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एलेन जी ह्वाइि 

 
एलेन जी ह्वाइि (१८२७-१९१५) उल्लेखनीय र प्रख्याि 
अमेररकन लेन्खका माभनन्छ। उिााँका सामग्रीिरू हनश् नको १६० 
भन्दा बहि भाषामा अननुाद गररएको छ र छाहपएको छ। हनभभन्न 
अध्यान्ममक र व्यनिाररक हनषयिरूलाई भलएर उनले १००,००० 
भन्दा नहि पानािरू लेखेकी भछन।् पहनत्र आममाको अगनुाईमा 
उनले येशू ख्रीष्ट र पहनत्र िमथशास्त्र बाइबललाई उच्च स्थानमा 
उचाल्नभुएको भथयो। येशूप्रभिको आस्था र हनश् नासको आिार न  
येशू र बाइबल िनु ्भनेर उनले दानी गरेकी भथइन।् 

 

 



 विषयसूची 
अध्याय        पषृ्ठ 

१  एलेन जी ह्वाइि को िनु?्     1 

२  सरुुको जीननी       ४ 

३  एडभेन्ि अथाथि ्येशूको दोस्रो आगमनको...    ६ 

४  जेम्स ह्वाइि र एलेन िामथनको...    ८ 

५  पसु्िक प्रकाशनको सरुु         ११ 

६  बािल हिकमा ठाउाँ सभछथन ्       १३ 

७  "द ग्रिे कन्त्रोभसी"          १५ 

८  बािल हिकमा घर          १६ 

९  स्नास््य सिुार सम्बन्िी दशथन         १७ 

१०  काम फ भलन्छ          19 

११  बािल हिक कलेज           २१ 

१२ लेखन र यात्रा          २२ 

१३  जेम्स ह्वाइिको ममृय ु        24 

१४  एलेन जी ह्वाइिको यरुोप यात्रा...        २५ 

१५  द ग्रिे कन्त्रोभसी र पाहियाकथ  एण्ड...       २७ 

१६  अस्िेभलयामा बोलािि         28 

१७  अस्िेभलयामा सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि...        29 

१८  स्नास््य काम सरुु िनु्छ         ३१ 

१९  अहिकन-अमेररकनको बीचमा सेनाकायथ       ३२ 

२०  अमेररकामा फहकथ न्न्छन ्        ३३ 

२१  अन्न्िम व्यस्ि नषथिरू         ३५ 



अध्याय १ 
 

एलेन जी ह्वाइि को िनुिुनु््यो? 
 

 

   एलेन जी ह्वाइि को िनुिुनु््यो, र लाखौँ माभनसिरूले 
उनका लेखिरूलाई हकन हनशेष मूल्य र उल्लेखनीय रूपमा 
भलन्छन?् छोिकरीमा भने्न िो भने आन्ममक बरदानिरूले 
सन्जएकी एक असािारण महिला भथइन।् उनी उन्नाइसौँ 
शिाब्दीमा रिेिापभन (१८२७-१९१५) भबसौँ र एक् काइसौँ 
शिाब्दीमा उनका लेखिरूले हनश् नका लाखौँ माभनसिरूलाई 
िान्न्िकारी रूपमा प्रभाहनि पारररिेका छन।् उनको जीनन 
कालमा ५००० भन्दा बेसी लेखिरू पभत्रकाको भनन्म्ि छापेका 
भथए। उनले ४० भन्दा बेसी पसु्िकिरू लेखेकी भथइन।् उनका 
सब  िस्िभलपीिरू ५०,००० पाना छन।् उनका िी िस्िभलपीिरू 
र पसु्िकिरू भमलाएर छाहपएको छ। अङ्ग्ग्रजेी भाषामा १०० 
निा भन्दा बेसी पसु्िकिरू छन।् साहिमयको इभििासमा उनी 
सबभन्दा िेर  अननुाद गररएकी लेन्खका िनु।् ल हिक हिसाबमा 
िेदाथ अमेररकाका लेखकिरूमा उनी सब भन्दा िेर  अननुाद गररएको 
लेन्खका िनु।् उनका लेखिरूले िेर  हनषयबस्ििुरू समेभिएका 
छन।् भिनीिरूमा िाभमथक ना आन्ममक, श न्िक, सामान्जक 
सम्बन्ि, ससुमाचार प्रचार, भहनष्यनाणी, पसु्िक छपाइ सम्बन्िी 
सल्लाििरू, पौहष्टक खाना र व्यनस्थापन आददिरू छन।् उनका 
अमयन्ि  उल्लेखनीय र सफल इसाई जीननको भनदेन्शका भएको 
पसु्िक स्िेप्स िु िाइस्ि िो। यो पसु्िक १४० भन्दा बेसी 
भाषामा छाहपएको छ। एलेन जी ह्वाइि प्रभिभाशाली सजथक ना 
लेन्खकामात्र िोइनन ् भनेर सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरू न्जहकर 
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गदथछन।् संसारलाई पहनत्र िमथशास्त्र बाइबलभिर ध्यान आकहषथि 
गनथ र प्रभ ुयेशूको दोस्रो आगमनको भनन्म्ि माभनसिरूलाई ियार 
िनु सघाउन परमेश् नरले न  भनय्ुत  गनुथभएको हनशेष दूि 
िनुिुनु््यो भनरे सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरू दानी गछथन।् उनी १७ 
नषथ िुाँदादेन्ख ७० नषथपभछ उनको ममृय ु निुाँदासम्म परमेश् नरले 
उनलाई कमसेकम २००० भन्दा बेसी दशथन र स्नप्नदशथनिरू 
ददनभुएको भथयो। उनले दशथन देन्खरिेको समय एक भमनेिदेन्ख 
झन्द  चार घन्िासम्म िनु््यो। उनलाई प्रकि भएका 
हनषयबस्ििुरू उनले लेखेका भथए। उनी चािन्न्थकी उनले पाएका 
ज्ञान र सल्लाििरू सब  माभनसिरूले थािा पाउन।् 
एडभेन्न्िस्ििरूमा उनका लेखिरू प्ररेणादायी र हनशेष स्िरका िनु ्
भनेर सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरू स्नीकादथछन।् येशूलाई हनश् नास 
नगनेिरूले पभन उनका लेखिरू पढ्दा भिनीिरूको चेिना 
जगाउाँछ। (कभिपय माभनसिरू एडभेन्न्िस्ििरूलाई बाइबल भन्दा 
एलेन जी ह्वाइिलाई नहि मान्यिा ददन्छन ्भनेर आरोप गदथछन।् 
मयो आरोप भिनीिरूको पूनाथग्रि र अल्पज्ञानको उपज िो-
अननुादकको थप)। एडभेन्न्िस्िको हनश् नासको बारेमा लेन्खएको 
पसु्िकमा स्पष्टकासाथ यो लेन्खएको छ, "एलेन जी ह्वाइिका 
लेखिरू िमथशास्त्र बाइबलको न कन्ल्पक सामग्री िोइनन।् एलेन 
जी ह्वाइिका सामग्रीिरू र बाइबललाई एउि  स्िरमा राख् न 
सहकन्द न। पहनत्र िमथशास्त्र बाइबल एकल  उच्च िरोिरकोरूपमा 
खडा भइरिन्छ। उनका र अरू सब  लेखिरूको हनशेष मापदण्ड 
ना जााँच्ने आिार िमथशास्त्र बाइबल न  िनुपुदथछ। कुन  पभन 
माभनसका अध्यान्ममक दशथन र लेखिरू िमथशास्त्र बाइबलको 
पररभिभभत्र िनुनु  पदथछ" (सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि बेभलभ, 
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भमभनस्िेररयल, जनरल कन्फरेन्स अभ सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि, 
नान्शििन, डी.सी., १९८८, प.ृ २२७बाि रूपान्िररि)। यस 
माभमलामा एलेन जी ह्वाइि आफ ले यसरी व्य्त  गनुथभएको भथयो, 
"िमथशास्त्र बाइबलद्वारा परमेश् नर आफ ले माभनसिरूलाई उिााँको 
इच्छा प्रकि गनुथभएको भथयो। िमथशास्त्र बाइबल बझुाउन पहनत्र 
आममाको उपन्स्थभि र अगनुाइको भनरन्िरिालाई परमेश् नरले 
अनानश्यक ठानु्नभएको छ न। बरू मयसको भबपररि परमेश् नरका 
सेनकिरूले बाइबलबाि ददव्यज्ञान पाउन ् र यसमा लेन्खएका 
न्शिादीिािरू पालन गनथ सियोग गरुन ् भनेर िाम्रो मनु््त दािा 
आफ ले पहनत्र आममाको प्रभिज्ञा ददनभुएको भथयो" (द ग्रिे 
कन्त्रोभसी, प.ृ ७बाि रूपान्िररि)। देिायका अध्यायिरूमा 
संन्िप् िम  भएिापभन हनस्ििृरूपमा अमयन्ि  उल्लेखनीय लेन्खकाको 
जीनन र कामिरू नणथन गररएको छ। बाइबलमा भनिाथरण 
गररएका समय अगमन्त ािरूलाई जााँच्ने िररकािरूलाई उिााँलाई 
प्रयोग गररएको भथयो। उनक  सहियिा र सियोगमा हनश् नव्याहप 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचथ स्थापना भएको भथयो। 
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अध्याय २ 
 

एलेन जी ह्वाइिका सरुुका नषथिरू 

 

    सन १८२७को नभेम्बर २६मा एलेन जमु्ल्यािा बहिनी 
इभलजाबेथसाँग जन्मेकी भथइन।् भिनीिरूका बबुा रोबिथ र आमा 
यभुनक िामथन भथए। आठ जना छोराछोरीिरू भएको घर अमयन्ि  
घिलाग्दो र व्यस्ि स्थान भथयो। अमेररकाको उत्तरपूनथको भाग 
मेन प्रान्िको गोरिाम भने्न गाउाँको सानो फामथ ना कृहष-घरमा 
एलेनको पररनार रिन्थे। मयो पररनार खेभिपािीमा व्यस्ि भथए। 
िर जमु्ल्यािाको जन्मपभछ बबुा रोबिथ िामथनले खेभिपािी गने 
काम छोडे। मयस गाउाँको बार् ि माइल ना कररब २० 
हकलोभमिर पूनथमा रिेको पोिथल्याण्ड सिरमा आफ्नो पररनारसाथ 
रोबिथ िामथन सरे। 

