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प्रस्िार्ना
धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गरे तापनि, थोरै ले मात्र परमेश्वरप्रनतको ववश्वासको अथथ

के हो र परमेश्वरको इच्छा अिरू
ु प हुि नतिीहरूले के गिथप
ु छथ भिी बुझ्दछि ्। मानिसहरू “परमेश्वर”
शब्द र “परमेश्वरको कार्थ” जस्ता वाकर्ाांशहरूससत पररचित भए पनि नतिीहरूले परमेश्वरलाई

िचििेको कारणले र्स्तो भएको हो अनि उहााँको कार्थलाई जान्िे कुरा त परै जाओस ्। त्र्सैले,
परमेश्वरलाई िचिन्िेहरू सबै उहााँसम्बन्धी नतिीहरूका आफ्िै ववश्वासमा अल्मसलएको हुिु कुिै
अिम्म मान्िप
ु िे कुरा होइि। मानिसहरूले परमेश्वरप्रनतको ववश्वासलाई गम्भीर रूपमा सलांदैिि ्,

र र्ो पूणथ रूपमा नतिीहरूलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिे कुरा धेरै िै अपररचित र अिौठो लागेको

कारणले गदाथ भएको हो। र्सप्रकारले, नतिीहरूले परमेश्वरका मागहरू पूरा गिथ सकदै िि ्। अको

शब्दमा भन्िु पदाथ, र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्, र उहााँका कार्थको बारे मा जान्दै िि ्
भिे, नतिीहरू परमेश्वरको प्रर्ोगका लाचग र्ोग्र् हुाँदैिि ्, र नतिीहरूले उहााँको इच्छा पूरा गिे कुरा
त परै जाओस ्। “परमेश्वरप्रनतको ववश्वास” भिेको परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर ववश्वास गिथु हो;
परमेश्वरमा ववश्वास गिे सम्बन्धमा र्ो सबैभन्दा सरल धारणा हो। र्सबाहे क, परमेश्वर हुिुहुन्छ
भिेर ववश्वास गिुथ परमेश्वरमा सााँिो रूपले ववश्वास गिुथ उस्तै होइि; बरु, र्ो बसलर्ो धासमथक

सांकेतसदहतको साधारण ककससमको ववश्वास हो। परमेश्वरप्रनतको सााँिो ववश्वासको अथथ निम्ि छि ््ः

परमेश्वरले सबै थोकमाचथ सवाथचधकार राख्नह
ु ु न्छ भन्िे ववश्वासको आधारमा कुिै व्र्क्कतले उहााँका
वििहरू र उहााँको कार्थको अिुभव गछथ , उसको आफ्िो भ्रष्ट स्वभावलाई शुद्ध पाछथ , परमेश्वरको
इच्छा पूरा गछथ , र परमेश्वरलाई चिन्छ। र्स प्रकारको र्ात्रालाई मात्र “परमेश्वरप्रनतको ववश्वास”

भन्ि सककन्छ। तापनि मानिसहरूले प्रार््ः परमेश्वरप्रनतको ववश्वासलाई एउटा साधारण र हलुका
कुराको रूपमा हे छथि ्। र्स्तो प्रकारले परमेश्वरमा ववश्वास गिे मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास
गिथक
ु ो अथथ गम
ु ाइसकेका छि ्, र नतिीहरूले आखिरीसम्म ववश्वास गरररहे पनि, नतिीहरूले कदहल्र्ै

पनि परमेश्वरको अिुमोदि प्राप्त गिथ सकदै िि ्, ककिकक नतिीहरू गलत बाटोमा दहाँड्छि ्। आज
अझै त्र्स्ता मानिसहरू पनि छि ् जो अक्षरहरू र िोक्रो ससद्धान्तहरूअिुसार परमेश्वरमा ववश्वास

गछथ ि ्। नतिीहरूले आफूहरूमा परमेश्वरप्रनतको ववश्वासको सारको अभाव छ भिी बुझ्दै िि ्, र
नतिीहरूले परमेश्वरको अिम
ु ोदि पाउि सकदै िि ्। तापनि अझै नतिीहरू सरु क्षा र पर्ाथप्त अिग्र
ु हको

आशीषहरूका लाचग परमेश्वरसाँग प्राथथिा गछथ ि ्। आउिुहोस ्, हामी रोककऔां, हाम्रो मि शान्त पारौं,
अनि आफैलाई सोधौं: के परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ पथ्
ृ वीमा सबैभन्दा सक्जलो कुरा हुि सकछ? के
र्ो हुि सकछ कक परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको परमेश्वरबाट असीम अिुग्रह पाउिुबाहे क अरू
केही होइि? के परमेश्वरलाई िचििी उहााँमा ववश्वास गिे वा परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनि उहााँको
ववरोध गिे मानिसहरूले सााँच्िै उहााँको इच्छा पूरा गिथ सकछि ्?

परमेश्वर र मानिसलाई समाि शब्दहरूमा व्र्कत गिथ सककां दै ि। उहााँको सार र उहााँको कार्थ

मानिसका लाचग अनत िै अथाह र बुझ्िै िसककिे हुन्छि ्। र्दद परमेश्वरले व्र्क्कतगत तवरले
आफ्िो कार्थ गिुथहुन्ि र मानिसको सांसारमा उहााँका वििहरू बोल्िुहुन्ि भिे, मानिसले कदहल्र्ै
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पनि परमेश्वरको इच्छा बुझ्ि सकिे चथएिि ्। अनि र्सैले, आफ्िो सम्पूणथ जीवि परमेश्वरमा

समपथण गिेहरूले पनि उहााँको अिुमोदि प्राप्त गिथ सकिे चथएिि ्। र्दद परमेश्वरले कार्थ गिथ

लाग्िह
ु ु न्ि भिे, मानिसले जनत िै राम्रो गरे पनि त्र्ो सब व्र्थथको हुिेछ, ककिकक परमेश्वरका
वविारहरू सधैं मानिसका वविारहरूभन्दा उच्ि हुन्छि ्, र परमेश्वरको बुद्चध मानिसको समझभन्दा
धेरै परको हुन्छ। र र्सैले म भन्छु कक जसले परमेश्वर र उहााँको कार्थलाई “पूणथ रूपमा बुझेको”
दाबी गछथ ि ् नतिीहरू धेरै अर्ोग्र् छि ्; नतिीहरू सबै आफैमा अनत ववश्वस्त र अिसभज्ञ छि ्।
मानिसले परमेश्वरको कार्थलाई पररभावषत गिथु हुाँदैि; अझ भन्िे हो भिे, मानिसले परमेश्वरको
कार्थलाई पररभाषा गिथ सकदै ि। परमेश्वरको िजरमा, मानिस कसमलाजस्तै महत्त्वहीि छ; त्र्सैले
मानिसले कसरी परमेश्वरको कार्थलाई बुझ्ि सकछ? जसले गवथसाथ “परमेश्वरले र्सरी वा त्र्सरी

कार्थ गिुथहुन्ि” वा “परमेश्वर र्स्तो वा त्र्स्तो हुिुहुन्छ” भन्ि मि पराउाँ छि ्—के उिीहरू
अहङ्कारसाथ बोसलरहे का छै िि ् र? हामी सबैले जान्िुपदथछ कक मानिस जो दे हबाटको हो, ऊ
शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररइएको छ। मािवजानतको आफ्िै स्वभाव परमेश्वरको ववरोध गिे हुन्छ।
मािवजानत परमेश्वरको बराबरी हुिै सकदै ि, परमेश्वरको कार्थमा मािवजानतले सल्लाह ददिे कुरा

त परै जाओस ्। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी डोऱ्र्ाउिुहुन्छ भन्िे ववषर्मा िादहाँ र्ो परमेश्वर
आफैले गिुथहुिे कार्थ हो। मानिसले र्ो वा त्र्ो वविार व्र्कत िगरी अधीिमा बस्िु िै उचित हुन्छ,
ककिकक मानिस धल
ु ो मात्र हो। परमेश्वरको िोजी गिे हाम्रो असभप्रार् भएकोले हामीले परमेश्वरले

वविार गरूि ् भिी उहााँको कार्थमा आफ्िा वविारहरू माचथबाट थोप्िुहुाँदैि, हामीले जािीजािी
परमेश्वरको कार्थको ववरोध गिथ आफ्िो भ्रष्ट स्वभावलाई अचधकतम प्रर्ोग गिे कुरा त परै

जाओस ्। के त्र्सले हामीलाई ख्रीष्ट-ववरोधीहरू बिाउाँ दै ि र? त्र्स्ता मानिसहरूले कसरी परमेश्वरमा

ववश्वास गिथ सकछि ्? हामी परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गदथछौं, र हामी उहााँलाई सन्तष्ु ट
पािथ र उहााँलाई हे िथ िाहन्छौं, त्र्सैले हामीले सत्र्को बाटो िोज्िप
ु दथछ, र परमेश्वरसाँग उपर्ुकत
हुिे बाटोको िोजी गिुथपछथ । हामी उहााँसाँग हठपूणथ ववरोधमा िडा हुिुहुाँदैि। त्र्स्तो कार्थबाट
सम्भवत्ः के भलाइ हुि सकछ र?

आज, परमेश्वरले िर्ााँ कार्थ गिुथभएको छ। तैँले र्ी वििहरू स्वीकार गिथ सकदै िस ् होला, र

ती ताँलाई अिौठो लाग्ि सकछ, तर म ताँलाई आफ्िो स्वभाववकता प्रकट िगिे सल्लाह ददन्छु,
ककिकक परमेश्वरको अगाडड सााँच्िै धासमथकताको निक्म्त भोकाउिे र नतिाथउिेहरूले मात्र सत्र्ता

प्राप्त गिथ सकछि ्, अनि जो वास्तवमा भकत हुन्छि ् नतिीहरूले उहााँद्वारा अन्तर्दथक्ष्ट र मागथनिदे शि
पाउि सकछि ्। प्रनतफलहरू गम्भीर शाक्न्तको साथ सत्र्को िोजी गरे र प्राप्त गररन्छ, झगडा र

वववाद गरे र होइि। जब म “आज, परमेश्वरले िर्ााँ कार्थ गिथभ
ु एको छ” भन्छु, तब म परमेश्वर
दे हमा फकथिे बारे को कुरा गरररहे को हुन्छु। सार्द, र्ी वििहरूले ताँलाई द:ु ि िदे लाि ्; सार्द, ताँ
ती वििलाई तुच्छ ठान्छस ् होला; वा सार्द, ताँलाई नतिमा ठूलो रुचि छ होला। क्स्थनत जेसक
ु ै
भए पनि, म आशा गदथछु कक परमेश्वर दे िा परूि ् भिी सााँच्िै िाहिेहरू सबैले र्स तथ्र्लाई
सामिा गिथ सकछि ् र त्र्सको बारे मा हतारमा निष्कषथमा पुग्िुभन्दा बरु त्र्सलाई ध्र्ािपूवथक
जााँि गदथछि ्; एक बद्
ु चधमाि ् व्र्क्कतले त्र्सै गिथप
ु छथ ।
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र्स्तो कुरालाई जााँच्िु त्र्वि कदठि हुाँदैि, तर र्सका निक्म्त हामी प्रत्र्ेकले र्ो एउटा सत्र्ता
जान्िु आवश्र्क हुन्छ: जो दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्छ उहााँमा परमेश्वरको सार हुिेछ, र जो दे हधारी

परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ उहााँमा परमेश्वरको असभव्र्क्कत हुिेछ। परमेश्वर दे ह बन्िभ
ु एकोले, उहााँले आफूले
िाहे को कार्थलाई अगाडड बढाउिह
ु ु िेछ, र परमेश्वर दे ह बन्िुभएकोले, उहााँ जे हुिुहुन्छ त्र्ो प्रकट
गिुथहुिेछ, र सत्र्लाई मानिसकहााँ ल्र्ाउि सकिुहुिेछ, उसलाई जीवि ददिुहुिेछ, र उसका लाचग
बाटो दे िाउिुहुिेछ। त्र्ो दे ह जसमा परमेश्वरको सार हुाँदैि त्र्ो निक्श्ित रूपमा दे हधारी परमेश्वर
होइि; र्समा कुिै शङ्का छै ि। र्दद मानिसले र्ो परमेश्वरको दे हधारी शरीर हो कक होइि भिी

जााँि गिथ िाहन्छ भिे, उसले त्र्सलाई उहााँले प्रकट गिे स्वभाव र उहााँले बोल्िे वििहरूबाट

पुक्ष्ट गिुथपदथछ। भन्िुको अथथ के हो भिे, र्ो परमेश्वरको दे हधारी शरीर हो कक होइि, वा र्ो सत्र्
बाटो हो कक होइि भिी पुक्ष्ट गिथ उसले उहााँको सारको आधारमा पदहिाि गिुथपछथ । अनि त्र्सैले,

र्ो दे हधारी परमेश्वरको शरीर हो कक होइि भिी पदहिाि गिे मुख्र् कुरा बादहरी दे िा पिे घटिा

भन्दा बरु, उहााँको सारमा लुकेको हुन्छ (उहााँको कार्थ, उहााँका वाणीहरू, उहााँको स्वभाव, र अन्र्
धेरै कुराहरू)। र्दद मानिसले उहााँको बादहरी दे िा पिे घटिालाई मात्र जााँच्छ भिे, र त्र्सको
फलस्वरूप उहााँको सारलाई बेवास्ता गछथ भिे, त्र्सले मानिस मूिथ र अिसभज्ञ छ भन्िे दे िाउाँ छ।

बादहरी दे िा पिे घटिाले सार निधाथरण गिथ सकदै ि; अझ भन्िे हो भिे, परमेश्वरको कार्थ
मानिसका धारणाहरूसाँग कदहल्र्ै पनि मेल िाांदैि। के र्ेशक
ू ो बादहरी दे िा पिे घटिा मानिसको
धारणाहरूभन्दा ववपरीत चथएि र? के उहााँको अिुहार र पोशाक उहााँको वास्तववक पदहिािको
सांकेत ददि असक्षम चथएिि ् र? के सुरु-सुरुका फररसीहरूले र्ेशूको बादहरी दे िा पिे घटिालाई

हे रेकाले र उहााँको मुिका वििहरूलाई हृदर्मा स्वीकार िगरे काले उहााँको ववरोध गरे का होइिि ्
र? म आशा गछुथ, परमेश्वरको दे िा पिे घटिाको िोजी गिे प्रत्र्ेक दाजुभाई तथा
दददीबदहिीहरूले इनतहासको त्रासदी दोऱ्र्ाउिेछैि। ताँ आधुनिक समर्का फररसी बन्िुहुाँदैि र

परमेश्वरलाई फेरर क्रूसमा टााँग्िुहुाँदैि। तैँले परमेश्वरको फकाथइलाई कसरी स्वागत गिुथपछथ त्र्ो
राम्ररी वविार गिुथपछथ , अनि ताँमा सत्र्को अधीिमा बस्िे व्र्क्कत कसरी बन्िे भन्िे ववषर्मा
स्पष्ट वविार हुिुपछथ । र्ेशू बादलमा सवार भएर फेरर आउिुहुिे ददि पिथिे सबैको र्ो क्जम्मेवारी
हो। ती कुरालाई स्पष्ट बिाउि हामीले आफ्िा आक्त्मक आाँिाहरू मल्िुपछथ , अनि बढाइिढाइ
गररएका काल्पनिक शब्दहरूको दलदलमा फस्िुहुाँदैि। हामीले परमेश्वरको व्र्ावहाररक कार्थको

बारे मा सोच्िुपदथ छ, र परमेश्वरको व्र्ावहाररक पक्षलाई हे िुथपदथ छ। नतमीहरू प्रभु र्ेशू बादलमा

सवार भएर अिािक नतमीहरूको बीिमा आउिुहुिे, र उहााँलाई कदहल्र्ै िचििेका र िदे िेका, र
उहााँको इच्छा कसरी पूरा गिथुपछथ भिी िजान्िे नतमीहरूलाई लैजािुहुिे ददिको िाहिामा सधैं
अन्तै िजाओ वा आफै ददवा सपिामा बगेर िजाओ। अझ बढी व्र्ावहाररक ववषर्हरूमा सोिवविार

गिुथ राम्रो हुन्छ!
तैँले र्ो पुस्तक अिुसन्धाि गिे उद्दे श्र्ले वा स्वीकार गिे मिसार्ले िोलेका हुि सकछस ्;
तेरो प्रववृ ि जस्तो सुकै होस ्, म आशा गदथछु, तैँले र्ो अन्त्र्सम्म पढ्िेछस ्, र र्सलाई सक्जलै
पन्छाउिेछैिस ्। सार्द, र्ी वििहरू पदढसकेपनछ तेरो प्रववृ ि पररवतथि हुिेछ, तर त्र्ो तेरो प्रेरणामा
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र तेरो समझको हदमा निभथर रहन्छ। तापनि, तैँले एउटा कुरा जान्िुपछथ ्ः परमेश्वरको वििलाई
मानिसको विि बिाउि सककां दै ि, अनि मानिसको वििलाई कसैले परमेश्वरको विि बिाउिे
कुरा त परै छााँड़ौ। परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको मानिस दे हधारी परमेश्वर होइि, अनि दे हधारी

परमेश्वर परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको मानिस होइि। र्समा, एउटा आधारभूत सभन्िता हुन्छ।
सार्द, र्ी वििहरू पदढसकेपनछ ताँ नतिलाई परमेश्वरका वििहरू मान्दै िस ्, तर मानिसले प्राप्त
गरे को अन्तर्दथक्ष्ट मात्र ठान्छस ् होला। त्र्स्तो अवस्थामा, ताँ अज्ञािताले अन्धो भएको छस ्।

परमेश्वरको विि कसरी मानिसले प्राप्त गरे को अन्तर्दथक्ष्ट जस्तो हुि सकछ? दे हधारी परमेश्वरका
वििहरूले एउटा िर्ााँ र्ुग सुरु गदथछ, सारा मािवजानतलाई डोऱ्र्ाउाँ छ, रहस्र्हरू प्रकट गदथछ, र

मानिसले त्र्ो िर्ााँ र्ुगमा सलिुपिे ददशा दे िाउाँ दछ। मानिसले प्राप्त गरे को अन्तर्दथक्ष्ट भिेको
अभ्र्ास वा ज्ञािका लाचग सरल निदे शिहरू मात्र हो। र्सले सम्पूणथ मािवजानतलाई िर्ााँ र्ुगमा

डोऱ्र्ाउि वा परमेश्वर स्वर्मका रहस्र्हरू प्रकट गिथ सकदै ि। जब सबै कुरा भनिन्छ र गररन्छ,

परमेश्वर परमेश्वर हुन्छ, र मानिस मानिस िै हुन्छ। परमेश्वरससत परमेश्वरको सार छ, र
मानिसससत मानिसको सार छ। र्दद मानिसले परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरूलाई पववत्र आत्माले
ददिुभएको सरल अन्तर्दथक्ष्टको रूपमा हे छथ भिे र प्रेररतहरू र अगमवकताहरूले बोलेका वििलाई

परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िुभएको वििको रूपमा सलन्छ भिे, त्र्ो मानिसको गल्ती हुिेछ।
िाहे जे भए पनि, तैँले कदहल्र्ै पनि सही र गलतलाई समसाउिु हुाँदैि, उच्िलाई निम्ि बिाउिह
ु ु ाँदैि,
वा गम्भीरलाई हलुका बिाउिु हुाँदैि; िाहे जे भए पनि जुि कुरा सत्र् हो भिी जान्दछस ् त्र्सलाई
जािीजािी िण्डि गिुथ हुाँदैि। परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ भिी ववश्वास गिे सबैले सही र्दक्ष्टकोणबाट

समस्र्ाहरू जााँच्िुपछथ , र परमेश्वरको िर्ााँ कार्थलाई र उहााँका िर्ााँ वििहरूलाई उहााँद्वारा सक्ृ ष्ट
गररएको प्राणीको पररप्रेक्ष्र्बाट स्वीकार गिथप
ु दथछ; ित्र, नतिीहरूलाई परमेश्वरद्वारा हटाइिेछि ्।

र्होवाको कामपनछ, र्ेशू मानिसहरूको माझमा उहााँको काम गिथ दे ह बन्िुभर्ो। उहााँको काम

एकलोपिामा गररएको चथएि, तर र्होवाको काममाचथ निमाथण गररएको चथर्ो। र्ो एउटा िर्ााँ
र्ुगका निक्म्त काम चथर्ो जुि परमेश्वरले व्र्वस्थाको र्ुग अन्त्र् गिुथभएपनछ गिुथभर्ो। त्र्सरी

िै, र्ेशूको काम समाप्त भएपनछ, परमेश्वरले अको र्ुगका लाचग आफ्िो काम गिथ अनघ बढिुभर्ो,

ककिकक परमेश्वरको सम्पण
ू थ व्र्वस्थापि सधैं अगाडड बदढरहे को छ। जब परु ािो र्ग
ु बबत्छ, त्र्सको
स्थािमा एउटा िर्ााँ र्ुग आउाँ छ, अनि एकपटक पुरािो काम पूरा भएपनछ, परमेश्वरको

व्र्वस्थापिलाई निरन्तरता ददिे त्र्हााँ िर्ााँ काम हुिेछ। र्ो दे हधारण परमेश्वरको दोस्रो दे हधारण
हो, जसले र्ेशूको कामलाई पछ्र्ाउाँ दछ। निश्िर्, र्ो दे हधारण स्वतन्त्र रूपमा हुाँदैि; र्ो व्र्वस्थाको
र्ग
ु र अिग्र
ु हको र्ग
ु पनछको तेस्रो िरणको काम हो। प्रत्र्ेक पल्ट जब परमेश्वरले कामको िर्ााँ

िरण थाल्िुहुन्छ, त्र्हााँ सधैं िर्ााँ सुरुआत हुिु पदथछ र त्र्सले सधैं एउटा िर्ााँ र्ुग ल्र्ाउिु
पदथछ। त्र्स्तै प्रकारले परमेश्वरको स्वभावमा, उहााँको काम गिे तररकामा, उहााँको काम गिे
स्थािमा र उहााँको िाउाँ मा पनि त्र्ही अिुरूप पररवतथिहरू हुन्छि ्। त्र्सैले, िर्ााँ र्ुगमा मानिसलाई
परमेश्वरको काम स्वीकार गिथ गाह्रो हुिु कुिै अिम्म मान्िु पिे कुरा होइि। तर मानिसद्वारा
उहााँको जस्तै प्रकारले ववरोध भए पनि परमेश्वरले सधैं आफ्िो काम गरररहिुभएको छ, र सारा
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मािवजानतलाई अगाडड बढाइरहिुभएको छ। जब र्ेशू मानिसको सांसारमा आउिुभर्ो, उहााँले

अिुग्रहको र्ुग सुरु गिुथभर्ो र व्र्वस्थाको र्ुगको अन्त्र् गिुथभर्ो। आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वर
फेरर दे ह बन्िभ
ु र्ो, र उहााँको दे हधारणससतै उहााँले अिग्र
ु हको र्ग
ु समाप्त गिथभ
ु र्ो र परमेश्वरको

राज्र्को र्ुग सुरु गिुथभर्ो। परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणलाई स्वीकार गिथ सकिेहरू जनत सबैलाई

परमेश्वरको राज्र्को र्ुगनतर लचगिेछ, र र्सबाहे क व्र्क्कतगत रूपमा परमेश्वरको मागथदशथि

स्वीकार गिथ सक्षम हुिेछि ्। र्ेशूले मानिसको माझमा धेरै काम गिुथभए पनि, उहााँले सारा
मािवजानतको छुटकारा मात्र परू ा गिथभ
ु र्ो र मानिसको पापको बसल बन्िभ
ु र्ो; उहााँले मानिसलाई
उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मक
ु त गिुथ भएि। मानिसलाई पूणथ रूपमा शैतािको प्रभावबाट मुकत
गिथको निक्म्त र्ेशू पापको बसल बन्ि र मानिसको पापहरू बोकि मात्र आवश्र्क चथएि, तर

मानिसलाई शैतािी रूपमा भ्रष्ट पारे को उसको स्वभावबाट पूणथ रूपमा छुटकारा ददि परमेश्वरले

अझ ठूलो काम गिुथ आवश्र्क चथर्ो। र्सैले अब, मानिसका पापहरू क्षमा गररएका छि ्, मानिसलाई

िर्ााँ र्ुगनतर डोऱ्र्ाउि परमेश्वर दे हमा फकेर आउिुभर्ो, र दण्ड अनि न्र्ार्को काम सुरु गिुथभर्ो।

र्ो कामले मानिसलाई एक उच्ि क्षेत्रमा पुऱ्र्ार्ो। उहााँको प्रभुत्वमुनि आउिेहरू सबैले अझ उच्ि
सत्र्को आिन्द सलिेछि ् र अझ ठूला आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्। नतिीहरू सााँक्च्िकै ज्र्ोनतमा
क्जउिेछि ्, र नतिीहरूले सत्र्, बाटो र जीवि प्राप्त गिेछि ्।

र्दद मानिसहरू अिग्र
ु हको र्ग
ु मा अक्ल्झरहन्छि ् भिे, नतिीहरू आफ्िो भ्रष्ट स्वभावबाट

कदहल्र्ै पनि मुकत हुिेछैिि ्, परमेश्वरको अन्तनिथदहत स्वभाव जान्िे कुरा त परै जाओस ्। र्दद
मानिसहरू जदहले पनि अिग्र
ु हको प्रशस्तताको बीिमा क्जउाँ छि ्, तर नतिीहरूलाई परमेश्वरलाई

जान्ि ददिे वा उहााँलाई सन्तुष्ट पािे जीविको बाटो छै ि भिे, नतिीहरूले उहााँप्रनतको आफ्िो
ववश्वासमा उहााँलाई सााँक्च्िकै प्राप्त गिथ सकिेछैिि ्। र्स ककससमको ववश्वास वास्तवमै दर्िीर्

हुन्छ। जब तैँले र्ो पुस्तक पदढसकछस ्, जब तैँले राज्र्को र्ुगको दे हधारी परमेश्वरको कामको
प्रत्र्ेक िरणको अिुभव गरे को हुिेछस ्, तब धेरै वषथदेखिका तेरो इच्छाहरू अन्त्र्मा साकार भएको

महसुस गिेछस ्। तैँले अदहले मात्र सााँच्िै परमेश्वरलाई आमिेसामिे दे िेको, अदहले मात्र उहााँको
मुहार एक टक लाएर हे रेको, उहााँको व्र्क्कतगत वाणी सुिेको, उहााँको कामको बुद्चधलाई कदर
गरे को र उहााँ कनत वास्तववक र सवथशक्कतमाि ् हुिुहुन्छ भिी जािेको महसस
ु गिेछस ्। तैँले
ववगतका मानिसहरूले िदे िेका र उिीहरूससत िभएका धेरै थोकहरू प्राप्त गरे को महसुस गिेछस ्।

र्स समर्मा, तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको के हो र परमेश्वरको इच्छा अिुरूप हुिु भिेको
के हो त्र्ो स्पष्ट रूपमा जान्िेछस ्। निश्िर्, र्दद ताँ ववगतका र्दक्ष्टकोणहरूमा अक्ल्झबससस ्, र

परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणको तथ्र्लाई इन्कार वा अस्वीकार गररस ् भिे , ताँ िाली हात रहिेछस ्,
केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्, र अन्त्र्मा ताँ परमेश्वरको ववरोध गरे कोमा दोषी ठहररिेछस ्। नतिीहरू
जो सत्र् पालि गिथ र परमेश्वरको कामको अधीिमा बस्ि सकछि ् उिीहरूलाई दोस्रो दे हधारी

परमेश्वर—सवथशक्कतमािको िाउाँ मा दाबी गररिेछ। नतिीहरूले परमेश्वरको व्र्क्कतगत मागथदशथि
स्वीकार गिथ, अझ धेरै र उच्ि सत्र्ताहरू, साथै वास्तववक जीवि पनि प्राप्त गिथ सकिेछि ्।

नतिीहरूले ववगतका कुिै मानिसहरूले िदे िेको दशथि दे ख्नेछि ््ः “अनि मसाँग बोल्िे आवाजलाई हे िथ
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म फकेँ। र फकेपनछ, मैले सुिका सात वटा सामदाि; र सात वटा सामदािको बीिमा मानिसको

पुत्रजस्तै, पाउसम्मै कपडा लगाउिुभएको र छातीमा सुिको कफता कस्िुभएको एक जिालाई दे िेँ।
उहााँको सशर र उहााँका केश ऊिजस्ता सेता, दहउाँ जविकै सेता चथए; र उहााँका आाँिाहरू आगोका

ज्वालाजस्ता चथए; र उहााँका पाउहरू आगोको भट्टीमा जलाइएका उिम वपिलजस्ता चथए; र
उहााँको आवाज धेरै पािीको आवाजजस्तो चथर्ो। अनि उहााँको दादहिे हातमा सात वटा तारा चथए:

र उहााँको मुिबाट धाररलो दई
ु धारे तरवार निस्केको चथर्ो: र उहााँको मुहार आफ्िो शक्कतमा िम्किे
सर्
ू थजस्तै चथर्ो” (प्रकाश १:१२-१६)। र्ो दशथि परमेश्वरको सम्पण
ू थ स्वभावको असभव्र्क्कत हो, र
उहााँको सम्पूणथ स्वभावको असभव्र्क्कत उहााँको वतथमाि दे हधारणमा परमेश्वरको कार्थको असभव्र्क्कत

पनि हो। दण्ड र न्र्ार्को प्रवाहमा, मानिसका पुत्रले वाणीहरूका माध्र्मद्वारा आफ्िो अन्तनिथदहत
स्वभाव प्रकट गिुथहुन्छ, आफ्िो दण्ड र न्र्ार्लाई स्वीकार गिे सबैलाई मानिसको पुत्रको वास्तववक
अिुहार हे िथ ददिुहुन्छ, जि
ु िादहाँ र्ूहन्िाले दे िेका मानिसका पुत्रको अिुहारको एक ववश्वसिीर्

अिुहारको चित्रण हो। (निस्सन्दे ह, र्ी सबै कुरा नतिीहरूका निक्म्त अर्दश्र् हुिेछि ् जसले राज्र्को
र्ुगमा हुिे परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गदै िि ्।) परमेश्वरको वास्तववक अिुहार मािव भाषा
प्रर्ोग गरे र पूणथ रूपमा वणथि गिथ सककां दै ि, र त्र्सैले परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको वास्तववक

अिुहार दे िाउि ती माध्र्महरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ जसद्वारा उहााँले अन्तनिथदहत स्वभाव व्र्कत
गिथह
ु ु न्छ। भन्ि िोजेको के हो भिे, मानिसको पत्र
ु को अन्तनिथदहत स्वभावको कदर गरे काहरू सबैले
मानिसका पुत्रको वास्तववक अिुहार दे िेका हुन्छि ्, ककिकक परमेश्वर अनत महाि ् हुिुहुन्छ र
मािव भाषा प्रर्ोग गरे र पूणथ रूपमा व्र्कत गिथ सककां दै ि। मानिसले राज्र्को र्ुगमा एक पल्ट

परमेश्वरको कामको प्रत्र्ेक िरणको अिुभव गरे पनछ, उसले र्ूहन्िाले सामदािहरूको माझमा
हुिभ
ु एको मानिसको पत्र
ु बारे मा भिेका कुराहरूको सही अथथ बझ्
ु िेछ्ः “उहााँको सशर र उहााँका केश
ऊिजस्ता सेता, दहउाँ जविकै सेता चथए; र उहााँका आाँिाहरू आगोका ज्वालाजस्ता चथए; र उहााँका

पाउहरू आगोको भट्टीमा जलाइएका उिम वपिलजस्ता चथए; र उहााँको आवाज धेरै पािीको

आवाजजस्तो चथर्ो। अनि उहााँको दादहिे हातमा सात वटा तारा चथए: र उहााँको मुिबाट धाररलो
दई
ु धारे तरवार निस्केको चथर्ो: र उहााँको मुहार आफ्िो शक्कतमा िम्किे सूर्थजस्तै चथर्ो।” त्र्स

समर्, ताँलाई बबिाशङ्का र्ो थाहा हुिेछ कक र्ो साधारण मानिस, जसले धेरै कुरा भिेका छि ्
उहााँ निस्सन्दे ह दोस्रो दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्छ। र्सबाहे क, तैँले आफू कनत आसशवषत रहे छु भिी

सााँक्च्िकै थाहा पाउिेछस ्, र आफैलाई सबैभन्दा भाग्र्मािी महसुस गिेछस ्। के ताँ र्ो आसशष ्
स्वीकार गिथ तर्ार छै िस ्?

र्ो पस्
ु तकको पदहलो भाग “प्रारम्भमा ख्रीष्टका वाणीहरू” हो। र्ी वििहरूले अिग्र
ु हको र्ग
ु को

अन्त्र्दे खि राज्र्को र्ुगको सुरुवातसम्मको पररवतथिलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्, र ती पववत्र आत्माले

मण्डलीहरूलाई मानिसको पुत्रको बारे मा ददिुभएको सावथजनिक गवाही हुि ्। र्ी वििहरू प्रकाशको
पुस्तकका र्ी वििहरूको पूणत
थ ा पनि हुि ्: “आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्िुहुन्छ सो, काि हुिेले
सुिोस ्।” र्ी वििहरूले परमेश्वरले राज्र्को र्ुगमा सुरू गिुथभएको प्रारक्म्भक िरणको कामलाई

प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्। र्ो पस्
ु तकको दोस्रो भाग मानिसको पत्र
ु ले आफूलाई औपिाररक रूपमा प्रकट
7

गिुथभएपनछ उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िुभएका वििहरूद्वारा निसमथत छ। र्समा ववसभन्ि
प्रकारका वाणीहरू र वििहरू समावेश छि ्, र्स छिोटमा ववसभन्ि प्रकारका वाणीहरू र शब्दहरू

सामेल छि ्, जस्तै अगमवाणी, रहस्र्हरूको प्रकाश, र जीविको बाटो, जसको ववषर्वस्तु एकदम
समद्
ृ ध छ—त्र्हााँ राज्र्को भववष्र्का लाचग अगमवाणीहरू, परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाका
रहस्र्हरूका प्रकाशहरू, मािव स्वभावको ववश्लेषण, उत्साहहरू र िेताविीहरू, कठोर न्र्ार्हरू,
सान्त्विाका हृदर्स्पशी वििहरू, जीविको ििाथ, प्रवेश गिे ववषर्मा उपदे श, र र्स्तै अन्र् कुराहरू

छि ्। सांक्षेपमा भन्िप
ु दाथ, परमेश्वरसाँग जे छ र उहााँ जे हुिह
ु ु न्छ, साथै परमेश्वरको स्वभाव सबै
उहााँको काम र उहााँका वििहरूमा व्र्कत गररएका छि ्। निश्िर् िै , वतथमाि दे हधारणमा
परमेश्वरको मुख्र् काम सजार् र न्र्ार्को माध्र्मद्वारा उहााँको स्वभाव व्र्कत गिुथ हो। र्ही

जगमा निमाथण गदै , उहााँले मानिसमा अझ धेरै सत्र्ता ल्र्ाउिुहुन्छ, र उसलाई अभ्र्ास गिे अझ
धेरै तररकाहरू औल्र्ाउिुहुन्छ, त्र्सरी मानिसलाई क्जत्िे र उसको आफ्िै भ्रष्ट स्वभावबाट उसलाई

मुकत गिे उहााँको उद्दे श्र् प्राप्त गिुथहुन्छ। राज्र्को र्ुगमा परमेश्वरको कामको पनछ रहे को कुरा
र्ही हो। के ताँ िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गिथ िाहन्छस ्? के ताँ आफ्िो भ्रष्ट स्वभावबाट आफूलाई मुकत

गिथ िाहन्छस ्? के ताँ अझ उच्ि सत्र्ता प्राप्त गिथ िाहन्छस ्? के ताँ मानिसको पुत्रको वास्तववक
अिुहार हे िथ िाहन्छस ्? के ताँ र्ो जीविलाई महत्त्वपूणथ बिाउि िाहन्छस ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा
ससद्ध बिाइि िाहन्छस ्? त्र्सोभए तैँले र्ेशक
ू ो पि
ु रागमिलाई कसरी स्वागत गिथ लागेका छस ्?
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अध्र्ार् ४२
अध्र्ार् ४४ र ४५
अध्र्ार् ४६

भाग्िीन्

मण्डलीहरूमा्हहिँड्ने्क्रममा ख्रीष््
टले्हदनभ
ु एका्र्चनहरू्
(जुि १९९२ दे खि अगष्ट २०१४ सम्म)
पररचय

१
(जुि १९९२ दे खि अकटोबर १९९२ सम्म)
मागथ … (१)
मागथ … (२)
मागथ … (३)
मागथ … (४)
मागथ … (५)
मागथ … (६)
मागथ … (७)
मागथ … (८)
ववश्वासीहरूले कस्तो र्दक्ष्टकोण राख्िुपछथ
परमेश्वरको कामका पाइलाहरूको सम्बन्धमा
भ्रष्ट मानिसले परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि
धासमथक सेवालाई शुद्ध पाररिैपछथ
परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा तैँले परमेश्वरको आज्ञापालि गिैपछथ
परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध स्थावपत गिुथ अनत िै महत्त्वपूणथ छ

एक सामान्र् आक्त्मक जीविले मानिसहरूलाई सही मागथतफथ डोऱ्र्ाउाँ छ
ससद्ध पाररएकाहरूका निक्म्त ददइएका प्रनतज्ञाहरू
दष्ु टहरूलाई निश्िर् िै दण्ड ददइिेछ
सामान्र् क्स्थनतमा कसरी प्रवेश गिे

परमेश्वरको इच्छा अिुसार कसरी सेवा गिे
वास्तववकता कसरी थाहा पाउिे
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सामान्र् आक्त्मक जीविको सम्बन्धमा
मण्डलीको जीवि र वास्तववक जीविको बारे मा छलफल
हरे कले आफ्िो काम पूरा गिे ववषर्मा

परमेश्वरले मानिसलाई प्रर्ोग गिुथहुिे सम्बन्धमा

सत्र्तालाई बुखझसकेपनछ त्र्सलाई अभ्र्ास गिुथपछथ

मुक्कत पाउिे व्र्क्कत त्र्ो हो जो सत्र्को अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छ
एउटा र्ोग्र् गोठालो कुि कुराले सस
ु क्ज्जत हुिप
ु छथ
अिुभवको ववषर्मा

िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू

सहस्राब्दीर् राज्र्को आगमि भएको छ
परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध कस्तो छ?
वास्तववकतामा अझ बढी ध्र्ाि दे ऊ
आज्ञा पालि र सत्र्ता अभ्र्ास गिे
व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी तैँले थाहा पाउिुपछथ
सत्र्तालाई अभ्र्ास गिथु मात्रै वास्तववकता धारण गिथु हो
आज परमेश्वरको कामलाई बुझ्िु

के परमेश्वरको कार्थ मानिसले सोिे झैँ सरल छ र?
तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिे हुाँदा ताँ सत्र्ताको निक्म्त क्जउिप
ु छथ

सात मेघगजथिको आवाज—राज्र्को सुसमािार सारा ब्रह्माण्डभरर फैसलिेछ भन्िे अगमवाणी

दे हधारी परमेश्वर र परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग भएका मानिसहरूका बीिका अत्र्ावश्र्क सभन्िता
अन्धकारको प्रभावदे खि उम्की, र ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि सकिेछस ्
ववश्वासमा, व्र्क्कतले वास्तववकतालाई जोड ददिुपछथ —
धासमथक ववचधववधािमा सांलग्ि हुिु ववश्वास होइि

आज परमेश्वरको कामको बारे मा जान्िेहरूले मात्र परमेश्वरको सेवा गिथ सकछि ्
परमेश्वरप्रनतको सच्िा प्रेम स्वाभाववक हुन्छ
प्राथथिाको अभ्र्ासको सम्बन्धमा

परमेश्वरको सबैभन्दा िर्ााँ कामलाई चिि र उहााँका पाइलाहरू पछ्र्ाऊ
जि
ु मानिसहरूको स्वभाव पररवतथि भएका छि ्

नतिीहरू परमेश्वरको वििको वास्तववकतामा प्रवेश गरे काहरू हुि ्
परमेश्वरको अनघ आफ्िो हृदर्लाई शान्त राख्ने सम्बन्धमा
ससद्धता हाससल गिथ परमेश्वरको इच्छाप्रनत सिेत होऊ
परमेश्वरले उहााँको हृदर् अिुसारकाहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ

सच्िा हृदर्का साथ परमेश्वरको आज्ञापालि गिेहरूलाई अवश्र् पनि परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुिेछ
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राज्र्को र्ुग िै वििको र्ुग हो

परमेश्वरको वििद्वारा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ
परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गिेहरू ती हुि ्

जो उहााँको व्र्ावहाररकताप्रनत पूणथ रूपमा समवपथत हुि सकछि ्
ससद्ध बिाइिुपिेहरू शोधिको प्रकक्रर्ाबाट भएर जािैपछथ

कष्टपूणथ परीक्षाहरू अिुभव गरे पनछ मात्र तैँले परमेश्वरको प्रेसमलोपि जान्ि सकछस ्
परमेश्वरलाई प्रेम गिथु मात्रै सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई ववश्वास गिथु हो

“सहस्राब्दीर् राज्र्को आगमि भएको छ” भन्िे ववषर्मा सांक्षक्षप्त ििाथ
परमेश्वरलाई चिन्िेहरू मात्र परमेश्वरको गवाही बन्ि सकछि ्
पत्रस
ु ले र्ेशल
ू ाई कसरी चििे

शोधिको अिुभव गरे पनछ मात्र मानिसमा सााँिो प्रेम हुि सकछ

परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरू सदाको लाचग उहााँको ज्र्ोनतसभत्र क्जउिेछि ्
अभ्र्ासमा ध्र्ाि केक्न्ित गिेहरूलाई मात्र ससद्ध तुल्र्ाउि सककन्छ
पववत्र आत्माको काम र शैतािको काम

सत्र्ताको अभ्र्ास िगिेहरूलाई एउटा िेताउिी
नतमीले परमेश्वरप्रनतको आफ्िो भक्कत कार्म राख्नुपछथ
के ताँ जीववत भएको व्र्क्कत होस ्?

अपररवनतथत स्वभाव हुिु भिेको परमेश्वरसाँगको शत्रत
ु ामा हुिु हो

परमेश्वरलाई िचिन्िे सबै मानिसहरू परमेश्वरको ववरोध गिे मानिसहरू हुि ्

२्
(िोभेम्बर १९९२ दे खि जि
ु १९९३ सम्म)
काम र प्रवेश (१)
काम र प्रवेश (२)
काम र प्रवेश (३)
काम र प्रवेश (४)

काम र प्रवेश (५)
काम र प्रवेश (६)
काम र प्रवेश (७)
काम र प्रवेश (८)
काम र प्रवेश (९)
काम र प्रवेश (१०)
परमेश्वरको कामको दशथि (१)
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परमेश्वरको कामको दशथि (२)
परमेश्वरको कामको दशथि (३)
बाइबल सम्बन्धमा (१)
बाइबल सम्बन्धमा (२)
बाइबल सम्बन्धमा (३)
बाइबल सम्बन्धमा (४)
अभ्र्ास (१)
अभ्र्ास (२)
दे हधारणको रहस्र् (१)
दे हधारणको रहस्र् (२)
दे हधारणको रहस्र् (३)
दे हधारणको रहस्र् (४)
दई
ु दे हधारणहरूले दे हधारणको महत्त्व पूरा गछथ ि ्
के बत्रएकत्व अक्स्तत्वमा छ?
अभ्र्ास (३)
अभ्र्ास (४)
अभ्र्ास (५)
ववजर्को कामको सभत्री सत्र्ता (१)
ताँ ककि प्रनतभार हुि अनिच्छुक छस ्?

ववजर्को कामको दोस्रो िरणका प्रभावहरू कसरी हाससल हुन्छि ्
ववजर्को कामको सभत्री सत्र्ता (२)
ववजर्को कामको सभत्री सत्र्ता (३)
ववजर्को कामको सभत्री सत्र्ता (४)
अभ्र्ास (६)
अभ्र्ास (७)
अभ्र्ास (८)
इस्राएलीहरूले जस्तै सेवा गर्
क्षमता बढाउिु परमेश्वरको मुक्कत पाउिका िानतर हो
मोआबका सन्तािहरूलाई बिाउिक
ु ो महत्त्व
पत्रुसका अिुभवहरू: सजार् र न्र्ार् सम्बन्धी उिको ज्ञाि
नतमीहरूले कामलाई बुझ्िै पछथ —दबु बधामा िपछ्र्ाओ!
ताँ मागथको अक्न्तम भागसम्म कसरी दहाँड्िुपछथ
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३्
(जल
ु ाइ १९९३ दे खि मािथ १९९४ सम्म)
ताँ तेरो भववष्र्को समसिमा कसरी सांलग्ि हुिुपछथ ?
मािवजानतलाई व्र्वस्थापि गिे उद्दे श्र्
मानिसको सार र पदहिाि
मानिसको अन्तनिथदहत पदहिाि र उसको मूल्र्: वास्तवमा ती कस्ता हुन्छि ्?
जसले ससकदै िि ् र अिजाि रहन्छि ्: के नतिीहरू जिावरहरू होइिि ् र?

िीिका िुनिएका मानिसहरूले इस्राएलको कुिै पनि कुलको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िि ्
आसशषको बारे मा नतमीहरूको बझ
ु ाई कस्तो छ?
परमेश्वरको बारे मा तेरो बुझाइ के छ?
वास्तववक व्र्क्कत बन्िुको अथथ के हो

ववश्वासको बारे मा ताँलाई के थाहा छ?
जब झिे पातहरू नतिको जराहरूमा फकथन्छि ्,
आफूले गरे का सबै दष्ु ट कामका निक्म्त तैँले पछुतो गिेछस ्
जो दे हको हो ऊ क्रोधको ददिबाट उम्कि सकदै ि

मुक्कतदाता पदहले िै “सेतो बादल” मा फककथसकिभ
ु एको छ

सुसमािार फैलाउिे काम पनि मानिसलाई मुक्कत ददिे काम िै हो
नतमीहरू िररत्रमा अनत िै तच्
ु छ छौ!
व्र्वस्थाको र्ुगको काम

उद्धारको र्ग
ु को कार्थको पछाडडको वास्तववक कथा
जवाि र वद्
ृ धको निक्म्त वििहरू

तैँले सम्पूणथ मािवजानत वतथमाि ददिसम्म कसरी ववकससत भर्ो भन्िे जान्िुपछथ
पद र पदहिािको सम्बन्धमा

ससद्ध भएकाहरूले मात्र अथथपूणथ जीवि क्जउि सकछि ्

तैंले प्रनतष्ठाका आसशषहरूलाई
्
पन्छ्र्ाउिुपछथ र मानिसको निक्म्त मुक्कत ल्र्ाउिे
परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िुपछथ

आफ्िा धारणाहरूमा परमेश्वरलाई सीसमत गिेले परमेश्वरको प्रकाश कसरी प्राप्त गिथ सकछ?
परमेश्वर र उहााँको कार्थलाई चिन्िेहरूले मात्र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सकछि ्
दे हधारी परमेश्वरको सेवकाइ र मानिसको दानर्त्व बीिको सभन्िता
परमेश्वर सारा सक्ृ ष्टका प्रभु हुिुहुन्छ
तेह्र पत्रहरूमा ताँ कहााँ िडा हुन्छस ्?

सफलता वा असफलता मानिसले दहाँड्िे मागथमा िै निभथर हुन्छ
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परमेश्वरको काम र मानिसको काम
परमेश्वरको कामका तीि िरणहरूलाई जान्िु िै परमेश्वरलाई चिन्िे मागथ हो
भ्रष्ट मािवजानत दे हधारी परमेश्वरको मुक्कतको अझै बढी िााँिोमा छ
परमेश्वरद्वारा बास गररएको दे हको सार
परमेश्वरको कार्थ र मानिसको अभ्र्ास
स्वगीर् वपताको इच्छा पालि गिुथ िै ख्रीष्टको आधारभूत स्वभाव हो

मानिसको सामान्र् जीवि पुिस्थाथपिा गिुथ र उसलाई सुन्दर गन्तव्र्मा सलएर जािु
परमेश्वर र मानिस एकसाथ ववश्राममा साँगै प्रवेश गिेछि ्

४्
(१९९४ दे खि १९९७, २००३ दे खि २००५ सम्म)
तैँले र्ेशूको आक्त्मक शरीरलाई दे ख्दासम्ममा,
परमेश्वरले स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई िर्ााँ बिाइसकिुभएको हुिेछ

ख्रीष्ट अिुरूप िभएकाहरू निश्िर् िै परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्
धेरैलाई बोलाइन्छ, तर थोरै लाई िुनिन्छ

तैँले ख्रीष्टसाँगको अिुकूलताको मागथ िोजी गिुथपछथ
के ताँ परमेश्वरको सााँिो ववश्वासी होस ्?

ख्रीष्टले सत्र्ताद्वारा न्र्ार्को काम गिुथहुन्छ

के ताँलाई थाहा चथर्ो? परमेश्वरले मानिसहरूको बीिमा महाि ् कुरा गिुथभएको छ

आखिरी ददिहरूका ख्रीष्टले मात्रै मानिसलाई अिन्त जीविको बाटो ददि सकिुहुन्छ
तेरो गन्तव्र्का लाचग पर्ाथप्त असल कार्थहरु तर्ार गर्
ताँ कोप्रनत निष्ठावाि ् छस ्?
गन्तव्र्को सम्बन्धमा
तीि अतीहरू
अपराधले मानिसलाई िकथतफथ डोर्ाथउिेछ
परमेश्वरको स्वभाव बुझ्िु अत्र्न्त महत्वपूणथ हुन्छ
पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमेश्वरलाई कसरी चिन्िे

एउटा अत्र्न्तै गम्भीर समस्र्ा: ववश्वासघात (१)
एउटा अत्र्न्तै गम्भीर समस्र्ा: ववश्वासघात (२)
परमेश्वरले िुन्िुभएका मानिसहरूले राज्र्को र्ुगमा पालि गिैपिे दश प्रशासनिक आदे श
नतमीहरूले आफ्िा कार्थहरूलाई वविार गिुथपछथ
परमेश्वर मानिसको जीविको स्रोत हुिह
ु ु न्छ

21

सवथशक्कतमािको
् सुस्केरा

परमेश्वर दे िा पिथभ
ु एको घटिाले िर्ााँ र्ग
ु लाई प्रारम्भ गरे को छ
परमेश्वरले सबै मािवजानतको निर्नतमाचथ िेतत्ृ व गिुथहुन्छ

मानिसलाई परमेश्वरको व्र्वस्थापिको बीिमा मात्रै मुकत गररि सककन्छ

क्रमशः
(अकटोबर १७, २०१३ दे खि अगष्ट १८, २०१४ सम्म)
परमेश्वरलाई चिन्िु भिेको परमेश्वरको डर मान्िु र दष्ु टताबाट अलग बस्िु हो

परमेश्वरको स्वभाव अनि उहााँको कामले हाससल गिे िनतजाहरूलाई कसरी चिन्िे
परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वर्म ् १
परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वर्म ् २
परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वर्म ् ३
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् १
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् २
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ३
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ४
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ५
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ६
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ७
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ८
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् ९
परमेश्वर स्वर्म ् अद्ववतीर् १०
पररसशष्ट: परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्मा उहााँ दे िा पिुथभएको घटिालाई हे िुथa

सन्दभवग्रन्र्

फूटिोटहरू सम्बन्धी व्र्ाख्र्ा:
[१]
र्ो पुस्तकमा दई
ु प्रकारका फूटिोटहरू छि ्। अङ्कद्वारा ( र्सरी) सूचित गररएकाहरू मूल पुस्तकबाट सलइएका

फूटिोटहरू हुि ्, अक्षरद्वारा ([क] र्सरी) सूचित गररएकाहरू अिुवादको क्रममा थवपएका फूटिोटहरू हुि ्।

22

भाग्एक

प्रारम््भमा्ख्रीष््टका्र्ाणीहरू—

मण्डलीहरूलाई्पवर्त्र्आत्माका्र्चनहरू्
(फेब्रवरी ११, १९९१ दे खि िोभेम्बर २०, १९९१ सम्म)

पररचय
फेब्रवरी ११, १९९१ मा, परमेश्वरले पदहलो पटक मण्डलीमा आफ्िो वाणी ददिुभर्ो, र र्ो

वाणीले त्र्स बेला पववत्र आत्माको प्रवाहमा क्जइरहे का हरे क व्र्क्कतलाई असाधारण प्रभाव पारे को

चथर्ो। र्ो वाणीले “परमेश्वरको वासस्थाि दे िा परे को छ” र “ब्रह्माण्डका सशर, आखिरी ददिहरूका
ख्रीष्ट—उहााँ िक्म्कलो सूर्थ हुिुहुन्छ।” भिेर उल्लेि गर्ो। र्ी गहि महत्त्वका वििहरूद्वारा, सबै
मानिसहरूलाई िर्ााँ क्षेत्रमा ल्र्ाइर्ो। र्ो वाणी पढ्िे सबैले िर्ााँ कार्थ , परमेश्वरले सुरु गिथ
लाग्िभ
ु एको महाि ् कार्थको घोषणाको अिभ
ु नू त गरे । र्ही सन्
ु दर, सम
ु धरु , र सांक्षक्षप्त वाणीले िै

सबै मािवजानतलाई परमेश्वरको िर्ााँ कार्थमा र िर्ााँ र्ुगमा ल्र्ाएको चथर्ो, र र्स दे हधारणमा
परमेश्वरले गिुथहुिे कामको निक्म्त जग बसाल्र्ो र मञ्ि स्थावपत गर्ो। के भन्ि सककन्छ भिे,
र्स बेला परमेश्वरले बोल्िुभएको वाणी र्ुगहरूलाई जोड्िे पुल हो, अिुग्रहको र्ुगको सुरुवातपनछ

परमेश्वरले मािवजानतसाँग सावथजनिक रूपमा बोल्िुभएको र्ो पदहलो पटक हो, दई
ु हजार वषथसम्म

गप्ु त रहे पनछ उहााँले बोल्िुभएको र्ो पदहलो पटक हो, र्सको साथै, परमेश्वरले राज्र्को र्ग
ु मा
सुरु गिथ लाग्िुभएको कामको लाचग र्ो प्रारम्भ, महत्त्वपूणथ सुरुवात ववन्द ु चथर्ो।

पदहलो पटक परमेश्वरले वाणी बोल्िुहुाँदा, उहााँले अत्र्न्तै सशष्ट र सरल भाषामा, साथै जुिसुकै

बेला र सहजै प्राप्त गिथ सककिे जीविको बन्दोबस्त प्रदाि गदै तेस्रो व्र्क्कतको पररप्रेक्ष्र्बाट

प्रशांसाको रूपमा बोल्िुभर्ो। र्ससाँगै, उहााँले प्रभु र्ेशक
ू ो पि
ु रागमिको उत्कट अपेक्षा गदै उहााँको
अिुग्रहमा कसरी रमाउिे सो कुरा जािेका मानिसहरूको र्ो सािो समूहलाई सलिुभर्ो, अनि

नतिीहरूलाई िुपिाप रूपमा परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाको कामको अको िरणमा ल्र्ाउिुभर्ो।

र्ी पररक्स्थनतहरूमा, मािवजानतलाई परमेश्वरले अक्न्तममा कस्तो प्रकारको काम गिथ लाग्िुभएको
छ, वा अगाडडको बाटोमा के सााँिेर राखिएको छ भन्िे कुरा थाहा चथएि, र त्र्सको बारे मा कल्पिा

गिे आाँट गिथु त परै जाओस ्। त्र्सपनछ, मािवजानतलाई िरणबद्ध रूपमा िर्ााँ र्ग
ु मा ल्र्ाउिको
लाचग परमेश्वरले थप वाणीहरू ददिे कार्थलाई जारी राख्िुभर्ो। आश्िर्थजिक ढङ्गले, ववषर्वस्तुको
दहसाबमा परमेश्वरको हरे क वाणी फरक छ, र्सको साथै र्सले फरक-फरक प्रशांसाको रूपहरू र
असभव्र्क्कतका तररकाहरू प्रर्ोग गछथ । शैलीमा उस्तै तर ववषर्वस्तुमा ववववध रहे का र्ी वाणीहरू

अपररहार्थ रूपमा िै परमेश्वरको हे रिाह र वास्ताका भाविाहरूले भररएका छि ्, र लगभग प्रत्र्ेकमा
फरक-फरक ववषर्वस्तु सदहतको जीविका बन्दोबस्तहरू, साथै परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएको

अिुस्मारक, प्रोत्साहि, र सान्त्विाका वििहरू छि ्। र्ी वाणीहरूमा, र्स्ता िण्डहरू बारम्बार

दे खिन्छि ्: “नतिीहरू एक मात्र सााँिो परमेश्वर दे हधारी हुिुभएको छ, उहााँ ब्रह्माण्डका सशर हुिुहुन्छ,
जसले सबै थोकलाई आज्ञा ददिह
ु ु न्छ”; “ववजर्ी राजा उहााँको मदहसमत ससांहासिमा बस्िह
ु ु न्छ”;
“उहााँले ब्रह्माण्डलाई आफ्िो हातमा समात्िुहुन्छ”; र र्स्तै इत्र्ादद। र्ी िण्डहरूमा एउटा सन्दे श

व्र्कत गररएको छ, वा के भन्ि सककन्छ भिे, र्ी िण्डहरूले मािवजानतलाई एउटा सन्दे श ददन्छ:

परमेश्वर मािव सांसारमा आइसकिुभएको छ, परमेश्वरले अझै ठूलो कार्थको सुरुवात गिथ

गइरहिुभएको छ, मानिसहरूको निक्श्ित समूहमा परमेश्वरको राज्र् पदहले िै ओसलथसकेको छ, र
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परमेश्वरले

मदहमा

प्राप्त

गररसकिुभएको

छ

र

उहााँले

उहााँका

बहुसांख्र्क शत्रुहरूलाई
क्जनतसकिुभएको छ। परमेश्वरका हरे क वाणीले हरे क मािवको हृदर्लाई पकडमा सलन्छ। परमेश्वरले

अझै िर्ााँ वििहरू बोल्िुभएको होस ् भिेर सबै मािवजानतले उत्कटताको साथ प्रतीक्षा गछथ ि ्,
ककिभिे जब-जब परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, उहााँले मानिसको हृदर्लाई र्सको जरै बाट हल्लाउिुहुन्छ,
र्नत मात्र होइि, उहााँले मानिसको हरे क िाल र हरे क भाविालाई प्रशासि गिुथहुन्छ र भरणपोषण
गिुथहुन्छ, ताकक मािवजानतले परमेश्वरका वििहरूमा भरोसा गिथ र, अझै बढी, र्सलाई सराहिा
गिथ थालोस ्…। र्सरी, अिजािमा धेरै जिा मानिसहरूले लगभग बाइबललाई बबससथसकेका चथए,

अनि पुरािा शैलीका प्रवििहरू र आक्त्मक व्र्क्कतहरूका लेिहरूलाई बेवास्ता समेत गिथ थालेका
चथए, ककिभिे नतिीहरूले ववगतका लेिहरूमा परमेश्वरका र्ी वििहरूको कुिै आधार भेट्टाउि
सकेिि ्, ि त र्ी वाणीहरू बोल्िुको पछाडड रहे का परमेश्वरको उद्दे श्र्लाई िै कहीीँ भेट्टाउि
सकेका चथए। त्र्सो हुिाले, र्सले र्ी वाणीहरू समर्को सुरुवातदे खि कदहल्र्ै िदे खिएको वा

िसुनिएको परमेश्वरको आवाज हुि ्, ती वाणीहरू परमेश्वरको वििमा ववश्वास गिे कुिै पनि
व्र्क्कतको पहुाँिभन्दा बादहर छि ्, र र्ी वाणीहरूले ववगतका र्ुगहरूको कुिै पनि आक्त्मक व्र्क्कतले

भिेको कुिै पनि कुरा वा ववगतमा परमेश्वरले ददिुभएका वाणीहरूलाई उनछन्छि ् भन्िे कुरालाई
स्वीकार गिथ र्सले मािवजानतलाई झि ् कनत बढी बाध्र् गराउाँ छ। र्ी प्रत्र्ेक वाणीहरूद्वारा
प्रोत्सादहत भएर, मािवजानत अिजािमै पववत्र आत्माको कामको पररवेशमा, िर्ााँ र्ग
ु को अग्र
पङ्क्कतको जीविमा प्रवेश गऱ्र्ो। परमेश्वरका वििहरूले प्रोत्सादहत भएर, अपेक्षापूणथ भई

मािवजानतले परमेश्वरका वििहरूले व्र्क्कतगत रूपमा डोऱ्र्ाइिुको समठासपिलाई िािे। र्ो

क्षखणक अवचध हरे क मािवले नित्र् रहिे स्मरणको रूपमा फकेर हे िे समर् हुिेछ भन्िे मलाई
ववश्वास छ, तर वास्तववकतामा र्ो अवचधमा मािवजानतले आिन्द सलएको कुरा पववत्र आत्माको
कार्थको पररवेश बाहे क केही पनि चथएि, वा र्सलाई औषचधको िककीको बादहरपट्दट हासलएको

गुसलर्ो आवरण भिेर भन्ि सककन्छ। ककिभिे , र्स ववन्दद
ु े खि अनघ, अझै पनि परमेश्वरका

वििहरूको अगुवाइमा हुाँदा, अझै पनि पववत्र आत्माको पररवेशमा हुाँदा, मािवजानतलाई अिजािमा

परमेश्वरका वििहरूको अको िरणमा लचगर्ो, जि
ु राज्र्को र्ुगको परमेश्वरको काम र वाणीहरूको
पदहलो कदम—सेवाकताथहरूको परीक्षा चथर्ो।

सेवाकताथहरूको परीक्षाभन्दा पदहले बोसलएका वििहरू प्रार्जसो निदे शि, अती, हप्की, र

अिुशासिको रूपमा ददइएको चथर्ो, र कनतपर् िण्डहरूमा नतिीहरूले अिुग्रहको र्ुगमा लागू

गररएको पुरािो शैलीको सम्बोधिको प्रर्ोग गरे —जुि क्रममा, परमेश्वरको िक्जक आउि
मािवजानतलाई सहज होस ् भिेर, वा मािवजानतले परमेश्वरसाँगको नतिीहरूको सम्बन्धलाई घनिष्ठ

सम्बन्ध ठािूि ् भिेर, परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिेहरूका निक्म्त “मेरा पुत्रहरू” भन्िे वाकर्ाांशको प्रर्ोग
गरे । र्सरी, परमेश्वरले मािवजानतको आत्म-असभमाि, अहङ्कार, र अन्र् भ्रष्ट स्वभावहरूमा

जस्तो प्रकारको न्र्ार् गिुथभए पनि, मानिसले “परमेश्वर वपता” का वाणीहरूप्रनत कुिै शत्रुता
िराखिकि “पुत्र” भन्िे उसको पदहिािद्वारा र्सलाई सामिा गिथ र स्वीकार गिथ सकथ्र्ो, र्स
बाहे क र्ो सम्बन्धमा “परमेश्वर वपता” ले आफ्िा “पत्र
ु हरू” लाई ददिभ
ु एको प्रनतज्ञामाचथ कदहल्र्ै
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शङ्का उठे को चथएि। र्स अवचधमा, सम्पूणथ मािवजानतले एक सशशुको जस्तो समस्र्ाबाट मुकत
अक्स्तत्वको आिन्द उठार्ो, र र्सले परमेश्वरको उद्दे श्र् हाससल गऱ्र्ो, अथाथत ्, जब नतिीहरू
“वर्स्क अवस्थामा” प्रवेश गरे , तब उहााँले नतिीहरूमाचथ न्र्ार् गिथ थाल्िु हुिेथ्र्ो। र्सले राज्र्को
र्ुगमा परमेश्वरले औपिाररक रूपमा सुरु गिुथहुिे मािवजानतलाई न्र्ार् गिे कार्थको लाचग जग

स्थापिा पनि गऱ्र्ो। र्स दे हधारणमा परमेश्वरले गिुथहुिे काम मुख्र् रूपमा सम्पूणथ मािवजानतलाई
न्र्ार् गिुथ र ववजर् गिुथ िै भएको हुिाले, मानिसले आफ्िो िुट्टा जसमिमा टे किे बबविकै,
परमेश्वर आफ्िो कामको ववचधमा—उहााँले मानिसलाई न्र्ार् गिे र उसलाई सजार् ददिे काममा
प्रवेश गररहाल्िुभर्ो। स्पष्ट रूपमा िै, सेवाकताथहरूको परीक्षाभन्दा पदहले गररएका सबै वाणीहरू

पररवतथिकालको माध्र्मबाट अनघ बढ्िको िानतर ददइएको चथर्ो, जसको िास उद्दे श्र् दे खिएको

भन्दा फरक चथर्ो। जनतसकदो िााँडो उहााँले राज्र्को र्ुगको उहााँको कार्थलाई औपिाररक रूपमा
सुरु गिथ सकिुभएको होस ् भन्िे िै परमेश्वरको उत्कट असभप्रार् चथर्ो। मािवजानतलाई चििीको

आवरण हासलएको िककीहरू िुवाउाँ दै उसलाई फकाउाँ दै अनघ बढाउिु कुिै पनि हालतमा उहााँको

िाहिा चथएि; बरु, उहााँले आफ्िो न्र्ार्-आसिको अनघ हरे क मानिसको सााँिो मुहार हे िे उत्कट
इच्छा गिुथभर्ो, र उहााँले सारा मािवजानतले उहााँको अिुग्रह गुमाइसकेपनछ नतिीहरूले उहााँप्रनत

राख्िे वास्तववक आिरणलाई हे िे अझै बढी उत्कट इच्छा गिुथभर्ो। उहााँले पररणामहरू मात्रै हे िथ
िाहिभ
ु र्ो, प्रकक्रर्ा होइि। तर त्र्ो बेला परमेश्वरको उत्कट असभप्रार्लाई बझ्
ु िे कोही पनि चथएि,
ककिभिे मािव हृदर्ले र्सको गन्तव्र् र र्सको भववष्र्का सम्भाविाहरूप्रनत मात्रै िासो राख्थ्र्ो।

परमेश्वरको न्र्ार् बारम्बार सम्पूणथ मािवजानतप्रनत लक्षक्षत गररएको छ भन्िे तथ्र् त्र्नत

आश्िर्थको कुरा होइि। परमेश्वरको अगुवाइमा मािवजानतले मािवजानतको सामान्र् जीवि क्जउि
थालेपनछ मात्रै मािवजानतप्रनतको परमेश्वरको आिरण पररवतथि भर्ो।

१९९१ असामान्र् वषथ चथर्ो; हामी र्सलाई “सुिौलो वषथ” भिी भिौं। परमेश्वरले राज्र्को

र्ुगको िर्ााँ काम प्रारम्भ गिुथभर्ो र उहााँको वाणी सम्पूणथ मािवजानतप्रनत लक्षक्षत गिुथभर्ो। उही

समर्मा, मािवजानतले अभूतपूवथ न्र्ािोपि प्राप्त गरे र मानिसलाई परमेश्वरले गिुथहुिे न्र्ार्बाट

आउिे पीडा अझै बढी अिुभव गरे । मािवजानतले त्र्ो बेलासम्म अज्ञात रहे को समठास िािे, साथै
त्र्स बेलासम्म अज्ञात रहे को न्र्ार् र त्र्ाग पनि िािे , मािौं र्सले परमेश्वरलाई प्राप्त गरे को

चथर्ो, अनि फेरर, मािौं र्सले परमेश्वरलाई गुमाएको चथर्ो। सम्पविमा कष्ट भोग्िु र घटी-कमीमा

कष्ट भोग्िु—नतिलाई व्र्क्कतगत रूपमा अिुभव गिेहरूलाई मात्रै र्स्ता अिुभवहरू थाहा हुन्छ; ती
त्र्स्ता कुरा हुि ् जसलाई व्र्ाख्र्ा गिथको लाचग मानिससाँग ि त क्षमता छ, ि त माध्र्म िै।
छुि िसककिे अिभ
ु व र सम्पविको रूपमा परमेश्वरले हरे क मानिसलाई र्ही प्रकारका आघातहरू

ददिुभएको छ। र्स वषथमा परमेश्वरले बोल्िुभएका वाणीहरूको ववषर्वस्तु वास्तवमा दई
ु मुख्र्

वगथमा पछथ ि ्: पदहलो मािवजानतलाई उहााँको ससांहासिको अनघ पाहुिाहरूको रूपमा आउि निम्तो
ददिको लाचग परमेश्वर मानिसहरूको सांसारमा कहााँ ओलथिुभर्ो भन्िे हो; दोस्रो, मािवले आफूलाई
ददइएको कुरा िािे र वपउिे काम गररसकेपनछ, उसलाई परमेश्वरले सेवाकताथको रूपमा कहााँ
िटाउिभ
ु र्ो भन्िे कुरा हो। अवश्र् िै, र्समा कुिै शङ्कै छै ि, पदहलो भाग मािवजानतको सबैभन्दा
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वप्रर् र सबैभन्दा उत्कट िाहिा हो, ककिभिे मािवजानत परमेश्वरको सबै कुरालाई उहााँमाचथको
नतिीहरूको ववश्वासको पात्र बिाउिे कार्थमा आिन्द सलिेप्रनत लाचगपरे को धेरै भइसकेको चथर्ो।

र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले आफ्िा वाणीहरू बोल्ि थाल्िे बबविकै, मािवजानत राज्र्मा प्रवेश

गरे र परमेश्वरले नतिीहरूलाई ववसभन्ि प्रकारका इिामहरू ददऊि ् भिी प्रतीक्षा गिथ तम्तर्ार
भइसकेका चथए। र्ी पररक्स्थनतहरूमा रहे का मानिसहरूले आफ्िा स्वभाव रूपान्तरण गरे र,
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिे प्रर्ास गरे र, परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर, र र्स्तै इत्र्ादद

कार्थद्वारा उचित मल्
ू र् िक
ु ाउाँ दै िक
ु ाएिि ्। झट्ट हे दाथ, आफूलाई समवपथत गिे र परमेश्वरको लाचग

काम गिे क्रममा मािवजानत अटुट रूपमा व्र्स्त रहे को दे खिन्थ्र्ो, जुि अवचधमा नतिीहरूले
आसशषहरू प्राप्त गिथ वा राजाहरूका रूपमा शासि गिथको लाचग नतिीहरूले अको कुि कदम

िाल्िुपछथ भिेर आफ्िो हृदर्को गदहराइको गुप्त स्थािमा वास्तवमा दहसाबककताब गरररहे का चथए।
के भन्ि सककन्छ भिे, मािव हृदर्ले परमेश्वरमा आिन्द गरररहे को बेला, र्सले परमेश्वरप्रनत
दहसाबककताब गिे कार्थ पनि गरररहे को चथर्ो। र्स अवस्थामा रहे को मािवजानतलाई परमेश्वरले

सबैभन्दा गहि घण
ृ ा र नतरस्कार गिुथहुन्छ; कुिै पनि मािवले परमेश्वरलाई धोका ददएको वा
उहााँलाई प्रर्ोग गरे को कुरा उहााँको स्वभावले सहाँ दैि। तर परमेश्वरको बुद्चध कुिै पनि मािवको

पहुाँिभन्दा बादहर छ। र्ी सबै कष्टहरू भोग्िे क्रममा उहााँले आफ्िो वाणीहरूको पदहलो भाग
बोल्िुभर्ो। परमेश्वरले कनत धेरै कष्ट भोग्िुभर्ो, र र्स बेला उहााँले कनत धेरै वास्ता र वविार
समवपथत गिुथभर्ो, त्र्ो कुरा कुिै पनि मािवजानतले कल्पिा गिथ सकदै ि। र्ी वाणीहरूको पदहलो

भागको उद्दे श्र् भिेको पद र िाफाको सामिा गदाथ मानिसले दे िाउिे सबै ककससमका कुरूपतालाई
िुलासा गिुथ, र मानिसको लोप र घण
ृ ास्पद अवस्थालाई िुलासा गिुथ हो। भिाइमा, परमेश्वरले
प्रेसमलो आमाको जस्तो इमािदार र उत्सक
ु शैलीमा आफ्िा वििहरू बोल्िुहुिे भए पनि, उहााँको

हृदर्को गदहराइको क्रोध मध्र् ददिको घाम जस्तै िककथन्छ, मािौं र्ो उहााँका शत्रुहरूप्रनत लक्षक्षत

छ। मािवजानतको सामान्र् स्वरूपको कमी भएका मानिसहरूको समूहसाँग परमेश्वर कुिै पनि

हालतमा बोल्ि िाहिुहुन्ि, त्र्सकारण, जब-जब उहााँ बोल्िुहुन्छ, उहााँले आफ्िो हृदर्को क्रोधलाई

दबाइरहिुभएको हुन्छ, र्सको साथै उहााँले आफूलाई उहााँका वाणीहरूको असभव्र्क्कत ददि बाध्र्
गरररहिभ
ु एको हुन्छ। र्नत मात्र कहााँ हो र, उहााँले सामान्र् मािवता िभएको, तकथ-शक्कत िभएको,
अत्र्न्तै भ्रष्ट बिेको, लोभ गिे बािी परे को, र अत्र्न्तै िराम्ररी परमेश्वरको ववरुद्धमा अिाज्ञाकारी
र वविोही मािवजानतसाँग बोसलरहिुभएको छ। मािवजानत कुि हदसम्म िसेको छ त्र्सको गदहराइ

र मािवजानतप्रनत परमेश्वरको घण
ृ ा र इन्कार कनत हदसम्म पुगेको छ त्र्सको बारे मा सहजै
कल्पिा गिथ सककन्छ; मािवजानतलाई कल्पिा गिथ कदठि कुरा भिेको नतिीहरूले परमेश्वरलाई

ददएको िोट िै हो—त्र्सलाई शब्दहरूमा व्र्ाख्र्ा गिुथ असम्भव छ। तर ठीक र्ही पष्ृ ठभूसमको
आधारमा—जहााँ परमेश्वरको हृदर्ले कसरी कष्ट भोग्र्ो भन्िे कुरा कसैले पिा लगाउि सकेि,
र्सको साथै, मािवजानत कनत अिुचित र असुधार्थ चथर्ो भन्िे कुरा कसैले पिा लगाएि—हरे क
व्र्क्कतले असलकनत पनि लाज वा दहिककिाहट िमािी, नतिीहरूलाई परमेश्वरले मानिसको निक्म्त
तर्ार गिथभ
ु एका सबै इिामहरू परमेश्वरका पत्र
ु हरूको रूपमा प्राप्त गिे अचधकार छ भन्िे मानिसलए,
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र्हााँसम्म कक नतिीहरूमध्र्े कोही पनि पनछ पिथ ििाहिे र हाछौं भन्िे ठूलो डर मान्िे अवस्थामा
पुग्दै , एक-अकाथको डाह समेत गिथ पुगे। त्र्ो बेलाका मानिसहरूले परमेश्वरको िजरमा कस्तो

स्थाि ओगटे को चथर्ो त्र्ो कुरा तैँले अदहलेसम्म त जािेको हुिप
ु छथ । र्स्तो जानतले कसरी
परमेश्वरका इिामहरू प्राप्त गिथ सकछ? तर परमेश्वरबाट मानिसले जे प्राप्त गछथ त्र्ो सधैँको
लाचग सबैभन्दा बहुमूल्र् सम्पवि हुन्छ, र र्सको ववपरीत, परमेश्वरले मानिसबाट प्राप्त गिुथहुिे
कुरा अत्र्न्तै पीडादार्ी हुन्छ। परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध सुरु भएदे खि िै, मानिसले
परमेश्वरबाट सधैँ र्ही कुरा प्राप्त गरे को छ, र उसले र्सको सट्टामा परमेश्वरलाई सधैँ र्ही कुरा
ददएको छ।

परमेश्वर चिन्ताले जनत िै जल्िुभए पनि, जब उहााँले र्स मािवजानत पूणथ रूपमा भ्रष्ट भएको

दे ख्िुभर्ो, तब उहााँसाँग र्सलाई शोधि होस ् भिेर अक्ग्ि-कुण्डमा फ्र्ााँकिु बाहे क कुिै ववकल्प
चथएि। र्ो परमेश्वरका वाणीहरूको दोस्रो भाग हो, जसमा परमेश्वरले मािवजानतलाई उहााँका

सेवाकताथहरूको रूपमा प्रर्ोग गिुथभर्ो। र्स िण्डमा, परमेश्वर िरम अवस्थाबाट कठोर अवस्थामा
जािुभर्ो, र उही समर्मा मािवजानतलाई छिौट गिथ ददिको लाचग सेवाकताथहरू, परमेश्वरका

मानिसहरू, र परमेश्वरका पुत्रहरू भन्िे ववसभन्ि वगथहरू[क] लाई अनघ सादै “परमेश्वरको व्र्क्कतत्व”
लाई मानिसको भ्रष्ट प्रकृनत िुलासा गिे बल्छीको रूपमा प्रर्ोग गदै ववधी र लम्बाइ दव
ु ै दहसाबमा

थोरै देखि धेरैको अवस्थामा जािभ
ु र्ो। अवश्र् िै, परमेश्वरले भववष्र्वाणी गिथभ
ु एको जस्तै, कसैले
पनि परमेश्वरको निक्म्त सेवाकताथ बन्िे छिौट गदै ि, बरु सबै जिाले परमेश्वरको िुनिएको व्र्क्कत
बन्िे प्रर्ास गछथ ि ्। र्स अवचधमा, परमेश्वरले बोल्िुभएको गम्भीरताको हद मािवजानतले कदहल्र्ै

पनि अपेक्षा िगरे को, र कदहल्र्ै िसुिेको भए पनि, सधैँ ओहोदाप्रनत अत्र्न्तै चिक्न्तत हुिे, र
र्स बाहे क, आसशषहरू क्जत्िे कार्थप्रनत अत्र्न्तै तल्लीि हुिे प्रववृ िको कारण, नतिीहरूसाँग

परमेश्वरको बोल्िे शैली र उहााँको बोल्िे माध्र्मको बारे मा कुिै धारणा निमाथण गिे समर् चथएि,
बरु, नतिीहरूको मिमा सधैँ नतिीहरूले आफ्िै ओहोदाको बारे मा र भववष्र्मा के हुिेछ भन्िे बारे मा
िै वविार गरररहे का हुन्थे। र्सरी, परमेश्वरका वाणीहरूले मािवजानतलाई उहााँले नतिीहरूको निक्म्त
तर्ार गिुथभएको “भूलभूलैर्ा” मा नतिीहरूलाई थाहै िभई ल्र्ाए। भववष्र् र आफ्िो गन्तव्र्को

प्रलोभिले थाहै िपाई लोभ्र्ाएको कारण, मािवजानतले नतिीहरू परमेश्वरको व्र्क्कत बन्ि अपर्ाथप्त

छि ् भन्िे कुरा थाहा पाए, तैपनि नतिीहरू उहााँका सेवाकताथहरूको रूपमा काम गिथ अनिच्छुक
चथए। र्ी ववरोधाभासपूणथ मािससकताको बीिमा परे र, नतिीहरूले परमेश्वरले मािवजानतलाई
ददिुभएको अभूतपूवथ न्र्ार् र सजार्लाई अिेत रूपमा स्वीकार गरे । प्राकृनतक रूपमा िै, र्स

प्रकारको न्र्ार् र शोधि मािवजानतले कुिै पनि हालतमा स्वीकार गिथ ििाहिे कुरा चथर्ो। तैपनि,
िाहे र होस ् वा ििाहे र होस ् अन्त्र्मा सबै समवपथत होस ् भिेर र्ो भ्रष्ट मािवजानतलाई िम्र रूपमा

समवपथत हुि लगाउिको लाचग िादहिे बुद्चध परमेश्वरसाँग मात्रै छ, र उहााँसाँग मात्रै त्र्सो गिे
शक्कत छ। मािवजानतसाँग छिौट गिे कुिै ववकल्पहरू छै िि ्। परमेश्वरले मात्रै अक्न्तम निणथर्
क. मल
ू पाठमा “भन्िे ववसभन्ि वगथहरू” भन्िे वाकर्ाांश समावेश छै ि।
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गिुथहुन्छ, र मानिसलाई सत्र्ता र जीवि ददि र उसलाई ददशा दे िाउिको लाचग परमेश्वरले मात्रै

र्स्तो ववचधको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। र्ो ववचध अपररहार्थ रूपमा िै परमेश्वरले मानिसमा गिुथहुिे काम
हो, र कुिै शङ्का वा वववाद वविा िै, र्ो मानिसको अपररहार्थ आवश्र्कता पनि हो। परमे श्वरले
मािवजानतलाई र्ो तथ्र् बुझाउिको लाचग र्स्तो ववचधमा बोल्िुहुन्छ र काम गिुथहुन्छ:

मािवजानतलाई मुक्कत ददिे काम, परमेश्वरले उहााँको प्रेम र कृपाको कारण र उहााँको व्र्वस्थापिको

िानतर गिुथहुन्छ; परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गिे क्रममा, मािवजानत र्नत हदसम्म पनतत भएकोले
गदाथ परमेश्वरले उससाँग व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िे बाहे क केही पनि गिथह
ु ु न्ि। जब मानिसले
परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गछथ , र्ो सबैभन्दा ठूलो अिुग्रह हो, र र्ो ववशेष निगाह पनि हो; भन्िुको

अथथ, र्दद परमेश्वरले आफ्िा वाणीहरू व्र्क्कतगत रूपमा िै िबोल्िुभएको भए, मािवजानतको
भाग्र् लोप हुिेचथर्ो। उही समर्मा परमेश्वरले मािवजानतलाई घण
ृ ा गिुथभए पनि, उहााँ अझै पनि
मानिसको मुक्कतको लाचग मूल्र् िक
ु ाउि तर्ार र तत्पर हुिुहुन्छ। र्स बीि, मानिसले

परमेश्वरप्रनतको आफ्िो प्रेम र उसले कसरी सबै कुरा परमेश्वरलाई अपथण गछथ त्र्सको गुणगाि

गाउिे क्रममा, उसले परमेश्वरको ववरुद्ध वविोह गरररहे को र परमेश्वरबाट हरे क प्रकारको अिुग्रह

िोसेर सलइरहे को हुन्छ, र्स क्रममा उसले परमेश्वरलाई िोट पुऱ्र्ाउाँ छ र उहााँको हृदर्मा अकथिीर्
पीडा ल्र्ाउाँ छ। परमेश्वर र मानिसको निस्वाथथ र स्वाथथको बीिमा रहे को पूणथ सभन्िता र्ही हो!

काम गिे र बोल्िे क्रममा परमेश्वर कुिै पनि निक्श्ित ववचध पालि गिथ बाध्र् हुिह
ु ु न्ि, तर
पररणामहरू हाससल गिे कार्थलाई उहााँले आफ्िो उद्दे श्र् बिाउिुहुन्छ। र्सकारणले गदाथ, उहााँका
वाणीहरूको र्ो भागमा, परमेश्वरले आफ्िो पदहिािलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत िगिे निणथर् गिुथभर्ो,

तर “आखिरी ददिहरूका ख्रीष्ट,” “ब्रह्माण्डका सशर,” र र्स्तै इत्र्ादद जस्ता केही शब्दहरू मात्रै
िल
ु ासा गिथभ
ु र्ो। र्सले कुिै पनि दहसाबमा ख्रीष्टको सेवकाइ वा परमेश्वरसम्बन्धी मािवजानतको
ज्ञाि कुिैलाई प्रभाव पादै ि, ववशेष गरी, ती प्रारक्म्भक ददिहरूमा मािवजानत “ख्रीष्ट” र “दे हधारण”
जस्ता अवधारणाहरूप्रनत पूणथ रूपमा अिजाि चथए, त्र्सकारण आफ्िा वाणीहरू व्र्कत गिथको

लाचग परमेश्वर “ववशेष कार्थ” भएको व्र्क्कतको रूपमा िम्र हुिुभर्ो। र्ो परमेश्वरको सावधािीपूणथ
वास्ता र वविार चथर्ो, ककिभिे त्र्ो बेलाका मानिसहरूले र्स प्रकारको सम्बोधिलाई मात्रै स्वीकार

गिथ सकथे। परमेश्वरले सम्बोधिको जस्तोसक
ु ै शैली प्रर्ोग गिथभ
ु ए पनि, उहााँको कामका
पररणामहरूमा बाधा पुग्दै िि ्, ककिभिे आफूले गिे सबै कुरामा परमेश्वरले मानिसलाई पररवतथि

हुि, मानिसलाई परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गिथ लगाउिे उद्दे श्र् सलिुहुन्छ। उहााँले जे गिुथभए पनि,
परमेश्वरले सधैँ मानिसका िााँिोहरूलाई ध्र्ािमा राख्िुहुन्छ। परमेश्वरले काम गिथु र बोल्िुको
असभप्रार् र्ही हुन्छ। परमेश्वर मािवजानतको सबै पक्षहरूलाई ध्र्ाि ददिे कार्थमा पण
ू थ रूपमा
एकाग्र हुिुभए पनि, र उहााँले गिुथहुिे सबै कुरामा पूणथ रूपमा बुद्चधमािी हुिुभए पनि, म र्सो

भन्ि सकछु: र्दद परमेश्वरले आफ्िो गवाही आफै िददिुभएको भए, सक्ृ ष्ट गररएको मािवजानतको
बीिमा परमेश्वर स्वर्मलाई
्
पदहिाि गिथ सकिे वा परमेश्वर स्वर्मको
्
गवाही ददि िडा हुि
सकिे एक जिा पनि हुिेचथएि। र्दद परमेश्वरले आफ्िो कार्थमा “ववशेष कार्थ सदहतको व्र्क्कत”

भन्िे वाकर्ांशलाई सम्बोधिको एउटा तररकाको रूपमा प्रर्ोग गरररहिभ
ु एको भए, परमेश्वरलाई
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परमेश्वरको रूपमा सलि सकिे एक जिा पनि मानिस हुिेचथएि—र्ो मािवजानतको लाचग
अफसोसको कुरा हो। भन्िुको अथथ, सक्ृ ष्ट गररएको मािवजानतको बीिमा परमेश्वरलाई चिन्ि
सकिे कोही पनि छै ि, परमेश्वरलाई प्रेम गिे, परमेश्वरको बारे मा वास्ता गिे, र परमेश्वरको
िक्जक जािे कोही हुिे कुरा त परै जाओस ्। मानिसको ववश्वास आसशषहरू क्जत्िको िानतर मात्रै
हो। ववशेष कार्थ सदहतको व्र्क्कतको रूपमा रहे को परमेश्वरको पदहिािले हरे क मानिसलाई एउटा

सङ्केत ददन्छ: मािवजानतले परमेश्वरलाई सक्ृ ष्ट गररएको मािवजानतमध्र्ेको एक जिाको रूपमा

सहजै स्वीकार गिथ सकछ; मािवजानतले परमेश्वरलाई ददिे सबैभन्दा ठूलो िोट र अपमाि भिेको
ठ्र्ाककै के हो भिे, जब परमेश्वर िुलेआम दे िा पिुथहुन्छ वा काम गिुथहुन्छ, परमेश्वरलाई अझै

पनि मानिसले इन्कार गछथ र उसले उहााँलाई बबसथिे समेत गछथ । मािवजानतलाई मुक्कत ददिको
लाचग परमेश्वरले सबैभन्दा ठूलो अपमाि सहिुहुन्छ; सबै कुरा ददिे क्रममा, उहााँको उद्दे श्र् भिेको
मािवजानतलाई मुक्कत ददिु, मािवजानतबाट मान्र्ता प्राप्त गिुथ हो। र्ो सबैको लाचग परमेश्वरले

िुकाउिुभएको मूल्र् भिेको वववेक भएको हरे कले कदर गिुथपिे कुरा हो। मािवजानतले परमेश्वरका

वाणीहरू र कार्थलाई प्राप्त गरे को छ, र परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गरे को छ। र्सको साथै, कसैलाई

पनि र्ो प्रश्ि सोध्िुपछथ भन्िे लागेको छै ि: परमेश्वरले मािवजानतबाट के प्राप्त गिुथभएको छ?
परमेश्वरको हरे क वाणीबाट, मािवजानतले सत्र्ता प्राप्त गरे को छ, पररवतथि हुि सकेको छ,
जीविको ददशा प्राप्त गरे को छ; तर परमेश्वरले त मािवजानतले परमेश्वरप्रनतको आफ्िो ऋणीपिको
बारे मा व्र्कत गिथको लाचग प्रर्ोग गिे शब्दहरू र प्रशांसाका केही कािेिुसीका शब्दहरू बाहे क केही
पनि प्राप्त गिुथभएको छै ि। परमेश्वरले मानिसबाट माग्िुहुिे प्रनतफल अवश्र् िै र्ो त होइि?

अदहले परमेश्वरका धेरै वाणीहरू व्र्कत गररसककएको भए पनि, धेरैजसो मानिसहरू

परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको ज्ञाि र बझ
ु ाइको सरु
ु वातलाई प्रनतनिचधत्व गिे परमेश्वरका

वििहरूको िरणमा िै अझै पनि रोककएका छि ्, जुि िरणबाट नतिीहरू अनघ बढे का छै िि ्—र्ो
सााँच्िै िै पीडादार्ी ववषर् हो। “प्रारम्भमा ख्रीष्टका वाणीहरू” को र्ो भाग मािव हृदर्लाई िोल्िे

िाबी मात्रै हो; र्हााँ रोककिु भिेको परमेश्वरको असभप्रार्लाई पूरा गिे कार्थमा असफल हुिु हो।

परमेश्वरले उहााँका वाणीहरूको र्ो भाग बोल्िुको उद्दे श्र् भिेको मािवजानतलाई अिुग्रहको र्ुगबाट
राज्र्को र्ग
ु मा ल्र्ाउिु मात्रै हो; मािवजानत उहााँका वाणीहरूको र्ो भागमा अडडएर बसोस ् वा

नतिीहरूले उहााँका वाणीहरूको र्ो भागलाई मागथनिदे शिको रूपमा सलऊि ् भन्िे उहााँको िाहिा

चथएि, ित्र, परमेश्वरका भववष्र्का वाणीहरूको ि त िााँिो हुिेचथर्ो ि त ती अथथपूणथ िै हुिेचथए।
र्दद परमेश्वरले उहााँका वाणीहरूको र्ो भागमा मानिसलाई प्राप्त गिथ लगाउिुभएको कुरामा प्रवेश
गिथ िसकिे अझै कोही छ भिे, त्र्ो व्र्क्कतको प्रवेश अज्ञात िै रहन्छ। परमेश्वरका वाणीहरूको

र्ो भागमा परमेश्वरले राज्र्को र्ुगमा मानिसलाई ददिुभएको सबैभन्दा आधारभूत माग समावेश
छ, र मािवजानत सही मागथमा प्रवेश गिे एउटै मात्र तररका र्ही मात्रै हो। र्दद ताँ केही पनि
िबुझ्िे व्र्क्कत होस ् भिे, तैँले र्ो भागका वििहरू पढे र सुरु गिुथ िै राम्रो हुन्छ!
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अध्याय्१
ससर्ोिमा प्रशांसा आएको छ र परमेश्वरको वासस्थाि दे िा परे को छ। सबै मानिसहरूले

गुणगाि गरे को त्र्ो मदहसमत पववत्र िाउाँ फैसलन्छ। अहा, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! ब्रह्माण्डका

सशर, आखिरी ददिहरूका ख्रीष्ट—उहााँ ससर्ोि पवथतमा उदाउिुभएको िक्म्कलो सूर्थ हुिुहुन्छ, जुि
सारा ब्रह्माण्डमा प्रताप र भव्र्तामा अक्ल्गएको छ …

हे सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! हामी आिन्दसाथ तपाईंलाई पक
ु ाछौं; हामी िाच्छौं र गाउाँ छौं। तपाईं

सााँच्िै हाम्रा उद्धारक हुिुहुन्छ, ब्रह्माण्डका महाि ् राजा! तपाईंले ववजेताहरूको समूह बिाउिुभएको
छ र परमेश्वरको व्र्वस्थापिको र्ोजिा पूरा गिुथभएको छ। सबै मानिसहरू त्र्ो पवथतमा ओइररएर

आउिेछि ्। सबै मानिसहरूले त्र्ो ससांहासिको सामु घुाँडा टे किेछि ्! तपाईं एकमात्र सत्र् परमेश्वर
हुिुहुन्छ, र तपाईं मदहमा र आदर पाउिे र्ोग्र्का हुिुहुन्छ। सारा मदहमा, प्रशांसा र अचधकार त्र्ो
ससांहासिलाई होस ्! त्र्ो ससांहासिबाट जीविको िोलो बग्दछ, जसले परमेश्वरका मानिसहरूका

भीडहरूलाई पािी ददन्छ र िुवाउाँ छ। प्रत्र्ेक ददिससतै जीवि पररवतथि हुन्छ; निरन्तर परमेश्वरको
ववषर्मा िर्ााँ जािकारीहरू ददाँ दै िर्ााँ ज्र्ोनत र िर्ााँ प्रकाशले हामीलाई पछ्र्ाउाँ छि ्। अिुभवहरूको

बीिमा हामी परमेश्वरको ववषर्मा पूणथ निश्िर्तामा पुग्छौं। उहााँका वििहरू निरन्तर प्रकट गररन्छ,

नतिीहरूमा प्रकट गररन्छ जो सही छि ्। हामी सााँच्िै आसशवषत छौं! प्रत्र्ेक ददि परमेश्वरलाई

आमिे-सामिे भेट्छौं, सबै कुरामा परमेश्वरससत बातचित गदथछौं र सबै कुरामाचथ परमेश्वरलाई
सवोच्ि अचधकार ददन्छौं। हामी होससर्ारीसाथ परमेश्वरको वििमाचथ वविार गछौं, हाम्रा हृदर्हरू

परमेश्वरमा शान्त हुन्छि ् अनि र्सरी हामी परमेश्वरको सामु आउाँ छौं र हामीले उहााँको ज्र्ोनत
पाउाँ छौं। प्रत्र्ेक ददि हाम्रा जीविमा, कार्थहरूमा, बोलीवििहरूमा, वविारहरूमा र धारणाहरूमा हामी
परमेश्वरको वििसभत्र क्जउाँ छौं, सब समर् भेद छुट्ट्र्ाउि सकछौं। परमेश्वरको वििले धागोलाई
ससर्ोबाट नछराउाँ छ; अप्रत्र्ासशत रूपमा, हामीसभत्र लुकेका कुराहरू एकपनछ अको गदै ज्र्ोनतमा

आउाँ छि ्। परमेश्वरससतको सङ्गनत प्रस्तुत हुि दढलो गदै ि; हाम्रा वविार र धारणाहरू परमेश्वरद्वारा
उदाङ्गो पाररन्छि ्। प्रत्र्ेक क्षण हामी ख्रीष्टको आसिको अचग क्जइरहे का हुन्छौं जहााँ हाम्रो इन्साफ

हुन्छ। हाम्रो शरीरसभत्रका प्रत्र्ेक ठाउाँ शैतािद्वारा ओगदटएर रहन्छ। आज, परमेश्वरको सावथभौसमकता
फेरर प्राप्त गिथ उहााँको मक्न्दर शुद्ध पाररिु िै पछथ । पूणथ रूपमा परमेश्वरद्वारा अचधकार गररएको
हुिका निक्म्त हामी जीवि र मत्ृ र्ुको सांघषथमा सामेल हुिुपछथ । हाम्रो पुरािो मिुष्र्त्व क्रूसमा टााँचगर्ो
भिे मात्र ख्रीष्टको पुिरुत्थाि भएको जीविले सवोच्ि रूपमा शासि गिथ सकछ।

अब पववत्र आत्माले हाम्रो पि
ु रुद्धारका निक्म्त लडाइाँ गिथ हाम्रो हरे क कुिामा आक्रमण

बढाउिुहुन्छ! जबसम्म हामी आफैलाई इन्कार गिथ र परमेश्वरससत सहकार्थ गिथ तर्ार हुन्छौं
परमेश्वरले निश्िर् हामीलाई ज्र्ोनत ददिुहुन्छ र हरसमर् सभत्रैबाट शुद्ध पािुथहुन्छ, अनि शैतािले
जे कब्जा गरे को छ त्र्ो फेरर िर्ााँ गरी प्राप्त गिुथहुन्छ, र्सरी हामी िााँडोभन्दा िााँडो परमेश्वरद्वारा
पूणथ बन्ि सकौं। समर् िेर िफाल—प्रत्र्ेक क्षण परमेश्वरको वििसभत्र क्जओ। सन्तहरूससतै निमाथण
होऊ, परमेश्वरको राज्र्मा ल्र्ाइर्ो, अनि परमेश्वरको साथमा मदहमामा प्रवेश गर।
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अध्याय्२
कफलाडेक्ल्फर्ाको मण्डलीले आकार सलएको छ, जि
ु पण
ू थ रूपमा परमेश्वरको अिग्र
ु ह र कृपाले

गदाथ भएको हो। असङ्ख्र्ौं सन्तहरूका हृदर्मा परमेश्वरप्रनत प्रेम उत्पन्ि हुाँदछ, जो आफ्िो
आक्त्मक र्ात्रामा डगमगाउाँ दै िि ्। नतिीहरू एक मात्र सााँिो परमेश्वर दे हधारी हुिुभएको छ, उहााँ
ब्रह्माण्डका सशर हुिुहुन्छ, जसले सबै थोकलाई आज्ञा ददिुहुन्छ भन्िे आफ्िो ववश्वासमा र्दढ भई
बस्छि ्: र्ो पववत्र आत्माद्वारा गररएको पक्ु ष्ट हो, र्ो पहाड जस्तै अटल छ! र र्ो कदहल्र्ै पनि
पररवतथि हुाँदैि!
हे सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर!

आज

तपाईं िै हुिुहुन्छ,

जसले

हाम्रा

आक्त्मक आाँिा

िोसलददिुभएको छ, अन्धालाई दे ख्ने, लङ्गडोलाई दहाँड्िे, कुष्ठरोगीलाई निको पािुथभएको छ। तपाईं
िै हुिुहुन्छ, जसले स्वगथको ढोका िोल्िुभएको छ, जसले हामीलाई आक्त्मक क्षेत्रका रहस्र्हरू
बझ्
ु िे अिम
ु नत ददिभ
ु एको छ। तपाईंका पववत्र वििहरूद्वारा व्र्ाप्त भएर अनि हाम्रो मािवताबाट
मुकत पारे र, जुि शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएको चथर्ो—अिुमाि गिथ िसककिे तपाईंको काम र अिुमाि
गिथ िसककिे तपाईंको कृपा र्स्तो छ। हामी तपाईंका साक्षीहरू हौं।

तपाईं लामो समर्सम्म लुकेर, िम्रतामा र िुपिाप रहिुभर्ो। तपाईं मरे कोबाट पुिजीववत

हुिभ
ु र्ो, क्रूसमा कष्ट भोग्िभ
ु र्ो, मािव जीविको आिन्द र द्ःु िहरू र सतावट अनि कदठिाइ
भोग्िुभर्ो; तपाईंले मािवीर् सांसारको वपडा अिुभव गिुथभएको छ र िाख्िुभएको छ, अनि तपाईंलाई
र्ुगले त्र्ागी ददएको छ। दे हधारी परमेश्वर स्वर्म ् िै परमेश्वर हुिुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छाको
िानतर तपाईंले हामीलाई गोबरको थुप्रोबाट मुकत गिुथभर्ो, तपाईंको दादहिे हातले माचथ तान्िुभर्ो,
र ससिैँमा तपाईंको अिुग्रह ददिुभर्ो। कुिै वपडाहरू बााँकी िरािी तपाईंले हामीसभत्र आफ्िो जीवि
ल्र्ाउिभ
ु र्ो; तपाईंले आफ्िो रगत, पससिा र आाँसह
ु रूले नतिथभ
ु एको दाम सन्तहरूमा स्पष्ट पाररर्ो।
हामी तपाईंका पीडादार्क कोसससहरूका फल[क] हौं; तपाईंले नतिुथभएका दाम हामी िै हौं।

हे सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! तपाईंको दर्ा र कृपा, तपाईंको धासमथकता र प्रताप, तपाईंको

पववत्रता र िम्रताले गदाथ सबै मानिसहरू तपाईंको अचग निहुररिेछि ् अनि सारा अिन्ततासम्म
तपाईंको आराधिा गिेछि ्।

आज तपाईंले सबै मण्डलीहरूलाई पूणथ बिाउिुभएको छ—कफलाडेक्ल्फर्ाको मण्डली—अनि त्र्सरी

तपाईंको ६,००० वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिा पूरा गिुथभएको छ। सन्तहरूले आत्मामा जोडडएर अनि
प्रेममा रहाँदै पछ्र्ाएर, फोहराको मुहािसाँग जोडडएर आफैलाई िम्रतापूवथक तपाईंमा समपथण गिथ
सकछि ्। जीविको क्जउाँ दो पािी िरोकक बग्छ, मण्डलीमा भएको दहलो र फोहोर पािीलाई पिाल्छ

र शुद्ध पादथछ, र्सरी एकिोदट फेरर तपाईंको मक्न्दरलाई शुद्ध पादथछ। हामीले व्र्ावहाररक सत्र्
परमेश्वरलाई चििेका छौं, उहााँको वििसभत्र दहाँडेका छौं, हाम्रा आफ्िै कार्थहरू र कतथव्र्हरू चििेका

छौं, अनि मण्डलीको िानतर आफैलाई ििथि जे गिथ सकछौं ती सबै गरे का छौं। तपाईंको सामु
क. मल
ू पाठमा “का फल” भन्िे वाकर्ाांश समावेश छै ि।
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सधैँ िुपिाप रहे र हामीले पववत्र आत्माको काममा ध्र्ाि ददिुपछथ , ित्र हामीमा तपाईंको इच्छालाई
बाधा

हुन्छ। सन्तहरूको माझमा परस्पर प्रेम हुन्छ, अनि कसै-कसैका बलले अरूको
असफलताहरूलाई पनू तथ गदथछ। नतिीहरू पववत्र आत्माद्वारा ज्ञाि र ज्र्ोनत पाएर हरसमर् आत्मामा
दहाँड्ि सक्षम हुन्छि ्। नतिीहरूले सत्र्ता बुझेको लगिै त्र्सलाई व्र्वहारमा अपिाउाँ छि ्। नतिीहरू
िर्ााँ ज्र्ोनतसाँग कदम समलाएर अनि परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्र्ाएर दहाँ ड्छि ्।

सकक्रर् भएर परमेश्वरसाँग सहकार्थ गर्; उहााँलाई अधीि गिथ ददिुको अथथ उहााँको साथमा दहाँड्िु

हो। हाम्रा सबै धारणाहरू, वविारहरू, मन्तव्र्हरू र साांसाररक अल्झोहरू धव
ु ााँजस्तो पातलो बतासमा
हराउाँ छ। हामी परमेश्वरलाई हाम्रा आत्माहरूमा सवोच्ि शासि गिथ ददन्छौं, उहााँको साथमा दहाँड्छौं
र र्सरी ज्ञािभन्दा परको अिुभव प्राप्त गछौं, सांसारमाचथ ववजर् पाउाँ छौं र हाम्रा आत्माहरू स्वतन्त्र

भएर उड्छि ् र नतिले छुटकारा प्राप्त गदथछ: र्ो सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर राजा बन्िुहुाँदा आउिे
पररणाम हो। हामी ििािी र प्रशांसाको गीत िगाई, हाम्रा प्रशांसाहरू र िर्ााँ स्तुनतगािहरूका भेटीहरू
ििढाई कसरी रहि सकछौं?

सााँच्िै परमेश्वरको प्रशांसा गिे तररकाहरू धेरै छि ्: उहााँको िाउाँ पुकािुथ, उहााँको िक्जक जािु,

उहााँको बारे मा सोिवविार गिुथ, प्राथथिा गदै पढ्िु, सङ्गनतमा सामेल हुिु, चिन्ति र मिि गिुथ,
प्राथथिा गिुथ र प्रशांसाका गीतहरू गाउि।ु र्स ककससमको प्रशांसामा आिन्द हुन्छ, र त्र्समा असभषेक

हुन्छ; प्रशांसामा शक्कत हुन्छ, र बोझ पनि हुन्छ। प्रशांसामा ववश्वास हुन्छ, र िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट हुन्छ।
सकक्रर् भएर परमेश्वरसाँग सहकार्थ गर्, सेवामा समन्वर् गर् र एउटै बि ्, सवथशक्कतमाि ्
परमेश्वरका असभप्रार्हरू पूरा गर्, पववत्र आक्त्मक शरीर बन्ि हतार गर्, र शैतािलाई कुक्ल्िसमल्िी
गर्, र शैतािको भाग्र्को अन्त्र् गररदे ओ। कफलाडेक्ल्फर्ाको मण्डली परमेश्वरको उपक्स्थनतमा
उठाइलचगएको छ र उहााँको मदहमामा प्रकट गररएको छ।

अध्याय्३
ववजर्ी राजा उहााँको मदहसमत ससांहासिमा बस्िुहुन्छ। उहााँले छुटकाराको काम पूरा गिुथभएको

छ र उहााँका सारा मानिसहरूलाई मदहमामा प्रकट हुि डोर्ाथउिभ
ु एको छ। उहााँले ब्रह्माण्डलाई आफ्िो
हातमा समात्िुहुन्छ र उहााँको ईश्वरीर् बुद्चध र शक्कतले उहााँले बसलर्ो ससर्ोि निमाथण गिुथभएको
छ र बिाउिुभएको छ। उहााँको प्रतापद्वारा उहााँले पापी सांसारको न्र्ार् गिुथहुन्छ; उहााँले सबै

जानतहरू र सबै मानिसहरूमाचथ, पथ्
ृ वी र समुि र नतिमा भएका सबै जीववत प्राणीहरूमाचथ
साथसाथै व्र्सभिारको मद्र्ले मातेकाहरू सबैमाचथ न्र्ार्को घोषणा गिथभ
ु एको छ। परमेश्वरले
अवश्र् नतिीहरूको न्र्ार् गिुथहुिेछ, र उहााँ पककै पनि नतिीहरूससत ररसाउिुहुिेछ र त्र्समा
परमेश्वरको प्रताप प्रकट हुिेछ, जसको इन्साफ तुरुन्तै हुन्छ र त्र्ो दढलाइ िगरी पूरा गररिेछ।
उहााँको क्रोधको आगोले निश्िर् पनि नतिीहरूका घोर अपराधहरू भस्म पािेछ र कुिै पनि क्षण

नतिीहरूमाचथ ववपवि आउाँ छ; नतिीहरूलाई उम्किे कुिै उपार् थाहा हुिेछैि र लुकिे ठाउाँ पनि
पाउिेछैिि ्, नतिीहरू रुिेछि ् र दाह्रा ककट्िेछि ्, र नतिीहरूले आफैमाचथ वविाश ल्र्ाउिेछि ्।
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ववजर्ी छोराहरू, परमेश्वरका वप्रर्हरू निश्िर् ससर्ोिमा रहिेछि ्, त्र्हााँबाट कदहल्र्ै पनि

जााँदैिि ्। धेरै मानिसहरूले उहााँको आवाजलाई ध्र्ािपूवथक सुन्िेछि ्, नतिीहरूले ध्र्ािपूवथक उहााँका

कार्थहरू सन्
ु िेछि ्, र नतिीहरूका प्रशांसाको आवाज कदहल्र्ै बन्द हुिेछैि। एक सााँिो परमेश्वर दे िा
पिुथभएको छ! हामी आत्मामा उहााँबारे निक्श्ित हुिेछौं र उहााँलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउिेछौं; हामी
आफ्िो सम्पूणथ शक्कत लगाएर अगाडड बढ्िेछौं र उप्रान्त कुिै सङ्कोि मान्िेछैिौं। सांसारको अन्त्र्
हाम्रो अगाडड प्रकट हुाँदैछ; एउटा उचित मण्डली साथसाथै मानिसहरू, मासमलाहरू र हाम्रा वररपररका
थोकहरूले पनि हाम्रो तासलमलाई अझ तीव्र बिाइरहे का छि ्। हामी हाम्रो हृदर्लाई कफताथ सलि

हतार गरौं जसले सांसारलाई धेरै प्रेम गदथछ! हामी हाम्रो दशथिलाई कफताथ सलि हतार गरौं, जुि
अनत अस्पष्ट छ। हामी हाम्रा पाइलाहरूमा रहौं, ताकक हामीले सीमाहरू ििाघेका होऔां। हामी

आफ्िा मुिहरूलाई बन्द गरौं, ताकक हामी परमेश्वरको वििमा दहाँड्ि सकौं, र उप्रान्त हाम्रा आफ्िै
लाभहरू र हानिहरूको प्रनतस्पधाथ िगरौं। अहो, र्सलाई छोडडदे ओ, बादहरी सांसार र धिको लाचग

नतमीहरूको लालि! हो, आफैलाई र्सबाट स्वतन्त्र बिाओ—नतमीहरूका पनत, छोरीहरू र

छोराहरूप्रनतको टााँससरहिे बन्धि! आह, नतिीहरूपट्दट वपठ्र्ूाँ फकाथइदे ओ—नतमीहरूका र्दक्ष्टकोणहरू

र पूवाथग्रहहरू! अाँ, बबउाँ झ; समर् छोटो छ! आत्मा सभत्रबाट माचथ हे र, माचथ हे र, अनि परमेश्वरलाई
निर्न्त्रण गिथ दे ओ। जे भए पनि, लोतकी अकी पत्िी िबि। पन्छ्र्ाइएको हुिु कनत द्ःु िलाग्दो
कुरा हुन्छ! सााँच्िै द्ःु िलाग्दो! अाँ, बबउाँ झ!

अध्याय्४
एक पलदे खि अको पल, आत्मामा शान्त भएर अनि शद्
ु ध हृदर्ले िोजी गदै , हामी हे रररहे का

र पखिथरहे का हुिेछौं। हामीमाचथ जे आइपरे पनि, हामी अन्धाधन्
ु ध सङ्गनतमा सांलग्ि हुिु हुाँदैि।
हामी परमेश्वरको सामु मौि बस्िु मात्रै आवश्र्क छ र उहााँससत निरन्तर सङ्गनतमा रहिुपछथ , र
त्र्सपनछ निश्िर् िै उहााँका असभप्रार्हरू हामीलाई प्रकट गररिेछ। आत्मासभत्र, हामी हरसमर्
फरक छुट्ट्र्ाउि तर्ार हुिुपदथछ, र हामीमा उत्सक
ु र अटल आत्मा हुिै पदथछ। हामीले परमेश्वरको

सामु जीववत पािीबाट सलिप
ु छथ , जि
ु पािीले हाम्रो नतिाथएको आत्मालाई पोषण ददन्छ र भदथछ।
हामी आफूलाई शैतािको स्वभावबाट शुद्ध पािथ कुिै पनि समर् तर्ार हुिुपदथछ, जुि स्वधमीपि,
अहङ्कार, घमण्ड र आत्म-सन्तुक्ष्ट हो। हामीले परमेश्वरको वििलाई ग्रहण गिथ आफ्िा हृदर्हरू
िोल्िुपछथ , र उहााँको वििमा आधाररत कार्थ गिप
ुथ दथछ। हामीले उहााँको वििको अिुभव गिुथपदथछ

र उहााँको वििको बारे मा निक्श्ित हुिप
ु दथछ र उहााँको वििलाई हाम्रो जीवि बन्ि ददाँ दै, उहााँको
वििको ज्ञाि प्राप्त गिुथपदथछ। र्ो स्वगथबाट पठाइएको हाम्रो बोलावट हो! जब हामी परमेश्वरको
वििद्वारा क्जउाँ छौं, तब मात्र हामी ववजर्ी बन्ि सकछौं!

अब हाम्रा धारणाहरू धेरै वविारणीर् छि ्, र हामी लापरवाहीसाथ बोल्छौं र सोिवविार िगरी

काम गदथछौं, आत्माअिुसार काम गिथ असमथथ बन्छौं। आज त्र्स्तो छै ि जस्तो र्ो ववगतमा
चथर्ो। पववत्र आत्माको काम अत्र्न्तै ित
ु गनतमा अगाडड बढ्छ। हामीले परमेश्वरको वििलाई
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पूणथ रूपमा अिुभव गिुथपदथछ; हरे क धारणा र वविार, हरे क गनतववचध र प्रनतकक्रर्ालाई आफ्िो

हृदर्मा स्पष्ट रूपमा चिन्ि हामी सक्षम हुिुपछथ । हामीले कसैको मुिको सामुन्िे वा उिीहरूका
वपठ्र्ाँू पछाडड गरे को कुिै पनि काम ख्रीष्टको न्र्ार्-आसिको सामब
ु ाट उम्कि सकदै ि। पववत्र
आत्मा हामीलाई गदहरो अिुभवको क्षेत्रमा डोर्ाथउिे प्रकक्रर्ामा हुिुहुन्छ, जहााँ हामी सवथशक्कतमािको
बारे मा निक्श्ित हुिका लाचग अझ िक्जक हुिेछौं।

ब्रह्माण्डका परमेश्वरले हाम्रो आक्त्मक आाँिा िोसलददिुभएको छ, र आत्मामा हुिे रहस्र्हरू
हामीलाई निरन्तर प्रकट गरराँदैछ। शद्
ु ध हृदर्ले िोजी गर! मल्
ू र् िक
ु ाउि तर्ार होऊ, एकतामा
अगाडड बढ, आफूलाई इन्कार गिथ तर्ार होऊ, अब उप्रान्त लोभी िहोऊ, पववत्र आत्मालाई पछ्र्ाऊ
र परमेश्वरको वििको आिन्द लेऊ, त्र्सपनछ सम्पूणथ ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिस दे िा पिेछ। त्र्ो

समर् िक्जकै छ, जब शैतािले अन्त्र्को सामिा गिेछ, परमेश्वरको इच्छा पूरा हुिेछ, सांसारका
सबै राष्र जानतहरू ख्रीष्टको राज्र् हुिेछि ्, र ख्रीष्टले पथ्
ृ वीमा राजाको रूपमा सदासवथदा राज्र्
गिुथहुिेछ!

अध्याय्५
पवथत र िदीहरू पररवतथि हुन्छि ्, जल आफ्िै मागथमा बहन्छ, र मानिसको जीवि धती र
आकाश झैँ निरन्तर रहाँदैि। केवल सवथशक्कतमाि परमेश्वर िै अिन्त र पि
ु रुत्थाि हुिे जीवि
हुिुहुन्छ, जुि पुस्तौँ-पुस्ता, सदाकाल िै िसलरहन्छ! सबै िीज र सबै घटिा उहााँकै हातमा छि ,्
र शैताि उहााँको पाउमुनि छ।
आज, परमेश्वरको पूवथनिधाथररत िर्िद्वारा उहााँले हामीलाई शैतािको पकडबाट छुटकारा

ददलाउिह
ु ु न्छ। उहााँ सााँच्िै िै हाम्रा उद्धारक हुिह
ु ु न्छ। र्ेशक
ू ो अिन्त, पि
ु रुत्थानित जीवि
वास्तवमा िै हामीसभत्र समादहत छ, जसले हामीलाई परमेश्वरको जीविसाँग जोडडि प्रेररत गदथछ,

ताकक हामी वास्तवमा िै उहााँको आमिे-सामिे हुि सकौं, उहााँलाई िाि सकौं, उहााँलाई वपउि
सकौं, र उहााँमा रमाउि सकौं। र्ो त्र्ो नि्ःस्वाथथ बसल हो जुि परमेश्वरले आफ्िो हृदर्-रकतको
मल्
ू र् िक
ु ाएर ससक्जथत गिथभ
ु एको हो।

मौसमहरू आउाँ छि ् र जान्छि ्, हावा र तुसारो हुाँदै अनघ बढ्छि ्, जीविका धेरै कष्ट, सतावट
र सांकष्टहरू, सांसारका धेरै अस्वीकृनत र आक्षेपहरूको सामिा गछथ ि ्, सरकारबाट धेरै झूटो
असभर्ोगहरू िेप्छि ्, तैपनि ि परमेश्वरको ववश्वासमा ि उहााँको सांकल्पमा असलकनत िै कमी

आउाँ छ। परमेश्वरको इच्छाप्रनत, र परमेश्वरको प्रबन्ध र र्ोजिाप्रनत पण
ू थ हृदर्का साथ समवपथत

हुिुभई, नतिलाई पूरा गिथ सककर्ोस ् भिेर, उहााँले आफ्िै जीविलाई एकानतर पन्छाउिुहुन्छ।
बहुववववधतामा रहे का उहााँका मानिसहरूको लाचग, उहााँले पीडा सहि कुिै कसर बााँकी िछाडी,
नतिीहरूलाई प्रेसमलो तररकाले िुवाउिे र वपलाउिे गिुथहुन्छ। हामी जनतसुकै अज्ञािी भए पनि, वा
हामी जनतसुकै कदठि रहे पनि हामी केवल उहााँसामु समवपथत हुिप
ु छथ , र ख्रीष्टको पुिरुत्थाि भएको
जीविले हाम्रो परु ािो स्वभावलाई बदसलददिेछ…। उहााँ र्ी सबै ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूका लाचग भोक र
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आराम भुलेर अथक पररश्रम गिुथहुन्छ। कनत ददि र रात, कनत िको घाम र कठ्र्ाङ्चग्रिे जाडो
हुाँदै, उहााँ पूणथ हृदर्ले ससर्ोिलाई हे िुथहुन्छ।
सम्पण
ू थ रूपले, िश
ु ीसाथ, स्वेच्छाले पररत्र्ाग गररएको र्ो सांसार, घर, काम र सबै कुरा अनि

साांसाररक सुिभोगहरूसाँग उहााँको केही सलिु-ददिु छै ि…। उहााँको मुिबाट निस्किे वििहरू हामीसभत्र
प्रवेश गदथछ, हाम्रो हृदर्हरूसभत्र लुकेका कुराहरूलाई उजागर गदथछ। हामी कसरी ववश्वस्त हुि
सकदै िौं? उहााँको मुिबाट निस्किे हरे क वाकर् जुिसुकै समर्मा पनि हामीमा सत्र् हुि सकदछ।
हामी जे-जे गछौं, उहााँको सामन्
ु िेमा होस ् वा उहााँबाट पर लक
ु ाएर होस ्, त्र्स्तो कुिै कुरा िै छै ि

जुि उहााँलाई थाहा हुन्ि, त्र्स्तो कुिै कुरा िै छै ि जुि उहााँले बुझ्िुहुन्ि। हाम्रा आफ्िै र्ोजिा र
व्र्वस्थाहरूको बावजूद, सबै कुराहरू उहााँको सामन्
ु िे प्रकट हुिेछि ्।
उहााँको सामु बसेर, हाम्रो आत्मासभत्र आिन्द महसुस गदै , सहज र शान्त रहे पनि, सदै व

िालीपि र परमेश्वरप्रनत वास्तवमै ऋणी भएको महसुस गिुथ: र्ो एउटा र्स्तो रहस्र् हो जुि

अकल्पिीर् र प्राप्त गिथ असम्भव छ। सवथशक्कतमाि परमेश्वर िै एकमात्र सच्िा परमेश्वर हुिुहुन्छ
भन्िे कुरा प्रमाखणत गिथ पववत्र आत्मा पर्ाथप्त हुिुहुन्छ! र्ो निववथवाद प्रमाण हो! र्ो समूहका हामी

अत्र्न्तै धन्र् छौं! र्दद परमेश्वरको अिुग्रह र कृपा िहुाँदो हो त हामी वविाशनतर लम्कि र
शैतािलाई पछ्र्ाउि मात्र सकिेचथर्ौं। केवल सवथशक्कतमाि परमेश्वरले िै हामीलाई उद्दार गिथ
सकिह
ु ु न्छ!

हे ! सवथशक्कतमाि परमेश्वर, व्र्ावहाररक परमेश्वर! र्ो तपाईं िै हुिुहुन्छ जसले हाम्रो आक्त्मक
आाँिा िोसलददिुभएको छ, जसबाट हामी र्स आक्त्मक सांसारका रहस्र्हरूलाई हे िथ सकछौं। र्स
राज्र्का सम्भाविाहरू असीम छि ्। प्रतीक्षा गिे क्रममा हामी सिेत भएर बसौं। त्र्ो ददि धेरै

टाढा हुि सकदै ि।
र्ुद्धको ज्वाला मडाररन्छ, तोपको धुवााँले हावा भररन्छ, मौसम गरम हुन्छ, जलवार्ु पररवतथि
हुन्छ, र महामारी फैलिेछ, र मानिसहरू केवल मिथ सकछि ्, बााँच्िे कुिै आशा हुाँदैि।
हे ! सवथशक्कतमाि परमेश्वर, व्र्ावहाररक परमेश्वर! तपाईं हाम्रो अभेद्र् ककल्ला हुिुहुन्छ। तपाईं
हाम्रो शरण हुिुहुन्छ। हामी तपाईंको छत्रछार्ामा रहन्छौं, र ववपवि हामीसम्म पुग्ि सकदै ि।
तपाईंको ददव्र् सरु क्षा र रे िदे ि र्ही हो।

हामी सबै हाम्रा आवाजहरू गीतमा उठाउाँ छौं; हामी स्तुनतमा गाउाँ छौं, र हाम्रो स्तुनतको आवाज

पूरै ससर्ोिभरर गुन्जन्छ! सवथशक्कतमाि परमेश्वर, व्र्ावहाररक परमेश्वरले हाम्रो लाचग त्र्ो

गौरवशाली गन्तव्र् तर् गिुथभएको छ। सिेत रहौं—ओहो, निगरािीमा रहौं! अझै पनि, समर् धेरै
ववलम्ब भएको छै ि।
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अध्याय्६
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर, सबै थोकका मखु िर्ा हुिह
ु ु न्छ, उहााँले आफ्िो ससांहासिबाट आफ्िो
शाही शक्कत िलाउिुहुन्छ। उहााँले ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाचथ शासि गिुथहुन्छ, र सारा पथ्
ृ वीमा

हामीलाई डोऱ्र्ाउिे काममा हुिुहुन्छ। हामी हरे क क्षण उहााँसाँग िक्जक हुिेछौं, र िुपिाप उहााँको
सामु आउिेछौं, एक पल पनि कदहल्र्ै गुमाउिेछैिौं, र सबै समर् हामीसाँग ससकिका लाचग पाठहरू
हुिेछि ्। वरपरको वातावरणदे खि मानिसहरू, घटिाहरू, र ववसभन्ि वस्तह
ु रूसम्म सबै थोक, सबै
िै उहााँको ससांहासिको अिुमनतद्वारा अक्स्तत्वमा छि ्। कुिै पनि कारणले नतमीहरूको मिमा द्वेष

उत्पन्ि हुि िदे ओ, ित्र परमेश्वरले नतमीहरूमाचथ अिुग्रह प्रदाि गिुथहुिेछैि। जब-जब रोग-बबमार

आइपछथ ि ्, र्ो परमेश्वरको प्रेम हो, र तीसभत्र अवश्र् िै उहााँका दर्ालु असभप्रार्हरू लुकेका हुन्छि ्।
तेरो शरीर असलकनत कष्टबाट भएर जािुपिे हुिसकिे भए तापनि, शैतािका कुिै वविारहरू मिमा
िराि ्। रोग-बबमारको बीिमा परमेश्वरको प्रशांसा गर् र तेरो प्रशांसाको क्रममा परमेश्वरसाँग आिन्द

गर्। बबमारीपिको बीिमा निराश िबि ्, बारम्बार िोजी गर् अनि हरे स ििा, र परमेश्वरले ताँलाई
उहााँको ज्र्ोनत ददिुहुिेछ। अय्र्ूबको ववश्वास कस्तो चथर्ो? सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर महाशक्कतशाली
वैद्र् हुिुहुन्छ! रोग-बबमारमा बास गिुथ भिेको बबरामी हुिु हो, तर आत्मामा क्जउिु भिेको निको
हुिु हो। जबसम्म ताँसाँग एक मठ्
ु ठी सास बााँकी हुन्छ, तबसम्म परमेश्वरले ताँलाई मिथ ददिुहुिेछैि।
हामीसभत्रै ख्रीष्टको पुिरुत्थाि भएको जीवि छ। निस्सन्दे ह, हामीमा परमेश्वरको उपक्स्थनतमा

ववश्वासको कमी हुन्छ: परमेश्वरले हामीसभत्र सााँिो ववश्वास राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको विि सााँच्िै
समठो छ! परमेश्वरको विि शक्कतशाली औषधी हो! र्सले ददर्ाबलसहरू र शैतािलाई लक्ज्जत

बिाउाँ छ! परमेश्वरको विि बुझेमा हामीलाई साथ समल्छ। उहााँको वििले हाम्रो हृदर्लाई मुक्कत
ददि ित
ु गनतमा कार्थ गछथ ! र्सले सबै थोकको सन्दे ह मेटाउाँ छ र सबै थोकलाई शाक्न्त ददन्छ।

ववश्वास भिेको एउटै मुढाको पुलजस्तो हुन्छ: दर्िीर् रूपले जीविमा अलखझरहे का मानिसहरूलाई
त्र्ो पार गिथ कदठिाइ हुिेछ, तर आफूलाई बसलदाि ददि तर्ार रहे काहरूले िडगमगाइ र
निक्ष्फक्रीससत त्र्सलाई पार गिथ सकछि ्। र्दद मानिसले आफ्िो मिमा डरपोक र भर्का वविारहरू

राख्छ भिे शैतािले उिीहरूलाई मि
ू थ बिाएको हुन्छ, हामी ववश्वासको पल
ु पार गरी परमेश्वरमा
प्रवेश गरौंला भिी त्र्ो डराएको हुन्छ। शैतािले हामीकहााँ त्र्सका वविारहरू पठाउिे हरसम्भव
कोससस गरररहे को हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहााँको ज्र्ोनतले उज्र्ालो पारूि ् भिी हरक्षण उहााँसाँग
प्राथथिा गिुथपछथ , हामीसभत्रबाट शैतािको ववष निकाल्िको लाचग हामी हरक्षण परमेश्वरमा निभथर
हुिप
ु छथ , हाम्रो आत्मासभत्र हामीले परमेश्वरको िक्जक कसरी आउिे भिी हामीले हरपल अभ्र्ास
गिुथपछथ , र हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो सम्पूणथ अक्स्तत्वमाचथ प्रभत्ु व कार्म गिथ ददिुपछथ ।
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अध्याय्७
हाम्रो वरपरका वातावरणहरूको उदर्ले हामीलाई आत्मामा शरण सलिको लाचग वाध्र् पारे को

छ। पववत्र आत्मा चिक्न्तत भए िभएको बेवास्ता गदै , कठोर हृदर्ले कार्थ िगर, र ितुर बन्िे
कोससस िगर। आत्म-तप्ृ त र आत्मसन्तुष्ट िबि वा आफ्िा कदठिाइहरूलाई धेरै िबढाओ। गिुथपिे

एक मात्र कुरा आत्मा र सत्र्तामा परमेश्वरको आराधिा गिुथ हो। ताँ परमेश्वरका वििहरूलाई
पछाडड सािथ सकदै िस ् वा नतिीहरूप्रनत बदहरो बन्ि सकदै िस ्; तैँले नतिीहरूलाई ध्र्ाि ददएर

बुझ्िुपछथ , तैँले प्राथथिा र विि पाठ गिे कार्थलाई दोहोर्ाथउिुपछथ , र वििमा भएको जीविलाई

बुझ्िुपछथ । नतिीहरूलाई राम्ररी पिाएर बुझ्िका लाचग समर् िददई, िाली सरसरती मात्र पढे र,
आफूलाई भ्रसमत ितुल्र्ाओ। के ताँ आफूले गिे सबै कुरामा परमेश्वरका वििहरूमाचथ भरोसा

गछथ स ्? बच्िाले जस्तै घमण्डका साथ कुरा गिे अनि समस्र्ामा पदाथ सबै कुराहरू भताभुङ्ग पािे
काम िगर्। तैँले हरे क ददि हरे क क्षण आफ्िो आत्माको अभ्र्ास गिथप
ु दथछ; एकनछि पनि िेर

िफाल ्। ताँमा उत्सुक आत्मा हुिुपछथ । तैँले जस्तोसुकै व्र्क्कत, घटिा, वा पररक्स्थनतको सामिा गिुथ
परे तापनि, र्दद ताँ परमेश्वरका अनघ आउाँ छस ् भिे तैँले पछ्र्ाउिुपिे मागथ अवश्र् प्राप्त गिेछस ्।
तैँले ददिहुाँ परमेश्वरका वििहरूलाई िािु र वपउिु पदथछ, लापरवाही िगररकि नतिीहरूको अथथ
बझ्
ु िे प्रर्ास गिथप
ु दथछ, र्सको निक्म्त थप कोससस गिथप
ु दथछ, ववषर्वस्तक
ु ो सक्ष्
ू म रूपले सार
बुझ्िुपछथ , ताकक परमेश्वरको इच्छाको गलत अथथ िलगाई तैँले सत्र्तालाई सही ढङ्ग तथा पूणथ

रूपले बुझी आफूलाई सुसक्ज्जत पािथ सक् । तैँले आफ्िो अिुभवको दार्रा फराककलो पािुथपछथ र

परमेश्वरका वििहरू अिुभव गिथमा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपिेछ। अिुभवको माध्र्मबाट ताँ
परमेश्वरबारे अझ निक्श्ित हुि सकिेछस ्; अिुभव वविा, उहााँको बारे मा निक्श्ित हुि गररएका
दाबी केवल िोक्रो शब्दहरूको एक पोको मात्र हुिेछ। हामी स्पष्ट हुिप
ु दथछ! ब्र्ाँूझ! अब सस्
ु त िबि;
र्दद नतमीहरूले काम-कुराहरूलाई असावधािीपूणथ तररकाले व्र्वहार गछौ, प्रगनतको लाचग प्रर्ास
गदै िौ भिे नतमीहरू सााँक्च्िकै अन्धो हौ। नतमीहरूले पववत्र आत्माको कार्थमा ध्र्ाि केक्न्ित

गिुथपछथ , पववत्र आत्माको आवाजलाई ध्र्ाि ददएर सुन्िुपछथ , आफ्िा कािहरू परमेश्वरका वििहरूको
लाचग िोल्िप
ु छथ , नतमीहरूसाँग बााँकी भएको समर्मा रमाउिप
ु छथ , र िाहे जेसक
ु ै भए पनि मल्
ू र्

िुकाउिुपछथ । जब नतमीहरूसाँग स्टील हुन्छ, र्सलाई आवश्र्क ठाउाँ मा प्रर्ोग गर—बसलर्ो ब्लेड
बिाउि प्रर्ोग गर; जुि कुरा महत्त्वपूणथ छ त्र्सलाई राम्ररी पक्र, र परमेश्वरका वििहरूलाइथ

अभ्र्ास गिे कुरामा ध्र्ाि दे ओ। र्दद नतमीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई छाडेका छौ भिे,
नतमीहरूले बादहरी रूपमा जनत िै राम्रो काम गरे पनि, त्र्ो कुिै कामको हुाँदैि। केवल मि
ु ले मात्र
दठकक पािे कुरा परमेश्वरलाई स्वीकार्थ हुाँदैि; नतमीहरूको व्र्वहार, स्वभाव, आिरण, ववश्वास,
साहस र अन्तर्दथक्ष्टबाट िै पररवतथि आउिुपछथ ।

समर् िक्जकै छ! र्स सांसारका सबैभन्दा राम्रा िीजहरू पनि िष्ट हुिेछि ्। जस्तो सुकै
कदठिाइ वा ितराहरूले हामीलाई वशमा पािथ सकदै ि, ि त हामी डगमगाउिेछौं, िाहे आकाश िै
ककि ििसोस ्। र्स्तो प्रकारको र्दढ सांकल्प वविा नतमीहरू सक्जलैसाँग एक महाि ् व्र्क्कतत्व बन्ि
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सकदै िौ। जो कमजोर हृदर्का छि ् र जो जीविको साांसाररक मोहमा अक्ल्झरहन्छि ,् नतिीहरू
परमेश्वरका सामु उसभि र्ोग्र् छै िि ्।

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर एक व्र्ावहाररक परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ। हामी जनतसक
ु ै अज्ञािी भए
तापनि उहााँले हामी माचथ दर्ा राख्नुहुिेछ, उहााँका हातहरूले हामीलाई पककै मुक्कत ददिह
ु ु िेछ, र
उहााँले हामीलाई अझ पूणथ बिाउिुहुिेछ। जबसम्म हाम्रो हृदर्ले परमेश्वरलाई सााँक्च्िकै िाहन्छ,
जबसम्म हामीले िक्जकबाट उहााँलाई पछ्र्ाउाँ छौं र निराश हुाँदैिौं, र जबसम्म हामी जोडतोडले
िोज्छौं, तबसम्म उहााँले हामी कसैलाई पनि कुिै प्रकारको पक्षपातपण
ू थ व्र्वहार गिथह
ु ु िेछैि; हामीमा
भएको अभावलाई उहााँले अवश्र्ै पुरा गररददिुहुिेछ र हामीलाई सन्तुष्ट पािुथहुिेछ। र्ी सबै कुरा
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको अिुकम्पा हो।

र्दद कोही नघिुवा र अल्छी छ भिे उिीहरू िाली पेट भिथकै लाचग मात्र जीवि क्जउाँ छ भिे,

र सबै कुराप्रनत लापरवाह हुन्छि ् भिे, उिीहरूलाई द्ःु िकष्टको िोकसािबाट जोचगि गाह्रो हुन्छ।

सवथशक्कतमाि परमेश्वरले सबै िीज र घटिाहरू माचथ प्रभुत्व गिुथहुन्छ। जबसम्म हामी उहााँलाई

हरबित आफ्िो हृदर्मा निर्ाल्छौं र उहााँसाँगै आत्मा र सङ्गनतमा प्रवेश गदथछौं, उहााँले हामीलाई
हामीले िोजेका सबै िीजहरू दे िाउिु हुिेछ, र उहााँको इच्छा हामीलाई निक्श्ित रूपमा प्रकट
गिुथहुिेछ। तब हाम्रो हृदर् आिक्न्दत र शान्त हुिेछ, पूणथ स्पष्टताका साथ क्स्थर पनि हुिेछ।

उहााँको वििहरू अिरू
ु प कार्थ गिथ सक्षम हुिु महत्त्वपण
ू थ छ। केवल उहााँको इच्छा अिस
ु ार र उहााँको
वििमा निभथर भइथ जीवि क्जउि सक्षम हुिु वास्तवमै एक सााँिो अिभ
ु व हो।

र्दद हामी परमेश्वरका वििहरू बुझ्छौं भिे मात्र परमेश्वरको वििहरू अथाथत ् सत्र्ता हामीमा

र हाम्रो जीविमा प्रवेश गिथ सक्षम हुिेछ। कुिै व्र्ावहाररक अिुभववविा, ताँ कसरी परमेश्वरका
वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकछस ्? र्दद तैँले परमेश्वरका वििहरूलाइथ आफ्िो जीविको
रूपमा सलि सकदै िस ् भिे तेरो स्वभावमा पररवतथि आउि सकदै ि।

पववत्र आत्माको कार्थ जोडतोडका साथ अगाडड बदढरहे को छ! र्दद नतमीहरूले ध्र्ािपूवथक

अिुसरण र प्रसशक्षण वा तालीम प्राप्त गरे िौ भिे उहााँ अगाडड बढ्दै जािुहुाँदा पववत्र आत्माको

गनतसाँग निरन्तरता ददि नतमीहरूलाई गाह्रो हुिेछ। नछटो गर र आमूल पररवतथि ल्र्ाओ, अन्र्था
नतमीहरू शैतािको िट्
ु टाद्वारा कुक्ल्िइिेछौ र आगो र गन्धकको अतल कुण्डमा पग्ु िेछौ, जहााँबाट
उम्किे सम्भव छै ि। अब जाओ, र सकदो प्रर्ास गर, ताकक नतमीहरू त्र्ाचगिदे खि बच्ि सक।

अध्याय्८
राज्र्का

राजा,

सवथशक्कतमाि ्

परमेश्वरको

गवाही

ददइएको

समर्दे खि

परमेश्वरको

व्र्वस्थापिको क्षेत्र सारा ब्रह्माण्डमा त्र्सको पूणत
थ ामा प्रकट भएको छ। परमेश्वरको दे िा पराइको
गवाही िीि दे शमा मात्र ददइएको छै ि, तर सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको िाउाँ को गवाही सबै दे श र

सबै स्थािमा ददइएको छ। नतिीहरू सबैले सम्भव भएको कुिै पनि उपार्द्वारा परमेश्वरससत

सङ्गनत गिथ िोज्दै , परमेश्वरको इच्छा बझ्
ु दै र मण्डलीमा सामदू हक रूपमा उहााँको सेवा गदै र्ो
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पववत्र िाउाँ पुकारररहे का छि ्। र्ो पववत्र आत्माले काम गिे अिम्मको तररका हो।

ववसभन्ि दे शका भाषाहरू एक-अकाथभन्दा फरक छि ्, तर आत्मा एउटै हुिुहुन्छ। र्ो आत्माले
सारा ब्रह्माण्डका मण्डलीहरूलाई एकसाथ जोड्िह
ु ु न्छ र परमेश्वरससत एक हुिह
ु ु न्छ, जसमा
असलकनत पनि सभन्िता छै ि। र्ो शङ्का गिै िसककिे कुरा हो। अब पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई

बोलाउिुहुन्छ, र उहााँको आवाजले नतिीहरूलाई बबउाँ झाउाँ छ। र्ो परमेश्वरको कृपाको आवाज हो।

नतिीहरू सबैले सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको पववत्र िाउाँ पुकारररहे का छि ्! नतिीहरूले प्रशांसा िढाउाँ छि ्
र गाउाँ छि ् पनि। पववत्र आत्माको काममा कदहल्र्ै कुिै तलमाचथ हुि सकदै ि; र्ी मानिसहरू सही
मागथमा अगाडड बढ्िका लाचग कुिै पनि हदसम्म जान्छि ्, नतिीहरू पछाडड फकँदै िि ्, जुि
अिम्ममाचथ अिम्म छ। र्ो मानिसहरूले कल्पिा गिथ कदठि र अिुमाि गिथ असम्भव कुरा हो।
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर ब्रह्माण्डमा जीविका राजा हुिुहुन्छ! उहााँ मदहसमत ससांहासिमा
ववराजमाि हुिुहुन्छ र सांसारको न्र्ार् गिुथहुन्छ, सबैमाचथ प्रभुत्व गिुथहुन्छ, र सबै जानतहरूमाचथ

शासि गिुथहुन्छ; सबै मानिसहरू उहााँको सामु घुाँडा टे केर उहााँलाई प्राथथिा गछथ ि ्, उहााँको िक्जक
हुन्छि ् र उहााँसाँग कुराकािी गछथ ि ्। नतमीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गरे को जनत धेरै समर् भए
पनि, नतमीहरूको कद जनत उच्ि वा नतमीहरूको वररष्ठता जनत महाि ् भए पनि, र्दद नतमीहरू
आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरको ववरुद्ध जान्छौ भिे, नतमीहरूको न्र्ार् गररिैपछथ र नतमीहरू पीडादार्ी

बबन्तीको आवाज निकाल्दै उहााँको अगाडड लम्पसार हुिैपछथ ; नतमीहरूका आफ्िै कार्थहरूको फल
कटिी गिुथ भिेको वास्तवमा र्ही हो। र्ो ववलापको आवाज आगो र गन्धकको कुण्डमा दण्ड

पाएको आवाज हो, र र्ो परमेश्वरको फलामको लौरोद्वारा ताडिा ददइएको आवाज हो; र्ो ख्रीष्टको
ससांहासिको सामुन्िेको न्र्ार् हो।

कनतपर् मानिसहरू डराउाँ छि ्, कनतले दोषी वववेक बोकछि ्, कनतपर् सिेत हुन्छि ्, कनतपर्
ध्र्ाि ददएर सुन्छि ्, कनतले अत्र्न्तै धेरै ग्लानि अिुभूनत गदै पश्िािाप गछथ ि ् र िर्ााँ सरु
ु वात
गछथ ि ्, कनत पीडाले िराम्ररी बबलौिा गछथ ि ्, कनतले सबै कुरा त्र्ाग्छि ् र िोजीमा लाचगपछथ ि ्,
कनतपर् मानिसहरूले आफैलाई जााँच्छि ् र उप्रान्त अनिर्क्न्त्रत भई केही काम गिे आाँट गदै िि ,्
कनतपर् तत्काल परमेश्वरको िक्जक जाि िोज्छि ्, कनतले नतिीहरूको जीविले ककि प्रगनत गिथ

सकदै ि भिेर सोध्दै आफ्िै वववेकलाई जााँच्छि ्। कनत अन्र्ोलमै बस्छि ्, कनतले आफ्िा िट्
ु टाका
बन्धिहरूलाई तोड्छि ् अनि िाबी सलएर आफ्िो जीविको हे रिाह गिथ कुिै पनि समर् िेर िफाली
साहसका साथ अनघ बढ्छि ्। कनतपर् अझै पनि दहिककिाउाँ छि ् र दशथिहरूका बारे मा स्पष्ट

हुाँदैिि ्—नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा सलिे र बोकेर दहाँड्िे बोझ वास्तवमा िै गह्रौं हुन्छ।
र्दद तेरो मि स्पष्ट छै ि भिे, पववत्र आत्मासाँग ताँसभत्र काम गिे कुिै उपार् छै ि। तैँले ध्र्ाि

ददिे सबै कुरा, तैँले दहाँड्िे मागथ र तेरो हृदर्ले तष्ृ णा गिे सबै कुरा तेरा धारणा र आत्मधासमथकताहरूद्वारा भररएका छि ्! म अधीरताले जल्छु—नतमीहरू िााँडै िै मैले प्रर्ोग गिथको लाचग

र्ोग्र् बन्ि सक् , र मेरो गह्रौं बोझ हल्का हुि सकोस ् भिेर नतमीहरूलाई तुरुन्तै पूणथ बिाइहाल्ि
सकाँू भन्िे म कनत िाहिा गछुथ। तर नतमीहरूलाई र्स्तो हालतमा दे ख्दा, मैले िााँडो पररणाम
िोजेर हुाँदैि भन्िे म बुझ्छु। म त धैर्थताको साथ प्रतीक्षा गिथ, बबस्तारै दहाँ ड्ि र नतमीहरूलाई
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बबस्तारै सहर्ोग गिथ र अगुवाइ गिथ मात्रै सकछु। अाँ, नतमीहरूले आफ्िो मि सफा गिुथपछथ ! केलाई
त्र्ाग्िे, तेरा सम्पविहरू के-के हुि ्, तेरा घातक कमजोरीहरू के-के हुि ्, तेरा बाधाहरू के-के हुि ्?
र्ी प्रश्िहरूको बारे मा आफ्िो आत्मामा मिि गर् अनि मसाँग सङ्गनत गर्। म नतमीहरूको हृदर्ले

मलाई मौितामा िोजूि ् भन्िे िाहन्छु; म नतमीहरूको ओठे -सेवा िाहन्िाँ। मेरो अनघ सााँिो रूपमा

िोजी गिेहरूको हकमा भन्दा, म ताँलाई सबै कुरा प्रकट गिेछु। मेरो गनत शीघ्र हुन्छ; जबसम्म
तेरो हृदर्ले मेरो िोजी गछथ र तैँले सधैँ पछ्र्ाउाँ छस ्, तबसम्म कुिै पनि समर्मा ताँलाई प्रेरणाद्वारा
मेरो इच्छा जान्ि ददइिेछ र ताँलाई प्रकट गररिेछ। प्रतीक्षा गिेहरूले भरणपोषण प्राप्त गिेछि ् र

नतिीहरूसाँग अनघ बढ्िे बाटो हुिेछ। सोि ववहीिहरूलाई मेरो हृदर् बुझ्ि कदठि हुिेछ, र नतिीहरू
टुङ्चगहाल्िे बाटोनतर दहाँ ड्िेछि ्।

नतमीहरू सबै तुरुन्तै िडा भएर मसाँग सहकार्थ गर, र एक ददि र एक रात मात्र होइि, सधैँ

मेरो िक्जक बि भन्िे मेरो इच्छा छ। अनघ बढ्िे क्रममा मेरो हातले नतमीहरूलाई सधैँ तान्िुपछथ
र नतमीहरूलाई प्रोत्साहि ददइरहिुपछथ , नतमीहरूलाई धकेसलरहिुपछथ , अनघ बढ्ि उत्साह ददइरहिुपछथ

र नतमीहरूलाई अनघ बढ्ि अिुरोध गरररहिुपछथ ! नतमीहरूले मेरो इच्छालाई बुझ्दै बुझ्दै िौ।

नतमीहरूका आफ्िै धारणाहरूको अवरोध र साांसाररक जाल-झेलका अवरोधहरू अत्र्न्तै गम्भीर

छि ्, र नतमीहरूले मसाँग गहि घनिष्ठता प्राप्त गिथ सकदै िौ। िुलस्त रूपमा भन्दा, नतमीहरूलाई

समस्र्ा पदाथ नतमीहरू मकहााँ आउाँ छौ, तर नतमीहरूसाँग कुिै समस्र्ा िहुाँदा, नतमीहरूको हृदर् बेिैि
हुन्छ। नतमीहरूको हृदर् िुल्ला बजार जस्तो बन्छ, र शैतािी स्वभावहरूले भररएको हुन्छ; त्र्ो
साांसाररक कुराहरूले ओगदटएको हुन्छ र मसाँग कसरी सङ्गनत गिे सो नतमीहरूलाई थाहा हुाँदैि।
नतमीहरूको बारे मा म कसरी चिक्न्तत िहुि सकथेँ र? तर चिक्न्तत भएर केही हुिेछैि। समर्ले
अत्र्न्तै दबाब ददइरहे को छ र काम अत्र्न्तै कदठि छ। मेरा पाइलाहरू अनघ दौडडरहन्छ; नतमीहरूले
आफूसाँग भएको सबै कुरालाई ददह्रलो गरी पकक्रिुपछथ , हरे क क्षण मलाई हे िुथपछथ , र मसाँग घनिष्ठ

रूपले सङ्गनत गिुथपछथ । त्र्सपनछ, कुिै पनि क्षणमा मेरो इच्छा ताँलाई प्रकट गररिेछ। जब
नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई बुझ्छौ, तब नतमीहरूसाँग अनघ बढ्िे बाटो हुिेछ। नतमीहरू उप्रान्त

दहिककिाउिु हुाँदैि। मसाँग सााँिो सङ्गनत गर्, र छल गिे वा िलाक बन्िे िेष्टा िगर्; त्र्ो त
नतमीहरूले आफैलाई धोका ददइरहे को हुिेछ र त्र्ो कुरा ख्रीष्टको आसि अनघ कुिै पनि बेला प्रकट
हुिेछ। शुद्ध सुिलाई आगोमा डढ्िे डर हुाँदैि—सत्र्ता र्ही िै हो! कुिै सङ्कोि िमाि ्, र
निरुत्सादहत वा कमजोर िबि ्। आफ्िो आत्मामा सीधै मसाँग सङ्गनत गर्, धैर्थताको साथ प्रतीक्षा
गर्, र म मेरो आफ्िै समर्मा निश्िर् िै ताँलाई प्रकट गररददिेछु। ताँ पूणथ रूपमा होससर्ार बन्िुपछथ

र ताँमाचथ मैले लगाएको प्रर्ासलाई िेर जाि ददिु हुाँदैि; एक क्षण पनि िेर िफाल ्। जब तेरो
हृदर् अटुट रूपमा मसाँगको सङ्गनतमा हुन्छ, जब तेरो हृदर् अटुट रूपमा मेरो सामिे क्जउाँ छ, तब
कसैले पनि, कुिै पनि घटिाले, कुिै पनि कुराले, पनतले, छोरा-छोरीले ताँलाई तेरो हृदर्मा मसाँग

सङ्गनत गिथबाट बाधा ददि सकदै ि। जब तेरो हृदर् अटुट रूपमा पववत्र आत्माको बन्दे जमा हुन्छ
र जब तैँले हरे क क्षण मसाँग सङ्गनत गरररहे को हुन्छस ्, तब अवश्र् िै ताँलाई मेरो इच्छा प्रकट

गररिेछ। तेरो आसपासका कुराहरू वा तैँले सामिा गिे व्र्क्कत, घटिा वा थोक जे-जस्तो भए
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पनि जब ताँ र्सरी मेरो िक्जक अटुट रूपमा िक्जककरहे को हुन्छस ्, ताँ भ्रसमत हुिेछैिस ् तर ताँसाँग
अनघ बढ्िे मागथ हुिेछ।

सामान्र् रूपमा, र्दद तैँले सािा होस ् वा ठूला जस्तोसक
ु ै मामलालाई पनि त्र्नतकै जाि

ददाँ दैिस ् भिे, र्दद तेरो सोिाइ र वविार शुद्ध गररएको छ बिे, र र्दद ताँ तेरो हृदर्मा शान्त
छस ् भिे, जब-जब तैँले कुिै समस्र्ाको सामिा गछथ स ्, तब तैँले आफूलाई जााँच्िे ऐिाजस्तै, मेरा

वििहरूले ताँसभत्र तुरुन्तै प्रेरणा ददिेछि ्, त्र्सपनछ ताँसाँग अनघ बढ्िे मागथ हुिेछ। रोगको लाचग
औषचध उपर्क
ु त हुिु भिेको र्ही हो! अनि त्र्ो अवस्था अवश्र् िै निको हुिेछ—परमेश्वरको
सवथशक्कतमािता
् र्स्तो छ। धासमथकताको निक्म्त भोकाउिे र नतिाथउिेहरू र इमािदारीताको साथ

िोजी गिे सबैलाई म अवश्र् िै ज्र्ोनत र अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु। म नतमीहरू सबैलाई आक्त्मक

सांसारका रहस्र्हरू र अनघ बढ्िे बाटो दे िाउिेछु, नतमीहरूलाई जनत सकदो िााँडो नतमीहरूका पुरािो
भ्रष्ट स्वभावलाई त्र्ाग्ि लगाउिेछु, ताकक नतमीहरूले पररपकवताको जीवि हाससल गिथ सक र

मेरो प्रर्ोगको निक्म्त र्ोग्र् बन्ि सक् , ताकक सुसमािारको कार्थ कुिै अवरोधवविा अनघ बढ्ि

सकोस ्। तबमात्र मेरो इच्छा पूरा हुिेछ, तब मात्र परमेश्वरको छ हजार वषे व्र्वस्थापि र्ोजिा
सबैभन्दा छोटो समर्मा पूरा हुिेछ। परमेश्वरले राज्र् प्राप्त गिुथहुिेछ र उहााँ पथ्
ृ वीमा ओलथिुहुिेछ ,
त्र्सपनछ एक साथ हामी मदहमामा प्रवेश गिेछौं!

अध्याय्९
म ताँलाई के स्मरण गराउि िाहन्छु भिे मेरा वििहरूप्रनत असलकनत अनिक्श्ितता वा

लापरवाही समेत स्वीकार्थ हुाँदैि; तैँले र्सलाई सन्
ु िप
ु छथ र मान्िप
ु छथ , र मेरा असभप्रार्हरूअिस
ु ार
तैँले अभ्र्ास गिथप
ु छथ । ताँ सधैँ ििािो हुिप
ु छथ , र घमण्डी वा स्व-धमी स्वभाव दे िाउिु हुाँदैि; र
ताँसभत्र बसेको पुरािो, प्राकृनतक स्वभावलाई हटाउिका लाचग ताँ सधैँ ममा निभथर रहिुपछथ । तैँले
मेरो अगाडड सधैँ सामान्र् क्स्थनत कार्म राख्न सक्षम हुिुपछथ , र ताँमा क्स्थर स्वभाव हुिुपछथ । तेरो
सोिाइ शान्त र स्पष्ट हुिुपछथ , र कुिै पनि व्र्क्कत, घटिा, वा कुराबाट निर्क्न्त्रत वा प्रभाववत
हुिह
ु ु ाँदैि। मेरो उपक्स्थनतमा ताँ सधैँ शान्त रहि सकिुपछथ , र मसाँग निरन्तर निकटता र सङ्गनत
कार्म राख्नुपछथ । तैँले शक्कत र क्स्थरताको प्रदशथि गिुथपछथ , र तेरो गवाहीमा बसलर्ो भएर उसभिुपछथ ;
उठ् र मेरो पक्षमा बोल ्, र अरू मानिसहरूले के भन्लाि ् भिेर िडरा। मात्र मेरा असभप्रार्हरूलाई

पूरा गर्, र कसैलाई पनि ताँ आफूलाई निर्न्त्रण गिथ िदे । मैले तेरो लाचग जे िुलासा गछुथ ती
मेरो असभप्रार्हरूअिस
ु ार पछ्र्ाइिुपछथ , र दढलो गररिु हुाँदैि। तैँले अन्तस्करणमा कस्तो महसस
ु
गछथ स ्? तैँले सहज महसुस गरररहे को छस ्, छै िस ् र? तैँले बुझ्िेछस ्। मेरो बोझलाई वविार गदै ,

ताँ ककि मेरो निक्म्त उठ्ि र बोल्ि सकदै िस ्? ताँ स-सािा र्ोजिाहरूमा सहभागी हुि क्जद्दी
गछथ स ्, तर म सबै कुरा स्पष्ट दे ख्छु। म तेरो टे को र ढाल हुाँ, र सबै कुरा मेरो हातमा छ।

त्र्सोभए, ताँ केसाँग डराउाँ छस ्? के ताँ अनत िै सांवेगात्मक भइरहे को छै िस ् र? तैँले जनतसकदो

िााँडो तेरा सबै सांवेगहरूलाई त्र्ाग्िप
ु छथ ; म सांवेगमा काम गददथिाँ, बरु धासमथकताको अभ्र्ास गछुथ।
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र्दद तेरा आमाबुबाले मण्डलीलाई लाभ पुग्िे गरी केही गदै िि ् भिे, नतिीहरू उक्म्कि सकदै िि ्।

मेरा असभप्रार्हरू तेरो सामु प्रकट भएका छि ्, र तैँले नतिीहरूलाई उपेक्षा गिथ सकदै िस ्। बरु, तैँले
तेरो सम्पण
ू थ ध्र्ाि नतिीहरूमा केक्न्ित गिथुपछथ , र पण
ू थ हृदर्ले नतिलाई पछ्र्ाउि सबै कुरालाई
पािा लगाउिुपछथ । ताँलाई म सधैँ मेरा हातहरूमा राख्नेछु। सधैँ कार्र बिेर तेरो श्रीमाि ् वा श्रीमतीको
निर्न्त्रणमा बस्िे िगर्; तैँले मेरो इच्छालाई लागू गिथ ददिुपछथ ।

ववश्वास गर्! ववश्वास गर्! म तेरो सवथशक्कतमाि ् हुाँ। शार्द र्समा तेरा केही वविारहरू छि ्
होला, तर पनि ताँ ििािो हुिैपछथ । मण्डली, मेरो इच्छा, र मेरा व्र्वस्थापिका िानतर, ताँ पण
ू थ
रूपमा समवपथत हुिुपछथ , र ताँलाई सबै रहस्र् तथा प्रनतफलहरू स्पष्ट दे ख्नसकिे बिाइिेछ। अब थप
दढलाइ हुिेछैि; ददिहरू अन्त्र् हुाँदैछि ्। तैँले के गिुथपछथ ? तेरो जीविमा तैँले कसरी हुककथि र
पररपकव हुि िोज्िुपछथ ? तैँले िााँडै आफूलाई मेरो लाचग कसरी उपर्ोगी बिाउि सकछस ्? तैँले
मेरो इच्छालाई अनघ बढाउिको लाचग कसरी सहर्ोग गिथ सकछस ्? र्ी प्रश्िहरूको लाचग धेरै सोि
र मसाँग गहि सङ्गनत गिुथपिे आवश्र्कता छ। ममाचथ भरोसा गर्, मलाई ववश्वास गर्, लापरवाही
कदहल्र्ै िबि ्, र मेरो मागथदशथिअिुरूप काम-कुरालाई अगाडड लाि सकिे बि ्। ताँ सत्र्द्वारा

सुसक्ज्जत हुिुपछथ , र तैँले सत्र्तालाई अझै धेरै पटक िािु र वपउिुपछथ । प्रत्र्ेक सत्र्तालाई राम्ररी
बुझ्िुअनघ त्र्सलाई अभ्र्ास गररिुपछथ ।

के ताँलाई अदहले ताँसाँग पर्ाथप्त समर् छै ि भन्िे लाग्छ? के ताँलाई ताँ सभत्री रूपमा पदहलेभन्दा

सभन्ि छस ्, र तेरो बोझ अदहले धेरै भारी भएको छ भन्िे लाग्छ? मेरा असभप्रार्हरू ताँमाचथ छि ्;
तेरो ददमाग स्पष्ट हुिुपछथ , तीबाट बादहर जािु हुाँदैि, र मसाँग सधैँ जोडडरहिुपछथ । मसाँग निकटता
कार्म राि, मसाँग सङ्गनत गर, मेरो हृदर्प्रनत वविारमग्ि बि, र अरूसाँगको सहकार्थमा सेवा गिथ

सक्षम बि, ताकक मेरा असभप्रार्हरू नतमीहरूका लाचग सधैँ प्रकट होस ्। सधैँ समर्मा एकदमै ध्र्ाि
दे ! एकदम ध्र्ाि! असलकनत पनि सशचथल िबि ्; र्ो तेरो कतथव्र् हो, र मेरो काम र्ससभत्र बस्छ!

र्ो समर्मा, तैँले थोरै बुझाइ प्राप्त गरे को हुिसकछस ्, र र्ो निकै अद्भुत रहे छ भिेर महसुस
गरे को हुिसकछस ्। ववगतमा ताँसाँग शङ्काहरू रहे को हुिसकछि ्, मानिसका अवधारणा, वविार र
सोिहरूभन्दा बबलकुल सभन्ि भाविा, तर अदहले तैँले आधारभूत रूपमा बुखझसकेको छस ्। र्ो मेरो

आश्िर्थजिक कार्थ हो, र र्ो परमेश्वरको पनि आश्िर्थजिक कार्थ हो; ताँ र्समा अनघ बढ्दा
नितान्त पूणथ रूपमा जागेको हुिुपछथ र पिेको हुिुपछथ । समर् मेरो हातमा छ; र्सलाई बरबाद
िगर्, र एक क्षणको लाचग पनि सशचथल िबि ्; समर्को बरबादीले मेरो काम दढलो हुन्छ र र्सले

ताँमा मेरो इच्छालाई अवरोध पुऱ्र्ाउाँ छ। तैँले तेरो सबै कार्थ, िाल, सोि, वविार—तेरो पररवार, तेरो
श्रीमाि ्, तेरा छोराछोरीलाई मेरो अगाडड ल्र्ाउिप
ु छथ । तेरो अभ्र्ासमा आफैमाचथ भर िपर्, अन्र्था
म ररसाउिेछु, र तैँले गुमाउिे कुराहरू मूल्र्वाि ् हुिेछि ्।
सबै समर्मा तैँले आफ्िो कदमहरूलाई निर्न्त्रण गिुथपछथ , र मेरो वििहरूसभत्र िै निरन्तर

रूपमा दहाँ ड्िुपछथ । ताँसाँग मेरो बुद्चध हुिुपछथ । कुिै अप्ठ्र्ारोको सामिा गररस ् भिे, मेरो अगाडड
आइज, र म ताँलाई मागथनिदे शि प्रदाि गिेछु। समस्र्ाको ससजथिा िगर् वा अव्र्वक्स्थत रूपमा
सङ्गनत िगर्। र्दद तेरो जीविले कुिै पनि लाभ प्राप्त गदै ि भिे, र्सको कारण भिेको ताँसाँग
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ज्ञािको कमी भएर र तैँले असल र िराब वििहरूबीिको सभन्िता छुट्र्ाउि िसकेर हो। ताँलाई

हानि िहुञ्जेलसम्म, ताँ िराब अवस्थामा िहुाँदासम्म, र पववत्र आत्मको उपक्स्थनतवविा
िभइञ्जेलसम्म, तैँले र्ो कुरा बोध गिथ सकदै िस ्, र त्र्नत बेलासम्म, एकदमै ढीला हुिेछ।

अदहलेको समर्ले अत्र्न्तै दबाब ददइरहे को छ, त्र्सैले ताँ जीविको दौडमा असलकनत पनि रोककिु
हुाँदैि; तैँले मेरो पाइलालाई िक्जकबाट पछ्र्ाउिुपछथ । जब कुिै अप्ठ्र्ारो आउाँ छ, मसाँग िक्जकै
रहाँदै बारम्बार चिन्तिमा सहभागी बि ्, र मसाँग प्रत्र्क्ष रूपमा सङ्गनत गर्। र्दद तैँले र्ो मागथलाई
समात्ि सककस ् भिे, र्सले तेरो अगाडडको प्रवेशलाई सहज बिाउिेछ।

मेरा वििहरू ताँप्रनत मात्रै लक्षक्षत छै िि ्; मण्डलीमा भएका सबै जिामा ववसभन्ि पक्षहरूको

कमी छ। नतमीहरूले अझै बढी सङ्गनत गिुथपछथ , नतमीहरूको आफ्िै आक्त्मक भक्कतको समर्मा

स्वतन्त्र रूपमा िाि र वपउि सकिुपछथ , र मुख्र् सत्र्ताहरू बुझ्ि र नतिलाई अभ्र्ासमा तत्कालै
उतािथ सक्षम हुिुपछथ । तैँले मेरा वििको वास्तववकताको भाविा बुझ्िुपछथ : र्सको िुरो कुरा र

र्सका ससद्धान्तहरूलाई बुझ ्, र तेरो पकडलाई िुकुलो िबिा। सधैँ चिन्ति गर्, र मसाँग सङ्गनत

गर्, अनि बबस्तारै कुराहरूको िुलासा हुिेछि ्। ताँ एकैनछिका लाचग आएर, र त्र्सपनछ, तेरो
हृदर्लाई परमेश्वरको अगाडड शान्त बिाउि िपखिथकि, ताँलाई केही हुिे बबविकै बाधामा पिे गिथु
हुाँदैि। ताँ कुराहरूको बारे मा सधैँ अन्र्ोलग्रस्त र अस्पष्ट हुन्छस ्, र तैँले मेरो अिुहार हे िथ सकदै िस ्;
त्र्सैले, तैँले मेरो हृदर्को स्पष्ट बझ
ु ाइ प्राप्त गिथ सकदै िस ्—र तैँले र्सलाई असलकनत बखु झस ् भिे

पनि, ताँ अनिक्श्ित र अझै द्ववववधामा हुन्छस ्। जब तेरो हृदर्लाई म पूणथ रूपमा मेरो अधीिमा
ल्र्ाउाँ छु, र तेरो मि कुिै साांसाररक कुराहरूको बाधामा पिथ छोडेपनछ र तैँले स्पष्ट र शान्त

मिसदहत प्रनतक्षा गिथ सकेपनछ, म एकपनछ अको गदै , मेरा असभप्रर्ाहरूअिुरूप नतमीहरूका लाचग
कुराहरू िल
ु ासा गिेछु। मेरो निकट आउिे र्ो मागथलाई नतमीहरूले बझ्
ु िुपछथ । ताँलाई जसले प्रहार
गछथ वा सराप्छ, वा मानिसहरूले ताँलाई जनतसुकै राम्रा कुरा उपलब्ध गराए पनि, र्दद ती कुराले

ताँलाई परमेश्वरको िक्जक आउिबाट रोकछि ् भिे ती स्वीकार्थ हुाँदैि। तेरो हृदर्लाई मेरो पकडमा
रहि दे , र मेरो साथ कदहल्र्ै िछोड्। र्स्तो प्रकारको निकटता र सङ्गनतले , तेरा आमाबाबु,
श्रीमाि ्, बालबच्िा, अन्र् पाररवाररक सम्पकथ, र साांसाररक उल्झिहरू बगेर जािेछि ्। तैँले आफ्िो

हृदर्मा लगभग अवणथिीर् समठासको आिन्द प्राप्त गिेछस ्, र तैँले महककलो र स्वाददलो स्वाद
िाख्न पाउिेछस ्; साथै, ताँ मबाट वास्तवमै अववभाज्र् हुिेछस ्। र्दद नतमीहरू र्सरी अनघ बदढरह्र्ौ
भिे, नतमीहरूले मेरो हृदर्मा के छ भिेर बुझ्िेछौँ। नतमीहरूले प्रगनत गदै जााँदा नतमीहरूले

नतमीहरूको मागथलाई कदहल्र्ै गुमाउिेछैिौ, ककिकी म नतमीहरूको मागथ हुाँ, र सबै मेरो कारणले
अक्स्तत्वमा छि ्। जब नतमीहरू साांसाररकताबाट मक
ु त हुि सकिेछौ, जब नतमीहरू आफ्िा

भाविाहरूलाई त्र्ाग्ि सकिेछौ, जब नतमीहरूले आफ्िो श्रीमाि ् र बालबच्िालाई छोड्ि सकिेछौ,
जब नतमीहरूको जीवि पररपकव हुिेछ, तब नतमीहरूको जीवि कनत पररपकव हुिेछ … र्ी सबै
कुराहरू मेरो समर्अिुरूप हुिेछि ्। व्र्ाकुल हुिुपिे आवश्र्कता छै ि।

तैँले सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश सलिुपछथ । र्दद तैँले निक्ष्क्रर् भएर पखिथस ् भिे, ताँ अझै पनि

िकारात्मक िै भइरहे को हुन्छस ्। ताँ मसाँगको सहकार्थमा सकक्रर् हुिुपछथ ; पररश्रमी हुिप
ु छथ , र
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कदहल्र्ै अल्छी हुिु हुाँदैि। सधैँ मसाँग सङ्गनत गर् र मसाँग अझ गहि सामीप्र् आजथि गर्। र्दद
तैँले बुखझिस ् भिे, शीघ्र पररणामहरूका लाचग अधीर िबि ्। म ताँलाई बताउिेछैि भन्िे होइि; के

हो भिे, ताँ मेरो उपक्स्थनतमा हुाँदा ताँ मप्रनत निभथर रहन्छस ् कक रहाँदैिस ्, र मप्रनतको तेरो
निभथरतामा ताँ सुनिक्श्ित छस ् कक छै िस ् भिेर हे िथ मात्रै मलाई इच्छा लागेको हो। ताँ सधैँ मेरो
िक्जक रहिुपछथ , र सबै कुरा मेरो हातमा छोड्िुपछथ । व्र्थथमा पछाडड िहट्। केही समर्का लाचग

अविेति रूपमा ताँ मेरो िक्जक आएपनछ, मेरा असभप्रार्हरू तेरो लाचग िुलासा हुिेछि ्। र्दद तैँले
नतिलाई बझ्
ु ि सककस ् भिे, ताँ वास्तवमै मेरो सम्मि
ु आउिेछस ्, र तैँले मेरा अिुहारलाई वास्तवमै
भेट्टाएको हुिेछस ्। ताँसभत्र अझ धेरै स्पष्टता र र्दढता हुिेछ, र ताँसाँग निभथर हुिे केही कुरा हुिेछ।
त्र्सपनछ ताँसाँग शक्कतका साथै आत्मववश्वास पनि हुिेछ, र ताँसाँग अगाडड दहाँ ड्िे बाटो हुिेछ। सबै
कुराहरू ताँकहााँ सक्जलै आउिेछि ्।

अध्याय्१०
ताँ र्ो र त्र्ो कुराप्रनत डराउिु हुाँदैि; तैँले जनतसुकै अप्ठ्र्ारा र ितराको सामिा गिुथपरे पनि,
ताँ कुिै पनि बाधाबाट अवरोधमा िपरी मेरो अगाडड क्स्थर रहि सकछस ्, ताकक मेरो इच्छा
वविारोकटोक परू ा होओस ्। र्ो तेरो कतथव्र् हो; अन्र्था, मेरो क्रोध ताँमाचथ िनििेछ, र मेरो हातले

म…। त्र्सपनछ तैँले अन्त्र्हीि मािससक द्ःु ि भोग्िेछस ्। तैँले सबै भोग्िुपछथ ; ताँसाँग भएका सबै

कुराहरू मेरो लाचग त्र्ाग्ि र मलाई पछ्र्ाउिको लाचग तैँले गिथसकिे सबै कुरा गिथ, र तेरो सबै
कुरा अपथण गिथ ताँ तर्ार हुिुपछथ । मैले ताँलाई जााँि गिुथपिे समर् र्ही हो: के ताँ तेरो बफादारी
मलाई अपथण गछथ स ्? के र्ो मागथको अन्त्र्सम्म ताँ मलाई निष्ठापव
ू थक पछ्र्ाउि सकछस ्? िडरा;

तैँले मेरो साथ पाएपनछ, र्ो मागथलाई कसले छे कि सकछ र? र्ो कुरा र्ाद राि ्! र्सलाई िबबसी!
जे घट्छ त्र्ो सबै मेरो असल असभप्रार्बाट हुन्छ, र सबै कुरा मेरो निगरािीमा छ। ले तैँले बोल्िे
र गिे सबैमा तैँले मेरो वििलाई पछ्र्ाउि सकछस ्? जब ताँमाचथ आगोको परीक्षा आउिेछ, के
तैँले घुाँडा टे केर पुकािेछस ्? कक ताँ अगाडड बढ्ि िसकेर, पनछ हट्िेछस ्?

ताँसभत्र मेरो साहस हुिप
ु छथ , र ववश्वास िगिे आफन्तहरूको सामिा गिथका लाचग ताँसाँग
ससद्धान्तहरू हुिुपछथ । तैपनि, ताँ मेरो लाचग कुिै पनि अन्धकारको शक्कतप्रनत समवपथत हुिु हुाँदैि।
ससद्ध मागथमा दहाँ ड्िका लाचग मेरो बुद्चधमा भर पर्; शैतािका कुिै पनि षड्र्न्त्रलाई प्रभाव पािथ
िदे । मेरो अगाडड तेरो हृदर् राख्नको लाचग तेरो सम्पूणथ प्रर्ास लगा, र म ताँलाई सान्त्विा ददिेछु
र तेरो लाचग शाक्न्त र िश
ु ी ल्र्ाइददिेछु। अरू मानिसहरूको अगाडड कुिै निक्श्ित रूपमा िडा

हुिे प्रर्ास िगर्; के मलाई सन्तुष्ट बिाउाँ दा र्सले थप महत्त्व र वजि बोकदै ि र? मलाई सन्तुष्ट
बिाउाँ दा, के ताँ अिन्त र आजीवि शाक्न्त र िश
ु ीले थप पररपूणथ हुिेछैिस ् र? तेरो अदहलेको
द्ःु िले तेरो भववष्र्को आशीवाथद कनत महाि ् हुिेछ भन्िे सङ्केत गछथ ; ती अवणथिीर् छि ्। तैँले
पाउि लागेको आशीवाथदको महािता
् ताँलाई थाहा छै ि; तैँले र्सको बारे मा सपिा पनि दे ख्न सकदै िस ्।

आज र्ो वास्तववक भएको छ; एकदमै धेरै वास्तववक! र्ो धेरै पर छै ि—के ताँ र्सलाई दे ख्न
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सकछस ्? र्सको प्रत्र्ेक अांश मसभत्र छ; अगाडडको मागथ कनत उज्र्ालो छ! आफ्िो आाँशु पुछ्, र
थप पीडा वा सांताप महसुस िगर्! सबै कुराहरू मेरा हातबाट समलाइएका हुन्छि ्, र मेरो लक्ष्र्
भिेको नतमीहरूलाई िााँडै ववजेता बिाउिु हो र नतमीहरूलाई म साँगसाँगै मदहमामा ल्र्ाउिु हो।
ताँमाचथ आइपिे सबै कुराहरूका लाचग, ताँ तदिुरूप आभारी र प्रशांसाले भररपूणथ हुिुपछथ ; र्सले मेरो
लाचग गहि सन्तुक्ष्ट ल्र्ाउिेछ।

र्ेशूको उत्कृष्ट जीवि दे िा पररसकेको छ; तैँले डराउिुपिे कुरा केही छै ि। शैतािहरू हाम्रो

पाउमनु ि छि ्, र नतिीहरूको समर् धेरै दटकिेछैि। बबउाँ झी! दरु ािारको सांसारलाई त्र्ाग ्; आफूलाई
मत्ृ र्ुको सुरुङबाट मुकत गर्! जेसुकै भए तापनि मप्रनत निष्ठावाि बि ्, र साहसी भएर अनघ बढ्;
म तेरो शक्कतको िट्टाि हुाँ, त्र्सैले मप्रनत भरोसा राि ्!

अध्याय्११
के म तेरो परमेश्वर हुाँ? के म तेरो राजा हुाँ? के तैँले मलाई ताँसभत्र सााँच्िै शासि गिथ ददएको
छस ्? तैँले आफैसभत्र राम्ररी र्ो कुराको मिि गिुपछथ : के िर्ााँ ज्र्ोनत आउाँ दा तैँले र्सलाई अिुसन्धाि

र अस्वीकार गरे र, र्सलाई िपछ्र्ाइकि तैँले रोककिे काम गररिस ् र? र्सका लाचग, तैँले न्र्ार्
भोग्िप
ु छथ र तेरो वविाशसम्म झिथप
ु छथ ; ताँलाई फलामको डन्डीले न्र्ार् र सजार् ददइिेछ, र तैँले
पववत्र आत्माको कार्थको अिुभव गिेछैिस ्। िााँडै िै, ताँ आराधिामा चिच्र्ाउाँ दै रुिेछस ् र घुाँडा

टे किेछस ्। मैले नतमीहरूलाई सधैँ भिेको छु र म नतमीहरूसाँग सधैँ बोलेको छु; मैले नतमीहरूबाट मेरा
वििहरू कदहल्र्ै रोकेको छै ि। पदहलेको कुरा सम्झी: ताँलाई कुिै कुरा भन्िका लाचग के म कदहल्र्ै

ववफल भएको छु? तथावप, केही मानिसहरू र्स्ता छि ् जो हठी भई गलत तररकाले काम गरररहन्छि ्।

नतिीहरू सर्
ू थलाई िै ढाकिे शङ्काहरूको बादलमा हराएका छि ्, र नतिीहरूले कदहल्र्ै ज्र्ोनत दे ख्दै िि ्।
के र्ो नतिीहरूको “आत्म” बोध एकदमै बसलर्ो र नतिीहरूको आफ्िै धारणा एकदमै ठूलो भएकाले

होइि? कदहलेदेखि तैँले मप्रनत कुिै चिन्ता गिथ थासलस ्? कदहलेदेखि तेरो हृदर्मा मेरो लाचग स्थाि
हुिथाल्र्ो? जब ताँ असफल भएको हुन्छस ्, जब तैँले आफूलाई असमथथ पाउाँ छस ्, र जब तेरा सम्पूणथ
ववकल्पहरू सककन्छि ्, तब मात्र तैँले मेरो प्राथथिा गछथ स ्। त्र्सो भए: अदहले पनि ताँ ककि आफै काम
गदै िस ्? हे मािव हो! ताँलाई बरबाद गिे तेरो पुरािो मिुष्र्ताले िै हो!

कनतपर् मानिसहरूले मागथ भेट्टाउि सकदै िि ्, र नतिीहरूले िर्ााँ ज्र्ोनतअिुरूप आफ्िो गनत

कार्म राख्न सकदै िि ्। नतिीहरूले आफूले पदहले दे िेका कुराहरूका बारे मा मात्रै सङ्गनत गछथ ि ्;

नतिीहरूका लाचग केही पनि िर्ााँ हुाँदैि। र्स्तो ककि हुन्छ? ताँ आफूसभत्र आफै क्जउाँ छस ् र तैँले
मेरो लाचग ढोका बन्द गरे को छस ्। पववत्र आत्माको काम गिे ववचधमा भएको पररवतथि हे दाथ, तेरो
हृदर्मा, ताँ गलत पो भइन्छ कक भिेर सधैँ सतकथ रहन्छस ्। परमेश्वरका लाचग तेरो सम्माि कहााँ

छ? के तैँले र्सलाई परमेश्वरको उपक्स्थनतको शान्त अवस्थामा िोजेको छस ्? ताँ र्स्तो वविार
मात्रै गछथ स ्, “के पववत्र आत्माले सााँच्िै त्र्सरी िै काम गिुथहुन्छ?” केही मानिसहरूले दे िेको भिेको
पववत्र आत्माको कार्थ हो, तैपनि र्सको बारे मा नतिीहरूसाँग भन्िे कुरा अझै हुन्छ; अरूले र्ो
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परमेश्वरको विि हो भिेर स्वीकार गरे का हुन्छि ्, तैपनि नतिीहरूले विि स्वीकार गरे का हुाँदैिि ्।
नतिीहरू प्रत्र्ेकमा ववसभन्ि भाविाहरू उदठरहे का हुन्छि ्, र नतिीहरूले पववत्र आत्माको कार्थलाई
बझ्
ु दै िि ्। नतिीहरू असावधाि र लापबाथही हुन्छि ्, र मल्
ू र् िक
ु ाउि र मेरो उपक्स्थनतमा एकाग्र
हुि अनिच्छुक हुन्छि ्। पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुभएको हुन्छ, तर सङ्गनत गिथ

र िोजी गिथ नतिीहरू मे रो अनघ आउिेछैिि ्। बरु, नतिीहरूले आफूलाई जे मि पछथ त्र्ही गदै ,
आफ्िै इच्छाहरूलाई पछ्र्ाउाँ छि ्। र्ो कस्तो प्रकारको असभप्रार् हो?

अध्याय्१२
र्दद वार्ु र वषाथ झैँ र्ताउता बदहरहिे, तेरोअक्स्थर स्वभाव छ भिे, अनि सम्पूणथ शक्कतसाथ

लगातार अनघ बढ्ि असमथथ छस ् भिे, तब मेरो डन्डा कदहले पनि ताँबाट टाढा हुिेछैि। निराकरण
गररदैँ गदाथ, जनत बढी पररवेश प्रनतकूल बन्छ अनि ताँ जनत बढी प्रताडडत हुन्छस ्, परमेश्वरप्रनतको
तेरो प्रेम त्र्नत बढ्दै जान्छ अनि ताँ सांसारसाँग टााँससि छोड्िेछस ्। अनघ बढ्िे अको ववकल्पवविै

ताँ मकहााँ आउिेछस ् अनि तेरो शक्कत र ववश्वास पुि: प्राप्त गिेछस ्। जे भए तापनि, सहज
वातावरणहरूमा, तैँले गडबडी गिेछस ्। तैँले सकारात्मकताको पक्षबाट प्रवेश गिुथपछथ ; सकक्रर् होऊ,
निक्ष्क्रर् होइि। ताँ कुिै पनि पररक्स्थनतहरूमा, कुिै पनि व्र्क्कत वा वस्तब
ु ाट अक्स्थर हुिह
ु ाँदैि अनि
ताँ कसैको बोलीबाट प्रभाववत हुिुहुाँदैि। ताँसाँग क्स्थर स्वभाव हुिुपद्थछ; मानिसहरूले जेसक
ु ै भिे

तापनि तैँले जे सत्र् हो भिी जान्दछस ्, त्र्सलाई झट्टै व्र्वहारमा उतािुथ पछथ । कामको बेला सधैँ
मेरा विि तेरो मिसभत्र हुिुपछथ , ताँ जोसक
ु ै साँग सम्मुखिि हुिुपरे तापनि, मप्रनतको आफ्िो साक्षीमा
ताँ र्दढ हुिप
ु छथ अनि मेरा बोझहरूप्रनत सोि-वविार राख्नप
ु छथ । मानिसहरूको कुरामा अन्धाधन्
ु ध सहमनत

ददाँ दै, आफ्िो धारणा िरािी ताँ अलमल्ल हुिह
ु ु दैि, बरु मबाट िआएका ती कुराहरूको निक्म्त ताँसाँग
िडा हुिे र ववरोध गिे आाँट हुिुपछथ । र्दद कुिै कुरा गलत छ भन्िे ताँलाई प्रष्ट थाहा छ, तर पनि
ताँ िुप लागेर िै बस्छस ् भिे, तब सत्र्लाई अभ्र्ासमा ल्र्ाउिे व्र्क्कत ताँ होइिस ्। र्दद केही कुरा
गलत छ भन्िे ताँजान्दछ, तर उकत ववषर्लाई फिककै बांग्र्ाउछस ् अनि शैतािले रोकदछ जसले

कुिै असर वविा बोल्ि लगाउाँ छ अनि अन्तसम्मै र्दढ रहि िसकिे बिाई बाधा सज
ृ िा गछथ भिे,
तब र्सको अथथ ताँ आफ्िो हृदर्मा अझै पनि भर् बोकछस ् भन्िे बुखझन्छ। त्र्सो भए के र्ो तेरो
हृदर् अझै शैतािको वविारहरूले भरे को छ भन्िे होइि?

ववजेता के हो? आक्त्मक रूपमा बसलर्ो बन्ि ख्रीष्टका असल सेिाहरू साहसी हुिु र ममा भर
पिथु जरुरी छ; नतिीहरूले र्ोद्धाहरू हुि र शैतािलाई मत्ृ र्स
ु म्मै र्द्
ु ध गिथ सांग्राम गिथु पछथ । ताँ
सधैँ जागा रहिु पछथ , अनि र्सैकारण मसाँग सकक्रर् रूपमा प्रत्र्ेक क्षण सहकार्थ गिथ अनि मेरो

िक्जक आउि ससकिलाई म भन्दछु। र्दद, कुिै पनि समर्मा र कुिै पनि अवस्थामा, मेरो वकतव्र्
सुन्दै अनि मेरा वििहरू र कामहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गदै िुपिाप बस्ि सकछस्भिे, ताँ बहककिे
अनि आफ्िो पकड हराउिे छै िस ्। मसभत्रबाट प्राप्त गरे का कुिै पनि कुरालाई अभ्र्ास गिथ सककन्छ।

मेरा प्रत्र्ेक वििहरू तेरो अवस्थानतर निदे सशत छि ् अनि नतिीहरूले नतम्रो हृदर् छे ड्छि ्। तैँ ले
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मौखिक रुपमा नतिीहरूलाई इन्कार गछथ स ् भिे पनि, तेरो हृदर्बाट नतिीहरूलाई इन्कार गिथ

सकदै िस ्। अझै, र्दद तैँले मेरा वििहरूको ववश्लेषण गछथ स ् भिे, तेरो न्र्ार् हुिेछ। अथाथत ्, मेरा
वििहरू सत्र्, जीवि अनि बाटो हुि ्; नतिीहरू धाररलो, दइ
ु धारे तरवार हुि ् अनि नतिीहरूले
शैतािलाई हराउिेछि ्। जसले मेरा वििहरू बुझ्छि ् अनि व्र्वहारमा ल्र्ाउिे मागथ राख्छि ्,

नतिीहरू धन्र्का हुि ्, अनि नतिीहरू, जसले र्ी अभ्र्ास गदै िि ्, नतिीहरूको नि:सन्दे ह् न्र्ार्
गररिेछि ्; र्ो अनत ज्र्ादै व्र्वहाररक छ। र्ी ददिहरूमा, जसको म न्र्ार् गदथछु, नतिीहरूको
पररचध ववस्तत
ृ भएको छ; मलाई चिन्िेहरूको मात्र होइि, तर मलाई ववश्वास िगिेहरू अनि पववत्र
आत्माका कार्थहरूलाई प्रनतरोध गिथ र बाधा ददि हरे क प्रकारका प्रर्ास गिेहरूको पनि न्र्ार्

गररिेछि ्। मेरा अनघ भएका नतिीहरू सबै, जसले मेरा पाइलाहरू पछ्र्ाउाँ छि ्, उिीहरूले परमेश्वर
क्रोधाक्ग्ि हुि ् भन्िे दे ख्नेछि ्! परमेश्वर प्रताप हुिुहुन्छ! उहााँले आफ्िो न्र्ार् लागु गराउिुहुाँदैछ
अनि नतिीहरूलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिुहुाँदैछ। पववत्र आत्माका कामलाई पालि गिथ ध्र्ाि िददिे ती

काममा बाधा दे िावटी गिे अिुचित असभप्रार्हरू अनि उद्दे श्र्हरू हुिे परमेश्वरको वििहरू िाि
र वपउि कुिै प्रर्ास िगिे मगज-गडबड भएका र शांकालु हुिे पववत्र आत्माको काम जााँि गिे

मण्डलीका मानिसहरू—ती मानिसहरूमा कुिै पनि समर् परमेश्वरको न्र्ार्को वििहरू आउिेछ।
मानिसहरूका सबै कार्थहरू प्रकट गररिेछि ्। पववत्र आत्माले मानिसहरूका आन्तररक हृदर्हरूको

िोजतलास गिथह
ु ु न्छ, र्सकारण मि
ू थ िहो; होसशर्ार र सतकथ बि ्। ताँ आफैले अन्धाधन्
ु ध काम
िगर्। र्दद तेरा कामहरू मेरा विि अिुसार छै िि ् भिे, तब तेरो न्र्ार् हुिेछ। र्सैले िककल
गिुथ, ववसशष्ट हुिु, वा साच्िैँ िै िबुझ्िु समल्दै ि; ताँ म सामु आउिु अनि मसाँग बारम्बार सम्पकथमा
रहिु िै पछथ ।
म सभत्रबाट तैँले जे पनि सलन्छस ् ताँलाई अभ्र्ास गिे मागथ ददइिेछ। ताँलाई मेरो सामथ्र्थद्वारा

साथ ददइिेछ, मेरो उपक्स्थनत हुिेछ, अनि सधैँ मेरो वििहरूमा दहाँड्िेछस ्; तैँले सबै साांसाररक
कुराहरू उनछिेछस ् अनि पुिरुत्थािको शक्कत प्राप्त गिेछस ्। र्दद ताँमा मेरा वििहरू छै िि ् अनि

मेरो उपक्स्थनत तेरो वििहरूमा, व्र्वहारमा, कामहरूमा छै ि भिे, र मिको धारणाहरूमा अनि
ससद्धान्त तथा निर्महरूमा रहदै , ताँ आफै मबाट टाढा भाग्छस ् र आफैसाँग क्जउाँ छस ् भिे, तब
त्र्ो तैँले पापहरूमा मि बसालेको प्रमाण हो। अको शब्दमा भिौं भिे, अरुले तेरो स्वलाई िोकसाि

पुऱ्र्ाउि वा तेरो प्राणलाई थोरै भएपनि िोट पुऱ्र्ाउि िददईकि, ताँ आफ्िो पुरािै व्र्क्कतत्वमा

अडडएका छस ्। र्स्ता काम गिे व्र्क्कतहरू कमजोर क्षमता भएकाहरू अनि असमल्दाहरू हुन्छि ्
अनि नतिीहरूले परमेश्वरको अिुग्रह दे ख्न वा उहााँको आसशषहरू चिन्ि सकदै िि ्। र्दद तैँले
कुदटलतासाथ व्र्वहार गिथ लाचगरह्र्ौ भिे, तब कदहले तैँले मलाई नतमीसभत्र काम गिथ ददिेछस ्?

मैले बोल्ि ससध्र्ाए पश्िात, तैँले सुन्िु त सुनिस ्, तर केही पनि हाससल गिथ सककिस ्, अनि जब
जब तेरा समस्र्ाहरूलाई र्थाथथ रुपमा इांचगत गररन्छ, तब ताँववशेष रुपमा कमजोर हुन्छस ्। त्र्ो
कस्तो ककससमको कद हो? र्दद ताँलाई सधै ख़ुशी पािुथपिे हो भिे, ताँलाई मैले कदहले पूणथ बिाउि

सकिे त? र्दद ताँउतारिडाउहरूसाँग भर्सभत हुन्छस ् भिे, तब अरुहरूलाई िेताविी ददि ताँ
निक्स्किप
ु छथ , “म कसैलाई पनि मसाँग निराकरण गिथ ददिेछैि, म आफैले मेरो स्वभाववक, पुरािो
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स्वभावबाट छुटकारा प्राप्त गिथ सकिेछु।” र्सरी कसैले पनि तेरो निन्दा गिथ वा ताँलाई छुि
सकिेछैि अनि कसैले तेरो वास्ता िगरीकि, तैँले आफ्िो इच्छा अिुसार ववश्वास गिथ सकिेछस ्।

के र्सप्रकार तैँले मेरा पाइलाहरू पछ्र्ाउिसकछस ?् म तेरो परमेश्वर र प्रभू हुाँ भन्िे निश्िर्तापव
ू थक
दाबी गिुथ केवल िोक्रो शब्दहरू मात्रै हो। र्दद ताँ सााँच्िैिै शांकाववहीि चथर्ौ भिे, र्ी कुराहरू
समस्र्ा हुिे चथएि, अनि ताँमा परमेश्वरको प्रेम र आसशष आएको छ भन्िे तैँले ववश्वास गिे
चथइस ्। जब म बोल्छु, र्ी मेरा पुत्रहरूका निक्म्त हुि ् अनि मेरा वििहरू धन्र्वाद र प्रशांसाका
साथ ग्रहण गररिप
ु छथ ।

अध्याय्१३
तेरा हालको अवस्थामा, ताँ अत्र्ाचधक आफ्िै धारणाहरूलाई पक्रन्छस ्, र ताँ सभत्र निकै भर्ािक

धासमथक अवरोधहरू छि ्। ताँ आत्मामा कक्रर्ा गिथ असक्षम छस ,् तैँले पववत्र आत्माको कामलाई
बुझ्ि सकदै िस ्, र तैँले िर्ााँ ज्र्ोनतलाई इन्कार गछथ स ्। तैँले ददिको घामलाई दे ख्ि सकदै िस ्
ककिभिे ताँ अन्धो छस ्, तैँले मानिसहरूलाई चिन्दै िस ्, तैँले आफ्िा “आमाबाबु” लाई कदहल्र्ै छोड्ि

सकदै िस ्, ताँमा आक्त्मक वववेकको कमी छ, तैँले पववत्र आत्माको कामलाई पदहिाि गदै िस ्, र
ताँलाई मेरो विि कसरी िािे र वपउिे त्र्स बारे मा केही थाहा छै ि। ताँ आफैले र्सलाई कसरी

िािे र वपउिे ताँलाई थाहा िहुिु एउटा समस्र्ा िै हो। पववत्र आत्माको काम अत्र्न्तै ित
ु गनतमा
ददि-प्रनतददि अनघ बढ्छ; हरे क ददि िर्ााँ ज्र्ोनत आउाँ छ, र हरे क ददि िर्ााँ र ताजा कुराहरू
हुन्छि ्। तैपनि, तैँले बुझ्दै िस ्। बरु, ताँलाई अिुसन्धाि गिथ मि पछथ , तैँले आफ्िा व्र्क्कतगत
रुचिहरूलाई ध्र्ाि ददएर वविार िगररकि नतिकै िजरबाट कुराहरूलाई हे छथस ्, र ताँ बेहोसीमा
सन्
ु छस ्। तैँले आत्मामा लगिशीलताको साथ प्राथथिा गदै िस ्, ित तैँले मलाई हे िे वा मेरा

वििहरूलाई अझै बढी मिि गिे गछथ स ्। तसथथ, ताँसाँग अक्षरहरू, निर्महरू, अनि धमथससद्धान्तहरू

मात्रै छि ्। मेरो वििलाई कसरी िािे र वपउिे त्र्स बारे मा ताँलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुिुपछथ , र
तैँले मेरो वििलाई मेरो अनघ बारम्बार ल्र्ाउिुपछथ ।

आजभोलीका मानिसहरू आफैलाई जाि ददि असक्षम छि ्; नतिीहरूले साँधै आफू सदह छु भन्िे

ठान्छि ्। नतिीहरू नतिीहरूका आफ्िै सािो सांसारमा अड्ककएका छि ्, र नतिीहरू सदह प्रकारका

व्र्क्कत होइिि ्। नतिीहरूसाँग गलत असभप्रार् र उद्दे श्र्हरू हुन्छि ्, र र्दद नतिीहरू र्ी कुराहरूमा
िै लाचगरहे भिे, नतिीहरूलाई अवश्र् िै न्र्ार् गररिेछि ्, र गम्भीर मासमलाहरूमा, नतिीहरूलाई

हटाइिेछि ्। मसाँग निरन्तर सङ्गनत कार्म राख्िको लाचग तैँले अझै बढी प्रर्ास गिथप
ु छथ , र ताँलाई
जोसाँग मि लाग्छ त्र्ोसाँग सङ्गनत गिथको लाचग मात्रै होइि। जोसाँग ताँ सङ्गनत गछथ स ् ती

मानिसहरूलाई तैँले बुझ्िुपछथ , र तैँले जीविका आक्त्मक कुराहरूका बारे मा िै सङ्गनत गिुथपछथ ;

त्र्सपनछ मात्रै तैँले अरूलाई जीवि आपूनतथ ददि सकछस ् र नतिीहरूको अपर्ाथप्तताहरूलाई पूनतथ
गिथ सकछस ्। तैँले नतिीहरूसाँग भाषण ददिे शैलीमा बोल्िु हुाँदैि; त्र्ो आधारभूत रूपमा िै गलत
क्स्थनत हो। सङ्गनतमा, ताँसाँग आक्त्मक कुराहरूको समझ हुिप
ु छथ , ताँमा बद्
ु चध हुिप
ु छथ , र
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मानिसहरूको हृदर्मा के छ त्र्सलाई तैँले बुझ्ि सक्षम हुिुपछथ । र्दद तैँले अरूको सेवा गिुथ छ
भिे, ताँ सदह प्रकारको व्र्क्कत हुिैपछथ , र ताँसाँग भएको सबै कुराद्वारा तैँले सङ्गनत गिथप
ु छथ ।

अदहलेको लाचग महत्त्वपण
ू थ कुरा भिेको तैँले मसाँग सङ्गनत गिथ, मसाँग घनिष्ट रूपले कुराकािी

गिथ, आफैले िाि र वपउि, अनि परमेश्वरको िक्जक हुि सक्षम हुिु हो। तैँले आक्त्मक कुराहरूलाई
जनत सकदो िााँडो बुझ्िुपछथ र आफ्िो वातावरण र तेरा वररपरर के बन्दोबस्त गररएको छ त्र्सलाई

तैँले स्पष्ट रूपमा बुझ्ि सकिुपछथ । म को हुाँ भिी बुझ्ि के ताँ सक्षम छस ्? ताँमा के कमी छ
त्र्सको आधारमा तैँले िािे र वपउिे गिथु, र मेरो वििद्वारा क्जउिु महत्त्वपण
ू थ छ! मेरा हातहरूलाई
पदहिाि गर् अनि गुिासो िगर्। र्दद ताँ गुिासो गछथ स ् र तोडडएर जान्छस ् भिे, तैँले परमेश्वरको

अिुग्रह प्राप्त गिे मौकालाई गुमाउि सकछस ्। मसाँग निकट भएर थालिी गर्: ताँमा के कमी छ,
र ताँ कसरी मेरो िक्जक आउिु र तैँले मेरो हृदर्लाई बुझ्िुपछथ ? मानिसहरू मेरो िक्जक आउि
कदठि मान्छि ्, ककिभिे नतिीहरूले आफैलाई त्र्ाग्ि सकदै िि ्। नतिीहरूका स्वभाव साँधै अक्स्थर

हुन्छ, लगातार तातो र िीसो भइरहन्छ, र समठासलाई असलकनत िाख्िे बबविकै र्ी मानिसहरू
असभमािी र आत्म-सन्तुष्ट भइहाल्छि ्। कनतपर् मानिसहरू अझै बबउाँ झेका छै िि ्; तैँले भन्िे

कुराले ताँ को होस ् त्र्स कुरालाई प्रनतनिचधत्व गछथ ? र्सको कनत जनत आत्म-प्रनतरक्षा हो, र्सको

कनत जनत अरूको अिुकरण हो, र र्सको कनत जनत निर्महरू पछ्र्ाउिे काम हो? तैँले पववत्र
आत्माको कामलाई बोध गिथ वा बझ्
ु ि िसकिुको कारण भिेको मेरो िक्जक कसरी आउिे सो

ताँलाई थाहा िहुिु हो। बादहरपट्दट, तैँले आफ्िै र आफ्िो मिको धारणाहरूमा भर परे र अिेक
कुराहरूका बारे मा वविार गरररहे को हुन्छस ्; ताँ गोप्र् रूपमा सािानतिा र्ुक्कतहरूको अिस
ु न्धाि
गछथ स ् र त्र्समा सांलग्ि हुन्छस ्, अनि तैँले नतिलाई िुल्लामा बादहर समेत ल्र्ाउि सकदै िस ्।
तैँले पववत्र आत्माको कामलाई सााँिो रूपमा बझ्
ु दै िस ् भन्िे र्सले दे िाउाँ छ। र्दद कुिै कुरा

परमेश्वरबाट आउाँ दै ि भन्िे ताँलाई सााँक्च्िकै थाहा छ भिे, िडा भएर र्सलाई इन्कार गिथ ताँ ककि

डराउाँ छस ्? मेरो लाचग कनत जिा िडा भएर बोल्ि सकछ? पुरुषाथथ क्षमताको असलकनत भाग पनि
ताँमा छै ि।

वतथमािमा बन्दोबस्त गररएको हरे क कुराको उद्दे श्र् भिेको नतमीहरूका आफ्िा जीविमा

वद्
ृ चध हुि सक भिेर नतमीहरूलाई तासलम ददिु, नतमीहरूका आत्मालाई ििािो र प्रिर बिाउिु,
र नतमीहरूका आक्त्मक आाँिा िोल्िु हो ताकक परमेश्वरबाट के-कस्ता कुराहरू आउाँ छि ् सो
नतमीहरूले पदहिाि गिेछौ। परमेश्वरबाट आउिे कुराले ताँलाई क्षमता र बोझको साथ सेवा गिथ,

र आत्मामा र्दढ हुि सक्षम गछथ । मबाट िआउिे सबै कुराहरू ररिो हुन्छि ्; नतिले ताँलाई केही
पनि ददाँ दैि, नतिले तेरो आत्मालाई ररिो बिाउाँ छ र ताँलाई आफ्िो ववश्वास गम
ु ाउिे तल्
ु र्ाउाँ छ, र

ताँलाई आफ्िै मिको धरापमा पारे र, तेरो र मेरो बीिमा दरू ी हासलददन्छ। जब ताँ आत्मामा क्जउाँ छस ्
तब ताँ बादहरी सांसारका सबै कुराहरूभन्दा माचथ उनछन्छस ्, तर तेरो आफ्िै मिमा क्जउिु भिेको
शैतािद्वारा लचगिु हो; र्ो मत
ृ ान्त हो। अब र्ो अत्र्न्तै सरल छ: आफ्िो हृदर्ले मलाई हे र,्

अनि तेरो आत्मा तुरुन्तै बसलर्ो हुिेछ। ताँसाँग अभ्र्ास गिे मागथ हुिेछ, र म तेरा हरे क पाइलामा
अगव
ु ाइ गिेछु। हरे क समर्मा र हरे क स्थािमा ताँलाई मेरो विि प्रकट गररिेछ। जहााँ होस ् वा
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जदहले होस ्, वा वातावरण जनतसुकै प्रनतकूल होस ्, म ताँलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्िे बिाउिेछु, र र्दद

तैँले आफ्िो हृदर्ले मलाई हे ररस ् भिे तेरो निक्म्त मेरो हृदर्लाई प्रकट गररिेछ; र्सरी, ताँ अगाडडको
बाटोमा दौडिेछस ् अनि आफ्िो बाटोलाई कदहल्र्ै गम
ु ाउिेछैिस ्। कनतपर् मानिसहरूले आफ्िो

बाटोलाई बादहरी रूपमा अिुभूनत गिे प्रर्ास गछथ ि ्, तैपनि आफ्िा आत्माद्वारा कदहल्र्ै त्र्सो

गदै िि ्। नतिीहरूले प्रार्जसो पववत्र आत्माको कार्थलाई बुझ्ि सकदै िि ्। जब नतिीहरू अरूसाँग
सङ्गनत गछथ ि ्, नतिीहरूले पछ्र्ाउिे कुिै बाटो हुाँदैि र के गिे भन्िे जान्दै िि ्, त्र्सैले नतिीहरू
अझै बढी अन्र्ोलग्रस्त मात्रै बन्छि ्। नतिीहरूलाई के कुराले बबरामी बिाउाँ छ सो र्ी मानिसहरूलाई
थाहा छै ि; नतिीहरूसाँग धेरै कुराहरू हुि सकछि ् र सभत्री रूपमा सम्पन्ि रूपमा भररएका हुि
सकछि ्, तर त्र्सको कुिै प्रर्ोग छ र? के ताँसाँग सााँक्च्िकै पछ्र्ाउिे मागथ छ? के ताँसाँग कुिै
प्रकाश वा ज्ञाि छ? के ताँसाँग कुिै िर्ााँ अन्तज्ञाथिहरू छि ्? के ताँ अनघ बढे को छस ् कक पनछ

हटे को छस ्? के ताँ िर्ााँ ज्र्ोनतलाई पछ्र्ाउि सकछस ्? ताँसाँग कुिै अधीिता छै ि; तैँले प्रार्जसो
उल्लेि गिे अधीिता गफ बाहे क केही पनि होइि। के तैँले आज्ञाकारी जीवि क्जएको छस ?्

मानिसहरूको आत्म-धासमथकता, प्रसन्िता, आत्मसन्तुक्ष्ट, र अहङ्कारले ल्र्ाएको बाधा कनत

ठूलो छ? ताँ वास्तववकतामा प्रवेश गिथ िसकदा कसलाई दोष ददिे? ताँ सदह व्र्क्कत होस ् कक
होइिस ् सो दे ख्िको लाचग तैँले आफैलाई होससर्ारीको साथ जााँि गिुथपछथ । के मलाई मिमा रािेर
तेरा उद्दे श्र्हरू र असभप्रार्हरू बिाएका छस ्? के तेरा हरे क विि र कार्थहरू मेरो उपक्स्थनतमा

भनिन्छि ् र गररन्छि ्? म तेरा सारा सोिाइ र वविारहरूलाई जााँच्छु। के ताँ दोषी अिुभूनत गदै िस ्?
अरूलाई दे िाउिको लाचग तैँले गलत आवरण धारण गछथ स ् र ताँ िुपिाप आत्म-धासमथकताको

भावलाई धारण गछथ स ्; तैँले आफैलाई रक्षा गिथको लाचग र्सो गछथ स ्। ताँ तेरो दष्ु टतालाई ढाक-छोप
गिथ र्सो गछथ स ्, र ताँ त्र्ो दष्ु टतालाई अरूमा लाद्िको लाचग उपार्हरू समेत सोच्छस ्। तेरो

हृदर्मा के षड्र्न्त्रले बास गछथ ! तैँले भिेका सबै कुराहरूको बारे मा वविार गर्। तैँले शैतािलाई
लुकाएर राखिस ् र तैँले तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूबाट नतिीहरूको िािे र वपउिे कुरा जबरजस्ती

लुदटस ्, के त्र्ो तेरै फाइदाको लाचग, तेरो प्राणलाई हािी हुिेछ भिेर डराएको कारणले िै होइि
र? आफ्िो लाचग ताँलाई के भन्िु छ? के शैतािले र्स पटक िोसेको िािे र वपउिे कुरालाई तैँले

अको पटक पनू तथ गिथ सकिेछस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? तसथथ, ताँ अब र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्छस ्;
के र्ो तैँले क्षनतपूनतथ ददि सकिे कुरा हो? के तैँले िेर गएको समर्लाई पूनतथ गिथ सकछस ्? ववगत
केही भेलाहरूमा ककि िािे र वपउिे काम भएि, र र्ो समस्र्ा कसले पैदा गऱ्र्ो त्र्सलाई दे ख्िको

लाचग तैँले आफैलाई लगिशीलताको साथ जााँि गिुथपछथ । जबसम्म र्ो स्पष्ट हुाँदैि तबसम्म तैँले
पालैपालो गरी सङगनत गिथप
ु छथ । र्दद र्स्तो व्र्क्कतलाई कडाइको साथ काबम
ु ा राखिएि भिे, तेरा

दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूले बुझ्िेछैिि ्, र फेरर र्स्तै हुिेछ। तेरो आक्त्मक आाँिा बन्द छ;
नतमीहरूमध्र्े धेरै जिा अन्धा छौ! र्नत मात्र होइि, दे ख्िेहरू पनि र्सप्रनत लापरवाह छि ्। नतिीहरू

िडा भएर बोल्दै िि ्, अनि नतिीहरू पनि अन्धा िै छि ्। दे ख्िे तर िबोल्िेहरू गूाँगा हुि ्। र्हााँ धेरै
जिा अपाङ्गहरू छि ्।
सत्र्ता के हो, जीवि के हो, र बाटो के हो भिेर कनतपर् मानिसहरूले बझ्
ु दै िि ्, र नतिीहरूले
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आत्मालाई बुझ्दै िि ्। नतिीहरूले मेरो वििलाई सूत्रको रूपमा मात्रै सलन्छि ्। त्र्ो अत्र्न्तै कठोर
छ। सााँिो कृतज्ञता र प्रशांसा के हो भन्िे नतिीहरू बुझ्दै िि ्। कनतपर् मानिसहरू महत्त्वपूणथ र
प्राथसमक कुराहरूलाई बझ्
ु ि असक्षम छि ्; बरु, नतिीहरूले द्ववविर् कुराहरूलाई मात्रै बझ्
ु छि ्।

परमेश्वरको व्र्वस्थापिलाई अवरोध गिुथ भिेको के हो? मण्डलीको निमाथणलाई िष्ट गिुथ भिेको
के हो? पववत्र आत्माको कामलाई अवरोध गिुथ भिेको के हो? शैतािको दास के हो? र्ी
सत्र्ताहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुखझिैपछथ , अस्पष्ट रूपमा व्र्ाख्र्ा मात्रै गिे होइि। र्स पटक के

कुराले िािे र वपउिे काम िहुिे तल्
ु र्ार्ो? कनतपर् मानिसहरूले नतिीहरूले आज परमेश्वरलाई
उच्ि सोरमा प्रशांसा गिुथपछथ भन्िे ठान्छि ्, तर नतिीहरूले उहााँलाई कसरी प्रशांसा गिथप
ु छथ ? के

नतिीहरूले भजि गएर अनि िािेर त्र्सो गिुथपछथ ? के अरू शैलीहरू प्रशांसाको रूपमा गन्ती हुाँदैिि ्?
कनतपर् मानिसहरू उल्लससत प्रशांसा िै परमेश्वरलाई प्रशांसा गिे तररका हो भन्िे धारणा सलएर
भेलाहरूमा आउाँ छि ्। मानिसहरूसाँग र्ी धारणाहरू छि ्, र नतिीहरूले पववत्र आत्माको कामलाई
ध्र्ाि ददाँ दैिि ्; र्सको अक्न्तम पररणामस्वरूप अझै अवरोधहरू आइपछथ ि ्। र्ो भेलामा िािे र

वपउिे काम भएि; नतमीहरू परमेश्वरको भारलाई बुझ्छौ र मण्डलीको गवाहीको प्रनतरक्षा गछौ भिी

नतमीहरू सबै भन्छौ, तर नतमीहरूमध्र्े कसले परमेश्वरको बोझलाई सााँच्िै बुझेका छौ? आफैलाई
सोध: के ताँ उहााँको बोझलाई बुझ्िे व्र्क्कत होस ्? के तैँले उहााँको निक्म्त धासमथकतालाई अभ्र्ास

गिथ सकछस ्? के ताँ मेरो लाचग िडा भएर बोल्ि सकछस ्? के ताँ र्दढताको साथ सत्र्तालाई
अभ्र्ास गिथ सकछस ्? के ताँ शैतािका सारा कार्थहरूको ववरुद्धमा लड्ि सकिे जविको साहसी

छस ्? के ताँ आफ्िा भाविाहरूलाई पन्छ्र्ाएर मेरो सत्र्ताको िानतर शैतािको िुलासा गिथ सक्षम

छस ्? के ताँ मेरा असभप्रार्हरूलाई ताँमा पूरा हुि ददि सकछस ्? के तैँले सबैभन्दा महत्त्वपूणथ
पलहरूमा आफ्िो हृदर्लाई समपथण गरे को छस ्? के ताँ मेरो इच्छा परू ा गिे व्र्क्कत होस ्? आफैलाई

र्ी प्रश्िहरू सोध ्, र नतिीहरूको बारे मा बारम्बार सोच्िे गर्। शैतािका उपहारहरू ताँसभत्र छि ्, र
त्र्सको लाचग ताँ िै दोषी छस ्—ककिभिे तैँले मानिसहरूलाई बुझ्दै िस ्, र ताँ शैतािको ववषलाई

पदहिाि गिथ असफल छस ्; तैँले आफैलाई मत्ृ र्ुतफथ डोर्ाथउाँदै छस ्। शैतािले ताँलाई पूणथरूपमा धोका
ददएको छ, र्नत हदसम्म कक ताँ पूणथ रूपमा भ्रसमत भएको छस ्; ताँ छाडापिको मद्र्ले मातेको
छस ्, र र्ता र उता ढक्ल्काँदै क्स्थर र्दक्ष्टकोणलाई पकक्रि सकदै िस ,् अनि तेरो अभ्र्ासको लाचग

ताँसाँग कुिै मागथ छै ि। तैँले उचित रूपमा िािे र वपउिे गदै िस ्, ताँ उग्र कुटाकुट र झगडामा

सांलग्ि हुन्छस ्, गलतबाट सदह छुट्र्ाउि ताँलाई आउाँ दै ि, र अगुवाइ गिे जो कोहीलाई ताँ
पछ्र्ाउाँ छस ्। के ताँमा कुिै सत्र्ता छ र? कनतपर् मानिसहरूले आफ्िै प्रनतरक्षा गछथ ि ् र धोकामा
सांलग्ि पनि हुन्छि ्। नतिीहरूले अरूसाँग सङ्गनत गछथ ि ्, तर त्र्सले नतिीहरूलाई मत
ृ ान्तमा मात्रै
पुऱ्र्ाउाँ छ। के र्ी मानिसहरूले आफ्िा असभप्रार्हरू, उद्दे श्र्हरू, उत्प्रेरणाहरू, र स्रोत मबाट प्राप्त

गछथ ि ्? के तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई नतिीहरूको िािे र वपउिे कुरा नतिीहरूबाट िोससएको
तथ्र्प्रनत तैँले क्षनतपूनतथ ददि सकछस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? सङ्गनत गिथको निक्म्त केही मानिसहरू
िोज ्, अनि नतिीहरूलाई सोध ्; नतिीहरू आफैले भिूि ्: के नतिीहरूलाई कुिै कुरा प्रदाि गररएको

छ? अथवा पछ्र्ाउिको निक्म्त नतिीहरूलाई कुिै मागथ िै छोडी िरािी, नतिीहरूका पेट फोहोर
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पािी र काम िलाग्िे कुराले भररएका छि ्? के त्र्सले मण्डलीलाई िष्ट गदै ि र? दाजुभाइ र
दददीबदहिीहरूका बीिमा प्रेम कहााँ छ? को सदह छ र को गलत छ भिेर ताँ गोप्र् रूपमा अिुसन्धाि
गछथ स ्, तर मण्डलीको लाचग तैँले ककि बोझ उठाउाँ दैिस ्? सामान्र्तर्ा, ताँ प्रिसलत भिाइहरू प्रर्ोग
गरे र चिच्र्ाउि ससपालु छस ्, तर जब घटिाहरू वास्तवमा घट्छि ्, नतिको बारे मा ताँ अनिक्श्ित

हुन्छस ्। कनतपर् मानिसहरूले बुझ्छि ् तर गिगि मात्रै गछथ ि ्, जबकक कसैले एक शब्द पनि
िबोल्दा अरूहरू भिे आफूले बुझेको कुरा बोली हाल्छि ्। परमेश्वरबाट के आउाँ छ र शैतािको काम
के हो सो नतिीहरूलाई थाहा छै ि। जीविको बारे मा तेरा सभत्री भाविाहरू कहााँ छि ?
् ताँ पववत्र
आत्माको कामलाई बुझ्िै सकदै िस ्, ि त र्सलाई पदहिाि गिथ सकछस ्, अनि िर्ााँ कुराहरूलाई
स्वीकार गिथ ताँलाई कदठिाइ हुन्छ। ताँ मानिसहरूको धारणाहरूसाँग समल्िे धासमथक र साांसाररक
कुराहरूलाई मात्रै स्वीकार गछथ स ्। पररणामस्वरूप, ताँ सेिी पूवथक लड्छस ्। कनत मानिसहरूले पववत्र

आत्माको कामलाई बुझ्ि सकछि ्? कनत मानिसहरूले मण्डलीको लाचग सााँच्िै भार उठाएका छि ्?
के ताँ र्सलाई बुझ्छस ्? भजिहरू गाउिु परमेश्वरलाई प्रशांसा गिे एउटा तररका हो, तर परमेश्वरलाई

प्रशांसा गिुथको सत्र्तालाई ताँ स्पष्ट रूपमा बुझ्दै िस ्। र्सको साथै, उहााँलाई प्रशांसा गिे तररकामा

ताँ कठोर छस ्। के त्र्ो ताँसाँग भएको धारणा होइि र? ताँ साँधै आफ्िै धारणाहरूमा कठोरताको
साथ टााँससन्छस ्, अनि ताँ पववत्र आत्माले आज के गिथ लाग्िुभएको कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गिथ
असमथथ छस ्, तेरा दाजभ
ु ाइ र दददीबदहिीहरूले के अिभ
ु नू त गरररहे का कुरालाई अिभ
ु नू त गिथ

असमथथ छस ्, र परमेश्वरको इच्छालाई िुपिाप िोज्ि असक्षम छस ्। तैँले काम-कुराहरूलाई
अन्धाधुन्ध गछथ स ्; ताँ गीतहरू राम्ररी गाउि सकछस ् होला, तर पररणाम भिे पूणथ रूपमा भताभुङ्ग
हुन्छ। के त्र्ो सााँच्िै िवाइ र वपर्ाइ हो त? कसले वास्तवमा अवरोधहरू पैदा गरररहे को छ सो
के ताँ दे ख्ि सकछस ्? ताँ पटककै आत्मामा क्जउाँ दैिस ्; बरु, ताँमा ववसभन्ि धारणाहरू छि ्। कुि

दहसाबमा त्र्ो मण्डलीको लाचग भार उठाउिु हो? पववत्र आत्माको काम अदहले झिै तीव्र गनतमा
अनघ बदढरहे को छ भन्िे तैँले दे ख्िैपछथ । त्र्सकारण र्दद ताँ आफ्िै धारणाहरूलाई पकक्ररहन्छस ् र
पववत्र आत्माको कामलाई इन्कार गरररहन्छस ् भिे , के ताँ अन्धा होइिस ् र? के त्र्ो खझाँगा

पिाथलमा ठोक्ककाँदै र्ता-उता उडडरहिुजस्तै होइि र? र्दद ताँ र्सरी िै र्दढ रहन्छस ् भिे, ताँलाई
पन्छ्र्ाइिेछ।

ववपविभन्दा पदहले पूणथ बिाइएकाहरू परमेश्वरप्रनत समवपथत हुन्छि ्। नतिीहरू ख्रीष्टमा निभथर
भएर क्जउाँ छि ्, नतिीहरूले उहााँको साक्षी ददन्छि ्, र नतिीहरूले उहााँलाई उिाल्छि ्। नतिीहरू ववजर्ी
पुरुष बालकहरू र ख्रीष्टका असल ससपाहीहरू हुि ्। अब तैँले आफैलाई शान्त पािुथ, परमेश्वरको
िक्जक आउिु, र उहााँसाँग सङ्गनत गिथु महत्त्वपण
ू थ छ। र्दद ताँ परमेश्वरको िक्जक आउि असक्षम
छस ् भिे, ताँ शैतािद्वारा कब्जा गररिे ितरामा छस ्। र्दद ताँ मेरो िक्जक आएर मसाँग सङ्गनत

गिथ सकछस ् भिे, ताँलाई सबै सत्र्ताहरू प्रकट गररिेछ, र ताँसाँग क्जउि र काम गिथको लाचग

मापदण्ड हुिेछ। ताँ मेरो िक्जक छस ् त्र्सैले, मेरो वििले तेरो पक्ष कदहल्र्ै छोड्िेछैि, ि त तेरो
जीविभरर ताँ कदहल्र्ै मेरो वििबाट बादहर जािेछस ्; ताँबाट फाइदा सलिे कुिै बाटो शैतािसाँग
हुिेछैि, बरु त्र्ो लाजमा पिेछ र हारे र भाग्िेछ। ताँसभत्र कमी भएको कुराको लाचग र्दद ताँ बादहरी
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रूपमा हे छथस ् भिे, कदहलेकहीीँ तैँले र्सलाई भेट्टाउि सकछस ्, तर तैँले भेट्टाउिे धेरैजसो कुराहरू

ताँलाई ििादहिे निर्महरू र थोकहरू हुिेछि ्। तैँले आफैलाई त्र्ाग्िुपछथ , मेरा अझ बढी वििहरूलाई
िािे र वपउिे गिथप
ु छथ , र नतिलाई कसरी मिि गिे सो जान्िुपछथ । र्दद तैँले केही कुरा बझ्
ु दै िस ्
भिे, बारम्बार मेरो िक्जक आइज अनि मसाँग सङ्गनत गर्; र्सरी, तैँले बुझ्िे कुराहरू वास्तववक

र सााँिो हुिेछि ्। तैँले मेरो निकट बिेर र्ो थालिी गिुथपछथ । र्ो अत्र्न्तै महत्त्वपूणथ छ! अन्र्था,
कसरी िािे र वपउिे सो ताँलाई थाहा हुिेछैि। तैँले आफै िाि र वपउि सकदै िस ्; सााँच्िै िै, तेरो
कद निकै सािो छ।

अध्याय्१४
अदहले, समर् वास्तवमै छोटो छ। पववत्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरका वििहरूतफथ डोऱ्र्ाउि

ववसभन्ि प्रकारका ववचधहरूको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। ताँ सबै सत्र्हरूद्वारा सस
ु क्ज्जत हुिुपछथ , शद्
ु ध

बन्िुपछथ , र मसाँग सााँक्च्िकै िक्जक हुिुपछथ र मसाँग सङ्गत गिुथपछथ , र ताँलाई कुिै कुरा छान्िे र
रोज्िे अिुमनत ददइिेछैि। पववत्र आत्माको काम भाविारदहत हुन्छ, र ताँ कस्तो प्रकारको व्र्क्कत
होस ् भिेर परवाह गदै ि। ताँ िोज्ि र पछ्र्ाउि—बहािा िबिाइ, र तेरो प्राक्प्त र िोकसािका

बारे मा बहस िगरी—बरु धासमथकताको लाचग भोक र नतिाथसदहत िोज्ि इच्छुक छस ् भिे, म ताँलाई
अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु। ताँ जनतसुकै मूिथ र अज्ञािी भए पनि, म र्ी कुरामा ध्र्ाि ददन्ि। म तैँले

सकारात्मक पक्षमा कनत मेहित गछथ स ् भिेर हे छुथ। र्दद ताँ अझै पनि, तेरो सािो सांसारमा घुम्दै ,
आफ्िै धारणामा अझै अडडग हुन्छस ् भिे, मेरो वविारमा ताँ ितरामा छस ्…। उठाइ भिेको के हो?
त्र्ाचगिक
ु ो अथथ के हो? ताँ आज परमेश्वरको अगाडड कसरी बााँच्िप
ु छथ ? तैँले मसाँग कसरी सकक्रर्
भएर सहकार्थ गिथप
ु छथ ? तेरो आफ्िा धारणाहरूलाई त्र्ाचगदे , आफैलाई चिरफार गर्, तेरो मकुन्डो

उतार्, आफ्िो वास्तववक रङ्ग स्पष्टसाँग हे र,् आफूलाई घण
ृ ा गर्, धासमथकतालाई भोकाउाँ दै र

नतिाथउाँदै िोज्िे हृदर् बिा, तेरो मूल्र् वास्तवमा केही पनि छै ि भिेर ववश्वास गर्, आफूलाई
अपथण गिथ इच्छुक बि ्, काम-कुरा गिे तेरा सबै तररकाहरूलाई रोकि सकिे बि ्, मेरो अगाडड

आफूलाई शान्त बिा, अझ धेरै प्राथथिा गर्, गम्भीरताका साथ मप्रनत झक
ु ् , मलाई आदर गर्,

मप्रनत िक्जक हुि र मसाँग सञ्िार गिथ कदहल्र्ै िछोड्—र्ी कुराहरूमा, कुञ्जी भेदटन्छ। मानिसहरू
प्रार्जसो आफैसभत्र क्जउाँ छि ्, त्र्सैले परमेश्वरको अगाडड हुाँदैिि ्।

पववत्र आत्माको अदहलेको कामका बारे मा कल्पिा गिथ मानिसहरूलाई वास्तवमै गाह्रो छ, र

र्ो सबै वास्तववकमा प्रवेश हुन्छ; र्सको बारे मा िसोच्िु राम्रो कुरा होइि। र्दद तेरो हृदर् र मि
गलत स्थािमा छि ् भिे, ताँसाँग कुिै भावी कार्थददशा हुिेछैि। सुरुदे खि अन्त्र्सम्म, ताँ सबै
समर्मा सतकथ हुिुपछथ , र लापरवाही भइन्छ कक भिेर सावधाि हुिे कुरालाई निक्श्ित गिुथपछथ ।
निर्समत रूपमा ििािो हुिे र पिाथइमा रहिे अनि मेरो अगाडड शान्त रहिेहरू धन्र्का हुि ्।
आफ्िो हृदर्मा सधैँ मलाई आदर गिे, मेरो आवाजलाई िक्जकबाट सुन्ि ध्र्ाि ददिे, मेरो

कार्थहरूमा ध्र्ाि ददिे, र मेरा वििहरूलाई अभ्र्ास गिेहरू धन्र्का हुि ्! समर्ले वास्तवमा कुिै
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पनि दढलाइ सहाँदैि; नतमीहरू सबैलाई बाढीले निलेजस्तो निल्िका लाचग भर्ङ्कर, िुिी मुि

िोल्दै , सबै ककससमका ववपविहरू व्र्ापक रूपमा फैसलिेछि ्। मेरा पुत्रहरू! समर् आएको छ!
वविारमग्ि हुिका लाचग अब समर् छै ि। नतमीहरूलाई मेरो सरु क्षामा ल्र्ाउिे एक मात्र तररका
भिेको नतमीहरू मेरो अगाडड फककथिु हो। ताँसाँग पुरुष-बालकको बसलर्ो िररत्र हुिुपछथ ; कमजोर वा

निरुत्सादहत िबि ्। नतमीहरू मेरो कदमसाँगै अनघ बढ्िुपछथ , िर्ााँ ज्र्ोनतलाई िकािुथ हुाँदैि, र, मैले
नतमीहरूलाई मेरा वििहरू कसरी िािे र वपउिे भिेर बताउाँ दै गदाथ , नतमीहरू समवपथत हुिुपछथ र
वििहरूलाई राम्ररी िािु र वपउिप
ु छथ । के मिोमािी रूपमा एक-अकाथसाँग झगडा वा वववाद गिे

समर् अझै छ र? के तैँले तेरो भाग िाइिस ् र सत्र्ताले पूणथ रूपमा सुसक्ज्जत भइिस ् भिे के

ताँ र्ुद्ध गिथ सकछस ्? र्दद ताँ धमथमाचथ ववजर् प्राप्त गिथ िाहन्छस ् भिे, ताँ सत्र्ताले पूणथ रूपमा
सुसक्ज्जत हुिुपछथ । मेरा वििहरू अझै धेरै िा र वपई, र वििमा थप वविारमग्ि बि ्। तैँले
स्वतन्त्र भएर मेरा वििहरू िािु र वपउिुपछथ , र परमेश्वरको िक्जक भएर र्ो कार्थ सरु
ु गिुथपछथ ।

र्ो तेरो लाचग िेताविी होस ्! तैँले ध्र्ाि ददिैपछथ ! बुद्चधमािीहरू सत्र्ताप्रनत िााँडै जाग्िुपछथ ! ताँलाई
छुट्दटि मि िभएको कुिै पनि कुरालाई त्र्ाचगदे । म ताँलाई फेरर पनि भन्छु, त्र्स्ता कुराहरू तेरो

जीविका लाचग वास्तवमै हानिकारक छि ्, र नतिीहरूबाट कुिै लाभ हुाँदैि! म आशा गछुथ तेरो
कार्थहरूमा ताँ मप्रनत निभथर रहि सकछस ्; अन्र्था, अगाडडको मागथ भिेको मत्ृ र्ुको मागथ हो—
त्र्सपनछ, जीविको मागथ िोज्ि ताँ कहााँ जािेछस ्? बादहरी कुराहरूमा व्र्स्त रहि मि पराउिे
तेरो हृदर्लाई निकाल ्! अरू मानिसहरूको अवज्ञा गिे तेरो हृदर्लाई निकाल ्! र्दद तेरो जीवि

पररपकव बन्ि सकदै ि र र्दद ताँ त्र्ाचगन्छस ् भिे, के ताँ आफैलाई गल्ती गराउिे व्र्क्कत बन्दै िस ्
त? पववत्र आत्माको हालको काम तैँले कल्पिा गरे को जस्तो छै ि। र्दद तैँले तेरा धारणाहरूलाई

त्र्ाग्ि सकदै िस ् भिे, तैँले ठूलो िोकसािी बेहोिेछस ्। र्दद कामहरू मानिसका धारणाहरू अिस
ु ार

हुिेचथए भिे, के तेरा पुरािा प्रकृनत र धारणाहरू प्रकट हुि सकिेचथए? के तैँले आफूलाई चिन्ि
सकिेचथइस ्? ताँ धारणाहरूबाट मुकत छस ् भिेर ताँ अझै पनि सोच्छस ् होला, तर अबको समर्मा
तेरो सबै ववसभन्ि कुरूप पक्षहरू स्पष्ट रूपमा प्रकट हुिेछि ्। आफूलाई ध्र्ािपूवथक सोध ्:
के ताँ मप्रनत समवपथत हुिे व्र्क्कत होस ्?
के ताँ आफूलाई त्र्ागेर मलाई पछ्र्ाउि इच्छुक र तर्ार छस ्?
के ताँ मेरो अिुहारलाई शुद्ध हृदर्ले िोज्िे व्र्क्कत होस ्?

के ताँलाई मेरो िक्जक कसरी आउिे र मसाँग कसरी सञ्िार गिे भन्िे थाहा छ?
के ताँ आफूलाई मेरो अगाडड शान्त बिाउि र मेरो इच्छा िोज्ि सकछस ्?
के ताँ मैले ताँलाई प्रकट गरे का वििहरू अभ्र्ास गिथ सकछस ्?
के ताँ मेरा अगाडड सामान्र् अवस्था कार्म राख्न सकछस ्?

के तैँले शैतािका धत
ू थ र्ोजिाहरू दे ख्न सकछस ्? के ताँ नतिीहरूको िुलासा गिे दहम्मत गछथ स ्?
ताँ परमेश्वरको बोझप्रनत कनत वविारशील छस ्?

के ताँ परमेश्वरको बोझप्रनत वविारशील व्र्क्कत होस ्?
पववत्र आत्माको कार्थलाई तैँले कसरी बझ
ु ेको छस ्?
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परमेश्वरको पररवारसभत्रको समन्वर्मा तैँले कसरी सेवा गछथ स ्?
मेरो लाचग तैँले कसरी बसलर्ो गवाही ददन्छस ्?

तैँले सत्र्ताको लाचग कसरी असल लडाइाँ लड्छस ्?

र्ी सत्र्हरूको बारे मा वविार-ववमशथ गिथका लाचग तैँले समर् सलिुपछथ । ददि एकदमै िक्जकै

छ भन्िे कुरा प्रमाखणत गिथका लाचग र्ी तथ्र्हरू पर्ाथप्त छि ्। ताँलाई ववपवि आउिुभन्दा अगाडड

िै पूणथ बिाइिुपछथ —र्ो महत्त्वपूणथ ववषर् हो, समाधाि गिुथपिे निकै आतुर ववषर् हो! म नतमीहरूलाई

पण
ू थ बिाउि िाहन्छु, तर नतमीहरू केही मात्रामा अनिर्क्न्त्रत छौ भन्िे मैले दे िेको छु। ताँसाँग उत्साह
छ, तर पनि ताँ त्र्सलाई सवोत्कृष्ट प्रर्ोगमा ल्र्ाउाँ दै िस ्, र तैँले सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुराहरू बुझेको

छै िस ्; बरु, तैँले बुझेका सबै कुराहरू सािानतिा ववषर् हुि ्। र्ी कुराहरू बुझ्िुको अथथ के िै छ र?
के र्ो समर्को बरबादी होइि र? म नतमीहरूलाई र्सरी कृपा दे िाउाँ छु, तर नतमीहरू कुिै पनि
सराहिा दे िाउि ववफल हुन्छौ; नतमीहरू एक-अकाथसाँग लड्छौ मात्रै—त्र्सोभए के मेरा सबै पररश्रमी

प्रर्ासहरू व्र्थथ भएका छै िि ् र? र्दद नतमीहरू र्सरी िै अगाडड बदढरहन्छौ भिे, म नतमीहरूलाई
मिाउिका लाचग समर् ििथ गिेछैि! म नतमीहरूलाई भन्छु कक नतमीहरू सत्र्ताप्रनत बबउाँ झाँदैिौ भिे,
नतमीहरूबाट पववत्र आत्माको काम हटाइिेछ! नतमीहरूलाई िािाका लाचग थप केही पनि ददइिेछैि,

र नतमीहरूले आफूलाई जसरी ठीक लाग्छ त्र्सरी ववश्वास गिथ सकिेछौ। मैले मेरा वििहरू सववस्तार
रूपमा बोसलसकेको छु; र्ी वििहरूलाई सन्
ु िे वा िसन्
ु िे कुरा नतमीहरूकै हातमा छ। नतमीहरू

अन्र्ोलग्रस्त, ददशाहीि र ज्र्ोनत दे ख्न िसकिे समर् आउाँ दा, के नतमीहरूले मलाई दोष लगाउिेछौ?
कस्तो अज्ञािता! नतमीहरू आफैप्रनत र्नत दररलोसाँग टााँससरह्र्ौ भिे, र्दद नतमीहरू र्सलाई छोड्ि

मान्दै िौ भिे, र्सको पररणाम के हुिेछ? के नतमीहरूको कार्थ व्र्थथको अभ्र्ास मात्रै बन्दै ि र?
ववपवि आएको बेला पन्छ्र्ाइिु कनत दर्िीर् हुन्छ!
अदहले मण्डलीको निमाथणको महत्त्वपूणथ िरण हो। र्दद तैँले सकक्रर् भएर मसाँग सहकार्थ गिथ

र पूणथ हृदर्ले आफूलाई मप्रनत अपथण गिथ सकदैिस ् भिे, र र्दद तैँले सबै कुरा त्र्ाग्ि सकदै िस ्
भिे, तैँले िोकसािी बेहोिेछस ्। के तैँले अझै पनि अन्र् धारणाहरूलाई आश्रर् ददिसकछस ?्

नतमीहरूले पश्िािाप गिे र िर्ााँ सुरुवात गिे पिाथइमा, मैले नतमीहरूलाई र्सरी छुट ददएको छु।
तैपनि, अब समर्ले र्सो गिथ ददाँ दैि, र मैले समग्र रूपमा सोच्िैपछथ । परमेश्वरको व्र्वस्थापि
र्ोजिाको उद्दे श्र्का लाचग, सबै कुरा अगाडड बढ्दै छि ्, र मेरा कदमहरू त्र्ही ददशामा ददिािुददि,
प्रत्र्ेक घण्टा, प्रत्र्ेक क्षण, अनघ बढ्दै छि ्—र्ो गनतलाई पछ्र्ाउि िसकिेहरू त्र्ाचगिेछि ्। प्रत्र्ेक

ददि िर्ााँ ज्र्ोनत हुन्छ; प्रत्र्ेक ददि िर्ााँ कमथहरू गररन्छि ्। प्रत्र्ेक ददि िर्ााँ कुराहरू उदाउाँ छि ्,
र उकत ज्र्ोनत दे ख्न िसकिेहरू अन्धा हुि ्! िपछ्र्ाउिेहरूलाई हटाइिेछ…।
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अध्याय्१५
परमेश्वर दे िा पिे घटिा अनघबाटै सबै मण्डलीहरूमा प्रकट भइसकेको छ। बोल्िह
ु ु िे आत्मा
िै हुिुहुन्छ; उहााँ प्रिण्ड रूपले फैसलएको आगो हुिुहुन्छ, उहााँले प्रताप धारण गिुथहुन्छ र न्र्ार्

गिुथहुन्छ। उहााँ मानिसको पुत्र हुिुहुन्छ, उहााँले िट्टासम्म झुक्ण्डएको वस्त्र लगाउिुभएको छ,
उहााँको छाती वररपरर सुिौलो पेटी बााँचधएको छ। उहााँको टाउको र केश ऊिजस्तो सेता छि ्; उहााँका
आाँिाहरू ज्वालाहरू जस्ता छि ्; उहााँका पाउहरू टल्काएका कााँसाजस्ता छि ्, मािौं ती भट्टीमा

िाररएका हुि ्, र उहााँको सोर उलँदो पािीहरूको आवाजजस्तै छ। उहााँले आफ्िो दादहिे हातमा
सातवटा ताराहरू पक्रिह
ु ु न्छ र उहााँको मुिबाट धाररलो दई
ु धारे तरवार छ, र उहााँको अिुहार
जसलरहे को सूर्थजस्तो िक्म्करहन्छ!

मानिसको पुत्रलाई दे खिएको छ, र परमेश्वर स्वर्मलाई
्
िुल्लमिुल्ला प्रकट गररएको छ।

परमेश्वरको मदहमा प्रकट भएको छ, जसलरहे को सर्
ू थजस्तो िक्म्करहे को छ! उहााँको मदहसमत अिह
ु ार
िहककलो प्रकाशले िम्कन्छ; कसको आाँिाले उहााँसाँग ववरोधको व्र्वहार गिे आाँट गछथ ? ववरोधले

मत्ृ र्ुमा पुऱ्र्ाउाँ छ! तैंले आफ्िो हृदर्मा सोच्िे, तैंले बोल्िे कुिै शब्द वा तैंले गिे कुिै पनि कामका
निक्म्त रिीभर पनि दर्ा दे िाइाँदैि। नतमीहरूले पाएको कुरा के हो सो नतमीहरूले बुझ्िेछौ र
दे ख्िेछौ—त्र्ो मेरो न्र्ार् बाहे क अरू केही होइि! जब नतमीहरू मेरा वििहरू िािे र वपउिे कोससस

गदै िौ र त्र्सको साटो स्वेच्छाले बाधा ददन्छौ र मेरो निमाथणलाई ध्वस्त पाछौ भिे के म त्र्सलाई
सहि सकछु? र्स्तो व्र्क्कतसाँग म कोमल व्र्वहार गिेछैिाँ! र्दद तेरो व्र्वहार अझ बढी

गम्भीरतासाथ पनतत हुन्छ भिे, ताँ आगोमा िष्ट हुिेछस ्! सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर आक्त्मक
शरीरमा प्रकट हुिुहुन्छ, जो सशरदे खि िुट्टाको औीँलासम्म मासु वा रगतले असलकनत पनि जोडडएको
हुिह
ु ु न्ि। उहााँले ब्रह्माण्डको सांसारलाई पार गिथह
ु ु न्छ, तेस्रो स्वगथमा मदहसमत ससांहासिमा ववराजमाि

हुिुहुन्छ, र सबै थोकलाई व्र्वस्थापि गिुथहुन्छ! ब्रह्माण्ड र सबै थोक मेरो हातमा छि ्। र्दद मैले
बोलेँ भिे, र्ो त्र्स्तै हुिेछ। र्दद मैले र्ो ठहराउाँ छु भिे, र्ो र्स्तै हुिेछ। शैताि मेरो िुट्टामुनि
छ; त्र्ो अतल कुण्डमा छ! जब मेरो आवाज बादहर निस्कन्छ, स्वगथ र पथ्
ृ वी बबतेर जािेछ र केही

पनि रहिेछैि! सबै थोक िर्ााँ तल्
ु र्ाइिेछि ्; र्ो एक अपररवतथिीर् सत्र् हो जि
ु पण
ू थ सही छ।

मैले सांसारलाई, साथै सबै दष्ु टहरूलाई पनि क्जतेको छु। म र्हााँ नतमीहरूसाँग कुराकािी गदै बस्छु,
र जसको काि छ उिीहरू सबैले सुन्िुपछथ र जो जीववत छि ् उिीहरूले स्वीकार गिुथपछथ ।

ती ददिहरू समाप्त हुिेछि ्; र्स सांसारमा भएका सबै थोक समाप्त हुिेछि ्, र सबै कुरा िर्ााँ
गरी जन्मिेछि ्। र्ो र्ाद राि ्! िबबसी! कुिै अस्पष्टता हुि सकदै ि! स्वगथ र पथ्
ृ वी बबतेर जािेछ,
तर मेरा वििहरू रदहरहिेछि ्! म एकिोदट फेरर नतमीहरूलाई सल्लाह ददन्छु: व्र्थथमा िदगुर!

बबउाँ झ! पश्िािाप गर, र मुक्कत िक्जकै छ! म पदहले िै नतमीहरूको बीिमा दे िा परे को छु, र मेरो

आवाज उठे को छ। मेरो आवाज नतमीहरूको अनघ उठे को छ; प्रत्र्ेक ददि र्सले तेरो सामिा गछथ ,
नतमीहरूको आमिेसामिे हुन्छ, र प्रत्र्ेक ददि ताजा र िर्ााँ हुन्छ। तैंले मलाई दे ख्छस ् र म ताँलाई

दे ख्छु; म ताँसाँग निरन्तर कुरा गछुथ, र म तेरो आमिेसामिे िै छु। तैपनि, तैँले मलाई स्वीकार
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गदै िस ् र मलाई चिन्दै िस ्। मेरा भेडाहरूले मेरो आवाज सुन्छि ्, तर अझै नतमीहरू दहिककिाउाँ छौ!
नतमीहरू दहिककिाउाँ छौ! नतमीहरूको हृदर् बोधो भएको छ, नतमीहरूका आाँिाहरूलाई शैतािले अन्धो

बिाएको छ, र नतमीहरू मेरो मदहसमत अिह
ु ार दे ख्न सकदै िौ—नतमीहरू कनत दर्िीर् छौ! कस्तो
दर्िीर्!

मेरो ससांहासिको सामिेका सातवटा आत्मालाई पथ्
ृ वीका सबै कुिामा पठाइएका छि ् र म मेरो

सन्दे शवाहकलाई मण्डलीहरूसाँग बोल्ि पठाउाँ छु। म धमी र ववश्वासर्ोग्र् छु; म त्र्ो परमेश्वर हुाँ
जसले मानिसको हृदर्का अन्तस्करणहरूलाई जााँि गदथछ। पववत्र आत्माले मण्डलीहरूसाँग

बोल्िुहुन्छ, र मेरा पुत्रबाट निस्किे मेरा वििहरू िै हुि ्; जसको काि छ नतिीहरूले सुन्िुपछथ !
जो जीववत छि ् नतिीहरू सबैले स्वीकार गिुथपछथ । केवल नतिलाई िा र वपई, र शङ्का िगर्। जो-

जो अधीिमा बस्छि ् र मेरा वििहरू सुन्छि ् नतिीहरूले ठूला आसशषहरू पाउिेछि ्! जो कसैले
गम्भीरतासाथ मेरो मुहारको िोजी गछथ ि ् नतिीहरूले निश्िर् िर्ााँ प्रकाश, िर्ााँ ज्ञाि र िर्ााँ
अन्तर्दथक्ष्टहरू प्राप्त गिेछि ्; सबै ताजा र िर्ााँ हुिेछि ्। मेरा वििहरू ताँकहााँ कुिै पनि समर्मा
दे िा पिेछ, र नतिले तेरो आत्माको आाँिा िोल्िेछि ्, र्सरी तैँले आक्त्मक क्षेत्रका सबै रहस्र्हरू

दे ख्न सकछस ् र परमेश्वरको राज्र्लाई मानिसहरूको बीिमा आएको दे ख्नेछस ्। शरण स्थािमा प्रवेश

गर्, र सबै अिुग्रह र आसशषहरू ताँमाचथ आउिेछ; अनिकाल र महामारीले ताँलाई छुि सकिेछैि,
र ब्वााँसाहरू, सपथहरू, बाघहरू र चितव
ु ाहरूले ताँलाई हानि गिथ सकिेछैिि ्। ताँ मेरो साथमा जािेछस ्,
मसाँग दहाँ ड्िेछस ्, र मसाँग मदहमामा प्रवेश गिेछस ्!

