् बन् यो। ५ जसै मैले यसबारे 
िवचार गदिथए,ँ अचानक आखँाह का बीचमा एउटा िवशेष सीङ भएको एउटा 
बोका जिमनलाई नछोईकन पूरा पथृ् वीलाई पार गद पिँ चमबाट आयो। ६ मैले 
देखेको नहरको छेउमा खड़ा भएको दईु सीडे भेड़ाितर त् यो आयो र ठूलो झकले 
त् यसलाई हान् यो। ७ रीसले चरू भई त् यसले भेड़ालाई आबमण गरी हानेर 
त् यसका दईु वटै सीङ भाँिचिदएको मैले देख। त् यसको िव  खड़ा हनु त् यो 
भेड़ा शिक्तहीन िथयो। त् यस बोकाले त् यसलाई जिमनमा पछािरिदयो र त् यसमािथ 
टेक् यो, र त् यसको शिक्तबाट भेड़ालाई छुटाउन कसैले पिन सकेन। ८ त् यो 
बोका अित ठूलो भयो, तर त् यसका शिक्तको चरम सीमामा त् यसको िवशाल 
सीङ भाँिचयो र त् यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर्  िवशेष सीङह  उॆ।े 
९ ितनीह मध् येबाट अक  एउटा सीङ आयो, जो सानोबाट सु  भयो तर 
दिक्षणितर र पूवर्ितर र सनु् दर भिूमितर शिक्तशाली हुँदै ब  दैगयो। १० ः वगर्का 
सेनाह सम् म नपगुञु् जेल त् यो ब  दैगयो, र त् यसले केही ताराका दललाई तल 
पथृ् वीमा खसाल् यो र तीमािथ खु ाले कुल् च् यो। ११ त् यसले आफैलाई राजकुमार 
जि कै महान ् तलु् यायो। त् यसले उहाँबाट दैिनक बिलदान खोः यो, र उहाँको 
पिवऽः थान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र 
दैिनक बिलदान त् यसलाई सिुम् पयो। त् यसले गरेका सबै काममा त् यो सफल भयो, 
र सत् यलाई भइँूमा फ् याँिकयो। १३ त् यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले बोलेको 
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सनु, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, 'यो दशर्न पूरा हनु कित समय लाग् ला' 
अथार्त ्, दैिनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र पिवऽः थान र सेनालाई खु ाले 
कुिल् चनेसम् बन् धी दशर्न पूरा हनु कित समय लाग् ला? ' १४ उनले मलाई भने, 
'दईु हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग् नेछ, तब पिवऽः थानको पून:अपर्ण 
हनेुछ।' १५ जसै म, दािनएल, दशर्न हेदिथए ँर त् यो बझु् न कोिशश गदिथए,ँ 
मािनसको पमा एक जना मेरो साम ुउिभए। १६ अिन मैले ऊलैबाट यसो 
भनेर बोलाएको मािनसको ः वर सनु, 'हे गिॄएल, यस मािनसलाई दशर्नको अथर् 
बताइदेऊ।' १७ जसै ितनी म उिभएको ठाउँ निजक आए, म डरले भयभीत 
भएर लम् पसार पर। ितनले मलाई भने, 'हे मािनसको पऽु, यो बझु िक दशर्नले 
अन् तको समयलाई स तेगदर्छ।' १८ ितनले मसँग बोल् दैगदार्, मेरो अनहुार 
भइँूमा िथयो र म मः त िनिामा िथए।ँ तब ितनले मलाई छोएर मेरो खु ामा 
उभ् याए। १९ ितनले भने, 'बोधको समयमा पिछ के हनेुछ, म ितमीलाई 
बताउन लािगरहेछु, िकनभने दशर्नले तोिकएको अन् तको समयलाई बताउँदछ। 
२० ितमीले देखेको त् यस दईु सीडे भेड़ाले मादी र फारसका राजाह लाई 
जनाउँछ। २१ त् यो र ले ढाकेको बोकाचािहँ मीसको राजा हो, र त् यसका 
आखँाका बीचमा भएको ठूलो सीङ त् यसको ूथम राजा हो। २२ त् यस 
भाँिचएको सीङको स ामा उॆकेा चार सीङह चािहँ त् यसैबाट िनः केका चार 
राज् यह  हनु ्, तर पिहलो राज् यजः तो ती बिलया हनेुछैनन ्। २३ ितनीह का 
राज् यकालका पिछल् ला िदनह मा जब िविोहीह को दुं  टता चरम सीमामा पगेुको 
हनेुछ, तब एउटा हठी, ष  यन् ऽमा पोख् त राजा उ  नेछ। २४ त् यो धेरै बलवान ् 
हनेुछ, तर त् यसको आफ् नो शिक्तले होइन। त् यसले अचम् मको िवध् वंस 
ल् याउनेछ, र जे गछर् त् यसमा सफल हनेुछ। त् यसले शिक्तशाली मािनसह  र 
पिवऽ जनह लाई नाश गनछ। २५ त् यसले छललाई सफल पानछ र आफैलाई 
उच् च ठान् नेछ। जब ितनीह ले सरुक्षाको महसूस गछर्न ्, त् यसले धेरैलाई नं ट 
गनछ र राजकुमारह का राजकुमारको िव मा त् यो खड़ा हनेुछ। तापिन त् यो 
नं ट हनेुछ, तर कुनै मािनसको शिक्त ारा होइन। २६ 'ितमीलाई िदइएको 
साँझह  र िबहानह सम् बन् धी दशर्न सत् य छ, तर त् यो दशर्नलाई मोहोरलगाई 
बन् द गर, िकनभने यो धेरै पिछको भिवं यसँग सम् बिन् धत छ।'  २७ म, 
दािनएल, अित थिकत भए ँर केही िदनसम् म िबरामी भई पिॐए।ँ तब म उठेर 
राजाको कामधन् धामा लाग। दशर्नको कारण म व् याकुल भए,ँ यो समझदेिख 
बािहरको कुरा िथयो।" 
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    दािनएल २ र ७ पिछ दािनएललाई अक  दशर्न िदइएको िथयो। 
त्यसमा पिन िवँ व साॆाज्यको उदय र पतनको बारेमा दािनएललाई देखाइएको 
िथयो। तर यस बेला उनलाई अक ूतीकह  ूयोग गरेर ती साॆाज्यह को 
बारेमा दशर्न देखाइएको िथयो। परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरसँग िसधै सम्बिधत 
ूतीक त्यसमा िथयो। यस समय भडा र बोकाको ूतीकलाई ूयोग गिरएको 
िथयो। ती दवैु पशहु  पौरािणक इॐायलको पिवऽ मिन्दरमा हनेु ूायिँ चतको 
िदनमा हनेु िविधसँग सम्बिधत िथए। यसलाई पौरािणक इॐाएलमा न्यायको 
िदन मािनन्थ्यो। पिवऽ मिन्दरमा हनेु सेवाकायर् िविधमा ती दवैु पशहु  बिलको 
पमा ूयोग हनु्थ्यो। त्यसकारण यहाँ ती दईु पशहु  जानाजानी ूायिँ चतको 