   रोबिथ िामथनले िोपी बनाउने व्यनसाय अिालेका भथए। 
सान देन्ख एलेनले घरमा र आफ्नो बबुालाई िोपीिरू उमपादन गनथ 
सियोग गभथथन।् उनी नौ नषथको िुाँदा एक ददन स्कूलबाि घर 
फहकथ न्द  गदाथ उनका स्कूलको साथीले उनलाई िुिा िान्द  भथए। 
कसले िुिा िानेको भनेर फकेर िेदाथ उनको अनिुारमा साथीले 
हिकाथएको िुिा लाग्यो र उनको नाकमा नराम्रोसाँग चोि लाग्न 
पगु्यो। उनको नाकबाि ह्वारह्वािी रगि बग्यो। उनी िीन 
िप् िासम्म अचेि भइन।् नाकमा भएको गन्म्भर चोिपिकले गदाथ 
उनी बषौँसम्म िेर  कष्ट पाइन।् यसले गदाथ केनल िीन किामात्र 
पिेकी एलेनको औपचाररक न्शिा सदाको भनन्म्ि अन्मय भयो। 
अमयन्ि  मायाल,ु सियोगी, खशुी र भमत्र भानना भएको सानी 
एलेन िेर  नषथ बााँच्ने सम्भानना भएको भथएन। सन १८४०मा 
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एलेन आफ्ना बाबआुमाको साथमा मेन प्रान्िको बक्सिन भने्न 
गाउाँमा मेथोभडस्ि सम्प्रदायका इसाईिरूले गरेको लामो समयसम्म 
चलेको सानथजभनक ससुमाचार प्रचारमा भाग भलइन।् मयसबेला 
उनी १२ नषथकी भथइन।् मयस ससुमाचार प्रचार सभामा उनले 
आफ्नो हृदय येशूलाई सनु्म्पन।् जनु २६, १८४२ मा उनक  
अनरुोिमा पोिथल्यान्ड प्रान्िको समरुी हकनारा कस्को बेमा पानीमा 
डुबेर बन्प् िस्मा भलइन।् मयिी ददन उनी मेथोभडस्ि चचथको 
सदस्यिा उनले भलइन।् 
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अध्याय ३ 
 

एडभेन्न्िस्ि सन्देश 
 

 
 

    सन १८४०देन्ख  अमेररकाको पोिथल्याण्डमा एक हकसानी 
प्रचारक हनभलयम भमलर र उनका सियोगीिरूले बाइबलक  
भहनष्यनाणीको आिारमा येशूको दोस्रो आगमन सन १८४४मा 
िनु्छ भनेर जोडकािोरले प्रचार गरेका भथए। सन १८४० र 
१८४२मा एलेन जी ह्वाइि र उनका पररनारका सदस्यिरूले 
हनभलयम भमलरले पोिथलान्डका एडभेन्न्िस्ि सभािरूमा प्रस्ििु 
गरेका भिनीिरूको दृहष्टकोणको सन्देशलाई स्नीकारे। भिनीिरूले 
प्रचार गरेको अनसुार येशूको आगमन िरुन्ि  िनुे कुरामा सब  
स्रोिािरू हनश् नस्ि भएका भथए। मयो सन्देशप्रभि अमयन्ि  भानकु र 
जोन्शलो बनेर एलेनले आफ्ना यनुा साथीिरूलाई मयस सन्देशलाई 
ग्रिण गनथ उमसाि ददइन।् येशूको दोस्रो आगमनको सन्देशलाई 
सकेसम्म सब लाई सनुाउने प्रयास आफ्नो िफथ बाि एलेनले गरेकी 
भथइन।् 

    िर येशूको आगमनको प्रभििा गरेको अनसुार उिााँ 
अक्िोबर २२, १८४४मा यस संसारमा आउनभुएन। मयसले गदाथ 
येशूको आगमनको अपेिा गरेका िेर  इसाईिरूमा ठूलो भनराश 
छाएको भथयो र कभिले ि येशूमाभथ हनश् नास  मयागेका भथए। िर 
एलेनको यनुाअनस्थाको जोशसाँग भमलेर अरू साथीिरूले पभन अझ 
गहिररएर बाइबल अध्ययन गनथ थालेका भथए। येशू नआउाँदा 
भिनीिरू िेर  समयसम्म अन्यौल भएका भथए। भिनीिरूले 
हृदयदेन्ख उिााँको आगमनको बारेमा अझ प्रकाश पानथ र अगनुाई 
गनथ परमेश् नरसाँग प्राथथनामा िेर  िन्ल्लन भइरिेका भथए। जब 
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एडभेन्न्िस्ि अनभुनिरूलाई िेर ले मयागेका भथए ना येशूको 
आगमन निनुे कुरामा शङ्का गरेका गरररिेका भथए िब एलेन एक 
जना हनश् नासीको घरमा घरेल ु सिभि गरररिेका भथए। सन 
१८४४को  भडसेम्बर महिनाको अन्न्िम ददनिरूमा मयो घरेल ु
सिभिमा महिलािरू पभन सिभागी भएका भथए। जब भिनीिरू 
प्राथथना गरररिेका भथए िब परमेश् नरको शन््त  एलेनमाभथ पर् यो। 
सिभि भइरिेक  बेलामा उनले दशथन देन्खन।् येशूलाई पन्खथनेिरू 
परमेश् नरको सिरमा गइरिेको एलेनले आफ्नो दशथनमा देखेकी 
भथइन।् उनी केनल १७ नषथहकमात्र भथइन।् डर मान्द  यो दशथन 
पोिथलान्डको एडभेन्न्िस्ि समूिलाई बिाइन।् उनले देखेका दशथन 
परमेश् नरबाि न  आएको िो भनेर मयस समूिले स्नीकार गर् यो। 
मयो दशथनबाि उमसाहिि भएर एलेन आफ्ना केिी साथी र 
आफन्ििरूसाँग ठाउाँ ठाउाँमा छररएका एडभेन्न्िस्ििरूलाई आफूले 
पाएको पहिलो र अरू दशथनिरू बिाइन।् मयस समय 
एडभेन्न्िस्ििरूको भनन्म्ि सन्जलो भथएन हकनभने येशू 
नआउनभुएकोमा भिनीिरू अमयन्ि  भनराश भएका भथए। कभिपय 
सांसाररक माभनसिरूले भिनीिरूलाई भगल्ला गरे। भिनीिरू आफ  
पभन एकिा भएको भथएन। भिनीिरूको बीचमा ि कभिपय 
हनश् नासीिरू बाइबलको बारेमा अनेकौँ कट्टरपना िारणा राख् न 
पगेुका भथए। िी िारणािरू एक आपसमा बान्झएका भथए। िी 
कट्टरपन ना बाइबलको बारेमा आआफ्न  िररकाले व्याख्या गरेर 
माभनसिरूलाई भलुाउने प्रननृ्त्तको बारेमा परमेश् नरले एलेनलाई 
दशथनमा देखाउन ु भएको भथयो। िी माभनसिरूको गलि 
िारणािरूलाई औलँ्याउन र सच्याउन एलेनलाई अर् िाइएको 
भथयो। यो काम एलेनको भनन्म्ि अमयन्ि  मनु्श्कल िनु गएको 
भथयो। 
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अध्याय ४ 
 

अध्याय ४-जेम्स ह्िाइट र एलेन हार्मनको वििाह 
 

 
 

       एक ददन एलेन अमेररकाको मेन भने्न राज्यको ओररहििन 
भन्ने सिरमा यात्रा गरेकी भथइन।् मयसबेला उनको एक जना 
एडभेन्न्िस्ि यनुा प्रचारकसाँग भेि भयो। मयो प्रचारक नषथ २३को 
जेम्स ह्वाइि भथए। येशूको आगमनको ससुमाचार सनुाउने दनु  
जनाको एउि  लक्ष्य भएकोले भिनीिरू भमभलजलुी सेनाकायथ गने 
थाले। भिनीिरूको एउि  मन र एउि  लक्ष्य भएकोले भिनीिरूको 
बीचमा स्नेि बढ्न थाल्यो। मयसको फलस्नरुप भिनीिरूको 
बीचमा सन १८४६को अगस्ि महिनामा न नाहिक हनभिद्वारा 
संनन्िद्वारा गााँभसयो। 

