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यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन राजाले दािनएललाई सम्बोधन गरे, 
"साँिच् चकै ितॆो परमेँ वर सारा देवीदेवताह को परमेँ वर हनुहुदुोरहेछ, उहाँ 
सारा राजाह का ूभ ु हनुहुनु्छ र उहाँले रहःयह लाई ूकट गनुर्हनु्छ। मेरो 
सपनाको अथर् ितमीलेमाऽ ूकट गनर् सक्यौ" (दािनएल २:४७ पान्तिरत)। 

    इिजप् टमा चारसय वषर्सम्म ूवासी जीवन िबताइरहेका पौरािणक 
इॐायलह को िनिम्त परमेँ वरको ठूलो योजना िथयो। त्यो योजना उहाँले 
यसरी ूकट गनुर्भयो, "ितमीह  पजुारीह का राज्य हनेुछौ। ितमीह  पिवऽ 
रा  हनेुछौ" (ूःथान १९:६ पान्तिरत)। पिवऽ रा  र पूजारीह को राज्यले 
सनातन सिृ कतार् परमेँ वर यहोवेको िनिम्त सारा संसारमा गवाही भएर खडा 
हनुपुदर्थ्यो (यशैया ४३:९-१३मा परमेँ वरले आफ्नो ममर् यसरी व्यक्त 
गनुर्हनु्छ, "९ सबै जाित-जाितह  एकैसाथ जम् मा होऊन ् र मािनसह  भेला 
होऊन ्। ितनीह मध् ये कसले हामीलाई यो कुरा बतायो, र पिहलेका कुराह  
घोषणा गर् यो?  ितनीह  सच् चा ठहिरनलाई आफ् ना-आफ् ना साक्षी ल् याऊन ्, र 
अ ह ले सनेुर भनून ्,  "यो सत् य हो।" १० परमूभ ुभन् नहुनु् छ, "ितमीह  मेरा 
साक्षी र मैले चनेुका दास हौ, र ितमीह ले मलाई िचन् न र िवँ वास गनर् सक, 

अिन म उही हुँ भनी बझु् न सक। मभन् दा अिघ कोही ईँ वर नै बिनएको 
िथएन, न त म पिछ कोही हनेुछ। ११ म, हो, म नै परमूभ ुहुँ। मबाहेक अ  
कोही मिुक्तदाता छैन। १२ मैले ूकट गरेको छु, बचाएको छु र घोषणा 
गरेको छु। ितमीह का बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन् य ईँ वरले होइन। 
ितमीह  मेरा साक्षी हौ, िक म नै परमेँ वर हुँ" परमूभ ुभन् नहुनु् छ। १३ "हो, 
ूाचीन समयदेिख नै म उही हुँ। मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक् दैन। जब 
म काम गछुर्, त् यसलाई कसले उल् टाउन सक् छ? ") दभुार्ग्यवस त्यस पौरािणक 
यहूदी रा  परमेँ वरको पिवऽ चाहना अनसुार चल्न असफल भयो। ितनीह ले 
परमेँ वरलाई वाःता नगरेकोले परमेँ वरले पिन ितनीह कै िनयतमा छोड्नभुयो 
जसको फलःव प ितनीह  िबदेशी रा  बेिबलोन (आधिुनक इराक)को 

२ 
 

दािनएल र युगको अ त 
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आबमणमा परे र कितपय इॐायलीह लाई यु बन्दी बनाएर बेिबलोनमा 
लिगयो। 

    िबदेशमा यहूदीह ले यु बन्दीको तीतो जीवन िबताउन वाध्य 
भएतापिन कुनै कुनैलाई उहाँको साछी ब  परमेँ वरले ूयोग गनुर्भएको िथयो। 
अक  अथर्मा भ े हो भने इॐायल र यहूदा देशले गनर् नसकेको काम 
परमेँ वरले केही हदसम्म दािनएल र उनका ितन िमऽह ारा गनुर्भएको 
िथयो। अझै भ े हो भने दािनएल र उनका िमऽह  एक आदशर् नमूनाको 
िनिम्त खडा हनु पगेुका िथए जनु इॐायल रा  हनुपुन िथयो। 

   हो, दािनएल र उनका िमऽह  आफ्ना देशबाट टाढा रहन वाध्य 
भएतापिन ितनीह को जीवनमा घटेको कथाले अिन्तम िदनह मा घट्ने 
घट्नाह को पदार् उघािर िदएको छ। ितनीह  धेरै धेरै वषर् अिघ रहेका 
भएतापिन ितनीह को चिरऽ र ःवभाव हामीह को िनिम्त अनकुरणीय उदाहरण 
हनुसक्छ। ितनीह  मूितर्पूजा गन राजाको बेिबलोनको दरवारमा रहेर सिृ कतार् 
परमेँ वरलाई निच ेको िनिम्त साक्षी बनेका िथए। हामी पिन त्यसरी नै 
परमेँ वरलाई निच ेह को िनिम्त ितनीह  जःतै उहाँको िन ामा रहेर उहाँको 
िनिम्त साक्षी ब  सक्छ । ितनीह को जीवनमा भएका घट्नाह बाट हामीले 
के िसक्न सक्छ ? 
 

१. सानो सानो कुराह मा पिन आफ्नो िन ाको िनिम्त अिडग हनेु वा इमान्दार हनेु 

    "जो थोरै कुरामा इमानदार हनु् छ, त् यो धेरैमा पिन इमानदार हनु् छ, र जो 
अित सानो कुरामा बेइमान हनु् छ, त् यो धेरैमा पिन बेइमान हनु् छ।" लूका 
१६:१०)। 

    येशूको उपरोक्त भनाइलाई हेन ुर्होस।् सबै कुराह मा िमलेर जान 
सिजलो छ, छैन त? सानोितनो कुराह मा इमानदार हनु आवँयक छैन भ े 
लोकिूय धारणा त छ नै। तर समःया भनेको सानो ितनो वा थोरै कुराह  
सधै महत्वहीन नै हनु्छन ्भ  खोिजएकोचािहँ होइन। त्यसैकारणले त्यसलाई 
थोरै वा सानो वा िझनो कुरा भनेर सम्बोधन गिरन्छ।तर सानो ितनो कुरा वा 
चानचनु वा थोरैमाऽ हो भनेर त्यसलाई वेवाःता गद चल्न खोज्दा त्यसले अ  
सानो कुराह सँग पिन वेवाःता गन बानी हनु्छ र हुँदा हुँदा ठूलो कुराह मा 
वेवाःता गनर् पगु्छौ। अथार्त ् सानो कुरालाई बेवाःता गन ूविृ ले ठूलो 
कुरालाई पिन बेवाःता गन आदत बःन सक्छ।  
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   उपयुर्क्त सोचलाई मध्यनजरमा गद हामी अब दािनएल १ ितर ध्यान 
िदन्छौ। राजा नाबूकदनेसरको आबमणमा परेर शऽदेुश बेिबलोनमा यु बन्दी 
बनाइएका दािनएल र उनका ितन जना िमऽह को ूथम अनभुव केलाएर 
हेर ।   

   जनु उ ेँ य िलएर पौरािणक इॐायल ःथापना भएको िथयो त्यो उ ेँ य 
दािनएल, हनिनया, िमशेल र अजिरयाले िलएको अडानले ूितिबिम्बत गरेको 
िथयो भनेर दािनएल १मा कसरी देखाइएको छ ? हेन ुर्होस:् " १ यहूदाका राजा 
यहोयाकीमका शासनकालको तेॐो वषर्मा बेिबलोनका राजा नबूकदनेसर 
य शलेममा आएर त् यसलाई घेरे। २ अिन परमूभलेु परमेँ वरको भवनका केही 
भाँड़ाकँुड़ाह सिहत यहूदाका राजा यहोयाकीमलाई ितनको हातमा सिुम् पिदनभुयो। 
ती भाँड़ाकँुड़ाह  ितनले बेिबलोिनयामा भएको आफ् ना देवताको मिन् दरमा लगे र 
देवताकै भण् डारमा राखे। ३ तब राजाले ूवासमा लिगएका इॐाएलीह मध् येबाट 
राजकीय खानदान र सभ् य खानदानका केही जवान मािनसह  छान् नू भनी 
ितनका ूमखु अिधकृत अशपेनजलाई हकुुम गरे। ४ ती जवान मािनसह  कुनै 
शारीिरक खोट नभएका, सनु् दर, हरिकिसमका िशक्षा िसक् ने क्षमता भएका, ानले 
पिरपूणर् भएका, िछटो िसक् न सक् ने र राजदरबारमा सेवा गनर्लाई योग् य हनुपुथ् य । 
अशपेनजले उनीह लाई बेिबलोनीह का भाषा र सािहत् य िसकाउनपुथ् य । ५ 
राजाले उनीह लाई राजदरबारमा खाने गरेका दैिनक खाना र दाखम  िदनू भनी 
अशपेनजलाई हकुुम गरे। उनीह लाई तीन वषर्सम् म तािलम िदनपुथ् य , र 
त् यसपिछ उनीह  राजाको सेवामा ूवेश गनुर्पथ् य । ६ यीमध् ये कोही यहूदाका 
कुलका िथए: दािनएल, हनन् याह, मीशाएल र अजयार्ह। ७ ूमखु अिधकृतले 
ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए। दािनएललाई बेलतसजर, हनन् याहलाई शिक, 

मीशाएललाई मेशक र अजयार्हलाई अबे  नगो। ८ तर दािनएलले राजकीय 
भोजन र दाखम  खाएर आफैलाई अशु  नपान िनणर्य गरे, र ितनले यसरी 
आफैलाई अशु  नपानर्लाई ूमखु अिधकृतसँग अनमुित मागे। ९ अिन 
परमेँ वरले ती अिधकृतलाई दािनएलूित कृपा र सहानभुिूत देखाउने 
तलु् याउनभुयो, १० तर अिधकृतले दािनएललाई भने, "ितमीह ले खाने र िपउने 
कुराह का सम् बन् धमा मलाई खटाउनहुनेु मेरा ः वामी महाराजादेिख म डराउँछु। 
ितमीह का उमेरका अ  जवानह भन् दा ितमीह  उहाँको साम ु िकन कमसल 
अवः थाका देिखन ु र? ितमीह को कारणले गदार् महाराजाले मेरो िशर 
उड़ाइिदनहुनेुछ।" ११ त् यसपिछ दािनएल, हनन् याह, मीशाएल र अजयार्हमािथ 
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खटाइएका सरुक्षाकमीर्लाई दािनएलले भने, १२ "कृपया, तपाईंका दासह लाई 
दश िदनसम् म जाँच् नहुोस ्। हामीलाई खानका लािग सागपात र िपउनका लािग 
पानी माऽ िदनहुोस ्। १३ त् यसपिछ राजकीय खाना खाने जवानह सँग हाॆा 
चेहरा दाँज् नहुोस ् र तपाईंले देख् नभुएअनसुार आफ् ना दासह सगँ व् यवहार 
गनुर्होस ्।" १४ यसकारण उनले यो कुरा मन् जूर गरे र दश िदनसम् म 
ितनीह को जाँच गरे।  १५ दश िदनपिछ राजकीय खाना खाएका ती अन् य 
जवानह भन् दा ितनीह  ः वः थ र पुं  ट देिखए। १६ यसकारण ती सरुक्षाकमीर्ले 
ितनीह का लािग तोिकएका मीठा-मीठा खाना र दाखम  हटाएर ितनीह लाई 
सागपात िदए। १७ यी चार जवान मािनसह लाई परमेँ वरले सब िकिसमका 
सािहत् य र िशक्षाको ान र समझ िदनभुयो। अिन दािनएल सबै िकिसमका दशर्न 
र सपनाको अथर् खोल् न सक् ने भए। १८ राजाले ितनीह लाई हािजर गराउनू 
भनी तोकेको समय भएपिछ ती ूमखु अिधकृतले ितनीह लाई राजा 
नबूकदनेसरकहाँ ल् याए। १९ राजाले ितनीह सँग कुरा गरे र उनले दािनएल, 