िदनलाई औलं्याएर दशर्नमा देखाइएको िथयो। त्यसैले दािनएल ८ अध्यायको 
मखु्य केन्ििबन्द ुवा फोकस नै ूायिँ चतको िदन हो। 
    जब दशर्न खोिलन्छ तब एउटा भेडाले ितन िदशाितर धकेिलरहेको वा 
हाँिकरहेको ँय दािनएल देख्दछन:् पिँ चम, उ र र दिक्षण (दािनएल ८:४)। 
यो तीनितर हाँिकएको चालले राज्यशिक्तको िबःतारलाई देखाउँछ: "त्यसकारण 
कुनै पिन पशलेु उसको सामना गनर् सकेन। न त त्यहाँ कुनै शिक्त िथयो 
जसले उसको हातबाट छुटाउन सक्थ्यो। उसले आफूलाई जे जे मन लाग्यो 
त्यही गर् यो र ऊ महान ् भयो" (दािनएल ८:४ पान्तिरत)। दािनएललाई 
ःवगर्दूतले त्यस भेडाको अथर् बताउँछन।् त्यो भेडा िमड र पिसर्याको साॆाज्य 
हो (दािनएल ८:२०) र तीनितर हाँिकनकुो अथर् उसले गरेको तीन मखु्य यु  
हनु सक्छ र त्यो शिक्त िवँ वको शिक्तशाली साॆाज्यको पमा खडा भएको 
िथयो। 
    अक , एक िसङे बोका दािनएलको दशर्नमा देखा पछर्। अलेक्जेन्डर 
महानको नेततृ्वमा खडा भएको मीक साॆाज्यलाई यस बोकाको ूतीकले 
 बझुाउदछ (दािनएल ८:५)। त्यो बोका "जमीनमा नछोइ" (दािनएल ८:५ 
पान्तिरत) अिघ बढ्छ। त्यसको अथर् ितुगितले चलेको शिक्त हो भ े 