     भिनीिरूको हननाि भएको केिी िप् िासम्म जेम्स र एलेनले 
जोसेफ बेिसले छापेका ४६ पानाको पचाथलाई ठूलो चासो भलएर 
अध्ययन गनथ थाले। (जोसेफ बेिस जिाजको क्याप्िेन भथए िर 
पभछ येशूको आगमनलाई हनश् नास गनथ पगु्दा उनले आफ्नो 
व्यनसायलाई थन्काएर परमेश् नरभिर बहि ध्यान ददन थालेका 
भथए)। मयो पचाथ उ्त  जोसेफले अमेररकाको मासाच्यसेुि भने्न 
राज्यको न्य ु बेडफोडथमा छाहपएको भथयो। मयस पचाथको न्शषथक 
भथयो सेभेन्थ डे साबथ। मयसमा बाइबलबाि हनभभन्न पदिरू 
उल्लेख गरेर िप् िाको सािौँ ददन साबथ िो भनेर मयसको 
पहनबिालाई बाइबलबाि प्रमान्णि गररएको भथयो। (मयसबेलासम्म 
एडभेन्न्िस्ििरूले आइिबारलाई न  साबथ ददन िो भनेर चचथमा 
आरािना गथे)। परमेश् नरले आरािना ना उिााँको उपासनाको 
भनन्म्ि अलग गररएको र पहनत्र बनाइएको ददन ि शभनबार पो 
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रिेछ आइिबार िोइन भन्ने न्शिा मयस पचाथमा पिेपभछ मयसबाि 
प्रभाहनि िुाँद  मयसलाई सिमि जनाउाँद  दनु  जेम्स र एलेनले 
शभनबारलाई साबथ भनेर पालना गनथ थाले। मयसको कररब छ 
महिनापभछ एलेनलाई परमेश् नरले एउिा दशथन ददनभुएको भथयो। 
मयस दशथनमा उनलाई परमेश् नरले स्नगथमा रिेको पहनत्र मन्न्दरको 
मिापहनत्र स्थानमा रिेको पहनत्र सन्दकु देखाउनभुएको भथयो। 
मयस सन्दकुमा परमेश् नरको दशु आज्ञाको पािी भथयो र मयसमा 
भएको चौथौँ आज्ञामा हनशेष ज्योभिको घेराले घेररएको भथयो। 
यसले साबथको न्शिादीिाको मित्त्नपिलाई स्पष्टरूपमा बझुाउन 
प्रयास गररएको भथयो। एडभेन्न्िस्ििरूले मयसमा ध्यान ददनपुने र 
मयस न्शिालाई अनमुोदन गनुथपने समझदारी एडभेन्न्िस्ििरूमा 
भयो। जब जेम्स र एलेनको हननाि भएको भथयो भिनीिरूको 
सरुुको जीनन आभथथक अभानले गदाथ अमयन्ि  कष्टकर भथयो। 
कहिलेकािी ँभिनीिरूको अनस्था िेर  नाजकु िनु््यो। एडभेन्न्िस्ि 
अभभयानमा लाग्ने कायथकिाथिरूलाई कस बाि आभथथक सियोग 
िुाँद न्यो। भिनीिरू आफ्न  स्नइच्छाले आयआजथनमा भर परेर 
ससुमाचार प्रचार गनुथप्यो। मयसकारण जेम्स ह्वाइिले ससुमाचार 
प्रचार गनुथको साथ  मयसलाई सियोग परु् याउन ना आफ्नो 
पररनारलाई सम्िाल्न कहिले रेल गडु्ने भलग भबछ्याउने काममा, 
कहिले जिलमा गएर दाउरा कािेर बेच्ने काममा र कहिले 
अरूको िान कािेर पराल बााँध्ने काममा लागेका भथए। सन 
१८४७को अगस्ि २६मा मयस ह्वाइि पररनारमा छोरो िेनरीको 
जन्म भयो। उसको जन्मले ह्वाइि पररनारमा खनु्शयाली, आनन्द 
र सान्मनना ल्याएको भथयो। िर परमेश् नरको काममा आफूलाई 
घचेहिएको िनुाले सानो िेनरी आफ्ना भमत्रिरूको िािमा छोडेर 
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ससुमाचारीय काममा यात्रा गनथ थाभलन।् परमेश् नरले उनलाई 
समु्पनु्नभएको सन्देश सनुाउन उनी नन्जक िािा यात्रा गनुथपरेको 
भथयो। अको केिी नषथ उनी जिािि  छररएका एडभेन्न्िस्ि 
झणु्डिरूको बीचमा आफूले पाएको सन्देश सनुाउने यात्रामा एलेन 
व्यस्ि भइन।् उनी एडभेन्न्िस्ििरूको हनभभन्न शभािरूमा सररक 
भइन।् केिी नषथ उनले हनश् नासीिरूलाई िौशला ददन र भसकाउन 
िेर  सामग्रीिरू पभन लेन्खन।् 
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अध्याय ५ 
 

छाप्ने कार् सरुु हुन्छ 

 
 

     सन १८४९मा जेम्स ह्वाइि अमेररकाको 
कनेन्क्िकि राज्यको रक् की हिल भन्ने ठाउाँमा गमी 
छल्न गएका भथए। मयसबेला उनले प्रजेेन्ि ट्रुथ  भन्न े
महिनाको दईु पिक छाप्ने पभत्रका छापेर भबिरण गनथ 
थाले। मयो केनल आठ पानाको मात्र  भथयो। पभछ 
मयिी पभत्रकामा एलेन जी ह्वाइिका लेखिरू पभन छाप्न 
थाभलयो। िी लेखिरूमा उनले दशथनमा पाएका चचथको 
भहनष्यको बारेमा गरेका भहनष्यनाणीिरू, येशूलाई 
हनश् नास गछुथ भनेर दानी गनेिरूले मयस अनसुार नचल्दा 
के िनु्छ भन्न े चेिाननी र परमेश् नरप्रभि बफादार िनु े
सरसल्लाििरू अभल अभल गरेर छापेका भथए। 

   सन १८५१ एलेन जी ह्वाइिको पहिलो पसु्िक 
छाहपएको नषथ भथयो। उनले अ स्बेट्च अ द हिन्श् चयन 
इन्क्स्पररयन्स एण्ड भ्य ुअ एलेन जी ह्वाइि छाहपन।् मयो 
पसु्िक ६४ पानाको भथयो। उिााँले सरुुसरुुमा लेखेका 
सामग्री र मयसको थप जानकारी ददने सामग्री 
(१८५४)िरू अहिले उिााँको अली राइहििस पसु्िकको 
प.ृ ११-१२७मा पाइन्छ। सन ्१८५०मा एडभेन्न्िस्ि 
आस्थाको मखुपत्र द ररभ्य ु एण्ड िेराल्ड (अहिले 
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एडभेन्न्िस्ि ररभ्य ु भभनन्छ) र सन १८५२मा यथुस 
इन्सिकिर (जनानिरूका भनन्म्ि भसिण सामग्री) छाप् न 
सरुु गरेका भथए। सन १८५२-१८५५सम्ममा िािे 
प्रसेको खररद र अरू लेखन सामग्रीिरू अमेररकाको न्य ु
योकथ को रोचेस्िरमा छाप्न सरुु गरेका भथए। िी 
कामिरू गनथ जेम्स र एलेन ह्वाइिलाई िेर  िनान भएको 
भथयो। भिनीिरूले िेर  प्रयास गनुथपरेको भथयो। प साको 
ठूलो अभान भथयो। भबमार र पररनारको सदस्यको 
ममृयलेु भिनीिरूमाभथ थप समस्या थहपएको भथयो। 
कभिपय समयमा भिनीिरू भनराशाको भमूरीमा पभन परेका 
भथए। िर अगाभड रमाइलो र चिहकलो ददनिरू पभन 
भथए। सन १८५५मा भमन्शगन राज्यको बाट्टल हिकमा 
एडभेन्न्िस्ि हनश् नासीिरूले िी ह्वाइि दम्पभिलाई आउन 
भनम्िो ददए। मयिााँ भिनीिरूले छापाखाना भननको 
भनमाथण गने बाचा ददएका भथए। यसो िेदाथ भिनीिरूको 
जीनन सचुारु र असल िनु गएको देन्खन््यो। 
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अध्याय ६ 
 

बाट्टल क्रीकर्ा सछमन ्
 

 
 

सन १८५५मा न्य ुयोकथ को रोचेस्िर भने्न सिरमा भाडामा 
भलएका कोठािरूबाि द ररभ्य ुर िेराल्ड पन्ब्लन्शि आसोन्शयशन 
भखथर भनमाथण भएको बाट्टल हिकको भननमा साररयो। पहिलाको 
ठाउाँमा भएका िािे प्रसे र छाप्ने औजारिरू सहिि नयााँ भननमा 
साररएको भथयो। भमन्शगनका एडभेन्न्िस्ि हनश् नासीिरूले उदार 
न्चत्तले आभथथक सियोग गरेका भथए जसको फलस्नरुप नयााँ 
छापाखाना भननको भनमाथण भएको भथयो। 

     प्रसे सरेको केिी ददनम  एल्डर र श्रीमिी ह्वाइि र पसु्िक 
छाप्ने कायथमा लागेका व्यन््त िरू बाट्टल हिकमा आए। मयसबेला 
एडभेन्न्िस्ि सन्देश कसरी सनुाउने भने्न योजना बनाउन एउिा 
सभाको आयोजना गररएको भथयो। मयस सभाको अन्मयमा एलेन 
जी ह्वाइिलाई छाप्ने कुराको बारेमा िेर  दशथनिरू प्राप् ि भएको 
भथयो। िी दशथनिरूमा चचथको भनन्म्ि अमयन्ि  मित्त्नपूणथ 
सन्देशिरू भथए। एलेन जी ह्वाइिले िी दशथनिरू लेन्खन र बाट्टल 
िीकको चचथमा सब ले सनेु्न गरेर पिेर सनुाए। उनका िी 
सन्देशिरू चचथका सब  हनश् नासीिरूको भनन्म्ि उपयोगी िनुे कुरामा 
मयस चचथका सिभागीिरूले सिमि जनाए। मयसकारण भिनीिरूले 
िी सामग्रीिरू छाप् नपुछथ भनेर मि खसाले। अभन मयसको 
फलस्नरुप भखथर  स्थापना भएको प्रसेबाि १६ पानाको 
िेन्स्िमोभनज फर द चचथ भने्न पचाथ छाहपयो। मयसपभछ उनले 
चचथको भनन्म्ि सरसल्लाि, भनदेशन, चेिाननीिरूले भररएका 
सामग्रीिरू ५५ नषथसम्म एलेन जी ह्वाइिले भनकाली रहिन।् िी 
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सब  सामग्रीिरू िेन्स्िमोभनज फर द चचथ भने्न पसु्िकिरूमा 
छाहपएका छन।् ५००० पषृ्ठ भएको िी पसु्िकिरू नौ ठेलीिरू 
छन।् एल्डर र श्रीमिी ह्वाइिको पसु्िक छाप्ने काम र चचथ 
संगठन गने प्रहिया र रेल र बग्गीिरूमा यात्रा गने हननरणको 
केिी नषथको लेखा पभन रान्खएको छ। िी हननरणिरूमा 
भिनीिरूले भोगेका द:ुखकष्टिरूको बारेमा पभन समानेश भएको 
छ। परमेश् नरको भनन्म्ि काम गनथ भिनीिरूले क्ान्ङ्ग्ग्रएको 
न्चसोमा लामो यात्रा गनुथपरेको र िेर  जोन्खमपूणथ यात्रािरूमा 
परमेश् नरले ददनभुएको हनशेष सरुिा पभन िी हननरणमा छ। 
परमेश् नरको काममा कभिपयले आिमण गदाथ भिनीिरूले िेर  कष्ट 
भोग्नपुरेको भथयो जसले गदाथ कभिपय समयमा भिनीिरू भनरुमसाि 
पभन भएका भथए। फेरर साबथ पालन गने हनश् नासीिरूको 
जीननमा भएका पररनिथनिरू र एडभेन्न्िस्ि अभभयानको प्रगिीको 
भनन्म्ि हनश् नासीिरूको अथक प्रयासिरूको बारेमा सनु्दा भिनीिरू 
अमयन्ि  उमसाहिि पभन भएका भथए। 

