८

सिृ टः सिृ टबारे िसकाइने ठोस
आधारः भाग १

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १:१-३, उत्पि

१:३-५, ूःथान २०:८-

११, ूकाश १४:७, म ी १९:३-६ र रोमी ५:१२।

ँ
यस अध्यायको मूल सार पद: "१ आिदमा वचन हुनहु न्ु थ्यो, र वचन परमेँवरसग

ँ
हुनहु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर हुनहु न्ु थ्यो। २ उहाँ आिदमा परमेँवरसग
हुनहु न्ु थ्यो।

३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना

बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त्यो जीवन मािनसह को ज्योित िथयो। ५
त्यो ज्योित अन्धकारमा चम्कन्छ, र अन्धकार त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।"
(यूहन्ना १:१-५)।
सम्पूणर् बाइबलको आधारशीला वा जग नै उत्पि को केही अध्यायह

् बाइबलले िसकाउने मूल िशक्षादीक्षा वा दशर्नह को ॐोत नै उत्पि को
हुन।
पुःतक हो। यहाँ ऽीएक परमेँवरको ःवभाव वा वणर्न (यूह ा १:१-३, िहॄू

१:१,२), यो सं सार र सं सारमा भएका सबै थोकको सृि मा पिवऽ आत्माको
भूिमका (उत्पि

१:२), अिन मानव सृि को (उत्पि

१:२६-२७) बारे मा

ु न्ु छ भनेर
उत्पि कै पुःतकमा िदइएको छ। सारा सृि कतार् परमेँवर नै हुनह

िदने ूमाण साबथ (उत्पि
मुिक्तको योजना (उत्पि

२:१-३), पापको सु

(उत्पि

३:१५), िवँवव्यापी जलूलय (उत्पि

परमेँवर र मािनसको बीचमा बाँिधएको करार (उत्पि
२:२,३,१५-१७, उत्पि
छिरनु ( उत्पि

३), मसीह र

९:९-१७, उत्पि

६-९),

१:२८, उत्पि

१५), िवँवमा िविभ

भाषाह

१० र ११) र सृि दे िख अॄाहमसम्मको बं शावली यही

उत्पि को पुःतकमा पाइन्छ (उत्पि

५ र ११)। अन्तमा परमेँवरको
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वचनको जीवन शिक्त (उत्पि

१:३, २ ितमोथी ३:१६, यूह ा १७:१७),

मािनसको ःवभाव वा चिरऽ (उत्पि

१:२६-२८), परमेँवरको चिरऽ वा

ःवभाव (म ी १०:२९,३०), पु ष र

ीको बीचमा िववाह (उत्पि

१:२६,

२:१५,१९) र नयाँ सृि को ूित ा (यशैया ६५:१७, यशैया ६६:२२,

उत्पि

ूकाश २१:१) सबै साममीह

उत्पि का पिहलो अध्यायमा नै पाइन्छ। यो र

अक अध्यायको अध्ययनको िवषयवःतु नै उत्पि को पुःतक हुनेछ।
१ "आिदमा...."
उत्पि

१:१मा अत्यन्तै गिहरो सत्य ूकट गिरएको छ। त्यो के हो?

हेनह
र्ु ोस्, "आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृिंट गनुभ
र् यो।"
अत्यन्तै गिहरो र भव्य तथा उच्च शब्दह
उघािरन्छ। शब्दह

सरल छन् तर ती शब्दह

एक एक गरे र होिसयारीसाथ

अध्ययन गिरयो भने ितनमा नाप्नै नसिकने गिहराइह
मािनसह को िनिम्त

उल्लेख गरे र बाइबल
छन्। अझ भन भने

अत्यन्तै महान् र दाशर्िनक तथा सोचनीय ूँनह को

जवाफ ती शब्दह मा छन्। मािनसको हामी को ह , हामी यस सं सारमा िकन
जिन्मय

वा िकन छ

र हामी यस सं सारमा कसरी आय

जःता गम्भीर

ूँनह को जवाफ बाइबलको पिहलो वाक्यले िदन्छ।
िवगतको िनिँचत समयमा परमेँवरले हामीलाई सृि

गनुभ
र् एकोले

भएका होइन । हामी लआयहीन वेकाम वा वेकारमा सृि

भएका पिन

हाॆो अिःतत्व हुन आएको हो। हामी हुँदै नभएको कुनै थोकबाट अचानक

सृि

होइन । हामी कुनै िदशािवहीन

सध्दान्तले

हाॆो

सु वाित

पमा जन्मेका पिन छै न । वतर्मान िव ानको

अिःतत्वको

मूल्य

िसकाउँदैन।

एक

पटक

परमेँवरमा िवँवास गरे का तर पिछ उहाँूितको आःथा वा िवँवास गुमाएका
चाल्सर् डािवर्नले िसकाएका िवकासवादी िस ान्त बाइबल िबपरीत छ। उनको

िशक्षालाई बाइबलसँग तालमेल गराएर िसकाउन थािलयो भने त्यो अनथर् र
हाःयाःपद हुन जान्छ।

परमेँवरले हाॆो सृि

एक िनधार्िरत समयमा गनुभ
र् एको िथयो:

"आिदमा वा सु मा।" यसको अथर् आिद वा सु वात भन्दा पिहले नै
परमेँवरको अिःतत्व िथयो। समयलाई सृि

ु न्ु थ्यो। "बेलक
ु ी र िवहान" भनेर सृि
हुनह

गिरनुभन्दा पिहले परमेँवर

गिरएको दै िनक समय चबलाई

दे खाइएको िथयो। मिहना र वषर् सूय र् र चन्िमासँग सम्बिधत समय पिन
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तोिकएको िथयो। सृि

एकदमै सु मा गिरएको िथयो भनेर बाइबलका अन्य

अं शह ले पिन अनुमोदन र समथर्न गरे को छ। सु मा गिरएको सृि
िस

पूणर् र

ठाउँह मा बाइबलले आवाज उठाउँदछ। त्यसको

िथयो भनेर िविभ

अथर् परमेँवरको सृि को काम र तिरकालाई बाइबलले िनरन्तर पमा
ढतासाथ व्यक्त गदर्छ (यूह ा १:१-३)।

