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मरेवा दुई श्द

 सनवा्तन सृ�षटि्तवाथा सवारवा जग्तिवा परमरिभ ु परम�ेवर र 

अन्धिवारिो शकक्त स्ैतवानिो बीचमवा भइरहिेो महवान् भौक्ति, 

आम्मि र वचैवाररि संग्वामलवाई किशोर ्तरवा किशोरीहरूल े ब�ुन े 

गरर सरलीिरण गरी लनेखएिो ्ो पसु्तििो आ�न ैठूलो महत्व छ।

 ्स पसु्तिमवा एउटी आमवाल ेआ�नवा ेछोरवािवा लजज्वासवाहरूलवाई 

बझुवाउन खोक्छन्: जस्त,ै ्स संसवारमवा पवाप िसरी आ्ो, रिभिुो 

मवा्वा िस्तो छ, उहवँािो रिक्तर्नर्वी ववा समस्त मवानव र जग्तिो 

कह्त गनने उहवँािो ्ोजनवालवाई पछवानथा स्ैतवानल े ्गुौं ्गुसमम रि्वास 

गरररहिेो, ्शूेिो चचथा िसरी सरुु भ्ो, कव�वव्वापी इसवाई इक्तहवास 

एवं बवाइबली् भकवष् ववाणीहरू र ्स संसवारलवाई पवापिो आ्त्तवा्ी 

आ्तङ् सदवािो कनमम्त िसरी अन्त हुनछे भनन े जस्तवा जलदोबलदो र 

समसवाम्ीि कवष्हरू सम्ेतरे लनेखएिो ्ो पसु्ति हो।

 ्स पसु्तिमवा बवाइबली् नशषिवादवीषिवािो आिवारमवा  

्वुवाहरूलवाई रिभिुो रिमेिो रहस् रिस्त्ुत गनथा खोलजएिो छ। ्स 

संसवारमवा भएिवा, भइरहिेवा चवाह े िमथािै नवाउँमवा किननहोस् अनिेौं 

दु:खिषट, ्वा्तनवा कदन र जबरजस्ती परमपरवा लवाि्न ेरिवृभति सनवा्तन 

परमरिभिुो इच्वा िकहल् ै पकन होइन भनरे पवाठिहरूलवाई ्स 

पसु्तिमवा रिस्त्ुत गनथा खोलजएिो छ।

 ्ो पसु्तिलवाई नपेवाली भवाषवामवा रूपवान्तरर्त गरर नपेवाली 

पवाठिहरूिो सवाम ुल्वाउनभुएिोमवा म आदरणी् दवाज ुभजरुवाम ्तखवाछेँ 



श्षेठरिक्त आभवार व्क्त गदथाछु।

 ्ो पसु्ति रित्यिे नपेवालीिो घरमवा पगुरे सनवा्तन सृ�षटि्तवाथा 

परम�ेवरिो बवारेमवा सही भचत्णिो छवाप सबमैवा परोस् भनन े म रिभ ु

्शूेसँग रिवारथानवा गदथाछु।

– उमशे िुमवार पोखरेल

 अध्षि, 

सभेनेर-िे एिभने्टसट नपेवाल



पररच्
 आमवाल े ्तरिवारी िवातदै भरइन् जब मोहन भवा्सवा िोठवामवा हललल्दै  
आ्ो। आमवािो मखु हदेदै मोहन भवा्सवा िोठवािो मचेमवा रचकिै बस्ो।
 “मलै ेसोभचरहिेो छु,” मोहनल ेआ�नवा ेिुरवा सरुु गछथा। “िे भ्ो क्तमी 
स�च ै छौ?”आमवाल े सोभिन्। “म स�चछुै ्तर मलै े ्तपवाईँिो सवारीिो बवारेमवा 
सोचदैछु। ्तपवा�िो सवारी आ्टी कदनवाल े उनिो चचथामवात् ै सत्य चचथा हो र अरू  
सब ै इसवाई चचथा, समरिदवा् ववा किनोभमनशेनहरू उनिो चचथाबवाट छुटे्र गएिो 
भननभुएिो भर्ो। उहवँाल े भननभुएिो त्यो िुरवामवा मरेो कदमवाग खलेलरहिेोछ।  
उनिो चचथा ्त ्शूेिवा चलेवाहरूल े सरुु गरेदेनखिै त्यस्त ै छ भनरे उनल े भनिेी 
भरइन्। िे ्ो सत्य हो?” मोहनल े सोध्ो। “हो, मरेो सवारी कनिी कदन  
रबसस्न अरथािोकस अरवाथा््त िठ्ठर चचथामवा आरवािनवा गलछ्न्” आमवाल े जववाि  
कदइन्। “त्यसो भनिेो िे हो आमवा?” नबझुरे मोहनल ेआमवालवाई सोध्ो।
 आमवाल ेजववाि कदमन्छन्, “जब ्शूे सवगथामवा जवानभु्ो त्यसबलेवा िेवल 
एउटवामवात् इसवाई चचथा ववा इसवाईहरू एउटै कव�ववासमवा एि भरए। िमसिेम एि 
हजवार वषथासमम िेवल एउटवामवात् आभििवाररि अरवाथा््त सबलै ेमवानिेो चचथा भर्ो। 
्तर पलछ गएर चचथािो अगवुवाहरूमवा िचिच हुन रवाल्ो। त्यसल ेगदवाथा चचथा दुई 
टुक्वा भ्ो अरवाथा््त िे िुरवामवा कव�ववास गनने भ्न ेिुरवामवा कवववाद हुदँवा कव�ववासमवा 
कवभवाजन भ्ो। दुव ै समूहल े आिू सत्य चचथा हो भनरे दवावी गरेिवा भरए। 
पूकव्् ्रुोकप्न देशिवा कव�ववासीहरूल े आ�न ै समूह खिवा गरे। आिूहरूलवाई  
अरथोिकस ववा पकिवा चचथा भनरे दवावी गरे ( प��चम ्रुोप र एनश्वा महवादेशिो 
भवागलवाई पूकव्् ववा इसटरन ्रुोप भ्दछ)। त्यो चचथा अझसमम छ। ्सलवाई  
ग्ीि अरथोिकस ववा रलस्न अरथोिकस भकनन्छ। ्सलवाई इसटनथा ववा पूकव््  
अरथोिकस चचथा भनरे पकन िहलवाइन्छ। त्यो चचथा  ्रुोपिो पूकव्् देशहरूमवा  
छन्। त्यो चचथा ्ती देशहरूमवा बोलन ेभवाषवाहरूिो आिवारमवा खिवा भएिो भर्ो।  
कवशषे गरेर रुसमवा त्यो चचथाल े मवान््तवा पवाएिो छ। ्तर ्रुोपिो प��चम 
भवागमवा बसन ेमवाकनसहरूल ेअिदै  चचथा खिवा गरे। िरैे सम्समम प��चम ्रुोपिवा 
मवाकनसहरूल े त्यो चचथालवाई आभििवाररि चचथा भनरे मवानिेवा भरए। आज त्यो  
चचथा ववा इसवाई समरिदवा्लवाई रोमन क्वारोललि चचथा भनरे रिख्वा्त छ।”
 “ए हो र? त्यसिो अरथा अरथोिकस चचथाल े रोमन क्वारोललि चचथा  



आिूबवाट छुकट्एिो भनरे कव�ववास गछथान्, होइन र आमवा?” मोहनल े सोध्ो।  
“हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। अझ आिूलवाई भचति बझुवाउन मोहनल े सोध्ो  
“्तपैकन आज िरैे ररीिवा चचथाहरू किन छन् ्त? हवाम्ो लछमिेीमवा रोमन 
क्वारोललिहरू त्यक्तिो छैन। अ्टी िीन एि जनवामवात् अरथोिकस चचथामवा जवान े
गरेिो मलै ेदेखिेो छु। ्तर हवाम्ो लछमिेीमवा िरैे ब��्तसट, मरेोकिसट, रिसेबटेेरर्न, 
इपसिोपोलल्न, लरुरन आकद छन्। अझ िेही सभेनेर-िे एिभने्टसटहरू पकन 
छन्। ्ती सब ैिहवँाबवाट आए ्त?” “क्तमील ेिक्त रि�नहरू एिै पलट सोििेो हो! 
एि िेरवा पो एउटवा रि�निवा ेजववाि कदन सकछ। होइन र?” आमवाल ेसोभिन्। “र,” 
र�दै मोहनल ेसोध्ो, “इसवाईहरू ्त एि आपसमवा द्वा, मवा्वा, एि्तवा देखवाउनपुनने 
होइन र? ्तपैकन क्तनीहरू एि आपसमवा किन ररसवाररस गछथान् ववा एि आपस 
भमलदैनन्। त्यक्तमवात् होइन इसवाईहरूल ेन ैअरू इसवाईहरूलवाई किन सवास्ती कदन्छन्।  
इक्तहवासमवा इसवाईहरूल ेइसवाईहरूलवाई न ैमवारेिो, दु:ख कदएिो, ्वा्तनवा कदएिो 
हवामी पढ्छौं। िेरर समवाचवारमवा मलै े देखेँ कि एि जनवा इसवाई भनवाउँदवाल े न ै 
िवाकटरिो एउटवा ककलकनिमवा िममि कदएिो भर्ो। िसलै े त्यहवँािो िवाकटर 
र िमथाचवारीहरूलवाई पकन गोली हवानिेो भर्ो। िेरर आ्रल्वाणि भनन े देशमवा 
इसवाईहरू एि आपसमवा न ैलिवाईँ गरररहिेो समवाचवार हवामी पढ्छौं। इसवाईहरूल े
एि आपसलवाई मवानथा बम कहिवाथाउनहुुन्न, होइन र आमवा?” “हो, क्तमील ेरठि भन्ौ। 
्कद क्तनीहरू ्शूेल े भननभुएिो ववा लसिवाउनभुएिो अनसुवार जीवन कब्तवाएिो 
भए एि आपसमवा झगिवा र िवाटवामवार गनने भरएन,” आमवाल ेसहम्त भएर जववाि  
कदइन्। “अरू पकन छ‚ जसिो बवारेमवा म सोचदैछु‚” मोहनल े भन्ो। अब िे 
सोधन ेहोलवा भनरे आमवा रचकि बसरे मोहनिो िुरवा सनुन ्त्वार भइन्। “हवाम्ो 
सभेनेर-िे एिभने्टसट चचथाल ेअरू चचथाहरूल ेजस्त ैिरैे िुरवाहरूमवा कव�ववास गछथान्। 
मलवाई रवाहवा भएिवा ्तर एिभने्टसट नभएिवाहरूल ेहवामीभ्दवा एउटवा ववा दुईवटवा  
िुरवाहरूमवा कव�ववास गददैनन्। हवामील े भ्दवा क्तनीहरूल े लसिवाएिवा िेही 
िुरवाहरूमवात् िरि छन्। सवा्द, क्तनीहरू िहवँाबवाट आए त्यसल े गदवाथा िरि  
भएिो होलवा‚” भनरे आ�नवा े िुरवा मोहनल े रवाखछ। “हो, क्तमील े रठिै भन्ौ,” 
आमवाल े सहम्त जनवाउँलछन्। “मलवाई रवाहवा छ िेही िुरवाहरू अरूहरूलभे्दवा 
हवामी िरि लसिवाउँछौं। ्तर ्ती िुरवाहरू हवामी किन कव�ववास गछछौँ त्यो खवास ैगरेर  
मलवाई रवाहवा छैन। कवशषे गरेर मवाकनस मरेपलछ सवँाबचचकिै मछथान् ्त? अरू 



आइ्तबवारचचथा जवान्छ ्तर हवामी किन शकनबवारमवा चचथा जवान्छौं? िेरर पकवत् मन्दर 
ववा  परम�ेवरिो बवास सरवान भनिेो िे हो जनु ्तपवाईँल ेिकहलिेवाहीं ब्तवाउनहुुन्छ। 
अरू चचथाल े त्यस्तो लसिवाउँदैन जस्तो छ। ्तर पकवत् मन्दर ववा परम�ेवरिो 
पकवत् बवाससरवानिो बवारेमवा जवानन हवामीलवाई किन चवाकहन्छ र?” मोहनल ेसोध्ो। 
“त्यसिो जववाि सलजलो छ। क्तमीलवाई त्यसिो जववाि कदन सकछु,” आमवाल े
भ्दवा भ्दै मोहनल े िेरर अरू िुरवाहरू र�छ, “हवाम्ो एिभने्टसट सिूलमवा  
्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा लसकछौं। उहवँा िकहल ेआउनहुुन्छ? उहवँा लछट्ो 
आउनहुुन्छ रे ्तर िक्त लछट्ो आउनहुुन्छ? ्स संसवारमवा िरैे िुरवाहरू भइरहिेो  
हवामी समवाचवारमवा हछेछौँ र सनु्छौं। नरवाम्ो िुरवाहरू हुन े िुरवामवा िक्तप् 
कवद्वारसीहरू िरवाउँछन्। जब संसवारमवा िरैे नरवाम्वा घट्नवाहरू हुनछेन् 
भनरे सु् दवा मलवाई पकन िर लवाभगरहिेो छ। अब ्त मलवाई पकन 
भचन्तवा पो लवा�न रवालिेो छ। ्शूेिो आगमनिो कनमम्त म िसरी  
्त्वार हुन?े म ्त्वार भएिो छु भनरे मलै ेिसरी रवाहवा पवाउन?े मलवाई ्त अकहल े
न ै िे गरँु िे गरँु भइरहिेो छ।” मोहनलवाई अङ्गवालोमवाददै आमवाल े भमन्छन्, 
“दश भमनटेभभत् क्तमील े ५० वटवा जक्त रि�नहरू सोध्ौ। क्तम्वा रि�नहरूिवा  
जववािहरूिो कनमम्त हवामी हरेि कदन िेही सम् कब्तवाऔं। हुनन र? क्तमी  
सिूलबवाट आएपलछ क्तम्ो होमविथा  गरेपलछ छलिल गरौं। ्शूे सवगथामवा  
जवानभुएपलछ िे भ्ो त्यहवँाबवाट हवामी सरुु गरौं। त्यहवँादेनख अकहलसेमम िे 
िे भ्ो हवामी िुरवा गननेछौं। त्यसपलछ पलछिो िुरवा गननेछौं, हुनन र?” “हुन्छ ्त 
आमवा, ्तपवाईँिो िुरवा मलवाई मन प�्वा।े अकहल ेन ैमरेो होम विथा  गनुथाभ्दवा अभघ  
हवामी किन सरुु नगनने?” मोहनल ेभन्ो। “हुन ्त हुन्छ, ्तर क्तमी पकहलवा आ�नवा े
होमविथा  गर,” आमवाल ेहवँासदै भकनन्। “म अकहल ेन ैहोमविथा  गनथा जवानु्छ,” लवामो 
सवास िेददै मोहनल ेभन्ो।



्ेशूले 
सबैलाई 

मा्ा 
गन्नुहुन्छ

अध्या्–१

  “आमवा, मरेो सब ैहोम विथा  लसध्ो। ्तपवाईँिो िुरवा सनुन म ्त्वार छु,” 
मोहनल े आमवालवाई बोलवाउँछ। ्ो बलेिुीिो सम् भर्ो र सतुनभु्दवा अभघ 
भर्ो। आमवा मोहनिो ओछ्वानकनर बसरे इक्तहवास ब्तवाउन रवाललन्, “रवाम्ो भ्ो 
क्तमील ेहोम विथा  लसध्वा्ौ।ल ्त म क्तमीलवाई िरवा सनुवाउँछु। ्शूेलवाई क्नु समवा  
टवँाभगनभु्दवा अभघ िे भएिो भर्ो, िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” 
   “िरैे िुरवाहरू भ्ो, िे सनुन चवाहनहुुन्छ? िे ्शूे गिवामवा चढेर आ�नवा े
कवज् ्वात्वा गनुथाभएिो हो?” मोहनल ेसोध्ो।
   “हो, ्शूे गिवामवा चढेर ्रुशलमेमवा आउँदै हुनहुुन्थो। सब ैमवाकनसहरू 
अत्यन्त ैखशुी भएर ‘होसननवा, ्शूेिो ज् होस्’ भनरे भचच्वाउँदै भरए। जब उहवँा 
पहवाििो टु�पोमवा जवानभु्ो र ्रुशलमे सहरलवाई हनेुथाभ्ो ्तब उहवँा ्त आँखवाभरर 
आँश ुबगवाएर रुन रवालनभुएिो भर्ो” मोहनल ेभन्ो।
“उहवँा किन रुनभु्ो िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” आमवाल ेसोभिन्।
    “किनभन े ्शूेलवाई रवाहवा भर्ो कि िुन ै कदन त्यो सहरलवाई ध्वस्त 
गररनछे‚” मोहनल े्वाद ग्थो।
    “हो, ्रुशलमेिो नवाश र त्यहवँा भएिवा मवाकनसहरूिो पीिवा िरैे 
दु:खलवा�दो भर्ो। ्शूेल ेभकवष् लवाई ह ेनथा सकनहुुन्थो। ्रुशलमेलवाई िे हुनछे 
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सो रवाहवा पवाउनहुुदँवा उहवँािो हृद् लछ्वालछ्वा भएिो भर्ो। चलेवा र उहवँालवाई 
पछ्वाउनहेरूलवाई ्रुशलमेिो नवाशिो बवारेमवा ्शूेल े च्ेतवावनी कदनभुएिो 
भर्ो। त्यसबलेवा उहवँालवाई कव�ववास गननेहरू िकहल े भवा�नपुछथा भनरे ठ्वाकिै  
सम् भननभुएिो भर्ो। क्तमील े्सिो बवारेमवा मतिी २३ र २४ मवा पढ्न सकछौ,” 
आमवाल ेभकनन्।
  “हुन्छ,” भनरे मोहनल ेबवाइबल पलटवाउँदै मतिी २३:३७-२४:२समम पढ्ो: 

 “ए ्रूशलमे, ए ्रूशलमे, ्त ँ जसल े अगमवक्तवाहरूलवाई 
मवानने र ्तिँहवँा पठवाइएिवाहरूलवाई ढङु्गवाल े हवानन े ! जसरी िुखरुील े
आ�नवा चललवाहरूलवाई पखटेवामकुन बटुलछ, त्सरी न ै मलै े िरैे पलट ्तरेवा  
बवालिहरूलवाई बटुलन े इचछवा गरेँ, ्तर ्तैंल ेमवाकननस् । हरे, क्तमीहरूिो घर 
उजवाि छोकिएिो छ। किनभन ेम क्तमीहरूलवाई भनदछु, ‘परमरिभिुो नवाउँमवा 
आउन ेिन्िवा हुन् ’ नभनसेमम क्तमीहरूल ेमलवाई देखनछैेनौ।” ... त्सपलछ 
्शूे मकदरबवाट कनसिेर जवान लवा�नहुुदँवा उहवँािवा चलेवाहरू उहवँालवाई मन्दरिवा 
भवनहरू देखवाउन उहवँािो नलजि आए। ्तर उहवँाल े क्तनीहरूलवाई भननभु्ो, 
‘क्तमीहरूल े्ी सब देखछवा,ै होइन ्त? सवँाचच,ै म क्तमीहरूलवाई भनु्छ, ‘एउटवा 
ढङु्गवामवाभर अिथो ढङु्गवा रहनछैेन, रित्यिे भतिवाएर िवाललनछे।”  
 मोहनल ेआमवाक्तर हरेेर सोध्ो, अकन त्यसबलेवा िे हुन्छ भनरे ्शूेल े
भन्नभुएिो िुरवा पद मतिी २४:३-१२ पढ्ो:
 “्शूे ज्ूैतन िवँाडवामवा बसनहुुदँवा चलेवाहरू एिवान्तमवा उहवँािहवँा आएर 
सोि,े ्तब ्शूेल े क्तनीहरूलवाई जववाि कदनभु्ो, “होनश्वार रहो, िसलै े
क्तमीहरूलवाई भ्रममवा नपवारोस् । किनभन ेिरैे जनवा मरेो नवाउँमवा ‘म ख्ीषट हु’ँ 
भ्दै आउनछेन् , र िरैेलवाई बहिवाउनछेन् । क्तमीहरूल े्दु्धहरू र ्दु्धहरूिवा 
हललवा सनुनछैौ। नघबरवाओ, किनकि ्ी हुन ुआव�्ि न ैछन् , ्तर अन्त्य ्त 
त्यभति न ैबलेवा हुदैँन। किनभन ेजवाक्तिो कवरुद्धमवा जवाक्त, र रवा््िो कवरुद्धमवा 
रवा्् उठ् नछे, र ठवाउँ-ठवाउँमवा अकनिवाल र भूिमप हुनछेन् । ्तर ्ी सब ्त 
रिसववदेनवािो सरुु मवात् हो। “्तब क्तनीहरूल ेक्तमीहरूलवाई सङ्षटिो लवाभग 
समुकपकदनछेन, र क्तमीहरूलवाई मवाननेछन् , र मरेो नवाउँिो खवाक्तर सब ैजवाक्तहरूल े
क्तमीहरूलवाई घृणवा गननेछन् । ्तब िरैे जनवा भि् िेर जवानछेन् , र ठेस खवानछेन् , 
र एउटवाल ेअिवाथालवाई कव�ववासघवा्त गरेर स�ुमपकदनछे र घृणवा गननेछ। िरैे झटूवा 
अगमवक्तवाहरू खडवा हुनछेन् , र िरैेलवाई बहिवाउनछेन् । दुषट्तवा बढेिो हुनवाल े
िरैेिो रिमे सलेवाएर जवानछे। ्तर आनखरसमम बसरर रहनचेवाक िह बचवाइनछे।”
 “अब लूिवा २१:२०,२१ पढ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
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 मोहनल ेपढ्ो: “्तर जब ्रूशलमेलवाई सनेवाहरूल ेघरेेिवा देखछवा,ै 
्तब त्सिो कवनवाश नलजिै आइपगुिेो छ भनन ेजवान। ्तब ् हूकद्वामवा हुनहेरू 
पहवाडहरूक्तर भवागून् । सहरभभत् हुनहेरू बवाकहर भवाभगजवाऊन् , र बवाकहर गवाउँमवा 
हुनहेरू सहरभभत् नपसून् । किनभन ेलनेखएिवा िुरवाहरू सब ैपूरवा हुनलवाई ्ी 
रिक्तशोििवा कदन हुनछेन् ।”

 “क्तमील ेरठिै पढ्ौ। जब रोमी लसपवाहींहरूल े
्रुशलमे सहरलवाई घरेेिो क्तनीहरूल े देखछन् 
्तब क्तनीहरू भवा�नपुछथा भनरे ्शूेल े भननभुएिो 
भर्ो। ्शूेल े कवभभ्न च्ेतवावनीहरू कदनभुएिो 
४० वषथासमम त्यस बलेवािवा कदनहरू अरू कदनहरू  
जस्त ै भरए। ्तर ्शूेिवा अनु् वा्ीहरूल े उहवँाल े
कदनभुएिो च्ेतवावनी सकमझरहिेवा भरए। ४० 
वषथासमम िे होलवा भनरे क्तनीहरूल े पखनेर 
हरेररहिेवा भरए। ्रुशलमेिवा मवाकनसहरू झन 
झन दुषट भए। िरैे मवाकनसहरूिो रिमे एि 
आपसमवा सलेवाएर गएिो भर्ो। पररववारमवा 

पकन एि आपसमवा झगिवा गरेर मवारिवाट चलिेो भर्ो। ्शूेल े भकवष् ववाणी  
गनुथाभएिो िुरवा सत्य भइरहिेो भर्ो।
 “अरू िरैे अनौठो िुरवाहरू भ्ो जसल े गदवाथा मवाकनसहरू िरवाउन रवाल।े 
एि मध् रवा्तमवा परम�ेवरिो मन्दरिो बदेवीमवा चममिलो ज्योक्त चमिेिो  
भर्ो। पृथवी हलललएिो भर्ो। ्रुशलमेिो पूवथािो ढोिवा ्क्त ठूलो भर्ो कि 
त्यसलवाई ब्द गनथा बीस जनवा मवाकनस लवागिेो भर्ो। ठूलो िलवामिो बवारल े 
त्यस ढोिवालवाई ब्द गरररवाखिेो भर्ो। त्यसलवाई बवाकहरिो सििसमम गवािेर 
रवाखिेवा िलवामहरूल े बलल्ो गरर ठड्वाएिो भर्ो। ्तर त्यस मध् रवा्तमवा  
आिै त्यो ढोिवा खोलल्ो। मवाकनसहरू अचमम मवा्दै भ्न रवाल े ‘िे ्ो सम्  
हो? हवामी भवागौं ्त?’ ्तर पजुवारी र ्हूदवी िमथािवा गरुुहरूल े झनुठवा  
अगमवक्तवाहरूलवाई घसु कदएर मवाकनसहरू सहरभभत् ै बसन ु र पखथान,ु सब ै
रठि हुनछे भनरे भनन लगवाएिवा भरए। ज े ज े भ्ो ्शूेल े भननभुएिै जस्तो  
भएिो भर्ो।
 “रोमी लसपवाहींहरू ्रुशलमेलवाई घरेवा हवाल े र िोही पकन मवाकनसलवाई  
न भभत् न ्त बवाकहर जवान कदए। ‘िे ्ही शङे््त हो कि ्शूेल े भननभुएिो?’  
अझ भएिो भरएन, किनभन ेमवाकनसहरूल ेभवा�निो कनमम्त खवानवा र पवानी बटुलन 
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पवाएिवा भरएनन्। क्तनीहरू आ्मसमपथाण गनथा कबस्तवारै भोिमरीमवा पवानथा रवाललएिो 
भर्ो।”
 “्तर त्यसबैलेवा जब मवाकनसहरूल े आ्मसमपथाण गनथा रवालिेवा भरए ्ती 
रोमी सनेवापक्त र उसिवा लसपवाहींहरू अचवानि ्रुशलमे छोिेर गए! ्रुशलमेिवा 
लसपवाहींहरू क्तनीहरूलवाई लखट्ेदै गए र पछवाकिबवाट क्तनीहरूलवाई आक्मण गरे।  
मवाकनसहरू ्रुशलमेबवाट बवाकहर हुलिवाहुल कनसिेर रोमी लसपवाहींहरूल ेछोिेिवा 
मवाल सवामवानहरू लटेु। अब ्रुशलमेिवा बवालस्दवा र लसपवाहींहरू ्रुशलमेभभत् 
िोही भरएन र परम�ेवरिवा जनहरू भवा�न िसलै ेपकन रोकन सकदैनथ्ो। इसवाईहरूल े
्ही भवाग् ेसम् हो भनरे महससु गरे र सहरबवाट बवाकहर जङ्गलक्तर भवाग।े क्तनीहरू 
्दथान नदवीिो छेऊमवा रहिेो पलेवा भनन े सहरमवा नदवी ्तरेर पहवािक्तर भवाग।े ्तर 
्शूेलवाई कव�ववास नगनने मवाकनसहरू सहरभभत् गए र आिूहरू लज्तिेोमवा खशुी 
भएर खशुी्वाली मनवाए। क्तनीहरूल े रोमीहरूिो लसकबरमवा छोिेिवा सवामवानहरू 
लटेुर रमवाइलो गरे।
 “्तर, सनेवापक्त टवाइटस ठूलो संख्वामवा रोमी लसपवाहींहरू ललएर आए। 
क्तनीहरूल े सहरलवाई घरेे र हजवारौं मवाकनसहरू भिुमररमवा मरे। त्यहवँा िरैे 
रोगहरू पकन लवागिेो भर्ो। जब रोमीहरूल े आ�नवा शत्हुरूलवाई भटेवाउँर े ्तब  
क्तनीहरूलवाई कनमथाम ्वा्तनवा कदनर ेर सहर बवाकहर क्तनीहरूलवाई कू्समवा टवँाभगकदनर।े 
एलने जी ह्वाइटल े ्सबवारे रवाम्ो जवानिवारी उहवँािो कि्तवाब द ग्टे िन्तोभससीमवा 
लखेनभुएिवा े छ। िरैे वषथा अभघ भएिवा घट्नवाहरूलवाई परम�ेवरल े उहवँालवाई 
देखवाउनभुएिो भर्ो। क्तनीहरू लखेनपुछथा ्तवाकि त्यसिो अरथा िे हो सो रवाहवा 
पवाउनछे भनरे परम�ेवरल े उनलवाई लखे भननभुएिो भर्ो। ्रुशलमे बवाकहर 
्क्तिवा कू्सहरू भरए कि मवाकनसहरू ््तवाउक्त जवान बवाटो पकन भरएन भनरे एलने 
जी ह्वाइटल ेभननहुुन्छ।”
 “जब टवाइटसल े ्रुशलमेलवाई आक्मण गरे ्तब रोमी लसपवाहींहरू 
सहरभभत् पस े र जक्तलवाई सक्ो त्यक्तलवाई मवाददै गए। मन्दरलवाई नछुन ु भनरे 
लसपवाहींहरूलवाई टवाइटसल ेहुिुम कदएिवा भरए। ्तर लसपवाहींहरूल ेआगोिो भचरवाख 
मन्दरमवा �्वँािे र मन्दर ह्वारह्वा्तसी जलन रवाल्ो। लसपवाहींहरू त्यस मन्दरभभत् 
पसरे असंख् मवाकनसहरूलवाई मवारे। ्ती मवाकनसहरू मन्दरल ेरषिवा गलवाथान् भनरे लिेुर 
बसिेवा भरए‚” आमवाल ेमोहनलवाई सनुवाइन्।
 “ओहो! ्शूेल ेआिू गिवामवा चढेर पहवािमवा जवानहुु्दवा भकवष् मवा हुन े्ती 
सब ैरोि उहवँाल ेहरेररनभुएिो भर्ो, होइन ्त?” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यसिैवारणल े्त ्शूे रुनभुएिो भर्ो” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ्सल े्शूेलवाई िरैे दु:नख्त बनवाएिो भर्ो। त्यसबलेवा दश लवाख 
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भ्दवा बकढ मवाकनसहरू मवाररएिवा भरए। ्रुशलमेिवा बवालस्दवाहरूल े ्शूेलवाई 
मवारे्तवापकन ववा असवीिवार गरे्तवापकन उहवँाल े क्तनीहरूलवाई मवा्वा गनुथाहुन्थो। 
्तर हवामील े ्ो रवाहवा पवाउन ु जरुरी छ कि जब ्रुशलमेिो कबनवाश भ्ो ्तब  
्शूेिो च्ेतवावनीलवाई मवा्न ेमवाकनसहरूमवा एि जनवा पकन मवाररएिो भरएन। ्शूेल े
ज े भननभुएिो भर्ो क्तनीहरूल े त्यही गरेिवा भरए। पकहलवा न ै ्रुशलमेमवा िे 
हुनछे भनरे ्शूेल े क्तनीहरूलवाई च्ेतवावनी कदनभुएिो भर्ो। ्रुशलमेलवाई  
ि्जवा गनने सम्मवा ्शूेल ेक्तनीहरूलवाई समहवालनभुएिो भर्ो,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “हो र? एिजनवा इसवाई पकन मरेन?” उ्सिु हुदैँ मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ एिजनवा पकन मवाररएन। क्तम्ो बवाइबलमवा िेरर हरे। ्शूेल े िे 
भन्नभुएिो भर्ो सो आिै पढ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 मोहनल ेिेही सम् कब्तवाएर मतिी २४ अध्वा् पढ्ो अकन भन्ो, “िे ् हवँा 
्रुशलमेिो कबनवाशिो मवात् ै्शूेल ेचचवाथा गनुथाभएिो भर्ो र? उहवँाल े्त संसवारिो 
अन्तिो बवारेमवा र उहवँािो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा पकन ब्तवाइरहनभुएिो भर्ो 
जस्तो लवा�छ।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े सहम्त जनवाउँदै भकनन्, “उहवँाल े दुव ै
घट्नवािो बवारेमवा उललखे गनुथाभएिो भर्ो। जब ्रुशलमे नवाश भएिो बलेवामवा ्ती 
सब ैइसवाईहरूलवाई त्यसबख्त समहवालन ुभएिो भर्ो भन,े उहवँा आउनभु्दवा अभघ 
हुन ेिरठन कदनहरूमवा पकन हवामीलवाई समहवालनहुुनछे। ्शूे आउनभु्दवा अभघ ज े
हुनछे त्यसिो लवाभग िे हवामी िरवाउन ुपछथा र?”
 “पददैन, अब म अललिक्त ढकुि भएिो छु,” सतुनभु्दवा अभघ मोहनल े
आमवालवाई सनुवा्ो।





्ेशूिा 
सच्ा 

भक्तहरू

अध्या्– २

 “आमवा!” भ्दै मोहन भवा्सवा िोठवामवा हस्वाङ्गिस्वाङ्ग गददै पस्ो।
 “ए, घमुरे आ्ौ? क्तम्ो ्वात्वा िस्तो भ्ो?” आमवाल ेसोभिन्।
 “आएँ, मरेो ्वात्वा िरैे रमवाइलो भ्ो। हवामी अमरेरिवािो रवाजिवानी 
ववानशङ्गटन किसीमवा रहिेो परुवानो चचथामवा ग्ौं। त्यस चचथालवाई फ्वाम्ससिन 
मोनवासटरी अरवाथा्त गमुबवा भनछ। त्यस चचथािो जभमनमकुन सरुुङ्ग भर्ो। त्यो रोममवा 
रहिेो क्वाटवािुमब सरुुङ्ग जस्त ैठ्वाकिै भर्ो” मोहनल ेआ�नवा े्वात्वािो बवारेमवा 
ब्तवा्ो।
 “हो र?” आमवाल ेसोभिन्।
 “हो, त्यहवँा िरैे सरुुङ्गहरू भरए। ्ती सरुुङ्गहरूमवा सवानवा सवानवा िोठवाहरू 
भरए, जहवँा इसवाईहरू लकुदर-ेअमरेरिवामवा होइन, ्तर रोममवा भर्ो। ्ती 
इसवाईहरूलवाई िरैे ्वा्तनवा कदएिोल े क्तनीहरू लकु्नु पथ्थो। क्तनीहरू त्यहवँा  
रहनर े र चचथामवा सङ्गक्त हुन्थो। मरेिवा इसवाईहरूलवाई पकन त्यहीं गवाकिन्थो। ्तर 
हवामी गएिो ववानश̇गटनमवा गवाकढएिवा मदुवाथाहरू भरएन, किनभन े ्ती सरुुङ्गहरू 
हनेथामवात् बनवाइएिो भर्ो। ्तर रोममवा भएिवा क्वाटवािुमब सरुुङ्गहरूमवा  
मरेिवाहरू गवाकिएिो हुन्थो,” मोहनल ेभन्ो।
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“हो मलवाई रवाहवा छ। म सवानी हुदँवा 
रोमिै क्वाटवािुमब सरुुङ्गहरूभभत्  
गएिो भरएँ। ्ती क्वाटवािुमब सरुुङ्गहरू  
सन २०० देनख ४००समम बनिेवा भरए" 
आमवाल ेभमन्छन्।
“हो र? त्यो ्त झन रमवाइलो होलवा। 
सरुुङ्गभभत् बस्नु रमवाइलो न ै होलवा,” 
िेटवािेटी पवारवाल ेमोहनल ेभन्ो।
 आमवाल ेहवँासदै भकनन्, “खवास गरेर ्ती 
सरुुिवा इसवाईहरू ववा रोमी सरिवारबवाट 
्वा्तनवाबवाट सहननसिेर लकुिएिवा 
इसवाईहरूिो कनमम्त ्ती सरुुङ्गहरूमवा 
रहन े जीवन िरैे गवा�हवा े भएिो  
हुनसकछ। पकहलो ्त क्तनीहरू भूभमग्त 
भएर बसिेवा भरए। क्तनीहरू बवाकहर आ्ो 
कि मवाछथा भ्न े िर क्तनीहरूमवा भर्ो। 

मवाकनसहरूल ेक्तनीहरूलवाई हपे्।े क्तमील ेदेखिेवा क्वाटवािुमबहरू मवाकनसहरूल े
हनेथािो लवाभग कनमवाथाण भएिो भर्ो। ्ती सरुुङ्गहरू सिवा र रवाम्वा देनखन्छन्। ्तर 
रोममवा भएिवा सरुुङ्गहरू भचसो र भभजिेो हुन्थो। त्यहवँा िरैे कहलो र भचसो  
हुन्थो। ्ती ठवाउँहरू म�किएिो, र िोहर भरए र गनहवाउँथ्ो। त्यसबलेवा कबजलुी 
बभति भरएन, पङ्खवा भरएन, हवाववा जवान े ठवाउँ भरएन। आगो ्तवा�न िेही पकन  
भरएन। त्यसिवारण त्यहवँा अधँ्वारो र उिुसमिुुस हुन्थो होलवा।”
 “क्तनीहरूल ेठूलवा ठूलवा भचरवाखहरू बवालन सकथ्ो होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ्तर त्यहवँा िवुवँा न ैिवुवँाल ेभररन्थो होलवा,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “हो, त्यो ठवाउँ रहन असल भरएन होलवा, ्तर क्तनीहरू त्यहवँा िमसिेम 
सरुलषि्त भरए,” मोहनल ेसोचदै भन्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ। ्ती कदनहरूमवा इसवाईहरूलवाई िरैे गवा�हवा ेभएिवाल े
त्यहवँा क्तनीहरू लकुिरहिेवा भरए। िक्तप्लवाई ्त जङ्गली जनवावरहरूक्तर 
इसवाईहरूलवाई �्वँाकिन्थो र क्तनीहरूलवाई मवाररन्थो। िक्तलवाई ्त झन लजउँदै 
जलवाइन्थो। िक्तप्लवाई ्त रग्त ै रग्तल े भभजिेो जनवावरिवा छवालवाहरूल े 
बरेरन्थो र जङ्गली िुिुरहरूलवाई लचु्न कदन्थो,” दु:नख्त हुदैँ आमवाल ेसनुवाइन्।

प्रथम शताव्दीमा येशूभक्तहरू 

लुकेको गुफा वा कयाटकोम्ब 

(वत्तमान रोम)
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 “त्यो ्त सवा�ह ैिरलवा�दो पो होलवा!” अचममम्त भएर मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल ेसवीिवाददै भकनन्, “अझ झन िस्तो िरलवा�दो र नरवाम्ो ्त ्ती  
रोमिवा जन्तवाहरू, इसवाईहरूलवाई त्यस्तो सवास्ती क िददवा र मवारर्दवा रमवाइलो मवानरे 
हरेररहनर।े त्यो ्त क्तनीहरूिो कनमम्त मनोर�जन भर्ो। इसवाईहरूल े अवा�नवा े
कव�ववास छोिेर सम्वाटिो मूक्तथालवाई ढो�न ेकि ्ती भ्वानि मृत्यिुो सवामनवा गनने- ्ती 
कनणथ्ा  क्तनीहरूल ेगनुथापथ्थो। िक्तप् इसवाईहरू आ�नवा ेआसरवामवा बलल्ो भएर 
्वा्तनवा सह ेभन ेिक्तप् बवँाचनिो कनमम्त आ�नवा ेआसरवा त्यवागिेवा भरए।
 त्यसबलेवा रोमिवा िरैे जसो मवाकनसहरू इसवाई भरएनन्। क्तनीहरूल े
सम्वाटिो मूक्तथालवाई ढो�र े र पूजवा गरने। त्यहवँा िरैे देवीदेव्तवािवा मूक्तथाहरू पकन  
भरए। क्तनीहरूलवाई मूक्तथापजुि भकनन्थो। िक्तप् इसवाईहरूल ेसलजलो बवाटोमवा 
जवानिो कनमम्त ्ती देवीदेव्तवाहरूलवाई पकन मवानर े भन े ्शूेलवाई पकन मवानर।े  
आसरवासँग समझौ्तवा गदवाथा लछमिेीहरूबवाट दु:ख पवाउँदैनर।े िक्तप्ल े ्ती 
देवीदेव्तवाहरूलवाई इसवाई चचथाभभत्न ै रवाखर े र ्ती देवीदेव्तवाहरूलवाई बवाइबलिवा 
पवात्हरूिो नवाउँ कदनर,े जस्त ै ्शूुि, ्शूेिी आमवा मरर्म, ्शूेिवा चलेवाहरू  
आकद। त्यसल े गदवाथा इसवाई आसरवा र मूक्तथा पूजवा गनने िमथा भमलसन  
रवालिेो भर्ो।"
 “ए, त्यसलै े गदवाथा कवभभनन इसवाई सन्तहरूिो मूक्तथा चचथामवा देनखन  
रवालिेो हो र?" लजज्वासवा रवाखदै मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े सहमक्त जनवाउँदै भमन्छन्, “चचथामवा िरैे मवाकनसहरू  
आउन रवाल।े चचथा पकन टुक्वा हुन रवाल्ो। एि समूहल े आ�नवा े परुवानो िमथािवा 
देव्तवाहरूलवाई चचथामवा भभत्वाएर क्तनीहरूलवाई इसवाई नवाउँहरू कदएर परुवानो िमथािो 
परमपरवा र िवारणवालवाई इसवाई चचथामवा भमसवा्ो। अिथो समूहल े ्शूेरिक्तिो 
आसरवालवाई सरल ै रवाखरे ्शूे र बवाइबलल े लसिवाएिो अनसुवार न ै चलन चवाहिेो 
भर्ो। रोमी देवीदेव्तवाहरूलवाई मवा्न े खवालिवा इसवाईहरूलवाई रोमीहरूल े दु:ख 
कदएन। ्शूेमवाभरिो कव�ववास र रोमी परमपरवालवाई भमसवाएर चलदवा सरुलषि्त न ैहुन्छ 
भनरे ्ती भमसवाउन ेइसवाईहरूल ेठवानिेवा भरए।”
“अकहल े इसवाईहरूलवाई त्यस्तो सवास्ती कदएिो देनख्दैन। किन आमवा?  
्शूेमवाभरिो कव�ववास छोि भनरे िसलै े पकन िर गरेिो मलवाई रवाहवा छैन,”  
मोहनल ेजवानन चवाहिेो भर्ो।
“रिवा्जसो इसवाईहरू ्शूेल े लसिवाएिो अनसुवार सरल नशषिवामवा नलवागिेोल े
क्तनीहरूल े ्वा्तनवा भोभगरहिेवा छैनन भनरे िक्तप्ल े कव�ववास गछथान्। रोमिवा 
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सरुुिवा इसवाईहरू जस्त ै अकहल े पकन इसवाईहरू क्तनीहरूिवा लछमिेीहरू  
जस्तवा भएिवा छन् र सबलै े मवानन लोिकरि् हुन गएिोल े इसवाईहरूलवाई दु:ख 
नकदएिो हुनसकछ।
 ्तर संसवारिवा िक्तप् ठवाउँहरूमवा आज पकन इसवाईहरूल े दु:ख 
भोभगरहिेवाछन्। ्ती ठवाउँहरूमवा इसवाईहरू सत्यववादवी हुन े कि नहुन े भनन े िुरवामवा 
कनणथ्ा  गररन ैरहनपुरेिो हुन्छ। ्स्तो ठवाउँहरूमवा इसवाई चचथा बलल्ो भएिवा छन्।  
्कद  सवाभचकिै आम्मि आ्दोलन ववा पनुजवाथागरण भ्ो भन े अकहल े पकन 
इसवाईहरूलवाई दु:ख कदन्छन् भनरे एलने जी ह्वाइटल ेभनिेी लछन्।"
“हो र?” सोचदै मोहनल ेभन्ो।
“िस्तो खवालिवा इसवाईहरूलवाई मवाकनसहरूल े खदेो गछथान्? ्शूेलवाई कव�ववास 
नगननेहरूल े कि र ्शूेलवाई कव�ववास गछुथा भन े पकन मूक्तथापजुवा ववा बवाइबललवाई 
अमवान् नशषिवा र परमपरवालवाई चचथामवा भभत्वाएर इसवाई भनवाउँदवाहरूल?े”  
आमवाल ेसोभिन्।
 “सवा्द देखवावटी इसवाईहरू र ्शूेरिक्त पकिवा बिवादवार नहुनहेरूल े
होलवा?” मोहनल ेअनमुवान ग�्वा।े
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेसहम्त जनवाइन्।

्ेशूिा सच्ा भक्तहरू



अध्या्–३

परमे�वरिो 
वचनलाई 
इनिार  
गन्नु

 “बवाइबलिो नशषिवा रवाम्ोसँग पवालनवा नगनने र चचथामवा मूक्तथापूजवा भभत्वाउन े
इसवाईहरूिो चवालवाबवाहिे अरू िे िे िुरवामवा बवाइबलभ्दवा िरि भएर चलिेवा 
छन्?” मोहनल ेसोध्ो।”
 “इसवाई हु ँ भनरे दवावी गननेहरूल े चचथामवा िरैे िुरवाहरू बवाइबल अनसुवार 
नचलन ेववा नलसिवाउन ेकनणथ्ा  गरेिवा छन्। क्तनीहरूमवा आइ्तबवार पवालन गनने पकन 
एि हुन्,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “्तर ्शूे ्त आइ्तबवार चचथा जवानभुएन, जवानभु्ो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ ्शूे ्हूदवी पररववारमवा जन्मनभुएिो भर्ो। रित्यिे शकनबवार 
्हुदवीहरूिो सभवाघर लसनगगमवा जवान े उहवँािो चलन भर्ो भनरे बवाइबलल े
ब्तवाउँदछ। त्यसबलेवा ्हुदवीहरूिो वररपरर रहन े मकु्तथापजुवा गनने मवाकनसहरूल े
आइ्तबवारिो कदन सू्थालवाई पजुवा गदथार।े आइ्तबवार क्तनीहरूिो कनमम्त ठूलो चवाि 
जस्त ै भर्ो। त्यसिो कबपरर्त शकनबवारमवा परम�ेवरिो आरवािनवा गदवाथा त्यस्तो 
रमझम हुदैँनथ्ो। िक्तप् इसवाईहरूलवाई आइ्तबवारिो उ्सब रमवाइलो लवागिेो 
देनखएिो भर्ो। िक्तप् ्ती इसवाईहरूल ेन ैशकनबवार परम�ेवरिो आरवािनवा गदवाथा 
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त्यो कदनलवाई “परुवानो ्हूदवीहरूिो सवाबर” भनरे िैलवाएिवा भरए। अलल अलल 
गरेर क्तनीहरूल े पकन आइ्तबवारन ै मूक्तथापूजवा गननेहरूसँग भमलरे चचथा जवान े नीक्त  
बनवाउन रवाल।े ्स कदन ्शूेिो पनुरुत्वान हुनभुएिो भर्ो र आइ्तबवारलवाई 
मवा्दवा उहवँािो पनुरुत्वानिो सममवान हुन्छ भन्न े बहवानवा बनवाएर सू्थालवाई पूजवा 
गनने कदनमैवा चचथामवा आरवािनवा गनथा रवालल्ो। ्तर आफ्ो पनुरुत्वानलवाई सममवान  
गनथा ्शूेल े िसलैवाई पकन आइ्तबवारमवा आरवािनवा गनुथापछथा भनरे अ�हवाउनभुएिो 
भरएन। ्तर त्यसबलेवा अकहलिेो जस्तो बवाइबल पवाइ्दैनथ्ो। त्यसिवारण 
इसवाईहरूलवाई बवाइबलिवा िक्तप् िुरवाहरू रवाहवा भरएन। ्तब सम् कबतदैजवँादवा 
िेवल रोरै इसवाईहरूलमेवात् ह�्तवािो सवा्तौं कदन सवाबरमवा परम�ेवरिो आरवािनवा 
गनने कनरन्तर्तवा कदएिवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “इसवाईहरूल ेचचथामवा अरू िे िे न्वँा िुरवाहरू घसुवाए?” मोहनल ेउ्सिु 
भएर सोध्ो।
 “जब ्शूे सवगथामवा ििथा नभु्ो ्तब उहवँा 
सवगथामवा रहिेो पकवत् मन्दरमवा हवाम्ो कनमम्त 
मूल पूजवारी हुनभुएिो भर्ो। त्यसिो अरथा 
उहवँा हवाम्ो मध्सरि्तवाथा हुनभुएिो भर्ो,” 
आमवाल ेब्तवाइन्।
“मध्सरि्तवाथा भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
“मध्सरि्तवाथा भनिेो दुई मवाकनसहरूिो बीचमवा 
ववा दुई पषिहरूिो बीचमवा भमलवाउनलेवाई भकनन्छ। 
उदवाहरणमवा, ्कद क्तमीहरूिो दुई जनवा सवारी झगिवा 
ग�्वा ेभन ेक्तमी गएर भमलवाउन खो्छौ ्तवाकि क्तनीहरू 
िेरर सवारी बनोस्। त्यसलैवाई मध्सरि्तवाथा भकनन्छ। 
रिभ ु्शूे हवाम्ो मध्सरि्तवाथा हुनहुुन्छ किनकि उहवँाल ेहवामीलवाई उहवँािो कप्तवासँग 
भमलवाउन िवाम गनुथाहुन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 आमवाल े िेरर रकपन्, “सम् कबतदै जवँादवा चचथािवा अगवुवाहरूल े आ�न ै
नीक्तहरु ल्वाउन रवाल।े ्कद िसलै े पवाप षिमवा चवाहन्छ भन े ववा परम�ेवरसँग  
िुरवा गनुथा चवाहन्छ ववा रिवारथानवा गनथा चवाहन्छ भन े मवाकनस चचथाम ै आउनपुछथा भनरे 
लसिवाउन रवाल्ो। परम�ेवरसँग लसि ै रिवारथानवा नगरर ववा पवाप षिमवा नमवागी 
चचथािो अगवुवालवाई आ�नवा े दु:ख भननपुछथा र त्यस अगवुवाल े त्यस मवाकनसिो 
कनमम्त लसि ै परम�ेवरसँग िुरवा गनथा सकछ रे। त्यस चचथािो अगवुवा ववा  
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िमथागरुुबवाटमवात् ैपरम�ेवरसँग िुरवा गनथा सकिन्छ, िसलै ेपकन लसि ैपरम�ेवरलवाई 
रिवारथानवा गनथा सकदैन भनरे सवथासवािवारण मवाकनसहरूलवाई लसिवाएिो भर्ो। जकहल े
जकहल े परम�ेवरसँग िुरवा गनथा चवाहन्छ ्तब चचथाम ै जवानपुनने रे। िस्तो होलवा?  
जब िुन ै पकन चचथािो अगवुवा ववा िमथागरुुल े सबिैो कनमम्त परम�ेवरसँग रिवारथानवा  
ववा िुरवा गनथा सकछ भ्दवा त्यस अगवुवाल े ्शूेिो ठवाउँ ललएिो हुन्छ। अरवाथा््त  
्शूेिो िवाम उसल े समहवालिेो हुन्छ। ्तर ्शूेल े लसि ै भननभु्ो 'म �वाद्धरवा  
बवाहिे िोही पकन कप्तवािहवँा आउन सकदैन।”
 “िक्तप्ल े्शूेिो आमवा मरर्म पकन त्यस्त ैहुनहुुन्छ भनरे भ्दैन र? 
अरवाथा्त उहवँाल ेहवाम्ो कनमम्त ्शूेसँग िुरवा गनुथाहुन्छ ववा ्शूे र हवाम्ो बीचमवा उहवँा 
हुनहुुन्छ भनरे लसिवाउँदैनन् र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेसहम्ती जनवाइन्।
 “त्यो ्त रठि भएन। त्यसल े् शूेलवाई न ैववेवास्तवा गरेिो होइन र?” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो, क्तमील ेरठिै भन्ौ। ्ती इसवाई भनवाउँदवाहरूल ेन ै्शूेिवा वचनलवाई 
ववेवास्तवा गरररहिेवा छन्। क्तमीलवाई रवाहवा छ ् शूे किन मनुथाभ्ो?” आमवाल ेसोभिन्।
 “हवाम्ो पवापलवाई मट्ेन उहवँा मनुथाभएिो भर्ो।”
 “अकन िे ्शूेिो जीवन र कू्समवा उहवँािो मतृ्यलु े हवाम्वा पवापहरू िनु 
प्वाथा�्त छैन र?” आमवाल ेसोभिन्।
 “प�ुछ,” मोहनल ेजववाि कद्ो। 
 “्तर जब सम् कबतदै ग्ो इसवाईहरूल े चचथािो नशषिवामवा न्वँा न्वँा 
िुरवाहरू अरवाथा््त ्शूेिो मृत्यलुमेवात् मवाकनसिो पवाप िनु प�ुदैन मवाकनसहरूल ेअरू 
पकन िवाभम्ि कवभिहरू अपनवाउनपुछथा भनरे ्शूेिो िवाममवा रप्न रवाल।े पवाप षिमवा  
पवाउन इसवाई पकवत् सरवानहरूमवा क्तरथ्ा वात्वा गनुथापछथा, पवाप षिमवािो कनमम्त 
आिूल े आिूलवाई शवारीररि िषटहरू कदनपुछथा, चचथालवाई ववा चचथािवा अगवुवा ववा  
िमथागरुुहरूलवाई पसैवा कदन ुपछथा भ्न ैजस्तवा ररक्तभरक्तहरू चचथामवा भभत्वाउन रवाल।े 
हवाम्ो मकु�िो कनमम्त ्शूेल े ज े गनुथाभ्ो त्यसमवाभर भर नपरर आिूहरूल े पकन 
िमथािमथा गनुथापछथा भनरे चचथािवा अगवुवाहरूल ेलसिवाउन रवाल,े” आमवाल ेभकनन्।
 मोहनल े आ�नवा े िपवाल िन्वाएर भन्ो, “्तर आमवा, मवाकनसहरूल े गनने 
िमथािमथाल े पवाप िुदैँन ्तर कू्समवा ्शूेल े ज े गनुथाभ्ो त्यसलमेवात् मवाकनसलवाई  
कनदथोष ठह�्वाउँछ, होइन ्त?”
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेसहमक्त जनवाउँलछन्, “्तर स्ौं वषथासमम 
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स्ैतवानल े मवाकनसहरूलवाई 
िोखवा कदएिो भर्ो। पवापिो 
षिमवा पवाउन मवाकनसल े ्ती 
कवभभन्न िवामहरू गनुथापछथा 
भनरे स्ैतवानल े न ै िमथागरुु 
र मवाकनसहरूिो कदमवागमवा 
रवानखकदएिो भर्ो। िरैे 
इसवाईहरू इमवा्दवार र 
सोझो भरए। क्तनीहरूल े
परम�ेवरलवाई खशुी पवानथा 
चवाहनर।े त्यसिवारण 
क्तनीहरूलवाई लसिवाएिो 
अनसुवार ज े रठि छ त्यही 
गनथा क्तनीहरू चवाहनर।े 

क्तनीहरूलवाई िेवल गल्तमवात् लसिवाएिो भर्ो। त्यस सम् मवाकनसहरूसँग 
बवाइबल भरएन। सत्य िे हो क्तनीहरूल े पढ्न पवाएिवा भरएनन्। त्यसिवारण  
िमथागरुुल े ज े भन्ो त्यही मवा्न ववाध् भएिो भर्ो। त्यसल े गदवाथा क्तनीहरू  
सवगथा जवान भनरे िरैे पररश्म गरेिवा भरए। क्तनीहरूल े इसवाई सन्तहरूिवा 
मूक््तहरूलवाई पूजवा गदथार।े मूक््तहरूिो सवाम ु कदप बवाल,े ्ती मूक््तहरूलवाई रिवारथानवा  
गरे र िमथागरुुहरूलवाई पसैवा कदएर परम�ेवरसँग क्तनीहरूिो कनमम्त रिवारथानवा, 
कब�न्तभवाउ गनथा अनरुोि गदथार।े”
 “्ो िस्तो दु:खलवा�दो िुरवा होइन ्त आमवा? क्तनीहरू इसवाई भनरे  
भ्छन् र ्शूेलवाई कव�ववास गछुथा भ्छन् ्तर खवासमवा क्तनीहरूल े ्शूेलवाई  
ववेवास्तवा गदथाछन् र उहवँाल े ्स संसवारमवा िे गनुथाभ्ो र हवाम्ो लवाभग सवगथामवा िे 
गरररहनभुएिो छ सो क्तनीहरूल े म्तलब रवाखदैनन्। ्सल े ्शूेिो भचति सवा�ह ै
दु:खछ होलवा,” मोहनल ेदु:ख मवा्दै भन्ो।
 “हो, त्यो हुनसकछ। आभििवाररि चचथा ववा रोमन क्वारोललि चचथािो 
मूख् िमथागरुु ववा पोपल े ्स्तो घोषणवा पकन गरेिवा भरए कि कवग्तमवा चचथाल े
िकहल् ैपकन गल्ती गरेन न ्त पलछ गननेछ। ्ती क्वारोललि चचथािवा िमथागरुुहरूल े
बवाइबलिै म्ुतवाकवि चललरहिेो छ भनरे दवावी गदथाछन्। िमथा िमवाउन कवभभन्न 
कवभिहरू पवालन गनुथापछथा भनरे बवाइबलल ेभनिेो छैन। ्तर मवाकनसहरूल ेिमथागरुुिवा 

परम�ेवरकाे वचनलाई वेवासता
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वचनहरू सत्य हो कि होइन भनरे पढ्न सिेिवा भरएनन् किनभन ेअकहलिेो जस्तो 
बवाइबल उपल्ि भएिो भरएन,” आमवाल ेभकनन्।
 आमवाल े र�दै भकनन्, “रोमन क्वारोललििो मूख् िमथागरुु पोप िरैे 
शकक्तशवाली भरए। एि कदन कबलवा््तिवा रवाजवा हनेरी चौरो पोपलवाई भट्ेन  
उनिो दरववारमवा गएिवा भरए। त्यो जवािो मौसम भर्ो। पोपल ेरवाजवालवाई अवा�नवा े
दववारमवा भभत्वाएनन् बरू दरववारिो आँगनमवा पखवाथाइ रवाख।े खवाली खटु्वाल े क िहउमवा 
उभभएर पोपलवाई उनल ेपनख्रह।े उनीसँग न्वानो लगुवा पकन भरएन। उनी ्तीनकदनसमम 
त्यसरी बवाकहर आँगनमवा पखने अकनमवात् पोपल ेउनलवाई भभत्वाए।”
 “्तीन कदनसमम! ्शूेल े मवाकनसहरूलवाई त्यसरी िकहल् ै पकन व्वहवार 
गनुथाभएिो भरएन,” अचमम मवा्दै मोहनल ेसनुवा्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ। हवामी ्शे ुजस्त ैहुनपुछथा, चवाह ेहवामी चचथािवा अगवुवा 
हौं, आमवाहरू हौं ववा सवानवा िेटवािेटीहरू हौं,” आमवाल ेहवँा मवा हवँा भमलवाएर भकनन्।
“चचथामवा अरू िेही िुरवाहरू रकपएिो छ ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “िरैे छ। सरुुिवा इसवाईहरूल े ्ो कव�ववास गरेिवा भरए कि जब िोही 
म�्वा ेभन े्शूे नआउ�जले ऊ सकु्तरहन्छ र जब ्शूे िेरर आउनहुुनछे ्तब उहवँाल े
उसलवाई ््ुँ्तवाउनहुुनछे,” आमवाल ेभकनन्।
“हो, हवामील ेपकन त्यही कव�ववास गछछौँ,” मोहनल ेभन्ो।
 “्तर जब इसवाईहरूल ेसन्त र चलेवािवा मकु्तथाहरूलवाई पजुवा गनथा र रिवारथानवा  
गनथा रवाल े ्तब क्तनीहरूल े मवाकनस मरेपलछ ्शूे नआउ�जले सकु्तरहनछे भ्न े
बवाइबलिो नशषिवालवाई कव�ववास गनथा छोिे। असल मवाकनस र सन्तहरू मरेपलछ 
सवगथामवा जवान्छन् भनरे क्तनीहरूल ेकव�ववास गनथा रवाल।े ्तब खरवाब मवाकनसहरू पकन 
मरेिवा हुन्छन् भनरे कव�ववास गनथा रवालिेवा भरए। क्तनीहरू निथा मवा हुन्छन् र त्यहवँा 
िकहल् ैपकन 
नकन�न ेअवागवामेवा भ्तभ्ती पोलरे सवास्ती खवाएर बसछन् भनन ेबवाइबलल ेनलसिवाएिो 
नशषिवा चचथामवा भभत्वाइएिो भर्ो।"
 “अहो, िस्तो रहछे। खरवाब मवाकनसहरू मरेिै म�् ैभए हुन्थो जनु हवामील े
कव�ववास गछछौँ,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े हवँासदै भकनन्, “्ती इसवाईहरूल े अिथो ठवाउँलवाई पकन कव�ववास 
गछथान् जसल ेपरगटेोरी  ववा पवापलवाई शलुद्ध गनने ठवाउँ भ्छ। त्यो ्त सवगथा र पृथवीिवा 
बीचमवा छ रे।” “त्यहवँा िो जवान्थो ्त? िे मवाकनसहरू असल ्त छ ववा सवगथा जवान 
्ो�् नभएिवाहरूमवात् जवान्छ र?” मोहनल ेआ�नवा ेलजज्वासवा रवाख्वा।े 
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 “हो, चचथािवा अगवुवा ्तरवा िमथागरुुहरूल े्ती मरेिवाहरूिवा आिन्तहरूलवाई 
कवशषे रिवारथानवा गनुथापछथा, कवशषे मनैबभति किनरे बवाल्पुछथा। ्ती मरेिवाहरू त्यस 
परगटेोरीमवा हुन्छ होलवा। मवाकनसहरूल ेचचथा ववा िमथागरुुहरूलवाई िरैे पसैवा कदन्थो 
्तवाकि क्तनीहरूिवा करि्जनहरू त्हवँाबवाट कनसिे सवगथामवा जवान सिुन्,” आमवाल े
भकनन्।
 “्तर मरेिवाहरू भचहवानम ैहुन्छन र ्शूेिो आगमनिो कनमम्त पनख्रहिेवा 
हुन्छन् भन े्ती चचथािवा अगवुवा ववा िमथागरुुहरूल ेबिेवारमवा पसैवा बटुलछन् होइन र 
आमवा?" मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, चचथामवा अिथो न्वँा िुरवा पकन भभत्वाएिो भर्ो। ्शूे कू्समवा मनथा 
जवानभु्दवा अभघ आ�नवा चलेवाहरूसँग अ�न्तम भोज ववा खवानवा खवानभुएिो भर्ो, 
त्यो क्तमीलवाई रवाहवा छ, होइन ्त?” आमवाल ेसोभिन्।
 “रवाहवा छ, त्यसबैवाट हवाम्ो रिभभुोजिो सवेवा सरुु भएिो भर्ो,” मोहनल े
भन्ो।
 “अकन रिभभुोजमवा हवामी िे गछछौँ?” आमवाल ेसोभिन्।
 “हवामी अङ्गनुरिो रस कपउँछौं। ्सल े ्शूेिो रग्तलवाई ्वाद कदलवाउँछ। 
अकन हवामी रोटीिो सवानो टुक्वा खवान्छौं। ्सल े ्शूेिो शरीरलवाई औंल्वाउँछ,” 
मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े सहमक्त जनवाउँदै भकनन्, “्ती सब ै रिक्तिहरू हुन् जसल े 
हवामीलवाई ्शूेिो बवारेमवा ्वाद कदलवाउँछ। उहवँाल े ज े गनुथाभ्ो त्यसल े हवामीलवाई 
उहवँाल े िक्तिो रिमे गनुथाहुन्छ भनरे देखवाउँछ। जब मवाकनसहरूल े अङ्गनुरिो रस 
कपउँछ ्तब क्तनीहरूल े्शूेिै रग्त कपइरहिेो हुन्छ भनरे स्ैतवानल ेमवाकनसहरूलवाई 
लसिवाएिो भर्ो। जब क्तनीहरूल े रोटी खवाए ्तब क्तनीहरूल े ्शूेिै शरीर 
खवाइरहिेो भनरे पकन स्ैतवानल ेक्तनीहरूलवाई कव�ववास कदलवा्ो। त्यसल ेगदवाथा रस र 
रोटी रिक्ति नभएर ्शूेिो ववास्तकवि शरीर र रग्त हो भनरे मवाकनसहरूल ेमहससु  
गनथा रवालिेवा भरए।”
 “ए हो र? िस्तो नरवाम्ो िुरवा। क्तनीहरूल े्शूेिै ववास्तकवि रग्त र शरीर 
खवाइरहिेो हु्दैन, हुन्छ र?” मोहनल ेअचमम मवा्दै सोध्ो।
 “िहवँा हो र?” क्तनीहरूल ेरस र रोटी खवाएपकन ्शूेिो रग्त र शरीर होइन 
रस र रोटी न ैखवाइरहिेो हुन्छ। रोमन क्वारोललिल ेगनने रिभभुोजलवाई क्तनीहरूल े
मवास भन्छन्।
 ्ी सब ै अनौठो कव�ववासहरू र अरू परमपरवाहरूलवाई भमलवाएर भभत्वाउन े
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चलन चचथामवा भभकत््ो। ्ती िुरवाहरूलवाई मवाकनसहरूलवाई लसिवाए। िरैेजसो ्ती 
चचथामवा आउन ेइसवाईहरू असल भरए र क्तनीहरूल े्शूेलवाई मवा्वा गरने,” आमवाल े
भकनन्।
 “क्तनीहरूसँग बवाइबल न ै नभएपलछ र बवाइबल न ै पढ्न नपवाएपलछ 
क्तनीहरूल ेिे गनने र? त्यसल ेगदवाथा क्तनीहरूलवाई ज ेलसिवाइएिो भर्ो त्यसलवाई 
कव�ववास गनथा िरै लवा�थ्ो होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
“अह,ँ क्तनीहरू त्यस्त ैबसोस् भनन े परम�ेवरिो ्ोजनवा होइन। मवाकनसहरूलवाई 
सत्य लसिवाएर अन्ौलमवा नपरोस् भनन ेउहवँािो ्ोजनवा भर्ो,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “हो, हवाम्ो परम�ेवर जकहल ेपकन हवाम्ो भलो चवाहनहुुन्छ,”मोहनल ेभन्ो।
 “हो, उहवँा असल हुनहुुन्छ। त्यसिो बवारेमवा हवामी भोली बलेिुवा िुरवा 
गरौंलवा,” मसुिुरवाउँदै आमवाल ेआ�ववासन कदइन्।





 बलेिुीपख खवानवा खवाएपलछ मोहनल ेआ�नवा गृहिवा्था ग�्वा।े त्यसपलछ 
आ�नवा ेकि्तवाब ब्द गरेर र िलम रनक्वाएपलछ आमवालवाई भन्ो, “मरेो गृहिवा्था 
लसभि्ो । अकहल ेहवामी िेिो बवारेमवा िुरवा गनने, आमवा?”
 मोहनिो नलजि आमवा बलसन् र सनुवाइन्, “इसवाई चचथामवा अरू िमथा र 
संसिवार ्तरवा परमपरवाहरूलवाई घसुवाएर ववा भमलवाएर बवाइबलिो सरल ्तरवा सत्य 
नशषिवाहरूलवाई कबरोललकदएिो भए्तवापकन ्शूेरिक्त महवान् आसरवा रवाखन ेर उहवँािो 
वचनमवामवात् भरपनने रोरै कव�ववासीहरू भरए। लोिकरि् र सबलैवाई आिकष््त  
गनने ठूलवा ठूलवा चचथाहरू र िमथागरुुहरूिो बीचमवा पकन िेही सवानवा सवानवा झनुणिहरू 
भरए जसल े ्शूेिो सरल नशषिवालवाई मनमवा रवाखरे उहवँािो आरवािनवा गदथार।े 
्शूेिो बवारेमवा सही सत्यहरू क्तनीहरूिो बवालबचचवाहरूलवाई लसिवाउँर।े ्रुोप, 
अकफ्िवा र आमथाकन्वा देशहरूमवा सवाबर पवालन गनने सवानवा झनुणिहरू भरए।” 
आमवाल े्ती ठवाउँहरूिो नकसवा ्ती देशहरू देखवाउँदै भकनन्, “्ती सवानवा झनुणिहरूमवा 
ववालिेकनस्नहरू भरए। क्तनीहरूल ेकपटर ववालिोिो नशषिवा मवानिेोल ेक्तनीहरूलवाई 
ववालिेकनस्नहरू भनरे िहलवाइएिो भर्ो। आभििवाररि ववा रोमन क्वारोललि 

अध्या्–४

पहाडहरूमा 
बाइबल
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चचथािवा इसवाई अगवुवाहरूल े ्ती 
ववालिेकनस्नहरूलवाई स्तवाएिोल े
क्तनीहरू ्रुोपिो अलगो आलप 
र क िहउँल े ढवाकन े पहवािहरूमवा 
लकुन गएिवा भरए। ्तर क्तनीहरू 
िेवल लिेुरमवात् बसनेन्। 
क्तनीहरू कवभभ्न िवामहरूमवा 
व्स्त भरए। क्तनीहरू ्रुोपिवा 
रिरम मवाकनसहरू भरए जसल े
बवाइबललवाई आ�न ै भवाषवामवा 
अनवुवाद गरेिवा भरए। क्तनीहरूल े
आिूहरूलवाई ”जङ्गलमवा रहिेो 
चचथा” भनरे िहलवाउँर।े”
 “िस्तो रवाम्ो! आनखरमवा 
िसलै े्त बवाइबल पढ्न सकथ्ो र  
त्यसमवा िे सत्य छ त्यो भटे्वाउन 
सकथ्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ववालिेकनस्न मवाकनस 
हरूल े बवाइबल अध््न गनुथा 
िरैे महत्व ठवा्दर।े क्तनीहरूल े
आ�नवा छोरवाछोरीहरूलवाई 
परुवानो र न्वँा िरवारिवा लवामो 
अंशहरू िणठ गनथा सह्ोग गरने। 

िक्तप्ल े मतिी र ्ूह्नवािवा पूरै कि्तवाबहरू िणठ गरेिवा भरए भन े िक्तप्ल े
रिरेर्त पवावलिो िेही कि्तवाबहरू िणठ गरेिवा भरए।जब क्तनीहरू ठूलो भए ्तब 
बवाइबलिवा भवागहरू सवारेर अरूलवाई बवँाि्र।े
 “ववालिेकनस्नहरूल े बवाइबललवाई सरवानी् भवाषवामवा अनवुवाद गरेिवा 
भरए जसल े गदवाथा मवाकनसहरू पढ्न र ब�ुन सक्।े मवाकनसहरू आ�न ै भवाषवामवा  
बवाइबल पढेिो चचथािवा अगवुवाहरूलवाई मन परेिो भरएन। जब मवाकनसहरूल े 
आ�न ै भवाषवामवा बवाइबल अध््न गरे ्तब क्तनीहरूल े चचथाल े लसिवाएिवा  
नशषिवाहरूरिक्त सोिपूछ गनथा रवाल े र चचथािवा अगवुवाहरूसँग ववादकवववाद पकन 

वालडेकनस्नहरूले ्बाइ्बललाई  
पहाडमा लान्छन्
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गनथा रवालिेवा भरए। अगवुवाहरूल े बवाइबल खोसछन् कि भनरे ववालिेकनस्निवा 
िेटवािेटीहरूल े बवाइबललवाई लिुवाउँर।े िसलवाई िे भ्न े िुरवामवा क्तनीहरू  
होलस्वार हुनर।े”
 “्ती मवाकनसहरूल े पहवािमवा ख्ेतीपवा्ती गदथार।े क्तनीहरू 
सवागस्जीहरू उमवारने र भेँिवाहरू पवालर।े भेँिवािवा रौंहरूल े क्तनीहरूल े िपिवा  
आकद बनवाउँर।े क्तनीहरूल े
भेँिवािो दुिल े भचज बनवाउँर।े ्ती  
सवामवानहरू िेही गवाउँहरूमवा बचेर।े 
जब क्तनीहरू घरघरमवा गएर आ�नवा 
सवामवानहरू बचेदर े ्तब चवासो  
रवा�नहेरूसँग क्तनीहरूल े बवाइबलिो 
बवारेमवा सनुवाउँर।े क्तनीहरूल े लवाउन े
लगुवामवा बवाइबलिवा िेही अंशहरू  
लिुवाएर रवाखर।े स्तीहरूल े लगुवालवाई 
मोिेर ववा गो�् खल्तीहरू लसउँर े र 
त्यहवँा बवाइबलिवा पवानवाहरू लिुवाउँर।े 
्ती ववालिेनलससहरू व्वापवारी होस् ववा 
कवद्वारसीहरू होस् क्तनीहरू दुई दुई 
गरेर गवाउँ गवाउँमवा घमुर।े क्तनीहरूल े
परम�ेवरिो वचन अखभमरी जस्त ै 
िैलवाए। ्सरी लकुिलछपी गवाउँघर 
र सिूलहरूमवा बवाइबलिवा सत्य नशषिवाहरूलवाई क्तनीहरूल े िैलवाए। ्तर 
सवथासवािवारणल े बवाइबल पढ्नहुु्न भनन े चचथािवा अगवुवाहरूलवाई बवाइबलिो  
ज्वान ्ती मवाकनसहरूमवा िसरी भ्ो सो ब�ुन सिेिवा भरएनन्।”
 “हो र? म ववालिनलसस बचचवा नभएिोल ेमलवाई खशुी लवा�छ किनभन े 
मलै ेबवाइबल िणठ गनुथापथ्थो,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े हवँासदै भकनन्, “सवँाचच ै भनौं भन े बवाइबल िणठ गनुथा सवा�ह ै 
रवाम्ो िुरो हो। ्सल ेक्तम्ो कदमवागलवाई क्तखो बनवाउँछ। क्तमीसँग क्तम्ो हवा्तमवा 
बवाइबल सिैं हुन्छ भनन े छैन। सम् आउनछेन् जब क्तमील े सवाबरसिूलमवा 
बवाइबलिवा पदहरू िणठ गनथा पवाएिो र बवाइबल पढ्न पवाएिोमवा िरैे खशुी हुनछेौ।”
“होलवा,” मोहनल ेभन्ो।

वालडनेसदीहरूले पहाडमा  
शरण ललन्छन्
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 “्ो पकन सोच ्त क्तमी र क्तम्ो दवाजमुवात् छौ जोसँगमवात् सवारवा सिूलमवा 
बवाइबल छ। त्यसबलेवा क्तमीहरूल ेिे सोचथ्ौ होलवा?” आमवाल ेरि�न गररन्।
 “हवामी ्त एकल ैभएिो महससु गछछौँ होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, हुनसकछ। ्तर क्तमी र क्तम्ो दवाज ुिनी जस्त ै िेटवाहरूलवाई रि्ोग  
गरेर सवारवा सिूललवाई परम�ेवरल े पररव्तथान गनथा सकनहुुन्छ। ्कद उहवँालवाई 
क्तमीहरूल े चलन कद्ौभन े उहवँािो कनमम्त क्तमीहरूल े िवाम गनथा सकन े हुन्छौ। 
आजभोलल परम�ेवरलवाई क्तमीहरू जस्तो िेटवाहरूिो आव�्ि छ जसरी उहवँाल े
ववालिेकस्निो  सम्मवा िेटवािेटीहरूलवाई रि्ोग गनुथाभएिो भर्ो,” आमवाल े
भकनन्।
 “्सिो बवारेमवा ्त मलै ेिकहल् ैपकन सोचिेो भरइँन। मलै ेजकहल ेपकन 
सोचेँकि परम�ेवरल ेठूलवा मवाकनसहरूलवाईमवात् रि्ोग गनुथाहुन्छ र म ठूलो नहु�जले 
उहवँालवाई म चवाक िहदैन,” मोहनल ेभन्ो।
 “्ो सत्य होइन। परम�ेवरलवाई सबिैो आव�्ि छ,” आमवाल ेभकनन्। 
हवँासदै मोहनल ेभन्ो, “्ो ्त िक्त रवाम्ो खशुीिो खबर। परम�ेवरल ेमलवाई रि्ोग 
गनथा ठूलो होउ�जले  म पखथान ुचवाहिेो भरइँन,” मोहनल ेआ�नवा ेमन पोखवा्ो।



 भोललपलट जब आमवा र मोहनल ेभवा्सवा िोठवािवा भवँािवाहरू सिवा गददै भरए 
आमवाल ेआ�नवा ेिरवालवाई अभघ बढवाइन्, “बलेवा््तमवा परम�ेवरल ेएि जनवा जोन 
ववाइककलि भ्न ेमवाकनसलवाई कवशषे िवामिो कनमम्त रि्ोग गनुथाभएिो भर्ो। जब 
बलेवा््तिवा रवाजवा एिववािथा ्तसे्ो शवासन गददै भरए त्यसबलेवा बवाइककलिल ेआ�नवा 
िवाम सरुु गरेिवा भरए। ्ो िमसिेम छ स् पचवास वषथा भ्दवा अभघिो िुरो हो। 
कबलवा््तिो कव�वकवद्वाल्मवा बवाइककलि नशलषि्त भएिवा भरए। उनी जकहल ेपकन 
बवाइबल गकहरोसँग अध््न गदथार।े उनी बलेवा््तिो रवाजवािो पवासटर भरए।”
 “िे बवाइककलि रवाजवािो आ�न ैपवासटर भरए ्त?” अचमम मवानरे मोहनल े
सोध्ो।
 “हो, ्तर रोमन क्वारोललि चचथामवा िरैे गल्त िुरवाहरू लसिवाएिोल े
ववाइककलि भच�न्त्त भरए। रवाजवाल े रोमन क्वारोललि चचथािो मूख् िमथागरुु 
पोपलवाई िर क्तनुथापथ्थो। त्यसबलेवा पोपल ेचचथालवाई आ�नवा कन्न्तणमवा रवाखर।े 
्तर रोममवा रहिेो पोपलवाई िर क्तनुथापछथा भनन ेिुरवामवा ववाइककलि मवानिेवा भरएनन्। 
िक्तप् चचथािो िमथागरुुहरू ववा अगवुवाहरू अकलछ भएिो ववाइककलिल े देखिेवा 

अध्या्–५

जोन
वाइक्लिफ 
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भरए। क्तनीहरू मवाकनसहरूिहवँा गएर पसैवा मवा�दर े्तर आिूहरूचवाहीं िवाम गददैनर।े 
पसैवा कदन ेमवाकनसहरूलवाई क्तनीहरूल ेसह्ोग गददैनर।े क्तनीहरू लोभी हुन् भनरे 
ववाइककलि भ्दर।े गररब, कनमखुवा र कबरवामीहरूलचेवाहीं िेही नपवाउन े ्तर िवाम 
नगरर भभषिवा मवागरे िनी हुन चवाहन ेिवाभम्ि अगवुवाहरूिो िवाम न्वा्सङ्ग्त भएन 
भनरे बवाइककलि िरवाउँर।े ्कद ्शूे क्तनीहरूिो उदवाहरण हो भन े क्तनीहरूल े
मवाकनसहरूिो सवेवा गनुथापथ्थो र सह्ोग गनुथापथ्थो। िमथािो नवाउँमवा क्तनीहरूिो पसैवा 
लट्ुन नहुन ेभनन ेिुरवामवा ववाइककलि अकिग भरए।”
 “चचथािवा अगवुवाहरूल े ववाइककलिलवाई मन परवाउँदैनथ्ो होलवा,” मोहन 
भन्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ। जब ववाइककलिलवाई निेरलवान्डिो रवाजदू्त बनवाएर 
पठवाइ्ो ्तब ्ती चचथािवा अगवुवाहरू खशुी भएिवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “िे त्यो हल्वान्ड हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ, ववाइककलि त्यहवँा दुई वषथासमम रहिेवा भरए।  
्तर दुई वषथापलछ उनी बलेवा््तम ै ििथा र आए। उनी बलेवा््तमवा आउनकेवभतिकिै 
चचथािो नशषिवा कवरुद्ध उनी गए र कविमसी भनरे िमथागरुुहरूल े उनलवाई मदुवा  
लगवाएर अदवाल्तमवा उ�्वाउन चवाहिेवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “िस्तो खवालिो िुरवा ववाइककलिल ेलसिवाए ववा कविमसी भनिेो िे हो?" 
मोहनल ेसोध्ो।
 “चचथाल ेलसिवाएिो भ्दवा िरि नशषिवा लसिवाए र अिदै  कव�ववास लसिवा्ो 
भन े त्यसलवाई कविमसी भकनन्छ। चचथािवा अगवुवाहरूलवाई ववाइककलिमवाभर मदु्वा 
चलवाएर मवानथा चवाहनर।े ्तर कबलवा््तिवा दुई रवाजिुमवारहरू र िरैे मवाकनसहरू उनिो 
सवारमवा भरए। त्यसल ेगदवाथा न्वा्भिसल ेउनलवाई दोष कदन िरवाए। त्यसल ेअकन 
उनलवाई त्यस ै छोकिकद्ो। ववाइककलिल े ससुमवाचवार रिचवारिहरूलवाई संगरठ्त 
गरे र बलेवा््तभरर ्शूेिो बवारेमवा लसिवाउन मवाकनसहरू खटवाए। अकसिोिथा 
कव�वकवद्वाल्मवा उनल ेिरैे वषथासमम लसिवाए। त्यहवँा उनलवाई समुवाचवारिो िवाकटर 
भनरे मवाकनसहरूल ेसमबोिन गदथार।े
 “िरैे खरटएर िवाम र अध््न गनुथापदवाथा उनी एि कदन कबरवामी भए। उनी 
कबरवामी भएिोल ेचचथािवा अगवुवाहरू अत्यन्त ैखशुी भए। क्तनीहरूल ेआएर उनलवाई 
भन े कि उनी मददैछन्। उनल े लसिवाएिवा नशषिवाहरू गल्त छन् भनरे सवीिवार गर 
भनरे ्ती अगवुवाहरूल ेउनलवाई िर गनथा लगवाए। उनल ेभन े'म मननेछैन ्तर लजउनछुे।' 
परम�ेवरिो कनमम्त उनल ेअझ ैिवाम गनुथापरेिो भर्ो। उनी कनिो भए र सबलैवाई 
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अचमम पवारेर उनी िेरर िुक््तलो भए।
 “परम�ेवरल ेववाइककलिलवाई जीकव्त ैरवाख ेकिनभन ेउहवँािो कनमम्त उनिो 
कवशषे िवाम भर्ो। क्तमील ेसकमझन्छौ मोहन त्यसबलेवा सवथासवािवारण मवाकनसहरूल े
बवाइबल पढ्न सकदैनर?े त्यसबलेवा िेवल ल्वारटन ववा परुवानो रोमिो भवाषवामवामवात् ै
बवाइबल भर्ो।”
 “िे कबलवा््तिवा मवाकनसहरूल े ल्वारटन बोलदर े ्त?” मोहनल े बीचम ै

िुरवािवाटेर सोध्ो।
 “पढेलखेिेवाहरूलमेवात् ल्वारटन भवाषवा ब�ुदर।े ्रुोपभरर सब ै जनवाल े
ल्वारटन भवाषवा लसकदर।े किनभन ेक्तनीहरू सब ैजनवा त्यही भवाषवा बोलन ेर अध््न 
गनथा चवाहनर,े” आमवाल ेभकनन्।
 “िस्तो रवाम्ो िुरो,” मोहनल ेभन्ो। 
 “बवाइबलहरू हवा्तल ेलखेरे सवादथार।े त्यसबलेवा ्रुोपमवा रिसेिो आकवषिवार 
भएिो भरएन। बवाइबलहरू चचथामवा पखवाथालबवाट ववा टेबलुमवा लसकक्ल ेबवँािरे रवाखदर े
किनकि ्ती बहुमूल्िवा भरए।
 “जोन ववाइककलिल ेसबभ्दवा पकहलो पलट बवाइबल अङे्गजीमवा अनवुवाद 
गरे। ्ो पकन हवा्तबैवाट लखेनपुदथाथ्ो। उनल े िरैे मवाकनसहरूलवाई हवा्तल े बवाइबल 
सवानथा खटवाए। त्यो िवाम िरैे महङ्गो र कढलो भर्ो। हवा्तल ेलखेिेवा बवाइबल पवाउन 

वाइक्लिफ सम्हमा �चार गर्दै ।
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ममु�िल भर्ो। त्यसिवारण त्यसलवाई िरैे भवागहरूमवा बवँािरे पररववारहरूमवा 
बवँाधदर।े कबलवा््तिो रित्यिे घरमवा बवाइबल भएिो जोन ववाइककलि चवाहनर।े ्शूे 
ख्ीषटर्वारवामवात् ैमकुक्त पवाइन्छ भनन ेआ्मज्वान सबलै ेलसिुन् भनन ेउनिो चवाहनवा 
भर्ो।
 “्तीन पलट जोन ववाइककलिलवाई िमथाकवरोिी भनरे चचथािवा अगवुवाहरूल े
मदु्वा लगवाउन चवाहिेवा भरए। ्तर ्तीन ै पलट त्यो िवाम क्तनीहरूल े गनथा सिेनन्। 
अन्तमवा आएर जोन बवाइककलि एउटवा सवानो चचथाम ैढलरे मृत्यभु्ो। त्यसबलेवा उनी 
रिभभुोज गनथा सरुु गददै भरए।”
 “त्यसो भए उनी रठिै सम्मवा मरेछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “किन त्यसो भनिेो?” आमवाल ेसोभिन्।
 “मरेो बक�्तस्वािो कलवासमवा रिभ ुभोजिो बवारेमवा लसिवाउँदै भर्ो। रिभभुोज 
भ्दवा अभघ हवाम्ो हृद् रठि पवानुथापछथा र पवापहरू षिमवा मवा�नपुछथा। त्यसिो अरथा जोन 
ववाइककलि रिभभुोजभ्दवा अभघ रठि हृद् भएर मरे,” मोहनल ेजववाि कद्ो।
 आमवाल े मसुिुरवाउँदै भकनन्, “हो, त्यसबैलेवा मनुथा उनिो कनमम्त असल 
भर्ो। ्कद हवामील े्शूेलवाई रिमे गछछौँ र उहवँालवाई हवाम्ो जीवनमवा रहन पिुवाछछौँ  
भन े उहवँा हवामीसँग सिैं रहनहुुन्छ भनरे हवामीलवाई रवाहवा हुन्छ। ्कद ्शूे हवाम्ो 
हृद्मवा हुनहुुनछ भन ेजकहल ेमरेपकन हवामी भचन्तवा ललनपुददैन।”
 “जोन ववाइककलि पकहलोपलट कबरवामी भएिो बलेवामवा मरेन, ्ो सनुरे 
मलवाई खशुी लवा�्ो। मलवाई खशुी लवा�छ कि बवाइबल अङे्गजी भवाषवामवा छ। मलवाई 
ल्वारटन भवाषवा आउँदैन,” मोहनल ेभन्ो।
 टवाउिो हललवाउँदै आमवाल ेभकनन्, “जोन ववाइककलिल ेअङे्गजीमवा अनवुवाद 
गरेदेनख अङे्गजी भवाषवामवा िरैे पररव्तथान भएिो छ। त्यसबलेवािो अङे्गजी पढ्ो भन े
क्तमील ेब�ुन सकदैन होलवा। ्तर मलवाई खशुी लवा�छ कि बवाइबल अकहल ेहवामील े
बोललचवाली गरेिै भवाषवामवा बवाइबल छ जसल ेगदवाथा हवामी आिैल ेबवाइबल पढ्न 
सकछौं।”