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! उहााँको मदहसमत शरीर िुला ठाउाँ मा दे िा पदथछ, पववत्र आक्त्मक शरीर

िडा हुन्छ, र उहााँ पूणथ परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ! सांसार र दे ह दव
ु ै पररवतथि भएको छ, र पवथतमा
पररवतथि भएको उहााँको रूप परमेश्वरको व्र्क्कतत्व हो। उहााँले आफ्िो सशरमा सि
ु को मक
ु ुट
लगाउिुहुन्छ, उहााँको वस्त्र शुद्ध सेतो छ, उहााँको छाती वररपरर सुिौलो पेटी बााँचधएको छ र सांसार

र सबै थोक उहााँको पाउदाि हुि ्। उहााँका आाँिाहरू आगोको ज्वालाजस्ता छि ्, उहााँको मुिमा एउटा
धाररलो दई
ु धारे तरवारजस्तो छ, र उहााँको दादहिे हातमा सातवटा ताराहरू छि ्। परमेश्वरको
राज्र्को बाटो असीसमत रूपमा िहककलो छ, र उहााँको मदहमा उठ्छ र िक्म्कन्छ; पवथतहरू
आिक्न्दत छि ् र समि
ु हााँस्छ, र सर्
ू थ, िन्िमा र ताराहरू सबै नतिीहरूका आ-आफ्िो निर्समत
क्रममा घुम्छि ्, अद्ववतीर्, सााँिो परमेश्वरको स्वागत गदै छि ्, जसको ववजर्ी वापसीले उहााँको छ
हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको समापिको वणथि गदथछ। सबै उफ्रन्छि ् र आिन्दले िाच्छि ्!

हषोल्लास गछथ ि ्! सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर आफ्िो मदहसमत ससांहासिमा ववराजमाि हुिुहुन्छ! गाओ!
सवथशक्कतमािको
्
ववजर्ी झन्डा मदहसमत, भव्र् ससर्ोि पवथतमा उिासलएको छ! सबै जानतहरूले

जर्जर्कार गरररहे का छि ्, सबै मानिसहरू गाउाँ दै छि ्, ससर्ोि पवथत आिन्दले हााँस्दै छ, र
परमेश्वरको मदहमा उत्पन्ि भएको छ! मैले परमेश्वरको अिुहार दे ख्िेछु भिी सपिामा पनि

सोिेको चथइिाँ, तर आज मैले र्ो दे िेको छु। हरे क ददि उहााँसाँग आमिेसामिे हुन्छु, म उहााँको
अचग मेरो हृदर् उदाङ्गो पाछुथ। उहााँले प्रशस्त िािे र वपउिे कुराहरू प्रदाि गिुथहुन्छ। जीवि,
वििहरू, कामहरू, वविारहरू, सोिाइहरू—उहााँको मदहसमत ज्र्ोनतले ती सबैलाई उज्र्ालो पादथछ।
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उहााँले बाटोको हरे क कदममा डोऱ्र्ाउिुहुन्छ, र कुिै पनि वविोही हृदर्माचथ उहााँको दण्ड तुरुन्तै
आउाँ छ।

परमेश्वरको साथमा िााँदै, साँगै बस्दै , र एकसाथ क्जउाँ दै , उहााँको साथमा हुाँदै, साँगसाँगै दहाँड्दै ,
साँगै रमाइलो गदै , साँगसाँगै मदहमा र आसशषहरू
्
प्राप्त गदै , उहााँसाँग राजसिामा सहभागी हुाँदै, र
परमेश्वरको राज्र्मा साँगसाँगै अक्स्तत्वमा रहाँदै—अहो, र्ो कस्तो सुिद छ! अहो, र्ो कनत मीठो
छ! हामी हरे क ददि उहााँसाँग आमिेसामिे हुन्छौं, उहााँसाँग हरे क ददि बोल्छौ र निर्समत कुराकािी
गछौं, र हरे क ददि िर्ााँ ज्ञाि र िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त हुन्छ। हाम्रा आक्त्मक आाँिाहरू िोसलएका

छि ्, र हामी सबै कुरा दे ख्छौं; आत्माका सबै रहस्र्हरू हामीलाई प्रकट गररएका छि ्। पववत्र जीवि
सााँच्िै चिन्ता मुकत हुन्छ; िााँडो-िााँडो दगुर र िरोककओ, र लगातार अगाडड बदढरहो—अगाडड एउटा
अझै अिम्मको जीवि छ। केवल मीठो स्वादमा मात्र सन्तुष्ट िबि; परमेश्वरमा प्रवेश गिे
निरन्तर कोससस गररराि। उहााँ सबैलाई समेट्िे र प्रशस्त हुिुहुन्छ, र हामीसाँग िभएका सबै

प्रकारका थोकहरू उहााँसाँग छि ्। सकक्रर् रूपमा सहकार्थ गर र उहााँमा प्रवेश गर, र कुिै पनि थोक
फेरर पदहलेको जस्तो रहिेछैि। हाम्रो जीवि सवोत्कृष्ट हुिेछ, र कुिै पनि व्र्क्कत, पदाथथ, वा
थोकले हामीलाई बाधा ददि सकिेछैि।
सवोत्कृष्ट! सवोत्कृष्ट! सााँिो रूपमा सवोत्कृष्ट! परमेश्वरको सवोत्कृष्ट जीवि सभत्रै छ, र सबै

थोक सााँच्िै शान्त छि ्। हामी सांसार र साांसाररक थोकहरूलाई पार गदै , पनत वा छोराछोरीसाँग

बााँचधएको कुिै महसुस गदै िौं। हामी बबमारी र वातावरणको निर्न्त्रणभन्दा पार पुग्छौं। शैतािले
हामीलाई बाधा ददिे आाँट गदै ि। हामी सबै ववपविहरूलाई पूणथ रूपमा िाघ्छौं। र्सो गिुथ परमेश्वरलाई

राजसिा सलि ददिु हो। हामी शैतािलाई पैतालामनु ि कुल्िन्छौं, मण्डलीका लाचग गवाही ददन्छौं र

शैतािको कुरूप अिह
ु ारलाई पण
ू थ रूपमा पदाथफास गछौं। मण्डलीको निमाथण ख्रीष्टमा हुन्छ, र
मदहसमत शरीर िडा भएको छ—उठाइको समर्मा क्जउिु भिेको र्ही हो।

अध्याय्१६
मानिसको पत्र
ु को गवाहीपनछ, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले आफैलाई धासमथकताको सर्
ू थको रूपमा

सावथजनिक तवरले हामीकहााँ प्रकट गिुथभर्ो। र्ो डााँडामा भएको रूप पररवतथि हो! र्ो अदहले बढ्दो

रूपमा वास्तववक हुाँदैछ, धेरै वास्तववकता हुाँदैछ। पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ भिी हामीले
दे िेका छौँ, अनि परमेश्वर स्वर्म ् दे हबाट उत्पन्ि हुिुभएको छ। उहााँ ि त मानिस, ि त ठाउाँ ,
ि त भग
ू ोलको निर्न्त्रणमा हुिह
ु ु न्छ; उहााँले पथ्
ु का सीमाहरूलाई उनछन्िह
ु ु न्छ, उहााँ
ृ वी र समि
सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको अन्त्र्सम्म फैसलिुहुन्छ, अनि सबै जानतहरू र सबै मानिसहरूले

उहााँको आवाज शान्त भएर सुनिरहे का छि ्। हामीले आफ्िा आक्त्मक आाँिाहरू िोल्िे क्रममा,

हामी परमेश्वरको विि उहााँको मदहसमत दे हबाट उत्पन्ि भएको छ भन्िे दे ख्छौं; र्ो परमेश्वर

स्वर्म ् दे हबाट उत्पन्ि हुिु हो। उहााँ वास्तववक र पूणथ परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ। उहााँले हामीससत
सावथजनिक रूपमा बोल्िह
ु ु न्छ, उहााँ हामीससत आमिे-सामिे हुिह
ु ु न्छ, उहााँले हामीलाई सल्लाह
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ददिुहुन्छ, उहााँले हामीलाई दटठ्र्ाउिुहुन्छ, उहााँले हामीलाई पखिथिुहुन्छ, उहााँले हामीलाई सान्त्विा
ददिुहुन्छ, उहााँले हामीलाई अिुशाससत तुल्र्ाउिुहुन्छ अनि उहााँले हामीलाई न्र्ार् गिुथहुन्छ। उहााँले

हात समातेर डोर्ाथउिह
ु ु न्छ अनि हामीप्रनतको उहााँको िासो उहााँसभत्र आगो जस्तै दन्कन्छ; उहााँले

उत्सुक हृदर्ले हामीलाई जगाउि र उहााँसभत्र प्रवेश गिथ प्रेररत गिुथहुन्छ। उहााँको सवोच्ि जीवि

हामी सबैसभत्र बनिएको छ, अनि उहााँसभत्र प्रवेश गिे सबैले त्र्ही सवोच्ि जीवि हाससल गिेछि ्
र सांसार अनि सबै दष्ु टहरूमाचथ ववजर् पाउिेछि ् अनि उहााँसाँगै राजाहरू भएर राज्र् गिेछि ्।

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर परमेश्वरको आक्त्मक शरीर हो। र्दद उहााँले र्सलाई निर्क
ु त गिथुहुन्छ
भिे त्र्ो त्र्स्तै हुिेछ; र्दद उहााँले बोल्िुभर्ो भिे, त्र्ो त्र्स्तै हुिेछ, अनि उहााँले त्र्सलाई आज्ञा

ददिुभर्ो भिे, त्र्ो त्र्स्तै हुिेछ। उहााँ एउटै सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ! शैताि उहााँको पाउमुनि अतल
कुण्डमा छ। ब्रह्माण्ड र सबै थोक उहााँको हातमा छि ्; समर् आएको छ, अनि सबै कुरा शन्
ू र्तामा
फकथिेछि ् र िर्ााँ प्रकारले जन्मिेछि ्।

अध्याय्१७
मण्डली निमाथणाधीि अवस्थामा छ, र र्सलाई ध्वस्त गिथको लाचग शैतािले सकदो प्रर्ास

गरररहे को छ। र्सले मेरो निमाथणलाई सम्भाववत कुिै पनि माध्र्मद्वारा िष्ट गिथ िाहन्छ; र्स
कारणले गदाथ, मण्डलीलाई तुरुन्तै शुद्ध पाररिुपछथ । दष्ु टताको असलकनत फोहोर पनि बााँकी रहिु

हुाँदैि; मण्डलीलाई र्सरी शुद्ध पाररिुपछथ कक र्ो िोटरदहत बन्ि सकोस ् र ववगतमा जस्तै शुद्ध
रदहरहोस ्। नतमीहरू साँधै जागा र पखिथरहिुपछथ , र नतमीहरूले मेरो सामु अझै बढी प्राथथिा गिुथपछथ ।
नतमीहरूले शैतािका ववसभन्ि षड्र्न्त्रहरू र धत
ू थ िलाकीहरूलाई पदहिाि गिथप
ु छथ , आत्माहरूलाई

चिन्िप
ु छथ , मानिसहरूलाई जान्िप
ु छथ , र हरे क प्रकारका मानिसहरू, घटिाहरू, र थोकहरूलाई
छुट्र्ाउि सकिुपछथ ; नतमीहरूले मेरो वििलाई अझै बढी िािु र वपउिु पनि पछथ र, अझै महत्त्वपूणथ

कुरा के छ भिे, नतमीहरूले ती आफै िाि र वपउि सकिुपछथ । आफैलाई सारा सत्र्ताले सुसक्ज्जत
गर, र मेरो सामिे आओ, ताकक म नतमीहरूका आक्त्मक आाँिा िोल्ि सकूाँ र नतमीहरूलाई
आत्मासभत्र भएका सबै रहस्र्हरूलाई दे ख्ि सकिे तल्
ु र्ाउि सकाँू …। जब मण्डली र्सको निमाथणको

िरणमा प्रवेश गछथ , सन्तहरू र्ुद्धमा अनघ बढ्छि ्। शैतािका ववसभन्ि घखृ णत ववशेषताहरूलाई
नतमीहरूका अनघ राखिएका छि ्: नतमीहरू रोककएर पनछ फकथन्छौ कक िडा भएर मप्रनत भरोसा

गदै निरन्तर अनघ बढ्छौ? शैतािको भ्रष्ट र कुरूप ववशेषताहरूलाई पूणथ रूपमा िुलासा गर, कुिै
पनि भाविा बााँकी िराि, र कुिै दर्ा िदे िाओ! मत्ृ र्स
ु म्मै शैतािसाँग लडाइाँ गर! म तेरो मद्दत

हुाँ, र ताँसाँग पुरुषाथथको आत्मा हुिैपछथ ! शैतािले त्र्सको अक्न्तम मत्ृ र्ु वेदिामा आक्रमण गदै छ,
तर र्ो अझै पनि मेरो न्र्ार्बाट उम्कि सकिेछैि। शैताि मेरो िुट्टामुनि छ र नतमीहरूका आफ्िै
िुट्टाले पनि र्सलाई कुल्िाँदै छ—र्ही िै तथ्र् हो!

ती सबै धासमथक बाधकहरू, र मण्डलीको निमाथण-कार्थ भत्काउिेहरूलाई असलकनत पनि

सहिशीलता दे िाउिेछैि तर तरु
ु न्तै न्र्ार् गररिेछ; शैतािलाई िल
ु ासा गररिेछ, कुल्िीसमल्िी
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गररिेछ, पूणथ रूपमा िष्ट गररिेछ, र लुकिे कुिै ठाउाँ छोडडिेछैि। सबै प्रकारका दष्ु ट आत्माहरू
र भूतहरू मेरै सामिे निश्िर् िै नतिीहरूका वास्तववक रूप प्रकट गररिेछ, र म नतिीहरू सबैलाई
अतल कुण्डमा फ्र्ााँककददिेछु जसबाट नतिीहरू कदहल्र्ै उम्किेछैिि ्; नतिीहरू सबै हाम्रा िट्
ु टामनु ि

हुिेछि ्। र्दद नतमीहरू सत्र्को लाचग असल लडाइ लड्ि िाहन्छौ भिे, सबैभन्दा पदहले, नतमीहरूले
शैतािलाई काम गिे कुिै मौका ददिु हुाँदैि—र्स हदसम्म, नतमीहरू एउटै मिका हुिुपछथ र
समन्वर्मा काम गिुथपछथ , नतमीहरूका आफ्िा धारणाहरू, वविारहरू, र्दक्ष्टकोणहरू, र काम गिे

शैलीहरूलाई त्र्ाग्िुपछथ , नतमीहरूको हृदर्लाई मसभत्र शान्त राख्िुपछथ , पववत्र आत्माको आवाजमा
ध्र्ाि ददिुपछथ , पववत्र आत्माको काममा ध्र्ाि ददिुपछथ , र परमेश्वरको वििहरूलाई ववस्तत
ृ रूपमा

अिुभव गिुथपछथ । नतमीहरूको असभप्रार् एउटै मात्र हुिुपछथ , जुि त्र्ो मेरो इच्छा पूरा हुिेछ। र्स
बाहे क नतमीहरूमा अरू कुिै असभप्रार् हुिुहुाँदैि। नतमीहरूले मलाई नतमीहरूका सारा हृदर्ले हे िुथपछथ ,
मेरा कार्थहरू र काम गिे मेरो शैलीलाई िक्जकबाट निर्ाल्िुपछथ , र नतमीहरू बबलकुलै लापरवाही

हुिुहुाँदैि। नतमीहरूको आत्मा ििािो हुिुपछथ , नतमीहरूका आाँिा िुला हुिुपछथ । सामान्र्तर्ा, जब
नतिीहरूको कुरा आउाँ छ जसका असभप्रार् र उद्दे श्र्हरू सदह छै िि ्, साथै जो अरूले दे िेको मि
पराउाँ छि ्, जो काम-कुराहरू गिथ उत्कट इच्छा गछथ ि ्, जो वाधाहरू पैदा गिथमा उन्मुि हुन्छि ्, जो
धासमथक ससद्धान्तलाई उमािथमा ससपालु हुन्छि ्, जो शैतािका दासहरू हुि ्, र इत्र्ादद—जब र्ी

मानिसहरू िडा हुन्छि ्, नतिीहरू मण्डलीका लाचग कदठिाइहरू बन्छि ्, र र्सले गदाथ नतिीहरूका
दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूको परमेश्वरको विि िािे र वपउिे कामलाई व्र्थथ तुल्र्ाइददन्छ। जब

र्स्ता मानिसहरूले िाटक गरररहे को दे ख्छौ, नतिीहरूलाई तुरुन्तै निषेध गररहाल। र्दद, बारम्बार

उपदे शहरू ददाँ दा पनि, नतिीहरू पररवतथि हुाँदैिि ् भिे, नतिीहरूले िोकसािी बेहोिेछि ्। र्दद क्जद्दी
भएर आफ्िै बाटोमा लाग्िेहरूले आफ्िै प्रनतरक्षा गिे प्रर्ास गछथ ि ् र आफ्िो पापलाई ढाक-छोप
गिे प्रर्ास गछथ ि ् भिे, मण्डलीले नतिीहरूलाई तुरुन्तै बदहस्कार गिुथपछथ र नतिीहरूलाई र्ुक्कत गिे

कुिै ठाउाँ ददिु हुाँदैि। थोरै लाई बिाउिको लाचग धेरै िगुमाओ; आफ्िो िजरलाई समग्र चित्रमा
केक्न्ित गर।
नतमीहरूका आक्त्मक आाँिा अब िोसलिैपछथ , र मण्डलीका ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूलाई

पदहिाि गिथ सकिुपछथ :

कस्तो प्रकारका मानिसहरूले आक्त्मक ववषर्हरूलाई बुझ्छि ् र आत्मालाई चिन्छि ्?
कस्तो प्रकारका मानिसहरूले आक्त्मक ववषर्हरूलाई बुझ्दै िि ्?

कस्तो प्रकारका मानिसहरूमा दष्ु ट आत्मा हुन्छ?
कस्तो प्रकारका मानिसहरूमा नतिीहरूमा शैतािको काम हुन्छ?
कस्तो प्रकारका मानिसहरू अवरोधहरू पैदा गिथ उन्मुि हुन्छि ्?

कस्तो प्रकारका मानिसहरूमा नतिीहरूमा पववत्र आत्माको काम हुन्छ?
कस्तो प्रकारका मानिसहरूले परमेश्वरको बोझलाई बुझ्छि ्?
कस्तो प्रकारका मानिसहरूले मेरो इच्छा पूरा गिथ सकछि ्?
मेरा निष्ठावाि साक्षीहरू को हुि ्?
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आजको सबैभन्दा उच्ि दशथि भिेको पववत्र आत्माले मण्डलीहरूमा ल्र्ाउिुहुिे अन्तर्दथक्ष्ट िै
हो भन्िे जाि। र्ी कुराहरूका बारे मा बेवकुफ िबि; बरु, नतिलाई पुणथ रूपमा पिा लगाउि समर्
लेऊ—नतमीहरूको जीविको प्रगनतको लाचग र्ो अत्र्न्तै महत्त्वपण
ू थ छ! नतमीहरूकै आाँिा अगाडडका
र्ी कुराहरूलाई नतमीहरू बुझ्दै िौ भिे, नतमीहरू अनघको मागथमा दहाँ ड्ि सकिेछैिौ; परीक्षाहरू र

दासत्वमा पिे निरन्तर ितरामा नतमीहरू हुिेछौ, अनि सार्द नतमीहरू निसलिेछौ। अदहले गिुथ
पिे मुख्र् कुराहरू भिेका नतमीहरूका हृदर्मा मेरो िक्जक आउि र मसाँग अझै बढी कुराकािी

गिथमा ध्र्ाि केक्न्ित गिथु हो। त्र्स ककससमको घनिष्ठता र कुराकािीले ताँमा जे कमी छ वा ताँ
जे िोज्छस ् त्र्सलाई ताँमा पूणथ तुल्र्ाउिेछ। तेरो जीविको लाचग अवश्र् िै जुटाइिेछ, अनि ताँसाँग
िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट हुिेछ। ताँ ववगतमा कनत अज्ञािी चथइस ् त्र्सलाई म कदहल्र्ै हे िेछैि, ि त
नतमीहरूको ववगतका अपराधहरूलाई िै मेरो मिमा राखिरहिेछु। तैँले मलाई कसरी प्रेम गछथ स ् म
त्र्सलाई हे छुथ: के तैँले अरू कुिै पनि कुरालाई जनत प्रेम गछथ स ् त्र्ोभन्दा बढी मलाई प्रेम गिथ

सकछस ्? ताँ पनछ फकथन्छस ् कक फकँदै िस ् र तेरा अज्ञािताहरूलाई हटाउिका लाचग ममा भर पछथ स ्
कक पदै िस ् भिेर म हे छुथ। कनतपर् मानिसहरूले मेरो ववरोध गछथ ि ्, िुलेआम मलाई िुिौती ददन्छि ्,

अनि अरूलाई न्र्ार् गछथ ि ्; नतिीहरूलाई मेरा वििहरू थाहा छै ि, र नतिीहरूले मेरो अिुहारलाई
भेट्टाउिे सम्भाविा झिै कम छ। मेरो अगाडडका सबै जसले मलाई इमािदारीताका साथ िोज्छि ,्
जोसाँग धासमथकताको निक्म्त भोकाउिे र नतिाथउिे हृदर् छ—म ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु, तेरो निक्म्त

प्रकट गिेछु, तेरो आफ्िै आाँिाले मलाई हे िथ र मेरो इच्छालाई व्र्क्कतगत रूपमै बुझ्ि ददिेछु;

मेरो हृदर् तेरो निक्म्त अवश्र् िै प्रकट गररिेछ, ताकक तैँले बुझ्ि सक् । मैले मेरो वििहरूअिुसार
ताँसभत्र अन्तर्दथक्ष्ट ददएको कुरालाई तैँले अभ्र्ास गिैपछथ ; अन्र्था, ताँलाई न्र्ार् गररिेछ। मेरो
इच्छालाई पछ्र्ाओ, अनि नतमीहरूले आफ्िो बाटोलाई गम
ु ाउिेछैिौ।

मेरा वििहरू, अिुग्रह र आसशषहरूमा प्रवेश गिथ िोज्िेहरू सबैलाई दई
ु गुिा ददइिेछ,

नतिीहरूले हरे क ददि िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट र अन्तज्ञाथि पाउिेछि ्, र दै निक रूपमा मेरा वििहरू िािे

र वपउिे क्रममा नतिीहरूले ताजा महसुस गिेछि ्। नतिीहरूले नतिीहरूका आफ्िै मुिले ती
िाख्िेछि ्: र्ो कनत मीठो छ! … जब नतमीहरूले केही अन्तर्दथक्ष्ट र समठासको स्वाद पाएका हुिेछौ,
नतमीहरू होसशर्ार हुिप
ु छथ , र सन्तष्ु ट हुिुहुाँदैि; मख्
ु र् कुरा भिेको िोज्दै अनघ जाि जारी राख्िु
हो! पववत्र आत्माको काम सााँच्िै अिम्मको र वास्तववक छ भन्िे कनतपर् मानिसहरूले वविार

गछथ ि ्—र्ो अवश्र् िै सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको व्र्क्कतत्व िुला रूपमा प्रकट भएको हो, र अगाडड

अझै ठूला-ठूला चिन्हहरू र आश्िर्थका कामहरू हुिेछि ्। साँधै होसशर्ार रहो र जागा रहो, आफ्िो
आाँिालाई स्रोतमा िै केक्न्ित गर, मेरो अनघ शान्त रहो, ध्र्ाि दे ओ अनि होसशर्ार साथ सि
ु , र
मेरा वििहरूप्रनत निक्श्ित बि। कुिै पनि अस्पष्टता हुि सकदै ि; र्दद नतमीहरूले शङ्का गऱ्र्ौ
भिे, नतमीहरूलाई ढोका बादहर फ्र्ााँककिेछ भन्िे मलाई डर छ। स्पष्ट दशथिहरू लेऊ, ठोस धरातलमा

िडा होओ, जीविको र्ो प्रवाहलाई पछ्र्ाओ, र र्ो जता बहन्छ र्सलाई िक्जकबाट पछ्र्ाओ;
नतमीहरूले पूणथ रूपले कुिै पनि मािवीर् दहिककिाहटलाई आन्तररककरण गिुथहुाँदैि। िाओ, वपओ,
अनि प्रशांसा गर; िोिो हृदर्ले िोज, अनि कदहल्र्ै हरे स ििाओ। नतमीहरूले जे बझ्
ु दै िौ त्र्सलाई
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बारम्बार मेरो सामिे ल्र्ाओ, र नतमीहरूले कुिै पनि शङ्का िबोकिे निक्श्ित गर, ताकक नतमीहरूले

ठूलो घाटाको सामिा गिथ िपरोस ्। लाचग रहो! लाचग रहो! िक्जक बस! आफ्िा बाधाहरूबाट आफैलाई
मक
ु त गर, अनि भ्रष्ट िहोओ। अनघ बढ र पण
ू थ हृदर्ले िोजी गर, अनि पनछ िहट। तैँले आफ्िो
हृदर्लाई साँधै अपथण गिुथपछथ र एक क्षण पनि छुटाउिु हुाँदैि। पववत्र आत्मासाँग उहााँले निरन्तर
गिुथपिे िर्ााँ काम हुन्छ, उहााँले हरे क ददि िर्ााँ काम गिुथहुन्छ, र हरे क ददि उहााँसाँग िर्ााँ
अन्तर्दथक्ष्टहरू पनि हुन्छि ्; पवथतमा भएको रूप पररवतथिको घटिा, परमेश्वरको पववत्र शरीर दे िा
परे को छ! धासमथकताको सर्
ू थले ज्र्ोनत छछथ र िम्कन्छ; तपाईंको मदहसमत मह
ु ारलाई सारा राष्रहरू
र सारा मानिसहरूले दे िेका छि ्। मेरो सामिे आउिे सबैमा मेरो ज्र्ोनत िम्किेछ। मेरा वििहरू

नतमीहरूलाई अनघ डोऱ्र्ाउिे ज्र्ोनत हुि ्। नतमीहरू दहाँड्िे क्रममा दे ब्रे वा दादहिेनतर लाग्िेछैिौ, तर
मेरो ज्र्ोनतसभत्रै दहाँ ड्िेछौ, अनि नतमीहरूको दौड व्र्थथको पररश्रम हुिेछैि। नतमीहरूले पववत्र
आत्माको कामलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्िैपछथ ; मेरो इच्छा र्ही सभत्र छ। सबै रहस्र्हरूलाई लुकाइएको
छ, तर ती बबस्तारै ताँलाई प्रकट गररिेछ। साँधै मेरो वििहरूलाई आफ्िो मिमा राि ्, र मसाँग
थप कुराकािी गिथ मेरो सामिे आइज। पववत्र आत्माको काम अनघ बढ्छ। मेरा पाइलाहरूमा दहाँड्;
ठूला-ठूला आश्िर्थकमथहरू अगाडड छि ्, र नर्िलाई एक-एक गरी तेरो निक्म्त प्रकट गररिेछ। ध्र्ाि

ददिे, प्रतीक्षा गिे, र जागा रहिेहरूले मात्रै ती दे ख्िेछि ्। सुस्त िहोओ। परमेश्वरको व्र्वस्थापि

र्ोजिा र्सको अक्न्तम िरणमा पग्ु ि लागेको छ; मण्डलीको निमाथण सफल हुिेछ, ववजर्ीहरूको
सङ्ख्र्ा पदहले िै तर् गररएको छ, ववजर्ी पुरुष बालक निमाथण गररिेछ, र नतिीहरू मसाँग

राज्र्मा प्रवेश गिेछि ्, मसाँग राजसत्ता सलिेछि ्, फलामको राजदण्डले सारा राष्रहरूलाई शासि
गिेछि ् र साँगै मदहमामा हुिेछि ्!

अध्याय्१८
मण्डली निमाथण गिुथ सााँक्च्िकै सक्जलो कुरा गिुथ होइि! मैले मेरो सारा हृदर् र्सको निमाथणमा

लगाउाँ छु अनि शैतािले र्सलाई भत्काउि त्र्सको शक्कतमा भएको सबै कुरा गछथ । र्दद ताँ निमाथण

हुि िाहन्छस ् भिे, ताँ दशथि भएको व्र्क्कत हुिैपछथ ; ताँ ममाचथ भर परे र क्जउिैपछथ , ख्रीष्टको
गवाही हुिैपछथ , उहााँलाई ठूलो आदर गिैपछथ अनि मप्रनत वफादार हुिैपछथ । तैँले बहािाहरू बिाउिु
हुाँदैि; बरु तैँले नि्ःशतथ आज्ञा मान्िुपछथ । तैँले कुिै पनि परीक्षाहरू सहिैपछथ र मबाट आउिे सबै
कुरालाई स्वीकार गिैपछथ । पववत्र आत्माले ताँलाई जसरी डोऱ्र्ाउिु भए तापनि तैँले उहााँलाई

पछ्र्ाउिैपछथ । ताँससत एउटा उत्सक
आत्मा र कामकुरालाई छुट्टर्ाउिे क्षमता हुिैपछथ । तैँले
ु
मानिसहरूलाई बुझ्िैपछथ , अनि नतिीहरूलाई अन्धो भएर पछ्र्ाउिु हुाँदैि; तेरा आक्त्मक आाँिाहरू
उज्ज्वल राि ्, अनि सबै कुराहरूको सम्पूणथ ज्ञाि हाससल गर्। मेरो जस्तै मि भएका मानिसहरू

मेरो गवाही भएर िडा हुिैपछथ अनि शैतािको ववरुद्धमा निणाथर्क र्ुद्ध लड्िैपछथ । नतमीहरू दव
ु ै
निमाथण हुिे कार्थ र र्ुद्धमा भाग सलिप
ु छथ । म नतमीहरूको माझमा छु; म नतमीहरूलाई आड
ददन्छु, अनि म नतमीहरूको शरणस्थाि हुाँ।
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नतमीहरूले गिैपिे पदहलो कुराहरू भिेको आफैलाई शुद्ध गिुथ, पररवनतथत मानिस बिाउिु अनि

क्स्थर समजासको हुिु हो। नतमीहरूको वातावरण राम्रो भए पनि िभए पनि, नतमीहरूले आफ्िो
जीविमा ममाचथ भर पिैपछथ ; नतमीहरू घरमा भए पनि वा अरू कुिै ठाउाँ मा भए पनि, नतमीहरू

अरू कसैको कारण वा कुिै घटिा वा मामलाको कारण डगमगाउिु हुाँदैि। र्सको अनतररकत, ताँ
र्दढ भइ िडा हुिैपछथ , अनि सधैँ जस्तै ख्रीष्टको जीवि क्जउिैपछथ अनि परमेश्वर स्वर्मलाई
्
प्रकट
गिैपछथ । तैँले आफ्िो कार्थ गिैपछथ अनि तेरा कतथव्र्हरूलाई सामान्र् रूपमा पूरा गिैपछथ ; र्सलाई
एक पटक मात्र गिथु हुाँदैि, तर र्सलाई लामो समर्सम्म जारी राख्नप
ु छथ । तैँले मेरो हृदर्लाई आफ्िै
जस्तो गरी सलिैपछथ , मेरा असभप्रार्हरू तेरा वविारहरू बन्िैपछथ , तैँले ठूलो चित्रलाई तेरो

सोिवविारमा सलिैपछथ , तैँले आफूबाट ख्रीष्टलाई प्रकट हुि ददिैपछथ , अनि तैँले अरूससतको
सहकार्थमा सेवा गिैपछथ । तैँले पववत्र आत्माको कामको गनतलाई कार्म राख्नैपछथ , अनि आफैलाई
उहााँको मुक्कतको ववचधमा अपथण गिैपछथ । तैँले आफैलाई ररत्र्ाउिैपछथ , अनि निदोष र िुला व्र्क्कत

बन्िैपछथ । तैँले सामान्र्तर्ा आफ्िा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूससत सङ्गनत गिुथपछथ र सांलग्ि हुिुपछथ ,
आत्मामा कामकुराहरू गिथ सकिुपछथ , एक-अकाथलाई प्रेम गिुथपछथ , नतिीहरूका शक्कतहरूलाई तेरा

कमजोरीहरूससत सन्तुलि समलाउि ददिुपछथ , अनि मण्डलीसभत्र निमाथण हुि िोज्िुपछथ । तब मात्रै,
राज्र्मा तैँले सााँक्च्िकै उिराचधकारको भाग पाउिेछस ्।

अध्याय्१९
पववत्र आत्माको काम अनघ बढ्िे क्रममा, परमेश्वरले हामीलाई एकपल्ट फेरर एउटा िर्ााँ

मागथमा प्रवेश गराउिभ
ु एको छ जसमा पववत्र आत्माले काम गिथह
ु ु न्छ। पररणामस्वरूप, केही
मानिसहरूले अपररहार्थ रूपमा िै मलाई गलत बुझेका छि ् र मलाई गि
ु ासोहरू पोिेका छि ्। केहीले
मलाई ववरोध र प्रनतरोध गरे का छि ्, अनि मलाई छािबबि गरे का छि ्। तैपनि, नतमीहरूले

पश्िाताप गर र आफैलाई सुधार गर भिेर म अझै कृपापूवथक पिथन्छु। पववत्र आत्माको कामको
ववचधमा आएको पररवतथि र्ो हो कक परमेश्वर स्वर्म ् िुल्लमिुल्ला प्रकट हुिुभएको छ। मेरो

विि अपररवनतथत रहिेछ! मैले मक्ु कत ददिे व्र्क्कत ताँ िै भएकोले, म ताँलाई आचध बाटोमै छोड्िे

इच्छा बबलकुल गददथिाँ। र्नत मात्र हो कक नतमीहरू शङ्काहरू पाल्छौ अनि िासल हात पछाडड फकथि
िाहन्छौ। नतमीहरूमध्र्े कनत त अनघ बढ्िै छोडेका छौ, जब कक अरू केवल पखिथरहे का र हे रररहे का

छि ्। अझ अरू निक्ष्क्रर् भएर पररक्स्थनतको निराकरण गरररहे का छि ्, जब कक कनत िादहाँ केवल
काम गरे जस्तो मात्र गरररहे का छि ्। नतमीहरूले आफ्िो हृदर् सााँच्िै कठोर पारे का छौ! मैले
नतमीहरूलाई भिेको कुरालाई तैँले सलएको छस ् अनि त्र्सलाई तैँले घमन्ड गिे वा शेिी गिे

कुरामा पररवतथि गरे को छस ्। र्स कुरालाई अझै चिन्ति गर्: र्ो नतमीहरू माचथ आउाँ दै गरे को

कृपा र न्र्ार्का वििहरू बाहे क अरू केही होइि। नतमीहरू वास्तवमै वविोही भएका दे िेर पववत्र

आत्माले प्रत्र्क्ष रूपले बोल्िे र चिरफार गिे काम सुरु गिुथहुन्छ। नतमीहरू डराउिुपछथ । अन्धाधुन्ध
काम िगर वा सोिवविारै िगरी केही िगर, अनि व्र्थथको, अहङ्कारी वा हठधमी िहोऊ! तैँले मेरा
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वििहरूलाई व्र्वहारमा उतािे कुरामा बढी ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपछथ अनि जहााँ जान्छस ्, त्र्सअिुसार
जीवि बबताउिुपछथ , ताकक त्र्सले ताँलाई सााँक्च्िकै सभत्रबाटै पररवतथि गिथ सकोस ् अनि ताँससत मेरो

स्वभाव होस ्। त्र्स्ता प्रकारका पररणामहरू मात्र सााँिो हुन्छि ्।
मण्डली निमाथण हुिको लाचग, नतमीहरू एउटा निक्श्ित कदको हुिैपछथ र नतमीहरूले पूणथ हृदर्ले
र लगातार िोजी गिैपछथ । र्सको अनतररकत, पररवनतथत मानिस हुिको निक्म्त नतमीहरूले पववत्र
आत्माको ज्वलि र शोधिलाई स्वीकार गिैपछथ । केवल त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा मात्रै मण्डली

निमाथण हुिसकछ। पववत्र आत्माको कामले अदहले नतमीहरूलाई मण्डलीको निमाथण गिे काम प्रारम्भ
गिथ डोऱ्र्ाएको छ। र्दद नतमीहरूले ववगतमा गरे झैँ त्र्ही भ्रसमत र सुस्त ढङ्गले व्र्वहार गिथ
जारी राख्छौ भिे नतमीहरूको निक्म्त कुिै आशा हुाँदैि। नतमीहरूले आफूलाई सबै सत्र्ताले सुसक्ज्जत
गिुथपछथ , नतमीहरूससत आक्त्मक भेदशक्कत हुिुपछथ , अनि नतमीहरू मेरो बुद्चधअिुसार ससद्ध प्रकारले
दहाँड्िैपछथ । मण्डली निमाथणको निक्म्त नतमीहरू जीविको आत्मासभत्र हुिैपछथ , अनि नतमीहरूले सतही

ककससमले मात्र िककल गिुथहुाँदैि। नतमीहरूको जीविमा हुिै वद्
ृ चधको प्रकक्रर्ा त्र्ही प्रकक्रर्ा हो जुि
प्रकक्रर्ामा नतमीहरू निमाथण हुन्छौ। तथावप, र्ाद गर, वरदािहरूमाचथ भर पिेहरू वा आक्त्मक
ववषर्हरू बुझ्ि िसकिेहरू वा वास्तववकताको कमी भएकाहरूलाई निमाथण गररि सककाँदै ि ि त

मससत सधैँ िक्जक हुि र कुराकािी गिथ िसकिेहरूलाई िै निमाथण गिथ सककन्छ। आफ्िो मिलाई
धारणाहरूले भिे मानिसहरू वा धमथससद्धान्तहरू अिस
ु ार क्जउिेहरूलाई निमाथण गिथ सककाँि, ि त
भाविाहरूले डोर्ाथइएकाहरूलाई िै निमाथण गिथ सककन्छ। परमेश्वरले ताँलाई जसरी व्र्वहार गिुथभए

तापनि, तैँले आफूलाई पूणथ रूपमा उहााँको अधीितामा सुक्म्पिुपछथ ; ित्रभिे, ताँलाई निमाथण गिथ
सककाँदै ि। आफ्िै अहमता, स्व-धासमथकता, घमन्ड अनि सन्तुक्ष्टमा मग्ि रहिेहरू, अनि जसले

वररष्ठता दे िाउि र दे िावटी काम गिथ मि पराउाँ छि ्, नतिीहरूलाई निमाथण गिथ सककाँदै ि। जसले
अरूससत समन्वर् गदै सेवा गिथ सकदै िि ्, नतिीहरूलाई पनि निमाथण गिथ सककाँदै ि, अनि आक्त्मक
भेदशक्कत िभएकाहरू र जोसुकैले डोऱ्र्ाए पनि अन्धो भएर पछ्र्ाउिेहरूको सम्बन्धमा पनि र्ही

कुरा लागू हुन्छ। त्र्स्तै गरी, जो मेरा असभप्रार्हरू बुझ्ि असफल हुन्छि ् अनि जसले िल्तीमै
िरहे को अवस्थामा जीवि क्जउाँ छि ्, नतिीहरूलाई पनि निमाथण गिथ सककाँदै ि, ि त िर्ााँ ज्र्ोनत

पक्रि अनत दढलो गिेहरू अनि जोससत जगको रूपमा कुिै दशथि हुाँदैि, नतिीहरूलाई िै निमाथण
गिथ सककन्छ।

कुिै दढलाइ िगरीकि मण्डलीलाई निमाथण गररिुपछथ ; र्ो मेरो निक्म्त अत्र्ावश्र्क िासोको

ववषर् हो। नतमीहरूले सकारात्मक कुरामाचथ ध्र्ाि केक्न्ित गरे र थालिी गिुथपछथ अनि आफैलाई
आफ्िो परू ा शक्कतले अपथण गरे र निमाथणको प्रवाहमा सक्म्मसलत हुिप
ु छथ । अन्र्था, ताँलाई इन्कार
गररिेछ। त्र्ाचगिुपिे कुरालाई नतमीहरूले पूणथ रूपले त्र्ाग्िुपछथ , अनि जुि कुरा िािु र वपउिुपछथ ,

त्र्सलाई उचित रूपले िािु र वपउिुपछथ । नतमीहरू मेरो वििको वास्तववकतालाई क्जउिुपछथ , अनि
नतमीहरूले सतही र महत्त्वहीि कुराहरूमाचथ ध्र्ाि केक्न्ित गिथ छोड्िुपछथ । आफैलाई र्ो कुरा सोध ्:
तैँले मेरो वििलाई कनत सलएको छस ्? ताँ र्समा कनत क्जउाँ छस ्? तैँले स्पष्ट समझ कार्म
गिथप
ु छथ , अनि हतार गरे र कुिै कुरा गिथदेखि परै रहिुपछथ ; ित्रभिे, त्र्स्तो व्र्वहारले ताँलाई
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जीविमा वद्
ृ चध हाससल गिथ सहार्ता गिेछैि, तर त्र्सले वास्तवमा तेरो वद्
ृ चधलाई हानि गिेछ।
तैँले सत्र्तालाई बुझ्िुपछथ , र्सलाई कसरी अभ्र्ास गिे हो भिी जान्िुपछथ , अनि मेरो वििलाई
सााँिो रूपले तेरो जीवि बिाउिप
ु छथ । र्ही िै कुरोको िरु ो हो!

अदहले मण्डलीको निमाथणको काम महत्त्वपूणथ क्षणमा पुगेकोले, शैतािले र्ोजिाहरू रच्दै छ र

र्सलाई तहसिहस गिथ भएभरको बल लगाउाँ दै छ। नतमीहरू लापरवाह बन्िु हुाँदैि तर सतकथतासदहत
अनघ बढ्िुपछथ अनि आक्त्मक भेदशक्कतको अभ्र्ास गिुथपछथ । त्र्स्तो भेदशक्कतवविा, नतमीहरूले
ठूला िोकसािीहरू भोग्िप
ु िेछ। र्ो मामल
ु ी ववषर् होइि; नतमीहरूले र्सलाई ठूलो महत्त्वको ववषर्

ठान्िुपछथ । शैतािले पनि झूटा रूपहरू निमाथण गिथ अनि जालसाजी प्रिार गिथ सकछ, तर र्ी
कुराहरूको अन्तनिथदहत गुण फरक छ। मानिसहरू कनत मूिथ र लापरवाह छि ्, र नतिीहरूले

सभन्िता दे ख्न सकदै िि ्। र्सले नतिीहरूले सधैँ स्पष्ट समझ र निस्तब्धता कार्म गिथ सकदै िि ्
भन्िे कुरालाई पनि दे िाउाँ छ। नतमीहरूको हृदर् कतै पनि भेट्टाउि सककाँदै ि। सेवा एकानतर एउटा

आदर हो भिे अकोनतर, र्ो िोकसािी पनि हुिसकछ। र्सले कक त आसशषहरू कक त दभ
ु ाथग्र्नतर
डोऱ्र्ाउि सकदछ। मेरो उपक्स्थनतमा शान्त होऊ अनि मेरो वििअिुसार क्जऊ, अनि आक्त्मक
रूपले, नतमीहरूले वास्तवमै जागरूकता कार्म राख्नेछौ र भेदशक्कतको अभ्र्ास गिेछौ। जब शैताि
आइपुग्छ, नतमीहरूले तुरुन्तै आफैलाई त्र्सको ववरुद्धमा बिाउ गिथ सकिेछौ र त्र्सको

आगमिलाई महसस
ु गिथ सकिेछौ; नतमीहरूले आफ्िो आत्मासभत्र सााँक्च्िकैको असहजता महसस
ु

गिेछौ। प्रिलिहरू पररवतथि भएसाँगै शैतािको हालको काम पनि पररवतथि हुन्छ। जब मानिसहरूले
अन्र्ौलतापूवथक व्र्वहार गछथ ि ् र नतिीहरूमा जागरूकताको कमी हुन्छ, तब नतिीहरू कैदमा िै
रहिेछि ्। ताँ हर समर् जागा रहिुपछथ , अनि तैँले तेरा आाँिाहरू सजग राख्नुपछथ । तेरो आफ्िै
फाइदाहरू र िोकसािीहरूलाई सलएर लडाईं-झगडा िगर् वा तेरो आफ्िै फाइदाको िानतर
दहसाबककताब िगर्; त्र्सको साटोमा, मेरो इच्छा पूरा गिथ िोज ्।

वस्तुहरू एउटै जस्तो दे खिि सकछि ् तर नतिीहरू गुणस्तरमा फरक हुि सकछि ्। र्सकारण,
तैँले व्र्क्कतहरू र साथै आत्माहरूलाई पदहिाि गिुथपछथ । तैँले भेदशक्कतको अभ्र्ास गिथप
ु छथ र
आक्त्मक रूपमा स्पष्ट समझ कार्म राख्नुपछथ । जब शैतािको ववष दे िा पछथ , तैँले त्र्सलाई झट्टै

चिन्ि सकिप
ु छथ ; त्र्ो परमेश्वरको न्र्ार्को ज्र्ोनतबाट उक्म्कि सकदै ि। तैँले आफ्िो आत्मामा

पववत्र आत्माको आवाजलाई िक्जकबाट सुन्िे कुरालाई अझ बढी ध्र्ाि ददिुपछथ , अरूलाई अन्धो
भएर िपछ्र्ा वा जुि कुरा झूट हो, त्र्सलाई सााँिो हो भिी ठान्िे भुल िगर्। जोसुकैले अगुवाइ

गरे पनि त्र्विकै िपछ्र्ा, ित्रभिे तैँले ठूला िोकसािीहरू भोग्छस ्। र्सले ताँलाई कस्तो अिुभूनत

गिे तल्
ु र्ाउाँ छ? के नतमीहरूले र्सका पररणामहरू अिभ
ु व गरे का छौ? तैँले अन्धाधन्
ु ध सेवामा
हस्तक्षेप गिुथ हुाँदैि वा त्र्ससभत्र तेरा आफ्िा वविारहरू घुसाउिु हुाँदैि, ित्रभिे म ताँलाई प्रहार
गरे र ढाल्िेछु। अझ िराब कुरा, र्दद तैँले अधीितामा बस्ि इन्कार गररस ्, र तैँले इच्छा गरे अिुसार
भन्ि र गिथ जारी राखिस ् भिे, म ताँलाई काटे र फ्र्ााँककददिेछु! मण्डलीले द्ःु ि गरे र धेरै मानिसहरू
बटुल्ि आवश्र्क छै ि; र्सले परमेश्वरलाई इमान्दाररतापूवथक प्रेम गिेहरू र वास्तवमा मेरो

वििअिस
ु ार क्जउिेहरूलाई मात्र िाहन्छ। ताँलाई आफ्िो वास्तववक अवस्थाको बारे मा थाहा हुिप
ु छथ ।
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के कुिै गररबले आफूलाई धिी ठान्छ भिे त्र्ो आफैलाई धोकामा पािुथ होइि र? मण्डली निमाथण

हुिको निक्म्त, तैँले आत्मालाई पछ्र्ाउिुपछथ ; अन्धा जस्तै भएर अनघ िबढ्। बरु, आ-आफ्िो
ठाउाँ मा बस, अनि नतमीहरूका आ-आफ्िै कार्थहरू परू ा गर। नतमीहरू आफ्िो भसू मकाभन्दा बादहर
जािु हुाँदैि; नतमीहरूले गिथसकिे जुिसुकै कार्थ परू ा गिथ जनतसकदो गर, अनि मेरो हृदर् सन्तुष्ट
हुिेछ। र्ो होइि कक नतमीहरू सबैले उही कार्थ गिेछौ। बरु, नतमीहरूमध्र्े हरे कले आ-आफ्िै
भूसमका िेल्िुपछथ , अनि मण्डलीमा अरूससतको सहकार्थमा आफ्िो सेवा समपथण गिुथपछथ । तेरो सेवा
र्ी दई
ु मध्र्े कुिै ददशानतर पनि मोडडिु हुाँदैि।

अध्याय्२०
पववत्र आत्माको काम नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा िर्ााँ राज्र्मा ल्र्ाउाँ दै निरन्तर अगाडड बदढरहे को

छ, जसको अथथ र्ो हो कक र्स राज्र्को जीविको वास्तववकता नतमीहरूको सामु दे िा परे को छ।
पववत्र आत्माले बोल्िुभएका वििहरूले तेरो मुटु सभत्रको गम्भीरतालाई प्रत्र्क्ष रूपमा प्रकट गरे को

छ, र एक पनछ अको स्वरूप नतमीहरूको सामु दे िा पदै छ। सत्र्ताको निक्म्त भोकाउिे र
नतिाथउिेहरू र अधीिमा बस्िे मिसार् भएका सबै ससर्ोिमा रहिेछि ् र िर्ााँ र्रूशलेममा

बस्िेछि ्; मसाँग हुाँदा नतिीहरूले पककै पनि मदहमा र सम्माि प्राप्त गिेछि ् र सन्
ु दर आसशषहरू
बााँड्िेछि ्। हाल आक्त्मक सांसारका केही रहस्र्हरू छि ् जुि नतमीहरूले अदहलेसम्म दे िेका छै िौ
ककिकक नतमीहरूको आक्त्मक आाँिा िुलेका छै िि ्। सबै कुराहरू एकदम अिम्मका छि ्;
आश्िर्थकमथहरू र आश्िर्थका कामहरू र मानिसहरूले कदहल्र्ै सोि-वविार िगरे का कुराहरू पनि

बबस्तारै प्रकट हुिेछि ्। सवथशक्कतमाि परमेश्वरले आफ्िा ठूला-ठूला आश्िर्थकमथहरू दे िाउिह
ु ु िेछ
ताकक ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको कुिा-कुिा र सबै राष्रहरू र सारा मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले दे ख्ि

सकूि ्, र मेरो प्रताप, धासमथकता, र सवथशक्कतमािता
् कहााँ छ सो पनि दे िूि ्। ददि िक्जकै आउाँ दै छ!
र्ो अत्र्न्त महत्त्वपूणथ क्षण हो: के ताँ पनछ हट्िेछस ्, कक ताँ कदहल्र्ै पछाडड िफककथकि अन्तसम्म

र्दढ रहिेछस ्? कुिै पनि व्र्क्कत, घटिा वा वस्तुलाई िहे र;् सांसार, आफ्िा पनत-पत्िी, आफ्िा
बाल-बच्िा, वा जीविप्रनत आफ्िा शङ्काहरूलाई िहे र।् केवल मेरो प्रेम र कृपालाई हे र, र

नतमीहरूलाई प्राप्त गिथको लाचग मैले कनत मूल्र् िुकाएको छु त्र्सलाई हे र। र्ी नतमीहरूलाई
प्रोत्सादहत गिथ र्ी कुराहरू िै पर्ाथप्त हुिेछि ्।
समर् धेरै िक्जक छ, र मेरा सबै इच्छाहरूलाई सकेसम्म नछटो हाससल गररिु पछथ । मेरो
िाममा हुिेहरूलाई म त्र्ाग्िे छै ि; म नतमीहरू सबैलाई मेरो मदहमामा ल्र्ाउिेछु। तैपनि अदहले
र्सलाई हे दाथ, र्ो महत्त्वपूणथ क्षण हो; त्र्ो अको कदम िाल्ि असमथथ सबैले आफ्िो बााँकी जीविको

निक्म्त ववलाप गिेछि ् र पछुतो महसुस गिेछि ्, र्द्र्वप र्स्तो भाविाको लाचग ढीला भइसकेको
हुिेछ। अदहले, मण्डली निमाथण गिथ सककन्छ कक सककन्ि र नतमीहरूले एक-अकाथको आज्ञापालि
गिथ सकछौ कक सकदै िौ सो जान्िको लाचग नतमीहरूको कदलाई व्र्ावहाररक परीक्षामा राखिएको
छ। र्स र्दक्ष्टकोणबाट हदाथ, तेरो आज्ञाकारीतामा िै तैँले छिौट गछथ स ् र िन्
ु छस ्; तैँले एक
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व्र्क्कतको आज्ञा पालि गिथ सक्षम भए पनि, अको व्र्क्कतको आज्ञा पालि गिथ ताँलाई गाह्रो
हुन्छ। जब ताँ मािव धारणाहरूमा भर पछथ स ् तब वास्तवमा ताँ आज्ञाकारी हुि सकिे कुिै तररका
छै ि। तैपनि, परमेश्वरको वविारहरू सधैँ मानिसको भन्दा श्रेष्ठ हुन्छि ्! ख्रीष्ट पनि मत्ृ र्स
ु म्मै

समवपथत हुिुभर्ो, र क्रूसमा माररिुभर्ो। उहााँले कुिै पनि अवस्था वा कारणहरूको बारे मा केही
भन्िुभएि; जबसम्म र्ो उहााँको वपताको इच्छा चथर्ो, तबसम्म उहााँले राजीिस
ु ीले आज्ञा पालि
गिुथभर्ो। तेरो आज्ञाकाररताको हालको अवस्था अत्र्न्तै सीसमत छ। म नतमीहरू सबैलाई भन्छु,
आज्ञाकारीता भिेको मान्छे को आज्ञा पालि गिथु होइि; बरु, र्सको अथथ त पववत्र आत्माको

कामलाई पालि गिुथ र परमेश्वर स्वर्मको आज्ञा पालि गिुथ हो। मेरो वििहरूले नतमीहरूलाई

सभत्रबाट िवीकरण र पररवतथि गदै छ; र्दद र्स्तो चथएि, भिे कसको आज्ञा कसले मान्िेचथर्ो?
नतमीहरू सबै अरू मानिसहरूप्रनत अिाज्ञाकारी छौ। नतमीहरूले र्ो पिा लगाउिै पछथ —आज्ञाकारीता
के हो र नतमीहरूले कसरी आज्ञाकारीताको जीवि क्जउि सकछौ। नतमीहरू मेरो अगाडी अझ बढी

आउिुपछथ अनि र्स ववषर्मा सङ्गनत गिुथपछथ , त्र्सपनछ बबस्तारै नतमीहरूले आफ्िा सभत्री धारणा
र छिौटहरूलाई त्र्ाग्दै र्सलाई बुझ्ि थाल्िेछौ। जुि तररकाले म कार्थहरू गदथछु त्र्सलाई राम्ररी
बुझ्ि मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र्ो कुि तररकामा मानिस राम्रो वा सक्षम छ भन्िे बारे मा होइि;
म परमेश्वरको सवथशक्कतमाितालाई
्
दे िाउि सबैभन्दा अज्ञािी र सबभन्दा तुच्छलाई पनि प्रर्ोग
गदथछु, र्सको साथै केही मानिसहरूको धारणा, वविार र छिौटहरू उल्टाउाँ छु। परमेश्वरको कार्थहरू
आश्िर्थजिक छि ्; नतिीहरू मािव ददमागको ज्ञािको क्षमताभन्दा बादहर छि ्!

र्दद ताँ वास्तवमै मेरो लाचग साक्षी बन्ि िाहन्छस ् भिे तैँले सत्र्तालाई गल्तीपूणथ रूपमा

होइि तर शुद्ध रूपमा ग्रहण गिुथपछथ । तैँले मेरा वििहरूलाई अभ्र्ास गिथमा ध्र्ाि केक्न्ित

गिथप
ु दथछ, र आफ्िो जीवि छोटो समर्मै पररपकव बिाउि िोज्िु पछथ । कुिै मल्
ू र् िभएका
थोकहरूको िोजी िगर्; नतमीहरूको जीविको प्रगनतमा नतिको कुिै फाइदा छै ि। नतमीहरूको

जीवि पररपकव भएपनछ मात्र नतमीहरूलाई निमाथण गिथ सककन्छ; त्र्सपनछ मात्र ताँलाई राज्र्मा

ल्र्ाउि सककन्छ—र्सलाई िकािथ समल्दै ि। म अझै पनि ताँसाँग केही कुरा गिथ िाहन्छु; मैले ताँलाई
धेरै ददएको छु, तर वास्तवमा तैँले कनत बुझ्छस ्? मैले भिेको कनत कुरा तेरो जीविको वास्तववकता

भएको छ? मैले भिेको कनत कुराहरूमा ताँ क्जइरहे को छस ्। डोकोले पािी उघाउिे प्रर्ास िगर्;
तैँले अन्त्र्मा शून्र्ता बाहे क केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्। अरूले अत्र्न्तै सक्जलो गरी वास्तववक

लाभ प्राप्त गरे का छि ्; तेरो के छ? के तैँले नि्ःशस्त्र र कुिै हनतर्ार िबोकी शैतािलाई हराउि

सकछस ्? तैँले जीविमा मेरा वििहरूमा अझै बढी भर पिुथ पछथ , ककिकक नतिीहरू आत्मरक्षाको
लाचग उिम हनतर्ारहरू हुि ्। तैँले एउटा कुरा र्ाद राख्नु पछथ : मेरा वििहरूलाई तेरो सम्पविको
रूपमा िसलिू; र्दद तैँले ती बझ्
ु दै िस ् भिे, नतिको िोजी गदै िस ् भिे, र्दद ताँ नतिलाई पिा

लगाउि वा नतिको बारे मा मसाँग कुराकािी गिथ कोससस गदै िस ् तर र्सको सट्टामा आत्मसन्तुक्ष्ट
र आत्म-प्रसन्ि छस ् भिे, तैँले िोकसाि भोग्िुपिेछ। अदहले तैँले र्ो पाठबाट ससकिुपदथछ, र तैँले
आफैलाई अलग राख्नुपछथ र आफ्िो कमी-कमजोरीहरूलाई पूरा गिथ अरूको सामथ्र्थलाई तान्िु पछथ ;

आफूले िाहे अिस
ु ार जेसक
ु ै िगर्। समर्ले कसैलाई पिँदैि। तेरा दाजभ
ु ाइ-दददीबदहिीहरूको जीवि
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ददिददिै वद्
ृ चध हुाँदैछ; नतिीहरू सबैले दै निक रूपमा पररवतथि र िवीकरणलाई अिुभव गरररहे का
छि ्। तेरा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूको शक्कत बढ्दै छ, र र्ो एउटा ठूलो कुरा हो! अक्न्तम रे िामा

दौडी; कोही कसैका लाचग पनि उपक्स्थत हुि सक्षम हुिेछैिि ्। मसाँग सहकार्थ गिथ तेरा आफ्िै
व्र्क्कतपरक प्रर्ासहरू लगा। जोसाँग दशथिहरू छि ्, अगाडड जािे बाटो जसको छ, जो निराश

छै िि ्, र जो सधैँ अगाडड हे छथि ्, उिीहरू ववजर् हुिे निक्श्ित छ। र्ो महत्त्वपूणथ क्षण हो।
निरुत्सादहत वा निराश िहुिे प्रनत निक्श्ित बि ्; तैँले सबै कुराको लाचग अगाडड हे िुथपछथ , र पछाडड
फकथिु हुाँदैि। तैँले सबै कुरा बसलदाि ददिुपछथ , सबै आकाांक्षा त्र्ाग्िुपछथ , र आफ्िा सबै शक्कतसाथ
प्रर्ास गर्। जबसम्म ताँमा एक सास रहन्छ, तबसम्म ताँ अन्तसम्म र्दढ रहिुपछथ ; ताँ प्रशांसार्ोग्र्
हुिे तररका र्ही मात्रै हो।

अध्याय्२१
पववत्र आत्माको कामले अब नतमीहरूलाई िर्ााँ स्वगथ र िर्ााँ धतीमा ल्र्ाएको छ। सबै कुरा

िवीकरण हुाँदैछ, सबै कुरा मेरो हातमा छ, सबै कुराको िर्ााँ सुरूवात ् हुाँदैछ। मानिसहरू आफ्िो
धारणाले गदाथ र्ो कुरा बुझ्ि असमथथ छि ्, र्ो कुरा उिीहरूको बुझाइभन्दा पर छ तर र्ो सबै मेरो
काम हो र र्स सभत्रै मेरो ज्ञाि छ। त्र्सकारण नतमीहरूले आफ्िा सबै धारणा र वविारहरू त्र्ागेर
परमेश्वरको विि िािे र वपउिे कुरा मात्र स्वीकािुथ पदथछ; र्समा कुिै शांकै छै ि। म र्स्तो तरीकाले

काम गदै छु त्र्सैले म पववत्र क्जम्मेवारी वहि गिेछु। वास्तवमा, मानिसहरू निक्श्ित ककससमको हुिु
आवश्र्कता छै ि। बरु, र्ो त परमेश्वरले िमत्कारपूणथ कार्थहरू गदै हुिुहुन्छ र उहााँ आफ्िो

सवथशक्कतमाि क्षमता प्रकट गदै हुिह
ु ु न्छ भन्िे हो। परमेश्वरमा गिे बाहे क मानिसले गवथ गिथु हुाँदैि।
अन्र्था तैँले घाटा बेहोिथु पिेछ। परमेश्वरले असहार्हरूलाई धरातलदे खि उठाउिह
ु ु न्छ; िम्रलाई
सम्माि ् गिुथहुन्छ। म मेरो सम्पूणथ ज्ञाि, ववश्वव्र्ापी मण्डलीलाई सांिालि गिथ, सारा सांसार र
मानिसहरूमाचथ शासि गिथ प्रर्ोग गिेछु, ताकक नतिीहरू सबै मसभत्र होऊि ् र मण्डलीका नतमीहरू

सबै मप्रनत समवपथत होऊ। जसले पदहले मेरो गरे िि ् अब उिीहरू आज्ञाकारी हुिैपछथ , एक-अकाथमा
समवपथत हुिुपछथ , एक-अकाथलाई सहिप
ु छथ ; नतमीहरूको जीवि एक-अकाथमा गााँससएको हुिप
ु दथछ, र
नतमीहरूले एक-अकाथलाई प्रेम गिुथपदथछ, सबैले एक अकाथको राम्रो गुणहरूलाई आत्मसात ् गरे र आफ्िो

कमजोरीहरूलाई पन्छाउाँ दै , समन्वर्मा सेवा गदै जािु पदथछ। र्स तररकाले ििथको निमाथण हुिेछ र
शैतािले शोषण गिे कुिै अवसर पाउाँ दै ि। त्र्सो भएपनछ मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा असफल भएको

हुिेछैि। म नतमीहरूलाई र्हााँ अको कुरा सम्झाउि िाहन्छु। फलािो व्र्क्कत र्स्तो छ वा त्र्स्तो
व्र्वहार गदथछ भिेर नतमीहरू आफूसभत्र कुवविार उत्पन्ि हुि िदे ऊ, र्सले नतमीहरूको आक्त्मक
अवस्थामा पति ल्र्ाउाँ छ। र्ो उपर्ुकत होइि र र्ो बेकार हो भन्िे म दे ख्छु। के नतमीहरूले ववश्वास
गिे परमेश्वर िै हुिुहुन्ि र? उहााँ कुिै व्र्क्कत होइि। कार्थहरू उस्तै छै िि ्। एउटा शरीर छ। र्सरी
िै प्रत्र्ेकले आ-आफ्िो स्थािमा आफ्िो कतथव्र् उिम तररकाले पालिा गछथ —प्रत्र्ेक खझल्कामा एउटा
प्रकाशको िमक हुन्छ—र जीविमा पररपकवता फैलाउाँ दछ। र्सो गरे मा म सन्तष्ु ट हुिेछु।
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नतमीहरूले मेरो सामु शाक्न्तपूणथ भएर बस्िे बारे मा मात्र िासो सलिुपछथ । मसाँग घनिष्ट सम्बन्ध

राि, िबुझेको कुराको िोजी गर, प्राथथिा गर, र मेरो समर्को प्रतीक्षा गर। आत्माबाट सबै कुरा
स्पष्ट रूपमा हे र। आफैलाई बाटो बबराउिबाट बिाउिको लाचग लापरवाही व्र्वहार िगर। केवल
र्स तररकाले मात्र तैँले मेरो विि िाएको र वपएको कार्थले साथथक फल फलाउाँ छ। मेरा वििहरू

िाओ र वपओ, मैले भिेका कुरामा चिन्ति-मिि ् गर, मेरा वििहरूलाई व्र्वहारमा उतार र मेरो
वििका वास्तववकतामा क्जओ। मुख्र् कुरा र्ही हो। मण्डली निमाथण गिे प्रकक्रर्ा जीवि वद्
ृ चधको

प्रकक्रर्ा पनि हो। र्दद तेरो जीवि वद्
ृ चध हुि रोककन्छ भिे, तेरो ववकास पनि सम्भव छै ि।
प्राकृनतकता, शरीर, जोश, र्ोगदाि, र्ोग्र्तामा भर पररस ् भिे, ताँ जनत असल ककि िहोस ्, तेरो
ववकास हुिेछैि। ताँ जीविका वििहरू सभत्रै क्जउिुपछथ , पववत्र आत्माबाट प्राप्त भएको सभबत्र ज्ञाि
र ज्र्ोनतसभत्रै क्जउिुपछथ , आफ्िो वास्तववक अवस्थालाई जािेर, बदसलिु पदथछ। ताँसाँग आत्मामा
उही अन्तर्दथक्ष्ट हुिुपदथछ, िौलो सभबत्र ज्ञाि प्राप्त गिुथपदथछ, र िर्ााँ प्रकाश पाउि सक्षम हुिुपछथ ।

ताँ निरन्तर मेरो िक्जक हुि र मसाँग कुराकािी गिथ सक्षम हुिुपदथछ, आफ्िो दै निक जीवि मेरा
वििहरूमा आधाररत गिथ सक्षम हुिु, मेरो शब्दहरूमा आधाररत भइ सबै प्रकारका मानिसहरू,

घटिाहरू र िीजहरू ठीकसाँग सम्हाल्ि सक्षम हुिुपछथ र मेरो वििहरूलाई आफ्िो मापदण्डको
रूपमा राि ् र आफ्िो जीविका सबै गनतववचधहरू मेरो स्वभाव अिुसार क्ज।
र्दद ताँ मेरो इच्छालाई बुझ्ि र त्र्सको कदर गिथ िान्छस ् भिे, तैँले मेरा वििहरूमा ध्र्ाि

ददिुपदथछ। हतारमा केही पनि िगर्। मैले स्वीकृत िगरे को सबै कुराको िराब अन्त हुिेछ। मैले
प्रशांसा गरे को कुराले मात्रै आसशष पाइन्छ। म जे बोल्छु त्र्ही हुिेछ। र्दद मैले आदे श ददएाँ भिे,
त्र्ो र्दढ हुिेछ। मलाई ररस िउठाउि, नतमीहरूले त्र्स्तो बबलकुलै गिुथ हुाँदैि जुि मैले अिुमनत
ददएको छै ि। तैपनि नतमीहरूले त्र्सो गऱ्र्ौ भिे, नतमीहरूसांग पछुताउिे समर् पनि हुाँदैि!

अध्याय्२२
परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ सहज कुरा होइि। सबै थोक िाएर र र्सलाई र्नत रुचिकर, र्नत

स्वाददलो ठािेर तैंले अस्तव्र्स्त पाछथ स ्! अझै प्रशांसा गरररहिेहरू पनि केही छि —
् उिीहरूको

आत्मामा कुिै वववेक हुाँदैि। र्ो नतमीहरूको सववस्तार स्पष्टीकरण ददि र्ोग्र् अिुभव हो। आखिरी
ददिहरूमा, परमेश्वरका सन्तािको प्रगनतको िल
ु ेआम ववरोध गदै र मण्डली निमाथण कार्थलाई
तहसिहस पादै , सबै प्रकारका आत्माहरू उिीहरूको भूसमका निभाउि प्रकट हुन्छि ्, र र्दद तैँलेले
र्ो कुरालाई हल्कासाँग सलइस ् र शैतािलाई काम गिे अवसर ददइस ् भिे, र्सले मण्डलीलाई

अस्तव्र्स्त बिाउाँ छ, मानिसहरू त्राससत हुिेछि ् र हताश बन्िेछि ्, र अझ गम्भीर अवस्थाहरू
आउिेछि ्, मानिसहरूको दशथिहरू हराएर जािेछ। तसथथ, मैले धेरै वषथसम्म पररश्रम गरे र िुकाएको

मूल्र् व्र्थथ भएको हुिेछ।
मण्डली निमाथण हुिे समर्मा शैताि आफ्िो उन्मादको उच्ितम ववन्दम
ु ा पुगेको हुन्छ। शैतािले
केही मानिसहरूको माध्र्मबाट बारम्बार बाधा र अवरोध ल्र्ाउाँ छ, र र्ी मानिसहरू नतिै हुि
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जसलाई आत्माको बारे मा थाहा हुाँदैि र र्ी िर्ााँ ववश्वासीहरू हुि जसले शैतािको भूसमका सबैभन्दा
सक्जलो गरी निवाथह गिथ सकछि ्। प्रार्जसो, मानिसहरूले पववत्र आत्माको कार्थको बारे मा िबुझ्िाले

उिीहरूले पण
ू थ रूपमा उिीहरूको आफ्िै रुचिअिस
ु ार, उिीहरूको आफ्िै गिे शैलीअिस
ु ार र उिीहरूको
आफ्िै धारणाअिुसार स्वेच्छािारी ढङ्गले गदथछि ्। आफ्िो क्जब्रोलाई सम्हाल ्—र्ो तेरो आफ्िै

सुरक्षाका लाचग हो। राम्ररी सुि ् र आज्ञा पालि गर्। मण्डली समाजभन्दा सभन्ि हुन्छ। ताँलाई जे
असल लाग्छ सो भन्ि सकछस ्; तैँले जे सोच्छस ् सो भन्ि सकछस ्। र्हााँ र्स्तो िल्दै ि, ककिभिे
र्ो परमेश्वरको घर हो। मानिसले काम गिे तररकालाई परमेश्वरले स्वीकार गिथुहुन्ि। तैँले
आत्मालाई पछ्र्ाउाँ दै कार्थहरू गिुथपदथछ; तैँले परमेश्वरका वििहरू अिुसार क्जउिुपछथ , र अनि
अरूले तेरो सराहिा गिेछि ्। पदहले तैँले परमेश्वरमा निभथर रहाँदै आफूसभत्र रहे का सबै कदठिाइहरूको

समाधाि गिुथपछथ । आफ्िो ववकृत स्वभावको अन्त्र् गर् र आफ्िो अवस्थालाई सााँिो रूपमा बुझ्ि
सक्षम बि ् र तैँले कसरी काम गिुथपछथ सो जाि ्; तैँले िबुझेका कुिै पनि कुराहरूबारे सङ्गनतलाई
निरन्तरता दे । कुिै पनि व्र्क्कतले आफूलाई िचिन्िु स्वीकार्थ हुाँदैि। पदहले आफ्िै रोग निको पार्,
र मेरा वििहरू अझै धेरै पटक िाएर र वपएर र चिन्ति गदै , आफ्िो जीवि क्ज र आफ्िा

कार्थहरू मेरा वििअिुसार हुिे गरी गर्; ताँ घरमा वा अन्र्त्र जहााँ भए पनि, तैँले परमेश्वरलाई
ताँसभत्र शक्कत िलाउि ददिुपछथ । दे ह र स्वाभाववकतालाई त्र्ाग ्। परमेश्वरका वििहरूले ताँसभत्र सधैँ
प्रभत्ु व जमाउि दे । तेरो जीवि पररवतथि भइरहे को छै ि भिेर तैँले चिन्ता सलिप
ु दै ि; समर्साँगै,

तैँले आफ्िो स्वभावमा व्र्ापक पररवतथि आएको महसुस गिेछस ्। पदहले, ताँ ििाथमा आउि आतुर
चथइस ्, तैँले कक त कसैको आज्ञाको पालिा गचथथस ् वा एकदमै महत्वाकाांक्षी, स्व-धमी वा घमण्डी

चथइस ्—र्ी कुराहरूबाट तैँले बबस्तारै छुटकारा पाउिेछस ्। र्दद तैँले र्ी कुराहरूलाई अदहले त्र्ाग्ि
िाहन्छस ् भिे, र्ो सम्भव छै ि। तेरो परु ािो मिष्ु र्त्वको जराहरू धेरै गदहराइसम्म पुगेकोले र्सले

अरूहरूलाई छुि ददाँ दैि। त्र्सैले तैँले एक आत्मपरक प्रर्ास गिुथपछथ , सकारात्मक र सकक्रर् रूपमा
पववत्र आत्माको कार्थको आज्ञा पालि गिुथपछथ , परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ नतमीहरूको इच्छाको

प्रर्ोग गिुथपछथ र मेरा वििहरूलाई अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुिुपछथ । र्दद तैँले कुिै पाप गररस ् भिे,

परमेश्वरले ताँलाई अिुशासिमा राख्िुहुिेछ। जब ताँ पछाडड फककथन्छस ् र सहमनतमा आउाँ छस ्, तब
ताँसभत्र एकाएक राम्रो हुिेछ। र्दद तैँले असभलाषा पव
ू थक बोसलस ् भिे, ताँलाई तत्कालै ताँसभत्रै ताडिा
ददइिेछ। तैँले हे र,् परमेश्वर र्स्ता कुरामा प्रसन्ि हुिुहुन्ि, त्र्सैले तैँले र्सो गिथ तत्कालै बन्द
गररस ् भिे, तैँले सभत्री शाक्न्तको अिुभव गिेछस ्। केही िर्ााँ ववश्वासीहरू छि ् जसले जीविको

भाविा कस्तो हुन्छ वा र्ी भाविामा रहे र कसरी क्जउिे भिेर बुझ्दै िि ्। कदहलेकाहीीँ ताँलाई लाग्छ,
आफूले केही िभिे पनि, सभत्र-सभत्रै म ककि व्र्ाकुल भइरहे को छु? र्स्ता समर्हरूमा, तेरो सोि

र तेरो मि गलत हुन्छ। कदहलेकाहीीँ तेरो आफ्िो रोजाइ, आफ्िै मत र वविार हुन्छ; कदहलेकाहीीँ
ताँ अरूलाई आफूभन्दा कम ठान्छस ्, कदहलेकाहीीँ तैँले आफ्िै स्वाथी दहसाब गछथ स ् र प्राथथिा गदै िस ्
वा आफैँ लाई जााँच्दै िस ्। त्र्सैले ताँ सभत्र सभत्रै व्र्ाकुल बन्छस ्। शार्द, समस्र्ा के हो भिेर ताँलाई

थाहा छ, त्र्सैले, आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरको िाउाँ तुरुन्तै पुकार्, परमेश्वरको िक्जक आइज, र
ताँ ठीक हुिेछस ्। जब तेरो हृदर् अचधक मात्रामा हडबडाउाँ छ र व्र्ाकुल हुन्छ, परमेश्वरले ताँलाई
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बोल्ि ददाँ दैहुिुहुन्छ भिेर तैँले कदावप सोच्िु हुाँदैि। र्ो ववषर्मा परमेश्वरको आज्ञा पालि गिथका
लाचग िर्ााँ ववश्वासीहरूले ववशेष रूपमा ध्र्ाि ददिु पदथछ। परमेश्वरले मानिससभत्र राखिददिे

भाविाहरू शाक्न्त, हषथ, स्पष्टता तथा निक्श्ितता हुि ्। प्रार्जसो, िबुझ्िे मानिसहरू हुन्छि ्, जसले
गडबड गछथ ि ् र स्वेच्छािारी ढङ्गले काम गछथ ि ्—र्ी सबै अवरोधहरू हुि ्; र्स ववषर्मा ववशेष
ध्र्ाि दे । र्दद ताँ र्ो अवस्थाप्रनत उन्मुि छस ् भिे, र्सलाई हटाउिका लाचग तैँले “निवारक

औषचध” सलिुपछथ ; अन्र्था, तैँले अवरोधको ससजथिा गिेछस ् र परमेश्वरले ताँलाई प्रहार गिुथहुिेछ।
स्व-धमी िबि ्; आफ्िा कमजोरीहरूलाई सन्तल
ु िमा ल्र्ाउि अरूको सबल पक्षहरू सल, अरू
परमेश्वरको वििअिुसार कसरी क्जउाँ छि ् भिेर हे र;् र उिीहरूको जीवि, कार्थ तथा बोलीवििहरू

अिुकरण र्ोग्र् छ, छै ि हे र।् र्दद तैँले अरूलाई आफूभन्दा कम ठान्छस ् भिे, ताँ स्व-धमी,
असभमािी र कसैलाई लाभ िगिे व्र्क्कत होस ्। अदहलेका लाचग सबैभन्दा जरुरी कुरा भिेको

जीविमा ध्र्ाि ददिु, मेरा वििहरू सेवि र वपउिु, मेरा वििहरूको अिुभव सलिु, मेरा वििहरू

थाहा पाउिु, मेरा वििहरू वास्तववक रूपमा तेरो जीवि बन्िु हो—र्ी मुख्र् कुराहरू हुि ्। र्दद
कसैले परमेश्वरका वििअिुसार क्जउि सकदै ि भिे, के उिीहरूको जीवि पररपकव हुन्छ? अहाँ,

हुि सकदै ि। तैँले सबै समर्मा मेरो वििअिुसार क्जउिुपिे हुन्छ र मेरा वििहरू जीविका आिार
सांदहताको रूपमा अङ्गीकार गिुथपदथछ ताकक तैँले उकत सांदहताअिुसार गदाथ परमेश्वरलाई आिक्न्दत

तल्
ु र्ाउाँ छस ् र अन्र्था गरे मा परमेश्वरले घण
ु ु न्छ भिेर महसस
ु गिेछस ्, अनि बबस्तारै , ताँ
ृ ा गिथह
सही मागथमा दहाँड्िेछस ्। के कुरा परमेश्वरबाट आउाँ छ र के कुरा शैतािबाट आउाँ छ भिेर तैँले
बुझ्िुपछथ । परमेश्वरबाट आउिे कुराले ताँलाई सदाको भन्दा स्पष्ट दशथि ददिेछ र परमेश्वरको अझ
समीप ल्र्ाउिेछ; तैँले आफ्िा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूसाँग सााँिो प्रेम बााँड्िेछस ्, ताँ परमेश्वरको

बोझका लाचग ध्र्ाि ददएको दे िाउि सक्षम हुिेछस ्, र ताँसाँग कदहल्र्ै क्षीण िहुिे परमेश्वरलाई
प्रेम गिे हृदर् हुिेछ। ताँलाई अगाडड दहाँड्िका लाचग एउटा मागथ छ। शैतािबाट आउिे कुराले ताँसाँग
भएको दशथि लोप हुिेछ, ताँसाँग पदहले भएका सबै कुराहरू गुम्िेछि ्; ताँ परमेश्वरबाट ववमुि
हुिेछस ्, ताँमा आफ्िा दाजुभाइ दददीबदहिीप्रनत कुिै मार्ा हुिेछैि, र तेरो हृदर् घण
ृ ाले भररएको
हुिेछ। ताँ हताश बन्िेछस ्, ताँ मण्डलीको जीविको क्जउि िाहाँदैिस ्, र ताँमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे
हृदर् हुाँदैि। र्ो शैतािको कार्थ हो, र दष्ु ट आत्माले िेतत्ृ व गिे कार्थतफथ उन्मि
ु हुिे पररणाम
पनि हो।

अदहलेको समर् एक महत्वपूणथ समर् हो। अक्न्तम पालीसम्म ताँ आफ्िो स्थािमा िै बस्िुपछथ ,

असल र दष्ु ट बीिको सभन्िता छुट्र्ाउि तेरो आत्माको आाँिालाई स्पष्ट बिाउिुपछथ , र नतमीहरूका
सबै प्रर्ासलाई मण्डली निमाथणमा लगाउिप
ु छथ । शैतािका िोकरहरू, धासमथक अवरोधहरू र दष्ु ट
आत्माका कार्थहरूलाई पािा लगाओ। मण्डलीलाई शुद्ध बिाओ, मेरो इच्छालाई निववथघ्ि रूपमा

सञ्िालि गर, र सााँच्िै, ववपविभन्दा अनघको र्ो छोटो समर्मा, म नतमीहरूलाई र्थाशीघ्र पूणथ
बिाउिेछु, र ताँमा मदहमा ल्र्ाइददिेछु।
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अध्याय्२३
मेरो सोर सुन्िे सबै भाइ-बदहिीहरूलाई: नतमीहरूले मेरो कठोर न्र्ार्को आवाज सुिेका छौ

र नतमीहरूले िरम कष्ट भोगेका छौ। तापनि मेरो कठोर सोरको पछाडड मेरा असभप्रार्हरू लुकेका
छि ् भन्िे नतमीहरूले जान्िुपछथ ! नतमीहरूले मक्ु कत पाउि सक भिेर म नतमीहरूलाई अिश
ु ासिमा

राख्छु। नतमीहरूले जान्िुपछथ , म मेरा वप्रर् छोराहरू, नतमीहरूलाई निश्िर् अिुशासिमा राख्छु र

नतमीहरूलाई नछाँ वल्छु र िााँडै िै नतमीहरूलाई पूणथ बिाउाँ छु। मेरो हृदर् अत्र्न्तै उत्सुक छ, तर
नतमीहरू मेरो हृदर्लाई बुझ्दै िौ र नतमीहरू मेरो वििअिुसार काम गदै िौ। मेरा वििहरू आज

नतमीहरूमाचथ आउाँ छि ्, जसद्वारा नतमीहरू परमेश्वर सााँच्िै एक प्रेसमलो परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ भिी
जान्िेछौ र नतमीहरू सबैलाई परमेश्वरको सााँिो प्रेम अिुभव गराउाँ छ। तापनि, थोरै सङ्ख्र्ाका

मानिसहरू पनि छि ् जसले बहािा गरररहे का छि ्। जब नतिीहरू अरू मानिसहरूको द:ु ि दे ख् छि ,्
नतिीहरूले उिीहरूको िककल गछथ ि ,् अनि नतिीहरूले पनि आाँिामा आाँसु झाछथ ि ्। अरू पनि

छि ्—जो बादहरी रूपमा परमे श्वरप्रनत ऋणी भएको जस्तो दे खिन्छि ् र नतिीहरू पछुताएका जस्ता

दे खिन्छि ्, तर सभत्री रूपमा, नतिीहरूले सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्, ि त नतिीहरू
उहााँबारे निक्श्ित िै छि ्; बरु, नतिीहरूले बादहरी रूप मात्र प्रस्तुत गदै छि ्। म र्ी मानिसहरूलाई
सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ! दढलो िााँडो, र्ी मानिसहरूलाई मेरो सहरबाट अलग गररिेछ। मे रो

असभप्रार् र्ही हो: म ती मानिसहरू िाहन्छु, जसले उत्कटताको साथ मेरो िाहिा गछथ ि ्, र मलाई

सााँिो हृदर्ले पछ्र्ाउिेहरूले मात्र मलाई िस
ु ी पािथ सकछि ्। र्ी त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसलाई
म निक्श्ित रूपले आफ्िै हातले सहार्ता गिेछु, र नतिीहरूले कुिै ववपविको सामिा गिुथ िपरोस ्
भन्िे म निक्श्ित गिेछु। सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई िाहिे मानिसहरूले परमेश्वरको हृदर्लाई
ध्र्ाि ददि र मेरो इच्छा पूरा गिथ इच्छुक हुिेछि ्। र्सैले, नतमीहरू िााँडै वास्तववकतामा प्रवेश
गिथुपछथ र मेरो वििलाई नतमीहरूको जीविको रूपमा स्वीकार गिथुपछथ —र्ही िै मेरो सबैभन्दा

ठूलो बोझ हो। र्दद मण्डलीहरू र सन्तहरू सबै वास्तववकतामा प्रवेश गछथ ि ् र सबैले प्रत्र्क्ष

रूपमा मसाँग सङ्गनत गिथ, मेरो आमिेसामिे हुि र सत्र्ता र धासमथकताको अभ्र्ास गिथ सकछि ्
भिे मात्र नतिीहरू मेरा वप्रर् छोराहरू हुिेछि ्, जसमा म प्रसन्ि हुन्छु। नर्िै मानिसहरूलाई म
सबै महाि ् आसशषहरू प्रदाि गदथछु।

अध्याय्२४
समर् झि ्-झि ् िक्जककाँदै छ। जाग! सबै सन्तहरू! म नतमीहरूससत बोल्िेछु, अनि सुन्िेहरू

सबै जाग्िेछि ्। म त्र्ही परमेश्वर हुाँ जसमा नतमीहरूले र्नत धेरै वषथसम्म ववश्वास गरे का छौ।
आज, म दे ह बिेको छु अनि नतमीहरूको आाँिाको सामु आएको छ, र र्सरी म मलाई कसले
सााँिो रूपले िाहन्छि ्, को मेरो निक्म्त कुिै मूल्र् िुकाउि इच्छुक छि ्, कसले सााँिो रूपले मेरो

विि सुन्छि ्, अनि को सत्र्तालाई व्र्वहारमा उतािथ इच्छुक छि ् नतिीहरूलाई प्रकट गदै आएको
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छु। ककिकक म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ—म मानिसहरूको अन्धकारमा लक
ु े र रहे का सबै
रहस्र्हरूलाई दे ख्न सकछु, कसले मलाई सााँिो रूपले िाहन्छि ्, म जान्दछु अनि कसले मलाई
ववरोध गछथ ि ्, म जान्दछु। म सबै कुराहरूलाई निर्ाल्छु।

अब, जनत सकदो िााँडो हुन्छ, म मेरो हृदर् अिस
ु ारका मानिसहरूको झुण्ड बिाउि िाहन्छु,
मेरा बोझहरूलाई बुझ्ि सकिे मानिसहरूको झण्
ु ड। तथावप, म मेरो मण्डलीलाई शुद्ध गिे र पववत्र
तुल्र्ाउिे कामलाई रोकि सक्कदिाँ; मण्डली मेरो मट
ु ु हो। म ती सबै िराब मानिसहरूलाई नतरस्कार
गछुथ जसले नतमीहरूलाई मेरो विि िाि र वपउिदे खि रोकछि ्। ककिकक केही मानिसहरू र्स्ता

छि ् जसले मलाई सााँिो रूपले िाहाँदैिि ्। र्ी मानिसहरू छलले भररएका छि ,् नतिीहरू सााँिो

हृदर्ले मसाँग िक्जक हुाँदैिि ्; नतिीहरू दष्ु ट छि ्, अनि नतिीहरू िै मेरो इच्छालाई पूरा गिथ
अवरोध िडा गिे मानिसहरू हुि ्; नतिीहरू सत्र्तालाई अभ्र्ास गिे मानिसहरू होइिि ्। र्ी
मानिसहरू स्व-धासमथकता र अहङ्कारले भररपूणथ हुन्छि ्, नतिीहरू असभ्र् रूपले महत्वाकाांक्षी

हुन्छि ्, नतिीहरू आफ्िो वररष्ठता दे िाउि मि पराउाँ छि ्, अनि नतिीहरूले बोल्िे वििहरू सुन्दा
राम्रो लागे पनि, गुप्तमा नतिीहरू सत्र्ताको अभ्र्ास गदै िि ्। र्ी िराब मानिसहरू सबैलाई काटे र

हटाइिेछ र मेटाइिेछ; नतिीहरू ववपविको माझमा कमजोर हुिेछि ्। र्ी वििहरू नतमीहरूलाई मेरो
हृदर्अिुसारको मागथमा आफ्िा पाउलाई राख्न र्ाद गराउि र िेताविी ददिका निक्म्त हुि ्। सधैँ
आफ्िो आत्मानतर फकथ, ककिकक मलाई आफ्िो सारा हृदर्ले प्रेम गिेहरूलाई म प्रेम गछुथ। नतमीहरू
मेरो िक्जक आएको हुिाले, म नतमीहरूलाई सुरक्षा गिेछु अनि नतमीहरूलाई ती िराब
मानिसहरूदे खि टाढा राख्नेछु; म नतमीहरूलाई मेरो घरमा र्दढ भई िडा हुिे तुल्र्ाउिेछु अनि
अन्त्र्सम्म नतमीहरूलाई रक्षा गिेछु।

अध्याय्२५
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर, अिन्त वपता, शाक्न्तका राजकुमार, हाम्रा परमेश्वर राजा हुिुहुन्छ!
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले जैतूि डााँडामा आफ्िा पाइला टे किुहुन्छ। र्ो कनत सुन्दर छ! सुन्िुहोस ्!
हामी पहरादारहरूले हाम्रो आवाज माचथ उठाउाँ छौं; हामी एकै सोरमा गाउिेछौं ककिकक परमेश्वर

ससर्ोिमा फकथिुभएको छ। हामी आफ्िै आाँिाले र्रूशलेम उजाड भएको दे ख्छौं। आिन्दको
सोरसदहत कराओ र एकै सोरमा गीत गाओ, ककिकक परमेश्वरले हामीलाई सान्त्विा ददिुभएको
छ, र र्रूशलेमलाई छुटाउिुभएको छ। परमेश्वरले आफ्िो पववत्र बाहुबल सारा जानतहरूको िजरमा
प्रकट गिथभ
ु एको छ, परमेश्वरको वास्तववक व्र्क्कतत्व दे िा परे को छ! पथ्
ृ वीको अन्तसम्म सबै
मानिसहरूले हाम्रा परमेश्वरको मुक्कत दे िेका छि ्।

अहो, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! तपाईंका सारा रहस्र्हरू प्रकट गिथ तपाईंको ससांहासिबाट सात

आत्मा सबै मण्डलीमा पठाइएको छ। तपाईंको मदहमाको ससांहासिमा बसेर तपाईंले आफ्िो राज्र्को

व्र्वस्थापि गिुथभएको छ र त्र्सलाई न्र्ार् र धासमथकताद्वारा बसलर्ो र क्स्थर बिाउिुभएको छ,
र तपाईंले आफ्िो अगाडड सबै जानतहरूलाई वशमा पािथभ
ु एको छ। हे , सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर!
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तपाईंले राजाहरूको पेटी फुकाल्िुभएको छ, तपाईंले शहरका ढोकाहरू फेरर कदहल्र्ै बन्द िहुिे गरी
तपाईंको अगाडड िोल्िुभएको छ। ककिकक तपाईंको ज्र्ोनत आएको छ र तपाईंको मदहमा उदर्

हुन्छ र िहककलो भई िम्कन्छ। पथ्
ृ वीलाई अन्धकारले ढाकछ र मानिसहरूमाचथ घोर अन्धकार
छ। हे परमेश्वर! तापनि, तपाईं दे िा पिुथभएको छ र हामीमा तपाईंको ज्र्ोनत िम्काउिुभएको छ,

र तपाईंको मदहमा हामीमाचथ दे खििेछ; सबै जानतहरू तपाईंको ज्र्ोनतमा आउिेछि ्, राजाहरू
तपाईंको िमकमा आउिेछि ्। तपाईं आफ्िा िजर उठाउिुहुन्छ र वररपरर हे िुथहुन्छ: तपाईंका
छोराहरू तपाईंको अगाडड भेला हुन्छि ् र नतिीहरू टाढाबाट आउाँ छि ्; तपाईंका छोरीहरूलाई

अङ्गालोमा बोककन्छि ्। हे , सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! तपाईंको महाि ् प्रेमले हामीलाई समातेको छ;
तपाईंले िै हामीलाई तपाईंको राज्र्को बाटोमा अगाडड बढाउिुहुन्छ, र तपाईंका पववत्र वििहरू

हामीमा व्र्ाप्त हुन्छि ्।
हे , सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! हामी तपाईंलाई धन्र्वाद ददन्छौं र हामी तपाईंको प्रशांसा गदथछौं।
हामीलाई तपाईंलाई हे िथ, तपाईंको साक्षी ददि, तपाईंलाई उच्ि पािथ, र सााँिो हृदर्ले, शान्त र
अववभाक्जत हृदर्ले गाउि ददिुहोस ्। हामीलाई एउटै मि ददिुहोस ् र एक साथ निमाथण गिुथहोस ्, र

तपाईंद्वारा प्रर्ोगमा ल्र्ाइिका लाचग हामीलाई िााँडै त्र्स्ता व्र्क्कतहरू बिाउिुहोस ् जसलाई
तपाईंको हृदर्ले रुिाउाँ छ। पथ्
ृ वीमा तपाईंको इच्छा कुिै बाधावविा पूरा हुि सकोस ्!

अध्याय्२६
मेरा सन्ताि हो, मेरा वििहरूलाई ध्र्ाि दे ओ, िुपिाप मेरो आवाजलाई सुि अनि म ताँलाई

प्रकाशहरू ददिेछु। मसभत्र शान्त बि ्, ककिभिे म तेरा परमेश्वर हुाँ, नतमीहरूका एक मात्र
उद्धारकताथ। नतमीहरूले साँधै आफ्िो हृदर्लाई शान्त गिथप
ु दथछ र मसभत्र क्जउिप
ु छथ ; म तेरो िट्टाि,
नतमीहरूका सहार्क हुाँ। अरू कुिै वविार िगर्, तर तेरो सारा हृदर्ले ममा भरोसा गर् अनि म
अवश्र् िै नतमीहरूकहााँ दे िा पिेछु—म नतमीहरूका परमेश्वर हुाँ! अनि, ती शङ्कालुहरू! नतिीहरू
ददह्रलो गरी िडा हुि अवश्र् िै सकदै िि ् र नतिीहरूले केही पनि प्राप्त गिेछैिि ्। अदहले कुि

समर् हो भन्िे नतमीहरूलाई थाहा हुिैपछथ , र्ो कनत महत्त्वपण
ू थ क्षण हो! र्ो कनत महत्त्वपण
ू थ छ!
बेकारका कुराहरूमा आफैलाई व्र्स्त िबिाओ; तुरुन्तै मेरो िक्जक आओ, मसाँग सङ्गनत गर, अनि
म नतमीहरूलाई मेरा सारा रहस्र्हरू प्रकट गिेछु।

नतमीहरूले पववत्र आत्माको अगुवाइको हरे क वििलाई सुन्िुपछथ ; नतिलाई एकानतर िफ्र्ााँक।

धेरै पटक नतमीहरूले मेरा वििहरू सुिेका छौ अनि नतिलाई बबसेका छौ। अहो, कनत समझ िै

िभएकाहरू! नतमीहरूले धेरै आसशषहरू गुमाएका छौ! अब नतमीहरूले ध्र्ाि ददएर सुन्िुपछथ र मेरा
वििहरूलाई ध्र्ाि ददिुपछथ , मसाँग अझै बढी सङ्गनत गिुथपछथ र अझै बढी मेरो िक्जक आउिुपछथ ।

तैँले िबुझ्िे सबै कुरामा, म ताँलाई अगुवाइ गिेछु, र म नतमीहरूलाई अगाडड डोर्ाथउिेछु। अरूसाँग
अझै बढी सङ्गनत गिे बारे मा ध्र्ािै िदे ओ। अदहले अक्षरहरू र धमथससद्धान्तहरू प्रिार गिे धेरै

छि ्, तर मेरो वास्तववकतालाई सााँिो रूपमा धारण गरे काहरू निकै थोरै छि ्। नतिीहरूका सङ्गनतले
75

अन्र्ोल र बोधो बिाउाँ छ, अनघ कसरी बढ्िे थाहा हुाँदैि। नतिीहरूलाई सुिेपनछ, अक्षरहरू र
धमथससद्धान्तहरूलाई असलक बढी रूपमा मात्रै बझ्
ु ि सककन्छ। नतमीहरूले आफ्िो कदममा ध्र्ाि
ददिप
ु छथ र नतमीहरूको हृदर्लाई साँधै मेरो सामिे बसाइ राख्िुपछथ ; नतमीहरूले मसाँग कुराकािी
गिैपछथ र नतमीहरू मेरो िक्जक आउिुपछथ , अनि नतमीहरूले िबुझेको कुरामा नतमीहरूलाई दे ख्िे

तुल्र्ाउिेछु। साँधै आफ्िो बोली-वििमा ध्र्ाि दे ओ, आफ्िो हृदर्लाई साँधै अवलोकि गर, र मैले
दहाँड्िे बाटो दहाँड।

अब समर् त्र्नत टाढा छै ि; अझै थोरै समर् बााँकी छ। म बाहे क सबै कुरालाई त्र्ाग्ि हतार

गर अनि आऊ मलाई पछ्र्ाओ! म नतमीहरूलाई दव्ु र्थवहार गिेछैि! धेरै पटक नतमीहरूले मेरा

कार्थहरूलाई गलत रूपमा बुझेका छौ, तैपनि म नतमीहरूलाई कनत प्रेम गछुथ के ताँलाई थाहा छ?
अाँ, तैँले मेरो हृदर्लाई भुझ्दै -बुझ्दै िस ्। नतमीहरूले जनत शङ्का गरे पनि, नतमीहरू मप्रनत जनत िै

ऋणी भए पनि, म त्र्सलाई सम्झिेछैि, तैपनि अनघ बढ्ि र मेरो इच्छा अिुसार काम गिथ
लगाउिको लाचग म नतमीहरूलाई िुन्छु।

आज ववलम्ब गिे समर् होइि। अबदे खि उसो, नतमीहरूले केही गोप्र् असभप्रार् राख्छौ भिे,

मेरो न्र्ार् नतमीहरूमाचथ आइपिेछ। नतमीहरूले मलाई एक क्षणको लाचग पनि छोड्र्ौ भिे ,

नतमीहरू लोतकी पत्िीझैँ हुिेछौ। अब पववत्र आत्माको काम शीघ्र हुन्छ, र िर्ााँ ज्र्ोनतलाई
पछ्र्ाउि िसकिेहरू ितरामा पछथ ि ्। ध्र्ाि िददिेहरूलाई त्र्ाचगिेछ ; नतमीहरूले आफैलाई सुरक्षक्षत
गिुथपछथ । ताँ जान्दछस ् कक तेरो वररपरर वातावरणमा भएका सबै कुराहरू मेरो अिुमनतमा त्र्हााँ

छि ्, सबै मैले िै र्ोजिा बिाएको हुाँ। स्पष्ट रूपमा हे र र मैले ताँलाई ददएको वातावरणमा मेरो
हृदर्लाई सन्तुष्ट बिा। िडरा, सेिाहरूका सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर अवश्र् िै तेरो साथमा हुिेछ;

उहााँ तेरो पछाडड िडा हुिह
ु ु न्छ र उहााँ तेरो ढाल हुिह
ु ु न्छ। आज, मानिसहरूमा अत्र्न्तै धेरै
धारणाहरू छि ्, जसले मलाई असभमािीहरू र आत्म-धमी, घमण्डी, महत्त्वाकाांक्षी, अनि आफूलाई
उच्ि ठान्िेहरूलाई शमथमा पािथका लाचग, अरूले िीि ठािेका मानिसहरूद्वारा मेरो इच्छालाई व्र्कत

गिथ बाध्र् गछथ । त्र्सकारण जबसम्म नतमीहरूले मेरो बोझलाई इमािदारसाथ बुझ्छौ, म नतमीहरूका
लाचग सबै कुरा तर्ारी गिेछु। मलाई पछ्र्ाऊ!

अध्याय्२७
ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाचथ शासि गिुथहुिे एक मात्र सााँिो परमेश्वर—सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर,
आखिरी ददिहरूका ख्रीष्ट! र्ो पववत्र आत्माको गवाही, निववथवाद प्रमाण हो! पववत्र आत्माले जताततै

गवाही ददि काम गरररहिुभएको छ, ताकक कोही पनि शङ्कामा िहोऊि ्। ववजर्ी राजा,
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! उहााँ सांसारमाचथ प्रबल हुिुभएको छ, उहााँ पापमाचथ प्रबल हुिुभएको छ,
र उहााँले आफ्िो छुटकाराको काम पूरा गिुथभएको छ। उहााँले शैतािद्वारा भ्रष्ट तुल्र्ाइएका
मानिसहरूको र्ो समूह, हामीलाई मुक्कत ददिुभएको छ, र उहााँको इच्छा पूरा गिथको लाचग हामीलाई
पण
ू थ तल्
ु र्ाउिभ
ु एको छ। उहााँले र्ो भसू मलाई फेरर कब्जा गदै र शैतािलाई अतल कुण्डमा लिेट्दै ,
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उहााँले सारा पथ्
ृ वीभरर राजकीर् शक्कतको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उहााँ सांसारमाचथ न्र्ार् गिथ बस्िुहुन्छ,
र उहााँको हातबाट कोही पनि उम्कि सकदै ि। उहााँले राजाको रूपमा शासि गिथह
ु ु न्छ।
सारा पथ्
ृ वीले उच्ि सोरमा हषोल्लास गछथ ! र्सले ववजर्ी राजाको—सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको

प्रशांसा गछथ ! सदासवथदा! तपाईं आदर र प्रशांसाका र्ोग्र् हुिुहुन्छ। ब्रह्माण्डका महाि राजालाई िै
अक्ख्तर्ार र मदहमा होस ्।
समर् छोटो छ। सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरका पाइलाहरू पछ्र्ाऊ र अनघ बदढरहो। गल्ती

िगिथलाई अनत सावधाि बि, उहााँको बोझप्रनत वविारशील होओ, उहााँसाँग एकै मिका होओ, र
उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाको लाचग आफूलाई अपथण गर। नतमीहरूले आफ्िा सम्पविहरूलाई आफ्िो

निक्म्त सााँच्िु हुाँदैि। समर् निकै थोरै छ। नतिलाई िढाइहाल! नतिलाई सााँिेर िराि! नतिलाई
िढाइहाल! नतिलाई सााँिेर िराि!

अध्याय्२८
जब तैँले समर् अत्र्न्तै क्षखणक छ र पववत्र आत्माको कार्थ ताँलाई त्र्नत महाि ् आसशषहरू

प्राप्त गिथ र िक्म्करहिे सूर्थ, राज्र्का राजा हुिुहुिे ब्रह्माण्डका राजा, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर
ग्रहण गिथ ददाँ दै अनघ बढे को छ भन्िे दे ख्छस ्—र्ो सबै मेरो अिग्र
ु ह र कृपा हो। ताँलाई मेरो प्रेमबाट
अलग गराउि सकिे अरू के छ र? ध्र्ाि ददएर मिि गर्, उम्किे प्रर्ास िगर्, हरे क क्षण मेरो
सामिे शान्त भई प्रतीक्षा गर् र सधैँ बादहर भौताररिे िगर्। तेरो हृदर् मेरो हृदर्को िक्जक

हुिुपछथ , र जे भए पनि, अन्धाधुन्ध वा स्वेच्छाले काम िगर्। तैँले मेरो इच्छालाई िै हे िुथपछथ , मैले
जे इच्छा गछुथ त्र्ही गिथप
ु छथ , र मैले इच्छा िगिे कुरालाई त्र्ाग्िे अठोट गिथप
ु छथ । तैँले आफ्िा

भाविाहरूको आधारमा काम गिथु हुाँदैि, बरु मैले जस्तै तेरा बाबआ
ु माको लाचग समेत कुिै
भाविावविा धासमथकताको अभ्र्ास गिुथपछथ । तैँले सत्र्ताअिुरूप िरहे का सबै कुरालाई त्र्ाग्िुपछथ र
तैँले मलाई प्रेम गिे शुद्ध हृदर्सदहत आफूलाई मेरो लाचग िढाउिुपछथ र अपथण गिुथपछथ । कुिै

पनि व्र्क्कत, घटिा, वा कुराको निर्न्त्रणमा िबस ्; जबसम्म कुिै कुरा मेरो इच्छाअिुरूप हुन्छ,
तबसम्म र्सलाई मेरा वििहरूअिस
ु ार अभ्र्ास गर्। िडरा, ककिभिे मेरा हातले ताँलाई साथ

ददन्छ, र म ताँलाई दष्ु ट काम गिेहरूबाट टाढा राख्िेछु। तैँले आफ्िो हृदर्लाई रक्षा गिुथपछथ , सधैँ
मसभत्रै रहिुपछथ , ककिभिे तेरो जीवि ममा निभथर भएर क्जउाँ छ; र्दद ताँ मलाई छोडेर गइस ् भिे ,
ताँ तुरुन्तै सुकिेछस ्।

तैँले र्ी आखिरी ददिहरू हुि ् भन्िे कुरालाई जान्िुपछथ । गजथिे ससांहजस्तै ददर्ाबलस शैताि
मानिसहरूलाई निल्िको लाचग िोजी गदै र्ता-उता घुम्छ। अब सबै प्रकारका ववपविहरू आइपछथ ि ्,

र हरे क प्रकारका दष्ु ट आत्माहरू छि ्। म मात्रै सााँिो परमेश्वर हुाँ; म मात्रै तेरो शरणस्थाि हुाँ।
अब मेरो गुप्त स्थािमा, मसभत्र मात्रै लुकिे बाहे क तैँले केही पनि गिथ सकदै िि ्, र ताँमाचथ
ववपविहरू आइपिेछैिि ्, र तेरो पालको िक्जक कुिै पनि ववपवि आउिेछैि। ताँ अझै बढी मेरो

िक्जक आउिप
ु छथ र गप्ु त स्थािमा मसाँग सङ्गनत गिथप
ु छथ ; अरूसाँग हल्का रूपले सङ्गनत िगर्।
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तैँले मेरा वििहरूको अथथलाई बुझ्िैपछथ —ताँलाई सङ्गनत गिे अिुमनत छै ि भिेर मैले भनिरहे को

छै ि, तर ताँसाँग अझै पनि भेदशक्कत छै ि भिेर भनिरहे को छु। र्स अवचधमा, दष्ु ट आत्माहरूको
काम छ्र्ासछ्र्ासती हुन्छि ्। ताँलाई सङ्गनत ददिको लाचग नतिीहरूले सबै ककससमका मानिसहरूको
प्रर्ोग गछथ ि ्। नतिीहरूका शब्दहरू मिोहर सुनिन्छ, तर तीसभत्र ववष हुन्छि ्। ती त चििीको

आवरण हासलएका गोली हुि ् अनि तैँले थाहा पाउिुअनघ, नतिीहरूले ताँसभत्र नतिीहरूको ववष
हासलददिेछि ्। आजका धेरैजसो मानिसहरू अक्स्थर छि ्, मािौं नतिीहरू मातेका छि ् भन्िे कुरालाई
तैँले जान्िुपछथ । जब तैँले अरूसाँग तेरा कदठिाइहरूका बारे मा सङ्गनत गछथ स ्, त्र्स बेला नतिीहरूले

ताँलाई बताउिे कुरा निर्महरू र धमथससद्धान्त मात्रै हुि ्, र र्ो मसाँगै ससधै सङ्गनत गरे को जस्तो
राम्रो हुाँदैि। मेरो अनघ आइज र ताँसभत्र भएका पुरािा कुराहरूलाई निकाल ्; मेरो लाचग तेरो हृदर्
िोल ् अनि तेरो लाचग मेरो हृदर् अवश्र् िै प्रकट गिेछु। तेरो हृदर् मेरो अनघ लगिशील हुिैपछथ ।
अल्छी िबि ्, तर मकहााँ बारम्बार आइज ्—तेरो जीवि वद्
ृ चध हुिे सबैभन्दा नछटो तररका र्ही हो।

ताँ मसभत्र क्जउिुपछथ र म ताँसभत्र क्जउिेछु, अनि ताँलाई सबै कुरामा अगुवाइ गदै म ताँसभत्र राजा
बन्िेछु, र ताँ राज्र्को भाग बन्िेछस ्।

ताँ जवाि छस ् भन्दै मा आफूलाई कम िसम्झी। तैँले आफैलाई ममा समवपथत गिुथपछथ । मानिसहरू

बादहरी रूपमा कस्तो दे खिन्छि ् भन्िे कुरालाई म ध्र्ाि ददाँ ददि, ि त नतिीहरू कनत वषथका भए

भन्िे कुरालाई िै ध्र्ाि ददन्छु। नतिीहरूले मलाई इमािदार रूपमा प्रेम गछथ ि ् कक गदै िि ्, र

नतिीहरूले मेरो मागथ पछ्र्ाउिे र अरू सबै कुरालाई बेवास्ता गरे र सत्र्तालाई अभ्र्ास गिे गछथ ि ्
कक गदै िि ् भन्िे कुरालाई मात्रै म ध्र्ाि ददन्छु। भोसलको ददि कस्तो हुिेछ भिेर चिन्ता िगर्,
ि त भववष्र् कस्तो हुिेछ भिेर िै। जबसम्म ताँ हरे क ददि मेरो भरोसामा क्जउाँ छस ्, तबसम्म म
अवश्र् िै ताँलाई डोऱ्र्ाउिेछु। “मेरो जीवि अत्र्न्तै सािो छ, म त केही पनि बक्ु झ्दि” भन्िे

वविारमा लागी िराि ्, र्ो त शैतािले पठाएको वविार हो। सधैँ मेरो िक्जक आउिको लाचग,

बाटोको अन्त्र्सम्मै मेरा पाइलाहरूलाई पछ्र्ाउिको लाचग तैँले तेरो हृदर् मात्रै प्रर्ोग गिुथपछथ ।
जब तैँले मेरा हप्की र िेताविीका वििहरू सुन्छस ्, तुरुन्तै ब्र्ूाँझेर अनघ दौडी; िरोकककि मेरो

िक्जक आइज, बगालको गनतलाई पछ्र्ाइराि, र तेरो िजर अगाडड लगा। मेरो उपक्स्थनतमा हुाँदा,
तैँले आफ्िो परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदर् र प्राणले प्रेम गिथप
ु छथ । सेवाको मागथमा, बारम्बार मेरा
वििहरूलाई ध्र्ाि दे । अभ्र्ास गिे क्रममा, कमजोर हृदर्को िबि ्—पुरुष बालकको सङ्कल्प र

र्दढ निश्िर्ताको साथ हृदर्लाई शक्कतशाली बिा; ठूलो हृदर् भएको मानिस बि ्। र्दद ताँ मलाई
प्रेम गिथ िाहन्छस ् भिे, तैँले ताँमा मैले पूरा गिथ िाहे को सबै कुरालाई ममा पूरा गिुथपछथ । र्दद ताँ
मलाई पछ्र्ाउि िाहन्छस ् भिे, तैँले आफूसाँग भएको सबै कुरालाई, तैँले प्रेम गिे सबै कुरालाई
त्र्ाग्िुपछथ ; ताँ सरल मि सलएर मेरो सामिे िम्र भई समवपथत हुिुपछथ । जथाभाबी अन्वेषण गिे
वा वविार गिे िगर्, तर पववत्र आत्माको कार्थलाई िै पछ्र्ाइराि ्।

र्हााँ, म ताँलाई र्ो सल्लाह ददन्छु: मैले अन्तर्दथक्ष्ट ददएर ताँसभत्र राखिददएको सबै कुरालाई

ददह्रलो गरी पकक्रराि ्, अनि र्सलाई निक्श्ित रूपमा अभ्र्ास गर्!
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अध्याय्२९
समर् झि ्-झि ् छोट्दटाँ दैछ भन्िे के ताँलाई थाहा छ? त्र्सकारण, छोटो अवचधमा, तैँले ममा

भरोसा गिुथपछथ र मेरो स्वभावसाँग िसमल्िे सबै कुरालाई ताँबाट पन्छ्र्ाउिुपछथ : अज्ञािता, प्रनतकक्रर्ा
ददिमा दढलाइ गिे बािी, अस्पष्ट वविारहरू, कोमल-हृदर्ता, कमजोर इच्छा, मि
ू थता, अनतरां क्जत

भाविाहरू, अन्र्ोलता, र भेदशक्कतको कमी। र्ी कुराहरूलाई जनत सकदो िााँडो हटाउिुपछथ । म

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ! जबसम्म ताँ मसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुक हुन्छस ्, तबसम्म म ताँलाई
समस्र्ामा पािे सबै कुरालाई समाधाि गिथ सकछु। म मानिसहरूको हृदर्को गदहराइ दे ख्ि सकिे
परमेश्वर हुाँ; मलाई नतमीहरूका सबै रोगहरू र नतमीहरूका िराबीहरू कहााँ छि ् भन्िे सबै थाहा

छ। र्ी कुराहरू नतमीहरूलाई जीविमा अनघ बढ्िबाट रोकिे कुराहरू हुि ्, र नतिलाई तुरुन्तै
हटाइिुपछथ । ित्र भिे, ताँमा मेरो इच्छालाई अनघ बढाउि सककिेछैि। मैले प्रकासशत गिे ताँमा

भएको सबै कुरालाई त्र्ाग्िको लाचग ममाचथ भरोसा गर्, सधैं मद्वारा क्जऊ, मेरो िक्जक बस ्, र
मेरै अिरू
ु पमा सबै काम र बािीबेहोरालाई अनघ बढा। तैँले िबझ्
ु िे कुराको बारे मा मसाँग धेरैजसो

बारम्बार सङ्गनत गर्, अनि ताँ अगाडड बढ्ि सकिे गरी म ताँलाई अगुवाइ गिेछु। र्दद ताँ अनिक्श्ित
छस ् भिे, हतारमा काम िगर्, तर मेरो समर्को प्रतीक्षा गर्। आफ्िो स्वभावलाई क्स्थर राि ् र

तेरो जोसलाई घरी तातो र घरी चिसो हुि िदे ; ताँसाँग मलाई सधैँ आदरसाथ हे िे हृदर् हुिुपछथ ।
तैँले मेरो अनघ र मेरो िजरभन्दा बादहर जे गछथ स ् त्र्ो सधैँ मेरै इच्छा अिरू
ु प हुिुपछथ । मेरो
िानतर कसैसाँग पनि उदार िबि ्, िाहे त्र्ो तेरो पनत होस ् वा तेरो पररवार; नतिीहरू जनत िै
असल भए पनि र्स्तो कुरा स्वीकार्थ हुाँदैि। तैँले सत्र्ता अिुरूप िै काम गिुथपछथ । र्दद ताँ मलाई
प्रेम गछथ स ् भिे, म ताँलाई महाि ् आसशषहरू ददिेछु। ववरोध गिे कसैलाई पनि म सहिेछैि। मैले

प्रेम गिेहरूलाई प्रेम गर्, र मैले घण
ृ ा गिेहरूलाई घण
ृ ा गर्। कुिै पनि मानिस, घटिा, वा कुरालाई

ध्र्ाि िदे । तेरो आत्माद्वारा हे र ् अनि मैले प्रर्ोग गिे मानिसहरूलाई स्पष्ट रूपमा दे ि ्; आक्त्मक

मानिसहरूसाँग अझै बारम्बार सम्पकथमा बस ्। अज्ञािी िबि ्—तैँले कुराहरू छुट्र्ाउिैपछथ । गहूाँ सधैँ
गहूाँ िै हुिेछ, अनि सामा कदहल्र्ै पनि गहूाँ भई हुकथिेछैि—तैँले फरक-फरक प्रकारका मानिसहरूलाई
पदहिाि गिैपछथ । ताँ आफ्िो बोली-वििमा ववशेष होसशर्ार हुिुपछथ र तैँले आफ्िो पाइलालाई मैले
िाहे को मागथमा िै राख्िुपछथ । र्ी सबै वििहरूलाई ध्र्ाि ददएर वविार गर्। तैँले तेरो वविोहीपिलाई

तरु
ु न्तै त्र्ाग्िुपछथ र मेरो प्रर्ोगर्ोग्र् बन्िुपछथ , ताकक तैँले मेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउि सक् ।

अध्याय्३०
भाइ हो, व्र्ाँउ
ू झ! बदहिी हो, व्र्ाँउ
ू झ! मेरो ददि आउि ववलम्ब हुिेछैि; समर् िै जीवि हो,
अनि समर् आफ्िो हातमा सलिु भिेकै जीवि बिाउिु हो! समर् त्र्नत टाढा छै ि! र्दद नतमीहरू
कलेजको प्रवेश-परीक्षामा असफल भर्ौ भिे, नतमीहरूले अध्र्र्ि गरे र नतमीहरूलाई जनत पटक

मि लाग्र्ो त्र्नत पटक परीक्षा ददि सकछौ। तैपनि, मेरो ददिले थप दढलाई सहिेछैि। सम्झिा
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गर! सम्झिा गर! म नतमीहरूलाई र्ी असल वििहरूद्वारा अिुरोध गछुथ। नतमीहरूकै आाँिाको

अनघ सांसारको अन्त्र् हुन्छ, अनि ठूला ववपविहरू तीव्र गनतमा िक्जक आउाँ छि ्। कुििादहाँ बढी
महत्त्वपण
ू थ हो: नतमीहरूको जीवि, कक नतमीहरूको नििा, नतमीहरूको भोजि र पेर् पदाथथ र वस्त्र?
नतमीहरूले र्ी कुराहरूलाई तौलिे बेला आएको छ। अबदे खि शङ्कालु िहोओ, र सुनिक्श्ितताबाट
समाथएर िजाओ!

कनत दर्िीर्! कनत दररि! कनत अन्धो! मािवजानत कनत निदथर्ी छ! वास्तवमा िै , नतमीहरूले

मेरो वििको निक्म्त काि थन्
ु छौ—के म नतमीहरूसाँग व्र्थथमा बोसलरहे को छु? नतमीहरू अझै पनि

अनत असावधाि छौं—ककि? ककि त्र्सो भर्ो? के नतमीहरूमा कदहल्र्ै र्स्तो वविार आएि? म

कसको लाचग र्ी कुराहरू भन्छु? मलाई ववश्वास गर! म नतमीहरूका मुक्कतदाता हुाँ! म नतमीहरूका
सवथशक्कतमाि ् जि हुाँ! जागा रहो! जागा रहो! गएको समर् फेरर कदहल्र्ै फकेर आउाँ दै ि—र्ो कुरालाई
र्ाद राि! पछुतोलाई निको पािे औषचध सांसारमा कहीीँ छै ि! त्र्सकारण, मैले नतमीहरूसाँग कसरी

बोल्िुपछथ ? के मेरो विि नतमीहरूको होससर्ार, बारम्बार वविारको र्ोग्र् छै ि? नतमीहरू मेरो
वििप्रनत कनत बेपरवाह छौ र आफ्िो जीविप्रनत कनत अक्जम्मेवार छौं; म र्सलाई कसरी सहि
सकछु? कसरी सकछु?

ककि र्नतको समर्मा पनि नतमीहरूका बीिमा उचित मण्डली जीवि पैदा हुि सकेको छै ि?
ककिभिे नतमीहरूमा ववश्वासको कमी छ; नतमीहरू मल्
ू र् िक
ु ाउि, आफैलाई अपथण गिथ, आफैलाई
मेरो अनघ समपथण गिथ अनिच्छुक छौ। हे मेरा पुत्रहरू हो, बबउाँ झ! मेरा पुत्रहरू, मलाई ववश्वास गर!
मेरा वप्रर्हरू, नतमीहरू ककि मेरो हृदर्मा के छ भिी वविार गदै िौ?

अध्याय्३१
मलाई सच्िा रूपमा िाहिेहरू सबैलाई म प्रेम गछुथ। र्दद नतमीहरूले मलाई प्रेम गिे कार्थमा

ध्र्ाि केक्न्ित गऱ्र्ौ भिे, म नतमीहरूलाई अवश्र् िै प्रशस्त आसशष ददिेछु। के नतमीहरूले मेरा
असभप्रार्हरूलाई बुझ्र्ौ? मेरो घरमा, उच्ि र न्र्ूि हैससर्त बीिमा कुिै सभन्िता छै ि। सबै मेरा

पत्र
ु हुि ्, र म नतमीहरूका वपता, नतमीहरूका परमेश्वर हुाँ। म सवोच्ि र अद्ववतीर् छु। म ब्रह्माण्ड
र सबै थोकलाई निर्न्त्रण गछुथ!

तैँले मेरो घरमा “मलाई िम्रता र दीितामा सेवा” गिुथपछथ । र्ो वाकर्ाांश तेरो िारा हुिुपछथ ।
रूिको पात िबि ्, तर रूिको जरा बिेर जीविमा गदहरो जरा हाल ्। जीविको सच्िा अिुभवमा
प्रवेश गर्, मेरा वििहरूअिस
ु ार जी, हरे क कुरामा मलाई अझै बढी िोजी गर्, र मेरो िक्जक
आएर मसाँग सङ्गनत गर्। कुिै पनि बादहरी कुराहरूलाई ध्र्ाि िदे , र कुिै पनि व्र्क्कत, घटिा,
वा वस्तुको निर्न्त्रणमा िबस ्, तर म के हुाँ भन्िे ववषर्मा आक्त्मक मानिसहरूसाँग मात्रै सङ्गनत
गर्। मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ ्, मेरो जीवि नतमीहरूको बीिमा बगोस ्, र मेरा वििहरूमा क्जएर
मेरा मागहरूलाई पालि गर्।

तेरा सबै सामथ्र्थ मैले ताँलाई आज्ञा गरे का ववषर्हरूमा समवपथत गर्; मेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट
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तुल्र्ाउिको निक्म्त तैँले गिथ सकिे जनत सबै गर्। म तेरो शक्कत हुाँ र म तेरो आिन्द हुाँ…। म
तेरो सबै थोक हुाँ। मेरो पनछ लाग ्। तेरो हृदर्को सााँिो इच्छाहरूका बारे मा र तैँले आफैलाई मेरो
निक्म्त इमािदारीताको साथ समवपथत गछथ स ् भन्िे मलाई थाहा छ, तर मेरो घरमा मलाई कसरी

बफादारीता दे िाउिुपछथ र मलाई कसरी अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउिुपछथ भन्िे कुरा ताँलाई थाहा हुिुपछथ ।
मण्डली मेरो मुटु हो र मेरो मण्डली निमाथणको लाचग मलाई आतुरीले पोसलरहे को छ। तैँले
असलकनत पनि बााँकी िरािी आफूलाई मप्रनत समवपथत गिुथपछथ , र मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्िुपछथ ,
ताकक मेरो हृदर् सन्तष्ु ट हुि सकोस ्।

अध्याय्३२
ज्र्ोनत भिेको के हो? ववगतमा, नतमीहरूले पववत्र आत्माको कार्थको रूपान्तरणलाई वास्तवमा

ज्र्ोनतको रूपमा सलएका चथर्ौ। र्समा सधैँ सााँिो ज्र्ोनत हुन्छ: अथाथत ्, मेरो िक्जक आएर अनि

मसाँग सङ्गनत गरे र परमेश्वर के हुिुहुन्छ सो प्राप्त गिुथ। परमेश्वरका वििहरूको अन्तज्ञाथि प्राप्त
गिुथ र उहााँका वििहरूमा उहााँको इच्छालाई बोध गिुथ—अथाथत ्, ती वििहरू िािे र वपउिे क्रममा,
परमेश्वरका वििहरूमा आत्माको अिुभूनत गिुथ र आफूसभत्र परमेश्वरका वििहरूलाई ग्रहण गिुथ;
उहााँ के हुिह
ु ु न्छ भन्िे कुरालाई तैँले अिभ
ु वबाट बोध गिथ सकछस ्, र उहााँसाँग कुराकािी गिे क्रममा
परमेश्वरको प्रकाश प्राप्त गिथ सकछस ्; सबै कुरा ज्र्ोनत िै हो। चिन्ति र मिि गिे क्रममा कुिै

पनि क्षणमा नतमीहरूले अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ र परमेश्वरका वििहरूको िर्ााँ अन्तज्ञाथि प्राप्त गिथ

सकछौ। र्दद तैँले परमेश्वरको वििलाई बोध गररस ् र तैँले िर्ााँ ज्र्ोनतलाई अिुभव गछथ स ् भिे,

के तेरो सेवामा ताँसाँग शक्कत हुिेछैि र? नतमीहरूले सेवा गिे क्रममा अत्र्न्तै चिन्ता गछौ!
नतमीहरूले वास्तववकतालाई छोएका छै िौ, र नतमीहरूसाँग सााँिो अिभ
ु व वा अन्तज्ञाथि िभएको
हुिाले र्स्तो भएको हो। र्दद ताँसाँग सााँिो अन्तज्ञाथि भएको भए, के कसरी सेवा गिुथपछथ भन्िे
ताँलाई थाहा हुिेचथएि र? जब ताँमाचथ निक्श्ित कुराहरू आइपछथ ि ्, तैँले नतिलाई लगिशीलताको
साथ अिुभव गिुथपछथ । र्दद सक्जलो र सहज वातावरणमा पनि ताँ परमेश्वरको मुहारको ज्र्ोनतमा
क्जउि सकछस ् भिे, तैँले हरे क ददि परमेश्वरको मह
ु ार दे ख्िेछस ्। र्दद तैँले परमेश्वरको मह
ु ार

दे िेको छस ् र परमेश्वरसाँग कुराकािी गरे को छस ् भिे, के ताँसाँग ज्र्ोनत हुिेछैि र? नतमीहरू
वास्तववकतामा प्रवेश गदै िौ, र नतमीहरू सधैँ बादहर िोजी गरररहे का हुन्छौ; पररणामस्वरूप,

नतमीहरूले केही पनि भेट्टाउाँ दै िौ र नतमीहरूको जीवि प्रगनतमा दढलाइ हुन्छ।
बादहरी कुरामा ध्र्ाि िदे ओ; बरु, सभत्री रूपमा परमेश्वरको सामिे आओ, गहि रूपमा सङ्गनत
गर र परमेश्वरको इच्छालाई बुझ; के त्र्सपनछ नतमीहरूले नतमीहरूको सेवामा मागथ प्राप्त गिेछैिौ
र? नतमीहरूले लगिशीलताको साथ ध्र्ाि ददएर आज्ञा पालि गिुथपछथ । र्दद नतमीहरूले सबै कुरा
मेरा वििहरूअिुसार मात्रै गछौ र मैले औांल्र्ाएको मागथहरूमा प्रवेश गछौ भिे, के नतमीहरूसाँग मागथ

हुिेछैि र? र्दद तैँले वास्तववकतामा प्रवेश गिे मागथ भेट्टाइस ् भिे, तैँले परमेश्वरको सेवा गिे मागथ
पनि भेट्टाएको हुिेछस ्। र्ो कुरा सरल छ! अझै बढी परमेश्वरको उपक्स्थनतमा आओ, परमेश्वरका
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वििहरूलाई अझै बढी मिि गर, अनि नतमीहरूले आफुमा कमी भएको कुरा प्राप्त गिेछौ। नतमीहरूले
िर्ााँ अन्तज्ञाथि, िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट पनि प्राप्त गिेछौ, र नतमीहरूले ज्र्ोनत प्राप्त गिेछौ।

अध्याय्३३
मेरो राज्र्का निक्म्त त्र्स्ता मानिसहरू िादहन्छ जो इमािदार छि ,् जो पािण्डी वा छली

छै िि ्। के इमािदार र निष्कपट मानिसहरू सांसारमा अलोकवप्रर् छै िि ् र? म ठीक ववपरीत छु।
इमािदार मानिसहरू मकहााँ आउिु स्वीकार्थ छ; म र्स ककससमको व्र्क्कतसाँग िुशी हुन्छु, र
मलाई र्स ककससमको व्र्क्कत िादहन्छ। मेरो धासमथकता ठीक र्ही हो। कनतपर् मानिसहरू अज्ञािी

छि ्; नतिीहरूले पववत्र आत्माको कार्थलाई अिुभूनत गिथ सकदै िि ् र नतिीहरूले मेरो इच्छालाई
बुझ्ि सकदै िि ्। नतिीहरूको पररवार र नतिीहरूको आसपासका कुराहरू अक्स्तत्वमा रहे को

वातावरणलाई नतिीहरूले स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकदै िि ्, र नतिीहरूले अन्धाधन्
ु ध कामकुराहरू गछथ ि ्
र अिुग्रह प्राप्त गिे धेरै अवसरहरू गुमाउाँ छि ्। बारम्बार नतिीहरू आफ्िो कार्थहरूप्रनत िेद मान्छि ्
र जब नतिीहरूले कुिै मामलाको सामिा गछथ ि ्, नतिीहरूले त्र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकदै िि ्।
कदहलेकहीीँ नतिीहरूले मुक्स्कलले ववजर् प्राप्त गिथ परमेश्वरमा भरोसा गिथ सकछि ्, तर जब

नतिीहरूले पनछ त्र्स्तै प्रकारको समस्र्ाको सामिा गछथ ि ्, परु ािो बबमारी फेरर आइपछथ , र
नतिीहरूले मेरो इच्छालाई बुझ्ि सकदै िि ्। तर म र्ी कुराहरूलाई हे ददथिाँ, र म नतमीहरूका

अपराधहरूलाई स्मरण गददथिाँ। बरु, म नतमीहरूलाई र्ो बााँझो भूसमबाट मुकत गिथ र नतमीहरूलाई
नतमीहरूको जीवि िवीकरण गराउि िाहन्छु। मैले नतमीहरूलाई बारम्बार माफी ददएको छु। तैपनि,
सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ िरण अदहले िै हो। उप्रान्त नतमीहरू दोधार बन्िु हुाँदैि र त्र्सरी उप्रान्त
नतमीहरू रोककाँदै र दहाँड्दै अनघ बढ्िु हुाँदैि। नतमीहरू कदहले गन्तव्र्मा पग्ु ि सकिेछौ? नतमीहरू
िरोकककि अक्न्तम रे िातफथ दौडिको लाचग सकदो गिुथपछथ । सबैभन्दा महत्त्वपूणथ समर्मा सुस्त

िबि, साहसको साथ अनघ बढ, र नतमीहरूको अनघ प्रशस्त भोज राखिएको छ। तुरुन्तै आफ्िो

वववाह-भोजको वस्त्र र धासमथकताको वस्त्र लगाऊ, र ख्रीष्टको वववाह-भोजमा सहभागी बि;
अिन्तसम्म पाररवाररक परमािन्द उपभोग गर! ताँ पदहलेजस्तो उप्रान्त निराश, द्ःु खित हुिेछैिस ्
र सुस्केरा हाल्िेछैिस ्। त्र्ो बेलाको सबै कुरा धव
ु ााँजस्तो हराउिेछ र ताँमाचथ ख्रीष्टको पुिरूक्त्थत
जीविको शक्कत मात्रै हुिेछ। ताँसभत्र, शुद्धीकरण र धुवाइले शुद्ध पारे को मक्न्दर हुिेछ, र तैँले
प्राप्त गरे को पुिरुत्थािको जीवि सदासवथदा ताँमा बास गिेछ!

अध्याय्३४
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर सवथशक्कतमाि, सवथप्रापक र पूणथ रूपमा सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ! उहााँले
सात ताराहरू धारण गिुथहुन्छ, उहााँ सात आत्माहरू, सात आाँिाहरूद्वारा सुसक्ज्जत हुिुहुन्छ, उहााँले
सात मोहरहरू, सात िमथपत्रहरू िोल्िह
ु ु न्छ, तर त्र्नत मात्र होइि, उहााँले सात महामारीहरू र सात
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किौराहरूको प्रशासि गिुथहुन्छ र सात मेघगजथिहरूलाई प्रकट गिुथहुन्छ। धेरै पदहले उहााँले सात
तुरही पनि बजाउिुभर्ो! उहााँले सक्ृ ष्ट गिभ
ुथ एका र पूणथ बिाउिभ
ु एका सबै थोकले उहााँको प्रशांसा

गिथप
ु छथ , उहााँको मदहमा गाउिप
ु छथ र उहााँको ससांहासिको बढाइ गिथप
ु छथ । हे , सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर!

तपाईं सबै थोक हुिुहुन्छ। तपाईंले सबै थोक हाससल गिुथभएको छ, र तपाईंको साथमा सबै थोक
पूणथ, िक्म्कला, मुकत, स्वतन्त्र, बसलर्ा, र शक्कतशाली छि ्! केही पनि लुकाइएका वा गप्ु त राखिएका
छै िि ्; तपाईंको साथमा, सबै रहस्र्हरू प्रकदटत हुन्छि ्। र्सअलावा, तपाईंले आफ्िा शत्रुहरूको
भीडलाई न्र्ार् गिथभ
ु एको छ, तपाईंले आफ्िो प्रताप प्रकट गिथह
ु ु न्छ, आफ्िो प्रिण्ड ज्वाला

दसाथउिुहुन्छ, तपाईंले आफ्िो क्रोध प्रदशथि गिह
थु ु न्छ, र त्र्ो भन्दा पनि बढी, तपाईंले आफ्िो

अभूतपूवथ, चिरस्थार्ी, पूणथ अिन्त मदहमा प्रकट गिुथहुन्छ। सबै मानिसहरू वविासन्दे ह जर्-जर्कार
गिथ र गाउि अनि र्ी सवथशक्कतमाि ्, पूणथ रूपमा सच्िा, सवथजीवी, प्रिुरतापूणथ, मदहसमत र
अिन्तदे खि अिन्तसम्म रहिुहुिे सााँिो परमेश्वरको स्तुनत गिथ बबउाँ झिुपछथ । उहााँको ससांहासिको

अटुट बढाइ गररिुपछथ , उहााँको पववत्र िाउाँ को प्रशांसा र मदहमा गाि गाइिुपछथ । र्ो मेरो—परमेश्वरको—
अिन्त इच्छा हो, र उहााँले हामीलाई प्रकट र प्रदाि गिुथहुिे असीसमत आसशष ् हो! हामीमध्र्े कसले
र्सको उिराचधकार पाउाँ दैि र? परमेश्वरको आसशषको
् उिराचधकार पाउिको लाचग आराधिा गदै

उहााँको पववत्र िाउाँ लाई बढाइ गिुथपछथ र उहााँको ससांहासिलाई फन्को मािुथपछथ । उहााँसमक्ष अरू िै

आशर् र असभप्रार्हरू बोकेर जािेहरू सबैलाई उहााँको प्रिण्ड ज्वालाले पगाल्िेछ। आजको ददि
उहााँका शत्रुहरूको न्र्ार् गररिे ददि हो र आजकै ददिमा नतिीहरू िाश पनि हुिेछि ्। र्सअलावा,
र्ो ददि म, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर प्रकट हुिे अनि मैले मदहमा र माि प्राप्त गिे ददि पनि हो।

हे , सबै मानिसहरू! चिरकालदे खि अिन्तसम्मै हामीलाई प्रेसमलो-दर्ालप
ु ि बसाथउिुहुि,े मुक्कत र

आसशष ् ददिह
थ उहााँको राज्र् हाससल गिथह
ु ु िे, उहााँका छोराहरूलाई पण
ू थ बिाउिह
ु ु िे, र सफलतापव
ू क
ु ु िे
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको स्तुनत र स्वागत गिथलाई झट्टै उठ! र्ो परमेश्वरको सािदार काम हो!
र्ो परमेश्वरको अिन्त पूवथनिधाथररत गन्तव्र् र बन्दोबस्त हो—त्र्सैल,े उहााँ स्वर्म ् हामीलाई मुक्कत
ददि, हामीलाई पूणथ बिाउि, र हामीलाई मदहमामा ल्र्ाउिको लाचग आउिुभएको छ।

जो उठ्दै िि ् र साक्षी ददाँ दैिि ् ती सबै अन्धाहरूका पूवथजहरू र अज्ञािताका राजाहरू हुि ्।
नतिीहरू अिन्तसम्मै अज्ञािी, चिरस्थार्ी मि
ू थ रदहरहिेछि ्; अन्धाहरू अिन्तसम्मै मत
ृ क

रदहरहिेछि ्। र्ही कारणले गदाथ हाम्रा आत्माहरू जागत
ृ हुिुपछथ ! सबै मानिसहरू जाग्िुपछथ । प्रतापी
प्रिण्ड आगो र धमी न्र्ार् ल्र्ाउिुहुिे र सम्पूणथ रूपले पर्ाथप्त, प्रिरु , सवथशक्कतमाि र पूणथ

रहिुभएका मदहमाका राजा, कृपाका वपता, छुटकाराका छोरा, प्रिुरतापूणथ सात आत्माहरू,
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको अटुट रूपमा जर्-जर्कार, प्रशांसा र स्तनु त गाओ। उहााँको ससांहासिको

सदासवथदा बढाइ गररिेछ। सबै मानिसहरूले र्ो परमेश्वरको ज्ञाि-बुद्चध हो भिी दे ख्नुपछथ ; र्ो उहााँको
मुक्कतको सुन्दर मागथ र उहााँको मदहमावाि ् इच्छाको उपलक्ब्ध हो। र्दद हामी उठ्दै िौं र साक्षी
ददाँ दैिौं भिे, समर् बबनतसके पनछ फे रर पछाडड फकेर जाि सककिेछै ि। हामीले आसशष ् पाउाँ छौं

कक दद
ु थ शा भन्िे कु रा हामीले के गछौं, हामीले के सोच्छौं र हामीले अदहले के -कस्तो जीवि
बााँचिरहे का छौं भन्िे आधारमा हाम्रो र्ात्राको र्ो वतथमाि िरणको अवचधमै निणथ र् गरराँ दैछ।
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नतमीहरूले के -कसरी व्र्वहार गिुथपछथ त? सदासवथदा परमेश्वरको लाचग साक्षी ददिुपछथ र उहााँको

बढाइ गिुथपछथ ; सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर, आखिरी ददिहरूका ख्रीष्टको—अिन्त, अद्ववतीर्, सच्िा
परमेश्वरको—बढाइ गिथप
ु छथ !

अब उप्रान्त, नतमीहरूले के स्पष्टससत दे ख्नुपछथ भिे परमेश्वरका लाचग साक्षी िददिेहरू सबै—

र्स अद्ववतीर्, सच्िा परमेश्वरका लाचग साक्षी िददिेहरू र उहााँको बारे मा सन्दे ह राख्नेहरू—नतिीहरू

सबै बबरामी र मत
ृ कहरू हुि ्, र नतिीहरू परमेश्वरलाई िुिौती ददिेहरू हुि ्! परमेश्वरका वििहरू
प्रािीिकालदे खि िै प्रमाखणत हुाँदै आइरहे का छि ्: जसले मसाँग बटुल्दै ि, त्र्सले छरपष्ट पाछथ , जो
मेरो साथ छै ि, त्र्ो मेरो ववरुद्धमा छ; र्ो ढुङ्गामा कुाँददएको अपररवतथिीर् सत्र्ता हो! परमेश्वरका

लाचग साक्षी िददिेहरू सबै शैतािका दासहरू हुि ्। त्र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई
बाधा पुऱ्र्ाउि र धोका ददि अनि उहााँको व्र्वस्थापि बबथोल्ि आएका छि ्; नतिीहरूलाई तरवारले
प्रहार गररिुपछथ ! नतिीहरूमाचथ असल असभप्रार् दे िाउिेहरू सबैले आफ्िै वविाश निम्त्र्ाउाँ छि ्।

नतमीहरूले परमेश्वरका आत्माका वाणीहरूलाई सुन्िे र नतिमा ववश्वास गिे गिुथपछथ , परमेश्वरका

आत्माको मागथमा दहाँड्िुपछथ र परमेश्वरका आत्माका वििहरूअिुरूप क्जउिुपछथ । र्सअलावा,
नतमीहरूले समर्को अन्त्र्सम्मै सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको ससांहासिको बढाइ गिुथपछथ !

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर सात आत्माहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ! सात आाँिाहरूका र सात
ताराहरूका परमेश्वर पनि उहााँ िै हुिुहुन्छ; उहााँले सात मोहोरहरू िोल्िह
ु ु न्छ, र सम्पण
ू थ िमथपत्रहरू
उहााँले कफाँजाउिुभएको छ! उहााँले सात तुरहीहरू बजाउिुभएको छ, र उहााँको इच्छाअिुसार बसाथउिको

लाचग उहााँको पकडमा सात किौराहरू र सात महामारीहरू छि ्। ओहो, सधैँ ससलबन्दी गरी राखिएका
सात मेघगजथिहरू! नतिीहरूलाई प्रकट गिे समर् आएको छ! ती सात मेघगजथिहरूलाई ल्र्ाउिुहुिे
उहााँ त नतमीहरूको आाँिैअगाडड आइपचु गसकिभ
ु एको छ!

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! तपाईंको साथमा सबै थोक मुकत र स्वतन्त्र छि ्; कुिै पनि

कदठिाइहरू छै िि ्, र सबै थोक सहजताका साथ िसलरहे का छि ्! कुिै कुराले पनि तपाईंलाई
अवरोध वा ववघ्िवाधा गिे आाँट गदै ि, र सबै िै तपाईंसामु समवपथत हुन्छि ्। समवपथत िहुिे
जोकोही मरे र जािेछि ्!

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर, सात आाँिाहरू हुिे परमेश्वर! सबै कुरा अत्र्न्तै स्पष्ट छि ्, सबै कुरा
उज्र्ाला र अिावत
ृ छि ्, अनि सबै कुरा िुलासा र उदाङ्गो भएका छि ्। उहााँको साथमा सबै कुरा

घामझैं छलथङ्ग हुन्छि ्, अनि परमेश्वर मात्र होइि, तर उहााँका छोराहरू पनि र्स्तै छि ्। उहााँ र
उहााँका छोराहरूको सामुन्िे कुिै पनि व्र्क्कत, कुिै पनि वस्तु वा कुिै पनि ववषर्लाई लुकाउि
सककाँदै ि!

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरका सात ताराहरू िक्म्कला छि ्! उहााँले मण्डलीलाई ससद्ध तुल्र्ाउिुभएको

छ; उहााँले मण्डलीका आफ्िा सन्दे शवाहकहरू स्थावपत गिुथभएको छ, अनि सम्पूणथ मण्डली िै उहााँको

भरणपोषणमा छ। उहााँले सबै सात वटै मोहोरहरू िोल्िुहुन्छ र उहााँ स्वर्मले
् उहााँको व्र्वस्थापि
र्ोजिा र उहााँको इच्छालाई समापितफथ लैजािुहुन्छ। िमथपत्र उहााँको व्र्वस्थापिको रहस्र्मर्ी
आक्त्मक भाषा हो, र उहााँले र्सलाई कफाँजाउिभ
ु एको र प्रकट गिथभ
ु एको छ!
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सबै मानिसहरूले र्ी गुञ्जार्माि सात तुरहीहरूलाई सुन्िुपछथ । उहााँको साथमा, सबै थोक

सवथववददत हुन्छि ्, फेरर कदहल्र्ै लुप्त हुाँदैिि ्, र कुिै पनि द्ःु िकष्ट बााँकी रहाँदैिि ्। सबै थोक
प्रकट गररन्छि ् र सबै िै ववजर्ी हुन्छि ्!
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरका सात तुरहीहरू िुला, मदहमावाि ् र ववजर्ी तुरहीहरू हुि ्! नतिीहरू
उहााँका शत्रुहरूलाई न्र्ार् गिे तुरहीहरू पनि हुि ्। उहााँको ववजर्-उत्सवमाझ उहााँको तुरहीलाई
उिासलन्छ! उहााँले सम्पूणथ ब्रह्माण्डमाचथ शासि गिुथहुन्छ!

उहााँले महामारीका सात किौराहरू तर्ार गिथभ
ु एको छ, उहााँका शत्रह
ु रू निशािा भएका छि ्, र

ती महामारीहरूलाई अत्र्ाचधक प्रवाहका साथ छोडडएको छ र ती शत्रुहरू उहााँको प्रिण्ड ज्वालामा
िष्ट हुिेछि ्। सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले आफ्िो अक्ख्तर्ारको शक्कत दे िाउिुहुन्छ र उहााँका शत्रुहरू
सबै िाश हुन्छि ्। अक्न्तम सात मेघगजथिहरूलाई सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको अगाडड अबउप्रान्त
ससलबन्दी गरे र राखिाँदैि; नतिीहरू सबैलाई प्रकट गररन्छ। नतिीहरू सबैलाई प्रकट गररन्छ! उहााँले

सात मेघगजथिहरूद्वारा, पथ्
ृ वीलाई क्स्थर गरे र र र्सलाई उहााँको सेवा गिथ लगाएर र अबउप्रान्त

र्सलाई उजाड िहुिे तुल्र्ाएर, उहााँका शत्रुहरूलाई मत्ृ र्ुको मुिमा पुऱ्र्ाउिुहुन्छ!
धमी सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! हामी सदासवथदा तपाईंको स्तुनत गाउिेछौं! तपाईं अटुट प्रशांसा,
र अिन्त जर्-जर्कार र ताररफको र्ोग्र् हुिुहुन्छ! तपाईंका सात मेघगजथिहरू तपाईंको न्र्ार्का
लाचग मात्र प्रर्ोग गररिु हुाँदैि, बरु सबै कुराहरूलाई पूरा गिथको लाचग तपाईंको मदहमा र
अक्ख्तर्ारको लाचग अझै धेरै प्रर्ोग गररिुपछथ ।

सबै मानिसहरू सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर, आखिरी ददिहरूका ख्रीष्टको स्तुनत र प्रशांसा गाि

गाउाँ दै ससांहासिको अगाडड हषोल्लास मिाउाँ छि ्! नतिीहरूको आवाजले मेघगजथिले जस्तै सम्पूणथ
ब्रह्माण्डलाई थकाथउाँछ! पण
ू थतर्ा सबै थोक उहााँको कारण अक्स्तत्वमा छि ् र उहााँकै कारण दे िा

पछथ ि ्। सबै मदहमा, माि-सम्माि, अक्ख्तर्ार, ज्ञाि-बुद्चध, पववत्रता, ववजर् र प्रकाशहरू उहााँकै
हुि ् भिेर िमान्िे आाँट कसले गछथ र? र्ो उहााँको इच्छाको उपलक्ब्ध हो, र र्ो उहााँको व्र्वस्थापिको
निमाथण-कार्थको अक्न्तम समाक्प्त हो!

अध्याय्३५
सात मेघगजथिहरू ससांहासिबाट निस्कन्छि ् अनि नतिले ब्रह्माण्ड हल्लाउाँ छि ,् स्वगथ र

पथ्
ृ वीलाई उलटपुलट पाछथ ि ्, र आकाशहरूमा गुञ्जन्छि ्। त्र्ो गजथिले कािै छे डडददन्छ, र मानिसहरू

र्सबाट उम्किै सकदै िि ्, ि त नतिीहरू र्सबाट लक
ु ि िै सकछि ्। मेघगजथि र िट्र्ाङ्ग ववस्फोट
भई निस्कन्छि ् र एकै क्षणमा स्वगथ र पथ्
ृ वी रूपान्तररत हुन्छि ्, र मानिसहरू मत्ृ र्ुको िक्जक
पुग्छि ्। त्र्सपनछ, बबजुली िम्केको गनतमा, सम्पण
ू थ ब्रह्माण्ड िै स्वगथबाट झिे दहांस्रक आाँधीबेहरीमा
ढाककन्छ! पथ्
् जस्तै पूणथ रूपले, र्सले
ृ वीको सबैभन्दा पल्लो छे उका कुिाहरूमा, बाकलो वषाथतले
सशरदे खि पाउसम्म एउटै पनि दाग िरािीकि सबै कुरालाई धुन्छ; र्सबाट कुिै पनि कुरालाई

लक
ु ाउि सककाँदै ि, ि त कुिै पनि व्र्क्कतलाई र्सबाट टाढा बन्द गरे र राख्न िै सककन्छ। मेघगजथिका
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गड्र्ाङगुडुङहरू, बबजुली िम्केझैं, चिसो ज्र्ोनतसाँगै प्रनतबबक्म्बत हुन्छि ् र डरले मानिसहरू थरथरी
काम्छि ्! धाररलो दई
ु -धारे तरवारले वविोहका छोराहरूलाई प्रहार गछथ , र शत्रल
ु े ववपविको सामिा

गछथ तर लक
ु िे ठाउाँ िै पाउाँ दै ि; नतिीहरू हुरी र वषाथको तेज बहावमा आनतन्छि ् र उकत प्रहारले
रन्थनिाँदै तत्कालै एकै सासमा िुत्रुककै हुन्छि ् र भलमा िसेर बचगजान्छि ्। त्र्हााँ मत्ृ र्ु मात्र छ,
र नतिीहरू जीववत रहिे कुिै उपार् िै छै ि। ती सात मेघगजथिहरू मबाट निस्कन्छि ् र नतिले

मेरो असभप्रार्लाई जिाउाँ छि ्, र मेरो असभप्रार् भिेको समश्रको जेठो छोरोलाई प्रहार गिुथ हो,

दष्ु टहरूलाई दण्ड ददई मेरा मण्डलीहरूलाई शद्
ु ध पािथु हो, ताकक सबैमाझ एक-अकाथप्रनत आफ्िोपिको

आभास होस ्, सबैले आफ्िो सच्िा व्र्वहार प्रस्तुत गरूि ्, र सबै मसाँग एकै मिका होऊि ्, ताकक
ब्रह्माण्डका सारा मण्डलीहरूलाई एक बिाउि सककर्ोस ्। र्ो मेरो उद्दे श्र् हो।

मेघगजथि गजथन्छ, अनि त्र्सपनछ बबलौिा गुन्जन्छ। कनतपर् व्र्क्कतहरू आफ्िो चिरनििाबाट

ब्र्ूाँझन्छि ्, अनि नतिीहरूले अत्र्न्तै भर्भीत भएर आफ्िा प्राणसभत्र अन्तरकुन्तरमा िोजी गछथ ि ्
र ससांहासिसामु दौडाँदै फकी आउाँ छि ्। नतिीहरूले आफ्िो व्र्ापक छलहरू र उपिवी कार्थहरूलाई
बन्द गछथ ि ्; र्स्ता मानिसहरू र्सरी ब्र्ूझाँिको लाचग त्र्नत दढलो भइसकेको हुाँदैि। म ससांहासिबाट
हे छुथ। म मानिसको हृदर्को सभत्री अन्तस्करणमा हे छुथ। जसले इमािदाररतापूवथक र उत्कट रूपले

मलाई िाहन्छि ्, नतिीहरूलाई म मुक्कत ददन्छु, र नतिीहरूमाचथ दर्ा दे िाउाँ छु। जसले आफ्िो

हृदर्मा मलाई अरू जुिसक
ु ै कुराभन्दा बढी प्रेम गछथ ि ्, जसले मेरो इच्छालाई बझ्
ु छि ् र बाटोको
अन्त्र्सम्मै मलाई पछ्र्ाउाँ छि ् नतिीहरूलाई म मक्ु कत ददएर अिन्तमा लैजान्छु। नतिीहरूलाई मेरा
हातहरूले सुरक्षक्षत रूपमा समाउिेछि ् ताकक नतिीहरूले र्ो घटिास्थलको सामिा गिथ िपरोस ् र

नतिीहरूलाई कुिै हानि िहोस ्। बबजुली िम्केको र्दश्र् दे ख्दा कनतपर्का हृदर्मा अकथिीर् पीडा

हुन्छ र नतिीहरू अनत िै पछुतो गछथ ि ्। र्दद नतिीहरूले निरन्तर र्सरी िै व्र्वहार गछथ ि ् भिे,
नतिीहरूको लाचग धेरै दढलो भइसकेको हुन्छ। ए, सबै र हरे क थोकहरू! सबै कुरा समाप्त हुिेछि ्।
र्ो पनि मुक्कत सम्बन्धी मेरा माध्र्महरूमध्र्े एउटा हो। म मलाई प्रेम गिेहरूलाई मुक्कत ददन्छु

र दष्ु टहरूलाई प्रहार गछुथ, म पथ्
ृ वीमा मेरो राज्र्लाई अटल र क्स्थर बिाउाँ छु, अनि सबै राष्र र

सबै मानिसहरू, ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका छे उहरूका सबैलाई म प्रताप हुाँ, म प्रिण्ड ज्वाला हुाँ र म
हरे क मानिसको सबैभन्दा सभत्री हृदर्को िोजी गिे परमेश्वर हुाँ भिी जािि
ू ्। र्सउप्रान्त महाि ्
सेतो ससांहासिको न्र्ार् िुल्लमिुल्ला रूपमा जिमािसमाझ प्रकट गररन्छ र सबै मानिसहरूसमक्ष

न्र्ार् सुरु भएको छ भिी घोषणा गररन्छ! जसका वििहरू हृदर्बाट निस्केका छै िि ्, जसले
शङ्का गछथ ि ् र जसले निक्श्ित हुि आाँट गदै िि ् ती सबैले, मेरा िाहिाहरू बुझ्िे तर नतिलाई
अभ्र्ास गिथ ििाहिे ती सबै समर् िेर फाल्िेहरूलाई—ती सबैको न्र्ार् गररिप
ु छथ भन्िे कुरामा
कुिै शङ्का छै ि। नतमीहरूले आफ्िा असभप्रार् र आशर्हरूको ध्र्ाि ददएर जााँि गिुथपछथ , र आफ्िो

उचित स्थाि सलिुपछथ ; मेरा वििहरूलाई इमािदाररतापूवथक अभ्र्ास गर, आफ्िो जीवि अिुभवलाई
महत्त्व दे ओ, र सतही उत्साहका साथ कार्थ िगर, बरु आफ्िो जीविलाई ववकससत, पररपकव, क्स्थर
र अिुभवी बिाओ—अनि मात्र नतमीहरू मेरो हृदर्अिुरूपका हुिेछौ।
ववघ्िवाधा उत्पन्ि गिे र मैले सज
ृ िा गरे का अवसरहरूलाई आफ्िै फाइदाको लाचग प्रर्ोग गिे
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शैतािका दासहरू र दष्ु ट आत्माहरूलाई इन्कार गर। नतिीहरूलाई गम्भीर रूपले सीसमत र निर्क्न्त्रत
गररिुपछथ ; नतिीहरूलाई धाररलो तरबारले मात्र निराकरण गिथ सककन्छ। भववष्र्का समस्र्ाहरूलाई

रोकथाम गिथको लाचग सबैभन्दा दष्ु टहरूलाई पण
ू थ रूपमा उिेलेर फाल्िप
ु छथ । अनि, मण्डली ससद्ध
हुिेछ, सबै कुरूपताबाट मुकत हुिेछ र र्ो स्वस्थ, जीविशक्कत र उजाथले भररपूणथ बन्िेछ। बबजुली
िम्केपनछ, मेघगजथिको गड्र्ाङगुडुङ गुन्जन्छ। नतमीहरू बेपरवाह बन्िु हुाँदैि, र नतमीहरूले हरे स

िािु हुाँदैि, बरु नतमीहरूले छुटे का कुरा पूरा गिथ आफूले सकदो गिुथपछथ , अनि नतमीहरूले मेरा
हातहरूले के गछथ ि ्, म के प्राप्त गिथ िाहन्छु, म के फाल्ि िाहन्छु, म केलाई ससद्ध तल्
ु र्ाउि

िाहन्छु, म केलाई जरै देखि उिेलेर फाल्ि िाहन्छु, म केलाई प्रहार गिथ िाहन्छु भन्िे कुरा दे ख्न
सकिेछौ—र्ी सबै कुरा नतमीहरूको आाँिैअनघ घट्िेछि ् अनि नतमीहरूले मेरो सवथशक्कतमािता
् स्पष्ट
रूपमा दे ख्नेछौ।

ससांहासिदे खि ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका छे उहरूसम्म सात मेघगजथिहरू गुञ्जन्छि ्। मानिसहरूको

ठूलो समूहलाई मुक्कत ददइिेछ र नतिीहरू मेरो ससांहासिअनघ समवपथत हुिेछि ्। जीविको र्ो
ज्र्ोनतपश्िात, मानिसहरूले बााँच्िे उपार्को िोजी गछथ ि ् र नतिीहरू मकहााँ िआई, आराधिामा
घुाँडा िटे की, र आफ्िो मुिले सवथशक्कतमाि ् सच्िा परमेश्वरको िाउाँ िपुकारी र बबन्तीहरू िबबसाई

रहि सकदै िि ्। तर मलाई प्रनतरोध गिेहरू, आफ्िो हृदर्लाई झि ् कठोर बिाउिेहरूको हकमा,
मेघगजथि नतिीहरूको कािैमा गञ्जिेछ र शङ्कै छै ि, नतिीहरू िाश हुिु िै पछथ । र्ो त केवल
नतिीहरूको लाचग प्रतीक्षामा रहे को पररणाम हो। मेरा ववजर्ी वप्रर् छोराहरू ससर्ोिमा बस्िेछि ,् र
नतिीहरूले के प्राप्त गिेछि ् भिी सबै मानिसहरूले दे ख्नेछि ् अनि नतमीहरूको अगाडड अथाह मदहमा

दे िा पिेछ। सााँच्िै िै, र्ो एक महाि आसशष ् हो, र र्ो वणथि गिै गाह्रो हुिे एक समठास हो।
सात मेघगजथिहरूको गड्र्ाङगड
ु ु ङ दे िा पिथु भिेको मलाई प्रेम गिेहरू, मलाई हृदर्दे खि िै

िाहिेहरूको मुक्कत हो। ती व्र्क्कतहरू जो मेरा हुि ् र जसको निर्नत मैले पूवथनिधाथररत गरे को छु
र जसलाई मैले िुिेको छु, नतिीहरू मेरो िाउाँ मा आउि सक्षम हुन्छि ्। नतिीहरूले मेरो सोर सुन्ि
सकछि ्, जुि परमेश्वरले नतिीहरूलाई बोलाउिुभएको हो। पथ्
ृ वीको छे उहरूमा रहे काहरूले म धमी

छु, म ववश्वासर्ोग्र् छु, म प्रेसमलो-दर्ालुपि हुाँ, म करुणा हुाँ, म प्रताप हुाँ, म प्रिण्ड आगो हुाँ र
आखिरमा, म निदथर्ी न्र्ार् हुाँ भिी दे िि
ू ्।
सांसारका सबैले म वास्तववक र पूणथ परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भिी दे िूि ्। सबै मानिसहरू पूणथ
रूपमा ववश्वस्त हुन्छि ् र कसैले पनि फेरर मेरो प्रनतरोध गदै िि ्, ि त मेरो आलोििा गिे वा
मेरो निन्दा गिे आाँट िै गछथ ि ्। होइि भिे, नतिीहरूमाचथ तत्कालै श्राप आइपछथ , र नतिीहरूमाचथ

ववपवि िस्छ। नतिीहरूले नतिीहरूको आफ्िै वविाश ल्र्ाएकोमा रुि र दाह्रा ककट्ि मात्र सकिेछि ्।

सबै मानिसहरूले जािूि ्, ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको छे उहरूसम्म, हरे क घर-पररवारमा, र सबै

मानिसहरूले र्ो जािूि ्: सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर िै एक मात्र सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ। सबै जिाले,
एक-एक गरी घुाँडा टे किेछि ् र मेरो आराधिा गिेछि ्, र भिथरै बोल्ि ससकेका बालबासलकाहरूले

समेत “सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर” भिी पुकािेछि ्! शक्कत हातमा भएका अचधकारीहरूले पनि आफ्िै
आाँिाले सााँिो परमेश्वर नतिीहरूको अगाडड दे िा पिथभ
ु एको दे ख्नेछि ्, र नतिीहरूले पनि कृपा र
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क्षमा माग्दै , आराधिा गिथ साष्टाङ्ग दण्डवत ् गिेछि ्, तर वास्तवमा र्ो धेरै दढलो भइसकेको

हुिेछ, ककिभिे नतिीहरूको मत्ृ र्ुको घडी आइसकेको हुिेछ। नतिीहरूलाई समाप्त पारी सजार्स्वरूप
अथाह िरक कुण्डमा पठाउि मात्र सककिेछ। म सम्पण
ू थ र्ग
ु लाई समापि गिेछु र मेरो राज्र्लाई
झि ् ददह्रलो बिाउिेछु। सबै राष्र र मानिसहरू सदासवथदाको लाचग मेरो सामु समवपथत हुिेछि ्।

अध्याय्३६
सवथशक्कतमाि सााँिो परमेश्वर, ससांहासिमा ववराजमाि राजाले, सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूको

सामिा गदै , सारा ब्रह्माण्डमा शासि गिुथहुन्छ र स्वगथमुनिका सबै कुराहरू परमेश्वरको मदहमाले

िक्म्कन्छि ्। ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको अक्न्तम छे उसम्म भएका सबै जीववत वस्तुहरूले दे ख्नेछि ्।
पवथतहरू, िदीहरू, तालहरू, जसमिहरू, समुिहरू, र सबै जीववत प्राणीहरूले सााँिो परमेश्वरको

िेहराको ज्र्ोतीमा नतिीहरूको पदाथहरू िल
ु ागरर तानिएको छ, र नतिीहरू सपिाबाट व्र्झ
ु े झैँ,
नतिीहरू माटोमाफथत फुटीनिस्किे टुसाहरू झैँ, पुिजीववत भएका छि ्!

आह! एक सत्र् परमेश्वर सांसार सामुन्िे दे िा पिुथहुन्छ। कसले प्रनतरोधसाथ उहााँको ससमप
आउिे साहस गछथ ? सबै डरले काम्दछि ्। सबै पूणथ रूपले ववश्वस्त भएका छि ्, र सबैले बारम्बार
क्षमा माग्छि ्। सबै मानिसहरू उहााँको अनघ आफ्िा घाँड
ु ा टे कछि ्, र सबै मि
ु हरूले उहााँको आराधिा
गछथ ि ्! सबै महाद्वीपहरू, सागरहरू र, पवथतहरू, िदीहरू—सबै थोकहरूले अिन्त रूपमा उहााँको

प्रशांसा गदथछि ्! वसन्त ऋतु शुद्ध वसन्त झरी ल्र्ाउाँ दै आफ्िो न्र्ािो वार्ुसाँगै आउाँ छ। सबै
मानिसहरू जस्तै, िोलाको प्रवाहहरू कृतज्ञता र आत्म-निन्दाको आाँसु झादै , द्ःु ि र आिन्दसाँगै,
बग्दछ। िदीहरू, तालहरू, लहर र तरङ्गहरू सबैले सत्र् परमेश्वरको पववत्र िाउाँ को स्तनु तगाि गदै ,

गाउाँ दै छि ्! प्रशांसाको ध्वनि र्स्तो स्पष्टसाँग बज्दछ! एक िोदट शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएका परु ािा

वस्तुहरू, नतिीहरूमध्र्े प्रत्र्ेक र हरे क िवीकरण र पररवनतथत हुिेछि ् र पूणथरूपमा एउटा िर्ााँ
क्षेत्रमा प्रवेश गिेछि ् …
र्ो पववत्र तुरही हो, र र्ो गुक्ञ्जि थालेको छ! र्सलाई सुि ्। त्र्ो धेरै सुमधुर आवाज

ससांहासिको वाणी हो, जसले समर् आएको छ, अक्न्तम अन्त्र् आएको छ भिी हरे क राष्र र

मानिसलाई घोषणा गदथछ। मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिा सककएको छ। मेरो राज्र् पथ्
ृ वीमा िुला
रूपमा दे खिएको छ। सांसारका राज्र्हरू मेरो राज्र् भएका छि ,् जो म परमेश्वर हुाँ। मेरा सात
तुरहीहरू ससांहासिबाट गुक्ञ्जन्छि ्, र उदे कका कुराहरू दे िा पिेछि ्! पथ्
ृ वीको अक्न्तम छे उहरूबाट
मानिसहरू कोही समि
ु मा पािीजहाज िलाउाँ दै , कोही हवाइजहाजमा उड्दै , कोही हरे क आकार र

आकृनतको गाडीहरूमा िढ्दै , कोही घोडाको वपठ्र्ुाँमा िढ्दै , दहमपदहरोको बल र मेघ गजथिको
शक्कतसाँगै हरे क ददशाबाट साँगसाँगै हतारराँदै आउिेछि ्। ध्र्ाि ददएर हे र।् ध्र्ािपुवथक सुि ्। हरे क

रां गका र्ी घोडाहरूका सवारहरूका शक्कतशाली र भव्र्, आत्माहरू जाचगउठ्र्ो, र्ुद्धको मैदाि क्जते
झैँ, मत्ृ र्ुप्रनत उदासीि छि ्। साथमा घोडाहरूको दहिदहिाई र सााँिो परमेश्वरको लाचग मानिसहरू

कराएको हल्ला, धेरै परु
ु षहरू, मदहलाहरू, र बालबासलकाहरू एकनछिमै नतिीहरूका िरु हरूले
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कुक्ल्िएका हुिेछि ्। केही मरे का हुिेछि ्, केही आफ्िो अक्न्तम श्वास सलइरहे का हुिेछि ्, केही
टुकक्रएका हुिेछि ्, नतिीहरूलाई रे िदे ि गिे कोही हुिेछैिि ्, अनिर्क्न्त्रत रूपमा कराउाँ दै , पीडामा
चिच्र्ाउिेछि ्। वविोहका छोराहरू! के र्ो नतमीहरूको अक्न्तम िनतजा होइि र?

मेरो आवाज सुन्िे र हरे क राष्र र भूसमबाट एकत्र हुिे मेरा मानिसहरूमाचथ म आिन्दसाथ
िजर लगाउाँ छु। सबै मानिसहरू सााँिो परमेश्वरलाई सधैँ आफ्िो सामुन्िे राख्दै आिन्दले निरन्तर
प्रशांसा गछथ ि ् र उफ्रन्छि ्! उिीहरू सांसारको लाचग साक्षी हुन्छि ्, र सााँिो परमेश्वरप्रनत उिीहरूको
साक्षीको आवाज धेरै पािीको गजथिको आवाज जस्तै हुन्छि ्। सबै मानिसहरू मेरो राज्र्सभत्र भेला

हुिेछि ्।
मेरा सात तुरहीहरू बज्छि ्, जसले सुनतरहे काहरू ब्र्ुाँताउछि ्! नछटो उठ्, अझै पनि दढलो भएको
छै ि। तेरो जीविलाई हे र!् तेरा आाँिाहरू िोल ् र अदहले र्ो कुि समर् हो, हे र!् िोज्िुपिे के कुरा

छ? वविार गिुथपिे के कुरा छ? र पकक्रराख्नुपिे के कुरा छ? के तैँले मेरो जीवि प्राप्त गिुथ र तैँले
मार्ा गरे का र पकक्ररािेका सबै कुरा प्राप्त गिुथको मूल्र्का बीिमा पाइिे सभन्िताका बारे मा कदहल्र्ै

वविार गरे का छस ्? अब उप्रान्त हठी िहोओ ि त िेलबाड गर्। र्ो मौकालाई िगुमाओ। र्ो समर्

फेरी आउिेछैि! र्ही घडी उठ, तेरो आत्मालाई कसरत गिे अभ्र्ास गर्, शैतािको सबै र्ुक्कत र
र्ोजिालाई हे िथ र रोकिलाई ववसभन्ि ककससमका सांर्न्त्रहरू प्रर्ोग गर्, र शैतािमाचथ ववजर् गर्,

ताकक तेरो जीवि अिभ
ु व अझ बसलर्ो हुि सकोस ् र तैँले मेरो स्वभाव क्जर्ाउि सक् , ताकक तेरो
जीवि पररपकव र अिुभवी हुि सकोस ् र तैँले सधैँ मेरो पाइलाहरू पछ्र्ाउि सक् । निडर, कमजोर
िभई, पाइला पाइलामा सधैँ अनघ बदढरह, सडकको अन्त्र् िआएसम्म ससधा बदढरह!

जब सात तुरहीहरू फेरर बज्छि ्, र्ो न्र्ार्को लाचग बोलाइएको हुिेछ, वविोहीका छोराहरूको
न्र्ार्, सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूको न्र्ार् हुिेछ, र हरे क राष्रले परमेश्वरको अनघ
आत्मसमपथण गिेछि ्। परमेश्वरको मदहसमत िेहरा सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूको अनघ अवश्र्

दे िा पिेछ। सबै जिा पण
ू थरूपमा ववश्वस्त हुिेछि ्, र सााँिो परमेश्वरसाँग अिन्तसम्म प्रशांसा
गिेछि ्। सवथशक्कतमाि परमेश्वर अझ धेरै मदहसमत हुिुहुिेछ, र मेरा छोराहरू र मैले सबै राष्रहरू

र सबै मानिसहरूको न्र्ार् गदै , दष्ु टलाई दण्ड ददाँ दै, मेरा जनतलाई कृपा दे िाउाँ दै र मक
ु त हुाँदै, र
राज्र्लाई बसलर्ो र स्थार्ी बिाउाँ दै मदहमामा भाग सलिेछौं र राज्र्ाचधकार बााँडिेछौं। सात
तुरहीहरूको आवाजद्वारा, धेरै मानिसहरू मुकत हुिेछि ्, मेरो अनघ घुाँडा टे कि र निरन्तर प्रशांसाका
साथ आराधिा गिथ फककथआउिेछि ्!

जब सात तुरहीहरू फेरर एकिोदट बज्िेछि ्, र्ो र्ुगको अन्त्र् हुिेछ, ददर्ाबलस शैतािमाचथको
ववजर्को तरु ही िको आवाज बज्छ, सलाम छ जसले पथ्
ु ला रूपले क्जर्ाई सरु
ु
ृ वीको राज्र्मा िल्
गिथलाई घोषणा गदथछ! एउटा आवाज कनत उच्ि छ, र्ो आवाज ससांहासिको वररपरर प्रनतध्वनित

हुन्छ, स्वगथ र पथ्
ृ वी हल्लाउाँ दै र्ो तुरही िको आवाजमा बज्छ, जुि मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको
ववजर्को चिन्ह हो, जुि शैतािको न्र्ार् हो; र्सले र्ो पुरािो सांसारलाई अतल कुण्डमा फककथि,
पूणथ रूपले मत्ृ र्ुको दण्ड सुिाउाँ छ! र्ो तुरहीको िको आवाजले अिुग्रहको ढोका बन्द हुि लागेको
कुरा दशाथउाँछ कक राज्र्को जीवि पथ्
ु हुिेछ, जि
ु िााँदह सही र उचित छ। परमेश्वरले
ृ वीमा सरु
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उहााँलाई प्रेम गिेहरूलाई मुक्कत ददिुहुन्छ। एक पटक नतिीहरू उहााँको राज्र्मा फककथएपनछ, पथ्
ृ वीमा
भएका मानिसहरूले अनिकाल र महामारी सामिा गिेछि ्, र परमेश्वरको सात किौराहरू र सात
ववपविहरूले प्रभावकारी हुिेछि ्। स्वगथ र पथ्
ृ वी बबतेर जािेछि ्, तर मेरा विि बबत्िेछैि!

अध्याय्३७
मेरो उपक्स्थनतमा नतमीहरूसाँग सााँच्िै िै ववश्वासको अभाव हुन्छ र नतमीहरू प्रार्जसो कार्थ
गिथ आफैमाचथ भरोसा गछौ। “मवविा नतमीहरूले केही पनि गिथ सकदै िौ!” तैपनि नतमी भ्रष्ट
मानिसहरूले सधैँ मेरा वििहरू एउटा कािले सुिेर अको कािले उडाउाँ छौ। आजभोसलको जीवि
वििहरूको जीवि हो; वििहरूवविा, कुिै जीवि हुाँदैि र कुिै अिुभव हुाँदैि, अनि कुिै ववश्वास
हुाँदैि भिेर त उल्लेि गिुथ िै पदै ि। ववश्वास वििहरूबाट आउाँ छ; आफूलाई परमेश्वरका वििहरूमा
समवपथत गरे र मात्रै नतमीहरूले सबै कुरा प्राप्त गिथ सकछौ। नतमीहरू वद्
ृ चध हुिेछैिौ भिेर चिन्ता

िगर: जीवि वद्
ृ चध हुन्छ िै, तर र्ो मानिसहरूको कफक्रीबाट वद्
ृ चध हुाँदैि।
नतमीहरू सधैँ व्र्ाकुल बन्ि तर्ार हुन्छौ, र नतमीहरूले मेरा निदे शिहरूलाई सुन्दै िौ। नतमीहरूले
सधैँ मेरो गनतलाई उनछन्ि िाहन्छौ। र्ो के हो? र्ो मािव महत्वाकाांक्षा हो। परमेश्वरबाट जे

आउाँ छ र नतमीहरूबाट जे आउाँ छ त्र्सलाई नतमीहरूले स्पष्ट रूपमा छुट्र्ाउिप
ु छथ । मेरो उपक्स्थनतमा
कदहल्र्ै पनि उत्साहको प्रशांसा गररिेछैि। म नतमीहरूले मलाई अपररवतथिीर् बफादारीतलको साथ

अक्न्तमसम्मै पछ्र्ाऊ भन्िे िाहन्छु। र्सरी काम गिुथ परमेश्वरको निक्म्त भक्कत हो भन्िे

नतमीहरूलाई लाग्छ। नतमीहरू अन्धा मानिसहरू हौ! ककि नतमीहरू बारम्बार िोजी गिथ मकहााँ

आउाँ दै िौ, तर सधैँ आफै अलमसलाँ दै काम गछौ? नतमीहरूले स्पष्ट रूपमा हे िथप
ु छथ ! जसले काम

गदै हुिुहुन्छ उहााँ अवश्र् िै मािव हुिुहुन्ि, तर सबैभन्दा सावथभौम, एक मात्र सााँिो परमेश्वर—
सवथशक्कतमाि ् हुिुहुन्छ! नतमीहरू लापरवाही हुिु हुाँदैि, तर नतमीहरूसाँग भएको सबै कुरालाई अटुट
रूपमा समाइराख्िुपछथ , ककिभिे मेरो ददि आउि लागेको छ। के नतमीहरू सााँच्िै र्स्तो समर्मा
पनि बबउाँ झाँदैिौ? के नतमीहरूले स्पष्ट रूपमा दे िेका छै िौ? नतमीहरू अझै पनि सांसारसाँग सङ्गत

गरररहे का छौ; नतमीहरू र्सबाट अलग हुिै सकदै िौ। ककि? के नतमीहरूले सााँच्िै िै मलाई प्रेम
गछौ? के नतमीहरूले मैले दे ख्िे गरी मेरो सामिे आफ्िो हृदर्लाई उदाङ्गो पािथ सकछौ? के
नतमीहरूले मलाई नतमीहरूको सम्पूणथ अक्स्तत्व समपथण गिथ सकछौ?

मेरा वििहरूको बारे मा थप वविार गर, अनि नतिको बारे मा सधैँ स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर।

दोधार वा आधा-अधरु ो िबि। मेरो उपक्स्थनतमा अझै बढी समर् बबताओ, मेरा ववशद्
ु ध वििहरू
अझै प्राप्त गर, र मेरा असभप्रार्हरूलाई गलत रूपमा िबुझ। मैले नतमीहरूलाई अरू के भिेको

नतमीहरू िाहन्छौ? मानिसहरूका हृदर् कठोर छि ्; मानिसहरू धारणाहरूको गह्रौं बोझले लाददएका
छि ्। नतिीहरूले अल्र्ाङटल्र्ाङ गरे र अनघ बढ्िु पनि पर्ाथप्त हुन्छ भिेर वविार गछथ ि ्, र
नतिीहरूले सधैँ आफ्िो जीविको बारे मा मजाक गछथ ि ्। मूिथ बच्िाहरू! समर् ढीला भइसकेको छ;

र्ो मिोरञ्जि गिे समर् होइि। नतमीहरूले आफ्िो आाँिा िोलेर अदहले कुि समर् हो भिेर
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हे िुथपछथ । सूर्थले क्षक्षनतज पार गरे र पथ्
ृ वीलाई उज्र्ालो ददि लागेको छ। आफ्िो आाँिा राम्ररी िोल
र हे र; लापरवाह िबि।

र्ो निकै ठूलो ववषर् हो, तैपनि नतमीहरूले र्सलाई हल्कासाथ सलन्छौ र र्सलाई र्सरी

व्र्वहार गछौ! म व्र्ाकुल छु, तर मेरो हृदर्लाई बुझ्िे, मेरा असल अती-उपदे शलाई सुन्िे र मेरो

सल्लाहलाई सुन्िे थोरै छि ्! समसि निकै कदठि छ, तर मेरो िानतर बोझमा सहभागी हुि सकिे
नतमीहरूमध्र्ेमा थोरै मात्र छि ्। नतमीहरूले अझै पनि र्स्तो आिरण कार्म राख्छौ। ववगतको
तल
ु िामा, नतमीहरूले केही प्रगनत गरे का भए पनि, नतमीहरू सधैँ र्ही िरणमा रहि सकदै िौ! मेरा
पाइलाहरू निरन्तर अनघ बदढरहे का छि ्, तैपनि नतमीहरूको गनत जस्ताको त्र्स्तै रहन्छ। नतमीहरूले

आजको ज्र्ोनत र मेरा पाइलाहरूलाई कसरी पछ्र्ाउि सकछौ? उप्रान्त िदहिककिाओ। मैले
नतमीहरूका निक्म्त फेरर पनि र्ो कुरालाई जोड ददएको छु: उप्रान्त मेरो ददिको ववलम्ब गररिेछैि!

आजको ज्र्ोनत, आजको स्वासमत्वमा रहे को ज्र्ोनतलाई दहजोको ज्र्ोनतसाँग तुलिा गिथ

सककाँदै ि, ि त र्सलाई भोसलको ज्र्ोनतसाँग िै तुलिा गिथ सककन्छ। बबतेर जािे हरे क ददिसाँगै,

िर्ााँ प्रकाश र िर्ााँ ज्र्ोनत अझै मजबुत र अझै िक्म्कलो हुाँदै जान्छ। उप्रान्त बेहोस अवस्थामा
िबस; उप्रान्त मूिथ िबि; पुरािा मागथहरूमा उप्रान्त िटााँससरहो; र उप्रान्त दढलाइ गिे वा मेरो
समर् िेर फाल्िे िगर।

जागा रहो! जागा रहो! मसाँग अझै बढी प्राथथिा गर र मेरो उपक्स्थनतमा अझै बढी समर्

बबताओ, अनि नतमीहरूले अवश्र् िै सबै कुरा प्राप्त गिेछौ! त्र्सो गरे र, नतमीहरूले अवश्र् िै सबै
कुरा प्राप्त गिेछौ भन्िे ववश्वास गर!

अध्याय्३८
तेरो ववश्वास असल वा शुद्ध छ भन्िे होइि, बरु मेरो काम आश्िर्थजिक छ! सबै कुरा मेरो

कृपाले गदाथ िै भएको हो! ताँसाँग स्वाथथ वा अहङ्कारको असलकनत पनि भ्रष्ट स्वभाव हुिु हुाँदैि,
ित्र म ताँमा काम गिे छै ि। तैँले के कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्िुपछथ भिे, मानिस पति हुन्छ कक

ददह्रलो गरी िडा हुन्छ भन्िे कुरा नतिीहरूको कारणले गदाथ होइि; र्ो मेरो कारणले गदाथ हो।
आज, र्दद तैँले र्ो िरणलाई स्पष्ट रूपमा बझ्
ु दै िस ् भिे, ताँ अवश्र् िै राज्र्मा प्रवेश गिथ असफल

हुिेछस ्! तैँले के कुरा बुझ्िुपछथ भिे, आज गरराँदै गररएको काम परमेश्वरको अिम्मको काम हो;
मानिससाँग र्सको कुिै सम्बन्ध छै ि। मानिसका कार्थहरूको मूल्र् के िै छ र? नतिीहरू स्वाथी,
अहङ्कारी, र घमण्डी िहुाँदा, नतिीहरूले परमेश्वरको व्र्वस्थापिमा वाधा पऱ्ु र्ाइरहे का र उहााँको
र्ोजिालाई िष्ट गरररहे का हुन्छि ्। ए, भ्रष्टहरू! ताँ आज ममाचथ भरोसा गिथ आउिैपछथ ; र्दद ताँ
आउाँ दै िस ् भिे, आज म ताँलाई तैँले केही पनि हाससल गिेछैिस ् भिेर भन्छु! सबै कुरा व्र्थथमा

गररएको हुिेछ र नतमीहरूका काम-कार्थवाही व्र्थथ हुिेछि ्!
सङ्कोि मान्िे वा दहिककिाउिे िगर; आज मलाई प्रेम गिे हरे कमा मेरो अिम्मको काम
अनघ बढाइिेछ। आफूलाई िम्र तल्
ु र्ाउिेहरूको निक्म्त कुिै काम छै ि, र आज पण
ू थ रूपमा िम्र
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भएका व्र्क्कतहरूलाई मात्रै म प्रर्ोग गछुथ। मलाई सााँिो हृदर्ले प्रेम गिे, अरूले िीि रूपमा
हे रेकाहरू, र आफूलाई मेरो निक्म्त पूणथ रूपमा िुलस्त गिेहरूका निक्म्त मात्रै म पूणथ रूपमा

िल
ु स्त हुिेछु। म ताँलाई मेरा धारणाहरू बझ
ु ाउिेछु, र ताँ सधैँ मेरा आसशषहरू प्राप्त गदै मेरो अनघ
हुिेछस ्। आज मेरो लाचग आफूलाई समवपथत गिेहरू, आज मेरो लाचग आफूलाई िढाउिे, र आज

मेरो लाचग बोझ बोकिेहरूलाई म पूणथतर्ा दव्ु र्थवहार गिेछैि—र्सरी मेरो धासमथकता प्रकट हुन्छ।
मेरो बारे मा गुिासो िगर; मेरो अिुग्रह िै नतमीहरूका निक्म्त पर्ाथप्त छ। ताँ आएर र्सलाई िाख्दा
राम्रो हुन्छ, ताकक तैँले अतल
ु िीर् समठास िाख्ि सक् । र्सले ताँसभत्र मेरो निक्म्त प्रेम मात्रै निमाथण
गिेछैि, तर र्सले नतमीहरूको र्स प्रेमलाई गहि पनि बिाउिेछ।

मेरो काम िरणबद्ध रूपमा अनघ बढाइन्छ, र र्ो पूणथ रूपमा निक्स्फक्री वा भ्रसमत छै ि।

मलाई पछ्र्ाउिको लाचग, नतमीहरूले कुराहरू र्सरी गिुथ पनि पछथ । मेरो व्र्वहारलाई हे रेर मबाट

ससक; र्सरी, र्दद नतमीहरूले मेरा पाइलाहरूलाई पछ्र्ार्ौ भिे, नतमीहरूलाई राज्र्को प्रकटीकरणमा
ल्र्ाइिेछ। एउटै स्वरमा हषोल्लास गर! मेरा पुत्रहरू! परमेश्वरको काम नतमीहरूमा, मानिसहरूको
र्ो समूहमा पूरा गररिेछ। के नतमीहरू आसशवषत महसुस गदै िौ?

वास्तवमा िै र्ो बुझ्ि कदठि छ! आज मैले नतमीहरूलाई र्हााँ ल्र्ाएको छु, ताकक नतमीहरूले

मेरो आश्िर्थजिक कार्थलाई दे ख्ि सक!

अध्याय्३९
आफ्िा आाँिा िोलेर हे र, अनि नतमीहरूले मेरो महाि ् शक्कत जताततै दे ख्ि सकछौ! म जताततै

छु भन्िे कुरामा नतमीहरू निक्श्ित हुिसकछौ। आकाशमण्डल र वार्म
ु ण्डलले मेरो महाि ् शक्कतलाई
फैलाइरहे का छि ्। मैले बोलेका वििहरू मौसम तानतिे क्रममा, जलवार्ु पररवतथि हुिे क्रममा,

मानिसहरूका बीिमा भएका असामान्र् कुराहरूमा, सामाक्जक गनतशीलतामा रहे का अराजकता, र
मानिसहरूको हृदर्सभत्रका छलमा सत्र् साबबत भएका छि ्। सूर्थ िक्म्कलो हुन्छ र िन्िमा रातो
हुन्छ; र्ो सबै सन्तुलिभन्दा बादहर छि ्। के नतमीहरू अझै पनि र्ी कुराहरूलाई दे ख्दै िौ?
र्हााँ परमेश्वरको महाि ् शक्कत प्रकट हुन्छ। कुिै शङ्कै छै ि, उहााँ िै एउटै सााँिो परमेश्वर—
सवथशक्कतमाि—ह
् ु िुहुन्छ, जसलाई मानिसहरूले धेरै वषथदेखि पछ्र्ाएका छि ्! शब्दहरू उच्िारण गरे र
मात्र कसले थोकहरूलाई अक्स्तत्वमा ल्र्ाउि सकछ? हाम्रो सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले मात्र। उहााँले

बोल्िुहुिे बबविकै, सत्र्ता दे िा पछथ । उहााँ सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर नतमीहरूले कसरी भन्ि
सकदै िौ?
मलाई, सभत्रैबाट थाहा छ, कक नतमीहरू सबै मसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुक छौ, र मलाई ववश्वास

छ, कक मेरा िुनिएका जिहरू, मेरा वप्रर् दाजुभाई-दददीबदहिीहरू सबैसाँग र्स ककससमको आकाङ्क्षा

छ, तर प्रवेश गिथ वा वास्तववक रूपमा अभ्र्ास गिथ सकदै िि ्, र वास्तववकताहरू दे िा पदाथ
िररसाइ बस्ि र शान्त रहि सकदै िि ्। नतमीहरूले परमेश्वरका असभप्रार्हरूलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिौ,
र नतमीहरूले नतमीहरूका आफ्िै व्र्क्कतगत िासोहरूलाई पदहलो प्राथसमकता ददन्छौ र प्रतीक्षा
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िगरी आफै काम गछौ। म नतमीहरूलाई भन्छु, र्ो तररकाले कदहल्र्ै पनि मेरा असभप्रार्हरूलाई
सन्तुष्ट तुल्र्ाउिेछैि! ए बालक! मलाई तेरो हृदर् पूणथ रूपमा दे । स्पष्ट बि ्! मलाई तेरो पैसा

िादहाँदैि, ि त तेरो सम्पवि िै, अनि ि त ताँ मेरो अनघ सेवा गिथ जोसशलो, छलपव
ू थक वा कुक्ण्ठत
भएर आइज भन्िे िै िाहन्छु। शान्त र शुद्ध हृदर्को बि ्, समस्र्ाहरू पैदा हुाँदा प्रतीक्षा र िोजी
गर्, र म ताँलाई उिर ददिेछु। शङ्कामा िबस ्! ककि तैँले मेरा वििहरू सत्र्ता हुि ् भिेर कदहल्र्ै
ववश्वास गदै िस ्? तैँले ककि मेरा वििहरूमा ववश्वास गिथ सकदै िस ्? ताँ र्नत िरम हदसम्म

क्जद्दी छस ्, र र्स्तो बेला पनि ताँ र्स्तै हुन्छस ्; ताँ अत्र्न्तै अज्ञािी छस ्, र तैँले अन्तर्दथक्ष्ट
पाएकै छै िस ्! नतमीहरूले कनत धेरै महत्त्वपूणथ सत्र्तालाई सम्झन्छौ? के नतमीहरूले सााँच्िै िै
र्सको अिुभव गरे का छौ? नतमीहरू समस्र्ाहरूको सामिा गदाथ अन्र्ोलमा पछौ र लापरवाही र
हतारमा काम गछौ! नतमीहरूको आफ्िो हृदर्ले प्रश्िहरूमा जसरी मिि गछथ त्र्सरी िै नतमीहरू

आत्मामा र मसाँगको सङ्गनतमा अझै बढी प्रवेश गिुथ िै आजको मुख्र् कुरा हो। के नतमीहरूले

बुझ्र्ौ? मुख्र् कुरा र्ही हो! अभ्र्ासलाई थाती राख्िु सााँच्िै िै समस्र्ा हो। नछटो गर, र दढलाइ
िगर! मेरा वििहरू सुिेर दढलाइ िगिे तर नतिलाई तुरुन्तै अभ्र्ास गररहाल्िे मानिसहरू अत्र्न्तै

आसशवषत ् हुिेछि ्! म नतमीहरूलाई दई
ु गुणा बढी ददिेछु! चिन्ता िगर! एक सेकेन्ड समेत दढलाइ
िगरी, मैले भिेजस्तै गर! नतमीहरूको मािव धारणाहरू प्रार्जसो र्स्तै हुन्छि ्, र आज गिथप
ु िे
कुरा भोसललाई सााँच्दै नतमीहरू कामकुराहरूलाई थाती राख्िे गछौ। कनत अल्छी अनि कनत लोसो।
र्सलाई शब्दले व्र्ाख्र्ा गिथ सककाँदै ि! मैले बढाइ-िढाइ गरे र भनिरहे को छै ि—तथ्र् र्ही िै हो।

र्दद ताँलाई ववश्वास लाग्दै ि भिे, आफैलाई होससर्ारसाथ जााँि ् र आफ्िो पररक्स्थनतलाई निर्ाल ्,
अनि तैँले अवस्था र्स्तै छ भन्िे कुरा पिा लगाउिेछस ्!

अध्याय्४०
ताँ ककि सुस्त छस ्? ताँ ककि अिेत छस ्? धेरै िेताविीहरूले नतमीहरूलाई जगाउि सकेको

छै ि अनि र्ो मलाई द्ःु खित तुल्र्ाउिे कुरा हो। मससत सााँच्िै मेरा छोराहरूलाई र्स्तो अवस्थामा
हे िे इच्छा छै ि। कसरी मेरो हृदर्ले र्सलाई सहि सकछ? ओहो! मैले नतमीहरूलाई मेरो आफ्िै

हातले ससकाउिु परे को छ! मेरो गनत निरन्तर तीव्र हुन्छ। मेरा छोराहरू! नछट्टै उठ अनि मससत
सहकार्थ गर। कसले मेरो निक्म्त इमािदारी रूपमा आफैलाई अदहले समवपथत गछथ ? कसले एउटै

शब्द गुिासो िगरीकि आफैलाई पूणथ रूपले समपथण गिथ सकछ? नतमीहरू सधैँ अिेत र बुद्धू छौ!
नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले मेरा भाविाहरूलाई ध्र्ाि ददि सकछौ अनि कसले मेरा वििहरूको

आत्मालाई सााँक्च्िकै राम्रोससत बुझ्ि सकछौ? मैले गिथ सकिे कुरा भिेको व्र्ाकुल भएर पिथिु र

आशा गिुथ मात्र हो; नतमीहरूको हरे क िालले मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ िसकेको दे िेर म के िै
भन्ि सकछु र? मेरा छोराहरू! नतमीहरूका वपताले आज गिुथहुिे हरे क कुरा उहााँका छोराहरूका
निक्म्त हो। ककि मेरा छोराहरूले कदहल्र्ै पनि मेरो हृदर्लाई बुझ्दै िि ्, अनि ककि मेरा छोराहरूले

सधैँ मलाई, नतमीहरूका वपतालाई, चिक्न्तत तल्
ु र्ाउाँ छि ्? कदहले मेरो छोराहरू बढ्िेछि ्, मलाई
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चिक्न्तत ितुल्र्ाउिे हुिेछि ्, अनि नतिीहरूको बारे मा मलाई ढुकक हुि ददिेछि ्? कदहले मेरा
छोराहरूले स्वाधीि भएर क्जउि सकिेछि ्, िडा हुि सकिेछि ् अनि नतिीहरूका वपताको कााँधमा
भएको बोझलाई हल्का पािथ सकिेछि ्? म िप
ु िाप मेरा छोराहरूको निक्म्त आाँशु बगाउाँ छु, अनि
मेरा छोराहरू, मेरा वप्रर्हरूलाई मुकत गिथ मेरो सबै कुरा परमेश्वरको व्र्वस्थापिको र्ोजिासभत्र
राख्छु। मससत अको कुिै ववकल्प छै ि।

मेरा प्रनतज्ञाहरू पूरा हुि आएका छि ् अनि नतमीहरूका आाँिाको सामु प्रकट भएका छि ्। ककि
नतमीहरू मेरो हृदर्लाई ध्र्ाि ददि सकदै िौ? ककि? ककि? अदहलेको क्षणसम्म, के तैँले गणिा
गरे को छस ्: मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािे कनत वटा कुराहरू तैँले गरे को छस ् अनि मेरो मण्डलीलाई
पोवषत तुल्र्ाउिे र िुवाउिे कनत वटा कुराहरू तैँले गरे को छस ्? र्सलाई ध्र्ािपूवथक वविार गर्;
लापरवाही िगर्। सत्र्ताको एउटै अांशलाई पनि हातबाट जाि िदे । तैँले बादहरी रूपहरूमाचथ ध्र्ाि

केक्न्ित गरे र सारलाई िादहाँ बेवास्ता गिुथ हुाँदैि। सबै समर्मा, तेरो हरे क विि र कक्रर्ा अनि तेरो
हरे क िाल ख्रीष्टको आसिसामु न्र्ार्बाट भएर गएको छ कक छै ि अनि ताँ िर्ााँ व्र्क्कतको

स्वरूपमा रूपान्तरण भएको छस ् कक छै िस ् भिी तैँले जााँच्िुपछथ —अिुकरण गरे र होइि तर जीविको
असभव्र्क्कत सदहत सभत्र गदहराइबाट उत्पन्ि भएको हुिुपछथ । तेरो जीविमा दढलाइ िगर्, ताकक ताँ
हानि भोग्िदे खि बच्ि सक् । हतार गरे र र्स अवस्थालाई समाधाि गर्, मेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट
गर्, अनि िाल-ढङ्गका ससद्धान्तहरूलाई ध्र्ाि दे : धासमथकता र सोझोपिको कुराहरू गर्, अनि
मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट गर्। हडबडे िहो। के ताँ र्स कुरालाई सम्झि सकछस ्?

अध्याय्४१
मण्डलीमा उठ्िे समस्र्ाहरूबारे र्स्ता अत्र्ाचधक शङ्काले िभररऔां। मण्डली निमाथण गिे

क्रममा, गल्तीहरूलाई टािथ सककन्ि, तर समस्र्ाहरू झेल्ि पदाथ िअिासलओ, बरु शान्त अनि
आत्म-निर्क्न्त्रत होऊ। के मैले अनघ िै नतमीहरूलाई भिेको होइि र? मकहााँ निरन्तर आइज र

प्राथथिा गर अनि म ताँलाई मेरो मिसार्बारे बताउिेछु। मण्डली मेरो मुटु हो अनि र्ो मेरो परम

उद्दे श्र् हो, र्सैले कसरी र्सलाई म मि िपराउि सकछु? िडराऊ-मण्डलीमा जब र्स प्रकारका

कुराहरू हुन्छि ्, ती सबै मेरा अिुमनतले िै हुन्छि ्। िड़ा होऊ अनि मेरो पक्षमा बोल। ववश्वास
गर कक सबै कुरा र पररक्स्थनतहरूलाई मेरो ससांहासिद्वारा अिम
ु नत ददइन्छ अनि ती थोकहरूमा
मेरो मिसार् हुन्छ। र्दद नतमीहरू अिुशासि ववहीि ढङ्गमा सङ्गनत गिथ लाचगरहन्छौ भिे,
समस्र्ा हुिेछ। के तैँले र्सका पररणामहरूबारे सोिेको छस ्? र्स प्रकारको कुरामा िै शैतािले
फाइदा सलिेछ। मकहााँ निरन्तर आइराि ्। म सरल तररकाले बोल्िे छु: र्दद ताँ मकहााँ िआई िै
केही गिथ लाचगरहे को छस ् भिे, तैँले त्र्सलाई पूरा गिथ सकछस ् भन्िे कल्पिा पनि िगिूथ। मलाई
र्स क्स्थनतमा आउि बाध्र् गराउिे नतमीहरू िै हौ।

निराश िबि ्, कमजोर िबि ्, अनि म तेरो लाचग सबै कुरो स्पष्ट बिाउिेछु। राज्र्मा पुग्िे

मागथ सहज छै ि; कुिै पनि कुरो त्र्नत साधारण छै ि! नतमीहरूकहााँ आसशष सहजै आएको िै नतमीहरू
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िाहन्छौ, होइि र? आज सबैले कदठि परीक्षाको सामिा गिुथ पिेछ। र्स्तो परीक्षावविा मेरो निक्म्त

नतमीहरूसाँग भएको प्रेम बसलर्ो हुि सकदै ि अनि नतमीहरूमा मेरो निक्म्त सााँिो प्रेम हुिेछैि। र्स्ता
परीक्षाहरू स-सािा पररक्स्थनतहरूले भररएका भए तापनि सबैले र्सबाट पार भएर िै जािप
ु िेछ,
केवल परीक्षाको कदठिाइ व्र्क्कत अिुरूप फरक हुिेगछथ । परीक्षाहरू मैले ददएका आसशषहरू हुि ्,
अनि नतमीहरूमध्र्े कनत जिा मकहााँ बारम्बार आएर मेरो आशीवाथदको निक्म्त घुाँड़ा टे केर प्राथथिा

गछौ? मूिथ बालकहरू! नतमीहरू सधैँ र्ो सोच्छौ कक केही ठूलठूला शब्दहरू मेरा आशीवाथदहरू हुि ्।
तरै पनि नतकतता पनि आशीवाथदहरू हुि ् भन्िे नतमीहरू जान्दै िौ। नतिीहरू, जसले मेरा नतकतताहरू
बााँड्छि ्, नतिीहरूले पककै पनि मेरा समठासपिा पनि बााँड्िेछि ्। नतमीहरूको निक्म्त मेरो प्रनतज्ञा

अनि आशीवाथद र्ही हो। मेरा विि िाि अनि वपउि र आिन्द सलि िदहिककिाऊ। अन्धकार

बबतेर गएपनछ प्रकाश प्रवेश गिेछ। बबहाि हुिभन्दा अनघ पूणथ अन्धकार हुन्छ; त्र्सपनछ आकाश
बबस्तारै प्रकाशमर् बन्दै जान्छ अनि सूर्थ उदाउाँ छ। िडराऊ वा कमजोर िहोऊ। आज, म मेरा
सन्तािलाई सहर्ोग गिेछु अनि मेरो शक्कत नतिीहरूको निक्म्त प्रर्ोग गिेछु।

मण्डली ववषर्क कुरा उठ्दा, सधैँ आफ्िो उिरदानर्त्वलाई टाल्िे कोससस िगर। र्दद मकहााँ

समस्र्ा इमािदारी पूवथक ल्र्ार्ौ भिे, नतमीहरूले कुिै उपार् पाउिेछौ। जब र्स्तो कदठि समस्र्ा

आइपछथ , के नतमीहरू अब के गिुथ भन्िे सम्झेर डराउाँ छौ अनि अिासलन्छौ? मैले धेरै िोदट
भनिसकेको छु, “मकहााँ निरन्तर आऊ!” मैले नतमीहरूलाई गिथू भिेको कुरो के नतमीहरूले
इमािदारीसाथ व्र्वहारमा प्रर्ोग गरे का छौ? नतमीहरूले कनत िोदट मेरो वििमा मिि गरे का

छौ? र्दद नतमीहरूले गरे का छै िौ भिे, नतमीहरूमा पकका अन्तर्दथक्ष्ट छै ि। के र्ो नतमीहरूको

करतुत होइि? नतमीहरू अरूलाई दोष ददन्छौ, तर ककि आफैमा वविोह महसुस गदै िौ? नतमीहरू
काम बबगाछौ अनि लापरवाह र बेवास्ता रहन्छौ, नतमीहरूले मेरा वििहरूमा ध्र्ाि ददिै पछथ ।

आज्ञाकारी अनि िम्रले महाि आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्। मण्डलीमा, मप्रनतको साक्षीमा र्दढ़

होऊ, सत्र्लाई समथथि गर; सही कुरो सही िै हो अनि गलत कुरो गलत िै हो। कालो अनि
सेतोमा िअलमसलओ। नतमीहरू शैतािसाँग लड्िु पिेछ अनि नतमीहरूले त्र्सलाई पूणथ रूपले

पराक्जत गिुथपिेछ, ताकक त्र्ो फेरर कदहले पनि िउठोस ्। नतमीहरूले मेरो साक्षीको सुरक्षा गिथ

नतमीहरूमा भएको सबै कुरो अवश्र्ै ददिप
ु िेछ। र्ो नतमीहरूको कामको लक्ष्र् हुिप
ु िेछ-र्ो िभल
ु ।
तर अदहले, नतमीहरू ववश्वासमा अनि कुराहरू छुट्र्ाउिे र्ोग्र्तामा कमजोर छौ र नतमीहरू सधैँ
मेरा कुराहरू र मेरा असभप्रार्हरू बुझ्ि असमथथ छौ। जे भए तापनि, व्र्ाकुल िहोओ; मेरा पाइलाहरू
अिुरूप सबै कुराहरू हुाँदैजािेछि ् अनि चिन्ताले केवल समस्र्ा उत्पन्ि गिेछ। मसाँग धेरै समर्
बबताऊ अनि िािेकुरो र लग
ु ाफाटोलाई महत्त्व िदे ऊ, जो भौनतक शरीरको निक्म्त हो। बारम्बार

मेरो मिसार् िोज, अनि ती के हुि ् म नतमीहरूलाई बताउिेछु। क्रमैसाँग प्रत्र्ेक कुरोमा नतमीहरूले
मेरा मिसार् पाउिेछौ, ताकक प्रत्र्ेक मािवको निक्म्त, मेरो मागथ बाधा ववहीि हुिेछ। र्सले मेरो
हृदर्लाई सन्तुष्ट पािेछ, अनि नतमीहरूले मबाट सदा-सवथदा आशीवाथद प्राप्त गिेछौ!
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अध्याय्४२
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरका कामहरू महाि ् छि ्! कनत उदे कको! कनत अद्भुत! सात वटा तुरहीहरू

बज्छि ्, सात वटा गजथिहरू बादहर निस्कन्छि ् अनि सात वटा किौराहरू िन्र्ाइन्छि ्—नर्िलाई

तुरुन्तै िुल्लमिुल्ला प्रकट गररिेछि ्, र कुिै शङ्का हुि सकदै ि। परमेश्वरको प्रेम ददिहुाँ हामीकहााँ
आउाँ दछ। सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले मात्रै हामीलाई बिाउि सकिह
ु ु न्छ; हामीले दभ
ु ाथग्र्को सामिा
गछौं कक आसशषको सामिा गछौं भन्िे कुरा पूणथ रूपले उहााँमै निभथर रहन्छ, अनि हामी मािवजानतको
र्समा निणथर् गिे कुिै उपार् छै ि। सम्पूणथ हृदर्ले आफैलाई अपथण गिेहरूले निश्िर् िै प्रशस्त

आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्, जबकक आफ्िो जीवि बिाउि िोज्िेहरूले आफ्िो जीवि मात्रै गुमाउिेछि ्;
सबै कुराहरू र सबै मामलाहरू सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको हातमा छि ्। अब उपरान्त तेरा

कदमहरूलाई िरोक् । स्वगथ र पथ्
ु ि सकदै ि।
ृ वीमा ववशाल पररवतथि आउाँ दैछ जसबाट मानिस लक
उसको निक्म्त तीतो पीडामा ववलाप गिे बाहे क अरू कुिै ववकल्प हुिेछैि। पववत्र आत्माले आज
गरररहिुभएको कामलाई पछ्र्ाऊ। उहााँको काम अनघ बढे को कदमको बारे मा कसैले र्ाद ददलाउि

आवश्र्क िपिे गरी ताँ आफैसभत्र स्पष्ट हुिुपछथ । अब सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको उपक्स्थनतमा ताँ
जनत िोदट सकछस ् त्र्नत िोदट फकी। सबै कुराको निक्म्त उहााँलाई िै अिरु ोध गर्। उहााँले निश्िर्
िै ताँलाई सभत्रैबाट अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ अनि सांकटकालीि क्षणहरूमा, उहााँले ताँलाई सुरक्षा ददिुहुिेछ।
िडरा! उहााँले तेरो सम्पूणत
थ ालाई अचधकार गररसकिुभएको छ। उहााँको सुरक्षा र उहााँको वास्ता छ

भिे, तेरो निक्म्त डराउिे के कुरा हुन्छ र? आज परमेश्वरको इच्छाको िनतजा िक्जकै छ, र भर्भीत
हुन्छ, त्र्सले गुमाउिे सम्भाविा हुन्छ। मैले ताँलाई जे भनिरहे को छु, त्र्ो सत्र्ता हो। तेरा आक्त्मक
आाँिाहरू िोल ्: स्वगथ एकै क्षणमा पररवतथि हुिसकछ, तर तैँले केको डर मान्िुपछथ र? उहााँको
हातको थोरै िालले, स्वगथ र पथ्
ु न्तै िष्ट हुन्छि ्। त्र्सैकारण, व्र्थथको चिन्ता
ृ वी पूणथ रूपले तरु
गरे र मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? के सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छै ि र? र्दद उहााँले स्वगथ र

पथ्
ृ वीलाई पररवतथि हुि आज्ञा गिुथभर्ो भिे ती पररवतथि हुिेछि ्। र्दद उहााँले हामी पूणथ बिाइिुपछथ
भिी भन्िभ
ु र्ो भिे, हामी पण
ू थ बिाइिेछौं। मानिसले चिन्ता गिथ आवश्र्क छै ि, तर शान्त भई
अनघ बढ्िुपछथ । तथावप, तैँले जनत सकछस ् त्र्नत ध्र्ाि दे र सतकथ हो। स्वगथ एकै क्षणमा पररवतथि

हुिसकछ! मानिसले आफ्िो िाङ्गो आाँिा जनतसक
ु ै िौडा िोल्ि सके पनि, उसले केही पनि दे ख्न
सकिेछैि। अदहले जागा रहो। परमेश्वरको इच्छा परू ा भएको छ, उहााँको पररर्ोजिा पूणथ भइसकेको
छ, उहााँको र्ोजिा सफल भएको छ, अनि उहााँका पत्र
ु हरू सबै उहााँको ससांहासिमा पचु गसकेका छि ्।

नतिीहरू एकसाथ सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरको साथमा सबै जानतहरू र सबै मानिसहरूमाचथ न्र्ार्
गिथ आउाँ छि ्। जसले मण्डलीलाई सतावट ददाँ दै आइरहे का छि ् र परमेश्वरका छोराहरूलाई िोट

पुर्ाथउाँदै आइरहे का छि ्, नतिीहरूले कडा दण्डको सामिा गिेछि ्: त्र्ो निश्िर् हुन्छ! आफैलाई
इमािदारीताको साथ परमेश्वर, अथाथत ् सबै थोकलाई थाम्िुहुिे परमेश्वरमा समवपथत गछथ ,
नतिीहरूलाई परमेश्वरले निश्िर् िै कदहल्र्ै पनि पररवतथि िभई सारा अिन्तभरर प्रेम गिथह
ु ु िेछ!
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अध्याय्४३
के मैले नतमीहरूलाई र्ाद ददलाएको छै ि र? नतमीहरू शङ्कालु िहोऊ; नतमीहरू मेरो कुरा िै

सुन्दै िौ, नतमीहरू कस्तो वविारहीि मानिसहरू हौ! कदहले नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सक्षम

हुिेछौ? हरे क ददि िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट आउाँ छ, अनि हरे क ददि िर्ााँ ज्र्ोनत आउाँ छ। कनत पल्ट
नतमीहरूले आफ्िो निक्म्त र्सलाई राम्रोससत बुझेका छौ? के म आफैले नतमीहरूलाई भिेको छै ि
र? नतमीहरू छोएपनछ मात्रै िल्िे कीराहरू जस्तै अझै निक्ष्क्रर् छौ, अनि नतमीहरूले मससत
सहकार्थ गिथ र मेरो बोझको निक्म्त वास्ता दे िाउि पहल गिथ सकदै िौ। म नतमीहरू सबैको जीवन्त

र मार्ालु मुस्कािहरू दे ख्न िाहन्छु, मेरा छोराहरूको सकक्रर् र जीवन्त िालिलिहरू दे ख्न िाहन्छु
तर म त्र्सो गिथ सक्कदिाँ। त्र्सको साटो, नतमीहरू कमजोर बुद्चधका छौ—बेवकुफ र मूिथ छौ।

नतमीहरूले िोजी गिथ पहल गिुथपछथ । साहस पूवथक पछ्र्ाऊ! आफ्िो हृदर्लाई िोल अनि मलाई
नतमीहरूसभत्र बस्ि दे ऊ। सिेत र जागा होऊ! मण्डलीका केही मानिसहरूले मानिसहरूलाई धोका

ददन्छि ्, अनि तैँले र्ी वििहरूलाई सधैँ ठूलो महत्त्व ददिुपछथ , ित्र भिे तेरो जीवि प्रभाववत हुिेछ
वा तैँले केही हानि भोग्िुपिेछ। निक्श्िन्त बि ्—ताँससत जबसम्म िडा भएर मेरो निक्म्त बोल्िे

साहस हुन्छ, तबसम्म म त्र्सको सबै बोझ बोकिेछु अनि ताँलाई शक्कत ददिेछु! जबसम्म तैँले
तेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउाँ छस ्, तबसम्म म सधैँ ताँलाई मेरो मस्
ु काि र मेरो इच्छा दे िाउिेछु।
जबसम्म ताँससत बसलर्ो मेरुदण्ड हुन्छ र ताँ िरबालकको स्वभाव क्जउाँ छस ्, तबसम्म म ताँलाई
सहार्ता गिेछु र ताँलाई महत्वपूणथ पदमा राख्नेछु। जब ताँ मेरो सामु आउाँ छस ्, तब मेरो िक्जक

आइज ्। तैँले बोल्ि िसके पनि िडरा। जबसम्म ताँससत िोजी गिे हृदर् हुन्छ, तबसम्म म ताँलाई
वििहरू ददिेछु। मलाई मधुर सुनििे वििहरू िादहाँदैि अनि मलाई तेरो िापलुसी िादहाँदैि; र्स्तो
प्रकारको कुरालाई म सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ। र्स्तो प्रकारको मानिसलाई िै म सबैभन्दा बढी

घण
ृ ा गछुथ। नतिीहरू मेरो आाँिामा पसेको छे स्को जस्तो वा मेरो शरीरमा बबझेको कााँडा जस्तो हो
जसलाई निकाल्िैपछथ । ित्र भिे मेरा छोराहरूले मेरो निक्म्त शक्कत िलाउि सकदै िि ् अनि नतिीहरू

निसाससिे निर्न्त्रणको वशमा हुिेछि ्। म ककि आएको छु? म मेरा छोराहरूलाई आड ददि र
उत्साह ददि आएको छु, ताकक उत्पीडि, हे पाइ, निदथर्ता र दव्ु र्थवहार सहिु पिे नतिीहरूका ददिहरू
सधैँको निक्म्त जाऊि ्!

साहसी होऊ। म सधैँ नतमीहरूससत दहाँड्िेछु, नतमीहरूससत क्जउिेछु, नतमीहरूससत बोल्िेछु र

नतमीहरूससत काम गिेछु। िडराऊ। बोल्िका निक्म्त िदहिककिाऊ। नतमीहरू सधैँ भावुक, कार्र
र भर्भीत हुन्छौ। जो मण्डलीको निमाथणको निक्म्त दहतकारी हुाँदैिि ्, नतिीहरूलाई हटाइिप
ु छथ ।
र्समा मण्डलीमा भएका ती मानिसहरू पनि समावेश हुन्छि ् जसको अवस्था राम्रो छै ि, अनि
जसले मेरा वििहरू अिुसार काम गिथ सकदै िि ्, नतमीहरूका अववश्वासी आमाबाबुको त कुरै

िगरौं। म ती कुराहरू िाहाँददि। नतिीहरूलाई जरै सदहत उिासलिुपछथ अनि कोही पनि रहिु हुाँदैि।
तेरो हात र पाउको बन्धिहरूलाई मुकत गररदे । जबसम्म तैँले तेरा आफ्िै असभप्रार्हरूलाई जााँच्छस ्
अनि ती असभप्रार्हरू फाइदा र हानिससत सम्बक्न्धत हुाँदैिि ्, ख्र्ानत र धिससत, व्र्क्कतगत
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सम्बन्धहरूससत पनि सम्बक्न्धत हुाँदैिि ्, तब म ताँलाई साथ ददिेछु, ताँलाई कामकुराहरू
औीँल्र्ाइददिेछु र सधैँ स्पष्ट मागथदशथि गिेछु।
ए, मेरा छोराहरू! मैले के भन्िे? मैले र्ी कुराहरू भिे तापनि, नतमीहरू अझै मेरो हृदर्लाई

ध्र्ाि ददिे भएका छै िौ, अनि नतमीहरू अझै कार्र छौ। नतमीहरू केदे खि डराउाँ छौ? ककि नतमीहरू
अझै व्र्वस्था र निर्महरूद्वारा बााँचधएका छौ? मैले नतमीहरूलाई मुकत गररददएको छु तर
नतमीहरूससत अझै स्वतन्त्रता छै ि। ककि र्स्तो भर्ो? मससत अझ धेरै कुराकािी गर् अनि म
ताँलाई बताउिेछु। मलाई िजााँि। म वास्तववक छु। मससत कुिै बहािा छै ि; सबै वास्तववक छ!
मैले जे भन्छु, त्र्ो सााँिो हुन्छ। म कदहल्र्ै मेरो विि कफताथ गददथिाँ।

अध्याय्४४
म धमी छु, म भरोसार्ोग्र् छु, र म मानिसको अन्तस्करण जााँि गिे परमेश्वर हुाँ! को सााँिो

हो र को झूटो हो सो म तुरुन्तै प्रकट गिेछु। िआविओ; सबै थोकले मेरो समर्अिुसार काम

गदथछि ्। कसले मलाई इमािदारीसाथ िाहन्छ, र कसले िाहाँदैि, त्र्ो एक-एक गरी म नतमीहरूलाई
बताउिेछु। नतमीहरू केवल िािे, वपउिे र मेरो उपक्स्थनतमा आउाँ दा मेरो िक्जक आउिे कुरामा मात्रै

ध्र्ाि दे ओ, र मेरो काम म आफै गिेछु। तरु
ु न्तै पररणामहरू प्राप्त गिथको लाचग अिावश्र्क रूपमा
चिक्न्तत िहोओ; मेरो काम झट्टै एकै पटक सम्पन्ि गिथ सककिे काम होइि। त्र्ससभत्र मेरा

िरणहरू र मेरो बुद्चध छि ्, त्र्सैले मेरो बुद्चध प्रकट गिथ सककन्छ। म नतमीहरूलाई मेरा हातहरूले
के गरे का छि ् त्र्ो दे िाउिेछु—दष्ु टलाई दण्ड र असललाई इिाम ददि।ु म अवश्र् िै कसैको पनि

पक्ष सलाँ ददिाँ। ताँ, जसले इमािदारीसाथ मलाई प्रेम गछथ , म ताँलाई इमािदारीसाथ प्रेम गदथछु, जसले
मलाई इमािदारीसाथ प्रेम गदै िि ्, मेरो क्रोध सधैँ नतिीहरूससत रहिेछ, ताकक नतिीहरूले सारा

अिन्तताभरर र्ो स्मरण गरूि ् कक म िै सााँिो परमेश्वर, मानिसको अन्तस्करण जााँच्िे परमेश्वर

हुाँ। अरूको सामुन्िे एक प्रकारको र नतिीहरूका वपदठउाँ पछाडड अको प्रकारको व्र्वहार िगर; तैँले
गिे सबै कुरा म स्पष्ट रूपमा दे ख्न सकछु, र नतमीहरूले अरूलाई मूिथ बिाउि सके पनि, मलाई
मि
ू थ बिाउि सकदै िौ। म र्ो सबै स्पष्ट दे ख्दछु। तैँले कुिै पनि कुरा लक
ु ाउिु सम्भव छै ि; सबै
थोक मेरा हातमा छि ्। आफैलाई धेरै ितुर सम्झाँदै तेरो क्षुि सािा र्ुक्कतहरूले तेरोको फाइदा

गराउाँ छ भन्िे िठाि ्। म ताँलाई भन्छु: मानिसहरूले जनत धेरै र्ोजिाहरू बिाए पनि, िाहे ती हजारौं
वा लािौँ भए पनि, आखिरीमा ती मेरो हत्केलाबाट उम्कि सकदै िि ्। सबै थोक र सबै वस्तुहरू
मेरा हातहरूद्वारा निर्क्न्त्रत छि ्, एक जिा व्र्क्कतको त कुरै िगरौं! मलाई छल्िे वा मबाट लक
ु िे
कोससस िगर्, फुस्लाउिे वा लुकाउिे कोससस िगर्। के मेरो मदहसमत अिुहार, मेरो क्रोध र मेरो

न्र्ार्लाई सावथजनिक रूपमा प्रकट गररएको छ भन्िे तैँले अझै दे िेको छै िस ् भन्िे हुि सकछ?
ज-जसले मलाई इमािदारीसाथ िाहाँदैि, म नतिीहरूलाई तरु
ु न्तै र कृपा िगरी न्र्ार् गिेछु। मेरो
दर्ाको अन्त्र् भएको छ; अब केही बााँकी छै ि। अब उप्रान्त पािण्डीहरू िबि,् र तेरा असभ्र् र
लापरवाह िालहरूलाई बन्द गर्।
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हे मेरो छोरो, होससर्ार बस ्; मेरो उपक्स्थनतमा धेरै समर् बबता अनि म तेरो क्जम्मा सलिेछु।

िडरा, मेरो दई
ु धारे तरवार सलएर आइजा, र—मेरो इच्छाअिुसार—कदठिाइ भए पनि शैतािससत

अक्न्तमसम्म लडाइाँ गर्। म ताँलाई रक्षा गिेछु; कुिै चिन्ता िगर्। लक
ु े का सबै कुराहरू िोसलिेछि ्
र प्रकट गररिेछि ्। म सूर्थ हुाँ जसले प्रकाश ददन्छ, निदथर्तापूवथक सबै अन्धकारलाई उज्र्ालो
पाछथ । मेरो न्र्ार् पूणथ रूपले आफ्िो सम्पूणत
थ ामा ओसलथएको छ; मण्डली लडाइाँको एक मैदाि हो।
नतमीहरू सबैले आफैलाई तर्ार पािुथपछथ र तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व अक्न्तम, निणाथर्क लडाइाँमा
समवपथत गिथप
ु छथ ; म ताँलाई निक्श्ित रूपमा रक्षा गिेछु ताकक तैंले मेरो लाचग असल र ववजर्ी
लडाइाँ लड्ि सक् ।

सावधाि हो—दहजोआज मानिसहरूका हृदर्हरू छली अनि पूवाथिुमाि गिथ िसककिे छि ् र

उिीहरूसाँग अन्र् मानिसहरूको ववश्वास क्जत्िे कुिै तररका छै ि। केवल म पूणथ रूपमा नतमीहरूका
लाचग छु। ममा कुिै छल छै ि; केवल ममाचथ भर पर्! मेरो छोराहरू निश्िर् त्र्ो अक्न्तम,

निणाथर्क लडाइाँमा ववजर्ी हुिेछि ्, र शैताि निश्िर् िै मत्ृ र्ु-सांघषथका लाचग बादहर आउिेछ।
िडरा! म तेरो शक्कत हुाँ, र म तेरो सबै थोक हुाँ। ताँ ती कुराहरूको ववषर्मा घरीघरी वविार िगर्,

तैँले त्र्नत धेरै कुराहरूमा एकसाथ वविार गिथ सकदै िस ्। मैले पदहले िै भिेको छु, म नतमीहरूलाई
अब फेरर बाटोमा तान्िे छै ि, ककिकक समर् धेरै दबाबपूणथ अवस्थामा छ। मसाँग नतमीहरूलाई
कािमा समातेर हरे क मोडमा नतमीहरूलाई सावधाि गराउिे समर् छै ि—र्ो सम्भव छै ि! लडााँइका

निक्म्त तेरा तर्ारीहरू समाप्त गर्। म तेरो लाचग पूणथ क्जम्मेवारी सलन्छु; सबै कुराहरू मेरो हातमा
छि ्। र्ो मत्ृ र्ुसम्मकै लडाइाँ हो, र एक वा अको पक्ष िष्ट हुिे निक्श्ित छ। तर ताँ र्स ववषर्मा
स्पष्ट हुिुपछथ : म सधैं ववजर्ी र अपराक्जत छु, र शैताि निश्िर् िै िाश हुिेछ। र्ो मेरो पद्धनत
हो, मेरो काम, मेरो इच्छा, र मेरो र्ोजिा हो!

काम भइसकर्ो! सबै काम भइसकर्ो! डरपोक वा भर्भीत िहो। म ताँसाँग , र ताँ मसाँग, हामी

सधैंभरर राजाहरू हुिेछौं! मेरा वििहरू, एकपटक बोसलएपनछ कदहल्र्ै बदसलांदैिि ्, र घटिाहरू िााँडै
नतमीहरूमाचथ घट्िेछि ्। होससर्ार रहो! तैंले प्रत्र्ेक पांक्कतमाचथ राम्ररी वविार गिथप
ु छथ ; मेरा
वििहरूको बारे मा अब फेरर अनिक्श्ित िहो। ताँ नतिको बारे मा स्पष्ट हुिुपछथ ! तैंले र्ाद राख्नुपछथ —
मेरो उपक्स्थनतमा जनतसकदो धेरै समर् बबता!

अध्याय्४५
तैँले आफ्िा दाजभ
ु ाइ र दददीबदहिीहरूलाई सावथजनिक रूपले र्सरी न्र्ार् गछथ स ् मािौं र्ो केही

पनि होइि। तैँले सााँक्च्िकै असल र िराब के हो भन्िे जान्दै िस ्; तैँले लाज-शमथ भन्िे के हो
जान्दै िस ्! के र्ो व्र्वहार डरलाग्दो गरी द्ःु साहसी र स्वेच्छािारी छै ि र? नतमीहरूमध्र्े हरे क
अन्र्ोल र धेरै उदास छौ; तैँले र्नत धेरै बोझ बोकछस ् कक ताँसभत्र मेरो लाचग कुिै ठाउाँ छै ि। अन्धा

मानिसहरू! तेरो निदथर्ीपि त्र्स्तो िरम हदसम्म पुगेको छ—र्सको अन्त्र् कदहले हुिेछ?
म नतमीहरूसाँग बारम्बार मेरो हृदर्दे खि बोल्छु अनि म नतमीहरूलाई मसाँग भएको सबै कुरा
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ददन्छु, तर नतमीहरू र्नत कन्जुस छौ अनि नतमीहरूससत मािवताको थोरै अांश पनि छै ि; र्ो बुझ्ि
सााँक्च्िकै गाह्रो छ। ताँ ककि आफ्िै धारणाहरूमै टााँससरहन्छस ्? ताँ ककि मलाई ताँसभत्र कुिै ठाउाँ

ददाँ दैिस ्? म कसरी नतमीहरूलाई हानि पर्
ु ाथउि सकथेँ र? नतमीहरूले र्स प्रकारले व्र्वहार गिथ

जारी राख्नु हुाँदैि—अब मेरो ददि वास्तवमै टाढा छै ि। जथाभाबी बोल्िे, अन्धाधुन्ध व्र्वहार गिे
वा झगडा गिे र समस्र्ा उत्पन्ि गिे िगर; र्सले नतमीहरूको जीविमा के असल कुरा ल्र्ाउि
सकछ र? म नतमीहरूलाई सााँिो रूपमा बताइरहे को छु, मेरो ददि आउाँ दा र्दद एउटै व्र्क्कतले

मक्ु कत िपाए पनि, म अझै पनि मेरो र्ोजिाअिस
ु ार मामलाहरू सम्हाल्िेछु। म सवथशक्कतमाि ्
परमेश्वर हुाँ भन्िे कुरा नतमीहरूले जान्िुपछथ ! कुिै वस्तु, कुिै व्र्क्कत, कुिै ववषर्ले मेरो अगाडडको
कदमहरूमा बाधा ददिे साहस गिथ सकदै ि। नतमीहरूवविा मैले मेरो इच्छा परू ा गिथ सक्कदिाँ भिेर
नतमीहरूले सोच्िु हुाँदैि। म ताँलाई के भन्ि सकछु भिे, र्दद तैँले र्स्तो िकारात्मक प्रकारले
आफ्िो जीविलाई सलइस ् भिे तैँले आफ्िो जीवि िष्ट मात्र गिेछस ्; र्ो मेरो िासोको ववषर्

हुिेछैि।
पववत्र आत्माको काम एउटा निक्श्ित िरणसम्म अचग बढे को छ अनि गवाही सशिरमा पुगेको
छ। र्ो स्पष्ट सत्र्ता हो। नछटो गरे र, नतमीहरूका धसमला आाँिाहरू िोल; नतमीहरूमा लगाइएका

मेरा मेहिती प्रर्ासहरूलाई व्र्थथ हुि िदे ऊ, अनि अब उपरान्त आफ्िै इच्छापूनतथमा लीि िहोऊ।
नतमीहरूले िश
ु ीसाथ मेरो अगाडड राम्रा कामहरू गछौ, तर जब म उपक्स्थत हुाँददि, तब के
नतमीहरूका कार्थ तथा व्र्वहारहरूलाई मैले दे ख्िे गरी मेरो सामु राख्ि सककन्छ? नतमीहरूलाई

दष्ु टबाट असल कुरालाई छुट्र्ाउि आउाँ दै ि! नतमीहरू मेरो कुरा सुन्दै िौ, नतमीहरू मेरो अगाडड
एउटा कुरा गछौ अनि मेरो पछाडड अको कुरा गछौ। नतमीहरूले अझै पनि म मानिसको हृदर्को
गदहराइलाई हे िथ सकिे परमेश्वर हुाँ भन्िे नतमीहरूले महसस
ु गरे का छै िौ। नतमीहरू िरम रूपमा
अज्ञािी छौ!

पनछ, अगाडडको बाटोमा, तैँले र्ुक्कत रच्िु हुाँदैि वा छल र कुदटलतामा लाग्िु हुाँदैि, ित्र
भिे पररणामहरू अकल्पिीर् हुिेछि ्! नतमीहरूले अझै पनि छल र कुदटलता के हुि ् भन्िे कुरा
जान्दै िौ। नतमीहरूले मलाई हे िथ िददिे , नतमीहरूले िुलासा गिथ िसकिे कुिै पनि कार्थ र

व्र्वहारहरू छल र कुदटलता हुि ्। अब, नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्िुपछथ ! र्दद भववष्र्मा नतमीहरू
छल र कुदटलतामा लाग्र्ौ भिे, िबुझेको जस्तो बहािा िगर—र्दद नतमीहरूले र्स्तो कार्थ गऱ्र्ौ,
नतमीहरूले जािी-जािी गलत काम गरररहे का हुन्छौ, अनि नतमीहरू दोबर दोषी हुन्छौ। र्सले
नतमीहरूलाई आगोद्वारा जलाइिे अवस्थानतर मात्रै डोर्ाथउिेछ वा त्र्ोभन्दा पनि िराब, र्सले

नतमीहरूलाई बरबाद गरररहे को हुिेछ! नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्िैपछथ ! नतमीहरूले आज सामिा
गरररहे को कुरा भिेको प्रेमको ताडिा हो; र्ो पककै पनि निदथ र्ी न्र्ार् होइि। र्दद नतमीहरूले
र्ो कुरालाई दे ख्न सकदै िौ भिे, नतमीहरू अत्र्न्तै दर्िीर् छौ, अनि नतमीहरू आशारदहत छौ।
र्दद नतमीहरू प्रेमको ताडिा स्वीकार गिथ इच्छुक छै िौ भिे, नतमीहरूमाचथ आइपिे भिेको

निदथ र्ी न्र्ार् हुिेछ। जब त्र्सो हुन्छ, तब मैले नतमीहरूलाई भनििाँ भिेर गुिासो िगर। म
आफ्िो क्जम्मेवारीहरूदे खि पक्न्सएको हो भन्िे होइि, तर नतमीहरूले मेरा वििहरू सुिेका छै िौ
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र मेरा वििहरूलाई पूरा गरे का छै िौ। म अदहले नतमीहरूलाई र्ो भन्दै छु, ित्र भिे मानिसहरूले
मलाई पनछ दोष लगाउिेछि ्।

अध्याय्४६
ज-जसले आफैलाई मेरो निक्म्त अपथण गछथ र िढाउाँ छ, म निश्िर् िै ताँलाई अन्त्र्सम्मै रक्षा

गिेछु; ताँ सधैँ शाक्न्तमा हुि सक् र सधैँ आिक्न्दत हुि सक् , र ताँससत मेरो ज्र्ोनत र प्रकाश हुि
सकोस ् भिेर मेरो हातले निश्िर् िै ताँलाई थाम्िेछ। म निश्िर् िै ताँमाचथ मेरा आसशषहरूलाई
दोबर वषाथउिेछु, ताकक मससत जे छ, त्र्ो ताँससत होस ् र म जे छु, त्र्ो तैँले प्राप्त गर्। ताँलाई जे

ददइएको छ, त्र्ो तेरो जीवि हो, अनि कसैले त्र्सलाई ताँबाट िोस्ि सकदै ि। आफूलाई समस्र्ामा

िपार् वा निराशामा िपर्; मसभत्र शाक्न्त र आिन्द मात्रै छ। छोरा, ताँ जसले मेरो कुरामा ध्र्ाि
ददन्छस ् र आज्ञा मान्छस ्, म ताँलाई सााँिो रीनतले प्रेम गछुथ। मैले सबैभन्दा घण
ृ ा गिेहरू भिेका

कपटीहरू हुि ्; म निश्िर् िै नतिीहरूलाई मेदटददिेछु। म मेरो घरबाट सांसारको सािो निशािा पनि
हटाइददिेछु, अनि ती सबै कुराहरूलाई हटाइददिेछु जसलाई म हे िथ सक्कदिाँ।

कसले मलाई सााँिो रीनतले िाहन्छ र कसले िाहाँ दैि भन्िे कुरा मलाई मेरो हृदर्सभत्र ठ्र्ाककै

थाहा हुन्छ। नतिीहरूले राम्रोससत भेष बद्लेर पररक्स्थनत अिक
ु ू ल रूप बदले पनि, र नतिीहरू
सांसारकै उत्कृष्ट असभिेताहरू हुि ् भिेर भन्ि सककए पनि नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा रािेका

कुराहरूलाई सबै स्पष्ट दे ख्दछु। तेरो हृदर्मा के छ मलाई थाहा छै ि भिी िसोि ्; वास्तवमा मैले

जनतको स्पष्ट प्रकारले अरू कसैले बुझ्दै ि। तेरो हृदर्मा के छ मलाई थाहा हुन्छ; ताँ परमेश्वरको
निक्म्त आफैलाई अपथण गिथ र परमेश्वरको निक्म्त समवपथत हुि इच्छुक छस ्, र्नत मात्र हो कक ताँ
अरूलाई आिक्न्दत तल्
ु र्ाउि मीठो कुरा बोल्ि िाहाँदैिस ्। स्पष्टससत हे र!् आजको राज्र् मानिसको

शक्कतद्वारा निमाथण हुाँदैि, तर मेरो बहुबुद्चध र मेहिती प्रर्ासको प्रर्ोग गरे र िै सफलतापूवथक
निमाथण गररिेछ। ज-जसले बद्
ु चध प्राप्त गदथछि ् र म जे छु त्र्सलाई आफूसभत्र प्राप्त गदथछि ्,

नतिीहरू राज्र्को निमाथणमा सहभागी हुिेछि ्। उप्रान्त चिन्ता िगर्; तैँले ताँसभत्र आउिे मेरो
इच्छाको प्रकाश वा अन्तर्दथक्ष्टको कुिै वास्ता िगरी सधैँ अत्र्ाचधक चिन्ता गरररहन्छस ्। अब

उपरान्त र्सो िगर्। जेसुकै मामला भए पनि, र्सको बारे मा मसाँग अझै बढी सङ्गनत गर्, ताकक
ताँ तेरो आफ्िै कार्थहरूबाट आउिे कष्टबाट बच्ि सक् ।

सार्द, बादहरबाट हे दाथ, र्स्तो लाग्छ मािौं म सबैप्रनत उदासीि छु, तर म सभत्री रूपमा के

सोच्छु, के ताँलाई थाहा छ? म सधैँ िम्रहरूलाई उिाली रहन्छु, अनि जो घमन्डी र असभमािी छि ्
नतिीहरूलाई सधैँ तल झारररहे को हुन्छु। मेरो इच्छालाई िबुझ्िेहरूले ठूलो हानि भोग्िेछि ्। म
र्स्तो छु, अनि र्ो िै मेरो स्वभाव हो भिेर तैँले जान्िुपछथ —कसैले र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि
अनि कसैले र्सलाई पूणथ रीनतले बुझ्ि सकदै ि। केवल मेरो प्रकाशद्वारा मात्रै तैँले र्सलाई बुझ्ि
सकछस ्, ित्र भिे तैँले र्सलाई पूणथ रूपले पनि बुझ्िेछैिस ्; अहङ्कारी िबि ्। केही मानिसहरूले

राम्रोससत बोल्ि सके पनि, नतिीहरूको हृदर् मप्रनत कदहल्र्ै वफादार हुाँदैि, अनि गप्ु तमा सधैँ मेरो
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िण्डि गरररहे का हुन्छि ्; म र्स्तो प्रकारको व्र्क्कतलाई न्र्ार् गिेछु।
अरूबाट सङ्केतहरू सलिे कुरामा मात्रै ध्र्ाि केक्न्ित िगर्, तैँले मेरो व्र्होरा र मेरो व्र्वहारलाई
ध्र्ाि ददिप
ु छथ । र्स प्रकारले मात्रै तैँले ववस्तारै मेरो इच्छालाई बझ्
ु दै जािेछस ्; तब तेरा कार्थहरू

मेरो इच्छा अिुरूप हुिेछि ्, अनि तैँले कुिै गल्तीहरू गिेछैिस ्। बबलौिा गिे वा शोककत हुिे काम
िगर्; म तैँले गिे सबै कुरा, तेरा सबै व्र्वहार र तैँले सोच्िे सबै कुरालाई स्पष्ट रूपमा दे ख्दछु,

अनि म तेरो सााँिो इच्छा र िाहिाहरूलाई जान्दछु; म ताँलाई प्रर्ोग गिेछु। अदहलेको समर्
महत्त्वपण
ू थ समर् हो; ताँलाई जााँच्िे समर् आइपुगेको छ। के तैँले अझै दे िेको छै िस ्? के तैँले
अदहलेसम्म महसुस गरे को छै िस ्? म ककि ताँप्रनत र्स्तो आिरण राख्छु? के ताँलाई थाहा छ? मैले

ताँलाई र्ी कुराहरू प्रकट गरे को छु र ताँससत थोरै अन्तज्ञाथि छ। तर, िरोकी—तेरो प्रवेशमा अनघ बढ्िे

कार्थलाई जारी राि ्, अनि म ताँलाई लगातार अन्तर्दथक्ष्ट ददइरहिेछु। तैँले जनत बढी मेरो आज्ञा
मान्छस ् र मेरा कुरामा ध्र्ाि ददन्छस ्, ताँ सभत्री रूपमा त्र्नत िै उज्र्ालो हुन्छस ् र ताँसभत्र त्र्नत िै

बढी प्रकाश हुन्छ भन्िे कुरालाई के तैँले महसुस गरे को छस ्? तैँले जनत बढी मेरो आज्ञापालि गछथ स ्
र मेरो कुरामा ध्र्ाि ददन्छस ्, ताँससत मेरो ज्ञाि त्र्नत िै बढी हुन्छ अनि तैँले त्र्नत िै धेरै अिुभव
प्राप्त गछथ स ् भन्िे के ताँलाई थाहा छ? सधैँ तेरा धारणाहरूमा िै लाचगरहिे िगर्; र्सो गदाथ र्सले
मेरो जीववत पािीको प्रवाहलाई अवरुद्ध गिेछ अनि मेरो इच्छालाई अनघ बढाउिे कार्थमा बाधा

ददन्छ। कुिै व्र्क्कतलाई पण
ू थ रूपमा प्राप्त गिथु सक्जलो ववषर् होइि भिी तैँले जान्िप
ु छथ । जदटल
वविारहरूमा बहककएर िजा। केवल पछ्र्ाउिे कार्थ गर्, अनि धेरै सोिमग्ि िबि ्!

अध्याय्४७
धासमथकताका सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर—सवथशक्कतमाि ्! तपाईंमा कुिै पनि कुरा लक
ु े को छै ि।

अनत अिन्तदे खि अिन्तसम्मका, मानिसहरूले कदहल्र्ै िुलासा िगरे का हरे क रहस्र् तपाईंमा

प्रकट हुन्छ र पूणथ रूपले स्पष्ट हुन्छ। हामीले उपरान्त िोजी गिुथ र छामछाम-छुमछुम गिुथ पदै ि
ककिकक आज तपाईंको व्र्क्कतत्व हाम्रो निक्म्त िल्
ु लमिुल्ला प्रकट भएको छ, तपाईं प्रकट गररएको

रहस्र् हुिह
ु ु न्छ, तपाईं व्र्वहाररक परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ; ककिकक आज तपाईं हाम्रो आमिेसामिे आउिुभएको छ, अनि जब हामीले तपाईंको व्र्क्कतत्वलाई दे ख्छौं, हामी आक्त्मक क्षेत्रको
हरे क रहस्र्लाई दे ख्छौं। सााँच्िै, र्ो कसैले कल्पिा गिथ िसकिे कुरा हो! तपाईं आज हाम्रो माझमा
हुिुहुन्छ, हामीसभत्र समेत हुिुहुन्छ, र्सैले हाम्रो अत्र्न्तै िक्जक हुिुहुन्छ; र्सलाई बर्ाि गिथ
कदठि छ! सभत्रको रहस्र् अतल
ु िीर् छ!

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिा पूरा गिुथभएको छ। उहााँ ब्रम्हाण्डका

ववजर्ी राजा हुिुहुन्छ। सबै कुराहरू र सबै मामलाहरू उहााँको हातमा निर्क्न्त्रत हुन्छि ्। सबै
मानिसहरूले सााँिो परमेश्वर—सवथशक्कतमािको
् िाउाँ लाई पक
ु ारा गदै आराधिामा घुाँडा टे कछि ्। उहााँको

मुिका वििहरूद्वारा सबै कुराहरू गररन्छि ्। ककि नतमीहरू र्नत सुस्त छौ, सााँिो मिले आफैलाई
उहााँससत काम गिे तल्
ु र्ाउि, उहााँससत िक्जक भएर जोडडि अनि उहााँससत मदहमासभत्र जाि
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सकदै िौ? के नतमीहरू कष्ट भोग्ि इच्छुक भएर हो? फ्र्ााँककिको निक्म्त इच्छुक भएर हो? के को

मप्रनत इमान्दारीपूवथक अवपथत छ र कसले इमान्दारीपूवथक मेरो निक्म्त आफैलाई अपथण गरे का छि ्
भन्िे कुरा म जाक्न्दिाँ भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ? अज्ञािीहरू! मि
ू थहरू! नतमीहरूले मेरा

असभप्रार्हरूलाई बुझ्ि सकदै िौ, अनि मेरा बोझहरूलाई वास्ता गिे कुरा त झि ् परको कुरा हो,
र्सरी नतमीहरूको बारे मा मलाई सधैँ चिक्न्तत हुिे तुल्र्ाउाँ छौ, नतमीहरूको निक्म्त मेहित गिथ
लगाउाँ छौ। र्सको अन्त्र् कदहले हुिेछ?