दे हायका केही पदह मा कसको माध्यमबाट सृि को कायर् सम्प

भएको िथयो भनेर लेिखएको छ? त्यही सृि कतार् बूसमा मनुभ
र् यो सो िवषयलाई

र्ु ोस्,
आदरपूवक
र्
सोच्नुहोस्।अिन हेनह

यूह ा १:१-४ "१ आिदमा वचन

ँ हुनहु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर हुनहु न्ु थ्यो। २
हुनहु न्ु थ्यो, वचन परमेँवरसग
ँ हुनहु न्ु थ्यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको
उहाँ आिदमा परमेँवरसग

कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त्यो जीवन
मािनसह को ज्योित िथयो। ५ त्यो ज्योित अन्धकारमा चम्कन्छ, र अन्धकार
त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।" र िहॄू १:१-३ "१ ूाचीन कालमा हाॆा

ँ
िपतापुखार्ह सग

अगमवक्ताह

ारा

धेरै

र

िविभन्न

िकिसमले

परमेँवर

ँ
बोल्नुभयो। २ तर यी आिखरी िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा हामीसग

र् यो,
बोल्नुभएको छ। पुऽलाई नै उहाँले सबै कुराका उ रािधकारी िनयुक्त गनुभ

उहाँ ारा नै समःत सृिंट रच्नु पिन भयो। ३ उहाँ नै परमेँवरका मिहमाको

ूितिबम्ब र परमेँवरकै ःवभावको वाःतिवक ूित प हुनहु न्ु छ, र सम्पूणर्
िवँवलाई आफ्नो शिक्तको वचनले सम्भाल्नुहन्ु छ। पापको शुि

मिहिमत

ु यो।"
हुनभ

परमेँवरको

दािहने

बाहुलीपि

येशूको माध्यमबाट सबै थोक सृि

उच्च

ःथानमा

वा जगतको सृि

भएको िथयो र

भएन। येशू ारा नै समःत सं सार

भएको िथयो। सु दे िख सबैको उत्पि

ु एकोले उहाँले जे सु
हुनभ

िवराजमान

भएका िथए भनेर बाइबलले

िसकाउँदछ। यूह ा १:३ अनुसार सबै थोक उहाँबाट सृि
उहाँ िबना कुनै थोक, बःतु वा तत्वको सृि

उहाँ

गनुभ
र् एपिछ

वा ॐोत उहाँ नै

गनुभ
र् यो त्यसको अन्त्य पिन उहाँले नै गनुह
र् न
ु ेछ

भ े आशा हामीमा छ िकनिक उहाँ नै "अल्फा र ओमेगा अथार्त आिद र
ु न्ु छ (ूकाश १:८, ूकाश २२:१३)।
अन्त हुनह
यो सृि

जगतको कुनै अचानकको िबःफोटबाट िनिःकएको तत्वबाट

िबकिसत हुँदै बाँदरबाट मािनस हुन गएको हो भनेर िवँवास गनुक
र् ो स ा (याद

गनुह
र् ोस् िबकासवादी िस ान्तलाई ःवीकानर् पिन िवँवासै चािहने रहेछ) परम
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िपता परमेँवरले नै सृि

गनुभ
र् एको हो भ े

ानलाई िवँवास गदार् तपाईँको

जीवनमा के िभ ता हुन वा आउन सक्छ? यिद तपाईँले परमेँवरको काममा

िवँवास गनुभ
र् एन भने तपाईँ आफैूित र अ लाई गन व्यवहारमा कःतो

िभ ता आउन सक्ला? (मािनस पशु नै हुन,् त्यसकारण उसलाई पशुसरह दमन
गरे र व्यवहार गनुप
र् छर् भ े िस ान्त, दशर्न वा िशक्षा कहाँबाट आयो होला?-

अनुवादकको िज ासा)।
२. सृि का िदनह

आज भोिलका िव ान् भनाउँदाह , वै ािनक भनाउँदाह , बुि जीवी

भनाउँदाह

वा धमर्को खोल ओढ्नेह

लगाएर गिरएको सं सारको सृि
हो, यो अतीर्कथा हो

(इसाई नै िकन नहुन)् छ िदन

साँिच्चकै होइन, यो त दन्त्यकथा वा पुराण

ूतीक वा शब्दजालमाऽ हो भनेर िसकाउँदछन्। िवशेष

गरे र अठार शताब्दीमा िवकासवादी िस ान्त ूितपादन भएपिछ ती धारणाह
मािनसले

् त्यस िस ान्त वा िशक्षाले यो पृथ्वी (मह)
िसकाउन थालेका हुन।

युग युगपिछ आफै िवकिसत भएको हो भनेर िसकाउँदछ।

उत्पि

तर यस िवषयमा उत्पि को पुःतकले हामीलाई के िसकाउँछ?
१मा लेिखएका "िदनह "ले कुनै मनगडन्ते, पुराणमा थिन्कएका

धारणा, वा ती िदनह

असहमित जनाउँछ?

वाःतिवक िदन होइनन् भ े धारणाूित िकन ठाडै

दे हायका पदह मा "िदन"लाई कुन अथर्मा ूयोग गिरएको छ?

हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

१:३-५ "३ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्।” तब

उज्यालो भयो। ४ अिन परमेँवरले उज्यालोलाई हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो।

उहाँले

उज्यालो

र

अध्ँ यारोलाई

अलग-अलग

गनुभ
र् यो।

५

परमेँवरले

उज्यालोलाई “िदन” र अध्ँ यारोलाई “रात” भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो–

पिहलो िदन।" र ूःथान २०:८-११ "८ “शबाथ-िदन पिवऽ मान्नुपछर् भनी

याद राख्नू। ९ छ िदनसम्म पिरौम गरे र आफ्ना सबै काम गनू,र् १० तर

सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको िनिम्त शबाथ-िदन हो।

त्यसमा ितमीह ले केही काम नगनू,र् न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-

कमारीले, न गाईबःतुले, न मूल ढोकािभऽ भएको परदे शीले केही काम गरोस्।

११ िकनिक छ िदनमा परमूभ ुले आकाश, पृथ्वी, समुि र ितनमा भएका सबै
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थोक बनाउनुभयो, तर सात

िदनमा चािहँ िवौाम गनुभ
र् यो। त्यसकारण

परमूभ ुले शबाथिदनलाई आिशष् िदनुभयो, र त्यसलाई पिवऽ गनुभ
र् यो।"

सृि को बारे मा व्याख्या गनर् बाइबलमामा िहॄू भाषा योम yom वा

"िदन" भ े शब्द ूयोग गिरएको छ। यो अक्षरस वा वाःतिवक िदन नै हो।

उत्पि को पुःतक अनुसार िदन भनेको वाःतिवक िदन हो, जसरी हामीले एक

कुनै अथर्

िदन भनेर बुझ्दछ । यो सृि को िदनलाई लम्ब्याउन वा अ

लगाउन बाइबलले अनुमित िदँदैन। कितपय िव ानह ले सृि का िदनह

हुन ् भनेर िवँवास नगरे तापिन उत्पि को लेखकले "िदन"

वाःतिवक िदनह

भ ुको अथर् अक्षरस वा वाःतिवक िदन नै हो भनेर बुझाउन खोिजएको छ
भनेर ःवीकादर्छन्।
ूथम समयलाई जनाउने शब्द योम वा िदन भनेर परमेँवरले नै
र् एको िवषयलाई रोचक मा ुपदर्छ (उत्पि
िकटानी गनुभ

ु ा र िबहानी भ े हुन्छ (उत्पि
िदनको अथर् बेलक

१:५)। योम वा

१:५,८)। “िदन” भन्दा

एक िदन भ े अथर् हुन्छ।त्यसले धेरै िदन वा लामो समय भनेर बुझाउँदैन।
यसरी

सात

िदन

दे खाउँछ। एक पिछ अक

लगाएर

गिरएको

सृि ले

समयको

पूणत
र् ालाई

िदन भनेर आधारभूत वा अक्षरस गन्तीलाई

तोिकएको छ। िहॄूमा त्यस गन्तीलाई echad (इक्याड) अथार्त ् एक भिनन्छ।

अिन एकिदनपिछ अक

िदन भनेर गनेर नै िगन्ती गरे को िदन उल्लेख

गिरएको छ। यो िदन गन्तीले एक एक िदनको गन्ती गरे र अन्तमा सात
िदन भनेर एक हप्ताको िदनह लाई ःपःट पादर्छ। ती िदनह को बीचमा

कुनै िरक्तता वा खाली हुन्छ भनेर बाइबलमा भएको वयानले कुनै िकिसमको
आभास् िदएको छै न। सात िदन लगाएर गिरएको सृि

त्यही सात िदन हो

जुन अिहले पिन हामीले मािनरहे काछ ।
फेिर

परमेँवरले

आफ्नै

हातले

ढु ाको

पाटीमा

लेख्नुभएको आधारमा पिन सात िदन लगाएर गिरएको सृि

वाःतिवक िदनह

चौथ

आ ा

अक्षरस वा

नै हुन ् भनेर ूमािणत गनर् सिकन्छ। सात िदन साबथलाई

िनरन्तर पमा सम्झेर िवौाम गनुप
र् न परमेँवरको आदे शले एक िदन बराबर

कुनै युग वा लाख वषर् नभएर, वाःतिवक र हामीले अनुभव गिररहे को िदन नै

हो भ े कुरालाई ःप

पादर्छ।

उत्पि मा लेिखएको सृि
पुन: सृि

हुने अक

माऽ सृि

होइन। येशूको दोॐो आगमनमा

ूित ा पिन िदइएको छ। जब तुरही फुिकन्छ तब
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ँ ाको िनमेषमा हाॆो नँवर वा नाश हुने शरीरलाई अमर वा किहल्यै नाश
आख
नहुने शरीरमा पिरणत वा पिरवतर्न गिरनेछ भनेर पावलले १ कोरन्थी

१५:५२मा उल्लेख गरे का छन्। येशूको दोॐो आगमनमा तुरहीको आवाजमा
हामीलाई परमेँवरले तु न्तै फेिर सृि

गनुह
र् न
भनेर िकटानी गिरएको
े
ु छ

खरब वषर्पिछ िवकिसत हुँदै अिहलेको अवःथामा

अवःथामा, यो सं सारको सृि

आइपुगक
े ो िथयो भ े िवकासवादको िस ान्तलाई कुन आधारमा िवँवास गन?
३ साबथ र सृि
कितपय धमर् िनरपेक्ष र धािमर्क समूदायह ले (िविभ
इसाईह

सम्ूदायका

पिन) सात िदन साबथलाई िभषण आबमण गिररहे का छन्। यो

आबमणको

ज्वलन्त

उदाहरण

िवँवव्यापी पमा

काम

गन

तािलकाले

दे खाउँदछ। कितपय पिँचमी दे शह ले सोमबारलाई हप्ताको पिहलो िदन
मानेर शिनबार नभइ आइतबारलाई सात िदन हो भनेर क्यालेन्डरमा राखेको
पाइन्छ। केही समय अिघ पोपले जलबायु पिरवतर्न सम्वन्धी सम्मेलनमा

आइतवारलाई नै यहू दीह को साबथ मानेर हप्ताको एक िदन िवौाम िलन

आ ान गरे का िथए। त्यसो गिरएमा िवँवको जलबायु पिरवतर्नमा सुधार

आउँछ भ े उनको दावी िथयो (पोप ृािन्सस: लौडाटो िस (भािटकन ूेस,
२०१५) पृ. १७२,१७३)।
सात िदन लगाएर गिरएको सृि

ँ कसरी अन्तरसम्विन्धत
चौथ आ ासग

छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछ? तीन ःवगर्दूतह का सन्दे शह मा