 “आज हवामी िेिो  बवारेमवा िुरवा गनने आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “दुई जनवा कवशषे मवाकनसहरूिो बवारेमवा हवामी चचवाथा गछछौँ। क्तनीहरूलवाई 
परम�ेवरल ेकवशषे िवामहरू समुपनभुएिो भर्ो। क्तनीहरू बोहभेम्वािवा बवालस्दवाहरू 
हुन्। ्ो छ स् वषथा अभघिो िुरो हो” आमवाल ेभमन्छन्।
 “बोहभेम्वा भनन ेदेश िहवँा छ?” मोहनल ेसोध्ो।
 “आजभोली बोहभेम्वालवाई हवामी चकेसलोभवाकि्वा भन्छौं। जोन हस र 
उनिवा सवारी जरेोम दुव ैजनवा बोहभेम्वामवा रहनर।े जब जोन हस सवान ैभर्ो उनिो 
बबुवािो मृत्यभुएिो भर्ो। उनिो आमवाल ेजोनलवाई परम�ेवरलवाई समकप््त गरेिी 
भरइन्।” जसरी म र क्तम्ो बबुवाल े क्तमी सवानो हुदँवा परम�ेवरमवा समकप््त गरेिवा 
भर्ौं,” आमवाल ेमवाहेनलवाई सनुवाइन्। परम�ेवरल ेजोनलवाई हरेचवाह गरुन् र सरुषिवा 
कदउन् भनरे उनिो आमवाल ेरिवारथानवा गरेिी भरइन्। ् कद परम�ेवरल ेउनलवाई हनेुथाभ्ो 
भन ेउनी परम�ेवरिो जन हुन ेभएिो भर्ो।
 “परम�ेवरल े जोनलवाई हरेचवाह गनुथाभ्ो। उनल े असल नशषिवा पवाउन 

अध्या्–६

परमे�वरिा  
र्ई् वीर 

प्रुषहरू
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परम�ेवरल े सह्ोग गनुथाभ्ो। उनी 
बोहभेम्वािो रवाजिवानी रिवागमवा रहिेो 
कव�वकवद्वाल्मवा ्वात्वा गरे। त्यसबलेवा 
उनिी  आमवा पकन उनिै सवारमवा भरइन्। 
जोनलवाई कदन ेिुरवा आमवासँग िेही ्त भरएन 
्तर जब क्तनीहरू सहर नलजि आइपगु े
्तब बवाटोमवा घुँ िवा टेिेर परम�ेवरल े
आनशष कदउन् भनरे आमवाल े जोनिो 
कनमम्त रिवारथानवा गररन्। र परम�ेवरल ेउनिो 
रिवारथानवा सनुनभु्ो र जोन हसल े त्यस 
कव�वकवद्वाल्मवा उनिो पढवाइ लसध्वाए। 
त्यसपलछ उनी रवाजवािो दरववारमवा िवाम गनथा 
गए। उनी रवाजवािवा कवशषे पवादरीहरूमवा एि 

जनवा पवादरी भएिवा भरए। 
 “जोन हसिो सवारी जरेोम कबलवा््तमवा गए। त्यहवँा उनल े कबलवा््तिी 
रवानीसँग भरेटन् जो बोहभम्वािी रवाजिुमवारी भरइन्। उनी आ�नवा ेघरबवाट टवाढवा 
भरइन्। आफ्ो घरबवाट िोही आएिो रवाहवा पवाउँदवा उनीसँग िुरवा गनथा पवाउँदवा रवानी 
िरैे खशुी भएिी भरइन् होलवा। जरेोम र रवानील ेबवाइककलििवा लखेहरू चवासो मवा्दै 
पढे। आ�नवा देश बोहभेम्वामवा ििने पलछ जरेोमल े बवाइककलििवा लखेहरू जोन 
हसलवाई बवँाि।े ्ती लखेहरू पढेर ्ती दुई जनवा सवारीहरू िरैे खशुी भए। बोहभम्वािवा 
रोमन क्वारोललि चचथािो कनमम्त ्ती लखेहरू नौलो भरए। त्यसिवारण चचथािवा 
अगवुवाहरूल े्ती लखेहरूिो बवारेमवा िसलैवाई नसनुवाउन ुभनरे च्ेतवावनी कदए।
 “त्यसबैलेवा जोन हस र जरेोमल े कबलवा््तबवाट दुई जनवा मवाकनसहरूल े
भटेे। क्तनीहरूलवाई पकन बवाइककलििो कबचवारलवाई रिचवार गनथा कबलवा््तमवा मनवाही 
गररएिो भर्ो। ्ती मवाकनसहरू भचत्िवारहरू भरए र क्तनीहरू रिवचन गनुथािो सट्वा 
रिवचनमवा आिवारर्त भचत्हरू बनवाउन रवाल।े क्तनीहरूल ेदुई कबशषे भचत्हरू लखे।े 
पकहलो भचत्मवा क्तनीहरूल े सरल, सवािवारण ्शूेिो भचत् भर्ो र उहवँा गिवामवा 
चकढरहनभुएिो देखवाइएिो भर्ो। त्यसिो नलजिैिो भचत्मवा पोपिो भचत् भर्ो 

जेरोम झयालखानामा 
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जो घोिवामवा चकढरहिेो, महगँो पोशवाि लगवाएिो र ्तीन ्तह भएिो श्ीपचे भरए। 
त्यस भचत्मवा गन्मवान् िमथागरुू र अरू मवाकनसहरू ्तरुही िुकदै पोपिो पलछ पलछ 
लवागिेवा भरए। क्तनीहरू पकन सु् दर र महगँवा पोशवािहरू पकहररएिवा भरए। त्यहवँा िेही 
श्दहरू पकन िोररएिवा भरएनन् ्तर ्ती भचत्हरूल ेनम्, सवािवारण ्शूेिो कवपरर्त 
आ�नवा े भवाऊ खो्न र चचथािो मोलमवा मोज गनने िमथागरुुहरूिो भचत्ण भर्ो। 
्शूे र उहवँािै नवाउँमवा िमथागरुुहरू िस्तवा िरि भरए भनरे त्यस भचत्ल ेदेखवाएिो 
भर्ो। ्ती मवाकनसहरूल ेमखुबवाट िेही रिचवार गरेनन् र िेवल भचत्बवाटमवात् रोमन 
क्वारोललि चचथािवा अगवुवाहरूिो भन्डवािोर गरेिवा भरए। ्तर जोन हसचवाहीं चचथािो 
रववाििो कबरुद्धमवा ज्तवा्त्त ैबोलन रवाल।े त्यो रवाहवा पवाएर चचथािवा पदवाभििवारीहरू 
ररसवाए। क्तनीहरूल े हसमवाभर मदु्वा चलवाएर रोममवा ्तवानन खोज।े रोममवा पोपिो 
सवाम ुउभभनपुरेिो भर्ो। ्तर  बोहभेम्वािवा रवाजवा र रवानील ेजोन हसलवाई सरुषिवा कदए 
र रोममवा नजवान आग्ह गरे। रोमिवा चचथािवा अगवुवाहरू जोन हससँग झन ररसवाए र 
उनी त्यहवँा नभएपकन उनिो कबरुद्धमवा मदुवा चलवाए। क्तनीहरूल ेजोन हसलवाई दोषी 
ठह�्वाए। त्यसल ेगदवाथा जोन हस रिवागबवाट अन्त ैसरुलषि्त ठवाउँमवा जवान ववाध् भए।”
 “्स बलेवा जोन हसल ेिे गनने िे नगनने रवाहवा सोचन सिेन। चचथाल ेिरैे 
िवामहरू गरररहिेवा भरए जनु रठि भरएन। ्तपैकन रोमन क्वारोललि चचथा न ै
परम�ेवरिो चचथा हो भनरे उनल ेठवानिेवा भरए। परम�ेवरल ेअलल अलल गरेर जोन 
हसलवाई सत्य लसिवाउँदै हुनहुुन्थो,” आमवाल ेभकनन्।
 “परम�ेवर िस्तो द्वाल ुहुनहुुन्छ। ्कद परम�ेवरल ेउनलवाई चचथािो सब ै
गल्तीहरू एिैचोटी देखवाउनभुएिो भए उनी आक्तनर ेहोलवा। एिैचोटी िरैे िुरवाहरू 
पररव्तथान गनुथापरेिो हुन्थो,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ। परम�ेवरल ेहवामीलवाई पकन त्यही गनुथाहुन्छ। उहवँाल े
हवामीलवाई अललअलल गरेर लसिवाउनहुुन्छ ्तवाकि सब ैएिैचोटी रवाहवा पवाएर हवामी िे 
गनने िे गनने नहोऔं।”
 “िेरर चचथािवा अगवुवाहरूल ेजवानेलवाई रोममवा आउन आदेश कदए। सब ैजनवा 
बोहभेम्वािवा सम्वाट् लसभगसमन्ड र पोपल ेपकन उनी सरुलषि्त हुनछे भनरे आ�ववासन 
कदए। उनी िेवल रोममवामवात् जवानपुथ्थो। त्यसिवारण उनी जमथानिो िन्टवा्स 
भनन े सहरमवा गए र त्यहवँा चचथािवा अगवुवाहरूसँग छलिल गनथा रवाजी भए। जब 
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उनी त्यहवँा ्वात्वा गरे‚ ्तब िरैे मवाकनसहरू उनिो पलछ पलछ लवाग ेर क्तनीहरूलवाई 
उनल ेरिचवार पकन गरे। जब उनी त्यस सहरमवा पगु े्तब चचथािवा अगवुवाहरूल ेउनलवाई 
�हवाइन नदवीिो टट्मवा रहिेो क्वासससलिो िवालिोठरीमवा रनु।े त्यो िवालिोठरी, 
क्वाससल अरवाथा््त दरववारिो जभमनमनुी भएिो भचसो िोठवा भर्ो। त्यहवँा उनी 
कबरवामी भए। उनलवाई सरुषिवाकदन ेिुरो हवाववा भएिो भर्ो।
 “हसलवाई िे भ्ो सो जब उनिो सवारी जरेोमलवाई रवाहवा पवाए उनलवाई 
सह्ोग गनथा उनी िन्टवा्समवा गए। ्तर उनी पकन �्वालखवानवामवान ैपरे।”
 “अन्तमवा चचथािो अगवुवाहरूल े जोन हसलवाई �्वालखवानवाबवाट बवाकहर 
कनिवाल।े क्तनीहरूल े उनलवाई पवादरीिो पोशवाि लगवाइ कदए र उनिो टवाउिोमवा 
नखलली उिवाउन ेखवालिो टोपी लगवाइकदए। त्यस टोपीमवा लनेखएिो भर्ो, िमथा 
कवरोिीिो गरुु।” हसल े नम्भएर नशर झनुिवाउँदै भन े ्शूेमवाभर मदु्वा चलवाउँदवा 
उहवँालवाई पोशवाि पकह�्वाइ कदएिवा भरए जनु उहवँािो भरएन। उहवँाल ेिवँािवािवा मिुुट 
लगवाउनभुएिो भर्ो। म पकन उहवँािो कनमम्त मूखथािो टोपी लगवाउन सकछु।
 “आनखरमवा ्ती इसवाई भनवाउँदवा िमथागरुुहरुहरुल ेजोन हसलवाई सििमवा 
भघसवाददै लग ेर एउटवा खमबवामवा बवँाि।े क्तनीहरूल ेउनिो मकुन आगो बवाललकदए। ्ती 
सब ै्वा्तनवामवा जोन हस मवानौं कवववाहिो भोजमवा गएिै जस्त ैखशुी भएर गए।  
उनी मसुिुरवाउँदै भरए र शवान्त भरए। जब मवाकनसहरूल ेउनलवाई खमबवामवा िोरील े
बवँाि े्तब उनी रोएनन् र भचच्वाएनन्। उनी शवान्त न ैरह।े उनलवाई आगोल ेअङ्गवालदै 
गदवाथा उनी भजन गवाइरह ेर जबसमम उनी मरेनन् ्तबसमम उनी गवाइरह।े”
 “त्यस ैवख्त जरेोम कबरवामी भरए र भचसो �्वालखवानवामवा न ैभरए। चचथािवा 
अगवुवाहरूल ेउनलवाई पकन िेरिवार गरे उनी गल्त भएिो र आिूहरू रठि भएिो 
सवीिवानथा िर लगवाए। बवाइबलबवाट रिमवाण गरेर देखवाउनहुोस् कि म गल्त छु। अकन 
्तपवाईँहरूल ेज ेभन्नहुुन्छ त्यही गछुथा,” जरेोमल ेजववाि कदए। कदनकदन ैआएर चचथािवा 
अगवुवाहरूल े जरेोमलवाई उनिो आसरवा त्यवा�न िर लगवाए। अन्तमवा आएर उनी 
�्वालखवानवामवा िरैे सम् रहिेोल ेर उनिो सवारीलवाई िेभ्ो त्यो रवाहवा पवाएर कनरवाश 
भए र चचथािवा अगवुवाहरूल ेभनिेो िुरवामवा सहम्त भए। जोन हस र ववाइककलििो 
म्तमवा आिू नलवागिेो भनरे चचथािवा अगवुवाहरूलवाई सनुवाए र क्तनीहरूिै िुरवा मवानन े
उनल ेरवाजी देखवाए।
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 “्तपैकन ्ती अगवुवाहरूल ेजरेोमलवाई �्वालखवानवाम ैरवाख।े त्यसबख्त आिूल े
िे भनिेो सो गल्त भएिो महससु गरे। उनल ेसत्यलवाई त्यवागिेो महससु गरे। जोन 
हस िस्तो सवाहलसलो भएिवा भरए भनरे उनल ेसोच।े आ�नवा ेलवाभग ्शूेल ेिभतििो 
दु:ख पवाउनभुएिो भर्ो भनरे समझ।े ्तब उनल ेचचथािवा अगवुवाहरूलवाई बोलवाए 

र भन े आिूल े ज े भन े
त्यसरिक्त आिू दु:नख 
भएिो ब्तवाए। चचथािवा 
अगवुवाहरूसँग सहम्त 
भएिोमवा आिू दु:नख 
भएिो उनल े सनुवाए। 
बवाइबलल ेज ेभन्ो त्यही 
न ै सत्य हो भनरे उनल े
भन।े ्ती िमथागरुुहरूल े
बवाइबलिो वचनलवाई 
नमवानपेकन आिू 

त्यसबवाट पलछ नहट्न ेिुरो सनुवाए। त्यो देखरे ्ती िमथागरुुहरू उनीदेनख िरैे ररसवाए, 
अकन उनलवाई पकन खमबवामवा बवँािरे आगो लगवाइकदए। उनिो सवारी जोन हसल े
जस्त ैभजन गवाउँदै आ�नवा ेरिवाण त्यवाग।े”
 “चचथािवा अगवुवाहरूल ेजोन हस र जरेोमिवा खरवानीहरू जमथानिो �हवाइन 
नदवीमवा �्वँाकि कदए। क्तनीहरूल ेसोचकेि नदवील ेसब ैिमथाकवरोिीहरूिवा अमस्ततव 
बगवाइकदनछे। ्तर क्तनीहरूिवा खरवानीिवा टुक्वाहरू नदवीमवा बह्दै समदु्रमवा भमलसए 
र सवारवा संसवारमवा िैललए। क्तनीहरूिवा खरवानीमवात् होइन क्तनीहरूल े सनुवाएिवा 
स्देशहरू आनखरमवा आएर सवारवा संसवारमवा िैललए,” आमवाल ेभकनन्।
 “सवँाचच ै क्तनीहरू जलदै गदवाथा भजन गवाए ्त?” उ्सिु मवा्दै मोहनल े
सोध्ो।
 “हो,”आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “्ो रवाहवा पवाउन ुअसल िुरो हो। ्शूे िेरर आउनहुुदँवा िरठन सम्हरू 
आउनछे भनन े िुरवामवा म सोभचरहिेो भरएँ। ्कद िरैे मवाकनसहरूल े जोन हस र 

इसाई धम्तगुरुहरूको चपेतामा 
जोन हस
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जरेोमलवाई ्वा्तनवा क िददै क्तनीहरूलवाई लजउँदै जलवाइरहिेो बलेवामवा क्तनीहरू भजन 
गवाउन सकन े भए त्यसिो अरथा ्शूेल े क्तनीहरूिो पीिवालवाई ्स्तरी सह्ोग 
गनुथाभएिो क्तनीहरूल े आगोल े पोलिेो रवाह ै पवाएन। ्कद क्तनीहरू नमरु�जले 
क्तनीहरू भजन गवाउन सक्ो भन े ्शूे आउनभु्दवा अभघ ्कद मलै े पकन दु:ख 
भो�नपरे उहवँाल ेमलवाई पकन त्यस ैगनुथाहुनछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ। हो, ् शूेल ेसह्ोग गनथा सकनहुुन्छ,” सहम्त जनवाउँदै 
आमवाल ेभकनन्।

जोन हसलाई लजउँ्ै जलाइ द्न्छन्



 “आज हवामी िसिो बवारेमवा िुरवा गनने आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “आज हवामी सन १५००क्तर रहिेवा मवारट्न लरुरिो बवारेमवा चचवाथा गननेछौं,” 
आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “ओ, उनिो बवारेमवा ्त मलै ेिेही सनुिेो भरएँ। उनल ेअ मवाइटी िोटट् नेस इज 
आवर गि गी्त लखेिेवा भरए,” भ्दै अङे्गजीमवा ्ो गी्त उसल ेगवा्ो:
 “अ मवाइटी िोटट् नेस इज आवर गि,
 अ बलुववािथा  नभेर िेललङ्ग,
 आवर हलेपर ही, अभमि द �लि
 अभ मोटथाल इलस् करिभलेलङ्ग।”
 “िरैे रवाम्ो। िोटट् नेस भनिेो किललवा हो। मवारट्न लरुरल ेकिललवािो बवारेमवा 
िेही रवाहवा होलवा?” आमवाल ेसोभिन्।
  “मलवाई रवाहवा छैन। िे उनी भव् दरववार अरवाथा््त क्वाससलमवा बसदर?े” 
मोहनल ेसोध्ो।

अध्या्–७

मार्टिन ल्थर
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िेही सम् समम उनी दरववारमवा बसिेवा भरए । ्तर उनिो लवाभग रमवाइलो भरएन 
किनकि उनी दरववारमवा िैदवी भएर ववा आइसोलसेनमवा बसिेवा भरए। ्तर उनिो 
बवारेमवा सरुूदेनख हरेौं।
 “जब मवारट्न लरुर सिूलमवा पढ्न रवालिेवा भरए ्तब उनिो बबुवाल ेउनी 
वकिल भएिो मन परवाएिवा भरए। उनिवा बवाब ुआमवा िरैे गररब भरए। िेही सम्मवा 
्त उनी घरिो ढोिवा ढोिवामवा गएर गवाइन ेभएर गी्त गवाउँर।े अकन मवाकनसहरूल े
उनलवाई पसैवा कदनर।े त्यस पसैवाल ेघरिो छवाि ्तवाथ्थो। ्तर रिवा्जसो आिूचवाहीं 
भोिै सतुदर ेकिनभन ेउनल ेजममवा गरेिो पसैवाल ेकिनिेो खवानिुेरवा घरिो सबलैवाई 
प�ुदैनथ्ो।”
 “जब उनी दुई वषथा िलजेमवा पढे ्तब उनी पवादरी हुन े कनणथ्ा  गरे। उनी 
वकिल हुन मनपरवाएनन्। उनिो बबुवा उनीदेनख िरैे ररसवाए। मवारट्न लरुरिवा बवाब ु
र आमवाल ेउनलवाई जकहल ेपकन परम�ेवरलवाई रिमे गनथा लसिवाउँर।े ्तर उनी पवादरी 
अरवाथा््त रोमन क्वारोललि चचथािो िवादर होस् भनन े क्तनीहरूल े चवाहनवा गरेिवा 
भरएनन्। ्स बलेवासमम उनिो बबुवािो िेही आमदवानी भएिो भर्ो ्तर उनी पवादरी 
पढ्न ेभनिेोल ेउनलवाई पढ्न पसैवा कदएनन्। ्तर पलछ क्तनीहरूिो मन बढ्ल ेर उनी 
पवादरी अरवाथा््त िवादर हुन पढ्न सह्ोग गरे।”
 “मवारट्न लरुर एि असल मवाकनस भरए र परम�ेवररिक्त उनिो ठूलो 
आसरवा भर्ो र उहवँालवाई रिमे गरने। आ�नवा ेपवापहरूिो बवारेमवा उनी कदन कदन ैभचन्तवा 
गनथा रवालिेवा भरए। परम�ेवरलवाई उनल ेखशुी पवानथा चवाहनर ेर उहवँाल ेउनलवाई षिमवा 
देओस् भनन ेउनी चवाहनर।े िक्तप् सम्मवा उनी उपववास बसर।े” आमवाल ेभकनन्।
 “उपववास बसन ुभनिेो खवानवा नखवाइ बसन ुहो र?” मोहनल ेिरवाएर सोध्ो।
 “हो, उनी रवा्तभर जवागवा बसर।े आिूलवाई ्वा्तनवा कदएर आ�नवा ेपवापहरू 
िटवाउन उनी चवाहनर,े” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो ्त शरीरलवाई रवाम्ो गछथा जस्तो लवा�दैन,” मोहनल ेआ�नवा िुरवा रवाखछ।
 “हो, कदनौंसमम उपबवास बसन ुशरीरिो कनमम्त िवाइदवा भरएन। अकन लछटै् 
उनी कबरवामी भए। उनी ्सरी कबरवामी भएिी उनी बलेवाबलेवामवा मछुवाथा परने। पलछ 
गएर उनी उपबवास बसन र जवागवा बसन छोिे ्तर उनी कबरवामीबवाट िकहल् ै पकन 
पकहलवा जस्तो सवसर भएन,” आमवाल ेभकनन्।
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 “त्यो ्त दु:ख 
लवा�दो िुरो रहछे। ्शूेल े
उनलवाई षिमवा कदनहुुन्छ र 
उनिो कनमम्त ्शूेल ेसब ै
रोि गनुथाभ्ो जसल ेगदवाथा 
आिूलवाई दु:ख कदएर 
पवापिो षिमवा गनुथापददैन 
भनन े िुरवा उनलवाई 
रवाहवा भरएन र?” मोहन 

सोध्ो।
 “त्यो िुरो उनल ेलसिे जब उनी इसवाई गमुबवामवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “इसवाई गमुबवा भनिेो िे हो, आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “्ो ्स्तो ठवाउँ हो जहवँा इसवाई भभषिनु , पजुवारी ववा िवादर ववा पवादरीहरू र 
चचथािवा अगवुवाहरू बसछन्,” आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “इसवाई भभषिनु  भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “इसवाई भभषिनु  एि कवशषे रििवारिो पवादरी ववा इसवाई िमथागरुु हो। उनल े
कवशषे किरर्वा खवाएर अरू भभषिनुहरूसँग गमुबवामवा बसछन्। एि कदन जब उनी गमुबवामवा 
भरए ्तब उनल ेएि रोि देख ेजसल ेउनलवाई िरैे खशुी ्तलु्वा्ो। ्ो पखवाथालिो 
भभतिवामवा लसक्ील ेबवँाििेो ल्वारटन भवाषवािो बवाइबल भर्ो। उनल ेकव�वकवद्वा्मवा 
बवाइबल देखिेवा भरए र त्यसलवाई पढ्न खबु रुचवाएिवा भरए। अब आिू बसिैे 
गमुबवामवा बवाइबल देखदवा उनी त्यसरिक्त िरैे आिकष््त भए। जब उनी िुसथाद  
पवाए ्तब उनल े बवाइबल पढ्न रवाल।े खवान े स�ुनिेो सट्वामवा पकन उनल े त्यो  
ल्वारटन भवाषवामवा लखेिेो बवाइबल पढ्न रवाल।े”
 “जब उनल ेबवाइबल पढ्न रवाल े्तब उनल ेिरैे िुरवाहरू लसिे। त्यसमवा 
उनल े्ो पकन लसिेिी आ�नवा ेपवाप िटवाउन उपबवास र शरीरलवाई ्वा्तनवा कदनपुददैन 
किनिी ्शूेल ेउसिो पवापिो कनमम्त ्ती सब ैरोि गररसकनभुएिो भर्ो। उनी िरैे 
चकि्त र खशुी भए। िेवल ्शूेलवाई रिमे गरे प�ुछ, उहवँालवाई कव�ववास गरेर उहवँािवा 
वचनहरू पवालन गरे प�ुछ।”

रोमन कयाथोललक चच्त दकन गलत ्छन भनेर 
९५ कारणहरूको 
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 “्ो स्देश 
बवाइबलमवा पढ्न पवाउँदवा 
मवारट्न लरुरमवा आम्मि 
जवागरण आएिो भर्ो। 
्तर ्ो खशुीिो खबर 
सनुन े र सनुवाउन सबलै े
रमवाइलो मवानिेो भरएन। 
जमथानमवा एि जनवा 
टेट्जले भनन े िमथागरुु 

भर्ो। उनल ेइन्डलजे् स ववा पवाप मवािीिो रिमवाणपत्हरू बचेदर।े मवाकनसहरूल े
आ�नवा ेपवापबवाट म�ु हुन ववा षिमवा पवाउन त्यो रिमवाणपत् किनन सक्।े रोरै पवाप 
गरे रोरै पसैवा क्तनुथापथ्थो भन ेिरैे पवाप गरे िरैे पसैवा क्तनुथापथ्थो। ्कद िसलै ेपवाप गनने 
्ोजनवा भर्ो भन ेटेट्जलेल ेअगवाकि न ैरिमवाणपत् बचेन ेसक्।े”
 आमवाल ेहवँासदै भमन्छन्, “टेट्जलेिो बवारेमवा मलै ेिरैे हवँासो लवा�दो िरवाहरू 
पढेिो भरएँ। एि कदन उनल ेएि जनवालवाई भकवष् मवा गनने पवापिो कनमम्त रिमवाणपत् 
बचे।े भोललपलट उनी एउटवा गवाउँमवा जवँादै भरए। त्यही मवाकनसल ेउनल ेरिमवाणपत् 
बचेरे रपुवारेिो पसैवा लटु्ो। टेटजलेल ेत्यस चोरलवाई सरवापरे आिूलवाई लटेुिोल े
ऊ निथा मवा जललरहनछे भन।े ्तर त्यो चोर हवँासरे अभघललो कदन किनिेो रिमवाणपत् 
टेट्जलेिो अनहुवारमवा हललवा्ो र अकन पसैवा सब ैलटेुर भवा�्ो!”
 “त्यसपलछ पकन टेट्जलेल े पवापबवाट षिमवा पवाउन े रिमवाणपत्िो बवारेमवा 
िसरी कव�ववास गररन ैरहन सक्ो होलवा?” अचमम मवा्दै मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल ेजववाि कदइन्, “उनल ेमनदेैनख ्त कव�ववास गरेन होलवा ्तर उनी 
पसैवािो लोभी भरए। लरुरल ेहवाम्ो कनमम्त ्शूेिो रिमेिो बवारेमवा लसिवाएिवा भरए 
र उहवँा क्नु समवा मनुथा भएिो िवारणल ेपवाप षिमवा पवाउन ेरिमवाणपत्िो आव�्ि छैन 
भनरे रिचवार गरेिवा भरए।”
 “टेट्जले मवारट्न लरुरदेनख िरैे ररसवाए र चचथािवा पदवाभििवारीहरूिहवँा उनल े
लरुरिो बवारेमवा गनुवासो प�ु्वाए। पवाप षिमवािो रिमवाणपत् बिेवारिो र अनवाव�्ि 
छ भनरे लरुरल ेलसिवाइरह,े ्तपैकन टेट्जलेल ेत्यो रिमवाणपत् बभेचनरैह।े एि कदन 

्बाइ्बलको पक्षमा ्बोल्ै मार्टन लुथर      
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ठूलो चवाििो कदनिो अगवाकि जब िरैे मवाकनसहरू शहरमवा आउँर ेत्यसबलेवा लरुरल े
एउटवा ठूलो िवागज चचथािो ढोिवामवा किलवाल े ठोिेर झनुनड्वाए। त्यस िवागजमवा 
पवापिो षिमवािो रिमवाणपत् र रोमन क्वारोललि चचथाल े लसिवाउन े िरैे नशषिवाहरू 
बवाइबल अनसुवार नभएिो भनरे ९५ वटवा बुदँवाहरू भरए। भोललपलट िोही चचथामवा 
आउँछ भन ेत्यसिो बवारेमवा व्वाख्वा गननेछु भनरे लरुरल ेमवाकनसहरूलवाई सनुवाए।”
 “चचथाल े लसिवाएिवा नशषिवाहरू बवाइबल अनसुवार छैन भनरे लरुरल े
लसिवाइरह।े िरैे मवाकनसहरू उनिो नशषिवासँग सहम्त भए। ्तर िरैे िमथागरुुहरू 
उनीदेनख अत्यन्त ै ररसवाए। पलछ चचथािो मूख् िमथागरुु पोपल ेमवारट्न लरुरलवाई 
िमथाकबरोिी भनरे घोषणवा गरे र उनलवाई र उनिवा अनु् वा्ीहरूलवाई चचथाबवाट 
बकहषिवार गरे।”
 “बकहषिवार भनिेो िे हो आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यसिो अरथा अब मवारट्न लरुर सवगथामवा जवान पवाउँदैन, परम�ेवरसँग लसि ै
रिवारथानवा गनथा सकदैन र अरू इसवाईहरूसँग भमलरे परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा सकदैन 
भनरे पोपल ेकदएिो आदेश हो। िेरर ् कद मवारट्न लरुर म�्वा ेभन ेअरू इसवाईहरूिो 
भचहवानमवा गवाकिन नपवाउन ेभनरे पकन पोपल ेउददी कदए।”
 “्तर पोपल े त्यसो गनथा सकदैन सकछन् र? िेवल परम�ेवरलमेवात् िो 
सवगथामवा जवान्छ ववा जवा्दैन भनरे कनणथ्ा  गनने होइन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल ेभकनन् “क्तमील ेरठिै भन्ौ। ्तर पोपल ेपो त्यसो भन।े मवारट्न 
लरुरल ेअरू िरैे िुरवाहरू लसिवाए जसल ेगदवाथा चचथािवा िमथागरुुहरू उनीदेनख झन 
ररसवाएिवा भरए। चचथािवा अगवुवाहरू बसन ेठुलवा ठुलवा भवनहरू, उनीहरूल ेमनवाउन े
ठुलवा ठुलवा भोजभ्तरेहरू, उनीहरूल े लगवाउन े आिकष््त र महङ्गवा पोशवािहरू, 
कवभभ्न सववाकदलो खवानवाहरू र िमथािवा लगुवा लगवाउन ेिमथागरुुहरूिवा अरू पवापहरूिवा 
कबरुद्धमवा लरुरल ेििवा आववाज उठवाएिवा भरए। चचथािवा अगवुवाहरू ्शूे जस्त ैसवादवा 
र सरल जीवन कब्तवाउनपुछथा भ्न े िुरवामवा उनी कव�ववास गदथार।े जमथानमवा उनिो 
कवरुद्ध चचथािवा अगवुवाहरूल े मदुवा चलवाए। उनलवाई रोममवा ल्वाउन चवाहनर।े ्तर 
मवारट्न लरुर भभुमग्त भए ववा भवागरे लिेु। परम�ेवरल ेउनलवाई रषिवा गनुथाभएिो 
भर्ो।”
 “चचथाबवाट आभििवाररिरूपमवा मवारट्न लरुरलवाई कनिवालिेवा भरए। ्तर 
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उनिवा रिवचन सनुरे रमवाएिवाहरू िरैे भरए। उनी सिुवारववादवी ववा रिोटेसट्ट चचथािो 
पकहलो संसरवापि हो भनरे िरैेल ेकव�ववास गछथान्।”
 “सिुवारववादवी ववा रिोटेसटे्ट भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े जववाि कदइन्, “मवारट्न लरुरिो पवालवामवा िेवल एउटवामवात् 
आभििवाररि चचथा भर्ो। त्यसलवाई क्वारोललि ववा रोमन क्वारोललि भकनन्थो। 
इसवाई हु ँ भ्न े सब ै जनवा त्यस चचथािो सदस् हुन्थो। ्तर लरुरल े चचथािवा िरैे 
नीक्तकन्म र नशषिवादवीषिवाहरूरिक्त असहम्त जनवाएिवा भरए किनकि ्शूेल े
भन्नभुएिो र बवाइबल अनसुवार चलिेवा भरएनन्। जब उनलवाई चचथाबवाट कनिवाललकदए 
्तब उनी क्वारोललि रहनेन्। उनिवा नशषिवा सनुरे उनिवा पलछ लवा�नहेरू िरैे भरए। 
उनिवा रिवचन सनुरे क्तनीहरूल े रोमन क्वारोललि चचथािो कवरोि गनथा रवालिेवा 
भरए। क्तनीहरूल ेआ�न ैचचथा खिवा गरेर परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा रवालिेवा भरए। 
लरुर र उनिवा पलछ लवा�नहेरू रोमन क्वारोललि चचथािो कबरोि गनने भएिोल े
क्तनीहरूलवाई कवद्रोही ववा रिोटेसटे्ट भ्न े रवाल।े पलछ त्यही श्द, सिुवारववादवी 
भ्न ेनवाउँल ेरिचलल्त भ्ो। त्यसिवारण मवारट्न लरुरिो नशषिवा सनुरे छुटै् चचथा ववा 
झनुणि खिवा गननेहरूलवाई सिुवारववादवी इसवाई ववा रिोटेसटे्ट भन्न रवाललएिो भर्ो। 
आभििवाररिरूपमवा रोमन क्वारोललि चचथािो खलुवा कबरोि गननेहरूमवा मवारट्न लरुर 
पकहलो भर्ो।”
 “आिूलवाई चचथाबवाट कनिवालिेोमवा मवारट्न लरुर खशुी भरएनन्। आिू सिैं 
क्वारोललि न ैभएर बवँाचन ेउनिो इच्वा भर्ो। चचथा छोि्न ेउनिो चवाहनवा भरएन। 
जब उनी चचथािवा िवा्थाक्महरूमवा भवाग ललन पवाएनन् उनलवाई ठूलो दु:ख लवागिेो 
भर्ो।”
 “्तर बवाइबलल ेज ेभन्ो त्यही कव�ववास गनथा उनलवाई िर लवागिेो भर्ो, 
होइन र? ्कद चचथाल ेबवाइबलिो कवरुद्धमवा लसिवाउँछ भन ेचचथािो पलछ लवा�न ेिुरो 
्त भएन, होइन ्त आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। ्तर िक्तप् सम्मवा आिूल े भूल गरेिो होकि 
जस्तो पकन उनलवाई लवागिेो भर्ो। चचथािवा सब ैअगवुवाहरूल ेउनी गल्त भरए भनरे 
रिचवार गरेिवा भरए। िे सवारवा चचथाचवाक िह रठि, िेवल एि जनवा मवाकनसमवात् रठि हुन 
सकछ र? ्तर जक्त िरैे बवाइबल उनल ेपढे त्यक्त उनल ेबवाइबल रठि भर्ो ्तर चचथा 
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िरैे िुरवामवा गल्त भर्ो भनरे मवारट्न लरुरिो कदमवागमवा घचघच्वाइ रह्ो। आिूल े
बवाइबलमवा ज ेभटे्वाए त्यसलैवाई उनल ेलसिवाउन र रिचवार गनथा रवालिेवा भरए। जमथानिवा 
िरैे मवाकनसहरू उनिो िुरवा सु् न रवाल े र उनी रठि भएिो महससु गनथा रवाल।े 
त्यसल ेगदवाथा रोमन क्वारोललि चचथािवा अगवुवाहरू उनीदेनख झन ररसवाउन रवाल ेर 
िरवाउन पकन रवाल।े लरुरल ेआ�नवा ेनशषिवा नलसिवाउन र रिचवार नगनथा ्ती िमथागरुू ववा 
पवादरी ववा िवादरहरूल ेिरैे रि्वास गरे।”
 “होइन, ्ती इसवाई भनवाउँदवा िमथागरुुहरू र अगवुवाहरूल ेलरुरलवाई किन िरैे 
घृणवा गरे? क्तनीहरूल ेपकन उनिो िुरवालवाई किन सनुनेन्?” मोहनल ेसोध्ो।
 “िसलै ेगल्ती गरेिो छ भन ेआिूल ेगल्ती गरेिो सवीिवानथा सलजलो छैन। 
आज पकन िक्तप् मवाकनसहरूल े आिूल े ज े मन लवा�्ो त्यही कव�ववास गछथान्। 
क्तनीहरूिो कव�ववासमवा बवाइबलल े मले खवाएन भन े पकन क्तनीहरूलवाई ववास्तवा 
भएिो हुदैँन। मवारट्न लरुरिो सम्मवा पकन त्यही भर्ो। आज पकन त्यही छ र 
्शूे नआउँ�जले बवाइबलल ेभनिेवा नशषिवा ववा वचनलवाई नमवान्नहेरू रकहरहनछेन्,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “्शूे लछटै् आउनभुएिो भए हुन्थो। अकन सब ैजनवा खशुी हुनछेन् र एि 
आपस भमल्छेन्,” ससुिेर हवालदै मोहनल ेभन्ो।
 “हो, उहवँा आउन ेकदन िरैे असल र रमवाइलो हुनछे,” आमवाल ेमोहनसँग 
सहम्ती जनवाउँदै भकनन्।





 “आमवा, मवारट्न लरुरलवाई िे भ्ो? िे चचथािवा अगवुवाहरू उनीसँग 
ररसवाइरह?े” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, चचथािवा अगवुवाहरू उनीसँग ररसवाउन छोिेनन्। क्तनीहरूल ेउनलवाई 
िवा्ट भन्न ेपररषदमवा बोलवाए। ्ती पररषद वमथा भनन ेठवाउँमवा भर्ो। त्यसिवारण त्यस 
पररषदलवाई िवा्ट अभ वमथा भकनन्थो।” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो ्त चरवाहरूल े मनपरवाउन े ठवाउँ होलवा किनकि क्तनीहरूल े वमथालवाई 
(अङे्गजी भवाषवामवा किरवा) मन परवाउँछन्” मोहनल ेभन्ो।
 “अङे्गजी भवाषवामवा त्यो श्द हवँासो लवा�दो छ, होइन ्त? लरुरल े जमथान 
भवाषवा बोलर।े उनिो कनमम्त रमवाइलो ठवाउँ भरएन। ्तर उनी जवान ैपनने भएिो भर्ो। 
चवालथास् पवँाचौं त्यसबलेवािवा सम्वाट भरए। लरुरलवाई जमथानमवा आउन उनल ेहुिुम गरे। 
आ�नवा ेघरबवाट त्यहवँा जवान लरुरलवाई दुई ह�्तवा लवा�थ्ो। त्यो लवामो ्वात्वा भर्ो। 
उनिो ्वात्वामवा उनल े जसजसलवाई भटेे त्योसँग िुरवा गदथार।े बवाटोमवा एि जनवा 
पवादरी ववा िवादरल ेलरुरिो अगवाकि एउटवा इटवालीिो मवाकनसिो िोटो देखवाएिवा 

अध्या्–८

सत्यिो 
सवनुश्षे्ठ 

कबजेताहरू
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भरए। त्यो मवाकनस िमथाकवरोिी भनरे मवाररएिो भर्ो।” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यसरी मननेलवाई शहीद भन्ो, होइन र आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो। बवाटोमवा लरुरसँग जवान ेएि जनवा मवाकनसल ेत्यो िोटो देखरे उनलवाई 
पकन मवाछथान् त्यसिवारण जमथानमवा जवान ेहो ्त भनरे सोि।े लरुरल ेजववाि कदए 'रित्यिे 
शहरबवाट मलवाई खदेे्तवापकन म जमथानमवा जवानछुे।”
 “पलछ उनी एरिुटथा भनन ेसहरमवा आए। त्यहवँा उनिवा िरैे सवारीहरू भरए। 
उनिवा सवारीहरू उनलवाई सममवान गनथा आए। क्तनीहरू सबिैो मवाझमवा उनल ेरिचवार 
गरे। त्यही सहरमवा िरैे वषथा अभघ उनी मवा�न ेभएर आएिवा भरए। अब उनी रिख्वा्त 
रिचवारि भएिवा भरए। उनी त्यस सहरमवा ििने र आउँदवा त्यहवँािवा मवाकनसहरू िरैे 
खशुी भएिवा भरए। ्तर िरैे मवाकनसहरू उनीदेनख भच�न्त्त पकन भरए। क्तनीहरूमवा 
एि जनवाल ेभचचच्वाएर भन”े ्ती िमथागरुुहरूल े्तपवाईँलवाई लजउँदै जलवाइ कदनछेन्। 
्तपवाईँलवाई क्तनीहरूल ेजोन हसलवाई जस्त ैखरवानी बनवाउनछेन्। ्तर मवारट्न लरुरल े
जववाि कदए “क्तनीहरूल ेमरेो सहर कवरटनवगथादेनख वमथासमम ैआगो बवालपेकन म त्यही 
आगोभएर वमथािो पररषदमवा जवानछुे। किनकि क्तनीहरूिो सवाम ुमलै ेपरम�ेवरिो 
वचनिो गववाही कदनपुदथाछ।”
 “जब लरुर उनिवा सवारीहरू वमथा सहरमवा आइपगु े्तब उनलवाई सववाग्त गनथा 
ठूलो भ िभि पनख्रहिेवा भरए। त्यो भ िभि सम्वाटलवाई सववाग्त गनथा बसिेवा भ्दवा पकन 
िरैे भर्ो। चचथािवा िक्तप् इसवाई भनवाउँदवा िमथागरुुहरूल ेउनलवाई बवाटैमवा लजउँदै 
जलवाउन चवाहिेवा भरए। उनल ेिे भनन चवाहिेवा भरए त्यो भनन कदन पकन क्तनीहरूल े
चवाहिेवा भरएनन्। ्तर सम्वाटल ेभन े'लरुरलवाई आ�नवा ेपषिमवा बोलन देऊ।”
 “जब लरुरलवाई दोष लगवाउन ेसभवा ववा पररषद बस्ो ्तब लरुरल ेत्यहवँािवा 
िमथागरुुहरू र चचथािो बवारेमवा बढो सममवानपूवथाि समबोिन गरे। आिूल े लखेिेवा 
िक्तप् िुरवाहरू नशषट ववा असल देनख्दैन भनरे उनल े सवीिवारे। आ�नवा े ररस 
नरवाम्ो भएिोल े चचथािवा अगवुवाहरूिो बवारेमवा भचति दु:खन े िुरवाहरू लखेिेो पकन 
भन।े ्तर उनल ेपररषदलवाई ्ो पकन भन े कि ्कद िमथाशवास्त बवाइबलबवाट उनल े
लखेिेवा िुरवाहरू गल्त छन् भनरे क्तनीहरूल ेदेखवाउन नसिेसमम आिूल ेठम्वाएिवा 
नशषिवाहरूबवाट आिू पलछ नहट्न े भनरे अिवान ललए। ्तर चचथािवा अगवुवाहरूल े
िमथाशवास्त बवाइबलबवाट लरुर गल्त भएिो रिमवालण्त गनथा सिेनन्।”
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 “्तपैकन, त्यस 
पररषदल ेलरुरलवाई उनी 
गल्त भएिो र उनल े
लसिवाएिवा र रिचवार 
गरेिवा िवारणवाहरूलवाई 
त्यवा�न उनलवाई एि 
ह�्तवािो सम् कद्ो। 
्तर आिू गल्त भएिो 
उनल े असवीिवार गरे। 
आिूल े मवाकनसलवाई 
होइन बवाइबललवाई न ै कव�ववास गनथा िरभएिो भनरे उनल े अत्यन्त ै रिभवाविवारी 
भवाषण गरे। आनखरमवा उनल ेआ�नवा ेपषिमवा बोलदै ्ो भनरे अन्त्य गरे, म जहवँा छु 
त्यहवँाबवाट म अरू  िेही गनथा सबकदन। परम�ेवरल ेमलवाई सहवा््तवा गरुन्।”
 “अगवुवाहरूल ेउनलवाई वमथासम ैरवाख।े त्यहवँा उनलवाई भट्ेन िरैे रवाजिुमवारहरू, 
मवान्गन् व्कक्तहरू आउँर।े उनी सवानो िोठवामवा बसिेवा भरए। उनलवाई भट्ेन 
िरैे मवाकनसहरू आउँर ेर िोठवामवा बसन ठवाउँ पकन हुदैँनथ्ो। आनखरमवा पररषदल े
उनलवाई घर ििथा न कद्ो। वमथासबवाट घर िरैे टवाढवा भर्ो। बवाटोमवा िरैेल ेउनलवाई 
सममवान गरेिवा भरए।”
 “लरुरलवाई मवानथा उनिवा शत्हुरू अझ ै पकन भरए। उनलवाई सरुषिवा कदन े
सवाकसोनी रिवान्तिो शवासि फे्िररि उनलवाई िेही होलवाकि भनवा ेकपर गरेिवा भरए। 
उनलवाई रवाहवा भर्ो कि लरुर घर िकि््दै बलेवामवा उनिवा शत्हुरूल े उनलवाई 
मवाननेछन्। त्यसिवारण उनी घर प�ुनभु्दवा अभघ फे्िररिल े लसपवाहींहरू पठवाएर 
बवाटैमवा सटुुकि ल्वाएर िसलै ेरवाहवा नपवाउन ेगरर उनिो दरववारमवा रवाख।े आ�न ै
लवाभग लरुर िैदवी जस्तो भएर त्यहवँा रहन पगु।े त्यो उनिो कनमम्त सरुलषि्त ठवाउँ भर्ो। 
उनी त्यहवँा आइसोलशेन जस्त ैभएर बस।े ्तर उनल ेआ�नवा ेसम् खरे िवालने। 
उनल ेबवाइबललवाई जमथान भवाषवामवा अनवुवाद गरे जसल ेगदवाथा जमथानिवा मवाकनसहरूल े
आ�न ैभवाषवामवा बवाइबल पढ्न सकनभेए। ज्तवा्त्त ैरहिेवा इसवाईहरूलवाई ्शूेक्तर 
नजर रवानखरवाखन उनल ेउ्सवाह रिदि पत्हरू लखेिेवा भरए।”

लुथरन चच्त                        



किन भनेर मोहनले सोध्ो

44

 “िक्तप्ल ेभन्छन् कि चचथालवाई सिुवार गनने रिकक््वा लरुरबवाट सरुु भ्ो 
र त्यसपलछ अन्त्य भ्ो। ्ो िुरो सत्य होइन। ्शूे नआउँ�जले चचथामवा सिुवार 
भइरहनछे। परम�ेवरल े लरुरलवाई देखवाउनभुएिो िुरवाहरूलवाई अरूहरूलवाई 
देखवाउन े उनिो िवाम भर्ो। ्तर परम�ेवरल े त्यसबलेवा उनलवाई न ै सब ै रोि 
देखवाउनभुएिो भरएन। परम�ेवरल ेअलल अलल गरेर लसिवाउनहुुन्छ ्तवाकि हवामील े
पकन अललअलल गरेर लसक् सिौं। न्वँा िुरवाहरू परम�ेवरल े हवामीलवाई कबस्तवारै 
लसिवाउनहुुन्छ। मवारट्न लरुरल ेआ�न ैचचथा ववा समरिदवा् खिवा गरे जसलवाई लरुरन 
चचथा भकनन्छ।”
 “हो, हवाम्वा िेही लरुरन सवारीहरू छन्” मोहनल ेभन्ो।
 “हो क्तनीहरूल ेलरुरिवा नशषिवाहरूलवाई पछ्वाउँछन्” आमवाल ेरकपन्।
 “पलछ मवाकनसहरूल ेिे िे लसिे, आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यसिो बवारेमवा भोली हवामी िेही छलिल गननेछौं‚” आमवाल े जववाि 
कदइन्।
 “ल, अब मलवाई बलल रवाहवा भ्ो अरथोिकस भनिेो िे हो, रोमन 
क्वारोललि भनिेो िे हो र लरुरनहरू भनिेो िे हो र िहवँाबवाट आए,” मोहनल े
भन्ो।



 “आमवा, िे आज पकन  िोही सिुवारववादवी इसवाईिो  बवारेमवा िुरवा गनने हो 
कि?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, आज हवामील े चचवाथा गनुथापनने बहवादुरिो नवाउँ हो मसवटजरल्वाणििो 
म्वङ्गली। उनिो जन्म आजभ्दवा िररब पवँाचस् वषथा अभघ भएिो भर्ो। जब  
उनी १३ वषथािवा भरए ्तब उनलवाई मसवट्जरलवाणििो बनथा भ्न े ठवाउँमवा पठवाएिो 
भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “१३ वषथा! उनी ्त म भ्दवा अलल ठूलो रहछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “त्यस्तो सवानो उमरेमवा घरबवाट टवाढवा जवँादवा उनलवाई िस्तो भ्ो  
होलवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “नमज्वा न ैहोलवा। ्तर उनलवाई रिख्वा्त र सबलै ेआदर गरेिो सिूलमवा 
पठवाइएिो भर्ो। त्यहवँा उनल े रवाम्ो भवाषण गनथा र लखेि हुन लसिोस् भनरे 
पठवाइएिो भर्ो। उनी सङ्गवी्त र िकव्तवा पकन पढे। ्तर िेही सम्पलछ चचथािो 

अध्या्–९

उलररि 
क््व�ली
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अगवुवाहरूल ेउनलवाई इसवाई गमुबवामवा ्तवान्छन् कि भनन ेउनिो बवाबआुमवालवाई भचन्तवा 
लवागिेो भर्ो। त्यसल ेगदवाथा उनिवा बबुवाल े उनलवाई घरमवा कि्तवाथा बोलवाए। पलछ 
म्वङ्गलील ेमसवट्जरल्वाणििै बसेले भनन ेसहरमवा सिूल गए र त्यहवँा परम�ेवरल े
लसतिैंमवा षिमवा कदनहुुन्छ भनन ेिुरवा लसिे।
 “पलछ उनी पवासटर भए र आिूल े बवाइबल पढेिै अनसुवार उनल े
मवाकनसहरूलवाई लसिवाउन रवाल।े अनगु्ह भनिेो लसतिैंमवा पवाइन े हो भनरे उनल े
लसिवाए। मवाकनसहरूल े िमथािमथा गरेर मकुक्त पवाउन ु आव�्ि छैन भनरे पकन 
लसिवाए। उनल े ग्ीि र कहब् ू भवाषवा पकन लसकिरहिेवा भरए। सरवानी् भवाषवामवा  
उनल ेबवाइबल अनवुवाद गरेर मवाकनसहरूलवाई बवँाधर।े”
 “िक्तल ेउनलवाई सोििेवा भरए, िे ्तपवाईँ लरुरल ेिे गरररहिेवा भरए त्यही 
गददै हुनहुुन्छ? िे ्तपवाईँ लरुरिो चलेवा हुनहुुन्छ?”
 “लरुर िो हुनहुुन्छ सो मलै े भचनिेो छैन। ्तर ्कद उहवँाल े ्शूेिो 
बवारेमवा लसिवाइरहनभुएिो छ भन े ्तब मलै े ज े गरररहिेो छु उहवँाल े पकन त्यही  
गरररहनभुएिो छ' उनल ेजववाि कदनर।े”
 “मसवट्जल्वाथाणििो इम्सिेलन भनन े ठवाउँमवा ्शूेिी आमवा मरर्मिो 
सवाललि भर्ो। त्यहवँा िरैे अचममिवा िवामहरू हुन्छन् भनरे मवाकनसहरूल ेकव�ववास 
गदथार।े मवाकनसहरू ्रुोपिवा िरैे देशहरूबवाट त्यहवँा आउँर।े आ�नवा े कनमम्त िेही 
कवशषे आ�च्था िवाम होस् भनन ेक्तनीहरू चवाहनर।े ्तब त्यही सहरमवा म्वङ्गलीलवाई 
पवासटरी् सवेवा गनथा खटवाइ्ो। उनी त्यही शवाललििो नलजि उभरे ्ो रिचवार गरेकि 
्शूे ख्ीषटबवाट बवाहिे िसलै ेिसलैवाई षिमवा कदइ्दैन। त्यो शवाललििहवँा आउन 
िरैे टवाढवाबवाट आउनपुनने बिेवार भएिो महससु गरेर िक्तप् मवाकनसहरू उनीदेनख 
ररसवाए। अरू मवाकनसहरू उनिो वचन सनुरे रमवाएिवा भरए। त्यसिो अरथा त्यस 
पकवत् मवाकनन े ्शूेिी िन्वा आमवा मरर्म शवाललििहवँा रोरै मवाकनसहरूमवात्  
आउन रवालिेवा भरए। त्यहवँा त्यस शवाललििो नवाउँमवा व्वापवार गननेहरूिो घवाटवा 
हुन रवालिेो भर्ो। म्वङ्�लीिो पकन आ�नवा ेआमदवानी िम हुन गएिो भर्ो,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “बवाइबलबवाट सत्य वचन सनुवाउन पवाएिोमवा उनी खशुी भएिवा भरए  
होलवा, होइनन् र आमवा?” बीचमैवा मोहनल ेसोध्ो।
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 “भरए होलवा। पलछ 
उनी मसवट्जरल्वाणििो ठूलो 
सहर जरुरििो ठूलो रोमन 
क्वारोलललि चचथामवा रिचवारि 
भए। त्यस खवालिो चचथालवाई 
िभरिट् ल भकनन्छ। त्यसबलेवा 
उनल े एउटवा कवशषे िुरो रवाहवा 
पवाए। त्यस चचथािवा अगवुवाहरूल े
त्यस चचथाबवाट िरैे पसैवाहरू बटुलन े
अपषेिवा गरेिवा भरए। िक्तप् 
कबरवामीहरू त्यस चचथामवा आउँर ेर 
कनिो हुन त्यस चचथालवाई पसैवा कदनर।े पवापीहरूल ेिरैे पसैवा कदएर आ�नवा पवापहरू 
िटवाउन खो्र।े चचथालवाई आिूहरूल ेिक्त मन परवाउँछ भनरे देखवाउन मवाकनसहरूल े
पसैवा कदन ेहोिबवाजी गदथार।े
 “चचथािवा िक्तप् अगवुवाहरूल े िनी र गन्मवान् मवाकनसहरूलवाई मवात् 
रिभभुोज कदन ेगरेिो म्वङ्गलील ेरवाहवा पवाए। क्तनीहरूल ेगररबहरूलवाई रिभभुोज कदन 
चवाह्दैनर।े पवासटरहरूल ेपरम�ेवरिो वचन रिचवार गनुथािो सट्वा समवाजिो गन्मवान् 
मवाकनसहरूलवाई रिभभुोज कदएर पसैवा िमवाइरहिेो उन ेदेख।े त्यस्तो खवालिो िवाम 
देखरे म्वङ्गलीलवाई िस्तो भ्ो होलवा?” आमवाल ेसोभिन्।
 “उनल े परम�ेवरिो वचनबवाट ििवा रिवचनहरू कदए होलवान्," मोहनल े
जववाि कद्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। म्वङ्गलील े भन े 'म ्शूेिो जीवन र मतिीिो 
ससुमवाचवारमवात् रिचवार गछुथा।” उनल े त्यस ै गरे। उनीदेनख चचथािवा िरैे अगवुवाहरू 
ररसवाए। त्यस सम् सवामसन भनन ेएि जनवा मवाकनस भरए जसल ेत्यस ठवाउँमवा 
पवापबवाट षिमवा पवाउन े रिमवाण पत्हरू बचेदर।े जब म्वङ्गलील े गरेिो रिचवार 
मवाकनसहरूल ेसनु े्तब क्तनीहरूल ेउनीसँग रिमवाणपत् कि्न पकन छोिे। त्यसल ेगदवाथा 
उनी त्यहवँाबवाट जवानपु�्वा।े”
 “अकन सन १५१९ मवा ्रुोपमवा ठूलो महवामवारी चल्ो। त्यसलवाई 

परमेशवरको वचनको पक्षमा  
उलभँ्ै ज्वङ्गलदी 
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अत्यन्त ै भ्वाभव मृत्य ु भनरे िहलवाइन्थो। िरैे मवाकनसहरू त्यस महवामवारीबवाट 
मरे। म्वङ्गलीिो मृत्य ु भ्ो भ्न े हललवा भ्ो। ्तर त्यो सत्य भरएन। उनीबवाट 
परम�ेवरल ेअझ ैिवाम ललनपुरेिो भर्ो। उनी कबरवामी ्त भए ्तर उनी कनिो भएर 
िेरर रिचवाररिसवारमवा लवाग।े मवाकनसहरू िक्त खरवाब छन् र पसैवा क्तरे क्तनीहरूिो  
पवाप षिमवा हुनछे भनरे लसिवाउनिुो सट्वा उनल े ्शूेिो रिमेिो बवारेमवा लसिवाए।  
उनिवा रिवचनहरू सनुरे मवाकनसहरू खशुी भएिवा भरए। उनल े बवाइबलबवाट  
अचममिवा िरवाहरू सनुवाए सवार ै ्शूे र उहवँािवा नशषिवादवीषिवाहरूिो बवारेमवा  
पकन लसिवाए।
 “त्यसल ेगदवाथा चचथािवा अगवुवाहरू उनीदेनख झन झन ररसवाउन रवाल।े बदेन 
भन्न ेसहरमवा उनीमवाभर मदुवा चलवाइ्ो। त्यसपलछ उनलवाई चचथाबवाटै कनिवाललकद्ो। 
आिू चचथाबवाट कनसिनपुदवाथा उनलवाई दु:ख लवागिेो भर्ो। ्तर उनल े ्शूेिो 
बवारेमवा रिचवार गनथा छोिेनन्। मवारट्न लरुर भभुमग्त भएर बपेतिवा भएिोल ेउनलवाई 
कव�ववास गननेहरू िक्तप् मवाकनसहरू कनरवाशवा भएिवा भरए। जब म्वङ्गलील ेरिचवार 
गरे ्तब क्तनीहरूलवाई हौशलवा भएिो भर्ो। मवारट्न लरुर बवाटथाबगथािो दरववारमवा 
सरुलषि्तसवार लकुिरहिेो भए्तवापकन िक्तप् उनिवा सवारीहरूलवाई सो रवाहवा भरएन। 
उनी �्वालखवानवामवा मरे भनरे क्तनीहरूल ेठवानिेवा भरए," आमवाल ेभकनन्।
 “परम�ेवरल ेमवारट्न लरुरलवाई रषिवा गरररहनभुएिो भर्ो भनरे क्तनीहरूल े
रवाहवा पवाउनपुथ्थो। ्कद िसिैो िवाम बवँाकि न ैछ भन ेपरम�ेवरल ेिसलैवाई त्यस ै
मनथा कदनहुुन्न हुन्छ ्त? बवाइककलि र म्वङ्गलीलवाई परम�ेवरल ेरषिवा गनुथाभ्ो उहवँाल े
मवारट्न लरुरलवाई पकन रषिवा गनथा सकनहुुन्थो,” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यो सत्य हो, हवाम्ो भकवष् िो कनमम्त ्ो िुरवा समझन ुिरैे असल हो,” 
आमवाल ेभकनन्। 
 ( म्वङ्गली ४७ वषथािो उमरेम ैसन् १५३ मसवट्जरल्वाणिमवा रिोटेसटे्ट र 
रोमन क्वारोललििो बीचमवा भएिो ्दु्धमवा मवाररएिवा भरए। उनी त्यस ्दु्धमवा 
पवासटर भएर गएिवा भरए)।



 “लरुर िहवँा भरए र उनल े िे गरररहिेवा भरए सो रवाहवा नपवाउँदवा उनिो 
सवारीहरूलवाई िरैे भचन्तवा गरे होलवान्, होइन होलवा?” मोहनल ेआ�नवा ेिुरवा रवाख्ो।
 “हो, क्तमील ेरठिै भन्ौं। मवारट्न लरुरिवा सवारीहरू उनिो बवारेमवा िरैे िरैे 
भचन्तवा गरेिवा भरए। िक्तल े्त उनलवाई मवारे भनन ेहललवा पकन सनुिेवा भरए। लरुरिवा 
सवारीहरू कनरवाश भएिोमवा रोमन क्वारोललि चचथािवा अगवुवाहरू सरुुसरुुमवा खशुी 
भरए। ्तर पलछ क्तनीहरू ्तलस्न पकन रवाल ेकिनकि लरुरिवा सवारीहरू क्तनीहरूदेनख 
झन झन ररसवाउन रवाल।े आनखरमवा लरुर भभुमग्तमवा सरुलषि्त न ैछ भनरे उनिवा 
सवारीहरूल ेरवाहवा पवाए। अकन सब ैररस शवान्त भ्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “लरुर लजउँदै र सरुलषि्त छ भनरे उनिवा सवारीहरूल े रवाहवा पवाएपलछ 
क्तनीहरू िक्तिो खशुी भए होलवान्!” मोहनल ेव्क्त ग्थो।
 “हो, क्तनीहरू खशुी भए। क्तनीहरूल े उनिवा लखेहरू पकहलवािो भ्दवा  
झन झन चवासो ललएर पढ्न रवाल।े लरुरलवाई जक्तपकन िषट भए्तवापकन स्ैतवानल े
उनलवाई दववाउन सिेन। अब आएर लरुरिै िेही सवारीहरूमवािथा ्त उनलवाई िोखवा 
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कदएर स्ैतवानल ेउनलवाई र उनिवा लखेहरूलवाई नवाश गनथा खोजिेो भर्ो। लरुरिै  
लखे ललएर उनिवा सवारीहरू एि आपसमवा बवादकवववाद गनथा रवाल।े एि जनवा  
मवाकनसल े ्त मसँग सवगथादु्त गवाकब्एलल े बोलनभुएिो भर्ो' भनरे हललवा पकन 
किजवा्ो। लरुरिवा अनु् वा्ीहरू ववा सिुवारववादवी इसवाईहरू अरवाथा््त रिोटेसटे्टहरू 
झन झन अलमलमवा पनथा रवालिेोल ेचचथािवा अगवुवाहरू खशुी हुन रवालिेवा भरए।
 “लरुर बवाटथाबगथािो दरववार छोिे र बवाइबलिो बवारेमवा आ�नवा सवारीहरूलवाई 
लसिवाउँदै सपष्ट व्वाख्वा गनथा रवाल।े '्तपवाईँहरूलवाई आ्मवाल े िो�्वाएिो भनरे 
दवावीगनुथाहुन्छ, ्तर िुन आ्मवाल?े उनल ेसोि।े ्सल ेमवाकनसहरूलवाई सोचन ववाध् 
्तलु्वा्ो। िे पकवत् आ्मवाल ेहोलवा?” आमवाल ेभकनन्।
 “होइन होलवा, पकवत् आ्मवाल े मवाकनसहरूलवाई झनुठवा इसवाई गरुुहरू 
बनवाउँदैन होलवा न ्त एि आपसमवा ववादकवववाद गनथा कदन्छ होलवा?” मोहनल ेआ�नवा े
िुरवा रवाख्ो।
 मवाहेनसँग सहम्त जनवाउँदै आमवाल े भकनन्, “क्तमील े रठिै भन्ौ। जब 
कवटनबगथािो चचथामवा लरुरल े रिवचन कदए ्तब त्यो चचथा मवाकनसहरूल े भररभरवाउ 
भएिो भर्ो। लरुरल ेक िहसवािो कबरोिमवा बोल।े उनिवा िक्तप् अनु् वा्वा्ीहरूल े
चचथािवा अरू सदस् र रोमन क्वारोललि चचथारिक्त ररस देखवाएिवा भरए र कपटवाकपट 
पकन गरररहिेवा भरए। ्सो गनुथा गल्ती हो भनरे लरुरल ेआह्वान गरे। इसवाईहरू एि 
आपसमवा झगिवा गनुथाहुदैँन भनरे उनल ेलसिवाए।”
 “लरुरल ेरठिै भन,े” मोहनल ेरट�पणी गछथा।
 “लरुरल े् ो पकन लसिवाए, परम�ेवरिो एिल वचनल ेिरैे िवाम गनथा सकछ। 
्तपवाईँहरू र म भमलरे संसवारमवा एि भएर बलल्ो बनन खोज्ेतवापकन परम�ेवरिो 
वचन भ्दवा त्यो बलल्ो हुदैँन। मवारट्न लरुरल ेअरू समस्वाहरू पकन सलुझवाउन ु
परेिो भर्ो। उनिवा िक्तप् अनु् वा्ीहरूल ेचचथालवाई कन्मपूवथाि संचवालन गनुथापछथा 
भनन ेिुरवामवा पकन ववादकवववाद गरेिवा भरए। चचथािवा सदस्हरूलवाई पकवत् आ्मवािै 
अगवुवाइमवा जनुबलेवा जसरी भएपकन बोलन कदनपुछथा र जसरी मनलवा�्ो त्यसरी न ै
परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा कदनपुछथा भनरे िक्तल ेकवववाद गरररहिेवा भरए,” आमवाल े
भकनन्।
 “त्यसो गररए िक्तिो हलली खलली हुन्छ होलवा होइन ्त? िेरर  
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परम�ेवरिो आदर पकन हुदैँन 
होलवा,” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, मवारट्न लरुरल े पकन 
त्यही सोचिेवा भरए। उनल े
चचथामवा कन्मबद्धरूपमवा चलनपुछथा 
भनरे लसिवाए। िक्तप्ल े ्त 
बवाइबललवाई ्ो भनरे जलवाउन 
पकन रवालिेवा भरए व्वसरवािवा 
अषिरहरूल े मवाछथान् ्तर आ्मवाल े

जीवन कदन्छ, आमवाल ेभकनन्।
 “्तर बवाइबलकबनवा िे सत्य हो भनरे क्तनीहरूल ेिसरी रवाहवा पवाउँर ेहोलवा? 
िे रठि िे बरेठि िसरी रवाहवा पवाउन?े बवाइबल जलवाउन ुरवाम्ो भरएन,” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो, लरुरल े पकन त्यही सोचिेवा भरए। बवाइबलकबनवा क्तनीहरू 
आम्मिरूपमवा सरुलषि्त हुदैँन भनरे उनल े लसिवाए। बवाइबलल े न ै िे सत्य  
हो िे असत्य हो भनरे लसिवाउँछ भनरे आ�नवा अनु् वा्ीहरूलवाई भन।े सवार ैउनल े
हवामी िमथाशवास्त बवाइबलिै म्ुतवाकवि लजउनपुछथा' भनरे पकन लसिवाए।”
 “मवारट्न लरुरिवा िक्तप् अनु् वा्ीहरू क िहसवा्मि हुन रवालिेवा भरए। 
क्तनीहरू चचथािवा अगवुवाहरूिो कबरुद्धमवा लिेिवा भरए र िक्तप् अगवुवाहरूलवाई 
मवारेिवा पकन भरए। ्तर िेवल पकवत् आ्मवा ववा बवाइबलिो ्तरववारमवात् क्तनीहरूिो 
अस्त हुनपुछथा भनरे लरुरल े लजकिर गरे। ससुमवाचवारिो कनमम्त िसिैो रग्त 
बगवाउनभु्दवा बरू त्यसिो कनमम्त हवामी आिै मनथा ्त्वार हुनपुछथा भनरे उनल े 
रिचवार गरे। क िहसवािो कबरुद्धमवा मवारट्न लरुरल े िरैे रि्वास गरे्तवापकन एि  
आपसमवा बवाझवाबवाझ र मवारकपटिो बसरक्त ल्वाउन े लरुर न ै हुन् भनरे चचथािवा 
अगवुवाहरूल ेउनमवाभर दोष रपुवानथा रवाल।े”
 “्ती सब ैभइरह्ेतवापकन परम�ेवरल ेन ैअझ ैउनलवाई समहवालीरहनभुएिो 
भर्ो। लरुरल े न्वँा िरवारलवाई जमथान भवाषवामवा अनवुवाद गरे। ्ो जमथान भवाषवा 
बोलनहेरूिो कनमम्त ठूलो उपहवार भएिो भर्ो। अब मवाकनसहरू आिूहरूल े
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न ै ्शूेिवा वचन पढ्न सकन े भए र क्तनीहरूिवा चचथािवा अगवुवाहरूसँग क्तनीहरू 
छलिल गनथा सकन ेभएिवा भरए। अब आएर सवथासवािवारण र िेटवािेटीहरूल ेपकन 
बवाइबल पढ्न रवाल ेर चचथािवा पवादरी ववा िवादरहरू र चचथािवा अरू अगवुवाहरूभ्दवा 
क्तनीहरू बवाइबल जवानन ेभए। पलछ लरुरल ेपरुवानो िरवार पकन अनवुवाद गनथा रवाल,े" 
आमवाल ेभकनन्।
 “िे क िहसवा ववा मवारकपट सिैं खरवाब हो ्त आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “इसवाईहरू एि आपसमवा झगिवा गनुथाहुनन र हवानी गनुथाहुनन। अरूहरूसँग 
पकन झगिवा गनुथाहु्न ्त क्तनीहरूलवाई हवानी प�ु्वाउनहुुन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “इसवाई लसपवाहींल ेपकवत् आ्मवािो ्तरववार र कव�ववासिो ढवालमवात् रि्ोग 
गनुथापछथा होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, क्तमील े रठिै भन्ौ। इसवाईिो अस्त भनिैे बवाइबलिो ज्वान र 
्शूेमवाभरिो आसरवा होइन हुनपुछथा,” आमवाल ेम�जरु गररन्।
 “त्यस खवालिो लसपवाहीं म हुन चवाहनु्छ,” मोहनल ेभन्ो।



 “आमवा, िे हवामील ेअझ ैपकन लरुरिो बवारेमवा िुरवािवानी गनने हो?” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्, “सन १५२९ मवा जमथानिवा बवादशवाह चवालस 
पवँाचौ जसलवाई ्रुोपिो पकवत् रोमन क्वारोललि बवादशवाह पकन भकनन्छ, 
उनल े चचथािवा एि अगवुवाहरूिो समहुसकह्त बोलवाएर कवभभनन गन्मवान् र 
समवाजिवा जवानन े मवाकनसहरूलवाई बोलवाएर सभवा गरे। चचथािो अगवुवाहरूिो 
समूहलवाई िवा्ट अभ सपवाइरस् भकनन्थो। त्यहवँा लरुरलवाई आउन अनमुक्त 
भरएन। त्यसिवारण उनल े उनिवा िेही सवारीहरूलवाई उनिवा रिक्तकनभिहरू 
बनवाएर त्यहवँा पठवाए। त्यसबलेवा सब ैजनवा रोमन क्वारोललि चचथािो रिभतुवलवाई 
सवीिवार गननेपछथा र त्यसिो कन्न्तणमवा हुनपैछथा भनरे चचथािवा अगवुवाहरूल े
कनणथ्ा  गरे। अब िोही पकन न्वँा मवाकनसहरू लरुरन हुन पवाउँदैन। जो लरुरिवा 
नशषिवालवाई पकहलवा सवीिवार गरेिवा भरए क्तनीहरू त्यसमैवा रकहरहन सकछन्, ्तर 
क्तनीहरूल े रिचवाररिसवार ववा लसिवाउन े ववा अरू िसलैवाई क्तनीहरूिवा कव�ववासिो  

अध्या्–११

परमे�वर  
बचन माकथ 
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बवारेमवा सनुवाउन पवाउँदैन भनरे ्ती अगवुवाहरूल ेआदेश कदए।”
 “िवा्ट अभ सपवाइरसिवा मवाकनसहरूल े ्स बवारे सोच।े ्कद सब ै जनवा 
एउटै चचथामवा भए त्यहवँा लिवाईँ हुन ेभरएन। लरुरनहरूल ेपकन क्तनीहरूल ेलसिेिवा 
र कव�ववास गरेिवा नशषिवालवाई िैलवाएन भन े शवा�न्त न ै हुनछे। त्यहवँा िोही पकन 
मवाकर्दैनथ्ो। ्तर लरुरनहरूल ेआ�नवा ेकवविेलवाई भमचरे त्यस आदेशिो पवालनवा 
गनथा सक् ेहोलवा? आिूहरूल ेबझुिेो अनसुवार बवाइबललवाई कव�ववास गनने नकदन े
आदेश िे रठि भर्ो ्त? आ�नवा े कवविेलवाई रि्ोग गरेर आ�नवा े लवाभग जनु  
रठि नशषिवा ववा आसरवा हो त्यसलवाई भमचन कदन ु िे रठि भर्ो ्त? त्यसबलेवा  
त्यस आदेशलवाई पवालन गनने कि नगनने भनन ेिुरवामवा म्तदवान गनने कनणथ्ा  गरर्ो।  
त्यसमवा आकदल े हुन्छ भनरे म्तदवान ग�्वा े भन े आकदल े हुनन भनरे म्तदवान  
ग�्वा।े जमथानिवा रवाजिुमवारहरू पकन त्यसबलेवा त्यस सभवामवा सररि भरए।  
 क्तनीहरूल े पकन म्तदवानमवा भवाग ललए। अकहलसेमम जमथानिवा रवाजिुमवारहरूल े
िेमवा कव�ववास गनने त्यसमवा आिैल े कनणथ्ा  गनने सव्तन्त भर्ो। अब ्ती 
सब ै रवाजिुमवारहरू रोमन क्वारोललि चचथालवाई न ै मवाननपनने र त्यसिो 
अन्तगथा्त रहनपुनने भनन े चचथािवा अगवुवाहरूल े चवाहनवा गरे। ्ो कनणथ्ा  
सवाहृरै गवारवा े भर्ो। एि जनवा मवाकनसल े भन्ो,’ ्स खवालिो कनणथ्ा ल े 
हवामी परम�ेवरिो वचनलवाई मवानन ेकि लजउँदै जलन ेकनणथ्ा  गनुथापनने भ्ो,
 अिथोल े भन्ो, “परम�ेवरलवाई सममवान गनने र शवा�न्त हुन े भन े हवामी 
बवादशवाहल ेगनुथाभएिवा सब ैहुिुमहरूिो पवालनवा गछछौँ।”
 “्तर चचथािो आदेशलवाई जबरजस्ती पवालन गरेर परम�ेवरिो सममवान 
िसरी हुन्छ र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। चचथािवा िक्तप् अगवुवाहरू त्यस कनणथ्ा रिक्त 
खशुी भरए ्तर लरुरनहरूल े चचथालवाई भ्दवा परम�ेवरलवाई र उहवँािो 
वचनलवाई मवानन े कनणथ्ा  गरेिोल े ्ती चचथािवा अगवुवाहरू स्तिथा  भएिवा भरए र  
ररसवाएिवा पकन भरए।”
 “लरुरिो सवारी र रिख्वा्त िमथाशवास्ती मलेवानिरन लरुरिवा अनु् वा्ी भरए। 
उनी त्यस िवा्ट अभ सपवाइसथामवा भरए। चचथािवा अगवुवाहरूिो कनणथ्ा  रवाहवा पवाएपलछ 
उनी लछटोलछटो नदवीिो बवाटो भएर घर िकि््दै भरए। बवाटोमवा एि जनवा िकहल् ै
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पकन नदेखिेो ्तर अंध्वारो अनहुवार भएिो बढुो मवाकनसलवाई उनल ेभटेे। उनल ेभन 
एि लछन पलछ चचथािवा अगवुवाहरूल ेलसपवाहींहरू पठवाएर लरुरिवा अग्ज अनु् वा्ी 
ग्वाकन्सलवाई पक्न आउनछेन्’ मलेवानिरन लछटो लछटो गएर ग्वाकन्सलवाई 
घरबवाट भगवाएर नदवी पवारी पठवाए।  मलेवानिरन आ�नवा ेसहरमवा आए। लसपवाहींहरू 
आएर ग्वाकन्सिो घरमवा उनलवाई खोजी गरेिवा र उनलवाई नभटे्वाएपलछ घरिवा  
सब ैसवामवानहरू क्तक्तर कब्तर पवारेिो उनल ेभटे्वाए। परम�ेवरिो हवा्तमवा सब ैरोि 
छ भनरे त्यसल े रिमवालण्त गरेर देखवाएिो भर्ो।”
 “परम�ेवर असल हुनहुुन्छ,” मोहनल े
भन्ो।
 “अिथो वषथा अिथो सभवा 
बोलवाइ्ो। ्ो अगसवगथा 
भनन े ठवाउँमवा भ ए ि ो 
भ र ् ो । ् स म वा 
पकन लरुरलवाई आ उ न 
कदएिो भरएन। ्तपैकन त्यस सहरिो 
आिवा भवागसमम आ�नवा सवारीहरूसँग लरुर गए। 
बवाटोमवा िरैे मवाकनसहरूल े उनल े रचिेवा "अ मवाइटी िोटट् नेस इज 
आवर गि” गी्त गवाएर उनलवाई सववाग्त गरेिवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यही गी्त हवामीलवाई रवाहवा छ, होइन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े जववाि कदइन्, “हो, मवाकनसहरू बवाटोभरर त्यो गी्त गवाए। 
क्तनीहरू लरुरसँग ैत्यो गी्त गवाए र मवाकनसहरूमवा उ्सवाह भएिो भर्ो। ्तर चचथािवा  
अगवुवाहरू खशुी भरएन। एि जनवाल े ्ो सवीिवार गरे,” ्ती सब ै लरुरनहरूल े 
ज ेभन ेत्यो सत्य हो। हवामील ेअसवीिवार गनथा सकदैनौं।
 “अरूल ेसोि,े ‘िे लरुर र उनिवा सवारीहरूल ेलसिवाएिवा नशषिवाहरू गल्त 
छ कि भनरे ्तपवाईँहरूसँग िेही रिमवाण छ ्त?”
 “एि जनवा चचथािो कवद्धवान र िमथागरुुल ेजववाि कदए, “रिरेर्तिवा लखेहरू 
र बवाइबलिवा अगमवक्तवाहरूिवा लखेहरूबवाट लरुर गल्त छ भनरे रिमवाण गनथा 
सकि्दैन‚ ्तर चचथािवा पररषद र अग्ज अगवुवाहरूिवा लखेहरूर्वारवा गल्त छ भनरे 
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लजकिर गरेिो रिमवाण कदन सकिन्छ।”
 “्तब ्तपवाईँिो भनवाई अनसुवार लरुरनहरू बवाइबल अनसुवार चलछन् ्तर 
हवामीचवाहीं होइन, हनै ्त,” त्यस मवाकनसल ेसोि।े
 “्स िरठन वषथाहरूमवा परम�ेवरल े आ�नवा कव�ववासीहरूलवाई अझ ै
पकन सरुषिवा क िददै हुनहुुन्थो। लरुरल ेिरैे सम् रिवारथानवामवा कब्तवाए। ससुमवाचवारिो 
सत्य्तवालवाई स्ैतवानल ेनवाश गनथा खोजिेो छ भनरे उनलवाई रवाहवा भर्ो। अगसबगथािो 
सभवा भइरहिेो बलेवामवा लरुरल े िमसिेम कदनिो ्तीन घ्टवा रिवारथानवामवा सम् 
कब्तवाए। उनल े भन,े “रिवारथानवार्वारवा हवामी िरैे गनथा सकछौं जनु हवाम्वा शत्हुरूल े 
जक्तसिैु िरैे िु्तसी लगवाए्तवापकन क्तनीहरूल ेिेही गनथा सकदैन।”
 “एि सम् लरुरिवा सवारी मलेवानिरन कनरवाश भएिवा भरए। त्यसबलेवा 
लरुरल े उनलवाई एउटवा भचठ्ठवी लखे।े त्यसमवा लनेखएिो भर्ो परम�ेवर लजकव्त 
हुनहुुन्छ। उहवँाल े न ै शवासन गनुथाहुन्छ। हवामील े िरवाउनपुनने िे िुरवा छ र?” 
्कद परम�ेवरमवाभर कव�ववास गरेिो छ भन े अरूल े िे गछथा त्यसिो बवारेमवा  
स्ुतवाथा ललनपुददैन भनरे लरुरलवाई रवाहवा भर्ो।”
 “्कद लरुरल ेजस्त ैरिवारथानवा ग�्वा ेर कव�ववास ग�्वा ेभन ेहवामी पकन िेही 
िुरवामवा िरवाउनपुददैन, पछथा र आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
“क्तमील ेएिदम रठि भन्ौ,” आमवाल ेसहम्त जनवाउँलछन्।



 “सवारवा ्रुोप महवादेशमवा परम�ेवरिो वचन रिचवार गनने लजममवेवारी मवारट्न 
लरुरलवाई परम�ेवरल ेसमुपनभुएिो भरएन,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो ्त रवाम्ो िुरो हो किनकि ्रुोप ्त ठूलो छ,” मोहनल ेभन्ो।
आमवाल ेमसुिुरवाउँदै भकनन्, “हो, त्यो महवादेश ठूलो छ। कवभभनन देशहरूमवा कबभभनन 
मवाकनसहरूलवाई परम�ेवरल ेरि्ोग गनुथाभएिो भर्ो। लरुरल ेबवाइबलबवाट रिचवार 
गनथा रवालिेो अभघ न ैफ्वा्समवा एि जनवा ललिेभ्र भनन ेमवाकनसलवाई सत्यलवाई रिचवार 
गनथा चनुनभुएिो भर्ो।”
 “ललिेभ्र भनन ेमवाकनस िो हो आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
आमवाल ेजववाि कदइन्, “ललिेभ्र फ्वा्सिो रवाजिवानी पवाररसिो कव�वकवद्वाल्िवा 
रिोिेसर भरए। उनी अत्यन्त ैबिवादवारी रोमन क्वारोललि भरए। उनी िरैे बलुद्धमवानी 
कवर्वान मवाकनस भरए। उनल ेपढवाईमवा िवाकटरी गरेिवा भरए। उनल ेरोमन क्वारोललि 
चचथािवा सन्तहरू अरवाथा््त रिख्वा्त इसवाई र शहीदहरूिो बवारेमवा अध््न गनथा िरैे 
सम् कब्तवाएिवा भरए। सन्तहरूिो बवारेमवा अझ अध््न गनथा बवाइबलिै हमस्तललपी 