हनन् याह, मीशाएल र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन ्। यसकारण ितनीह  
राजाको सेवामा िनयकु्त भए। २० राजाले बिु  र समझको बारेमा ितनीह लाई 
जे-जित ूँ न सोध् थे, अिधराज् यभरका जादूगरी र मन् ऽतन् ऽ गनह भन् दा 
ितनीह लाई दश गणुा असल भे ाए। २१ अिन कोरेस राजाका शासनकालको 
पिहलो वषर्सम् म दािनएल त् यहाँ रहे।" देहायका पदह  पिन पढ्नहुोस:् व्यवःथा 
४:१-८ "१ अब हे इॐाएली हो, मैले ितमीह लाई िसकाउन लागेका 
िविधिवधानह मा ध् यान लगाओ। ती पालन गर, र ितमीह  जीिवत रहनेछौ, र 
ितमीह का िपतापखुार्का परमूभ ुपरमेँ वरले ितमीह लाई िदनहुनेु देश अिधकार 
गनछौ। २ मैले ितमीह लाई िदएका आ ाह मा केही पिन घटबढ़ नगनूर्, तर 
मैले ितमीह लाई िदएका परमूभ ुपरमेँ वरका आ ाह  पालन गनूर्।  ३ बाल-
पोरमा परमूभलेु के गनुर्भयो त् यो ितमीह ले आफ् नै आखँाले देखेका छौ। 
पोरको बाल देवतापिछ लाग् ने सबै मािनसह लाई परमूभ ु परमेँ वरले 
ितमीह का मध् येबाट नाश गनुर्भयो। ४ तर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरिसत 
लािगरहने ितमीह मध् येको ूत् येक आजसम् म जीिवत छ। ५ हेर, परमूभ ु मेरा 
परमेँ वरले मलाई आ ा गनुर्भएबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन देशमा यी सबै 
पालन गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह  िसकाएको छु। ६ 
ितमीह ले ती मान र पालन गर, िकनिक यसैबाट अ  जाितह का अिग 
ितमीह का बिु मानी र समझको ूचार हनेुछ। यी सबै िविधह  सनेुर 
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उनीह ले भन् नेछन ्,  "अवँ य यस महान ् जाितका मािनसह  खूबै बिु मान ् र 
समझदार रहेछन ्" ७ हामीले उहाँलाई पकुारा गदार् परमूभ ुहाॆा परमेँ वर हाॆो 
जित निजक हनुभुएझ ईँ वर यित निजक भएको अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित 
छ ? ८ मैले ितमीह लाई आज िदने यो व् यवः थाजः तै धािमर्क िविधिवधान 
भएको अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित छ?" र जकिरया ८:२३ "सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ु यसो भन् नहुनु् छ, "ती िदनमा सबै जाित-जाितबाट र सबै भाषा 
बोल् नेह मध् येबाट दश जना मािनसले एउटा यहूदीलाई लगुाको छेउ समातेर 
यसो भन् नेछन ्, "हामी तपाईंिसतै जानेछ , िकनभने हामीले सनेुका छ  िक परमेँ वर 
तपाईंिसत हनुहुनु् छ"।" 

    दश िदनसम्म दािनएल र उनका साथीह ले के के खाए भनेर सबै 
थोक नबताएतापिन ितनीह  अ भन्दा बिु  र समझशिक्तमा दश गणुा बिढ 
भएको भे ाइएकोले ितनीह मा भएको ूितव ता ःप  छ। त्यो ान र बिु  
परमेँ वरले िदनभुएको भनेर पिन दािनएल १मा उल्लेख गिरएको छ। बेिबलोन 
देशका अशु  र अःवःथ खाना खान ितनीह ले इन्कार गरेका िथए। 
ितनीह को िवँ वासको त्यो अडानले गदार् परमेँ वरले ितनीह बाट काम गनर् 
सक्नभुएको िथयो। ितनीह ले परमेँ वरको वचनलाई पालन गरे र उहाँले 
ितनीह को पालनलाई आिशष िदनभुएको िथयो। जसरी ती चार यवुाह ले 
लगनशील भएर परमेँ वरको वचनलाई िवँ वाससाथ पालन गरे यिद पौरािणक 
इॐाएलीह  पिन परमेँ वरूित बफादारी भएको भए उहाँले त्यही खालको 
आिशष ितनीह लाई िदनहुनेु िथएन र? यिद हामी पिन परमेँ वरको वचन 
पालनमा अिडग भय  भने आजमाऽ होइन अिन्तम िदनह मा पिन उहाँ हाॆो 
साथमा हनुहुनेुछ र आिशष िदनहुनेुछ। 

    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई कित धेरै ानको ज्योित र सत्यह  
िदइएको छ। के हामीले पिन यो आफूलाई सोध्न सक्दैन  र? "हामीलाई 
िदइएको ानमा के हामी अडान िलइरहेका छ  र? के हामी पिन परमेँ वरको 
वचन अनसुार िवँ वाससाथ िहँिडरहेका छ ? फेिर त्यसैवखत हामी व्यिक्तगत 
पमा परमेँ वरको िन ामा अडान िलएर उहाँको िनिम्त  कसरी ूभावकारी 

साक्षी ब  सक्छ ? 
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२. दािनएलको नॆता      

     सारा संसारमा दािनएल २ अध्यायको ानले अनिगिन्त मािनसह ले 
बाइबलको परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् सघाइरहेको छ। त्यस अध्यायमा 
परमेँ वरको अिःतत्वमाऽ होइन उहाँमा भएको भिवंयसम्बन्धीको ानले 
मािनसह लाई अत्यन्त ूभािवत पािररहेको छ। िवँ वको इितहासमा खेिलने 
शिक्तशाली रा ह को भिूमकालाई त्यस अध्यायमा उल्लेिखत मूितर्को सपनाले 
उघािरिदएको आसय अत्यन्त तकर् यकु्त छ। हो, परमेँ वरको अिःतत्व र 
उहाँको भिवंयको ानलाई उक्त अध्यायले ःप पमा हाॆो साम ु खोलेको 
छ। 

   दािनएल २ अध्याय पढ्नहुोस।् परमेँ वरको अिःतत्व कःतो वाःतिवक 
छ भनेर त्यस अध्यायले िच बझु्दो तिरकाले कसरी हामीलाई बझुाउँछ? 
छिब्बससय वषर् अिघ जन्मेका दािनएलले आधिुनक यरुोप तथा 
िवँ वसाॆाज्यह को िचऽण तथा गितिविध ठ् याक ठ् याक  िमल्नेगरी कसरी भ  
सके होलान ् यिद परमेँ वरले ूकट नगनुर्भएको भए? हेन ुर्होस:् "१ आफ् नो 
शासनकालको दोॐो वषर्मा नबूकदनेसरले सपनाह  देखे। उनको मनमा 
छटपटी भयो र उनी सतु् न सकेनन ्। २ यसकारण राजाले जादूगरह , मन् ऽतन् ऽ 
गनह , िबजवुाह  र ज् योितषीह लाई उनले देखेको सपना बताइिदऊन ् भनी 
बोलाउने हकुुम गरे। जब ितनीह  आए र राजाको साम ुखड़ा भए, ३ उनले 
ितनीह लाई भने, "मैले एउटा सपना देखेको छु। त् यसले मलाई िवचिलत 
बनाएको छ, र यसको अथर् बझु् न चाहन् छु।" ४ तब ती ज् योितषीह ले आरमेइक 
भाषामा राजालाई उ र िदए, "महाराजा, अमर रहून ्! हजूरका दासह लाई सपना 
बताइिदनहुोस ्, र हामी त् यसको अथर् बताउनेछ ।" ५ राजाले ती ज् योितषीह लाई 
जवाफ िदए, "मैले यही िनणर्य गरेको छु: यिद ितमीह ले मैले देखेको सपना र 
त् यसको अथर् बताएनौ भने, ितमीह  टुबा-टुबा पािरनेछौ र ितमीह का घरह  
उजाड़ पािरनेछन ्। ६ तर यिद ितमीह ले मलाई सपना र त् यसको अथर् बतायौ 
भने, मबाट ितमीह ले उपहारह  र इनामह  तथा ठूलो सम् मान पाउनेछौ। 
यसकारण मलाई मेरो सपना र त् यसको अथर् बताओ।"  ७ फेिर एक चोिट 
ितनीह ले जवाफ िदए, "महाराजाले आफ् ना दासह लाई आफ् नो सपना 
बताइिदनहुोस ् र हामी त् यसको अथर् खोिलिदनेछ ।" ८ तब राजाले जवाफ िदए, 

"म िनिँ चत छु िक ितमीह ले मबाट समय िलएर टान कोिसस गदछौ, िकनभने 
मैले के िनणर्य गिरसकेको छु भनेर ितमीह लाई थाहा भएको छ। ९ यिद 

२२



ितमीह ले मलाई सपना बताएनौ भने ितमीह का लािग एउटै माऽ सजाय छ। 
यो पिरिः थित ब  िलएला भन् ने आशाले मलाई ॅम र दुं  ट कुरा गन ितमीह ले 
मतो गरेका छौ। यसकारण मलाई सपना बताओ, अिन मलाई थाहा हनेुछ िक 
ितमीह ले यसको अथर् मलाई बताउन सक् नेछौ। १० ज् योितषीह ले राजालाई 
उ र िदए, "महाराजाले भन् नभुएको कुरा गनर् सक् ने पथृ् वीमा कोही छैन। जित 
महान ् र शिक्तशाली भए पिन कुनै राजाले कुनै जादूगर वा मन् ऽतन् ऽ गन वा 
ज् योितषीह सँग यः तो कुरा किहल् यै माग गरेका छैनन ्। ११ महाराजाले 
गनुर्भएको यो ूँ न अित नै गा॑ो छ। महाराजालाई यो कुरा देवताह बाहेक 
अ  कसैले पिन ूकट गनर् सक् दैन। ती देवताह  मािनसह का बीचमा 
बः दैनन ्।" १२ यसले गदार् राजा िरसले यित चरू भए िक उनले बेिबलोनका सबै 
ानी पु षह लाई मतृ् यदुण् ड िदने हकुुम गरे। १३ यसरी ानी पु षह लाई 
मतृ् यदुण् ड िदने घोषणा िनः क् यो र दािनएल र ितनका साथीह लाई पिन मानर् भनी 
ितनीह लाई िझकाउन मािनसह  पठाइए।  १४ जब राजाका अ रक्षकका 
कप् तान अय क बेिबलोनका ानी पु षह लाई मानर् िनः के, दािनएलले बिु मानी 
र बड़ो िनपूणर्तासाथ उनलाई ूँ न गरे, १५ "राजाले िकन यः तो कठोर आदेश 
िनकाल् नभुयो? तब अय कले दािनएललाई सबै कुरा बताइिदए। १६ यो सनेुर 
दािनएल राजाकहा ँगए र सपनाको अथर् खोल् नलाई समय पाऊँ भनी िबन् ती गरे। 
१७ तब दािनएल आफ् नो घर फक र आफ् ना साथीह  हनन् याह, मीशाएल र 
अजयार्हलाई सो कुरा बताइिदए। १८ बेिबलोनका अ  ानी पु षह का 
साथमा ितनी र ितनका साथीह  नमािरऊन ् भन् ने खाितर यो रहः य खोल् न 
ः वगर्का परमेँ वरको कृपा िमलोस ् भनी ितनले आफ् ना साथीह लाई उहाँसँग 
ूाथर्ना गनर् अनरुोध गरे। १९ राती दशर्नमा दािनएललाई यसको रहः य ूकट 
गिरयो। तब दािनएलले ः वगर्का परमेँ वरलाई ूशंसा गरे, २० र भने, सदासवर्दै 
परमेँ वरको नाउँमा ः तिुत होस ्। बिु  र पराबम उहाँकै हनु ्। २१ उहाँले नै 
समय र ऋतहु  पिरवतर्न गनुर्हनु् छ। उहाँले राजाह लाई िसंहासनमा राख् नहुनु् छ 
र उनीह लाई अपदः थ गनुर्हनु् छ। उहाँले समझदारह लाई बिु  िदनहुनु् छ अिन 
िववेकीह लाई ान िदनहुनु् छ। २२ उहाँले गिहरा र लिुकएका कुराह  ूकट 
गनुर्हनु् छ, उहाँले अन् धकारमा के छ भनी जान् नहुनु् छ, र ज् योितले उहाँमा वास 
गछर्। २३ हे मेरा िपता-पखुार्का परमेँ वर, तपाईंलाई म धन् यवाद िदँदछु र 
तपाईंको ूशंसा गदर्छु, तपाईंले मलाई बिु  र शिक्त िदनभुएको छ, हामीले 
मागेको कुरा तपाईंले मलाई ूकट गनुर्भयो, तपाईंले हामीलाई राजाको सपना 
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ूकट गनुर्भयो।" २४ तब दािनएल बेिबलोनका ानी पु षह लाई मानर् भनी 
राजाले खटाएका अय ककहा ँगएर उनलाई भने, "बेिबलोनका ानी पु षह लाई 
नमानुर्होस ्। मलाई राजाकहाँ लैजानहुोस ् र म उहाँलाई उहाँको सपनाको अथर् 
बताइिदनेछु।" २५ अिन अय कले दािनएललाई तु न् तै राजाकहा ँलगे र भने, 