र्ु ोस्,
सृि कतार् परमेँवर कै पूजा गिरनुपछर् भनेर िकन िजिकर गिरएको हो? हेनह

उत्पि

२:१-३ "१ यसरी आकाश र पृथ्वी र ितनमा भएका सबै कुरा

बनाइिसि ए।

२

आफूले

िसद्ध्याउनुभयो। र सात

गनुभ
र् एका

काम

छै ट

िदनमा

परमेँवरले

िदनमा आफूले गनुभ
र् एका सबै कामबाट उहाँले

िवौाम िलनुभयो। ३ अिन परमेँवरले सात

िदनलाई आिशष् िदनुभयो र

त्यसलाई पिवऽ तुल्याउनुभयो, िकनभने आफूले

सृिंटमा गनुभ
र् एका सारा

कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनुभयो।", ूःथान २०:८-११ "८

“शबाथ-िदन पिवऽ मान्नुपछर् भनी याद राख्नू। ९ छ िदनसम्म पिरौम गरे र

आफ्ना सबै काम गनू,र्

१० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरको िनिम्त शबाथ-िदन हो। त्यसमा ितमीह ले केही काम नगनू,र् न त
आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबःतुले, न मूल ढोकािभऽ
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भएको परदे शीले केही काम गरोस्। ११ िकनिक छ िदनमा परमूभ ुले

आकाश, पृथ्वी, समुि र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनुभयो, तर सात िदनमा

चािहँ िवौाम गनुभ
र् यो। त्यसकारण परमूभ ुले शबाथिदनलाई आिशष् िदनुभयो, र

र् यो।" मकूर्स २:२७-२८ "२७ ितनीह लाई उहाँले
त्यसलाई पिवऽ गनुभ

(येशूले) भन्नुभयो, “शबाथ-िदन मािनसको लािग बनेको हो, मािनस शबाथ-

िदनको िनिम्त होइन। २८ यसैकारण मािनसको पुऽ शबाथ-िदनको पिन ूभ ु

हो।” र ूकाश १४:७ "६ अिन अक ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहेका

मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन
ँ
ँ िथयो। ७ ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग
अनन्त सुसमाचार ितनीसग

डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको
छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका मूलह
सात

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”
ु ल

िदनमा परमेँवरले आफूले गनुर् भएको काम सम्प

िसध्याउनुभयो भनेर बाइबलले भन्दछ (उत्पि
सात

िदनमा िसध्याउनुभएपिछ परमेँवरले

िदनलाई अ

२:२)। "आफूले गरे को काम

त्यसलाई पिवऽ अथार्त ् त्यो

िदनह भन्दा अलग राख्नुभयो। त्यो िदन मािनसह को िनिम्त

िवौामको िदन भनेर परमेँवरले तोक्नुभएको िथयो।"-एलेन जी

पािशयाकर्स् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ४७बाट

भ

वा

ाइट,

पान्तिरत। त्यसै कारण येशूले यो

सक्नुभएको िथयो "साबथ मािनसह को िनिम्त बिनएको हो, साबथको

िनिम्त मािनस बिनएको होइन" (मकूर्स २:२७

पान्तिरत)। येशूले यस

खालको आिधकािरक वक्तव्य िदन सक्नु भएको िथयो िकनिक उहाँले नै
साबथ सृि

गनुभ
र् एको िथयो। यो िदन सृि

दे खाउने अनन्तको िचन्ह िथयो साथै

र सृि कतार् अलग हुन ् भनेर

परमेँवर र उहाँका जनह को बीचमा

करारको लाल मोहर वा छाप पिन यही साबथ िथयो। साबथ केवल

यहू दीह को िनिम्तमाऽ होइन तर सबै मानव जाितको िनिम्त हो (िकनिक

साबथ सृि

गिरएको िदनमा आदम र हव्वा बाहे क अ

कुनै मािनस जाित

िथएनन् न त यहू दी जात भ े धारणाको अिःतत्व नै िथयो)।
साबथ िदन सृि

गिरएपिछ येशूले तीन थोक गनुभ
र् एको िथयो भनेर

उत्पि को पुःतकले बताउँदछ। पिहलो, उहाँले "िबौाम िलनुभयो" (उत्पि

ु एर हामी सबै मानव जाितले
२:२)। उहाँ आफै अनुकरणीय उदाहरण हुनभ

िवौाम िलओस् भ े उहाँको चाहना हामीलाई दे खाउनुभएको िथयो। दोॐो,
उहाँले िवशेष गरे र सात

िदनलाई "आिशष" िदनुभयो (उत्पि
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२:३)।