अध्या्–१२
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अरवाथा््त पवाणिुललपीहरू अध््न गरेर खोजनीक्त गनथा कनणथ्ा  गरे।”
 “बवाइबलमवा क्वारोललि सन्तहरूिो बवारेमवा िेही लनेखएिो छैन, छन् ्त? 
िे रिवा्जसो क्तनीहरू बवाइबलिो सम्पलछ आएिवा होइनन् र?” मोहनल ेआ�नवा 
लजज्वासवा रवाख्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “ललिेभ्रल े बवाइबलमवा आ�नवा े
चचथािवा सन्तहरूिो बवारेमवा त्यस्तो िेही पकन खवास पवाएनन्। ्तर लसि ैबवाइबल पढ्दवा 
िरैे िुरवाहरू उनल ेलसिे जसल ेगदवाथा उनलवाई िरैे रिभवाव पवारेिो भर्ो। त्यही पढ्न े
क्ममवा उनल े्ो कन�िषथा कनिवाल ेकि मवाकनसिो िुन ैिमथािमथा ववा चचथािवा कबभिहरू 
पवालन गरेर ववा िमथागरुुहरू पलछ लवागरे मकुक्त  पवाइन ेहोइन ्तर शदु्ध परम�ेवरमवाभर 
कव�ववास  गदवाथामवात् मकु� पवाइन्छ। ललिेभ्रल ेआिूल ेपवाएिो सत्यलवाई उनिवा िरैे 
कवद्वारसीहरूलवाई सनुवाए र िरैेल ेउनिो िुरवालवाई पत्यवाए।”
 “कवलल्म िवारेल भनन े िवा. ललिेभ्रिवा कवद्वारसीहरूमवा एि भरए। रोमन 
क्वारोललि चचथाल े मवान््तवा कदएिवा सन्तहरूिो बवारेमवा उनलवाई पकन िरैे चवासो 
भएिो भर्ो। उनी न्वँा िरवारिो ्शूेलवाई कव�ववास गनुथाभ्दवा अभघिो सवावल जस्त ै
भरए। उनी चचथारिक्त अत्यन्त ैबिवादवारी भरए र चचथािो नशषिवा अनसुवार िसलै ेलसिवाए 
त्यसलवाई नरवाम्ो ठवानन ेर उसिो कबरुद्धमवा भौक्ति िवाववाथाही गनने खवालिवा ररसवाहवा 
रिवृभति भएिो मवाकनस भरए। ्तर जब ललिेभ्रल े लसिवाएिवा सत्यहरूिो बवारेमवा 
कवलल्म िवारेलल े लसिे ्तब ्ती सत्य हुन् भनरे उनल े पकन सवीिवारे। जब िवा. 
ललिेभ्रल ेपरेरसिो कव�वकवद्वाल्मवा सत्यिो बवारेमवा लसिवाइरहिेवा भरए ्तब त्यो 
सत्य फ्वा्सिो सवथासवािवारण मवाकनसहरूलवाई लसिवाउन ेकवलल्म िवारेलल ेआ�नवा े
लजममवेवारी ठवान।े”
 “्ो िस्तो रवाम्ो िुरो। परम�ेवरल े्ती दुवलैवाई कवशषे समूहिवा मवाकनसहरू 
कदनभुएिो होलवा जसलवाई सत्य लसिवाउनपुथ्थो। एि जनवालवाई सब ै िवाम गनथा 
सकदैनथ्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ्स मवाभमलवामवा परम�ेवर रवाम्ो हुनहुुन्छ,” आमवाल े जववाि 
कदइन्। त्यस ै सम् अिथो रोमन क्वारोललि चचथािो अगवुवा भम्ोिो कबशपल े
पकन बवाइबलबवाट सत्यहरू पतिवा लगवाएिवा भरए। उनल ेअरु िमथागरुु ववा चचथािवा 
िवादरहरूलवाई ्ती सत्यहरू सनुवाए। अकन लछटै ्ती िवादरहरूल ेफ्वा्सिवा गवाउँहरूमवा 
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भएिवा किसवानीहरूलवाई ्ती सत्यहरूलवाई िैलवाउन रवाल।े
 “्तर बवाइबलल े लसिवाएिो सत्यिो बवारेमवा उ्सिु भएर सनुन 
किसवानीहरूमवात् होइन रवाजिुमवारी मवागथारेटल े पकन खशुीसवार ग्हण गररन्। उनी 
फ्वा्सिो रवाजवािी बकहनी भरइन्। उनल ेभम्ोिो कबशपिो नशषिवालवाई रिचवाररिसवार 
गनथा सह्ोग गररन्। फ्वा्सिवा रवाजवा फ्वाम्सस रिरमपकन िेही सम् बवाइबलिो 
नशषिवारिक्त आिकष््त भएिवा भरए। ्तर उनिवा िरैे सललवाहिवारहरू भरए। क्तनीहरूल े
उनलवाई सरसललवाह कदनर।े त्यसल ेगदवाथा बवाइबलिो न्वँा िुरवा मवानन कि नमवानन 
भनन िुरवामवा अन्ौलमवा परेिवा भरए।”
 “ज ेभए्तवापकन उनी ्त रवाजवा भरए। किन सत्यलवाई सवीिवानथा उनलवाई गवा�वा े
भएिो होलवा?” मोहनल ेअचमम मवानरे सोध्ो।
 “किनभन े रवाजवािवा िरैे मवाकनसहरू भरए। क्तनीहरूल े िे गनने नगनने 
भन्न े िुरवामवा दववाव कदनर।े त्यसबलेवा रोमन क्वारोललि चचथा ्रुोपमवा अत्यन्त ै
शकक्तशवाली भर्ो भनन िुरवामवा क्तमील ेसमझनपुछथा,” आमवाल ेबझुवाउँलछन्।
 “चचथािो नशषिवालवाई सिुवानथा परम�ेवरल े अिथो मवाकनसलवाई चनुनभुएिो 
भर्ो। उनिो नवाउँ लइुज ि बरककवन भर्ो। उनी िनवाध् र रिक्तकष्ठ्त पररववारमवा 
जन्मिेवा भरए। उनी फे्न्च नवाइट भरए। त्यसिो अरथा रवाजवाल ेउनलवाई बहवादुर सकैनि 
भनरे सममवान गरेिवा भरए। ्तर उनी सिुवारववादवी अरवाथा््त रिोटेसटे्ट ररिोमनेशनिो 
सरुो रिचवारि हुन रवाल।े फ्वा्सिवा िक्तप् मवाकनसहरूल ेउनी फ्वा्सिवा लरुर भनरे 
समबोिन गरने। ्तर रोमन क्वारोललि चचथािवा िमथागरुुहरूल ेउनलवाई लरुरभ्दवा िरैे 
नरवाम्ो मवाकनस भरए भनरे भनन रवाल।े”
 “लरुरिो नवाउँ त्यसरी ललएिो उनलवाई मन परेिो भरएन होलवा,” मोहनल े
भन्ो।
 “्तीन पटि चचथािवा अगवुवाहरूल ेउनलवाई पके्र �्वालखवानवामवा हवाल।े ्तर 
्तीन ैपलट फ्वा्सिवा रवाजवाल ेउनलवाई छुटवाए।”
 “लइुज ि बके ्कवनिो सवारी इरवासमस फ्वा्सिो रिख्वा्त कवर्वान भरए। ्तर 
सत्यलवाई चु् न र सत्यिो कनमम्त दु:ख पवाउन उनी त्यक्त सरुो भरएन। लइुजलवाई ि्त ै
टवाढवा रवाजदू्त बनवाएर पठवाउन ुरवाजवालवाई भन भनरे उनल ेसललवाह कदए। त्यहवँा उनी 
सरुलषि्त हुनछे भनरे सनुवाए। ्तर रवाजवालवाई कव�ववास नगनुथा र मलवाई पकन ्तपवाईँिो 
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अनौठो िवारणवाहरूल ेदु:ख नकदन ुभनरे इरवासमसल ेलइुजलवाई भन।े”
 “कवर्वान भएर पकन त्यस्तो िुरवा इरवासमसल ेगनुथा िरछेरुववा जस्त ैभएिो 
देखवाउँछ। ्तर हवामीलवाई रवाहवा छ क्तनी त्यस्तो किन हुनपु�्वा,े” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े भकनन्, “्तर लइुजल े इरवासमसिो सललवाह मवानने। उनी आ�नवा े देश 
फ्वा्स छोिेनन् बरु उनल ेआिूल ेपवाएिो सत्यज्वान जोििवा्तोरल ेलसिवाउन रवाल।े 
रोमन क्वारोललिल ेलसिवाएिवा बवा� वटवा नशषिवाहरू बवाइबल अनसुवार गल्त भएिो 
उनल ेभटे्वाए। ्ती िुरवाहरू मवाकनसहरूसमषि उनल ेरवाख ेर क्तनीहरूल ेन ैकनणथ्ा  गरुन्-
बवाइबल रठि छ कि चचथािवा नशषिवाहरू।
 “अब चचथािवा अगवुवाहरू िरवाउन रवाल ेर झन ररसवाउन रवाल।े ्कद रवाजवा 
आिैल ेपकन लइुज रठि छ भनरे सवीिवारे िे गनने? रवाजवाल ेकनणथ्ा  गनुथाभ्दवा अगवाकि 
परेरसमवा भएिो ्शूेिी आमवा मरर्मिी शवाललि िसलै ेलिवाई कद्ो र भवँाची 
कद्ो। त्यहवँा िरैे मवाकनसहरू जममवा भएर ्ो िवाम लइुजिवा मवाकनसहरूिवा हुन् भनरे 
कवरोि गरे जसल ेगदथा उनलवाई पकक््ो।”
 “्ो लइुजिो दोष होइन हो ्त?" मोहनल ेसोध्ो।
"होइन, आमवाल ेजववाि कदइन्, “्तर ्सल ेलइुजवाई समवातन बहवानवा पवा्ो। रवाजवा 
परेरसबवाट छुट्ीमनवाउन गए र लइुजिो पषिमवा बोलन परेरसमवा बसने। रवाजवा नभएिो 
बलेवामवा कबहवान ैलइुजिो कबरुद्धमवा मदु्वा चलवाए र कदउँस ै्ती िमथागरुुहरूल ेउनलवाई 
मवारे। जब उनी मवानथा लभगएिो भर्ो उनल ेआिूसँग भएिो सबभ्दवा रवाम्ो लगुवा 
लगवाए र सत्यिो कनमम्त हवँासीहवँासी आ�नवा ेज्यवान कदए।”
 “भम्ोमवा पकन कबशपिवा चलेवाहरूलवाई लसिवाउनबवाट रोिे। त्यसिवारण 
क्तनीहरू भम्ो सहर छोिेर ्रुोपिो कवभभनन देशहरूमवा ्वात्वा गरे र क्तनीहरू जहवँा 
जहवँा गए त्यहवँा क्तनीहरूल ेबवाइबलिो सत्य नशषिवालवाई लसिवाए।”
 “्सल ेगदवाथा बवाइबलिो स्देश झन िैलल्ो। नत् भन ेएिै ठवाउँमवामवात् 
हुन्थो, होइन ्त आमवा?” मोहनल ेसनुवा्ो।
 “हो, िवा. ललिेभ्र जमथानमवा गए र कवलल्म िवारेल आ�न ैगवाउँ फ्वा्सिो 
उतिरी इलवािवामवा गए। त्यहवँा उनी सरुलषि्त हुन्छ भनरे उनलवाई रवाहवा भर्ो। िेरर 
त्यस ै वख्त फ्वा्सिो अिथो मवाकनसलवाई िवाम गनथा परम�ेवरल े बोलवाउनभुएिो 
भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
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“उनिो नवाउँ िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े जववाि कदइन्, “उनिो नवाउँ जोन क्वालभभन हो। उनी िवादर 
ववा रोमन क्वारोललि चचथािो पवासटर हुन अध््न गरेिवा भरए। उनिो भक्तजवा 
रिोटेसटे्ट भर्ो। क्वालभभनल ेभक्तजवािो िुरवा ध्वान कदएर सनु।े चचथािो नशषिवा 
भ्दवा बवाइबलिो नशषिवा महत्वपूणथा छ भनन े िवारणवा सनुरे उनल े िरैे सम्समम 
सोच।े अकन एि कदन रोमन क्वारोललि िमथािो कबरोिमवा ग्ो भनरे एि जनवा 
रिोटेसटे्टलवाई खमबवामवा लजउँदै जलवाएिो क्वालभभनल ेदेख।े”
“त्यो िस्तो नरवाम्ो भर्ो होलवा!” मोहनल ेदु:ख मवा्दै व्क्त ग्थो।
 आमवाल ेभमन्छन्, “हो त्यो दु:खपूणथा भर्ो ्तर त्यो देखरे रिोटेसटे्टहरू रठि 
भएिो क्वालभभनल े महससु गरे। उनी परेरस छोिेर एउटवा सवानो गवाउँमवा गए। 
त्यहवँा उनी घर घरमवा गएर मवाकनसहरूलवाई बवाइबल लसिवाउन रवाल।े पलछ उनी 
िेरर परेरस ििने  र त्यहवँा  पकन उनलवाई बोलवाएिो अनसुवार घरघरमवा गएर बवाइबल 
लसिवाउन रवाल।े”
 “िेही सम्समम रवाजवा फ्वाम्सस परेरस छोिेर गएिो बलेवामवा रवाजिुमवारी 
मवागथारेटल ेरिोटेसटे्टहरूिो कनमम्त आ�नवा ेदरववारिो ढोिवा खलुवा रवानखन्। क्तनीहरूल े
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दरववारिै िोठवामवा आरवािनवा गनने च्वापले बनवाए। त्यहवँा िरैे रिोटेसटे्ट रिचवारिहरूल े
रिचवार गनथा रवाल।े िरैे मवाकनसहरू क्तनीहरूलवाई सनुन आए। जब रवाजवा ििने र आएर 
उनल ेरिोटेसट्टहरूलवाई िरैे चचथाहरू बनवाउन अनमुक्त कदए। दुई वषथासमम फ्वा्समवा 
सिुवारववादवी इसवाईहरूल ेजहवँा मनलवा�्ो त्यहवँा गएर रिचवार गनथा सिेिवा भरए। अकन 
फ्वाम्ससल ेआ�नवा ेमन बदल।े”
 “िेरर?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, उनल ेरिोटेसटे्टहरूिवा चचथाहरू ब्द गररकदए। आिू सरुलषि्त ठवानरे 
बसिेवा क्वालभभन आफ्ो िोठवामवा रिवारथानवा गरररहिेवा भरए। िेही सवारीहरू आएर 
उनिो िोठवािो ढोिवा जोरिवासवार ढिढिवाए 'क्वालभभन! क्वालभभन! ्हवँाबवाट 
लछटो भवाग। ्तपवाईँलवाई पक्न लसपवाहींहरू आउँदैछन्'
 “क्वालभभन जरुुकि उठे।  जब उनिवा सवारीहरू लसपवाहींहरूसँग िुरवा  
गददै भरए उनी �्वालबवाट भवाग े र रवाजिुमवारी मवागथारेटल ेशवासन चलवाएिो षिते्मवा 
भवाग।े”
 “िेही सम् क्वालभभनल ेअलगो पहवािमवा रहिेो गिुवामवा लिेुर रिचवार 
गनथा रवाल।े त्यहवँा उनलवाई सनुन मवाकनसहरू आउँर।े िसलै ेसमवातन आएमवा क्तनीहरू 
ढङु्गवािो पछवाकि गिुवाहरूमवा लकुन सक्।े”
“िस्तो रवाम्ो िुरवा,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल ेटवाउिो हललवाउँदै भकनन्, “मसवटजरल्वाणि र जमथानी जस्त ैफ्वा्स 
पकन रिोटेसटे्ट देश हुन िरैे रिोटेसटे्टहरूल ेअभभ्वान चलवाएिवा भरए। क्तनीहरूल े
रोमन क्वारोललि चचथािो रिभभुोजिो कवभि िे हो भनरे पचवाथा छवापरे फ्वा्सिो सब ै
ठवाउँहरूमवा टवँास।े क्तनीहरूल ेरवाजवािै िोठवािो ढोिवामवा पकन त्यो पचवाथा टवँास!े"
 “त्यसल ेरवाजवालवाई िरैे ररस उठवा्ो होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “रवाजवा फ्वाम्सस िरैे ररसवाए र लसपवाहींहरू पठवाएर िरैे रिोटेसटे्टहरूलवाई 
मवारे। क्तनीहरूल े गररब रिोटेसटे्टहरूलवाई समवा्तरे ठूलो ्वा्तनवा कदए र अरू 
रिोटेसटे्टहरू िहवँा छन् भनरे भनन लगवाए। ्ती लसपवाहींहरू बवाटो बवाटोमवा क िहिेर 
रिोटेसटे्टहरूिवा घरघरमवा जबर जस्ती पसरे पररववारलवाई समवा्तरे बवाकहर ल्वाए 
र िक्तप्लवाई लजउँदै खमबवामवा जलवाए। ्तर क्तनीहरू बोहभेम्वािो जोन हस र 
जरेोम जस्त ैहवँासी हवँासी आिूहरूलवाई जलवाउन कदए। क्तनीहरूलवाई रवाहवा भर्ो कि 
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परम�ेवरल ेक्तनीहरूलवाई रिमे गनुथाहुन्छ,” आमवाल ेभमन्छन्।
“त्यो क्तनीहरू िक्तिो सवाहलसलो भरए भनरे देखवाएिवा भरए,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े टवाउिो हललवाउँदै भमन्छन्, “क्ोरोललिहरूलवाई मवानथा 
रिोटसटे्टहरूल े्ोजनवा बनवाए र सरिवारलवाई पकन अपदसर गरेर रवाजवालवाई मवानने 
्ोजनवा बनवाए भनरे लसपवाहींहरूल ेदोष लगवाए। त्यसिो रिमवाण िेही नभए्तवापकन 
फ्वा्सिवा िक्तप् मवाकनसहरू िरैे ररसवाए। आ�नवा े सरिवारलवाई ढवालन े ्ोजनवा 
रिोटेसटे्टहरूल ेगरररहिेो िुरवा क्तनीहरूल ेसनुन पकन चवाहिेवा भरएनन्।”
 “जनवरी २१, सन १५३५मवा रवाजवाल ेआ�नवा क्वारोललि चचथािवा िमथागरुु 
र अनु् वा्ीहरूिो सवार सहरमवा जलुसु कनिवाल।े बवाटो बवाटोमवा सलुी ववा खमबवाहरू 
ठड्वाएिवा भरए। त्यहवँा रिोटेसटे्टहरूलवाई लजउँदै बवँाििेवा भरए। रवाजवा आिै रित्यिे 
खमबवामवा गएर ्ती कव�ववासीहरूिो मकुन आगो लगवाइ कदए। ्ो एिदम भ्वानि 
कदन भर्ो। परम�ेवरल े फ्वा्समवा आ�नवा ज्योक्त बवालन खो्नभुएिो भर्ो ्तर 
फ्वा्सल ेकनभवाइकद्ो।”
“त्यसिो २५८ वषथापलछ जनवरी २१ म ै फ्वा्सिो अिथो रवाजवालवाई परेरसिो  
सििमवा भघसवारेर सलुीमवा िवाटेर मवारे। उनीमवात् होइन अरू २८०० मवाकनसहरू  
पकन आमरूपमवा मवाररए। त्यस घट्नवालवाई फे्न्च रर�्लु्शुन अरवाथा््त फ्वा्सिो 
जनक्वान्ती भनन ेनवाउँल ेरिख्वा्त छ।”
 “िस्तो िरलवा�दो िुरवा!” दु:ख मवा्दै मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल ेभकनन्, “जब फ्वा्सल ेपरम�ेवरिो वचनलवाई असवीिवार ग�्वा े
्तब त्यहवँा िे भ्ो भनन अिथो उदवाहरणमवात् ैहो।”
 “कवलल्म िवारेल र जोन क्वालभभनलवाई िे भ्ो। िे क्तनीहरू पकन मवाररए 
्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तनीहरूलवाई मवारेनन्। कवलल्म िवारेल र जोन क्वालभभन 
मसवटजरल्वाणिमवा भवाग।े त्यहवँा क्तनीहरूल े परम�ेवरिो वचन सनुवाउन िरैे  
पररश्म गरे र त्यहवँा पकन क्तनीहरूल ेिरैे ख्तरवाहरूिो सवामनवा गनुथापरेिो भर्ो। 
अन्तमवा आएर क्तनीहरूल े जनेभेवा सहरलवाई रिोटेसटे्टहरूिो कनमम्त िेही  
हदसमम सरुलषि्त सहर बनवाए। ्रुोपभरर रोमन क्वारोलललि चचथाल ेखकेदएिवा 
रिोटेसटे्टहरू त्यहवँा आएर सरुषिवािो सवास िेनथा पवाएिवा भरए। िरैे वषथापलछ 
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क्वालभभनिवा अनु् वा्ीहरूल ेरिसेबटेेरर्न चचथा सरवापनवा गरे,” आमवाल ेभकनन्।
 “ए हो र? हवाम्वा िेही रिसेबटेेरर्न सवारीहरू छन्। िवाकटर गरेम्र ्तपवाईँल े
चलवाउनभुएिो शकु्ववार बलेिुवािो बवाइबल अध््नमवा आउनहुुन्छ,” मोहनल े
भन्ो।
 “हो, िवाकटर गरेम्र र उनिवा पररववार रिसेबटेेरर्न चचथािवा बिवादवारी 
सदस्हरू हुन्,” आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “्रुोपिवा सिुवारववादवी ्गुमवा िरैे खवालिवा चचथा ववा समरिदवा्हरू सरवापनवा 
भए। ्ती सब ैचचथाहरूमवा हवाम्वा सवारीहरू छन्,” मोहनल ेभन्ो।

  "क्तमील े रठिै भन्ौ। आ�नवा े बवारेमवा सपषटरूपमवा बझुवाएर आिूक्तर ्तवानन 
परम�ेवरल ेिवाम गरररहनभुएिो भर्ो," आमवाल ेभकनन्। 
 



 “आज हवामी सिवा�न्डनभेभ्वा र निेरलवान्डिवा परम�ेवरिवा आसरवाववान 
कबरहरूिो बवारेमवा छलिल गननेछौं। क्तनीहरू परम�ेवरिो सत्यिो कनमम्त बहवादुर 
भएिवा भरए,” आमवाल ेमोहनलवाई सनुवाइन्। 
 “सिवा�न्डनभेभ्वा भनिेो नवने र मसविेन होइन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, त्यसिो  सवार ै िेनमवािथा  र किनलवान्ड पकन हो। हलवान्डमवा भमनो 
सवाइमन नवाउँ गरेिो व्कक्तलवाई परम�ेवरल ेउनिवा देशिवा मवाकनसहरूलवाई सत्य 
लसिवाउन बोलवाउनभुएिो भर्ो। पकहल े्त सवाइमन बवाइबल पढ्न पकन िरवाएिवा 
भरए। किनभन ेत्यसबलेवा बवाइबल पढ्नहेरूलवाई रोमन क्वारोललििवा अगवुवा र 
कव�ववासीहरूल ेिमथा भ्रषट भएिो मवाकनसहरू भनरे आरोप लगवाउँर।े जब बवाइबल 
पढ्न उनिो मनमवा उठ्ो ्तब ्ो ्त स्ैतवानिो आववाज हो भनरे सोचिेवा भरए। 
िस्तो होलवा? आनखरमवा लरुरल ेअनवुवाद गरेिवा न्वँा िरवार र उनिवा िेही लखेहरू 
पढेपलछ लरुरिवा िवारणवाहरू रठिै भएिो उनल ेकव�ववास गरे।”
 “अकन बम�्तस्वािो बवारेमवा बवाइबलल ेिे भन्छ सो बवाइबलम ैखोजरे पढ्न 

अध्या्–१३

्िाक्नडनेभभ्ािा 
परमे�वरिा  
आ्थावान  

बीरहरू
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रवाल।े मवाकनस 
ठूलो नहु�जले 
बचचवालवाई किन 
बम�्तस्वा क िददो 
रहछे भनन े िुरवा 
ब�ुन रवाल,े” 
आमवाल ेभकनन्।
 “हवामी पकन 
ब च च वा ल वा ई 
बम�्तस्वा क िददैनौं, 

कदन्छौं ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “भखथार जन्मिेो बचचवालवाई बम�्तस्वा कदनपुनने िुरवा सवाइमनल ेबवाइबलमवा 
ि्त ै पकन पवाएनन्। ्तर जब हुिने िो मवाकनस ्शूेिो पलछ लवा�न कनणथ्ा  गरेपलछ 
बम�्तस्वा ललन्छन् भनरे उनल ेबवाइबलमवा भटे्वाए। बवाइबल पढ्न ेमवाकनस िमथामवा 
भ्रषट भएिो होइनन् रहछे भनरे उनल ेकन�िषथा कनिवाल,े” आमवाल ेभकनन्।
 “सवाइमनल ेरठिै गरेछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यस बख्त हलवान्डमवा दुई खवालिवा रिोटेसटे्टहरू भरए। एि खवालिवा 
रिोटेसटे्ट ववा सिुवारववादवी इसवाईहरूचवाहीं ववालिनलससबवाट आएिवा सन्तवानहरू 
भरए। हवामील े ववालिनलससिो बवारेमवा छलिल गरेिवा भर्ौं, क्तनीहरू आलप 
पहवािमवा रहनर ेर परम�ेवररिक्त कनषठवाववान भरए, सकमझन्छौ?” आमवाल ेसोभिन्।
 “सकमझनु्छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “रवाम्ो, हलवान्डमवा भएिवा अिथो रिोटेसटे्ट समूहल ेत्यस देशमवा पररव्तथान 
ल्वाउनपुछथा ्तर मवाकनसलवाई मनवाएर होइन लिेर र मवारेर भएपकन पररव्तथान  
ल्वाउनपुछथा भनरे अक्तववादवी हुदैँ मवाकनसहरूलवाई उकसवाउन रवाल।े क्तनीहरू  
िठ्ठर र िमथािो नवाउँमवा मवाकनसहरूलवाई आ्ंतकि्त ्तलु्वाएिवा भरए। ्ती अक्तववादवी 
इसवाईहरूल ेशवान्तमवा रहन चवाहन ेइसवाईहरूलवाई िरैे दु:ख कदएिवा भरए (अकहल े
पकन त्यो क्म जवारी छैन भनन ेछैन)। निेरलवान्ड र पूकव्् जमथानीमवा मनेो सवाइमनिो 
अनु् वा्ीहरू ्ती अक्तववादवी रिोटेसट्टहरूल े गदवाथा परम�ेवरमवा कव�ववास रवाखन े

लौरेनलशयस पेट्दी 
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िुरवामवा अन्ौलमवा परेिवा भरए। त्यसबलेवािवा सरिवारल ेसब ैखवालिवा इसवाईहरूिो 
कवरुद्धमवा ऐनिवाननुहरू बनवाए। हलवान्डमवा बवाइबल पढ्न र बवाइबलिो बवारेमवा 
िसलैवाई सनुवाउन पकन अपरवािी र देशद्रोही भनरे इसवाईहरूलवाई दणि कदन रवाल्ो,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “देशद्रोही भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “देशद्रोही भनिेो देशिो कन्मिवाननु पवालन नगननेहरूलवाई दणि कदन े
हो। त्यो अपरवाि गनने मवाकनसलवाई मृत्यदुणि कदइन्छ। मवाकनसहरूल ेबवाइबल पढ्न 

र लसिवाउनमवात् मनवाही गररएिो भरएन गो�्रूपमवा रिवारथानवा गनथा र भजन गवाउन 
पकन ब्देज लगवाएिो लल्ो। रोमन क्वारोललि चचथािवा सन्तहरूिवा मू्तसीहरूलवाई 
नढोग्लेवाई पकन मवानथा सकिन्थो।”
 “जब बवाइबल पढ्न,े रिवारथानवा गनने र भजन गवाउन े मवाकनसहरूलवाई पके् 
्तब क्तनीहरूल े्ती गरेिवा छैनन् भनरे लजकिर गरे्तवापकन क्तनीहरूलवाई मृत्यदुणि  
कदइन्थो। ्तपैकन हलवान्डिवा रिोटेसटे्टहरू सरुो भरए। श्ीमवान श्ीम्तीहरू र 
िेटवािेटीहरू एि जटु भएिवा भरए। पररववारमवा क्तनीहरू एि्तवा भर्ो। मनदै  

ओलाफ र लौरेजनसयस पेट्दीको सम्झनामा चच्त
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परे्तवापकन आिूहरूल ेिे कव�ववास गरेिो भर्ो त्यसमवा क्तनीहरू िरवाएनन्,” आमवाल े
भकनन्।
 “दु:ख िषट र स्तवावट लछटो रोिोस् भनरे क्तनीहरूल े परम�ेवरसँग 
बलपूवथाि रिवारथानवा गरे होलवान्, होइन ्त आमवा?” मोहनल े सोध्ो।
 “हो, परम�ेवरल े क्तनीहरूिो रिवारथानवा सनुनभु्ो। रोरै सम्पलछ न ै
कवलल्म अरवानज भनन ेमवाकनसल ेरिोटेसटे्ट समूहिो क्वान्तीलवाई न्ेतृतव गरे। उनी 
हलवान्डिवा रवाजवा भए। अब हलवान्ड रिोटेसटे्ट देश भ्ो।”
 “िेरर त्यस ैसम्मवा िेनमवािथा मवा टवाउसने भनन ेमवाकनसलवाई परम�ेवरल े
रि्ोग गनुथाभ्ो। उनी गररब किसवानी पररववारमवा जन्मिेवा भरए,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “परम�ेवरल ेिरैे ररीिवा मवाकनसहरूलवाई चलवाउनहुुन्छ होइन ्त?” मोहनल े
भन्ो।
 आमवाल े नशर हललवाउँदै भकनन्, “किसवानीहरू गररब भरए र आ�नवा 
छोरवाछोरीहरूलवाई सिूल पठवाउन सकदैनर।े ्तर टवाउसने पढ्नमवा नशपवाल ु भरए। 
उनी रोमन क्वारोललि चचथािो इसवाई गमुबवामवा भनवाथा भए। गमुबवािवा भभझनुहरूल े
टवाउसनेिो पढ्न ेचलवािील ेगदवाथा उनलवाई सिूल पठवाउन कनणथ्ा  गरे। ्तर उनलवाई 
कवट्नवगथामवा नजवान अ�हवाए किनभन े त्यहवँा िमथाभ्रषट अरवाथा्त रिोटेसटे्ट नशषिवािो  
रिचवाररिसवार भइरहिेो भर्ो भनरे क्वारोललि चचथािवा भभषिनुहरूल े टवाउसनेलवाई 
सनुवाए।”
 “टवाउसने जमथानिो िलन सिूलमवा गए। जब उनी िलनमवा भरए ्तब 
उनल े कवट्नवगथामवा भइरहिेो रिोटेसटे्ट अभभ्वान र नशषिवािो बवारेमवा लसिे। जब 
उनी िेनमवािथा  ििने  र गमुबवामवा गए त्यहवँािवा भभझनुहरू उनीदेनख िरैे ररसवाए र  
उनलवाई रनुरे रवाख।े उनी भचसो िोठवामवा रकुनएिो बवाकहरिवा िुन ैमवाकनसहरूलवाई 
रवाहवा भरएन। ्तर उनल े आ�नवा भभझनु सवारीहरूलवाई बवाइबलिो बवारेमवा रिचवार 
गरे। अकन ्ती भभषिनुहरू िेनमवािथा िो ठवँाउठवाउँमवा गएर बवाइबलिो सत्यिो बवारेमवा 
मवाकनसहरूलवाई सनुवाए।”
 “टवाउसनेलवाई सजवा्ँ कदएिो ्त उलटो पो भ्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े भकनन्, “जब उनलवाई िोठवामवा रकुनएिो भर्ो त्यसबलेवा 
उनल े न्वँा िरवारलवाई िेनमवािथा िो िेकनश भवाषवामवा अनवुवाद गरे। िेनमवािथा िवा  
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मवाकनसहरूल ेआ�न ैभवाषवामवा बवाइबल पढ्न पवाउन ेभए। िेनमवािथा ल ेरिोटेसटे्ट ववा 
सिुवारववादवी इसवाईहरूिो लसद्धवान्तलवाई अपनवाए र त्यो देश पकन रिोटेसटे्ट देश 
भ्ो।”
 “मसविेन िे भ्ो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “मसविेनमवा पकन परम�ेवरल े दुई दवाजभुवाइहरूलवाई बोलवाउनभु्ो।  
क्तनीहरू ओलवाि लौरेम्स्स पटेट् ी भरए। क्तनीहरूिवा बवाब ु िलवामिो ज्यवावल 
बनवाउन े िवाम गरने। क्तनीहरू िनी नभए्तवापकन ्ती दुव ै दवाजभुवाइ कवटे्नवगथािो 
सिूलमवा गए जहवँा लरुर र मलेवानिरनसँग ै पढेिवा भरए। दुव ै दवाजभुवाइ ओलवाि 
र लौरेम्स्स लरुर र मलेवानिरन जस्तवा भरए। ओलवाि लरुर जस्त ैरिभवाविवारी 
रिचवारि भरए भन ेलौरेम्स्स मलेवानिरन जस्त ैगकहरीएर सोचदर।े ्ती दुव ैजनवा 
भमलरे मसविेनमवा बवाइबलिो बवारेमवा सत्य िैलवाए।”
 “ओलवािलवाई रोमन क्वारोललि चचथािवा उतिलेज्त भ िभिल ेिरैे आक्मण 
गरेिवा भरए। ्तर उनी भवा�न सिल भएिवा भरए। उनलवाई रवाजवाल ेसरुषिवा कदएिवा  
भरए। उनल े ्ो घोषणवा गरे,” परम�ेवरिो वचनिो कबरुद्धमवा जवान े चचथालवाई 
अभििवार छैन। बवाइबलल े ज े भन्ो त्यसम्ुतवाकवि हवामी चलनपुछथा। मसविेनिवा 
रवाजवाल ेउनिो नशषिवालवाई सवीिवारे र सवारवा देश न ैरवाजवािो उदवाहरणमवा चल्ो।
 “्ी सब ैभइरहिेो बलेवामवा लौरे्सल ेन्वँा िरवारलवाई मसविेनिो भवाषवामवा 
अनवुवाद गरे। त्यो देखरे रवाजवा िरैे रिभवाकव्त भए। उनल े दुव ै दवाजभुवाइलवाई पूरै 
बवाइबल मसविेन भवाषवामवा अनवुवाद गनथा कनदनेशन कदए।”
 “िरैे वषथासमम ्रुोपिो उतिरी देशहरूमवा आ्मकनणथ्ा  गननेहरूलवाई रोमन 
क्वारोललि चचथाल े ्वा्तनवा कदइरहिेो भर्ो। मसविेनिै अनसुरण गरेर जमथान र  
अरू रिोटेसटे्ट देशहरूल ेिवाभम्ि सव्तन्त्तवामवा बलल्ो भए।”
 “हवामील ेज ेकनणथ्ा  गछछौँ अरूलवाई पकन रिभवाव पवादथो रहछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “्ो िुरवा हवामील ेसिैं सकमझरवाखन सक्ौं भन ेिरैे रवाम्ो हुन्छ,” आमवाल े
सवीिवाददै भकनन।





 “जब मवारट्न लरुरल ेजमथानमवा जमथानी भवाषवामवा न्वँा िरवार अनवुवाद गददै 
भरए ्तब त्यसबैलेवा कबलवा््तमवा कवलल्म रटन्डले अङे्गजी भवाषवामवा बवाइबल अनवुवाद 
गददै भरए,” आमवाल े मोहनलवाई भकनन्। भवान्छवा िोठवा सिवा भइरहिेो भर्ो र 
मोहनिो होम विथा  सकिसिेिो भर्ो। परम�ेवरिो सत्य वषथा वषथाहरूमवा िसरी 
िैललन रवाल्ो र त्यस सत्यलवाई पतिवा लगवाउन ेमवाकनसहरूलवाई परम�ेवरल ेिसरी 
सरुषिवा कदनभुएिो भर्ो भनरे आमवा छोरवा चचवाथा गनथा िेरर अभघ बढे।
 “ववाइककलिलवाई िे भ्ो ्त? उनल ेन ैअङे्गजीमवा बवाइबल अनवुवाद गरेिो 
भ्ठवानिेो भरएँ,” मोहनल ेसोध्ो।
आमवाल ेभकनन्, “हो, उनल ेबवाइबल अङे्गजीमवा अनवुवाद गरेिवा भरए। जब रटन्डलेल े
बवाइबल अनवुवाद गरे ्तब ववाइककलिल े अनवुवाद गरेिो बवाइबल दुई स् वषथा 
भइसिेिो भर्ो। ववाइककलिल ेिेवल हवा्तल ेमवात् बवाइबल अनवुवाद गरेिवा भरए 
र पलछ रिसे आकवषिवार भएिो बलेवामवा उनल े अनवुवाद गरेिो बवाइबल उपल्ि 
भएिो भर्ो। ्तर िरैे मवाकनसहरूल ेबवाइबल पढ्न पवाएिवा भरएनन्। उनल ेअनवुवाद 

अध्या्–१४
बेला्तमा 

परमे�वरिो  
कनक्मत उभभने 

बहार्र्
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गरेिवा बवाइबल िरैे महङ्गो भर्ो। 
ववाइककलिल ेन्वँा िरवार ल्वारटन 
भवाषवाबवाट अनवुवाद गरेिवा भरए। 
्तर न्वँा  िरवार ग्ीि भवाषवामवा 
लनेखएिो भर्ो। रटन्डलेल े
लसि ैग्ीि भवाषवाबवाट न्वँा िरवार  
अनवुवाद गनथा चवाहिेवा भरए। 
उनल ेअनवुवादबवाट अनवुवाद गनथा 
चवाहनेन्। ्सल ेगदवाथा अनवुवादमवा 
िम गल्ती पकन हुनभेर्ो।”
 “त्यो ्त रवाम्ो िुरो हो। 

सरुूिो भवाषवामवा लनेखएिो पसु्तिबवाट अनवुवाद गदवाथा बकढ रठि हुन ेसम्वावनवा िरैे 
छ। ्तर अनवुवादबवाट अनवुवाद गदवाथा िेही गल्तीहरू हुन सकछ,” मोहनल ेआ�नवा े
भनवाइ रवाख्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “्तर  रोमन क्वारोललि 
चचथािवा अगवुवाहरूल े रटन्डलेिो चवाहनवािो कबरोि गरे। चचथािवा आभििवाररि 
अगवुवाहरूलमेवात् बवाइबल रठिसँग व्वाख्वा गनथा सकछ भनरे रटन्डलेलवाई सनुवाए। 
रटन्डलेल े जववाि कदए ‘िे ्तपवाईँलवाई रवाहवा छ चीललवाई खवानवा भटे्वाउन िसल े
लसिवाउँछ? त्यही परम�ेवरल ेउहवँािवा जनहरूलवाई बवाइबलबवाट परम�ेवर भटे्वाउन 
लसिवाउनहुुन्छ।’ रटन्डलेिो रिख्वा्त भनवाई पकन रिचलल्त भएिो भर्ो “्हूदवीहरूल े
परम�ेवरलवाई आ�न ैभवाषवामवा रिशंसवा गरेिवा भरए (त्यो भवाषवा कहब् ूभवाषवा भर्ो जनु 
परुवानो िरवार लनेखएिो भर्ो), बलेवा््तमवा बसिेवा हवामीहरूल ेपकन हवाम् ैभवाषवामवा 
परम�ेवरिो रिशंसवा गनथा पवाउनपुछथा अरवाथा््त हवाम् ै अङे्गजी भवाषवामवा मवाकनसहरूल े
परम�ेवरिो स्तकु्त गनथा पवाउनपुछथा।” त्यसबलेवा िरैे नशलषि्त मवाकनसहरूल े पकन 
परम�ेवरिो वचनबवाट भ्दवा चचथाल े िे भन्ो त्यो सबथासवािवारण मवाकनसहरूलवाई 
सनुवाउन ुजरुरी छ भकनरहिेवा भरए। रटन्डलेल ेसपर खवा्दै चचथािवा अगवुवाहरूलवाई 
भन,े “्कद परम�ेवरल ेमरेो जीवन बचवाइरवाखनभु्ो भन ेहलो जोतन ेिेटवाहरूल ेपकन 
्तपवाईँहरू भ्दवा बवाइबल िरैे जवानन ेहुनपुदथाछ।”

सव्तसाधारणको दनजमत ्बाइ्बल अनुवा् 
गररएकोमा दवललयम रटनडलेला लजउँ्ै 

जलाइ द्न्छ
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 “रटन्डलेल े आ�नवा े गवाउँघरिवा सवथासवािवारणल े पकन बवाइबल पढ्नपुछथा 
भनरे रिचवार गदवाथा िरैे दु:ख िषट पवाए।  चचथािवा अगवुवाहरूल ेउनलवाई खदेो गदवाथा 
उनी आ�नवा ेघर छोिेर बलेवा््तिो रवाजिवानी लणिनमवा सरे। त्यहवँा पकन चचथािवा 
अगवुवाहरूल ेउनलवाई भटे्वाएर उनलवाई खदेो गनथा रवाल ेर ्वा्तनवा कदन रवाल।े उनी 
बलेवा््त छोिेर जमथानमवा गए। त्यहवँा उनल े न्वँा िरवार अङे्गजीमवा छवा�न रवाल।े 
िक्तप् सम्मवा शवासिवगथाहरूल ेत्यो िवाम रोकन रि्वास गरे। ्तब आिू बसिेो 
ठवाउँबवाट अिदै  सहरमवा गएर बवाइबल छवा�न रवाल।े अन्तमवा आएर जमथानिो वमथा 
सहरमवा आए जहवँा मवारट्न लरुररिक्त मदु्वा चलवाएिवा भरए। त्यहवँा रटन्डलेलवाई िसलै े
पकन दु:ख कदएन।”
 “उनल े सबभ्दवा पकहल ै बवाइबल ्तीन हजवार रिक्त छवाप।े ्स िवाममवा 

उनी सिल भएिवा भरए। ्ती 
बवाइबलहरू ्क्त लछटै कबकक् 
भ्ो कि उनल ेत्यही वषथा अरू 
िरैे बवाइबल छवा�नपुनने भ्ो। ्ती 
बवाइबलहरूलवाई लिुवाइ लिुवाइ 
बलेवा््तमवा िुङ्गवाबवाट लग।े 
बलेवा््तिो िुहवाथामिो कबशपल े
सबथासवािवारण मवाकनसहरू 
बवाइबल नपढोस् भनरे चवाहनवा 
गरेिवा भरए। त्यसिवारण उनल े
पसलिेो सब ै बवाइबल किन।े 
त्यो बवाइबललवाई जलवाउन 
उनी चवाहिेवा भरए। कबशपल े
किनिेो पसैवाल े िरैे बवाइबल 
छवा�न रटन्डलेल े मौिवा पवाए। 
उनल े पकहलवािो भ्दवा िरैे 
बवाइबल छवापरे कनिवाल।े”
 “आनखरमवा रटन्डलेलवाई 

जोन वेसलदी
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िोखवा कदएर निेरलवान्डिो जलेमवा रकुनकदए। �्वालखवानवामवा जलेिो हवाकिमल े
बवाइबल छवा�न िसल े िसल े सह्ोग गरे भनरे िेरिवार गरे। उनल े भन े 
‘कबलवा््तिो िरहवामिो कबशप मरेो सबभ्दवा ठूलो सह्ोगी हुनहुुन्छ। उनल े
िरैे पसैवा क्तरेर मरेो सब ै बवाइबल किन े जसल े गदवाथा मलै े िरैे बवाइबल छवा�न  
उ्सवाकह्त भएँ।”
 “िरहवामिो कबशप त्यो सनुरे िरैे ररसवाए होलवान् सवार ैलमज््त पकन भए 
होलवान्,” मोहनल ेहवँासदै भन्ो।
 “हुनसकछ,” आमवाल े भकनन्। “परम�ेवरल े अचमम ्तररिवाल े िवाम 
गनुथाहुन्छ। ्तर परम�ेवर हसँसी ठट्वा गनने खवालिो पकन हुनहुुन्छ।”
 “परम�ेवर ठट्ौली हुनहुुन्छ” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, उहवँाल ेिकहलिेवाहीं मजवाि गनुथाहुन्छ,” आमवाल ेभकनन्। “आनखरमवा 
रटन्डलेलवाई मवारर्ो। परम�ेवरल ेसवगथामवा िुन ैकदन सममवान गनने िरैे शहीदहरूमवा 
उनी पकन एि जनवा हुनछे।”
 “उनलवाई भट्ेन म िरैे उ्सिु छु,” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यो ्त रमवाइलो  न ैहुनछे,” आमवा सहम्त भइन्। “जब रटन्डले मवारर्ो 
्तब उनिो ठवाउँ अरूहरू ललन चवाह।े पकहलवा रटन्डले एि जनवामवात् भरए अब िरैे 
मवाकनसहरू उनल े गरेिवा िवामहरू गनथा ्तबमसए। श्ी बवानथास्, श्ी कफ्र, ररिली  
पररववार र श्ी क्वामरल ेउनिो िवाम समहवाल।े”
 “त्यसिो अरथा जब रटन्डले म�्वा े ्तब िरैे मवाकनसहरू उनल े गरेिवा  
िवामहरू गनथा रवाल ेभन ेचचथािवा अगवुवाहरू झन ररसवाए होलवान्,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “क्तनीहरू ररसवाए ्तर क्तनीहरूल े िरैे रोकन  
सिेनन्। त्यही िवाम सिटल्वाणिमवा पकन िैललरहिेो भर्ो। बवाइककलििवा िेही 
रिचवारिहरू त्यस देशमवा गएिवा भरए। क्तनीहरूलवाई लोलवािथा (हललरे बलसरहन)े 
भकनन्थो।”
 “त्यो ्त अचममिो नवाउँ रहछे,” मोहनल ेभन्ो।
“आभििवाररि रोमन क्वारोललि चचथाल ेक्तनीहरूलवाई अकलछ र हललरे बलसरहन े
इसवाईहरू हुन् भनरे क्तनीहरूलवाई आरोप लगवाएिवा भरए। पलछ अिथो रिचवारि 
सिटल्वाणिमवा आए। उनिो नवाउँ जोन नकस भर्ो। जोन नकस पवासटर हुन ेिुन ै
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चवाहनवा भरएन। जब मवाकनसहरूल ेउनलवाई रिचवार गनथा अनरुोि गरे ्तब उनी लवाज 
मवानिेवा र िरवाएिवा भरए। आिू रिचवार ववा रिवचन कदन सकन े्ो�्िो नभएिो 
उनल ेठवानिेवा भरए। ्तर जब रिवारथानवा गरेर परम�ेवरिो कनमम्त रिचवारि हुन ेकनणथ्ा  
गरेपलछ उनी लज्वाएनन् र िरवाएनन् पकन। उनी बवाइबलिो बवारेमवा खलुे् वाम रिचवार 
गरे।”
 “सिटल्वाणििी रोमन क्वारोललि चचथािो उपवासि महवारवानी  
मरेील े जोन नकसलवाई िमथािो कवरोिमवा लवाग े भनरे आरोप लगवाइन्। ्तर उनल े
महवारवानीलवाई न ै बवाइबलबवाट रिचवार गरे। मरेी अलमलमवा पररन्। ‘क्तमील े 
एउटवा िुरवा लसिवाउँछ र चचथािवा अगवुवाहरूल े अिदै  िुरवा लसिवाउँछ। िसलवाई 
मलै े कव�ववास गनने?’ उनल े सोभिन्। जोन नकसल े परम�ेवर र बवाइबलमवा 
कव�ववास गनुथापछथा भनरे उनलवाई सनुवाए। ्तर उनल े जोन नकसिो िुरवा िकहल् ै
पकन सनुने। उनी क्वारोललि न ैभएर मररन्। ्तर उनिो छोरो जमेस रिोटेसटे्ट 
भरए। अन्तमवा पूरै सिटल्वाणि देश रिोटेसटे्ट भ्ो। िरैे वषथापलछ जब जमेस  
कबलवा््त र सिटल्वाणििवा रवाजवा भए ्तब उनल ेबवाइबललवाई न्वँा अनवुवाद गनथा आदेश 
कदए। आज हवामी त्यसलवाई 
किङ्ग जमेस भजथान भ्दछौं,”  
आमवाल ेसनुवाइन्।
 “मरेो ओछ्वानकनर 
किङ्ग जमेस बवाइबल छ,” 
मवाइििल ेभन्ो।
 “त्यस ै वख्त 
कबलवा््तमवा जोन बन्वान 
भनन े अिथो रिचवारि भरए,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “मलै ेउनिो बवारेमवा 
सनुिेो छु। उनल ेकपकलग्मस 
रिोग्से लखेिेवा भरए। म 
सवानो हुदँवा ्ो पसु्ति िरैे चाल्तस वेसलदी
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मनपदथाथ्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील ेपढेिो पसु्ति बवालबवाललिवाहरूिो कनमम्त छोटो संसिरण भर्ो। 
त्यसमवा िरैे भचत्हरू छन्। ्तर उनल े लखेिैे कपकलग्मस रिोग्से लवामो कि्तवाब 
हो,”आमवाल ेभकनन्।
 “उनिो िलपनवा अचममिो छ। मलवाई त्यो कि्तवाब िरैे मनपछथा,”  
मोहनल ेर�्ो।
 आमवाल े हवँासदै भकनन्, “जोन बन्वान परम�ेवरिो कनमम्त व्स्त  
रिचवारि भरए। ्तर उनलवाई कबलवा््तिै बफे्ोििो �्वालखवानवामवा रकुन कदए। 
�्वालखवानवामवा हुदँवा उनल े पसु्ति लखेन �्वाएिवा भरए। अझ भनौं भन े 
उनलवाई �्वालखवानवामवा नरवाखिेो भए उनल ेकपकलग्मस रिोग्से िकहल् ैलखेन ेभरए। 
�्वालखवानमवा हवाललन ुपरम�ेवरिो ्ोजनवािो एि भवाग भर्ो होलवा। त्यसल ेगदवाथा 
उनिो रिख्वा्त पसु्ति हवामी सबलै ेपढ्न पवाएिवा छौं।”
 “ त्य स ि ो स ् 
वषथापलछ जोन र चवालथास् 
वसेली दवाजभुवाइ कबलवा््तमवा 
भरए र क्तनीहरू रिचवारि 
भए। क्तनीहरू अमरेरिवामवा 
रिचवारि भएर गए र त्यहवँािवा 
मवाकनसहरूलवाई क्तनीहरूल े
्शूेिो बवारेमवा रिचवार  
गरे। अमरेरिवामवा जवँादवा 
िुङ्गवामवा चढेर जवानपुथ्थो। 
त्यसबलेवा क्तनीहरूल े
मोरवाभीहरूसँग भचनजवान भए,” आमवाल ेभमन्छन्।
 “क्तनीहरू िो रे?” मोहनल ेसोध्ो।
 “मोरवाभभ्नहरू जमथान इसवाईहरू भरए। क्तनीहरू मोरवाभभ्वा  
भनन े ्रुोप देशिो भवागबवाट आएिवा भरए। त्यो चिेसलोभभ्मवा पछथा।  
क्तनीहरू जोन हसल े ससुमवाचवार सनुवाएिवा बंशबवाट आएिवा भरए। क्तनीहरू 

जोन वेसलदी अाद् वासदी अमेररकनहरुलाइ 
सु समाचार सुनाउ्ै
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रिोटेसटे्टहरू भरए र क्तनीहरूल े मवानिेो िमथा सरल भर्ो। क्तनीहरू ्शूे  
र उहवँािवा चलेवाहरूल ेजस्त ैजीवन कब्तवाउन खोजिेवा भरए।”
 “जब समदु्रबवाट अमरेरिवा जवँादै भरए बवाटोमवा ठूलो आँभिबरेी 
आ्ो। जहवाजिो क्वाप्ने िरैे िरवाए। जोन वसेल े पकन अब िु्न े भ्ो भनरे  
भ्भभ्त भएिवा भरए। ्तर मोरवाभभ्नहरू अललिक्त पकन निरवाएिो  
जोनल े देख।े क्तनीहरू सब ै जनवा एिै ठवाउँमवा भलेवा भएर भजन गवाउँदै भरए।  
जबसमम हुरी रोिेन ्तबसमम क्तनीहरू गवाउँदै रह।े क्तनीहरूिो शवान्त सवभवाव  
देखरे वसेली दवाजभुवाइहरू अत्यन्त ैरिभवाकव्त भएिवा भरए।”
 “परम�ेवरमवाभर भरोसवा रवाखन े िुरवामवा मोरवाभभ्नहरू उदवाहरणी्  
बनिेवा भरए। क्तनीहरूल े परम�ेवरमवाभर ्स्तो भरोसवा रवाख े कि आँभिबरेीमवा  
मरे पकन बवँाच े पकन क्तनीहरूल े पववाथाह गरेन किनकि क्तनीहरूिो जीवन  
परम�ेवरमवा समुमपएिो भर्ो। ्ो अनभुवल े जोन र चवालथास वसेली ्शूेसँगिो 
क िहिवाइमवा बढ्न रवाल।े”
 “्तर क्तनीहरू ्त रिचवारि र पवासटरहरू भरए होइनन् र?” मोहनल े 
सोध्ो।
 “हो, रिचवारि र पवासटरहरू पकन परम�ेवरिो िवामिो कनमम्त  
बोलवाइएिो छ भन े क्तनीहरू आम्मि िुरवामवा बढ्न े क्म जवारी भइरहन्छ,”  
आमवाल ेभकनन्।
 “होलवा,” मोहनल ेसोचदै भन्ो।
 “जोन र चवालसथा वसेलील े लसिवाएिवा अनसुवार चलनहेरूलवाई 
मरेोकिसट भनन रवालल्ो। आ�नवा े व्कक्तग्त आम्मि जीवन क्मवद्ध र 
अनशुवासनमवा चलवाउनपुछथा भनरे क्तनीहरूल े लसिवाएिवा भरए। सरुु सरुुमवा 
क्तनीहरूलवाई त्यो नवाउँ क्तनीहरूलवाई बइेज््त गनथा कदइएिो भर्ो। ्तर लछटै 
मवाकनसहरूल े क्तनीहरूलवाई मरेोकिसट भ्न रवाल े र क्तनीहरू आिै पकन  
मरेोकिसट हु ँभ्न मनपरवाए,” आमवाल ेभकनन्।
 “हवाम्ो लछमिेीमवा िरैे मरेोकिसटहरू छन्, होइ न ्त आमवा?” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो, हवाम्वा िरैे मरेोकिसट सवारीहरू छन्। क्तमीलवाई रवाहवा छ एलने  
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जी ह्वाइट पकन मरेोकिसट भरइन्?” आमवाल ेसोबधछन्।
 “िे रे? एलने जी ह्वाइट मरेोकिसट हो र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, जब उनी एघवार वषथािी भरइन् उनल े मरेोकिसट चचथामवा  
बम�्तस्वा ललएिी भरइन्। कवलल्म भमलरल े रिचवार गरेिो रिवचन नसनुसेमम  
उनी मरेोकिसट न ै भएर बसिेी भरइन्। अकन उनी र उनिवा पररववार भमलरवाइट  
भए जसल े्शूेिो आमगनिो कनमम्त पनख्रहिेवा भरए,” आमवाल ेभमन्छन्।
 “त्यस भवागमवा ्त हवामी आइपगुिेवा छैनौं। आ्ौं ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ” आमवाल े जववाि कदमन्छन्। “्तर लछटै् त्यो भवागमवा हवामी  
आउनछेौं। जोन र चवालसथा वसेलीमवाभर िरैे स्तवाव्त आएिो भर्ो। िेही सम् 
अमरेरिवामवा रहपेलछ क्तनीहरू कबलवा््तमवा ििने । त्यहवँा क्तनीहरूिो सभवामवाभर 
हुलदङ्गवा गरेर आक्मण गरे। जोन वसेलीलवाई मवाकनसहरूल ेकपटेर िपवाए।”
 “एि कदन परम�ेवरल े सवगथादू्त पठवाउनभुएर जोन वसेलीलवाई सरुषिवा 
कदइएिो भर्ो। हुलिवा हुल मवाकनसहरू आएर उनमवाभर आक्मण गनथा  
रवालिेवा भरए। एि जनवाल े उसिो वसेटिोटलवाई च्वाटी पकन कद्ो। अिथोल े 
उसिो पसैवा भएिो रलैीलवाई च्वारटकद्ो। पसैवालवाई अवािवा गरेर च्वा्त।े जब  
परम�ेवरल े सवगथादू्त पठवाउनभु्ो ्तब ्ती ररसवाएिवा मवाकनसहरू पछवाकि ििने  र 
उनलवाई िेही पकन गनथा सिेन।”
 “एउटवा ठूलो मवाकनसल े जोनिो टवाउिोमवा कहिवाथाउन हवा्त हवाल े ्तब  
जब उनिो टवाउिोमवा कहिवाथाउन हवा्त हवालिेो भर्ो, उसिो मठु्ठवी अचवानि  
खोल्ो र उनिो िपवाल समुसनु्वाउन प�ु्ो। ‘ओहो, जोन वसेलीिो िपवाल  
िस्तो नरम छ’ भनरे भचच्वा्ो।”
 “अिथो पलट एि जनवा अलगो मवाकनसल े जोन वसेलीिो छवा्तीमवा  
कहिवाथ्ा ो र मखुमवा पकन कहिवाथ्ा ो। उनिो मखुबवाट रग्त कनसिन रवाल्ो। ्तर  
उनलवाई रवाहवा भएन। पलछ आ�नवा े मखुबवाट रग्त आए पकन आिूलवाई िेही 
नदुखिेो भनरे सनुवाए। िसलै ेपरवालबवाट कहिवाथाएिो जस्तो उनलवाई भएिो भर्ो 
भनरे उनल ेभन।े”
 “ओहो, िस्तो, परम�ेवरल ेआ�नवा मवाकनसहरूलवाई सरुषिवा गनुथाहुन्छ, होइन 
्त?” मोहनल ेभन्ो।
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 “हो, परम�ेवरल ेवसेली दवाजभुवाइलवाई िरैे पलट रषिवा गनुथाभएिो भर्ो,” 
आमवाल े भकनन्। “जोन र चवालथासल े परम�ेवरमवाभर भरोसवा रवाखन लसिेिवा  
भरए। क्तनीहरूलवाई चोटपटि लवागपेकन क्तनीहरूल े ववास्तवा गरेन किनभन े
क्तनीहरूलवाई रवाहवा भर्ो परम�ेवरल ेसिैं समहवालनहुुन्छ।”
 “्ो िस्तो रवाम्ो भरोसवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हुलदङ्गवा गनने मवाकनसहरूल े जोन र चवालसथािवा अनु् वा्ीहरूलवाई पकन  
खदेेिवा भरए। जकहल े पकन मवाकनसहरूल े ्शूेलवाई इमवा्दवारीसवार पछ्वाउँछ 
क्तनीहरुलवाइ स्ैतवानल े क्तनीहरूलवाई ख्तम गनथा िरैे रि्वास गछथा,”  
आमवाल ेभकनन्।
 “्तर हवामी पकन वसेली दवाजभुवाइ जस्त ै कव�ववासमवा द�्वा ेहुनपुछथा, होइन 
्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। “रिभ ु ्शूेल े हवामीलवाई सहवा््तवा  
गनुथाहुन्छ। रिचवार गनुथािो अलवाववा वसेली दवाजभुवाइहरूल े िरैे भजन पकन  
रचिेवा भरए। जोनल े चवालसथाल े जस्तो िरैे भजनहरू लखेनेन् किनभन े उनल े 
िरैे सम् रिचवार गनथा कब्तवाएिवा भरए। ्तर चवालथासल े हजवारवटवाभ्दवा बसेी  
भजनहरू लखे।े”
 “त्यो ्त िरैे भजनहरू हुन्। हवाम्ो भजनिो कि्तवाबमवा हजवारवटवा भजनहरू 
पकन छैनन्। हवामील े पकन उनिवा िक्तप् भजनहरू हवाम्ो भजनिो कि्तवाबमवा 
समवावशे गरेिवा छैनौं होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हवाम्ो भजनिो कि्तवाबमवा चवालसथािो उननवाइसवटवा भजनहरू छन् र  
जोनिवा दुईवटवा भजनहरू  छन्। एउटवा मलवाई मनपननेचवाहीं’ ओ, िर अ रवाउजने्ड 
टन्गस् टु लसङ्ग’ ( हजवार लजब्वाहरूल े गवाओस् ) हो। चवालसथा वसेलील े त्यो भजन  
रचिेवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “ममवा हजवार लजब्ोहरू भए मलै ेिे गनने?” मोहनल ेहवँासदै भन्ो।
 आमवा पकन हवँासरे भकनन्, “ठट्वा नगनुथा मोहन। आिूसँग हजवारवटवा लजब्वाहरू  
भएपकन परम�ेवरल ेहवाम्ो कनमम्त गनुथाभएिो िवामलवाई व्वान गनथा ववा स्तकु्त गनथा 
प�ुदैन भनरे चवालसथा वसेलील ेभनन खोजिेवा भरए।”
 “ए हो र, त्यसो भए त्यसिो अरथा रठिै देनखन्छ,” मोहनल ेभन्ो।
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 “चवालथासल े 'जीसस लभर अभ र मवाइ सोल’ र ‘जे् टल जीसस, भमि  
एणि मवाइल" भनन भजन पकन रचिेवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 मोहनल े एि लछन घोररएर भन्ो, “मलवाई पकन परम�ेवरल े जोन  
र चवालसथा वसेलीलवाई जस्तो रि्ोग गरुन् भनन मलवाई आशवा छ। जोन 
बन्वानलवाई जस्तो मलवाई रि्ोग गनुथाभएपकन हुन्छ किनकि म उनी जस्तो लखेि  
हुन चवाहनु्छ।”
“होलवा,” आमवाल े भकनन्। “परम�ेवरल े क्तमीलवाई पकन क्तनीहरूलवाई जस्त ै 
रि्ोग गरर्ोस् भनन े म आशवा गछुथा। ्तर बिेिोिथा जस्तो �्वालखवानवामवा  
होइन बरु सकुविवा भएिो ठवाउँ क्तमीलवाई कदएर क्तमी लखेि हुन सिोस्।”
 “म पकन त्यही आशवा गछुथा,” मोहनल े भन्ो। “्तर म जहवँा ववा जसेिैु  
गरे पकन म परम�ेवरिो कनमम्त िवाम गनथा चवाहनु्छ।”
 “त्यो िुरवा सनुरे परम�ेवर असवाध् ै खशुी हुनभु्ो होलवा,” आमवाल े
सनुवाइन्। आमवा पकन त्यो िुरवा सनुरे खशुी भएिो भरइन्।



 िेही रवा्तपलछ मोहन र आमवाल ेपरम�ेवरिो सत्य र त्यसलवाई दववाउन 
सकक्् भूभमिवा खलेन े स्ैतवानिो चवाललवाई छलिल गनथा ्त्वार भएिवा भरए।  
सवँाचच ैभनौं भन े्ो सत्यलवाई रवामी रवाखन ठूलो संघषथािो िरवा भर्ो।
 “फ्वा्समवा त्यसबलेवा िे भ्ो भनरे हवामी चचवाथा गरौं,” भनरे आमवाल े
सनुवाइन्।
 “िे आनखरमवा फ्वा्स रिोटेसटे्ट भ्ो ्त?” मोहनल ेसोध्ो। 
“फ्वा्सलवाई उनल े िे गनने भनरे कनणथ्ा  गनने भनन े सम् कदइएिो भर्ो ्तर  
बवाइबलिो कबपरर्त जवान े कनणथ्ा  फ्वा्सल े कनणथ्ा  ग�्वा।े फ्वा्सिो चचथाल े
परम�ेवरिो वचनसँग ्दु्ध ग�्वा।े हजवार वषथासमम रोमन क्वारोललि चचथाल े
त्यहवँािवा मवाकनसहरूलवाई क्तनीहरूिो भवाषवामवा बवाइबल नपढ्न रि्वास गरेिो 
भर्ो। त्यसल ेगदवाथा फ्वा्सिवा मवाकनसहरूलवाई बवाइबलिो बवारेमवा खवास िेही रवाहवा  
भरएन। त्यसिो िलसवरूप फ्वा्सल े रोमन क्वारोललि चचथालवाई न ै समरथान 
गरररह्वा ेर रिोटेसटे्टिो कबरुद्धमवा ग्ो।”  

अध्या्–१५

फ्ानसले 
तर्िएर 

परम�ेवरलाई 
त्याग्छ 
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 “ रि ि वा श ि ो 
पसु्तििो अध्वा् 
११:२-११ मवा बवाइबलल े
चौववाललस मकहनवािो 
बवारेमवा चचवाथा गररएिो 
छ। त्यो १२६० कदनहरू 
ववा त्यसिो अरथा 
१२६० वषथाहरू हुन्। 
स्तवावटिो बलेवामवा 
दुई जनवा गववाहीहरू 
परम�ेवरिो कनमम्त 
िवाम गरररहन े भनरे 

त्यस अध्वा्मवा उललखे गररएिो छ।”
 “आमवा, १२६० कदन ्त १२६० वषथाभ्दवा रोरै छन् कन?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े मसुिुरवाउँदै भकनन्, “मलै े भ्न खोजिेो िुरवा लछटो हुन गएिो 
जस्तो छ। जब बवाइबलमवा परम�ेवरल े भकवष् ववाणीहरू कदनभुएिो भर्ो  
त्यसबलेवा बवाइबलिो िरैे ठवाउँहरूमवा एि कदनिो अरथा एि वषथा भनरे व्वाख्वा 
गररएिो पवाइन्छ। बवाइबलिवा कवर्वानहरूल े पकवत् आ्मवािो सह्ोगल े १२६० 
कदनिो भकवष् ववाणीिो बवारेमवा अध््न गरेिवा भरए। १२६०िो भकवष् ववाणी १२६० 
वषथािो अवभि भएिो क्तनीहरूल े भटे्वाए। अरवाथा््त त्यो भकवष् ववाणीिो सरुू सन 
५३८मवा भएिो र त्यसिो अन्त १७९८मवा भएिो भर्ो।”
 “्ती वषथाहरूमवा िे भइरहिेो भर्ो?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े भकनन्, “रोमिो चचथा ववा रोमन क्वारोललि चचथाल े सन ५३८  
मवा सवारवा इसवाईहरूलवाई कन्न्तण ग�्वा।े १२६० वषथासमम रोमन क्वारोललि  
चचथाल े आ�नवा नशषिवा र कवभिहरूसँग सहम्त नहुन े इसवाईहरूलवाई िरैे सवास्ती  
कदए र मवारे।  ्तर सन १७९८मवा पोपलवाई ्दु्ध ब्दवी बनवा्ो र उनिो घरभ्दवा टवाढवा  
लभग्ो जहवँा उनिो मृत्यभु्ो। त्यसल े गदवाथा पोपिो सववाथाभििवार ववा समपूणथा  
इसवाईहरूलवाई कन्न्तण गनने परमपरवािो अन्त्य भ्ो। भवा�्वस िक्तप् ्रुोप 

फ्ानसमा इसाईहरूको हत्ा
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देशहरूमवा सिुवारबवादल े गदवाथा १२६० िो अन्त हुनभु्दवा पकहल े न ै इसवाईहरूलवाई 
स्तवाउन े िवाम ब्द भएिो भर्ो।” “परम�ेवरिवा जनहरूल े सन्तोषिो सवास  
िेरे होलवान्,” मोहनल े भन्ो। “क्तनीहरूल े स्तवावट रोकि्ोस भनरे रिवारथानवा 
गरररहिेवा भरए होलवान्।”
 “मतिी २४:२२मवा स्तवावटिो सम् छोटो हुनछे भनरे ्शूेल ेभननभुएिो 
भर्ो। स्तवावटिो सम् िरैे नलममबन ुपरम�ेवरिो अनगु्ह र द्वा भर्ो,” आमवाल े
भकनन्।
 “्तर १२६० वषथाहरूसमम बवँाभचरहिेवा दुई गववाहीहरू िो हुन् ्त? मरेसुलेवा 
सबभ्दवा िरैे वषथा बवँाचन ेमवाकनस भरए भनरे मलै ेसोचिेो भरएँ। उनी ९६९ वषथा बवँाच े
र अकन मरे,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े भकनन्, “दुई गववाही ववा सवाषिीहरू भनरे रििवाशिो पसु्तिमवा 
उललखे गररएिो ववास्तकवि मवाकनसहरू होइनन्। क्तनीहरू परुवानो िरवार र न्वँा 
िरवार भरए। िक्तप् इसवाईहरू ्ती पसु्तिहरू आ�न ै भवाषवामवा मवाकनसहरूलवाई 
उपल्ि गरवाउन चवाहिेवा भरए। क्तनीहरूल े आ�न ै भवाषवामवा बवाइबल पढनु भनन 
चवाहिेवा भरए। क्तनीहरूलवाई खदेो गरे, िक्तल े ्त आ�नवा सवारीहरूल े न ै िोखवा  
कदए। िक्तलवाई अत्यन्त ्वा्तनवा कदइ्ो। िक्तप् इसवाईहरूलवाई दरववारहरूिो 
भभुमग्त भचसो �्वालखवानवामवा रनुवाएर मवारे। िक्तप् मवाकनसहरू भवागरे जङ्गल र 
गिुवामवा लकुन पगुिेवा भरए।”
 “िे ्ूह्नवाल े पशिुो बवारेमवा िुरवा गछथान् होइनन् र जसल े ्ती दुई 
गववाहीहरूसँग ्दु्ध गछथान् र त्यो पश ु रोमन क्वारोललि चचथा हो र?” मोहनल े
सोध्ो।
 “जनु पशिुो बवारेमवा ्ती पदहरूमवा ् ूह्नवाल ेभन्ो त्यो स्ैतवान हो। ् ूह्नवाल े
इलज�ट र सोिोमिो बवारेमवा चचवाथा गछथान्। फ्वा्सिो जन आ्दोलनिो बलेवामवा हुन े
िुरवा उनल े देनखरहिेवा भरए। इलज�टमवा त्यस देशिवा रवाजवा िवारोल े परम�ेवरिो 
बवारेमवा िज्ी उिवाएर मोशवालवाई भनिेवा भरए, ‘त्यो परम�ेवर िो हो र मलै ेउहवँािो 
िुरवा सु् नपछथा?’ ्ो िुरवा क्तमीलवाई ्वाद छ?” आमवाल ेसोभिन्।
 “रवाहवा छ,” मोहनल ेजववाि कद्ो। 
 आमवाल ेभकनन्, “इलज�टिवा रवाजवा िवारोल ेजस्त ैफ्वा्सल ेपकन परम�ेवरमवाभर 
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कव�ववास नगनथा घोषणवा गरेिो भर्ो। त्यसिवारण ्ूह्नवाल े फ्वा्सल े अङ्गवालिेो 
नवामस्तिववादिो बवारेमवा चचवाथा गददै भरए जब उनल ेइलज�टिो िवारोिो पवापिो बवारेमवा 
वणथान गरेिवा भरए।”
 “नवामस्ति हुन ुभनिेो परम�ेवरलवाई कव�ववास ैनगनुथा होइन र?” मोहनल े
सोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े जववाि कदइन्। “िक्त मवाकनसहरूल े
परम�ेवरिो अमस्ततवलवाई ्त सवीिवार गदथाछन् ्तर क्तनीहरूल ेउहवँालवाई कव�ववास 
गददैनन् र उहवँालवाई मवा्न पकन चवाह्दैनन्। नवामस्ति मवाकनसल ेपरम�ेवर हुनहुुन्छ 
भ्न ेिुरवालवाई पकन कव�ववास गददैनन्।”
 “त्यसिो अरथा सोिोम, इलज�ट र फ्वा्स सब ै नवामस्ति देशहरू हुन् ्त 
अरवाथा््त बवाइबलल ेखलुवाएिो सृकषटि्तवाथा परम�ेवरमवाभर कव�ववास नगनने हुन् ्त?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवा सहम्त भइन्। “परम�ेवरल े ज े भननभु्ो त्यसरिक्त पूरवा 
चवासो नरवाखन ेदेश सोिोम भर्ो। सोिोमिवा मवाकनसहरू अत्यन्त ैनरवाम्ो शवारीररि 
अभभलवाषवामवा िुविेवा भरए। फ्वा्सिवा मवाकनसहरूल ेपकन त्यही गरेिवा भरए। कवववाह 
भनिेो िेही पकन होइन भ्न ेक्तनीहरूिो नीक्त भर्ो। रिख्वा्त लखेि सर ववालटर 
सिटल ेभनिेवा भरए कि फ्वा्समवात् ्स्तो देश भर्ो जसल े्स जग्तिो लखेि ववा 
सृकषटि्तवाथािो कवरोिमवा आ�नवा ेहवा्त उठवा्ो। फ्वा्सिो सदनल ेसवथासममक्तबवाट ्ो 
पकन पवारर्त ग�्वा ेकि परम�ेवर हुनहुु्न।”
 “ओहो, परम�ेवरिो सवाम ुत्यसरी उभभन ु्त िरलवा�दो िुरो हो,” मोहनल े
भन्ो।
 “परम�ेवरिो कवरोिमवा जवान ेफ्वा्सिो चलनिो लवामो इक्तहवास छ। सन 
१५७२मवा सन्त बरथोलोम्िुो कदनमवा भएिो फ्वा्सभरीिो आमसंहवार ववा हत्यवा 
रिख्वा्त छ। त्यसबलेवा ७०,००० रिोटेसटे्ट ववा परम�ेवरिवा जनहरूलवाई हत्यवा  
गररएिो भर्ो। फ्वा्सिो रवाजिवानी परेरसमवा त्यो हत्यवा सवा्त कदनसमम चलिेो 
भर्ो। पकहलवा ्तीन कदन सबभ्दवा खरवाब भर्ो। ्तर फ्वा्सभरी न ैइसवाईहरूलवाई  
दुई मकहनवासमम मवाररएिो भर्ो। क्वारोललि चचथा, पोप र रवाजवा भमलरे त्यो 
आमहत्यवािो उ्सब मनवाएिवा भरए। त्यो हत्यवा देशिो गौरब भनरे कवशषे ्तकमवा 
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पकन जवारी गररएिो भर्ो। भसवारी भ्न े भचत्िवारल े त्यस स्दभथामवा ्तीनवटवा  
भचत्िलवा िोरेिवा भरए। ्ती भचत्िलवाहरू अझ ै पकन रोममवा देनखन्छ। ्ती  
भचत्िलवामवा फ्वा्सिवा रवाजवा चवालसथा नवौलवाई औंल्वाइएिो र आमहत्यवा गनने 
मवाकनसहरूिो जमवा्त छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यसिो अरथा क्तनीहरूल े मवाकनसहरूलवाई हत्यवामवात् गरेनन् ्तर गनथा 
पवाएिोमवा गौरब मवानिेवा भरए, होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “मरेी ल्वाणििो एिभने्टसट हिेकववाटथारिो एलने जी ह्वाइट इसटेटमवा 
त्यसबलेवािो ्तकमवा छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “िे हवामी त्यहवँा गएर त्यो हनेथा सकछौं?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यसलवाई सरुलषि्त रवानखएिो छ। त्यो हवामीलवाई देखवाउन त्यहवँािवा 
िमथाचवारीहरू मन परवाउँछन् होलवा,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो आगो र पवानील ेपकन नवाश नगनने सरुलषि्त बवािसमवा होलवा किनभन े
त्यस्तो महत्वपूणथा र चवासोिो भचज नवाश भएिो चवाहनन होलवा। भोली सिूल  
जवानिुो सट्वा त्यहवँा जवाउँ हुनन र आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े हवँासदै भकनन्, “रवाम्ो िुरो हो। ्तर अिथो पलट हवामी जनरल 
ि्िरे्समवा गएपलछ हरेौंलवा।”
 “जब हजवारौं रिोटेसटे्ट इसवाईहरूिो हत्यवा गरर्ो ्तब त्यसपलछ  
त्यहवँािो इसवाई इक्तहवासमवा झन नरवाम्ो असर परेिो भर्ो। कवग्त सम्मवा  
फ्वा्सल ेरोमन क्वारोललि चचथासँग भमलरे मवाकनसहरूलवाई बवाइबल नपढ्न टवाढै 
रवाखिेवा भरए। अब फ्वा्सिवा मवाकनसहरून ैरोमन क्वारोललि चचथा र परम�ेवरबवाट 

फ्ानसको जनक्ानतदी
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कपठ्ुँ  ििवाथाए। फ्वा्सिो सदनल े ्शूेलवाई िोखवेवाज भनरे पवारर्त गरे र ठूलो 
टुलमवा’ दुषटलवाई नवाश गर' अरवाथा््त ्शूेलवाई नवाश गर भनरे लखेरे टवँाभगएिो  
भर्ो। क्तनीहरूल े बवाइबललवाई जलवाए। बम�्तस्वा र रिभभुोजमवा ब्देज लगवाइ 
कदए। भचहवानहरूमवा मृत्य ु भनिेो अनन्त कननद्रवा हो भनरे घोषणवापत्हरू टवँास े 
जसल ेपनुरुत्वानिो स्देशलवाई असवीिवार गररएिो भर्ो।”
 “एि जनवा फ्वा्सिो सवंासदल ेसदनमवा उभरे भचच्वाए ‘ह ेपरम�ेवर ्तरेो 
अमस्ततव छ भन े्तरेो नवाउँ बदनवाम भएिोमवा बदलवा लऊे।”
 “उनल ेखलुलवारूपमवा परम�ेवरलवाई त्यस्तो चनुौक्त कदए ्त?” अचमम मवा्दै 
मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े टवाउिो हललवाउँदै भकनन्, “फ्वा्सिवा मवाकनसहरूल े जग्तिो 
सृकषटि्तवाथा परम�ेवरलवाई सट्वा ्तिथा िी देवीलवाई देव्तवा भनरे मवान।े क्तनीहरूल ेएि 
चररत्कहन मकहलवालवाई...” 
 “नरवाम्ो नवाउँ भएिो मकहलवा?” बीचमैवा मोहनल ेिुरवा िवाटेर सोध्ो।
 “फ्वा्सिो रिख्वा्त चचथा नोटट् े िेम क्वाभरिट् लमवा लगरे '्ो हवाम्ो देव्तवा 
हो' भनरे पूजवा गरे। उनलवाई झिमि भएिो वस्त पकह�्वाइएिो भर्ो” आमवाल े
भकनन्।
 “क्तनीहरूल े्त रिरम आज्वालवाई न ैभङ्ग गरे,” मोहनल ेभन्ो।
 “्ो हुनभु्दवा अभघ लइुज पन्ौं फ्वा्सिवा रवाजवा भरए। उनलवाई रवाहवा भर्ो 
कि भ्वानि जन क्वान्ती आउँदैछ। ्तर उनल ेत्यसलवाई रोकन िेही पकन गरेन। 
सवामन्ती पररववार ववा चचथाल ेगरेिवा िुन ैपकन दुरुप्ोगलवाई उनल ेरोिेनन्,” आमवाल े
भकनन्।
 “सवामन्ती ववा खवानदवानी पररववार भनिेो क्तनीहरूमवा पसैवा र शकक्त 
भएिवाहरू हुन्, होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो रठि हो, ्तर सवामन्ती पररववारमवा रवाजवािवा नवा्तदेवारहरू पकन परेिवा 
भरए। कवग्तिो सम्मवा परम�ेवरिवा जनहरूलवाई नवाश गनने चचथािवा अगवुवाहरू 
र सवामन्ती ्तरवा खवानदवानी मवाकनसहरूलवाई सन् १७८९ िो जनक्वान्तीमवा आम 
हत्यवा भएिो भर्ो। रोमन क्वारोललि चचथािवा िमथागरुूहरू, रवाजकि् पररववार 
र क्तनीहरूिवा नवा्तदेवारहरू र रवाजवा लइुज सो�हवाै��िलवाई सवावथाजकनिरूपमवा हत्यवा  
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गररएिो भर्ो। िमसिेम ्तीन वषथा छ मकहनवा फ्वा्समवा रग्तिो खोलो बगिेो 
भर्ो र िरैेलवाई मवाररएिो भर्ो। अकहल े हवामी त्यसलवाई रेन अभ टेरर अरवाथा््त 
आ्तङ् गनने शवासन भनरे समबोिन गछछौँ,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो ्त सवँाबचचकिै भ्वानि सम् भर्ो होलवा। पकहलवा हत्यवा गनने िोही 
मवाकनसहरू पकन त्यसबलेवा बवँाभचरहिेवा भरए होलवान्,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, त्यो एिदमवा भ्वानि र िरलवा�दो सम् भर्ो। ्तर क्तन वषथा छ 
मकहनवापलछ फ्वा्सल े आिूल े घोषणवा गरेिो परम�ेवर छैन भनन घोषणवापत्  
खवारेज ग�्वा।े फ्वा्सल े चचथा र बवाइबलरिक्त सकहषण्ुतवा िेरर देखवाए। त्यसपलछ  
सवारवा कव�वभरी बवाइबललवाई ्सरी सममवान गररएिो भर्ो कि पकहलवा  
िकहल् ैपकन भएिो भरएन।”
 “सन् १८०४ मवा कब्रटश र िरेन बवाइबल सोसवाइटीिो सरवापनवा भ्ो र 
मवाकनसहरूल े ब�ुन े चलनचल्तीिो भवाषवामवा बवाइबल अनवुवाद गरेर कव�वभरी 
िैलवाइ्ो। अकहल े बवाइबल ववा त्यसिवा भवागहरू एि हजवारभ्दवा वकढ भवाषवामवा 
छवाकपएिो छ। हरेि वषथा न्वँा न्वँा भवाषवामवा बवाइबलिो अनवुवाद भइरहिेो छ," 
आमवाल ेसनुवाइन्।”
 “त्यो िस्तो रमवाइलो िुरो,” मोहनल ेभन्ो।
 “्ूहननवाल ेदशथानमवा देखिेो जस्त ैपरुवानो र न्वँा िरवार ववा दुई गववाहीहरू 
फ्वा्समवा सवाढे ्तीन वषथासमम मवाररएिवा भरए र मवाकनसहरू त्यसरिक्त गौरब मवानरे 
उ्सब मनवाएिवा भरए। अकन ्ती पसु्तिहरू िेरर जीकव्त भए। परम�ेवरलवाई 
सरुूदेनख अन्त्यसमम सब ैरवाहवा छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “उहवँालवाई सिैं रवाहवा छ, होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “पलछ िे हुनछे भनन े िुरो परम�ेवरल े पकहलवान ै भननहुुन्छ जसल े गदवाथा 
अन्धिवार, आ्तभङ््त र िषटिर सम्मवा र मवाकनसहरू ज्तवा्त्त ै मवाररएर िर 
िैललरहिेो सम् र त्यसिो अन्त्यिो बवारेमवा पकन हवामीलवाई जवानिवारी छ। अन्तमवा 
िसिो कवज्ी हुनछे लजतनछु त्यो पकन हवामीलवाई रवाहवा छ,” आमवाल ेभकनन्।
“हो आमवा,” मोहनल ेसमरथान जनवा्ो।





 “आज हवामी एउटवा न्वँा देशिो बवारेमवा छलिल गननेछौं,” मोहन िेरर सनुन 
्त्वार भएपलछ आमवाल ेभकनन्।
 “िुन देश हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो देशिो बवारेमवा क्तमीलवाई रवाम् ै रवाहवा छ,” आमवाल े भकनन्। 
“१५०० श्तवा्दवीमवा कबलवा््तिो रवाजवा हनेरी सवा्तौंल े रोमन क्वारोललिसँगिो  
समबन्ध ्तोिे किनकि उनल ेकबलवा््तमवा आ�न ैचचथा अभ इङ्�्वाणि ववा कबलवा््तिो 
चचथा सरुू गनथा क्वारोललिसँग अलग भएिवा भरए। ्तर ववास्तकविरूपमवा रोमन 
क्वारोललि चचथा र वलेवा््त चचथा त्यस्त ैत्यस्त ैखवालिो भर्ो। िक्तप् इसवाईहरू 
सरुूिो चचथािो जस्त ैसरल र शदु्धरूपमवा िमथा मवा्न चवाहिेवा भरए।”
 “्तर कबलवा््त ्त न्वँा देश होइन नी?” मोहनल े सोध्ो। “वलेवा््तिो 
बवारेमवा हवामील ेअगवाकिन ैिुरवा गररसक्ौं।”
“मलवाई रवाहवा छ,” आमवाल े जववाि कदइन्। “्तर न्वँा देशिो बवारेमवा िुरवा गनथा 
वलेवा््तबवाट न ैसरुू गनुथापछथा।”

अध्या्–१६

न्ाँ रे्शमा 
्वतनत्रता
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“ए, हो र?” मोहनल े
भन्ो।
“चचथा अभ 
इं�ल्वाणिल े रोमन 
क्वारोललि चचथािै 
िेही परमपरवाहरूलवाई 
िवा्म ै रवाखिेो 
भर्ो। ्ती परमपरवा 
बवाइबल म्ुतवाकवि 
भरएन। ्तर चचथा 
अभ इं�ल्वाणिमवात् 
देशिो आिवाररि 

चचथा भएिोल ेमवाकनसहरू आिूखशुी परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा सिेिवा भरएनन्। 
िक्तप् मवाकनसहरू चचथा अभ इं�ल्वाणिल े लसिवाएिो रित्यिे नशषिवादवीषिवा र 
परमपरवालवाई मवा्न चवाहनेन्। बवाइबल अनसुवार जीवन कब्तवाउन क्तनीहरू लजकिर 
गरेिवा भरए। क्तनीहरूलवाई �्रुरटन भकनन्छ। क्तनीहरूिो आ�नवा अिवानल ेगदवाथा 
क्तनीहरू बलेवा््तिवा आ�नवा घर र िवामहरू छोि्न ववाध् भए। क्तनीहरू हलवान्डमवा 
सरे। कबलवा््तमवा क्तनीहरू खके्तपवा्ती गदथार।े जब क्तनीहरू हलवान्डमवा गए क्तनीहरू 
मनेशनहरूसँग िवाम गनथा लसकनपुरेिो भर्ो।”
 “क्तनीहरूिो कनमम्त त्यो गवा�हवा ेभएिो भर्ो होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “परम�ेवरल ेक्तनीहरूलवाई पलछिो कनमम्त ्त्वार पवारी रहनभुएिो भर्ो,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “ओहो, मलवाई रवाहवा छ िे भ्ो! क्तनीहरू अमरेरिवामवा गए! अमरेरिवान ै
न्वँा देश हो  जनु हवामी चचवाथा गनने होइन र?” मोहन उतिलेज्त भएर सोध्ो। 
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेसहम्त हुदैँ भकनन्। “्कद �्रुीटनहरूिो 
कनमम्त बलेवा््तमवा सलजलो  भएिो भर्ो भन ेक्तनीहरू न्वँा देशमवा गएर न्वँा िवाम 
गनुथापददैनथ्ो। आ�न ैदेशमवा क्तनीहरू आरवामसँग िवाम गनथा सकिन्थो।”
 “क्तनीहरू न्वँा देशमवा जसलवाई न्वँा संसवार पकन भकनन्छ, जवान कनणथ्ा  

्ेबलायतमा सतावत सहन नसेकेर पयुररटनहरू 
आफनो ्ेश ्छोड्छन्



नयाँ देशमा स्वतन्त्रता

91

गरे। त्यो न्वँा देशिवा िेही इलवािवाहरू 
पकन बलेवा््तिै मवा्तह्तमवा भरए। त्यो 
देश कबशवाल भएिोल े क्तनीहरू आ−
आ�न ैज�गवा ओगट् न सक्।े आ�नवा 
छोरवाछोरीहरूलवाई बवाइबलल े भनिेो 
अनसुवार लसिवाउन र आरवािनवा गनथा 
क्तनीहरू चवाहनर।े क्तनीहरूल े िवाभम्ि 
सव्तन्त्तवा अरवाथा््त आसरवािो सव्तन्त्तवा 
खोजिेवा भरए। क्तनीहरू अमरेरिवािो 
म्वासवाचसुटे भनन ेठवाउँमवा पगु।े”
 “्तर सव्तन्त्तवा भनिेो खवास िे हो भनरे क्तनीहरूल ेब�ुन सिेिवा भरएनन्। 
क्तनीहरू आिूहरू सव्तन्त हुन चवाहिेवा भरए। क्तनीहरू आिूमवात् रठि छ भनरे दवावी 
गरेिवा भरए र क्तनीहरूसँग सहम्त नभएिवाहरूलवाई क्तनीहरूल ेसव्तन्त्तवा कदएनन्। 
�्रुरटनहरूल ेचचथालवाई कन्न्तणमवा रवाखिेवा भरए। क्तनीहरूल ेन्वँा उपकनवशेिो 
सरिवारलवाई पकन कन्न्तण गरे। ्कद  सरिवारल ेिुन ैआभििवाररि चचथा सरवापनवा 
गनथा खो्थ्ो भन ेत्यो सरिवार समस्वामवा पथ्थो। त्यसिो अरथा न्वँा उपकनवशेमवा 
खवास सव्तन्त्तवा भरएन। चचथािवा सदस्हरूलमेवात् िे गनुथापछथा िे गनुथाहुदैँन भनरे 
अ�हवाउँर।े सरिवारमवा चचथािवा मवाकनसहरूलमेवात् ैआववाज उठवाउन पवाउँर।े”
 “त्यो ्त रठि भएन,” मोहनल ेभन्ो।
 “चचथा र ्सिवा अगवुवाहरूलवाई समहवालन सबलै े पसैवा कदनपुथ्थो। सब ै
जनवा चचथामवा जवान ैपनने कन्म बनवाइएिो भर्ो। ्कद चचथामवा गएन भन ेजररववानवा 
क्तनुथापथ्थो र िक्त ्त �्वालखवानवामवा पकन जवान ु परेिो भर्ो। िक्तप् सम्मवा 
जररववानवा क्तदवाथा पकन मवाकनसहरूलवाई �्वालखवानवामवा हवाललकदनर।े”
 “�्रुरटनहरूल े जबरजस्ती िमथा लवादेिो िुरवा िरैे मवाकनसहरूल े मन 
परवाएिवा भरएनन्। रोजर कवलल्म भ्न े व्कक्त म्वासवाचसुटे उपकनवशे सरवापनवा 
भएिो एघवार वषथापलछ बलेवा््तबवाट आएिवा भरए। त्यहवँा िमथा सव्तन्त्तवा नभएिोमवा 
उनल ेकबरोि जनवाए। ‘िसलै ेपकन आ�नवा ेसवकवविेिो कनणथ्ा  कबरुद्धमवा चचथा जवान 
िर लगवाउनहुुनन’ भनरे उनी िरवाउन रवाल।े ्तर अगवुवाहरूल ेक्तनीहरूिो िवाननुलवाई 