सबै कुराहरूमा ममा क्जउिु, सबै कुराहरूमा मेरो गवाही हुिु—के र्सो गिथु भिेको आफ्िो मि
ु
िोलेर केही शब्दहरू बरर बोल्िु जस्तो हो त? नतमीहरूले असल र िराबको बीिमा कुिै सभन्िता
जान्दै िौ! नतमीहरू जे गछौ, त्र्समा नतमीहरू म रदहत छौ, र नतमीहरूको दै निक जीविमा म हुिे
कुरा त परै जाओस ्। नतमीहरूले परमेश्वरलाई ववश्वास गिे कुरालाई गम्भीर रूपमा सलाँ दैिौ भन्िे

म जान्दछु, त्र्सैले नतमीहरूले फलाउिे फल नर्िै हुि ्! नतमीहरू अझै बबउाँ झेका छै िौ, अनि र्दद
र्सरी िै नतमीहरू अनघ बदढरह्र्ौ भिे, नतमीहरूले मेरो िाउाँ लाई अपमानित तुल्र्ाउिेछौ।

आफैलाई सोध ्, जब ताँ बोल्छस ्, के म ताँससत हुन्छु? जब तैँले िान्छस ् वा लुगा लगाउाँ छस ्,
के त्र्हााँ मेरो प्रनतज्ञा हुन्छ? सााँच्िै, नतमीहरू वविारहीि छौ! जब-जब नतमीहरूका समस्र्ाहरूलाई
प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बोधि गरराँदैि, तब-तब तैँले तेरो सााँिो रङ दे िाउाँ छस ्, अनि नतमीहरूमध्र्े कोही

पनि आज्ञाकारी छै िौ। र्दद र्स्तो िभएको भए, नतमीहरूले आफैलाई महाि ् सोच्िे चथर्ौ, अनि
आफूसभत्र धेरै राम्रो कुराहरू छि ् भिी सोच्िेचथर्ौ। के ताँसभत्र शैतािको नघिलाग्दो मुिाकृनतले

ताँलाई भरे को छ भन्िे ताँलाई थाहा छै ि? र्ी सबै कुराहरू िन्र्ाउि मससत काम गर्। म जे हुाँ र
मससत जे छ त्र्सले ताँलाई पूणथ रूपले भिथ दे ; त्र्सरी मात्रै तैँले ममा जीवि क्जउि सकछस ्, अझै
बढी वास्तववक रूपमा मेरो गवाही ददि सकछस ्, अनि मेरो ससांहासिसामु धेरै मानिसहरू अपथण
हुिुको कारण बन्ि सकछस ्। तेरो कााँधमा कनत भारी बोझ छ भिी तैँले जान्िुपछथ : ख्रीष्टलाई उच्ि
पािथ,ु ख्रीष्टलाई प्रकट गिुथ, ख्रीष्टको गवाही ददिु, ताकक असांख्र् मानिसहरूले मुक्कत पाउि सकूि ्,
ताकक मेरो राज्र् र्दढ र अिल रहोस ्। नतमीहरू आजको कामको महत्त्वलाई िबुझी अस्तव्र्स्त
िहोओ भिेर मैले र्ो सबै कुरा औांल्र्ाएको हो।

समस्र्ाहरूको सामिा गदाथ तातो कराहीमा परे र वररपरर घम्
ु िे कसमलाहरूजस्तै वववश: र्ो िै

नतमीहरूको स्वभाव हो। बादहरी रूपले, नतमीहरू प्रौढहरूजस्ता दे खिन्छौ तर नतमीहरूको सभत्री जीवि
बच्िाको जस्तो छ; नतमीहरूले जािेको एउटै कुरा भिेको कसरी समस्र्ा उत्पन्ि गिे अनि मेरो

बोझ बढाउिे भन्िे िै हो। र्दद मैले िासो िराख्ने कुिै सािो कुरा छ भिे, नतमीहरूले समस्र्ा
िडा गछौ। के त्र्स्तै होइि र? धेरै आत्म-धमी िहोओ। म जे भन्छु, त्र्ो सत्र्ता हो। मैले
लगातार नतमीहरूलाई भाषण ददइरहे को छु, मािौं मैले धेरै भव्र् वििहरू प्रर्ोग गरररहे को छु भिेर
सधैँ िसोि; नतमीहरूको वास्तववक अवस्था र्ही हो।
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अध्याय्४८
म चिक्न्तत छु तर नतमीहरूमध्र्े कनत जिा मससत एउटै मि र एउटै वविारको हुि सकछौ?
नतमीहरूले मेरा वििहरूलाई ध्र्ािै ददाँ दैिौ, र्स क्रममा त्र्सलाई बेवास्ता गछौ र ध्र्ाि केक्न्ित
गिथ असफल हुन्छौ, बरु नतमीहरूका आफ्िै सतही कुराहरूमा मात्र ध्र्ाि केक्न्ित गछौ। नतमीहरूले
मेरो मेहिती वास्ता र प्रर्ासलाई िेर गएको कुरा ठान्छौ; के नतमीहरूको वववेक दोषी ठहररएको
छै ि र? नतमीहरू अज्ञािी छौ र नतमीहरूमा तकथशक्कतको कमी छ; नतमीहरू सबै मि
ू थ हौ, अनि

मलाई बबलकुल सन्तुष्ट पािथ सकदै िौ। म सम्पूणथ रूपले नतमीहरूको निक्म्त िै हुाँ—नतमीहरू मेरो
निक्म्त कनत धेरै हुि सकछौ? नतमीहरूले मेरो असभप्रार्लाई गलत प्रकारले बुझेका छौ, र र्ो
सााँक्च्िकै नतमीहरूको अन्धोपि र कामकुरालाई राम्रोससत बुझ्ि िसकिे क्षमता हो, जसले मलाई
सधैँ नतमीहरूको बारे मा चिक्न्तत तुल्र्ाउाँ छ र नतमीहरूमा समर् ििथिे तुल्र्ाउाँ छ। अब, नतमीहरूले

आफ्िो कनत समर् ममाचथ ििथ गिथ र अवपथत गिथ सकछौ? नतमीहरूले आफैलाई अझै बढी र्ी
प्रश्िहरू सोध्िुपछथ ।

मेरो असभप्रार् पूणथ रूपले नतमीहरूसाँग िै सम्बक्न्धत छ—के नतमीहरूले र्सलाई सााँच्िै बुझ्र्ौ?

र्दद नतमीहरूले र्सलाई सााँक्च्िकै बुझेका भए, नतमीहरूले मेरो असभप्रार्लाई लामो समर्अनघ िै

बखु झसकेका हुन्थ्र्ौ अनि मेरो बोझलाई बझ्
ु िेचथर्ौ। फेरर लापरवाही िहोऊ, ित्र भिे नतमीहरूसभत्र
पववत्र आत्माले काम गिुथहुिेछैि, जसले नतमीहरूको आत्मालाई मिे तुल्र्ाउिुहुिेछ र पातालमा
पठाउिुहुिेछ। के र्ो नतमीहरूका निक्म्त अनत डरलाग्दो कुरा होइि र? मैले फेरर नतमीहरूलाई र्ाद
ददलाउिुपिे कुिै िााँिो छै ि। नतमीहरूले आफ्िा वववेकमा िोजी गिुथपछथ र आफैलाई सोध्िुपछथ : म

नतमीहरूको निक्म्त अनत द्ःु खित भएको हो कक नतमीहरू मप्रनत धेरै ऋणी भएको हो? असल र
िराबमा नतमीहरू िझक्ु ककओ; समझ रदहत िहोऊ! अदहले शक्कत र िाफाको निक्म्त लडाइाँ लड्िे

वा षडर्न्त्रमा सामेल हुिे समर् होइि। बरु, जीविको निक्म्त र्नत घातक र्ी कुराहरूलाई तैँले
िााँडै एकानतर पन्साउिुपछथ अनि वास्तववकतासभत्र प्रवेश गिथप
ु छथ । ताँ एकदम लापरवाह छस ्! तैँले

मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सकदै िस ् वा मेरो असभप्रार्लाई महसुस गिथ सकदै िस ्। त्र्स्ता कुराहरू धेरै
छि ् जि
ु मैले िभिेको भए हुिेचथर्ो, तर नतमीहरू कुरै िबुझ्िे अन्र्ोलग्रस्त मानिसहरू हौ, त्र्सैले
मैले नतिीहरूलाई बारम्बार भन्िु परे को छ, तैपनि, नतमीहरूले अझै मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ
सकेका छै िौ।

नतमीहरूलाई एक-एक गरी गणिा गदाथ, नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले मेरो हृदर्लाई सााँक्च्िकै

बझ्
ु ि सकछौ?
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अध्याय्४९
समन्वर्मा सेवा गिथको, व्र्क्कतले सही प्रकारले, ऊजाथसदहत अनि जीवन्त प्रकारले समन्वर्

गिुथपछथ । र्सको अनतररकत, व्र्क्कतमा उत्साह, जोश हुिुपछथ र आत्मववश्वासले भररपूणथ हुिुपछथ , ताकक
अरूले दे ख्दा नतिीहरूको भरणपोषण होस ् र नतिीहरू भररपूणथ होऊि ्। मेरो सेवा गिथको लाचग तैँले

केवल मेरो हृदर्अिुरूप िलेर मात्र होइि, तर त्र्ोभन्दा पनि बढी, मेरा असभप्रार्हरूलाई सन्तुष्ट पारे र
िै मैले िाहे अिस
ु ार िै सेवा गिथप
ु छथ , ताकक मैले ताँसभत्र जे सम्पन्ि गछुथ, त्र्सद्वारा म सन्तष्ु ट हुि
सकूाँ। मेरो वििले तेरो जीविलाई भर्, मेरो शक्कतले तेरो बोली-वििलाई भर्—मैले ताँलाई अिुरोध
गिे र्ही िै हो। तेरो आफ्िै िाहिाहरूलाई पछ्र्ाउाँ दा के त्र्सले मेरो प्रनतरूपलाई प्रकट गछथ र? के
त्र्सले मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािेछ र? के ताँ मेरा असभप्रार्हरूलाई इमािदारीता पूवथक पालि गिे

व्र्क्कत होस ्? के ताँ सााँच्िै मेरो हृदर्लाई सााँिो रूपमा बुझ्िे प्रर्ास गिे व्र्क्कत होस ्? के तैँले
वास्तवमै आफूलाई मेरो निक्म्त अपथण गरे को छस ्? के तैँले मेरा वििहरूलाई मिि गरे को छस ्?

हामीले हरे क पक्षमा बुद्चधको प्रर्ोग गिुथपछथ अनि मेरो ससद्ध बाटोमा दहाँड्िको निक्म्त बुद्चधको

प्रर्ोग गिुथपछथ । मेरो वििसभत्र रहे र काम गिेहरू सबैभन्दा बुद्चधमाि ् हुि ्, अनि मेरो वििअिुसार
काम गिेहरू, सबैभन्दा आज्ञाकारी हुि ्। मैले जे भन्छु त्र्ही हुन्छ, अनि तैँले मससत वाद-वववाद

गिे वा तकथववतकथ गिे प्रर्ास गिथु आवश्र्क छै ि। मैले भन्िे सबै कुरा, म ताँलाई ध्र्ािमा रािेर

भन्छु (म कडा भए पनि वा िम्र भए पनि)। र्दद तैँले आज्ञाकारी हुिे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ्
भिे, त्र्ो उिम हुिेछ, अनि र्ो िै सााँिो बुद्चधको बाटो हो (अनि ताँमाचथ परमेश्वरको न्र्ार्
पिथदेखि जोगाउिे बाटो हो)। आज, मेरो घरमा, मेरो अगाडड वविम्र हुिे र मेरो वपठ्र्ूाँपछाडड अरू
कुराहरू भन्िे िगर्। ताँ व्र्वहाररक भएको म िाहन्छु; तैँले भड्ककलो उपमा प्रर्ोग गिुथ आवश्र्क

छै ि। व्र्वहाररक हुिेहरूका निक्म्त सबै कुरा हुन्छ। िहुिेहरूका निक्म्त केही पनि हुाँदैि। नतिीहरूको

शरीर समेत नतिीहरूसाँगै शून्र्तामा फककथिेछ ककिकक व्र्वहाररकतावविा, केवल ररिोपिा मात्रै

हुन्छ: अरू कुिै व्र्ाख्र्ा छै ि।
परमेश्वरमाचथको नतमीहरूको ववश्वासमा, म नतमीहरू जोसशलो भएको िाहन्छु अनि नतमीहरूले
के प्राप्त गछौ वा गम
ु ाउाँ छौ त्र्स बारे मा वविार िगर, अनि नतमीहरूससत भएको कुराको बारे मा

पनि वविार िगर; नतमीहरूले आफ्िो पाइला सााँिो मागथमा िाल्िे र कसैको बहकाउमा िपिे वा
कसैको निर्न्त्रणमा िहुिे कुराको मात्र िोजी गर। मण्डलीको िम्बा हुिु, राज्र्को ववजेता हुिु
भिेको र्ही हो; र्ोभन्दा अरू कुरा गिथु भिेको ताँ मेरो सामु क्जउि र्ोग्र् छै िस ् भन्िे हो।

ववसभन्ि पररक्स्थनतहरूमा, मेरो िक्जक हुिे तररका त्र्स्तै प्रकारले सभन्ि हुन्छ। कनतपर्
मानिसहरू सुन्दर शब्दहरू बोल्ि अनि मेरो अनघ भक्कतपूणथ भएको दे िाउि मि पराउाँ छि ्। तैपनि,

र्दश्र्पछाडड नतिीहरू पूणथ रूपले गोलमाल अवस्थामा हुन्छि ् अनि नतमीहरूमा मेरा वििहरू हुाँदैिि ्।
नतिीहरू नघिलाग्दा र ररस उठाउिे िालका छि ्; नतिीहरूले कसैलाई सुधार गिथ वा कसैलाई
भरणपोषण गिथ सकछि ् भन्िे कुरा अशोििीर् कुरा हो। नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई ध्र्ाि ददि

िसकिक
ु ो एउटै कारण के हो भिे नतमीहरू मससत घनिष्ठ हुि वा सङ्गनत गिथ सकदै िौ; नतमीहरूले
105

मलाई निरन्तर नतमीहरूको निक्म्त चिन्ता गिे तुल्र्ाउाँ छौ अनि नतमीहरूको निक्म्त पररश्रम गिे
तुल्र्ाउाँ छौ।

अध्याय्५०
सबै मण्डलीहरू र सबै सन्तहरूले ववगतको कुरा र्ाद गिुथको साथै भववष्र्लाई पनि हे िुथपछथ :

ववगतका तेरा कनत वटा कार्थहरू र्ोग्र् चथए, अनि तीमध्र्े कनत वटा राज्र्को निमाथणमा सहभागी

चथए? आफैलाई िलाक िठाि ्! तैँले तेरा आफ्िै कमी कमजोरीहरूलाई स्पष्ट प्रकारले दे ख्नुपछथ ,
अनि तैँले तेरो आफ्िै अवस्थालाई बुझ्िुपछथ । नतमीहरूमध्र्े कोही पनि र्स सम्बन्धमा कुिै प्रर्ास

गिथ वा केही समर् ििथ गिथ इच्छुक छै िौ भन्िे म जान्दछु, त्र्सैले नतमीहरूले कुिै उपलक्ब्धहरू
प्राप्त गिथ सकदै िौ। नतमीहरू आफ्िो सबै समर् िाि, वपउि र रमाइलो गिथमा िै िेर फाल्छौ।
जब नतमीहरूमध्र्े केही भेला हुन्छौ, तब जीविका आक्त्मक ववषर्हरूमा सङ्गनत गिे कार्थमा वा

एक-अकाथलाई जीवि प्रदाि गिे कार्थमा कुिै ध्र्ाि िददई नतमीहरू ख्र्ालठट्टा गछौ। नतमीहरू
कुरा गदाथ नतमीहरू हााँसेको वा ठट्टा गरे को म सहि सक्कदिाँ, तापनि नतमीहरू कनत हास्र्ास्पद

छौ। मैले धेरै पल्ट भिेको छु, तर नतमीहरूलाई मैले भिेको कुराको अथथ थाहा छै ि—के र्ो तेरो
आाँिाकै सामिे रहे को स्पष्ट कुरा होइि र? मैले र्स्तो कुराहरू पदहले पनि भिेको छु, तापनि

नतमीहरू अझै पनि ववश्वस्त भएका छै िौ र मैले नतमीहरूलाई गलत बुझेको छु, मैले भिेको कुरा
वास्तववक छै ि भन्िे सोिेर नतमीहरूले मैले भिेको कुरालाई स्वीकार गदै िौ। कक मामला र्ो होइि
भन्िे हुिसकछ?
र्दद नतमीहरू मससत झारा टािे काम गछौ भिे, म नतमीहरूलाई एकानतर पन्साइददिेछु। तैँले

फेरर लापरवाह हुिे साहस त गर्! तैँले बेपरवाह र असावधाि हुिे साहस त गर्! मेरा वििहरू
कुाँद्िे िककु हो; मेरो इच्छाअिुरूप िहुिे कुिै पनि कुरालाई र्स िककुद्वारा काटे र फ्र्ााँककिेछ,

अनि तैँले आफ्िै आत्म-सम्मािको निक्म्त धेरै वविार गिुथ आवश्र्क छै ि। म ताँलाई कुाँद्छु, ताकक
तैँले मेरो इच्छाअिुसार आकार र प्रनतरूप सलि सक् । मेरो हृदर्लाई गलत प्रकारले िबुझ ्; ताँ मेरो

हृदर्प्रनत जनत सम्भव हुन्छ त्र्नत वविारशील भइस ् भिे मात्रै र्ो स्वीकारर्ोग्र् हुिेछ। र्दद तैँले
असलकनत पनि वास्ता गररिस ् भिे, म उपेक्षा गरे र ताँबाट फककथिेछैि। र्सलाई वविारै िगरी
बेवास्ता िगर्; ताँमा मेरो इच्छालाई निरन्तर पूरा हुि दे ।
असांख्र् सन्तहरू ववसभन्ि पदहरूमा अवक्स्थत छि ्, त्र्सैले, अवश्र् नतमीहरू सबैका ववसभन्ि
कार्थहरू छि ्। तर मेरो निक्म्त सााँिो रूपले आफैलाई अपथण गिथ नतमीहरूले आफ्िो शक्कतले भ्र्ाउिे

सबै कुरा गिुथपछथ ; नतमीहरूको कतथव्र् भिेको नतमीहरूले गिथसकिे सबै कुरा गिुथ हो। नतमीहरू

र्समा वफादार हुिुपछथ , र िुशीसाथ इच्छुक हुिुपछथ । नतमीहरू आधा हृदर्को हुिु हुाँदैि! ित्र भिे ,
नतमीहरूमाचथ सधैँ मेरो न्र्ार् आइपिेछ; नतमीहरूको दे ह, आत्मा र प्राणले र्सलाई सहि सकिेछैि,
अनि नतमीहरूले बबलौिा र दाह्रा ककटाइ गिेछौ।
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अध्याय्५१
अहो! सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर! आमेि! तपाईंमा, सबै कुरा मुकत हुन्छ, सबै कुरा स्वतन्त्र
हुन्छ, सबै कुरा िुला हुन्छ, सबै कुरा प्रकट हुन्छ अनि सबै कुरा प्रकाशमाि हुन्छ, असलकनत पनि
लुकेको वा गुप्त हुाँदैि। तपाईं दे हधारी सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुिुहुन्छ। तपाईंले राजाको रूपमा
राज्र् गिथभ
ु एको छ। तपाईं िल्
ु लमिल्
ु ला प्रकट हुिभ
ु एको छ—तपाईं उपरान्त रहस्र् हुिुहुन्ि तर
तपाईं पूणथ रूपले सदासवथदाको निक्म्त प्रकट हुिुभएको छ! म सााँिो रीनतले पण
ू थ रूपले प्रकट

गररएको छु, म सावथजनिक रूपमा आइपुगेको छु, अनि म धासमथकताको सूर्थको रूपमा दे िा परे को
छु, ककिकक आजदे खि उपरान्त बबहािको तारा दे िा पिे र्ुग होइि, ि त र्ो अझै गोप्र्ताको
िरण हो। मेरो काम िक्म्कलो बबजुली जस्तै हो; र्ो गजथिको आकक्स्मक ध्वनि जस्तै तत्कालै

परू ा हुन्छ। मेरो काम र्स वतथमाि अवस्थासम्म अचग बढे को छ, अनि ज-जसले समर् िष्ट गछथ ि ्
वा जो-जो सुस्त छि ्, नतिीहरूले निदथर्ी न्र्ार्को मात्र सामिा गिेछि ्। निक्श्ित रूपमा, म प्रताप
र न्र्ार् हुाँ, अनि नतमीहरूले कल्पिा गरे जस्तै म उपरान्त करुणा र प्रेम होइि भन्िे बारे मा
नतमीहरूसाँग स्पष्ट बुझाइ हुिुपछथ । र्दद ताँ अझै र्स बुाँदामा स्पष्ट छै िस ् भिे, तैँले पाउिे भिेको
न्र्ार् हुिेछ, ककिकक तैँले स्वीकार िगरे को कुरा ताँ आफैले िाख्नेछस ्; ित्र भिे ताँससत निरन्तर
शङ्काहरू हुिेछि ् अनि तैँले आफ्िो ववश्वासमा र्दढ हुि साहस गिथ सकिेछैिस ्।

मैले नतमीहरूलाई सुम्पेको कुराको सम्बन्धमा िादहाँ, के नतमीहरूले त्र्सलाई भक्कतसदहत पूरा

गिथ सकछौ? म भन्छु, कुिै पनि कामको लाचग बुद्चध िादहन्छ, तापनि केही कुरा गदाथ नतमीहरूले
कनत पल्ट मेरा अतीहरूलाई दोहोर्ाथएर छािबबि र थप वविार गरे का छौ? र्दद नतमीहरूससत मेरो

मेरा अतीका वििहरूमध्र्े एउटाको बारे मा केही बुझाइ भएको भए पनि, र त्र्सलाई सुन्दा
नतमीहरूले ठीकै सोिे तापनि, नतमीहरूले पनछ त्र्सलाई बेवास्ता गछौ। जब नतमीहरू त्र्सलाई

सुन्छौ, तब नतमीहरूले त्र्सलाई आफ्िो वास्तववक अवस्थामा लक्षक्षत गछौ र आफैलाई घण
ृ ा

गछौ—तर पनछ नतमीहरूले त्र्सलाई मामुली ववषर् ठान्छौ। आजको प्रश्ि भिेको तेरो जीविले
प्रगनत गछथ कक गदै ि भन्िे हो; र्ो ताँ बादहरी रूपले कनतको आभवू षत छस ् भन्िे प्रश्ि होइि।

नतमीहरूमध्र्े कसैको कुिै सांकल्प छै ि, अनि नतमीहरू र्दढ हुि अनिच्छुक छौ। नतमीहरू मूल्र्
िुकाउि िाहाँदैिौ, अनि नतमीहरू क्षखणक साांसाररक सुिववलाशलाई छोडडददि िाहाँदैिौ, तापनि

नतमीहरू स्वगथबाट आउिे आसशषहरू गुमाउि डर मान्छौ। ताँ कस्तो प्रकारको व्र्क्कत होस ्? ताँ मूिथ
होस ्! नतमीहरूले खिन्ि अिभ
ु व गिथु हुाँदैि; के मैले भिेको कुरा तथ्र्पण
ू थ छै ि र? के र्सले
नतमीहरूले पदहले िै सोचिसकेको वविारलाई औीँल्र्ाएको छै ि र? नतमीहरूससत मािवता छै ि!

नतमीहरूससत एउटा सामान्र् व्र्क्कतको गुण पनि छै ि। र्सको साथै, र्ो र्स्तो िै हुिे भए तापनि,
नतमीहरूले अझै पनि आफैलाई दररिको रूपमा दे ख्दै िौ। नतमीहरू सारा ददि फुसथददलो र निक्ष्फक्री
छौ अनि पूणथ रूपले आत्मसन्तुष्ट छौ! नतमीहरूका कमी-कमजोरीहरू कनत धेरै छि ् वा नतमीहरूमा
के कमी छि ् भिी नतमीहरू जान्दै िौ। कनत मि
ू थ!

मेरो काम त्र्स्तो बबन्दम
ु ा आइसकेको छ भन्िे के नतमीहरू जान्दै िौ? मेरो सबै इच्छा
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नतमीहरूमा छ। कदहले नतमीहरूले र्सलाई बुझ्ि सकिेछौ र र्सलाई केही वविार गिथ सकिेछौ?

नतमीहरू अल्छी छौ! नतमीहरू मूल्र् िुकाउि अनिच्छुक छौ, कदठि पररश्रम गिथ अनिच्छुक छौ,
समर् सलि अनिच्छुक छौ, र प्रर्ास लगाउि अनिच्छुक छौ। मलाई ताँलाई केही भन्छु! ताँ कष्ट

भोग्ि जनत बढी डराउाँ छस ्, तेरो जीविले त्र्नत िै थोरै फाइदाहरू कटिी गिेछि ्, र्सको साथै,
तेरो जीवि वद्
ृ चध हुाँदै जााँदा तैँले त्र्नत िै बढी अिथिहरूको सामिा गिेछस ् अनि तेरो
प्रगनत गिे सम्भाविा निकै कम हुिेछि ्। म ताँलाई फेरर एक पल्ट स्मरण गराउाँ छु (म
फेरर भन्िेछैि)! आफ्िो जीविको निक्म्त क्जम्मेवारी िसलिे जोसक
ु ै प्रनत पनि म उदासीि

जीविले
र्ो कुरा

हुिेछु र
उसलाई त्र्ाचगददिेछु। मैले र्सलाई कार्ाथन्वर्ि गिथ सुरु गररसकेको छु; के तैँले र्सलाई स्पष्ट
रूपमा दे िेको छै िस ्? र्ो व्र्ावसानर्क कारोबार होइि, ि त र्ो व्र्ापार िै हो; र्ो त जीवि हो।
के र्ो कुरा स्पष्ट भर्ो?

अध्याय्५२
म धासमथकताको सूर्थको रूपमा प्रकट हुन्छु, अनि नतमीहरू र म सदासवथदा मदहमा र असल
आसशषहरूमा सहभागी हुन्छौं! र्ो एउटा अपररवतथिीर् तथ्र् हो, र र्ो नतमीहरूमा पुक्ष्ट हुि सुरु
भइसकेको छ। ककिकक मैले प्रनतज्ञा गरे को सबै कुरा, म नतमीहरूको निक्म्त परू ा गिेछु; मैले भन्िे
सबै कुरा वास्तववकता हुन्छ, र र्ो कदहल्र्ै ररिो हुिेछैि। र्ी असल आसशषहरू नतमीहरूमाचथ छि ्,
अनि अरू कसैले त्र्सलाई दाबी गिथ सकदै ि; ती मससत एउटै मिको भएर सहकार्थ गदाथ नतमीहरूले

गरे को सेवाका फलहरू हुि ्। नतमीहरूका सबै धासमथक धारणाहरूलाई पन्साइदे ओ; मेरा वििहरूको
सच्िाइलाई ववश्वास गर, अनि शङ्कालु िहोओ! म नतमीहरूससत ठट्टा गददथिाँ; म जे भन्छु मेरो
तात्पर्थ त्र्ही हुन्छ। जसलाई म आसशषहरू प्रदाि गछुथ, नतिीहरूले र्सरी ती पाउाँ छि ्, जबकक
जसलाई म आसशषहरू प्रदाि गददथिाँ, नतिीहरूले केही पनि पाउाँ दै िि ्। र्ो सबै मद्वारा निधाथररत
हुन्छ। साांसाररक सम्पवि सााँच्िै महत्त्वहीि छ! मेरो वविारमा, र्ो केही िभई गोबर मात्र हो,
त्र्सको एक पैसाको जनत पनि मोल हुाँदैि। त्र्सकारण, नतमीहरूले साांसाररक सुििैिलाई अनत

धेरै मल्
ू र् ददिु हुाँदैि। के मससत स्वगीर् आसशषहरूमा आिक्न्दत हुिु र्ोभन्दा धेरै अथथपण
ू थ र
फलदार्ी हुाँदैि र?
र्सभन्दा पदहले, सत्र्ता प्रकट गररएको चथएि, अनि म िुल्लमिुल्ला दे िा परे को चथइिाँ;

त्र्ो बेला, नतमीहरूले मलाई शङ्का गर्ौ अनि मेरो बारे मा सुनिक्श्ित हुिे साहस गरे िौ। तैप नि,
अब सबै कुराहरू प्रकट गररएका छि ्, अनि म धासमथकताको सर्
ू थको रूपमा प्रकट भएको छु —
त्र्सैले र्दद नतमीहरू अझै पनि शङ्कामा छौ भिे , के भन्िे र? जब अन्धकारले पथ्
ृ वीलाई ढाकर्ो,

तब नतमीहरूले ज्र्ोनत दे ख्न िसकिु क्षमा ददि र्ोग्र् िै चथर्ो, तर अदहले सूर्थले सबै अन्धकार
कुिाहरूलाई प्रज्ज्वसलत पाररसकेको हुिाले, लुकेको कुरा उपरान्त लुकेको छै ि, र गुप्त कुरा
उपरान्त गुप्त छै ि—र्दद नतमीहरू अझै शङ्कामा छौ भिे , म नतमीहरूलाई सक्जलैससत क्षमा
गिेछैि! अदहलेको समर् मेरो बारे मा पण
ू थ रूपले सनु िक्श्ित हुिे समर् हो, आफैलाई मेरो निक्म्त
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अपथण गिथ इच्छुक हुिे र सुम्पिे समर् हो। ज-जसले मलाई असलकनत पनि ववरोध गछथ ,
नतिीहरूमाचथ एकै नछि समेत सोिवविार िगरी वा एकै नछि पनि दढलाइ िगरी तुरुन्तै न्र्ार्को
आगो झिेछ—ककिकक अदहले निदथ र्ी न्र्ार्को समर् आएको छ, अनि जसको मि र हृदर् ठीक

छै ि, नतिीहरूमाचथ न्र्ार् नछटो आइपिेछ। “मेरो काम िक्म्कलो बबजुली जस्तै हो” भन्िुको सााँिो
अथथ र्ही हो।

र्ो नछटो अचग बढ्दै छ; र्सले मानिसहरूलाई आश्िर्थमा िपारी रहि सकदै ि, र्सले

मानिसहरूलाई भर्भीत िबिाई रहि सकदै ि, र्सलाई अझ लामो समर् दढलाइ गिथ सककाँदै ि, र
र्सलाई रोकि सककाँदै ि। जनत बढी मेरो काम परू ा हुन्छ, र्ो त्र्नत िै नछटो अचग बढ्छ, जो-जो
जागा र तर्ार छै िि ्, नतिीहरू सधैँ फ्र्ााँककिे ितरामा हुन्छि ्। नतमीहरू उपरान्त परीक्षाको
आवेगमा पिथ सकदै िौ। मेरो काम पूणथ रूपले सुरु भएको छ र अन्र्जानत दे शहरू र सारा सांसारमा
फैसलरहे को छ। न्र्ार्को आगोहरू निष्ठुर छि ् र र्सले कसैप्रनत कुिै दर्ा वा प्रेम दे िाउाँ दै ि।

परमेश्वरप्रनत वफादार हुिे, तापनि बेठीक वविारहरू र धारणाहरू पाल्िे वा असलकनत समेत ववरोध
गिेहरूलाई पनि न्र्ार् गररिेछ; र्समा कुिै शङ्का छै ि। जसमाचथ मेरो ज्र्ोनत पिेछ, नतिीहरू
ज्र्ोनतसभत्र क्जउिेछि ् अनि नतिीहरूले ज्र्ोनतमा काम गिेछि,् र नतिीहरूले अक्न्तम बबन्दस
ु म्मै

मेरो सेवा गिेछि ्। जो ज्र्ोनतसभत्र क्जउाँ दै िि ्, नतिीहरू अन्धकारमा क्जइरहे का हुन्छि ्। नतिीहरूलाई
न्र्ार् गररसकेपनछ म नतिीहरूको आफ्िो पछुतो सम्बन्धी नतिीहरूका आफ्िै आिरणहरूको
आधारमा निणथर् गिेछु।

मेरो ददि आएको छ। “मेरो ददि” जसको बारे मा मैले उल्लेि गरेँ , त्र्ो अदहले नतमीहरूको आाँिा

सामु छ, ककिकक नतमीहरू मसाँगै तल ओलेका छौ। म ताँसाँग छु, ताँ मसाँग छस ्; हामी आकाशमा
भेटेका छौँ, र हामी साँगै मदहमा सहभागी हुिेछौं। मेरो ददि वास्तवमै पण
ू थ रूपले आएको छ!

अध्याय्५३
सुरुआत म िै हुाँ, र अन्त्र् म िै हुाँ। म पुिरुत्थाि भएको र पूणथ एक मात्र सााँिो परमेश्वर

हुाँ। म नतमीहरूको अगाडड मेरा वििहरू बोल्छु, र म जे भन्छु त्र्ो नतमीहरूले र्दढतापव
ू थक ववश्वास
गिुथपछथ । स्वगथ र पथ्
ु मेत
ृ वी बबतेर जािसकछ, तर मैले भिेको कुराको एउटा अक्षर वा एउटा बबन्दस
बबतेर जािेछैि। र्ो र्ाद राि! र्ो र्ाद राि! मैले बोलेपनछ एउटा शब्द समेत कदहल्र्ै कफताथ

सलइएको छै ि, र प्रत्र्ेक शब्द पूरा हुिेछ। अब समर् आइपुगेको छ, र नतमीहरू तुरुन्तै
वास्तववकतामा प्रवेश गिथप
ु छथ । ज्र्ादा समर् छै ि। म मेरा पत्र
ु हरूलाई मदहसमत राज्र्मा डोऱ्र्ाउिेछु,

र नतमीहरूले िाहे को र तष्ृ णा गरे को कुरा पूरा हुिेछ। मेरा पुत्रहरू हो! नछटो उठ र मलाई पछ्र्ाऊ!
नतमीहरू अझै र्समा अलमल्ल परररहिे समर् छै ि। गुमेको समर् कदहल्र्ै फकेर आउिेछैि;

अन्धकारपनछ उज्र्ालो हुिेछ, र उठाई लचगिे काम नतमीहरूकै आाँिा अगाडड र्हीीँ छ। के नतमीहरूले
बुझ्र्ौ? नतमीहरूका आाँिा िोल! तुरुन्तै बबउाँ झ! एक-अकाथसाँग कुराकािी गदाथ अदहले नतमीहरूलाई
फोकटको गफमा भल्
ु ि वा मण्डलीको निमाथणको लाचग लाभदार्क िरहे को कुिै पनि कुराकािी
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भन्ि अिुमनत छै ि। तैँले आफ्िा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई तैँले परमेश्वरको अनघ कसरी प्रकाश

पाइस ् र आफैलाई कसरी चिनिस ् त्र्स सम्बन्धी आफ्िा व्र्ावहाररक अिुभवहरू वा त्र्सका

वववरणहरू प्रदाि गिथु िै महत्त्वपण
ू थ कुरा हो। र्ी कुराहरू प्रदाि गिथ सकिेहरूसाँग कद हुिेछ!
आजभोसल, नतमीहरूमध्र्े कनत जिा अझै भर्भीत छै िौ, र मैले जे भिे पनि वा मैले जनत िै

चिन्ता गरे पनि, ताँ निडर रहन्छस ्; तेरो पुरािो मिुष्र्ताले आफैलाई असलकनत पनि छुि ददाँ दैि।
त्र्सो भए त, त्र्सरी िै अनघ बदढराि ्! को बरबाद हुिेरहे छ पिथ र हे र!् तैँले सधैँ सांसारप्रनत
लालिको वविार राखिरहे को हुन्छस ्, सम्पविको लोभ गरररहे को हुन्छस ्, र आफ्िा छोरा, छोरी र
पनतका निक्म्त अत्र्न्तै ठूलो घनिष्ठताको अिुभनू त गछथ स ्। ठीकै छ, तैँले घनिष्ठताको अिुभूनत
गररराि ्! र्ो त र्स्तो भएको छ मािौं मेरा वििहरू नतमीहरूका निक्म्त सम्बोधि गररएको होइि,
र नतमीहरू आफूलाई जस्तो मि लाग्छ त्र्सरी िै अनघ बदढरहि सकछौ! भववष्र्मा िााँडै िै,

नतमीहरूले सबै कुरा बुझ्िेछौ, तर त्र्ो बेलासम्म अत्र्न्तै ढीला भइसकेको हुिेछ। नतमीहरूलाई
न्र्ार्ले मात्रै पखिथरहे को हुन्छ।

अध्याय्५४
म हरे क मण्डलीको अवस्थाको बारे मा पूणथ रूपले पररचित छु। म त्र्सको बारे मा बक्ु झ्दिाँ वा

स्पष्ट छै ि भिी िसोि ्। मण्डलीका ववसभन्ि मानिसहरूको बारे मा िादहाँ , मससत अझ स्पष्ट बुझाइ

र ज्ञाि छ। ताँलाई तालीम ददिु िै अदहले मेरो अत्र्ावश्र्क इच्छा हो, ताकक ताँ धेरै नछटो प्रौढतामा
बढ्ि सक; ताकक मेरो निक्म्त ताँ प्रर्ोग हुि सककिे ददि िााँडै आएको होस ्; ताकक नतमीहरूका
कार्थहरू मेरो बद्
ु चधले भररएको होस ्, ताकक नतमीहरू जहााँसक
ु ै भए पनि नतमीहरूले परमेश्वरलाई
प्रकट गिथ सक। र्सरी मेरो आखिरी उद्दे श्र् हाससल गररिेछ। मेरा छोराहरू! नतमीहरूले मेरो

इच्छाको निक्म्त वास्ता दे िाउिुपछथ । मैले नतमीहरूलाई ससकाउाँ दा मलाई नतमीहरूको हात पक्रिुपिे
िबिाऊ। नतमीहरूले मेरो इच्छालाई राम्रोससत बुझ्ि र मामलाहरूको केन्िबबन्दल
ु ाई हे िथ ससकिुपछथ ।
र्सले नतमीहरूलाई नतमीहरूले सामिा गिे हरे क मामलालाई सहजताका साथ एक िुट्कीको भरमा

सम्हाल्ि सक्षम बिाउिेछ। नतमीहरूको तालीममा, नतमीहरूले र्सलाई पदहलोपल्ट बझ्
ु ि िसकौला—

तर दोस्रो िोदट र तेस्रो िोदटपनछ अनि त्र्स्तै अवस्थापनछ, नतमीहरूले अन्तत्ः मेरो इच्छालाई
बुझ्ि सकिेछौ।

नतमीहरूका वििहरूको सधैँ अभेद्र् गुण हुन्छ। नतमीहरू र्सलाई बुद्चध हो भिी भन्छौ,
होइि र? कदहलेकाहीीँ, नतमीहरूका वििहरू अवज्ञाकारी हुन्छि ्; कदहलेकाहीीँ, नतमीहरू ठट्टाको
मुिामा बोल्छौ; अनि कदहलेकाहीीँ, नतमीहरू मािव धारणाहरू र डाहाको तत्वसदहत बोल्छौ…।

समग्रमा, नतमीहरू र्दढतावविा बोल्छौ, र्स क्रममा अरूलाई जीवि पूनतथ कसरी गिे वा नतिीहरूको

अवस्थाहरू कसरी बुझ्िे भिी जान्दै िौ, तर लापरवाहीपूवथक बातचित गछौ। नतमीहरूको सोि
अस्पष्ट छ र नतमीहरूलाई बुद्चध के हो र छल के हो भन्िे बारे मा कुिै ज्ञाि छै ि। नतमीहरू कनत
भ्रसमत छौ! नतमीहरूले छल र कुदटलतालाई बद्
ु चध भिी ठान्छौ; के र्सले मेरो िामलाई बदिाम
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गदै ि र? के र्ो मेरो ववरुद्धमा गररिे ईश्वरनिन्दा होइि र? के र्सले मेरो ववरुद्धमा झूटा
असभर्ोग ल्र्ाउाँ दै ि र? त्र्सैले, नतमीहरूले िोजी गिे लक्ष्र् के हो? के त्र्सको बारे मा नतमीहरूले

होसशर्ारपव
ू थक सोिेका छौ? के नतमीहरूले र्सको बारे मा कुिै िोजी गरे का छौ? म ताँलाई बताउाँ छु,
नतमीहरूले िोजी गिे मागथदशथि र उद्दे श्र् िै मेरो इच्छा हो। र्दद र्स्तो िभएको भए, सबै कुरा
व्र्थथ हुिेचथर्ो। मेरो इच्छालाई िजान्िेहरू त्र्स्ता हुि ् जसले कसरी िोजी गिे भिी जान्दै िि ्,
जसलाई पररत्र्ाग गररिेछ, उिासलिेछ! स्पष्ट रूपले, मेरो इच्छालाई बुझ्िु िै नतमीहरूले ससकिुपिे
पदहलो पाठ हो। र्ो कार्थहरूमध्र्े सबैभन्दा अत्र्ावश्र्क कार्थ हो, र र्समा कुिै दढलाइ हुिु हुाँदैि!
मैले नतमीहरूलाई एक-एक गरे र काममा बोलाइञ्जेल नतमीहरू मेरो निक्म्त िपिथ! नतमीहरू सारा
ददि मन्द-बुद्चधपूणथ अिेत अवस्थामा बबताउाँ छौ। कनत मूिथतापूणथ! नतमीहरूको अन्र्ोलता अिम्मको
छ; आफैलाई सोध: काम गदाथ नतमीहरूले कनत पटक मेरो इच्छालाई बुझेका छौ? अदहले नतमीहरूले
आफैलाई तालीम ददिे समर् हो! एउटा सम्भाविा भिेको नतमीहरूलाई मैले एक-एक गरे र निराकरण
गिुथ हो! काम गदाथ नतमीहरूले अिुभव प्राप्त गिथ र अन्तर्दथक्ष्ट तथा बुद्चध हाससल गिथ ससकिुपछथ ।

नतमीहरूका मुिबाट निस्केका वििहरू असल र राम्रा छि ्, तर नतमीहरूको वास्तववकता के हो?
जब नतमीहरूले वास्तववकताको सामिा गछौ, तब नतमीहरूले र्सको बारे मा केही गिथ सकदै िौ।

नतमीहरूले जे भन्छौ त्र्ो वास्तववकताससत कदहल्र्ै मेल िााँदैि। सााँच्िै, म नतमीहरूले जे गदै छौ
त्र्ो हे िथ सक्कदि; जब म हे छुथ, म भर्ािक रूपमा द्ःु िी हुन्छु। र्सलाई र्ाद गर! भववष्र्मा, मेरो
इच्छालाई राम्ररी बुझ्ि ससक!

अध्याय्५५
कचथत सामान्र् मािवता मानिसहरूले सोिे झैँ अलौककक छै ि। बरु, र्सले सबै मािव, घटिा,

अनि वस्तुहरूका बन्धिहरू, र हाम्रो वातावरणबाट उत्पन्ि हुिे सतावटहरूलाई उनछन्ि सकछ। र्ो
कुिै पनि स्थाि वा पररक्स्थनतमा मेरो िक्जक हुिसकछ र मससत सङ्गनत गिथसकछ। नतमी

मािवहरू जदहले पनि मेरा असभप्रार्हरूलाई गलत व्र्ाख्र्ा गछौ। जब म नतमीहरूले सामान्र्
मािवताको जीवि क्जउिप
ु छथ भिी भन्छु, तब नतमीहरूले आत्मसांर्मताको अभ्र्ास गछौ र आफ्िो

शरीरलाई वशमा ल्र्ाउाँ छौ, तर नतमीहरूले आफ्िै आत्मासभत्र होसशर्ारीपूवथक िोजी गिे कार्थमा
कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिौ। मैले ताँसभत्र पैदा गिे प्रकाशहरू र उत्प्रेरणाहरूलाई बेवास्ता गदै , ताँ आफ्िै
बादहरी स्वरूपमा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ्। ताँ कनत लापरवाह छस ्! अनत लापरवाह! मैले ताँलाई

सम्
ु पेको कुरा परू ा गिे कार्थलाई तैँले ठूलो उपलक्ब्ध ठान्छस ् कक? ताँ मि
ू थ होस ्! तैँले गदहरो जरा

हाल्िे कार्थलाई ध्र्ाि ददइरहे को छै िस ्! “रूिमा भएको पात िहोऊ, तर रूिको जरा होऊ”—के तेरो
िारा त्र्ही हो? वविारहीि! लापरवाह! तैँले सािानतिा लाभहरू पाएको छस ् भिी सोच्िेबबविकै ताँ

सन्तुष्ट हुन्छस ्। तैँले मेरो इच्छाको बारे मा कनत थोरै वास्ता गछथ स ्! अबदे खि, ध्र्ाि दे , निक्ष्क्रर्
िबि ्, अनि िकारात्मक िबि ्! तैँले सेवा गदाथ, धेरै पटक मेरो िक्जक आइज, अनि मससत अझै
बढी कुराकािी गर्: र्ो मात्रै तेरो समस्र्ाको समाधाि हो। तैँले आफैलाई पदहले िै इन्कार गररसकेको
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छस ्, तेरा आफ्िै कमी कमजोरीहरूको बारे मा ताँलाई थाहा छ, र तेरा आफ्िै दब
ु थलताहरूको बारे मा
ताँलाई थाहा छ भन्िे मलाई थाहा छ। तथावप, जान्िु मात्रै पर्ाथप्त छै ि। तैँले मससत सहकार्थ गिथ
आवश्र्क छ, अनि तैँले मेरा असभप्रार्हरू बखु झसकेपनछ, त्र्सलाई तरु
ु न्तै कार्ाथन्वर्ि गररहाल्िुपछथ ।

मेरो बोझको निक्म्त तेरो िासो दे िाउिे सबैभन्दा राम्रो तररका, अनि समवपथत हुिे सवोिम तररका
र्ही हो।
तैँले मलाई जसरी व्र्वहार गरे पनि, म ताँसभत्र अनि सबै सन्तहरूसभत्र मेरो इच्छा पूरा गिथ

िाहन्छु, अनि सम्पण
ू थ दे शभरर िै र्सलाई निववथघ्ि अनघ बढाइएको िाहन्छु। र्सको बारे मा पण
ू थ
रूपमा सिेत बि ्! र्सले मेरो प्रशासनिक आदे शहरूससत सम्बन्ध राख्छ! के ताँ असलकनत पनि

डराउाँ दै िस ्? तेरा आफ्िै कार्थ तथा व्र्वहारहरूप्रनत के ताँ डरले कासमरहे को छै िस ्? सबै सन्तहरूको
माझमा, मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्िे बबरलै छि ्। के ताँ त्र्स्तो व्र्क्कतको रूपमा अलग दे खिि

िाहाँदैिस ् जो सााँक्च्िकै मेरो इच्छाप्रनत सिेत छ? के ताँ सिेत छस ्? मेरो हालको अत्र्ावश्र्क
असभप्रार् भिेको मेरो इच्छाको बारे मा पूणथ रूपले सिेत हुि सकिे मानिसहरूको समूहको िोजी
गिुथ हो। के ताँ नतिीहरूमध्र्े एक हुि िाहाँदैिस ्? के ताँ मेरो िानतर आफैलाई समवपथत गिथ र मेरो
निक्म्त आफैलाई अपथण गिथ िाहाँदैिस ्? ताँ सबैभन्दा सािो मूल्र् िुकाउि वा सबैभन्दा सािो प्रर्ास

पनि लगाउि िाहाँदैिस ्! र्दद मामला निरन्तर र्ही भइरह्र्ो भिे, नतमीहरूमाचथको मेरो मेहिती
प्रर्ास सबै िेर जािेछि ्। अब मैले ताँलाई र्ो कुरा औीँल्र्ाइददइसकेको हुिाले, के ताँ र्ो मामलाको
गम्भीरतालाई अझै बुझ्दै िस ्?
“मेरो लाचग इमािदारपूवथक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै आसशष ् ददिेछु।” तैँले दे खिस ्! मैले

ताँलाई र्ो कुरा धेरै पल्ट भनिसकेको छु, तापनि ताँससत अझै तेरो पाररवाररक पररक्स्थनतहरू र

बादहरी पररक्स्थनतसाँग सम्बक्न्धत थप्र
ु ै आशङ्का र डरहरू छि ्। तेरो निक्म्त के असल छ भिी

ताँलाई सााँक्च्िकै थाहा छै ि! म इमान्दार, सरल र िुला मानिसहरूलाई मात्र प्रर्ोग गछुथ। मैले ताँलाई
प्रर्ोग गदाथ ताँ िुशी र इच्छुक रहे को छस ्—तर ककि ताँ अझै र्नत चिक्न्तत छस ्? मेरा वििहरूले

ताँमाचथ बबलकुल प्रभाव िपारे को हुि सकला त? मैले ताँलाई प्रर्ोग गरररहे को छु भिेर मैले भिेको

छु, तापनि ताँ अझै त्र्समा र्दढतापूवथक निधथकक छै िस ्। तैँले सधैँ शङ्का गरररहे को छस ्, अनि मैले
ताँलाई त्र्ाग्िेछु भिेर ताँ डराउाँ छस ्। तेरा धारणाहरूले ताँलाई गााँजेका छि ्! जब म ताँलाई प्रर्ोग

गरररहे को छु भिी भन्छु, र्सको अथथ, मैले ताँलाई प्रर्ोग गरररहे को छु भन्िे हुन्छ। ताँ ककि सधैँ
शङ्कालु हुन्छस ्? के मैले पर्ाथप्त रूपले स्पष्टससत बोलेको छै ि र? मैले भिेको हरे क शब्द सााँिो
हुन्छ; एउटै वाणी समेत झूटो छै ि। मेरो छोरा! मलाई भरोसा गर्। मेरो िानतर समवपथत बि ्, अनि
म पनि निश्िर् िै ताँप्रनत समवपथत हुिछ
े ु!
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अध्याय्५६
मैले दष्ु कमथ गिेहरू र शक्कत प्रर्ोग गरे र परमेश्वरका छोराहरूलाई सताउिेहरूलाई दण्ड ददिे

काम सुरु गरे को छु। अबउप्रान्त, मेरा प्रशासनिक आदे शहरूको हात सधैं नतिीहरूमाचथ हुिेछ जसका
हृदर्हरू मेरो ववरोधमा छि ्। र्ो कुरा जाि ्। र्ो मेरो न्र्ार्को सुरुआत हो, र कसैलाई पनि दर्ा
दे िाइिेछैि, ि त कसैलाई िै सजार्बाट बिाइिेछ, ककिकक म भाविामा िडुब्िे निष्पक्ष परमेश्वर
हुाँ जसले धासमथकताको अभ्र्ास गछथ , र नतमीहरू सबैले र्ो कुरा बझ
ु ेको राम्रो हुिेछ।
र्ो होइि कक म िराब काम गिेलाई दण्ड ददिे इच्छा राख्छु ; बरु, र्ो त नतिीहरूका आफ्िै
िराब कामहरूले नतिीहरूमाचथ उचित दण्ड ल्र्ाएको कुरा हो। म कसैलाई पनि दण्ड ददि हतार
गददथ िाँ, ि त म कसैलाई अन्र्ार्पूवथक व्र्वहार गछुथ —म सबैका लाचग धासमथक छु। म निश्िर्

िै मे रा छोराहरूलाई प्रेम गछुथ, र मलाई िुिौती ददिे दष्ु ट मानिसहरूलाई निश्िर् िै घण
ृ ा गछुथ ;
मेरा कामहरूपछडडको ससद्धान्त र्ही हो। नतमीहरू प्रत्र्ेकससत मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको

बारे मा के ही जािकारी हुिुपदथ छ; र्दद र्ो िभए नतमीहरूमा रिीभर पनि डर हुिेछैि, र मे रो
सामु लापरवाहीसाथ काम गिेछौ। म के हाससल गिथ िाहन्छु , म के सम्पन्ि गिथ िाहन्छु, के

प्राप्त गिथ िाहन्छु वा मेरो राज्र्लाई कस्तो ककससमको व्र्क्कत िादहन्छ सो पनि नतमीहरूले
जान्िेछैिौ।

मेरो प्रशासनिक आदे शहरू र्ी हुि ्:
१. ताँ जो-सुकै भए पनि, र्दद तेरो हृदर्मा मप्रनत ववरोधाभास छ भिे, तेरो न्र्ार् गररिेछ।

२. जसलाई मैले िुिेको छु, नतिीहरूले कुिै पनि गलत वविार गिथसाथ नतिीहरूलाई तुरुन्तै

अिुशासिमा राखििेछ।

३. मलाई ववश्वास िगिेहरूलाई म पन्छ्र्ाउिेछु। म नतिीहरूलाई आखिरी समर्सम्म

लापरबाहीसाँग बोल्ि र काम गिथ ददिेछु, त्र्सपनछ म नतिीहरूलाई पूणथ रूपले दण्ड ददिेछु र
छुट्र्ाउिेछु।

४. ममा ववश्वास गिेहरूलाई म हरसमर् हे रिाह र सुरक्षा गिेछु। हरसमर् म नतिीहरूलाई

मक्ु कतको मागथद्वारा जीवि प्रदाि गिेछु। र्ी मानिसहरूससत मेरो प्रेम हुिेछ, र नतिीहरू निश्िर्
पति हुिेछैिि ् वा नतिीहरूले आफ्िा बाटो गम
ु ाउिेछैिि ्। नतिीहरूसाँग भएको कुिै कमजोरी

अस्थार्ी मात्र हुिेछ, र म नतिीहरूका कमजोरीहरूलाई निश्िर् सम्झिेछैिाँ।
५. नतिीहरू, जसले ममा ववश्वास गरे कोजस्तो दे खिन्छ, तर वास्तवमा त्र्सो गदै िि ्—जसले
परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ भिी ववश्वास गछथ ि ् तर ख्रीष्टलाई िोज्दै िि ्, तापनि जसले पनि ववरोध गदै िि ्—
नर्िीहरू अनत दर्िीर् ककससमका मानिसहरू हुि ्, र मेरा कामहरूद्वारा म नतिीहरूलाई स्पष्ट दे ख्ने

बिाउिेछु। मेरा कामहरूद्वारा, म त्र्स्ता मानिसहरूलाई मुक्कत ददिेछु र नतिीहरूलाई फकाथएर
ल्र्ाउिेछु।

६. जेठा छोराहरू, मेरो िाउाँ स्वीकार गिे पदहलो व्र्क्कतहरू, आसशवषत हुिेछि ्! म निश्िर्

नतमीहरूलाई सवोिम आसशषहरू ददिेछु, नतमीहरूका हृदर्को सन्तक्ु ष्टका निक्म्त ती उपभोग गिथ
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ददिेछु; कसैले पनि र्समा बाधा ददिे आाँट गिेछैि। र्ो सबै नतमीहरूका लाचग पूणथ रूपमा तर्ार
छ, ककिकक र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो।

नतमीहरूले हरे क दहसाबमा मेरा हातका सबै काम र मेरो हृदर्का सबै वविारहरूलाई दे ख्ि

सकिुपछथ । के र्ो सबै नतमीहरूकै लाचग होइि र? नतमीहरूमध्र्े को मेरो निक्म्त छ? के नतमीहरूले
आफ्िो हृदर्का वविारहरू वा आफ्िा ओठका शब्दहरूलाई जााँिेका छौ? के नतमीहरूले र्ी कुराहरूको

बारे मा वववेकशील शैली अपिाएका छौ? बेवकुफहरू! अपभ्रष्टहरू! नतमीहरू पववत्र आत्माको
बन्धिहरूलाई स्वीकार गदै िौ! मैले ताँसभत्र बारम्बार मेरो आवाज निकासलरहे को छु, तैपनि र्सले

बबल्कुलै कुिै प्रनतकक्रर्ा पैदा गरे को छै ि। उप्रान्त सुस्त िबि ्! तेरो कतथव्र् भिेको मेरो इच्छालाई
बुझ्िु हो; र्सको साथै, र्ो ताँ प्रवेश गिुथपिे मागथ हो। ताँ अलमल्ल परे को छस ्, ताँसाँग कुिै अन्तज्ञाथि

छै ि, र ताँमा मैले के पूरा गिथ िाहन्छु वा ताँबाट के प्राप्त गिथ िाहन्छु सो कुरा तैँले स्पष्टसाथ
दे ख्दै िस ्! मेरो इच्छालाई बुझ्िको लाचग, तैँले मेरो िक्जक आएर अनि मसाँग अझै बढी कुराकािी
गरे र सुरु गिुथपछथ । ताँ सधैँ तैँले मेरो इच्छालाई बुझ्ि सकदै िस ् भिेर भन्छस ्। र्दद ताँ पदहले िै

आफ्िो कुराहरूले भररएको छस ् भिे, मैले कसरी ताँमा काम गिथ सकछु? ताँ अग्रसरता जिाएर

मकहााँ आउाँ दै िस ्, तर निक्ष्क्रर् रूपमा पखिथन्छस ् मात्र। म त भन्छु ताँ गाँड्र्ौला जस्तै होस ्, तैपनि
ताँलाई अन्र्ार् गररर्ो भन्िे लाग्छ र र्स कुरालाई स्वीकार गिथ मान्दै िस ्। र्स पटक तैँले िडा

भएर मसाँग सहकार्थ गिथप
ु छथ ! निक्ष्क्रर् िबि ्! त्र्सले तेरो जीविलाई पनछ पािेछ। सकक्रर् बनिस ्
भिे र्सले ताँलाई फाइदा गिेछ, अरूलाई होइि। के तैँले अझै पनि र्स कुरालाई पदहिाि गरे को

र बुझेको छै िस ्? मेरो इच्छा निरन्तर ताँमा प्रकट हुन्छ। के तैँले र्सलाई अवगत गरे को छै िस ्?
तैँले ककि र्समा कदहल्र्ै ध्र्ाि ददएको छै िस ्? ककि तैँले कदहल्र्ै पनि मेरो इच्छालाई बुझ्ि
सकेको छै िस ्? के मेरो इच्छा बझ
ु ेर र्सले सााँच्िै ताँलाई कुिै फाइदा गिथ सकदै ि?

तैँले सवथथा मेरो इच्छाप्रनत िासो दे िा भन्िे म िाहन्छु ताकक ताँद्वारा मसाँग अनघ बढ्िे बाटो

र ववश्राम गिे घर हुिेछ। मलाई उप्रान्त बाधा िदे —त्र्ो त अत्र्न्तै निदथर्ी कार्थ हो! ताँसाँग मेरा
वििहरूको कुिै बुझाइ छै ि, र तैँले तीप्रनत कुिै प्रनतकक्रर्ा ददाँ दैिस ्। अदहले कुि समर् हो हे र;

र्ोभन्दा बढी प्रतीक्षा हुि सकदै ि! र्दद तैँले मेरा पाइलाहरूलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउाँ दै िस ् भिे, ढीला
भइसकेको हुिेछ, र्सलाई तैँले छुटकारा गिथ सकिेछस ् भन्िे कुरा त परै जाओस ्!

अध्याय्५७
के तैँले आफ्िा हरे क वविार र धारणाहरू, अनि तेरा हरे क कार्थलाई जााँिेको छस ्? के ताँससत

र्ीमध्र्े कुि मेरो इच्छा अिुरूप छि ् र कुि िादहाँ छै िि ् भन्िे स्पष्ट ज्ञाि छ? र्सलाई छुट्र्ाउि
ताँ पूणथ रूपले असमथथ छस ्! ताँ ककि मेरो सामु आएको छै िस ्? के र्ो मैले ताँलाई बताउिेछैि
भन्िे कारणले हो कक, अरू कुिै कारणले हो? तैँले र्स कुरालाई जान्िुपछथ ! लापरवाहहरूले मेरो
इच्छालाई अवश्र् िै बुझ्ि सकदै िि ् वा कुिै ठूलो ज्र्ोनत वा प्रकाश पाउि सकदै िि ्।

मण्डलीले ककि कुिै पोषण प्राप्त गिथ सकदै ि अनि ककि र्समा सच्िा सङ्गनतको कमी छ
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के तैँले त्र्सका कारणहरू पिा लगाएको छस ्? के र्ो पैदा गिे कारकतत्वहरूमध्र्े ताँससत कनत

वटा सम्बन्ध छस ् भन्िे ताँलाई थाहा छ? मैले ताँलाई जीवि प्रदाि गिथ अनि मेरो आवाजलाई

जारी गिथ निदे शि ददएको छु। के तैँले र्ी कुराहरू गरे को छस ्? के तैँले तेरा दाजभ
ु ाइ तथा

दददीबदहिीहरूको जीविको प्रगनतमा दढलाइ गरे को निक्म्त क्जम्मेवारी सलि सकछस ?् जब तैँले
समस्र्ाहरूको सामिा गछथ स ्, ताँ शान्त र सांर्समत हुिुको साटोमा व्र्ाकुल हुन्छस ्। ताँ सााँक्च्िकै
अज्ञािी छस ्! मेरो आवाज सबै सन्तहरूसम्म जारी हुिुपछथ । पववत्र आत्माको कामलाई िदबा, र

काम थाती रािेर मलाई दढलो िगर्; त्र्स्ता कुिै पनि कुराले कसैलाई फाइदा गदै ि। तैँले शरीर
र मिमा पूणथ रूपले आफैलाई ममा अपथण गरे को म िाहन्छु, ताकक तेरो हरे क सोिाइ र वविार
मेरै निक्म्त होस ्, ताकक ताँ मेरा वविारहरू र कफक्रीहरूमा सहभागी हुि सक् , ताकक तैँले गिे सबै
कुरा आजको राज्र् र मेरो व्र्वस्थापिको निक्म्त होस ्, तेरो निक्म्त होइि। त्र्सले मात्रै मेरो
हृदर्लाई सन्तुष्ट बिाउिेछ।

मैले गरे को कुिै पनि कुरा प्रमाण ववहीि छै ि। तैँले ककि मेरो अिुकरण गरे को छै िस ्? तैँले

आफूले गिे कुरामा ककि प्रमाण िोजेको छै िस ्? तैँले मलाई अरू के कुरा भन्ि लगाउाँ छस ्? ताँलाई
ससकाउि मैले तेरो हात समातेर ल्र्ाएाँ, तापनि तैँले ससकि सकेको छै िस ्। ताँ कनत मूिथ छस ्! के

ताँ सबै कुरा फेरर सुरु गिथ िाहन्छस ्? निरुत्सादहत िबि ्। ताँ एकपल्ट फेरर सम्हासलिुपछथ , अनि
आफैलाई सन्तहरूको साझा आशाहरू र िाहिाहरूको िानतर पण
ू थ रूपले अपथण गिथुपछथ । र्ी वििहरू
सम्झी: “मेरो लाचग इमािदारपूवथक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै आसशष ् ददिेछु।”

तैँले जेसुकै गछथ स ्, त्र्ो व्र्वक्स्थत प्रकारले गिुथपछथ , जथाभाबी प्रकारले होइि। के तैँले

सन्तहरूको अवस्थालाई राम्ररी जािेको छस ् भिेर सााँक्च्िकै दाबी गिे साहस गिथ सकछस ?् त्र्सले

ताँससत बद्
ु चधको कमी छ, तैँले र्स मामलालाई बबलकुल गम्भीरतापव
ू थक सलएको छै िस ्, अनि तैँले
त्र्समा कुिै समर् ििथ गरे को छै िस ् भन्िे दे िाउाँ छ। र्दद तैँले र्समा सााँच्िै तेरो सारा समर्

ििथ गिथ सकेको भए, तैँले तेरो सभत्री अवस्था कस्तो हुिेचथर्ो भिेर दे ख्न सक्कथस ्। तैँले आत्मपरक
प्रर्ासहरू लगाउि िोज्दै िस ्; मेरो इच्छालाई रिीभर समेत वास्ता िगरी ताँ वस्तुपरक कारणहरू

मात्र िोज्छस ्। त्र्सले मलाई गदहरो प्रकारले िोट पुर्ाथएको छ! र्स्तो कार्थलाई जारी िराि ्! कतै
मैले ताँलाई ददएका आसशषहरूलाई तैँले स्वीकार िगरे को हो कक?

हे परमेश्वर! तपाईंको छोरा तपाईंको ऋणमा छ। मैले तपाईंको कामलाई गम्भीरतापूवथक सलएको

छै ि वा तपाईंको इच्छाको निक्म्त वास्ता दे िाएको छै ि, ि त म तपाईंका अतीहरूप्रनत ववश्वासर्ोग्र्
िै भएको छु। तपाईंको छोराले र्ो सबै कुरालाई पूरै पररवतथि गिथ िाहन्छ। मलाई ित्र्ाग्िुभएको

होस ् अनि मद्वारा तपाईंको कामलाई परू ा गिथ जारी राख्नभ
ु एको होस ्। हे परमेश्वर! तपाईंको
छोरालाई एकलै िछोड्िुहोला! बरु, हरे क क्षण मेरो साथमा रहिुहोस ्। हे परमेश्वर! तपाईंले मलाई
प्रेम गिुथहुन्छ भिी तपाईंको छोराले जान्दछ, तापनि मैले तपाईंको इच्छालाई राम्ररी बुझ्ि सक्कदिाँ;
तपाईंको बोझको निक्म्त कसरी वास्ता दे िाउिे वा तपाईंले मलाई सुक्म्पिुभएको कुरालाई कसरी
पूरा गिे भन्िे म जाक्न्दिाँ। मण्डलीलाई कसरी रिवाली गिे भिेर त म झि ् जाक्न्दिाँ। र्सको

बारे मा म खिन्ि र चिक्न्तत छु भिी तपाईं सिेत हुिह
ु ु न्छ। हे परमेश्वर! मलाई हर समर् मागथदशथि
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ददिुहोस ्। मससत कनत धेरै कुराको कमी छ भिेर अदहले मात्रै मलाई थाहा भर्ो—मससत अनत धेरै
कुराको कमी छ! कनत धेरै कुराको कमी छ भिेर म बर्ािै गिथ सक्कदिाँ। तपाईंको सवथशक्कतशाली
हातले तपाईंको छोरालाई अिग्र
ु ह दे िाएको होस ्, मलाई हरसमर् सहार्ता गरे को होस ्, अनि

उपरान्त आफै छिौटहरू िगरी अनि आफ्िै वविार र धारणाहरू िरािी म तपाईंको सामु पूणथ
रूपले लम्पसार पिथ मलाई सक्षम तुल्र्ाउिुहोस ्। हे परमेश्वर! तपाईंको छोराले सबै कुरा पूणथ रूपले

तपाईंको िानतर अनि आजको राज्र्को िानतर गिथ िाहन्छ। मैले र्स क्षणमा के सोचिरहे को छु
र के गरररहे को छु भिी तपाईं जान्िह
ु ु न्छ। हे परमेश्वर! तपाईं आफैले मलाई जााँिपडताल गिथह
ु ोस ्।
तपाईं केवल मससत दहाँ ड्िुहोस ् र जीविमा हर समर् मससत रहिुहोस ् भिी म बबन्ती गदथछु ताकक
म जे गछुथ, त्र्समा तपाईंको शक्कत साथै रहे को होस ्।

अध्याय्५८
मेरो असभप्रार्लाई राम्ररी बुखझसकेपनछ, ताँ मेरो बोझलाई वास्ता गिथ सक्षम हुिेछस ्, अनि तैँले
ज्र्ोनत र प्रकाश प्राप्त गिेछस ् अनि छुटकारा र स्वतन्त्रता पाउिेछस ्। र्सले मलाई सन्तुष्ट

तुल्र्ाउिेछ र तेरो निक्म्त मेरो इच्छालाई पूरा हुिे तुल्र्ाउिेछ, सबै सन्तहरूलाई सुधार गिेछ,
अनि पथ्
ू थ कुरा
ृ वीको मेरो राज्र्लाई र्दढ र क्स्थर बिाउिेछ। अदहलेको लाचग सबैभन्दा महत्त्वपण

भिेको मेरो असभप्रार्लाई बुझ्िु िै हो; नतमीहरू प्रवेश गिुथपिे मागथ र्ही िै हो, र्सको साथै, र्ो
हरे क व्र्क्कतले पूरा गिुथपिे कतथव्र् हो।

मेरो विि असल औषधी हो जसले सबै प्रकारका बबमारीहरू निको पादथछ। ताँ मेरो सामु आउि

इच्छुक हुन्छस ् भिे, म ताँलाई निको पािेछु अनि मेरो सवथशक्कत, मेरा उदे कका कामहरू, मेरो
धासमथकता अनि मेरो प्रताप दे िाउिेछु। र्सको साथै, म ताँलाई तेरो आफ्िै भ्रष्टता र कमजोरीहरूको

एक झलक दे िाउिेछु। म ताँसभत्रको हरे क अवस्था पूणथ रूपले बुझ्दछु; तैँले सधैँ आफ्िो हृदर्सभत्र

िै कामकुरा गदथछस ्, अनि त्र्सलाई बादहर दे िाउाँ दै िस ्। तैँले गिे हरे क कुराको बारे मा म झि ् बढी
स्पष्ट छु। तथावप, मैले कुि-कुि कुरालाई प्रशांसा गछुथ अनि कुि-कुि कुरालाई प्रशांसा गददथिाँ भिेर
तैँले जान्िप
ु छथ ; तैँले र्ी कुराहरूबीि स्पष्ट प्रकारले छुट्टर्ाउिप
ु छथ , अनि र्सप्रनत साधारण आिरण
राख्नु हुाँदैि।
“हामीले परमेश्वरको बोझलाई वास्ता दे िाउिुपछथ ” भिेर भन्दा तैँले केवल ओठे सेवा ददइरहे को

हुन्छस ्। तथावप, जब तैँले तथ्र्हरूको सामिा गछथ स ्, तब तैँले परमेश्वरको बोझ के हो भिी राम्ररी
जािे तापनि तैँले र्सलाई कुिै वास्ता गदै िस ्। ताँ सााँक्च्िकै भ्रसमत र मि
ू थ छस ्, र्सको साथै, ताँ
िरम रूपमा अज्ञािी छस ्। र्सले मानिसहरूससत व्र्वहार गिुथ कनत कदठि छ भन्िे कुरालाई

स्पष्ट पादथछ; नतिीहरूले गिे कुरा भिेको राम्रो सुनििे वििहरू बोल्िु मात्रै हो, जस्तै “म
परमेश्वरको असभप्रार्लाई राम्ररी बुझ्िै सक्कदिाँ, तर र्दद मैले र्सलाई राम्ररी बुझ्ि सफल भएाँ

भिे, म र्सलाई पालि गिथ अवश्र् काम गिेछु।” के नतमीहरूको वास्तववक अवस्था र्ही होइि
र? नतमीहरू सबैले परमेश्वरको असभप्रार्लाई जािे पनि, अनि नतमीहरूको बबमारको कारण के हो
116

भिी नतमीहरूले जािे पनि, मुख्र् कुरा भिेको, नतमीहरू र्सलाई अभ्र्ास गिथ बबलकुल इच्छुक

छै िौ; र्ो िै नतमीहरूको सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ हो। र्दद नतमीहरूले र्सलाई तुरुन्तै समाधाि
गरे िौ भिे, र्ो नतमीहरूको निक्म्त सबैभन्दा ठूलो अवरोध हुिेछ।

अध्याय्५९
तैँले सामिा गिे वातावरणहरूमा मेरो इच्छालाई अझै बढी िोजी गर्, अनि तैँले निश्िर् िै

मेरो अिुमोदि प्राप्त गिेछस ्। ताँ िोजी गिथ र मेरो निक्म्त आदर कार्म गिथ इच्छुक भएसम्म,
म ताँलाई ताँमा कमी भएका सबै कुरा ददिेछु। अदहले मण्डली औपिाररक तालीममा प्रवेश गरररहे को

छ, र हरे क कुरा ठीक मागथमा छ। कामकुरा आउिे कुराहरूको पूवथस्वाद हुाँदा पदहले जस्तो चथर्ो
उप्रान्त त्र्स्तो छै ि; नतमीहरू उपरान्त अन्र्ोल हुिु हुाँदैि वा नतमीहरूससत भेदशक्कतको कमी हुिु
हुाँदैि। ककि म नतमीहरू सबै कुरामा वास्तववकतासभत्र प्रवेश गरे को िाहन्छु? के तैँले र्सलाई सच्िा

रूपमा अिुभव गरे को छस ्? मैले नतमीहरूबाट जे अपेक्षा राख्छु, त्र्समा जसरी म नतमीहरूलाई

सन्तुष्ट पाछुथ, के नतमीहरू मलाई त्र्सरी सन्तुष्ट पािथ सकछौ? छली िहोऊ! म नतमीहरूलाई
बारम्बार सदहरहन्छु, तापनि नतमीहरू असल र िराबको बीिमा सभन्िता बताउि अनि आफ्िो
सराहिा दे िाउि बारम्बार िक
ु छौ।

मेरो धासमथकता, मेरो प्रताप, मेरो न्र्ार् र मेरो प्रेम—मससत भएका र्ी सबै कुराहरू, म जे हुाँ
ती कुराहरू—के तैँले सााँक्च्िकै त्र्सलाई िािेको छस ्? ताँ सााँक्च्िकै अत्र्न्तै वविारहीि छस ्, अनि
तैँले मेरो इच्छालाई महसुस िगिे हठपूणथ अडाि सलन्छस ्। मैले तर्ार गिे भोजहरूको स्वाद
नतमीहरू आफैले िाख्नप
ु छथ भिेर मैले बारम्बार भिेको छु, तापनि नतमीहरू त्र्सलाई बारम्बार
उल्टाइददन्छौ, अनि असल र िराब वातावरण के हो भिी बताउि सकदै िौ। र्ी वातावरणहरूमध्र्े

कुि िादहाँ नतमीहरू आफैले निमाथण गरे का चथर्ौ? मेरो हातहरूद्वारा कुि-कुि व्र्वक्स्थत गररर्ो?
आफैलाई प्रनतरक्षा गिथ छोडडदे ऊ! म सबै कुरा पूणथ रूपले स्पष्ट दे ख्छु, अनि तथ्र् र्ो हो कक तैँले
िोजी गदै गदै िस ्। म अरू के भन्ि सकछु र?

मेरो इच्छालाई बुझ्िे सबैलाई म सधैँ सान्त्विा ददन्छु, अनि म नतिीहरूलाई कष्ट भोग्ि वा

हानिमा पिथ ददिेछैिाँ। मेरो इच्छाअिुसार कामको पहल गिुथ िै अदहलेको लाचग निकै महत्त्वपूणथ

कुरा हो। र्सो गिेहरूले निश्िर् िै मेरा आसशषहरू प्राप्त गिेछि ् अनि नतिीहरू मेरो सुरक्षामुनि
आउिेछि ्। कसले सााँिो रूपले अनि पूणथ रूपले मेरो निक्म्त आफैलाई समवपथत गिथ अनि मेरो

िानतर नतिीहरूको सबै कुरा अपथण गिथ सकछि ्? नतमीहरू सबै आधा हृदर्का छौ; नतमीहरूका

वविारहरू घर, बादहरी सांसार, िािा र वस्त्रको बारे मा सोिेर िै घुसमरहन्छि ्। ताँ र्हााँ मेरो सामु
मेरो निक्म्त कामकुरा गदै छस ् भन्िे तथ्र्को बाबजुद पनि, मिको गदहराइमा तैँले अझै घरकी

श्रीमती, बच्िाहरू अनि बाबुआमाको बारे मा सोचिरहे को छस ्। के र्ी सबै कुराहरू तेरो सम्पवि हुि ्
र? ककि ताँ नतिीहरूलाई मेरो हातमा सुक्म्पदै िस ्? के ताँससत ममाचथ पर्ाथप्त ववश्वास छै ि? कक
ताँ मैले तेरो निक्म्त अिचु ित व्र्वस्था गररददिेछु भिी डराउाँ छस ्? ककि ताँ तेरो दे हको पररवारको
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बारे मा सधैँ चिन्ता गछथ स ्? ताँ ककि तेरा वप्रर्जिहरूको लाचग लालानर्त हुन्छस ्! के तेरो हृदर्मा
मेरो निक्म्त निक्श्ित ठाउाँ छ? ताँ अझै आफूसभत्र मलाई प्रभुत्व गिथ ददिे र तेरो सम्पूणथ व्र्क्कतत्व

ओगट्ि ददिे बारे मा कुरा गछथ स ्—र्ी छलपण
ू थ झट
ू हरू हुि ्! नतमीहरूमध्र्े कनत जिा मण्डलीप्रनत
सम्पूणथ हृदर्ले समवपथत छौ? अनि नतमीहरूमध्र्े कसले आफ्िो बारे मा सोच्दै िौ, तर आजको
राज्र्को िानतर काम गरररहे का छौ? र्सको बारेमा होससर्ारी पूवथक सोि।

नतमीहरूले मलाई र्नतसम्म घिेटेका छौ कक मैले नतमीहरूलाई दहकाथउि र अगाडड लैजाि मेरा

हातहरू मात्र प्रर्ोग गिथ सकछु; म उपरान्त नतमीहरूलाई फकाइरहि सकिेछैि। ककिकक म
बुद्चधमाि ् परमेश्वर हुाँ, अनि नतमीहरू मप्रनत कनत वफादार छौ त्र्सअिुसार म सभन्ि-सभन्ि
मानिसहरूलाई सभन्ि-सभन्ि तररकाले व्र्वहार गछुथ। म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ—मेरो अगाडडका
पाइलाहरूलाई रोकिे आाँट कसले गछथ ? अबदे खि, ती जसले मलाई अवफादाररतासदहत व्र्वहार गिे

साहस गछथ ि ्, नतिीहरू निश्िर् िै मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको हातमा पिेछि ्, ताकक नतिीहरूलाई
मेरो सवथशक्कतमािताको
्
बारे मा जान्िे तुल्र्ाइि सककर्ोस ्। मैले िाहिे भिेका मानिसहरूको धेरै
सङ्ख्र्ा होइि तर सवोत्कृष्टता हो। जो-जो अवफादार, बेइमाि छि ् अनि कुदटल व्र्वहार र छलमा

सांलग्ि छि ्, म नतिीहरूलाई त्र्ाग्िेछु र दण्ड ददिेछु। म कृपालु छु वा म प्रेसमलो र दर्ालु छु

भिेर उपरान्त िसोि ्; त्र्स्ता वविारहरू आत्मतक्ृ प्तहरू मात्र हुि ्। म जान्दछु कक जनत बढी म
ताँलाई प्रसन्ि तल्
ु र्ाउाँ छु, त्र्नत िै बढी ताँ िकारात्मक र निक्ष्क्रर् हुन्छस ् अनि त्र्नत िै बढी ताँ

आफैलाई त्र्ाग्ि अनिच्छुक हुन्छस ्। जब मानिसहरू त्र्स हदसम्म कदठि हुन्छि ्, मैले नतिीहरूलाई
निरन्तर उत्प्रेररत गरररहि र नघस्र्ाइरहि मात्र सकछु। र्ो कुरा जाि! अबदे खि, म न्र्ार् गिे
परमेश्वर हुाँ; मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो, म उपरान्त कृपालु, दर्ालु र प्रेसमलो परमेश्वर होइि।

अध्याय्६०
जीवि वद्
ृ चध हुिु सक्जलो कुरा होइि; र्सलाई एउटा प्रकक्रर्ा िादहन्छ, र्सको साथै, नतमीहरूले
मूल्र् िुकाउि सकिुपछथ , र नतमीहरूले एउटै हृदर्ले मससत सहकार्थ गिथप
ु छथ , र त्र्सद्वारा
नतमीहरूले मेरो प्रशांसा पाउाँ छौ। स्वगथ र पथ्
ृ वी र सबै थोक मैले उच्िारण गिे वििहरूद्वारा

स्थावपत हुन्छि ् अनि पूणथ बिाइन्छि ्, र ममा कुिै पनि कुरा सम्पन्ि हुि सकछ। नतमीहरू िााँडै
बढे को, मेरो कााँधहरूबाट बोझ सलएर, आफैमाचथ रािेको, अनि मेरो िानतर मेरो पररश्रम गरे को म

िाहन्छु; तब मात्रै म सन्तुष्ट हुिेछु। कुि छोराले आफ्िो वपताका बोझहरू बोकि इन्कार गछथ ?
कुि वपताले आफ्िो छोराको निक्म्त ददि र रात पररश्रम गदै ि? तथावप, नतमीहरूससत मेरो इच्छाको
कुिै बुझाइ छै ि, अनि मेरा बोझहरूलाई नतमीहरू बेवास्ता गछौ; मेरो वििहरूले नतमीहरूलाई कुिै

असर गदै ि, अनि नतमीहरूले मैले भिेअिुसार गदै िौ। नतमीहरू सधैँ आफ्िै मासलकहरू हौ; कनत
स्वाथी! नतमीहरू आफ्िै बारे मा मात्रै सोच्दछौ!

तैँले सााँक्च्िकै मेरो इच्छालाई बुझ्छस ् कक तैँले िबुझेको बहािा गदै छस ्? ककि ताँ सधैँ त्र्स्तो

आवारा व्र्वहारमा तल्लीि हुन्छस ्? के त्र्सो गरे र तैँले मेरो िजरमा ठीक काम गरररहे को छस ्
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भिेर तेरो वववेकले भन्छ र? तेरो रोगको कारण पिा लगाइसकेपनछ पनि ताँ ककि उपिारको

निक्म्त मससत कुराकािी गदै िस ्? म ताँलाई बताउाँ छु: आजको ददिदे खि, नतमीहरूको शरीरमा कुिै

रोगहरू हुिेछैि। र्दद नतमीहरूको शरीरको कुिै भाग अस्वास्थ्र् भएमा, बादहरी कारण िोजी गिथमा
व्र्स्त िहोऊ; बरु मेरो सामु आऊ र मेरो असभप्रार् जान्िे प्रर्ास गर। के नतमीहरूले र्सलाई
सक्म्झिेछौ? र्ो मेरो प्रनतज्ञा हो: आजको ददिदे खि, नतमीहरू पूणथ रूपले आफ्िो भौनतक शरीरदे खि
निस्केर आक्त्मक सांसारसभत्र प्रवेश गिेछौ; अथाथत ्, अब उपरान्त नतमीहरूको शरीर रोगले बोखझलो

हुिेछैि। के नतमीहरू त्र्समा िश
ु ी छौ? के नतमीहरू आिक्न्दत अिभ
ु नू त गछौ? र्ो मेरो प्रनतज्ञा
हो। र्सको अनतररकत, र्ो नतमीहरूले लामो समर्दे खि आशा गरे को कुरा हो। आज, नतमीहरू
आसशवषत जिहरूमा र्ो पूरा भएको छ। कनत उदे कको र अथाह कुरा!

मेरो काम ददि र रात; पल-पल अनघ बढ्छ। र्ो कदहल्र्ै रोककाँदै ि। ककिकक मेरो अत्र्ावश्र्क

िाहिा भिेको ताँलाई मेरो हृदर्अिुसारको मानिस बिाउिु हो, ताकक मेरो हृदर्ले नतमीहरूद्वारा
िााँडै िै सान्त्विा पाउि सकेको होस ्। मेरो छोराहरू! नतमीहरू मेरो भलाइको आसशषहरूमा सहभागी

हुिे समर् आएको छ! ववगतमा, नतमीहरूले मेरो िामको निक्म्त कष्ट भोग्र्ौ, तर अदहले नतमीहरूको
परीक्षाका ददिहरू ससद्चधएको छ। कसैले मेरा छोराहरूको सशरमाचथ भएको रौँलाई हानि पुर्ाथउिे
साहस गरे मा म नतिीहरूलाई सहजै क्षमा गिेछैिाँ, ि त नतिीहरू कदहल्र्ै फेरर उठ्ि सकिेछि ्।

र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो, र जसले र्सलाई भङ्ग गछथ , नतिीहरूले आफ्िै ितराको लाचग
त्र्सो गदथछ। मेरा छोराहरू! तेरो हृदर् सन्तुष्ट हुिे गरी आिन्द मिाऊ! गाऊ र आिन्दसदहत
पुकारा गर! नतमीहरू उपरान्त त्राससत र उत्पीडडत हुिेछैिौ, अनि नतमीहरू उपरान्त सतावटमा

पिेछैिौ। ममाचथको ववश्वासको कारण नतमीहरू उपरान्त भर्भीत हुिेछैिौ; नतमीहरूले आफ्िो
ववश्वासलाई सावथजनिक रूपले घोषणा गिथप
ु छथ । ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका कुिाकाप्िाहरू थकथिे गरी मेरो
पववत्र िाउाँ लाई ठूलो सोरमा पुकारा गर। नतिीहरूले नतरस्कार गिे, नतिीहरूले ववध्वांस र र्ातिा

गिे गरे काहरू, आज नतिीहरूभन्दा माचथ िडा छि ् र नतिीहरूलाई प्रभुत्व गछथ ि ्, शासि गछथ ि ्,
र अझै महत्त्वपूणथ कुरा, नतिीहरूलाई न्र्ार् गछथ ि ् भन्िे कुरा नतिीहरूले दे िूि ्।

नतमीहरू केवल प्रवेशमा िासो राि, अनि म नतमीहरूलाई अझ उिम आसशषहरू ददिेछु, जुि

आसशषले नतमीहरूको आिन्दको निक्म्त पखिथरहे का छि ्, र नतमीहरूले अतल
ु िीर् समठास, असीम
रहस्र्हरू, अनि अगाध गदहराइको उिम स्वाद सलि सकिेछौ।

अध्याय्६१
जब ताँ आफ्िै अवस्थाको बारे मा सिेत हुन्छस ्, तब तैँले मेरो इच्छा पूरा गिथ सकिेछस ्।
वास्तवमा, मेरो इच्छा बुझ्ि कदठि छै ि; र्नत मात्र हो कक, तैँले ववगतमा मेरो असभप्रार्हरूअिुसार
कदहल्र्ै िोजी गररिस ्। म मानिसहरूका धारणाहरू वा वविारहरू िाहाँददिाँ , तेरो पैसा वा तेरो

सम्पविहरूको कुरा त परै छोडौं। मैले िाहिे भिेको तेरो हृदर् हो। के तैँले बुखझस ्? मेरो इच्छा
र्ही हो; र्सको साथै, मैले प्राप्त गिथ िाहिे र्ही हो। मानिसहरूले मलाई न्र्ार् गिथ सधैँ आफ्िै
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धारणाहरू प्रर्ोग गछथ ि ् अनि मेरो कदलाई मूल्र्ाङ्कि गिथ नतिीहरूको मािकलाई प्रर्ोग गछथ ि ्।

मािवजानतको सम्बन्धमा, र्ो निराकरण गिथ सबैभन्दा कदठि कुरा हो, अनि मैले सबैभन्दा

नघिाउिे र घण
ृ ा गिे कुरा र्ही िै हो। के नतमीहरूले अब दे ख्र्ौ? ककिकक र्ो शैतािको सबैभन्दा

स्पष्ट स्वभाव हो। र्सभन्दा बढी, नतमीहरू र्नत सािो कदका छौ कक, नतमीहरू शैतािको धत
ू थ
र्ुक्कतहरूमा बारम्बार परररहन्छौ। नतमीहरू त्र्सलाई छुट्टर्ाउि असमथथ छौ! शैतािद्वारा छलमा
िपिथको निक्म्त मैले नतमीहरूलाई धेरै पल्ट हर समर् अनि हर प्रकारले सतकथ रहिु भिेको छु।

तथावप, नतमीहरू सन्
ु दै िौ, बरु, म जे भन्छु, त्र्सलाई हााँसोमा उडाउाँ छौ। पररणामस्वरूप, नतमीहरू

जीविमा िोकसािीहरू भोग्छौ, त्र्सपनछ पछुतो गिथ धेरै ढीला हुन्छ। के र्सलाई नतमीहरूको
भववष्र्को िोजीको निक्म्त एउटा पाठको रूपमा सलिु राम्रो कार्थ हुिेचथएि र? म ताँलाई भन्छु!
िकारात्मकताको जोखिममा रहाँदा र्सले नतमीहरूको जीविमा अत्र्न्तै प्रिण्ड हानिहरू ल्र्ाउिेछ।
र्सलाई जािेर, के र्ो जाग्िे समर् होइि र?

मानिसहरू शीघ्र पररणामहरूको निक्म्त अधीर हुन्छि ्, अनि नतिीहरूले आफ्िो अगाडड जे छ,
त्र्सलाई मात्रै दे ख्छि ्। मैले ती सिामा रहे काहरूलाई सजार् ददि सुरु गरे को छु भिेर भन्दा,
नतमीहरू झि ् बढी चिक्न्तत हुन्छौ अनि सोध्छौ: “ककि ती मानिसहरू अझै सिामा छि ्? के र्सको
अथथ, परमेश्वरका वििहरू ररिा छि ् भन्िे हुाँदैि र?” मािव धारणाहरू र्नत गदहरोससत गडेका

छि ्! म जे भन्छु त्र्सको अथथ नतमीहरू बझ्
ु दै िौ। मैले दण्ड ददिे मानिसहरू िराब छि ्, जसले

मलाई ववरोध गछथ ि ् अनि जसले मलाई चिन्दै िि ् र म नतिीहरूलाई बेवास्ता गछुथ जसले सत्र्तालाई

िोजी िगरी केवल मलाई ववश्वास गछथ ि ्। नतमीहरू सााँक्च्िकै अज्ञािी छौ! मैले जे भिेको छु,
नतमीहरूले त्र्सको सािो अांश पनि बुझेका छै िौ! तथावप, नतमीहरूले आफू पररपकव भइसकेका

छौ, कामकुराहरू बझ्
ु ि सकछौ, अनि मेरो इच्छालाई बझ्
ु ि सकछौ भिी अझै आफैलाई स्र्ाबासी
ददन्छौ। म प्रार्जसो भन्िे गछुथ, सबै कुराहरू र मामलाहरूले ख्रीष्टलाई सेवा प्रदाि गछथ ि ्, तर के
तैँले सााँिो रीनतले र्ी वििहरूलाई बुझ्छस ्? त्र्सको अथथ के हो भिी के ताँलाई सााँक्च्िकै थाहा

छ? मैले पदहले िै भिेको छु कक म कसैलाई अन्धाधुन्ध दण्ड ददाँ ददिाँ। ब्रम्हाण्डका हरे क व्र्क्कतले
मेरो उचित बन्दोबस्तहरूलाई पछ्र्ाउाँ छि ्। मेरो दण्डका पात्रहरू, ख्रीष्टलाई सेवा प्रदाि गिेहरू

(जसलाई म मुक्कत ददिेछैि), अनि मद्वारा िनु िएकाहरू तर पनछ मेरो निष्कासिका पात्रहरू

हुन्छि ्—म र्ी सबैलाई मेरो हातमा थाम्छु, मैले बुझ्िे, अनि िुनिएकाहरूमध्र्ेको एक रहे को ताँ त
झि ् अवश्र् िै मेरै हातमा छस ्। र्स िरणमा अनि अको िरणमा मैले गिे सबै कुरा मेरो

बुद्चधमािी बन्दोबस्तहरू अिुरूप िै हुन्छि ्। तैँले मेरो निक्म्त अचग्रम रूपमा बन्दोबस्तहरू गिुथपदै ि;
केवल पिी र आिन्द ले! र्ो तैँले पाउि र्ोग्र् कुरा हो। जे मेरो हो, म त्र्समाचथ आचधपत्र्

जमाउाँ छु, अनि जसले मलाई गुिासो गछथ ि ् वा मेरो बारे मा अरू वविारहरू राख्छि ्, म नतिीहरूलाई
त्र्विकै छोड्िेछैि। मैले समलाएका प्रशासनिक आदे शहरू र्स िरणसम्म अनघ बढ्िे क्रममा, म

आजभोसल प्रार्जसो क्रोधले जल्छु। मससत भाविाहरू छै ि भिी िठाि। ककिकक, मैले पदहले पनि
भिेको छु कक कुिै वस्तु, व्र्क्कत, वा घटिाले मेरा कदमहरूलाई अचग बढ्िदे खि बाधा ददिे साहस

गिथ सकदै ि। म जे भन्छु, त्र्ही गछुथ अनि म त्र्ही हुाँ; र्सको साथै, र्ो िै मेरो स्वभावको
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सबैभन्दा स्पष्ट प्रकटीकरण हो। म सबै मानिसहरूलाई उस्तै व्र्वहार गछुथ, ककिकक नतमीहरू सबै

मेरा छोराहरू हौ, अनि म नतमीहरूमध्र्े हरे कलाई प्रेम गछुथ। कुि वपताले आफ्िो छोराको जीविको
क्जम्मेवारी सलाँ दैि र? कुि वपताले आफ्िो छोराको भववष्र्को निक्म्त ददि र रात कडा मेहित

गदै ि र? नतमीहरूको माझमा कसले र्ो कुरालाई पदहिाि गछथ ? कसले मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सकछ?

नतमीहरूले आफ्िो शारीररक सुिववलाशहरूका निक्म्त निरन्तर र्ोजिा तथा बन्दोबस्तहरू गदथ छौ,
अनि मेरो हृदर्को जुिसुकै कुराको निक्म्त नतमीहरूससत कुिै अिुभूनत छै ि। मेरो हृदर् िै िूणथ

हुिे गरी म नतमीहरूको निक्म्त चिन्ता गछुथ, तर नतमीहरू शारीररक सि
ु ववलाशहरू, िािे र वपउिे,
सुत्िे अनि लग
ु ाफाटाको लालसा गिे गछौ। के नतमीहरूससत असलकनत पनि वववेक छै ि? र्दद
र्स्तो हो भिे, नतमीहरू मािव वस्त्रमा रहे का पशुहरू मात्रै हौ। म जे भन्छु, त्र्ो अिुचित होइि,

अनि नतमीहरूले र्ी वििहरूलाई सहि सकिुपछथ । र्ो िै नतमीहरूलाई मुक्कत ददिे सवोिम उपार्
हो, अझ र्सभन्दा बढी, र्सैमा िै मेरो बुद्चध लुकेको हुन्छ: शैतािको मुख्र् कमजोरीलाई प्रहार
गर, त्र्सलाई पूरै पराक्जत गर, अनि पूरै िष्ट गरे र छोड। जदहलेसम्म तैँले पश्िाताप गछथ स ् अनि

तेरो पुरािो स्वभावलाई हटाउि ममाचथ भर पछथ स ् र िर्ााँ व्र्क्कतको प्रनतरूपमा क्जउाँ छस ् भिी

सुनिक्श्ित तुल्र्ाउाँ छस ् भिे, म पूणथ रूपले सन्तुष्ट हुिेछ ककिकक सामान्र् मािवताको जीवि
क्जउिु अनि मेरो िाउाँ को गवाही हुिुको अथथ र्ही िै हो। र्ो भन्दा बढी मलाई कुिै कुराले िुशी
तल्
ु र्ाउाँ दै ि।

ताँ मससत सधैँ िक्जक रहिुपछथ । मेरो पाइला ददिददिै तीव्र हुाँदैछ भन्िे कुरा स्पष्ट छ। र्दद
एक क्षणको निक्म्त पनि तेरो आक्त्मक सङ्गनतमा कमी भर्ो भिे , तरु
ु न्तै मेरो न्र्ार् ताँमाचथ

आइपिेछ। र्स बुाँदामा, तैँले गहि अिुभूनत प्राप्त गरे को छस ्। म ताँलाई ताडिा ददन्छु, ताँलाई

मैले प्रेम िगरे को कारणले होइि; बरु, प्रेमको कारणले म ताँलाई अिश
ु ासिमा राख्छु। ित्रभिे, ताँ
बढ्िेछैिस ्, अनि ताँ सधैँ पववत्र आत्माको बन्दे जहरूवविा पथभ्रष्ट हुिेछस ्। र्सले मेरो बुद्चधलाई
थप प्रकट गछथ ।

अध्याय्६२
मेरो इच्छालाई बुझ्िु भिेको तैंले र्सलाई जान्ि सक् भिेर मात्रै होइि, तर तैँले मेरा

असभप्रार्हरू अिुरूप कार्थ गिथ सक् भन्िको लाचग हो। मानिसहरू मेरो हृदर्लाई बुझ्दै िि ्। जब

ददशा पूवथ हो भिी म भन्छु, तब नतिीहरू वविार गिे बाहे क केही गिथ सकदै िि ्, र सोच्छि ्: “के

र्ो सााँक्च्िकै पव
ू थ हो? सार्द र्ो होइि। म ववश्वासै गिथ सक्कदि; म आफैले िोज्िु पछथ ।”
नतमीहरूलाई सम्हाल्िुको कदठिाइको हद र्नतसम्म छ; वस्तववक समपथणता के हो नतमीहरूलाई

थाहै छै ि। जब नतमीहरूले मेरो असभप्रार् बुझ्छौ, तब नतिीहरूलाई व्र्वहारमा उतािथमा मात्रै
आफूलाई केक्न्ित गर—िसोि। नतमीहरू साँधै मैले भिेको कुरामा पूणथ ववश्वास गदै िौ र त्र्सलाई
मूिथ तररकाले स्वीकाछौ। र्सले कसरी वास्तववक अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छ? नतमीहरू मेरा वििहरूमा
कदहल्र्ै प्रवेश गदै िौ। मैले पदहले भिेझ ैँ मलाई िादहएको कुरा मानिसहरूको धेरै सांख्र्ा होइि तर
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नतिीहरूमा उत्कृष्टता होस ् भन्िे हो। जो मेरा वििहरूमा प्रवेश गिुथमा ध्र्ाि केक्न्ित गदै ि ऊ

ख्रीष्टको असल ससपाही हुि अर्ोग्र् हुन्छ; र्सको सट्टा, नतिीहरू शैतािको िोकर बन्छि ् र मेरो
काममा अवरोध ल्र्ाउाँ छि ्। र्सलाई सािो कुरा िठाि। जसले मेरो कामलाई अवरोध गदथछ उसले
मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई उल्लांघि गदथछ, र र्ो निक्श्ित छ कक म त्र्स्ता मानिसहरूलाई

कडाइका साथ ताडिा ददिेछु। र्सको मतलब के हो भिे, अबदे खि र्दद ताँ एक क्षणको लाचग पनि

मबाट टाढा भइस ् भिे, ताँमाचथ न्र्ार् आइपिेछ। र्दद ताँ मेरा वििहरूमा ववश्वास गदै िस ् भिे,
ताँ स्वर्म ् हे र ् कक मेरो मह
ु ारको ज्र्ोनतमा क्जउिु र मलाई छोडेर क्जउिम
ु ा के फरक छ।

ताँ आत्मामा क्जउाँ छस ् कक क्जउाँ दैिस ् भन्िे बारे मा मलाई िासो छै ि। मेरो काम हालको िरणमा

आइपुगेको छ, तैँले के गिथ सकछस ्? चिक्न्तत िबि ्, ककिकक मैले गिे सबै कामहरूका िरणहरू

हुन्छि ् र म आफ्िो काम आफै िै गछुथ। मैले काम गिे बबविकै, सबै पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुन्छि ्;
र्दद हुाँदैिि ् भिे, म नतिीहरूलाई गम्भीर रूपमा सजार् ददिेछु, र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शहरू
अन्तगथत पदथछ। मेरो प्रशासनिक आदे शहरू प्रिाररत र लागू गररसककएको छ र अब उप्रान्त लुकेको
छै ि। नतमीहरूले र्सलाई स्पष्टसाँग दे ख्नु पछथ ! सबै कुरा अब मेरो प्रशासनिक आदे शहरू सभत्र पछथ

र जसले र्सको उल्लांघि गछथ उसले घाटा बेहोिुथपछथ । र्ो कुिै सािो कुरा होइि। के ताँमा र्सबारे मा
केही अन्तर्दथक्ष्ट छ? के नतमीहरू र्सलाई स्पष्टसाँग दे ख्न सकछौ? म सङगनत सुरु गिेछु: सबै

राष्रहरू र सांसारका सबै मानिसहरू मेरो हातबाट प्रशाससत छि ्, र नतिीहरूको धमथ जे भए पनि

उिीहरू सबै मेरो ससांहासिमा फकथिुपछथ । अवश्र् िै, केहीलाई न्र्ार् गररएपनछ, अतल कुण्डमा
फासलिेछि ् (बरबादीका वस्तुहरू जस्तै जुि पूणथ रूपमा जलाइिेछ र अक्स्तत्व िै रहिेछैिि ्),

जबकी केहीलाई न्र्ार् गररएपनछ, नतिीहरूले मेरो िाम ग्रहण गिेछि ् र मेरो राज्र्का प्रजा हुिेछि ्
(जसमा नतिीहरूले केवल एक हजार वषथको लाचग आिन्द गिेछि ्)। तैपनि, नतमीहरू सदाको लाचग
मेरो साथ मेरो राज्र्मा रहिेछौ र नतमीहरूले पदहले मेरो लाचग कष्ट भोगेका हुिाले, म नतमीहरूको
कष्टहरूलाई अिन्त आशीवाथदमा बदल्िेछु। जो मेरा मानिसहरू हुि ् उिीहरूले निरन्तर ख्रीष्टको
सेवा मात्रै गिेछि ्। र्हााँ जे कुरालाई आिन्द भनिएको छ त्र्ो केवल आिन्द मात्र होइि, तर ती
मानिसहरूलाई प्रकोपहरूको कष्ट भोग्िबाट पनि बिाइिेछ। नतमीहरूलाई मैले ददएका मागहरू

त्र्नत कठोर हुिु, र सबै कुरालाई अदहले मेरा प्रशासनिक आदे शहरूले छोइरहे को छ भन्िे कुराको
सभत्री अथथ र्ही िै हो। र्सको कारण र्ो हो कक र्दद मेरो प्रसशक्षण स्वीकार गदै िौ भिे , म
नतमीहरूले उिराचधकार पाउिे कुरा नतमीहरूलाई कुिै पनि हालतमा ददि सक्कदि। त्र्सो भए
तापनि, नतमीहरू साँधै शरीरको लाचग सोच्छौ र साँधै आफ्िो लाचग मात्रै बन्दोबस्तहरू र र्ोजिाहरू

बिाउाँ दै , पीडाबाट भर्भीत हुन्छौ र नतमीहरूका आत्मालाई िोट लाग्िेछ भिेर डराउाँ छौ। के मैले
नतमीहरूको लाचग गरे का प्रबन्धहरू अिुपर्ुकत छि ्? त्र्सो भए ताँ ककि आफै निरन्तर प्रबन्धहरू

गछथ स ्? मलाई बदिाम गछथ स ्! त्र्ही होइि र? म तेरो लाचग केही व्र्वस्था गछुथ, तर ताँ त्र्सलाई
पूणथ रूपमा िण्डि गछथ स ् र आफ्िै र्ोजिाहरू बिाउाँ छस ्।

नतमीहरू बोल्िमा ससपालु हुि सकछौ, तर वास्तवमा नतमीहरूले कुिै पनि हालतमा मेरो
इच्छाको पालि गदै िौ। मेरो कुरा सुि! म निक्श्ित रूपमा भक्न्दि कक नतमीहरू मध्र्ेमा एक जिा
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मेरो इच्छाको कदर गिथ सक्षम छौ। तेरा कार्थहरू मेरो इच्छा अिुरूप भए पनि म ताँलाई निक्श्ित
रूपमा प्रशांसा गिेछैि। र्ो मुक्कत सम्बन्धी मेरो ववचध हो। र्द्र्वप, नतमीहरू अझै पनि कदहलेकाहीीँ

आत्मसांतष्ु ट हुन्छौ, आफूलाई सवोिम ठान्दै अरूलाई तच्
ु छ ठान्छौ। र्ो मानिसको भ्रष्ट स्वभावको
एउटा पक्ष हो। नतमीहरू सबैले र्ो कुरा सतही हो भिेर स्वीकाछौ। सााँच्िै पररवतथि हुिको लाचग
नतमीहरू मेरो िक्जक आउिै पछथ । मसाँग सङ्गत गर् र म ताँलाई अिुग्रह ददन्छु। केही अल्छी

मानिसहरू केवल अरूले गरे को पररश्रमको फल प्राप्त गिथ िाहन्छि ्, लुगा लगाउि आफ्िा पािुराहरू
तन्काए पग्ु छ, र िािको लाचग केवल आफ्िो मि
ु िोले पुग्छ, अझ अरूले िपाएर निल्ि अनघ

उिीहरूको मुिमा राखिददए हुन्थ्र्ो भिी सोच्छि ्। त्र्स्ता मानिसहरू महामूिथ हुन्छि ्, जो अरूले
िपाएको िािेकुरा िाि मि पराउाँ छि ्। र्ो मानिसको सबैभन्दा आलस्र्पिको असभव्र्क्कत हो।

मेरा र्ी वििहरू सुिेपनछ नतमीहरूले र्सलाई िाघ्िु हुाँदैि। तैँले तब मात्रै सही गिेछस ् जब ममा
दोहोरो रूपमा ध्र्ाि केक्न्ित गिेछस ् र त्र्सपनछ मात्रै तैँले मेरो इच्छालाई सन्तुष्ट पािेछस ्। र्ो
सबै भन्दा राम्रो समपथणता र आज्ञाकारीता हो।

अध्याय्६३
तैँले आफ्िै अवस्थालाई बझ्
ु िप
ु छथ , र्सको साथै, ताँ दहाँ ड्िप
ु िे बाटोको बारे मा स्पष्ट हुिुपछथ ;
मैले तेरा कािहरू उठाएर ताँलाई कामकुरा औीँल्र्ाएर दे िाइददिको निक्म्त तैँले उपरान्त मलाई
िपिी। म मानिसको अन्तस्करणलाई अवलोकि गिे परमेश्वर हुाँ, अनि म तेरो हरे क सोिाइ र
वविारलाई जान्दछु। र्नत मात्र होइि, म तेरा कार्थहरू र व्र्वहारलाई बुझ्दछु—तर के र्ी सबैमा

मेरो प्रनतज्ञा सामेल हुन्छ? के ती सबैमा मेरो इच्छा सामेल हुन्छ? के तैँले र्सभन्दा पदहले र्ी
कुराहरूलाई सााँक्च्िकै िोजेको छस ्? के तैँले सााँक्च्िकै र्समा कुिै समर् बबताएको छस ्? के तैँले
र्समा सााँक्च्िकै कुिै प्रर्ास लगाएको छस ्? मैले ताँलाई आलोििा गरररहे को छै ि; नतमीहरूले र्स

पक्षलाई बेवास्ता गरे का छौ! नतमीहरू सधैँ अनत भ्रसमत छौ, अनि स्पष्टससत कुिै कुरा दे ख्न
सकदै िौ। के ताँलाई र्सको कारण के हो भन्िे थाहा छ? नतमीहरूका वविारहरू अस्पष्ट छि ् र

नतमीहरूका धारणाहरू अनत र्दढ भई गडडएका छि ्; र्सबाहे क, तैँले मेरो इच्छाको लाचग कुिै वास्ता

दे िाउाँ दै िस ्। कनतपर् मानिसहरूले भन्िेछि ्, “हामीले तपाईंको इच्छालाई कुिै वास्ता दे िाउाँ दै िौ
भिेर कसरी तपाईंले दाबी गिथ सकिुहुन्छ? हामी लगातार तपाईंको इच्छालाई राम्ररी बुझ्िे प्रर्ास

गरररहन्छौ, तर कदहल्र्ै सफल हुाँदैिौं—त्र्सैले, हामीले के गिुथपछथ ? के हामीले कुिै प्रर्ास गदै िौं
भिेर सााँक्च्िकै तपाईंले भन्ि सकिह
ु ु न्छ?” म ताँलाई र्ो कुरा सोध्छु: के ताँ मप्रनत सााँक्च्िकै

वफादार छस ् भिेर दाबी गिे साहस गिथ सकछस ्? अनि कसले आफैलाई मप्रनत पूणथ
वफादाररतासदहत अपथण गरे का छि ् भिेर भन्िे साहस गिथ सकछि ?् नतमीहरूमध्र्े एउटाले पनि

र्ो भन्ि सकदै ि भन्िे मलाई चिन्ता लाग्छ ककिकक र्ो मैले भनिरहि आवश्र्क छै ि , कक
नतमीहरूमध्र्े हरे कको आफ्िै छिौटहरू, आफ्िै रुचिहरू, र्सभन्दा बढी, आफ्िै असभप्रार्हरू छि ्।

छली िहोऊ! मैले धेरै लामो समर्अनघ िै नतमीहरूको सबै अन्तमथिका वविारहरूको परू ा बझ
ु ाइ
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प्राप्त गररसकेको छु। के मैले र्सलाई अझै स्पष्ट पािुथपछथ ? नतमीहरूले हरे क पक्षबाट अझै बढी

जााँच्िुपछथ (नतमीहरूका वविारहरू र धारणाहरू, नतमीहरूले भन्िे हरे क कुरा, हरे क शब्द, अनि
नतमीहरूले िल्िे हरे क िालको पछाडड रहे का हरे क असभप्रार् र उत्प्रेरणा); र्स प्रकारले, नतमीहरूले

हरे क पक्षमा प्रवेश प्राप्त गिेछौ। त्र्सको अनतररकत, नतमीहरूले आफैलाई पूणथ सत्र्ताले सुसक्ज्जत
पािथ सकिेछौ।

र्दद मैले नतमीहरूलाई त्र्स्ता कुराहरू िभिेको भए, नतमीहरू अझै पनि भ्रसमत हुिेचथर्ौ,
सारा ददि शारीररक सि
ु ववलाशहरूकै तीव्र लालसा गरररहिेचथर्ौ अनि नतमीहरूमा मेरो इच्छालाई
वास्ता दे िाउिे कुिै प्रकारको िाहिा हुिेचथएि। नतमीहरूलाई मुक्कत ददि मैले निरन्तर मेरो प्रेसमलो
हात प्रर्ोग गरररहे को छु। के नतमीहरूलाई त्र्ो कुरा थाहा छ? के नतमीहरूले र्सलाई अिुभूनत

गरे का छौ? म ताँलाई इमान्दारीपूवथक प्रेम गछुथ। के तैँले मलाई इमािदारी रूपमा प्रेम गछुथ भिेर

भन्िे साहस गिथ सकछस ्? आफैलाई बारम्बार र्ो सोध ्: के ताँ सााँक्च्िकै मेरो सामु आएर आफ्िो
हरे क कार्थलाई मेरो निरीक्षणको निक्म्त सुक्म्पि सकछस ्? के ताँ मलाई सााँिो रीनतले तेरो हरे क

कार्थ जााँच्ि ददि सकछस ्? म भन्छु, ताँ भ्रष्ट छस ् अनि ताँ तुरुन्तै आफ्िै प्रनतरक्षामा लाचगहाल्छस ्।

मेरो न्र्ार् ताँमाचथ आउाँ छ; अदहले ताँ सत्र्ताको निक्म्त बबउाँ झिुपछथ ! मैले बोल्िे एउटै कुरा सत्र्ता
हो; मेरा वििहरूले ताँसभत्रको वास्तववक अवस्थालाई औीँल्र्ाउाँ छि ्। ए, मािवजानत! नतमीहरूससत
व्र्वहार गिथ कनत कदठि छ। मैले तेरो वास्तववक अवस्थालाई औीँल्र्ाएपनछ मात्रै नतमीहरूले मैले

जे भन्छु त्र्सलाई पूरा हृदर्ले स्वीकार गछौ। र्दद मैले त्र्सो िगरे को भए, नतमीहरू र्स पथ्
ृ वीमा
नतमीहरूभन्दा अरू कोही बाठो छै ि भन्िे कल्पिा गदै सधैँ आफ्िा अप्रिसलत धारणाहरू

पकक्ररहिेचथर्ौ अनि आफ्िै वविारधाराहरूमा टााँक्स्सरहिेचथर्ौ। के नतमीहरू र्समा स्व-धमी भएिौ
र? के नतमीहरू आत्म-सन्तक्ु ष्ट अनि आत्मप्रसन्िता अनि अहङ्कार र दम्भमा सलप्त भइरहे का

छै िौ र? अदहलेसम्म नतमीहरूले र्सलाई पदहिाि गिुथपछथ ! नतमीहरूले आफैलाई बाठो वा असाधारण
छु भिेर सोच्िु हुाँदैि? बरु, नतमीहरू आफ्िा कमी कमजोरीहरू र कमजोर पक्षहरूको बारे मा निरन्तर
सिेत हुिुपछथ । र्स प्रकारले, मलाई प्रेम गिे नतमीहरूको अठोट घट्िेछैि, बरु झि ्-झि ् बसलर्ो

हुिेछ, र नतम्रो आफ्िै अवस्था सुधार हुाँदै जािेछ। अझै महत्त्वपूणथ कुरा, नतमीहरूको जीवि ददि
प्रनतददि सदा प्रगनत हुिेछ।

जब नतमीहरूले मेरो इच्छालाई राम्ररी बुझ्छौ, तब नतमीहरूले आफैलाई चिन्िेछौ, र्सद्वारा

नतमीहरूले मेरो बारे मा अझ उिम बुझाइ प्राप्त गिेछौ र मेरो बारे मा नतमीहरूको निश्िर्तामा अझ

प्रगनत गिेछौ। हाल, र्दद कसैले मेरो बारे मा िब्बे प्रनतशत निश्िर्ता पनि प्राप्त गिथ सकदै ि, तर
नतिीहरू घरी तातो र घरी चिसो हुाँदै तरु
ु न्तै पररवतथि भइरहन्छि ् भिे म भन्छु, त्र्स्तो व्र्क्कतलाई
निश्िर् िै फ्र्ााँककिेछ। बााँकी दश प्रनतशत पूणथ रूपले मेरो अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाशमा निभथर हुन्छ;

र्सद्वारा मानिसहरूले मेरो बारे मा सर् प्रनतशत निश्िर्ता प्राप्त गिथ सकछि ्। अदहले—अथाथत ्,
आज—कनत जिाले र्स प्रकारको कद प्राप्त गिथ सकछि ्? मैले लगातार ताँलाई मेरो इच्छा प्रकट

गरररहे को छु, अनि ताँसभत्र जीविका भाविाहरू निरन्तर दौडडरहन्छि ्। त्र्सोभए, ककि ताँ आत्माससत
मेल िािे गरी काम गदै िस ्? के ताँ गल्तीहरू गछुथ कक भिेर डराउाँ छस ्? र्दद त्र्सोभए, ताँ ककि
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तालीममा कुिै ध्र्ाि केक्न्ित गदै िस ्? म ताँलाई भन्छु, मानिसहरूले एक वा दई
ु पल्ट प्रर्ास
गदै मा मेरो इच्छालाई राम्ररी बुझ्ि सकदै िि ्; नतिीहरू एउटा प्रकक्रर्ा भएर जािैपछथ । मैले धेरै पल्ट

र्स कुरालाई औीँल्र्ाइददएको छु, त्र्सैकारण, ककि तैँले र्सलाई अभ्र्ास गदै िस ्? के ताँ अिाज्ञाकारी
भएको छस ् भन्िे ताँलाई लाग्दै ि? नतमीहरू सबै कुरा तुरुन्तै ससध्र्ाउि िाहन्छौ अनि कुिै कुरामा
कुिै प्रर्ास वा समर् लगाउि कदहल्र्ै इच्छुक हुाँदैिौ। नतमीहरू कनत मूिथ छौ अनि त्र्सभन्दा
बढी, नतमीहरू कनत अज्ञािी छौ!

म ककि मेरा वििहरूलाई ध्र्ाि ददएर िसोचिकि सधैँ र्सकै बारे मा कुरा गरररहे को छु भिी

के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? ककि नतमीहरू मूिथ, अिेत अनि मन्दबुद्चधका भइरहन्छौ? नतमीहरूले

आफैलाई अझै बढी जााँच्िुपछथ , र र्दद नतमीहरूले िबुझेको कुिै कुरा छ भिे नतमीहरू मेरो सामु

बारम्बार आउिुपछथ । म ताँलाई र्ो कुरा बताउाँ छु: मैले नतमीहरूलाई र्स प्रकारले वा त्र्स प्रकारले
बोल्िुको मेरो उद्दे श्र् भिेको नतमीहरूलाई मेरो सामु डोर्ाथउिु हो। ककि र्नत लामो समर्पनछ

पनि, नतमीहरूले र्सलाई अझै महसुस गदै िौ? के र्सको कारण मेरा वििहरूले नतमीहरूलाई पूरै
अन्र्ोलमा पारे कोले हो? कक तैँले मेरो हरे क वििलाई गम्भीरतापूवथक िसलएकोले हो? जब नतमीहरू

त्र्सलाई पढ्छौ, तब नतमीहरूले आफ्िो बारे मा राम्रो समझ पाउाँ छौ, अनि नतमीहरूले आफू मप्रनत
ऋणी भएको अनि मेरो इच्छालाई राम्ररी बुझ्ि िसकेको बारे मा कुरा गदै दहाँड्िेछौ। तैपनि,
त्र्सपनछको बारे मा के भन्छौ? कुरा र्स्तो हुन्छ मािौं र्स्ता कुराहरूसाँग नतमीहरूको केही सम्बन्ध
छै ि; कुरा र्स्तो हुन्छ मािौं ताँ केवल र्स्तो व्र्क्कत होइिस ्, जसले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ । के

तैँले जािकारीलाई राम्ररी बुझ्ि समर् सलिको सट्टा त्र्सलाई हतार-हतार स्वीकार गरररहे को छै िस ्
र? जब नतमीहरू मेरा वििहरूमा आिक्न्दत हुन्छौ, र्ो त केवल घोडामा िढे र दौडाउिे क्रममा
फूलहरूलाई झलकक हे रेको जस्तो मात्रै हो; नतमीहरूले वास्तवमै मेरो वििहरूबाट कदहल्र्ै पनि मेरो

इच्छा के हो भिेर बुझ्िे कोससस गदै िौ। मानिसहरू र्स्तै छि ्: नतिीहरू सधैँ िम्र दे खिि मि
पराउाँ छि ्। त्र्स्ता मानिसहरू सबैभन्दा घखृ णत प्रकारका मानिसहरू हुि ्। जब नतिीहरू अरूससत
सङ्गनत गिथ भेला हुन्छि ्, तब नतिीहरूले सधैँ अरूको अगाडड आफ्िो ज्ञाि बााँड्ि मि पराउाँ छि ,्

र्सरी मेरो बोझको निक्म्त वास्ता दे िाउिे नतिीहरू िै हुि ् भिेर अरूलाई दे िाउाँ छि ्—जब कक
वास्तववकतामा, नतिीहरू सबैभन्दा बेवकुफहरू हुि ्। (नतिीहरूले मेरो बारे मा नतिीहरूका

भाइबदहिीहरूससत आफ्िो सााँिो अन्तर्दथक्ष्ट वा ज्ञािको बारे मा सङ्गनत गदै िि ;् त्र्सको साटो,
नतिीहरूले आफैलाई प्रदशथि गछथ ि ् र अरू मानिसहरूको अगाडड धाक दे िाउाँ छि ;् म त्र्स्ता
मानिसहरूलाई घण
ृ ा गछुथ, ककिकक नतिीहरूले मलाई बदिाम र निन्दा गछथ ि ्।)

म बारम्बार नतमीहरूसभत्र मेरो सबैभन्दा महाि ् आश्िर्थकमथहरू प्रकट गछुथ। के नतमीहरू त्र्सलाई

दे ख्न सकदै िौ? कचथत “वास्तववकता” को जीवि नतिीहरूले क्जउाँ छि ् जसले मलाई इमान्दारीपूवथक

प्रेम गछथ ि ्। के नतमीहरूले र्सलाई दे िेको छै िौ? के र्ो सबैभन्दा उिम प्रमाण होइि र, जसद्वारा
नतमीहरूले मलाई चिन्ि सकछौ? के र्सले मेरो निक्म्त उिम गवाही ददाँ दैि र? तापनि नतमीहरू

र्सलाई पदहिाि गदै िौ। मलाई बताऊ: कसले र्स कामुकतापूणथ पथ्
ृ वीमा वास्तववकताको जीवि
क्जउि सकछि ् जि
ु फोहोरी, अशद्
ु ध अनि शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएको छ? के सबै मािव भ्रष्ट र
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ररिो छै िि ् र? जे सुकै होस ्, मेरा वििहरू नतिीहरूको सशिरमा पुगेका छि ्; कुिै पनि वििहरू

र्ीभन्दा सक्जलै बुझ्ि सककाँदै ि। अत्र्न्तै बेवकुफले पनि मेरा वििहरू पढ्ि र बुझ्ि सकछ—
त्र्सैले, के र्ो नतमीहरूले पर्ाथप्त प्रर्ास लगाएका छै िौ भन्िे होइि र?

अध्याय्६४
तैँले मेरा वििहरूलाई पव
ू ाथग्रहपण
ू थ र भ्रमपण
ू थ ककससमले बझ्
ु िु हुाँदैि; तैँले र्सलाई सबै पक्षबाट
बुझ्िुपछथ , र त्र्सलाई अझ सोिवविार गरे र बुझ्िुपछथ अनि त्र्समाचथ बारम्बार वविार-ववमशथ
गिुथपछथ —एक ददि वा रातको निक्म्त मात्र होइि। ताँलाई मेरो इच्छा के मा छ वा कुि पक्षहरूमा

मैले मेहित गरे र मूल्र् िुकाएको छु भन्िे कुरा थाहा छै ि; कसरी तैँले मेरो इच्छाको निक्म्त वास्ता

दे िाउि सकछस ्? नतमी मानिसहरू र्स्तै छौ—वववरणहरू राम्ररी िोतल्ि पूरै असमथथ छौ, केवल
सतहमा केक्न्ित हुन्छौ, अनि केवल िककल गिथ मात्र सकछौ। कसरी र्सलाई आक्त्मकता भन्ि

सककन्छ? र्ो मानिसको जोश मात्र हो; र्ो र्स्तो कुरा हो जसलाई म सराहिा गददथिाँ, र्सभन्दा
बढी, र्ो र्स्तो कुरा हो जसलाई म घण
ृ ा गछुथ। म ताँलाई र्ो भन्छु: मैले घण
ृ ा गिे सबै कुराहरूलाई

हटाइिुपछथ , ववपविमा पाररिुपछथ , अनि मेरो ज्वलि र न्र्ार्मा पाररिुपछथ । ित्र भिे, मानिसहरूले

भर् मान्िक
ु ो अथथ के हो भिी जान्िेछैिि ्, अनि अनत पथभ्रष्ट हुिेछि ्, र्सरी मलाई सधैँ मािव
र्दक्ष्टले हे िेछि ्—नतिीहरू अनत मूिथ छि ्! शैतािका धारणाहरूबाट आफैलाई मुकत गिे सवोिम

उपार् मससत घनिष्ठ हुिु र मससत कुराकािी गिुथ हो। म नतमीहरू सबै र्स निर्मअिुसार िलेको
िाहन्छु ताकक नतमीहरू न्र्ार्मा पिथदेखि र नतमीहरूको जीविमा हानि भोग्िदे खि बच्ि सक।

मानिसहरूको निराकरण गिथ अनत कदठि छ, नतिीहरू सधैँ बादहरी मानिसहरू, घटिाहरू अनि

कुराहरू, साथसाथै आफ्िै धारणाहरूको अधीिमा हुन्छि ्। पररणामस्वरूप, नतिीहरू मेरो निक्म्त
असल गवाही हुि असमथथ छि ्, र मससत राम्ररी सहकार्थ गिथ असमथथ छि ्। मैले लगातार
नतमीहरूलाई सहर्ोग र प्रोत्सादहत गरररहे को छु, तापनि नतमीहरू मससत सहकार्थ गिथ आफूले

सकदो गिथ सकदै िौ। र्ी सबै कुराहरूले नतमीहरूससत मेरो बुझाइको कमी भएको कुरालाई प्रिुर

रूपले दे िाउाँ छ। जब समर् आउाँ छ—जब ताँससत मेरो बारे मा उपरान्त कुिै शङ्काहरू हुाँदैि—तब सााँिो
बाटो दहाँड्िबाट ताँलाई कसैले पनि बाधा ददि सकिेछैि, र ताँमाचथ कुिै मािव धारणाहरूको प्रभुत्व
हुिेछैि। ककि म र्ो कुरा भन्छु? के तैँले सााँच्िै मेरो वाणीहरूको अथथ बुझ्छस ्? मैले र्स्ता
वििहरू स्पष्ट पारे पनछ मात्रै तैँले असलकनत बझ
ु ाइ प्राप्त गदथछि ्। मानिसहरू अनत मूिथ छि ् र
मगजमा कमजोर छि ्। ससर्ोले नतिीहरूको हड्डीलाई घोिेपनछ मात्रै नतिीहरूले असलकनत पीडा

महसुस गिथ थाल्छि ्। भिाइको अथथ, जब मेरा वििहरूले तेरो रोगको श्रोत औीँल्र्ाउाँ छ, तब मात्रै
ताँ पूरै ववश्वस्त हुन्छस ्। तथावप, नतमीहरू कदहलेकहीीँ मेरा वििहरूलाई अभ्र्ास गिथ र आफैलाई
चिन्ि अनिच्छुक हुन्छौ। ककि, र्स बबन्दम
ु ा, मानिसहरूको निराकरण गिथ कदठि हुन्छ भिी
नतमीहरूले अझै बुझेका छै िौ? मेरा वििहरू पर्ाथप्त रूपले स्पष्ट वा पारदशी िभएर हो कक?

नतमीहरूबाट मैले िाहिे कुरा भिेको, नतमीहरूले मससत गम्भीरतापव
ू थक र इमािदारपव
ू थक सहकार्थ
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गर भन्िे हो; नतमीहरूले मससत कुिै आिन्ददार्क लाग्िे वििहरू बोले पनि, िबोले पनि,

जदहलेसम्म नतमीहरू मससत सहकार्थ गिथ इच्छुक हुन्छौ अनि इमान्दारीपूवथक मलाई आराधिा गिथ
सकछौ, नतमीहरू मेरो सरु क्षामनु ि आउिेछौ। र्स्तो प्रकारको व्र्क्कत अत्र्न्तै अज्ञािी भएतापनि,
म नतिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु ताकक नतिीहरूले आफ्िो अज्ञाितालाई हटाउि सकोस ्। ककिकक
मेरा कार्थहरू अनिवार्थ रूपले मेरा वििहरूससत मेल िान्छि ्; म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ जसले
कदहल्र्ै पूरा गिथ िसकिे प्रनतज्ञा गदै ि।

म मण्डलीहरू र सबै ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई तरु
ु न्तै मेरो इच्छाहरू प्रकट गिेछु, अनि कुिै पनि

थोक फेरर लुकेको हुिेछैि, ककिकक सबै कुरा प्रकट हुिे ददि आएको छ। भिाइको अथथ, “लुकेको”
भन्िे शब्द अबदे खि फेरर प्रर्ोग हुिेछैि, कुिै पनि लुकेको कुरा अक्स्तत्वमा रदहरहिु त झि ् परको

कुरा हुिेछ। सबै लुकेका मानिसहरू, घटिाहरू, अनि कुराहरूलाई निश्िर् िै एक-एक गरी उदाङ्गो
पाररिेछि ्। म बद्
ु चधमाि ् परमेश्वर हुाँ जसले पूरा अक्ख्तर्ार िलाउाँ छ। सबै घटिाहरू, कुराहरू र
हरे क व्र्क्कत मेरा हातहरूसभत्र सम्हासलएका छि ्। म नतिीहरूलाई उदाङ्गो पािथ मेरो आफ्िै

कदमहरू सलन्छु, र म नतिीहरूलाई व्र्वक्स्थत ढङ्गले एक-एक गरी उदाङ्गो पािेछु। ज-जसले
मलाई छलपूवथक मिाउि िोज्छि ् वा कुिै कुरा मबाट लुकाउिे कोससस गछथ ि ्, नतिीहरू कदहल्र्ै
फेरर उठ्िे छै िि ् भिेर म सुनिक्श्ित गिेछु। म र्स मामलामा कदम उठाउिेछु ताकक नतमीहरू
सबैले दे ख्ने गरी र्ो स्पष्ट होस ्। राम्रोससत हे र! मेहित गरे र मैले िक
ु ाएको मल्
ू र् व्र्थथमा गएको

छै ि; र्सले फल फलाउिेछ। ज-जसले ध्र्ाि ददाँ दैिि ् वा आज्ञा मान्दै िि ्, नतिीहरूले तुरुन्तै मेरो
न्र्ार्को सामिा गिेछि ्। को अझै मेरो ववरुद्धमा जािे साहस गिथसकछ? नतमीहरू सबैले मेरो
आज्ञा मान्िुपछथ । म ताँलाई र्ो कुरा बताउाँ छु: मैले भन्िे र गिे सबै कुरा, अनि आज मससत भएको

हरे क कार्थ, धारणा, सोि र र्ोजिा सबै पण
ू थ रूपले सही छि ्; नतिीहरूले मानिसको लाचग कुिै

आगामी सोिवविारको ठाउाँ छोड्दै िि ्। नतमीहरूले गिुथपिे कुरा भिेको पछ्र्ाउिु मात्र हो, अनि
र्सको बारे मा थप केही सोच्िु आवश्र्क छै ि भिेर ककि मैले नतमीहरूलाई बारम्बार भन्िे गछुथ?
र्ो र्ही कारणको निक्म्त हो। के मैले र्सलाई अझै स्पष्ट पारे को नतमीहरू िाहन्छौ?

नतमीहरूमाचथ नतमीहरूका धारणाहरूको प्रभुत्व छ, तापनि नतमीहरू र्ो सोच्दै िौ कक र्ो नतमीहरू

आफैले पर्ाथप्त प्रर्ास िगरे को कारणले हो। र्सको साटो, ताँ कारणहरूको निक्म्त मलाई हे छथस ्,

अनि मैले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददएको छै ि भिी भन्छस ्। र्ो कस्तो ककससमको कुरा हो? ताँ आफैले
क्जम्मेवारी सलाँ दैिस ् अनि सधैँ मलाई गुिासो गरररहन्छस ्। र्दद तैँले र्सरी जारी रािेर कुिै मूल्र्
ििुकाई अनघ बदढरहन्छस ् भिे ताँलाई फ्र्ााँककिेछ! नतमीहरूलाई भर्भीत पािथ म सारा ददि ठूलो

कुरा गरे र दहाँ ड्ददिाँ। र्ो वास्तवमै तथ्र् हो: म जे भन्छु, त्र्ो गछुथ। मेरा वििहरूले मेरो मि
ु
छोड्िे बबविकै, नतिीहरू तुरुन्तै पूरा हुि थाल्छि ्। र्सभन्दा अनघ, मैले उच्िारण गरे को वििहरू
ववस्तारै पूरा हुन्थे; अदहले कामकुराहरू फरक भए पनि उपरान्त दढलो हुिेछैि। अझ स्पष्ट रूपले

कुरा गदाथ, म उपरान्त बाध्र् गददथिाँ वा फुस्ल्र्ाउाँ ददिाँ; त्र्सको साटोमा, म नतमीहरूलाई प्रेररत गछुथ
अनि करमा पारररहन्छु। अझ बढी स्पष्ट रूपले भन्दा, ती जसले गनतलाई कार्म राख्छि ्,
नतिीहरूले र्सो गिेछि ् जबकक ती जसले गनतलाई कार्म राख्न सकदै िि ्, अनि जो निरन्तर अनघ
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बढ्ि सकदै िि ्, नतिीहरूलाई हटाइिेछ। मैले नतमीहरूलाई हरसम्भव प्रकारले धीरज भएर बोल्िे

प्रर्ास गथें तर नतमीहरूले सुन्दै सुिेिौ। काम र्ो िरणसम्म जारी रहे को कारणले नतमीहरूले के
गिेछौ? के नतमीहरूले सााँक्च्िकै आफ्िै इच्छापनू तथ गिथ जारी राख्नेछौ? त्र्स्ता मानिसहरूलाई पण
ू थ
तुल्र्ाउि सककाँदै ि तर नतिीहरूलाई निश्िर् िै मद्वारा हटाइिेछ!

अध्याय्६५
मेरा वििहरूले सधैँ नतमीहरूका कमजोरीहरूमा प्रहार गछथ ि ्, अथाथत ्, नतिले नतमीहरूका घातक

कमजोरीलाई औांल्र्ाउाँ छि ्; अन्र्था, अदहले समर् कनत भएको छ भन्िे थाहा िभएर, नतमीहरू
अझै पनि अल्र्ाङटल्र्ाङ गरररहे का हुिेचथर्ौ। र्ो कुरा जाि! नतमीहरूलाई मुक्कत ददि म प्रेमको
मागथ प्रर्ोग गछुथ। नतमीहरूले जे-जसरी काम गरे पनि, मैले स्वीकृनत गरे का कुराहरूलाई म पूरा

गिेछु, र कुिै पनि गल्तीहरू गिेछैि। के म, धमी सवथशक्कतमाि ् परमेश्वरले गल्ती गिथ सकछु?
के त्र्ो मािवीर् धारणा होइि र? मलाई भि: के मैले गिे र भन्िे सबै कुरा नतमीहरूकै िानतर
होइिि ् र? कनतपर् मानिसहरूले िम्रताको साथ र्सो भन्िेछि ्, “हे परमेश्वर! तपाईंले गिुथहुिे
हरे क कुरा हाम्रै लाचग हुि ्, तर तपाईं अिुरूप कसरी काम गिे हामीलाई थाहा छै ि।” कस्तो
अज्ञािता! नतमीहरू र्नत हदसम्म जान्छौ कक नतमीहरूलाई मसाँग सहकार्थ कसरी गिे सो समेत

थाहा छै ि भिी भन्छौ! र्ी सबै लाजमदो झूट हुि ्! नतमीहरूले र्स्ता कुराहरू व्र्कत गरे काले,
वास्तवमा ककि नतमीहरूले दे हलाई बारम्बार ध्र्ाि ददन्छौ? नतमीहरूका वििहरू असल सुनिन्छि ्,
तर नतमीहरूले सहज र रोिक तररकाले काम गदै िौ। नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्िै पछथ : आज म

नतमीहरूबाट त्र्नत धेरै माक्ग्दिाँ, ि त मेरा मागहरू नतमीहरूको समझभन्दा बादहर छि ्; बरु, ती
मािवले हाससल गिथ सकिे कुरा हुि ्। म नतमीहरूलाई असलकनत पनि कम ठाक्न्दि। के मलाई
मानिसका क्षमताहरूको हदको बारे मा थाहा छै ि र? मलाई र्स बारे मा स्पष्ट थाहा छ।
मेरा वििहरूले नतमीहरूलाई निरन्तर अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छ, तैपनि नतमीहरूको हृदर् अत्र्न्तै

कठोर छि ्, र नतमीहरूले आफ्िो आत्मासभत्र मेरो इच्छालाई बुझ्ि सकदै िौ! मलाई भि: मैले

नतमीहरूलाई कनत पटक, भोजि, वस्त्र वा नतमीहरूको बादहरी आकृनतमा ध्र्ाि िदे ऊ, तर
नतमीहरूको सभत्री जीविलाई ध्र्ाि दे ऊ भिेर र्ाद गराएको छु? नतमीहरूले सुन्दै सुन्दै िौ। म
बोल्दा-बोल्दा वाकक भइसकेँ । के नतमीहरू र्नत अबुझ बिेका छौ? के नतमीहरू पूणथ रूपमा

िेतिासुन्र् बिेका छौ? के मेरा वििहरू व्र्थथमा बोसलएका छि ् भन्िे लाग्छ? के मैले कुिै गल्ती
बोलेँ? मेरा पत्र
ु हरू हो! मेरा उत्सक
ु असभप्रार्हरूलाई बझ
ु ! नतमीहरूको जीवि पररपकव भएपनछ,
नतमीहरूले उप्रान्त चिन्ता गिुथपिेछैि, र सबै कुराको बन्दोवस्त गररिेछ। अदहले र्ी कुराहरूमा

ध्र्ाि ददिुको कुिै महत्त्व छै ि। मेरो राज्र् पूणथ रूपमा वास्तववक भइसकेको छ, र र्ो सावथजनिक

रूपमा पथ्
ृ वीमा ओसलथसकेको छ; र्सले अझै बढी मेरो न्र्ार् पूणथ रूपमा आएको छ भन्िे कुरालाई
जिाउाँ छ। के नतमीहरूले र्सको अिुभव गरे का छौ? म नतमीहरूलाई न्र्ार् गिथ मि पराउाँ ददि, तर
नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई कुिै पनि हालतमा बझ्
ु दै िौ। नतमीहरूलाई निदथर्ी न्र्ार्को सट्टा निरन्तर
128

मेरो प्रेमको वास्ता र सुरक्षा ददइर्ोस ् भन्िे मेरो इच्छा छ। के नतमीहरू न्र्ार् गररि इच्छुक छौ?
होइि भिे, ककि नतमीहरू बारम्बार मेरो िक्जक हुाँदैिौ, मसाँग सङ्गनत गदै िौ, र मसाँग सांबद्ध
हुाँदैिौ? तैँले मसाँग र्नत रूिो व्र्वहार गछथ स ्, तैपनि जब शैतािले ताँलाई वविारहरू ददन्छ, ती
तेरो आफ्िै इच्छाअिुसार छि ् भिेर ताँ उत्सादहत हुन्छस ्—तैपनि ताँ मेरो िानतर केही पनि गदै िस ्।
के ताँ सधैँ मलाई र्नत निदथर्ीसाथ व्र्वहार गिे इच्छा गछथ स ्?

मैले ताँलाई ददि ििाहे कोले होइि, तर नतमीहरू मूल्र् िुकाउि तर्ार छै िौ। त्र्सैले,

नतमीहरूसाँग केही पनि छै ि, ररिो हात छौ। के नतमीहरू पववत्र आत्माको कार्थ कनत नछटो अनघ

बदढरहे को छ भन्िे दे ख्दै िौ? के नतमीहरू मेरो हृदर् चिन्ताले जल्छ भन्िे दे ख्दै िौ? म नतमीहरूलाई
मसाँग सहकार्थ गर भिी भन्छु, तर नतमीहरू अनिच्छुक रहन्छौ। सबै ककससमका प्रकोपहरू एकपनछ

अको गरी आइपिेछि ्; सबै राष्रहरू र ठाउाँ हरूले ववपविहरू अिुभव गिेछि ्: ववपवि, अनिकाल,

बाढी, िडेरी, र भूकम्प सबैनतर हुिेछि ्। र्ी प्रकोपहरू एक वा दई
ु ठाउाँ हरूमा मात्र घट्िेछैिि ्, ि
त र्ो एक वा दई
ु ददिमा सककिेछि ्; बरु, र्ी प्रकोपहरू अझ ठूला ठूला ठाउाँ हरूमा फैसलिेछि ्, र
अझ बढी कठोर हुाँदै जािेछि ्। र्स समर्ावचधमा, सबै ककससमका ककटजन्र् ववपविहरू एकपनछ
अको गरी बढ्दै जािेछि ्, िरभक्षी घटिा जताततै हुिेछ। सबै राष्रहरू र मानिसहरूमाचथ र्ो मेरो
न्र्ार् हो। मेरा छोराहरू हो! नतमीहरूले ववपविहरूको पीडा वा कदठिाइ भोग्िु पदै ि। मेरो र्ही

िाहिा छ, कक नतमीहरू िााँडै वर्स्क बि, र सकेसम्म िााँडो नतमीहरूका कााँधमा परे का बोझ

उठाओ। नतमीहरू ककि मेरो इच्छा बुझ्दै िौ? अगाडडको काम झि ्-झि ् कदठि हुाँदैजािेछ। के
नतमीहरूका हृदर् र्नत कठोर छ कक नतमीहरू सबै काम मेरो हातभरर छोडेर , र्ो म आफैले

कदठिाइसाथ गिथका निक्म्त मलाई छोडडददन्छौ? म र्सलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्छु: जसको
जीवि पररपकव हुन्छ नतिीहरू आश्रर् स्थलमा प्रवेश गिेछि ्, र कुिै पीडा वा कदठिाइ भोग्िेछैिि ्।
जसको जीवि पररपकव भएको छै ि नतिीहरूले पीडा र हानि भोग्िेछि ्। मेरा वििहरू स्पष्ट छि ,्
के ती छै िि ् र?

मेरो िाउाँ सबै ददशानतर र सबै स्थािमा फैसलिुपछथ , र्सैले कक सबैले मेरो पववत्र िाउाँ लाई

चिन्ि सकूि ् र मलाई चिन्ि सकूि ्। अमेररका, जापाि, कर्ािाडा, ससांगापूर, सोसभर्त रससर्ा,
मकाउ, हङकङ र अन्र् दे शहरूका सबै क्षेत्रका मानिसहरू सााँिो मागथको िोजी गदै एकसाथ िीिमा

भेला हुिेछि ्। नतिीहरूलाई अनघ िै मेरो िाउाँ को साक्षी ददइएको छ; अब नतमीहरू हरसम्भव िााँडो
पररपकव हुिु मात्र बााँकी छ, र्सैले कक नतमीहरूले गोठालो बिेर उिीहरूलाई डोऱ्र्ाउि सक। र्सैले

म भन्छु, कक गिुथपिे काम अझ धेरै छ। ववपवि सुरु हुाँदा मेरो िाउाँ व्र्ापक रूपमा प्रसाररत हुिेछ,
र र्दद नतमीहरू होससर्ार भएिौ भिे, नतमीहरूले आफ्िो आचधकाररक दहस्सा गम
ु ाउिेछौ। के ताँ
डराउाँ दै िस ्? मेरो िाउाँ सबै धमथ, जीविका सबै क्षेत्र, सबै जानत, र सबै सम्प्रदार्मा फैसलिेछ। र्ो

व्र्वक्स्थत तररकामा भइरहे को, िक्जकबाट जोडडएको काम हो; र्ो सबै मेरो बुद्चधमािी
व्र्वस्थाद्वारा हुन्छ। म केवल र्ो इच्छा गदथछु कक नतमीहरू मेरा पाइलाहरू िक्जकबाट पछ्र्ाउाँ दै
प्रत्र्ेक िरणको साथमा अगाडड बढ्ि सक।
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अध्याय्६६
मेरो काम र्ो अवस्थासम्म जारी रहे को छ, अनि र्ी सबैले मेरा हातको बद्
ु चधमािी

बन्दोबस्तहरूलाई पछ्र्ाएको छ, र र्ो सबै मेरो ठूलो सफलताको रूपमा रहे को छ। मानिसजानतको

माझमा कसले त्र्स्तो कुरा गिथ सकथ्र्ो? बरु मानिसहरूले मेरो व्र्वस्थापिलाई हस्तक्षेप गछथ ि ्
भन्िे कुरा सााँिो होइि र? तथावप, तैँले के जान्िुपछथ भिे, मेरो साटोमा कसैले मेरो काम गिथ
सकदै ि, र्सलाई बाधा ददिे त परको कुरा हो, ककिकक मैले भन्िे र गिे कुराहरू गिथ सकिे एउटै

व्र्क्कत पनि छै ि। कुरा र्ो भए तापनि, मानिसहरूले अझै मलाई, म बुद्चधमाि सवथशक्कतमाि ्
परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्! बादहरी रूपले, नतमीहरूले मलाई िुल्लमिुल्ला ववरोध गिे साहस िगरे

तापनि, नतमीहरूको हृदर् र नतमीहरूको मिमा, नतमीहरूले आफैलाई मेरो ववरुद्धमा िडा गछौ।

मूिथहरू! म परमेश्वर मानिसको अन्तस्करणलाई निर्ाल्िे परमेश्वर हुाँ भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा
छै ि? के तेरो हरे क विि र कामलाई म ध्र्ािपूवथक हे छुथ भन्िे ताँलाई थाहा छै ि? म ताँलाई र्ो

भन्छु: मेरो ओठहरूबाट फेरर अन्र्जानतका शब्दहरू उच्िारण गररिेछैि। त्र्सको साटोमा, मेरा

सबै वििहरू कठोर न्र्ार्का वििहरू हुि ्, अनि नतमीहरूले त्र्सलाई सहि सकछौ कक सकदै िौ
भिी म हे िेछु। अबदे खि, जसको हृदर् मेरो िक्जक छै ि—अथाथत ्, जोससत मप्रनत सााँिो प्रेम छै ि—
नतिीहरू मलाई िल्
ु लमिल्
ु ला ववरोध गिेहरू हुि ्।
आज, पववत्र आत्माको काम र्स्तो बबन्दम
ु ा आएको छ कक जसमा पदहलेको ववचध उपरान्त
प्रर्ोग गररिेछैि; त्र्सको साटोमा, एउटा िर्ााँ ववचध कार्ाथन्वर्ि गरराँदैछ। जसले मससत

सकारात्मक र सकक्रर् रूपले सहकार्थ गदै िि ्, नतिीहरू अधोलोकमा, मत्ृ र्ुको अतल कुण्डमा
िस्िेछि ् (अनि र्ी मानिसहरूले सदाको निक्म्त वविाश सहिेछि ्)। िर्ााँ ववचध र्सप्रकार छ: र्दद

तेरो हृदर् र मि ठीक छै ि भिे, ताँमाचथ तरु
ु न्तै मेरो न्र्ार् आइपिेछ। र्समा सांसार, धि, आफ्िो
पररवार, श्रीमाि ्, श्रीमती, िािेकुरा, कपडा अनि त्र्स्तै कुराहरूमा सलप्त हुिे कार्थ सक्म्मसलत
हुन्छ, जुि आक्त्मक क्षेत्रको भाग होइिि ्। सन्तहरूको अन्तर्दथक्ष्ट बढ्दो रूपमा प्रष्ट हुिेछ; भिाइको

अथथ, जीविका भाविाहरू झि ्-झि ् बढी प्रष्ट हुिेछि ्, अनि निरन्तर गनतमा रहिेछि ्। जसले
असलकनत मात्रै हस्तक्षेप गिेछ, त्र्सले एउटा वविाशकारी ठककर िािेछ अनि जीविको दौडमैदािमा धेरै पछाडड पिेछ। जो उदासीि छि ्, जसले भक्कतको साथ िोजी गदै िि ्, म नतिीहरूलाई

पूरै त्र्ाचगददिेछु, अनि म नतिीहरूलाई वविाअपवाद बेवास्ता गिेछु। नतिीहरूलाई हजार वषथहरूसम्म

ववपविहरूमा रहि बाध्र् बिाइिेछि ्। जोसशलो भएर िोजी गिेहरूलाई िादहाँ —भिाइको अथथ, जसले

सधैँ हस्तक्षेपहरू गरररहन्छि ्—म नतिीहरूको अज्ञाितालाई फ्र्ााँककददिेछु र मप्रनत वफादार
बिाउिेछु। त्र्सको अनतररकत, नतिीहरूससत बुद्चध र समझ हुिेछ, अनि त्र्सद्वारा नतिीहरूले
झि ् ठूलो ववश्वाससदहत िोजी गिेछ। म मेरा सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई दोबर आसशष ददन्छु, अनि

मेरो प्रेम सधैँ नतमीहरूमाचथ आउाँ छ। म सधैँ नतमीहरूलाई दे िरे ि गरररहन्छु र सुरक्षा गरररहन्छु,

अनि म नतमीहरूलाई शैतािको जालमा पिथ ददिेछैि। मैले मेरो काम सबै मानिसहरूको माझमा
थाल्ि गिथ सरु
ु गरे को छु; अथाथत ्, मैले मेरो अको पररर्ोजिा थपेको छु। नर्िीहरू हजार वषथसम्म
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ख्रीष्टलाई सेवा प्रदाि गिे मानिसहरू हुि ्, अनि धेरै सांख्र्ामा मानिसहरू मेरो राज्र्सभत्र भीड
लाग्िेछि ्।

मेरा छोराहरू, नतमीहरूले आफ्िो तालीमलाई तीव्र बिाउिप
ु छथ । नतमीहरूलाई धेरै कामले

पखिथरहे को छ, जुि नतमीहरूले गिुथपछथ र पूरा गिुथपछथ । म नतमीहरूले हतार गरे र पररपकव भएको

मात्र िाहिा गछुथ, ताकक मैले नतमीहरूलाई सुम्पेको काम नतमीहरूले ससध्र्ाउि सक। र्ो नतमीहरूको

पववत्र उिरदानर्त्व हो, अनि र्ो नतमीहरू, अथाथत ्, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले गिुथपिे काम हो। नतमीहरू
बाटोको अन्त्र्सम्म िपग
ु ेसम्म म नतमीहरूलाई रक्षा गिेछु, अनि म नतमीहरूलाई सरु क्षक्षत राख्नेछु
ताकक नतमीहरू मेरो साथ-साथ सदा परमािन्दमा रमाउि सक! नतमीहरूमध्र्े हरे कससत र्ो तथ्र्को

अन्तज्ञाथि हुिुपछथ कक नतमीहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउि मैले धेरै बसलदािहरू र धेरै वातावरणहरू
व्र्वक्स्थत गरे को छु। र्ी सबै मेरा आसशषहरू हुि ् भिेर नतमीहरूलाई थाहा छ नि, छै ि र? नतमीहरू
सबै मेरा वप्रर् छोराहरू हौ। जदहलेसम्म नतमीहरूले मलाई इमािदारीता पूवथक प्रेम गछौ, म

नतमीहरूमध्र्े एउटै लाई पनि त्र्ाग्िेछैि—र्द्र्वप र्ो नतमीहरूले मससत सामञ्जस्र्तापूवथक सहकार्थ
गिथ सकछौ कक सकदै िौ भन्िे कुरामा भर पछथ ।

अध्याय्६७
मेरा पुत्रहरू िुलेआम र सबै मानिसहरूका सामिे दे िा पछथ ि ्। नतिीहरूलाई िुलेआम िुिौती

ददि आाँट गिे जोसुकैलाई म गम्भीर रूपमा सजार् ददिेछु; त्र्ो निक्श्ित छ। आज, िडा भएर
मण्डलीलाई गोठाला गिेहरू सबैले ज्र्ेष्ठ पुत्रको हैससर्त पाउि सकेका छि ्, र अदहले मसाँग
मदहमामा छि ्—जि
ु मेरा हुि ् ती सबै नतमीहरूका पनि हुि ्। ममा तत्परताको साथ समवपथत हुिे
सबैलाई म प्रशस्त अिग्र
ु ह बसाथउिेछु, ताकक ताँ अरू मानिसहरूको सामथ्र्थले उनछन्ि िसकिे गरी

शक्कतशाली बन्ि सक् । मेरो इच्छा र्सको पूणथतामा नतमीहरू, अथाथत ् ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूकहााँ जान्छ, र
म नतमीहरू िााँडोभन्दा िााँडो पररपकव बि र मैले नतमीहरूलाई सुम्पेको काम समाप्त गर भन्िे
मात्रै िाहिा गछुथ। र्ो कुरा जाि! मैले नतमीहरूलाई जुि कुरा सुम्पेको छु त्र्ो मेरो व्र्वस्थापि

र्ोजिाको अक्न्तम पररर्ोजिा हो। म नतमीहरूले मलाई आफ्िो सारा हृदर्, मि, र शक्कत लगार्त
आफ्िो सम्पूणथता मलाई सुम्प, र र्सलाई मेरो निक्म्त अपथण गर भन्िे मात्रै आशा गछुथ। समर्ले

सााँच्िै कसैलाई पिँदैि, र कुिै व्र्क्कत, घटिा, वा थोकले मेरो कार्थलाई बाधा ददि सकदै ि। र्ो
कुरा जाि! हरे क िरणमा कुिै बाधावविा मेरो काम सहजताको साथ अनघ बढ्छ।

मेरा पाइलाहरूले ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका छे उहरूसम्म टे कछि ्, मेरा िजरहरूले हरे क व्र्क्कतलाई

निरन्तर जााँि गछथ ि ्, र्सअलावा, म सम्पूणथ ब्रम्हाण्डलाई निर्ाल्छु। मेरा वििहरूले वास्तवमा

ब्रह्माण्डको हरे क कुिामा काम गरररहे का छि ्। ज-जसले मेरो लाचग सेवा िगिे आाँट गछथ , ज-

जसले मप्रनत बफादार िरहिे आाँट गछथ , ज-जसले मेरो िाउाँ माचथ न्र्ार्निसाफ गिे आाँट गछथ , र
ज-जसले मेरा छोराहरूको गाली-बेइज्जती र निन्दा गिे आाँट गछथ ि ्—त्र्स्ता कार्थहरू गिथ सकिेहरू
गम्भीर न्र्ार्माफथत गज्र
ु िैपछथ । मेरो न्र्ार् सम्पण
ू थ रूपमा आउिेछ, र्सको मतलब अदहले न्र्ार्को
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समर् हो र सावधािीपूवथक अवलोकि गऱ्र्ौ भिे, नतमीहरूले मेरो न्र्ार् पूरै ब्रह्माण्डभरर फैसलन्छ

भन्िे दे ख्नेछौ। अवश्र् िै, मेरो घरलाई पनि छुट हुिेछैि; मेरो न्र्ार् नतिीहरूमाचथ िनििेछ जसका
सोिवविार, विि वा कार्थहरू मेरो इच्छाअिरू
ु पका छै िि ्। र्ो कुरा बझ
ु ! मेरो न्र्ार् सम्पण
ू थ

ब्रह्माण्डप्रनत लक्षक्षत छ, केवल मानिसहरू वा अन्र् कुराहरूको एक समूहप्रनत मात्र लक्षक्षत छै ि।
के नतमीहरूले र्ो कुरालाई महसुस गरे का छौ? र्दद सभत्र अन्तस्करणमा ताँ आफ्िा सोिहरूमा मेरो
बारे मा अन्र्ोल वा ववरोधाभासपूणथ छस ् भिे, ताँलाई तुरुन्तै आन्तररक रूपमा न्र्ार् गररिेछ।

मेरा न्र्ार्हरू सबै आकार र स्वरूपमा आउाँ छि ्। र्ो कुरा जाि! म र्ो ब्रह्माण्डरूपी सांसारको

अद्ववतीर् र बुद्चधमाि परमेश्वर हुाँ! मेरो शक्कतभन्दा बादहर केही पनि छै ि। मेरा सबै न्र्ार्हरू
नतमीहरूसमक्ष प्रकट गररन्छि ्। र्दद नतमीहरू आफ्िा सोिहरूमा मेरो बारे मा अन्र्ोल वा

ववरोधाभासपूणथ छौ भिे म ताँलाई िेताविीको रूपमा अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु। र्दद तैँले सुन्दै िस ् भिे,
म ताँलाई तुरुन्तै त्र्ाग्िेछु (र्समा म मेरो िाउाँ मा शङ्का गिे कुरालाई होइि बरु दै दहक

मोजमस्तीहरूसाँग सम्बक्न्धत बाह्र् व्र्वहारको बारे मा कुरा गरररहे को छु)। र्दद मेरो बारे मा तेरा
सोिहरू अवज्ञाकारी छि ् भिे, र्दद तैँले मसाँग गुिासो गछथ स ् भिे, र्दद तैँले बारम्बार शैतािका

वविारहरूलाई स्वीकार गछथ स ् भिे, र र्दद तैँले जीविका भाविाहरूलाई अिुसरण गदै िस ् भिे,

तेरो आत्मा अन्धकारमा हुिेछ र तेरो दे हले पीडा भोग्िेछ। ताँ मेरो िक्जक हुिुपछथ । तैँले एक वा
दई
ु ददिमा आफ्िो सामान्र् अवस्थालाई पि
ु स्थाथवपत गिथ सकदै िस ्, अनि तेरो जीवि हे दाथ-हे दै धेरै
पनछ पिेछ। जहााँसम्म आफ्िा बोलीहरूमा स्वच्छन्द रहे का व्र्क्कतहरूको सवाल छ, म नतमीहरूको
मुि र क्जब्रोहरूलाई अिुशासिमा ल्र्ाउाँ छु, र नतमीहरूका क्जब्रोहरूलाई तह लगाउाँ छु। कार्थहरूमा
अनिर्क्न्त्रत रूपमा स्वच्छन्द रहे का व्र्क्कतहरूको हकमा, म नतमीहरूलाई नतमीहरूका आत्माहरूमा
िेताविी ददिेछु, र मेरो कुरा िसन्
ु िेहरूलाई गम्भीर सजार् ददिेछु। िल
ु ा रूपमा मेरो आलोििा

गिे वा मलाई िुिौती ददिेहरूको सवालमा, म नतिीहरूलाई पूणथ रूपमा निष्काससत गिेछु र
त्र्ाग्िेछु, नतिीहरूलाई िाश पािेछु र सवोच्ि आसशषहरू
्
गुमाउिे तुल्र्ाउिेछु; िुनिएपनछ

निष्काससत हुिेहरू नर्िीहरू िै हुि ्। जो अज्ञािी छि ्, नतिीहरू आफ्िा र्दक्ष्टकोणहरूमा स्पष्ट

िभएका व्र्क्कतहरू भएकाले, म नतिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु र मुक्कत ददिेछु; तथावप, सत्र्ता

बझ
ु ेर पनि त्र्सलाई अभ्र्ास िगिेहरूको हकमा, माचथ उल्लेखित निर्महरूअिरू
ु प काम-कारबाही
गररिेछ, िाहे नतिीहरू अज्ञािी होऊि ् वा िहोऊि ्। सुरुदे खि िै पथभ्रष्ट असभप्रार्हरू भएका
मानिसहरूको हकमा, म नतिीहरूलाई कदहल्र्ै पनि वास्तववकतामा पकड हाससल गिथ िसकिे

तुल्र्ाउाँ छु, र अन्तत्ः नतिीहरूलाई एक-एक गरी हटाइिेछ। अदहले नतिीहरू मेरो बन्दोबस्तअन्तगथत
रहे पनि, एक जिा पनि बााँकी रहिेछैि (ककिभिे म हतारमा काम गददथि, बरु व्र्वक्स्थत तवरमा
काम गछुथ)।

मेरो न्र्ार् पूणथ रूपमा प्रकट गररएको छ; र्सले आ-आफ्िो उचित स्थाि सलिुपिे ववसभन्ि

मानिसहरूलाई सम्बोधि गछथ । म मानिसहरूले कुि-कुि निर्महरू उल्लांघि गरे भन्िे तथ्र्बमोक्जम
नतिीहरूमाचथ काम-कारबाही र न्र्ार् गिेछु। जहााँसम्म र्ो िाउाँ मा िभएकाहरू र आखिरी ददिहरूका

ख्रीष्टलाई स्वीकार िगिेहरूको सवाल छ, नतिीहरूको लाचग एउटै मात्र निर्म लागू हुन्छ: म मलाई
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िुिौती ददिेहरूको आत्मा, प्राण र शरीरहरू तुरुन्तै सलिेछु र नतिीहरूलाई पातालमा फाल्िेछु;
मलाई त्र्सरी िुिौती िददिेहरूको हकमा भिे, म दोस्रो न्र्ार् गिथको लाचग नतमीहरू पररपकव

भइञ्जेल प्रतीक्षा गिेछु। मेरा वििहरूले सबै कुराहरू पण
ू थ स्पष्टताका साथ बर्ाि गछथ , र कुिै
पनि कुरा लुप्त रहे को छै ि। नतमीहरूले नतिलाई सधैँभरर मिमक्स्तष्कमा राख्न सक भन्िे मात्र
मेरो आशा छ!

अध्याय्६८
मेरो वििलाई हरे क दे श, ठाउाँ , राष्र र सम्प्रदार्मा लागू गरराँदैछ, र र्ो कुिै पनि समर् हरे क

कुिामा पूरा भइरहे को छ। हरे क ठाउाँ मा हुिे ववपदहरू मानिसहरू बीिको लडाइाँ होइि, ि त ती
हनतर्ारहरूद्वारा लडडिे र्ुद्धहरू िै हुि ्। त्र्सपनछ, र्ुद्धहरू हुिे छै िि ्। सबै मेरो पकडसभत्र छि ्।
सबैले मेरो न्र्ार्को सामिा गछथ ि ् र नतिीहरू ववपविमा सशचथल हुन्छि ्। जो मेरो ववरोध गछथ ि ्,

साथै जो मसाँग सहकार्थ गिथ पहल गदै िि ्, उिीहरू ववसभन्ि ववपदको पीडा झेलूि ्; उिीहरू रोऊि ्
र सधैँको लाचग अाँध्र्ारोमा रहे र उिीहरू अन्तकालसम्म दाह्रा ककटूि ्। नतिीहरू बााँच्दै िि ्। म सोझो
दहसाबले र स्फूनतथसाथ काम गछुथ, र ववगतमा ताँ मप्रनत कनत बफादार चथइस ् त्र्स कुरामा कुिै
ध्र्ाि ददन्िाँ; जबसम्म ताँ मेरो ववरोध गछथ स ्, मेरो न्र्ार् फैसलाको हातले ताँमाचथ कुिै ववलम्ब
िगरी—एक सेकेन्ड पनि होइि—कुिै कृपा िरािी तेज रूपमा क्रोध बसाथउिेछ। मैले सबैलाई भन्दै

आइरहे को छु कक म आफ्िो वििलाई पूरा गिे परमेश्वर हुाँ गछुथ। मैले बोल्िे हरे क विि पूरा
गररिेछ, र म नतमीहरूलाई ती प्रत्र्ेक पूरा भएको दे िाउिेछु। हरे क कुरामा वास्तववकता प्रवेश
गराउिक
ु ो अथथ र्ही हो।

ठूला ववपदहरू पककै पनि मेरा सन्ताि, मेरो वप्रर्जिहरूमाचथ बज्राँदैि; म हरे क क्षण र हरे क

सेकेन्ड मेरा सन्तािको रे िदे ि गिेछु। नतमीहरूले पककै पनि र्स प्रकारको कष्ट र पीडा सहिु

पिेछैि। र्सको साटो, मुख्र् कुरा भिेको मैले मेरा सन्तािलाई ससद्ध पािुथ हो, र उिीहरूमा मेरो
विि पूरा गिुथ हो। पररणामस्वरूप, नतमीहरूले मेरो सवथशक्कतमाितालाई
्
पदहिाि गिथ सकिेछौ,
जीविमा अगाडड बढ्ि सकिेछौ, मेरो लाचग िााँडै कााँधमा बोझ थाप्िेछौ, र मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा

पूरा गिेतफथ आफूलाई पूणथरूपमा समपथण गिेछौ। नतमीहरू र्सको कारणले प्रसन्िता र िुशीसाथ
आिक्न्दत हुिुपछथ । म नतमीहरूलाई सबै कुरा सुम्पिेछु, नतमीहरूलाई निर्न्त्रण गिथ ददिेछु; म र्ो
नतमीहरूको हातमा राख्नेछु। र्दद एउटा छोराले आफ्िो वपताको सबै सम्पविको उिराचधकार पाउाँ छ
भन्िे कुरा सत्र् हो भिे, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू, नतमीहरूका लाचग र्ो झि ् कनत सत्र् होला? नतमीहरू

वास्तवमा धन्र् छौ। ठूला ववपदहरूबाट पीडडत हुिुको साटो, नतमीले सधैँको लाचग आिन्द सलिेछौ।
कस्तो मदहमा! कस्तो मदहमा!

आफ्िो गनत बढाऊ, र हरे क ठाउाँ मा हरे क समर् मेरो पाइलाहरूलाई पछ्र्ाऊ; पछाडड िपर।

नतमीहरूको हृदर्ले मेरो हृदर्लाई पछ्र्ाऊि ्, र नतमीहरूको मिले मेरो मिलाई पछ्र्ाऊि ्। मसाँग
सहकार्थ गर, र हृदर् र मिमा एक बि। मसाँग िाऊ, मसाँग बस, र मसाँग आिन्द लेऊ। आिन्द
133

सलि र प्राप्त गिथको लाचग नतमीहरूका लाचग अद्भुत आसशषहरूले प्रतीक्षा गरररहे का छि ्। र्स्तो
अतुलिीर् प्रशस्तता मसभत्र ववद्र्माि छ। र्सको थोरै भाग पनि अरू कसैको लाचग तर्ार गररएको
छै ि; म र्ो पण
ू थरूपमा मेरा सन्तािको लाचग गछुथ।

वतथमािमा, मेरो मिमा जे छ त्र्ो पूरा हुिेछ। जब म नतमीहरूसाँग कुरा गररसकिेछु, त्र्ो
बेलासम्म ती कुराहरू पदहले िै पूरा भैसकेका हुिेछि ्। काम वास्तवमा त्र्नत नछटो अनघ बढ्छ र
हरे क पल र्ो बदसलरहन्छ। र्दद नतमीहरूको ध्र्ाि एक पलको लाचग मात्र पनि भड्ककन्छ भिे ,

केन्िबाट बादहररिे काम हुिेछ, र नतमीहरूलाई धेरै पर फ्र्ासलिेछ, र्सरी नतमी र्ो प्रवाहबाट बादहर
जािेछौ। र्दद नतमीहरूले मिैदेखि िोज्दै िौ भिे, नतमीले मेरो कष्टपूणथ प्रर्ास िेर जािे बिाउिेछौ।
भववष्र्मा ववसभन्ि मुलुकहरूका मानिसहरूले कुिै पनि समर् भीड गिेछि ्: नतमीहरूको हालको

स्तरमा, के नतमीहरूले उिीहरूलाई िेतत्ृ व गिथ सकिेछौ? म मेरो आज्ञा पूरा गिथ र्ो छोटो समर्ावचध

सभत्रै राम्रो ससपाहीहरू बन्ि म नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा तासलम ददिेछु। नतमीहरूले सबै पक्षहरूमा
मेरो िामलाई मदहसमत तुल्र्ाऊ, र मेरो लाचग अद्भुत साक्षीहरू बि भन्िे म िाहन्छु। जसले

उिीहरूलाई नतरस्कार गरे का चथए, नतिीहरूलाई िै िेतत्ृ व गिथ र उिीहरूमाचथ शासि गिथका लाचग
उिीहरू नतिीहरूभन्दा माचथ िडा होऊि ्। के नतमीहरूले मेरो असभप्रार्हरू बुझ्छौ? के नतमीहरूले मैले

गरे को कष्टपूणथ प्रर्ासहरूलाई महसुस गरे का छौ? म र्ो सबै नतमीहरूको लाचग गछुथ। र्ो केवल र्ो

कुरामा निभथर हुन्छ कक नतमीहरू मेरो आसशषहरूको आिन्द सलि सक्षम छौ वा छै िौ।
म, परमेश्वर जो मािवताको मि र हृदर् िोजी गदथछु, पथ्
ृ वीको अन्तसम्म र्ात्रा गछुथ। कसले
मेरो लाचग सेवा गिे दहम्मत गदै ि? सबै मुलुकहरू बीिको तिाव धेरै उच्ि छ, र नतिीहरू
नतकततापूणथ तररकाले सांघषथ गदथछि ्; तथावप अन्तमा उिीहरू मेरो पकडबाट भाग्ि सकदै िि ्। म

पककै पनि उिीहरूलाई सक्जलै छोड्िेछैि। म उिीहरूलाई उिीहरूको कार्थ, साांसाररक हैससर्तहरू

र साांसाररक सुिभोग अिुसार िै एक-एक गरी न्र्ार् फैसलाको कसीमा ल्र्ाउिेछु। म कसैलाई

पनि छोड्िेछैि। मेरो क्रोध प्रकट हुि सुरु भएको छ, र र्ो सबै उिीहरूमाचथ बससथिेछ। सबै एकएक गरी उिीहरूमा िै पूरा हुिेछ, र उिीहरूले िै र्ो सबै उिीहरूमाचथ ल्र्ाएका हुिेछि ्। जो
मानिसहरू मेरो बारे मा जान्ि असफल भए वा ववगतमा मलाई घण
ृ ा गथे, नतिीहरूले अब मेरो
न्र्ार्को सामिा गिेछि ्। जसले मेरा सन्तािलाई सताएका छि ्, म उिीहरूलाई उिीहरूको ववगतको
बोली र कार्थहरूको लाचग िास सजार् ददिेछु। म बच्िाहरूलाई पनि छोड्िेछैि; र्ी सबै मानिसहरू

शैतािका दत
ू हुि ्। उिीहरूले केही िभिे व िगरे पनि, र्दद उिीहरूले सभत्र मिमा मेरा सन्तािका
लाचग घण
ृ ा पाल्छि ् भिे, म उिीहरूमध्र्े एउटालाई पनि छोड्िेछैि। म उिीहरू सबैलाई दे िाउिेछु

कक हामी-मानिसहरूको र्ो समह
ू ले िै-आज शासि गछौं र सिामा पकड राख्छौं; र्ो पककै पनि
उिीहरू होइिि ्। र्स कारणले, र्ो अझै धेरै महत्त्वपूणथ छ कक नतमीहरूले मेरो लाचग आफ्िो पूरै

शक्कत समवपथत गर र आफूलाई मिैदेखि ििथ गर, ताकक नतमीहरूले हरे क ठाउाँ , कुिा, धमथ र
सम्प्रदार्मा मेरो िामलाई मदहसमत गिथ सक र मेरो िामको साक्षी ददि सक, र सम्पूणथ ब्रह्माण्ड
र पथ्
ृ वीको पल्लो छे उसम्म र्सलाई फैलाउि सक!
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अध्याय्६९
जब मेरो इच्छा जारी हुन्छ, तब ज-जसले ववरोध गिे साहस गछथ अनि ज-जसले न्र्ार् र
शङ्का गिे साहस गछथ , नतिीहरूलाई म तुरुन्तै छााँट्िेछु। आज, ज-जसले मेरो इच्छाअिस
ु ार काम
गदै ि वा ज-जसले मेरो इच्छालाई गलत रूपले बुझ्छि ्, नतिीहरूलाई मेरो राज्र्बाट हटाइिुपछथ र

फ्र्ााँककिुपछथ । मेरो राज्र्मा अरू कोही पनि छै िि ्, सबै मेरा पुत्रहरू हुि ्—ती मानिसहरू जसलाई
म प्रेम गछुथ अनि जसले मलाई वास्ता गछथ ि ्। र्सको अनतररकत, नतिीहरू मेरो वििअिस
ु ार काम
गिे अनि सबै जानतहरू र मानिसहरूलाई मेरो पक्षमा न्र्ार् गिथ शक्कतमा राज्र् गिथ सकछि ्।

र्सको साथै, नतिीहरू ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुि ्, जो निदोष र जीवन्त छि ्, सरल र िुला छि ्, अनि
इमान्दार र बुद्चधमाि दव
ु ै छि ्। मेरो इच्छा नतमीहरूमा पूरा हुन्छ, अनि जुि कुरा गिथ म िाहन्छु,
त्र्ो नतमीहरूमा कुिै गल्तीवविा, पूणथ रूपमा िुला र प्रकट भएको अवस्थामा पूरा हुन्छ। गलत
असभप्रार् र उद्दे श्र्हरू भएकाहरूलाई, मैले पररत्र्ाग गिथ सरु
ु गरे को छु, अनि म नतिीहरूलाई

एक-एक गरे र ढल्िे तुल्र्ाउिेछु। म नतिीहरूलाई एक-एक गरे र त्र्स बबन्दस
ु म्म िष्ट गिेछु कक

नतिीहरू बााँच्ि सकदै िि ्—अनि र्सले नतिीहरूको आत्मा, नतिीहरू प्राण र नतिीहरूको शरीरलाई
जिाउाँ छ।

मेरा हातका कक्रर्ाहरूलाई बझ
ु —गररबलाई सहार्ता गिथु, मलाई प्रेम गिेहरूलाई वास्ता र सरु क्षा

गिुथ, अज्ञािी र जोसशलाहरूलाई बिाउिु जसले मेरो व्र्वस्थापिलाई हस्तक्षेप गदै िि ्, मलाई ववरोध

गिेहरूलाई अनि जसले मससत सकक्रर् रूपले सहकार्थ गदै िि ,् नतिीहरूलाई दण्ड ददिु—र्ी सबै
कुराहरू मेरो वाणीहरूअिुसार एक-एक गरे र पुक्ष्ट गररिेछि ्। के ताँ मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिे

व्र्क्कत होस ्? के ताँ मेरो निक्म्त आफैलाई ववश्वासर्ोग्र् ढङ्गले समवपथत गिे व्र्क्कत होस ्? के

ताँ मेरो वििलाई ध्र्ाि ददिे र त्र्सअिस
ु ार काम गिे व्र्क्कत होस ्? के ताँ मेरो ववरुद्धको व्र्क्कत

होस ् वा के ताँ मेरो अिुरूपको व्र्क्कत होस ्? हृदर्को गदहराईमा, के ताँससत र्ी कुराहरूको बारे मा
स्पष्ट ज्ञाि छ? के मैले भिेको हरे क कुराको बारेमा तैँले उिर ददि सकछस ्? र्दद तैँले उिर ददि
सकदै िस ् भिे, ताँ उत्साहका साथ िोजी गिे व्र्क्कत होइि तर मेरो इच्छालाई िबुझ्िे व्र्क्कत
होस ्। त्र्स्ता मानिसहरूले सक्जलै मेरो व्र्वस्थापिलाई हस्तक्षेप गिेछि ् र मेरो इच्छालाई गलत

प्रकारले बुझ्िेछि ्। र्दद नतिीहरूससत एक क्षणको लाचग पनि गलत असभप्रार् छ भिे नतिीहरू
मेरो छाँ टाइ र वविाशमा रहिेछि ्।

ममा अन्त्र्हीि रहस्र्हरू छि ्, जुि अथाह छि ्। म मेरो र्ोजिाअिुसार मानिसहरूलाई ती

एक-एक गरे र प्रकट गररददिेछु। अथाथत ्, म ती मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई प्रकट गररददिेछु।

अववश्वासीहरू र मलाई ववरोध गिेहरूलाई म नतिीहरूकै िालमा जािददिेछु; तैपनि, अन्त्र्मा,

मैले नतिीहरूलाई म िै प्रताप र न्र्ार् हुाँ भन्िे कुरा बुझाउिुपछथ । आजका अववश्वासीहरूससत
नतिीहरूको आाँिाको सामु जे हुन्छ, त्र्सको मात्र ज्ञाि हुन्छ, तापनि नतिीहरूले मेरो इच्छालाई
जान्दै िि ्। मेरा छोराहरूले—जसलाई म प्रेम गदथछु—मात्र मेरो इच्छालाई जान्दछि ् र बुझ्दछि ्। मेरा
छोराहरूका निक्म्त, म िल्
ु लमिल्
ु ला प्रकट भएको छु; शैतािको निक्म्त, म प्रताप र न्र्ार् हुाँ,
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अनि म लुकेको छाँ दै छै ि। आजभोसल, केवल मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मात्रै मेरो इच्छालाई जान्ि र्ोग्र्

छि ्; अरू कोही पनि र्ोग्र्का छै िि ्—अनि मैले सक्ृ ष्टअगावै र्ो सबै कुरालाई पूवथव्र्वक्स्थत गरे को

चथएाँ। सरु
ु मा, कसले आसशष पाउिेछि ्, अनि कसले कोराथ िािेछि ् भिी मैले उचित रूपले

व्र्वक्स्थत गरेँ; म र्सको बारे मा स्पष्ट चथएाँ अनि आज र्ो पूणथ रूपले प्रकट भएको छ:
आसशवषतहरूले आफ्िा आसशषहरूको आिन्द सलि सुरु गररसकेका छि ्, जबकक कोराथ लगाइिेहरूले

ववपवि भोग्ि सुरु गररसकेका छि ्। कोराथ िाि ििाहिेहरूले िािेछि ् िै, ककिकक र्ो मैले िै

निर्क
ु त गरेँ, अनि मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको हातहरूले िै र्ो व्र्वक्स्थत गरे को हो। ठ्र्ाककै ,
कस्तो प्रकारको व्र्क्कत आसशवषत हुन्छ, अनि कस्तो प्रकारको मानिसले कोराथ िान्छ? मैले र्ी
कुराहरू प्रकट गररसकेको छु; र्ो नतमीहरूको निक्म्त रहस्र् होइि, बरु र्ो पूरै प्रकट भएको छ:

मलाई स्वीकार गिे तर गलत असभप्रार् भएकाहरू; मलाई स्वीकार त गिे तर मलाई िोजी िगिे;
मलाई चिन्िे तर ममा समवपथत िहुिे, मलाई छल गिथ कुदटलता र धोकामा तल्लीि हुिेहरू; मेरा

वििहरू पढ्िे तर िकारात्मकता ओकल्िेहरू, अनि आफैलाई िचिन्िेहरू, आफू के हुाँ भिेर
िजान्िेहरू, आफैलाई महाि ् ठान्िेहरू, अनि आफू पररपकवतामा पुचगसकेको छु भिी ठान्िेहरू
(शैतािको उदाहरण)—त्र्स्ता सबै व्र्क्कतहरू कोराथका पात्रहरू हुि ्। मलाई स्वीकार गिेहरू अनि
मेरो िानतर असभप्रार् बोकिेहरू (अनि, र्दद नतिीहरूले हस्तक्षेप गरे भिे, म नतिीहरूका अपराधहरू

सम्झिेछैि—तर नतिीहरूको असभप्रार्हरू ठीक हुिैपछथ , अनि नतिीहरू सधैँ सिेत, होसशर्ार हुिप
ु छथ ,
स्वच्छन्द होइि; र नतिीहरूले सधैँ मेरो कुरा सुन्िे र मेरो अधीिमा रहिे इच्छा राखिराख्िुपछथ );
शुद्धहरू; िुला मि भएकाहरू; इमािदारहरू; कुिै व्र्क्कत, वस्तु वा मामलाद्वारा निर्क्न्त्रत

िहुिेहरू; र जीविमा पररपकव भए पनि हे दाथ बालक जस्तो दे खििेहरू—नर्िीहरू िै मेरा वप्रर्हरू
हुि ्, मेरा आसशषका पात्रहरू हुि ्। अदहले, नतमीहरू हरे कले नतमीहरूको अवस्थाअिस
ु ार आफ्िो
स्थाि सलिुपछथ । र्सको साथै, ताँ आसशवषत होस ् कक कोराथ लगाइिे होस ् भिी तैँले जान्िेछस ्; मैले
र्सलाई स्पष्ट भन्िु िााँिो छै ि। आसशवषतहरू आिक्न्दत हुिुपछथ र िुशी हुिुपछथ , जबकक कोराथ
भोग्िुपिेहरू व्र्ाकुल हुिु हुाँदैि। दव
ु ै मेरो हातद्वारा समलाइएका हुि ्, र्द्र्वप म त्र्सको दोषी
होइि: र्ो मससत नतमीहरूको आफ्िै सकक्रर् सहकार्थको अभाव, साथै म मानिसको अन्तस्करणलाई
िोजी गिे परमेश्वर हुाँ भिी बझ्
ु िे कार्थमा नतमीहरूको असफलता हो। मैले पदहले िै निधाथररत
गरे को कुरा र्ही हो, अनि तैँले आफैलाई तेरो क्षुि छलकपटले हानि गरे को छस ्; तैँले र्ो आफैमाचथ

ल्र्ाइस ्! ताँ अधोलोकमा िस्िु भिेको ताँलाई दव्ु र्थवहार गररएको होइि ्! र्ो तेरो अन्त्र् हो: र्ो तेरो
पररणाम हो!

ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू धन्र्का हुि ्! झट्टै उठ र आिन्द मिाओ! झट्टै उठ र प्रशांसा दे ओ! आजदे खि,
कुिै तीतोपिा हुिेछैि अनि कुिै कष्ट हुिेछैि; सबै थोक हाम्रो हातमा छि ्। जसका वविारहरू
मससत सामञ्जस्र्मा छि ्, त्र्ो मैले प्रेम गिे व्र्क्कत हो, अनि त्र्सले कुिै ववपवि भोग्िुपिे छै ि।

तेरो हृदर्को इच्छा जेसुकै भएतापनि, म त्र्सलाई पूरा गिेछु (र्द्र्वप, र्ो स्वेच्छािारी हुि सकदै ि);
र्ो मेरो कार्थ हो।
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अध्याय्७०
मेरा रहस्र्हरू प्रकट भएका छि ् र िल
ु ा रूपमा प्रदसशथत भएका छि ्, र अब लक
ु े का छै िि ्,

र्ो सबै पूणथ रूपमा मेरो अिुग्रह र कृपाको कारणले भएको हो। र्सबाहे क, मेरो विि मानिसहरूमाझ
दे िा परे को छ, र र्सलाई अब फेरर गुप्त राखिएको छै ि, र्ो पनि मेरो अिुग्रह र कृपाको कारणले

भएको हो। म ती सबैलाई प्रेम गदथछु जसले इमािदारीसाथ आफैलाई मेरो निक्म्त समवपथत गछथ ि ्,
र आफैलाई ममा अपथण गछथ ि ्। मबाट जन्मेर, पनि मलाई िचिन्िे र मेरो ववरोध समेत गिे
सबैलाई म घण
ृ ा गछुथ। जो मेरो लाचग इमािदार छ म उसलाई त्र्ाग्िेछैिाँ; बरु, म त्र्ो व्र्क्कतका
आसशषहरू दोबर गररददिेछु। जो अकृतज्ञ छि ् र मेरो दर्ालाई उल्लङ्घि गदथछि ् म नतिीहरूलाई

दोबर दण्ड ददिेछु, र म नतिीहरूलाई सक्जलै छोड्िेछैिाँ। मेरो राज्र्मा कुिै कुदटलता वा छलकपट
छै ि, र कुिै साांसाररकता छै ि; अथाथत ्, त्र्हााँ मत
ु थन्ध छै ि। बरु, सबै ववशुद्धता र
ृ कको कुिै दग

धासमथकता छि ्; सबै शद्
ु धता र िल
ु ापि छ, जसमा कुिै कुरा लक
ु ाइएको वा गप्ु त राखिएको छै ि।
सबै कुरा ताजा छि ्, सबै थोक रमाइला छि ्, र सबै थोक सुधार गिे ककससमका छि ्। जो कसैससत
अझै पनि मत
ु थन्ध छ त्र्ो कुिै पनि प्रकारले मेरो राज्र्मा रहि सकदै ि, र र्सको सट्टामा
ृ कको दग
मेरो फलामको डन्डाले त्र्ोमाचथ शासि गररिेछ। अिाददकालदे खि अदहलेको ददिसम्म सबै

अन्त्र्हीि रहस्र्हरूलाई नतमीहरूको लाचग अथाथत ् आखिरी ददिहरूमा मद्वारा प्राप्त गररिे

मािससहरूको समूहको लाचग पूणथ रूपमा प्रकट गररएको छ। के ताँ आसशवषत महसुस गदै िस ्?
र्सको साथै, सबै कुराहरू िुल्लमिुल्ला प्रकट गररिे ती ददिहरू नतमीहरूले मेरो शासिमा साझेदारी

गिे ददिहरू हुिेछि ्।
मानिसहरूको जुि समूहले सााँच्िै राजाहरूको रूपमा शासि गछथ ि ् नतिीहरू मेरो पूवथनिधाथरनत

गन्तव्र् र छिौटमा निभथर गदथछ, र र्समा मािवीर् इच्छा रविभर पनि छै ि। र्समा भाग सलि
दहम्मत गिे जोकोहीले मेरो हातको प्रहार सहिुपिेछ, र त्र्स्ता मानिसहरू मेरो दक्न्करहे को आगोमा

पिे वस्तुहरू हुिेछि ्; र्ो मेरो धासमथकता र मदहमाको अको पक्ष हो। मैले भिेको छु, म सबै
कुरामाचथ शासि गदथछु, म त्र्ो बद्
ु चधमाि ् परमेश्वर हुाँ जसले पूणथ अक्ख्तर्ार प्रर्ोग गदथछ, र म
कसैप्रनत दर्ालु छै िाँ; म पण
ू थ रूपमा निष्ठुर छु, व्र्क्कतगत भाविाहरूबाट पण
ू थ रूपमा वक्ञ्ित छु।

म जोसुकैसाँग (िाहे ऊ जवि िै राम्ररी बोलोस ्, म उसलाई छोड्िे छै िाँ) मेरो धासमथकता, शुद्धता र
प्रतापद्वारा व्र्वहार गदथछु, र्स अवचधमा सबैलाई मेरा कामहरूको िमत्कार दे ख्न सकिे, साथै मेरा
कामहरूको अथथ बुझ्ि सकिे तुल्र्ाउाँ छु। मैले एक-एक गरी दष्ु टात्माहरूलाई नतिीहरूले गरे का
हरप्रकारका कार्थहरूका लाचग दण्ड ददएाँ र नतिीहरू प्रत्र्ेकलाई अतल कुण्डमा फ्र्ााँककददएाँ। र्ो काम

मैले समर् सुरु हुिुभन्दा अनघ समाप्त गरें , नतिीहरूको निक्म्त कुिै क्स्थनत छोडडिाँ, नतिीहरूका
निक्म्त काम गिे कुिै ठाउाँ छोडडिाँ। मेरो िुनिएका मानिसहरू—मद्वारा पूवथनिधाथरण गररएकाहरू र

छिौट गररएकाहरू—कोही पनि कदहल्र्ै दष्ु टात्माद्वारा ग्रस्त हुि सकदै ि, र त्र्स्तो सट्टामा,
नतिीहरू सधैँ पववत्र रहिेछि ्। मैले पूवथनिधाथरण िगरे का र ििुिेकाहरूलाई िादहाँ म शैतािको
हातमा ददिेछु, र नतिीहरूलाई उप्रान्त रहि ददिेछैिाँ। सबै पक्षहरूमा, मेरो प्रशासनिक आदे शहरूमा
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मेरो धासमथकता र मेरो प्रताप सक्म्मसलत छि ्। जस-जसमा शैतािले काम गदथछ नतिीहरू एकै

जिालाई पनि म छोड्िेछैिाँ, तर नतिीहरूका शरीरससतै नतिीहरूलाई पातालमा फासलददिेछु, ककिकक

म शैतािलाई घण
ृ ा गदथछु। म कुिै पनि प्रकारले त्र्सलाई सक्जलै बिाउिेछैि, तर त्र्सलाई आफ्िो
काम गिे थोरै मौका समेत िददइकि पूणथ रूपमा िाश पािेछु। शैतािले केही हदसम्म भ्रष्ट

बिाएका व्र्क्कतहरू (अथाथत ्, ववपविमा पिे मानिसहरू) मेरो आफ्िै हातको बुद्चधमिापूणथ
व्र्वस्थापिअन्तगथत हुन्छि ्। र्ो शैतािको उग्र क्रोधको पररणाम हो भन्िे िसोि ्; र्ो जाि ् कक म
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ, जसले ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाचथ शासि गछथ ! मैले समाधाि गिथ
िसकिे समस्र्ाहरू कुिै पनि छै ि, मैले पूरा गिथ िसकिे काम वा मैल बोल्ि िसकिे कुिै शब्द

हुिु त झि ् परै जओस ्। मानिसले मेरो सल्लाहकारको काम गिुथ हुाँदैि। होससर्ार हो, मेरा हातको
प्रहार परी पातालमा िस्लास ्। म ताँलाई भन्छु! आज मसाँग ज-जसले सकक्रर् रूपमा सहर्ोग
गदै छि ् उिीहरू बुद्चधमाि ् हुि ्, र उिीहरू हानि हुिबाट जोचगिेछि ् र न्र्ार्को कष्टबाट बच्िेछि ्।

र्ी सबै मैले पूवथनिधाथरण गरे का मेरा प्रबन्धहरू हुि ्। आफूलाई अनत िै महाि ् सम्झेर कुिै अवववेकी
दटप्पणी िगर् र ठूला-ठूला कुराहरू िगर्। के र्ो सबै मेरो पूवथनिधाथरणद्वारा भएका होइिि ् र? ताँ

जो मेरो सल्लाहकार हुि िोज्छस ्, तलाईं कुिै सरम िै छै ि! ताँलाई आफ्िो कद िै थाहा छै ि;
ताँलाई के थाहा र्ो कनत दर्िीर् रूपमा सािो छ! तैपनि, ताँ र्ो कुिै ठूलो कुरा होइि भिी सोच्छस ्,
र आफैलाई चिन्दै िस ्। बारम्बार, ताँ मेरा वििहरू सन्
ु ि इन्कार गछथ स ्, र त्र्सरी मेरा कडा

मेहितहरूलाई व्र्थथ बिाउाँ छस ् र ती मेरो अिुग्रह र दर्ाका असभव्र्क्कत हुि ् भिी महसुस िै
गदै िस ्। बरु, ताँ बारम्बार आफ्िो िलािी दे िाउिे कोससस गछथ स ्। के र्ो कुरा ताँलाई र्ाद छ?
आफूलाई त्र्नत िलाि ठान्िे मानिसहरूले कस्तो दण्ड पाउिुपछथ ? मेरा वििहरूप्रनत उदासीि र
अववश्वसिीर् रहिे, र ती वििहरूलाई आफ्िो हृदर्मा िराख्ने, नतमीहरूले र्ो अनि त्र्ो गिथ मलाई

एउटा बहािाको रूपमा प्रर्ोग गछौ। दष्ु कमीहरू! नतमीहरू कदहले मेरो हृदर्लाई पूणथ रूपमा वविार

गिथ सकिे हुिेछौ? नतमीहरू र्सबारे मा कुिै वविार िै गदै िौ, त्र्सैले नतमीहरू “दष्ु कमीहरू” भन्िु
नतमीहरूलाई दव्ु र्थवहार गिुथ होइि। र्ो नतमीहरूलाई एकदमै सुहाउाँ छ!

कुिै बेला लुकेर रहे का कुराहरूलाई एक-एक गरी आज म नतमीहरूलाई दे िाउाँ दै छु। त्र्ो ठूलो

रातो अक्जङ्गर अतल कुण्डमा फासलएको छ र पण
ू थ रूपमा िाश पाररएको छ, ककिकक त्र्सलाई

राख्नु कुिै फाइदा छै ि; र्सको अथथ, त्र्सले ख्रीष्टको सेवा गिथ सकदै ि। र्स ददिपनछ, राता
िीजहरूको कुिै अक्स्तत्व रहिेछैि; नतिीहरू खिइाँदै बबस्तारै िाश हुिेछि ्। म जे भन्छु त्र्ो गछुथ;
मािवीर् धारणाहरूलाई फाल ्; मैले भिेका सबै कुरा मैले गरे को छु। जसले ितरु हुिे कोससस गछथ

उसले आफैमाचथ वविाश र घण
ृ ा ल्र्ाउाँ छ, र ऊ क्जउि िाहाँदैि। त्र्सकारण, म ताँलाई सन्तष्ु ट
पािेछु, र निक्श्ित रूपमा त्र्स्ता मानिसहरूलाई राख्नेछैि। अबउप्रान्त जिसङ्ख्र्ा सवोिम रूपमा

वद्
ृ चध हुिेछ, तर मसाँग सकक्रर् सहकार्थ िगिे सबैलाई बढारे र शून्र्तामा पुऱ्र्ाइिेछ। मैले स्वीकृनत
ददएका व्र्क्कतहरू नतिीहरू हुि ् जसलाई म ससद्ध पािेछु, र म नतिीहरूमध्र्े एक जिालाई पनि

फाल्िेछैि। मैले भिेको कुरामा कुिै ववरोधाभासहरू छै िि ्। जसले मसाँग सकक्रर् सहकार्थ गदै िि ्
नतिीहरूले अझ बढी सजार् भोग्िप
ु िेछ, तैपनि अन्त्र्मा, म नतिीहरूलाई अवश्र् िै मक्ु कत ददिेछु।
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तैपनि त्र्नतन्जेलसम्ममा, नतिीहरूको जीविको हद अनत िै फरक हुिेछ। के ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत
बन्ि िाहन्छस ्? उठ् र मसाँग सहकार्थ गर्! मेरो लाचग आफूलाई अवपथत गिेहरूससत निश्िर् पनि
म तच्
ु छ व्र्वहार गिेछैि। ज-जसले गम्भीरतासाथ आफैलाई ममा समपथण गछथ ि ् नतिीहरूलाई म

मेरा सबै आसशषहरू
्
प्रदाि गिेछु। आफैलाई पूणथ रूपमा ममा अपथण गर्! ताँ जे िान्छस ्, ताँ जे

लगाउाँ छस ्, र तेरो भववष्र् सबै मेरो हातमा छ; म सबै कुराको उचित व्र्वस्था गिेछु ताकक तैँले

अिन्त आिन्द पाउि सक् , जुि तैँले प्रर्ोग गरे र कदहल्र्ै समाप्त गिथ सकिेछैिस ्। ककिकक मैले
भिेको छु, “मेरो लाचग इमािदारपव
ू थक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै आसशष ् ददिेछु।” मेरो निक्म्त
आफैलाई इमािदारीसाथ अपथण गिे प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई सबै आसशषहरू
्
प्राप्त हुिेछि ्।

अध्याय्७१
मैले पण
ू थ रूपले आफैलाई नतमीहरू सबैमा प्रकट गररददएको छु, तर ककि नतमीहरूले मेरा

वििहरू नतमीहरूको सारा हृदर् र प्राणले मिि गिथ सकदै िौ? ककि नतमीहरू मेरा वििहरूलाई
फोहोर-मैलाको रूपमा सलन्छौ? के मैले भन्िे कुरा गलत हो र? के मेरा वििहरूले नतमीहरूको
कमीकमजोरीहरूलाई प्रहार गरे को छ? नतमीहरूले निरन्तर दढलाइ गरररहे का छौ र दहिककिाइरहे का

छौ। ककि नतमीहरू र्स प्रकारले काम गछौ? के मैले स्पष्ट रूपले बोलेको छै ि र? मैले धेरै पल्ट
भिेको छु, मेरा वििहरूलाई होसशर्ारीपूवथक मिि गररिुपछथ , अनि नतमीहरूले त्र्सलाई िक्जकबाट
ध्र्ाि ददिुपछथ । के नतमीहरूमध्र्े कोही आज्ञाकारी र समवपथत छोराछोरीहरू हौ? के मेरा वििहरू

व्र्थथमा गएका छि ्? के त्र्सले कुिै प्रभाव परेको छै ि? तेरो कनत भाग मेरो इच्छाअिुरूप छ?
र्दद, एक क्षणको लाचग, म ताँससत बोसलिाँ भिे, ताँ स्वच्छन्द र अनिर्क्न्त्रत हुिेछस ्। र्दद मैले
स्पष्टससत तैँले कसरी िल्िु र बोल्िप
ु िे हो भिी बताइिाँ भिे, तेरो हृदर्को गदहराइमा र्सको

बारे मा ताँलाई केही थाहा हुाँदैिचथर्ो भन्िे हुिसकछ? म ताँलाई बताउाँ छु! हानि सहिे त्र्ो हो जो
अिाज्ञाकारी हुन्छ, जो अधीिमा रहाँदैि, अनि जसले मूिथतापूणथ ववश्वास गछथ ! मैले भिेको कुरालाई
ध्र्ाि िददिेहरू अनि वववरणहरूलाई बुझ्ि िसकिेहरूले मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्ि सकिेछैिि ्, ि

त नतिीहरूले मेरो सेवा िै गिथ सकिेछि ्। र्स्ता मानिसहरूलाई म निराकरण गिेछु, अनि नतिीहरूले
मेरो न्र्ार्को सामिा गिेछि ्। वववरणहरू िबुझ्िु भिेको अत्र्न्तै धष्ृ ट हुिु, साथै जािी-जािी
द्ःु साहसी हुिु हो; त्र्सकारण, म त्र्स्ता मानिसहरूलाई घण
थ
ृ ा गिेछु, अनि नतिीहरूससत सहजतापूवक

व्र्वहार गिेछैि। म नतिीहरूलाई कुिै कृपा दे िाउिेछैि; म नतिीहरूलाई केवल मेरो प्रताप र न्र्ार्
मात्रै दे िाउिेछु। त्र्सैले, तैँले अझै मलाई धोका ददिे साहस गछथ स ् कक हे र।् म मािव हृदर्को

अन्तस्करणको गदहराइलाई जााँच्िे परमेश्वर हुाँ। र्ो कुरा सबैको निक्म्त स्पष्ट हुिुपछथ ; ित्रभिे,
नतिीहरूले गैरक्जम्मेवार तररकाले आफ्िो काम गिेछि ् अनि मससत लापरवाहीपव
ू थक व्र्वहार
गिेछि ्। त्र्ही कारणले गदाथ कनतपर् मानिसहरू अन्जािमा मद्वारा प्रहार गररन्छि ्। मैले भिेको

छु, कक म कसैलाई अन्र्ार्पूणथ ढङ्गले व्र्वहार गिे छै ि, म कसैलाई गलत व्र्वहार गददथिाँ, अनि
मेरा सबै कार्थहरू मेरो हातको बद्
ु चधमािी व्र्वस्थापिहरूद्वारा गररन्छि ्।
139

मलाई सााँिो प्रकारले प्रेम िगिे सबै मानिसहरूमाचथ मेरो न्र्ार् परे को छ। ठ्र्ाककै र्ही

समर्मा, कसलाई मैले पूवथनिर्ुकत गरे को छु र िि
ु ेको छु अनि को िादहाँ मेरो निष्कासिको निशािा

हुिेछि ् भन्िे कुरा स्पष्ट हुन्छ। र्ी सबै एक-एक गरे र प्रकट हुिेछि ् अनि केही पनि लक
ु ेर
रहिेछैिि ्। सबै मानिसहरू, घटिाहरू, अनि कुराहरू मेरा वििहरूको पररपूणथतामा ल्र्ाउिको
निक्म्त िडा र अक्स्तत्वमा छि ्, र ती सबै मेरो मुिबाट उच्िारण भएका वििहरूलाई सााँिो
बिाउि व्र्स्त छि ्। ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका कुिाकाप्िाहरू केवल मद्वारा निर्क्न्त्रत छि ्। मेरा
वििहरूलाई अवज्ञा गिथ साहस गिे वा मेरा कामहरूलाई प्रदसशथत गिथ इन्कार गिेलाई मैले प्रहार

गिैपछथ , अनि त्र्स व्र्क्कतलाई अधोलोकमा डुब्ि लगाएर अक्स्तत्व िै िरहिे तुल्र्ाउिुपछथ । मेरा

सबै वििहरू सुहाउाँ दो र उचित छि ्, अनि पूणथ रूपले अशुद्धतारदहत छि ्। के नतमीहरूको बोल्िे
तररका मेरो जस्तो छ? ताँ अनत शब्दाडम्बरी छस ्; तेरो कुरा तकथसङ्गत छै ि, अनि तैँले आफैलाई
स्पष्ट प्रकारले व्र्ाख्र्ा गदै िस ्—तापनि, ताँ अझै तैँले केही कुराहरू हाससल गरे को छस ्, अनि
त्र्सलाई तैँले लगभग पाएको छस ् भन्िे सोच्छस ्। म ताँलाई भन्छु! मानिसहरू जनत बढी आत्मसन्तुष्ट हुन्छि ्, नतिीहरू मेरा मापदण्डहरू पूरा गिथदेखि त्र्नत िै टाढा हुन्छि ्। नतिीहरू मेरो
इच्छाको निक्म्त कुिै वास्ता दे िाउाँ दै िि ्, अनि नतिीहरूले मलाई छल्छि ् अनि मेरो िाउाँ लाई

गम्भीरतापूवथक अिादर गछथ ि ्! कनत निलथज्ज! ताँ आफूससत कस्तो प्रकारको कद छ भन्िे कुरालाई
हे दैिस ्। ताँ कनत मि
ू थ र अज्ञािी छस ्!

मेरा वििहरूले लगातार अनि हर प्रकारले कामकुराहरूलाई औीँल्र्ाइरहे का छि ्। तैँले अझै

र्सलाई बुझ्ि िसकेको हो कक? के तैँले अझै बुखझिस ्? के तेरो असभप्रार् मलाई निराश तुल्र्ाउिु
हो? तेरो आत्मालाई माचथ उठा अनि तेरो साहसलाई माचथ खिाँि। मलाई प्रेम गिे एउटै व्र्क्कतलाई

पनि म दररितापव
ू थक व्र्वहार गददथि। म मािव हृदर्को अन्तमथिको गदहराइलाई जााँिपडताल

गदथछु, अनि सबै मानिसहरूको हृदर्मा के छ भिी म सबै कुरा जान्दछु। र्ी सबै कुराहरू एक-एक
गरे र प्रकट हुिेछ, अनि ती सबै मद्वारा जााँचििेछि ्। मलाई सााँिो प्रकारले प्रेम गिे एउटै लाई पनि
म कदहल्र्ै बेवास्ता गिेछैि; नतिीहरू सबै आसशषका प्रापकहरू हुि ्, अनि ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको समूह
हुि ् जसलाई मैले राजाहरूको रूपमा पूवथनिर्ुकत गरे को हुाँ। मलाई सााँिो प्रकारले प्रेम िगिेहरूको
सम्बन्धमा िादहाँ, नतिीहरू आफ्िै छलहरूको निशािा हुि ्, अनि नतिीहरूले दभ
ु ाथग्र् भोग्िेछि ्; र्ो
पनि मद्वारा पूवथनिर्ुकत गररएको कुरा हो। चिन्ता िगर; म नतिीहरूलाई एक-एक गरे र प्रकट

गिेछु। मैले पदहले िै र्ो काम राम्ररी तर्ार गरे को छु, अनि मैले र्ो गिथ सुरु गररसकेको छु। र्ो

सबै व्र्वक्स्थत ढङ्गले गरराँदैछ; र्ो अस्तव्र्स्त छाँ दै छै ि। कसलाई िुनििेछ, कसलाई हटाइिेछि ्
भिी मैले पदहल्र्ै निणथर् गरे को छु। नतमीहरूले दे ख्ने गरी नतिलाई एक-एक गरे र प्रकट गररिेछ।

र्ी समर् अवचधमा, मेरो हातले के गदै छ भिी नतमीहरूले दे ख्नेछौ। सबै मानिसहरूले दे ख्नेछि ्, कक
मेरो धासमथकता र प्रतापले कसैबाट कुिै उल्लङ्घि वा ववरोध आउि ददिेछैि, र ज-जसले ठे स
उल्लङ्घि गछथ , त्र्सलाई कडा दण्ड ददइिेछ।

म हरे कको हृदर्को अन्तमथिको गदहराइलाई िोजी गिे परमेश्वर हुाँ। मलाई केवल बादहरबाट
िहे र। अन्धा मानिसहरू! नतमीहरूले मैले अनत स्पष्टससत बोलेको वििहरूलाई सन्
ु दै िौ, अनि
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नतमीहरूले मलाई—पूणथ परमेश्वर स्वर्मलाई—ववश्
्
वास गदै िौ। जसले मलाई छलपूणथ रूपमा
फुस्ल्र्ाउिे गछथ वा मबाट केही लुकाउाँ छ, म निश्िर् िै त्र्सलाई सहिेछैि।

के तैँले मेरो वाणीहरूमध्र्े हरे कलाई सम्झन्छस ्? “मलाई दे ख्नु अिन्तदे खि अिन्तसम्म लक
ु े को

हरे क रहस्र्लाई दे ख्नु जस्तै हो।” के तैँले र्ो कथिलाई होसशर्ारीपूवथक मिि गररस ्? म परमेश्वर

हुाँ, अनि मेरा रहस्र्हरू तैँले दे ख्िे गरी प्रकट गररएका छि ्। के नतमीहरूले त्र्सलाई दे िेका छै िौ।
ककि नतमीहरूले मलाई ध्र्ाि ददाँ दैिौ? अनि ककि तैँले तेरो मिमा भएको त्र्स अस्पष्ट

परमेश्वरलाई त्र्नत आराधिा गछथ स ्? कसरी म—एउटा सााँिो परमेश्वर—ले कुिै गल्ती गिथ सकछ?
र्सलाई नतमीहरूको मगजसभत्र जाि दे ऊ! र्सको बारे मा सुनिक्श्ित होऊ! मेरो हरे क विि र कार्थ,
मेरो हरे क काम र िाल, मेरो मुस्काि, मेरो िवाइ, मेरो लवाइ, मेरो सबै कुरा परमेश्वर स्वर्मद्वारा
्

हुन्छ। नतमीहरूले मेरो आलोििा गछौ: के नतमीहरूले मेरो आगमिअनघ िै परमेश्वरलाई दे खिसकेका
छौ? र्दद होइि भिे, ककि ताँ सधैँ म र तेरो परमेश्वरको बीि मािससक तुलिा गछथ स ्? र्ो पूणथ
रूपले मािव धारणाहरूको उपज हो! मेरा कक्रर्ा तथा व्र्वहारहरू तेरा कल्पिाहरूससत समल्दै िि ,्
समल्छि ् त? मेरा कक्रर्ा तथा व्र्वहारहरू सााँिो छि ् कक छै िि ् भिी म कुिै व्र्क्कतलाई पनि

वविार गिथ ददाँ ददिाँ। म एक मात्र सााँिो परमेश्वर हुाँ, अनि र्ो अपररवतथिशील र अकाट्र् सत्र्ता
हो! तेरा आफ्िै छलहरूको सशकार िहोऊ। मेरा वििहरूले र्सलाई पूणथ स्पष्टतासदहत औीँल्र्ाएका
छि ्। मसभत्र एक टुक्रा मािवता पनि छै ि, म सम्पण
ू थ रूपले परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, अनि एउटै कुरा
पनि िलुकाई नतमीहरूका निक्म्त पूरै प्रकट गररएको छ।

अध्याय्७२
र्दद नतमीहरूले आफैमा कुिै कमी कमजोरी वा दब
ु थलता पिा लगार्ौ भिे, त्र्सबाट छुटकारा

पाउि नतमीहरू तुरुन्तै ममाचथ निभथर रहिुपछथ । दढलो िगर; ित्रभिे, पववत्र आत्माको काम ताँबाट
निकै टाढा हुिेछ, अनि ताँ निकै पनछ पिेछस ्। मैले ताँलाई सुम्पेको काम मससत बारम्बार िक्जक
भएर, प्राथथिा गरे र अनि मेरो उपक्स्थनतमा सङ्गनत गरे र मात्र सम्पन्ि गिथ सककन्छ। र्दद तैँले

र्ी कुराहरू गररिस ् भिे, कुिै पररणामहरू हाससल गररिेछैि अनि सबै कुरा व्र्थथमा गररएको

हुिेछ। आजको मेरो काम ववगतको जस्तो होइि; मैले प्रेम गिे मानिसहरूमा जीविको हद पदहलेको
भन्दा धेरै फरक हुन्छ। नतिीहरू सबैसाँग मेरो वििहरूको स्पष्ट बुझाइ र साथै त्र्ससभत्रको तीक्ष्ण
अन्तर्दथक्ष्ट छ। र्ो सबैभन्दा स्पष्ट पक्ष हो, जसले मेरो कामको आश्िर्थलाई सबैभन्दा बढी

प्रनतबबक्म्बत गिथ सकछ। मेरो कामको गनत तीव्र भएको छ, अनि र्ो काम निश्िर् िै ववगतको
भन्दा फरक छ। र्ो मानिसहरूले कल्पिा गिुथ असम्भव छ, अनि र्सबाहे क, नतिीहरूले गदहरो

प्रकारले बुझ्ि असम्भव छ। नतमीहरूको निक्म्त उपरान्त कुिै कुरा रहस्र्को रूपमा छै ि; त्र्सको
साटोमा, सबै कुरा ज्ञात तुल्र्ाइएको र प्रकट गररएको छ। र्ो पारदशी छ, र्सलाई िुलासा गररएको

छ अनि र्सभन्दा बढी, र्ो पूणथ रूपले स्वतन्त्र छ। मैले प्रेम गिेहरू निश्िर् िै कुिै पनि व्र्क्कत,
घटिा वा कुराद्वारा प्रनतबक्न्धत हुिेछि ्, ि त कुिै स्थाि वा भग
ू ोलद्वारा प्रनतबक्न्धत हुिेछि ्;
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सबै वातावरणहरूद्वारा लाददएको निर्न्त्रणलाई नतिीहरूले उनछन्िेछि ् अनि नतिीहरू दे हबाट माचथ

उठ्िेछि ्। र्ो मेरो महाि ् कामको पूणथता हो। त्र्सपनछ, थप केही गिुथ आवश्र्क हुिेछैि; र्ो पूणथ
रूपले समाप्त हुिेछ।

महाि ् कामको पूणथता मैले प्रेम गिे सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र मानिसहरूको सन्दभथमा उल्लेखित

गररएको हो। र्सपनछ, नतमीहरू कुिै, व्र्क्कत, घटिा वा कुराद्वारा निर्क्न्त्रत हुिेछैिौ। नतमीहरू
ब्रम्हाण्डको ववसभन्ि दे शहरूभरर र्ात्रा गिेछौ, सम्पूणथ जगतको वारपार र्ात्रा गिेछौ अनि सबै

ठाउाँ मा आफ्िा पाइलाहरू छोड्िेछौ। र्ो अझै निकै टाढा छ भिी िसोि; र्ो जि
ु िााँडै िै नतमीहरूको
आाँिाको सामुन्िे पूरा हुि आउिे कुरा हो। म जे गछुथ, त्र्ो नतमीहरूलाई सुक्म्पिेछ, अनि मैले
टे केका ठाउाँ हरूमा नतमीहरूको पाइलाहरू हुिेछि ्। र्सको साथै, र्ो हामी—नतमीहरू र मैले—राजाहरूको
रूपमा साँगै राज्र् गिुथको सााँिो अथथ हो। के नतमीहरूले मैले प्रदाि गिे प्रकाशहरू, असलकनत पनि
िलुकी, ककि झि ्-झि ् स्पष्ट हुाँदैछि ् भिी मिि गरे का छौ? ककि मैले सबैभन्दा उच्ि गवाही

ददएको छु, अनि र्ी सबै रहस्र्हरू र र्ी सबै वििहरू नतमीलाई बताएको छु? कारण अरू केही
िभई पूवथउल्लेखित काम िै हो। तथावप, अदहले नतमीहरूको कामको प्रगनत अत्र्न्त दढलो छ।

नतमीहरूले मेरो लामो फड्कोको गनतलाई पछ्र्ाउि सकदै िौ, नतमीहरूले मसाँग राम्ररी सहकार्थ गिथ
सकदै िौ, र अदहलेको लाचग, नतमीहरूले अझै मेरो इच्छा हाससल गिथ सकदै िौ। मैले नतमीहरूलाई

अझ तीव्रताका साथ तालीम ददिप
ु छथ अनि नतमीहरूलाई पण
ू थ गिे मेरो कामको गनतलाई बढाउिप
ु छथ ,
ताकक नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई जनत सकदो िााँडो सन्तुक्ष्ट ल्र्ाउि सक।

हाल, सबैभन्दा स्पष्ट कुरा के हो भिे, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू पूणथ रूपले निमाथण भएका छि ्। सबै

मद्वारा अिुमोददत भएका चथए, अनि सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै मद्वारा पूवथनिर्ुकत भएका र िुनिएका

पनि चथए। हरे क मेरो आफ्िै हातद्वारा बढुवा भएका चथए। र्समा कुिै मािव वविारको लाचग
कुिै ठाउाँ छै ि। र्ो तेरो निर्न्त्रणभन्दा पर छ। घमन्डी िबि ्; र्ो सबै मेरो दर्ा र करुणा हो।
मेरो र्दक्ष्टकोणमा, सबै कुरा सम्पन्ि भइसकेको छ। र्नत मात्र हो कक नतम्रा आाँिा अनत धसमला

भएका छि ्, अनि अदहले पनि, नतमीहरूले मेरा कामहरूको आश्िर्थको स्पष्ट र्दश्र् दे ख्ि सकदै िौ।
नतमीहरूमध्र्े कोहीसाँग पनि मेरो सवथशक्कत, मेरो बुद्चध, मेरो हरे क कार्थ वा मेरो हरे क विि र

कामको पण
ू थ रूपमा स्पष्ट वा सााँिो बझ
ु ाइ छै ि। त्र्सैकारण, म स्पष्टससत बोल्छु। ककिकक मेरा
छोराहरू, मेरो वप्रर्हरू, म सबै मूल्र् नतिथ, पररश्रम गिथ र आफैलाई अवपथि इच्छुक छु। के तैँले
मेरा वििहरूद्वारा मलाई चिन्छस ्? के त्र्सलाई मैले अझ स्पष्ट रूपले व्र्कत गरे को ताँ िाहन्छस ्?
अब उपरान्त धेरै स्वच्छन्द िबि; मेरो हृदर्लाई बुझ! अदहले नतमीहरूलाई त्र्स्तो ठूलो रहस्र्
बताइएको हुिाले, नतमीहरूससत भन्िप
ु िे के कुरा छ? के नतमीहरूससत कुिै गि
ु ासाहरू छि ्? र्दद
नतमीहरूले मूल्र् िक
ु ाएिौ र कडा पररश्रम गरे िौ भिे, के नतमीहरू मैले गरे को सबै मेहिती
प्रर्ासको र्ोग्र् हुिसकछौ त?
दहजोआज मानिसहरूले आफैलाई निर्न्त्रण गिथ सकदै िि ्। मैले कृपा िगरे का मानिसहरूले िाहे

पनि नतिीहरूमा मप्रनतको प्रेम उत्पन्ि हुि सकदै िि ्। तैपनि, मैले पूवथनिर्ुकत गरे का र िुिेका
मानिसहरू िाहे र पनि उम्कि सकिेछैिि ्; नतिीहरू जहााँसक
ु ै गए पनि, नतिीहरू मेरो हातबाट बच्ि
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सकदै िि ्। मेरो प्रताप त्र्स्तो छ, अनि र्सको साथै, मेरो न्र्ार् पनि त्र्स्तै छ। सबै मानिसहरूले

मेरो र्ोजिा र मेरो इच्छाअिुसार आफ्िो कामधन्धा गिुथपछथ । आजदे खि उता, पूणथ रूपले सबै कुरा
मेरो हातमा आउाँ छि ् अनि त्र्ो नतिीहरूको निर्न्त्रणभन्दा पर छ। सबै कुरा मद्वारा निर्क्न्त्रत र

व्र्वक्स्थत छि ्। र्दद मानिसहरू सािोनतिो तररकाले सहभागी हुन्छि ् भिे म नतिीहरूलाई त्र्नतकै
जाि ददिेछैि। आजदे खि सुरु गरे र, म सबै मानिसहरूलाई मलाई चिन्िे तल्
ु र्ाउि थाल्िेछु—एक

मात्र सााँिो परमेश्वरलाई, जसले सबै कुरा सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, जो मानिसहरूको माझमा आउिुभर्ो र
नतिीहरूद्वारा इन्काररिभ
ु र्ो र निक्न्दत हुिभ
ु र्ो, अनि जसले सबै कुरालाई पण
ू थ रूपमा निर्न्त्रण
र व्र्वस्थापि गिुथहुन्छ; त्र्ो राजा जो राज्र्को प्रभारी हुिह
ु ु न्छ; परमेश्वर स्वर्म ् जसले सम्पूणथ
जगतलाई व्र्वस्थापि गिुथहुन्छ; अनि त्र्सभन्दा बढी, त्र्ो परमेश्वर जसले मानिसहरूको जीवि
तथा मत्ृ र्ुलाई निर्न्त्रण गिुथहुन्छ अनि जोसाँग अधोलोकको सााँिो छ। म सबै मानिसहरूलाई (प्रौढ
र बच्िाहरू, िाहे नतिीहरूससत आत्मा भए पनि िभए पनि, अनि नतिीहरू मूिथ वा अपाङ्ग भए
पनि िभए पनि) मलाई चिन्िे तुल्र्ाउिेछु। म कसैलाई र्स कार्थबाट छुट ददिेछैि; र्ो सबैभन्दा
गम्भीर कार्थ हो, एउटा कार्थ जुि मैले राम्रोससत तर्ार गरे को छु अनि जुि कामलाई अदहलेदेखि

सुरु भएर अनघ बढाइाँदैछ। म जे भन्छु, त्र्ो पूरा हुिेछ। तेरा आक्त्मक आाँिाहरू िोल ्, तेरा
व्र्क्कतगत धारणाहरूलाई त्र्ाग ्, अनि म एक मात्र सााँिो परमेश्वर हुाँ जसले ब्रम्हाण्डको प्रबन्ध
समलाउाँ छ भिी चिि ्! म कोहीबाट पनि लक
ु े को छै ि अनि म सबैमाचथ मेरा प्रशासनिक आदे शहरू
अनघ बढाउाँ छु।

तेरा आफ्िा सबै कुराहरू एकानतर पन्साइ दे । के तैँले मबाट प्राप्त गिे कुराहरू अझ बढी

मूल्र्को अनि झि ् धेरै महत्वपूणथ छै ि र? के नतिीहरू र नतमीहरूको मूल्र्हीि थोकहरूको बीिमा
आकाश-पातालको अन्तर छै ि र? नछटो गरे र सबै मल्
ू र्हीि थोकलाई फ्र्ााँककदे ! तैँले आसशषहरू

पाउिेछस ् कक दभ
ु ाथग्र्को सामिा गिेछस ् भिी अदहले िै निणथर् हुाँदैछ। र्ो एउटा निणाथर्क क्षण
हो; र्ो अत्र्न्तै महत्त्वपूणथ क्षण पनि हो। के तैँले सााँक्च्िकै र्सलाई दे ख्न सकछस ्?

अध्याय्७३
मैले मेरा वििहरू बोल्िेबबविकै ती पूरा हुन्छि ्; ती कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैिि ् अनि ती पूणथ
रूपले सत्र् छि ्। र्सलाई र्ाद राि। तैँले मेरो मि
ु बाट बादहर निस्किे हरे क विि र वाकर्ाांशलाई
होसशर्ारपूवथक वविार गिुथपछथ । थप होसशर्ार बि ्, ित्रभिे तैँले हानि भोग्िेछस ् र मेरो न्र्ार्, मेरो

क्रोध अनि मेरो भष्मीकरण मात्रै पाउिेछस ्। मेरो काम अदहले ित
ु गनतमा अनघ बदढरहे को छ,
र्द्र्वप र्ो सतही भिे छै ि; र्ो र्नत सूक्ष्म रूपले प्रशोचधत गररएको छ कक, र्ो िाङ्गो आाँिाको
लाचग लगभग अर्दश्र् छ, अनि मानिसको हातद्वारा र्सलाई पक्रि सककाँदै ि। र्ो ववशेष रूपमा

सववस्तारपूणथ छ। म कदहल्र्ै ररिा शब्दहरू उच्िारण गददथिाँ; मैले भन्िे सबै कुरा सााँिो हुन्छ।
मेरो हरे क शब्द ववशुद्ध र ठीक छ भिी तैँले ववश्वास गिुथपछथ । लापरवाह िबि ्; र्ो निणाथर्क
क्षण हो! तैँले आसशषहरू पाउिेछस ् कक दभ
ु ाथग्र् पाउिेछस ्, त्र्ो कुराको निणथर् अदहले िै गररिेछ,
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अनि सभन्िता स्वगथ र पथ्
ृ वीबीिको जनतको हुन्छ। ताँ स्वगथ जािेछस ् वा अधोलोकमा जािेछस ्,
त्र्ो पूणथ रूपमा मेरो निर्न्त्रणमा छ। अधोलोकनतर अनघ बढ्िेहरू आफ्िो मत्ृ र्ुको अक्न्तम सांघषथमा
सामेल भइरहे का छि ्, जब कक स्वगथमा जािेहरू नतिीहरूको कष्टको अक्न्तम भागमा सामेल भएका

छि ् अनि अक्न्तम पटक मेरो निक्म्त अवपथत हुाँदैछि ्। भववष्र्मा, नतिीहरूले गिे सबै कुरामा
आिन्द र प्रशांसा सांलग्ि हुिेछि ्, जसमा मानिसहरूलाई कष्ट ददिे मामुली कुराहरू हुिेछैिि ्
(वववाह, काम, कष्टदार्क धिसम्पवि, ओहोदा, आदद इत्र्ादद)। तथावप, अधोलोकनतर जािेहरूका

निक्म्त, नतिीहरूको कष्ट अिन्त छ (र्सले नतिीहरूको आत्मा, प्राण र शरीरलाई जिाउाँ छ);

नतिीहरू कदहल्र्ै मेरो दण्ड ददिे हातबाट उम्किेछैिि ्। र्ी दई
ु पक्षहरू आगो र पािी जनतकै मेल
ििािे ककससमका छि ्: जसले दभ
ु ाथग्र् भोग्छि ्, नतिीहरूले दभ
ु ाथग्र् िै भोचगरहिेछि ्, जबकक

आसशवषत हुिेहरूले नतिीहरूको हृदर् सन्तुष्ट हुिे गरी आिन्द भेट्टाउिेछि ्।
सबै घटिाहरू र कुराहरू मद्वारा निर्क्न्त्रत छि ्, नतमीहरू—मेरा पुत्रहरू, मेरा वप्रर्हरू मेरा हुि ्
भिी उल्लेि गरररहिु पदै ि। नतमीहरू िै मेरो छ हजार वषीर् व्र्वस्थापिको र्ोजिाको िरम रूप

हौ; नतमीहरू िै मेरो धि हौ। मैले प्रेम गिे मानिसहरू सबै, नतिीहरू मेरो आाँिाको निक्म्त मिोहर
छि ्, ककिकक नतिीहरूले मलाई प्रकट गछथ ि ्; मैले घण
ृ ा गिेहरूलाई म हे दै िहे री घण
ृ ा गछुथ, ककिकक

नतिीहरू शैतािका सन्ताि हुि ् अनि शैतािकै हुि ्। आज सबै मानिसहरूले आफैलाई जााँिपडताल
गिथप
ु छथ : र्दद तेरा असभप्रार्हरू ठीक छि ्, अनि तैँले मलाई सााँिो प्रकारले प्रेम गछथ स ् भिे ताँलाई
म अवश्र् िै प्रेम गिेछु। नतमीहरूले मलाई सााँिो रूपले प्रेम गिुथपछथ , अनि मलाई धोका ददिु

हुाँदैि! म मानिसहरूको अन्तस्करणलाई जााँच्िे परमेश्वर हुाँ! र्दद तेरा असभप्रार्हरू गलत छि ्,
अनि र्दद ताँ मप्रनत कठोर र अवफादार छस ् भिे , ताँलाई म अवश्र् िै घण
ृ ा गिेछु; मैले ताँलाई
ि त िि
ु ेँ, ि त पव
ू थनिर्क
ु त गरेँ। ताँ िकथ िगएसम्मको लाचग पखिथराि ्! अरू मानिसहरूले र्ी

कुराहरू दे ख्न िसकलाि ्, तर केवल तैँले अनि मैल,े अथाथत ् परमेश्वर जसले मानिसहरूको हृदर्सभत्र
गदहरो गरी हे िुथहुन्छ, त्र्सलाई जान्दछौँ। एउटा निक्श्ित समर्मा ती सबै प्रकट गररिेछि ्।

इमािदारहरू चिक्न्तत हुिुपदै ि, अनि कपटीहरू डराउि िााँिो छै ि। र्ो सबै मेरो बुद्चधमािी
बन्दोबस्तहरूको भाग हुि ्।
अदहलेको कार्थ जरुरी र कष्टदार्क छ, र र्ो आखिरी कामलाई परू ा गिथ नतमीहरूले अक्न्तम
पल्ट आफैलाई समवपथत गिुथपछथ । मेरा मापदण्डहरू वास्तवमा धेरै कठोर छै िि ्: म केवल नतमीहरूले
मससत राम्ररी सहकार्थ गिथ सक, सबै कुरामा मलाई सन्तुष्ट गर, अनि मैले सभत्रबाट ताँलाई गिे

अगुवाइलाई पछ्र्ाऊ भन्िे िाहन्छु। अन्धो िहोओ; लक्ष्र् राि ्, अनि सबै पक्षहरूमा र सबै कुरामा
मेरा असभप्रार्हरूलाई अिभ
ु नू त गर। ककिकक म नतमीहरूको निक्म्त अब लक
ु े को परमेश्वर होइि,

अनि मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्िको निक्म्त ताँ र्सको बारे मा धेरै स्पष्ट हुिुपछथ । अनत छोटो
समर्ावचधमा, नतमीहरूले सत्र् बाटो िोजी गिे ववदे शीहरूलाई मात्रै भेट्िेछैिौ, तर अझ महत्वपूणथ

कुरा, नतमीहरूससत नतिीहरूलाई मागथदशथि गिे क्षमता हुिुपछथ । त्र्ो िै मेरो अत्र्ावश्र्क असभप्रार्
हो; र्दद तैँले र्ो दे ख्न सकदै िस ् भिे र्ो स्वीकारर्ोग्र् हुिेछैि। तथावप, तैँले मेरो सवथशक्कतलाई
ववश्वास गिथप
ु छथ । जदहलेसम्म मानिसहरू ठीक छि ्, म निश्िर् िै नतिीहरूलाई असल ससपाहीहरू
144

हुि तालीम ददिेछु। सबै कुरा मद्वारा िै उचित रूपले व्र्वक्स्थत गररएको छ। र्ो निणाथर्क घडी
हो। र्सलाई हातबाट जाि िदे ऊ! नतमीहरूले ववगतमा गरे का कुराहरूलाई म धेरै सोच्िेछैिाँ। तैँले

सधैँ मेरो सामु प्राथथिा गिथप
ु छथ र बबन्ती िढाउिप
ु छथ ; म तेरो आिन्द र प्रर्ोगको निक्म्त ताँमाचथ
पऱ्र्ाप्त अिुग्रह िन्र्ाउिेछु। अिुग्रह र आसशषहरू उही होइिि ्। तैँले अदहले आिन्द सलइरहे को

कुरा मेरो अिुग्रह हो, अनि मेरो िजरमा, र्ो उल्लेि गिथ र्ोग्र् छै ि, जबकक आसशषहरू िादहाँ तैँले

भववष्र्मा अिन्तसम्म आिन्द सलिे कुरा हुि ्। ती मानिसहरूको मिमा आइ िसकेका आसशषहरू
हुि ्, अनि जसलाई नतिीहरूले कल्पिा गिथ सकदै िि ्। त्र्सैकारण, म नतमीहरू आसशवषत छौ, अनि
र्ी आसशषहरू सक्ृ ष्ट भएदे खि कदहल्र्ै पनि मानिसहरूले अिुभव गरे का छै िि ् भिेर भन्छु।

मैले नतमीहरूलाई मेरो सबै कुरा प्रकट गरे को छु। म केवल र्ो आशा गछुथ, कक नतमीहरूले मेरो

हृदर्लाई बुझ्ि सक, नतमीहरूले गिे सबै कुरामा मप्रनत नतमीहरूका वविारहरू समवपथत गिथ सक,
अनि हर प्रकारले मप्रनत वविारशील हुि सक, अनि मैले सधैँ नतमीहरूको मुस्काइरहे को मुहारहरू

दे ख्ि सकूाँ। अबदे खि, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको हैससर्त प्राप्त गिेहरू म साँगसाँगै राजाहरूको रूपमा राज्र्
गिेहरू िै हुि ्। नतिीहरूलाई अको भाइद्वारा धम्काइिेछैि, ि त मद्वारा ताडिा ददइिे वा निराकरण
गररिेछ, ककिकक म र्ही ससद्धान्त अिुसार काम गछुथ: ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको समूहमा हुिेहरू ती
मानिसहरू हुि ् जो अरूद्वारा तुच्छ ठानिएका छि ् अनि हे वपएका छि ्, र जसले जीविको सबै
प्रकारका उतार-िढाउहरू भोगेका छि ्। (नतिीहरूलाई मैले अचग्रम रूपमा िै निराकरण गरे को र
तोडेको छु, अनि अचग्रम रूपमा मैले पूणथ तुल्र्ाएको छु)। र्ी मानिसहरूले पदहल्र्ै मससत आसशषहरूको
आिन्द सलइसकेका छि ्, जुि नतिीहरूको अचधकार हो। म धमी छु, अनि कसैप्रनत पक्षपाती छै ि।

अध्याय्७४
जसले मेरा वििहरू पढे का छि ् र ती पूरा हुिेछि ् भिी ववश्वास गछथ ि ्, नतिीहरू आसशवषत ्
हुि ्। म ताँलाई बबलकुलै दव्ु र्थवहार गिेछैि; म तैँले ववश्वास गरे का कुराहरूलाई ताँमा परू ा
गराइददिेछु। र्ो ताँमा आउाँ दै गरे को मेरो आसशष ् हो। मेरा वििहरूले हरे क व्र्क्कतमा लुकेका
रहस्र्हरूलाई प्रहार गिेछि ्; हरे क व्र्क्कतसाँग प्राणघातक घाउहरू हुन्छि ् र म ती घाउ निको पािे
कुशल चिककत्सक हुाँ: केवल मेरो छे उ आइज। मैले ककि भववष्र्मा कुिै पनि द्ःु िकष्ट वा कुिै

पनि आाँसु हुिेछैि भिी भिेँ त? मैले र्ही कारणले भिेको हुाँ। ममा सबै थोक ससद्ध छि ्, तर
मानिसहरूमा सबै थोक भ्रष्ट, ररिो र मानिसहरूप्रनत धोकापण
ू थ छि ्। मेरो उपक्स्थनतमा, तैँले सबै
थोक प्राप्त गिे कुरा निक्श्ित हुन्छ, र अवश्र् िै तैँले आफूले कदहल्र्ै कल्पिा पनि गिथ िसकेका
आसशषहरू
्
दे ख्न र उपभोग गिथ सकिेछस ्। मेरो सामु िआउिेहरू निश्िर् िै वविोही स्वभावका
छि ्, र नतिीहरू पूणथतर्ा मेरो प्रनतरोध गिे व्र्क्कतहरू हुि ्। म नतिीहरूलाई हल्कैससत जाि
ददिेछैि; म त्र्स्ता मानिसहरूलाई गम्भीर रूपमा सजार् ददिेछु। र्ो कुरा र्ाद राि ्! मानिसहरू

जनत धेरै मेरो सामु आउाँ छि ्, नतिीहरूले त्र्नत िै धेरै प्राप्त गिेछि ्—तैपनि त्र्ो केवल अिुग्रह
मात्र हुिेछ। पनछ, नतिीहरूले अझै ठूला आसशषहरू
्
पाउिेछि ्।
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सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि िै मैले मानिसहरूको र्ो समूहलाई िुन्िे र नतिीहरूको निर्नत

पूवथनिधाथररत गिे काम सुरु गरे को हुाँ—िामै सलाँ दा, आजका नतमीहरूलाई। नतमीहरूको मिोभाव,
क्षमता, रूप, र कद, नतमीहरू कुि पररवारमा जन्म्र्ौ, तेरो जाचगर, र तेरो वववाह—तेरो सम्पण
ू थतामा
ताँ, तेरो कपाल र तेरो छालाको रङ्ग, र तेरो जन्मको समर्लगार्त—सबै कुराहरू मेरा हातहरूले
बन्दोबस्त गरे का चथए। मैले आफ्िै हातले तैँले हरे क ददि गिे कुराहरू र भेट्िे मानिसहरूको समेत
बन्दोबस्त गरेँ, र ताँलाई आज मेरो छे उमा ल्र्ाइएको तथ्र् पनि वास्तवमै मेरो बन्दोबस्तद्वारा

गररएको हो भिी उल्लेि गरररहिु िपलाथ। आफूलाई अस्तव्र्स्ततामा िफाल ्; ताँ शान्तसाँग अनघ
बढ्िुपछथ । मैले ताँलाई जे उपभोग गिथ ददएको छु त्र्ो ताँले पाउिैपिे तेरो दहस्सा हो, र र्सलाई

मैले सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि िै पूवथनिधाथररत गरे को हुाँ। मानिसहरू सबै अत्र्न्तै िरम अवस्थामा
पुगेका छि ्: नतिीहरू कक त अत्र्न्तै हठी कक त पूणथ रूपमा लाजहीि छि ्। नतिीहरूले मेरा र्ोजिा

र बन्दोस्तहरूअिुरूप काम-कुरा गिथ सकदै िि ्। अबउप्रान्त र्स्तो िगर्। ममा सबै थोक मक
ु त छि ्;
आफूलाई िबााँध ्, ककिकक र्सबाट तेरो जीविसम्बन्धी कुराहरूमा हानि हुिेछ। र्ो कुरा र्ाद राि ्!
सबै कुरा मेरै हातमा छ भिेर ववश्वास गर। ववगतमा नतमीहरूका निक्म्त जि
ु कुरा रहस्र्हरू

चथए, आज ती सबैलाई िुलस्त प्रकट गररएका छि ्; ती उप्रान्त लक
ु े का छै िि ् (ककिभिे मैले

भिेकै छु, भववष्र्मा कुिै कुरा पनि लुकाइिेछैि)। मानिसहरू प्रार्जसो अधीर हुन्छि ्; कामकुराहरू
परू ा गिथको लाचग नतिीहरू अत्र्न्तै व्र्ाकुल हुन्छि ्, र मेरो हृदर्मा के छ सो नतिीहरूले बझ्
ु दै िि ्।
नतमीहरू मेरो बोझमा सहभागी हुि सक र मेरो पररवारको व्र्वस्थापि गिथ सक भिेर मैले
नतमीहरूलाई तासलम ददइरहे को छु। म नतमीहरू िााँडै िै वद्
ृ चध होओ भन्िे िाहन्छु ताकक

नतमीहरूभन्दा जवाि नतमीहरूका भाइहरूलाई नतमीहरूले अगुवाइ गिथ सकिेछौ, ताकक कदहल्र्ै पनि
िछुट्दटिे गरी हामी बाबु र छोराहरूको िााँडै िै समलाप होस ्। र्सले मेरा असभप्रार्हरूलाई परू ा

गिेछ। सबै मानिसहरूका निक्म्त रहस्र्हरू पदहले िै प्रकट गररसककएको छ, र कुिै पनि कुरा

गुप्त रहाँदैि: म—पूणथ परमेश्वर स्वर्म,् जोसाँग सामान्र् मािवता र पूणथ ईश्वरीर्ता दव
ु ै छ—आज
नतमीहरूको आाँिै अनघ प्रकट भएको छु। मेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व (वस्त्र, बादहरी रूप, र शारीररक
रूप) परमेश्वर स्वर्मको
् ससद्ध प्रकटीकरण हो; र्ो सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै मानिसहरूले कल्पिा
गरे को, तर कसैले िदे िेको परमेश्वरको व्र्क्कतत्वको मत
ू थरूप र्ही हो। मेरा कार्थहरू मेरा

वििहरूजस्तै असल हुिुको कारण के हो भिे मेरो सामान्र् मािवता र पूणथ ईश्वरीर्ताले एकअकाथको पूरक बन्छि ्; र्सको साथै, र्सले गदाथ सबै मानिसहरूले सामान्र् व्र्क्कतमा त्र्नत अथाह
शक्कत लुकेको छ भन्िे दे ख्छि ्। तैँले मलाई प्रेम गिथ सक भिेर मलाई सााँिो रूपमा ववश्वास

गिेहरू हरे कलाई मैले सच्िा हृदर् ददएको हुिाले तैँले मलाई सााँच्िै त्र्सरी ववश्वास गछथ स ्। जब
म ताँलाई निराकरण गछुथ, तब म ताँलाई ज्र्ोनत ददन्छु र ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु, र र्सद्वारा िै
तैँले मलाई चिन्िेछस ्। पररणामस्वरूप, मैले ताँलाई जसरी निराकरण गरे पनि, ताँ भागेर जािेछैिस ्;

बरु, ताँ मेरो बारे मा झि ्-झि ् निक्श्ित बन्िेछस ्। जब ताँ कमजोर बन्छस ्, त्र्ो पनि मेरो बन्दोबस्तले

गदाथ िै हो, र र्दद तैँले मलाई छोडडस ् भिे, ताँ मिेछस ् र सुकिेछस ् भन्िे र्सले ताँलाई दे िाउाँ छ।

त्र्सबाट तैँले म तेरो जीवि हुाँ भन्िे ससकि सकछस ्। कमजोर बिेपनछ ताँ ददह्रलो बन्दै जााँदा,
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ताँलाई कमजोर वा ददह्रलो बन्िे कार्थ तेरो हातको कुरा होइि भन्िे तैँले दे ख्नेछस ्; र्ो पूणथ रूपमा
मेरै हातको कुरा हो।

सबै रहस्र्हरू पण
ू थ रूपमा प्रकट हुन्छि ्। नतमीहरूको भववष्र्का कक्रर्ाकलापहरूमा, म
नतमीहरूलाई हरे क काममा मेरा निदे शिहरू ददिेछु। म अस्पष्ट हुिेछैि; म पण
ू थ रूपमा स्पष्ट
हुिेछु, र नतमीहरूसाँग प्रत्र्क्ष रूपमा समेत बोल्िेछु; ताकक नतमीहरूले काम-कुराहरूको बारे मा आफै
मिि गिथु िपरोस ्, ित्र नतमीहरूले मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउछौ। र्ही कारणले गदाथ म
अबदे खि कुिै पनि कुरालाई लक
ु ाइिेछैि भिेर बारम्बार जोड ददइरहन्छु।

अध्याय्७५
मेरा वििहरू बोसलिे बबविकै असलकनत हे रफेरवविा सबै पूरा हुिेछि ्। अबदे खि, सबै लुकेका
रहस्र्हरू अस्पष्ट वा गप्ु त हुिेछैिि ्, अनि नतमीहरूलाई प्रकट गररिेछि ्—मेरा वप्रर् पत्र
ु हरू। म
ताँलाई ममा ठूला-ठूला चिन्ह र अिम्मका कामहरू पनि दे िाउिेछु, अनि ठूला रहस्र्हरू पनि। र्ी

कुराहरूले निश्िर् िै नतमीहरूलाई िककत पािेछि ् अनि नतमीहरूलाई मेरो, सवथशक्कतमाि ्
परमेश्वरको, उिम बुझाइ ददिेछ, अनि त्र्समा रहे को मेरो बुद्चधलाई सराहिा गिथ ददिेछ। आज
नतमीहरू सााँिो परमेश्वरको आमिेसामिे भएका छौ जसलाई मानिसहरूले सक्ृ ष्टदे खि कदहल्र्ै दे िेका

छै िि ्, अनि मेरो बारे मा केही पनि ववशेष छै ि। म नतमीहरूसाँगै िान्छु, क्जउाँ छु, बोल्छु अनि हााँस्छु,
अनि म सधैँ नतमीहरूसभत्रै क्जउाँ छु, जबकक त्र्ही समर्मा नतमीहरूको माझमा पनि दहाँ डडुल गरररहे को

हुन्छु। मलाई ववश्वास िगिेहरू वा आफ्िै भर्ािक धारणाहरू बोकिेहरू, नतिीहरूका निक्म्त र्ो
एउटा ठे स लाग्िे ढुङ्गा हो। र्ो मेरो बद्
ु चध हो। म केही मानिसहरूलाई मेरो सामान्र् मािवताले

िजािेको कुराहरू पनि प्रकट गिेछु, तर र्सको अथथ म परमेश्वर स्वर्म ् होइि भन्िे हुाँदैि। र्सको
ववपरीत, र्ो बुाँदा म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भिी प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त हुन्छ। ववश्वास गिे
मानिसहरूका निक्म्त, र्ो बुाँदाको निणाथर्क प्रभाव हुन्छ, अनि र्ही बुाँदाकै कारणले नतिीहरूससत
मेरो बारे मा सर् प्रनतशत निश्िर्ता हुन्छ। धेरै व्र्ाकुल िहोऊ; म नतमीहरूलाई एक-एक गरे र
कुराहरू प्रकट गिेछु।

नतमीहरूका निक्म्त, म िुला छु अनि लुकेको छै ि। तथावप, अववश्वासीहरूका निक्म्त—ती जो

छली छि ्, जो केही हदसम्म शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएका छि ्—म लुकेको अवस्थामा रहिेछु।
तथावप, जब र्सभन्दा पदहले मैले आफैलाई सबै मानिसहरूकहााँ प्रकट गिे बारे मा बोलेँ , मैले मेरो
धासमथकता, न्र्ार्, अनि प्रतापको बारे मा उल्लेि गरररहे को चथएाँ, ताकक नतिीहरूले प्राप्त गिे

पररणामबाट नतिीहरूले म ब्रह्माण्ड र सबै कुराको मासलक हुाँ भिेर जान्ि सकूि ्। साहसी भएर
काम गर! तेरा सशरहरू उच्ि पार! िडराऊ: म—नतमीहरूका वपता—नतमीहरूलाई साथ ददि र्हााँ छु
अनि नतमीहरूले कष्ट भोग्िेछैिौ। जदहलेसम्म नतमीहरूले मेरो सामु निरन्तर प्राथथिा र निवेदि

गछौ, म नतमीहरूमाचथ सबै ववश्वास िन्र्ाइददिेछु। सिामा हुिेहरू बादहरबाट द्वेषपूणथ दे खिि
सकछि ्, तर िडराऊ, ककिकक नतिीहरूससत थोरै ववश्वास छ। जदहलेसम्म नतमीहरूको ववश्वास
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बढ्छ, कुिै पनि कुरा अनत कदठि हुिेछैि। नतमीहरूको हृदर्ले िाहे सम्म आिन्द मिाऊ र उफ्र!
सबै कुरा नतमीहरूका पाउमुनि र नतमीहरूकै पकडमा छि ्। के पररपूणथता वा वविाशको बारे मा मेरो

एउटै वििद्वारा निणथर् हुाँदैि र?
जसलाई मैले अदहले प्रर्ोग गरररहे को छु, ती सबै एक-एक गरे र धेरै पदहले िै मद्वारा
अिुमोददत भएका चथए। अथाथत ्, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको समूहमा रहे का ती मानिसहरू पदहल्र्ै निधाथररत
भएसकेका छि ्, र मैले सांसार सक्ृ ष्ट गिुथभन्दा अनघ दे खि िै निधाथररत भइसकेका छि ्। र्सलाई

कसैले पररवतथि गिथ सकदै ि, अनि र्ो सबै मेरो हुकुममा हुिप
ु छथ । कुिै पनि मानिसले र्ो काम
गिथ सकदै ि; र्ो सबै मेरो बन्दोबस्तहरू हुि ्। ममा सबै कुरा क्स्थर र सुरक्षक्षत रहिेछि ्; असलकनत

प्रर्ास गररकिै, ममा सबै कुरा उपर्ुकत र उचित प्रकारले गररिेछ। म बोल्छु र र्ो स्थावपत हुिेछ;
म बोल्छु र र्ो पूरा हुन्छ। अन्तराथक्ष्रर् क्स्थनत िलबली हुाँदा, ककि नतमीहरू आफ्िो तालीम सुरु
गिथ हताररएका छै िौ? कदहलेसम्म नतमीहरू पखिथिेछौ? के नतमीहरूलाई भेट्ि िीिमा ववदे शीहरू

ओइररिे ददिसम्म नतमीहरू पखिथिेछौ? नतमीहरू अनघ असल दढलो भएका चथर्ौ होला, तर नतमीहरू
आफैमा लीि भइरहिु हुाँदैि! मेरा पुत्रहरू! मेरो पररश्रमी असभप्रार्हरूलाई बुझ! जो मससत धेरैभन्दा
धेरै िक्जक हुन्छि ्, नतिीहरूले सबै कुरा प्राप्त गिेछि ्। के नतमीहरू मलाई अववश्वास गछौ?