"यहूदाबाट आएका ूवासीह मध् ये एक जना मािनसलाई मैले भे ाएको छु, जसले 
राजालाई सपनाको अथर् बताउन सक् छ।" २६ राजाले दािनएललाई (जसको नाउँ 
बेलतसजर पिन हो) सोधे, "के ितमी मेरो सपना र त् यसको अथर् बताउन सक् छौ? 
२७ दािनएलले जवाफ िदए, "महाराजाले सोध् नभुएको रहः यको कुरा कुनै पिन 
ानी पु ष, मन् ऽतन् ऽ गन, जादूगर वा जोखना हेनले बताउन सक् दैन, २८ तर 
ः वगर्मा एक परमेँ वर हनुहुनु् छ, जसले रहः यका कुराह  ूकट गनुर्हनु् छ। 
उहाँले महाराजा नबूकदनेसरलाई भिवं यमा हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। 
हजूर ओ ानमा ढिल् करहनहुुँदा हजूरको मनमा भएका सपना र दशर्नह  यी नै 
हनु ्:  "२९ हे महाराजा, हजूर ओछ् यानमा ढिल् करहनभुएको बेला हजूरको मन 
भिवं यमा के हनेु होला भन् ने तफर्  गयो, र रहः य ूकट गनुर्हनेुले भिवं यमा हनेु 
कुरा देखाउनभुएको छ। ३० तर जसै मलाई यो रहः य खोिलएको छ, अ  
जीिवत ूाणीह भन् दा ममा ब  ता बिु  भएको कारणले होइन तर यसैकारण िक 
हजूर महाराजालाई सपनाको अथर् खोिलओस ् र हजूरको आफ् नो मनमा भएका 
कुरा बझु् न सक् नभुएको होस ् भनेर हो।  ३१ "हे महाराजा, हजूरले हेिररहनहुुँदा 
एउटा ठूलो सािलक उिभएको देख् नभुयो। यो सािलक िवशाल र अत् यन् तै 
चहिकलो देिखन् थ् यो र त् यसको प भयानक िथयो। ३२ त् यस सािलकको 
टाउको िनक् खर सनुको, त् यसका छाती र हातह  चाँदीका, त् यसका पेट र 
ितयाह  काँसाका, ३३ त् यसका गोड़ाह  फलामका, र त् यसका खु ाह  केही 
फलाम र केही माटोका िथए। ३४ हजूरले हेिररहनहुुँदा च ानबाट एउटा ढु ा 
कािटयो, तर मािनसको हात ारा होइन। यसले त् यस सािलकका फलाम र 
माटोले बनेका खु ालाई हान् यो र ती चकनाचरू पािरिदयो। ३५ त् यसपिछ त् यो 
फलाम, काँसो, चाँदी र सनु सबै एकै चोिट धूलोपीठो भए, र मीं म ऋतमुा अन् न 
च ु  ने खलाबाट भसुलाई उड़ाएझ बतासले त् यसलाई नाउँिनशानै नहनेु गरी 
उड़ाएर लग् यो। तर त् यस सािलकलाई हान् ने त् यो ढु ा ब  दैगएर ठूलो पहाड़ 
बन् यो र पूरै पथृ् वीलाई ढािकिदयो। ३६ "सपना यही िथयो, र अब महाराजालाई 
यसको अथर् बताउनेछ । ३७ हजूर नै राजाह का महाराजा हनुहुनु् छ। ः वगर्का 
परमेँ वरले हजूरलाई राज् य, पराबम, शिक्त र मिहमा िदनभुएको छ। ३८ 
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हजूरको हातमा उहाँले सारा पथृ् वीका मािनसह  र पशहु  र आकाशका 
पक्षीह  िदनभुएको छ। जहाँ-जहाँ उनीह  बः छन ्, उहाँले हजूरलाई 
उनीह मािथ अिधकार गनर् िदनभुएको छ। हजूर नै त् यो सनुको टाउको 
हनुहुनु् छ।  ३९ हजूरपिछ, हजूरको भन् दा अिल कमजोर राज् य खड़ा हनेुछ। 
त् यसपिछ काँसोको तेॐो राज् यले सारा पथृ् वीमािथ अिधकार जमाउनेछ। ४० 
अन् त् यमा, फलामजः तै बिलयो चौथो राज् य आउनेछ, िकनभने फलामले सबै थोक 
चकनाचरू पािरिदएझ त् यसले अ  सबैलाई तोड़फोड़ गरी िततरिबतर पानछ। 
४१ हजूरले यसका खु ा र औलँाह  केही माटोले, केही फलामले बनेका 
देख् नभुएझ यो िवभािजत राज् य हनेुछ, तैपिन यसमा केही माऽामा फलामको बल 
हनेुछ, जसरी हजूरले फलाम माटोिसत िमिसएको देख् नभुयो। ४२ जसरी ती 
औलँाह  केही फलाम र केही माटोका िथए, त् यसरी नै यो राज् य केही बिलयो, 
केही सिजलैिसत टुिबने हनेुछ। ४३ र हजूरले फलाम माटोमा िमिसएको 
देख् नभुएझ मािनसह  पिन िमिौत जाित हनेुछन ् र एकतामा रहनेछैनन ्, जसरी 
फलाम माटोिसत िमल् न सक् दैन। ४४ यी राजाह को समयमा ः वगर्का 
परमेँ वरले एउटा राज् य खड़ा गनुर्हनेुछ, जनुचािहँ किहल् यै नं ट हनेुछैन, न त 
यसको सावर्भौिमकता अ  कुनै जाितको हातमा िदइनेछ। यसले यी सबै 
राज् यह लाई चकनाचरू पानछ र अन् त् य गनछ, तर यो राज् यचािहँ सदासवर्दा 
रिहरहनेछ। ४५ हजूरले देख् नभुएको ढु ाको अथर् यही हो, जनुचािहँ मािनसको 
हात ारा नकािटईकनै पहरोबाट आएको िथयो। त् यो ढु ा जसले फलाम, काँसो, 
माटो, चाँदी र सनुलाई धूलोपीठो पािरिदयो। महान ् परमेँ वरले महाराजालाई 
भिवं यमा हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। त् यो सपना सत् य हो, र यसको अथर् 
िवँ वासयोग् य छ।" ४६ तब राजा नबूकदनेसरले दािनएलको अगािड़ घोप् टो परी 
दण् डवत ् गरे र ितनलाई आदर गरे, र साथै ितनलाई भेटी र धूप चढ़ाउन भनी 
हकुुम गरे। ४७ राजाले दािनएललाई भने, "साँच् ची नै ितमीह का परमेँ वर 
देवताह का पिन परमेँ वर र राजाह का ूभ ुर रहः य खोिलिदनहुनेु हनुहुनु् छ, 

िकनभने ितमीले यो रहः य खोल् न सक् यौ।" ४८ तब राजाले दािनएललाई उच् च 
पदमा राखे र धेरै बहमूुल् य उपहारह  िदए। उनले ितनलाई बेिबलोनका समः त 
ूदेशमािथ शासक बनाए र त् यहाँका सबै ानी पु षह का ूधान तलु् याए। ४९ 
त् यसबाहेक दािनएलको अनरुोधमा राजाले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई 
बेिबलोनको ूदेशमािथ ूशासक िनयकु्त गरे। दािनएल आफैचािहँ राजदरबारमै 
रहे।"  
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     दािनएलले निहिच्कच्याइकन खलुा पमा आफूलाई ूकट गिरएको 
सपनाको अथर्को जस परमेँ वरलाई िदएका िथए। कितपय मािनसह ले 
आफूह मा भएको ान र समझशिक्तको जस वा ौेय आफूले िलने गरेको 
पाइन्छ। तर दािनएलले सपना र त्यसको भेद खलुाउने क्षमताको ौेय वा जस 
परमेँ वरलाई नै िदएको कारणले उनको नॆता कःतो िथयो भ े कुरा त्यहाँ  
झिल्कन्छ।उनले आफ्नो होइन परमेँ वरको इज्जत थाम्न त्यसो गरेका 
िथए।उनले आफ्नो भाऊ होइन परमेँ वरको भाऊ खोजेका िथए। उनी र 
उनका साथीह ले जनु ूाथर्ना गरे (दािनएल २:१७-२३) त्यसले ितनीह मा 
परमेँ वरूित कःतो भरोसा रहेछ भनेर देखाउँदछ। नऽ भने ितनीह  अ  
बिु मान, ानी मािनसह सँगै मन िथए। 

     दािनएलले बिु मानी मािनसह , ानी मािनसह , तन्ऽमन्ऽ गन 
मािनसह , ज्योितषीह  र जादगुरह को बचाऊको िनिम्त (दािनएलले 
िववेकको ःवतन्ऽतालाई सम्मान गरेका िथए) बोलेतापिन ती कुनै पिन पेशागत 
मािनसह ले सपनाको अथर् बताउन सक्दैन भनेर ःप  पारेका िथए। तर 
केवल ःवगर्मा रहनहुनेु परमेँ वरले माऽ सपना वा रहःयह को अथर् ूकट गनर् 
सक्नहुनु्छ िकनभने उहाँमाऽ सत्य परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर तत्कालीन िवँ व 
सॆाट नाबूकदनेसरलाई खलुःत पारेका िथए। 

    यसरी परमेँ वरमािथ भरोसा राखेर र नॆताको पिहरणले सिजएर 
दािनएल परमेँ वरको िनिम्त शिक्तशाली साक्षी हनुपुगेुका िथए। इितहासको 
त्यस समयमा दािनएलले आफ्नो नॆता वा परमेँ वरको साम ु झकु्ने चिरऽ 
देखाए भने अिहले पिन त्यही नॆता हामीमा हनु िकन ज री छ? दािनएलले 
थाहा नपाएका मिुक्तको योजना र अ  ानह  हामीमा भएकोले हामीले झन 
झकु्न िसक्नपुछर्। बुसमा येशूको बिलदानको बारेमा आत्म ान दािनएललाई 
नभएको तर हामीमा भएकोले परमेँ वरको साम ु िशर झकुाएर िजउने ःवभाव 
हामीमा हनु ुअत्यन्त ज री भएको ठा ुपछर्। 

    हामीले कितसम्म नॆ हनुपुछर् भनेर बुसले हामीलाई कसरी बताउँछ? 
हाॆो पापमय अवःथामाऽ होइन हाॆो मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरको साम ुझकु्न ु
कित आवँयक छ भनेर बुसले कसरी देखाउँछ? बुस िबना तपाईँ आज कहाँ 
हनुहुनेुिथयो,सो सोच्नहुोस।् तब बुस िबनाको अपूणर् जीबनमा आफ्नै फाँइफु ी 
वा घमण्ड गनुर्को अथर् के छ र? हेन ुर्होस ् गलाती ६:१४ "हाॆा ूभ ु येशू 
भीं टको बूस बाहेक अ  कुनै पिन कुरामािथ घमण् ड गन कुरा मदेिख दूर 
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रहोस ्, जस ारा मचािहँ संसारको लेिख, र संसार मेरो लेिख बूसमा झणु् ाइएको 
छ।" 
 

३. सनुको सािलक  

      बेिबलोनको डरुामा रहेको टँुिडखेलमा राजा नाबूकदनेसरले ठूलो 
सनुको सािलक बनाएर त्यसलाई सबैले ढोग भनेर उदीर् िदएका िथए। 
त्यसबखत ितन जना यहूदी यवुाह ले त्यस सािलकलाई नढोग्दा ितनीह लाई 
आगोको भ ीमा फािलएको िथयो तर परमेँ वरको हःतक्षेपले ितनीह को उ ार 
गिरएको िथयो। दािनएल ३ मा उल्लेख गिरएको त्यो कथा र ूकाश १३ मा 
लेिखएको िववरणले अिन्तम समयमा परमेँ वरका जनह ले भोग्नपुन सतावटको 
िचऽण गदर्छ भनेर बाइबलका पाठकह ले धेरै समयदेिख बझेुका छन।्  

तलुनात्मक पमा दािनएल ३:१-६ र ूकाश १३:११-१५ पढ्नहुोस ्
र ितनीह मा के समान िववरण देखाइएको छ? हेन ुर्होस:् "१ राजा नबूकदनेसरले 
ितस िमटर अग् लो र ितन िमटर चौड़ा भएको सनुको एक मूितर् बनाए र 
त् यसलाई बेिबलोनको ूदेश िः थत दूरा नाम गरेको मैदानमा ः थापना गरे। २ 
त् यसपिछ उनले त्यो मूितर् अपर्ण गनर्लाई ूान् तका बड़ाहािकम, इलाका अिधकारी, 
राज् यपाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो अदालतका न् यायाधीश 
तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह लाई भेला गरे। ३ यसकारण ूान् तका 
बड़ाहािकम, इलाका अिधकारी, राज् यपाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च 
न् यायाधीश, तल् लो अदालतका न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह  राजा 
नबूकदनेसरले खड़ा गरेको त् यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए र त् यसको अिघ 
उिभए। ४ तब सो कुराको घोषणा गनले चक  ः वरमा कराएर भन् यो,  " हे 
मािनसह , जाितह  र िविभन् न भाषा बोल् नेह , ितमीह लाई यो हकुुम भएको छ: 
५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र सबै 
िकिसमका बाजाको ः वर सनु् ने िबि कै राजा नबूकदनेसरले ः थापना गनुर्भएको 
सनुका मूितर्को अिघ घोप् टो परेर ितमीह  सबैले दण् डवत ् गनुर्पछर्। ६ घोप् टो 
परेर दण् डवत ् नगन जोसकैु पिन तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
फािलनेछ।" दािनएल ३:१-६, र "११ अिन पथृ् वीबाट िनिः करहेको अक  एउटा 
पश ुमैले देख। त् यसको पिन थमुाका जः तै दईु वटा िसङ िथए, र अिज रजः तै 
त् यो बोल् दथ् यो। १२ त् यसले पिहलो पशकुो उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा 
अिधकार चलाउँदथ् यो, र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो 
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पूजा गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट िनको भएको िथयो। १३ मािनसका 
आखँाको अिग आकाशबाट पथृ् वीमा आगो झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन 
त् यसले गर् यो। १४ पिहलो पशकुो उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त 
त् यसलाई िदइएको िथयो, त् यही ारा त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। 
तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत भएको त्यो पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा 
मूितर् बनाउने हकुुम त् यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा 
ाश हािलिदने अनमुित त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न 

सकोस ्, र त्यस पशकुो मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्।" ूकाश १३:११-१५। 

    दबैु मािमलामा मूितर्लाई पूजागनर् आदेश िदइएको छ। त्यो पिन 
ःवइच्छाले होइन बलजिफ्त मूतीर्को साम ुढोग्नपुन रे? त्यो राजनैितक शिक्त 
हो जसले धमर्लाई जबरजःती लादेर राज्यले बनाएको देवतालाई मा  आदेश 
िदइन्छ। सिृ कतार् परमेँ वरको साम ु ढोग्नपुन अिधकारलाई राज्य आफैले 
बनाएको देवताको साम ु ढोग्न कर लगाउँनलेु परमेँ वरको उपहास गरेको 
देखाउँछ। 