जनाउँछ (अलेक्जेन्डर महानलाई घोडामा चढेर ितुगितमा गएको िचऽण 
इितहासको पानामा उल्लेख गिरएको छ-अनवुादकको िटप्पणी)। यो चिलरहेको 
बोकाको ूतीकले अलेक्जेन्डरको िवजय िछटो िछटो भइरहेको छ भ े 
देखाउँछ। दािनएल ७मा मीक शिक्तलाई पखेटा भएको िचतवुा ारा जनाइएको 
छ। तर भिवंयवाणीमा बताइए अनसुार यो बोका "बिलयो भयो र यसको ठूलो 
िसङ भाँिचयो" (दािनएल ८:८ पान्तिरत) र त्यहाँबाट चारवटा िसङलाई ठाउँ 
िमल्छ। यी कम्पास उपकरणमा भएको िदशािनदश गन चारिदशाह  हनु।् 
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कम्पासले पथृ्वीको िदशालाई औलँ्याउँछ। जब अलेक्जेन्डर महानको ई.पू. 
३२३मा बेिबलोनमा मतृ्यभुयो तब उनको राज्यलाई चार जना सेनापितह ले 
आपसमा भाग लगाइएका िथए। यसले चारवटा िसङको भिवंयवाणी पूरा 
गदर्छ। 
    दािनएल २:३८ र दािनएल ८:२०,२१मा िदइएको दशर्नमा कुन 
साॆाज्यह  हनु ्भनेर िकटान गरेर 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 पढ्नहुोस।् कुन िदशाह तफर्  सानो 
िसङ गइरहेको िथयो? यो बझु्न िकन ज री र मह वपूणर् छ? हेन ुर्होस ्"८ त् यो 
बोका अित ठूलो भयो, तर त् यसका शिक्तको चरम सीमामा त् यसको िवशाल 
सीङ भाँिचयो र त् यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर्  िवशेष सीङह  उॆ।े 
९ ितनीह मध् येबाट अक  एउटा सीङ आयो, जो सानोबाट सु  भयो तर 
दिक्षणितर र पूवर्ितर र सनु् दर भिूमितर शिक्तशाली हुँदै ब  दैगयो। १० ः वगर्का 
सेनाह सम् म नपगुञु् जेल त् यो ब  दैगयो, र त् यसले केही ताराका दललाई तल 
पथृ् वीमा खसाल् यो र तीमािथ खु ाले कुल् च् यो। ११ त् यसले आफैलाई राजकुमार 
जि कै महान ् तलु् यायो। त् यसले उहाँबाट दैिनक बिलदान खोः यो, र उहाँको 
पिवऽः थान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र 
दैिनक बिलदान त् यसलाई सिुम् पयो। त् यसले गरेका सबै काममा त् यो सफल भयो, 
र सत् यलाई भइँूमा फ् याँिकयो।   
    आकाशको चारवटा बतासितर चारवटा िसङह  फैिलएका िथए भनेर 
िचऽण गरेपिछ त्यसबाट एउटा सानो िसङ उम्र्यो भनेर बाइबलले बताउँछ। 
तर त्यो िसङ वा शिक्त चारवटा िसङह बाट उॆकेो िथयो जनु हामीले अगािड 
हेर् य  यसले अलेक्जेन्डर महानका चार सेनापितह लाई  औलं्याउँछ वा चारवटा 
बतासह मध्ये  िसङ कुन हो भ े कुरो ःप  देिखदैन। जनु भाषामा यी पदह  
लेिखएका िथए त्यस भाषाको व्याकारण अनसुार त्यो िसङ आकाशको चार 
बतासह मध्ये एकबाट आएको िथयो भनेर लेिखएको छ। यो शिक्त मीक 
साॆाज्यपिछ र चारटुबाह बाटै आएको हनुाले यसलाई रोम भनेर बिुझएको 
छ। दवैु मूितर्पूजा गन रोम र धािमर्क शिक्त पोपतन्ऽ उक्त िसङको ूतीक हो 
भ े जनाउँछ। "सानो िसङले रोमको दवैु पक्षलाई जनाउँछ। ती दवैु पक्षह  
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हनु ्मूितर्पूजा गन रोमी साॆाज्य र पोपतन्ऽ। दािनएलले पिहलो पल्ट मूितर्पूजा 
गन रोमलाई देखेका िथए। त्यो राजनैितक शाही पक्ष िथयो जसले यहूदी 
मािनसह लाई र सु को इसाईह लाई सताएका िथए। अिन पोपतन्ऽ जसले 
त्यसको उदयदेिख वतर्मान ् र भिवंयलाई देखाउँछ। त्यस पोिपयशिक्तले 
परमेँ वर र परमेँ वरको वचनमा र येशूलाईमाऽ िवँ वास गन जनह लाई 
सताएका िथए र सताइ नै रहनेछन।्"-सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट बाइबल कमेन्टरी, 
ठेली ४, प.ृ ८४१बाट पान्तिरत। 
   बाइबल अनसुार त्यो सानो िसङको चाल पिहले तेस  िथयो, दािनएल 
८:९ले भन्दछ "९ ितनीह मध् येबाट अक  एउटा िसङ आयो, जो सानोबाट 
सु  भयो तर दिक्षणितर र पूवर्ितर र सनु् दर भिूमितर शिक्तशाली हुँदै 
ब  दैगयो।" यी ितन िदशाले मूितर्पूजा गन रोमले कब्जा गरेर शासन गरेका 
तीन मखु्य देशह  वा ःथानह  हनु।् 
    दािनएलले देखेको दशर्नमा त्यो सानो िसङले उभ  वा िसधा मािथितर 
हाँकेर आफ्नो शिक्तलाई िबःतार गरेको िथयो। यसको बारेमा िबःततृ 
जानकारी पाउन ु ज री छ। यस मािमलामा त्यो सानो िसङ दािनएल ७मा 
देिखएको िसङसँग िमलेको यसरी देखाउँछ: (१) दवैु िसङको सु  सानोबाट 
भएको िथयो (दािनएल ७:८,८:९), (२) पिछ गएर दवैु अत्यन्तै शिक्तशाली 
भए (दािनएल ७:२०,८:९), (३) दवैु िसङह  सताउने शिक्तह  िथए 
(दािनएल ७:२१,२५,८:१०,२४), (४) दवैु िसङले आफैलाई महान ्ठानेका 
िथए र परमेँ वरको िव मा अपमानजनक वचनह  उच्चारण गरेका िथए, 
(५) दवैु िसङह ले परमेँ वरका जनह लाई सताउने संकेत गरेका िथए 
(दािनएल ७:२५,८:२४), (६) दवैुका िबयाकलापह  भिवंयवाणीको समय 
अनसुार चलेका िथयो (दािनएल ७:२५,८:१३,१४), (७) दवैु िसङको शिक्त 
यगुको अन्तसम्म चलेको िथयो (दािनएल ७:११,२६, ८:२५), (८) दवैु 
शिक्तको अलौिकक ढंगले नाश हनेु कुरा देखाइएको छ (दािनएल ७:११,२६, 
८:२५)। अन्तमा आएर दािनएल ७को सानो िसङले पोपतन्ऽलाई औलं्याउने 
भएकोले िसधामािथितर आफ्नो शिक्त बढाउन हाकँ िदने दािनएल ८को िसङ 
पिन त्यही शिक्त हो भनेर िच  सिकन्छ। त्यसकारण दािनएल २ र ७को 
िसङह ले मूितर्पूजा गन तर सनातन सिृ कतार् परमेँ वरको उपासना नगन रोम 
र परमेँ वरका जननह लाई खेद् ने पोपतन्ऽ हनु ्भनेर देखाउँदछ। 
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३. परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरमािथ आबमण  