सृि को

िववरणमा

पशुपंक्षीह लाई

परमेँवरले

आिशष

िदनुभएको

िथयो

(उत्पि

१:२२), आदम र हव्वालाई आिशष िदनुभएको िथयो (उत्पि

१:२८) तर हप्ताको सात िदनह मध्ये केवल सात िदनलाईमाऽ िवशेष गरे र

आिशष िदनुभएको िथयो। तेॐो, परमेँवरले यस िदनलाई "पिवऽ वा चोखो"
पानुभ
र् यो (उत्पि

२:३)।

कुनै िदन छै न जसलाई यी तीन ओहोदाले िवभूिषत

बाइबलमा अ

गिरएको होस्। अथार्त ् कुनै पिन अ
थोकह

िदन छै नन् जसमा तीनवटा काम वा

ारा परमेँवरले िवशेष ध्यान िदनुभएको होस्। ती तीन कामह

चौथ आ ामा दोहोिरएका िथए। त्यसबेला परमेँवरले यस िदनको गिरमा वा

ँ
सम्मानलाई आफ्नै औलाले
लेख्नुभएको िथयो। साबथको आधारशीला सृि

ँ
भनेर परमेँवरले औल्याउनु
भएको िथयो (ूःथान २०:११)।

हो

सनातन सृि कतार् परमेँवर नै हाॆो पुजनीय परमेँवर हुनहु न्ु छ भ े

आधार नै साबथको आ ा हो भनेर कसरी ूकाश १४:७ र ूःथान २०:११ले
ःप

पादर्छ? अिन्तम िदनह मा हुने िविभ

ँ साबथको सम्बन्ध
घट्नाह सग

कसरी िसधै जोिडएको छ?
४. सृि

र िववाह
िवगत केही दशकह मा समाज र सरकारले िववाहको बारे मा गरे को

पिरभाषामा ठू लो पिरवतर्न आएको छ। कितपय दे शह मा समिल ी वा पु ष
पु षको बीचमा र

ी

ीको बीचमा हुने िववाहलाई अनुमोदन गिरएको छ।

पिरवारको सं रचना र सुरक्षाको िनिम्त आवँयक रहे को एक पु ष र एक

ीमा केिन्ित परम्परागत सं रचनालाई ितनीह ले भत्काइ रहे का छन्। धेरै

कारणह ले गदार् यो खालको आधुिनक सं रचनाको िबकासले धेरै च ुनौित तथा
ूँनह

खडा गिररहे काछन्। यसले पु ष र

ीको बीचमा हुने िववाह र

दाम्पत्य जीवनलाई खल्बल्याइरहे को छ। चचर् र राज्यको बीचमा हुने

सम्बन्धमा धक्का पुिगरहे को छ। पिवऽ धमर्शा

बाइबलले िसकाए अनुसार

िववाहको पिवऽता र पिरवारको सं रचनालाई आधुिनकताको नाउँमा िबगािरहे का

छन्।
दे हायका पदह मा परमेँवरको योजना अनुसार आदशर् िववाह वा

दम्प ीलाई कसरी व्याख्या गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

१:२६-२८ "२६

फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनसलाई आफ्नै ःव पमा, हाॆै ूित पमा बनाऔ ं।
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ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशुह

र जिमनमा

चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार ग न्।” २७ यसैकारण परमेँवरले
मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
र् यो। परमेँवरकै ूित पमा उहाँले
र् यो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट
ितनलाई सृिंट गनुभ
गनुभ
र् यो।

२८ परमेँवरले ितनीह लाई आिशष् िदनुभयो, र ितनीह लाई
हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा

भन्नुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि

पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत

२:१८, २०-२४ "१८ फेिर परमूभ ु

ूाणीह मािथ अिधकार गर।”, उत्पि

परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनस एकलो रहन असल छै न। म त्यसको िनिम्त

त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु।” ... २० अिन मािनसले नै सबै

पािलने पशु, आकाशका पन्क्षी र सबै वन-पशुह का नाउँ राखे। तर आदमको

िनिम्त ितनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। २१ यसैकारण परमूभ ु
र् यो, र ितनी िनदाएको बेलामा ितनका
परमेँवरले मािनसलाई मःत िनिामा पानुभ

करङह मध्येको एउटा िनकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भिरिदनुभयो। २२ जुन

करङ परमूभ ु परमेँवरले मािनसबाट िनकाल्नुभएको िथयो, त्यसबाट एउटी ःऽी

बनाएर मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। २३ मािनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र
मासुको मासु हो। ितनलाई ःऽी भिनने छ।

िकनभने ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन्। २४ यसैकारण मािनसले आफ्ना
ँ िमिलरहन्छ, र ितनीह
आमा-बाबुलाई छो छ र आफ्नी पत्नीसग

एउटै शरीर

हुन्छन्।”
आफ्नो सारा सृि को कामको केन्ििबन्दु वा मुख्य समय हप्ताको

छै ठ िदन िथयो। त्यस िदनमा परमेँवरले मानव जाितलाई सृि
िथयो।

आफूलाई

िवषयलाई

अचम्मै

सम्बोधन

गदार्

मा ुपदर्छ।

परमेँवरले

उत्पि

बहुवचन

१:२६मा

व्यक्त

ूयोग

गनुभ
र् एको

गनुभ
र् एको

गिरएको

वचन

ँ
अथर्मूलक छ, "अब हामीले मािनसलाई हाॆै ःव पमा बनाऔ।"
सबै ूेमको
सम्बन्धमा रहनुभएको ऽी-एक परमेँवर अब एकमत भएर यस सं सारमा मानव

जाितको सृि

गनुह
र् न्ु छ र त्यसलाई िनरन्तरता िदन उहाँह ले वैवािहक सं रचना

ःथापना गनुह
र् न्ु छ जसमा पु ष र
्
ूेिमलो सम्बन्धमा रहू न।
यो ःप

ी िववाह ारा एक आपसमा सौहादर् र

छ परमेँवरले आफ्नै ःव पमा मािनसलाई सृि

उहाँले नर र नारी सृि

गनुभ
र् यो (उत्पि

गनुभ
र् यो।

१:२७) (परमेँवरको यो कामले
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ीको समानतालाई दे खाउँछ। पु षमाऽ होइन मिहलालाई पिन

पु ष र

परमेँवरको ःव पमा सृि

गिरएको छ। इँवरीय ःवभावमा वा परमेँवरको

ःव प भएर आदर गिरने समूहमा केवल पु षमाऽ होइन मिहला पिन समान
पमा

समावेश हुनपु दर्छ- अनुवादकको व्यिक्तगत ूितिबया)।

आदमले भने, "यो त मेरो हाड र छाला हो" (उत्पि

२:२३

पान्तिरत)।

् अिन वैवािहक जीवन
अिन आदमले नै उनलाई " ी" भनेर नामांकरण गछर्न।

सुलभ र सौहादर् अथार्त ् खुशी बनाउन िववाह गरे पिछ "पु ष आफ्ना बाबु र

आमाबाट अलग भएर आफ्नी ौीमतीसँग जोिडनुपदर्छ जसले गदार् ती दुई
अलग अलग जीव होइनन् तर एकै िजऊका हुन जान्छन्" (उत्पि