   दािनएल ३:१२-३० पढ्नहुोस।् अिन्तम िदनह मा हामीले कःतो 
खालको धम्की र सतावटको सामना गनुर्पनछ अिन त्यसलाई कसरी सामना गनर् 
सक्नपुछर् भनेर त्यस कथाले हामीलाई बताउँछ? हेन ुर्होस:् "१२ तर केही 
यहूदीह  छन ्, जसलाई हजूरले बेिबलोनको ूान् तमािथ शासन गनर् िनयकु्त 
गनुर्भयो, जसका नाउँ शिक, मेशक र अबे  नगो हनु ्। हे महाराजा, ियनीह ले 
हजूरलाई टेदनन ्। ियनीह  न त हजूरका देवताह लाई पजु् छन ्, न हजूरले 
ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गछर्न ्।" १३ िरसले चरू भएर 
नबूकदनेसरले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई ल् याउने हकुुम गरे। यसकारण यी 
मािनसह  राजाकहाँ ल् याइए, १४ र नबूकदनेसरले ितनीह लाई भने, "ए शिक, 

मेशक अबे  नगो, के यो कुरा सत् य हनु ् , िक ितमीह  मेरा देवताह को सेवा 
गदनौ वा मैले ः थापना गरेको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गदनौ ? १५ अब यिद 
ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका 
बाजाह को आवाज सनु् ने िबि कै मैले बनाएको मूितर्लाई दण् डवत ् गनर् तयार 
भयौ भने धेरै राॆो हनेुछ। तर यिद ितमीह ले यसलाई दण् डवत ् गरेनौ भने, 

तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा ितमीह  फािलनेछौ। तब कुन देवताले 
ितमीह लाई मेरो हातबाट बचाउन सक् ला ? १६ शिक, मेशक, र अबे  नगोले 
राजालाई जवाफ िदए, "हे नबूकदनेसर, यससम् बन् धमा हजूरको अिग हाॆो आफ् नै 
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पक्षमा भन् नपुन आवँ यकता केही छैन। १७ हे महाराजा, यिद हामीह  
दिन् करहेको आगोको भ ीमा फािलय  भने, हामीले सेवा गरेका परमेँ वरले 
हामीलाई यसबाट बचाउन सक् नहुनेुछ र हजूरको हातबाट छुटकारा िदनहुनेुछ। 
१८ तर हामीलाई उहाँले यसो नगनुर्भए तापिन, हे महाराजा, हजूरका देवताह को 
सेवा गनछैन  न त हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गनछ  
भनी हजूरलाई थाहा होस ् भन् ने हामी चाहन् छ।" १९ तब शिक, मेशक र 
अबे  नगोिसत नबूकदनेसर िरसले चरू भए, र ितनीह ूित उनको धारणा 
ब  िलयो। उनले त् यस आगोको भ ीलाई साधारणभन् दा सात गणुा चकार्उने 
हकुुम गरे, २० र उनका सेनाको सबभन् दा बिलया िसपाहीह मध् ये कोहीलाई 
शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बाँधेर दिन् कएको आगोको भ ीमा फ् याँिकिदन भनी 
आ ा गरे। २१ तब यी मािनसह  दौरा, सु वाल, टोपी र अन् य लगुाह िसत 
बाँिधएर दिन् करहेको आगोको भ ीमा फ्  याँिकए। २२ राजाको हकुुम यित ज री 
िथयो र आगोको भ ी यित तातो िथयो िक आगोको ज् वालाले शिक, मेशक र 
अबे  नगोलाई लैजाने िसपाहीह लाई भः म पार् यो, २३ अिन यी तीन जना 
मािनसह  दि॑लो पमा बाँिधएकै अवः थामा दिन् करहेको आगोको भ ीमा परे।  
२४ त् यसपिछ राजा नबूकदनेसरले आँ चयर्चिकत हुदैँ उृेर आफ् ना 
सल् लाहकारह लाई सोधे, "के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका ितन जना 
मािनसह  होइनन ् र ? उनीह ले जवाफ िदए, "िनँ चय नै हो, महाराजा।" २५ 
उनले भने, "हेर त, आगोिभऽ चार जना मािनसह  विरपिर िहँिड़रहेका देख् दछु, 

ितनीह  नबाँिधएका र कुनै हािन नभएका देिखन् छन ्, र त् यो चौथोचािहँ 
देवताह को पऽुजः तै देिखन् छ।" २६ तब नबूकदनेसरले दिन् कएको आगोको 
भ ीको ढोका निजक गएर िचच् च् याए, "हे शिक, मेशक र अबे  नगो, सव च् च 
परमेँ वरका सेवक हो, बािहर िनः केर आओ।" तब शिक, मेशक र अबे  नगो 
आगोबाट बािहर िनः केर आए, २७ अिन ूान् तका बड़ाहािकमह , इलाका 
अिधकारीह , राज् यपालह , र सल् लाहकारह  ितनीह का विरपिर भीड़ लागे। 
उनीह ले देखे िक आगोले ितनीह का शरीरमा हािन परु् याएको िथएन, न त 
ितनीह का िशरको र  नै खहिरएको िथयो, ितनीह का लगुालाई आगोले छोएको 
िथएन र ितनीह मा आगोको कुनै गन् धैसमेत िथएन। २८ त् यसपिछ 
नबूकदनेसरले भने, "शिक, मेशक र अबे  नगोका परमेँ वरलाई ूशंसा होस ्, 
जसले आफ् ना दूतलाई पठाएर आफ् ना सेवकह लाई छुटकारा िदनभुयो। 
ितनीह ले उहाँमािथ िवँ वास गरे, र राजाको हकुुमलाई अः वीकार गरी आफ् ना 
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परमेँ वरलाई छोड़ेर कुनै देवतालाई सेवा गनुर् वा दण् डवत ् गनुर्भन् दा ब  आफ् ना 
जीवन िदन तयार भए। २९ यसकारण म यो उदीर् िदँदैछु िक कुनै पिन जाितका 
वा कुनै पिन भाषा बोल् ने मािनसह ले शिक, मेशक र अबे  नगोका परमेँ वरको 
िव मा केही भन् छन ् भने, उनीह  टुबा-टुबा पारी कािटनेछन ् र उनीह का 
घर उजाड़ पािरनेछन ्, िकनभने यसरी कुनै पिन अक  देवताले बचाउन 
सक् दैनन ्।३० त् यसपिछ राजाले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बेिबलोनको 
ूान् तमा पदोन् नित गिरिदए।"   

    तत्कालीन िवँ वको अत्यन्त शिक्तशाली सॆाटको हैिसयतले 
नेबकुदनेसरले सिक, मेशक र अबेदनेकोलाई र ितनीह को परमेँ वरको 
िब मा िखसी उडाएका िथए, "मेरो हातबाट ितमीह लाई कुन ् परमेँ वरले 
छुटकारा िदन सक्छ र?" उनले िछ ै त्यो परमेँ वर को हो भनेर जा  वाध्य 
भएका िथए र यो घोषणा गरे, "शिक, मेशक र अबेदनेगोको परमेँ वर 
धन्यका हनु।् उहाँमािथ िवँ वास गन उहाँको सेवकह लाई छुटकारा िदन 
उहाँले आफ्नो ःवगर्दूतलाई पठाउनभुयो। राजाको हकुुमलाई नमानेर ितनीह ले 
आफ्नो शरीरलाई त्याग्न तयार भए तािक ितनीह ले ितनीह को परमेँ वरलाई 
बाहेक अ  कसैको सेवा गनर् नपरोस।्" (दािनएल ३:२८)। 

   जब ती ितन जनालाई आगोमा चौथो व्यिक्तसँग देखे, त्यस घट्नाले 
राजालाई अचिम्मत तलु्यायो र ितनीह ले सेवा गरेका परमेँ वर अ भन्दा िभ ै 
रहेछन ् भनेर थाहा पाए। ितनीह लाई आगोको भ ीबाट छुटकारा िदइनेछ 
भनेर ितनीह ले सम्भावना त देखेका िथएनन।् तै पिन िजउँदै जल्न राजी भएर 
राजाको आदेशलाई ितनीह ले िकन पालन गरेनन?् परमेँ वरूितको िवँ वास, 
िन ा, ूितव ता र  बफादािरताको ज्वलन्त उदाहरण ती िहॄूह ले िदएका 
िथए। जनुसकैु पिरिःथित आएतापिन ितनीह ले आफ्नो िवँ वासको मािमलामा 
राजासँग पिन सम्झौता गरेनन।् 

    चाहे अिहले होस ्वा अिन्तम िदनह मा होस,् जब धमर्को मािमलामा 
वा कसैलाई ढोग्ने पिरिःथित आयो भने हामी पिन ती यवुकह  जःतै आफ्नो 
िवँ वासमा कसरी अिडग भएर बःन िसक्ने? सानो ितनो कुरामा अिहले नै 
सम्झौता गरेर बिसयो भने स को समयमा ठूला ठूला कुराको सामना गनुर्पदार् 
त्यसमा अडान िलन सक्छ  भनेर कसरी सोच्न सक्छ  र? 
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४. अयहूदीह ले परमेँ वरितर मन फकार्उँछन ् 

       सत्य परमेँ वरको शिक्तको अिःतत्वलाई राजा नाबूकदनेसरले ःवीकार 
गरेपिछ दािनएल अध्याय ३ को अन्त हनु्छ। तर परमेश ् वरको अिःतत्व र 
उहाँको शिक्त छ भनेर ःवीकार गदमा कसैले मिुक्त पाउँछ भ े होइन। मिुक्त 
पाउन पनुजर्न्मको अनभुव एक िनणार्यक तत्व हो भनेर येशूले एक जना 
धमर्गु लाई भ ुभएको िथयो | (यूह ा ३:७)। परमेँ वरलाई िवँ वास 
गरेरमाऽ पगु्दैन तर आत्मापिरवतर्न हनुपुछर् वा हाॆो नजर परमेँ वरमा राखेर 
िहँड्ने खबुी हामीमा हनुपुछर् भनेर दािनएल ४:३०ले  देखाउँदछ। 

      िवँ व सॆाट नाबूकदनेसरले आफूले िनमार्ण गरेका आफ्नो सहर 
बेिबलोन (आधिुनक इराक)को भव्य भवन र सरंचनाह  देखेर उनको िदमागमा 
के घमण्ड पसेको िथयो? उसको समःया के िथयो? हेन ुर्होस,् दािनएल ४:३० 
"उनले भने, "के यो महान ् बेिबलोन होइन, जनु मैले आफ् नो कीितर्का मिहमाको 
लािग मेरो ठूलो शिक्त ारा आफ् नो राजकीय िनवासः थान बनाएको छु ? " सिृ  
गिरएका मािनसले गनुर्पन गवर् के छ र? हेन ुर्होस ्यी पदह : यूह ा १५:५ "५ 
दाखको बोट म हुँ, ितमीह चािहँ हाँगाह  हौ। यिद कोही ममा र ो भने, र म 
त् यसमा रह भने, त् यसले धेरै फल फलाउँछ, िकनिक मबाट अलग रहेर ितमीह  
केही गनर् सक् दैनौ।", ूिेरत १५:२८ "िकनभने पिवऽ आत् मा र हामीह लाई यो 
उिचत लाग् यो, िक यी आवँ यक कुराह बाहेक अ  बढ़ी बोझ तपाईंह लाई 
बोकाउनहुुँदैन।" र दािनएल ५:२३ " ब  ः वगर्का परमूभकुो िव मा तपाईँ 
आफैलाई खड़ा गनुर्भएको छ। हजूरले उहाँको मिन् दरबाट भाँड़ाह  हजूरकहाँ 
ल् याउन लगाउनभुयो, र हजूर र हजूरका भारदारह , हजूरका ौीमतीह  र 
रखौटीह ले तीबाट दाखम  िपउनभुयो। हजूरले चाँदी र सनुका, काँसाका, 
फलामका, काठ र ढु ाका देवताह को ूशंसा गनुर्भयो, जो न देख् छन ् न सनु् छन ् 
न बझु् छन ्। तर हजूरले यी परमेँ वरको आदर गनुर्भएन, जसको हातमा हजूरको 
जीवन र हजूरका मागर्ह  छन ्।"   