१४ 
 



अध्याय ७ 
 

"र्हान वििाद" अर्ामत ्द "गे्रट कन्रोभसी"को 
बारेर्ा दर्मन 

 

            एक आइिबार एलेन जी ह्वाइि अमेररकाको ओिायो 
राज्यमा एक जना हनश् नासीको अन्मयेष्टीमा भाग भलन जानभुएको 
भथयो। मयो सन १८५८को कुरो भथयो। अन्मयेष्टी पभछ उनी र 
अरू माभनसिरू मयसबेलाको लोभेिस ग्रोभ िाल बानभलि ग्रीन 
साबथजभनक स्कूलमा हनश्राम भलन गएका भथए। मयस बेला एलेन 
जी ह्वाइिले एउिा लामो स्नप्न दशथन देख् नभुयो। ख्रीष्ट र उिााँका 
स्नगथदूििरू र श िान र उसका दूििरूसाँग भएको यगु देन्ख भएको 
द्वन्द्वको बारेमा एलेन जी ह्वाइिलाई स्नप् नदशथन देखाइएको भथयो। 
मयसको दईु ददनपभछ श िानले उनको ज्यान भलन प्रयास गर् यो। 
उनले देखेका दशथन अरूलाई थािा नदेओस ् भनेर श िानले 
उनलाई मानथ खोजेको  भथयो। िर परमेश् नरको अनगु्रि र 
शन््त ले उनी बााँन्चन ् र परमेश् नरले उनलाई ददनभुएको 
अभभभारालाई श िानले खोस्न सकेन। उनले देखेका दृष्यिरूको 
सम्पूणथ नणथन उनले लेन्खन।् मयो नणथन २१९ पानाको भथयो र 
न्स्पररच्ययुल भगफ्िस अथाथि ् आन्ममक बरदानमा छाहपन।् मयो 
पहिलो ठेली भथयो। सन १८५८को गमी महिनामा द ग्रिे 
कन्त्रोभसी भबन्ट्नन िाइस्ि एण्ड हिज आन्जलस एण्ड श िान 
आन्ड हिज आन्जल्स भने पसु्िक छाहपयो। यो पसु्िक 
एडभेन्न्िस्ििरूको बीचमा प्रख्याि भयो। यसमा भएको सामग्रीको 
स्िरलाई सब ले अमूल्य मानेर माभनसिरूले ग्रिण गरेका भथए। 
यसमा दईु मिाशन््त को बीचमा भइरिेको मिान ्सङ्घषथलाई न्चत्रण 
गरेको छ। हनशेष गरेर यस संसारको इभििासको अन्िमा िनु े
घट्नािरूको दृष्यिरूलाई यस पसु्िकमा बहि न्चत्रण गररएको 
छ। 

१५ 
 



अध्याय ८ 
 

बाट्टल हिकको घर 
 

    एलेन जी ह्वाइिले प्रायजसो आफूले ददन ददन  के काम 
गरेको ना के के घट्नािरू भएका भथए मयसको लेखा अथाथि ्
डायरीमा लेख् न ु िनु््यो। उिााँ सब  समय लेख् ने र सेनाकायथमा 
लाग्नभुएको भथएन भनेर १८५०को अन्िभिर लेन्खएको डायरीमा 
उिााँले लेख् नभुएको भथयो। घरको काममा, भबशेष गरेर आनश्यक 
परेका भछमेकीिरूसाँग भेिघाि र पचाथ र पभत्रकालाई भसउन े
काममा उिााँ व्यस्ि िनुिुनु््यो। ररभ्य ु पभत्रका छाप् ने प्रसेमा 
कहिलेकािी ँ भछिोभछिो काम भसध्याउनपु्यो। मयसबेला उिााँले 
सघाउन ुिनु््यो। 

    सन १८६०सम्ममा ह्वाइिको पररनारमा छ जना छोरािरू 
भएका भथए। िी छोरािरूमा केिी िप् िादेन्ख १३ नषथसम्मको 
छोरािरू भथए। भिनीिरूको सबभन्दा कान्छो छोरा िबथिथ केिी 
महिनामात्र बााँचेको भथयो। उसको ममृयमुा पररनारमा ठूलो आघाि 
परु् याएको भथयो। सन १८६०सम्ममा ह्वाइि पररनारको व्यस्ििा 
चरम भसमानामा पगेुको भथयो। चचथ स्थापना र कन्फरेन्स 
सिठनको प्रयास, िेर  लेखिरूको माग, हनभभन्न यात्रािरूमा र 
व्यन््त गि हियाकलापमा ह्वाइि पररनार एकजिु भएर लागेका 
भथए। सन १८६३को मे महिनामा जनरल कन्फरेन्स अभ 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि संस्था स्थापना भएको भथयो। यो 
एडभेन्न्िस्ि इभििासमा भनणाथयममक कदम भथयो। 
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अध्याय ९ 
 

स्िास्र् शर्क्षार्ा हुनपुने सधुारको ननम्म्त दर्मन 
 

  चचथलाई संस्थागि भएको दईु िप् िापभछ जेम्स र एलेन 
ह्वाइि भमन्शगनको ओिसेगो भने्न सिरमा शिुबारको ददनमा गए। 
मयिााँ भएका ससुाचार प्रचारकिरूलाई िौशला ददन भिनीिरू मयिााँ 
गएका भथए। भोभलपल्ि अथाथि ्जनु ६मा साबथको सेनाको सरुुमा 
जब हनश् नासीिरू प्राथथना गनथ न्शर भनिरु् याएका भथए िब एलेनलाई 
हनभभन्न दशथनिरू ददइएका भथए। भिनीिरूमा शारीररक जीननलाई 
कसरी स्नस्थ राख् नपुछथ, आन्ममक जीनन कस्िो बभलयो िनुपुछथ, 
खानहपनमा उन्चि नीभििरू अपनाउनपुछथ, शरीरको हिफाजि 
कसरी गनुथपछथ र प्राकृभिक उपचारको फाइदािरू जसमा सफा 
िाना, घाम, व्यायाम र शदु्ध पानी हकन हपउनपुछथ भन्ने हनषयिरूमा 
भथए। 

    यो दशथन भन्दा अन्घ सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि अभभयानमा 
लागेका हनश् नासीिरूले केनल आन्ममक कुरािरूमामात्र ध्यान 
ददएका भथए। परमेश् नरको  काममा लागेका िेर  पास्िरिरू 
सहकनसकी खट्दथे जसले गदाथ भिनीिरू भबरामी िनु्थे। अभन 
भिनीिरू काम गनथ सक्द नथे। सन १८६३को जनु ६मा एलेन 
ह्वाइिले पाएको दशथनबाि भखथर  संगदठि चचथका अगनुािरूले पभन 
स्नास््यमा सिुार ल्याउन ुमित्त्नपूणथ छ भनेर स्नीकारेका भथए। 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरूले गररने ससुमाचार प्रचारमा स्नस्थ 
जीननश लीको बारेमा पभन समानेश िनुपुछथ भनेर स्नीकार गरेर 
केिी महिनापभछ स्नास््य न्शिा कायथिमको उद् घाट्न भयो। 
स्नास्थ सम्बन्िी असल जीननश ली अपनाउनपुने सन्देशिरू छनिा 
पचाथमा छाहपयो। प्रमयेक पचाथमा ६४ पाना िनु््यो। िी 
पचाथिरूको न्शषथक भथए, िेल्थ अर िाउ िु भलभ अथाथि ् स्नास््य 
ना कसरी न्जउने। मयसमा भएका लेखिरूको सङ्कलन जेम्स र 
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एलेन ह्वाइिले गरेका भथए। प्रमयेक पचाथमा एलेन जी ह्वाइिको 
लेख समानेश िनु््यो। ह्वाइिको पररनारको सदस्य िेनरी ह्वाइिको 
नषथ १६म  असमायीक भनिन र जेम्स ह्वाइिको गन्म्भर भबमारले 
गदाथ उनी िीन नषथसम्म काम नगनथ नाध्यिा भएको भथयो। िेर  
पास्िरिरू स्नास्थलाई ख्याल नगदाथ भबरामी भएको कारणले 
उनको असल स्नास््यको मित्त्नपूणथ लेखिरूले सरुुका चचथका 
अगनुािरूमा िेर  प्रभान पारेको भथयो। सन १८६५को हिसमसमा 
एलेन जी ह्वाइिलाई स्नास््य न्शिा प्रणालीको बारेमा हनशेष दशथन 
ददइएको भथयो। मयसको आिारमा सन १८६६मा चचथका 
अगनुािरूले नेस्िनथ िेल्थ ररफोमथ इन्न्स्िच्यिुको स्थापना गरे। 
यसको उद् घािन सन १८६६को सेप्िेम्बर महिनामा भएको 
भथयो। यसको उदेश्य भबरामीिरूको स्यािार गनुथ र स्नास््य 
न्शिाको बारेमा भसकाउन ु भथयो। सन १८६५देन्ख १८६८सम्म 
ह्वाइिको पररनार बाट्टल हिकबाि भभत्र बाहिर गरेका भथए अथाथि ्
ससुमाचार सेनाकायथमा िािा नन्जक यात्रा गरेका भथए। िेर  
डुल्नपुने न्स्थभिले गदाथ एल्डर ह्वाइिको स्नास््यमा समस्या भयो 
जसले गदाथ भिनीिरू भमन्शगनक  ग्रीनभभल नन्जक सानो खेिबारी 
भएको ठाउाँमा सरे। चचथको मूख्यालयिरूबाि िािा र मयिााँ 
गररनपुने कामको चाप कम भएपभछ जेम्स ह्वनाइिले चचथको 
न्शिासमन्िी सामग्रीिरू लेख् न अनसर पाए। परमेश् नर र 
श िानको बीचमा भइरिेको मिान ् द्वन्द्वको बारेमा पाएको थप 
जानकारी पभन एलेन ह्वाइिले लेन्खन।् सन १८७०मा द न्स्पररि 
अभ प्रोफेसी, ठेली १ छाहपयो। लनु्शफरको पिनदेन्ख राजा 
सोलोमनको समयसम्मको किानी मयस पसु्िकमा लेन्खएको 
भथयो। िर समय भबमद  जााँदा मयस हनषयमा छाहपने शृ्रङ्खलामा 
नािा आएको भथयो। िर साि नषथपभछ मयिी हनषयको अको 
शृ्रङ्खला छाहपएको भथयो।  
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अध्याय 10 
 