२:२४

पान्तिरत)।

िववाह गरे पिछ पु ष र
बाइबलले ःप

ीको सम्बन्धलाई एक शरीर भनेर धमर्शा

िकटानी गदर्छ। ितनीह

पु ष र

ी भएपिछ आफ्ना बाबु र

आमाबाट अलग भएर छु टै पिरवार गठन गनर् तयार हुन्छन् भनेर बाइबलले

बताउँछ। यस पृथ्वीका हाॆा ूथम पुखार् वा बाबु र आमालाई िदइएको
िनदशनले यसरी ःप

पादर्छ: "परमेँवरले ितनीह लाई आिशष िदनुभयो र

भ ु भयो, "फल्दै फुल्दै र बृि

हुँदै जाओ। यस पृथ्वीमा भिरओ र यसलाई

पान्तिरत)। (दु:ख लाग्दो कुरो त यो छ जब पाप
आयो तव त्यो वाक्य उल्टोपुल्टो हुन गएको छ: वृि चाही ँ हुने तर फलदायी
सम्हाल" (उत्पि

१:२८

नहुने पिरवार व ु दुखद हो।-अनुवादकको धारणा)। पाच आ ामा सन्तान वा

छोराछोरीह लाई आफ्ना िपता र मातालाई आदर गर भिनएको छ (ूःथान
२०:१२)।

यो

खालको

पारःपिरक

सम्बन्ध

जबसम्म

ी

र

पु षको

बीचमामाऽै वैवािहक सम्बन्ध गाँिसन्छ तबसम्म माऽ सम्भव हुन्छ।

येशूले म ी १९:३-६मा व्यक्त गनुभ
र् एको वचन पढ्नुहोस्। यसमा

हामीलाई िववाहको पिवऽताको िवषयमा कसरी िसकाइएको छ? येशूको आफ्नै

वचन अनुसार र समःत मानव जाितलाई दे खाइएको परमेँवरको ूेमलाई
किहल्यै पिन निवसर्ने र हामी पापी नै भएतापिन िववाहको सम्बन्धमा बाइबलको

नीितमा अिडग भएर कसरी खडा भइरहने?
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५. सृि , पतन र बुस
िस

सृि , मािनसको पतन, ूित ा गिरएका मसीह र अन्तमा

उ ारलाई नचिुँ डने डोरीले बाँिधएको िवषयलाई बाइबलले दे खाएको छ। ती
मूल घट्नाह

्
नै मानव जाितको िनिम्त मुिक्तको आधार हुन।

परमेँवरले आिशष िदनुभएको िस

पदह : उत्पि

सृि

के भयो? हेनह
र्ु ोस् दे हायका

१:३१ "आफूले बनाउनुभएको हरे क कुरा परमेँवरले हेनभ
र्ु यो।

र त्यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– छै ट िदन।", उत्पि

२:१५-१७ "१५ परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा

त्यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् राख्नुभयो। १६ अिन उहाँले मािनसलाई यो
आ ा िदनुभयो, “बगचाका सबै
१७ तर असल र खराबको

खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हुन्छ,

खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन

ान िदने

िदन ितमीले त्यो खान्छौ ितमी िनँचय नै मनछौ।"र उत्पि

३:१-७ "१

परमूभ ु परमेँवरले बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर् सबभन्दा धू तर् िथयो।

त्यसले ःऽीलाई भन्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन

खको

खह का फल हामी खान सक्छ , ३ तर बगचाको बीचमा भएको

खका

फल नखानू भनी भन्नुभएको छ?”

२ ःऽीले सपर्लाई भिनन्, “बगचाका

फलको िवषयमा परमेँवरले भन्नुभएको छ, ‘त्योचािहँ नखानू र नछु नू, नऽता
ितमीह

मछ ’।” ४ सपर्ले ःऽीलाई भन्यो, “ितमीह

परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन ितमीह
ँ ा खुल्नेछन्, र असल र खराबको
आख
हुनछ
े ौ।” ६ जब ःऽीले त्यस
र बुि

पाउनलाई त्यस

मदनौ। ५ िकनिक

त्यो खान्छौ त्यही िदन ितमीह का

ान पाएर ितमीह

परमेँवरजःतै

खको फल खानलाई असल र हेनम
र् ा रहरलाग्दो,

खको चाह गनुप
र् न रहेछ भनी दे िखन्, तब ितनले त्यस

खको फल िटपेर खाइन्, र आफ्ना पितलाई पिन िदइन्, र उनले पिन खाए।

ँ ा खुले, र “ना ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन
७ अिन दुवैका आख

अञ्जीरका पातह

गाँसेर आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए।"

आफूले गनुभ
र् एको सृि

असलमाऽ होइन "धेरै असल" (उत्पि

१:३१) भनेर परमेँवरले खुशी व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो। "सृि को काम अब
सिकयो...अदनको बगचा सौन्दयर्तामा फलेको िथयो। आदम र हव्वा जीवनको
खमा िबना रोकटोक जान पाउथे। यस उ म र सौन्दयर्मय सृि मा कुनै

पापको दाग र मृत्युको छायाँ िथएन।", एलेन जी

ूोफेटस्, पृ. ४७बाट

पान्तिरत। यिद मनाही गरे को
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ाइट, पािशयाकर् एण्ड

खको फल खायौ भने

ितमीह

मनछौ भनेर परमेँवरले आदम र हव्वालाई सचेत गराउनुभएको िथयो

(उत्पि

२:१५,१७। याद गनुह
र् ोस् त्यसको निजक नजाऊ भ ुभएको िथएन

तर त्यसको फलमाऽ नखाऊ भनेर परमेँवरले भ ुभएको िथयो। उहाँले

त्यसको सामु नजानु र नछु नु भ ुभएको िथएन-अनुवादकको िज ासा)।

जब सपर् पी शैतान हव्वासँग कुरा गनर् थाल्यो तब परमेँवरले

भ ुभएको कुरालाई त्यसले चटक्कै का

ो "ितमीह

मनछै नौ" (उत्पत् ३:४)।

यिद ितमीले त्यो मनाही गिरएको फल खायौ भने ितमी महान्
दशर्नह ले सम्प
हुने

ान वा

हुनेछ र ितमी (उनीह ) पिन परमेँवर वा भगवान् जःतै

भनेर शैतानले भन्यो। र शैतानको त्यो छललाई हब्बाले िव ास गिरन्

र ूलोभनमा पिरन्।
र् एको वचनलाई पावलले
२:१५-१७मा परमेँवरले व्यक्त गनुभ
ँ
कसरी समथर्न जनाउँछन्? धमर्लाईचाही मा े तर िवकासवादी िस ान्तलाई
उत्पि