    दािनएल अध्याय ४ मा राजा नाबूकदनेसरलाई अत्यन्तै किठन 
पिरिःथित ारा परमेँ वर र उहाँको शिक्तको अिःतत्व िसक्नपुरेको िथयो। 
परमेँ वरिबना िवँ व सॆाटै भएतापिन उनी कोही पिन होइनन ्भनेर उनले थाहा 
पाउन वाध्य भएको िथयो। हेन ुर्होस ् दािनएल ४ "१ सारा पथृ् वीमा रहने 
िविभन् न भाषा बोल् ने जाित-जाितह का मािनसह लाई राजा नबूकदनेसरबाट: 
ितमीह लाई ठूलो संविृ  िमलोस ्! २ सव च् च परमेँ वरले मेरो िनिम् त 
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गिरिदनभुएका आँ चयर्कमर्का िचन् हह  र अचम् मका कामह को बारेमा 
ितमीह लाई बताउन पाउँदा म खशुी छु। ३ उहाँका िचन् हह  कित महान ् 
छन ्, उहाँका अचम् मका कामह  कित शिक्तशाली छन ्! उहाँको राज् य 
अनन् तको राज् य हो, उहाँको ूभतु् व पःु त -पःुतासम् म रिहरहन् छ।  ४ म 
नबूकदनेसर, सन् तिुं ट र समिृ साथ आफ् नो दरबारमा बिसरहेको िथए।ँ ५ मैले 
एउटा यः तो सपना देख, जसले मलाई भयभीत तलु् यायो। जसै म ओछ् यानमा 
ढिल् करहेको िथए,ँ मेरो मनमा आएका कल् पनाह  र दशर्नह ले गदार् म 
तिसर्ए।ँ ६ यसकारण त् यस सपनाको अथर् खोल् नलाई बेिबलोनका सबै ानी 
पु षह लाई मेरो सामनु् ने खड़ा गराउने हकुुम गर। ७ जब जादूगरह  
मन् ऽतन् ऽ गनह , ज् योितषीह  र जोखना हेनह  आए, मैले उनीह लाई सपना 
बताए,ँ तर उनीह ले मलाई त् यसको अथर् बताउन सकेनन ्। ८ अन् तमा 
दािनएल मकहाँ आए र मैले ितनलाई सपना बताइिदए।ँ (ितनको नाउँ मेरो 
देवताको नाउँजः तै बेलतसजर हो, र पिवऽ देवताह को आत् मा ितनमा छ।) ९ 
मैले भने, "हे बेलतसजर, जादूगरह का ूमखु, म जान् दछु िक ितमीमा पिवऽ 
देवताह को आत् मा छ, र ितॆोलािग कुनै पिन रहः य अफ् ारो छैन। सपना 
यही हो, यसको अथर् मलाई बताइदेऊ। १० ओ ानमा पिल् टरहँदा मैले 
देखेका दशर्नह  यी नै हनु ्: मैले देख, मेरो सामनु् ने पथृ् वीको बीचमा एउटा 
ठूलो ख खड़ा भएको रहेछ। त् यो अत् यन् तै अग् लो िथयो। ११ त् यो ख ठूलो 
र बिलयो हुँदैगयो र त् यसको टुप् पोले आकाश छोयो, पथृ् वीको छेउसम् म पिन 
त् यो देिखन् थ् यो। १२ त् यसका पातह  सनु् दर र त् यसका फलह  ूशः त िथए, 

र त् यसमा सबैको लािग खाना िथयो। त् यसको मिुन वनका पशहु ले वास 
पाउँथे, त् यसका हाँगाह मा चराह  बः थे, त् यसबाट सबै ूाणीह ले खाना 
पाउँथे। १३ ओ ानमा पिल् टरहेको बेला मैले दशर्नमा मेरो अिग ः वगर्बाट 
एक समाचारवाहक, एक पिवऽ जन तल आइरहेका देख। १४ उनले चक  
ः वरमा कराएर भने, "त् यस खलाई ढािलदे र हाँगाह लाई कािटदे, त् यसका 
पातह  झािरदे र त् यसका फलह  छरपं ट पािरदे। पशहु  त् यसको 
छहारीबाट र चराह  त् यसका हाँगाबाट भागून ्। १५ तर फलाम र काँसाले 
बाँिधएको त् यसका ठुटो र जराह  जिमनमा, खेतको घाँसमा नै रहोस ्। 
आकाशको शीतले त् यसलाई िभजाओस ्, र त् यो पशहु सँग पथृ् वीका बोट-
िब वाह का बीचमा रहोस ्। १६ त् यसको मन मािनसकोबाट ब  िलएर 
त् यसलाई पशकुो मन िदइओस ्, जबसम् म त् यसको लािग सात काल 
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िबत् नेछैनन ्।" १७ समाचार वाहकह ारा िनणर्य सनुाइएको छ, पिवऽ 
जनह ले फैसलाको घोषणा गदर्छन ्, तािक जीिवत ूाणीह ले जानून ् िक 
मािनसह का राज् यमािथ सवार्िधकार सव च् चकै छ, र उहालेँ इच् छा 
गनुर्भएकाह लाई ती राज् यह  िदनहुनु् छ र मािनसह मा सबभन् दा नॆलाई ती 
राज् यमािथ खड़ा गनुर्हनु् छ।" १८ म राजा नबूकदनेसरले देखेको सपना यही 
हो। अब हे बेलतसजर, यसको अथर् मलाई बताइदेऊ, िकनभने मेरो राज् यमा 
भएका ानी पु षह मध् ये कसैले पिन यसको अथर् मलाई बताउन सक् दैन। 
तर ितमीले सक् छौ, िकनभने पिवऽ देवताह का आत् मा ितमीमा छ।" १९ 
दािनएल (जसलाई बेलतसजर पिन भिनन् छ) केही बेरसम् म अत् यन् तै व् याकुल 
भए, र आफ् ना िवचारह ले ितनलाई भयभीत पारे। यसकारण राजाले भने, "हे 
बेलतसजर, सपना र त् यसको अथर्ले ितमीलाई व् याकुल नपारोस ्।" बेलतसजरले 
जवाफ िदए, "मेरा ूभ,ु यिद यो सपना हजूरका शऽहु लाई र यसको अथर् 
हजूरका िवरोधीह लाई लागू हनेु भए त हनेुिथयो। २० हजूरले देख् नभुएको 
ख, जनु बढ़ेर िवशाल र बिलयो भयो, र सम् पूणर् पथृ् वीबाट देिखने गरी त् यसको 

टुप् पाले आकाश छोयो, २१ सनु् दर पातह  र ूशः त फलह सिहत जसले 
सबैलाई खाना िदन् थ् यो, वनका पशहु लाई छहारी िदन् थ् यो, र जसका हाँगाह मा 
आकाशका चराह का लािग गुड़ँह  िथए, २२ हे महाराजा, हजूर नै त् यो ख 
हनुहुनु् छ। हजूर महान ् र शिक्तशाली हनुभुएको छ, हजूरको महानता बढ़ेर 
आकाशसम् मै पगेुको छ, र हजूरको ूभतु् व पथृ् वीको पल् लो छेउसम् मै छ।  २३ 
हे महाराजा, हजूरले एक समाचारवाहक, एक पिवऽ जनलाई ः वगर्बाट तल झद 
र यसो भन् दैगरेको देख् नभुयो, "त् यस खलाई काटेर नं ट गिरदे, तर खेतको 
घाँसमा फलाम र काँसाले बाँिधएको अवः थामा ठुटोचािहँ छोिड़दे, जब िक 
त् यसका जराह  जिमनमा नै रहन् छन ्। आकाशको शीतले त् यो िभजोस ्, त् यसको 
लािग सात काल निबतञु् जेल त् यो ज ली जनावरह जः तै भएर िजओस ्।" २४ 
हे महाराजा, त् यसको अथर् यही हो, र सव च् चले मेरा ूभ ुमहाराजाको िव मा 
िदनभुएको हकुुम यही हो: २५ हजूर मािनसह बाट िनकािलनहुनेुछ र ज ली 
पशहु सँग बः नहुनेुछ, गाईबः तहु झ हजूरले घाँस खानहुनेुछ र आकाशको 
शीतले हजूर िभज् नहुनेुछ। हजूरको लािग सात काल िबत् नेछ, जबसम् म हजूरले 
यो जान् नहुनु् न िक मािनसह का राज् यमािथ सव च् चकै सवार्िधकार छ र उहाँले 
इच् छा गनुर्भएको कसैलाई पिन ती राज् यह  िदनहुनु् छ। २६ जरासिहत ठुटो 
छो  नू भन् ने हकुुमको अथर् यो हो: ः वगर्ले शासन गदर्छ भन् ने कुरा जब हजूरले 
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ः वीकार गनुर्हनेुछ, तब हजूरको राज् य हजूरलाई िफतार् गिरनेछ। २७ यसकारण 
हे महाराजा, मेरो सल् लाह िलन हजूर मन् जूर गनुर्होस ्, धमर् गरेर आफ् ना पापलाई 
त् याग् नहुोस ् र अत् याचारमा परेकाह लाई दया देखाएर आफ् नो दुं  टतालाई 
छो  नहुोस ्। हनु सक् छ, त् यसपिछ हजूरको ऐँ वयर् कायम रहनेछ। २८ यी सबै 
कुराह  राजा नबूकदनेसरमािथ घ ो। २९ बा॑ मिहनापिछ जब राजा 
बेिबलोनको राजदरबारको कौसीमा टहिलँदैिथए, ३० उनले भने, "के यो महान ् 
बेिबलोन होइन, जनु मैले आफ् नो कीितर्का मिहमाको लािग मेरो ठूलो शिक्त ारा 
आफ् नो राजकीय िनवासः थान बनाएको छु ? " ३१ यी शब् दह  उनको 
ओठबाट निसि ँदै ः वगर्बाट एउटा यः तो वाणी आयो, "नबूकदनेसर राजा, तेरो 
लािग फैसला गिरएको छ: तँबाट तेरो राजकीय अिधकार खोिसएको छ। ३२ 
तँ मािनसह बाट धपाइनेछस ् र ज ली पशहु िसत बः नेछस ्, तले गाईबः तलेु 
झ घाँस खानेछस ्। तेरो लािग सात काल िबत् नेछ, जबसम् म तले यो ः वीकार 
गदनस ् िक मािनसह का राज् यमािथ सव च् चकै सवार्िधकार छ र उहालेँ इच् छा 
गनुर्भएको कसैलाई पिन ती राज् यह  िदनहुनु् छ।" ३३ नबूकदनेसरको बारेमा 
जो कुरो भिनएको िथयो, तु न् तै पूरा भयो। उनी मािनसह बाट धपाइए र 
उनले गाईबः तलेु झ घाँस खान थाले। उनको र  चीलका प् वाँखजः तै र उनका 
नङह  चराका नङ् माह जः तै नहोउञ् जेल उनको शरीर आकाशको शीतले 
िभज् यो। ३४ त् यो समयको अन् तमा म, नबूकदनेसरले आफ् नो आखँा उठाएर 
ः वगर्ितर हेरे, र मेरो होस फक् र् यो। तब मैले सव च् चको ूशंसा गर, सदासवर्दै 
िजउनहुनेु उहाँलाई मैले आदर र मिहमा गर। उहाँको ूभतु् व अनन् तको ूभतु् व 
हो, उहाँको राज् य पःु तादेिख पःु तासम् म रिहरहन् छ।  ३५ पथृ् वीका सबै 
मािनसह  व् यथर्का गिनन् छन ्। ः वगर्का शिक्तह लाई र पथृ् वीका 
मािनसह लाई उहाँले चाहेअनसुार गनुर्हनु् छ। कसैले पिन उहाँको हात रोक् न 
सक् दैन, वा "तपाईंले के गनुर्भयो" भनी कसैले पिन सोध् न सक् दैन।  ३६ मेरो 
होस फककै समयमा, मेरो राज् यका गौरवको लािग मेरो आदर र ूताप मकहाँ 
फकर आयो। मेरा सल् लाहकारह  र भारदारह ले मलाई खोज् न थाले, र म 
आफ् नो िसंहासनमा फक र पिहलेको भन् दा पिन महान ् भए।ँ ३७ अब म, 

नबूकदनेसरले ः वगर्का महाराजाको ूशंसा, बिढ़बढ़ाउ र मिहमा गदर्छु, िकनभने 
उहाँले जे गनुर्हनु् छ ठीक गनुर्हनु् छ, र उहाँका सबै मागर्ह  न् यायस त छन ्। 
अिन उहाँले घमण् डीह लाई नॆ बनाउन सक् नहुनु् छ।"   
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   "एक पटक अत्यन्त घमण्ड गन अहम् मा फुल्ने राजा परमेँ वरको नॆ 
बालक भए। उनी िनरंकुश, कडा, अ लाई जबरजःती आफ्नो कुरा लाद् ने 
राजा अब बिु मानी र दयाल ुराजा हनु पगेु। ःवगर्का परमेँ वरको िखलाफमा 
बोलेर उहाँको बदनाम गन राजा अब उनले िभऽी दयदेिख अत्यन्तै उच्चमा 
रहनहुनेु परमेँ वरको शिक्तलाई ःवीकार गनर् पगेु र यहोवेूितको ौ ालाई 
इमान्दािरताकासाथ उनले उत्थान गनर् खोजे र आफ्ना जनताह को सखुमा 
ध्यान िदए। सारा राजाह को राजा र ूभहु का ूभलेु उनलाई झपादार् उनले 
त्यःतो पाठ िसके जनु सबै शासकवगर्ह ले िसक्न ुआवँयक छ| जहाँ असली 
महानतामा असली भलाइ समेिटएको हनु्छ। यहोवे सत्य परमेँ वर हनुहुनु्छ 
भनेर यसरी उनले ःवीकार गरे, "म नाबूकदनेसर ःवगर्को राजाको ूशंसा 
गनछु, उहाँलाई सम्मान गनछु र उहाँलाई उचाल्नेछु। उहाँका कामह  सत्य 
छन ् र उहाकँा मागर्ह  न्यायस त छन ् र जो घमण्ड गरेर चल्छन ्
ितनीह लाई िनहरु् याइ िदनहुनेुछ।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स,् प.ृ 
५२१बाट पान्तिरत। 