पयुररटनहरू सेवा आराधनामा
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बद्लन।े आनखरमवा 
रोजर कवलल्म त्यस 
ठवाउँबवाट अन्त ैजवान ववाध् 
गरवा्ो। जबरजस्ती िमथा  
लवाद् न े िवानिुो कवरुद्धमवा 
सहरबवाट जङ्गलमवा उनी 
भवाग,े” आमवाल ेभकनन्।
 “ �्ु र र ट न ह रू ल े
अरूलवाई आिूखशुी किन 
परम�ेवरिो आरवािनवा 

गनथा कदएन? क्तनीहरू आिूखशुी परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा नपवाएिोल ेकबलवा््त 
छोिेिवा भरए, होइन र?” सोचदै मोहनल ेरि�न ग�्वा।े”
 “बवाइबलमवा भएिवा सब ै सत्यहरू एिचोटी क्तनीहरूल े देखन  
क्तनीहरूलवाई सलजलो भएिो भरएन,” आमवाल े भकनन्। जनु सिुवार सिुवारववादवी 
सम्मवा इसवाईहरूल ेगरेिवा भरए त्यसबलेवा सत्यिो िेही भवागहरूमवात् ैक्तनीहरूल े
जवानिेवा भरए। क्तनीहरू सब ै सत्यहरू खो्तलरे हरेेिवा भरएनन्। लरुरलवाई 
पछ्वाउनहेरूल ेउनल ेलसिवाएिो भ्दवा अभघ जवान चवाहिेवा भरएनन्,  क्वालभभनिो 
अनु् वा्ीहरूल ेपकन उनल े िे लसिवाए त्यसमैवामवात् अड्रे बस।े ्तर िरैे सत्यहरू 
रििट गनने परम�ेवरिो ्ोजनवा भर्ो। सिूलमवा जोि्न े र घटवाउन े लसकन े ्तर  
गणुन गनुथा र भवाग गनथा लसकन नचवाहिेो जस्त ैहो।”
 “ए, हो र? सब ै िुरवा एि पलट जवानन त्यक्त सलजलो छैन। रोजर  
कवलल्मलवाई िे भ्ो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “उनी िरैे मकहनवा जङ्गलम ैकब्तवाए। उनी त्यहवँािवा आकदववासी समूह भटे्वाए 
र क्तनीहरूसँग िेही सम्  कब्तवाए। उनल े रोि आइल्वाणि भनन ेटवापमुवा सवानो 
उपकनवशे खिवा गरे। िमथािो कनमम्त स्तवाइएिवाहरूिो कनमम्त त्यो ठवाउँ सरुलषि्त 
भर्ो। त्यहवँा सवँाबचचिै िवाभम्ि सव्तन्त्तवा भएिो भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो ्त रवाम्ो िुरवा भ्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “सन् १७७५मवा अमरेरिवामवा क्वान्ती भएिो भर्ो। त्यसबलेवा अमरेरिवा 

अमेदरकन अाद्वासदीहरुकाे दवचमा दवललयमस
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कबलवा््तबवाट सव्तन्त भएिो भर्ो। त्यसबलेवा अमरेरिवाल े आ�न ै संकविवान  
जवारी ग�्वा।े त्यस संकविवानमवा िवाभम्ि सव्तन्त्तवा िवाननुन ै भएिो समवावशे 
भएिो भर्ो। अमरेरिवािो संकविवानमवा ्ो लनेखएिो छ,” संसदल े िुन ै
्स्तो कन्महरू पवारर्त गनथा पवाइ्दैन जसल े िमथािो पषिमवा हुन्छ ववा मवाकनसिो  
कवविेिो सव्तन्त्तवािो हनन हुन्छ।’ ्ो स्देश ्रुोपमवा पकन िैलल्ो। त्यहवँािवा  
िरैे इसवाईहरू त्यस कन्मदेनख खशुी भए। क्तनीहरूल े्ो सोधन रवाल े ‘िे ्स 
संसवारमवा त्यस्तो िुन ैदेश छ जहवँा मवाकनसहरूलवाई आिूखशुी िमथा मवा्न पवाइन्छ 
र सरिवार ववा चचथाल े जबरजस्ती िमथा लवाक िददैन?’ त्यसल े गदवाथा िरैे मवाकनसहरू 
अमरेरिवामवा आए। क्तनीहरू िमथािो कनमम्त दववाएिवा भरए र बवाइबल समम्त िवाभम्ि 
परमपरवा मवा्न कदएिवा भरएनन्,” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “परमपरवािो अरथा िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “परमपरवा भनिेो िुन ै कवभि पवालन गनुथा हो जनु िरैे सम्देनख  
चललआएिो हुन्छ। परमपरवामवा एउटवा समस्वा छ,” आमवाल े भकनन्। “जब ्शूे 
आउनभु्ो ्ो समस्वा ्हूदवीहरूमवा पकन भर्ो। परम�ेवरल े िे भनन भएिो 
भर्ो त्यसलवाई नसनुरे पकहलवा जस्त ै भर्ो त्यस्त ै चलन े नीक्त ्हूदवीहरूिो 
भर्ो। पलछ रोमन क्वारोललि चचथाल ेपकन बवाइबलमवा नभएिो अनसुवार आ�न ै
परमपरवा बसवाल्ो। परम�ेवरिो वचन अनसुवार रोमन क्वारोललि चचथा भएिो  
क्तनीहरूल ेचवाहिेो भरएन। बलेवा््तिो उपकनवशे ववा वलेवा््तल ेशवासन चलवाएिवा 
िक्तप् अमरेरिवािो रिवान्तहरूमवा रिोटेसटे्टहरूल े पकन आ−आ�नवा परमपरवा 
बसवालिेवा भरए।”
 गमम्र हुदैँ आमवाल े भकनन्, “परमपरवा आज पकन समस्वा हुन सकछ। 
परम�ेवरल ेउहवँािो वचनमवा ज ेभनिेो भर्ो त्यो सवीिवानथा हवामीलवाई पकन जरुरी 
छ। उहवँाल ेहवामीलवाई िे लसिवाउन चवाहनहुुन्छ त्यो उहवँालवाई न ैलसिवाउन कदनपुछथा। 
अरू मवाकनसहरूल ेसिैं त्यही गरररह्ो भ्दैमवा त्यो गनथा हवामीलवाई िर छैन।”
 “हो आमवा, बवाइबलमवा भकनएिो 'हवामील ेमवाकनसलवाईभ्दवा परम�ेवरलवाई 
मवाननपुछथा’ भननिुो कवशषे अरथा हुनपुछथा,” मोहनल ेभन्ो।





 “्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा परम�ेवरल ेबवाइबलमवा िरैे रिक्तज्वाहरू 
कदनभुएिो छ। िुन ैरिक्तज्वाहरू ्त ्शूे पकहलो पलट आउनभु्दवा अभघ भरए। परुवानो 
िरवारिो हनोििो बवारेमवा क्तनीलवाई ्वाद छ?” आमवाल ेमोहनलवाई सोभिन्।
“हो, हनोि त्यो व्कक्त भरए जो सिैं लजकव्त भइरहिेो छ,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल ेहवँासदै भकनन्, “क्तमील ेरठिै भन्ौ। रिवा्जसो हवामील ेमरेसुलेवा 
िरैे वषथा बवँाच ेभन्छौं। ्तर हनोि िकहल् ैपकन मरेनन् र उनी अकहल ेपकन जीकव्त छ। 
त्यसल ेगदवाथा हनोि सबभ्दवा िरैे उमरे भएिो मवाकनस भनरे हवामी भ्न सकछौं।”
 “मलै ेपकन त्यही भनिेो भरएँ,” मोहनल ेखशुी भएर जववाि कद्ो।
 “परम�ेवरल े हनोिलवाई सवगथा लवानभु्दवा िरैे पकहल े उनल े ्शूेिो 
आगमनिो बवारेमवा रिचवार गरेिवा भरए। ्ो िुरो ्हूदवा १४ र १५ मवा हवामी पढ्न 
सकछौं,” आमवाल ेबवाइबल ललएर पकढन् आदमदेनख सवा्तौं पसु्तवािवा हनोिल ेपकन 
्ी मवाकनसहरूिवा कवष्मवा ्स्तवा अगमववाणी बोलिेवा भरए, “हरे, परमरिभ ुआ�नवा 
असंख् पकवत् जनहरूसँग आउँदै हुनहुुन्छ, सबिैो इनसवाि गनथा, सब ैमवाकनसहरूलवाई 

अध्या्–१७
्ेशूिो र्ोस्ो 
आगमनभनर्ा  

पकहले हुने कचनह  
वा संिेतहरू
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दणि कदन, जसल ेअिवाभम्ि रीक्तल ेभकक्तहीन िवा्थाहरू गरेिवा छन् , र ्ती भकक्तहीन 
मवाकनसहरूलवाई दणि कदन जसल ेउहवँािो कवरुद्धमवा िठोर िुरवा बोलिेवा छन् ।” 
 “्शूे आिैल ेपकन उहवँा ििने र आउनहुुन्छ भनरे भननभुएिो भर्ो होइन 
्त?” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। उहवँाल े आ�नवा े आगमनिो बवारेमवा भननभुएिो 
सबभ्दवा रिख्वा्त िरन ्ूहननवा १४:१-३ मवा छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “ओ, त्यो ्त मलवाई िणठ न ै छ। मलवाई भनन कदनहुोस्। ्शूेल े 
भन्नभु्ो,” “क्तमीहरूिो हृद् व्वािुल नहोस् । क्तमीहरू परम�ेवरमवाभर 
कव�ववास गदथाछौ, ममवाभर पकन कव�ववास गर। मरेवा कप्तवािो घरमवा बसन े ठवाउँहरू 
िरैे छन् । त्सो नभए, िे म क्तमीहरूलवाई भननभेरएँ र, कि क्तमीहरूिवा 
कनकम्त ठवाउँ ्त्वार पवानथा म गइरहछुे? अकन गएर मलै े क्तमीहरूिवा कनकम्त ठवाउँ  
्त्वार पवारेपलछ म िेरर आउनछुे, र क्तमीहरूलवाई म िहवँा लजैवानछुे, र जहवँा  
म छु, त्हवँा क्तमीहरू पकन हुनछेौ।” 
 “पवावलल े पकन ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा भनिेवा भरए। त्यो भनवाई १ 
रसेसोलोकनिी ४:१६-१८ मवा ्सरी लनेखएिो छ ‘किनकि रिभ ु सव्म्  हुिुमिो 
गजथानलस्त, रििवान सवगथादू्तिो आववाज र परम�ेवरिवा ्तरुहीिो सोरलस्त सवगथाबवाट 
ओलथानहुुनछे, र ख्ीषटमवा मरेिवाहरूचवाक िह पकहल े बौररउठ् नछेन् । ्तब हवामी  
बवँाभचरहिेवा र छोकिएिवाहरू रिभलुवाई आिवाशमवा भट्े न क्तनीहरूिवा सवारसवार ै
बवादलमवा उठवाइलभगनछेौं, र ्सरी हवामी सिैं रिभसँुग रहनछेौं। ्सिैवारण  
एउटवाल ेअिवाथालवाई ्ी वचनहरूल ेसवानतवनवा देओ।”
 “्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा पवावललवाई रवाहवा भर्ो होलवा किनभन े
उनल े ्ो लखेिेो बलेवामवा ्शूे ्स संसवारमवा आइसकनभुएिो भर्ो। उहवँािो  
दोस्ो आमगनिो बवारेमवा उहवँाल े भननभुएिो रिक्तज्वा पवावललवाई रवाहवा भएिो 
हुनसकछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “्शूेल े ज े भननभुएिो भर्ो सो पवावललवाई रवाहवा भर्ो,” सहम्त हुदैँ 
आमवाल ेभकनन्, “्तर पकवत् आ्मवाल ेअझ उनलवाई िरैे भननभुएिो भर्ो। पवावलल े
लखेिेो िुरवाल े िक्तप्लवाई सवानतवनवा भमलिेो भर्ो, कवशषे गरेर परम�ेवरिवा 
िक्तप् करि् जनहरू मरेिवा भरए। आ�नवा करि् जनहरू मदवाथा इसवाईहरू दु:नख्त 
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र भच�न्त्त भएिो पवावलल े चवाहनेन्। 
त्यसिवारण ्शूे आउनहुुदँवा ठ्वाकिै िे 
हुनछे सो उनल ेलखेिेवा भरए।”
 “जब हजरु आमवा मनुथाहुदँवा पवासटरल े
िे पढ्नभुएिो भर्ो सो सनुरे त्यसबलेवा 
मलवाई स�चवा े भएिो भर्ो,” मोहनल े

भन्ो।
 “मलवाई पकन,” मोहनलवाई अङ्गवालोमवाददै आमवाल ेभकनन्। “परुवानो िरवारिवा 
अगमवक्तवा ्शै् वाल े्शूेिो पकहलो आगमनिो बवारेमवा बोलिेवा भरए।” 
 “्शै् वा? मलवाई रवाहवा छ उनल े ्शूेिो पकहलो आगमनिो बवारेमवा  
बोलिेवा भरए। जब कक्सटमसमवा नवाटि भएिो भर्ो त्यसबलेवा ्शै् वाल ेभनिेो 
िुरो हवामील ेलसिेिवा भर्ौं,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ्तर ्शै् वाल े्शूेिो दोश्ो आगमनिो बवारेमवा पकन बोलिेवा भरए। 
मोहन, ्शै् वा ५१:३ पढ ्त,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 मोहनल े बवाइबल ललएर ्शै् वािो उक्त पद पढ्ो, “परमरिभलु े
कन�च् न ै ्रुशलमे ववा लस्ोनलवाई सवानतवनवा कदनहुुनछे, र उहवँाल े त्सिवा  
सब भ�नवावशषेहरूलवाई द्वािो दृकषटल े हनेुथाहुनछे। अकन त्सिो मरुभूभमलवाई 
अदनझैं, र त्सिो रूखो जभमनलवाई परमरिभिुो बगैंचवाझैं बनवाउनहुुनछे। हषथा र 
आन्द, िन्ववाद र गी्तिो सोर त्समवा पवाइनछे।”
“अब ्शै् वा ६२:४,५ र ्शै् वा ३५:१,२ पकन पढ,” आमवाल ेभकनन्।
 िेरर मोहनल े पढ्ो, “क्तमी िेरर िकहल् ै ‘त्वाभगएिी’ भकननछैेनौ। 
क्तम्ो देश िेरर िकहल् ै ‘उजवाकडएिो’ भकननछैेन। ्तर क्तमीलवाई ‘ह�ेसीबवा’ ववा  
परम�ेवरल ेरिमे गनुथाहुन ेजनहरू भकननछे, र क्तम्ो देश ‘््ूलवाह’ ववा परम�ेवरिो 
दुलही भकननछे। किनकि क्तमीलस्त परमरिभ ु खशुी हुनहुुन्छ, जसरी दुलही  
उनिो श्ीमवानिो हुन्छ त्यसरी न ै क्तम्ो भभुम उनिो हुनछे । जसरी एउटवा  
जववान िेटवाल े िन्–ेिेटीलवाई भखथार कवववाह गछथा, त्सरी न ै क्तम्वा छोरवाहरूल े
क्तम्ो भूभमलवाई कवववाह गननेछन् । जसरी दुलहवा आ�नी दुलहीिो कनकम्त  
रमवाहट गछथा, त्सरी न ै क्तम्वा परम�ेवरल े क्तम्ो कनकम्त रमवाहट गनुथाहुनछे।....
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मरुभूभम र कनजथाल-भूभम हकष््त हुनछेन् । उजवाड-सरवान रमवाउनछे र िुलनछे। 
िेशरझैं त्वा ेिुलरे िक्नछे। ्ो अत्न्त रििुकलल्त हुनछे, र हषथाल ेगवाउँदै रमवाहट 
गननेछ। लबेनवानिो गौरव, िमनेल र शवारोनिो शोभवा त्सलवाई कदइनछे। क्तनीहरूल े
परमरिभिुो मकहमवा र हवाम्वा परम�ेवरिो ऐ�व्था देखनछेन्  (रूपवान्तरर्त)।”
 “बवािरेबवाि, ्शै् वालवाई ्ती िुरवाहरू रवाहवा भर्ो भनरे मलवाई रवाहवा 
भरएन,” मोहन अचमम भएर व्क्त ग�्वा।े
“्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा अरू िसल ेपकन भनिेो भर्ो, िे क्तमीलवाई 
रवाहवा छ?” आमवाल ेसोध्ो।
“ओ, रििवाशिो पसु्ति लखेनले ेहोइन र?” मोहनल ेभन्ो।
“क्तमील ेरठिै भन्ौ। त्यो पसु्ति ्शूेिवा चलेवाहरूमवा िुनचवाहींल ेलखेिेवा भरए, िे 
क्तमीलवाई रवाहवा छ?” आमवाल ेसोभिन्।
“्ूहननवा, हो?” मोहनल ेसोध्ो।
“हो,” आमवाल े भकनन्। “्ूहननवा ्शूेिो सबभ्दवा भमलन े र �्वारो सवारी भरए। 
जब ्शूे सवगथामवा जवानभु्ो ्तब ्ूहननवाल े ्शूेलवाई िरैे भमस गरेिवा भरए ववा 
उनलवाई िरैे कन्वास्ो लवागिेो भर्ो। उनल े ्शूेलवाई भट्ेन िरैे चवाहन्थो। 
्ूहननवाल े ्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा िरैे लखेिेवा छन्। मोहन,  
रििवाश २२:२० पढ ्त।”
 मोहनल ेपढ्ो, “्ी िुरवािो गववाही कदनले ेभननहुुनछ, “कन�च्, म चवँाडै 
आउँदैछु।” आमने, आउनहुोस् , ह ेरिभ ु्शूे।”
 “्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा बवाइबलिवा लखेिहरूलमेवात् चचवाथा 
गरेिवा भरएनन्। उहवँािो आगमनिो बवारेमवा मवारट्न लरुर अत्यन्त ै उतिलेज्त  
भएिवा भरए। र लरुरिवा सवारी मलेवानिरनल े पकन ्शूेिो आमगनिो बवारेमवा  
चचवाथा गरेिवा भरए। सिटल्वाणििो सिुवारववादवी इसवाई जोन नकसल ेपकन उललखे 
गरेिवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “्शूेिवा सब ैसवारीहरू उहवँािो आगमनमवा उहवँालवाई देखन िरैे खशुी हुन्छ 
होलवा, हुदैँन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “हवामी सब ै जनवा जो ्शूेलवाई रिमे गछछौँ  
उहवँालवाई भट्ेदवा खशुी हुनछेौं। उहवँासँग रहन हवामी सब ै जनवा खशुी हुनछेौं र 
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्स संसवारमवा भइरहिेवा खरवाब, 
दुषटिुरवासँग िवारोबवार गनथा नपनुथा 
खशुीिै िुरो हो।”
 “्तर ् शूे आउनभु्दवा अभघ 
िरैे िरलवा�दो िुरवाहरू हुनछेन् भनरे 
उहवँाल े भननभुएिो भर्ो, होइन 
र?” भच�न्त्त हुदैँ मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” 
आमवाल ेभकनन्। “्शूे दोस्ो पटि 
आउन भ्दवा पकहल े िरैे घट्नवाहरू हुनछेन् जसल े िक्तप्िो कनमम्त ्तसवाथाउन े
खवालिो हुन्छ।”
 “िे ्शूेल ेभूिमप र अरू नरवाम्वा िुरवाहरू हुनछेन् भननभुएन र?” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो, मतिी २४ मवा भूिमपिो बवारेमवा ्शूेल े भकवष् ववाणी गनुथाभएिो  
भर्ो। त्यसबलेवादेनख न ैिरैे ठूलवा ठूलवा भूिमपहरू भएिवा छन्,” आमवाल ेभकनन्।
 “मलेकसिो र क्वाललिोकन््मवामवा भएिो भूिमपहरूिो बवारेमवा मलवाई ्वाद 
छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “सब ैभ्दवा ठूलो र नरवाम्ो भूिमप सन १७५५ मवा भएिो भर्ो ्तर हवाम्ो 
सब ैपृथवी न ैनवाश ्त भएिो भरएन,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो ्त िरैे वषथा अभघिो िुरो हो,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “त्यसबलेवा पकन मवाकनसहरूल े ्शूेिो दोस्ो 
आगमनिो अपषेिवा गरेिवा भरए। पृथवी बढुो हुदैँ गएिो छ र ्शूेिो आगमनलवाई 
िरैे पनख्नपुददैन भनरे त्यसबलेवािवा मवाकनसहरूल ेसोभचरहिेवा भरए।”
 “त्यसिो बवारेमवा मलवाई भननहुोस्। त्यो िहवँा भ्ो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो भूिमपिो सब ै भ्दवा खरवाब असर ्त ललसबनमवा भएिो भर्ो,” 
आमवाल ेभमन्छन्।
 “ललसबन ्त ्रुोपिो पोट्ुथागल रवाषट�मवा छ। त्यो देशिो बवारेमवा भूगोलमवा 
मलै े पढेिो भरएँ,” मोहनल े भन्ो। “हवामील े भूिमपिो बवारेमवा पकन पढ्ौं। 
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भूिमप जवँादवा मूख् 
िेनद्रकव्दुलवाई एकपसे् टर 
ववा उ�पभतििेनद्र 
भकनन्छ।”
 “हो, त्यो 
भूिमपिो एकपसे् टर 
पोट्ुथागवालिो रवाजिवानी 
ललसबन भर्ो। 
्तर त्यसल े ्रुोप 
र अकफ्िवािवा िरैे 
देशहरूलवाई हललवाएिो भर्ो। अमरेरिवा, भग्नल्वाणि र वसेट इ�न्डजहरूमवा पकन 
त्यसिो असर परेिो भर्ो। अझ भनौं भन ेत्यसबलेवा पृथवी ्स्तरी हलललएिो 
भर्ो कि चवाललख लवाख बगथाभमटर टवाढवािवा मवाकनसहरूल ेपकन अनभुव गरेिवा भरए। 
सपनेिो क्वािेज भनन े समदु्रमवा समदु्रिो छवाल ६० िुट अलगो उठेिो भर्ो,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “६० िुट अलगो!” मोहनल ेभन्ो। “िे समदु्रिो छवाल त्यभति अलगो हुन्छ 
र?”
 “रिवा्जसो हुदैँन,” आमवाल ेभकनन्। “अझ झन नरवाम्ो िुरो ्त समदु्रिो 
किनवारवािो भूभममवा भएिवा पवानीहरू उलटेर समदु्रमवा न ैििने िवा भरए। िरैे मवाकनसहरू 
िे भ्ो भनरे हनेथा जवँादवा ्त ्ती छवाल ििने र आएर ्ती  हनेने मवाकनसहरू सबलैवाई  
िुववाइ कदए।”
 “्ो ्त िस्तो िरलवा�दो िुरो रहछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यसबलेवा िररब न्ब े हजवार मवाकनसहरू मवाररए भनरे इक्तहवासिवा 
लखेिहरूल ेलखेिेवा छन्,” आमवाल ेभकनन्। “भूिमप बवाहिे अरू भचनहहरू पकन 
हुनछेन् भनरे ् शूेल ेभननभुएिो भर्ो। ्ती भचनहहरू घरटर�्वा ेभ्ो भन ेउहवँा िकहल े
आउनहुुन्छ भनरे हवामी रवाहवा पवाओस् भनन े्शूे चवाहनहुुन्छ।”
 “सू्था र चनद्रमवा अध्वँारो हुनछे भनरे ्शूेल े भन्नभएिो भरएन? अकन 
्तवारवाहरू पकन आिवाशबवाट खसछ भननभुएिो भर्ो। ्ो ्त असम्वन ैमवाननपुछथा,” 

ललस्बनमा भूकमप र सुनामदी
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मोहनल ेभन्ो।
 “त्यसबलेवा ्शूेल े्ती घट्नवाहरू हुनछे भनरे भननभुएिो सनुनहेरूिो कनमम्त 
असम्व भर्ो होलवा। किनभन ेत्यस्तो पकहल ेिकहल् ैभएिो भरएन। ्तर पलछ 
भएिो भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “हो र?” मोहन सोध्ो। “िकहल?े”
 “म े१९, सन १७८०मवा भएिो  भर्ो। ललसबनमवा भूिमप गएिो पबचचस 
वषथापलछ सू्था र चनद्रमवा अधँ्वारो भएिो भर्ो। जस्तो ्शूेल े भन्नभुएिो भर्ो  
त्यस्त ैभएिो भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “िे भएिो भर्ो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो कदन अरू कदन जस्त ैभर्ो, कदउँसो घवाम लवाभगरहिेो भर्ो,” आमवाल े
भकनन्। “खके्तबवारीमवा मवाकनसहरूल े िवाम गरररहिेवा भरए। गवाई, बवाख्वा र अरू 
पशहुरू चौरमवा चददै भरए। ्तर कदन कबतदै जवँादवा कबहवान आिवाशमवा िवालो बवादल 
छवाउन रवाल्ो। मवाकनसहरूल े भन े अब कबजलुी चममिन्छ र हुरीब्तवास आउँछ।  
पवानी परेिो भरएन। ्तर आिवाश अधँ्वारो हुदैँ ग्ो। गवाईहरूलवाई पकन रवाहवा  
भ्ो िेही अचवाकली हुदैँछ। क्तनीहरू आ–आ�नवा े गोठमवा गए। क्तनीहरूल े 
भ्ठवान े कि ्ो ्त बलेिुवा भ्ो र दुि दुहुन े बलेवा भ्ो। अकन आिवाश ्त झन  
झन िवालो हुदैँ आ्ो।” “मवाकनसहरूलवाई िे भ्ो ्त?” मोहनल े सोध्ो। “िे 
भइरहिेो भर्ो िे क्तनीहरूलवाई रवाहवा भर्ो ्त?”
 “रवाहवा भरएन,” आमवाल ेसनुवाइन्। “िरैे मवाकनसहरू िरवाए र ्ो ्त संसवारिो 
अन्त हुन रवाल्ो भनरे ्तलस्न रवाल।े”
 “संसवारिो अन्त्य भएिो छैन,” मोहनल े भन्ो। “किनभन े हवामी अझ ै 
्हीं छौं।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “्तर ्ती िुरवाहरू हुनछेन् भनरे 
्शूेल े भननभुएिो िक्तप् मवाकनसहरूल े समझिेवा भरए। त्यसल े गदवाथा क्तनीहरू 
बवाइबल पढ्न रवाल।े”
 “त्यो ्त रवाम् ैिुरो हो,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। त्यो रवाम् ै भर्ो। त्यही रवा्ती अिथो अनौठो िुरो 
भ्ो। जब जनु आ्ो त्यो ्त रवा्तो देनखएिो भर्ो। त्यो ्स्तो अन्धिवार भर्ो कि 



किन भनेर मोहनले सोध्ो

102

त्यसल ेअललिक्त पकन रििवाश कदएन। त्यो रवा्त िरैे अन्धिवार भ्ो र मवाकनसहरू 
झन िरवाउन रवाल।े”
 “्तवारवाहरू नी?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो पलछ भ्ो,” आमवाल ेभकनन्। “्शूेल ेआिू आउनभु्दवा अभघ िरैे 
दुषट मवाकनसहरू हुनछेन् र दुषट िवामहरू गननेछन् भननभुएिो क्तमीलवाई ्वाद छ? 
नोहवािवा सम्मवा जस्त ैहुनछे भनरे उहवँाल ेभननभुएिो भर्ो।”
 “नोहवािो सम्मवा िस्तो नरवाम्ो भर्ो कि परम�ेवरल ेपृथवीलवाई न ैनवाश 
गनुथापरेिो भर्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “्शूे आउनभु्दवा अभघ िरैे नरवाम्ो िुरवाहरू हुनछेन्,” आमवाल े भकनन्। 
“संसवारमवा िरैे मवाकनसहरू हुनछेन् जसल े्शूेलवाई मवा्वा गददैनन्। उहवँािो भवावनवा र 
उहवँािवा आज्वाहरूलवाई ववेवास्तवा गननेहरू िरैे हुनछेन् भनरे ्शूेल ेभननभुएिो भर्ो।”  
“िरैे मवारिवाट ववा क िहसवा हुन ेजस्तो देनखन्छ,” मोहनल ेभन्ो। “्ो नोहवािो सम्मवा 
भएिो भर्ो। त्यसल ेगदवाथा जलरिल् भ्ो।”
 “हो, जब मवाकनसहरूल ेपरम�ेवरिवा आज्वाहरूलवाई मवा्दैनन् ्तर मवाने्छलवाई 
मवाने्छलवाई हवानी गदथाछ,” आमवाल ेभकनन्।
“्तर मवाकनसहरू त्यस्तो किन हुन्छन्? बवाइबलल ेिे हुनछे सो ठ्वाकिै भनिेो छ। 
मवाकनसहरूलवाई रवाहवा छ उहवँा िकि्नहुुनछे,” मोहनल ेसोध्ो।
 मोहनलवाई अङ्गवालदै आमवाल ेभमन्छन्, “क्तमील ेरठिै भन्ौ। ्तर क्तमीलवाई 
ब्ेतलहमेमवा बवालि ्शूे आउन ुभएिो िरवा क्तमीलवाई रवाहवा छ? त्यसबलेवा पकन 
्शूे आउनहुुन्छ भनरे क्तनीहरूल े अपषेिवा गरेिवा भरए। ्तर रोरैलमेवात् उहवँालवाई 
भट्ेन ्त्वार भएिवा भरए। जब उहवँा सवँाबचचकिै आउनभुएिो भर्ो ्तब िरैेलवाई 
रवाहवा भरएन। ्शूे दोस्ो पलट आउँदवा पकन  त्यस्त ैहुनछे। हवामीलवाई रवाहवा छ उहवँा 
आउँदै हुनहुुन्छ। ्ो िुरो बवाइबलमवा लनेखएिो छ। ्तर अकहल ेपकन िरैे मवाकनसहरू 
उहवँालवाई भट्ेन ्त्वार छैनन्।”
 “त्यो देखरे ्शूेलवाई िस्तो दु:ख लवा�छ होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, उहवँालवाई िरैे दु:ख लवा�छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “उहवँालवाई भट्ेन ्त मलवाई िरैे मन लवा�छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमीलवाई देखरे उहवँा पकन खशुी हुनहुुनछे,” आमवाल ेजववाि कदइन्।



 परम�ेवरिो सत्यलवाई जवा्न चवाहन ेर उहवँालवाई पछ्वाउन चवाहन ेपरुुष र 
स्तीहरूलवाई अगवुवाइ गनथा उहवँाल ेिसरी सह्ोग गनुथाभ्ो भ्न ेिरवालवाई कनरन्तर्तवा 
कदन आमवाल ेआ�नवा ेसवारमवा बलसरहिेो मोहनलवाई सोभिन्, “क्तमील े कवलल्म 
भमलरिो नवाउँ सनुिेवा छौ?”
 “सनु्न ्त सनुिेो भरएँ ्तर उहवँा िो हुनहुुन्छ?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अमरेरिवािो उतिरपूवसी रिवान्तमवा रहन े कवलल्म भमलर एि िृषि  
भरए। उनी सवानदेैनख इसवाई भरए। ्तर पलछ उनी  किइसट ववा ई�वरववादवी भए,” 
आमवाल ेभकनन्।
 “किइसट भनिेो िे हो, आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “किइसट ववा ई�वरववादवी भनिेो ्ती मवाकनसहरू हुन् जसल ेपरम�ेवरलवाई 
कव�ववास गछथान, उहवँाल े्स संसवारलवाई सृकषट गनुथाभ्ो भनन ेिवारणवामवा कव�ववास 
गछथान्, ्तर उहवँाल े्स पृथवीलवाई सृकषट गरेर छोि्नभु्ो र ्स पृथवीसँग उहवँािो 
अव िेही संल�न्तवा नभएिो भनरे कव�ववास गछथान्। उहवँाल े्स संसवारलवाई सृकषट 

अध्या्–१८

कवभल्म  
कमलरिो 

भकवष्वाणी
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गरेर जसरी चल्पुनने हो सो चलवाएर उहवँाल ेत्यस ैछोि्नभु्ो र जसल ेगदवाथा ्स  
पृथवी िसरी चलनपुनने हो त्यो आिै चललरहिेो छ भनन े क्तनीहरूल ेसोचदछन्,” 
आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “परम�ेवर कबनवािो संसवार िस्तो उदेि लवा�दो होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “कवलल्म भमलरिो कनमम्त पकन उदेि लवा�दो भर्ो। आिू पवापी 
भएिो महससु गरेिोल े उनी िरैे उदवालसन भएिवा भरए। आनखरमवा ्शूे ख्ीषट  
पवापीहरूलवाई उद्धवार गनथा आउनभुएिो हो भ्न ेकव�ववास पकवत् आ्मवाल ेउनलवाई 
कदलवाएिवा भरए। त्यसिवारण उनल े बवाइबल ललएर अध््न गनथा रवाल।े उनल े
्शूेिो बवारेमवा िरैे िरैे जवान्न चवाह।े जक्त उनी पढे त्यक्त ्शूे उनिो कनमम्त  
सु् दर हुन रवाल्ो। जक्त उनी पढ्दै गए त्यक्त उनी बवाइबलरिक्त उनिो चवासो 
बढ्ो। अकन पढ्दवा पढ्दवा दवाकनएल र रििवाश उनिो कनमम्त अत्यन्त ैघ्तलवा�दो 
पसु्तिहरू भएिो भटे्वाए। उनल े ्शूेिो आगमनभ्दवा पकहल े हुन े कवभभनन 
भचनह ववा शङे््तहरूिो बवारेमवा पढे। िक्तप् ्ती भचनहहरू पूरवा भएिो पकन उनल े 
महससु गरे।”
 “अन्धिवारिो कदन, भूिमप आकद जनु हवामील े चचवाथा ग�्वाें, होइन ्त?” 
मोहनल ेर�्ो।
 “हो, ्ती भचनहहरू बवाइबलमवा भकवष् ववाणी गरेिो उनल े रवाहवा पवाए। 
त्यसबलेवा ्शूेिो दोस्ो आगमन भनिेो मवाकनसिो हृद्मवा आउन े हो र  
ववास्तकवि रूपमवा ्स संसवारमवा आउन े होइन भनरे त्यस बलेवािवा इसवाईहरूल े
कव�ववास गरेिवा भरए। ्शूे आउनहुुदँवा पकहल ेएि हजवार वषथा शवा�न्त हुनछे भनरे 
िक्तप्ल े कव�ववास गरेिवा भरए। ्स हजवार वषथाभभत् सब ै जनवा एिआपसमवा  
खशुी र आन्द हुन े लसकनछेन्। एि आपसलवाई रिमे गननेछन्। क्तनीहरूल े 
्शूेलवाई आ�नवा े हृद्मवा ग्हण गननेछन् र क्तनीहरू उहवँािो आरवािनवा गननेछन्। 
अकनमवात् ्शूे आउनहुुनछे,” आमवाल ेभकनन्।
 “हजवार वषथासमम ्शूेलवाई पखथान ुभनिेो ्त िरैे लवामो सम् हो,” मोहनल े
भन्ो “मलवाई खशुी लवा�छ कि उहवँा लछटै् आउँदै हुनहुुन्छ र जकहल ेपकन आउन 
सक्नु हुन्छ।”
 “हो, पकवत् आ्मवािो सह्ोगल े कवलल्म भमलरल े बवाइबल पढेर िरैे 
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िुरवाहरू भटे्वाएर सनुवाएिोमवा हवामी उनीरिक्त आभवारर्त छौं। जब उनल े बवाइबल 
पढ्न रवाल े ्तब उ�पभति देनख पढ्न रवाल,े र जब उनल े बझुने ्तब उनी पढ्न  
रोिे र  िनिोरिवा्स ववा बवाइबल श्दिोष हनेथा रवाल,े” आमवाल ेभकनन्।
 “िनिोर.. बवाइबल श्दिोष भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “िनिोिथानस ववा बवाइबल श्दिोष भनिेो ठूलो कि्तवाब हो। ्समवा 
बवाइबलिवा सब ै श्दहरू क्भमिरूपमवा लनेखएिो हुन्छ र त्यस श्दपलछ 
बवाइबलिवा पदहरू हुन्छन्। जब भमलरल ेबवाइबल पढ्दवा त्यहवँा उललखे गररएिो 
िुन ै कवष् उनल ेबझुने भन ेत्यस कवष्मवा लनेखएिवा  बवाइबलिवा अरू पदहरू 
पढ्दर।े जबसमम िुन ैकवष्िो बवारेमवा उनल ेबझुनेन् ्तबसमम घोररएर पढ्दर।े 
त्यही कवष्मवा बवाइबलमवा भएिवा अन् पदहरू उनल े हरेने। अकन उनी पढ्दै  
जवानर।े उनी आिैल े बवाइबल अध््न गनथा िरैे मन परवाएिवा भरए,”  
आमवाल ेभकनन्।
 “म पकन त्यस्त ै खवालिो छु,” मोहनल े भन्ो। “म पकन आिै बवाइबल 
अध््न गनथा चवाहनु्छ। अरूल ेज ेभन्ो त्यसलवाई सनुनमवात् ैमलवाई भचति ब�ुदैन।”
 “अिथो िुरवामवा, कवलल्म भमलर क्तमी जस्त ै भरए। उनलवाई कहसवाब िरैे 
मनपथ्थो। क्तमीलवाई पकन कहसवाब मनपछथा,” आमवाल ेभकनन्।
 “ए हो र? ्तपवाईँलवाई िसरी रवाहवा छ?” मोहनल ेसोध्ो।
 “किनभन े जब उनी दवाकनएलिो कि्तवाबमवा आइपगु े र २३०० कदनिो 
भकवष् ववाणी पढे ्तब उनल ेिेही कहसवाब गनथा रवाल,े” आमवाल ेसनुवाइन्।
 “त्यो भकवष् ववाणी िे हो?” मवाइबलल ेसोध्ो।
 “२३०० कदनपलछ पकवत्सरवान शलुद्धिरण हुनछे भनरे दवाकनएलल े 
लखेिेवा छन्। ्ही पृथवी पकवत्सरवान हो भनरे भमलरल े कव�ववास गरे र जब  
्शूे दोस्ो पलट आउनहुुन्छ ्तब ्स पृथवीलवाई आगोल ेशदु्ध गननेछन् भनन ेिुरो 
उनल ेसोच।े ्तर २३०० वषथा िहवँाबवाट सरुू हुन्छ उनल ेठम्वाउन ैसिेनन्। उनल े 
िरैे घोररएर हरेे।”
 “अकन उनल े दवाकनएलिो अिथो भकवष् ववाणी पढे जसमवा ७० ह�्तवािो  
बवारेमवा लनेखएिो भर्ो। ्ो ७० ह�्तवािो भकवष् ववाणीिो सरुू ्रुशलमेिो 
पनुकनमवाथाण गनने आदेशबवाट सरुू हुन े भनरे लनेखएिो छ। उनल े अझ घोररएर  
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पढे। उनल े ्ती दुई भकवष् ववाणीहरूिो सरुू एिै ठवाउँबवाट भएिो भटे्वाए। 
इक्तहवासबवाट उनलवाई रवाहवा भर्ो कि पलस््वािवा रवाजवा आटथाजरेवाकससल े 
ई.पू. ४५७ मवा ्रुशलमेिो पनुकनमवाथाणिो आदेश कदएिवा भरए। क्तमीलवाई रवाहवा  
छ मलै े अभघ न ै भनेँ बवाइबलिो भकवष् ववाणीमवा एिकदनिो बरवाबर एि वषथा  
हुन्छ?” आमवाल ेसोभिन्।
 “हो,” मोहनल ेजववाि कद्ो।
 “कवलल्म भमलरलवाई रवाहवा भर्ो कि सतिरी ह�्तवालवाई सवा्त कदनल े 
गणुन गदवाथा ४९० कदन ववा ४९० वषथा आउँछ। ्सिो सरुू ई.पू. ४५७ मवा भएिो  
भर्ो र त्यसिो अन्त सन ३४मवा भएिो भर्ो। सन ३४मवा िे भ्ो रवाहवा छ?” 
आमवाल ेसोभिन्।
 “अ,ँ त्यसबलेवा ्शूे ३४ वषथािो हुनभुएिो भर्ो,” मोहनल े जववाि  
कद्ो। आमवाल े हवँासदै भकनन्, “उहवँा ३४ वषथा हुनभुएिो भरएन। ्शूे ठ्वाकिै  
िुन कदनमवा जन्मनभु्ो भनरे इक्तहवासिवा लखेिहरूलवाई ठम्वाउन गवा�्वा े 
भर्ो। क्तनीहरूिो कहसवाबमवा ्शूेिो जन्मिो बवारेमवा ्तीन ववा चवार वषथािो  
िरि भएिो भर्ो। त्यसिो अरथा ्शूेिो जन्म कि ्त ई.पू ३ कि ४ मवा भएिो 
भर्ो।”
 “त्यसिो अरथा ्शूे सन ३४मवा ३७ वषथा हुनभुएिो देखवाउँछ,” मोहनल े
भन्ो।
“्तर,” आमवाल ेभकनन्, “सन ३४मवा ्शूे सवगथामवा िकि्नभुइसिेिो भर्ो। िेही 
कहसवाब गरौं र िेही िुरवा कनिवालौं।”
“मलवाई नमबर भन्नहुोस्,” मोहनल ेभन्ो, “मरेो िवागज र पमे्सल ्त्वार छ।”
“दवाकनएल ९:२४-२७मवा सवगथादू्तल े दवाकनएललवाई कदइएिो ७० ह�्तवािो 
भकवष् ववाणीलवाई कवभभनन खणिमवा कवभवालज्त गररएिो भर्ो जनु चवाटथामवा  
क्तमील े हनेथा सकछौ। ्तर हवामी आिैल े िेही  कहसवाब गरौं,” आमवाल े भकनन्। 
“रवाजवा आटथाजरेेकसल े ्रुशलमेिो पनुकनमवाथाण गनथा कदएिो आदेशदेनख पूरै  
कनमवाथाण समपनन ववा पनुकनमवाथाण भएिो सम्समम सवा्त “ह�्तवाहरू” भएिवा भरए।”
 “सवा्त ह�्तवा,” मोहनल ेदोहो�्वाउँछ। “त्यसिो अरथा सवा्तगणुवा सवा्त ववा 
उन्नवानचवास वषथाहरू। अब मलै े४५७बवाट उन्नवानचवास घटवाउँछु। ४०८ आउँछ।”
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 “हुन्छ,” आमवाल े भकनन्। “्सल े हवामीलवाई ई॰ पू॰ ४०८ मवा ल्वाउँछ।  
अकन ्शूे ख्ीषट बम�्तस्वा ललनभु्दवा अभघ भएिो ्रुशलमेिो पूरवा पनुकनमवाथाण 
गररएिो अवभि अिथो ब्सठ्ठवी ह�्तवा हुन आउँछ।”
 “पखथानहुोस्!” मोहनल े भन्ो, “ब्सठ्ठवी गणुवा सवा्त, ओ, ्सल े ४३४ वषथा  
भनरे बझुवाउँछ।”
 “अकन ४३४ बवाट ४०८ घटवाउ ्त क्तमील े िे पवाउँछौं त्यो क्तमीलवाई  
रवाहवा हुन्छ।”
 िेही कहसवाब गरेपलछ मोहनल े भन्ो, “त्यो छम्बस हुन आउँछ। त्यसिो  
अरथा िे हो?”
 “दवाकनएलिो भकवष् ववाणी अनसुवार मसीहल े आ�नवा े िवाम सरुू गनने 
भमक्तलवाई देखवाउँछ,” आमवाल े भकनन्। “अकन त्यहवँा अिथो िुरवा पकन छ। िे  
क्तमीलवाई बी∙ सी∙ ववा ई∙ पू∙ र ए∙ िी∙ अरवाथा्त सन ववा ईसवापलछ भनिेो अरथा  
रवाहवा छ?”
 “्सिो अरथा ख्ीष्टिो अभघ र ख्ीष्टिो पलछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “खवास गरेर ए॰ िी॰ िो अरथा आनो िोभमनी Anno Damini हो।  
्ो ल्वारटन भवाषवामवा हो। ्सिो अरथा रिभिुो वषथा' भनरे जनवाउँछ। ्तर, “आमवाल े
िेरर सोभिन्,” बी∙ सी∙ बवाट ए∙ िी∙ िसरी भ्ो, वषथािो भमक्तलवाई हरे?
 “्तपवाईँल ेिे भ्न खो्नभुएिो?” मोहनल ेसोध्ो।
 आमवाल े भकनन्, “्शूे ख्ीषट जमन्मनभु्दवा अभघिवा वषथाहरू सोच-चवार,  
्तीन, दुई अकन एि-जसरी रिेटलवाई उिवाउनबेलेवामवा गन्छ। अकन ्शूे  
जमन्मसिेपलछ भग�न्त गछछौँ-एि, दुई, ्तीन, चवार। ्तर त्यसबलेवा रहिेवा  
मवाकनसहरूल ेत्यो सोचिेवा भरएनन्।”
मोहन अलमलमवा पछथा। “मरर्म र ्शूुि र उनिवा लछमिेीहरूलवाई वषथाहरू  
ग्न ेक्ममवा पररव्तथान भएिो रवाहवा भरएन ्त?”
“िहवँा रवाहवा भर्ो ्त?” आमवाल े भकनन्। “स्ौं वषथापलछमवात् मवाकनसहरूल े ्शूे 
जमन्मनभुएिो वषथा र पलछिवा वषथाहरू िरि पवानथा सरुू गरेिवा भरए। अब हवाम्ो  
कहसवाब लसध्वाऔं। जब ई∙ पू∙ ग्दै ्तल जवान्छ ्तब क्तनीहरू १ मवा अिकिन्छ।  
अकन ए∙ िी∙ अरवाथा््त सन सरुू गछथा १ देनख। त्यसिो अरथा १ भनरे गकनएिो  
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वषथा दुई वटवा हुन्छ। ई∙ पू∙ १ र सन १ अरवाथा््त ्शूेपलछ। त्यसबलेवा शनु्  
वषथा भ्न े भरएन। जब क्तमील े ४३४बवाट ४०८ घटवाउँछौं ्तब ए∙ िी∙ अरवाथा््त  
्शूेपलछिो भमक्त आउँछ। त्यसिो अरथा क्तमील े १ रप्ननुपछथा किनभन े दुई  
िरि वषथाहरूलवाई १ भनरे समबोिन गररएिो छ।"
 “मलै ेबझुेँ होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “्तब अकहल ेिुन् नमबर क्तमील ेपवाउँछौं?” आमवाल ेसोभिन्।
 ए∙ िी∙ २७। िे भ्ो त्यसबलेवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यो वषथा ्शूेलवाई ब��्तस्वा ललनभुएिो भर्ो,” आमवाल े जववाि  
कदइन्। "्ो दवाकनएलमवा लनेखएिो भकवष् ववाणी अनसुवार न ैभएिो भर्ो। ्शूेल े
आ�नवा े िवाम सरुू गनुथाभ्दवा अभघ ्रुशलमेिो पनुकनमवाथाण सरुू भएिो ४०८ 
वषथापलछिो भमक्त भर्ो। ्रुशलमे पनुकनमवाथाण समप्न भएिो ४०८ वषथापलछ 
्शूेल े आ�नवा े िवाम मसीह भएर रवालनी गनुथाभएिो भर्ो। अब सतिरी वषथािो 
भकवष् ववाणीिो  अ�न्तम ह�्तवा जोि्नपुछथा। अब हवामीसँग उननवानचवास वषथा  
सम् भर्ो जनु ्रुशलमेिो पनुकनमवाथाण भएिो भर्ो, अकन ४३४ वषथा पलछ  
्शूेिो बम�्तस्वामवा आइप�ुछौं। अन्तमवा आएर अिथो सवा्त वषथा हुन्छ जब  
ससुमवाचवार कवशषे गरेर ्हूदवीहरूलवाई रिचवार गररन्छ। ्कद सन २७मवा एि  
ह�्तवा जोकि्ो भन ेिहवँा आइन्छ?”
 “त्यो सन ३४ हुन्छ,” मोहनल ेजववाि कद्ो।
 “अकन त्यसबैलेवा, अक्तववादवी ्हूदवीहरूल े मसटिनसलवाई ढङु्गवाल े हवानरे 
मवारेिवा भरए। त्यसपलछ ससुमवाचवार सब ै मवाकनसहरूमवा िैललन बवाटो खलुिेो  
भर्ो। िेवल ्हूदवीहरूलवाईमवात् होइन,” आमवाल ेभकनन्।
“हुन्छ ्त,” मोहनल ेभन्ो। “्कद हवामील ेउनवान्चवास वषथा र ४३४ वषथा र सवा्त वषथा 
जोड्ौं भन े ४९० वषथा आउँछ। ्कद रित्यिे कदनलवाई एि वषथामवा गकन्ो भन े 
ठ्वािै सतिरी ह�्तवा ववा ४९० वषथा हुन आउँछ। भकवष् ववाणीमवा ्त गलण्तिो  
भूभमिवा िस्तो हुन ेरहछे, होइन ्त?”
 आमवाल े भकनन्, “्तर ्ो ्वाद गनुथा कि कवलल्म भमलरल े त्यो २,३००  
वषथािो अन्त्य िकहल े भ्ो भनरे पतिवा लगवाउन खोजिेवा भरए। दुई अवभि एिै 
सम्मवा सरुू भएिो उनल े रवाहवा पवाए। उनल े दवाकनएलिो पसु्तिबवाट ्ो  
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रवाहवा पवाए कि सतिरी  ह�्तवा २३०० 
कदनिो भवाग हो। त्यसिवारण ्कद सतिरी  
ह�्तवा र २३०० कदन ववा वषथाहरू एिै 
सम्मवा सरुू भएिो हो भन े सतिरी  
ह�्तवा सन ३४मवा अन्त्य भ्ो । ्तर 
२३०० कदन ववा वषथािो अन्त्य न ै िकहल े 
भ्ो सो कवलल्म भमलरल ेिसरी पतिवा 
लगवाउन?े”
 “उनल े ४९० वषथा ववा सतिरी 
ह�्तवालवाई २३०० वषथाबवाट घटवाउनपुदथाछ,” 
मोहनल े भन्ो। “२३०० वषथामवा त्यो 
घटवाउँदवा िक्त बवँाकि हुन्छ भनन े रवाहवा 
हुन्छ। २३०० मवा ४९० घटवाउँदवा १८१० 
आउँछ।”
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेभकनन्। “्तर हवामील े्ो लसक्ौं कि ७० 
ह�्तवा सन ३४ मवा अन्त भ्ो। त्यसिवारण क्तमील े१८१० मवा ३४ र�नपुछथा जसल े
२३०० वषथािो भकवष् ववाणीिो अन्त हुन्छ।”
 “त्यसो गदवाथा १८४४ हुन आउँछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यही  जववाि कवलल्म भमलरल े भटे्वाए,” आमवाल े भकनन्। “जनु  
कहसवाब क्तमील े ग�्वा े त्यही कहसवाब उनल े गदवाथा त्यसबलेवा पकवबसरवानिो  
शलुद्धिरण गररन े कन�िषथामवा उनी आइपगु े । ्तर त्यो शलुद्धिरण ठ्वाकिै  
िकहल े हुन्छ भनन े उनलवाई रवाहवा भरएन, ्तर सन १८४४ क्तर भनरे दवाकनएलिै 
भकवष् ववाणी अनसुवार उनल े भटे्वाएिवा भरए। पकवत्सरवान ्स “पृथवी” हो भनरे 
कवलल्म भमलरल े ठवानिेवा भरए। त्यसबलेवा ्शूेिो आगमन हुनछे र ्स  
पृथवीलवाई आगोल ेध्वस्त बनवाउँदै पवाप कबनवािो न्वँा पृथवी उहवँाल ेबनवाउनहुुनछे 
भनरे कवलल्म भमलरल े ठोिुववा गरेिवा भरए। ्तर १८४४ आउन ु रोरै बवँाकि छ 
र सम् िरैे छैन भनरे उनल े महससु गरे। जब सम् नलजकि्दै भर्ो उनल े 
आ�नवा ेख्ेतबवारीिो िवाम छोिे र रिचवार गनथा रवाल।े ्शूे ख्ीष्ट चवँािै आउनहुुदैँछ 

दवललयम दमलरको भदवषयवाणदी 
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भनरे सबलै ेरवाहवा पवाउन् भनन ेउनिो ्ततिवाल 
चवाहनवा भर्ो।
 “रिवा्जसो सब ै सहरमवा 
दजथानौं र स्ौं मवाकनसहरूल े भमलरिो  
स्देशलवाई ग्हण गरे। ज्तवा्त्त ै रिोटेसटे्ट 
चचथाहरूमवा भमलरलवाई रिचवार गनथा बोलवाइ्ो। 
त्यसिो िलसवरुप हजवारौं मवाकनसहरू 
्शूेिो आगमनिो लवाभग ्त्वार भए। 
िक्तल े उनिो कहसवाब गन्तीलवाई कव�ववास 
गरेिवा भरएनन् ्तर ्शूेिो लछटै् आगमन 
हुन्छ भनरे क्तनीहरूल ेकव�ववासचवाहीं गरेिवा 
भरए।” 
 “उनिो कहसवाबसँग मवाकनसहरू 

सहम्त नभएिोमवा अचमम छैन, किनकि ्ो कहसवाब भमलवाउन गवा�हवा ेछ। कवलल्म 
भमलरिो िमथा िे भर्ो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “कवलल्म भमलर बम�्तसट चचथािवा भरए र िरैे बम�्तसटहरूल े उनलवाई 
समरथान गरेिवा भरए।”
 “उनल े ्शूेिो आगमनिो रिचवार गनथा रवालिेो दुई वषथापलछ अरवाथान्  
सन १८३३ मवा आिवाशमवा ठूलो उलिवा वषवाथा भ्ो (सवािवारण भवाषवामवा ्तवारवा खस्ो 
भकनन्छ) ,” आमवाल ेभकनन्।
 “उलिवा खसिेो मलै ेदेखिेो छु,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “िकहलिेवाहीं उलिवा खसिेो ववा ्तवारवा खसिेो 
हवामी देखछवाैं। िकहलिेवाहीं िरैे उलिवाहरू खसिेो पकन हवामी देखछवाैं। खगोलशवास्ती 
ववा ्तवारवा र नषित्हरूिो अध््न गनने कवर्वानहरूल ेत्यो िकहल ेहुनछे भनरे पकन 
ब्तवाउन सकछन्। हवामील े अलमवानवािमवा ह�े्वाैं भन े उलिवाहरू िकहल े खसछ  
भनरे पढ्न सकछौं। ्तर ्ो घट्नवाचवाहीं िरि भर्ो। ्ो उलिवा घ्टौंसमम वषनेिो 
भर्ो। आिवाशिवा सब ै ्तवारवाहरू खसदै छ अब त्यहवँा िेही बवँाकि हुनछैेन भनरे 
मवाकनसहरू िरवाएिवा भरए।"

ताराहरूको वरा्त 
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 “त्यसिो अरथा ्शूेल ेज ेभन्नभु्ो त्यस ैअनसुवार भ्ो, होइ्त ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
 “रििवाश ६:१३ मवा भकनएिो छ” अकन अ�जीरिो रूखलवाई ब्तवासल े
हललवाउँदवा नपवािेिवा िलहरू झरेझैं आिवाशिवा ्तवारवाहरू पृथवीमवा खस।े” अकन 
्ो बवाइबलल ेभनिैे अनसुवार भ्ो। ्सल ेगदवाथा कवलल्म भमलरलवाई अझ िरैेल े
कव�ववास गनथा रवाल ेर ्शूेिो आगमनिो कनमम्त ्त्वार हुन रवाल।े
 “रिसे, अखबवारहरूल े कवलल्म भमलरिो ठट्वा गरेिवा भरए। त्यो मवाकनस 
बहुलवा हो र आ�नवा ेघर छोिेर ज्तवा्त्त ैआ�नवा ेअनौठो िवारणवा रिचवार गनथा रवालिेो 
भनरे क्तनीहरूल े आरोप लगवाए। उनी िठ्ठरववादवी र झनुठो भनरे पकन अखबवारमवा 
लखे।े उनलवाई कव�ववास गननेहरू पकन बहुलवा भनरे पकन छवापवाहरूमवा छवाप,े” आमवाल े
भकनन्।
 “्तर आमवा कवलल्म भमलर गल्त भरए, किनकि ्शूे सन १८४४मवा 
आउनभुएन। त्यसिो अरथा िे उनी परम�ेवरिो सवँाकचचिै जन होइन होलवा?" 
मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ” आमवाल‚े भकनन्। कवलल्म भमलरल े परम�ेवरलवाई िरैे रिमे 
गनुथाहुन्थो। जब पकवत्सरवान शदु्ध गररनछे भनरे भकवष् ववाणीमवा गररएिो चचवाथा 
उनल ेरवाम्ोसँग बझुिेवा भरएनन्। उनिो कहसवाब गल्ती भरएन ्तर २३०० कदन ववा 
वषथाहरूिो अन्त्यभएपलछ िे हुनछे त्यसमवा उकन गल्त भरए। ्तर हजवारौं मवाकनसहरू 
्शूेिो आगमनिो कनमम्त गमम्र हुनपुछथा भनरे उनल ेअभभ्वान चलवाएिवा भरए। 
उनल ेगरेर िरैे मवाकनसहरू बवाइबल अध््न गनथा रवाल ेर ्शूेलवाई भट्ेन क्तनीहरूिवा 
हृद्हरू ्त्वार भएिवा भरए। ्ो िरैे महत्वपूणथा िुरो हो।”
 “्तर कवलल्म भमलर रठिै भर्ो भन े सन १८४४ मवा सवँाकचचिै िे  
भ्ो ्त?” मोहनल ेजवा्न चवाह।े
 “त्यसिो बवारेमवा हवामी अिथो पलट चचवाथा गरौंलवा,” आमवाल ेभचति बझुवाउँदै 
भकनन्।
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 “आमवा,” मोहनल ेसोध्ो, “सन १८४४ मवा ्शूे आउनभुएन ्तब उहवँािो 
आगमनिो अपषेिवा गननेहरूलवाई िे भ्ो ्त?”
 “क्तनीहरू सवा�ह ै कनरवाश भएिवा भरए,” आमवाल े भकनन्। “िक्तप् 
सम्मवा परम�ेवर र उहवँािवा ्ोजनवाहरू ब�ुन मवाकनसलवाई गवा�हवा ेछ। मवाकनसहरूल े
गल्ती गरे्तवापकन ववा परम�ेवरिै चवाहनवा अनसुवार बवाइबल व्वाख्वा नगरे्तवापकन  
परम�ेवरिो स्देश िैललरहन्छ। ्शूे िकहल े आउन े भनन े सम्िो बवारेमवा 
कवलल्म भमलरल े गल्ती गरे्तवापकन, र पकवत्सरवानिो शलुद्धिरणिो बवारेमवा  
उनल े रवाम्ोसँग नबझु्ेतवापकन, उनल े दवावी गरेिवा ्स  संसवारमवा ्शूेिो  
आगमनिो बवारेमवा कदएिो स्देश रठि भर्ो र मवाकनसहरूल े सो स्देश  
सनुनपछथा। इक्तहवासभरर मवाकनसहरूल े परम�ेवरिो बवारेमवा ब�ुन िरठन भएिो 
भर्ो। मवाकनसहरूिो परमपरवाल े परम�ेवरिो  बवारेमवा ह्तप्त ब�ुन सकि्दैन। 
मवाकनसल े अपषेिवा गरेिवा रोिहरू परम�ेवरिो कदमवागमवा हुन्छ भनन े छैन। ्ो 
सरुुिवा चलेवाहरूमवा पकन ्स्त ैसमस्वा भर्ो।”

अध्या्–१९

महान कनराश
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 “हो, मलवाई रवाहवा 
छ,” मोहनल े भन्ो। 
“क्तनीहरूल े ्शूेलवाई 
रवाजवा बनवाउन चवाहनर े र 
रोमी शवासनलवाई हटवाउन 
चवाहनर।े त्यसिो सट्वामवा 
्शूे मनुथाभ्ो। त्यसबलेवा 
पकन क्तनीहरूलवाई 
ठूलो कनरवाश भएिो 

हुनपुछथा।” “हो, क्तनीहरूलवाई पकन ठूलो कनरवाश भएिो भर्ो,” आमवाल ेसनुवाइन्। 
“क्तनीहरूिो भूल र कनरवाश कवलल्म भमलरिै भूल र कनरवाश जस्त ैभर्ो। त्यसबलेवा 
मवाकनसहरूल े कव�ववास गरेिवा पकवत्सरवानिो लोिकरि् िवारणवालवाई सवीिवार  
गदवाथा कवलल्म भमलरल े भूल गरेिवा भरए। त्यसबलेवािवा अभििवंाश इसवाईहरूल े
्ही पृथवी परम�ेवरिो पकवत्सरवान हो भनरे सोचिेवा भरए। मसीह इस्वाएलिो 
भौगोललि रवाज्यिो रवाजवा हुन े लोिकरि् िवारणवामवा कव�ववास गरेिवाल े ्शूेिवा 
चलेवाहरूल ेगल्ती गरेिवा भरए।”
 “्कद भमलर र उनिवा अनु् वा्ीहरूल े मोशवा र इस्वाएलीहरूल े कनमवाथाण  
गरेिो पकवत्सरवान र त्यसिो बवारेमवा अध््न गरेिो भए, भकवष् ववाणीलवाई  
रवाम्ोसँग ब�ुन ु भरए। रििवान पूजवारीिो िवाम वषथािो अन्त्यमवा गररन ेपकवत्सरवान 
शलुद्धिरणिो बवारेमवा उनल े बझुिेो भए असल हुन्थो। उनल े सवेवा गनने 
िवामिो सम्लवाई प�चवा्तवापिो कदन भनरे मवाकनन्थो। रििवान पूजवारीिो 
िवामल े इस्वाएलीहरूिो पवापलवाई पकवत्सरवानबवाट वषथाभररिो पवाप हटवाइएिो 
बझुवाउँथ्ो। उनिो िवाम रिक्तिर्वारवा गररन्थो। जब पकवत्सरवान उजवािसरवानमवा 
मोशवाल ेबनवाए त्यो सवगथामवा भएिो पकवत्सरवानिो रिक्तललकप भर्ो। त्यसिवारण 
जब ्शूे पकवत्सरवानमवा जवानभु्ो र त्यसिो शलुद्धिरण गनुथाभ्ो, ्तब उहवँाल े
उहवँािवा जनहरूिो पवापिो बवारेमवा समहवालन ु जवानभुएिो भर्ो भनरे ब�ुनपुछथा। 
त्यस्त ै िवाम परुवानो िरवारिवा रििवानपूजवारील े वषथािो  एि िेरवा इस्वाएलीहरूिो 
पवापलवाई समहवालर।े त्यसिवारण जब दवाकनएलिो भकवष् ववाणीमवा पकवत्सरवानिो  

येशूको आगमनको दनजमत प्रदतक्षा गरेर ्बसेको 
ठाउँ
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शलुद्धिरण भनरे उललखे गररएिो भर्ो, ्तब त्यही खवालिो िवाम सवगथामवा रहिेो 
पकवत्सरवानमवा ्शूेल े गनुथाहुन े िवामलवाई जनवाइएिो भर्ो। त्यसलवाई न्वा् ववा 
इ्सवाि पकन भकनन्छ।”
 “न्वा्?” मोहनल ेसोध्ो।
“हो, प�चवा्तवापिो कदनमवा हुन े सवेवािवा्थाभ्दवा अभघ पूरै एि ह�्तवासम्  
छवानकवनिो लवाभग छुट्वाइएिो हुन्थो। मवाकनसहरूल े आ�नवा हृद्हरू छवामर े 
र आ�नवा पवापहरू सवीिवार गरने। सवगथामवा भइरहिेो न्वा्मवा मवाकनसहरूल े 
आ�नवा हृद्हरूलवाई िसरी छवामदछन् र क्तनीहरूिो पवाप सवीिवार गदथाछन्  
भनरे लनेखएिो लखेवामवा ्शूेल े छवानकबन गनथा सन १८४४ मवा पकवत्सरवानमवा 
जवानभुएिो भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यसिो अरथा, ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा कवलल्म भमलरल े भूल  
गरेिवा भरए। उनिो सब ैस्देश गल्त भर्ो,” मोहनल ेभन्ो।
 “सब ै गल्त भनन भमलदैन,” आमवाल े भकनन्। “दवाकनएलल े गरेिवा २३०० 
िो भकवष् ववाणी िकहल े पूरवा हुन्छ सो स्देश मवाकनसहरूलवाई सनुवाउन  
परम�ेवरिो चवाहनवा भर्ो। ्शूेिो आगमनिवा भचनहहरू पकन पूरवा भएिो 
भनरे मवाकनसहरूलवाई सजग गरवाउन परम�ेवरिो चवाहनवा भर्ो। ्शूेलवाई भट्ेन  
क्तनीहरू ्त्वार पवाररनपुरेिो भर्ो। जसरी ७० ह�्तवािो अन्तमवा ्शूेल े िे  
गनुथापनने हो त्यसमवा उहवँािवा चलेवाहरूल े गल्त समझिेवा भरए त्यसरी न ै कवलल्म 
भमलरिवा अनु् वा्ीहरूल े पकन २३००कदनहरूपलछ परम�ेवरल े िे गनुथाहुनछे 
सो िुरवामवा गल्त समझिेवा भरए। क्तनीहरूल े भकवष् ववाणीलवाई पूरै बझुिेवा  
भरएनन्। ्तपैकन परम�ेवरिो िवाम उहवँाल ेचवाहनभुएिो अनसुवार गररएिो भर्ो।  
उहवँा लछटै् आउनहुुदैँछ भनरे मवाकनसहरूल े महससु गरुन् भनन े परम�ेवरल े
चवाहनभुएिो भर्ो। उहवँा आउनहुुदँवा क्तनीहरू ्त्वार भएिो उहवँा चवाहनभुएिो 
भर्ो।”
 “ए, कवलल्म भमलर ्त असल ैमवाकनस रहछे होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्।
“्तर कवलल्म भमलरलवाई कव�ववास गरेर पछ्वाउनहेरूलवाई िे भ्ो ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
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 “जब ्शूे आउनभुएन क्तनीहरू िरैे नरवाम्ोसँग कनरवाश भएिवा भरए। 
िक्तप्ल े ्त चचथा न ै छोिे, र परम�ेवरलवाई कव�ववास गनथा पकन छोिे। िक्तप् 
परुवान ै चचथामवा ििने  किनभन े कवलल्म भमलरलवाई कव�ववास गरेर उनिो पलछ  
लवा�दवा क्तनीहरूल ेआ�नवा चचथाहरू छवािेिवा भरए। बवँाकि दुई समूहमवा कवभवालज्त 
भए। एि समूह एिभे् ट इसवाई चचथा भ्ो भन ेअिथो सभेनेर-िे एिभने्टसट चचथा 
भ्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यसिो अरथा कवलल्म भमलर एिभने्टसट हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “कवलल्म भमलर िकहल् ैपकन सभेनेर-िे एिभने्टसट भएनन्,” आमवाल े
सनुवाइन्। “्तर, जो पकन ्शूेिो दोस्ो आगमनलवाई उ्सिु्तवापूवथाि हरेररहन्छन् 
क्तनीहरू ववास्तकवि ‘एिभने्टसट’ हुन् किनभन ेत्यस श्दिो अरथा न ैिोही व्भ�वा 
जसल े्शूेिो आगमनलवाई अपषेिवा गरेर बसछ।”



 अिथो कदनिो बलेिुवा मोहनसँग बसदै आमवाल ेउसलवाई भकनन्, “बवाइबलबवाट 
रििवाश १४:६,७ क्तमी पढ ्त?”
 “हुन्छ,” भनरे बवाइबल पलटवाउँदै मोहनल ेभन्ो “ल, पढेँ।” “६ अकन अिथो 
सवगथादू्तलवाई मध् आिवाशमवा उकडरहिेवा मलै े देखेँ। पृथवीमवा रहन ेहरेि जवाक्त, 
िुल, भवाषवा र मवाकनसलवाई घोषणवा गनने अनन्त ससुमवाचवार क्तनीसँग भर्ो। ७  
क्तनल ेचिथो सोरमवा भन,े “परम�ेवरसँग िरवाओ, र उहवँालवाई मकहमवा देओ। किनकि 
उहवँािवा इनसवाििो घडी आएिो छ। सवगथा, पथृवी, समदु्र र पवानीिवा मूलहरू 
बनवाउनहुुनलेवाई दणिव््त  गर।” 
 “�्वाववास,” आमवाल ेभकनन्। “जब सवगथादू्तल ेहरेिवा जवाक्त, िुल, भवाषवा 
र मवाकनस" भनरे समबोिन गरे, ्तब ससुमवाचवार सनुवाउन े रिकक््वा कव�वव्वापीन ै
अभभ्वानिो रूपमवा हुनछे भनन े ब�ुनपछथा। िरैे वषथासमम ्शूेिो बवारेमवा ्रुोप, 
अकफ्िवािवा िेही देशहरूमवा र एनश्वामवा रिचवार गररएिो भर्ो। ्तर अकहल े्शूेिो 
दोस्ो आगमनिो समवाचवार बवँाकि सब ैसंसवारमवा िैलवाउन ुआव�्ि भर्ो।

अध्या्–२०
्ेशूिो 
आगमनिो 
कनक्मत 
पर्खिरहन्
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 “जमथानमवा जोसिे उलि भनन े एि 
जनवा ्हूदवी िेटो भर्ो। उनिो 
जन्म सन १७९५ मवा भएिो भर्ो ।  
उनिवा बबुवा र्बी अरवाथा््त ्हूदवी 
िमथागरुु भरए। असल ्हूदवी हुन 
उनलवाई लसिवाइएिो भर्ो। एि  
कदन आ�नवा े बबुवालवाई उसल े
सोि,े ‘्शूे िो हो?’ ‘उनी अत्यन्त ै
रिक्तभवाशवाली ्हूदवी भरए, ्तर आिू 
मसीह भनरे दवावी गरेिोल े उनलवाई 
मवाररएिो भर्ो,’ बबुवाल े जववाि 
कदए।”
 “ए हो र? ्रुशलमे किन नवाश 
भ्ो र अकहल े ्हूदवीहरू किन  
बनिन छन्?” जोसिेल ेसोध्ो।
 “्ो िरैे दु:ख लवा�दो िरवा छ, बबुवाल े
जववाि कदए ‘बवारमबवार ्हूदवीहरूल े

परम�ेवरल े हवाम्ो कनमम्त पठवाउनभुएिो अगमवक्तवाहरूलवाई मवारेिवा भरए।  
अकहल े हवाम्ो सहर नवाश भएिो छ, र त्यसलवाई अिदै  जवाक्तल े ि्जवा  
गरररहिेो छ।’
“्स िुरवाल े जोसिेिो कदमवाग घमुवाइ कद्ो। ्शूे ्कद कनदथोष हुनभुएिो  
हो ्त? उहवँाल े दवावी गनुथाभएिो अनसुवार ्कद उहवँा मसीह न ै भएिो भए? ्स 
मवाभमलवामवा उसल ेसोभचरह्वा े्कद िे? ्कद िे?”
 “जब जोसिे सवा्त वषथािो भर्ो, ्तब उसल े एि जनवा पवािो इसवाई 
लछमिेीसँग िुरवा गनथा ग्ो। 'िुन ै कदन मसीह आउनहुुनछे र ्रुशलमे सवारवा 
संसवारिो रवाजिवानी हुनछे र सबलै े्हूदवीहरूलवाई  आदर गनने छन्,” त्यस जोसिेल े
गौरब गददै सनुवा्ो।
 त्यस इसवाईल ेहवँासदै भन,े “जोसिे, मसीहिो बवारेमवा म क्तमीलवाई भनु्छ।” 

सुसमाचार प्रचारको दनजमत आफू  
्ास हुन ्ेबदचन्ैन जाेसेफ वुलफ
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उनल े ्शूेिो बवारेमवा सनुवाए र उनिो 
नम् जीवन र उनी िसरी मनुथाभ्ो।
 “्तर मसीह ्त रवाजवा पो 
हुनपुथ्थो!” त्यस ्वुि जोसिेल ेभन।े
 “हो, बवाब,ु” त्यस इसवाईल े
भन,े “्तर अगमबक्तवाहरूल े उहवँािो 
बवारेमवा िे लखेिेवा भरए क्तमी आिै 
पढ। घरमवा जवाऊ र ्शै् वा ५३  
अध्वा् पढ।' जब घरमवा गएर त्यो 
अध्वा् पढे, ्तब ्शूे न ै मसीह  
हुनहुुन्छ भनरे कव�वस्त भए। 
 बवाइबलल े न ै दु:खिषट पवाउन े
सवेििो बवारेमवा चचवाथा गदथाछ। उहवँा 
मवाररन े भेँिवा झैं मवाररन आिैलवाई 
समुपन ुभ्ो। त्यसिो अरथा मसीह दुई 
पलट आउन े हो र? िे उहवँा पकहलो पलट दु:ख पवाउन े सवेि भएर आउनभु्ो,  
र पलछ कबज्ी रवाजवा भएर आउन े हो र? ्शूेल े आ�नवा े बवारेमवा िे भननभुएिो  
भर्ो सो िुरवा जोसिेलवाई उप्कु्त लवा�्ो।”
 “जब जोसिे एघवार वषथािो भर्ो ्तब पढ् निो कनमम्त आ�नवा े घर  
छोड्ो। जनु सिूलमवा ऊ जवँादै भर्ो त्यसिो नलजि रहिेवा उसिवा आिन्तिहवँा 
ऊ बस्ो। ्तर जक्त उसल े अध््न ग�्वा,े र जक्त उसल े ्शूेिो बवारेमवा  
पररववारमवा िुरवा गरे त्यक्त उसिवा आिन्तहरू ऊदेनख ररसवाउन र झिथो मवा्न रवाल।े 
आनखरमवा उनी इसवाई कव�ववासिो बवारेमवा िुरवा गरररहिैे हुदँवा उसिवा आिन्तल े
उसलवाई घरबवाटै कनिवाली कदए। त्यसिो िलसवरुप आिू इसवाई हुन उसल े 
कनिो गरे। उनी इसवाई चचथामवा जवान ु आव�्ि भएिोल े उनी रोमन  
क्वारोललि चचथामवा जवान रवाल।े उनी रोमन क्वारोललि भए। उनी रोमिो रोमन 
क्वारोललि िलजेमवा पढ्न भनवाथा भए। ्तर चचथािो भनवाइ र गरवाइमवा िरि  
भएिो र सवथासवािवारण मवाकनसहरूलवाई ववेवास्तवा गरेिो उनल े महससु गरे। चचथा 

जोन वुलफ
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्त पसैवािो पलछ पो लवाभगरहिेो, ्तर मवाकनसहरूलवाई आम्मिरूपमवा हरेचवाह गनथा 
ववास्तवा नगरेिो उनल े देख।े ्स्तो नरवाम्ो कक््वािलवापलवाई औंल्वाएर जोसिेल े
चचथािो  आलोचनवा गनथा रवाल।े”
 “ल, ्ोसिे ्त िमथाभ्रषट भ्ो भनरे चचथािवा अगवुवाहरूल े उसिो खदेो  
गनथा रवाल।े रोमिो िलजेलवाई उनल े छवाि्नपु�्वा।े उनी बलेवा््तमवा गए र त्यहवँा 
दुई वषथा अध््न गरे। जब उनी त्यहवँा पढ्दै भरए ्तब उनी त्यहवँा रिोटेसटे्ट 
भए। त्यसबलेवा ्शूे आउनहुुदैँछ भनन े स्देशमवा उनी कव�वस्त हुन रवाल।े  
उनल े दवाकनएलिो  भकवष् ववाणी पढ्न रवाल े र त्यहवँा लनेखएिो भकवष् ववाणीिो 
कहसवाब कवलल्म भमलरल े जस्त ै कनिवाल।े उनिो कहसवाब र कवलल्म भमलरिो 
कहसवाबमवा िेवल िेही वषथामवात् िरि भर्ो। ्कद ्शूे त्यक्त लछटै आउनहुुन्छ  
भन ेसवारवा संसवारमवा त्यो खबर सनुवाउन ैपछथा भनन ेजवागरणमवा उनी लवाग।े”
 “्ोसिे अकफ्िवामवा ्वात्वा गरे। उनी इलज�ट र इभर्ोकप्वामवा 
्शूेिो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गनथा गए। त्यसपलछ उनी एनश्वामवा गए र  
�्वालसेटवाइन, लसरर्वा, पलस््वा, बोखरवा र भवार्तमवा रिचवार गरे। ्सबलेवासमम 
्ोसिेल ेपढवाईमवा िवाकटर किग्ी हवालसल गररसिेिवा भरए। उनी अमरेरिवामवा पकन 
्वात्वा गरे। उनल ेन् ु्ोिथा , किलवािेमलि्वा, बवामलटमोर र ववानशङ्गटन, िी• सी• मवा  
पकन रिचवार गरे। ्ोसिेिो ससुमवाचवारी् रिचवार िवा्थाक्ममवा स्ैतवानल े िरैे ववािवा  
ल्वाउन खोज्यो। कवभभन्न दु:ख,िष्ट र स्तवावट उनल ेसहनपुरेिो भर्ो। िक्तप् 
सम्मवा ्त उनलवाई दवास बनवाएर पकन बभेचएिो भर्ो। उनी भोिभोिै भए, 
�्वालखवानवामवा परे, ्तीन पलट उनलवाई मतृ्य ु दणि सनुवाइएिो भर्ो, उनमवाभर  
ििै्ती पकन भएिो भर्ो र उनमवा भएिवा सब ै लटेुर लगिेो  भर्ो। उनी  
कहउँिो पहवािमवा खवाली खटु्वाल े क िहि्न ुपरेिो भर्ो। ्तपैकन परम�ेवर ्ोसिेिो 
सवारमवा हुनहुुन्थो। ्ोसिेल े िकहल् ै पकन हरेस खवाएनन्। उनी नमरु�जले  
्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गददै रह।े उनिो मृत्य ु १८६२ मवा  
भएिो भर्ो।”
 “उनिो जीवन ्त बढो रोमवा�चपूणथा रहछे,” मोहनल े बीचमैवा भन्ो। 
“हो, जब हवामी परम�ेवरिो ्ोजनवा अनसुवार चलछौं ्तब हवाम्ो जीवन  
रोमवा�चिवारी हुन सकछ,” आमवाल ेभकनन्।
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 “्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गनथा िवाकटर उलिमवात् एि  
जनवा भरएनन्। दलषिण अमरेरिवामवा एि जनवा सपवाकनश रोमन क्वारोललि िमथागरुु 
ववा िवादर लवािुनजवाल े बवाइबल अध््न गरे, र ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा 
उनल े बवाइबलबवाटै जवानिवारी पवाए। रोमन क्वारोललि पवादरी भएिोल े त्यस  
कव�ववासलवाई िैलवाउँदवा उनलवाई मवाररन सकछ भनरे उनलवाई रवाहवा भर्ो।  
त्यसिवारण उनल ेआिूलवाई र्बी बने एज्वा भनरे नवाउँ क िददै कि्तवाबहरू लखे।े आिू 
्हूदवी िमथामवा लवागिेो भनरे पकन देखवाए। सन १८२५ मवा ्शूेिो दोस्ो आगमनिो 
बवारेमवा उनल े लखेिेो पसु्ति बलेवा््तमवा प�ु्ो र बलेवा््तिवा िरैे मवाकनसहरूल े
आ�नवा हृद्हरू ्शूेलवाई समुप।े”
 “त्यही सम्मवा, जमथानमवा पकन एि जनवा लरुरन पवासटर बने्गलेल े बढो 
होनश्वारसवार बवाइबल अध््न गददै भरए। उनल े पकन दवाकनएलिो पसु्तिमवा  
भएिो भकवष् ववाणीिो कहसवाब गरे र ्शूे लछट्ै आउँदै हुनहुुन्छ भनरे कन�िषथा 
कनिवाल।े उनल े गरेिवा कहसवाब कवलल्म भमलरिो कहसवाबसँग झन्ड ै भमल्थो।  
उनिवा चचथािवा सदस्हरूल ेत्यो स्देश रलस्वामवा पकन िैलवाए।”
 “िेरर त्यस ैबख्त, मसवट्जरल्वाणिमवा पकन परम�ेवरिो मवाकनस भर्ो। 
जनेभेवामवा गौसने नवाउँ भएिो मवाकनसल े पकन ्शूे लछटै आउँदै हुनहुुन्छ भनरे 
बवाइबलबवाट पतिवा लगवाए। गौसनेल ेबवालबवाललिवाहरूलवाई लसिवाउन रवाल।े उनल े
क्तनीहरूिो कनमम्त फे्न्च भवाषवामवा ्शूेिो लछटो आगमनिो बवारेमवा व्वाख्वा 
गददै कि्तवाब लखे।े पलछ उनल े ठूलो मवाकनसहरूलवाई पकन त्यही स्देश सनुवाउन  
रवाल।े िक्तप्ल े दवाकनएल र रििवाशिो पसु्ति ब�ुन ु गवा�हवा े छ भनरे 
उनलवाई सनुवाए। ्तर उनल े भन,े” “त्यो ब�ुन ु त्यक्त िठवीन छैन। ्तपवाईँिवा  
छोरवाछोरीहरूलवाई सोचनहुोस्। क्तनीहरूल े ब्तवाउनछेन्।” हो, बवाबआुमवाहरूलवाई 
छोरवाछोरीहरूल ेदवाकनएल र रििवाशिो बवारेमवा सनुवाएिवा भरए।
 “्शूेिो आगमनिो ससुमवाचवार िेटवािेटीहरूल े सनुवाउन े क्म 
मसवटजरल्वाणिमवामवात् भरएन, सिवान्डभभ्वामवा रिचवारिहरूल े ्शूेिो लछटो 
आगमनिो बवारेमवा रिचवार गददै भरए। ्तर त्यस देशिवा अगवुवाहरूल े क्तनीहरूलवाई 
�्वालखवानवामवा रकुनकदए। छ, सवा्त र आठ वषथािवा िेटवािेटीहरूल ेसिवान्डनभेभ्वामवा 
्शूेिो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गनथा रवाल े जनु ठूलवाहरूल े रिचवार गनथा सिेिवा 
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भरएनन्।”
 “संसवारभरर मवाकनसहरूल े ‘मलै े मकुक्त पवाउन िे गनुथापछथा,’ भनरे  
सोभिरहिेवा भरए। कवभभनन देशहरूमवा अलग भएिवा कवभभनन इसवाई समूहहरू  
पकन सव्तन्तरूपमवा बवाइबल पढेर ्शूेिो बवारेमवा पतिवा लगवाएिवा भरए।  
क्तनीहरूलवाई पकवत् आ्मवाल े ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा न ै िुन ै न िुन ै 
किलसमिो ज्वान कदइरहनभुएिो भर्ो।”
 “्तर आमवा, क्तनीहरूल े ज े सोच्ेतवापकन ्शूे १८४० क्तर मवा आउनभुएन  
नी?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौं,” आमवाल े जववाि कदइन्। ्शूेल े न ै ठोिुववा गरेर  
मतिी २४:३६मवा भननभुएिो भर्ो, ‘त्यो कदन र सम् िकहल े आउँछ िसलैवाई 
पकन रवाहवा हुदैँन। पतु् र सवगथािवा सवगथादू्तहरूलवाई पकन त्यो कदन रवाहवा छैन। 
्तर परम�ेवर कप्तवालवाईमवात् रवाहवा छ।’ ्तर उहवँािो आगमन नलजि हुदैँछ 
भनरे हवामीलवाई ब्तवाइएिो छ। बवाइबलिो भकवष् ववाणी पढेर त्यो हवामी जवा्न  
सकछौं। सन १८४० मवा िे हुदैँछ त्यसिो बवारेमवा मवाकनसहरू अलमल परे्तवापकन 
्शूेिो दोस्ो आगमनिो ससुमवाचवार क्तनीहरूल ेलसिवाएिवा भरए।”
 “ए, त्यसो भए क्तनीहरूल े नबझु े पकन क्तनीहरूल े ज े सनुवाए त्यो ्त  
रवाम् ैभर्ो, होइन ्त आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, रवाम् ै भर्ो,” आमवाल े सहमक्त देखवाउँदै जववाि कदइन्। “१८४४ 
मवा ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गरर्दवा भएिवा अनभुवहरू िसलै े पकन  
कबसथान सकदैनन्। आज पकन परम�ेवरिवा जनहरू त्यस्त ै खवालिो हृद् भएिो  
भए िक्त असल हुन े भर्ो! हवामी पकन रिवारथानवा गददै क्तनीहरूल े जस्त ै बवाइबल 
अध््न गनुथापछथा।”