सेभेन्र्-ड ेएडभेम्न्टस्ट कार् फैशलन्छ 
 

 

     सन १८६०को अन्िमा अमेररकाको हनस्कन्सन र 
भमन्शगन राज्यमा हनभभन्न िेर  ददने सानथजभनक ससुमाचार प्रचारको 
आयोजना गररएको भथयो। मयो काम सफल भएको कारणले 
आउने नषथिरूमा अझ िेर  र हनस्ििृरूपमा एडभेन्न्िस्ि अभभयान 
कायथिम गने योजना बनाएका भथए। जेम्स ह्वाइि योजनािरू 
बनाउने हियाकलापमा सहिय रिेर काम गनुथभएको भथयो। साथ  
शारीररक कमजोर भएिापभन सकेसम्म आफ्नो स्नास्थले भ्यायसम्म 
अमयानश्यक प्रशासकीय हियाकलापमा पभन उनले भाग भलएका 
भथए। चचथको सरुुमा सहकनसकी उिााँ जोम नभुएको भथयो, मयसमा 
पभन सम्पादन कामको िनानपभन नहि भथयो। मयभिमात्र नभएर 
उनी जनरल कन्फरेन्सको अध्यि पभन िनुभुएको भथयो। उनी 
िेर  संस्थाका बोडथ ना संचालकिरूका अध्यि पभन भथए। कामको 
नहि चापले जेम्स ह्वाइिको शाररररक अनस्था पभन भबग्रन थालेको 
भथयो। एलेन ह्वाइि पभन आफ्नो श्रीमानसाँग िेर  यात्रािरूमा 
सिभागी भए, उनले आफूले गनुथपने काम पभन गरे जसमा 
ससुमाचार प्रचार र व्यन््त गि कामिरू समानेश भएका भथए। 
समयले भ्याए उनले आफ्नो लेख् ने प्रयास पभन जाररराखेकी 
भथइन।् 

     सन १८७२-१८७३को जाडो  महिनामा श्रीमान र 
श्रीमिी ह्वाइि क्याभलफोभनथयामा गए। मयिााँको समरुी हकनारामा 
रिेका सिरिरूमा चचथ स्थापना गने र चचथलाई मजबिु पाने 
काममा भिनीिरू सहिय रिे। अमेररकाको पन्श् चम प्रान्िमा चचथ 
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स्थापना गने भसलभसलामा भिनीिरू सािनषथसम्म यात्रा गरे। जब 
उिााँिरू अमेररकाको पन्श् चम प्रान्िमा भथए सन १८७४को अहप्रल 
महिनामाको १ िाररखमा एलेन ह्वाइिलाई एक मित्त्नपूणथ दशथन 
भयो। मयसबेला सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि समदुायले अचम्मसाँग 
कसरी काम गनथ सहकन्छ, मयसलाई कसरी भबस्िाररि र प्रगभि 
गनथ सहकन्छ भने्न सन्देश उनलाई देखाइएको भथयो। मयो काम 
अमेररकाको पश ् न्चमी राज्यिरूमामात्र िोइन भबदेशमा पभन 
फ लाउन सहकन्छ भनेर उनलाई दशथन भमलेको भथयो। केिी 
िप् िापभछ क्याभलफोभनथयाको ओकल्याण्डमा िेर  ददने सानथजभनक 
ससुमाचार प्रचारको कामको थालभन भयो। साजथजभनक ससुमाचार 
प्रचारको काममा लाग्दा एल्डर ह्वाइिले साइन्स अभ िाइम्स 
प्रकाशन गनथ थाले। 
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अध्याय 1१ 
 

बाट्टल क्रक्रक कलेज 
 

     सन १८७४को अन्मयभिर ह्वाइि पररनार भमन्शगनमा 
फकेका भथए। बाइबल भसकाउने संस्थामा सियोग गने काममा, 
साबथको सेनाकायथमा अगनुाई गनेमा र सन ् १८७४ जननरी 
४िाररखमा िनुे बाट्टल हिक कलेजको समपथण समारोिमा 
भिनीिरू व्यस्ि भथए। मयस कलेजको समपथण कायथको भनन्म्ि 
अमेररकाको हनभभन्न राज्यिरूबाि प्रभिभनभििरू आएका भथए। यो 
कलेज सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको प्रथम ्श न्िक संस्था भथयो। मयिााँ 
भेला भएका माभनसिरूको साम ु एलेन ह्वाइिले उभभएर अन्घल्लो 
ददन उनलाई देखाइएको दशथको बारेमा बिाएकी भथइन।् 
अन्िराहिय जगिमा पभन सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि कामको भबस्िार 
गररनपुने र कलेजको आनश्यकिाको बारेमा उनलाई दशथन 
देखाइएको भथयो। एलेन ह्वाइिले व्य्त  गरेका दशथनको बारेमा 
जानकारी सनु्न पाउाँदा मयिााँ भेला भएका कमथचारी र हनश् नासीिरू 
अमयन्ि  प्रभाहनि भएका भथए। उिााँले देख् नभुएको दशथनमा अरू 
िेर  सन्देशिरू पभन भथए। अरू देशिरूमा पभन सेभेन्थ-डे 
एडभेन्न्िस्ि छापाखानािरू भएका र हनश् नको अरू देशिरूमा पभन 
संगदठिरूपमा सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि कामिरू भएको उनले 
दशथनमा देखेका भथए। मयसबेला मयिााँ भेला भएका कुन ले पभन 
िी देशिरूमा काम फ भलनपुने कुरामा सोचेका भथएनन।् 
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अध्याय 1२ 

लेखाइ र यारार्ा ननरन्तरता 
 

 

       येशू र श िानको बीचमा भएको भभषण अन्िरसंघषथ र 
प्ररेरििरूका कामको बारेमा लेख् ने काममा एलेन ह्वाइिले अको 
केिी नषथ भबिाएकी भथइन।् सन १८७७ र १८७८मा द न्स्पररि 
अभ प्रोफेसी, ठेली २ र ३ छाहपएको भथयो। क्याभलफोभनथयाको 
ओकल्याण्डमा पाभसहफक प्रसेको स्थापना गनथ एल्डर ह्वाइि व्यस्ि 
िनुभुएको भथयो। बाट्टल हिक सानेिोररयम अथाथि ्स्नास््य संस्था 
र बाट्टल हिकम  रिेको चचथ भननको भनमाथणको भनन्म्ि चन्दा 
उठाउन पभन उनी व्यस्ि भथए। 

    जब सन १८७८को सरुुको महिनामा ह्वाइििरू 
क्याभलफोभनथयाको सेन्ि िेभलनामा भएको नयााँ स्नास््य संस्थामा 
गएका भथए मयसबेला एलेन ह्वाइिले मयस संस्था, मयिााँका 
भननिरू र नािारण आफूले दशथनमा देखेको न्चच्याएर बिाइन।् 
अमेररकाको पन्श् चमी समरुका हकनारमा रिेका सिरिरूमा 
एडभेन्न्िस्ि कामको भबस्िारको बारेमा उनले दशथनमा देन्खएकी 
भथइन।् सन ् १८७४मा न  देखेको पाभसहफक कोस्िको 
संस्थािरूमा यो िेस्रो भथयो। मयस बेला उनले देखेका दशथनिरूमा 
साइन्स अभ िाइम्स पभत्रका र पाभसहफक प्रसे भथयो। सन १८७० 
र पभछ ससुमाचार सनुाउने सानथजभनक क्याम्प सभािरूमा एलेन 
ह्वाइिले िेर  माभनसिरूलाई सम्बोिन गनुथभएको भथयो। मयसमा 
सबभन्दा ठूलो सभा म्यासाचसेुि राज्यको ग्रोभल्याण्डमा अगस्ि 
१८७७को आइिबारमा सम्बोिन गनुथभएको भथयो। मयसबेला 
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उनले इसाई संयमिाका पििरूको बारेमा बोल्नभुएको भथयो। 
उिााँलाई सनेु्निरू २०,००० माभनसिरू भथए। अमेररकाको 
पन्श् चम, पूनी र पाभसहफक नथथनेस्ि राज्यिरूमा उनी िेर  यात्रा 
गररन ् र ससुमाचार प्रचारको कायथिमिरूमा पररश्रम गररन।् 
उनले जनरल कन्फरेन्सको सभािरूमा पभन भनरन्िररूपमा भाग 
भलइन।् क्याम्प भमहिि र चचथमा सम्बोिन गने कायथिम, हनभभन्न 
स्नास््य सिुार कायथिमिरूमा भाग भलने काममा, सानथजभनक 
भननिरूमा र झ्याल खानािरूमा सम्बोिन गने काममा उनी 
सररक भएर आफूलाई व्यस्ि राखेकी भथइन।् एल्डर ह्वाइिको 
स्नास््य खन्स्कन्द  गएको बेलामा भिनीिरू िेक्सासमा सन ्
१८७८-१८७९को जाडो मौसममा भिनीिरू यात्रा गरेका भथएस। 
मयसबेला अथथर दाभनएल र उनको श्रीमिी मेरी ह्वाइि पररनारमा 
सन्म्मभलि भएका भथए। यनुा अथथर एल्डर ह्वाइिको भनन्म्ि साथी 
र नसथ भएका भथए। अथथरकी श्रीमिीले भान्सामा िेभथथन ्र घरको 
काम गभथथन।् पभछ अथथर दाभनएल जनरल कन्फरेन्सको अध्यि 
भएका भथए। 
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अध्याय १३ 
 