     बेिबलोन देशमा अनेक  मूितर्ह लाई पूजा गन र आफैले बनाएका 
देवतालाई मािनसह ले मा  कर लगाउने एक समयमा िवँ वको शिक्तशाली 
सॆा  मािनएको नाबूकदनेसर राजाले के समयसापेिक्षत सत्य कुराह  व्यक्त गनर् 
पगेुका िथए? हेन ुर्होस ् फेिर दािनएल ४:३५ "पथृ् वीका सबै मािनसह  व् यथर्का 
गिनन् छन ्। ः वगर्का शिक्तह लाई र पथृ् वीका मािनसह लाई उहाँले चाहेअनसुार 
गनुर्हनु् छ। कसैले पिन उहाँको हात रोक् न सक् दैन, वा "तपाईंले के गनुर्भयो" भनी 
कसैले पिन सोध् न सक् दैन।"   

    यहूदी जाितह मा अन्य जाित, गैर-यहूदी, मूितर्पूजा गन, िबदेशी वा 
म्लेच्छ भनेर कहलाइने मािनसले आफैले बन्दी बनाएर ल्याइएका िहॄूह को 
परमेँ वरको सावर्भौिमस ा, ूभतु्व, अिधकार र शिक्तलाई ःवीकार गराइएर 
दािनएल अध्याय ४ को अन्त हनु्छ। शु को चचर्मा यहूदीह को साक्षीले गदार् 
र परमेँ वरको शिक्तले गदार् गैर यहूदी वा अन्य जाितह ले पिन ससुमाचार 
सु  पाएका िथए र सारा संसारले ससुमाचारको सन्देश सु े अवसर पाएको 
िथयो। राजा नबूकदनेसरले गरेको अनभुव यथाथर्मा भ े हो भने छ सय 
वषर्पिछ अयूदीह ले पिन सिृ कतार् परमेँ वरको बारेमा ान पाउने अिधकारको 
पूवर्अनमुािनत ँय िथयो। 
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     यगुको अन्तमा हनेु येशूभक्तह को िखलाफमा अनेक  अिभयोग लगाएर 
मतृ्यकुो घोषणा खेप्नपुन, मानव िनिमर्त वाद र धमर्लाई जबरजःती लाद् न 
लगाएर मािनसह को मानव अिधकार हनन गन, अनेक  सतावट र आत को 
सामना गनुर्पन जःता ौृखलाह को बीचमा परमेँ वरूितको िन ा र अडानमा 
कसरी अिडग भएर बःने भनेर यूह ा ३:५-७८ मा येशूले देखाउनभुएको 
बाटोलाई कसरी आत्मसात ्गन? हेन ुर्होस:् "५ येशूले जवाफ िदनभुयो, "साँच् चै म 
ितमीलाई भन् दछु, कोही पानी र आत् मा ारा जन् मेन भने परमेँ वरको राज् यमा 
पः न सक् दैन। ६ शरीरबाट जन् मेको शरीर हो, र पिवऽ आत् माबाट जन् मेको 
आत् मा हो। ७ मैले ितमीलाई नयाँ गरी जन् मनपुछर् भन् दा अचम् म नमान। ८ 
बतास जता चाहन् छ उतै बहन् छ। ितमी बतासको आवाज सनु् छौ, तर त् यो 
कहाँबाट आउँछ र कता जान् छ, त् यो जान् दैनौ। आत् माबाट जन् मेको हरेक व् यिक्त 
त् यः तै हनु् छ।" 
 

५. परमेँ वरूितको दािनएलको िवँ वास, िन ा र भरोसा  

    दािनएल ६ अध्याय पढ्नहुोस:् "१ सम् पूणर् राज् यको शासन गनर्लाई 
एक सय िबस जना ूान् तका बड़ाहािकमह  िनयकु्त गनर् दारालाई मन लाग् यो। 
२ तीमािथ ितन जना अध् यक्ष िनयकु्त गिरए, जसमध् ये दािनएल एक िथए। 
राजाको काममा हािन नहोस ् भनेर ती ूान् तका बड़ाहािकमह  उनीह ूित 
उ रदायी गराइए। ३ अब दािनएलले असाधारण गणुह ारा आफैलाई ती 
अध् यक्षह  र ूान् तका बड़ाहािकमह का बीचमा यः तो फरक देखाए िक राजाले 
ितनलाई सम् पूणर् राज् यको शासक िनयकु्त गन योजना गरे। ४ तब अध् यक्षह  र 
ूान् तका बड़ाहािकमह ले दािनएलको िव  अिभयोग लगाउनका िनिम् त सरकारी 
कामकारबाहीह मा ितनको दोष खोज् न लागे, तर त् यसो गनर् उनीह  असमथर् 
भए। उनीह ले ितनमा कुनै पिन ॅं टाचार भे ाउन सकेनन ्, िकनभने ितनी 
िवँ वासयोग् य िथए, र ितनी न त ॅं ट न लापरवाही नै िथए। ५ अन् तमा ती 
मािनसह ले भने, "हामीले यस दािनएलको िव मा अिभयोगको लािग, उसका 
परमेँ वरको व् यवः थासम् बन् धमा बाहेक, कुनै पिन आधार किहल् यै पाउन 
सक् नेछैन ।"  ६ यसकारण अध् यक्षह  र ूान् तका बड़ाहािकमह  एउटा समूह 
भई राजाकहाँ गएर भने, "हे महाराजा दारा, अमर रहून ्! ७ राजकीय अध् यक्षह , 

ूान् तका बड़ाहािकमह , इलाका अिधकारीह , राज् यपालह , र सल् लाहकारह , 

सबैले यो मन् जूर गरेका छन ्, िक राजाले एउटा आदेश िनकाल् नपुछर् र त् यस 
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आदेशलाई लागू गनुर्पछर्, जसअनसुार आगामी ितस िदनसम् म हजूरबाहेक कुनै 
देवता वा मािनसलाई कसैले ूाथर्ना गरे भने, हे महाराजा त् यः ता व् यिक्त िसंहको 
खोरमा फािलनेछन ्। ८ अब हे महाराजा, िलिखत पमा यो आदेश िनकाल् नहुोस ्, 
र खािरज हनु नसक् ने मादी र फारसीह का ऐनबमोिजम यो आदेश बदली 
हनेुछैन।" ९ यसैकारण राजा दाराले िलिखत पमा यो आदेश िनकाले। १० 
जब दािनएलले त् यो आदेश ूकािशत भएको थाहा पाए, ितनी आफ् नो घरको 
मािथल् लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ् यालह  य शलेमितर खलुा िथए। 
पिहलेजः तै ितनी िदनमा तीन पल् ट घुड़ँा टेकी परमेँ वरलाई धन् यवाद िदँदै ूाथर्ना 
गथ। ११ तब ती मािनसह  समूह बनाएर गए र दािनएलले परमेँ वरसँग 
सहायताको लािग ूाथर्ना गिररहेका उनीह ले भे ाए। १२ यसकारण उनीह  
राजाकहाँ गए र उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने, "हे महाराजा, के 
आगामी ितस िदनको अविधभर जसले हजूरलाई बाहेक अन् य कुनै देवता वा 
मािनसलाई ूाथर्ना गछर्, त् यो िसंहको खोरमा फ् याँिकनेछ भनी हजूरले एउटा 
आदेश ूकािशत गनुर्भएको छैन र? " राजाले जवाफ िदए, "हो, मादीह  र 
फारसीह का ऐनबमोिजम, जनुचािहँ खािरज हनु सक् दैन, त् यो आदेश ः थायी छ।" 

१३ तब उनीह ले राजालाई भने, "हे महाराजा, यहूदाबाट देशिनकाला 
गिरएकाह मध् ये एक जना दािनएलले हजूरको वा हजूरले िलिखत पमा जारी 
गनुर्भएको आदेशको वाः ता गदनन ्। उनी अझै पिन िदनमा ितन पल् ट ूाथर्ना 
गदर्छन ्।" १४ जब राजाले यो कुरा सनेु, उनी अत् यन् त दखुी भए। दािनएललाई 
छुटकारा िदने उनले िनणर्य गरे र ितनलाई बचाउन सूयार्ः तसम् मै हरूयास गरे। 
१५ त् यसपिछ ती मािनसह  समूह भएर राजाकहाँ गए र उनलाई भने, "हे 
महाराजा, याद गनुर्होस ् िक मादीह  र फारसीह का ऐनबमोिजम राजाको कुनै 
पिन आदेश वा उदीर् बदल्न सिकँदैन।" १६ यसकारण राजाले हकुुम िदए, र 
उनीह ले दािनएललाई िलएर िसंहको खोरिभऽ फािलिदए। राजाले दािनएललाई 
भने, "ितमीले िनरन् तर सेवा गरेका ितॆा परमेँ वरले ितमीलाई छुटकारा िदऊन ्! 
"२१ दािनएलले उ र िदए, "महाराजा अमर रहून ्! २२ मेरा परमेँ वरले आफ् ना 
ः वगर्दूत पठाउनभुयो, र उहाँले िसंहह का मखु थिुनिदनभुयो। ितनीह ले मलाई 
कुनै चोट परु् याएका छैनन ्, िकनभने उहाँको िं टमा म िनद ष भे ाइए।ँ 
महाराजा, हजूरको साम ुपिन मैले कुनै गल् ती गरेको छैन।ँ" २३ राजा अत् यन् तै 
खशुी भएर दािनएललाई खोरबाट िनकाल् ने आ ा िदए। अिन जब दािनएल 
खोरबाट िनकािलए, ितनमा कुनै पिन चोट पाइएन, िकनभने ितनले आफ् ना 
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परमेँ वरमािथ भरोसा गरेका िथए।  २४ दािनएललाई झूटो आरोप लगाउने 
मािनसह  राजाको हकुुममा िभऽ ल् याइए र ौीमती र नानीह समेत उनीह  
िसंहको खोरमा फ् याँिकए। अिन उनीह  खोरको भइँूमा नपगु् दै िसंहह ले 
उनीह मािथ झम् टेर उनीह का ह ीह समेत कयार्ककु क पारेर खाए।  २५ 
तब राजा दाराले साॆाज् यिभऽका हरेक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र 
जाितह लाई यः तो लेखे: "ितमीह लाई कल् याण होस ्! २६ म यो आदेश जारी 
गदर्छु िक मेरो राज् यभरका मािनसह ले दािनएलका परमेँ वरको भय मान् न ु र 
आदर गनुर्पछर्। "िकनभने उहाँ िजउँदो परमेँ वर हनुहुनु् छ, र उहाँ सधभिर 
रहनहुनु् छ। उहाँको राज् य न  हनेुछैन, उहाँका ूभतु् वको अन् त किहल् यै हनेुछैन। 
२७ उहाँ छुटकारा िदनहुनु् छ र बचाउनहुनु् छ। उहाँ ः वगर्मा र पथृ् वीमा 
आँ चयर्कमर्ह  गनुर्हनु् छ। उहाँले दािनएललाई िसंहह को शिक्तबाट छुटकारा 
िदनभुएको छ।" २८ यसकारण दाराको राज् यकाल र फारसी कोरेसको 
राज् यकालमा दािनएलको उन् नित भयो।"  

अब देहायका ूँ नह को जवाफ िदनहुोस:् 
 अ. दािनएल ६:४,५मा दािनएलको ःवभाव वा चिरऽको बारेमा के 
देखाइएको छ? हाॆ ैिवरोधीह को सम्मखु िकन नहोस ्हामीमा पिन दािनएलको 
चिरऽ देिखइनपुछर् भनेर कसरी ूितव ता व्यक्त गन? 

आ. दािनएलले खेप्नपुरेको अनभुवको िचऽण ूकाशको पःुतकमा 
लेिखएको अिन्तम यगुमा हनेु घटनासंग कसरी िमल्दछ? हेन ुर्होस:् ूकाश 
१३:१-१८ "१ समिुबाट एउटा पश ुिनिः कआएको मैले देख, जसका दश वटा 
िसङ र सात वटा िशर िथए। त् यसका िसङमा दश वटा मकुुट िथए, र त् यसका 
िशरमा ईँ वर-िनन् दाको नाउँ िथयो। २ मैले देखेको त् यो पश ुिचतवुाजः तै िथयो, 
त् यसका खु ाह  भालकुा जः ता िथए, र त् यसको मखु िसंहको जः तो िथयो। त् यस 
अिज रले त् यस पशलुाई आफ् नो शिक्त, आफ् नो िसंहासन र ठूलो अिधकार िदयो। 
३ त् यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जः तो देिखन् थ् यो, तर 
त् यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पथृ् वी छक् क परेर त् यस पशकुो पिछपिछ 
लाग् यो। ४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, िकनिक त् यसले आफ् नो अिधकार 
पशलुाई िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन् दै पशकुो पूजा गरे, " यो पशजुः तो 
अ  को छ? यसको िव मा को ल  न सक् ने? ५ त् यसलाई अह ारी र ईँ वर-
िनन् दक शब् दह  उच् चारण गन मखु िदइयो। त् यसलाई बयालीस मिहनासम् म 
अिधकार चलाउने अनमुित िदइयो। ६ परमेँ वरको िव मा िनन् दा गनर्, उहाँको 
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नाउँ र उहाँको वासः थान, र ः वगर्मा बः नेह समेत सबैको िनन् दा गनर्लाई त् यसले 
आफ् नो मखु खोल् यो। ७ अिन त् यसलाई सन् तह सगँ लड़ाइँ गनर् र ितनीह लाई 
िजत् न अनमुित िदइयो। सबै कुलह , मािनसह , भाषाह  र जाितह मािथ 
त् यसलाई अिधकार िदइयो। ८ र पथृ् वीमा वास गन सबैले त् यस पशकुो पूजा 
गनछन ्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको नाउँ संसारको सिृं टदेिख नै मािरनभुएका 
थमुाका जीवनको पःु तकमा लेिखएको छैन। ९ जसको कान छ त् यसले सनुोस ्"  