 “जब कवलल्म भमलरल े ्शूेिो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गनथा सरुू  
गरेिवा भरए ्तब चचथािवा अगवुवाहरूलवाई िे गनने िे गनने भनन े ठम्वाउन सिेन,” 
आमवाल े मोहनलवाई भोललपलट बलेिुवा भकनन्। “्तर, िरैे िरैे मवाकनसहरू 
चचथामवा आउन रवालिेोल े ्ती अगवुवाहरूल े भमलरलवाई समरथान गनथा रवाल।े ्तर ्ती  
मवाकनसहरूल े आ–आ�नवा े चचथामवा भमलर आएर ्शूेिो दोस्ो आगमनिो  
बवारेमवा रिचवार गरोस् भनन ेचवाहनवा गरेिवाल ेचचथािवा अगवुवाहरूल ेउनलवाई समरथान  
गनथा छोिे। पलछ आएर चचथािवा पवासटरहरूल े भमलरिो रिवचन िवा्थाक्ममवा  
नजवान भनरे आदेश कदन रवाल।े”
 “एउटवा अचममिो िुरो भ्ो। कवभभ्न चचथािवा अगवुवाहरूल े कवलल्म 
भमलरलवाई पन्छवाउन खोजदवा क्तनीहरूिो चचथामवा आउन े मवाकनसहरूिो संख्वा  
िम हुन रवाल्ो। रोरै सम्मवा न ै ५०००० भ्दवा बसेी मवाकनसहरू आ–आ�नवा  
चचथाहरू छोि्न रवाल े र जो जो ्शूेिो आगमनिो रिक्तषिवा गरेिवा भरए  
क्तनीहरूसँग क्तनीहरू सङ्गक्त गनथा रवाल।े ्सबलेवासमम भमलरिो स्देशमवा 

अध्या्–२१

कव�वास 
ग्माउन् 
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कव�ववास गनने अभििवंाश कव�ववासीहरू आ–आ�नवा  चचथामवा गइरहिेवा भरए। अब 
िरैे मवाकनसहरू चचथा छोि्न रवालिेवा भरए। चचथािवा पवासटरहरूल ेआ–आ�नवा चचथामवा 
कव�ववास गरेर आउन ेरोरै भएिो महससु गनथा रवाल।े”
“चचथा छोि्न े मवाकनसहरूिो दोष छैन, ्कद चचथािवा अगवुवाहरूमवा ्शूेिो दोस्ो 
आगमनरिक्त चवासो छैन भन।े ्शूेिो आगमनिो कव�ववास नगनने चचथा िस्तो चचथा 
होलवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े सहमक्त जनवाइन्। “्स्तो खवालिो 
समस्वािो बवारेमवा बवाइबलल े पकन चचवाथा गदथाछ। िमथािो खोलचवाहीं ओढ्न े ्तर 
ई�वरी् गणुचवाक िह नहुन ेभनरे बवाइबलल ेब्तवाउँछ। ्तर हजवारौं मवाकनसहरू जसल े
चचथा छोिे क्तनीहरू पकहलिेो भ्दवा िरि हुन रवालिेवा भरए। क्तनीहरू बवाइबल  
िरैे िरैे पढ्न रवाल,े र रिवारथानवा गनथा रवाल।े” एलने जी �ववाइटल ेलखेन ुभएिो छ,  
“्कद म इसवाई हु ँभनरे दवावी गनने परम�ेवरिवा जनहरूल ेबवाइबलमवा चममिएिो 
ज्योक्त ववा आ्मज्वान ग्हण गरे ्शूेल े्ूहननवा १७मवा एि्तवािो कनमम्त गनुथाभएिो 
रिवारथानवा पूरवा हुन्थो। रिरेर्तहरूल ेभनिेो अनसुवार शवा�न्तिो आम्म््तवामवा एि्तवा 
हुन्थो (द ग्टे िन्तोभससी, पृ॰ ३७९)। ्ही खवालिो ववा्तवारण भमलरवाइटस् अरवाथा््त 
भमलरलवाई पछ्वाउनहेरूिो बीचमवा भइरहिेो भर्ो। क्तनीहरूिो स्देशलवाई 
एिभे् ट स्देश ववा आगमनिो स्देश भनरे िहलवाउन रवालिेो भर्ो। किनकि 
्स स्देशमवा ्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा जोि कदएर रिचवार गररन्छ।”
 “त्यसिैवारणल ेहवाम्ो चचथालवाई एिभने्टसट चचथा भनिेो हो ्त? किनकि 
हवामी ्शूेिो आगमनमवा कव�ववास गछछौँ?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, मोहन, अब क्तमी एकिसी ४:३-६ पढ ्त?” आमवाल ेभकनन्।
 “हुन्छ,” भनरे मवाइलल ेबवाइबल पलटवाउँछ।
 “शवालन्तिो बनिनमवा पकवत् आतमवािो एि्तवा िवा्म रवाखन रि्तन 
गर। शरीर एउटै छ, र पकवत् आतमवा एउटै हुनहुुनछ जसरी क्तमीहरू बोलवाइँदवा 
एउटै आशवामवा बोलवाइएिवा भर्ौ, जनु आशवा क्तमीहरूिो बोलवावटसँग 
गवाभभएिो छ एउटै रिभ,ु एउटै कव�ववास र एउटै ब��्तसमवा, हवामी सबिैवा  
एउटै परम�ेवर र कप्तवा, जो सबमैवाभर, सबिैवा मध् र सबमैवा हुनहुुनछ।”
 “िन्ववाद,” आमवाल े भकनन्। “भमलरिो स्देशमवा समवावशे हुनहेरूमवा 
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संमरिदवा्िो भवावनवाहरू ्तोकिएिो भर्ो। क्तनीहरू सब ै एि भए। त्यसबलेवािवा 
रिख्वा्त चचथाहरूबवाट मवाकनसहरू कनसिेर भमलरिो अभभ्वानमवा हवा्तमेवालो गनथा  
पगुिेवा भरए। जसल े एिभे् ट स्देश ग्हण गरे, क्तनीहरू सब ै एि भएर  
परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा रवालिेवा भरए र ्शूेिो दोस्ो आगमनिो कनमम्त 
उ्सिु्तवापूवथाि हरेररहिेवा भरए। ्तर दुभवाथा�्वस िरैेजसो चचथाल े ्शूेिो  
आगमनिो स्देशलवाई असवीिवार गरेिवा भरए।”
 “रििवाश १४:८ मवा ब्तवाइएिो छ ‘अकन एउटवा अिथो सवगथादू्त, अरवाथा््त  
दोस्वाचवाक िह ्सो भनदै पलछपलछ लवाग,े “प्तन भ्ो! जवाक्त-जवाक्तलवाई आ�नवा े
व्भभचवारिवा क्ोििो मद् कपउन लवाउन े महवान्  बकेबलोनिो प्तन भ्ो।” 
रििवाश १७ मवा सही र ्शूेरिक्त बिवादवारीमवा रहन ेचचथालवाई शदु्ध, सिवा स्ती भनरे 

समबोिन गररएिो छ भन े देखवावटी 
चचथालवाई बकेबलोन भनरे समबोिन 
गररएिो छ, जसिो अरथा चररत्कहन 
स्ती र उनिो वस्त रग्त ै रग्तल े
भभलजएिो भकनएिो छ। त्यो 
्शूेमवाभर कव�ववास गननेहरूलवाई 
मवाररएिो रग्तल े भभलजएिो भनरे 
उललखे गररएिो छ। परुवानो 
िरवारभरर परम�ेवरल े आ�नवा चचथा 

ववा उहवँािवा जनहरूसँग कवववाह गरेिो भनरे उललखे गनुथाभएिो छ। जब उहवँािो 
चचथाल े उहवँालवाई त्यवाग े ववा कव�ववासघवा्त गरे ्तब त्यो चचथालवाई व्भभचवारीणी 
भनरे िहलवाउँछ। जब रििवाशिो पसु्तिल े व्भभचवारीणीिवा छोरीहरू भनरे 
चचवाथा गदथाछ, ्तब त्यसल े ्ती चचथाहरूिो बवारेमवा भकनरहिेो हुन्छ जो बवाइबलमवा 
भएिो सत्य, शदु्ध र लसिवा कव�ववासहरूलवाई त्यवागरे परमपरवा, झनुठवा नशषिवा ववा  
बवाइबललवाई अमवान् नशषिवादवीषिवाहरूलवाई समवाक्तरवाखछ।
 “जसल े ्शूेिो दोस्ो आगमनिो स्देशलवाई असवीिवार गदथाछन्,  
क्तनीहरू सत्यबवाट ्तिने र गएिवा हुन्छन् सवार ैमवाकनसहरूलवाई पकन सत्यिो पलछ 
नपछ्वाउन उकसवाउँछन्। रििवाश १८:४ मवा लनेखएिो छ, “्तब मलै े सवगथाबवाट  

्ेबद्बलोनदीरूपदी वेशया



किन भनेर मोहनले सोध्ो

126

्सो भकनरहिेो अिथो आववाज सनुेँ: “ह े मरेवा मवाकनस हो, त्सबवाट कनसिेर  
आओ, नत््तवा त्सिवा पवापहरूसँग क्तमीहरू पकन सहभवागी हुनछेौ, र त्सिवा 
कवपभतिहरू क्तमीहरू भो�नछेौ।”
 “त्यसिो अरथा, भमलरिो सम्मवा पकन इसवाई भनवाउँदवाहरूल े त्यही 
गरररहिेवा भरए कि अरवाथा््त ्शूेिो आगमनरिक्त चवासो नरवाखन े चचथाहरूबवाट 
मवाकनसहरूलवाई कनिवाललरहिेवा भरए ्त? त्यसिो अरथा आज कवभभ्न चचथामवा जवान े
इसवाईहरू असल छैन?” मोहनल ेलजज्वासवा रवाख्ो।
 “त्यसो भनिेो होइन किनभन े परम�ेवरलवाई रिमे गनने मवाकनसहरू सब ै
चचथाहरूमवा पवाइन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “्तर क्तनीहरूल ेपरम�ेवरलवाई रिमे गछथा भन ेउहवँाल ेभन्नभुएिो अनसुवार 
क्तनीहरू किन चलदैनन् र? उहवँािो वचन पवालन गदवाथा हवामी उहवँालवाई रिमे गछछौँ 
भनिेो होइन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “दश आज्वािवा सब ैआज्वाहरू पवालन गनुथापछथा भनरे िक्तप् इसवाईहरूल े
ब�ुदैनन्। ्तर इ्सवाििो अन्त्य भएपलछ रित्यिे मवाकनस परम�ेवरिो बवाटो  
रो्न ेअवसर पवाउनछे,” आमवाल ेगमम्र भएर भकनन्।
 “्तर िो मवाकनसहरू परम�ेवरिो सवारमवा छन् कि छैनन् भनरे हवामील े
िसरी रवाहवा पवाउन?े” मोहनल ेलजकिर ग�्वा।े
 “हवामी भ्न सकदैनौं,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “जभेए्तवापकन त्यो िवाम 
हवाम्ो होइन। ्शूेमवात् एि जनवा न्वा्ि्तवाथा हुनहुुन्छ। उहवँालवाईमवात् रवाहवा छ 
मवाकनसहरूल ेिे सोभचरहिेवा छन् र क्तनीहरूल ेज ेगछथान् सो किन गछथान्।”
 “ओ, मलवाई खशुी लवा�छ कि ्शूे मरेो न्वा्ि्तवाथा हुनहुुन्छ। उहवँालमेवात् 
मलवाई रवाम्ोसँग भचननहुुन्छ र उहवँा मरेो एिदम असल सवारी हुनहुुन्छ,”  
ढकुि भएर मोहनल ेभन्ो।



“मोहन, दश िन्वाहरूिो िरवा हवामी हरेौं जनु मतिी २६मवा छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो िरवा मलवाई रवाहवा छ,” मोहनल ेभन्ो। “क्तनीहरू कवववाहिो सम्मवा 
बहेुलवािो कनमम्त रवा्ती पनख्रहिेवा भरए। क्तनीहरूिो हवा्तमवा ्तलेिवा कद्ोहरू 
भरए। बहेुलवािो कनमम्त पखथ्ा दवा, पखथ्ा दवा क्तनीहरू रवािेर स्ुत।े जब “बहेुलवा आ्ो” 
भनरे सु् दवा क्तनीहरू उठे। पवँाच जनवासँग भएिो कद्ोमवा ्तले सकिएिो भर्ो।  
क्तनीहरू बवाकहर गएर ्तले कि्न गए। ्तर अिथो पवँाच जनवाल ेरप ्तले ल्वाएिवा 
भरए। क्तनीहरू बहेुलवासँग कवववाहमवा जवान सिेिवा भरए।”
 “िरैे रवाम्ो,” मोहन! ्ो िरवाल ेसरुूिवा एिभने्टसटहरूिो बवारेमवा ब्वान 
गदथाछ। क्तनीहरू कवलल्म भमलरिवा अनु् वा्ीहरू भरए, जो ्शूेिो आगमनिो 
कनमम्त पखनेर बलसरहिेवा भरए। क्तनीहरूलवाई रवाहवा भर्ो कि ्शूे आउँदै  
हुनहुुन्छ। ्शूेल े भननभुएिो सब ै भचनहहरू रिवा् पूरवा भइसिेिो भर्ो 
्रुशलमेिो कबनवाश, अन्धिवार ्गुमवा चचथािवा कव�ववासीहरूलवाई स्तवावट, सू्था 
अन्धिवार भएिो, चनद्रमवा अधँ्वारो भएिो, ्तवारवाहरू खसिेो आकद। एिेन्टसट 

अध्या्–२२

जवाफहरूिो 
कनक्मत 

खिोभजनीकत
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स्देशलवाई कव�ववास गनने सब ै मवाकनसहरू ्शूेिो आगमनिो कनमम्त उ्सिु  
भरए, जसरी दश िन्वाहरू बहेुलवािो आगमनिो उ्सिु भरए।
 “िरवामवा ्तलेल े पकवत् आ्मवालवाई रिक्तकनभितव गदथाछ। िक्तप् 
िन्वाहरूसँग रप ्तले भरएन। क्तनीहरू उतिलेज्त भएर कवववाहिो भोजमवा  
गएिवा भरए। ्तर क्तनीहरूमवा िे पररषिवा आउँछ सो िोकनमम्त क्तनीहरू ्त्वार 
भरएनन्। जब बहेुलवा आउन े बलेवा भ्ो क्तनीहरूिो बतिीमवा ्तले लसमधद्ो।  
सन १८४४ मवा ्शूे नआउनहुुदँवा त्यसल ेल्वाएिो कनरवाश असवाध् ै क्त्तो भर्ो।  
्शूे कढलो आउनहुुन ेिुरवा क्तनीहरूल ेसहन सिेनन्। ्शूे नआउँदवा क्तनीहरूलवाई 
लवाज पकन लवागिेो भर्ो। िक्त मवाकनसहरू ्शूेलवाई रिमे गरेिो िवारणल ेहोइन 
िरल े भमलरिो स्देश सनुरे उनिो पलछ लवागिेवा भरए। क्तनीहरूिो कव�ववास 
आिूल े न ै बवाइबल अध््न गरेर बढवाउनिुो सट्वा अरूिो कव�ववासमवा भर  
परेिो भर्ो। त्यसल े गदवाथा क्तनीहरू पररषिवामवा पदवाथा क्तनीहरूलवाई सह्ोग गनथा  
पकवत् आ्मवा भरएन।”
 “्ही सम्मवा, िक्तप् अक्तववादवी इसवाईहरू बवाइबलिो अिवानभ्दवा 
बवाकहर गएर चलन रवालिेो भरए। क्तनीहरूमवा िक्तप्ल े एिभने्टसटहरूिो  
बदनवाम गनथा रवालिेवा भरए। रिवा्जसो एिभने्टसटहरू क्तनीहरूरिक्त चवासो  
देखवाएिवा भरएनन्। ्शूेिवा भवाइबकहनीहरूलवाई दोष कदन े िवाम ्त स्ैतवानिै 
हो। परम�ेवरिवा जनहरूिो गल्ती र िमजोरीहरूलवाई उसल े होनश्वारसवार 
औल्वाइरहन्छ र सबलैवाई क्तनीहरूिो बइे्ज्त गनथा खबर गरररहिेो हुन्छ। ्तर, 
परम�ेवरिवा जनहरूल ेगरेिवा रवाम्वा िवामहरूरिक्त स्ैतवान र उसिवा मक्त्वारहरूिो 
आँखवा गएिो हुदैँन।”
 “आम्मि जवागरणिो सम्मवा स्ैतवानल े त्यस्तवा मवाकनसहरूलवाई जममवा 
गछथान् जो परम�ेवर र उहवँािो वचनरिक्त श्द्धवा छैन। क्तनीहरूिो हृद् र मन 
असं्तलुल्त भएिो हुन्छ। क्तनीहरू अक्तववादवी, िट्र र िमवाथान्ध ववा अन्धभक्त  
हुन्छन्। क्तनीहरू आिैमवात् रठि छु अरू सब ै गल्त छन् भनरे रिचवार गछथान्।  
्स्तो समस्वा लरुरिो पवालवामवा पकन भएिो भर्ो। क्तनीहरू इसवाई भनरे दवावी 
गछथान् ्तर ्शूेिो भमजवास ववा मनबसरक्त क्तनीहरूसँग हुदैँन।”
 “हो, आमवा त्यस्तवा मवाकनसहरू अकहल ेपकन छन्,” मोहनल ेर�्ो।
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“छ,” आमवाल े भकनन्। “परम�ेवरिो 
सत्य र बवाइबली् स्देशलवाई हस्तषिपे 
गनने स्ैतवानिवा िरैे चवालहरूमवा ्ो पकन 
एि हो। चचथाम ै ्स्तवा िट्रपनरीहरू 
छन भ्दैमवा हवामील े परम�ेवरिो 
चचथालवाई त्यवा�नहुु्न।”
 “भमलरिवा सब ैकव�ववासीहरू ्शूेिो 
आगमन सन १८४४ िो शरद ऋ्तमुवा 

हुन्छ भनरे आशवा गरेिवा भरए। िक्तप् किसवानीहरूल े ्शूे आइहवालनहुुन्छ कन 
भनरे आफ्वा ख्ेतबवारीमवा िटवान पकन गरेिवा भरएनन् र आललुवाई ओखलिेवा  
पकन भरएनन्। क्तनीहरू बवाइबल अध््न गरेर आ�नवा हृद्हरू खोलजरहिेवा  
भरए। आिूसँग िेही पवापहरू छन् कि भनरे परम�ेवरसँग षिमवा मवा�दै भरए।”
 “्शूे आउनभुएन। भमलरिवा अनु् वा्ीहरू अन्त्यन्त ैकनरवाश भए। िक्तप् 
इसवाईहरूल ेआ�नवा ेकव�ववास पकन त्यवाग।े क्तनीहरूिो कनरवाश त्यसबलेवा भ्वानि 
भर्ो भनरे एलने जी �ववाइटल े हवामीलवाई भननहुुन्छ। ्तर, ्शूेिवा चलेवाहरूल े
अनभुव गरेिवा जस्तो अक्त कनरवाश ्त भरएन, जब ्शूेिो मतृ्य ुभ्ो।”
 “हो, ्शूेिवा चलेवाहरूलवाई ्त झन िस्तो नरवाम्ो चोट परेिो होलवा,” 
मोहनल ेसहम्त हुदैँ भन्ो।
  “्शूे नआउनभुएिोल े सन १८४४ पलछ एिभने्टसटहरू ि्तसीबवाट  
कबलवाएर जवानछे भनरे िरैेल ेसोचिेवा भरए। हजवारौं मवाकनसहरू ्शूेिो आगमनिो 
कनमम्त पखनेिवा भरए। ्तर ्शूे आउनभुएन। ्तर परम�ेवरिवा िक्तप् जनहरू 
आ�नवा हृद्हरू जवँाचदै बवाइबल अध््न गरररहिेवा भरए। त्यसल े गदवाथा पकवत् 
आ्मवा क्तनीहरूिो हृद्मवा िवाम गरररहनभुएिो भर्ो भनरे क्तनीहरूल े 
महससु गरेिवा भरए। क्तनीहरूिवा रि�निवा जववािहरू आिूहरूल ेअनमुवान गरेिो 
भ्दवा अिदै  हुनपुछथा भनरे क्तनीहरू घोररन रवालिेवा भरए। क्तनीहरूल े ि्त ै गल्ती 
गरे भनरे बवाइबललवाई झन गकहररएर पढ्न रवाल।े क्तनीहरूल े्ोनवािो िरवा पकन 
समझिेवा भरए।”
 “ए, ्ोनवाल े कननभमेवा गएर त्यो सहर नवाश हुनछे भनरे रिचवार गरेिवा  

्श कनयाहरू
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भरए, ्तर नवाश नभएपलछ उनी िक्तिो कनरवाश भएिवा भरए। त्यसरी न ै सन  
१८४४ मवा िे भ्ो सो मवाकनसहरूल े ब�ुन सिेिवा भरएनन् होलवा,”  
मोहनल ेर�्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। आ�नवा े सब ै अनभुवलवाई हदेवाथा 
त्यो भ्दवा अरू िरि नशषिवा बवाइबलबवाट नपवाएिो कवलल्म भमलरल े भनिेवा  
भरए। सम्मवा त्यो स्देश सनुवाउन ु पनने परम�ेवरिो इच्वा भर्ो भनरे उनल े
महससु गरेिवा भरए। परम�ेवरल ेज ेगर भननभुएिो भर्ो सो आिूल ेगरेिोमवा  
उनी कव�वस्त भरए। त्यस्तो भ्वानि र ठूलो कनरवाशमवा परम�ेवरल े आ�नवा 
जनहरूलवाई त्यवा�नभुएिो भरएन। परम�ेवरिो ्ोजनवा िे भर्ो त्यो क्तनीहरूल े
नबझु्ेतवापकन ्शूेरिक्त िरटवद्ध हुनहेरू उहवँामवाभर कव�ववास र भरोसवा रवानखरह।े



 “दवाकनएलल ेउललखे गररएिो पकवत्सरवान पृथवी न ैहो, र ्ो पृथवी सन 
१८४४ मवा शलुद्धिरण गररनछे भनरे िक्तप् इसवाईहरूल े कव�ववास गरेिवा भरए। 
दवाकनएलिो त्यही भकवष् ववाणीलवाई मध्नजर रवाखरे त्यसमवा उललखे गररएिो 
२३०० कदनिो भकवष् ववाणी अनसुवार शदु्ध गररन े पकवत्सरवान पृथवी न ै हो र  
दोस्ो आगमनमवा ्स संसवारलवाई आगोबवाट नषट पवाननेछ भनरे कवलल्म  
भमलरल े कव�ववास गरेिवा भरए। जब ्शूे क्तनीहरूल े अपषेिवा गरेिो अनसुवार 
आउनभुएन, ्तब कवलल्म भमलरलवाई पछ्वाउन े मवाकनसहरू अन्ौलमवा परेिवा 
भरए। ्शूे किन आउनभुएन? िे गल्ती भ्ो? भनरे मवाकनसहरूल े कनरवाश भएर 
सोचन रवालिेवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “िे कवलल्म भमलरिो कहसवाबमवा गल्ती भएिो भर्ो ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
 “अह,ँ” आमवाल ेभकनन्। कहसवाब सब ैरठि भर्ो। ्तर, शलुद्धिरण गररन े
पकवत्सरवान सवगथामवा रहछे भन्न ेिुरो उनल ेबझुिेवा भरएनन्। कहब् ू९:१-५ पढ ्त?”

अध्या्–२३

्वगनुिो 
पकवत्र्थानिो 

श्कधििरण
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 मोहनल े ्ती पदहरू  पढेर भन्ो, 
“्हवँा ्त परम�ेवरल े आरवािनवा गनने 
सरलिो बवारेमवा चचवाथा गरररहनभुएिो  
छ। आरवािनवािो कनमम्त पकवत् पवाल  
टवँाग भनरे उहवँाल े भननभुएिो भर्ो। 
त्यस पकवत् पवालिो िोठवािो पकहलो  
िोठवा पकवत् सरवान भकनएिो छ। ्हवँा 
पवानस र परम�ेवरिो कनमम्त अपथाण  

गररएिो रोटीहरू रवाखन े टेबल भर्ो। त्यहवँा िपु बवालन ेसनुिो बदेवी पकन भर्ो।  
अकन त्यहवँा पदवाथािो पछवाकि अिथो िोठवा भर्ो जसलवाई महवा पकवत् सरवान भकनएिो 
भर्ो। त्यहवँा िेवल िवाठिो स्दुि भर्ो जसलवाई पकवत् स्दुि भकनन्थो। 
्सलवाई सनुल े ढवाकिएिो भर्ो। त्यस स्दुिभभत् दश आज्वािवा पवाटीहरू,  
सनुिो भवँािवामवा रवानखएिो मननवा र हवारुनिो लठ्ठवी भर्ो जसिो टु�पोमवा  
िवागजी बदवामहरू िलिेवा भरए। स्दुििो मवारी सनुिवा दुई  सवगथादू्तहरू  
भरए जसिवा पखटेवाहरू स्दुििो ढिनीमवाभर भरए।”
 “िरैे रवाम्ो,” आमवाल े भकनन्। “कहब् ू ८:१,२ मवा लनेखएिो छ, ‘१ अब  
हवामील े भनन चवाहिेो िुरवाचवाक िह ्ही हो: हवाम्वा ्स्तवा रििवान पूजवाहवारी  
हुनहुुनछ, जो सवगथामवा महवान्  परम�ेवरिवा ल िसहवासनिो दवाकहनपेकट् कवरवाजमवान 
हुनहुुनछ। २ मवाकनसल ेहोइन, ्तर परमरिभलु ेखडवा गनुथाभएिो पकवत्सरवान, सवँाचो 
पकवत् ववाससरवानमवा उहवँा सवेि हुनहुुनछ।’
 हवामील े भ्न खोजिेो िुरो ्ो हो कि: हवाम्ो रििवानपूजवारी हुनहुुन्छ 
जो परम�ेवरिो ल िसहवासनिो दवा्वँापट्ी बसनभुएिो छ। हवाम्ो रििवानपूजवारी 
महवापकवत्सरवानमवा सवेवा गनुथाहुन्छ। मवाकनसल े बनवाएिो पकवत्सरवानमवा होइन ्तर 
परम�ेवरल ेन ैबनवाउनभुएिो पकवत्सरवानमवा उहवँाल ेसवेवािवा्था गनुथाहुन्छ।"  
 “त्यो पकवत्सरवान ्त पृथवी भनरे औंल्वाइएिो देनख्दैन,” मोहनल े
भन्ो। “सवँानचचिै भनौं भन े त्यो ्त सवगथाम ै रहिेो पकवत्सरवानलवाई औंल्वाएिो  
देनखन्छ।”
 “क्तमील े रठि भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “सकिली पकवत्सरवान सवगथामवा 

पृथवदीकाे प्रदवत्रसथान येशूकाे प्रदतक
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भर्ो। मोशवाल े बनवाएिो पकवत्सरवान 
सवगथािो रिक्तललपी भर्ो। सवगथामवा 
पकवत्सरवान छ भनरे बवाइबलिवा ्तीन 
लखेिहरू भ्दछन्। आिूल े बनवाएिो  
परुवानो िरवारिो पकवत्सरवान परम�ेवरल े
देखवाउनभुएिो ढवँाचवा अनसुवार हो भनरे 
मोशवाल े भ्दछन्। अकन पवावलल े सवगथामवा 
भएिो पकवत्सरवानिो बवारेमवा चचवाथा गदथाछन्। 
अकन आनखरमवा ्ूहननवाल े सवगथामवा देखिेो 
पकवत्सरवानलवाई रििवाशिो पसु्तिमवा वणथान 

गदथाछन्। 
 “सवगथामवा भएिो पकवत्सरवानमवा ्शूेल े िे गरररहनभुएिो छ, सो ब�ुन  
्स संसवारमवा भएिो पकवत् सरवानमवा िे हुन्थो सो ब�ुन ु जरुरी छ। हरेि  
कदन पजुवारील ेमवाकनसहरूिो कनमम्त बलल चढवाउँथ्ो। त्यसिो रपमवा मवाकनसहरूल े
आ�न ै पवापिो बललिो कनमम्त पश ु र कवभभ्न रोिहरू ल्वाउन सकथ्ो। अकन 
पशलुवाई मवाररन्थो र पजुवारील े त्यसिो रग्त ललएर पदवाथामवा छकि्न्थो, जसल े
दुई िोठवाहरूलवाई अलग गररन्थो-पकवत्सरवान र महवापकवत्सरवान। त्यसिो  
अरथा, मवाकनसिो पवाप षिमवा भएिो र क्तनीहरूिो पवाप पकवत्सरवानमवा सररएिो 
देखवाउँथ्ो।
 “अकन वषथािो एि कदन, प�चवा्तवापिो कदनमवा दुई कनषखोट बोिवाहरू 
पजुवारील े छवान्थो। उसल े ्ती बोिवाहरूिो कनमम्त भचठ्ठवा हवाल्थो। िुन बोिवा 
परम�ेवरिो र िुन बोिवा दुषटिो भनरे त्यस भचठ्ठवाल े छुट्वाउँथ्ो। अकन  
परम�ेवरिो कनमम्त छुकट्न पगुिेो बोिवालवाई मवाररन्थो। त्यसिो रग्त ललएर 
रििवानपजुवारील े महवापकवत्सरवानमवा जवान्थो, र त्यहवँा भएिो पकवत् स्दुिमवा  
त्यो रग्त छकि्न्थो। त्यस कवभिल े इस्वाएलीहरूिो पवाप पकवत्सरवानबवाट 
महवापकवत्सरवानमवा सवाररएिो देखवाउँथ्ो जसिो अरथा इस्वाएलीहरूिो ग्त  
वषथािवा सब ै पवापहरू रिक्तििो रूपमवा बोकिएर महवापकवत्सरवानमवा  
लगिेो देखवाउँथ्ो।

पृथवदीमा भएको पदवत्र सथान
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 “महवापकवत्सरवानबवाट महवापूजवारी बवाकहर आएर उसिो हवा्त दुषट बोिवािो 
टवाउिोमवा रवानखन्थो। त्यसिो अरथा इस्वाएलीहरूिो पवाप त्यसमवाभर रपुवारेर 
सवीिवार गरेिो देखवाउँथ्ो।  क्तनीहरूिो सब ैपवापहरू त्यस बोिवामवा सवाररएिो त्यस 
कवभिल ेदेखवाउँथ्ो अरवाथा््त सब ैपवापिो दोष त्यसमवाभर रपुवारेिो हुन्थो। अकन त्यस 
बोिवालवाई बवाकहर टवाढवा उजवािसरवान ववा जङ्गलमवा लभगएर छोकिन्थो। त्यसलवाई 
जीवबलल ववा अङे्गजीमवा सिेपगोट भकनन्थो।"
 “ए, जीवबललिो बवारेमवा मलै े सिूलमवा सनुिेो भरएँ। त्यसिो अरथा  
िसलै े नरवाम्ो िवाम गरेर सजवा्ँ पवाउनपुथ्थो भन े त्यसिो सजवा् अरूल े न ै
भोगिेोलवाई जीवबलल भ्दोरहछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “त्यहींबवाट त्यो श्द आएिो हो। म जीवबललिो 
बवारेमवा िुरवा गददैभरएँ। प�चवा्तवापिो कदनमवा जीवबलल िवा ेबोिो इस्वाएलीहरूबवाट 
बवाकहर लगरे छोि्दथ्ो र त्यसिो अरथा इस्वाएलीहरूिो वषथाभररिो पवापिो लजममवा 
उसलवाई समुमपएिो देखवाउँथ्ो।”
 “पवाप सवीिवार नगरेिो पवापीहरूिो पवापहरूिो बवारेमवा िे भनन?े िे त्यस 
जीववललल ेक्तनीहरूिो पवाप पकन लजैवान्थो?” बीचमैवा मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ” आमवाल े भकनन्।“इस्वाएलीहरूिो सब ै पवाप प�चवा्तवापिो  
कदनिो अभघ सवीिवार गररन र षिमवा पवाउन आव�्ि भर्ो। नत्भन,े जबसमम 
उसल ेपवाप सवीिवार गददैन ्तबसमम त्यो मवाकनस दोषी न ैठहररन्थो।"
 “त्यसल े मवाकनसलवाई नरवाम्ो पवारररहन्छ, मलवाई रवाहवा छ!” मोहनल े 
व्क्त ग�्वा।े
 “जब ्शूे सवगथामवा जवानभु्ो, उहवँा सवगथामवा रििवानपूजवारीिो रूपमवा 
जवानभुएिो भर्ो र सवगथामवा रहिेो पकवत्सरवानमवा िवाम गनुथाभएिो भर्ो।  
जसरी पृथवीिो रििवानपजुवारील े मवाकनसहरूल े सवीिवार गरेिवा पवापहरू  
पकवत्सरवानमवा लजैवान्थो, त्यसरी न ै उहवँािवा भक्तहरूल े सवीिवार गरेिवा  
पवापहरू पकवत्सरवानमवा लवानहुुन्छ। जब हवामी पवापलवाई सवीिवाछछौँ र प�चवा्तवाप 
गरेर उहवँालवाई समुपन्छौं, ्तब हवामी त्यसिो िेरर भचन्तवा गनुथापददैन किनभन े 
्शूेल ेत्यसलवाई ललनहुुन्छ र हवामीलवाई षिमवा कदनहुुन्छ।”
 “दवाकनएलिो भकवष् ववाणीमवा २३०० कदनहरूिो अन्तमवा पकवत्सरवानिो 
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शलुद्धिरण गररन ेभनरे उललखे गररएिो छ। बवाइबलिो सम्मवा पकवत्सरवानिो 
शलुद्धिरण प�्तवा्तवापिो कदनमवा कवभिर्वारवा शदु्ध गररन्थो। अब सवगथामवा  
रहिेो पकवत्सरवानपकन त्यसगैरर शदु्ध ववा सिवा गररनभेएिो भर्ो। सन १८४४ 
अरवाथा््त २३०० कदनहरूिो अन्तिो भकवष् ववाणी अनसुवार ्शूे पकवत्सरवानबवाट 
महवापकवत्सरवानमवा जवानभुएिो भर्ो। परुवानो िरवारमवा प�चवा्तवापिो कदनमवा 
रिक्तििोरूपमवा गररन े कवभि अब उहवँाल े सवगथािो महवापकवत्सरवानमवा  
गरररहनभुएिो छ। वषछौँसममिवा पवापहरू महवापकवत्सरवानबवाट हटवाउन े िवाम  
उहवँाल ेगरररहनभुएिो छ।”
 “रिभ ु ्शूे ख्ीष्ट हवाम्ो कनमम्त बलल हुनभुएिोल े रित्यिे मवाकनस जो  
आ�नवा े पवापलवाई सवीिवार गदथाछ र प�चवा्तवाप गरर उहवँािहवँा कव�ववासर्वारवा  
आउँछ, उसल े उहवँािो बललिो िवाइदवा उठवाउन सकछ। परम�ेवर न्वा्ी  
हुनहुुन्छ भनरे देखवाउन हवाम्वा सब ै लखेवाहरूिो छवानकवन ववा अनसुन्धवान गरेिो  
हुन्छ। हवामी ्ो कव�ववास गदथाछौं कि सन १८४४ देनख उहवँाल े हवाम्ो छवानकबन  
सरुू गनुथाभएिो छ। िसल े उहवँामवाभर कव�ववास गरेिो छ र पवापिो प�चवा्तवाप  
गरेिो छ, सोलवाई कनणथ्ा  गनथा उहवँाल ेहवाम्ो लखेवाहरूलवाई हरेररहनभुएिो छ।”
 “ए, उहवँाल े्त त्यो िवाम िरैे सम्देनख गरररहनभुएिो छ। उहवँाल ेत्यो 
िवाम झणिै लसध्वाउनभुएिो हुनपुछथा,” मोहनल ेभन्ो।
 “हुनसकछ,” सहम्त जनवाउँदै आमवाल े भकनन्। “त्यसिवारण उहवँालवाई  
भट्ेन हवामी पकन कदनकदन ै्त्वार रहनपुछथा।”





 “पकवत्सरवानिो शलुद्धिरण र ्स संसवारमवा ्शूेिो दोस्ो आगमन  
एउटै होइन भनरे अब पकहलवािवा एिभने्टसटहरूल ेब�ुन रवालिेवा भरए,” आमवाल े
भकनन्।
 “्तर िे कवलल्म भमलर र उनलवाई पछ्वाउनहेरू एिभने्टसट भरए ्त? मलै े
सोचिेो भरएँकि एिभने्टसट चचथा पलछ भएिो हो,” मोहनल ेभन्ो।
 “आभििवाररि सभेनेर-िे एिभने्टसट चचथा पलछमवात् गठन भएिो 
हो,” आमवाल े भकनन्। “्तर एिभने्टसट भनन े श्दिो अरथा जोसिैु जो ्शूेिो  
आगमनिो कनमम्त उ्सिु्तवापूवथाि पनख्रहिेो छ त्यसलवाई समबोिन गनथा  
भमलछ। एिेन्टसटिो अरथा न ैआगमन भनन ेबझुवाउँछ। ्शूेिो पकहलो आगमन, 
जब उहवँा बवालि भएर ्स संसवारमवा आउनभुएिो भर्ो त्यसबलेवा भएिो  
भर्ो। उहवँािो आगन बरेलहेमेमवा भएिो भर्ो। अब, उहवँािो िेरर दोस्ो 
आगमनिो कनमम्त हवामी पनख्रहिेवाछौं।”
 “ए,” मोहनल ेभन्ो। “अब मलै े बझुेँ। जनुसिैु मवाकनस जसल े्शूेिो 

अध्या्–२४
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दोस्ो आगमनलवाई कव�ववास गछथा त्यसल े
एिभने्टसट भ्न भमलदो रहछे। ्तर सभेनेर-
िे एिभने्टसट न ै सब ै जनवालवाई भनन 
भमलदैन,  भमलछ ्त?”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े
जववाि कदइन्।
 “ल ्त, ्तपवाईँल ेिे भ्दै हुनहुुन्थो?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “मलै े िे भकनरहिेो भरएँ कि 
पकवत्सरवानिो शलुद्धिरण र ्शूेिो  
दोस्ो आगमनिो घट्नवा एउटै होइन 
भनरे सरुूिवा एिभने्टसटहरूल े लसिेिवा  
भरए। ्शूे नआउनहुुदँवा कनरवाश भए्तवापकन 

िेही मवाकनसहरू बवाइबल पढेर िे भ्ो भनरे अध््न गरररहिेवा भरए र  
आिूहरूलवाई एिभने्टसट भ्न क्तनीहरू कहचकिचवाएिवा भरएनन्। ्ती 
एिभने्टसटहरूल े पलछ रवाहवा पवाएकि दवाकनएलल े चचवाथा गरेिवा पकवत्सरवान  
सवगथामवा पो रहछे। ्तर महवान् कनरवाश र ्शूे आउनहुुन े घट्नवा िे रहछे भनरे  
ब�ुन क्तनीहरूल े िेही कहसवाब िेरर गनुथापनने बझु।े सवगथािो पकवत्सरवानमवा िे 
भइरहिेो भर्ो र ्शूेल े त्यहवँा िे गरररहनभुएिोछ सो ब�ुनपुनने कन�िषथा  
क्तनीहरूल े कनिवालिेवा भरए। जब ्शूे ्स संसवारमवा हुनहुुन्थो उहवँाल े जन्ती 
आउनहेरूिो कनमम्त कवववाहिो पोशवाि कदन ेअक््तिरवा सनुवाउनभुएिो भर्ो। ्ो 
िरवा मतिी २२:१-१४ मवा छ।”
 मोहनल े त्यो िरवा बवाइबलमवा भटे्वा्ो र आमवासँग ै पढ्ो, “्शूेल े 
िेरर क्तनीहरूलवाई दृषटवान्तहरूमवा भननभु्ो, “सवगथािो रवा््लवाई एि जनवा रवाजवासँग 
्तलुनवा गनथा सकिनछ, जसल ेआ�नवा ेछोरवािो कवववाह-भोज ्त्वार गरे, र भोजमवा 
कनमननत््त व्कक्तहरू बोलवाउन भनी आ�नवा नोिरहरू पठवाए, ्तर क्तनीहरूल ेआउन 
मन गरेनन् ।  
 “िेरर क्तनल े अरू नोिरहरूलवाई ्सो भनरे पठवाए, “कनमननत््त 

पदवत्र सन्कुलभत्र ्श 
आज्ाका पाटदीहरू  
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व्कक्तहरूलवाई भन, हरे, मलै े मरेो भोज ्त्वार गरेिो छु, मरेवा गोरुहरू र  
मोटवा-मोटवा पशहुरू मवाररएिवा छन् , र सब चीजहरू ्त्वार छन् । कवववाह-
भोजमवा आउनहुोस् ।’ “्तर क्तनीहरूल े ववास्त ै नगरी एउटवा आ�नवा े ख्ेतबवारीक्तर, 
अिथो आ�नवा व्वापवारक्तर लवाग।े बवँािीचवाक िहल े क्तनिवा नोिरहरूलवाई पके्र  
क्तनीहरूसँग दुव्थावहवार गरे र क्तनीहरूलवाई मवारे। ्तब रवाजवा क्ोभि्त भए, र 
आ�नवा िौजहरू पठवाईिन ्ती हत्वारवाहरूलवाई नवाश गरे, र क्तनीहरूिो सहर 
जलवाइकदए। “्तब क्तनल े आ�नवा नोिरहरूलवाई भन,े ‘कवववाह-भोज ्त्वार छ, 
्तर कनमत्वाइएिवाहरू ्ो�् भएनन् । ्सिवारण क्तमीहरू सडिहरूमवा जवाओ, 
र जक्तलवाई भटे्वाउँछौ क्तनीहरूलवाई कवववाह-भोजमवा कनम्तवा े देओ।’ ्तब ्ती 
नोिरहरूल े सडिहरूमवा गएर भटे्वाएिवा सबलैवाई, दुषट र असल दुवलैवाई, 
जममवा गरे, र कवववाह-घर पवाहुनवाहरूल े भरर्ो। “्तर जब रवाजवा पवाहुनवाहरूलवाई  
हनेथा भनी भभत् आए, ्तब क्तनल े कवववाहिो पोशवाि नलगवाएिो एि जनवा  
मवाकनसलवाई देख।े क्तनल े त्सलवाई सोि,े ‘भमत्, कवववाहिो पोशवाि  
नपकहरी ्तपवा� िसरी ्हवँा भभत् आउनभु्ो?’ त्वा े कनरुतिर भ्ो। “्तब रवाजवाल े
सवेिहरूलवाई भन,े ‘त्सिवा हवा्त-खटु्वा बवँािरे त्सलवाई बवाकहरी अनििवारमवा 
िवाललदेओ, जहवँा मवाकनसहरू रुनछेन्  र दवा�वा किट् नछेन् ।’ किनभन ेबोलवाइएिवा िरैे 
छन् , ्तर चकुनएिवा रोरै छन् ।”  
 आमवाल ेबवाइबल ब्द गरेर भकनन्, “हरे ्त मोहन, कवववाह समवारोह हुन ु
भ्दवा अभघ आउन ेपवाहुनवाहरू सबलै े कवववाहिो पोशवाि लगवाइरहिेो छ कि छैन 
भनरे रवाजवाल ेजवँाचन गए। ्ती सबलै े कवववाहिो पोशवाि लगवाएिो उनिो चवाहनवा 
भर्ो। ्शूेल े िे गरररहनभुएिो छ त्यो पकन त्यो अक््तिरवा जस्त ै हो। उहवँाल े
हवामी सबलैवाई उहवँािो िवाभम्ि्तवा ववा उहवँािो असल गणुिो पोशवाि हवामीलवाई  
कदनभुएिो छ। उहवँाल े हवामीलवाई सवगथामवा लवानभु्दवा अभघ हवामील े त्यो पोशवाि 
लवाइरहिेवाछौं कि भनरे उहवँाल े जवँाभचरहनभुएिो छ। उहवँा चवाहनहुुन्छ कि उहवँा 
आउनभु्दवा अभघ हवामी सबलै ेउहवँािो पोशवाि लगवाएर ्त्वार भएर बसोस्।”
 “त्यो ्त रठिै छ,” मोहनल ेभन्ो।
“बवाइबलिो बवारेमवा सरुूिवा एिभने्टसटहरूमवा िरैे रि�नहरू भरए। िे िे  
भइरहिेो भर्ो, सो क्तनीहरूल े सब ै रोि बझुिेवा भरएनन्। न्वा्िो िवाम  
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सकि्ो भनरे क्तनीहरूल े सोचिेवा भरए र अब िसलै े पकन प�चवा्तवाप गनने  
सम् पवाउँदैन। सब ै जनवा नवाश हुनछे किनकि ्शूेलवाई कव�ववास गनने अवसर  
िेरर नपवाउन ेरहछे भनरे क्तनीहरू िरल ेसोभचरहिेवा भरए,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो सत्य होइन, हो ्त?” बीचमैवा मोहनल ेिुरवा िवाट्ो। “अझ ैपकन आज 
हवामी प�ववा्तवाप गनने सम् छ र ्शूेलवाई कव�ववास गनने सम् छ छैन ्त?”
 “हो क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “सवगथामवा न्वा्िो िवाम 
सकिएिो छैन। जबसमम महवापकवत्सरवानमवा प�चवा्तवापिो िवाम ्शूेल े 
सकनहुुनन ्तबसमम न्वा्िो िवाम सकि्दैन। बवाइबलिो सम्मवा जब रििवान 
पूजवारी महवापकवत्सरवानमवा जवानर े ्तब बवाकहर सब ै इस्वाएलीहरू रिवारथानवा गददै  
आ–आ�नवा हृद्हरू छवामर े ्तवाकि क्तनीहरूमवा िुन ै लकुिएिो पवाप नहोस्। 
आिूहरूल े िेही पवाप गरेिो छ कि ववा गल्ती गरेिो छ कि त्यसिो षिमवा  
पवाओस् भनरे क्तनीहरूल े परम�ेवरसँग रिवारथानवा गरररहनर े ्तवाकि क्तनीहरू  
उहवँािो सवाम ुसिवा, शदु्ध र कनदथोष भएर उभभन सिुन्।”
 “्शूे महवापकवत्सरवानमवा भइरहनभुएिोल े हवामी प�चवा्तवापिो कदनमवा 
रकहरहिेो हुनपुछथा,” मोहनल े भन्ो। “त्यसिो अरथा हवामील े पकन हवाम्वा हृद्हरू 
छवामी रहनपुछथा, होइन ्त आमवा?”
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “्शूे सवगथामवा हवाम्ो कनमम्त अझ ै पकन कब�न्त 
गरररहनभुएिो छ। हवामील े हवाम्वा हृद्हरू छवामी रहनपुदथाछ र उहवँािो  
िवाभम्ि्तवािो पोशवािलवाई ग्हण गरररहिेवाछौं। ्शूे आउनभु्दवा अभघ  
हवामीसँग िुन ैिोहर चररत्िवा लगुवाहरू लगवाइरहिेो हवामी चवाहनवा गनुथाहुनन। उहवँा 
आउनभुएपलछ हवामी िोहरै अवसरवामवा हवामी पररव्तथान हुदैँनौं।”
 “ओ, कहलकैहलोल ेभभजिेो लगुवा,” मोहनल ेभन्ो। “्ो िुरवा ्त रठिै छ। 
्शूे लछटै् आओस् भनन म चवाहनवा गछुथा। उहवँािो िवाभम्ि्तवािो पोशवाि लगवाउन 
चवाहनु्छ।”
 “म पकन,” आमवाल ेभकनन्।



 “मोहन, आज हवामील े अध््न गनुथापनने कवष् िरैे गकहरो छ। ्तर ्ो  
कवष् ब�ुन हवाम्ो कनमम्त िरैे जरुरी छ। रििवाश १२:७-९ पढ ्त, क्तमी पढ्न े 
कि म?” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 “म पढ्छु,” मोहनल े बवाइबल पलटवाउँदै भन्ो, “अकन सवगथामवा लडवाइँ  
भ्ो। भमखवाएल र क्तनिवा दू्तहरूल े त्स अलजङ्गरसँग ्दु्ध गरे। अलजङ्गर र  
त्सिवा दू्तहरूल ेपकन ्दु्ध गरे, ्तर भ्नीहरू हवारे, र भ्नीहरूिवा कननम्त सवगथामवा  
िुन ै ठवाउँ रहने। त्वा े ठूलो अलजङ्गर ्तल िवालल्ो त्वा े रिवाचीन सपथा, जो सवारवा 
संसवारलवाई बहिवाउन े कद्वाबलस ववा स्ैतवान हो। त्वा े पृथवीमवा �्वँाकि्ो र  
त्सिवा दू्तहरू त्सिवा सवारसवार ै�्वँाकिए।”
 “आमवा, अलजङ्गर भनिेो स्ैतवान हो भनरे ्सल े सपषटसँग भनिेो छ,” 
मोहनल ेभन्ो।
 “हो, जब हवामील े अलजङ्गर िो हो सो रवाहवा पवा्ौंभन े अरू महत्वपूणथा 
कवष्हरू पकन ब�ुन सकनछेौं। अब रििवाश १३:११ पढ ्त,” आमवाल ेभकनन्।

अध्या्–२५
परमे�वरिा 
अपररवतनुकन् 

व्व्था अथानुत् 
र्श आज्ाहरू
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 “हुन्छ, ्समवा भकनएिो छ, ‘अकन पृथवीबवाट कननसिरहिेो अिथो एउटवा  
पश ुमलै े देखेँ। त्सिो पकन रमुवािवा जस्त ैदुई वटवा सीङ भरए, र अलजङ्गरजस्त ै
त्वा े बोलदथ्वा।े’ ए, ्ूहननवाल े दशथानमवा देखिेवा अिथो पशिुो बवारेमवा ब्तवाउँछ। 
हदेवाथाखरेर बढो नरम देनखन े ्तर उसिो मखु खोलदवा ्त ठूलवा ठूलवा बोललहरू  
बोलन ेरे,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेभकनन्। “अब ्हवँा एि लछन रोिौं। 
त्यो नरम ववा भलवाद् मी देनखन ेपश ुिो हो भनरे भचननभु्दवा पकहल ेभकवष् ववाणीमवा 
एउटवा अिथो पशिुो बवारेमवा उललखे गररएिो छ। रििवाश १३:१-१० पढ ्त।”
 मोहनल ेपढ्ो: 
 “समदु्रबवाट एउटवा पश ु कननसिआएिो मलै े देखेँ, जसिवा दश वटवा 
सीङ र सवा्त वटवा नशर भरए। त्सिवा सीङमवा दश वटवा मिुुट भरए, र त्सिवा 
नशरमवा ई�वर-कननदवािो नवाउँ भर्वा।े मलै े देखिेो त्वा े पश ु भच्तवुवाजस्त ै भर्ो, 
त्सिवा खटु्वाहरू भवालूिवा जस्तवा भरए, र त्सिो मखु ल िसहिो जस्तवा ेभर्ो। त्स  
अलजङ्गरल े त्स पशलुवाई आ�नवा े शकक्त, आ�नवा े ल िसहवासन र ठूलो अभििवार  
कद्ो। त्सिो एउटवा नशरमवा चवाक िह घवा्ति चोट लवागिेो जस्तवा े देनखनथ्वा,े ्तर 
त्सिो चोट कनिो भ्ो। अकन सवारवा पृथवी छकि परेर त्स पशिुो पलछपलछ 
लवा�्वा।े मवाकनसहरूल ेअलजङ्गरिो पूजवा गदथार,े किनकि त्सल ेआ�नवा ेअभििवार 
पशलुवाई कदएिो भर्ो। क्तनीहरूल े्सो भनदै पशिुो पूजवा गरे, ‘्ो पशजुस्तवा ेअरू 
िो छ? ्सिो कवरुद्धमवा िो लि् न सकन?े”
 “त्स पशलुवाई अहङ्वारी र ई�वर–कननदि श्दहरू उचचवारण गनने मखु 
कदइ्ो। त्सलवाई ब्वालीस मकहनवाससम अभििवार चलवाउन े अनमुक्त कदइ्ो। 
परम�ेवरिो कवरुद्धमवा कननदवा गनथा, उहवँािो नवाउँ र उहवँािो ववाससरवान, र सवगथामवा 
बसनहेरूसम्ेत सबिैो कननदवा गनथालवाई त्सल ेआ�नवा ेमखु खोल्वा।े अकन त्सलवाई 
सन्तहरूसँग लडवाइँ गनथा र क्तनीहरूलवाई लजतन अनमुक्त कदइ्ो। सब ै िुलहरू, 
मवाकनसहरू, भवाषवाहरू र जवाक्तहरूमवाभर त्सलवाई अभििवार कदइ्ो। र पृथवीमवा  
ववास गनने सबलै े त्स पशिुो पूजवा गननेछन् , अरवाथा््त  क्तनीहरूल,े जसिो नवाउँ  
संसवारिो सृनषटदेनख न ै मवाररनभुएिवा रमुवािवा जीवनिो पसु्तिमवा लनेखएिो 
छैन। जसिो िवान छ त्सल े सनुोस् –िैदमवा जवानपुनने िैदमवा न ै जवानछे, 
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्तरववारल े मवाररनचेवाक िह ्तरववारल े न ै मवाररनछे। सन्तहरूिो सहनशील्तवा र  
कव�ववास ्समैवा छ।”
 “रििवाशिो पसु्तिमवा िरैे पशहुरू छन्,” खलुदुली हुदैँ मोहनल ेभन्ो। “्ती 
सबलै ेमलवाई ्त अलमलमवा न ैपवाछथा।”
 “खवासमवा,” आमवाल े भकनन्। “्ती पदहरूमवा िेवल ्तीनवटवा पशहुरूिो 
बवारेमवामवात् उललखे गररएिोछ-अलजङ्गर, जभमनबवाट कनमसिन े पश ु र समदु्रबवाट 
कनमसिन े पश।ु अलजङ्गर भनिेो स्ैतवान हो भनरे हवामीलवाई रवाहवा छ। अब  
्ती अरू दुई पशहुरू िो हो ्त सो हवामील ेजवा्न खो्नपुछथा। समदु्रबवाट आएिो 
पशिुो बवारेमवा हरेौं-त्यस पशलुवाई अलजङ्गरल ेशकक्त र अभििवार कदएिो भर्ो।  
िरैे रिोटेसटे्ट इसवाईहरूल ेत्यो पोकप््तन्त हो भनरे सवीिवादथाछन्।”
 “पोकप््तन्त भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “पोकप््तन्त भनिेो पोपहरूिो रवाज्य हो। खवासमवा ्ो रोमन क्वारोललि 
चचथा रिणवाली र ्सिो न्ेतृतव हो,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ती रिोटेसटे्टहरूल े त्यस पशलुवाई पोकप््तन्त भनरे किन भ्दछन्?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “रििवाशिो पसु्तिमवा लनेखएिो पशलुवाई दवाकनएलिो पसु्तिमवा उललखे 
गररएिो पशसँुग भमलिेोल े त्यो भनिेो हो। ्ो हवामील े दवाकनएल ७:१९-२७मवा 
पढ्न सकछौं,” आमवाल ेभकनन्।
 मोहनल ेपढ्ो:
 “्तब मलै े त्वा े चौरो जनवावरिो सवँाचो अरथा जवा्न चवाहेँ, जनुचवाक िह  
िलवामिवा दवँा्त र िवँासवािवा नङ् ग्वा भएिो अरूभनदवा िरि र अत्न्त ै िरलवा�दवा े
भर्ो–त्वा े जनवावर जसल े आ�नवा े नशिवारलवाई चपवाएर खवाइकद्ो र बवँािी  
रहिेवालवाई खटु्वाल े िुलचीभमलची पवा�्वा।े मलै े त्सिो टवाउिोमवा भएिवा दश 
सीङिवा बवारेमवा र त्हवँाबवाट कनसिेिो अिथो सीङिो बवारेमवा पकन जवानन चवाहेँ,  
जसिो सवाम ु्तीमध् े्तीन वटवा सीङ झरे– त्वा ेसीङ जो अरूभनदवा रिभवावशवाली 
देनखनथ्वा े र जसिवा आँखवा र अभभमवानपूणथा िुरवा गनने मखु भरए। जस ै मलै े 
हरेेँ, त्वा ेसीङ पकवत् जनहरूिवा कवरुद्ध लडवाइँ गददैभर्ो र क्तनीहरूलवाई परवास्त 
गददैभर्ो, जबसमम ्ती अक्त रिवाचीन आएर सवथोचचिवा पकवत् जनहरूिो  
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पषिमवा इनसवाििो घोषणवा गरे, अकन सम् आ्ो जब क्तनीहरूल ेरवा्् अभििवार 
गरे”
 क्तनल े मलवाई ्सरी ब्तवाए: “चौरो जनवावरचवाक िह पृथवीमवा देखवा पनने 
चौरो रवा्् हो। ्ोचवाक िह अरू रवा््हरूभनदवा िरि हुनछे र समस्त पृथवी लवाई 
िुलचीभमलची पवारी कनलनछे। दश सीङहरू त्स रवा््बवाट आएिवा दश रवाजवाहरू 
हुन् । त्सपलछ पकहलिेो भनदवा िरि, अिथो रवाजवा खडवा हुनछे। उसल े ्तीन 
रवाजवाहरूलवाई दबवाउनछे। उसल े सवथोचचिो कवरुद्धमवा बोलनछे र उहवँािवा पकवत् 
जनहरूलवाई अत्वाचवार गननेछ र ठह�्वाइएिवा सम् र व्वसरवाहरू िेनथा रि्तन 
गननेछ। पकवत् जनहरू सवाढे ्तीन वषथासमम उसिो हवा्तमवा सलुमपइनछेन् ।” 
 “्तर अदवाल्त बसनछे, र त्सिो अभििवार खोलसनछे र सदवािो कनलम्त  
पूणथा रूपल े नवाश गररनछे। ्तब समपूणथा सवगथामकुनिवा रवाज्यहरूिो सवावथाभौभमि्तवा, 
शकक्त र महवान्तवा सवथोचचिवा मवाकनसहरू, अरवाथा््त  पकवत् जनहरूलवाई कदइनछे। 
उहवँािो रवाज्य अनन्तिो रवाज्य हुनछे, र सब ै शवासिहरूल े उहवँािो आरवािनवा र 
आज्वापवालन गननेछन् ।” 

माेशालाइ्त द्एकाे  ्श आज्ाहरू
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 “आमवा, दवाकनएलल ेचचवाथा गरेिवा पश ुिो हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “नबेिुदनजेवार रवाजवाल े सपनवामवा देखिेवा मूक््तिवा खटु्वाहरू िलवामिवा  
भरए, र त्यसलवाई रिक्तकनभितव गनने सब ै संसवारमवा शवासन गरेिो शकक्तशवाली  
 रवाज्य िो हो िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” आमवाल ेसोभिन्।
 “ओ, ्ो ्त रोमी सवाम्वाज्य हो,” मोहनल े्तरुन्त ैजववाि कदए।
 “त्यसिवारण, दवाकनएलल े दशथानमवा देखिेवा चौरो पश ु रोमी सवाम्वाज्य  
हो,” आमवाल े भकनन्। “अकन दवाकनएलल े एउटवा सवानो लसङ्ग रोमी सवाम्वाज्यबवाट 
उम्िेो देख।े ्तर ्ो अरूभ्दवा िेही िरि भर्ो। ्ूहननवाल े रििवाश १३ मवा  
समदु्रबवाट कनमसिआएिो पशिुो बवारेमवा वणथान गररएिो अनसुवार दवाकनएलल े 
देखिेवा पशलु े पकन त्यही व्वहवार गरेिो भर्ो। त्यसिैवारण, रििवाश १३ र  
दवाकनएल ७मवा उललखे गररएिो पशलु ेएउटै शकक्तिो बवारेमवा भ्दछ भनरे िरैे 
रिोटेसटे्टहरूल ेकव�ववास गदथाछन्।”
 “्तर दवाकनएल र रििवाशल े पोकप््तन्तिो बवारेमवा चचवाथा गछथान् भनरे 
मवाकनसहरूल ेकिन सोच्न्?” मोहनल ेरवाहवा पवाउन चवाह्ो।
 “पशलु े िे गनथाछन् भनरे ्ूहननवाल े िे भनिेवा भरए?” आमवाल ेसोभिन्। 
रििवाश १३:१-१० र दवाकनएल ७:१९-२७ पढ्दवा क्तमील ेिे रवाहवा पवा्ौ?”
 “अ,ँ” मोहनल ेभन्ो, “त्यसल ेपरम�ेवरिो कवरुद्धमवा ठूलवा ठूलवा िुरवाहरू 
गछथान् र परम�ेवरिवा जनहरूसँग ्दु्ध गछथा भनिेो छ। दवाकनएलल ेपकन त्यही िुरवा 
उललखे गदथाछन् र पशलु ेपरम�ेवरिो व्वसरवा र सम्लवाई पररव्तथान गननेछ भनरे 
र�दछन्।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” सहम्त हुदैँ आमवाल े भमन्छन्। “अब िसल े
परमश्े वर िो व्वसरवालवाई पररव्तथान गनथा खोजिेो भर्ो?”
 “मलवाई रवाहवा छैन,” मोहनल ेभन्ो, “परम�ेवरिो व्वसरवालवाई िसलै े
पररव्तथान गनथा सकछ र?”
 “सवँालचचकिै भनौं भन,े िसलै ेसकदैन,” आमवाल ेभकनन्। “्तर, सरवाकप्त 
रोमन क्रोललि चचथाल े ह�्तवािो सवा्तौं कदन सवाबरलवाई ह�्तवािो पकहलो कदन 
आइ्तबवारमवा पररव्तथान गरेर मवाकनसहरूलवाई परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा लगवाएिो 
भर्ो। रोमन क्वारोललि चचथाल े न ै त्यो सवाबर कदन शकनबवारबवाट आइ्तबवारमवा 
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सवारेिो भनरे दवावी गदथाछ। त्यो पररव्तथानल े कनणथ्ा हरू गनथामवा पोप िक्तिो 
शकक्तशवाली रहछे भनरे देखवाउँदछ।”
 “त्यसिो अरथा त्यो शकक्तल ेपरम�ेवरल ेसरवापनवा गनुथाभएिो व्वसरवा र 
सम् पररव्तथान गनथा खो्न ेछ भनिेो त्यही हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “सवाबरलवाई शकनबवारबवाट आइ्तबवारमवा परर्तथान 
गरेिो त्यसिो शकक्तिो एउटवा उदवाहरण हो।”
 “्स शकक्तल े मनने जस्त ै गरेर घवाऊ भ्ो भनिेो िे हो ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
 “रििवाशिो पसु्तिमवा भकनएिो छ कि ्स शकक्तल े ४२ मकहनवासमम 
शवासन गननेछ। उसल ेपरम�ेवरिो कवरुद्धमवा बोलनछे र परम�ेवरिवा जनहरूसँग 
्दु्ध गननेछ। अकन उसल े मननेगरर घवाइ्त े हुनछे। ्तर त्यो घवाऊ कनिो हुनछे। िे 
क्तमीलवाई ्वाद छ बवाइबलिो भकवष् ववाणीमवा एि कदन बरवाबर एि वषथा हो?” 
आमवाल ेसोभिन्।
 “मलवाई ्वाद छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “अकन,” आमवाल े जववाि कदइन्। “क्तमील े सन ५३८ मवा १७९८ जोड्ो 
भन-े”  “्ती वषथाहरूमवा िे भ्ो र मलै े िसरी जोि्न?े” मोहनल े बीचमैवा िुरवा  
िवाटेर सोध्ो।
 “रोमिो कबशपल े सन ५३८ मवा अरू चचथािवा कवशप ववा अगवुवाहरूलवाई 
कन्न्तणमवा ललए,” आमवाल ेभकनन्। "्सल ेगदवाथा रोमिो कबशपल ेजसलवाई पोप 
पकन भकनन्छ ्रुोप र पल�चमिवा सवारवा इसवाई चचथाहरूलवाई आ�नवा े कन्न्तणमवा 
लल्ो। पोपल े४२ मकहनवा शवासन गनने भनिेो िक्त सम् हो?”
 “ब्वाललस मकहनवालवाई ्तीस कदनल ेगनु्ो भन…े १२६० कदन ववा वषथाहरू हुन 
आउँछ,” मोहनल ेभन्ो। मोहनल ेआ�नवा कहसवाब लखेिेो िवागजमवा हछेथा।
 “्कद ५३८ सँग १२६० जोड्ो भन,े” मोहनल े भन्ो।“त्यसिो जववाि 
१७९८ हुन आउँछ। त्यसबलेवा िे भ्ो?”
 “त्यसबैलेवा न ै्ूह्नवाल ेभनिेो अनसुवार घवाइ्त ेहुन ेघट्नवा भएिो भर्ो। 
इक्तहवासल े भन्छ कि फ्वा्सिो सनेवाल े पोपलवाई सन १७९८मवा बन्धि बनवाएिो 
भर्ो।”
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 “ए, रििवाशिो पसु्तिल ेभनिेो अनसुवार उनी िैदवी भए,” मोहनल ेभन्ो।
 “्तर उनी सिैं िैदवी भएर बसने,” आमवाल ेभकनन्। “ल, अब हवामील ेअिथो 
दुई पशिुो पकहचवान गनुथापछथा। पृथवीबवाट आएिो पशलुवाई भचनौं। रििवाश १३:११ 
िेरर पढ। अिथो पश ुआएिो लगति ैपलछ … 
 “एि लछन रोकनहुोस्,” मोहनल ेभन्ो, “बवाइबलबवाट म पढ्न चवाहनु्छ। 
्हवँा लनेखएिो छ: ‘अकन मलै ेअिथो पश ुपृथवीबवाट आएिो देखेँ। उसिो पवाठोिो 
जस्तो दुईवटवा लसङ्गहरू भरए, ्तर उसल ेअलजङ्गरल ेजस्तो बोल्ो।’ िे रे? नम् पशलु े
नरवाम्ो बोलीहरू बोलिेो?”
 आमवाल ेहवँासदै भकनन्, “पश ु पृथवीबवाट आउँछ र लछटै ठूलो हुन्छ। सन 
१७९८ मवा िुन रवाषटट् लछटै बढ्ो र कवस्तवारै कव�व शकक्त हुन ग्ो?”
 “हवामील े इक्तहवासमवा पढ्ौं कि अमरेरिवाल े आिू सव्तन्त भएिो सन 
१७७६ मवा घोषणवा गरेिो भर्ो। अकन त्यसबलेवादेनख त्यो रवाज्य लछटै् बढ्दै ग्ो।”
 “त्यो रठि हो,” आमवाल ेभकनन्, “म पकन त्यही कव�ववास गछुथा।”
 “्तर एउटवा िवारण, िवाभम्ि सव्तन्त्तवािो कनमम्त कबलवा््तबवाट मवाकनसहरू 
अमरेरिवामवा आएिवा भरए,” मोहनल ेभन्ो, “रििवाशिो पसु्तिल ेभन्ो त्यो शकक्त 

पोपलाई युद्ध्बन्दी ्बनाइन्छ
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रमुवािो जस्तो भए्तवापकन ्सल े अलजङ्गरल े जस्तो बोल्ो र समदु्रबवाट आएिो 
पशलुवाई पूजवा गनथा मवाकनसहरूलवाई उकसवा्ो। अमरेरिवाल ेत्यसो गददैन, गछथा र?”
 “अह,ँ” आमवाल ेभकनन्, “अकहल ेगददैनन्।”
 “्त िसरी रमुवा जस्तो देशल ेपशलुवाई पजुवा गनथा मवाकनसहरूलवाई उकसवाउँछ 
्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “िसिैो पूजवा गनुथा ववा आरवािनवा गनुथा भनिेो उसिो आभििवाररि्तवा ववा 
शवासनलवाई सममवान गनुथा हो,” आमवाल ेभकनन्।
 “हो,” मोहनल ेभन्ो, “्तर अमरेरिवािो िुन ैआभििवाररि चचथा छैन जसरी 
अन्धिवार ्गुमवा ्रुोपमवा भर्ो। र ्सल ेपोपलवाई आरवािनवा गनथा िर गरररहिेो 
छैन।”
 “अह,ँ” आमवाल े भकनन्, “त्यसल े त्यो गरेिो छैन। ्तर शकनबवारिो 
सट्वा आइ्तबवारलवाई मवानरे रिोटेसटे्टहरूल े रोमन क्वारोललि चचथािो अभििवार 
र पोपिो अभििवारलवाई मवाकनरहिेवा होइनन् र? पोपल े पररव्तथान गररएिो  
व्वसरवा र कदनलवाई क्तनीहरूल े मवाकनरहिेवा छन् भन े पोपलवाई न ै मवाकनरहिेवा  
होइनन् र?”
 “ए,” मोहनल ेसोचदै भन्ो। "होलवा।"
 “ग्टे िन्तोभससीिो लनेखिवा एलने जी �ववाइटल े लखेनभुएिो छ 
कि भकवष् मवा अमरेरिवाल े ्स्तो िवाननु पवास गननेछ जसमवा सब ै मवाकनसहरूल े
आइ्तबवारै चचथा जवानपुछथा भनरे िर गनथा लगवाउँछ। ह�्तवािो सवा्तौं कदन सवाबरमवा चचथा 
जवान हवामीलवाई अनमुक्त भमल् ेछैन। त्यसबलेवा जो मवाकनसहरू शकनबवार सवाबरिो 
सट्वा आइ्तबवार आरवािनवा गछथान् क्तनीहरूल ेपशिुो शकक्तलवाई आरवािनवा गरेिो 
ठहररनछे,” आमवाल ेभकनन्।
 “ए,” मोहनल े भन्ो, “त्यसिो अरथा शकनबवारमवा परम�ेवरिो आरवािनवा 
गनुथापछथा भनरे क्तनीहरूल े रवाह ै पवाए्तवापकन आइ्तबवारमवा आरवािनवा गछथान् भन े
क्तनीहरूल े रोमन क्वारोललि चचथािो आभििवाररि्तवालवाई मवानिेो हुन्छ, ्तर 
क्तनीहरूल ेपरम�ेवरिो व्वसरवालवाई पन्छवाएिो हुन्छ। ्तर ्स देश अमरेरिवाल े
त्यसरी मवाकनसहरूलवाई िर गनथा िसरी लगवाउँछ र?”
 “अकहल ेगरेिो छैन,” आमवाल ेसहम्त जनवाइन्। “्स देशमवा िकहल् ैपकन 
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िवाभम्ि स्तवाव्त हुनछैेन भनरे मवाकनसहरूल ेठवाकनरहिेवा छन् किनभन ेरिोटेसटे्ट 
चचथाहरू सब ै आ–आ�न ै ्तररिवाल े कव�ववासमवा भभननवा भभनन ै छन्। ्तर ्ूहननवाल े
देखिेवा दशथान अनसुवार रििवाशिो पसु्तिमवा ज ेलनेखएिो छ, त्यो हुन आउनछे। 
अन्तिो सम्मवा सब ै रिोटेसटे्ट र रोमन क्वारोललिहरू एउटवा कवष्मवा एि 
हुनछेन्-अकन त्यहवँा स्तवावट हुनछेन्।”
 “ए, मलै ेबझुेँ,” मोहनल ेभन्ो। “बवाइबल लनेखएिो सम्मवा, ्रुोपिवा 
मवाकनसहरू र बवाइबल भूभमिवा मवाकनसहरूल ेअमरेरिवािो अमस्ततविो बवारेमवा रवाहवा 
नभए्तवापकन परम�ेवरलवाई रवाहवा भर्ो कि त्यो देश छ र अन्तिो सम्मवा त्यो देश 
र्नर्मवा िसन ेछ।”
 “हो, क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेभकनन्। “हुन ेसब ैिुरवा परम�ेवरलवाई 
रवाहवा छ। उहवँाल े्ो िुरवा हवामीलवाई भननभुएिोमवा क्तमी खशुी छैनौं ्त? सरुूदेनख 
अन्त्यसमम परम�ेवरलवाई सब ैिुरवा रवाहवा भएिो पररवशेमवा र परम�ेवरल ेकवज् 
रिवा�्त गनुथाहुनछे भनन ेजवानिवारी हवामीलवाई भएिोल,े हवामी िकहल् ैपकन िेहीिो 
कनमम्त पकन भचन्तवा गनुथापददैन।”





 “मोहन, सवाबर िकहल ेसरुूभ्ो िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” आमवाल ेसोभिन्।
“ओ, िरैे वषथा अभघ, ्स संसवारिो सृकषटमवा न ैसवाबर पकन सृकषट भएिो भर्ो,” 
मोहनल ेभन्ो।
 “हो, सवँाचचैं भनौं भन,े हवामी सवाबर पवालन गछछौँ किनभन े हवामील े 
सृकषटि्तवाथा परम�ेवरलवाई सममवान गनथा चवाहन्छौं,” आमवाल े सहम्त हुदैँ भकनन्। 
“उ�पभति २:१-३ पढ ्त?”
 “हुन्छ,” भनरे मोहनल ेआ�नवा ेबवाइबल पलटवाउँदै पढ्ो:
 “्सरी आिवाश र पृथवी र क्तनमवा भएिवा सब ै िुरवा बनवाइलसलद्धए। 
आिूल ेगनुथाभएिवा िवाम छैटौं कदनमवा परम�ेवरल ेलसद्धवाउनभु्ो। र सवा्तौं कदनमवा  
आिूल े गनुथाभएिवा सब ै िवामबवाट उहवँाल े कवश्वाम ललनभु्ो। अकन परम�ेवरल े 
सवा्तौं कदनलवाई आनशष कदनभु्ो र त्सलवाई पकवत् ्तलु्वाउनभु्ो, किनभन े 
आिूल ेसकृषटमवा गनुथाभएिो सवारवा िवामबवाट ्स ैकदनमवा उहवँाल ेकवश्वाम ललनभु्ो।”
 “अब ्शै् वा ५६:१,२ पढ ्त,” आमवाल ेअ�हवाइन्।

अध्या्–२६
 

शकनवार,  
हपतािो सातौ ँ 

कर्न साबथ
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 मोहनल ेपढ्ो:
 “परमरिभ ु ्सो भननहुुनछ, ‘न्वा् िवा्म रवाख। ज े रठि छ, त्वा े गर, 
किनकि मबवाट पवाउन ेउद्धवार नलजिै छ, र मरेो िवाभम्ि्तवा चवँाडै रििट हुनछे। त्वा े
मवाकनस िन्िो हो जसल े्ो गदथाछ, त्वा ेमवाकनस, जो ्स िुरवामवा कसरर रहनछ, 
जसल ेशबवार-कदन कबटुलो नपवारी मवानछ, र आ�नवा ेहवा्त िुन ैपकन खरवाब गनथाबवाट 
अलग रवाखछ।”
 “सवाबर ्त कवशषे कदन ै रहछे, होइन ्त?” आमवािो मखु हदेदै मोहनल े
भन्ो।
 “हो, अकहल ेपकन त्यो कवशषे कदन िवा्म ैभएिो छ,” आमवाल ेभकनन्।  
“आदम र हवववाल ेअदनिो बगैंचवामवा सवाबर पवालन गरेिवा भरए।”
 “नोहवाल ेपकन सवाबर पवालन गरेिवा भरए,” मोहनल ेभन्ो।
 “अब्वाहम, इसहवाि र ्वािूबल ेपकन पवालन गरेिवा भरए,” आमवाल ेरकपन्।
“्शूेल ेपकन,” मोहनल ेभन्ो।
 “एलने जी ह्वाइटल े द ग्टे िन्तोभससीमवा हवामीलवाई भ्नभुएिो छ कि 
सम्िो सरुूदेनख न ैिोही न िोही ि्त ैन ि्त ैसवाबर कदनलवाई पकवत् रवाखिेो 
भर्ो। मवाकनसहरू जक्तसिैु दुषट अिमसी र स्ैतवानिो पषिमवा उभभएर परम�ेवरिो 
कवरुद्धमवा आिूहरूलवाई बलल्ो बनवाउन खोज्ेतवापकन सवाबरिो छवाप िकहल् ैपकन 
मरेटएिो भरएन।”
 “सिैं?” मोहनल ेसोध्ो।
 “सिैं,” आमवाल े भकनन्। "्तर परम�ेवरिो व्वसरवालवाई पवालन नगनथा 
मवाकनसहरूलवाई स्ैतवानल ेअलग रवाखन खोजिेो हुन्छ। ्ो सनु ्त: “अब अलजङ्गर 
त्यो स्तीसँग िरैे क्ोभि्त भ्ो। उनिवा सब ैसन्तवानसँग ्दु्ध गनथा ऊ सकक्् भ्ो। 
उनिवा सन्तवान ्ती भरए जसल ेपरम�ेवरिवा आज्वाहरूलवाई पवालन गछथान् र ्शूेल े
लसिवाउनभुएिो सत्य क्तनीहरूमवा हुन्छ” (रििवाश १२:१७ रूपवान्तरर्त)।
 “सवाबर जस्त ै दश आज्वाहरू परम�ेवरिो कनमम्त िरैे महत्वपूणथा छन्, 
होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, क्तनीहरू महत्वपूणथा छन्,” आमवाल ेभकनन्। “्तर कवभभनन सम्मवा 
कवभभनन मवाकनसहरूल ेकवभभनन िवारणहरूल ेमवाकनसहरूल ेसवाबर पवालन गनथा चवाहिेवा 
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भरएनन्। िुन ै न िुन ै बहवानवामवा 
सवाबर पवालन नगनथा स्ैतवानल े
मवाकनसहरूलवाई उकसवाइरहिेो 
हुन्छ। अझ सरुूिवा िक्तप् 
इसवाईहरूल े ्त सवाबर पवालन गनुथा 
भनिेो ्हूदवी कवभिहरूलवाई पवालन 
गनुथा हो भनरे ठवानिेवा भरए। आज 
िोही पकन इसवाईहरू सवाबरमवा 

परम�ेवरिो आरवािनवा गनथा चवाहननन् किनकि सबलै े आइ्तबवारलवाई मवान्छन्।  
सरुूिवा एिेन्टसटहरूल े पकन आइ्तबवारबवाट शकनबवारमवा सवाबर पवालन गनथा 
गवा�हवा े भएिो भर्ो किनभन े सबलै े आइ्तबवारै आरवािनवा गररन्थो। सवाबरलवाई 
असवीिवार गननेहरूल े एिेन्टसटहरूलवाई भ्दर,े “सब ै बवाइबलिवा कवर्वानहरू 
गल्त र ्तपवा�हरूमवात् रठि छ भनन भमलदैन।” ्तर जब सरुूिवा एिभने्टसटहरूल े
बवाइबल अध््न गनथा जवारी रवाख े ्तब क्तनीहरूल े दुई िुरवाहरू भटे्वाए- 
पकवत्सरवान र परम�ेवरिो व्वसरवा अरवाथा््त दश आज्वाहरू। पकवत्सरवान 
र व्वसरवासँगसँग ै जवान्छन भनरे क्तनीहरूल े महससु गरे। पकवत्सरवानिो 
महवापकवत्सरवानमवा रहिेो पकवत् स्दुि भभत्”
 “मलवाई रवाहवा छ,” मोहनल ेबीचमैवा बोल्ो, “दश आज्वाहरूिो पवाटी।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “सवगथामवा रहिेो पकवत्सरवानमवा 
स्दुििो ढकिनल ेपरम�ेवरिो ल िसहवासनलवाई रिक्तकनभितव गदथाछ।”
 “अकन त्यो ढकिन व्वसरवामवाभर भर्ो!” मोहनल ेभन्ो। “परम�ेवरल े
आफ्ो व्वसरवालवाई िसरी हनेुथाहुदँो रहछे भनरे त्यसल ेदेखवाउँदछ।”
 “रठि हो,” आमवाल ेभकनन्। “सरुूिवा एिभने्टसटहरू ्शूेिो आगमनिो 
भमक्तमवा िरैे अलमललरहिेोल ेसवगथामवा रहिेो पकवत् सरवान र परम�ेवरिो व्वसरवािो 
बवारेमवा ध्वान कदन सिेिवा भरएनन्।”
 “अकहल े पकन ्शूे िकहल े आउनहुुन्छ भनन िुरवािो ्तरखरमवा लवागरे 
भमक्त ्तोकनमेवा ध्वान कदइरहन े चलनल े गदवाथा िक्तप् मवाकनसहरू परम�ेवरिो  
व्वसरवारिक्त ध्वान कदएिो पवाइ्दैन, पवाइन्छ ्त?” मोहनल ेसोध्ो।

सा्बत येशू सृदटिकता्तको दचनारदी
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 “िकहलिेवाहीं िक्तप् मवाकनसहरूल े्शूेिो आगमनिो भम्ती ्तोकिएिो 
पवाइन्छ। आिूहरूल े्तोिेिो भम्तीमवा ् शूे आउनहुुन्छ भनरे कव�ववास गरेिवा हुन्छन्। 
्तर ् शूेल ेन ैआ�नवा ेआगमन कदनिो बवारेमवा िसलैवाई रवाहवा छैन भननभुएिो भर्ो। 
्तर ्शूेल ेअकहल े िे गरररहनभुएिो छ त्यो रवाहवा पवाउन् र सरवाहनवा गरुन् भनन े
परम�ेवरिो चवाहनवा हो।”
 “हो आमवा, उहवँाल ेउहवँािो वचनलवाई ध्वान कदएर पढ्दै त्यसिो पवालन 
गरुन् भनन उहवँा चवाहनहुुन्छ,” मोहनल ेभन्ो।



 “जब कवलल्म भमलरल े्शूेिो दोस्ो आगमनिो बवारेमवा रिचवार गददैभरए 
्तब अरू चचथाहरूल ेिे गरररहिेवा भरए?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अठवारौं श्तवा्दवीमवा,” आमवाल े भकनन्, “िरैे आम्मि पनुथाजवागरणहरू  
भएिवा भरए। िोही असल ै भरए, ्तर रिवा्जसो असरवा्ी अनभुवहरूमवात् भरए। 
परम�ेवरिो कनमम्त मवाकनसहरू आगो जस्तो भएर सलिेिवा भरए, क्तनीहरू 
परम�ेवरिो वचनल ेचममिएिवा पकन भरए, ्तर लछटै कनभिेवा पकन भरए। त्यसल े
गदवाथा िक्तप् मवाकनसहरू पकहलवािो भ्दवा बसेी आम्मिरूपमवा अन्धिवारमवा 
लवा�नरवालिेवा भरए। ्शूे मरेपलछ परम�ेवरिो दश आज्वाहरू महत्वपूणथा छैन र  
पवालन गनुथापददैन भनरे िरैे पवासटरहरूल ेरिचवार गरररहिेवा भरए।”
 “त्यो ्त रठि लवागने,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेभकनन्। “्कद दश आज्वाहरू न ैछैन भन े
पवाप पकन छैन, किनभन ेपवाप भनिेो व्वसरवालवाई भङ्ग गनुथा हो।”
 “हो, आमवा,” मोहनल ेभन्ो।
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 “अकन पवाप छैन भन े मकुक्तदवा्तवािो 
जरुर्त पकन पददैन,” आमवाल ेभकनन्।
 “रठिै िुरवा गनुथाभ्ो,” मोहनल े
भन्ो।
 “्कद मकुक्तदवा्तवािो जरुर्त पददैन 
भन े हवामीलवाई ्शूेिो आव�्ि्तवा पकन 
छैन,” आमवाल ेभकनन्।
 “हो ्त कन,” मोहनल ेभन्ो।
“्कद पवाप ै छैन, मकुक्तदवा्तवािो आव�्िै 
छैन भन े पवासटरहरूल े िे रिचवार गनने ्त?” 