जेम्स ह्िाइटको र्तृ्यु 
 

 
 

     पभछल्लो दईु नषथिरूमा एल्डर ह्वाइिको स्नास््यमा केिी 
न्स्थर भएको भथयो जसले गदाथ आफ्नो काम सचुारुरूपले चलाएका 
भथए। िर उनी िेर  नषथसम्म मानभसक र शारीररक काममा 
ज्यादिी भएर खहिन्दा उनमा भएका फुभिथिरू घट्द  गए। सन ्
१८८१को अगस्ि ६मा उनको ममृय ु बाट्टल िीकमा भयो। 
अन्मयेष्टी कायथिममा आफ्नो श्रीमानको कफनको छेउमा बभलन्र 
आाँश ु झादै आफूलाई परमेश् नरले ददनभुएको न्जम्मेनारी कायमम  
राख्द  अन्घ बढ्न एलेन ह्वाइिले आफ्नो प्रभिबद्धिा पोखाइन।् 

    आफ्नो श्रीमानको ममृयभुएको केिी समयभभत्र  एलेन ह्वाइि 
पाभसहफक कोस्िमा यात्रा गररन।् आफ्नो श्रीमान गमुाउनपुदाथ 
उनलाई भयङ्कर चोि ि परेको भथयो न  ि पभन आफ्नो लेखाईमा 
उनी व्यस्ि भइन ् र न्स्पररि अभ प्रोफेसी शृ्रङ्खलाको अन्न्िम र 
चौथौँ ठेली लेख् न थाभलन।् येशू र श िानको बीचमा भइरिेको 
भभषण संग्रामको कथाको बााँहक अंश अथाथि ्यरुशलेमको भबनाश र 
यगुको अन्मयको जानकारी मयस ठेलीमा प्रस्ििु गररन।् यस 
जानकारीको लाभग सब  हनश् नासीिरू पन्खथरिेका भथए। जब सन 
१८८४मा यो पसु्िक छाहपएर बाहिर भनन्स्कयो िब िेर  
पाठकिरूले मयस पसु्िकलाई उमसािसाथ ग्रिण गरे। घर घरमा 
बेच्न मयस पसु्िकलाई सन्चत्र गरर सम्पादन गररयो। मयस 
पसु्िकको न्शषथक द ग्रिे कन्त्रोभसी भबन्ट्नन िाइस्ि एण्ड हिज 
आन्जलस ्एण्ड श िान आण्ड हिज आन्जलस ्भथयो। िीन नषथभभत्र 
मयो पसु्िक ५०,००० प्रभि बेन्चयो। 
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अध्याय १४ 
 

एलेन ह्िाइट युरोर्ा यारा गनछमन ्
 

 
 

एलेन जी ह्वाइि र उनको छोरो डब्द ु सी ह्वाइिलाई 
यरुोपमा भएका ससुमाचारीय भनकायिरूमा यात्रा गनथ जनरल 
कन्फेरेन्स अथाथि ् सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको मखु्यालयले अनरुोि 
गदै भथए। उनी मयसिफथ  यात्रा गनथ सरुसार गररन।् िर उनीसाँग 
नन्जक भएर काम गने भमत्रिरूलेचािी ँ उनको शारीररक 
अस्नस्थिालाई देखेर उनी यरुोपको लामो यात्रा गनथ सक्द नन ्
भनेर सोचेका भथए। भमसनप्रभि बफादार भएकी एलेन जी ह्वाइिले 
भमसनको उमथान गनुथ आफ्नो किथव्य ठानेकी भथइन।् परमेश् नरले 
उनलाई आबश्यक ससु्नास््य ददनभुएको भथयो जसले गदाथ उनी 
यरुोपको लामो जिाजीय यात्रा गररन।् सन ्१८८५को अन्मयदेन्ख 
सन १८८७को गषृ्मकाभलनसम्म उनी यरुोपको हनभभन्न देशिरूमा 
यात्रा गररन।् 

    मयसबेला न्स्निजरल्याण्डको बेसेलमा सेभेन्थ-डे 
एडभेन्न्िस्िका मूख्य कायाथलयिरू भथए। मयिीबँाि यरुोपको 
हनभभन्न देशिरूमा कामको रेखदेख गररन््यो। एलेन जी ह्वाइि 
मयिााँ केिी समय रिेर भबलायि, जमथनी, िान्स, इिाली, डेनमाकथ , 
नने र स्नीडनमा कामको भसलभसलामा यात्रा गररन।् इिालीको 
एउिा गाउाँको उपमयकामा उनको भबशेष चासो भथयो। मयस 
ठाउाँमा अन्िकार यगु र िमथ सिुार आन्दोलनको समयमा केनल 
बाइबललाईमात्र हनश् नास गने येशूभ्त  नाल्दभनभसयनिरू लकेुर 
परमेश् नरको आरािना गदथथे। पोपलाई िोइन केनल येशू र 
बाइबलमात्र हनश् नास गने इसाईिरूलाई रोमन क्याथोभलक चचथले 
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कमसेकम िजार नषथसम्म सिाएको भथयो। िी सिानिको यगुमा 
नाल्दभनभसयनिरू इिालीको  गाउाँमा लकेुका भथए (१२रौँ 
शिाब्दीमा रोमन क्याथोभलक चचथको पोप र मयसको केिी न्शिा 
नमानेकोले रोमन क्याथोभलक चचथले भिनीिरूलाई खेदेका भथए)। 
एलेन जी ह्वाइिलाई उनको दशथनमा नाल्डभनसयनिरू लकु को 
गाउाँिरू देखाएका भथए। उनी िी गाउाँिरूमा दईु पिक यात्रा 
गररन।् न्स्निजरल्याण्डको बेसेल र ननेको हिन्स्िना (अहिले 
ओस्लो)मा रिेका छापाखानािरूलाई एलेन जी ह्वाइिलाई सन 
१८७५को जननरी ३मा दशथनमा देखाइएको भथयो। मयस 
दशथनमा उनले उत्तर अमेररकाभन्दा बाहिर देशमा रिेका 
छापाखानािरूलाई देखाइएको भथयो। जब एलेन जी ह्वाइि 
यरुोपमा भथइन ्िब उनले चचथका अगनुा र कमथचारीिरूलाई चचथ 
स्थापना गने उन्चि नीभि र योजनािरूको बारेमा सरसल्लाि 
ददएकी भथइन।् 
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अध्याय १५ 
 

द गे्रट कन्रोभसी एण्ड पाट्रियाकम स एण्ड प्रोफेटस 
 

 

न्स्पररि अभ प्रोफेसी, ठेली ४ अङ्ग्ग्रजेी भाषामा एलेन जी 
ह्वाइिले लेख् नभुएको भथयो। मयो हकिाब यरुोपको अरु भाषािरूमा 
पभन अननुाद गनथ माग गनथ थाभलएको भथयो। मयसको फलस्नरुप 
यरुोपका हनभभन्न स्थानिरू समेभिएका दृष्यिरूलाई समानेश गदै 
येशू र श िानको बीचमा भइरिेको मिान ् संघषथको बारेमा अझ 
पूणथरूपमा लेख् नपुने एलेन जी ह्वाइिले मिससु गररन।् मयसको 
फलस्नरुप द न्स्प्रि अभ प्रोफेसी ठेली ४, अहिले िामीमा आएको 
पसु्िक द ग्र ि कन्त्रोभसी  छाहपयो। यो सन १८८८मा पहिलो 
पल्ि छाहपएको भथयो। 

   यरुोपबाि फहकथ एपभछ अमेररकाको क्याभलफोभनथयाको 
हिल्डसबगथ भने्न ठाउाँमा एलेन जी ह्वाइिले आफ्नो घर स्थापना 
गररन।् सन १८८८मा अमेररकाको भमभनयोसोिाको भमभनयापोभलस 
भन्ने सिरमा जनरल कन्फरेन्स सभा भएको भथयो। मयो एलेन जी 
ह्वाइि रिेको ठाउाँदेन्ख कररब २५०० हकलोभमिर भथयो। मयभि 
िािा भएिापभन लामो यात्रा गरेर उनी मयस सभामा सररक 
भइन।् मयसपभछ उनी केिी महिना हनभभन्न ठाउाँिरूमा यात्रा गररन ्
र प्रनचन ददइन।् हनश् नासबािमात्र िाभमथकिा पाइन्छ भन्ने 
न्शिामा कभिपय सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरूमा मिभभन्निा आएको 
भथयो। उनले ठाउाँ ठाउाँमा गएर मयस न्शिाको बारेमा भसकाउाँद  
चचथमा एकिा ल्याउन प्रयास गररन।् मयस  समय उनले पाहियाकथ  
एण्ड प्रोफेिस ् हकिाब लेन्खन र सन १८९०मा यो पसु्िक 
छाहपयो। 
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अध्याय १६ 
 

अस्िेशलयार्ा जान एलेन जी ह्िाइटलाई अनुरोध गररन्छ 
 

 

सन १८९१मा भएको जनरल कन्फरेन्सको सभामा 
अस्िेभलयामा जान जरुरी अनरुोि एलेन जी ह्वाइिलाई गररयो। 
मयिााँ भखथर सरुु भएको चचथको काममा सघाउन र मयिााँका 
हनश् नासीिरूलाई सरसल्लाि ददन उनको सियोग माभगएको भथयो। 
मयो अनरुोिलाई स्नीकादै एलेन जी ह्वाइि अस्िेभलयामा लामो 
जिाजको यात्रा गररन।् सन १८९१को भडसेम्बर महिनामा उनी 
अस्िेभलया पभुगन।् उनको साथमा उनको छोरो एल्डर डब्ल्य ुसी 
ह्वाइि र अरू सियोगीिरू पभन गएका भथए। उिााँका आगमनले 
नयााँ हनश् नासीिरूमा नयााँ उमसाि, जोश र उमि आएको भथयो। 
उनले सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको कामको भबस्िारको बारेमा 
सरसल्लाि ददइन।् मयसले गदाथ दन्िणी मिादेशमा सेभेन्थ-डे 
एडभेन्न्िस्िको हनभभन्न भनकायिरूका जगिरू राम्रोसाँग बसाभलयो। 
यिााँ स्थापना भएका छापाखानािरू एलेन जी ह्वाइिले सन 
१८७५को जननरी महिनामा देखेकी दशथनमा न्चभनन।् 