मेरो कामको गनत बबजुलीको िमक जस्तै छ, तर निश्िर् िै मेघगजथिको िको आवाज होइि।

के नतमीहरूले र्ी वििहरूको सााँिो अथथ बझ्
ु छौ? नतमीहरूले मससत अझ राम्रोससत सहकार्थ गिथ
सकिुपछथ , अनि मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्िुपछथ । नतमीहरू आसशष पाउि िाहन्छौ तर कष्टहरूदे खि

पनि डराउाँ छौ; के र्ो नतमीहरूको परस्पर ववरोधी प्रववृ ि होइि र? म ताँलाई भन्छु! र्दद कसैले
आज आसशषहरू प्राप्त गिथ िाहन्छि ्, तर त्र्स उद्दे श्र्प्रनत सबै बसलदािहरू गदै ि भिे, नतिीहरूले

प्राप्त गिे भिेका दण्ड र मेरो न्र्ार् हो। तैपनि, जसले सबै बसलदािहरू गछथ ि ्, नतिीहरूले सबै

कुराहरूमा शाक्न्त अिुभव गिेछि ् र नतिीहरूससत सबै कुरा प्रशस्त हुन्छ, अनि नतिीहरूले प्राप्त
गिे सबै कुरा मेरा आसशषहरू हुिेछि ्। आज अत्र्ावश्र्क रूपले िादहएको कुरा भिेको, नतमीहरूको
ववश्वास अनि नतमीहरूले िुकाउिुपिे मूल्र् हो। मेरा असभप्रार्हरूलाई गलत प्रकारले व्र्ाख्र्ा िगर।

सबै कुरा हुि आउिेछ, अनि नतमीहरूको आफ्िै आाँिाले र्सलाई दे ख्नेछौ अनि र्सलाई व्र्क्कतगत
रूपले अिभ
ु व गिेछौ। ममा कुिै एउटा पनि गलत शब्द वा झट
ू छै ि; मैले भन्िे सबै कुरा पण
ू थ
रूपले सत्र् हुन्छि ्, अनि त्र्समा बुद्चधको कमी हुाँदैि। आधा ववश्वास र आधा शङ्का िगर।
नतमीहरूको माझमा सबै कुरा पूरा गिे अनि न्र्ार् गिे र िराबी गिेहरूलाई छुट्र्ाउिे पनि म िै

हुाँ। म नतमीहरूलाई प्रेम गछुथ, अनि म नतमीहरूलाई ससद्ध पाछुथ। तथावप, नतिीहरूको निक्म्त म
पण
ू थ रूपले ववपरीत छु: नतिीहरूले घण
ृ ा र वविाश भोग्िेछि ्, अनि कुिै छुट ददइिेछैि र कुिै
िाम-निशािा छोडडिेछैि। मैले भन्िे र गिे सबै कुरामा मेरो प्रशस्तता व्र्ाप्त हुन्छ। के नतमीहरूले
त्र्सलाई एक-एक गरे र जााँिेका छौ? मैले केही वििहरू धेरै पल्ट भिेको छु, त्र्सैले ककि
नतमीहरूले मैले भन्ि िोजेको कुरा बुझ्दै िौ? नतमीहरूले मेरा वििहरू पदढसकेपनछ, के सबै कुरा

जस्तो हुिुपिे त्र्स्तो हुिेछि ् र? तब सबै कुरा सम्पन्ि हुन्छि ् र? नतमीहरूससत मेरो हृदर्लाई
बझ्
ु िे कुिै असभप्रार् छै ि। म पण
ू थ रूपले अचधकारपण
ू थ, सवथबद्
ु चधमाि, एक मात्र सााँिो परमेश्वर हुाँ
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जसले मानिसहरूको हृदर्हरूको गदहराइसभत्र हे दथछ भिेर ककि भन्छु? के तैँले र्ी वििहरूको अथथ

अझै बुझ्दै िस ्? के मैले जोड ददएको हरे क वििलाई तैँले कण्ठ गरे को छस ्? के ती तैँले काम गिे
ससद्धान्तहरू बिेका छि ्?

म सारा ब्रम्हाण्डलाई निर्ाल्दै सबै कुरामाचथ िडा छु। म हरे क जानत र मानिसहरूलाई मेरो

महाि ् शक्कत र मेरो सारा बुद्चध प्रदशथि गिेछु। आिन्दको िोजी गिथ भिेर अदहले नतमीहरूले जे

सकछौ, त्र्ही मात्र िगर। जब सांसारका सबै जानतहरू एक हुिेछि ्, कुि कुरा नतमीहरूको हुिेछैि
र? तैपनि, म अदहले नतमीहरूलाई कमी हुि ददिेछैि, ि त म नतमीहरूलाई कष्ट भोग्ि िै ददिेछु।
म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भिेर ववश्वास गर! सबै कुरा पूरा हुिेछि ् अनि झि ्-झि ् असल
हुिेछि ्! मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू! नतमीहरूमा सबै आसशषहरू आउिेछि ्! नतमीहरूले अटुट रूपमा त्र्सको
आिन्द सलिेछौ, जुि आपूनतथमा अटुट, भरपूर र प्रशस्तता छि ्, अनि पूणथतामा पूरा भएका छि ्।

अध्याय्७६
मेरा वाणीहरू सबै मेरो इच्छाका असभव्र्क्कत हुि ्। कसले मेरो बोझलाई बुझ्ि सकछ? कसले
मेरो असभप्रार्लाई बुझ्ि सकछ? के मैले नतमीहरूलाई सोधेको हरे क प्रश्िहरूका बारे मा नतमीहरूले
वविार गरे का छौ? कस्तो लापरवाही! नतमीहरूले कसरी मेरा र्ोजिालाई बाधा ददिे आाँट गऱ्र्ौ?
नतमीहरू त ठे गािमा िभएको जस्तो व्र्वहार गछौ! र्दद दष्ु ट आत्माहरूको त्र्स्तो कार्थ जारी

रदहरहन्छ भिे, म नतिीहरूलाई तुरुन्तै अतल कुण्डमा फ्र्ालेर मािेछु! मैले धेरै पदहलेदेखि
दष्ु टात्माका ववसभन्ि कार्थहरू स्पष्टसाँग दे िेको छु। र दष्ु टात्माद्वारा प्रर्ोग गररएका मानिसहरू

(गलत मिसार् भएका व्र्क्कतहरू, दे ह र धिको लालसा गिेहरू, आफूलाई बढुवा ददिेहरू,
मण्डलीलाई बाधा ददिेहरू, आदद) प्रत्र्ेकलाई पनि मैले दे िेको छु। दष्ु टात्मा बादहर निकासलएपनछ

सबै समाप्त हुन्छ भिेर िसोि ्। म ताँलाई भन्दछु! अबदे खि, म र्ी व्र्क्कतहरूलाई कदहल्र्ै प्रर्ोग
िगिे गरी एक-एक गदै हटाउिेछु! भन्िुको अथथ, दष्ु टात्माद्वारा भ्रष्ट पाररएको कुिै पनि
व्र्क्कतलाई म प्रर्ोग गिेछैि, अनि त्र्सलाई बादहर निकासलिेछ! मसाँग भाविाहरू छै िि ् भिेर

िसोि ्! र्ो जाि ्! म पववत्र परमेश्वर हुाँ, र म फोहोर मक्न्दरमा बक्स्दिाँ। म ती इमािदार र
बुद्चधमाि ् मानिसहरूलाई मात्र प्रर्ोग गदथछु जो मप्रनत पण
ू थ बफादार छि ् र मेरो बोझको बारे मा
सोच्छि ्। ककिकक त्र्स्ता मानिसहरू मद्वारा पूवथनिर्ुकत गररएका चथए, र नतिीहरूमा दष्ु टात्माहरूले

असलकनत पनि काम गरररहे का हुाँदैिि ्। म एउटा कुरा स्पष्ट पाछुथ: अबदे खि उसो पववत्र आत्माको
काम िभएकाहरू सबैमा दष्ु टात्माहरूको काम हुन्छ। म फेरर दोहोऱ्र्ाएर भन्छु: म त्र्स्तो एक
जिा व्र्क्कत पनि िाहन्िाँ जसमा दष्ु टात्माहरूले काम गदथछ। नतिीहरू सबैलाई नतिीहरूका दे हसदहत
पातालमा फासलिेछि ्।

मैले ववगतमा नतमीहरूलाई ददएका मापदण्डहरू असलक हल्का चथए, र दे हको ववषर्मा नतमीहरू

भ्रष्ट भएका छौ। आजको ददिदे खि उसो, म नतमीहरूलाई र्सरी अनघ बदढरहि ददिेछैि। र्दद

नतमीहरूका बोलीविि र कार्थहरूले हरे क दहसाबमा मलाई प्रकट गदै ि भिे, वा र्दद ती मेरो प्रनतरूप
149

भन्दा असलकनत पनि सभन्ि भए भिे, म नतमीहरूलाई अवश्र् िै हल्काससत छोडडजाि ददिेछैि।

ित्र भिे, नतमीहरू सधैँ हााँससरहे का र ठट्र्ौली गरररहे का, कुिै सांर्मतावविा, मरणासन्ि हुिे गरी
हााँससरहे का हुिे चथर्ौ। जब तैँले कुिै गलत काम गछथ स ्, के ताँलाई मैले ताँलाई त्र्ागेको छु भन्िे
लाग्दै ि? ताँलाई र्ो कुरा थाहा हुाँदाहुाँदै पनि, ताँ ककि अझै भ्रष्ट हुन्छस ्? के ताँ मेरो हातको न्र्ार्को
छुवाइ पखिथरहे को छस ्? आजदे खि, एक क्षण समेत मेरो असभप्रार्अिुसार िहुिे जोकोहीलाई म

तुरुन्तै दण्ड ददिेछु। र्दद ताँ कुरा काट्दै बससस ् भिे, म ताँलाई त्र्ाग्िेछु। र्दद तैँले आक्त्मक आपूनतथ
ददाँ दैिस ् भिे, िबोल ्। मैले नतमीहरूलाई निर्क्न्त्रत गिथको लाचग र्सो भिेको होइि, तर मेरो आसर्

के हो भिे मेरो काम अदहलेको बबन्दस
ु म्म अनघ बदढसकेको हुिाले, म मेरो र्ोजिा अिुसार जारी
राख्िेछु। र्दद नतमीहरू जीविका आक्त्मक कुराहरूको बारे मा कुराकािी गदै एकसाथ बस्छौ भिे, म
अवश्र् िै नतमीहरूको साथमा हुिेछु। म नतमीहरूमध्र्े कसैलाई पनि अिुचित व्र्वहार गिेछैि।
र्दद तैँले आफ्िो मुि िोसलस ् भिे, म ताँलाई उचित वििहरू प्रदाि गिेछु। तैँले मेरा

वििहरूसभत्रैबाट मेरो हृदर्लाई बुझ्िुपछथ । म नतमीहरूलाई गूाँगो भएको बहािा गर भिेर भनिरहे को
छै ि, ि त म नतमीहरूलाई सािानतिा कुराहरूमा सांलग्ि होओ भिेर भनिरहे को छु।

म ककि धेरै समर् बााँकी छै ि, र मेरो ददिदढलाइ गिुथ हुाँदैि भनिरहे को छु? के नतमीहरूले
र्सको बारे मा कदहल्र्ै होससर्ारीताको साथ वविार गरे का छौ? के नतमीहरूले मेरा वििहरूको

अथथलाई सााँच्िै बझ्
ु छौ? अथाथत ्, मैले बोल्ि थालेदेखि िै मैले काम गदै आइरहे को छु। नतमीहरू

प्रत्र्ेक िै मेरो कामको पात्र बिेका छौ। निक्श्ित रूपमा कुिै व्र्क्कत होइि; र साथै, अरू कुिै

व्र्क्कत पनि होइि। नतमीहरू आसशषहरूको आिन्द प्राप्त िगरे को बारे मा मात्रै चिन्ता गछौ, तर
नतमीहरूले आफ्िो जीविको बारे मा वविार गदै िौ। नतमीहरू कनत मूिथ छौ! नतमीहरू कनत दर्िीर्
छौ! नतमीहरूले मेरो बोझलाई बझ्
ु दै बझ्
ु दै िौ!

मेरा सबै पररश्रमी प्रर्ासहरू र मैले िुकाएको मूल्र् नतमीहरूकै िानतर चथए। र्दद नतमीहरूले

मेरो बोझलाई बुझ्दै िौ भिे, नतमीहरू नतमीहरूबाट मैले गरे का अपेक्षाहरूअिुसार क्जएका छै िौ!

नतमीहरूले शासि गरोस ् भिेर सबै राष्रले प्रतीक्षा गरररहे का छि ,् र आफूमाचथ शासि गररर्ोस ्
भिेर सबै मानिसहरूले पखिथरहे का छि ्। मैले सबै कुरा नतमीहरूका हातमा ददएको छु। अदहले ,
सिामा हुिेहरू सबैले पद त्र्ाग गिथ थालेका छि ् र चगरे का छि ्, अनि नतिीहरूमाचथ मेरो न्र्ार्
परोस ् भिेर मात्रै नतिीहरूले पखिथरहे का छि ्। स्पष्ट रूपमा हे र!् सांसार अदहले चगदै छ , जबकक
मेरो राज्र् सफलतापूवथक निमाथण भएको छ। मेरा पुत्रहरू दे िा परे का छि ् र ववसभन्ि राष्रहरू

र मानिसहरूमाचथ शासि िलाउाँ दै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मसाँगै राजाहरूका रूपमा शासि गछथ ि ्। र्ो

अस्पष्ट कुरा हो भन्िे िठाि ्; र्ो स्पष्ट दे खििे सत्र्ता हो। होइि र? नतमीहरूले मलाई प्राथथिा

र बबन्ती गिे बबविकै , म तुरुन्तै कारबाही अनघ बढाउिेछु र नतमीहरूलाई सताउिेहरूलाई दण्ड
ददिेछु, नतमीहरूलाई बाधा ददिेहरूलाई निराकरण गिेछु, नतमीहरूलाई घण
ृ ा गिेहरूलाई िष्ट

गिेछु, र नतमीहरूको सेवा गिे मानिसहरू, घटिाहरू, र काम-कुराहरूको व्र्वस्थापि गिेछु।

मैले र्ो कुरा धेरै पटक भिेको छु: ख्रीष्टको लाचग सेवा गिे जोकोहीलाई (अथाथत ,् मेरो पुत्रलाई

सेवा ददिे जोकोहीलाई) म मुक्कत ददिेछैि। मेरो पुत्रलाई सेवा गछथ ि ् भन्दै मा नतिीहरू असल
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मानिसहरू हुि ् भन्िे हुाँदैि; र्ो पूणथ रूपमा मेरो शक्कत र अिम्मका कार्थहरूको पररणाम हो।
मािवतालाई अनत धेरै महत्त्व िदे ओ। त्र्स्ता मानिसहरूसाँग अवश्र् िै पववत्र आत्माको कार्थ

हुाँदैि र आक्त्मक कुराहरूलाई बुझ्दै बुझ्दै िि ्। नतिीहरूसाँगको मेरो काम सकेपनछ नतिीहरूको
कुिै काम हुिेछैि। र्ो कुरालाई र्ाद राि! र्ो मैले नतमीहरूलाई ददएको सुनिक्श्ितता हो। र्सलाई
उग्र ककससमले िबुझ, बुझ्र्ौ?

मानिसहरू झि ्-झि ् कम हुाँदै गाएका छि ्, तर सदस्र्हरू पदहलेभन्दा बढी पररष्कृत छि ्। र्ो
मेरो काम, मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा, र साथै मेरो बद्
ु चध र मेरो सवथशक्कत हो। र्ो मेरो सामान्र्
मािवता र मेरो पूणथ ईश्वरीर्ताको समन्वर् हो। के नतमीहरू र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्छौ? के

नतमीहरूसाँग र्स बुाँदाको बारे मा कुिै बुझाइ छ? मैले मेरो सामान्र् मािवताबाट बोलेका कुराहरू
हरे कलाई म मेरो ईश्वरीर्ताद्वारा एक-एक गरी पूरा गिेछु। र्ही कारणले गदाथ मैले जे भन्छु त्र्ो

कुिै अस्पष्टतावविा पूरा हुिेछ भिेर बारम्बार दोहोर्ाथइरहन्छु; बरु, र्ो अत्र्न्तै स्पष्ट र निक्श्ित
हुिेछ। मैले भन्िे हरे क कुरा पूरा हुिेछ, र अवश्र् िै लापरवाही रूपमा हुिेछैि। म िोक्रा शब्दहरू
बोक्ल्दिाँ र म गल्तीहरू गददथिाँ। जसले मलाई मापि गिे आाँट गछथ त्र्सलाई न्र्ार् गररिेछ , र

त्र्ो अवश्र् िै मेरो हत्केलाबाट उम्कि सकिेछैि। मेरा वििहरू बोसलिे बबविकै, कसले ववरोध
गिे आाँट गछथ ? कसले मलाई फुस्ल्र्ाउिे वा मबाट कुिै कुरा लुकाउिे आाँट गछथ ? मैले पदहले िै

र्ो कुरा भनिसकेको छु: म बद्
ु चधमािी परमेश्वर हुाँ। सबै मानिसहरूलाई र शैतािी बािीबेहोरालाई
प्रकट गिथ, गलत असभप्रार् भएकाहरूलाई िुलासा गिथ, अरूको अनघ एक ककससमले र नतिीहरूको
वपठ्र्ूाँपछाडड अको ककससमले व्र्वहार गिेहरू, मलाई ववरोध गिेहरू, मप्रनत ववश्वासघाती हुिेहरू,
पैसाको पनछ लालसा गिेहरू, मेरो बोझलाई िबुझ्िेहरू, आफ्िा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूसाँग छल र

कुदटलपिको प्रर्ोग गिे, मानिसहरूलाई आिक्न्दत तल्
ु र्ाउि चिप्ले घस्िे, र आफ्िा दाजभ
ु ाइदददीबदहिीहरूसाँग हृदर् र मिमा सवथसम्मत रूपमा समन्वर् गिथ िसकिेहरूलाई िुलासा गिथ म
मेरो सामान्र् मािवताको प्रर्ोग गछुथ। मेरो सामान्र् मािवतालाई थाहा हुाँदैि भन्िे ठान्दै , मेरो
सामान्र् मािवताको कारण धेरै मानिसहरूले गुप्तमा मेरो ववरोध गछथ ि ् र छल र कुदटलपिमा

सहभागी हुन्छि ्। अनि मलाई असल कुरा िाि वपउि ददाँ दै, सेवकहरूले जस्तो मेरो सेवा गदै , र
आफ्िो हृदर्मा भएको कुरा मसाँग बोल्दै , तर मेरो वपठ्र्ाँू पछाडड पण
ू थ रूपमा फरक व्र्वहार गदै
धेरै मानिसहरूले मेरो सामान्र् मािवतामा ववशेष ध्र्ाि ददन्छि ्। अन्धा मािवहरू! नतमीहरूले

मलाई—मानिसहरूको हृदर्को गदहराई दे ख्ि सकिे परमेश्वरलाई कनत थोरै चििेका छौ। अदहले
समेत नतमीहरूले मलाई चििेकै छै िौ; तैँले जे गरररहे को छस ् त्र्सको बारे मा मलाई थाहा छै ि

भन्िे ताँलाई लाग्छ। पछाडड फकेर हे र:् मेरो सामान्र् मािवताको कारण कनत जिा मानिसहरूले

आफूलाई बरबाद गरे का छि ्? बबउाँ झ! उप्रान्त मलाई छल िगर्। तैँले मेरो अनघ तेरो सबै िालिलि

र व्र्वहार, तेरो हरे क विि र कार्थलाई प्रस्तुत गिुथपछथ , र मैले गिे छािबबिलाई स्वीकार गिुथपछथ ।
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अध्याय्७७
मेरा वििहरूको बारे मा अनिक्श्ित हुिु भिेको मेरा कार्थहरूलाई इन्कार गिे आिरणलाई
पकक्रराख्नु बराबर हो। भिाइको अथथ, मेरा वििहरू मेरो पुत्रसभत्रबाट प्रवादहत भएका छि ्, तापनि
नतमीहरूले त्र्सलाई कुिै महत्त्व ददाँ दैिौ। नतमीहरू कनत िञ्िल छौ! मेरो पुत्रबाट धेरै वििहरू

प्रवादहत भएका छि ्, तापनि नतमीहरू शङ्कालु र अनिक्श्ित िै रहन्छौ। नतमीहरू अन्धा हौ! मैले

गरे को हरे क कुराको पछाडड रहे को उद्दे श्र्लाई नतमीहरूले बझ्
ु दै िौ। के मेरो पत्र
ु द्वारा मैले प्रकट
गिे वििहरू मेरो आफ्िै वििहरू होइिि ् र? केही र्स्ता कुराहरू छि ्, जसलाई म प्रत्र्क्ष रूपले
उच्िारण गिथ िाहन्ि, त्र्सैकारण म मेरो पुत्रद्वारा बोल्छु। तैपनि, मैले प्रत्र्क्ष रूपले बोल्िुपछथ

भन्िे अडाि सलएर ककि नतमीहरू अनत हास्र्ास्पद हुन्छौ? नतमीहरूले मलाई बुझ्दै िौ, अनि
नतमीहरूससत मेरा कार्थहरू र कमथहरूको बारे मा शङ्काहरू हुन्छि ्! मेरो हरे क िाल अनि मेरो हरे क
कार्थ र कमथ सही हुन्छि ् भिेर के मैले पदहल्र्ै भिेको छै ि र? मानिसहरूले त्र्सलाई छािबबि
गिथ छोड्िुपछथ । तेरा अशुद्ध हातहरू खझक् ! म ताँलाई केही कुरा भन्छु: मैले प्रर्ोग गिे सबै
मानिसहरू मैले सांसारलाई सक्ृ ष्ट गिुथअनघ िै पूवथनिर्ुकत गररएका हुि ्, अनि नतिीहरूलाई आज
मैले अिुमोदि गरे को हुाँ। नतमीहरू निरन्तर म कस्तो व्र्क्कत हुाँ भिी छािबबि गिे अनि मेरा

कार्थहरूलाई अध्र्र्ि गिे जस्ता कुराहरूमा प्रर्ास गरररहे का छौ। नतमीहरू सबैससत कारोबारको
मािससकता छ। र्दद फेरर र्स्तो भर्ो भिे, म नतमीहरूलाई निश्िर् िै मेरो हातले प्रहार गिेछु।

मैले र्सो भन्ि िोक्जरहे को छु: मलाई शङ्का िगर, अनि मैले गरे का कुराहरूको ववश्लेषण वा
मिि िगर। त्र्स्ता कुराहरूमा नतमीहरूले झि ् दिल ददिु हुाँदैि, ककिकक र्ो मेरा प्रशासनिक
आदे शहरूससत सम्बक्न्धत छ। र्ो सािोनतिो ववषर् होइि!

मैले निदे शि ददएको सबै कुरा गिथ नतमीहरूससत भएको सबै समर् प्रर्ोग गर। म फेरर र्ो

कुरा भन्छु, अनि एउटा िेताविीको रूपमा भन्छु: ववदे शीहरू िीिमा ओइररि लागेका छि ्। र्ो पूणथ
रूपले सत्र् हो! धेरै मानिसहरू र्सको बारे मा शङ्कालु छि ् अनि निक्श्ित छै िि ् भन्िे मलाई थाहा

छ, त्र्सैले म नतमीहरूलाई घरीघरी र्ाद ददलाउाँ छु कक नतमीहरूले नछट्टै जीविको वद्
ृ चधलाई िोजी

गर, अनि मेरा इच्छालाई सन्तष्ु ट पािथ सकिे बि। आजदे खि उता, अन्तराथक्ष्रर् अवस्था झि ्
तिावग्रस्त हुिेछ, अनि थुप्रै दे शहरू सभत्रबाटै धराशार्ी हुि थाल्िेछि ्। िीिमा, िुशीका ददिहरू
अन्त्र् हुि लागेका छि ्। र्सको अथथ, कामदारहरू हडतालमा जािेछि ्, ववद्र्ाथीहरू आ-आफ्िो
कक्षाबाट बादहररिेछि ्, व्र्ापारीहरूले आफ्िो व्र्ापार रोकिेछि ्, अनि कलकारिािाहरू सबै बन्द

हुिेछि ् र सांिालि हुि सकिेछैिि ्। उक्म्किको निक्म्त ती सांवगथहरूले रकम तर्ार गिथ थाल्िेछि ्
(र्सले पनि मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिालाई पूरा गिेछ) अनि केन्िीर् सरकारका सबै तहका
िेताहरूले तर्ारी गिे क्रममा अरू कुराहरूलाई बेवास्ता गरी निक्श्ित कुराहरूमाचथ ध्र्ाि केक्न्ित
गिथ नतिीहरू अनत व्र्स्त रहिेछि ् (र्ो अको कदम पूरा गिथको निक्म्त हो)। राम्रोससत र्दक्ष्ट

लगाऊ! र्ो समस्त ब्रम्हाण्डलाई िै समेट्िे कुरा हो, िीिलाई मात्र होइि, ककिकक मेरो काम पूरै
ववश्वप्रनत लक्षक्षत छ। तथावप, र्ो मानिसहरूको समह
ू , अथाथत ् मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूबाट राजाहरू
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बिाउिे कामको सेवामा पनि छ। के ताँ र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्छस ?् नछटो गर् र िोजी गर्!

म नतमीहरूलाई अन्र्ार्पूणथ ढङ्गले व्र्वहार गिेछैि; म नतमीहरूलाई नतमीहरूको हृदर् सन्तुष्ट
हुिे गरी आिन्द अिभ
ु व गिथ ददिेछु।
मेरा कार्थहरू उदे कका छि ्। सांसारमा ठूला ववपविहरू फैसलाँ दै जााँदा, अनि िराबी गिेहरू र
शासकहरूले दण्ड पाउाँ दै गदाथ—अझ स्पष्ट भन्िुपदाथ, मेरो िाउाँ भन्दा बादहर रहे र, िराबी गिेहरूले

कष्ट भोग्छि ्—म नतमीहरूलाई मेरा आसशषहरू प्रदाि गिथ सुरु गिेछु। “नतमीहरूले निश्िर् िै
ववपविहरूको पीडा र हानि भोग्िेछैिौ” भिेर मैले ववगतमा बारम्बार भिेका र्ी वििहरूको मल
ू भत
ू

अथथ र्ही हो। के नतमीहरू र्सलाई बुझ्ि सकछौ? मैले भिेको “र्ो समर्” ले मेरा वििहरू मेरो

मुिबाट बादहर निस्किे समर्लाई जिाउाँ छ। पववत्र आत्माको काम निकै तीव्र गनतमा हुन्छ; म
एक समिेट वा एक सेकेण्ड पनि दढलाइ गिेछैि वा िेर फाल्िे छैि। बरु, मेरा वििहरू जुि बेला
बोसलन्छि ्, त्र्ही क्षणमा म त्र्सअिुरूप काम गिेछु। र्दद मैले आज कसैलाई हटाउाँ दै छु वा म

कसैलाई घण
ृ ा गछुथ भिेर भिेँ भिे, र्ो त्र्स व्र्क्कतको लाचग तुरुन्तै पूरा हुन्छ। अको शब्दमा,
मेरो पववत्र आत्मा नतिीहरूबाट तुरुन्तै फकाथइन्छ, अनि नतिीहरू पूरै काम िलाग्िे क्जउाँ दा लास

हुिेछि ्। त्र्स्ता मानिसहरू अझै पनि सास फेरररहे को, दहाँडडरहे को अनि कुरा गरररहे को हुि सकला,
अनि नतिीहरूले मेरो सामु अझै पनि प्राथथिा गलाथि ्, तर मैले नतिीहरूलाई छोडडसकेको छु भिी
नतिीहरूले कदहल्र्ै महसस
ु गिेछैिि ्। नतिीहरू सारतत्वमै बेकम्मा मानिसहरू हुि ्। र्ो पण
ू थ रूपले
सत्र् र ववशुद्ध कुरा हो!

मेरा वििहरूले म जुि मानिस हुाँ त्र्सलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ। र्सलाई र्ाद गर! शङ्का
िगर; ताँ पूणथ रूपले निक्श्ित हुिुपछथ । र्ो जीवि र मत्ृ र्क
ु ो ववषर् हो! र्ो अत्र्न्तै गम्भीर कुरा

हो! मेरा वििहरू बोसलएकै क्षणमा, मैले गिथ िाहे को कुरा तरु
ु न्तै परू ा भइसकेको हुन्छ। र्ी सबै
वििहरू मेरो पुत्रद्वारा बोसलिुपछथ । नतमीहरूमध्र्े कसले र्स ववषर्मा गम्भीर ध्र्ाि ददएको छ?
अरू कसरी म र्सलाई बर्ाि गिथ सकछु? हर समर् अनत भर्भीत हुि र कार्र हुि छोडडदे ऊ।
के मससत सााँक्च्िकै मानिसहरूका भाविाहरूका निक्म्त कुिै वास्ता छै ि? के मैले स्वीकृत गरे का

मानिसहरूलाई म त्र्विकै बदहष्कार गिेछु र? म जे छु, त्र्ो ससद्धान्तसम्मत ् हुन्छ। म आफैले
स्थावपत गरे को करारलाई म तोड्िेछैि, ि त म मेरो आफ्िै र्ोजिालाई बबथोल्िेछु। म नतमीहरू
जस्तो मूिथ छै ि। मेरो काम एउटा महाि ् कुरा हो; र्ो कुिै मानिसले सम्पन्ि गिथ िसकिे कुरा

हो। मैले भिेको छु, कक म धमी छु अनि मलाई प्रेम गिे मानिसहरूको निक्म्त म प्रेम हुाँ। के ताँ
र्ो सााँिो हो भिी ववश्वास गछथ स ्? ताँससत आशङ्काहरू निरन्तर हुन्छि ्! र्दद ताँससत सबै कुराको
बारे मा शद्
ु ध वववेक छ भिे, ताँ ककि अझै र्नत धेरै डराउाँ छस ्? तैँले आफैलाई बााँधेको हुिाले िै
र्ो सबै भएको हो। मेरो छोरा! मैले धेरै पल्ट ताँलाई द्ःु िी िहुिु वा आाँशु िझािुथ अनि म ताँलाई

अफाल्िेछैिाँ भिी सम्झाएको छु। के ताँ मलाई अझै भरोसा गिथ सकदै िस ्? म ताँलाई थाम्िेछु अनि
जाि ददिेछैि; मेरो प्रेममा म ताँलाई सधैँ अाँगाल्िेछु। म ताँलाई हे रिाह गिेछु, रक्षा गिेछु, अनि

हरे क कुरामा, म ताँलाई प्रकाशहरू र अन्तज्ञाथिहरू ददिेछु ताकक तैँले म तेरा वपता हुाँ, र ताँलाई
साथ ददिे म िै हुाँ भिेर तैँले दे ख्न सकछस ्। तेरा वपताको कााँधमा भएको बोझलाई कसरी हल्का
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पािे भिेर ताँ सधैँ सोचिरहे को हुन्छस ् भन्िे मलाई थाहा छ। मैले ताँलाई ददएको बोझ र्ही िै हो।
र्सलाई पन्साउिे कोससस िगर्! कनत मानिसहरू र्ी ददिहरूमा मप्रनत वफादार हुि सकछि ्?
मलाई आशा छ, कक तैँले आफ्िो तालीमको गनत बढाउि सकछस ् र िााँडै वद्
ृ चध भएर मेरो हृदर्लाई
सन्तुष्ट पािथ सकछस ्। वपताले पुत्रको निक्म्त ददि र रात मेहित गिुथहुन्छ, त्र्सैले, पुत्रले हरे क
क्षण अनि हर सेकेण्ड वपताको व्र्वस्थापिको र्ोजिालाई पनि वविार गिुथपछथ । मैले भन्िे गरे को
मससतको सकक्रर् सहकार्थ र्ही हो।

सबै मेरो कार्थ हो। म आज मैले प्रर्ोग गिे मानिसहरूमाचथ बोझ राखिददिेछु अनि नतिीहरूलाई

बुद्चध ददिेछु ताकक नतिीहरूका सबै कार्थहरू मेरो इच्छाअिुरूप हुि सकूि ्, ताकक मेरो राज्र् साकार
हुि सकोस ्, अनि ताकक एउटा िर्ााँ स्वगथ र पथ्
ृ वी उत्पन्ि होऊि ्। मैले प्रर्ोग िगरररहे का मानिसहरू

पूणथ रूपले ववपरीत छि ्; नतिीहरू सधैँ बेहोस अवस्थामा हुन्छि ्, नतिीहरू िाएपनछ सुत्छि ्, अनि
नतिीहरू सुतेर उठे पनछ िान्छि ्, अनि बोझ भिेको के हो त्र्सको बारे मा नतिीहरूलाई केही पनि
थाहा हुाँदैि। त्र्स्ता मानिसहरूमा पववत्र आत्माको कामको कमी हुन्छ, अनि मेरो मण्डलीबाट
नतिीहरूलाई जनत सकदो िााँडो छााँदटिुपछथ । अब, म दशथिहरूससत सम्बक्न्धत केही ववषर्हरू
बताउिेछु: मण्डली राज्र्को निक्म्त पूवथसतथ हो; मण्डलीको निमाथण केही हदसम्म गररएपनछ मात्रै
मानिसहरू राज्र्सभत्र प्रवेश गछथ ि ्। कोही पनि राज्र्सभत्र प्रत्र्क्ष रूपले प्रवेश गिथ सकदै ि (र्दद

मद्वारा प्रनतज्ञा गररएको छै ि भिे)। मण्डली पदहलो कदम हो, तर राज्र् िै मेरो व्र्वस्थापिको

र्ोजिाको लक्ष्र् हो। मानिसहरू राज्र्सभत्र प्रवेश गरे पनछ सबै कुराले निक्श्ित रूप धारण गिेछ,

अनि डराउिुपिे कुिै पनि कुरा हुिेछैि। वतथमािमा, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म मात्र राज्र्सभत्र प्रवेश
गरे का छौँ अनि सबै जानतहरू र मानिसहरूलाई शासि गिथ थालेका छौँ। भिाइको अथथ , मेरो राज्र्
सङ्गदठत हुि सरु
ु हुाँदैछ, अनि जो राजाहरू वा मेरा मानिसहरू हुिेछि ्, नतिीहरूलाई सावथजनिक
रूपले घोषणा गररएको छ। नतमीहरूलाई भववष्र्का घटिाहरू िरणबद्ध रूपमा र क्रसमक रूपले

बताइिेछ; धेरै व्र्ाकुल वा चिक्न्तत िहोऊ। के मैले ताँलाई भिेको हरे क विि ताँलाई र्ाद छ?

र्दद ताँ सााँक्च्िकै मेरो निक्म्त िै होस ् भिे, म ताँसाँग सााँिो रीनतले बोल्िेछु। जसले छल र
कुदटलताको अभ्र्ास गछथ ि ्, नतिीहरूलाई िादहाँ म उदासीितापूवथक व्र्वहार गछुथ अनि त्र्स्तो
व्र्वहारले कसमाचथ बरबादी ल्र्ाउिे रहे छ भिी नतिीहरूलाई स्पष्ट रूपले दे िाउिेछु।

अध्याय्७८
काम गिे म िै हुाँ, कुिै पनि मािव होइि भिेर मैले पदहले िै भिेको छु। मेरो हकमा, सबै
कुरा ढुकक र िुशी हुन्छ तर नतमीहरूका हकमा, कुराहरू अत्र्न्तै फरक हुन्छि ्; नतमीहरूले गिे
हरे क कुरामा िरम कदठिाइको सामिा गछौ। मैले अिुमोदि गिे सबै कुरालाई निक्श्ित रूपमा

पूरा गिेछु; मैले अिुमोदि गिे जो-कसैलाई म ससद्ध बिाउिेछु। मानिसहरू हो: मेरो काममा

हस्तक्षेप िगर! नतमीहरूले त मैले प्रेम गिे कुरालाई प्रेम गदै , मैले घण
ृ ा गिे सबै कुरालाई इन्कार

गदै , आफूलाई पापबाट मक
ु त गदै र आफूलाई मेरो मार्ालु अङ्गालोमा राख्दै मेरो अगव
ु ाइलाई
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पछ्र्ाएर काम गिुथपछथ । म नतमीहरूसाँग धाक लगाइरहे को छै ि, ि त मैले बढाइ-िढाइ िै गरररहे को

छु; वास्तवमा र्ही सत्र्ता हो। र्दद मैले सांसारलाई िष्ट गिथ लागेको छु भिेर भन्छु भिे,

नतमीहरूले आाँिा खझसमकक गदाथ, सांसार िरािीमा पररवतथि हुिेछ। नतमीहरू प्रार्जसो अत्र्न्तै
व्र्ाकुल हुन्छौ र मेरा वििहरू ररिो छि ् भिेर डराएको कारण आफ्िो बोझमा थप बोझ थप्छौ।
तसथथ, नतमीहरू मेरो लाचग “उम्किे बाटो पिा लगाउिे” प्रर्ास गदै र्ता-उता दगुछौ। अन्धाहरू!
मूिथहरू! नतमीहरूलाई आफ्िै मूल्र् समेत थाहा छै ि, तैपनि नतमीहरू मेरो सल्लाहकार बन्िे प्रर्ास
गछौ। के ताँ र्ोग्र् छस ्? ऐिामा राम्ररी हे र!्

म ताँलाई एउटा कुरा भन्छु! डरपोकहरूलाई नतिीहरूको कातरपिको लाचग सजार् ददइिैपछथ ,

जब कक अत्र्न्तै ववश्वासर्ोग्र् व्र्क्कतले आफ्िो ववश्वासको कारण आसशषहरू कमाउिेछि ्। स्पष्ट

रूपमा भन्दा, अदहलेको लाचग सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा भिेको ववश्वास िै हो। नतमीहरूमाचथ आउिे
आसशषहरूलाई प्रकट गिुथभन्दा पदहले, नतमीहरूले आफूलाई मेरो निक्म्त ििथ गिथको लाचग अदहले
िै सबै कुरा त्र्ागगिुथपछथ । “आसशषहरू प्राप्त गिुथ” र “सांकष्ट भोग्िु” ले ठीक र्ही पक्षलाई जिाउाँ छ।

मेरा पुत्रहरू! के मेरा वििहरू अझै पनि नतमीहरूका हृदर्मा कुाँददएका छि ्? “मेरो लाचग
इमािदारपूवथक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै आसशष ् ददिेछु।” आज, के तैँले ताँसभत्र रहे को
अथथलाई सााँिो रूपमा बुझ्छस ्? म िोक्रा शब्दहरू बोक्ल्दिाँ; अबदे खि कुिै पनि कुरा लुकाइिेछैि।

अथाथत ्, मेरा वििहरूसभत्र लक
ु ाइिे गररएका कुराहरू अब नतमीहरूलाई एक-एक गरी, कुिै पनि
कुरा िलुकाइकि बताइिेछ। र्सको साथै, हरे क विि मेरो सााँिो अथथ हुिेछ। र्सबाहे क मेरो अनघ
लुकेका सबै मानिसहरू, घटिाहरू र कुराहरूलाई प्रकट गिे कार्थ सहजै गररिेछ र त्र्ो मेरो लाचग
कुिै पनि हालतमा कदठि हुिेछैि। मैले गिे सबै कुरामा मेरो सामान्र् मािवताको एउटा पक्ष र
साथै मेरो पण
ू थ ईश्वरीर्ताको एउटा पक्ष समावेश हुन्छ। के तैँले र्ी वििहरूलाई सााँच्िै स्पष्ट
रूपमा बुझेको छस ्? र्ही कारणले गदाथ म ताँलाई तैँले धेरै हतार गिुथ हुाँदैि भिेर भनिरहन्छु।
व्र्क्कत वा वस्तुलाई प्रकट गिे कार्थ मेरो लाचग कदठि हुाँदैि र र्सको लाचग सधैँ समर् हुन्छ।
त्र्स्तै होइि र? धेरै जिा मानिसहरूको सााँिो रूप मेरो अनघ प्रकट भइसकेको छ। िाहे नतिीहरू

स्र्ालका आत्मा, कुकुरहरू वा ब्वााँसाहरू हुि ्, नतिीहरू सबैले नतिीहरूको सााँिो रूप तोककएको
समर्मा प्रकट गछथ ि ्, ककिभिे मैले गिे हरे क कुरा मेरो र्ोजिाको भाग हो। र्स ववषर्मा

नतमीहरूसाँग पूणथ रूपमा स्पष्ट बुझाइ हुिैपछथ !
“समर् टाढा छै ि” भन्िे वाकर्ाांशले केलाई जिाउाँ छ भन्िे कुरा तैँले सााँच्िै बुझेको छस ्?
ववगतमा, नतमीहरूले सधैँ र्सले मेरो ददिलाई जिाउाँ छ भन्िे सोच्थ्र्ौ, तर नतमीहरू सबैले आफ्िा

धारणाहरूका आधारमा मेरा वििहरूको अथथ लगाइरहे का चथर्ौ। म नतमीहरूलाई भन्छु! अबदे खि,
मेरा वििहरूको गलत अथथ लगाउिे जोकोही व्र्क्कत निश्िर् िै मूिथ हो! “समर् टाढा छै ि” भिी
मैले बोलेका वििहरूले आसशषहरूमा रमाउिे नतमीहरूको ददिहरूलाई जिाउाँ छ; अथाथत ्, सबै दष्ु ट

आत्माहरूलाई िष्ट गिे र मेरो ििथबाट निकाल्िे अनि कामकुरा गिे सबै मािव तौरतररकालाई

इन्कार गिे ददिहरू हुि।् र्सको साथै, र्ो असभव्र्क्कतले सबै ठूला-ठूला ववपविहरू आइपिे
ददिहरूलाई जिाउाँ छ। र्ो कुरा र्ाद राि! र्ो सबै ठूला-ठूला ववपविहरू हुि ्; र्सलाई अबदे खि गलत
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अथथ िलगाओ। मेरा हातबाट मेरा ठूला-ठूला ववपविहरू एकसाथ सम्पूणथ सांसारमा आइपिेछि ्। मेरो

िाम प्राप्त गिेहरू आसशवषत हुिेछि ् र नतिीहरूले त्र्स्तो कष्ट अवश्र् िै भोग्िुपिेछैिि।् के
नतमीहरूलाई अझै र्ो कुरा र्ाद छ? मैले भनिरहे को कुरा के त्र्ो नतमीहरूले बझ्
ु र्ौ? मैले बोल्िे
समर् िै मैले काम गिथ सुरु गिे समर् हो (जुि बेला ठीक समर्मा ठूला-ठूला ववपविहरू आइपरे को

हुन्छ)। नतमीहरूले मेरा असभप्रार्हरूलाई सााँिो रूपमा बुझ्दै िौ। म नतमीहरूप्रनत कुिै पनि उदारता
िदे िाइकि ककि नतमीहरूससत र्स्ता कठोर मागहरू गछुथ के नतमीहरूलाई थाहा छ? अन्तरराक्ष्रर्
अवस्था तिावपण
ू थ हुाँदा र िीिमा (तथाकचथत) शक्कतमा हुिेहरूले सबै तर्ारीहरू गरररहे का बेला
िै, टाइम बम पड्ककि लागेको समर् हुन्छ। सात राष्रका मानिसहरू जस्तोसक
ु ै मूल्र् िुकाउिु
परे पनि सााँिो मागथको िोजी गिथ जलद्वारबाट बगी निस्किे पािीजस्तै िीिमा आतुरीका साथ
ओइररिेछि ्। कनतलाई मैले िुिेको छु र अरू िादहां मेरो सेवा गिथका लाचग हुि ्, तर नतिीहरूका
बीिमा कुिै पनि ज्र्ेष्ठ पुत्र छै ि। र्ो काम मेरो हो! र्स कुराको सम्झौता मैले सांसारको सक्ृ ष्ट

गदाथ िै भएको चथर्ो। नतमीहरूका मािव धारणाहरूलाई त्र्ाग। मैले निरथथ क कुरा बोसलरहे को छु
भन्िे िठाि! म जे सोच्छु त्र्ो मैले पदहले िै पूरा गररसकेको हुन्छु र मेरो र्ोजिा जे हुन्छ त्र्ो
पनि मैले पदहले िै पूरा गररसकेको हुन्छु। के र्सबारे नतमीहरू स्पष्ट भर्ौ?

सबै कुरा मेरै वविार र मेरो र्ोजिामा निभथर हुन्छि ्। मेरो छोरा! मैले ताँलाई तेरै िानतर, साथै
मैले प्रेम गिे हुिाले िि
ु ेको छु। ज-जसले अवज्ञा गिे वविार गछथ वा डाह गछथ , त्र्ो मेरो श्राप र
ज्वालाले मिेछ। र्समा मेरो राज्र्का प्रशासनिक आदे शहरू समावेश छि ,् ककिभिे र्स ददिको

राज्र् पदहले िै स्थावपत भइसकेको छ। तैपनि, मेरो छोरा, ताँ सतकथ हुिैपछथ र र्सलाई पूाँजीको
रूपमा सलिु हुाँदैि। नतमीहरूले नतमीहरूको वपताको हृदर्लाई बुझ्िुपछथ र र्सद्वारा नतमीहरू वपताको
पररश्रमी प्रर्ासहरूप्रनत आभारी हुिप
ु छथ । र्सबाट, मेरो छोराले म कस्तो प्रकारको व्र्क्कतलाई
सबैभन्दा बढी प्रेम गछुथ, कस्तो प्रकारको व्र्क्कतलाई म दोस्रो रूपमा प्रेम गछुथ, कस्तो प्रकारको
व्र्क्कतलाई म सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ र कस्तो प्रकारको व्र्क्कतलाई म नघिाउाँ छु भन्िे कुरा

बुझ्िैपछथ । आफैमाचथ ज्र्ादा दबाब िथुपार। ताँसाँग जे-जस्तो स्वभाव छ त्र्सलाई मैले िै
सुनिर्ोक्जत गरे को चथएाँ र त्र्ो मेरो ईश्वरीर् स्वभावको एउटा पक्षको प्रकटीकरण हो। तेरो

गलतफहमीहरूलाई त्र्ाग ्! आफूप्रनत घण
ृ ा बोकेर िबस। मैले र्ो कुरा कसरी भन्िुपछथ ? के तैँले
अझै पनि बुखझिस ्? के ताँ अझै पनि तेरा डरहरूको बन्धिमा छस ्? को निष्ठावाि छ, को जोसशलो

छ, को इमािदार छ, को छली छ—मलाई र्ी सबै थाहा छ, ककिभिे अनघ भिेजस्तै, म सन्तहरूको
अवस्थालाई आफ्िो हत्केलालाई जविकै चिन्छु।

मेरो िजरमा, सबै कुरा धेरै पदहले िै परू ा गररएको र प्रकट गररएको छ। (म मानिसहरूको

सभत्री हृदर्लाई छािबबि गिे परमेश्वर हुाँ; मेरो उद्दे श्र् भिेको मेरो सामान्र् मािवताको पक्ष
नतमीहरूलाई दे िाउिु िै हो।) तैपनि, नतमीहरूको र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, सबै कुरा अझै पनि गुप्त
छि ् र केही पनि पूरा गररएको छै ि। र्ो पूणथ रूपमा नतमीहरूले मलाई चिन्दै िौ भन्िे तथ्र्को

कारणले गदाथ िै हो। सबै कुरा मेरै हातमा छि ्, सबै कुरा मेरो िुट्टामुनि छि ् र मेरो िजरले सबै

कुराको छािबबि गछथ ; मेरो न्र्ार्बाट को उम्कि सकछ? अशद्
ु धहरू, कुरा लक
ु ाउिेहरू, मेरो
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वपठ्र्ूाँपछाडड न्र्ार् गिेहरू, आफ्िो हृदर्मा ववरोध बोकिेहरू र र्स्तै र्स्तै—मेरो िजरमा बहुमूल्र्
िठानिएका र्ी सबै मानिसहरूले मेरो अनघ घुाँडा टे किैपछथ र आफ्िो बोझ उतािैपछथ । सार्द र्ो

कुरा सनु िसकेपनछ, कनतपर् मानिसहरू हल्का उत्प्रेररत हुिेछि ् भिे अरूले िादहाँ र्सलाई गम्भीर
ववषर्को रूपमा सलिेछैिि ्। म नतमीहरूलाई िेताविी ददन्छु! बद्
ु चधमािले पश्िािाप गिथ हतार
गरूि ्! र्दद ताँ मूिथ होस ् भिे, प्रतीक्षा मात्रै गर्! जब समर् आउाँ छ, ववपवि भोग्िे को हुिेछ त्र्ो
दे ख्छस ्!

स्वगथ अझै पनि मल
ू स्वगथ हो र पथ्
ू पथ्
ु ै पररवतथि
ृ वी अझै पनि मल
ृ वी हो, तर मेरो िजरमा दव

भइसकेका छि ् अनि पदहलेका स्वगथ र पथ्
ृ वी होइिि ्। स्वगथले केलाई जिाउाँ छ? के नतमीहरूलाई
थाहा छ? अनि आजको स्वगथले केलाई जिाउाँ छ? ववगतको स्वगथले केलाई जिाउाँ थ्र्ो? म
नतमीहरूलाई र्सबारे बताउाँ छु: ववगतको स्वगथले नतमीहरूले ववश्वास गिे गरे को तर कसैले पनि

िदे िेको परमेश्वरलाई जिाउाँ थ्र्ो र मानिसहरूले सच्िा इमािदारीताको साथ ववश्वास गिे परमेश्वर
उहााँ िै हुिुहुन्थ्र्ो (ककिभिे नतिीहरूले उहााँलाई दे ख्न सकेिि ्)। अकोतफथ, आजको स्वगथले मेरो
सामान्र् मािवता र मेरो पण
ू थ ईश्वरीर्ता दव
ु ैलाई जिाउाँ छ। अथाथत ्, र्सले व्र्ावहाररक परमेश्वर

स्वर्मलाई
्
जिाउाँ छ। दव
ु ै एउटै परमेश्वर हुिुहुन्छ। त्र्सोभए, म ककि िर्ााँ स्वगथ म िै हुाँ भिी
भन्छु? र्ो सबै मानिसका धारणाहरूप्रनत निदे सशत छि ्। आजको पथ्
ृ वीले नतमीहरू रहे को स्थािलाई
जिाउाँ छ। ववगतको पथ्
ृ वीमा एउटै पनि पववत्र स्थाि चथएि तर आज नतमीहरू जािे स्थािहरूलाई
पववत्र भिी अलग गररएका छि ्। र्ही कारणले गदाथ म र्ो िर्ााँ पथ्
ृ वी हो भिी भन्छु। र्हााँ “िर्ााँ”

भिेको “पववत्र” हो। अदहले िर्ााँ स्वगथ र पथ्
ृ वी पूणथ रूपमा महसुस गररसककएको साकार भइसकेको

छ। के अब नतमीहरूले र्ो बुझ्र्ौ? म नतमीहरूलाई एक-एक गरी सबै रहस्र्हरू प्रकट गिेछु। हतार
िगर र नतमीहरूलाई अझै ठूला-ठूला रहस्र्हरू प्रकट गररिेछि ्!

अध्याय्७९
अन्धाहरू! अज्ञािीहरू! बेकम्मा फोहोरका थुप्रो! नतमीहरूले मेरो सामान्र् मािवतालाई मेरो पूणथ

ईश्वरीर्ताबाट अलग गछौ! के र्ो म ववरुद्धको पाप हो भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छै ि? र्सको
साथै, र्ो क्षमा ददि कदठि कुरा हो! आज नतमीहरूका बीिमा व्र्ावहाररक परमेश्वर आउिुभएको

छ, तैपनि नतमीहरूलाई मेरो एउटा पक्षको—मेरो सामान्र् मािवताको—बारे मा मात्र थाहा छ र पूणथ
रूपमा ईश्वरीर् हुिे मेरो त्र्ो पक्षलाई नतमीहरूले दे िेकै छै िौ। के मेरो वपठ्र्ूाँ पछाडड मलाई ठग्िे
प्रर्ास गिेलाई म चिक्न्दि भन्िे ताँलाई लाग्छ? मैले तेरो आलोििा गरररहे को छै ि; मैले त ताँ

कुि स्तरमा सकदछस ्, र ताँ अन्त्र्मा कसरी समाप्त हुिेछस ् भिेर मात्रै हे रररहे को छु। मैले हजार
वििहरू बोलेको छु, तै पनि नतमीहरूले धेरैभन्दा धेरै दष्ु कमथ गरे का छौ। नतमीहरूले ककि मलाई
बारम्बारर ठग्िे प्रर्ास गछौ? आफ्िो जीवि गुमाउिे बारे मा होससर्ार बि ्! र्दद तैँले मेरो क्रोधलाई
निक्श्ित स्तरसम्म क्रोचधत तुल्र्ाइस ् भिे, म ताँलाई कुिै दर्ा दे िाउिेछैि, र ताँलाई निकासलिेछ।

ताँ पदहले कस्तो चथइस ्, ताँ निष्ठावाि चथइस ् कक जोसशलो चथइस ्, तैँले कनत दौडधप
ू गरे को छस ्,
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वा तैँले मेरो लाचग कनत अपथण गरे को छस ् त्र्स कुरालाई म ध्र्ाि ददिेछैि; म र्ी कुराहरूलाई
पटककै हे िेछैि। तैँले मलाई अदहले मात्रै क्रोचधत तुल्र्ाउिुपछथ , अनि म ताँलाई अतल कुण्डमा

फ्र्ााँकिेछु। कसले अझै मलाई ठग्िे प्रर्ास गिे आाँट गछथ ? र्ो कुरा र्ाद राि! अबदे खि, जब-जब
म ररसाउाँ छु, जोसुकै होस ्, म ताँलाई तुरुन्तै निकासलददिेछु, ताकक भववष्र्मा कुिै समस्र्ा िहोस ्,

ताकक मैले ताँलाई उप्रान्त दे ख्ि िपरोस ्। र्दद तैँले मेरो अवहे लिा गररस ् भिे, म ताँलाई तुरुन्तै
सजार् ददिेछु। के नतमीहरूले र्ो कुरालाई र्ाद गिेछौ? नतमीहरूमध्र्े जो-जो बाठो छौ नतमीहरूले
तरु
ु न्तै पश्िािाप गिथप
ु छथ ।

आज—अथाथत ्, अदहले—म क्रोचधत छु। नतमीहरू सबै मप्रनत निष्ठावाि बन्िुपछथ र तेरो सम्पूणथता

मलाई सुम्पिुपछथ । तैँले उप्रान्त कुिै दढलाइ गिुथ हुाँदैि। र्दद तैँले मेरा वििहरू सुनििस ् भिे, म
मेरो हात फैलाउिेछु र ताँलाई प्रहार गिेछु। र्सो गरे र, म सबैलाई म को हुाँ भन्िे दे िाउिेछु;

आजको ददि, म हरे कप्रनत क्रोचधत र प्रतापी छु (जुि मेरो न्र्ार्भन्दा पनि गम्भीर छ)। मैले धेरै
वििहरू बोलेको छु, तैपनि नतमीहरूले प्रनतकक्रर्ा िै ददएका छै िौ; के नतमीहरू सााँच्िै र्नत बोधो
छौ? नतमीहरू त्र्स्ता छौ भन्िे मलाई लाग्दै ि। र्ो कुकमथ गिे त नतमीहरूसभत्र लुकेको त्र्ो पुरािो

ददर्ाबलस हो। के नतमीहरू र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्छौ? हिपि आमूल पररवतथि ल्र्ाइहाल!

आज, पववत्र आत्माको काम र्ो िरणसम्म अनघ बढे को छ; के नतमीहरूले र्सलाई दे िेका छै िौ?
मेरो िाम घर-घरमा, सबै राष्रहरूमा र सबै ददशामा फैसलिेछ, र ब्रह्माण्डभरर वर्स्कहरू र

बच्िाहरूको मुिले एकैसाथ पुकािेछि ्; र्ो एउटा ठोस सत्र् हो। म अद्ववतीर् परमेश्वर स्वर्म ्
हुाँ र र्सको अनतररकत, म एक र परमेश्वरको एक मात्र व्र्क्कत हुाँ। त्र्ो भन्दा पनि, म, शरीरको
पूणथता, परमेश्वरको पूणथ प्रकटीकरण हुाँ। जसले मेरो आदर िगिे आाँट गछथ , जसले नतिीहरूका
आाँिाहरूमा प्रनतरोध प्रकट गिे आाँट गछथ , र जसले मेरो ववरुद्धमा िि
ु ौती ददिे कुराहरू बोल्िे
आाँट गछथ त्र्ो निक्श्ित रूपमा मेरो श्राप र क्रोधबाट मिेछ (मेरो क्रोधको कारण श्राप आउिेछ)।

र्सबाहे क, जो मप्रनत बफादार िहुिे वा जसले छोराछोरीले जस्तो आदर िगिे आाँट गछथ , र जसले
मलाई छककाउिे कोससस गछथ , त्र्ो निश्िर् मेरो घण
ृ ाको कारण मिेछ। मेरो धासमथकता, प्रताप र
न्र्ार् सदासवथदा रदहरहिेछ। सुरुमा, म प्रेसमलो र दर्ालु चथएाँ, तर र्ो मेरो सम्पूणथ ईश्वरत्वको

स्वभाव होइि; धासमथकता, प्रताप र न्र्ार्ले मात्र म स्वर्म ् पण
ू थ परमेश्वरको स्वभाव बिेको छ।
अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा म प्रेसमलो र दर्ालु चथएाँ। मैले समाप्त गिुथपिे कामको कारण मैले

दर्ा र कृपा धारण गरे को चथएाँ; तापनि पनछबाट त्र्स्ता कुराहरूको कुिै आवश्र्कता परे ि (र त्र्स

बेलादे खि र्ता ती कुिै पनि छै िि ्)। र्ो सबै धासमथकता, मदहमा र न्र्ार् हो, र र्ो मेरो सम्पूणथ
ईश्वरत्वसाँग जोडडएको मेरो सामान्र् मािवताको पण
ू थ स्वभाव हो।

मलाई िचिन्िेहरू अतल कुण्डमा िाश हुिेछि ् भिे जसलाई मेरो बारे मा र्दढ़ ववश्वास छ नतिीहरू
सदासवथदा जीववत रहिेछि ्, नतिीहरूलाई मेरो प्रेमसभत्र हे रिाह र सुरक्षा प्रदाि गररिेछ। मैले एक
शब्द मात्र बोल्दा, सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीका अक्न्तम छे उहरू कााँप्छि ्। को मेरो विि सुिेर डरले

कााँप्दै ि? कसले मप्रनत बढिे श्रद्धालाई रोकि सकछ? अनि मेरा कामहरूबाट मेरो धासमथकता र

मदहमाको बारे मा जान्ि असक्षम को छ र! अनि मेरा कामहरूसभत्र मेरो सवथशक्कतमािता
् र मेरो
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महािता
् दे ख्न असक्षम को छ र! ज-जसले ध्र्ाि ददाँ दैिि ् नतिीहरू निश्िर् िै मिेछि ्। ककिकक

ध्र्ाि िददिेहरू नतिीहरू हुि ् जसले मेरो ववरोध गछथ ि ् र मलाई चिन्दै िि ्; नतिीहरू प्रधािदत
ू हुि ्,
र नतिीहरू अनत स्वेच्छािारी छि ्। आफैलाई जााँि ्: जो स्वेच्छािारी, स्व-धमी, घमन्डी र अहङ्कारी

छ, त्र्ो निश्िर् िै मेरो घण
ृ ाको पात्र हुन्छ र त्र्ो वविाशनतर बढदै गरे को हुन्छ!
अब म मेरो राज्र्को प्रशासकीर् आदे शहरू घोषणा गदथछु: सबै कुरा मेरो न्र्ार्को अधीिमा
छि ्, सबै कुरा मेरो धासमथकतासभत्र छि ्, सबै कुरा मेरो प्रतापसभत्र छि ्, र म सबैप्रनत मेरो
धासमथकताको अभ्र्ास गदथछु। जसले मलाई ववश्वास गछुथ भन्छ, तर जसको सभत्र गदहराइमा मप्रनत

ववरोधाभास छ, वा जसको हृदर्ले मलाई त्र्ागेको छ, नतिीहरूलाई निकासलिेछ—तर सबै मेरो

आफ्िै ठीक समर्मा हुिेछ। जुि मानिसहरू अरूले थाहा िपाउिे तररकाले मेरो बारे मा व्र्ङ्ग्र्ात्मक
कुरा गछथ ि ्, नतिीहरू तुरुन्तै मिेछि ् (नतिीहरू आत्मा, शरीर र प्राणमा िाश हुिेछि ्)। जसले मेरो
वप्रर्लाई चथिोसमिो गछथ ि ् वा उपेक्षा गछथ नतिीहरूलाई तुरुन्तै मेरो क्रोधद्वारा न्र्ार् गररिेछ।
र्सको मतलब र्ो हो कक मैले प्रेम गरे काहरूसाँग जसले ईष्र्ाथ गछथ ि ,् र जसले मलाई अधमी
ठान्छि ्, नतिीहरूलाई मेरो वप्रर्द्वारा न्र्ार् गररिका लाचग सुक्म्पिेछि ्। असल व्र्वहार गिे,

सरल र इमािदार हुिेहरू सबै (बुद्चध िहुिेहरू लगार्त), र जसले मसाँग एकचिि भई व्र्वहार
गदथछि ्, नतिीहरू सबै मेरो राज्र्मा रहिेछि ्। जसले तालीम पाएका छै िि ्—अथाथत ् ती इमािदार
मानिसहरू जसमा बद्
ु चध र अन्तर्दथक्ष्टको अभाव हुन्छ—मेरो राज्र्मा नतिीहरूससत शक्कत हुिेछ।
र्द्र्वप, नतिीहरूलाई पनि निराकरण गररएको र तोडडएको हुन्छ। तासलमबाट भएर िगएकाहरू
पूणथ हुाँदैिि ्। बरु, नर्िै कुराहरूद्वारा म सबैलाई मेरो सवथशक्कतमािता
् र मेरो बुद्चध दे िाउिेछु।
म ती सबैलाई बादहर निकाल्िेछु जसले अझै पनि मलाई शङ्का गछथ ि ्; म नतिीहरूमध्र्े एकै

जिालाई पनि िाहन्िाँ (र्स्तो समर्मा पनि मलाई शङ्का गिे मानिसहरूलाई म घण
ृ ा गदथछु)।
मैले सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा गिे कार्थहरूद्वारा म इमािदार मानिसहरूलाई मेरा कामहरूको आश्िर्थता
दे िाउिेछु, त्र्सरी म उिीहरूको बुद्चध, अन्तर्दथक्ष्ट र वववेकलाई वद्
ृ चध गराउिेछु। म छलकपट
गिे मानिसहरूलाई मेरो िमत्कारपूणथ कार्थहरूको फलस्वरूप एकै क्षणमा िाश पािेछु। मेरा िाउाँ

पदहले ग्रहण गिे सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू (अथाथत ्, ती पववत्र र निष्कलङ्क र इमािदार मानिसहरू)

नतिीहरू राज्र्मा प्रवेश गिे पदहलो मानिसहरू हुिेछि ् र मसाँगै सबै जानतहरू र सबै मानिसहरूमाचथ
शासि गिेछि ्, र सबै जानतहरू र सबै मानिसहरूको न्र्ार् गदै राज्र्मा राजाको रूपमा शासि
गिेछि ् (र्सले राज्र्का सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई दसाथउाँछ र अरू कसैलाई होइि)। सबै जानतहरू र

सबै मानिसहरूमध्र्े जो न्र्ार् गररएका छि ्, र जसले पश्िािाप गरे का छि ्, नतिीहरू मेरो राज्र्मा

प्रवेश गिेछि ् र मेरा प्रजा हुिेछि ्, अनि अटे री र अपश्िािापी मानिसहरू अतल कुण्डमा फासलिेछि ्
(सदाका लाचग िाश हुिलाई)। राज्र्मा हुिे न्र्ार् अक्न्तम हुिेछ, र त्र्ो मैले गिे सांसारको पूणथ
शुद्धीकरण हुिेछ। त्र्सपनछ त्र्हााँ कुिै अन्र्ार्, शोक, आाँसु वा सुस्केराहरू हुिेछैि, र त्र्ोभन्दा
बढी, त्र्हााँ फेरर सांसार हुिेछैि। सबै कुरा ख्रीष्टको प्रकटीकरण हुिेछ, र सबै ख्रीष्टको राज्र्
हुिेछि ्। कस्तो मदहमा! कस्तो मदहमा!
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अध्याय्८०
सबै कुरामा, अन्तज्ञाथि र ज्र्ोनत पाउिको लाचग व्र्क्कतले मसाँग वास्तववक सञ्िार गिथु

अत्र्ावश्र्क छ; र्सरी मात्रै आत्मा शाक्न्तमा हुि सकछ। अन्र्था, आत्मासाँग कुिै शाक्न्त हुिेछैि।
अदहले, नतमीहरूबीि रहे को सबैभन्दा गम्भीर रोग भिेको मेरो सामान्र् मािवतालाई मेरो पूणथ

ईश्वरीर्ताबाट अलग गिे कार्थ हो; र्सको साथै, नतमीहरूमध्र्े धेरैजसोले मेरो सामान्र् मािवतालाई
जोड ददन्छौ, मािौं नतमीहरूलाई मसाँग पण
ू थ ईश्वरीर्ता पनि छ भन्िे कदहल्र्ै थाहा चथएि। र्सले

मेरो निन्दा हुन्छ! के नतमीहरूलाई त्र्ो थाहा छ? नतमीहरूको रोग र्नत गम्भीर छ कक र्दद
नतमीहरूले हतार गरे र निको भएिौ भिे, मेरो हातद्वारा नतमीहरू माररिेछौ। मेरो अनघ नतमीहरू
एक ककससमको व्र्वहार गछौ (सम्मािजिक व्र्क्कत; िम्र र धैर्थ दे खिन्छौ), र्द्र्वप मेरो

वपठ्र्ूाँपछाडड पूणथ रूपमा फरक व्र्वहार गछौ (नतमीहरूले आफूलाई जे मि लाग्छ त्र्ही गदै ,

गट
ु बन्दी गदै , स्वतन्त्र राज्र्हरू स्थापिा गदै , मलाई धोका ददिे िाहिा गदै पण
ू थ रूपमा ढोङ्गी,
छाडा र निर्न्त्रणबादहरको व्र्वहार गछौ)। नतमीहरू अन्धा हौ! शैतािले भ्रसमत पारे को तेरो आाँिा

िोल ्! म वास्तवमा को हुाँ हे र!् ताँसाँग कुिै लाज छै ि! मेरा कार्थहरू आश्िर्थजिक छि ् भन्िे कुरा
ताँलाई थाहा छै ि! मेरो सवथशक्कतमािताबारे
्
नतमीहरूलाई थाहा छै ि! अदहलेसम्म मक्ु कत िपाएको

अवस्थामा कसले ख्रीष्टको सेवा गछथ भन्ि सककन्छ? तैँले कुि भसू मका िेल्दै छस ् भन्िे ताँलाई

थाहा छै ि! वास्तवमा ताँ मेरो सामुन्िे भेस बदलेर आफ्िो आकषथक रूप दे िाउाँ दै आउाँ छस ्—िीि
मानिस! म ताँलाई मेरो घरबाट निकाल्िेछु; म र्स्तो प्रकारको व्र्क्कतलाई प्रर्ोग गददथिाँ, ककिभिे
मैले नतिीहरूलाई ि त पूवथनिधाथररत ि त छिौट िै गरे को छु।

म जे भन्छु त्र्ही गछुथ। दष्ु ट काम गिेहरू डराउिै पदै ि; म कुिै पनि व्र्क्कतलाई गलत

गददथिाँ। म सधैँ मेरो र्ोजिाअिस
ु ार कार्थ गछुथ र मेरो धासमथकताअिस
ु ार काम-कुरा गछुथ। दष्ु ट काम
गिेहरू सक्ृ ष्टदे खि िै शैतािका सन्ताि रदहआएका हुिाले, मैले नतिीहरूलाई िुनििाँ; “पहाड-पवथत
र िदीिाला स्थािान्तर र रूपान्तर हुिे भए पनि, व्र्क्कतको प्रकृनत पररवतथि हुिेछैि” भन्िे

भिाइको अथथ र्ही हो। मािवजानतले बुझ्ि िसकिे ववषर्हरूमा, सबै कुरा स्पष्ट पाररएको छ र
ममा कुिै कुरा लक
ु े को छै ि। तैँले थोरै मानिसहरूको िजरबाट केही कुरा लक
ु ाउि सकछस ् होला र

निकै मानिसहरूको भरोसा पनि क्जत्ि सकछस ् होला, तर मसाँग र्सो गिुथ सक्जलो छै ि। अक्न्तममा,
ताँ मेरो न्र्ार्बाट उम्कि सकदै िस ्। मािवजानतको र्दक्ष्ट सीसमत छ र वतथमाि पररक्स्थनतको सािो

अांश बुझ्ि सकिेहरूलाई समेत केही सीप भएका व्र्क्कतको रूपमा गन्ती गररन्छ। मेरो लाचग, सबै
कुरा सहजताको साथ अनघ बढ्छ र मेरो बाटोमा कुिै कुरा असलकनत पनि बाधा बन्दै ि, ककिभिे
सबै कुरा मेरै निर्न्त्रण र बन्दोबस्तमा छि ्। मेरो निर्न्त्रणमा समवपथत िहुिे आाँट कसले गिेचथर्ो
र! मेरो व्र्वस्थापिलाई बाधा ददिे आाँट कसले गिेचथर्ो र! मप्रनत बफादार वा कतथव्र्निष्ठ िहुिे

कसले आाँट गिेचथर्ो र! कसले मलाई सत्र् िरहे को कुरा, र मलाई झूटहरू बताउिे आाँट कसले
गिेचथर्ो र! नतिीहरूमध्र्े कोही पनि मेरो क्रोधपूणथ हातबाट उम्किेछैिि ्। तैँले अदहले हार स्वीकार
गरे को र ताँ सजार् पाउि अनि अतल कुण्डमा प्रवेश गिथ इच्छुक भए तापनि म ताँलाई अझै पनि
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सहजै छोड्िेछैि। ताँ फेरर पनि मेरो क्रोधपूणथ दण्डमा (िरम घण
ृ ा) पर् भिी मैले ताँलाई अतल

कुण्डबाट फकाथउिैपछथ । ताँ भागेर जाि सकिे कुिै ठाउाँ छ? मेरो सामान्र् मािवतालाई मेरो पूणथ
ईश्वरीर्ताबाट अलग गिे मानिसहरूको कार्थलाई िै म सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ।

मप्रनत निष्ठावाि हुिेहरू धन्र् छि ्; अथाथत ्, मलाई िक्जकबाट मािव हृदर् जााँच्िे परमेश्वर
स्वर्मको
्
रूपमा सााँिो रूपमा पदहिाि गिेहरू धन्र् छि ्। म अवश्र् िै तेरा आसशष हरूको
्
गुणािात्मक वद्
्
सदासवथदा िै उपभोग गिथ
ृ चध गिेछु, र्सरी तैँले मेरो राज्र्का असल आसशषहरू
सकछस ्। शैतािलाई लाजमा पािे सबैभन्दा प्रभावकारी तररका र्ो पनि हो। तैपनि, अत्र्न्तै अधीर

वा व्र्ाकुल िबि ्; म सबै कुराको लाचग समर् तोकछु। र्दद मैले पूवथनिधाथररत गरे को समर्

अदहलेसम्म आइसकेको छै ि भिे, एक सेकेन्डअनघ समेत म काम गिेछैि। म ठीक-ठीक र तालमा
काम गछुथ; म कारणवविा काम गददथिाँ। मािव र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, म चिन्ताले ग्रससत हुाँदै हुाँददिाँ; म
ताइ पवथतजस्तै क्स्थर छु—तर के म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भन्िे कुरा ताँलाई थाहा छै ि?
अत्र्न्तै अधीर िबि ्; सबै कुरा मेरै हातमा छि ्। सबै कुरा धेरै पदहले िै तर्ार गररएको छ र हरे क

कुरा मेरो लाचग सेवा गिथ आतुर छि ्। बादहरबाट हे दाथ सम्पूणथ ब्रह्माण्ड अस्तव्र्स्त दे खिन्छ तर
मेरो र्दक्ष्टकोणमा, सबै कुरा सुव्र्वक्स्थत छ। मैले नतमीहरूको लाचग जे तर्ार गरे को छु त्र्ो
नतमीहरूको आिन्दको लाचग मात्रै हो। के नतमीहरूलाई र्ो थाहा छ? आफैलाई मेरो व्र्वस्थापिमा
प्रवेश िगराऊ। म मेरा कार्थहरूद्वारा सबै मानिसहरू र सबै राष्रहरूलाई मेरो सवथशक्कत हे िथ लगाउिेछु

र मेरा अिम्मका कार्थहरूका निक्म्त नतिीहरूलाई मेरो पववत्र िामको मदहमा र प्रशांसा गाउि
लगाउिेछु। ककिभिे मैले भिे झैँ, मैले गिे कुिै पनि काम आधारहीि हुाँदैि; बरु, सबै कुरा मेरो
बुद्चध र शक्कतले, मेरो धासमथकता र प्रतापले, अनि अझ बढी भन्दा, मेरो क्रोधले भररएको हुन्छ।

मेरा वििहरू सन्
्
प्राप्त गिेछि ् र अवश्र् िै
ु िेबबविकै बबउाँ झिेहरूले अवश्र् िै मेरा आसशषहरू

मबाट सुरक्षा र दे िभाल प्राप्त गिेछि ्। नतिीहरूले सजार्को पीडा अिुभव गिेछैिि ्; बरु,

नतिीहरूले पररवारको िुसी प्राप्त गिेछि ्। के नतमीहरूलाई र्ो कुरा थाहा छ? पीडा अिन्त हुन्छ
र आिन्द त झिै अिन्त हुन्छ; अबदे खि ती दव
ु ैको अिुभव गररिेछ। तैँले पीडा भोग्छस ् कक
आिन्द अिुभव गछथ स ् भन्िे कुरा तैँले आफ्िो पाप कस्तो मिोववृ िले स्वीकाछथ स ् त्र्सैमा भर पछथ ।
ताँ मैले पव
ू थनिधाथररत गरे को र िि
ु ेको व्र्क्कत होस ् कक होइिस ् भन्िे कुराको हकमा भिे, तैँले जे

भिेको छस ् त्र्सको आधारमा ताँ र्सबारे निक्श्ित हुिुपछथ । तैँले मानिसहरूलाई मूिथ तुल्र्ाउि
सकछस ् तर मलाई सकदै िस ्। मैले पूवथनिधाथररत गरे का र िुिेकाहरूलाई अबदे खि प्रशस्त आसशष ्
ददि थासलिेछ; मैले पूवथनिधाथररत िगरे का र ििुिेकाहरूका हकमा भिे, म अबदे खि नतिीहरूलाई

कठोर सजार् ददिेछु। र्ो नतमीहरूलाई मेरो प्रमाण हुिेछ। अदहले आसशष ् पाउिेहरू अवश्र् िै मेरा
वप्रर्हरू हुि ्; जहााँसम्म सजार् पाउिेहरूको कुरा छ, अवश्र् िै नतिीहरूलाई मैले पूवथनिधाथररत गरे को
र िुिेको छै ि। र्स कुरामा नतमीहरू स्पष्ट हुिुपछथ ! भन्िुको अथथ, र्दद तैँले अदहले पाउिे कुरा
भिेको मबाट तेरो निराकरण हुिु मात्र हो भिे र र्दद तैँले मेरो कठोर न्र्ार्का वििहरू प्राप्त
गछथ स ् भिे, ताँलाई मेरो हृदर्ले घण
ृ ा गछथ र नघिाउाँ छ अनि ताँ मैले पन्छाउिेहरूमध्र्ेको एक

हुिेछस। र्दद तैँले मेरो सान्त्विा र जीविसम्बन्धी प्रावधाि प्राप्त गछथ स ् भिे, ताँ मेरो स्वासमत्वमा
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छस ्; ताँ मेरा वप्रर्हरूमध्र्ेको एक होस ्। तैँले मेरो बादहरी रूप हे रेर र्ो कुरा निधाथरण गिथ सकदै िस ्।
र्स ववषर्मा आफ्िो ददमाग िखिर्ा!

मेरा वििहरूले हरे क व्र्क्कतको वास्तववक अवस्थाबारे बताउाँ छि ्। के नतमीहरूलाई म जि
ु

पार्ो त्र्ही ववषर्मा कुरा गछुथ वा मलाई जे मि लाग्छ म त्र्ही भन्छु भन्िे लाग्छ? अवश्र्
त्र्स्तो होइि! मेरो हरे क वििमा मेरो बुद्चध लुकेको हुन्छ। नतमीहरूले मेरा वििहरूलाई सत्र्ताको
रूपमा स्वीकार मात्रै गिुथपछथ । अत्र्न्तै छोटो समर्मा, सााँिो मागथ िोज्िे ववदे शीहरू आइपुग्िेछि ्।
जब त्र्सो हुन्छ, नतमीहरू अकक ि बकक हुिेछौ र सबै कुरा कुिै कदठिाइबबिा िै परू ा हुिेछ। म
सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छै ि? मेरा र्ी वििहरू सुिेपनछ, नतमीहरूले
र्दढ्तापूवथक त्र्समा ववश्वास गछौ, होइि र? म कुिै गल्ती गददथिाँ, गलत असभव्र्क्कतहरू बोल्िे

कुरा त परै जाओस ्। के नतमीहरूलाई र्ो कुरा थाहा छ? त्र्सकारण, नतिीहरूलाई अगुवाइ गिथ र
नतिीहरूको गोठालो गिथ नतमीहरूले तरु
ु न्तै मेरो तासलम स्वीकार गिुथपछथ भन्िे कुरालाई मैले
बारम्बार जोर ददएको छु। के नतमीहरूलाई र्ो कुरा थाहा छ? नतमीहरूमाफथत म नतिीहरूलाई ससद्ध
तुल्र्ाउिेछु। अझै महत्त्वपूणथ कुरा के हो भिे, नतमीहरूमाफथत म मेरा ठूला-ठूला चिन्ह र िमत्कारहरू
प्रकट गिेछु; अथाथत ्, मािवजानतले िीि ठािेका मानिसहरूका बीिबाट मैले मलाई प्रकट गिथ , मेरो

िाउाँ लाई मदहसमत तुल्र्ाउि, मेरो लाचग सबै कुरा सम्हाल्ि र मसाँग राजाहरूका रूपमा शासि
गिथको निक्म्त मानिसहरूको एउटा समह
ू लाई िि
ु ेको छु। तसथथ, मैले अदहले नतमीहरूलाई ददिे

तासलम सांसारको सबैभन्दा ठूलो व्र्वस्थापि हो; र्ो मािवजानतले पूरा गिथ िसकिे अिम्मको
कुरा हो। नतमीहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउिे कार्थद्वारा, म शैतािलाई आगो र गन्धकको कुण्ड अनि
अतल कुण्डमा फ्र्ााँकिेछु, ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई फेरर कदहल्र्ै पनि िउठ्िे गरी मत्ृ र्ुमा

िसासलददिेछु। त्र्सकारण, अतल कुण्डमा फ्र्ााँककिे सबै जिा ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्ताि

हुि ्। म नतिीहरूलाई िरम घण
ृ ा गछुथ। र्ो कुरा मैले ल्र्ाएको छु। के नतमीहरू दे ख्ि सकदै िौ?
बेइमाि र कुदटल र छली सबैलाई िुलासा गररएको छ। घमण्डी, असभमािी, आत्म-धमी र धूतथ
मानिसहरू प्रधाि स्वगथदत
ू का सन्ताि हुि ् र नतिीहरू िै ठे ट शैतािहरू हुि ्—नतिीहरू सबै मेरा

कट्टर शत्रु, ववरोधीहरू हुि ्। मैले आफ्िो हृदर्को घण
ृ ालाई निभाउि नतिीहरूलाई एक-एक गरी
दण्ड ददिैपछथ । म र्ो काम एकपटकमा एउटा गरी गिेछु, र क्रमैसाँग हरे कलाई ठीक गिेछु।

अब, आगो र गन्धकको कुण्ड र अतल कुण्ड भिेका वास्तवमा के हुि ् त? मािव
कल्पिाअिुसार, आगो र गन्धकको कुण्ड भौनतक कुरा हो तर र्ो एकदमै गलत व्र्ाख्र्ा हो भन्िे
कुरा मािवजानतलाई थाहा छै ि। तैपनि, र्सले मानिसहरूको मिमक्स्तष्कमा निक्श्ित स्थाि सलन्छ।

आगो र गन्धकको कुण्ड भिेको मािवजानतलाई सजार् ददिे मेरो हात हो; ज-जसलाई आगो र

गन्धकको कुण्डमा फ्र्ााँककन्छ नतिीहरू मेरो हातद्वारा माररएका हुन्छि ्। र्ी मानिसहरूको आत्मा,
प्राण र शरीरले सदासवथदा कष्ट भोचगरहन्छ। सबै कुरा मेरै हातमा छि ् भिेर मैले भिेका वििहरूको
सााँिो अथथ र्ही हो। त्र्सो भए, अतल कुण्डले िादहाँ केलाई जिाउाँ छ त? मानिसहरूले र्ो अन्त्र्हीि

र अथाह गदहरो ठूलो कुण्ड हो भिेर वविार गछथ ि ्। वास्तववक अतल कुण्ड भिेको शैतािको प्रभाव

हो। र्दद व्र्क्कत शैतािको हातमा पछथ भिे, त्र्ो व्र्क्कत अतल कुण्डमा परे को हुन्छ; नतिीहरूमा
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पिेटा िै उसम्रर्ो भिे पनि नतिीहरू उडेर बादहर निस्कि सकदै िि ्। र्ही कारणले गदाथ , र्सलाई

अतल कुण्ड भनिएको हो। त्र्स्ता मानिसहरू अिन्त सजार्को भागीदार हुिेछि ्; र्ही तररकामा
मैले र्सलाई प्रबन्ध गरे को छु।

अध्याय्८१
र्ो परु ािो र्ग
ु कनत दष्ु ट र अिैनतक छ! म ताँलाई निल्िेछु! ए ससर्ोि पवथत! मलाई दण्डवत ्

गिथ िडा होओ! मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको पूणथताको लाचग, मेरो महाि ् कार्थको सफलताको लाचग,
िडा भएर हषोल्लास गिे आाँट कसले गदै ि र! िडा भएर आिन्दले र्ता-उता उकफ्ररहिे आाँट
कसले गदै ि र? नतिीहरूले मेरो हातमा नतिीहरूको मत्ृ र्ुलाई भेट्िेछि ्! म असलकनत पनि कृपा

वा दर्ा िदे िाई प्रत्र्ेकमाचथ धासमथकताको काम अनघ बढाउिेछु, र म पूणथ रूपमा अपक्षपाती भएर

त्र्सो गिेछु। सबै मानिसहरू हो! मलाई प्रशांसा ददि, र मलाई मदहमा ददि िडा होओ! अिन्तदे खि
अिन्तसम्मका सबै असीम मदहमा मेरै कारणले अक्स्तत्वमा छि ्, र नतिलाई मैले स्थावपत गरे को

चथएाँ। कसले आफ्िै निक्म्त मदहमा सलिे आाँट गछथ ? कसले मेरो मदहमालाई भौनतक कुराको रूपमा
सलिे आाँट गछथ ? नतिीहरूलाई मेरो हातले मािेछ! ए, निदथर्ी मािव हो! मैले नतमीहरूलाई सक्ृ ष्ट

गरेँ र नतमीहरूको लाचग भरणपोषण गरेँ , अनि मैले नतमीहरूलाई आजको ददिसम्म ल्र्ाएको छु,
तैपनि नतमीहरूलाई मेरो बारे मा असलकनत पनि थाहा छै ि, र नतमीहरूले मलाई प्रेम गदै गदै िौ।

म कसरी नतमीहरूलाई फेरर कृपा दे िाउि सकछु? म नतमीहरूलाई कसरी मुक्कत ददि सकछु? म
त नतमीहरूलाई मेरो क्रोधद्वारा मात्रै व्र्वहार गिथ सकछु! म नतमीहरूसाँग वविाश, र अिन्त

सजार्द्वारा बदला सलिेछु। धासमथकता र्ही हो; र्ो र्स्तो मात्रै हुिसकछ।
मेरो राज्र् ठोस र क्स्थर छ; र्ो कदहल्र्ै पनि ढल्िेछैि। र्ो अिन्तसम्म रदहरहिेछ! मेरा
पुत्रहरू, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, र मेरा मानिसहरूले मसाँग सदासवथदा आसशषहरूको आिन्द सलिेछि ्!

आक्त्मक कुराहरूलाई िबुझ्िेहरू र पववत्र आत्माका प्रकाशहरू िददइएकाहरूलाई दढलो-िााँडो मेरो

राज्र्बाट हटाइिेछ। नतिीहरूले आफ्िो िाललाई छोड्िेछैिि ्, तर मेरो फलामको लौरोको शासि
र मेरो प्रतापले नतिीहरूलाई जबरजस्ती निकाल्िेछि ्; र्सको साथै, नतिीहरूलाई मेरो िट्
ु टाले लात
हािेर निकासलिेछ। केही समर्सम्म (अथाथत ्, जन्मदे खि िै) दष्ु ट आत्मा लागेकाहरू सबैलाई अब

िुलासा गररिेछ। म ताँलाई निकाल्िेछु! मैले भिेको कुरा के नतमीहरूलाई अझै र्ाद छ? म—पववत्र

र निष्िोट परमेश्वर—नघिलाग्दो र फोहोरी मक्न्दरमा बास गददथि। दष्ु ट आत्मा लागेका

मानिसहरूलाई र्ो कुरा थाहा छ, र मैले स्पष्ट पािथु पदै ि। मैले ताँलाई पव
ू थनिर्क्ु कत गरे को छै ि! ताँ
पुरािो शैताि होस ्, तैपनि ताँ मेरो राज्र्मा हस्तक्षेप गिथ िाहन्छस ्! अवश्र् हुाँदैि! म ताँलाई भन्दै छु!
आज म ताँलाई र्ो कुरा अत्र्न्तै स्पष्ट पािेछु: मािवजानतको सक्ृ ष्टको बेला मैले िुिेकाहरूमा मैले

मेरो गुण र मेरो स्वभाव हासलददएको छु; त्र्सकारण, नतिीहरू मप्रनत मात्रै बफादार छि ्, नतिीहरूले
मण्डलीको लाचग बोझ उठाउि सकछि ्, र नतिीहरू आफूलाई मेरो निक्म्त अपथण गिथ र नतिीहरूको
सम्पण
ू थ अक्स्तत्व मलाई समवपथत गिथ तर्ार छि ्। त्र्सकारण, मैले छिौट िगरे काहरूलाई शैतािले
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निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ, र नतिीहरूसाँग मेरो कुिै पनि गुण र मेरो कुिै पनि स्वभाव

छै ि। नतमीहरूलाई लाग्छ कक मेरा वििहरू ववरोधाभासपूणथ छि ्, तर “नतमीहरूलाई मैले पूवथनिर्ुक्कत

गरे को र छिौट गरे को हुाँ, तैपनि नतमीहरूले नतमीहरूका कार्थहरूको पररणामहरू भोग्िुपछथ ” भन्िे
वििहरू सबैले शैतािलाई जिाउाँ छ। अब म एउटा कुरा व्र्ाख्र्ा गछुथ: आज, िडा भएर
मण्डलीहरूमाचथ अक्ख्तर्ार सलि सकिे, मण्डलीहरूको गोठाला गिे, मेरो बोझलाई बुझ्िे, र ववशेष

कार्थहरू पूरा गिेहरू—नर्िीहरूमध्र्े एक जिा पनि ख्रीष्टको सेवामा हुाँदैिि ्; नतिीहरू सबै मैले
पव
ू थनिर्ुक्कत गरे का र िि
ु ेकाहरू हुि ्। नतमीहरूले धेरै चिन्ता गरे र आफ्िो जीविको प्रगनतलाई
दढलाइ िगर भिेर मैले नतमीहरूलाई र्ो कुरा बताएको हुाँ। कनत जिाले ज्र्ेष्ठ पुत्रको हैससर्त
क्जत्ि सकछि ्? के र्ो डडप्लोमा प्राप्त गिुथ जविकै सक्जलो हुिसकछ? असम्भव कुरा! र्दद मैले
नतमीहरूलाई ससद्ध ितुल्र्ाएको भए, नतमीहरूलाई शैतािले धेरै पदहले िै निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट

तुल्र्ाइसकेको हुिेचथर्ो। र्ही कारणले गदाथ मैले बारम्बार के कुरालाई जोड ददएको छु भिे मप्रनत

निष्ठावाि हुिेहरूलाई मैले सधैँ हे रिाह र रक्षा गिेछु र नतिीहरूलाई हािी र कष्टबाट जोगाउिेछु।
मैले पूवथनिर्ुक्कत िगरे काहरू दष्ु ट आत्मा लागेकाहरू हुि ्; नतिीहरू अिेत, सुस्त, र आक्त्मक रूपमा
कमजोर भएकाहरू हुि ्, र जसले मण्डलीहरूको गोठाला गिथ सकदै िि ् (अथाथत ्, जोश भएका तर
दशथिहरूको बारे मा स्पष्ट िभएकाहरू)। नतमीहरूलाई तुरुन्तै मेरो िजरबाट हटाइिुपछथ , र जनत
िााँडो गऱ्र्ो उनत राम्रो हुन्छ, ित्र ताँलाई दे िेर मलाई नघि लाग्िेछ र ररस उठ्िेछ। र्दद ताँ िााँडै
गइस ् भिे, तैँले थोरै सजार् पाउिेछस ्—तर ताँलाई जनत धेरै समर् लाग्छ, सजार् त्र्नत िै कठोर
बन्िेछ। के तैँले र्ो कुरा बुखझस ्? र्नत लाजमदो तवरले काम गिथ छोड्! ताँ पथभ्रष्ट र अनिर्क्न्त्रत

छस ्, सोच्िै िसककिे र लापरवाही छस ्, र ताँ कस्तो प्रकारको फोहोर होस ् भन्िे ताँलाई थाहा छै ि!
ताँ अन्धो होस ्!

मेरो राज्र्मा सिा सलिेहरूलाई मैले होसशर्ारीको साथ िुिेको छु र नतिीहरू बारम्बार

परीक्षाहरूबाट भएर गएका छि ्; नतिीहरूलाई कसैले पनि क्जत्ि सकदै ि। मैले नतिीहरूलाई सामथ्र्थ

ददएको छु, त्र्सकारण नतिीहरू कदहल्र्ै पनि पति हुिे वा पथभ्रष्ट हुिेछैिि ्। नतिीहरूले मेरो

स्वीकृती प्राप्त गरे का छि ्। आजदे खि उसो, कपटीहरूले नतिीहरूको सााँिो रङ्ग दे िाउिेछि ्।

नतिीहरूले सबै ककससमका लाजमदो कुराहरू गिथ सकछि ्, तर अक्न्तममा, नतिीहरू मेरो हातबाट
उम्किेछैिि ्, जुि हातले शैतािलाई सजार् ददन्छ र भस्म गछथ । मेरो मक्न्दर पववत्र र निष्िोट

हुिुपछथ । र्ी सबै मेरो गवाही, मेरो प्रकटीकरण, र मेरो िामको लाचग मदहमा हो। मेरो मक्न्दर मेरो
अिन्त वासस्थाि र मेरो अिन्त प्रेमको पात्र हो; म प्रार्जसो र्सलाई प्रेमको हातले प्र्ार गछुथ,
र्सलाई प्रेमको भाषाले सान्त्विा ददन्छु, मेरो प्रेमको आाँिाले र्सको वास्ता गछुथ, अनि र्सलाई
प्रेमको कािमा अङ्गाल्छु, ताकक र्ो दष्ु टहरूको पासोमा िपरोस ् वा शैतािको छलमा िपरोस ्।
आज, मेरो लाचग सेवा गिे तर मुक्कत िपाएकाहरूलाई म अक्न्तम पटक प्रर्ोग गिेछु। म ककि
र्ी कुराहरूलाई मेरो राज्र्बाट बादहर फ्र्ााँकिको लाचग हतार गछुथ? मैले नतिीहरूलाई मेरो िजरबाट

िेदाउिैपछथ ? म नतिीहरूलाई पूणथ रूपमा घण
ृ ा गछुथ! मैले ककि नतिीहरूलाई मुक्कत ददएको छै ि?
म ककि नतिीहरूलाई नतरस्कार गछुथ? मैले ककि नतिीहरूलाई प्रहार गरे र मािैपछथ ? मैले ककि
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नतिीहरूलाई िष्ट गिैपछथ ? (नतिीहरूको िरािी लगार्त नतिीहरूको एक टुक्रा पनि मेरो िजरमा

रहि सकदै ि।) ककि? ठूलो रातो अक्जङ्गर, प्रािीि सपथ, र पुरािो शैतािले समेत मेरो राज्र्मा
ससिैमा भरण-पोषण िोज्छ! उप्रान्त सपिा िदे ि ्! ती सबै बेकार हुिेछि ् र िरािीमा पररवतथि
हुिेछि ्!

म र्ो र्ुगलाई िष्ट गिेछु, र्सलाई मेरो राज्र्मा रूपान्तरण गिेछु, र मैले प्रेम गिे

मानिसहरूसाँग अिन्तसम्म क्जउिे र आिन्द गिेछु। ती अशुद्ध कुराहरूले नतिीहरू मेरो राज्र्मा

रहि सकछि ् भिेर कल्पिा गिथु हुाँदैि। के नतमीहरूले धसमलो पािीमा माछा मािथ सकछौ भन्िे
नतमीहरूलाई लाग्छ? त्र्स्ता सपिाहरूलाई बबससथदेओ! मेरा िजरहरूले सबै कुरालाई दे ख्छि ् भन्िे
नतमीहरूलाई थाहा छै ि! सबै कुरा मेरै हातले समलाउाँ छि ् भन्िे कुरा नतमीहरूलाई थाहा छै ि!
नतमीहरू उच्ि रूपमा सम्मानित छौ भन्िे वविार िगर! नतमीहरूमध्र्े हरे कले नतमीहरूको आफ्िै
उचित स्थाि सलिुपछथ । िम्र बिेको बहािा िबिाओ (मैले आसशवषत हुिेहरूलाई उल्लेि गरररहे को

छु) वा कााँप्िे र डराउिे िगर (मैले दभ
ु ाथग्र् भोग्िेहरूलाई उल्लेि गरररहे को छु)। अदहले िै,

मानिसहरू सबैले आफ्िो हृदर्को कुरा जान्िुपछथ । मैले नतमीहरूलाई िामले िबोलाएता पनि,
नतमीहरूले अझै सुनिक्श्ितताको अिुभूनत गिुथपछथ , ककिभिे मैले मेरा वििहरू प्रत्र्ेक व्र्क्कतप्रनत

लक्षक्षत गरे को छु। नतमीहरू मेरा िुनिएकाहरू भए पनि िभए पनि, मेरा वििहरू नतमीहरू सबैको

हालका क्स्थनतहरूप्रनत लक्षक्षत छि ्। भन्िुको अथथ, र्दद नतमीहरू मेरा िनु िएकाहरूमध्र्ेका हौ भिे,

नतमीहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरे का छौ त्र्सअिुसार मैले िुिेकाहरूको क्स्थनतको बारे मा म
बोल्छु; जो मेरा िुनिएकाहरू होइिि ्, नतिीहरूका हकमा भन्दा म नतिीहरूको क्स्थनतहरूअिुसार
पनि बोल्छु। त्र्सकारण, मेरा वििहरू निक्श्ित ववन्दस
ु म्म बोसलएका छि ्; नतमीहरू प्रत्र्ेकले

त्र्स कुरालाई राम्ररी बोध गरे को हुिप
ु छथ । आफैलाई धोका िदे ओ! िडराओ! ककिभिे मानिसहरूको
सङ्ख्र्ा अत्र्न्तै थोरै मा सीसमत भएको हुिाले, छलले काम गिेछैि! मैले जसलाई िुनिएको हो

भिी भन्छु ऊ िुनिएको हो, र बहािा गिे कार्थमा ताँ जनत िै ससपालु भए पनि, मेरो गुणवविा ताँ
असफल हुिेछस ्। मैले मेरो विि पूरा गिे हुिाले, म लापरवाही रूपमा आफ्िो र्ोजिालाई वाधा

ददाँ ददि; म जे गिथ िाहन्छु त्र्ही गछुथ, ककिभिे मैले गिे सबै कुरा सही छ। म सवोच्ि हुाँ, र म
अद्ववतीर् छु। के र्सको बारे मा नतमीहरू स्पष्ट भर्ौ? के नतमीहरूले र्ो कुरा बझ्
ु र्ौ?

अब मेरा वििहरू पदढसकेपनछ, दष्ु ट र कुदटल अनि छलीहरूले पनि प्रगनतको िोजी गिथ र

नतिीहरूका आफ्िै व्र्क्कतगत प्रर्ासहरू लगाउिको लाचग कदठि प्रर्ास गरररहे का छि ्। आफूलाई

मेरो राज्र्मा प्रवेश गराउिको लाचग नतिीहरूले थोरै मात्रै मूल्र् िुकाउि िाहन्छि ्। नतिीहरूले
त्र्स्ता वविारहरूलाई पन्छ्र्ाउिप
ु छथ ! (र्स्ता मानिसहरूसाँग कुिै आशा छै ि ककिभिे मैले

नतिीहरूलाई पश्िािाप गिे मौका ददएको छै ि।) म मेरो राज्र्को प्रवेशद्वारलाई रक्षा गछुथ। के

मानिसहरू आफूले जसरी िाह्र्ो त्र्सरी मेरो राज्र्मा प्रवेश गिथ सकछि ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? के
मेरो राज्र्ले जस्तोसुकै फोहोरलाई स्वीकार गिेछ भन्िे ताँलाई लाग्छ? के मेरो राज्र्ले जस्तोसुकै
व्र्थथ कुरालाई स्वीकार गिेछ? ताँ भल
ू मा परे को छस ्! आज, राज्र्मा हुिेहरू मसाँगै राजकीर् शक्कत
भएकाहरू हुि ्; मैले नतिीहरूलाई होससर्ारीको साथ पालिपोषण गरे को छु। र्ो िाहे र मात्रै पनि
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हाससल गिथ सककिे कुरा होइि; नतमीहरूले मेरो स्वीकृती प्राप्त गिैपछथ । र्सको साथै, र्ो कसैसाँग
छलफल गिे कुरा होइि; र्ो मैले आफैले समलाउिे कुरा हो। मैले जे भन्छु त्र्ही हुन्छ। मैले प्रेम
गिेहरूलाई मेरा रहस्र्हरू प्रकट गररन्छि ्। दष्ु ट काम गिेहरू—अथाथत ्, मैले ििि
ु ेकाहरू—ती प्राप्त
गिे हकदारहरू होइिि ्। नतिीहरूले र्ी रहस्र्हरूलाई सुिे पनि, नतिीहरूले नतिलाई बुझ्िेचथएिि ्,

ककिभिे शैतािले नतिीहरूको आाँिा ढाककददएको छ र नतिीहरूको हृदर्लाई पकडमा सलएको छ,
र्सरी नतिीहरूको सम्पूणथ अक्स्तत्वलाई बरबाद गरे को छ। मेरा कार्थहरू अिम्मका र बुद्चधमािी

छि ्, र म सबै कुरालाई मेरो सेवाको निक्म्त पररिालि गछुथ भिेर ककि भनिन्छ? मैले पव
ू थनिर्क्ु कत
िगरे का र ििुिेका मानिसहरूलाई म दण्ड ददि र भ्रष्ट तुल्र्ाउिका निक्म्त शैतािको हातमा

सुक्म्पिेछु, र नतिीहरूलाई दण्ड ददिे कार्थमा म कसैको हस्तक्षेप सलिेछैि; म र्नत बुद्चधमािी छु!

र्सको बारे मा कसले वविार गरे को छ? कुिै पनि प्रर्ासैवविा, मेरो महाि ् कार्थ पूरा भएको छ,
होइि र?

अध्याय्८२
मेरा वििहरू सुिेर, सबै भर्भीत हुन्छि ्; हरे क व्र्क्कत डरले थरथर काम्छ। नतमीहरूलाई
केको डर लाग्छ? मैले नतमीहरूलाई मािेछैि! र्ो त नतमीहरूलाई ग्लानि भएकोले गदाथ हो;
नतमीहरूले मेरो पछाडड जे गछौ त्र्ो अत्र्न्तै तच्
ु छ र व्र्थथ छ। र्सले गदाथ मलाई नतमीहरूप्रनत

र्नत घण
ृ ा लागेको छ कक मलाई मैले पूवथनिक्श्ित िगरे का र ििुिेका प्रत्र्ेकलाई अतल कुण्डमा
टुक्रा-टुक्रा हुिे गरी फ्र्ााँककददि पाएको भए नि हुिेचथर्ो भन्िे उत्कट इच्छा लाग्छ। तैपनि, मसाँग
मेरो र्ोजिा छ; मेरा आफ्िै लक्ष्र्हरू छि ्। अदहलेको लाचग म तेरो दर्िीर् जीविलाई केही पनि

गिेछैि, र मप्रनतको तेरो सेवा परू ा िभइञ्जेलसम्म ताँलाई निकाल्िेछैि। म त्र्स्ता प्राणीहरूलाई
हे िथ िाहन्ि; नतिीहरू मेरो िामको अपमाि हुि ्! के ताँलाई र्ो कुरा थाहा छ? के तैँले बुखझस ्?
काम िलाग्िे अभागीहरू! र्ो कुरालाई तेरो िोपडीमा हाल ्! जब ताँलाई प्रर्ोग गररन्छ, त्र्सो गिे
म िै हुाँ, र जब ताँलाई प्रर्ोग गरराँदैि, त्र्ो पनि मैले गदाथ िै हुन्छ। सबै कुरालाई म िै र्ोजिाबद्ध

गछुथ, र मेरा हातमा सबै कुराले ठीक-ठीक व्र्वहार गछथ ि ् र सव्ु र्वक्स्थत हुन्छि ्। ज-जसले
तलमाचथ गिे आाँट गछथ त्र्सलाई तुरुन्तै मेरो हातले प्रहार गिेछ। म प्रार्जसो “प्रहार गछथ ” भिेर
भन्छु; के मैले त्र्ो मेरो आफ्िै हातले गछुथ भन्िे ताँलाई लाग्छ? मैले त्र्सो गरररहिु पदै ि! मेरा
कार्थहरू मािवले कल्पिा गरे जस्तो मूिथ छै िि ्। सबै कुरा मेरा वििहरूले स्थावपत हुन्छि ् र पूरा
गररन्छि ् भिेर भन्िुको अथथ के हो? मैले औांला समेत िउिालीकि सबै कुरा परू ा गररन्छ। के
तैँले मेरा वििहरूको सााँिो अथथलाई बुखझस ् त?

मेरो सेवा गिे कसैलाई पनि म मेरो मुक्कत ददिेछैि; मेरो राज्र्मा नतिीहरूको कुिै पनि

दहस्सा छै ि। ककिभिे र्ी मानिसहरू मेरो इच्छालाई पूरा गिथको सट्टा, बादहरी कुराहरूमा मात्रै

व्र्स्त हुन्छि ्। मैले अदहले नतिीहरूलाई प्रर्ोग गरररहे को भए पनि, वास्तववकतामा, मैले सबैभन्दा
बढी घण
ृ ा गिे मानिसहरू नतिीहरू िै हुि ्; मलाई सबैभन्दा बढी नघि लाग्िे मानिसहरू। आज,
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ज-जसले मेरो इच्छा पूरा गिथ सकछि ्, ज-जसले मेरा बोझहरूलाई उचित ध्र्ाि ददि सकछि ्, र

ज-जसले सााँिो हृदर् र इमािदाररताको साथ आफ्िो सम्पूणथता मलाई ददि सकछि ् नतिीहरूलाई
म प्रेम गछुथ। म नतिीहरूलाई निरन्तर रूपमा अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु, र नतिीहरूलाई मबाट फुत्केर टाढा

हुि ददिेछैि। म प्रार्जसो भन्िे गछुथ, “मेरो लाचग इमािदारपूवथक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै
आसशष ् ददिेछु।” “आसशष”् ले केलाई जिाउाँ छ? के ताँलाई थाहा छ? पववत्र आत्माको वतथमाि
कार्थको प्रसङ्गमा, र्सले मैले नतमीहरूलाई ददिे बोझहरूलाई जिाउाँ छ। मण्डलीको लाचग बोझ

बोकि सकिे, र मेरो िानतर आफूलाई इमािदाररतापव
ू थक अपथण गिथ सकिेहरू सबैका लाचग,

नतिीहरूका बोझ र नतिीहरूको तत्परता दव
ु ै मबाट आउिे आसशष ् हुि ्। र्सको साथै, मैले
नतिीहरूलाई ददिे प्रकाशहरू पनि मबाट नतिीहरूले पाउिे आसशष ् िै हुि ्। ककिभिे जोसाँग हाल
बोझ छै ि नतिीहरूलाई मैले पूवथनिक्श्ित र छिौट गरे को होइि; नतिीहरूमाचथ मेरो श्रापहरू
पररसकेका छि ्। अको शब्दमा भन्दा, मैले पूवथनिक्श्ित गरे का र छिौट गरे काहरू मैले भिेका

कुराहरूको सकरात्मक पक्षहरूमा सहभागी हुन्छि ्, जबकक मैले पूवथनिधाथरनत िगरे का र छिौट
िगरे काहरू मेरा वाणीहरूका िकरात्मक पक्षहरूमा मात्रै सहभागी हुन्छि ्। मेरा वििहरू जनत धेरै
बोसलन्छि ्, नतिीहरूको अथथ त्र्नत िै बढी स्पष्ट हुन्छ; म ती जनत धेरै बोल्छु, ती त्र्नत िै बढी

पारदशी बन्छि ्। कुदटल र छलीहरू, र मैले पूवथनिक्श्ित िगरे काहरू हरे कलाई सांसारको सक्ृ ष्ट

गिथभ
ु न्दा पदहले िै मैले श्राप ददइसकेको चथएाँ। नतमीहरूको जन्मको वषथ, मदहिा, ददि, र घण्टा,
समिेट, र सेकेन्डसमेत सबैलाई मैले उपर्ुकत रूपमा र्ोजिाबद्ध गरे को छु भिेर ककि भनिन्छ?

कसले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको हैससर्त प्राप्त गिेछि ् भिेर मैले धेरै पदहले िै पूवथनिक्श्ित गरे को छु।
नतिीहरू सबै मेरो िजरमा छि ्; नतिीहरूलाई मैले बहुमूल्र् ठािेको धेरै भइसकर्ो, र मेरो हृदर्मा
रािेएको धेरै भइसकर्ो। मैले बोल्िे हरे क वििमा गहिता छ र नतिमा मेरा वविारहरू छि ्।
मानिस के हो त? मैले प्रेम गिे, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको हैससर्त पाएकाहरूले बाहे क अरूले मेरो इच्छाप्रनत

कनत थोरै वास्ता राख्छि ्? मेरा पुत्रहरूको मूल्र् कनत छ? मेरा मानिसहरूको मूल्र् कनत छ?

ववगतमा, “मेरा पुत्रहरू” ले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई जिाउाँ थ्र्ो, तर कुिै लाज िभएका मेरा पुत्रहरू
र मेरा मानिसहरूले र्ो नतिीहरू आफैका निक्म्त आदरणीर् िाम हो भन्िे ठािे। लाजववहीि भई
मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको भसू मका निवाथह िगर्। के ताँ र्ो िाम-पदवीको र्ोग्र् छस ्? आज, मेरो

सामुन्िे महत्त्वपूणथ स्थािहरूमा राखिएका मानिसहरू मात्रै प्रमाखणत भएकाहरू हुि ्; र्ी मानिसहरूले
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको हैससर्त प्राप्त गरे का छि ्। नतिीहरूले पदहले िै मेरो ससांहासि, मेरो मुकुट, मेरो

मदहमा, र मेरो राज्र्मा उिराचधकार प्राप्त गररसकेका छि ्। मैले सबै कुराहरूको सावधािीका साथ

बन्दोबस्त समलाएको छु। आज ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको हैससर्त प्राप्त गरे काहरू सबै ठूलो पीडा, सतावट,
र सङ्कष्टबाट गुज्रेका छि ्, जसमा नतिीहरूले जन्मदे खि आफ्िो पररवारमा, आफ्िो व्र्क्कतगत

सम्भाव्र्तािा, काम, र वववाहमा जे अिुभव गरे का छि ्, त्र्ो पनि पछथ । र्ी ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मूल्र्
ििुकाईकि र्ो हैससर्त पाएका होइिि ्; बरु, नतिीहरू पदहले िै जीविको सबै पक्षहरूबाट गुज्रेर

आइसकेका छि ्: असल र िराब, उकाली र ओराली। पदहले सांसारका मानिसहरूले उच्ि आदरको

र्दक्ष्टकोणले हे िे, र घरमा सहजताको जीवि क्जइरहे काहरूसाँग, ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको उिराचधकार छै ि।
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नतिीहरू ज्र्ेष्ठ पुत्र बन्ि र्ोग्र् छै िि ्; नतिीहरूले मेरो िाममा अपमाि ल्र्ाउाँ छि ्, र म नतिीहरूलाई
बबलकुलै िाहाँददिाँ। मैले िुिेका मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूको सांसारमा राम्रो माि-मर्ाथदा पनि
छ, तर नतिीहरू मेरो ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको स्तरभन्दा निकै तल छि ्। मैले अदहले निक्श्ित

मानिसहरूलाई प्रर्ोग गरररहे को छु, तर नतिीहरूमध्र्े धेरै त मेरा मानिसहरू बन्ि र्ोग्र् समेत
छै िि ्। नतिीहरू अिन्त वविाशका पात्रहरू मात्रै हुि ्; नतिीहरूलाई कही समर् मेरो सेवाको निक्म्त
प्रर्ोग गररएको छ, तर नतिीहरू दीघथकालीि प्रर्ोगको लाचग होइिि ्। मेरो हृदर्को गदहराइमा, मैले

क-कसलाई दीघथकालीि रूपमा प्रर्ोग गररिे हो सो निणथर् गररसकेको छु। अथाथत ्, मैले जसलाई
महत्त्वपूणथ स्थािमा राख्छु, नतिीहरू िै मैले प्रेम गिेहरू हुि ्, र मैले नतिीहरूलाई धेरै पदहलेदेखि
िै प्रर्ोग गिथ सुरु गरे को हुाँ। अको शब्दमा भन्दा, नतिीहरूका कार्थहरू पदहले िै तर् गररसककएको

छ। मैले नतरस्कार गिे मानिसहरूका हकमा भन्दा, हालको िरणमा, नतिीहरूलाई अस्थार्ी रूपमा
मात्रै प्रर्ोग गरराँदैछ। जब ववदे शीहरू आउाँ छि ्, त्र्ही बेला नतमीहरूको सामुन्िे ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई
स्पष्ट रूपमा प्रकट गररिेछ।

अदहले भिे म नतमीहरूलाई शीघ्र रूपमा वद्
ृ चध होओ र मेरो बोझलाई बुझ भिेर निदे शि

ददन्छु। र्ो बोझ त्र्नत ठूलो छै ि, र म नतमीहरूलाई आफ्िो क्षमताअिुसार मात्रै काम गराउिेछु।
मलाई नतमीहरूको कद थाहा छ; नतमीहरूले प्रस्तत
ु गिथ सकिे कार्थ मलाई थाहा छ। र्ो सबै मलाई
थाहा छ, र म र्ी कुराहरूलाई बझ्
ु छु; मेरा पत्र
ु हरू, म नतमीहरूबाट के मात्रै िाहन्छु भिे, नतमीहरूले

स्वेक्च्छक रूपमा आफैलाई इन्कार गिथ र मैले प्रेम गिे कुरालाई सच्िा रूपमा प्रेम गिथ, मैले जे
घण
ृ ा गछुथ त्र्सलाई घण
ृ ा गिथ, मैले जे गछुथ त्र्ो गिथ, र मैले जे भन्छु त्र्ो भन्ि सक। अन्तररक्ष,

भूगोल, समर्, वा अरू कुिै पनि व्र्क्कतद्वारा निर्क्न्त्रत िहोओ। नतमीहरूका आत्मा जताततै

स्वतन्त्र होओस ्, र नतमीहरू प्रत्र्ेक िै मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको स्थािमा िडा हुि सक भन्िे िै मेरो
कामिा हो। आज कसले आफ्िो सम्पूणथता मलाई सुम्पि सकछ? कसले निष्ठावाि रूपमा आफूलाई
अपथण गिथ सकछ? को ददि-रात मेरो िानतर जागा रहन्छ? कसले मेरो िानतर मेरो घरका
मामलाहरूलाई सञ्िालि गछथ ? कसले मेरो कााँधका बोझहरूलाई मेरो िानतर हल्का गराउाँ छ? के

नतिीहरू मेरा पुत्रहरू होइिि ् र? मेले गिे सबै कुरा मेरा पुत्रहरूलाई ससद्ध पािथको लाचग हो र
मेरा पत्र
ु हरूको सेवाको लाचग गररन्छ। के नतमीहरूले बझ्
ु र्ौ त? सबै कुरा मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको
लाचग हो, र म कुिै गल्ती गददथिाँ। म मानिसहरूलाई गलत रूपमा मूल्र्ाङ्कि गछुथ भिेर निरन्तर

गलत बुझाइ िगर्, र म ताँलाई िीि िजरले हे छुथ भन्िे िसोि ्। म महाि ् प्रनतभालाई कम रूपमा

प्रर्ोग गछुथ, वा ताँलाई पूवथनिक्श्ित िगरे र मैले गल्ती गरेँ भिी अिुमाि िगर्। र्ो त्र्स्तो होइि;

कुरा के हो भिे ताँ र्सको र्ोग्र् छै िस ्! के ताँलाई त्र्ो कुरा थाहा छ? अब म नतमीहरूका लाचग

केही कुराहरू स्पष्ट गिेछु: ज-जसले बारम्बार मेरो क्रोध जगाउाँ छि ् र जो-जो मेरो आलोििा वा
निराकरणको पात्र बन्छि ्, नतिीहरू अवश्र् िै मेरो घण
ृ ाको पात्र हुन्छि ्। त्र्स्ता मानिसहरू अवश्र्
िै मिेछि ्—र्ो कुरा सशलालेि गररएको छ। मैले भनिसकेको छु, म अबउप्रान्त मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूलाई निराकरण गिेछैि, ककिभिे र्ी मानिसहरूले पदहले िै मेरो गम्भीर जााँिहरूमाफथत

गक्ु ज्रसकेका छि ् र मेरो स्वीकृती प्राप्त गररसकेका छि ्। मैले जसलाई कठोर िजरले हे रेको छु
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त्र्ो ितरामा हुन्छ। के नतमीहरूलाई डर लागेको छै ि? मेरो मुिबाट मेरा वििहरू निस्किेबबविकै
धेरै मानिसहरू मिेछि ्। तैपनि, कनतले िदहाँ अझै पनि आफ्िो दे हलाई कार्म राख्िेछि ्; र्नत
मात्रै हो कक नतिीहरूका आत्मा मररसकेका हुिेछि ्। नतिीहरूको सबैभन्दा स्पष्ट सि
ू क के हो भिे
नतिीहरूसाँग पववत्र आत्माको कार्थ हुाँदैि र नतिीहरूलाई पछाडड तािेर ल्र्ाउिे कुिै कुरा िै हुाँदैि।

(नतिीहरूलाई पदहले िै शैतािले गहि रूपमा भ्रष्ट तुल्र्ाइसकेको हुन्छ।) जब-जब नतिीहरूको
दे हलाई िष्ट गररन्छ, तब र्ो मेरो उचित र्ोजिापनछ र मैले तोकेको समर्मा हुन्छ। नतिीहरूको
आक्त्मक मत्ृ र्ल
ु े मेरो लाचग कुिै पनि ठूलो सेवा गिथ सकदै ि; म मेरा कार्थहरूको अद्भूतता प्रदशथि
गिथको लाचग नतिीहरूको दे ह प्रर्ोग गिेछु। र्सबाट, मानिसहरू ववश्वस्त हुिेछि ्; नतिीहरूले अटुट
प्रशांसा ददिेछि ्, र मेरो आदर िगिे र डर िमान्िे एक जिा पनि हुिेछैिि ्। म कुिै पनि
वववरणलाई हल्कासाँग सलाँ ददिाँ; सबै मेरो लाचग िै क्जउिु वा मिुथपछथ , र मेरो निक्म्त आफ्िो सेवा
प्रस्तुत िगरे सम्म कोही पनि जाि पाउाँ दै ि। मेरो निक्म्त आफ्िो सेवा पूरा िगरे सम्म शैताि समेत

अतल कुण्डमा फकथि सकदै ि। मैले सलिे हरे क कदम क्स्थर र सुरक्षक्षत हुन्छ, र ठोस जगमा हुन्छ;
मैले सलिे कुिै पनि कदम अव्र्वहाररक हुाँदैि—असलकनत पनि अव्र्वहाररक हुाँदैि।
कसले मसाँग तुलिा गिे आाँट गछथ ? कसले मेरो ववरोध गिे आाँट गछथ ? म ताँलाई तुरुन्तै प्रहार

गिेछु! म कुिै पनि िाम-निशािा छोड्िेछैि, र तेरो दे हलाई मेटाइददइिेछ; र्ो पूणथतर्ा सत्र् कुरा

हो। जब म र्ी कुराहरू भन्छु, म ती कार्थ तरु
ु न्तै गररहाल्छु, र फकथिे कुिै उपार् हुिेछैि। सांसार
ददि-प्रनतददि टुक्रा-टुक्रा हुाँदैछ, र मािवजानत ददि-प्रनतददि िष्ट हुाँदैछ। बबतेर जािे हरे क ददिसाँगै

मेरो राज्र्ले आकार सलाँ दैछ, र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू वद्
ृ चध हुाँदैछि ्। ददि-प्रनतददि, मेरो क्रोध बढ्दै छ,
मेरा सजार्हरू झि ्-झि ् प्रिण्ड हुाँदैछि ्, र मेरा वििहरू झि ्-झि ् कठोर हुाँदैछि ्। नतमीहरू अझै
पनि मैले नतमीहरूसाँग िरम बोलाँ ू, र मेरो स्वर िरम होस ् भिेर पखिथरहे का छौ, तर फेरर सोि!
मेरो स्वर मैले कस्ता मानिसहरूको सामिा गरररहे को छु त्र्ही कुरामा निभथर हुन्छ। मैले प्रेम
गिेहरूका लाचग, मेरो स्वर कोमल र सधैँ सान्त्विा ददिे ककससमको हुन्छ, तर नतमीहरूलाई त म

कठोरता र न्र्ार् मात्रै दे िाउि सकछु, त्र्समाचथ म सजार् र क्रोध थप्छु। कसैलाई थाहै िभई,

सांसारको हरे क दे शको क्स्थनत झि ्-झि ् तिावग्रस्त भइरहे को छ, र ददि-प्रनतददि टुकक्राँदै कोलाहलमा
चगरररहे को छ। हरे क दे शका िेताहरूले अन्त्र्मा शक्कत पाउिे आशा गछथ ि ्। मेरो सजार् नतिीहरूमा

पदहले िै आइसकेको छ भन्िे नतिीहरूलाई थाहै छै ि। नतिीहरू मेरो शक्कत जफत गिथ िाहन्छि ्—
तर नतिीहरूको त्र्ो इच्छा त कल्पिा मात्र हो! सांर्ुकत राष्रसांघको अगुवाले समेत मलाई माफीको

लाचग बबन्ती गिुथपछथ । उसले गरे का दष्ु ट कार्थहरू अिचगन्ती छि ्। अदहले सजार्को समर् हो, र
म उसलाई सहजै जाि ददिेछैि। शक्कतमा हुिेहरू सबैले आ-आफ्िा मक
ु ु ट फुकाउिप
ु छथ ; सबै
थोकमाचथ शासि गिथ र्ोग्र् म मात्र छु। सबै कुराले ममा िै भर पछथ —एक-दई
ु जिा

ववदे शीहरूलगार्त, र्ो सबै मेरै भरमा छ। मेरो छािबबि गिे जो-कसैलाई म तुरुन्तै प्रहार गिेछु,
ककिभिे मेरो काम र्हााँसम्म आइपुगेको छ। हरे क ददि िर्ााँ प्रकाश दे खिन्छ; हरे क ददि िर्ााँ

ज्र्ोनत आउाँ छ। सबै थोक झि ्-झि ् पूणथ हुाँदैछि ्। शैतािको अक्न्तम ददि झि ्-झि ् िक्जक आउाँ दै छ
र र्ो झि ्-झि ् स्पष्ट हुाँदैछ।
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अध्याय्८३
म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छै ि, ि त सबै घटिा र कुराहरू मेरै
निर्न्त्रणमा छि ् भन्िे कुरा िै नतमीहरूलाई थाहा छ! सबै कुरालाई स्थावपत गिे र पूरा गिे म
िै हुाँ भन्िुको अथथ के हो? हरे क व्र्क्कतका आसशषहरू वा दभ
ु ाथग्र्हरू मेरो पूणथतामा र मेरा
कार्थहरूमा निभथर हुन्छि ्। मानिसले के गिथ सकछ? मानिसले वविार गरे र के कुरा हाससल गिथ
सकछ? र्ो अक्न्तम र्ग
ु मा, र्स पथभ्रष्ट र्ग
ु मा, शैतािले निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको र्ो

अन्धकारपूणथ सांसारमा, कनत थोरै मानिसहरू मेरो इच्छा अिुरूप हुि सकछि ्? िाहे आज होस ्,
भोली होस ्, वा निकट भववष्र्मा होस ्, सबैको जीवि निधाथररत गिे म िै हुाँ। नतिीहरूले आसशषहरू
प्राप्त गरूि ् वा दभ
ु ाथग्र् भोगूि ्, र नतिीहरूलाई मैले प्रेम गरूाँ वा घण
ृ ा गरूाँ, सबै कुरालाई मैले िै

एकै पटक सटीक रूपमा निधाथररत गरे को चथएाँ। नतमीहरूमध्र्े कसले तेरा कदमहरू आत्मनिधाथररत

हुि ् र तेरो भाग्र् तेरै निर्न्त्रणमा छ भिेर जोड ददि सकछ? कसले त्र्सो भन्िे आाँट गछथ ?
कसले अवज्ञाकारी बन्िे आाँट गछथ ? मेरो डर कसले मान्दै ि? मप्रनत को हृदर्दे खि अिाज्ञाकारी

हुन्छ? कसले आफ्िो िुशी लागेअिुसार काम गिे आाँट गछथ ? म नतिीहरूलाई तुरुन्तै सजार्
ददिेछु, र कसले मािवजानतप्रनत पूणथ रूपमा कुिै कृपा गिेछैि वा थप कुिै मुक्कत ददिेछैि? र्स
पटक—अथाथत ्, नतमीहरूले मेरो िाम स्वीकार गरे को क्षणमा—मैले मािवजानतप्रनत कुिै कोमलता

दे िाउिे अक्न्तम समर् त्र्ही हुिेछ। भन्िुको अथथ, मैले मािवजानतको एउटा भागलाई छिौट
गरे को छु, जसका आसशषहरू अिन्त िभए पनि, नतिीहरूले मेरो धेरै अिुग्रह प्राप्त गरे का छि ्;
त्र्सकारण, तैँले अिन्त रूपमा आसशष प्राप्त गिेछस ् भिेर पूवथनिधाथररत िगरे को भए पनि, त्र्सको

अथथ ताँलाई दव्ु र्थवहार गररिेछ भन्िे हुाँदैि, र प्रत्र्क्ष रूपमा दभ
ु ाथग्र् भोग्िेहरूभन्दा तेरो अवस्था
निकै राम्रो हुिेछ।

सााँच्िै िै, मेरो न्र्ार् पदहले िै र्सको िरम ववन्दम
ु ा पुचगसकेको छ, र र्ो अभूतपूवथ क्षेत्रमा

प्रवेश गदै छ। मेरो न्र्ार् हरे क व्र्क्कतमाचथ आइपछथ , र अब र्ो क्रोधपूणथ न्र्ार् हो। ववगतमा र्ो
प्रतापी न्र्ार् चथर्ो, तर अदहले र्ो फरक छ। ववगतमा, मानिसहरूले मेरो फैसला सुिाइएको कुराको
सामिा िगररञ्जेलसम्म मानिसहरूले असलकनत पनि डर मान्दै िचथए; तैपनि अदहले, नतिीहरूले

एउटा विि समेत सुन्िे बबविकै, नतिीहरू अत्र्न्तै भर्भीत हुन्छि ्। कनत त मैले मुि िोल्िे
बबविकै सबै भर्भीत हुन्छि ्। मैले बोल्ि सुरु गरे पनछ जब मेरो आवाज मात्रै निस्कन्छ, तब
नतिीहरू र्नत भर्भीत हुन्छि ् कक के गिे भन्िे नतिीहरूलाई थाहा हुाँदैि त्र्सकारण नतिीहरू
आफूलाई भाँइ
ू मा लक
ु ाउि वा सबैभन्दा अाँध्र्ारो कुिामा रहि अत्र्न्तै िाहिा गछथ ि ्। त्र्स्ता
मानिसहरूलाई मुक्कत ददि सककाँदै ि ककिभिे नतिीहरूलाई भूत आत्मा लागेको हुन्छ। जब म ठूलो
रातो अक्जङ्गर र प्रािीि सपथलाई न्र्ार् गछुथ, नतिीहरू डरपोक बन्छि ् र अरूले दे ख्छि ् कक भन्िे
डर समेत मान्छि ्; सााँच्िै िै, नतिीहरू अन्धकारमा जन्मेका शैतािका सन्ताि हुि ्।
मैले प्रार्जसो “पूवथनिर्नत र छिौट” भन्िे वििहरू बोल्िे गथेँ। र्ी वििहरूको अथथ वास्तवमा
के हो? मैले कसरी पूवथनिधाथररत गछुथ र छिौट गछुथ? कुिै व्र्क्कत ककि पव
ू थनिधाथररत गररएका र
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छानिएकाहरूमध्र्ेमा हुाँदैि? नतमीहरूले र्ो कुरालाई कनत बुझ्ि सकछौ? र्ी कुराहरूलाई मैले केही
रूपमा स्पष्ट व्र्ाख्र्ा गिुथपछथ , र नतिको ववषर्मा मैले नतमीहरूसाँग प्रत्र्क्ष रूपमा कुरा गिुथपछथ ।

र्दद मैले नतमीहरूसभत्रका र्ी कुराहरूलाई प्रकट गरेँ भिे, सस्
ु त मानिसहरूले र्ो शैतािले ददएको

वविार हो भिेर गलत रूपमा बुझ्िेचथर्ो! मलाई अिुचित रूपमा अपमानित ठानििेचथर्ो! अब म
सीधै बोल्छु, र म कुिै पनि कुरा लुकाउाँ ददि। जब मैले सबै थोकको सक्ृ ष्ट गरेँ, मैले सुरुमा
मािवजानतको निक्म्त काम लाग्िे र्ी कुराहरूको सक्ृ ष्ट गरेँ (फूल, घााँस, रूि, काठ, पहाड-पवथत,

िोला-िाला, ताल-तलैर्ा, भसू म र समि
ु , सबै ककससमका कीरा-फट्र्ाङ्ग्रा, िरािरु
ु ङ्गी, र पशु-प्राणी;
कनत मािवजानतले िािका लाचग हुि ्, र कनत मािवजानतले हे िथका लाचग हुि ्)। फरक-फरक क्षेत्रका
सभन्िताहरूअिुसार मािवजानतको निक्म्त फरक-फरक प्रकारका अन्िहरूको सक्ृ ष्ट गररर्ो; र्ी सबै

कुराहरू बिाइसकेपनछ मात्रै मैले मािवलाई सक्ृ ष्ट गिथ सुरु गरेँ। मानिसहरू दई
ु प्रकारका हुन्छि ्:
पदहलो मैले िुिेका र पूवथनिधाथररत गरे काहरू हुि ्; दोस्रोमा शैतािका गुणहरू हुन्छ, र र्स प्रकारका
मानिसहरूलाई मैले सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथभन्दा पदहले सक्ृ ष्ट गररएका चथएाँ, तर नतिीहरूलाई शैतािले
पूणथ रूपमा भ्रष्ट तुल्र्ाएको हुिाले, मैले नतिीहरूलाई त्र्ागेको छु। मैले त्र्सपनछ मैले िुिेका र
पूवथनिधाथररत गरे का मानिसहरूको प्रकारको सक्ृ ष्ट गरेँ, र प्रत्र्ेकमा फरक-फरक तहमा मेरा गुणहरू

छि ्: त्र्सकारण मैले आज िुिेका मानिसहरू प्रत्र्ेकमा फरक-फरक तहमा मेरा गुणहरू छ।
नतिीहरूलाई शैतािले भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको भए तापनि, नतिीहरू अझै पनि मेरो स्वासमत्वमा छि ्; हरे क
िरण मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको भाग हो। र्ो राज्र्को सच्िा निर्म हो ककिभिे र्स बारे मा

मैले अचग्रम रूपमा र्ोजिा बिाएको चथएाँ। कुदटल र छली मानिसहरू कदहल्र्ै पनि इमािदार बन्ि

सकदै िि ्, ककिभिे नतिीहरू शैतािका बच्िा हुि ् र नतिीहरूलाई शैतािले स्वासमत्व गरे का हुन्छि ्;
नतिीहरू त्र्सका सेवक हुि ् र सरु
ु दे खि अन्त्र्सम्म िै र्सको हुकुममा हुन्छि ्। तैपनि, र्ो सबैको

उद्दे श्र् मेरो इच्छालाई पूरा गिुथ हो। नतमीहरूले अिुमाि गिथ िपरोस ् भिेर मैले र्ो कुरालाई
स्पष्ट पारे को छु। मैले ससद्ध पािेहरूलाई म हे रिाह र रक्षा गिेछु; जहााँसम्म मैले घण
ृ ा गिेहरूको
कुरा छ, नतिीहरूको सेवा पूरा भएपनछ, नतिीहरू मेरो स्थािबाट निस्केर जािेछि ्। जब र्ी

मानिसहरूको कुरा उठ्छ, म क्रोचधत हुन्छु; नतिीहरूको कुरा गदाथ समेत मात्रै पनि, म नतिीहरूलाई
तरु
ु न्तै निराकरण गररहाल्ि िाहन्छु। तैपनि, म मेरा कार्थहरूको बन्धिमा छु; मेरा कार्थहरू र

बोली-वििमा मेरो मापि हुन्छ। म मेरो ररसमा आइकि सांसारलाई दबाउि सकछु, तर मैले
पूवथनिर्ुक्कत गरे काहरू र्सका अपवाद हुि ्; शान्त भएपनछ, मैले सांसारलाई मेरो हत्केलामा पक्रेर
राख्ि सकछु। अको शब्दमा भन्दा, म सबै कुरालाई निर्न्त्रण गछुथ। जब म मानिसहरूले सहिै
िसकिे हदसम्म सांसार भ्रष्ट भएको छ भन्िे दे ख्छु, म तरु
ु न्तै र्सलाई िष्ट गिेछु। के म एक
शब्द उच्िारण गरे र मात्रै पनि र्सो गिथ सक्कदि र?

म व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ; म अलौककक चिन्ह वा अिम्मका कामहरू गददथि—तर मेरा
अिम्मका कामहरू जताततै हुन्छि ्। अगाडडको बाटो अतुलिीर् रूपमा उज्ज्वल बन्िेछ। मैले हरे क
कदमको बारे मा ददिे प्रकाश मैले नतमीहरूलाई दे िाउिे मागथ हो र र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा

हो। भन्िुको अथथ, भववष्र्मा, र्ी प्रकाशहरू झि ्-झि ् अिचगन्ती र झि ्-झि ् स्पष्ट हुाँदै जािेछि ्।
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हजार वषीर् राज्र्मा पनि—निकट भववष्र्मा—नतमीहरू मेरा प्रकाशहरूअिुसार अनघ बढ्िुपछथ र मेरा

पाइलाहरूलाई पछ्र्ाउिुपछथ । सबै कुराले आकार सलएको छ र सबै कुराको तर्ारी गररएको छ;
आसशवषतहरूका माझमा नतमीहरूलाई अिन्त आसशषहरूले पखिथरहे को हुन्छ भिे दक्ण्डतहरूलाई
अिन्त सजार्ले पखिथरहे को हुन्छ। मेरा रहस्र्हरू नतमीहरूका लाचग अत्र्न्तै अिचगन्ती छि ्; मेरो
लाचग जुि कुरा सरल वििहरू हुि ्, त्र्ो नतमीहरूका लाचग सबैभन्दा कदठि हुन्छ। त्र्सकारण, म
झि ्-झि ् बढी बोल्छु, ककिभिे नतमीहरूले अत्र्न्तै थोरै कुरा बुझ्छौ र मैले हरे क शब्द व्र्ाख्र्ा
गररददिुपछथ । तैपनि, धेरै चिन्ता िगर; म नतमीहरूसाँग मेरो कामअिस
ु ार बोल्िेछु।

अध्याय्८४
मेरो बारे

मािवलाई ज्ञािको कमी भएको हुिाले, नतिीहरूले अिचगन्ती पटक मेरो
व्र्वस्थापिलाई वाधा ददएको छ र मेरा र्ोजिाहरूलाई अवमल्
ू र्ि गरे को छ, तर नतिीहरूले मेरो

अनघ बदढरहे का पाइलाहरूलाई कदहल्र्ै पनि रोकि सकेका छै िि ्। ककिभिे म बुद्चधमािी परमेश्वर
हुाँ। मसाँग असीसमत बुद्चध छ अनि मसभत्र अपार र बुझ्ि िसककिे रहस्र्हरू छि ्। अिन्तअिन्तदे खि, मािवले र्ी कुराहरूलाई कदहल्र्ै पनि थाहा पाउि र पूणथ रूपमा बुझ्ि सकेको छै ि।
त्र्स्तै होइि र? मैले उच्िारण गिे हरे क वििमा बद्
ु चध हुिे मात्र होइि, तर हरे क वििमा मेरा
गुप्त रहस्र्हरू पनि हुन्छि ्। मसाँग भएका सबै कुरा रहस्र् हो; मेरो हरे क भाग रहस्र् हो। आज

नतमीहरूले मेरो व्र्क्कतत्वमा रहे को रहस्र्लाई मात्रै दे िेका छौ—तर सभत्री रूपमा लुकेको र्ो
रहस्र्लाई नतमीहरूले िोल्ि बााँकी िै छ। मािव मेरो अगुवाइलाई पछ्र्ाएर मात्रै मेरो राज्र्मा

प्रवेश गिथ सकछ; अन्र्था, नतिीहरू सांसारसाँगै िष्ट भएर िरािी बन्िेछि ्। म पण
ू थ परमेश्वर

स्वर्म ् हुाँ; म अरू कोही होइि, तर परमेश्वर स्वर्म ् िै हुाँ। “परमेश्वरको प्रकटीकरण” जस्ता
पदहलेका भिाइहरू पुरािो भइसकेका छि ्; ती त च्र्ानतएका थोत्रा कुरा हुि ् जुि अब उप्रान्त काम
लाग्दै िि ्। नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले र्सलाई बझ
ु ेका छौ? नतमीहरूमध्र्े कनत जिा मबारे र्नत
हदसम्म निक्श्ित भएका छौ? सबैले मबाट स्पष्ट रूपमा व्र्ाख्र्ा र निदे शि पाउिैपछथ ।

शैतािको राज्र्लाई िष्ट गररएको छ र र्सका मानिसहरूले िााँडै िै मप्रनतको आफ्िो सेवा

पूरा गररसकिेछि ्। पालैपालो गरी नतिीहरूलाई मेरो घरबाट निकासलिेछि ्, जसको अथथ ववसभन्ि

भूसमकाहरू निभाएको बहािा गदै आइरहे काहरूको सााँिो रूप प्रकट गररिेछ, र नतिीहरू सबैलाई

मेरो राज्र्बाट हटाइिेछि ्। र्ो कुरा िबबसथ! आजदे खि उसो, मैले ववगतमा त्र्ागेकाहरू लगार्त,
मैले त्र्ाग्िे सबै जिा केवल असभिर् र दे िावटी गिेहरू मात्रै हुि ्; नतिीहरूले मेरो लाचग काम
गरे को जस्तो मात्रै गदै आएका छि ् र र्ो िाटक सककएपनछ, नतिीहरू मञ्िबाट छोडीजािैपछथ । जो

सााँिो रूपमा मेरा पुत्रहरू हुि ् नतिीहरू मेरो प्रेम प्राप्त गिथ र मैले नतमीहरूका लाचग तर्ार
गररसकेका आसशषहरूको आिन्द सलिको लाचग आचधकाररक रूपमा िै मेरो राज्र्मा हुिेछि ्।

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू धन्र्का हुि ्! ककिभिे नतमीहरूलाई मैले अचग्रम रूपमा तासलम ददइसकेको हुिाले,
अदहले नतमीहरू मेरो प्रर्ोगको लाचग र्ोग्र् छौ। म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भिेर ववश्वास गर।
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मानिसहरूले पूरा गिथ िसकिे कुराहरू, म कुिै बाधावविा गिथ सकछु, र प्रनतर्ोचगताको बबल्कुलै
कुिै ठाउाँ छै ि। नतमीहरूले केही पनि गिथ सकदै िौ वा नतमीहरू मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुि र्ोग्र् छै िौ
भन्िे िसोि। नतमीहरू पण
ू थतर्ा र्ोग्र् छौ! र्ो र्सैले हो ककिभिे सबै कुरा परू ा हुिको लाचग ममा
िै भर पछथ ि ्; ती सबै पूरा हुिको लाचग मेरै भर पछथ ि ्। अदहले नतमीहरूलाई त्र्स्तो हैससर्तका
छौ भिेर ककि लाग्छ? र्सको सरल कारण के हो भिे मैले नतमीहरूलाई सााँिो रूपमा प्रर्ोग गिे
समर् आएको छै ि। महाि ् प्रनतभाहरूलाई तुच्छ उद्दे श्र्हरूका लाचग प्रर्ोग गिथ सककाँदै ि; के

नतमीहरूले बझ्
ु र्ौ? सारा ब्रह्माण्डको सांसारमा, के नतमीहरू र्नत सािो िीिमा मात्रै सीसमत छौ?
अथाथत ्, सारा ब्रह्माण्डका सांसारका मानिसहरूलाई गोठाला गिे र अगुवाइ गिे क्जम्मा नतमीहरूलाई
ददइिेछ, ककिभिे नतमीहरू ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हौ, र आफ्िा भाईहरूलाई डोऱ्र्ाउिु नतमीहरूले पूरा

गिुथपिे कतथव्र् हो। र्ो कुरा जाि! म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ! म फेरर जोड ददन्छु, मैले
नतमीहरूलाई आफैमा रमाउि ददइरहे को छु। काम गरररहिे म िै हुाँ—पववत्र आत्माले जहााँतहीीँ काम
गरररहिुभएको छ र व्र्क्कतगत रूपमा अगुवाइ गरररहिुभएको छ।

ववगतमा, मानिसहरूले मैले ददिे मुक्कतलाई बुझेकै चथएिि ्। के अदहले नतमीहरूले बुझ्र्ौ? मैले

ददिे मुक्कतका ववसभन्ि पक्षहरू छि ्: एउटा पक्ष र्ो हो कक, कनतपर् मानिसहरूका लाचग, अनघबाटै

निधाथररत गन्तव्र् बबल्कुलै छाँ दै छै ि, त्र्सको अथथ नतिीहरूले मेरो अिुग्रहको आिन्द सलि बबल्कुल

सकदै सकदै िि ् भन्िे हुन्छ; अको पक्ष र्ो हो कक, सरु
ु मा पव
ू थनिधाथररत गररएकाहरू हुन्छि ्, जसले
केही समर्को लाचग मेरो अिुग्रहको आिन्द सलन्छि ्, तर केही समर्पनछ अथाथत ् मैले पूवथनिधाथररत
गरे को समर्मा, म नतिीहरूलाई हटाउिेछु, त्र्सपनछ नतिीहरूको जीवि सम्पूणथ रूपमा समाप्त
हुिेछ। अझ अको पक्ष र्ो हो कक मैले पूवथनिधाथररत गरे का र िुिेकाहरू छि ् र जसले अिन्त
आसशषहरूको आिन्द सलन्छि ्; नतिीहरूले मलाई स्वीकार गिथभ
ु न्दा पदहले र त्र्सपनछ भोग्िे
द्ःु िकष्टहरू, मलाई स्वीकार गरे पनछ नतिीहरूले प्राप्त गरे का अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाशलगार्त सुरुदे खि

अन्त्र्सम्मै मेरो अिुग्रहको उपभोग गछथ ि ्। अबदे खि, नतिीहरूले आसशषहरूको आिन्द सलन्छि ्—

अथाथत ्, मैले पूणथ रूपमा मुक्कत ददिे नतिीहरू िै हुि ्। मेरो महाि ् कामको पूणत
थ ाको सबैभन्दा

स्पष्ट असभव्र्क्कत र्ही िै हो। त्र्सो भए आसशषहरूले केलाई जिाउाँ छि ्? म नतमीहरूलाई सोध्छु:
नतमीहरू सबैभन्दा बढी के गिथ िाहन्छौ? नतमीहरू सबैभन्दा बढी केलाई घण
ृ ा गछौ? नतमीहरू
सबैभन्दा बढी के प्राप्त गिे आशा गछौ? नतमीहरूले मलाई प्राप्त गिथको िानतर र नतमीहरूको

जीवि वद्
ृ चध हुि सकोस ् भिेर ववगतमा पीडा र कदठिाईहरू भोगेका छौ; त्र्ो अिुग्रहको एउटा
भाग हो। “आसशषहरू” को अथथ भववष्र्मा नतमीहरूमा नतमीहरूले घण
ृ ा गिे कुराहरू हुिेछैि, जसको
अथथ ती कुराहरू नतमीहरूको वास्तववक जीविमा आउिेछैिि ् भन्िे हुन्छ; ती नतमीहरूकै आाँिाको
अगाडड पूणथ रूपले हटाइएको हुिेछि ्। पररवार, काम, पत्िी, पनत, छोराछोरी इष्ट-समत्र र आफन्त,
र ददिको तीि पटकको भोजि जसलाई नतमीहरू हरे क ददि घण
ृ ा गछौ ती पनि हट्िेछि ्। (र्सको
अथथ समर्द्वारा निर्क्न्त्रत हुाँदैिौ, शरीरबाट पूणथ रूपमा बादहर निस्किेछौ। केवल तेरो तप्ृ त
आत्माले मात्रै तेरो शरीरलाई कार्म राख्न सकछ, तर र्सले तेरो शरीरलाई जिाउाँ छ, दे हलाई होइि।

ताँ पण
ू थ रूपमा स्वतन्त्र र उच्ि स्तरको बन्िेछस ्। र्ो परमेश्वरले सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि र्ता
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प्रकट गिुथभएको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा स्पष्ट आश्िर्थकमथ हो।) नतमीहरूका शरीरबाट माटोका

सबै तत्वहरूलाई हटाइिेछ, र नतमीहरू पूणथतर्ा आक्त्मक शरीर हुिेछौ जुि पववत्र र निष्िोट हुन्छ,
नतमीहरूले ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको अन्त्र्सम्म सम्पूणथ र्ात्रा गिथ सकिेछौ। त्र्स समर्दे खि उप्रान्त
तैंले सबै कदठिाइसाथ धुवाइ र सफाइबाट छुटकारा पाउिेछस ्, र नतमीहरूले आफैमा पूणथ आिन्द
पाउिेछौ। त्र्स बेलादे खि उप्रान्त नतमीहरूले वववाहको बारे मा सोच्िेछैिौ (ककिकक मैले सांसार सक्ृ ष्ट

गरररहे को हुिेछैिाँ, बरु र्ुगको अन्त्र् गरररहे को हुिेछु), र मदहलाले ठूलो र्ातिा सहिुपिे त्र्ो
प्रसव पीडा हुिेछैि। ि त नतमीहरूले भववष्र् कुिै काम वा पररश्रम गिेछौ। ताँ मैले नतमीहरूलाई
ददएका आसशषहरूमा रमाउाँ दै आफैलाई मेरो प्रेमको अङ्गालोमा पूरै डुबाउिेछौ। र्ो निक्श्ित छ।
जब नतमीहरूले र्ी आसशषहरूको आिन्द सलइरहे को हुन्छौ, अिुग्रहले नतमीहरूलाई पछ्र्ाइरहिेछ।
मैले नतमीहरूका लाचग तर्ारी गरे का सबै—अथाथत ् सांसारभररका दल
ु थभ र बहुमूल्र् सम्पविहरू—

नतमीहरूलाई ददइिेछ। अदहले, नतमीहरूले ि त र्ी सबै बुझ्ि सकछौ ि कल्पिा िै गिथ सकछौ, र
कसैले पनि पदहले ती उपभोग गरे को छै ि। जब र्ी आसशषहरू नतमीहरूमाचथ आउाँ छि ्, नतमीहरू

अन्त्र्हीि रूपमा उल्लससत हुिेछौ—तर र्ो िबबसथ, कक र्ी सबै मेरो शक्कत, मेरा कार्थहरू, मेरो
धासमथकता, त्र्ोभन्दा बढी मेरो प्रतापको कारण भएको हो। (म जि
ु मानिसहरूप्रनत अिुग्रही हुिे
निणथर् गछुथ, नतिीहरूप्रनत अिुग्रही हुिेछु, र म जुि मानिसहरूप्रनत कृपालु हुिे निणथर् गछुथ, म
नतिीहरूप्रनत कृपालु हुिेछु।) त्र्स बेला नतमीहरूको कुिै आमाबब
ु ा हुिेछैि, र त्र्हााँ रगतको कुिै
सम्बन्ध हुिेछैि। नतमीहरू सबै मैले प्रेम गिे, मेरा वप्रर् छोराहरू हौ। त्र्स समर्दे खि उसो, कसैले
पनि नतमीहरूलाई चथिोसमिो गिे आाँट गिेछैि। त्र्ो नतमीहरूका निक्म्त बढे र वर्स्कहरू हुिे
समर् हुिेछ, साथै नतमीहरूले फलामको डन्डाले शासि गिे समर् हुिेछ! मेरा वप्रर् छोराहरूलाई
कसले बाधा ददिे आाँट गछथ ? कसले नतिीहरूमाचथ आक्रमण गिे आाँट गछथ ? सबैले मेरा वप्रर्
छोराहरूलाई आदर गिेछि ् ककिकक वपताले मदहमा प्राप्त गिुथभएको छ। कसैले कल्पिा गिथ िसकिे

सबै कुराहरू नतमीहरूका आाँिा अगाडड दे िा पिेछि ्; ती असीसमत, कदहल्र्ै िसककिे र अन्त्र्हीि

हुिेछि ्। िााँडै िै नतमीहरू निश्िर् घामले फेरर डढ्िु पदै ि वा पीडादार्ी ताप सहिु आवश्र्क पदै ि,
ि त नतमीहरूले ठन्डा भोग्िुपिेछ वा वषाथ, दहउाँ , वा बतासको स्पशथ महसुस गिुथपिेछ। ककिभिे

म नतमीहरूलाई प्रेम गछुथ, र त्र्ो पण
ू थ रूपमा मेरो प्रेमको सांसार हुिेछ। म नतमीहरूले िाहिे सबै
थोक नतमीहरूलाई ददिेछु, र नतमीहरूलाई िादहिे सबै थोक म नतमीहरूको निक्म्त तर्ार पािेछु।

म धमी छै ि भिेर कसले दाबी गिे आाँट गछथ ? म ताँलाई तुरुन्तै मािेछु, ककिभिे मैले पदहलेबाट
भनिसकेको छु कक, (दष्ु टहरू ववरुद्ध) मेरो क्रोध अिन्तसम्म रहिेछ, र म असलकनत पनि िरम

हुिेछैिाँ। तापनि, (मेरा वप्रर् छोराहरूप्रनतको) मेरो प्रेम पनि सदासवथदा रदहरहिेछ ; म र्सलाई
असलकनत पनि रोकेर राख्िेछैि।

आज, मेरा वििहरूलाई न्र्ार्को रूपमा सुन्िेहरू सही क्स्थनतमा िहुिेहरू हुि ्। तथावप,
नतिीहरूले त्र्ो कुरा पिा लगाउाँ दा सम्म, पववत्र आत्माले अनघ िै नतिीहरूलाई त्र्ाचगसकिुभएको
हुिेछ। सारा ब्रह्माण्डको सांसारमध्र्े, नतमीहरूका बीिबाट ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई छिौट गररएका छि ्,
जबकक पत्र
ु हरू र मानिसहरूको सािो दहस्सा मात्र नतमीहरूको हुन्छ। म सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डको
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सांसारलाई जोड ददन्छु, जसको अथथ सांसारका सबै राष्रहरूबाट पुत्रहरू र मानिसहरूको छिौट गररन्छ

भन्िे हुन्छ। के नतमीहरूले बुझ्र्ौ? ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू िााँडै वद्
ृ चध हुिुपछथ अनि गएर ववदे शीहरूलाई
डोऱ्र्ाउिप
ु छथ भिेर म ककि जोड ददइरहन्छु? के नतमीहरूले मेरा वििहरूको सााँिो अथथ बझ्
ु र्ौ?

ककिभिे िीि मैले श्राप ददएको राष्र हो; र्सले मलाई सबैभन्दा बढी सताएको छ र म र्सलाई
सबैभन्दा बढी घण
ु हरू र म स्वगथबाट आउाँ छौं
ृ ा गछुथ। नतमीहरूले र्ो जान्िैपछथ कक मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
र हामी ववश्वव्र्ापी मानिसहरू हौं; हामी कुिै एक राष्रका मात्र होइिौं। मािव धारणाहरूमाटााँससरहि
बन्द गर! ककिभिे मैले नतमीहरूलाई मेरो व्र्क्कतत्व प्रकट गरे को छु। सबै कुरा मेरै हातमा छ। के

नतमीहरूलाई मेरा वििहरू र्ाद छ? नतमीहरूका बीिमा झि ्-झि ् थोरै मानिसहरू हुाँदै गएका छि ्
र जिसङ्ख्र्ा झि ्-झि ् पररष्कृतबन्दै गएको छ भिेर म ककि भन्छु? ककिभिे मैले ददिे मक्ु कत
क्रसमक रूपमा ब्रह्माण्ड सांसारतफथ अनघ बदढरहे को छ। हटाइएकाहरू, मेरो िाम स्वीकार गिेहरू िै

ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई ससद्ध पािथको िानतर सेवा गिेहरू हुि ्। के नतमीहरूले बुझ्र्ौ? नतिीहरू सबै मेरा

पुत्रहरूका लाचग सेवा गिेहरू हुि भिेर म ककि भन्छु? अब नतमीहरूले सच्िा रूपमा बुझ्छौ, होइि
त? सङ्ख्र्ा सााँच्िै िै कम छ; ती अवश्र् िै थोरै छि ्। तैपनि, मेरा पुत्रहरूको कारण ती मानिसहरूले
निकै लाभ पाएका छि ् र मेरो अिुग्रहको धेरै आिन्द सलएका छि ्—त्र्ही कारणले त म

मािवजानतलाई अक्न्तम पटक मुक्कत ददाँ दैछु भिेर मैले भिेको हुाँ। अब नतमीहरूले मेरा वििहरूको
सााँिो अथथथाहा पार्ौ! मलाई ववरोध गिे जोसक
ु ै लाई म गम्भीर रूपमा सजार् ददिेछु र ज-जसले
मेरो ववरोध गछथ म नतिीहरूबाट म आफ्िो मुि फकाथउिेछु। ककिभिे सुरुदे खि िै म सधैँ प्रतापी र

धमी परमेश्वर रहाँदै आएको छु र सबै कुरा नतमीहरूलाई प्रकट गररिेछ। म अिम्म तररकाले शीघ्र
रूपमा काम गछुथ र िााँडै िै मािवको लाचग अकल्पिीर् रहे का अिम्मका कुराहरू हुिेछि।् भन्िुको
अथथ तरु
ु न्तै र िााँडै हो। के नतमीहरूले बझ्
ु र्ौ? ढीलो िगरी जीवि प्रवेशको िोजी गर! मेरा वप्रर्
पुत्रहरू, नतमीहरूका लाचग सबै कुरा र्हीीँ छि ् र सबै कुरा नतमीहरूकै िानतर अक्स्तत्वमा छि ्।

अध्याय्८५
म मेरो इच्छा हाससल गिथको लाचग फरक-फरक प्रकारका मानिसहरूको प्रर्ोग गछुथ: मैले सजार्

ददिेहरूमा मेरा श्रापहरू पूरा हुन्छि ्, त्र्सरी िै मैले प्रेम गिेहरूमा मेरा आसशषहरू पूरा हुन्छि ्।
अब, नतमीहरूमध्र्े कसले मेरा आसशषहरू प्राप्त गिेछि ् र कसले मेरा श्रापहरू भोग्िे छि ् भन्िे

कुरा पूणथ रूपमा मेरो एउटै शब्दमा निभथर हुन्छ; र्ो सबै मेरा वाणीहरूले निधाथररत गछथ । अदहले
मैले जोप्रनत राम्रो व्र्वहार गछुथ, उसले सधैँ मेरा आसशषहरू पाउिे निक्श्ित हुन्छ (अथाथत ्, क्रसमक
रूपमा मलाई चिन्िे र मप्रनत अझै बढी निक्श्ित हुाँदै जािे, िर्ााँ ज्र्ोनत र प्रकाशहरू प्राप्त गिे,
र मेरो कामको गनतलाई पछ्र्ाउि सकिे)। म जसलाई नतरस्कार गछुथ (र्ो मसभत्र हुिे कुरा हो
जुि कुरालाई मानिसहरूले बादहरबाट दे ख्ि सकदै िि ्) नतिीहरू निक्श्ित रूपमा मेरा श्रापहरू भोग्िे

मानिसहरू हुि ्, र नतिीहरू पककै पनि ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्ताि मध्र्ेका हुि ्; त्र्सकारण,
र्सलाई मैले ददिे श्रापमा नतिीहरू पनि भागीदार बन्िेछि ्। मैले दे ख्िै िसकिे, अथाथत ् जसको
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गुणमा धेरै कुराको कमी भएको म दे ख्छु, र मैले ससद्ध बिाउि वा प्रर्ोग गिथ िसकिेहरूको

हकमा भन्दा, नतिीहरूले अझै पनि मुक्कत पाउिे मौका पाउिेछि ्, र नतिीहरू मेरा पुत्रहरूमध्र्ेको

एक हुिेछि ्। र्दद कसैसाँग मेरो एउटै पनि गण
ु छै ि, आक्त्मक मामलाहरूलाई बझ्
ु ि सकदै ि, र
मलाई चिन्दै ि तर उत्सादहत मािससकता छ भिे, त्र्स व्र्क्कतलाई मेरा मानिसहरूमध्र्ेको एक
भिेर िामाङ्ककत गररिेछ। मेरो श्रापमा पिेहरूलाई म मुक्कतभन्दा बादहरका मानिसहरू ठान्छु, र
दष्ु ट आत्माहरू लागेका नतिीहरू िै हुि ्। म नतिीहरूलाई निकाल्ि उत्कट इच्छा गछुथ। नतिीहरूलाई
ठूलो रातो अक्जङ्गरले जन्माएको चथर्ो, र नतिीहरू मैले सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गिे मानिसहरू हुि ्।

अबदे खि उसो, मलाई नतिीहरूको सेवा िादहाँदैि। म नतिीहरूलाई उप्रान्त िाहाँददि! म नतिीहरूमध्र्े

कसैलाई पनि िाहाँददि! मेरो अनघ नतिीहरूको रुवाइ र दाह्रा ककटाइले पनि कुिै प्रभाव पादै ि; म
नतिीहरूमध्र्े कसैलाई पनि हे ददथि। म केवल नतिीहरूलाई निकाल्छु। ताँ कस्तो ककससमको थोक
होस ्? के ताँ मेरो अनघ हुि र्ोग्र् छस ्? के ताँ र्ोग्र् छस ्? नतमीहरूले अझै पनि असल मानिसहरू

भएको बहािा र वविम्रताको िाटक गरररहे का छौ! तैँले ती सबै अिचगन्ती दष्ु ट कार्थहरू गरे पनछ,
के म ताँलाई छोड्ि सकछु? त्र्सपनछ, ताँ मेरो अनघ िडा हुि िपाउाँ दै तैँले फेरर अवज्ञा गिथ
थाल्छस ्। ताँसाँग कदहल्र्ै कुिै असल असभप्रार्हरू चथएि; तैँले मलाई छल मात्रै गिथ िाहन्छस ्! के

ताँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्ताि भएर ताँ सााँच्िै असल बन्ि सकछस ्? असम्भव कुरा! ताँलाई
मैले पदहले िै श्राप ददइसकेको छु, र मैले ताँलाई पण
ू थ रूपमा न्र्ार् गरे को छु! मलाई पण
ू थ हृदर्ले,
इमान्दारीपूवथक, र अिुशाससत ढङ्गले सेवा गर्, त्र्सपनछ तेरो अतल कुण्डमा फकी! के ताँ मेरो

राज्र्मा सहभागी हुि िाहन्छस ्? तैँले त सपिा दे खिरहे को छस ्! कस्तो लाज पिेको? तेरो
नघिलाग्दो र फोहोरी शरीरको साथमा ताँ निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट भएको छस ्, तैपनि ताँसाँग अझै

मेरो अनघ िडा हुिे आाँट छ! छोडी दे ! र्दद तैँले थप दढलाइ गररस ् भिे, म ताँलाई गम्भीर रूपमा
दण्ड ददिेछु! मेरो अनघ कुदटलपि र छली काममा सांलग्ि हुिे सबैलाई िुलासा गररिुपछथ । ताँ कहााँ
लुकि सकछस ्? तैँले आफूलाई कहााँ लुकाउि सकछस ्? तैँले जनत िै छले पनि वा ढाके पनि, के

ताँ सााँच्िै मेरो निर्न्त्रणबाट उम्कि सकछस ्? र्दद तैँले मलाई उचित रूपमा सेवा गररिस ् भिे,
तेरो आर्ु झिै छोटो हुिेछ; तेरो बरबादी तुरुन्तै हुिेछ!
मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू कस्ता प्रकारका मानिसहरू हुि ् भन्िे कुरा म नतमीहरूलाई स्पष्ट रूपमा

बताउाँ छु, र म नतमीहरूलाई सटीक प्रमाण ददन्छु। ित्र भिे, नतमीहरूले आफ्िो उचित स्थाि सलि
सकिेचथएिौ, र नतमीहरूको स्थाि के हुिुपछथ भन्िे बारे मा आफै अवववेकी निणथर्हरू गिेचथर्ौ।
कनतपर् मानिसहरू अत्र्न्तै िम्र हुिेचथए, र कनतपर् अत्र्न्तै असांर्समत हुिेचथए; अनि मेरो गुण

िभएकाहरू वा गण
ु मा धेरै कुराको कमी भएकाहरू सबैले मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु बन्िे इच्छा गिेचथए।

मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले के-कस्ता असभव्र्क्कतहरू ददन्छि ्? सवथप्रथम, नतिीहरू मेरो इच्छालाई बुझ्िे

र र्सलाई ध्र्ाि ददिे कार्थमा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ ि ्। र्सको साथै, नतिीहरू सबैमा पववत्र आत्माले
काम गरररहिुभएको हुन्छ। दोस्रो, नतिीहरूले आफ्िो आत्मामा निरन्तर रूपमा िोजी गछथ ि ्,
नतिीहरू लम्पटताबाट टाढा बस्छि ्, र सधैँ मेरा सीमाहरूसभत्र बस्छि ्; नतिीहरू अत्र्न्तै सामान्र्
हुन्छि ्। र्सको साथै, र्सरी नतिीहरूले अिक
ु रण गरररहे का हुाँदैिि ्। (ककिभिे नतिीहरूले पववत्र
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आत्माको कार्थलाई अिुभूनत गिे कार्थमा ध्र्ाि ददन्छि ्, र नतिीहरूप्रनतको मेरो प्रेमलाई बुझ्छि ्,
नतिीहरू सधैँ सतकथ रहन्छि ्, र मेरो ववरुद्धको धोका वा अिाज्ञाकाररताको मािससकतामा पिे

बारे मा गहि रूपमा डराउाँ छि ्।) तेस्रो, नतिीहरूले मेरो लाचग पण
ू थ हृदर्ले काम गछथ ि ्, आफ्िो

सम्पूणथतालाई ददि सकछि ्, र नतिीहरूको आफ्िै भववष्र्का सम्भाविाहरू, नतिीहरूको जीवि,
नतिीहरूले के िान्छि ्, लगाउाँ छि ्, र प्रर्ोग गछथ ि ्, अनि नतिीहरू कहााँ क्जउाँ छि ् त्र्ससम्बन्धी

कुिै पनि वविारलाई पदहले िै हटाइसकेका हुन्छि ्। िौथो, नतिीहरू धासमथकताको निक्म्त निरन्तर
रूपमा भोकाउाँ छि ् र नतिाथउाँछि ्, र नतिीहरूमा धेरै कुराको कमी छ र नतिीहरू कदको दहसाबमा
अत्र्न्तै अपररपकव छि ् भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्। पािौं, मैले पदहले िै उल्लेि गरे झैँ,

सांसारमा नतिीहरूको राम्रो माि-मर्ाथदा हुन्छ, तर सांसारका मानिसहरूले नतिीहरूलाई त्र्ागेको
हुन्छ। ववपरीत सलङ्गी मानिसहरूसाँगको नतिीहरूको सम्बन्धमा, नतिीहरूसाँग िैनतक सत्र्निष्ठा
हुन्छ। र्ी सबै कुरा प्रमाण हुि ्, तर म अदहले नतमीहरूलाई नतिको बारे मा पूणथ रूपमा प्रकाश पािथ

सक्कदि, ककिभिे मेरो काम अदहलेसम्म त्र्ो िरणमा पुगेको छै ि। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, र्ाद राि!

नतमीहरूसभत्रको जीवि अिुभूनतहरू, मप्रनतको नतमीहरूको श्रद्धाभाव, मप्रनतको नतमीहरूको प्रेम, म
बारे को नतमीहरूको ज्ञाि, मप्रनतको नतमीहरूको िोजी, नतमीहरूको ववश्वास—र्ी सबै कुराले

नतमीहरूप्रनतको मेरो प्रेमलाई आकार ददन्छि ्; र्ी सबै मैले नतमीहरूलाई ददिे प्रमाण हुि ् ताकक
नतमीहरू सााँच्िै मेरा वप्रर् पत्र
ु हरू बन्ि सक र अतल
ु िीर् मदहमामा रहे र मसाँगै िािे, क्जउिे, र
आसशषहरूको आिन्द सलिे कार्थ गदै , मजस्तै बि।

मलाई सताउिेहरू, (मेरो िामको गवाही ददिुभन्दा पदहलेका मानिसहरू लगार्त) मेरो बारे मा

कुिै ज्ञाि िभएकाहरू, मलाई मािव ठान्िेहरू, वा ववगतमा मेरो ईश्वर-निन्दा गिे र मलाई चगल्ला
गिे जोकोहीलाई म कोमलता दे िाउि सक्कदि। नतिीहरूले मेरो लाचग अदहले िै सबैभन्दा सािदार

गवाही ददए भिे पनि, त्र्सले अझै पनि कुिै सभन्िता ल्र्ाउिेचथएि। ववगतमा मलाई सताउिु
भिेको मेरो लाचग सेवा गिे एउटा तररका चथर्ो, र नतिीहरूले आज मेरो लाचग गवाही ददए पनि,
नतिीहरू अझै पनि मेरा औजारहरू हुिेचथए। आज मैले सच्िा रूपमा ससद्ध पारे काहरू मात्रै मेरो

लाचग कुिै ककससमले प्रर्ोग र्ोग्र् हुन्छि ्, ककिभिे म धमी परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, र ककिभिे म
दे हबाट निस्केर आएको छु र पथ्
ृ वीका सबै सम्बन्धहरूबाट आफूलाई अलग गरे को छु। म परमेश्वर

स्वर्म ् हुाँ, र मेरो वररपरर हुिे गरे का सबै मानिसहरू, मामलाहरू, र कुराहरू मेरै हातमा छि ्। म
भावुकता ववहीि छु, र म सबै कुरामा धासमथकताको अभ्र्ास गछुथ। म सीधा छु, र अशुद्धताद्वारा
असलकनत पनि कलङ्ककत छै ि। के नतमीहरूले मेरा वििहरूको अथथ बुझ्र्ौ? के नतमीहरूले पनि

र्सलाई हाससल गिथ सकछौ? मानिसहरूले मसाँग पनि सामान्र् मािवता छ, र मेरो पररवार छ र

मसाँग भाविाहरू छि ् भन्िे ठान्छि ्—तर के नतमीहरू पूणथ रूपमा गलत छौ भन्िे नतमीहरूलाई
थाहा छ? म त परमेश्वर हुाँ! के नतमीहरूले र्ो कुरालाई बबसेका छौ? के नतमीहरू अन्र्ोलमा परे का
छौ? नतमीहरूले अझै मलाई चििेकै छै िौ!

मेरो धासमथकता नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा प्रकट गररएको छ। कुिै प्रकारको मानिसलाई मैले गिे

निराकरणको तररकाले मेरो धासमथकता र मेरो प्रताप दव
ु ैलाई दे िाउाँ छ। म आफूसाँग क्रोध ल्र्ाउिे
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परमेश्वर स्वर्म ् भएको हुिाले, मलाई सताएको वा मलाई गाली गरे को कुिै पनि व्र्क्कतलाई म
त्र्सै छोड्िेछैि। त्र्स्तो कडा मापदण्डमा रहे र, के नतमीहरूले र्सलाई पदहिाि गछौ? मैले िुिेका
र पव
ू थनिर्क्ु कत गरे काहरू दल
ु थभ मोती वा बहुमल्
ू र् पत्थरजस्तै हुि ्; नतिीहरू थोरै र दल
ु थभ छि ्।
ककिभिे मेरा मानिसहरू बन्िेहरूभन्दा राजाहरूका रूपमा शासि गिेहरू थोरै सङ्ख्र्ामा हुिे

निक्श्ित छ, र र्ो मेरो शक्कत र अिम्मका कार्थहरूको प्रमाण हो। म नतमीहरूलाई इिाम ददिेछु

र नतमीहरूलाई मुकुट प्रदाि गिेछु, र मसाँग अटुट मदहमा छ भिेर धेरै पटक भन्िे गछुथ। मैले
इिामहरू, मक
ु ु टहरू, र मदहमा भन्िुको अथथ के हो? इिामहरू भिेका िािा, वस्त्र, र अरू कुराहरू

जस्ता प्रर्ोग गिथ सककिे भौनतक कुराहरू हुि ् भन्िे मानिसहरूको धारणा छ, तर र्ो पूणथ रूपमा
पुरािो सोिाइ हो; मैले र्ी शब्दहरू बताउिुको अथथ र्ो होइि, बरु र्ो त गलत धारणा हो। इिामहरू

भिेका अदहले प्राप्त गररिे कुराहरू हुि ्, र नतिीहरू अिुग्रहका भाग हुि ्। तैपनि, भौनतक सुिसाँग
सम्बक्न्धत केही इिामहरू पनि छि ्, र मेरो लाचग सेवा प्रदाि गिे तर मैले मुक्कत िददएकाहरूले
पनि केही भौनतक आिन्द प्राप्त गिथ सकछि ् (र्द्र्वप, ती अझै पनि मेरो लाचग सेवा गिे भौनतक
कुराहरू मात्र हुि ्)। मुकुट भिेको पदको तकमा होइि; अथाथत ्, र्ो नतमीहरूले आिन्द सलि सक
भिेर मैले नतमीहरूलाई प्रदाि गिे भौनतक कुरा होइि। बरु, र्ो नतमीहरूलाई ददइिे िर्ााँ िाम हो,

र आफ्िो िर्ााँ िामको स्तरमा क्जउि सकिे जोकोही व्र्क्कत मुकुट पाएको व्र्क्कत बन्िेछ, जुि
मेरो आसशषहरू प्राप्त गिथु हो। इिाम र मक
ु ु टहरू आसशषहरूको भाग हो, तर आसशषहरूको तल
ु िामा,
ती स्वगथ र पथ्
ृ वी जविकै फरक हुन्छि ्। मािव धारणाहरूद्वारा मदहमाको कल्पिा समेत गिथ
सककाँदै ि, ककिभिे मदहमा भौनतक कुरा होइि। नतिीहरूका लाचग, र्ो पूणथ रूपमा अमूतथ अवधारणा

हो। त्र्सोभए, मदहमा भिेको ठ्र्ाककै के हो त? नतमीहरू मसाँग मदहमामा एकसाथ ओलथिेछौ

भन्िक
ु ो अथथ के हो? मेरो सम्पण
ू थता—अथाथत ्, म जे हुाँ र मसाँग जे छ, (मेरा पत्र
ु हरूको लाचग) कृपा
र दर्ा, र (सबै मानिसहरूप्रनत) धासमथकता, प्रताप, न्र्ार्, क्रोध, श्राप, र जलि—मेरो व्र्क्कतत्व िै

मदहमा हो। ककि मसाँग अटुट मदहमा छ भिेर म भन्छु? ककिभिे ममा असीसमत बुद्चध, साथै
अतुलिीर् पऱ्र्प्तता छ। त्र्सकारण, मसाँग मदहमामा ओलथिुको अथथ नतमीहरूलाई मैले पदहले िै

पूणथ तुल्र्ाइसकेको छु, म जे हुाँ र मसाँग जे छ सो नतमीहरूले पदहले िै प्राप्त गररसकेका छौ,
नतमीहरूलाई मैले पण
ू थ तल्
ु र्ाएको छु, नतमीहरूले मलाई आदर गछौ, र मलाई ववरोध गदै िौ भन्िे
हुन्छ। अवश्र् िै अदहलेसम्म त र्ो कुरा नतमीहरूलाई स्पष्ट भइसकेको छ!
पथ्
ु ा पुगेको छ, र नतिीहरू सबैले मेरो
ृ वीका सबै राष्रहरूको तिावपूणथ अवस्था िरम ववन्दम

लाचग सेवा गिथ र मैले नतिीहरूलाई गिे भस्मलाई स्वीकार गिथ बारम्बार रूपमा तर्ारी गरररहे का
छि ्। जब मेरो क्रोध र जलि आइपुग्छ, त्र्ोभन्दा पदहले कुिै सङ्केत दे खिएको हुिेछैि। तैपनि,
मैले के गछुथ भन्िे कुरा मलाई थाहा छ, र र्सको बारे मा म पूणथ रूपमा स्पष्ट छु। मेरा वििहरूप्रनत

नतमीहरू निक्श्ित हुिुपछथ , र नतमीहरूले सबै कुरा तर्ारी गिथको लाचग हतार गिुथपछथ । ववदे शबाट
िोजी गदै आउिेहरूलाई गोठाला गिथको लाचग तर्ार रहो। र्ो कुरा र्ाद राि! िीि—अथाथत ्,
िीिसभत्रको हरे क व्र्क्कत र स्थाि—मेरो श्रापको लक्षक्षत थोक हो। के नतमीहरूले मेरा वििहरूको
अथथ बझ्
ु र्ौ?
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अध्याय्८६
मानिसहरूले म कृपालु परमेश्वर हुाँ भिी भन्छि ्; नतिीहरू भन्छि ्, मैले सक्ृ ष्ट गरे का सबैलाई
म मुक्कत ददिेछु। र्ी सबै कुराहरू मािव धारणाहरूअिुसार भनिएका हुि ्। म कृपालु परमेश्वर हुाँ
भिेर मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई भनिएको हो, र म सबैलाई मुक्कत ददिेछु भिेर मेरा पुत्रहरू र मेरा

मानिसहरूलाई भनिएको हो। म बुद्चधमािी परमेश्वर भएको हुिाले, मेरो मिमा कुि-कुि
मानिसहरूलाई म प्रेम गछुथ र कुि-कुि मानिसहरूलाई म घण
ृ ा गछुथ, म त्र्स ववषर्मा स्पष्ट छु।
मैले प्रेम गिेहरूका हकमा, म नतिीहरूलाई सधैँ अन्त्र्सम्मै प्रेम गिेछु, र त्र्ो प्रेम कदहल्र्ै
पररवतथि हुिेछैि। मैले घण
ृ ा गिेहरूका हकमा भन्दा, नतिीहरूले जस्तो राम्रो व्र्वहार गरे पनि म

असलकनत पनि प्रभाववत हुाँददि। ककिभिे नतिीहरू मबाट जक्न्मएका चथएिि ् र नतिीहरूसाँग मेरा
गुणहरू वा मेरो जीवि छै ि। अको शब्दमा भन्दा, नतिीहरूलाई मैले पव
ू थनिर्ुक्कत गरे को र िुिेको
चथइि—ककिभिे म गल्ती गददथि। अथाथत ्, मेरा सबै कार्थहरूलाई पववत्र र आदरणीर् भिेर भनिन्छ,

र मसाँग कदहल्र्ै कुिै पछुतोहरू छै ि। मानिसहरूका िजरमा, म अत्र्न्तै निदथर्ी छु—तर म धमी

र प्रतापी परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भन्िे कुरा तैँले पदहिाि गदै िस ्? मेरो हरे क कुरा ठीक हुन्छ; मैले
घण
ृ ा गरे काहरूले अवश्र् िै मेरा श्रापहरू पाउिेछि ्, र मैले प्रेम गरे काहरूले अवश्र् िै मेरा
आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्। र्ो मेरो पववत्र र तोड्ि िसककिे स्वभाव हो, र र्सलाई कसैले पनि
पररवतथि गिेछैि। र्ो ठोस कुरा हो!

आज, सााँिो रूपमा मेरा असभप्रार्हरू अिुरूप हुिेहरूलाई म अवश्र् िै पूणथ तुल्र्ाउिेछु, ककिभिे
मेरो काम स्पष्ट र पूणथ दव
ु ै छ, र म कुिै पनि कुरालाई स्पष्ट िपारी छोड्ददि। मैले श्राप
ददएकाहरूलाई जलाइिेछ। त्र्सोभए ककि मैले श्राप ददइएका धेरैजसो मानिसहरूमा अझै पनि पववत्र

आत्माले काम गरररहिभ
ु एको छ (म फोहोरी मक्न्दरमा बक्स्दि भन्िे ववषर्मा र्सो भनिएको हो)?

के नतमीहरूले सबै मामलाहरू र सबै कुराहरूले ख्रीष्टको लाचग सेवा गछथ ि ् भन्िे भिाइको सााँिो
अथथलाई बुझेका छौ? मैले नतिीहरूको सेवाको प्रर्ोग गदाथ पववत्र आत्माले नतिीहरूद्वारा काम

गिुथहुन्छ, तर सामान्र्तर्ा, जब नतिीहरू मेरो सेवामा हुाँदैिि ्, नतिीहरूले आधारभूत रूपमा आक्त्मक
दहसाबले अन्तर्दथक्ष्ट पाएका हुाँदैिि ्। नतिीहरूले िोजी िै गरे पनि, नतिीहरूले जोशको आधारमा

त्र्सो गछथ ि ्, र र्ो शैतािको छल हो—ककिभिे साधारणतर्ा नतिीहरूले मेरो काममा कुिै ध्र्ाि
िै ददाँ दैिि ् र मेरा बोझहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। अब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ठूला भइसकेका हुिाले,
म नतिीहरूलाई लात हािेर निकाल्दै छु; र्ही कारणले गदाथ, मेरो आत्मा जहााँसक
ु ै बाट निस्किुभएको
छ र मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई ववशेष जोड ददइएको छ। के नतमीहरूले र्ो कुरा बझ्
ु र्ौ? सबै कुरा

मेरा कार्थहरू, मेरो पूवथनिर्नतमा निभथर हुन्छि ्, र सबै वििहरू मेरो मुिबाट निस्कन्छि ्। मेरा
आसशषहरू प्राप्त गरे का सबै स्थािहरू अवश्र् िै मैले काम गिे स्थािहरू हुि ् र ती मेरो काम

अनघ बढाइिे ठाउाँ हरू हुि ्। िीि शैतािलाई सबैभन्दा बढी आराधिा गररिे राष्र हो, त्र्सकारण
मैले र्सलाई श्राप ददएको छु। र्सको साथै, र्ो मलाई सबैभन्दा बढी सताउिे राष्र बिेको छ।
ठूलो रातो अक्जङ्गरको प्रभावमा रहे का मानिसहरूमा म मेरो काम अवश्र् िै गिेछैि। के नतमीहरूले
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मेरा वििहरूको सााँिो अथथ बुझ्र्ौ? आखिर, मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरू थोरै छि ्। पूणथ रूपमा
सबै कुरा मेरै हातमा छि ्; मैले िुिेका र पूवथनिर्ुक्कत गरे का मानिसहरूमा ऊजाथ केक्न्ित गिुथपछथ
र थप प्रर्ास लगाउिप
ु छथ । अको शब्दमा भन्दा, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूले हतार गरे र अभ्र्ास गिथप
ु छथ

ताकक नतिीहरू िााँडोभन्दा िााँडो मेरा बोझहरूमा सहभागी हुि सकूि ्, र नतिीहरूका सारा प्रर्ास
मेरो काममा समवपथत गिथ सकूि ्।

मेरो लाचग सेवा गिेहरू, सुि! नतमीहरूले मेरो लाचग सेवा गिे क्रममा मेरा केही अिुग्रह प्राप्त

गिथ सकछौ। अथाथत ्, ताँलाई मेरो पनछको काम र भववष्र्मा हुिे कुराहरूको बारे मा अस्थाई रूपमा
थाहा हुिेछ—तर तैँले ती कुराको अवश्र् िै आिन्द सलिेछैिस ्। र्ो मेरो अिुग्रह हो। जब तेरो सेवा
पूरा हुन्छ, तुरुन्तै गइहाल ्, र दढलो िगर्। नतमीहरूमध्र्े जो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हौ नतमीहरू
अहङ्कारी हुिु हुाँदैि, तर नतमीहरूलाई गवथ गिे अिुमनत छ, ककिभिे मैले नतमीहरूलाई असीसमत

आसशषहरू ददएको छु। नतमीहरूमध्र्े जो वविाशको निसािा हौ, नतमीहरूले आफूमा समस्र्ा ल्र्ाउिे

वा आफ्िो गन्तव्र्को बारे मा द्ःु िी महसुस गिे गिुथ पदै ि। ताँलाई कसले शैतािको सन्ताि
बिार्ो? तैँले मेरो निक्म्त तेरो सेवा गररसकेपनछ, ताँ अतल कुण्डमा फकथि सकछस ्, ककिभिे
उप्रान्त मेरो लाचग ताँ कुिै प्रर्ोगको र्ोग्र् हुिेछैिस ्। त्र्सपनछ म ताँलाई मेरो सजार्द्वारा
निराकरण गिथ थाल्िेछु। मैले काम गिथ सुरु गरेपनछ, म र्सलाई अन्त्र्सम्मै जारी राख्िेछु; मेरा
कार्थहरू परू ा हुिेछि ्, र मेरा उपलब्धीहरू सदासवथदा रदहरहिेछि ्। र्ो सबै मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू, मेरा
पुत्रहरू, र मेरा मानिसहरूमा लागू हुन्छ, र र्ो ताँमा पनि लागू हुन्छ: ताँलाई मैले ददिे सजार्

अिन्तसम्म रदहरहिेछि ्। मलाई ववरोध गिे दष्ु टहरूलाई म अवश्र् िै सजार् ददिेछु भिेर मैले
र्सभन्दा पदहले नतमीहरूलाई धेरै पटक बताएको छु। र्दद तैँले मलाई ववरोध गररसकेपनछ पववत्र

आत्माले ताँलाई हप्काउिभ
ु र्ो भिे, ताँ पदहले िै श्रावपत भइसकेको हुन्छस ्, त्र्सपनछ ताँलाई मेरो
हातले प्रहार गिेछ। मेरो बारे मा िराब वविारहरू गदाथ र्दद पववत्र आत्माले ताँलाई अिुशासिमा

राख्िुभर्ो भिे, तैँले मेरा आसशषहरू प्राप्त गरे को छस ्; तैपनि, ताँ सधैँ सतकथ हुिुपछथ , कदहल्र्ै
पनि लापरवाही र असावधाि हुिुहुाँदैि।

अध्याय्८७
तैँले तेरो गनत बढाउिुपछथ र मैले िाहे अिुरूपको काम गिुथपछथ —नतमीहरूका लाचग मैले ठूलो

उत्सुकताका साथ िाहे को कुरा र्ही हो। के नतमीहरूले अदहलेसम्म पनि, मेरा वििहरूको अथथ
िबुझेको हुिसकछ? के नतमीहरूले अदहलेसम्म पनि मेरो असभप्रार् िबुझेको हुिसकछ? मैले
बढ्दो स्पष्टताका साथ बोलेको छु, र बढीभन्दा बढी कुरा बताएको छु, तर मेरा वििहरूको अथथ
बुझ्िका लाचग नतमीहरूले अझै कुिै पनि प्रर्ास गरे का छै िौ? शैताि, तैँले मेरो र्ोजिा िष्ट

गिथसकछस ् भन्िे कल्पिा िगर्! शैतािका लाचग सेवा गिेहरू—अथाथत ्, शैतािका सन्तनतहरू
(र्सले शैतािको वशमा भएकाहरूलाई जिाउाँ छ, तसथथ, जोसाँग निक्श्ित रूपमा शैतािको जीवि

हुन्छ, त्र्सैले र्सको सन्तनत भिेर भनिएको हो)—रुाँ दै र आफ्िा दाह्रा ककट्दै , मेरो िरणमा
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कृपाको भीि माग्छि ्। तर, म र्स्तो मूिथ काम गददथ ि! के म शैतािलाई माफी ददि सकछु ? के
म शैतािलाई मुक्कत ददलाउि सकछु? त्र्ो असम्भव छ! म जे भन्छु त्र्ही गछुथ , र म र्सको
बारे मा कदहल्र्ै पश्िािाप गिेछैि!

मैले बोल्िे कुिै पनि कुरा जीवन्त बन्छ। के र्सो हुाँदैि र? तथावप, नतमीहरू मलाई अववश्वास
गरररहन्छौ, मेरा वििहरूप्रनत शङ्का गछौ, र म नतमीहरूसाँग मजाक गरररहे को छु जस्तो सोच्छौ।
र्ो एकदमै वादहर्ात कुरा हो। म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। के तैँले बुखझस ्? म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ!
र्दद मसाँग कुिै बद्
ु चध वा शक्कत िभएको भए, के मैले मलाई इच्छा लागे जस्तो बोल्ि र गिथ

सकथेँ होला? तर पनि ताँ अझै मलाई ववश्वास गदै िस ्। र्ी कुराहरूलाई मैले तेरो लाचग बारम्बार
जोड ददएको छु, र मैले नतिीहरू र्ी कुरा बारम्बार बताएको छु। नतमीहरूमध्र्े धेरैजसोले अझैसम्म

पनि ककि ववश्वास गदै िौ? ताँ अझै ककि आशङ्का गछथ स ्? ताँ वप्रर् जीविका लाचग ककि आफ्िै
धारणामा झुक्न्डन्छस ्? के नतिले ताँलाई मुकत गिथ सकछि ्? म जे भन्छु त्र्ही गछुथ। मैले
नतमीहरूलाई धेरै पटक भिेको छु: मेरा वििहरूलाई सत्र्ताको रूपमा लेऊ, र शङ्का िगर। के

नतमीहरूले र्सलाई गम्भीर रूपमा सलएका छौ? तैँले आफैले, केही पनि गिथ सकदै िस ्, तर पनि ताँ
मैले गरे को काममा ववश्वास गिथ सकदै िस ्। र्स्तो व्र्क्कतको ववषर्मा के िै भन्ि सककन्छ र?

स्पष्ट रूपमा भन्िुपदाथ, र्ो मैले नतमीहरूको सक्ृ ष्ट िै िगरे को जस्तै भर्ो। अको शब्दमा, ताँ मेरा
लाचग सेवा-कताथ हुि, हरे क पक्षमा अर्ोग्र् छस ्। प्रत्र्ेकले मेरा वििहरूमा ववश्वास गिथप
ु छथ ! सबै
जिा परीक्षामा उिीणथ हुिैपछथ ; म कसैलाई पनि चिक्प्लि ददिेछैि। पककै पनि, ववश्वास गिेहरू

अपवाद हुि ्। मेरा वििहरूमा ववश्वास राख्ने मानिसहरूले निश्िर् िै मेरा आसशषहरू पाउिेछि ्,
जुि तैँले जे ववश्वास गछथ स ् त्र्सअिुसार ताँलाई प्रदाि गररिेछ र ताँमा पूरा गररिेछ। मेरा ज्र्ेष्ठ
पत्र
ु हरू! अदहले म नतमीहरूलाई मेरा आसशषहरू ददि सरु
ु गदै छु। थोरै -थोरै गदै , नतमीहरूले दे हका
ती सबै घखृ णत बन्धिहरू त्र्ाग्ि सुरु गिेछौ: वववाह, पररवार, िुवाइ, लुगा लगाइ, सुताइ, र सबै

प्राकृनतक ववपद्हरू (हावा, सूर्,थ वषाथ, चिसो ससरे टो, दहमपातको कष्ट, र नतमीहरूले घण
ृ ा गिे अन्र्
सबै कुराहरू)। नतमीहरूले स्थाि, समर्, वा भूगोलको अड्ििबबिा, मेरो प्रेसमलो अाँगालोमा हृदर्दे खि

िै आिन्द उठाउाँ दै र मेरो प्रेसमलो स्र्ाहार अन्तगथत रहे को सबै कुराको अधीिमा रहे र समुिपार,
जसमिमाचथ, र आकाशमा र्ात्रा गिेछौ।

मैले पूणथ तुल्र्ाएका ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई सलएर को गवथ गदै ि र? आफ्िा लाचग कसले मेरो

िामको प्रशांसा गदै ि र? मैले अदहले ककि नतमीहरूलाई र्नत धेरै रहस्र्हरूको िुलासा गिे इच्छा

गरेँ? अदहले िै ककि, र ववगतमा ककि चथएि? र्ो आफैमा एउटा रहस्र् हो; के ताँलाई र्ो कुरा
थाहा छ? िीि मैले श्राप ददएको राष्र हो भिेर ककि मैले ववगतमा उल्लेि गररि? र मैले मेरा

लाचग सेवा गिेहरूलाई ककि प्रकट गररि? आज, म नतमीहरूलाई र्ो कुरा भन्िेछु: आज, मेरो

वविारमा, सबै कुरा पूरा भइसकेको छ, र म र्ो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको सम्बन्धमा भन्छु। (ककिकी
आज, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरो साथ शासि गिथ आएका छि ्—र नतिीहरूले आकार मात्रै सलएका

छै िि ्, बरु वास्तवमा म साँगसाँगै शासि गरररहे का छि ्। अदहले, पववत्र आत्माले कार्थ गिुथहुिे
मानिसहरू मेरो साथमा निक्श्ित रूपमा शासि गछथ ि ्—र र्ो अदहले िै िल
ु ासा भइरहे को छ; दहजो
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होइि, र भोसल होइि।) आज म सामान्र् मािवताको सबै रहस्र्हरूको िुलासा गदै छु, ककिभिे
मैले िुलासा गिथ इच्छा गरे का मानिसहरूको िुलासा भइसकेको छ, र र्ो मेरो बुद्चध हो। मेरा

कार्थ र्ो िरणसम्म अनघ बदढसकेको छ: अथाथत ्, मैले अदहले, र्ो अवचधका लाचग भिेर ववशेष

रूपमा तोकेको प्रशासनिक आदे शहरूको र्ोजिालाई लागू गिुथपछथ । तसथथ, म ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, पुत्रहरू,
मानिसहरू, र सेवा-कताथहरूमा उपर्ुकत प्रमाणीकरणहरू प्रदाि गदै छु, ककिभिे मसाँग अक्ख्तर्ार छ

र म न्र्ार् जारी गिेछु, र म फलामको डन्डाले शासि गिेछु। आज्ञाकारी भएर मेरा लाचग सेवा

िगिे दस्
ु साहस कसले गिथसकछ? मेरो ववरुद्धमा उजरु ी गिे दस्
ु साहस कसले गिथसकछ? म
धासमथकताको परमेश्वर होइि भिेर भन्िे दस्
ु साहस कसले गिथसकछ? मलाई थाहा छ, नतमीहरूको
राक्षसी स्वभाव मेरो सामिे धेरैअनघ िुलासा भएको हो: म जोप्रनत राम्रो छु त्र्ोप्रनत पनि
नतमीहरूलाई ईष्र्ाथ र घण
ृ ा लाग्छ। र्ो निश्िर् िै शैतािको प्रकृनत हो! म मेरा पुत्रहरूप्रनत असल

छु; के ताँ म अधमी हुाँ भिेर दाबी गिे दस्
ु साहस गछथ स ्? म ताँलाई पूणथ रूपमा बादहर फ्र्ााँककददि

सकछु, तर भाग्र्वश, तैँले मेरा लाचग सेवा गरररहे को छस ्, र अदहले त्र्सो गिे समर् पनि होइि;
अन्र्था, मैले ताँलाई बादहर फ्र्ााँककसकेको हुिेचथए।
शैतािको प्रजानत! जङ्गली हुि बन्द गर्! अब िबोल ्! अब काम िगर्! मैले छािेका पुत्रहरू र

मानिसहरूमा मेरो काम सुरु भइसकेको छ, र र्ो सबै राष्र, सम्प्रदार्, धमथ, र िीिबादहरका
जीविका सबै कालिण्डका मानिसहरूमा फैलाँ दैछ। मेरा लाचग सेवा प्रदाि गिेहरू आक्त्मक रूपमा

सधैँ ककि अवरुद्ध हुन्छि ्? ककि नतिीहरूले कदहल्र्ै पनि आक्त्मक कुराहरू बुझ्दै िि ्? मेरो
आत्माले र्ी मानिसहरूमा ककि कदहल्र्ै काम गिुथहुन्ि? सामान्र् रूपमा भन्िुपदाथ, मैले पूवथनिर्ुकत

वा छिौट िगरे का मानिसहरूउपर म धेरै प्रर्ास ििथ गिथ सक्कदि। ववगतका मेरा सबै कदठिाइहरू,
र मेरा सबै पीडादार्क स्र्ाहार र प्रर्ासहरू, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र पत्र
ु हरू र मानिसहरूको सािो

दहस्साका लाचग रहे का छि ्; साथै, मेरो भववष्र्को काम अवरोधबबिा सम्पन्ि होस ् र मेरा इच्छामा
अड्िि िआओस ् भन्िे हे तुले मैले र्ी कुराहरू गरे को हुाँ। म बुद्चधमािी परमेश्वर स्वर्म ् भएकाले,
मैले प्रत्र्ेक िरणका लाचग उपर्ुकत प्रबन्धहरू समलाएको छु। कुिै पनि व्र्क्कतलाई रोकेर राख्न म
कुिै प्रर्ास गददथि (र्ो पूवथनिर्ुक्कत वा छिौटमा िपरे काहरूका लाचग निदे सशत छ), ि कुिै

मानिसलाई र्विकै आक्रमण िै गछुथ (र्ो पव
ू थनिर्ुकत वा छिौट भएकाहरूका लाचग निदे सशत छ):
र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो, जसलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि! मैले घण
ृ ा गिेहरूप्रनत,

म निदथर्ी छु; मैले प्रेम गिेहरूप्रनत, म सतकथ र रक्षात्मक छु। तसथथ, म जे भन्छु त्र्ो गछुथ (मैले
छिौट गरे काहरू, छिौट भएका हुन्छि ्, र मैले पूवथनिर्ुकत गरे काहरू, पूवथनिर्ुकत भएका हुन्छि ्;
र्ी सक्ृ ष्टभन्दा पदहले मैले समलाएका मेरा मासमलाहरू हुि ्)।

मेरो हृदर् कसले पररवतथि गिथ सकछ? मेरो इच्छाअिुसार मैले बिाएका र्ोजिाअिुसार मैले

कार्थ गिे बाहे क, हतारमा कार्थ गिे र मेरा आज्ञाहरूको पालिा िगिे दस्
ु साहस कसले गिथसकछ?

र्ी सबै मेरा प्रशासनिक आदे शहरू हुि ्; र्ीमध्र्े एउटा पनि मबाट निकाल्िे दस्
ु साहस कसले
गिथसकछ? सबै कुरा मेरो हुकुम मत
ु ाबबक हुिप
ु छथ । केही मानिसहरूले कुिै निक्श्ित मानिसले अनत
िै द्ःु ि पाएको छ, र ऊ इमािदार छ अनि मेरो हृदर्लाई ध्र्ाि ददन्छ भन्िे कुरा गछथ ि ्।
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त्र्सोभए, ककि मैले त्र्सलाई छिौट गररि त? र्ो पनि, मेरो प्रशासनिक आदे श हो। र्दद कोही

मानिस मेरा असभप्रार्हरूअिुसारको छ भिेर म भन्छु भिे, त्र्ो मानिस मेरा असभप्रार्हरूअिुरूप

छ र मैले प्रेम गिे मानिस हो; र्दद मैले कुिै मानिस शैतािको सन्ताि हो भिेर बताएाँ भिे, त्र्ो
मानिस मैले घण
ृ ा गिे मानिस हो। कसैलाई पनि निगाह िगर्! के तैँले त्र्ो मानिसको
वास्तववकतालाई दे ख्न सकछस ् र? र्ी सबै कुराहरू मैले निधाथररत गरे का कुराहरू हुि ्। पुत्र सधैँ पुत्र
िै हुन्छ, र शैताि सधैँ शैताि िै हुन्छ; अको शब्दमा, मानिसको प्रकृनत पररवतथि हुाँदैि। मैले

पररवतथि िगरे सम्म, सबैले आ-आफ्िो प्रजानतको अिस
ु रण गछथ ि ्, र अडडग हुन्छि ्!
मेरो कामको प्रगनत हुाँदै गदाथ म नतमीहरूलाई रहस्र्हरूको िुलासा गछुथ। मेरो कार्थको प्रगनत
कुि िरणमा पुगेको छ भिेर के नतमीहरूलाई थाहा छ? के नतमीहरू सााँक्च्िकै मेरो आत्माको
अगुवालाई पछ्र्ाउाँ छौ, मैले भिेजसो गछौ र मैले बोलेजसो बोल्छौ? िीि मैले श्राप ददएको राष्र

हो भिेर ककि उल्लेि गरेँ ? पदहलो कुरा, मैले आजका चिनिर्ााँ मानिसहरूलाई मेरो स्वरूपमा
सक्ृ ष्ट गरेँ । नतिीहरूसाँग आत्मा चथएि, र प्रारम्भमा, नतिीहरू शैतािबाट भ्रष्ट भएका चथए र

नतिीहरूलाई मुकत गिथ सककाँदै िचथर्ो। र्ही कारणले गदाथ, म र्ी मानिसहरूप्रनत क्रोचधत भएाँ र
नतिीहरूलाई श्राप ददएाँ। म र्ी मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ , र नतिीहरूको उल्लेि

हुाँदा मात्र पनि म क्रोचधत हुन्छु, ककिकी नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हुि ्। र्सले
सांसारका दे शहरूले िीिमाचथ आचधपत्र् जमाएको त्र्ो र्ुगलाई सम्झाउाँ छ। त्र्ो आजसम्म पनि

उस्तै छ, र र्ो सबै मेरो श्राप हो—ठूलो रातो अक्जङ्गरववरुद्धको मेरो सबैभन्दा शक्कतशाली न्र्ार्
हो। अन्तत्ः, मैले अको प्रकारका मानिसहरू बिाएाँ , जससभत्र मेरा पूवथनिर्ुकत गररएका ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरू, मेरा पुत्रहरू, मेरा मानिसहरू, र मेरा लाचग सेवा प्रदाि गिेहरू पछथ ि ्। तसथथ , आज मैले
गिे सबै कुराहरू धेरै पदहले मबाट प्रबन्ध गररएका हुि ्। िीिमा शक्कतमा भएका मानिसहरूले
नतमीहरूमाचथ ककि बारम्बार अत्र्ािार र दमि गछथ ि ?् र्सको कारण ठूलो रातो अक्जङ्गर मेरो
श्रापप्रनत बेिुशी छ, र मेरो ववरोध गछथ । तर, ठ्र्ाककै र्ही प्रकारको सतावट र धम्कीमा म मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई पूणथ बिाउाँ छु, ताकक र्सले ठूलो रातो अक्जङ्गर र त्र्सका सन्तनतहरूलाई
बसलर्ो प्रत्र्ाक्रमण गिथ सकोस ्। म नतिीहरूको निवारण पनछ गिेछु। अदहले , मेरा वििहरू
सुिेपनछ, मैले नतमीहरूलाई मेरो साथमा रहे र शासि गिथ अिुमनत ददएको कुराको महत्त्व वास्तवमै
बुझ्छौ? ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई त्र्सको मत्ृ र्ुसम्म पूणथ रूपमा झाररएको भिेर मैले भिेको

समर् िै मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मसाँगै शासि गिे समर् पनि हो। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको ठूलो

रातो अक्जङ्गरले गिे अत्र्ािारले मलाई ठूलो सेवा गछथ , र जब मेरा पुत्रहरू हुककथसकेका हुिेछि ्
र मेरो घरको मासमलालाई व्र्वस्थापि गिथ सकछि ्, ती दष्ु ट दासहरू (सेवा-कताथहरू) लाई पािा
लगाइिेछ। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मसाँगै शासि गरररहे का हुिेछि ् र मेरा असभप्रार्हरू पूरा गरे का
हुिेछि ्, त्र्सकारण म, एक-एक गरी, सेवा-कताथहरूलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा धकेल्िेछु:
नतिीहरू, जसरी पनि जािैपछथ ! शैतािका प्रजानतहरूले पनि मेरो आशीवाथदको आिन्द उठाउि

िोज्छि ्, र शैतािको क्षेत्रमा फकथि िाहाँ दैिि ् भिेर मलाई राम्ररी थाहा छ; तैपनि, मसाँग मेरा
प्रशासनिक आदे शहरू छि ,् जसको सबैले पालिा गिथुपछथ र जसलाई लागू गररिुपछथ —र कसैलाई
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पनि छुट हुिेछैि। पनछ, नतमीहरूलाई मेरा प्रशासनिक आदे शहरूको उल्लङ्घि गिथ िददिको
लाचग, म नतमीहरूलाई मेरा प्रशासनिक आदे शहरू एकपनछ अको गदै बताउिेछु।

अध्याय्८८
मेरा कदमहरू कनत तेज गनतमा िल्छि ् भिेर मानिसहरूले कल्पिा गिथ सकदै िि ्: र्ो घटे को

एउटा अिम्मको काम हो जि
ु मानिसले बझ्
ु िै िसकिे छ। मेरो गनत सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै जारी

छ, र मेरो काम कदहल्र्ै रोककएको छै ि। सारा ब्रह्माण्डको सांसार ददि प्रनतददि पररवतथि हुाँदै
जान्छ, र मानिसहरू पनि निरन्तर पररवतथि हुाँदैछि ्। र्ी सबै मेरो कामका भाग हुि ्, सबै मेरो
र्ोजिाका भागहरू हुि ् र त्र्सबाहे क ती मेरो व्र्वस्थापिमा पछथ ि ्, र कुिै पनि मानिसले र्ी
कुराहरू जान्दै ि वा बुझ्दै ि। म आफैले नतमीहरूलाई भिें भिे मात्र, मैले नतमीहरूससत आमिे-

सामिे कुरा गरें भिे मात्र नतमीहरूले अनत सािो कुरा जान्दछौ; अन्र्था, कसैसाँग पनि मेरो

व्र्वस्थापि र्ोजिाको िाका हुि सकदै ि। मेरो महाि ् शक्कत त्र्स्तो छ, त्र्सबाहे क, मेरा अिम्मका
कामहरू त्र्स्ता छि ्। र्ी कसैले पनि बदल्ि िसकिे कुराहरू हुि ्। त्र्सकारण, आज म जे भन्छु,
त्र्ो अचग बढ्दछ, र र्ो सक्जलै पररवतथि हुि सकदै ि। मानिसका धारणाहरूमा मेरो बारे मा रिीभर
पनि ज्ञाि छै ि—तर ती सबै निरथथक बकबक मात्र हुि ्! ताँसाँग पर्ाथप्त छ वा ताँ सन्तष्ु ट छस ् भिी
िसोि ्! म ताँलाई र्ो भन्छु: ताँ अझै धेरै टाढा जािु छ! मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाबारे

नतमीहरूलाई थोरै मात्र थाहा छ, त्र्सैले मैले भन्िे कुरालाई नतमीहरूले सुन्िुपछथ र मैले अह्राएको

काम नतमीहरूले गिुथपछथ । सबै कुरामा मेरो इच्छाअिुसार काम गर्, र तैंले निश्िर् िै मेरा
आसशषहरू पाउिेछस ्; जसले ववश्वास गदथछ त्र्सले पाउि सकछ, तर जसले ववश्वास गदै ि त्र्सले

परू ा होस ् भिी कल्पिा गरे को “केही” पनि परू ा हुिेछैि। र्ो मेरो धासमथकता हो, र र्ोभन्दा पनि
बढी र्ो मेरो मदहमा, मेरो क्रोध र मेरो सजार् हो। म कसैलाई पनि एउटा वविार वा कामबाट
उम्कि ददिेछैिाँ।

मेरा वििहरू सुिेर धेरैजसो मानिसहरू डराउाँ छि ् र कााँप्छि ्, उिीहरूको अिुहार चिन्ताले

िक्ु म्िन्छि ्। के मैले वास्तवमा ताँलाई अन्र्ार् गरेको छु? ताँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको एउटा सन्ताि
होइिस ् भन्िे हुिसकछ? तैंले असल छु भन्िे बहािा पनि गररस ्! तैंले मेरो जेठो छोरा भएको
बहािा पनि गररस ्! के म अन्धो छु भन्िे ताँलाई लाग्छ? के म मानिसहरूको बीिमा सभन्िता

छुट्र्ाउि सक्कदिाँ भन्िे ताँलाई लाग्छ? म परमेश्वर हुाँ जसले मानिसका सभत्री हृदर्लाई िोतल्छ:
म मेरा छोराहरूलाई र्ही भन्छु, र त्र्स ठूलो रातो अक्जङ्गरको बच्िाहरू, नतमीहरूलाई पनि म

र्ही िै भन्छु। म सािोभन्दा सािो कुरालाई पनि गल्ती िगरी सबै कुरा स्पष्टसाँग दे ख्छु। मैले के
गछुथ भिी मलाई कसरी थाहा हुाँदैि र? म के गछुथ त्र्सबारे मलाई स्पष्ट थाहा छ! म परमेश्वर
स्वर्म,् ब्रह्माण्ड र सबै थोकका सक्ृ ष्टकताथ हुाँ भिी म ककि भन्छु? म मानिसहरूको सभत्री हृदर्

जााँि गिे परमेश्वर हुाँ भिी ककि भन्छु? म हरे क व्र्क्कतको पररक्स्थनतलाई राम्ररी जान्दछु। मैले
के गिथप
ु छथ वा के भन्िप
ु छथ सो जाक्न्दिाँ भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ? र्ो तेरो चिन्ताको ववषर् होइि।
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मेरो हातद्वारा िमाररिका निक्म्त होससर्ार बस ;् त्र्स तररकाले त तैँले घाटा बेहोिेछस ्। मेरा

प्रशासनिक आदे शहरूले क्षमा गदै ि। के ताँ बुझ्छस ्? माचथका सबै कुरा मेरो प्रशासनिक आदे शहरूका

भाग हुि ्। जि
ु ददिदे खि म नतमीहरूलाई ती कुरा बताउाँ छु, र्दद नतमीहरू अझ अरू अपराधहरू
गछौ भिे त्र्सको फल भोग्िेछौ, ककिकक पदहले नतमीहरूले बुझेका चथएिौ।
अब म नतमीहरूका लाचग मेरो प्रशासनिक आदे शहरू जारी गदथछु (जुि ती घोषणा गररएकै

ददिदे खि प्रभावकारी हुन्छि ्, जसले ववसभन्ि व्र्क्कतहरूका निक्म्त ववसभन्ि सजार्हरू भोग्िेछ):
म मेरा प्रनतज्ञाहरू पालि गदथछु, र सबै कुरा मेरै हातमा छ: ज-जसले शङ्का गछथ ि ्, नतिीहरू
निश्िर् माररिेछि ्। छूट ददिे कुिै ठाउाँ छै ि; नतिीहरू तुरुन्तै मेटाइिेछि ्, र्सरी मेरो हृदर्बाट

घण
ृ ा हटाइन्छ। (अबदे खि र्ो पकका छ कक जो माररन्छ त्र्ो मेरो राज्र्को सदस्र् हुिुहुाँदैि, र
शैतािको सन्ताि हुिुपदथछ।)

जेठा छोराहरूको रूपमा नतमीहरू आफ्िै हैससर्तमा बस्िुपछथ र आफ्िा कतथव्र्हरूलाई राम्रोसाँग

पूरा गिुथपछथ , र अिावश्र्क रूपमा अनत क्जज्ञासु हुिुहुाँदैि। तैंले मेरो प्रबन्ध र्ोजिाको लाचग
आफैलाई समपथण गिुथपछथ , र ताँ जहााँ-जहााँ जान्छस ्, तैंले मेरो असल गवाही ददिुपछथ र मेरो िाउाँ लाई
मदहसमत गिुथपछथ । लाजमदो कामहरू िगर्, मेरा सबै सन्ताि र मेरा मानिसहरूका लाचग उदाहरण

बि ्। एकैनछिको लाचग पनि अिैनतक िबि ्: ताँ सधैँ सबैका अचग जेठो छोराको पदहिाि बोकेर

उपक्स्थत हुिप
ु छथ , र सेवा गिेजस्तो हुिह
ु ु ाँदैि; बरु, ताँ सशर ठाडो पारे र अगाडड बढ्िप
ु छथ । म ताँलाई
मेरो िाउाँ बदिाम गिथ होइि, मेरो िाउाँ को मदहमा गिथ लगाउाँ दै छु। जो जेठा छोराहरू हुि ् नतिीहरूका
आ-आफ्िै काम हुन्छि ्, र नतिीहरूले सबै कुरा गिथ सकदै िि ्। र्ो मैले नतमीहरूलाई ददएको
क्जम्मेवारी हो, र र्ो क्जम्मेवारीबाट भाग्िुहुाँदैि। मैले नतमीहरूलाई सक्ु म्पएको क्जम्मेवारी पूरा गिथ
नतमीहरूले आफैलाई सारा हृदर्ले, सारा मिले र सारा शक्कतले समपथण गिथप
ु छथ ।

आजको ददिदे खि उसो, सारा ब्रह्माण्डको सांसारभरर, मेरा सबै सन्ताि र मेरा सबै मानिसहरूका

गोठालो गिे क्जम्मेवारी पूरा गिे भार मेरो जेठा छोराहरूलाई ददइिेछ, र जस-जसले त्र्ो पूरा गिथ
आफ्िो सम्पूणथ हृदर् र मि समपथण गिथ सकदै िि ् नतिीहरूलाई म सजार् ददिेछु। र्ो मेरो
धासमथकता हो। म मेरा जेठा छोराहरूलाई पनि सक्जलै छोड्िे छै िाँ ि त िरम व्र्वहार िै गिेछु।

र्दद मेरा छोराहरूको बीिमा वा मेरो मानिसहरूको बीिमा मेरो जेठा छोराहरूलाई खिसी वा

अपमाि गिे कोही भिे म नतिीहरूलाई कठोर दण्ड ददिेछु, ककिकक मेरा जेठा छोराहरूले मेरै
प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्; कसैले नतिीहरूलाई केही गऱ्र्ो भिे नतिीहरूले त्र्ो मलाई पनि गरे का हुन्छि ्।
र्ो मेरो सबैभन्दा कडा प्रशासकीर् आदे श हो। र्ो आदे श उल्लङ्घि गिे मेरो कुिै पनि सन्ताि र
मेरा मानिसहरूको ववरुद्धमा म मेरा जेठा छोराहरूलाई नतिीहरूका इच्छाअिस
ु ार मेरो धासमथकता
प्रर्ोग गिे अिुमनत ददन्छु।

कसैले मलाई गम्भीरतासाथ सलाँ दैि अनि मेरो भोजि, वस्त्र र नििामा मात्रै ध्र्ाि ददन्छ, मेरो

बादहरी कार्थहरूमा मात्र उपक्स्थनत हुन्छ, र मेरो बोझलाई कुिै वविार गदै ि र नतिीहरूका आफ्िै
कामहरू पूरा गिुथमा ध्र्ाि ददाँ दैिि ् भिे म बबस्तारै नतिीहरूलाई त्र्ाचगददन्छु। र्ो काि हुिेहरू
सबैलाई लक्षक्षत छ।
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जसले मेरो सेवा गररसकछ नतिीहरू आज्ञाकारी भएर वविाकोलाहल पनछ हट्िुपछथ । होससर्ार

बस ्, ित्र म ताँलाई छााँट्छु। (र्ो एक अनतररकत आदे श हो।)

अबदे खि उसो मेरा जेठा छोराहरूले फलामको राजडन्डा उठाउिेछि ् र सबै जानत र

मानिसहरूमाचथ शासि गिथ, सबै जानतहरू र मानिसहरूको माझ दहाँड्ि, र मेरो न्र्ार्, धासमथकता
र प्रताप सबै जानत र मानिसहरूको बीिमा अनघ बढाउि मेरो अचधकार िलाउि सुरु गिेछि ्। मेरा

सन्ताि र मेरा मानिसहरूले मेरो भर् मान्िेछि ्, मेरो प्रशांसा गिेछि ्, मेरो हौसला बढाउिेछि ्, र

िरोकी मेरो मदहमा गिेछि ्, ककिकक मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा परू ा भएको छ र मेरा जेठा छोराहरूले
मसाँग राज्र् गिथ सकछि ्।

र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शको एक दहस्सा हो; र्सपनछ, कामको प्रगनत हुाँदैजााँदा तीबारे म
नतमीहरूलाई बताउिेछु। माचथका प्रशासनिक आदे शहरूबाट, नतमीहरू म कुि गनतमा काम गछुथ,
साथै मेरो काम कुि िरणमा पुगेको छ सो बुझ्िेछौ। र्ो एक पुष्टीकरण हुिेछ।

मैले शैतािको न्र्ार् अनघबाटै गररसकेको छु। मेरो इच्छामा कुिै बाधा िभएकोले, र मसाँगै

मेरा जेठा पुत्रहरूको मदहमा प्राप्त गरे का हुिाले, मैले सांसारमा आफ्िो धासमथकता र प्रताप सांसार
अनि शैतािको अचधकारमा रहे का सबै थोकमाचथ अनघबाटै प्रर्ोग गरे को छु। म शैतािमाचथ औांला
उठाउाँ ददि वा त्र्समा बबलकुल ध्र्ाि ददाँ ददिाँ (ककिकक त्र्ो मसाँग कुराकािी गिथ लार्क पनि छै ि)।

म जे गिथ िाहन्छु त्र्ही िै गदै जान्छु। मेरो काम एक-एक िरण गदै सि
ु ारु रूपले अगाडड बढ्छ,
र सारा पथ्
ृ वीभरर मेरो इच्छालाई कुिै बाधा हुाँदैि। र्सले शैतािलाई एक हदसम्म समथमा पारे को
छ, र त्र्ो पूणथ रूपमा ध्वस्त भएको छ, तर त्र्सैमा मेरो इच्छालाई पूरा भएको छै ि। म मेरा

जेठा छोराहरूलाई पनि मेरा प्रशासनिक आदे शहरू पूरा गिथ ददन्छु। एकानतर, म शैतािलाई
त्र्सप्रनतको मेरो क्रोध दे ख्न ददन्छु, अकोनतर, म मेरो मदहमा दे ख्न ददन्छु (मेरो जेठा छोराहरू

शैतािको अपमािको निक्म्त सबैभन्दा जोरदार गवाही हुि ् भन्िे दे ख्ि ददन्छु)। म त्र्सलाई
व्र्क्कतगत रूपमा दण्ड ददाँ ददिाँ; बरु, म मेरा जेठा छोराहरूलाई मेरो धासमथकता र प्रताप परू ा गिथ
ददन्छु। शैतािले मेरा छोराहरूलाई दव्ु र्थवहार गथ्र्ो, मेरा छोराहरूलाई सताउाँ थ्र्ो, र मेरा
छोराहरूमाचथ चथिोसमिो गथ्र्ो, त्र्सैले आज त्र्सको सेवा समाप्त भएपनछ, म आफ्िा पररपकव

जेठा छोराहरूलाई त्र्ो समलाउिे अिम
ु नत ददिेछु। शैताि पतिको ववरुद्ध शक्कतहीि भएको छ।
सांसारका सबै जानतहरू पक्षाघात हुिु र्सको सबैभन्दा राम्रो गवाही हो; मानिसहरू झगडा गरररहे का
छि ् र राष्रहरू लडाइाँमा फसेका छि ्, र्ी सब शैतािको राज्र्को पति भएको स्पष्ट प्रकटीकरणहरू

हुि ्। ववगतमा मैले कुिै चिन्ह र अिम्मका कामहरू िदे िाउिुको कारण शैतािको अपमाि गिुथ
र एक-एक िरण गदै मेरा िाउाँ को मदहमा गिथचु थर्ो। जब शैताि पण
ू थ रूपमा समाप्त हुन्छ, म मेरो
शक्कत दे िाउि सुरु गछुथ: म जे भन्छु त्र्ो हुि आउाँ छ, र मानिसका धारणाहरूसाँग मेल ििािे
अलौककक कुराहरू पूरा हुिेछि ् (र्ी कुराले िााँडै आउिे आसशषहरूलाई जिाउाँ छि ्)। म व्र्ावहाररक
परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ र मेरो कुिै निर्महरू छै िि ् र म मेरो प्रबन्ध र्ोजिामा हुिे पररवतथिहरू
अिुसार बोल्छु, त्र्सकारण ववगतमा मैले भिेका कुरा वतथमािमा लागू हुिै पछथ भन्िे हुाँदैि। तेरा

आफ्िै धारणाहरूमा टााँससएर िबस ्! म निर्महरू पालि गिे परमेश्वर होइिाँ; मेरो निक्म्त सबै कुरा
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स्वतन्त्र, अिुभवभन्दा पर र पूणथ रूपमा मुकत छि ्। सार्द दहजो भनिएको कुरा आज पुरािो
भएको छ, वा सार्द त्र्सलाई आज पर पन्साउि सककन्छ (तापनि, मेरा प्रशासनिक आदे शहरू,

घोषणा गररएकोले ती कदहल्र्ै पनि पररवतथि हुाँदैिि ्)। र्ी मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाका िरणहरू
हुि ्। निर्महरूमा अल्झेर िबस ्। प्रत्र्ेक ददि िर्ााँ ज्र्ोनत छ र िर्ााँ प्रकाशहरू हुन्छि ्, र त्र्ो
मेरो र्ोजिा हो। प्रत्र्ेक ददि मेरो ज्र्ोनत ताँसभत्र प्रकट गररिेछ र मेरो आवाजलाई ब्रह्माण्ड

सांसारमा जारी गररिे छ। के ताँ बुझ्छस ्? र्ो तेरो कतथव्र् हो, मैले ताँलाई सुक्म्पएको क्जम्मेवारी

हो। तैंले एकै क्षणका लाचग पनि र्सलाई बेवास्ता गिथह
ु ु ाँदैि। मैले स्वीकार गरे का मानिसहरूलाई
म अन्त्र्सम्म प्रर्ोग गिेछु, र र्ो कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैि। ककिकक म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर

हुाँ, कस्तो ककससमको व्र्क्कतले के काम गिुथपछथ , साथै कुि ककससमको व्र्क्कतले कस्तो काम गिथ
सकछ सो म जान्दछु। र्ो मेरो सवथशक्कतमािता
् हो।

अध्याय्८९
सबै कुरा मेरा असभप्रार्हरूअिुरूप गिुथ सक्जलो छै ि। र्ो बहािा दे िाउाँ दै आफूलाई जबरजस्ती

गिे कुरा होइि; बरु मैले र्ो सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथभन्दा पदहले ताँलाई मेरा गुणहरू प्रदाि गरे को
चथएाँ वा चथइिाँ भन्िेमा निभथर रहन्छ। सबै कुराहरू ममा निभथर रहन्छि ्। र्ी कुराहरू मानिसहरूले

हाससल गिथ सकिे कुराहरू होइिि ्। म जसलाई िाहन्छु त्र्सैलाई प्रेम गछुथ, र जो ज्र्ेष्ठ पुत्र हो
भिेर म भन्छु, त्र्ो िै निक्श्ित रूपमा ज्र्ेष्ठ पुत्र हो। त्र्ो ठ्र्ाककै सही हो! ताँ र्सको बहािा

गिथ िाहन्छस ् होल, तर त्र्सो गिुथ व्र्थथ छ! ताँ के होस ् भिेर म ताँलाई चिक्न्दि जस्तो ताँलाई
लाग्छ? मेराअगाडड आउाँ दा केही राम्रो व्र्वहार प्रदशथि गिथु तेरो लाचग पर्ाथप्त हुन्छ र? के र्ो
र्नत सरल छ र? अवश्र् छै ि; ताँसाँग मेरो प्रनतज्ञा हुिप
ु छथ , र ताँसाँग मेरो पव
ू थनिर्क्ु कत हुिप
ु छथ । तैँले
मेरो वपठ्र्ूाँपछाडड के गछथ स ् भन्िे ववषर्मा म अिसभज्ञ छु जस्तो ताँलाई लाग्छ? ताँ भ्रष्ट भएको

छस ्! तैँले मेरो सेवा गररसकेपनछ, आगो र गन्धकको कुण्डमा नछटो फकेर जा! ताँलाई दे ख्दा मलाई
नघि लाग्छ र म ताँलाई एकदमै घण
ृ ा गछुथ। मेरो सेवामा रहे का सबै, मेरा लाचग इमािदार भएर
आफूलाई अपथण िगिे सबै, स्वछन्द र अनिर्क्न्त्रत सबै, र मेरा असभप्रार्हरू बझ्
ु ि िसकिे सबै—

नतमीहरूको सेवा सककएपनछ, िााँडो गरे र मेरो िजरबाट दरू भइहाल! अन्र्था, म ताँलाई बादहर
निकाल्िेछु! र्ी मानिसहरू मेरो घरमा (अथाथत ्, मण्डलीमा) एक क्षणका लाचग पनि बस्ि सकिे

छै िि ्। नतिीहरू सबै र्हााँबाट बादहररिुपछथ ताकक मेरा िाम बदिाम िहोस ् र मेरो इज्जतमा दा

िलागोस ्। र्ी सबै मानिसहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हुि ्; मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा
पुऱ्र्ाउि नतिीहरूलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरले पठाएको हो। नतिीहरूले मेरा काममा बाधा पुऱ्र्ाउिको
लाचग छल गिथमा ववज्ञता हाससल गरे का हुन्छि ्। मेरो पुत्र! तैँले र्सलाई छलथङ्गै दे ख्िुपछथ ! र्स्ता
मानिसहरूसाँग सङ्गत िगर्! जब ताँ र्स प्रकारका मानिसहरूलाई दे ख्छस ,् नतिीहरूको जालमा

फस्िबाट जोचगिका लाचग नतिीहरूबाट तत्कालै टाढा बस ;् र्सले तेरो जीविमा क्षनत पुऱ्र्ाउाँ छ!
जथाभाबी बोल्िे, िसोिी काम गिे, मजाक गिे र हााँस्िे, र तच्
ु छ कुराकािीमा अक्ल्झिेहरूलाई म
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सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ। म र्ी कुिै पनि मानिसहरूलाई िाहाँददि; नतिीहरू सबै शैतािका प्रजानत

हुि ्! नतिीहरू वविाकारण िै क्जस्काउिे काममा सांलग्ि रहन्छि ्। र्ी कस्ता प्राणीहरू हुि ्? नतिीहरू
वादहर्ात कुराकािी गछथ ि ् र उन्मि भएर दहाँड्छि ्। के नतिीहरूलाई अझै पनि कुिै लाज लाग्दै ि?
वास्तवमा, र्स्ता मानिसको मूल्र् सबैभन्दा कम हुन्छ, र मैले लामो समर्दे खि नतिीहरूलाई
राम्ररी चििेको र पररत्र्ाग गरे को छु। र्दद मैले त्र्सो िगरे को भए, नतिीहरू मेरो अिश
ु ासिको
भागीदार िभई बारम्बार वादहर्ात कुरा ककि गथे? नतिीहरू वास्तवमै ठूलो रातो अक्जङ्गरका

सन्तनतहरू हुि ्! अब, मैले र्ी कुराहरूलाई एक-एक गरी हटाउि सरु
ु गरे को छु। के म शैतािका
सन्तनतहरूलाई मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु , मेरा पुत्र र मेरा मानिसहरूको रूपमा प्रर्ोग गिथ सकछु? त्र्नत
बेला के म अव्र्वक्स्थत हुाँददि र? म त्र्ो काम निश्िर् िै गिेछैि। के नतमीहरूसाँग र्स ववषर्मा
स्पष्ट बुझाइ छ?

असल होस ् वा िराब, नतमीहरूले आज सामिा गिे सबै कुराहरू, मेरा बुद्चधमािी हातहरूबाट

प्रबन्ध गररएका हुि ्; सबै कुराहरूलाई मैले िै र्ोजिाबद्ध गरे को हुाँ र ती मेरो निर्न्त्रणमा छि ्।
र्ो मािवजानतले सहजै हाससल गिथसकिे कुरा होइि। मेरो बारे मा चिन्ता सलएको कारण केही
मानिसहरूको हातमा अझै पससिा बााँकी छ, तर नतिीहरूले वास्तवमा चिन्ता गिुथपिे आवश्र्कता

छै ि! नतिीहरूले आफ्िो मुख्र् कार्थलाई उपेक्षा गछथ ि ्, र आत्मामा प्रवेश गिथ िोज्दै िि ्, तर
पनि नतिीहरू अझै जीविमा वद्
ृ चध िाहन्छि ्। नतिीहरू व्र्थैमा आशा राख्छि ्! नतिीहरू असलकनत

पनि व्र्ाकुल छै िि ्, तर नतिीहरू अझै पनि मेरो इच्छा पूरा गिे इच्छा राख्छि ्! ताँ मेरा निसमि

चिन्ता सलन्छस ्, तर म चिन्ता सलाँ ददि। ताँ के ववषर्लाई सलएर चिक्न्तत छस ्? तैँले मेरो लाचग

गिे काम लापरवाही हुन्छ, र ताँ सोझै झूट बोल्छस ्। म ताँलाई बताउाँ छु! र्ो क्षण उप्रान्त, म ताँ
जस्ता मानिसहरूलाई मेरो घरबाट बादहर निकाल्छु। र्स्ता मानिसहरू मेरो घरमा सेवा गिथ र्ोग्र्
छै िि ्। म नतिीहरूलाई घण
ृ ा गछुथ ककिभिे नतिीहरूले आफ्िा कार्थहरूद्वारा मेरो ईश्वर निन्दा
गछथ ि ्। जब “मेरो ववरुद्ध गररिे ईश्वर निन्दा क्षमा गिथ िसककिे पाप हो” भिेर भन्दा र्सले

कसलाई जिाउाँ छ? के नतमीहरू र्ो ववषर्मा स्पष्ट छौ? र्स्तो मानिसले समस्र्ा अझै गम्भीर
भइसकेको छै ि भिेर ववश्वास गछथ , र्द्र्वप उसले पदहले िै र्ो पाप गररसकेको हुन्छ। वास्तवमा,
र्ो भ्रसमत मानिस अन्धो र अज्ञािी हुन्छ, र त्र्सको आत्मा रोककएको हुन्छ! म ताँलाई बादहर

निकाल्िेछु! (र्ो शैतािले मलाई गरे को परीक्षा भएको हुिाले, म र्सलाई एकदमै घण
ृ ा गछुथ, र
प्रत्र्ेक पटक मलाई क्रोचधत बिाउाँ दै , र्ो ववषर्को उल्लेि बारम्बार भएको छ। म मेरो क्रोधलाई
थाम्ि सक्कदि, र र्सलाई कसैले पनि रोकि सकदै ि। समर् अदहले आइसकेको छै ि, अन्र्था
मैले त्र्ो व्र्क्कतलाई उदहल्र्ै निराकरण गररसकेको हुिेचथएाँ!) (र्ो अदहले , ववदे शीहरू िीिमा
भेला हुि िोज्िेछि ् भिेर अझै पनि ववश्वास िगिे धेरै मानिसहरू छि ् भन्िे तथ्र्को बारे मा
हो; अदहले पनि नतिीहरूले अझै ववश्वास गदै िि ्, र र्ो मेरो क्रोध हल्लाउिे र उमाल्िे कारण
बन्दै छ।)

मेरो घरसभत्र, ठ्र्ाककै कस्तो प्रकारको व्र्क्कत मेरो हृदर् अिुसारको हो? अथाथत ्, सक्ृ ष्टपूवथ,

मेरो घरमा सदै व क्जउिका लाचग मैले कस्तो प्रकारका मानिसहरूलाई पव
ू थनिर्क
ु त गरेँ? के
188

नतमीहरूलाई थाहा छ? म कस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई प्रेम गछुथ र कस्तो प्रकारका मानिसहरूलाई

घण
ृ ा गछुथ भिेर के नतमीहरूले ध्र्ाि ददएका छौ? मेरो घर मेरो जस्तै मि हुिेहरू, र मसाँग सुि
र द्ःु ि बााँड्िेहरूका लाचग हो—अको शब्दमा, आसशष र कदठिाइ दव
ु ै बााँड्िे व्र्क्कतहरूका लाचग हो।
र्ी मानिसहरूले मैले प्रेम गिे जनत सबैलाई प्रेम गिथ सकछि ् र मैले घण
ृ ा गिे जनत सबैलाई घण
ृ ा
गिथ सकछि ्। मैले घण
ृ ा गिेहरूलाई नतिीहरूले त्र्ाग्ि सकछि ्। र्दद मैले नतिीहरूले िाि समल्दै ि

भिेँ भिे, मेरा असभप्रार्हरूलाई सन्तुष्ट बिाउि नतिीहरू आफ्िा पेटलाई िाली राख्न इच्छुक
हुन्छि ्। र्स्तो प्रकारको मानिस मप्रनत वफादार रहि र मेरा लाचग आफूलाई समवपथत गिथ इच्छुक
हुन्छ, र मेरा कदठि प्रर्ासहरूको आदर दे िाउि सकछ, मेरा निक्म्त सधैँ कदठि पररश्रम गिथ

सकछ। त्र्सैले, र्स्ता मानिसहरूका लाचग, मसाँग भएको सबै कुरा नतिीहरूलाई ददाँ दै, म ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूको हैससर्त प्रदाि गछुथ: मसाँग सबै मण्डलीहरूको िेतत्ृ व गिे क्षमता छ, र म र्ो नतिीहरूलाई

ददन्छु; मसाँग बुद्चध छ, र र्ो पनि म नतिीहरूलाई ददन्छु; म सत्र्को अभ्र्ास गिथका लाचग द्ःु ि
भोग्ि सकछु, र मेरा िानतर सबै कुरा भोग्ि नतिीहरूलाई सक्षम बिाउाँ दै म र्ी मानिसहरूलाई र्ो

र्दढता प्रदाि गिेछु; मसाँग असल गुणहरू छि ्, र असलकनत पनि सभन्ितावविा नतिीहरूलाई ठ्र्ाककै
म जस्तै बिाउाँ दै म र्ी नतिीहरूलाई ददिेछु, ताकक अरूले र्ी मानिसहरूलाई हे दाथ मलाई दे ख्नेछि ्।
अब, नतिीहरूलाई मेरो सम्पूणथ ईश्वरत्वको एउटा पक्ष क्जउि लगाउिको लाचग, म र्ी मानिसहरूमा

मेरो सम्पण
ू थ ईश्वरत्व हाल्दै छु, ताकक नतिीहरूले मलाई पण
ू थ रूपमा व्र्कत गिथ सकूि ्; र्ो मेरो

असभप्रार् हो। बादहरी कुराहरूको सम्बन्धमा म जस्तो हुि ििोज (मैले जस्तै िािे, वा मैले
लगाएको जस्तै लुगा लगाउिे); ती सबै कुरा अिथथक हुि ्, र र्दद नतमीहरूले र्स्ता कुरा गिथ
िोज्र्ौ भिे नतमीहरूले आफूलाई बरबाद मात्रै गिेछौ। ककिभिे मलाई बादहरी रूपमा िककल गिथ

िोज्िेहरू शैतािका अिि
ु रहरू हुि ्, र र्स्तो प्रकारको प्रर्ास शैतािको र्क्ु कत हो; र्ो शैतािको
महत्वाकाांक्षाको प्रनतबबम्ब हो। ताँ म जस्तै हुि िोज्छस ्, तर के ताँ र्ोग्र् छस ्? म ताँलाई कुल्िेर
मत्ृ र्ुमा पुऱ्र्ाउिेछु! मेरो काम सांसारका प्रत्र्ेक राष्रहरूमा ववस्तार हुाँदै, निरन्तर रूपमा िसलरहे को
छ। िााँडो गर्, मेरा कदमहरूको अिुसरण गर्!

अध्याय्९०
जो अन्धो अन्धा छि ्, नतिीहरू सबै मबाट गइसकेको हुिुपछथ र एक क्षण पनि रहिु हुाँदैि,
ककिभिे मैले िाहिे भिेका मलाई चिन्ि सकिे, मलाई दे ख्ि सकिे र मबाट सबै कुरा प्राप्त गिथ
सकिे मानिसहरू हुि ्। अनि कसले मबाट सााँिो रूपमा सबै कुरा प्राप्त गिथ सकछ? र्स प्रकारक
का व्र्क्कत पककै पनि निकै थोरै छि ् र नतिीहरूले अवश्र् िै मेरा आसशषहरू आसशष हरू
्
प्राप्त

गिेछि ्। म र्ी मानिसहरूलाई प्रेम गछुथ र म नतिीहरूलाई मेरो दादहिे हात बन्ि, मेरो प्रकटीकरण
बन्ि एक-एक गरी दटप्िेछु। म सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूलाई निरन्तर रूपमा हषोल्लास गदै
मेरो प्रशांसा गिथ र र्ी मानिसहरूका िानतर त्र्सो गिथ लगाउिेछु। ए ससर्ोि पवथत! ववजर्को

झण्डा उठाएर मेरो लाचग हषथ मिा! ककिभिे म र्हााँ फेरर फकेर आउिभ
ु न्दा पदहले पहाड-पवथतका
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हरे क कुिाकाप्िा, िोलािाला र सबै थोकहरू िहादै सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको पल्लो छे उसम्म
जान्छु। म धासमथकता, न्र्ार्, क्रोध र ज्वाला सदहत, र त्र्ोभन्दा पनि बढी मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग

ववजर्को साथ फकथन्छु। मैले घण
ृ ा गिे सबै कुरा र मैले नघिाउिे सबै मानिस, मामला, र

वस्तुहरूलाई म टाढा फ्र्ााँकछु। म ववजर्ी छु र मैले गिथ िाहे क का सबै कुरा मैले पूरा गरे को छु।
मैले मेरो काम पूरा गरे को छै ि भिेर कसले भन्िे आाँट गछथ ? मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्राप्त

गरे को छै ि भिेर कसले भन्िे आाँट गछथ ? म ववजर्को साथ फकेको छै ि भिेर कसले भन्िे आाँट
गछथ ? त्र्स्ता मानिसहरू अवश्र् िै शैतािको प्रकार हुि ्; नतिीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसले
मेरो माफी पाउि कदठि ह छ। नतिीहरू अन्धा हुि ्, नतिीहरू फोहोरी भूतहरू हुि ् र म नतिीहरू
साँग िै सबैभन्दा बढी नघिाउाँ छु। ती कुराहरूमा म मेरो क्रोध र मेरो सम्पूणथ न्र्ार् प्रकट गिथ

थाल्िेछु, र मेरो ज्वलन्त आगोले ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीलाई एउटा कुिादे खि अको कुिासम्म सल्काउिेछ,
हरे क कुिालाई प्रकाश ददिेछ—मेरो प्रशासनिक आदे श र्ही हो।

तैँले मेरा वििहरू बुझेपनछ, तैँले तीबाट सान्त्विा सलिुपछथ ; तैँले नतिलाई िसुिीकि जाि

ददिु हुाँदैि। न्र्ार्का वाणीहरू हरे क ददि आइपछथ ि ्, त्र्सोभए ककि नतमीहरू र्नत बोधो र सुस्त
छौ? नतमीहरू ककि मसाँग सहकार्थ गदै िौ? के नतमीहरूलाई िरक जाि र्नत धेरै मि छ? म
भन्छु, म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, मेरा पुत्रहरू र मानिसहरूका निक्म्त कृपाको परमेश्वर हुाँ, तब
नतमीहरूले र्सलाई कसरी बझ्
ु छौ? र्ो त्र्नत सरल असभव्र्क्कत होइि, र र्सलाई सकारात्मक
र्दक्ष्टकोणले बुझ्िुपछथ । ए अन्धा मािव हो! नतमीहरूले मेरो प्रनतज्ञा प्राप्त गिथ सक भिेर मैले

नतमीहरूलाई शैतािको पकडबाट छुटाउाँ दै र सजार्बाट निकाल्दै धेरै पटक मुक्कत ददएको छु, तब
ककि नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिौ? के नतमीहरूमध्र्े एक जिाले समेत र्सरी

मक्ु कत पाउि सकछ? मेरो धासमथकता, प्रताप र न्र्ार्ले शैतािलाई कुिै दर्ा दे िाउाँ दै ि। तर

नतमीहरूको हकमा भिे, र्ी कुराहरूको उद्दे श्र् भिेको नतमीहरूलाई मुक्कत ददिु हो, तैपनि
नतमीहरूले

मेरो

स्वभावलाई

बुझ्िै

सकदै िौ,

ि

त

नतमीहरूले

मेरा

कार्थहरू

पछाडडका

ससद्धान्तहरूलाई िै बुझ्छौ। मैले मेरा ववसभन्ि कार्थहरूको गम्भीरताको बीिमा कुिै सभन्िता
छुट्र्ाउाँ ददि, र मैले मेरो कामका निसािाहरूको बीिमा कुिै सभन्िता छुट्र्ाउाँ ददि भन्िे नतमीहरूलाई
लाग्छ—कनत अबझ
ु ! म सबै मानिसहरू, घटिा, र कामकुराहरूलाई स्पष्ट दे ख्ि सकछु। म हरे क

व्र्क्कतको सारलाई पूणथ स्पष्टताको साथ बुझ्ि सकछु, भन्िुको अथथ, व्र्क्कतले आफूसभत्र लुकाएर
राख्िे राख्ने कुराहरूलाई म पूणथ रूपमा दे ख्ि सकछु। कुिै व्र्क्कत ईजेबेल हो कक वेश्र्ा हो म स्पष्ट

रूपमा दे ख्ि सकछु, र कसले गुप्तमा के गछथ मलाई थाहा हुन्छ। मेरो अनघ नतमीहरू फाइाँफुट्टी
िलगाओ, घखृ णत व्र्क्कतहरू! अदहले िै र्हााँबाट गइहाल! मेरो िाम बदिाम िगिथको लाचग, म
त्र्स्तो व्र्क्कतलाई कुिै रीनतले प्रर्ोग गददथिाँ! नतिीहरू मेरो िाउाँ को गवाही ददि सकदै िि ्, बरु

उल्टो काम गछथ ि ् र मेरो पररवार को अपमाि गछथ ि ्! नतिीहरूलाई तुरुन्तै मेरो घरबाट
निकासलिुपछथ । म नतिीहरूलाई िाहन्िाँ। म एक सेकेन्ड समेत दढलो भएको सहिेछै िाँ! ती

मानिसहरूले जसरी िोजी गरे पनि त्र्ो व्र्थथ हुन्छ, ककिभिे मेरो राज्र्मा सबै हरे क ककससमले
पववत्र र निष्िोट छि ्। र्दद म कसैलाई िाहन्िाँ भिी भन्छु भिे—र त्र्समा मेरा आफ्िै मानिसहरू
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पनि पछथ ि ्—मैले त्र्ो सााँच्िै भिेको हुन्छु; मैले मेरो मि पररवतथि गछुथ कक भिेर िपिी। ताँ पदहले
मप्रनत कनत असल चथइस ्, मलाई त्र्सको मतलब छै ि!

म नतमीहरूलाई हरे क ददि रहस्र्हरू प्रकट गछुथ। के नतमीहरूलाई मेरो बोल्िे शैली थाहा छ?