िवँवास गन ? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ५:१२ "एक जना मािनस ारा सं सारमा पाप आयो,
र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै मािनसमा मृत्यु
फैिलयो।"

रोमी ६:२३ "िकनिक पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेँवरको

िस को वरदान भींट येशू हाॆा ूभ ुमा अनन्त जीवन हो।"
बाइबलमा पिहला व्यक्त गिरएका धारणाह

बाइबलका पिछल्ला

लेखकह ले व्यक्त गरे का धारणाह सँग िमल्नेमाऽ होइन अझ थप

ान

उपलब्ध गरे को पाइन्छ। पापको बारे मा र मुिक्तको सौन्दयर्ताको बारे मा व्यक्त
गद पावल भन्दछन्, "एक जना मािनसले गदार् यस पृथ्वीमा पाप िभिऽयो,
पाप ारा मृत्यु पिन िभिऽयो। यसले गदार् सबै मािनस मृत्युको पासोमा परे "
(रोमी ५:१२)। तर िवकासवादी िस ान्तले मािनसको उत्पि

ु न्दा पिहले
हुनभ

नै मृत्यु िथयो भनेर िसकाउँछ। यो धारणा बाइबलले िसकाएको पापको
सु वातसँग मेल खादै न। हाॆो स ामा येशू बुसमा मनुभ
र् एको र मुिक्तको

योजनाको धारणासँग िवकासवादी िस ान्तले गम्भीर पमा असहमित जनाउँछ।

मृत्युको पापसँग कुनै सम्बन्ध छै न भन्दा पापको ज्याला मृत्यु हो भ ुको अथर्
पिन हुँदैन (रोमी ६:२३) र हाॆो पापको िनिम्त येशूको मृत्युको कुनै औिचत्य

पिन रहदै न। त्यसकारण, सृि , पतन र बुस यी तीन तत्व फुकाउन नसिकने
्
गाँठो हुन।
अक

शब्दमा भ े हो भने यी तीन धारणाह

एक आपसमा

नअलिगने गिर जोिडएका छन्। पिहलो आदम अिन्तम आदमसँग गाँिसएका

छन्। (१ कोरन्थी १५:४५-४९ "४५ यसकारण यःतो लेिखएको छ, “पिहलो
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मािनस आदम जीिवत ूाणी भयो।” अिन्तम आदम जीवन िदने आत्मा भयो।

४६ पिहलोचािहँ आित्मक होइन, तर ूाकृितक हो, र त्यसपिछ चािहँ आित्मक
हो। ४७ पिहलो मािनस माटोले बिनएको, पृथ्वीबाट हो। दोॐो मािनस ःवगर्को
हो। ४८ माटोले बिनएको मािनसजःतो िथयो, माटोले बिनएकाह
हुन्छन्, र ःवगीर्य मािनस जःतो छ, ःवगर्काह
हामीले माटोका मािनसको

पिन त्यःतै

पिन त्यःतै हुन्छन्। ४९ जसरी

प धारण गरे का छ , त्यसरी नै ःवगर्का

मािनसको

प धारण गनछ ।" यिद चाल्सर् डािवर्न जःता जुितसुकै धुरन्धर वै ािनक वा

दासर्िनकह ले उमारे का िवकासवादी िस ान्तसँग कुनै िकिसमले सम्झौता
गिरयोभने त्यसले बाइबलले िसकाएका सत्यका मूल आधारलाई नै ध्वःत
पािरिदन्छ। िवकासवादी िस ान्तले इसाई दशर्न वा िशक्षाको आधारशीला नै
भत्काइ िदन्छ।
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ४४-

५१को "द िबयशन" र पृ. १११-११६को "द िलटरल िवक।"
"भाषाको

धारणाह सँग

िहसाबले

तुलना

गरे र

होस्

वा

जुटाइएका

सािहित्यक

िविभ

िहसाबले

ूमाणह ले

होस्
उत्पि

अन्य
१मा

उल्लेिखत योम वा िदनले अक्षरस वा वाःतिवक २४ घन्टाको दै िनक समय
भनेर दे खाउँछ।
उत्पि

१का लेखकले जुन पले वाःतिवक वा अक्षरस िदनलाई िदन

नै भनेर सम्बोधन गरे त्यो जःतो “िदन”लाई अ

कुनै िकिसमले व्यक्त गनर्

सिकदै न्थ्यो।"-गेरहाडर् एफ. हासेल, "द डेजस अभ िबयशन इन जेनिसस १:
िलटर डेज र िफगरे िटभ 'िपिरयडस् र इपोकस्' अभ टाइम्स?" (ओिरिजन्स
२१.१ (१९९४), पृ. ३०,३१बाट
िव ानह

पान्तिरत।

"यिद परमेँवरको वचनले अगुवाई नगरे को भए जितसुकै मैहँ ु भ े

िकन नहुन ् वा ितनीह को िदमाग िकन नहोस्, ितनीह ले िव ान र

ूकाश वा परमेँवरको वचनलाई िविभ

खोज अनुसन्ु धानबाट िमलाउने ूयास

गरे ितनीह को िदमाग नै अलमलमा पनर् सक्छ। सनातन सृि कतार् परमेँवर
र उहाँका कामह

ितनीह को सोच भन्दा बािहर वा अपार छ: ितनीह ले

सोचेका ूाकृितक िनयमबाट बाइबल व्याख्या गनर् नसिकने भएकोले ितनीह
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बाइबलको इितहास भरपद

छै न भनेर िसकाउँदछन्।"-एलेन जी

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ८, पृ. २५८बाट
िचन्तनमनन्:
अ. एलेन जी

ाइट,

पान्तिरत।

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको मािथको मन्तव्य फेिर हेनह
र्ु ोस्।

आजभोिल इसाई भनाउँदाह

ँ
नै िव ानले दावी गरे का िस ान्तसग

सम्झौता गरे र बाइबलको इितहासलाई भरपद छै न भिनरहेका छन्।
यसलाई तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ?