     अस्िेभलया आएको केिी महिनामा न  एलेन जी ह्वाइिले 
मयिााँ न्शिण संस्था खोल्ने आनश्यकिाको मिससु गररन।् 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि यनुायनुिीिरू इसाई नािानरणम  न्शन्िि 
बनाउनपुने र आफ्नो घर र बाहिर िाप ु िेत्रिरूमा सेना गने 
कमथचारी अथाथि ् सेनकिरू उमपादन गनुथपने सपना उनले देखेकी 
भथइन।् स्कूल खोल्न उिााँका िेर  बभलयो अनरुोििरूलाई स्नीकादै 
मयिााँका सेभेन्थ-डे एडेन्न्िस्ििरूले अस्िेभलयाक  सिर मेलबनथमा 
सन १८९२मा बाइबल स्कूलको स्थापना गररयो। दईु नषथसम्म 
मयो  स्कूलका भननिरू भाडामा भलएर चलाएका भथए। मयस बेला 
एलेन जी ह्वाइिले मखुबाि र लेखबाि सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि 
स्कूल सिरमा िोइन गाउाँभिर िनुपुछथ भनेर आह्वान गररन।् 
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अध्याय १७ 
 

आभोन्डले स्कूल 
 

 
 

अस्िेभलयाको गाउाँ िथा खलुा नािानरणमा स्कूल खोल्ने 
गिृकायथमा एलेन जी ह्वाइिसहिि हनश् नासीिरू लागेका भथए। 
जग्गा खोज्ने िरखरमा लाग्दा आभोन्डेल भने्न ठाउाँमा एलेन जी 
ह्वाइिको सल्लाि अनसुार भिनीिरूले उपय्ुत  जग्गा भेट्टाए। जब 
मयो स्थान उपलब्ि गनथ परमेश् नरबाि एलेन जी ह्वाइिलाई 
स्पष्टरुपमा आभास ् ददनभुयो िब मयो जग्गा भिनीिरूले हकने। 
अभन हनश् नासीिरूको सरुुको प्रयासलाई िेना ददन एलेन जी 
ह्वाइिले पभन नयााँ खोभलन ेस्कूलको नन्जक  आफूलाई पगु्ने जभि 
जग्गा हकनभुयो र मयिााँ आफ्नो घर बनाउनभुयो। आभोन्डेल 
िेत्रमा आभोन्डेल स्कूलको पभन स्थापना भयो। सेभेन्थ-डे 
एडभेन्न्िस्िमा न्शिा भनकाय कस्िो िनुपुछथ भनेर नमनुाको रुपमा 
चलाउन परमेश् नरले आभास ्ददनभुएको भथयो। 

   अस्िेभलयामा भबकभसि भइरिको परमेश् नरको काम 
ससंुगदठि र व्यनन्स्थि ििले चलोस ् भनेर सन १८९४मा 
अस्िेभलयालाई यभुनयन कन्फरेन्समा संगदठि गररयो। एडभेन्न्िस्ि 
इभििासमा यो पहिलो यभुनयन कन्फरेन्स भथयो। नयााँ यभुनयन 
कन्फरेन्सको संगठनमा सहिय भाग भलनेमा एल्डर ए.जी दाभनएल 
पभन िनुिुनु््यो। उिााँलाई उिााँका श्रीमिीसहिि सन ् १८८६मा 
ससुमाचार प्रचार गनथ न्य ु न्जलाण्डमा पठाइएको भथयो। चचथको 
सेनाकायथमा एलेन जी ह्वाइिसाँगको सिकायथ र उिााँका सल्लाि 
अनसुार उिााँ चल्नभुएको भथयो। चचथमा िेर  प्रशासभनक 
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समस्यािरू आएका भथए िर उिााँले भिनीिरूलाई कुशलिापूनथक 
सम्िाल्नभुएको भथयो। उिााँको कुशल नेिमृन र प्रशासभनक 
दििाले गदाथ सन १९०१को जनरल कन्फरेन्सको सािारण 
सभाले उिााँलाई जनरल कन्फरेन्सको अध्यिमा मनोभनि गररएको 
भथयो। 
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अध्याय १८ 
 

स्िास््य तर्ा चचक्रकत्सा क्षेरर्ा कार् सरुु हुन्छ 
 

 

अस्िेभलयाको आभोन्डेलमा न्शिासम्बन्न्ि काम सरुु भएको 
लगत्त  हनश् नासीिरूलाई स्नास््य िथा न्चहकमसा िेत्रमा िाभलम 
ददएर ससुमाचार प्रचार गनथ आनश्यकिा मिससु गररएको भथयो। 
िदअनसुार स्नास््यद्वारा ससुमाचार प्रचार गने कायथिम गनथ 
स्नास््य संस्थाको गठन गनथ आह्वान गररयो। यस कायथमा एलेन 
जी ह्वाइिले आफ्नो बभलयो न भिक समथथनमात्र जनाएनन ्आफूसाँग 
भएको भसभमि आम्दानीले पभन साभनिोररयम अथाथि ् आरोग्य 
भननास बनाउन सम्भब बनाउनभयो। एलेन जी ह्वाइि 
अस्िेभलयाको नौ नषथको बसाइमा िेर  चचथिरू स्थापना भएका 
भथए। जिााँ जिााँ चचथको भनमाथण भयो मयिााँ मयिााँ मयस चचथको 
उद् घािन गनथ जानभुएको भथयो। प्रायजसो िी चचथिरूको 
भनमाथणमा उिााँले आभथथक सिायिा पभन गनुथभएको भथयो। 

    परमेश् नरको भनन्म्ि स्थानीय िेत्रमा काम बिाउन सरुुमा 
उिााँले अग्रज भभूमका खेल्नभुएको भथयो। मयो कामको साथ  
उिााँले िजारौँ पानािरूद्वारा समसामयीक सरसल्लाििरू देश र 
हनदेशका एडभेन्न्िस्ि अगनुािरू लेखेर ददनभुएको भथयो। प्रमयेक 
िप् िामा छाहपने ररभ्य,ु साइनस र इसन्िकिरमा पभत्रकािरूमा 
उिााँले लेख पठाउन ुिनु््यो। उिााँको ठूलो व्यस्ििाले गदाथ उिााँले 
चािेको येशूको जीननीको पसु्िक भनकाल्न हिलो भएको भथयो। 
सन १८९८मा येशूको जीननी भएको पसु्िक द भडजाएर अभ 
एजेज पसु्िक लेख् न सहकएको भथयो र छाहपएको पभन भथयो। 
मयसको दईु नषथपभछ थिस ् िम द माउन्ि अभ ब्लेन्शिस 
छाहपयो। अभन सन ् १९००मा िाइस्ि अबजेक्ि लेसनस र 
िेन्स्िमोभनज फर द चचथ, ठेली ६ पभन प्रसेबाि भनन्स्कएको भथए। 
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अध्याय १९ 
 

अक्रिकी-अरे्ररकनहरूको बीचर्ा चचमको कार् बबस्तार 
 

 

अमेररकाको दन्िण िेत्रमा अहिकाबाि आएका िेर  
माभनसिरू अमेररकाको नागररक भएर बसोबास गरेका भथए। िी 
िेत्रमा सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि ससुमाचार सनुाउन एलेन जी 
ह्वाइिले सन १८९१मा चचथको अगनुािरूलाई अनरुोि गरेकी 
भथइन।् मयसको िीन नषथपभछ उिााँको एक जना छोरा, जेम्स 
एडसन ह्वाइिले मयस िते्रमा रिेको भमभसभसपी नदीमा चलाउन 
बाफले चल्न ेडुिा बनाए। मयस डुिामा यात्रा गरेर भमभसभसपी र 
िेनस्सीमा भएका अहिकी मूलका अमेररकनिरूलाई उनले 
ससुमाचार सनुाए। मयस डुिालाई उनले कररब दश नषथ प्रयोग 
गरेका भथए। सन १८९५ र १८९६मा एलेन जी ह्वाइिले 
अमेररकाको दन्िण िेत्रमा रिेका अिो-अमेररकीिरूलाई 
ससुमाचार सनुाउन प्रयास गररनपुछथ भनेर एडभेन्न्िस्ि चचथको 
मखुपत्र ररभ्य ुएण्ड िेराल्डमा लेखिरू छाहपन।् मयस िेत्रमा काम 
गने चचथका सेनकिरूलाई उनले सरसल्लाि र उमसाि ददइन।् 
अल्बामाको िन्िसभभल गाउाँमा ओकउड कलेज स्थापना गनथ 
जोरदार समथथन र सिायिा गररन।् मयस िेत्रमा रिेका यनुा 
अहिकी-अमेररकनिरूलाई न्शिा ददन मयो कलेज स्थापना भएको 
भथयो। सन ्१९०४मा मयस कलेजका हनद्याथी र न्शिकिरूलाई 
सम्बोिन गने िममा यो भभनन्न, "यस स्कूल यस स्थानमा िनु ु
पने परमेश् नरको लक्ष्य भथयो।" एलेन जी ह्वाइिले आफ्ना बााँहक 
जीननकालभरर अमेररकाको दन्िण राज्यमा रिेका अश् नेििरूमा 
चचथको काममा भनरन्िररूपमा गहिरो चासो देखाएकी भथइन।् 
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अध्याय २० 
 

अरे्ररका फक्रकम नुहुन्छ 
 

 

एक ददन सन १९००मा एलेन जी ह्वाइिले उनका 
सियोगीिरूलाई छक् क पाने गरर भभनन ् हक उनी अमेररका 
फकथ न पछथ भनेर एक राि परमेश् नरले भनु्नभयो। उनी अस्िेभलयामा 
न  भथइन।् मयस देशमा भइरिेको कामको पररनेशमा उनी 
अमेररका फकथ नपुने कुरो उपय्ुत  भथएन। िर आफ्नो चचथको 
माभमलामा आफ्नो आाँखा रान्खरिनुिनुे र भहनष्य थािा पाउने 
परमेश् नरलाई उनको उपन्स्थभि अमेररकामा खााँचो भएको थािा 
भथयो। शिाब्िीको सरुुमा भएका चचथका हनभभन्न शङ्कििरूमा 
उिााँको खााँचो भथयो। 