मैले मेरा रहस्र्हरू प्रकट गिे आधार के हो? के नतमीहरूलाई थाहा छ? म बारम्बार भन्िे गछुथ,

म नतमीहरूको निक्म्त ठीक समर्मा जुटाउिे परमेश्वर हुाँ, त्र्सो भए नतमीहरूले र्ी पक्षहरूलाई
कसरी बुझ्छौ? म मेरो काम का िरणहरू अिुसार नतमीहरूलाई एक-एक गरी मेरा रहस्र्हरू
िल
ु ासा गछुथ, र म नतमीहरूलाई मेरो र्ोजिा अिस
ु ार प्रदाि गछुथ, अनि अझै बढी नतमीहरूको

वास्तववक कद अिुसार प्रदाि गछुथ (जब-जब मेरो प्रबन्धको बारे मा उल्लेि गररन्छ, र्ो मेरो
राज्र्को हरे क व्र्क्कतसाँग सम्बक्न्धत कुरा हो)। मेरो बोल्िे शैली र्स्तो छ: मेरो घरका

मानिसहरूलाई म सान्त्विा ददन्छु—म नतिीहरूका निक्म्त जुटाउाँ छु र म नतिीहरूको न्र्ार् गछुथ;

शैतािको लाचग, म कुिै कृपा दे िाउाँ दद िाँ, असलकनत पनि दे िाउाँ दद िाँ, र सबै क्रोध र ज्वाला मात्र
हुन्छ। मैले पूवथनिर्ुक्कत िगरे का वा ििुिेका मानिसहरूलाई म मेरा प्रशासनिक आदे शहरूले मेरो
घरबाट एक-एक गरी निकाल्िेछु। चिक्न्तत हुिुपिे कुिै कारण छै ि। मैले नतिीहरूलाई नतिीहरूको

िास रूप प्रकट गिथ लगाएपनछ (नतिीहरूले मेरा पुत्रहरूलाई सेवा ददइसकेर अन्त्र् आएपनछ),

नतिीहरू अतल कुण्डमा फकथिेछि ्, ित्र म र्स मामलालाई कदहल्र्ै थाती राक्ख्द िाँ र कदहल्र्ै
जाि ददिेछै िाँ। मानिसहरूले प्रार्जसो िरक र पातालको बारे मा उल्लेि गछथ ि ्। तर र्ी दई
ु शब्दले

के बुझाउाँ छि ् र ती दई
ु बीि के सभन्िता छ? के नतिले सााँच्िै केही चिसो, अाँध्र्ारो कुिालाई
जिाउाँ छि ्? मानिसको ददमागले जदहले पनि उिीहरूको आफ्िै अनिर्समत सोि-वविारहरू अनत िै
उिम छ भन्िे सोिेर मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पऱ्ु र्ाइरहे को छ! तर ती नतिीहरूका आफ्िै कल्पिा

बाहे क अरू केही होइिि ्। पाताल र िरक दव
ु ैले फोहोरको मक्न्दरलाई जिाउाँ छ जहााँ पदहले शैताि

वा दष्ु टात्मा बस्थे। भन्िुको अथथ, पदहले ज-जसमा शैताि वा दष्ु टात्माहरूले ठाउाँ ओगटे को चथर्ो—

नतिीहरू िै पाताल हुि ् र िरक पनि नतिीहरू िै हुि ्—त्र्समा कुिै गल्ती छै ि! र्सैकारण मैले
ववगतमा म फोहोरको मक्न्दरमा बक्स्दिाँ भिी बारम्बार जोड ददएको छु। के म (परमेश्वर स्वर्म)्
पातालमा, वा िरकमा बस्ि सकछु? के र्ो हास्र्ास्पद मूिथता हुिेछैि र? मैले र्ो धेरै पटक
भिेको छु, तर नतमीहरू अझै पनि मैले भिेको कुरा बझ्
ु दै िौं। िरकको तल
ु िामा पाताललाई शैतािले
अझ बढी भ्रष्ट पारे को हुन्छ। ती मानिसहरू जो पातालका लाचग हुि ् नतिीहरूको अवस्था सबैभन्दा
गम्भीर हुन्छ, र मैले र्ी मानिसहरूलाई पूवथनिर्ुक्कत गरे को छै िाँ; जुि मानिसहरू िरकको लाचग

हुि ् नतिीहरू मैले पूवथनिर्ुकत गरे को, र त्र्सपनछ हटाइएका मानिसहरू। सरल शब्दमा भन्दा, मैले
र्ी मानिसहरूमध्र्े एकै जिालाई पनि िि
ु ेको छै िाँ।

मानिसहरूले प्रार्जसो मेरा वििहरूलाई गलत रूपले बुझ्िमा आफू ववज्ञ रहे को जिाउाँ छि ्।

र्दद मैले स्पष्ट रूपमा औीँल्र्ाइि र एक-एक गरी कुराहरूलाई स्पष्ट पाररिाँ भिे, नतमीहरूमध्र्े

कसले बुझ्िेचथर्ौ? मैले बोल्िे वििहरूलाई समेत नतमीहरूले आधा मात्रै ववश्वास गछौ, पदहले
उल्लेि गररए का कुराहरूको बारे मा त उल्लेि िै िगरौं। अब, सबै राष्रहरूसभत्र आन्तररक वववादहरू
सरु
ु भएका छि ्: मजदरु हरू िेताहरूसाँग वववाद गदै छि ्, ववद्र्ाथीहरू सशक्षकहरूसाँग, जिता सरकारी
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अचधकारीहरूसाँग वववाद गदै छि ्, र र्स्ता अशाक्न्त पैदा गिे सबै कक्रर्ाकलापहरू सुरुमा हरे क

राष्रमा पैदा हुन्छि ्, र र्ो सबै मलाई ददइिे सेवाको भाग मात्रै हो। अनि म ककि र्ी कुराहरूद्वारा
मलाई सेवा गररन्छ भिेर भन्छु? के मानिसहरूको दद
ु थशा हुाँदा म िु सी हुन्छु? म केही िसि
ु ी

बस्छु? अवश्र् होइि! ककिभिे र्ो त आफ्िो मत्ृ र्ुको वेदिामा शैतािले अिािक आक्रमण गरे को

हो, र र्ी सबै कुराको उद्दे श्र् भिेको िकारात्मक कुरालाई मेरो शक्कत र मेरा अिम्मका कार्थहरूको
प्रनतभारको रूपमा काम गिे तुल्र्ाउिु हो। र्ो सबै मेरो निक्म्त गवाही ददिे ददह्रलो साक्षी र

शैतािलाई आक्रमण गिे हनतर्ार हो। जब सांसारका सबै राष्रहरू भसू म र प्रभावको लाचग लडाइ

गरररहे का हुन्छि ्, तब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म साँगै समलेर राजाहरूका रूपमा शासि गिेछौं र
नतिीहरूको निराकरण गिेछौं, अनि र्स्तो िेदलाग्दो वातावरण सम्बन्धी अवस्थाहरूमा, मेरो राज्र्
मानिसको बीिमा पूणथ रूपमा पूरा भएको छ भन्िे कुरा नतिीहरूको कल्पिाभन्दा बबलकुल बादहरको

कुरा हुन्छ। र्सको साथै, जब नतिीहरूले शक्कतको लाचग होड गरररहे का र अरूलाई न्र्ार् गिे
िाहिा गरररहे का बेला, अरूले नतिीहरूको न्र्ार् गिेछि ् र नतिीहरू मेरो क्रोधले जल्छि —
् कस्तो
दर्िीर्! कस्तो दर्िीर्! मानिसको बीिमा मेरो राज्र् प्रकट भएको छ—र्ो कस्तो वैभवपूणथ घटिा!

मािव भएर (िाहे मेरो राज्र्का मानिसहरू होऊि ् वा शैतािका सन्ताि होऊि )् , नतमीहरू

सबैले मेरा अिम्मका कामहरू हे िुथपछथ , ित्र म र्ो मामलालाई कदहल्र्ै पनि थाती राख्िेछैिाँ। र्दद

ताँ मेरो न्र्ार् स्वीकार गिथ इच्छुक भए पनि, मेरा अिम्मका कामहरू हे रेको छै िस ् भिे र्सले

काम गिेछैि। सबै मानिसहरू मेरो हृदर्द्वारा विि र र्दश्र् दव
ु ैमा ववश्वस्त हुिुपछथ , अनि कसैलाई
पनि हलुकासाथ छोड्ि सककाँदै ि। सबै मानिसहरूले मलाई मदहमा ददिुपछथ । अन्त्र्मा, म ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई समेत िडा भएर मेरो ववजर्को लाचग प्रशांसा ग गिथ लगाउिेछु। र्ो मेरो प्रशासनिक
आदे श हो—के ताँ र्स कुरालाई र्ाद गिेछस ्? सबै मानिसहरूले मलाई अटुट रूपमा प्रशांसा गिथप
ु छथ
र मलाई मदहमा ददिुपछथ !

अध्याय्९१
मेरो आत्मा बोल्छ र निर्समत रूपमा मेरो आवाज निकाल्छ—नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले मलाई

चिन्ि सकछौ? म ककि दे ह बन्िुपछथ र नतमीहरूको माझ आउिुपछथ ? र्ो ठूलो रहस्र् हो। नतमीहरू

ददिभरर मेरो बारे मा सोच्छौ र मेरा लाचग लालानर्त हुन्छौ, र नतमीहरू मेरो प्रशांसा गछौ, मेरो
आिन्द सलन्छौ, दै निक रूपमा मबाट िान्छौ र वपउाँ छौ, र आजसम्म पनि नतमीहरू मलाई अझै
चिन्दै िौ। नतमीहरू कनत अज्ञािी र अन्धो छौ! नतमीहरूले मलाई कनत थोरै चिन्छौ! मेरो इच्छालाई

नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले बुझ्छौ? अथाथत ्, नतमीहरूमध्र्े कनत जिा मलाई चिन्ि सकछौ? नतमीहरू

सबै ददर्ाबलस जस्ता छौ, तैपनि नतमीहरू मेरो इच्छालाई सन्तुष्ट बिाउि िाहन्छौ? र्ो कुरालाई
बबससथदे! म ताँलाई र्ो भन्छु: शैतािका कार्थहरू जनतसुकै राम्रा भए पनि, ती कार्थहरू मेरो निमाथणलाई

वविाश गिे र मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउिे आशर्का हुन्छि ्। त्र्सका कार्थहरू जनतसुकै
राम्रा भए पनि, र्सको सार पररवतथि हुाँदैि—र्सले मेरो ववरोध गछथ । तसथथ, धेरै मानिसहरू
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अनिच्छामै मेरो हातबाट आक्रमणमा परे का छि ् र मेरो पररवारबाट अन्जािमा बादहर निकासलएका

छि ्। आज, मानिसले एउटा कुरा पनि (ठूलो वा सािो जस्तो भए पनि) र्ोजिाबद्ध गदै ि; सबै

कुरा मेरो हातमा छि ्। र्दद सबै कुरा मानिसको निर्न्त्रणमा छ भिेर कसैले भन्छ भिे, तैँले मेरो

ववरोध गछथ स ् भिेर म भन्छु, र म ताँलाई निक्श्ित रूपमा कदठि सजार् ददिेछु र तेरो सशर
लुकाउिे ठाउाँ पनि िपाउिे गरी ताँलाई छोडडददन्छु। सबै घटिा र कुराहरूमध्र्े, कुि िादहाँ मेरो

हातमा छै िि ्? कुि कुरा िादहाँ मबाट निक्श्ित, वा मबाट निधाथररत गररएको होइि? र अझै पनि

ताँ मलाई चिन्िे कुरा गछथ स ्! र्ी ददर्ाबलसका शब्दहरू हुि ्। तैँले अरूलाई ठगेको छस ्, त्र्सैले तैँले
मलाई पनि ठग्ि सकछस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? तैँले गरे को कुरा र्दद कसैलाई थाहा छै ि भिे,
त्र्सबाट केही प्रनतफल आउिेछैि भन्िे ताँलाई लाग्छ? ताँ सक्जलै फुत्केर जाि पाउाँ छस ् भिेर
िसोि ्! मैले ताँलाई मेरो अगाडड घुाँडा टे काउिु र बोल्ि लगाउिु पछथ । िबोल्िु स्वीकार्थ हुाँदैि; र्ो
मेरो प्रशासनिक आदे श हो!
के नतमीहरूले मेरो आत्मा को हो र मेरो दे हको रूप को हो भिेर वास्तवमै बुझ्छौ? मेरो

दे हधारणको महत्त्व के हो? र्ो महाि ् ववषर्मा नतमीहरूमध्र्े कसले ध्र्ािपूवथक चिन्ति गरे को र

मबाट केही िुलासा प्राप्त गरे को छ? नतमीहरूले सबै आफैँ लाई मूिथ बिाइरहे का छौ! नतमीहरू ठूलो

रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हौ भिेर म ककि भन्छु? आज, म नतमीहरूलाई मेरो दे हधारणको

रहस्र् िल
ु ासा गछुथ, एउटा र्स्तो रहस्र् जसलाई मानिसले सांसारको सक्ृ ष्ट भएर्ता सल्
ु झाउि
सकेको छै ि, जसले मेरो घण
ृ ाका धेरै पात्रहरूलाई बरबाद तुल्र्ाएको छ। र आज पनि र्ो र्स्तै छ।
मेरो दे हको कारण, मैले प्रेम गरे काहरू धेरै जिा ससद्ध भएका छि ्। म वास्तवमा दे ह ककि

बन्िुपछथ ? म जस्तो दे खिन्छु त्र्सरी म ककि दे िा पछुथ (सबै कुरामा, मेरो उिाइ, स्वरूप, कद र
आदद इत्र्ादद लगार्त कुरामा)? र्सका बारे का कसलाई के भन्िु छ? मेरो दे हधारणमा र्नत धेरै

महत्त्व छ कक ती सबै कुरालाई भन्िै सककन्ि। अब म नतमीहरूलाई र्सको केही भाग बताउाँ छु
(मेरो कामका िरणहरू र्हााँसम्म आइपुगेका छि ्, मैले र्ो कुरा भन्िै र बोल्िैपछथ ): मेरो दे हधारण

प्राथसमक रूपमा मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूप्रनत निदे सशत छ, ताकक मैले नतिीहरूलाई गोठालो गिथ सकूाँ,
ताकक नतिीहरू मसाँग आमिेसामिे भएर, छलफल गिथ र बोल्ि सकूि ्; साथै र्सले म र मेरा

ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू एक-अकाथप्रनत घनिष्ठ छौं भिेर पनि दे िाउाँ छ (अथाथत ् हामी साँगै िान्छौं, साँगै बस्छौं,
साँगै क्जउाँ छौँ, र साँगै कार्थ गछौं), ताकक वास्तववकतामा नतिीहरू मद्वारा िुवाइि सकूि ्—र्ी ररिा

वििहरू होइिि ्, बरु वास्तववकता हुि ्। पदहले, मानिसहरूले ममा ववश्वास गथे तर वास्तववकतालाई
बुझ्ि सकदै िचथए, ककिभिे त्र्ो बेला मैले दे हधारण गरे को चथइि। आज, मेरो बोली र व्र्वहार र
मैले मामलाहरूलाई व्र्वस्थापि गिे ससद्धान्तहरूमाफथत मेरो दे हधारणले नतमीहरूलाई सबै
वास्तववकता बुझ्ि ददन्छ र मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिेहरूलाई मलाई—बुद्चधमािी परमेश्वर
स्वर्मलाई—चिन्िे
्
तुल्र्ाउाँ छ। मलाई इमािदार भएर ििोज्िेहरूलाई र्सले मेरो अव्र्कत कार्थहरू
अथाथत ् मेरो मािवता दे िाउाँ छ, र त्र्सपनछ मेरो ववरोध गिे, र मेरो आक्रमणमा परे र “कुिै

कारणवविा िै मत्ृ र्ु वरण गिे” तुल्र्ाउाँ छ। शैतािको बेइज्जत गदाथ, दे हधारणले मेरो लाचग सबैभन्दा

गञ्
ु जार्माि गवाही ददन्छ; म दे हबाट अगाडड आउि मात्रै सक्कदि, बरु म दे हसभत्र क्जउि पनि
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सकछु। मलाई कुिै स्थाि ववशेष वा भौगोसलक अिथिले रोकदै ि; मेरा लाचग, त्र्स्ता कुिै पनि
अवरोधहरू छै िि ्, र सबै कुरा निबाथध रूपमा बग्छि ्। र्समा िै शैताि सबैभन्दा बढी लक्ज्जत

हुन्छ, र जब म दे हबाट अगाडड आउाँ छु, म मेरो दे हमा अझै काम गछुथ, र म असलकनत पनि
प्रभाववत हुाँददि। म अझै पनि दहमाल, िदी, ताल, र ब्रह्माण्डका प्रत्र्ेक कुिाका साथै त्र्समा
भएका बहुसङ्ख्र्क कुराहरूउपर सवार हुन्छु। मबाट जक्न्मएका तर मेरो ववरोध गिथका लाचग िडा
भएका सबैको िुलासा गिथ मैले दे हधारण गरे को हुाँ। र्दद म दे ह िभएको भए, नतिीहरूको िुलासा
गिे कुिै उपार् हुाँदैिचथर्ो (र्सले मेरो अिह
ु ार अगाडड एउटा तररकाले कार्थ गिे र मेरो ढाड

पछाडड अकै तररकाले कार्थ गिेहरूलाई जिाउाँ छ)। र्दद म आत्मा िै रहे को भए, मानिसहरूले

नतिीहरूको धारणाहरूमा मेरो आराधिा गथे, र म निराकार र अगम्र् परमेश्वर हुाँ भिेर सोच्िेचथए।
आज मेरो दे हधारण मानिसहरूको धारणाको ठीक ववपरीत छ (मेरो उिाइ र स्वरूपको कुरा गदाथ),
ककिभिे उहााँ सामान्र् दे खििुहुन्छ र धेरै अग्लो हुिुहुन्ि। शैतािलाई सबैभन्दा बढी अपमानित
बिाउिे र मानिसहरूको धारणाहरू (शैतािको ईश्वर निन्दा) ववरुद्ध सबैभन्दा शक्कतशाली

प्रत्र्ाक्रमण र्ही बुाँदा हो। र्दद मेरो स्वरूप अरूको भन्दा सभन्ि चथर्ो भिे, त्र्ो कष्टप्रद हुिेचथर्ो—
सबै जिा नतिीहरूको आफ्िै धारणाहरूमाफथत मेरो आराधिा गिथ र मलाई बुझ्ि आउिेचथए, र
नतिीहरूले मेरो लाचग सुन्दर गवाही ददि सकिेचथएिि ्। तसथथ, मसाँग आज भएको छववलाई िै

मैले आत्मसात ् गरेँ, जि
ु बझ्
ु िलाई गाह्रो छै ि। सबै जिा मािव धारणाहरूबाट बादहर आउिप
ु छथ र
शैतािका धत
ू थ र्ोजिाहरूबाट झुक्ककिु हुाँदैि। मेरो कामको आवश्र्कताअिुसार म नतमीहरूलाई
भववष्र्मा, एक-एक गरी, थप कुरा बताउिेछु।

आज, मेरो महाि ् कामले सफलता हाससल गरे को छ, र मेरो र्ोजिा पूरा भएको छ। मैले

एकल, सांर्क
ु त मिले मसाँग सहकार्थ गिे मानिसहरूको समह
ू प्राप्त गरे को छु। र्ो मेरा लाचग
सबैभन्दा मदहमावाि ् समर् हो। मेरा वप्रर् पुत्रहरू (मलाई प्रेम गिे सबै), मसाँगै, मैले गिुथपिे सबै

कुराहरू पूरा गिथ, मसाँगै एउटा हृदर् र मिको हुि सकछि ्। र्ो आश्िर्थजिक कुरा हो। आज
उप्रान्त, मैले प्रनतकूल रूपमा सलिेहरूसाँग पववत्र आत्माको कार्थ हुिेछैि, जसको अथथ मैले ववगतमा
भिेका कुराहरू अिुरूप िहुिेहरूलाई म त्र्ाग्िेछु। मैले भिेको कुराहरूलाई मानिसहरूले ससद्ध
रूपमा अिस
ु रण गिथप
ु छथ । र्ो कुरालाई र्ाद राि ्! तैँले ससद्ध रूपमा अिस
ु रण गिथप
ु छथ । गलत
रूपमा िबुझ ्; सबै कुरा ममा निभथर छि ्। मानिसहरू—मसाँग सतथहरूको कुरा िगर। र्दद मैले ताँ

र्ोग्र् छस ् भिेर भिेँ भिे, त्र्ो अकाट्र् हुन्छ; र्दद मैले ताँ र्ोग्र् छै िस ् भिेर भिेँ भिे, पीडडत
जस्तो िबि ् र स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई आरोप िलगा! र्ो सबै मेरो प्रबन्ध हो। आफैलाई अिादर गिथ
ताँलाई कसले अह्रार्ो? निन्दिीर् मि
ू थ काम गिथ ताँलाई कसले अह्रार्ो? तैँले केही भनििस ् भिे

पनि, तैँले मबाट सत्र् लुकाउि सकदै िस ्। मानिसको अन्तस्करणको परीक्षण गिे म परमेश्वर
स्वर्म ् हुाँ भिेर मैले भन्दा मेरा वििहरू कसका लाचग भनिएका हुि ्? मैले र्ो बेइमािहरूका लाचग
भिेको हो। कनत निलथज्ज—मेरो ढाड पछाडड र्स्तो कुरा गिे! के ताँ झूट बोलेर मलाई झुकर्ाउि

िाहन्छस ्? र्ो र्नत सक्जलो छै ि! तुरुन्तै र्हााँबाट निक्स्कहाल ्! वविोहीको छोरो! तैँले आफूलाई प्रेम
गदै िस ्, र तैँले आफूलाई आदर गदै िस ्! तैँले आफ्िो बारे मा वविार गदै िस ्, तर पनि मैले ताँलाई
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प्रेम गरे को िाहन्छस ्? र्स्तो कुरा बबससथदे! र्स्तो प्रनतरूपको एउटा पनि दष्ु ट मलाई िादहाँदैि।

नतमीहरू सबै जिा मबाट टाढा जाओ! र्सले मेरो िाममा सबैभन्दा गम्भीर अपमाि ल्र्ाउाँ छ; र्दद
नतमीहरूले र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्दै िौ भिे, र्सले केही हुिेवाला छै ि। र्ो दष्ु ट र िररत्रहीि
पुरािो र्ुगमा भएको कुिै पनि फोहोरबाट प्रदवू षत हुिबाट तैँले आफूलाई बिाउिुपछथ ; ताँ पूणथ रूपमा
पववत्र र निष्कलङ्क हुिुपछथ । आज, मसाँगै राजाको रूपमा शासि गिथ र्ोग्र् भएकाहरू कुिै पनि
फोहोरबाट प्रदवू षत छै िि ्, ककिकी म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, र म मेरो िाममा कुिै पनि अपमाि
िाहाँददि। र्स्ता मानिसहरू मेरो परीक्षा सलि शैतािबाट पठाइएका हुि ्, र नतिीहरू शैतािका
अिुिरहरू हुि ् जसलाई प्रत्र्ाक्रमण गररिुपछथ (नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा फ्र्ााँककिुपछथ )।

मेरो पररवार पववत्र र निष्कलङ्क छ, र मेरो मक्न्दर भव्र् र प्रतापी छ (अथाथत ् म जे हुाँ र
मसाँग जे छ नतिीहरूसाँग त्र्ही छ)। आफूलाई इच्छा लागेअिुसार प्रवेश गिे र समस्र्ा निम्त्र्ाउिे
दस्
ु साहस कसले गछथ ? म नतिीहरूलाई पककै क्षमा ददिेछैि। नतिीहरूलाई पूणथ वविाश गररिेछ र
ठूलो अपमाि गररिेछ। म बुद्चधमािी भएर कार्थ गछुथ। तरवारवविा, बन्दक
ु वविा, र एउटा औीँला

पनि िउठाई, म मेरो ववरोध गिे र मेरो अपमाि गिेहरूलाई पूणथ रूपमा परास्त गिेछु। म सदाशर्ी
छु, र र्नतका हदसम्म शैतािले अवरोधहरूको ससजथिा गदाथ पनि, म क्स्थर गनतमा मेरो कामलाई

निरन्तरता ददन्छु; म त्र्समा ध्र्ाि ददन्ि र म त्र्सलाई मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको समापिबाट
परास्त गिेछु। र्ो मेरो शक्कत र मेरो बद्
ु चध हो, र अझ र्सभन्दा बढी, र्ो मेरो अन्त्र्हीि

मदहमाको एक सािो दहस्सा हो। मेरो िजरमा, मेरो ववरोध गिेहरू मेरा असभप्रार्हरूअिुरूप मैले,

कुिै पनि समर्मा, पैतालामुनि कुल्िेर मािथ सकिे धूलोमा घस्री रहे का कीराहरू जस्तै हुि ्। तर,
म काम-कुराहरू बुद्चधसाथ गछुथ। नतिीहरूको सामिा गिथ म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई लगाउाँ छु;
मलाई कुिै हतार छै ि। म व्र्वक्स्थत रूपमा र सक्ष्
ू म त्रदु टवविा, ववचधवत ् रूपमा काम गछुथ। मबाट

जक्न्मएका ती ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग म जे हुाँ त्र्ो छ, र नतिीहरूले मेरा कार्थहरूमा अन्त्र्हीि बुद्चध
दे ख्ि सकछि ्!

अध्याय्९२
हरे क व्र्क्कतले मेरा वििहरू र कार्थहरूमा मेरो सवथशक्कतमािता
् र मेरो बुद्चधलाई दे ख्ि

सकछ। म जहााँ-जहााँ जान्छु, मेरो काम त्र्हीीँ हुन्छ। मेरा पाइलाहरू िीिमा मात्र छै िि ्; अझै
महत्त्वपूणथ कुरा त के हो भिे, ती सांसारका सबै राष्रमा छि ्। तैपनि, सरु
ु मा र्ो िाम प्राप्त गिेहरू
र्सभन्दा पदहले उल्लेि गररएका सात राष्रहरू मात्रै हुि ्, ककिभिे मेरो कामको पररणाम र्ही हो;
भववष्र्मा िााँडै, नतमीहरूले र्सलाई पूणथ रूपमा बुझेर र्सको बारे मा निकै धेरै स्पष्टता प्राप्त

गिेछौ। र्दद मैले अदहले नतमीहरूलाई बताएाँ भिे, पररणामस्वरूप धेरैजसो लड्िेछि ् भन्िे मलाई
डर छ, ककिभिे मैले पदहले भिेजस्तै म नतमीहरूको कदअिुसार नतमीहरूसाँग बोल्छु र मेरो आवाज

निकाल्छु, र मैले गिे हरे क कुरासभत्र मेरो असीसमत बुद्चध हुन्छ, जसलाई कसैले पनि बुझ्ि
सकदै ि; एउटै उपार् भिेको नतमीहरूलाई भाग-भाग गरी बताउिु हो। र्ो कुरा जाि! नतमीहरू मेरो
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िजरमा सधैँ बालबासलकाहरू हौ; नतमीहरूले सलिे हरे क कदममा, नतमीहरूलाई मैले िै अगुवाइ
गिुथपछथ र निदे शि ददिुपछथ । मानिसहरू—मेरो मागथनिदे शिको अधीिमा मात्रै नतमीहरूले आफ्िो
जीविमा अनघ बढ्ि सकछौ; र्ोवविा, कोही पनि क्जइरहि सकदै ि चथर्ो। सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डीर् सांसार

मेरो हातमा छ, तैपनि मैले र्ताउता हलिल गरररहे को तैँले दे ख्दै िस ्। र्सको ववपरीत, म शान्त

र िुशी छु। मानिसहरूलाई मेरो सवथशक्कतमािताको
्
बारे मा थाहा छै ि, र नतिीहरू मेरो लाचग
व्र्ाकुल हुन्छि ्—नतमीहरूले आफैलाई कनत थोरै चििेका छौ! तैँले आफ्िै सराहिा गदै , मेरो अनघ
आफ्िो व्र्थथका कुराहरू प्रदशथि गछथ स ्! मैले र्सको बारे मा धेरै पदहले िै थाहा पाइसकेको छु। र
पनि ताँ मेरो अनघ िालकी गछथ स ्, ताँ घण
ु ाथग्र्पूणथ मानिस! मेरो घरबाट अदहले िै
ृ ास्पद दभ

निक्स्कहाल ्! म ताँजस्ता घखृ णत कुरालाई िाहाँददि। म ताँजस्तालाई राख्िुभन्दा त मेरो राज्र्मा
कोही िहोस ् भन्िे िाहन्छु—ताँ घखृ णत दभ
ु ाथग्र्पूणथ मानिस! के तैँले सामान्र् रूपमा िै अझै िािे र

वस्त्र लगाउिे गरररहे को भए पनि, मैले ताँमा काम गिथ छोडडसकेँ भन्िे ताँलाई थाहा छ? तर के
ताँ शैतािको लाचग क्जइरहे को छस ्, र तैँले शैतािको लाचग सेवा गरररहे को छस ् भन्िे ताँलाई थाहा

चथर्ो? तैपनि ताँसाँग मेरो अनघ िडा हुिे साहस छ! ताँ सााँच्िै िै लाजववहीि व्र्क्कत होस ्!
ववगतमा, मैले प्रार्जसो र्सो भन्िे गथेँ, “ठूला-ठूला ववपविहरू िााँडै आउिेछि ्; ठूला-ठूला
ववपविहरू मेरो हातबाट झररसकेका छि ्।” “ठूला-ठूला ववपविहरू” ले केलाई जिाउाँ छ, र र्ो
“झररसकेको” कुरालाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिे? र्ी ठूला-ठूला ववपविहरूले मानिसको आत्मा, प्राण र
शरीरलाई घाइते बिाउिे ककससमको उम्किै िसकिे ववपविहरूलाई जिाउाँ छ भन्िे नतमीहरूलाई
लाग्छ, र मैले उल्लेि गरे का “भूकम्प, अनिकाल र महामारी” िै र्ी ठूला-ठूला ववपविहरू हुि ् भन्िे
नतमीहरूलाई लाग्छ। तर नतमीहरूले मेरा वििहरूलाई गलत रूपले अथथ लगाएका छौ भन्िे
नतमीहरूलाई थाहा छै ि। र र्ो “झररसकेका” ले ठूला-ठूला ववपविहरू सरु
ु भइसकेका छि ् भन्िे

नतमीहरूलाई लाग्छ—र्ो हााँसउठ्दो कुरा हो! वास्तवमा नतमीहरूले र्सलाई र्सरी िै बुझ्छौ, र
नतमीहरूका व्र्ाख्र्ाहरूलाई सुनिसकेपनछ, मलाई सााँच्िै िै ररस उठे को छ। मानिसहरूले प्रकट गिथ
सकेको रहस्र् (जुि सबैभन्दा गुप्त रहस्र् हो) िै र्ुगौं-र्ुगदे खि सबैभन्दा गम्भीर रूपमा अथ्र्ाथइएको
रहस्र् हो, र र्ो त्र्स्तो रहस्र् हो जसलाई कसैले पनि कदहल्र्ै व्र्क्कतगत रूपमा अिुभव गरे को

छै ि (ककिभिे र्सलाई आखिरी ददिहरूमा मात्रै प्रकाशमा ल्र्ाइएको छ, र अक्न्तम र्ग
ु मा मात्रै
मानिसले र्सलाई दे ख्ि सकछ, तैपनि नतिीहरूले र्सलाई पदहिाि गिेछैिि ्), ककिभिे मैले

र्सलाई सबैभन्दा कससलो गरी मोहर लगाई रािेको छु, (र्सको स-सािा भागलाई समेत) कुिै

मानिसले हे िथ िसकिे गरी रािेको छु। अब मेरो काम र्ो िरणमा अनघ बढाइसककएको हुिाले, म
नतमीहरूलाई मेरो कामका आवश्र्कताहरूअिस
ु ार अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु; अन्र्था, मानिसहरूसाँग बुझ्िे
कुिै उपार् हुिेचथएि। अब म सङ्गनत गिथ सुरु गछुथ; सबैले ध्र्ाि ददिुपछथ , ककिभिे मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू लगार्त जो-जो सावधाि हुाँदैिि ्, नतिीहरूले मेरो न्र्ार् भोग्िेछि ्, र सबैभन्दा गम्भीर

मामलाहरूमा नतिीहरूलाई मेरा हातले प्रहार गिेछि ् (जसको अथथ, नतिीहरूका आत्मा, प्राण र
शरीर सलइिेछ)। मेरो राज्र्को हरे क प्रशासनिक आदे शहरूका सम्बन्धमा ठूला-ठूला ववपविहरूको
बारे मा उल्लेि गररएको हो, र मेरो हरे क प्रशासनिक आदे श ठूला-ठूला ववपविहरूको भाग हो। (मेरा
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प्रशासनिक आदे शहरू पूणथ रूपमा नतमीहरूको निक्म्त िुलासा गररएको छै ि, तर नतमीहरू आफै
चिन्ता िगर वा र्सको बारे मा िआविओ; कनतपर् कुराहरू नतमीहरूले अत्र्न्तै िााँडै थाहा पार्ौ

भिे नतमीहरूलाई त्र्नत फाइदा गिेछैि। र्ो कुरा र्ाद राि! म बद्
ु चधमािी परमेश्वर हुाँ।) त्र्सोभए,
अको भाग के हो? ठूला-ठूला ववपविहरूका दई
ु भाग हुन्छि ्: मेरा प्रशासनिक आदे शहरू, र मेरो
क्रोध। ठूला-ठूला ववपविहरू आउिे समर् िै म ररसले िूर भई मेरा प्रशासनिक आदे शहरू लागू गिे

समर् पनि हो। र्हााँ, म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई भन्छु: नतमीहरू र्सको कारण अपभ्रष्ट बन्िु

हुाँदैि। के सबै कुरा र सबै मामलालाई मैले पूवथनिर्क्ु कत गरे को छु भन्िे तैँले बबससथस ्? मेरो पत्र
ु ,
िडरा! म ताँलाई अवश्र् िै रक्षा गिेछु; तैँले मसाँग सदा असल आसशषहरू प्राप्त गिेछस ्, र मसाँग
सदासवथदा एकसाथ रदहरहिेछस ्। ककिभिे ताँ मेरो वप्रर्जि भएको हुिाले, म ताँलाई त्र्ाग्िेछैि।
म कुिै पनि मूिथ कुराहरू गददथिाँ, तैपनि र्दद मैले कदठिताका साथ पूरा गरे को कुिै कुरालाई
तोडेर ढालेँ भिे, के मैले आफूलाई िुट्टामा गोली हानिरहे को हुिेचथइिाँ र? तैँले आफ्िो हृदर्मा के
वविार गछथ स ् सो मलाई थाहा छ। के तैँले र्ो कुरालाई र्ाद गररस ्? ताँ अरू के कुरा मलाई बन्ि

लगाउाँ छस ्? म ठूला-ठूला ववपविहरूका बारे मा थप कुरा गिेछु। जब ठूला-ठूला ववपविहरू आउाँ छि ्,

र्ो सबैभन्दा डरलाग्दो समर् हुिेछ, र नतिले मानिसको कुरूपतालाई सबैभन्दा िरम हदसम्म
प्रकट गिेछि ्। मेरो अिुहारको ज्र्ोनतमा सबै ककससमका दष्ु ट अिुहारहरू प्रकट हुिेछि ्, र

नतिीहरूको लक
ु िे ठाउाँ , आफूलाई ढाकिे ठाउाँ कहीीँ हुिेछैि; नतिीहरूलाई पण
ू थ रूपमा िल
ु ासा
गररिेछ। ठूला-ठूला ववपविहरूको प्रभाव भिेको जो मेरा िुनिएका वा पूवथनिर्ुक्कत गररएका होइिि ्,

नतिीहरूलाई मेरो अनघ घुाँडा टे कि र रुाँ दै र दाह्रा ककट्दै मलाई क्षमादाि माग्ि लगाउिु हो। मैले
शैतािलाई गिे न्र्ार् र्ही हो, मेरो क्रोधपण
ू थ न्र्ार्। म अदहले र्ो कार्थमा सांलग्ि छु, र सार्द
कनतपर् त्र्स्ता मानिसहरू छ होलाि ् जसले र्ोग्र्ताहरू भएको बहािा गिथ र छल गरे र अनघ

बढ्ि िाहन्छि ्; नतिीहरूले जनत त्र्सो गछथ ि ्, नतिीहरूको मूल रूप प्रकट िभइञ्जेलसम्म शैतािले
नतिीहरूमा त्र्नत िै काम गिेछ।

मलाई मेरो काम गिथ हतार छै ि, र म आफै हरे क व्र्क्कतलाई र्ोजिाबद्ध रूपमा िलाउाँ छु

(नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्ताि हुि ् भन्िे तथ्र्लाई ध्र्ािमा राख्दा, र्ो नतिीहरूको
चगल्ला हो, र म नतिीहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ ददि, त्र्सकारण “र्ोजिाबद्ध” भन्िे शब्दको प्रर्ोग

गिुथ अत्र्ोक्कत हुाँदैि), र हरे क काम म आफै गछुथ। सबै कुरा मसाँगै सफल हुन्छ, र र्ो सुरक्षक्षत र
क्स्थर सफलता हो; मैले गिे सबै कुराको बन्दोबस्त पदहले िै िरणबद्ध रूपमा गररएको हुन्छ। म
नतमीहरूलाई मेरो इच्छा र मेरो बोझको बारे मा असल-असल गदै बताउिेछु। अबदे खि उसो, मेरा
वििहरू सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूकहााँ दे िा पिथ थाल्िेछ। मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई पदहले िै

पूणथ तुल्र्ाइसककएको हुिाले (मेरा वििहरू मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूमा केक्न्ित छि ्), मैले
काम गिे तररका फेरर पनि पररवतथि हुि थालेको छ। के नतमीहरू र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ि
सकछौ? के नतमीहरूले र्ी ववगत केही ददिहरूमा मेरा वििहरूको शैलीलाई अिुभव गरे का छौ?
म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मागथको हरे क कदममा सान्त्विा ददन्छु, तर अबदे खि (मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू

पदहले िै पण
ू थ भइसकेका हुिाले), म मेरो हातमा िककु बोकछु (“िककु” को अथथ “सबैभन्दा तीक्ष्ण
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वििहरू” हुन्छ)। ज-जसले मलाई एक क्षणको लाचग समेत िकरात्मक रूपमा सलन्छ (र्सले
पूवथनिर्ुक्कत वा छिौट िभएकाहरूलाई जिाउाँ छ, र त्र्सकारण र्समा कुिै ववरोधाभास छै ि),
नतिीहरूले मलाई सेवा गरे पनि वा नतिीहरू अरू जेसक
ु ै भए पनि मलाई त्र्सको मतलब हुाँदैि;
म नतिीहरूलाई तुरुन्तै लिेट्िेछु। म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ, र म सबै मानिसहरूलाई मेरो

सेवा गिथ लगाउि सकछु। म त्र्स्ता मानिसहरूबाट अलग हुि अनिच्छुक छै ि; र्दद म नतिीहरूलाई
िाहन्िाँ भिी भन्छु भिे, म नतिीहरूलाई िाहन्िाँ। अब र्ो समर् आइसकेको हुिाले, मलाई बेिुशी
तल्
ु र्ाउिे कसैलाई दे ख्िे बबविकै कुिै अिस
ु न्धाि िगररकि म नतिीहरूलाई तरु
ु न्तै हटाउिेछु,

ककिभिे म उहााँका वििहरू जविकै असल परमेश्वर हुाँ। मैले मेरो सेवाको लाचग पूवथनिर्ुक्कत
गरे काहरूको हकमा भन्दा—ताँ जनत िै असल भए पनि, तैँले मेरो अवज्ञा गिे कुिै कुरा गरे को भए
पनि िभए पनि, र्दद तैँले मलाई बेिुशी तुल्र्ाइस ् भिे, म ताँलाई निकासलददिेछु। मलाई कुिै
पनि भववष्र्को समस्र्ाको डर छै ि। मसाँग मेरा प्रशासनिक आदे शहरू छि ,् म मेरा वििहरू

जविकै असल छु, र मेरो विि पूरा हुिेछ। के म शैतािलाई रहि ददिेछु? मेरो कुरा सुि,
मानिसहरू! नतमीहरू डराउिु पदै ि; मैले ताँलाई जदहले निस्केर जा भन्छु ताँ निस्केर जािुपछथ ।
मलाई बहािाहरू िदे िा; मसाँग ताँलाई भन्िे कुिै शब्द छै ि! ककिभिे मैले त्र्स्तो धैर्थताको

अभ्र्ास गरे को छु, र मेरा प्रशासनिक आदे शहरू लागू गिे समर् आइपुगेको छ, र नतमीहरूको
आखिरी ददि पनि आइपचु गसकेको छ। हजारौं वषथसम्म, नतमीहरू पथभ्रष्ट चथर्ौ र सधैँ हठी भई,

मिोमािी रूपमा कामकुरा गऱ्र्ौ, तर म सधैँ सहिशील रहेँ (ककिभिे म उदार छु र तेरो भ्रष्टतालाई

केही हदसम्म अिुमनत ददन्छु)। तर अब त, मेरो सहिशीलताको समर् सककएको छ, र नतमीहरूलाई
सलएर आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्र्ााँकिे समर् आएको छ। नछटो गरे र बाटो छोड। म मेरो
न्र्ार्लाई औपिाररक रूपमा लागू गिथ सरु
ु गछुथ, र म मेरो क्रोध पोिाउि सरु
ु गछुथ।

सांसारका सबै राष्र र ठाउाँ मा बारम्बार भूकम्प, अनिकाल, महामारी, र सबै ककससमका ववपविहरू

भइरहन्छि ्। मैले सबै राष्र र सबै ठाउाँ मा मेरो काम गिे क्रममा, र्ी ववपविहरू सांसारको सक्ृ ष्टको

समर्दे खिको कुिै पनि समर्मा भएको भन्दा अझै बढी गम्भीरताको साथ दे िा पिेछि ्। र्ो सबै

मानिसहरूलाई मैले गिे न्र्ार्को सुरुवात हो, तर मेरा पुत्रहरू सहजताको साथ ववश्राम गिथ सकछि ्;
नतमीहरूमाचथ कुिै ववपवि आइपिेछैि, र म नतमीहरूलाई सरु क्षक्षत राख्िेछु। (र्सको अथथ नतमीहरू
उप्रान्त दे हमा होइि, तर शरीरमा क्जउिेछौ, र्सरी नतमीहरूले कुिै पनि ववपविको पीडा भोग्िेछैिौ।)

मसाँगै समलेर, नतमीहरूले राजाहरूका रूपमा शासि गिेछौ र ब्रह्माण्डमा र पथ्
ृ वीको पल्लो छे उसम्म
मसाँग सदासवथदा असल आसशषहरूमा रमाउाँ दै सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूलाई न्र्ार् गिेछौ। र्ी

वििहरू पूरा हुिेछि ्, र नतिलाई िााँडै िै नतमीहरूको आाँिा अनघ हाससल गररिेछि ्। म एक घण्टा
पनि दढलाई गददथि ि त एक ददि िै; म कामकुराहरू अववश्वसिीर् ढङ्गले तुरुन्तै गछुथ। चिन्ता

गिे वा व्र्ाकुल हुिे िगर्; मैले ताँलाई ददिे आसशष ताँबाट कसैले सलि िसकिे कुरा हो—र्ो मेरो
प्रशासनिक आदे श हो। मेरा कार्थहरूको कारण सबै मानिसहरू मप्रनत आज्ञाकारी हुिछ
े ि ्; नतिीहरू
िरोकीकि हषोल्लास गिेछि ्, र त्र्ोभन्दा पनि बढी अन्त्र्हीि रूपमा आिन्दले उफ्रिेछि ्।
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अध्याय्९३
वास्तववकता आाँिा अगाडड प्राप्त हुन्छ, र प्रत्र्ेक कुरा पदहले िै हाससल गररएको छ; मेरो
कामको गनत, भिथरै प्रक्षेपण गररएको रकेटको जस्तै, माचथ उकलाँ दै बढ्छ। र्ो कसैले कदहल्र्ै पनि
अपेक्षा गरे को चथएि। कुराहरू बबत्ि थालेपनछ मात्रै नतमीहरूले मेरा वििहरूको सााँिो अथथ बुझ्िेछौ।
ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू पनि र्सका अपवाद होइिि ्, र नतिीहरूले आफ्िै आाँिा अगाडड

मेरो आश्िर्थजिक कार्थहरू दे ख्िुपछथ । मेरा कामहरू दे िेपनछ मेरो बारे मा ताँ निक्श्ित भएको कारण,
म ताँलाई छोड्िेछैि भन्िे िसोि ्—र्ो र्नत सरल छै ि! मैले भिेका वििहरू र मैले निणथर् गरे का

घटिाहरूलाई म निश्िर् िै पूरा गिेछु, र नतिीहरू व्र्थैमा मकहााँ फकी आउिेछैिि ्। िीिमा,
अल्पसङ्ख्र्कहरू बाहे क जो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुि ्, नतिीहरू बाहे क मेरा मानिसहरू थोरै छि ्।
त्र्सैले आज, म नतमीहरूलाई (ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू, जसले मलाई सबैभन्दा
कठोरतासाथ अत्र्ािार गरे का छौ) स्पष्ट रूपमा भन्छु, कक नतमीहरूले कुिै ठूलो आशा राख्िु
हुाँदैि, र मेरो कामको केन्ि (सांसारको सक्ृ ष्ट भएर्ता) मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र िीिबाहे का धेरै राष्रहरू
िै रहे का छि ्। र्ही कारणले गदाथ, जब मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू हुककथन्छि ्, मेरो इच्छा हाससल हुिेछ।

(जब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुककथसकिेछि ्, सबै कुराहरू गररिेछ, ककिकी अगाडडको काम नतिीहरूलाई
िै ददइएको छ।) ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई अपमानित गिथका लाचग अब म र्ी मानिसहरूलाई मेरा
आश्िर्थजिक कामहरूका केही दहस्सा दे िाउिेछु। र्ी मानिसहरूले त्र्समा आिन्द उठाउि त

सकदै िि ् तर नतिीहरू मेरा लाचग सेवा प्रदाि गरे कोमा िुशी मात्र हुि सकछि ्। र नतिीहरूसाँग कुिै
ववकल्प छै ि, ककिकी मसाँग मेरा प्रशासनिक आदे शहरू छि ् र नतिीहरूको उल्लङ्घि गिे दस्
ु साहस
कसैले गिथ सकदै ि।

अब म ववदे शीहरूको आगमिसाँग सम्बक्न्धत केही अवस्थाहरूका बोरमा सङ्गनत गिेछु, ताकक

नतमीहरूसाँग पूवथज्ञाि होस ्, नतमीहरूले मेरो िामको गवाही ददिका लाचग राम्ररी तर्ारी गिथ सक,
र नतिीहरूभन्दा माचथ गएर िडा हुि र नतिीहरूमाचथ शासि गिथ सक। (मैले “नतिीहरूभन्दा
माचथ िडा हुि र नतिीहरूमाचथ शासि गिथ सक” भिेँ ककिभिे, नतिीहरूमध्र्ेको सवोकृष्ट पनि

नतमीहरूमध्र्ेको सबैभन्दा कमजोर िै हुन्छ।) र्ी मानिसहरूले पववत्र आत्माको सबै िल
ु ासाहरू
प्राप्त गरे का हुन्छि ्, र भववष्र्मा, पूवथव्र्वस्था गररएको जस्तै गरी, नतिीहरू सबै िीिमा भेला
हुिेछि ्। ठूलो रातो अक्जङ्गर आश्िर्थमा पछथ र र्सले ववरोध गिे सकदो प्रर्ास गछथ , तर एउटा
कुरा र्ाद राि! मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा पूणथ रूपमा हाससल भइसकेको छ, र कुिै पनि कुरा र
कुिै पनि मानिसले मेरा िरणहरूमा अवरोध पऱ्ु र्ाउिे दस्
ु साहस गिथ सकदै ि। म नतिीहरूलाई सदै व

प्रकाश ददिेछु, र नतिीहरू पववत्र आत्माको मागथदशथिलाई अिुसरण गदै कार्थ गछथ ि ्। नतिीहरूले
पककै पनि ठूलो रातो अक्जङ्गरको कैद भोग्िुपिेछैि, ककिकी ममा, सबै कुरा मुकत बिाइएको र

स्वतन्त्र छोडडएको हुन्छ। नतिीहरूलाई गोठालो गिथका लाचग नतमीहरूले गिे तर्ारी कार्थको प्रतीक्षा
गदै , मैले र्ावत ् थोकहरूको उपर्ुकत ढङ्गले प्रबन्ध समलाएको छु। मैले र्ो सधैँ भिेको छु, तर
नतमीहरू अझै आधा मात्रै ववश्वास गछौ। अदहले कस्तो होला? नतमीहरू अवाक् छौ, होइि त?
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र्ी सबै कुराहरू द्ववतीर् छि ्; मुख्र् कुरा नतमीहरूले जनत सकदो िााँडो तर्ारीका सबै कामहरू

सकिु िै हो। िआविओ। काम गिे म हुाँ र, जब समर् आउाँ छ, म मेरो काम आफै गछुथ। मैले ठूलो
रातो अक्जङ्गरलाई टुक्रा-टुक्रा बिाएर िष्ट गरे को छु। र्सो भन्िक
ु ो अथथ, मेरो आत्मा, मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूबाहे क, सबै मानिसहरूबाट बादहर निक्कलएको छ (र अदहले ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू

को हुि ् भिेर िुलासा गिथ झिै सहज भएको छ)। र्ी मानिसहरूले मेरो सेवा गरे र सकाएका छि ्,
र म नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा कफताथ पठाउिेछु। (र्सको अथथ म नतिीहरू कसैलाई पनि प्रर्ोग
गिेछैि। अबदे खि, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको पण
ू थ रूपमा िल
ु ासा हुिेछ, र मेरा पक्षमा रहे का र मेरा
निक्म्त प्रर्ोगर्ोग्र्हरू िै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुिेछि ्।) मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, मैले नतमीहरूलाई प्रदाि

गिे आशीवाथदहरूको नतमीहरूले आचधकाररक रूपमा आिन्द उठाउिेछौ (ककिकी मैले घण
ृ ा गिे
सबैले नतिीहरूको सही रङ्ग दे िाएका छि ्), र अबदे खि, नतमीहरूमाझ मेरो ववरोधको कुिै पनि

घटिाहरू हुिेछैि। नतमीहरू वास्तवमै, सत प्रनतशत मेरो बारे मा निक्श्ित छौ। (आज मात्रै र्ो पूणथ
रूपमा पूरा भएको छ, र मैले र्ो समर् पूवथनिर्ुकत गरे को हुाँ।) नतमीहरूले आफ्िो हृदर् र मिमा
रािेका सबै कुराहरू मेरा लाचग अन्त्र्हीि प्रेम र सम्माि िै हो, र नतमीहरूले सधैँ मेरो प्रशांसा
गछौ र मलाई मदहमा ददन्छौ। नतमीहरू मेरो प्रेमको स्र्ाहार र सुरक्षा अन्तगथत तेस्रो स्वगथमा
वास्तवमै क्जइरहे का छौ। कस्तो अद्ववतीर् हषथ र िुशी! र्ो अकै क्षेत्र हो, मानिसहरूलाई कल्पिा

गिथ कदठि हुिे क्षेत्र—सााँिो, आक्त्मक सांसार!
सबै ववपविहरू क्रमबद्ध रूपमा उदाउाँ छि ्, अनघल्लोभन्दा पनछल्लो अझ कदठि हुन्छ, र दै निक
रूपमा अवस्था झिै कदठि हुाँदै जान्छ। र्ो ववपविहरूको सुरुवात मात्रै हो; आउिेवाला अझै कदठि
ववपविहरू मानिसले कल्पिा गिथ सकदै ि। नतिीहरूलाई सुल्झाउिे काम मेरा पुत्रहरूलाई छोडडदे ऊ ;
र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो, र मैले र्सलाई धेरै अनघ प्रबन्ध गरे को हुाँ। मानिसले पदहले कदहल्र्ै
िदे िेका, सबै चिन्ह र अिम्मका कामहरू, सबै मानिसहरू (अथाथत ् मेरो राज्र्का सबै मानिसहरू)

का अनघ एकपनछ अको गदै दे िा पदै मबाट आउाँ छि ्। तर र्ो निकट भववष्र्मा हुिे कुरा हो।
चिक्न्तत िबि ्। प्रत्र्ेकले बताएको, राज्र्को र्ो प्रवेश—राज्र्मा प्रवेश गिे क्स्थनत के हो? र राज्र्
के हो? के र्ो भौनतक सहर हो? नतमीहरूले गलत बुझेका छौ। उकत राज्र् पथ्
ृ वीमा छै ि, ि
भौनतक आकाशमा िै छ, बरु मानिसले दे ख्न वा छुि िसकिे आक्त्मक सांसारमा छ। मेरो िाम
स्वीकार गरे का, मबाट सम्पूणथ रूपमा पूणथ बिाइएका र मेरा आशीवाथदहरूको आिन्द उठाइरहे काहरू

मात्रै र्समा प्रवेश गिथ सकिेछि ्। पदहले बारम्बार उल्लेि गररएजस्तै, आक्त्मक सांसार भिेको
राज्र्को सतह हो। तर, राज्र्मा सााँिो रूपमा प्रवेश गिुथ सहज ववषर् होइि। त्र्समा प्रवेश

गिेहरूले मेरो प्रनतज्ञा प्राप्त गिथप
ु छथ र मैले पव
ू थनिर्क
ु त गरे का र मैले आफैले छिौट गरे का

मानिसहरू हुिुपछथ । तसथथ, आक्त्मक सांसार मानिसहरूले आफ्िो इच्छाअिुसार आउिे र जािे
गिथसकिे स्थाि होइि। र्स ववषर्मा मानिसहरूको बुझाइ सतही हुिे गथ्र्ो, र र्समा पूणथ रूपमा
मानिसहरूको धारणाहरू समावेश हुन्थे। राज्र्मा प्रवेश गिेहरूले मात्रै आसशषहरूको आिन्द उठाउि
सकछि ्, त्र्सैले मानिस र्ी आसशषहरूको आिन्द उठाउि असमथथ मात्रै छै ि, बरु र्सभन्दा पनि
बढी, ऊ त्र्ो हे िथ असमथथ छ। र्ो मेरा अक्न्तम प्रशासनिक आदे श हो।
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अध्याय्९४
म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूसाँग ससर्ोि फककथन्छु—के नतमीहरू र्ी वििहरूको सााँिो अथथ बझ्
ु छौ? म

नतमीहरूलाई एक पटक र फेरर स्मरण गराउाँ दै छु, म नतमीहरू िााँडै हुकेको र मसाँग शासि गरे को
हे िथ िाहन्छु। के नतमीहरूलाई र्ाद छ? र्ी कुराहरू सबै मेरो दे हधारणसाँग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बक्न्धत
छि ्: दे हमाफथत मेरो जस्तै मि भएका मानिसहरूको समूह प्राप्त गिथ, ससर्ोिबाट म र्ो सांसारमा
दे हमा आएाँ, र त्र्सो गरे पनछ, म ससर्ोि फककथिेछु। र्सको अथथ हामी दे हबाट वास्तववक शरीरमा

अझै फककथिु आवश्र्क छ। “ससर्ोिमा फककथिु” को सााँिो अथथ र्ही हो। र्ो मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि
र्ोजिाको सााँिो अथथ र केन्ि पनि हो, र र्सभन्दा बढी, र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको सबैभन्दा
महत्त्वपूणथ दहस्सा हो, जसलाई कसैले पनि छे कि सकदै ि, र जुि तत्कालै हाससल गररिेछ। दे हमा

हुाँदा, मािवीर् धारणाहरू र सोिाइलाई कदहल्र्ै त्र्ाग्ि सककाँदै ि, र साांसाररक हावा वा धूलोलाई
त्र्ाग्ि सककिे कुरा त परै जाओस ्, र व्र्क्कत सधैँ माटो िै रहिेछ; शरीरमा मात्रै व्र्क्कत
आसशषहरूको उपभोग गिथ र्ोग्र् हुन्छ। आसशषहरू भिेका के हुि ्? के नतमीहरूलाई थाहा छ?
दे हमा, आसशषहरूको कुिै चिन्ति हुाँदैि, त्र्सैले प्रत्र्ेक ज्र्ेष्ठ पुत्रले दे हबाट शरीरको मागथलाई
पछ्र्ाउिुपछथ । दे हमा, ताँलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरले दमि र अत्र्ािार गछथ (ताँसाँग कुिै शक्कत

िभएर र तैँले कुिै मदहमा प्राप्त िगरे कोले त्र्सो हुन्छ), तर शरीरमा, र्ो एकदमै फरक हुिेछ, र
ताँ गववथत र अत्र्न्तै िुशी हुिेछस ्। दमिका ददिहरू पूणथ रूपमा सककिेछि ्, र ताँ सधैँका लाचग
मुकत र स्वतन्त्र हुिेछस ्। र्स माध्र्मबाट मात्रै म नतमीहरूमा म जे हुाँ र मसाँग जे छ त्र्समा
जोडडि सकिेछु। अन्र्था, ताँसाँग मेरो गुण मात्रै हुिेछ। बादहरी रूपमा कुिै मानिसले अको मानिसको

जसरी िककल गरे पनि, नतिीहरू दरु
ु स्तै उस्तै हुि सकदै िि ्। पववत्र आक्त्मक शरीर (अथाथत ् शरीर)
मा मात्रै हामी दरु
ु स्तै हुि सकछौं (जसबाट उस्तै गण
ु , उस्तै अक्स्तत्व, उस्तै सम्पवि, र एउटै

मिको, एकबत्रत, अववभाज्र्, र अिक्ण्डत हुि सकछौं, ककिकी सबै पववत्र आक्त्मक शरीर िै हो)।
नतमीहरूले सांसारलाई घण
ु ा लगाउि र र्स्ता प्रकारका सबै चिढ्र्ाउिे
ृ ा गिथ, िाि, लग
कुराहरूबाट आक्जत हुि ककि सुरु गरे का छौ, र साथै नतिीहरूबाट छुटकारा पाउि अब ककि प्रतीक्षा
गिथ सकदै िौ? र्ो नतमीहरू आक्त्मक सांसार (शरीर) मा प्रवेश गिेछौ भन्िे कुराको सङ्केत हो।
नतमीहरू सबैसाँग र्सको बारे मा पूवथसूििाहरू छि ् (र्द्र्वप नतिीहरूको स्तर भिे सभन्ि-सभन्ि
छि ्)। म मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूणथ िरणको सेवामा ववसभन्ि मानिस, घटिा, र कुराहरूलाई प्रर्ोगमा

ल्र्ाउिेछु, र र्ी सबैले मेरा लाचग सेवा प्रदाि गिेछि ्। मैले र्सो गिैपछथ । (पककै पनि, म र्ो
कुरा दे हमा परू ा गिथ सक्कदि, र मेरो आत्मा स्वर्मले
् मात्रै र्ो कार्थ गिथ सकछ, ककिभिे त्र्ो

समर् अझै आएको छै ि।) र्ो सम्पूणथ ब्रह्माण्डले सेवा गिे कार्थको अक्न्तम दहस्सा हो। प्रत्र्ेकले
मेरो प्रशांसा गिेछ र हषोल्लासका साथ जर्कार गिेछ। मेरो महाि ् काम पूरा भएको छ। महामारीका

सात किौराहरू मेरो हातबाट पोखिन्छि ्, सात बबजुली िक्म्कन्छि ्, सात तुरहीहरूको आवाज
सुनिन्छ, र सात मोहरहरू िोसलन्छि ्—ब्रह्माण्ड सांसारका लाचग, सबै राष्र र सबै मानिसहरूका

लाचग, र दहमाल, िदी, र र्ावत ् थोकहरूका लाचग। महामारीका सात किौराहरू के हुि ्? नतिीहरूको
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निक्श्ित लक्ष्र् के हो? नतिीहरू मेरो हातबाट पोखिन्छि ् भिेर मैले ककि भिेँ? सबै जिा पूणथ
रूपमा ववश्वस्त हुाँदासम्म, सबै जिाले पूणथ रूपमा बुझ्दासम्म, लामो समर् बबत्िेछ। मैले
नतमीहरूलाई अदहले बताएाँ भिे पनि, नतमीहरूले एउटा सािो दहस्सा मात्रै बुझ्िेछौ। मानिसको
कल्पिाअिुसार, महामारीका सात किौराहरू सबै दे श र सांसारका मानिसहरूप्रनत लक्षक्षत छि ्, तर,

मासमला र्ो होइि। “महामारीका सात किौराहरू” ले शैताि ददर्ाबलसको प्रभाव, र ठूलो रातो
अक्जङ्गर (मेरा लाचग सेवा प्रदाि गिथ मैले प्रर्ोग गिे वस्तु) को षडर्न्त्रलाई जिाउाँ छ। त्र्ो

समर्मा, पत्र
ु हरू र मानिसहरूलाई सजार् ददिका लाचग म शैताि र ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई
छोडडददिेछु, र त्र्स बेला पुत्रहरू को हुि ् र मानिसहरू को हुि ् भिेर िुलासा हुिेछ। मेरो
पूवथनिर्ुक्कतका लक्ष्र्मा िपरे काहरू ठचगएका हुि ् भिे, जब कक त्र्ो बेला मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू मसाँगै

शासि गरररहे का हुिेछि ्। र्सरी, म पुत्र तथा मानिसहरूलाई पूणथ बिाउिेछु। महामारीका सात
किौराहरू सबै राष्र र मानिसहरूमा पिेछैि, बरु मेरा पत्र
ु र मेरा मानिसहरूमा मात्रै पिेछ।

आसशषहरू सक्जलै आउाँ दै िि ्; पूणथ मूल्र् िुकाइिुपछथ । जब पुत्र र मानिसहरू हुककथन्छि ्, महामारीका
सात किौराहरू पूणथरूपमा हटे र जािेछि ्, र त्र्सपनछ, नतिीहरूको अक्स्तत्व रहिेछैि। “सात बबजुली

िक्म्किु” भिेको के हो? र्ो बुझ्ि गाह्रो छै ि। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म जुि क्षण शरीर बन्छौं,
सात बबजुली िक्म्किेछि ्। र्सले सम्पूणथ ब्रह्माण्डलाई हल्लाउिेछ, मािौं स्वगथ र पथ्
ृ वी उलटपुलट
भएको छ। र्ो प्रत्र्ेकलाई थाहा हुिेछ; र्सको ववषर्मा कोही पनि अिसभज्ञ रहिेछैि। त्र्ो समर्मा,
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म मदहमामा साँगै हुिेछौं र मेरो कार्थको िर्ााँ िरण सुरु गिेछौं। सात बबजुली

िम्काइको कारणले गदाथ धेरै मानिसहरूले कृपा र माफीका लाचग घुाँडा टे किेछि ्। तर त्र्ो समर्
अिुग्रहको र्ुग हुिेछैि: त्र्ो समर् क्रोधको हुिेछ। दष्ु ट कार्थ गिे सबैको हकमा (व्र्सभिार गिे,
वा कालो धिमा सांलग्ि हुिे, वा ववपरीत सलङ्गीसाँग अस्पष्ट दार्रा भएका, वा मेरो व्र्वस्थापिमा
बाधा अथवा क्षनत पुऱ्र्ाउिे, वा आक्त्मक कुराहरू िबुझ्िे, वा दष्ु ट आत्माहरूको वशमा भएकाहरू,
र र्ी जस्तै—मेरो िुनिएकाहरू बाहे क), कसैलाई पनि छोडडिेछैि, ि कसैलाई माफी ददइिेछ, बरु,
ती प्रत्र्ेकलाई पातालसम्म तल झाररिेछ, जहााँ नतिीहरू सदै व िष्ट हुिेछि ्। “सात तुरहीहरूको

आवाज” ले ठूलो, प्रनतकूल वातावरणलाई जिाउाँ दैि, ि र्सले सांसारका लाचग हुिे कुिै घोषणालाई
िै जिाउाँ छ; र्ी सबै पण
ू थ रूपमा मािव धारणाहरू हुि ्। “सात तरु हीहरू” ले मेरो क्रोधले भररएको
वाणीलाई जिाउाँ छ। जब मेरो आवाज (प्रतापी न्र्ार् र क्रोचधत न्र्ार्) जारी हुन्छ, सात तुरहीहरूको
आवाज आउिेछ। (अदहलेको सन्दभथमा, मेरो घरमा, र्ो िै सबैभन्दा कठोर कुरा हो, र र्सबाट

कोही पनि उक्म्कि सकदै ि।) र पाताल र िकथमा भएका, ठूला वा सािा, सबै राक्षसहरूले आफ्िो
टाउको हातले ढाकेर रुाँ दै र आफ्िो दाह्रा ककट्दै , लक्ज्जत भएर र लक
ु िे कुिै ठाउाँ िपाएर, सबै
ददशानतर भाग्िेछि ्। त्र्ो क्षणमा, सात तुरहीहरूको आवाज आउि थाल्िेछ भन्िे होइि, बरु कोही
पनि उक्म्कि िसकिे र सबैले पार गिैपिे, मेरो प्रिण्ड क्रोध र मेरो सबैभन्दा गम्भीर न्र्ार्को

आवाज आउिेछ। र्ो क्षणमा, िुलासा गररिे कुरा ती सात मोहरहरूको ववषर्वस्तु होइि। सात

मोहरहरू नतमीहरूले भववष्र्मा आिन्द उठाउिे आशीवाथदहरू हुि ्। “िोल्िु” ले नतमीहरूलाई
नतिीहरूको बारे मा जािकारी ददिे कार्थलाई मात्रै जिाउाँ छ, तर नतमीहरूले ती आसशषहरूको
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अदहलेसम्म आिन्द उठाएका छै िौ। जब नतमीहरू र्ी आसशषहरूको आिन्द उठाउाँ छौ, त्र्स बेला
नतमीहरूलाई सात मोहरहरूको ववषर्वस्तुका बारे मा थाहा हुिेछ। नतमीहरू अदहलेसम्म पूरा िभएको
एउटा दहस्सालाई मात्रै स्पशथ गरररहे का छौ। मैले प्रत्र्ेक िरणका बारे मा भववष्र्मा कामको दौराि
ती दे िा पदै जााँदा मात्रै बताउि सकछु, ताकक नतमीहरूले र्सलाई व्र्क्कतगत रूपमा अिुभव गिथ
सक र अतुलिीर् मदहमा महसुस गिथ सक, र नतमीहरू अन्त्र्हीि परमािन्दको क्स्थनतमा

अक्स्तत्वमा हुिेछौ।
ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको आसशषहरूको प्राप्त गिथ सकिु ि सक्जलो कुरा िै हो ि औसत मानिसले
हाससल गिथसकिे कुरा िै। म एक पटक फेरर जोड ददन्छु र अझै जोड ददएर भन्छु कक मैले मेरा
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाट झिै कठोर माग गिुथपछथ । अन्र्था, नतिीहरूले मेरो िामको मदहमा गिथ सकदै िि ्।

सांसारमा जो कोही बदिाम छ मैले त्र्सलाई त्र्ाग्िैपछथ , र िररत्रहीिलाई त मैले झिै धेरै त्र्ाग

गछुथ। (परमेश्वरका मानिसहरू बन्ि नतिीहरूसाँग कुिै दहस्सा छै ि—र्समा म ववशेष जोड ददन्छु।)

तैँले ववगतमा गरे का कुरा सककर्ो र सुल्झाइर्ो भिेर िसोि ्—र्स्तो राम्रो कुरा कसरी हुि सकछ!
के ज्र्ेष्ठ पुत्रको हैससर्त प्राप्त गिुथ र्नत सक्जलो छ र? मेरो ववरुद्ध हुिे, मलाई मेरो दे हमा
िचिन्िे, मेरो इच्छा मैले लागू गदाथ बाधा पुऱ्र्ाउिे, र ममाचथ अत्र्ािार गिेहरूलाई म उही

तररकाले त्र्ाग्छु—म र्विको कठोर छु (ककिभिे मैले मेरो शक्कत पूणथरूपमा कफताथ सलएको छु)!
अन्त्र्मा, जीविमा कदहल्र्ै कुिै पनि असफलताहरू िभोगेका जोसक
ु ै लाई पनि म सोही तररकाले
त्र्ाग्छु। म जस्तै, आफ्िा कष्टबाट माचथ उठे काहरूलाई िाहन्छु, िाहे ती कष्ट सािै ककि िहोऊि ्।

र्दद नतिीहरू आएका छै िि ् भिे, नतिीहरू मैले फ्र्ााँकिे प्रकारका हुि ्। मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्र हुिे िाहिा
राख्ने, मेरो अगाडड आफूलाई प्रदशथि गिे, निलथज्ज िबि ्। मबाट िााँडै टाढा जा! मेरो आिन्द
क्जत्िका लाचग, तैँले मलाई पदहले तच्
ु छ कुराहरू बताएको छस ्! र्ो अन्धोपि हो! म ताँलाई घण
ृ ा
गछुथ भन्िे के ताँलाई थाहा छै ि, हे महत्त्वहीि अभागी? मलाई तेरो कपटी िालहरूको बारे मा थाहा

छै ि जस्तो ताँलाई लाग्छ? ताँ बारम्बार लुकछस ्! तैँले तेरो ददर्ाबलस अिुहार दे िाएको छस ् भन्िे
कुरा के ताँलाई थाहा छै ि? मानिसहरूले र्सलाई दे ख्न िसके पनि, के ताँलाई म पनि दे ख्न सक्कदि

जस्तो लाग्छ? मलाई सेवा प्रदाि गिेहरू राम्रा छै िि ्; नतिीहरू महत्त्वहीि अभागीहरूको झुण्ड हुि ्।
मैले नतिीहरूको निराकरण गिैपछथ । म नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा फ्र्ााँकिेछु र नतिीहरूलाई
जलाउिेछु!

ताँ अधमी तररकाले बोल्छस ्, अववश्वासी तररकाले कार्थ गछथ स ्, र अरूसाँग राम्ररी सहकार्थ

गदै िस ्; र्स्तो मानिसले अझै राजा हुिे इच्छा राख्छ—के तैँले सपिा दे खिरहे को छै िस ् र? के ताँ
भ्रसमत होइिस ्? ताँ के होस ् भिेर के ताँ दे ख्दै िस ्? ताँ महत्त्वहीि अभागी होस ्! र्स्तो मानिसको
के कुिै काम हुन्छ र? मेरो िजरबाट िााँडो दरू भइहाल ्! मैले भिेको कुरा सबैले स्पष्ट रूपमा
बुझ्िुपछथ , मेरा वििहरूबाट प्रेरणा सलिुपछथ , र मेरा बद्
ु चधको बारे मा थाहा पाउिुपछथ । पववत्र आक्त्मक
शरीर दे िा परे को छ भिेर बारम्बार भनिएको छ। आखिरमा, नतमीहरू पववत्र आक्त्मक शरीर दे िा

परे को छ कक छै ि भन्छौ? के मैले बोल्िे कुरा बकम्फुसे कुरा हुि ्? पववत्र आक्त्मक शरीर भिेको
के हो? पववत्र आक्त्मक शरीर कस्तो पररक्स्थनतमा अक्स्तत्वमा हुन्छ? मानिसहरूका लाचग, र्ो
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कल्पिा गिथ िसककिे र बुझ्ि िसककिे कुरा हो। म नतमीहरूलाई बताउाँ छु: म दोषरदहत छु, र ममा
सबै कुरा िुला छ, र सबै कुरा मुकत छ (ककिभिे म बुद्चधमािी भएर कार्थ गछुथ र स्वतन्त्र रूपमा

बोल्छु)। मेरा कार्थहरू, कुिै पनि लज्जाजिक छै ि, र सबै कुरा उज्र्ालोमा गररन्छि ्, ताकक सबै
जिा पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुि सकूि ्। साथै, कुिै पनि मानिसले उसाँग भएको कुिै पनि कुरा मेरो
ववरुद्ध प्रर्ोग गिथको लाचग कार्म राख्न सकदै ि। “पववत्र आक्त्मक शरीर” भन्िे वाकर्ाांशको “पववत्र”
भन्िे शब्दको व्र्ाख्र्ा र्ही हो। त्र्सैले, मैले बारम्बार जोड ददएको छु, कक लज्जाजिक कार्थ गिे

कोही पनि मलाई िादहाँदैि। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको एक दहस्सा हो, र र्ो मेरो स्वभाव
पनि हो। “आक्त्मक शरीर” ले मेरा वाणीहरूलाई जिाउाँ छ। म जे बताउाँ छु त्र्समा सधैँ उद्दे श्र्
हुन्छ, सधैँ बुद्चध हुन्छ, र त्र्ो निर्न्त्रणको अधीिमा हुाँदैि। (मलाई जे बोल्ि मि लाग्छ म त्र्ही
बोल्छु, र उहााँको आवाज बोल्िे मेरो आत्मा हो, र र्ो मेरो व्र्क्कतत्व बोसलरहे को हो।) मैले बालेका

कुरा स्वतन्त्र रूपमा जारी हुन्छि ्, र जब र्ो मानिसहरूको धारणाहरूसाँग समल्दै ि, त्र्ो िै

मानिसहरूलाई िुलासा गिे समर् हो। र्ो मेरो उपर्ुकत व्र्वस्थापि हो। तसथथ, म भएको
व्र्क्कतत्वले जब बोल्छ वा कार्थ गदथछ, त्र्ो सधैँ िै शैतािको सारलाई िुलासा गिे राम्रो अवसर
बन्छ। जब म भएको व्र्क्कतत्वको असभषेक हुन्छ, पववत्र आक्त्मक शरीर उदाउाँ छ। भववष्र्मा,
“पववत्र आक्त्मक शरीर” ले शरीरलाई जिाउिेछ, र र्ो अथथका दई
ु वटा पक्ष छि ्। अथथको एउटा

पक्ष वतथमािको हो, अथथको अको पक्ष भववष्र्को हो। तर भववष्र्मा, पववत्र आक्त्मक शरीर अदहलेको
भन्दा एकदमै सभन्ि हुिेछ—स्वगथ र पथ्
ृ वी बीिको सभन्िता जस्तै। र्सलाई कसैले पनि बुझ्ि
सकदै ि, र र्स कुराबारे मैले नतमीहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा िुलासा गिुथपिे हुिेछ।

अध्याय्९५
मानिसहरू सबै कुरा एकदमै सरल हुन्छ भन्िे कल्पिा गछथ ि ्, तर वास्तवमा त्र्स्तो हुाँदैि।
प्रत्र्ेक कुरामा लुकेका रहस्र्हरू साथै मेरो बुद्चध र मेरो बन्दोबस्त समावेश हुन्छि ्। कुिै पनि
वववरणलाई छुटाइाँदैि, र सबै कुरा मद्वारा प्रबन्ध गररएका हुन्छि ्। मलाई निष्ठापूवथक प्रेम िगिे
सबैमा महाि ् ददिको न्र्ार् पिेछ (र्ाद राि ्, महाि ् ददिको न्र्ार् र्ो िाम प्राप्त गिे प्रत्र्ेक

व्र्क्कतमा लक्षक्षत छ) र नतिीहरूलाई रुिे र आफ्िा दाह्रा ककट्िे बिाउाँ छ। रुवाइको आवाज पाताल

र िकथबाट आउाँ छ; र्ो मानिसहरूको रुवाइ होइि, बरु भूतहरूको हो। र्ो रुवाइ मेरो न्र्ार्ले ल्र्ाउाँ छ,
जसले मानिसहरूका लाचग ददइिे मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको अक्न्तम मुक्कत ल्र्ाउाँ छ। मैले कनतपर्
मानिसहरूमा आशा राख्िे गथेँ। तर अदहले हे दाथ, मैले र्ी मानिसहरूलाई एक-एक गरी त्र्ाग्िप
ु छथ ,

ककिकी मेरो काम र्ो िरणमा आइपुगेको छ, र र्ो कसैले पररवतथि गिथ िसकिे कुरा हो। जो
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र वा मेरा मानिसहरू होइिि ् नतिीहरू सबैलाई त्र्ाचगिुपछथ र नतिीहरू मबाट टाढा
जािैपछथ ! तैँले र्ो बुझ्िुपछथ कक, िीिमा, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र मेरा मानिसहरू बाहे क, अरू सबै

ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हुि ् र नतिलाई हटाइिुपछथ । नतमीहरू सबैले बुझ्िुपछथ , िीि
आखिर मबाट श्रावपत राष्र हो, र त्र्हााँ भएका मेरा केही मानिसहरू अरू कोही िभएर मेरो
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भववष्र्को काममा सेवा प्रदाि गिेहरू हुि ्। र्सलाई अको शब्दमा भन्िुपदाथ, मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूबाहे क, त्र्हााँ अरू कोही छै िि ्—नतिीहरू सबैको वविाश हुन्छ। म मेरा कार्थहरूमा एकदमै
ज्र्ादती गछुथ भिेर िसोि ्—र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो। मेरा श्रापहरू भोग्िे मेरो घण
ृ ाका पात्रहरू

हुि ्, र र्ो कुरालाई मेट्ि सककाँदै ि। म कुिै गल्ती गददथि; र्दद मलाई अप्रसन्ि बिाउिे कसैलाई
मैले दे िेँ भिे, म नतिीहरूलाई निकाल्िेछु; त्र्ो ताँ मबाट श्रावपत हुन्छस ् र ठूलो रातो अक्जङ्गरको
सन्तनत होस ् भन्िे कुराको पर्ाथप्त प्रमाण हो। म र्ो कुरालाई तेरो लाचग पुि्ः जोड ददएर भन्छु—

िीिमा मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू मात्रै छि ् (मलाई सेवा प्रदाि गिे मेरा मानिसहरू बाहे क) र र्ो मेरो
प्रशासनिक आदे श हो। तर मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू एकदमै थोरै छि ् र मबाट पूवथनिर्ुकत भएका छि ्—
म के गछुथ भिेर मलाई थाहा छ। मलाई तेरो िकारात्मकतादे खि डर लाग्दै ि र ताँ फककथिेछस ् र
मलाई टोकिेछस ् भन्िेमा पनि मलाई डर लाग्दै ि, ककिकी मसाँग मेरो प्रशासनिक आदे शहरू र मेरो

क्रोध छि ्। र्सो भन्िुको अथथ, मेरो हातमा ठूला ववपविहरू छि ् र मलाई केही कुराको पनि डर

लाग्दै ि, ककिकी म र्ावत ् थोकहरू हाससल भइसकेको ठान्छु, र जब त्र्ो ददि आउाँ छ म तेरो पूणथ
रूपमा सामिा गिेछु। मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्र बन्िका लाचग कसैलाई ससद्ध बिाउि सककाँदै ि वा मानिसले
सशक्षक्षत बिाउि सकदै ि—र्ो कुरा पूणथ रूपमा मेरो पूवथनिर्ुक्कतमा निभथर रहन्छ। म जसलाई ज्र्ेष्ठ

पुत्र भन्छु त्र्ो ज्र्ेष्ठ पुत्र हो; र्सका लाचग प्रनतस्पधाथ गिथ वा र्सलाई कब्जा गिथ ििोज ्। सबै
कुरा म, सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर स्वर्ममा
् निभथर रहन्छ।

एक ददि म नतमीहरूलाई मेरा प्रशासनिक आदे श र मेरो क्रोध के हुि ् भिेर दे िाउिेछु (सबैले
मेरोअगाडड घुाँडा टे किेछि ्, सबैले मेरो आराधिा गिेछि ्, सबैले मसाँग माफीको भीि माग्िेछि ् र

सबै जिा आज्ञाकारी हुिेछि ्; म अदहले मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मात्रै र्सको एक दहस्सा दे िाउाँ छु)।
मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई ससद्ध गिथका लाचग मैले बसलदािका लाचग धेरैलाई छिौट गरे को छु, मैले
ठूलो रातो अक्जङ्गर आफ्िै धूतथ र्ोजिाका सशकार हुि बाध्र् बिाएको भिेर म ठूलो रातो
अक्जङ्गरका सन्तनतहरू (मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क सबै जिा) लाई दे िाउिेछु। (मेरो व्र्वस्थापि
र्ोजिामा बाधा पुऱ्र्ाउि, मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिामा, ठूलो रातो अक्जङ्गरले मेरा लाचग सेवा

प्रदाि गिेहरूलाई—मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क सबै जिालाई—अगाडड पठाउाँ छ; तर पनि र्ो आफ्िै धूतथ
र्ोजिाको सशकार भएको छ, र नतिीहरू सबै मेरो कामका लाचग सेवा प्रदाि गछथ ि ्। मेरा लाचग

सेवा प्रदाि गिथ सबैको पररिालि गिुथको सााँिो अथथको एउटा दहस्सा र्ही हो।) आज, जब सबै

कुराहरू हाससल भएका छि ्, म नतिीहरू सबैलाई फ्र्ााँककददिेछु, मेरो पैतालामुनि कुक्ल्ििेछु, र
र्समाफथत म ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई अपमानित बिाउिेछु र त्र्सलाई एकदमै लक्ज्जत बिाउिेछु

(आसशषहरू प्राप्त गिथको लाचग नतिीहरूले मि
ू थ बिाउिे प्रर्ास गिेछि ्, तर नतिीहरूले मेरो लाचग
सेवा प्रदाि गिेछि ् भिेर कदहल्र्ै सोिेिि ्)—र्ो मेरो बुद्चध हो। र्ो सुिेपनछ, मानिसहरूले मसाँग

भाविा वा कृपा छै ि, र मसाँग कुिै मािवता छै ि भिेर सोच्छि ्। मसाँग शैतािप्रनत सााँच्िै कुिै
भाविा वा कृपा छै ि, साथै म मािवतालाई उनछन्िे परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। म मािवता भएको
परमेश्वर हुाँ भिेर तैँले कसरी भन्ि सकछस ्? म र्ो सांसारको होइि भिेर के ताँलाई थाहा छै ि?

म र्ावत ् थोकभन्दा माचथ छु भिेर के ताँलाई थाहा छै ि? मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूबाहे क, म जस्तो अरू
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कोही छै ि, मेरो स्वभाव (मािव िभएर ईश्वरीर् स्वभाव) भएको अरू कोही छै ि , र मेरा गुणहरू
भएको कोही छै ि।

जब आक्त्मक सांसारको द्वार िल
ु ेको हुन्छ, नतमीहरूले सबै रहस्र्हरू दे ख्नेछौ, जसले
नतमीहरूलाई स्वतन्त्र क्षेत्रमा पूणथ रूपमा प्रवेश गिथ, मेरो मार्ालु अाँगालोमा र मेरो अिन्त
आसशषहरूमा प्रवेश गिथ सक्षम बिाउिेछ। मेरो हातले मािवजानतलाई सधैँ सहर्ोग गरे को छ। तर

मैले मुकत गिे र मैले मुकत िगिे मािवजानतका दहस्सा छि ्। (मैले “सहर्ोग” भिेँ ककिभिे मेरो

सहर्ोगवविा, सम्पण
ू थ सांसार धेरै पदहले पातालमा झररसकेको हुिेचथर्ो।) र्ो कुरा बोध गर्! र्ो
मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा हो। र मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा भिेको के हो? मैले मािवजानतको सक्ृ ष्ट

गरेँ, तर मैले प्रत्र्ेक जिा मानिसलाई प्राप्त गिे कदहल्र्ै र्ोजिा बिाइि, बरु मािवजानतको एक
सािो दहस्सा प्राप्त गिे र्ोजिा बिाएाँ। त्र्ोभए मैले ककि र्नत धेरै मानिसहरूको सक्ृ ष्ट गरेँ? मैले
र्सभन्दा अनघ भिेको छु, मेरो निक्म्त, सबै कुरा स्वतन्त्र र मुकत छ, र म मेरो इच्छािुसार जे

पनि गछुथ। जब मैले मािवजानतको सक्ृ ष्ट गरेँ , नतिीहरूले सामान्र् जीवि क्जउि सकूि ् र
मािवजानतको एक सािो दहस्सा उदाउि सकूि ् जुि मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र, मेरा पुत्र र मेरा मानिसहरू

बिूि ् भिेर मात्रै गरे को चथएाँ। सबै मानिस, घटिा, र वस्तुहरू—मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र, मेरा मानिस, र
मेरा पुत्रहरू बाहे क—सबै सेवा-कताथहरू हुि ् र सबैको वविाश हुिुपछथ भिेर भन्ि सककन्छ। र्सरी,
मेरा सम्पण
ू थ व्र्वस्थापि र्ोजिाको समापि हुिेछ। र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा हो, र्ो मेरो कार्थ
हो र र्ी मैले कार्थ गिे िरणहरू हुि ्। जब सबै कुरा समाप्त हुिेछि ् म पूणथ रूपमा आराममा

हुिेछु। त्र्ो समर्मा, सबै कुरा ठीक हुिेछ; सबै कुरा शान्त र सुरक्षक्षत हुिेछ।
मेरो कामको गनत र्नत नछटो छ कक र्ो मानिसको कल्पिाभन्दा माचथ छ। र्ो दै निक रूपमा
पररवतथि हुन्छ र र्सलाई पछ्र्ाउि िसकिेहरूले ठूलो क्षनत बेहोिथप
ु िे हुन्छ; कसैले पनि प्रत्र्ेक
ददि िर्ााँ ज्र्ोनतलाई मात्रै थाम्ि सकछ (र्द्र्वप मेरा प्रशासनिक आदे शका साथै मेरा पररकल्पिा

र मैले सङ्गनत गिे सत्र्तामा कदहल्र्ै कुिै पररवतथि हुाँदैि)। म दै निक रूपमा ककि बोल्छु? म
ताँलाई ककि निरन्तर अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गछुथ? के ताँ सभत्री सााँिो अथथलाई बुझ्छस ्? धेरैजसो
मानिसहरू अझै हााँससरहे का र मजाक गरररहे का छि ् र गम्भीर हुि सकदै िि ्। नतिीहरूले मेरा
वििहरूमा ध्र्ािै ददाँ दैिि ्, तर वििहरू सन्
ु दा चिक्न्तत महसस
ु गछथ ि ्। पनछ, मेरा वििहरू िााँडै
बबसथन्छि ् र नतिीहरू िााँडै आफ्िै पदहिािका बारे मा अिसभज्ञ हुन्छि ् र नतिीहरू लापरवाही बन्छि ्।
के ताँलाई तेरो हैससर्त के हो भन्िे थाहा छ? मेरा लाचग कसले सेवा प्रदाि गछथ वा को मबाट

पूवथनिर्ुकत र छिौट भएको छ भन्िे कुराको निधाथरण मेरो हातले मात्रै गरे को हुन्छ; र्सलाई
कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि—मैले र्ो आफै गिथप
ु िे हुन्छ, नतिीहरूलाई मैले आफै छिौट र
पूवथनिर्ुकत गिुथपिे हुन्छ। म निबुथद्चध परमेश्वर हुाँ भिेर भन्िे दस्
ु साहस कसले गिथ सकछ? मैले
बोल्िे प्रत्र्ेक विि र मैले गिे प्रत्र्ेक कार्थ मेरा बुद्चध हुि ्। मेरा व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउिे
वा मेरा र्ोजिालाई िष्ट गिे दस्
ु साहस फेरर कसले गिथसकछ? म नतिीहरूलाई पककै क्षमा ददिेछैि!
समर् मेरो हातमा निभथर रहन्छ र मलाई कुिै दढलाइदे खि डर लाग्दै ि; मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा
कदहले समापि हुन्छ भिेर समर्को निधाथरण गिे के म िै होइि र? के र्ी सबै मेरो एउटा
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सोिाइमा निभथर रहाँदैि र? जब म र्ो भर्ो भन्छु, त्र्ो भएको हुन्छ, र जब म र्ो समापि भर्ो
भन्छु, त्र्ो सककन्छ। मलाई कुिै हतारो छै ि र म उपर्ुकत प्रबन्धहरू समलाउिेछु। मानिसहरूले
मेरा कार्थमा बाधा पऱ्ु र्ाउिु हुाँदैि र नतिीहरूले आफ्िो इच्छा मत
ु ाबबक मेरा लाचग काम-कुरा गिथु
हुाँदैि। बाधा पुऱ्र्ाउिे जो-कोहीलाई पनि म श्राप ददिेछु—र्ो मेरा प्रशासनिक आदे शहरूमध्र्ेको एक

हो। म मेरो काम आफै गछुथ र मलाई अरू कसैको आवश्र्कता पदै ि (म ती सेवा-कताथहरूलाई कार्थ
गिथ अिुमनत ददन्छु, अन्र्था नतिीहरूले अवववेकी भएर वा अन्धाधुन्ध काम गिे दस्
ु साहस गिथ

सकदै िि ्)। सबै कामहरूको प्रबन्ध र निणथर् मद्वारा हुन्छ, ककिकी म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ।
सांसारका सबै राष्रहरू एक-आपसमा शक्कत र िाफाका लाचग प्रनतस्पधाथ गछथ ि ्, र जसमिका
लाचग लड्छि ्, तर िआिी, ककिकी र्ी सबै कुराहरू मेरो सेवामा छि ्। र मैले नतिीहरू मेरो सेवामा

छि ् भिेर ककि भिेँ? म एउटा औीँला पनि िउठाइ काम गछुथ। शैतािहरूलाई न्र्ार् गिथका लाचग,

सुरुमा म नतिीहरूमा द्वन्द्व ससजथिा गछुथ र अन्त्र्मा नतिीहरूलाई पतिमा ल्र्ाउाँ छु र नतिीहरूलाई
नतिीहरूको आफ्िै धूतथ र्ोजिाहरूको सशकार बिाउाँ छु (नतिीहरू शक्कतका लाचग मसाँग प्रनतस्पधाथ
गिे इच्छा राख्छि ्, तर अन्त्र्मा नतिीहरू मेरा लाचग सेवा गिथ पुग्छि ्)। म बोल्िे र आदे श ददिे

काम मात्रै गछुथ, र सबैले मैले नतमीहरूलाई भिेको कुरा गछथ ि ्, अन्र्था म ताँलाई एकै पटकमा

वविाश गररददिेछु। र्ी कुराहरू सबै मेरो न्र्ार्को दहस्सा हुि ्, ककिकी म सबै कुरालाई िलाउाँ छु,
र सबै कुरा मद्वारा निर्क
ु त भएका हुन्छि ्। जो-कोहीले जे गरे पनि अनिच्छामा गछथ , मेरो आफ्िै
प्रबन्ध मुताबबक गछथ । िााँडै आउिे घटिाहरूमा नतमीहरू मेरो बुद्चधले भररपूणथ हुिसकछौ भिेर
मैले आशा गरे को छु। लापरवाही ववचध लागू िगर्, बरु जब कुराहरू ताँमाचथ आइपछथ ि ् बारम्बार ताँ
मेरो झिै िक्जक आइज; मेरो सजार्लाई िबबगाथि, र शैतािका धूतथ र्ोजिाहरूको सशकार बन्िबाट
रोककिका लाचग सबै दहसाबमा झिै बढी सिेत र सावधाि बि ्। नतमीहरूले मेरा वििहरूबाट ज्ञाि

प्राप्त गिुथपछथ , म जे हुाँ त्र्ो थाहा पाउिुपछथ , र मसाँग जे छ त्र्सलाई हे िुथपछथ । तैँले मेरो अथथपूणथ
हे राइहरूअिुसार कुराहरू गिथुपछथ र लापरवाही भएर काम गिथु हुाँदैि। म जे भन्छु त्र्ो गर्, र म
जे भन्छु त्र्ो भि ्। म र्ी कुराहरू नतमीहरूलाई अगाडड िै बताउाँ छु ताकक नतमीहरू गल्ती गिथ र

आकवषथत हुिबाट जोचगि सक। “मेरो अक्स्तत्व” र “ममा निदहत कुराहरू” के हुि ्? के नतमीहरूलाई
वास्तवमै थाहा छ? मैले भोग्िे पीडा मेरो अक्स्तत्वको एक दहस्सा हो, त्र्सैगरी मेरो सामान्र्

मािवताको एक दहस्सा हो, र मेरो अक्स्तत्व मेरा पूणथ ईश्वरत्वमा पनि पाउि सककन्छ—के
नतमीहरूलाई र्ो कुरा थाहा छ? मेरा अक्स्तत्व दई
ु वटा पक्षहरूले बनिएको छ: एउटा पक्ष मेरो

मािवता हो भिे, अको पक्ष मेरो पूणथ ईश्वरत्व हो। र्ी दई
ु पक्षहरूलाई जब आपसमा जोडडन्छ पूणथ
परमेश्वर स्वर्म ् बन्िुहुन्छ। मेरो पण
ू थ ईश्वरत्वमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि समावेश छि ्: म कुिै
पनि व्र्क्कत, वस्तु, वा कुराबाट कुिै पनि बाधाको सामिा गददथि; म सबै वातावरणहरूलाई

उनछन्छु; म कुिै पनि समर् वा स्थाि वा भूगोलको सीसमतताभन्दा माचथ छु; मेरो लाचग सबै

मानिस, वस्त,ु वा कुराहरू मेरो हात जविकै पररचित हुन्छि ्; तथावप म अझै दे ह र हाड हुाँ, र म
साकार स्वरूपमा अक्स्तत्वमा छु; म मानिसहरूको िजरमा अझै र्ही व्र्क्कतत्व हुाँ, तर प्रकृनत
पररवतथि भएको छ—र्ो दे ह होइि, बरु शरीर हो। र्ी कुराहरू र्सको सािो भाग मात्रै हुि ्। भववष्र्मा
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मेरा सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू पनि र्स्तै हुिेछि ्; दहाँडडिुपिे मागथ र्ही हो, र िाश हुि निक्श्ित भएकाहरू
उक्म्कि सकदै िि ्। मैले र्ो गरररहाँदा, पूवथनिर्ुकत िभएका सबैलाई हटाइिेछ (ककिकी मेरा वििहरू
सटीक छि ् वा छै िि ् भिेर हे िथका लाचग र्ो शैतािले मेरो परीक्षा सलएको हो)। पव
ू थनिर्क
ु त
िभएकाहरू जहााँसुकै गए तापनि र्सबाट उक्म्कि सकदै िि ्, र त्र्हााँ नतमीहरूले मेरो र्ो

कामपछाडडको ससद्धान्तहरू दे ख्नेछौ। “ममा निदहत कुराहरू” ले मेरो बुद्चध, मेरो ज्ञाि, मेरो स्रोत
सम्पन्िता र मैले बताउिे प्रत्र्ेक वििहरूलाई जिाउाँ छ। मेरो मािवता र मेरो ईश्वरत्व दव
ु ैमा र्ो

निदहत छ। र्सको अथथ, मेरो मािवता र मेरो ईश्वरत्वले गरे का सबै कुराहरू ममा निदहत कुराहरू

हुि ्; र्ी कुराहरूलाई ि कसैले लाि सकछ ि हटाउि िै सकछ; नतिीहरू ममा निदहत छि ्, र
त्र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। र्ो मेरो सबैभन्दा गम्भीर प्रशासनिक आदे श हो
(मानिसहरूको धारणाहरूका लाचग, मैले गिे धेरै कुराहरू नतिीहरूको धारणाहरू अिुरूप हुाँदैिि ् र
मािव बुझाइभन्दा माचथ हुन्छि ्; प्रत्र्ेक मानिसले एकदमै सक्जलो तररकाले उल्लङ्घि गिे आदे श
र्ही हो र र्ो सबैभन्दा गम्भीर आदे श पनि हो। तसथथ त्र्समा नतिीहरूको जीविले क्षनत बेहोछथ ि ्)।

म फेरर भन्िेछु, मैले नतमीहरूले र्ो गर भिेर सम्झाएको कुरामा नतमीहरूले इमािदार ववचध
अपिाउिुपछथ —नतमीहरू लापरवाही हुिु हुाँदैि!

अध्याय्९६
म आफ्िो सम्पूणथ क्रोध, मेरो महाि ् शक्कत र मेरो सम्पूणथ बुद्चध प्रकट गिथ नतिीहरू प्रत्र्ेकलाई

सजार् ददन्छु, जो मद्वारा जन्मेर पनि मलाई चिन्दै िि ्। ममा, सबै धमी छ, र कुिै अधमथ, कुिै
छल र कुिै कुदटलपि हुाँदैि; जो कुदटल र छली छ त्र्ो पातालबाट जन्मेको िरकको छोरो हुिप
ु छथ ।
ममा सबै कुरा िल्
ु ला छ; म जे-जे भन्छु ती परू ा हुिेछि ्, सााँच्िै परू ा हुिेछि ्; मैले जे-जे स्थावपत

हुिेछि ् भिी भन्छु ती स्थावपत हुिेछि ्, र कसैले पनि र्ी कुराहरू बदल्ि वा अिुकरण गिथ
सकदै िि ्, ककिकक म एक मात्र परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। जे आउि लागेको छ त्र्समा, मेरो पूवथनिर्ुक्कत
गररएका र िुनिएका ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको समूहमा हुिे हरे कलाई एक-एक गरी प्रकट गररिेछ, र ज्र्ेष्ठ

पत्र
ु हरूको समह
ू मा िभएकाहरूलाई म र्सबाट हटाउिेछु। म मेरो काम र्सरी गछुथ र परू ा गछुथ।
अदहले, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरा अद्भुत कामहरू दे ख्ि सकूि ् भिेर मात्रै म कनतपर् मानिसहरूलाई

िुलासा गछुथ, तर पनछ म र्सरी काम गिेछैि। बरु, नतिीहरूलाई एक-एक गरी नतिीहरूको सााँिो
प्रकृनत दे िाउिुभन्दा म सामान्र् अवस्थाबाट अनघ बढ्छु (ककिभिे भूतहरू सबै आधारभूत रूपमा

उही हुन्छि ्, थोरै लाई मात्रै उदाहरणको लाचग सलिु पऱ्र्ाप्त हुन्छ)। मेरा सबै ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू
नतिीहरूको हृदर्मा स्पष्ट छि ्, र मैले ववस्तत
ृ व्र्ाख्र्ा गिुथपिे कुिै आवश्र्कता पदै ि (ककिभिे
तोककएको समर्मा, नतिीहरूलाई अवश्र् िै एकपनछ अको गरी प्रकट गररिेछ)।

मेरा प्रनतज्ञाहरू पूरा गिुथ मेरो स्वभाव हो, र ममा कुिै पनि कुरा लुकाइएको वा ढाककएको

छै ि। म नतमीहरूलाई नतमीहरूले बुझ्िुपिे हरे क कुराहरूका बारे मा बताउिेछु, र म नतमीहरूलाई
नतमीहरूले जान्ि िहुिे कुराहरूको बारे मा केही पनि बताउिेछैि, ित्र भिे नतमीहरू ददह्रलो गरी
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िडा हुि सकिेछैिौ। सािानतिा कुराहरूमा अल्मसलएर त्र्सद्वारा महत्त्वपूणथ कुराहरूलाई िगुमाओ—
र्सो गिुथ सााँच्िै िै र्ोग्र् हुाँदैि। म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भिेर ववश्वास गर, र त्र्सपनछ
सबै कुरा परू ा हुिेछ र सबै कुरा सहज र रोिक हुिेछ। म कामकुरा र्सरी िै गछुथ। ज-जसले
ववश्वास गछथ , म उसलाई दे ख्ने अिुमनत ददन्छु, र ज-जसले ववश्वास गदै ि, म उसलाई जान्िे

अिुमनत ददन्िाँ, र म उसलाई कदहल्र्ै पनि बुझ्ि ददाँ ददि। ममा कुिै अिुभूनत वा कृपा छै ि, र
मेरो सजार्लाई जसले उल्लङ्घि गछथ , म त्र्सलाई मेरो हात िरािी मािेछु, र म नतिीहरू
सबैलाई उही ककससमले व्र्वहार गिेछु। म सबैप्रनत उस्तै छु—मसाँग कुिै व्र्क्कतगत अिभ
ु नू तहरू

छै िि ् र म कुिै पनि दहसाबमा भाविात्मक रूपमा काम गददथिाँ। मानिसहरूले कसरी र्सद्वारा
मेरो धासमथकता र प्रतापलाई दे ख्ि सकदै िि ्? मेरो बुद्चध र मेरो स्वभाव र्ही हो, जसलाई कसैले
पनि पररवतथि गिथ सकदै ि र कसैले पनि पूणथ रूपमा जान्ि सकदै ि। मेरा हातहरूले सधैँ सारा

समर् सबै कुरामाचथ हुकुम िलाउाँ छ, र मैले इसारा गदाथ मेरो सेवा गिे गरी सधैँ सबै कुरालाई
बन्दोबस्त गछुथ। मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिालाई पूरा गिथको लाचग अिचगन्ती मानिसहरूले मेरो

िानतर सेवा ददइरहे का छि ्, तर अन्त्र्मा नतिीहरूले आसशषहरू त दे ख्छि ् तर नतिको उपभोग

गिथ सकदै िि ्—कस्तो दर्िीर्! तर कसैले पनि मेरो हृदर् पररवतथि गिथ सकदै ि। र्ो मेरो प्रशासनिक
आदे श हो (जब-जब प्रशासनिक आदे शहरूको बारे मा उल्लेि गररन्छ, र्सले कसैले पनि पररवतथि

गिथ िसकिे कुरालाई जिाउाँ छ, त्र्सकारण जब म भववष्र्मा बोल्छु, र्दद मैले कुिै कुरा गिेनतर

मेरो मि लगाएको छु भिे, त्र्ो निक्श्ित रूपमा िै मेरो प्रशासनिक आदे श हुन्छ। र्ो कुरा र्ाद
गर! र्सको ववरुद्धमा उल्लङ्घि िगर्, ित्र तैँले िोकसािी बेहोिुथपछथ ), र र्ो मेरो व्र्वस्थापि
र्ोजिाको भाग पनि हो। र्ो मेरो आफ्िै काम हो, कुिै पनि मानिसले गिथ सकिे कुरा होइि। मैले

र्ो गिैपछथ —मैले र्सको बन्दोबस्त गिैपछथ , जि
ु मेरो सवथशक्कत दे िाउि र मेरो क्रोध प्रकट गिथको
लाचग पऱ्र्ाप्त छ।

धेरैजसो मानिसहरूलाई अझै पनि मेरो मािवताको बारे मा थाहा छै ि र र्सबारे स्पष्ट छै िि ्।

मैले र्ो कुरा धेरै पटक भनिसकेको छु, तर नतमीहरू अझै पनि अस्पष्ट छौ र र्सबारे नतमीहरूले

त्र्नत धेरै बुझेका छै िौ। तर र्ो मेरो काम हो, र अब, र्स पटक, ज-जसले जान्दछि ्, जान्दछि ्,
र ज-जसले जािेका छै िि ्, म बाध्र् गददथिाँ। म र्सरी मात्रै व्र्वहार गिथ सकछु। मैले र्सको

बारे मा स्पष्टसाथ बोलेको छु, र म र्सको बारे मा पनछ फेरर कुरा गिेछैि (ककिभिे मैले धेरै कुरा
बताइसकेको छु, अनि मैले अत्र्न्तै स्पष्ट रूपमा बोसलसकेको छु। मलाई चिन्िे व्र्क्कतसाँग अवश्र्

िै पववत्र आत्माको काम हुन्छ, र ऊ मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मध्र्ेको एक हो भन्िेमा कुिै शङ्का
हुाँदैि। मलाई िचिन्िेसाँग निक्श्ित रूपमा िै पववत्र आत्माको काम हुाँदैि, र र्सले ऊबाट मेरो

आत्मा हटाइसककएको छ भन्िे प्रमाखणत गछथ )। तर अन्त्र्मा, म सबैलाई मलाई चिन्िे—मेरो

मािवतामा र मेरो ईश्वरीर्तामा दव
ु ैमा मलाई पूणथ रूपमा चिन्िे तुल्र्ाउिेछु। मेरा कामका िरणहरू
नर्िै हुि ्, र मैले र्सरी िै काम गिुथपछथ । र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श पनि हो। हरे कले मलाई एक
मात्र सााँिो परमेश्वर भिी पुकािथप
ु छथ , र िरोकककि मलाई प्रशांसा र आिन्दको साथ जर्जर्कार
गिथप
ु छथ ।
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मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा पूणथ रूपमा पूरा भइसकेको छ, र धेरै समर् अनघ िै सबै कुरा पूरा

गररएको छ। मािव आाँिाको लाचग, मेरो धेरै काम अझै जारी छ जस्तो दे खिन्छ, तर मैले पदहले

िै र्सलाई उचित रूपमा समलाइसकेको छु, र मेरा िरणहरू अिस
ु ार एक-एक गरी परू ा हुि मात्र
बााँकी छ (ककिभिे सांसारको सक्ृ ष्टभन्दा पदहले िै परीक्षामा को अडडग रहि सकछ, को मद्वारा

िुनिि र पूवथनिर्ुक्कत हुि सकदै ि, र को मेरो कष्टमा सहभागी हुि सकदै ि भिेर मैले पूवथनिधाथररत
गररसकेको छु। मेरो कष्टमा सहभागी हुि सकिेहरू—अथाथत ्, मैले पूवथनिर्ुक्कत गरे का र िुिेकाहरूलाई
म अवश्र् िै सरु क्षक्षत राख्िेछु र नतिीहरूलाई सबै कुरालाई उनछन्िे तल्
ु र्ाउिेछु)। हरे क भूसमकामा

को हुिेछ भन्िे बारे मा म मेरो हृदर्मा स्पष्ट छु। कसले मलाई सेवा गछथ , को ज्र्ेष्ठ पुत्र हो, र
को मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूमध्र्ेका हुि ् भन्िे बारे मा मलाई राम्ररी थाहा छ। मेरो लाचग र्ो
कुरा मेरो हतकेला जविकै पररचित छ। मैले ववगतमा ज-जसलाई मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्र भिी भिेको छु

नतिीहरू अदहले पनि मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र हुि ्, र मैले ववगतमा ज-जसलाई मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र होइिि ्
भिी भिे अदहले पनि नतिीहरू मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्र होइिि ्। म जे गछुथ, म पछुताउाँ ददि, र म र्सलाई

सहजै पररवतथि गददथिाँ। म जे भन्छु मेरो आसर् त्र्ही हुन्छ (ममा कुिै पनि व्र्थथता छै ि), र र्ो
कुरा कदहल्र्ै पनि पररवतथि हुाँदैि! मलाई सेवा गिेहरूले सधैँ िै मेरो सेवा गिेछि ्: नतिीहरू मेरा
िौपार्ा हुि ्; नतिीहरू मेरा घोडा हुि ् (तर र्ी मानिसहरूले नतिीहरूका आत्मामा कदहल्र्ै अन्तर्दथक्ष्ट
पाउदै िि ्; जब म नतिीहरूलाई प्रर्ोग गछुथ, नतिीहरू उपर्ोगी हुन्छि ्, तर जब म नतिीहरूलाई
प्रर्ोग गददथिाँ, म नतिीहरूलाई माछुथ। जब म िौपार्ा र घोडाहरूको कुरा गछुथ, तब मैले आफ्िा
आत्मामा अन्तर्दथक्ष्ट िपाएका, मलाइ िचिन्िे, र मेरो अवज्ञा गिेहरूको बारे मा कुरा गरररहे को

हुन्छु, र नतिीहरू आज्ञाकारी र समवपथत अनि सरल र इमािदार भए पनि, नतिीहरू अझै पनि
वास्तववक िौपार्ा र घोडाहरू िै हुि ्)। अब, उपिवी रूपमा कुराकािी गदै र हााँस्दै , नतरस्कारी
ढङ्गले व्र्वहार गदै धेरैजसो मानिसहरू मेरो अनघ निदथर्ी र छाडा हुन्छि ्—नतिीहरूले मेरो मािवता
मात्रै दे ख्छि ्, मेरो ईश्वरीर्तालाई दे ख्दै िि ्। मेरो मािवतामा र्ी बािीबेहोराहरूलाई त्र्नतकै छाडडददि

सककन्छ र म नतिीहरूलाई माफी ददि बाध्र् हुन्छु, तर मेरो ईश्वरीर्तामा त्र्सो गिुथ सक्जलो

छै ि। भववष्र्मा, म नतमीहरूले ईश्वर-निन्दाको पाप गरे का छौ भन्िे निणथर् गिेछु। अको शब्दमा
भन्दा, मेरो मािवतालाई उल्लङ्घि गिथ सककन्छ, तर मेरो ईश्वरीर्तालाई होइि, र मसाँग असलकनत

पनि द्वन्द्व गिे जोकोहीलाई म कुिै दढलाइ िगररकि तुरुन्तै न्र्ार् गिेछु। तैँले मसाँग धेरै

वषथसम्म सङ्गत गरे को र ताँ मसाँग पररचित बिेको छस ् भन्दै मा, तैँले निदथर्ीपूवथक बोल्ि र काम
गिथ सकछस ् भन्िे िसोि ्। मलाई सााँच्िै र्ो कुराको मतलब छै ि! र्ो व्र्क्कत जो भए पनि, म
त्र्ससाँग धासमथकताको साथ व्र्वहार गिेछु। र्ो मेरो धासमथकता हो।

मेरा रहस्र्हरू मानिसहरूका निक्म्त ददि-प्रनतददि प्रकट गररन्छ, र नतिीहरू प्रकाशका

िरणहरूलाई पछ्र्ाउाँ दै ददि-प्रनतददि झि ्-झि ् स्पष्ट हुाँदै जान्छि ्, जुि मेरो कामको गनत
दे िाउिको लाचग पऱ्र्ाप्त छ। र्ो मेरो बुद्चध हो (म र्ो कुरा सीधै बताउाँ ददि। म मेरा ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु र ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािलाई अन्धो तुल्र्ाउाँ छु)। र्सको साथै,

मेरो पत्र
ु द्वारा म नतमीहरूलाई आज मेरो रहस्र् प्रकट गिेछु। मानिसहरूका निक्म्त अकल्पिीर्
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कुराहरू म नतमीहरूलाई आज प्रकट गिेछु, म नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा जान्ि र स्पष्ट रूपमा
बुझ्ि लगाउिेछु। र्सको साथै, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूभन्दा बादहरका हरे कमा र्ो रहस्र् अक्स्तत्वमा

हुन्छ, तर कसैले पनि र्सलाई बझ्
ु ि सकदै ि। र्ो कुरा हरे क व्र्क्कतसभत्र हुिे भए पनि, कसैले
पनि र्सलाई पदहिाि गिथ सकदै ि। मैले के भनिरहे को छु? र्स अवचधको मेरो काम र मेरा
वाणीहरूमा, म बारम्बार ठूलो रातो अक्जङ्गर, शैताि, ददर्ाबलस, र प्रधाि स्वगथदत
ू को बारे मा

उल्लेि गछुथ। नतिीहरू के हुि ्? नतिीहरूको सम्बन्ध के हो? र्ी कुराहरूमा के प्रकट हुन्छि ्? ठूलो
रातो अक्जङ्गरका प्रकटीकरणहरू मप्रनतको ववरोध हुि ्, मेरा वििहरूको अथथको ज्ञाि र समझको
कमी हुि ्, मलाई गररएको बारम्बारको सतावट र मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउिे र्ोजिाहरू
प्रर्ोग गिे प्रर्ास हुि ्। शैताि र्सरी प्रकट हुन्छ: शक्कतको लाचग मसाँग सङ्घषथ गिे, मेरा िुनिएका
मानिसहरूलाई सलि िाहिे, र मेरा मानिसहरूलाई छल गिथ िकरात्मक वििहरू जारी गिे।
ददर्ाबलसका प्रकटीकरणहरू (मेरो िामलाई स्वीकार िगिे, ववश्वास िगिे सबै ददर्ाबलसहरू हुि ्)
र्सप्रकार छि ्: दे हको सुि-िैिको लालि गिे, दष्ु ट असभलाषाहरूमा सलप्त हुिे, शैतािको बन्धिमा
क्जउिे, केहीले मलाई ववरोध गछथ ि ् र केहीले मलाई समथथि गछथ ि ् (तर नतिीहरू मेरा वप्रर् पुत्रहरू

हुि ् भन्िे प्रमाखणत हुाँदैि)। प्रधाि स्वगथदत
ू का प्रकटीकरणहरू र्सप्रकार छि ्: अटे री भई बोल्िे,
अधमी बन्िे, मानिसहरूलाई भाषण ददि प्रार्जसो मेरो स्वरशैलीको अिुकरण गिे, मेरो अिुकरण
गदाथ बादहरी कुरामा मात्रै ध्र्ाि ददिे, मैले जे िान्छु त्र्ही िािे र मैले जे प्रर्ोग गछुथ त्र्ही प्रर्ोग

गिे; छोटकरीमा भन्दा, मेरै स्तरको बन्ि िाहिा गिे, महत्त्वाकाांक्षी बन्िे तर मेरो क्षमताको कमी
भएको र मेरो जीवि िभएको, र िेर गएको कुरा बन्िे। शैताि, ददर्ाबलस, र प्रधाि स्वगथदत
ू

सबै ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई प्रनतनिचधत्व गिे प्रदशथिहरू हुि ्, त्र्सकारण मैले पूवथनिर्ुक्कत िगरे का
र ििि
थ र्ा र्स्तै हो! र्ी सबै
ु ेका मानिसहरू सबै ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्ताि हुि ्: र्ो पण
ू त
मेरा शत्रुहरू हुि ्। (तैपनि, शैतािका वाधाहरूलाई र्समा समावेश गररएको छै ि। र्दद तेरो प्रकृनत
मेरो गुण जस्तो छ भिे, कसैले पनि र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि। अदहले ताँ अझै पनि दे हमा
क्जउिे भएको हुिाले, तैँले बेला-बेलामा शैतािका परीक्षाहरूको सामिा गिेछस ्—त्र्ो अपररहार्थ छ—

तर ताँ सधैँ होसशर्ार रहिुपछथ ।) त्र्सकारण, म ठूलो रातो अक्जङ्गरका सबै सन्तािलाई मेरा ज्र्ेष्ठ

पत्र
ु हरूको समह
ू भन्दा बादहर निकालेर त्र्ाग्िेछु। नतिीहरूको प्रकृनत कदहल्र्ै पररवतथि हुि सकदै ि—
र्ो शैतािको गुण हो। नतिीहरूले प्रकट गिे ददर्ाबलसलाई िै हो, र नतिीहरूले क्जउिे प्रधाि

स्वगथदत
ू को जीवि हो। र्ो पूणथ रूपमा सााँिो कुरा हो। मैले कुरा गरे को त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गर

एउटा ठूलो रातो अक्जङ्गर होइि; बरु र्ो मेरो ववरुद्धको दष्ु टात्मा हो, जसको लाचग “ठूलो रातो
अक्जङगर” एक पर्ाथर्वािी शब्द हो। र्सैले, पववत्र आत्माबाहे कका अरू सबै आत्माहरू दष्ु टात्माहरू
हुि ्, र नतिलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्ताि पनि भन्ि सककन्छ। र्ो कुरा सबैले स्पष्ट रूपमा
बुझ्िुपदथछ।
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अध्याय्९७
म प्रत्र्ेक मानिसलाई मेरो आश्िर्थजिक कार्थ दे िाउिेछु र मेरा बद्
ु चधमािी वििहरू

सुिाउिेछु। र्समा प्रत्र्ेक मानिस समावेश हुिुपछथ , र र्ो प्रत्र्ेक कुरा माफथत हुिुपछथ । र्ो मेरो
प्रशासनिक आदे श हो, र र्ो मेरो क्रोध हो। म प्रत्र्ेक मानिस र मामलालाई छुिेछु ताकक ब्रह्माण्डमा
जताततै र पथ्
ृ वीको कुिाहरूसम्म भएका सबै मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले हे िेछि ्; र्ो हाससल

िहुाँदासम्म म कदहल्र्ै रोककिेछैि। मेरो क्रोधलाई असलकनत पनि बााँकी िरािी पण
ू थ रूपमा पोखिएको
छ। र्ो िाम स्वीकार गिे प्रत्र्ेक मानिसप्रनत र्ो लक्षक्षत छ (र्सलाई िााँडै सांसारका सबै

राष्रहरूमाचथ िन्र्ाइिेछ)। र मेरो क्रोध भिेको के हो? र्ो कनत गम्भीर छ? मेरो क्रोध कस्तो
प्रकारका मानिसहरूमाचथ िनिन्छ? अचधकतर मानिसहरूले क्रोध भिेको ररसको सबैभन्दा गम्भीर

स्तर हो भन्िे सोच्छि ्, तर र्सले पूणथ रूपमा व्र्ाख्र्ा गदै ि। मेरो क्रोध र मेरा प्रशासनिक

आदे शहरू दई
ु असभन्ि पक्षहरू हुि ्; जब म मेरा प्रशासनिक आदे शहरू लागू गछुथ, त्र्सलगिै क्रोध
आउाँ छ। त्र्सोभए क्रोध भिेको ठ्र्ाककै के हो त? क्रोध मैले मानिसहरूलाई ददिे न्र्ार्को स्तर
हो र र्ो मेरा प्रशासनिक आदे शहरू मध्र्ेको कुिै पनि आदे श लागू गदाथ मैले प्रर्ोग गिे ससद्धान्त

हो। मेरो आदे शहरूको उल्लङ्घि गिेलाई, उल्लङ्घिको स्तर अिुसार िै मेरो क्रोधको मात्रा पनि
हुिेछ। जब मेरो क्रोध उपक्स्थत हुन्छ, तब मेरा प्रशासनिक आदे शहरू पनि उपक्स्थत रहन्छि ् वा
मेरा प्रशासनिक आदे शहरू उपक्स्थत हुाँदा मेरो क्रोध पनि उपक्स्थत हुन्छ भन्िे कुरा निक्श्ित छ।
मेरा प्रशासनिक आदे शहरू र मेरो क्रोध समलेर अववभाज्र् पूणथ बन्छि ्। र्ो न्र्ार्हरूमध्र्ेको
सबैभन्दा गम्भीर न्र्ार् हो, जसलाई कसैले पनि उल्लङ्घि गिथ सकदै ि। सबै मानिसहरूले र्सलाई

पालिा गिुथपछथ , अन्र्था नतिीहरू मेरा हातबाट हुिे प्रहारबाट सक्जलै बच्ि सकदै िि ्। र्ुगौँसम्म
मानिसहरूलाई र्सको ववषर्मा कदहल्र्ै थाहा भएि (महाि ् ववपविहरूले निम्त्र्ाएका पीडा भोग्िे
केही मानिसहरू भए तापनि, नतिीहरूलाई अझै पनि थाहा चथएि; र्द्र्वप, र्ो प्रशासनिक आदे शको

कार्ाथन्वर्ि मुख्र् रूपमा अब सुरु हुन्छ), तर आज म नतमीहरूलाई सबै िुलासा गछुथ, ताकक
नतमीहरू उल्लङ्घि गिथबाट जोचगि सक।

सबै मानिसहरूले मेरो आवाज सन्
ु िप
ु छथ र मेरा वििहरूमा ववश्वास गिथप
ु छथ । अन्र्था, म कार्थ

गिेछैि, ि कुिै काम िै गिेछु। मेरो प्रत्र्ेक विि र कार्थहरू नतमीहरूले पछ्र्ाउिुपिे उदाहरणहरू

हुि ्; ती नतमीहरूका आदशथ हुि ् र नतमीहरूले पछ्र्ाउिुपिे िमूिा हुि ्। म दे हधारी बन्िुको कारण
भिेको नतमीहरूले म जे हुाँ र मेरा मािवतामा मसाँग जे छ त्र्ो दे ख्न सक भिेर हो। भववष्र्मा, म

नतमीहरूलाई म जे हुाँ र मेरो ईश्वरत्वमा मसाँग जे छ त्र्ो दे िाउिेछु। र्ही तररकाले कुराहरू
िरणबद्ध रूपमा अनघ बढ्िुपछथ । अन्र्था, मानिसहरूले र्सलाई बुझ्ि सकिेछैिि ्, र नतिीहरूसाँग
मेरो बारे मा कुिै ज्ञाि हुिेछैि। बरु, नतिीहरू अस्पष्ट र अव्र्कत दशथिका लाचग मात्रै सक्षम
हुिेछि ्, र नतिीहरू मेरो बारे मा स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गिथ असमथथ हुिेछि ्। मेरो वििहरूले मेरो

व्र्क्कतत्व नतमीहरूको अगाडड पूणथ रूपमा दे िा परे को छ भन्िे कुरा दे िाएको छ, तर पनि
मानिसहरू मेरा वििहरू सुन्छि ् र अझै पनि मलाई चिन्दै िि ्—र्सको एक मात्र कारण नतिीहरू
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मूिथ र अज्ञािी भएकोले हो। अदहले म दे हधारी भएको भए पनि, मानिसहरूले अझै मेरो ववरोध

गछथ ि ्, तसथथ र्ो दष्ु ट र िररत्रहीि पुरािो र्ुगलाई सजार् ददि र शैताि र ददर्ाबलसलाई एकदमै
लक्ज्जत बिाउिका लाचग म मेरो क्रोध र प्रशासनिक आदे शहरूको प्रर्ोग गछुथ। र्ो िै एक मात्र
तररका हो; मािवजानतको गन्तव्र् र्ही हो, र मािवजानतलाई प्रतीक्षा गरररहे को अन्त्र् र्ही हो।

र्सको प्रनतफल पूवथववददत पररणाम हो जसलाई कसैले पररवतथि गिथ वा बोलेर पार लगाउि

सकदै ि। अक्न्तम निणथर् गिे म मात्रै हुाँ; र्ो मेरो व्र्वस्थापि र मेरो र्ोजिा हो। मानिसहरूले
सबै कुरामा ववश्वास गिथप
ु छथ र हृदर् र बोलीमा ववश्वस्त हुिप
ु छथ । र्ो जीविमा सौभाग्र् हाससल
गिेहरूले सम्पूणथ अिन्तकालसम्म द्ःु ि पाउिेछि ् भिे, र्ो जीविमा द्ःु ि भोग्िेहरूले सम्पूणथ

अिन्तकालसम्म सुिी हुिेछि ्—र्ो कुरालाई मैले पूवथनिक्श्ित गरे को छु, र र्सलाई कसैले पररवतथि
गिथ सकदै ि। मेरो हृदर्लाई पररवतथि गिथ सकिे कोही छै िि ्, र मेरा वििहरूमा एक विि पनि

थप्ि सकिे कोही छै िि ्, र मेरो एउटा पनि वििलाई मिोमािी रूपमा हटाउि त झिै नतिीहरूलाई
अिुमनत िै छै ि; र्दद कसैले र्सको उल्लङ्घि गरे मा, म नतिीहरूलाई पककै सजार् ददिेछु।

मेरा रहस्र्हरू नतमीहरूका लाचग दै निक रूपमा िुलासा हुन्छि ्—के नतमीहरू र्ी रहस्र्हरूलाई
वास्तवमै बुझ्छौ? के ताँ र्सबारे मा सााँच्िै निक्श्ित छस ्? जब ताँलाई शैतािले धोका ददइरहे को

हुन्छ, के त्र्नत बेला तैँले त्र्ो थाहा पाउि सकछस ?् र्ो कुरा जीविमा नतमीहरूको कद अिुसार
निधाथरण हुन्छ। सबै कुराहरू मबाट पव
ू थनिक्श्ित भएका हुन्छि ् भिेर मैले भिेको हुाँदाहुाँदै पनि, मेरो
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ससद्ध बिाउि मैले ककि व्र्क्कतगत रूपमा दे हधारण गरेँ ? साथै, मानिसहरूले
अिावश्र्क भिेर सोच्िे र्नत धेरै काम मैले ककि गरेँ? के अन्र्ोलग्रस्त भएको म िै हुाँ? र्ो कुरा
र्ाद राि ्! मैले गिे सबै कुरा मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्राप्त गिथका लाचग मात्रै होइिि ्, बरु सबैभन्दा

महत्त्वपण
ू थ कुरा, शैतािलाई लक्ज्जत बिाउिका लाचग हो। शैतािले मेरो अवज्ञा गरे तापनि, मसाँग

र्सका सन्तनतहरूलाई र्सैका ववरुद्ध वविोह गिे र मेरो प्रशांसा गिे बिाउिे शक्कत छ। साथै ,
मैले र्ो सबै गिुथको कारण भिेको मेरो कामको अको िरण सहज रूपमा अगाडड बढोस ् भन्िका
लाचग हो, र सम्पूणथ सांसारले मेरो जर्कार र प्रशांसा गिेछ र सास फेिे सबै कुराहरूले मेरो अगाडड

घुाँडा टे किेछि ् र मेरो मदहमा गाउिेछि ् भिेर हो; त्र्ो ददि वास्तवमै मदहमाको ददि हुिेछ। सबै
कुरा मेरै हातमा छि ्, र जब सात बबजल
ु ी िक्म्कन्छि ्, कदहल्र्ै पररवतथि िहुिे गरी सबै कुराहरू

पूणथ रूपमा समापि भएको हुिेछ, सबै कुरा स्थार्ी हुिेछ। त्र्ो बबन्दद
ु े खि, िर्ााँ स्वगथ र पथ्
ृ वीको
िर्ााँ जीविमा प्रवेश गररिेछ, र राज्र्को जीविको सुरुवात हुिेछ। तर राज्र्मा कस्तो हुन्छ?
मानिसहरूले र्सलाई सक्जलै बुझ्ि सकदै िि ् (ककिभिे र्सभन्दा अनघ कसैले पनि राज्र्को
जीविको स्वाद सलि पाएको छै ि, त्र्सैले र्सलाई मानिसहरूको मिमा कल्पिा र नतिीहरूको

हृदर्मा वविार मात्रै गररएको छ)। मण्डलीको जीविबाट, वतथमाि क्स्थनतबाट भववष्र्को क्स्थनतमा

पररवतथि हुिे राज्र्को जीविमा पररवतथि हुाँदा, र्ो समर्मा धेरै कुराहरू हुिेछि ् जसका बारे मा
मानिसहरूले पदहले कदहल्र्ै कल्पिा गरे का छै िि ्। राज्र्को जीविमा प्रवेश गिे पूवथवती क्स्थनत
मण्डलीको जीवि हो, त्र्सैले राज्र्को जीविको उदर् हुिुभन्दा पदहले, म मण्डलीको जीविलाई
सर्द
ु ढ बिाउि कुिै कसर बााँकी राख्नेछैि। मण्डलीको जीवि भिेको के हो? र्ो र्स्तो हो: मेरा
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ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसदहत सबै जिाले िान्छि ्, वपउाँ छि ् र मेरा वििहरूको आिन्द उठाउाँ छि ् र मलाई

चिन्छि ्, त्र्सरी मेरो दहि र शुद्धीकरण प्राप्त गरररहे का हुन्छि ्, ताकक नतिीहरूले मेरो प्रशासनिक
आदे शहरू, न्र्ार् र क्रोधलाई बझ्
ु ि सकिेछि ्, र राज्र्को जीविमा उल्लङ्घि गिथबाट जोचगि
सकिेछि ्। र “राज्र्को जीवि” भिेको के हो? राज्र्को जीवि भिेको सबै मानिस र राष्रहरू उपर

शासि गदै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मसाँगै राजाहरूको रूपमा शासि गिे स्थाि हो (म र मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूले मात्रै राज्र्को जीविको आिन्द उठाउि सकछौं।) सबै राष्र र मानिसहरूबीि रहे का मेरा

पत्र
ु र मानिसहरू राज्र्मा प्रवेश गिे भए पनि, नतिीहरूले राज्र्को जीविको आिन्द उठाउि
सकदै िि ्। राज्र्को जीविको आिन्द आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिेहरूले मात्रै उठाउि सकछि ्।

त्र्सैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म मात्रै शरीरमा क्जउि सकछौं भिे, मेरा पुत्र र मानिसहरूले दे हमा

क्जउिे कामलाई िै निरन्तरता ददन्छि ्। (तर र्ो शैतािले भ्रष्ट बिाएको दे ह होइि। र्ो मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूले मसाँगै राजाको रूपमा गिे शासिको महत्त्व हो।) अरू सबै मानिसहरूबाट नतिीहरूको

आत्मा, प्राण र शरीर सलइिेछ र नतिीहरूलाई पातालमा फ्र्ााँककिेछ। र्सो भन्िुको अथथ, र्ी
मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा वविाश गररिेछ र नतिीहरूको अक्स्तत्व मेदटिेछ (तर पनि नतिीहरूले

कदठिाइ र ववपविहरू जस्ता शैतािका सबै बन्धि र क्रूरताको सामिा गिुथपिे हुन्छ।) र्ो भएपनछ,
राज्र्को जीवि आचधकाररक रूपमा सही मागथमा हुिेछ, र म आचधकाररक रूपमा मेरा कार्थहरूको

िल
ु ासा गिथ सरु
ु गिेछु (िल
ु ा रूपमा िल
ु ासा गररएको हुिे र लक
ु ाइएको िहुिे)। त्र्सपनछ, पककै
पनि थप सुस्केरा र आाँशु हुिेछैि। (ककिकी मानिसहरूलाई पीडा ददिे, वा नतिीहरूलाई रुवाउिे वा
द्ःु ि ददिे कुिै पनि कुरा हुिेछैि, अनि र्ो मेरा पुत्र र मानिसहरूका लाचग पनि लागू हुन्छ; तर
त्र्समा जोड ददइिुपिे एउटा कुरा छ, जुि के हो भिे मेरा पुत्र र मानिसहरू सदै व दे ह िै रहिेछि ्।)

सबै जिा िश
ु ी रहिेछि ्—प्रसन्िताको एक र्दश्र्। र्ो कुिै भौनतक कुरा हुिेछैि, बरु भौनतक आाँिाले
दे ख्न िसककिे कुरा हुिेछ। जो मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुि ् नतिीहरूले पनि र्सको आिन्द उठाउि
सकिेछि ्; र्ो मेरो आश्िर्थजिक कार्थ, र मेरा महाि ् शक्कत हो।

म नतमीहरूले मेरो इच्छालाई िोजी गिथ सकेको र सधैँ मेरो हृदर्लाई बुझेको िाहन्छु। क्षखणक

सुिले तेरो सम्पूणथ जीविलाई वविाश गिथसकछ भिे, क्षखणक द्ःु िले अिन्त आसशषहरूको ल्र्ाउि
सकछ। खिन्ि िबि ्; र्ो दहाँ ड्िै पिे मागथ हो। मैले पदहले बारम्बार भिेको छु: “मेरो लाचग
इमािदारपूवथक िचिथिेहरूलाई म अवश्र् िै धेरै आसशष ् ददिेछु।” र “आसशषहरू” भिेका के हुि ्?
नतिीहरू आज प्राप्त हुिे कुराहरू मात्रै होइिि ्, बरु अझै बढी ती त भववष्र्मा आिन्द उठाइिे
कुराहरू हुि ्—र्ी मात्रै सााँिो आसशषहरू हुि ्। जब नतमीहरू ससर्ोि डााँडामा फककथिेछौ, नतमीहरूले
हालको द्ःु िका लाचग अिन्त कृतज्ञता दे िाउिेछौ, ककिकी र्ो मेरा आशीवाथद हो। अदहले दे हमा

क्जउिु भिेको ससर्ोि पवथतमा हुिु हो (अथाथत ् ताँ मसभत्र क्जउाँ छस ्) भिे, भोसल शरीरमा क्जउिु
भिेको त्र्ो मदहमाको ददि हुिेछ, र र्ो, अझै धेरै, ससर्ोि पवथतमा हुिु हो। मैले बताएका र्ी
वििहरू सुिेपनछ, नतमीहरूले “ससर्ोि डााँडा” भिेको के हो भिेर बुझ्छौ। ससर्ोि पवथत राज्र्को
पर्ाथर्वािी शब्द हो, र र्ो आक्त्मक सांसार पनि हो। आजको ससर्ोि पवथतमा, ताँ आराम र मेरा
अिग्र
ु ह प्राप्त गदै दे हमा रहन्छस ्; भववष्र्को ससर्ोि पवथतमा, ताँ राजाहरूका रूपमा शासि गदै
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शरीरमा आसशषहरूको आिन्द उठाइरहे को हुिेछस ्। र्सलाई वगीर् दहसाबले उपेक्षा गररिु हुाँदैि। र
कुिै पनि तररकाले आशीवाथदहरू प्राप्त हुिे समर्लाई चिक्प्लि ददिु हुाँदैि; आखिर आज भिेको

आज हो, र र्ो भोसलभन्दा एकदमै सभन्ि छ। जब तैँले आसशषहरू प्राप्त गिथ थाल्छस ्, तैँले आजको
अिुग्रह उल्लेि गिथ पनि र्ोग्र् छै ि भन्िे सोच्िेछस ्। मैले ताँलाई सुम्पिे कुरा र्ही हो, र र्ो मेरो
अक्न्तम परामशथ हो।

अध्याय्९८
नतमीहरू प्रत्र्ेकमा सबै कुरा आउिेछि ्, र नतिीहरूले नतमीहरूलाई मेरो बारे मा अझै धेरै थाहा

पाउि र मेरो बारे मा थप निक्श्ित हुि सहर्ोग गिेछि ्। नतिीहरूले ताँलाई मेरो, परमेश्वर स्वर्म्को
बारे मा, म, सवथशक्कतमािको
् बारे मा, म, दे हधारी परमेश्वर स्वर्म्को बारे मा थाहा पाउि सहर्ोग

गिेछि ्। त्र्सपनछ, म दे हबाट बादहर आउिेछु, किािको असल जसमि, ससर्ोि फकथिेछु, जि
ु
मेरो निवास र मेरो गन्तव्र् हो, मैले सबै कुराको सक्ृ ष्ट गरे को आधार हो। अब, मैले बताइरहे का
कुिै पनि वििहरूको अथथ नतमीहरूले बुझ्दै िौ; र्ी वििहरूको अथथ बुझ्िे एक जिा व्र्क्कत पनि
छै ि। नतमीहरूलाई सबै कुराको िुलासा गररएपनछ मात्रै मैले र्ी वििहरू ककि बताइरहे को छु भिेर

नतमीहरूले बझ्
ु छौ। म सांसारको होइि, ब्रह्माण्डको त झिै होइि, ककिकी म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ।
सम्पूणथ ब्रह्माण्ड सांसार मेरो हातमा छ, म स्वर्म ् र्सको प्रमुि हुाँ, र मानिसहरूले मेरो
अक्ख्तर्ारप्रनत समवपथत हुि, मेरो पववत्र िाम उच्िारण गिथ, मेरो लाचग जर्कार गाउि र मेरो
प्रशांसा गिथ मात्रै सकछि ्। हरे क कुरा नतमीहरूका निक्म्त क्रमबद्ध रूपमा प्रकट गररिेछ। कुिै पनि

कुरा लक
ु े को िभए पनि, नतमीहरूले मेरो बोलीको तररका वा मेरा वििहरूको शैलीलाई अझै बझ
ु ेका

छै िौ। मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा केको बारे मा हो भिेर नतमीहरूले अझै बझ
ु ेका छै िौ। त्र्सैले, म

नतमीहरूलाई मेरा वििहरूमा भिेका तर नतमीहरूले िबुझेका सबै कुराहरूका बारे मा पनछ बताउिेछु,
ककिभिे, मेरा लाचग सबै कुरा सरल र स्पष्ट छि ्, र नतमीहरूका लाचग, र्ो एकदमै गाह्रो छ, र
नतमीहरू र्सलाई असलकनत पनि बुझ्दै िौ। र्स कुराका लाचग, म मेरो बोल्िे तररका पररवतथि

गिेछु, र अब-जब म बोल्छु म कुराहरूलाई जोड्िेछैि, बरु प्रत्र्ेक कुरालाई एक-एक गरी स्पष्ट
बिाउिेछु।

मत्ृ र्ुबाट पुिरुत्थाि हुिु भिेको के हो? के र्सको अथथ दे हमा मत्ृ र्ु हुिु र मत्ृ र्ुपनछ शरीरमा
फककथिु हो? मत्ृ र्ुबाट पुिरुत्थाि हुिु भन्िक
ु ो अथथ र्ही हो? के र्ो र्नत सरल छ? म सवथशक्कतमाि ्
परमेश्वर हुाँ; र्सको बारे मा ताँलाई के थाहा छ? ताँ र्सलाई कसरी बझ्
ु छस ्? मेरो पदहलो दे हधारणको
दौराि मत्ृ र्ुबाट भएको मेरो पुिरुत्थािलाई के शाक्ब्दक रूपमा मात्रै सलि सककन्थ्र्ो? ती पाठहरूमा
व्र्ाख्र्ा गररएको प्रकक्रर्ा वास्तवमा के चथर्ो? र्दद मैले िुला रूपमा बोसलि र नतमीहरूलाई स्पष्ट

बताइि भिे, मेरा वििहरूको अथथ कसैले पनि बुझ्ि सकदै ि भिेर मैले भिेको छु। र्ुगहरूभरर,
मत्ृ र्ुबाट भएको पुिरुत्थाि त्र्स्तो चथर्ो भिेर िसोच्िे एक जिा पनि मानिस रहे को छै ि।

सांसारको सक्ृ ष्ट भएर्ता, र्सको वास्तववक अथथ कसैले पनि बुझेको छै ि। के मलाई वास्तवमै
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क्रूसमा टााँचगएको चथर्ो? र, मत्ृ र्ुपनछ, के म चिहािबाट बादहर आएाँ? के र्ो वास्तवमै र्स्तै भएको
चथर्ो? र्ुगहरूभरर र्समा कसैले पनि कुिै प्रर्ास गरे को छै ि, र्सबाट मलाई कसैले पनि चििेको
छै ि र र्सलाई ववश्वास िगिे व्र्क्कत एक जिा पनि छै ि; सबैलाई र्ो सत्र् हो भन्िे लाग्छ।

मेरो प्रत्र्ेक वििको सभत्री अथथ हुन्छ भिेर नतिीहरूलाई थाहा छै ि। त्र्सोभए, मत्ृ र्ुबाट पुिरुत्थाि
हुिु भिेको वास्तवमा के हो? (निकट भववष्र्मा, नतमीहरूले र्सको अिुभव गिेछौ, त्र्सैले म
नतमीहरूलाई र्सको बारे मा अगाडड िै बताउाँ दै छु।) सक्ृ ष्ट भएको कुिै पनि प्राणीलाई मिे इच्छा

हुाँदैि; नतिीहरू सबैलाई क्जउिे इच्छा हुन्छ। मेरो र्दक्ष्टकोणबाट, दे हको मत्ृ र्ु वास्तववक मत्ृ र्ु
होइि। जब मेरो आत्मालाई कुिै मानिसबाट पुि्ः दाबी गररन्छ, त्र्ो मानिसको मत्ृ र्ु हुन्छ। तसथथ,
म शैतािद्वारा भ्रष्ट तुल्र्ाइएका ती सबै भत
ू हरू (ववश्वास िभएकाहरू, सबै अववश्वासीहरू) लाई

मत
ृ क भन्छु। सांसारको सक्ृ ष्ट भएर्ता, मैले छिौट गरे का प्रत्र्ेकलाई मैले मेरो आत्मा ददएको छु।
र्द्र्वप, सक्ृ ष्टलगिैको िरणपनछ, मानिसहरूलाई केही समर्का लाचग शैतािले कब्जा गरे को चथर्ो।

त्र्सैले म गाएाँ, र मानिसहरूले द्ःु ि पाउि थाले (पदहले भनिएको जस्तै, म दे हधारी हुाँदा र मलाई
क्रूसमा टााँचगदा मैले भोगेको द्ःु ि जस्तै)। तर, मैले पूवथनिधाथररत गरे को समर्मा (मानिसहरूलाई
मैले त्र्ाग्िे समर्को अन्त्र् हुिे समर्), मैले पूवथनिर्ुकत गरे का मानिसहरूलाई मैले पुि्ः प्राप्त
गरेँ, र नतमीहरू जीविमा फकथि सक भिेर फेरर एक पटक मैले नतमीहरूमा मेरो आत्मा हासलददएाँ।

र्सलाई “मत्ृ र्ब
ु ाट पि
ु रुत्थाि हुि”ु भनिन्छ। अदहले, मेरो आत्मामा क्जउिेहरू पदहले िै सवोकृष्ट
छि ्, र नतिीहरू सबै शरीरमा क्जउाँ छि ्। तैपनि, धेरै समर् िै िबबती, नतमीहरूले आफ्िो सोिाइ,
धारणा, र सबै साांसाररक बन्धिहरू त्र्ाग्िेछौ। तर, मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो, र्ो द्ःु िपनछ
मत्ृ र्ुबाट क्जई उठ्िु होइि। नतमीहरू अदहले क्जउिु भिेको शरीरमा क्जउिुको पूवथसतथ हो; आक्त्मक

सांसारमा प्रवेश गिथका लाचग र्ो आवश्र्क मागथ हो। मैले कुरा गिे सामान्र् मािवतालाई उनछन्िुको
अथथ पररवार, श्रीमती, बालबच्िा, र कुिै मािवीर् आवश्र्कता िहुिु हो। र्ो पूणथ रूपमा मेरो
छववअिुसार क्जउिु हो, मसभत्र प्रवेश गिथ एकल रूपमा एकाग्र हुिु हो र मभन्दा बादहरका कुिै

पनि कुराहरूका बारे मा िसोच्िु हो; ताँ जहााँ गए पनि त्र्ो तेरो घर हुन्छ। सामान्र् मािवतालाई

उनछन्िु भिेको र्ही हो। तैँले मेरा र्ी वििहरूलाई एकदमै गलत तररकाले बुझेको छस ्; तेरो बुझाइ

एकदमै सतही छ। सबै राष्र र मानिसहरूको सामु म ठ्र्ाककै कसरी दे िा पिेछु? आजको दे हमा?
होइि! जब समर् आउाँ छ, म ब्रह्माण्डको प्रत्र्ेक राष्रमा मेरो शरीरमा दे िा पछुथ। ववदे शीहरूको

गोठालो गिथ नतिीहरूलाई नतमीहरूको आवश्र्कता पिे समर् आएको छै ि। त्र्ो समर्मा,
नतिीहरूको गोठालो गिथका लाचग नतमीहरू आफ्िो दे हबाट बादहर निक्स्कएर शरीरमा प्रवेश गिुथपछथ ।
सत्र्ता र्ही हो, तर र्ो मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो “मत्ृ र्ब
ु ाट पि
ु रुत्थाि हुि”ु होइि।
तोककएको समर्मा, नतमीहरू दे हबाट थाहा िपाई बादहर आउिेछौ र आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिेछौ
र मसाँग सबै राष्रहरूमाचथ शासि गिेछौ। त्र्ो समर् अदहले होइि। जब म नतमीहरू दे हमा भएको

िाहन्छु, नतमीहरू दे हमा हुिेछौ (मेरो कामको आवश्र्कता अिुरूप, नतमीहरूले अदहले सोचिरहे को
हुिुपछथ र अझै पनि दे हमा िै क्जउिुपछथ , त्र्सैले नतमीहरूले मेरो िरणहरू अिुसार दे हमा गिुथपिे
कुराहरू अझै गिथप
ु छथ ; निक्ष्क्रर् भएर प्रतीक्षा िगर, ककिभिे र्सले दढलाई हुिसकछ)। जब म
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नतमीहरूले शरीरमा मण्डलीको गोठालोको रूपमा काम गरे को िाहन्छु, नतमीहरू दे हबाट निस्किेछौ,
आफ्िो सोिाइलाई त्र्ाग्िेछौ, र क्जउिका लाचग पूणथ रूपमा ममा निभथर रहिेछौ। मेरो शक्कतमा र
बद्
ु चधमा ववश्वास राि। म सबै कुरा व्र्क्कतगत रूपमा गिेछु। नतमीहरूले मात्र पिथिु र आिन्द

उठाउिुपछथ । सबै आसशषहरू नतमीहरूसम्म आइपुग्िेछि ्, र नतमीहरूसाँग अटूट र अन्तहीि आपूनतथ
हुिेछ। जब त्र्ो ददि आउाँ छ, नतमीहरूले म र्ो कसरी गछुथ भन्िे ससद्धान्त बुझ्िेछौ, नतमीहरूले
मेरा आश्िर्थजिक कार्थहरू थाहा पाउिेछौ, र नतमीहरूले म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ससर्ोिमा कसरी
फकाथउाँछु भिेर बझ्
ु िेछौ। र्ो नतमीहरूले कल्पिा गरे जनत जदटल छै ि, तर नतमीहरूले सोिे जनत
सरल पनि छै ि।

मैले नतमीहरूलाई र्ो कुरा बताउाँ दा मेरा वििहरू पछाडडको उद्दे श्र् बुझ्ि नतमीहरू अझै कम

सक्षम हुन्छौ र अझै धेरै अन्र्ोलग्रस्त हुन्छौ भन्िे मलाई थाहा छ। नतमीहरूले ती कुराहरूलाई
नतमीहरूलाई मैले पदहले भिेका कुराहरूसाँग समसाउिेछौ, त्र्सैले नतमीहरूले कुिै कुरा बुझ्ि सकदै िौ,

र र्सको समाधाि केही छै ि कक जस्तो दे खििेछ। तर, चिन्ता िगर्! म नतमीहरूलाई सबै कुरा
बताउिेछु। मैले बताउिे प्रत्र्ेक कुराको अथथ हुन्छ। अक्स्तत्वमा रहे का कुराहरूलाई म अक्स्तत्वहीि
बिाउि सकछु र सून्र्ताबाट बहुसङ्ख्र्क कुराहरू बिाउि सकछु भिेर मैले भनिसकेको छु।
मानिसको कल्पिामा, दे हबाट शरीरमा प्रवेश गिथका लाचग, कुिै पनि मानिस मत्ृ र्ुबाट पुिरुत्थाि

हुिैपछथ । ववगतमा, मैले र्ो ववचधको प्रर्ोग गरेँ र मेरो सबैभन्दा महाि ् आश्िर्थकमथ प्रकटीकरण
गरेँ, तर आजको ददि ववगतको जस्तो छै ि। म नतमीहरूलाई दे हबाट सीधै शरीरमा सलएर जािेछु।
के र्ो अझै महाि ् चिन्ह र आश्िर्थकमथ होइि र? के र्ो मेरो सवथशक्कतको अझ महाि ् प्रकटीकरण

होइि र? मसाँग मेरो र्ोजिा छ, र मसाँग मेरा असभप्रार्हरू छि ्। मेरा हातहरूमा को छै ि? मैले
गिे काम मलाई थाहा छ। आखिरमा, मेरो आजको कार्थववचधहरू, दहजोका भन्दा फरक छि ्।

र्ुगहरूको पररवतथि भएसाँगै म मेरो कार्थववचधलाई पररमाजथि गछुथ। जब मलाई क्रूसमा टााँचगर्ो,
त्र्ो अिुग्रहको र्ुग चथर्ो, तर अदहले अक्न्तम र्ुग हो। मेरो कामको गनत तीव्र हुाँदैछ; र्ो ववगतकै
गनतमा अनघ बढ्दै ि, अनि ववगतको भन्दा दढलो त झि ् छाँ दै छै ि। बरु, र्ो ववगतको भन्दा एकदमै
तीव्र गनतमा अनघ बढ्छ। र्सलाई व्र्ाख्र्ा गिे कुिै तररका छै ि, र त्र्स्ता जदटल प्रकक्रर्ाहरूको

आवश्र्कता छै ि। म कुिै पनि कुरा गिथ स्वतन्त्र छु। के मेरो इच्छा कसरी परू ा हुिेछ र म
नतमीहरूलाई कसरी ससद्ध बिाउाँ छु भन्िे कुराको निधाथरण गिथका लाचग मैले मेरो अक्ख्तर्ारको
एक विि मात्रै बोले पुग्छ भन्िे कुरा सत्र् होइि र? मैले भिेका प्रत्र्ेक कुराहरू पककै पनि पूरा

हुिेछ। ववगतमा, मैले द्ःु ि भोग्िेछु भिेर मैले बारम्बार भिेँ, र मैले पदहले भोगेको द्ःु िको बारे मा
मानिसहरूलाई उल्लेि गिथ मैले अिुमनत ददइि; र्सको बारे मा कुरा गिथु मप्रनतको ईश्वर निन्दा

हो। र्सको कारण के हो भिे, म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ र मेरा लाचग कुिै कदठिाइ हुाँदैि; जब तैँले
र्ो कष्टको बारे मा उल्लेि गछथ स ् तैँले मानिसहरूलाई रुवाउाँ छस ्। भववष्र्मा सुस्केरा र आाँशु हुिेछैि
भिेर मैले भिेको छु। र्सलाई र्स पक्षबाट व्र्ाख्र्ा गररिुपछथ , र अनि मेरा वििहरूको अथथ बुझ्ि
सककन्छ। “र्ो कष्टलाई मािवले बुझ्ि सकदै ि” को अथथ म सबै मािव धारणा र सोिाइहरूलाई

तोड्ि सकछु, दे हको भाविालाई तोड्ि सकछु, साांसाररकपिका सबै सङ्केतहरूलाई तोड्ि सकछु र
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दे हबाट बादहर निक्स्कएर दहाँ ड्ि सकछु, र सबैले मेरो ववरोध गदाथ पनि म िडा रदहरहि सकछु। म

एक मात्र परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गिथ र्ो िै पऱ्र्ाप्त छ। मैले भिेको छु,
“प्रत्र्ेक ज्र्ेष्ठ पत्र
ु दे हबाट आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिथप
ु छथ ; मसाँग राजाहरूको रूपमा शासि
गिथका लाचग नतिीहरूले दहाँ ड्िैपिे मागथ र्ही हो।” र्स वाकर्को अथथ के हो भिे , ववगतमा नतमीहरूले
कल्पिा गरे जस्तो, जब नतमीहरू आफूसाँग भएका कुराहरूको सामिा गछौ, नतमीहरू दे हबाट
आचधकाररक रूपमा बादहर आउिेछौ र ती राजकुमार र राजाहरूलाई न्र्ार् गिथ आचधकाररक रूपमा
सरु
ु गिथ शरीरमा प्रवेश गिेछौ। र्स बेला हुिे कुराहरूको आधारमा िै नतिीहरूलाई न्र्ार् गररिेछ।
तर, र्ो नतमीहरूले कल्पिा गरे जस्तो जदटल छै ि—र्ो क्षणभरमै गररिेछ। नतमीहरू मत
ृ कहरूबाट

बबउाँ तिु पिेछैि र नतमीहरूले द्ःु ि पनि भोग्िु पिेछैि (ककिभिे पथ्
ृ वीमा नतमीहरूको द्ःु ि र

कदठिाइहरूको अन्त्र् भइसकेको हुन्छ र त्र्सपनछ म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निराकरण गिेछैि
भिेर मैले भनिसकेको छु)। पदहले बताइए झैँ, ताँ अिजािमा िै आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिेछस ्
भन्िे तथ्र्को आधारमा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले नतिीहरूको आसशषहरूको आिन्द उठाउिेछि ्। र्ो मेरो

कृपा र अिुग्रह हो भिेर मैले ककि भिेँ? र्दद कुिै पनि मानिस मत
ृ कहरूबाट क्जई उठे र मात्रै
आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिथसकछ भिे, र्ो कृपालु र दर्ालु हुिु हुाँदै होइि। त्र्सैले र्ो मेरो कृपा
र अिुग्रहको सबैभन्दा स्पष्ट असभव्र्क्कत हो, साथै, र्सले मानिसहरूलाई मैले गिे मेरो पूवथनिर्ुक्कत

र छिौटको पनि िल
ु ासा गछथ । र्सले मेरा प्रशासनिक आदे शहरू कनत कठोर छि ् भन्िे कुरालाई

पऱ्र्ाप्त रूपमा दे िाउि सकछ। मलाई जोप्रनत इच्छा लाग्छ त्र्सैप्रनत म दर्ालु हुन्छु, र जोप्रनत
इच्छा लाग्छ त्र्सैप्रनत कृपालु हुन्छु। कसैले पनि सङ्घषथ वा लडाइाँ गिुथ हुाँदैि। र्ी सबै कुराको
निणथर् म िै सलिेछु।

मानिसहरूले र्सलाई ठम्र्ाउि सकदै िि ्, र नतिीहरूले आफूलाई र्नत दबाब ददिेछि ् कक

नतिीहरूले सास समेत फेिथ सकदै िि ्, र पनि नतिीहरूलाई अन्धो बिाउिे नतिीहरू आफैँ हुन्छि ्।
मानिसहरूको सोिाइ वास्तवमै सीसमत छ, त्र्सैले नतिीहरू मािव सोिाइ र धारणाहरूबाट अलग
हुिुपछथ । त्र्सैले, सबै कुराको निर्न्त्रण गिथ, सबै कुराको व्र्वस्थापि गिथ, म दे हबाट बादहर
निक्स्किुपछथ र आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिुथपछथ । सबै मानिस र राष्रहरूमाचथ शासि गिे र मेरो

इच्छा परू ा गिे एक मात्र तररका र्ही हो। र्ो धेरै दरू छै ि। नतमीहरूलाई मेरो सवथशक्कतप्रनत

ववश्वास छै ि, र म को हुाँ भिेर नतमीहरूलाई थाहा छै ि। नतमीहरू म एक मािव मात्र हुाँ भन्िे
सोच्छौ, र नतमीहरूले मेरो ईशरत्वलाई दे ख्न सकदै िौ। जब म कुराहरू पूरा होऊि ् भन्िे इच्छा राख्छु
ती पूरा हुन्छि ्। र्सका लाचग िादहिे भिेको मेरो मुिबाट निक्स्किे एउटा विि मात्र हो। मैले
हालै भिेका कुराहरू, र मेरो प्रत्र्ेक कदममा, नतमीहरूले मेरा मािवताको पक्षलाई मात्रै ध्र्ाि

ददएका छौ, तर नतमीहरूले मेरो ईश्वरत्वको पक्षलाई ध्र्ाि ददएका छै िौ। र्सो भन्िुको अथथ,
नतमीहरूले मसाँग पनि सोिाइ र धारणाहरू छि ् भिेर सोच्छौ। तर मेरो सोिाइ, वविार र मि,
मेरा प्रत्र्ेक िाल, मैले गिे प्रत्र्ेक कुरा र मैले बताउिे प्रत्र्ेक विि, परमेश्वर स्वर्म्को पूणथ
प्रकटीकरण हुि ् भिेर मैले बताइसकेको छु। के नतमीहरूले र्ी सबै बबससथर्ौ? नतमीहरू सबै भ्रसमत
मानिसहरू हौ! नतमीहरूले मेरा वििहरूको अथथ बुझ्दै िौ। मैले बताएका कुराहरूबाट मैले नतमीहरूलाई
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मेरो सामान्र् मािवताको पक्ष दे िाएको छु (मैले मेरो ददििर्ाथमा नतमीहरूलाई मेरो सामान्र्
मािवता दे िाएको छु, तर वास्तवमा, ककिभिे र्ो अवचधको दौराि मैले बताएका कुराहरूबाट मेरो

सामान्र् मािवताको पक्षलाई नतमीहरूले अझै बझ
ु ेका छै िौ), तर पनि नतमीहरू मेरो सामान्र्
मािवतालाई बुझ्ि सकदै िौ, र नतमीहरू मेरो ववरुद्ध प्रर्ोग हुि सकिे कुरालाई पकड जमाउिे
प्रर्ास गछौ, र नतमीहरू मेरोअगाडड अनिर्क्न्त्रत छौ। नतमीहरू अन्धा हौ! नतमीहरू अज्ञािी हौ!

नतमीहरूले मलाई चिन्दै िौ! मैले र्नत लामो समर्सम्म व्र्थथमा बोलेको छु! नतमीहरू मलाई
असलकनत पनि चिन्दै िौ, र नतमीहरूले मेरो सामान्र् मािवतालाई पण
ू थ परमेश्वर स्वर्म्को एउटा

दहस्साको रूपमा सलाँ दैिौ। म ककि क्रोचधत हुाँददि र? म फेरर कृपालु कसरी हुिसकछु? र्ी अवज्ञाका
सन्तनतहरूलाई म मेरो क्रोधले मात्रै प्रनतकक्रर्ा ददि सकछु? नतमीहरू र्नत धेरै घमण्डी छौ कक,
नतमीहरूले मलाई चिन्दै चिन्दै िौ! मैले गलत गरे को छु भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ! के म गलत

गिथसकछु? दे हधारणका लाचग के म कुिै दे हलाई लापरवाही तररकाले छिौट गछुथ होला? मेरो
मािवता र मेरो ईश्वरत्व दई
ु असभन्ि अङ्ग हुि ् जसबाट पूणथ परमेश्वर स्वर्म ् बन्छ। अब नतमीहरू
र्सका बारे मा पूणथ रूपमा स्पष्ट हुिुपछथ ! मेरा वििहरू आफ्िो क्षक्षनतज पुचगसकेका छि ्, र मेरा
वििहरूको अब लामो व्र्ाख्र्ा हुि सकदै ि!

अध्याय्९९
मेरो कामको गनत तीव्र हुाँदै गइरहे को हुिाले, मेरा पाइलाहरूको गनत कसैले पनि पछ्र्ाउि
सकदै ि, र मेरो मिमा के छ कसैले पनि पिा लगाउि सकदै ि, तर पनि अगाडड बढ्िे एकमात्र

तररका र्ही हो। र्ो “मत
ु रुत्थाि” भन्िे वाकर्ाांशमा समावेश “मत
ृ कबाट पि
ृ क” र्ही हो (र्सले मेरो

इच्छा बझ्
ु ि िसकिे, मेरा वििहरूबाट मैले भन्ि िोजेको कुरा बझ्
ु ि िसकिेलाई जिाउाँ छ; र्ो
“मत
ृ क” को अको व्र्ाख्र्ा हो, र र्सले “मेरो आत्माबाट त्र्ाचगएको भन्िे जिाउाँ दै ि”), जसका
बारे मा पदहले िै बताइएको छ। जब नतमीहरू र म र्स िरणबाट शरीरमा पररवतथि भर्ौं, त्र्ही

बेला “मत
ृ कबाट पुिरुत्थाि हुिु” को वास्तववक अथथ पूणथ हुिेछ (अथाथत ्, मत
ृ कबाट पुिरुत्थाि
हुिक
ु ो वास्तववक अथथ र्ही हो)। अदहले, नतमीहरू सबै अक्स्तत्वमा रहे को अवस्था र्ही हो: नतमीहरूले
मेरो इच्छा बुझ्ि र मेरा पाइलाहरू भेट्टाउि सकदै िौ। अझ, नतमीहरू आफ्िो आत्मामा शान्त रहि

सकदै िौ, त्र्सैले नतमीहरूलाई मिमा असहज लाग्छ। मैले उल्लेि गरे को “कष्ट” ठ्र्ाककै र्ही
अवस्था हो, र मानिसहरूले सहि िसकिे र्ो कष्टसभत्र, नतमीहरूले एकानतर नतमीहरूको आफ्िै
भववष्र्को बारे मा सोचिरहे का हुन्छौ भिे, अकोनतर नतमीहरूले मेरो जलि र न्र्ार्लाई स्वीकार
गरररहे का हुन्छौ, जसले नतमीहरूलाई सबै ददशाहरूबाट प्रहार गरररहे को र आक्रमण गरररहे को हुन्छ।
र्सको साथै, मैले बोल्िे शैली र तररकाबाट नतमीहरूले कुिै पनि निर्म बुझ्ि सकदै िस ्, र एक

ददिको वाणीमा ववसभन्ि प्रकारका शैलीहरू हुन्छि ्, त्र्सकारण नतमीहरूले धेरै द्ःु ि पाउाँ छौ। र्ी
मेरो कामका िरणहरू हुि ्। र्ो मेरो बुद्चध हो। भववष्र्मा, नतमीहरूले र्ो मासमलामा ठूलो कष्ट
भोग्िेछौ, जि
ु सबै पािण्डी मानिसहरूको िल
ु ासा गिथको लाचग हो—र्ो कुरा अब स्पष्ट भएको
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हुिुपछथ ! मैले काम गिे तररका र्ही हो। र्स प्रकारको द्ःु िको प्रेरणाबाट, र नतमीहरूले मत्ृ र्ु
समािको र्स्तो द्ःु ि भोगेपनछ, नतमीहरू अकै क्षेत्रमा प्रवेश गिेछौ। नतमीहरू शरीरमा प्रवेश गिेछौ,
र मसाँग सबै राष्र र मानिसहरूमाचथ शासि गिेछौ।

म आजभोसल ककि अझ गम्भीर शैलीमा बोसलरहे को छु? मेरो शैली ककि र्नत धेरै पटक

पररवतथि भएको छ, र मेरो काम गिे तररका पनि ककि र्नत धेरै पटक पररवतथि भएको छ? र्ी

कुराहरूमा मेरो बुद्चध रहे को छ। र्ो िामलाई स्वीकार गिे सबैका लाचग मेरा वििहरू बोसलएका

हुि ् (मेरा वििहरू परू ा हुन्छि ् भिेर नतिीहरूले ववश्वास गरूि ् र्ा िगरूि ्), ताकक मेरा वििहरू
सबैले सुन्ि र दे ख्ि सकूि ्, र नतिीहरू दमिमा िपरूि ्, ककिकी मेरो आफ्िै काम गिे तररका छ
र मसाँग मेरो बुद्चध छ। म मेरा वििहरूलाई मानिसहरूको न्र्ार् गिथ, मानिसहरूको िुलासा गिथ,

र मािव स्वभावलाई िुलासा गिथ प्रर्ोग गछुथ। फलस्वरूप, मबाट िुनिएकाहरूलाई म छिौट गछुथ,
र मबाट छिौट वा पूवथनिर्ुकत िभएकाहरूलाई म हटाउाँ छु। र्ो सबै मेरो बुद्चध हो, र र्ो मेरो

कार्थको आश्िर्थ हो। मेरो कामको र्ो िरणको मेरो तररका र्ही हो। मानिसहरूमध्र्े , मेरो इच्छालाई

बुझ्ि सकिे कोही छ? मानिसहरूमध्र्े, मेरो बोझलाई बुझ्िे कोही छ? काम गिे म, परमेश्वर

स्वर्म ् हुाँ। नतमीहरूले मेरा र्ी वििहरूको महत्त्व राम्ररी बुझ्िे ददि आउिेछ, र म र्ी वििहरू
ककि बोल्ि िाहन्छु भिेर नतमीहरू पूणथ रूपमा स्पष्ट हुिेछौ। मेरो बुद्चध अिन्त, असीम, र अथाह
छ, र मािवका लाचग र्ो पण
ू थ रूपमा अगम्र् छ। मािवले मैले गिे कुराहरूको एक दहस्सा मात्र

दे ख्न सकछि ्, तर नतिीहरूले दे ख्ने कुरा अझै त्रुदटपूणथ र अपूणथ िै हुन्छ। जब नतमीहरू र्ो िरणबाट
अको िरणमा पूणथ रूपमा पररवतथि भएका हुन्छौ, तब नतमीहरूले र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न
सकिेछौ। र्ाद राि! सबैभन्दा मूल्र्वाि ् र्ुग अदहले िै हो—नतमीहरू दे हमा हुिे आखिरी िरण र्ही
हो। अदहलेको नतमीहरूको जीवि नतमीहरूको आखिरी भौनतक जीवि हो। जब नतमीहरू दे हबाट
आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गछौ, उकत समर्मा सबै पीडाले नतमीहरूलाई छाड्िेछि ्। नतमीहरू धेरै

िुशी र हवषथत हुिेछौ, र नतमीहरू निरन्तर हषथका साथ उकफ्रिेछौ। तर मैले बोल्िे र्ी वििहरू
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका लाचग मात्रै हुि ् भिेर नतमीहरू स्पष्ट हुिुपछथ , ककिभिे र्ो आसशषको
् र्ोग्र् ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरू मात्र छि ्। आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिुथ सबैभन्दा महाि ्, सबैभन्दा ठूलो आसशष ्, र आिन्द
उठाउि सककिे सबैभन्दा मल्
ू र्वाि ् कुरा हो। नतमीहरूले िाि र लाउिका लाचग अदहले प्राप्त गिे

कुराहरू दे हको सुिभन्दा अरू केही होइि; नतिीहरू अिुग्रह हुि ्, र र्ी कुराहरूप्रनत मसाँग कुिै कदर
छै ि। मेरो कामको ध्र्ाि अको िरणमा (आक्त्मक सांसारमा प्रवेश र ब्रह्माण्ड सांसारको सामिा
गिे) केक्न्ित छ।

मैले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पदहले िै फ्र्ााँककसकेको छु र पराक्जत गरे को छु भिेर मैले

बताएको छु। कसरी नतमीहरूले मेरा वििहरूमा ववश्वास गिथ सकदै िौ? ककि नतमीहरू अझै मेरो

लाचग अत्र्ािार र द्ःु ि भोग्िे इच्छा गछौ? के र्ो तैँले िक
ु ाउिु िपिे मूल्र् होइि र? म आफै,
व्र्क्कतगत रूपमा काम गरररहाँदा, नतमीहरूले आिन्द मात्रै गिुथपछथ भिेर मैले नतमीहरूलाई धेरै

पटक स्मरण गराएको छु। नतमीहरू कार्थ गिथ ककि र्नत धेरै आतुर हुन्छौ? कसरी रमाउिुपछथ
भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छै ि! मैले नतमीहरूका लाचग सबै कुरा पण
ू थ रूपमा तर्ार गरे को छु—र्सको
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दाबी गिथका लाचग नतमीहरूमध्र्े कोही पनि ककि मकहााँ आएका छै िौ? मैले बताएको कुराप्रनत
नतमीहरू अझै अनिक्श्ित छौ! नतमीहरूले मलाई बुझ्दै िौ! नतमीहरूलाई म राम्रो सुनििे िोक्रा

कुराहरू बोसलरहे को छु भन्िे लाग्छ; वास्तवमा, ताँ सााँच्िै भ्रसमत छस ्! (मैले भिेको पण
ू थ तर्ारीको
अथथ, नतमीहरूले अझै मेरो भरोसा गिुथपछथ र मेरोअगाडड अझ धेरै प्राथथिा गिुथपछथ भन्िे हो, जब
कक मेरो ववरोध गिे सबैलाई श्राप ददि, र नतमीहरूमाचथ अत्र्ािार गिे सबैलाई सजार् ददि म
व्र्क्कतगत रूपमा काम गिेछु।) नतमीहरूलाई मेरा वििहरूका बारे मा केही पनि थाहा छै ि! म

नतमीहरूलाई मेरा सबै रहस्र्हरू िल
ु ासा गछुथ, तर नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले नतिलाई वास्तवमै

बुझ्छौ? नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले नतिलाई गहि रूपमा बुझ्छौ? मेरो ससांहासि भिेको के हो?
मेरो फलामको डन्डा भिेको के हो? नतमीहरूमध्र्े कसलाई थाहा छ? जब मेरो ससांहासिको बारे मा

उल्लेि हुन्छ, धेरैजसो मानिसहरूले र्ो म बस्िे ठाउाँ हो, वा र्सले मेरो वासस्थाि, वा र्सले म,
अथाथत ् म जे हुाँ त्र्ो व्र्क्कतत्वलाई जिाउाँ छ भिेर सोच्छि ्। र्ी सबै गलत बुझाइ हुि ्—गलत
बुझाइहरूको झमेला! र्ी कुिै पनि अथथ-अिुवादहरू सही छै िि ्, छि ् त? नतमीहरू सबैले र्सलाई

बुझ्िे र ठम्र्ाउिे तररका र्ही हो—र्ो बुझाइबाट पूणथ बादहर गएको कुरा हो! अक्ख्तर्ार भिेको के
हो? अक्ख्तर्ार र ससांहासि बीिको सम्बन्ध के हो? ससांहासि िै मेरो अक्ख्तर्ार हो। जब मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले ससांहासिलाई माचथ उठाउाँ छि ्, त्र्ो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मबाट अक्ख्तर्ार प्राप्त

गिे समर् हो। मसाँग मात्रै अक्ख्तर्ार छ, त्र्सैले मसाँग मात्रै ससांहासि छ। अको शब्दमा, मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मैले जस्तै कष्ट भोगेपनछ, नतिीहरूले म जे हुाँ र मसाँग जे छ त्र्सलाई क्स्वकािेछि ्,
र मबाट सबै कुरा प्राप्त गिेछि ्; नतिीहरूले र्ही प्रकक्रर्ाबाट ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको हैससर्त प्राप्त
गिेछि ्। र्ो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरो ससांहासिलाई माचथ उठाउिे समर् हुिेछ, र र्ो नतिीहरूले
मबाट अक्ख्तर्ार स्वीकार गिे समर् पनि हुिेछ। अब नतमीहरूले र्ो बझ्
ु िप
ु छथ ! मैले भन्िे सबै

कुराहरू स्पष्ट र पूणथ रूपमा प्रस्ट हुन्छि ्, ताकक सबैले बुझूि ्। आफ्िा धारणाहरूलाई पन्छ्र्ाओ,
र मैले नतमीहरूलाई िुलासा गिे रहस्र्हरूलाई स्वीकार गिथ पिथ! त्र्सोभए फलामको डन्डा भिेको
के हो? अनघल्लो िरणमा, र्सले मेरा कडा वििहरूलाई जिाउाँ थ्र्ो, तर र्ो अदहले ववगतभन्दा

सभन्ि भएको छ: अदहले फलामको डन्डाले मेरा कार्थहरूलाई जिाउाँ छ, जुि अक्ख्तर्ार सदहतका
ठूला ववपविहरू हुि ्। त्र्सैले, जब फलामको डन्डाको बारे मा उल्लेि हुन्छ, र्ो सधैँ मेरो
अक्ख्तर्ारसाँग जोडडएको हुन्छ। फलामको डन्डाको वास्तववक अथथ ठूला ववपविहरूको अथथमा

बताइन्छ—र्ो अक्ख्तर्ारको दहस्सा हो। सबैले र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्नुपछथ अनि मात्रै नतिीहरूले
मेरो इच्छा बुझ्ि र मेरा वििहरूबाट प्रकाश प्राप्त गिथ सकछि ्। पववत्र आत्माको काम जोसाँग छ

उसैले फलामको डन्डालाई हातमा सलन्छ, र अक्ख्तर्ार बोकिे र ठूला ववपविमध्र्े कुिै पनि

ववपविलाई लागू गिे अचधकार उसैसाँग हुन्छ। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शहरूमध्र्ेको एक हो।
नतमीहरूका लाचग प्रत्र्ेक र सबै कुरा िुला छ (र्सले स्पष्ट रूपमा औांल्र्ाइएको दहस्सालाई
जिाउाँ छ), र प्रत्र्ेक र सबै कुरा नतमीहरूबाट लुकाइएको छ (र्सले मेरा वििहरूको गोप्र् दहस्सालाई

जिाउाँ छ)। म बुद्चधको साथ बोल्छु: म नतमीहरूलाई मेरा केही वििका शाक्ब्दक अथथ मात्रै बुझाउाँ छु
भिे, म नतमीहरूलाई अरू वििहरूको अथथ बझ
ु ाउाँ छु (तर धेरैजसो मानिसहरू र्सलाई बझ्
ु ि
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सकदै िि ्), ककिभिे र्ो मेरो कामको क्रम हो। नतिीहरू निक्श्ित कदमा पुगेपनछ मात्रै म नतमीहरूलाई
मेरा वििहरूको सााँिो अथथ बताउि सकछु। र्ो मेरो बुद्चध हो, र र्ी मेरा आश्िर्थजिक कार्थहरू

हुि ् (नतमीहरूलाई ससद्ध बिाउि र शैतािलाई िराम्ररी परास्त गिथ र ददर्ाबलसहरूलाई लक्ज्जत
बिाउिका लाचग)। नतमीहरू अको क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनछ मात्रै नतमीहरूले पूणथ रूपमा बुझ्ि सकछौ।
मैले र्सलाई र्सरी िै गिुथपछथ ककिभिे मािव धारणाहरूमा मानिसहरूले बुझ्ि िसकिे धेरै कुराहरू

छि ्, र र्दद मैले स्पष्ट रूपमा बोले भिे पनि नतमीहरूले अझै बुझ्िेछैिौ। आखिर, मानिसहरूको
मि, सीसमत छि ्, र नतमीहरू आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गरे पनछ मात्रै मैले नतमीहरूलाई बताउि

सकिे धेरै कुराहरू छि ्; अन्र्था, मािव दे हको कुिै काम हुाँदैि, र र्सले मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा
मात्रै पुऱ्र्ाउि सकछ। र्ो मैले बताएको “मेरो कामको क्रम” को वास्तववक अथथ हो। नतमीहरूको

धारणाहरूमा, नतमीहरूले मलाई कनत बुझ्छौ? के नतमीहरूको बुझाइ दोषरदहत छ? के त्र्ो
आत्मासभत्रको ज्ञाि हो? तसथथ, नतमीहरूले मेरो कामलाई पूरा गिथ र मेरो इच्छाको काम गिथ मैले

नतमीहरूलाई अको क्षेत्रमा स्थािान्तर हुि ददिुपछथ । र्ो अको क्षेत्र भिेको ठ्र्ाककै के हो? के र्ो,
मानिसहरूले सोिेको जस्तै, सवोत्कृष्ट र्दश्र्को प्रकार हो? के र्ो हावा जस्तै हो, जसलाई हे िथ वा
छुि सककाँदै ि तर पनि अक्स्तत्वमा हुन्छ? मैले भिेको जस्तै, शरीरमा हुिे क्स्थनत भिेको दे ह र
हड्डी हुिु, आकार र स्वरूप हुिु हो। र्ो एकदमै सत्र् र नि्ःसन्दे ह कुरा हो, र सबैले र्समा
ववश्वास गिथप
ु छथ । र्ो शरीरको वास्तववक क्स्थनत हो। साथै, शरीरमा मानिसहरूले घण
ृ ा गिे कुिै

पनि वस्तु रहाँदैिि ्। तर र्ो क्स्थनत भिेको ठ्र्ाककै के हो? जब मानिसहरू दे हबाट शरीरमा
आउाँ छि ्, एउटा ठूलो समूह दे िा पिुथपछथ । र्सो भन्िुको अथथ, नतिीहरू आफ्िा दे हरूपी घरबाट

मुकत हुन्छि ्, र प्रत्र्ेकले आफ्िै प्रकारलाई पछ्र्ाउिेछि ् भिेर भन्ि सककन्छ: दे ह दे हनतर जम्मा
हुन्छ र शरीर शरीरनतर जम्मा हुन्छ। अब, आफ्िा घर, बाबआ
ु मा, श्रीमती, श्रीमाि ्, छोरा र छोरी
छोड्िेहरू, आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिथ थाल्छि ्। अन्त्र्मा, र्ो र्स्तो हुन्छ: आक्त्मक सांसारको
अवस्था र्स्तो छ कक ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू भेला भएर गाउाँ दै र िाच्दै छि ्, मेरो पववत्र िामको प्रशांसा र
जर्गाि गाउाँ दै छि ्। र्ो सुन्दर र सधैँ िर्ााँ हुिे र्दश्र् हो। सबै वप्रर् पुत्रहरू हुि ्, जसले सधैँ अिवरत
मेरो प्रशांसा गरररहन्छि ्, मेरो िामलाई सधैँ उच्ि राखिरहन्छि ्। र्ो आक्त्मक सांसारमा प्रवेश

गरे पनछको अवस्था हो, र्ो आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गरे पनछको कार्थ पनि हो, र र्ो मैल बताएको,
आक्त्मक सांसारमा मण्डलीको गोठालो गिे अवस्था पनि हो। साथै, ब्रह्माण्डको प्रत्र्ेक राष्र र सबै
राष्रहरूमाझ, मेरो अक्ख्तर्ार, मेरो क्रोध, र मेरो न्र्ार्, र अझै बढी, सबै राष्र र मानिसहरूमाचथ

शासि गिथ मेरो फलामको डन्डा सलएर दे िा पिे मेरो व्र्क्कतत्व हो। सबै मानिसहरू र सम्पूणथ
ब्रह्माण्डको बीिमा, र्सले मेरो गवाही ददन्छ जसले स्वगथ र पथ्
ृ वी हल्लाउाँ छ, सबै मानिसहरू र

दहमाल, िदी, ताल, र पथ्
ृ वीको कुिासम्म रहे का सबै कुरालाई म, सबै कुराको सक्ृ ष्टकताथ, र सबै

कुराको मागथनिदे शि, व्र्वस्थापि, न्र्ार् गिे, सबै कुरा हाससल गिे, सबै कुरालाई सजार् ददिे, र
सबै कुरालाई िष्ट गिे, परमेश्वर स्वर्मको
् प्रशांसा र मदहमा गाउि, मलाई चिन्ि लगाउाँ छ। त्र्सैले
र्ही िै मेरो व्र्क्कतत्वको सााँिो दे िा पराइ हो।
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अध्याय्१००
मद्वारा पव
ू थनिर्ुक्कत िगररएका र ििनु िएकाहरू सबैलाई म घण
ृ ा गछुथ। त्र्सकारण मैले ती

मानिसहरूलाई मेरो घरबाट एक-एक गरी निकालेर मेरो मक्न्दरलाई पववत्र र निष्िोट, मेरो घरलाई

सधैँ िर्ााँ र कदहल्र्ै पुरािो िहुिे तुल्र्ाउिुपछथ , मेरो पववत्र िामलाई सदासवथदा फैलि सकिे, र
मेरा पववत्र जिहरूलाई मेरा वप्रर् मानिसहरू बन्ि सकिे तुल्र्ाउिुपछथ । र्स प्रकारको राज्र् िै मेरो
लक्ष्र् र मेरो वासस्थाि हो; मैले सबै थोक सक्ृ ष्ट गिथक
ु ो आधार र्ही हो। कसैले पनि र्सलाई
प्रभाव पािथ वा पररवतथि गिथ सकदै ि। र्ससभत्र म र मेरा वप्रर्हरू पुत्रहरू मात्रै एकसाथ क्जइरहे का

हुिेछौं, र र्सलाई पैतालामुनि कुल्ििे अिुमनत कसैलाई पनि हुिेछैि, र्सलाई ओगट्िे अिुमनत

कसैले पनि हुिेछैि, र कुिै पनि अवप्रर् घटिा घट्ि ददिे कुरा त परै जाओस ्। सबै कुरा प्रशांसा
र हषोल्लासमर् हुिेछ, र सबै कुरा मानिसले कल्पिा गिथ िसकिे र्दश्र् हुिेछ। नतमीहरूले
नतमीहरूका सारा हृदर् र मिले, अनि नतमीहरूको क्षमताले भ्र्ाउिे गरी नतमीहरूको सारा शक्कत

मलाई अपथण गर भन्िे मात्रै म िाहन्छु। आज होस ् र्ा भोली, नतमीहरू मलाई सेवा ददिे व्र्क्कत

भए पनि वा आसशषहरू प्राप्त गिे व्र्क्कत भए पनि, नतमीहरूले मेरो राज्र्को लाचग आफ्िो सारा
शक्कत ििथ गिुथपछथ । र्ो सक्ृ ष्ट गररएका सारा मानिसहरूले सलिुपिे दानर्त्व हो, र र्सलाई र्सरी

िै गररिुपछथ र कार्ाथन्वर्ि गररिप
ु छथ । मेरो राज्र्को सन्
ु दरता सदा िर्ााँ बिाउिको लाचग, र मेरो
घरलाई मैत्रीपूणथ र एकीकृत तुल्र्ाउिको लाचग सेवा प्रदाि गिथ म सबै कुरालाई पररिालि गिेछु।

कसैलाई पनि मेरो अवज्ञा गिे अिुमनत छै ि, र त्र्सो गिे जो-कोहीले न्र्ार् भोग्िैपछथ र श्रावपत

हुिैपछथ । अब मेरो श्रापहरू सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरूमाचथ आइपिथ थालेका छि ्, र मेरा श्रापहरू
मेरो न्र्ार्भन्दा पनि गम्भीर छि ्। अब सबै मानिसहरूलाई दोषारोपण गिथसुरु गिे समर् हो,
ताकक र्सलाई सराप मानिर्ोस ्। ककिभिे र्ो अक्न्तम र्ग
ु हो, र सक्ृ ष्टको समर् होइि। र्ुगहरू

पररवतथि भएको हुिाले, अदहले मेरो कामको गनत अत्र्न्तै फरक छ। मेरो कामका िााँिोहरूको
कारण, मलाई िादहिे मानिसहरू पनि फरक िै छि ्; त्र्ाचगिुपिे मानिसहरूलाई त्र्ाचगिेछ;
हटाइिुपिे मानिसहरूलाई हटाइिेछ; माररिुपिे मानिसहरूलाई माररिेछ, र रहि ददिुपिे

मानिसहरूलाई रहि ददइिेछ। र्ो मानिसको इच्छाबाट मक
ु त अपररहार्थ प्रवाह हो, र कुिै मानिसले
र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि। र्सलाई मेरो इच्छाअिुसार िै गररिुपछथ ! मैले त्र्ाग्ि िाहे काहरूलाई

म त्र्ाग्छु, र मैले हटाउि िाहे काहरूलाई म हटाउाँ छु; कसैले पनि मिोमािी ढङ्गले काम गिेछैि।
मैले रहि ददि िाहे काहरूलाई म रहि ददन्छु र मैले प्रेम गिथ िाहे काहरूलाई म प्रेम गछुथ; र्ो मेरो

इच्छाअिस
ु ार िै गररिप
ु छथ ! म भाविाहरूअिरू
ु प काम गददथिाँ; मेरो लाचग त धासमथकता, न्र्ार् र

क्रोध मात्रै हुन्छन्कुिै भाविा—बबल्कुल छै ि। ममा मािवको सािो छाप पनि छै ि, ककिभिे म
परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, परमेश्वरको व्र्क्कतत्व हुाँ। ककिभिे सबै मानिसहरूले मेरो मािवताको पक्षलाई

मात्रै दे ख्छि ्, र नतिीहरूले मेरो ईश्वरीर्ताको पक्षलाई दे िेका छै िि ्। सााँच्िै िै, नतिीहरू अन्धा र
भ्रसमत छि ्!

म नतमीहरूलाई जे भन्छु त्र्सलाई नतमीहरूले आफ्िो हृदर्मा सरु क्षक्षत राख्िुपछथ , नतमीहरूले
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मेरा वििहरूद्वारा मेरो हृदर्लाई बुझ्िुपछथ र मेरो बोझनतर ध्र्ाि ददिुपछथ । त्र्सपनछ, नतमीहरूले

मेरो सवथशक्कतमाितालाई
्
जान्िेछौ र मेरो व्र्क्कतत्वलाई दे ख्िेछौ। ककिभिे मेरा वििहरू बुद्चधका
विि हुि ्, र मेरा वििहरू पछाडडका ससद्धान्तहरू वा निर्महरूलाई कसैले पनि बझ्
ु ि सकदै िि ्।
मानिसहरूले म छल र कुदटलपिको अभ्र्ास गछुथ भन्िे ठान्छि ् र नतिीहरूले मेरा वििहरूबाट
मलाई चिन्दै िि ्, तर र्सको ववपरीत, नतिीहरूले मेरो ववरुद्धमा ईश्वर-निन्दा गछथ ि ्। नतिीहरू

अत्र्न्तै अन्धा र अज्ञािी छि ्! नतिीहरूमा असलकनत पनि भेदशक्कत छै ि। मैले बोल्िे प्रत्र्ेक

वाकर्मा अक्ख्तर्ार र न्र्ार् हुन्छ, र मेरा वििहरू कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। मेरा
वििहरूलाई जारी गररएपनछ, काम-कुराहरू मेरा वििहरू अिुसार सम्पन्ि हुिे निक्श्ित हुन्छ;
मेरो स्वभाव र्ही हो। मेरा वििहरू अक्ख्तर्ार हुि ् र जसले ती सांशोधि गछथ त्र्सले मेरो सजार्
निम्त्र्ाउाँ छ, र मैले नतिीहरूलाई प्रहार गिैपछथ । गम्भीर मासमलाहरूमा नतिीहरूले आफ्िो जीविमा
वविाश ल्र्ाउाँ छि ् र नतिीहरू पातालमा, वा अतल कुण्डमा जान्छि ्। मैले मािव जानतलाई निराकरण

गिे एक मात्र तररका र्ही हो, र मानिससाँग र्सलाई पररवतथि गिे कुिै उपार् छै ि—र्ो मेरो
प्रशासनिक आदे श हो। र्ो र्ाद राि! कसैलाई पनि मेरो आदे श उल्लङ्घि गिे अिुमनत छै ि;
कामहरू मेरो इच्छाअिुसार िै गररिुपछथ ! ववगतमा, मैले नतमीहरूप्रनत सहज व्र्वहार गरे को चथएाँ
र नतमीहरूले मेरा वििहरूको मात्र सामिा गऱ्र्ौ। मैले मानिसहरूलाई प्रहार गरे र ढाल्िे सम्बन्धमा

बोलेका वििहरू अझै परू ा भएका छै िि ्। तर मेरो इच्छाअिस
ु ार ििल्िेहरूलाई दण्ड ददि आजदे खि

उसो सबै ववपविहरू (र्ी मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको सम्बन्धमा हुि ्) एकपनछ अको गदै आउिेछि ्।
तथ्र्हरूको आगमि हुिुपदथछ—अन्र्था मानिसहरूले मेरो क्रोध दे ख्न सकिेचथएिि ्, तर आफैलाई
बारम्बार भ्रष्ट पािेचथए। र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको एउटा िरण हो, र मैले मेरो कामको अको
िरण गिे तररका र्ही हो। म नतमीहरूलाई अचग्रम रूपमा र्ो भन्छु, र्सैले कक नतमीहरू अपराधहरू

गिथबाट र अिन्त वविाश भोग्िबाट बच्ि सक। भन्िुको अथथ, आजको ददिदे खि, म मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूबाहे क सबै मानिसहरूलाई मेरो इच्छाअिुसार नतिीहरूका उचित स्थाि सलि लगाउिेछु, र म
एकपनछ अको गदै नतिीहरूलाई सजार् ददिेछु। म तीमध्र्े एउटालाई पनि उम्कि ददिेछैिाँ।
नतमीहरूले फेरर भ्रष्ट हुिे आाँट मात्र गरे र त हे र! नतमीहरूले फेरर वविोही हुिे मात्र आाँट गरे र त
हे र! मैले म सबैका निक्म्त धमी छु, ममा रिीभर पनि भावक
ु ता छै ि भिेर मैले पदहले िै भिेको

छु र र्सले मेरो स्वभावलाई उल्लङ्घि गिुथ हुाँदैि भन्िे दे िाउाँ छ। मेरो व्र्क्कतत्व र्ही हो। र्सलाई
कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। सबै मानिसहरूले मेरा वििहरू सुन्छि ् र सबै मानिसहरूले
मेरो मदहसमत अिुहार दे ख्छि ्। सबै मानिसहरूले पूणथ रूपमा र ठोस रूपमा मेरो आज्ञापालि
गिथप
ु छथ —मेरो प्रशासनिक आदे श र्ही हो। ब्रह्माण्डभररका र पथ्
ृ वीको पल्लो छे उका सबै मानिसहरूले

मेरो प्रशांसा र मदहमा गिुथपछथ , ककिकक म अद्ववतीर् परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, ककिकक म परमेश्वरको
व्र्क्कतत्व हुाँ। कसैले पनि मेरा वििहरू र वाणीहरू, मेरो बोलीविि र िाल-िलिहरू पररवतथि

गिथ सकदै ि, ककिकक र्ी मेरो मात्र ववषर्हरू हुि ्, र र्ी ती कुराहरू हुि ् जुि मैले प्रािीिकालदे खि
धारण गरे को छु र जुि अिन्तसम्म रदहरहन्छ।

मानिसहरू मलाई जााँच्िे असभप्रार् बोकेर दहाँड्छि ्, र नतिीहरूले मेरा वििहरूसभत्र त्र्स्तो कुिै
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कुरा भेट्टाउि िाहन्छि ्, जसलाई नतिीहरूले मेरो निन्दा गिथ मेरो ववरुद्धमा प्रर्ोग गिथ सकूि ्।

के ताँद्वारा म निक्न्दत हुिुपछथ ? के मलाई लापरवाही रूपमा आलोििा गररिुपछथ ? के मेरा कामकुराको बारे मा लापरवाही रूपमा छलफल गररिप
ु छथ ? नतमीहरू सााँच्िै िै आफ्िो लाचग जि
ु कुरा

असल छ त्र्ो िगिे झुण्ड हौं! नतमीहरूले मलाई चििेकै छै िौ! ससर्ोि पवथत के हो? मेरो वासस्थाि
के हो? किािको असल भूसम भिेको के हो? सक्ृ ष्टको आधार के हो? ककि ववगत केही ददिदे खि

मैले र्ी वििहरू बारम्बार उल्लेि गरररहे को छु? ससर्ोि पवथत, मेरो वासस्थाि, किािको असल
भसू म, सक्ृ ष्टको आधार—र्ी सबै मेरो व्र्क्कतत्वको सन्दभथमा उल्लेि गररएका छि ् (शरीरको

सन्दभथमा)। सबै मानिसहरूले र्ी भौनतक रूपमा अक्स्तत्वमा रहे का स्थािहरू हुि ् भन्िे ठान्छि ्।
मेरो व्र्क्कतत्व ससर्ोि पवथत हो; र्ो मेरो वासस्थाि हो। जो-जो आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गछथ ि ्
नतिीहरू ससर्ोि पवथतमा उकलिेछि ् र मेरो वासस्थािमा प्रवेश गिेछि ्। मैले सबै कुरा मेरो
व्र्क्कतत्वमा सक्ृ ष्ट गरें ; अथाथत ्, सबै थोक शरीरसभत्र सक्ृ ष्ट गररएका चथए, त्र्सकारण आधार र्ही
हो। नतमीहरू मसाँगै शरीरमा एकसाथ फकथिेछौ भिेर म ककि भन्छु? र्सको मूल अथथ र्सैमा छ।

“परमेश्वर” भन्िे पदवी िामजस्तै, र्ी िामपदहरूको आफैमा कुिै अथथ छै ि, बरु ती मैले फरकफरक स्थािलाई ददिे फरक-फरक िाम हुि ्। त्र्सकारण नतिको ठे ड अथथहरूमा त्र्नत धेरै ध्र्ाि
िदे ओ, तर मेरा वििहरू सुन्िे कार्थमा मात्रै ध्र्ाि दे ओ। नतमीहरूले नतिलाई र्सरी हे िुथपछथ ,
त्र्सपनछ नतमीहरूले मेरो इच्छा बझ्
ु ि सकिेछौ। म नतमीहरूलाई ककि मेरा वििहरूमा बद्
ु चध छ
भिेर बारम्बार स्मरण गराउाँ छु? नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले र्स पछाडडको अथथलाई पिा लगाउिे

प्रर्ास गरे का छौ? नतमीहरू सबै अन्धाधुन्ध ववश्लेषण गरररहे का छौ र अव्र्वहाररक बनिरहे का छौ!

ववगतमा मैले बताएका धेरैजसो कुराहरूलाई नतमीहरूले अझै पनि बुझ्दै िौ। नतमीहरू शङ्काको

क्स्थनतमा रहन्छौ र मेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट पािथ सकदै िौ। नतमीहरू जि
ु बेला मैले बोलेका हरे क

वाकर्प्रनत निक्श्ित बन्ि सकछौ, नतमीहरूको जीवि पररपकव हुिे समर् त्र्ही हुिेछ। मेरो लाचग,
एक ददि हजार वषथ जस्तो हो र हजार वषथ एक ददि जस्तो हो; मैले उल्लेि गिे समर्को बारे मा

नतमीहरूले कसरी वविार गछौ? नतमीहरूले र्सलाई कसरी व्र्ाख्र्ा गछौ? नतमीहरूले र्सलाई
गलत रूपमा अथथ लगाउाँ छौ! र्सको साथै, मेरो ववरुद्धमा प्रर्ोग गिथ केही भेट्टाउि सककन्छ कक

भिेर धेरैजसो मानिसहरू मसाँग र्सको बारे मा तकथ -ववतकथ गछथ ि ्—नतमीहरूको लाचग के असल हो
सो नतमीहरूलाई थाहा छै ि! होसशर्ार बस ्, ित्र म ताँलाई प्रहार गिेछु! जब सबै कुरालाई स्पष्ट
पािे ददि आउाँ छ, तब नतमीहरूले सबै कुरा पूणथ रूपमा बुझ्िेछौ। म नतमीहरूलाई अझै अदहले केही
भक्न्दिाँ (अदहले मानिसहरूलाई िुलासा गिे समर् हो; मेरो इच्छा पूरा गिथको लाचग हरे क व्र्क्कत

होससर्ार र सतकथ हुिप
ु छथ )। म मेरा वििहरूद्वारा सबै मानिसहरूलाई िल
ु ासा गिेछु, र नतिीहरू
सााँिो हुि ् कक होइिि ् भन्िे कुरालाई दे िाउि नतिीहरूको मूल रूपलाई प्रकट गररिेछि ्। र्दद कुिै
व्र्क्कत वेश्र्ा वा ईजेबेल हो भिे, मैले नतिीहरूलाई िुलासा गिैपछथ । मैले पदहले िै भनिसकेको

छु, कक म औीँलो िउठाई काम-कुरा गछुथ, र मानिसहरूलाई िुलासा गिथको लाचग म मेरा वििहरू
मात्र प्रर्ोग गछुथ। म भेषदे खि डराउाँ ददि; मेरा वििहरू उच्िारण भएपनछ, तैँले तेरो मूल रूपलाई

प्रकट गिैपछथ , र तैँले आफूलाई जसरी भेष बदले पनि म र्स कुरालाई अवश्र् िै छलथङ्गै दे ख्ि
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सकछु। मेरा कार्थहरूको ससद्धान्त र्ही हो—वाणीहरूको मात्र प्रर्ोग गिे र कुिै पनि शक्कतको

प्रर्ोग िगिे। मेरा वििहरू पूरा हुिेछि ् कक हुिेछैिि ् भन्िे ववषर्मा मानिसहरू अत्र्न्तै बेिैि
बन्छि ्, र नतिीहरू मेरो िानतर व्र्ाकुल बन्छि ् र मेरो लाचग चिन्ता गछथ ि ्, तर र्ी प्रर्ासहरूको

वास्तवमा आवश्र्कता छै ि; ती नतिुथ िपिे मूल्र् हुि ्। ताँ मेरो ववषर्मा चिन्ता गछथ स ्, तर के तेरो
आफ्िै जीवि पररपकव भएको छ? तेरो आफ्िै गन्तव्र् कस्तो छ? बारम्बार आफैलाई प्रश्ि गर्
र लापरवाही िबि ्। मानिसहरू सबैले मेरो कार्थलाई ध्र्ाि ददिुपछथ —मेरा कार्थहरू र मेरा

वििहरूद्वारा—मेरो व्र्क्कतत्वलाई दे ख्िुपछथ , मेरो बारे मा अझै बढी ज्ञाि प्राप्त गिथप
ु छथ , मेरो

सवथशक्कतमाितालाई
्
जान्िुपछथ , मेरो बुद्चधलाई जान्िुपछथ र मैले जुि माध्र्म र ववचधहरूद्वारा
सबै थोकको सक्ृ ष्ट गरेँ नतिलाई जान्िुपछथ , र्सरी मलाई अटुट प्रशांसा िढाउिुपछथ । म कसमाचथ

मेरा प्रशासनिक आदे शहरूको हात बढाउाँ छु, मैले कसमाचथ काम गछुथ, म के गिथ िाहन्छु र म के
पूरा गिथ िाहन्छु त्र्ो कुरा म सबै मानिसहरूलाई दे िाउिेछु। र्ो हरे क व्र्क्कतले हाससल गिुथपिे

कुरा हो, ककिभिे मेरो प्रशासनिक आदे श र्ही हो। म जे भन्छु त्र्ो म पूरा गिेछु। कसैले पनि

लापरवाही तररकाले मेरा वििहरूको ववश्लेषण गिुथ हुाँदैि; सबैले मेरा वििहरूद्वारा मेरा कामहरू
पछाडड रहे का ससद्धान्तहरूलाई दे ख्िुपछथ , र मेरा वििहरूद्वारा मेरो क्रोध के हो, मेरो श्राप के हो
र मेरो न्र्ार् के हो सो दे ख्िुपछथ । र्ी सबै कुराहरू मेरा वििहरूमा निभथर हुन्छि ् र मेरा हरे क
वििहरूसभत्र हरे क व्र्क्कतले दे ख्िुपिे कुराहरू हुि ्।

अध्याय्१०१
मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पऱ्ु र्ाउिे वा मेरा र्ोजिाहरूलाई बबगािथ िोज्िे जो-सक
ु ै प्रनत म

असलकनत पनि िरम हुिेछैि। मैले बोलेका वििहरूबाट सबैले मेरो अथथ बझ्
ु िप
ु छथ , र म के बारे मा
बोसलरहे को छु भिेर स्पष्ट रूपमा बुझ्िप
ु छथ । अदहलेको अवस्थाको सन्दभथमा, नतमीहरू प्रत्र्ेकले
आफूलाई जााँच्िुपछथ : तैँले कस्तो भूसमका िेसलरहे को छस ्? ताँ मेरा लाचग बााँचिरहे को छस ्, कक तैँले
शैतािको सेवा गरररहे को छस ्? तेरो प्रत्र्ेक कार्थहरू मबाट निक्स्कन्छि ्, कक ददर्ाबलसबाट? मेरा
प्रशासनिक आदे शहरू उल्लङ्घि गरी मेरो बढ्दो क्रोध पैदा गिथबाट जोचगि र्ी सबै कुरामा ताँ

स्पष्ट हुिुपछथ । ववगतका बारे मा वविार गदाथ, मप्रनत मानिसहरू सधैँ बेइमाि र गैर-पाररवाररक
भएका छि ्; नतिीहरूले अिादर गरे का छि ् र, मलाई धोका ददएका छि ्। नर्िै कारणहरूले गदाथ ,
र्ी मानिसहरूले आज मेरो न्र्ार्को सामिा गछथ ि ्। म एउटा मानिस जस्तो मात्रै दे खिए पनि,

मैले स्वीकार िगिे सबै (तैँले र्समा मेरो अथथ बझ्
ु िुपछथ : र्ो ताँ कनत सन्
ु दर वा आकषथक दे खिन्छस ्
भन्िे बारे मा होइि, बरु मैले ताँलाई पूवथनिर्ुकत र छिौट गरे को छु कक छै ि भन्िे बारे मा हो) मेरो

निष्कासिका पात्रहरू हुिेछि ्। र्ो पूणथ रूपमा सााँिो कुरा हो। ककिकी म बादहरबाट मािवजस्तो
दे खिि सकछु, तर तैँले मेरो ईश्वरत्वलाई बुझ्ि मािवताभन्दा पर हे िुथपछथ । मैले धेरै पटक बताएको
जस्तै, “सामान्र् मािवता र पूणथ ईश्वरत्व पूणथ परमेश्वर स्वर्म्का दई
ु अववभाज्र् दहस्साहरू हुि ्।”
तैपनि, नतमीहरूले मलाई अझै बुझ्दै िौ; तैँले आफ्िो अस्पष्ट परमेश्वरमा मात्रै महत्त्व ददन्छस ्।
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नतमीहरू आक्त्मक कुराहरू िबुझ्िे मानिसहरू हौ। र्द्र्वप, र्स्ता मानिसहरू अझै मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू हुिे इच्छा राख्छि ्। कनत निलथज्ज! नतिीहरूले आफ्िो हैससर्त के छ भिेर पनि हे दैिि ्।
नतिीहरूसाँग मेरा मानिसहरूको रूपमा सेवा गिे पनि हैससर्त छै ि, तब नतिीहरू कसरी मेरा ज्र्ेष्ठ

पुत्र हुिसकछि ् र मसाँगै राजा बन्ि सकछि ्? र्स्ता मानिसहरूले आफूलाई चिन्दै िि ्; नतिीहरू
शैतािका प्रजानत हुि ्, र मेरा घरको स्तम्भ बन्िका लाचग त र्ोग्र् छै िि ्, मेरोअगाडड सेवा गिुथ
त झि ् परको कुरा हो। तसथथ म नतिीहरूलाई एक-एक गरी आफैँ हटाउिेछु, र एक-एक गरी
नतिीहरूको सााँिो अिह
ु ारको िल
ु ासा गिेछु।

मेरो कार्थ िरणबद्ध रूपमा, बबिाअवरोध र असलकनत पनि बाधाको सामिा िगररकि अगाडड

बढ्छ, ककिभिे मैले जीत प्राप्त गरे को छु र सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर मैले राजाको रूपमा शासि
गरे को छु। (मैले र्हााँ जिाइरहे को कुरा भिेको शैतािलाई परास्त गरे पनछ, मैले मेरो शक्कतलाई

िर्ााँ रूपमा पुि्ःप्राप्त गरेँ भन्िे हो।) मैले सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्राप्त गिे क्रममा, ससर्ोि

पवथतमाचथ ववजर्को ध्वजा उठ्िेछ। र्सो भन्िुको अथथ, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू िै मेरो जीतको ध्वजा,
मेरो मदहमा हुि ्, र जसको बारे मा म गवथ गछुथ; ती मैले शैतािलाई लक्ज्जत बिाएको सङ्केत हुि ्,
र ती मैले कार्थ गिे ववचध हुि ्। (मैले पूवथनिर्ुकत गरे पनछ शैतािबाट भ्रष्ट बिाइएका, तर फेरर
मनतर फककथएका मानिसहरूको एक समूहद्वारा, म ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई लक्ज्जत बिाउाँ छु र

वविोहीका सबै पत्र
ु हरूमाचथ शासि गछुथ।) मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूमा िै मेरो सवथशक्कत निदहत छ;
नतिीहरू मेरो महाि ् सफलता, अपररवतथिीर् र निववथवाददत सफलता हुि ्। म नतिीहरूमाफथत िै
मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा पूरा गिेछु। मैले ववगतमा “नतमीहरूद्वारा िै म सबै राष्र र मानिसहरूलाई
मेरो ससांहासिअगाडड फकाथउिेछु” भिेर बताउिुको अथथ र्ही हो। मैले “नतमीहरूको कााँधमा भएको

गह्रौँ भारी” भन्िे विि बताउाँ दा मैले जिाउि िोजेको कुरा पनि र्ही हो। के र्ो स्पष्ट छ? के
तैँले बुखझस ्? ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको साथथकता हुि ्; र्ही कारणले गदाथ,
मैले र्ो समूहलाई कदहल्र्ै िम्र रूपमा व्र्वहार गरे को छै ि, र मैले नतिीहरूलाई सधैँ निदथर्ी भएर
अिुशाससत बिाएको छु (त्र्ो निदथर्ी अिुशासि भिेको सांसारमा भोचगएको कष्ट, पररवारका

दभ
ु ाथग्र्, र बाबुआमा, श्रीमाि ्, श्रीमती र बालबच्िाहरूले त्र्ागेको कुरा हुि ्—छोटकरीमा, सांसारले
नतरस्कार गरे को र र्ग
ु ले त्र्ागेको कुरा हो), त्र्सैले तैँले मेरोअगाडड आउिे सौभाग्र् पाएको छस ्।
नतमीहरूले धेरै पटक सोिेको प्रश्ि र्ही हो: “अरूले र्ो िामलाई ककि स्वीकार गरे िि ्, तर मैले
गरेँ?” अब ताँलाई थाहा भर्ो!

आज कुिै कुरा ववगतको जस्तो छै ि। मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाले िर्ााँ ववचधहरू अपिाएको

छ, मेरो काम पदहलेको भन्दा पनि अझ धेरै सभन्ि छ, र मेरा वििहरू अझै धेरै अद्भत
ु छि ्।
त्र्सैले मैले नतमीहरूलाई बारम्बार जोड ददएर बताएको छु कक नतमीहरूले मेरो सेवा राम्ररी गिुथपछथ

(र्ो सेवा-कताथहरूलाई भनिएको हो)। आफूलाई िकारात्मक ढङ्गले व्र्वहार िगर्, बरु गम्भीर
िोजीलाई कार्म राि ्। के केही अिुग्रह प्राप्त गिुथ आिन्दमर् कुरा होइि र? र्ो सांसारको
द्ःु िभन्दा धेरै िै असल हो। म ताँलाई बन्छु! र्दद तैले पूणथ हृदर्ले मेरो सेवा गररिस ् भिे, र म

अधमी भएको छु भिेर गि
ु ासो गररस ् भिे, भोसल ताँ पातालमा र िकथमा झिेछस ्। कुिै पनि
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व्र्क्कतलाई िााँडै मिे मि हुाँदैि—के कुरा र्ही होइि र? जीविमा एक ददिको पनि महत्त्व हुन्छ,
त्र्सैले तैँले आफूलाई पूणथ रूपमा मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिामा अपथण गिुथपछथ र, त्र्सपनछ, मैले

गिे तेरो न्र्ार् र ताँमाचथ पिे मेरो धमी सजार् पिथ िप
ु छथ । मैले भिेका कुरा वादहर्ात हुि ् भिेर
अिुमाि िगर्; म मेरो धासमथकता र स्वभावबाट बोल्छु। साथै, म प्रताप र धासमथकतासदहत काम

गछुथ। मलाई धमी छै ि भिी भन्िे मानिसहरू सबैले मलाई िचििेर त्र्सो भिेको हुि ्; र्ो नतिीहरूको
वविोही स्वभावको स्पष्ट असभव्र्क्कत हो। मेरा लाचग, कुिै पनि भाविा छै ि; बरु धासमथकता, प्रताप,
न्र्ार्, र क्रोध मात्रै छ। समर् जनत व्र्तीत हुन्छ, तैँले मेरो स्वभावलाई त्र्नत िै धेरै दे ख्नेछस ्।
अदहलेको समर् सङ्क्रमणकालीि िरण हो, र नतमीहरूले र्सको एउटा सािो दहस्सालाई मात्रै दे ख्ि

सकछौ; नतमीहरूले बादहरी रूपमा व्र्कत भएका केही कुराहरू मात्र दे ख्न सकछौ। जब मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू दे िा पछथ ि ्, म नतमीहरूलाई सबै कुरा दे िाउिेछु र बुझाउिेछु। सबै जिा आफ्िो हृदर् र

बोलीमा ववश्वस्त हुिेछि ्। म नतमीहरूलाई मेरो लाचग गवाहीमा बोल्ि, सदै व मेरो प्रशांसा गिथ, र
सदै व मेरो स्तुनत गाउि लगाउिेछु। र्ो निक्श्ित छ, र र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि।
मानिसहरूले र्सको बारे मा कल्पिा त ववरलै गिथ सकछि ्, झि ् ववश्वास गिुथ त परको कुरा हो।

जो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू हुि ् दशथिहरू सम्बन्धी नतिीहरूको बुझाइ बढ्दै गइरहे को छ, र मेरा लाचग
नतिीहरूको प्रेम अझ बढ्दै छ। (र्ो रुमािी प्रेम होइि, जुि मलाई शैतािले दे िाउिे प्रलोभि हो
र जसलाई चिनििप
ु छथ । त्र्सैले, मेरोअगाडड आफ्िो सौन्दर्थ दे िाउिेहरू छि ् भिेर मैले र्सभन्दा

अगाडड भिेको छु। म नतिीहरूको रूपप्रनत आकवषथत हुन्छु भिेर ववश्वास राख्ने र्स्ता मानिसहरू,
शैतािका अिुिरहरू हुि ्। लाज पिेकाहरू! नतिीहरू दष्ु टहरूमध्र्ेका पनि दष्ु ट हुि ्!) तैपनि, जो
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू होइिि ् नतिीहरू, र्ो अवचधमा मैले बताएका वििहरूमाफथत, दशथिहरूका बारे मा

झिै अस्पष्ट भएका छि ् र नतिीहरूले म जे हुाँ त्र्ो व्र्क्कतत्वप्रनत ववश्वास गम
ु ाएका छि ्। तसथथ,
नतिीहरू अन्तत्ः पति िभएसम्म, बबस्तारै तटस्थ बन्छि ्। र्स्ता मानिसहरूले आफूलाई बसमा
राख्ि सकदै िि ्। मैले र्ो अवचधमा बोलेका कुराहरूको लक्ष्र् र्ही हो; र्ो कुरा सबैले दे ख्िुपछथ (म

मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग बोसलरहे को छु), र मेरा वाणी र कार्थहरूमाफथत, मेरो आश्िर्थलाई दे ख्िुपछथ ।
म शाक्न्तका राजकुमार हुाँ, सिातिका वपता, आश्िर्थ, र सल्लाहकार हुाँ भिेर ककि भनिएको हो?
र्सलाई मेरो पररिर्, मेरा वाणीहरू, वा मैले गिे कार्थहरूको र्दक्ष्टकोणबाट व्र्ाख्र्ा गदाथ त्र्ो

एकदमै सतही हुि जान्छ; र्ो उल्लेि गिथ पनि र्ोग्र् हुाँदैि। मलाई शाक्न्तका राजकुमार भनििुको
कारण ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई पूरा गिे मेरो शक्कत, शैतािप्रनतको मेरो न्र्ार्, र ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मैले
ददएको अथाह आसशषहरूबाट
्
उत्पन्ि हुन्छ। अको शब्दमा, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मात्रै मलाई शाक्न्तका
राजकुमार भिेर बोलाउि र्ोग्र् छि ्, ककिकी म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई प्रेम गछुथ, र “शाक्न्तका
राजकुमार” को उपाचध नतिीहरूको मुिबाट मात्रै निक्स्किुपछथ । नतिीहरूका लाचग, म शाक्न्तको
राजकुमार हुाँ। मेरा पुत्र र मानिसहरूका लाचग, म सिातिका वपताको रूपमा पररचित छु। मेरा
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको अक्स्तत्वका कारण, र नतिीहरूसाँग मसाँगै राजत्वको शक्कत सलि र सबै राष्र र

मानिसहरू (अथाथत ्, पुत्र र मानिसहरू) उपर शासि गिे भएकाले, पुत्र र मानिसहरूले मलाई

सिातिका वपता—अथाथत ् परमेश्वर स्वर्म ् भन्िप
ु छथ , जो ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूभन्दा माचथ हुिह
ु ु न्छ। जो
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मेरा पुत्र, मानिस, वा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू होइिि ्, नतिीहरूका लाचग म आश्िर्थजिक हुाँ। मेरो कामको
आश्िर्थजिक प्रकृनतले गदाथ, गैर-ववश्वासीहरूले मलाई दे ख्नै सकदै िि ् (ककिकी मैले नतिीहरूको

आाँिा धसमलो बिाइददएको छु), र मेरो कामको स्पष्ट र्दश्र् दे ख्न सकदै िि ्। तसथथ , नतिीहरूका
लाचग, म आश्िर्थजिक हुाँ। सबै ददर्ाबलस र शैतािका लाचग, म सल्लाहकार हुाँ, ककिभिे मैले
गिे सबै कामले नतिीहरूलाई लक्ज्जत बिाउाँ छ; मेरा कार्थहरू सबै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका लाचग हुि ्।
मेरो प्रत्र्ेक िरण निववथघ्ि अनघ बढ्छ, र म प्रत्र्ेक िरणमा जीत प्राप्त गछुथ। साथै, म शैतािका
सबै र्ोजिाहरू स्पष्ट दे ख्नसकछु र नतिीहरूलाई िकारात्मक ददशाबाट मेरा उद्दे श्र्हरूलाई सेवा

गिे वस्तु बिाउाँ दै , मेरो सेवा गिथ प्रर्ोग गछुथ। म “सल्लाहकार” हुिुको अथथ र्ही हो, जसलाई
कसैले पररवतथि गिथ सकदै ि र जसलाई कसैले पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै ि। तैपनि, मेरो व्र्क्कतत्वको
मासमलामा, म शाक्न्तको राजकुमार र सिातिको वपता हुाँ, साथै सल्लाहकार र आश्िर्थ पनि हुाँ।
र्समा भएको कुरा कुिै पनि झूटो होइि। र्ो एक अिण्डिीर् र अपररवतथिीर् सत्र् हो!