आमवाल ेभकनन्।
 “अह,ँ” मोहनल ेभन्ो, “्ो िवारणवा ्त मलवाई रठि लवागने।”
 “अझ भनौं भन,े” आमवाल ेभकनन्, “्शूेसँग रठि हुन पकहलो िदम ्त 
हवामी पवापी छौं भनरे महससु गनुथापछथा र हवामीलवाई उहवँािो आब�्ि्तवा िक्तिो 
रहछे भनरे पकन महससु गनुथापछथा।” व्वसरवा ऐनवा जस्तो हो। त्यसल ेहवामीलवाई 
मकुक्तदवा्तवा चवाकहन्छ भनरे देखवाउँछ। ्सल े हवाम्ो पवापहरूलवाई औंल्वाउँछ र  
्शूेिो षिमवा हवामीलवाई िक्तिो चवाकहनरेहछे भनरे देखवाउँछ।
 “चवारवटवा चवाबीहरू छन् जसल े्शूेसँग सवगथा जवान ेरहस्लवाई खोलदछन्,” 
आमवाल े व्वाख्वा गलछ्न्। “पकहलो चवाबी ्त परम�ेवरिो व्वसरवा ववा दश  
आज्वाहरू अझ ैपकन महत्वपूणथा छ भनरे सवीिवार गनुथा हो। ्शूेल ेमतिी ५:१७ मवा 
भन्नभुएिो छ, ” मलै ेमोशवािो व्वसरवा ववा अगमवक्तवािवा नशषिवाहरू ख्तम गनथा 
आएिो होइन ्तर क्तनीहरूल ेज ेभनिेवा छन् त्यही गनथा आएिो हु।ँ”
 “दोस्ो चवाबी,” आमवाल ेआ�नवा ेभनवाइ अभघ सवाददै भकनन्, “दश आज्वाहरू 
भङ्ग गनुथा पवाप हो भनरे कव�ववास गनुथापछथा। त्यसिो अरथा हवामीलवाई हवाम्ो पवापबवाट 
षिमवािो आव�्ि्तवा छ।”
 “अकन,” मोहनल ेभन्ो, “सवगथामवा पकवत्सरवान भएिोल ेत्यहवँा पकवत्सरवान 
भएिो िवारण हुनपुछथा र मवाकनसहरूिो पवाप षिमवा गनथा अझ ैआव�्ि्तवा पदथाछ।”
 “हो, पकवत्सरवान हवाम्ो लवाभग हो। हवामील े हवाम्वा पवापहरू सवीिवार गरेर 

पावलको जदीवन पररवत्तन
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त्यस पकवत्सरवानिो उप्ोग गनुथापदथाछ, ्तवाकि रिवा्म�च्तमवा ्शूेल ेहवाम्वा पवापहरू 
मटुेन्। ्ो ्तसे्ो चवाबी हो।”
 “चौरो चवाबी िे हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
“्कद ्शूेलवाई कव�ववास गरेिो सकिल हो भन,े उसल ेगरेिवा पवापहरूरिक्त दु:ख 
मनवाउँछ र षिमवा चवाहन्छ। अकन, त्यस मवाकनस आ�नवा ेजीवनमवा पररव्तथान छ भनरे 
देखवाउँछ। परम�ेवरसँग उसिो अनभुव िेवल असरवा्ी ववा जोशमवामवात् ैभरपददैन 
जसल ेिेही सम् चममिन्छ, अकन कव�ववास िेरर सलेवाएर जवान्छ। उसिो समपूणथा 
जीवनमवा पररव्तथान आउँछ ववा आएिो देखवाउँछ। ्शूेलवाई भचनन खोजदवा हवाम्ो 
जीवनमवा असर पदथाछ। ्सल ेहवाम्ो आचरणबवाट देखवाउँदछ र हवामील ेउहवँालवाई 
रिमे गछछौँ भनरे रिमवाण ैगरेर देखवाउँछौं। ्ो न ैसत्य आ्मवा ववा जीवन पररव्तथान हो। 
सवगथामवा जवान े्ो अ�न्तम चवाबी हो।”
 “हवामीलवाई िे चवाकहन्छ परम�ेवरलवाई रवाहवा छ होइन ्त आमवा?” मोहनल े
खशुी भएर व्क्त ग�्वा।े 





 “हवाम्ो जीवनमवा हवामील े गरेिवा कनणथ्ा हरूलवाई लखेवा रवाखन सवगथामवा 
सवगथादू्तहरू छन् भनरे बवाइबलल े हवामीलवाई ब्तवाउँदछ। समझनवािो पसु्तिमवा 
क्तनीहरूल े्ती लखेदछन्,” मोहनिो छेउमवा बसदै आमवाल ेआ�नवा ेछलिल सरुु 
गररन्।
 “हवामील े ज े ज े िुरवा सोच्ौं ववा कनणथ्ा  गछछौँ सवगथादू्तल े ्ती सब ै 
लखेछन् रे!" अचमम मवा्दै मोहनल े भन्ो। "िे क्तनीहरूसँग िम�्टुर ववा लखेवा 
रवाखन ेिुन ैमनशन छ र?”
हवँासदै आमवाल े भकनन्, “हुनसकछ क्तनीहरूसँग िम�्टुर होलवा ववा नहवालेवा।  
बवाइबल लनेखएिो सम्िवा मवाकनसहरूल ेिम�्टुर भनन ेज्वान नभएिोल ेपसु्ति 
ववा िवापी भनरे  लखेदर।े
 “ए,” मोहनल ेभन्ो। “हुन्छ ्त, सवगथादू्तहरूल ेहवाम्ो लखेवा रवाखन ेबवारेमवा 
बवाइबलल ेिे भ्दछ?”
 “रििवाश २०:१२ मवा लनेखएिो छ, ‘मलै ेठूलवा र सवानवा सब ैमृ्तिहरूलवाई 
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ल िसहवासनिो सवामनुन े उभभरहिेो देखेँ, र पसु्तिहरू खोललए। अिथो एउटवा 
पसु्ति पकन खोलल्ो, जो जीवनिो पसु्ति हो।त्यहवँा अिथो कि्तवाबहरू पकन 
खोलल्ो। ्ती पसु्तिहरूमवा लनेखएिवा िुरवाम्ुतवाकबि, क्तनीहरूिवा िवामअनसुवार  
मृ्तिहरूिो इनसवाि भ्ो (रूपवान्तरर्त)।” मोहन, १ पत्सु ४:१७ पढ ्त?’ आमवाल े
अ�हवाइन्।
 “हुन्छ,” भनरे मोहनल े बवाइबल पलटवाउँदै पढ्ो: “किनभन े न्वा् 
परम�ेवरिै पररववारबवाट सरुु हुन ेसम् आएिो छ, र ्कद ्ो हवामीबवाट सरुु हुनछ 
भन्ेतवा परम�ेवरिो ससुमवाचवार नमवाननहेरूिो अनत् िस्तवा ेहोलवा?” 
 “रित्यिे व्कक्तिो जीवनिो लखेवाजोखवा सवगथामवा हरेरनछे भनरे ्स  
पदल े हवामीलवाई ब्तवाउँदछ,” आमवाल े भकनन्। “हवामी सबलै े पवाप गरेिवाछौं। 
लखेवाजोखवाल े ्ती पवापहरूलवाई देखवाउँदछ। ्तर आ�नवा े पवापिो मोल क्तररकदन े
्शूेिो बललदवानलवाई सवीिवार गनने मवाकनसहरूमवा पवापिो लखेवाजोखवा हुदैँन।  
्शूेल े क्तनीहरूिो पवाप षिमवा गनुथाहुन्छ र ्ती पवापहरूलवाई उहवँाल े ढवाकनहुुन्छ, 
मवानौं क्तनीहरूल े िकहल् ै पकन पवाप गरेिवा छैनन्। ्तर, ्शूेलवाई क्तनीहरूिो 
मकुक्तदवा्तवा नमवाननहेरूिो पवाप उहवँाल े ढवाकनहुुनन। ्कद क्तनीहरूिो जीवनलवाई 
्शूेिो कन्न्तणमवा रवानखएन र त्यसिो िलसवरुप असल जीवन कब्तवाएनन् भन े
परम�ेवरल ेक्तनीहरूिो पवापलवाई षिमवा गनुथाहुनन।”
 “त्यसिो अरथा,” मोहनल े सोध्ो, “्शूेिो िवाम िे हो सो हवामील े 
ब�ुन ुिरैे जरुर्त छ ्तवाकि उहवँाल ेहवाम्वा पवापहरू ढवािुन भनरे कब�न्त गनथा सिौं,  
होइन ्त आमवा?”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्, “क्तमील ेरठिै भन्ौ।”
 “ए त्यसो भए,” मोहनल ेभन्ो, “्शूेल ेअकहल ेसवगथामवा ज ेगरररहनभुएिो 
छ त्यो ्स संसवारमवा उहवँा मनुथाभएर ज ेगनुथाभ्ो त्यभतिकिै महत्वपूणथा छ होइन ्त?”
 “हो,” सहम्त हुदैँ आमवाल े भकनन्। “दुव,ै उहवँािो मृत्य ु र सवगथामवा  
उहवँाल े गरररहनभुएिो सवेवािवा्था हवाम्ो मकुक्तिो कनमम्त अत्यन्त ै आव�्िछन्। 
पवाप भनिेो िेवल नरवाम्ो िवाम गननेमवात् होइन। अरूल ेनदेखिेो पवाप पकन हवामी 
गदथाछौं। हवामी परम�ेवरबवाट टवाढवा भ्ौं भन ेपकन हवामी पवाप गरेिवा हुन्छौं। हवामील े
गनुथापनने िवाम नगरेर र हवाम्ो सवामरथालवाई परम�ेवरिो कनमम्त रि्ोग नगदवाथा पकन पवाप 
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हुन्छ।”
 “्तर हवामी सबलै े पवाप 
गरेिवाछौं,” मोहनल े भन्ो। “हवाम्वा 
पवापहरू षिमवा भ्ो भनरे हवामी 
िसरी रवाहवा पवाउन?े”
 “२ िोरनरी १२:९मवा,” 
आमवाल े सनुवाउँलछन्, “हवामीलवाई 
ढकुि पवाररएिो छ कि परम�ेवरिो 

अनगु्ह ्क्तिवा ठूलो छ कि उहवँाल े हवाम्वा सब ै पवापहरू हवामील े सोचिेो भ्दवा  
िरैे ढवाकनहुुन्छ। ्कद हवामी हवाम्वा पवापिो कनमम्त प�चवा्तवाप ग�्वा े र ्शूेिहवँा  
आएर षिमवा मवा�्ौं भन े उहवँाल े षिमवा कदनहुुन्छ। परम�ेवरलवाई हवामील े रिमे गरेर 
सवान ै गल्ती गरे्तवापकन उहवँाल े हवामीलवाई जकहल े पकन ग्हण गनुथाहुन्छ। हवामी 
व्कक्तग्तरूपमवा मकुक्त पवाउँछौं, सवामकुहिरूपमवा होइन भनरे रवाहवा पवाइरवाखन ुपकन 
जरुरी छ।”
 “त्यसिो अरथा िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अ,ँ” आमवाल ेभमन्छन्, “क्तमी िुन ैचचथा ववा पररववारमवा भएिो िवारणल े
क्तमील े मकुक्त पवाउन े होइन। ्कद क्तमील े व्कक्तग्त रूपमवा ्शूेसँग क्तम्ो  
पवापिो षिमवा मवा�्ौ भन े उहवँाल े क्तमीलवाई षिमवा कदनहुुन्छ र मकुक्त कदनहुुन्छ  
सवार ै क्तम्वा सब ै पवापहरू उहवँाल े ढवाकनहुुन्छ किनभन े उहवँा क्तम्ो कनमम्त  
मनुथाभएिो भर्ो।”
 “ए,” मोहनल ेभन्ो। “न्वा्िो बवारेमवा सोचदवा र सवगथादू्तहरूल ेहवाम्वा सब ै
लखेवा रवाखनहुुन्छ भनन ेिुरवालवाई सोचदवा ्त िर पकन लवा�छ।”
 “हुन सकछ,” आमवाल ेहवँामवाहवँा भमलवाउँदै भकनन्। “्तर ्ो ्वाद गनुथा, ्कद 
हवामील े्शूेलवाई हवाम्ो मकुक्तदवा्तवा भनरे ग्हण ग�्वाें र हवाम्वा पवापहरूलवाई षिमवा 
कदन अनरुोि ग�्वाें भन े हवाम्वा पवापहरू मरेटन्छ। ्ो ्शूेिो वचन हो। उहवँािो  
लसद्ध िवाभम्ि्तवािो पोशवािल े हवामीलवाई ढवाकदछ र हवामी िरवाउनपुनने आव�्िै 
छैन। रिभ ु्शूे हवाम्ो सबभ्दवा उतिम भमत् हुनहुुन्छ।”

येशूको ्योदतले अनधकारलाई 
हटाइन्छ





 “आमवा, म ्त अलमलमवा परेिो छु,” मोहनल े िुरवािवानी सरुु ग�्वा,े 
“परम�ेवरल े सरुुदेनखन ै किन पवाप हुन कदनभु्ो? िरैे मवाकनसहरू पवापल े गदवाथा  
िषट पवाएिवा भरए र पवाइरहिेवा छन्।”
 “हो,” आमवाल े सहम्त जनवाउँलछन्, “मवाकनसहरूल े दु:ख पवाइरहिेवा  
छन्। परम�ेवरिै उचच सवगथादू्त लनुशिर िसरी स्ैतवान भ्ो भनरे बवाइबलल े
ब्तवाउँदछ। ्शै् वा अध्वा् १४ िो पद १३,१४ पद ्त।”
 मोहनल े बवाइबल ललएर पढ्ो: “क्तमील े आ�नवा े हृद्मवा भन्ौ, म  
सवगथामवा उकलनछुे। परम�ेवरिवा ्तवारवाहरूभनदवा मवाभर म मरेो ल िसहवासनलवाई 
उचच पवाननेछु। पकवत् पवथा्तिो सबभैनदवा उचच टवािुरवामवा सभवासद् िो पवथा्तमवा म  
कवरवाजमवान हुनछुे। म बवादलिो टु�पवाभनदवा मवाभर उकलनछुे, म आिूलवाई  
सवथोचच परम�ेवर जभतििै बनवाउनछुे।' ्तर आमवा ्सल े ्त लनुशिरलवाई िे  
भ्ो भनिेो छैन ्त?”
 “भनिेो छ कन,” आमवाल े बझुवाउन खोलजन्। “लनुशिर परम�ेवर हुनु्छ 

अध्या्–२९
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भनन ेकनणथ्ा  गनुथाभ्दवा पकहलवा ऊ सवगथािवा सवगथादू्तहरूमवा उचच ओहोदवामवा बसिेो  
भर्ो। ऊ लसद्ध र सु् दर भर्ो। जनु रििवारल े उसलवाई सृकषट गररएिो भर्ो  
त्यसमवा उसिो िुन ै िमी भरएन। ्तर आिूदेनख न ै लनुशिरलवाई घमणि  
चढ्ो। उसमवा अहङ्वारल े भररन प�ु्ो र आ�नवा े भवाऊ झन खो्न रवाल्ो। 
उसल े आिूलवाई आिूभ्दवा िरैे सममवाकन्त भएिो ठवान्ो। ्रवारथामवा ऊ ्शूेिो  
िवाहवा गथ्थो, जो परम�ेवरिो पतु् हुनहुुन्थो।”
 “त्यसिो अरथा, ्शूे ्स पृथवीमवा बवालि भएर आउनभु्दवा अभघ न ै 
उहवँािो अमस्ततव सवगथामवा भर्ो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े भमन्छन्। “्ूहननवािो पकहलो अध्वा्िो सरुुिो िेही 
पदहरूमवा न ै ्शूे परम�ेवरसँग सदवा सदवा हुनहुुन्थो भनरे उललखे गररएिो  
छ। उहवँा बवालि भएर आउनभु्दवा िरैे अभघ न ैहुनहुुन्थो।”
 “ए, हो र?” मोहनल े भन्ो, “्तर लनुशिरल े ्शूेिो किन िवाहवा ग�्वा े
्त?” “परम�ेवर र ्शूे भमलरे न्वँा संसवार सृकषट गनने ्ोजनवामवा आिू पकन  
संल�न हुनपुनने लनुशिरल े लजकिर गरेिो भर्ो। उहवँाहरूल े उसलवाई 
जवानवाजवानी त्यस ्ोजनवामवा संल�न नगरवाउनभुएिो र त्यसिो िलसवरुप सब ै 
सवगथादू्तहरूिो सवाम ु उसलवाई हपेिेो भनन े िुरो उसल े सोच्ो। स्ैतवान ्शूेिो  
इख गनथा रवाल्ो र अरू सवगथादू्तहरूिो सवाम ु ्शूेिो कवरुद्धमवा ्सरी 
िचिच िैलवा्ो-‘न्वँा संसवारिो सृ�षटिो ्ोजनवामवा ्शूे किन समवावशे 
हुनभु्ो? मलवाई किन समवावशे गररएन? ्शूेलवाई मभ्दवा मवाभर किन आदर  
गरर्ो’ आकद।”
 “परम�ेवरल े रठि गनुथाभएन भनरे लनुशिरल े िक्तप् सवगथादू्तहरूलवाई 
भचति बझुवाएर क्तनीहरूलवाई आ�नवा े हवा्तमवा लल्ो। उसिो कवद्रोही भवावनवाल े 
गदवाथा सवगथामवा ्दु्ध भ्ो र एिक्तहवाइ सवगथादू्तहरू सवगथाबवाट �्वँाकि्ो। अब  
स्ैतवान ररसल ेचरु हुन प�ु्ो।” आमवाल ेभकनन्।
 “िे स्ैतवान र लशुीिर एउटै हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
“हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। “सवगथाबवाट �्वँाकिएपलछ उसलवाई लनुशिर  
भनरे समबोिन गनथा छोकिएिो भर्ो। किनभन े ऊ असल सवगथादू्तमवा गकनन 
छोकिएिो भर्ो। लनुशिरिो अरथा भचरवाख ववा बतिी बोकन े हो, ्तर अब ऊ  
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स्ैतवान भ्ो जसिो अरथा शत्।ु”
“ए हो र,” मोहनल ेभन्ो, “्तब स्ैतवानल े
िे ग�्वा े्त?”
 “्ो सब ैपरम�ेवरिो दोष हो भनरे 
उसल े अरू सवगथादू्तहरूलवाई भन्ो। 
परम�ेवरिो शवासन सवीिवा्था छैन भनरे 
उसल े दवावी गनथा रवाल्ो। त्यसल े गदवाथा 
ऊ िवाहवाल ेछटपरटन रवाल्ो र सवगथाबवाटै 
खसवालल्ो। उसल े आदम र हवववालवाई 
छल ग�्वा ेर पवाप गनथा उकसवा्ो। आदम 
र हवववालवाई पकन परम�ेवरिो नीक्त 
रठि भएन भनरे उकसवा्ो। जब पवाप 
गनने मवाकनसहरूिो कनमम्त ्शूे आिै मनथा 
्त्वार हुनभुएिो भर्ो ्तब ऊ चकि्त 

भएिो भर्ो। स्ैतवानल ेज ेगरे्तवापकन उसल ेआिूलवाई परम�ेवरभ्दवा मवाभर रवाखन 
खो्न ेरि्वास गददै रह�्वा।े”
 “उजवाि सरवान ववा मरुभूभममवा ढङु्गवालवाई रोटी बनवाउन े जस्तो चमतिवार  
िवाम गनथा स्ैतवानल े ्शूेलवाई उकसवाउन खोजिेो भर्ो। दु:ख पवाउन ु पददैन  
आिूलवाई ढोग े सब ै संसवार कदनु्छ भनरे उसल े ्शूेलवाई रिलोभनमवा िसवाउन  
खोजिेो भर्ो होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, ्ो एि उदवाहरण हो जसमवा स्ैतवान आिूलवाई परम�ेवरभ्दवा  
मवाभर रवाखन खोजिेो भर्ो भनरे देखवाउँछ,” आमवाल े भकनन्। “जब ्शूेलवाई  
पवापमवा िसवाउन ऊ असिल भ्ो र ्स संसवारिो शवासि ऊन ै हो भनरे  
्शूेबवाट सवीिवार गरवाउन सकिएन ्तब उसल े ्शूेलवाई झन घृणवा गनथा रवाल्ो। 
आनखरमवा ्शूेलवाई सवास्ती कदएर मवानथा उसल ेउकसवा्ो।”
 “्ो िस्तो नरवाम्ो िुरवा!” मोहनल ेदु:ख मवा्दै भन्ो।
“हो,” आमवाल े भकनन्। “्तर परम�ेवर न्वा्ी हुनहुुन्छ र मवाकनसहरूलवाई उहवँाल े 
रिमे गनुथाहुन्छ, र क्तनीहरूलवाई उद्धवार गनथा उहवँा जनुसिैु िदम पकन चवालन  

लुलशफरको पतन 
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्त्वार हुनभुएिो भर्ो भनरे सवारवा जग्तिो सवाम ु उहवँाल े देखवाउनभुएिो भर्ो। 
मवाकनसहरूलवाई िोखवा कदन े र िषट कदन े स्ैतवानन ै हो भनरे जग्तिवा सवारवा  
जीवहरूलवाई देखवाइएिो भर्ो।”
 मोहनल े िेही बरे सोच्ो। अकन उसल ेभन्ो, “्कद ्रवारथामवा िे भ्ो  
सो मवाकनसहरूल े ब�ुन सिेिो भए िसलै े पकन उहवँालवाई दोष कदन ठवाउँ  
हुदैँनथ्ो। ्स संसवारमवा सवारवा दु:खिषटिो सरुुववा्त ्त स्ैतवान पो रहछे भनरे 
क्तनीहरूल ेरवाहवा पवाउन ेभर्ो।”
 “्तर, िरैे मवाकनसहरूलवाई ्ो िुरवा रवाहवा छैन,” आमवाल ेभकनन्।
“िसलै े ्त क्तनीहरूलवाई भकनकदनपुछथा,” मोहनल े गमम्र भएर व्क्त ग�्वा।े  
िेही सम् चपुचवाप बसपेलछ उसल े भन्ो, “परम�ेवर न्वा्ोभच्त हुनहुुन्छ  
भनन ेरिमवाण सबलै ेरवाहवा पवाउन ुपछथा होइन र?”
 “सरुुदेनख भएिो कवववाद ववा िलह त्यही हो,” आमवाल े सहम्त  
जनवाउँदै भकनन्। “परम�ेवर न्वा्ी छैन भनरे स्ैतवानिो पकहलो आरोप 
भर्ो। सवँाचच ै भनौं भन े ्ो महवान् िलह ववा कवववाद, क्तम्ो र मरेो बीचमवा पकन  
होइन न ्त स्ैतवानिो बवारेमवा हो। ्ो परम�ेवर र उहवँा न्वा्ी हुनहुुन्छ भनरे  
रिमवालण्त गरेर देखवाउन खो्न ु न ै महवान् कवववाद ववा िलहिो कवष्बस्त ु हो।  
जब ्शूे ख्ीषट र स्ैतवानिो बीचमवा भइरहिेो ्दु्ध ववा िलह सकिन्छ ्तब  
सबलै े रवाहवा पवाउनछेन् कि परम�ेवर न्वा्ी हुनहुुन्छ। रित्यिे मवानव रिवाणी  
आिूलवाई िसिो पषिमवा उ�्वाउन ेभनन ेअवसर पवाउनछे।”
 “परम�ेवरल ेहवामीलवाई िरैे रिमे गनुथाहुन्छ होलवा,” मोहनल ेभन्ो, “किनकि 
उहवँाल ेसबलैवाई िसिो पषिमवा उभभन ेभनन ेअवसर कदनहुुन्छ।”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्, “उहवँा िरैे रिभेमलो परम�ेवर हुनहुुन्छ।”
 “्ो लिवाईँ लछटै लसलद्ध्ोस् भनन े म चवाहनु्छ। सबलै े ्स बवारे  
बझुोस् र परम�ेवर रिभेमलो हुनहुुन्छ भनरे रवाहवा पवाओस् भनन ेपकन म चवाहनु्छ,” 
मोहनल ेभन्ो।
 “जब परम�ेवर र स्ैतवानिो बीचमवा भइरहिेो महवान् िलह ववा  
कवववादिो अन्त्य हुन्छ, ्तब सवारवा जग्तल े न ै रवाह्त पवाउनछे,” आमवाल े भकनन्। 
“्तर ्ो पकन दु:ख लवा�दो िुरो हुनछे कि िक्तप् मवाकनसहरू सो ब�ुन  
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नचवाहिेो देखवाइनछे। परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई रिमे गनुथाभए्तवापकन ्ती  
मवाकनसहरूल े अनन्त जीवन गमुवाउनछेन्। क्तनीहरू मरेिो दृ�् परम�ेवरलवाई  
ठूलो चोट हुनछे।”
 “हो,” मोहनल े भन्ो “आिूल े मवा्वा गरेिवा मवाकनसहरू जवानवाजवानी  
मनुथापदवाथा उहवँालवाई दु:ख हुन ुसवभवाकविै हो।”
 “्तर,” आमवाल े भकनन्, “जब ्ो सब ै कवववाद अन्त्य हुन्छ ्तब त्यहवँा  
िेरर पवाप आउनछैेन किनभन ेिे भ्ो भनरे सबलै ेरवाहवा पवाउनछेन्।”
 “अकन सबिैो कनमम्त खशुीिो सम् हुनछे, र  िक्तिो कनमम्त ्त  
दु:खिो सम् पकन हुनछे,” मोहनल े भन्ो। “हवामी खशुी हुनछेौं किनकि  
त्यहवँा पवाप िेरर हुनछैेन सवार ै परम�ेवरिो रिमेलवाई नचनुरे उहवँासँग रहन मन 
नपरवाएिोल ेिक्तप् मवाकनसहरूिो कनमम्त दु:खिो सम् हुनछे।”





 “हवाम्ो ठूलो शत् ुिो हो, िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” आमवाल ेसोभिन्।
“मलवाई रवाहवा छैन,” मोहनल ेजववाि कद्ो। “सवा्द हवामी न ैहौंलवा,”
हवँासदै आमवाल ेजववाि कदइन्, “िकहलिेवाहीं हो पकन। ्तर स्ैतवान न ैहवाम्ो सबभ्दवा 
ठूलो शत् ुहो। उ�पभति ३:१५ पढ ्त। स्ैतवानल ेआदम र हवववालवाई छल गरेपलछ 
परम�ेवरल ेउसलवाई िे भननभुएिो भर्ो?”
 मोहनल े ठूलो सवरल े पढ्ो, “्तरेो र सत्ीिो बीचमवा, र ्तरेो सन्तवान र 
सत्ीिो सन्तवानिो बीचमवा म दु�मनी हवाललकदनछुे। त्सल े्तरेो नशर िुच्वाउनछे, र 
्तैंल ेत्सिो िुिुथा चचवा ेिसनछेस् ।”
 “स्ैतवान िरैे ररसवाएिो भर्ो,” आमवाल े मोहनलवाई समझवाउँदै भकनन्। 
“आदम र हवववाल े पवाप गरे भनरे उसल े औंल्वाइरहिेो भर्ो। परम�ेवर न्वा्ी 
हुनहुुन्छ भनरे देखवाउन क्तनीहरूलवाई न ैमकुक्त कदन आिूलवाई समुमपनभुएिो भर्ो। 
जसल े उहवँािो बवारेमवा सहीरूपमवा पढ्छ उसल े ्ो भटे्वाउन सकछ कि परम�ेवर 
रिभेमलो, द्वाल ु र िरुणवाम् हुनहुुन्छ। परम�ेवरिवा ्ती गणुहरूल ेगदवाथा स्ैतवानल े
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उहवँालवाई झन घृणवा पो 
गनथा रवालिेो भर्ो। उसल े
परम�ेवरलवाई लसि ै
आक्मण गनथा सिेन किनकि 
परम�ेवर स्ैतवानभ्दवा 
शकक्तशवाली हुनहुुन्छ। 
्तर स्ैतवानल े परम�ेवरिवा 
छ ो र वा छ ो र ी ह रू म वा िथा ्त 
आ�नवा े ररस पोखवा्ो। 
त्यो ररस जबसमम र्नर् 
चललरहन्छ ्तब समम उसल े
पोखवाइरहनछे। हरे ्त, 
पवावलल े २ क्तमोरी ३:१-
५मवा िे भनिेवा छन्।”

 मोहनल े पढ्ो, “्ती कदनहरूमवा मवाकनसहरू आिैलवाई मवात् मवा्वा गनने, 
रुकप्वँापसैवािो मोह गनने, घमणिी, हठवी, अरूिो बदनवाम गनने, आमवा-बबुवािो 
आज्वापवालन नगनने, बगैनुी र अपकवत्, सववाभवाकवि रिमेरकह्तिवा, खशुी पवानथा 
नसकिन,े अरूिो बदखववाइँ गनने, दुरवाचवारी, कू्र, असल िुरवालवाई घृणवा गनने, 
कव�ववासघवा्ती, उतिवाउलवा, अहङ्वारल ेिुलिेवा, परम�ेवरलवाई भनदवा सखु-कवलवासलवाई 
रिमे गनने, भकक्तिो भषेचवाक िह ललन,े ्तर त्सिो शकक्तलवाई इनिवार गनने हुनछेन् । 
सत््तवा मवाकनसहरूबवाट अल�ग बस।' ्तर स्ैतवानिो चवालमवा मवाकनसहरू किन 
सजग भइरहिेवा छैनन्? िे परम�ेवरिवा जनहरू सकु्तरहिेवा छन् ्त? स्ैतवानिवा 
चवालहरूरिक्त मवाकनसहरूल ेववास्तवा नगरेिो जस्तो देनखन्छ।”
 आमवाल ेभकनन्, “हो, परम�ेवरिवा िरैे जनहरू सकु्तरहिेवा छन्, किनकि 
क्तनीहरूिो जीवनमवा हुनपुनने पकवत् आ्मवा क्तनीहरूमवा छैन। क्तनीहरूल े 
स्ैतवानिो शकक्तलवाई ब�ुदैन र परम�ेवरसँग िसरी लि्न े भ्न े स्ैतवानिो  
्ोजनवा क्तनीहरूलवाई रवाहवा छैन। सकु्तरहिेो शत्लुवाई लजतन सलजलो हुन्छ। अझ 
परम�ेवर र स्ैतवानिो बीचमवा ्दु्ध ववा िलह भइरहिेो छ भनन ेिुरवा रवाहवा नपवाउँदवा 
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ववा ववेवास्तवा गदवाथा स्ैतवानलवाई झन लि्न सलजलो बनवाउँछ। ख्ीषटसँग बलल्ो 
समबन्ध नरवाखन ेमवाकनसहरूल े्ती िुरवाहरू कबलस्न्छन् ववा त्यसलवाई ब�ुन ेरि्वास पकन 
गददैनन्।”
 “जो मवाकनस ्शूेिो नलजि हुन्छ उसल े पवापलवाई घृणवा गदथाछ जसरी  
्शूेल े पकन गनुथाहुन्छ। परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई िरैे रिमे गनुथाभएिो हुनवाल े 
उहवँालवाई रिमे गननेहरूल े त्यस्तो िेही पकन गनुथाहुनन जसल े उहवँािो भचति दुखछ।  
्तर िरैे मवाकनसहरू परम�ेवरिो समपिथा मवा बसदैनन्। त्यसल े गदवाथा स्ैतवान  
परम�ेवरसँग ्दु्ध गरररहिेो छ भ्न े ज्वान क्तनीहरूलवाई रवाहवा छैन। ्शूेिवा 
भक्तहरूलवाई स्ैतवानल े आ्तभङ््त बनवाएिो पकन क्तनीहरूलवाई रवाहवा छैन। िेही 
नरवाम्ो िुरो भ्ो भन े क्तनीहरूल ेपरम�ेवरलवाई न ैदोष कदन्छन्। ्तर परम�ेवरल े
खरवाब िुरो हुन कदनहुु्न। ्द्कप, दुषट िवामहरू भइरहिेो छ किनकि परम�ेवर 
र स्ैतवानिो बीचमवा ्दु्ध ववा िलह भइरहिेो छ, र हवाम्ो शत् ुस्ैतवान कनषठुर छ।”
 “हवामी िे गनने ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “एकिसी ६:१०-१८ पढ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 मोहनल े पढ्ो, “अब अनत्मवा, रिभमुवा र उहवँािवा शकक्तिो सवामथ्थामवा 
बलववान्  होओ। कद्वाबलसिवा ्कुक्तहरूिवा कवरुद्धमवा खडवा हुन सकनलवाई 
परम�ेवरिवा सवारवा हवा्तहक्त्वार िवारण गर। किनकि हवामीहरूिो ्दु्ध शरीर र 
रग्तिो कवरुद्ध होइन, ्तर रििवान्तवाहरूिवा कवरुद्ध, शकक्तहरूिवा कवरुद्ध, व्तथामवान 
अनििवारिवा सवंासवाररि शवासिहरूिवा कवरुद्ध र सवगसी् सरवानहरूमवा भएिवा 
दुषट्वाइँिवा आ�तमि सनेवाहरूिवा कवरुद्ध हो। ्सिैवारण परम�ेवरिवा सवारवा 
हवा्तहक्त्वार उठवाओ, र ्सरी खरवाब कदनिो सवामनवा गनथा सि, र सब ैिवाम गरेर 
खडवा हुन सकन े होओ। ्सिवारण आ�नवा िममर सत्ल े िसरे, िवाभम्ि्तवािो 
छवा्ती-पवा्तवा लवाएर खडवा होओ, र खटु्वामवा भमलवापिो ससुमवाचवारिवा जतुिवा 
लवाएर ्त्वार होओ। सवार ै कव�ववासिो ढवाल उठवाओ, जसबवाट क्तमीहरू दुषटिवा 
सब ै अन�नबवाण कनभवाउन सकनछेौ। मकुक्तिो टोप लगवाओ, र पकवत् आतमवािो  
्तरववार लओे, जोचवाक िह परम�ेवरिो वचन हो।सवारवा रिवारथानवा र कनवदेनसवार सब 
सम् पकवत् आतमवामवा रिवारथानवा गर। ्स उद्�े्ल े लगनशील र स्तिथा  भएर  
सब ैसन्तहरूिवा कन�म्त रिवारथानवा गरररहो।्”
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 “अब १ पत्सु ५:८,९ पढ,” आमवाल ेिेरर अ�हवाइन्।
 “सच्ेत रहो, जवागवा रहो, क्तमीहरूिो शत् ु कद्वाबलस िसलवाई भटे्वाऊँ 
र खवाइहवँालू भनी गजथान े ल िसहझैं खोलजक िहि् छ। कव�ववासमवा दक�लवा भएर त्सिो 
कवरोि गर, किनकि संसवारभरर न ै क्तमीहरूिवा दवाजभुवाइहरूल ेपकन ्स्त ैिषटिो 
अनभुव गरररहनपुरेिो छ,” मोहनल ेपढ्ो।
 मोहनल े बवाइबल ब्द गरपलछ आमवाल े उसलवाई सनुवाइन्, “हवामी 
िोसँग लकिरहिेवा छौं ्ती पदहरूल ेिरैे सपष्टसँग हवामीलवाई ब्तवाउँदछ। ्तर हवामी 
िरवाउनपुददैन।”
 “्शूेल ेलि्नभुएिो भर्ो र लजतनभु्ो, होइन ्त?” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवा सहम्त हुदैँ भकनन्, “्कद हवामील े मवा�्ौं 
भन े उहवँाल े हवामीलवाई शकक्त कदनहुुन्छ। हवाम्वा कदमवागहरू ववा हवामील े ज े गछछौँ 
त्यसलवाई स्ैतवानल े कन्न्तण गनथा सकदैन। ्कद उसलवाई कन्न्तण गनथा कद्ौं 
भनमेवात् उसल े हवामीलवाई रिभवाव पवानथा सकछ। हवामीलवाई उसल े ररस उठवाउन  
सकछ ्तर उसल े हवामीलवाई नवाश गनथा सकदैन। उसल े हवामीलवाई कबगवानथा सकछ  
ववा दु:ख कदन सकछ ्तर उसल े हवामीलवाई ्शूेबवाट िकहल् ै पकन छुटवाउन  
सकदैन। स्ैतवानल ेलिवाईँ हवाररसिेिो छ। ्तर ्शूे नजवाउ�जले र हवामीलवाई सवगथा 
नआउ�जले उसल ेहवामीलवाई दु:ख कदइरहन सकछ।”
 “्शूे लछटै् आउनभुएिो म चवाहनु्छ,” मोहनल ेससुिेरवा हवालदै भन्ो।



  “आमवा, सवगथादू्तहरू खवास िो हुन्?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील े बवाइबलमवा हरे, त्यसल े ब्तवाउँछ। उदवाहरणमवा कहब् ू १:१४ पढ 
्त।” मोहनल ेपढ्ो, “सब ैसवगथादू्तहरू मकुक्त पवाउनहेरूिवा खवाक्तर सवेवा गनथालवाई 
पठवाइएिवा सवेवा गनने आतमवाहरू हुन् (रूपवान्तरर्त)।”
 “अब भजन ८:४,५ पढ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 “मवाकनस िे हो, र ्तपवा� त्सिो ववास्तवा रवाखनहुुनछ? मवाकनसिो 
छोरो िे हो, र ्तपवा� त्सिो किक्ी गनुथाहुनछ? ्तपवा�ल े त्सलवाई सवगथािवा 
रिवाणीहरूभनदवा िेही मवात् सवानो बनवाउनभु्ो, र त्सलवाई मकहमवा र आदरिो मिुुट  
पकहरवाउनभुएिो छ।” “ए, त्यसोभए सवगथादू्तहरू आ्मवा हुन् जसल ेपरम�ेवरिो 
सवेवा गछथान् र हवामीलवाई सह्ोग गनथा पठवाइन्छ, होइन र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, परम�ेवरल ेसवगथादू्तहरूलवाई सृलषट गनुथाभएिो भर्ो र क्तनीहरूलवाई 
कनन�च्त िवामिो लजममवा लगवाइकदनभुएिो भर्ो,” आमवाल ेभकनन्।
 “बवाइबलमवा सवगथादू्तहरूिो बवारेमवा िरैे ठवाउँहरूमवा उललखे गररएिवा 

अध्या्–३१
 

्वगनुर्तूहरू 
िो हुन्?



किन भनेर मोहनले सोध्ो

174

छन्,” मोहनल े
भन्ो। “दवाकनएललवाई 
ल िसहिो खोरमवा रवाखदवा 
सवगथादू्तहरूल े ल िसहिवा 
मखुहरू ब्द गरेिवा भरए। 
सवगथादू्तहरूल े उनलवाई 
रषिवा गरेिवा भरए। ्शूेिो 
पनुरुत्वानमवा एउटवा 
सवगथादू्तल े भचहवानिो 
ढङु्गवा हटवाइएिो भर्ो। 
त्यसबलेवा सवगथादू्तल े
उहवँालवाई बोलवाउनभुएिो 
भर्ो ‘्तपवाईँिो कप्तवाल े्तपवाईँलवाई बोलवाउँदै हुनहुुन्छ।’ र सवगदु्तल ेमरर्मलवाई 
उनिो िोखबवाट बवालि जमन्मनछे भनरे सनुवाएिो भर्ो।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। बवाइबलमवा सवगदु्तहरूिो बवारेमवा िरैे िरवाहरू 
छन्। क्तमीलवाई िरैे रवाहवा हुनपुछथा,” आमवाल ेभकनन्।
 “मरेो पकन सवगदु्त हुनहुुन्छ,” मोहनल ेभन्ो, “किनकि ्शूेिवा रित्यिे 
कव�ववासीिो सरुषिवा गनने सवगदु्त हुन्छन्।”
 आमवाल े भकनन्, “सवगदु्तहरूिो बवारेमवा अरू िेही पदहरू पकन छन्। 
क्तमील ेभजन ३४:७ पढ र म अय्ूब १:९,१० पढ्छु।” 
 “हुन्छ,” मोहनल ेभन्ो र पढ्ो, “जसल ेउहवँामवाभर भ् रवाखछ ववा श्द्धवा 
गछथा परम�ेवरल ेक्तनीहरूलवाई उद्धवार गनुथाहुन्छ। उहवँािवा दू्तल ेक्तनीहरूिो वररपरर 
घरेवा हवालछन्।”
 आमवाल ेपकढन्, “स्ैतवानल ेपरमरिभलुवाई ् सो भनरे जववाि कद्ो, ‘अय्ूबल े
त्स ैपरम�ेवरिो िर रवाखिेवा हुन्  ्त?” िे क्तनलवाई, क्तनिवा घरवानवा र क्तनिवा सब ै
िन-समपभतिलवाई ्तपवा�ल ेचवारैक्तरबवाट बवार हवालरे रषिवा गनुथाभएिो छैन? क्तनिवा 
सब ैिवाममवा ्तपवा�ल ेआनशष्  कदनभुएिो छ, अकन क्तनिवा गवाईबस्तहुरू देशभरर 
अनगन्ती बढेिवा छन् ,’ मोहनलवाई हदेदै आमवाल ेभकनन्, “्हवँा लनेखएिो अनसुवार 

्ादनएललाई सवग््त तूले रक्षा ग्छ्तन्
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हवामीलवाई रषिवा गनथा परम�ेवरल े सवगथादू्तहरूलवाई रि्ोग गनुथाहुन्छ। अय्ूबिो  
वररपरर बवार रवाखिेो भननिुो अरथा क्तनिो वररपरर सवगथादू्तहरू भरए भ्न  
खोजिेो म कव�ववास गदथाछु।”
 “्तर स्ैतवानिो पलछ लवा�न ेएि क्तहवाइ सवगथादू्तहरूिो बवारेमवा िे भनन?े  
िे क्तनीहरू अझ ैऊसँग छन ्त?” मोहनल ेरवाहवा पवाउन चवाह्ो।
 “दुभवाथा�्वस, छन्,” आमवाल े जववाि कदइन्। “आज क्तनीहरूलवाई दुषट 
आ्मवाहरू भनरे हवामी समबोिन गदथाछौं किनकि क्तनीहरू स्ैतवानिो पषिमवा 
भरए। क्तनीहरूलवाई सवगथादू्त भनरे हवामी अब भ्दैनौं। ्तर क्तनीहरू ज्योक्तिवा  
सवगथादू्तहरू जस्तो देखवा पनथा सकछन् भनरे बवाइबलल ेब्तवाउँदछ।
मिूथा स ५ अध्वा्मवा एि जनवा मवाकनसिो िरवा िे क्तमीलवाई ्वाद छ त्यसभभत् 
दुषटआ्मवाहरू भरए?”
 “मलै े ्त िेवल एउटवामवात् दुषट आ्मवा भनरे सोचिेो भरएँ,” मोहनल े
जववाि कद्ो।
 “पद ९ हरे ्त, जहवँा लनेखएिो छ,” आमवाल े भकनन्, “अकन जब ्शूेल े
त्सलवाई सोधनभु्ो, “्तरेो नवाउँ िे हो?” त्सल ेउहवँालवाई भन्वा,े “मरेो नवाउँ ्त 
िौज हो, किनकि हवामी िरैे छौं।' किनकि उसँग िरैे दुषट आ्मवाहरू भरए। रोमी 
सकैनििो िौजमवा ्तीन हजवारदेनख पवँाचहजवारसमम मवाकनसहरू हुनर।े त्यस कबचरवा 
मवाकनसमवा हजवारौं दुषट आ्मवाहरू भरए होलवान्।” 
“त्यो ्त रमवाइलो िरवा छ,” मोहनल ेभन्ो, “जब ्शूेल े्ती दुषट आ्मवाहरूलवाई 
सुँ गरुिहवँा पठवाउनभु्ो र क्तनीहरू िँुिँु गददै समदु्रमवा हवाम िवालिेवा भरए।” आमवा 
मसुिुरवाउँलछन्।
 “सुँ गरुिवा मवाललिहरूलवाई रठिै गरे,” मोहनल ेभन्ो, “क्तनीहरू सुँ गरुहरू 
पवाल्हुुदैँनथ्ो। ्हूदवीहरू सुँ गरुलवाई छुन पकन छँुदैनर।े क्तनीहरूल े सुँ गर पवालरे 
सवारीहरूलवाई किन बचे े्त?”
 हवँासदै आमवाल े भकनन्, “सवा्द,्शूेल े पकन त्यही सोचनभुएिो होलवान्। 
जब िुन ैमवाकनस शरीरमवा स्ैतवानिवा आ्मवाहरू हुन्छन्, ्तब क्तनीहरूल ेजकहल ेपकन 
उसलवाई नवाश गनथा खो्छ। बवाइबलमवा दुषट आ्मवाहरूिो बवारेमवा अरू िरवाहरू पकन 
छन्। लूिवा ४:३३-३६मवा क्तमी पलछ पढे पकन हुन्छ। त्यहवँा ्हूदवीहरूिो आरवािनवा 
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गनने िमथासरलमवा दुषट आ्मवाल ेस्तवाएिो मवाकनस भर्ो भनरे उललखे गररएिो छ 
भन ेमिूथा स ७:२६-३० र मिूथा स ९:१७-२७ मवा दुषट आ्मवाहरूिो पििमवा रहिेो 
मवाकनसहरूिो िरवा छन्।”
 “जो मवाकनसहरूमवा दुषट आ्मवा ववा दुषट आ्मवाहरू छन् क्तनीहरू दु:ख 
पवाइरहिेो हुन्छन् र क्तनीहरूलवाई सह्ोग गनथा ्शूेिो आव�्ि्तवा भएिो 
देनखन्छ,” मोहनल ेआ�नवा ेभनवाइ रवाख्ो।
 “हो, क्तनीहरूलवाई ्शूेिो सह्ोग चवाकहन्छ,” आमवाल े भकनन्, “्तर 
क्तनीहरूमवा दुषट आ्मवा छ भ्दै क्तनीहरू दु:ख पवाइरहिेो सिैं देनख्दैन। िक्तप् 
मवाकनसहरूमवा दुषट आ्मवा हुन्छन्, किनकि क्तनीहरूलवाई मन परवाएर न ै दुषट 
आ्मवाहरूसँग भमलोमतिो गरेिवा हुन्छन्। ्सिो ्वलन्त उदवाहरण लसमोन मगस 
हो जो जवादुगर भर्ो। उसिो बवारेमवा िरवा रिरेर्तिो पसु्तिमवा पवाइन्छ।”
 “अझ िरैे ख्तरवा ्त ्ो छ कि िक्तप्ल ेस्ैतवानिो अमस्ततव न ैछैन भनरे 
सोचदछन्। ्कद स्ैतवानिो अमस्ततवलवाई सवीिवार गररएन भन ेउसिो शकक्तबवाट 
िोही पकन उमिन सकदैन। िक्तप् मवाकनसहरूल ेस्ैतवानलवाई रवा्तो, िवालो, स्ेतो 
लगुवा लगवाएिो, टवाउिोमवा ल िसङ्गहरू भएिो र पशिुो जस्तो खटु्वा भएिो भनरे 
भचत्ण गदथाछन्। अकन क्तनीहरूल ेउसँग िरवाउँदैनन् र उसिो बवारेमवा ववास्तवा पकन 
गददैनन्। ्रवारथामवा स्ैतवान एिदम शकक्तशवाली जीव हो र परम�ेवरिवा जनहरँूग 
क्ोभि्त भएिो छ। स्ैतवान क्तनीहरूिो ठूलो शत् ुहो।”
 मोहन िरवाउँदै भन्ो, “सु् दवा ्त िरैे िरलवा�दो छ कन?”
 “हो, मोहन,” आमवाल ेसमझवाउँदै भकनन्, “क्तमी स्ैतवानसँग िरवाउनपुददैन 
किनभन ेस्ैतवानिो भ्दवा ्शूेिो शकक्त िरैे छ। ्शूेल ेक्तमीलवाई रषिवा गनथा सवगथादू्त 
वररपरर खटवाउनहुुन्छ। उहवँाल े क्तमीलवाई िकहल् ैपकन कनरवाश पवानुथाहु्न। क्तमील े
्शूेसँग सिैं भमलरे बसनपुदथाछ। कबहवानदेैनख कदनभरी उहवँासँग क िहि्न ेिवाम क्तम्ो 
हो।”
 “म रि्वास गददैछु,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तम्ो लवाभग म कदनकदन ै रिवारथानवा गरररहिेो छु,” आमवाल े भकनन्, 
“्शूेिो हवा्तमवा क्तमी होस् र स्ैतवानल े क्तमीलवाई बशमवा नपवारुन् भनरे  
म रिवारथानवा गरररहनु्छ।”



 “जब हवामी ्गुिो अन्तक्तर आइप�ुछौं, ्तब श्ैतवान झन झन बलल्ो 
भएर हवामीलवाई ्शूेबवाट छुटवाउन रि्वास गदथाछ,” जब मोहन सनुन ्त्वार भ्ो ्तब 
आमवाल ेभकनन्।
“्सो गनथा श्ैतवानल ेपकहलवा न ै्ोजनवा बनवाएिो भर्ो भनन ेिुरवा ्तपवाईँिो िुरवाल े
ब्तवाउँछ,” मोहनल ेआ�नवा ेलजज्वासवा रवाखदछ।
 “हो,” आमवाल ेभकनन्, “लिवाईँमवा सनेवापक्तल े्दु्ध गनथा ्ोजनवा बनवाएिो 
जस्त ैउसल ेपकन ्शूेिवा भक्तहरूलवाई कवगवानथा ्ोजनवा बनवाउँछ। अय्ूबिो िरवा 
क्तमीलवाई रवाहवा छ होइन? अय्ूब १मवा लनेखएिो छ: एि कदन परम�ेवरिवा जीव 
ववा दू्तहरू आिूहरूलवाई रिस्त्ुत गनथा उहवँािहवँा आइपगु।े क्तनीहरूसँग श्ैतवान पकन 
आ्ो। परम�ेवरल े श्ैतवानलवाई सोधनभु्ो, ‘क्तमी िहवँाबवाट आ्ौ?’ श्ैतवानल े
रिभलुवाई जववाि कद्ो, ‘म पृथवीभरर घभुमरहिेो छु।म त्यहवँा ्तलमवाभर गरररहिेो 
छु’(रूपवान्तरर्त)।”
 “स्ैतवानल े हवामीलवाई िसवाउन उसल े िरैे उपवा्हरू रि्वास गछथा। 

अध्या्–३२
 

बाइबल: 
परमे�वरिो 

वचन
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हवामीहरूलवाई अन्ौलमवा पवानथा र भ्रममवा पवानथा उसल ेभरम�दुर िोलसस गरररहिेो 
छ। उसल ेबवाइबललवाई न ैरि्ोग गरेर इसवाई हु ँभनरे दवावी गननेहरूलवाई अन्ौलमवा 
पवादथाछ। बवाइबलमवा भएिवा सत्यहरूलवाई ब�ँ्वाएर त्यसल ेभनन ुनखोजिेो िुरवालवाई 
सत्य भनरे मवाकनसहरूलवाई भ्रममवा पवादथाछ।”
 “बवाइबललवाई न ै रि्ोग गरेर स्ैतवानल े मवाकनसहरूलवाई िसरी भ्रममवा 
रवाखनसकछ र?” मोहनल ेसनुन चवाह्ो।
 “िक्तप् सम्मवा इसवाईहरूल ेबवाइबलिो एि पदलवाई ललन्छन् ववा पदिो 
एि अंश ललन्छन्, अकन, परम�ेवरल ेभनन खो्नभुएिो ्ही हो भनरे लजकिर गछथान् 
्तर बवँाकि अध्वा् ववा िुन स्दभथामवा लनेखएिो सो ववास्तवा गददैनन्। एउटवा पद ललन्छ 
ववा त्यसमवामवात् ध्वान कदन्छ र त्यसबवाटमवात् ैआिूल ेचवाहिेो अरथा कनिवालछ। ्कद 
समपूणथा अध्वा् न ैपढेिो भए क्तनीहरूल ेसोचिेो अनसुवार होइन रहछे भनरे रवाहवा 
पवाउन सकिन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “ख,ै मलै े्त अझ ैरवाम्ोसँग ब�ुन ैसक ििन,” मोहन आिै अन्ौलमवा पछथा।
“उदवाहरणमवा,” आमवाल ेभमन्छन्, “िक्तप्ल ेपवावलल ेभनिेवा रोमी ६:१४ पढ्छन् 
जहवँा लनेखएिो छ-‘क्तमीहरू अब व्वसरवामकुन छैन ्तर अनगु्हिो मकुन’-्ही 
अंशलवाई ललएर िरैेजसो इसवाईहरूल ेअब व्वसरवा पवालन गनुथापददैन ववा क्तनीहरूल े
दश आज्वाहरू पवालन गनुथापददैन भनरे लसिवाउँदछन्। ्तर क्तनीहरूल ेपवावलल ेिे भनन 
खोजिेवा भरए सो पूरै रोमी ६ अध्वा् पढेिो भए रवाहवा पवाउन ेभर्ो। हो, इसवाईहरू 
अनगु्हबवाट मकुक्त पवाइन्छ भनरे उनल ेभकनरहिेवा भरए, र आज्वािवारी भएर मकुक्त 
आजथान गनने होइन भनरे  पकन उनल ेब्तवाइरहिेवा भरए। ्तर, त्यसिो अरथा ्ो होइन 
कि क्तनीहरूल ेपरम�ेवरिवा आज्वाहरू पवालन गनुथापददैन।”
 “ए, मलै ेबझुेँ,” मोहनल ेभन्ो, “िोटो ववा भचत्िो एउटवामवात् भवाग हरेेर 
सब ैभवाग त्यही हो भनरे सोचनजुस्त ैरहछे।”
 “त्यस्त ैखवालिो छ,” सहम्त हुदैँ आमवाल ेभकनन्। “बवाइबलल ेिे भन्ो 
सो हवामी आिैल ेपढ्नपुछथा ्तवाकि अरूिो लहलैहमैवा हवामी जवाननुपरोस्। जब हवामी 
बवाइबल अध््न गछछौँ, ्तब ्सल ेसपषटसँग िे भनन खोजिेो छ सो हवामीलवाई 
पकवत् आ्मवाल े लसिवाओस् उहवँासँग हवामी रिवारथानवा गनुथापछथा। स्ैतवानल ेहवामीहरूलवाई 
अन्ौलमवा पवानथा खो्न उसल ेकवज्वान पकन रि्ोग गदथाछ।”
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 “िे श्ैतवानल े
कवज्वानिो आकवषिवार 
गरेिो हो ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
 “अह,ँ” हवँासदै 
आमवाल े भकनन्। “सृलषटम ै
परम�ेवरल े कवज्वानिवा 
कन्महरू रवाखनभुएिो 
भर्ो। ्तर मवाकनसहरूल े
कवज्वानलवाई सिैं रवाम्ोसँग ब�ुन सिेिो छैन। क्तनीहरूल े अललिक्त कवज्वान 
पढ्छन् र त्यसल ेभनिेो िुरवा बवाइबलसँग मले खवाएिो देखदैन अकन बवाइबललवाई 
न ैकव�वस गनथा छोि्छन्।”
 “ए, त्यसिो अरथा क्तनीहरूल ेकवज्वानलवाई रवाम्ोसँग बझुिेो भए,” मोहनल े
भन्ो, “कवज्वान र बवाइबलिो बीचमवा एि आपसमवा ्तवालमले छ भनरे क्तनीहरूल े
ब�ुन सकछ, होइन ्त?”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “परम�ेवरल ेन ैकवज्वानलवाई सृलषट गनुथाभएिो भर्ो। 
त्यसिवारण, बवाइबलल ेहवामीलवाई िे भनन खोलजरहिेो छ सो  सववाभवाकविैरूपमवा 
कवज्वान पकन सहम्त हुन्छ। िेरर हवामील े िे कव�ववास गछछौँ त्यसमवा पकन हवामी 
होनश्वार हुनपुछथा। हवामील ेिरैे िवारणवाहरू सनु्छौं, ्तर बवाइबल अनसुवार ्ती सब ैसत्य 
हुन्छ भनन े छैन। हवामील े कव�ववास गरेिो रित्यिे ज्वानलवाई बवाइबलल ेअनमुोदन 
गनुथापछथा भनन ेिुरवामवा हवामी ्किन हुनपुछथा।”
 “हवामील े रवाहवा पवाउन ु पनने सब ै िुरो परम�ेवरल े रििट गनुथाभएिो छैन 
भनरे स्ैतवानल ेआरोप लगवाएिो मवाकनसहरू सनुन चवाहन्छन्। िक्तप् मवाकनसहरू 
बवाइबलभ्दवा अिदै  स्ो्तहरूमवा आ�नवा ेलजज्वासवालवाई पलुषट गनथा खो्छन्। क्तनीहरू 
दुषट आ्मवाहरूसँग िुरवा गरेर परम�ेवरल ेहवामीलवाई िकहल् ैपकन रििट नगरेिवा 
रहस्हरू पतिवा लगवाउन खो्छन्। स्ैतवानल ेहवववािो कदमवागमवा ् ो झनुठ रवानखकदएिो 
भर्ो कि परम�ेवरल ेउनीबवाट चवाकहन ेज्वान लिुवाउनभुएिो भर्ो।”
 “िे ्ो श्ैतवानिवा आ्मवा ववा दुषट दू्तहरूिो लहलैहमैवा लवा�न खवालिो 

येशूलाई औँलयाउने ्बाइ्बलदीय 
लशक्षा नै हाम्ो सुरक्षा
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िमथा ववा नशषिवा होइन र जसलवाई अङे्गजीमवा मसपररच्लुलजम भकनन्छ?” मवाइिलल े
सोध्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “्वाद गनुथा, श्ैतवान ्त अत्यन्त ै चिमि भएर 
अलौकिि ्तररिवाल ेमवाकनसहरूलवाई मनम�ुि पवानथा देखवा पनथा सकछ। िक्तप् दुषट 
आ्मवाहरूसँग िुरवा गनने मवाकनसहरूल ेआिूहरू सवगथािवा दू्तहरूसँग िुरवा गददैछन् र 
क्तनीहरूल ेअगवुवाइ गरररहिेवा छन् भनरे आिूहरूलवाई कव�वस्त पवादथाछन्। त्यस्तवा 
दुष्ट आ्मवाहरूसँग समपिथा  रवाखन हवाम्ो आव�्ि छैन भनरे हवामी कनल�च्त हुनपुछथा। 
हवामील े मकुक्त पवाउन िे गनुथापछथा सो हवामीलवाई चवाकहन े सब ै ज्वान परम�ेवरल े
बवाइबलमवा रििट गनुथाभएिो छ।”
 “िक्तप् सम्मवा ्शूे परम�ेवर न ै हुनहुुन्छ कि भनन े कवष्मवा शङ्वा 
गरवाउन स्ैतवानल ेिवानखेशुी गछथा। िक्तप् मवाकनसहरूल ेउहवँा असल मवाकनस ववा 
गरुुमवात् हुनहुुन्छ ्तर ववास्तकवि परम�ेवर होइन भनरे कव�ववास गछथान्। अझ 
िक्तप्ल े्त श्ैतवान छँदैछैन, ्ो सब ैकदमवागिो िुरो हो भनरे पकन लसिवाउँदछन्। 
उसिो अमस्ततवलवाई सवीिवार नगरेिोल ेउसल ेमवाकनसहरूलवाई िसरी िसवाइरहिेो 
छ सो क्तनीहरूलवाई रवाह ैहुदैँन। मवाकनस मरेपलछ उसिो आ्मवा मददैन अरवाथा््त ऊ 
सवँालचचकिै मददैन भनरे िक्तप् इसवाईहरूल े लसिवाउँदछन्। ्शूेलवाई कव�ववास 
गननेहरू मरेपलछ अकहल ेन ैउहवँाल े सवगथा लवानहुुन्छ र नगननेहरू अकहल ेन ैआगोमवा 
�्वँाकिन्छन् रे! ्सिो बवारेमवा हवामी अिथो पलट छलिल गननेछौं। िक्तप्ल े
परम�ेवरमवाभर भरोसवा रवाखदैन र उहवँािवा रिक्तज्वाहरूरिक्त शङ्वा गदथाछन्। परम�ेवरल े
क्तनीहरूलवाई हरेचवाह गनुथाहुन्छ भनन े िुरवालवाई क्तनीहरूल े कव�ववास गददैनन्। ्तर 
सबभ्दवा िमजोर इसवाई जसल े परम�ेवरमवाभर कव�ववास र भरोसवा रवाखछ त्यो 
मवाकनस स्ैतवानिवा सब ैदुषट दू्तहरूभ्दवा बलल्ो हुन्छ।”
 मोहनल ेभन्ो, “परम�ेवरिवा आज्वाहरूरिक्त बिवादवारी भएर बसन ेउहवँािवा 
जनहरूलवाई उहवँाल े सरुषिवा कदनहुुन्छ भनन े स्देश बवाइबलमवा ज्तवा्त्त ै छररएिो 
मलवाई रवाहवा छ। त्यसिवारण आज पकन ्कद हवामी उहवँािो सवारमवा छौं भन ेउहवँाल े
हवाम्ो हरेचवाह गनुथाहुन्छ।”  
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “्शूेसँग कदनकदन ै िुरवा गनथा 
नकबसथान।ु रिवारथानवाकबनवा िोही पकन मवाकनस सरुलषि्त हुदैँन।”



 “सम्िो सरुुदेनख न ैमृत्य ुभनन ेहुदैँन, आ्मवा अमर छ भनन ेभ्रम िैलवाएर 
मवाकनसहरूलवाई स्ैतवानल े अलमलमवा पवारररहिेो छ। उसल े हवववालवाई अदनिो 
बगैंचवामवा िे भनिेो भर्ो हरे ्त उ�पभति ३:१-५,” आमवाल ेमोहनलवाई अ�हवाइन्।
 मोहनल े पढ्ो “परमरिभ ु परम�ेवरल े बनवाउनभुएिवा वन् पशहुरूमध् े
सपथा सबभनदवा िू्तथा भर्ो।” त्सल ेसत्ीलवाई भन्वा,े “िे परम�ेवरल ेक्तमीहरूलवाई 
बगैंचवािो िुन ै पकन रूखिो िल नखवानू भनी भननभुएिो छ?” सत्ील े सपथालवाई 
भकनन् , “बगैंचवािवा रूखहरूिवा िल हवामी खवान सकछवाैं, ्तर बगैंचवािो बीचमवा 
भएिो रूखिवा िलिो कवष्मवा परम�ेवरल ेभननभुएिो छ, ‘त्वाचेवाक िह नखवानू र 
नछुनू, नत््तवा क्तमीहरू मछछौ’।” सपथाल ेसत्ीलवाई भन्वा,े “क्तमीहरू मददैनौ। किनकि 
परम�ेवर जवाननहुुनछ कि जनु कदन क्तमीहरू त्वा ेखवानछवा ै त्ही कदन क्तमीहरूिवा 
आँखवा खलुनछेन् , र असल र खरवाबिो ज्वान पवाएर क्तमीहरू परम�ेवरजस्त ैहुनछेौ।”  
 “हरे ्त,” आमवाल ेभकनन्, “आदम र हवववािो सम्देनख स्ैतवानल ेमवाकनस 
मददैन भनरे बहिवाउन रि्वास गरररहिेो छ। मवाकनसहरू सवँानचचकिै मददैन किनभन े
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क्तनीहरू अमर छन्।”
 “त्यसिो अरथा िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यसिो अरथा स्ैतवानल े इसवाईहरू र अरू मवाकनसहरूलवाई ्ो कव�ववास 
कदलवाउन चवाहन्छ कि जब मवाकनस मछथा, उसिो शरीरलवाई गवाकिन्छ ववा जलवाइन्छ ्तर 
उसिो आ्मवा सिैं जीइरहन्छ, शरीर मरेपकन ऊ मनथा सकदैन,” आमवाल ेभकनन्।
 “खोइ, म ्त पत्यवाउँकदन,” मोहनल ेभन्ो।
 “िरैे मवाकनसहरूल े त्यही कव�ववास गछथान्,” आमवाल े भकनन्। “रिवा्जसो 
सब ै इसवाईहरूल े न ै मवाकनसिो आ्मवा जीकव्त ै हुन्छ भनरे लसिवाउँछन्। अमर 
भनिेो न ै त्यही हो। मवाकनस मरेपलछ उसिो  आ्मवा जीकव्त ै रहरे घमुीरहन्छ 
ववा अरू जन्म ललइरहन्छ भनरे कह्दु, मसुलमवान, बदु्धिमथा मवानन े र अरू िमथािवा  
मवाकनसहरूल े कव�ववास गछथान्।” “्सिो अरथा िे मवाकनसिो आ्मवा छ र त्यो  
िकहल् ै मददैन भनरे श्ैतवानल े न ै मवाकनसहरूलवाई कव�ववास कदलवाइरहिेो छ ्त? 
उसल ेत्यसो किन गछथा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “किनभन े्कद स्ैतवानल े्स कवष्मवा मवाकनसहरूलवाई भ्रममवा पवाछथा भन े
परम�ेवरिो चररत्िो बवारेमवा पकन उसल ेभ्रम िैलवाउन सकछ ववा अलमलमवा पवानथा 
सकछ। ्कद असल मवाकनसहरू मरेपलछ सवगथामवा जवान्छ भन ेखरवाब मवाकनसहरूिो  
गक्त िे हुन्छ ्त? क्तनीहरू िहवँा जवान्छ? ्कद मवाकनसहरू मददैन र सिैं जीइरहन्छन् 
भन े असल मवाकनसहरूचवाक िह सवगथामवा जवान्छन् र खरवाब मवाकनसहरू निथा मवा परेर 
अनन्तसमम दु:ख पवाइरहन्छन्। असल मवाकनसहरू अजममरी जीवन पवाएर सवगथामवा 
रमवाइलो गरररहिेवा हुन्छन् भनरे िक्तप् इसवाईहरूल े न ै लसिवाउछन्,” आमवाल े
भकनन्।
 “ए,” मोहनल ेभन्ो, “्तपवाईँल ेनिथा िो बवारेमवा िुरवा गददै हुनहुुन्छ।”
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “िरैे खरवाब मवाकनसहरू निथा मवा नमनने आगोमवा 
परेर ऐ्वाआथ्वा गरेर सिैं भचच्वाउँदै िषट पवाइरहन्छन् रे। परम�ेवर त्यस्तो कनषठुर 
र कनरङ्नु स हुनहुुनन।”
 “िे बवाइबलल ेन ैनिथा िो बवारेमवा चचवाथा गददैनन् र,” मोहनल ेसोध्ो।
“गछथा, ्तर निथा  भनिेो िे हो र परम�ेवर िस्तो हुनहुुन्छ भनरे हवामील े
ब�ुनपुछथा।परम�ेवरिो बवारेमवा इजकिएल ३३:११ मवा िे लनेखएिो छ, पढ ्त,” 
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आमवाल ेभकनन्।
 मोहनल ेपढ्ो, 
“्सलै े क्तनीहरूलवाई 
भन् , ‘जस्तवा े म जीकव्त 
छु, परमरिभ ु परम�ेवर 
भननहुुनछ, दुषटहरूिो 
मृत्मुवा म खशुी हुनन, 
्तर क्तनीहरूल े आ�नवा े
चवाल त्वागरे बवँाचन्ु  भनी 
म चवाहनछु। आ�नवा े
दुषट चवाल त्वाग! ह े
इस्वाएलिवा घरवानवा हो, 
क्तमीहरू किन मछछौ?’ 
्हवँा ्त दुषटहरूलवाई पकन 
परम�ेवरल ेरिमे गनुथाहुन्छ 
भनरे देखवाइएिो छ।”
 “हो, उहवँा रिभेमलो हुनहुुन्छ” आमवाल े भकनन्। “पवापीहरू निथा मवा सिैं 
जललरहन्छ भनरे लसिवाउन े भएिोल े मवाकनसहरू परम�ेवरदेनख िरवाउँछन् र 
िक्तप् ्त नवामस्ति अरवाथा््त परम�ेवरलवाई कव�ववास नगनने हुन्छन्।” पवापीहरू  
निथा मवा सदवासवथादवा जललरहिेवा छन् भनन े स्ैतवानिो झनुठो नशषिवािो प�जवामवा  
सब ै जनवा परेिवा भरएनन्। ्स्तो किलसमिो नशषिवाल े परम�ेवर अत्यन्त ै
कनरङ्नु स भएिो देखवाउँछ भनरे क्तनीहरूल े महससु गरेिवा भरए। ्तर स्ैतवानल े 
मवाकनसहरूलवाई बहिवाउन अिथो नशषिवा कदन रि्वास गरेिो भर्ो। परम�ेवर  
द्वाल ु र मवा्वाल ु हुनहुुन्छ ्शूेिो बललदवानलवाई कव�ववास गरेपकन नगरेपकन  
उहवँाल ेसबलैवाई सवगथा लभग हवालनहुुन्छ कन भनन े िुरवामवा मवाकनसहरूलवाई स्ैतवानल े
कव�वस्त गनथा चवाहिेो पवाउँछौं। पवापिो ज्यवालवा मृत्य ु हो भनरे बवाइबलल े
लसिवाउँदछ। जसल े ्शूेिो बललदवानलवाई ग्हण गददैन क्तनीहरूल े पवापिो  
 ज्यवालवा ्त पवाउँछन्।

पदहला येशूमा मरेकाहरूको पुनरुतथान 
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 “ शै ्त वा न ल वा ई 
आ�नवा े अगवुवा चनुन े
मवाकनसहरू सवगथामवा 
खशुी हुदैँनन् भनन े िुरो 
परम�ेवरलवाई रवाहवा छ। 
्ो सोच ्त। क्तमील े
आ�नवा े समपूणथा जीवनन ै
घृणवा गरेर ्स संसवारमवा 
कब्तवाउन े क्तम्ो चवाहनवा 

छ भन ेक्तम्ो कनमम्त सवगथा ्त निथा  जस्त ैहुनछे। िेरर ्स पृथवीमवा दुषट िवामहरू  
रुचवाउन े मवाकनसहरूसँग सवगथामवा बसनपुदवाथा िे क्तमी खशुी हुन्छौ होलवा ्त?  
पवापीहरूिो कनमम्त सवगथा ्त ्वा्तनवा कदन े खवालिो हुन्छ। क्तनीहरूल े सवगथा मन 
परवाउन े िुरै भएन। हवामी  मरेपलछ िे हुन्छौं भनरे बवाइबलल े सपषटरूपमवा  
ब्तवाउँछ। परम�ेवरलवाई रिमे नगननेहरूिो सदवािो कनमम्त मृत्य ुपनख्रहिेो हुन्छ। 
रिसरवान ३४:५-७ मवा लनेखएिो छ,” अकन परमरिभ ु बवादलमवा ओलथानभु्ो, र 
क्तनीसँग त्हवँा खडवा भएर उहवँाल े आ�नवा े नवाउँ ‘परमरिभ’ु घोषणवा गनुथाभ्ो। 
त्सपलछ परमरिभ ु क्तनिो सवामनुनबेवाट गएर ्सो भनी घोषणवा गनुथाभ्ो,  
“परमरिभ,ु परमरिभ ु रटठ्वाउनमवा भररपूणथा र द्वाल ु परम�ेवर, जो क्ोि गनथामवा 
कढलो, र रिमे र कव�वस्त्तवामवा रिशस्त हुनहुुनछ। उहवँाल े हजवारौं हजवारमवाभर  
िृपवा देखवाउनहुुनछ, र दुषट्तवा, कवद्रोह र पवाप षिमवा गनुथाहुनछ। ्तर उहवँाल े
दोषीलवाई िुन ै किलसमल ेपकन सजवा् कदनहुुनछ। कप्तवा-पखुवाथािवा दुषट्तवािो दणि  
क्तनीहरूिवा छोरवाछोरी, नवाक्तनवाक्तनवा, र ्तसे्ो र चौरो पसु्तवासमम कदनहुुनछ।” 
र भजन १४५:२०मवा लनेखएिो छ, “परम�ेवरलवाई रिमे गनने रित्यिे जनलवाई  
उहवँाल ेरषिवा गनुथाहुन्छ। ्तर दुषटलवाई उहवँाल ेनवाश गनुथाहुन्छ।”
 “्ो ्त सपषट न ैछ,” मोहनल ेभन्ो।
 “परम�ेवर जीवनिो स्ो्त हुनहुुन्छ, क्तमीलवाई रवाहवा छ होइन ्त?” 
आमवाल ेसोभिन्।
 “हो,” मोहनल ेभन्ो। “उहवँालमेवात् हवामीलवाई जीवन कदनहुुन्छ र जीकव्त ै

दनरनतर आगो जललरहने नक्त  ? अह!ँ 
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रवाखनहुुन्छ।”
 “रठि छ,” आमवाल े भकनन्। “जब रित्यिे मवाकनस िसिो पषिमवा रहन े 
भनरे कनणथ्ा  गछथा ्तब उहवँासँग रहन नचवाहन े मवाकनसहरूलवाई जीकव्त ै रवाखन े 
िुन ै िवारण परम�ेवरल े देखनहुुनन। जब परम�ेवरल े क्तनीहरूबवाट आ�नवा े हवा्त 
नझकनहुुन्छ ्तब क्तनीहरू जीकव्त ैरह्दैनन्।”
 आमवाल ेभ्दै गलछ्न्, “जब नोहवािो सम्मवा परम�ेवरल े्स पृथवीलवाई 
नवाश गनुथाभ्ो ्तब बवँाकि भएिवा िेही असल मवाकनसहरूलवाई उहवँाल े द्वा 
देखवाउनभुएिो भर्ो। ्स संसवार अत्यन्त ैभ्ङ्र दुषट र खरवाब भएिोल ेउहवँाल े
नवाश गनुथापरेिो भर्ो। त्यसबलेवा परम�ेवर पनख्रहनभुएिो भए उहवँािो िुरवा सनुन 
िोही पकन बवँाकि हुन े भरएन। जब उहवँाल ेसोिोम सहरलवाई नवाश गनुथाभ्ो, त्यो 
पकन उहवँाल ेआ�न ैद्वािो िवारणल ेनवाश गनुथाभएिो भर्ो। जब परम�ेवरल े्स 
संसवारलवाई नवाश गनुथाहुन्छ ्तब उहवँाल ेआ�न ैद्वािो िवारणल ेनवाश गनुथाहुनछे। उहवँाल े
सब ैदु:ख, िषट र अशवा�न्त र पवापिो अन्त्य गनुथाहुनछे। त्यसल ेगदवाथा ्स संसवारमवा 
दु:खिषट र पवाप िेरर हुनछैेन। मोहन, क्तमील ेभजन ९:५,६ पढ ्त?”
 मोहनल े पढ्ो, “जवाक्त-जवाक्तहरूलवाई ्तपवा�ल े ह�िवाउनभुएिो छ 
र दुषटहरूलवाई नषट पवानुथाभएिो छ। ्तपवा�ल े क्तनीहरूिो नवाउँ सिैंिो कननम्त 
मरेटकदनभुएिो छ। शत्हुरूमवाभर अनन्त कवनवाश छवाएिो छ, क्तनीहरूिवा सहरहरू 
्तपवा�ल ेउखलेनभुएिो छ। क्तनीहरूिो नवाउँकनशवान ैमरेटएिो छ। ्सल े्त दुषट 
िुरोिो अन्त्य हुन्छ भनरे ्तोकिएरै न ैभनिेो छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “र िहीं पकन,” आमवाल े भकनन्, “पवापीहरू सदवा सदवा दु:खिषट पवाएर, 
आगोल ेभ्तभ्त पोलदै परम�ेवरलवाई श्वाप क िददै पीिवाल ेअनन्तसमम भचच्वाइरहन्छ 
भनरे बवाइबलल ेब्तवाउँदैन। जब पवाप समवा�्त हुन्छ र पवापीहरू सदवािो कनमम्त नवाश 
हुन्छ, ्तब परम�ेवरलवाई कव�ववास गननेहरू सिैंभरर उहवँािो स्तकु्त गरररहनछेन् भनरे 
बवाइबलल ेसपषटरूपमवा ब्तवाउँदछ। रििवाश ५:१३ मवा लनेखएिो छ,” अकन सवगथामवा, 
पृथवीमवा, पथृवीमकुन, समदु्र र त्हवँा भएिो हरेि रिवाणील े्सो भकनरहिेो मलै ेसनुेँ, 
“ल िसहवासनमवा कवरवाजमवान हुनहुुनलेवाई र रमुवालवाई स्तकु्त, सममवान, मकहमवा, र सवामथ्था 
सदवासवथादवा होस् ।” 
 “िमवाथ्ा मवाहरू मरेपलछ अकहल े न ै सवगथामवा जवान्छन् भनरे स्ैतवानल े
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इसवाईहरूलवाई कव�वस्त 
पवारेिो छ। ्तर अकहल े
मरेिवाहरू सकु्तरहिेवा 
हुन्छन् र ्शूेिो 
दोस्ो आगमनमवा 
उहवँाल े क्तनीहरूलवाई 
््ुँ्तवाउनहुुनछे भनरे 
बवाइबलल ेलसिवाउँदछ।”
 “हवामील े सिूलमवा 

एउटवा पद लसिेिवा भर्ौं,” मोहनल ेभन्ो। त्यो पद हो उपदेशि ९:५। ्समवा 
लनेखएिो छ, “लजउँदो मवाकनस आिू मछुथा भनन ेरवाहवा छ ्तर मरेिवालवाई ्त िेही पकन 
रवाहवा हुदैँन,” (रूपवान्तरर्त)।
 “र पद ६ र १०ल े अरू र�दछन् क्तनीहरूिवा रिमे, घृणवा, ईष् वाथा सब ै
लोप भएिवा हुनछन् । सू्थामकुन गररएिो िुन ै िवाममवा क्तनीहरूिो िेरर िकहल् ै
भवाग हुदैँन।.. क्तम्ो हवा्तमवा ज ेिवाम छ त्वा ेआ�नवा े पूरवा शकक्तल ेगर, किनभन े 
भचहवानमवा, जहवँा क्तमी जवानछवा,ै त्हवँा न ्त िेही गनने, न ्ोजनवा गनने, न ज्वान, न बलुद्ध 
न ैहुनछ।” “अब भजन ६:५ वढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “मरेिवाहरूल े ्तपवाईँलवाई सक िमझदैन। जो भचहवानमवा छ 
क्तनीहरूल े्तपवाईँिो स्तकु्त गददैनन्।”
 र भजन ११५:१७मवा उललखे गररएिो छ, “मरेिवाहरूल े परम�ेवरिो 
रिशंसवा गददैनन्। जो भचहवानमवा छन् क्तनीहरू चपुचवाप रहन्छन्,” आमवाल ेभकनन्। “र 
भजन १४६:४ल ेभनिेो छ, ‘जब मवाकनसहरू मदथाछन् ्तब क्तनीहरूलवाई गवाकिन्छन्। 
क्तनीहरूिो सब ै ्ोजनवाहरू अन्त्य हुन्छ।’ त्यसिवारण जब मवाकनस मदथाछ ्तब 
भचहवानमवा सकु्तरहिेो अवसरवामवा ऊ हुन्छ भनरे बवाइबलल े सपषटरूपमवा भ्दछ। 
मवाकनस मरेपलछ अकहल ेजीकव्त ैभएर बसछ भनिेो छैन। मवाकनसिो िुन ै्स्तो 
आ्मवा हुदैँन जो ्तरैरएर बसछ।”
 “्कद असल मवाकनसहरू मरेपलछ अकहल े न ै सवगथामवा जवान्छन् र  
वषछौँसमम रकहरहन्छन् भन े ्शूे ्स संसवारमवा किन ििने र आउनहुुन्छ िे  

मादनस अमर ्छ भनेर सैतानले 
हववाको द्मागमा रोप््छ
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क्तनीहरूलवाई जीकव्त पवारेर क्तनीहरूलवाई इनवाम किन कदन?े क्तनीहरू सवगथामवा 
िरैे सम्समम इनवाम पवाएर रमवाइलो गरररहिेवा हुन्छन् भन े्स संसवारमवा ्शूेल े
क्तनीहरूलवाई पनुरुत्वान गरेर इनवाम कदनिुो िे अरथा छ र?”
 हवँासदै मोहनल े भन्ो, “ख ै त्यो ्त ्तिथा ्कु्त छैन जस्तो लवा�छ। पलछ  
हुन ेन्वा्िो अरथा न ैिे छ र?”
 “र क्तनीहरू सवगथामवा िसरी खशुी भएर बसछन् र,” आमवाल ेसोभिन्, “जब 
अरू मवाकनसहरू ववा आ�न ैकरि् जनहरू न ैकिन नहोस् निथा मवा ्वा्तनवा भोभगरहिेवा 
छन् भन्न े क्तनीहरूलवाई रवाहवा छ रे? ्स संसवार छोिेर अकहल े न ै सवगथा गइ्ो  
भन े आफ्वा करि् जनहरू ्स संसवारमवा संघषथा गरररहिेो र कपिवा भोभगरहिेो  
छ भनरे देनखरह्वा ेभन ेिे क्तनीहरूिो कनमम्त सवगथा रमवाइलो होलवा र?”
 “एउटवा अिथो अंश पढौं। ्शूे आउनभुएपलछ िे हुन्छ भनरे सपषटरूपमवा 
ब्तवाउँछ। मोहन, म १ िोरनरी १५:५१-५५ पलटवाउँछु। क्तमी पढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “हरे, म क्तमीहरूलवाई एउटवा रहस् भनदछु, हवामी सब ै
सतुदैनौं, ्तर हवामी सबिैो पररव्तथान हुनछे, एिै षिण ववा एिै सिेेन्डमवा, आँखवािो 
एि कनमषेमवा, ्तरुहीिो आनखरी आववाजमवा। किनभन,े ्तरुही ब्नछे, र मृ्तिहरू 
अकवनवाशी भएर जीकव्त हुनछेन् । अकन हवाम्ोचवाक िह पररव्तथान हुनछे। किनकि ्स 
कवनवाशी सवभवावल ेअकवनवाशी, र ्स मरणशील शरीरल ेअमरतव िवारण गनुथापछथा। 
जब कवनवाशील ेअकवनवाशी र मरणशीलल ेअमरतव िवारण गछथा, ्तब लनेखएिो त्यो 
वचन पूरवा हुनछे, मृत् ुकवज्मवा कनललएिो छ।” “ए मृत्,ु ्तरेो कवज् िहवँा? ए 
मृत्,ु ्तरेो खील िहवँा?”
 “्ो ्त गजबिो छ, होइन ्त?” आमवाल ेभकनन्।
 “हो, आमवा त्यो सम् िस्तो रमवाइलो हुनछे,” मोहनल े भन्ो। “म 
हजरुआमवा जोलवाई अङ्मवाल गननेछु। मरेो सवारी आन्डी जो िवार दुघथाट्नवामवा परेर 
म�्वा े, उसलवाई पकन म भट्ेनछुे। हजरुआमवा जोिो िपवाल िेरर हुनछे र उहवँा िेरर 
कबरवामी हुनहुुनछैेन। आन्डीिो हवा्त खटु्वा िेरर भवँाभचनछैेन।” 





 “आमवा,” मोहनल ेसोध्ो। “िवािी लजनवा भू्तरि्ेत जगवाउन ेववा ्तन्तमन्तिहवँा 
गएर मरेिवाहरूसँग िुरवा गरेिवा भरए भनरे उनल ेभननभुएिो िे ्तपवाईँलवाई ्वाद छ? 
िे मवाकनसहरूल ेमरेिवाहरूसँग िुरवा गनथा सकछ र?”
 “अह,ँ” आमवाल ेभकनन्। “उपदेशि ९:५ ल ेब्तवाउँछ कि मरेिवाहरूलवाई 
िेही रवाहवा हुदैँन।”
 “्तब ्ती मवाकनसहरूल े िोसँग िुरवा गरे ्त? त्यस रि्ेत जगवाउन े ठवाउँमवा 
मवाकनसहरूल ेिससँैग िुरो गरररहिेवा भरए भनरे िवािी जीनवाल ेभननभुएिो भर्ो,” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “स्ैतवान आिै मरेिवा सवारी र करि्जनहरू भएर देखवाउन सकछ,” आमवाल े
जववाि कदइन्, “्तवाकि मवाकनसहरूल े क्तनीहरूलवाई आ�न ै मवाकनसहरू हुन् भनरे 
देखन सकछन्। स्ैतवान पकन आ्मवा भएिोल ेउनल ेजनु रूप ललन चवाहन्छ सो ललन 
सकछ।” “त्यसिो अरथा जब मवाकनसहरूल े आ�नवा करि्जनहरू र सवारीहरूसँग  
िुरवा गरररहिेो भनरे दवावी गछथान् भन ेक्तनीहरूल ेखवास गरेर िे श्ैतवान ववा 

अध्या्–३४
 

िे मरेिाहरूले 
हामीसँग ि्रा 

ग्छनुन् त ?
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उसिवा पक्त्त दू्तहरूसँग न ै िुरवा 
गरररहिेो हो ्त?” मोहनल े िेरर 
सोध्ो।
 “हो,” ्स्तो खवालिो 
गक्तकवभिलवाई हवामील े ्तन्तमन्त 
ववा रि्ेतवा्मवाववाद भन्छौं। जो 
मवाकनसहरू रि्ेतमवा कव�ववास 
गछथान्, मवाकनसहरू िकहल् ै पकन 
मददैनन् भनरे लजकिर गछथान्। 

क्तनीहरू अनन्तसमम बवँाचीरहन्छन् भनरे लसिवाउँछन्। अझ क्तनीहरू पनुजथान्म हुदैँ  
कवभभ्न जीव ववा रिवािृक्ति बस्तहुरूिो रूप िवारण गछथान् र कवभभ्न अव्तवारहरू 
पकन हुन्छन् र देवीदेव्तवाहरू पकन हुन्छन् भनरे गरै बवाइबली् अध्वा्मववादल े
लसिवाउँदछ, जसमवा रि्ेत्मवाववाद पकन घसुिेो हुन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो ्त अदनिो बगैंचवामवा स्ैतवानल ेहवववालवाई भनिेो जस्त ैछ,” मोहनल े
भन्ो।
 “त्यस्त ै छ, होइन ्त?” आमवाल े भकनन्। “स्ैतवानल े हवववालवाई भनिेो  
भर्ो कि ्कद उनल े कनषिे  गररएिो रूखिो िल खवा्ो उनल े असल र  
खरवाबिो ज्वान रवाहवा पवाउनछे। अकन क्तनीहरू ्त भगववानन ै हुन्छन् भनरे  
बहिवाएिो भर्ो। ्स झनुठो िुरवाल ेगदवाथा पलछ इस्वाएलीहरू ्तन्तमन्त, बोकसी, 
िवामी ववा भू्तरि्ेत जगवाउनके्तर नलवा�न परम�ेवरल े ििवा कन्महरू कदनभुएिो  
भर्ो। इस्वाएलीहरू भ्रममवा नपरोस् भनन ेपरम�ेवरिो चवाहनवा भर्ो। इस्वाएलमवा 
िुन ै पकन बोकसी, भू्तरि्ेत जगवाउन े ववा देव्तवा जगवाउन े जस्तवा मवाकनसहरूलवाई 
बसन कदनहुुदैँन भनरे परम�ेवरल े ििवा आज्वा कदनभुएिो भर्ो। ्ती मवाकनसहरू 
क्तनीहरूिो देशमवा हुननु ै हुदैँन भनन े कन्म भर्ो। क्तमील े ्ो लबेी १९:३१  
मवा पढ्न सकछौ।”
 मोहनल ेपढ्छ, “क्तमीहरू झवँाक्ी, बोकसी र जवादू-मनत् गननेक्तर नलवा�न।ु 
क्तनीहरूलस्त सललवाह ललएर क्तमीहरूल े आिूलवाई अशदु्ध नपवार। म परमरिभ ु
क्तमीहरूिवा परम�ेवर हु।ँ”

के मादनस मरेपद्छ भुतप्रेत हुन्छ?
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 “ओ, रवाजवा सवावल इन्डोरिो बोलकसिहवँा िुरवा गनथा गएिो मलवाई रवाहवा  
छ। भोललपलटिो लिवाईँ िस्तो हुनछे भनन े िुरवामवा रवाजवा भच�न्त्त भरए।  
त्यसिवारण उनी बोकसी ववा ्तन्तमन्त गननेिहवँा गएर अगमवक्तवा शमूएललवाई 
बोलवाउन अनरुोि गरेिवा भरए। उनल े शमूएललवाई देख े ्तर ्तपवाईँल े ्त त्यो  
शमूएल न ैहोइन भनन ुभएिो हो र?”
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “शमूएल ्त मररसिेिो भर्ो।”
 “्तर रवाजवा सवावलल े देखिेो मवाकनस ्त शमूएल रे अकन भोललपलटिो 
लिवाईँमवा रवाजवा मननेछ भनरे भनिेो भर्ो र त्यो ्त सत्य हुन आ्ो कन ्त?” मोहनल े
सोध्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ। मवाकनसलवाई भोललपलट िे हुनछे सो  
िुरवा स्ैतवानलवाई रवाहवा छ। परम�ेवरल ेहुन नकदएमवामवात् आिूल ेिे गनने सो िुरवा  
स्ैतवानलवाई रवाहवा छ। त्यसिवारण ज्योक्तषीहरू ववा भवा�्रेखवा हनेनेहरूल े 
भनिेो िुरवा िक्तप् सत्य हुन आउँछन् ्तर क्तनीहरूलवाई स्ैतवानल े न ै अगवुवाइ 
गरररहिेो हुन्छ। क्तनीहरूबवाट हवामी टवाढवा बसनपुछथा।”
 “हुन्छ कन ्त,” मोहनल ेभन्ो। “कनषठुर स्ैतवानबवाट हवामी सिेसमम टवाढवा न ै
हुनपुछथा।”
 “िेवल ्ो ्वाद गनुथा,” आमवाल ेसमझवाउँलछन्, “्कद हवामील ेस्ैतवानलवाई 
अनमुक्त कद्ौं भनमेवात् उसल े  हवामीलवाई उसिो बशमवा रवाखन सकछ। ्कद  
हवामी परम�ेवरिो सवारमवा छौं र उहवँासँग सरुषिवा मवा�्ौं भन ेउहवँाल ेजकहल ेपकन 
हवामीलवाई रषिवा गनुथाहुन्छ।” 