        सानो िसङले एक भयानक चाल खेल्दछ, त्यो के हो हेन ुर्होस ्दािनएल 
८:९-१२ "९ ितनीह मध् येबाट अक  एउटा सीङ आयो, जो सानोबाट सु  भयो 
तर दिक्षणितर र पूवर्ितर र सनु् दर भिूमितर शिक्तशाली हुँदै ब  दैगयो। १० 
ः वगर्का सेनाह सम् म नपगुञु् जेल त् यो ब  दैगयो, र त् यसले केही ताराका दललाई 
तल पथृ् वीमा खसाल् यो र तीमािथ खु ाले कुल् च् यो। ११ त् यसले आफैलाई 
राजकुमार जि कै महान ् तलु् यायो। त् यसले उहाँबाट दैिनक बिलदान खोः यो, र 
उहाँको पिवऽः थान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना 
र दैिनक बिलदान त् यसलाई सिुम् पयो। त् यसले गरेका सबै काममा त् यो सफल 
भयो, र सत् यलाई भइँूमा फ् याँिकयो।" 
    दािनएल ८:१०मा सानो िसङले आध्याित्मक तहमा परमेँ वरको 
नक् कल गनर् खोज्दछ र उहाँकहाँ पगु्ने साहस गदर्छ। जब बाबेलको धरहरा 
बनाइँदै िथयो त्यसबेला त्यसको िनमार्ताह ले ःवगर्सम्म पगु्ने धरहरा हामी 
बनाउँछ  भनेर दावी गरेका िथए (उत्पि  ११:४)। ःवगर्का सेना र ताराह  
भन्दा परुानो करारमा परमेँ वरका जनह लाई सम्बोधन गिरन्छ। ूःथान 
१२:४१ अनसुार इॐाएलीह  परमेँ वरका सेनाह  भनेर नाम तोिकएका 
िथए। परमेँ वरका िवँ वासी जनह  ताराह  जःतै चिम्कन्छन ्भनेर दािनएलले 
दािनएल १२:४१मा उल्लेख गरेका छन।् तर सानो िसङले गन आबमण 
आकाशका जीवह लाई होइन तर परमेँ वरका जनह मािथ आबमण गनछ। 
ती जनह  ःवगर्का नागिरक हनु ्(िफिलप्पी ३:२०)। मूितर्पूजा गन र आफूले 
आफैलाई भगवान ्ठा े रोमका सॆाटह ले हजार  इसाईह लाई हत्या गरेका 
िथए। तर अब सानो िसङले तेस  होइन उभ ितर हमला गरेको िवषयतफर्  हामी 
केिन्ित हनु्छ । यसरी उक्त भिवंयवाणी अन्तमा पूरा भएको हनुपुछर् जब 
पोपतन्ऽले यगु  यगुसम्म येशूका िन ावान ् र आःथावान ् िवँ वासीह लाई 
सताएको िथयो। दािनएल ८:११मा राजकुमार भनेर चचार् गिरएको छ। 
दािनएल ९:२५मा उनले राजकुमार मसीह भनेका छन ् भने दािनएल 
१०:२१मा िमखाएल ितॆो राजकुमार भनेका छन।्  त्यसरी नै दािनएल 
१२:१मा िमखाएल महान ् राजकुमार भनेर उल्लेख गरेका छन।् यो येशू 
भी बाहेक अ  कोही पिन होइन जसलाई यसरी सम्बोधन गिरएको छ। येशू 
भी  ःवगर्को सेनाध्यक्ष र ःवगर्मा हाॆो मूल पजुाहारी हनुहुनु्छ भनेर 
बाइबलमा उल्लेख गिरएको छ। त्यसकारण जब पोपले आफू येशूको ूितिनिध 
हुँ र ःवगर्, पथृ्वी र नरकको राजकुमार हुँ भनेर (उनको ितन तहमा सिजएको 
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ौीपेचले बझुाउँछ) भन्छ ।उसले लादेको धािमर्क ूणाली ितनै हनु ् जसले 
येशूको पजुाहारी भिूमकालाई पदार् पछािड राखेर आफै मध्यःथकतार् वा पजुारी 
हुँ भनेर मािनसह लाई रणभलु्लमा पादर्छ। 
   दािनएल ८:११मा उसले दैिनक बिलदान खोःयो भिनएको छ। 
पथृ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरमा हनेु दैिनक र िविभ  िविधह लाई यसले याद 
िदलाउँछ। ितनीह मा पश ुतथा अन्य बिलह  र ूाथर्ना वा पजुारीले अ को 
िनिम्त गन िबिन्त। ती सेवाकायर्ह ारा पापीह को पाप क्षमा हनु्थ्यो र 
पापलाई कसरी सम्हाल्ने भ े िजम्मा पिवऽ मिन्दरले िलएको िथयो। यस 
पथृ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरमा पजुारीले गन परमेँ वरसँगको िबिन्तभाऊले 
ःवगर्मा येशूले गन िबिन्तभाऊको सेवाकायर्लाई औलं्याएको िथयो। त्यसकारण, 
भिवंयवाणीले  औलं्याए अनसुार येशूले पापीह को िनिम्त गनुर्हनेु ूाथर्ना वा 
िबिन्तभाव अथार्त ्पहल जब पोप र उनका पजुारी वा फादरह ले गछर्न ्भनेर 
दावी गिरन्छ तब ितनीह ले येशूको ठाउँमा आफूलाई बसाल्छन ् भ े कुरा 
देखाउँछ। यसरी सानो िसङले गन यःतो नक् कली आराधनाले येशूले गनुर्हनेु 
पहल वा िबिन्तभावलाई खोसेको हनु्छ। त्यो ूिबया येशूको पिवऽ मिन्दर वा 
ःथानलाई खसािलएको सङ् केत िथयो। 
    "त् यसले गरेका सबै काममा त् यो सफल भयो, र सत् यलाई भइँूमा 
फ् याँिकयो।" (दािनएल ८:१२)। येशूले आफै सत्य हुँ भनेर दावी गनुर्भएको 
छ (यूह ा १४:६) साथै उहाँले परमेँ वरको वचन सत्य हनु ् भनेर 
औलं्याउनभुएको छ। त्यसको िबपरीत इितहासले बताउँदछ िक पोपले 
मािनसह ले बझु्ने भाषामा बाइबल अनवुाद गनर् मनाही गरेको िथयो र बाइबल 
अनवुाद गन र छाप्नेह लाई शहीद बनाएको िथयो। बाइबलको पिरभाषा िदने 
र अथर् लगाउने िजम्मा आफ्नो चचर्कोमाऽ हो त्यसैले कुनैपिन व्यिक्तलाई 
बाइबल पढेर त्यसको अथर् लगाउने अिधकार छैन भनेर रोमन क्याथोिलक 
चचर्ले आिधकािरक पमै आदेश िदएको िथयो। त्यसको साथै बाइबलसँगसँगै 
बाइबलले अनमुोदन नगरेका िबिभ  धािमर्क र सांःकृितक परम्पराह  पिन 
चचर्मा िभत्र्याए। ती परम्पराह लाई बाइबलभन्दा मािथ राखेर िवँ वासको 
सव च्च आधार ितनीह  नै हनु ् भनेर रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाएको 
िथयो। 
    परमेँ वरलाई भावनात्मक पमामाऽ होइन बाइबलीय सत्यको ानले 
पिन िवँ वास गनुर्पछर् भनेर यस अध्ययनले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? यिद 
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बाइबलको ान हामीमा भएन भने िविभ  मानवीय परम्पराह  हाॆो आित्मक 
जीवनमा कसरी घःुन सक्छ जनु परमेँ वरको वचन िबपरीत चाल हो। 
 

४. पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पनु:अपर्ण 
   दािनएल ८:१४मा के लेिखएको छ? हेन ुर्होस ्"उनले मलाई भने, 'दईु हजार 
तीन सय साँझ र िबहान लाग् नेछ, तब पिवऽः थानको पून:अपर्ण हनेुछ।'" 
     सानो िसङको ध्वंसात्मक आबमण पिछ पिवऽ ःथान वा मिन्दर 
पनु:अपर्ण वा शु  गिरनेछ भनेर घोषणा गिरन्छ। दािनएल ८:१४मा पिवऽ 
मिन्दर शु ीकरण गन ूिबयालाई बझु्न दािनएल ७:९-१४मा िचऽण गिरएको 
न्याय वा अदालत बसेको ँयसँग िमलाएर बझु्नपुछर्। पथृ्वीमा होइन ःवगर्मा 
अदालत बसेको वा न्याय ूिबया चलेको हनुाले पिवऽ ःथान ःवगर्मा भएको 
हनुपुछर्। मािनसह को मािमलामा न्याियक ि कोण र परमेँ वरको सम्बन्धले 
हेिरने उहाँको हःतक्षेपलाई दािनएल ७मा खलुाइएको छ भने दािनएल ८मा 
त्यही घट्नालाई पिवऽ मिन्दरको ि कोणले वणर्न गिरएको छ। 
    पौरिणक इॐाएलमा ःथापना गिरएको पिवऽ मिन्दर ःवगर्को मिन्दरको 
नक् कल वा ूितिलिप िथयो। यसले मिुक्तको योजनालाई बहृत पमा िचऽण 
गरेको िथयो अथार्त ् मिन्दरमा गिरने िविभ  िविध तथा सेवाकायर्ले मिुक्तको 
योजनालाई बझुाउँथ्यो। ूत्येक िदन पापीह ले मिन्दरमा पशहु  बिल िदन 
ल्याउथे। त्यहाँ पशबुिल िदनलेु पापलाई ःवीकार गरेको बझुाउने हनुाले 
पापीह को पाप क्षमा भएको िवँ वास गिरन्थ्यो। अिन ितनीह को पाप 
मिन्दरमा सरेको सङ् केत हनु्थ्यो। त्यस पिरणामले पापीह को पापले पिवऽ 
मिन्दर दिुषत भएको हनु्थ्यो। त्यसकारण बेलाबेलामा मिन्दरको शु ीकरण वा 
पनु:अपर्ण गनुर्पपन आवँयकता त्यहाँ िथयो।जहाँ मािनसह को पापको लेखा 
पखािलन्थ्यो। यसलाई ूायिँ चतको िदन वा डे अभ आटोन्मेन्ट भिनन्थ्यो जनु 
कायर् वषर्को एक पटक गिरन्थ्यो। यसको िवःततृ िववरण लेबी १६मा उल्लेख 
गिरएको छ। 
    तर ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दर िकन सफा गनुर्पछर् वा शु ीकरण 
गनुर्पछर् र? तलुनात्मक पमा वा सा ेितक अथर्मा भ े हो भने पापीह ले 
येशूलाई महण गरेर ःवीकार गरेका पापह  ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरमा 
सरेको हनु्थ्यो। जब इॐाएलीह  पिवऽ मिन्दरमा आएर िविधपूवर्क आफ्नो 
पाप ःवीकार गदर्थे तब ितनीह को पाप पिवऽ मिन्दरमा सरेको हनु्थ्यो। 
ूायिँ चतको िदनमा धेरै पशहु को बिल िदइन्थ्यो। त्यसले भिवंयमा हनेु 
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येशूको मतृ्यलुाई देखाउथ्यो। त्यसैले पापीह  ूायिँ चतको िदनमा पाप क्षमा 
भएर ढुक् कसँग उिभन सक्थे। 
    जसरी पथृ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दर ूायिँ चतको िदनमा शु ीकरण 
वा पनु:अपर्ण गिरनपुथ्य  भने येशूको रगतले क्षमा भएका पापीह को पाप 
ःवगर्बाट पखािलन ुझन ्कितको मह वपूणर् होला? जब हाॆो न्याय हनु्छ येशूकै 
रगतले हामी िनद ष भएर परमेश ् वरको साम ुखडाहनु्छ । दािनएल ८:१४मा 
ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पनु:अपर्ण गिरएको िचऽण पथृ्वीको 
पिवऽ मिन्दरमा हनेु सेवाकायर्को नक् कलको सक् कली प हो। यस िविधको 
आधारभतू सन्देश यो हो: हामी पापी भएको कारणले हाॆो पाप क्षमा गनर् 
मसीहको रगतको आवँयकता छ जसले गदार् न्यायको िदनमा खडा हनु 
हामीलाई सामथीर् बनाउँनेछ। 
    हाॆो मिुक्त येशूको बिल ारामाऽ हनु्छ भ  े आित्मकिशक्षा िहॄू 
९:२३-२८ले कसरी ठोकुवा गदर्छ? हेन ुर्होस:् "२३ यिद ः वगीर्य कुराह का 
नमूनालाई शु  पानर् यी िविधह  चािहए भने ः वगर्कै कुराह लाई शु  पानुर् त 
अझ उ म बिलको आवँ यकता पर् यो। २४ भीं ट हातले बनाएको 
पिवऽः थानिभऽ ूवेश गनुर्भएन, जोचािहँ साँचो पिवऽः थानको नकल माऽ हो, 
तर उहाँ ः वगर्िभऽै ूवेश गनुर्भयो, र उहाँ हाॆो पक्षमा परमेँ वरको साम ु
उपिः थत हनुभुएको छ। २५ येशू आफैलाई बारम् बार बिल चढ़ाउन ः वयम ् 
पः नभुएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन् दा आफ् नै रगत होइन, तर 
अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ः थानिभऽ ूवेश गन गदर्छन ्। २६ नऽता 
संसारको उत् पि देिख नै उहाँले बारम् बार द:ुख भोग् नपुनिथयो। तर यस यगुको 
अन् त् यमा आफ् नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम् त एकै पल् ट ूकट 
हनुभुएको छ। २७ जसरी मािनसको िनिम् त एक पटक मनुर् िनिँ चत छ, र 
त् यसपिछ इन् साफ, २८ त् यसरी भीं ट पिन धेरै जनाका पाप बोक् नलाई एकै 
पल् ट बिल हनुभुयो, र उहाँ दोॐो पल् ट देखा पनुर्हनेुछ, पाप बोक् नका िनिम् त 
होइन, तर उत् सकुतापूवर्क उहाँको ूतीक्षा गनह का उ ारको िनिम् त।   
 