मलाई धेरै कुरा भन्िु छ; र्सबाट कुिै पनि उपमा निकाल्ि सककाँदै ि। त्र्सैले नतमीहरू धैर्थ

हुिुपछथ र पिथिुपछथ भन्िे म िाहन्छु। तैँले जे गरे पनि, आवेशमा िछोड्। ककिभिे नतमीहरूले
ववगतमा बुझेको कुरा अदहले पुरािो भइसकेको छ, त्र्ो कुरा अब लागू हुाँदैि, र अदहलेको समर्

पररवतथिको समर् हो—राजकुलहरूबीिमा हुिे पररवतथि जस्तै। र्ही कारणले गदाथ, म नतमीहरूले
आफ्िो सोिाइ पररवतथि गरे को र नतमीहरूको परु ािो धारणाहरूलाई त्र्ागेको िाहन्छु। “धासमथकताको

पववत्र पोसाक लगाउिु” को सााँिो अथथ र्ही हो। मैले मात्रै मेरा वििहरूको व्र्ाख्र्ा गिथ सकछु, र
मैले के गिथ सुरु गरे को छु भिेर मलाई मात्रै थाहा छ। तसथथ, मेरा वििहरू मात्रै अशुद्धतारदहत

र पूणथ रूपमा मैले िाहे को जस्ता छि ्, त्र्सैले र्ो धासमथकताको पववत्र पोशाक लगाउिु हो। मािव
मक्स्तष्कको बझ
ु ाइ कल्पिा मात्र हो; मािव बझ
ु ाइ अशद्
ु ध छ र मेरा असभप्रार्हरू हाससल गिथ

िसकिे प्रकारको छ। तसथथ, म आफै बोल्छु, र म आफै व्र्ाख्र्ा गछुथ, “म आफै काम गछुथ” भिेर
भन्दा मैले भन्ि िोजेको अथथ र्ही हो। र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको एक अत्र्ावश्र्क दहस्सा

हो, र सबै मानिसहरूले मेरो मदहमा गाउिु र मेरो प्रशांसा गिुथपछथ । मेरा वििहरूको बुझाइको
सन्दभथमा, मैले मानिसहरूलाई कदहल्र्ै त्र्ो शक्कत ददएको छै ि, ि र्सका लाचग नतिीहरूसाँग कुिै
र्ोग्र्ता िै छ। ददर्ाबलसलाई लक्ज्जत बिाउिे मेरा ववचधहरूमध्र्ेको एउटा र्ही हो। (र्दद मािवले

मेरा वाणीहरू बुझे र प्रत्र्ेक िरणमा मेरा असभप्रार्हरू परीक्षण गिथ सके भिे, शैतािले नतिीहरूलाई

आफ्िो इच्छाअिुसार वशमा ल्र्ाउि सकथ्र्ो, र फलस्वरूप, नतिीहरू मेरो ववरोधमा उबत्रिेचथए र

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको छिौट गिे मेरो लक्ष्र् हाससल गिथ असम्भव हुिेचथर्ो। र्दद मैले प्रत्र्ेक रहस्र्
बझ
ु ेँ भिे, र म भएको व्र्क्कतत्वले कसैले बझ्
ु ि िसकिे वाणीहरू बोलेँ भिे, म, पनि, शैतािको
वशमा आउि सकछु। र्ही कारणले गदाथ जब म दे हमा हुन्छु, म अलौककक हुाँदै हुाँददि।) र्ी
वििहरूको महत्त्वको बारे मा सबैले स्पष्ट बुझाइ राख्नु र मेरो कुराहरूलाई पछ्र्ाउिु अत्र्ावश्र्क
छ। गम्भीर विि र सशक्षाहरू सबै आफैले बुझ्िे कोससश िगर्।
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अध्याय्१०२
मैले केही हदसम्म बोलेको छु र मेरो कार्थ निक्श्ित बबन्दस
ु म्म पग
ु ेको छ; नतमीहरू प्रत्र्ेकले,

मेरो इच्छालाई बुझ्िुपछथ र ववसभन्ि हदसम्म मेरो बोझका बारे मा वविारशील हुि सक्षम हुिुपछथ ।
दे ह आक्त्मक सांसारमा स्थािान्तर हुिे समर्को मोड अदहले िै हो—नतमीहरू र्ुगहरूलाई पार गिे,
ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको अन्त्र्बीि वाररपारर गिे अग्रवती व्र्क्कतहरू हौ। नतमीहरू मेरो सबैभन्दा
वप्रर्हरू हौ; मैले प्रेम गिे नतमीहरू िै हौ। मैले नतमीहरूबाहे क अरू कसैलाई प्रेम गददथि भन्दा

हुन्छ, ककिभिे मेरो कदठि प्रर्ास नतमीहरूका लाचग िै रहे को छ। नतमीहरूलाई र्सका बारे मा थाहा
िहुिे हुिसकछ र? मैले र्ावत ् थोकको सक्ृ ष्ट गिेचथएाँ? नतमीहरूको सेवाका िानतर मैले नतिीहरूलाई

ककि िहलपहल गराउथें? र्ी सबै कार्थहरू नतमीहरूप्रनतको मेरो प्रेमको असभव्र्क्कत हो। पहाड-पवथत

र पहाड-पवथतमा भएका र्ावत ् थोकहरूले, पथ्
ृ वी र पथ्
ृ वीमा भएका र्ावत ् थोकहरूले, मैले
नतमीहरूलाई प्राप्त गरे कोमा मेरो प्रशांसा गछथ ि ् र मेरो मदहमा गछथ ि ्। वास्तवमा, सबै कुरा
गररसककएको छ; साथै, सबै कुरा पूणथ रूपमा गररसककएको छ। नतमीहरूले मेरो गुञ्जार्माि गवाही

ददएका छौ, र नतमीहरूले मेरो लाचग ददर्ाबलसहरू र शैतािलाई अपमानित गरे का छौ। मभन्दा

बादहरका सबै मानिस, मासमला, अनि थोकहरू मेरा अक्ख्तर्ारप्रनत समवपथत हुन्छि ्, र सबै, मेरो
व्र्वस्थापि र्ोजिाको समापिका कारण, आफ्िै प्रजानतलाई पछ्र्ाउाँ छि ् (मेरो मानिसहरू मेरा

हुि ्, र शैतािका प्रजानतहरू आगोको कुण्डका हुि ्—नतिीहरू अतल कुण्डमा िस्िेछि ्, जहााँ नतिीहरू
अिन्तसम्म कराउिेछि ् र सदै व िष्ट हुिेछि ्)। जब म “िष्ट हुिे” र “त्र्सो समर्दे खि, नतिीहरूको

आत्मा, प्राण, र शरीर सलिे” बारे मा कुरा गछुथ, मैले नतिीहरूलाई शैतािको क्जम्मा लगाउिे र

नतिीहरूलाई कुल्िि अिुमनत ददिे कुरा सूचित गरररहे को हुन्छु। अको शब्दमा, मेरो घरमा िभएका
सबै वविाशको पात्र हुिेछि ्, र नतिहरूको अक्स्तत्व समाप्त हुिेछ। र्सको अथथ, मानिसहरूले
कल्पिा गरे जस्तो, नतिीहरू जािेछि ् भन्िे होइि। र्सलाई र्सरी पनि भन्ि सककन्छ कक मभन्दा

बादहरका र्ावत ् थोकहरू, मेरो वविारमा, अक्स्तत्वमा हुाँदैिि ्, र िष्ट हुिुको सााँिो अथथ र्ही िै हो।
मािवको िजरका लाचग नर्िीहरूको अक्स्तत्व अझै दे िापरररहिेछ , तर मेरो िजरमा, नतिीहरू
अिक्स्तत्वमा पररणत भएका हुन्छि ् र सम्पण
ू थ अिन्तसम्म िष्ट हुिेछि ्। (म जोसाँग अदहले काम
गददथि नतिीहरू िै मभन्दा बादहरका हुि ् भिेर जोड ददन्छु।) मािवमा, नतिीहरूले जसरी सोिे

पनि, र्ो कुरा नतिीहरूले पिा लगाउि सकदै िि ्, र नतिीहरूले जनतसुकै राम्ररी हे रे पनि, नतिीहरूले
र्ससभत्र घुस्ि सकदै िि ्। मैले मानिसहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट, ज्र्ोनत िददएसम्म, र नतिीहरूलाई स्पष्ट

रूपमा िदे िाइददएसम्म, नतिीहरूले र्सलाई स्पष्ट रूपमा बझ्
ु ि सकदै िि ्। साथै, नतिीहरू सबै थप

ररिो महसुस गदै , र्सका बारे मा झि ्-झि ् अस्पष्ट हुन्छि ्, र बढ्दो क्रममा, पछ्र्ाउिे कुिै मागथ
हुाँदैि—नतिीहरू लगभग मत
ृ क मानिसहरू जस्तै हुि ्। अदहले, धेरैजसो मानिसहरू (जसको अथथ

ज्र्ेष्ठ छोराहरू बाहे क) र्स्तो अवस्थामा छि ्। मैले र्ी कुरा अनत स्पष्टताका साथ बताएको छु,
तापनि र्ी मानिसहरूको कुिै प्रनतकक्रर्ा हुाँदैि र अझै पनि नतिीहरूको दे हगत आिन्दको वास्ता
गदथछि ्। नतिीहरूले िान्छि ् र सत्ु छि ्; नतिीहरू सत्ु छि ् र त्र्सपनछ िान्छि ्। नतिीहरूले मेरा
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वििहरूमाचथ चिन्ति गदै िि ्। नतिीहरू ऊजाथशील हुाँदा पनि त्र्ो केही समर्का लाचग मात्र हुन्छ;
पनछ, नतिीहरू अझै पनि पदहलेका जस्तै पूणथ रूपमा अपररवनतथत रहन्छि ्, मािौं नतिीहरूले मलाई

पटककै सि
ु ेका छै िि ्। र्ी प्रनतनिचधमल
ू क िमि
ु ाहरू हुि ्, निकम्मा मानिसहरू, जोससत कुिै बोझ
हुाँदैि; नतिीहरू ससिैँमा भोगिलि गिेहरू हुि ् भन्िे अत्र्न्तै स्पष्ट छ। पनछ, म नतिीहरूलाई
एक-एक गरी छोडडददन्छु; चिन्ता िगर! म नतिीहरूलाई एक-एक गरी अतल कुण्डमा पठाउिेछु।

पववत्र आत्माले त्र्स्ता मानिसहरूमा कदहल्र्ै काम गिुथभएको छै ि, र नतिीहरूले गिे सबै कुरा
नतिीहरूले पाएका वरदािहरूबाट प्रवादहत हुन्छि ्। जब म वरदािको कुरा गछुथ, मेरो भिाइको अथथ
र्ी जीविरदहत मानिसहरू हुि ्, जो मेरा सेवा-कताथहरू हुि ् भन्िे हो; म नतिीहरूमध्र्े कसैलाई पनि

िाहन्िाँ, र म नतिीहरूलाई हटाउिेछु (तर अदहलेिादहां, नतिीहरू थोरै उपर्ोगी छि ्)। नतमीहरू जोजो सेवा-कताथहरू हौ, सुि! र्ो िसोि कक मैले ताँलाई प्रर्ोग गिुथको अथथ म ताँलाई निगाह गछुथ

भन्िे होइि; र्ो त्र्नत सरल छै ि। र्दद ताँ मैले ताँलाई निगाह गरे को िाहन्छस ् भिे , ताँ त्र्स्तो
व्र्क्कत हुिुपछथ जसलाई म स्वीकार गछुथ र जसलाई म व्र्क्कतगत रूपमा ससद्ध पाछुथ। र्ो मैले
प्रेम गिे प्रकारको व्र्क्कत हो। मानिसहरूले मैले गल्ती गरे को छु भिेर भिे पनि म कदहल्र्ै पनि

मि पररवतथि गिेछैि। के ताँलाई र्ो थाहा छ? सेवा प्रदाि गिेहरू केवल गाईवस्तु र घोडाहरू मात्र
हुि ्; नतिीहरू कसरी मेरो ज्र्ेष्ठ छोराहरू हुि सकछि ्? के र्ो मूिथतापूणथ हुिेछैि र? के र्ो
प्रकृनतको निर्म उल्लङ्घि हुिेछैि र? जोसाँग मेरो जीवि र मेरो गण
ु छ, नतिीहरू मेरा ज्र्ेष्ठ

छोराहरू हुि ्। र्ो एउटा व्र्ावहाररक कुरा हो; र्सलाई कसैले पनि िण्डि गिथ सकदै ि। र्ो र्स्तै
हुिुपछथ ; ित्र, र्ो भूसमका िेल्ि सकिे कोही पनि हुिचे थएि, र कसैले पनि र्सको प्रनतस्थापिा
गिथ सकिेचथएि। र्ो कुिै भाविाको भरमा गररिे कार्थ होइि, ककिकक म स्वर्म ् धासमथक परमेश्वर
हुाँ; म पववत्र परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। म प्रतापी, उल्लङ्घि गिथ िसककिे परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ!
मािवका लाचग असम्भव भएका सबै कुरा मेरा लाचग निववथघ्ि र स्वतन्त्र भएर अनघ बढ्छि ्।

त्र्सलाई कसैले पनि रोकि सकदै ि, र कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। र्ो सांसार, र्सको
सम्पूणथ महापापसदहत, पूणथ रूपमा मेरा हातमा छ, सािो ददर्ाबलस शैतािको बारे मा त झि ् कुरै

गिुथ परे ि। र्दद मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा िभएको भए, र र्दद मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू िभएका भए,
मैले र्ो परु ािो दष्ु टका साथै मत्ृ र्क
ु ो दग
ु थन्धले भररएको र्ो िररत्रहीि र्ग
ु को अन्त्र् उदहल्र्ै

गररसकेको हुन्थें। तर, म औचित्र्सदहत काम गछुथ, र म हल्कासाथ बोक्ल्दि। जब म कुिै कुरा
भन्छु, त्र्ो पूरा हुन्छ; र्दद र्स्तो हुाँदैिचथर्ो भिे पनि, मेरा लाचग सबै कुरा पूरा गिे र मेरा
कार्थका लाचग मागथ िोल्िे, मेरो बुद्चधको एउटा दहस्सा सधैँ िै हुिेछ। र्सो हुिुको कारण मेरा
वििहरू िै मेरो बद्
ु चध हो; मेरा वििहरू सबै कुरा हुि ्। आधारभत
ू रूपमा मानिसहरूले नतिलाई

बुझ्ि सकदै िि ्, र नतिलाई पिा लगाउि सकदै िि ्। म प्रार्जसो “आगोको कुण्ड” को बारे मा उल्लेि
गछुथ। त्र्सको अथथ के हो? र्ो आगो र गन्धकको कुण्डभन्दा कसरी सभन्ि छ? आगो र गन्धकको

कुण्डले शैतािको प्रभावलाई जिाउाँ छ भिे, आगोको कुण्डले शैतािको राज्र्क्षेत्र अन्तगथतको सम्पूणथ

सांसारलाई जिाउाँ छ। सांसारमा भएका सबै जिा आगोको कुण्डमा जलेर मिुथपछथ (भन्िुको अथथ,
नतिीहरू थप भ्रष्ट हुाँदै जान्छि ्, र नतिीहरूको भ्रष्टता निक्श्ित तहमा पग
ु ेपनछ, नतिीहरू मद्वारा
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एक-एक गरी िाश हुिेछि ्, जुि कार्थ म एउटै शब्द उच्िारण गरे र सक्जलै गिथ सकछु)। मेरो क्रोध
जनत ठूलो हुन्छ, आगोको कुण्डभरर त्र्नत िै ठूलो ज्वाला हुन्छ। र्सले मानिसहरू कसरी झि ्-

झि ् बढी दष्ु ट भइरहे का छि ् भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ। मेरो क्रोध ववस्फोट हुिे समर्मा आगोको
कुण्ड पनि ववस्फोट हुिेछ; अथाथत ्, सम्पूणथ ब्रह्माण्ड सांसार िष्ट हुिे समर् र्ही हो। त्र्ो ददि,
मेरो राज्र् पथ्
ृ वीमा पूणथ रूपमा पूरा हुिेछ र िर्ााँ जीवि सुरु हुिेछ। र्ो िााँडै पूरा हुिे कुरा हो।
मैले बोलेपनछ, सबै कुरा पूणथ र्दश्र्मा आउिेछि ्। र्ो कुराहरूलाई हे िे मािवीर् िजर हो, तर मेरो

र्दक्ष्टमा, कुराहरू पदहले िै परू ा भइसकेका छि ्, ककिकी मेरा लाचग, सबै कुरा सहज छि ्। म

बोल्छु, र काम बन्छ; म बोल्छु, र त्र्ो स्थावपत हुन्छ।
प्रत्र्ेक ददि, नतमीहरू मेरा वििहरू िान्छौ, मेरो मक्न्दरमा प्रशस्तताको आिन्द उठाउाँ छौ,
मेरो जीविको िदीबाट पािी वपउाँ छौ, र मेरो जीविको रुिबाट फल दटप्छौ। त्र्सोभए, मेरो

मक्न्दरमा भएको प्रशस्तता के हो? मेरो जीविको िदीको पािी के हो? जीविको रुि के हो?
जीविको रुिको फल के हो? र्ी वाकर्ाांशहरू सामान्र् हुि सकछि ्, र्द्र्वप, सबै अन्र्ोलग्रस्त
मािवका लाचग र्ी अबोधगम्र् छि ्। नतिीहरूले र्ी वाकर्ाांशहरूलाई गैरक्जम्मेदार भएर बोल्छि ,्
जथाभाबी प्रर्ोग गछथ ि ्, र र्विकै लागू गछथ ि ्। मक्न्दरमा भएको उदारताले ि मैले बोलेका

वििहरूलाई जिाउाँ छ ि मैले नतमीहरूलाई प्रदाि गरे को अिुग्रहलाई िै जिाउाँ छ। त्र्सोभए, र्सको

अथथ के हो त? आददकालदे खि िै, मेरो मक्न्दरमा भएको प्रशस्तताको आिन्द उठाउिे भाग्र्मािी

कोही छै ि। आखिरी ददिहरूमा मात्रै, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले, मेरो मक्न्दरमा भएको र्ो प्रशस्ततालाई
दे ख्न सकछि ्। र्ो वाकर्ाांशमा भएको “मक्न्दरले” मेरो व्र्क्कतलाई जिाउाँ छ; र्सले ससर्ोि डााँडा,
मेरो निवासलाई जिाउाँ छ। मेरो अिुमनतवविा, र्समा कोही प्रवेश गिथ वा र्सबाट बादहररि सकदै ि।

“प्रशस्तता” भिेको के हो? र्सको अथथ मसाँग रही शरीरमा शासि गिथ सक्षम हुिे आशीवाथद हो।
सामान्र् रूपमा भन्दा, र्सले शरीरमा मसाँगै शासि गिथ सक्षम हुिे ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको आशीवाथदलाई
जिाउाँ छ, र र्ो बुझ्ि गाह्रो छै ि। जीविको िदीको पािीको दई
ु वटा अथथ छि ्: एकानतर, र्सले
मेरो हृदर्बाट बग्िे जीवि ददिे िोलाहरूलाई जिाउाँ छ—अथाथत ्, मेरो मुिबाट जारी हुिे प्रत्र्ेक

वििहरू। अकोनतर, र्सले मेरा कार्थहरू पछाडडको बुद्चध र रणिीनतका साथै म को हुाँ र मसाँग
के छ भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ। मेरा वििहरूमा अन्त्र्हीि, लक
ु े का रहस्र्हरू सक्म्मसलत छि ् (र
ववगतको तुलिामा ती रहस्र्हरू लुकेका छै िि ् भिेर उल्लेि गररएको हो, तर भववष्र्मा हुिे
सावथजनिक िुलासासाँग तुलिा गदाथ, ती अझै लुकेका िै छि ्। र्हााँ “लुकेका” भिेको निरपेक्ष होइि;
र्ो सापेक्ष हो।) अको शब्दमा, जीविको िदीको पािी सधैँ बचगरहन्छ। मसभत्र अिन्त बुद्चध छ,

र मानिसहरूले म के हुाँ र मसाँग के छ भिेर पण
ू थ रूपमा बझ्
ु ि सकदै िि ्; अथाथत ्, जीविको िदीको
पािी सधैँ बचगरहन्छ। मािव िजरमा, धेरै प्रकारका भौनतक रुिहरू छि ्, तर जीविको रुिलाई
अदहलेसम्म कसैले पनि दे िेको छै ि। तर, आज र्सलाई दे िेर पनि, मानिसहरूले र्सलाई अझै
चिन्ि सकदै िि ्—र अझै पनि, उिीहरू जीविको रुिबाट िािे कुरा समेत गछथ ि ्। र्ो एकदमै

हास्र्ास्पद कुरा हो! नतिीहरूले र्सबाट अन्धाधुन्ध िान्छि ्! मानिसहरूले र्सलाई दे ख्छि ् तर

चिन्दै िि ् भिेर मैले आज ककि भिेँ? मैले ककि त्र्सो भिेँ? के ताँ मेरा वििहरूको अथथ बझ्
ु छस ्?
232

आजको व्र्ावहाररक परमेश्वर िै म हुाँ, र उहााँ जीविको रुि हुिुहुन्छ। मलाई िाप्िका लाचग
मािवीर् धारणाको प्रर्ोग िगर्। बादहरबाट, म रुि जस्तो दे खिन्ि, तर म िै वास्तवमा जीविको

रुि हुाँ भिेर के ताँलाई थाहा छ? मेरो प्रत्र्ेक कदम, मेरो बोली-विि, र मेरो व्र्वहार जीविको
रुिका फल हुि ्, र नतिीहरू िै मेरो व्र्क्कत हुि ्—मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले िािुपिे कुरा नतिै हो,
ताकक, अन्ततोगोत्वा, मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म बबलकुल उस्तै हुिेछौं। नतिीहरूले ममा क्जउि

सकिेछि ् र मेरा लाचग गवाही ददि सकिेछि ्। (र्ी र्स्ता कुरा हुि ् जुि हामी आक्त्मक सांसारमा
प्रवेश गरे पनछ हुिेछि ्। हामी शरीरमा मात्रै ठ्र्ाककै उस्तै हुिसकछौं; दे हमा, हामी झन्डै उस्तै
हुिसकछौं, तर पनि हामीसाँग हाम्रा प्राथसमकताहरू अझै हुिेछि ्।)
म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई मात्रै मेरो शक्कतको िुलासा गिेछैि, तर सबै राष्र र सबै
मानिसहरूउपर नतिीहरूको शासिमा पनि म िल
ु ासा गिेछु। र्ो मेरो कार्थको एउटा कदम हो।

मुख्र् समर् अदहले िै हो, साथै, समर्को मोड अदहले िै हो। जब सबै कुरा पूरा भएको हुन्छ,
नतमीहरूले मेरा हातहरूले के काम गरररहे का छि ् भिेर दे ख्नेछौ, र नतमीहरूले म कसरी र्ोजिा

बिाउाँ छु र म कसरी व्र्वस्थापि गछुथ भिेर दे ख्नेछौ—तर, र्ो अस्पष्ट कुरा होइि। सांसारका प्रत्र्ेक

दे शहरूको गनतशीलताको सन्दभथमा, र्ो धेरै पर छै ि; र्ो मानिसहरूले कल्पिा गिथ िसकिे कुरा हो,
साथै, र्ो नतिीहरूले पूवाथिुमाि गिथ िसकिे कुरा हो। ताँ कुिै पनि हालतमा लापरवाह वा असावधाि

हुिु हुाँदैि, ताकक तैँले आशीवाथद र इिाम प्राप्त गिे मौका गम
ु ाउिु िपरोस ्। राज्र्को र्दश्र्
आाँिाअगाडड छ, र सम्पण
ू थ सांसार बबस्तारै मदै झदै छ। अतल कुण्डबाट र आगो र गन्धकको

कुण्डबाट, रुवाइका िीत्कार प्रस्फुदटत भई निस्कन्छ, आफूलाई लुकाउि कुिै ठाउाँ िहुिे अवस्थामा,
मानिसहरूलाई भर्भीत बिाउाँ दै र नतिीहरूलाई त्राससत बिाउाँ दै गरे को हुन्छ। मेरो िाममा जो
छिौटमा पछथ र त्र्सपनछ हटाइन्छ त्र्ो अन्तत्ः अतल-कुण्डमा पिेछ। त्र्सैले, मैले धेरै पटक

भिेको जस्तै, म र्ी हटाइिे वस्तुहरूलाई अन्त्र्हीि िाल्डोमा तलनतर फासलददिेछु। जब सम्पूणथ
सांसार वविाश भएको हुन्छ, वविाश भएका सबै कुराहरू आगो र गन्धकको कुण्डमा िस्िेछि ्। अको
शब्दमा भन्दा, र्ी कुराहरूलाई आगोको कुण्डबाट आगो र गन्धकको कुण्डमा स्थािान्तर गररिेछि ्।
त्र्ो बेला, सबै जिाले अिन्त वविाश (अथाथत ्, मभन्दा बादहर भएका सबै) वा अिन्त जीवि

(अथाथत ्, मसभत्र भएका सबै) को ववषर्मा निणथर् सलएका हुिेछि ्। त्र्ो बेला, म र मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू राज्र्बाट उठाउिेछौं र अिन्तकालमा प्रवेश गिेछौं। र्ो पनछ गएर पररपूणथ हुिे कुरा हो;
र्दद नतमीहरूलाई मैले अदहले िै बताए पनि, नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्िेछैिौ। नतमीहरूले मेरो

सङ्केतलाई पछ्र्ाउि, मेरो ज्र्ोनतमा दहाँड्ि, मेरो घरमा मसाँग आिन्दको महसुस गिथ, मेरो राज्र्मा

मसाँग शासि गिथ, र मेरो अक्ख्तर्ारीमा सबै राष्र र सबै मानिसहरूउपर शासि गिथ मात्रै सकिेछौ।
मैले नतमीहरूलाई ददिे अन्त्र्हीि आसशषहरूमा
्
मैले माचथ व्र्ाख्र्ा गरे का सबै कुराहरू पछथ ि ्।
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अध्याय्१०३
सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डलाई िै हल्लाउाँ दै एउटा गजथिर्क
ु त आवाज बादहर निस्कन्छ। र्ो र्नत कणथभेदी

छ कक मानिसहरू र्सबाट समर्मै छलेर उक्म्कि सकदै िि ्। कोही माररन्छि ,् कोही िष्ट हुन्छि ्
अनि कोही िादहाँ न्र्ार्मा पछथ ि ्। र्ो सााँच्िै एउटा रसमता हो, र्स्तो कसैले कदहल्र्ै दे िेको छै ि।
ध्र्ािपूवथक सुि: गजथिको गडगडाहटहरूको साथमा ववलापको आवाज छ अनि र्सको आवाज

पातालबाट आउाँ छ। र्ो िकथबाट आउाँ छ। र्ो ती वविोहका पत्र
ु हरूको तीतो आवाज हो जसलाई मैले
न्र्ार् गरे को छु। मैले भिेको िसुन्िेहरू र मेरा वििहरूलाई व्र्वहारमा िउतािेहरूलाई कडा

प्रकारले न्र्ार् गररएको छ र नतिीहरूले मेरो क्रोधको श्राप पाएका छि ्। मेरो आवाज न्र्ार् र
क्रोध हो, म कसैलाई िरम व्र्वहार गददथिाँ अनि कसैलाई कृपा दे िाउाँ ददि कारण म स्वर्म ् धमी
परमेश्वर हुाँ अनि म क्रोधले भररएको छु, अनि म ज्वलिले, शुद्धीकरणले, अनि वविाशले भररएको
छु। ममा केही पनि लप्ु त अथवा भाविात्मक छै ि तर र्सको ववपरीत, हरे क कुरा िल
ु ा, धमी तथा
निष्पक्ष छ। मेरा सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू सबै जानतहरू र मानिसहरूलाई न्र्ार् गदै मससत मेरो

ससांहासिमा भएकाले अदहले ती अन्र्ार्ी र अधमी कुराहरू तथा मानिसहरूको न्र्ार् हुि सुरु
हुाँदैछ। म नतिीहरूलाई एक-एक गरे र जााँिपडताल गिेछु र कसैलाई िछुटाइकि नतिीहरूलाई पण
ू थ
रूपले प्रकट गररददिेछु। ककिकक मेरो न्र्ार् पूणथ रूपले प्रकट गररएको छ र पण
ू थ रूपले िल
ु ा

गररएको छ, मैले कुिै कुरा बााँकी रािेको छै ि; मेरो इच्छाससत मेल ििािे कुिै पनि कुरालाई म

फ्र्ााँककददिेछु, र र्सलाई अतल कुण्डमा सारा अिन्तसम्मै िष्ट भएको होस ्। म त्र्सलाई त्र्हााँ

सदाभररको लाचग जल्ि ददिेछु। मेरो धासमथकता र्ही हो र मेरो निष्ठा र्ही हो। कसैले र्सलाई

बदल्ि सकदै ि र सबै मेरो हुकुममुनि आउिैपछथ ।
धेरैजसो मानिसहरूले वििहरू केवल वििहरू मात्रै हुि ् अनि तथ्र्हरू भिेका तथ्र्हरू िै हुि ्
भन्िे ठान्दै मेरा वाणीहरूलाई बेवास्ता गछथ ि ्। नतिीहरू अन्धा हुि ्। के म स्वर्म ् ववश्वासर्ोग्र्
परमेश्वर हुाँ भन्िे नतिीहरूलाई थाहा छै ि? मेरा वििहरू र तथ्र्हरू एकै समर्मा अक्स्तत्वमा

आउाँ छि ्। के र्ो कुरा सााँच्िै होइि र? मानिसहरूले मेरा वििहरू बुझ्दै -बुझ्दै िि ् अनि जसले
अन्तर्दथक्ष्ट पाएका छि ्, केवल नतिीहरूले मात्रै सााँिो रीनतले बझ्
ु ि सकछि ्। तथ्र् र्दह िै हो। मेरा

वििहरू दे ख्नेबबविकै मानिसहरू अकलगुम िै हुिे गरी डराउाँ छि ् अनि लुकिका लाचग िारै नतर
भागदौड गछथ ि ्। जब मेरो न्र्ार् आउाँ छ र्ो झि ् बढी लागू हुन्छ। जब मैले सबै थोक सक्ृ ष्ट गरेँ ,
जब म सांसार िष्ट गछुथ अनि जब म ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई पूणथ गछुथ—र्ी सबै कुराहरू मेरो मुिको

एउटै वििबाट सम्पन्ि हुन्छि ्। ककिभिे मेरो विि आफैमा अचधकार हो, र्ो न्र्ार् हो। र्स्तो
भन्ि सककन्छ कक व्र्क्कतको रूपमा म न्र्ार् र प्रताप हुाँ; अपररवतथिीर् तथ्र् र्ही हो। मेरो
प्रशासनिक आदे शहरूमध्र्ेको एउटा पक्ष र्ही हो; मानिसहरूलाई न्र्ार् गिे मेरो एउटा तररका र्ही

हो। मेरो र्दक्ष्टमा हरे क कुरा—सबै मानिसहरू, सबै मासमलाहरू र सबै कुरा लगार्त—मेरै हातमा छ
र मेरो न्र्ार्को अधीिमा छ। कसैले र कुिै कुराले अन्धाधुन्ध वा स्वेच्छाले व्र्वहार गिे साहस

गदै ि, अनि सबै कुरा मैले बोल्िे वििहरू अिुरूप सम्पन्ि हुिप
ु छथ । मािव धारणाहरू सभत्रबाट,
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हरे कले मेरो अक्स्तत्वबाट निस्केका वििहरूलाई ववश्वास गछथ ि ्। जब मेरो आत्माले आवाज ददन्छ,
तब हरे क जिा दोधार हुन्छि ्। मेरो सवथशक्कतमािताको
्
बारे मा मनिसहरूससत असलकनत पनि ज्ञाि
छै ि, अनि नतिीहरूले मेरो ववरुद्धमा असभर्ोग समेत लगाउाँ छि ्। म ताँलाई अदहले भन्दछु, जजसले मेरा वििहरूलाई शङ्का गदथछि ् अनि ज-जसले मेरा वििहरूलाई तुच्छ ठान्दछि ्, िष्ट
गररिे नतिीहरू िै हुि ्; वविाशका अिन्त पुत्रहरू नतिै हुि ्। र्सबाट र्ो दे ख्न सककन्छ कक ज्र्ेष्ठ
पुत्र बन्िेहरू थोरै मात्र छि ् ककिकक म र्सरी िै काम गछुथ। मैले अनघ भिेझ,ैँ म औांला ििलाइकिै

सबै कुरा सम्पन्ि गछुथ; म केवल मेरा वििहरू मात्र प्रर्ोग गछुथ। र्सैमा िै मेरो सवथशक्कतमािता
्
निदहत रहन्छ। मेरा वििहरूमा, कसैले मैले भन्िे कुराको श्रोत र उद्दे श्र् पिा लगाउि सकदै ि।
मानिसहरूले र्ो हाससल गिथ सकदै िि ्, अनि नतिीहरूले तब मात्र काम गिथ सकछि ्, जब नतिीहरूले

मेरो अगुवाइलाई पछ्र्ाउाँ छि ् अनि मेरो धासमथकताअिुसार मेरो इच्छाससत मेल हुिे गरी हरे क कुरा
गछथ ि ् अनि मेरो पररवारले धासमथकता र शाक्न्त पाउिे तुल्र्ाउाँ छि ्, सदाको निक्म्त क्जउिे र

अिन्तसम्मै र्दढ र अिल हुिे तुल्र्ाउाँ छि ्।
मेरो न्र्ार् हरे ककहााँ आउाँ छ, मेरो प्रशासनिक आदे शले हरे कलाई छुन्छ, अनि मेरा वििहरू र
मेरो व्र्क्कतत्व हरे कलाई प्रकट गररन्छ। मेरो आत्माको महाि ् कामको निक्म्त समर् र्ही िै हो

(र्ो समर्मा, जो आसशवषत हुिेछि ् र जसले ववपवि भोग्िेछि ्, नतिीहरूलाई एक-अकाथबाट अलग
गररन्छ)। मेरा वििहरू बादहर निस्किेबबविकै मैले जसले आसशष पाउिेछि ् नतिीहरूलाई, साथै
जसले ववपवि भोग्िेछि ् नतिीहरूलाई अलग गरे को हुन्छु। र्ो पूणथ रूपले स्पष्ट छ र म सबै
कुरालाई एकै झलकमा दे ख्नसकछु। (म र्ो कुरा मेरो मािवतालाई ख्र्ाल रािेर भन्दै छु, त्र्सैले र्ी
वििहरूले मेरो पूवथनिर्ुक्कत तथा छिौटलाई िण्डि गदै ि।) म पहाडहरूहुाँदो र िदीहरूहुाँदो घुम्छु
अनि हरे क कुरालाई निर्ाल्दै र शद्
ु ध गदै ब्रह्माण्डको अन्तररक्षको सबैनतर, घम्
ु छु ताकक मेरा

वििहरूको पररणामस्वरूप ती हरे क अशुद्ध स्थािहरू र छाडा भूसमहरू अक्स्तत्वमा रहि छोडूि ् र
शून्र्तामा भस्म होऊि ्। मेरो निक्म्त सबै कुरा सक्जलो छ। र्दद अदहले र्ो समर् सांसारको

वविाशको निक्म्त मैले पूवथनिर्ुकत गरे को समर् भएको भए मैले एउटै शब्दको उच्िारणले र्सलाई
निल्ि सकिेचथएाँ। तथावप, समर् अदहले होइि। र्ो काम गिुथ अनघ सबै कुरा तर्ार हुिुपछथ ताकक
मेरो र्ोजिा ििल्बसलर्ोस ् अनि मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा िपग
ु ोस ्। र्सलाई न्र्ार्सङ्गत ढङ्गले
कसरी गिे हो, मलाई थाहा छ: मससत मेरो बुद्चध छ, अनि मससत मेरा आफ्िा तर्ारीहरू छि ्।

मानिसहरूले एउटा औांला समेत िलाउिु हुाँदैि; मेरो हातमा िमिथको लाचग होसशर्ार होओ। र्सले
मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई छोइसकेको छ। र्सैबाट, कसैले मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको
कठोरतालाई र साथसाथै नतिीहरूपछाडड रहे का ससद्धान्तहरूलाई पनि दे ख्िसकछ, जसको दई
ु

पक्षहरू छि ्: एकानतर, म नतिीहरू सबैलाई माछुथ, जो मेरो इच्छाअिुरूप छै िि ् र जसले मेरा
प्रशासनिक आदे शहरूलाई भङ्ग गछथ ि ्; अकोनतर, मेरो क्रोधमा मेरा प्रशासनिक आदे शहरूलाई भङ्ग

गिे सबैलाई म श्राप ददन्छु। र्ी दई
ु पक्षहरू अपररहार्थ छि ् र ती मेरा प्रशासनिक आदे शहरू

पछाडडका कार्थकारी ससद्धान्तहरू हुि ्। हरे कलाई नर्िै दई
ु ससद्धान्तहरू अिुसार वविाभाविा
व्र्वहार गररन्छ, िाहे त्र्ो व्र्क्कत जनतसक
ु ै वफादार ककि िहोस ्। मेरो धासमथकता, मेरो वैभव र
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मेरो क्रोध दे िाउि पर्ाथप्त छ जसले सबै पाचथथव कुराहरू, सबै साांसाररक कुराहरू र मेरो इच्छाससत
मेल ििािे सबै कुरालाई भस्म गिेछि ्। मेरा वििहरूमा रहस्र्हरू लुकेर रहे का छि ्, अनि मेरा

वििहरूमा प्रकट गररएका रहस्र्हरू पनि छि ्। र्सरी मािव धारणाअिस
ु ार, अनि मािव समझमा,

मेरा वििहरू सदा अबोधगम्र् छि ्, अनि मेरो हृदर् सदा अथाह छ। र्सको अथथ, मैले
मानिसहरूलाई नतिीहरूको धारणा र वविारदे खि बादहर निकाल्िै पछथ । र्ो मेरो व्र्वस्थापि

र्ोजिाको सबैभन्दा महत्वपूणथ तत्व हो। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई हाससल गिथको निक्म्त र मैले गिथ
िाहे को कुराहरू सम्पन्ि गिथको निक्म्त मैले र्सलाई र्ही तररका गिथप
ु छथ ।

सांसारका महाववपिीहरू प्रनतददि झि ् ठूलो भई बढ्दछि ् र मेरो घरमा वविाशकारी महाववपिीहरू

झि ् शक्कतशाली रूपले बढ्दछि ्। मानिसहरूको सााँच्िै लुकिे ठाउाँ कतै छै ि, आफैलाई लुकाउिे ठाउाँ

कतै छै ि। अदहले सङ्क्रमणकाल भइरहे को हुिाले मानिसहरूले आफ्िो अको कदम कहााँ राख्ने हो,
नतिीहरूलाई थाहा छै ि। र्ो मेरो न्र्ार्पनछ मात्रै स्पष्ट हुिेछ। र्ाद राि! मेरो कामका कदमहरू
नर्िै हुि ् र मैले काम गिे तररका र्दह िै हो। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई एक-एक गरे र म सान्त्विा
ददिेछु र कदम-कदम गरी नतिीहरूलाई माचथ उठाउिेछु। सेवाकताथहरूको सम्बन्धमा िादहाँ , म

नतिीहरू सबैलाई एक एक-गरे र िामेट गररददिेछु र त्र्ाचगददिेछु। मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको
एउटा भाग र्ही हो। सबै सेवाकताथहरूलाई प्रकट गररसककएपनछ मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्रकट
गररिेछि ्। (मेरो निक्म्त र्ो अत्र्न्तै सक्जलो छ। नतिीहरूले मेरा वििहरू सि
ु ेपनछ, न्र्ार् र मेरा
वििहरूको त्रासको सामु ती सबै सेवाकताथहरू ववस्तारै पनछ हट्िेछि ् र केवल मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू

मात्र बााँकी रहिेछि ्। र्ो कुिै स्वैक्च्छक कुरा होइि, ि त मािव इच्छाले पररवतथि गिथ सकिे कुरा

िै हो, बरु र्ो त आत्माले व्र्क्कतमा काम गिुथ हो।) र्ो कुिै परको घटिा होइि अनि नतमीहरूले
मेरो काम र मेरा वििहरूको क्स्थनत सभत्रबाट केही हदसम्म र्सलाई अिभ
ु ूनत गिथ सकिप
ु िे हो।
र्नत धेरै कुराहरू र पूवाथिुमाि गिथ िसककिे प्रकृनत भएका मेरा वाणीहरू मानिसहरूको निक्म्त

अगम्र् छि ् भिेर म ककि भन्थें। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग म सान्त्विा, कृपा र प्रेमको भाकामा
बोल्छु (ककिभिे म नर्िीहरूलाई सधैँ अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु अनि म नतिीहरूलाई छोड्िेछैि कारण

मैले नतिीहरूलाई पूवथनिर्ुकत गरेँ), तर म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क अरूलाई कठोर न्र्ार्, धम्की
र त्राससदहत व्र्वहार गिेछु र नतिीहरूलाई निरन्तर त्र्स बबन्दस
ु म्म डरको अिभ
ु नू त गराउिेछु

कक नतिीहरू सधैँ व्र्ाकुल अवस्थामा रहे का होऊि ्। पररक्स्थनत एउटा निक्श्ित हदसम्म पुगेपनछ,
नतिीहरू र्स अवस्थाबाट उम्किेछि ् (जब म सांसारलाई िष्ट गछुथ, र्ी मानिसहरू अतल कुण्डमा

हुिेछि ्), तापनि नतिीहरू मेरो हातको न्र्ार्दे खि उम्किेछैिि ् वा र्स पररक्स्थनतदे खि कदहल्र्ै
मक
ु त हुिेछैिि ्। नतिहरूको न्र्ार् र्ही हो, नतिीहरूको सजार् पनि र्ो िै हो। ववदे शीहरू आइपुग्िे

ददिमा म र्ी मानिसहरूलाई एक-एक गरे र प्रकट गिेछु। मेरो कामका कदमहरू नर्िै हुि ्। के मेरा
ती वििहरूको अनघल्लो वाणीहरूपछाडड रहे को असभप्रार्लाई नतमीहरू अदहले बुझ्छौ? मेरो वविारमा
पूरा िभएको कुिै पनि कुरा समेत पूरा भइसकेको कुरा हो, तर पूरा भइसकेको कुिै कुरा हाससल
गररएको कुरा हो भन्िे छै ि। र्सको कारण मससत आफ्िै बुद्चध छ र मेरो आफ्िै काम गिे

तररका छ, जि
ु मानिसहरूका निक्म्त केवल रहस्र्मर् छि ्। र्स िरणद्वारा मैले पररणामहरू
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हाससल गररसकेपनछ (जब मेरो ववरोध गिे सबै दष्ु टहरूलाई मैले प्रकट गरे को हुन्छु), म अको
कदम सुरु गिेछु, ककिभिे मेरो इच्छा निववथघ्ि छ र मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिालाई अवरुद्ध गिे
साहस गिथ कसैले सकदै ि, अनि कुिै कुराले बाधाअड्िि िडा गिे साहस गिथ सकदै ि—नतिीहरू

सबैले बाटो सफा गिुथपछथ ! ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरू, मेरो कुरा सुि। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई
हाससल गिथ, नतमीहरूका वपतालाई लक्ज्जत तुल्र्ाउि (र्ी वििहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका

सन्तािहरूलाई लक्षक्षत गररएका हुि ्), मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई आड ददि र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमाचथ
गररएको िराबीलाई सच्र्ाउि म ससर्ोिबाट आएाँ र मैले सांसारमा दे हधारण गरेँ। त्र्सैकारण, फेरर
पशु जस्तो िहोऊ; म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई नतमीहरूससत निराकरण गिथ लगाउिेछु। ववगतमा

मेरा पुत्रहरूलाई दमि गररएको चथर्ो र चथिोसमिो गररएको चथर्ो अनि वपताले उहााँका पुत्रहरूका

निक्म्त शक्कत िलाउिुहुिे भएकोले मेरा पुत्रहरू मेरो प्रेसमलो अङ्गालोमा फकेर आउिेछि ् र अब
उप्रान्त नतिीहरू दमि र चथिोसमिोमा पिेछैिि ्। म अधमी छै ि, र्सले मेरो धासमथकतालाई
दे िाउाँ छ र र्ो सााँच्िै “मैले प्रेम गिेलाई प्रेम गिुथ र घण
ृ ा गिेलाई घण
ृ ा गिुथ हो”। र्दद नतमीहरू

म अधमी हुाँ भिी भन्छौ भिे नतमीहरू हतार गरे र बादहर निस्किुपछथ । निलथज्ज भएर मेरो
उदारताको फाइदा सलएर मेरो घरमा िबस। ताँ हतार गरे र आफ्िो घरमा फकथिुपछथ ताकक मैले अब
उप्रान्त तेरो मुहार दे ख्न िपरोस ्। अतल कुण्ड िै नतमीहरूको गन्तव्र् हो अनि त्र्ही िै नतमीहरूले
ववश्राम सलिेछौ। र्दद नतमीहरू मेरो घरमा छौ भिे नतमीहरूका निक्म्त अब उप्रान्त त्र्हााँ कुिै ठाउाँ

छै ि ककिकक नतमीहरू भारी बोकिे पशुहरू हौ; नतमीहरू केवल मैले प्रर्ोग गिे औजारहरू मात्रै हौ।

जब मैले नतमीहरूलाई प्रर्ोग गिुथपिे कुिै िााँिो हुाँदैि, तब नतमीहरूलाई भस्म गिथ म नतमीहरूलाई
आगोसभत्र फ्र्ााँककददिेछु। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो; मैले र्सलाई र्सरी िै गिुथपछथ , अनि
केवल र्सले मात्र मैले काम गिे तररका प्रकट गिेछ र मेरो धासमथकता र मेरो वैभव प्रकट गदथछ।
अझ महत्वपूणथ कुरा, र्सरी मात्रै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मससत शक्कतका साथ राज्र् गिथ पाउिेछि ्।

अध्याय्१०४
मभन्दा बादहर रहे का सबै मानिस, घटिा, अनि थोकहरू शन्
ू र्तामा जािेछि ् भिे, मसभत्र रहे का

सबै मानिस, घटिा, र थोकहरूले मबाट सबै कुरा प्राप्त गिेछि ् र मसाँग मदहमामा प्रवेश गिेछि ्,

ससर्ोि डााँडामा प्रवेश गिेछि ्, मेरो निवासमा प्रवेश गिेछि ्, र मसाँगै सदै व अक्स्तत्वमा रहिेछि ्।

मैले प्रारम्भमा सबै कुराको सक्ृ ष्ट गरेँ, र अन्त्र्मा म मेरो कार्थलाई पूरा गिेछु। म सधैँ अक्स्तत्वमा

पनि रहिेछु र राजाको रूपमा शासि गिेछु। हस्तक्षेपको समर्मा, म सम्पण
ू थ ब्रम्हाण्डको िेतत्ृ व
गिे र त्र्समाचथ हुकुम िलाउिे पनि गिेछु। मेरो अक्ख्तर्ार मबाट कसैले लाि सकदै ि, ककिकी
म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। साथै, मसाँग मेरो अक्ख्तर्ार मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई हस्तान्तरण गिे शक्कत
छ ताकक नतिीहरूले मसाँगै शासि गिथ सकूि ्। र्ी कुराहरू सधैँ अक्स्तत्वमा रहिेछि ्, र कदहल्र्ै
पनि पररवतथि गिथ सककाँदै ि। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो। (जब म मेरो प्रशासनिक आदे शको

बारे मा कुरा गछुथ, मैले मेरो राज्र्मा के हुन्छ र के सदै व अक्स्तत्वमा रहन्छ र कदहल्र्ै पनि
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पररवतथि गिथ सककाँदै ि भन्िे कुरालाई सूचित गरररहे को हुन्छु।) सबै जिा पूणथ हृदर्बाटै ववश्वस्त
हुिुपछथ , र नतिीहरूले मैले प्रेम गिेहरूमा मेरो महाि ् शक्कतलाई दे ख्नुपछथ । मेरो िाम कसैले पनि
बदिाम गिथ सकदै ि; जसले त्र्सो गछथ त्र्ो र्हााँबाट बादहररिप
ु छथ ! म त्र्नत धेरै दर्ाहीि पनि
होइि, तर ताँ िादहाँ अधमी होस ्। र्दद तैले मेरो सजार्लाई उल्लङ्घि गररस ् भिे , म तेरो निराकरण

गिेछु र अिन्तकालका लाचग ताँलाई िष्ट हुिे बिाइददन्छु। (पककै पनि, र्ो सबै मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रबाहे क अरूतफथ निदे सशत छ।) मेरो घरमा र्स्तो फोहोरलाई स्वागत गरराँदैि, त्र्सैले िााँडो गर्
र र्हााँबाट निस्की जा! एक समिेट, वा एक क्षणका लाचग पनि ववलम्ब िगर्! मैले जे भन्छु तैँले
त्र्ही गिुथपछथ , ित्र म एउटै शब्दले तेरो वविाश गिेछु। अझै पनि ताँ िदहिककिाउिु िै तेरो लाचग

राम्रो हुन्थ्र्ो, र अझै पनि छल गिथ ििोज्िु िै तेरो लाचग राम्रो हुन्थ्र्ो। मेरो अगाडड, ताँ ििादहाँदो
कुरा बिाउाँ छस ्, र मेरो मुिैमा झूट बोल्छस ्। िााँडो गर् र निस्की! र्स्ता कुराका लाचग मसाँग
सीसमत समर् छ। (जब सेवा गिे समर् हुन्छ, र्ी मानिसहरूले सेवा गिेछि ्, र जब बादहररिे

समर् हुन्छ, नतिीहरू बादहररिेछि ्। म बुद्चध पुऱ्र्ाएर काम गछुथ, समर्भन्दा एक समिेट वा एक
सेकेन्ड पनि तलमाचथ गददथि; कदहले पनि असलकनत तलमाचथ हुाँदैि। मेरा सबै कार्थहरू धमी र
सटीक हुन्छि ्।) तर जब मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कुरा आउाँ छ, म असीसमत रूपमा सदहष्णु हुन्छु, र
तेरो लाचग मेरो प्रेम अिन्त छ, जसले ताँलाई सदै व राम्रो आसशषहरूको
्
र मसाँगको जीविको

आिन्द उठाउि सक्षम बिाउाँ छ। र्ही समर्मा, तैँले कुिै पनि रोकावट सहिु पदै ि वा, मेरो न्र्ार्
भोग्िु पदै ि। (र्सले तैँले आसशषहरूको
्
उपभोग गिथ थाल्िे समर्लाई जिाउाँ छ।) मैले सांसारको
सक्ृ ष्ट गदाथ मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका लाचग ददएको अिन्त आशीवाथद र प्रनतज्ञा हो। नतमीहरूले

त्र्समा मेरो धासमथकतालाई दे ख्िुपछथ : मैले पव
ू थनिर्ुकत गरे काहरूलाई म प्रेम गछुथ, र मैले,
त्र्ागेकाहरूलाई म सदासवथदा घण
ृ ा गछुथ।

मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका रूपमा, नतमीहरूले तेरा सबै कतथव्र्हरूलाई कार्म राख्नुपछथ र नतमीहरू

आफ्िो पदमा बसलर्ो भएर िडा हुिुपछथ । मेरो अगाडड उठाइएका पदहलो पटक पाकेका फलहरू बि
र मेरो व्र्क्कतगत छािबबिलाई स्वीकार गर ताकक नतमीहरू मेरो मदहमावाि ् छववमा क्जउि सक,
ताकक मेरो मदहमाको ज्र्ोनत नतमीहरूको अिह
ु ारबाट िक्म्कि सकोस ्, ताकक मेरा वाणीहरू

नतमीहरूको मि
ु बाट फैसलऊि ्, ताकक मेरो राज्र् नतमीहरूबाट शाससत हुि सकोस ्, ताकक मेरा
मानिसहरू नतमीहरूबाट शाससत हुि सकूि ्। र्हााँ मैले “पदहलो पटक पाकेका फलहरू” का साथै
“िाँडु डएका” जस्ता शब्दावलीहरू उल्लेि गरे को छु। “पदहलो पाकेका फलहरू” भिेका के हुि ्?
मानिसहरूको धारणाअिुसार, नतिीहरूले र्सलाई उठाइ लचगिे पदहलो िरणका मानिसहरू वा

ववजेताहरू, वा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू हुि ् भन्िे सोच्छि ्। र्ी सबै मेरा वििहरूको समथ्र्ा र गलत
अथाथिुवाद हुि ्। पदहलो पटक पाकेका फलहरू मबाट प्रकाश प्राप्त गरे का र मबाट अक्ख्तर्ार प्रदाि
गररएका मानिसहरू हुि ्। “पदहलो पटक पाकेका” भन्िे शब्दावलीले, मेरो स्वासमत्वमा रहे को, र
मबाट पूवथनिर्ुकत र छिौट भएकालाई जिाउाँ छ। “पदहलो पटक पाकेका” भन्िाले “क्रममा पदहलो

हुिु” भन्िे जिाउाँ दै ि। “पदहलो पटक पाकेका” मािव आाँिाले दे ख्िे भौनतक कुराहरू होइिि ्। र्ी
तथाकचथत “फलहरू” ले सव
ु ास फैलाउिे कुराहरूलाई जिाउाँ छि ् (र्ो साङ्केनतक अथथ हो); अथाथत ्,
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ममा क्जउिे, ममा प्रकट हुिे, र सदै व मसाँगै क्जउिे मानिसहरूलाई जिाउाँ छ। जब म “फलहरू” को
बारे मा कुरा गछुथ, म मेरा सबै पत्र
ु तथा मानिसहरूलाई उल्लेि गरररहे को हुन्छु भिे, “पदहलो पटक

पाकेका फलहरू” ले मसाँगै राजाको रूपमा शासि गिे मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई जिाउाँ छ। तसथथ,
“पदहलो पटक पाकेका” लाई अक्ख्तर्ार भएकाहरूको रूपमा व्र्ाख्र्ा गररिुपछथ ; र्सको वास्तववक

अथथ िै त्र्ही हो। “उठाइलचगिु” भिेको मानिसहरूले कल्पिा गरे का जस्तो तल्लो स्थािबाट
माचथल्लो स्थािमा लचगिु होइि; त्र्ो एउटा ठूलो भ्रम हो। “उठाइलचगिु” ले मैले गिे
पव
ू थनिर्ुक्कतलाई र त्र्सपनछ छिौटलाई बझ
ु ाउाँ छ। र्ो मैले पव
ू थनिर्क
ु त र िि
ु ाउ गरे को सबैमा

निदे सशत हुन्छ। उठाइलचगिे सबै जिा ती मानिसहरू जसले ज्र्ेष्ठ छोरा वा छोराहरूको दजाथ
पाएका छि ्, वा जो परमेश्वरका मानिसहरू हुि ्। र्ो मानिसहरूको धारणासाँग सबैभन्दा िसमल्िे
कुरा हो। भववष्र्मा मसाँग मेरो घरमा बस्िे नतिीहरू िै हुि ् जो मेरो सामिे उठाइलचगएका छि ्।
र्ो पूणथ, कदहल्र्ै पररवतथि िहुिे र िण्डि गिथ िसककिे सत्र् हो। र्ो शैतािको ववरुद्ध जबाफी
हमला हो। मैले पूवथनिर्ुकत गरे को जो कोही पनि मेरो अनघ उठाइलचगिेछ।

“पववत्र तुरही” लाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिे? र्सको ववषर्मा नतमीहरूको बुझाइ के छ? र्सलाई

ककि पववत्र र पदहले िै बजाइसककएको छ भिेर भनिएको हो? र्सलाई मेरो कार्थका िरणहरूबाट
व्र्ाख्र्ा गररिुपछथ र मैले काम गिे ववचधबाट बुखझिुपछथ । मेरो न्र्ार् सावथजनिक रूपमा घोषणा
हुिे समर् िै मेरो स्वभाव सबै राष्र र मानिसहरूलाई िल
ु ासा गररिे समर् हो। पववत्र तरु ही
बजाइिे समर् त्र्ही हो। अथाथत ्, म मेरो स्वभाव पववत्र र उल्लङ्घि गिथ िसककिे छ भिेर

प्रार्जसो भन्छु, त्र्ही कारणले “तुरही” लाई व्र्ाख्र्ा गिथ “पववत्र” शब्दको प्रर्ोग गररएको हो।

र्सबाट “तुरही” ले मेरो स्वभाव र म के हुाँ र मसाँग के छ भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ। मेरो न्र्ार्
प्रत्र्ेक ददि प्रगनतमा छ, मेरो क्रोध प्रत्र्ेक ददि जारी गररन्छ, र मेरो श्राप दै निक रूपमा मेरो
स्वभावसाँग मेल ििािे प्रत्र्ेक कुराउपर पछथ भिेर पनि भन्ि सककन्छ। त्र्सोभए मेरो न्र्ार् सुरु

हुिे समर्मा तुरही बजाइन्छ, र र्ो प्रत्र्ेक ददि, एकनछि पनि िबबराइ र एक समिेट वा एक
सेकेन्ड पनि िरोकी निरन्तर बज्छ भिेर भन्ि सककन्छ। अब उप्रान्त, पववत्र तुरहीको आवाज
ठूलो-ठूलो हुाँदै जान्छ, जस साँगसाँगै महाि ् ववपविहरू पनि बबस्तारै झदै जान्छि ्। अको शब्दमा,
मेरो धमी न्र्ार्को िल
ु ासा हुाँदै गदाथ, मेरो स्वभावलाई थप सावथजनिक बिाइिेछ, र मे जे हुाँ र

मसाँग जे छ ती मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमा झिै थवपाँदै जािेछ। भववष्र्मा म र्सरी िै काम गिेछु:
एकानतर, मैले प्रेम गिेहरूलाई भरणपोषण गिे र मुक्कत ददिे, अकोनतर, मैले घण
ृ ा गिेहरूलाई

िुलासा गिथ मेरा वििहरूको प्रर्ोग गिे। र्ाद राि! मेरो कार्थको ववचध, मेरो कार्थको िरण र्ही

हो, जि
ु एकदमै सत्र् छ। मैले र्सको र्ोजिा सक्ृ ष्टको समर्दे खि गदै आएको हुाँ, र र्सलाई
कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि।
मेरा वििहरूका अझै धेरै िण्डहरू छि ् जुि मानिसहरूलाई बुझ्ि गाह्रो पछथ , त्र्सैले मैले मेरा

बोल्िे शैली र रहस्र्हरू िुलासा गिे मेरो ववचधहरूलाई थप सुधार गरे को छु। अथाथत ्, दै निक िर्ााँ
तररका र ववचधहरूसदहत, मेरो बोल्िे शैली प्रत्र्ेक ददिसाँगै पररवतथि र सुधार हुाँदैछ। र्ी मेरो
कार्थका िरणहरू हुि ्, र नर्िलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। मानिसहरूले म जे भन्छु
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त्र्सअिुसार मात्रै बोल्ि र कार्थ गिथ सकछि ्। र्ो एकदमै सााँिो कुरा हो। मैले मेरो व्र्क्कत र मेरो
दे ह दव
ु ैमा उपर्ुकत प्रबन्ध समलाएको छु। मेरो मािवताको प्रत्र्ेक कार्थ र कक्रर्ाबाट मेरो ईश्वरत्वको

बद्
ु चधको एक दहस्सा आउाँ छ। (मािवजानतसाँग बबलकुलै कुिै पनि बद्
ु चध िभएको हुिाले, मेरा
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग मेरो बुद्चध छ भन्िुले नतिीहरूसाँग नतिीहरूसभत्र मेरो ईश्वरीर् स्वभाव छ भन्िे

तथ्र्लाई जिाउाँ छ।) जब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले कुिै मूिथतापूणथ काम गछथ ि ्, र्सको कारण भिेको

नतमीहरूसभत्र अझै पनि मािव पक्षहरू भएर हो। त्र्सैले, तैँले त्र्स्तो मािव मूिथताबाट छुटकारा

पाउिप
ु छथ , र म जे कुरालाई प्रेम गछुथ त्र्ो गिथप
ु छथ र जे कुरालाई म घण
ु छथ ।
ृ ा गछुथ त्र्सलाई िकािथप
मबाट आउिे जोकोही पनि मसभत्र फककथिुपछथ , र मबाट जन्मेका जोकोही पनि मेरो मदहमासभत्र

फककथिुपछथ । मैले घण
ृ ा गिेहरूलाई एक-एक गरी मबाट बदहष्कार र छुटाइिुपछथ । मेरो कार्थका

िरणहरू नर्िै हुि ्; र्ो मेरो व्र्वस्थापि हो र र्ो मेरो छ हजार वषथको सक्ृ ष्टको र्ोजिा हो। मैले
प्रेम गिेहरूले, मैले नतिीहरूलाई प्रदाि गरे को आशीवाथदका कारण, मेरो प्रशांसा गिुथपछथ , ताकक मेरो
िाम अझै मदहमासदहत ठूलो होस ्, र मेरो मदहमावाि ् छववमा मदहमावाि ् ज्र्ोनत थवपर्ोस ्, ताकक
मेरो मदहमामा नतिीहरू मेरो बुद्चधले भररपूणथ होऊि ्, र मेरो मदहमावाि ् ज्र्ोनतमा मेरो िामलाई
मदहसमत गरूि ्।

अध्याय्१०५
मेरा वििका ससद्धान्तहरू र मैले काम गिे शैलीको कारण मानिसहरूले मलाई अस्वीकार

गछथ ि ्; मैले र्नत धेरै समर् बोल्िु पनछको उद्दे श्र् र्ही हो (र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरका सारा

सन्तािहरूप्रनत निदे सशत छ)। र्ो मेरो कामको बद्
ु चधमािी तररका हो; र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरप्रनतको
मेरो न्र्ार् हो। र्ो मेरो रणिीनत हो, र कुिै पनि व्र्क्कतले र्सलाई पण
ू थ रूपमा बुझ्ि सकदै ि।

प्रत्र्ेक मोडमा—अथाथत ्, मेरो व्र्वस्थापिको हरे क सङ्क्रमणकालीि िरणमा—केही मानिसहरूलाई
निष्कासि गररिु िै पछथ ; नतिीहरूलाई मेरो कामको क्रमअिुसार निष्कासि गररन्छि ्। र्ही, र
केवल र्ही मात्रै मेरो सारा व्र्वस्थापिको र्ोजिाको काम गिे तररका हो। मैले हटाउि िाहे का

मानिसहरूलाई एक-एक गरे र फ्र्ालेपनछ म मेरो अको िरणको काम सरु
ु गछुथ। तथावप, र्ो अक्न्तम
पटकको निष्कासि हुिेछ (र र्सको अथथ िीिका मण्डलीहरू सभत्र हुिे कुरा हो), अनि र्ो पथ्
ृ वीको
सक्ृ ष्टपनछ सङ्क्रमणकालीि िरणको दौरािको र्स्तो समर् हो जहााँ धेरै मात्रामा मानिसहरूलाई
निष्कासि गररिेछ। इनतहासभरर मानिसहरू निष्कासि गरराँदा हरे क पटक पनछको काममा सेवा

गिथको निक्म्त केही दहस्सा छोडडएको छ। तैपनि, र्ो पनछल्लो पटकको जस्तो होइि; र्ो स्वच्छ

र प्रभावकारी छ। र्ो अदहलेसम्मको सबैभन्दा महत्त्वपूणथ र सबैभन्दा व्र्ापक छ। धेरैजसो

मानिसहरूले मेरा वििहरू पढे पनछ आफ्िा मिबाट शङ्का लाद्ि िोज्छि ्, अन्तत्ः नतिीहरूले

र्सलाई क्जत्ि सकदै िि ्, र अन्त्र्मा नतिीहरू आफ्िा सांघषथमा पति हुन्छि ्। र्ो नतिीहरूले निणथर्
गिे कुरा होइि, ककिकक जसलाई मैले अनघबाटै निर्ुकत गरे को छु त्र्ो उम्कि सकदै ि र जसलाई
मैले अनघबाटै निर्क
ु त गरे को छै ि त्र्सलाई म नतरस्कार मात्रै गिथसकछु। म केवल मैले निगाह
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गरे र हे िे मानिसहरूलाई मात्र प्रेम गछुथ; ित्रता कुिै पनि व्र्क्कत स्वतन्त्रसाथ मेरो राज्र् छोड्ि र

त्र्ससभत्र प्रवेश गिथ सकदै ि। र्ो मेरो फलामको डन्डा हो, र केवल र्ो मात्र मेरो प्रशासनिक आदे श
लागू गिे कार्थको शक्कतशाली गवाही र पण
ू थ प्रकटीकरण हो। र्ो केवल उत्सादहत हुिु सम्बन्धी
ववषर् मात्र होइि। शैताि पतिको ववरुद्ध शक्कतहीि भएको छ भिेर मैले ककि भिेको हुाँ? सुरुमा
त्र्ससाँग शक्कत चथर्ो, तर र्ो मेरो हातमा छ; र्दद मैले त्र्सलाई सुत भिेँ भिे त्र्ो सुत्िुपछथ ,
अनि र्दद मैले त्र्सलाई मेरो सेवा गिथलाई उठ् भिेँ भिे त्र्सले उठे र मेरो सेवा गिुथपछथ , र राम्ररी

र्सो गिथप
ु छथ । शैताि र्सो गिथ राजी भएर होइि; मेरो फलामको डन्डाले शैतािमाचथ शासि गिे
भएकोले र्सो भएको हो, र र्सरी मात्र त्र्ो हृदर् र वििमा ववश्वस्त हुन्छ। मेरो प्रशासनिक
आदे शले र्सलाई शासि गछथ र मसाँग मेरो शक्कत छ, र्सैले शैताि बबलकुल आश्वस्त हुि बाहे क

अरू केही गिथ सकदै ि; कुिै प्रनतरोधको निशािावविा त्र्सलाई मेरो पाउदािमुनि कुल्िीसमल्िी

पाररिुपछथ । ववगतमा, जब त्र्सले मेरा छोराहरूको निक्म्त सेवा प्रदाि गरररहे को चथर्ो, शैताि अनत

दस्
ु साहसी भर्ो र मलाई शमथमा पािे आशाले र म असक्षम छु भन्िे कुरा दाबी गिथको निक्म्त

स्वेच्छाले नतिीहरूलाई हे प्िे गथ्र्ो। कनत अन्धो! म ताँलाई कुल्िीसमल्िी गरे र मािेछु! अनघ बढ्;
फेरर एक पटक क्रूर बन्िे दहम्मत गर्! मेरा छोराहरूसाँग फेरर उदासीिताका साथ कठोर व्र्वहार

गरे र त हे र!् मानिसहरू जनत इमान्दार हुन्छि ् र नतिीहरूले जनत मेरा वििहरू सुन्छि ् र मप्रनत
समवपथत हुन्छि ्, तैँले नतिीहरूलाई त्र्नत िै हे प्छस ् र एकलो पाछथ स ् (मैले र्हााँ ववभाजि ल्र्ाउिको

निक्म्त तैँले तेरा समत्रहरू जम्मा गरे को कुरालाई उल्लेि गरररहे को छु।) अब तेरो क्रूरताका ददिहरूको

अन्त हुन्छ र म थोरै -थोरै गरे र ताँसाँग दहसाबककताब गदै छु; तैँले जे जनत गरे को छस ्, म त्र्सको
एक कण पनि दहसाब िगरी ताँलाई छाड्ददिाँ। अब शक्कत सलिे ताँ—शैताि—होइि; बरु, मैले त्र्ो
शक्कत कफताथ सलएको छु, अनि तेरो निराकरण गिथ मेरा छोराहरूलाई आह्वाि गिे समर् आएको

छ। ताँ आज्ञाकारी हुिुपछथ र तैँले थोरै पनि प्रनतरोध गिुथ हुाँदैि। ववगतमा मेरो अगाडड हुाँदा तैँले
जनत िै असल व्र्वहार गरे को भए तापनि त्र्सले आज तेरो मदत गिेछैि। र्दद ताँ मैले प्रेम
गिेहरूमध्र्े एक होइिस ् भिे, म ताँलाई िाहाँददिाँ। धेरै सङ्ख्र्ा स्वीकार्थ छै ि; त्र्ो मैले अनघबाटै

निर्ुकत गरे को सङ्ख्र्ा हुिुपछथ र त्र्ोभन्दा पनि थोरै झि ् िराब हो। शैताि—ववघटिकारी िहो!
मैले कसलाई प्रेम गछुथ र कसलाई घण
ृ ा गछुथ भन्िे कुरामा के म मेरो आफ्िै हृदर्सभत्र स्पष्ट िहुि
सकछु? के मलाई सम्झिा ददलाउिको निक्म्त मलाई तेरो आवश्र्कता पछथ र? के शैतािले मेरा
छोराहरूलाई जन्म ददि सकछ? सबै व्र्थथ छि ्! सबै िराब छि ्! म सबैलाई सवथथा र पूणथ रूपमा

पररत्र्ाग गछुथ। एक जिाको पनि िाहिा छै ि; सबै बादहर जािुपछथ ! छ हजार वषथको व्र्वस्थापि
र्ोजिा अक्न्तम अवस्थामा छ, मेरो काम सककर्ो र र्स जिावर र पशक
ु ो झण्
ु डलाई मैले
हटाउिुपछथ !

मेरा वििहरू पालिा गिे र नतिलाई व्र्वहारमा उतािेहरूलाई िै म प्रेम गछुथ; म नतिीहरूमध्र्े

एक जिालाई पनि त्र्ाग्िेछैिाँ, र कुिै एउटालाई पनि म जाि ददिेछैिाँ। र्सैले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले

चिन्ता गिुथपिे आवश्र्कता छै ि। र्सलाई मैले प्रदाि गरे को हुिाले, र्सलाई कसैले पनि टाढा
लैजाि सकदै ि र म र्ो मैले आसशष ् ददएकाहरूलाई प्रदाि गिथ बाध्र् छु। मैले स्वीकृत गरे काहरूलाई
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(सांसारको सक्ृ ष्टभन्दा अनघ), म आसशष ् ददन्छु (आज)। मैले काम गिे तररका र्ही हो, र मेरा
प्रशासनिक आदे शका हरे क दफाहरूपनछको प्रमुि ससद्धान्त पनि र्ही हो, अनि र्सलाई कसैले

पनि पररवतथि गिथ सकदै ि; एउटा पनि शब्द थप्ि सककाँदै ि, ि त थप एक वाकर् िै, ि त कुिै
एउटा शब्द वा वाकर् िै हटाउि सककन्छ। ववगतमा मैले प्रार्जसो भन्िे गथेँ, मेरो व्र्क्कतत्व

नतमीहरू सामु दे िापछथ । त्र्सो भए मेरो “व्र्क्कतत्व” के हो र र्ो कसरी दे िापछथ ? के र्सले
सामान्र् रूपमा त्र्स व्र्क्कतलाई जिाउाँ छ जो म हुाँ? के र्सको अथथ मैले भन्िे हरे क वाकर् िै
हो? र्ी अपररहार्थ दई
ु पक्षहरूले एउटा सािो भागलाई मात्र निमाथण गछथ ; अथाथत ्, नतिमा मेरो
व्र्क्कतत्वको पूणथ व्र्ाख्र्ा समावेश छै ि। मेरो व्र्क्कतत्वमा मेरो दे हगत अक्स्तत्व, मेरा वििहरू

र मेरा कार्थहरू पनि समावेश हुन्छि ्, तर सबैभन्दा सटीक व्र्ाख्र्ा भिेको, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र
म िै मेरो व्र्क्कतत्व हौं। भन्िुको तात्पर्थ, राज्र् गिे र शक्कत भएका इसाईहरूको समूह मेरो
व्र्क्कतत्व हुि ्। र्सैले, हरे क ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू अपररहार्थ छि ् र मेरो व्र्क्कतत्वका भाग हुि ्, र्सैले

म जोड ददन्छु कक मानिसहरूको सङ्ख्र्ा ि त धेरै (मेरो िाउाँ को अपमाि गिे), अझ महत्त्वपूणथ,
ि त थोरै (मलाई प्रकट गिथ असक्षम हुिे गरी) हुिसकछ। र्सबाहे क, म पटक-पटक जोड ददन्छु
कक मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरा सबैभन्दा प्र्ारा, मेरा सम्पवि र मेरो छ हजार वषथको व्र्वस्थापि

र्ोजिाको निक्श्ितता हुि ्; नतिले मात्र मेरो ससद्ध र पूणथ प्रकटीकरण धारण गछथ ि ्। म स्वर्म ्
मात्र मेरो व्र्क्कतत्वको पण
ू थ प्रकटीकरण हुि सकछु; मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको साथमा मात्र म आफै
ससद्ध र पूणथ प्रकटीकरण हुाँ ठहररि सकछु। र्सैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग कुिै पनि कुरालाई उपेक्षा
िगरी म कठोर मागहरू राख्छु, र पटक-पटक मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे कका सबैलाई काट्छु र माछुथ;

मैले भिेका सबै कुराहरूको जरा र्ही हो र मैले भिेका सबै कुराहरूको अक्न्तम लक्ष्र् र्ही हो।
र्सबाहे क, समर्-समर्मा म के जोड ददन्छु भिे, नतिीहरू मैले स्वीकृत गरे का मानिसहरू हुिुपछथ ,
जसलाई मैले सांसारको उत्पवि भएदे खि व्र्क्कतगत रूपमा िुिेको छु। तब “दे िापिुथ” भन्िे शब्दलाई
कसरी व्र्ाख्र्ा गररन्छ? के र्ो कुिै व्र्क्कत आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिे समर्को बारे मा हो?

र्ो मेरो शारीररक अक्स्तत्व असभषेक हुाँदाको समर् हो भिेर धेरै मानिसहरूले ववश्वास गछथ ि ्, तर

र्ो सबै झूटो हो; र्ो असलकनत पनि सत्र् होइि। र्सको मूल अथथ अिुसार “दे िापिुथ” लाई बुझ्ि
कुिै पनि हालतमा कदठि छै ि, तर र्सलाई मेरो असभप्रार्अिस
ु ार बझ्
ु ि अझ कदठि छ। र्सथथ,
र्सो भन्ि सककन्छ: जब मैले मािवजानतलाई बिाएाँ, मैले प्रेम गरे का मानिसहरूको समूहसभत्र मेरो

गुण हाल्दै चथएाँ, अनि र्ही मानिसहरूको समूह िै मेरो व्र्क्कतत्व चथर्ो। र्सलाई अको तररकाले
भन्िुपदाथ, त्र्स बेलासम्म मेरो व्र्क्कतत्व पदहले िै दे िापरे को चथर्ो। र्ो िाम स्वीकार गरे पनछ

मेरो व्र्क्कतत्व दे िापरे को होइि; बरु, मानिसको र्ो समह
ू लाई मैले अनघबाटै निर्क
ु त गरे पनछ र्ो

दे िा पऱ्र्ो, ककिकक नतिीहरूमा मेरो गुण चथर्ो (नतिीहरूको प्रकृनत पररवतथि हुाँदैि र नतिीहरू
अझ पनि मेरो व्र्क्कतत्वको भाग हुि ्)। र्सैले, सक्ृ ष्टको समर्दे खि वतथमाि समर्सम्म मेरो

व्र्क्कतत्व सधैँ दे िापरे को छ। धेरै मानिसहरू र्ो धारणामा ववश्वास राख्छि ् कक मेरो दे हगत

अक्स्तत्व मेरो व्र्क्कतत्व हो, जुि पूणथ रूपले त्र्सो होइि; त्र्ो वविार नतिीहरूको वविार र
धारणाहरूमा उत्पन्ि भएको हुन्छ। र्दद मेरो दे हगत अक्स्तत्व मात्रै मेरो व्र्क्कतत्व भएको भए,
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शैतािलाई शमथमा पािथ त्र्ो पऱ्र्ाप्त हुिेचथएि। र्सले मेरो िामलाई मदहसमत पािथ सकिेचथएि र
र्सले वास्तवमा मेरो िामलाई शमथमा पादै ववपरीत असर पािेचथर्ो, अनि र्ो र्ग
ु हरूभरर शैतािले
मेरो िामलाई शमथमा पािे चिन्ह बन्िे चथर्ो। म बद्
ु चधमाि परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ र म र्स्तो मि
ू थ
कुरा कदहले गिेचथइिाँ।
मेरो कामको पररणाम हुिुपछथ र र्सबाहे क, मैले ववचधपूवथक वििहरू बोल्िुपछथ र मेरा सबै
विि र वाणीहरू मेरो आत्माद्वारा बोसलन्छि ् र म मेरो आत्माले गरे बमोक्जम बोल्छु। र्सैले,
सबैले मेरा वििहरूद्वारा मेरो आत्मालाई अिभ
ु व गिथप
ु छथ , मेरो आत्माले के गरररहिभ
ु एको छ
भिेर दे ख्िुपछथ ; नतिीहरूले मैले ठ्र्ाककै के गिथ िाहन्छु भन्िे दे ख्िुपछथ , नतिीहरूले मेरा वििहरूमा

आधाररत भएर मैले काम गिे ववचध दे ख्िुपछथ र मेरो समस्त प्रशासनिक र्ोजिाका ससद्धान्तहरू
के छि ् भन्िे दे ख्िुपछथ । म ब्रह्माण्डको सारा तक्स्वर हे छुथ: हरे क व्र्क्कत, हरे क घटिा र हरे क

स्थाि मेरा हुकुमसभत्र पछथ ि ्। मेरो र्ोजिालाई ववफल पािथ दहम्मत गिे कोही छै ि; सबै मैले
अनघबाटै निर्ुकत गरे को क्रमअिुसार िरणबद्ध रूपमा अगाडड बढ्छि ्। र्ो मेरो शक्कत हो; मेरो

सारा र्ोजिाको व्र्वस्थापि गिे बुद्चध र्हााँ छ। कसैले पनि पूणथ रूपमा बुझ्ि र स्पष्टसाँग बोल्ि
सकदै ि; सबै काम मैले व्र्क्कतगत रूपमा गछुथ र मैले मात्र निर्न्त्रण गछुथ।

अध्याय्१०६
मेरा वििहरू िजान्िे हरू, मेरो सामान्र् मािवतालाई िचिन्िेहरू र मेरो ईश्वरत्वको अवज्ञा

गिेहरू ध्वस्त भएर शून्र्तामा पुग्िेछि ्। र्सबाट कसैलाई पनि छूट छै ि र सबै जिा र्स पक्षको
उचित मापदण्डमा पग्ु िुपछथ ककिकक र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो र र्ो अभ्र्ास गिथप
ु िे सबैभन्दा

गम्भीर कुरा हो। मेरा विि िजान्िेहरू नतिै हुि ् जसले मैले स्पष्टसाँग सचू ित गरे का कुराहरूलाई
सुिेर पनि नतिको बारे मा ज्ञाि हुाँदैि; अको शब्दमा, ती मानिसहरूले आक्त्मक कुराहरू बुझ्दै िि ्
(मैले आक्त्मक कुराहरूसाँग मेल िािे मािव पक्षहरूको सक्ृ ष्ट िगरे को हुिाले, म नतिीहरूबाट धेरै
माग गददथिाँ; नतिीहरूले केवल मेरा वििहरू सुिेको र व्र्वहारमा लागू गरे को म िाहन्छु)। नतिीहरू
मेरा घरका मानिसहरू होइिि ्, ि त नतिीहरू म जस्ता िै हुि ्; नतिीहरू शैतािका दे शका हुि ्।
र्सैले म आक्त्मक कुराहरू िबुझ्िे र्ी मानिसहरूमध्र्े एक जिा पनि िाहाँददिाँ। पदहले मैले अनत
हद गरे को छु भिेर नतमीहरूले सोच्र्ौ, तर अब नतमीहरूले बुझ्िुपछथ । जिावरहरूले कसरी

परमेश्वरसाँग कुराकािी गिथ सकछि ् र? के त्र्ो हास्र्ास्पद हुाँदैि र? मेरो सामान्र् मािवता
िजान्िे मानिसहरू नतिै हुि ् जसले मेरो मािवतामा मैले गिे काम िाप्िलाई आफ्िै धारणाहरूको

प्रर्ोग गछथ ि ्। समवपथत हुिुको साटो नतिीहरू आफ्िा दे हका आाँिाले मेरो आलोििा गछथ ि ्। सार्द
मैले बोलेका वििहरू व्र्थथ भएका छि ्? मैले भिेको छु कक मेरो सामान्र् मािवता मेरो, पूणथ
परमेश्वर स्वर्मको,
्
अपररहार्थ भाग हो, अनि र्ही सही तररकाले मेरो सामान्र् मािवता र पूणथ
ईश्वरत्व एक-अकाथसाँगै समलेर काम गछथ ि ्: जब मैले मेरो सामान्र् मािवताद्वारा गरे का कुराहरू

मािव धारणाहरूसाँग मेल िााँदैिि ्, मेरो अवज्ञा गिेहरू र मसाँग िसमल्िे हरू प्रकट गररन्छि ्।
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त्र्सपनछ, मेरो पूणथ ईश्वरत्व मािवताद्वारा बोल्छ अनि र्सरी मैले केही मानिसहरूको सामिा

गरे को छु। र्दद मैले गिे कुरा तैँले बुझ्दै िस ् तथावप ताँ समवपथत हुन्छस ् भिे, ताँ र्स्तो ककससमको
व्र्क्कत हो जसलाई म दोषी ठहददथिाँ; म र्स्ता मानिसहरूलाई मात्र अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु। म र्स्ता
मानिसहरूलाई प्रेम गछुथ, र तेरो समपथणको कारण म ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छु। मेरो ईश्वरत्वको
अवज्ञा गिे व्र्क्कतहरूमा मेरो विि िजान्िे, मेरो सामान्र् मािवतासाँग मेल ििािे र मैले

ईश्वरत्वमा गरे को कामलाई अस्वीकार गिे (उदाहरणको लाचग, म ररसाउिु वा मैले मण्डली निमाथण
गिथु र अन्र् र्स्तै) व्र्क्कतहरू पछथ ि ्। र्ी सबै मेरो ईश्वरत्वप्रनतको प्रनतरोधका असभव्र्क्कतहरू

हुि ्। र्द्र्वप, मैले जोड ददिुपिे एउटा कुरा छ, र नतमीहरू हरे कले ध्र्ाि ददिुपछथ : आज जुि
व्र्क्कत छु त्र्ोसाँग मेल ििािेहरूले मेरो ईश्वरत्वको प्रनतरोध गरररहे का हुन्छि ्। अदहले म जुि

व्र्क्कत छु त्र्ही िै पूणथ परमेश्वर स्वर्म ् हो भिेर ककि म निरन्तर भनिरहे को छु? म जो हुाँ
त्र्स व्र्क्कतको स्वभावमा ईश्वरीर् स्वभावको सम्पूणथता समेदटएको छ; मेरो मापि गिथको निक्म्त
मािवीर् धारणाहरूको प्रर्ोग िगर। अदहले पनि मसाँग सामान्र् मािवता छ र मैले गरे का सबै

कुराहरू सही िै हुिुपछथ भन्िे छै ि भिेर धेरै मानिसहरूले अझै भन्छि ्। जब मानिसहरू र्स्तो
हुन्छि ् के तैँले मिथको निक्म्त माग गरररहे को हुाँदैिस ् र? नतिीहरू मैले बोलेको एउटा पनि शब्द
जान्दै िि ् र नतिीहरू पूणथ रूपमा अन्धकारका सन्तािहरू र ठूलो रातो अक्जङ्गरको अण्डा हुि ्! म

हरे कलाई फेरर एक पटक भन्छु (र पनछ म र्ो फेरर भन्िेछैिाँ, अनि फेरर र्ो अपराध गिे निश्िर्
िै श्रावपत हुिेछ): मेरा वििहरू, मेरो हााँसो, मेरो िािपाि, मेरो रहिसहि, मेरो वाणी र मेरो
व्र्वहार मद्वारा गररन्छ—परमेश्वर स्वर्म—अनि
्
त्र्हााँ मािवताको असलकनत पनि निशाि छै ि।

कुिै पनि छै ि! पटककै छै ि! सबै मानिसहरूले ददमागी िेलहरू िेल्ि छोड्िुपछथ , र आफ्िा क्षुि
दहसाबककताब गिथ छोड्िप
ु छथ । मानिसहरूले जनत र्सलाई निरन्तरता ददन्छि ्, नतिीहरू त्र्नत िै

बरबाद हुिेछि ्। मेरो सल्लाहमा ध्र्ाि दे !
म सधैँ हरे कको सभत्री हृदर्को िोजी गरररहे को छु, हरे क व्र्क्कतको प्रत्र्ेक शब्द र कामको
िोजी गरररहे को छु। म मैले मि पराउिे र मैले मि िपराउिेलाई एक-एक गरे र स्पष्ट दे ख्छु। र्ो

मानिसहरूले कल्पिा गिथ िसकिे कुरा हो र र्सबाहे क, र्ो नतिीहरूले पुरा गिथ िसकिे कुरा हो।

मैले र्नत धेरै कुरा भिेको छु र मैले र्नत धेरै काम-कुरा गरे को छु; मेरा वििहरूको उद्दे श्र् के
हो र म के गछुथ भिेर के कसैले छुट्र्ाउि सकछ? कसैले पनि सकदै ि। अबदे खि, म अझ धेरै

वििहरू बोल्िेछु; एकानतर र्सले मैले मि िपराउिे मानिसहरूलाई हटाउिेछ भिे अकोनतर, र्सले
नतमीहरूलाई र्स सम्बन्धमा असलकनत धेरै कष्ट ददन्छ, ताकक नतमीहरूले थप गम्भीरताको साथमा
मात्र फेरर एक पटक पि
ु रुत्थाि िाख्िेछौ। र्सलाई मानिसहरूले निधाथरण गिथ सकदै िि ् ि त

कसैले र्सलाई हुिबाट रोकि िै सकछ। नतमीहरूले र्सको बारे मा अदहले थाहा पाए पनि, जब
समर् आउाँ छ नतमीहरू र्स्तो ककससमको कष्टबाट बच्ि सकिेछैिौ ककिकक र्ो मेरो कामको ववचध
हो। मैले मेरा लक्ष्र्हरू प्राप्त गिथको लाचग र्सरी काम गिुथपछथ , ताकक मेरो इच्छा नतमीहरूमा पूरा

होस ्। र्सैले र्सलाई “नतमीहरूले सहिुपिे अक्न्तम कष्ट” भिेर भनिन्छ। त्र्सपनछ, नतमीहरूको
दे ह फेरर कष्टमा पिेछैि, ककिकक ठूलो रातो अक्जङ्गर मद्वारा पण
ू थ रूपमा िष्ट पाररएको हुिेछ
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र त्र्सले फेरर दङ्गा गिे साहस गिेछैि। र्ो दे हमा प्रवेश गिुथअनघको अक्न्तम िरण हो; र्ो
सङ्क्रमणकालीि िरण हो। तर िडराओ—म हरे क कदठिाइमा नतमीहरूलाई अगुवाइ गिेछु। ववश्वास

गर, म धमी परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ र मैले भिेका कुराहरू निश्िर् िै हुि आउिेछि ्। म भरोसार्ोग्र्
परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। सबै दे श, सबै भसू म र सबै सम्प्रदार्हरू मकहााँ फकँदै छि ् र मेरो ससांहासितफथ

एकत्र हुाँदैछि ्। र्ो मेरो महाि ् शक्कत हो र म वविोहका हरे क सन्तािको न्र्ार् गिेछु र कुिै
अपवादवविा नतिीहरूलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्र्ााँकिेछु। सबै पनछ हट्िुपिेछ। र्ो मेरो
व्र्वस्थापि र्ोजिाको अक्न्तम िरण हो, र र्ो समाप्त भएपनछ म ववश्राममा प्रवेश गिथप
ु छथ ,

ककिकक हरे क कुरा गररसककएको हुिेछ र मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिाको अन्त्र् भएको हुिेछ।
ककिकक मेरो कामको गनतमा वद्
ृ चध भएको हुिाले (र्द्र्वप म कनत पनि चिक्न्तत महसुस
गददथिाँ), म प्रनतददि मेरा वििहरू नतमीहरू सामु प्रकट गछुथ र हरे क ददि मैले रोकेर रािेका
रहस्र्हरू उजागर गछुथ, ताकक नतमीहरूले मेरा पाइलाहरूलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउि सक। (र्ो मेरो

बुद्चध हो; मानिसहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउि र मानिसहरूलाई प्रहार गिथको निक्म्त म मेरा वििहरू

प्रर्ोग गछुथ। सबैले मेरा वििहरू पढ्छि ् र मेरा वििहरूमा भएको मेरो इच्छाअिुसार काम गिथ

सकछि ्। िकारात्मक हुिेहरू िकारात्मक िै हुिेछि ्, र प्रकट गररिुपिेहरूले आफ्िो सााँिो रङ
दे िाउिेछि ्; अटे रीहरूले प्रनतरोध गिेछि ् र मलाई वफादार भएर प्रेम गिेहरू अझ वफादार हुिेछि ्।

र्सरी सबै जिा मेरा पाइलाहरू पछ्र्ाउि सक्षम हुिेछि ्। मैले वणथि गरे का र्ी सबै पररक्स्थनतहरू
मैले काम गिे ववचधहरू र मैले प्राप्त गिथ इच्छा गरे का लक्ष्र्हरू हुि ्।) ववगतमा, मैले र्स्ता
ककससमका कुराहरू भिेको छु: मैले नतमीहरूलाई जसरी अगुवाइ गछुथ, नतमीहरूले पनि सोही तररकाले
िोजी गिुथपछथ ; मैले जे बोल्छु त्र्ो नतमीहरूले सुन्िुपछथ । र्सको अथथ के हो? के नतमीहरूलाई थाहा

छ? मेरो वििको उद्दे श्र् र महत्त्व के हो? के नतमीहरू बझ्
ु छौ? कनत जिा मानिसहरूले र्सलाई
पूणथ रूपमा व्र्कत गिथ सकछि ्? जब म भन्छु, “मैले नतमीहरूलाई जसरी अगुवाइ गछुथ, नतमीहरूले

पनि सोही,” मैले केवल म जुि व्र्क्कत हुाँ त्र्सको रूपमा प्रदाि गिे मागथदशथिलाई मात्र इङ्चगत
गरररहे को छै ि; र्सबाहे क मैले आफूले बोल्िे वििहरू र मैले सलिे मागथलाई इङ्चगत गरररहे को छु।

आज, र्ी वििहरू सााँच्िै िै पूरा भएका छि ्। मैले मेरा वििहरू बोसलसकिे बबविकै मेरो
उपक्स्थनतको ज्र्ोनतको अगाडड सबै ककससमका दष्ु ट अिह
ु ारहरू नतमीहरूले सबैलाई स्पष्टसाँग दे ख्ि

सकिे गरी उजागर हुिेछि ्। र्ी मेरा वाणीहरू शैतािका निक्म्त मेरा घोषणा मात्र होइिि ् तर
नतमीहरू सबैलाई सुक्म्पएको कुरा पनि हो। नतमीहरूमध्र्े धेरैले र्ी वििहरूलाई नतमीहरूलाई
सुक्म्पएको कुरा हो भन्िे ठािेर नतिलाई बेवास्ता गछौ; ती न्र्ार्का वििहरू र अचधकार सदहतका

वििहरू हुि ् भन्िे नतमीहरूलाई लाग्दै ि। मेरा वििहरूको उद्दे श्र् भिेको मेरो उचित सेवा गिथ र
ममा पूणथ रूपमा समपथण गिथको निक्म्त शैतािलाई आज्ञा ददिु हो। मैले ववगतमा प्रकट गरे का

रहस्र्हरूमध्र्े अझ पनि नतमीहरूले बुझ्ि िसकिे धेरै कुरा छि ्। तसथथ, भववष्र्मा म नतमीहरूलाई
अझै धेरै कुरा प्रकट गिेछु, ताकक नतमीहरूले अझ स्पष्ट र ववस्तत
ृ बुझाइ प्राप्त गिथ सक।

जब प्रकोप आउाँ छ, प्रत्र्ेक व्र्क्कत डराउाँ छ। मानिसहरू सबै द्ःु िका साथ रुन्छि ् र आफूले

ववगतमा गरे को दष्ु ट कुराहरूप्रनत घण
ु गछथ ि ्, तर त्र्नत बेलासम्म धेरै दढलो भइसकेको
ृ ा महसस
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हुन्छ, ककिकक र्ो क्रोधको र्ुग हो। र्ो मानिसहरूलाई मुक्कत ददिे र अिुग्रह प्रदाि गिे समर्
होइि, तर सबै सेवाकताथलाई हटाउिे र मेरा छोराहरूलाई मेरो निक्म्त शासि गिथ लगाउिे समर्
हो। वास्तवमा र्ो ववगतको समर्भन्दा फरक छ; सांसारको सक्ृ ष्टदे खि कदहले पनि र्सो गररएको

छै ि। मैले सांसारलाई एक पटक सक्ृ ष्ट गरे को हुिाले, म र्सलाई एक पटक िष्ट गिेछु, र मैले
अनघबाटै निर्ुकत गरे को कुरालाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। “सामूदहक इसाई मानिसहरू”
र “सामूदहक ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिसहरू” भन्िे वाकर्ाांशहरू पदहले धेरै पटक प्रर्ोग गररन्थ्र्ो।

नतिलाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिे? के “सामदू हक इसाई मानिसहरू” ले ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई जिाउाँ छ? के

“सामूदहक ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिसहरू” ले पनि ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई जिाउाँ छ? जिाउाँ दै ि; मानिसहरूले
र्ी वाकर्ाांशहरूलाई सही तररकाले व्र्ाख्र्ा गरे का छै िि ्। मािवीर् धारणाहरूले नतिीहरूलाई र्ही

हदसम्म मात्र बुझ्ि मद्दत गिे हुिाले, म नतिलाई अदहले र्हााँ िै नतमीहरूको निक्म्त स्पष्ट
पाररददन्छु। सामूदहक इसाई मानिसहरू र सामूदहक ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिसहरू उस्तै होइिि ्;

नतिका अथथ फरक छि ्। र्ी दब
ु ै वाकर्ाांशका शब्दहरू अत्र्न्तै समाि भए पनि, र ती उस्तै जस्ता
दे खिए पनि, सााँिो पररक्स्थनत पूणथ रूपमा ववपरीत छ। “सामूदहक इसाई मानिसहरू” ले कसलाई
जिाउाँ छ। वा र्सले केलाई जिाउाँ छ। इसाई मानिसहरूको बारे मा कुरा गदाथ, हरे कले सवथसम्मनतले

मलाई सोच्छि ्। नतिीहरू र्सो गिुथ बबलकुलै गलत भिे होइि। र्सका अनतररकत, मािवीर्
धारणामा “मानिसहरू” शब्दले निक्श्ित रूपमा मािवलाई जिाउाँ छ; कुिै पनि व्र्क्कतले र्सलाई

अको कुरासाँग जोड्दै ि। “सामूदहक” शब्दको बारेमा कुरा गदाथ, मानिसहरूले र्सलाई एकै इकाई
भएर भेला भएका धेरै मानिसहरूको रूपमा बुझ्छि ्, र्सैले “सामूदहक” भनिएको हो। र्हााँ मािव

मि अनत धेरै सामान्र् छ भन्िे जस्तो दे खिि सकछ; नतिीहरूले मेरो अथथलाई बुझ्िै सकदै िि ्।

अब, म औपिाररक रूपमा सामदू हक इसाई मानिसहरू के हो भन्िे बारे मा सङ्गनत सरु
ु गिेछु (तर
मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िा धारणाहरूलाई हटाउिुपछथ ; ित्रता नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि बुझ्ि

सकिेछैिि ् र र्दद मैले उकत शब्दको व्र्ाख्र्ा िै गरेँ भिे पनि, नतिीहरूले ि त ववश्वास गिेछि ्
ि त बुझ्ि िै सकिेछि ्): मेरा वििहरू बोसलिे बबविकै, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरा इच्छाअिुसार
कार्थ गिथ सकिेछि ् र मेरो इच्छा व्र्कत गिेछि ,् र्सैले नतिीहरू एकै हृदर् र एकै मुिका हुि ्।
नतिीहरूले सारा जातीहरू र सारा मानिसहरूको न्र्ार् गदै गदाथ, नतिीहरूले मेरो धासमथकतालाई अनघ

बढाउिेछि ् र मेरा प्रशासनिक आदे शहरूलाई लागू गिेछि ्; नतिीहरू मेरा असभव्र्क्कत हुि ्, र
नतिीहरू मेरा प्रकटीकरण हुि ्। र्सैले र्सो भन्ि सककन्छ कक सामूदहक इसाई मानिसहरू मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरा प्रशासनिक आदे शहरू लागू गरे को तथ्र् हो; ती ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका हातमा भएका
अचधकार हुि ्। र्ो सबै ख्रीष्टसाँग सम्बक्न्धत छ—र्सैले “इसाई मानिसहरू” भन्िे शब्दहरू प्रर्ोग
गररएको हो। र्सका अनतररकत, सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरो इच्छाअिुसार काम गिथ सकछि ् अनि
र्ही कारणले गदाथ, म “सामूदहक” शब्द प्रर्ोग गछुथ। “सामूदहक ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिसहरू” को

अथथ मेरा िामका सबै मानिसहरू हो; अको शब्दमा, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू, मेरा पुत्रहरू र मेरा
मानिसहरू। “िर्ााँ” शब्दले मेरो िामलाई जिाउाँ छ। नतिीहरू मेरा िाममा भएको कारण (मेरो िामले

सबै कुरा बहि गछथ , र र्ो अिन्तसम्म िर्ााँ छ र कदहले पनि पुरािो हुाँदैि; र्सलाई मानिसले
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पररवतथि गिथ सकदै ि), अनि नतिीहरू भववष्र्मा सदाको लाचग जीववत रहिे भएको कारण, नतिीहरू
ववश्वव्र्ापी िर्ााँ मानिसहरू हुि ्। र्हााँ “सामूदहक” शब्द मानिसहरूको सङ्ख्र्ा जिाउिको निक्म्त
हो, र र्ो पदहलेको कुरा जस्तो होइि। जब मेरो विि बोसलन्छ, सबैले र्समा ववश्वास गिथुपछथ ।
शङ्का िगर। आफ्िा मािवीर् धारणा र मािवीर् वविारहरूबाट आफूलाई मुकत गर। रहस्र्हरू
प्रकट गिे मेरो वतथमाि प्रकक्रर्ा ठ्र्ाककै मािवीर् धारणा र वविारहरूलाई हटाउिे प्रकक्रर्ा िै हो

(मानिसहरूले मलाई र मैले भिेको कुराको मापि गिथको निक्म्त आफ्िै धारणाहरूको प्रर्ोग गिे
भएको कारण, मािवीर् धारणा र वविारहरू हटाउिको निक्म्त म मेरा आफ्िै प्रकट भइसकेका

रहस्र्हरूको प्रर्ोग गछुथ)। र्ो काम िााँडै िै पूरा हुिेछ। जब मेरा रहस्र्हरू निक्श्ित हदसम्म प्रकट
गररन्छि ्, मानिसहरूमा मेरा वििहरूको बारे मा लगभग कुिै पनि वविार प्रकक्रर्ा हुिेछैि, र
नतिीहरूले मलाई आफ्िा मािवीर् धारणाद्वारा मापि गिथ छोड्िेछि ्। नतिीहरूले हरे क ददि जे

सोच्छि ्, म प्रकट गिेछु र म प्रनतकार गिेछु। कुिै निक्श्ित बबन्दम
ु ा, मानिसहरूले सोच्ि

छोड्िेछैिि ्; नतिीहरूका मक्स्तष्क सोिवविाका िोक्रा हुिेछि ्, र नतिीहरू मेरा वििहरूमा पूणथ
रूपमा समवपथत हुिेछि ्। त्र्ो नतमीहरू आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिे समर् पनि हुिेछ। र्ो मेरो
कामको र्ो िरण हो जुि मैले नतमीहरूलाई आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिथ ददिुभन्दा अगाडड आउाँ छ।
नतमीहरू पववत्र, निष्िोट भएर आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिुथ अगाडड आफ्िा सबै मािवीर्

धारणाहरूबाट मक
ु त हुिप
ु छथ । “म पववत्र आक्त्मक दे ह हुाँ” भन्िुको अथथ र्ही हो। तैपनि, नतमीहरूले
मेरा िरणहरूबमोक्जम काम गिुथपछथ र नतमीहरूलाई थाहा हुिभ
ु न्दा अगाडड िै मेरो समर् आउिेछ।

अध्याय्१०७
जब मेरा वििहरू निक्श्ित तहको कठोरतामा पग्ु छि ्, नतिको कारण धेरै मानिसहरूले

छोड्िेछि ्—ठ्र्ाककै र्ही समर्मा िै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू प्रकट गररिेछि ्। र्ी सबै कुराहरू हाससल
गिथको निक्म्त म औीँला उठाउाँ ददिाँ, तर मेरा वििहरूको मात्र प्रर्ोग गछुथ भिेर मैले भनिसकेको

छु। मैले घण
ृ ा गिे सबैलाई म मेरा वििहरूले िष्ट गछुथ, र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ससद्ध गिथको
निक्म्त पनि म नतिको प्रर्ोग गछुथ। (जब मेरा वििहरू बोसलन्छि ्, सात मेघ गजथिको आवाज

सुनििेछ, र त्र्स बेला मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र मैले स्वरूप बदल्िेछौँ अनि आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश

गिेछौं।) मैले मेरो आत्माले व्र्क्कतगत रूपमा काम अगाडड बढाउाँ छ भिेर मैले भन्िुको अथथ र्ही
हो, कक मेरा वििहरूले सबै कुराहरू हाससल गछथ ि ् र र्सबाट म सवथशक्कतमाि ् छु भन्िे कुरा

स्पष्ट हुन्छ। र्सैले मैले व्र्कत गरे का हरे क वाकर्पनछका लक्ष्र् र उद्दे श्र्लाई कुिै पनि व्र्क्कतले
अझ बढी स्पष्टताको साथ दे ख्ि सकछ। मैले अगाडड भिेझ,ैँ मेरो मािवतासभत्र मैले बोलेका हरे क

कुरा मेरो प्रकटीकरणको एउटा पक्ष हो। र्सैले, निक्श्ित हुि िसकेका र मेरो सामान्र् मािवतासभत्र
मैले बोलेका कुराहरूमा सााँिो तररकाले ववश्वास िगिेहरूलाई हटाइिुपछथ । मेरो सामान्र् मािवता
मेरो पूणथ ईश्वरत्वको अपररहार्थ पक्ष हो भिेर मैले बारम्बार जोड ददएको छु, तापनि धेरै मानिसहरूले
पदहलोलाई बेवास्ता गरे र पनछल्लोमा निरन्तर ध्र्ाि ददन्छि ्। ताँ अन्धो छस ्! तैँले म तेरो धारणाहरू
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अिुरूप छै ि, र म जुि मािव हुाँ त्र्ो तेरो परमेश्वर अिुरूप हुाँदैि भिेर भन्छस ्। के र्ी मानिसहरू
मेरो राज्र्मा रहि सकछि ्? म ताँलाई मेरा िट्टाहरूमुनि कुल्ििेछु! मेरो ववरुद्ध अझ वविोह गिे
साहस गरे र त हे र!् त्र्स्तै मिमािीलाई निरन्तर ददिे साहस गरे र त हे र।् मेरो मस्
ु काि तेरा

धारणाहरूसाँग मेल िााँदैि, मेरो वाणी तेरो कािको लाचग आिन्ददार्ी छै ि, र मेरा कार्थहरूले ताँलाई
फाइदा गदै िि ्—के मैले भिेको कुरा सही छ? र्ी सबै कुराहरू ताँलाई मि पिे कुरा हुिुपछथ । के
परमेश्वर त्र्स्तो हुिुहुन्छ? के र्ी मानिसहरू अझ पनि मेरो घरमा रहि र मेरो राज्र्मा आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ िाहन्छि ्? के तैँले ददवास्वप्ि त दे खिरहे को छै िस ्? कदहलेदेखि कुराहरू अद्भत
ु बिेका

छि ्! ताँ मेरो अवज्ञा गिथ िाहन्छस ्, तापनि ताँ मबाट आसशष ् प्राप्त गिथ िाहन्छस ्। म ताँलाई
भन्छु: बबलकुल हुाँदैि! मैले धेरै पटक भिेको छु, मेरो राज्र्मा प्रवेश गिे र आसशष ् प्राप्त गिेहरू
मैले प्रेम गरे का मानिसहरू िै हुिुपछथ । र्ी वििहरूमा म ककि जोड ददन्छु? हरे कले के सोचिरहे का

छि ् भन्िे मलाई थाहा छ र म बुझ्छु; मैले नतिीहरूका सोिाइलाई एक-एक गरे र औीँल्र्ाउिु

आवश्र्क छै ि। नतिीहरूका सााँिो स्वरूप मेरा न्र्ार्का वििहरूद्वारा प्रकट हुिेछि ्, र मेरो
न्र्ार्को आसिको अगाडड सबै जिा रुिेछि ्। र्ो कसैले पररवतथि गिथ िसकिे एउटा स्पष्ट तथ्र्

हो! अन्तमा, म नतिीहरू सबैलाई एक-एक गरे र अतल कुण्डमा हाल्िेछु। ददर्ाबलस शैतािको न्र्ार्
गरे र अन्तमा मैले हाससल गिे आशा गरे को पररणाम र्ही हो। र्स्ता व्र्क्कतहरूसाँग व्र्वहार

गिथको निक्म्त मैले न्र्ार् र प्रशासनिक आदे शहरूको प्रर्ोग गिथप
ु छथ , र म र्सरी िै मानिसहरूलाई

सजार् ददन्छु। के र्स बारे मा नतमीहरूसाँग कुिै सााँिो अन्तज्ञाथि छ? मैले शैतािलाई कुिै कारण
ददिु आवश्र्क छै ि; केवल त्र्सको मत्ृ र्ुसम्मै र त्र्सले कृपाको भीि मागुञ्जेलसम्म म त्र्सलाई
वपट्ि मेरो फलामको डन्डाको प्रर्ोग गछुथ। र्सैले, जब मानिसहरूले मेरा न्र्ार्का वििहरू पढ्छि ्,
नतिीहरूले असलकनत पनि बुझ्दै िि ्, तर मेरो र्दक्ष्टकोणमा, हरे क पङ्क्कत र हरे क वाकर् मेरो
प्रशासनिक आदे शहरूको कार्ाथन्वर्ि हो। र्ो एक स्पष्ट तथ्र् हो।

आज मैले न्र्ार्को बारे मा उल्लेि गरे को हुिाले, र्स ववषर्ले न्र्ार् आसिलाई पनि छुन्छ।
ववगतमा, नतमीहरूले अकसर भन्िे गरे का छौ कक नतमीहरूले ख्रीष्टको आसि अगाडड न्र्ार् प्राप्त
गिेछौ। नतमीहरूमा न्र्ार्को बारे मा केही बुझाइ छ, तर नतमीहरूले न्र्ार् आसिको बारे मा कल्पिा
गिथ सकदै िौ। सार्द कनतपर् मानिसहरूले न्र्ार् आसि भौनतक वस्तु हो भन्िे सोच्छि ्, वा

नतिीहरूले त्र्ो एउटा ठूलो टे बुल हो भिी कल्पिा गलाथि ्, वा सार्द लौककक सांसारमा हुिे
न्र्ार्ाधीशको आसिको रूपमा कल्पिा गलाथि ्। अवश्र्, र्स पटकको मेरो व्र्ाख्र्ामा, म नतमीहरूले

भिेको कुरालाई इन्कार गददथिाँ, तर मेरो निक्म्त मानिसहरूको कल्पिामा भएका कुराहरूले अझ
पनि प्रतीकात्मक अथथ बोकछि ्। र्सैले मानिसहरूले कल्पिा गरे को कुरा र मेरो अथथको बीिको
िाडल अझ पनि स्वगथ र पथ्
ृ वी जनत िै ठूलो छ। मानिसहरूको धारणाहरूमा, धेरै मानिसहरू न्र्ार्
आसिको अगाडड द्ःु िमा रुाँ दै दर्ाको भीि माग्दै दण्डवतका साथ पसस्ररहे का हुन्छि ्। र्समा
मािवीर् कल्पिा सशिरमा पुगेको छ, र कसैले पनि त्र्सभन्दा धेरै कल्पिा गिथ सकदै ि। त्र्सो
भए, न्र्ार्को आसि के हो? मैले र्ो रहस्र्लाई प्रकट गिुथ अगाडड, नतमीहरूले नतमीहरूका पदहलेका

सबै गलत अवधारणाहरूलाई इन्कार गिथप
ु छथ ; तब मात्र मेरो लक्ष्र् प्राप्त हुि सकछ। र्स ववषर्मा
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नतमीहरूका धारणा र सोिहरूलााई हटाउि सककिे तररका भिेको र्ही मात्र हो। जब नतमीहरू

बोल्छौ नतमीहरूले ध्र्ाि ददिुपछथ । नतमीहरू अबदे खि लापरवाह िहोओ। मेरो न्र्ार् आसि सांसारको

सक्ृ ष्टदे खि िै स्थावपत गररएको छ। ववगतका र्ग
ु र पस्
ु ताहरूमा, र्सको अगाडड धेरै मरे का छि ्
र धेरै र्सको अगाडड जीविमा फकेर उठे का पनि छि ्। र्सो पनि भन्ि सककन्छ कक सुरुदे खि
अन्तसम्म मेरो न्र्ार् कदहले पनि रोककाँदै ि, र्सैले मेरो न्र्ार्को आसि सधैँ अक्स्तत्वमा रहन्छ।

जब न्र्ार्को आसिलाई उल्लेि गररन्छ सबै मािवले डरको महसुस गछथ ि ्। अवश्र्, मैले माचथ
भिेका कुराबाट र्ो न्र्ार्को आसि भिेको के हो भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छै ि। न्र्ार्को आसि

न्र्ार्साँगै अक्स्तत्वमा रहन्छ, तर ती दई
ु सभन्ि प्रकारका तत्वहरू हुि ्। (र्हााँ “तत्व” ले भौनतक
वस्तुलाई होइि, तर वििलाई जिाउाँ छ। मािवले र्स तत्वलाई बबलकुल दे ख्ि सकदै िि ्।) न्र्ार्ले
मेरा वििहरूलाई जिाउाँ छ। (नतिीहरू कडा भए पनि, िरम भए पनि, ती सबै मेरो न्र्ार्मा
समेदटन्छि ्। र्सैले, मेरो मुिबाट जे निस्कन्छ त्र्ो न्र्ार् हो।) पदहले मानिसहरूले न्र्ार्का
वििहरू, कोमलताका वििहरू र जीवि ददिे वििहरू सदहत गरे र मेरा वििहरूलाई ववसभन्ि

वगथहरूमा बााँड्थे। आज, म न्र्ार् र मेरा वाणीहरू एकअकाथमा जोडडएका छि ् भिेर स्पष्ट पाछुथ।
अथाथत ्, न्र्ार् मेरा वििहरू हो, र मेरा वििहरू न्र्ार् हो; नतमीहरूले नतिलाई छुट्टाछुट्टै भिेर

ठान्िु हुाँदैि। कडा वििहरू न्र्ार् हुि ् भिी मानिसहरू सोच्छि ्, तर नतिीहरूको बुझाइ पूणथ छै ि।
मैले बोल्िे हरे क कुरा न्र्ार् हो। ववगतमा बोसलएको न्र्ार्को सरु
ु वातले मेरो आत्माले औपिाररक

रूपमा हरे क ठाउाँ मा काम गिथ र मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई कार्ाथन्वर्ि गिथ थालेको कुरालाई
जिाउाँ छ। र्स वाकर्मा “न्र्ार्” ले वास्तववक र्थाथथतालाई जिाउाँ छ। अब म न्र्ार्को आसिको

व्र्ाख्र्ा गिेछु: म ककि न्र्ार्को आसि अिन्तदे खि अिन्तसम्म अक्स्तत्वमा छ र मेरो न्र्ार्साँगै

जान्छ भिेर भन्छु? के नतमीहरूले मेरो न्र्ार्को व्र्ाख्र्ाबाट केही बझ
ु ाइ प्राप्त गरे का छौ?
न्र्ार्को आसिले म जुि मिुष्र् हुाँ त्र्सलाई जिाउाँ छ। अिन्तदे खि अिन्तसम्म, म सधैँ आवाज
ददइरहे को र बोसलरहे को छु। म सधैँ क्जउाँ छु, र्सैले मेरो न्र्ार्को आसि र मेरो न्र्ार् अिन्तदे खि
सहअक्स्तत्वमा रहे का छि ्। अबसम्म त र्ो स्पष्ट हुिुपिे! मानिसहरूका कल्पिाहरूमा, नतिीहरूले

मलाई कुिै एक वस्तुको रूपमा व्र्वहार गछथ ि ्, तर र्सको निक्म्त ि त म नतमीहरूलाई दोष
ददन्छु ि त निन्दा िै गछुथ। नतमीहरू आज्ञाकारी होओ र मेरो प्रकटीकरणलाई स्वीकार गर अनि

र्सबाट म सबैलाई समेट्िे परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भिेर जाि भन्िे आशा मात्र म गछुथ।
मेरा वििहरू मािवको निक्म्त अबोध्र् छि ्, मेरा पाइलाहरू नतिीहरूले पिा लगाउि असम्भव

छि ् र मेरो इच्छा नतिीहरूले बुझ्ि असम्भव छि ्। र्सैले, नतमीहरू आज जुि हालतमा छौ (मेरो
प्रकाश प्राप्त गिथ, र्ससभत्रको मेरो इच्छा बझ्
ु ि र र्सद्वारा मेरा पाइलाहरू पछ्र्ाउि सक्षम हुि)ु
त्र्ो मेरा िमत्कारी कार्थहरू, मेरो अिुग्रह र मेरो दर्ाको पररणाम हुि ्। एक ददि, म मानिसहरूलाई
मेरो बुद्चध हे िथ, मैले मेरा हातहरूले गरे का कुराहरू हे िथ र मेरा काममा अद्भुत कुराको झलक हे िथ

ददिेछु। जब त्र्ो समर् आउाँ छ, मेरो सारा व्र्वस्थापि र्ोजिाका कार्थर्ोजिाहरू पूणथ रूपमा
नतमीहरूका आाँिा अगाडड प्रकट हुिेछि ्। ब्रह्माण्ड सांसारभरर र हरे क ददि मेरा अद्भुत कार्थहरूका
भागहरू प्रकट हुन्छि ्, र मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिा परू ा होस ् भिेर सबैले सेवा प्रदाि गछथ ि ्।
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जब र्ो पूणथ रूपमा प्रकट भएको हुन्छ, मैले सेवा गिथको निक्म्त कस्ता ककससमका मानिसहरूको
प्रबन्ध गरे को छु, मेरो इच्छा पूरा गिथको निक्म्त मैले कस्ता ककससमका मानिसहरूको प्रबन्ध गरे को

छु, शैतािको शोषण गरे र मैले के प्राप्त गरे को छु, म आफैले के कुरा सम्पन्ि गरे को छु, कस्ता
ककससमका मानिसहरू रोइरहे का छि ्, कस्ता ककससमका मानिसहरूले दाह्रा ककदटरहे का छि ्, कस्ता

ककससमका मानिसहरूले वविाश भोग्िेछि ्, र कस्ता ककससमका मानिसहरूले िरकको दण्ड भोग्िेछि ्
भन्िे नतमीहरूले दे ख्िेछौ। “वविाश” भिेर मैले आगो र गन्धकको कुण्डमा फासलिेहरू र पूणथ रूपमा

जल्िेहरूलाई जिाइरहे को छु; “िरकको दण्ड” भिेर मैले अतल कुण्डमा फासलएर त्र्हााँ सारा

अिन्तसम्म सड्िेहरूलाई जिाइरहे को छु। र्सैले वविाश र िरकको दण्डलाई एउटै हुि ् भन्िे गल्ती
िगर; र्सको ववपरीत, ती दई
ु धेरै सभन्ि छि ्। मेरो िाउाँ लाई त्र्ाग्िे सेवाकताथहरूले िरकको दण्ड
भोग्िेछि ् र मेरा िाउाँ का िभएकाहरूले वविाश भोग्िेछि ्। र्ही कारणले िरकको दण्ड भोग्िेहरूले
मेरो न्र्ार्पनछ सदाको मलाई निक्म्त प्रशांसा ददिेछि ् भिेर म भन्छु; तापनि ती मानिसहरू मेरो
सजार्बाट उम्किेछैिि ् र नतिीहरूले मेरो निर्मलाई सधैँ स्वीकार गिेछि ्। र्ही कारणले अतल

कुण्ड भिेको मैले मानिसहरूलाई सजार् ददिे हात हो भिेर म भन्छु। म र्ो पनि भन्छु कक सबै

कुरा मेरो हातमा छि ्। “अतल कुण्ड” ले शैतािको प्रभावलाई जिाउाँ छ भिेर मैले भिेको भए
तापनि, र्ो मेरो हातमा पनि छ जसको प्रर्ोग मानिसहरूलाई सजार् ददिको निक्म्त गछुथ। र्सैले
सबै कुरा मेरो हातमा छि ् र त्र्हााँ कुिै ववरोधाभास छै ि। मेरा वििहरू गैरक्जम्मेवारपण
ू थ छै िि ्;

ती सबै उचित र र्ुक्कतसांगत छि ्। ती ि त बिाइएका हुि ् ि त निरथथक िै छि ्, र सबैले मेरा
वाणीहरूलाई ववश्वास गिुथपछथ । भववष्र्मा, नतमीहरूले र्सको कारण द्ःु ि पाउिेछौ। मेरा वििहरूको

कारण, धेरै मानिसहरू चिसा हुन्छि ् वा नतिीहरू निराश हुन्छि ् वा हताश हुन्छि ् वा धुरुधुरु
रुन्छि ् वा ववलाप गछथ ि ्। प्रनतकक्रर्ाहरू सबै ककससमका हुिेछि ्। एक ददि मैले घण
ृ ा गिे सबै
मानिसहरू हट्िेछि ्, मेरो महाि काम पूरा हुिेछ। भववष्र्मा, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कारण धेरै मानिसहरू
चगिेछि ् र अन्तमा एक-एक कदम गरे र नतिीहरू जािेछि ्। अको शब्दमा, मेरो घर बबस्तारै पववत्र

हुिेछ र सबै प्रकारका राक्षसहरू बबस्तारै शान्तसाँग, समवपथत हुाँदै र कुिै पनि गुिासो िगरीकि

मेरो छे उबाट पनछ हट्िेछि ्। त्र्सपनछ, मेरा सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू प्रकट गररिेछि ् र म मेरो अको
िरणको काम सरु
ु गिेछु। तब मात्र ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू मसाँगै राजाहरू हुिेछि ् र सारा ब्रह्माण्डमाचथ
राज्र् गिेछि ्। र्ी मेरा कामका िरणहरू हुि ् र नतिले मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको महत्त्वपूणथ

भागको निमाथण गछथ ि ्। र्सलाई बेवास्ता िगर; ित्रता, नतमीहरूले गल्ती गरररहे का हुिेछौ।
नतमीहरूकहााँ मेरा वििहरू प्रकट गररिे समर् िै मेरो काम सुरु गिे समर् हो। मेरा कुिै
पनि वििहरू पूरा िभई रहिेछैिि ्। मेरो निक्म्त एक ददि सर् वषथ जस्तो हो, र हजार वषथ एक
ददि जस्तो हो। नतमीहरू र्सलाई कसरी हे छौ? समर्को बारे मा नतमीहरूको धारणा मेरोभन्दा धेरै

सभन्ि छ, ककिकक म ब्रह्माण्ड सांसारलाई निर्न्त्रण गछुथ, र म सबै कुरा पूरा गछुथ। मेरो काम
दै निक रूपमा, पाइला-पाइला र िरणबद्ध रूपमा हुन्छ; र्सको अनतररकत, मेरो कामको प्रगनत
एक सेकेन्ड पनि रोककाँदै ि: हरे क क्षण, र्ो निरन्तर भइरहे को हुन्छ। सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि मेरा

वििहरू कदहले पनि अवरुद्ध भएको छै ि। मैले आजको ददिसम्म बोल्िे र मेरा वाणीहरूलाई
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व्र्कत गिे कार्थलाई निरन्तरता ददएको छु; र्ो भववष्र्मा पनि पररवतथि हुाँदैि। तैपनि, मेरो समर्
होससर्ारीपूवथक प्रबन्ध र व्र्वक्स्थत गररएको छ, र र्ो अत्र्न्तै सुव्र्वक्स्थत छ। मैले गिुथ पिे

काम, सो काम गिथप
ु िे बेलामा गिेछु (मद्वारा, सबै कुरालाई मक
ु त गररिेछि ्; सबै जिा स्वतन्त्र

हुिेछि ्), अनि मेरो कामको िरणहरूको हकमा म असलकनत पनि अवरुद्ध भएको छै िाँ। म मेरो
घरको हरे कलाई व्र्वक्स्थत गिथ सकछु; म सांसारको हरे क जिालाई व्र्वक्स्थत गिथ सकछु—तथावप,
म बबलकुल व्र्स्त छै िाँ, ककिकक मेरो आत्माले काम गरररहे को। मेरो आत्माले हरे क ठाउाँ भछथ ,
ककिकक म अद्ववतीर् परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, अनि सारा ब्रह्माण्ड सांसार मेरो हातमा छ। र्सैले, म
सवथशक्कतमाि ् छु, म बुद्चधमाि छु र मेरो मदहमाले ब्रह्माण्डको हरे क कुिा भछथ भन्िे कुरालाई
दे ख्ि सककन्छ।

अध्याय्१०८
मसभत्र, सबैले ववश्राम प्राप्त गिथ सकछि ्, र स्वतन्त्रता प्राप्त गिथ सकछि ्। मभन्दा बादहर

रहे काहरूले ि स्वतन्त्रता प्राप्त गिथसकछि ् ि िुशी िै, ककिभिे मेरो आत्मा नतिीहरूसाँग हुाँदैि।
र्स्ता मानिसहरूलाई आत्मारदहत मत
ृ भनिन्छ, जबकी मसभत्र रहे काहरूलाई म “आत्मा भएका

जीववत प्राणीहरू” भन्दछु। नतिीहरू मेरा हुि ्, र नतिीहरू मेरो ससांहासिमा फककथिे निक्श्ित छ।
सेवा गिे र ददर्ाबलसका मानिसहरू आत्मारदहत मत
ृ कहरू हुि ्, र नतिीहरू सबैलाई उन्मूलि

गररिुपछथ र शून्र्तामा पठाइिुपछथ । र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको रहस्र् हो, र मािवजानतले
ठम्र्ाउि िसकिे मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको दहस्सा हो; तैपनि, र्ही बेला, मैले र्ो सबैका लाचग

सावथजनिक गररददएको छु। जो मेरा होइिि ् ती मेरो ववरुद्धमा छि ्; जो मेरा हुि ् नतिीहरू मेरो
अिक
ु ू ल छि ्। र्ो एकदमै अपररवतथिीर् कुरा हो, र र्ो शैतािप्रनतको मेरो न्र्ार् पछाडडको ससद्धान्त
हो। र्ो ससद्धान्त सवथववददत हुिुपछथ ताकक नतिीहरूले मेरो धासमथकता र निष्पक्षता दे ख्न सकूि ्।
शैतािबाट आउिे जोकोहीको पनि न्र्ार् गररिेछ , निजलाई जलाइिेछ, र िरािीमा रूपान्तररत
गररिेछ। र्ो पनि मेरो क्रोध हो, र र्सबाट मेरो स्वभाव थप स्पष्ट हुन्छ। अब उप्रान्त, मेरो

स्वभाव िल
ु ा रूपमा घोषणा हुिेछ; र्ो सबै मानिस र सबै राष्रहरू, सबै धमथहरू, सबै व्र्क्कतगत
सम्प्रदार्हरू, र जीविका सबै कालिण्डका व्र्क्कतहरूका लाचग प्रकट हुिेछ। कुिै पनि कुरा
लुकाइिेछैि; सबै कुराको िुलासा हुिेछ। मेरा कार्थहरू पछाडडका मेरा स्वभाव तथा ससद्धान्तहरू
मािवजानतका लाचग सबैभन्दा बढी लुकेका रहस्र्हरू भएकाले मैले र्ो काम गिैपछथ (ताकक ज्र्ेष्ठ
पत्र
ु हरूले मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको उल्लङ्घि िगरूि ्, र सबै मानिस तथा सबै राष्रहरूलाई
न्र्ार् गिथका लाचग मेरो िुलासा भएको स्वभावको प्रर्ोग गिथ सककर्ोस ्)। र्ो मेरो व्र्वस्थापि

र्ोजिा हो, र मेरा कार्थका िरणहरू नर्िै हुि ्। र्सलाई कसैले पनि हल्का रूपमा पररवतथि गिेछैि।
मैले मेरो मािवतासभत्र मेरो ईश्वरत्वको स्वभावलाई पण
ू थ रूपमा क्जइसकेको छु, त्र्सैले मेरो
मािवत्वलाई चिढ्र्ाउि म कसैलाई अिुमनत ददन्ि। (मैले क्जउिे सबै कुरा ईश्वरीर् स्वभाव हो;
त्र्सैले त मैले म सामान्र् मािवत्व पार गिथभ
ु एको परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भिेर पदहले िै भिेको
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हो।) मलाई चिढ्र्ाउिेलाई म पककै क्षमा ददिेछैि, र म त्र्सलाई अिन्तसम्म िष्ट हुि ददिेछु!
र्ाद राि ्! मैले गरे को निणथर् र्ही हो; अको शब्दमा, र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शको एक अत्र्ावश्र्क

दहस्सा हो। सबैले र्ो कुरालाई दे ख्िुपछथ : म भएको व्र्क्कत परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ, र्सको साथै,
परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ। अदहलेसम्म र्ो कुरा स्पष्ट हुिुपछथ ! म कुिै पनि कुरा लापरवाही भएर
बोक्ल्दि। तैँले पूणथ बुझाइ प्राप्त िगररञ्जेलसम्म, म सबै कुरा स्पष्ट रूपमा बोल्छु र दे िाउाँ छु।

र्ो पररक्स्थनत एकदमै तिावपूणथ छ; मेरो घरमा मात्रै होइि, बरु र्ोभन्दा बढी, मेरो घरबादहर,

नतमीहरूले मेरो िामको गवाही ददएको, मलाई क्जएको, र सबै पक्षमा मेरो गवाही ददएको म

िाहन्छु। र्ी अन्त्र्का समर् हुि ्, त्र्सकारण अदहले सबै कुरा तर्ार छि ् र सबै कुराले आफ्िो
मौसलक स्वरूप कार्म रािेका छि ्, र र्ी कुिै पनि कुरा कदहल्र्ै पररवतथि हुिेछैि। निकासलिु
पिे मानिसहरूलाई निकासलिेछ, र राखििुपिे मानिसहरूलाई राखििेछ। बलपूवथक पक्री राख्न वा पर
धकेल्ि ििोज ्; मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउिे वा मेरो र्ोजिालाई िष्ट गिे प्रर्ास िगर्।

मािवीर् र्दक्ष्टकोणबाट, म मािवजानतप्रनत सधैँ प्रेसमलो र करुणामर् छु, तर मेरो र्दक्ष्टकोणबाट,
मेरो कार्थको िरणअिुसार मेरो स्वभाव फरक हुन्छ, ककिभिे म व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ;
म अद्ववतीर् परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। म अपररवतथिीर् र सदा पररवतथिीर् दव
ु ै हुाँ। र्ो कसैले पनि
ठम्र्ाउि िसकिे कुरा हो। मैले नतमीहरूलाई र्सको बारे मा बताउाँ दा र व्र्ाख्र्ा गदाथ मात्रै नतमीहरूले

र्सको बारे मा स्पष्ट बझ
ु ाइ प्राप्त गिेछौ र बझ्
ु ि सकिेछौ। मेरो पत्र
ु हरूका लाचग, म प्रेसमलो,
करुणामर्, धमी, र अिुशासि कार्म गिे हुाँ, तर पूवाथग्रही होइि (र मैले र्सो भन्िुको अथथ, म
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको वविाश गददथि भन्िे हो)। मेरा पुत्रहरूबाहे कका मानिसहरूका लाचग, र्ुगहरूको

िालअिुसार म कुिै पनि समर्मा पररवतथि हुन्छु: म प्रेसमलो, करुणामर्, धमी, प्रतापी, पूवाथग्रही,
क्रोधले भररएको, श्राप ददिे, जलाउिे, र अन्तत्ः, नतिीहरूको दे हको वविाश गिे हुिसकछु। वविाश

हुिेहरू आफ्िो आत्मा र प्राणसाँगै िष्ट हुिेछि ्। तैपनि, सेवा प्रदाि गिेहरूका लाचग, नतिीहरूको
आत्मा र प्राण मात्रै कार्म राखििेछ (र म र्सको अभ्र्ास कसरी गछुथ भन्िे ववषर्को वववरणको
सम्बन्धमा, म नतमीहरूलाई पनछ भन्िेछु, ताकक नतमीहरूले बुझ्ि सक)। तर, नतिीहरूसाँग कदहले
पनि स्वतन्त्रता हुिेछैि र नतिीहरूलाई कदहले पनि ररहा गररिेछैि, ककिकी नतिीहरू मेरा
मानिसहरूभन्दा तल छि ्, र मेरो मानिसहरूको निर्न्त्रणमा छि ्। सेवा गिेहरूप्रनत मैले र्नत धेरै
घण
ृ ा गिुथको कारण नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू भएकाले हो, र सेवा िगिेहरू पनि

ठूलो रातो अक्जङ्गरकै सन्तनत हुि ्। अको शब्दमा, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क सबै मानिसहरू ठूलो रातो
अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हुि ्। जब मैले अिन्त वविाश भोगेकाहरूले मेरो चिरस्थार्ी प्रशांसा गछथ ि ्
भिेर भन्छु, मेरो भिाइको अथथ नतिीहरूले मलाई सदै व सेवा प्रदाि गिेछि ् भन्िे हो। र्ो कुरा
ढुङ्गामा लेखिए सरह छ। ती मानिसहरू सधैँ दास, वस्तुभाउ, र घोडाहरू हुिेछि ्। म नतिीहरूलाई
कुिै पनि समर्मा बद गिथ सकछु, र मेरो इच्छाअिुरूप नतिीहरूलाई दबाउि सकछु, ककिकी

नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू हुि ् र नतिीहरूसाँग मेरो स्वभाव छै ि। साथै नतिीहरू
ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरू भएकाले, नतिीहरूसाँग त्र्सकै स्वभाव हुन्छ; अथाथत ्, नतिीहरूसाँग
जिावरको स्वभाव हुन्छ। र्ो कटु सत्र् हो, र अिन्तसम्म पररवतथि हुाँदैि! र्सो हुिक
ु ो कारण र्ी
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सबै मद्वारा पूवथनिधाथररत छि ्। र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि (मेरो भिाइको अथथ ,
र्ो निर्म ववपरीत कार्थ गिथ म कसैलाई पनि अिुमनत ददिेछैि); र्दद तैँले प्रर्ास गररस ् भिे, म
ताँलाई आक्रमण गिेछु।

मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा र मेरो कार्थ कुि िरणमा पुगेको छ भिेर हे िथ नतमीहरूले मैले

िुलासा गरे का रहस्र्हरूलाई हे िुथपछथ । मैले मेरा हातहरूले के गछुथ, र मेरा न्र्ार् र क्रोध कस्ता
मानिसउपर पछथ ि ् भिेर हे र।् र्ो मेरो धासमथकता हो। म मेरो कार्थको िाका र मेरो र्ोजिाको

व्र्वस्थापि मैले िल
ु ासा गरे का रहस्र्हरूअिस
ु ार गछुथ। र्ो कसैले पररवतथि गिथ सकदै ि; र्ो मेरो

इच्छाअिुसार, िरणबद्ध रूपमा गररिुपछथ । मेरो कार्थ सञ्िालि हुिे मागथ रहस्र्हरू हुि ्, र नतिीहरू
मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाका िरणहरूको बारे मा सि
ू िा ददिे सङ्केतहरू हुि ्। मेरो रहस्र्हरूमा कसैले
जोड घटाउ गिेछैि, ककिकी र्दद रहस्र् गलत भएमा, मागथ गलत हुन्छ। मैले मेरा रहस्र्हरू
नतमीहरूका लाचग ककि िुलासा गदै छु? र्सको कारण के हो? नतमीहरूमध्र्े कसले स्पष्ट रूपमा
भन्ि सकछ? र्सका साथै, मैले रहस्र्हरू मेरा मागथ हुि ् भिेर भिेको छु, उसोभए र्ी मागथहरू
भिेका के हुि ्? र्ो नतमीहरू दे हबाट शरीरमा जािे प्रकक्रर्ा हो, र र्ो महत्वपूणथ िरण हो। मैले
मेरा रहस्र्हरूको िुलासा गरे पनछ, मानिसहरूको धारणाहरू बबस्तारै हट्छ र नतिीहरूको सोि

बबस्तारै कमजोर हुन्छ। र्ो आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिे प्रकक्रर्ा हो। त्र्सैले, म मेरा कामहरू
िरणबद्ध रूपमा हुन्छि ् भिेर भन्छु, र र्ो अस्पष्ट छै ि; र्ो वास्तववकता हो, र मेरो काम गिे
तररका र्ही हो। र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि, ि कसैले हाससल िै गिथसकछ, ककिकी
म अद्ववतीर् परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ! मेरो काम मबाटै व्र्क्कतगत रूपमा सम्पन्ि हुन्छ। सम्पूणथ
ब्रह्माण्ड मद्वारा मात्रै निर्क्न्त्रत हुन्छ, र मद्वारा मात्रै प्रबन्ध हुन्छ। मलाई िसुन्िे साहस कोसाँग

छ? (“मद्वारा मात्रै” भन्िक
ु ो अथथ परमेश्वर स्वर्म ् हो, ककिभिे म रहे को व्र्क्कत परमेश्वर स्वर्म ्
हो—त्र्सैले तेरो धारणाहरूमा र्नत धेरै अडडग िबि ्।) मेरो ववरुद्धमा जािे साहस कसको छ?
नतिीहरूलाई कडा दण्ड ददइिेछ! नतमीहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरको प्रनतफल दे िेका छौ! त्र्ो

त्र्सको अन्त्र् हो, तर र्ो अपररहार्थता पनि हो। उकत कार्थ म स्वर्म ले
् िै गिुथपछथ ताकक ठूलो
रातो अक्जङ्गर लक्ज्जत होस ्। त्र्ो कदहल्र्ै फेरर उठ्ि सकदै ि, र त्र्ो अिन्तकालका लाचग वविाश
हुिेछ! अब म रहस्र्हरूको िल
ु ासा गिथ जााँदैछु। (र्ाद राि! िल
ु ासा गररएका धेरैजसो रहस्र्हरू
नतमीहरूले प्रार्जसो बोल्िे गरे का तर कसैले िबुझ्िे कुराहरू हुि ्।) मानिसहरूले सम्पन्ि िभएको

भिेर दे ख्ने सबै कुराहरू मेरो िजरमा पूरा भइसकेका छि ् भिेर मैले भिेको छु, र मैले सुरु हुाँदै
गरे को रूपमा दे िेका कुराहरू, मानिसहरूका लाचग पूरा भएको जस्तो दे खिन्छ। के र्ो ववरोधाभास
हो? होइि। मानिसहरूले र्सरी सोच्छि ् ककिभिे नतिीहरूको आफ्िै धारणा तथा सोिाइहरू छि ्।

मैले र्ोजिा बिाउिे कुराहरूलाई मेरा वििहरूबाट िै पूरा गररन्छ (मैले स्थावपत हुिू भन्दा ती
स्थावपत हुन्छि ्, र मैले सम्पन्ि हुिू भन्दा ती सम्पन्ि हुन्छि ्।) तर मैले भिेका कुराहरू पूणथ

भएका छि ् भिेर मलाई लाग्दै ि। र्सको कारण के हो भिे, मैले गिे कामहरूमा समर्को सीसमतता

हुन्छ। त्र्सैले, म र्ी कुराहरूलाई अपूणथ दे ख्छु, र्द्र्वप मानिसहरूको दे हको िजरमा (समर्को
बारे मा नतिीहरूको बझ
ु ाइमा रहे को सभन्िताका कारण), र्ी कुराहरू परू ा भइसकेका छि ्। आजकल,
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मैले िुलासा गिे रहस्र्हरूका कारण धेरै मानिसहरू मेरो बारे मा शङ्कालु छि ्। वास्तववकताको

सुरुवातका कारण, र मेरा असभप्रार्हरू मानिसहरूको धारणासाँग मेल ििािे भएकाले , नतिीहरू
मप्रनत प्रनतरोधी छि ् र मलाई िकाछथ ि ्। र्ो शैताि आफ्िै र्क्ु कतको पासोमा पिथु हो। (नतिीहरू
आशीवाथद प्राप्त गिथ िाहन्छि ्, तर नतिीहरूको आफ्िै धारणहरूभन्दा परमेश्वर र्नत हदसम्म

बादहर पुग्िुहुिेछ भिेर नतिीहरूले अपेक्षा गरे का हुाँदैिि ्, त्र्सैले नतिीहरू पनछ हट्छि ्)। र्ो मेरो
कार्थको प्रभाव पनि हो। सबै मानिसहरूले मेरो प्रशांसा गिुथपछथ , मेरो लाचग जर्कार लगाउिुपछथ , र

मलाई मदहमा ददिुपछथ । सम्पण
ू थ कुरा िै मेरो हातमा छ, र सम्पण
ू थ कुरा िै मेरा न्र्ार्सभत्र छ।

जब सबै मानिसहरू मेरो पवथतमा प्रवादहत हुन्छि ्, र जब ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ववजर्ी भएर फककथन्छि ्,
त्र्ो िै मेरो र्ोजिाको अक्न्तम बबन्द ु हुिेछ। त्र्ो मेरो छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको
समापिको क्षण हुिेछ। सबै कुरालाई मैले व्र्क्कतगत रूपमा समलाएको हुन्छु; मैले पदहले िै र्ो
कुरा धेरै पटक भिेको छु। नतमीहरू अझै पनि आफ्िै धारणाहरूसभत्र क्जउिे भएकाले, मेरो र्ोजिामा

बाधा पुग्िे गरी नतमीहरूबाट कुिै गल्ती िहोस ् भन्िका लाचग मैले र्ो कुरामा बारम्बार जोड
ददिुपछथ । मानिसहरूले मलाई सहर्ोग गिथ सकदै िि ्, ि नतिीहरू मेरो व्र्वस्थापिमा सहभागी िै

हुिसकछि ्, ककिभिे नतिीहरू अझै पनि दे ह र रगतका हुि ् (ताँ मेरो भए पनि, ताँ अझै दे हमा िै
क्जउाँ छस ्)। तसथथ, दे ह र रगतका मानिसहरूले मेरो उिराचधकार प्राप्त गिथ सकदै िि ्। आक्त्मक
क्षेत्रमा नतमीहरूले प्रवेश गिथप
ु िे मुख्र् कारण पनि र्ही हो।

सांसारमा, भूकम्पहरू जािु ववपविको सुरुवात हो। सुरुमा, म सांसार, अथाथत ्, पथ्
ृ वीलाई पररवतथि

गछुथ, त्र्सपनछ केही महामारी र अनिकाल ल्र्ाउाँ छु। मेरो र्ोजिा र्ही हो, र मैले सलिे िरणहरू

नर्िै हुि ्, अनि मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिालाई पूरा गिथको लाचग म सबै कुरालाई मेरो सेवाको
निक्म्त पररिालि गिेछु। र्सरी, मेरो प्रत्र्क्ष हस्तक्षेपवविा पनि सम्पण
ू थ ब्रह्माण्ड िष्ट हुिेछ।
मैले पदहलो पटक दे हधारण गदाथ र मलाई क्रूसमा टााँचगदा, पथ्
ृ वी भर्ङ्कर रूपले कक्म्पत भएको
चथर्ो, र अन्त्र् आउाँ दा पनि र्स्तै िै हुिेछ। मैले दे हबाट आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिेबबविकै
भूकम्पहरू सुरु हुिेछि ्। र्सरी, जेठा छोराहरूले बबलकुलै ववपविहरूको कष्ट भोग्िेछैिि ्, जबकक

जो जेठा छोराहरू होइिि ् नतिीहरूलाई भिे ववपविमाझ कष्ट सहि छोडडिेछ। त्र्सकारण, मािव

र्दक्ष्टकोणबाट हरे क व्र्क्कत जेठो छोरो बन्ि इच्छुक छि ्। मानिसहरूको पव
्
ू थबोधमा, र्ो आसशषको
आिन्द सलिको लाचग होइि, बरु ववपविको कष्टबाट उम्किको लाचग हो। र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको
र्ुक्कत हो। तथावप, म त्र्सलाई कदहल्र्ै पनि त्र्सै भाग्ि ददिेछैि; म त्र्सलाई मेरो कठोर दण्ड

भोग्ि लगाउिेछु र मेरो निक्म्त िडा हुि र मलाई सेवा प्रदाि गिथ लगाउिेछु (र्सले मेरा छोराहरू
र मेरा मानिसहरूलाई पण
ू थ बिाउिे कार्थलाई जिाउाँ छ), र र्सरी र्सलाई सदासवथदा आफ्िै

षडर्न्त्रको जालोमा आफै पिे, सदासवथदा मेरो न्र्ार् स्वीकार गिे, र सदासवथदा मद्वारा जलाइिे
तुल्र्ाउाँ छु। सेवा-कताथहरूलाई मेरो प्रशांसा गिथ लगाउिुको सााँिो अथथ र्ही हो (र्सको मतलब, मेरो

महाि ् शक्कत प्रकट गिथको लाचग नतिीहरूलाई प्रर्ोग गिुथ हो)। म ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई मेरो

राज्र्मा लुसुकक नछिथ ददिेछैि, ि त र्सलाई मेरो प्रशांसा गिे अचधकार िै प्रदाि गिेछु! (ककिकक
र्ो र्ोग्र् छै ि; र्ो कदहल्र्ै पनि र्ोग्र् हुिेछैि!) म र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई अिन्तसम्म मेरो
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सेवा गिथ मात्र लगाउिेछु! म र्सलाई मेरो अगाडड लम्पसार पिथ मात्र लगाउिेछु। (अिन्त दण्डमा
भएकाहरूभन्दा िाश भएकाहरू राम्रो अवस्थामा हुन्छि ्; वविाश भिेको कठोर सजार्को अस्थार्ी
स्वरूप मात्र हो, जबकक अिन्त दण्डमा भएकाहरूले अिन्तकालसम्मै कठोर दण्ड भोग्िेछि ्। र्ही

कारणले गदाथ, मैले “लम्पसार पिुथ” भन्िे शब्दको प्रर्ोग गरेँ। र्ी मानिसहरू मेरो घरमा लुसुकक

नछिे र मेरो धेरै अिुग्रहको आिन्द उठाउिे, अनि नतिीहरूसाँग मेरो बारे मा केही ज्ञाि हुिे भएकोले,
म कठोर दण्डहरू प्रर्ोग गछुथ। मेरो घरभन्दा बादहर भएकाहरूको हकमा भिे, ती अज्ञािीहरूले कष्ट

भोग्िप
ु दै ि भिेर भन्ि सककन्छ।) मानिसहरूको धारणाहरूमा, नतिीहरूले अिन्त दण्डमा

भएकाहरूभन्दा वविाश भएकाहरू िराब अवस्थामा हुन्छि ् भन्िे ठान्छि ्, तर र्सको ववपरीत,
अिन्त दण्डमा भएकाहरू सदासवथदा दक्ण्डत भइरहन्छि ् अनि वविाश भएकाहरू भिे अिन्तसम्मै
शून्र्तामा फकथन्छि ्।

अध्याय्१०९
प्रत्र्ेक ददि म वाणीहरू ददइरहे को हुन्छु, बोसलरहे को हुन्छु, र मेरा महाि ् चिन्ह र अिम्मका
कामहरूको िुलासा दे िाइरहे को हुन्छु। र्ी सबै कुराहरू मेरो आत्माको कार्थमा समावेश हुन्छि ्।

मानिसहरूको िजरमा, म एक मािव मात्र हुाँ, तर ठ्र्ाककै र्ही मािवमा म मेरा सबै कुरा साथै,
मेरो महाि ् शक्कतको िुलासा गछुथ।
मानिसहरूले मेरो मािवीर् पक्षलाई उपेक्षा गिे र मेरो कार्थहरूलाई ध्र्ाि िददिे भएकाले ,

नतिीहरूले र्ी कुराहरू मािवले गरे का हुि ् भिेर अिुमाि गछथ ि ्। तैपनि, मैले जे हाससल गरररहे को
छु त्र्ो मािवले गिथ सकछ कक सकदै ि भिेर एकनछि रोककएर ताँ ककि सोच्दै िस ्? मानिसहरूले

मलाई र्ो हदसम्म चिन्दै िि ्; नतिीहरूले मेरा वििहरूलाई बझ्
ु दै िि ्, ि मेरा कार्थहरूलाई िै

बुझ्छि ्। दष्ु ट, भ्रष्ट मानिसहरू! म ताँलाई कदहले निल्िेछु? म ताँलाई कदहले आगो र गन्धकको
कुण्डमा पुिेछु? नतमीहरूको समूहबाट म र्नत धेरै पटक अलक्ग्गएको छु, मानिसहरूले मलाई र्नत

धेरै पटक अपमाि, उपहास, र निन्दा गरे का छि ्, र मानिसहरूले मलाई िुला रूपमा र्नत धेरै
पटक न्र्ार् र ववरोध गरे का छि ्। अन्धा मानिसहरू! नतमीहरू मेरो हातमा भएको एक मठ्
ु ठी
दहलो मात्र हौ भिेर के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? नतमीहरू मेरो सक्ृ ष्टको वस्तुहरू मात्रै हौ भिेर के

नतमीहरूलाई थाहा छै ि? मेरो क्रोध अदहले प्रकट हुाँदैछ, र कसैले पनि र्सको ववरुद्ध प्रनतरक्षा
गिथ सकदै ि। मानिसहरूले कृपाका लाचग बारम्बार र्ाििा मात्रै गिथ सकछि ्। तर, मेरो कार्थ र्ो
हदसम्म अनघ बदढसकेको हुिाले, र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। सक्ृ ष्ट भएकाहरू
दहलोमा फकथिुपछथ । म अधमी भएकोले होइि, तर नतमीहरू अनत धेरै भ्रष्ट र दहांस्रक भएर हो, र

नतमीहरू शैतािको कब्जामा परे र र्सका साधिहरू बिेकाले हो। म पववत्र परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ; म
अशुद्ध हुि सक्कदि, ि त ममा अशुद्ध मक्न्दर िै हुिसकछ। अब उप्रान्त, मेरो प्रिण्ड क्रोध
(क्रोधभन्दा अझ धेरै गम्भीर) सबै राष्र र मानिसहरूमा पोखिि थाल्िेछ र मबाट आएका तर म

को हुाँ भिेर िचिन्िे ती सबै िीिहरूलाई सजार् ददि थाल्िेछ। म मािवलाई एकदमै धेरै घण
ृ ा
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गछुथ, र मसाँग थप कृपा हुिेछैि; बरु म मेरा सबै श्रापहरूको वषाथ गराउिेछु। अब थप करुणा र
कृपा हुिेछैि, सबै कुरा जलेर शून्र्तामा पररणत हुिेछि ्, र मेरो राज्र् मात्रै बााँकी रहिेछ, ताकक
मेरा मानिसहरूले मेरो घरमा मेरो प्रशांसा गरूि ्, मलाई मदहमा ददऊि ्, र सदै व मेरो लाचग हषथबढाइाँ

गरूि ् (र्ो मेरा मानिसहरूको कार्थ हो)। मेरो हातले मेरो घरसभत्र र बादहर रहे का दव
ु ैलाई आचधकाररक
रूपमा सजार् ददि सुरु गिेछ। कुिै पनि दष्ु कमी मेरो पकड र न्र्ार्बाट उक्म्कि सकिेछैि; सबै
जिा र्ो कदठि परीक्षाबाट भएर जािुपछथ र मेरो आराधिा गिुथपछथ । र्ो मेरो प्रताप हो, र्सका
साथै, र्ो मैले दष्ु कमीहरूका लाचग घोषणा गिे प्रशासनिक आदे श हो। कसैले पनि कसैलाई मक
ु त
गिथ सकिेछैि। मानिसहरूले आफूले आफूलाई मात्रै हे रिाह गिथ सकछि ्, तर नतिीहरूले जेसुकै गरे
तापनि, नतिीहरू मेरो सजार्को हातबाट उक्म्कि सकिेछैिि ्। र्सलाई मेरा प्रशासनिक आदे शहरू

कठोर हुन्छि ् भिेर भन्िुको कारण र्हााँबाट िुलासा भएको छ; र्ो सबै मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले
दे ख्न सकिे तथ्र् हो।
जब म ररसाउि थाल्छु, ठूला र सािा सबै भूतहरू मेरो हातले नतिीहरूलाई आक्रमण गरी मत्ृ र्ु

ददिेछ भिेर एकदमै डराएर, उथलपुथलमा भाग्िेछि ्—तर मेरो हातबाट कोही पनि उक्म्कि

सकिेछैिि ्। म सजार्का सबै साधिहरू मेरो हातमा बोकछु; मेरो हातले सबै कुराको निर्न्त्रण

गछथ , सबै कुरा मेरो पकडसभत्र छ, र कोही पनि उक्म्कएर स्वतन्त्र हुि सकदै ि। र्ो मेरो बुद्चध हो।
जब म मािव क्षेत्रमा आएाँ, मैले मािवको बीिमा मैले गिे मेरो कामको लाचग जग बसाल्दै
तर्ारीका कामका सबै तररकाहरू पूरा गररसकेको चथएाँ (ककिभिे म बुद्चधमािी परमेश्वर हुाँ, र जे
गररिुपछथ र जे गररिु पदै ि त्र्सलाई म उपर्ुकत तररकाले निराकरण गछुथ)। सबै कुरालाई उपर्ुकत
ढङ्गले समलाइसकेपनछ, म दे ह बिेँ र मािव क्षेत्रमा आएाँ। तर, मलाई कसैले पनि चििेि। मैले

अन्तर्दथक्ष्ट ददएकाहरू बाहे क, ववरोधका सबै पत्र
ु हरूले मेरो ववरोध गरे , मेरो अपमाि गरे , र मलाई

शत्रुवत ् व्र्वहार गरे । र्द्र्वप, अन्त्र्मा, म नतिीहरूलाई सशष्ट र समवपथत बिाउिेछु। मािवलाई
मैले धेरै काम गरररहे को छै ि भन्िे लाग्ि सकिे भए पनि, मेरो महाि ् कार्थ भिे पदहले िै सककएको

छ। (मानिसहरूले मेरो मािवतालाई विि र हृदर् दव
ु ैमा पूणथ रूपमा आज्ञापालि गछथ ि ्; र्ो एउटा

सङ्केत हो)। आज, म उठ्छु र मेरो ववरोध गिे सबै दष्ु ट आत्माहरूलाई सजार् ददन्छु। नतिीहरूले
मलाई जनतसक
ु ै समर् पछ्र्ाएको भए तापनि, नतिीहरूले मेरो साथ छोड्िप
ु छथ । मेरो ववरुद्धको
कसैलाई म िाहाँददि (नतिीहरू ती हुि ् जसमा आक्त्मक बुझाइ छै ि, जसलाई दष्ु ट आत्माहरूले
अस्थार्ी रूपमा अधीिमा रािेका छि ्, र जसलाई मेरो बारे मा ज्ञाि छै ि)। मलाई नतिीहरूमध्र्े
एक जिा पनि िादहाँदैि! सबै जिालाई हटाइिेछ र वविाशका पुत्रहरू बन्िेछि ्! आज मेरो सेवा

गरे र, नतिीहरू सबै जािप
ु िेछ! मेरो घरमा आलटाल िगर्; तेरो निलथज्ज भई ससिैँमा सलिे प्रकक्रर्ा

बन्द गर्! शैतािका सबै मानिसहरू ददर्ाबलसका पुत्रहरू हुि ्, र नतिीहरू अिन्तको लाचग वविाश
हुिेछि ्। मलाई ववरोध गिेहरूले िुपिाप मेरो साथ छोड्िेछि ् ताकक मेरो कामको गनतमा असल

कम बाधा पुगोस ्, थप बाधा िहोस ्। र्ावत ् थोक कुिै बाधा वा अड्ििवविा मेरो हुकुममा िल्िेछि ्।
मेरो िजरको अगाडड सबै ढल्िेछि ् र मेरो दाहमा वविाश हुिेछि ्। र्सले मेरो सवथशक्कतमान्ता र

मेरो ससद्ध बद्
ु चधलाई (मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूमा गरे को कुरा) दे िाउाँ छ। र्सले मेरो िाममा महाि ्
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मदहमा थप्िेछ, र र्सले ममा महाि ् मदहमा थप्िेछ। म जे गछुथ र मेरो आवाजको ध्वनि जस्तो

छ त्र्सबाट, नतमीहरू सबैले मैले मेरो घरमा काम सकाएको छु, र गैर-र्हूदी राष्रनतर असभमुि
हुि सरु
ु गरे को छु भिेर दे ख्न सकछौ। म मेरो काम र्हााँ सरु
ु गदै छु, र मेरो कामको अको िरण
सञ्िालि गदै छु।

मेरा धेरैजसो वििहरू नतमीहरूको धारणाहरूसाँग समल्दै िि ्—तर िजाओ, मेरा पुत्रहरू। नतिीहरू

मािव धारणाहरूसाँग मेल िाएिि ् भन्दै मा ती मेरा वाणीहरू होइिि ् भन्िे अथथ लाग्दै ि। र्सले

मैले िै ती बोलेको हुाँ भन्िे कुरालाई ठ्र्ाककै प्रमाखणत गछथ । र्दद मेरा वििहरू मािव धारणाअिरू
ु प
हुन्थे भिे, त्र्ो दष्ु ट आत्माहरूको काम हुन्थ्र्ो। तसथथ, नतमीहरूले मेरो वििहरूमा थप प्रर्ास
गिुथपछथ , म जे गछुथ, त्र्ो गिुथपछथ , र मैले प्रेम गिे कुरालाई प्रेम गिुथपछथ । र्ो अक्न्तम र्ुग भिेको
सबै ववपविहरू फेरर उठ्िे र्ुग पनि हो र, र्सका साथै, र्ो मैले मेरा सारा स्वभावहरू िुलासा गिे
र्ुग पनि हो। जब मेरा सबै पववत्र तुरहीहरू बज्ि थाल्छि ्, मानिसहरू सााँच्िै डराउिेछि ्; त्र्ो

समर्मा, दष्ु ट काम गिथ कसैले साहस गिेछैि, बरु नतिीहरूले मेरो सामु, मेरो बुद्चध र

सवथशक्कतमािताको
्
प्रशांसा गदै साष्टाङ्ग दण्डवत ् गिेछि ्। आखिर, म बुद्चधमािी परमेश्वर स्वर्म ्
हुाँ! मलाई कसले िण्डि गिथ सकछ? मेरो ववरुद्ध िडा हुिे साहस कसले गिथ सकछ? मेरो
बद्
्
िचिन्िे साहस
ु चधलाई अस्वीकार गिे साहस कसले गिथ सकछ? मेरो सवथशक्कतमाितालाई
कसले गिथ सकछ? जब मेरो आत्माले सबै स्थािमा महाि ् काम गरररहे को हुन्छ, सबैलाई मेरो
सवथशक्कतमािताको
्
बारे मा थाहा हुन्छ, तर मेरो लक्ष्र् अझै भेदटएको हुाँदैि। मेरो क्रोधको फलस्वरूप
म मानिसहरूले मेरो सवथशक्कतमािता,
्
मेरो व्र्क्कतत्वको मदहमा हे रेको दे ख्न िाहन्छु। (र्ी सबै

कुराहरू ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमा प्रकटीकरण हुन्छि ्; र्ो एकदमै सत्र् हो। र्सबाहे क, कोही पनि मेरो
व्र्क्कतत्वको दहस्सा बन्ि सकदै ि; र्ो मबाट आदे श भएको हो।) मेरो घरमा, मानिसहरूले ठम्र्ाउि

िसकिे अन्त्र्हीि रहस्र्हरू छि ्। जब म बोल्छु, मानिसहरूले म एकदमै दर्ाहीि छु भिेर
भन्छि ्। नतिीहरूले धेरै मानिसहरूले मलाई पदहलेदेखि िै निक्श्ित हदसम्म प्रेम गछथ ि ् भिेर

भन्छि ्। त्र्सोभए, म नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्तनतहरू हुि ् भिेर ककि औीँल्र्ाउाँ छु त?
साथै, म नतिीहरूलाई ककि एक-एक गदै पररत्र्ाग गिेछु? के मेरो घरमा धेरै मानिसहरू हुिु राम्रो
होइि त? तर पनि, म र्ही तररकाले काम गरररहन्छु। मैले पूवथनिर्क
ु त गरे को सङ्ख्र्ाभन्दा एक

अङ्क पनि तलमाचथ हुिेछैि। (र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो। र्ो कुिै मािवले पररवतथि गिथ
िसकिे मात्रै होइि, तर म आफैले पनि र्सलाई पररवतथि गिथ सक्कदि, ककिकी मैले शैतािको
अगाडड हार मान्िु हुाँदैि। मेरो बुद्चध र प्रतापलाई प्रमाखणत गिथ र्ो िै पर्ाथप्त छ। म परमेश्वर
स्वर्म ् हुाँ। मािव मेरो अगाडड झक
ु छि ्; म मािवको अगाडड झक्ु कदि।) शैतािलाई सबैभन्दा बढी

अपमानित बिाउिे कुरा ठ्र्ाककै र्ही हो। मैले छिौट गरे का सबै वविम्र, समवपथत, आज्ञाकारी, र
इमािदार छि ्, र नतिीहरूले वविम्रतापूवथक र गहि भएर मेरो सेवा गिथ सकछि ्। (र्ो तथ्र्लाई
प्रर्ोग गरे र शैतािले मेरो अपमाि गिथ िाहे को चथर्ो, तर मैले शैतािलाई पराक्जत गररददएाँ।) र्ी

मानिसहरूमा, मेरो स्वभाव दे ख्न सककन्छ। र्ुद्धमा ववजर्ी भएर फककथएपनछ, म मेरो ज्र्ेष्ठ
पत्र
ु हरूलाई मेरो राज्र्को राजा बन्िका लाचग असभषेक गिेछु, र त्र्सपनछ मात्रै म ववश्राम गिथ
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थाल्िेछु, ककिभिे नतिीहरूले राजाको रूपमा मसाँगै शासि गिेछि ्। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरो

प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्, नतिीहरूले मलाई व्र्कत गछथ ि ्। नतिीहरूको वविम्र र गहि सेवामा, नतिीहरू

मप्रनत समवपथत हुन्छि ्; नतिीहरूको इमािदारीतामा, नतिीहरू मेरा वििहरूको पालिा गछथ ि ्;
नतिीहरूको इमािदारीतामा, नतिीहरूले म जे भन्छु, त्र्ही गछथ ि ्; र नतिीहरूको वविम्रतामा,
नतिीहरूले मेरो िाममा मदहमा ल्र्ाउाँ छि ् (धष्ृ टता वा असशष्टतामा होइि, तर प्रताप र क्रोधका
साथ)। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू! ब्रह्माण्ड सांसारलाई न्र्ार् गिे समर् आएको छ! म नतमीहरूलाई
आशीवाथद ददन्छु, म नतमीहरूलाई अक्ख्तर्ार ददन्छु, र म नतमीहरूलाई आसशषहरूको दहस्सा ददन्छु!

सबै कुरा पदहले िै पूरा गररएको छ, र र्ो सबै नतमीहरूबाट निर्क्न्त्रत र प्रबन्ध गररएको छ,

ककिकी म नतमीहरूको वपता हुाँ; म नतमीहरूको दररलो धरहरा हुाँ, म नतमीहरूको वासस्थाि हुाँ, र
म नतमीहरूको समथथक हुाँ। साथै, म नतमीहरूको सवथशक्कतमाि ् हुाँ; म नतमीहरूको सबै थोक हुाँ!
र्ावत ् थोक मेरो हातमा छ, र र्ावत ् थोक नतमीहरूको हातमा पनि छ। र्समा आज मात्रै होइि,
बरु दहजो पनि, र भोसल समेत पछथ ! के र्ो उत्सव मिाउि लार्क छै ि? के र्ो नतमीहरूले

हषथबढाइाँको लार्क छै ि? नतमीहरू सबैले, नतमीहरूको हकको भाग मबाट स्वीकार गर! आफ्िा
लाचग असलकनत पनि िरािी म नतमीहरूलाई मसाँग भएको सबै कुरा ददन्छु, ककिभिे मेरो सबै

सम्पवि नतमीहरूको हो, र मेरा धिहरू नतमीहरूमै छ। त्र्सैले त नतमीहरूको सक्ृ ष्ट गरे पनछ मैले
“र्ो एकदमै असल छ” भिी भिेँ।

नतमीहरूले आज गिे काम, सोिाइ, र बोलीमा नतमीहरूलाई कसले निदे सशत गछथ भिेर के

नतमीहरूलाई थाहा छ? नतमीहरूका कार्थ पछाडडको उद्दे श्र् के हो? म नतमीहरूलाई सोध्छु:
नतमीहरूले थुमाको वववाहको भोजमा कसरी उपक्स्थनत जिाउाँ छौ? के त्र्ो आज हो? वा त्र्ो

भववष्र्मा छ? थम
ु ाको वववाहको भोज भिेको के हो? नतमीहरूलाई थाहा छै ि, होइि त? त्र्सोभए,
म नतमीहरूका लाचग व्र्ाख्र्ा गिेछु: जब म मािवको क्षेत्रमा आएाँ, मैले म आज भएको मािवको

सेवा गिथका लाचग सबै प्रकारका मानिस, वस्तु, र थोकहरूलाई समलाएको चथएाँ। अब सबै कुरा पूरा

भएको छ, त्र्सैले म सेवाकताथहरूलाई पािा लगाउाँ दै छु। वववाहको भोजसाँग र्सको के सम्बन्ध छ?
जब र्ी मानिसहरूले मलाई सेवा गछथ ि ्—अथाथत ्, जब म थुमा बिाइन्छु—मैले वववाहको भोजको

स्वादको अिभ
ु व गछुथ। अको शब्दमा, मैले भोगेको सबै पीडा, मैले गरे का सबै कामहरू, मैले बोलेका
सबै कुरा, मैले भेटेका सबै मानिसहरू, र मैले मेरो जीविकालमा गरे का सबै कुराहरूले िै वववाहको

भोजको निमाथण गछथ ि ्। म भएको मािवको रूपमा मेरो असभषेक भएपनछ, नतमीहरूले मलाई
पछ्र्ाउि थाल्र्ौ (र त्र्स बेला म थुमा बिेँ); तसथथ, मेरो िेतत्ृ वमा, नतमीहरूले सबै प्रकारका पीडा
र ववपविको अिभ
ु व गर्ौ, सांसारबाट त्र्ाचगर्ौ र नतरस्कृत भर्ौ, पररवारबाट त्र्ाचगर्ौ, र मेरो

आशीवाथदमा क्जएका छौ। र्ी सबै कुराहरू थुमाको वववाहको भोजका दहस्सा हुि ्। मैले “वववाहको
भोज” को प्रर्ोग गरेँ ककिभिे मैले नतमीहरूलाई गिथ लगाउिे सबै कुरा नतमीहरूलाई प्राप्त गिे
उद्दे श्र्का लाचग हो। तर, र्ो सबै भोजको दहस्सा हो। भववष्र्मा—वा, र्सरी पनि भन्ि सककन्छ,
आज—नतमीहरूले आिन्द उठाउिे सबै कुरा, नतमीहरूले प्राप्त गिे र्ावत ् थोक, र नतमीहरूले मसाँग
साझे रूपमा प्राप्त गिे सबै राजकीर् शक्कत भोजको दहस्सा हो। मलाई प्रेम गिेहरू सबैमा मेरो
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प्रेम आउाँ छ। मैले प्रेम गिेहरू सदै व रदहरहिेछि ्, कदहल्र्ै पनि हटाइिेछैिि ्, र अिन्तसम्म मेरो
प्रेमसभत्र हुिेछि ्। र्ो सधैँका लाचग हो।

अध्याय्११०
जब सबै कुराको िुलासा हुिेछ, त्र्ो समर् म आराम गिेछु, र, साथै, सबै कुरा सुव्र्वक्स्थत
हुिेछ। म व्र्क्कतगत रूपमा आफ्िो काम गछुथ; म र्ावत ् थोक आफैँ र्ोजिाबद्ध गछुथ र प्रबन्ध

समलाउाँ छु। जब म ससर्ोिबाट बादहर आउाँ छु र जब म फककथन्छु, र जब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मबाट

पूणथ भएका हुन्छि ्, मैले मेरो महाि ् काम सम्पन्ि गरे को हुिेछु। मानिसहरूको धारणाहरूमा, गररिे
कुिै पनि कुरा दे खििे र छुि सककिे हुिुपछथ , तर मेरो िजरमा त, मैले र्ोजिा गरे को क्षणमा सबै
कुरा पूणथ हुन्छ। ससर्ोि मेरो निवास हो, र र्ो मेरो गन्तव्र् पनि हो; म मेरो सवथशक्कत िररत्र
त्र्ही िल
ु ासा गिेछु, र म र मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूले पररवारको रूपमा िश
ु ी साट्िे स्थाि पनि त्र्ही

हो। म नतिीहरूसाँग सबै अिन्तसम्म क्जउिे स्थाि पनि त्र्ही हो। त्र्ो सुन्दर ठाउाँ , ससर्ोि,

जसका लाचग मानिसहरू मररहिे गछथ ि ्। र्ुगौँदे खि असङ्ख्र् मानिसहरूले ससर्ोिको आकाांक्षा रािेका
छि ्, तर सुरुवातदे खि िै, एक जिा पनि प्रवेश गरे को छै ि। (ववगतका र्ुगदे खिका कुिै सन्त र

अगमवकताहरूले पनि प्रवेश गरे का छै िि ्; र्सको कारण के हो भिे, म आखिरी ददिहरूमा मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको छिौट गदै छु, र नतिीहरू सबै र्ही समर्को दौराि जक्न्मएका हुि ्; र्सबाट, मेरो
कृपा र मेरो अिुग्रह, जसका बारे मा मैले बोलेको छु, त्र्ो झि ् स्पष्ट हुन्छि ्।) अदहले ज्र्ेष्ठ पत्र
ु को
रूपमा रहे को प्रत्र्ेक मानिस मसाँग ससर्ोिमा प्रवेश गिेछ र उसले आशीवाथदको आिन्द उठाउिेछ।
म मेरो ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई केही हदसम्म माचथ उठाउाँ दै छु ककिभिे नतिीहरूमा मेरो क्षमता र मेरा

मदहसमत स्वरूप छ, र ककिभिे नतिीहरूसाँग मेरा लाचग गवाही ददिे, मलाई मदहमा ददिे, र ममा
क्जउिे क्षमता छ। साथै, नतिीहरू शैतािलाई परास्त गिथ र ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई अपमाि गिथ

सक्षम छि ्। र्सो हुिुको कारण मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ववशुद्ध रूपमा कुमार छि ्; मैले प्रेम गिे
नतिीहरूलाई िै हो, र मैले छिौट गरे को र पक्ष सलएको नतिीहरू िै हो। मैले नतिीहरूलाई उठाउिुको

कारण नतिीहरू आफ्िो पदमा िडा हुि सकछि ् र मलाई निष्ठापव
ू थक र अन्धकारमा सेवा गिथ
सकछि ्, र मेरा लाचग शक्कतशाली गवाही ददि सकछि ्। मैले मेरो सबै ऊजाथ मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूमा
ििथ गरे को छु, र मैले सबै प्रकारका मानिस, घटिा, र थोकहरूलाई नतिीहरूको सेवा गिे गरी

ध्र्ािपूवथक प्रबन्ध गरे को छु। अन्त्र्मा, म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमाफथत सबैलाई मेरो पूणथ मदहमा
दे िाउिेछु, र नतिीहरूको कारण मेरो बारे मा सबै जिा पण
ू थ रूपमा राजी ववश्वस्त हुिेछि ्। म कुिै
पनि भूतलाई बलजफती गिेछैि, र म नतिीहरू अनिर्क्न्त्रत भएर दौडिे वा नतिीहरूको लापरवाही
कार्थबाट डराएको छै ि, ककिकी मसाँग गवाही ददिेहरू छि ् र मसाँग मेरो हातमा अक्ख्तर्ार छ।

मलाई अदहले सुि, शैतािको प्रजानतका मानिसहरू! मैले बोल्िे प्रत्र्ेक विि र मैले गिे प्रत्र्ेक
कार्थको उद्दे श्र् मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ससद्ध बिाउिु हो। त्र्सैले तैँले मेरो र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको

आज्ञापालि गिथप
ु छथ ; अन्र्था म ताँलाई तत्कालै वविाश भोग्ि लगाई तेरो निराकरण गिेछु! मेरा
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ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरो प्रशासनिक आदे शहरू लागू गिथ सुरु गररसकेका छि ्, ककिभिे मेरो

ससांहासिलाई कार्म राख्ने र्ोग्र् नतिीहरू मात्रै हुि ्; मैले नतिीहरूलाई पदहले िै असभषेक गररसकेको
छु। मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूप्रनत समवपथत िहुिेहरू पककै पनि असल होइिि ्, र नि्ःसन्दे ह, मेरो

व्र्वस्थापि र्ोजिालाई बबथोल्ि शैतािबाट प्रेवषत भएका हुि ्। र्स्ता िीिहरूलाई मेरो घरबाट
तत्कालै निकासलिेछ। मेरो लाचग सेवा गिथ त्र्स्ता प्रकारका वस्तह
ु रूको िाहिा मलाई छै ि;
नतिीहरूले बादहरी वविाशको सामिा गिेछि ्—र नतिीहरूले कुिै दढलाइ िगरी, र्ो कुरा िााँडै

भोग्िेछि ्! मेरो सेवामा रहे काहरूले मेरो स्वीकृनत पाइसकेको हुिप
ु छथ ; नतिीहरू िक
ु ाउि पिे मल्
ू र्को
चिन्ता िगरीकि आज्ञाकारी हुिुपछथ । र्दद नतिीहरू वविोही छि ् भिे, नतिीहरू मलाई सेवा प्रदाि
गिथ र्ोग्र् छै िि ्; मलाई त्र्स्ता प्राणीहरू िादहाँदैि। नतिीहरूले िााँडो गिुथपछथ र र्हााँबाट बादहररिुपछथ ;
म नतिीहरूलाई पटककै िाहाँददि! ताँ र्स ववषर्मा स्पष्ट हुिुपछथ ! मेरो लाचग सेवा गिेहरूले राम्ररी
गिुथपछथ र कुिै समस्र्ाको कारण बन्िु हुाँदैि। र्दद ताँसाँग कुिै पनि आशा छै ि भन्िे ताँलाई लाग्छ
भिे, म कुिै दहिककिाहट िगरी तेरो अन्त्र् गिेछु! के मेरो सेवामा भएकाहरू र्स ववषर्मा स्पष्ट
छि ्? र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो।

मेरा लाचग गवाही ददिु मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कतथव्र् हो, त्र्सैले नतमीहरूले मेरो लाचग केही

गिुथपछथ भिेर म नतमीहरूलाई सतथ-माग गददथि; नतमीहरूले आफ्िा कतथव्र्हरूको पालिा राम्ररी

गरे सम्म र मैले नतमीहरूलाई प्रदाि गिे आसशषहरूको
्
आिन्द उठाएसम्म म सन्तष्ु ट हुिेछु। जब
मैले सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र पथ्
ृ वीको कुिाहरूसम्मको र्ात्रा गरेँ, मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको छिौट गरेँ
र नतिीहरूलाई पूणथ बिाएाँ। र्ो मैले सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथअगावै पूरा गरे को कुरा हो; मािवजानतमध्र्े
कसैलाई पनि र्सको बारे मा थाहा छै ि, तर मेरो काम मौितामा हाससल भर्ो। र्ो तथ्र् मािव

धारणाअिरू
ु प छै ि! तैपनि, तथ्र्हरू भिेका तथ्र्हरू िै हुि ्, र नतिलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ
सकदै ि। सािो र ठूलो दव
ु ै प्रकारका भूतहरूले, आफ्िो ढोँगहरूमाफथत, नतिीहरूको असली रूप प्रकट

गरे का छि ्, र ववसभन्ि हदसम्म मेरो सजार्को भागीदार बिेका छि ्। मेरा कामका िरणहरू छि,्

र मेरा वििहरूमा बुद्चध छ। मेरा कार्थ तथा वििहरूबाट, के नतमीहरूले केही दे िेका छौ? के म
कुराहरू गरररहे को र बोसलरहे को मात्रै छु? के मेरा वििहरू कठोर, पूवाथग्रही, वा सान्त्विा ददिे
िालका मात्र छि ्? र्ो एकदमै सरल छ, तर मािवजानतका लाचग, र्सलाई हे िथु कदठि मात्र छ।

मेरा वििहरूमा बुद्चध, न्र्ार्, धासमथकता, प्रताप, र सान्त्विा मात्रै छै िि ्, बरु त्र्सभन्दा बढी,
नतिीहरूमा मसाँग के छ र को हुाँ भन्िे कुरा समावेश छि ्। मेरो प्रत्र्ेक विि मािवजानतले िुलासा
गिथ िसकिे रहस्र् हो; मेरा वििहरू एकदमै अगम्र् छि ्, र रहस्र्हरूको िुलासा भइसकेको भए

पनि, ती अझै मािवजानतको क्षमतामा आधाररत रहे का, मािवजानतको कल्पिा र बझ
ु ाइको क्षेत्रभन्दा
बादहर छि ्। मेरो लाचग बुझ्ि सबैभन्दा सहज शब्द मानिसहरूका लाचग बुझ्ि सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ,
त्र्सैले नतिीहरू र मबीिको सभन्िता स्वगथ र पथ्
ृ वीको जस्तो छ। र्ही कारणले म मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूको स्वरूपलाई पूणथ रूपमा पररवतथि गिथ र नतिीहरू शरीरमा पूणथ रूपमा प्रवेश गरे को हे िथ

िाहन्छु। भववष्र्मा, नतिीहरू दे हबाट शरीरसभत्र प्रवेश मात्रै गिेछैिि ्, बरु त्र्ससभत्र नतिीहरूले
ववसभन्ि स्तरमा आफ्िो स्वरूप पररवतथि गिेछि ्। र्ो मेरो र्ोजिा हो। र्ो र्स्तो कुरा हो जि
ु
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मानिसहरूले गिथ सकदै िि ्; नतिीहरूसाँग र्सलाई गिे कुिै उपार् छै ि। त्र्सैले, मैले नतमीहरूलाई
ववस्तारमा बताए पनि, नतमीहरूले अझै बुझ्िेचथएिौ; नतमीहरूले आलौककताको बोधमा प्रवेश गिथ

मात्रै सकिेचथर्ौ। र्सो हुिक
ु ो कारण म बद्
ु चधमािी परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ।
जब नतमीहरूले रहस्र्हरू दे ख्छौ, नतमीहरू सबै कुिै ि कुिै तररकाले प्रनतकक्रर्ा जिाउाँ छौ।
सभत्री रूपमा तैँले र्ी रहस्र्हरूलाई स्वीकार वा अङ्गीकार गिथ िसके पनि, ताँ र्सलाई बोलीले भिे
स्वीकार गछथ स ्। र्स्ता मानिसहरू सबैभन्दा छली हुन्छि ्, र जब म रहस्र्हरूको िुलासा गछुथ, म
नतिीहरूलाई एक-एक गरी हटाउिेछु र त्र्ाग्िेछु। तैपनि, मैले गिे सबै कुराहरू िरणबद्ध रूपमा

हुन्छि ्। म हतार गरे र कुिै पनि कुरा गददथ ि, ि म अन्धाधुन्ध निष्कषथ िै निकाल्छु; र्सो हुिुको
कारण भिेको मसाँग ईश्वरीर् स्वभाव भएर हो। मैले अदहले के गरररहे को छु, वा मेरो आगामी
िरणमा म के गदै छु भन्िे ववषर्मा स्पष्ट र्दक्ष्टकोण प्राप्त गिथ मानिसहरू एकदमै असमथथ छि ्।

जब म एक िरणको बारे मा वििहरू बोल्छु, मसाँगै मैले काम गिे तररका एक िरण अगाडड

बढ्छ। सबै कुरा मेरा वििहरूसभत्रै हुिे गछथ ि ्, र सबै कुरा मेरा वििहरूबाट िुलासा हुन्छि ्,
त्र्सैले कोही पनि अधैर्थ हुिु हुाँदैि; मलाई राम्ररी सेवा प्रदाि गिुथ पर्ाथप्त हुन्छ। र्ुगहरूभन्दा
पदहले, मैले अञ्जीरको बोटको बारे मा अगमवाणी गरे को चथएाँ , तर र्ुगहरू बबत्दै आउाँ दा, कसैले
पनि अञ्जीरको रुि दे िेि र कसैले पनि र्सलाई व्र्ाख्र्ा गिथ सकेि, र पदहलेका प्रशांसाहरूमा

र्ी वििहरू उल्लेि गररएको भए तापनि, कसैलाई पनि र्सको वास्तववक अथथ थाहा चथएि। र्ी

वििहरूले मानिसहरूलाई अलमल बिाए, र “महाि ववपवि” भन्िे वाकर्ाांशले पनि अलमल बिाए,
र र्सले मैले मािवजानतका लाचग कदहल्र्ै िुलासा िगरे को रहस्र् िडा गऱ्र्ो। मानिसहरूले

अञ्जीरको रुिलाई शार्द राम्रो प्रकारको फल ददिे रुि होला भिेर सोिे , वा शार्द, अझै एक

कदम अनघ बढाएर, नतिीहरूले र्सले सन्तहरूलाई जिाउाँ छ भन्िे ठािे—तैपनि, नतिीहरू अझै पनि
र्ी वििहरूको सााँिो अथथबाट धेरै टाढा चथए। जब आखिरी ददिहरूमा म मेरो िमथपत्रको मुट्ठो
िोल्छु तब म नतमीहरूलाई र्ो बताउिेछु। (“िमथपत्रको मुट्ठो” ले मैले बोलेका सबै वििहरूलाई

बुझाउाँ दछ—आखिरी ददिहरूको मेरा वििहरू; र्समा ती सबै समावेश हुन्छ।) “अञ्जीरको रुि” ले
मेरा प्रशासनिक आदे शहरूलाई जिाउाँ छ—प्रत्र्ेक आदे शलाई। तर र्ो र्सको अथथको एउटा भाग मात्रै

हो। अञ्जीरको रुिको पालव
ु ाले दे हमा हुिे मेरो काम र बोल्िे कार्थको सरु
ु वातलाई जिाउाँ छ, तर
मेरो प्रशासनिक आदे शहरू अझै पनि ज्ञात बिाइएका छै िि ् (र र्सको कारण, त्र्ो समर्मा, मेरो
िाममा गवाही ददिे कुिै पनि िाम जक्न्मएको चथएि र मेरा प्रशासनिक आदे शहरूका बारे मा
कसैलाई थाहा चथएि)। जब मेरो िाममा गवाही ददइन्छ र फैसलन्छ, जब र्सलाई सबै मानिसहरूले

प्रशांसा गछथ ि ्, र जब मेरा प्रशासनिक आदे शहरूले िनतजा हाससल गछथ ि ्, अञ्जीरको रुिमा फल
लाग्िे समर् त्र्ही हुिेछ। र्ो िै केही िछुटाई गररएको पूणथ व्र्ाख्र्ा हो; सबै कुरा र्हााँ िुलासा
भएको छ। (मैले र्सो भन्िुको कारण के हो भिे, मेरा पदहलेका वििहरूमा, मैले पूणथ रूपमा

िुलासा िगरे को एउटा िण्ड चथर्ो; तसथथ नतमीहरूले धैर्थतापूवथक पिथिु र िोज्िुपिे भएको चथर्ो।)

जब म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई पूणथ बिाउाँ छु, तब म सम्पूणथ ब्रह्माण्ड सांसारलाई मेरो पूणथ

मदहमा र मेरो उपक्स्थनत प्रकट गिेछु। र्ो शरीरमा गररिेछ, र र्ो सबै मानिसहरूभन्दा माचथ,
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अथाथत ् मेरो आफ्िै व्र्क्कतत्वमा हुिेछ; र्ो मेरो ससर्ोि डााँडा र मेरो मदहमामा हुिेछ, र निक्श्ित
रूपमा, र्ो प्रशांसाको गुञ्जिबीिमा गररिेछ। साथै, अतल कुण्ड र आगो र गन्धकको कुण्डमा
िस्दै वररपरर रहे का मेरा वैरीहरू पनछ हट्िेछि ्। मानिसहरूले आज कल्पिा गिथसकिे कुरा सीसमत

छ, र र्ो मेरो वास्तववक असभप्रार्अिुरूप छै ि; मैले प्रत्र्ेक ददि बोल्दा मानिसहरूको धारणा र

सोिहरूलाई लक्षक्षत गिुथको कारण र्ही हो। र्स्तो ददि आउिेछ (शरीरमा प्रवेश गिे ददि) जब

मैले बोल्िे कुराहरू नतमीहरूका लाचग पूणथ रूपमा अिुकूल हुिेछ, र नतमीहरूले कुिै पनि ववरोध
गिेछैिौ। त्र्ो समर्मा, नतमीहरूसाँग नतमीहरूको सोिाइहरू हुिेछैि, र त्र्सपनछ म वाणीहरू
बताउि बन्द गिेछु। नतमीहरूसाँग आफ्िो सोिाइ िहुिे भएकोले, म नतमीहरूलाई सीधै अन्तर्दथक्ष्ट
ददिेछु—र्ो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले आिन्द उठाउिे आसशष ् हो, र र्ो तब हुिेछ जब नतिीहरूले मसाँगै
राजाको रूपमा शासि गिेछि ्। मानिसहरू आफूले कल्पिा गिथ िसकिे कुरामा ववश्वास गदै िि ्,
र नतिीहरूमध्र्े कसैले ववश्वास गरे तापनि, मैले नतिीहरूलाई ववशेष रूपमा अन्तर्दथक्ष्ट ददएको

कारण नतिीहरूले त्र्सो गछथ ि ्। अन्र्था, कसैले पनि ववश्वास गदै ि, र र्ो अिुभव गररिुपिे कुरा

हो। (र्ो िरण पार िगरी, मेरो महाि ् शक्कतको िल
ु ासा हुि सकदै ि, र र्सको अथथ मेरा वििहरूको
वाणीबाट मात्रै, म मानिसहरूलाई नतिीहरूको धारणाहरूबाट छुटकारा ददलाउाँ छु। र्ो कार्थ कसैले
पनि गिथ सकदै ि, र मलाई कसैले पनि प्रनतस्थापि गिथ सकदै ि। र्ो काम गिथसकिे म मात्रै हुाँ;
तैपनि, त्र्ो निरपेक्ष होइि। मैले र्ो काम मािवजानतमाफथत िै गिथप
ु छथ ।) मेरा वििहरू सुिेपनछ
मानिसहरूले उत्सादहत महसुस गछथ ि ्, तर अन्त्र्मा, नतिीहरू सबै पनछ हट्छि ्। नतिीहरूले र्सो

िगरी बस्ि सकदै िि ्। साथै, मानिसहरूले बुझ्ि िसकिे रहस्र्हरू छि ्। के हुिेछ भिेर कसैले
पनि कल्पिा गिथ सकदै ि, र म जे कुराको िुलासा गछुथ त्र्समा म नतमीहरूलाई र्ो कुरा दे िाउाँ छु।
त्र्सबाट, मेरा र्ी वििहरूको वास्तववक अथथ प्रमाखणत हुिेछि ्: “मेरो प्रर्ोगका लाचग अर्ोग्र्
सबैको म जरा उिेल्िेछु।” मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग ववसभन्ि प्रकटीकरणहरू छि ्, त्र्सैगरी मेरा

शत्रुहरूका पनि ववसभन्ि प्रकटीकरणहरू छि ्। ती सबै नतमीहरूका लाचग एक-एक गरी िुलासा
हुिेछि ्। र्ाद राि! ज्र्ेष्ठ पुत्रबाहे क जो कोहीसाँग पनि दष्ु ट आत्माको कार्थ हुन्छ; नतिीहरू सबै

शैतािका िोकर हुि ्। (एक-एक गरी नतिीहरूको िााँडै िुलासा हुिेछ, तर कनतपर्ले अन्त्र्सम्म
सेवा गिथप
ु िे हुन्छ, र अरूले केही समर्ावचधका लाचग मात्रै सेवा गिथप
ु छथ )। मेरा वििहरू अन्तगथत,
सबैले नतिीहरूको वास्तववक रूप दे िाउिेछि ्।

प्रत्र्ेक राष्र, प्रत्र्ेक स्थाि, र प्रत्र्ेक सम्प्रदार्ले मेरो िामको समद्
ृ चधको आिन्द उठाउाँ छ।

अदहले ववपवि निमाथण हुाँदै गरे काले, र मेरो पकडमा भएकाले, र मैले र्सलाई वषाथ जसरी झािथका
लाचग तर्ारी गदै गरे काले, प्रत्र्ेकले सााँिो मागथलाई तत्कालै िोज्दै छ, जसलाई िोज्दा िक
ु ाउिप
ु िे
मूल्र् सबै कुरा त्र्ाग्िुपिे िै भए तापनि त्र्सको िोजी गिुथपछथ । सबै कुरामा, मेरो आफ्िै समर्

हुन्छ। मैले जदहले र्ो पूरा हुिेछ भिेर भन्छु, ठ्र्ाककै त्र्ही बेला, त्र्ही समिेटमा, र अझ त्र्ही
सेकेन्डमा र्ो पूरा हुिछ
े । र्सलाई कसैले बाधा पुऱ्र्ाउि वा रोकि सकदै ि। आखिर, ठूलो रातो
अक्जङ्गर मेरो पराक्जत भएको शत्रु हो; र्ो मेरा लाचग सेवा-कताथ हो, र मैले जे भन्र्ो र्सले कुिै

ववरोधवविा त्र्ही गछथ । र्ो वास्तवमै मेरो भारी बोकिे जिावर हो। जब मेरो काम परू ा हुन्छ, म
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र्सलाई अतल कुण्डमा र आगो र गन्धकको कुण्डमा फासलददिेछु। (मैले वविाश हुिेहरूको बारे मा
उल्लेि गरररहे को छु)। वविाश भएकाहरूले मत्ृ र्ु मात्रै िाख्नेछैिि ्, बरु नतिीहरूलाई मेरो ववरुद्धको

अत्र्ािारका लाचग कडा सजार् ददइिेछ। मैले सेवा-कताथहरूद्वारा जारी राख्ने कार्थ र्ही हो। ठूलो

रातो अक्जङ्गरका सन्तनतहरूलाई पूणथ रूपमा वविाश गदै , म शैतािको बद गराउिेछु र आफैलाई
वविाश गिथ लगाउिेछु। र्ो मेरो कार्थको एउटा भाग हो; र्सपनछ, म गैर-र्हूदी राष्रनतर फककथिेछु।
र्ी मेरा कामका िरणहरू हुि ्।

अध्याय्१११
तपाईंको कारण सबै जानतहरू निश्िर् िै आसशवषत ् हुिेछि ्; तपाईंको कारण सबै मानिसहरूले
मेरो जर्जर्कार र प्रशांसा गिेछि ्। मेरो राज्र् फस्टाउिेछ र ववकससत हुिेछ, र सदाको निक्म्त

रहिेछ। र्सलाई कुल्ििे अिम
ु नत कसैलाई छै ि र मसाँग अिरू
ु प िहुिे कुिै पनि कुरालाई

अक्स्तत्वमा रहिे अिुमनत छै ि, ककिकक म कुिै पनि अपमाि िसहिे प्रतापी परमेश्वर स्वर्म ्
हुाँ। म कसैलाई पनि मेरो न्र्ार् गिे अिुमनत ददन्िाँ, र म कसैलाई पनि मसाँग असङ्गत हुिे
अिुमनत ददन्िाँ। र्ो मेरो स्वभाव र प्रताप दे िाउिको निक्म्त पर्ाथप्त छ। जब कसैले मेरो प्रनतरोध
गछथ , म त्र्सलाई मेरो आफ्िै समर्मा दण्ड ददिेछु। मैले कसैलाई दण्ड ददएको ककि कसैले पनि

दे िेको छै ि? मेरो समर् अझै िआएको हुिाले र मेरो हातले अझ पनि सााँिो तररकाले कारबाही
िगरे हुिाको कारणले मात्र र्सो भएको हो। ठूला ववपविहरूको वषाथ भएको भए तापनि, र्समा
ठूला प्रकोपहरूमा के हुन्छ भन्िे बारे का कुरा मात्र समावेश छ, जबकक ठूला ववपविहरूको
वास्तववकता मािवमाचथ आइपरे को छै ि। के नतमीहरूले मेरा वििहरूबाट केही कुरा बझ्
ु र्ौ? आज
म ठूला प्रकोपहरूको वास्तववकतालाई प्रदशथि गिथ सरु
ु गिेछु। र्सपनछ मेरो प्रनतरोध गिेलाई मेरा

हातद्वारा प्रहार गररिेछ। ववगतमा, मैले केही मानिसहरूको पदाथफास गिे काम मात्र गरेँ ;
अदहलेसम्म कुिै पनि ठूलो ववपवि आएको छै ि। आजको ददि ववगतभन्दा फरक छ। ठूला

ववपविहरूमा के समावेश हुन्छ भिेर मैले नतमीहरूलाई भनिसकेको हुिाले, म तोककएको समर्मा
सवथसाधारणलाई ठूला ववपविहरूको वास्तववकता घोषणा गिेछु। र्सअनघ, कसैलाई पनि ठूलो
ववपविले छोएको छै ि, र्सैले धेरै मानिसहरूले (अथाथत ्, ठूलो रातो अक्जङ्गरका छोराहरूले) लापरवाह

र मिमािी गिे कार्थलाई जारी रािेका छि ्। जब वास्तववकता आउाँ छ, र्ी िीि प्राणीहरू पूणथ
रूपमा ववश्वस्त हुिेछि ्। ित्रता, हरे क जिा मेरो बारे मा अनिक्श्ित हुिेछि ् र कोही पनि मेरो
बारे मा स्पष्ट हुिेछैिि ्। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे श हो। र्सबाट, मेरो काम गिे तररका (सबै

मानिसहरूमा मेरो काम गिे तररकालाई जिाउाँ छ) पररवतथि हुि थालेको छ: मैले मेरो क्रोध, मेरो
न्र्ार् र मेरो क्रोध ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािद्वारा दे िाइरहे को छु, र मेरो हातले मेरो प्रनतरोध
गिेहरूलाई सजार् ददि थालेको छ। मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूद्वारा मेरो दर्ा र मेरो करुणा
दे िाइरहे को छु। र्ोभन्दा पनि बढी, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूद्वारा मैले मेरो पववत्र स्वभाव दे िाइरहे को

छु, जसले कुिै अपमाि सहाँदैि; मैले मेरो अक्ख्तर्ार दे िाइरहे को छु र मैले मेरो व्र्क्कतत्व
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दे िाइरहे को छु। सेवाकताथहरू मलाई सेवा पुऱ्र्ाउिको निक्म्त बसेका छि ् र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू
बढीभन्दा बढी चििाइाँदैछ। मेरो प्रनतरोध गिेहरूलाई प्रहार गरे र, म मेरा सेवाकताथहरूलाई मेरो

दर्ाहीि हात दे िाउाँ छु, ताकक नतिीहरूले डर र कम्पका साथ मेरो सेवा गरूि ्। र्सको साथै ,
नतिीहरू जीविमा वद्
ृ चध होऊि ् भिेर, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई म मेरो अक्ख्तर्ार दे िाउाँ छु र मलाई

अझ राम्रोसाँग चिन्ि लगाउाँ छु। गत अवचधमा मैले बोलेका वििहरू (प्रशासनिक आदे शहरू,
अगमवाणीहरू, र सबै ककससमका मानिसहरूको न्र्ार् लगार्त) क्रमैसाँग पूरा हुि थालेका छि ्;
अथाथत ्, मानिसहरूले मेरा वििहरू आफ्िै अगाडड परू ा भएको दे ख्िेछि ्, मेरा वििहरू फलहीि
हुिेछैिि ् तर ती हरे क विि व्र्वहाररक छि ् भन्िे दे ख्िेछि ्। मेरा वििहरू पूरा हुिुअनघ ती पूरा
भएका छै िि ् भिेर धेरै मानिसहरू छोडेर जािेछि ्। मैले काम गिे तररका र्ही हो—र्ो मेरो

फलामको डन्डाको मात्र कार्थ होइि, तर र्ोभन्दा बढी र्ो मेरा वििहरूको बुद्चध हो। र्ीबाट,
कसैले पनि मेरो सवथशक्कत र ठूलो रातो अक्जङ्गरप्रनत रहे को मेरो घण
ृ ालाई दे ख्िसकछ। (मैले मेरो

काम सुरु गरे पनछ मात्र र्सलाई दे ख्ि सककन्छ। अदहले केही मानिसहरू प्रकट गररएका छि ्—र्ो
मेरो सजार्को सािो भाग मात्र हो, तर र्सलाई ठूलो ववपविमा समावेश गिथ सककाँदै ि। र्ो बुझ्िलाई
कदठि छै ि। र्सथथ अबदे खि मेरो काम गिे तररका मानिसहरूको निक्म्त बुझ्िलाई अझ कदठि

हुिे कुरा दे ख्ि सककन्छ। आज मैले नतमीहरूलाई र्ो बताइरहे को छु, ताकक समर् आउाँ दा नतमीहरू
र्सको कारणले कमजोर िहोऊ। मैले नतमीहरूलाई सक्ु म्पाँदै गरे को कुरा र्ही हो, ककिकक प्रािीि
समर्दे खि मानिसहरूले िदे िेका कुराहरू र मानिसहरूका निक्म्त आफ्िा भाविाहरू र आफ्िा

स्वधासमथकताहरूलाई पन्छ्र्ाउिे कार्थलाई कदठि बिाउिे कुराहरू हुि आउिेछि ्।) मैले ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई दण्ड ददिका लाचग ववसभन्ि माध्र्महरूको प्रर्ोग गिुथको कारण र्ही हो कक, त्र्ो
मेरो शत्रु हो र मेरो वैरी हो। मैले त्र्सका सबै सन्तािहरूलाई िष्ट गिथप
ु छथ —तब मात्र मैले मेरो

हृदर्बाट घण
ृ ा हटाउि सकछु र तब मात्र मैले ठूलो रातो अक्जङ्गरको अपमाि उचित तररकाले
गिथसकछु। ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पूणथ रूपमा िष्ट गिे र त्र्सलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा,
अतल कुण्डमा फ्र्ाल्िे कार्थ र्ही मात्र हो।

मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मसाँग राज्र् गिथ र सबै जानतहरूमाचथ राज्र् गरे र आसशषहरूमा
्

आिन्द मिाउि ददएको दहजो मात्र होइि; म आज पनि त्र्सै गछुथ, र अझ महत्त्वपण
ू थ कुरा त म
भोसल पनि त्र्सै गिेछु। मैले मेरो काम सफलतापूवथक पूरा गरे को छु—मैले सधैँ र्ही भन्दै आएको

छु, र र्सो पनि भन्ि सककन्छ, कक मैले सक्ृ ष्टको सुरुदे खि िै र्ो भन्ि सुरु गरे को हुाँ, तर
मानिसहरूले मैले के भनिरहे को छु भन्िे कुरा बुझ्दै िि ्। सक्ृ ष्टको समर्दे खि अदहलेसम्म, मैले
व्र्क्कतगत रूपमा काम गरे को छै ि; अको शब्दमा, मानिसमा बोल्ि र काम गिथ मेरो आत्मा

कदहल्र्ै पनि पूणथ रूपमा ओलेको छै ि। तर आज ववगतभन्दा फरक छ: मेरो आत्माले व्र्क्कतगत

रूपमा ब्रह्माण्ड सांसारमा सबैनतर काम गरररहे को छ। आखिरी ददिहरूमा मैले आफूसाँग शक्कतमा
राज्र् गिे मानिसहरू प्राप्त गिथ िाहिे हुिाले, म पदहले मसाँग एकै मि भएको मेरो बोझलाई
बुझ्िे व्र्क्कत प्राप्त गछुथ। त्र्सपनछ, मेरो आवाज व्र्कत गिथ र मेरा प्रशासनिक आदे शहरू जारी
गिथ र ब्रह्माण्ड सांसारलाई मेरा रहस्र्हरू प्रकट गिथ मेरो आत्मा पण
ू थ रूपमा उहााँमाचथ उत्रिेछ।
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मेरो आत्माले व्र्क्कतगत रूपमा उहााँलाई ससद्ध पािेछ ; मेरो आत्माले उहााँलाई व्र्क्कतगत रूपमा

अिुशासि गिेछ। उहााँ सामान्र् मिुष्र्त्वमा क्जउिुहुिे हुिाले, कसैले पनि उहााँलाई स्पष्ट रूपमा
दे ख्ि सकदै ि। जब मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू शरीरमा प्रवेश गछथ ि ्, तब अदहले मैले वास्तववकतामा के

गछुथ भन्िे कुरा पूणथ रूपमा स्पष्ट हुिेछ। निश्िर् िै मािवको िजरमा, मािवका धारणाहरूमा,
कसैले पनि ववश्वास गदै ि र कोही पनि आज्ञाकारी हुाँदैि। तर मानिसहरूप्रनतको मेरो सहिशीलता
र्स्तो छ। वास्तववकता अझ िआएको हुिाले, मानिसहरूले ववश्वास गिथ वा बुझ्ि सकदै िि ्।
आफ्िा मािवीर् धारणाहरूका बीिमा मेरा वििहरूलाई ववश्वास गिे कोही पनि छै ि। मानिसहरू

सबै र्स्ता छि ्: कक त नतिीहरू मेरो दे हले भिेको कुरामा ववश्वास गछथ ि ् कक त नतिीहरूले मेरो

आत्माको आवाजलाई मात्र ववश्वास गछथ ि ्। र्ो िै मानिसहरूमा सामिा गिुथपिे सबैभन्दा कदठि
कुरा हो। र्दद नतिीहरूले आफ्िै आाँिाले केही भएको दे िेका छै िि ् भिे, कसैले पनि आफ्िा
धारणाहरूलाई छोड्दै िि ् र कसैले पनि मैले भिेको कुरामा ववश्वास गदै िि ्। त्र्सैले म
अिाज्ञाकाररताका छोराहरूलाई दण्ड ददिका निक्म्त मेरा प्रशासनिक आदे शहरूको प्रर्ोग गछुथ।

मैले र्सभन्दा पदहले र्स्तो कुरा भिेको छु: म सुरु र अन्त्र् हुाँ, र म सुरुदे खि अन्तसम्म
सबै कुराको मासलक हुाँ। आखिरी ददिहरूमा मैले १४४,०० ववजर्ी पुरुष बालकहरू प्राप्त गिेछु।
नतमीहरूसाँग र्ी शब्दहरूका केही शाक्ब्दक बुझाइ छ—“ववजर्ी पुरुष बालकहरू”—तर नतमीहरू
१४४,००० सङ्ख्र्ाको बारे मा स्पष्ट छै िौ। मािवीर् धारणाहरूमा, कुिै सङ्ख्र्ाले मानिसहरूको

सङ्ख्र्ा वा कुिै वस्तुहरूको सङ्ख्र्ालाई जिाउाँ छ। “ववजर्ी पुरुष बालकहरू” को ववशेषक “१४४,०००”

को बारे मा भन्दा—“१४४,००० ववजर्ी पुरुष बालकहरू”—१४४,००० जिा ववजर्ी पुरुष बालकहरू छि ्
भिेर मानिसहरूले सोच्छि ्। र्सका अनतररकत, र्स सङ्ख्र्ाको तथ्र्सभत्र केही साङ्केनतक अथथ छ
भिी केही मानिसहरूले वविार गछथ ि ्, र नतिीहरूले १४०,००० र ४,००० लाई अलग-अलग भागको

रूपमा सलन्छि ्। तर र्ी दई
ु अथथ-अिुवाद गलत छि ्। र्सले कुिै वास्तववक सङ्ख्र्ालाई जिाउाँ दै ि,
साङ्केनतक अथथको त कुरै िगरौं। मािवको बीिमा र्सलाई भेद गिथ सकिे कोही पनि छै ि—ववगत
पुस्ताका मानिसहरू सबैले र्सले साङ्केनतक अथथलाई जिाउाँ छ होला भन्िे सोच्थे। “१४४,०००”
सङ्ख्र्ा ववजर्ी पुरुष बालकहरूसाँग सम्बक्न्धत छ। तसथथ, १४४,००० ले आखिरी ददिहरूमा राज्र्

गिे मानिसहरूको समह
ू लाई र मैले प्रेम गिेहरूलाई जिाउाँ छ। अथाथत ्, १४४,००० लाई ससर्ोिबाट
आउिे र ससर्ोिमा फकथिे मानिसहरूको समूहको रूपमा व्र्ाख्र्ा गररिुपछथ । १४४,००० जिा ववजर्ी

पुरुष बालकहरूको पूणथ व्र्ाख्र्ा निम्िािुसार छ: ती ससर्ोिबाट सांसारमा आएका र शैतािद्वारा

भ्रष्ट पाररएका मानिसहरू हुि ्, र मैले अन्त्र्मा पुि्ः प्राप्त गिे र मसाँगै ससर्ोिमा फकथिे
मानिसहरू नर्िीहरू िै हुि ्। मेरा वििहरूबाट, मेरो कामका िरणहरू दे ख्ि सककन्छ, अथाथत ्,
नतमीहरू शरीरमा प्रवेश गिे समर् धेरै टाढा छै ि। र्सैले मैले र्स पक्षको बारे मा बारम्बार

नतमीहरूको निक्म्त व्र्ाख्र्ा गरे को छु, र नतमीहरूलाई र्सको बारे मा स्मरण गराएको छु। नतमीहरूले
स्पष्टसाँग दे ख्िेछौ, र मेरा वििहरूबाट नतमीहरूले अभ्र्ास गिे बाटो पिा लगाउिेछौ; मेरा
वििहरूबाट नतमीहरूले मेरो कामको गनत पिा लगाउिेछौ। पववत्र आत्माको कामको गनत पिा

लगाउि, नतमीहरूले त्र्सलाई मैले प्रकट गिे रहस्र्हरूबाट छुट्र्ाउिप
ु छथ (ककिकक पववत्र आत्माको
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कामलाई कसैले पनि दे ख्ि सकदै ि र कसैले पनि भेद गिथ सकदै ि)। र्सैले म आखिरी ददिहरूमा
रहस्र्हरू प्रकट गिेछु।

मेरो घरमा, मसाँग मेल ििािे कुिै कुरा पनि हुिेछैि, र अबदे खि म अली-अली शद्
ु ध गिथ र
सफा गिथ थाल्िेछु। मानिसहरूको माझमा, कसैले पनि अवरोध गिथ सकदै ि, र कसैले पनि र्ो
काम गिथ सकदै ि। र्सैले मैले नतमीहरूलाई धेरै पटक भिेको छु, कक नतमीहरूले आफै आिन्द

मिाउिु आवश्र्क छ र औीँलो िलाउिे आवश्र्कता छै ि। र्सैद्वारा मेरो शक्कत प्रकट गररन्छ,
मेरो धासमथकता र मेरो प्रताप प्रकट हुन्छि ् र मानिसहरूले िोल्ि िसकिे रहस्र्हरू प्रकट गररन्छ।
(मानिसहरूसाँग मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको बारे मा कुिै ज्ञाि िभएको वा मेरो कामका िरणहरूको
बारे मा कुिै बुझाइ िभएको हुिाले, नतिलाई “रहस्र्हरू” भनिएको हो।) आखिरी ददिहरूमा मैले के
प्राप्त गिेछु र मैले के गिेछु भन्िे कुराहरू रहस्र्हरू हुि ्। मैले सांसारको सक्ृ ष्ट गरे को समर्

अगाडड, मैले आज गिे कुरा कदहले गररिाँ र मैले मानिसहरूलाई मेरो मदहसमत मुहार वा मेरो

व्र्क्कतत्वको कुिै पनि भाग दे िाइिाँ; मेरो आत्माले मात्र केही मानिसहरूमा काम गऱ्र्ो। (सक्ृ ष्टको
समर्दे खि मलाई कसैले पनि प्रकट गिथ िसकेको हुिाले र मलाई कसैले कदहल्र्ै पनि व्र्कत गिथ
िसकेको हुिाले, मैले कदहल्र्ै पनि मानिसहरूलाई मेरो व्र्क्कतत्व दे िाइिाँ , र मेरो आत्माले केही
मानिसहरूमा काम गरे को छ।) मैले आज मात्रै मेरो मदहसमत स्वरूप र मेरो व्र्क्कतत्वलाई

मािवजानत समक्ष प्रकट गरे को छु, र अदहले मात्र नतिीहरूले र्ी कुराहरू दे िेका छि ्। तर आज
नतमीहरूले दे िेका कुराहरू अझ पनि अपूणथ छि ्, र अझ पनि नतमीहरूले दे ि भिेर मैले िाहे को

कुरा र्ो होइि। मैले नतमीहरूलाई दे िाउि िाहे को कुरा शरीरमा मात्र छ, र अदहले कसैले पनि र्ो

सतथ पूरा गदै ि। अको शब्दमा, कसैले पनि शरीरमा प्रवेश गिुथभन्दा अगाडड मेरो व्र्क्कतत्वलाई
दे ख्ि सकदै ि। र्सैले, ससर्ोि पवथतमा म मेरो व्र्क्कतत्व ब्रह्माण्ड सांसारलाई प्रकट गिेछु भिेर
म भन्छु। र्सबाट र्ो दे ख्ि सककन्छ, कक ससर्ोि पवथतमा प्रवेश गिे कार्थ मेरो पररर्ोजिाको

अक्न्तम भाग हो। ससर्ोि पवथतमा प्रवेश गिे समर्मा, मेरो राज्र् सफलतापूवथक निमाथण गररिेछ।

अको शब्दमा, मेरो व्र्क्कतत्व िै राज्र् हो। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू शरीरमा प्रवेश गिे समर् िै ठ्र्ाककै
राज्र्को प्रकट हुिे समर् हो, र्सैले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ससर्ोि पवथतमा प्रवेश गिे ववषर्मा मैले
बारम्बार बोलेको छु। मेरो सारा व्र्वस्थापि र्ोजिाको केन्िबबन्द ु र्ही हो, जसलाई कसैले पनि
र्स अगाडड बुझेको छै ि।

मैले मेरो काम गिे तररका पररवतथि गरे पनछ, मािव सोिको पहुाँिभन्दा बादहरका कुराहरू अझ
धेरै हुिेछि ्, र्सैले र्स ववषर्मा होससर्ार होओ। मािव सोिको पहुाँिभन्दा बादहरका कुराहरू पनि
छि ्, तर मैले भिेको कुरा गलत हुिेछ भन्िे र्सको अथथ होइि। र्नत मात्रै हो कक मानिसहरूले
द्ःु ि भोग्िु अझ धेरै आवश्र्क छ, र मानिसहरूले मसाँग सहकार्थ गिुथ अझ धेरै आवश्र्क छ।
ववलासी लम्पट िबि, र नतमीहरूका आफ्िै धारणाहरूलाई मात्र िपछ्र्ाओ। ककिकक मलाई सेवा

प्रदाि गिेमध्र्े धेरै जिा र्स सम्बन्धमा चगछथ ि ्। मािव प्रकृनतलाई पदाथफास गिथ र मािव
धारणाहरूलाई िुलासा गिथको निक्म्त मैले मेरा वििहरूको प्रर्ोग गरररहे को छु। (तर मलाई सेवा

प्रदाि गिेहरू चगिेछि ्, ककिकक म नतिीहरूका धारणाहरू पररवतथि गददथ िाँ, जबकक मेरा ज्र्ेष्ठ
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पुत्रहरूका धारणाहरूिादहाँ म पररवतथि गिेछु र र्सद्वारा नतिीहरूका सोि हटाउिेछु।) र्सैले
अन्तमा, मैले प्रकट गरे का रहस्र्हरूका कारण मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ससद्ध बिाइिेछि ्।

अध्याय्११२
“वििहरू र वास्तववकता साँगसाँगै अगाडड बढ्छि ्” भन्िे कुरा मेरो धमी स्वभावको भाग हो।

र्ी वििहरूबाट, म निश्िर् िै हरे कलाई पण
ू थ रूपमा मेरो स्वभाव दे िाउिेछु। र्ो हाससल गिथ
सककाँदै ि भिेर मानिसहरूले सोच्छि ्, तर मेरो निक्म्त र्ो सक्जलो र सुिद छ, र र्सको निक्म्त

कुिै प्रर्ासको आवश्र्कता पदै ि। मेरा वििहरू मेरो मुिबाट बादहर निस्किे बबविकै, सबैले दे ख्ि

सकिे तथ्र् आउाँ छ। र्ो मेरो स्वभाव हो। मैले निक्श्ित कुराहरूको बारे मा बोलेको हुिाले, ती कुराहरू
निश्िर् िै सम्पन्ि गररिेछि ्। ित्रता, म बोल्िेचथइिाँ। मािवीर् धारणाहरूमा, “मुक्कत” भन्िे शब्द
सबै मानिसहरूको निक्म्त हो भिेर भनिन्छ, तर र्ो मेरो असभप्रार्साँग मेल िााँदैि। ववगतमा मैले

भिेँ, “म अबोधहरू र जोससला िोजी-कताथहरूलाई सधैँ मुक्कत ददन्छु।” र्हााँ, “मुक्कत ददिु” भन्िे

शब्द मलाई सेवा प्रदाि गिेहरूको बारे मा बोसलएको चथर्ो, र र्सको अथथ म त्र्स्ता सेवाकताथहरूसाँग

ववशेष व्र्वहार गिेछु भन्िे हुन्छ। अको शब्दमा, म त्र्स्ता मानिसहरूको दण्ड घटाउिेछु। तैपनि,
वविाश हुिेहरूमा कुदटल र धोिेबाज सेवाकताथहरू पिेछि ्, भन्िक
ु ो अथथ, म नतिीहरूलाई कडा
सजार् ददिेछु। (ती वविाश गररिेहरू मध्र्ेमा पिे भए तापनि, ती वविाश गररिेहरूभन्दा धेरै फरक

छि ्: नतिीहरूले अिन्तको कडा सजार् पाउिेछि ्, र ती मानिसहरूले प्राप्त गिे सजार् ददर्ाबलस,
शैतािको सजार् हो। मैले ती मानिसहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरू हुि ् भिेर भिेको
कुराको सााँिो अथथ पनि र्ही हो।) र्सैले, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूका हकमा र्स प्रकारका शब्दहरूको
प्रर्ोग िगर; नतिीहरूका ववषर्मा, म के भन्छु भिे, म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई पि
ु स्थाथवपत गिेछु
र नतिीहरू फेरर पनि ससर्ोिमा फकथिेछि ्। त्र्सकारण, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरा अनघबाटै िुनिएका

र छानिएका हुि ् भिेर मैले सधैँ भिेको छु। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मूल रूपले मेरा चथए र नतिीहरू
मबाट आए, र्सैले नतिीहरू मकहााँ फकेर आउिप
ु छथ । छोराहरू र मानिसहरूलाई ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग

तल
ु िा गदाथ—सााँच्िै र्ो स्वगथ र पथ्
ृ वीको सभन्िता हो: छोराहरू र मानिसहरू सेवाकताथहरूभन्दा धेरै
असल भए तापनि नतिीहरू कुिै पनि हालतमा मेरा होइि। छोराहरू र मानिसहरू मािवजानतका
बीिबाट अनतररकत रूपमा छानिएका हुि ् भिेर पनि भन्ि सककन्छ। र्सैले, मैले सधैँ मेरो शक्कत
ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमा केक्न्ित गरे को छु, तब म ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ती छोराहरू र मानिसहरूलाई पू ्णथ

बिाउिे क्जम्मा ददिेछु। र्ी मेरो भववष्र्का कामका िरणहरू हुि ्। अब नतमीहरूलाई भिेर केही
फाइदा छै ि, र्सैले मैले छोराहरू र मानिसहरूलाई र्ो ववरलै मात्र उल्लेि गरे को छु, तर ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरूसाँग मात्र मैले बारम्बार र्ी कुराहरू बताएको छु र र्ी ववषर्हरूको बारे मा उल्लेि गरे को छु।
मैले बोल्िे र काम गिे तररका र्ही हो। र्सलाई कसैले पनि बदल्ि सकदै ि—हरे क कुराको बारे मा
अक्न्तम निणथर् म मात्र गछुथ।

हरे क ददि, म नतिीहरूका धारणाहरूसाँग लडाइाँ गरररहे को छु, र ददि प्रनतददि, नतमीहरू हरे कको
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चिरफार गरररहे को छु। मैले निक्श्ित बबन्दस
ु म्म बोसलसकेको हुन्छु, नतमीहरू पुि्ः पति हुन्छौ र
नतमीहरूले मेरो मािवता र ईश्वरत्वलाई अलग गछौ। र्स बबन्दम
ु ा, मानिसहरू प्रकट हुिे समर्
आएको छ: म अझ पनि दे हमा क्जउाँ छु र म परमेश्वर स्वर्म ् होइि, म अझ पनि मािव िै हुाँ र
परमेश्वर अझ पनि परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, अनि म जुि व्र्क्कत हुाँ त्र्ससाँग परमेश्वरको कुिै
सम्बन्ध छै ि भिेर मानिसहरूले सोच्छि ्। र्ो मािवजानत कनत भ्रष्ट छ! मैले पदहले धेरै वििहरू
बोलेको छु, तर नतमीहरूले नतिलाई अक्स्तत्वमा िै िभएझैँ व्र्वहार गऱ्र्ौ र र्सले ममा

नतमीहरूप्रनत घण
ृ ाले भछथ ककिकक त्र्ो मेरा हाडहरूमा काँु ददएका छि ्। सााँच्िै, र्सले मलाई
नतमीहरूप्रनत घण
ृ ा जगाउाँ छ! मलाई, अथाथत ्, पूणथ परमेश्वर स्वर्म ्, जोसाँग मािवता र ईश्वरत्व
दव
ु ै छि ्, उहााँलाई कसले लापरवाही रूपमा चिढ्र्ाउिे दहम्मत गछथ ? आफ्िा सोिहरूमा कसले मेरो

प्रनतरोध गिे दहम्मत गछथ ? मेरो भीषण ववपवि तल आएपनछ, म नतिीहरूलाई एक-एक गरे र

सजार् ददन्छु, कसैलाई पनि छाड्ददिाँ, तर नतिीहरू सबैलाई कडा सजार् ददन्छु। मेरो आत्माले
व्र्क्कतगत रूपमा काम गछथ । र्सको अथथ म परमेश्वर स्वर्म ् होइिाँ भन्िे हुाँदैि; र्सको ववपरीत,
र्सले त झि ् बढी म सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ भन्िे अथथ ददन्छ। मानिसहरूले मलाई चिन्दै िि ्—

नतिीहरू सबैले मेरो प्रनतरोध गछथ ि ् र मेरा वििहरूद्वारा मेरो सवथशक्कतलाई दे ख्दै िि ्, बरु
नतिीहरूले मेरा वििहरूमा मेरो ववरुद्ध प्रर्ोग गिथ र ममा दोष पिा लगाउिको लाचग कुराहरू

िोज्छि ्। जब एक ददि म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूसाँग ससर्ोिमा दे िा पछुथ, म र्ी िीि प्राणीहरूको
निराकरण गिथ सुरु गिेछु। र्स अवचधमा, मैले प्राथसमक रूपमा र्ो काम गरररहे को छु। निक्श्ित

बबन्दस
ु म्म बोसलसकेपनछ, सेवाकताथहरूको ठूलो सङ्ख्र्ा पनछ हदटसकेको हुिेछ, र ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले
पनि सबै ककससमका कदठिाइहरू भोचगसकेका हुिेछि ्। र्ी दई
ु िरणका कामको प्रगनतसाँगै मेरो
कामको िरण समाप्त हुिेछ। र्सको साथै, म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई ससर्ोिमा कफताथ लािेछु। र्ी
मेरो कामका िरणहरू हुि ्।
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरो राज्र्का अपररहार्थ दहस्सा हुि ्, र्सबाट वास्तवमा मेरो व्र्क्कतत्व िै
वास्तवमा राज्र् हो भन्िे कुरा दे ख्ि सककन्छ—मेरो राज्र्को जन्म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको जन्मपनछ
हुन्छ। अको शब्दमा, मेरो राज्र् सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै अक्स्तत्वमा छ, अनि मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई
प्राप्त गिथु (र्सको अथथ मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई पि
ु ्ः प्राप्त गिथु भन्िे हो) िै मेरो राज्र्को

पुिस्थाथपिा गिुथ हो। र्सबाट, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ववशेष महत्त्वका छि ् भन्िे नतमीहरूले दे ख्ि सकछौ।
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू अक्स्तत्वमा आएपनछ मात्र राज्र् अक्स्तत्वमा आउिेछ, शक्कतमा राज्र् गिे

वास्तववकता अक्स्तत्वमा आउिेछ, िर्ााँ जीवि आउिेछ र पुरािो र्ुगको पूणथ अन्त्र् हुि सकछ।
र्ो अपररहार्थ प्रववृ ि हो। ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र्स स्थािमा भएको कारण, नतिीहरूले प्रतीकात्मक रूपमा

सांसारको वविाश, शैतािको वविाश, सेवाकताथहरूको सााँिो रङ, अनि ठूलो रातो अक्जङ्गरका
सन्तािहरू हुिेछैिि ् र त्र्ो आगो र गन्धकको कुण्डमा जािेछ भन्िे तथ्र्लाई जिाउाँ छि ्—र्सैले
शक्कतको प्रर्ोग गिे र ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरू बारम्बार अवरोध, प्रनतरोध र वविाशमा
सांलग्ि हुन्छि ्। र्सै बीि, म बारम्बार मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई उिाल्छु, नतिीहरूको निक्म्त गवाही
बन्छु र नतिीहरूलाई प्रकट गछुथ। मबाट आएकाहरू मात्र मेरो निक्म्त गवाही बन्िे र्ोग्र्का छि ्;
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नतिीहरू मात्र ममा जीवि क्जउि र्ोग्र् छि ्, र नतिीहरूसाँग मात्र र्ुद्धमा लड्िे र मेरो निक्म्त

सुन्दर ववजर् हाससल गिे जग छ। मबाट अलग भएकाहरू मेरो हातका माटोभन्दा बढी केही पनि
होइिि ्—ती हरे क सक्ृ ष्ट गररएका वस्तह
ु रू हुि ्। छोराहरू र मानिसहरू सक्ृ ष्टका प्राणीहरूमध्र्ेबाट
िुनिएका अझ असल कुराभन्दा बढी केही होइिि ्, तर नतिीहरू मेरा होइिि ्। र्सैले, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू

र छोराहरूमा धेरै सभन्िता छ। छोराहरू ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूसाँग तुलिा गररिको निक्म्त बबलकुल र्ोग्र्
छै िि ्—नतिीहरू ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूद्वारा शाससत छि ् र प्रभुत्वमा राखिएका छि ्। अब नतमीहरू र्सको

बारे मा एकदमै स्पष्ट हुिप
ु छथ ! मैले बताएको हरे क विि सत्र् छ र कुिै पनि हालतमा झट
ू ो छै ि।
र्ो सबै मेरो व्र्क्कतत्वको असभव्र्क्कत हो र र्ो मेरो वाणी हो।
म िोक्रा वििहरू बोक्ल्दिाँ भिेर मैले भिेको छु, र म गल्ती गददथिाँ; र्ो िै मेरो प्रताप

दे िाउिको निक्म्त पर्ाथप्त छ। तर मानिसहरू िराबबाट असल छुट्र्ाउि सक्षम छै िि ् र
नतिीहरूमाचथ मेरो सजार् परे पनछ मात्र नतिीहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुिेछि ्; ित्रता नतिीहरू
वविोही र हठी रहन्छि ्। र्सैले सारा मािवजानतको ववरुद्धमा प्रहार गिथको निक्म्त म सजार्को

प्रर्ोग गछुथ। परमेश्वर स्वर्म ् एक मात्र हुिुभएको हुिाले, मािवीर् धारणाहरूबाट हे दाथ, मबाट ककि
र्नत धेरै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू आउाँ छि ्? र्सलाई म र्सरी बताउि सकछु: मेरा आफ्िै मासमलाहरूको
हकमा, म जसरी इच्छा गछुथ त्र्सरी बोल्छु। मानिसले मलाई के गिथ सकछ? र्सलाई म र्सरी

पनि भन्ि सकछु: मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र म एउटै स्वरूपका िभए तापनि, हामी एउटै आत्माका हौं,
र्सैले नतिीहरूले मसाँग सहकार्थ गिे क्रममा नतिीहरू सबै मसाँग एउटै मिका हुि सकछि ्। सबै
मानिसहरूले मेरो व्र्क्कतत्वको हरे क भाग असाधारण स्पष्टताका साथ दे िूि ् भिेर हामी एउटै

स्वरूपका छै िौं। र्ही कारणले गदाथ मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मसाँग सारा जानत र मानिसहरूमाचथ
अचधकार गिथ ददएाँ। र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शको अक्न्तम दटप्पणी हो (मैले बताएको “अक्न्तम

दटप्पणी” को अथथ मेरो बोल्िे शैली िरम छ र मैले छोराहरू र मानिसहरूसाँग बोल्ि सुरु गरे को छु

भन्िे हुन्छ)। र्स पक्षको सन्दभथमा धेरैजसो मानिसहरूमा शङ्का छ, तर नतिीहरू र्नत धेरै
शङ्काले भररिु आवश्र्कता छै ि। मानिसहरूलाई लुकिे ठाउाँ िपाउिे गरी शमथमा पािथको निक्म्त,
म सबै मानिसहरूका धारणाहरू एक-एक गरे र पदाथफास गिेछु। म ब्रह्माण्डभरर र पथ्
ृ वीको
अन्तसम्मै भ्रमण गछुथ, र ब्रह्माण्डको सारा मह
ु ारको अवलोकि गछुथ। म हरे क प्रकारका मानिसहरूको

जााँि गछुथ—मेरो हातबाट उम्कि सकिे कोही पनि छै ि। म हरे क ककससमका कुराहरूमा भाग सलन्छु,
र मैले व्र्क्कतगत रूपमा िसमाल्िे कुरा केही पनि छै ि। मेरो सवथशक्कतलाई अस्वीकार गिे कसको
दहम्मत? मेरो बारे मा पूणथ रूपमा ववश्वस्त िहुिे दहम्मत कसले गछथ ? मेरो अगाडड पूणथ रूपमा
साष्टाङ्ग दण्डवत ् िगिे दहम्मत कसको छ? मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको कारण सारा स्वगथहरू पररवतथि

हुिेछि ्, र त्र्ोभन्दा बढी मेरो र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कारण सारा पथ्
ृ वी जोडसाँग काम्िेछ। मेरो
व्र्क्कतत्वको अगाडड सबै मानिसहरूले घुाँडा टे किेछि ् र निश्िर् िै सबै थोकहरू मेरो हातको

निर्न्त्रणमा आउिेछि ्—त्र्समा थोरै पनि त्रुदट हुिेछैि। हरे क व्र्क्कत पूणथ रूपले ववश्वस्त हुिुपछथ
र हरे क वस्तु मेरो घरमा आउिुपछथ र मेरो सेवा गिुथपछथ । र्ो मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको अक्न्तम
भाग हो। अबदे खि उसो, ववसभन्ि मानिसहरूलाई लक्षक्षत गररएका मेरा प्रशासनिक आदे शहरूका
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लेिहरूले पररणाम हाससल गिथ थाल्िेछि ् (ककिभिे मेरा प्रशासनिक आदे शहरू पूणथ रूपमा
सावथजनिक गररएका छि ् र हरे क ककससमको व्र्क्कत र हरे क थोकको निक्म्त उचित बन्दोबस्त

गररएको छ। हरे क मानिसहरू आफ्िै उचित स्थािमा हुिेछि ्, र मेरा प्रशासनिक आदे शहरूको
कारण हरे क ककससमका व्र्कतको सााँिो रङ पदाथफास हुिेछ)। र्सरी सााँिो र वास्तववक प्रशासनिक

आदे शहरूको आगमि हुिेछ।
अब मेरो कामका िरणहरूअिुसार, मैले भन्ि िाहे को कुरा म भन्छु र सबैले मेरा वििहरूलाई
गम्भीरतापव
ू थक सलिप
ु छथ । र्ग
ु हरूभरर हरे क सन्तले “िर्ााँ र्रूशलेम” को बारे मा बोलेका छि ् र

हरे कलाई र्सको बारे मा थाहा छ, तर कसैले पनि र्ो शब्दको सााँिो अथथ बुझ्दै ि। आजको काम
र्स िरणमा पुगेको छ, नतमीहरूले बुझ्ि सक भिेर म र्स शब्दको सााँिो अथथ नतमीहरूकहााँ प्रकट
गिेछु। तर मेरो प्रकटीकरणमा सीसमतता छ—मैले र्सलाई जसरी व्र्ाख्र्ा गरे पनि, र मैले र्सलाई

जनत स्पष्टसाँग भिे पनि, नतमीहरूले कदहले पनि पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िौ, ककिकक कुिै मािवले

र्स शब्दको वास्तववकतालाई छुि सकदै ि। ववगतमा, र्रूशलेमले पथ्
ृ वीमा मेरो वासस्थाि, अथाथत ्
म दहाँ ड्िे र िलहल गिे स्थािलाई जिाउाँ थ्र्ो। तर “िर्ााँ” भन्िे शब्दले र्स शब्दलाई पररवतथि

गदथछ र र्ो पदहलेको जस्तो छै ि। मानिसहरूले र्सलाई असलकनत पनि बुझ्दै िि ्। कनतपर्

मानिसहरू र्सले मेरो राज्र्लाई जिाउाँ छ भन्िे सोच्छि ्; कनतपर् मानिसहरू र्सले म जुि व्र्क्कत

हुाँ त्र्सलाई जिाउाँ छ भन्िे सोच्छि ्; कनतपर् मानिसहरू र्सले िर्ााँ स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई जिाउाँ छ
भन्िे सोच्छि ्; र कनतपर् मानिसहरूले र्ो मैले र्स सांसारलाई िष्ट गरे पनछ आउिे िर्ााँ सांसार
हो भन्िे सोच्छि ्। व्र्क्कतको मि अत्र्न्तै जदटल र प्रिुर कल्पिा गिथ सक्षम भए पनि, नतिीहरूले

अझ पनि र्सको बारे मा केही पनि बुझ्ि सकदै िि ्। र्ुगहरूभरर मानिसहरूले र्स शब्दको सााँिो
अथथ जान्िे वा दे ख्िे आशा राखिरहे का छि ्, तर नतिीहरूले आफ्िा इच्छा पूरा गिथ सकेका छै िि ्—
नतिीहरू सबै आफ्िा आकाांक्षाहरू पछाडड छोडेर निराश भएका छि ् र मरे का छि ;् मेरो समर्
िआइपुगेको कारण, मैले कसैलाई पनि सक्जलै बताउि सककिाँ। मेरो काम र्स िरणसम्म

गररसककएको हुिाले, म नतमीहरूलाई सबै थोक बताउाँ छु। िर्ााँ र्ेरुशलेममा र्ी िार कुराहरू पछथ ि ्:
मेरो क्रोध, मेरा प्रशासनिक आदे शहरू, मेरो राज्र् र मैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ददिे अन्तहीि

आसशषहरू।
्
र्ी िार भागहरू लक
ु ाइएका हुिाले ि “िर्ााँ” भन्िे शब्दको प्रर्ोग गछुथ। कसैले पनि
मेरो क्रोधको बारे मा थाहा िपाएको, मेरा प्रशासनिक आदे शहरू कसैले पनि थाहा िपाएको र कसैले

पनि मेरा आसशषहरूको
्
आिन्द िउठाएको कारण “िर्ााँ” भन्िे शब्दले लुकाइएको कुरालाई जिाउाँ छ।
मैले भिेका कुराहरू कसैले पनि पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै ि, ककिकक िर्ााँ र्रूशलेम पथ्
ृ वीमा झरे को
छ, तर कसैले पनि िर्ााँ र्रूशलेमको वास्तववकतालाई व्र्क्कतगत रूपमा अिभ
ु व गरे को छै ि। मैले

र्सको बारे मा जनत िै पूणथ रूपमा बोले तापनि, मानिसहरूले पूणथ रूपमा बुझ्िेछैिि ्। र्दद कसैले

बुझ्र्ो भिे पनि र्ो बुझाइ नतिीहरूका शब्दहरू, नतिीहरूका मि र नतिीहरूका धारणाहरू मात्रै

हुि ्। र्ो अपररहार्थ प्रववृ ि हो; अगाडड बढ्िे बाटो र्ही मात्रै हो र कसैले पनि आफूलाई छुटाउि
सकदै ि।
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अध्याय्११३
मैले गिे प्रत्र्ेक कार्थमा मेरो बद्
ु चध छ, तर र्ो बद्
ु चधलाई ठम्र्ाउि मािव आधारभत
ू रूपमा

असमथथ छ; मानिसले मेरो कार्थ र वििहरूलाई मात्रै दे ख्छ, मेरो मदहमा वा दे िा परे को

व्र्क्कतत्वलाई दे ख्न सकदै ि, ककिकी मानिससाँग आधारभूत रूपमै र्ो क्षमताको अभाव हुन्छ।
त्र्सैले, मानिसमा मेरा पररवतथिहरू िगररकिै, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म ससर्ोि फककथिेछौं र स्वरूप
पररवतथि गिेछौं, ताकक मानिसले मेरो बद्
ु चध तथा सवथशक्कत दे ख्न सकोस ्। मानिसले अदहले दे ख्ने,

मेरो बुद्चध र सवथशक्कत, उल्लेि गिथ पनि लार्क िभएका, मेरो मदहमाको एक सािो दहस्सा मात्रै

हुि ्। र्सबाट, मेरो बुद्चध र मेरो मदहमा असीसमत—िाप्िै िसककिे गरी गहि—छ भन्िे दे ख्न
सककन्छ, र मानिसको मक्स्तष्कले आधारभूत रूपमा र्ो कुरालाई वविार गिथ वा बुझ्ि सकदै ि।

राज्र्को निमाथण गिुथ ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कतथव्र् हो, र र्ो मेरो पनि काम हो। र्सो भन्िुको अथथ,
र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको एउटा थोक हो। राज्र्को निमाथण मण्डलीको निमाथण जस्तो होइि;
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म मेरो व्र्क्कत र राज्र् हौँ, त्र्सकारण जब मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म ससर्ोि

डााँडामा प्रवेश गछौं, राज्र्को निमाथण सम्पन्ि भएको हुिेछ। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, राज्र्को
निमाथण कार्थको एक िरण हो—आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गिे िरण। (तर, र्ो सांसारको सक्ृ ष्ट

गरे देखि र्ता मैले गरे को सबै कुरा र्ो िरणका लाचग िै हुि ्। मैले र्सलाई िरण भिे पनि,
वास्तवमा, र्ो िरण हुाँदै होइि।) तसथथ, म सबै सेवाकताथहरूलाई र्ो िरणको सेवामा प्रर्ोग गछुथ,
र अन्तत्ः, आखिरी ददिहरूमा, ठूलो सङ्ख्र्ामा मानिसहरू पनछ हट्िेछि ्; नतिीहरू सबैले ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरूलाई सेवा प्रदाि गिेछि ्। र्ी सेवाकताथप्रनत दर्ा गिे जो-कोहीको पनि मेरो श्रापबाट मत्ृ र्ु

हुिेछ। (सेवाकताथहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरको षड्र्न्त्रलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ् र नतिीहरू सबै
शैतािकै दास हुि ्, त्र्सैले नतिीहरूप्रनत दर्ा दे िाउिेहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका मनतर्ारहरू हुि ्
र शैतािका हुि ्।) मैले प्रेम गिे सबैलाई म प्रेम गछुथ, र मेरा श्राप र ज्वालाका पात्रहरू सबैलाई
घण
ृ ा गछुथ। के नतमीहरू पनि र्सो गिथ सकछौ? मेरो ववरुद्धमा िडा हुिे कसैलाई पनि म निश्िर्
िै माफी ददिेछैि, ि म नतिीहरूलाई छोड्िे िै छु! प्रत्र्ेक कार्थ गदाथ, मेरो सेवा गिथका लाचग म
ठूलो सङ्ख्र्ामा सेवाकताथहरूको प्रबन्ध समलाउाँ छु। तसथथ, इनतहासभरर सबै अगमवकता र प्रेररतहरूले

आजको िरणका लाचग सेवा गरे का हुि ्, र नतिीहरू मेरो हृदर् अिुसारका छै िि ्, नतिीहरू मबाट
आएका होइिि ् भन्िे कुरा दे ख्ि सककन्छ। (नतिीहरूमध्र्े धेरै जिा मप्रनत निष्ठावाि ् भए पनि,

नतिीहरू मेरा होइिि ्। तसथथ, नतिीहरूको दौडधप
ू मेरो लाचग र्ो अक्न्तम िरणको आधारसशला
निमाथण गिथका लाचग हो, तर नतिीहरू स्वर्म्को सरोकारमा भिे नतिीहरूका सबै प्रर्ासहरू व्र्थथ

हुि ्।) त्र्सैले आखिरी ददिहरूमा पनछ हट्िेको सङ्ख्र्ा अझै ठूलो हुिेछ। (मैले “ठूलो सङ्ख्र्ा”
भन्िुको कारण के हो भिे, मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिा अन्त्र्मा पुगेको छ, मेरो राज्र्को निमाथण
सुसम्पन्ि भएको छ, र ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ससांहासिमा बसससकेका छि ्।) र्ो सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू दे िा

परे को कारणले िै हो। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू दे िा पररसकेका हुिाले, ठूलो रातो अक्जङ्गरले क्षनत पुऱ्र्ाउि

र सबै मागथहरू समाप्त गिथ हुिसकिे सबै माध्र्महरूको प्रर्ोग गिे प्रर्ास गछथ । मेरो सेवा गिथ
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आउिेहरूप्रनत, अदहलेको अवचधमा सााँिो रङ्ग दे िाउिेहरूप्रनत, र मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा पुऱ्र्ाउि
प्रर्ास गिेहरूप्रनत र्सले सबै प्रकारका दष्ु ट आत्माहरू पठाउिेछ। र्सलाई िाङ्गो आाँिाले दे ख्न

सककाँदै ि; र्ी सबै कुराहरू आक्त्मक सांसारका कुराहरू हुि ्। तसथथ, पनछ हट्िे मानिसहरूको सङ्ख्र्ा
ठूलो हुिेछ भिेर मानिसहरूले ववश्वास गदै िि ्; तर पनि म के गछुथ भिेर मलाई थाहा छ, म मेरो
व्र्वस्थापिलाई बुझ्छु; हस्तक्षेप गिथ मानिसहरूलाई िददिुको कारण र्ही हो। (प्रत्र्ेक प्रकारका
िीि दष्ु ट आत्माहरूले आफ्िो सही स्वरूप दे िाउिे ददि आउिेछ, र सबै मानिसहरू सााँिो रूपमा

ववश्वस्त हुिेछि ्।)
म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्रेम गछुथ, तर मलाई ठूलो इमािदारीसाथ प्रेम गिे ठूलो रातो

अक्जङ्गरका सन्तनतहरूलाई, म प्रेम गदै गददथि; वास्तवमा, म नतिीहरूलाई झि ् धेरै घण
ृ ा गछुथ।
(र्ी मानिसहरू मेरा होइिि ्, र नतिीहरूले असल असभप्रार्हरू दे िाए र मधुर शब्दहरू बोले पनि,

र्ो सबै ठूलो रातो अक्जङ्गरको एउटा र्ोजिा हो, त्र्सैले म नतिीहरूलाई मेरो अन्तस्करणदे खि िै
घण
ृ ा गछुथ।) र्ो मेरो स्वभाव हो, र सम्पूणथतामा र्ो मेरो धासमथकता हो। र्सलाई मानिसले असलकनत

पनि ठम्र्ाउि सकदै ि। मेरो धासमथकताको सम्पण
ू थता र्हााँ ककि िुलासा गररन्छ? र्सबाट, मेरो
पववत्र स्वभाव बुझ्ि सककन्छ, जसले कुिै उल्लङ्घि सहाँदैि। म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई प्रेम
गिथसकछु र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क अरू सबैलाई (नतिीहरू निष्ठावाि ् मानिसहरू िै भए पनि)

घण
ृ ा गछुथ। मेरो स्वभाव र्ही हो। के नतमीहरू दे ख्न सकदै िौ? मानिसहरूको धारणामा, म सधैँ
कृपालु परमेश्वर हुाँ, र मलाई प्रेम गिे सबैलाई म प्रेम गछुथ; के र्ो वववेििा मेरो ववरुद्धको ईश्वर
निन्दा होइि र? के म जिावर र पशुहरूलाई प्रेम गिथ सकछु? के म शैतािलाई आफ्िो ज्र्ेष्ठ
पुत्रको रूपमा सलि र आिन्द उठाउि सकछु? वादहर्ात! मेरो कार्थ मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाट अगाडड
बढ्छ, र मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू बाहे क, मैले प्रेम गिे अरू केही छै ि। (पत्र
ु र मानिसहरू थप हुि ्, तर
महत्त्वपूणथ होइिि ्)। मैले धेरै अथथहीि काम गथे भिेर मानिसहरूले भन्िे गछथ ि ्, तर मेरो

र्दक्ष्टकोणमा, वास्तवमा, त्र्ो काम सबैभन्दा अमल्
ू र्, र सबैभन्दा अथथपूणथ चथर्ो। (र्सले मैले दई
ु
वटा दे हधारणको दौराि गरे को कार्थलाई जिाउाँ छ ; मैले मेरो शक्कतको िुलासा गिथ िाहिे भएकाले,
म मेरो काम पूरा गिथका लाचग दे ह बन्िुपछथ ।) काम गिथका लाचग मेरो आत्मा व्र्क्कतगत रूपमा

आउाँ छ भिेर मैले भन्िक
ु ो कारण मेरो काम दे हमा परू ा हुन्छ। र्सो भन्िक
ु ो अथथ, म र मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू ववश्राममा प्रवेश गिथ सुरु गछौं भन्िे हो। शैतािसाँग दे हमा हुिे र्ुद्ध आक्त्मक सांसारमा

शैतािसाँग हुिे र्ुद्धभन्दा भर्ािक हुन्छ; र्सलाई सबै मानिसहरूले दे ख्न सकछि ्, त्र्सकारण
शैतािका सन्तनतहरूले समेत मेरो लाचग सुन्दर गवाही ददिसकछि ्, र छोड्ि मान्दै िि ्; मैले दे हमा
काम गिथक
ु ो अथथ र्ही हो। र्सको मख्
ु र् उद्दे श्र् ददर्ाबलसका सन्तनतले ददर्ाबलसलाई िै अिादर

गरुि ् भन्िे हो; ददर्ाबलस शैतािलाई सबैभन्दा ठूलो लाजमा पािुथ भिेको र्ही हो, र्नत शक्कतशाली
कक शैतािलाई आफ्िो बेइज्जती लुकाउिे कुिै ठाउाँ हुाँदैि, र मेरोअगाडड बारम्बार कृपाका लाचग
र्ाििा गछथ । मैले क्जतेको छु, सबै कुरा उपर म प्रबल भएको छु, मैले तेस्रो स्वगथसभत्रबाट तोडेको
छु र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग पाररवाररक आिन्द उठाउि, स्वगथको राज्र्को महाि ् उत्सवमा सधैँका
लाचग डुब्ि म ससर्ोि डााँडा पुगेको छु!

272

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका लाचग, मैले प्रत्र्ेक मूल्र् िुकाएको छु र मेरा प्रर्ासहरूमा सबै पीडा सलएको

छु। (मैले गरे को सबै कुरा, मैले बोलेका सबै कुरा, म प्रत्र्ेक दष्ु ट आत्मालाई छलथङ्ग दे ख्न सकछु
भन्िे तथ्र्, र मैले प्रत्र्ेक प्रकारका सेवाकताथहरूलाई निकासलददएको छु तथ्र्को बारे मा मानिसलाई
केही थाहा छै ि—र्ो सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको िानतर भएको हो।) तर, मेरो धेरैजसो कामसभत्र, मेरो

प्रबन्ध ववचधसम्मत छ; उकत काम अन्धाधुन्ध पककै गरराँदैि। प्रत्र्ेक ददि मेरा वििहरूमा,
नतमीहरूले मेरो कामको ववचध र र्सका िरणहरू दे ख्न सकिु पछथ ; प्रत्र्ेक ददि मेरा कार्थहरूमा,

नतमीहरूले कुराहरूको निराकरण गिे मेरो बद्
ु चध र मेरा ससद्धान्तहरू दे ख्नु पछथ । मैले भिेझ,ैँ
शैतािले मेरो सेवा गिे ती मानिसहरूलाई मेरो व्र्वस्थापिमा बाधा ददिे उद्दे श्र्ले पठाएको छ।

र्ी सेवा-कताथहरू सामा हुि ्, तापनि “गहुाँ” शब्दले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई जिाउाँ दै ि, तर ती सबै छोरा
र मानिसहरूलाई सङ्केत गछथ जो ज्र्ेष्ठ छोराहरू होइिि ्। “गहुाँ सधैँ गहुाँ िै रहन्छ, सामाहरू सधैँ
सामा िै रहन्छि ्”; र्सको अथथ र्ही हो कक जो शैतािका हुि ् नतिीहरूको स्वभाव कदहल्र्ै पनि

पररवतथि हुि सकदै ि। त्र्सैले, सांक्षेपमा भन्िुपदाथ नतिीहरू शैताि िै रहन्छि ्। “गहुाँ” ले पुत्र तथा
मानिसहरूलाई जिाउाँ छ, ककिभिे सांसारको सक्ृ ष्टभन्दा पदहले िै मैले र्ी मानिसहरूमा मेरो गण
ु

रािेको चथएाँ। मानिसको स्वभाव पररवतथि हुाँदैि भिेर मैले पदहले िै भनिसकेको छु, त्र्सैले गहुाँ
सधैँ गहुाँ िै रहन्छ। त्र्सोभए, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू के हुि ् त? ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मबाट आउाँ छि ्; नतिीहरू
मबाट सक्ृ ष्ट भएका होइिि ्, त्र्सैले नतिीहरूलाई गहुाँ भन्ि समल्दै ि (गहुाँको ववषर्मा जे उल्लेि
गरराँदा पनि त्र्समा “बीउ छिे” कार्थ जोडडएर आउाँ छ, र “बीउ छिुथ” को अथथ “सक्ृ ष्ट गिुथ” हो; सबै

सामाहरू सेवाकताथको रूपमा काम गिथका लाचग, शैतािले गोप्र् रूपमा छरे का हुि ्)। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू
मेरो व्र्क्कतत्वको सुन्दर र पूणथ असभव्र्क्कत हुि ् भिेर मात्रै भन्ि सककन्छ; नतिीहरूको प्रनतनिचधत्व
सि
ु र िााँदी र बहुमल्
ू र् पत्थरबाट हुिुपछथ । र्सले मेरो आगमि िोरको रूपमा भएको, र म सि
ु
र िााँदी र बहुमूल्र् पत्थरहरू िोिथ आएको हुाँ भन्िे तथ्र्लाई र्सले छुन्छ (ककिकी र्ो सुि र
िााँदी र बहुमूल्र् पत्थरहरू मूल रूपमा मेरा हुि, र म नतिलाई मेरो घरमा कफताथ लाि िाहन्छु)।
जब ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म ससर्ोिमा साँगै फककथन्छौं, तब म र्ो सुि, र्ो िााँदी, र र्ी बहुमूल्र्

पत्थरहरू िोिेछु। र्ो समर्मा, शैतािको बाधा र अिथिहरू आउिेछि ्, र म सुि, िााँदी, र बहुमूल्र्
पत्थरहरू सलएर जािेछु र शैताि ववरुद्ध निणाथर्क र्द्
ु ध छे ड्िेछु। (मैले र्हााँ कुिै कथा पककै
पनि भनिरहे को छै ि; र्ो आक्त्मक सांसारमा हुिे एक घटिा हो, त्र्सैले मानिसहरू र्सका बारे मा
अस्पष्ट छि ्, र र्सलाई एउटा कथाको रूपमा मात्रै सुन्ि सकछि ्। तर मेरो छ हजार वषथको
व्र्वस्थापि र्ोजिा के हो भिेर नतमीहरूले हे िथका लाचग हो, र नतमीहरूले र्सलाई मजाकको

रूपमा पटककै सलिु हुाँदैि। अन्र्था, मेरो आत्मा सबै मानिसहरूबाट बादहररिेछ।) आज, र्ो लडाइाँ
पूणथ रूपमा सम्पन्ि भएको छ, र म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई (मेरा सुि, िााँदी, र बहुमूल्र् पत्थरहरू

ल्र्ाउाँ दै ) ससर्ोि डााँडामा मसाँगै कफताथ ल्र्ाउिेछु। सुि, िााँदी, र बहुमूल्र् पत्थरहरूको अभावका
कारण, र नतिीहरूको उच्ि ककम्मतका कारण, शैतािले नतिीहरूलाई िोसेर लाि सबै माध्र्महरूको
प्रर्ोग गछथ , तर म बारम्बार भन्छु जे मेरो हो त्र्ो मसम्म फककथिुपछथ , जसको अथथ माचथ उल्लेि
गररएको छ। ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू मबाट आएका हुि र मेरा हुि ् भन्िे मेरो भिाइ शैतािका लाचग
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गररएको घोषणा हो। र्सलाई कसैले बुझ्ि सकदै ि, र र्ो पूणथ रूपमा आक्त्मक सांसारको घटिा हो।

तसथथ, म बारम्बार ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरा हुि ् भिेर ककि जोड ददइरहे को छु भिेर मानिसले बुझ्दै ि;
आज, तैँले र्ो कुरा बझ्
ु िप
ु छथ ! मेरा वििहरूको उद्दे श्र् र बद्
ु चध छ भिेर मैले भिेको छु, तर
नतमीहरूले र्सलाई बादहरी रूपमा मात्रै बुझ्छौ—र्सलाई आत्मामा कसैले पनि स्पष्ट रूपमा दे ख्न
सकदै ि।

म झि ्-झि ् बढी बोल्छु, र म जनत धेरै बोल्छु, मेरा वििहरू त्र्नत िै गम्भीर बन्छि ्। जब

र्ो एक निक्श्ित स्तरमा पग्ु छ, म निक्श्ित स्तरसम्म मानिसहरूमा काम गिथ, मानिसहरूलाई
हृदर्मा र वििमा मात्रै राजी बिाउि होइ, बरु त्र्सभन्दा बढी, नतिीहरूलाई जीवि र मत्ृ र्ुको

बीिमा र्ता-उता गिथ लगाउिको लाचग मेरा वििहरूको प्रर्ोग गिेछु; र्ो मेरो कामको ववचध र
मेरो काम र्सका िरणहरूमा कसरी अनघ बढ्छ भन्िे कुरा हो। र्ो त्र्सै हुिुपछथ ; अनि मात्र र्सले
शैतािलाई लाजमा पािथ सकछ र ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई पूणथ बिाउाँ छ (र्सरी ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ससद्ध

बिाउि, उिीहरूलाई दे हबाट छुटकारा ददि र आक्त्मक सांसारमा प्रवेश गराउि मेरो वििहरूलाई
अन्तत्ः प्रर्ोग गछुथ)। मानिसले मेरा वििहरूको ववचध र शैलीलाई बुझ्दै ि। मेरो व्र्ाख्र्ाबाट

नतमीहरू सबैमा केही वविारहरू आउिुपछथ , र नतमीहरूले गिुथपिे कामलाई पूरा गिथ नतमीहरूले मेरा

वििहरूलाई पछ्र्ाउिुपछथ । मैले नतमीहरूलाई हस्तान्तरण गरे को र्ही हो। बादहरी सांसारबाट मात्रै
िभई, अझ महत्त्वपण
ू थ रूपमा, आक्त्मक सांसारबाट पनि नतमीहरू र्सबारे मा सिेत हुिप
ु छथ ।

अध्याय्११४
मैले ब्रह्माण्ड सांसार सक्ृ ष्ट गरेँ; मैले पहाड-पवथत, िोला-िाला र सबै थोकहरू बिाएाँ; मैले

ब्रह्माण्ड र पथ्
ु ाइ गरेँ ;
ृ वीको अन्तलाई आकार ददएाँ; मैले मेरा छोराहरू र मेरा मानिसहरूलाई अगव
मैले सबै थोक र पदाथथहरूमाचथ हुकुम िलाएाँ। अब, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मेरो ससर्ोि पवथतमा
कफताथ लैजाि, म बस्िे ठाउाँ मा फकाथउिलाई अगव
ु ाइ गिेछु, र र्ो मेरो कामको अक्न्तम िरण

हुिेछ। मैले गरे को सबै कुरा (सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म गरे का कुराहरू) आजको मेरो कामको िरणको
निक्म्त चथर्ो, अझ बढी, र्ो भोसलको शासि, भोसलको राज्र्, र म र मेरा पत्र
ु हरूको अिन्त
आिन्दको निक्म्त हो। सबै थोक सक्ृ ष्ट गिुथको मेरो उद्दे श्र् र्ही हो, र मेरो सक्ृ ष्टद्वारा अन्तमा
मैले हाससल गिे कुरा र्ही हो। मैले भन्िे र गिे कुरामा उद्दे श्र् र र्ोजिा हुन्छ; कुिै पनि कुरा
जथाभाबी तररकाले गरराँदैि। ममा सबै स्वतन्त्र र स्वाधीि छ भिेर मैले भिे तापनि, मैले गिे
हरे क कुरा सैद्धाक्न्तक हुन्छ र मैले गिे सबै कुरा मेरो बद्
ु चध र स्वभावमा आधाररत हुन्छि ्। के
नतमीहरूसाँग र्सको बारे मा कुिै अन्तर्दथक्ष्ट छ? सक्ृ ष्टको समर्दे खि अदहलेसम्म, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू
बाहे क, कसैले पनि मलाई चििेको छै ि, र कसैले पनि मेरो सााँिो मुहार दे िेको छै ि। मेरा ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरू मेरो व्र्क्कतत्वको भाग भएका हुिाले मैले नतिीहरूका निक्म्त अपवाद बिाएको हुाँ।
जब मैले सांसारको सक्ृ ष्ट गरेँ, मैले मानिसहरूलाई मेरो आवश्र्कताअिुसार िार तहमा वगीकरण
गरेँ, ती हुि ्: मेरा पत्र
ु हरू, मेरा मानिसहरू, सेवा प्रदाि गिेहरू र िष्ट गररिेहरू। मेरा ज्र्ेष्ठ
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पुत्रहरूलाई ककि र्स सूिीमा समावेश गररएि? र्ो मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू सक्ृ ष्टका प्राणीहरू िभएको
कारणले हो; नतिीहरू मबाट आएका हुि ् र मािवजानतबाट होइि। म दे ह हुिुभन्दा अगाडड मैले
मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको निक्म्त बन्दोबस्त गरेँ; नतिीहरू कुि घरािामा जन्मिेछि ् र नतिीहरूको

निक्म्त सेवा पुऱ्र्ाउिेहरू को हुिेछि ्—र्ी सबै थोकहरू मद्वारा र्ोजिा गररएका हुि ्। मैले
नतिीहरूमध्र्े कसलाई म कुि समर्मा प्राप्त गिेछु भन्िे कुराको पनि र्ोजिा गरेँ। अन्तमा,
हामी ससर्ोिमा साँगै फकथिेछौं। र्ो सबै सक्ृ ष्टभन्दा अगाडड र्ोजिा गररर्ो, कुिै पनि मानिसले
र्सको बारे मा जान्दै ि र र्ो कुिै पनि पस्
ु तकमा असभसलखित छै ि ककिकक र्ी ससर्ोिका कुराहरू

हुि ्। र्सको अनतररकत, म जब दे ह बिेँ, मैले मानिसलाई र्ो पक्ष ददइिाँ, र्सैले कसैले पनि ती
कुराहरू थाहा पाएिि ्। जब नतमीहरू ससर्ोिमा फकथन्छौ, नतमीहरू ववगतमा कस्ता चथर्ौ, अदहले
कस्ता छौ र र्स जीविमा नतमीहरूले के गरे का छौ भन्िे कुरा नतमीहरूले थाहा पाउिेछौ। अदहले
मैले नतमीहरूलाई सामान्र् रूपमा र्ी कुराहरू स्पष्ट र असलअसल गरे र भनिरहे को छु, ित्रता
नतमीहरूले जनत धेरै प्रर्ास गरे पनि बुझ्िेचथएिौ, र नतमीहरूले मेरो व्र्वस्थापिलाई बाधा

ददिेचथर्ौ। आज मेरा धेरैजसो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाट दे हमा अलग भए तापनि, हामी एउटै आत्माका

हौं, र हाम्रो भौनतक स्वरूप अलग भए तापनि, हामी सुरुदे खि अन्तसम्म एउटै आत्माका हौँ।

तैपनि, शैतािका सन्तािहरूले र्सलाई शोषण गिे मौकाको रूपमा प्रर्ोग गिुथहुन्ि। नतमीहरूले
आफ्िो भेष जनत िै बदले पनि, र्ो सतही रूपमा मात्रै रहन्छ, र म र्सलाई अिम
ु ोदि गददथिाँ।
र्सैले र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, सतही कुरामा ध्र्ाि ददिे र बादहरी रूपले मेरो िककल

गिेहरू शत प्रनतशत शैताि हुि ् भन्िे निक्श्ित छ। नतिीहरूको आत्मा फरक भएको र नतिीहरू
मेरा वप्रर्हरू िभएका हुिाले, नतिीहरूले जसरी मेरो िककल गरे पनि, नतिीहरू मजस्ता छै िि ्।
र्सको साथै, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू वास्तवमा मसाँग एउटै आत्माका भएको कारण, नतिीहरूले मेरो
िककल िगरे तापनि, नतिीहरूले म जस्तै बोल्छि ् र व्र्वहार गछथ ि ्, अनि नतिीहरू सबै इमान्दार,

शुद्ध र िुला हुन्छि ् (र्ी मानिसहरूमा बुद्चधको अभाव छ ककिकक नतिीहरूसाँग सांसारको सीसमत
अिुभव छ, र्सैले बुद्चधको अभाव हुिु मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको कमजोरी होइि; जब नतिीहरू शरीरमा
फकथन्छि ्, सबै कुरा ठीक हुिेछ)। र्सैले माचथ वणथि गररएको कारणले, मैले नतिीहरूसाँग जसरी
व्र्वहार गरे पनि धेरैजसो मानिसहरूले अझ पनि आफ्िो परु ािो प्रकृनतलाई पररवतथि गदै िि ्।

तैपनि मैले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई निराकरण िै िगरे पनि नतिीहरू मेरा इच्छाहरूमा सहमत हुन्छि ्।
र्ो हामी एउटै आत्माको भएको कारणले हो। नतिीहरूले आफ्िा आत्मामा मेरो निक्म्त पूणथ रूपमा

समवपथत हुिे तत्परताको महसुस गछथ ि ्। र्सैले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूबाहे क, मेरो इच्छाको बारे मा
सााँिो तवरले र इमान्दारीपव
ू थक बुझ्िे कोही पनि छै ि; मैले शैतािमाचथ ववजर् प्राप्त गरे पनछ मात्र

नतिीहरू मेरो सेवा गिथ राजी हुन्छि ्।
मेरो बुद्चध र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू सबैभन्दा माचथ हुन्छि ् र सबैमाचथ प्रबल हुन्छि ्, र कुिै
पनि थोक वा व्र्क्कत वा पदाथथ बाटोमा िडा हुिे दहम्मत गदै ि। र्सको साथै, कुिै पनि व्र्क्कत,
पदाथथ वा थोक नतिीहरूमाचथ प्रबल हुि सकदै ि, बरु सबै मेरो व्र्क्कतत्वको अगाडड आज्ञाकारी
भएर समवपथत हुन्छि ्। र्ो कुिै पनि व्र्क्कतको आाँिा अगाडड हुिे र मैले पदहले िै हाससल
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गररसकेको तथ्र् हो। अिाज्ञाकाररतामा लाचगरहिे जोसुकैलाई (अिाज्ञाकारीहरूले अझ पनि

शैतािलाई जिाउाँ छ र शैतािद्वारा ओगदटएकाहरू शैतािभन्दा अरू कोही होइिि ् भन्िे मा कुिै

शङ्का छै ि), निश्िर् िै म नतिीहरूलाई पण
ू थ रूपमा िष्ट पािेछु, ताकक भववष्र्मा कुिै पनि
समस्र्ा िहोस ्; नतिीहरू मेरो सजार्बाट तत्कालै मिेछि ्। र्स ककससमका शैतािहरू िै मेरो

निक्म्त सेवा प्रदाि गिथ ििाहिेहरू हुि ्। र्ी कुराहरू सक्ृ ष्टदे खि िै मेरो ववरुद्धमा सधैँ हठी भएर
िडा भएका छि ्, र आज नतिीहरू मेरो अिाज्ञाकाररतामा लाचगरहन्छि ्। (मानिसहरूले र्सलाई
दे ख्ि सकदै िि ् ककिकक र्ो आत्मासाँग सम्बक्न्धत कुरा हो। र्स ककससमको व्र्क्कतले र्स ककससमको

शैतािको प्रनतनिचधत्व गदथछ।) अरू सबै कुरा तर्ार हुिु अगाडड नतिीहरूलाई सदाको निक्म्त कडा
दण्ड प्राप्त गिे गरी नतिीहरूलाई िष्ट गिेछु। (र्हााँ प्रर्ोग गररएको “िष्ट गिुथ” ले “नतिीहरूलाई

अक्स्तत्व िरहिे बिाउिु” भन्िे अथथ ददाँ दैि, बरु र्सले नतिीहरूमाचथ ल्र्ाइिे कठोरताको हदलाई
जिाउाँ छ। र्हााँ प्रर्ोग गररएको “िष्ट गिुथ” शब्द िष्ट गररिेहरूको निक्म्त प्रर्ोग गररिे “िष्ट गिुथ”
भन्िे शब्दभन्दा फरक छ।) नतिीहरू सदासवथदा िरोकी रुिेछि ् र दाह्रा ककट्िेछि ्। मानिसको

कल्पिाले त्र्ो र्दश्र्लाई पररकल्पिा गिथ सकदै ि। मािवजानतको मरणशील सोिमा, नतिीहरूले
आक्त्मक कुराहरूको कल्पिा गिथ सकदै िि ्, र्सैले नतमीहरूले थप कुराहरू ससर्ोिमा फकेपनछ मात्र
बुझ्िेछौ।

मेरो भववष्र्को घरमा, मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र मबाहे क कोही पनि हुिेछैिि ्, र त्र्स बेला मात्र
मेरो लक्ष्र् पूरा हुिेछ र मेरो र्ोजिाले पूणथ फलदार्ी हुिेछ, ककिकक सबै आफ्िो मल
ू अवस्थामा
फकथिेछि ् र सबै कुरालाई त्र्सको प्रकारअिुसार वगीकरण गररिेछ। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरा

हुिेछि ्, मेरा छोरा र मानिसहरू सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूमध्र्ेका हुिेछि ्, र सेवाकताथहरू र िष्ट
गररएकाहरू शैतािका हुिेछि ्। सांसारको न्र्ार् गरे पनछ, म र मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूले फेरर ईश्वरीर्
जीवि सुरु गिेछि ्, र नतिीहरूले मलाई कदहले पनि छोड्िेछैिि ् र सधैँ मेरो साथमा हुिेछि ्।
मािवीर् ददमागले बुझ्ि सककिे रहस्र्हरू असलअसल गरे र नतमीहरूलाई प्रकट गररिेछि ्।

इनतहासभरर, मेरो कारणले शहीद भई आफैलाई पूणथ रूपमा ममा िढाउिे अिचगन्ती मानिसहरू

छि ्, तर मानिसहरू जे भए पनि सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू ि हुि ् अनि नतिीहरू जनत िै असल
भए तापनि नतिीहरूलाई परमेश्वरको रूपमा वगीकरण गिथ सककाँदै ि; र्ो घटिाहरूको अपररहार्थ
क्रम हो, र र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। जे भए पनि, सबै थोकको सक्ृ ष्ट परमेश्वरले

गिुथभएको हो, जब कक मानिसहरू सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू हुि ्, अनि शैताििादहाँ मेरो वविाशको
निशािा र मैले घण
ृ ा गिे शत्रु हो—“पहाड-पवथत र िदी-िाला सलाथि ् र रूपान्तरण होलाि ्, तर कुिै
व्र्क्कतको प्रकृनत पररवतथि हुाँदैि” भन्िे शब्दहरूको सबैभन्दा सााँिो अथथ र्ही हो। र्ो अवस्थामा
र अदहलेको र्ो िरणमा हुिु भिेको म र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू ववश्राममा प्रवेश गिेछौं भन्िे कुराको

निशाि हो। ककिभिे सांसारको मेरो काम पूणथ रूपमा सम्पन्ि भएको छ, र मेरो कामको अको
िरण सम्पन्ि गिथको निक्म्त म दे हमा फकथिु आवश्र्क छ। र्ी मेरो कामका िरणहरू हुि ्, जसको
र्ोजिा मैले धेरै अगाडड गरे को हुाँ। र्ो कुरालाई स्पष्ट रूपमा दे खििुपछथ , ित्र धेरैजसो मानिसहरूले
मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई उल्लङ्घि गिेछि ्।
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अध्याय्११५
तेरो कारण, मेरो हृदर्ले अनत आिन्द गिेछ; तेरो कारण, मेरो हात आिन्दले िाच्िेछ, र म

ताँलाई अन्तहीि आसशषहरू
्
ददिेछु, ककिकक सक्ृ ष्टको समर् अगाडड िै ताँ मबाट आइस ्। आज ताँ
मेरो पक्षमा फकथिुपछथ , ककिकक ताँ सांसार वा पथ्
ृ वीको होइिस ् तर मेरो होस ्। म ताँलाई सदा प्रेम
गिेछु, म ताँलाई सदा आसशष ् ददिेछु, र म ताँलाई सदा सुरक्षा गिेछु। मबाट आएकाले मात्र मेरो

इच्छा जान्दछि ्; नतिीहरूले मात्र मेरो बोझप्रनत ध्र्ाि पऱ्ु र्ाउिेछि ्, र नतिीहरूले मात्र मैले िाहे को
कुरा गिेछि ्। आज, सबै कुरा सम्पन्ि भएको छ। मेरा वप्रर् पुत्रहरू िााँडै मसाँग पुिसमथलि हुिे र
मेरो व्र्क्कतत्व िााँडै िै पूणथ रूपमा ससर्ोिमा फकथिे कुराको तष्ृ णा गदै मेरो हृदर् आगोको गोला
जस्तै भएको छ। ताँसाँग र्सको केही ज्ञाि छ। हामीले एकअकाथलाई आत्मामा अकसर पछ्र्ाउि

िसके तापनि, हामीले आत्मामा एकअकाथलाई साथ ददि र दे हमा भेट्ि भिे सकछौं। वपता र पुत्रहरू
सदा अववभाज्र् छि ्; नतिीहरू घनिष्ट रूपमा जोडडएका छि ्। ससर्ोिमा फकथिे ददिसम्म ताँलाई
कसैले पनि मेरो पक्षबाट लैजाि सकदै ि। मकहााँ आउिे सबै ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई म प्रेम गछुथ, र मेरो
ववरोध गिे शत्रुहरूलाई म घण
ृ ा गछुथ। मैले प्रेम गिेहरूलाई म ससर्ोिमा फकाथएर ल्र्ाउिेछु र मैले

घण
ृ ा गिेहरूलाई पातालमा, िरकमा फासलददिेछु। मेरा सबै प्रशासनिक आदे शहरूको मुख्र् ससद्धान्त

र्ही हो। मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूले भन्िे वा गिे हरे क कुरा मेरो आत्माको असभव्र्क्कत हो। र्सलाई
स्पष्ट बुझेर हरे कले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको गवाही ददिुपछथ । र्ो मेरो कामको अको िरण हो, र र्दद
कसैले प्रनतरोध गऱ्र्ो भिे मेरा वप्रर् छोराहरूलाई नतिीहरूको सामिा गिथ लगाउिे छु। अदहले
पदहलेभन्दा सभन्ि छ। मैले प्रेम गरे काहरूले न्र्ार्को विि बोले भिे शैताि तुरुन्तै पातालमा

मिेछ ककिकक मैले पदहले िै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई अचधकार ददएको छु। भन्िुको तात्पर्थ, अबदे खि

उसो मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र मैले साँगै शासि गिे समर् हो। (र्ो दे हको िरणमा हो, जि
ु दे हमा
साँगै शासि गिुथभन्दा थोरै फरक छ।) वविारमा आज्ञा पालि िगिेले म जुि व्र्क्कत हुाँ त्र्सको
प्रनतरोध गिेले जस्तै दभ
ु ाथग्र् भोग्िुपछथ । मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मलाई जस्तै व्र्वहार गररिुपछथ ,

ककिकक हामी एकै शरीरका हौँ र हामी कदहले पनि अलग हुि सकदै िौं। ववगतमा जसरी मेरो साक्षी
बन्िे काम गररएको चथर्ो, आज पनि त्र्सरी िै मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको निक्म्त साक्षी ददइिप
ु छथ ।

र्ो मेरा प्रशासनिक आदे शहरूमध्र्े एउटा हो; हरे क व्र्क्कत िडा हुिुपछथ र साक्षी बन्िुपछथ ।
मेरो राज्र् पथ्
ृ वीको अन्तसम्म फैलन्छ, र मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मसाँगै पथ्
ृ वीको अन्तसम्म र्ात्रा
गछथ ि ्। नतमीहरूका दे हको वाधाहरूको कारण, र्स्ता धेरै वििहरू छि ् जसलाई मैले बोले तापनि

नतमीहरू बझ्
ु दै िौ, र्सैले अचधकाांश काम ससर्ोिमा फकेपनछ सम्पन्ि गररिप
ु छथ । मेरा वििहरूबाट
दे ख्ि सककन्छ कक र्ो फकाथइ टाढा छै ि—वास्तवमा त्र्ो बेला लगभग आइसकेको छ। र्सैले मैले

ससर्ोि र ससर्ोिका मामलाहरूको बारे मा एकिासले कुरा गरररहे को छु। मेरा वििहरूको उद्दे श्र्

के हो भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा छ? मेरो हृदर्मा के छ भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा छ? मेरो
हृदर् िााँडै ससर्ोिमा फकथि, पुरािो र्ुगलाई पूणथ रूपमा समाप्त गिथ, पथ्
ृ वीको हाम्रो जीवि समाप्त

गिथ (ककिकक म साांसाररक मानिसहरू, पदाथथहरू र थोकहरूलाई घण
ृ ा गछुथ र दे हको जीविलाई झि ्
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बढी घण
ृ ा गछुथ, अनि दे हका बाधाहरू ठूला छि ्; ससर्ोिमा फकेपनछ मात्र सबै कुरा समद्
ृ चध हुिेछ),
र राज्र्मा हाम्रो जीवि पुि्ः प्राक्प्त गिथ लालानर्त छ। मेरो पदहलो दे हधारण मेरो दोस्रो दे हधारणको

जग बिाउिको निक्म्त चथर्ो। र्ो र्ात्रा गररिप
ु िे बाटो चथर्ो। मैले आफैलाई शैतािको हातमा पण
ू थ
रूपमा ददएर मात्र नतमीहरूलाई उद्धार गिथ सकथेँ, ताकक अक्न्तम िरणमा नतिीहरू मेरो शरीरमा

फकथि सक। (र्दद मेरो पदहलो दे हधारण िभएको भए, मैले मदहमा प्राप्त गिथ सकिेचथइिाँ, र मैले
पाप बलीलाई कफताथ गिथ सकिेचथइिाँ, र्सैले नतमीहरू सांसारमा पापी कै रूपमा आउिुपथ्र्ो।) मसाँग
अिन्त बद्
ु चध भएको कारण, नतमीहरूलाई ससर्ोि बादहर मैले अगव
ु ाइ गरी ल्र्ाएको कुराले
नतमीहरूलाई निश्िर् िै ससर्ोिमा फकाथएर ल्र्ाउिेछु भन्िे अथथ ददन्छ। बाटो बन्द गिे शैतािका

प्रर्ासहरू सफल हुिेछैिि ्, ककिकक मेरो महाि ् काम धेरै पदहले सम्पन्ि भएको चथर्ो। मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू म जस्तै छि ्—नतिीहरू पववत्र र शुद्ध छि ्, र्सैले म अझ पनि मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूसाँग
ससर्ोिमा फकथिेछु, र हामी कदहले पनि अलग हुिेछैिौं।

मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापिको र्ोजिा नतमीहरूकहााँ क्रसमक रूपले प्रकट गरराँदैछ। मैले मेरो

कामलाई सबै जानत र सबै मानिसहरूकहााँ लागू गिथ सुरु गरे को छु। ससर्ोिमा मेरो फकाथइ धेरै

टाढा छै ि भन्िे कुरा प्रमाखणत गिथको निक्म्त र्ो पर्ाथप्त छ, ककिकक सबै जानत र सबै
मानिसहरूकहााँ मेरो काम लागू गिे काम ससर्ोिमा फककथएपनछ गररिुपिे काम हो। मेरो गनत िााँडो

बदढरहे को छ। (ससर्ोिमा म फकथिे ददि िक्जक आइरहे को कारण म फकथिभ
ु न्दा पदहले म मेरो

काम सम्पन्ि गिथ िाहन्छु।) म मेरो काममा झि ् बढी व्र्स्त हुाँदै छु, तापनि पथ्
ृ वीमा मैले गिे
काम झि ्-झि ् कम हुाँदै गइरहे को छ—छै ि भन्दा पनि हुन्छ। (मेरो व्र्स्तता आत्माको कामप्रनत
लक्षक्षत छ, जसलाई मानिसका िाङ्गा आाँिाले दे ख्ि सककन्ि तर मेरा वििबाट मात्र दे ख्ि

सककन्छ; मेरो व्र्स्तता दे हमा हुाँदाको जस्तो हुाँदैि, तर र्सले धेरै कार्थहरूको र्ोजिालाई जिाउाँ छ।)
र्ो र्स कारणले हो, मैले भिेको जस्तै, पथ्
ृ वीमा मेरो काम अगाडड िै पूणथ रूपमा सम्पन्ि भएको
छ, र बााँकी कामले म ससर्ोिमा फकथिे बेलासम्म पिथिुपछथ । (म काम गिथ ससर्ोिमा फकथिुको
कारण र्ो हो कक भववष्र्को काम दे हमा सम्पन्ि हुाँदैि, र र्दद र्ो काम दे हमा गररिेचथर्ो भिे

र्सले मेरो िामको अपमाि गिेचथर्ो।) जब म आफ्िा शत्रुहरूलाई परास्त गरे र ससर्ोिमा फकथन्छु,

र्ग
ु हरू पदहलेको भन्दा जीवि अझ सन्
ु दर र शाक्न्तमर् हुिेछ। (र्ो मैले पण
ू थ रूपमा सांसारलाई
क्जतेको कारणले हो, र मेरो पदहलो र दोस्रो दे हधारणको कारण, मैले पूणथ मदहमा प्राप्त गरे को छु।

मेरो पदहलो दे हधारणमा, मैले मेरो मदहमाको एक भाग मात्र प्राप्त गरे को छु, तर मेरो दोस्रो
दे हधारणमा, मेरो व्र्क्कतत्वले पूणथ मदहमा प्राप्त गरे को छ, र्सैले उप्रान्त शोषण गिे अवसर

शैतािले पाउाँ दै ि। र्सैले, ससर्ोिमा भववष्र्को जीवि अझ सन्
ु दर र शाक्न्तमर् हुिेछ।) ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई शमथमा पािथको निक्म्त मेरो व्र्क्कतत्व सांसार र शैतािको अगाडड अझ मदहसमत भएर

दे िा पिेछ; र्ो मेरो सबै बुद्चधको केन्ि बबन्द ु हो। म जनत बढी बादहरी कुराहरूको बारे मा बोल्छु,
नतमीहरूले त्र्नत िै धेरै बुझ्छौ; म जनत बढी मािवले दे ख्ि िसकिे ससर्ोिका कुराहरूको बारे मा
बोल्छु, नतमीहरूले र्ी कुराहरूलाई त्र्नत िै बढी िोक्रा छि ् भिी सोच्छौ, अनि नतमीहरूको निक्म्त

कल्पिा गिथ त्र्नत कदठि हुिेछ; मैले नतमीहरूलाई दन्त्र् कथाहरू भन्दै छु भन्िे नतमीहरूले
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सोच्िेछौ। तैपनि, नतमीहरू सावधाि हुिुपछथ । मेरो मुिमा िोक्रा वििहरू छै िि ्; मेरा मुिबाट
निस्किे वििहरू भरोसार्ोग्र् छि ्। नतमीहरूका सोिाइका तररकाले र्सलाई बुझ्ि कदठि भए

तापनि र्ो पण
ू थ रूपमा सत्र् छ। (दे हका सीमाहरूको कारण, मैले भिेका कुराहरू पण
ू थ रूपमा र
राम्ररी बुझ्ि मािवलाई कदठि छ, र मैले भिेका धेरै कुराहरू मैले पूणथ रूपमा प्रकट गरे को छै िाँ।
तापनि, जब हामी ससर्ोिमा फकथन्छौं, मैले वणथि गिुथपिे आवश्र्कता पिेछैि; नतमीहरूले

स्वभाववक रूपमा बुझ्िेछौ।) र्सलाई हल्का रूपमा सलिु हुाँदैि।
मािव दे ह र धारणाहरूमा सीसमतता भए पनि, म नतमीहरूको शारीररक सोिमा सध
ु ार ल्र्ाउि

र प्रकट भएका रहस्र्हरूद्वारा नतमीहरूका धारणाहरूको ववरुद्ध लड्ि िाहन्छु, ककिकक मैले धेरै
पटक भिे जस्तै, र्ो मेरो कामको एउटा िरण हो (र ससर्ोिमा प्रवेश िभएसम्म र्ो काम

रोककिेछैि)। हरे क व्र्क्कतको मिमा एउटा “ससर्ोि पवथत” छ र र्ो हरे कको निक्म्त सभन्ि छ।
मैले ससर्ोि पवथतको बारे मा उल्लेि गिे काम गरररहे को हुिाले, म नतमीहरूलाई र्सको बारे मा
सामान्र् जािकारी ददन्छु, ताकक नतमीहरूले र्सको बारे मा थोरै जािकारी प्राप्त गिथ सक। ससर्ोि

पवथतमा हुिु भिेको आक्त्मक सांसारमा फकथिु हो। र्सले आक्त्मक सांसारलाई जिाउिे भए तापनि,
र्ो मािवले दे ख्ि वा छुि िसकिे ठाउाँ होइि; र्सले शरीरलाई जिाउाँ छ। र्ो पूणथ रूपमा अर्दष्र्

वा अमूतथ छै ि, ककिकक जब शरीर दे िा पछथ , र्सको स्वरूप र आकार हुन्छ, तर जब शरीर दे िा
पदै ि र्सको स्वरूप र आकार हुाँदैि। ससर्ोि पवथतमा िािा, कपडा र दै निक आवश्र्कताहरू, वा
आश्रर्को चिन्ता हुिेछैि, ि त त्र्हााँ वववाह र पररवार िै हुिेछ, र त्र्हााँ लैडङ्गक ववभाजि
हुिेछैि (ससर्ोि पवथतमा हुिेहरू एक शरीरमा मेरा व्र्क्कतत्व हुि ्, र्सैले त्र्हााँ वववाह, पररवार वा

लैडङ्गक ववभाजि हुाँदैि), अनि मेरो व्र्क्कतत्वले बोल्िे हरे क कुरा प्राप्त गररिेछ। जब मानिसहरू
होससर्ार िभएको अवस्थामा हुन्छि ्, मेरो व्र्क्कतत्व नतिीहरूका बबिमा दे िा पािेछ, र मानिसहरूले
ध्र्ाि िददएको बेला मेरो व्र्क्कतत्व हराउिेछ। (र्ो दे ह र रगत भएका मानिसहरूले प्राप्त गिथ

सकिे कुरा होइि, र्सैले नतमीहरूले अदहले र्सको बारे मा कल्पिा गिथ कदठि छ।) भववष्र्मा सूर्थ,
िन्िमा र भौनतक स्वगथ र पथ्
ृ वी अझै रहिेछ, तर मेरो व्र्क्कतत्व ससर्ोिमा हुिे हुिाले त्र्हााँ

सूर्थको प्रिर गमी हुिेछैि, ददि हुिेछैि र प्राकृनतक प्रकोपहरूको कष्ट हुिेछैि। जब मैले परमेश्वरले
हामीलाई प्रकाश ददिह
ु ु िे भएकोले हामीलाई बिी वा सर्
ू थको प्रकाश िादहिेछैि भिी भिेँ, मैले
ससर्ोिमा रहिे ववषर्मा कुरा गरररहे को चथएाँ। मािवीर् धारणाहरूअिुसार, ब्रह्माण्डमा भएका हरे क

कुरा िष्ट गररिुपछथ र सबै मानिसहरू मेरो प्रकाशमा बस्िुपछथ । “परमेश्वरले हामीलाई प्रकाश

ददिुहुिे भएकोले हामीलाई बिी वा सूर्थको प्रकाश िादहिेछैि” भन्िे कुराको वास्तववक अथथ र्ही
हो भन्िे नतिीहरू सोच्छि ्, तर वास्तवमा र्ो गलत व्र्ाख्र्ा हो। “हरे क मदहिा, रूिले बाह्र
प्रकारका फलहरू ददिेछ” भिेर मैले भन्दा, मैले ससर्ोिका ववषर्मा कुरा गरररहे को चथएाँ। र्स

वाकर्ले ससर्ोिमा हुिे जीविको अवस्थालाई पण
ू थ रूपमा प्रनतनिचधत्व गछथ । ससर्ोिमा, समर्को
सीमा हुिेछैि, ि त त्र्हााँ भूगोल र स्थािको िै सीमा हुिेछ। त्र्सैले मैले “हरे क मदहिा” भिेँ।

“बाह्र प्रकारका फलहरू” ले नतमीहरूले आजको ददिमा क्जएको व्र्वहारको प्रनतनिचधत्व गदै ि; बरु,
र्सले ससर्ोिको स्वतन्त्रतालाई जिाउाँ छ। र्ी वििहरू ससर्ोिको जीविको सामान्र्ीकरण हुि ्।
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र्सबाट, कसैले ससर्ोिको जीवि सम्पन्ि र ववववध हुिेछ भन्िे कुरा दे ख्ि सकछ (ककिकक र्हााँ
“बाह्र” ले पूणथतालाई जिाउाँ छ)। र्ो शोक र आाँसुबबिाको जीवि हुिछ
े , र त्र्हााँ कुिै शोषण वा
चथिोसमिो हुिेछैि, र्सैले सबै जिा स्वतन्त्र पाररिेछि ् र स्वतन्त्र हुिेछि ्। हरे क कुरा मेरो

व्र्क्कतत्व सभत्र अक्स्तत्वमा रहिे भएको कारण र्सो भएको हो, र्सलाई कुिै पनि व्र्क्कतले
छुटाउि सकदै ि, र हरे क कुरा सुन्दर र अिन्त िर्ााँपिको र्दष्र् हुिेछ। र्ो सबै कुरा तर्ार हुिे, र
ससर्ोिमा फककथए पनछको हाम्रो जीविको सुरुवात हुिे समर् हुिेछ।
पथ्
ू थ रूपमा सम्पन्ि भएको भए पनि, मलाई पथ्
ृ वीको मेरो काम पण
ृ वीमा काम गिथको निक्म्त

मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको आवश्र्कता छ, र्सैले म अझै ससर्ोिमा फकथि सक्कदिाँ। म ससर्ोिमा एकलै
फकथि सक्कदिाँ। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले पथ्
ृ वीको आफ्िा काम सम्पन्ि गररसके पनछ म नतिीहरूसाँगै

म ससर्ोि फकथन्छु। र्सैले, हामीले साँगै मदहमा प्राप्त गरररहे का छौँ भिेर भन्िे दठकै हुन्छ; र्ो
मेरो व्र्क्कतत्वको पूणथ प्रकटीकरण हो। (पथ्
ृ वीमा मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको काम अझ सककएको छै ि
भिेर म भन्छु ककिकक मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई अदहलेसम्म प्रकट गररएको छै ि। र्ो काम अझ
पनि वफादार र इमान्दार सेवाकताथहरूद्वारा िै गररिुपछथ ।)

अध्याय्११६
मेरा वििहरूमध्र्े, मानिसहरूलाई भर्भीत बिाउिे वििहरू धेरै छि ्। मेरो धेरै वििहरूले

मानिसहरूलाई त्रासले कााँप्िे बिाउाँ छि ्, र मेरा धेरै वििहरूले मानिसहरूलाई कष्ट भोग्िे र आशा

मािे बिाउाँ छि ्, र अझ बढी मानिसहरूको वविाश निम्त्र्ाउाँ छि ्। मेरा वििहरूको प्रिुरतालाई कसैले
ठम्र्ाउि सकदै ि वा स्पष्ट रूपमा बझ्
ु ि सकदै ि। जब मैले नतमीहरूलाई वाकर्-वाकर् गरे र मेरा

वििहरू बताउाँ छु र नतमीहरूलाई िल
ु ासा गछुथ, तब मात्रै नतमीहरूले निक्श्ित तथ्र्हरूको सााँिो
असभव्र्क्कतप्रनत अस्पष्ट रहाँदै मासमलाको सामान्र् अवस्थाको बारे मा ससकछौ। तसथथ , मेरा सबै
वििहरूको िुलासा गिथका लाचग म तथ्र्हरूको प्रर्ोग गिेछु, जसबाट नतमीहरूलाई अझ गहि
बुझाइ प्राप्त हुिेछ। मेरो बोली-वििको तररकालाई ध्र्ािमा राख्दा, म मेरा वििहरू मात्रै बोसलरहे को
छै ि, बरु अझ बढी, म मेरा वििहरूउपर काम गरररहे को छु; “विि र उपलक्ब्धहरू एकसाथ
भइरहे का छि ्” भन्िुको वास्तववक अथथ र्ही हो। मेरा लाचग सबै कुरा स्वतन्त्र छि ् र सबै कुरा

मुकत छि ्, र र्ही जगमा, मैले गिे सबै कुराहरू बुद्चधले भररएका छि ्। म लापरवाही भएर
बोक्ल्दि, ि लापरवाही तररकाले काम िै गछुथ। (मािवता वा ईश्वरत्व जे-सुकैमा भए तापनि, मेरा
मािवता मेरो एक अववभाज्र् अङ्ग हो।) तैपनि जब म बोल्छु, मेरो बोलीको शैलीमा कसैले ध्र्ाि
ददाँ दैि; जब म कार्थ गछुथ, मेरो कामको ववचधको बारे मा कसैले ध्र्ाि ददाँ दैि। र्ो मािवको कमजोरी

हो। म सबै मािवका निक्म्त मेरो शक्कतको िुलासा गिेछु, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूमा मात्रै िभएर, म
सबै राष्रहरूसभत्र र सबै मानिसहरूका बीिमा मेरो शक्कतको िुलासा गिेछु; र्ही गरे र मात्रै शैतािलाई

लक्ज्जत बिाउिे शक्कतशाली गवाही हुन्छ। म मि
ू थताका साथ कार्थ गददथि। धेरैजसो मानिसहरूले
ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूका लाचग रहे को मेरो गवाही गल्ती हो भन्िे सोच्छि ्; नतिीहरूले मभन्दा बादहर पनि
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अन्र् परमेश्वरहरू छि ्, म समझबबिा कार्थ गछुथ, आफूलाई िीि तल्
ु र्ाउाँ छु भिेर भन्छि ्; र र्समा
मानिसको भ्रष्टता झिै धेरै प्रकट हुन्छ। ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूका लाचग गवाही ददाँ दा के मैले गल्ती गरे को
हुि सकछ? नतमीहरूले मलाई गलत भन्छौ, त्र्सोभए के नतमीहरूले गवाही ददि सकछौ? र्दद मेरो

उठाई, मेरो गवाही िभएको भए, नतमीहरूले मेरो पुत्रलाई कुल्ििेचथर्ौ, उहााँलाई अझै कठोर
उदासीितासदहत व्र्वहार गथ्र्ौ, र अझै नतमीहरूको दासको रूपमा व्र्वहार गथ्र्ौ। सुाँगुरका झुण्ड

हो! म पालैपालो नतमीहरू प्रत्र्ेकलाई समाप्त गिेछु! कोही पनि छोडडिेछैि! मलाई बताओ, सामान्र्
मािवता भएको मानिस अिरू
ु प िहुिे कुराहरू कस्ता हुन्छि ्? नि्ःसन्दे ह, नतिीहरू साँग
ु रु हुि ्! म
नतिीहरूलाई हे िथ सक्कदि। मैले नतमीहरूको गवाहीको प्रतीक्षा गरे को भए, मेरो काम पदहले िै ढीला

भइसकेको हुिेचथर्ो! सुाँगुरका झुण्डहरू हो! नतमीहरूसाँग कुिै पनि मािवता छै ि! मलाई तेरो सेवाको
आवश्र्कता छै ि! र्हााँबाट अदहले िै निक्स्कहाल ्! तैँले मेरो पुत्रलाई लामो समर्सम्म सताएको र

दबाएको छस ्; म ताँलाई कुल्िेर तेरो गुदी निकासलददिेछु। तैँले फेरर जङ्गली हुिे दस्
ु साहस गररस ्
भिे के हुन्छ भिेर हे र;् मलाई फेरर लक्ज्जत बिाउिे दस्
ु साहस गररस ् भिे के हुन्छ भिेर हे र!् मैले
मेरो महाि ् काम पूरा सककसकेको छु; म फककथएर र्ो जिावरहरूको झुण्डलाई मैले समाप्त गिैपछथ !