 “आमवा,” आ�नवा े लजज्वासवा रवाखदै मोहनल ेभन्ो, “इक्तहवासिवा िक्तप् 
िरवाहरूमवा रोमन क्वारोललि चचथाल ेपरम�ेवरिवा जनहरूलवाई िरैे ्वा्तनवा कदएिवा 
भरए र मवारेिवा भरए भनरे लनेखएिो छ। क्तनीहरूल ेरिोटसटे्ट र अरू मवाकनसहरूलवाई 
सवास्ती कदएर लजउँदै जलवाएर हत्यवा गररएिो भर्ो। ्तर अकहल ेत्यस्तो गररएिो 
देनख्दैन। क्वारोललि र रिोटेसटे्ट इसवाईहरू िरैे भमलिेो देखछ कन होइन ्त?”
 “हो,” आमवाल ेभमन्छन्, “त्यस्त ैखवालिो ्वा्तनवा भएिो अकहल ेहवामील े
देखदैनौं। ्तर त्यस्तो किन भ्ो त्यसिो बवारेमवा हवामी छलिल गरौं। रिोटेसटे्टहरूल े
िवाभम्ि सव्तन्त्तवािो उचच सममवान गरेिवा  भरए। क्तनीहरूल ेआिूहरूल ेकव�ववास 
गरेिो अनसुवार परम�ेवरिो आरवािनवा  गनथा चवाहनर।े क्तनीहरूिो कनमम्त त्यो 
सव्तन्त्तवा त्यक्त महवान् भर्ो कि त्यसिो कनमम्त क्तनीहरू मनथा ्त्वार भएिवा भरए। 
रोमन क्वारोललि चचथािवा अगवुवा पोप आिै ्शूेिो रिक्तकनभि भएिो भनरे दवाबी 
गददै आिूल ेर आ�नवा अगवुवाहरूल ेिकहल् ैपकन भूल गददैन र लसद्ध छ भनरे दवाबी 
गदथार।े”
 “त्यसिो अरथा िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “त्यसिो अरथा क्तनीहरूल े ज े गछथान् सो परम�ेवरिै अनमुक्तल े गरेिो 

अध्या्–३५
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िवारणल ेक्तनीहरू उहवँा जस्तो िकहल् ै
पकन गल्ती गददैन भनरे लजकिर गरेिवा 
भरए,” आमवाल ेजववाि कदइन्।
 “क्तनीहरूल े गल्ती गनथा 
खोजदैन भनिेो हो?” मोहनल े
सोध्ो।
 “होइन,” आमवाल े जववाि 
कदइन्, “जब क्तनीहरूल े िकहल् ै
पकन गल्ती गददैन भनिेो अरथा 

क्तनीहरूल ेिकहल् ैपकन भूल गददैनन् र गननेछैनन् भनरे कव�ववास गनुथा हो।”
 “ए हो र?” मोहन अचमम मवा्दै सोध्ो, “सबलै ेभूल गछथा। परम�ेवरमवात् 
लसद्ध हुनहुुन्छ।
 “र,” आमवाल े भकनन्, “रोमन क्वारोललि चचथाल े कवग्तिवा कदनहरूमवा 
लवाखौं ववा अनभगन्ती इसवाईहरूलवाई सवास्ती कदएर मवारेिवा भरए।  त्यसमवा  
क्तनीहरूल े िकहल् ै पकन गल्ती गरेनन् भनरे लसिवाउँछन् भन,े पलछ पकन त्यस्त ै
नहोलवा भनन े िे �्वारे्टी छ र? िक्तल े भन े कवग्तिो सम्मवा कव�ववासीहरूल े
्वा्तनवा भोग,े किनकि त्यसबलेवािवा मवाकनसहरू कनषठुर भरए सवार ैिमथािो िवारण 
क्तनीहरूसँग सहम्त नहुन े िसलैवाई मवादवाथा िेही िरि पददैन भनरे िक्तप्  
मवाकनसहरू कव�ववास गदथार े र गछथान् पकन। िेरर क्वारोललि चचथारिक्त पूववाथाग्ह 
रवाखनहेरूलमेवात् चचथाल े्वा्तनवा कदनछे भनरे क्तनीहरूल ेभ्दछन्। हवाम्ो सम्मवा 
्स्तो िकहल् ै पकन हुनछैेन भनरे क्तनीहरू कव�ववास गछथान्। अमरेरिवािो 
संकविवानमवा सबलैवाई सवकवविेिो सव्तन्त्तवा कदएिो छ, त्यसिवारण अमरेरिवामवा  
्त िमथािो नवाउँमवा िोही पकन स्तवाइनछैेन भनरे िक्तप्ल े लसिवाउँदछन्। पोप  
पवा्स नवौंल ेभनिेो भनिेो िुरवा सनु ्त: ‘अकहल ेिरैे गल्त र कवसङ्गक्तपूणथा ववा 
कवविेिो सव्तन्त्तवालवाई हवँाि कदन े नशषिवादवीषिवाहरू िैललरहिेवाछन्। क्तनीहरू 
गल्तीिवा महवामवारीहरू हुन्। ्ती घवाटि छन्। ् ो देनख सबजैनवा त्वाही त्वाही हुनपुछथा।’ 
अरवाथा््त रोमन क्वारोललि चचथासँग नभमल् े नशषिवाहरूलवाई उनल े घवाटि भनरे 
समबोिन गरेिवा भरए।”

केवल येशूलेमात्र पापलाई क्षमा 
गन्त सकनुहुन्छ
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 “्तर िवािी पवाट जस्तो असल क्ोरोललि पकन ्त छन् कन,” मोहनल े
सनुवा्ो।
 “छन् ्त,” आमवाल े भकनन्। “परम�ेवरिवा कव�ववासीहरू सब ै चचथाहरूमवा 
छन्। मदर टेरेसवा जस्तो अत्यन्त ै असल क्वारोललिहरू पकन छन्। उनल े िरैे 
गररब र कबरवामीहरूिो स्वाहवार गरेिी भरइन्। क्वारोललि चचथामवा िरैे असल र 
आिकष््त िुरवाहरू छन्। ्तर बवाइबलल ेिे ब्तवाउँछ त्यसमवा हवामी ध्वान कदएिो 
परम�ेवर चवाहनहुुन्छ, अरूल ेभनिेो भरमवा र अरूल ेगरेिो भरमवा हवाम्ो कव�ववास 
जमवाउनहुुनन।”
 “क्वारोललि चचथािो अगवुवाहरू र िेही हदमवा ्शूेिो सम्मवा भएिवा 
्हूदवी अगवुवाहरू जस्त ै हुन्। ्शूेिो सम्मवा रहिेवा ्हूदवीहरूल े व्वसरवा र 
िमथािवा परमपरवाहरूलवाई पवालन गदथार।े क्वारोललि चचथाल े कू्सलवाई सममवान  
गछथा। कू्सिो रिक्ति क्ोरोललिहरूिो कनमम्त िरैे सममवानजनि छ। क्तनीहरूिो 
चचथा र पोशवािमवा पकन कू्सलवाई रि्ोग गछथान्। ्तर क्वारोललि चचथाल े 
बवाइबलभ्दवा पकन परमपरवा िरैे महत्वपूणथा छ भनरे लसिवाउँदछ।”
 “परमपरवािो अरथा िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “परमपरवा भनिेो ्ती कवभिहरू हुन् जनु िरैे वषथादेनख चलल आएिोल े
त्यसलवाई मवाननपुछथा भनरे कव�ववास गनुथा हो। िरैे मवाकनसहरूल ेवषछौँदेनख मवाकनएिो 
चलनलवाई ्तोि्नहुुनन भनरे परमपरवा मवाननहेरूल ेलजकिर गदथाछन्।”
 “्तर क्वारोललि चचथाल े बवाइबललवाईभ्दवा परमपरवालवाई िसरी मवाभर 
रवाखदछ र ?”
 “एउटो िुरो ्त,” आमवाल े भमन्छन्, “क्वारोललि चचथािवा पवासटर ववा 
िवादरहरूल ेमवाकनसहरूिो पवाप षिमवा गनथा सकछन् भनरे दवाबी गदथाछन्। त्यसिैिवारण 
क्वारोललि कव�ववासीहरूल े िवादरहरूिहवँा गएर आ�नवा पवापहरू सवीिवादथाछन्। 
क्तनीहरूल े मरेिवा इसवाईहरू जसलवाई क्तनीहरूल े सन्त भनरे समबोिन गछथान्, 
क्तकनहरूलवाई रिवारथानवा गनथा सकछन् भनरे लसिवाउँदछन्। क्तनीहरू असल भरए ्तर 
क्वारोललिहरूल े क्तनीहरू सवगथामवा छन् र क्तनीहरू भगववान जस्तो भएिोल े
क्तनीहरूलवाई रिवारथानवा गदवाथा त्यसिो सनुवुवाइ हुन्छ भनरे क्वारोललि चचथाल े
लसिवाउँछ। क्तनीहरूल ेआमवा मरर्म, ्शूेिवा चलेवाहरू र अरू इसवाईहरूिो मूक््त 
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बनवाएर क्तनीहरूलवाई ढो�दछन् र रिवारथानवा ववा पूजवा गदथाछन्।”
 “्तर ्स्तवा िुरवाहरू गनुथापछथा भनरे बवाइबलमवा लनेखएिो ्त छैन,” मोहनल े
भन्ो। “छैन,” सहम्त हुदैँ आमवाल ेभकनन्। “त्यसिैवारण क्तनीहरूल ेजब ् ी िुरवाहरू 
गछथान् ्तब बवाइबलभ्दवा परमपरवालवाई मवाभर रवाखदछन्। िेरर क्तनीहरूल ेन ैह�्तवािो 
सवा्तौं कदन सवाबरलवाई ह�्तवािो पकहलो कदन आइ्तबवारमवा सवारेिो छ भनरे दवाबी 
गदथाछन्। आइ्तबवारलवाई न ैसवाबर कदन भनरे जब पवालन गदथाछन् ्तब क्तनीहरूल े
बवाइबलिो वचन नमवानी परमपरवालवाई रिवारभमि्तवा कदएिो हुन्छ।”
 “्ती परमपरवाहरू ववा बवाइबलमवा नलनेखएिवा कवभिहरू मवानरे क्तनीहरूल े
बवाइबललवाई गल्त व्वाख्वा गरररहिेवा हुन्छन् र परम�ेवरिो पकन गल्त भचत्ण 
गरररहिो हुन्छन्।” क्तनीहरूल े न ै परम�ेवर कनषठुर हुनहुुन्छ (बवाइबल बवाहिे  
पोपलवाई नमवान्नहेरूलवाई स्तवाएर) भनरे सबथासवािवारण मवाकनसहरूलवाई देखवाइरहिेवा 
हुन्छन्। परम�ेवरल े कवविेिो सव्तन्त्तवालवाई िुल्चनहुुन्छ भनरे क्तनीहरूिै 
चक््तिलवाल ेदेखवाइरहिेो हुन्छ। ्शूे ख्ीष्ट उहवँालवाई मवाननिेो कनमम्त पकन नमवाननिेो 
कनमम्त कू्समवा मनुथाभएर सबलैवाई आसरवािो सव्तन्त्तवा कदनभुएिो भर्ो भनरे 
देखवाइएिो भर्ो। ्तर चचथाल े िमथालवाई जबरजस्ती लवािेर परम�ेवरिो हवा्तमवा 
भएिो इ्सवाि क्तनीहरूिै हवा्तमवा ललएिो भनरे देखवाएिवा भरए र देखवाउन ेपकन 
छन्।
 “सरुुमवा, रिोटेसटे्ट ववा सिुवारबवादवी चचथाहरूल ेरोमन क्वारोललि चचथामवा 
भएिवा ्ती परमपरवािो कबरोिमवा लवागिेवा भरए। त्यसबैवाट क्तनीहरूल े त्यो नवाउँ 
पवाएिवा हुन्। बवाइबल अनसुवार क्वारोललि चचथा नचलिेोल े क्तनीहरूल े कवरोि 
जनवाएिवा भरए। आजभोलल रिोटेसटे्ट चचथाहरू पकन रोमन क्वारोललि चचथा जस्त ै
भएिवा छन्। कवशषे गरे क्वारोललि चचथालने ैपररव्तथान गरेिो ह�्तवािो सवा्तौं कदन 
शकनबवारलवाई आइ्तबवारलवाई न ैसवाबर भनरे मवा्दवा क्तनीहरूल ेरिोटेसटे्टहरूल ेपकन 
बवाइबलभ्दवा परमपरवालवाई मवानरे क्वारोललि चचथािो पलछ लवाभगरहिेवा छन् भनरे 
देखवाइरहिेो हुन्छ। ्तर सम् आउँदैछ, त्यही कवष्लवाई ललएर कव�ववासीहरूल े
िेरर ्वा्तनवा भो�नछेन्।”
 मोहन गमम्र भएर भन्ो, “मवाकनसहरूिो परमपरवाल ेज ेभन्ेतवापकन हवामी ्त 
परम�ेवरल ेज ेभननभु्ो त्यही गनुथापछथा।”



 “आमवा,” मोहनल े सोध्ो, “सङ्ट र स्तवावट आउनछेन् भनरे ्तपवाईँल े
कहजो मलवाई भननभुएिो भर्ो। त्यो िसरी आउँछ?”
 “्ो ्त रठि रि�न हो, मोहन,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “हवामील ेिे छलिल 
गरररहिेवाछौं त्यसिो बवारेमवा क्तमी सोभचरहिेो रवाहवा पवाउँदवा मलवाई खशुी लवा�छ।    
्ती सङ्ट र स्तवावट आउनछे भनरे हवामीलवाई परम�ेवरल ेअगवाकिन ैभननभेएिोल े
हवामी भवा�्मवानी छौं। त्यसल े गदवाथा हवामी ्त्वार हुनसकछौं र हवामीलवाई अचमम 
पवारवाल े्ती घट्नवाहरू अचवानि आउँदैनन्। परम�ेवरिो व्वसरवालवाई ख्तम गनने 
स्ैतवानिो ्ोजनवा िरैे सम् अभघदेनख न ैभर्ो। सिेसमम िरैेलवाई िोखवा कदन ेर 
भ्रममवा पवानने उसिो ्ोजनवा छ। परम�ेवरिो व्वसरवा ववा दश आज्वाहरू न्वा्ोभच्त 
छैन भनरे स्ैतवानल ेभ्रम िैलवाइरहिेो छ। सरुुिो चचथािो इक्तहवासमवा स्ैतवानल ेन ै
चचथामवा िरैे खवालिवा गल्त इसवाई नशषिवाहरू भभत्वाएिो भर्ो।”
 “जकहल े पकन सत्य र असत्यिो बीचमवा र्नर् हुन्छ। परम�ेवरिो 
व्वसरवालवाई मवानन े हो कि परम�ेवरिो भनरे ्शूेभक्तहरूल े कनणथ्ा  गनुथापदथाछ। 
बवाइबलल ेलसिवाएिो नशषिवा मवान्न ेकि मवाकनसल ेबनवाएिो परमपरवालवाई मवानन ेभनन े

अध्या्–३६
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कवष्मवा क्तनीहरूल े चनुनपुदथाछ। बवाइबल सत्य हो र त्यस अनसुवार चलनपुछथा 
भनरे कव�ववास गननेहरूलवाई संसवारिवा मवाकनसहरूल े हसँीमजवाि गदथाछन्। चचथािवा 
अगवुवाहरूल े त्यस्तवा ्शूेभक्तहरूलवाई अक्तववादवी भनरे ह�ेदछन्। त्यसिो अरथा 
बवाइबललवाई रवाम्ोसँग ब�ुदैन भनरे आरोप लगवाउँछन्। परम�ेवरिो व्वसरवा  
ववा दश आज्वाहरू अब पवालन गनुथापददैन भन े स्ैतवानल े चचथािै अगवुवाहरूलवाई 
उकसवाइरहिेो छ।”
 “त्यसिो ्त अरथा म देकखदन,ँ” मोहनल ेभन्ो, “िवाननु ववा व्वसरवाकबनवा 
्स संसवारिो िुन ै पकन सरिवार चलन सकदैन। परम�ेवरिो व्वसरवामवा न ै 
लनेखएिवा मवानुथाहुन्न, चोनुथाहुन्न जस्तवा नीक्तहरून ैखवारेज भ्ो भनरे इसवाईहरूल ेभन्ो 
भन े्स संसवारिो शवासनमवात् होइन परम�ेवरिै शवासन िसरी चलदछ र?”
 “हो, अरथा हुनपुछथा भनन ेछैन,” आमवाल ेभकनन्, “परम�ेवरिो  व्वसरवा ववा 
दश आज्वाहरू पवालन गनथा जरुरी छैन भनरे स्ैतवानल ेलसिवाउँछ भन े्ती मवाकनसहरू 
ढकुि भएर त्यसलवाई नमवानी बसन सकछन्। परम�ेवरिवा आज्वाहरू ववा नीक्तहरू 
पवालन गनुथा नपनुथाभ्दवा क्तनीहरून ैखवारेज भ्ो भनन ेकव�ववास गनथा सलजलो छ।”
 “्तर, फ्वा्समवा िे भ्ो त्यो हवामील ेचचवाथा गरेिवा भर्ौं होइन ्त?” मोहनल े
भन्ो, “जब क्तनीहरूल ेपरम�ेवर र उहवँािो व्वसरवा ख्तम भ्ो भनरे लसिवाए ्तब 
मवाकनसहरू एि आपसमवा मवारिवाट, चोनने, बइेमवान हुन ेजस्तवा रिवृभतिल ेफ्वा्समवा 
अरवाजि्तवा भएिो भर्ो। मवाकनसहरू एि आपसलवाई कव�ववास गनथा सिेिो 
भरएन।”
 “जब फ्वा्सल े (ववा िुन ै पकन देश) परम�ेवरिवा कवभिहरू ववा  
व्वसरवाहरूलवाई ववेवास्तवा गददै,” आमवाल ेभकनन्, ्तव मवाकनसिो जीवन मूल्कहन 
हुन जवान्छ। त्यसबलेवा िरैे मवाकनसहरू मवाररएिवा भरए। कवववाह पकवत् हुन छोिेिो 
भर्ो। िेटवािेटीहरू अटेरी भएिवा भरए। सवारवा देश न ै क िहसवािो चप्ेतवामवा परेिो 
भर्ो। अदवाल्त र न्वा्भिसहरू पकन उभच्तरूपमवा न्वा् गरेनन्। त्यस खवालिो 
देशमवा िो बसन चवाहन्छ र? ्तर, परम�ेवरिो व्वसरवालवाई ववेवास्तवा गदवाथा त्यस्तो 
िुरवाहरूिो बवारेमवा सोचदैनन्।  िसरी असल जीवन लजउन,े अरूलवाई रिमे गरेर 
अरूहरूिो म्वाथादवालवाई िसरी मवानन ेजस्तवा नीक्तहरू ललएर हवामी  चलिेो परम�ेवर 
चवाहनहुुन्छ। ्तर परम�ेवरलवाई न ै कव�ववास नगरेपलछ “हवामीलवाई रवाहवा छ िसरी 
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लजउन,े” भनरे मवाकनसहरू आ�न ै्तवालमवा क िहि्छन्।
 “्कद मवाकनसहरूल े बवाइबल नपढोस् भनरे 
स्ैतवान चवाहन्छ भन,े” मोहनल े भन्ो, “उसल े
न ै बवाइबल त्यक्तिो महत्वपूणथा छैन भनरे 
मवाकनसहरूलवाई कव�वस्त पवाछथान् होलवा।”
 “कवशषे गरेर स्ैतवानल े दुई नशषिवाहरूलवाई 
ब�ँ्वाइ कदएिो छ । मवाकनस मरेपलछ िे हुन्छ 
र सवाबर पवालनवा,” आमवाल े भकनन्। “मवाकनस 

मरेपलछ िे हुन्छ सो मवाकनसहरूल े बझुनेन् भन,े क्तनीहरू सलजलसँैग भ्ुतरि्ेत 
जगवाउन े्तन्तमन्त जस्तवा संसिवारहरूलवाई सलजलसँैग कव�ववास गनथाक्तर लवा�छन्। 
मवाकनस मददैन, अमर छ, एि जनुीबवाट अिथो जनुीमवा िेरररहन्छ पनुजन्म  
ववा अव्तवार ललन्छ भनन े कव�ववासलवाई क्तनीहरूल े अङ्गवालछन्। जब मवाकनसहरूल े
परम�ेवरिो व्वसरवा ववा दश आज्वाहरूिो ववारेमवा रवाहवा छैन र सवाबरिो  
पवालनवािो बवारेमवा जवानिवारी छैन भन े चचथािै अगवुवाहरूल े दश आज्वाहरू  
महत्व छैन भनरे लसिवाउँदै िोखवा कदन सकछन्।” 
 “हो, अन्धिवार ्गुमवा रोमन क्वारोललि चचथाल ेत्यस्त ैगरेिो भर्ो, होइन 
्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” सहम्त हुदैँ आमवाल े भकनन्, “्तर क्वारोललिमवात् होइन। िरैे 
इसवाईहरूल ेबवाइबलिवा िक्तप् नशषिवाहरूलवाई ब�ुदैनन्। परम�ेवरिो व्वसरवा 
पवालन गनुथा जरुरी छैन र सवाबरलवाई पवालन गनुथापददैन भनरे स्ैतवानल ेअलमलमवा 
पवारेिवा मवाकनसहरूिो कनमम्त हवामी रिवारथानवा गनुथापछथा। िक्तप्ल े्त ्ती िुरवाहरूिो 
बवारेमवा बवाइबलल े िे भन्ो सो पढ्दैन पकन। त्यसलै े गदवाथा पकन ्ती महत्वपूणथा 
कवष्हरूिो बवारेमवा क्तनीहरूलवाई रवाहवा हुदैँन।”
 “बवाइबललवाई न ै औंल्वाएर असत्य िुरवाहरू लसिवाउनमवा चचथािै अगवुवाहरू 
िरैे अगवाकि छन्। बवाइबलमवा नभएिवा, बवाइबलसँग मले नखवान ेर असत्य नशषिवाहरू 
क्तनीहरूल ेन ै लसिवाउँछन्। त्यसिैवारण, ्शूेलवाई कव�ववास गनने र गनथा चवाहन ेिरैे 
इसवाईहरूलवाई स्ैतवानल ेिोखवा कदन सलजलो पवाररकदएिो छ। िुन ैकदन सिुवारववादवी 
इसवाईहरू ववा रिोटसटे्टहरू पकन ्तन्तमन्त जस्तवा नशषिवामवा लवागरे म�ुि हुनछेन्। 

रोगदी पृथवदी
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आसरवािो सव्तन्त्तवा र बवाइबल र बवाइबलमवात्लैवाई क्तनीहरूल े एि िेरवा उचच 
मवान््तवा कदएिवा भरए। ्तर पलछ, भ्ुतरि्ेत जगवाउन,े ्तन्तमन्त गनने र अध्वा्मववाद 
ववा बवाइबलसँग नभमल् ेनशषिवादवीषिवाहरूसँग हवा्तमेवालो गननेछन्। रोमन क्वारोललि 
चचथासँग ै भमलरे सवाबरलवाई ह�्तवािो सवा्तौं कदनबवाट पकहलो कदन आइ्तबवारमवा 
क्वारोललि चचथाल े सवा�्वा े भनरे ्ती रिोटेसटे्टहरूल े आभििवाररिरूपम ै सहम्त 
जनवाउनछेन्।”
 “अनिेौं अचममिवा िवामहरूर्वारवा र उतिलेज्त आम्मि कक््वािलवापर्वारवा 
मोकह्त भएिवा र ्तन्तमन्तमवा लवा�नहेरूसँग रिोटेसटे्ट र क्वारोललिल ेहवा्तमेवालो 
गननेछन्। सवारवा संसवार इसवाई हुनछेन् र संसवारिवा सब ै सरिवारहरू एिै भएर  
ह�्तवािो पकहलो कदन आइ्तबवारलवाई मवानरे िवाभम्ि एि्तवा भएिो िलपनवा ्ती 
इसवाई भनवाउँदवाहरूल ेगननेछन्। संसवार न ैएउटै रवाषट्ट ववा एउटै चचथा भएर गजबिो 
सम् आउनछेन् भनरे क्तनीहरूल ेलसिवाउनछेन्।”
 “ववाह!” मोहनल ेभन्ो, “्स्तो िुरवा ्त टेललभभजनबवाट मलै ेपकन सनुिेो 
छ। सवारवा संसवार एउटवा व्वसरवामवा चलनछे रे!”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “त्यस्तो खवालिो नशषिवाल ेपृथवीलवाई हललवाइकदनछे 
भनरे िरैे वषथा अभघ न ैबवाइबलल ेभनिेो भर्ो। िेही हदमवा अकहल ेपकन त्यस्त ै
खवालिो नशषिवा िैललरहिेो छ। जब चमतिवारी् र कनिो हुन ेचक््तिलवाहरू ्स 
संसवारमवा िरैे देखवा पछथान् ्तब मवाकनसहरू िोखवामवा पकन पछथान्।”
 “कवज्वानिो कवभभ्न आकवषिवारहरूर्वारवा र रिवािृक्ति रििोपहरूर्वारवा 
मवाकनसहरूलवाई नवाश गनथा पकन स्ैतवानल े रि्वास गननेछ। जक्त मवाकनसहरू  
परम�ेवरबवाट टवाढवा हुन्छन् र स्ैतवानल े क्तनीहरूलवाई परम�ेवरबवाट टवाढवा 
रवाखन सिल हुन्छ त्यक्त न ै परम�ेवरल े पकन क्तनीहरूलवाई रषिवा गनथाबवाट अलग  
हुनहुुन्छ। सम् कवतदै जवँादवा िरैे किलसमिवा रोगव्वािी, महवामवारी, कवपभतिहरू पकन 
स्ैतवानल ेल्वाउनछे। समदु्र र जभमनमवा अनिेौं भ्वानि दुघथाट्नवाहरू हुनछेन्।”
 “र आिवाशमवा पकन,” मोहनल ेर�छ। “िक्तप् सम्मवा हववाइजहवाजहरू 
दुघथाट्नवा भएिो समवाचवारहरू हवामी सनु्छौं।”
 “अझ िरैै खरवाब िुरोहरू हुनछेन्,” आमवाल ेभकनन्। “चक्पवा्त, आँिी, 
हुरीब्तवास, अलसनवािो वषवाथा, बवाढवी, पकहरो, समदु्रमवा ठूलो ठूलो छवाल, सनुवामी, 
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खिेरी, भूिमप, भखुमरी र बवा् ुरिदुषण जस्तवा महवा सङ्टहरूल ेमवाकनसहरूलवाई 
नवाश गनथा खोलजनछे। ्शै् वा २४:३-५ल ेिे भन्ो पढ ्त।”
 मोहनल ेपढ्ो, “पूरै पृथवी उजवाड हुनछे र पूणथा रूपमवा लूटपीट गररनछे, 
किनकि परमरिभलु े न ै ्ो िुरवा भननभुएिो छ। पृथवी सकुखवा हुनछे, र त्वा े 
ओइलवाउँछ। संसवार दुबथाल हुनछ, र त्वा े ओइलवाउँछ। पृथवीिवा उचच दजवाथािवा 
मवाकनसहरू दुबथाल हुनछन् । पथृवी त्समवा रहन े मवाकनसहरू�वारवा दूकष्त पवाररएिो 
छ। क्तनीहरूल े कन्महरू उललङ्घन गरेिवा छन् , िवानूनहरू भङ्ग गरेिवा छन्  र 
सदवासवथादवािो िरवार ्तोडेिवा छन् ।” 
 आमवाक्तर हरेेर मोहनल ेभन्ो, “्ो ्त िरैे िरलवा�दो िुरवा पो बवाइबलमवा 
लनेखएिो रहछे। पृथवी ्त िरैे नरवाम्ो अवसरवामवा हुनछे भनरे ्शै् वाल ेभ्दछन्।”
 “जब सम् खरवाब हुन्छ र कवपभतिहरू आउँछन् परम�ेवर हवामीसँग  
हुन े हवामी जकहल े पकन उहवँामवाभर भरोसवा रवाखन सकछौं” आमवाल े ढकुि पवाददै  
भभकनन्।” ज े भए्तवापकन परम�ेवरल े हवामीलवाई त्यवा�नहुु्न ववा हवामीलवाई एकल ै
छोि्नहुु्न। ्स संसवारिो अन्त समम ै उहवँा हवामीसँग हुनहुुनछे भनरे उहवँाल े 
रिक्तज्वा गनुथाभएिो छ। उहवँाल ेआ�नवा ेरिक्तज्वाहरू पवालन गनुथाहुन्छ।
 “्शूे आउनभु्दवा पकहल े िरैे भ्वानि घट्नवाहरू हुनछेन् भनरे  
बवाइबलल े हवामीलवाई ब्तवाएिो छ,” आमवाल े भ्दै गररन्। “कवपभतिहरू झन  
झन चिथो हुनछेन्। त्यसिो िलसवरूप संसवारिवा मवाकनसहरू परम�ेवरक्तर 
ििथा नपुछथा र उहवँािो आरवािनवा गनुथापछथा भनरे सोचनछेन्। ्तर आइ्तबवारमवा न ै
परम�ेवरिो आरवािनवा गनुथापछथा भनरे क्तनीहरूल े सबलैवाई लसिवाउनछेन्। र जब 
्ती कवपभतिहरू आउँछन् ्तब त्यसिो िवारण िे रहछे भनरे िसलैवाई दोष कदन 
मवाकनसहरूल ेखोजनीक्त गननेछन्।”
 “त्यसिो अरथा एउटै कव�व चचथासँग भमलरे एउटै कदन ववा आइ्तबवारमवा 
आरवािनवा नगनने मवाकनसहरूलवाई दोष कदन मवाकनसहरू ्तबमसनछेन् भ्न  
खो्नभुएिो हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेभकनन्।
 “्ो ्त ्तपवाईँल ेबवाइबलबवाट एउटवा िरवा पढ्नभुएिो जस्तो छ,” मोहनल े
भन्ो। “त्यो इस्वाएलिवा रवाजवा अहवाबिो बवारेमवा भर्ो। रवाजवा र उनिी रवानी  
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जजेबले भ्रष्ट भएिोल े र क्तनीहरूल े न ै इस्वाएलीहरूलवाई दुषटबवाटोक्तर लगवाउँदवा 
परम�ेवर ररसवाउनभुएिो भर्ो। त्यसबलेवा उहवँाल े त्यस देशमवा अकनिवाल ववा  
खिेरी ल्वाउनभुएिो भर्ो।्तीन वषथासमम पवानी परेिो भरएन। जब एिकदन 
रवाजवा आहबल े परम�ेवरिो अगमवक्तवा एलल्वासँग जमिवा भटे गरे ्तब उनल े
अगमवक्तवालवाई सोििेवा भरए, ‘क्तमील े न ै गरेर ्ो सब ै कवपभतिहरू आइरहिेो 
छ होइन ्त?’ ्तर, रवाजवा आहवाब र जजेबलेल ेगदवाथा इस्वाएलमवा अकनिवाल लवागिेो 
भर्ो।”
 “हो, आहवाबिो सम्मवा जस्त ै स्ैतवानल े मवाकनसहरूलवाई अलमलमवा 
पवाननेछ र भ्रममवा पवाननेछ। ्कद उसल े मवाकनसहरूलवाई भ्रममवा पवानथा सिेन भन े 
उसल े जबरजस्ती उसिो पलछ लवा�न िर गननेछ। जो मवाकनसहरू बवाइबलल े 
ब्तवाएिो अनसुवार सवाबरलवाई पवालन गछथान् क्तनीहरूलवाई सरिवारिो कवरुद्धमवा  
गएिो भनरे दोष लगवाउनछेन्। चचथािै पवासटर र अगवुवाहरूल े बवाइबल होइन 
सरिवारलवाई मवाननपुछथा भनन े परम�ेवरिो चवाहनवा छ भनरे चचथामवा न ै रिचवार  
गननेछन्। बवाइबल अनसुवार गल्त बवाटोमवा लवागरे क्तनीहरूल े दश आज्वामवा  
कव�ववास रवाखनहेरूलवाई दोष कदनछेन् र स्तवाइनछेन्।”
 “्ो ्त भ्वानि खबर पो रहछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, ्ो िरठन सम् हुनछे,” आमवाल े भकनन्, “्तर हवामीसँग ्शूे 
सिैं रहनहुुनछे भनरे उहवँाल े रिक्तज्वा गनुथाभएिो छ। ्ती िरठन पररबसरक्तहरूमवा  
हवामीलवाई एकल ै छोकिनछैेन। जसरी उहवँा एलल्वा र दवाकनएलसँग हुनहुुन्थो,  
त्यसरी न ैउहवँा हवामीसँग पकन रहनहुुनछे।”



 “्स संसवारमवा ्शूे आउनहुुनभु्दवा अभघ अत्यन्त ै भ्वानि र िरठन 
पररबसरक्त आउनछे भनरे हवामील ेकहजो बलेिुवा चचवाथा गरेिवा भर्ौं,” मोहनल ेभन्ो। 
ऊ गमम्र भएिो देनखन्थो। “्ती पररबसरक्तहरूबवाट हवामी िसरी पवार हुन े्तवाकि 
हवामी ्शूेिो सवारमवा रकहरहन सकछौं?”
 “भवा�्वस, बवाइबलमवा परम�ेवरल ेिरैे आदेश र कनदनेशनहरू कदनभुएिो 
छ,” आमवाल ेभकनन्, “्कद क्तनीहरूलवाई पवालन गरररहन सक्ो भन ेहवामी सरुलषि्त 
हुन सकछौं।”
 “त्यसिो अरथा िे हवामी बवाइबललवाई पछ्वाइ रह्वा ेभन े्ती िुन ैकवपभतिल े
हवामीलवाई छु्दैन भ्न ुखो्नभुएिो हो?” मवाइिलल ेसोध्ो।
 “होइन” आमवाल े भकनन्। “हवामीलवाई शवारीररिरूपमवा सरुलषि्त रवाखन 
परम�ेवरल ेरि्वास गनुथाहुन्छ भनन े िुरवामवा म कव�वस्त छु। ्तर िक्तप् सम्मवा 
असल मवाकनसहरूलवाई पकन दु:ख आउँछ, चोटपटि लवा�छ। ्तर परम�ेवरल े
हवामीलवाई आम्मिरूपमवा सरुलषि्त रवाखनहुुन्छ भनरे मलै े भनन खोजिेो हु।ँ ्कद 
हवामी उहवँािो चवाहनवा अनसुवार चल्ौं भन े उहवँाल े हवामीलवाई झन नलजिै रहरे  

अध्या्–३७
 

बाइबलमा 
स्रक्ा



किन भनेर मोहनले सोध्ो

204

सह्ोग गनुथाहुनछे।”
 “हुन ्त, मवाकनसहरू बवाइबल नपढन्ु र त्यसबवाट नलसिुन् भनरे स्ैतवानल े 
िरैे भ्दवा िरैे रि्वास गरररहन्छ। उसल े िरैे नकिली रोिहरू सृजनवा  
गरररहन्छ जसल े गदवाथा परम�ेवरल े िे लसिवाउनभुएिो हो र मवाकनसल े िे  
लसिवाएिो हो सो छुट्वाउन न ै गवा�हवा े बनवाइकदन्छ। आउन े िषटिो सम्मवा 
कव�ववासमवा रकहरहन बवाइबलल े िे लसिवाउँछ हवामी आिै पढेर ब�ुन आव�्ि 
छ। हवाम्ो कदमवागलवाई किललवा जस्तो बनवाएर सरुलषि्त रवाखनपुछथा भनरे एलने जी 
ह्वाइटल े भननभुएिो छ। हवाम्ो कदमवागमवा बवाइबलिवा सत्यहरूल े भरररवाखनपुछथा, 
अकन आम्मिरूपमवा हवामी बलल्ो भएर बसन सकछौं। िुन ैपकन सहर शत्बुवाट 
बचन िस्तो खवालिो सवामग्ीहरूल ेघरेवा लगवाउनपुछथा िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?”
 मोहनल ेिेहीबरे सोच्। “त्यस सहरिो वररपरर बलल्ो पखवाथाल र बलल्ो 
सकैनिहरू चवाकहन्छ होलवा, होइन ्त?”
 “हो,” आमवा सहम्त भइन्। “र पखवाथालभभत् िे बस्तहुरू रपुवानुथापछथा  
होलवा?”  “ओ, हो,” मोहनल ेभन्ो, “्कद पवानी र खवानिुेरवा भएन भन ेत्यो सहर  
िरैे सम् रटकदैन होइन ्त?”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “हवाम्ो कदमवागलवाई किललवा जस्तो बनवाउन पखवाथाल 
र सकैनिहरू चवाकहन्छ भनिेो िे हो ्त?”
 “हुन सकछ, पखवाथाल भनिेो परम�ेवरिो व्वसरवा हो जसल ेहवामीलवाई 
सरुलषि्त रवाखदछ र सकैनिहरू भनिेो सवगथादू्तहरू हुन् जसल ेहवामीलवाई सरुलषि्त 
रवाखदछ,” मोहनल ेअनमुवान ग�्वा।े
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “अकन सहरभभत् रसद पवानी 
अरवाथा््त चवाकहन ेरोिहरू भनिेो िे होलवा?”
 “त्यसिो अरथा, हवामी आिैल ेबवाइबल ब�ुन भनिेो होलवा? होइन ्त?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, क्तमील े रठिै भन्ौ, ्कद िोखवामवा पनथाबवाट हवामी जोभगन चवाहन्छौं 
भन ेहवाम्ो कदमवागमवा बवाइबलमवा भएिवा सत्य वचनहरू रपुवानुथापदथाछ। ्तर ्कद हवामी 
भवावनवामवा ववा उतिलेज्त भएर अरूल ेसनुवाएिो भरमवा कव�ववास ग�्वाे� भन ेत्यो भवावनवा 
सलेवाउँछ र हवाम्ो कव�ववास पकन सलेवाउँछ। भवावनवामवात् लवा�दवा मवाकनसहरू परम�ेवरिो 
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वचनसँग ्तवालमले छ कि 
छैन सो हवामीलवाई रवाहवा 
हुदैँन।”
 मोहनल े भन्ो, 
“अकहल े न ै बवाइबलबवाट 
सत्य ज्वानहरू लसकनपुछथा 
अकन पलछ हवामी सकमझन 
सकछौं जस्तो लवा�छ।”
 “त्यही ्त भनिेो 
्कद हवामी स्ैतवानिो 

पवासोमवा ववा मवाकनसहरूिो बवाइबल अनसुवार ्त होइन ्तर उतिजेनवािो नशषिवामवा पनथा 
चवाह्दैनौं भन ेअकहल ेन ैहवाम्ो कदमवागमवा बवाइबलिवा सत्यहरूलवाई रवानखरवाखनपुदथाछ,” 
आमवाल ेभकनन्। “र हरेि कदन ् शूेलवाई हवाम्ो हृद्मवा बोलवाइरहनपुदथाछ।  बवाइबलमवा 
भएिवा िेही पदहरू पढ ्त कवशषे गरेर रििवाश १४:९?”
 “हुन्छ,” मोहनल े पढ्छ, “त्सपलछ ्तसे्वा सवगथादू्त चिथो सोरल े ्सो  
भनदै क्तनीहरूिवा पलछ आए, “्कद िुन ैमवाकनसल ेत्वा ेपश ुर त्सिो मूक््तलवाई 
पु् ्वा ेर कनिवार ववा हवा्तमवा त्सिो छवाप लल्ो भन।े” “पशिुो छवाप भनिेो िे हो, 
र त्यसिो छवाप हवामीमवा नहुन िे गनुथापछथा आमवा? त्यो िस्तो हुन्छ? िे त्यो िुन ै
छवालवामवा िोनने टवाटु जस्तो हो?“ बीचमैवा मोहनल ेसोध्ो।
 “होइन,” आमवाल े जववाि कदइन्। “पशिुो छवाप हवाम्ो नवाङ्गो आँखवाल े
देनखन े जस्तो िुन ै छवाप होइन। ्ो िसिैो शरीरमवा िोररएिो टवाटु जस्तो 
पकन होइन। ्तर पशिुो छवाप भनिेो अन्तिो कदनमवा स्ैतवानिो िोखवामवा परेर 
परम�ेवरिो वचन पवालन नगननेहरूमवा हुन्छ। त्यो हो, स्ैतवानिो कवशषे नशषिवा जनु 
बवाइबलसँग बवानझन्छ। परम�ेवरिवा नीक्तकनदनेशन ववा दश आज्वाहरू पवालन नगरर 
स्ैतवानिवा नीक्तहरू पवालन गनथा रो्न ेर परम�ेवरिो  नखलवािमवा जवानहेरूलवाई छवाप 
लगवाइन्छ भकनएिो छ। आिैल ेबवाइबल नपकढ चचथािवा अगवुवाहरूल े लसिवाएिवा 
गल्त नशषिवामवा लवा�नहेरूलवाई परम�ेवरलवाई कव�ववासघवा्त गरर्ो भनरे भचनो 
लगवाउनछेन्।”

परमेशवरको वचनमा सुरक्षा
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 “त्यसिो अरथा हवाम्वा िुन ै
पकन चचथािवा अगवुवाहरूलवाई 
कव�ववास गनुथाहुदैँन भनिेो हो?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “होइन,” आमवाल ेभमन्छन्। 
“चचथािवा िरैे अगवुवाहरू असल 
र परम�ेवरमवा कव�ववास गननेहरू 

हुन्, ्तर हवामी आिैल े पकन बवाइबल पढ्न े लजममवा ललनपुदथाछ। परम�ेवरल े िे  
भननभुएिो छ सो हवामी आिैल े पकन पढ्न ु पछथा। हवामी िे कव�ववास गछछौँ, 
त्यसमवा हवामी आिै कव�वस्त हुनपुदथाछ। िक्तप् सम्मवा िसिो पषि ललन ेभनन  
िुरवामवा कनणथ्ा  गनथा गवा�हवा े हुन्छ। िक्तप् सम्मवा आ�नवा पररववारिवा  
सदस्हरू,  असल सवारीहरू पकन गल्त बवाटोमवा जवान े कनणथ्ा  गनथा सकछन्।  
्तर ्शूेल े हवामीलवाई मद््त गनथा सक्नु हुन्छ। भजन १६:७,८ मवा हवामीलवाई ्ो  
रिक्तज्वा कदइएिो छ, ‘मलवाई सललवाह कदनहुुन े परमरिभिुो रिशंसवा म गननेछु। 
मरेो हृद्ल ेरवा्ती पकन मलवाई अ्तसी कदनछ। मलै ेपरमरिभलुवाई सिैं मरेो सवामनुन े 
रवाखिेो छु। उहवँा मरेो दवाकहन े हवा्त्तिथा  हुनहुुनछ, ्सिवारण म ि�नछैेन।ँ' ्ो  
अत्यन्त ै अचममिो रिक्तज्वा हो, होइन ्त? भजन ११९:१८ मवा रवाजवा दवाउदल े 
गरेिो रिवारथानवा मलवाई िरैे मनपछथा, “मरेवा आँखवा खोललकदनहुोस् , र म ्तपवा�िो 
व्वसरवािवा उदेििवा िुरवाहरू देखन सिँू।”
 “त्यो ्त िरैे रवाम्ो रिक्तज्वा हो,” मोहनल ेभन्ो। “म पकन त्यस्त ैखवालिो 
रिवारथानवा गनुथापछथा होलवा।”
 “अिथो पकन हौसलवा कदन े रिक्तज्वा छ,” आमवाल े भकनन् “्ो ्ूहननवा 
१४:२६मवा छ। ्तर सललवाहिवार, अरवाथा््त  पकवत् आतनवा, जसलवाई कप्तवाल े मरेो  
नवाउँमवा पठवाउनहुुनछे, उहवँाल े क्तमीहरूलवाई सब ै िुरवा लसिवाउनहुुनछे, र मलै े
क्तमीहरूलवाई भनिेवा सब ैिुरवा क्तमीहरूलवाई ्वाद कदलवाउनहुुनछे।”
 “त्यो िस्तो असल रिक्तज्वा हो! हवामीलवाई चवाहिेो बलेवामवा बवाइबलिवा 
पदहरू समझन परम�ेवरल े सह्ोग गनुथाहुन्छ, होइन ्त? म ्त्वार हुन अरू  
िे पकन गनुथापछथा?” मोहनल ेसोध्ो।

दवशववयापदी पशुको ्छाप
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 “भजन ११९:११ हरे ्त” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 मोहनल ेपढ्ो, “्तपवाईँिो कबरुद्धमवा पवाप नगरँु भनरे ्तपवाईँिो वचन मरेो हृद्मवा 
रवाखिेो छु।' त्यसिो अरथा िे हो, आमवा?”
 “त्यसिो अरथा, ्कद हवामी आिैल े बवाइबल पढ्ौं र त्यसमवा भएिवा 
वचनहरूर्वारवा परम�ेवरलवाई सनु्ौं भन,े हवामी पवाप नगनथा उहवँाल े सह्ोग  
गनुथाहुन्छ। आज िरैे मवाकनसहरू हलिवा पवारवाल े बवाइबल पढ्छन् ववा बवाइबलमवा 
लखेिेवा वचनहरूक्तर ध्वान कदन ववेवास्तवा गछथान्। ्सल े िे भन्ो भनरे हवामील े
सवीिवार गनुथापछथा र त्यसलवाई व्वहवारमवा लगवाउनपुछथा। िसिो पलछ लवा�न ेभनरे 
हवामी कदनकदन ै कनणथ्ा  गरररहनपुछथा। त्यो पदल े हवामी परम�ेवरिो वचनलवाई  
ग्हण गनुथापछथा र त्यसिो पवालन गनुथापछथा भनरे लसिवाउँदछ।”
 “हवाम्ो मनल े िे भन्ो त्यो गरे भइहवालछ कन, हवामील े िेमवा कव�ववास  
गनुथापछथा त्यसिो म्तलब छैन, भनरे िरैेल े सोचदछन्। ्तर ्ो सोच रठि  
होइन। क्तमी ि्त ै गइरहिेो बलेवामवा दोबवाटोमवा आइप�ु्ौ र िुन बवाटो ि्तवा  
जवान े भनरे सवाइनबोिथा लखेिेो क्तमील े देखछौ। एउटवा सवाइनबोिथाल े क्तमी ि्तवा  
जवान े सो देखवाउँछ रे। ्तर त्यसलवाई ववेवास्तवा गरर क्तम्ो मनल े जनुबवाटो भन्ो  
त्यही बवाटोमवा ग्ौ रे। क्तम्ो मनल ेअसल ैसमझिेो हुन्छ, ्तर क्तमी अझ ैगल्त 
बवाटोमवा गइरहिेवा हुन्छौं र गल्त ठवाउँमवा प�ुछौ।”
 “कनणथ्ा  गनुथापनने िुरवालवाई ललएर अिथो रिक्तज्वा ्ूहननवा ७:१७ मवा छ 
पढ ्त।”  मोहनल े पढ्ो, “्कद िुन ै मवाकनसल े परम�ेवरिो इच्वा पवालन गनथा 
चवाहनछ भन,े मरेो नशषिवा परम�ेवर्तिथा बवाट हो, कि मरेो आ�न ै ्तिथा बवाट हो  
सो उसल ेजवाननछे।”
 “त्यसिो अरथा, ्कद हवामी उहवँािो पलछ लवाग् कनणथ्ा  ग�्वाे� भन ेज े रठि  
छ त्यो गनथा उहवँाल ेसह्ोग गनुथाहुन्छ भनिेो हो ्त?”
 “हो, त्यसिो अरथा रठिै त्यही हो,” आमवाल ेभकनन्।
 “परम�ेवरल े उ्सवाह कदन िरैे रिक्तज्वाहरू कदनभुएिो छ। मलवाई िरैे  
खशुी लवा�छ,” मोहनल े भन्ो। “परम�ेवरल े सह्ोग गनने त्यक्तिवा रिक्तज्वाहरू 
कदनभुएिो छ, ्तपैकन मवाकनसहरू किन अलमललन्छन्?”
 “हो, ्ो ब�ुन गवा�हवा े छ,” आमवाल े भकनन्, “र मलवाई कन�च् छ कि 
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परम�ेवर पकन रुन ुहुन्छ।”
 “मलै ेगदवाथा परम�ेवर रोएिो म चवाहन्न। म उहवँालवाई िरैे मवा्वा गछुथा। म 
उहवँािो  पषिमवा रकहरहन र उहवँािो बचन मरेो हृद् र कदमवागमवा रवाखन हरदम  
रि्वास गननेछु।” मोहनल ेढकुि भएर भन्ो।
 “क्तम्ो िुरवा सनुरे परम�ेवर सवा�ह ैखशुी हुनभुएिो छ होलवा,” आमवाल े
भकनन्। “हवामी ्त्वार हुन हवामील े सिेसमम हवाम्ो्तिथा बवाट सब ै रि्वास गनुथापछथा।  
त्यो उहवँािो चवाहनवा हो। ्तर ्ो रवाहवा पवाइरवाखनिुी ्शूेल े हवामीलवाई मकुक्त  
कदनहुुन्छ। हवामी जक्तसिैु असल भए्तवापकन ववा जक्तसिैु बवाइबल जवान्ेतवापकन 
त्यसल ेगरेर हवामी मकुक्त पवाउन ेहोइन।”
 “मलवाई रवाहवा छ,” मोहनल ेभन्ो। “्तपैकन म उहवँालवाई मवा्वा गछुथा भनरे 
देखवाउन चवाहनु्छ। त्यसिवारण उहवँा आउनभु्दवा अभघ ्त्वार हुन ुमलै ेगनथा सकन ेज े
पकन गनथा रि्वास गछुथा।” 



 “मोहन, भकवष् ववाणी भनन ेश्दिो अरथा िे हो िे क्तमीलवाई रवाहवा छ?” 
आमवाल ेसोभिन्।
 “छ, जब परम�ेवरल ेउहवँािो स्देश मवाकनसहरूलवाई कदन चवाहनहुुन्छ ्तब 
उहवँाल ेअगमवक्तवाहरूलवाई रि्ोग गनुथाहुन्छ। ्कद िरैे महत्वपूणथा स्देशहरू छन् 
भन े उहवँाल े ठूलो ववा नवाउँ चलिेो अगमबक्तवार्वारवा कदनहुुन्थो। ्कद सवानोक्तनो 
स्देश छ भन े उहवँाल े सवानो अगमवक्तवा ववा त्यस्तो नवाउँ नचलिेवा अगमवक्तवा 
मवािथा ्त कदनहुुन्थो,” मोहनल ेभन्ो।
 हवँासदै आमवाल ेभकनन्, “खवास गरेर परम�ेवरिवा सब ैस्देशहरू महत्वपूणथा 
छन्। ठूलो ववा नवाउँ चलिेवा अगमवक्तवाहरूल ेलवामो कि्तवाबहरू लखे ेभन,े सवानो 
ववा नवाउँ नचलिेवा अगमवक्तवाहरूल ेछोटो कि्तवाबहरू लखेिेवा भरए। ्तर क्तमील ेज े
भन्ौ त्यो रठिै भन्ौ, जो मवाकनसहरू परम�ेवरिवा स्देशहरू पवाउँछन् क्तनीहरूलवाई 
अगमवक्तवा भनरे समबोिन गररन्छ।”
 “बवाइबलमवा उललखे गरेिवा िरैेजसो भकवष् ववाणीहरू पूरवा भइसिेिवा 
छन्। ्तर बवँाकि पूरवा नभएिवा र पूरवा हुन ेिेही भकवष् ववाणीिो बवारेमवा हवामी अकहल े

अध्या्–३८
 

कनषिावान हुन 
कनणन्ु
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छलिल गछछौँ। रििवाश १८:१,२ र ४ पढ ्त।” 
 मोहनल ेपढ्ो, “्सपलछ ठूलो अभििवार भएिवा अिवाथा एउटवा सवगथादू्त 
सवगथाबवाट ्तल आइरहिेवा मलै ेदेखेँ। क्तनिो वभैवल ेपृथवी उ््वालेो भ्ो। क्तनल े
्सो भनरे शकक्तशवाली सोरल े िरवाए: महवानगरी बकेबलोनिो प्तन भ्ो, ्ो 
महवानगरी भू्तहरूिो ववाससरवान, हरेि अशदु्ध आतमवा, र हरेि अशदु्ध ्तरवा घृलण्त 
पषिीिो अखडवा भएिो छ।...्तब मलै ेसवगथाबवाट ् सो भकनरहिेो अिथो आववाज सनुेँ: 
“ह ेमरेवा मवाकनस हो, त्सबवाट कनसिेर आओ, नत््तवा त्सिवा पवापहरूसँग क्तमीहरू 
पकन सहभवागी हुनछेौ, र त्सिवा कवपभतिहरू क्तमीहरू भो�नछेौ।”
 “जब त्यो भकवष् ववाणी पूरवा भइरहन्छ ्तब संसवारिो िवाभम्ि षिते्मवा 
िरैे नरवाम्ोसँग गोलमवाल हुनछे,” आमवाल े भकनन्। “सत्य परम�ेवरकबनवािो 
अध्वा्मववाद, ्तन्तमन्त गनने, भू्त जगवाउन े ववा मरेिवा मवाकनसहरूसँग िुरवा गनने 
भ्न ेजस्तवा नशषिवा र परम�ेवरिो सत्य वचनलवाई पवालन नगनने पररबसर्त ज्तवा्त्त ै
चचथाहरूमवा व्वापिरूपमवा हुनछेन्।”
 “भू्त जगवाउन े जस्तो नशषिवा भनिेो मरेिवाहरू मरेिवा न ै छैनन् भनरे 
लसिवाउन ेहो?“ मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तमील ेरठिै भन्ौ,” आमवाल ेजववाि कदइन्। 
 “मरेिवाहरू ििने र आउँछन् र सवगथादू्तहरूल े कवभभनन िवाम गरवाउन 
क्तनीहरूलवाई सह्ोग गननेछन् भनरे िरैे मवाकनसहरूल े कव�ववास गछथान्। 
्स्तो नशषिवा ्त टेललभभजन र कवभभनन कि्तवाबहरूल े लसिवाइरहिेवा छन्,”  
मोहनल ेभन्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्, “परम�ेवरलवाई कव�ववास नगनने मवाकनसहरूल े ्त 
त्यस्तो िुरवामवा कव�ववास गछथान् न‚ै ्तर इसवाई भनवाउँदवाहरूल ेपकन त्यस नशषिवािो  
पलछ लवाभगरहिेवा छन्। बवाइबलबवाट हवामीलवाई रवाहवा छ कि मरेिवाहरू अच्ेत 
अवसरवामवा हुन्छन् र ्स  संसवारमवा ज ेभइरहिेवा छन् त्यसमवा क्तनीहरूिो सहभवागी 
हुदैँनन्।”
 “्गुिो अन्तमवा, िक्तप् चचथािवा इसवाईहरूल े परम�ेवरिो िुरवा  
नमवाकन ववा दश आज्वाहरू नमवाकन अटेरी हुनछेन्। क्तनीहरूल े कवशषे गरेर  
सवाबरिो बवारेमवा सरवासर कवरोि गननेछन्। होइन ्त आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
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 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। 
“िरैेजसो चचथािवा इसवाईहरूल े दश  
आज्वाहरूमवा सब ै आज्वाहरू हवामी पवालन 
गनुथापछथा भनरे ्त कव�ववास गछथान् ्तर कवशषे 
गरेर सवाबरचवाक िह पवालनवा गनुथापददैन भनरे जोि 
गछथान्। जव ्स्तो बसरक्त अगवाकि बढ्छ 
्तब परम�ेवरिो आज्वा नमवाकन आिूखशुी 

कव�ववासमवा ववा स्ैतवानिो पलछ लवा�नहेरूल ेपशिुो छवाप पवाउनछेन्।”
 “अकन त्यो पश ुस्ैतवान हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। “स्ैतवान कवभभनन कनिवा्हरूर्वारवा िवाम 
गदथाछ। त्यसिवारण, स्ैतवानिो पषिमवा रहरे चलन े मवाकनसहरू ववा इसवाईहरूल े 
पशिुो छवाप पवाउँछ।”
 “ए, मलै ेबझुेँ” मोहनल ेभन्ो। “पशिुो छवाप भनिेो िसिैो छवालवामवा 
टवाटु जस्तो िोनने होइन रहछे, होइन ्त?”
 “होइन,” आमवाल े जववाि कदइन्, “छवालवामवा िोनने छवाप होइन। पशूिो 
छवाप भनिैे जो मवाकनसहरू परम�ेवरसँग लि्नहेरूरिक्त बिवादवारी भएर खिवा  
हुन्छ, क्तनीहरूलवाई लगवाउन े भचनह हो। त्यसिवारण, खवास गरेर पशिुो छवाप 
पवाउनहेरूल ेपरम�ेवरलवाई न ै कव�ववास गददैन भनिेो हुदैँन। िेरर, जो मवाकनसहरू 
परम�ेवररिक्त कनषठवाववान भएर बसछन् क्तनीहरूल े छवाप ववा लसल पवाउँछ भनरे  
्ूहननवाल े उललखे गरेिवाछन्। क्तनीहरू िो हुन् भनरे छुट्वाएिवा हुन्छन्।  
परम�ेवररिक्त क्तनीहरू कनष्ठवाववान छन् भनरे देखवाउन क्तनीहरूलवाई भचनह ववा 
छवाप लगवाइकदएिो हुन्छ। ्ो रिकक््वा त्यसबलेवासमम जवारररहनछे जबसमम  
आइ्तबवारलवाई न ै चचथामवा आरवािनवा गनथा नआउन े मवाकनसहरू अपरवािी हुन् भनरे 
सरिवारहरूल ेक्तनीहरूिो कवरुद्धमवा नवागररि ऐन िवाननुहरू बनवाउँदैनन्।”
 “नवागररि ऐन बनवाएर दणि कदन े र? त्यसिो अरथा जररववानवा क्तनने ववा 
अदवाल्तल ेठह�्वाएिो अनसुवार �्वालखवानवामवा पठवाउन ेहो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेउतिर कदइन्। “जब ्स्तो हुन्छ ्तब सवाबर परम�ेवररिक्त 
कनषठवाववान छ कि छैन भनरे सबभ्दवा ठूलो परीषिवा हुनछे। सब ै मवाकनस ववा  

परमेशवरको वचनमा 
्बफा्ाररता
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इसवाईहरूिो सवाम ु ्ो रि�न खिवा हुन्छन्: िे हवामी परम�ेवररिक्त कनषठवाववान  
हुन े र ह�्तवािो सवा्तौं कदन सवाबरलवाई पकवत् मवानरे उहवँािो आरवािनवा गनने  
कि? स्ैतवानिो भ्रममवा परेर उसल ेलवादेिो ह�्तवािो पकहलो कदन आइ्तबवारलवाई 
पवालन गनने? रित्यिे मवाकनसल े आ्मकनणथ्ा  गनने अभििवारिो अवसर पवाउनछे। 
सत्य िे हो सो रवाहवा नपवाइिन र त्यसलवाई पवालन गनथा कनणथ्ा  गनने कि नगनने  
भनरे अवसर नपवाउँ�जले परम�ेवरल ेिसलैवाई दणि कदनहुुन्न।
 “िवाभम्ि सव्तन्त्तवािो लवाभग विवाल्त गनने भनरे अमरेरिवा रवाज्यिो 
सरवापनवा भएिो भर्ो। ्तर जब सम् कबतदै जवान्छ ्तब िमथािो नवाउँमवा झन  
झन हस्तषिपे बढ्नछे अरवाथा््त आफ्ो आसरवा अनसुवार चल् चवाहनहेरूलवाई  
अमरेरिवाल े लगवाम लगवाउन खो्नछे। ्स संसवारिो रित्यिे ्गुमवा मवाकनसहरू 
परम�ेवरक्तर ििने र आउन् भ्दै क्तनीहरूिवा पवापहरूलवाई औंल्वाउँदै उहवँािवा 
अगमवक्तवा ववा स्देशववाहिहरू पठवाउनभुएिो भर्ो।”
 “पवापलवाई औंल्वाएिो िो चवाहन्छ र?” मोहनल ेभन्ो।
 “त्यसिैवारण, परम�ेवरिवा रिवा्जसो अगमवक्तवाहरूलवाई पौरवालणि 
इस्वाएलिवा मवाकनसहरूल ेअसवीिवार गरेिवा भरए र क्तनीहरूलवाई दुव्थावहवार पकन 
गरेिवा भरए,” आमवाल ेभकनन्। 
 “त्यसो भए,” मोहनल े भन्ो, “परम�ेवरिो पलछ लवागिेवा छैनन् भनरे 
औंल्वाउन ेपरम�ेवरिवा जनहरूलवाई ्गुिो अन्तमवा नरवाम्ोसँग दुव्थावहवार गननेछ 
होलवा?” 
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्, “्स्तो हुन्छ भनन ु पदवाथा मलवाई 
दु:ख लवा�छ। जब क्तनीहरूलवाई अदवाल्तमवा लवागरे क्तनीहरूमवाभर आरोप लगवाउँछन् 
्तब क्तनीहरूल े्ो जववाि कदनछेन्: हवामील ेिे गल्ती ग�्वाेि बवाइबलबवाट देखवाउन 
सकनहुुन्छ कि?”
 “्तर बवाइबल सपषट छ,” मोहनल ेभन्ो, “त्यसिवारण क्तनीहरूलवाई दोष 
कदन ेमवाकनसहरूलवाई क्तनीहरूिो गल्ती देखवाउन सकदैन।”
 “्तर, बवाइबलल ेिे भन्ो सो िक्तप् मवाकनसहरूलवाई रवाहवा हुदैँन,” आमवाल े
आफ्ो भनवाइ जवारररवानखन्। “िेरर ्सबलेवा त्यो सम् हुनछे जब मवाकनसहरूल े
बवाइबल र त्यसिवा भकवष् ववाणीहरू लसिेिवा हुन्छन्। एििेरवा क्तनीहरू परम�ेवरिवा 
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जनहरू भरए, ्तर क्तनीहरूिो हृद्मवा परम�ेवररिक्त सत्य कनषठवा ववा आसरवा  
भरएन। अकन ्ती इसवाई भनवाउँदवाहरू न ै परम�ेवरिवा कनषठवाववान जनहरूिो 
 कबरुद्धमवा खिवा हुनछेन्।”
 “्ो ्त िरैे भ्वानि िुरो पो छ,” मोहनल ेभन्ो। “परम�ेवरलवाई छोिेर 
उहवँािो कवरुद्धमवा िसरी जवान सकछन् र?”
 “सब ै जनवा हृद्देनख परम�ेवररिक्त समकप््त भएिवा हुदैँनन्,” आमवाल े
जववाि कदइन्। “िक्तप् सम्मवा मवाकनसहरू देखवाउनमवात् चचथामवा जवान्छन् ववा 
मखुलमेवात् ठवीकि गरेर इसवाई हु ँभनरे देखवाउँदछन्, ्तर भभत् भन ेआम्मिरूपमवा 
खोक्ो हुन्छन्। क्तनीहरू न ै परम�ेवरिवा जनहरूलवाई स्तवाउनमवा ठूलो भूभमिवा 
खले्छेन्। परम�ेवरिवा जनहरूलवाई सजवा्ँ कदन िैसलवा गननेहरूसँग ै भमलरे 
स्तवाउनछेन्।“
 “त्यसबैख्त परम�ेवरिवा जनहरू अत्यन्त ै िठवीन बसरक्तमवा  
गलुज्रहनछेन्। आिूहरूिो गल्तील े ्ती समस्वाहरू आएिवा हुन् कि भनरे  
क्तनीहरू भच�न्त्त हुनछेन्। क्तनीहरू ्सरी स्ुतवाथा गननेछन्, िे ्ो मरेो दोष 
हो? िे परम�ेवरिो नवाउँलवाई नरवाम्ो गनथा हवामील े िेही गल्ती ग�्वाे�? 
क्तनीहरूल े ्ो भनन े छन् ्कद ्स्तो नरवाम्ो नक्तजवा हुन्छ भनरे रवाहवा 
पवाएिो भए ्स संसवारमवा िसलैवाई पकन क्तनीहरूिो पवापलवाई हवामील े
औंल्वाउन े भरएनौं? ्तर, ज े रठि छ त्यो ्त क्तनीहरूल े गनुथापछथा भनरे  
अिवान ललएिवा हुन्छन् र त्यसिो पररणवाम ज े भए्तवापकन परम�ेवरिो हवा्तम ै
क्तनीहरूल ेसमुपएिवा हुन्छन्।”
 “अकन परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई बल कदनहुुनछे र क्तनीहरूिो आसरवा  
पकन बढवाउनहुुनछे, जसल े गदवाथा ज े पररआए्तवापकन त्यसिो सवामनवा गनथा  
क्तनीहरू सषिम् हुनछेन्। जबसमम ्शूे पकवत्सरवानमवा हवाम्ो कनमम्त कब�न्त 
गरररहनहुुन्छ, ्तबसमम पकवत् आ्मवाल े उहवँा कव�ववासीहरूलवाई बलल्ो बनवाउँदै 
रहनहुुनछे। त्यसल ेगदवाथा सोचिेो भ्दवा िरैे खरवाब ्त हुनछैेन।”
 “िे पकवत् आ्मवाल े अझ ै पकन हवामीलवाई मद््त गरररहनभुएिो छ?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “हो, गरररहनभुएिो छ,” आमवाल े जववाि कदइन्, “्स्तो सम्मवा  
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पकवत् आ्मवाल े रप सह्ोग गनुथाहुनछे भनरे बवाइबलल े हवामीलवाई ब्तवाउँछ। 
्सलवाई ‘पलछललो वषवाथा' भनरे िहलवाउँछ किनभन े बवाइबलिो सम्मवा बसन्त 
ऋ्तहुरूमवा हलिवा बषवाथाहरू हुन्थो र िटनी गनुथाभ्दवा वषवाथा हुन्थो। ्सिो बवारेमवा 
क्तमील े्ो्ल २:२३ मवा पढ्न सकछौ।”
 मोहनल े पढ्ो, “ए लस्ोनिवा मवाकनस हो, खशुी होओ, परमरिभ ु
क्तमीहरूिवा परम�ेवरमवा रमवाहट गर, किनकि उहवँाल े क्तमीहरूलवाई शरद् िो वषवाथा 
िवाभम्ि्तवामवा कदनभुएिो छ। उहवँाल ेहवामीलवाई रिशस्त झरी ल्वाइकदनहुुनछ– शरद्  
र बसन्त दुव ैझरी पकहलिेो झैं पठवाइकदनहुुनछ।” 
 “परम�ेवरल े हवामीलवाई िसरी सहवा््तवा गनुथाहुनछे भनरे क्तमील े रिरेर्त 
२:१७,१८ मवा पढ्न सकनछेौ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 मोहनल े ्ती पदहरू भटे्वाएर पढ्ो, “आनखरी कदनहरूमवा ्स्तवा े हुनछे 
भनी परम�ेवर भननहुुनछ, म सब ै मवाकनसहरूमवाभर मरेवा आतमवा खन्वाइकदनछुे, 
र क्तमीहरूिवा छोरवाहरू, र क्तमीहरूिवा छोरीहरूल े अगमववाणी बोलनछेन् , 
र क्तमीहरूिवा ्वुिहरूल े दशथान देखनछेन् , र क्तमीहरूिवा बूढवापवािवाहरू  
सव�नदशसी हुनछेन् । हो, म आ�नवा दवास-दवासीहरूमवाभर ्ती कदनमवा मरेवा आतमवा 
खन्वाइकदनछुे, र क्तनीहरूल ेअगमववाणी बोलनछेन् ।”
 “त्यसिवारण, जब पकवत् आ्मवा परम�ेवरिवा जनहरूलवाई खन्वाइनछे 
्तब क्तनीहरूल े िरैे अचममिवा िवामहरू गननेछन्। ्तर स्ैतवानल े पकन चमतिवारी् 
िवामहरू गननेछन्। बवाइबलल ेलसिवाएिवा नशषिवाहरूलवाई रवाम्ोसँग नपढ्नहेरू अत्यन्त ै
अिमिमवा पननेछन्। त्यसिैवारण, अकहल ेन ैबवाइबल अध््न गनुथा जरुरी छ ्तवाकि 
हवामील ेछलिल गरेिवा घट्नवाहरू िवा ेसवामनवा गनथा आउन ेसम्मवा हवामी ्त्वार हुन 
सकछौं,” आमवाल ेभकनन्।
 “म ्त्वार हुन चवाहनु्छ,” मोहनल ेभन्ो। “िरलवा�दो सम्मवा परम�ेवरल े
सहवा््तवा गछुथा भनन ेरिक्तज्वाहरूदेनख म खशुी छु।”



 “आमवा,” मोहनल े अनरुोि ग�्वा,े “महवािषटिो सम्िोबवारेमवा मलवाई 
अझ भन्नहुोस्। हवामील ेसिूलमवा ्सिो बवारेमवा अललिक्त चचवाथा गररएिवा भर्ौं। 
्सल े्त मलवाई ्तसवाथ्ा ो।”
 “हुन्छ ्त, हवामी बवाइबलिवा पदहरूबवाट सरुु गरौं। सवगथादू्तल ेदवाकनएललवाई 
िे भन ेसो दवाकनएल १२:१मवा पकहलवा पढ।”
 मोहनल े दवाकनएलिो अध्वा्बवाट ्ो पढ्ो, “त्स सम्मवा क्तम्वा 
मवाकनसहरूलवाई रषिवा गनने रििवान रवाजिुमवार भमखवाएल देखवा पननेछन् । ्स्तवा े 
सङ्षटिो सम् आउनछे कि जवाक्तहरू सरुु भएदेनख त्स बलेवासमन त्स्तवा े
िकहल् ैभएिो छैन। ्तर त्स बलेवा क्तम्वा मवाकनसहरू जसिवा नवाउँहरू जीवनिो 
पसु्तिमवा नवाम लनेखएिवा छन्, सब ैबचवाइनछेन्  (रूपवान्तरर्त)। 
 “अब अिथो रििवाश १२:११ पढ,” आमवाल ेअ�हवाइन्।
 “दुषट िवाम गननेल ेदुषट िवाम गरररहोस् , अ�लील िवाम गननेल ेअ�लील 
िवाम गरररहोस् , िमवाथातमवाल ेिवाभम्ि िवा्था गरररहोस् , र पकवत् जनचवाक िह पकवत् न ै
भइरहोस् ,” मोहनल ेपढ्ो।

अध्या्–३९
 

महािषटििो 
सम्  
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 “मवाकनसहरू आ–आ�नवा पवापबवाट ििने र, अन्वा् अत्यवाचवार, दुषट 
र खरवाबबवाट रोिेर परम�ेवरक्तर ििने र उभच्त, असल, भलो, अरथामूलि  
जीवन कब्तवाओस् भनरे परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई सम् कदएर उहवँा  
पनख्रहनभुएिो छ। ्तर त्यसबलेवा त्यो सम् आउनछे जब त्यो सम् ्तदथाछ। 
त्यसिो बवारे अरू दुई पदहरूल ेपकन चचवाथा गदथाछन्,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो सम्िो बवारेमवा मलवाई अझ बझुवाउनहुोस न,” मोहनल े अनरुोि 
गर् ् ो।
 “६ हजवार वषथाजक्त अभघ आदम र हवववाल े पवाप गरेिवा भरए,” आमवाल े
भकनन्, “त्यसबलेवादेनख न ै परम�ेवरल े मवाकनसहरूलवाई उहवँािो पषिमवा कि  
स्ैतवानिो पषिमवा रहन े भनन े कनणथ्ा  गनथा अवसर कदनभुएिो भर्ो। ्सलवाई  
खवासमवा “परीषिण” िो सम् भकनन्छ। ्स अवभिभरर िसिो आरवािनवा  
गनने भनन े कनणथ्ा  गनने अवसर मवाकनसहरूलवाई कदइरहिेो छ। ्शूेिो रठि  
आगमन हुनभु्दवा अभघ रित्यिे जीकव्त मवाकनसल े िसिो पषिमवा रहन े भनन े
आ्मकनणथ्ा  गनथा अ�न्तम कनणथ्ा  कदइनछे। िसिो पषिमवा उभभन े भनन े कनणथ्ा  
गनथाबवाट िोही मवाकनस पकन बंभच्त हुनछैेन। ्सलवाई न ै “पररषिणिो सम्िो  
अन्त भनरे समबोिन गररन्छ। जब रित्यिे मवाकनसल े िसिो पषिमवा रहन े भनरे 
कनणथ्ा  गनने अवसर पवाइसिेिो हुन्छ ्तब त्यो पररषिणिो सम् ब्द गररनछे।”
 “परम�ेवरिवा जनहरू अब िमसी भएिो भचनह लगवाइसिेिो िवारणल े
सवगथािो पकवत्सरवानमवा ्शूेिो िवाम लसलद्धसिेिो हुन्छ। क्तमील े रििवाश 
२२:११ मवा पढेिो अनसुवार क्तनीहरू कनरन्तररूपमवा पकवत् भएर बसनछेन्। जो  
परम�ेवरिवा आज्वाहरूिो कबरुद्धमवा जवान र रहन कनणथ्ा  गररसिेिो हुन्छ,  
क्तनीहरूल े पकन मकुक्त पवाउन े अबसर सदवािो कनमम्त ब्द गररसिेिवा हुन्छन्। 
क्तनीहरू दुषट िवाम गररन ै रहनछेन्। अकन क्तनीहरूलवाई ्स पृथवीबवाट पकवत् 
आ्मवाल ेहटवाइकदनहुुन्छ।”
 “िस्तो ्तसवाथाउन े िुरो हो ्ो,” मोहनल े भन्ो। “सवारवा भमश्देशमवा एि  
रवा्त सवगथादू्त आएर सब ै जठेोलवाई मवारेिो िरवा मोशवाल े लखेिेो िरवा म  
समझनु्छ। एउटवा असल सवगथादू्त ववा पक्त्त नभएिो सवगथादू्तल ेत्यसो गनथा सकछ 
भन े पक्त्त भएिवा िरैे सवगथादू्तहरूल े ्स संसवारमवा िस्तो कवधं्वस मचचवाउन 
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सकछ होलवा। त्यसबलेवा ्त झन पकवत् आ्मवा दुषट 
मवाकनसहरूिो सवारमवा हुनछैेन।”
 “्ो ्ो अत्यन्त ै महवान् कवपतिीिो सम् 
हुनछे,” हुनछे आमवाल ेभकनन्।
 “िे परम�ेवरिवा जनहरूलवाई ्ती सब ै
समस्वािो कनमम्त दोषी ठह�्वाउनछे?” मोहनल े
सोध्ो।
 “ठह�्वाउनछे,” आमवाल े भकनन्। “्ो  

महवासङ्षट संसवारिो कनमम्त भ्वानि सम् हुनछे। परम�ेवरिवा शत्हुरूिो  
कनमम्त ्ो िरैे नरवाम्ो हुनछे ्तर परम�ेवरिवा जनहरूिो कनमम्त पकन िरठन  
पररबसरक्त हुनछे, ्तर अिदै  पवारवाल।े ्भम््वा ३०:४-७ पढ ्त।”
 मोहनल े ्भम््वाबवाट पढ्ो, “इस्वाएल र ्हूदवािो कवष्मवा परमरिभलु े
भननभुएिवा िुरवा ्ी न ै हुन् : परमरिभ ु ्सो भननहुुनछ:” िरिो आववाज र  
त्वासिो आववाज सकु िनदैछ। शवानन्तिो होइन। सोि र हरे: िे परुुषल ेछोरवाछोरी 
जनमवाउन सकछ र? किन ्त हरेि बलल्ो मवाकनस रिसववदेनवामवा परेझैं  
आ�नवा े हवा्तल े पटे समवा्तिेो म देख्तछु? किन हरेििो अनहुवार मरेिो जस्त ै 
पहेँलो भएिो छ? हवा्! त्वा े कदन िस्तवा े िरलवा�दवा े कदन हुनछे! त्स्तवा े अरू  
िुन ै कदन पकन हुनछैेन। ्वािूबिो कनलम्त ्ो दु:खिो कदन हुनछे, ्तर ऊ  
त्सबवाट बचवाइनछे। “्भम््वामवा ्वािूबिवा जनहरूिो कनमम्त दु:खिो कदन  
भनरे लखेिेो अरथा िे हो, आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “्वािूबिो िरवा ्वाद गर ्त,” आमवाल ेभकनन्, “एि कदन उनी र उनिवा 
पररववार आ�नवा े गवाउँघर िकि््दै भरए ्तब एि रवा्त उनी िरैे भच�न्त्त भएिवा  
भरए। उनिवा दवाज ु एसवाब िरैे मवाकनसहरूसवार उनलवाई भट्ेन आउँदै भरए।  
्वािूबल ेआ�नवा पररववारलवाई नदवी पवार पठवाएिवा भरए। ्तब, रवा्तभर उनी नदवीिो 
किनवारवामवा घोर भचन्तवा र शङ्वाल े रलवा परेिवा भरए। आिूल े कबग्तिो सम्मवा 
गरेिो गल्तील े गदवाथा अब ठूलो समस्वा आउन े भ्ो भनरे शोिमवा उनी भरए।  
सब ैआ�नवा ेदोष हो भनरे रवा�लोमवा हवा्त रवाखदै भरए।”
 “हो ्त कन, उनल ेिेही ठूलवा ठूलवा भलुहरू गरेिवा भरए।”

येशू नै सुरक्षा 
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 “हो,” आमवा सहम्त भइन्, “उनल े िेही 
िसरुहरू गरेिवा भरए। अब, आ�नवा दवाज ु िरैे 
मवाकनसहरू ललएर उनिहवँा आउँदैभरए। आ�नवा 
पररववारहरू सबलै े उनल े मवालवाथा कि भनरे उनी िरैे 
भचन्तवामवा भरए। उनीसँग लि्न आिू असहवा् 
भएिो उनल े महससु गरेिवा भरए। आिूल े गरेिवा 
सब ैगल्तीहरूलवाई परम�ेवरिो सवाम ुसवीिवार गरे र 
प�चवा्तवाप गरे।”
 “त्यसिो अरथा आिूल े गरेिवा गल्तीहरूरिक्त 

उनी दु:ख मनवाएिवा भरए, होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े भकनन्। “उनिो सरुषिवािो कनमम्त अब परम�ेवरबवाहिे 
िोही नभएिोल े उनल े उहवँालवाई न ै पिुवार गरररहिेवा भरए। परम�ेवरिो सरुषिवा 
कबनवा उनी र उनिवा पररववारहरू सब ै मवाररन्थो। त्यस रवा्त एउटवा व्कक्त  
त्यहवँा देखवा प�्वा े र आ�नवा े शत् ु भनरे उससँग िुस्ती पो खलेन रवाल।े ्तर  
उनी ्त परम�ेवर आिै हुनहुुन्थो। जब कवहवानीपख उहवँा परम�ेवर हुनहुुन्छ  
भनरे रवाहवा पवाए आिूलवाई आनशष नकदइिन नछोि्न े भनरे उनल े लजकिर  
गरे। अकन परम�ेवरल ेउनलवाई आनशष कदनभु्ो र ्वािूबबवाट उहवँा जवानभु्ो।”
 “ए, हो र?” मोहनल े भन्ो। “परम�ेवरिवा जनहरूिो कनमम्त 
अ�न्तम सम्मवा त्यस्त ै हुन े होलवा। क्तनीहरू असहवा् हुनछे र परम�ेवरिो  
सहवा््तवाकबनवा क्तनीहरूलवाई मवाररन े छ भनरे क्तनीहरू िरवाइरहिेवा हुन्छन्। 
आिूहरूल े कवग्तिो सम्मवा गरेिवा नरवाम्ो िवामहरूिो बवारेमवा क्तनीहरू  
भचन्तवा गननेछन्। ्वािूबल ेजस्त ै्ो सब ैसमस्वाहरूिो दोष आ�न ैहो भनरे शोि 
गरेर बसनछेन्, होइन ्त?”
 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। ्वािूबिो पवापिो िवारणल े आिूलवाई  
नवाश गनथा परम�ेवरिो अभििवार हो भनरे उनल े सोचिेवाभरए। हो, क्तमील े 
भनिेो जस्त ै ्वािूबल े िेही ठूलवा ठूलवा भलुहरू गरेिवा भरए। आ�नवा  
िमजोरीहरूिो बवारेमवा उनलवाई रवाहवा भर्ो र आिूल ेगरेिवा गल्त िवामहरूिो 
बवारेमवा पकन उनल ेसमझिेवा भरए।

तदीन ्बफा्ार दहबू्हरू



महाकषठको समय  

219

 मोहनल े सोच्ो, “त्यसिो 
अरथा आनखरी सम्मवा परम�ेवरिवा 
जनहरूलवाई परम�ेवरबवाट पवाएिो 
षिमवािो बवारेमवा कव�वस्त हुनपुरेिो 
भर्ो, होइन ्त? क्तनीहरूल े गरेिवा 
िवामहरूल े गदवाथा परम�ेवरिो नवाउँ 
बदनवाम भएिो िुरवामवा क्तनीहरू 
भच�न्त्त भइरहनेछ, होइन ्त?”
 “हो,” आमवाल े जववाि 
कदइन्। “्शै् वा २७:५ मवा लनेखएिो छ, ‘क्तनीहरू शरण ललन मिहवँा 
आऊन् । क्तनीहरू मलस्त भमलवाप गरून् । हो, क्तनीहरू मलस्त भमलवाप गरून् ।’ 
परम�ेवरिवा जनहरूिवा रिवारथानवाहरूिो जववाि ्तरुन्त ै नपवाए्तवापकन परम�ेवरमवाभर 
सवाहस र आशवा गमुवाउनहुुनन भनरे क्तनीहरूल े रवाहवा पवाउन जरुरी छ। ्कद  
हवामील े हवाम्वा पवापहरू सवीिवा�्वाे� भन े ्शूेल े ्ती सब ै पवापहरू हटवाउनहुुनछे  
भनरे ्शूेल ेरिक्तज्वा गनुथाभएिो भर्ो। उहवँाल ेत्यो रिक्तज्वा १ ्ूहननवा १:९ मवा...”
 “मलवाई त्यो पद ्वाद छ,” मोहनल े भन्ो। “म पढ्छु। '्कद हवामील े 
आ�नवा पवापहरू सवीिवार ग�्वाे� भन े उहवँाल े हवाम्वा पवाप षिमवा गनुथाहुनछ, र सब ै
अिमथाबवाट हवामीलवाई शदु्ध पवानुथाहुनछ, किनकि उहवँा कव�ववास्ो�् र िमसी हुनहुुनछ।” 
 “रवाम्ो,” आमवाल े भकनन्। “अकहल े न ै हवामील े हवाम्वा पवापहरूलवाई  
सवीिवार गनुथापछथा र ्शूेबवाट षिमवा पवाउनपुछथा। जब संिटिो सम् आउँछ  
र हवामील े कवग्तमवा गरेिवा गल्तीहरूिो बवारेमवा नरवाम्ो मवान्ेतवापकन एउटवा  
पवाप पकन परम�ेवरल ेषिमवा नकदएिो हुदैँन भनरे हवामी ढकुि हुनछेौं।”
 “्स सङ्षट िो सम्मवा अरू रोिहरू पकन हुनछेन्। िरैे मवाकनसहरू 
‘म भगववान हु।ँ म ्शूे हु,ँ म जग्तगरुु हु,ँ म सववामी हु,ँ म लसद्ध हु,ँ” आकद भ्दै 
मवाकनसहरूलवाई सत्य परम�ेवरबवाट अलग रवानख आिूक्तरै ्तवानन खो्नछेन्।  
्सिो बवारेमवा मतिी २४:२३-२५ मवा खलुस्त गररएिो छ। पढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “्तब क्तमीहरूलवाई िसलै े ‘हरे, ख्ीषट ्हवँा छन् , कि  
त्हवँा छन् ’ भन्वा े भन े कव�ववास नगर। किनकि झटूवा ख्ीषटहरू, र झटूवा  