५. भिवंयवाणीको समयतािलका   
    दािनएल ८:१३मा के ूँ न सोिधएको छ? त्यसले अक  पदलाई 
बझुाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेन ुर्होस,् "त् यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले 
बोलेको सनु, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, 'यो दशर्न पूरा हनु कित समय 
लाग् ला? अथार्त ्, दैिनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र पिवऽः थान र 
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सेनालाई खु ाले कुिल् चनेसम् बन् धी दशर्न पूरा हनु कित समय लाग् ला?'" त्यसको 
जवाफमा अक  पद "उनले मलाई भने,  'दईु हजार तीन सय साँझ र िबहान 
लाग् नेछ, तब पिवऽः थानको पून:अपर्ण हनेुछ'" (दािनएल८:१४)।" 
     २३०० बेलकुा र िबहान भनेको कित समय हो? पिहलो कुरो हामीले 
यो ख्याल गनुर्पछर् िक दािनएललाई भडा र बोकाको दशर्न देखाएपिछ सानो 
िसङले िबध्वंस मच्चाएको ँय देखाइएको िथयो अिनमाऽ अक  दशर्नमा 
दािनएल ८:१३को ूँ न उनले सोधेका िथए। भिवंयवाणीको समयतािलकाको 
अन्त्यपिछ के हनेुछ भ े िबषयमा िबशेष चासो िथयो साथै दािनएललाई 
देखाएको सबै दशर्न अविधभिर के हनेुछ त्यो पिन िचन्ताकै िवषय िथयो।अझ 
भ ुपदार् यो समयलाई सानो िसङको िबयाकलाभिरमाऽ िसिमत रािखनहुु  
िकनभने त्यो दशर्नमा तोिकएको समय भडाको िबयाकलापदेिख सानो िसङको 
िबयाकलापसम्म फैिलएको िथयो। त्यसकारण दशर्नमा तोिकएको समय 
इितहासको लामो समयाविध हनैुपछर्। 
    यो ूँ न सोिधएको िथयो "भडा पी िमडपिसर्या, बोका पी मीस र 
सानो िसङको (मूितर्पूजा गन राजनैितक रोमी साॆाज्य र पोपतन्ऽ) 
िबयाकलापसम्म देखाइएको दशर्नको समय अविध कितसम्म िथयो भ े ूँ नमा 
अक  ःवगर्को जीवले जवाफ िदए 'दईु हजार तीन सय साझँ र िबहान लाग् नेछ, 
तब पिवऽः थानको पनु:अपर्ण हनेुछ।'"  (दािनएल ८:१४)। यो समय अविध 
लामो िथयो भनेर पिहला नै उल्लेख गिरएको छ। यो समय िमडपिसर्याको 
साॆाज्यदेिख िलएर मीस साॆाज्यसम्म अिन त्यसपिछ मूितर्पूजा गन रोमी 
साॆाज्य र पोपको राजनैितक र धािमर्क िविगिवगीसम्म फैिलएको छ अथार्त ्
हजार  वषर्को समय ओगटेको छ। यस पःुतकको अध्याय १मा उल्लेख 
गिरएको छ िक भिवंयवाणीको अथर् खलुाउँदा एक िदन बराबर एक वषर् भनेर 
मािनिलनपुछर्। अथार्त ्२३०० बेलकुा र िबहान भ ुको अथर् २३०० वषर्सम्म 
फैिलएको समयतािलकालाई बझु्नपुछर्। नऽ भने २३०० िदनलाई अक्षरमा 
िलइयो भने ६ वा अिलकित बढी वषर्माऽ देिखन आउँछ। दशर्नमा देखाइएको 
समय तािलका अनसुार हनेु घट्नाह  ६वषर्िभऽ हनु्छ भ े कुरा असम्भव छ। 
त्यसकारण एक िदनको अथर् एक वषर्लाई ःवीकार गिरयो भने दािनएलले 
देखेको दशर्नको सही अथर् लाग्दछ। 
  दािनएल ८मा त्यो समय किहलेदेिख सु  हनु्छ भ े सन्देश हामीलाई 
उपलब्ध गराइएको छैन। यिद त्यो पदमा त्यो सूचना िदइएको भए त्यसैबेला 
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त्यो अन्तको समयको पिन िहसाब िनकाल्न सिकन्थो। तर त्यसको िनणार्यक 
घट्नाको िववरण दािनएल ९मा खलुाइएको छ जनु अक  अध्यायमा हेिरनेछ। 
  बाइबलमा िदएको भिवंयवाणीको अविधह मा २३०० वषर्को अविध सबभन्दा 
लामो छ। २३०० वषर् रे! सोच्नहुोस।् हामी कित वषर्सम्म िजउँछ  त्यसको 
अनपुातमा त्यो समय धेरै लामो छ। यसले परमेँ वरसँग र हामीह कै समयमा 
हनेु वा भइरहने यगुको अिन्तम घट्नाह को अपेक्षामा धैयर् धारण गनुर्पछर् भनेर 
कसरी िसक्ने?  
     