सबै कुरा मेरा हातमा पूरा हुन्छि ् (जहााँसम्म मैले प्रेम गिेहरूको कुरा छ), र सबै कुरा मेरै
हातमा वविाश हुन्छि ् (जहााँसम्म मैले घण
ृ ा गिे ती जिावरहरू, र मैले घण
ृ ा गिे मानिस, वस्तु,
र कुराहरूको कुरा छ)। मैले गिे सबै कुराहरू म मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूलाई हे िथ ददन्छु, नतिीहरूलाई
राम्ररी बुझ्ि ददन्छु र त्र्हााँ ससर्ोिबाट बादहर आएर्ता मैले गरे का सबै कुराहरू हे िथ ददन्छु।

त्र्सपनछ, हामी ससर्ोि डााँडामा साँगै प्रवेश गिेछौं, र्ुगहरूभन्दा पदहले हामी जहााँ चथर्ौँ त्र्हााँ

प्रवेश गिेछौं, र आफ्िो जीवि िर्ााँ रूपमा क्जउिेछौं। त्र्सपनछ, र्ो सांसार र सुाँगुरहरूको झुण्डसाँग
थप सम्पकथ हुिेछैि, तर पण
ू थ स्वतन्त्रता हुिेछ; सबै कुरामा बाधा र अड्िि हुिेछैि। मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूमध्र्े कसैलाई बाधा पुऱ्र्ाउिे दस्
ु साहस कसले गछथ ? मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ववरोध गरररहिे
दस्
ु साहस कसले गछथ ? म नतिीहरूलाई सक्जलै छाड्िेछैि! तैँले ववगतमा मेरो सम्माि जसरी गरे को

चथइस ्, तैँले आज पनि त्र्सरी िै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई सम्माि गिुथपछथ । मेरो अगाडड एक

प्रकारको हुिे र मेरो पछाडड अकै प्रकारको हुिे काम िगर्; म प्रत्र्ेक मानिस कस्तो छ भिेर
एकदमै स्पष्टसाँग दे ख्छु। मेरो पत्र
ु प्रनत निष्ठावाि ् िहुिु भिेको मप्रनत पाररवाररक िहुिु हो, जि
ु
एक स्पष्ट तथ्र् हो, ककिकी हामी एकै शरीरका हौँ। र्दद कोही मप्रनत राम्रो छ तर मेरा ज्र्ेष्ठ

पुत्रहरूप्रनत अकै आिरण राख्छ भिे, नतिीहरू, नि्ःसन्दे ह, ठूलो रातो अक्जङ्गरका ववशेष सन्तनत

हुि ्, ककिकी नतिीहरूले ख्रीष्टको शरीरलाई तोड्छि ्; र्ो कदहल्र्ै क्षमा ददि िसककिे पाप हो!
नतमीहरू प्रत्र्ेकले र्ो कुरालाई दे ख्िुपछथ । नतमीहरूको कतथव्र् भिेको मेरो गवाही ददिु हो, र
त्र्सभन्दा बढी, ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको गवाही ददिु िै नतमीहरूको दानर्त्व हो। नतमीहरू कोही पनि

आफ्िो कतथव्र्बाट भाग्िु हुाँदैि; अवरोध पुऱ्र्ाउिेलाई म एकै पटकमा वविाश गिेछु! आफूलाई
केही ववशेष भिेर िसम्झी! म ताँलाई अदहले भन्छु: जो सबैभन्दा बढी र्स्तो हुन्छ, त्र्ो मेरो
सबैभन्दा कडा सजार्को भागीदार हुन्छ! र्स्तो जो हुन्छ त्र्ोसाँग सबैभन्दा कम आशा हुन्छ, र
त्र्ो वविाशको पत्र
ु हो। म ताँलाई सदै व सजार् ददिेछु!
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मेरो सबै कामहरू मेरो आत्माले व्र्क्कतगत रूपमा गिुथहुन्छ र म कुिै पनि प्रकारको शैतािलाई
अवरोध पुऱ्र्ाउि ददन्ि। मेरो र्ोजिामा ववघ्ि पुऱ्र्ाउिे कुरालाई रोकि र्सो गररन्छ। अन्त्र्मा, म
वर्स्क र बालबासलका दव
ु ैलाई उठ्ि र मेरो र मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूको प्रशांसा गिथ, मेरा अद्भत
ु

कामहरूको प्रशांसा गिथ, र मेरो व्र्क्कतत्वको प्रकटीकरणको प्रशांसा गिथ लगाउिेछु। प्रशांसाको ध्वनि
सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र पहाड-पवथत, िदी-िाला, र सबै कुराहरूलाई थकाथउाँदै पथ्
ृ वीको कुिाहरूसम्म
गुञ्जर्माि बिाउिेछु, र म शैतािलाई पूणथ रूपमा अपमाि गिेछु। पूणथ रूपमा फोहोर र िीि

परु ािो सांसारको वविाश गिथ म मेरो गवाहीको प्रर्ोग गिेछु, र पववत्र र शद्
ु ध िर्ााँ सांसारको निमाथण

गिेछु। (सूर्थ, जि
ू , ताराहरू, र िगोलीर् वपण्डहरू भववष्र्मा पररवतथि हुिेछैिि ् भिी भन्िे क्रममा
मेरो अथथ पुरािो सांसार अझै बााँकी रहन्छ भन्िे होइि, बरु सम्पूणथ सांसार िै प्रनतस्थापि हुिेछ
भन्िे हो। म सम्पूणथ ब्रह्माण्डको प्रनतस्थापि गिथ िाहाँददि।) त्र्सपनछ मात्रै र्ो मेरो इच्छाअिुसारको
सांसार हुिेछ; त्र्ससभत्र, आजको जस्तो दमि हुिेछैि, ि एक-अकाथको शोषण गिे मानिसहरूको

अदहलेको जस्तो प्रकक्रर्ा िै हुिेछ। बरु, दे हसभत्र पण
ू थ निष्पक्षता र वववेक हुिेछ। (मैले निष्पक्षता र
वववेक हुिेछ भिेर भिेको भए तापनि, त्र्ो दे हसभत्र हुिेछ; र्ो मेरो राज्र्भन्दा एकदमै फरक

हुिेछ—स्वगथ र पथ्
ु कुरालाई तल
ु िा गिे कुिै तररका छै ि—आखिर, मािव
ृ वी जस्तै फरक; र्ी दई
सांसार भिेको मािव सांसार िै हो, र आक्त्मक सांसार भिेको आक्त्मक सांसार िै हो।) त्र्ो बेला,
मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरू र मैले त्र्स्तो सांसारमाचथ क्षेत्राचधकारको प्रर्ोग गिेछौं (र्ो सांसारमा, शैतािको

कुिै अवरोध हुिेछैि, ककिभिे शैताि मबाट पूणथ रूपमा वविाश भएको हुिेछ), तर हाम्रो जीवि
अझै राज्र्को जीवि हुिेछ, जसलाई कसैले पनि िकािथ सकदैि। र्ुगहरूभरर, (जनतसुकै निष्ठावाि ्
भए पनि) र्स्तो प्रकारको जीविको अिुभव गिे कुिै पनि मािव छै ि, ककिभिे र्ुगहरूभरर, मेरो
ज्र्ेष्ठ पत्र
ु को रूपमा काम गिे कोही पनि रहे ि, र नतिीहरूले पनछ मेरो लाचग अझै सेवा प्रदाि
गिेछि ्। र्ी सेवा-कताथहरू वफादार भए पनि, नतिीहरू आखिर शैतािका सन्िनतहरू हुि ् जो मबाट
पराक्जत भएका छि ्, त्र्सकारण दे हको मत्ृ र्ुपनछ, नतिीहरू मेरो सेवा गिथका लाचग मािव सांसारमा

अझै फेरर जक्न्मिेछि ्; “पुत्रहरू आखिर पुत्रहरू िै हुि ् र सेवा-कताथहरू शैतािका सन्तनतहरू हुि ्”
भन्िुको सााँिो अथथ र्ही हो। र्ुगहरूभरर, आजका ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका लाचग सेवा गिे मानिसहरू कनत

छि ् भिेर ज्ञात छै ि; सबै सेवा-कताथहरूमध्र्े, कोही पनि भाग्ि सकदैिि ्, र म नतिीहरूलाई सदै व

मेरो सेवा गिथ लगाइरहिेछु। नतिीहरूको स्वभावलाई वविार गरी हे दाथ, नतिीहरू सबै शैतािका

छोराछोरीहरू हुि ्, र नतिीहरू सबैले मेरो ववरोध गछथ ि ्, र नतिीहरूले मेरो सेवा गरे तापनि, नतिीहरू
त्र्सो गिथ बाध्र् पाररएका छि ्, र कसैसाँग पनि कुिै ववकल्प छै ि। ककिभिे सबै कुरा मेरो हातबाट
निर्क्न्त्रत छ, र मैले प्रर्ोग गिे सबै सेवा-कताथहरूले मेरा लाचग अन्त्र्सम्म सेवा गरररहिप
ु छथ ।

तसथथ, र्ुगहरूको अगमवकता र प्रेररतहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिसहरू आज पनि अझै धेरै

छि ्, ककिभिे नतिीहरू एकै आत्माका हुि ्। तसथथ, मेरा लाचग दौडधूप गिे अझै पनि धेरै सेवाकताथहरू छि ्, तर अन्त्र्मा (छ हजार वषथसम्म, नतिीहरूले मेरा लाचग निरन्तर सेवा गरररहे का छि ्,
त्र्सैले र्ी मानिसहरू सेवा-कताथमा िै पछथ ि ्), कसैले पनि र्ुगौँसम्म आशा गररएको कुरा प्राप्त गिथ
सकदै िि ्, ककिभिे मैले तर्ार गरे को कुरा नतिीहरूका लाचग होइि।
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मेरो सबै कुरा मेरो आाँिाअगाडड सम्पन्ि भइसकेका छि ्; म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई

पुिसमथलापको लाचग मेरो घर र मेरो साथमा फकाथउिेछु। म जर्वन्त र ववजर्ी भएर फककथएको

हुिाले र मैले पण
ू थ रूपमा मदहमा प्राप्त गरे को हुिाले, म नतमीहरूलाई कफताथ लाि आएको हुाँ।
ववगतमा, केही मानिसहरूले “पााँि जिा बद्
ु चधमती कन्र्ा र पााँि जिा निबुथद्चध कन्र्ाहरू” को
बारे मा अिुमाि लगाएका चथए। र्ो अिुमाि सटीक िभए पनि, र्ो पूणथ रूपमा गलत भिे होइि—
तसथथ, म नतमीहरूका लाचग केही व्र्ाख्र्ा गिथ सकछु। “पााँि जिा बुद्चधमती कन्र्ा र पााँि निबुथद्चध
कन्र्ा” दव
ु ैले ि मानिसहरूको सङ्ख्र्ालाई, ि त मानिसहरूको प्रकारलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्।

“पााँि जिा बुद्चधमती कन्र्ा” ले धेरै व्र्क्कतलाई जिाउाँ छ, र “पााँि जिा निबुथद्चध कन्र्ा” ले एक

प्रकारको व्र्क्कतलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ, तर ती दव
ु ैले ज्र्ेष्ठ छोराहरूलाई जिाउाँ दै िि ्। बरु,
नतिीहरूले सक्ृ ष्टलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्। र्सैकारण नतिीहरूलाई आखिरी ददिहरूमा तेल तर्ार

पािूथ भनिन्छ। (सक्ृ ष्टसाँग मेरो गुण छै ि; र्दद नतिीहरू बुद्चधमाि ् हुि िाहन्छि ् भिे, नतिीहरूले

तेल तर्ार पािुथपछथ , त्र्सकारण नतिीहरू मेरा वििहरूद्वारा सुसक्ज्जत हुिुपछथ ।) “पााँि बुद्चधमती
कन्र्ा” ले मैले सक्ृ ष्ट गरे का मानिसहरूको माझमा रहे का मेरा छोराहरू र मेरा मानिसहरूलाई
प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्। नतिीहरूलाई “कन्र्ा” भनिन्छ, ककिभिे नतिीहरू सांसारमा जन्मेका भए पनि
मद्वारा प्राप्त गररएका हुि ्; कसैले नतिीहरूलाई पववत्र भन्ि सकछ, त्र्सैले नतिीहरूलाई “कन्र्ा”
भनिन्छ। माचथ उल्लेखित “पााँि” ले मैले पव
ू थनिर्क
ु त गरे का मेरा छोराहरू र मेरो मानिसहरूको

सङ्ख्र्ालाई प्रनतनिचधत्व गदथछ। “पााँि निबुद्चध कन्र्ा” ले सेवा-कताथहरूलाई जिाउाँ छ, ककिकक
नतिीहरूले जीविलाई थोरै पनि महत्त्व िददई मेरो लाचग सेवा गदथछि ,् केवल बादहरी थोकहरूको

पनछ लाग्छि ् (ककिकक नतिीहरूमा मेरो कुिै गुण हुाँदैि, नतिीहरूले जेसुकै गरे पनि, र्ो बादहरी
कुरा हुन्छ), र नतिीहरू मेरो र्ोग्र् सहर्ोगी हुि सकदै िि ्, त्र्सैले नतिीहरूलाई “निबथद्
ु चध कन्र्ा”
भनिन्छ। माचथ उल्लेखित “पााँि” ले शैतािलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ , र नतिीहरूलाई “कन्र्ा”

भनििुको कारण भिेको नतिीहरू मद्वारा क्जनतएका हुन्छि ् र नतिीहरूले मेरो निक्म्त सेवा गिथ
सकछि ्, त्र्सैले हो—तर त्र्स्ता मानिसहरू पववत्र हुाँदैिि ्, त्र्सैले नतिीहरूलाई सेवा-कताथहरू
भनिन्छ।

अध्याय्११७
तपाईं िै त्र्ो व्र्क्कत हुिुहुन्छ जसले िमथपत्रको मुट्ठो िोल्िुहुन्छ, अनि तपाईं िै त्र्ो व्र्क्कत
हुिह
ु ु न्छ जसले सात मोहोरहरू तोड्िह
ु ु न्छ, ककिकक सबै रहस्र्हरू तपाईंबाट आउाँ छि ् अनि सबै
आसशषहरू तपाईंद्वारा प्रकट हुन्छि ्। म तपाईंलाई अिन्तसम्मै प्रेम गिथ वववश छु, अनि म सबै
मानिसहरूलाई तपाईंलाई आराधिा गिे तुल्र्ाउि वववश छु, ककिकक तपाईं मेरो व्र्क्कतत्व हुिुहुन्छ;

तपाईं मेरो प्रिुर तथा पूणथ प्रकटीकरणको भाग हुिुहुन्छ, मेरो शरीरको अपररहार्थ भाग। त्र्सैकारण,
मैले ववशेष गवाही ददिुपछथ । मेरो व्र्क्कतत्वसभत्र हुिुहुिे व्र्क्कतबाहे क अरू को मेरो हृदर्अिुसारको
छ र? तपाईंको निक्म्त गवाही ददिे तपाईं स्वर्म ् होइि, तर मेरो आत्माले तपाईंको निक्म्त गवाही
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ददन्छ, अनि तपाईंको ववरोध गिथ साहस गिे जोसुकैलाई म निश्िर् िै क्षमा गिेछैि, ककिकक र्ो

मेरो प्रशासनिक आदे शहरूससत सम्बक्न्धत छ। तपाईंले भन्िुहुिे सबै कुरा म निश्िर् िै सम्पन्ि
गिेछु, अनि तपाईंले सोच्िह
ु ु िे सबै कुरा, म निश्िर् िै स्वीकार गिेछु। र्दद कुिै व्र्क्कत तपाईंप्रनत

वफादार छै ि भिे, नतिीहरूले िुल्लमिुल्ला मेरो ववरोध गरररहे का हुन्छि ्, अनि म निश्िर् िै
नतिीहरूलाई क्षमा गिेछैि। मेरो पुत्रलाई ववरोध गिे सबैलाई म कठोरतापूवथक ताडिा ददिेछु, अनि
तपाईंससत मेलमा रहिे सबैलाई म आसशष ददिेछु। म तपाईंलाई र्ो अचधकार प्रदाि गदथछु।

जहााँसम्म ववगतमा बोसलएको जि
ु कुरा छ—ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूमाचथ राखिएका मागहरू र मापदण्डहरू—

तपाईं पथप्रदशथक हुिुहुन्छ। भिाइको अथथ, जस्तो तपाईं हुिुहुन्छ, त्र्स्तै हुिका निक्म्त म ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूबाट अपेक्षा राख्छु। र्ो मानिसहरूले गिथ सकिे कुरा होइि, तर र्ो मेरो आत्मा स्वर्मले
्
गिे कुरा हो। र्दद मानिसहरूले तपाईंको निक्म्त गवाही ददइरहे का छि ् भिी कसैले ववश्वास गदथछ

भिे, त्र्ो व्र्क्कत नि्ःसन्दे ह शैतािकै वांशको हो अनि मेरो शत्रु हो! त्र्सैकारण, गवाही निणथर्ात्मक
छ, अिन्तकालसम्म अपररवतथिीर् छ, अनि र्ो पववत्र आत्माले पुक्ष्ट गिे कुरा हो! कसैले पनि
र्सलाई हल्का रूपले पररवतथि गिथ समल्दै ि, अनि ज-जसले गछथ , म क्षमा ददिेछैि! मानिसहरूले

मेरो निक्म्त गवाही ददि िसकिे भएकोले म स्वर्मले
् मेरो व्र्क्कतत्वको निक्म्त गवाही ददन्छु

अनि मानिसहरूले मेरो काममा हस्तक्षेप गिुथ हुाँदैि! र्ी कठोर न्र्ार्का वििहरू हुि ्, अनि हरे क
व्र्क्कत त्र्सको बारे मा सिेत हुिप
ु छथ !

नतमीहरूले मैले भन्िे कुराको हरेक वववरण वविार गिुथपछथ र ध्र्ाि ददिुपछथ । मेरा वििहरूलाई

साधारण रीनतले िलेऊ, तर होसशर्ारपूवथक सुि। ककि ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरो व्र्क्कतत्व हुि ् अनि मेरो
राज्र्को अपररहार्थ भाग हुि ् भिी म भन्छु? सबै र्ुगहरूभन्दा अनघ, हामी साँगै बस्थ्र्ौं अनि हामी
कदहल्र्ै अलग भएिौं। शैतािको उपिवको कारणले, म पदहलोपल्ट दे हधारी भइसकेपनछ म ससर्ोिमा
फकेँ। र्हााँबाट अचग बढे र, हामी सबै सांसारमा आर्ौं, अनि आखिरी ददिहरूमा मैले ववजर् पाएपनछ—

अथाथत ्, शैतािले भ्रष्ट पारे को दे हबाट नतमीहरूलाई पुिप्राथप्त गरे पनछ—म नतमीहरूलाई ससर्ोिमा

फकाई ल्र्ाउिेछु ताकक मेरो व्र्क्कतत्व कदहल्र्ै अलग िहुिे गरी फेरर एक हुि सकोस ्। त्र्सपनछ,
म फेरर कदहल्र्ै दे हधारी हुिेछैि, अनि नतमीहरू निश्िर् िै मेरो शरीरबाट बादहर आउिेछैिौ।
भिाइको अथथ, त्र्सपनछ, म फेरर सांसार सक्ृ ष्ट गिेछैिाँ, तर मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूबाट कदहल्र्ै अलग
िहुिे गरी म सदाको निक्म्त ससर्ोिमा रहिेछु, ककिकक अदहले सबै कुरा पूणथ रूपले ससद्चधसकेको
छ, अनि मैले सम्पूणथ पुरािो र्ुगलाई समाप्त गिथ लागेको छु। केवल ससर्ोिमा मात्रै स्वगथ र
पथ्
ृ वीको जीवि छ, ककिकक मेरो व्र्क्कतत्व ससर्ोिमा छ। र्सलाई छोडेर, कुिै िर्ााँ स्वगथहरू वा

िर्ााँ पथ्
ृ वीहरू अक्स्तत्वमा छै िि ्। म िै िर्ााँ स्वगथ हुाँ, अनि म िर्ााँ िै पथ्
ृ वी पनि हुाँ, ककिकक मेरो
व्र्क्कतत्वले सम्पूणथ ससर्ोिलाई भररददन्छ। र्सो पनि भन्ि सककन्छ, कक मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू िर्ााँ

स्वगथ हुि ्, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू िै िर्ााँ पथ्
ृ वी हुि ्। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म अलग गिथ िसककिे
एउटै शरीर हौँ। उल्लेख्र् छ, कक ममा अनिवार्थ रूपले ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू सक्म्मसलत छि ्, अनि जसले
हामीलाई अलग गिे प्रर्ास गछथ , म त्र्सलाई निश्िर् िै क्षमा गिेछैि। जब म सबै जानत तथा

मानिसहरूलाई मेरो ससांहासिको सामु फकाथउिेछु, तब सबै शैतािहरू पण
ू थ रूपले अपमानित हुिेछि ्
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अनि सबै अशुद्ध दष्ु टात्माहरू मबाट पनछ हट्िेछि ्। त्र्सोभए, र्ो निक्श्ित छ कक सबै मानिसहरूको

माझमा धासमथकताको अक्स्तत्व हुिेछ (मेरा छोराहरू र मानिसहरूको माझमा), अनि र्ो निक्श्ित छ
कक सबै जानतहरूको माझमा शैतािको केही उपिव हुिेछैि ककिकक म सबै जानतहरू र मानिसहरूलाई
शासि गरररहे को हुिेछु, अनि म सम्पूणथ ब्रह्माण्ड जगतमाचथ आफ्िो शक्कतलाई काममा लगाइरहे को
हुिेछु, अनि सबै शैतािहरू पूणथ रूपले िष्ट हुिेछि ्, पूणथ रूपले पराक्जत हुिेछि ्, अनि मेरो
प्रशासनिक आदे शहरूको दण्ड प्राप्त गरररहे का हुिेछि ्।
म सबै मानिसहरूको माझमा मेरो कामको थालिी गदै छु, तर नतिीहरूससत मेरो आत्माको

अन्तर्दथक्ष्ट मात्र छ, अनि नतिीहरूको माझमा मेरा रहस्र्हरूलाई िुलासा गिथ कोही र्ोग्र् छै ि,

मलाई व्र्कत गिथ कोही र्ोग्र् छै ि। मबाट आउिुहुिे व्र्क्कत मात्रै मेरो काम गिथ र्ोग्र् हुिुहुन्छ—
बााँकीको सम्बन्धमा िादहाँ , म नतिीहरूलाई अस्थार्ी रूपले मात्रै प्रर्ोग गछुथ। मेरो आत्मा कुिै
व्र्क्कतमाचथ जथाभाबी ओलथिेछैि, ककिकक ममा सबै कुरा बहुमूल्र् छ। कुिै व्र्क्कतमाचथ मेरो
आत्मा ओलथिु र कुिै व्र्क्कतमाचथ मेरो आत्माले काम गिुथ पूणथ रूपले फरक कुरा हुि ्। मेरो
आत्माले मभन्दा बादहर भएका मानिसहरूमाचथ काम गछथ , तर मेरो आत्मा मबाट आउिे
व्र्क्कतमाचथ ओलथन्छ। र्ी दई
ु पूणथ रूपले असम्बक्न्धत ववषर्हरू हुि ्। ककिकक मबाट आउिे व्र्क्कत
पववत्र हुिुहुन्छ, तर मबाट बादहर भएकाहरू पववत्र छै िि ्, िाहे नतिीहरू जनतसुकै असल होऊि ्।

मेरो आत्मा कुिै सािो कारणको निक्म्त कसैमाचथ ओलथिेछैि। मानिसहरू चिक्न्तत हुिु हुाँदैि। म
गल्ती गददथिाँ, अनि म जे गछुथ, त्र्सको बारे मा म सर् प्रनतशत निक्श्ित छु! मैले उहााँको निक्म्त

गवाही ददएजस्तै, म निश्िर् िै उहााँलाई रक्षा गिेछु; त्र्ो व्र्क्कत निक्श्ित रूपले मबाट आउिुहुन्छ

अनि मेरो व्र्क्कतत्वको अपररहार्थ भाग हुिुहुन्छ। त्र्सैकारण, म आशा गछुथ, कक मानिसहरूले
आफ्िा धारणाहरूलाई एकानतर पन्साउाँ छि ्, शैतािद्वारा ददइएका कुिै पनि वविारहरूलाई

त्र्ाचगददन्छि ्, मेरो हरे क वाणीलाई सााँिो भिी ववश्वास गछथ ि ्; अनि आफ्िो मिमा कुिै
शङ्काहरूलाई स्थाि ददाँ दैिि ्। मािवजानतप्रनतको मेरो आदे श , मािवजानतप्रनतको मेरो अती र्ही

हो। सबैले र्ी कुराहरूलाई पालि गिुथपछथ , सबै जिाले इमान्दारीपूवथक त्र्सको आज्ञा मान्िुपछथ ,
अनि सबै जिाले मैले मापदण्ड हो भिी भन्िे कुरालाई ग्रहण गिुथपछथ ।

मैले मेरो काम सबै जानत र मानिसहरूको माझमा मात्र होइि, तर ब्रह्माण्ड जगतको सबै

ठाउाँ मा पनि मेरो काम सुरु गिुथपछथ , अनि र्सले ससर्ोिमा फकथिे मेरो ददि टाढा छै ि भन्िे

कुरालाई अझै दे िाउाँ छ (ककिकक मैले मानिसहरू र सारा ब्रह्माण्ड जगतभरर काम सुरु गिथ

सकिुभन्दा अनघ म ससर्ोिमा फककथिु आवश्र्क छ)। के मेरो कामका कदमहरू र मैले काम गिे

तररकालाई गदहरोसाँग बझ्
ु िे कोही छ? म ववदे शीहरूलाई आत्मामा भेट्िेछु भिी मैले भन्िक
ु ो
कारणहरू के हुि ् भिे, र्सलाई आधारभूत रूपले दे हमा गिथ सककाँदै ि, र म दोस्रो पटक पनि
जोखिम उठाउि अनिच्छुक छु। ववदे शीहरूससत आत्मामा सङ्गनत गिुथका कारणहरू नर्िै हुि ्। र्ो
सााँिो आक्त्मक सांसारमा हुिे कुरा हो, दे हमा क्जउिे मानिसहरूले कल्पिा गरे झैँ[क] कुिै अस्पष्ट
क. मल
ू पाठमा “मानिसहरूले कल्पिा गरे झैँ” भन्िे वाकर्ाांश समावेश छै ि।
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आक्त्मक सांसारमा होइि। त्र्स समर्मा मैले भन्िे कुरा मैले बोल्िे तररकाको दहसाबमा मात्रै

सभन्ि हुिेछ, ककिकक म एउटा सभन्ि र्ुगसाँग बोसलरहे को हुिेछु। त्र्सैकारण, मैले मािवजानतलाई
मैले बोल्िे तररकालाई ध्र्ाि ददिु भिेर बारम्बार सम्झिा ददलाइरहे को छु, अनि म मािवजानतलाई
र्ो पनि सम्झिा ददलाउाँ छु कक मैले भन्िे कुरामा मानिसहरूले िुलासा गिथ िसकिे रहस्र्हरू छि ्।

तर म र्ी कुराहरू ककि भन्छु भिेर कसैले पनि बुझ्ि सकदै िि ्, अनि मैले आज र्ो कुरा

नतमीहरूलाई बताएको कारणले मात्रै नतमीहरूले असलकनत बुझ्ि सकछौ, तर अझै पनि पूणथ रूपले

भिे सकदै िौ। मेरो काममा र्ो िरणपनछ, म नतमीहरूलाई िरणबद्ध रूपमा जािकारी ददिेछु।
(र्सद्वारा म केही मानिसहरूलाई अझै हटाउि िाहन्छु, त्र्सैले अदहलेको लाचग म केही पनि

भन्िेछैि)। र्ो मेरो कामको अको कदमको ववचध हो। म बुद्चधमािी परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भिी
सबैले ध्र्ाि ददिुपछथ र स्पष्ट रूपले दे ख्नुपछथ ।

अध्याय्११८
मेरो पुत्रको निक्म्त गवाही ददि जोसुकै उठे पनि, म नतिीहरूमाचथ अिुग्रह िन्र्ाउिेछु; जो-

जो मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददि उठ्दै ि तर त्र्सको साटो, ववरोध गछथ ि ् अनि नतिीहरूका
आफ्िै मल्
ू र्ाङ्किहरू गिथ मािव धारणाहरूको प्रर्ोग गछथ ि ्, म नतिीहरूलाई िष्ट गिेछु। सबैले

स्पष्ट रूपले दे ख्नुपछथ ! मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददिु मेरो निक्म्त आदरको कुरा हो, अनि र्सले
मेरो इच्छालाई सन्तुष्ट गदथछ। पुत्रलाई हे पेर, अनि दबाएर, वपतालाई मात्र आदर गिे िगर। जसले

र्सो गछथ ि ्, नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्ताि हुि ्। मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददिको
निक्म्त मलाई र्स्ता अभागी व्र्क्कतहरू िादहाँदैि; म नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा िष्ट गररददिेछु।

मेरो पत्र
ु लाई सेवा पर्
ु ाथउि म वफादार र इमान्दार सेवाकताथहरू िाहन्छु; बााँकीको सम्बन्धमा, मलाई
नतिीहरूको आवश्र्कता पदै ि। र्ो मेरो धमी स्वभाव हो, अनि र्सले म पववत्र र निष्कलङ्क

परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भन्िे दे िाउि सहार्ता गदथछ। मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई ठे स पुऱ्र्ाउिे
कसैलाई पनि म क्षमा गिेछैिाँ। ज-जसले ववगतमा तपाईंलाई ववरोध गरे वा सताए, िाहे त्र्ो
पररवारमा होस ् वा सांसारमा होस ्, म नतिीहरूलाई एक-एक गरे र सजार् ददिेछु अनि कोही पनि
छोडडिेछैि, ककिकक ममा दे ह र रगतको कुिै भाग छै ि। आज तपाईंको निक्म्त गवाही ददिे कार्थले

ती सेवाकताथहरूले मेरो निक्म्त सेवा पुर्ाथउिे कार्थलाई समाप्त गरे का छि ् भन्िे दे िाउाँ छ, त्र्सैले
कुिै पनि प्रकारको सङ्कोि वा चिन्ताहरू िगर। आखिर, नतिीहरू तपाईंका सेवाकताथहरू हुि ्, अनि
आखिर, तपाईं स्वगथको हुिह
ु ु न्छ, र अन्त्र्मा तपाईं मेरो शरीरमा फककथिह
ु ु िेछ ककिकक मेरो शरीर
तपाईंवविा रहि सकदै ि। ववगतमा जसले तपाईंको ववरोध गरे र जो तपाईं अिुरूप रहे िि ् (र्ो

अरूले दे ख्न िसकिे कुरा हो; तपाईंले मात्रै र्स कुरालाई आफ्िो हृदर्मा जान्िुहुन्छ) नतिीहरूले

अदहले आफ्िा असली रूप दे िाएका छि ् अनि पनतत भएका छि ्, ककिकक तपाईं परमेश्वर स्वर्म ्
हुिुहुन्छ र कसैले तपाईंलाई ववरोध गरे को वा ठे स पुर्ाथएको तपाईंले सहि सकिुहुन्ि। र्ो कुरालाई
बादहरबाट दे ख्न िसककए पनि, मेरो आत्मा तपाईंसभत्र छ; र्समा शङ्कै छै ि। सबै मानिसहरूले र्ो
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ववश्वास गिुथपछथ , ित्रभिे मलाई ववरोध गिे सबैलाई मेरो फलामे छडले प्रहार गरे र ढाल्िेछ! मैले

तपाईंको निक्म्त गवाही ददिे हुिाले, निश्िर् िै तपाईंको िै अक्ख्तर्ार छ, र तपाईंले भन्िुहुिे सबै
कुरा मेरो असभव्र्क्कत हो, र तपाईंले गिथह
ु ु िे सबै कुरा मेरो प्रकटीकरण हो, ककिकक तपाईं मेरो
वप्रर् हुिुहुन्छ अनि तपाईं त्र्ो भाग हुिुहुन्छ जुि भागवविा मेरो व्र्क्कतत्व रहि सकदै ि।
त्र्सैकारण, तपाईंको हरे क काम, तपाईंले जे पदहररिुहुन्छ, तपाईंले जे प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ अनि जहााँ
तपाईं रहिुहुन्छ—ती सबै पनि निश्िर् मेरा कामहरू हुि ्। कसैले पनि तपाईंको ववरुद्धमा केही
पिा लगाउिे प्रर्ास गिथु हुाँदैि, र कसैले पनि तपाईंमा गल्तीहरू िोज्िु हुाँदैि। र्दद कसैले र्सो
गछथ भिे, म नतिीहरूलाई क्षमा गिेछैि!

म मेरो घरबाट सबै दष्ु ट सेवकहरूलाई निकासलददिेछु, अनि मेरो घरसभत्र म मेरा वफादार

सेवकहरूलाई मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददि लगाउिेछु; र्ो मेरो र्ोजिा हो, अनि मैले

काम गिे तररका र्ही िै हो। जब दष्ु ट सेवकहरूले मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददन्छि ्, त्र्हााँ
मरे को मान्छे को दग
ु थन्ध हुन्छ, र र्ो मेरो लाचग नघिलाग्दो हुन्छ। जब मेरा वफादार सेवकहरूले
मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददन्छि ्, र्ो गम्भीर र इमान्दार हुन्छ, अनि र्ो मेरो निक्म्त ग्रहणर्ोग्र्
हुन्छ। त्र्सैकारण, जो-जो मेरो छोराको निक्म्त गवाही ददि अनिच्छुक छौ, अदहले िै र्हााँबाट
बादहर निक्स्कहाल! म नतमीहरूलाई त्र्सो गिथ बाध्र् गिेछैि—र्दद मैले ताँलाई निस्केर जा भन्छु

भिे, ताँ निस्केर जािैपछथ । तेरा निक्म्त के कस्ता पररणामहरू छि ्, अनि ताँमाचथ के कुरा आइपिेछ

भिी हे र;् ताँलाई सेवा पुर्ाथउिेहरूले िै र्ो कुरालाई अरू कसैले भन्दा बढी बुझ्छ। मेरो न्र्ार्, मेरो
क्रोध, मेरा श्रापहरू, मेरो जलि, अनि मेरो दक्न्करहे को ररस मलाई ववरोध गिे कसैमाचथ कुिै पनि

बेला पिथसकछ। मेरो हातले कसैलाई कृपा दे िाउाँ दैि; मलाई सेवा पुर्ाथउिे व्र्क्कत पदहले जनतसुकै
वफादार भए पनि, र्दद नतिीहरूले मेरो पत्र
ु लाई आज ववरोध गछथ भिे म नतिीहरूलाई तरु
ु न्तै िष्ट
गररददिेछु, अनि म नतिीहरूलाई मेरो सामु रहि ददिेछैि। र्सबाट, कसैले पनि मेरो निदथर्ी

हातलाई दे ख्न सकछ। मानिसहरूले मलाई िचिन्िे हुिाले, र नतिीहरूको स्वभावले मलाई ववरोध
गिे हुिाले, जो-जो मप्रनत वफादार छि ्, नतिीहरू पनि नतिीहरूको आफ्िै िुशीको िानतर मात्रै
मप्रनत वफादार भएका हुन्छि ्। र्दद नतिीहरूलाई प्रनतकूल असर पािे कुिै घटिा घट्र्ो भिे,
नतिीहरूको हृदर् एककासस पररवतथि हुन्छ र नतिीहरू मेरो पक्षबाट पनछ हट्ि िाहन्छि ्। र्ो
शैतािको प्रकृनत हो। आफैलाई वफादार सोिेर नतमीहरू हठधमी हुिु हुाँदैि! र्दद त्र्समा नतिीहरूका

निक्म्त केही पनि छै ि भिे, पशुहरूको र्ो बथाि मप्रनत वफादार हुि सकदै िि ्। र्दद मैले मेरा
प्रशासनिक आदे शहरूलाई घोषणा िगरे को भए, नतमीहरू धेरै अनघ िै पनछ हदटसकेका हुिचे थर्ौ।
अदहले नतमीहरू सबै कराही र आगोबीि फसेका छौ, र्सरी नतमीहरू मेरो निक्म्त सेवा पर्
ु ाथउि
अनिच्छुक छौ तर मेरो हातको मार िाि पनि अनिच्छुक िै छौ। र्दद मलाई ववरोध गिे कसैमाचथ

कुिै पनि समर् पिथ सकिे ठूला ववध्वांसहरूको बारे मा मैले घोषणा िगरे को भए, नतमीहरू धेरै अनघ
िै पनछ हदटसकिेचथर्ौ। के मलाई मानिसहरूले कस्ता अफसोसहरूको सहारा सलिसकछ भन्िे

बारे मा थाहा छै ि र? धेरै मानिसहरूले मिमा अदहले एउटा सािो आशालाई स्थाि ददन्छि ्, तर
जब त्र्ो आशा िैराश्र्तामा बद्सलन्छ, तब नतिीहरू असलकनत अगाडड बढ्ि पनि अनिच्छुक
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हुन्छि ्, र नतिीहरू पछाडड फकथि िाहन्छि ्। मैले पदहल्र्ै भनिसकेको छु कक, म र्हााँ कसैलाई
पनि नतिीहरूको इच्छाको ववरुद्धमा राक्ख्दिाँ, तर तेरो निक्म्त के-कस्ता पररणामहरू हुिेछि ् भन्िे
बारे मा ध्र्ाि ददएर सोि ्। र्सद्वारा मैले ताँलाई धम्कर्ाइरहे को छै ि ; र्ो तथ्र्हरूसाँग सम्बक्न्धत
कुरा हो। म बाहे क, कसैले पनि मानिसको सााँिो प्रकृनतलाई गदहरो प्रकारले बुझ्ि सकदै ि; सबै

मानिसहरूले नतिीहरू मप्रनत वफादार छि ् भिी सोच्छि ्, तर नतिीहरूको बफादारीता अशुद्ध छि ्
भन्िे नतिीहरूलाई थाहा हुाँदैि। र्ी अशुद्धताहरूले मानिसहरूलाई िष्ट पािेछि ्, ककिकक ती ठूलो
रातो अक्जङ्गरको र्क्ु कत हुि ्। र्सलाई धेरै पदहले िै मैले उदाङ्गो पाररददएको चथएाँ; म

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हुाँ, त्र्सैले त्र्स्तो साधारण कुरा मैले कसरी बुझ्ि सक्कदि चथएाँ र? म
तेरो रगत र दे हलाई भेद गरे र तेरा असभप्रार्हरूलाई दे ख्ि सकछु। मानिसको असभप्रार्लाई राम्ररी
बुझ्ि मलाई कदठि छै ि, तर मानिसहरू आफूलाई िलाक ठान्छि ्, आफूबाहे क कसैले पनि
नतिीहरूको असभप्रार् जान्दै िि ् भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। के नतिीहरूलाई सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर
स्वगथ र पथ्
ृ वी र सबै कुराहरूमा अक्स्तत्व रहिुहुन्छ भिी थाहा छै ि?

म मेरो पुत्रलाई अन्त्र्सम्मै प्रेम गिेछु, अनि म रातो अक्जङ्गर र शैतािलाई सदासवथदाको

निक्म्त घण
ृ ा गिेछु। मलाई ववरोध गिे सबैमाचथ मेरो सजार् आइपिेछ अनि एउटै शत्रुलाई पनि

छोडडिेछैि। मैले पदहले िै भिेको छु, “म ससर्ोिमा ठूलो ढुङ्गा राख्छु। ववश्वासीहरूको निक्म्त,
र्ो ढुङ्गा नतिीहरूको निमाथणको जग हो। ववश्वास िगिेहरूका निक्म्त, र्ो नतिीहरू ठककर िािे

िट्टाि हो। ददर्ाबलसका छोराहरूको निक्म्त, र्ो नतिीहरूलाई मिे गरी धूलोपीठो पािे िट्टाि
हो।” मैले र्ी वििहरू पदहले बोलेको मात्र होइि, तर ती धेरै मानिसहरूद्वारा अगमवाणी पनि
गररएका चथए, अनि धेरै मानिसहरूले र्स र्ुगमा वििहरूको र्ो िण्ड पढे का छि ्। र्सको
अनतररकत, कनतपर् मानिसहरूले र्ी वििहरूलाई व्र्ाख्र्ा गिे प्रर्ास गरे का छि ्, तर र्ो रहस्र्लाई

र्सभन्दा पदहले कसैले पनि िुलासा गिथ सकेको छै ि, ककिभिे र्ो काम आखिरी ददिहरूको

वतथमाि समर् अवचधमा मात्रै गररन्छ। त्र्सकारण, कनतपर् मानिसहरूले र्ी वििहरूलाई व्र्ाख्र्ा

गिे प्रर्ास गरे का भए पनि, नतिीहरूका व्र्ाख्र्ाहरू सबै भ्रम हुि ्। आज, म नतमीहरूलाई सम्पूणथ
अथथ प्रकट गछुथ ताकक नतमीहरूले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका निक्म्त मैले गवाही ददिुको गम्भीरता अनि
त्र्सो गिथक
ु ो मेरो उद्दे श्र्लाई बझ
ु ि
ू ्। म ससर्ोिमा ठूलो ढुङ्गा राख्छु, अनि र्स ढुङ्गाले मेरा

ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददिे कार्थलाई जिाउाँ छ। “ठूलो” को अथथ र्ो गवाही अत्र्न्त ठूलो
स्तरमा ददइन्छ भन्िे होइि, बरु, मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददइाँदा, ठूलो सांख्र्ामा
सेवाकताथहरू पनछ हट्िेछि ् भन्िे अथथ हो। र्हााँ, “जसले ववश्वास गदै िि ्” भन्िे वाकर्ाांशले पनछ

हट्िेहरूलाई सङ्केत गदथछ, ककिकक मेरो पत्र
ु को निक्म्त गवाही ददइन्छ। त्र्सैकारण, र्ो ढुङ्गा

त्र्स्तो व्र्क्कतको निक्म्त ठककर िािे ढुङ्गा हुन्छ। र्ो िट्टाि हो भिेर म भन्छु, ककिकक र्स्तो
प्रकारको व्र्क्कतले मेरो हातको मार िािेछ , त्र्सैकारण “मानिसहरूलाई ठककर िाि लगाउिे

िट्टाि” लड्िे वा कमजोर हुिे सम्बन्धमा भनिएको होइि, तर मेरो हातको मार िािे सम्बन्धमा
भनिएको हो। “ववश्वासीहरूको निक्म्त, र्ो ढुङ्गा नतिीहरूको निमाथणको जग हो” मा “ववश्वासीहरू”
भन्िे शब्दले ती सेवाकताथहरूलाई सङ्केत गदथछ जो वफादार छि ् अनि “निमाथणको जग” ले
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नतिीहरूले मलाई वफादार सेवा पुर्ाथइसकेपनछ नतिीहरूले पाउिे अिुग्रह र आसशषहरूलाई सङ्केत

गदथछ। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददिुले सम्पूणथ पुरािो र्ुग िााँडै बबतेर जािेछ भन्िे कुरालाई

दशाथउाँदछ; अथाथत ्, र्सले शैतािको राज्र्को वविाशलाई सङ्केत गदथछ; त्र्सैकारण, अन्र्जानतहरूको
निक्म्त र्ो नतिीहरूलाई मिे गरी धूलोपीठो पािे िट्टाि हो। त्र्सैले सबै जानतहरूलाई िकिािूर
पािुथले सारा सांसारको पूणथ िवीकरणलाई सङ्केत गदथछ; पुरािो बबत्िेछ अनि िर्ााँ स्थावपत हुिेछ—
र्ो िै “िकिािूर पािुथ” को सााँिो अथथ हो। के नतमीहरूले बुझ्र्ौ? मैले र्स अक्न्तम िरणमा गिे

कामलाई र्ी थोरै शब्दहरूमा साराांसशत गिथ सककन्छ। र्ो मेरो उदे कको कार्थ हो, र तैँले मेरा
वििहरूसभत्रको मेरो इच्छालाई राम्ररी बुझ्िुपछथ ।

अध्याय्११९
नतमीहरू सबैले मेरा असभप्रार्हरूलाई बझ्
ु िुपछथ , अनि नतमीहरू सबैले मेरो मिक्स्थनतलाई

बुझ्िुपछथ । अदहले िै ससर्ोिमा फककथि तर्ार हुिे समर् हो। मलाई र्ो बाहे क अरू केही गिे वविार
छै ि। म नतमीहरूससत िााँडै एक ददि एक हुिे अनि हरे क समिेट र हरे क सेकेन्ड नतमीहरूससत
ससर्ोिमा बबताउिे आशा मात्रै गछुथ। म सांसारलाई घण
ृ ा गछुथ, म दे हलाई घण
ृ ा गछुथ अनि त्र्सभन्दा

बढी, म पथ्
ृ वीमा हरे क मानिसलाई घण
ृ ा गछुथ। म नतिीहरूलाई हे िथ इच्छुक छै ि, ककिकक नतिीहरू

सबै मािव स्वभावको असलकनत पनि लक्षण िभएका भूतहरू जस्ता हुि ्। म पथ्
ृ वीमा बस्ि इच्छुक
छै ि; म सबै सक्ृ ष्टहरूलाई घण
ृ ा गछुथ, म मासु र रगतका सबैलाई घण
ृ ा गछुथ। सम्पूणथ पथ्
ृ वीबाट
लासहरूको दग
ु थन्ध आउाँ छ; पथ्
ु थन्ध हटाउि अनि सबै पथ्
ृ वीबाट लासको दग
ृ वी मेरो प्रशांसाको ध्वनिले

भररददि म तरु
ु न्तै ससर्ोिमा फककथि िाहन्छु। म ससर्ोिमा फककथिेछु, म दे ह र सांसारबाट दरू
रहिेछु अनि कोही पनि मेरो बाटोमा िडा हुि पाउिेछैि। मानिसलाई मािे मेरो हातमा कुिै भाविा
छै ि! आजदे खि, कसैले पनि मण्डलीको निमाथणको बारे मा बोल्ि पाउिेछैि। र्दद कसैले बोल्छ भिे,

म नतिीहरूलाई क्षमा ददिेछैिाँ। (ककिभिे अदहले मेरो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददिे समर्

हो, अनि अदहले राज्र् निमाथण गिे समर् हो; ज-जसले मण्डलीको निमाथणको बारे मा बोल्छि ्,
नतिीहरूले राज्र्को निमाथणलाई भत्काउाँ दै छि ्, अनि मेरो व्र्वस्थापिलाई हस्तक्षेप गदै छि ्)। सबै

तत्पर छि ्, सब तर्ार छि ्; बााँकी रहे को एउटै कुरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू उिासलिु र नतिीहरूको गवाही
ददइिु हो। जब त्र्ो हुन्छ, तब म एकैनछि दढलो िगरी अनि रूपलाई वविार िगरी तुरुन्तै ससर्ोिमा
फककथिेछु—त्र्ो ठाउाँ जुि नतमीहरूले रात र ददि आफ्िा मिमा राख्छौ। अदहलेको सांसार कसरी

निववथध्ि र क्स्थर रूपमा िसलरहे को छ भिेर मात्र िहे र। र्ो सबै काम ससर्ोिमा फककथिे काम हो,

त्र्सैले अदहले र्ी कुराहरूलाई ध्र्ाि िदे ओ; जब ससर्ोि फककथिे ददि आउाँ छ, सबै पूणथ हुिेछ। को
िााँडै ससर्ोि फककथि िाहाँदैि? को वपता र पुत्रहरू िााँडै एक भएको िाहाँदैि? पथ्
ृ वीका सुिववलासहरू
जनतसुकै आिन्ददार्क भए पनि नतिीहरूले हाम्रो दे हमाचथ पकड जमाउि सकदै ि; हामी हाम्रो

दे हलाई उनछन्िेछौं अनि साँगै ससर्ोिमा फकथिेछौ। कसले र्सलाई बाधा ददिे साहस गछथ ? कसले
बाधाहरू िडा गिथ साहस गछथ ? म नतिीहरूलाई निश्िर् िै क्षमा गिेछैि! म सबै ठे स लाग्िे
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ढुङ्गाहरूलाई हटाइददिेछु (त्र्सैकारण, म भन्छु, म सीधै ससर्ोिमा फककथि सक्कदिाँ। म र्ो शद्
ु ध

गिे कामलाई पूरा गदै छु अनि त्र्स साँगसाँगै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको निक्म्त गवाही ददाँ दैछु; र्ी दव
ु ै
कामहरू एकसाथ अचग बदढरहे का छि ्। जब शद्
ु ध गिे काम पण
ू थ हुन्छ, तब मेरो निक्म्त ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरू प्रकट गिे समर् हुिेछ। “ठे स लाग्िे ढुङ्गाहरू” ठूलो सांख्र्ामा रहे का सेवाकताथहरू हुि ्,
त्र्सैकारण म भन्छु कक र्ी दई
ु कामहरू साँगसाँगै भइरहे का छि ्)। म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई मसाँगै
ब्रह्माण्डभरर अनि पथ्
ृ वीको कुिाकाप्िाहरूमा, पहाडहरू र िदीहरू अनि सबै कुराहरूमा पाइला

टे काउिेछु; कसले र्सलाई बाधा ददिे साहस गिथसकछ? कसले र्सलाई रोकिे साहस गिथसकछ?
मेरो हातले कुिै मानिसलाई सक्जलोसाँग छोड्दै ि; मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू बाहे क, म सबैको ववरुद्धमा

क्रुद्ध हुन्छु अनि सबैलाई श्राप ददन्छु। सारा दे शमा मेरा आसशषहरू प्राप्त गिे एउटै मरणशील
मानिस छै ि; सबैले मेरो श्राप पाउिेछि ्। सक्ृ ष्टको सुरुदे खि, मैले कसैलाई आसशवषत तल्
ु र्ाएको
छै िाँ; मैले आसशषहरू ददाँ दा पनि, ती केवल वििहरू मात्र रहे का छि ्, वास्तववकता होइि, ककिकक

म शैतािलाई पूणथ रूपले घण
ृ ा गछुथ; म त्र्सलाई कदहल्र्ै आसशवषत तुल्र्ाउिेछैि, त्र्सलाई दण्ड
मात्र ददिेछु। केवल अन्त्र्मा, मैले शैतािलाई पूणथ रूपले क्जनतसकेपनछ अनि मेरो पूरा ववजर्
भइसकेपनछ, म मेरा सबै वफादार सेवाकताथहरूलाई भौनतक आसशषहरू ददिेछु अनि मलाई प्रशांसा

गिथमा आिन्द सलि ददिेछु, ककिकक मेरो सबै काम सम्पन्ि भइसकेको हुिेछ।
वास्तवमा, मेरो समर् धेरै पर छै ि। छ हजार वषीर् व्र्वस्थापिको र्ोजिा नतमीहरूको

आाँिाको सामु पूणथताको िक्जक पुग्दै छ। (वास्तवमा, र्ो नतमीहरूको आाँिाको सामु छ। र्ो कुिै
पूवथलक्षण होइि; नतमीहरूले मेरो मिक्स्थनतबाट र्ो दे ख्न सकछौ।) म तुरुन्तै मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई

ससर्ोिको घरमा लैजािेछु। कनतपर् मानिसहरूले र्सो भन्िेछि ्, “र्ो ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूका निक्म्त मात्र
हो भिे ककि र्सको लाचग छ हजार वषथ लाग्छ? अनि ककि र्नत धेरै मानिसहरू सक्ृ ष्ट गररए?”

मैले अनघ िै भिेको छु, कक मेरो सबै कुरा बहुमूल्र् छ। कसरी मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू झि ् कनत बढी
बहुमूल्र् िहोलाि ् र? म सबैलाई मेरो सेवा गिथ पररिालि गिेछु, अनि र्सको साथै, म मेरो
शक्कत प्रकट गिेछु, ताकक हरे क मानिसले दे ख्न सकोस ् कक सारा ब्रह्माण्डमा, एउटै वस्तु पनि हाम्रो

हातमा छै ि अनि एउटै व्र्क्कत पनि हाम्रो सेवामा छै ि, अनि एउटै व्र्क्कत पनि हाम्रो उपलक्ब्धको

लाचग छै ि। म सबै कुरा हाससल गिेछु। मेरो निक्म्त, समर्को कुिै अवधारणा छै ि; मैले छ हजार
वषथमा र्ोजिा र मेरो काम ससध्र्ाउिे उद्दे श्र् रािे पनि, मेरो लाचग सबै बन्धिमुकत र स्वतन्त्र

छ। र्दद र्ो छ हजार वषथभन्दा कम िै भए तापनि, मेरो र्दक्ष्टमा समर् आएको छ भिे, कसले
ववरोधको विि उच्िारण गिे साहस गथ्र्ो? कसले इच्छािुसार िडा हुिे र न्र्ार् गिे साहस
गथ्र्ो? मेरो काम म आफै गछुथ; मेरो समर् म आफै व्र्वक्स्थत गछुथ। कुिै व्र्क्कत, कुिै ववषर्,

कुिै कुराले स्वेच्छाले काम गिे साहस गिथ सकदैि; म सबैलाई मलाई पछ्र्ाउिे तुल्र्ाउिेछु। मेरो

निक्म्त कुिै सही वा गलत छै ि; र्दद म कुिै कुरा सही छ भिी भन्छु भिे, त्र्ो निश्िर् िै सही

हुन्छ; र्दद म र्ो बेठीक छ भिी भन्छु भिे त्र्ो पनि ठीक िै हुन्छ। तैँले मलाई सधैँ मािव
धारणाहरूले िाप्िु हुाँदैि! म भन्छु ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू र म साँगै आसशवषत छौँ—कसले समवपथत हुि
इन्कार गिे साहस गछथ ? म ताँलाई तत्कालै िष्ट गिेछु! ताँ समवपथत हुि इन्कार गछथ स ्! ताँ वविोही
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होस ्! म कुिै पनि मानिसजानतको निक्म्त दर्ारदहत छु, अनि मेरो घण
ृ ाले पदहल्र्ै सीमा िानघसकेको
छ; म अब बढी सहिशील हुि सक्कदिाँ। जहााँसम्म मेरो कुरा छ, सबै ब्रह्माण्ड जगत ् तुरुन्तै िष्ट
गररिुपछथ —तब मात्रै मेरो महाि ् काम परू ा हुिेछ; अनि तब मात्रै मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिा परू ा

हुिेछ; अनि तब मात्रै मेरो हृदर्को घण
ृ ा दरू हुिेछ। अब म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको बारे मा गवाही
ददिे बारे मा मात्र वास्ता गछुथ। म अरू सबै मामलाहरू एकानतर पन्साइददिेछु; म पदहले महत्वपूणथ
कुराहरू गिेछु, त्र्सपनछ म द्ववतीर् कुराहरू गिेछु। र्ी मेरो कामका कदमहरू हुि ् जसलाई कसैले
भङ्ग गिथु हुाँदैि; सबैले मैले भिेअिस
ु ार गिथप
ु छथ ित्रभिे नतिीहरू मेरा श्रापका निशािाहरू बन्छि ्।

अब मेरो काम सम्पन्ि भइसकेको हुिाले, म ववश्राम सलिसकछु। अबदे खि, म अरू बढी काम
गिेछैि, तर मैले पूरा गिथ िाहे को सबै कुरा म मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई गिथ लगाउिेछु, ककिभिे
मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू म िै हुि ्; मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू मेरो व्र्क्कतत्व हुि ्। र्ो असलकनत पनि गलत
होइि; न्र्ार्हरू गिथ धारणाहरूको प्रर्ोग िगर। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई हे िुथ भिेको मलाई हे िुथ हो,
ककिकक हामी एकै हौँ र उही हौँ। हामीलाई अलग गिे जोकोहीले मलाई ववरोध गरररहे को हुन्छ,
अनि म नतिीहरूलाई क्षमा ददिेछैिाँ। अको शब्दमा, मानिसको निक्म्त अबोधगम्र् रहस्र्हरू छि ्।
जसलाई म प्रेम गछुथ, केवल नतिीहरूले मात्रै मलाई व्र्कत गिथसकछि ्, अरू कसैले त्र्सो गिथ
सकदै िि ्; र्ो मद्वारा निधाथररत गररएको हो, अनि कसैले र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि। मेरा

वििहरू समद्
ु छथ , बारम्बार
ृ ध, वह
ृ त ् र अथाह छि ्। सबैले मेरा वििहरूमाचथ ठूलो प्रर्ास लगाउिप

त्र्सलाई मिि गिुथपछथ , अनि एउटै शब्द वा वाकर्लाई पनि हटाउिु हुाँदैि—ित्र भिे, मानिसहरूले
भूलमा परे र पररश्रम गिेछि ्, अनि मेरा वििहरूलाई गलत रूपमा बुखझिेछ। मैले भिेकै छु, कक
मेरो स्वभावले अपमाि सहाँदैि, भिाइको अथथ, मेरो गवाहीप्राप्त ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई ववरोध गिथ
सककाँदै ि। मेरा ज्र्ेष्ठ पत्र
ु हरूले मेरो स्वभावको हरे क पक्षलाई प्रनतनिचधत्व गछथ , त्र्सैकारण जब
पववत्र तुरही बज्छ, त्र्सबेला म ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूको गवाही ददि सुरु गछुथ अनि र्सरी, त्र्सपनछ

पववत्र तुरही भीडको लाचग मेरो स्वभावको क्रसमक घोषणा हुिेछ। अको शब्दमा, जब मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूलाई प्रकट गररन्छ, त्र्सबेला मेरो स्वभाव प्रकट हुन्छ। कसले र्सलाई गदहरो प्रकारले बुझ्ि
सकछ? म भन्छु कक मैले प्रकट गरे का रहस्र्हरूसभत्र पनि मानिसहरूले सुल्झाउि िसकेका रहस्र्हरू

बााँकी हुन्छि ्। कसले नतमीहरूको माझमा र्ी वििहरूको सााँिो अथथलाई सााँक्च्िकै ठम्र्ाउिे प्रर्ास
गरे का छि ्? के मेरो स्वभाव नतमीहरूले कल्पिा गरे झैँ एउटा व्र्क्कतको व्र्क्कतत्व हो? त्र्स्तो
सोच्िु गम्भीर गल्ती हो! आज, ज-जसले मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूलाई दे ख्छि ्, नतिीहरू आसशषका पात्र
हुि ्, अनि नतिीहरूले मेरो स्वभाव दे ख्छि ्—र्ो पूणथ रूपले सााँिो कुरा हो। मेरा ज्र्ेष्ठ पुत्रहरूले मेरो
सम्पण
ू थतालाई प्रनतनिचधत्व गछथ ; नतिीहरू मेरो व्र्क्कतत्व हुि ् भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि। र्सको
बारे मा कसैससत कुिै शङ्का िहोस ्! आज्ञाकारीहरू अिुग्रहले आसशवषत छि ्, अनि वविोहीहरू श्रावपत
छि ्। मैले हुकुम ददएको र्ही िै हो, अनि कुिै व्र्क्कतले र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि!
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अध्याय्१२०
ससर्ोि! रमाऊ! ससर्ोि! गीत गाऊ! म महा-ववजेता बिेर फकेको छु, म ववजर्ी बिेर फकेको

छु! सबै मानिसहरू! पङ्क्कतमा समलेर बस्ि हतार गर! सक्ृ ष्टका सबै थोकहरू! अब रोककओ, ककिकक

मेरो व्र्क्कतत्वले सम्पूणथ ब्रह्माण्डको सामिा गदथछ र सांसारको पूवथमा दे िा पदथछ! आराधिामा
घुाँडा िटे किे आाँट कसले गछथ ? मलाई सााँिो परमेश्वर भिी पुकार िगिे आाँट कसले गछथ ? कसले
आदरसाथ माचथ िहे िे आाँट गछथ ? कसले प्रशांसा िददिे दहम्मत गदथछ? कसले िरमाउिे आाँट
गछथ ? मेरा मानिसहरूले मेरो सोर सुन्िेछि ्, र मेरा छोराहरू मेरो राज्र्मा जीववत रहिेछि ्! पहाडपवथत, िदी-िाला र सबै थोकहरूले अिन्त रूपमा जर्जर्कार गिेछि ्, िरोकककि उफ्रन्छि ्। र्स

बेला, कसैले पनि पछाडड फकथिे दहम्मत गिेछैि, र कसैले पनि प्रनतरोध गिथका निक्म्त िडा हुिे
आाँट गिेछैि। र्ो मेरो अिम्मको काम हो, र त्र्ोभन्दा बढी, र्ो मेरो महाि ् शक्कत हो! म सबै
थोकलाई त्र्सको हृदर्मा मेरो आदर गिे बिाउाँ छु, त्र्ोभन्दा उता म सबै कुरालाई मेरो प्रशांसा

गिे बिाउाँ छु! र्ो छ हजार वषथको मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको अक्न्तम लक्ष्र् हो, र मैले निर्ुकत
गरे को कुरा र्ही हो। कुिै व्र्क्कतले ि वस्तुले ित घटिाले मेरो प्रनतरोध गिथ वा मेरो ववरोध गिथ

िडा हुिे आाँट गछथ । मेरा सबै मानिसहरू मेरो पवथतमा प्रवादहत हुिेछि ् (अको शब्दमा भन्िुपदाथ,
मैले पनछ सक्ृ ष्ट गिे सांसार) र नतिीहरू मेरो सामु समवपथत हुिेछि ्, ककिकक मसाँग प्रताप र न्र्ार्
छ, र मसाँग अक्ख्तर्ार छ। (र्सले म मेरो शरीरमा भएको बेलालाई बुझाउाँ छ। दे हमा पनि मसाँग
अचधकार छ, तर दे हमा समर् र स्थािको सीसमततालाई उनछन्ि िसककिे भएकोले मैले सम्पूणथ

मदहमा पाएको छु भन्ि सककाँदै ि। मैले दे हमा ज्र्ेष्ठ छोराहरूलाई प्राप्त गिे भए पनि, मैले मदहमा
प्राप्त गरे को छु भन्ि सककाँदै ि। म ससर्ोिमा फकेपनछ र मैले आफ्िो रूप पररवतथि गरे पनछ मात्र

मैले अचधकार प्राप्त गरे को हुन्छु भिेर भन्ि सककन्छ—अथाथत ्, मैले मदहमा प्राप्त गरे को हुन्छु।)
मेरो निक्म्त कुिै पनि कुरा गाह्रो हुिेछैि। मेरो मुिको वििले सबै िाश हुिेछि ्, र मेरो मुिको
वििद्वारा सबै थोक अक्स्तत्वमा आउिेछि ् र पण
ू थ हुिेछि ्। मेरो महाि ् शक्कत र्स्तै छ र मेरो
अचधकार र्स्तै छ। म सामथ्र्थले पूणथ र अचधकारले भररपूणथ भएकोले कुिै व्र्क्कतले मलाई बाधा
ददिे दहम्मत गिथ सकेि। म पदहले िै सबै कुरामाचथ ववजेता भएको छु, र मैले वविोहका सबै
छोराहरूमाचथ पदहले िै ववजर् प्राप्त गरे को छु। म मेरा ज्र्ेष्ठ छोराहरूलाई मेरो साथमा ससर्ोिमा

फकाथएर ल्र्ाउाँ दै छु। म एकलै ससर्ोि फककथरहे को छै िाँ। त्र्सकारण, सबैले मेरा ज्र्ेष्ठ छोराहरूलाई

दे ख्नेछि ् र र्सरी मप्रनत आफ्िो हृदर्मा आदर राख्नेछि ्। ज्र्ेष्ठ छोराहरू प्राप्त गिे मेरो लक्ष्र्
र्ही हो, र सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै र्ो मेरो र्ोजिा रहे को छ।

जब सबै कुरा तर्ार हुन्छि ्, त्र्ो म ससर्ोिमा फकथिे ददि हुिेछ, र र्ो ददिको सम्झिामा
सबै मानिसले उत्सव मिाउिेछि ्। जब म ससर्ोिमा फकथन्छु, पथ्
ृ वीका सबै थोक मौि रहिेछि,

र पथ्
ृ वीमा भएका सबै थोकलाई शाक्न्त हुिेछ। जब म ससर्ोिमा फकथन्छु, सबै थोकले आफ्िो मूल
स्वरूप फेरर प्राप्त गिेछि ्। तब, म ससर्ोिमा मेरो काम थाल्िेछु। म दष्ु टहरूलाई दण्ड ददिेछु र

असललाई इिाम ददिेछु, म मेरो धासमथकतालाई लागू गिेछु, म मेरो न्र्ार् अनघ बढाउिेछु। म
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सबै थोक सम्पन्ि गिथ मेरा वििहरूको प्रर्ोग गिेछु, र्सरी सबै मानिस र सबै थोकलाई सजार्

ददिे मेरो हातको अिुभव गराउिेछु, र सबै मानिसहरूलाई मेरो सम्पूणथ मदहमा, मेरो पूणथ बुद्चध र
मेरो पण
ू थ उदारता दे ख्ने बिाउिेछु। न्र्ार्मा कसैले पनि िडा हुिे आाँट गिेछैि, ककिकक ममा सबै
थोक सम्पन्ि हुाँदछ; अनि र्हााँ सबै मानिसले मेरो पूणथ मर्ाथदा दे िूि ् र मेरो पूणथ ववजर्को स्वाद
सलऊि ्, ककिकक ममा सबै कुरा प्रकट हुन्छि ्। र्सबाट, मेरो महाि ् शक्कत र मेरो अक्ख्तर्ारलाई
दे ख्नु सम्भव हुन्छ। कसैले पनि मलाई चिढ्र्ाउिे आाँट गिेछैि, र कसैले मलाई बाधा ददिे आाँट
गिेछैि। ममा, सबै थोकलाई िल
ु ा गररन्छ। कसले कुिै कुरा लक
ु ाउिे आाँट गछथ र? म अवश्र् िै

त्र्स्ता व्र्क्कतहरूलाई कुिै दर्ा दे िाउाँ ददिाँ! त्र्स्ता दष्ु टहरूले मेरो कठोर दण्ड पाउिै पदथछ, र

त्र्स्ता निकम्मा मानिसहरू मेरो िजरबाट हटाउिु पछथ । म फलामको डन्डाले उिीहरूमाचथ शासि

गिेछु र असलकनत पनि दर्ा िदे िाइ र नतिीहरूका भाविाहरूलाई वविार िगरी नतिीहरूको न्र्ार्
गिथ म आफ्िो अचधकार प्रर्ोग गिेछु, ककिकक म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ, जो भाविाहीि र प्रतापी

हुिुहुन्छ र जसलाई चिढ्र्ाउि सककाँदै ि। सबैले र्ो बुझ्िुपछथ र हे िुथपछथ , ित्र नतिीहरू मद्वारा कुिै
“उद्दे श्र् वा कारणवविा” प्रहार गरी ढासलिेछि ् र िाश पाररिेछि ,् ककिकक चिढ्र्ाउिेहरू सबैलाई

मेरो डन्डाले प्रहार गरी ढाल्िेछ। नतिीहरूले मेरा प्रशासनिक आदे शहरू जान्दछि ् कक जान्दै िि ्
त्र्सको मलाई कुिै मतलब छै ि; त्र्ो मेरो निक्म्त कुिै पररणामको हुिेछैि, ककिकक मेरो
व्र्क्कतत्वले कसैले चिढ्र्ाएको सहि गदै ि। त्र्सैकारण म एक ससांह हुाँ भिी भनिएको हो; म

जसलाई छुन्छु, म प्रहार गरी ढाल्छु। त्र्सैकारण म करुणा र दर्ाका परमेश्वर हुाँ भन्िु ईश्वरनिन्दा
हो भिेर भनिएको हो। सारमा, म थुमा होइिाँ, तर ससांह हुाँ। कसैले मलाई चिढ्र्ाउिे आाँट गदै ि;
जो कसैले मलाई चिढ्र्ाउाँ छ, म तुरुन्तै र कुिै दर्ा िगरी मत्ृ र्ुले दण्ड ददिेछु। मेरो स्वभाव

दे िाउिका लाचग र्ो पर्ाथप्त छ। त्र्सकारण, अक्न्तम र्ग
ु मा मानिसहरूको एउटा ठूलो समह
ू कफताथ

जािेछ, र र्ो कुरा मानिसहरूलाई सहि गाह्रो हुिेछ, तर जहााँसम्म मेरो कुरा छ, म त ढुकक र
आिक्न्दत छु, र म र्सलाई कुिै गाह्रो कामको रूपमा हे ददथिाँ। मेरो स्वभाव िै र्ही हो।

मलाई आशा छ सबै मानिसहरूसाँग मेरो कुराहरूको पालिा गिे वविम्र हृदर् हुिेछ; र्दद

नतिीहरूसाँग त्र्स्तो हृदर् भर्ो भिे, म मािवजानतलाई असीम रूपमा आसशष ददिेछु, ककिभिे,
मैले भिेको जस्तै, मेरो अिरू
ु प हुिेहरू सांरक्षक्षत हुिेछि ् भिे, मप्रनत शत्रव
ु त ् हुिेहरू श्रावपत हुिेछि ्।
मैले र्ो कुरालाई निक्श्ित गरे को छु, र र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। मैले निधाथरण

गरे का कुराहरू मैले पूरा गरे का कुरा हुि ्, र नतिीहरूको ववरुद्ध जािे जोसुकैलाई पनि तुरुन्तै
सजार् ददइिेछ। मलाई ससर्ोिमा िादहिे र मैले इच्छा गरे का सबै कुराहरू मसाँग छि ्। ससर्ोिमा
सांसारको कुिै सङ्केत छै ि, र सांसारको तल
ु िामा, र्ो महल हो, र्ो समद्
ृ ध र भव्र् छ; तर
अदहलेसम्म कोही पनि र्समा प्रवेश गरे को छै ि, त्र्सैले, मानिसको कल्पिामा, र्ो अक्स्तत्वमा िै

छै ि। ससर्ोिको जीवि पथ्
ृ वीको जस्तो छै ि; पथ्
ृ वीमा, जीवि भिेको िािु, लुगा लगाउिु, िेल्िु

र आिन्द िोज्िु हो भिे, ससर्ोिमा र्ो एकदमै फरक छ। र्ो हषथमा डुबेका, ब्रम्हाण्डको सम्पूणथ
स्थािलाई सधैँ भिे, तर मेलका लाचग सधैँ एकसाथ आउिे वपता र पुत्रहरूको जीवि हो। अदहले

र्ो र्हााँ आइपुगेको छ, त्र्सकारण म नतमीहरूलाई ससर्ोि कहााँ अवक्स्थत छ भिेर बताउिेछु।
293

ससर्ोि भिेको म बस्िे ठाउाँ हो; र्ो मेरो व्र्क्कतत्वको स्थाि हो। तसथथ, ससर्ोि पववत्र स्थाि

हुिुपछथ , र र्ो पथ्
ृ वीभन्दा टाढा हुिुपछथ । र्ही कारणले म मानिस, कुरा, र पथ्
ृ वीका वस्तुहरूलाई
घण
ृ ा गछुथ, र म दे हले िािे, वपउिे, िेल्िे र आिन्द िोज्िे कुरालाई नतरस्कार गछुथ भिेर भन्छु,
ककिभिे साांसाररक आिन्दहरू जनतसुकै सुिद भए पनि, नतिीहरूलाई ससर्ोिमा भएको जीविसाँग
तुलिा गिथ सककाँदै ि; स्वगथ र पथ्
ु कुरालाई तुलिा गिे
ृ वीमा भएको सभन्िता र्ही हो, र र्ी दई

कुिै आधार छै ि। पथ्
ृ वीमा मानिसले सुल्झाउि िसकिे धेरै उल्झिहरू हुिुको कारण भिेको
मानिसहरूले ससर्ोिका बारे मा केही पनि िसुिेर िै हो। उसोभए, ससर्ोि ठ्र्ाककै कहााँ छ त? के
मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो र्ो अको ग्रहमा छ त? छै ि! र्ो मानिसको मिमा भएको भ्रम मात्रै

हो। मैले उल्लेि गरे को तेस्रो स्वगथलाई, मानिसहरूले पूवथसाङ्केनतक अथथ सदहतको कुरा भिेर

सलन्छि ्, तर मानिसहरूले आफ्िो धारणाहरूसभत्र जे बुझ्छि ्, त्र्ो मेरो अथथको ठ्र्ाककै ववपरीत

छ। र्हााँ उक्ल्लखित तेस्रो स्वगथ असलकनत पनि झूटो होइि। त्र्सैले म सूर्थ, जूि, तारा, र िगोलीर्
वपण्डहरूको वविाश गिेछैि, र म स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई हटाउाँ ददि भिेर भन्छु। के म मेरो वासस्थािको

वविाश गिथ सकछु? के म ससर्ोि पवथतलाई हटाउि सकछु? के र्ो हास्र्ास्पद छै ि र? तेस्रो स्वगथ
मेरो वासस्थाि हो; त्र्ो ससर्ोि पवथत हो, र र्ो निक्श्ित छ। (मैले र्ो निक्श्ित छ भिेर ककि

भिेँ? ककिकी मैले अदहले भिेको कुरा मानिसले बुझ्दै -बुझ्दै िि ्; उसले सुन्ि मात्र सकछ। मानिसको
सोिाइको दार्रले र्सलाई समेट्ि सकदै ि, र त्र्सैले म ससर्ोिको बारे मा अब धेरै बोल्िेछैि, ित्र
मानिसहरूले र्सलाई काल्पनिक ठान्िेछि ्।)

म ससर्ोिमा फकेपनछ, पथ्
ृ वीमा भएकाहरूले मलाई ववगतमा जस्तै प्रशांसा गरी रहिेछि ्। मेरो

सेवा गिथ ती वफादार सेवाकताथहरू सधैँ झैँ पखिथिेछि ्, तर नतिीहरूको कामको पनि अन्त्र् आउिु

पिे हुन्छ। नतिीहरूले गिथसकिे सबैभन्दा राम्रो कुरा भिेको पथ्
ृ वीमा मेरो उपक्स्थनतको पररक्स्थनतको
बारे मा चिन्ति गिुथ हो। त्र्ो समर्मा, म ववपवि भोग्िेहरूमाचथ ववपवि ल्र्ाउि सरु
ु गिेछु; तैपनि
सबैले म धमी परमेश्वर हुाँ भिेर ववश्वास गछथ ि ्। म ती वफादार सेवाकताथहरूलाई निश्िर् िै सजार्
ददिेछैि, तर मेरो अिुग्रह मात्रै प्राप्त गिथ ददिेछु। ककिकी म स्वर्म ् धासमथकता र निष्ठाको

परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ भन्िे कुरा प्रदशथि गदै , म दष्ु कमीहरूलाई सजार् ददिेछु, र असल कार्थ गिेहरूले
मैले ददिे भौनतक आिन्द प्राप्त गिेछि ् भिेर मैले भिेको छु। म ससर्ोि फकेपनछ, म सांसारका

प्रत्र्ेक राष्रतफथ असभमुि हुि सुरु गिेछु; म इस्राएलीहरूका लाचग मुक्कत ल्र्ाउिेछु र समश्रीहरूलाई
सजार् ददिेछु। र्ो मेरो कार्थको िर्ााँ िरण हो। त्र्स बेला मेरो काम अदहलेको जस्तो हुिेछैि:
र्सले दे हको काम हुिेछैि, बरु र्सले दे हलाई पूणथ रूपमा उनछन्िेछ—र मैले बोलेको हुिाले, र्ो
त्र्स्तै हुिेछ; र मैले आदे श ददएको हुिाले, त्र्ो त्र्स्तै हुिेछ। जे बोसलन्छ, त्र्ो मेरो मि
ु बाट
बोसलएको हो बिे, त्र्ो तत्कालै वास्तववकतामा पूरा हुिेछ; मेरो मुिबाट विि बोसलिु र त्र्ही
समर्मा र्ो पूरा हुिुको अथथ र्ही हो, ककिकी मेरो विि आफैँ मा अक्ख्तर्ार हो। अदहले म पथ्
ृ वीका
मानिसहरूलाई केही सङ्केत ददिका लाचग केही सामान्र् कुराको बारे मा बोल्दै छु, ताकक नतिीहरूले

र्सलाई अन्धाधुन्ध रूपमा िबुझुि ्। जब त्र्ो समर् आउाँ छ, म सबै कुराको प्रबन्ध गिेछु, र कसैले
पनि मिोमािी रूपमा काम गिेछैि, अन्र्था नतिीहरूलाई मेरो हातले प्रहार गिेछ। मानिसहरूको
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कल्पिाहरूमा, मैले बोलेका सबै कुराहरू अस्पष्ट हुन्छि ्, ककिभिे, आखिर, मानिसको सोच्िे तररका
सीसमत रहे को छ, र मानिसको सोि स्वगथबाट पथ्
ृ वी जनत टाढा छ त्र्नत िै टाढा छ। तसथथ,
र्सलाई कसैले बझ्
ु ि सकदै ि। गिथ सककिे एकमात्र कुरा भिेको मैले बोलेअिरू
ु प हुिु हो; र्ो
कुराहरूको अपररहार्थ मागथ हो। मैले भिेको छु: “आखिरी ददिहरूमा, मेरा मानिसहरूउपर अत्र्ािार
गिथ जिावरहरूको उदर् हुिेछ, र मत्ृ र्ुसाँग डराउिेहरूलाई जिावरले सलएर जािे गरी छाप लागाइिेछ।
मलाई दे िेकाहरूलाई जिावरले मािेछ।” र्ी वििहरूमा “जिावर” ले अवश्र् िै शैताि, मािवजानतको

धोकेबाजलाई जिाउाँ छ। र्सो भन्िक
ु ो अथथ, जब म ससर्ोिमा फककथिेछु, सेवाकताथको ठूलो समह
ू
निक्स्किेछि ्; अथाथत ्, नतिीहरूलाई जिावरले सलएर जािेछ। र्ी प्राणीहरू मेरो अिन्त सजार् प्राप्त
गिथका लाचग अतल कुण्डमा जािेछि ्। “मलाई दे िेकाहरू” ले मैले ववजर् गरे का वफादार
सेवाकताथहरूलाई जिाउाँ छ। “मलाई दे िेपनछ” ले मैले ववजर् गदै गरे का मानिसहरूलाई जिाउाँ छ।

“जिावरले मािेछ” ले मैले ववजर् गरे पनछ, मेरो ववरोध गिथ फेरर उठ्ि साहस िगिे शैतािलाई
जिाउाँ छ। अको शब्दमा, शैतािले र्ी सेवाकताथहरूउपर कुिै पनि कार्थ गिथ साहस गिेछैि, तसथथ,
र्ी मानिसहरूको प्राणहरू मक
ु त भएका हुिेछि ्; मसाँग निष्ठ हुिे नतिीहरूको क्षमताका कारण र्सो
भनिएको हो, र र्सको अथथ ती निष्ठ सेवाकताथहरू मेरो अिुग्रह र मेरो आशीवाथद प्राप्त गिथ सक्षम

हुिेछि ् भन्िे ह। तसथथ, नतिीहरूको प्राणहरू मक
ु त भएको हुिेछ भिेर म भन्छु। (र्सले तेस्रो
स्वगथसम्मको आरोहणलाई जिाउाँ दै ि, जि
ु मानिसको एउटा धारणा मात्र हो।) तर ती दष्ु ट
सेवकहरूलाई शैतािले फेरर बााँध्िेछ, त्र्सपनछ अतल कुण्डमा फाल्िेछ। र्ो नतिीहरूका लाचग मेरो
सजार् हो; र्ो नतिीहरूका लाचग दण्ड हो, र नतिीहरूको पापका लाचग इिाम हो।

जब मेरो कार्थको गनत बढ्छ, पथ्
ृ वीमा मेरो समर् बबस्तारै घट्दै जान्छ। म ससर्ोि फकथिे

समनत िक्जककाँदै जान्छ। जब पथ्
ु ेको हुन्छ, त्र्ो म ससर्ोि फककथिे
ृ वीको मेरो काम अन्त्र्मा आइपग
समर् हो। मलाई पथ्
ृ वीमा क्जउिे इच्छा छाँ दै छै ि, तर मेरो व्र्वस्थापिका िानतर, मेरो र्ोजिाका
िानतर, मैले सबै कदठिाइ समेत सहे को छु। आज, त्र्ो समर् आइसकेको छ। म मेरो गनतलाई
बढाउाँ छु, र मेरो गनतसाँग तालमेल समलाउि कसैले सकिेछैि। मानिसले र्ो बुझे पनि वा िबुझे

पनि, मानिसले बुझ्ि िसकिे सबै कुरा म नतमीहरूलाई ववस्तारमा बताउाँ छु, तैपनि पथ्
ृ वीमा
भएकाहरूले र्ो कुरालाई थाहा पाउिप
ु छथ । तसथथ, म भन्छु कक समर् र अन्तररक्षलाई िाघ्ि सकिे

म परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ। ज्र्ेष्ठ पुत्रहरू प्राप्त गरे र तसथथ शैतािलाई परास्त गिे मेरो उद्दे श्र्
िभएको भए, म पदहले िै ससर्ोि फककथसकेको हुिेचथएाँ; र्दद अन्र्था भएको भए, मैले
मािवजानतको सक्ृ ष्ट िै गददथिचथएाँ। म मानिसको सांसार, र मभन्दा अलग रहे का मानिसहरूलाई
घण
ू थ मािवजानतलाई एकै झट्कामा वविाश गिे वविार हुन्छ।
ृ ा गछुथ, र्हााँसम्म कक मलाई सम्पण
तर, मेरो कार्थको ववचध र सांरििा छ, अिुपात र सन्तुलिको बोध छ, र र्ो अव्र्वक्स्थत छै ि।
मैले गिे सबै कुराको उद्दे श्र् शैतािलाई परास्त गिुथ हो, र अझै र्सको उद्दे श्र् म मेरा ज्र्ेष्ठ
पुत्रहरूसाँग िााँडोभन्दा िााँडो साँगै हुि सकूाँ भन्िे हो। मेरो लक्ष्र् र्ही हो।
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भाग्दई
ु

सम्पूण्व ब्रह्माण्डको्लागग्परमेश््र्रका्र्चनहरू
(फेब्रवरी २०, १९९२ दे खि जि
ु १, १९९२ सम्म)

पररचय्
“सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू” परमेश्वर स्वर्मको
्
पदहिािमा ख्रीष्टले

व्र्कत गिथभ
ु एका वाणीहरूको दोस्रो भाग हो। र्सले फेब्रवरी २०, १९९२ दे खि जि
ु १, १९९२ को
अवचधलाई समावेश गछथ , र र्समा जम्मा सतिालीस वटा अध्र्ार् छि ्। र्ी वाणीहरूमा समावेश

परमेश्वरका वििहरूको शैली, ववषर्वस्तु, र र्दक्ष्टकोण “प्रारम्भमा ख्रीष्टका वाणीहरू” को भन्दा

पूणथ रूपमा फरक छि ्। “प्रारम्भमा ख्रीष्टका वाणीहरू” ले मानिसहरूको बादहरी बािीबेहोरा, र
नतिीहरूको साधारण आक्त्मक जीविलाई िल
ु ासा र अगव
ु ाइ गछथ । अक्न्तममा, र्ो “सेवाकताथहरूको
परीक्षा” मा गएर टुङ्चगन्छ। तर “सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू,” भिे

सेवाकताथहरूको रूपमा रहे को मानिसहरूको पदहिािको समाक्प्त र परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा

नतिीहरूको जीविको सुरुवातसाँगै सुरु हुन्छ। र्सले मानिसहरूलाई परमेश्वरको कामको दोस्रो
िरमोत्कषथतफथ डोऱ्र्ाउाँ छ, जि
ु अवचधमा नतिीहरू अक्ग्ि-कुण्डको परीक्षा, मत्ृ र्ुको परीक्षा, र
परमेश्वरलाई प्रेम गिे समर् भएर जान्छि ्। र्ी ववसभन्ि िरणहरूले परमेश्वरको अनघ मानिसको

कुरूपताका साथै उसको सााँिो अिुहारलाई पूणथ रूपमा िुलासा गछथ ि ्। अक्न्तममा, परमेश्वरले त्र्ो

अध्र्ार्साँगै समापि गिुथहुन्छ जहााँ उहााँ मानिसबाट बबदा भएर जािुहुन्छ, र्सरी मानिसहरूको
पदहलो समूहमाचथको दे हधारी परमेश्वरको ववजर्को सबै िरणहरूलाई समाप्त गिथह
ु ु न्छ।
“सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू,” मा परमेश्वरले आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट
आफ्िा वििहरू व्र्कत गिुथभएको छ। उहााँले जुि तररकाले बोल्िुहुन्छ, त्र्ो सक्ृ ष्ट गररएको

मािवजानतको निक्म्त अप्राप्र् छ। र्सका अनतररकत, उहााँका वििहरूका शब्दावली र शैली सुन्दर
र हृदर् स्पशी छि ् र कुिै पनि प्रकारको मािव सादहत्र्ले नतिको स्थाि सलि सकदै ि। उहााँले

जि
ु वििहरूद्वारा मानिसको पदाथफास गिथह
ु ु न्छ ती सटीक छि ्, कुिै पनि दशथिद्वारा नतिको
िण्डि गिथ सककाँदै ि र नतिले सबै मानिसहरूलाई अधीितामा ल्र्ाउाँ छि ्। धाररलो तरवारले जस्तै ,
मानिसको न्र्ार् गिथ परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथहुिे वििहरूले मानिसहरूका आत्माका गदहराइसम्मै
काट्छि ्, र्नत गदहरो काट्छि ् कक नतिीहरूका निक्म्त लुकिे ठाउाँ रहाँदैि। उहााँले मानिसहरूलाई

सान्त्विा ददि प्रर्ोग गिुथहुिे वििहरूमा कृपा र प्रेममर् दर्ा हुन्छि ्, ती मार्ालु आमाको अाँगालो
झैँ न्र्ािा छि ्, अनि नतिले मानिसहरूलाई पदहले कदहले िभएको सरु क्षाको महसस
ु गराउाँ छि ्। र्ी
असभव्र्क्कतहरूको सबैभन्दा ठूलो गुण भिेको र्ही हो कक, र्स र्ुगमा, परमेश्वरले र्होवा वा र्ेशू

ख्रीष्टको पदहिािको प्रर्ोग गरे र बोल्िुहुन्ि ि त आखिरी ददिहरूका ख्रीष्टको। बरु, उहााँको
अन्तनिथदहत पदहिाि, अथाथत ् सक्ृ ष्टकताथको प्रर्ोग गरे र उहााँलाई पछ्र्ाउिे र उहााँलाई पछ्र्ाउि
बााँकी रहे काहरूसाँग बोल्िुहुन्छ र नतिीहरूलाई ससकाउिह
ु ु न्छ। सांसारको सक्ृ ष्टपनछ परमेश्वरले सारा
मािवजानतलाई सम्बोधि गिुथभएको र्ो पदहलो पटक हो भन्दा अत्र्ोक्कत िहोला। र्सअनघ सक्ृ ष्ट

गररएको मािवजानतसाँग परमेश्वरले कदहले पनि र्स्तो ववस्तत
ृ रूपमा र व्र्वक्स्थत रूपले
बोल्िुभएको चथएि। निश्िर् िै, उहााँले मािवजानतसाँग र्नत धेरै र र्नत लामो समर्सम्म

बोल्िुभएको पनि र्ो पदहलो पटक िै हो। र्ो पण
ू थ रूपले अभूतपूवथ छ। र्नत मात्र कहााँ हो र, र्ी
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वाणीहरूले परमेश्वरले मािवजानत माझमा व्र्कत गिुथभएको प्रथम सलखित विि निमाथण गछथ ि ्,

जसमा उहााँले मानिसहरूको पदाथफास गिुथहुन्छ, नतिीहरूलाई मागथनिदे शि ददिुहुन्छ, नतिीहरूको
न्र्ार् गिथह
ु ु न्छ र नतिीहरूसाँग आत्मीर् तररकाले बोल्िुहुन्छ, र्सैले ती प्रथम वाणीहरू हुि ्, जसमा
परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँका पाइलाहरू, उहााँ ढल्किुहुिे स्थाि, परमेश्वरको स्वभाव,
परमेश्वरसाँग जे छ र उहााँ जो हुिुहुन्छ, परमेश्वरका वविारहरू र मािवजानतप्रनत उहााँको िासोको
बारे मा जान्ि ददिुहुन्छ। नर्िीहरूलाई सक्ृ ष्टदे खि र्ता तेस्रो स्वगथबाट मािवजानतसाँग परमेश्वर

बोल्िुभएको प्रथम वाणीहरू हुि ्, र दे िा पिथ र वििहरूद्वारा मािवजानतकहााँ उहााँका हृदर्का
आवाज व्र्कत गिथको निक्म्त आफ्िो अन्तनिथदहत पदहिािको प्रर्ोग गिुथभएको पदहलो पटक हो
भिेर भन्ि सककन्छ।

र्ी वाणीहरू अत्र्न्तै गहि र अथाह छि ्; नतिलाई सहजै बुझ्ि सककाँदै ि, ि त परमेश्वरका

वििहरूको उत्पवि र उद्दे श्र्हरूलाई बुझ्ि िै सम्भव छ। तसथथ, ख्रीष्टले हरे क अध्र्ार्पनछ र्ी

वाणीहरूको मुख्र् भागलाई स्पष्ट पादै मानिसको लाचग बुझ्ि सहज हुिे भाषामा व्र्ाख्र्ा
थप्िुभएको छ। वाणीहरूको साथमा, र्स व्र्ाख्र्ाले परमेश्वरका वििहरूलाई सबैको लाचग बुझ्ि
र जान्ि असल सहज तुल्र्ाउाँ छ। हामीले र्ी वििहरूलाई “सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका

वििहरू” को पररसशष्टको रूपमा समावेश गरे का छौं। नतिमा, ख्रीष्टले सक्जलै बुझ्ि सककिे
शब्दहरूको प्रर्ोग गरी व्र्ाख्र्ाहरू प्रदाि गिथभ
ु एको छ। र्ी दई
ु को सांर्ोजि मािवतामा हुिभ
ु एको
परमेश्वर र ईश्वरीर्ताबीिको ससद्ध समलाि हो। पररसशष्टमा परमेश्वरले तेस्रो व्र्क्कतको
र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभएको भए तापनि, र्ी वििहरू परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा िै बोल्िुभएको

हो भन्िे कुरालाई कसैले पनि इन्कार गिथ सकदै ि, ककिभिे कुिै पनि मानिसले परमेश्वरका
वििहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै ि; परमेश्वर स्वर्मले
् मात्रै उहााँका वाणीहरूका उत्पवि
र उद्दे श्र्हरूलाई स्पष्ट पािथ सकिुहुन्छ। र्सथथ, परमेश्वरले ववसभन्ि माध्र्महरूको प्रर्ोग गरे र

बोल्िुभए पनि, उहााँका कामहरूको उद्दे श्र् कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैि, ि त उहााँको र्ोजिाको उद्दे श्र्
िै कदहल्र्ै हे रफेर हुन्छ।

“सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू” परमेश्वर मानिसबाट बबदा हुिुभएको
अध्र्ार्मा समाप्त भए पनि, वास्तवमा, मानिसको बीिमा परमेश्वरले गिथभ
ु एको ववजर् र मक्ु कतको

काम, अनि मानिसलाई ससद्ध पािे उहााँको काम औपिाररक रूपमा प्रारम्भ गररएको समर् िै र्ही
हो। तसथथ, हामीले “सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू” लाई परमेश्वरको आखिरी

ददिहरूको कामको अगमवाणीको रूपमा सलिु अझै उचित हुन्छ। र्ो समर्दे खि पनछ मात्रै मानिसको
दे हधारी पत्र
ु ले मण्डलीहरूका बीिमा दहाँड्डुल गदै र जीवि प्रदाि गदै , अनि उहााँका सबै
मानिसहरूलाई ससञ्िि र गोठाला गदै औपिाररक रूपमा ख्रीष्टको पदहिाि सलएर काम गिथ र
बोल्ि थाल्िुभर्ो, जसको पररणामस्वरूप “मण्डलीहरूमा दहाँ ड्िे क्रममा ख्रीष्टले ददिुभएका वििहरू”
का धेरै वाणीहरूको उदर् भर्ो।
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अध्याय्१
के मेरा वििहरू दे ख्िेहरूले नतिलाई सााँिो रूपमा स्वीकार गछथ ि ्? के नतमीहरूले मलाई सााँच्िै

चििेका छौ? के नतमीहरूले सााँच्िै िै आज्ञापालि गिथ ससकेका छौ? के नतमीहरूले सााँच्िै िै
आफूलाई मेरो निक्म्त समवपथत गछौ? के नतमीहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरको सामुन्िे मेरो लाचग

सााँच्िै िै ददह्रलो र र्दढ गवाही ददएका छौ? के नतमीहरूको भक्कतले सााँच्िै िै ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई
सरममा पाछथ ? मेरा वििहरूको परीक्षाद्वारा मात्रै मैले मण्डलीलाई शद्
ु ध पािे र मलाई सााँिो
रूपमा प्रेम गिेहरूलाई छिौट गिे मेरो उद्दे श्र् हाससल गिथ सकछु। र्दद मैले र्सरी काम िगरे को

भए, के कसैले मलाई चिन्ि सकिेचथर्ो? मेरा वििहरूमाफथत कसले मेरो प्रताप, मेरो क्रोध, र
मेरो बुद्चधलाई जान्ि सकथ्र्ो? मैले मेरो कार्थ सुरु गररसकेको हुिाले, म र्सलाई अवश्र् िै पूरा
गिेछु, तर मानिसको हृदर्लाई गदहराइसम्म िाप्िे अझै पनि म िै हुाँ। सााँिो कुरा भन्िे हो भिे,
मानिसहरूको बीिमा मलाई सााँिो रूपमा चिन्िे कोही पनि छै ि, त्र्सकारण सबै मानिसहरूलाई

अगुवाइ गिथ, नतिीहरू सबैलाई िर्ााँ र्ुगमा डोऱ्र्ाइल्र्ाउि म वििहरूको प्रर्ोग गछुथ। अन्त्र्मा,
म मेरा सबै कार्थ पूरा गिथको लाचग म वििहरूको प्रर्ोग गिेछु, र र्सरी मलाई सााँिो रूपमा प्रेम
गिेहरूलाई समपथणताको साथमा मेरो राज्र्मा फकाथउिेछु, मेरो ससांहासिको अनघ क्जउि लगाउिेछु।

अदहलेको पररक्स्थनत पदहलेको जस्तो छै ि, र मेरो काम एउटा िर्ााँ सरु
ु आतको बबन्दम
ु ा प्रवेश

गरे को छ। त्र्सो भएको हुिाले, पहुाँिको शैली पनि िर्ााँ िै हुिेछ: जस-जसले मेरो विि दे ख्छि ्
र र्सलाई नतिीहरूका आफ्िै जीविको रूपमा स्वीकार गछथ ि ् नतिीहरू मेरो राज्र्का मानिसहरू
हुि ्, र मेरो राज्र्मा भएकाले नतिीहरू मेरो राज्र्का मानिसहरू हुि ्। नतिीहरूले मेरा वििहरूको
मागथदशथिलाई स्वीकार गिे हुिाले, नतिीहरूलाई मेरा मानिसहरू भिी सम्बोधि गररए पनि, तर
र्ो उपाचध मेरा “छोराहरू” कहसलिभ
ु न्दा कम महत्त्वको होइि। परमेश्वरका मानिसहरू बिाइएपनछ
सबैले मेरो राज्र्मा पूणथ भक्कतका साथ सेवा गिुथपिेछ र मेरो राज्र्मा नतिीहरूको कतथव्र्हरू पूरा

गिुथपिेछ। र्दद कसैले मेरो प्रशासनिक आदे शको ववरुद्ध अपराध गदथछ भिे उसले मेरो दण्ड
पाउिुपछथ । सबैलाई मेरो सल्लाह र्ही हो।

एउटा िर्ााँ शैली प्रवेश गररसकेको छ, र ववगतको बारे मा फेरर उल्लेि गिथु आवश्र्क छै ि।

तैपनि, मैले पदहले िै र्ो कुरा भनिसकेको छु: म जे भन्छु, त्र्सैमा िडा हुन्छु र म जुि कुरामा
िडा हुन्छु, त्र्सलाई सधैँ पूरा गछुथ, र कसैले पनि त्र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि—र्ो पूणथ हुन्छ।

िाहे ती मैले ववगतमा भिेका वििहरू हुि ् वा मैले भववष्र्मा बोल्िे वििहरू हुि ्, म ती सबैलाई
एक-एक गरी परू ा गिेछु, र सबै मानिसहरूलाई ती परू ा भएको दे िाउिेछु। मेरो विि र काम
पछाडडको ससद्धान्त र्ही हो। मण्डली निमाथणको काम पदहले िै हाससल गररसककएको हुिाले, अब
र्ो मण्डली निमाथणको र्ुग होइि, तर सफलतापूवथक राज्र् निमाथण गिे र्ुग हो। तैपनि, नतमीहरू
अझै पनि पथ्
ृ वीमा िै रहे का हुिाले, पथ्
ृ वीका मानिसहरूको भेलााहरूलाई “मण्डली” को रूपमा िै
चिनििेछ। तैपनि, मण्डलीको सार पदहलेको जस्तो छै ि—र्ो सफलतापूवथक निमाथण गररएको मण्डली

हो। त्र्सकारण, म मेरो राज्र् पदहले िै पथ्
ृ वीमा ओसलथसकेको छ भिेर भन्छु। कसैले पनि मेरा
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वििहरूको जड पिा लगाउि सकदै ि, ि त नतिीहरूले मैले ती विि बोल्िुको उद्दे श्र्लाई जान्ि

सकछि ्। आज मैले बोल्िे शैलीबाट, नतमीहरूले ईश्वरीर् प्रकटीकरणको अिुभव गिेछौ। कनतपर्
मानिसहरू चिच्र्ाउाँ दै िराम्ररी बबलौिा गिथ सकछि ्; मैले बोल्िे तररका र्स्तो पो रहे छ भिेर

कनतपर् मानिसहरू डराउि सकछि ्; कनतपर् मानिसहरूले मेरा हरे क िाललाई निर्ाल्िे क्रममा

आफ्िा परम्परागत र्दक्ष्टकोणहरूलाई िै मानिरहि सकछि ्; कनतपर् मानिसहरूले त्र्ो बेला आफ्िा
गुिासोहरू पोिाएकोमा वा मलाई ववरोध गरे कोमा िेद प्रकट गिथ सकछि ्; कनतपर् मानिसहरू

मेरो िामबाट कदहल्र्ै टाढा िगएकोले, नतिीहरूले आफूलाई पि
ु जीववत गररएको छ भिेर गप्ु त

रूपमा आिन्द मिाउि सकछि ्। कनतपर् मानिसहरू र्स्ता पनि हुि सकछि ्, जसलाई मेरा
वििहरूले धेरै पदहले िै अधमरो हुिे गरी “कष्ट ददएको”, असहार् र निराश तुल्र्ाएको हुिाले,
मैले मेरो असभव्र्क्कत शैलीलाई पररवतथि गरे को भए पनि नतिीहरूसाँग मैले बोल्िे वििहरूलाई

सुन्िे साहस छै ि; वा अरू त्र्स्ताहरू पनि हुि सकछि ्, जसले कदहल्र्ै गुिासो िगरीकि, कदहल्र्ै

शङ्का िगरीकि, निक्श्ित बबन्दस
ु म्म भक्कतको साथ मेरो सेवा गरे का चथए, र आज स्वन्त्रता

हाससल गिे र आफ्िो हृदर्मा मप्रनत शब्दहरूले व्र्ाख्र्ा गिथ िसककिे गरी कृतज्ञता अिुभूनत गिे

सौभाग्र् पाएका छि ्। माचथका सबै पररक्स्थनतहरू ववसभन्ि हदसम्म हरे क मािव-प्राणीमा लागू

हुन्छ। तर ववगत त ववगत िै भइसकेको, र वतथमाि आइसकेको हुिाले, ववगतको र्ादमा उदास
हुाँदै डुब्िप
ु िे वा भववष्र्को लाचग वविार गिथप
ु िे कुिै आवश्र्क छै ि। मानिस भएको हुिाले, जोजो वास्तववकताको ववरुद्धमा जान्छि ् र ज-जसले मेरो निदे शिअिुसार कामकुरा गदै िि ्,
नतिीहरूको अन्त्र् राम्रो हुिेछैि, तर नतिीहरूले आफैमाचथ समस्र्ा मात्रै ल्र्ाउिेछि ्। ब्रह्माण्डमा
हुिे सबै कुरामध्र्े, त्र्हााँ र्स्तो केही छै ि जसमा मेरो निणथर् हुाँदैि। के त्र्स्तो कुिै कुरा छ जुि
मेरो हातमा छै ि? जे म भन्छु त्र्ो गररन्छ, र मानिसहरूमध्र्े कसले मेरो मि पररवतथि गिथ

सकछ? के र्ो पथ्
ृ वीमा मैले गरे को करार हुि सकछ? अगाडड बढ्िे मेरो र्ोजिालाई कुिै पनि
कुराले बाधा ददि सकदै ि; म मेरो काममा साथसाथै मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिामा सधैँ उपक्स्थत

हुन्छु। मानिसहरूको बीिमा कसले हस्तक्षेप गिथ आफ्िो हात पसािथ सकदछ? के व्र्क्कतगत रूपले
र्ी प्रबन्धहरू समलाउिे म िै होइि र? आज र्स क्षेत्रमा प्रवेश गदाथ त्र्सले भड्काएर मेरो र्ोजिा
वा मैले पदहले दे िेको कुराभन्दा बादहर लैजााँदैि; र्ो सबैलाई मैले धेरै पदहले िै निधाथररत गरे को
चथएाँ। नतमीहरूमध्र्े कसले मेरो र्ोजिाको र्ो िरण बुझ्ि सकछौ? मेरा मानिसहरूले निश्िर् मेरो
सोर सुन्िेछि ्, र मलाई इमािदारीपूवथक प्रेम गिेहरू प्रत्र्ेक व्र्क्कत निश्िर् िै मेरो ससांहासिको
अगाडड फकेर आउिेछि ्।

फेब्रुवरी २०, १९९२
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अध्याय्२
िर्ााँ शैलीतफथ प्रवेश गिेबाहे क, मेरो काममा िर्ााँ िरणहरू पनि हुिेछि ्। राज्र्मा जस्तै, म
मािव असभप्रार्हरू असलकनत पनि िसमसाईकि, हरे क वववरण िछुटाईकि, मागथको हरे क िरणमा
अगुवाइ गदै सबै कुरा सीधै ईश्वरीर्तामा गिेछु। र्सपनछ समावेश गररएको कुरा वास्तववक
अभ्र्ासका मागथहरूको रूपरे िा हो: नतिीहरूले कदठिाइ र शोधिबाट “प्रजा” भन्िे िाम कमाएका

हुिाले र नतिीहरू मेरो राज्र्का प्रजा भएका हुिाले, मैले नतिीहरूलाई कडा आवश्र्क सतथहरू प्रदाि
गिुथपछथ , जसको मापदण्ड अनघल्ला पस्
ु ताहरूमा मैले गरे को कामका ववचधहरूभन्दा उच्ि छ। र्ो

वििहरूको वास्तववकता मात्रै होइि; अझै महत्त्वपूणथ कुरा, र्ो अभ्र्ासको वास्तववकता हो। सुरुमा
नर्िै कुराहरू हाससल गररिुपछथ । सबै विि र कार्थहरूमा, राज्र्का प्रजाले पूरा गिुथपिे
मापदण्डहरूलाई पूरा गिुथपछथ , र कुिै पनि उल्लङ्घिकताथलाई तुरुन्तै हटाइिुपछथ , ित्र नतिीहरूले

मेरो िाममा समथ ल्र्ाउिेछि ्। तैपनि, स्पष्ट रूपमा दे ख्ि वा बझ्
ु ि िसकिे अिजािहरू र्सका
अपवाद हुि ्। मेरो राज्र् निमाथण गिे क्रममा, मेरा वििहरू िािे र वपउिे, मेरो बुद्चधलाई पदहिाि
गिे, र मेरो कार्थमाफथत सुनिक्श्ितता प्राप्त गिे कार्थमा ध्र्ाि दे ओ। र्दद कसैले मेरा वििहरू
समावेश भएको बाहे कका पुस्तकहरूलाई ध्र्ाि ददन्छि ् भिे, म अवश्र् िै नतिीहरूलाई िाहाँददि;
त्र्स्ता मानिसहरू मेरो अवहे लिा गिे वेश्र्ाहरू हुि ्। प्रेररत भएर, व्र्क्कतले घरमा अनत धेरै समर्
बबताउिु हुाँदैि। र्दद कसैले त्र्सो गछथ भिे, म नतिीहरूलाई जबजथस्ती गिेछैि, तर त्र्स

व्र्क्कतलाई त्र्ाग्िेछु र अबउप्रान्त प्रर्ोग गिेछैि। प्रेररतहरूले घरमा त्र्नत धेरै समर् िबबताउिे

हुिाले, नतिीहरूले सुधार हुिको लाचग मण्डलीमा धेरै लामो समर् अवचध बबताउाँ छि ्। प्रेररतहरूले
मण्डलीहरूमा हुिे दई
ु वटा भेलामध्र्े कम्तीमा पनि एउटामा सहभाचगता जिाउिुपछथ । तसथथ, (सबै
प्रेररतीर् भेला, सबै मण्डली अगव
ु ाका भेला, र स्पष्ट अन्तज्ञाथि पाएका सन्तहरूको सबै भेलालगार्त)
सहकमीहरूका भेलाहरू बारम्बार हुिुपछथ । कम्तीमा पनि नतमीहरूमध्र्े केहीले हरे क भेलामा
सहभाचगता जिाउिुपछथ , र प्रेररतहरूले मण्डलीहरूको रे िदे ि गिे कार्थमा मात्रै ध्र्ाि ददिुपछथ ।
र्सभन्दा पदहले सन्तहरूका निक्म्त ददइएका सतथहरू अझै गहि बिेका छि ्। मैले मेरो िामको

गवाही ददिभ
ु न्दा पदहले उल्लङ्घिका कार्थहरू गिेहरूका हकमा, मप्रनत नतिीहरूको भक्कतको कारण,
म नतिीहरूलाई जााँिेर अझै प्रर्ोग गिेछु। तैपनि, मेरो गवाहीपनछ थप उल्लङ्घिका कार्थहरू गिे

तर पश्िािाप गरे र पीडा सही ताजा सरु
ु वात गिे अठोट गरे काहरूका हकमा, त्र्स्ता मानिसहरूलाई

मण्डलीसभत्र रहि मात्रै ददइन्छ। तर, नतिीहरू लापरवाही र स्वेच्छािारी हुिु हुाँदैि, बरु अरूभन्दा
थप सांर्मी हुिप
ु छथ । मैले बोलेपनछ आफ्िा मागथहरूलाई सध
ु ार िगिेहरूका हकमा, मेरो आत्माले

नतिीहरूलाई तुरुन्तै त्र्ाग्िेछ, र मण्डलीसाँग मेरो न्र्ार् लागू गरे र नतिीहरूलाई निकाल्िे अचधकार
हुिेछ। र्ो निरपेक्ष कुरा हो, र र्समा दढलाइ गरररहिे कुिै ठाउाँ हुि सकदै ि। र्दद कुिै व्र्क्कत
परीक्षाहरूको बीिमा ढल्छ भिे—अथाथत ्, ऊ छोडेर जान्छ भिे—मलाई जााँि गिे कार्थ र शैतािलाई
पागलझैँ हतारमा मण्डलीसभत्र प्रवेश गिथ ददिे कार्थबाट जोचगिको लाचग कसैले पनि त्र्स

व्र्क्कतलाई कुिै ध्र्ाि ददिु हुाँदैि। त्र्स्तो व्र्क्कतलाई मैले गिे न्र्ार् र्ही हो। र्दद छोडेर जािे
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व्र्क्कतप्रनत कसैले धासमथकताववहीि रूपमा र भाविामा बगेर व्र्वहार गछथ भिे , छोडेर जािे
व्र्क्कतले आफ्िो स्थाि गुमाउिे मात्र होइि, तर अको व्र्क्कतलाई पनि मेरा मानिसहरूमध्र्ेबाट

निकासलिेछ। प्रेररतहरूको अको काम भिेको सस
ु मािार प्रिार गिे कार्थमा ध्र्ाि ददिु हो। अवश्र्

िै, सन्तहरूले पनि र्ो काम गिथ सकछि ्, तर नतिीहरूले र्सो गिे क्रममा नतिीहरू बुद्चधमािी
हुिैपछथ , र समस्र्ा पैदा गिे कामबाट टाढा बस्िुपछथ । उपर्ुथकत कुराहरू अभ्र्ास गिे वतथमाि
मागथहरू हुि ्। र्सको साथै, नतमीहरूलाई के स्मरण गराउाँ छु भिे, नतमीहरूले आफ्िा प्रवििहरूलाई
अझै गहि बिाउिे कार्थमा ध्र्ाि ददिप
ु छथ , ताकक सबै जिा मेरा वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश
गिथ सकूि ्। नतमीहरूले मेरा वििहरूलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउिुपछथ , र र्सलाई र्सरी प्रस्तुत गिुथपछथ

कक सबै मानिसहरूले ती वििहरूलाई स्पष्ट रूपमा र अस्पष्टतावविा बुझ्ि सकूि ्। र्ो अत्र्न्तै
महत्त्वपूणथ कुरा हो। मेरा मानिसहरूका बीिमा धोका ददिे वविारहरू बोकेर दहाँड्िेहरूलाई बदहष्कार
गररिुपछथ , र अबउप्रान्त मेरो घरमा बस्ि ददिु हुाँदैि, ित्र नतिीहरूले मेरो िामलाई बदिाम गिेछि ्।

फेब्रव
ु री २१, १९९२

अध्याय्३
नतमीहरूलाई मेरा मानिसहरू भिेर बोलाइिे हुिाले, पररक्स्थनत पदहलेजस्तो छै ि; नतमीहरूले
मेरो आत्माका वाणीहरूलाई सुन्िुपछथ र पालिा गिुथपछथ , र मेरो कार्थलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउिुपछथ ;
नतमीहरूले मेरो आत्मा र मेरो दे हलाई अलग गिथ सकदै िौ, ककिभिे हामी अन्तनिथदहत रूपमा एउटै

हौं, र प्रकृनतले िै अिक्ण्डत छौं। जसले आत्मा र व्र्क्कतलाई अलग गछथ र व्र्क्कत वा आत्मामध्र्े

एक जिामा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ , उसले घाटा बेहोिेछ, र नतिीहरूले आफ्िै तीतो किौराबाट मात्रै

वपउि सकिेछि ्, र नतिीहरूसाँग कुिै ववकल्प हुाँदैि। आत्मा र व्र्क्कतलाई अिक्ण्डत सम्पूणथताको
रूपमा हे िथ सकिेहरूसाँग मात्रै मेरो बारे मा पर्ाथप्त ज्ञाि हुन्छ; नतिीहरूको सभत्री जीवि क्रसमक
रूपमा पररवतथि हुिेछ। मेरो कामको अको िरण सहजताको साथ र कुिै बाधावविा अनघ बढ्ि
सकोस ् भिेर, म मेरो घरका सबैलाई जााँच्ि वििहरूको शोधि प्रर्ोग गछुथ, अनि मलाई

पछ्र्ाउिेहरूलाई जााँच्िको लाचग कामका ववचधहरूको प्रर्ोग गछुथ। र्ी पररक्स्थनतहरूमा, नतिीहरू

सबैले आशा गुमाउि सकछि ् भिेर भन्ि सककन्छ; मानिसहरूका रूपमा, नतिीहरूका बीिमा
िकरात्मक र निक्ष्क्रर् अवस्थाहरू िभएको एक जिा पनि छै ि, मािौं सम्पूणथ स्थाि िै पररवतथि

भएको छ। कनतपर् मानिसहरूले स्वगथ र पथ्
ृ वीको निन्दा गछथ ि ्; कनतपर् मानिसहरू आफ्िो

िैराश्र्तामा आफैलाई ददह्रलो बिाउाँ छि ् र मेरा वििहरूको जााँिलाई स्वीकार गछथ ि ;् कनतपर्

मानिसहरूले आकाशनतर हे छथि ् र आाँिाभरर आाँसु झादै सुस्केरा हाल्छि ्, मािौं नतिीहरू िवजात
सशशुको अकाल मत्ृ र्ुले व्र्ाकुल भएका छि ्; कनतलाई र्सरी क्जउिु लाजमदो कुरा हो भन्िे पनि
लाग्छ, अनि आफूलाई िााँडै लैजािको लाचग परमेश्वरसाँग प्राथथिा गछथ ि ्; कनतपर् मानिसहरू
ददिभरर बेहोसीमा िै बबताउाँ छि ्, मािौँ नतिीहरू घातक रूपमा बबरामी परे का छि ् र नतिीहरू

होसमा आउिै बााँकी छ; कनतपर् मानिसहरू गिगि गररसकेपनछ, िुपिाप जान्छि ्; अनि कनतपर्ले
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अझै मलाई नतिीहरूको आफ्िै स्थािबाट प्रशांसा गछथ ि ्, र्द्र्वप नतिीहरू केही हदसम्म िकरात्मक

िै रहन्छि ्। आज, जब सबै कुरा प्रकट गररन्छ, मैले ववगतको बारे मा अबउप्रान्त बोल्िु पदै ि;
सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा भिेको, नतमीहरूलाई आज मैले ददएको स्थािबाट अझै पनि नतमीहरू

सबैभन्दा धेरै बफादाररता प्रस्तुत गिथ सकिे हुिुपछथ , ताकक नतमीहरूले गिे हरे क कुराले मेरो
स्वीकृती प्राप्त गिथ सकोस ्, र नतमीहरूले भन्िे सबै कुरा मेरो अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाशको पररणाम

बिोस ्, ताकक नतमीहरूले क्जउिे कुरा अक्न्तममा मेरो स्वरूप बिोस ्, अनि पूणथ रूपमा मेरो
प्रकटीकरण बिोस ्।

मेरा वििहरूलाई कुिै पनि समर् वा स्थािमा प्रस्फूटि र व्र्कत गररन्छ, त्र्सकारण

नतमीहरूले मेरो सामुन्िे सधैँ आफूलाई जान्िुपछथ । ककिभिे, आखिर आज पदहले आएको कुराजस्तो
होइि, र तैँले जे इच्छा गछथ स ् त्र्ो अबउप्रान्त प्राप्त गिथ सकदै िस ्। बरु, मेरा वििहरूको

मागथनिदे शिमा, नतमीहरू आफ्िो शरीरलाई वशमा राख्ि सकिे बन्िुपछथ ; नतमीहरूले मेरा
वििहरूलाई नतमीहरूको मुख्र् आधारको रूपमा प्रर्ोग गिुथपछथ , र नतमीहरूले लापरवाही रूपमा

काम गिुथ हुाँदैि। मण्डलीको लाचग वास्तववक अभ्र्ासका सबै मागथ मेरा वििहरूमा भेट्टाउि
सककन्छ। मेरा वििहरूअिुसार काम िगिेहरूले मेरो आत्मालाई प्रत्र्क्ष रूपमा उल्लङ्घि गरररहे का

हुन्छि ्, र म नतिीहरूलाई िष्ट गिेछु। आजको अवस्थामा पररक्स्थनत आइपुगेको हुिाले, नतमीहरूले
आफ्िा ववगतका कमथ र कार्थहरूको बारे मा अत्र्न्तै पीडा र पछुतो मान्िु पदै ि। मेरो उदारता
समुि र आकाशजस्तै असीसमत छ—मानिसका क्षमताहरू र मेरो बारे मा उसको ज्ञाि कसरी मेरो

लाचग मेरा हतकेलाको पछाडडको भागजस्तै पररचित िहुि सकथ्र्ो र? मानिसहरूमाझ को मेरो
हातमा छै ि र? के ताँलाई तेरो कद कनत ठूलो छ भन्िे मलाई थाहा छै ि, म र्सको बारे मा पण
ू थ
रूपमा अिजाि छु भन्िे लाग्छ? त्र्ो असम्भव कुरा हो! तसथथ, जब सबै मानिसहरू आफ्िो

सबैभन्दा निराशाजिक अवस्थामा हुन्छि ्, जब नतिीहरूले अबउप्रान्त प्रतीक्षा गिथ सकदै िि ् र िर्ााँ
सुरुवात गिथ िाहन्छि ्, जब नतिीहरूले मलाई के भइरहे को छ भिेर सोध्ि िाहन्छि ्, जब कनतपर्
मानिसहरू ववलाससतामा मग्ि हुन्छि ् र कनतलाई वविोह गिथ मि लाग्छ, जब कनतपर्ले अझै

निष्ठावाि सेवा गरररहे का हुन्छि ्, तब म न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो भागलाई सुरु गछुथ: मेरा
मानिसहरूलाई शद्
ु ध पािे र न्र्ार् गिे काम। भन्िक
ु ो अथथ के हो भिे म मेरा मानिसहरूलाई
औपिाररक रूपमा तासलम ददि सुरु गछुथ, र र्सरी नतमीहरूलाई मेरो सुन्दर गवाही ददिे मात्र

तुल्र्ाउाँ ददि, त्र्ोभन्दा पनि बढी, नतमीहरूलाई मेरा मानिसहरूको आसिबाट मेरो लाचग र्ुद्धमा
सुन्दर ववजर् हाससल गिथ सक्षम समेत तुल्र्ाउाँ छु।

मेरा मानिसहरू मेरो निक्म्त मेरो घरको ढोकाको सरु क्षा गदै हर समर् शैतािका धत
ू थ

र्ुक्कतहरूप्रनत सावधाि रहिुपछथ गिुथपछथ ; नतिीहरूले एक-अकाथलाई सहर्ोग गिुथपछथ र एक-अकाथको

लाचग प्रबन्ध गिथ सकिुपछथ , ताकक शैतािको पासोमा पिथ िपरोस ्, जुि बेला पछुतो गिथको लाचग
धेरै दढलो भइसकेको हुिेछ। म ककि नतमीहरूलाई र्नत जरुरीको साथ तासलम ददाँ दैछु? ककि म
नतमीहरूलाई आक्त्मक सांसारको तथ्र्हरू बताउाँ छु? ककि म नतमीहरूलाई बारम्बार सम्झाउाँ छु र
सल्लाह ददन्छु? के नतमीहरूले र्समाचथ कदहल्र्ै वविार गरे का छौ? के नतमीहरूका सोि वविारले
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कदहल्र्ै स्पष्टता ल्र्ाएको छ? र्सरी, नतमीहरूले केवल ववगतको जगमाचथ निमाथण गरे र आफैलाई

उपर्ोगी बिाउि मात्र सकिे होइि, तर, त्र्ोभन्दा पनि बढी, मेरो प्रत्र्ेक वििलाई नतमीहरूका
आत्मासभत्र जरा हाल्ि अनि फक्रि ददाँ दै, र त्र्ोभन्दा अझ महत्त्वपण
ू थ धेरै फल फलाउिका निक्म्त

आजका वििहरूको मागथदशथिमा रहे र नतमीहरू सभत्रको अशुद्धतालाई हटाउिुपछथ । ककिकक मैले

िहककला, लहलहाउाँ दा फूलहरू मागेको होइिाँ, तर प्रशस्त फल मागेको हुाँ, त्र्स्तो फल जसले
आफ्िो पाकेको रूप हराउाँ दै ि। के तैँले मेरा वििहरूको वास्तववक अथथ बुझ्छस ्? हररत गह
ृ का
फूलहरू ताराहरू जविकै असङ्ख्र् छि ्, र नतिले ताररफ गिे भीडहरूलाई खिाँच्छि ्, तैपनि नतिीहरू

ओइसलएपनछ, नतिीहरू शैतािका छलपूणथ र्ुक्कतहरू जस्तै िष्ट हुन्छि ्, र कसैले पनि नतिमा कुिै
िासो दे िाउाँ दै ि। तर ती सबै जसले हावाको झोकका र सूर्थको तापमा डढे र मेरो गवाही ददन्छि ्
ती फक्रेर सुन्दर िभए पनि नतिका फूलहरू ओइलाएपनछ नतिले फल फलाउाँ छि ्, ककिकक म

नतिीहरू त्र्स्तै होस ् भन्िे िाहन्छु। जब म र्ी वििहरू बोल्छु, नतमीहरूले कनतसम्म बुझ्दछौ?

फूलहरू ओइसलए फल फलेपनछ, र र्ी सबै फल मेरो आिन्दका लाचग उपलब्ध गराउि सककएपनछ,
म पथ्
ृ वीमा मेरा सबै काम समाप्त गिेछु, र मेरो बुद्चधलाई र्थाथथमा बदलेकोमा आिन्द सलि
थाल्िेछु!

फेब्रुवरी २२, १९९२

अध्याय्४
मेरो अगाडड सेवा गिे मेरा सबै मानिसहरूले ववगतको ववषर्मा फेरर सोच्िुपछथ : के मप्रनतको

नतमीहरूको प्रेम अशद्
ु धताले कलङ्ककत चथर्ो? के मप्रनत नतमीहरूको बफादारीता शद्
ु ध र सम्पूणथ
हृदर्को चथर्ो? के मेरो बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि सत्र् चथर्ो? नतमीहरूको हृदर्मा मैले कनत ठाउाँ

ओगट्थें? के मैले नतमीहरूको हृदर् पूणथ रूपमा भरे को चथएाँ? मेरा वििहरूले नतमीहरूसभत्र कनत

कुरा पूरा गऱ्र्ो? मलाई मूिथ िठाि ्! र्ी कुराहरू मेरा निक्म्त पूरा स्पष्ट छि ्! आज, मेरो उद्धारको

आवाज निस्किे क्रममा, के मप्रनतको नतमीहरूको प्रेममा केही वद्
ृ चध भएको छ? के मप्रनतको
नतमीहरूको वफादारीताको अांश शुद्ध भएको छ? के मबारे नतमीहरूको ज्ञाि गदहरो भएको छ? के

ववगतमा िढाइएको प्रशांसाले आज नतमीहरूको ज्ञािका लाचग एक ठोस आधार बसालेको छ?
नतमीहरू कनतसम्म मेरो आत्माद्वारा ओगदटएका छौ? मेरो स्वरूपले नतमीहरूसभत्र कनत स्थािमा
ओगट्छ? के मेरा भिाइहरूले नतमीहरूको केन्िमै प्रहार गरे को छ? के नतमीहरूलाई सााँच्िै

नतमीहरूका समथ लुकाउिे ठाउाँ कहीीँ पनि छै ि भन्िे लाग्छ? के नतमीहरू मेरा मानिसहरू हुि
अर्ोग्र् छौ भन्िे सााँच्िै ववश्वास गछौ? र्दद नतमीहरू माचथका प्रश्िहरूबारे पूणथ रूपमा अिजाि

छौ भिे, त्र्सले नतमीहरू धसमलो पािीमा माछा मादैछौ, नतमीहरू केवल सङ्ख्र्ा थप्ि मात्र
उपक्स्थत छौ भन्िे दे िाउाँ छ, र त्र्स बेला मद्वारा पूवथनिधाथररत भएर नतमीहरू निश्िर् िै हटाइिेछौ

र दोस्रो िोदट अतल कुण्डमा फासलिेछौ। र्ी मेरा िेताविीका वििहरू हुि ्, र र्सलाई हल्का
रूपमा सलिे जो-कोहीलाई पनि मेरो न्र्ार्द्वारा प्रहार गररिेछ , र तोककएको समर्मा वविाशको
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सामिा गराइिेछ। के र्ो र्स्तै होइि र? के र्ो कुरा बुझाउि मैले अझै अरू उदाहरण ददिु

आवश्र्क छ? नतमीहरूलाई उदाहरण ददि के म अझ स्पष्ट बोल्िुपछथ ? सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजको
ददिसम्म, धेरै मानिसले मेरा वििहरू उल्लङ्घि गरे का छि ्, र्सैले फेरर मेरो पि
ु बथहालीको

प्रवाहबाट हटाइएका छि ्; अन्त्र्मा, नतिीहरूका शरीरहरू िष्ट हुन्छि ् र नतिीहरूका आत्माहरूलाई
पातालमा फासलिेछ र अदहले पनि नतिीहरू गम्भीर दण्डको अधीिमा छि ्। धेरै मानिसहरूले मेरा
वििहरू अिुसरण गरे का छि ्, तर नतिीहरू मेरो ज्ञाि र प्रकाशको ववरुद्धमा गएका छि ्, र र्सरी
नतिीहरू मद्वारा लत्र्ाइएका छि ्, शैतािको अधीिमा परे का छि ् र मेरा ववरोध गिेहरूमध्र्े एक

बिेका छि ्। (आज मेरो ससधा ववरोध गिेहरू सबैले मेरा वििहरू सतही रूपमा मात्र पालि गछथ ि ्
र मेरा वििहरूको सारलाई उल्लङ्घि गदथछि ्।) मैले दहजो बोलेका वििहरू मात्र सुिेकाहरू,
ववगतका “मूल्र्हीि” थोकहरू समात्िे र वतथमािको “उत्पादि” लाई कदर िगिेहरू धेरै रहे का छि ्।

र्ी मानिसहरू शैतािद्वारा कैद गररएका मात्र छै िि ्, नतिीहरू त अिन्त पापीहरू र मेरा शत्रुहरू
भएका छि ्, र नतिीहरूले सीधै मेरो ववरोध गछथ ि ्। त्र्स्ता मानिसहरू मेरो क्रोधको पराकाष्ठामा

मेरो न्र्ार्का पात्रहरू हुि ्, र आज पनि नतिीहरू अन्धा छि ्, अझै पनि अाँध्र्ारो कालकोठरीमा
छि ् (जसको अथथ, त्र्स्ता मानिसहरू सडेका हुन्छि ्, लट्दटएका लासहरू हुि ्, जो शैतािद्वारा

निर्क्न्त्रत छि ् भन्िे हुन्छ; ककिकक नतिीहरूको आाँिामा मैले घुम्टो हासलददएको छु, म भन्छु, कक
नतिीहरू अन्धा छि ्।) नतमीहरूका सन्दभथका लाचग उदाहरण प्रदाि गिथु राम्रो हुन्छ, र्सैले कक तैंले
त्र्सबाट सशक्षा सलि सक् :

पावलको उल्लेि गदाथ, नतमीहरू नतिको इनतहास र नतिका बारे मा रहे का केही कथाहरू वविार

गछौ जुि गलत छि ् र वास्तववकतासाँग समल्दै िि ्। नतिलाई बाल्र्कालदे खि िै नतिका आमाबुबाले
सशक्षा ददएका चथए, र मेरो जीवि प्राप्त गरे का चथए, र मेरो पव
ू थनिर्क्ु कतको पररणामस्वरूप नतिी
मलाई िादहिे र्ोग्र्ताले भररएका चथए। नतिले १९ वषथको उमेरमा जीविको बारे मा ववसभन्ि

पुस्तकहरू पढे ; अदहले मैले र्सको पण
ू थ जािकारी ददिु आवश्र्क छै ि, नतिको र्ोग्र्ताका कारण
अनि मेरो ज्ञाि र प्रकाशको कारण नतिी केही आक्त्मक कुराको ववषर्मा केही जािकारीसदहत

बोल्ि मात्र सकेिि ्, तर मेरा असभप्रार्हरू बुझ्ि पनि सक्षम भए। अवश्र्, र्सले आन्तररक र

बाह्र् तत्वहरूको समश्रणलाई हटाउाँ दै ि। तापनि, नतिको एउटा अससद्धता र्ो चथर्ो, कक नतिका
र्ोग्र्ताहरूको कारण नतिले प्रार््ः िापलुसी र शेिी गथे। फलस्वरूप, नतिको अिाज्ञाकाररताको
कारण जसको एक भागले प्रत्र्क्ष रूपमा प्रधाि स्वगथदत
ू को प्रनतनिचधत्व गऱ्र्ो, जब म पदहलो

पटक दे हधारी बिेँ, तब नतिले मलाई िुिौती ददिे हरप्रकारको कोससस गरे । नतिी तीमध्र्े एक
चथए जसले मेरा वििहरू जान्दै िि ्, र नतिको हृदर्मा अचगबाटै मेरो स्थाि हराइसकेको चथर्ो।

त्र्स्ता मानिसहरूले सीधै मेरो ईश्वरत्वको ववरोध गछथ ि ्, र मद्वारा प्रहार गरे र ढासलएका छि ्, र
अन्त्र्मा मात्र निहुररन्छि ् र आफ्िा पापहरू स्वीकार गछथ ि ्। र्सैले, मैले नतिको बसलर्ा पक्षहरू
प्रर्ोग गररसकेपनछ—भन्िुको अथथ, नतिले केही समर् मेरा लाचग काम गररसकेपनछ—नतिी फेरर
एक पटक पुरािा िालहरूमा फसे, र नतिले सीधै मेरा वििहरू उल्लङ्घि िगरे पनि मेरो सभत्री

अगव
ु ाइ र ज्ञािलाई उल्लङ्घि गरे , तसथथ नतिले ववगतमा गरे का सबै काम व्र्थथ भए; अको
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शब्दमा भन्िुपदाथ, नतिले कुरा गरे का मदहमाको मुकुट िाली िोक्रा शब्दहरू, नतिका आफ्िै
कल्पिाको उपज बिेका चथए ककिभिे आजको ददिमा पनि नतिी मेरा बन्धिहरूका कैदमा मेरो
दण्डको अधीिमा छि ्।

माचथको उदाहरणबाट र्ो दे ख्न सककन्छ कक जसले मेरो (मेरो दे हगत अक्स्तत्व मात्र होइि तर

अझ महत्त्वपूणथ कुरा, मेरा वििहरू र मेरो आत्मा, अथाथत ्, मेरो ईश्वरत्वलाई समेत ववरोध गिुथ)

ववरोध गछथ , त्र्सले आफ्िो दे हमा मेरो दण्ड भोग्दछ। जब मेरा आत्माले नतमीहरूलाई छोडिुहुन्छ,
नतमीहरू अिािक तल झछौं, ससधा पातालमा ओसलथन्छौ। अनि नतमीहरूको मासक
ु ो शरीर पथ्
ृ वीमा

भए पनि नतमीहरू मािससक रोगबाट पीडडत व्र्क्कतजस्तै हुन्छौ: तैंले आफ्िो वववेक हराएको छस ्,
तैंले तुरुन्तै आफू एक लासजस्तो भएको महसुस गछथ स ्, र्स्तो हुन्छ कक तैंले तेरो दे हलाई दढलो
िगरी समाप्त गिथ मसाँग बबन्ती गिेछस ्। नतमीहरूमध्र्े धेरै जिा जोसाँग आत्मा छ नतमीहरूले
र्ी पररक्स्थनतहरूको गदहरो बुझाइ पाएका छौ, र मैले र्सको पूरा वणथि गिुथ आवश्र्क छै ि।

ववगतमा, जब मैले सामान्र् मािवतामा काम गरें , धेरै मानिसहरूले मेरो क्रोध र प्रतापको तुलिामा
आफैलाई मापि गररसकेका चथए, र मेरो बुद्चध र स्वभावको बारे मा र्सअनघ िै असलअसल जािेका
चथए। आज, म सीधै ईश्वरत्वमा बोल्छु र काम गछुथ, र अझै पनि कोही मानिसहरू छि ् जसले

मेरो क्रोध र न्र्ार्लाई आफ्िै आाँिाले दे ख्नेछि ्; र्सबाहे क, न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो िरणको मुख्र्
काम भिेको सबै मानिसलाई मेरो दे हका कामहरू प्रत्र्क्ष रूपमा जान्ि ददिु र नतमीहरू सबैलाई

प्रत्र्क्ष रूपमा मेरो स्वभाव हे िथ ददिु हो। तापनि, म दे हमा भएकोले, म नतमीहरूका कमजोरीहरूलाई
बुझ्छु। मेरो आशा र्ो हो कक नतमीहरू आफ्िो आत्मा, प्राण र शरीरलाई िेलौिासाँग जस्तो व्र्वहार

गिेछैिौ, र कुिै सोिवविार िगरी ती शैतािलाई सुम्पिेछैिौ। नतमीहरूसाँग भएका सबै कुरालाई

सम्हालेर राख्नु राम्रो हुन्छ, ककिकक त्र्स्ता कुराहरू नतमीहरूको भाग्र्ससत सम्बक्न्धत हुन्छि ्। के
नतमीहरू सााँच्िै मेरा वििहरूको सही अथथ बुझ्ि सकछौ? के नतमीहरू सााँच्िै मेरा वास्तववक
भाविाहरूलाई बुझ्ि सकछौ?

के नतमीहरू पथ्
ृ वीमा मेरा आसशषहरू उपभोग गिथ इच्छुक छौ, ती आसशषहरू जुि स्वगथका

आसशषहरू जस्ता छि ्? के मसम्बन्धी बुझाइलाई, मेरा वििहरूको आिन्द, र मेरो ववषर्को ज्ञाि
नतमीहरूको जीविको सबैभन्दा मल्
ू र्वाि ् र अथथपण
ू थ थोकको रूपमा सम्हालेर राख्न इच्छुक छौ? के
नतमीहरू आफ्िै सम्भाविाहरूलाई वविार िगरी सााँच्िै पूणथ रूपमा आफैलाई ममा समपथण गिथ
इच्छुक छौ? के नतमीहरू सााँच्िै आफैलाई मद्वारा माररि, भेडाझैं मद्वारा डोऱ्र्ाइिका लाचग

सुम्पि सकछौ? के नतमीहरूको माझमा कोही र्स्तो छ जसले र्ी कुराहरू प्राप्त गिथ सकछ? के

मैले स्वीकार गरे का र मेरा प्रनतज्ञाहरू प्राप्त गिेहरू सबै मेरा आसशषहरू प्राप्त गिेहरू हुि ् भन्िे
हुिसकछ? के नतमीहरूले र्ी वििहरूबाट केही बुझेका छौ? र्दद मैले नतमीहरूलाई जााँि गरें भिे,

के नतमीहरू आफैलाई मेरो कृपामा छोड्ि सकछौ, र र्ी परीक्षाहरूको बीिमा, के मेरा असभप्रार्हरूको
िोजी गिथ र मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सकछौ? ताँ हृदर्स्पशी वििहरू बोल्ि, वा धेरै वटा रोमाञ्िक

कथाहरू भन्ि सक्षम भएको म िाहन्िाँ; बरु, ताँ मेरो राम्रो गवाही बन्ि सक् , र ताँ पूणथ र गहि

रूपमा वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सक् भिेर म ताँलाई अह्राउाँ छु। र्दद म ससधा बोक्ल्दिाँ चथएाँ भिे
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के तैंले आफ्िो वररपररका सबै थोकहरू त्र्ाग्ि सक्कथस ् र आफैलाई मद्वारा प्रर्ोग हुि ददि
सक्कथस ्? के मैले िाहे को वास्तववकता र्ही होइि र? मेरा वििहरूमा भएको अथथ कसले बुझ्ि
सकदछ? तापनि म नतमीहरूलाई भन्छु, अब उप्रान्त शङ्काको भारले िचथचििू, नतमीहरू आफ्िो

प्रवेशमा सकक्रर् हुिू र मेरा वििहरूको सार बुझ्िू। र्सले नतमीहरूलाई मेरा वििहरू गलत प्रकारले
बुझ्िबाट, र मेरो अथथमा अस्पष्ट भएर मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको उल्लङ्घि गिथबाट बिाउाँ छ।
म आशा गछुथ, मेरा वििहरूमा नतमीहरूका निक्म्त मेरा असभप्रार्हरूलाई नतमीहरूले बुझ्िेछौ।

उप्रान्त नतमीहरूका आफ्िै सम्भाविाहरूका बारे मा िसोि र परमेश्वरका र्ोजिाबद्ध कार्थहरूमा

समवपथत हुिको लाचग नतमीहरूले मेरो अनघ गरे का सङ्कल्पहरू अिुसार सबै कुरामा व्र्वहार गर।
मेरो पररवारसभत्र उसभिे सबै जिाले आफूले सकिे जनत गिुथपदथछ; तैंले पथ्
ृ वीमा मेरो कामको
अक्न्तम भागका निक्म्त आफ्िो सबैभन्दा उिम थोक िढाउिुपछथ । के ताँ सााँच्िै र्ी कुरालाई अभ्र्ास
गिथ इच्छुक छस ्?

फेब्रव
ु री २३, १९९२

अध्याय्५
मेरो आत्माको आवाज मेरो स्वभावको सम्पूणत
थ ाको असभव्र्क्कत हो। नतमीहरू बुझ्छौ? र्स

बुाँदामा अस्पष्ट हुिु भिेको मलाई प्रत्र्क्ष रूपमा ववरोध गिुथ बराबर हुिेछ। के नतमीहरूले र्समा
रहे को महत्त्वलाई सााँक्च्िकै दे िेका छौ? मैले नतमीहरूमा कनत धेरै मेहित, कनत धेरै शक्कत ििथ

गछुथ के नतमीहरूलाई वास्तवमै थाहा छ? नतमीहरूले जे गरे का छौ र मेरा सामुन्िे नतमीहरूले कसरी
व्र्वहार गरे का छौ त्र्सलाई उदाङ्गो राख्न के नतमीहरू वास्तवमै दहम्मत गछौ? र आफैलाई मेरो

अगाडड मेरा जिहरू भिी भन्िे साहस नतमीहरूसाँग छ—नतमीहरूसाँग लाज छै ि, कुिै समझ हुिे
कुरा त परै जाओस ्! दढलो वा िााँडो, नतमीहरू जस्ता मानिसहरू मेरो घरबाट निष्काससत हुिेछौ!
मेरो लाचग ताँ साक्षी बिेको छस ् भन्िे ठािेर मेरो अनघ अिेक बहािाहरू बिाउाँ दै िआइज! के
मािवजानत र्सो गिथ सक्षम छ? र्दद तेरा असभप्रार्हरू र तेरा लक्ष्र्हरूका केही पनि बााँकी िरहे को

भिे, ताँ लामो समर्दे खि फरक मागथमा अक्ल्झएको हुिेचथइस ्। के मािव हृदर्ले कनत सलि सकछ
सो मलाई थाहा छै ि भन्िे ताँलाई लाग्छ? र्ो समर्दे खि उसो, सबै कुराहरूमा, ताँ अभ्र्ासको

वास्तववकतामा प्रवेश गिुथपछथ ; ववगतमा तैँले गरे जस्तो तेरो मुि िलाएर मात्र ताँ अनघ बढ्ि
सकदै िस ्। ववगतमा, नतमीहरूमध्र्े अचधकाांशले मेरो छािो मनु ि नि्ःशल्
ु क िार्ौ-वपर्ौ; आज
नतमीहरू अटल रूपमा उसभि सक्षम हुिुको कारण मेरा वििहरूका कठोरताले गदाथ मात्र हो। के म
जथाभाबी र वविा उद्दे श्र् बोल्छु भन्िे ताँलाई लाग्छ? असम्भव! म सबै कुराहरूलाई उच्ि-

स्थािबाट तल हे छुथ, र सबै कुराहरूमाचथ उच्ि-स्थािबाट प्रभुत्वको अभ्र्ास गछुथ। र्सै गरी मैले
मेरो मुक्कतलाई र्स पथ्
ृ वीमा ठीक ठाउाँ मा रािेको छु। मानिसका हरे क िाल र उिीहरूले भन्िे र
गिे सबै कुरा मेरो गोप्र् स्थलबाट मैले िहे िे त्र्स्तो कुिै क्षण छै ि। मानिसहरू मेरो लाचग िल
ु ा

ककताब हुि ्: उिीहरू प्रत्र्ेकलाई र सबैलाई म हे छुथ र चिन्छु। गोप्र् स्थल मेरो निवास हो, र समग्र
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आकाश-मण्डल म सुत्िे ओछ्र्ाि हो। म प्रताप, धासमथकता, र न्र्ार्द्वारा पररपूणथ भएकाले
शैतािका फौजले मलाई भेट्ि सकदै िि ्। मेरा वििहरूमा अवणथिीर् रहस्र् रहन्छ। जब म

बोसलरहे को हुन्छु, नतमीहरू, केही थाहा िभए जस्तो, भिथरै पािीमा फासलएका अन्र्ोलग्रस्त िराहरू
जस्ता वा भिथरै त्राससत बच्िाहरू जस्ता बन्छौ ककिकक नतमीहरूको आत्मा हकका ि बककको
क्स्थनतमा झरे को छ। गोप्र् स्थल मेरो निवास हो भिेर म ककि भन्छु? के ताँलाई मेरा वििहरूका
गहि अथथ थाहा छ? मानिसहरूमध्र्े मलाई चिन्ि को सक्षम छि ्? आफ्िै वपता र मातालाई चििे

जसरी मलाई चिन्ि को सक्षम छि ्? मेरो निवासमा ववश्राम गदै म िक्जकबाट अवलोकि गछुथ:
पथ्
ृ वीमा सबै मानिसहरू आफ्िा गन्तव्र् र आफ्िा भववष्र्को लाचग मात्र “सांसारभरर र्ात्रा गिथ” र
र्ताउता दगुिथ दौडधूप गछथ ि ्। तर, मेरो राज्र् निमाथणको लाचग ददिलाई असलकनत पनि ऊजाथ

छै ि, सास फेिथको लाचग िादहिे जनत ऊजाथ समेत छै ि। मैले मानिसहरूको सक्ृ ष्ट गरेँ , र मैले

उिीहरूलाई धेरै पटक ववपविबाट बिाएको छु; तथावप, र्ी मानिसहरू सबै अकृतज्ञ छि ्:
नतिीहरूमध्र्े एक जिा पनि मेरो मुक्कतका सबै घटिाहरू गणिा गिथ सक्षम छै िि ्। सांसारको
सक्ृ ष्टदे खि वतथमािसम्म आइपुग्दा र्नत धेरै वषथहरू—र्नत धेरै शताब्दीहरू—भइसकेको छ; मैले र्नत

धेरै आश्िर्थकमथहरू गरे को छु र र्नत धेरै पटक मेरो बुद्चधलाई प्रकट गरे को छु। र्नत हुाँदाहुाँदै पनि,
मानिसहरू मेरा मासमलाहरूमा ध्र्ाि ददिे थोरै पनि मिसार् िभएका, मािससक रोगी जस्तो पागल
र सस्
ु त, र अझ कदहलेकहीीँ त जङ्गलमा दगरु रदहाँड्िे जङ्गली जिावरहरू जस्ता छि ्। धेरै पटक,
मैले मानिसलाई मत्ृ र्ुको सजार् ददएको छु र उिीहरूलाई मत्ृ र्ु-दण्ड ददएको छु, तर मेरो

व्र्वस्थापिको र्ोजिालाई कसैले पनि हे रफेर गिथ सकदै ि। त्र्सैले, आफू टााँससएका पुरािा

कुराहरूलाई मानिसहरू मेरा हातहरूमा प्रकट गिथ जारी राख्छि ्। मेरा कामका िरणहरूले गदाथ
पनतत, भ्रष्ट, अश्लील, र घखृ णत भएको ठूलो पररवारमा जक्न्मएका नतमीहरूको अक्स्तत्वलाई मैले
पुि्ः एक पटक उद्धार गरे को छु।

एक क्षण पनि िथासमईकि मेरो र्ोजिाबद्ध काम अगाडड बदढरहे को छ। राज्र्को र्ुगमा

सरे पनछ, र मेरा जिहरूका रूपमा नतमीहरूलाई मेरो राज्र्मा ल्र्ाएपनछ, नतमीहरूलाई मैले गिे
अरू मागहरू हुिेछि ्; भन्िुको अथथ, म नतमीहरूको सामुन्िे ववधाि जारी गिथ सुरु गिेछु, जसद्वारा
म र्ो र्ग
ु लाई सञ्िालि गिेछु:

नतमीहरूलाई मेरा जिहरू भनिएको हुिाले, मेरो िामलाई मदहमार्ुकत बिाउि नतमीहरू सक्षम
हुिुपछथ ; र्सको अथथ, परीक्षाको घडीमा साक्षीको रूपमा िडा हुि सकिुपछथ । र्दद कसैले मलाई
फुस्ल्र्ाउिे र मबाट सत्र् लुकाउिे प्रर्ास गछथ , वा मेरा पछाडड अशोभिीर् कक्रर्ाकलापहरूमा
सांलग्ि हुन्छ भिे, नतिीहरूलाई मैले निराकरण िगरुञ्जेलसम्म, र्स्ता मानिसहरूलाई मेरो घटबाट
लिेदटिेछ र निकासलिेछ, र्समा कुिै अपवाद छै ि। ववगतमा जो मसाँग बेइमाि र अपुत्रोचित
चथए, र मलाई िुला रूपमा जााँच्ि जो आज फेरर िडा छि ्—नतिीहरू पनि मेरो घरबाट

लिेदटइिेछि ्। जो मेरा जिहरू हुि ् उिीहरूले मेरा बोझहरूको लाचग निरन्तर िासो दे िाउिु पछथ
साथै मेरा वििहरू बुझ्ि िोज्िुपछथ । र्स प्रकारका मानिसहरूलाई मात्र म अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछु, र

कदहल्र्ै सजार् िपाउिे गरी उिीहरू निश्िर् िै मेरो मागथदशथि र अन्तर्दथक्ष्ट अन्तगथत क्जउिेछि ्।
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मेरा बोझहरूको लाचग िासो दे िाउि असफल हुिेहरू उिीहरूको आफ्िै भववष्र्हरूको लाचग र्ोजिा
बिाउि दिचिि हुन्छि ्—र्सको अथथ, जो आफ्िा कार्थहरूद्वारा मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािे लक्ष्र्
राख्दै ि, तर सहर्ोगका हातहरूको िोजी गछथ ि ्—ती मगन्ते जस्ता प्राणीहरूलाई प्रर्ोग गिथ म

पूणथरूपमा इन्कार गछुथ ककिकक मेरा बोझहरूको लाचग िासो दे िाउिु भिेको के हो नतिीहरू

जक्न्मएको समर्दे खि नतिीहरूले जािेका छै िि ्। नतिीहरू सामान्र् समझ िभएका मानिसहरू हुि ्;
र्स्ता मानिसहरू मक्स्तष्कको “कुपोषण” बाट ग्रससत छि ्, र केही “पोषण” को लाचग उिीहरू घर
जाि आवश्र्क छ। र्स्ता मानिसहरू मेरो लाचग व्र्थथ छि ्। मेरा जिहरूका माझमा, िािु, कपडा

लगाउिु, र सुत्िु जस्ता कुिै व्र्क्कतले एकै क्षणको लाचग पनि कदहल्र्ै िबबससथिे कुराहरूलाई

जस्तै, मलाई चिन्िे कार्थ पनि अक्न्तमसम्म िै दे खििे बाध्र्ात्मक कतथव्र्को रूपमा सबैबाट माग
गररिेछ, ता कक मलाई चिन्िे काम पनि, आखिरमा, िािपाि गिुथ जस्तै पररचित कुरा बन्िेछ—
जुि कुरालाई तैँले अभ्र्स्त भइसकेको हातले कुिै प्रर्त्ि वविा िै गछथ स ्। मैले बोलेका वििहरूलाई

हरे क व्र्क्कतले उच्ितम ववश्वासका साथ सलिुपछथ र पूणथरूपमा आत्मसात ् गिुथपछथ ; झाराटारुवा

अधथ-मापि हुि सकदै ि। मेरा वििहरूलाई ध्र्ाि िददिेलाई सीधै मेरो प्रनतरोध गरे को मानििे छ;
मेरा वििहरूलाई ििािे वा नतिलाई बुझ्ि ििोज्िेलाई मेरो ध्र्ाि िददएको मानििे छ, र मेरो
घरको ढोकाबाट सीधै बादहर बढाररिे छ। र्सो गिुथको कारण, ववगतमा मैले भिे जस्तै, म
मानिसहरूको ठूलो सङ्ख्र्ा होइि श्रेष्ठता िाहन्छु। सर् जिा मानिसहरूमध्र्े मेरा वििहरूद्वारा
र्दद एक जिाले मात्र मलाई चिन्ि सक्षम भर्ो भिे त्र्सपनछ उकत एक जिालाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिे

र प्रकाश छिे काममा ध्र्ाि केक्न्ित गिथ म स्वेच्छाले अरू सबैलाई फासलददिेछु। र्सबाट तैँले
दे ख्न सकछस ् धेरै सङ्ख्र्ाले मात्र मलाई प्रकट गिथ र ममा क्जउि सकछि ् भन्िे सत्र् होइि। मैले

िाहे को गहूाँ हो (र्द्र्वप दािाहरू पोदटला िहुि सकछि ्) र सामा होइि (दािाहरू प्रशांसिीर् रूपमा
पोदटला भए पनि)। जो िोजीलाई वास्ता गदै िि ्, तर सस्
ु त तररकाले व्र्वहार गछथ ि ् उिीहरूले

स्वेच्छाले छोड्िु पछथ ; नतिीहरूलाई हे िे मेरो कनत पनि िाहिा छै ि, ित्र नतिीहरूले मेरो िाम

बदिाम गराउिे कार्थलाई जारी राख्छि ्। मेरा जिहरूबाट म के िाहन्छु भन्िे सन्दभथमा, अदहलेको
लाचग म र्ी उपदे शहरूमा रोककिेछु, र पररक्स्थनतहरू कसरी बदसलन्छि ् त्र्सको आधारमा अरू
प्रनतबन्धहरू बिाउिको लाचग पखिथिेछु।

ववगतका ददिहरूमा, मानिसहरूको ठूलो जमातले सोच्र्ो म बुद्चधको परमेश्वर स्वर्म ् चथएाँ,

मानिसहरूका हृदर्हरूमा गदहररएर हे िे म त्र्ही परमेश्वर चथएाँ, तथावप, र्ो केवल सतही गफ

चथर्ो। र्दद मानिसहरूले सााँक्च्िकै मलाई चििेका चथए भिे हतारमा निष्कषथहरूमा पुग्िे आाँट

उिीहरूले गिे चथएिि ्, तर मेरा वििहरूद्वारा मलाई चिन्िे प्रर्त्ि जारी राख्ने चथए। जब उिीहरू

मेरा कामहरूलाई सााँक्च्िकै दे ख्ि सकिे िरणमा पुगेका चथए भिे मात्रै, उिीहरू मलाई बुद्चधमाि
र अद्भुत भन्ि लार्क हुिेचथए। मेरो बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि अनत सतही छ। र्ुगहरूभरर, र्नत
धेरै मानिसहरूले र्नत धेरै वषथहरूसम्म मेरो सेवा गरे का छि ् र, मेरा कामहरू दे िेर, मेरा बारे

सााँक्च्िकै केही बुझ्ि पाएका छि ्। र्ही कारणले गदाथ, मेरा पाइलाहरू िोजी गिथ अनत कदठि
भएको कारणले, मेरो ववरोध गिे न्र्ि
ू तम मिसार्लाई आश्रर् ददिे आाँट िगरी, उिीहरूसाँग सधैँ
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मप्रनत समवपथत हृदर् हुिे गथ्र्ो। र्दद ती मानिसहरूमाझ मेरो मागथदशथि अिुपक्स्थत चथर्ो भिे,
उिीहरूले अन्धाधुन्ध काम गिे आाँट गिे चथएिि ्। तसथथ, धेरै वषथहरूको अिुभवमा क्जएपनछ,
उिीहरूले अन्तत्ः मलाई बद्
ु चधमाि, अद्भत
ु , र परामशथदाता भन्दै मेरा वििहरू दोहोरो धार भएका
तरवार जस्ता छि ्, मेरा कामहरू महाि ्, ववस्मर्कारी, र आश्िर्थजिक छि ्, म प्रतापी पदहरिमा

छु, मेरो ज्ञाि आकाशभन्दा माचथ पुग्छ भन्दै , र अन्र् अन्तज्ञाथिहरू बताउाँ दै मेरो बारे को ज्ञािको
एक अांशलाई सामान्र् तुल्र्ाए। र्द्र्वप, आज, मेरो बारे को नतमीहरूको ज्ञाि उिीहरूले हालेको

जगमा मात्र आधाररत छ, तसथथ नतमीहरूमध्र्े धेरैजसोले—सग
ु ाहरूले जस्तै—उिीहरूले बोलेका
वििहरूलाई केवल सुिाइरहे का छौ। नतमीहरूले मलाई चिन्िे तरीका कनत सतही छ र नतमीहरूको

“सशक्षा” कनत दर्िीर् छ, जसले गदाथ र्नत धेरै सजार्बाट मैले नतमीहरूलाई माफी ददएको छु त्र्स
कुरालाई मैले ध्र्ािमा राख्िे हुिाले मात्रै र्सो भएको हो। र्नत हुाँदा पनि, नतमीहरूमध्र्े धेरैजसोले
आफैलाई अझै चिन्दै िौ वा नतमीहरूले आफ्िा काममा मेरो इच्छाको आकाङ्क्षालाई अगाडड िै

राखिसकेका छौ, र र्ही कारणले न्र्ार्बाट उन्मुक्कत पाएका छौ भन्िे सोच्छौ; वा दे हधारी भएपनछ
मािवताका कक्रर्ाकलापहरूबारे भेउ पाउि मैले पण
ू थरूपमा छोडेको छु, र र्ही कारणले नतमीहरूले
पनि सजार्बाट उन्मुक्कत पाएका छौ; वा नतमीहरूले ववश्वास गिे परमेश्वर ब्रह्माण्डका

अन्तररक्षहरूमा अक्स्तत्वमा छै िि ् भन्िे वविार गछौ र त्र्सैले परमेश्वरमा ववश्वासलाई अन्र्था

आलस्र्मा व्र्तीत गररिे समर्लाई कटाउिे माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गदै , नतमीहरूले परमेश्वरलाई

जान्िे कामलाई पूरा गिै पिे कतथव्र्को रूपमा आफ्िो हृदर्मा राख्ने कुराभन्दा आफ्िो िाली

समर्मा गररिे कामकाजको रूपमा घटाएर झारे का छौ। र्दद मैले नतमीहरूका र्ोग्र्ताहरू, वववेक,
र अन्तर्दथक्ष्टहरूको कमीमा सहािुभूनत िरािेको भए, मेरो सजार्को बीिमा नतमीहरू सबै िष्ट हुिे
चथर्ौ, अक्स्तत्वबाटै मेदटिेचथर्ौ। र्द्र्वप, पथ्
ृ वीमा मेरो काम िससद्चधएसम्म, मािवजानतप्रनत म
क्षमाशील रहिेछु। नतमीहरू सबैसाँग हुिुपिे ज्ञाि र्ही हो र असल र िराब कुि हो त्र्सबारे
दोधारमा पिथ छोड।

फेब्रुवरी २५, १९९२

अध्याय्६
आत्माका कुराहरूप्रनत सिेत बि,् मेरो वििमा ध्र्ाि दे , र मेरो आत्मा र मेरो अक्स्तत्वलाई,

मेरो विि र मेरो अक्स्तत्वलाई एउटा अववभाज्र् सम्पण
ू थताको रूपमा मान्ि सााँच्िै सक्षम बि,्

ताकक सबै मानिसहरूले मेरो उपक्स्थनतमा मलाई सन्तुष्ट पािथ सकूि ्। जे-जनत छि ् ती सबैमाचथ
मैले मेरो पाउ रािेको छु, मैले ब्रह्माण्डको अथाह क्षेत्रको वारपार हे रेको छु, र म सबै मानिसहरूको
बीिमा, नतिीहरू माझको समठास र तीतोपिा िाख्दै , दहाँ डेको छु—तापनि मानिसले मलाई कदहल्र्ै
पनि सााँिो रूपले चििेको छै ि, मैले र्ात्राहरू गरे को बेला त्र्सले ममा कदहल्र्ै पनि ध्र्ाि ददएको

छै ि। म िप
ु रहे कोले, र मैले कदहल्र्ै पनि अलौककक कार्थहरू िगरे कोले, कसैले मलाई कदहल्र्ै
पनि सााँिो रूपले दे िेि। आज ववगत जस्तो छै ि: सक्ृ ष्टको समर्दे खि अदहलेसम्म कदहल्र्ै
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िदे खिएका कार्थहरू म गिेछु, र्ुगौँसम्म कदहल्र्ै िसुनिएका वििहरू बोल्िेछु, ककिकक सबै

मानिसहरूले मलाई शरीरमा चिन्िलाई म भन्िेछु। र्ी मेरा व्र्वस्थापिका कदमहरू हुि ्, तर
मानिसलाई ककक्ञ्ित ् आभास छै ि। मैले स्पष्ट रूपमा बोलेको छु, तापनि मानिसहरू अबझ
ु िै
रहन्छि ्; नतिीहरूलाई बुझाउिु गाह्रो छ। के र्ो मानिसको तुच्छता होइि र? के मैले बबलकुलै

ठीक बिाउि िोजेको कुरा र्ही होइि र? वषौंसम्म, मैले मानिसमा केही पनि गररिाँ; वषौंसम्म,

मेरो दे हधारी भएको शरीरसाँग सोझै सम्पकथमा भएर पनि मेरो ईश्वरत्वबाट सीधै पठाइएको त्र्ो
आवाज कसैले पनि कदहल्र्ै सि
ु ेि। तसथथ, निक्श्ित रूपमा मानिसहरूमा मेरो ववषर्को ज्ञािको

कमी छ, तापनि र्सले र्ुगौँदे खि मेरो निक्म्त नतिीहरूको प्रेमलाई असर पारे को छै ि। तैपनि आज,

मैले नतमीहरूमा आश्िर्थपूणथ काम गरे को छु, त्र्स्तो काम जुि बुझ्ि िसककिे र बबिा िापको छ,
र मैले धेरै वििहरू बोलेको छु। तापनि, र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, मेरो उपक्स्थनतमा सीधै मलाई
ववरोध गिेहरू अझै धेरै छि।् अब म ताँलाई केही उदाहरणहरू ददन्छु।

ताँ ददिहुाँ मेरो इच्छा बुझ्िे र जीविको अथथ प्राप्त गिे कोससस गदै अस्पष्ट परमेश्वरसाँग
प्राथथिा गछथ स।् तापनि मेरा वििहरूको सामिा गदाथ, ताँ नतिलाई सभन्िै प्रकारले हे छथस;् तैंले मेरा
वििहरू र आत्मालाई सम्पूणथताको रूपमा सलन्छि,् तापनि म र्स्ता वििहरू बोल्ि मूलभूत

रूपमा असक्षम छु भन्िे व्र्क्कतलाई ववश्वास गदै मेरो अक्स्तत्वलाई लात मारे र पन्साउाँ छि,् ती
त मेरो आत्माद्वारा निदे सशत छि ्। र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा तेरो ज्ञािलाई के हुन्छ? ताँ एक हदसम्म
मेरा वििहरूमा ववश्वास गछथ स,् तापनि म आफैले वस्त्र धारण गिे शरीरप्रनत ववसभन्ि कठोर
धारणाहरू राख्छस।् ताँ त्र्ो अध्र्र्ि गदै हरे क ददि बबताउाँ छस ् र भन्छस,् “उहााँले ककि त्र्स्तो
प्रकारले काम गिुथहुन्छ? के ती सााँच्िै परमेश्वरबाट आएका हुि ्? असम्भव! उहााँ मभन्दा त्र्वि
फरक हुिुहुन्ि—उहााँ पनि त एक सामान्र्, साधारण व्र्क्कत हुिह
ु ु न्छ।” र्स्तो पररक्स्थनतको व्र्ाख्र्ा
कसरी गिथ सककन्छ?

नतमीहरूमध्र्े कोसाँग माचथका कुराहरू छै िि ्? को त्र्स्ता कुराहरूमा तल्लीि भएको छै ि? ती

तैंले च्र्ाप्प पक्रेर राख्ने व्र्क्कतगत सम्पविका वस्तुहरू जस्ता दे खिन्छि,् ती छोड्िे इच्छा कदहल्र्ै

राख्दै िस।् तापनि ताँ ववषर्गत कोसससहरूको पनछ त अझ कम लाग्छस;् त्र्सको साटो, म आफैले
र्सलाई गरे को होस ् भिी ताँ पिथन्छस।् सत्र् कुरा भन्िप
ु दाथ, िोजी िगिे एकै जिा व्र्क्कतले पनि

मलाई सक्जलोसाँग चिन्िलाई आउाँ दै ि। मैले नतमीहरूलाई ससकाएका र्ी वििहरू ख्र्ाल-ठट्टाका
होइिि ्। ककिकक म तेरो सन्दभथको लाचग अको र्दक्ष्टकोणबाट अको एउटा उदाहरण ददि सकछु।

पत्रुसको बारे मा उल्लेि गदाथ, मानिसहरूले उसको बारे मा भन्िे असल कुराहरूको अन्त हुाँदैि।
नतिीहरू तरु
ु न्तै उसले परमेश्वरलाई तीि पटक इन्कार गरे को, उसले शैतािको सेवा गरे र कसरी
परमेश्वरको परीक्षा गरे को, र आखिरीमा ऊ परमेश्वरको िानतर कसरी क्रूसमा उाँ धोमुन्टो पारी
झुन्ड्र्ाइएको, आदद कुराहरू सम्झन्छि ्। अब म नतमीहरूलाई पत्रुसले मलाई कसरी चििे र उसको

अक्न्तम अवस्था कस्तो चथर्ो भन्िे कुरामा जोड ददि जााँदैछु। पत्रुस असल क्षमता भएको व्र्क्कत
चथर्ो, तर उसका पररक्स्थनतहरू पावलका जस्तै चथएिि ्: उसका बाबुआमाले मलाई सताए, उिीहरू
शैतािको अचधकारमनु ि रहिे भत
ू ात्माहरू चथए, त्र्सैको फलस्वरूप, उिीहरूले पत्रस
ु लाई परमेश्वरको
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बारे मा कुिै सशक्षा ददएिि ्। पत्रुस बुद्चधमाि ्, प्रनतभाशाली, र सािै उमेरदे खि उसका बाबुआमाद्वारा
पुलपुलाइएको चथर्ो। तापनि वर्स्क बिेपनछ, ऊ उिीहरूका शत्रु बिे, ककिकक उसले मेरो बारे मा

ज्ञािको िोजी गिथ कदहल्र्ै छोडेि, र फलत्ः उिीहरूलाई त्र्ागे। र्स्तो ककि भर्ो भिे, सबै
कुराहरूभन्दा माचथ, उसले स्वगथ र पथ्
ृ वी र त्र्समा भएका सबै थोकहरू सवथशक्कतमािको हातमा

छि ् र सबै सकारात्मक कुराहरू परमेश्वरबाट आउाँ छि ् र शैतािको प्रकक्रर्ाबाट भएर जािुभन्दा

पदहले सीधै उहााँबाट जारी हुन्छि ् भिी ववश्वास गर्ो। पत्रुसका बाबुआमाको ववरोधाभासले उसलाई
मेरो दर्ा र कृपाको अझ ठूलो ज्ञाि ददर्ो, र्सरी मलाई िोज्िे उसको िाहिा अझ बढ्र्ो। उसले
मेरो विि केवल िािे र वपउिेमा मात्र होइि, तर त्र्सबाहे क, मेरो इच्छा बुझ्िमा पनि ध्र्ाि

ददर्ो, र ऊ आफ्िो हृदर्मा सधैँ सतकथ चथर्ो। फलस्वरूप, आफ्िो आत्मामा ऊ सधैँ सांवेदिशील

चथर्ो, र र्सरी, उसले गिे सबै कार्थमा ऊ मेरो हृदर्अिुसारको व्र्क्कत चथर्ो। आफैलाई प्रोत्साहि
ददिका निक्म्त उसले ववगतमा मानिसहरूको असफलताहरूलाई निरन्तर ध्र्ाि ददिे काम गथ्र्ो,

असफलताको पासोमा पररएला भिी धेरै डराउथ्र्ो। त्र्सैगरी, उसले र्ुगौं-र्ुगदे खि परमेश्वरलाई
प्रेम गिे सबैको ववश्वास र प्रेम आत्मसात ् गिे कुरामा पनि ध्र्ाि ददर्ो। र्सरी—िकारात्मक

पक्षहरूमा मात्र होइि, तर अझ महत्त्वपूणथ रूपमा, सकारात्मक पक्षहरूमा पनि—ऊ धेरै िााँडो वद्
ृ चध
भर्ो, र्हााँसम्म कक मेरो उपक्स्थनतमा उसको ज्ञाि सबैभन्दा महाि ् बन्र्ो। तब, उसले आफूसाँग
भएका सबै थोकहरू कसरी मेरो हातमा ददर्ो, िािे, लाउिे, सत्ु िे र ऊ कहााँ बस्िे भन्िे ववषर्मा

सलिे निणथर् समेत पनि कसरी समपथण गर्ो, र त्र्सको साटो, सबै कुराहरूमा मलाई सन्तुष्ट पािे

आधारमा मेरा सम्पविहरूको आिन्द उपभोग गर्ो भन्िे कुरा कल्पिा गिुथ गाह्रो छै ि। मैले उसलाई
अिगन्ती परीक्षाहरू अिुभव गिथ लगाएाँ—त्र्स्ता परीक्षाहरू, जसले स्वाभाववक रूपमा उसलाई अधथ

मत
ृ बिार्ो—तर र्ी सर्ौं परीक्षाहरूको बीिमा पनि उसले मप्रनतको आफ्िो ववश्वास कदहल्र्ै एक

पटक पनि गुमाएि वा ममा कदहल्र्ै निराश भएि। मैले उसलाई त्र्ाचगददएको छु भन्दा समेत

पनि ऊ निरुत्सादहत भएि, र व्र्ावहाररक रूपमा र ववगतको अभ्र्ासको ससद्धान्तहरू अिुसार
मलाई प्रेम गरररह्र्ो। उसले मलाई प्रेम गरे तापनि म उसको प्रशांसा गददथिाँ, अन्त्र्मा म उसलाई

शैतािको हातमा सुक्म्पददिेछु भिेर मैले उसलाई भिेँ। तर त्र्स्ता परीक्षाहरूको बीिमा पनि,
उसको शरीरमा आएका परीक्षाहरू त होइिि,् तर वििका परीक्षाहरूको बीिमा, उसले अझै पनि

मसाँग प्राथथिा गदै भन्र्ो, “हे परमेश्वर! स्वगथ र पथ्
ृ वी र सबै थोकहरूको माझमा, तपाईंको हातमा

िभएको के कुिै र्स्तो मानिस, कुिै प्राणी वा कुिै थोक छ र, हे सवथशक्कतमाि?् जब तपाईं
मप्रनत कृपालु बन्िुहुन्छ, तब तपाईंको कृपाले गदाथ मेरो हृदर् अनत आिक्न्दत हुन्छ। जब तपाईंले
मेरो न्र्ार् गिथह
ु ु न्छ, तब म जवि िै अर्ोग्र् भएतापनि तपाईंका कामहरूको बझ्
ु ि िसककिे
अवस्थाको अझ अचधक ज्ञाि प्राप्त गछुथ, ककिकक तपाईं अचधकार र बुद्चधले भररिुभएको छ। मेरो
शरीरले कष्टहरू भोगे तापनि मेरो आत्माले सान्त्विा पाएको छ। म तपाईंको बुद्चध र कार्थहरूलाई

प्रशांसा िगरी कसरी रहि सकुाँला र? तपाईंलाई चििेपनछ म मिुथपछथ भिे पनि, म िुसी र
आिन्दसाथ ककि त्र्सो गिथ िसकाँु ला र? हे सवथशक्कतमाि ्! मैले तपाईंलाई दे िेको के तपाईं सााँच्िै
िाहिह
ु ु न्ि र? के म सााँच्िै तपाईंको न्र्ार् पाउि र्ोग्र् छै ि र? के ममा कुिै र्स्तो कुरा छ जि
ु
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तपाईं दे ख्न िाहिुहुन्ि?” त्र्स्ता परीक्षाहरूको समर्मा, पत्रुस मेरो इच्छा ववशुद्ध प्रकारले बुझ्ि
सक्षम िभए पनि, र्ो स्पष्ट चथर्ो कक (उसले मेरो इन्साफ प्राप्त गरे को भएतापनि मािव जानतले

मेरो प्रताप र क्रोध दे ख्न सकोस ् भिेर) मद्वारा प्रर्ोग हुिे कुरामा ऊ गौरवाक्न्वत र सम्मानित
भर्ो, र ती परीक्षाहरूद्वारा ऊ द्ःु िी भएि। मेरो सामुन्िे उसको निष्ठाको कारण र मैले उसमाचथ
राखिददएको मेरो आशीषको कारण ऊ हजारौं वषथसम्म मानिसको निक्म्त एउटा उदाहरण र िमुिा

बिेको छ। के नतमीहरूले अिुकरण गिुथपिे कुरा पनि बबलकुल र्ही होइि र? मैले पत्रुसको बारे मा
र्नत लामो वि
ू वविार गर; नतमीहरू क्जउिु पिे
ृ ान्त ककि बताएाँ, त्र्सबारे राम्ररी र घिीभत

ससद्धान्तहरू र्ी िै हुिुपछथ ।
मलाई थोरै मानिसहरूले चििे तापनि म मानिसमाचथ मेरो क्रोध प्रकट गददथिाँ , ककिकक
मानिसहरू अनत घटी-कमीमा छि,् र मैले नतिीहरूसाँग माग गरे को स्तरमा पुग्िु नतिीहरूको निक्म्त
कदठि छ। र्सैले, म हजारौं वषथदेखि, ठीक आजको ददिसम्म पनि, मानिसप्रनत सहिशील भएको
छु, तापनि म आशा गछुथ कक नतमीहरू मेरो सहिशीलताको कारण आफू हल्का भएर जािेछैिौ।

पत्रुस माफथत नतमीहरूले मलाई चिन्ि र मलाई िोज्ि आउिुपछथ ; उसका उपलक्ब्धहरूबाट नतमीहरूले

पदहला कदहल्र्ै प्राप्त िगरे को अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गरे को हुिुपछथ , र र्सरी मानिस पदहले कदहल्र्ै
िपुगेका क्षेत्रहरूलाई हात पािुथपछथ । र्ो ब्रह्माण्ड र आकाश-मण्डलभरर, पथ्
ृ वीमाचथ र आकाशमा

भएका हरे क थोकको बीिमा, पथ्
ृ वीमाचथ र आकाशमा भएका सबै कुराहरूले मेरो कामको अक्न्तम
िरणको निक्म्त भरमग्दरु कोससस गछथ ि ्। निश्िर् िै नतमीहरू शैतािको सेिाद्वारा ददइएको
आदे शलाई पालि गिे दशथक बन्िे इच्छा गदै िौ। शैताि मानिसहरूको हृदर्मा भएको मेरो ज्ञाि

निल्दै , आफ्िा दाह्राहरू ककट्दै र त्र्सको अक्न्तम मत्ृ र्ुको र्ातिामा िङ्ग्राहरू गाड्दै सधैँ हाक्जर

छ। के नतमीहरू र्ो समर्मा त्र्सका धत
ू थ र्क्ु कतहरूको ससकार बन्ि िाहन्छौ? मेरो काम अन्तत्ः

पूरा हुिे र्ो समर्मा के नतमीहरू आफ्िो जीवि िाश पािथ िाहन्छौ? के नतमीहरू अझ एकिोदट
मैले मेरो सहिशीलता दे िाओस ् भिी पखिथरहे का छौ? मेरो बारे मा ज्ञािको िोजी गिथु िै मुख्र्

कुरा हो, तर अभ्र्ासमा ध्र्ाि ददिु अपररहार्थ कुरा हो। मेरा वििहरू नतमीहरूलाई सीधै प्रकट
गररएका छि,् र म आशा गछुथ कक नतमीहरूले मेरो अगुवाइ पछ्र्ाउि सकछौ, र अबदे खि उसो
नतमीहरूको आफ्िै लाचग र्ोजिाहरू र महत्त्वाकाङ्क्षाहरू हुिेछैिि।्

फेब्रुवरी २७, १९९२

अध्याय्७
सबै पक्श्िमी शािाले मेरो आवाज सुन्िुपछथ :

के नतमीहरू ववगतमा मप्रनत ववश्वासर्ोग्र् चथर्ौ? के नतमीहरूले मेरा उत्कृष्ट सल्लाहका

वििहरू सुन्र्ौ? के नतमीहरूका आशा र्थाथथवादी छि ्, अस्पष्ट र अनिक्श्ित छै िि ्? मािवजानतको
बफादारीता, मािवजानतको प्रेम, मािवजानतको ववश्वास—र्ी केही िभएर मबाट आउिे कुरा हो,

मद्वारा प्रदाि गररिे कुरा हो। मेरा मानिसहरू, जब नतमीहरू मेरो विि सुन्छौ, तब के नतमीहरू
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मेरो इच्छा बुझ्छौ? के नतमीहरू मेरो हृदर्लाई दे ख्छौ? ववगतमा, सेवाको मागथमा हुाँदा नतमीहरूले
थुप्रै उताविडाव, प्रगनत र असफलताको सामिा गऱ्र्ौ, र पति हुिे र मलाई धोका ददिे ितरामा
पनि पग्ु र्ौ, त्र्सको बाबजत
ु पनि त्र्स्ता हरे क क्षण मैले नतमीहरूलाई निरन्तर बिाइरहे को चथएाँ
भन्िे के नतमीहरूलाई थाह छ? त्र्स्ता हरे क क्षणमा म नतमीहरूलाई बोलाउि र उद्धार गिथ

निरन्तर मेरो आवाज निकाली रहे को चथएाँ भन्िे थाह छ? नतमीहरू धेरै पटक शैतािको जालमा

पऱ्र्ौ; नतमीहरू धेरै पटक मािवताको पासोमा फस्र्ौ; नतमीहरू धेरै पटक आफूलाई त्र्ाग्ि िसकेर

अकाथसाँग अन्त्र्हीि कलहमा हरार्ौ। धेरै पटक, नतमीहरूको शरीर मेरो घरसभत्र चथर्ो जबकी
नतमीहरूको हृदर् कहीीँ भेट्टाउि सककएि। र्द्र्वप, नतमीहरूलाई सहारा ददएर उठाउि धेरै पटक

मैले मेरा हात नतमीहरूसम्म पऱ्र्ाएको छु, मैले धेरै पटक नतमीहरूका बीिमा कृपाको टुक्रा छरे को
छु। मैले धेरै पटक कष्टपनछको नतमीहरूको हैरािीलाई हे िथ सकेको छै ि; धेरै पटक…। के नतमीहरूलाई
र्ो थाहा छ?

तैपनि, आज मेरो बन्दोबस्तमा, नतमीहरूले अन्तत्ः सबै कदठिाइ पार गरे का छौ, र म

नतमीहरूको साथमा रमाएको छु; र्ो मेरो बुद्चधको मखणभ हो। जे होस ्, र्ो राम्रोसाँग सम्झ! नतमीहरू

आफै बसलर्ो हुाँदा को पति भएको छ? कदहल्र्ै एकै क्षण कमजोरी िभइकि को बसलर्ो भएको
छ? मानिसहरूमध्र्े, कसले त्र्स्तो आशीवाथद पाएको छ जुि मबाट आएको होइि? के कसैले कुिै
दभ
ु ाथग्र् भोगेको छ जि
ु मबाट आएको होइि? मलाई प्रेम गिे सबैले केवल आशीवाथद मात्र पाउिे

हुिसकछ? के अय्र्ूबलाई आइपरे को दभ
ु ाथग्र्को कारण उसले मलाई प्रेम गिथ असफल भर्ो, त मेरो
ववरोध गिे बाटो रोजेको हुिसकछ? के पावलले मलाई सााँक्च्िकै प्रेम गिथ सकेकोले उसले मलाई
मेरो उपक्स्थनतमा वफादारीसाथ सेवा गिथ सकेको चथर्ो भन्िे हुिसकछ? नतमीहरू मेरो गवाहीलाई

र्दढ ववश्वास गछौ भिे पनि, के नतमीहरू बीि कोही हुि सकछ, जसको गवाही ववशद्
ु ध सि
ु झैँ
छ? के मानिसहरूले सााँिो बफादारीता ददि सकछि ्? नतमीहरूको गवाहीले मलाई आिन्द ददन्छ
भन्िे कुरा नतमीहरूको “बफादारीता” साँग ववरोधाभास र्ुकत छै ि, ककिकक मैले कदहल्र्ै कसैबाट

धेरै कुरा माग गरे को छै ि। मेरो र्ोजिा पछाडडको मूल असभप्रार्मा जााँदा, नतमीहरू सबै “दोषपूणथ
सामाि” हुिेछौ—अपेक्षक्षत स्तर िभएका। मैले नतमीहरूलाई “कृपाको दािा छिे” बारे जे भिेको चथएाँ
के र्ो त्र्सको एउटा उदाहरण होइि? के नतमीहरूले दे ख्ने र्ो मेरो मक्ु कत होइि?

नतमीहरू सबैले ववगतलाई स्मरण गिथ र सोच्िुपछथ : मेरो घर फकेदे खि, के नतमीहरूमध्र्े कसैले

मलाई पत्रुसले जस्तै फाइदा वा िोकसाि वविार िगररकि चिन्ि सकेका छौ? नतमीहरूले सतही

रूपमा बाइबल कण्ठ गरे का छौ, तर के नतमीहरूले र्सको ममथलाई आत्मसाथ गरे का छौ? जस्तो
कक, नतमीहरू अझै पनि आफ्िो “पाँज
ु ी” त्र्ागेर आफूलाई सााँिो रूपमा छोड्ि अस्वीकार गछौ। जब
म उच्िारण गछुथ, जब म नतमीहरूसाँग आमिेसामिे कुरा गछुथ, नतमीहरूमध्र्े कसले मैले िुलासा

गिे जीविको विि प्राप्त गिथ कदहल्र्ै आफ्िा बन्द बहीिाता त्र्ागेका छौ? नतमीहरूमा मेरा

वििप्रनत कुिै सम्माि छै ि, ि त नतमीहरू नतिलाई मार्ा िै गछौ। बरु, नतमीहरू आफ्िो स्थाि
कार्म राख्न मेरा वििलाई मेससिगि जस्तै आफ्िा दस्
ु मिमाचथ प्रहार गिथ प्रर्ोग गछौ; मलाई
चिन्िका लाचग थोरै मात्रामा पनि नतमीहरू मेरो न्र्ार् स्वीकािे प्रर्ास गदै िौ। नतमीहरू हरे क िै
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अरू कसैमाचथ हनतर्ार ताककरहे का छौ; नतमीहरू सबै “नि्ःस्वाथथ” छौ र हरे क पररक्स्थनतमा “अरूको

दहतको िानतर सोच्छौ”। नतमीहरूले दहजो गरररहे को कुरा ठ्र्ाककै र्ही होइि र? र आज?

नतमीहरूको “बफादारीता” केही अङ्कले माचथ गएको छ र नतमीहरू असलकनत बढी अिभ
ु वी र
असलकनत बढी पररपकव भएका छौ; र्सकारणले गदाथ, मप्रनतको नतमीहरूको डर केही बढे को छ र

कोही पनि “हल्का रूपले काम” गदै ि। नतमीहरू ककि सदा निक्ष्क्रर्ताको र्ो अवस्थामा रहन्छौ?
ककि नतमीहरूसभत्र कतै पनि सकारात्मक पक्ष कदहल्र्ै फेला पदै ि ? हे मेरा मानिसहरू हो! ववगत

त धेरै अनघ िै सककसकर्ो; नतमीहरू त्र्समा अझै पनि टााँससएर बस्िु हुाँदैि। दहजो नतमीहरू र्दढ
बसेकाले आज मलाई नतमीहरूले निष्कपट बफादारीता प्रदाि गिुथपछथ ; र्सबाहे क, भोसल नतमीहरूले
मेरा लाचग राम्रो गवाही वहि गिुथपछथ र नतमीहरू भववष्र्मा मेरो आशीवाथदको उिराचधकारी हुिेछौ।
र्ो नतमीहरूले बुझ्िुपछथ ।

म नतमीहरू समक्ष उपक्स्थत िभए तापनि मेरो आत्माले नतमीहरूलाई निश्िर् िै अिुग्रह

प्रदाि गिेछ। म आशा गदथछु कक नतमीहरूले मेरो आशीवाथदलाई महत्त्वपूणथ ठान्िेछौ र त्र्सैमा भर
पदै आफूलाई जान्ि सक्षम हुिेछौ। नतमीहरूले त्र्सलाई आफ्िो पुाँजीको रूपमा सलिु हुाँदैि, बरु
नतमीहरूले मेरा विि नतमीहरूमा भएको अभाव पुरा गिथ प्रर्ोग गिुथपछथ र र्सले नतमीहरूका
सकारात्मक तत्व निकाल्छ। म नतमीहरूलाई र्ही सन्दे श ददन्छु!

फेब्रव
ु री २८, १९९२

अध्याय्८
जब मेरा प्रकाशहरू नतिका उत्कषथमा पग्ु छि ्, र जब मेरो न्र्ार् अन्त्र्नतर आइपग्ु छ, तब

मेरा सबै मानिसहरू प्रकट हुिे र पूणथ बिाइिे समर् र्ो हुिेछ। म मेरो आशर्साँग मेल िािे र
मेरो प्रर्ोगको लाचग र्ोग्र् मानिसहरूको निरन्तर िोजीमा ब्रह्माण्डको सबै कुिाहरूमा र्ात्रा गछुथ।
को माचथ उठ्ि र मसाँग सहकार्थ गिथ सकछ? मानिसहरूले मलाई गिे प्रेम सूक्ष्म छ, र ममाचथको

नतिीहरूको ववश्वास पनि दर्ा लाग्दो रूपमा सािो छ। र्दद मैले मानिसहरूका कमजोरीहरूमा मेरा
वििहरूको प्रहार निदे सशत गररिाँ भिे, नतिीहरूले धाक लगाउाँ दै र आडम्बरी ससद्धान्तहरूसाँगै

उठ्दै , घमन्ड र अनतरञ्जि गलाथि ्, मािौं नतिीहरू िै साांसाररक मासमलाहरूको सवालमा सवथज्ञािी

र सवथज्ञाता हुि।् ववगतमा मप्रनत “निष्ठावाि ्” हुिेहरूमध्र्ेमा, र आज मेरो सामुन्िे “क्स्थर िडा”
हुिेहरूमध्र्ेमा, कसले अझै फूनतथ लगाएर बोल्िे आाँट गछथ ? को आफ्िा भावी सफलताहरूमा गोप्र्
रूपमा िुसी हुाँदैि र? जब मैले मानिसहरूलाई सीधै पदाथफास गरराँि, तब नतिीहरू लुकिे कुिै ठाउाँ
भएि र समथद्वारा उत्पीडडत भए। र्दद मैले फरक तररकामा बोलेँ भिे , र्ो अझ कनत धेरै भर्ङ्कर
होला? मानिसहरूसाँग अझ अचधक कृतज्ञताको भाव होला, कुिै पनि कुराले नतिीहरूलाई निको

पािथ सकदै ि भन्िे कुरामा नतिीहरूले ववश्वास गलाथि ्, र सबै जिा नतिीहरूको निक्ष्क्रर्ताद्वारा

कससएर बााँचधएका होलाि।् जब मानिसहरूले आशा गम
ु ाउाँ छि ्, तब राज्र्को सलामी औपिाररक

रूपमा िको हुन्छ, जस्तो कक, मानिसहरूले भिेका छि ्, “त्र्स्तो समर् जब सात गुणा तीव्र
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आत्माले काम गिथ थाल्छ।” अको शब्दमा, र्ो तब हुन्छ जब राज्र्को र्ो जीवि आचधकाररक
रूपमा र्स पथ्
ृ वीमा सुरु हुन्छ; र्ो तब हुन्छ जब मेरो ईश्वरत्व सीधै (कुिै मािससक “प्रकक्रर्ा”

बबिा) काम गिथ निस्कन्छ। सबै मानिसहरू व्र्स्त रूपमा हतारो गछथ ि ्, मािौं नतिीहरू कुिै एउटा
सपिाबाट बबउाँ ताइका वा उठाइएका छि ्, र उठ्दै गदाथ, र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा आफैलाई पाएकोमा

िककत पछथ ि।् ववगतमा, मैले मण्डली निमाथणको बारे मा धेरै भिेँ; मैले धेरै रहस्र्हरू प्रकट गरेँ ,

तर जब त्र्ो काम र्सको सशिरमा पुग्र्ो, तब र्ो एक आकक्स्मक अन्त्र्मा आइपुग्र्ो। तथावप,

राज्र्को निमाथण फरक कुरा हो। जब आक्त्मक क्षेत्रको र्द्
ु ध र्सको अक्न्तम िरणमा पग्ु छ, तब
मात्र म मेरो काम र्स पथ्
ृ वीमा िवीि प्रकारले गिथ सुरु गछुथ। भन्िुको मतलब, सबै मानिसहरू
पनछ हट्िे अवस्थाको सङ्घारमा आइपुग्दा मात्र म औपिाररक रूपमा मेरो िर्ााँ कार्थ थाल्छु र

िडा गछुथ। राज्र् निमाथण र मण्डली निमाथणबीिको सभन्िता र्ो हो कक मण्डली निमाथणमा, मैले
मािवतामाफथत काम गरेँ जुि ईश्वरत्वद्वारा शाससत चथर्ो; मैले नतिीहरूको ववकृत अवस्थाहरू
सीधै प्रकट गदै र नतिीहरूको सारको पदाथफास गदै मानिसको पुरािो प्रकृनतमा प्रत्र्क्ष काम गरेँ।

पररणाम स्वरूप, र्ही आधारमा नतिीहरूले आफैलाई चिन्ि पाए, र त्र्सैले आफ्िा हृदर्हरूमा र

आफ्िा वििहरूमा सुनिक्श्ित भए। राज्र् निमाथणमा, म सीधै मेरो ईश्वरत्वमाफथत काम गछुथ, र
अन्तत्ः विि दे हधारी हुि आएको सन्दभथमा मेरो बारे मा ज्ञाि प्राप्त गिे मौका ददाँ दै मसाँग के छ
र मेरा वििहरूको ज्ञािको जगमा म को हुाँ भन्िे कुरा सबै मानिसहरूलाई बझ्
ु िे मौका प्रदाि

गछुथ। र्सरी सबै मािव जानतले गरे को अस्पष्ट परमेश्वरको िोजी समाप्त हुन्छ, र र्सरी नतिीहरूले
स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरको लाचग आफ्िा हृदर्हरूमा ठाउाँ राख्न छोड्छि ्; भन्िुको मतलब, म
दे हधारी हुाँदािेरर मैले गिे कार्थ मािव जानतलाई बुझ्ि ददन्छु, र र्सरी पथ्
ृ वीमा मेरो समर्लाई
टुङ्ग्र्ाउाँ छु।

राज्र्को निमाथण सीधै आक्त्मक क्षेत्रमा लक्षक्षत छ। भन्िुको मतलब, आक्त्मक क्षेत्रको र्ुद्धको

अवस्थालाई सबै मेरा मानिसहरूको माझमा प्रस्ट गररएको छ, र मण्डलीसभत्र मात्र होइि, तर
राज्र्को र्ुगमा अझ धेरै, हरे क व्र्क्कत िै नित्र् र्ुद्धमा छ भन्िे कुरा दे िाउि र्ो पर्ाथप्त छ।

नतिीहरूका पाचथथव शरीरहरूको बाबजुत पनि, र्ो आक्त्मक क्षेत्र सीधै प्रकट गररन्छ, र नतिीहरू
र्स आक्त्मक क्षेत्रको जीविसाँगको सांसगथमा आउाँ छि।् र्सरी, जब नतमीहरू ववश्वासर्ोग्र् हुि सरु
ु
गछौं, तब नतमीहरूले मेरो कामको अको भागको निक्म्त ठीक प्रकारले तर्ारी गिुथपछथ । नतमीहरूले

आफ्िो हृदर्को सम्पूणत
थ ा िै त्र्ाग्िुपछथ ; अनि मात्र नतमीहरूले मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ सकछौ।
मण्डलीमा अगाडड के भर्ो सोबारे म केही मतलब राक्ख्दिाँ; आज, र्ो र्ही राज्र्मा छ। मेरो

र्ोजिामा, शैतािले, अदहलेसम्म िै, पाइलैवपच्छे पछ्र्ाउाँ दै आएको छ र, मेरो बद्
ु चधको प्रनतभारको
रूपमा, मेरो मौसलक र्ोजिालाई अवरोध शैलीहरू र माध्र्महरू पिा लगाउिे कोससस गदै आएको

छ। तापनि के म त्र्सका छली र्ुक्कतहरूमा फस्ि सकुाँला र? स्वगथमा र पथ्
ृ वीमाचथ हरे क थोकले
मेरो सेवा गछथ ; के शैतािका छली र्ुक्कतहरू केही फरक हुि सकलाि ् र? ठीक र्हााँिेर िै मेरो
बुद्चधले प्रनतछे दि गछथ ; मेरा कार्थहरूको बारे मा भएको आश्िर्थ ठीक र्ही िै हो, र मेरो सारा

व्र्वस्थापि र्ोजिाको सञ्िालिको ससद्धान्त िै र्ही हो। राज्र् निमाथणको र्ग
ु को समर्मा, अझै
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पनि म शैतािको छली र्ुक्कतहरूलाई पन्छ्र्ाउाँ ददि, तर मैले गिैपिे कार्थलाई जारी राख्छु। ब्रह्माण्ड

र सारा थोकहरूको माझमा, मैले शैतािका कार्थहरूलाई मेरो प्रनतभारको रूपमा छािेको छु। के र्ो
मेरो बद्
ु चधको प्रदशथि होइि र? मेरो कार्थको बारे मा रहे को आश्िर्थ िै ठीक र्ही होइि र? राज्र्को

र्ुगसभत्र प्रवेश गिे अवसरमा, स्वगथमा र पथ्
ृ वीमाचथ भएका सबै थोकहरू पूणथ रूपमा रूपान्तररत
हुन्छि ्, र नतिले उत्सव र आिन्द मिाउाँ छि।् के नतमीहरू केही फरक छौ? कसको हृदर्मा महको
समठास छै ि? को आिन्दले भररएर छताछुल्ल भएको छै ि? को उल्लासले िाच्दै ि? कसले प्रशांसाका
शब्दहरू उच्िारण गदै ि?

मैले माचथ ििाथ र छलफल गरे का कुराहरू सबैका लक्ष्र्हरू र उत्पवि नतमीहरू बुझ्छौ, वा

बुझ्दै िौ? र्दद मैले र्ो िसोधेको भए, मैले केवल बकबक गदै चथएाँ भन्िे अचधकाांश मानिसहरूले

ववश्वास गथे होलाि ्, र मेरा वििहरूको स्रोतलाई िाप्ि असक्षम हुन्थे होलाि।् र्दद नतमीहरूले
नतिलाई ध्र्ाि ददएर वविार गछौ भिे, नतमीहरूले नतिको महत्त्वको बारे मा बुझ्िेछौ। तैंले नतिलाई

िक्जकबाट पढ्िु बेस हुन्थ्र्ो: मेरा वििहरूमध्र्े कुि तेरो लाचग लाभदार्क छै ि? कुिले तेरो
जीवि वद्
ृ चध गिे आशर् राख्दै ि? कुिले आक्त्मक क्षेत्रको र्थाथथको बारे मा बोल्दै ि? मेरा
वििहरूमा अिुप्रास वा तकथ छै ि, कक नतिमा व्र्ाख्र्ा र अथथ िोलाइको अभाव छ भिी अचधकाांश
मानिसहरू ववश्वास गछथ ि।् के मेरा वििहरू सााँच्िै र्नत अमूतथ र अभेद्र् छि ्? के नतमीहरू सााँच्िै

मेरा वििहरूप्रनत समवपथत छौ? के नतमीहरू सााँच्िै मेरा वििहरू क्स्वकार गछौ? के नतमीहरूले

नतिलाई िेलौिाको रूपमा व्र्वहार गदै िौ? के तैंले नतिलाई तेरो आफ्िो कुरूपतालाई ढाकिे
कपडाको रूपमा प्रर्ोग गदै िस ्? र्स ववशाल सांसारमा, को मद्वारा व्र्क्कतगत रूपमा जााँि गररएको

छ? कसले व्र्क्कतगत रूपमा मेरो आत्माका वििहरू सुिेको छ? धेरै मानिसहरू छामछुम गछथ ि ्
र अन्धकारमा िोज्छि ्; धेरैले आपदको बीिमा प्राथथिा गछथ ि ्; भोका र कठ्र्ाङ्चग्रएका धेरैले
आशामा हे छथि ्; र धेरै शैतािद्वारा बक्न्धत छि ;् तापनि धेरैलाई कहााँ फकथिे थाहा छै ि, धेरैले

आफ्िो िुसीको बीिमा मलाई त्र्ाग्छि ्, धेरै अकृतज्ञ छि ्, र धेरै शैतािको छली र्ुक्कतहरूप्रनत
निष्ठावाि ् छि।् नतमीहरूमध्र्ेमा अय्र्ूब को हो? पत्रुस को हो? ककि मैले अय्र्ूबलाई बारम्बार
उल्लेि गरे को छु? ककि मैले पत्रुसलाई र्नत धेरै पटक जिाएको छु? के नतमीहरूले नतमीहरूको

लाचग मेरा आशाहरू के हुि ् भिी कदहल्र्ै निक्श्ित गरे का छौ? नतमीहरूले र्स्ता कुराहरूमा मिि
गिथ अचधक समर् ििथ गिुथपछथ ।
पत्रुस धेरै वषथसम्म मप्रनत ववश्वासर्ोग्र् चथए, तापनि उसले कदहल्र्ै गिगि गरे ि ि त कुिै

गुिासो गरे ; अय्र्ूब समेत पनि उसको बराबरीमा चथएि, र र्ुगहरूभरर िै, सन्तहरू पत्रुसको तहसम्म

पग्ु िबाट िक
ु े का छि।् उसले केवल मलाई जान्ि मात्र िोजेि, तर शैतािले त्र्सका छली र्ुक्कतहरू

मञ्िि गदै गरे को समर्ावचधमा पनि उसले मलाई जान्ि आर्ो। र्सले, सदै व मेरो इच्छाको धारमा
रहे र, धेरै वषथसम्म मेरो सेवा गिथ पत्रुसलाई असभप्रेररत गर्ो र र्स कारणले गदाथ, ऊ शैतािद्वारा

कदहल्र्ै शोवषत भएि। पत्रुसले अय्र्ूबको ववश्वासबाट पाठहरू ससके, तापनि अय्र्ूबका कमजोरीहरूलाई
पनि प्रस्टै दे िे। र्द्र्वप अय्र्ूबसाँग ठूलो ववश्वास चथर्ो, उससाँग आक्त्मक क्षेत्रमा भएका कुराहरूको
बारे मा ज्ञािको अभाव चथर्ो, त्र्सैले उसले धेरै कुराहरू भिे जि
ु वास्तववकतासाँग मेल िाएिि ्;
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र्सले दे िाउाँ छ कक अय्र्ूबको ज्ञाि सतही र ससद्धताको निक्म्त असक्षम चथर्ो। त्र्सैले, पत्रुसले

सदै व आत्माको भाव प्राप्त गिे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गर्ो, र आक्त्मक क्षेत्रका गनतशीलताहरूलाई
अवलोकि गिथ सदै व ध्र्ाि ददर्ो। पररणाम स्वरूप, ऊ मेरो िाहिाका कुराहरू पिा लगाउि मात्र

सक्षम भएि, तर उसले शैतािको छली र्ुक्कतहरूको बारे मा पनि थोरै ज्ञाि पाए। र्सले गदाथ, मेरो
बारे उसको ज्ञाि र्ुगहरूभररका जोसुकैको भन्दा पनि महाि ् भएर बढ्र्ो।

पत्रुसले गरे को अिुभवबाट, र्ो कुरा दे ख्ि कदठि छै ि कक र्दद मानिसहरूले मलाई जान्ि

िाहन्छि ् भिे, नतिीहरूले आफ्िा आत्माहरूसभत्र िै सिेत भएर हे कका राख्ने कुरामाचथ जोड ददिप
ु छथ ।

तैंले आफ्िो निक्श्ित मात्रा मलाई बाह्र् रूपमा “समपथण” गर भिेर म भक्न्दिाँ ; र्ो त द्ववतीर्
सरोकारको ववषर् हो। र्दद तैंले मलाई चिन्दै िस ् भिे, सबै ववश्वास, प्रेम, र निष्ठा जसको ववषर्मा

ताँ कुरा गछथ स ् ती भ्रमहरू मात्र हुन्छि ्; ती बकबक हुन्छि ्, र ताँ मेरो सामुन्िे निकै ठूलो गवथ गिे
तर आफैलाई िचिन्िे व्र्क्कत बन्िे निक्श्ित छस।् र्सको मतलब, ताँ फेरर एक पटक शैतािद्वारा
पासोमा फसाइिे छस ् र आफैलाई मुकत गिथ असमथथ हुिेछस ्; ताँ अिन्त वविाशको पुत्र र ववध्वांसको
पात्र हुिेछस ्। तापनि, र्दद ताँ मेरा वििहरूप्रनत मन्द र बेमतलबी हुन्छस ् भिे, तैंले नि्ःसन्दे ह
मेरो ववरोध गछथ स ्। र्ो वास्तववकता हो, र मद्वारा सजार् प्राप्त गरे का धेरै र ववववध आत्माहरूलाई

तैंले आक्त्मक क्षेत्रको द्वारबाट चिर्ाएर हे िुथ बेस होला। मेरा वििहरूसाँग सामिा गदाथ, नतिीहरूमध्र्े

को निक्ष्क्रर्, बेमतलबी, र अस्वीकारी चथएि र? नतिीहरूमध्र्े को मेरा वििहरूको बारे मा निन्दिीर्
चथएि र? नतिीहरूमध्र्े कसले मेरा वििहरूमा िोट पिा लगाउिे कोससस गरे ि र? नतिीहरूमध्र्े

कसले आफैलाई “रक्षा” गिथ मेरा वििहरूलाई “प्रनतरक्षात्मक शस्त्रहरू” को रूपमा प्रर्ोग गरे ि र?

नतिीहरूले मलाई जान्िे माध्र्मको रूपमा मेरा वििहरूमा भएका ववषर्वस्तुहरूलाई प्रर्ोग गरे िि ्,
तर केवल िेल्िे िेलौिाहरूको रूपमा प्रर्ोग गरे । र्समा, के नतिीहरूले मलाई सीधै ववरोध गदै

चथएिि ् र? मेरा वििहरू को हुि ्? मेरो आत्मा को हो? मैले नतमीहरूलाई र्स्ता प्रश्िहरू धेरै
पटक सोधेको छु, तापनि के नतमीहरूले तीबारे कदहल्र्ै कुिै अझ उच्ितम र स्पष्ट अन्तर्दथक्ष्टहरू
पाएका छौ? नतमीहरूले कदहल्र्ै नतिलाई सााँच्िै अिुभव गरे का छौ? म नतमीहरूलाई फेरर एक

पटक स्मरण गराउाँ छु: र्दद नतमीहरूले मेरा वििहरू जान्दै िौ, वा नतिलाई क्स्वकार गदै िौ, वा
नतिलाई अभ्र्ासमा लगाउाँ दै िौ भिे, नतमीहरू पककै पनि मेरो सजार्का पात्रहरू बन्िेछौ! नतमीहरू
पककै पनि शैतािका ससकारहरू बन्िेछौ!

फेब्रुवरी २९, १९९२

अध्याय्९
ताँ मेरो घरािाका मानिसहरूमाझ भएकोले, र ताँ मेरो राज्र्मा ववश्वासी भएकोले, तैंले गिुथपिे

सबै कुराहरूमा मेरो आवश्र्कताका मापदण्डहरू पालि गिैपछथ । म ताँलाई उड्िे बादलभन्दा बढी

केही िबिेस ् भिेर भक्न्दि, तर ताँ िक्म्कलो दहउाँ बिेस ्, र त्र्सको सार पाएस ् र अझ भन्दा,

र्सको माि पाएस ्। म पववत्र भूसमबाट आएको हुिाले, म त्र्ो कमलको फूलजस्तो होइि, जसको
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केवल िाउाँ छ तर कुिै सार छै ि, ककिकक त्र्ो दहलोबाट आएको हो, पववत्र भूसमबाट होइि। िर्ााँ
स्वगथ पथ्
ृ वीमा झिे र िर्ााँ पथ्
ृ वी आकाशहरूमा फैलिे समर् ठीक त्र्ै समर् पनि िै हो, जुि बेला

म औपिाररक रूपमा मानिसहरूमाझ काम गरररहे को हुन्छु। मािवजानतमाझ कसले मलाई चिन्छ?
मेरो आगमिको क्षण कसले दे ख्र्ो? मेरो िाउाँ मात्र छै ि, तर त्र्सबाहे क ममा सार पनि छ भिी
कसले दे िेको छ? म मेरो हातले सेता बादलहरू हटाउाँ छु र आकाशलाई िक्जकबाट निर्ालेर हे दथछु;
अन्तररक्षमा मेरो हातले िसमलाएको कुिै कुरा िै छै ि, र त्र्सको मुनि, मेरो शक्कतशाली उद्र्मको

कामका लाचग आफ्िो सािो प्रर्ास र्ोगदाि िगिे कोही छै ि। म सधैं व्र्ावहाररक परमेश्वर

रदहआएको हुिेाले, र म मानिसहरूलाई सक्ृ ष्ट गिे र नतिीहरूलाई राम्ररी चिन्िे सवथशक्कतमाि ्
भएकोले म पथ्
ृ वीका मानिसहरूबाट कदठि माग गददथिाँ। सबै मानिसहरू सवथशक्कतमािको आाँिाको
सामुन्िे छि ्। पथ्
ु थम ककिारमा भएका मानिसहरू पनि कसरी मेरो आत्माको जााँिबाट
ृ वीको दग

बच्ि सकछि ्? मानिसहरूले मेरो आत्मालाई “चििे” पनि नतिीहरूले अझै पनि मेरो आत्मालाई
द्ःु िी बिाउाँ छि ्। मेरा वििहरूले सबै मानिसको कुरूप अिुहारका साथै उिीहरूका सभत्री
वविारहरूलाई उदाङ्गो पादथछि ्, र पथ्
ृ वीमा भएका सबैलाई मेरो ज्र्ोनतद्वारा मामुली पािे र मेरो
सूक्ष्म जााँिको दौराि असफल तुल्र्ाउिे गदथछि ्। तथावप, असफल भए पनि नतिीहरूका हृदर्ले
मबाट टाढा जािे साहस गदै ि। सक्ृ ष्ट गररएका वस्तुहरू मध्र्ेमा, को िादहाँ मेरा कामहरूको

फलस्वरूप मलाई प्रेम गिथ आउाँ दै ि र? मेरा वििहरूको पररणामस्वरूप कसले मेरो िाहिा गदै ि

र? मेरो प्रेमको पररणामस्वरूप कसमा अिुरागको भाविाहरू उत्पन्ि हुाँदैि र? शैतािको भ्रष्टताको
कारणले मात्र मानिसहरू मैले अनिवार्थ गरे को अवस्थामा पुग्ि असमथथ भएका छि ्। मैले अनिवार्थ

गरे को न्र्ूितम मापदण्डहरूले समेत मानिसहरूमा सन्दे ह उत्पन्ि गदथछ, आजको ववषर्मा त केही
िभिे हुन्छ—र्ो र्ग
ु , जहााँ शैतािले दङ्गा गदथछ र एकदमै निरङ्कुश भएको छ—वा त्र् समर्
जसममा मानिसहरूलाई शैतािले र्नत सम्म कुक्ल्िको छ कक नतिीहरूका शरीरहरू पूरै फोहोरमा
लतपत छि ्। मानिसहरूका भ्रष्टताको फलस्वरूप नतिीहरू मेरो हृदर्को वास्ता गिथ असफल भएका

कुराले मलाई कदहले द्ःु िी बिाएको छै ि र? के म शैतािलाई दटठ् गिे सकछु? के मैले आफ्िो

प्रेममा गल्ती गरे को हुि सकछु? जब मानिसहरूले मेरो अवज्ञा गछथ ि ्, मेरो हृदर् िुपिाप रुन्छ;
जब नतिीहरू मेरो प्रनतरोध गछथ ि ् म नतिीहरूलाई दण्ड ददन्छु; जब नतिीहरू मद्वारा बिाइन्छि ्
र मरे काहरूबाट पुिरुत्थाि हुन्छि ्, म अचधकतम ध्र्ाि ददएर नतिीहरूलाई पोवषत गदथछु; जब
नतिीहरू मेरो अधीिमा बस्छि ्, मेरो हृदर् ढुकक हुन्छ र म तुरुन्त स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि सबै
कुराहरूमा ठूला पररवतथिहरू भएको महसुस गदथछु। जब मानिसहरूले मेरो प्रशांसा गछथ ि ्, म त्र्सको
आिन्द िसलई कसरी बस्ि सकछु र? जब नतिीहरू मेरो साक्षी बन्छि ् र मद्वारा प्राप्त हुन्छि ्,
तब मैले कसरी मदहमा प्राप्त गददथि र? के मानिसले जे-जसरी कार्थ र व्र्वहार गछथ ि ् सो मद्वारा
सांिासलत र आपूनतथ िगररएको हुि सकछ र? जब म ददशानिदे श गददथिाँ, मानिसहरू निक्ष्क्रर् र
सुस्त हुन्छि ्; र्सबाहे क, मेरो वपदठउाँ पछाडड नतिीहरू ती “प्रशांसिीर्” फोहोर कारोबारमा सांलग्ि

हुन्छि ्। के ताँलाई जुि दे ह मैले आफैलाई ओढाएको छु त्र्सले तेरा कार्थहरू, तेरा व्र्वहारहरू र
तेरा बोलीवििहरू केही पनि जान्दै ि भिी सोच्छस ्? मैले धेरै वषथ बतास र वषाथ सहे को छु, अनि
319

त्र्सरी िै मैले मािवीर् सांसारको तीतोपिा अिुभव गरे को छु; तापनि, ध्र्ाि ददएर वविार गदाथ,

जवि िै धेरै द्ःु ि-कष्टले पनि दे हीर् मािवजानतलाई ममाचथ आशा मािे बिाउि सकदै ि , कुिै
पनि समठासले दे हीर् मािवलाई मप्रनत चिसो, निराश वा नतरस्कारपण
ू थ पािे त कुरै िगरौं। के
मप्रनतको नतिीहरूको प्रेम सााँच्िै द:ु िको कमी वा समठासको कमीमा सीसमत छ?

आज, म शरीरमा बास गदथछु, र मैले गिुथपिे काम आचधकाररक रूपमा गिथ थालेको छु।

मानिसहरू मेरो आत्माको आवाजसाँग डराए तापनि नतिीहरू मेरो आत्माको सार ववरुद्धमा जान्छि ्।
मािव जानतका निक्म्त मेरा वििहरूमा मलाई दे हमा चिन्िु कनत गाह्रो छ भिी मैले ववस्तारपव
ू थक
वणथि गिुथ आवश्र्क छै ि। मैले पदहले िै भनिसकेको छु, म मेरा आवश्र्कताहरूमा कठोर भइरहे को

छै िाँ, र नतमीहरूले मेरो बारे मा पूणथ ज्ञाि प्राप्त गिुथ आवश्र्क छै ि (ककिकक मानिसहरूमा कमी
छ; र्ो एक अन्तनिथदहत अवस्था हो, र प्राप्त गररिे कुिै पनि अवस्थाले त्र्ो कमी पूरा गिथ

सकदै ि)। नतमीहरूले केवल दे हीर् रूपमा मद्वारा जे गररएका र भनिएका छि ् ती मात्र जान्िुपछथ ।
मेरा आवश्र्कताहरू कठोर िभएकाले, म आशा गदथछु नतमीहरूले र्ी सबै काम र वििहरूको

बारे मा जान्िेछौ, र उपलक्ब्ध हाससल गिेछौ। नतमीहरूले र्स फोहोरी सांसारमा आफैलाई
अशुद्धताहरूबाट मक
ु त गिुथपदथछ, नतमीहरूले र्ो पछौटे “सम्राटहरूको पररवार” मा प्रगनत गिे प्रर्ास

गिुथपदथछ, र नतमीहरूले आफैलाई गम्भीर रूपमा िसलिे कार्थ कदहल्र्ै पनि गिुथ हुाँदैि। ताँ आफैससत
असलकनत पनि दर्ालु हुिह
ु ु ाँदैि। मैले एक ददिमा भन्िे कुरा जान्िका निक्म्त तैंले धेरै समर् र

कोससस लगाउिुपदथछ, र मद्वारा बोसलएको केबल एउटा वाकर्लाई अिुभव गिथ र त्र्सबाट ज्ञाि
सलि पूरै जीविभरको समर् लाग्दछ। मैले बोल्िे वििहरू अस्पष्ट र अमूतथ छै िि ्; नतिीहरू िोक्रा

कुराहरू होइिि ्। धेरै जिा मानिसहरू मेरो विि प्राप्त गिे आशा गछथ ि ्, तर म नतिीहरूमा कुिै
ध्र्ाि ददाँ ददि; धेरै मानिसहरू मेरो सम्पविका निक्म्त नतिाथउाँछि ्, तर म नतिीहरूलाई त्र्ो असलकनत

पनि ददाँ ददिाँ; धेरै मानिसहरू मेरो अिुहार हे िे इच्छा गछथ ि ्, तैपनि मैले र्ो सधैं लक
ु ाएको छु; धेरै
मानिसहरू ध्र्ािपूवथक मेरो स्वर सुन्छि ्, तर म मेरा आाँिाहरू बन्द गदथछु र मेरो सशर पनछक्ल्तर
झुकाउाँ छु, नतिीहरूको “लालसा” द्वारा प्रभाववत हुाँददिाँ; धेरै मानिसहरू मेरो स्वरको आवाजसाँग

डराउाँ छि ्, तर मेरा वििहरू सधैं आक्रामक िै हुन्छि ्; धेरै मानिसहरू मेरो अिुहार दे िेर डराउाँ छि ्,
तर म जािाजािी नतिीहरूलाई प्रहार गिथ त्र्स्तो दे खिन्छु। मानिसहरूले मेरो अिह
ु ार वास्तववक
रूपमा कदहल्र्ै दे िेका छै िि ्, ित नतिीहरूले सााँच्िै िै मेरो स्वर िै सुिेका छि ्; ककिभिे

नतिीहरूले मलाई सााँिो रूपले चिन्दै िि ्। नतिीहरू मद्वारा प्रहार गरी ढासलए पनि, नतिीहरूले
मलाई छोडे पनि, र नतिीहरू मेरो हातद्वारा दक्ण्डत भए पनि, नतिीहरू अझै पनि नतिीहरूले गिे

सबै कुरा सााँच्िै िै मेरो हृदर् अिरू
ु प छि ् वा छै िि ् भिी जान्दै िि ् र मैले मेरो हृदर् वास्तवमा

कसलाई प्रकट गदथछु भन्िे कुरामा अिजाि हुन्छि ्। सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि िै, कसैले पनि
मलाई सााँिो रूपले जािेको वा दे िेको छै ि, अनि आज म एक दे हीर् बिेको भए पनि नतमीहरूले

मलाई अझै चिन्दै िौ। के र्ो सत्र् तथ्र् होइि र? के तैंले कदहल्र्ै शरीरमा मेरा कार्थ र स्वभाव
थोरै मात्र भए पनि दे िेको छस ्?

स्वगथमा, जहााँ म ढल्कन्छु, र स्वगथको मनु ि, जहााँ म आराम पाउाँ छु। मैले कहीां त बस्िप
ु छथ , र
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मससत कुिै समर् त हुन्छ जुिबेला मैले मेरो शक्कत प्रदशथि गिुथपछथ । र्दद म पथ्
ृ वीमा िभएको
भए, र्दद मैले आफैलाई दे हमा िलुकाएको भए, र र्दद म िम्र र लक
ु े को िभए, के स्वगथ र पथ्
ृ वी
धेरै पदहले िै पररवतथि भइसकेको हुिे चथएि र? के नतमीहरू, मेरा मानिसहरू, मद्वारा पदहले िै
प्रर्ोग गररएको हुिे चथएिौ र? तापनि, मेरा कामहरूमा बुद्चध हुन्छ, र मैले मानिसको कपटताको

बारे मा पूणथ रूपले जािे पनि, म नतिीहरूको उदाहरण अिुसरण गददथिाँ, बरु त्र्सको बदलामा

नतिीहरूलाई केही कुरा ददन्छु। आक्त्मक क्षेत्रमा मेरो बुद्चधको असमाप्र् छ, र दे हमा मेरो बुद्चध
अिन्त छ। के र्ो त्र्ही क्षण होइि जि
ु बेला मेरा कामहरू स्पष्ट पाररन्छि ्? मैले आजको

ददिसम्म, राज्र्को र्ुगमा मानिसहरूलाई धेरैिोदट माफ र क्षमा गरे को छु। के मैले मेरो समर्लाई
सााँच्िै िै अझ दढलो गिथ सकछु? कमजोर मानिसहरूप्रनत केही बढी दर्ालु भएको भए पनि एक
पल्ट मेरो काम पूरा भएपनछ के मैले अझै पुरािै काम गरे र म आफैमाचथ कदठिाइ ल्र्ाउि सकछु
र? के मैले जािाजािी शैतािलाई ममाचथ दोष लगाउि ददन्छु र? मलाई केही गिथका निक्म्त

मानिसहरू िादहाँदैि, बरु मैत त केबल मेरा वििहरूको वास्तववकता र नतिको मूल अथथलाई स्वीकार

गरे पुग्छ। मेरा वििहरू सरल भए पनि, सारमा ती जदटल छि ्, ककिकक नतमीहरू अनत सािा छौ,
र अनत बोधो बिेका छौ। जब म मेरा रहस्र्हरू प्रत्र्क्ष रूपमा प्रकट गदथछु र दे हमा मेरो इच्छा

स्पष्ट गदथछु, तर नतमीहरूले दे ख्दै िौ; नतमीहरूले आवाज सुन्छौ, तर नतिीहरूको अथथ बुझ्दै िौ। म
द्ःु िमा परे को छु। म दे हमा भएको भए तापनि, म दे हको सेवाको काम गिथ असमथथ छु।

मेरा वििहरू र व्र्वहारहरूबाट दे हमा गररएका मेरा कामहरू कसले जान्ि सकेको छ र? जब

म मेरा रहस्र्हरू सलखित रूपमा प्रकट गछुथ, वा ठूलो स्वरमा नतिलाई बोल्छु, सबै मानिसहरू

अिक्म्मत भएर बोल्िै सकदै िि ्; नतिीहरू िुपिाप आफ्िा आाँिा बन्द गछथ ि ्। मैले भन्िे कुराहरू
मानिसहरूलाई ककि बझ्
ु ि िसककिे छि ्? मेरा वििहरू नतिीहरूका निक्म्त ककि त्र्नत ववघ्ि

बुझ्ि िसककिे छि ्? मेरा कामहरूप्रनत नतिीहरू ककि त्र्नत अन्धो छि ्? को िादहाँ मलाई दे ख्न र

कदहल्र्ै िभुल्ि सक्षम छ? नतिीहरूमध्र्े को-को िादहाँ मेरो आवाज सुन्ि र त्र्सलाई त्र्सै जाि

िददि सक्षम छि ्? को मेरो इच्छालाई बुझ्ि र मेरो हृदर्लाई िुशी पािथ सक्षम छ? म मानिसहरूको

माझमा बस्दछु र उिीहरूमाझ घुमकफर गदथछु; मैले नतिीहरूको जीविको अिुभव गरे को छु—मैले
मािवताका निक्म्त सक्ृ ष्ट गरे पनछ सबै कुरा राम्रै रहे को महसस
ु गरे पनि, मैले मानिसहरूमाझको

जीविबाट कुिै आिन्द पाउाँ ददिाँ, र नतिीहरूमाझको िुसीद्वारा म कुिै आिन्द पाउाँ ददिाँ। म

नतिीहरूलाई घण
ृ ा र अस्वीकार गददथिाँ, ि त नतिीहरूप्रनत म भावुक िै छु—मानिसहरूले मलाई
िचििेकाले, अन्धकारमा मेरो अिुहार दे ख्न नतिीहरूलाई कदठि हुन्छ; होहल्लाहरूको बीिमा,
नतिीहरूलाई मेरो आवाज सन्
ु ि गाह्रो भएको भएको छ र मैले जे भन्छु त्र्ो बझ्
ु ि नतिीहरू असमथथ
भएका छि ्। र्सैले, बादहरी रूपमा, नतमीहरूले गिे सबै कुरा मप्रनतको समपथण हो, तर नतमीहरूको
हृदर्मा, अझै पनि नतमीहरूले मेरो अवज्ञा गछौ। र्ो भन्ि सककन्छ कक मािव जानतको पुरािो

स्वभावको सम्पूणथता िै र्स्तै छ। र्समा को अपवाद छ? को मेरो दण्डको पात्र छै ि? तापनि, को

मेरो सहिशीलताअन्तगथत क्जउाँ दै ि? र्दद मािव जानत सबै मेरो क्रोधले िष्ट हुन्थ्र्ो भिे, मैले
स्वगथ र पथ्
ु ो महत्त्व के हुिेछ? मैले एकिोदट धेरै मानिसलाई िेताविी ददएाँ, धेरै
ृ वी सक्ृ ष्ट गिथक
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मानिसहरूलाई प्रोत्साहि ददएाँ, र धेरैलाई िुल्लमिुल्ला दण्ड ददएाँ—के र्ो मािवजानतलाई ससधै
िाश गिुथभन्दा उिम होइि र? मेरो उद्दे श्र् मानिसहरूलाई मािुथ होइि, बरु मेरा दण्डहरूको बीिमा
पनि नतिीहरूलाई मेरा कार्थहरूको बारे मा जान्ि लगाउिु हो। जब नतिीहरू अतल कुण्डबाट माचथ

आउाँ छौं—भन्िुको अथथ, जब नतमीहरूले मेरो दण्डबाट आफूलाई मुकत गछौ—नतमीहरूको व्र्क्कतगत
वविार र र्ोजिाहरू सबै हराउिेछि ्, र सबैले मलाई सन्तुष्ट पािे इच्छा गिेछि ्। र्समा, के मैले
मेरो लक्ष्र् प्राप्त गरे को हुाँददिाँ र?