१० कैदमा जानपुन कैदमा नै जानेछ, तरवारले मािरनेचािहँ तरवारले नै 
मािरनेछ। सन् तह को सहनशीलता र िवँ वास यसैमा छ। ११ अिन पथृ् वीबाट 
िनिःकरहेको अक  एउटा पश ुमैले देख। त् यसको पिन थमुाका जः तै दईु वटा 
िसङ िथए, र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। १२ त् यसले पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार चलाउँदथ् यो, र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् 
बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट िनको 
भएको िथयो। १३ मािनसका आखँाको अिग आकाशबाट पथृ् वीमा आगो 
झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। १४ पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो, त् यही ारा 
त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत 
भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने हकुुम त् यसले 
ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा सास हािलिदने अनमुित 
त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न सकोस ्, र त् यस पशकुो 
मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्। १६ अिन त् यसले साना र ठूला, धनी र गिरब, 

फुक् का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा छाप लगाउन 
लायो। १७ त् यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त् यो 
छापचािहँ त् यस पशकुो नाउँ वा त् यसका नाउँको संख् या हो। १८ बिु म ा 
यसैमा छ: जसको समझ छ, त् यसले त् यस पशकुो संख् या जोडोस ्, िकनिक त् यो 
कुनै मािनसको संख् या हो, र यो संख् याचािहँ छ सय ासठी हो।"  

इ. यिद तपाईँ  दािनएलको ठाउँमा तपाईँ हनुभुयो भने तपाईँ के 
गनुर्हनु्छ? तपाईँले आफूलाई बचाउन के ूाथर्नाको िनयिमत समयलाई 
बदल्नहुनु्छ होला? अथार्त ्तपाईँ िसंहको खोरमा नफािलन कुन उपाय गनुर्हनु्थ्यो 
होला? 
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ई.दािनएलले आवँयकताको महससु गरेर ूाथर्ना गनर् िकन समय र 
ःथान बदलेनन ्र भयानक पिरणाम आउने भएतापिन आफ्नो िनत्य ूाथर्ना िकन 
रोकेनन?् 

उ. राजा दािनएलले उनलाई के भने (दािनएल ६:१६) जसले गदार् 
दािनएललाई िसंहको खोरमा फािलनभुन्दा पिहले उनलाई दािनएलको परमेँ वरको 
शिक्तको बारेमा केही थाहा िथयो भनेर बताउँछ? आफूले सेवा गरेका र 
उपासना गरेका परमेँ वरको बारेमा दािनएलले राजालाई साक्षी िदएका िथए भनेर 
उनका बोलीले कसरी देखाउँदछ? 

 
उपसंहार:  
"जब हामी संसारको इितहासलाई बन्द गन समयको निजक आइपगु्छ  तब 
दािनएलको पःुतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह ूित हाॆो िबशेष ध्यान जान 
आवँयक भएको महससु गनुर्पछर्। यस यगुको अन्त्यसँग सम्बिधत ती 
भिवंयवाणीह ले िदएका सन्देशह लाई थाहा पाउन ु हाॆ ै िहतमा भएको 
मा ुपछर्। दािनएलको पःुतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह सँग नयाँ करारका 
अिन्तम पःुतकह  तलुना गरेर अध्ययन गनुर्पछर्। दािनएलको पःुतकमा र 
यूह ाले लेखेका ूकाशको पःुतकमा रहेका िविभ  भिवंयवाणीह  अत्यन्तै 
रहःयमय छन ्र हामीले बझु्न सक्दैन  न त बझु्न आवँयक नै छ भनेर धेरै 
इसाईह लाई िवँ वास िदलाउन शैतानले ूयास गिररहेको छ। तर जसले ती 
भिवंयवाणीह को अध्ययन गदर्छ त्यसले िवशेष आिशष िमल्दछ भ े कुरालाई 
ःप संग बझु्दछ। अिन्तम समयमा खोिलने दािनएलले देखेका भिवंयवाणीका 
ःवप्न दशर्नह लाई बिु मानी तथा ानीले बझु्न सक्नेछ भनेर दािनएल 
१२:१०मा लेिखएको छ। शताब्दीय  शताब्दीसम्म रहेका िवँ वासीह लाई 
अगवुाइ गनर् आफ्नो सेवक यहु ालाई िदइएको दशर्नको लेखा पढ्नेलाई येशूले 
यो ूित ा िदनभुएको छ, "जसले यो पढ्दछ, यसमा लेिखएको 
भिवंयवाणीह का वचनह लाई सनु्दछ र त्यसै अनसुार चल्दछ त्यो मािनस 
धन्यको होस'् ूकाश १:३।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स,् 
५४७,५४८बाट पान्तिरत। 
   दािनएलको पःुतकमा िलिखत भिवंयवाणीह लाई रा ह को उदय र पतन 
(दािनएल ७:२२,२६,८:१४), महासंक को समयमा परमेँ वरलाई आफ्ना 
जनह लाई उ ार गन काम (दािनएल १२:१)को सेरोफेरोमा अध्ययन 
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गिरएतापिन ती भिवंयवाणीह ले हामीले अनभुव गनुर्पन द:ुख,क , परीक्षा र 
सतावटकोलािग व्यिक्तगत पमा तयार हनु िसकाउँछ भनेर हामीले यस 
अध्यायमा िसक्य । अिन्तम समयको िनिम्त िदइएका मह वपूणर् सन्देशह  
अित िनणार्यक छन ्भनेर दािनएलमा िलिखत कथाह ले ःपःट पदर्छ। पशकुो 
छाप, अिन्तम समयमा येशूभक्तह ले सहनपुन वा आउने अमानबीय 
व्यवहारह  र द:ुख तथा क को समयको ानचाही ँ हनेु तर हामीलाई 
आवँयक भएको परमेँ वरसँगको सम्बन्ध समुधरु छैन भने ती ानह ले 
हामीलाई केवल दोषीमाऽ ठहर् याउँछ। ानले माऽ होइन दािनएल, उनका 
साथीह  र नाबूकदनेसरले अनभुव गरेका पनुजर्न्म अिहले नै हामीह ले पाउन ु
पन आवँयकता भएको हामी सबैले ठा ुपदर्छ। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.  दािनएल ९:३-१९मा दािनएलले गरेका अत्यन्त समसामियक 
र मह वपूणर् ूाथर्ना ूःततु गिरएको छ।हाॆो धमर्कमर् होइन 
न त हामीह को अथक ूयास वा त्यागले तर परमेँ वरको 
अनमुह, उहाँको ूमे र उहाँकै उदार अनकुम्पा वा दयालेमाऽ 
मिुक्त पाउँछ  भ  ेआत्म ान उक्त ूाथर्नाले हामीलाई कसरी 
देखाउँछ? यो सत्य केवल बझु्नमाऽ होइन हामीले अनभुव 
पिन गनर् िकन आवँयक छ? हेनहोस:् "१ अहासूरसका छोरा 
दाराको ूथम वषर्मा, जो मादी वंशका िथए र बेिबलोनी 
राज् यका शासक तलु् याइएका िथए। २ उनका राज् यकालको 
ूथम वषर्मा म, दािनएलले, यिमर्या अगमवक्तालाई िदइएको 
परमूभकुो वचनअनसुार, धमर्शाः ऽबाट बझु िक य शलेमको 
उजाड़ अवः था स री वषर्सम् म रहनेछ। ३ यसकारण 
उपवाससाथ भाङ् मा ओढ़ेर खरानी धसी ूाथर्ना र अन्तरिबिन्त  
गद परमूभ ुपरमेँ वरितर फक। ४ मैले पाप ः वीकार गद 
परमूभ ुमेरा परमेँ वरलाई ूाथर्ना गर "हे परमूभ,ु महान ् र 
भययोग् य परमेँ वर, जसले उहाँलाई ूमे गन र उहाँका आ ा 
पालन गन सबैसँग ूमेको करार पूरा गनुर्हनु् छ, ५ हामीले पाप 
गरेका छ  र गल् ती गरेका छ। हामी दुं  ट भएका छ  र 
बागी बनेका छ , हामी तपाईंका आ ा र धािमर्क 
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िनयमह बाट तकका छ। ६ हामीले तपाईंका सेवक 
अगमवक्ताह का कुरामा ध् यान िदएन , जसले तपाईंको नाउँमा 
हाॆा राज् यह , हाॆा ूधानह  र हाॆा िपता-पखुार्ह  र 
देशका सबै मािनसह सगँ बोलेका िथए। ७ परमूभ,ु तपाईं 
धमीर् हनुहुनु् छ, तर तपाईंूित भएको िवँ वासघातको कारणले 
सबै देशह मा छरपं ट पािरएका निजक र टाढ़ा बः ने, हामी 
यहूदाका मािनसह  र य शलेम र इॐाएलका जनताह  
लाजले ढािकएका छ। ८ हे परमूभ,ु हामी र हाॆा राजाह  
हाॆा ूधानह  र हाॆा िपता-पखुार्ह  लाजले ढािकएका छ , 

िकनभने तपाईंको िव मा हामीले पाप गरेका छ। ९ हामी 
उहाँको िव मा बागी भएका छ , य िप परमूभ ु हाॆा 
परमेँ वर कृपाल ुर क्षमाशील हनुहुनु् छ। १० हामीले परमूभ ु
हाॆा परमेँ वरका आ ा पालन गरेका छैन  र उहाँका सेवक 
अगमवक्ताह ारा िदइएका िनयमह  पिन मानेका छैन । 
११ तपाईंको आ ापालन गनर् अः वीकार गरी सम् पूणर् 
इॐाएलले तपाईंको व् यवः था भ  गरेका छन ् र तपाईंदेिख 
टाढ़ा भएका छन ्। यसकारण परमेँ वरका सेवक मोशाको 
व् यवः थामा उिल् लिखत सराप र शपथ गिरएका फैसलाह  
हामीमािथ खन् याइएका छन ्, िकनभने तपाईंको िव मा 
हामीले पाप गरेका छ। १२ हामीमािथ ठूलो िवपि  ल् याएर 
हाॆा िव मा र हाॆा शासकह का िव मा बोल् नभुएका 
वचनह  तपाईंले पूरा गनुर्भएको छ। य शलेमिसत 
आकाशमिुन किहल् यै नगिरएको व् यवहार गिरएको छ। १३ 
मोशाको व् यवः थामा लेिखएजः तै यी सबै िवपि  हामीमािथ 
आएका छन ्, तैपिन आफ् ना पापदेिख फिकर् एर तपाईंको 
सत् यतालाई ध् यान िदएर हामीले परमूभ ु हाॆा परमेँ वरको 
कृपा खोजेका छैन । १४ हामीमािथ िवपि  ल् याउन परमूभ ु
अनकनाउनभुएन, िकनभने परमूभ ु हाॆा परमेँ वर उहाँले 
गनुर्हनेु सबै कुरामा धमीर् हनुहुनु् छ। तापिन हामीले उहाँको 
आ ा मानेका छैन ।  १५ अब हे परमूभ ुहाॆा परमेँ वर, 
जसले आफ् ना जनह लाई शिक्तशाली हातले िमौदेशबाट 
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ल् याउनभुयो र आजको िदनसम् म आफ् नो नाम िः थर 
राख् नभुएको छ, हामीले पाप गरेका छ , हामीले गल् ती गरेका 
छ। १६ हे परमूभ,ु तपाईंका धािमर्क कायर्अनु प तपाईंको 
सहर, तपाईंको पिवऽ डाँड़ा य शलेमबाट आफ् नो बोध र 
िरस हटाउनहुोस ्। हाॆा पाप र हाॆा िपता-पखुार्का अपराधले 
गदार् य शलेम र तपाईंका मािनसह  हाॆा विरपिरका 
मािनसह का साम ुिगल् लाका पाऽ बनेका छन ्। १७ अब हे 
हाॆा परमेँ वर, आफ् नो दासको ूाथर्ना र अन् तरिबन्ती 
सनु् नहुोस ्। हे परमूभ,ु तपाईंको आफ् नै खाितर आफ् नो उजाड़ 
पािरएको पिवऽः थानमािथ कृपा- िं ट रािखिदनहुोस ्। १८ हे 
परमेँ वर, आफ् नो कान थाप् नहुोस ् र आखँा खोल् नहुोस ् र 
तपाईंको नाउँ बोकेको सहरको उजाड़ अवः था हेन ुर्होस ्। 
हामी धमीर् छ  भनेर यो िबन् ती गरेका छैन , तर तपाईंको 
महान ् कृपाको कारणले। १९ हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ्! हे 
परमूभ,ु क्षमा गनुर्होस ्! हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ् र कारबाही 
गनुर्होस ्। हे मेरा परमेँ वर, आफ् नो खाितर िढलो नगनुर्होस ्, 
िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका मािनसह ले तपाईंको 
नाउँ बोकेका छन ्।"   

आ.  जब राज्य र धमर् िमल्दछ तब धमर्गु  र राजनैितक शासक 
वगर्ह  िमलेर परमेँ वरका जनह लाई धमर्को नाउँमा कसरी 
सताउँछन ् भनेर आगोको भ ीमा फ्याँिकएका ितन जना 
िहॄूह  ( दािनएल ३) र िसंहको खोरमा खसािलएका 
दािनएल (दािनएल  ६)को अनभुवह ले हामीलाई कसरी 
चनुौित िदन्छ भनेर सोच्नहुोस।् ती दवैु अनभुवह का 
लेखोटह मा के समानता छ र के फरक छ?  हामी पिन 
हाॆो आःथा र िन ामा जनुसकैु पिरिःथितमा पिन अिडग 
हनुपुछर् भनेर दवैु िववरणह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? 