उपसंहार:  
दािनएल २,७ र ८मा दािनएलले देखेका ःवप्नदशर्नमा देखाइएको राज्यह लाई 
तलको िचऽमा उल्लेख गिरएको छ। ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण 
वा पनु:अपर्णको बारेमा त्यस िचऽले हामीलाई कसरी बझुाउँछ? 
बेिबलोन बेिबलोन िमडपिसर्या 
िमडपिसर्या िमडपिसर्या िमडपिसर्या 
मीस मीस मीस 
मूितर्पूजा गन रोमी 
साॆाज्य 

मूितर्पूजा गन रोमी 
साॆाज्य 

मूितर्पूजा गन रोमी साॆाज्य 

रोमको पोपको धािमर्क 
शासन 

रोमको पोपको धािमर्क 
शासन 

रोमको पोपको धािमर्क 
शासन 

येशूको दोॐो आगमन येशूको दोॐो आगमन --------------- 
 

दािनएलले देखेका ःवप्नदशर्नमा उल्लेख गिरएका घट्नाह  ती तीनै 
अध्यायह मा समानता देिखएको छ। त्यहाँ देखाइएका रा ह माऽ एक 
आपसमा िमलेको देिखनेमाऽ नभएर दािनएल ७मा देखाइएको अदालतको 
िचऽणको ँयपिन दािनएल ८सँग िमलेको देिखन्छ। १२६० वषर्सम्म 
पोपतन्ऽको शिक्तशाली धािमर्क राज्य (सन ् ५३८-१७९८)को अन्तमा हनेु 
पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पनु:अपर्ण पिन राजनैितक रोमको अन्त्यपिछ 
हनेुछ भनेर िचऽण गिरएको कुरा दािनएल ८सँग समान भएको देिखन्छ। 
संिक्षप् तमा भ े हो भने दािनएल ७मा देखाइएको ःवगर्मा बसेको न्यायीक 
अदालतले यगुको अन्तमा हनेु न्यायीक फैसलालाई देखाउँछ भने त्यसैसँग 
सम्बिधत दािनएल ८मा पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पनु:अपर्ण एउटै हो 
भनेर बझुाइएको छ। हामीलाई यहाँ एउटै घट्नालाई दईु तफर् बाट िचऽण 
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गिरएको छ। दवैु घट्ना १२६०को अविधमा सानो िसङले गन परमेँ वरका 
जनह ूितको िवध्वंसात्मक िबयाकलापिछ हनेु संकेत देखाइएको छ। 
 

िचन्तनमनन:् 
 अ.  दािनएल ७मा उल्लेख गिरएको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा 

पनु:अपर्ण १२६० वषर्िभऽ सानो िसङको शिक्तूदशर्नपिछ हनेु र 
परमेँ वरले आफ्नो अिन्तम राज्य ःथापना गनुर्अिघ हनेुछ भ  ेकुरा 
मािथ देखाइएको नक्साले कसरी हामीलाई देखाउँछ? 

 आ.  दािनएल ८मा देखाइएको िवँ वको इितहास रमाइलो छैन। यसले 
िवँ वको इितहासलाई िहंसात्मक र दु ताले भिरएको देखाउँछ। दईु 
पशहु ले दईु िवँ वको शिक्तशाली साॆाज्यह लाई देखाउँछन ् र 
ितनीह को बीचमा हनेु यु लाई पिन िचऽण गदर्छ (दािनएल ८:८-
१२)। त्यसपिछ उदय हनेु सानो िसङको शिक्त पिन िहंसात्मक र 
परमेँ वरका जनह लाई यातना िदने शिक्त भनेर देखाइएको छ 
(दािनएल ८:२३-३५)। यसले गदार् यस संसारमा भइरहेको 
द:ुखक , पीडा, आत को वाःतिवकतालाई वेवाःता गनर् वा 
न्यूिनकरण गनर् बाइबलले ूयास गदन। हाॆो विरपिर रहेका 
दु ताको वाःतिवकता र हामी आफैले पिन झेल्नपुन खराबीको 
बाबजदु पिन परमेँ वर र उहाँको भलाईूित भरोसा राख् न हामी 
कसरी तयार रहने? 
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कथा ९ 