आ. ईँवर वा धमर्लाई िवँवास गन तर िवकासवादी िस ान्तलाई पिन
अ ाल्ने व्यिक्तले बाइबललाई गम्भीर पमा िलन िकन असम्भव छ?
यिद िवकासवादी िस ान्तलाई पिन अ ाल्ने कोही इसाई तपाईँको
सम्पकर्मा छन् भने पावलले लेखेका

(रोमी ५) आदमको पतन, मृत्यु

र येशूको बुसको बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर सोध्नुहोस्।तब ितनले
िच बुझ्दो जवाफ दे लान्?

इ. परमेँवरको वचन, बाइबलमा व्यक्त गिरएका िशक्षादीक्षा अध्ययन गदार्

ँ ा झन्
त्यसमा भएका सत्यह ले िवँवासीह को िवँवास र आख

वाःतिवक पमा खोल्दै न होला र? अनन्तको परमेँवरले बाइबलमा

भएका सत्यह लाई ूकट गनुह
र् ँद
ु ा इसाईह लाई सं कुिचत मािनसह
भनेर कसरी भ

सिकन्छ र? अथवा भौितकवादी नािःतकह ले दे खेको

सं सार इसाईह ले दे खेको भन्दा झन् सं कुिचत छै न र?

ई. हामी परमेँवरको वचनमा ूितव

भइरहदा कितपय समयमा नारी र

पु षको बीचमा हुने असमान लिगक व्यवहार दे िखइनुलाई के भ ?
े
वेचिवखनमा परे र शरीर बेच्न िववस रहेका नारीह ूित सं वद
े नसील

ब

र ितनीह लाई ढुँ ा नहा े यथाथर्वोधूित हामी कसरी सजग

रहने?
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कथा ८
दयघात हुन पिखर्रहेको
िययानािक िकिरयािजस
िबहान पाँच बजे मेरो पेट अत्यन्तै दुख्यो जसले गदार् मलाई उठायो।
अिन एक िछन लड र मलाई सास फेन गा॑ो भएको िथयो। म ६० वषर्को

िथए ँ र मेरो ःवाःथ राॆो िथएन। त्यसकारण म साइूसको राजधानी
ँ डाक्टरले मलाई जाँच्यो र सबै
िनकोिसयामा रहे को अःपतालमा िसधै गए।

कुरो िठक छ भनेर मलाई भने र घरमा जानु पिन भने। मेरी ौीमती माबीर्

मसँग िथइन्। उनैले गदार् मैले च ुरोट खान टाडेको िथए ँ नऽ म िदनको
पाँचब ा च ुरोट खान्थ। उनैले गदार् नै मैले येशूलाई िवँवास गर र सेभेन्थ-डे

ँ
एडभेिन्टःट चचर्मा समावेश भए।
यिद मेरो जीवन पिरवतर्न भयो भनेमाऽ

मसँग िबवाह गन भनेर उनले मसँग ूःताव राखेकी िथइन्। मैले बिप्तःमा

ँ
पिन िलए।

िववाह भएको र नयाँ चचर्मा जान थालेको दुई वषर् हुँदा मेरो शरीर

धेरै अःवःथ भइरहे को िथयो।
"म कही ँ पिन जा " मैले डाक्टरलाई भन िकनभने मलाई िभऽ
दुखीरहे को िथयो र त्यो दुखाइ िकन िथयो सो मैले जा

ँ मेरो
चाहे को िथए।

िजि ले गदार् डाक्टरले मुटुको डाक्टरलाई बोलाए। उनको अःपतालमा आउने

समय भएकै िथएन। त्यसकारण मैले पख। एक घन्टा, दुई घन्टा, पाँच
घन्टा, सात घन्टा अिन आठ घन्टा। िदउँसो एक बजे मेरो दुखाइ झन चिकर्न

थाल्यो। सास फेनर् पिन गा॑ो भएको िथयो। बािहर ताजा हावा खान भनेर म
उठ। मलाई चक्कर लाग्यो अिन अचानक सबैितर अध्ँ यारो दे ख। त्यितकै

बेला कसै ले िचच्यायो, "िछटो! उनलाई

दयघात भइरहे को छ।" त्यितकैबेला

मुटुको डाक्टर पिन आइपुग्यो। अःपतालका कमर्चारीह ले मलाई इमजन्सी
कोठामा लगे। जब मेरो होस खुल्यो तब मैले थाहा पाए ँ िक मेरो मुटुका

निलह

मुटुको

नराॆोसँग जिमरहे को िथयो। "हामीले के गनर्सक्थ्य

डाक्टरले

मलाई

भने।

म तीन

हप्तासम्म

सबै गर्य "

अःपतालको

गिम्भर

िबरामीह लाई राख्ने कोठामा बस। जब मलाई अिलकित हलुको भयो तब
डाक्टरह ले मेरो मुटु खोलेर िचरफार गरे । अपरे शन कोठामा बसेको
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झण्डै

दश घन्टा भएको िथयो। परमेँवरको अनुमहले अपरे शन राॆै भयो र म
अिहले फेिर बिलयो र खुशी छु ।

जब मेरो पेट दुखेर पाँच बजे उठे को सम्झना भयो तब मलाई थाहा

भयो िक त्यो समय मेरो

दयघातको सु

तै पिन िूय परमेँवरले मेरो

ँ
िथयो। त्यितनै बेला म मन िथए।

दयघात साढे आठ घन्टासम्म रोक्नुभयो। अिन

जब मुटुको डाक्टर आइपुग्यो र मलाई बचायो।

(आज म ६१ वषर्को छु । मलाई नयाँ जीवन िदनुभएकोमा म

परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु । मैले पाएको थप वषर्ह

सेवा गनर् ूयोग गनछु )।
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उहाँलाई र अ लाई