इ.  नयाँ गिर जन्मन ु वा मरेपिछ होइन अिहले नै पनुजर्न्मको 
अनभुब गनुर् भनेको के हो? "ितमी नयाँ गिर जन्मनपुछर्" 
भनेर येशूले िनकोिदमसलाई िकन भ भुयो होल? (यूह ा 
३:७)। 
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कथा  २ 

नाच्ने घर ःकुल हनु्छ 

माशर्न आइल्याण्ड 

नोआब लेमारी, ६६ 

   सन ् १९८० मा अमेिरकी सरकारसगँ इबेई टापमुा सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट संःथा र अःपताल खोल्ने भिन एक सहमितमा हःताक्षर भएको 
िथयो। त्यसबेला उक्त टापमुा कोही पिन एडभेिन्टःट िथएनन।् त्यस समय त्यो 
टापमुा १२,००० जित मािनसह  बसोबास गदर्थे। त्यो प्यािसिफक समिुमा 
रहेको माइबोनेिसया टाप ुके्षऽमा भएको  भ-ूभाग िथयो जनु अमेिरकी सरकारको 
िनयन्ऽणमा िथयो। मचािहँ त्यहाँको एक अःपतालमा नसर् भएर काम गद िथए।ँ 
मेरो ौीमान रेल  इबेई टापकुो मखु्य पिुलस अिफसर िथए। ःथानीय बािसन्दा 
भएको नाताले हामीले त्यहाँ केही जग्गाह  िलएर बसोबार गरेका िथय । 

   जब एडभेिन्टःट िमसनले अःपताल खोल्यो तब त्यहाँ उच्च एडभेिन्टःट 
ूशासक, डाक्टर र नसर्ह  त्यहाँ काम गनर् आएका िथए।त्यो अःपताल किरब 
चार वषर्सम्म चल्यो। एक िदन त्यस अःपतालकी मखु्य नसर् जेरी ि टलाण्डले 
मेरो ौीमान र मलाई बाइबल अध्ययन गनर् िनम्तो िदइन।् त्यस कुरामा हामी 
सहमत भय  र उहाँ पिन हाॆो घरमा हरेक साँझ बाइबल िसकाउन आउन 
थाल्न ुभयो। 

     त्यही समयमा एक िदन मेरो भितजा टमी िकल्मा र चचर्का दईु 
पदािधकारीह  ग्वामा टापमुा आइपगेु। टमी ग्वामा चचर्को पाःटर िथयो। टमी 
र चचर्का पदािधकारीह ले इबेई टापमुा एडभेिन्टःट चचर् र ःकुल खोल्न मेरो 
ौीमानसगँ अनमुित मागे। मेरो ौीमानले त्यहाँका ःथानीय अगवुाह सँग त्यसको 
वारेमा छलफल गरे। अिन ितनीह को सहमितपिछ मेरा ौीमानले त्यहा ँचचर् र 
ःकुल खोल्न अनमुित िदए।तर कहाँनेर खोल्ने भनेर छलफल भैरहेको बेलामा 
हामीले हाॆो एउटा नाचघर र िब ो जवुा खेल्ने घर नै सेवा संगितको िनिम्त 
िदने मञ् जरुी गर् य , िकनिक बाइबल अध्ययन गनर् थालेपिछ नाचगान र जवुा 
खेलाएर पैसा कमाउन ुपम रको नजरमा राॆो कम होइन भनेर हामीलाई केही 
असिजलो लािगरहेको िथयो।ब  त्यस ठाउँमा िकन्डरगाटन र ूाथिमक ःकुल 
खोल्य । जहाँ हाॆो जेठो छोरो आ.डी. धेरै िव ाथीर्ह मध्ये ूथम हनु पगेुको 
िथयो।हामीले ूत्येक साबथ हाॆो घरमा आराधनाका सेवाकायर्ह  पिन चलाउन 
थालेक िथयौ। 
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    हामीले हाॆ ैघरमा ितन वषर्सम्म बाइबल अध्ययन गर् य । किहलेकाही ँ
ती मखु्य नसर्ले बाइबल अध्ययन गराउिथन ् भने किहलेकाही ँ अःपतालका 
ूशासक वा अःपतालसँग सम्बिधत अ  एडभेिन्टःटले हामीलाई बाइबल 
िसकाउँथे। 

    समय िबत्दै जाँदा यस िवषयमा मेरो मगजमा नानाथरी कुराह  खेल्न 
थाल्यो।िकनभने म क र आइतवारे िव ासी पिरवारमा हकुको मािनस िथए ँ
अक ितर मेरो बबुा मेरो पखु ली टाप ुनाम ुचचर्को एल्डर हनुहुनु्थ्यो तर चचर्का 
पाःटर नहुँदा बबुाले चचर्मा ूचार वा वचन बाड्न ेगनुर्हनु्थ्यो। तर पिछ मेरा 
ौीमान र मैले एडभेिन्टःटह ले िसकाएका सत्य बाइबलीय िशक्षा िसकेका 
हनुाले सन ् १९८३मा हामीले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलय । त्यसबेला 
हामी नै उक्त इबेई टापकुो पिहलो एडभेिन्टःट ब  पगेुका िथयौ।  
   तर बबुाले मेरो नयाँ आःथाको िबरोध गनुर्भयो। बिप् तःमा िलएको एक 
वषर्पिछ म मेरो टाप ुघरमा फिकर् ए।ँ एक पटक आइतवारको िदन म लगुा धदैु 
िथए,ँ तब मेरो बबुा चचर्बाट आएर, "यो ितमीले के गरेको? ती गोरा 
मािनसह सगँ लागेर आइतबारको िदनमा काम गरेर ितमीले िकन परमेँ वरका 
आ ाह  तोिडरहेका छौ?" भनेर मलाई गाली गनुर्भयो। 

   मैले बाइबल खोलेर येशूलाई बुसमा टाँिगएको सन्दभर्मा दईु पदह  
खोलेर बबुालाई देखाइिदए।ँ एउटा म ी २८:१ िथयो जनु मैले पढेर 
सनुाइिदँए। त्यसमा लेिखएको िथयो, "अब साबथ पिछ  हप् ताको पिहलो िदनको 
िबहान मेरी मग्दिलनी र अकीर् मेरी िचहानमा हेनर् आए" ( पान्तिरत) र अक  
पद लूका २३:५४ पल्टाएर पढ, "त्यो िदन तयारीको िदन िथयो र साबथ 
निजिकँदै िथयो।" 
    त्यसपिछ बबुाले म शिनवार चचर् गएकोमा कुनै िबमित वा िबरोध गनुर् 
भएन। साबथूित उहाँको धारणालाई मैले पिरबतर्न गनर् नसके तापिन उहाँलाई 
थाहा िथयो िक मैले साबथको ूभलुाई भे ाएको छु।  
त्यसबेला सम्म इबेई टापमुा ःकूलको ठूलो ूगित भै सकेको िथयो त्यहाँ धेरै 
िब ाथीर्ह  भनार् हनु थालेका िथए। अमेिरकाको वाला वाला कलेजबाट समेत 
त्यस ःकूलमा पढाउन िव ाथीर् िशक्षकह  आउन थालेका िथए। 

   सन ्१९८६मा इबेई टापसुमेत रहेको माशर्ल आइलाण्ड अमेिरकाबाट 
ःवतन्ऽ भयो। अक  वषर् ठूलो गोदाम घरमा त्यो ःकूल सािरयो। नयाँ भवनमा 
कक्षाह  थपेर १२ कक्षासम्म परु् याइयो। मेरो छोरो आर डीले त्यही ःकूलबाट 
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१२ कक्षा पास गरेर अमेिरकाको टेक्सासमा रहेको साउथवेःटरन एडभेिन्टःट 
यिुनभिसर्टीमा पढ्न गयो। 

   सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट चचर्मा मैले नयाँ सत्यह  पाएकोमा मलाई हषर् 
लािगरहेको िथयो त्यसैले म जिहले पिन हँिसलो ःवभावमा हनु्थ्य। धेरै 
मािनसह ले म खशुी भएको थाहा पाएका िथए र म िकन हँिसलो छु भ  े
िवषयमा सोध्दथे। मैले धेरै परीक्षा र द:ुखह  सामना गनुर् पिररहेको िथयो तर 
परमेँ वरले मलाई सहायता गिररहन ुभएको िथयो। 

     सन ् १९८७मा मेरो ौीमान अचानक िबरामी पनुर् भयो उहालाई 
अमेिरकाको हवाई राज्यमा रहेको अःपतालमा हवाई जहाजबाट लिगयो। उहाँको 
फोक्सोमा घाऊ भएको िथयो। उहाँ बाँच्नहुनु्छ िक बच्नहुु  भ  े िवषयमा  
डाक्टरह ले केिह भ  सिकरहेका िथएनन।् अवःथा जिटल िथयो तर सिृ कतार् 
पम रमा पूणर् आशाका साथ हामी सबैले िमलेर उहाको िनिम्त ाूथर्ना गर् य  
अन्ततः उहा डाक्टरह लाई अचम्म पाद पाँचिदन िभऽै िनको हनुभुयो र 
अःपतालबाट सरासर बािहर िनःकनभुयो। उहाँको शरीर ःवःथ िथयो। 
परमेँ वरले उहाँको ज्यान बचाउनभुएकोमा परमे रूित म धेरै आभारी छु। 
अन्तमा ६७ वषर्को उमेरमा उहाँ २०१८ मा परमे रमा िनदाउन ुभयो। 

   मेरो ौीमानको ःवाःथमा आएको समःयाको केही वषर्पिछ हामीले 
पिरवारमा अक  िबरामीको सामना गनुर्पर् यो। इबेई एडभेिन्टःट चचर्को एल्डर 
भएको मेरो भाइ बहुारीले एउटा बालक जन्माइन ्तर त्यो बालकको टाउको 
असाधारण िकिसमले िदनानिुदन बढ्दै ठूलो-ठूलो हुँदै गैरहेको िथयो। त्यसपिछ 
हामीले त्यो बालकलाई अःपतालमा लाग्यौ। त्यहाँको डाक्टरले उसको 
टाउकोमा पानी जमेको छ र उसलाई हवाई जहाजबाट तरुन्तै अमेिरकाको हवाई 
राज्यमा रहेको अःपतालमा लानपुछर् भनेर सल्लाह िदए।हामीले डाक्टरको 
सल्लाह बमोिजम नै हवाई राज्यतफर्  जाने िनणर्य गर् य । हामी प्लेन च ौ जब  
त्यस हवाई राज्यको अःपतालमा आउन त्यस राज्यको हनोललुमुा हवाई जहाज 
अवतरण भयो  तब मैले भाइलाई भन, “जहाजबाट िनःकनभुन्दा पिहले ूाथर्ना 
गर ।" हामीले ूाथर्ना गर् य  त्यसपिछ अःपतालतफर्  गय । जनुबेला हामी 
डाक्टरलाई भेट्न अःपतालमा कुिररहेका िथय  त्यितखेर पिन हामीले  िबरामी 
बच्चाकोलािग  ूाथर्ना गर् य । जब डाक्टर आएर बालकको टाउको जाँच गरे  
तब डाक्टरले बच्चाको टाउकोमा कुनै पिन ूकारको पानी जमेको भे ाएनन।् 
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बालकको टाउको िठक आकार र अवःथामा िथयो। ऊ राॆोसगँ िनको 
भइसकेको िथयो। 

    ूाथर्नको शिक्तको वारेमा म िवँ वास गछुर्। मेरो दय मःुकुराइरहेको 
िथयो। मैले सबै थोक परमेँ वरमा अपर्ण गरेको छु। मेरा सबै आवँयकताह  
उहाँले पूरा गिरिदनहुनु्छ भनेर म िबँ वास गदर्छु। 

   ६६ वषर् की नोहबी लेमरीले अःपतालको हेड नसर्बाट अबकास 
पाइन।् तर उनी इबेई टापकुो एडभेिन्टःट चचर्मा अत्यन्त सिबय िवँ वासी 
भएर चचर्को काममा सहयोग गिररहेकी िछन।् अिहले उठेको भेटीको केही भाग 
उनको ौीमानले िदएको चचर् र ःकूलको ममर्त गनर् सहयोगमा जानेछ। 
 

माशर्ल आइलाण्डको बारेमा थप जानकारी 
अ)  माशर्ल आइलाण्डमा रमणीय सूय दय भ े ःथान “रटक” र सूयार्ःत भ े 

“रिलक” ठाउँह  छन।् त्यहाँ समिुका आकिषर्त पत्थरह  र िविभ  
जातका माछाह  पाइन्छ साथै सय  टापहु  पिन छन।् 

आ ) समिुबाट ूायजसो सबै भ-ूभागह  ७ िफट माऽ अग्ल्ला छन।् 

इ ) झण्डै समिुी सतह सरहकै टापहु  भएको  कारणले माशर्ल आइलाण्डमा 
जिहले पिन समिुको पानी मािथ आएर ती टापहु  छोिपन सक्ने 
सम्भावना रहेको छ। जलवाय ुपिरवतर्न र बाढीले गदार् कुनै िदन त्यो 
राज्य नै डबेुर गायब हनु सक्छ भनेर अनमुान पिन गिरएको छ। 
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