िचहानबाट गवाही 
आन्द्र्य ुमेकिचःनी 

 

  जजर् कोब दईु पल्ट मरेका मािनस िथए। कोबको बारेमा मािनसह लाई खासै 
थाहा िथएन। उनको फोटो पिन कही ँिथएन। तर उनलाई गािडएको िचहानमा 
उनको मतृ्यकुो बारेमा दईुवटा िमित लेिखएको छ। अमेिरकाको राज्य 
ॄनु्सिवकमा रहेको िचहानमा उनलाई गािडएको िथयो। उनको िचहानको 
ढु ामा उनको जन्म र दईु पल्ट मरेको िमित लेिखएको छ: जन्म जनु १०, 

१७९४, मतृ्य ुनभेम्बर १०, १८४८, सतेुको मे ९, १८८२। 

   उनले झण्डै ३८ वषर्सम्म येशूूितको िवँ वासमा चासो देखाएका 
िथएनन।् उनले आफ्नो जीवन रािजखशुीले िबताएका िथए। उनलाई आित्मक 
जीवनूित चासो िथएन। तर १८८२मा उनले येशूलाई महण गरे। त्यो महण 
गरेको िदन मे ९, १८४८मा िथयो। तर उनले नभेम्बर १०, १८४८मा माऽ 
बिप् तःमा िलएका िथए। जब उनको मन बेला भएको िथयो त्यसबेला आफ्नो 
िचहानको ढु ामा दईुवटा मतृ्यकुो िमित राख् न भनी उनले अनरुोध गरे। 
नभेम्बर १०, १८४८मा आफूले येशूलाई िवँ वास गरेपिछ परुानो कोब मरेको 
र आफू येशूमा सतेुको िदन अथार्त मे ९,१८८२। यस िदन उनलाई िचहानमा 
गाड्दा उनी ८८ वषर्का िथए। 

   एलेन जी ाइट इःटेटको अथार्त ् एलेन जी ाइटका लेखह को 
संरक्षक अध्यक्ष जेम्स िनक्सले यस बारे िटप्पणी गद भने "हाॆो पूखार्ले 
देखाएका आःथा, समपर्णता र ूितव ताको ज्वलन्त उदाहरणह मध्ये यो पिन 
एक हो। येशूूितको मोहमा फसेपिछ उहाँका भक्तह ले िजएको बेलामा र 
मरेको बेलामा वा ूभमुा सतेुको बेलामा पिन उहाँको मिहमा गन वा 
उहाँूितको आःथा बाँड्ने ितनीह को ितॄ इच्छा हनु्छ।" 

    त्यस िचहानको पत्थरमा चौथ  आ ा पिन कँुिदएको िथयो "साबथ िदन 
पिवऽ राख् न याद राख।" 

   िनक्सले कोबको फोटो र उनको सन्तानको बारेमा खोजिनित गरे तर 
उनले त्यसमा सफलता पाएनन।् "मैले धेरै ठाउँमा उनको फोटो खोज र िचने 
जितलाई सोध िक कोबको सन्तान कोही छ ?भनेर  िकनभने म त्यस मािनसको 
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बारेमा जा  चाहन्छु जसले आफू मन बेलामा िचहानको ढु ामा के लेख् न भनेर 
अनरुोध गद पैसा छोडेर गएका िथए" िनक्सले यी लेखकलाई भने। 

    िचहानबाट गवाही िदएको कोबको उक्त िवशेषताले धेरै मािनसह को 
मन छोएको िथयो। चचर्का सदःयह  पिन जब जब त्यस िचहानमा 
आइपगु्छन ्तब तब ितनीह को मनमा कोबूित ौ ा जाग्छ र परमेँ वरको 
सम्झना गछर्न।् 

  "उनले यो महससु गरे िक पिहला आफ्नो ःवाथर्लाई मानुर्पछर् 
अिनमाऽ जीवन िजएको अथर् हनु्छ। आफ्नो लािग िजएको समय र येशूमा 
पनुजर्न्म पाएर नयाँ िजवन िबताउन सकेको र परुानो जीवन मरेको सनु्दर 
सन्देशले आफ्नो जीवनको िबपरीत पक्षलाई कोबले ूदशर्न गरेका छन।् 
उनको िचहानमा आउन पाउन ु ठूलो अवसर हो भन्दै" िवँ वव्यापी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्ष टेड एन. सी. िवलसनले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त 
गरेका िथए। 

   तेॐो पःुताका एडभेिन्टःट िमिसनेरी करेन ग्लासफोडर्ले यो िचहान 
भे ाएकी िथइन।् उनी वल्डर् िमशनको चचर्को संःथामा िशक्षा र संचारको 
संयोजक भएर काम गदर्िछन।् जब उनले त्यो िचहान भे ाइन ् तब कोबको 
पिहलो मतृ्यकुो िदनको िमितको अथर् उनले बिप् तःमा िलएको िदन होला भनेर 
उनले अनमुान गरेकी िथइन।् 

   "कोबको िचहान कितपयको िनिम्त गवाही भएर खडा भइरहेको छ। 
धेरैले उनको मतृ्यकुो बारेमा दईुवटा िमित िकन राखेको? उनी दईु पल्ट कसरी 
र िकन मरे? भनेर उत्सकुतापूवर्क िज ासा राख्छन।् ःवगर्मा कोबको िचहानको 
ढु ाको गवाही धेरै मािनसह  हनेुछन ्भ े कुरामा मलाई िवँ वास छ" करेन 
ग्लासफोडर्ले भिनन।् 

 
 

१४६-२



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