परमेशवरको वचन सुरजक्षत पानदी 
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अगमवक्तवाहरू खडवा हुनछेन् , र हुन सिे चकुनएिवाहरूलवाई पकन भि् िवाउनलवाई 
ठूलवा-ठूलवा भचनहहरू र आ�च्थािवा िवामहरू देखवाउनछेन् । ्वाद रवाख, मलै े
क्तमीहरूलवाई अभघबवाटै भकनकदएिो छु।”
 “स्ैतवान ्शूे भनरे नकिल रूप ललएर आउनछेन् भनरे एलने जी  
ह्वाइटल े हवामीलवाई भननभुएिो छ,” आमवाल े भकनन्। “उसल े न ै ह�्तवािो सवा्तौं  
कदन सवाबर ्हूदवी सवाबर हो त्यसिवारण त्यसलवाई आइ्तबवारमवा आिूल े 
सवारेिो भनरे बहिवाउनछेन्। त्यही ्हूदवी सवाबरलवाई मवाकनसहरूल ेमवाकनरहिेोल े
संसवारमवा सब ै समस्वाहरू आइरहिेवाछन् भनरे परम�ेवरिवा जनहरूलवाई  
उसल ेआरोप लगवाउनछे। ्तर एउटवा िुरो स्ैतवानल ेनकिल गनथा सकदैन। ्शूेल े
रिक्तज्वा गनुथाभएिो अनसुवार ऊ बवादलबवाट आउन सकदैन। पृथवीिो कबभभनन भवागमवा 
आिू ्शूे हु ँभनरे देखवा पननेछ। ्तर सब ैआँखवाल ेएिैचोटी देखन ेगरेर ऊ आउन 
सकदैन।”
 “्तर ्शूेल ेत्यो गनथा सकनहुुन्छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “हो, रििवाश १:७मवा हवामीलवाई त्यसिो बवारेमवा ब्तवाउँछ ‘हरे, उहवँा 
बवादलहरूसवार आउँदैहुनहुुनछ, र हरेि आँखवाल े उहवँालवाई देखनछे। क्तनीहरूल े 
पकन, जसल े उहवँालवाई घोच,े र पृथवीिवा सब ै िुलहरूल े उहवँािो िवारण कवलवाप 
गननेछन् । ्स ै होस् । आमने।’ मोहन‚ अब क्तमी १ रसेसोललकनिी ४:१६,१७  
पढ ्त।”
 बवाइबल पलटवाउँदै मोहनल े पढ्ो, “किनकि रिभ ु सव्म्  हुिुमिो 
गजथानलस्त, रििवान सवगथादू्तिो आववाज र परम�ेवरिवा ्तरुहीिो सवरलस्त  
सवगथाबवाट ओलथानहुुनछे, र ख्ीषटमवा मरेिवाहरूचवाक िह पकहल े बौररउठ् नछेन् ।  
्तब हवामी बवँाभचरहिेवा र छोकिएिवाहरू रिभलुवाई आिवाशमवा भट्े न क्तनीहरूिवा 
सवारसवार ैबवादलमवा उठवाइलभगनछेौं, र ्सरी हवामी सिैं रिभसँुग रहनछेौं।”
 “मतिी २४:७मवा पकन ्शूे आिैल े उहवँा आउनहुुदँवा ठ्वाकिै िे हुनछे  
भनरे भननभुएिो भर्ो, 'किनकि जसरी कबजलुी पूवथाबवाट चमिँदवा पन�चमसमम ै
उ््वालो हुनछ, त्सरी न ैमवाकनसिो पतु्िो आगमन हुनछे।” 
 “्ती सब ै रोिहरू रवाम् ै देनखन्छ, आमवा। ्तर उहवँा आउनभु्दवा अभघ  
िे िे हुन ेहो सो िरैे रवाम्ो देनख्दैन।”
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 आमवाल े भकनन्, “्शूेिो दोस्ो आगमनभ्दवा पकहल े परम�ेवरिवा  
जनहरू सङ्ट िो मवारमवा पननेछन् भनन े िुरो सत्य हो। क्तनीहरूमवा िक्तप् 
�्वालखवानवामवा हुनछेन्। िक्तप् भोिभोिै हुनछे र िक्तप्लवाई दुव्थावहवार  
पकन गररनछे। ्तर परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई कबलस्नहुुनन। अकहल े सङ्षटिो  
सम्िो बवारेमवा भचन्तवा गनथा सलजलो भए्तवापकन जब त्यो सम् आइहवालछ 
परम�ेवरिवा जनहरू भौक्ति िषटभ्दवा आम्मि रोिहरूिो बवारेमवा भचन्तवा 
गननेछन्। आिूल े गरेिवा सब ै पवापहरूिो प�चवा्तवाप गरेिो र ्ती सब ै पवापहरू  
षिमवा कदएिो छ कि छैन भनरे क्तनीहरू कनन�च्त हुन चवाहिेो हुन्छ।”
 “मलवाई रवाहवा छ परम�ेवरल ेहवामीलवाई त्यवा�नहुुनछैेन,” मोहनल ेभन्ो। 
“्ोसिे पकन �्वालखवानवामवा भरए र उनीरिक्त घोर अन्वा् गरेर दुव्थावहवार  
गरेिो भर्ो। ्तर परम�ेवरल े उनलवाई कबलस्नभुएन। उनी ्त भमश्देशिो  
शवासि पो हुन पगु।े”
आमवा मसुिुरवाइन्।
 “र जलरिल्िो बलेवामवा परम�ेवरल े नोहवालवाई कबलस्नभुएन। ल िसहिो 
खोरमवा दवाकनएललवाई हुट्वाउँदवा परम�ेवरल े उनलवाई कबलस्नभुएिो भरएन। 
चरेररिो खोलवामवा एलल्वा भोिल े लख्तरवान भएिो बलेवामवा परम�ेवरल े 
एलल्वालवाई कबसथानभुएिो भरएन।”
 “र उहवँाल ेहवामीलवाई िकहल् ैपकन कबलस्नहुुनन,” आमवाल ेभकनन्। “्शै् वा 
४९:१४-१६ पढ ्त।”
 ्तर लस्ोन ववा ्रुशलमेल े भन्वा,े “परमरिभलु े मलवाई त्वा�नभुएिो  
छ। मरेवा परमरिभलु े मलवाई कबसथानभुएिो छ।” “िे िुन ै आमवाल े आ�नवा े
दूिबेवालिलवाई कबसथान सकछे र? आिूल े जनमवाएिो बवालिलवाई िे त्सल े
रटठ्वाउँकदन ँ र? त्सल े कबसथान पकन सकछे, ्तर म ्त क्तमीलवाई कबसथान  
सनकदन।ँ हर्े , मलै े क्तमीलवाई मरेो हतिेलवामवा खोपिेो छु। क्तम्वा पखवाथालहरू  
कनरन्तर मरैे सवामनुन ेछन् ।” 
 “्रुशलमे भनिेो परम�ेवरिवा जनहरू हुन्। परम�ेवरल े क्तनीहरूलवाई 
त्यवाग े भनरे क्तनीहरूल े सोच्न् होलवा ्तर, उहवँाल े क्तनीहरूलवाई िकहल् ै पकन 
त्यवा�नहुुनन। शत्हुरूल े परम�ेवरिवा जनहरूलवाई �्वालखवानवामवा रवाख्ेतवापकन 
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परम�ेवरसँग समपिथा मवा रहन क्तनीहरूलवाई िसलै े रोकन सकदैन। सवगथादू्तहरू 
क्तनीहरूिो �्वालखवानवािवा िोठवाहरूमवा आउनछेन् र रवा्तमवा भजनर्वारवा  
क्तनीहरूलवाई उ्सवाह कदनछेन् भनरे एलने जी ह्वाइटल ेभननभुएिो छ।”
 “त्यसल ेमलवाई हलिुो बनवाएिो छ,” मोहनल ेभन्ो।
 आमवाल े भकनन्, “्स संसवारमवा अरू रोिहरू पकन हुनछेन् भनरे  
बवाइबलल े ब्तवाउँदछ। ्स पृथवीमवा महवामवारीहरू आउनछेन् भनरे रििवाशिो 
पसु्तिल े भ्दछ। एउटवा महवामवारी ्त सू्था अकहलिेो भ्दवा िरैे िरैे ्तवा्तो  
हुनछे भकनएिो छ। त्यसिो  बवारेमवा रििवाश १६:८,९ पढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “त्सपलछ चौरो सवगथादू्तल े आ�नवा े िचौरो सू्थामवाभर 
खन्वाए, र मवाकनसहरूलवाई अन�नल े िढवाउन े अनमुक्त सू्थालवाई कदइ्ो।  
मवाकनसहरू रिचणि ्तवापल े िढे, र क्तनीहरूल े ्ती कवपभतिहरूमवाभर अभििवार  
भएिवा परम�ेवरिवा नवाउँिो कननदवा गरे। ्तर क्तनीहरूल े प�चवातिवाप गनथा र  
उहवँालवाई मकहमवा कदन इनिवार गरे।”
 अब ्ो्ल १:१०-१२ पढ ्त,” आमवाल ेअ�्वाइन्।
 “मोहनल े पढ्ो,” ख्ेतहरू उजवाड पवाररएिवा छन् । जभमन सकुखवा  
भएिो छ, अनन नषट भएिो छ, न्वँा दवाखमद् सकुिहवाल्वा,े ्तले पकन  
सकुिहवाल्वा।े ह े किसवान हो, कनरवाश होओ। ह े दवाखबवारी लवाउनहेरू हो, कवलवाप  
गर। गहू ँ र जौिवा कननम्त अिसोस गर, किनभन े ख्ेतिो िसल नषट भएिो 
छ। दवाखिो बोट ओइलवा्ो, नभेवारवािो बोट सकु्वा।े अनवार, खजूर र  
स्वाउिो बोट, अरवाथा््त  ख्ेतिवा सब ै रूखहरू ओइलवाएिवा छन् । कन�च् न ै 
मवाकनस-जवाक्तिवा सन्तवानिो आननद सकुिगएिो छ।”
 अकन आमवाल े आमोस ८:३ पलटवाइन् र पकढन्, “परमरिभ ु परम�ेवर 
भननहुुनछ, 'त्स कदन मननदरिवा गी्तहरू रुववाबवासीमवा पररवक््त्त हुनछेन् । लवाशहरू 
चवारैक्तर िवाललनछेन् ! चूप लवाग् !”
 “्स पृथवी िस्तो नरवाम्ोसँग बरबवाद हुनछे क्तमील ेसनु्ौ र पढ्ौ।”
 “्स्तो बलेवामवा िो बवँाची रहनसकछ र?” मोहनल ेजवा्न चवाह्ो।
 “्ती महवामवारीहरू सब ै ठवाउँहरूमवा एिै पलट हुनछैेन भनरे एलने जी  
ह्वाइटल ेभन्नभुएिोछ,” आमवाल ेभकनन्। “्ती महवामवारीहरू पृथवीिो िुन ैठवाउँमवा 
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हुनछे ्तर सवारवा पृथवीमवा हुनछैेन।”
 “ए, एि ठवाउँमवा भूिमप हुन्छ भन े अिथो ठवाउँमवा अकनिवाल आकद हुन े
होलवा,” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “त्यसबलेवा हवाम्ो मनबसरक्त 
िस्तो हुनपुछथा भनरे हबिूि ३:१७,१८ मवा हवामीलवाई ्सरी ब्तवाइएिो छ: 
“चवाह ेअ�जीरिवा रूखमवा मनुवा नलवागोस् , र दवाखिवा बोटमवा िल निलोस् , चवाह े 
ज्ूैतन रूखमवा िल नलवागोस् , र ख्ेतल े अनन नउ्जवाओस् , खोरमवा भडेवाबवाख्वा  
नभए पकन र गोठमवा गवाईबस्तहुरू रहनेन्  भन ेपकन, म परमरिभमुवा रमवाहट गननेछु,  
म मरेो उद्धवार गनुथाहुन ेपरम�ेवरमवा रमवाउनछुे।”
 “्ो पदल े ्त हवामीलवाई  ठूलो हौशलवा कदन्छ,” मोहनल े भन्ो। “त्यो  
पदलवाई ्त ठूलो पोसटरमवा लखेरे सबिैो िोठवाहरूमवा झनुनड्वाउनपुछथा र िणठ 
गनुथापछथा।”
 “्ो ्त िरैे रवाम्ो सोच हो,” आमवाल े भकनन्। “्स्तो िरठन  
पररबसरक्तमवा परम�ेवरबवाट हौशलवा पवाउन बवाइबलमवा अरू अध्वा्हरू पकन 
छन्, जस्त ैभजन ९१ र भजन १२७। ्ती दुव ैिणठ गनुथा असल हुन्छ। सङ्षटिो  
बलेवामवा ्ती अध्वा्हरू सकमझ्ौं भन ेत्यस सङ्षटबवाट हवामी पवार हुन सकछौं।”
 “अकहल े ्स संसवारमवा िरैे नरवाम्वा घट्नवाहरू भइरहिेवाछन्। महवामवारी, 
्दु्ध, भूिमप, आ्तङ्बवाद, हत्यवाक िहसवा आकद ्त चिथो रूपमवा भइरहिेवा छन्। ्सल े
्त संसवारिो अन्त लछटो हुदैँछ भनरे देखवाइरहिेो छ। होइन ्त आमवा?” मोहनल े
सोध्ो।
 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्। “मवाकनसल े अपषेिवा गरेिो भ्दवा लछटो  
्स संसवारिो अन्त हुनछे भनरे एलने जी ह्वाइटल े भननभुएिो छ। ्तर  
परम�ेवरिवा जनहरू सरुलषि्त हुनछेन्। भजन २७:५ सनु ्त:” किनकि सङ्षटिो 
कदनमवा उहवँाल े मलवाई उहवँािो ववाससरवानमवा सरुलषि्त रवाखनहुुनछे, आ�नवा े पकवत् 
ववाससरवानमवा उहवँाल े मलवाई लिुवाइकदनहुुनछे, अकन एउटवा उचच चट्वानमवाभर  
मलवाई रवाखनहुुनछे “(रूपवान्तरर्त)।”
 “ओ हो, ्ो िसरी हुनछे?” मोहनल े सोध्ो। “मोशवाल े बनवाएिवा 
पकवत्सरवान अब छैन। ्रुशलमेमवा ्हूदवीहरूल ेबनवाएिवा मन्दर पकन छैन।”
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 “क्तम्ो रि�न मनवालसब न ै छ,” आमवाल े भकनन्। “क्तमीलवाई इक्तहवास 
्त रवाहवा रहछे! ्तर सवगथामवा पकवत्सरवान छ। त्यसिवारण हवामी जहवँा भए्तवापकन  
ववा जनुसिैु संिषटमवा हवामी परे्तवापकन हवामी आँखवा भचमलरे हवाम्ो कदमवागभभत् 
्शूेसँग पकवत्सरवानमवा बसन सकछौं। हवाम्वा वररपरर ज े भइरह्ेतवापकन हवामी  
उहवँासँग त्यस पकवत्सरवानमवा लकुन सकछौं।”
 “्ो ्त िस्तो रमवाइलो िुरो,” मोहनल े भन्ो। “त्यस्तो ठवाउँमवा लकुन  
पवाउन ुभनिेो ्त ढकुि हुन ुन ैहो।”
      



 “हवाम्ो सङ्टिो सम्मवा र रवा्तिो अन्धिवार जस्तो अनभुवमवा,” 
आमवाल े छलिल सरुु गददै भकनन्, “हवाम्ो हृद्मवा एउटवा गी्त ववा भजन  
ग�ुजवाइ कदनहुुनछे भनरे परम�ेवरल ेहवामीलवाई रिक्तज्वा गनुथाभएिो छ।”
 “त्यसिो अरथा महवासङ्षटिो सम्मवा पकन हवामी खशुी हुनछेौं  
भनिेो हो ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “मलै े िे भनन खोजिेो भन,े” आमवाल े भकनन्, “त्यस्तो  सम्मवा पकन 
परम�ेवरल े हवामीलवाई सवाहस कदनहुुनछे भनन खोजिेो हु।ँ ्शै् वा ३०:२९ 
मवा हवामीलवाई ्ो रिक्तज्वा गररएिो छ:” “अकन पकवत् चवाड मनवाएझैं रवा्ती  
क्तमीहरूल े भजन गवाउनछेौ। परमरिभिुो पवथा्त, अरवाथा््त  इस्वाएलिो चट्वानक्तर 
उहवँालस्त भटे गनथालवाई बवँासरुी बजवाउनहेरू रमवाउँदै क िहडेझैं क्तमीहरूिो मनमवा  
पकन रमवाहट हुनछे।” 
 “त्यस्तो खरवाब र कवपभतििो सम् कब्तवाइरहिेो बलेवामवा हवामी िसरी 
रमवाइलो ववा खशुीिो गी्त गवाउन सकछौं होलवा?” मोहन अचमम मवा्दै सोध्ो। 
“परम�ेवर हवामीसँग हुनभुए्तवापकन?”

अध्या्–४०
 

्ेशू ख्ीषटि 
आउँरै् हुन्हुन्छ!
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 “्स संसवारिो अ�न्तम कदनहरूमवा िे हुनछे भनरे परम�ेवरल े एलने  
जी ह्वाइटलवाई िेही घटलवा�दो िुरवाहरू रििट गनुथाभएिो भर्ो,” आमवाल े 
भकनन्। “क्तम्वा िेही रि�नहरू सवा्द क्तनीहरूल ेजववाि कदन सकछ होलवा।
 “्शूे आउनभु्दवा रठि अभघ ्स पृथवीलवाई अन्धिवारिो बवादलल े 
िवाकनछे भनरे परम�ेवरल े उनलवाई रििट गनुथाभएिो भर्ो। त्यस अन्धिवारमवा 
मवाकनसहरू िरवाउनछेन् र एि आिसमवा ठेस खवाएर लि्नछेन्। अकन  
आिवाशमवा इनदे्रनीिो रेखवा देखवा पननेछ।”
रिवारथानवा गरररहन े परम�ेवरिवा रित्यिे जनिो वररपरी त्यस रेखवाल े घनेनेछ।  
‘मवाभर हरे!’ भनन े आववाज परम�ेवरिवा जनहरूल े सनुनछेन्। क्तनीहरूल े इनदे्रनी 
देखनछेन् र क्तनीहरूल े ्शूेलवाई पकन देखनछेन्। क्तनीहरूिो उद्धवारिो सम् 
आइपगुिेो हुन्छ। क्तनीहरूिो कनमम्त त्यो सम् अत्यन्त ैआन्ददवा्ी हुनछे, ्तर 
अरूहरूिो कनमम्त िरैे िरलवा�दो सम् हुनछे।
 “रििृक्तमवा भएिवा सब ै रोिहरू उलटोपलुटो हुनछेन्। िेही िुरवा पकन  
रठि देनखनछैेन। नदवीहरू पकन पछवाकिबवाट ब�नछेन्। िवालो बवादलहरू एि 
आपसमवा भभि्नछेन्। परम�ेवरिो आववाजल े सवारवा आिवाश घ�निनछे, 
‘अब लसलद्ध्ो।’ उहवँािो आववाजल े सवारवा पृथवी रिथा मवान हुनछे र हलललनछे। 

येशू ख्दीषट आउँ्ै हुनुहुन्छ !
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संसवारमवा पकहल ेिकहल् ैनभएिो अत्यन्त ै ठूलो भूिमप जवानछे। आिवाश आिै 
पकन कपकट्कि भएिो र िेरर जोकिएिो जस्तो देनखनछे। पहवािहरू बसेसरी  
हलललनछे। चट्वानहरू ज्तवा्त्त ै छररनछे। त्यहवँा ठूलो गजथान हुनछे। समदु्र  
छ्तवाछुलल हुनछे। आँिीबरेी र चक्पवा्तल े ्स पृथवीलवाई ढवाके्छ। पृथवीिवा 
जभमनहरू िवारटन े छन् र ज्तवा्त्त ै कढसिो न ै कढसिो देखवापननेछ। मवानव बस्ती  
भएिवा टवापहुरू अलप हुनछेन्। समदु्रिवा ब्दरगवाहहरू पवानीमकुन िु्नछेन्। 
त्यसबैख्त �्वालखवानवािो पखवाथालहरू भ�तिनछेन्। परम�ेवरिवा जनहरूलवाई 
रकुनरहिेवा ्ती �्वालखवानिवा िोठवाहरू उघवाररनछेन् र क्तनीहरूलवाई  
मकु्त गररनछे।”
 “त्यो ्त िस्तो िरलवा�दो भचत्ण हो!” मोहनल ेव्क्त ग�्वा।े “ज ेहुनछे 
त्यसलवाई नब�ुन मवाकनसहरू ्त िरवाउन ेसवभवाकविै हो।”
 “अकन अचवानि क्तनीहरू ब�ुनछेन् िे भइरहिेो,” आमवाल े भकनन्, 
“्क्तिवा सम्समम परम�ेवरसँग टकिर गरररहिेवा मवाकनसहरूल े मकुक्त  
गमुवाएिो महससु गननेछन्। भचहवानहरू ववा मरेिवा मवाकनसहरू ज्तवा्त्तबैवाट  
जीकव्त भएर कनमसिनछेन्। सन १८४४ देनख मरेिवा परम�ेवरिवा जनहरू  
पनुरुत्वान भएर ्शूे मकहमवामवा आउनभुएिो देखनछेन्। ्शूेलवाई क्नु समवा  
टवँा�नहेरू र ्गुौं ्गुदेनख भएिवा परम�ेवरिवा महवाशत्हुरू पकन बौररउठ्नछेन्। 
्शूेल े भननभुएिै अनसुवार क्तनीहरूिो पनुरुत्वान हुनछेन्। ्ती दोस्ो समहु  
पकहलवा जस्तवा भरए, त्यस्त ैदेखवा पननेछन्।
 “रिभिुवा जनहरू जब पनुरुत्वान हुन्छन् क्तनीहरू पकहल े जस्तो  
शरीरिो आिवार भर्ो त्यस्त ै भएर बोररउठ्नछेन्। क्तनीहरूमवा ्वुवाहरूिो 
जस्तो बल, ्तवाजवापन, जोश र जवँागर हुनछेन्। ्तर क्तनीहरूमवा िुन ै दवाग ववा 
िुरूप ववा कवभग्एिो अङ्गहरू हुनछैेन। क्तनीहरूिो उचवाई पकहलवा जस्तो भर्ो  
त्यस्त ैहुनछे।”
 “ए, हजरुआमवा जो होची भरइन् त्यस्त ैदेखवा पननेछ र उनिो िपवाल िेरर 
पकहल ेजस्त ैलवामो हुनछे होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” मसुिुरवाउँदै आमवाल े जववाि कदइन्। “्शूेल े उहवँािवा जनहरूलवाई 
उहवँािो घरमवा लवानहुुनछे। क्तनीहरूल े जीवनिो रूखबवाट िल खवानछेन्।  
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क्तनीहरूिो उचवाई परम�ेवरल े कनिवाथारण गनुथाभएिो अनसुवार हुनछेन्। पवाप र 
रिदुषणल ेगदवाथा ्स पृथवीिवा मवाकनसहरूिो उचवाई ्तलमवाभर भएिो भर्ो।”
 “हजरुआमवा जो होची भरइन्, ठुली हुनलेछन्!” मोहनल ेभन्ो।
 “क्तमी पकन” आमवाल ेभकनन्।
 “हो!,” मोहनल ेभन्ो। “म पडु्ो भएिो मलवाई िकहल ेपकन मन पददैन।”
“अन्धिवार र िवालो बवादलबवाट चहकिलो ्तवारवा देखवा पननेछ,” आमवाल े भ्दै  
गलछ्न्। “्शूेिो आगमनलवाई पनख्रहन े परम�ेवरिवा जनहरू अत्यन्त ै 
अचममरूपमवा पररव्तथान हुनछे। िेही लछन अभघमवात् क्तनीहरूिवा अनहुवारहरू  
भच�न्त्त र िवालो भरए। अब ्शूेिो रिमेिो चमिल े क्तनीहरू अचममसँग 
चममिरहनछेन्। हवा्तमवा ढङु्गवािवा पवाटीहरू बोिेिो िमसी र दुष्टहरूल े देखनछेन्। 
क्तनीहरू सबलै े परम�ेवरिवा दश आज्वाहरू पढ्न सकनछेन्। जो परम�ेवरिवा 
आज्वाहरू मवा्न असवीिवार गरररहिेवा भरए, क्तनीहरू िरल ेररुररु िवँा�नछेन्।”
 “अकन उहवँािो सवाबर पवालन गननेहरूलवाई परम�ेवरल े बोलनहुुनछे 
र क्तनीहरूमवाभर आनशषिो वचन उचचवारण गनुथाहुनछे। क्तनीहरू कबज्ीिो 
आववाज कनिवालदै उकफ्नछेन्। अकन क्तनीहरूल ेसवानो र िवालो हवा्तिो मठु्ठवी जस्तो  
बवादल देखनछेन्। परम�ेवरिवा जनहरूलवाई रवाहवा हुन्छ कि ्ो ्शूेिो  
आगमनिो भचनह हो। त्यस बवादल नलजि नलजि आएिो क्तनीहरूल े 
देखनछेन्। त्यो बवादल झन झन चममिलो हुदैँ र झन झन मकहमवाल े ्तलेजलो  
हुदैँ जवानछे। हजवारौं हजवार सवगथादू्तहरूिो उपबसरक्तल े आिवाश चहकिलो  
हुनछे। अकन क्तनीहरूल े बवादलमवा ्शूे देखनछेन्। उहवँा कदउँसोिो घवामभ्दवा  
आँख ै खवान े ्तलेजलो हुनभुएर आएिो क्तनीहरूल े देखनछेन्। दुषटहरू िरल े
छटपरटनछेन्। परम�ेवरिवा जनहरू पकन िवामदै ओहो, उहवँािो अगवाकि िो  
उभभन सकछ र?' भ्नछेन्।”
 “परम�ेवरिवा जनहरू भनिेो संसवारमवा सङ्ट र भूिमप जस्तवा  
घट्नवाहरूमवा बवँाच्न सके्हरू भ्न ुभएिो हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “शकक्तशवाली परम�ेवरिो अगवाकि असल भएर िो उभभन सकन े 
हुन् क्तनीहरू हुन सकछन्,” आमवाल े भकनन्। “किनभन े क्तनीहरूल े ्शूेिो  
आववाज ” “मरेो अनगु्ह क्तमीहरूलवाई प�ुछ,” भनन ेसनुनछेन्। अकन सवगथादू्तहरूिो 
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गी्तल ेआिवाश ग�ुजवा्मवान हुनछे र परम�ेवरिवा जनहरूिवा हृद्हरू आन्दल े
भररनछेन्।
 “दुषटहरू ्शूेिो चमििो अगवाकि लकुन खो्नछेन्; क्तनीहरू  
पहवािक्तर भवा�दै ढङु्गवाहरू क्तनीहरूमवाभर बज्ोस र क्तनीहरूलवाई ढवािुन् भनरे 
भचच्वाउनछेन्। ्शूे क्नु समवा टवँाभगनहुुदँवा उहवँालवाई भगललवा गननेहरू अकहल े 
चपुचवाप हुनछेन्। पजुवारी र शवासिहरूल े्शूेलवाई टवँाभगनमवा क्तनीहरूिो भूभमिवा 
सकमझनछेन् र िरल ेत्वाही त्वाही भ्दै लकुन खो्नछेन्।
 “अकन बषछौँसमम सकु्तरहिेवा ्शूेिवा कनषठवाववानहरूलवाई बोलवाउनहुुनछे। 
'उठ! उठ! भनरे भचच्वाउन ु हुनछे। जभमनमवा सकु्तरहिेवाहरू उठ! अकन  
क्तनीहरू बोररउठ्नछेन्। सब ै मरेिवा िमसी जनहरू जीकव्त भएर उठ्नछेन्।  
क्तनीहरू आदमदेनख ्शूे नआउँ�जले सकु्तरहिेवा भरए। क्तनीहरू िेरर  
िकहल् ै मननेछैन। सवानवा सवानवा बवालबवाललिवाहरूलवाई सवगथादू्तहरूल े उठवाएर 
बवाबआुमवाहरूिो हवा्तमवा समुमपकदनछेन्।”
 “िेरर ्शूे आउनहुुदँवा जीकव्त भएिवा ्तर िकहल् ै नमरेिवा असल 
मवाकनसहरू आँखवािो कनमषेमवा िन्भटथा ववा पररव्तथान हुनछेन्। परम�ेवरल े 
हवामीलवाई अमर जीवन कदनहुुनछे र हवामी िकहल् ैमननेछैनौं।”
 “ओहो,” मोहनल ेभन्ो। “त्यसिोलवाभग ्त पनख्न ैसबकदन।ँ”
 “हो म पकन,” आमवाल े सहमक्त देखवाउँलछन्। “करि् जनहरू र भमत्हरू  
जो मृत्यलु े गदवाथा अलग हुनहेरूिो पनुभम्लन हुनछे। परम�ेवरलवाई कव�ववास  
गरेर र उहवँालवाई रिमे गरेर मननेहरू पकहलवा बौरर उठ्नछेन् र आिवाशमवा  
क्तनीहरू उि्नछेन्। अकन हवामी बवँाभचरहिेवाहरू पकन क्तनीहरूसँगसँग ै भमलदै  
उिेर सवगथाक्तर लममिनछेौं।”
 “िे हवामी हवाववामवा त्यस ै ्तरैरनछेौं र,” मोहनल े सोध्ो, “ववा िुन ै 
हववाइजहवाज जस्तोमवा बसरे मवाभर जवान ेहो कि?”
 “त्यो ्त मलवाई रवाहवा छैन,” आमवाल े भमन्छन्। “हवामी एि खवालिो  
ब�गीमवा बसरे ‘पकवत्,’ ‘पकवत्,’ ‘पकवत्’ भ्दै गी्त गवाउँदै आिवाशक्तर उि्नछेौं  
भनरे एलने जी ह्वाइटल े भननभुएिोछ। उहवँाल े 'बवादली् ब�गी' भननभुएिो छ। 
त्यो िे हो मलवाई रवाहवा छैन। ब�गीबवाट पकन गी्तिवा आववाजहरू घ�निनछेन् 
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र सवगथादू्तहरू पकन गी्त गवाउँदै सँगसँग ै जवानछेन्। ्तर रििवाशिो पसु्तििवा  
लखेि ्ूहननवा र सन १८०० मवा रहनभुएिवा एलने जी ह्वाइटलवाई हववाई  
जहवाज जस्तो उि्न े कबमवानहरूिो बवारेमवा रवाहवा भरएन। त्यसिवारण ब�गी भ्दवा  
िरैे अरथा लवाग् सकछ। ्तर ज े भए्तवापकन िुन ै पकन वजै्वाकनिल े आकवषिवार ववा  
कनमवाथाण गरेिवा कबमवानहरूभ्दवा कवनशषट हुनछेन्।”
 “हो ्त कन,” मोहनल े भन्ो, “किनभन े िुन ै पकन मवानव रिवाणीभ्दवा  
परम�ेवर िरैे बलुद्धमवानी, ज्वानी र चलवाि हुनहुुन्छ।”
 “परम�ेवरिो सहरमवा पसनभु्दवा अभघ हवामी ठूलो चौरमवा भलेवा हुनछेौं 
जसिो बीचमवा ्शूे हुनहुुनछे भनरे एलने जी ह्वाइटल ेभनन ुहुन्छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “हवामी जहवँा उभरे बस्ेतवापकन उहवँालवाई हवामी देखनछेौं होलवा,” मोहनल े
भन्ो।
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “अकन हवामी सबलैवाई कबज्िवा ्तकमवा ववा भचनहहरू 
हवा्तमवा रवानखकदनहुुनछे।”
 “्तकमवा ववा कबज्िो भचनह भनिेो िे हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अ,ँ” आमवाल े भकनन्। “्स संसवारमवा िसलै े िेही उपल्िी हवालसल 
गरेमवा उसलवाई परुसिवारसवरूप िुन ैिप, सरट्िेिेट ववा िेही ्तकमवा कदइन्छ।”
 “ए ल, मलै े बझुेँ,” मोहनल े भन्ो। “कनलो ररबन ववा त्यस्त ै हवामील े 
लजत्यौं भनरे मवालवा लगवाइकदन ेहोलवा।”
 “हो, त्यस्त ै खवालिो” आमवाल े भकनन्। “परम�ेवरल े कदनहुुन े कवज्िो  
भचनह ववा कनसवान िे हुन्छ सो मलवाई रवाहवा छैन। हवामी जग्तिवा रवाजवािवा  
छोरवाछोरीहरू भएिोल े ्शूेल े हवामीलवाई शवाही कनशवान ववा ्तकमवा ववा दजवाथािो  
भचनह कदनहुुनछे। अकन उहवँाल े हवामीलवाई मिुुटहरू पकह�हवाउनहुुनछे। हवामीलवाई  
न्वँा नवाउँहरू कदनहुुनछे भनरे पकन हवामीलवाई ब्तवाइएिो छ।”
 “िस्तो रवाम्ो, आ�नवा े नवाउँ मननपरवाउनहेरूिो कनमम्त त्यो ्त ठूलो  
अवसर हुनछे,” मोहनल ेभन्ो।
 “होलवा,” आमवाल े भकनन्, “हवामी सबिैो गो�् नवाउँ हुनछे जनु ्शूे र 
हवामीलवाईमवात् रवाहवा हुन्छ। किनभन े हवामील े हवामीलवाई भ्दवा उहवँालवाई हवाम्ो  
बवारेमवा रवाम्ो रवाहवा छ। हवाम्ो व्कक्ततव र उहवँासँग भएिो अनभुव सहुवँाउदो  
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नवाउँ उहवँाल े हवामीलवाई कदनहुुनछे। हवामीहरूिो मिुुटमवा 'रिभिुो पकवत््तवा'  
भनरे लनेखएिो हुन्छ र हवामीलवाई खजरुिो पवा्त र कबणवा कदनहुुनछे।” मोहन  
हवँासन रवाल्ो।
 “किन त्यो क्तमीलवाई ठट्ौलल लवा�्ो?” आमवाल ेसोभिन्।
 “म ्त टट् मबोन ववा ्तरुही बजवाउँछु। ्तवारबवाजवा बजवाउनहेरूलवाई मलै े
िकहलिेवाहीं लजसक्वाउँछु। िुिेर बजवाउन े बवाजवाहरू िरैे रवाम्ो छ भनरे मलै े 
जकहल े पकन भनरेँ। ्तर म सवगथामवा जवँादवा ्तवार बवाजवा पकन बजवाउनपुनने रहछे,”  
मोहनल ेभन्ो।
 आमवा पकन हवँालसन्। “हो” उनल े भकनन्, “्तर त्यहवँा देनखन े ्तवारबवाजवा  
जस्तो ्स संसवारमवा िकहल् ैपकन देखिेो हुदैँनौं!”
 “अकन ्शूेल े सहरिवा ढोिवा खोलनहुुनछे र हवामीलवाई सववाग्त  
गनुथाहुनछे। उहवँाल े आदमलवाई पकन सववाग्त गनुथाहुनछे। उहवँाल े आदमलवाई  
अदनिो बगैंचवामवा कि्तवाथा लवानहुुनछे भनरे एलने जी ह्वाइटल े भननभुएिो  
छ। आदमिो कनमम्त बनवाइएिो बगैंचवा ्शूेल े उनिो कनमम्त सरुलषि्त  
रवाखनभुएिो भर्ो। आिूल े स्वाहवार गरेिवा रूखहरू उनल े हनेनेछन् र भचननछेन् 
जनु पवाप आउनभु्दवा अगवाकि उनल े स्वाहवार गरेिवा भर्ो। ्तर पवापल े गदवाथा  
सब ै कवभग्नभु्दवा अभघिो बगैंचवा हुनछे। ्शूेल े आदमलवाई जीवनिो रूखक्तर 
लवानहुुनछे र त्यसबवाट िल रटपरे कदनहुुनछे। उनी अदनिो बगैंचवा छोि्नपुरेिो 
भर्ो किनभन े उनल े त्यसिो िल खवाएर सिैं पवापम ै बवँाभचरहुन् भनन े 
परम�ेवरिो चवाहनवा भरएन।”
 “ओहो!” मोहन िरवाए, “पकहलवा जस्तो भर्ो त्यस्त ैहुनछे होइन र?”
 “हो, क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “आदम खशुील े 
रमवाउनछेन्। उनल े आ�नवा े मिुुट ्शूेिो अगवाकि रवाखनछेन् र उहवँालवाई  
ढो�नछेन्। अकन हवामी सब ै जनवा ्शूेिो रिशंसवाहरू गवाउन े छौं। हवामी ्स  
संसवारबवाट मकुक्त पवाएिवाहरू मकुक्तिो गी्त गवाउनछेौं। मोशवा र रमुवािो गी्त 
भनरे बवाइबलल े त्यससलवाई ब्तवाउँदछ। अकन सवगथादू्तहरू ्त गी्त गवाउन एि  
लछन रोकनछेन् किनकि हवामीलवाई ज े बझुिेवा छौं त्यो क्तनीहरूल े बझुिेो  
हुदैँन। हवामीलवाई जस्तो जग्तिो िुन ै पकन जीवलवाई षिमवा कदएिो हुदैँन र  
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मवा्वा गरेिो हुदैँन।”
 “म ्त त्यो सहर झणिै देखन सकछु,” मोहनल ेभन्ो, “र गी्तहरू गवाएिो 
पकन िलपनवा गनथा सकछु। हवामील े्शूेलवाई भट्ेन ेरे! ्ो िस्तो रमवाइलो िुरो!”



 “सवगथािो परम�ेवरिो सु् दर सहरमवा गएपलछ िे हवाम्ो सब ैिरवािो अन्त्य 
हुन्छ र?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हुदैँन, हुदैँन,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “स्ैतवानलवाई िे हुन्छ िे क्तमीलवाई 
रवाहवा छ?”
 “ओ हो ्त कन,” मोहनल ेभन्ो। “परम�ेवरिवा मररसिेिवा सब ैजनहरू र 
बवँाभचरहिेवाहरू ्शूेिो आगमनमवा आिवाशमवा भट्ेनछेन्। पृथवीमवा छोकिएिवा ्तर  
सवगथामवा जवान नपवाएिवा लजउँदवा र मरेिवा मवाकनसहरूिो अवसरवा िस्तो हुन्छ ्त?”
 “क्तनीहरूल ेिरैे पछु्तवाव गननेछन्। क्तनीहरूल ेपरम�ेवरलवाई रिमे गरेिो 
िवारणल े्त होइन। ्तर क्तनीहरू अनन्त जीवन गमुवाउनपुरेिोल ेपछु्तवाव गननेछन्। 
क्तनीहरू आिूहरू िोखवामवा परेिो भनरे क्तनीहरूल ेमहससु गननेछन्। क्तनीहरूल े
एि आिसलवाई दोष कदनछेन्-कवशषे गरेर चचथािवा अगवुवा र पवासटरहरूरिक्त 
आक्ोस पोखनछेन् किनभन े क्तनीहरूल े भमठो भमठो वचन सनुवाएर आ�नवा ेभवाऊ 
खो्न परम�ेवरिो ववास्तकवि वचनबवाट क्तनीहरूलवाई भड्वाएिवा भरए। ्शूेिो 
दोस्ो आगमनमवा दुषटहरू उहवँािो चमिल ेमृत्य ुहुनछेन्। जङ्गलमवा छोकिएिो ्तर 

अध्या्–४१
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पवाप सवाररएिो बोिवािो िरवा क्तमीलवाई ्वाद छ?”
 “छ,” मोहनल े भन्ो। “परुवानो िरवारमवा बषथािो एि िेरवा प�चवा्तवापिो 
कदनिो कबभिमवा दुई बोिवाहरू परम�ेवरिो मन्दरमवा ल्वाइन्थो। परम�ेवरिो 
बोिोलवाईचवाक िह बलल कदइन्थो, र त्यसिो रग्त पकवत्सरवानिो महवापकवत् िोठवामवा 
लगरे छकि्न्थो। ्तर, त्यस बोिवालवाई रिक्तििो रूपमवा सवारवा मवाकनसहरूिो पवाप 
बोिवालवाई परम�ेवर जङ्गल ववा मरुभूभममवा छोकिकदन्थो। त्यहवँा त्यस बोिवा एकल ै
चहवाथ्थो।”
 “क्तमील े रठिै भन्ौ,” आमवाल े भकनन्। “्ो इक्तहवासिो त्यो सम्िो 
भचत्ण हो जब त्यो भकवष् ववाणी पूरवा हुन्छ।”
 “भकवष् ववाणीिो त्यो भचत्ण रे?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “हो, त्यो भचत्ण ववा जङ्गलमवा छोकिएिो 
बोिवालवाई रिक्तििो रूप परम�ेवरल ेरि्ोग गनुथाभएिो चवाहनहुुन्छ। परम�ेवरिवा 
सब ै जनहरूिवा पवापहरू स्ैतवानिो रवा�लोमवा लगवाइकदनछे। अकन उसलवाई 
्स पृथवीमवा कनववाथालस्त गररनछे। ्ो पृथवी न ै उसिो कनमम्त कनववाथासन ववा  
�्वालखवानवािो रूपमवा हुनछे। ्शूेिो दोस्ो आगमनमवा सवारवा पृथवी भूिमप 
र कवधं्वसल े ्तहसनहस हुनछे। सवारवा पृथवी उजवाि ववा मरुभूभम जस्त ै हुनछे। 
ररसल ेआलज्त भएिवा पक्त्त भएिवा उसिवा सवगथादू्तहरूिो सवारमवा स्ैतवान एकल ै 
हुनछे। जजेक्तभ्ो त्यसिो लवाभग ्ती पक्त्त सवगथादू्तहरूल े उसलवाई दोषदैोषल े 
कदकि पवाननेछन्। िससँैग आ�नवा े मनिो िुरवा रवाखन े उसिो कनमम्त हुनछैेन।  
उसिो रवाज्य भनरे दवाबी गरेिो ्ो पृथवी उसिो कनमम्त �्वालखवानवा जस्त ैहुनछे। 
त्यसिो बवारेमवा रििवाश २०:१-३मवा लनेखएिो छ। पढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “त्सपलछ अ्तल िुणि ववा क िपि नभएिो खवालिोिो  
सवँाचो र एउटवा ठूलो सवाङ् लो हवा्तमवा ललएिवा एउटवा सवगथादू्त सवगथाबवाट ओलनेर 
आएिवा मलै े देखेँ। क्तनल े त्वा े अलजङ्गर, त्वा े रिवाचीन सपथा, जो कद्वाबलस ववा  
स्ैतवान हो, त्सलवाई पके्, अकन एि हजवार वषथािवा कननम्त बवँािरे रवाख।े क्तनल े
त्सलवाई अ्तल िुणिमवा िवाललकदए, र त्वा े िुणि बनद गरी मोहोर लगवाइकदए,  
्तवाकि एि हजवार वषथा अनत् नभएसमम जवाक्त-जवाक्तहरूलवाई त्सल े बहिवाउन 
नपवाओस् । त्सपलछ िेही सम्िो कननम्त त्सलवाई िुकिवा गररनपुछथा।”
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 “अ्तल िुणि 
ववा क िपि नभएिो 
खवालिो भनरे ्स 
पृथवीलवाई ्ूहननवाल े
ब्तवाउँदछ। त्यसिवारण 
नवाश भएिो ्स 
संसवारमवा स्ैतवान 
र उसिवा दू्तहरू 
एि हजवार वषथासमम 
रहनछेन्,” आमवाल ेभकनन्।
 “त्यो ्त िरैे लवामो सम् हो कन,” मोहनल े भन्ो। “्ो ्त िुन ै पकन 
मवाकनसलवाई �्वालखवानमवा रनुन े सजवा्ँ भ्दवा लवामो छ। त्यसबलेवा स्ैतवान िे 
गरररहनछे हवालेवा?”
 “हवामी सवगथामवा ्शूेसँग रहनछेौं,” आमवाल े भकनन्। “्ती हजवारवषथाभरर 
हवामीमवा भएिवा सब ैरि�नहरूिो जववाि परम�ेवरल ेकदनहुुनछे।”
 “त्यसो भए सवगथामवा भएिवा भभकि्ोहरू हवामी हनेनेछौं र ्स संसवारमवा  
िे िे भ्ो सो हवामील ेब�ुनछेौं, होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। “्सिो बवारेमवा रििवाश २०:४-६ मवा ब्तवाएिो छ।”
 मोहनल े पढ्ो, “्तब मलै े ल िसहवासनहरू र त्समवाभर बसनहेरूलवाई  
देखेँ, जसलवाई इनसवाि गनने अभििवार कदइएिो भर्ो। ्तब ्शूेिवा गववाहीिो  
कननम्त र परम�ेवरिवा वचनिो कननम्त नशर िवारटएिवाहरू, र त्वा ेपश ुर त्सिवा 
मूक््तिो पूजवा नगननेहरू र त्सिो छवाप कनिवार ववा हवा्तमवा नलगवाउनहेरूिवा 
आतमवाहरूलवाई मलै े देखेँ। क्तनीहरू िेरर जीकव्त भए, र क्तनीहरूल े ख्ीषटसँग  
एि हजवार वषथासमन रवा्् गरे। अरू मरेिवाहरूचवाक िह ्ती एि हजवार वषथा  
नकब्त�ुजले जीकव्त भएनन् । ्ो पकहलो पनुरुतरवान हो। पकहलो पनुरुतरवानमवा 
सहभवागी हुनहेरू िन् र पकवत् हुन् । भ्नीहरूलवाई दोस्ो मृत्िुो शकक्तल ेिेही 
गनथा सकदैन, ्तर क्तनीहरू परम�ेवर र ख्ीषटिवा पूजवाहवारी भएर उहवँासँग एि हजवार 
वषथासमम रवा्् गननेछन् ।”

सैतान हजार वर्तसमम नजर्बन्
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 “क्तमील ेरवाम्सँैग पढ्ौ,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “अब १ िोरनरी ६:१-३ 
पढ। कवशषे गरेर पद २ र ३।”
 मोहनल ेपढ्ो, “क्तमीहरूमध् ेएि जनवािो अिथो भवाइसँग झगडवा भएिो 
छ भन े न्वा्िो कननम्त सन्तहरूिहवँा नगएर अिमसीिहवँा जवान े िे त्सल े आँट 
गछथा?  सन्तहरूल ेसंसवारिो न्वा् गछथान्  भनन ेिुरवा िे क्तमीहरूलवाई रवाहवा छैन? 
्कद संसवारिो न्वा् क्तमीहरूल ेन ैगनुथापछथा भन,े सवानवाभनदवा सवानवा मदु्वाहरू लछनन 
िे क्तमीहरू अ्ो�् छौ? िे क्तमीहरूलवाई रवाहवा छैन, हवामी सवगथादू्तहरूिो न्वा् 
गननेछौं? उसो भए ्स जीवनमवा हुन ेिुरवा ठूलवा हुन्  र? ”
 “बवाइबलल े मवाकनसहरू र सवगथादू्तहरूिो न्वा् परम�ेवरिवा जनहरूल े
गननेछन् भन्निुो अरथा, िे ्स संसवारमवा मरेिवा दुषट मवाकनसहरू र पक्त्त भएिवा 
सवगथादू्तहरू हुन्‚ होइन ्त?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल ेजववाि कदइन्। “्स संसवारमवा पवाप पसदेेनख परम�ेवरल े
गनुथाभएिवा सब ैकनणथ्ा हरूलवाई हवामील ेसरसर्ती हनेनेछौं। त्यसबलेवा परम�ेवर िस्तो 
उभच्त र न्वा्ोभच्त हुनहुु्दो रहछे भनरे हवामील े ब�ुनछेौं। हजवार वषथाभरर ्गुौं 
्गुमवा िे िे भ्ो सो परम�ेवरल ेहवामीलवाई बझुवाउनहुुनछे।”
 “त्यो सु् दवा मलवाई खशुी लवा�छ,” मवाइििलल ेभन्ो। “मलै ेिरैे िुरवाहरू 
बझुिेो छैन। अरूहरूसँग पकन िरैे रि�नहरू हुनसकछ। ्तर त्यसबलेवासमम 
परम�ेवरल ेमलवाई रिमे गनुथाहुन्छ भनरे उहवँािो रिमेमवा ढकुि भएर बसन रवाम्ो छ 
जस्तो लवा�छ। उहवँा न्वा्ी र ज ेगनुथाभ्ो त्यो उभच्त ैभरए भनरे िुन ैकदन हवामीलवाई 
उहवँाल ेव्वाख्वा गनुथाहुनछे। ्ो ्त खशुीिो खबर न ैभ्ो।”



 “अब ्त िरवािो छलिलमवा हवामी अ�न्तम अध्वा्मवा छौं, होइन र 
आमवा?” मोहनल ेसोध्ो।
 “ववास्तकविरूपमवा भनन ेहो भन ेएि हजवार ववा सहस् वषथािो अन्त्यपलछ 
हवामीमवा भएिवा सब ै रि�नहरू सोधन े अवसर पवाउनछेौं। हवामील े सोचिेो जस्तवा 
िुरवाहरू किन भएन भनरे हवामील ेब�ुन अवसर पवाउनछेौं। ्तर परम�ेवरिो िवाम 
अझ पकन लसलद्धएिो हुदैँन। अरू िवामहरू पकन परम�ेवरल ेगनने बवँाकि न ैहुन्छ। 
्स ख्तम भएिो पृथवीमवा स्ैतवान �्वालखवानमवा जस्त ै हजवार वषथा रकहरहनछे। 
परम�ेवरिो आज्वा पवालन नगरेर दुषट, खरवाब, आ्तभङ््त भएर बसन रुचवाउनहेरू 
्स पृथवीमवा मरररहिैे अवसरवामवा हुनछेन्। ्तब त्यसबलेवासमममवा मकुक्त पवाएिवा 
हवामी सब ैजनवा उहवँािवा सन्त भएर हुकि्नछेौं।”
 “ओहो,” मोहन अचमम मवान्ो, “हवामी त्यस लसद्ध सहरमवा सवसर र 
पररपकव हुनछेौं। हवामील ेजीवनिो रूखबवाट िल खवानछेौं!”
 “हो,” आमवाल ेभकनन्। "अब ्शूेिो ्तसे्ो आगमनिो सम् हुनछे।”
 “्तसे्ो आगमन?” मोहनल ेअचमम मवा्दै सोध्ो।

अध्या्–४२
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 “हो,” आमवाल े जववाि 
कदइन्। “रिरम् आगमन ्त उहवँा बवालि 
भएर आउनभु्ो। दोस्ो आगमन 
जब उहवँा बवादलबवाट आउनहुुनछे 
जब उहवँाल े हवामी सबलैवाई सवगथामवा 
लवानहुुनछे। ्तसे्ो आगमनमवा उहवँा 
हवामीसँग र न्वँा ्रुशलमे सहरिो 
सवार ओलथानहुुनछे। त्यसबलेवा 
अ�न्तम न्वा् हुनछे जब परम�ेवर 
र स्ैतवानिो बीचमवा भइरहिेो ्दु्ध 
सदवािो कनमम्त अन्त्य हुनछे। ्शूे 
दोस्ो पलट ्स पृथवीमवा िकि्नहुुदँवा 
िे हुनछे भनरे जिरर्वा १४:१-११ल े

ब्तवाउँछ।”
 “म पढ्छु,” मोहनल ेभन्ो। “परमरिभिुो एउटवा ्स्तवा ेकदन आउँदैछ, जब 
क्तमीहरूबवाट लरुटएिो लूट क्तमीहरूिै बीचमवा बवँाकडनछे। म सब ैजवाक्तहरूलवाई 
्रूशलमेिो कवरुद्ध लडवाइँ गनथालवाई भलेवा गरवाउनछुे, र ्ो सहर ललइनछे, र घरहरू 
लरुटनछेन् , र सत्ीहरूलवाई बलवातिवार गररनछे। सहरिो आिवा भवाग कनववाथासन गररनछे, 
्तर बवँािी रहिेवा मवाकनसहरूचवाक िह सहरबवाट अलग लभगनछैेनन् । ्तब ्दु्धिो कदनमवा 
लडवाइँ गरेझैं परमरिभ ुकनसिेर ्ती जवाक्त-जवाक्तहरूलस्त लडवाइँ गनुथाहुनछे। त्यस कदन 
उहवँािवा खटु्वाल े्रूशलमेिो सवाम ुपूवथाक्तर भएिो ज्ूैतन िवँाडवामवा टेकनछेन् , अकन 
पूवथादेनख पन�चमसमम ज्ूैतन िवँाडवािो बीचमवा िवँादो िवाट् नछे, र त्यहवँा एउटवा ठूलो 
खोलसवा बकननछे। आिवा पवथा्त उतिरक्तर र आिवा पवथा्त दलषिणक्तर छुकट्नछे। क्तमीहरू 
मरेो पवथा्तिो खोलसवाबवाट भएर भवा�नछेौ, किनकि त्यवा े आसलेसमम िैललनछे। 
्हूदवािवा रवाजवा उन्ज्वाहिो पवालोमवा आएिो भूिमपमवा मवाकनसहरू भवागझेैं 
क्तमीहरू भवा�नछेौ। ्तब परमरिभ ु मरेवा परम�ेवर उहवँािवा सब ै पकवत् जनहरूसँग 
आउनहुुनछे। त्यस कदन न ्त उ््वालो हुनछे, न ठनिवा हुनछे न ्तसुवारो पननेछ। त्यस 
कदनमवा रवा्त हुनछैेन, त्यवा ेएउटवा अनौठो कदन हुनछे– जो परमरिभलु ेजननहुुनछ। जब 

ज्ब युध् समापत हुन्छ 
अदन येशूको साथ    
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सवँाझ पछथा, ्तब उ््वाल ै रहनछे। त्यस 
कदन ्रूशलमेबवाट लजउँदो पवानी कनसिेर 
आउनछे, आिवाचवाक िह पूवथािो समदु्रक्तर 
र आिवाचवाक िह पन�चमिो समदु्रक्तर 
बभगकनसिेनछे, कहउँद र वषवाथामवा कनत्य 
बभगरहनछे। परमरिभ ु समस्त पृथवीिवा 
रवाजवा हुनहुुनछे। त्यस कदन एिमवात् 
परमरिभ ु हुनहुुनछे र उहवँािै नवाउँ मवात् 
हुनछे। गबेवादेनख ्रूशलमेिो दलषिण 
ररममवानेसमम सवारवा देश अरवाबवाजस्त ै
हुनछे। ्तर ्रूशलमेचवाक िह अलगवा े
बनवाइनछे, र बने्वामीनिो ढोिवादेनख 
पकहलो ढोिवािो ठवाउँसमम, िुन े
ढोिवासमम, र हननलेिो बजुवाथादेनख रवाजवािो दवाखिो िोलसमम आ�न ै ठवाउँमवा 
रहनछे। मवाकनसहरू त्यसमवा बसनछेन् , र त्वा े िेरर िकहल् ै नवाश गररनछैेन। 
्रूशलमे सरुलषि्त रहनछे।”
 “क्तमील े रवाहवा पवा्ौ अकहल े होइन ्त?” आमवाल े सोभिन्, “्सबलेवा 
्शूे बवादलबवाटमवात् आउनहुुन्न। उहवँाल े इस्वाएलिो ज्ैतनुिो ववा ओललभ  
पहवािमवा टेक्नु हुनछे र त्यसलवाई दुई �्वाि पवानुथाहुनछे। जब उहवँा दोस्ो पटि 
आउनहुुदँवा उहवँालवाई नपछ्वाउनहेुनहेरू नवाश भएिवा भरए, अब क्तनीहरू जीकव्त 
हुनछेन्। क्तनीहरू मनुथाभ्दवा अभघ िस्तो रोग आकदल े ग्ष्त भएिवा भरए ्तर  
न्वँा ्तवाजवा शररर ललएर बौररउठ्नछेन्।”
 “्कद क्तनीहरूल ेपरम�ेवरलवाई कव�ववास गनने दोस्ो अवसर पवाएिो भए," 
मोहनल ेसोध्ो, "िे क्तनीहरू सभुरिन कनणथ्ा  गछथान् होलवा?”
 “अह”ँ, आमवाल े जववाि कदइन्। “रित्यिे मवाकनसलवाई असल हुन े कि 
खरवाब हुन ेभन्न े कनणथ्ा  गनथा रिसस्तमवात्वामवा सम् कदनभुएिो भर्ो। त्यसिवारण 
क्तनीहरूलवाई अिथो अवसर कदएमवा क्तनीहरूल े िेरर पकहलवा जस्तो भरए त्यस्त ै
कनणथ्ा  गननेछन्।”

सवग्तमा सवागत ्छ
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 “त्यसबलेवा िस्तो होलवा, म ्त िलपनवा न ै गनथा सब िकदन,” मोहनल े
भन्ो। “नोहवािो सम्मवा भएिवा अलगो अलगो मवाकनसहरू हुनछेन्, कहटलर र  
चङे्गज खवँा जस्तो मवाकनसहरूलवाई मवानथा रुचवाउन े खरवाब मवाकनसहरू पकन बोरर 
उठ्नछेन् होलवा।”  “र क्तनीहरू त्यक्तिै कवद्रोही र कनरङ् िुस भएर देखवा  
पननेछन् किनकि क्तनीहरू सभुरिन े सम् न ै पवाउनछैेनन्,” आमवाल े भकनन्। 
“स्ैतवानल ेक्तनीहरू सबलैवाई जममवा पवारेर आक्मण गनथा न्ेतृतव गननेछन्। शस्तअस्त  
बनवाउन े लसपवालहुरूल े अनिेौं हक्त्वारहरू बनवाउनछेन्। सकैनि अगवुवाहरू सब ै
भमलरे कवभभ्न समूहहरू बनवाउन मवाकनसहरूलवाई जममवा गननेछन्। त्यस बलेवा  
्स पृथवीिो इक्तहवासमवा ्दु्ध गनथा जममवा भएिवा सकैनिहरूभ्दवा ठूलो  
जमवा्त हुनछे। आक्मण गनने कनणथ्ा  ललएर संसवारिवा सवारवा मवाकनसहरू  
समदु्रिो छवाल जस्त ैअभघ बढ्नछेन्।”
 “क्तनीहरूल ेिसलवाई आक्मण गछथान् रे?” मोहनल ेसोध्ो।
 “क्तनीहरूल े ्शूे हुनभुएिो न्वँा ्रुशलमे सहरलवाई आक्मण गनथा  
अभघ बढ्नछेन्,” आमवाल े भकनन्। “्दु्ध ्तरुन्त ै लसलद्धएिो हुदैँन। क्तनीहरू 
परम�ेवरसँग अझ ैआक्वामि भएिो देखवाइरहनछेन्।”
 “क्तनीहरूल े लजतन ु सकदैनन् भनरे िे क्तनीहरूलवाई रवाहवा हुदैँनन् र?” 
मोहनल ेसोध्ो।
 “नहुन सकछ,” आमवाल ेभकनन्। न्वँा ्रुशलमेिो सहरिो ढोिवा ब्द 
गनथा ्शूेल ेआदेश कदनहुुनछे। स्ैतवान र उसिवा वीरहरूल ेत्यस सहरमवा आक्मण 
गनथा अ�न्तम रि्वास गररनछे। ‘त्यस सहरलवाई हवामील ेि्जवा गनथा सके्छौं।’ जवाऔं, 
आक्मण!' भनरे स्ैतवानल ेआदेश  कदनछे। क्तनीहरूसँग भएिवा भएभरिवा अनिेौं 
अत्यवािकुनि हक्त्वार चलवाउन ्त्वार हुनछे।”
 “िे हवामी िरल ेररुररु िवामन ुपछथा र?” मोहनल ेिरवाउँदै सोध्ो।
 “पददैन,” आसवस्त पवाददै आमवाल े भकनन्। “जभेए्तवापकन परम�ेवरल े
हवामीलवाई हरेचवाह गनथा सक्नु हुन्छ भनरे हवामील ेअभघ न ै लसक्ौं। सहरभभत् हवामी 
भजन गवाउँदै रहनछेौं। ्तर, हवामीहरू असल भएिोल,े हवामीहरूिो िमथािमथा ववा िुन ै
असल िवाम गरेिोल ेहवामी त्यस सहरभभत् रहन ेअबसर पवाएिवाछौं भनरे हवामी 
िुक््त लगवाउन पवाउनछैेनौं। परम�ेवरिै अनगु्ह, सदवाश््तवा, भलवाई र हवाम्ो सट्वा 
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मनथा उहवँािो पतु् ्स संसवारमवा आउनभुएिो िवारणल ेहवामी सहरभभत् रहन पवाएिो 
अवसर पवाएिवा हौं भनरे हवामीलवाई आम्मि ज्वान हुनछे।”  
 “अकन सहरिो ठूलवा ठूलवा पखवाथालभभत् सबलै े देखन े गरेर ्शूेलवाई 
रवाजवाहरूिवा रवाजवा भएिो भ्दै उचच रवाजिी् सममवान र शकक्तसमपनन गददै  
मिुुट लगवाइकदनछेन्। अकन उहवँािो शवासनिो कवरुद्धमवा जवान े र उहवँािवा  
जनहरूलवाई दववाउन े मवाकनसहरूिो कवरुद्ध अ�न्तम न्वा्िो घोषणवा ्शूेल े
गनुथाहुनछे। सवगथामवा पसु्तिहरू खोललनछेन् भनरे बवाइबलल ेब्तवाउँदछ। सहरलवाई 
घरेवा लगवाउन े रित्यिे मवाकनसल े आिूल े गरेिवा हरेि िुिृत्य अरवाथा््त नरवाम्ो  
िवाम ववा पवापलवाई सकमझनछे। परम�ेवरिवा े ल िसहवासनमवाभर ठूलो भभकि्ो  
पदवाथा जस्तो देनखनछे। क्तनीहरू सबलै े आ�नवा आ�नवा दुषट जीवन िहवानी  
किलम जस्त ै हनेनेछन्। आदमिो प्तनदेनख ्स संसवारमवा ्शूेिो लसद्ध ववा  
कनदथोष जीवन र उहवँालवाई सवास्ती कदएर मवानने मवाकनसहरूिो िहवानी रित्यषिरूपमवा 
त्यस पदवाथामवा देखनछेन्। त्यो किलममवा इक्तहवासिो सरुुदेनख अन्त्यसममिो  
दृ�्हरू देखवाइनछे। दुषट मवाकनसहरू आिूहरू दुषट िवामहरूल े गदवाथा त्वाही  
त्वाही भएर चकि्त हुनछेन्। ्तर क्तनीहरू अब पररव्तथान हुन े अवसर  
पवाउनछैेनन्। दुषटहरू आिूहरूल े गरेिवा सब ै नरवाम्वा िवामहरू चवाहदँवानचवाहदैँ 
पकन हरेररहन बवाध् हुनछेन।”
 “िस्तो भ्वानि िुरवा,” मोहनल े भन्ो। “रवाजवा हरेोदल े सवानवा सवानवा 
बवालिहरूलवाई आ�नवा ेआदेशमवा मवारेिो हनेुथापननेछ।”
 “र अिथो हरेोद रवाजवाल े बन�्तस्वा कदन े ्ूहननवािो नशर िवाटेिो पकन 
हनेुथापननेछ,” आमवाल ेभकनन्।
 “आिूल े ्शूेलवाई कव�ववास गनथा असवीिवार गरेिो दृ�् पकन  
कपलवा्तसुल े हनेुथापनने हुन्छ। ्शूेलवाई मवानने लसपवाहींहरू र उहवँािो कबरुद्धमवा  
भचच्वाउन े र भगललवा गनने िवाभम्ि अगवुवाहरूल े पकन ववाध् भएर आ�नवा खरवाब 
िवामहरूिो दृ�् हनेुथापनने हुन्छ,” मोहनल ेभन्ो।
 “्तर ्वाद रवाख,” आमवाल े भकनन्, “िक्तप् ्ती मवाकनसहरू पलछ  
प�चवा्तवाप गरे र ्शूेिो पलछ लवागिेवा भरए। रोमिो सम्वा््त कनरो पकन हुनछेन्।  
उनल े हजवारौं इसवाईहरूलवाई कनमथामपूवथाि ्वा्तनवा कदएर मवारेिवा भरए। क्तनीहरू  
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अब पकवत् सहरभभत् भजन गवाउँदै रहनछेन्। जब ्गुौं ्गुिवा पवापीहरूल े 
स्ैतवानिो िुरवा सनुरे नरवाम्वा िवामहरू गरेिो भभकि्ोभचत्मवा देखपेलछ स्ैतवान 
असिल अगवुवा भएिो क्तनीहरूल े देखनछेन्। ्गुौं ्गुसमम परम�ेवर र  
स्ैतवानिो बीचमवा ज े ज े र्नर् भ्ो सो स्ैतवानल े आिू रठि छु भनरे देखवाउन  
खवाजेिेवा े भर्ो। अकन परम�ेवरिै सरिवार आिूल े गरेिो कवद्रोह र आ�नवा े
असिलिो कनमम्त लजममवेवारी छ भनरे अ�न्तम पटि दोष लगवाउनछे। ्स 
संसवारमवा भएिवा सब ै दु:खिषट परम�ेवरिै िवारणल े हो भनरे उसल े रिमवालण्त 
गनथा खोज्छे। ्तर, जब सबलै े आ–आ�नवा े लखेवा देखनछे, ्तब स्ैतवान िस्तो  
गल्त रहछे क्तनीहरुल े भनरे महससु गननेछ। परम�ेवरिवा सन्तवान हुनिुो सट्वा 
आिूहरू स्ैतवानिवा दवासहरू भएिो क्तनीहरूल ेमहससु गननेछन्।
 “सब ैपररवक््त्त अनहुवार भएिवा भक्तहरूलवाई ्शूेल ेसहरभभत् वररपरर 
हनेुथाहुनछे। भभत् बवाकहर बसन े सबलै े सनुन े गरेर ्शूेल े ठूलो सवरल े भननहुुनछे,  
मरेो आ�न ै रग्तल े किनिेवा भ्नीहरूलवाई हरे। क्तनीहरू सदवा सदवा बवँाभचरहुन्  
भनरे म क्तनीहरूिो कनमम्त मरेँ। अकन हवामी सब ै जनवा उहवँािो स्तकु्त गददै  
रिशंसवािो भजन गवाउनछेौं।”
 “अकन अिथो िे हुनछे?” खलुदुली हुदैँ मोहनल ेसोध्ो।
 “पखवाथाल बवाकहरिवा रित्यिे मवाकनस चवाह ेठूलो होस् ववा सवानो होस्, सबलै े
परम�ेवर रठि हुनहुुदँोरहछे, ्तर स्ैतवान गल्त भएिो भनरे सवीिवाननेछन् र उहवँािो 
सवाम ुघुँ िवा टेके्छन्। स्ैतवान पकन आिू गल्त भएिो सवीिवार गननेछ।
 “्तर अकन,” आ�नवा े भनवाइ जवारररवाखदै आमवाल े भकनन्, “त्यस पकवत् 
सहरलवाई आ�नवा े ि्जवामवा रवाखन स्ैतवानल े अ�न्तम रि्वास गननेछ। दुषट  
मवाकनसहरू त्यसलवाई आक्मण गनथा उसल े उकसवाउनछे। ्तर अब क्तनीहरू  
सब ैजनवा स्ैतवानसँग ररसल ेचरु हुनछेन्। अब इजकिएल २८:६-८ र १६-१९ पढौं। 
बवाइबलल ेिे ब्तवाउँछ हरेौं।”
 मोहनल े पढ्ो, “्सिवारण परमरिभ ु परम�ेवर ्सो भननहुुनछ:” ‘्तैंल े
आिूलवाई एउटवा देव्तवाजभतििै बलुद्धमवान्  ठवानछस् , ्सिवारण जवाक्त-जवाक्तहरूमवा 
सबभैनदवा कू्र कवदेशीहरूलवाई म ्तिँहवँा ल्वाउनछुे। क्तनीहरूल े आ�नवा ्तरववार 
्तरेो सौनद्था र बलुद्धिो कवरुद्धमवा रतुनछेन् , र ्तरेो चमतिवारपूणथा गौरवलवाई ववारपवार 
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छेि् नछेन् । क्तनीहरूल े ्तलँवाई मृ्त-लोिमवा प�ु्वाउनछेन् , र क िहसि वगेलस्त ्त ँ
समदु्रमवा मननेछस् ।.. ्तरेवा चवारैक्तरिवा व्वापवारर्वारवा ्त ँ उपद्रवल े भररइस् , र ्तैंल े 
पवाप गररस् । ्सलै े मलै े ्तलँवाई परम�ेवरिो पवथा्तबवाट अपमवान गरी खकेदकदएँ,  
र ह ेअभभभवावि िरूब, मलै े्तलँवाई अम�नम् पत्रहरूिवा बीचदेनख िपवाइकदएँ। 
्तरेो सनुदर्तवाल ेगदवाथा ्तरेो हृद् घमणिल े िुलल्ो, ्तैंल ेआ�नवा े गौरविो िवारण  
्तरेो बलुद्धलवाई भ्रषट पवाररस् । ्सलै ेमलै े्तलँवाई जभमनमवा िवाललकदएँ। रवाजवाहरूिवा 
अभग मलै े ्तलँवाई ्तमवाशवा बनवाइकदए। ्तरेवा िरैे पवापहरू र बईेमवान व्वापवारर्वारवा  
्तैंल े्तरेवा पकवत्सरवानहरूलवाई कबटुलो पवारेिो छस् । 
 ्सलै े गदवाथा मलै े ्तबँवाटै एउटवा आगो कनिवाललकदएँ, र त्यसल े न ै ्तलँवाई 
भसम पवा�्वा।े ्तलँवाई कन्वालरे हनेनेहरू सबिैवा दृमषटमवा मलै े ्तलँवाई जभमनमवा  
खरवानी ्तलु्वाइकदएँ। जवाक्त-जवाक्तहरूमवा ्तलँवाई भचननहेरू ्तलँवाई देखरे भ्भी्त 
हुनछन् । ्त ँएि िरलवा�दवा ेअनत्मवा आइपगुिेो छस् , र ्त ँिेरर िकहल्वारैहनछैेनस् ।"
 “िे ्ो स्ैतवानिो बवारेमवा भनिेो हो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “हो,” आमवाल े जववाि कदइन्, “्ो पकन रवाहवा पवाउनकुि परम�ेवरिवा 
जनहरूल ेसवीिवार गरेिवा र षिमवा पवाएिवा सब ैपवापहरू अब स्ैतवानमवा सरेिो हुन्छ। 
उजवािसरवानमवा छोिेिो बोिवािो गक्तजस्त ै हुनछे। आ�नवा े पवापिो कनमम्तमवात् 
होइन, परम�ेवरिवा षिमवा पवाएिवा र स्ैतवानल ेिोखवा कदएिवा सब ैजनहरूिवा पवापिो 
कनमम्त स्ैतवानलवाई दणि कदइनछे।”
 “आिवाशबवाट आगो वकष्नछे र पवापल े गदवाथा भएिवा सब ै दवागहरू भषम 
हुनछे। त्यो सकमझ्दवा िरलवा�दो छ, ्तर ्शूेल े्ती सब ैरोि आ�न ैद्वाल ेगदवाथा 
हुन गएिो हुन्छ। स्ैतवान र पवापलवाई नवाश गनुथा न ै परम�ेवरिो अत्यन्त ै ठूलो 
सदवाश््तवािो िल हुनछे। ्कद स्ैतवान र उसिवा जनहरू न्वँा संसवारमवा बसन 
पवाउँछन् भन,े त्यो क्तनीहरूिो कनमम्त सवास्ती हुनछे। सब ैखशुी र शदु्ध ्तरवा चोखो 
भएर रमवाएर बसनहेरूिो सवाम ुक्तनीहरू बसनपुदवाथा क्तनीहरूलवाई िरैे नरवाम्ो हुनछे। 
क्तनीहरूल ेअझ िरैे दु:ख कदनछेन्।”
 आिूल े गदवाथा सब ै भ्वानि पवापहरू गरेिो िवारण र ्स संसवारमवा 
दु:खिषट ल्वाएिो िवारणल ेगदवाथा नवाश हुनमवा सबभ्दवा पलछ स्ैतवान हुनछे। ्तर 
अन्तमवा आएर पवाप र पवापीहरू सदवािो कनमम्त अन्त्य हुनछे। हवामील ेगरेिवा पवापिो 
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िवारण र त्यसल ेगदवाथा ल्वाएिो भ्वानि नक्तजवालवाई ्वाद कदलवाउन ्शूेिो हवा्त, 
िोखवा र पवाऊमवा भएिवा किलवा र भवालवािवा घवाऊहरूिो िेवल दवागहरूमवात् ैहुनछेन्। 
्ती दवागहरू सदवािो कनमम्त रहनछेन्।"
 “अकन त्यसपलछ सब ैअन्त्य हुन ेहो?” मोहनल ेसोध्ो।
 “अह,ँ” आमवाल ेजववाि कदइन्। “अकन ्शूेल े्स संसवारलवाई िेरर सृमषट 
गनुथाहुनछे ववा पनुकनमवाथाण गनुथाहुनछे।”
 “उ�पभतििो पसु्तिमवा लखेिेो जस्त,ै” मोहनल ेर�्ो।
 “हुनसकछ,” आमवाल ेभकनन्। “्तर ्सबलेवा ्शूेल ेपनुकनमवाथाण गनुथाभएिो 
िवाम हवामील ेहनेने अवसर पवाउनछेौं। त्यस न्वँा पृथवी ववा संसवारमवा जीवन िस्तो 
हुनछे भनरे बवाइबलमवा िरैे ठवाउँहरूमवा लनेखएिो छ। रििवाश २१:४ मवा लनेखएिो 
छ,” “्तब मलै ेन्वँा आिवाश र न्वँा पृथवी देखेँ, किनकि पकहलो आिवाश र पकहलो 
पृथवी कबक्तगएिवा भरए। समदु्र ्त अब छँदैभरएन। अकन मलै े परम�ेवरबवाट 
दुलहवािो कनमम्त दुलही जस्त ै गरी लसङ्गवाररएर ्त्वार पवारररवाखिेी, अरवाथा््त  पकवत् 
सहर, न्वँा ्रूशलमे सवगथाबवाट ्तलक्तर झरररहिेो देखेँ। ल िसहवासनबवाट ्सो भनन े
एउटवा चिथो सोर मलै े सनुेँ, 'हरे, परम�ेवरिो ववास मवाकनसहरूसँग भएिो छ। 
उहवँा क्तनीहरूसँग ववास गनुथाहुनछे, र क्तनीहरू उहवँािवा रिजवा हुनछेन् , र परम�ेवर 
आिै क्तनीहरूिवा परम�ेवर भएर क्तनीहरूसँग रहनहुुनछे।  उहवँाल े क्तनीहरूिवा 
आँखवािो आँस ु पूणथा रूपल े पलुछकदनहुुनछे, र िेरर मृत् ु न ै हुनछैेन, र शोि र 
पीिवा पकन हुनछैेन। किनकि पकहलिेवा िुरवाहरू कबक्तसिेिवा छन् ।’ ल िसहवासनमवा 
कवरवाजमवान हुनहुुनले ेमलवाई भननभु्ो, ‘हरे, म सब ैिुरवा न्वँा ्तलु्वाउँछु।’ उहवँाल े
्सो पकन भननभु्ो, “्ो लखे, ्ी िुरवाहरू भरपदवाथा र सत्य छन् ।” अब क्तमी  
्शै् वा ६२:२-५ पढ ्त।”
 मोहनल े पढ्ो, “जवाक्त-जवाक्तहरूल े क्तम्ो िवाभम्ि्तवा र सब ै रवाजवाहरूल े
क्तम्ो गौरव देखनछेन् , र क्तमीचवाक िह परमरिभ ुआिैल ेरवाखनभुएिो न्वँा नवाउँर्वारवा 
िहलवाइनछेौ। क्तमी परमरिभिुो हवा्तमवा गौरवम् मिुुट र क्तम्वा परम�ेवरिवा 
हवा्तमवा एउटवा रवाजिी् नशरपचे हुनछेौ। क्तमी िेरर िकहल् ै ‘त्वाभगएिी’ 
भकननछैेनौ। क्तम्ो देश िेरर िकहल् ै‘उजवाकडएिो’ भकननछैेन। ्तर क्तमी ‘ह�ेसीबवा’ 
ववा परम�ेवरिो सहरिो करि् भकननछेौ, र ्तरेो देश ‘््लुवाह’ ववा परम�ेवरिो दुलही 
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भकननछेौ। किनकि क्तमीलस्त परमरिभ ु खशुी हुनहुुनछे, र क्तम्ो देशल े कवववाह 
गरेिो हुनछे। जसरी एउटवा जववान िेटवाल ेिन्वा-िेटीलवाई कवववाह गछथा, त्यसरी न ै
क्तम्वा छोरवाहरूल ेक्तमीलवाई कवववाह गननेछन् । जसरी दुलहवा आ�नी दुलहीिो कनमम्त 
रमवाहट गछथा, त्यसरी न ैक्तम्वा परम�ेवरल ेक्तम्ो कनमम्त रमवाहट गनुथाहुनछे।"
 आमवाल े्शै् वा ६५:१७-१९ पकढन्, “हरे, म न्वँा आिवाश र न्वँा पथृवी 
सृमषट गननेछु। अभघअभघिवा िुरवाहरूिो समझनवा हुनछैेन, न ्त ्ती मनमवा आउनछेन् । 
्तर मलै े सृमषट गनने िुरवामवा सदवासवथादवा आननद गर र हषथा मनवाओ। किनकि म 
्रूशलमेलवाई हषथादवा्ि र त्यसिवा मवाकनसहरूलवाई आननददवा्ि ्तलु्वाउनछुे। म 
्रूशलमेदेनख हकष््त हुनछुे, र मरेो रिजवामवा खशुी हुनछुे, र त्यहवँा रुववाइ र िरवाइिो 
आववाज िेरर िकहल् ैसकुननछैेन।”
 “अब मोहन, रििवाश २१:६-२७ पढ। परम�ेवरिो सहर न्वँा ्रुशलमेिो 
बवारेमवा िे भन्ो।”
 मोहनल ेपढ्ो, “उहवँाल ेमलवाई भननभु्ो,” “अब लसलद्ध्ो। म अलिवा र 
ओमगेवा हु,ँ आकद र अनत् म न ैहु।ँ क्तखवाथाउनहेरूलवाई जीवनिवा पवानीिो िुहवारवाबवाट 
म लसतिैंमवा कदनछुे। जसल े कवज् रिवा�्त गछथा त्यसल े ्ो उतिरवाभििवार पवाउनछे, 
र म त्यसिवा परम�ेवर हुनछुे, र त्वाचेवाक िह मरेो छोरो हुनछे। ्तर िरपोिहरू, 
अकव�ववासीहरू, भघनलवा�दवा भएिवाहरू, हत्यवारवाहरू, व्भभचवारीहरू, जवादूगरहरू, 
मूक््तपूजिहरू र झटूवा बोलनहेरू सबिैो कहससवा आगो र गनिि दनिन े िुणिमवा 
हुनछे। ्ो दोस्ो मृत्य ुहो। ्तब ्ती सवा्त अमन्तम कवपभतिल ेभररएिवा सवा्त िचौरवा 
हुन ेसवा्त सवगथादू्तहरूमध् ेएि जनवा आएर मलवाई ्सो भन,े 'आऊ, म क्तमीलवाई 
रमुवािी पतनी, उहवँािी दुलही देखवाउनछुे।'  क्तनल ेमलवाई पकवत् आतमवामवा एउटवा 
ठूलो र उचच पवथा्तमवा लग,े र परम�ेवरबवाट सवगथादेनख ्तलक्तर झरररहिेो पकवत् सहर 
्रूशलमे मलवाई देखवाए। त्यसमवा परम�ेवरिो मकहमवा भर्ो, र त्यसिो चमि 
बहुमूल् रतनहरू ्तरवा कबललवारै सिरटिजस्तवा ेचहकिलो भर्ो। त्सिो वररपरर 
ठूलो र अलगवा ेपखवाथाल भर्ो, र त्समवा बवा� ढोिवा भरए। ढोिवाहरूमवा बवा� सवगथादू्त 
भरए। ्ती ढोिवाहरूमवा इस्वाएलिवा बवा� ैिुलिवा नवाउँ लनेखएिवा भरए। पूवथामवा ्तीन 
ढोिवाहरू, उतिरमवा ्तीन, दलषिणमवा ्तीन र पम�चममवा ्तीन ढोिवाहरू भरए। सहरिो 
पखवाथालिवा बवा� जग भरए। ्तीमवाभर रमुवािवा बवा� ैरिरेर्तहरूिवा बवा� नवाउँ लनेखएिवा 
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भरए। सहर र त्यसिवा ढोिवाहरू र पखवाथाल नवा�नलवाई मसँग बोलनसँेग एउटवा सनुिो 
नवा�न े टवँागो भर्ो। त्यवा ेसहर वगवाथािवार भर्ो। त्यसिो चौिवाइ र लमवाइ समवान 
भर्ो। क्तनल ेत्यस टवँागोल ेनवा�दवा त्यवा ेसहर दुई हजवार चवार स् किलोभमटर भर्ो। 
त्यसिो लमवाइ, चौिवाइ र उचवाइ बरवाबर भर्ो। सवगथादू्तल ेत्यसिो पखवाथाल पकन 
नवाप,े र मवाकनसल े चलवाएिो नवापअनसुवार त्यवा े पैंसट्ी भमटर भर्ो। त्यवा े पखवाथाल 
कबललवारैल ेबनिेो भर्ो, र सहरचवाक िह कनखरु सनुल ेबनिेो भर्ो र सिवा िवँाचजस्त ै
त्यवा ेचमिनथ्वा।े पखवाथालिवा जगहरू अनिे किलसमिवा बहुमूल् रतनहरूल ेजकडएिवा 
भरए। पकहलो जग कबललवारैिो, दोस्ो नीर, ्तसे्ो हरर्त रतन, चौरो पननवा, पवँाचौं 
आकनकस, छैटौं लवालमलण, सवा्तौं पी्तमलण, आठौं बरेूज, नवौं पषुपरवाज, दशौं 
लसनु,े एघवारौं नीलमलण र बवा�ौं, िटेलवािो भर्ो। ्ती बवा� ढोिवाचवाक िह बवा� मो्तीिवा 
भरए। रित्िे ढोिवा मो्तीिो भर्ो। त्स सहरिो सडि चहकिलो शीशवाजस्त ै
कनखरु सनुिो भर्ो। मलै े त्स सहरमवा िुन ै मम्दर देनखन,ँ किनकि त्हवँािो 
मम्दर सव्म्  परम�ेवर सवथाशकक्तमवान्  र रमुवा न ै हुनहुुनछ। त्वा ेसहर उ््वालो 
गरवाउन सू्था र चन�मवािो खवँाचो छैन, किनभन े परम�ेवरिो मकहमवा न ै त्यसिो 
उ््वालो हो। त्यहवँािो बतिीचवाक िह रमुवा आिै हुनहुुनछ। त्यहवँािै उ््वालोमवा जवाक्त-
जवाक्तहरू क िहि् िुल गननेछन् । पृथवीिवा रवाजवाहरूल ेआ�नवा वभैव त्यसमवा ल्वाउनछेन् । 
कदनमवा त्यसिवा ढोिवाहरू िुन ैकिलसमल ेबनद हुनछैेनन् , र त्यहवँा रवा्त न ैहुनछैेन। 
क्तनीहरूल ेजवाक्त-जवाक्तहरूिवा वभैव र सममवान त्यसभभत् ल्वाउनछेन् । ्तर रमुवािवा 
जीवनिो पसु्तिमवा नवाउँ लनेखएिवाहरूबवाहिे िुन ैअशदु्ध िुरवा, घृलण्त िवाम गनने र 
झटू बोलन ेिुन ैकिलसमल ेपकन त्यसभभत् पसनछैेन।”
 “जग्तिवा अरू ्तवारवामणिल, संसवार र ग्हहरूमवा हवामी उि्दै भ्रमण गननेछौं 
भनरे एलने जी ह्वाइटल ेभननभुएिो छ,” आमवाल ेभकनन्।
 “उिेर जवान े रे?” अचमममवा्दै मोहनल ेभन्ो, “त्यो ्त िरैे रमवाइलो िुरो 
हो। अरू िे िे पकन हवामी गननेछौं?”
 “हवामील ेत्यहवँा घरहरूिो कनमवाथाण गननेछौं। हवामील ेमनपरेिो अनसुवार घर 
बनवाउन ेिुरवािो िलपनवा गर ्त। हवामी न ैमनपनने ठवाउँमवा सिैं रहनछेौं। त्यहवँा बगैंचवा, 
िूल कबरुववा आकद हुनछेन्। हवामील ेन ैउमवारेिवा िलिूल र हरर्वा स्जीहरू हवामी 
खवानछेौं। हवामी िकहल् ैपकन रवाकनछैेनौं, कबरवामी हुनछैेनौं, कनरवाश र कदकि हुनछैेनौं। 
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हवामील ेगनथा चवाहिेो सब ै्ोजनवा ववा रिोजकेटहरू हवामी पूरवा गरर छोि्नछेौं। हवामी 
अरू संसवार र जग्तहरूमवा ्वात्वा गननेछौं। त्यहवँा भएिवा जीवहरूलवाई ्शूेल ेिसरी 
हवामीलवाई उद्धवार गनुथाभ्ो भनन ेगववाहीहरू कदन पवाउनछेौं। ्शूे िस्तो अचममिो 
हुनहुुन्छ भनरे पकन हवामी क्तनीहरूलवाई सनुवाउन पवाउनछेौं। हवामील ेअनभुव गरेिो 
मकुक्त जग्तिो िुन ैपकन जीवलवाई बझु्न गवा�हवा ेहुनछे। रििृक्त र न्वँा न्वँा िुरवाहरू 
हवामी लसकदै जवानछेौं।
 “खवास गरेर भनन ेहो भन,े” आमवाल ेभकनन्, “न्वँा पृथवीमवा जीवन िस्तो 
हुनछे त्यो हवामील े अकहल े िलपनवा पकन गनथा सकदैनौ । हवामील े सोचिेो भ्दवा 
िरैे उतिम हुनछे। परम�ेवरिो न्वँा पृथवीमवा सब ैरोि रठि, रवाम्ो र असल हुदैँ 
बढ्नछे। त्यहवँा शवा�न्त, मलेभमलवाप, रिमे, ज्वान, खशुी, आन्द हुनछे एि आपसलवाई 
सरसममवान ववा आदर गननेछौं। हवामी खशुी र आन्दमवा झन झन अभघ बढ्नछेौं।”
 “अब परम�ेवर र श्ैतवानिो बीचमवा भएिो र्नर् ववा ्दु्ध समवा�्त हुनछे। 
्दु्ध, झगिवा आकद हुनछैेन। परम�ेवरल े्दु्ध लजक्तसकनभुएिो हुन्छ। सब ै िुरो 
व्वबसर्त हुनछे। परम�ेवर रिमे हुनहुुन्छ भनरे रिमवालण्त भएिो हवामी सबलै ेरवाहवा 
पवाउनछेौं।”
 “संसवारिो िुन ैिरवाभ्दवा त्यो ्त िरैे उतिम र रमवाइलो िरवा हो। मलवाई 
खशुी लवा�छ त्यो ्त सत्य िरवा हो," मोहनल ेभन्ो। "्सल ेमरेो िरैे रि�नहरूिो 
जववाि कदएिो छ।”
 “क्तमीसँग अरू रि�नहरू हुनछेन् होलवा,” आमवाल ेभकनन्, “र क्तम्वा सब ै
रिश् नहरूिवा जववािहरू म कदन सबकदन।ँ”
 “्तर िुन ैकदन ् शूेल ेकदनहुुनछे,” मोहनल ेभन्ो। “र उहवँासँग रि�नहरू गनथा 
म उहवँासँग हुनछुे।”
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