   उनी फकेर क्याभलफोभनथयाको सेन्ि िेलेनाभने्न सिरबाि 
केिी माइल िािा आफ्नो घर एलम्सािेभेनमा बनाइन।् मयिााँ 
उनी उनको जीननको बााँहक १५ नषथ भबिाइन।् मयसबेला उनले 
पसु्िकिरू बनाउन, लेखिरू लेख्  न, व्यन््त गिरूपमा सेनाकायथ गनथ 
र यात्रा गनथ समय भबिाइन।् सेन्ि िेलेनामा आफ्नो बसाइसराइ 
गरेको केिी समय लगत्त  उनलाई सन १९००मा िनुे जनरल 
कन्फरेन्सको सािारण सभामा सररक िनु अनरुोि गररएको भथयो। 
मयो सभा भमन्शगन राज्यको बाट्टल िीकमा िनुेभएको भथयो। 

    मयो सभा मित्त्नपूणथ भथयो। मयसबेला उनले सािसीकासाथ 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि जनरल कन्फरेन्सको कामलाई गभिन्शल 
ददन मयस भनकायलाई पनुगथठन आह्वान गररन।् मयिााँ भेला भएका 
प्रभिभनिीिरूले उनको आह्वानलाई समथथन गरे। मयसबेला जनरल 
कन्फरेन्सका भनकायिरू केनल थोर  माभनसिरूलेमात्र सम्िालेका 
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भथए। बहिरिेको चचथमा अझ हनभभन्न भनकायिरूको आनश्यक 
भएकोले िी भनकायिरूको गठन गदै भिनीिरूलाई सम्िाल्न 
हनभभन्न न्जम्मेनारी माभनसिरूलाई भनय्ुत  गररएको भथयो। जनरल 
कन्फरेन्स र स्थानीय कन्फरेन्सको बीचमा समन्नय गनथ यभुनयन 
कन्फरेन्सिरू गठन गने योजना भएको भथयो। िी कदमिरूले 
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचथको काममा भबकास गनथ र ठूलोमात्रामा 
भबस्िाररि गनथ सियोग भमलेको भथयो। दईु नषथपभछ एलेन जी 
ह्वाइिक  सरसल्लाि अनसुार ररभ्य ु एण्ड िेराल्ड आसोन्शयशन 
बाट्टल िीकबाि अमेररकाको पूनी िेत्र मेररल्याण्डको िाकोमा 
पाकथ मा साररयो। यो स्थान अमेररकाको राजिानी नान्शििन 
डीसीको आसपासमा भथयो। यसबेला एलेन जी ह्वाइिले 
क्याभलफोभनथयाको आफ्नो घरबाि िाकोमा पाकथ मा घर बनाएर 
सररन।् कमसेकम पााँच महिनासम्म उनले मयिााँबाि आफ्नो काम 
गररन।् मयिााँ सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचथको मूख्यालय स्थापना 
भएको भथयो। उनको मयस इलाकामा भएको उपन्स्थभि र उिााँको 
भनणथयले अमेररकाको पूनी िेत्रमा स्थापना भएको चचथका 
मूख्यालयिरूमा िेना भमलेको भथयो। 
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अध्याय २१ 
 

अम्न्तर् व्यस्त िषमहरू 
 

       सन १९०५मा एलेन जी ह्वाइिले भमभनस्िी अभ हिभलि 
पसु्िक छाहपन।् माभनसको शारीररक, मानभसक र आन्ममक 
जीननलाई कसरी स्नस्थ राख् ने भन्ने सम्बन्िमा मयो हकिाब 
लेन्खएको भथयो। सन १९०२मा सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िका न्शिण 
संस्थामा प्रचभलि र सिी न्शिा के िो भने्न व्याख्या गने पसु्िक 
एजकेुशन छापीएको भथयो। सन १९०२ र १९०४मा एक पभछ 
अको गरेर िेन्स्िमोभनज फर द चचथ, ठेली ७,८ छाहपएको भथयो। 

   जब उनी नान्शििनमा भथइन ् मयसबेला दन्िण 
क्याभलफोभनथयामा रिेका चचथका अगनुािरूलाई लोमाभलन्डा भने्न 
ठाउाँमा स्नास््य केन्र स्थापनाको भनन्म्ि जग्गा हकन्न प्रोमसािन 
ददइन।् मयस िेत्र ना पाभसहफक कोस्िमा न्शिाको माध्यमबाि 
स्नास््यको बारेमा भसकाएर परमेश् नरको काम गनथ उनले आह्वान 
गरेकी भथइन।् केिी नषथ उनले आफ्नो कामलाई पन्छाएर 
लोमाभलन्डाका कमथचारीिरूलाई उमसाि ददन बेलाबेलामा मयिााँ 
यात्रा गररन ् साथ  क्याभलफोभनथयाक  सान भडयगोको नन्जक 
पाराडाइज भ्याली साभनिोररयममा पभन मयिााँका कचाथरीिरूलाई 
सरसल्लाि र उमसाि ददन पभन गएकी भथइन।् यो स्नास्थ केन्र 
सन १९०३मा स्थापना गनथ उनले सियोग गरेकी भथइन।् 

   जब उनी ८१ नषथकी भथइन ् एलेन जी ह्वाइिले 
नान्शििनमा भएको सन १९०९को जनरल कन्फरेन्सको सािारण 
सभामा भाग भलन क्याभलफोभनथयाबाि गएकी भथइन।् मयस सभामा 
उनले िेर  पल्ि स्पष्ट आनाजले सम्बोिन गरेकी भथइन।् जनरल 
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कन्फरेन्सको सभा पभछ मेनको पोिथल्याण्डमा रिेको आफ्नो परुानो 
घरमा जाने लामो समयसम्म रान्खरिेको हृदयको चािना पूरा 
गररन।् मयस स्थानमा रिेको सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको भनन्म्ि 
ऐभििाभसक मित्त्नको संरचनामा गएर आफ्नो गनािी सनुाइन।् 
६५ नषथ पहिले प्रभकुो काम उनले मयिााँबाि सरुु गरेहक भथइन।् 
अमेररकाको पूनी राज्यिरूमा यो उिााँको अन्न्िम यात्रा भथयो। 
मयस स्थानमा रिेका सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ििरू र जनरल 
कन्फरेन्समा उिााँलाई भेिेका हनश् नासीिरूमा उिााँका गनािीिरूले 
लामो समयसम्म बल्दोजल्दो प्रभान पारेको भथयो। 

   मयसपभछ यस संसारमा उनको जीनन थोर  समयमात्र छ 
भनेर थािा पाएर आफ्नो घर एल्मसािेभेनमा बसेर िेर  पसु्िकिरू 
ियार गनथ अथक प्रयास गररन।् चचथलाई सचुारुरुपले चलाउन 
उनले िेर  मित्त्नपूणथ भनदेशनिरू प्रस्ििु गरेर पसु्िकिरू लेखेकी 
भथइन।् सन १९०१मा िेन्स्िमोभनज फर द चचथ, ठेली ९, 
छाहपन।् सन ् १९११मा येशूका चेलािरूको बारेमा लेखेको 
पसु्िक प्रसेबाि देखापर् यो। सन १९१३मा बाबआुमा र 
न्शिकिरूलाई सल्लाि ददन काउन्न्सल िु पारेन्िस एण्ड हिचसथ 
छाहपन।् सन १९१४मा ससुमाचार प्रचारकिरूको भनन्म्ि अमयन्ि  
उपयोगी पसु्िक गस्पल नकथ सथ ियार गररन ् र प्रसेमा पठाइयो। 
उनको बााँहक सहिय महिनािरूमा एलेन जी ह्वाइिले पाियाकथ  
एण्ड हकिस ्लेख् न आफ्नो समय समहपथि गररन।् 

   सन १९१५को फेब्रअुरी महिनाको १३ िाररखको ददन 
एल्मसािेभेनमा रिेको आफ्नो आरामदायक अध्ययन कोठामा जाने 
िममा केिी बस्िसुाँग ठेस खाएर लभडन ्र उनी उठ्न सहकनन।् 
उनलाई सियोग गनथ माभनसिरू बोलाइयो र मयो दघुथट्ना गन्म्भर 
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खालको भथयो भनेर भिनीिरूले मिससु गरे। उनको बायााँ हिप 
भााँचेको भनेर एक्स-रेले देखायो। मयसको फलस्नरुप उनी पााँच 
महिनासम्म आफ्न  ओछ्यान ना दह्वलचेयरमा परररहिन।् 

   जब उिााँका आफन्ि र भमत्रिरू भेट्न आए िब 
भिनीिरूले उिााँलाई िाँभसलो न  देखेका भथए। परमेश् नरले 
ददनभुएको काम हनश् नाससाथ सम्पन्न गररएको भाननािरू उनले 
आफ्ना अन्न्िम ददनिरूमा व्य्त  गरेका भथए। उनले प्रयास 
गरेको समयको कामले अन्मयमा हनजयी पाउने छ भने्न कुरामा 
उनी िुक् क भएकी भथइन।् 

   सन १९१५को जलुाई महिनाको १६ िाररखमा ८७को 
उमेरमा एलेन जी ह्वाइिले आफ्नो जीननको अन्न्िम सास फेररन।् 
उनलाई उनक  श्रीमान जेम्स ह्वाइिको न्चिान भनर येशू 
नआउाँञ् जेल भबश्राम गराइन।् यो भमन्शगन राज्यको बाट्टल 
हिकमा रिेको ओक हिल भसमेिरी ना न्चिान भथयो जनु अहिले 
पभन छ। 

    एलेन जी ह्वाइिको जीननभरर एडभेन्न्िस्ि अभभयान सानो 
झणु्डबाि बिेर १३६,८७९ हनश् नासीिरू भएको उनले देखेकी 
भथइन।् आज (सन ् २०२०) मयो संख्या बिेर दईु करोडभन्दा 
बेसी एडभेन्न्िस्ििरू संसारमा छररएका छन।् 

-जलुाई २०, २०२० अननुाद 
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