मािथ १, १९९२

अध्याय्१०
आखिर, राज्र्को र्ग
ु ववगतका समर्हरूभन्दा फरक छ। मािवजानतले कस्तो व्र्वहार गछथ

त्र्ससाँग र्सले सरोकार राख्दै ि; बरु, म मेरो काम गिथको लाचग व्र्क्कतगत रूपमै पथ्
ृ वीमा ओलेको

छु, जुि कुरालाई ि त मािवजानतले बुझ्ि सकछ ि त पूरा गिथ िै सकछ। धेरै वषथसम्म, सांसारको
सक्ृ ष्ट भएदे खि िै, मण्डली निमाथण गिे बारे मा मात्रै काम सम्बक्न्धत रहे को छ, तर राज्र् निमाथण
गिे बारे मा कसैले कदहल्र्ै सन्
ु दै ि। मैले आफ्िै मि
ु ले र्ो बोले पनि, र्सको सारलाई बझ्
ु िे कोही
छ? एक पटक म मािवको सांसारमा ओसलथएाँ र नतिीहरूको कष्ट अिुभव गरेँ र अवलोकि गरेँ ,

तर मेरो दे हधारणको उद्दे श्र्लाई पूरा िगररकि त्र्सो गरेँ। राज्र्को निमाथण सरु
ु भएपनछ, मेरो
दे हधारी शरीरले मेरो सेवकाइलाई औपिाररक रूपमा सुरु गऱ्र्ो; अथाथत ्, राज्र्का राजाले आफ्िो

सावथभौम शक्कतलाई औपिाररक रूपमा सलिुभर्ो। र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे मािव सांसारमा
राज्र्को अवतरण—जि
ु वास्तववक प्रकटीकरणमा मात्रै सीसमत चथएि—एउटा िास वास्तववकता हो;
र्ो “अभ्र्ासको वास्तववकता” को अथथको एउटा पक्ष हो। मािवले मेरो कार्थहरूमध्र्े एउटा पनि

दे िेका छै िि ्, ि त नतिीहरूले मेरा वाणीहरूमध्र्े एउटा िै सुिेका छि ्। नतिीहरूले मेरा कार्थहरू

दे िे भिे पनि, नतिीहरूले के पिा लगाउिेचथए र? अनि नतिीहरूले म बोलेको सुिेका भए पनि,
नतिीहरूले के बुझेका हुिेचथए र? सांसारभरर, सबै मेरो कृपा र दर्ासभत्र अक्स्तत्वमा छि ्, तर सारा

मािवजानत मेरो न्र्ार्मा पछथ ि ्, त्र्सरी िै नतिीहरूले मेरा परीक्षाहरूको सामिा गछथ ि ्। मानिसहरू

निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट भएको अवस्थामा पनि, म नतिीहरूप्रनत कृपालु र प्रेसमलो भएको छु;
नतिीहरू सबै मेरो ससांहासिको सामिे समवपथत हुाँदा पनि, मैले नतिीहरूलाई सजार् ददएको छु।
तैपनि, के मैले पठाएको कष्ट र शोधिमा िपिे कुिै मािव छ? धेरै मानिसहरू ज्र्ोनतको लाचग
अन्धकारमा छामछुम गरररहे का छि ्, र धेरै आफ्िा परीक्षाहरूमा तीतो सांघषथ गरररहे का छि ्।

अय्र्ूबमा ववश्वास चथर्ो, तर के नतिले आफ्िो उम्किे बाटो िोक्जरहे का चथएिि ् र? परीक्षाहरूका
सामिे मेरा मानिसहरू ददह्रलो गरी िडा हुि सकिे भए पनि, र्सलाई उच्िारण िगररकि सभत्र
अन्तस्करणमा ववश्वास गिे कोही छ? के बरु आफ्िो हृदर्मा शङ्काहरू बोकेर मानिसहरूले आफ्िो

ववश्वासको आवाज निकाल्दै िि ् र? परीक्षामा ददह्रलो गरी िडा हुिे वा परीक्षा गरराँदा सच्िा रूपमा
समवपथत हुिे कुिै मािवजानत छै ि। र्दद मैले र्ो सांसारलाई िहे रूाँ भिेर मेरो अिुहार छोवपि भिे,
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सारा मािवजानत मेरो ज्वलन्त हे राइमा चगिेचथए, ककिभिे म मािवजानतबाट केही पनि िाहन्ि।

जब राज्र्प्रनतको सलामी बज्छ—जुि सात गजथिहरू गक्जथिे समर् पनि हो—र्ो आवाजले स्वगथ

र पथ्
ु ु धड्किे तल्
ु र्ाउाँ छ। मैले
ृ वीलाई थकाथउाँदै , आकाशलाई हल्लाउाँ छ र हरे क मािवजानतको मट
त्र्ो राष्रलाई िष्ट गरे को छु र मेरो राज्र् स्थापिा गरे को छु भन्िे प्रमाखणत गदै , राज्र्को

राक्ष्रर्-गाि ठूलो रातो अक्जङ्गरको भूसममा ववचधवत ् रूपमा िडा हुन्छ। अझै महत्त्वपूणथ कुरा के
छ भिे, पथ्
ू हरूलाई सांसारका हरे क
ृ वीमा मेरो राज्र् स्थापिा हुन्छ। र्स क्षणमा, म मेरा स्वगथदत

राष्रहरूमा पठाउि सरु
ु गछुथ ताकक नतिीहरूले मेरा पत्र
ु हरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई गोठाला गरूि ्;
र्ो मेरो कामको अको िरणका मागहरूलाई पूरा गिथको लाचग पनि हो। तैपनि, व्र्क्कतगत रूपमा
म त्र्ो ठाउाँ मा जािेछु जहााँ ठूलो रातो अक्जङ्गर बेररएर बससरहे को छ, अनि त्र्ससाँग प्रनतस्पधाथ

गछुथ। सारा मािवजानतले मलाई मेरो शरीरमा चििेपनछ र शरीरमा मेरा कार्थहरूलाई दे ख्ि सक्षम
भइसकेपनछ, ठूलो रातो अक्जङ्गरको अिडालाई िरािीमा पररणत गररिेछ र र्सलाई िाम-निशािा

िछोडीकि मेटाइिेछ। मेरा राज्र्का मानिसहरूका रूपमा, नतमीहरूले मिैदेखि ठूलो रातो

अक्जङ्गरलाई घण
ृ ा गछौ, त्र्सो हुिाले नतमीहरूले आफ्िो कार्थहरूद्वारा मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट
पािैपछथ , र र्सरी नतमीहरूले अक्जङ्गरलाई शमथमा पाछौ। के नतमीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गर घखृ णत

छ भन्िे सााँच्िै अिुभूनत गछौ? के नतमीहरूले र्ो राज्र्को राजाको शत्रु हो भन्िे सााँच्िै अिुभव
गछौ? के नतमीहरूले मेरो लाचग सन्
ु दर गवाही ददि सकछौ भन्िे नतमीहरूमा सााँच्िै ववश्वास छ?

के नतमीहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई क्जत्ि सकछौ भन्िेमा नतमीहरू सााँच्िै निक्श्ित छौ?
नतमीहरूलाई मैले माग्िे कुरा र्ही हो; मलाई िादहिे एउटै कुरा भिेको नतमीहरू र्ो िरणमा पुग्ि

सक भन्िे हो। के नतमीहरूले र्सो गिथ सकिेछौ? के र्ो हाससल गिथ सकछौ भन्िे नतमीहरूमा

ववश्वास छ? मािव वास्तवमा के गिथ सक्षम छि ्? के बरु म आफैले गिथप
ु िे होइि र? र्द्
ु धमा
सांलग्ि हुिे स्थािमा िै म व्र्क्कतगत रूपमा ओलथन्छु भिेर म ककि भन्छु? मलाई नतमीहरूको
ववश्वास िादहन्छ, नतमीहरूका काम होइि। मािवजानत मेरा वििहरूलाई सोझो रूपमा स्वीकार
गिथ सबै असमथथ छि ्, बरु नतिीहरू नतिलाई छड्के िजरले मात्रै हे छथि ्। के र्सले नतमीहरूका

उद्दे श्र्हरू पूरा गिथ सहर्ोग गरे को छ? के नतमीहरूले र्सरी मलाई चिन्ि पुगेका छौ?
इमािदारीपव
ू थक भन्िुपदाथ, पथ्
ु ारमा ससधा िजरले हे िथ सकिे
ृ वीका मािवमध्र्े, मलाई मेरो अिह
क्षमता भएको एक जिा पनि छै ि, र मेरा वििहरूका शुद्ध र ववशुद्ध अथथलाई प्राप्त गिथ सकिे

क्षमता भएको एक जिा पनि छै ि। त्र्सकारण मैले मेरा लक्ष्र्हरूलाई पूरा गिथ र मानिसहरूका

हृदर्मा मेरो आफ्िो सााँिो स्वरूप स्थापिा गिथको लाचग, पथ्
ू पूवथ पररर्ोजिालाई
ृ वीमा मैले अभत
अचग बढाएको छु। र्सरी, मानिसहरूमाचथ धारणाहरूले शक्कत िलाउिे र्ग
ु लाई म अन्त्र् गिेछु।

आज, म ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा ओसलथरहे को मात्रै छै ि, तर सारा आकाशलाई हल्लाउाँ दै ,

म सम्पूणथ ब्रह्माण्डको रूपलाई पनि पररवतथि गदै छु। के मेरो न्र्ार्को सामिा िगिे कहीीँ त्र्स्तो

कुिै ठाउाँ छ? के मैले वषाथउिे ववपविहरू िपिे कुिै एउटा ठाउाँ छ? म जहााँ-जहााँ जान्छु, मैले

“ववपविका अिेक बीउहरू” छरे को छु। मैले काम गिे एउटा तररका र्ही हो, र र्ो मािवजानतको
मक्ु कतको कार्थ हो भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि, अनि मैले नतिीहरूलाई ददिे कुरा भिेको एक प्रकारको
323

प्रेम िै हो। अझै धेरै मानिसहरूलाई मलाई चिन्िे र मलाई दे ख्ि सकिे तुल्र्ाउिे मेरो इच्छा छ,

अनि, र्सरी, नतिीहरूले धेरै वषथसम्म दे ख्ि िसकेका तर जो अदहले वास्तववक हुिुहुन्छ, उहााँ
परमेश्वरलाई नतिीहरूले सम्माि गिथ पुग्छि ्। के कारणले मैले सांसारको सक्ृ ष्ट गरेँ? मािव भ्रष्ट
भएर पनि, मैले ककि नतिीहरूलाई पूणथ रूपमा सवथिाश गररिाँ? के कारणले गदाथ सारा मािवजानत

ववपविहरूको बीिमा क्जउाँ छि ्? दे ह धारण गिुथमा मेरो उद्दे श्र् के चथर्ो? जब म मेरो काम
गरररहे को हुन्छु, मािवजानतले तीतोलाई िाख्ि मात्र होइि, तर मीठोलाई पनि िाख्ि ससकछ।
सांसारका सारा मानिसहरूमध्र्े, को मेरो अिग्र
ु हसभत्र क्जउाँ दै ि र? र्दद मैले मािवजानतलाई भौनतक
आसशषहरू प्रदाि िगरे को भए, सांसारको प्रशस्तताको आिन्द कसले सलि सकथ्र्ो र? के मेरा
प्रजाका रूपमा रहे को नतमीहरूको स्थाि नतमीहरूलाई सलि ददिु आसशष हुि सकछ? नतमीहरू मेरा
प्रजा िभएको, तर सेवाकताथ भएको भए, के नतमीहरू मेरा आसशषहरूसभत्र अक्स्तत्वमा रदहरहे का

हुिे चथएिौ र? मेरा वििका उत्पविलाई बुझ्ि सकिे नतमीहरूमध्र्ेमा एक जिा पनि छै ि।

मािवता—मैले नतिीहरूलाई प्रदाि गरे को पदवी िामहरूलाई बहुमूल्र् ठान्िु त कता हो कता,
नतिीहरूमध्र्े धेरैले आफ्िो हृदर्मा “सेवा गिे” पदवी िामको कारण द्वेष राख्छि ्, र धेरैले आफ्िो
हृदर्मा “मेरा मानिसहरू” भन्िे पदवी िामको कारण मेरो लाचग प्रेम पैदा गछथ ि ्। कसैले पनि

मलाई मूिथ बिाउिे प्रर्ास गिुथ हुाँदैि; मेरा आाँिाहरू सवथदशी छि ्! नतमीहरूमध्र्े कसले तत्परतासाथ
ग्रहण गछौ, नतमीहरूमध्र्े कसले पण
ू थ आज्ञापालि ददन्छौ? र्दद राज्र्को सलामी बजेि भिे, के
नतमीहरू सााँच्िै अन्त्र्सम्मै समवपथत हुिे चथर्ौ र? मािव जे गिथ र वविार गिथ सक्षम छि ्, र
नतिीहरू जनत हदसम्म जाि सकछि ्—र्ी सबै कुरालाई मैले धेरै पदहले िै अनघबाटै निर्क
ु त
गररसकेको छु।

मेरो मह
ु ारको ज्र्ोनतको मेरो ज्वालालाई धेरैजसो मानिसहरूले स्वीकार गछथ ि ्। मेरो

प्रोत्साहिद्वारा उत्प्रेररत भएर, धेरैजसो मानिसहरू िोजी कार्थमा आफैलाई अनघ बढाउि तत्पर

बिाउाँ छि ्। जब शैतािका शक्कतहरूले मेरा जिहरूलाई आक्रमण गछथ ि ,् म नतिीहरूलाई धपाउि
त्र्हीीँ हुन्छु; जब शैतािका षडर्न्त्रहरूले नतिीहरूका जीविमा बरबादी ल्र्ाउिे गछथ , म त्र्सलाई
लुरुकक परी भाग्िे तुल्र्ाउाँ छु, र र्ो एक पटक गएपनछ कदहल्र्ै फकँदै ि। पथ्
ृ वीमा, अिेक ककससमका
दष्ु ट आत्माहरू साँधै िै ववश्राम स्थलको िोजीमा हुन्छि ्, र उपभोग गिथको लाचग साँधै मािव
लासहरू िोक्जरहन्छि ्। ए मेरा मानिसहरू हो! नतमीहरू मेरो वास्ता र सुरक्षासभत्र िै रहिुपछथ ।

कदहल्र्ै भ्रष्ट िहोओ! कदहल्र्ै पनि लापरवाहीसाथ व्र्वहार िगर! मेरो घरमा तैँले आफ्िो

बफादारीता प्रदाि गिुथपछथ , र बफादारीताद्वारा मात्रै तैँले ददर्ाबलसका िलाकीहरूका ववरुद्धमा

प्रनतकार हमला गिथ सकछस ्। कुिै पनि हालतमा तैँले ववगतमा जस्तो मेरो अगाडड एउटा कुरा गिे

र मेरो पछाडड अको कुरा गिे व्र्वहार गिुथ हुाँदैि; र्दद तैँले र्स्तो व्र्वहार गररस ् भिे, ताँ पदहले
िै छुटकारा भन्दा पर हुन्छस ्। के मैले पर्ाथप्त रूपमा र्स्ता वििहरू उच्िारण गररसकेको छै ि
र? मािवजानतको पुरािो स्वभाव सुधार गिथ िसककिे भएकोले िै मैले मानिसहरूलाई बारम्बार
स्मरण गराउिु परे को छ। न्र्ास्रो िबि ्! मैले भन्िे सबै कुरा नतमीहरूको गन्तव्र्लाई निक्श्ित

गिथको िानतर िै हो! शैतािलाई िादहिे भिेकै बेइमािी र फोहोरी स्थाि हो; नतमीहरू निषेधाज्ञाप्रनत
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समवपथत हुि इन्कार गदै , जनत उद्धार गिथ िसककिे छौ र नतमीहरू जनत भ्रष्ट हुन्छौ, ती अशुद्ध
आत्माहरू नतमीहरूलाई आक्रमण गिे कुिै पनि मौकाको लाचग त्र्नत िै लाचग पछथ ि ्। र्दद नतमीहरू
र्स ववन्दस
ु म्म आइपग
ु ेका छौ भिे, नतमीहरूको बफादारीता कुिै पनि वास्तववकता वविाको फोकट

गफ बाहे क केही पनि होइि, अनि अशुद्ध आत्माहरूले नतमीहरूको सांकल्पलाई सलथककै निल्िेछि ्
र र्सलाई मेरो काममा वाधा ददिको लाचग प्रर्ोग गररि अिाज्ञाकाररता र शैतानिक षड्र्न्त्रमा

रूपान्तरण गछथ ि ्। त्र्हााँबाट, नतमीहरूलाई म कुिै पनि बेला प्रहार गिथ सकछु। र्ो अवस्थाको
गम्भीरतालाई कसैले बझ्
ु ि सकदै ि; आफूले सन्
ु िे कुरामा मानिसहरू कािमा तेल हालेर बस्छि ्, र
असलकनत पनि सिेत हुाँदैिि ्। ववगतमा गररएको कुरालाई म स्मरण गददथिाँ; के ताँ अझै पनि मैले
फेरर एक पटक “बबसेर” ताँप्रनत उदार हुिको लाचग प्रतीक्षा गरररहे को छस ्? मािवले मेरो ववरोध
गरे तापनि, म र्सलाई ईि बिाउिेछैि, ककिभिे नतिीहरू अत्र्न्तै सािा कदका छि ्, र मैले
नतिीहरूबाट अत्र्न्तै उच्ि माग गरे को छै ि। मैले माग गिे कुरा भिेको नतिीहरू भ्रष्ट िहोऊि ्,

र नतिीहरू निषेधप्रनत समवपथत होऊि ् भन्िे हो। र्ो सतथ पूरा गिुथ अवश्र् िै नतमीहरूको क्षमताभन्दा
बादहरको कुरा होइि, हो त? धेरैजसो मानिसहरू नतिीहरूका आाँिाको असभलाषा पूरा गिथको लाचग

मैले अझै बढी रहस्र्हरू प्रकट गछुथ भन्िे प्रतीक्षा गरररहे का छि ्। तैपनि, तैँले स्वगथका सारा
रहस्र्हरू बुखझस ् भिे पनि, त्र्ो ज्ञािद्वारा तैँले के िै गिथ सकछस ् र? के र्सले मप्रनतको तेरो
प्रेमलाई बढाउिेचथर्ो र? के र्सले मप्रनतको तेरो प्रेमलाई जगाउिेचथर्ो? म मािवलाई कम

सम्झाँददि, ि त नतिीहरूको बारे मा म हल्का रूपमा फैसला िै गछुथ। र्दद र्ी मािवका वास्तववक
पररक्स्थनतहरू

चथएिि ् भिे,

म

नतिीहरूलाई

त्र्स्ता

पदवी

िामहरूको

मुकुटले

कदहल्र्ै

पदहऱ्र्ाउिेछैि। ववगतको बारे मा वविार गर: मैले नतमीहरूलाई कनत पटक निन्दा गरे को छु? मैले
नतमीहरूलाई कनत पटक कम सम्झेको छु? नतमीहरूको वास्तववक पररक्स्थनतहरूलाई ध्र्ािै िददइ

मैले नतमीहरूलाई कनत पटक निर्ालेको छु? मेरा वाणीहरूले कनत पटक नतमीहरूलाई पूरा हृदर्बाट
क्जत्ि असफल भएको छ? नतमीहरूसभत्रको गुांजार्माि रागको तारलाई प्रहार िगरीकि म कनत

पटक बोलेको छु? नतमीहरूमध्र्े कसले, मैले नतमीहरूलाई प्रहार गरे र अतल कुण्डमा फ्र्ााँकिेछु
भिी अत्र्न्तै डराएर, भर् र कम्पको साथ मेरो वििलाई पढे का छौ? मेरा वििहरूका परीक्षाहरूमा
को क्स्थर हुाँदैि? मेरा वाणीहरूसभत्र अक्ख्तर्ार छि ्, तर र्ो मािवलाई लापरवाहीको साथ न्र्ार्
गिथको लाचग होइि; बरु, नतिीहरूको वास्तववक पररक्स्थनतहरूलाई ध्र्ाि ददाँ दै, म नतिीहरूलाई मेरा

वििसभत्र रहे का अथथ निरन्तर प्रकट गररददन्छु। वास्तवमा, के मेरा वििहरूमा रहे का मेरो

सवथशक्कतमाि ् शक्कतलाई पदहिाि गिथ सकिे कोही छ? ववशुद्ध सुि, जसद्वारा मेरा वििहरू

बनिएका छि ्, नतिलाई प्राप्त गिथ सकिे कोही छ? कनत वटा विि मैले बोसलसकेको छु? के
कसैले नतिलाई कदहल्र्ै बहुमूल्र् ठािेका छि ्?

मािथ ३, १९९२
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राज्यको्स्िनु िगान
भीडहरूले मेरो जर्जर्कार गछथ ि ,् भीडहरूले मेरो प्रशांसा गछथ ि ;् सबै मुिले एउटै सााँिो

परमेश्वरको िाउाँ सलन्छि ्, सबै मानिसहरूले मेरा कामहरू हे िथ आ-आफ्िो आाँिा माचथ उठाउाँ छि ्।
परमेश्वरको राज्र् मानिसहरूको सांसारमा ओसलथन्छ, मेरो व्र्क्कत धिी र प्रशस्त छ। र्समा को

आिक्न्दत हुाँदैि र? आिन्दले को िाच्दै ि? ए, ससर्ोि! ममा हषोल्लास गिथ तेरो ववजर्को
झन्डा उठा! मेरो पववत्र िाउाँ लाई फैलाउि तेरो ववजर्को गीत गा! पथ्
ृ वीको अन्त्र्सम्मका सबै
सक्ृ ष्ट! आफैलाई शुद्ध पािथ हतार गर, र्सैले कक नतमीहरू मेरो निक्म्त बसल बन्ि सक। माचथ

स्वगथका तारा मण्डलहरू! आकाशमा मेरो पराक्रमी शक्कत प्रकट गिथ आफ्िो स्थािमा तुरुन्तै
फककथहाल। म पथ्
ृ वीका मानिसहरूका आवाज सुन्ि मेरो काि थाप्छु , जसले गीतमा मेरो निक्म्त

आफ्िो अससम प्रेम र सम्माि िन्र्ाउाँ छि ्। र्स ददि, जब सबै सक्ृ ष्टहरू जीविमा फकथन्छि ्,
म मानिसहरूको सांसारमा ओसलथन्छु। र्ो क्षणमा, र्स बेला, सबै फूलहरू उन्मि बिेर फक्राँदै

फकक्रन्छि ्, सबै पक्षीहरू एकै सोरमा गाउाँ छि ,् सबै थोक आिन्दले धड्कन्छि ्। परमेश्वरको
राज्र्को सलामीको आवाजमा, शैतािको राज्र् ढल्छ, राज्र्को स्तुनतगािको गजथिमा कदहल्र्ै

िउठ्िे गरी िाश हुन्छ।
पथ्
ृ वीमा कसले िडा हुिे र ववरोध गिे दहम्मत गछथ ? जब म पथ्
ृ वीमा ओसलथन्छु, म आगो
ल्र्ाउाँ छु, क्रोध ल्र्ाउाँ छु, र हरककससमका प्राकृनतक ववपविहरू ल्र्ाउाँ छु। अदहले साांसाररक राज्र्हरू

मेरो राज्र् हुि ्! माचथ आकाशमा, बादलहरू छताछुल्ल र तरङ्चगत हुन्छि ्; आकाशमुनि, ताल र
िदीहरू उलेर बढ्छि ् र िुसीको साथ एक उिेजक धुि निकाल्छि ्। ववश्राम गरररहे का जिावरहरू
उिीहरूका ओडारहरूबाट निक्स्कन्छि ्, र सबै मानिसहरू मद्वारा उिीहरूको नििाबाट जगाइन्छि ्।

असङ्ख्र् मानिसहरूले पिेका ददि आखिरमा आइपग
ु ेको छ! नतिीहरूले आफ्िा सबैभन्दा सन्
ु दर
गीतहरू मलाई िढाउाँ छि ्।

र्ो सुन्दर क्षणमा, र्ो आिन्दको समर्मा,

िारै नतर प्रशांसा गुक्ञ्जन्छ, माचथ आकाशमा अनि तल पथ्
ृ वीमा। र्समा को उत्सादहत हुाँदैि र?
कसको हृदर् फुरुङ्ग हुाँदैि र? र्ो र्दश्र्मा रुिे को छै ि र?
आकाश पुरािो समर्को आकाश होइि, अब र्ो परमेश्वरको राज्र्को आकाश हो।
पथ्
ृ वी त्र्ो पथ्
ृ वी होइि जुि पदहले चथर्ो, अब त र्ो पववत्र भूसम हो।

ठूलो वषाथ बबनतसकेपनछ, त्र्ो फोहोर पुरािो सांसार पूणथ रूपमा िर्ााँ बिाइएको छ।
पवथतहरू पररवतथि हुाँदैछि ् … समि
ु हरू पररवतथि हुाँदैछि ् …
मानिसहरू पनि पररवतथि हुाँदैछि ् … सबै थोकहरू पररवतथि हुाँदैछि ्…।
हे , नतमी मौि पवथतहरू हो! उठ र मेरो लाचग िाि!
हे , नतमी शान्त समुि हो, स्वतन्त्र रूपमा बग्दै जाओ!
सपिा दे ख्ने मानिसहरू हो! बबउाँ झ र पनछ लाग!
म आएको छु … म राजा हुाँ…।
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सबै मािव जानतले नतिीहरूका आाँिाले मेरो अिुहार दे ख्नेछि ्, र नतिीहरूको कािले मेरो आवाज

सुन्िेछि ्,

आफ्िै लाचग परमेश्वरको राज्र्को जीवि क्जउिेछि ्…।
कस्तो मीठो … कनत सुन्दर…।

अववस्मरणीर् … बबसथिु असम्भव…।
मेरो क्रोध दक्न्काँदा ठूलो रातो अक्जङ्गरले सांघषथ गदथछ;

मेरो राजसी न्र्ार्मा, ददर्ाबलसहरूले नतिीहरूको आफ्िो वास्तववक रूपहरू दे िाउाँ छि ्;

मेरा कठोर वििहरूमा, सबै मानिसहरूले गदहरो लाज महसुस गदथछि ्, र आफूलाई लुकाउिे

ठाउाँ कहीीँ पाउिेछैिि ्।

नतिीहरूले ववगतलाई सम्झन्छि ्, नतिीहरूले कसरी मेरो उपहास गरे थे, र मेरो खिल्ली उडाएका

चथए।

नतिीहरूले आफैलाई प्रदशथि िगरे को, कुिै समर् चथएि, नतिीहरूले मलाई िुिौती िददएको

कुिै समर् चथएि।

आज, को रुाँ दै ि? कसलाई पनछतो लाग्दै ि?

सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डको सांसार रोदिले भररएको छ …

आिन्दको आवाजहरूले भररएको … हााँसोका आवाजहरूले भररएको…।
अतुलिीर् आिन्द … तुलिा गिै िसककिे िुसी…।

एक सािो वषाथले पटटट गदै छ … दहउाँ का गह्रौं टुक्राहरू फुरुरु िल्दै छि ्…।

मानिसहरूसभत्र, द:ु ि र आिन्द आपसमा समससांदैछि ् … कोही हााँस्दै छि ् …
कोही सुाँककसक
ुाँ क गदै छि ् … कोही आिन्द मिाइरहे का छि ्…।

मािौं, सबैले बबसेका छि ् … र्ो वषाथ र बादलहरू सदहतको वसन्त हो कक,
फूलहरू फकक्ररहे को ग्रीष्म, प्रशस्त फसलहरूको शरद ऋतु हो,

वा तस
ु ारो र दहउाँ जस्तो चिसो दहउाँ द हो, सो कसैले जान्दै ि…।

आकाशमा बादलहरू बग्दै छि ्, पथ्
ृ वीमा समुिहरू घोसलएर धसमसलाँ दैछि ्।

छोराहरूले आफ्िा पािुरा हल्लाउाँ छि ् … मानिसहरू िाच्िका निक्म्त आफ्िा िुट्टाहरू

िलाउाँ छि ्…।

स्वगथदत
ू हरूले काम गदै छि ् … स्वगथदत
ू हरू गोठालो गरररहे का छि ्…।

पथ्
ृ वीमा मानिसहरू सबै दौडधूप गरररहे का छि ्, र पथ्
ृ वीमा सबै थोकहरू वद्
ृ चध हुन्छि ्।
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अध्याय्११
मािवजानतको हरे क व्र्क्कतले मेरो आत्माद्वारा सक्ष्
ू म रूपमा जााँचिि स्वीकार गिथप
ु छथ , उसको

हरे क विि र कार्थलाई िक्जकबाट निरीक्षण गिुथपछथ , र्सअलावा मेरा अिम्मका कार्थहरूलाई

आदरसाथ हे िुथपछथ । पथ्
ृ वीमा राज्र्को आगमि हुाँदाको समर्मा नतमीहरूले कस्तो अिुभूनत गछौ?
जब मेरा छोराहरू र मानिसहरू मेरो ससांहासितफथ हूलका हूल अनघ बढ्छि ्, तब म ठूलो सेतो

ससांहासिअनघ औपिाररक रूपमा न्र्ार्को आरम्भ गिेछु। भन्िक
ु ो मतलब, जब मैले स्वर्म ्
उपक्स्थत भई पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम गिथ सुरु गछुथ र जब न्र्ार्को र्ुग अन्त्र्तफथ िक्जककन्छ,

तब म मेरा वििहरूलाई सम्पूणथ ब्रह्माण्डतफथ लक्षक्षत गछुथ र मेरो आत्माको वाणीलाई सम्पूणथ

ब्रह्माण्डतफथ छोडडददन्छु। मेरा वििहरूमाफथत, म सबै मानिसहरू र स्वगथ र पथ्
ृ वीमा रहे का सबै
थोकलाई धोइपिाली गरी सफा पाछुथ, ताकक र्ो भसू म अबउप्रान्त फोहोरी र छाडा िहोस ्, बरु पववत्र

राज्र् होस ्। म सबै थोकलाई िवीकरण गिेछु, ताकक नतिीहरू मेरो प्रर्ोगको लाचग उपलब्ध होऊि ्,

ताकक नतिीहरूले अबउप्रान्त पाचथथव सास िबोकूि ्, र अबउप्रान्त भुइाँको कुिै पनि ववशेषताद्वारा

दवू षत िबिूि ्। पथ्
ृ वीमा, मानिसले मेरा वििहरूको लक्ष्र् र उत्पविको बारे मा छामछाम-छुमछुम
गदै िोजी गरे को छ, र मेरा कार्थहरूलाई अवलोकि गरे को छ, तर कसैले पनि कदहल्र्ै मेरा
वििहरूको उत्पविको बारे मा सााँिो रूपमा जािेको छै ि र कसैले पनि कदहल्र्ै मेरा कार्थहरूको

आश्िर्थपिलाई सााँिो रूपमा दे िेको छै ि। आज मात्रै म व्र्क्कतगत रूपमा मानिसमाझ आउाँ दा र

मैले मेरा वििहरू बोल्दा मानिसले मेरो बारे मा थोरै ज्ञाि प्राप्त गरे को छ, र र्सरी उसको
सोिहरूमा भएको “म” द्वारा ओगटे को स्थाि िाली गरे को छ र र्सको सट्टामा नतिीहरूको

वववेकमा व्र्ावहाररक परमेश्वरको लाचग एउटा ठाउाँ सज
ृ िा गरे को छ। मानिससाँग धारणाहरू छि ्
र ऊ उत्सक
ु ताले भररपण
ू थ छ; कसले पो परमेश्वरलाई दे ख्न िाहाँदैिचथर्ो र? कसले पो परमेश्वरको
सामिा गिथ िाहाँदैिचथर्ो र? तैपनि मानिसहरूको हृदर्मा ठाउाँ ओगट्िे एउटै कुरो भिेको मानिसले

अस्पष्ट र अमूतथ ठान्िे परमेश्वर हो। र्दद मैले स्पष्टससत िबताएको भए, कसले पो र्ो कुरा
महसुस गिथ सकथ्र्ो र? कसले पो म वास्तवमै अक्स्तत्वमा छु भिेर निश्िर्ताका साथ र कुिै
पनि शङ्कावविा सााँिो रूपमा ववश्वास गथ्र्ो र? मानिसको हृदर्मा भएको “म” र वास्तववकताको

“म” बीिमा धेरै ठूलो सभन्िता छ, र कसैले पनि नतिीहरूको बीिमा तुलिा गिथ सकदै ि। र्दद म
दे ह िबिेको भए, मानिसले कदहल्र्ै पनि मलाई चिन्दै िथ्र्ो, र उसले मलाई चििेको िै चथर्ो भिे

पनि, के त्र्स्तो ज्ञाि अझै धारणा िै हुाँदैिचथर्ो र? हरे क ददि म मानिसहरूको अटुट प्रवाहमाझ
दहाँड्छु, र हरे क ददि म हरे क व्र्क्कतसभत्र कार्थ सञ्िालि गछुथ। जब मानिसले मलाई सााँिो रूपमा

दे ख्छ, तब उसले मेरा वििहरूमा मलाई चिन्ि सकिेछ, र मैले जुि साधिहरूमाफथत बोल्छु ती
साधिहरूका साथै मेरा असभप्रार्हरूको बारे मा बोध गिेछ।

जब राज्र् औपिाररक रूपमा पथ्
ृ वीमा आइपुग्छ, तब सबै थोकमाझ केिादहाँ िुपिाप रहाँदैि

र? सबै मानिसहरूमाझ कोिादहाँ डराउाँ दै ि र? म ब्रह्माण्डरूपी सांसारभरर जताततै दहाँड्छु, र हरे क

कुरालाई मैले व्र्क्कतगत रूपमा बन्दोबस्त गरे को छु। र्स समर्मा, कसलाई मेरा कामहरू अद्भत
ु
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छि ् भिी थाहा छै ि र? मेरा हातहरूले सबै थोकलाई थाम्छि ्, तैपनि म सबै थोकभन्दा माचथ छु।
आज, के मानिसको बीिमा भएको मेरो दे हधारण र मेरो व्र्क्कतगत उपक्स्थनत मेरो वविम्रता र

लप्ु तपिको सााँिो अथथ होइि र? बाह्र् रूपमा, धेरै मानिसहरूले मलाई असल भिी सराहिा गछथ ि ्
र मलाई सुन्दर भिी प्रशांसा गछथ ि ्, तर कसले मलाई सााँिो रूपमा चिन्छ र? आज, मैले ककि
नतमीहरूलाई मलाई चिि भिी भनिरहे को छु त? के मेरो उद्दे श्र् ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई समथमा
पािुथ होइि र? म मानिसलाई मेरो प्रशांसा गिथ बाध्र् पािथ िाहन्ि, बरु म उसलाई मलाई चिन्ि
लगाउि िाहन्छु, जसमाफथत उसले मलाई प्रेम गिेछ र र्सरी मेरो प्रशांसा गिेछ। त्र्स्तो प्रशांसािादहाँ

प्रशांसा भन्ि लार्क हुन्छ, र त्र्ो िोक्रो कुराकािी हुाँदैि; त्र्स्तो प्रशांसा मात्र मेरो ससांहासिसम्म
आइपुग्छि ् र आकाशनतर उिासलन्छि ्। मानिसलाई शैतािले परीक्षा सलएको र भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको छ,
उसले धारणा र सोिहरू अपिाएको छ, त्र्सैले सारा मािवजानतलाई ववजर् गिथको लाचग, मानिसका
सबै धारणाहरूलाई िुलासा गिथको लाचग, र मानिसका सोिहरूलाई च्र्ात्िको लाचग म दे ह बिेको

छु। पररणामस्वरूप, मानिस मेरो अगाडड पदहले झैँ अदहले दहाँ ड्दै ि, उसले पदहले झैँ अदहले उसका

आफ्िै धारणाहरू प्रर्ोग गरी मेरो सेवा गदै ि, र र्सरी मानिसको धारणाहरूको “म” पूणथ रूपमा
हराएको छ। जब राज्र् आउाँ छ, तब मैले गिे सबैभन्दा पदहलो काम भिेको कामको र्ो िरणलाई
सुरु गिुथ हो र म मेरा मानिसहरूमाझ र्स्तो काम गछुथ। ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा जन्मेका

मेरा मानिसहरूको रूपमा, नतमीहरूसभत्र निश्िर् िै त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववषको असलकनत
वा एक भाग मात्र पनि छै ि। त्र्सैले, मेरो कामको र्ो िरण प्राथसमक रूपमा नतमीहरूमा केक्न्ित

छ, र िीिमा मेरो दे हधारण हुिुको महत्त्वको एउटा पक्ष र्ही हो। धेरैजसो मानिसहरूले मैले बोल्िे
वििहरूको सािो टुक्रालाई समेत बुझ्ि सकदै िि ्, जब नतिीहरूले बुझ्छि ्, तब नतिीहरूको बझ
ु ाइ
धसमलो र भ्रमपण
ू थ हुन्छ। र्ो मैले बोल्िे शैलीको पररवतथिको निणाथर्क मोड हो। र्दद सबै
मानिसहरूले मेरा वििहरू पढ्ि र नतिका अथथहरू बझ्
ु ि सकिे भए त, मानिसमाझ कसलाई
मुक्कत ददि, र िरकमा िफाल्ि सककन्थ्र्ो र? जब मानिसले मलाई चिन्छ र मेरो आज्ञा पालि

गछथ , त्र्ो समर् मैले ववश्राम गिे समर् हुिेछ र त्र्ही समर् मानिसले मेरा वििहरूको अथथ
बुझ्ि सक्षम भएको समर् पनि हुिेछ। आज, नतमीहरूको कद अनत सािो छ—र्ो दर्िीर् रूपमा
सािो छ, उिाल्ि पनि लार्क छै ि—मेरो बारे मा नतमीहरूको ज्ञािको त कुरै िगरौं।
मेरा छोराहरू र मानिसहरूलाई गोठाला गिथको लाचग स्वगथदत
ू हरूलाई पठाउि थासलएको छ

भिी मैले भिे पनि, कसैले पनि मेरा वििहरूको अथथ बुझ्ि सकदै िि ्। जब म व्र्क्कतगत रूपमा

मानिसमाझ आउाँ छु, स्वगथदत
ू हरूले गोठाला-कार्थ सरु
ु गिेछि ् र स्वगथदत
ू हरूले गोठाला गदाथको समर्
अवचधमा, सबै छोराहरू र मानिसहरूले परीक्षाहरू मात्र प्राप्त गिेछैिि ्, बरु नतिीहरूले त आफ्िै
आाँिाले सबै प्रकारका ईश्वरीर् दशथिहरू दे िा परे का पनि दे ख्न सकिेछि ्। मैले प्रत्र्क्ष रूपले

ईश्वरत्वमा काम गिे हुिाले, हरे क थोक िर्ााँ सुरुवातमा प्रवेश गिेछि ्, र र्ो ईश्वरत्वले प्रत्र्क्ष
रूपले काम गिे भएकोले र्सलाई मािवताले असलकनत पनि निर्क्न्त्रत गिेछैि, र मानिसलाई र्ो
स्वतन्त्र रूपले अलौककक पररक्स्थनतमा सञ्िासलत भएको जस्तो लाग्िेछ। तैपनि, मेरो लाचग र्ो

पण
ू थ रूपले सामान्र् हुन्छ (मानिसले र्सलाई अलौककक हो भन्िे ववश्वास गछथ ककिभिे उसले
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कदहल्र्ै पनि ईश्वरत्वलाई प्रत्र्क्ष रूपमा सामिा गरे को छै ि); र्समा मानिसको कुिै पनि धारणाहरू

हुाँदैिि ्, र मािव वविारहरूद्वारा र्ो दवू षत भएको हुाँदैि। मानिसहरू सबै सही बाटोमा प्रवेश गरे पनछ
मात्रै नतिीहरूले र्सलाई दे ख्नेछि ्; आज सरु
ु वात भएकोले, जब उसको प्रवेशको कुरा आउाँ छ, तब
मानिसमा धेरै कमजोरी छि ्, अनि ऊ असफलता, र अपारदसशथताबाट ववरलै टाढा हुि सकछ। आज,
मैले नतमीहरूलाई र्ो बबन्दस
ु म्म डोऱ्र्ाएको हुिाले, मैले सुहाउाँ दो बन्दोबस्तहरू गरे को छु र मसाँग
मेरा आफ्िै उद्दे श्र्हरू छि ्। र्दद आज मैले नतिको बारे मा नतमीहरूलाई बताएाँ भिे, के नतमीहरूले
नतिलाई सााँिो रूपमा जान्ि सकथ्र्ौ? म मानिसको मक्स्तष्कमा भएका सोिहरू र मानिसको

हृदर्मा भएका िाहिाहरूसाँग राम्ररी िै पररचित छु: कसले िादहाँ कदहल्र्ै आफ्िै लाचग उम्किे

बाटो िोजेको छै ि र? कसले िादहाँ कदहल्र्ै आफ्िै सम्भाविाको बारे मा सोिेको छै ि र? तैपनि,
मानिससाँग प्रिुर र िक्म्कलो ददमाग भए पनि, र्ुगौंर्ुगपनछ वतथमाि जे-जस्तो दे िा परे को छ
त्र्स्तो हुिेछ भिेर कसले िै भववष्र्वाणी गिथ सकथ्र्ो र? के र्ो सााँच्िै तेरो आफ्िै व्र्क्कतगत

प्रर्त्िहरूको प्रनतफल हो त? के र्ो तेरो अथक मेहितको भुकतािी हो त? के र्ो तैँले आफ्िो
मक्स्तष्कमा कल्पिा गरे को सुन्दर झााँकी हो त? र्दद मैले सारा मािवजानतलाई मागथदशथि िगरे को

भए, कसले मेरा बन्दोबस्तहरूबाट आफैलाई छुट्र्ाएर उम्किे िर्ााँ बाटो पिा लगाउि सकथ्र्ो र?
के उसलाई आजको ददिसम्म ल्र्ाउिे मानिसको कल्पिा र िाहिाहरू िै हो त? धेरै मानिसहरू

आफ्िो परू ै जीविभर िाहिाहरू परू ा िभइकिै क्जउाँ छि ्। के र्ो वास्तवमै नतिीहरूको सोिमा भएको

त्रुदटको कारणले हुन्छ र? धेरै मानिसहरूका जीवि अप्रत्र्ासशत िुसी र सन्तुक्ष्टले भररन्छि ्। के
र्ो वास्तवमै नतिीहरूले अनत कम अपेक्षा गरे को कारणले हुन्छ र? सवथशक्कतमािको
् िजरमा, पूरै

मािवजानतको कसलाई िादहाँ वास्ता गररएको छै ि र? सवथशक्कतमािको
्
पूवथनिधाथररत प्रबन्धमाझ

कोिादहाँ क्जउाँ दै ि र? के मानिसको जीवि र मत्ृ र्ु उसको आफ्िै रोजाइमा हुन्छ र? के मानिसले
आफ्िो भववतव्र् आफैले निर्न्त्रण गिथ सकछ र? धेरै मानिसहरूले चिच्र्ाएर मत्ृ र्ुलाई बोलाउाँ छि ्,
तर र्ो नतिीहरूबाट धेरै टाढा हुन्छ; धेरै मानिसहरू जीविमा बसलर्ा रहे का व्र्क्कतहरूजस्तो बन्ि
िाहन्छि ् र मत्ृ र्ुदेखि डराउाँ छि ्, तर नतिीहरूलाई थाहै िभई नतिीहरूको मत्ृ र्क
ु ो ददि िक्जक

आउाँ छ र नतिीहरूलाई मत्ृ र्-कुण्डमा धकेल्छ; धेरै मानिसहरूले आकाशमा हे छथि ् र गदहरो सुस्केरा
हाल्छि ्; धेरै मानिसहरूले ठूलो रोदि निकाल्छि ्, बबलौिामा साँक
ु कसाँक
ु क गछथ ि ्; धेरै मानिसहरू

परीक्षाहरूको माझमा ढल्छि ्; अनि धेरै मानिसहरू परीक्षाहरूको बन्दी बन्छि ्। मानिसलाई
स्पष्टससत मलाई दे ख्ने अवसर ददि म व्र्क्कतगत रूपमा दे िा पददथि, तैपनि धेरै मानिसहरू मेरो

अिुहार हे िथ िै डराउाँ छि ्, नतिीहरू मैले नतिीहरूलाई प्रहार गरी ढलाउाँ छु, मैले नतिीहरूलाई

ससध्र्ाइददन्छु भिी एकदमै डराउाँ छि ्। मानिसले मलाई सााँिो रूपमा चिन्छ कक चिन्दै ि? कसैले
पनि निश्िर्ताका साथ भन्ि सकदै ि। के र्ो र्स्तै होइि र? नतमीहरू म र मेरो सजार् दव
ु ैदेखि

डराउाँ छौ, तैपनि नतमीहरू िडा हुन्छौ र िुल्लमिुल्ला मेरो ववरोध गछौ र मेरो आलोििा गछौ।
के अवस्था र्ही होइि र? मानिसले मलाई कदहल्र्ै पनि चििेको छै ि ककिभिे उसले मेरो अिुहार
दे िेको छै ि वा मेरो सोर सुिेको छै ि। र्सरी, म मानिसको हृदर्सभत्र भए पनि, के कोही र्स्ता

पनि छि ् जसको हृदर्मा म धसमलो र अस्पष्ट छै ि? के कोही र्स्ता छि ् जसको हृदर्मा म
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एकदमै स्पष्ट छु? म मेरा मानिसहरूले पनि मलाई अस्पष्ट वा धसमलो रूपमा दे िूि ् भन्िे िाहन्ि,
र र्सरी म र्ो महाि ् काम प्रारम्भ गछुथ।

म िप
ु िाप मानिसमाझ आउाँ छु, र त्र्सपनछ बबस्तारै टाढा जान्छु। के कसैले कदहल्र्ै मलाई

दे िेको छ त? के सूर्थले र्सको बसलरहे को ज्वालाको कारण मलाई दे ख्न सकछ त? के िन्िले
र्सको उज्ज्वल स्पष्टताको कारण मलाई दे ख्न सकछ त? के तारापुञ्जहरूले नतिीहरूको आकाशको

स्थािको कारण मलाई दे ख्न सकछि ् त? जब म आउाँ छु, तब मानिसले थाहा पाउाँ दै ि, र सबै थोक
अज्ञािी िै रहन्छि ्, र जब म प्रस्थाि गछुथ, तब पनि मानिस अझै अिसभज्ञ िै रहन्छि ्। कसले

मेरो साक्षी ददि सकछ त? के र्ो पथ्
ृ वीको मानिसले गरे को प्रशांसा हुि सकछ त? के र्ो जङ्गलमा
फुसलरहे का कमलको फूलहरू हुि सकछ त? के र्ो आकाशमा उड्िे िराहरू हुि सकछ त? के र्ो
पहाडहरूमा गजथिे ससांहहरू हुि सकछ त? कसैले पनि मेरो साक्षी पूणथ रूपमा ददि सकदै ि। कसैले
पनि मैले गिे काम गिथ सकदै ि! नतिीहरूले र्ो काम गरे पनि, र्सको के प्रभाव हुन्थ्र्ो र? हरे क
ददि म धेरै मानिसहरूको हरे क कार्थ अवलोकि गछुथ, र हरे क ददि म धेरै मानिसहरूका मि र

मक्स्तष्कहरू जााँि गछुथ; कोही पनि मेरो न्र्ार्बाट उम्केको छै ि, र कसैले पनि आफूलाई मेरो

न्र्ार्को वास्तववकताबाट वक्ञ्ित गरे को छै ि। म आकाशमाचथ उसभन्छु र टाढा-टाढा हे छुथ: मैले

असांख्र् मानिसहरूमाचथ प्रहार गरे को छु, तर अिचगन्ती मानिसहरू पनि मेरो कृपा र प्रेसमलोदर्ामा क्जउाँ छि ्। के नतमीहरू पनि र्स्तै पररक्स्थनतहरूमा क्जउाँ दै िौ र?

मािथ ५, १९९२

अध्याय्१२
जब पूवथबाट बबजुलीका िमकहरू आउाँ छि ्, जुि म मेरा वििहरू बोल्ि थाल्िे समर् पनि हो—

जब बबजुलीका िमकहरू आउाँ छि ् तब सम्पूणथ आकाश उज्र्ालो हुन्छ, र सबै ताराहरूमा एक
रूपान्तरण हुन्छ। र्स्तो हुन्छ, कक मािौं सम्पूणथ मािव जानत वगीकरण गररएको छ। पूवथबाट

आउिे र्ो ज्र्ोनतको ककरणमा सम्पण
ू थ मािव जानतलाई उिीहरूको असली रूपमा प्रकट गररन्छ,
उिीहरूका आाँिाहरू नतरसमराउाँ छि ्, के गिे भिेर अनिक्श्ित हुन्छि ्, र उिीहरूका कुरूप अिुहारहरू
कसरी लुकाउिे होला भिी अझै अनिक्श्ित हुन्छि ्। नतिीहरू ती पशुहरूजस्ता छि ् जो मेरो
ज्र्ोनतबाट भाग्छि ् र पहाडका गुफाहरूमा शरण सलन्छि ्—तर तीमध्र्े एकै जिा पनि मेरो

ज्र्ोनतबाट िष्ट हुि सकदै ि। सबै मानिसहरू िककत हुन्छि ्, सबैले पखिथरहे का हुन्छि ्, सबैले
हे रररहे का हुन्छि ्; मेरो ज्र्ोनतको आगमिको साथमा सबै जिा आफू जन्मेको ददिमा रमाउाँ छि ्,
र त्र्स्तै गरी सबैले आफ्िो जन्मेको ददिलाई सराप्छि ्। वववादास्पद भाविाहरू व्र्कत गिथ

असम्भव हुन्छ; आत्म-निन्दाका आाँसुहरूको िदीहरू बग्छि ्; र तीव्र प्रवाहमा बगेर जान्छि ्, एकै
क्षणमा िाम-निसािा मेदटिे गरी हराउाँ छि ्। एक पटक फेरर, मेरो ददि सारा मािव जानतको िक्जक
पग्ु छ, एक पटक फेरर मािव जानतलाई उिेक्जत गराउाँ छ, मािव जानतलाई अको एउटा िर्ााँ सरु
ु आत

ददाँ दछ। मेरो मुटु धड्ककन्छ र, मेरो मुटुको धड्किको ताल अिुसरण गदै , पहाडहरू आिन्दले
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उफ्रन्छि ्, समुिहरू आिन्दले िाच्छि ्, र छालहरूले िट्टािका पहराहरूमा हान्छि ्। मेरो हृदर्मा

जे छ त्र्ो व्र्कत गिथ गाह्रो हुन्छ। सबै अशुद्ध थोकहरूलाई म मेरो िजरमा जलाएर िरािी
बिाउि िाहन्छु; म अिाज्ञाकाररताका सबै छोराहरूलाई मेरो आाँिाको अगाडडबाट कदहल्र्ै

अक्स्तत्वमा िरहिे गरी ववलुप्त पािथ िाहन्छु। त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको बास बस्िे ठाउाँ मा मैले
िर्ााँ सुरुवात मात्र गरे को छै िाँ, मैले ब्रह्माण्डमा पनि िर्ााँ काम सुरु गरे को छु। िााँडै, पथ्
ृ वीका

राज्र्हरू मेरो राज्र् हुिेछि ्; िााँडै, मेरो राज्र्को कारण र्स पथ्
ृ वीका राज्र्हरूको अक्स्तत्व सदाका
लाचग समाप्त हुिेछ, ककिकक मैले अनघबाटै ववजर् हाससल गररसकेको छु, ककिकक म ववजर्ी बिेर
फकेको छु। त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरले पथ्
ृ वीमा मेरो काम मेटाउिे आशामा मेरो र्ोजिामा बाधा
पुऱ्र्ाउिका लाचग सबै साधिहरू समाप्त गररसकर्ो, तर के म त्र्सको कपटपूणथ िालका कारण

निराश हुि सकछु? के म त्र्सको धम्कीबाट आत्मववश्वास गुमाउाँ ला भिी डराउाँ छु? स्वगथमा वा
पथ्
ृ वीमा कदहल्र्ै कुिै र्स्तो प्राणी भएको छै ि जसलाई मैले मेरो हतकेलामा सलएको छै ि; त्र्ो
ठूलो रातो अक्जङ्गरको बारे मा झि ् र्ो कनत धेरै सत्र् छ, र्ो र्ुक्कत जसले मेरो निक्म्त प्रनतभारको
रूपमा काम गदथछ? के र्ो पनि मेरो हातमा िेलबाड गिुथपिे एक वस्तु होइि र?

मानिसको सांसारमा भएको मेरो दे हधारणको अवचधमा मािव जानत अिजािमा िै आजको

ददिसम्म मेरो मागथनिदे शिको अधीिमा आएको छ, अिजािमा िै मलाई चिन्ि सकेको छ। तर
अगाडड आउिे बाटोमा कसरी दहाँ ड्िे भन्िेबारे कसैलाई थाहा छै ि, कोही पनि सिेत छै ि—र त्र्ो
बाटोले नतिीहरूलाई कुि ददशानतर लैजान्छ भन्िे कुरा थाहा पाउिे त कुरै िगरौं। केवल

सवथशक्कतमािले
् उिीहरूमाचथ िजर राख्नुभर्ो भिे मात्र कुिै व्र्क्कत त्र्ो बाटोको अन्त्र्सम्म पुग्ि

सकिेछ; पूवथमा िम्केको ज्र्ोनतको अगुवाइमा मात्र कसैले मेरो राज्र्मा पुऱ्र्ाउिे प्रवेशद्वार पार

गिथ सकछ। मानिसहरू माझ कुिै र्स्तो व्र्क्कत छै ि जसले मेरो अिह
ु ार दे िेको छ, जसले पव
ू थमा

ज्र्ोनत िम्केको दे िेको छ; मेरो ससांहासिबाट बोसलएको वाणीहरू सुन्िे त झि ् कनत थोरै होलाि ्?

वास्तवमा, प्रािीि कालदे खि कुिै पनि व्र्क्कत मेरो व्र्क्कतत्वसाँग प्रत्र्क्ष सम्पकथमा आएको छै ि;
केवल आज, म र्स सांसारमा आएपनछ मात्रै मानिसहरूले मलाई दे ख्ने मौका पाएका छि ्। तर
अदहले पनि मानिसहरूले मलाई चिन्दै िि ्, जसरी उिीहरूले मेरो अिुहार हे छथि ् र मेरो आवाज मात्र
सन्
ु छि ् तर मेरो अथथ बझ्
ु दै िि ्। सबै मानिसहरू र्स्तै प्रकारका छि ्। मेरा मानिसहरूमध्र्े एक

भएको िाताले मेरो अिुहार दे ख्दा के नतमीहरू गवथ महसुस गदै िौं र? र के मलाई िचििेको कारण
अनत िै ठूलो सरम महसुस गदै िौ र? म मानिसहरू माझ दहाँड्छु र म मानिसहरू माझ बस्छु,

ककिकक म दे ह बिेको छु र म मािव सांसारमा आएको छु। मेरो उद्दे श्र् भिेको मािव जानतलाई
मेरो दे हलाई हे िे क्षमता ददिु मात्र होइि; अझ महत्त्वपण
ू थ कुरा, मलाई चिन्ि मानिसहरूलाई सक्षम
बिाउिु हो। र्सबाहे क, म मेरो दे हधारी शरीरबाट मानिसहरूलाई नतिीहरूका पापहरूका लाचग दोषी

ठहराउिेछु; म मेरो दे हधारी शरीरद्वारा, त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई हराउिेछु र त्र्सको झूटलाई
िष्ट गिेछु।

पथ्
ृ वीमा बसोबास गिे मानिसहरू ताराहरू जविकै असङ्ख्र् भए पनि, म ती सबैलाई मेरो

आफ्िै हत्केलाजस्तो स्पष्टसाँग चिन्छु। अनि मलाई “प्रेम” गिे मानिसहरू समि
ु मा हुिे बालव
ु ाका
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कणहरूजस्तै अिचगन्ती भए पनि, थोरै मात्र मद्वारा िुनिएका छि ्: नतिीहरू जो उज्ज्वल ज्र्ोनतको
पनछ लाग्छि ्, नतिीहरू मलाई “प्रेम” गिेहरू भन्दा अलग हुि ्। म मानिसलाई अनत ठूलो ठाक्न्दिाँ,
ि त उसलाई कम महत्त्व ददिेछु; बरु म मानिसको प्राकृनतक गण
ु हरू अिस
ु ार ऊबाट माग गदथछु,
त्र्सैले मलाई िादहिे भिेको त्र्स्तो व्र्क्कत िै हो जसले मलाई इमािदारीसाथ िोज्छ, र्सैले
कक म मानिसहरूलाई छिौट गिे मेरो लक्ष्र् हाससल गिथ सकूाँ। पहाडहरूमा जङ्गली जिावरहरू

धेरै सङ्ख्र्ामा छि ्, तर मेरो अनघ ती सबै सधाएका भेडाहरू जस्ता छि ्। छालहरूमुनि बुझ्ि
िसककिे रहस्र्हरू छि ्, तर नतिीहरू पथ्
ृ वीका सबै थोकझैं मेरो निक्म्त स्पष्ट छि ्; क्षेत्रहरूदे खि

माचथ आकाशमा मानिस कदहल्र्ै पुग्ि सकदै ि, तापनि ती दग
ु थम क्षेत्रहरूमा म स्वतन्त्र दहाँ ड्छु।

मानिसले मलाई ज्र्ोनतमा कदहल्र्ै चििेको छै ि, तर मलाई अन्धकारको सांसारमा मात्र दे िेको छ।
के नतमीहरू आज त्र्स्तै पररक्स्थनतमा छै िौ र? र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको उपिवको कारण मैले
आफ्िो काम गिथ औपिाररक रूपमा दे हधारण गिुथपऱ्र्ो। जब ठूलो रातो अक्जङ्गरले पदहलो पटक
त्र्सको वास्तववक रूप प्रकट गऱ्र्ो, मैले मेरो िाउाँ को साक्षी ददएाँ। जब म मािव जानतको

सडकहरूमा दहाँ ड,ेँ ि त एउटा प्राणी, ि एक जिा व्र्क्कत िककत भएर जागत
ृ भर्ो, र्सैले जब म
दे हधारण गरी मािव सांसारमा आएाँ त्र्ो कसैले पनि थाहा पाएि। तर जब, मेरो दे हधारणको
शरीरमा, मैले आफ्िो काम गिथ थालें , मेरो गजथिको आवाजले मानिसहरू बबउाँ झे र उिीहरूको

सपिाबाट िककत भए, र त्र्स क्षणदे खि नतिीहरूले मेरो मागथनिदे शिमा आफ्िो जीविको सरु
ु आत
गरे । मेरा मानिसहरूको माझमा मैले फेरर िर्ााँ काम सुरु गरे को छु। पथ्
ृ वीमा मेरो काम समाप्त
भएको छै ि भन्िु िै मेरा मानिसहरू जोसाँग म बोलेँ ती मैले मेरो हृदर्मा िाहे काहरू होइिि ् भिी

दे िाउि पर्ाथप्त छ, तर जे भए पनि म नतिीहरू मध्र्ेबाटै कोही-कोहीलाई िुन्छु। र्सबाट र्ो प्रस्ट

हुन्छ कक मैले मेरा मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वर चिन्ि सक्षम मात्र बिाइरहे को छै ि, तर
नतिीहरूलाई शुद्ध पनि पादै छु। मेरो प्रशासनिक आदे शको कठोरताका कारण धेरै मानिसहरू अझै
पनि मद्वारा हटाइिे ितरामा छि ्। जबसम्म तैंले आफैले आफैलाई निराकरण गिे , तेरो आफ्िै
शरीरलाई वशमा राख्ने कोससस गदै िस ्—जबसम्म ताँ र्ो गदै िस ्, तबसम्म ताँ पनि जसरी पावलले
सीधै मेरो हातबाट सजार् पार्ो, जसबाट उम्किे कुिै उपार् चथएि, त्र्सरी िै निश्िर् मेरो घण
ृ ा

र अस्वीकारको पात्र हुिेछस ्। के नतमीहरूले मेरा वििहरूबाट केही कुरा बटुलेका छौ? पदहले जस्तै,
ििथलाई शुद्ध पािे, मलाई िादहिे मानिसहरूलाई शुद्ध पादै जािे मेरो िाहिा छ, ककिकक म
स्वर्म ् परमेश्वर हुाँ, जो पूणथ रूपमा पववत्र र निष्कलङ्क छ। म मेरो मक्न्दरलाई इन्िे िीका
रङ्गहरूले रङ्गीबबरङ्गी मात्र बिाउाँ ददि, तर कुिै दाग िभएको सफा, त्र्सको सभत्री भाग पनि
बादहरी भागसाँग समल्दो बिाउाँ छु। मेरो उपक्स्थनतमा, नतमीहरू सबैले ववगतमा के गरे का छौ त्र्ो

वविार गिुथपछथ , र आज नतमीहरूले मेरो हृदर्मा पूणथ सन्तुक्ष्ट ददि सकछौ कक सो निणथर् गिे
सङ्कल्प गिुथपछथ ।

मानिसले मलाई मेरो दे हमा िचिन्िे मात्र होइि, त्र्ोभन्दा बढी ऊ आफ्िै शरीरसभत्र रहिे

आफ्िो अक्स्तत्वलाई बुझ्ि असफल भएको छ। धेरै वषथदेखि मािव जानतले मलाई धोका ददाँ दै
आएको छ, मसाँग बादहरबाट आएको पाहुिा जस्तो व्र्वहार गरे को छ। धेरै िोदट, नतिीहरूले
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“आफ्िो घरका ढोकाहरू” मेरो निक्म्त बन्द गरे का छि ्; धेरै िोदट नतिीहरू मेरो सामु उसभाँदा मलाई

ध्र्ाि ददाँ दैिि ्; धेरै पल्ट नतिीहरूले अरूको अचग मलाई इन्कार गरे का छि ;् र्सरी धेरै पटक,
नतिीहरूले ददर्ाबलसको अचग मलाई इन्कार गरे का छि ्; र धेरै पटक नतिीहरूले आफ्िा झगडालु
मुिले मलाई आक्रमण गरे का छि ्। तापनि म मानिसका कमजोरीहरूको लेिा राक्ख्दिाँ, ि त म

उसको अिाज्ञाकाररताको कारण दााँतको सट्टा दााँत माग्छु। उसको असाध्र् रोग निको पािथ मैले

उसका बबमारीहरूमा औषधी प्रर्ोग गरे को छु, त्र्सरी उसलाई फेरर स्वास्थ्र् बिाएको छु, र्सैले
कक उसले मलाई चिन्ि सकोस ्। के मैले गरे का सबै कार्थ मानिसहरूलाई जीववत राख्न, मानिसहरूलाई

जीविमा एउटा मौका ददिका निक्म्त होइि र? म धेरै िोदट मानिसहरूको सांसारमा आएको छु,
तर मानिसहरू आएिि ्, ककिकक म आफ्िै व्र्क्कतत्वमा र्स सांसारमा आएको चथएाँ, मलाई ध्र्ाि
ददिुको साटो प्रत्र्ेक व्र्क्कतले उसलाई जे उचित लाग्र्ो त्र्ही गऱ्र्ो र बादहर निस्किे आफ्िै बाटो
िोज्र्ो। आकाशमुनिको प्रत्र्ेक बाटो मेरो हातबाट आउाँ दछ भिी नतिीहरूले पिो पाएका चथएिि ्!

आकाशमुनिको प्रत्र्ेक थोक मेरो ववधािको अधीिमा छि ् भिी नतिीहरू थोरै मात्र जान्दछि ्!
नतमीहरूमध्र्े कसले आफ्िो हृदर्मा अप्रसन्िता राख्ने दहम्मत गछौ? नतमीहरूमध्र्े कसले

हलकासाथ सम्झौतामा आउिे दहम्मत गछौ? म भिथरै िुपिाप मानिसहरूको बीिमा मेरो काम
गदै छु—बस त्र्वि मात्र हो। र्दद, मेरो दे हधारणको अवचधमा, मैले मानिसका कमजोरीहरूप्रनत

सहािभ
ु नू त िरािेको भए मेरो दे हधारणको कारणले मात्र पनि सारा मािव जानत उिीहरूको बद्
ु चधले
गदाथ डराउिे चथए र फलस्वरूप, पातालमा पिेचथए। मैले आफैलाई िम्र तुल्र्ाएकोले र आफैलाई
लुकाएकोले मात्र मािव जानत ववपविबाट बच्र्ो, मेरो दण्डबाट छुटकारा पार्ो, र र्स ककससमले

आजको ददिमा आइपुग्र्ो। आजको ददिसम्म आइपुग्िु कनत गाह्रो चथर्ो भिी र्ाद गदाथ के
नतमीहरूले अझै आई िसकेको भोसललाई अझ धेरै कदर गिथप
ु दै ि र?

मािथ ८, १९९२

अध्याय्१३
मेरा विि र वाणीहरूमा मेरा धेरै आशर्हरू लक
ु े का हुन्छि ्, तर मानिसहरूले र्ी कुराहरू
जान्दै िि ् र बुझ्दै िि ्; उिीहरूले मेरा वििहरूलाई बाह्र् रूपमा ग्रहण गछथ ि ् र बाह्र् रूपमै नतिको

अिुसरण गछथ ि ्, र उिीहरूले मेरो हृदर्लाई बुझ्दै िि ् वा मेरा वििहरूबाट मेरो इच्छाको अन्तज्ञाथि
सलाँ दैिि ्। मैले मेरा शब्दहरू स्पष्ट पारे पनि, नतिलाई बझ्
ु िे कोही छ त? म स्वगथको सहर

ससर्ोिबाट मािव जगतमा आएाँ। मैले सामान्र् मािव वस्त्र र मािव छाला धारण गरे को हुिाले
मानिसहरूले मेरो बाह्र् रूप मात्रै चिन्छि ्—तर उिीहरूले मसभत्र रहे को जीवि चिन्दै िि ्, ि त
उिीहरूले आत्मारूपी परमेश्वरलाई िै चिन्छि ्, उिीहरूले त केवल दे हवाला मान्छे लाई मात्र चिन्छि ्।

के वास्तववक प्रभु उहााँलाई बुझ्िे नतमीहरूको प्रर्ासको पनि लार्क हुि सकिुहुन्ि र? के वास्तववक
प्रभु उहााँलाई “ववश्लेषण गिे” नतमीहरूको प्रर्ासको पनि लार्क हुि सकिुहुन्ि र? म समग्र मािव
जानतको भ्रष्टतालाई घण
ृ ा गछुथ, तर मलाई उिीहरूको कमजोरीप्रनत करुणा लाग्छ। मैले समग्र
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मािव जानतको पुरािो स्वभावको पनि निराकरण गरररहे को छु। िीिमा रहे का मेरा मानिसहरूका
रूपमा, के नतमीहरू मािव जगतको पनि एक दहस्सा हौ होइि र? मेरा सबै मानिसहरूमाझ र मेरा

सबै सन्तािका माझ, मतलब, मैले सम्पण
ू थ मािवजानतबाट छािेका व्र्क्कतहरूमाझ, नतमीहरू
सबैभन्दा तल्लो समूहमा छौ। र्सकारण, मैले नतमीहरूको लाचग सबैभन्दा बढी तागत िचिथरहे को

छु, सबैभन्दा बढी प्रर्त्ि गरररहे को छु। के अझै पनि नतमीहरूलाई आफूले आज िुशीसाथ बााँचिरहे को
आसशवषत जीवि प्र्ारो लाग्दै ि? के नतमीहरू अझै पनि म ववरुद्ध वविोह गिथ र आफ्िै षडर्न्त्रहरू

अनघ सािथका लाचग हृदर्लाई कठोर पादैछौ? मेरो निरन्तर कृपा र प्रेम िभएको भएदे खि धेरै
पदहले िै सम्पूणथ मािवजगत शैतािको बन्धिमा फस्िे चथर्ो र त्र्सको मुिमा “स्वाददष्ठ गााँस”

बन्िे चथर्ो। आज, सबै मानिसहरूमाझ, मेरो लाचग सााँक्च्िकै जीवि ििथिे र मलाई सााँक्च्िकै
मार्ा गिे व्र्क्कतहरू एकदमै कम, औांलामा गन्ि सककिे मात्र छि ्। आज, के “मेरा मानिसहरू”
भन्िे पदवी िाम नतमीहरूको व्र्क्कतगत सम्पवि हुिसकछ? के नतमीहरूको वववेक दहउाँ झैं चिसो

भएको छ? के नतमीहरू मलाई िादहिे मानिसहरू बन्ि सााँक्च्िकै िै लार्क छौ? ववगतलाई सोचिहे र
र फेरर आजलाई हे र—नतमीहरूमध्र्े कसले मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पारे को छ? नतमीहरूमध्र्े कसले

मेरा आशर्हरूको वास्तववक ख्र्ाल गरे को छ? मैले नतमीहरूलाई िझकझकाएको भए, नतमीहरू
अझै बबउाँ झिे चथएिौ, बरु जमेजस्तै गरी र अझै शीतनििामा भएजस्तै गरी रदहरहिेचथर्ौ।

अशान्त छालहरूको बीिमा, मानिसहरूले मेरो क्रोध दे ख्छि ्; काला बादलहरूको मडारराँदो लहरमा

मानिसहरू छकक पिेछि ् र भर्भीत हुिेछि ्, र मेघ गजथि र वषाथले बगाई लािे डर लागेको
बेलामा झैँ कहााँ भाचग जािे हो भन्िे कुरा थाहै पाउिेछैिि ्। त्र्सपनछ, िक्रीर् दहमपात अन्र्त्र
उडीगएपनछ उिीहरूको मिक्स्थनत सहज र हल्का बन्छ र उिीहरू प्रकृनतको सुन्दर र्दश्र्मा रमाउि

थाल्छि ्। तर त्र्स्ता क्षणहरूमा, उिीहरूमध्र्े कसले िादहाँ मािवताको लाचग ममा भएको असीम

प्रेम अिुभव गरे को छ? उिीहरूको हृदर्मा मेरो चित्र मात्र छ, तर मेरो आत्माको सारतत्व िै छै ि:
के मानिसहरूले मलाई िुला रूपमा अवहे लिा गरररहे का छै िि ्? जब तुफाि आई शान्त हुन्छ, सबै
मािवजानत िवीकरण भए झैँ लाग्छ; ववपविपनछ शोधि भए जस्तै गरी, उिीहरूले पुि्ः ज्र्ोनत र
जीवि पाए झैँ लाग्छ। तर जब आज बबत्छ र भोसल आउाँ छ, के नतमीहरूले मुसलधारे झरीपनछको

शद्
ु धता कार्म राख्न सकछौ? के नतमीहरूले आफ्िो शोधिपनछको भक्कतलाई कार्म राख्न सकछौ?
के नतमीहरूले आजको आज्ञापालिलाई कार्म राख्न सकछौ? के नतमीहरूको आज्ञापालि र्दढ र
अपररवतथिीर् रहि सकछ? के र्ो माग मानिसहरूले पूरा गिथ सकिे क्षमताभन्दा बादहरको कुरा

हो? म हरे क ददि मािवजानतमाझ बस्छु, मािवजानतसाँगै सहकार्थ गछुथ, उिीहरूमाझै हुन्छु, तर
र्ो कुरा हालसम्म कसैले पनि दे िेको छै ि। मेरो आत्माको मागथनिदे शि िभएको भए, समग्र

मािवजानतमा को िादहाँ आजको र्ुगसम्म अझै बााँिेको हुन्थ्र्ो र? मैले म मानिसहरूको माझमा
बस्छु र कार्थ गछुथ भनिरहाँदा, के मैले बढाइिढाइ गरररहे को छु त? ववगतमा, “मैले मािवजानतको
सज
ृ िा गरेँ, र सम्पूणथ मािवजगतलाई मागथनिदे शि गरेँ, र सम्पूणथ मािवजगतलाई िै काबूमा

रािेँ” भिेर मैले भिेँ, के र्स्तै भएको होइि र? के र्ी कुराहरू सम्बन्धी नतमीहरूको अिुभव
अपर्ाथप्त रहे को हुि सकछ? केवल एउटै वाकर् “सेवा-कताथ” लाई स्पष्ट पािथको लाचग नतमीहरूको
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पूरा जीवि लाग्छ। वास्तववक अिुभव बबिा मािवले मलाई कदहल्र्ै बुझ्ि सकिेछैि—उिीहरूले

मेरा वििहरूको माध्र्मबाट मलाई कदहल्र्ै बुझ्ि सकिेछैिि ्। तैपनि, आज म नतमीहरूको माझमा

व्र्क्कतगत रूपमा आएको छु—के र्ो नतमीहरूको बझ
ु ाइको लाचग थप लाभदार्ी हुिेछैि र? के मेरो
दे हधारण भिेको नतमीहरूको मुक्कत पनि होइि र? र्दद म आफ्िै व्र्क्कतगत रूपमा मािव
जगतमा िआएको भए, सम्पूणथ मािवजानत धेरै वषथ पदहले िै गलत धारणाहरूले भररन्थ्र्ो, जुि

आफैमा शैतािको काबूमा हुिु हो, ककिकक र्स्तो बेला तैँले जे कुरामा ववश्वास गछथ स ् त्र्ो केवल
शैतािको आकृनत मात्र हुन्छ र परमेश्वर स्वर्मसाँ
् ग भिे र्सको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि। के र्ो मेरो
मुक्कत होइि र?

जब शैताि मेरो अगाडड आउाँ छ, म र्सको प्रिण्ड भर्ांकरतासाँग डराएर पनछ हट्िेछैि, ि त

म र्सको बीभत्स रूपदे खि िै डराउिेछु। म त र्सलाई केवल बेवास्ता गिेछु। जब शैतािले मलाई

प्रलोभिमा पािथ िोज्छ, म र्सको छलकपटको सााँिो रूपलाई उदाङ्गो पाररददन्छु, जसले गदाथ त्र्ो

लाज र अपमािले पनछ हट्ि बाध्र् हुन्छ। जब शैतािले मसाँग लडाइाँ गरे र मेरा िुनिएका
मानिसहरूलाई िोसेर लैजाि िोज्छ, म आफ्िो शरीरमा त्र्सको ववरुद्ध र्ुद्ध सरु
ु गछुथ; र म
आफ्िो शरीरमा िै मेरा मानिसहरूलाई सहारा प्रदाि गछुथ र उिीहरूलाई अगुवाइ गदै उिीहरूको

हरे क कदममा िेतत्ृ व प्रदाि गछुथ। र जब शैताि पराक्जत भई फकथन्छ, तब मैले मेरा मानिसहरूबाट

मदहमा प्राप्त गरे को हुिेछु, र मेरा मानिसहरूले मलाई सन्
ु दर र शािदार साक्षी ददिेछि ्। र्सथथ,
म मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिामा असर पुर्ाथउिेहरूलाई समातेर सधैं-सधैंको लाचग अतल कुण्डमा
फासलददन्छु। र्ो मेरो र्ोजिा हो; र्ो मेरो कार्थ हो। नतमीहरूको जीविमा, एक ददि र्स्तो समर्

आउिसकछ, तब नतमीहरूले त्र्स्तै पररक्स्थनतको सामिा गिेछौ: के तैँले जािी-जािी आफूले
आफूलाई शैतािको बन्धिमा फस्ि ददन्छस ्, वा ताँलाई प्राप्त गिथ मलाई अिम
ु नत ददन्छस ्? तेरो
दभ
ु ाथग्र् र्ही हो, र तैँले र्सलाई ध्र्ािपूवथक वविार गिुथपछथ ।

राज्र्मा भएको जीवि भिेको मानिसहरू र परमेश्वर स्वर्मको
् जीवि हो। सबै मािवजानत

मेरो हे रिाह र सांरक्षण अन्तगथत पदथछि ् र सबै जिा ठूलो रातो अक्जङ्गरसाँग मत्ृ र्ु हुन्जेलसम्म

लड्िैपिे र्ुद्दमा सांलग्ि छि ्। र्ो अक्न्तम र्ुद्धमा ववजर्ी हुिको लाचग, ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई
ससध्र्ाउिको लाचग, सबै मानिसहरूले आफ्िो सम्पण
ू थ अक्स्तत्वलाई मेरो राज्र्मा मलाई अपथण
गिुथपछथ । र्हााँ कुरा गररएको “राज्र्” भन्िाले ईश्वरीर्ताको प्रत्र्क्ष शासि अन्तगथत बााँचिएको जीवि

हो, जहााँ म सम्पूणथ मािव जगतको गोठालो हुाँ र जहााँ मानिसहरूले प्रत्र्क्ष रूपमा मेरो तासलम
स्वीकार गछथ ि ् ताकक उिीहरूले पथ्
ृ वीमै हुाँदा पनि उिीहरूको जीवि स्वगथमै भएको जस्तो हुन्छ—
तेस्रो स्वगथमा भएको जीविको वास्तववक आभास हुन्छ। म मेरो शारीररक भेषमा भएको भए तापनि
मैले दे हको सीमाहरू सहि गिुथपदै ि। मानिसको प्राथथिा सुन्िको लाचग म धेरै पल्ट मानिसहरूका

माझमा आएको छु, र मानिसहरू साँगसाँगै दहाँडेर उिीहरूले गरे को प्रशांसा सुिी आिन्द सलएको छु;
मानिसहरूलाई मेरो अक्स्तत्वको बारे मा कदहल्र्ै थाहा िभएको भए तापनि म अझै पनि आफ्िो

काम र्सरी िै गछुथ। मेरो बास स्थािमा, जुि त्र्ो स्थाि हो जहााँ म लुकेको छु—जे भए तापनि,

मेरो बास स्थािमा मैले मेरा सबै दस्
ु मिहरूलाई पराक्जत गरे को छु; मेरो बास स्थािमा मैले
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पथ्
ृ वीमा बााँच्िुको वास्तववक अिुभव प्राप्त गरे को छु; मेरो बास स्थािमा, मैले मानिसका हरे क

शब्द र कार्थ अवलोकि गरररहे को छु, र सम्पूणथ मािवजगतलाई निर्ाल्िे र सञ्िालि गिे कार्थ
गरररहे को छु। र्दद मािवजानतले मेरा आशर्हरूको ख्र्ाल गरे र मेरो हृदर्लाई सन्तक्ु ष्ट र मलाई

िुशी प्रदाि गछथ भिे म सम्पूणथ मािवजानतलाई आशीवाथद प्रदाि गिेचथएाँ। के मािवजानतको लाचग
मैले िाहे को र्ही िै होइि र?

मािवजानत कोमामा रहे को हुिाले, मेरा मेघ गजथिको आवाजहरूले मात्र उिीहरूलाई सपिाबाट
ब्र्ाँत
ू ाउाँ छ। र जब उिीहरूले आफ्िा आाँिाहरू िोल्छि ्, कठोर प्रकाशका र्ी ववस्फोटहरूले उिीहरूको
आाँिामा र्सरी िोट लाग्छ कक उिीहरूले ददशा बोध गिथ सकदै िि ् र उिीहरूले आफू कहााँबाट

आएको अनि कहााँ जााँदै गरे को हो भन्िे कुरा थाहा पाउि सकदै िि ्। धेरैजसो मानिसहरूलाई लेजर

जस्तो ककरणहरूले दहकाथउाँछ र उिीहरू तुफािमा थुप्रोका थुप्रो जस्तो ढल्छि ् र कुिै िामनिसाि
बााँकी िरािी उिीहरूको शरीरलाई जलप्रवाहले बगाएर लैजान्छ। प्रकाशको ज्र्ोनतमा, बााँच्िेहरूले

अन्तत्ः मेरो अिुहार स्पष्टसाँग दे ख्ि सकछि ् र अनि मात्र उिीहरूले मेरो बाह्र् रूपको बारे मा
केही ज्ञाि प्राप्त गछथ ि ्, र्स्तो ज्ञाि जसको कारण उिीहरूले मेरो अिुहारमा सोझै हे िे आाँट गिथ
सकदै िि ्, मैले उिीहरूको दे हमा थप सजार् र श्रापहरू प्रदाि गछुथ कक भिेर उिीहरू औधी िै

डराउाँ छि ्। असांख्र् मानिसहरू चिच्र्ाउाँ छि ् र डााँको छाडेर रुन्छि ;् कैर्ौं मानिसहरू हताश हुन्छि ्;
कैर्ौँले आफ्िो रगतको िोलो बगाउाँ छि ्; कैर्ौँले प्रकाशको ज्र्ोनतमा आफ्िो स्थाि दे ख्छि ् र

अिािक मुटुसभत्र च्वास्स दि
ु ेको महसुस गछथ ि ् र वषौंदे खिको आफ्िो बेिुशीको लाचग आाँशु झाछथ ि ्।

प्रकाशको ज्र्ोनतले बाध्र् पारे पनछ असांख्र् मानिसहरूले आफ्िो अपववत्रताको स्वीकारोक्कत गछथ ि ्
र आफू सुचििे बािा गछथ ि ्। अन्धो भएका कैर्ौं मानिसहरूले जीवि बााँच्िुको आिन्द िै

गम
ु ाइसकेका हुन्छि ् र फलस्वरूप उिीहरूले प्रकाशको ज्र्ोनतको बारे मा कुिै वास्ता पनि गदै िि ,्
निरन्तर रूपमा निक्ष्क्रर् रहन्छि ् र आफ्िो अन्त्र् कुछथ ि ्। र कैर्ौँ मानिसहरूले आफ्िा जीविको
डुाँगाको पाल उठाउाँ दै छि ् र प्रकाशको ज्र्ोनतको मागथनिदे शिमा उत्साह पूवथक रूपमा भोसलको प्रनतक्षा

गदथछि ्। … आज, मािवजानतमा कोिादहाँ र्स्तो अवस्थामा बााँिक
े ा छै िि ् र? को मेरो प्रकाशको
ज्र्ोनतसभत्र बााँिेको छै ि र? नतमीहरू बसलष्ठ िै भए पनि, वा नतमीहरू कमजोर िै भए तापनि,
मेरो आउाँ दै गरे को प्रकाशको ज्र्ोनतलाई नतमीहरूले कसरी छल्ि सकछौ र?

मािथ १०, १९९२

अध्याय्१४
सम्पूणथ र्ुगहरूमा, कुिै पनि मािव राज्र्मा प्रवेश गरे को छै ि, र्सथथ कसैले पनि राज्र्को

र्ुगको अिुग्रह उपभोग गरे को छै ि, ि त कसैले राज्र्को राजालाई िै दे िेको छ। मेरो आत्माको
ज्र्ोनतको प्रभावमा धेरै मानिसहरूले राज्र्को सौन्दर्थको बारे मा भववष्र्वाणी गरे का भए तापनि,

नतिीहरूले र्सको बाह्र् रूपको बारे मा मात्रै जान्दछि ्, तर र्सको सभत्री सारको बारे मा जान्दै िि ्।
आज, राज्र् औपिाररक रूपले पथ्
ृ वीमा अक्स्तत्वमा आएको छ, तर अचधकाांश मािवजानतलाई अझै
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पनि राज्र्को र्ुगको अवचधमा के कुरा हाससल गिुथपछथ वा अन्तमा मानिसहरूलाई कुि क्षेत्रमा
ल्र्ाइिुपछथ भन्िे बारे मा केही थाहा छै ि। र्स बारे मा हरे क व्र्क्कत अलमलमा परे को छ कक भन्िे

मलाई डर छ। राज्र्को पण
ू थ प्रकटीकरणको ददि अझै आएको छै ि, त्र्सकारण सबै मानिसहरू

सांभ्रसमत छि ् र नतिीहरूले र्सलाई स्पष्टसाँग बुझ्ि सकदै िि ्। मेरो ईश्वरत्वको कार्थ औपिाररक

रूपमा राज्र्को र्ुगदे खि सुरु हुन्छ, र राज्र्को र्ुगको र्ही औपिाररक सुरुवातदे खि िै
मािवजानतमाझ मेरो स्वभाव प्रगनतशील रूपमा आफै दे िा पिथ सरु
ु भइरहे को छ। त्र्सकारण, र्ही
पलदे खि, सबैसामु घोषणा गदै पववत्र तरु ही औपिाररक रूपमा बज्ि सरु
ु हुन्छ। जब मैले औपिाररक
रूपमा राज्र्को राजाको रूपमा मेरो सिा र शासि ग्रहण गछुथ, तब मेरा मानिसहरू समर्साँगै

मद्वारा पूणथ बिाइिेछि ्। जब सांसारका सबै राष्रहरू भङ्ग हुन्छि ्, ठीक त्र्ही समर्मा मेरो राज्र्
स्थावपत हुिेछ अनि र्सले आकार सलिेछ, साथसाथै त्र्ही बेला म रूपान्तररत हुिेछु अनि सम्पूणथ
ब्रम्हाण्डको सामिा गिथ त्र्सतफथ फकथिेछु। त्र्ो समर्मा, सबै मानिसहरूले मेरो मदहमामर् अिुहार
दे ख्नेछि ् र मेरो सााँिो मुिाकृनतको साक्षात्कार गिेछि ्। सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै, शैतािले

मानिसहरूलाई भ्रष्ट बिाएदे खि आजको ददिमा नतिीहरू जनत भ्रष्ट छि ् त्र्ो हदसम्म, नतिीहरूको
भ्रष्टताको कारण म नतिीहरूको र्दक्ष्टकोणबाट झि ्-झि ् गुप्त र बढ्दो रूपमा अथाह बिेको छु।
मािवजानतले कदहल्र्ै पनि मेरो सााँिो अिुहार दे िेको छै ि र मसाँग कदहल्र्ै पनि प्रत्र्क्ष रूपमा

अन्तरकक्रर्ा गरे को छै ि। जिश्रनु त र समथ्र्ा कथाहरूमा मात्र, मािव कल्पिामा एउटा “म” रहे को
पाइन्छ। त्र्सैले, मानिसहरूको मक्स्तष्कमा भएको “म” लाई सामिा गिथ म र्ो मािव कल्पिासाँग—

अथाथत मािव धारणाहरूसाँग—समरूप हुन्छु ताकक मैले नतिीहरूले वषौंसम्म अाँगालेर रािेको “म”
को अवस्थामा पररवतथि ल्र्ाउि सकूाँ। मेरो कार्थको ससद्धान्त र्ही हो। एक जिा व्र्क्कतले पनि
सम्पण
ू थ रूपमा र्ो कुरा बझ्
ु ि सकेको छै ि। मानिसहरूले मलाई लम्पसार परे र दण्डवत ् गरे का भए

तापनि, मेरो उपासिा गिथ मकहााँ आएका भए तापनि, म त्र्स्ता मािव कार्थहरूबाट आिन्द सलि
सक्कदि, ककिकक मानिसहरूले नतिीहरूको हृदर्मा मेरो तक्स्वर राख्दै िि ् बरु मेरो बाहे क अरूकै

तक्स्वर राख्छि ्। त्र्सकारण, नतिीहरूमा मेरो स्वभावको बारे मा कुिै बुझाइ िै िभएको हुाँदा

मानिसहरूले मेरो सााँिो अिुहार चिन्दै चिन्दै िि ्। फलस्वरूप, जब नतिीहरू आफूले मेरो प्रनतरोध
वा मेरा प्रशासनिक ववचधहरूको उल्लांघि गरे को ठान्छि ्, तब म दे िे पनि िदे िे झैं गछुथ—त्र्सैले,
नतिीहरूको स्मनृ तमा म र्ा त नतिीहरूलाई सजार् ददिुको सट्टा कृपा गिे परमेश्वर हुाँ र्ा त
आफूले बोलेको कुरालाई गम्भीर रूपमा सलिे परमेश्वर स्वर्म ् िै हुाँ। र्ी सबै कुराहरू मािव

सोिबाट जक्न्मएका काल्पनिक कुराहरू हुि ्, र नतिीहरू तथ्र्साँग मेल िााँदैिि ्।
म ददि प्रनतददि अवलोकि गदै ब्रह्माण्डमाचथ उसभन्छु, र मािव जीविको अिभ
ु व सलाँ दै अनि

मािवजानतको प्रत्र्ेक कार्थलाई िक्जकबाट अध्र्र्ि गदै म आफूलाई वविम्रतापूवथक मेरो
वासस्थािसभत्र लुकाउाँ छु। कसैले पनि सााँिो रूपले आफूलाई मसमक्ष अवपथत गरे को छै ि; कसैले पनि
सत्र्को िोजी गरे को छै ि। कोही पनि कदहल्र्ै मप्रनत कतथव्र्निष्ठ भएको छै ि वा कसैले पनि

मेरो समक्ष सांकल्प गिे अनि आफ्िो कतथव्र् पालि गिे कार्थ गरे को छै ि। कसैले पनि मलाई
कदहल्र्ै नतिीहरूसभत्र बास बस्ि ददएको छै ि, ि त मलाई नतिीहरूले आफ्िो जीविलाई महत्त्व
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ददए झैं महत्त्व िै ददएका छि ्। कसैले पनि कदहल्र्ै व्र्वहाररक र्थाथथमा मेरो ईश्वरत्व जे हो त्र्ो
सब दे िेको छै ि; कोही पनि कदहल्र्ै व्र्वहाररक परमेश्वर स्वर्मसाँ
् ग सम्पकथमा रहि इच्छुक रहे को

छै ि। जब मानिसहरूलाई पािीले सीांगै निल्छ, तब म नतिीहरूलाई क्स्थर पािीबाट बिाउाँ छु र

िवजीवि क्जउिे मौका ददन्छु। जब मानिसहरूले क्जउिे आत्मववश्वास गुमाउाँ छि ्, तब म
नतिीहरूलाई जीवि जारी राख्ने साहस प्रदाि गदै मत्ृ र्ुको मुिबाट तािेर माचथ ल्र्ाउाँ छु ताकक
नतिीहरूले मलाई आफ्िो अक्स्तत्वको जगको रूपमा प्रर्ोग गिथ सकूि ्। जब मानिसहरूले मेरो

अवज्ञा गछथ ि ्, तब म नतिीहरूलाई नतिीहरूको आफ्िै अवज्ञासभत्रबाट मलाई चिन्ि लगाउाँ छु।

मािवजानतको पुरािो स्वभावको आधारमा, र मेरो कृपाको आधारमा कुरा गदाथ, मानिसहरूलाई

मत्ृ र्ुमा धकेल्िुको साटो म नतिीहरूलाई पश्िाताप गिथ र िर्ााँ सुरुवात गिथ ददन्छु। जब नतिीहरूले
भोकमरीको सामिा गछथ ि ्, नतिीहरूसाँग नतिीहरूको शरीरमा एकै सास मात्र बााँकी रहाँदा पनि, म

नतिीहरूलाई शैतािको छलको सशकार हुिबाट जोगाउाँ दै मत्ृ र्ुबाट िोसेर ल्र्ाउाँ छु। धेरै पल्ट
मानिसहरूले मेरो हात दे िेका छि ्, धेरै पल्ट नतिीहरूले मेरो दर्ालु मुिाकृनत र मुस्कुराउिे

अिुहारको साक्षात्कार गरे का छि ्, र धेरै पल्ट नतिीहरूले मेरो प्रताप र क्रोध दे िेका छि ्।
मानिसहरूले मलाई कदहल्र्ै पनि िचििेको भए तापनि, म जािाजाि उिेजक बन्ि नतिीहरूको

कमजोरीहरूलाई अवसरको रूपमा सलाँ ददिाँ। मािवजानतका कदठिाइहरूको अिुभव गदाथ त्र्सले मलाई

मािव कमजोरीप्रनत सहािभ
ु नू त राख्न सक्षम तल्
ु र्ाएको छ। मानिसहरूको अवज्ञा र अकृतज्ञताको
प्रत्र्ुिरमा मात्र मैले नतिीहरूलाई ववववध मात्राका सजार्हरू ददिे गछुथ।

जब मानिसहरू व्र्स्त हुन्छि ् म आफूलाई लक
ु ाउाँ छु, र उिीहरूको फुसथदको समर्मा म
आफूलाई प्रकट गछुथ। मानिसहरूले मलाई सबै कुरा जान्िे भिेर कल्पिा गछथ ि ्; नतिीहरूले मलाई
परमेश्वर स्वर्मको
् रूपमा सलन्छि ् जसले सबै अिुिर्-वविर्हरूलाई स्वीकार गिथुहुन्छ। त्र्सकारण,
धेरैजसो मानिसहरू परमेश्वरको सहार्ता माग्ि मात्र मकहााँ आउाँ छि ्, तर मलाई चिन्िे इच्छाको
कारणले आउाँ दै िि ्। बबरामको वेदिामा हुाँदा मानिसहरूले अत्र्ावश्र्क रूपमा मेरो सहर्ोगको र्ाििा
गछथ ि ्। अप्ठ्र्ारो पररक्स्थनतको समर्मा, आफ्िो द्ःु िबाट मुकत हुिको लाचग, नतिीहरूले पूरै

शक्कत लगाएर आफ्िा कदठिाइहरू मलाई बताउाँ छि ्। तथावप, सहजताको अवस्थामा हुाँदा एकै जिा
मािवले पनि मलाई प्रेम गिथ सकेको छै ि; शाक्न्त र िश
ु ीको समर्मा एक जिा मान्छे ले पनि

नतिीहरूको िुशीमा म पनि सामेल हुि सकछु कक भिी मलाई िोज्दै आएको छै ि। जब नतिीहरूका
सािा पररवारहरू िुशी र ठीकठाक हुन्छि ्, तब मानिसहरूले आफ्िा पररवारहरूका आसशवषत ्
िुशीर्ालीको आिन्द सलिको लाचग मलाई सभत्र जाि निषेध गदै लामो समर्अनघदे खि मलाई
पन्छाइसकेका हुन्छि ् वा मेरो लाचग ढोका बन्द गररसकेका हुन्छि ्। मान्छे को मक्स्तष्क एकदमै
सााँगुरो छ; र्ो त म जस्तो प्रेसमलो, कृपाल,ु र पहुाँिर्ोग्र् परमेश्वरलाई राख्न पनि िअट्िे गरी
अनत िै सााँगुरो छ। आिन्ददार्ी हााँसोका क्षणहरूमा मानिसहरूले मलाई धेरै पल्ट अस्वीकार गरे का

छि ्; ठे स लाग्दा मानिसहरूले मलाई धेरै पल्ट बैसािी झैं आड बिाइएका छि ;् रोगले ग्रससत
भएका मानिसहरूले धेरै पल्ट मलाई जबरजस्ती चिककत्सकको भूसमकामा हासलददएका छि ्। कनत
क्रूर छि ् मानिसहरू! नतिीहरू सम्पण
ू थ रूपले अमर्ाथददत र अिैनतक छि ्। जि
ु भाविाहरूद्वारा
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मानिसहरू ओतप्रोत हुिुपिे हो नतिीहरूमा ती भाविाहरू पनि छै िि ्; नतिीहरू लगभग सम्पूणथ
रूपले मािवताको िामनिशािववहीि छि ्। ववगतको बारे मा सोि र वतथमािसाँग तुलिा गर त: के

नतमीहरूमा कुिै पररवतथि आइरहे को छ? के नतमीहरूले आफ्िो ववगतका केही कुरालाई फालेका
छौ? वा कक त्र्ो ववगत अझै पनि प्रनतस्थावपत हुि बााँकी छ?
मािव सांसारका उकालीओरालीहरू अिुभव गदै मैले दहमश्रङ्
ृ िलाहरू र िदीका घाटीहरू पार
गरे को छु। नतिीहरूमाझ म घुम्दै दहाँडेको छु र धेरै वषथ म नतिीहरूमाझ बसेको छु, तैपनि
मािवजानतको स्वभाव कमै मात्र पररवतथि भएको जस्तो दे खिन्छ। अनि मानिसहरूको पुरािो

स्वभावले जरा गाडडसकेको र त्र्सबाट टुसा पलाएको हो कक जस्तो दे खिन्छ। नतिीहरूले त्र्ो
पुरािो प्रकृनतलाई कदहल्र्ै पनि बदल्ि सकदै िि ्; नतिीहरूले त्र्सको मौसलक जगमा मात्रै र्सलाई

असलअसल सुधार गछथ ि ्। मानिसहरूले भिे झैं, सार बदसलएको छै ि, तर स्वरूप िादहाँ धेरै िै
बदसलएको छ। मानिसहरू सबै मलाई मूिथ बिाउि र तामझामद्वारा प्रभाववत गिथ िोक्जरहे का
छि ् भन्िे दे खिन्छ ताकक नतिीहरूले झुकर्ाएर मेरो प्रशांसा क्जत्ि सकूि ्। म मािव छललाई ि त

प्रशांसा गछुथ ि त र्सलाई ध्र्ाि िै ददन्छु। ररसले आगो हुिुको साटो म दे िे पनि िदे िे झैं गिे
प्रववृ ि अाँगाल्छु। मैले मािवजानतलाई केही निक्श्ित हदसम्मको छुट ददिे, त्र्सपनछ सबै
मानिसहरूलाई एकैिोदट सामिा गिे र्ोजिा बिाएको छु। मानिसहरू सबै आफूलाई प्रेम िगिे

अनि आफ्िो ख्र्ाल राख्दै िराख्ने व्र्थथका तच्
ु छ व्र्क्कतहरू भएको हुाँदा, ककि मैले नतिीहरूलाई
फेरर पनि कृपा र प्रेम गिुथ आवश्र्क हुन्थ्र्ो र? कुिै अपवाद वविा िै, मानिसहरूले आफूलाई िै
चिन्दै िि ्, ि त नतिीहरूलाई आफ्िो मूल्र् कनत धेरै छ भन्िे कुरा िै थाहा छ। नतिीहरूले आफूलाई
जोख्नको लाचग तराजुमा राख्नुपछथ । मानिसहरूले मलाई वास्ता गदै िि ्, त्र्सैले म पनि नतिीहरूलाई
गम्भीर रूपमा सलाँ ददिाँ। नतिीहरूले मलाई ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, त्र्सैले मैले पनि नतिीहरूउपर अझ

पररश्रमससत काम गिुथ पदै ि। के र्ो दव
ु ै सांसारका सवोिम कुरा होइि र? के र्सले नतमीहरू,
अथाथत ् मेरा मानिसहरूलाई व्र्ाख्र्ा गदै ि र? नतमीहरूमध्र्े कसले िादहाँ मेरो समक्ष सांकल्पहरू

गरे र पनछ नतिलाई त्र्ाग गरे को छै ि र? बारम्बार ववसभन्ि कुराहरूमा मि डुलाउिुको सट्टा,
कसले िादहाँ मेरो अगाडड दीघथकालीि सांकल्पहरू गरे को छ र? सधैँ, मानिसहरूले सहज पररक्स्थनतमा

मेरो अगाडड सांकल्पहरू गछथ ि ्, र कदठि पररक्स्थनतमा ती सबैलाई रद्द गछथ ि ्; अनि पनछ,
नतिीहरूले फेरर त्र्ही सांकल्पलाई सलन्छि ् र मेरो अगाडड राख्छि ्। के म त्र्नत धेरै अपमािर्ोग्र्

छु र मािवजानतले फोहोरको थुप्रोबाट दटपेको कवाड वस्तु र्सै स्वीकार गरूाँ? कमै मात्र मानिसहरू

आफ्िा सांकल्पहरूमा र्दढ रहन्छि ्, केही मात्र पववत्र छि ्, र केहीले मात्र नतिीहरूको लाचग अमूल्र्

रहे का वस्तह
ु रू मलाई बसल िढाउाँ छि ्। के नतमीहरू सबै उस्तै छै िौ र? र्दद नतमीहरूले राज्र्का
मेरा मानिसहरूको सदस्र्को रूपमा आफ्िो कतथव्र् निभाउि सकदै िौ भिे, नतमीहरूलाई घण
ृ ा र
अस्वीकार गिेछु!
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अध्याय्१५
मािवजानत सबै र्स्ता प्राणीहरू हुि ् जसमा आत्म-ज्ञािको कमी छ, र नतिीहरूले आफैलाई
चिन्ि सकदै िि ्। र्द्र्वप, नतिीहरू अरू सबैलाई नतिीहरूका हतकेलाजस्तै गरी जान्दछि ्, मािौं,
अरूले गरे का र भिेका सबै कुरा नतिीहरूकै सामु, उिीहरूद्वारा अनघबाटै “निरीक्षण” गररएका हुि ्,
अनि त्र्ो गिुथभन्दा अनघ उिीहरूबाट स्वीकृनत सलएको हो। फलस्वरूप, नतिीहरूका मिोवैज्ञानिक
क्स्थनतहरू लगार्त नतिीहरूले सबैको िाप गरे का छि ् भन्िे जस्तै भएको छ। मािवजानत सबै र्स्तै

छि ्। आज नतिीहरू परमेश्वरको राज्र्को र्ुगमा प्रवेश गरे का भए पनि, नतिीहरूको स्वभाव

अपररवनतथत रहन्छ। नतिीहरू अझै पनि मेरो अगाडड मैले गरे को कार्थ गछथ ि ्, तर मेरो वपदठउाँ पछाडड
नतिीहरू आफ्िै अिौठो “व्र्वसार्” नतर लाग्छि ्। तापनि, पनछ, जब नतिीहरू मेरो अचग आउाँ छि ्,
नतिीहरू शान्त अिुहार र क्स्थर धड्किसदहतका स्पष्ट रूपमा शान्त र निभीक भई पूणथ फरक

व्र्क्कतहरू जस्तो हुन्छि ्। के र्ही कुराले मािवजानतलाई र्नत घखृ णत बिाउाँ दै ि र? धेरै मानिसहरूले
दई
ु फरक प्रकारका अिुहार बोकेर दहाँड्छि ्—मेरो अगाडड हुाँदा एउटा र मेरो वपदठउाँ पछाडड हुाँदा अको।
नतिीहरूमध्र्े धेरैले मेरो अगाडड भिथर जन्मेको थुमाले जस्तो व्र्वहार गदथछि ्, तर मेरो वपदठउाँ

पछाडड नतिीहरू दहांस्रक बाघहरूमा पररणत हुन्छि ्, र पनछ डााँडाहरूमा आिन्दसाथ उड्िे स-सािा
िरािरु
ु ङ्गीहरूले जस्तो व्र्वहार गदथछि ्। धेरैले मेरो सामु उद्दे श्र् र सांकल्प दे िाउाँ छि ्। धेरै जिा

तष्ृ णा र िाहिासदहत मेरा वििहरू िोज्दै आउाँ छि ्, तर जब मेरो वपदठउाँ पछाडड हुन्छि ्, नतिीहरू
ती कुरासाँग ददकक हुन्छि ् र नतिलाई त्र्ाग्छि ्, मािौं मेरो मुिबाट निस्केका वििहरू एउटा भार

हुि ्। धेरै पटक, मेरो शत्रुले भ्रष्ट पारे को मािवजानतलाई हे दाथ, मैले मािवजानतमा आशा राख्न
छोडडददएको छु। धेरै िोदट नतिीहरू मेरो सामुन्िे आएर आाँसु झादै माफी मागेका दे िेर पनि,
नतिीहरूका हृदर् सच्िा र नतिीहरूका उद्दे श्र् इमािदार भए पनि नतिीहरूमा रहे को आत्म-सम्मािको

अभाव र सुधािथ िसककिे क्जद्दीको कारण ररसमा मैले नतिीहरूका कामप्रनत आफ्िा आाँिाहरू

चिम्लेको छु। धेरै पटक, मैले मानिसहरू मसाँग सहकार्थ गिथ ववश्वस्त भएका दे िेको छु, जो, मेरो

सामु मेरो अङ्गालोमा, त्र्सको न्र्ािोपि िाख्दै बसेको जस्तो दे खिन्छ। धेरै पटक, मेरो िुनिएका
मानिसहरूको निदोषता, सजीवता, र श्रद्धाभाव दे िेर र्ी थोकहरूको िानतर म कसरी ठूलो आिन्द
सलि सक्कदिाँ? मािवजानतले नतिीहरूका निक्म्त मेरा हातहरूमा भएका पूवथनिर्ुकत आसशषहरू कसरी

उपभोग गिथ सककन्छ त्र्ो जान्दै िि ्, ककिकक नतिीहरू “आशीवाथद” र “द्ःु िकष्ट” दव
ु ैको अथथ के हो
सो बुझ्दै िि ्। र्सकारण, मेरो िोजीमा मािवजानत इमािदार हुाँदैिि ्। र्दद भोलीको ददि अक्स्तत्वमा
चथएि भिे, नतमीहरूमध्र्े को मेरो सामु उसभांदा िसलरहे को दहउाँ जस्तो शद्
ु ध र दहराजस्तो निष्कलङ्क

हुि सकर्ो? के मप्रनतको नतमीहरूको प्रेम कुिै स्वाददष्ठ भोजि, सुन्दर वस्त्र, धेरै तलब भएको
पदजस्ता कुरासाँग साट्ि सककिे वस्तज
ु स्तो हुि सकछ? के र्सलाई तेरो निक्म्त अरूसाँग भएको
प्रेमसाँग साट्ि सककन्छ? के कष्टमा परे काहरूले वास्तवमा मानिसहरूलाई मप्रनतको नतिीहरूका

प्रेमलाई त्र्ाग्िे प्रेरणा ददन्छ? के द्ःु ि-कष्ट र सङ्कष्टहरूको कारण नतिीहरूले मेरो व्र्वस्थाको

बारे मा गि
ु ासो गिेछि ्? कसैले पनि मेरो मि
ु मा भएको धाररलो तरबारलाई सााँच्िै कदर गरे को छै ि:
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त्र्सको सभत्री जड िबुझी नतिीहरू त्र्सको बादहरी अथथ मात्र जान्दछि ्। र्दद मािवजानतले सााँच्िै

मेरो तरवारको धार दे ख्न सकथ्र्ो भिे , नतिीहरू आफ्िा प्वालहरूमा मुसो दगुरे झैँ दगुिेचथए।
नतिीहरूको बोधोपिको कारण, मानिसहरूले मेरा वििका कुिै सही अथथ बुझ्ि सकदै िि ्, त्र्सैले
नतिीहरू मैले वाणीहरू कनतको भर्ािक छि ् वा ती वििहरूले मानिसको कनत धेरै प्रकृनत प्रकट

गछथ ि ् र नतिीहरूका भ्रष्टतालाई कसरी न्र्ार् गरे का छि ् त्र्सको बारे मा नतिीहरूलाई अिो-पिो
छै ि। र्सकारण, मैले जे भन्छु त्र्स ववषर्मा नतिीहरूका अधकल्िो पाकेका वविारहरूको फलस्वरूप,
धेरैजसो मानिसहरूले मितातो आिरण अपिाएका छि ्।

परमेश्वरको राज्र्सभत्र, मेरो मुिबाट निस्केका वििहरू मात्र होइि, तर मेरा िुट्टाहरू पनि

सबै दे शहरूमा औपिाररक रूपमा दहाँड्छ। र्सरी, मैले सबै अशुद्ध र फोहोर ठाउाँ हरूलाई ववजर्
गरे को छु, र्सरी स्वगथ मात्र पररवतथि भइरहे को छै ि, तर पथ्
ृ वी पनि पररवतथिको प्रकक्रर्ामा छ, र

पनछ िवीकरण हुन्छ। ब्रह्माण्डसभत्र, मेरो मदहमाको िमकमा सबै थोक िर्ााँ जस्तै गरी िम्कन्छि ्,
इक्न्िर्हरूलाई आिक्न्दत तुल्र्ाउिे र मानिसहरूका आत्मालाई उिाल्िे हृदर्स्पशी पक्ष प्रस्तत
ु
गदथछ, मािौं र्ो अदहले मािव कल्पिामा पैदा भएजस्तो शैतािद्वारा िछोइएको र बादहरी शत्रुको
आक्रमणबाट स्वतन्त्र रही आकाशहरूभन्दा माचथको स्वगथमा अवक्स्थत छ। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा

माचथल्लो ठाउाँ मा, असङ्ख्र् ताराहरूले मेरो आदे शमा आफ्िा तोककएका स्थािहरू सलन्छि ्,
अन्धकारको घडीमा ताराहरूका क्षेत्रहरूमा नतिीहरूको ज्र्ोनत फैलाउाँ छि ्। कुिै पनि प्राणीले आज्ञा

िमान्िे वविारहरू मिमा राख्ने दहम्मत गदै ि, र र्सरी, मेरो प्रशासनिक आदे शहरूको सारअिुसार

सम्पूणथ ब्रह्माण्ड राम्रोसाँग सांिासलत र सही क्रममा हुन्छ: कदहल्र्ै पनि कुिै बाधा उत्पन्ि भएको
छै ि, र ि त ब्रह्माण्ड कदहले ववभाजि भएको छ। म ताराहरूभन्दा माचथ उड्दै उफ्रन्छु, र जब
सर्
ू थले आफ्िा ककरणहरू निकाल्छ, मेरो हातबाट हााँसका प्वााँिहरू जत्रा दहउाँ का कणहरूका ठूलो

वषाथ पठाएर म नतिीहरूको न्र्ािोपि मेटाउाँ छु। तापनि जब म मेरो मि पररवतथि गदथछु, ती सबै
दहउाँ िदीमा पग्लन्छ, र एकै क्षणमा आकाशहरूमुनि सबै ठाउाँ मा वसन्त आउाँ छ र हररर्ो तहले

पथ्
ृ वीको सम्पूणथ पररर्दश्र्लाई रूपान्तरण गरे को छ। म आकाशभन्दा माचथ जान्छु, र तुरुन्तै, मेरो

स्वरूपको कारण पथ्
ृ वीलाई अत्र्न्तै कालो अन्धकारले ढाकछ: िेताविीवविा “रात” आइपुगेको छ,
र सांसारभरर र्नत अाँध्र्ारो हुन्छ कक कसैले आफ्िो अिह
ु ारको अचग आफ्िै हातसमेत दे ख्न सकदै ि।
ज्र्ोनत निभेपनछ, मानिसहरू एक-अकोलाई िाश पादै , एक-अकोबाट िोस्दै र लुट्दै साझे वविाशको
दहांसात्मक कार्थ गिथ र्स मौकाको फाइदा उठाउाँ छि ्। पथ्
ृ वीका राष्रहरू छुटकाराभन्दा बादहर
िपुगुञ्जेल अस्तव्र्स्त अमेलतामा पदथछि ् र फोहोर अशाक्न्तको क्स्थनतमा प्रवेश गछथ ि ्। मानिसहरू

आफ्िो पीडा बीि द:ु ि, कष्ट र ववलापको दलदलमा सङ्घषथ गदथछि ् र वेदिामा दर्िीर् रूपले
ववलाप गदथछि ्, मानिसको सांसारमा एकिोदट फेरर अिािक ज्र्ोनत आओस ् र अन्धकारका ददिहरू
समाप्त होऊि ् र एकिोदट अक्स्तत्वमा रहे को त्र्ो शक्कत फेरर स्थावपत होस ् भन्िे इच्छा गछथ ि ्।

तापनि, मैले मेरा बाहुलोहरू झट्कारे र मािवजानतलाई छोडेको धेरै भइसकर्ो, सांसारका गल्तीहरूका
लाचग फेरर कदहल्र्ै नतिीहरूलाई दर्ा दे िाउिेछैि: मैले धेरै अनघ िै सम्पूणथ पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई

घण
ृ ा र नतरस्कार गरे को छु, त्र्हााँका अवस्थाहरूप्रनत मेरा आाँिाहरू चिम्लेको छु, मािवताको हरे क
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िाल र हाउभाउबाट मेरो अिुहार लुकाएको छु, र र्सको अपररपकवता र निदोषतामा प्रसन्ि हुि
छोडेको छु। म सांसारलाई फेरर िर्ााँ बिाउिे अको र्ोजिामा लागेको छु, ताकक र्ो िर्ााँ सांसारको
िााँडै िै पुिजथन्म हुि सकोस ्, र्ो फेरर कदहल्र्ै िडुबोस ्। मािवजानतको बीिमा, मैले नतिीहरूलाई
सही तुल्र्ाऊाँ भिेर धेरै वटा अिौठा दे शहरूले गदै छि ्, त्र्स्ता गल्तीहरू छि ् जसलाई हुि ददिबाट
मैले व्र्क्कतगत रूपले रोकिुपछथ , मैले बढािुथपिे धूलो धेरै छ, र मैले िुलासा गिुथपिे रहस्र्हरू धेरै
छि ्। सबै मािवजानतले मेरो प्रतीक्षा गदथछ, र मेरो आगमिको तष्ृ णा गदथछ।

पथ्
ृ वीमा, म व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् हुाँ जो मानिसहरूका हृदर्मा बस्छ; स्वगथमा, म सारा
सक्ृ ष्टको मासलक हुाँ। म पवथतहरूमा िढे को छु र िदीहरूको जङ्घार तरे को छु, र म मािवजानतको
बीिमा पसेको छु र बादहर निस्केको छु। कसले व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मको
्
िुल्लमिुल्ला

ववरोध गिे साहस गछथ ? कसले सवथशक्कतमािको सावथभौसमकताबाट टाढा जािे दहम्मत गिथ सकछ?

कसले कुिै शङ्का िगरी म स्वगथमा छु भिी भन्ि सकछ? र्सबाहे क, म निववथवाद पथ्
ृ वीमा छु
भिेर कसले दाबी गिथ सकछ र? सारा मािवजानतमा र्स्तो कोही छै ि जसले म बस्िे प्रत्र्ेक

ठाउाँ हरूको बारे मा ववस्तत
ृ रूपमा दठकदठक बताउि सकछ। के स्वगथमा हुाँदा म अलौककक परमेश्वर
स्वर्म ् र पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म व्र्वहाररक परमेश्वर स्वर्म ् हुिसकछु? निश्िर् िै, म सारा सक्ृ ष्टका

व्र्ावहाररक परमेश्वर हो कक होइि भन्िे कुरा म सम्पूणथ सक्ृ ष्टको शासक भएकोले वा मैले

मानिसको सांसारको पीडा अिभ
ु व गरे कोले निधाथररत गदै ि, गछथ त? र्दद निधाथररत गिे भए त,
के मानिसहरू आशा िै हराउिे गरी अज्ञािी भएका छै िि ् र? म स्वगथमा छु, तर म पथ्
ृ वीमा पनि

छु; म सक्ृ ष्टका असङ्ख्र् वस्तुहरूका बीि र मानिसहरूका भीडहरूको बीिमा छु। मानिसहरूले
मलाई प्रत्र्ेक ददि छुि सकछि ्; र्सबाहे क, नतिीहरूले मलाई प्रत्र्ेक ददि दे ख्न सकछि ्। जहााँसम्म

मािवजानतले मलाई दे ख्िे कुरा छ, नतिीहरूको लाचग म कदहलेकहीीँ गप्ु त जस्तो दे खिन्छ र कदहले

दे ख्ि सककिे जस्तो हुन्छु; म वास्तवमा अक्स्तत्वमा छु जस्तो दे खिन्छु, तर म अक्स्तत्वमा िभएको
जस्तो पनि दे खिन्छु। ममा मानिसहरूले बुझ्ि िसकिे रहस्र्हरू छि ्। मािौं, सबै मानिसले
नतिीहरूका हृदर्सभत्रको असहज भाविाहरू हटाउिका निक्म्त ममा भएको अझ अरू रहस्र्हरू पिा

लाउि माइक्रोस्कोपद्वारा हे रररहे का छि ्। तापनि, र्दद नतिीहरू एकस-रे िै प्रर्ोग गरे भिे पनि,
मसाँग भएका कुिै पनि रहस्र्हरूलाई मािवजानतले कसरी िल
ु ासा गिथ सकछ र?

मेरो कामको पररणामस्वरूप मेरा मानिसहरूले मसाँग-साँगै मदहमा प्राप्त गरे को क्षणमा, त्र्ो

ठूलो रातो अक्जङ्गरको बास िोजेर पिा लगाइिेछ, सबै दहलो र फोहोर हटाएर सफा गररिेछ , र

अिचगन्ती वषथदेखि जमेका सबै प्रदवू षत पािी उप्रान्त कदहल्र्ै अक्स्तत्वमा िरहिे गरी मेरो दन्केको
आगोमा सक
ु िा हुिेछ। त्र्सपनछ, ठूलो रातो अक्जङ्गर आगो र गन्धकको कुण्डमा िष्ट हुिेछ।
त्र्ो अक्जङ्गरले नतमीहरूलाई िोसेर िलैजाओस ् भिी के नतमीहरू सााँच्िै मेरो प्रेसमलो वास्तामुनि
बस्ि तर्ार छौ? के नतमीहरूले सााँच्िै त्र्सका कपटपूणथ िाललाई घण
ृ ा गछौ? कसले मेरो लाचग
बसलर्ो साक्षी ददिसकछ? मेरो िाउाँ को िानतर, मेरो आत्माको िानतर र मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि
र्ोजिाका लाचग कसले आफ्िा सबै सामथ्र्थको बसलदाि ददिसकछ? आज, जब र्ो राज्र् मािव

सांसारमा छ, र्ही समर् हो, जि
ु बेला म मानिसहरूको बीिमा आएको छु। र्दद त्र्स्तो िभएको
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भए, के कोही कुिै चिन्ता िगरी मेरो पक्षमा लडाइाँको मैदािमा उबत्रि सकथ्र्ो र? त्र्स राज्र्ले

आकार सलओस ्, मेरो हृदर् सन्तुष्ट होस ्, अनि त्र्सबाहे क अझ मेरो ददि आओस ्, मेरो सक्ृ ष्टका

असङ्ख्र् थोकहरूको पि
ु जथन्म हुि र प्रशस्त मात्रामा बढ्िे समर् आओस ्, मानिसहरूलाई
नतिीहरूका द्ःु िको समुिबाट छुटकारा ददि सककर्ोस ्, भोसलको ददि आओस ् र र्ो आश्िर्थजिक
होस ्, फुलोस ् र समद्
ृ ध होस ्, र त्र्सबाहे क, भववष्र्को आिन्द पूरा हुि सकोस ् भिेर, सबै मानिसले
आफ्िो पूरा शक्कतका साथ सांघषथ गदै छि ्, मेरो लाचग आफैलाई बसलदाि गिथ केही बााँकी रािेका

छै िि ्। के र्ो ववजर् पदहले िै मेरो भइसकेको छ भन्िे कुराको चिह्ि होइि र? के र्ो मेरो
र्ोजिा पूरा भएको छ भन्िे कुराको चिह्ि होइि?

आखिरी ददिहरूमा जनत धेरै मानिसहरू अक्स्तत्वमा हुन्छि ्, नतिीहरूले सांसारको शून्र्ता त्र्नत
िै धेरै महसुस गिेछि ्, र उिीहरूससत जीवि क्जउिे साहस त्र्नत िै थोरै हुिेछ। र्स कारणले गदाथ,
अिचगन्ती मानिसहरू निराश भएर मरे का छि ्, अरू असङ्ख्र् मानिसहरूले आफ्िो िोजमा हरे स
िाएका छि ्, र अरू अिचगन्ती मानिसहरूले शैतािको हातको निर्न्त्रणमा पीडा भोग्छि ्। मैले धेरै

मानिसहरूलाई बिाएाँ र तीमध्र्े धेरैलाई सहार्ता गरें , र मानिसहरूले ज्र्ोनत गुमाएको बेला धेरै

पटक मैले नतिीहरूलाई ज्र्ोनतको ठाउाँ मा फकाथएर ल्र्ाएको छु, र्सैले कक नतिीहरूले मलाई ज्र्ोनतमा

चििूि ् र िुसीले ममा रमाऊि ्। मेरो ज्र्ोनत आएको कारण, मेरो राज्र्मा बसोबास गिे मानिसहरूका
हृदर्मा भक्कत बढ्छ, ककिकक म मािवजानतले प्रेम गिथप
ु िे परमेश्वर हुाँ—त्र्ो परमेश्वर, जोसाँग
मानिसहरू स्िेहसाथ जोडडन्छि ्—नतिीहरू मेरो स्वरूपको प्रभावको छापद्वारा भररएका हुन्छि ्।
र्द्र्वप, सबै कुरा भनिसककएपनछ र गररसककएपनछ, र्ो आत्माको काम हो कक दे हको काम हो भिेर

बुझ्िे कोही हुाँदैि। र्ो एउटा कुरा पूणथ रूपमा अिुभव गिथ मानिसहरूलाई जीविभररको समर् लाग्छ।
मानिसहरूले नतिीहरूका हृदर्सभत्रका स्थािहरूमा मलाई कदहल्र्ै पनि तुच्छ ठािेका छै िि ्; बरु

नतिीहरू आफ्िा आत्माको गदहराइमा मसाँग टााँससरहन्छि ्। मेरो बुद्चधले उिीहरूका प्रशांसा बढाउाँ छ,

मैले गिे आश्िर्थकमथहरू नतिीहरूका आाँिाका लाचग भोज हो, र मेरा वििहरूले नतिीहरूका मिलाई
िककत तुल्र्ाउाँ छ, तापनि नतिीहरूले नतिलाई प्रेम पूवथक सम्हालेर राख्छि ्। मेरो वास्तववकताले

मानिसहरूलाई अन्र्ोल तुल्र्ाउाँ छ, अवाक् बिाउाँ छ र छकक पाछथ , र तापनि नतिीहरू नतिलाई स्वीकािथ
तर्ार हुन्छि ्। के र्ो मानिसहरू जस्ता छि ् त्र्सको सही िाप होइि र?

मािथ १३, १९९२

अध्याय्१६
म मानिसलाई धेरै कुरा भन्ि िाहन्छु, मैले उसलाई बताउिुपिे धेरै कुरा छि ्। तर मानिसमा

स्वीकार गिे क्षमताको धेरै िै कमी छ; मानिसले मैले प्रदाि गरे अिुसार मेरा वििहरूलाई पूणथ
रूपमा बुझ्ि सकदै ि, र एउटा पक्षलाई मात्रै बुझ्छ, अरू पक्षको बारे मा अिजाि रहन्छ। तैपनि म

मानिसलाई उसको शक्कतववहीिताको कारण मत्ृ र्द
ु ण्ड ददाँ ददि, ि त उसको कमजोरीको कारण म

शोकमा िै डुब्छु। मानिसले मेरो इच्छालाई िबुझे पनि, सधैँ झैँ, म मेरो काम गछुथ, र बोल्छु मात्रै;
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जब त्र्ो ददि आउाँ छ, मानिसहरूले नतिीहरूको हृदर्को गदहराइबाट मलाई चिन्िेछि ्, र नतिीहरूले
आफ्िा वविारहरूमा मलाई र्ाद गिेछि ्। जब म र्ो पथ्
ृ वीबाट प्रस्थाि गछुथ, तब म मानिसको

हृदर्को ससांहासिमा उक्कलिे ददि पनि ठीक त्र्ही िै हुिेछ, भन्िक
ु ो अथथ, र्ो सबै मानिसहरूले
मलाई चिन्िे ददि हुिेछ। त्र्सकारण, र्ो मेरा पुत्रहरू र मानिसहरूले पथ्
ृ वीमाचथ शासि गिथ थाल्िे
ददि पनि हुिेछ। मलाई चिन्िेहरू निश्िर् िै मेरो राज्र्का िम्बाहरू बन्िेछि ्, र मेरो राज्र्मा
शासि गिथ र शक्कत िलाउिको लाचग नतिीहरूबाहे क अरू कोही पनि र्ोग्र् हुिेछैिि ्। मलाई

चिन्िेहरू सबैसाँग मेरो सारत्व हुन्छ, र नतिीहरू सबै मानिसहरूका बीिमा मेरो अिरू
ु प क्जउि
सकछि ्। मानिसले मलाई कुि हदसम्म चिन्छ भन्िे कुराको मलाई कफक्री छै ि: कसैले कुिै पनि
हालतमा मेरो कामलाई बाधा गिथ सकदै ि, र मानिसले मलाई कुिै सहर्ोग गिथ सकदै ि र मेरो

लाचग उसले केही पनि गिथ सकदै ि। मानिसले मेरो ज्र्ोनतमा मेरो अगुवाइ पछ्र्ाउि, र र्ो
ज्र्ोनतमा मेरो इच्छा िोज्ि मात्रै सकछि ्। आज, मानिसहरूसाँग र्ोग्र्ताहरू छि ्, र नतिीहरूले
मेरो अनघ घमण्डको साथ िडा हुि, र कुिै रोकटोकवविा मसाँग हााँसो र ठट्टा गिथ, अनि मलाई
उसकै स्तरको मानिसलाई जस्तो सम्बोधि गिथ सकछ भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्। अझै पनि

मानिसले मलाई चिन्दै ि, उसले अझै पनि हामीमा उस्तै प्रकृनत छ, हामी दव
ु ै दे ह र रगत हौं, र
हामी दव
ु ै मािव सांसारमा क्जउाँ छौं भन्िे ववश्वास गछथ । मप्रनतको उसको श्रद्धाभाव अत्र्न्तै थोरै

छ; ऊ मेरो सामन्
ु िे हुाँदा उसले मलाई आदर गछथ , तर उसले आत्माको अनघ मेरो सेवा गिथ सकदै ि।
मािौं मानिसको लाचग आत्मा अक्स्तत्वमा िै हुिुहुन्ि। पररणामस्वरूप, कुिै पनि मानिसले
आत्मालाई कदहल्र्ै चििेको छै ि; मेरो दे हधारणमा, मानिसहरूले दे ह र रगतको शरीर मात्रै दे ख्छि ्,
र परमेश्वरको आत्मालाई अवगत गदै िि ्। के र्सरी मेरो इच्छालाई सााँच्िै पूरा गिथ सककिेछ?
मलाई छल गिे कार्थमा मानिसहरू ववशेषज्ञ बिेका छि ्; मलाई मूिथ तल्
ु र्ाउिको लाचग नतिीहरूलाई

शैतािले ववशेष रूपमा तासलम ददएको हो भन्िे दे खिन्छ। तैपनि म शैतािद्वारा समस्र्ामा पददथ िाँ।

पथ्
ृ वीमा मेरो राज्र् स्थावपत गिथ सककर्ोस ् भिेर, सारा मािवजानतलाई क्जत्िको लाचग र सारा
मािवजानतलाई भ्रष्ट तुल्र्ाउिेलाई पराजर् गिथको लाचग म अझै पनि मेरो बुद्चधको प्रर्ोग गिेछु।
मानिसको बीिमा, ताराहरूको आकार वा अन्तररक्षको आकारलाई निधो गिथ प्रर्ास गिेहरू

पनि छि ्। तैपनि नतिीहरूको अिस
ु न्धाि कदहल्र्ै पनि सफल प्रमाखणत भएको छै ि, र नतिीहरूले
बेिैि भई सशर निहुराउिे र आफैलाई असफलतामा पािेबाहे क केही पनि गिथ सकदै िि ्। सबै
मानिसहरूका बीिमा िोजी गररसकेपनछ अनि मानिसको असफलताहरूमा उसको गनतशीलतालाई

अवलोकि गररसकेपनछ, म मप्रनत पूणथ रूपमा ववश्वस्त भएको, मेरो आज्ञापालि गिे र ममा

समवपथत हुिे कसैलाई पनि दे क्ख्दिाँ। मानिसका महत्वाकाांक्षाहरू कनत अनिर्क्न्त्रत छि ्! जब
गदहराइको सम्पूणथ अिुहार अाँध्र्ारो चथर्ो, तब मैले मानिसको बीिमा सांसारको तीतो स्वाद िाख्ि

थालेँ। मेरो आत्माले सांसारभरर र्ात्रा गछथ र सबै मानिसहरूको हृदर्लाई निर्ाल्छ, तैपनि म पनि

त्र्सरी िै मेरो दे हधारी शरीरमा मािवजानतलाई क्जत्छु। मानिसले मलाई दे ख्दै ि, ऊ अन्धो छ;
मानिसले मलाई चिन्दै ि, ककिभिे ऊ अिेत छ; मानिसले मेरो ववरोध गछथ , ककिभिे ऊ अवज्ञाकारी

छ; मानिस मेरो अनघ घाँड
ु ा टे कि आउाँ छ, ककिभिे उसमाचथ मैले ववजर् गरे को छु; मानिसले मलाई
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प्रेम गछथ , ककिभिे म अन्तनिथदहत रूपमा िै मानिसको प्रेम पाउि र्ोग्र् छु; मानिस मेरो अिुरूप
क्जउाँ छ र उसले मेरो प्रकटीकरण गछथ , ककिभिे मेरो शक्कत र मेरो बुद्चधले उसलाई मेरो

हृदर्अिस
ु ारको तल्
ु र्ाउाँ छ। मानिसको हृदर्मा मेरो निक्म्त एउटा ठाउाँ छ, तर मैले मानिसको
आत्मामा बसेको मानिसबाट मप्रनतको प्रेम कदहल्र्ै प्राप्त गरे को छै ि। मानिसको आत्मामा सााँच्िै

िै उसले अरू सबै कुरालाई भन्दा बढी प्रेम गरे का कुराहरू छि ्, तर तीमध्र्े म एक होइि,
त्र्सकारण मानिसको प्रेम साबुिको कफाँजजस्तै हो: जब बतास िल्छ, र र्ो फुटे र कदहल्र्ै िदे खििे

गरी हराउाँ छ। मानिसप्रनतको मेरो मिोववृ िमा म सधैँ क्स्थर र अपररवतथिीर् रही आएको छु। के

मािवजानतको बीिमा कसैले र्स्तै गिथ सकथ्र्ो र? मानिसको िजरमा, म हावाजस्तै अस्पश्ृ र् र

अर्दश्र् छु, र र्ही कारणले गदाथ धेरैजसो मानिसहरूले असीसमत आकाशमा, वा बटाररएर र्ताउता
िल्िे समुिमा, वा शान्त तालमा, वा िोक्रा अक्षर र धमथससद्धान्तहरूमा मात्रै िोजी गिथ सकछि ्।

मािवजानतको सारलाई जान्िे एक व्र्क्कत पनि छै ि, मसभत्रको रहस्र्को बारे मा केही भन्ि सकिे
कुिै व्र्क्कत हुिे कुरा त परै जाओस ्, त्र्सकारण म मानिसलाई मैले मानिसको लाचग तर् गरे को
भिी मानिसले कल्पिा गरे का सबैभन्दा उच्ि मापदण्डहरू पूरा गिथ लगाउाँ ददि।

मेरा वििहरूमाझ, पहाड-पवथत ढल्छि ्, पािीहरू उल्टो बग्छि ्, मानिसहरू समवपथत बन्छि ्, र

तालहरू िरोककईकि बचगरहन्छि ्। समुिहरू बटाररएर ररसाउाँ दै आकाशनतर गए पनि, मेरा

वििहरूमाझ त्र्स्ता समि
ु हरू तालको सतहजस्तै शान्त बन्छि ्। मेरो हातको थोरै हल्लाइले पनि,

प्रिर तुफािहरू तुरुन्तै हराउाँ छि ् र मबाट हटे र जान्छि ्, अनि मािव सांसार तुरुन्तै सौहादथतामा

फककथन्छ। तर जब म मेरो क्रोध पोिाउाँ छु, पवथतहरू तुरुन्तै अलग हुन्छि ्, भूसम तुरुन्तै हल्लि
थाल्छ, पािी तुरुन्तै सुकछ, र मानिस तुरुन्तै ववपविको िपेटामा पछथ । मेरो क्रोधको कारण, म
मानिसको चिच्र्ाहटलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ ददि, उसका चिच्र्ाहटहरू सुिेर उसलाई कुिै सहर्ोग गददथिाँ,

ककिभिे मेरो ररस बदढरहे को छ। जब म स्वगथहरूका बीिमा हुन्छु, मेरो उपक्स्थनतले कदहल्र्ै पनि
ताराहरू आविएका छै िि ्। बरु, नतिीहरूले मेरो लाचग गिे काममा आफ्िो हृदर् लगाउाँ छि ्,
त्र्सकारण म नतिीहरूमाचथ ज्र्ोनत िन्र्ाउाँ छु, र नतिीहरूलाई अझै िक्म्कलो गरी िम्किे बिाउाँ छु,
ताकक नतिीहरूले मेरो लाचग अझै ठूलो मदहमा प्राप्त गरूि ्। स्वगथहरू जनत िक्म्कला हुन्छि ्,
मनु िको सांसार त्र्नत िै अाँध्र्ारो हुन्छ; त्र्सकारण धेरै मानिसहरूले मेरा बन्दोबस्तहरू उपर्क
ु त
छै िि ् भिेर गुिासो गरे का छि ्, धेरैले आफ्िै राज्र् निमाथण गिथको लाचग मलाई छोडेका छि ्,

जसलाई नतिीहरूले मलाई धोका ददि र अन्धकारको क्स्थनत पुि: ल्र्ाउि प्रर्ोग गछथ ि ्। तैपनि

कसल पो आफ्िो सङ्कल्पद्वारा र्ो कुरा हाससल गरे को छ र? अनि को िै पो आफ्िो सांकल्पमा
सफल भएको छ र? मेरो हातले समलाएको कुरालाई कसले पो उल्ट्र्ाउि सकछ र? जब भसू ममा

वसन्त फैलन्छ, म गोप्र् रूपमा र शान्त भई सांसारमा ज्र्ोनत पठाउाँ छु, ताकक सांसारमा मानिसले

हावामा अिािक ताजापिको महसुस गिथ सकोस ्। तैपनि ठीक त्र्ही क्षणमा, म मानिसको आाँिा
ढाककददन्छु, ताकक उसले कुदहरो मात्रै घुसमरहे को दे िोस ्, र सबै मानिस र कामकुराहरू अस्पष्ट

बिूि ्। मानिसहरूले मिमिै सुस्केरा हाल्दै र्स्तो वविार मात्रै गिथ सकछि ्, “ककि ज्र्ोनत एक
क्षणसम्म मात्रै रह्र्ो? ककि परमेश्वरले मानिसलाई कुदहरो र तव
ु ााँलो मात्रै ददिह
ु ु न्छ?” मानिसहरूको
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िैराश्र्ताको बीिमा, तुरुन्तै कुदहरो हट्छ, तर जब नतिीहरूले ज्र्ोनतको झलक दे िेका मात्र के

हुन्छि ्, म नतिीहरूमाचथ वषाथको भेल िन्र्ाइददन्छु, र नतिीहरू सुनतरहे को बेला आाँधीबेहरीको
मेघगजथिले नतिीहरूको कािको जाली फुट्छि ्। आविएर स्तब्भ भएको कारण, नतिीहरूसाँग शरण

सलिे कुिै समर् हुाँदैि, र भारी वषाथले नतिीहरूलाई निल्छ। एकै क्षणमा, मेरो क्रोधको दन्कोले
स्वगथहरूमुनिका सबै थोकलाई सफािट पाररददन्छ। मानिसहरूले त्र्सउप्रान्त भारी वषाथको बारे मा

गुिासो गदै िि ्, र नतिीहरू सबैमा श्रद्धाभावको जन्म भएको हुन्छ। र्ो अिािक भएको भारी
वषाथको कारण, धेरै मानिसहरू आकाशबाट परे को पािीमा डुबेर मछथ ि ्, र पािीमा लास बन्छि ्। म
सम्पूणथ पथ्
ृ वीलाई निर्ाल्छु र धेरै मानिसहरू बबउाँ खझरहे का, धेरैले पश्िािाप गरररहे का, धेरै जिा
स-सािा डुङ्गामा िढे र पािीको मुहाि िोजी रहे का, मेरो क्षमादािको लाचग बबन्ती गिथ धेरै जिाले

घुाँडा टे ककरहे का, धेरैले ज्र्ोनत दे िेका, धेरैले मेरो अिुहार दे िेका, र धेरैसाँग क्जउिे साहस भएको,

र सम्पूणथ सांसार िै रूपान्तरण भएको दे ख्छु। र्ो भारी वषाथपनछ, सबै थोक मेरो मिमा जस्ता चथए

त्र्स्तै अवस्थामा फकथन्छि ्, र अबउप्रान्त अवज्ञाकारी छै िि ्। िााँडै िै, सारा भूसम हााँसोको आवाजले
भररन्छ, पथ्
ृ वीमा जताततै प्रशांसाको वातावरण हुन्छ, र कुिै ठाउाँ पनि मेरो मदहमाववहीि हुाँदैि।
मेरो बुद्चध पथ्
ृ वीमा जताततै र सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर छ। सबै थोकहरूको बीिमा मेरो बुद्चधका
फलहरू छि ्, सबै मानिसहरूको बीिमा मेरो बुद्चधका कृनतहरू भररपूणथ छि ्; मेरो राज्र्मा हरे क

थोक सबै थोकहरू जस्ता छि ् र मेरा िरिहरूका भेडाहरू झैँ सबै मानिसहरू मेरा स्वगथहरूमुनि
आरामसाँग बसोबास गछथ ि ्। म सबै मानिसहरू माझ दहाँ डडुल गछुथ र जताततै हे रररहे को छु। कुिै

पनि कुरा पुरािो दे खिन्ि र कुिै पनि व्र्क्कत पदहले जस्तो छै ि। म ससांहासिमा आराम गछुथ, म
सारा ब्रह्माण्डमाचथ अडेस लाग्छु, र म पूणथ रूपमा सन्तुष्ट छु ककिकक सबै थोकहरूले आफ्िा
पववत्रता पि
ु ्ः प्राप्त गरे का छि ् र म फेरर एक पटक शान्त तररकाले ससर्ोिसभत्र बसोबास गिथ

सकछु, अनि पथ्
ृ वीका मानिसहरूले मेरो मागथदशथिमा निमथल र सन्तुष्ट जीवि क्जउि सकछि ्। सबै
मानिसहरूले मेरा हातमा सबै कुराहरूको व्र्वस्थापि गरररहे का छि ्, सबै मानिसहरूले आफ्िा

पदहलेको बुद्चध र मौसलक स्वरूप प्राप्त गरे का छि ्; नतिीहरू अब उप्रान्त धूलोले ढाककएका छै िि ्,
तर मेरो राज्र्मा ती दहरा जस्तै पववत्र छि ्, हरे कको मुहार मानिसको हृदर्सभत्र हुिुभएका
परमपववत्रको जस्तै, ककिकक मेरो राज्र् मानिसहरूको बीिमा स्थावपत गररएको छ।

मािथ १४, १९९२

अध्याय्१७
मेरा वाणीहरू िारै ददशामा र सम्पूणथ पथ्
ृ वीमा प्रकाश छदै मेघगजथिजस्तै गुन्जन्छि ्, मेघगजथि

र बबजुलीको िमकको बीिमा, मािवजानतलाई प्रहार गरी ढासलन्छ। कुिै पनि मानिस मेघगजथि र

बबजुलीको िमकको बीिमा कदहल्र्ै पनि र्दढ रहि सकेको छै ि; मेरो ज्र्ोनत आउाँ दा धेरै
मानिसहरूको सातोपत्ु लो उड्छ र नतिीहरूलाई के गिे भन्िे िै थाहा हुाँदैि। जब पव
ू थमा मधरु ो
ज्र्ोनत िम्कि थाल्छ, धेरै जिा मानिसहरू, त्र्ो मधुरो ज्र्ोनतद्वारा उत्प्रेररत भएर आफ्िा भ्रमबाट
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तुरुन्तै जाग्छि ्। तर पथ्
ृ वीमा मेरो ज्र्ोनत ओलथिे ददि आएको छ भिी कसैले पनि कदहल्र्ै बुझेको

छै ि। धेरैजसो मानिसहरू अिािक प्रकाश आउाँ दा आश्िर्थिककत बन्छि ,् र कनतले उत्सुकताको
पण
ू थ मोहसदहत ज्र्ोनतका िालहरू र त्र्ो जािे ददशालाई निर्ाल्छि ् भिे, कोही-कोही ज्र्ोनतको
स्रोतलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्ि सकूाँ भिेर त्र्सको सामिा गिथ तर्ार भएर िडा हुन्छि ्। जेसुकै भए
पनि, आजको ज्र्ोनत कनत बहुमूल्र् छ भिेर के कसैले पिा लगाएको छ? के आजको प्रकाशको

पथ
ृ कताको लाचग कोही जागत
ृ छ? धेरैजसो मानिसहरू केवल अिक्म्मत मात्र हुन्छि ्; नतिीहरूका
आाँिामा िोट लागेको छ र नतिीहरू ज्र्ोनतद्वारा दहलोमा फासलन्छि ्। र्स अस्पष्ट ज्र्ोनतमनु ि,

कसैले भन्ि सकला, र्ो पथ्
ृ वीलाई अव्र्वस्थाले ढाकछ, जुि एक असह्र् द:ु िद र्दश्र् हो, जसलाई
राम्ररी जााँच्दा, अझ ठूलो द्ःु िले आक्रमण गछथ । त्र्सबाट एक व्र्क्कतले र्ो निष्कषथ निकाल्छ कक,

जब प्रकाश बसलर्ो हुन्छ, पथ्
ृ वीको अवस्था मानिसहरूलाई मेरो सामु उसभि ददिु अझै कम समथथ
हुन्छ। मािवजानत ज्र्ोनतको िमकमा रहन्छ; फेरर, सम्पूणथ मािवजानत ज्र्ोनतको मक्ु कतमा रहन्छ,
तैपनि र्सको िोटमा पनि रहन्छ: के ज्र्ोनतको मािे प्रहारको बीिमा िरहिे को कोही छ? के

ज्र्ोनतको जलिबाट उम्कि सकिे कोही छ? म आफ्िो हातले मेरा आत्माको बीउ छदै म सम्पूणथ
ब्रह्माण्डभरर दहाँ डेको छु, र्सैले कक पथ्
ृ वीका सारा मािवजानत र्स कुरालाई दे िेर मद्वारा उत्प्रेररत

होऊि ्। स्वगथको अल्गो उाँ िाइबाट, म सम्पूणथ पथ्
ृ वीका प्राणीहरूको ववचित्र र अिौठा घटिाहरूलाई
निर्ाल्दै सम्पण
ू थ पथ्
ु को सतह भूकम्पको प्रकोपबाट पीडडत भएको जस्तो दे खिन्छ:
ृ वीलाई हे छुथ। समि
समुिी पक्षीहरू माछाहरू निल्िका निक्म्त र्ता-उता उड्छि ्। र्सै बीि समुिको वपाँध अिजाि
रहन्छ, अनि सतहको अवस्था त्र्सलाई िेतिामा ल्र्ाउि अनत िै असमथथ हुन्छ, ककिकक समुिको
वपाँध तेस्रो स्वगथ जस्तै शान्त हुन्छ: र्हााँ ठूला-सािा जीववत प्राणीहरू एकसाथ समलेर बस्छि ् र

कदहल्र्ै पनि “मि
ु र क्जब्रोको झगडा” मा सांलग्ि हुाँदैिि ्। असङ्ख्र् ववचित्र कुराहरू र अिौठा
घटिामध्र्े, मािवजानतले मलाई प्रसन्ि तुल्र्ाउि गाह्रो छ। मैले मानिसलाई ददएको स्थाि धेरै

उच्ि छ, र उसको महत्वाकाांक्षा त्र्स्तै उच्ि छ, र उसको िजरमा, जदहल्र्ै कुिै ि कुिै
अिाज्ञाकाररताको भाग हुन्छ। मैले मानिसलाई अिुशासि कारबाही गदाथ, मैले गिे उसको न्र्ार्सभत्र,
धेरै कष्टदार्ी कुराहरू हुन्छि ्, धेरै भलाइका कुराहरू पनि हुन्छि ्, तर र्ी कुराहरूको बारे मा
मािवजानतलाई असलकनत पनि आभास हुाँदैि। मैले कदहल्र्ै कुिै मानिससाँग कठोर व्र्वहार गरे को

छै िाँ; मािवजानत अिाज्ञाकारी हुाँदा मैले उचित सुधारहरू मात्र गरे को छु, र ऊ कमजोर हुाँदा उचित
सहार्ता मात्र गरे को छु। तर, जब मािवजानत मबाट टाढा रहन्छ, साथै उसले मेरो ववरुद्धमा

वविोह गिथ शैतािका छली र्ुक्कतहरू प्रर्ोग गछथ , म तुरुन्तै मािवजानतलाई उन्मूलि गिेछु, र्सरी
उिीहरूलाई मसाँग नतिीहरूका सीपहरूको ठूलो प्रदशथि गिे अको मौका रहि ददिेछैि, र्सैले कक
नतिीहरू पथ्
ृ वीमा फेरर आडम्बरी भई घमन्डी भएर अनि अरूलाई धम्काउाँ दै दहाँड्ि सकिेछैिि ्।

म पथ्
ृ वीमा मेरो कामलाई त्र्सको सम्पूणथतामा प्रकट गदै आफ्िो अचधकार प्रर्ोग गदथछु। मेरो

काममा जे जनत छि ् ती सबै पथ्
ृ वीमा प्रनतबबक्म्बत हुन्छि ्; स्वगथमा हुिे मेरा गनतववचधहरूलाई
पथ्
ृ वीमा मािवजानतले कदहल्र्ै पनि बुझ्ि सकेको छै ि, ि त मेरो आत्माको कक्ष र मागथहरूलाई
ववस्तत
ृ रूपमा वविार गिथ सकेको छ। अचधकाांश मानिसहरू आत्माको बादहर रहे का सािानतिा
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कुराहरूलाई मात्र बुझ्छि ्, आत्माको वास्तववक अवस्थालाई बुझ्ि सकदै िि ्। मैले मानिसहरूसाँग
गरे का मागहरू स्वगथमा रहे को मेरो अस्पष्ट अक्स्तत्वबाट वा र्स पथ्
ृ वीमा रहे को सोच्िै िसककिे

अक्स्तत्वबाट निस्काँदै ि; म पथ्
ु त मापदण्ड तर् गछुथ। मैले
ृ वीमा मानिसको कदको आधारमा उपर्क

कसैलाई कदहल्र्ै पनि कदठिाइहरूमा पारे को छै िाँ, ि त मैले कदहल्र्ै कसैलाई मेरो िुसीका लाचग
“उसको रगत नििोिथ” लगाएको छु—के मेरा मागहरू त्र्स्तो अवस्थामा मात्र सीसमत हुि सकछि ्?
पथ्
ृ वीका असङ्ख्र् प्राणीहरूमध्र्े कुििादहाँ मेरो मुिका वििहरूद्वारा भस्म हुाँदैि? र्ी प्राणीहरूमध्र्े
कुििादहाँ मेरो सामिे आएर, मेरा वििहरू र मेरो जल्दो आगोले पण
ू थ रूपमा िष्ट हुाँदैि र? र्ी
प्राणीहरूमध्र्े कुििादहाँ मेरो सामु “गजकक परे र” घमन्ड गदै रमाउि सकछ? र्ी प्राणीहरूमध्र्े

कुििादहाँ मेरो सामु निहुरराँदैि? के म केवल सक्ृ ष्टमा मौिता थप्िे परमेश्वर हुाँ? सक्ृ ष्टका असङ्ख्र्
थोकहरूमध्र्े, म ती िुन्छु, जसले मेरो असभप्रार्लाई पूरा गदथछ; असङ्ख्र् मानिसहरूमध्र्े म

नतिीहरूलाई िुन्छु जसले मेरो हृदर्लाई वास्ता गदथछ। म सम्पूणथ ताराहरूमध्र्े सबैभन्दा उिमलाई
िुन्छु, त्र्सरी मेरो राज्र्मा प्रकाशको मधुरो ज्र्ोनत थप्छु। म आफ्िो सुवासिा जताततै फैलाउाँ दै

पथ्
ृ वीमा दहाँ ड्दै जान्छु, र हरे क ठाउाँ मा म आफ्िो स्वरूप छोड्छु। प्रत्र्ेक स्थािले मेरो आवाजलाई

गुञ्जाउाँ छ। मानिसहरू जताततै दहजोको सुन्दर र्दश्र्मा रहन्छि ्, ककिकक सबै मानिसले ववगतलाई
सक्म्झरहे का छि ् …

सबै मानिसहरू मेरो अिह
ु ार हे िथ िाहन्छि ्, तर जब म एक व्र्क्कत बिेर र्स पथ्
ृ वीमा

ओलथन्छु, नतिीहरू सबै मेरो आगमिको ववपरीत हुन्छि ्, र नतिीहरूले ज्र्ोनतको आगमिलाई
निषेध गदथछि ्, मािौं कक म स्वगथमा बस्िे मानिसको शत्रु हुाँ। मानिसले उसको आाँिामा प्रनतरक्षाको

भाव रािेर मलाई असभवादि गछथ , र लगातार सिेत रहन्छ, मसाँग उसका निक्म्त अको र्ोजिा

होला भिी गम्भीर रूपमा डराउाँ छ। मािवजानतले मलाई अपररचित साथी ठािेको कारण, उिीहरू
आफ्िा मिमा मैले उिीहरूलाई अन्धाधुन्ध मािे उद्दे श्र् रािेको छु भिी वविार गछथ ि ्। मानिसको
िजरमा, म एक भर्ािक ववरोधी हुाँ। ववपविको बीिमा मेरो न्र्ािो स्वाद िािेपनछ पनि मानिस
मेरो प्रेमको बारे मा अिजाि रहन्छ, र मलाई अझै रोकि र िि
ु ौती ददि र्दढ बन्छ। उसको
अवस्थाको फाइदा उठाउाँ दै ऊ ववरुद्ध कदम िाल्िु त कता हो कता, तर म मानिसलाई मेरो न्र्ािो

अङ्गालोमा सलन्छु, उसको मि
ु समठासले भररददन्छु, र उसको पेटमा आवश्र्क भोजि हासलददन्छु।
तर जब मेरो भर्ािक क्रोधले पहाड र िदीहरू हल्लाउाँ छ, मानिसको कार्रतालाई ध्र्ािमा रािेर

अब उसो म उसलाई कुिै प्रकारको सहार्ता गिेछैिाँ। र्स घडी, म क्रोचधत हुिेछु र सबै जीववत
प्राणीहरूलाई पश्िािाप गिे अवसर ददि इन्कार गिेछु र मानिसप्रनतका मेरा सबै आशाहरू त्र्ागेर

म त्र्सलाई अत्र्न्तै र्ोग्र् बदला सलिेछु। र्स समर्मा गजथि र बबजल
ु ीको िमक िम्कन्छ र
गजथन्छ, समुिका छालहरू क्रोधमा उठे जस्तै, हजारौं-हजार पवथतहरू भत्केर ढलेझ।ैं मानिस उसको

वविोहीपिको कारण गजथि र बबजुलीको िमकद्वारा ढल्छ, अनि अरू प्राणीहरू गजथि र बबजुलीको

िमकको ववस्फोटद्वारा पूणथ रूपले िष्ट हुन्छि ्, र सारा ब्रह्माण्ड अिािक अराजकतामा ओलथन्छ,
र सक्ृ ष्ट जीविको मूल सास फेरर प्राप्त गिथ असमथथ हुन्छ। मानिसहरूका असङ्ख्र् भीडहरू त्र्ो
गजथिको आवाजबाट उम्कि सकदै िि ्; बबजल
ु ीको िमकको बीिमा, मानिसहरू भीडका भीड पहाडबाट
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झरे को प्रिण्ड वषाथको प्रवाहमा बगेर िष्ट हुन्छि ्। अिािक, “मानिसहरू” को सांसार मानिसको
“गन्तव्र्” को रूपमा पररवनतथत हुन्छ। लासहरू समुिको सतहमा बग्छि ्। मेरो क्रोधको कारण सबै
मानिसहरू मबाट टाढा जान्छि ्, ककिकक मानिसले मेरो आत्माको अक्स्तत्वको ववरुद्ध पाप गरे का

छि ् र उसको वविोहले मलाई अप्रसन्ि तुल्र्ाएको छ। तर, पािी िभएका िाली ठाउाँ हरूमा, अरू
मानिसहरू मैले कृपासाथ प्रदाि गरे का प्रनतज्ञाहरूमा हााँस्दै र गाउाँ दै आिन्द मिाउाँ छि ्।

जब सबै मानिसहरू मौि हुन्छि ्, म नतिीहरूका आाँिाको अगाडड एक मन्द ज्र्ोनत निकाल्छु।
त्र्सपनछ, मानिसहरू स्वच्छ मि र आाँिामा िमक भएका हुन्छि ्, अब िप
ु लागी बस्ि राजी
हुाँदैिि ्; र्सरी उिीहरूका हृदर्मा तुरुन्तै आक्त्मक भाविा उत्पन्ि हुन्छ। र्स्तो भएपनछ, सारा
मािवजानत पुिरुत्थाि हुन्छि ्। नतिीहरूको अव्र्कत गुिासाहरू पन्साउाँ दै सबै मानिसहरू मेरो
सामिे आउाँ छि ्, मैले घोषणा गरे को वििद्वारा क्जउिे अको मौका पाउाँ छि ्। ककिकक सबै मानिसहरू

पथ्
ृ वीमा क्जउिे इच्छा गछथ ि ्। तर नतिीहरूमध्र्े कसले कदहले मेरो िानतर क्जउिे उद्दे श्र् रािेको

छ? नतिीहरूमध्र्े कसले मेरो आिन्दका निक्म्त आफैमा भव्र् थोकहरू प्रकट गरे को छ?
नतिीहरूमध्र्े कसले मेरो आकषथक सुगन्ध पिा लगाएको छ? सबै मानिसहरू असभ्र् र अशुद्ध

थोकहरू हुि ्: बादहरी रूपमा, नतिीहरू आाँिा दटल्ल बिाउाँ छि ्, तर नतिीहरूको सारतत्व मलाई
सााँिो हृदर्ले प्रेम गिे हुाँदैि, ककिकक मानिसको हृदर्को गदहरो स्थािमा मेरो कुिै तत्व कदहल्र्ै

रहे को छै ि। मानिसमा धेरै कुराको कमी छ: उसलाई मसाँग तल
ु िा गदाथ स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा
भएको जस्तो ठूलो धााँदो प्रकट हुन्छ। त्र्सो भए पनि, म मानिसको दब
ु थल र कमजोर ठाउाँ हरूमा
प्रहार गददथिाँ, ि त म उसका कमी-कमजोरीहरूको कारण उसलाई हााँसोमा उडाउाँ छु। मेरा हातहरूले

पथ्
ृ वीमा हजारौं वषथदेखि काम गदै आएका छि ्, र ती साँगसाँगै, मेरा आाँिाहरूले सम्पूणथ
मािवजानतमाचथ िजर रािेका छि ्। तापनि मैले एउटै पनि मािव जीविलाई सामान्र् रूपमा

सलएर त्र्ोसाँग एउटा िेलौिाजस्तो िेलेको छै िाँ। मानिसले सलिे पीडा मैले दे िेको छु र म उसले

नतरे को मूल्र् बुझ्छु। ऊ मेरो सामु िडा हुाँदा, म उसलाई दण्ड ददिका निक्म्त उसलाई अिािक
पक्रि िाहन्िाँ, ि त म उसलाई अवप्रर् थोकहरू िै ददि िाहन्छु। र्सको सट्टामा, मैले हरसमर्

मानिसका लाचग प्रबन्ध गरे को छु र उसलाई ददएको छु। र्सैले मानिसले प्राप्त गिे भिेको मेरो
अिग्र
ु ह िै हो, मेरो हातबाट आउिे सबै इिाम र्ही हो। म र्स पथ्
ृ वीमा भएकोले, मानिसले
कदहल्र्ै भोकका कष्टहरू भोग्िु परे को छै ि। बरु, उपभोग गिथका निक्म्त म मानिसलाई मेरो हातका
िीजहरू ददन्छु, र म मािवजानतलाई मेरा आसशषहरूसभत्र क्जउि ददन्छु। के सबै मानिस मेरो
सजार्मा परे र क्जउाँ दै िि ्? जसरी पवथतहरूका गदहराइहरूमा प्रशस्तता छ र समुिमा उपभोग गिे

प्रशस्त थोकहरू छि ्, त्र्सरी िै के आज मेरो वििसभत्र क्जउिे मानिसहरूसाँग उपभोग गिथ र

िाख्नका निक्म्त त्र्ोभन्दा प्रशस्त िािे कुराहरू छै िि ् र? म पथ्
ृ वीमा छु, र मानिसहरूले पथ्
ृ वीमा
मेरा आसशषहरू उपभोग गछथ ि ्। जब म पथ्
ृ वी छोडेर जान्छु, त्र्स बेला मेरो काम पनि त्र्सको
पूणथतामा पुग्दछ, मािवजानतले नतिीहरूका कमजोरीको कारण मेरो कृपा प्राप्त गिथ छोड्िेछ।
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अध्याय्१८
बबजल
ु ीको एक िमकमा, प्रत्र्ेक पशल
ु ाई त्र्सको वास्तववक रूपमा प्रकट गररन्छ। त्र्सरी िै,

मेरो ज्र्ोनतले प्रज्वसलत भएर, मानिसले फेरर त्र्ो पववत्रता प्राप्त गरे को छ, जुि एकिोदट ऊसाँग
चथर्ो। अहो, प्रािीि भ्रष्ट सांसार! अन्त्र्मा, र्ो फोहोर पािीमा लडेको छ, र सतहमुनि डुब्दै दहलोमा
पुररएको छ। ए, सारा मािव जानत, मेरो आफ्िै सक्ृ ष्ट! अन्त्र्मा नतिीहरू फेरर ज्र्ोनतमा रही
जीविमा फकेर आएका छि ्, अक्स्तत्वको लाचग जग भेट्टाएका छि ् र दहलोमा सांघषथ गिथ छोडेका

छि ्। ए, सक्ृ ष्टका असांख्र् थोकहरू जसलाई म मेरा हातहरूमा समात्छु! नतिीहरू मेरा वििहरूद्वारा

कसरी िर्ााँ बन्ि सकदै िि ्? ज्र्ोनतमा नतिीहरू आफ्िा कामहरू कसरी गिथ सकदै िि ् र? पथ्
ृ वी
अब मरे तुल्र् शान्त र िुप छै ि, स्वगथ अब उजाड् र द्ःु िी छै ि। स्वगथ र पथ्
ृ वी, एक शून्र्ताद्वारा

अब अलग छै ि, ती फेरर कदहल्र्ै अलग िहुिे गरी, एक भएर जोडडएका छि ्। हषोल्लासको र्ो
अवसरमा, उमङ्गको र्स क्षणमा, मेरो धासमथकता र मेरो पववत्रता सारा ब्रह्माण्डमा फैसलएको छ,
र सारा मािव जानतले िरोकककि नतिको ज्र्ादै गुणगाि गछथ ि ्। स्वगथका सहरहरू आिन्दले

हााँस्दै छि ्, र पथ्
ृ वीको राज्र् िुसीले िाच्दै छ। र्स बेला, को िुसी छै ि, र को रोइरहे को पनि छै ि?
पथ्
ृ वी त्र्सको सुरुको अवस्थामा स्वगथको स्वासमत्वमा हुन्छ, र स्वगथ पथ्
ृ वीसाँग एक भएको छ।
मानिस स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई जोड्िे डोरी हो, र मानिसको पववत्रताको कारण, मानिसको िवीकरणको
कारण, स्वगथ उप्रान्त पथ्
ृ वीबाट लुकाइएको छै ि, र पथ्
ृ वी अब स्वगथप्रनत मौि छै ि। मानिसहरूका

अिुहारमा प्रसन्िताको मुस्काि छाएको छ, र नतिीहरूका हृदर्मा असीसमत समठास लुकेको छ।

मानिसले मानिससाँग झगडा गदै ि, ि त मानिसले एक-अकाथससत घुस्सा प्रहार गछथ । के मेरो

ज्र्ोनतमा अरूससत समलापमा िबस्िे कोही छि ्? के मेरो ददिमा मेरो िाउाँ को बदिाम गिे कोही
छि ्? सबै मानिसहरूले आफ्िा श्रद्धालु िजर मनतर लगाउाँ छि ्, र नतिीहरूका हृदर्मा, नतिीहरूले
मलाई गुप्तमा पुकाछथ ि ्। मैले मािव जानतका सबै कार्थहरू िोजेको छु: शुद्ध पाररएका

मानिसहरूमध्र्े कोही पनि मेरो अिाज्ञाकारी छै िि ्, कसैले पनि ममाचथ दोष लाउाँ दै िि ्। सबै
मानिसहरू मेरो स्वभावले भररएका छि ्। सबै मानिसहरू मलाई चिन्ि आइरहे का छि ्, मेरो िक्जक

आउाँ दै छि ् र मेरो भक्कत गरररहे का छि ्। म मानिसको आत्मामा र्दढ भएर िडा हुन्छु, मानिसको
िजरमा म सवोच्ि सशिरमा उसभएको छु, र म मानिसको रगतको िसामा बहन्छु। मानिसको

हृदर्मा भएको आिन्दपूणथ प्रशांसाले पथ्
ृ वीका सबै ठाउाँ भररन्छ, हावा तेज र ताजा छ, बाकलो
कुदहराहरूले अब जसमिलाई ढाकदै ि, र सूर्थ अनत उज्ज्वल भएर िम्कन्छ।

अब, मेरो राज्र्लाई हे र, जहााँ म सबै माचथका राजा हुाँ, र जहााँ म सबैमाचथ शक्कत िलाउाँ छु।
सक्ृ ष्टको सुरुदे खि अदहलेसम्म, मद्वारा निदे सशत मेरा छोराहरूले जीविका धेरै कदठिाइहरू, सांसारका
धेरै अन्र्ार्हरू, मािव क्षेत्रका धेरै उताविडावहरू भोगेका छि ्, तर अदहले नतिीहरू मेरो ज्र्ोनतमा

बस्छि ्। दहजोको अन्र्ार्का लाचग को रुाँ दै ि र? आजसम्म आइपुग्िका निक्म्त सहे का

कदठिाइहरूका निक्म्त कसले आाँसु बगाउाँ दै ि र? र फेरर, र्स अवसरमा आफैलाई ममा समपथण

गिे कोही छि ्? र्ो मौकामा आफ्िो हृदर्मा बदढरहे को जोश व्र्कत िगिे कोही छ? र्स घडीमा,
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आफूले अिुभव गरे का कुराहरू िभन्िे कोही छ? र्स बेला, सबै मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िो

सबैभन्दा उिम भाग मलाई समवपथत गरररहे का छि ्। कनत जिा दहजोको आफ्िो मूिथताका लाचग
अफसोस गदै पीडामा बससरहे का छि ्, कनत जिाले दहजोको आफ्िा िोजहरूका निक्म्त आफैलाई
घण
ृ ा गछथ ि ्! मानिसहरू सबैले आफैलाई चििेका छि ्, नतिीहरू सबैले शैतािका कामहरू र मेरो

अद्भुत कार्थलाई दे िेका छि ्, र नतिीहरूका हृदर्सभत्र, अब मेरो लाचग ठाउाँ छ। अब म मानिसहरू

माझको घण
ृ ा वा अस्वीकृनतको सामिा गिेछैि, ककिकक मेरो महाि ् काम पदहले िै पूरा भइसकेको
छ, र अब त्र्समा कुिै बाधा छै ि। आज, मेरो राज्र्का छोराहरूमध्र्े, के कोही त्र्स्तो छ जसले
आफ्िै चिन्ताहरूमा ध्र्ाि ददएका छै िि ्? मेरो काम गिे तररकाहरूको कारणको बारे मा धेरै ध्र्ाि

िददिे कोही छ? मेरो िानतर इमािदारीसाथ आफूलाई अपथण गिे कोही छि ्? के नतमीहरूको हृदर्
सभत्रका अशुद्धताहरू कम भएका छि ्? वा के ती बढे का छि ्? र्दद नतमीहरूको हृदर्मा भएका
अशुद्ध कुराहरू कम भएका छै िि ्, र ती बढे का पनि छै िि ् भिे, म नतमीहरूजस्ता मानिसहरूलाई
निक्श्ित रूपमा फासलददिेछु। म मेरो आफ्िै हृदर् अिुसारका पववत्र मानिसहरू िाहन्छु, मेरो
ववरुद्ध वविोह गिे अशुद्ध भूतात्माहरू होइिि ्। मािवजानतसाँग मैले गरे का मागहरू उच्ि िभए

पनि, मानिसका हृदर्सभत्रको सांसार र्नत जदटल छ कक मािवजानत सक्जलै मेरो इच्छामा सहमत
हुि सकदै ि वा उसले तुरुन्तै मेरा असभप्रार्हरू पूरा गिथ सकदै ि। धेरै जिा मानिसहरूले अक्न्तम
ववजर्को माला कब्जा गिे आशामा आफैलाई गप्ु त रूपमा अवपथत गरररहे का छि ्। धेरै जिा

मानिसहरू उिीहरूको सम्पूणथ शक्कत लगाएर सांघषथ गरररहे का छि ्, र्सरी दोस्रो पटक शैतािको
कब्जामा पररएला भिी डराएर, एकै क्षणका लाचग पनि सुस्त हुिे आाँट समेत गदै िि ्। नतिीहरूले
अब मेरो ववरुद्धमा गुिासोहरू गिे आाँट गदै िि ्, तर मेरो अचग अटल रूपमा आफ्िो बफादारी

दे िाउाँ छि ्। मैले धेरै मानिसहरूले बोलेका हृदर्स्पशी शब्दहरू, धेरै मानिसहरूले पीडाको बीिमा

उिीहरूको पीडादार्ी अिुभवहरूको बारे मा बताएको सुिेको छु; मैले डरलाग्दो सङ्कटमा पनि मप्रनत
बफादार रहिे धेरैलाई दे िेको छु, र मैले ढुङ्गेिी बाटोमा दहाँड्दै बादहर निस्किे बाटो िोज्िे धेरैलाई
दे िेको छु। र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, नतिीहरूले कदहल्र्ै गुिासो गरे का छै िि ्; र्हााँसम्म कक,
उिीहरूले ज्र्ोनत भेट्टाउि िसकदा केही हदसम्म निराश भए पनि उिीहरूले एक पटक पनि

गि
ु ासो गरे िि ्। तर धेरै मानिसहरूले आफ्िो हृदर्को गदहराइबाट सराप्दै बोलेका स्वगथको बारे मा

दव
ु ाथच्र् बोलेका र पथ्
ृ वीलाई आरोप लगाएका पनि मैले सुिेको छु, र धेरै जिा मानिसहरू आफ्िो

हैरािीको बीिमा आफैलाई निराशा अवस्थामा छोडडददएको, फोहोर र मैलाले ढाककिको लाचग
आफैलाई बेकम्मा ठािेर फोहोरको भााँडोमा फासलददएको पनि मैले दे िेको छु। मैले धेरै जिा

मानिसहरूले नतिीहरूको है ससर्त पररवतथिको कारण एक-अकाथसाँग झगडा गरे को सि
ु ेको छु, जसले
उिीहरूको अिुहारमा पररवतथि ल्र्ाउाँ दछ, र्सरी उिीहरूका सङ्गी मािवहरूसाँगको उिीहरूको

सम्बन्ध बदसलन्छ, अनि समत्रहरू समत्र बन्ि छोड्छि ् र शत्रु बन्छि ्, नतिीहरूका क्जब्रोले

एकअकाथलाई आक्रमण गछथ ि ्। धेरै जिा मानिसहरूले मेरा वििहरूलाई मेसशिगिका गोलीहरू जस्तै
प्रर्ोग गदथछि ्, जबसम्म मानिसहरूको शान्त सांसार जताततै होहल्लाले भरराँदैि तबसम्म थाहै

िपाई अरूलाई गोली हान्छि ्। भाग्र्वश, अब र्ो ददि आएको छ; ित्र र्ो मेसशिगिको निष्ठुर
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मारमा परे र कनत जिा िाश हुिेचथए कसलाई थाहा छ।
मेरा वििहरू जारी गररएपनछ, र सबै मािव जानतको अवस्थाको गनतलाई कार्म राख्दै , मेरो
राज्र् एकपनछ अको िरण गदै पथ्
ू थ वविारहरू मिमा
ृ वीमा ओलथन्छ। अब मानिसले चिन्तापण

राख्नेछैि, वा आफैलाई अन्र् मानिसहरूले “सलप्त” बिाउाँ दै ि, वा नतिीहरूको पक्षमा “वविार सलाँ दैि।”

र्सैले, पथ्
ृ वीमा निरन्तर वववादहरू हुि छोड्छि ्, र मेरा वििहरू जारी गररएपनछ, आधुनिक र्ुगका
ववसभन्ि “हात-हनतर्ारहरू” हटाइन्छि ्। मानिस फेरर मानिससाँग समलापमा बस्छ, फेरर मािव

हृदर्ले सद्भाविाको भाविा िम्काउाँ छ, र अब कसैले पवव आफैलाई गोप्र् आक्रमणबाट जोगाउिु
पदै ि। सबै मािवजानत सामान्र् अवस्थामा फककथएको छ र एउटा िर्ााँ जीवि सुरु गरे को छ। िर्ााँ

पररवेशमा बसोबास गदै , धेरै सङ्ख्र्ामा मानिसहरू आफ्िा वररपरर हे छथि ्, उिीहरू पूणथ िर्ााँ

सांसारमा प्रवेश गरे जस्तो महसुस गछथ ि ्, र्सकारणले गदाथ, नतिीहरू तत्कालै आफ्िो वतथमाि
वातावरणमा घुलमेल हुि सकदै िि ् वा झट्टै सही मागथमा प्रवेश गिथ सकदै िि ्। अनि र्सैले,
जहााँसम्म मािवजानतको कुरा छ, र्ो “आत्मा त सााँच्िै तर्ार छ, तर शरीर दब
ु थल छ” भन्िे

अवस्था हुन्छ। म आफैले मानिसले जस्तै द्ःु िको तीतोपिा अिुभव गरे को छै िाँ, तापनि मानिसको
अपर्थप्तताहरूको बारे मा जान्िु पिे सबै कुरा म जान्दछु। म मानिसका आवश्र्कताहरूसाँग घनिष्ठ

रूपमा पररचित छु, र उसका कमजोरीहरूको बारे मा मैले पूणथ रूपमा बुझेको छु। र्स कारणले गदाथ,
म मानिसको कमीकमजोरीको कारण उसको हााँसो उडाउाँ ददि; म उसको अधमथको आधारमा सबैलाई

सही मागथमा पुग्ि सक्षम तुल्र्ाउि उपर्ुकत मात्रामा “सशक्षा” प्रदाि मात्र गछुथ, र्सैले कक मािवजानत
घुसमदहाँ ड्िे अिाथहरू

हुि छोडोस ् र घर भएका सशशुहरू बिूि ्। तापनि, मेरो कार्थहरू
ससद्धान्तहरूद्वारा सांिासलत छि ्। र्दद मानिसहरू ममा रहे को आिन्द उपभोग गिथ िाहाँदैिि ् भिे

म उिीहरूले आफ्िा हृदर्मा जे रािेका छि ् त्र्सैससत अगाडड बढ्ि र नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा
पठाउि मात्र सकछु। र्स बबन्दम
ु ा, कुिै पनि व्र्क्कतले उिीहरूका हृदर्मा गुिासोहरू राख्नु हुाँदैि,
तर सबै जिाले मैले गरे को प्रबन्धमा मेरो धासमथकता दे ख्ि सकिुपछथ । म मािवजानतलाई मलाई
प्रेम गिथ कर गददथिाँ, ि त मलाई प्रेम गरे को कारण कुिै मानिसलाई म प्रहार िै गदथछु। ममा पूणथ
स्वतन्त्रता छ, पण
ू थ छुटकारा छ। मानिसको भाग्र् मेरो हातमा भए पनि, मैले मानिसलाई स्वतन्त्र

इच्छा ददएको छु, जि
ु मेरो निर्न्त्रणमा छै ि। र्स तररकाले, मेरो प्रशासनिक आदे शको कारण

मानिसहरूले “समस्र्ा” मा फस्िे तररकाहरू आववष्कार गदै िि ्, बरु, मेरो महाितामा निभथर हुाँदै,
“छुटकारा” प्राप्त गिेछि ्। र्सरी, धेरै मानिसहरूले मेरो निर्न्त्रणमा रहिुभन्दा बरु आफ्िो
स्वतन्त्रतासभत्र नतिीहरूका आफ्िै बादहर निस्किे बाटो िोज्छि ्।

मैले मािवजानतसाँग सधैँ उदार हातले व्र्वहार गरे को छु, मानिसहरूमाचथ कदहल्र्ै पनि

समाधाि गिथ िसककिे समस्र्ा लादे को छै िाँ, एकै जिा व्र्क्कतलाई पनि कदहल्र्ै कदठिाइमा

पारे को छै िाँ। के कुरा र्ही होइि र? धेरै मानिसहरूले मलाई प्रेम िगरे पनि, र्स ककससमको

आिरणले धेरै द:ु िी हुिुको साटो मैले उिीहरूलाई स्वतन्त्रता ददएको छु, र उिीहरूलाई कटुता र
कष्टको समुिमा स्वतन्त्र रूपमा पौडडि ददएको छु। ककिभिे मानिस एक अिादरको भााँडो हो; मैले
आफ्िो हातमा समातेको आसशष ् उसले दे िे पनि, उसले त्र्ो उपभोग गिे कुिै िासो राख्दै ि, बरु
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शैतािको हातबाट कोराथ सलन्छ, र्सद्वारा “पोषण” को रूपमा शैतािद्वारा उपभोग हुिका निक्म्त
आफैलाई वविाशमा लैजान्छ। निश्िर् िै, मेरो ज्र्ोनतलाई आफ्िै आाँिाले दे ख्िेहरू पनि छि ्, र

र्सरी नतिीहरू वतथमाि समर्को अस्पष्ट तव
ु ााँलोमा क्जइरहे का भए पनि, नतिीहरूले र्ी तव
ु ााँलोको
कारण ज्र्ोनतमा ववश्वास गुमाएका छै िि ्, बरु बाधाहरूको छरपक्स्टएको बाटोको तुवााँलोमा पनि
छामछुम गिे र िोज्िे कार्थलाई जारी रािेका छि ्। जब मानिसले मेरो ववरुद्धमा वविोह गछथ , म
ऊमाचथ आफ्िो भीषण क्रोध बसाथउाँछु, र्सरी मानिस आफ्िै अिाज्ञाकाररताद्वारा िाश हुि सकछ।
जब उसले मेरो आज्ञापालि गछथ , म उहााँबाट लक
ु े र रहन्छु, र्सरी उसको हृदर्को गदहराइमा र्स्तो

प्रेम जगाउाँ छु, जुि प्रेमले मलाई फुस्ल्र्ाउाँ दैि, तर मलाई आिन्द ददि िोज्छ। र्सरी धेरै िोदट,

मानिसले मेरो िोजी गदाथ, मैले उसको सााँिो ववश्वास प्रकट हुि सकोस ् भिेर आफ्िा आाँिाहरू
बन्द गरे र मौि बसेको छु। तर जब म बोक्ल्दिाँ, मानिसको ववश्वास तुरुन्तै पररवतथि हुन्छ, र म
उसका सबै “झूटा भोलापिहरू” मात्र दे ख्दछु, ककिकक मानिसले मलाई कदहल्र्ै इमािदारीपूवथक प्रेम

गरे को छै ि। जब म आफैलाई प्रकट गछुथ तब मात्र सबै मानिसहरूले ठूलो “ववश्वास” दे िाउाँ छि ्;

तर जब म मेरो गोप्र् ठाउाँ मा लक
ु े को हुन्छु, नतिीहरू हृदर्मा कमजोर र दब
ु थल हुन्छि ्, मािौं
नतिीहरू म अप्रसन्ि हुन्छु कक भिी डराउाँ छि ्; त्र्हााँ कोही र्स्ता पनि छि ्, जसले मेरो अिुहार
हे िथ िसकेर मलाई “गहि प्रशोधि” गछथ ि ्, र्सरी मेरो अक्स्तत्वको सत्र्तालाई अस्वीकार गछथ ि ;्
धेरै जिा मानिसहरू र्स्तो अवस्थामा रहन्छि ्; धेरै जिामा र्ो मािससकता छ। र्ो आफैमा भएको
कुरूपतालाई ढाकि िोज्िे सबै मानिसहरूको निजी प्रववृ ि मात्र हो। र्सकारण, नतिीहरू आफ्िै
अपर्ाथप्ततामा ध्र्ाि ददि अनिच्छुक हुन्छि ्, र दााँत ककट्दै र अिुहार लुकाउाँ दै मेरा वििहरूको
सत्र्तालाई मात्र स्वीकार गछथ ि ्।

मािथ १७, १९९२

अध्याय्१९
मेरो वििहरूलाई आफ्िा अक्स्तत्वको लाचग आधारको रूपमा सलिु—मािवजानतको दानर्त्व र्ही

िै हो। मेरा वििहरूका प्रत्र्ेक र हरे क भागमा मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िो भागलाई स्थावपत
गिुथपछथ ; र्सो िगिुथ भिेको नतिीहरूको आफ्िै वविाश िोज्िु र आफैमा नतरस्कार निम्त्र्ाउिु

हुिेछ। मािवजानतले मलाई चिन्दै ि, र र्सकारणले गदाथ, नतिीहरूले आफ्िो जीविहरू लेिदे िको
लाचग िढाउि मकहााँ ल्र्ाउिक
ु ो सट्टा, आफ्िा हातमा रद्दी टोकरी बोकेर मेरो अगाडड र्ता-उता
गरररहन्छि ्, जसद्वारा मलाई सन्तुक्ष्ट ददिे प्रर्ास गछथ ि ्। तैपनि, ती कुराहरू जस्ता कुराहरूबाट

सन्तुष्ट हुिुको सट्टा, म निरन्तर रूपमा मािवजानतबाट मागहरू गरररहन्छु। म मानिसहरूका
र्ोगदािहरू मि पराउाँ छु, तर नतिीहरूका मागहरूलाई घण
ृ ा गछुथ। सबै मािवसाँग लोभले भररएका

हृदर्हरू छि ्; र्ो र्स्तो अवस्थामा छ मािौं मािव हृदर् शैतािको बन्धिमा छ, र त्र्सबाट छुटे र
कसैले पनि मलाई आफ्िो हृदर् ददि सकदै िि ्। जब म बोल्छु, मानिसहरूले मन्त्रमग्ु ध भई मेरो

आवाजलाई सुन्छि ्; तैपनि जब म िुप बस्छु, तब नतिीहरूले आफ्िै “काम-कुरा” सुरु गिथ थाल्छि ्
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र मेरा वििहरूलाई सुन्ि पूणथ रूपमा बन्द गछथ ि ्, मािौं मेरा वििहरू नतिीहरूका “उद्र्महरू” का
पूरक मात्रै चथए। म मािवजानतप्रनत कदहल्र्ै कफतलो भएको छै ि, र तैपनि मािवजानतप्रनत म धैर्थ

र सहिशील रहे को छु। त्र्सकारण, मेरो उदारताको पररणामस्वरूप, मािवजानत सबैले आफैलाई
ठूलो ठान्ि थाल्छि ् र आत्म-ज्ञाि र आत्म-मिि गिथ नतिीहरू असक्षम छि ्; नतिीहरूले मलाई
धोका ददिका लाचग मेरो धैर्थताको फाइदा मात्रै उठाउाँ छि ्। नतिीहरूमध्र्े एक जिाले पनि मलाई

इमािदारी रूपमा वास्ता गरे का छै िि ्, र नतिीहरूमध्र्े एक जिाले पनि नतिीहरूको हृदर्को लाचग

वप्रर् वस्तक
ु ो रूपमा मलाई कदहल्र्ै पनि सााँिो रूपमा बहुमल्
ू र् ठािेका छै िि ्; काम िभएको
क्षणहरू हुाँदा मात्रै नतिीहरूले मलाई बेपरवाह रूपमा सम्माि ददन्छि ्। मैले मािवजानतको निक्म्त

गरे को प्रर्ास पदहले िै अथाह भइसकेको छ; र्सको साथै, मैले मािवहरूमा अभूतपूवथ तररकाले
काम गरे को छु, र र्स बाहे क, मसाँग जे छ र म जो हुाँ, त्र्सद्वारा नतिीहरूले केही ज्ञाि प्राप्त
गिथ सकूि ् र नतिीहरू केही पररवतथि भएर जाि सकूि ् भिेर मैले नतिीहरूलाई थप भार ददएको
छु। म मानिसहरूलाई “उपभोकताहरू” मात्रै बन्ि अिुरोध गददथि; म नतिीहरूलाई “उत्पादकहरू”

बन्ि पनि अिुरोध गछुथ, जसले शैतािलाई हराउाँ छि ्। मैले मािवजानतलाई कुिै पनि कुरा गिथको
लाचग माग िगिे भए तापनि, मैले गिे मागहरूका निक्म्त मसाँग मापदण्डहरू भिे छि ्, ककिभिे

मैले जे गछुथ त्र्समा एउटा उद्दे श्र् हुन्छ, साथै मेरा कार्थहरूका लाचग एउटा आधार हुन्छ:
मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो, म जथाभाबी काम गददथि, ि त मैले स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि सक्ृ ष्टका
र्ावत ् थोकलाई िै आफूिुसी बिाएाँ। मेरो कार्थमा, मािवले केही ि केही दे ख्िुपछथ , र र्सबाट केही
ि केही प्राप्त गिुथपछथ । नतिीहरूले आफ्िो जवाि अवस्थाको वसन्तलाई जथाभाबी िेर फाल्िुहुाँदैि, वा आफ्िो जीविलाई जथाभाबी फोहोर हुि ददिे लुगालाई जस्तो व्र्वहार गिुथहुाँदैि; बरु,
मेरो कारणले गदाथ, जबसम्म नतिीहरू फकेर शैताितफथ अनघ बढ्ि सकदै िि ्, र मेरो कारणले

नतिीहरूले शैतािको ववरुद्ध आक्रमण सुरु गिथ सकदै िि ्, तबसम्म, नतिीहरूको आफ्िो आिन्दको
लाचग मेरो उदारताबाट सलाँ दै आफ्िो सुरक्षाको लाचग नतिीहरू कडाइका साथ िडा हुिुपछथ । के
मािवजानतबाट मैले गिे मागहरू अत्र्न्तै सरल छै िि ् र?
जब पूवथमा ज्र्ोनतको चधपचधपे प्रकाश उदाउाँ छ, तब ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूले र्समा

असलक बढी ध्र्ाि ददन्छि ्। उप्रान्त झल्
ु ि छोडेका मानिसहरू र्ो पव
ू ीर् ज्र्ोनतको स्रोतलाई हे िथ

अनघ बढ्छि ्। नतिीहरूको सीसमत क्षमताको कारण, ज्र्ोनत कहााँबाट आएको हो भन्िे कुरालाई
कसैले पनि दे ख्ि सक्षम भएका छै िि ्। जब ब्रह्माण्डसभत्रका सबैमा पूणथ प्रकाश पुग्छ, तब मानिसहरू
निन्िा र सपिाबाट बबउाँ झन्छि ्, र त्र्सपनछ मात्रै मेरो ददि नतिीहरूकहााँ बबस्तारै आएको छ भन्िे

कुरालाई नतिीहरूले महसस
ु गछथ ि ्। ज्र्ोनतको आगमिको कारणले गदाथ सारा मािवजानतले उत्सव

मिाउाँ छि ्, र र्सकारण उप्रान्त गदहरो नििामा वा अिेत अवस्थामा हुाँदैिि ्। मेरो ज्र्ोनतको
िमकमा, सारा मािवजानत मि र र्दक्ष्टमा स्पष्ट बन्छि ्, र अिािक क्जउिुको आिन्दमा

बबउाँ झन्छि ्। कफिको कुदहरोले ढाकेको अवस्थामा, म सांसारलाई हे छुथ। पशुहरू सबै ववश्राममा छि ्;
ज्र्ोनतको चधपचधपे प्रकाशको उदर्को कारण, िर्ााँ जीवि आउाँ दै छ भन्िे कुराप्रनत सबै सिेत

बन्छि ्। र्सकारणले गदाथ, पशह
ु रूसमेत िािेकुरा िोज्ि आफ्िा वासस्थािबाट घस्राँदै निस्काँदै छि ्।
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पककै पनि बोट-बबरुवाहरू पनि अपवाद होइिि ्, र म पथ्
ृ वीमा हुाँदा िै नतिीहरूको आफ्िै भूसमका
निवाथह गिथको लाचग प्रतीक्षा गदै ज्र्ोनतको िमकमा नतिीहरूका हररर्ा पातहरू ज्र्ोनतले धपकक
दे खिन्छि ्। सारा मािवजानतले ज्र्ोनतको आगमिको कामिा गछथ ि ,् र तैपनि नतिीहरूको आफ्िै
कुरूपतालाई उप्रान्त लुकाउिे ठाउाँ हुिेछैि भन्िे कुराप्रनत गदहरो चिन्ता गदै नतिीहरू र्ो ज्र्ोनतको
उदर्प्रनत डराउाँ छि ्। र्सको कारण के हो भिे मािवहरू पूणथ रूपमा िाङ्गै छि ्, र नतिीहरूलाई
ढाकिको लाचग केही पनि छै ि। त्र्सकारण ज्र्ोनतको आगमिको पररणामस्वरूप, धेरै मानिसहरू
आविएका छि ्, र र्ो दे िा परे को कारण नतिीहरू िककत भएको अवस्थामा छि ्। ज्र्ोनतलाई

दे िेपनछ, धेरै मानिसहरू आफ्िै अशुद्धताप्रनत नघिाए पनि, वास्तववकतालाई पररवतथि गिथ असमथथ

भएका कारण असीसमत ग्लानिले भररएका हुन्छि ्, तैपनि, तथ्र्हरूलाई पररवतथि गिथ िसकिे
हुिाले, मैले गिे दण्डाज्ञाको घोषणाको लाचग प्रतीक्षा गिथ बाहे क केही पनि गिथ सकदै िि ्।
अन्धकारमा कष्ट भोगेर शोधि भएको कारण, धेरै मानिसहरूले ज्र्ोनतलाई दे िेपनछ, र्सको गहि

अथथको प्रहारले नतिीहरूलाई लाग्छ, र ज्र्ोनतलाई फेरर गुमाउिे गदहरो डरले गदाथ आफ्िो कािको
िक्जक रहे को ज्र्ोनतलाई अङ्गालो हाल्छि ्। अिािक भएको ज्र्ोनतको आगमिद्वारा पररक्रमा

पथबाट बादहर फ्र्ााँककिुको सट्टा, धेरैजसो मानिसहरू आफ्िो हातमा रहे को दै निक काममा िै

व्र्स्त बन्छि ् ककिभिे नतिीहरू धेरै वषथसम्म अन्धा भएका छि ् र ज्र्ोती आएको छ भन्िे कुरा

पिा लगाउि िसकेका मात्र होइिि ्, तर र्सद्वारा प्रसन्ि हुि समेत नतिीहरू सकेका छै िि ्।
मानिसहरूको हृदर्मा, म ि त उच्ि छु ि त िीि िै छु। नतिीहरूको लाचग त, म भए पनि िभए
पनि त्र्सले केही फरक पादै ि; र्ो र्स्तो छ मािौं म अक्स्तत्वमा चथएि भिे पनि मानिसहरूको

जीवि असलकनत पनि एकलो हुिे चथएि, र म अक्स्तत्वमा चथए भिे पनि, नतिीहरूको जीविहरू
असलकनत बढी आिन्दपण
ू थ समेत हुिेछैि। मािवजानतले मलाई कदर िगिे हुाँदा, मैले नतिीहरूलाई

ददिे आिन्दहरू थोरै छि ्। तैपनि, मानिसहरूले मलाई असलकनत समेत भक्कत ददिे बबविकै, मैले
नतिीहरूप्रनत राख्िे आिरणलाई म पनि पररवतथि गिेछु। र्सकारणले गदाथ, मािवहरूले र्ो
निर्मलाई बुझेपनछ मात्र आफैलाई ममा समवपथत गिथका लाचग र मैले हातमा सलएर रािेका कुराहरू

माग्िका लाचग नतिीहरू पर्ाथप्त मात्रामा सौभाग्र् हुिेछि ्। के मप्रनतको नतिीहरूको प्रेम निश्िर्
िै नतिीहरूका आफ्िै रुचिहरूद्वारा मात्रै बााँचधएको छ? के मप्रनतको नतिीहरूको ववश्वास निश्िर्
िै मैले ददिे कुराहरूद्वारा मात्रै बााँचधएको छ? के मेरो ज्र्ोनत िदे िेसम्म आफ्िो ववश्वासद्वारा
मलाई सच्िा रूपमा प्रेम गिथ मािवहरू असक्षम हुि सकछि ्? के नतिीहरूको क्षमता र जोस
आजका अवस्थाहरूद्वारा वास्तवमा िै सीसमत गररएका छै िि ्? के मलाई प्रेम गिथको लाचग
मािवजानतलाई साहसको िााँिो पछथ ?

मेरो अक्स्तत्वको पररणामस्वरूप, सक्ृ ष्टका असांख्र् थोकहरू आफू बस्िे ठाउाँ बाट आज्ञाकारीतामा

समवपथत हुन्छि ्, र मेरो अिुशासिको अिुपक्स्थनतमा, अिैनतक पररत्र्ागमा सलप्त हुाँदैि।
त्र्सकारण, पहाडहरू भसू ममा राष्रहरूको बीिका ससमािाहरू बन्छि ्, िदी र समुिहरू फरक-फरक

ठाउाँ का मानिसहरूलाई अलग राख्िे अवरोधहरू बन्छि ्, र हावा पथ्
ृ वी माचथको अन्तररक्षमा व्र्क्कतव्र्क्कतबीि बहिे कुरा बन्छ। मािवजानत मात्रै मेरो इच्छाका मापदण्डहरूलाई सााँिो रूपमा पालि
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गिथ असक्षम छ; सारा सक्ृ ष्टमध्र्े, मािव मात्रै अिाज्ञाकारीको वगथमा पछथ भिेर मैले भन्िुको

कारण र्ही िै हो। मािवजानत कदहल्र्ै पनि मप्रनत सााँिो रूपमा समवपथत भएको छै ि , र र्स

कारणले गदाथ, सरु
ु दे खि िै मैले मािवजानतलाई कठोर अिश
ु ासिमा रािेको छु। मािवजानतको
बीिमा र्दद मेरो मदहमा सारा ब्रह्माण्डभरर फैलि पुग्छ भिे, तब म मेरा सम्पूणथ मदहमालाई

सलिेछु र र्सलाई मािवजानतको अगाडड प्रकट गिथ लगाउिेछु। आफ्िा अशुद्चधमा रहे का कारण
मािव मेरो मदहमालाई हे िथ र्ोग्र् छै िि ्, ककिभिे हजारौं वषथसम्म म कदहल्र्ै पनि बादहर आएको
छै ि, बरु गप्ु तमा िै बसेको छु; र्सकारणले गदाथ, नतिीहरूका अचग मेरो मदहमा कदहल्र्ै पनि

प्रकट भएको छै ि, र नतिीहरू साँधै िै पापको अतल-कुण्डमा िसेका छि ्। नतिीहरूका अधासमथकताको
लाचग मैले मािवलाई क्षमा गरे को छु, तर आफैलाई कसरी सांरक्षण गिे सो कुरा नतिीहरू सबैलाई

थाहा छै ि, बरु नतिीहरूले आफैलाई पापमा िुला रूपमा छोड्छि ् र नतिीहरूलाई हािी गिथ र्सलाई
ददन्छि ्। के र्सले मािवजानतको आत्म-सम्माि र आत्म-प्रेमलाई दे िाउाँ दै ि र? के मािवजानतको

बीिमा, कसैले सााँिो रूपमा प्रेम गिथ सकछ र? मािवजानतको भक्कतको तौल कनत िै हुन्छ र?
के मानिसहरूको तथाकचथत ववशुद्धतामा अशुद्ध थोकहरू समससएका छै िि ् र? के नतिीहरूको
भक्कत पूणथ रूपमा समचश्रत छै ि र? मैले िाहिे कुरा नतिीहरूको अिक्ण्डत प्रेम िै हो। मािवले

मलाई चिन्दै िि ्, र नतिीहरूले मलाई जान्िे प्रर्ास गरे पनि, नतिीहरूले मलाई नतिीहरूको सााँिो
र एकाग्रचिि हृदर्हरू ददाँ दैिि ्। मैले मािवबाट नतिीहरू जे ददि इच्छुक छै िि ् त्र्ो कुरा सलि
सक्कदि। र्दद नतिीहरूले मलाई नतिीहरूको भक्कत ददए भिे, म र्सलाई सशष्ट वविर् िदे िाइकि

स्वीकार गिेछु। तैपनि, र्दद नतिीहरूले मलाई भरोसा गदै िि ्, र आफ्िो सािोभन्दा सािो भाग
पनि मलाई ददि इन्कार गछथ ि ्, तर पनि त्र्स ववषर्मा अझै वववाद गदै जान्छि ् भिे , म

नतिीहरूलाई कुिै अको तररकाले िल
ु ासा गिेछु र नतिीहरूका लाचग उचित गन्तव्र् समलाउिेछु।
आकाशमा बटाररिे िट्र्ाङ्गले तलका मानिसलाई प्रहार गिेछ ; पहाडहरू झिे क्रममा, नतिले

नतिीहरूलाई पुिेछि ्; भोकाएका जङ्गली जिावरहरूले नतिीहरूलाई निल्िेछि ्; र समुिहरू उलेर

आई नतिीहरूका सशरमा बजाररिेछि ्। मािवजानत फूटको सङ्घषथमा सांलग्ि हुिे क्रममा, सारा

मानिसहरूले नतिीहरूका बीिमा पैदा हुिे ववपविहरूमा आफ्िै वविाशको िोजी गिेछि ्।
मािवजानतको बीिमा राज्र् ववस्तार भइरहे को छ, र्ो मािवजानतको बीिमा निमाथण भइरहे को

छ, र र्ो मािवजानतको बीिमा िडा भइरहे को छ; मेरो राज्र्लाई िष्ट गिे कुिै शक्कत छै ि। आज

राज्र्मा हुिे मेरा मानिसहरूमा, नतमीहरूमध्र्े को मािवजानतका बीिमा रहे को मािव होइिौ र?
नतमीहरूमध्र्े को मािव अवस्थाभन्दा बादहर छौ? जब मेरो िर्ााँ सरु
ु वाती बबन्दक
ु ो बारे मा भीडमा
घोषणा गररन्छ, तब कसरी मािवजानतले प्रनतकक्रर्ा ददिेछ? मािवजानतको अवस्थालाई नतमीहरूले
आफ्िै िजरले दे िेका छौ; र्ो सांसारमा सदासवथदा रहिे आशालाई नतमीहरूले पककै पनि अझै

रािेका छै िौ? म अदहले मेरा मानिसहरूका बीिमा दहाँडडुल गरररहे को छु र म नतिीहरूका बीिमा
क्जउाँ छु। आज, मप्रनत सच्िा प्रेम गिेहरू—त्र्स्ता मानिसहरू धन्र्का हुि ्। मप्रनत समवपथत हुिेहरू
धन्र्का हुि ्, अवश्र् िै नतिीहरू मेरो राज्र्मा रहिेछि ्। मलाई चिन्िेहरू धन्र्का हुि ्, अवश्र् िै

नतिीहरूले मेरो राज्र्मा शक्कतको प्रर्ोग गिेछि ्। मलाई िोजी गिेहरू धन्र्का हुि ्, निश्िर् िै
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नतिीहरू शैतािको बन्धिहरूबाट उम्किेछि ् र नतिीहरूले मेरा आसशषहरूको आिन्द सलिेछि ्।

आफैलाई त्र्ाग्ि सक्षम हुिेहरू धन्र्का हुि ्, नतिीहरू अवश्र् िै ममा निदहत हुि सक्षम हुिेछि ् र
नतिीहरूले मेरो राज्र्को उदारताको उिराचधकार प्राप्त गिेछि ्। मेरो वररपरर दौडिेहरूलाई म
सम्झिेछु, मेरो लाचग ििथ गिेहरूलाई म आिन्दसाथ अङ्गाल्िेछु, र मलाई भेटी िढाउिेहरूलाई

म आिन्द प्रदाि गिेछु। मेरो वििमा आिन्द प्राप्त गिेहरूलाई म आसशष ददिेछु; नतिीहरू अवश्र्
िै मेरो राज्र्का धुरीहरूलाई अड्र्ाउिे िम्बाहरू हुिेछि ्, मेरो घरमा नतिीहरूले अवश्र् िै असीम
प्रशस्तता प्राप्त गिेछि ्, र नतिीहरूसाँग कसैलाई पनि तल
ु िा गिथ सककाँदै ि। के नतमीहरूलाई ददइएको

आसशषहरूलाई नतमीहरूले कदहल्र्ै स्वीकार गरे का छौ? के नतमीहरूका निक्म्त गररएका प्रनतज्ञाहरूलाई
नतमीहरूले कदहल्र्ै िोजी गरे का छौ? मेरो ज्र्ोनतको अगुवाइमा, नतमीहरूले अवश्र् िै अन्धकारको
शक्कतको पकडलाई तोड्िेछौ। अन्धकारको बीिमा नतमीहरूलाई अगुवाइ गिे ज्र्ोनतलाई नतमीहरूले

अवश्र् िै गुमाउिेछैिौ। नतमीहरू अवश्र् िै सारा सक्ृ ष्टका मासलक बन्िेछौ। नतमीहरू अवश्र् िै
शैतािको अनघ ववजर् बन्िेछौ। ठूलो रातो अक्जङ्गरको पतिमा नतमीहरू अवश्र् िै मेरो ववजर्को

साक्षी बन्िका लाचग धेरै भीडहरूका बीिमा िडा हुिेछौ। ससनिमको दे शमा नतमीहरू अवश्र् िै
ददह्रलो गरी र अटल रूपमा िडा हुिेछौ। नतमीहरूले सामिा गरे का कष्टहरूद्वारा, नतमीहरू मेरा
आसशषहरूका उिराचधकारी हुिेछौ, र अवश्र् िै सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा मेरो मदहमालाई िम्काउिेछौ।

मािथ १९, १९९२

अध्याय्२०
मेरो पररवारका सम्पविहरू अिचगन्ती र अथाह छि ्, तैपनि नतिको आिन्द सलि मानिस

कदहल्र्ै मकहााँ आएको छै ि। मानिस आफै एकलै आिन्द सलि असमथथ छ, ि त उसले आफ्िै
प्रर्ासहरूको प्रर्ोग गरे र आफूलाई रक्षा गिथ सकछ; बरु, उसले सधैँ अरूमा भरोसा गरे को छ। मैले

निर्ाल्िे सबैमध्र्े, कसैले पनि मलाई जािी-जािी र प्रत्र्क्ष रूपमा िोजी गरे को छै ि। नतिीहरू

सबै अरूले कर गरे को कारण मकहााँ आउाँ छि ्, बहुसांख्र्कलाई पछ्र्ाउाँ छि ्, अनि नतिीहरू आफ्िो

जीविलाई समद्
ृ ध तुल्र्ाउि मूल्र् िुकाउि वा समर् बबताउि अनिच्छुक छि ्। त्र्सकारण,
मानिसको बीिमा कसैले पनि कदहल्र्ै वास्तववकतामा क्जएको छै ि, र सबै मानिसहरूले अथथववहीि

जीवि क्जउाँ छि ्। मानिसका पदहलेदेखि िसलआएका तौरतररका र रीनतररवाजहरूका कारण,
मानिसहरूका शरीर साांसाररक माटोको गन्धले भररएको छ। पररणामस्वरूप, मानिस सांसारको

बरबादीप्रनत अिेत, असांवेदिशील बिेको छ, बरु उसले र्ो चिसोले जमेको सांसारमा आफैसाँग

आिन्द गिे कार्थमा आफूलाई व्र्स्त राख्छ। मानिसको जीविमा असलकनत पनि न्र्ािोपि छै ि,
र उसमा मािवता वा ज्र्ोनतको असलकनत पनि छाप छै ि—तैपनि केही पनि हाससल िगरीकि

दौडधूप गदै मूल्र्हीि जीविकाल बबताउाँ दै , ऊ सधैँ आफैमा लुप्त हुन्छ। आाँिा खझसमकक गदाथ,
मत्ृ र्क
ु ो ददि िक्जक आइपग्ु छ, र मानिस तीतो मत्ृ र्ु मछथ ि ्। र्स सांसारमा, उसले कदहल्र्ै पनि
कुिै उपलक्ब्ध गरे को वा कुिै कुरा प्राप्त गरे को हुाँदैि—ऊ हतारमा आउाँ छ, र हतारमा जान्छ। मेरो
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िजरमा, नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि कदहल्र्ै केही पनि ल्र्ाएका छै िि ्, वा कुिै पनि कुरा लगेका
छै िि ्, त्र्सकारण मानिसलाई सांसार न्र्ार्सांगत छै ि भन्िे लाग्छ। तैपनि कोही पनि हतारमा

जाि िाहाँदैिि ्। नतिीहरूले नतिीहरू बाटो बबराएर गएको बेला नतिीहरूलाई फेरर एकपटक अिन्त
जीविको मागथ दे िाउाँ दै स्वगथबाट अिािक मेरो प्रनतज्ञा मानिसमाझ आउिे ददिको प्रतीक्षा मात्रै

गरररहन्छि ्। र्सरी, मैले मानिसलाई गरे को मेरो प्रनतज्ञा मैले सााँच्िै पूरा गरे को छु कक छै ि भिेर
हे िथको लाचग उसले मेरो हरे क कमथ र कार्थलाई निर्ाल्छ। जब मानिस कष्टको बीिमा वा िरम

पीडामा, वा परीक्षाहरूले वपरोलेर ढल्ि लागेको अवस्थामा हुन्छ, तब ऊ आफ्िा कष्टहरूबाट िााँडै
उम्केर अको आदशथ सांसारमा स्थािान्तर हुि सकोस ् भिेर उसले आफ्िो जन्मेको ददिलाई सराप्छ।
तर जब परीक्षाहरू पार भइसकेका हुन्छि ्, तब मानिस आिन्दले भररपूणथ हुन्छ। उसले पथ्
ृ वीमा
ऊ जन्मेको ददिको निक्म्त उत्सव मिाउाँ छ र उसको जन्म ददिलाई आसशष ् ददि मलाई बबन्ती

गछथ ; र्सपटक, मानिसले उसमाचथ दोस्रोपटक मत्ृ र्ु आइपिेछ भन्िे गहि डरको कारण, ववगतका

शपथहरूलाई अबउप्रान्त उल्लेि गदै ि। जब मेरा हातले सांसारलाई माचथ उठाउाँ छ, तब मानिसहरू
आिन्दले िाच्छि ्, नतिीहरू अबउप्रान्त शोकाकुल हुाँदैिि ्, र नतिीहरू सबैले ममाचथ भरोसा गछथ ि ्।
जब म मेरा हातले मेरो अिुहार छोप्छु, र मानिसहरूलाई भसू मभन्दा मुनि चथच्छु, नतिीहरू तुरुन्तै

सास फेिथ असमथथ हुन्छि ्, र जसोतसो बााँच्छि ्। मैले नतिीहरूलाई िष्ट गिेछु भिेर डरले थरथर
काम्दै नतिीहरू सबैले मलाई पक
ु ाछथ ि ्, ककिभिे नतिीहरू सबैले मैले मदहमा प्राप्त गिे ददिलाई
दे ख्ि िाहन्छि ्। मानिसले मेरो ददिलाई उसको अक्स्तत्वको पूाँजीको रूपमा सलन्छ, र मानिसहरूले

मेरो मदहमा आइपुग्िे ददिको तष्ृ णा गिे हुिाले मात्रै मािवजानत आजसम्म बााँिेको छ। मेरो
मुिले जारी गरे को आसशष ् के हो भिे आखिरी ददिहरूको अवचधमा जन्मिेहरूले मेरो सबै मदहमा
दे ख्िे सौभाग्र् पाउाँ छि ्।

र्ुगहरूभरर, धेरै जिा निराशामा र अनिच्छाको साथ र्स सांसारबाट बबदा भएका छि ् र धेरै

जिा आशा र ववश्वासको साथ र्हााँ आएका छि ्। मैले धेरैको निक्म्त आउिे बन्दोबस्त गरे को छु
र धेरैलाई पठाएको छु। अिचगन्ती मानिसहरू मेरा हातहरू भएर गएका छि ्। धेरै आत्माहरूलाई
पातालमा फासलएका छि ्, धेरैले शरीरमा क्जए र धेरै मरे का छि ् र र्स पथ्
ृ वीमा पुि्ः जन्मेका
छि ्। तथावप नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि राज्र्का आसशषहरूको
्
आिन्द सलिे मौका पाएका छै िि ्।

मैले मानिसलाई धेरै िै ददएको छु, तापनि उसले थोरै प्राप्त गरे को छ, ककिकक शैतािका शक्कतहरूको
आक्रमणले उसलाई मेरा सबै सम्पविहरूको आिन्द सलि िसकिे बिाएका छि ्। उसले नतिलाई

दे ख्िे सौभाग्र् मात्र पार्ो, तर पूणथ रूपमा नतिको आिन्द सलि कदहल्र्ै पाएको छै ि। मानिसले

स्वगथका सम्पविहरू प्राप्त गिथ आफ्िो शरीरमा कदहले पनि िजािा घर भेट्टाएको छै ि, र्सैले
मैले उसलाई प्रदाि गरे का आसशषहरू
्
उसले गुमाएको छ। के मानिसको आत्मा उसलाई मेरो

आत्मासाँग जोड्िे कुरा होइि र? मानिस ककि उसको आत्माद्वारा ममा कदहले पनि लीि भएको

छै ि? ऊ ककि दे हमा मेरो िक्जक आउाँ छ, तैपनि आत्मामा त्र्सो गिथ असक्षम छ? के मेरो सााँिो

मुहार दे हको मुहार हो? मानिसले ककि मेरो सार जान्दै ि? के वास्तवमा मानिसको आत्मामा मेरो

कुिै पनि चिन्ह छै ि? के म मानिसको आत्मादे खि पण
ू थ रूपमा हराएको छु? र्दद मानिस आक्त्मक
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क्षेत्रमा प्रवेश गदै ि भिे, उसले कसरी मेरा असभप्रार्हरूलाई राम्ररी बुझ्ि सकछ? मानिसका िजरमा,
आक्त्मक क्षेत्रलाई प्रत्र्क्ष रूपमा छे ड्ि सकिे कुरो छ? धेरै पटक मैले मेरो आत्माद्वारा मानिसलाई

बोलाएको छु, तापनि मैले उसलाई घोिेको जस्तो मानिसले असभिर् गछथ , अनि मैले उसलाई अकै
सांसारमा डोऱ्र्ाउाँ छ कक भन्िे ठूलो डरमा मलाई टाढै बाट सम्माि गछथ । मैले धेरै पटक मानिसको
आत्मामा सोधपुछ गरेँ, तापनि म उसको घरमा पस्िेछु र उसका सबै सरसामािहरू उठाउिे मौका
छोप्िेछु भिेर अत्र्न्तै डराउाँ दै ऊ पूणथतर्ा बेिवर रहन्छ। र्सैले मजबुत तररकाले बन्द गररएको
ढोका बादहर मलाई जाडो सहिको लाचग छोडेर, उसले मलाई बादहरै राख्छ। मानिस धेरै पटक

लडेको छ र मैले उसलाई बिाएको छु, तापनि उठे पनछ उसले मलाई तुरुन्तै छोड्छ, अनि मेरो

प्रेमले उसलाई छोएकै हुाँदैि, मतफथ सावधािीपूवथक िजर लाउाँ छ; मैले मानिसको हृदर्लाई कदहल्र्ै
पनि न्र्ािो पारे को छै ि। मानिस भाविा वविाको चिसो रकतधारी जिावर हो। ऊ मेरो अङ्गालोले
न्र्ािो पाररएको भए तापनि, ऊ र्सद्वारा कदहले पनि गदहरो रूपले प्रभाववत भएको छै ि। मानिस
दहांस्रक पहाड जस्तो छ। मैले मािवजानतको निक्म्त गरे को सबै हे रिाहलाई उसले कदहले पनि

महत्त्व ददएको छै ि। ऊ मेरो िक्जक आउि अनिच्छुक छ, पवथतहरूको माझमा बस्ि रुिाउाँ छ, जहााँ

उसले जङ्गली पशुहरूको ितरालाई सहन्छ—तापनि ऊ ममा शरण सलि अझै अनिच्छुक छ। म
कुिै पनि मानिसलाई कर लगाउाँ ददिाँ: म मेरो काम मात्र गछुथ। त्र्ो ददि आउिे छ जब मानिस

शक्कतशाली समि
ु को बीिबाट मेरो छे उमा पौडन्छ, ताकक उसले पथ्
ृ वीका सबै सम्पविहरूको आिन्द
सलि सकोस ् र समुिद्वारा निसलिे ितरालाई पछाडड छाडोस ्।

मेरा वििहरू पूणथ भएपनछ, पथ्
ृ वीमा क्रसमक रूपमा राज्र् स्थापिा हुन्छ र मानिस क्रसमक
रूपमा सामान्र् अवस्थामा फकथन्छ, र्सरी मेरो हृदर्को राज्र् पथ्
ृ वीमा स्थावपत हुन्छ। राज्र्मा,
परमेश्वरका सबै मानिसहरूले सामान्र् मानिसको जीवि पि
ु ्ः प्राप्त गछथ ि ्। कठ्र्ाङ्चग्राँदो दहउाँ द
जान्छि ्, वसन्तका सहरहरूको सांसारले प्रनतस्थावपत हुन्छ जहााँ वषथभरर वसन्त िै रदहरहन्छ।
मानिसहरूले अब उसो मानिसको उदास, दर्िीर् सांसारको सामिा गिथप
ु दै ि र नतिीहरूले अब उसो

मानिसको ठन्डा चिसो सांसारलाई सहिुपदै ि। मानिसहरू एक-अकाथसाँग झगडा गदै िि ्, दे शहरू एकअकाथको ववरुद्धमा लडाइाँ गदै िि ्, अब उसो िरसांहार र िरसांहारबाट बग्िे रगत हुाँदैि; सारा भूसम
िस
ु ीले भररन्छ र मानिसहरूको बीिको न्र्ािोले जताततै न्र्ािो पाछथ । म सांसारभरर पररभ्रमण

गछुथ, म मेरो ससांहासिमाचथ आिन्द सलन्छु र म ताराहरूका माझ बस्छु। स्वगथदत
ू हरूले मलाई िर्ााँ

गीतहरू र िर्ााँ िािहरू अपथण गछथ ि ्। नतिीहरूको अिुहारहरूमा अब उसो नतिीहरूको आफ्िै
िाजुकताले आाँसु बगाउाँ दै ि। अब उसो मेरो अगाडड स्वगथदत
ू हरूको रोदिको आवाज म सुक्न्दिाँ र

कसैले पनि मसाँग कदठिाइको गि
ु ासो गदै ि। आज, नतमीहरू सबै मेरो सामन्
ु िे क्जउाँ छौ; भोसल,
नतमीहरू सबै मेरो राज्र्मा अक्स्तत्वमा रहिेछौ। के मैले मानिसलाई प्रदाि गरे को सबैभन्दा ठूलो
आसशष ् र्ही होइि र? आज तैंले नतिे मूल्र्को कारण तैंले भववष्र्का आसशषहरू
्
पाउिेछस ् र मेरो

मदहमामा क्जउिेछस ्। के नतमीहरू अझै पनि मेरा आत्माको सारमा सांलग्ि हुि िाहाँदैिौ? के
नतमीहरू अझै पनि आफूलाई मािथ िाहन्छौ? मानिसहरू दे ख्न सकिे प्रनतज्ञाहरू क्षखणक प्रकृनतकै
भए पनि नतिकै पनछ लाग्ि इच्छुक छि ्, भोसलका प्रनतज्ञाहरू अिन्तका निक्म्त भए पनि ती
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स्वीकार गिथ कोही पनि तर्ार छै िि ्। मानिसले दे ख्न सकिे कुराहरू िै मैले िाश गिे कुराहरू हुि ्
अनि जुि मानिसहरूले सक्जलै दे ख्न-छुि िसकिे कुराहरू िै मैले हाससल गिे कुराहरू हुि ्। परमेश्वर
र मानिसबीिको सभन्िता िै र्ही हो।

मेरो ददि कदहले आउिेछ भिेर मानिसले दहसाब गरे को छ, तर कसैले पनि कदहल्र्ै ठीक

समनत जािेको छै ि, त्र्सकारण मानिस अिेत अवस्थामा मात्रै क्जउि सकछ। मानिसको तष्ृ णाहरू
असीसमत आकाशहरूसम्म गुक्ञ्जएर हराउिे हुिाले, मानिसले बारम्बार आशा गुमाएको छ, र्हााँसम्म
कक ऊ उसको वतथमाि पररक्स्थनतहरूमा झरे को छ। मेरा वाणीहरूको उद्दे श्र् मानिसलाई समनतहरूको

िोजी गिथ लगाउिु होइि, ि त उसको िैराश्र्ताको कारण उसलाई उसको आफ्िै वविाशतफथ
धकेल्िु िै हो। म मानिसलाई मेरो प्रनतज्ञा स्वीकार गिथ लगाउि िाहन्छु, र म सांसारभररका
मानिसहरूलाई मेरो प्रनतज्ञाको दहस्सा पाऊि भन्िे िाहन्छु। म जीविले भररपूणथ जीववत प्राणीहरू
िाहन्छु, मत्ृ र्ुमा जाककएका लासहरू होइि। म राज्र्को टे बलमा बसेको हुिाले, म पथ्
ृ वीका सबै
मानिसहरूलाई मेरो निरीक्षण ग्रहण गिथ लगाउिेछु। म मेरो अनघ कुिै पनि अशुद्ध कुराको

उपक्स्थनत हुि ददाँ ददि। मेरो काममा म कुिै पनि मानिसको हस्तक्षेप सहाँददि; मेरो कामलाई
हस्तक्षेप गिे सबैलाई कालकोठरीहरूमा फासलन्छ, र नतिीहरू ररहाइ भएपनछ पनि पथ्
ृ वीका प्रिण्ड
ज्वालाहरू सामिा गदै ववपविद्वारा वपरोसलइरहन्छि ्। जब म मेरो दे हधारी शरीरमा हुन्छु, तब जजसले मेरो दे हसाँग मेरो कामको बारे मा वववाद गछथ ि ् नतिीहरूलाई म घण
ृ ा गिेछु। धेरैपटक मैले

सबै मानिसहरूलाई के कुरा र्ाद गराएको छु भिे, पथ्
ृ वीमा मेरो िातेदार कोही पनि छै ि, र जजसले मलाई आफू समाि ठान्छि ्, र मसाँग ववगतको र्ादमा डुब्िको लाचग मलाई आफूनतर
तान्छि ्, नतिीहरू वविाशमा पिेछि ्। मेरो आदे श र्ही हो। र्स्ता कुराहरूमा म मानिसप्रनत

असलकनत पनि दर्ालु छै ि। मेरो काममा हस्तक्षेप गिे र मलाई परामशथ ददिे सबैलाई म सजार्

ददिेछु, र म नतिीहरूलाई कदहल्र्ै क्षमा ददिेछैि। र्दद मैले स्पष्ट रूपमा बोसलि भिे , मानिस
कदहल्र्ै पनि होसमा आउिेछैि, र अिजािमा मेरो सजार्मा पिेछ—ककिभिे मानिसले मेरो दे हमा
रहे को मलाई चिन्दै ि।

मािथ २०, १९९२

अध्याय्२१
मेरो ज्र्ोनतको बीिमा मानिस ढल्छ, र मेरो मक्ु कतको कारण ददह्रलो गरी िडा हुन्छ। जब म
सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा मुक्कत ल्र्ाउाँ छु, मानिसले मेरो पुिस्थाथपिाको बहावमा प्रवेश गिे मागथहरू
भेट्टाउिे प्रर्ास गछथ , तैपनि पुिस्थाथपिाको र्ो भेलले कुिै िामनिसाि बााँकी िरािी बगाइिेहरू

धेरै हुन्छि ्; भेलहरूको पािीमा डुब्िे र पुररिेहरू धेरै हुन्छि ्; अनि भेलको बीिमा ददह्रलो गरी िडा
हुिे, आफ्िो ददशाबोध कदहल्र्ै पनि िगम
ु ाउिे, अनि आजको ददिसम्मै भेललाई पछ्र्ाउिेहरू पनि

धेरै िै हुन्छि ्। म पाइला-पाइला गदै मानिससाँग अनघ बढ्छु, तैपनि, मानिसले मलाई कदहल्र्ै
चििेको छै ि; उसले मैले बादहरबाट लगाएको वस्त्र मात्रै चिन्छ, तर मसभत्र लुकेका प्रशस्तताहरूको
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बारे मा ऊ अिजाि छ। मैले मानिसलाई भरणपोषण गिे र उसलाई हरे क ददि ददिे भए पनि, ऊ

सााँिो रूपमा स्वीकार गिथ असक्षम छ, मैले ददिे सबै प्रशस्तताहरू प्राप्त गिथ असक्षम छ। मानिसको
भ्रष्टताको कुिै कुरा पनि मेरो िजरबाट उम्कि सकदै ि; उसको सभत्री सांसार मेरो लाचग पािीमा
दे खििे पूखणथमाको जूिजस्तै स्पष्ट छ। म मानिसलाई लापरवाही ढङ्गले व्र्वहार गददथिाँ, ि त

ऊसाँग झारा टािे काम गछुथ; के मात्रै हो भिे, मानिसले आफ्िो लाचग क्जम्मेवारी सलि सकदै ि,
र्सरी सारा मािवजानत सधैँ पनतत भएको छ, र आज पनि आफैलाई भ्रष्टताबाट मुकत गिथ
िसकिे अवस्थामा छ। दर्िीर्, तच्
ु छ मािवजानत! मानिसले ककि मलाई प्रेम गछथ , तर मेरो

आत्माका असभप्रार्हरूलाई पछ्र्ाउि सकदै ि? के मैले सााँच्िै मािवजानतको निक्म्त आफूलाई प्रकट
गरे को छै ि? के मािवजानतले सााँच्िै मेरो अिुहार कदहल्र्ै दे िेको छै ि? के मैले मािवजानतप्रनत

अत्र्न्तै थोरै कृपा दे िाएको हुि सकछ? ए सबै मािवजानतका वविोहीहरू हो! नतिीहरूलाई मेरा
पाइतालामुनि ककच्र्ाइिैपछथ ; नतिीहरू मेरो सजार्द्वारा लोप हुिैपछथ , र मेरो महाि ् कार्थ समाप्त
भएको ददिमा नतिीहरूलाई मािवजानतको बीिबाट हटाइिैपछथ , ताकक सारा मािवजानतले नतिीहरूको
कुरूप अिुहार जान्ि सकूि ्। मानिसले मेरो अिह
ु ार ववरलै दे ख्िु वा मेरो आवाज ववरलै सुन्िुको

कारण के हो भिे सारा सांसार िै तुवााँलोले ढाकेको छ, र र्सको होहल्ला अत्र्न्तै ठूलो छ, र्सथथ
मेरो अिुहारको िोजी गिथ र मेरो हृदर्लाई बुझ्िे प्रर्ास गिथको लाचग मानिस अत्र्न्तै अल्छी छ।

के मानिसको भ्रष्टताको कारण र्ही होइि र? र्ही कारणले मानिस िााँिोमा परे को होइि र?
सम्पूणथ मािवजानत सधैँ िै मेरो बन्दोबस्तको बीिमा रहे को छ; र्दद र्स्तो िभएको भए, र्दद म
कृपालु िभएको भए, आजसम्म को बााँच्िेचथर्ो र? मसभत्रका सम्पवि अतुलिीर् छि ्, तैपनि सबै
ववपविहरू पनि मेरै हातमा छि ्—अनि आफूलाई जदहले मि लाग्छ तदहले ववपविबाट उम्कि सकिे
को छ र? के मानिसका प्राथथिाहरू वा उसको हृदर्को रुवाइले उसलाई त्र्सो गिथ सक्षम बिाउाँ छ

त? मानिसले मसाँग कदहल्र्ै पनि सााँिो रूपमा प्राथथिा गरे को छै ि, त्र्सकारण सबै मािवजानतको

बीिमा, कोही पनि आफ्िो सम्पूणथ जीवि सत्र्ताको ज्र्ोनतमा क्जएको छै ि; मानिसहरू अक्स्थर
रूपमा घरी-घरी दे िा पिे ज्र्ोनतको बीिमा मात्रै क्जउाँ छि ्। के र्सले गदाथ मािवजानतको आजको
अपूणथता निम्त्र्ाएको होइि र?

मबाट केही कुरा प्राप्त गिथको लाचग मेरो लाचग तिमि लगाउि इच्छुक हुाँदै हरे क व्र्क्कतले
असलअसल िपाइरहे का छि ्, त्र्सकारण, मानिसको मािससकतालाई ध्र्ािमा राख्दै , म ऊसभत्र सााँिो

प्रेम जगाउि उसलाई प्रनतज्ञाहरू ददन्छु। के मानिसलाई सामथ्र्थ ददिे उसको सााँिो प्रेम िै हो त?
के स्वगथमा मेरो आत्मालाई छुिे मानिसको मप्रनतको बफादाररता िै हो त? मानिसको कार्थहरूद्वारा
स्वगथ कदहल्र्ै पनि असलकनत समेत प्रभाववत भएको छै ि, अनि र्दद मैले मानिसलाई गिे व्र्वहार

उसको हरे क कार्थमा आधाररत रहे को भए, सारा मािवजानत मेरो सजार्को बीिमा क्जउिेचथए।

मैले धेरै मानिसहरूलाई नतिीहरूको गलाबाट आाँसु बचगरहे को अवस्थामा दे िेको छु, र मेरा
सम्पविहरूको सट्टा धेरैले आफ्िो हृदर् मलाई ददइरहे को मैले दे िेको छु। त्र्स्तो “भक्कतपि” को
बावजूद पनि, मैले मानिसलाई उसका गुप्त इच्छाहरूको पररणामस्वरूप कदहल्र्ै पनि िुलस्त

रूपमा ददएको छै ि, ककिभिे मानिस कदहल्र्ै पनि आफूलाई मेरो सामन्
ु िे समवपथत गिथ इच्छुक
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भएको छै ि। मैले सबै मानिसहरूको मुकुन्डोलाई उतारे को छु र र्ी मुकुन्डोहरूलाई अक्ग्िकुण्डमा

फ्र्ााँकेको छु, पररणामस्वरूप, मानिसका तथाकचथत निष्ठा र बबन्तीहरू मेरो सामुन्िे कदहल्र्ै पनि

ददह्रलो गरी िडा भएका छै िि ्। मानिस आकाशको बादलजस्तै छ: जब बतासको आवाज आउाँ छ,
ऊ र्सको शक्कतको तीव्रताप्रनत डराउाँ छ, त्र्सकारण उसलाई उसको अवज्ञाको कारण प्रहार गररन्छ

भन्िे डरले त्र्सको पनछ हतार-हतार दौडन्छ। के र्ो मानिसको कुरूप अिुहार होइि र? के र्ो

मानिसको तथाकचथत आज्ञापालि होइि र? के र्ो मानिसको “सााँिो भाविा” र जाली सद्भाव

होइि र? धेरैजसो मानिसहरू मेरो मि
ु बाट जारी भएका सबै वाणीहरूबाट ववश्वस्त हुि इन्कार
गछथ ि ्, र धेरैले मेरो मूल्र्ाङ्कि स्वीकार गदै िि ्, र्सरी नतिीहरूका विि र कार्थहरूले नतिीहरूका

असभप्रार्हरूको वविोहीपिलाई प्रकट गछथ ि ्। के मैले जे बोल्छु त्र्ो मानिसको पुरािो प्रकृनतको
ववपरीत छ? के मैले मानिसलाई “प्रकृनतका निर्महरू” अिुसारको उचित पररभाषा ददएको छै ि र?

मानिसले सााँिो रूपमा मेरो आज्ञापालि गदै ि; र्दद उसले मलाई सााँिो रूपमा िोजेको भए, मैले
त्र्नत धेरै कुरा बताउिुपिे चथएि। मानिस व्र्थथको फोहोर हो, र मैले उसलाई जबरजस्ती अनघ

बढाउिको लाचग मेरो सजार्को प्रर्ोग गिैपछथ ; र्दद मैले त्र्सो िगरे को भए, कसरी—मैले उसलाई
ददएका प्रनतज्ञाहरू उसको आिन्दको लाचग पर्ाथप्त भए पनि—उसको हृदर्लाई प्रभाव पािथ सककन्थ्र्ो

र? मानिस सधैँ धेरै वषथसम्म पीडादार्ी सांघषथमा क्जएको छ; ऊ सधैँ हताश अवस्थामा क्जएको छ
भिेर भन्ि सककन्छ। पररणामस्वरूप, ऊ आशाहीि अवस्थामा रहे को छ, र शारीररक र मािससक
रूपमा थककत छ, त्र्सकारण मैले उसलाई ददिे सम्पविहरू उसले आिन्दसाथ स्वीकार गदै ि।

आज समेत, मबाट आउिे आत्माका सबै समठासलाई कसैले पनि स्वीकार गिथ सकदै ि। मानिसहरू
दररि अवस्थामा रहाँदै अक्न्तम ददिको प्रतीक्षा मात्रै गिथ सकछि ्।

धेरै जिा मानिसहरूले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिे इच्छा गछथ ि ्, तर नतिीहरूका हृदर्

नतिीहरूका आफ्िै िभएकोले, आफैमाचथ नतिीहरूको कुिै निर्न्त्रण हुाँदैि; धेरै मानिसहरू मैले
ददएका परीक्षाहरू अिुभव गदाथ, मलाई सााँिो रूपले प्रेम गछथ ि ्, तापनि म सााँच्िै अक्स्तत्वमा छु
भन्िे नतिीहरूले बुझ्ि सकदै िि ्, र मेरो वास्तववक अक्स्तत्वको कारणले होइि, तर ररिोपिमा
मात्र मलाई प्रेम गछथ ि ्; धेरै मानिसहरूले आफ्िो हृदर् मेरो सामिे राख्छि ् र त्र्सपनछ आफ्िा

हृदर्लाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, त्र्सकारण मौका पाउिसाथ शैतािले नतिीहरूका हृदर् िोसेर
लैजान्छ, र नतिीहरूले मलाई त्र्ाग्छि ्; मैले मेरा वििहरू प्रदाि गदाथ धेरै मानिसहरूले मलाई

सााँिो रूपमा प्रेम गछथ ि ्, तापनि नतिीहरूले मेरा वििहरूलाई नतिीहरूका आत्मामा राख्दै िि ,्
त्र्सको साटो नतिीहरूले ती वििहरूलाई अिौपिाररक रूपमा सावथजनिक सम्पवि जस्तो गरे र

प्रर्ोग गछथ ि ् र जब नतिीहरूलाई इच्छा हुन्छ तब ती वििहरू जहााँबाट आएका चथए त्र्तै
हुत्र्ाउाँ छि ्। मानिसले पीडाको बीिमा मलाई िोज्छ, र परीक्षाहरूको बीिमा उसले मलाई हे दथछ।
शाक्न्तको समर्मा उसले ममा आिन्द गदथछ, जब जोखिममा हुन्छ उसले मलाई इन्कार गछथ , ऊ
व्र्स्त हुाँदा मलाई भुल्छ र जब ऊ िाली हुन्छ, मेरो निक्म्त केही काम गरे को जस्तो गछथ —तापनि

कसैले मलाई नतिीहरूका जीविभरर प्रेम गरे को छै ि। मानिस मेरो सामिे गम्भीर होस ् भन्िे म
िाहन्छु: उसले मलाई केही कुरा ददओस ् भिी म माग गददथि, तर नतिीहरूले मलाई गम्भीर रूपमा
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सलऊि ्, नतिीहरूले मलाई फुस्ल्र्ाउि ् छोडेर बरु मलाई मानिसको इमािदारीता फकाथएर ल्र्ाउि
दे ऊि ्। मेरो अन्तर्दथक्ष्ट, प्रकाश, र मेरो प्रर्ासको मूल्र् सबै मानिसहरूमा व्र्ाप्त छ, र्द्र्वप
मानिसको प्रत्र्ेक कामको वास्तववक तथ्र् नतिीहरूले मलाई गरे को छल जस्तै सबै मानिसहरूमा

व्र्ाप्त छ। मािौं, मानिसको छलकपटका तत्त्वहरू गभथदेखि िै ऊसाँगै रहे को छ, मािौं, छलकपटका
र्ी ववशेष सीपहरू ऊसाँग जन्मदे खि िै छ। र्सबाहे क, उसले आफ्िो रहस्र्लाई कदहल्र्ै प्रकट

गरे को छै ि; र्ी कपटपूणथ सीपहरूको स्रोतलाई कसैले कदहल्र्ै दे िेको छै ि। फलस्वरूप, मानिस

आफूले थाहै िपाई छलकपटमा बााँचिरहे को छ, र र्स्तो लाग्छ, मािौं, उसले आफैलाई क्षमा गदथछ,
मािौं, र्ो उसले जािी-जािी मसाँग गरे को छल िभएर परमेश्वरको प्रबन्ध हो। के मानिसले मसाँग

गरे को छलको स्रोत र्ही होइि र? के र्ो उसको िलाक र्ुक्कत होइि र? मानिसको िापलुसी र
छलपूणथ कुराद्वारा म कदहल्र्ै पनि म लट्ठ भएको छै िाँ, ककिकक मैले धेरै अनघ िै उसको

वास्तववक गुण पिा लगाएको चथएाँ। उसको रगतमा कनत धेरै अशुद्धता छ, र उसको हड्डीको
मासीमा शैतािको कनत धेरै ववष छ भन्िे कसलाई के थाहा? प्रत्र्ेक ददि बबत्दै जााँदा मानिसहरूलाई

अझ बढी र्समा बािी पदै जान्छ, र्हााँसम्म कक शैतािले पुऱ्र्ाएको हानि समेत उसले महसुस
गदै ि, र “स्वस्थ अक्स्तत्वको कला” पिा लगाउि उसले कुिै िासो राख्दै ि।

जब मानिस मबाट टाढा हुन्छ, र जब उसले मलाई जााँच्छ, म बादलहरूको बीिमा ऊबाट
लक
ु छु। पररणामस्वरूप, उसले मेरो िाम-निशािा समेत भेट्टाउि सकदै ि, र दष्ु टले जे भन्छ त्र्ो

मान्दै नतिीहरूको हातमा क्जउाँ छ। जब मानिस मेरो िक्जक हुन्छ, तब म ऊकहााँ दे िा पछुथ र म
ऊबाट मेरो अिुहार लुकाउाँ ददि, र र्स बेला, मानिसले मेरो दर्ालु अिुहार दे ख्छ। ऊ अिािक

होसमा आउाँ छ, र उसले थाहा िपाए पनि, ऊसभत्र मप्रनतको प्रेम जन्मन्छ। उसको हृदर्मा, उसले
अिािक अतल
ु िीर् समठासको अिभ
ु नू त गछथ , र कसरी आफूले ब्रह्माण्डमा मेरो अक्स्तत्वलाई जान्ि

सककि भिी अिक्म्मत हुन्छ। तसथथ, मानिससाँग मेरो प्रेसमलोपिको साथै मेरो बहुमूल्र्ताको बारे मा
अझै ठूलो अिुभूनत हुन्छ। र्सको पररणामस्वरूप, उसले मलाई फेरर कदहल्र्ै पनि िछोड्िे कामिा
गछथ , उसले मलाई उसको अक्स्तत्वको ज्र्ोनतको रूपमा हे छथ , र मैले उसलाई छोड्िेछु भिेर अत्र्न्तै
डराएको कारण उसले मलाई कससलो गरी अङ्गालो हाल्छ। मानिसको जोसद्वारा म प्रभाववत

हुाँददि, तर उसको प्रेमको कारण म उप्रनत कृपालु हुन्छु। र्ो बेला, मानिस तरु
ु न्तै मेरा परीक्षाहरूको
बीिमा क्जउाँ छ। मेरो अिुहार उसको हृदर्बाट हराउाँ छ, र उसलाई तुरुन्तै उसको जीवि ररिो छ
भन्िे लाग्छ, र उसका वविारहरू भाग्िेतफथ मोडडि थाल्छि ्। र्ही क्षणमा, मानिसको हृदर्लाई
उदाङ्गो पाररन्छ। मेरो स्वभावको कारण उसले मलाई अङ्गाल्दै ि , तर मेरो प्रेमको कारण मैले

उसलाई रक्षा गिथप
ु छथ भिेर मलाई अिुरोध गछथ । तैपनि जब मेरो प्रेमले मानिसलाई प्रनतप्रहार गछथ ,
उसले तुरुन्तै आफ्िो मि पररवतथि गछथ ; उसले मसाँगको आफ्िो करारलाई तोड्छ र मेरो कृपालु

अिुहारमा कदहल्र्ै िहे िे इच्छा गदै मेरो न्र्ार्बाट छुटे र जान्छ, र र्सरी उसले मप्रनतको आफ्िो
र्दक्ष्टकोण पररवतथि गछथ र मैले मानिसलाई कदहल्र्ै मुक्कत ददएको छै ि भिेर भन्छ। के सााँच्िै

िै सााँिो प्रेममा कृपाबाहे क केही पनि हुाँदैि? के मेरो िक्म्करहिे ज्र्ोनतमुनि क्जउाँ दा मात्रै मानिसले
मलाई प्रेम गछथ ? उसले दहजोको ददिलाई फकेर हे छथ तर आजको ददिमा क्जउाँ छ—के र्ो मािवको
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अवस्था होइि र? के नतमीहरू भोसल पनि र्स्तै हुिेछौ? म मानिसमा सभत्रैबाट मेरो तष्ृ णा गिे
हृदर् होस ् भन्िे िाहन्छु, सतही रूपमा मलाई सन्तुष्ट पािे हृदर् होइि।
मािथ २१, १९९२

अध्याय्२२
मानिस ज्र्ोनतको बीिमा क्जउाँ छ, तर उसलाई ज्र्ोनतको मूल्र् थाहा छै ि। उसलाई ज्र्ोनतको

सार, र ज्र्ोनतको स्रोत, र त्र्नत मात्र होइि, ज्र्ोनत कसको हो भन्िे कुरा थाहा छै ि। जब म
मानिसलाई ज्र्ोनत ददन्छु, म तुरुन्तै मानिसहरू बीिका अवस्थाहरूलाई जााँि गदथछु: ज्र्ोनतको

कारण सबै मानिसहरू पररवतथि हुाँदैछि ् र वद्
ृ चध हुाँदैछि ्, र अन्धकारलाई छोडेका छि ्। म
ब्रह्माण्डका हरे क कुिामा हे छुथ, र पहाडहरू कुदहरोले ढाककएको, ठन्डामा पािी जमेको दे ख्छु र
ज्र्ोनत आएको कारण, मानिसहरूले पूवथनतर हे छथि ्, कक उिीहरूले केही मूल्र्वाि ् कुरा पिा लगाउि
सकूि ्—तापनि मानिसले तुवााँलोसभत्र स्पष्ट ददशा छुट्ट्र्ाउि सकदै ि। सम्पूणथ सांसार कुदहरोले

ढाककएको हुिाले जब म बादलहरूको बीिबाट हे छुथ, मेरो अक्स्तत्वलाई पिा लगाउिे कुिै मानिस
हुाँदैि। मानिसले पथ्
ृ वीमा केही कुराको िोजी गरररहे को छ; उसले भोजिको िोजी गरररहे को जस्तो
दे खिन्छ; र्स्तो लाग्छ, उसले मेरो आगमि पखिथरहे को छ—तापनि उसले मेरो ददिको बारे मा

जान्दै ि, र प्रार्जसो पूवथको मधुरो उज्र्ालो मात्र हे िथ सकछ। सबै मानिसहरूमध्र्े, सााँिो रूपमा
मेरो हृदर्ससत मेल िािेहरूलाई म िोजी गछुथ। म सबै मानिसहरूको बीिमा दहाँडडुल गदथछु, र सबै

मानिसहरूको बीिमा क्जउाँ छु, तर पथ्
ृ वीमा मानिस सुरक्षक्षत र सकुशल छ, र र्सैले सााँिो रूपमा
मेरो हृदर्साँग मेल िािे कोही पनि छै ि। मेरो इच्छाबारे कसरी वास्ता गिथप
ु छथ भन्िे मानिसहरूलाई

थाहा छै ि, नतिीहरूले मेरा कामहरू दे ख्न सकदै िि ,् र नतिीहरू ज्र्ोनतमा जाि र ज्र्ोनतबाट िमक
प्राप्त गिथ सकदै िि ्। मानिसले मेरा वििहरूलाई सधैँ मूल्र्वाि ् ठािे पनि, उसले शैतािका छलपूणथ
र्ुक्कतहरूलाई दे ख्ि सकदै ि; ककिकक मानिसको कद अनत सािो छ, उसले आफ्िो हृदर्का इच्छाहरू

अिस
ु ार गिथ सकदै ि। मानिसले मलाई कदहल्र्ै पनि इमािदार पूवथक प्रेम गरे को छै ि। जब म

उसलाई उच्ि पाछुथ, उसले आफैलाई अर्ोग्र् ठान्छ, तर र्सको कारण उसले मलाई सन्तुष्ट पािे
कोससस गदै ि। ऊ केवल, मैले उसको हातमा ददएको निक्श्ित “स्थाि” लाई समातेर बस्छ र
त्र्सलाई जााँच्दछ; मेरो प्रेसमलोपिसाँग अिसभज्ञ भएर, बरु ऊ आफ्िो स्थािका आसशषहरू हड्प्िे

कुरामा लाचगरहन्छ। के र्ो मानिसको कमजोरी होइि र? जब पहाडहरू सछथ ि ्, के नतिीहरूले तेरो

स्थािको लाचग घुमाउरो बाटो सलि सकछि ्? जब पािी बग्छ, के ती मानिसको स्थािभन्दा अनघ
िै समाप्त हुन्छ? के मानिसको स्थािद्वारा आकाश र पथ्
ृ वी उक्ल्टि सकछि ्? म एक पटक
मानिसप्रनत दर्ालु चथएाँ, अनि बारम्बार िै र्ो क्रम िसलरह्र्ो—तर कसैले पनि र्सलाई वास्ता

गदै ि र मूल्र्वाि ् ठान्दै ि। नतिीहरूले र्सलाई केवल कथाको रूपमा सुिे, वा उपन्र्ासको रूपमा
पढे । के मेरा वििहरूले सााँच्िै मानिसको हृदर्लाई छुाँदैि? के मेरा वाणीहरूको सााँच्िै कुिै प्रभाव

छै ि? के कसैले मेरो अक्स्तत्वमा ववश्वास गदै िि ् भन्िे हुिसकछ? मानिसले आफैलाई प्रेम गदै ि;
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बरु, मलाई आक्रमण गिथ ऊ शैतािससत एक हुन्छ, र मेरो सेवा गिथ शैतािलाई एउटा “सम्पवि”
को रूपमा प्रर्ोग गछथ । म शैतािका सबै छली र्ोजिाहरूलाई छे ड्िेछु, र पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई
शैतािका छलहरू स्वीकार गिथबाट रोकिेछु, र्सैले कक त्र्सको अक्स्तत्वको कारण नतिीहरूले मेरो
ववरोध िगरूि ्।

राज्र्मा, म िै राजा हुाँ—तर मलाई राज्र्को राजाको रूपमा व्र्वहार गिुथको सट्टा, मानिसले
मलाई “स्वगथबाट ओलथिुभएको मुक्कतदाता” को रूपमा व्र्वहार गछथ । पररणामस्वरूप, मैले त्र्सलाई
दाि ददएको िाहन्छ त्र्सले त्र्सले मेरो बारे मा ज्ञािको िोजी गदै ि। धेरै जिाले मेरो अनघ

सभिारीले जस्तो बबन्ती गरे का छि ्; धेरैले मेरो अनघ आफ्िा “बोराहरू” िोलेका छि ् र बााँच्िका
लाचग मलाई िािेकुरा मागेका छि ्; धेरैले मलाई निलेर पेट भरूाँ भन्िे िाहिा गदै भोको ब्वााँसाहरूले

जस्तो मलाई लोभी आाँिाले हे रेका छि ्; धेरैले आफ्िा अपराधहरूको कारण मेरो दर्ाको भीि

माग्दै , वा मेरो सजार् सहषथ स्वीकार गदै िुपिाप आफ्िा सशर झुकाएका छि ् र लक्ज्जत भएका
छि ्। जब म मेरा वाणीहरू जारी गछुथ, मानिसका धेरै मूिथताहरू निरथथक दे खिन्छि ्, र ज्र्ोनतमा
उसको सााँिो स्वरूप प्रकट हुन्छ; अनि िक्म्करहे को ज्र्ोनतमा, मानिसले आफूलाई माफी ददि
सकदै ि। तसथथ, ऊ घुाँडा टे केर आफ्िा पापहरू स्वीकार गिथ हतार-हतार मकहााँ दगुछथ। मानिसको
“इमािदाररता” को कारण, म उसलाई फेरर पनि मुक्कतको रथमा िढाउाँ छु, र्सरी ऊ मप्रनत कृतज्ञ

बन्छ, र मलाई मार्ालु िजरले हे छथ। तैपनि ऊ सााँिो रूपमा ममाचथ शरण सलि अनिच्छुक िै

रहन्छ, र उसले मलाई अझै उसको हृदर् पूणथ रूपमा ददएको हुाँदैि। उसले मप्रनत गवथ मात्रै गछथ ,
तर उसले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गदै ि, ककिभिे उसले मप्रनत आफ्िो मि फकाथएको छै ि; उसको
शरीर मेरो अनघ छ, तर उसको हृदर् मेरो पछाडड छ। निर्महरूसम्बन्धी मानिसको बुझाइ अत्र्न्तै

कमजोर रहे कोले र उसाँग मेरो सामन्
ु िे आउिे कुिै िासो िभएकोले, म उसलाई उचित साथ प्रदाि

गछुथ, ताकक ऊ उसको हठी अज्ञािताको बावजद
ू मनतर फकथि सकोस ्। मैले मानिसलाई ददिे कृपा,
र मैले उसलाई मुक्कत ददि प्रर्ास गिे तररका ठीक र्ही िै हो।

सारा ब्रह्माण्डका मानिसहरूले मेरो आगमिको ददिको उत्सव मिाउाँ छि ्, र स्वगथदत
ू हरू मेरा

सबै मानिसहरूको बीिमा दहाँड्छि ्। जब शैतािले समस्र्ा उत्पन्ि गछथ , तब स्वगथदत
ू हरूले स्वगथमा
नतिीहरूले गिे सेवाको कारण सधैं मेरा मानिसहरूलाई सहर्ोग गछथ ि ्। नतिीहरूले मािव

कमजोरीका कारण ददर्ावलसद्वारा धोका िााँदैिि ् बरु अन्धकारका शक्कतहरूको ठूलो आक्रमणको
कारणले कुदहरो पार गदै मानिसको जीविको अिुभव गिथ अझ बढी कोससस गछथ ि ्। मेरा सबै

मानिसहरू मेरो िाममुनि समवपथत हुन्छि ्, कोही पनि िुल्लमिुल्ला मेरो ववरुद्धमा उत्रदै ि।
स्वगथदत
ू हरूको मेहितको कारण मानिस मेरो िाम स्वीकार गछथ ि ्, र सबै मेरो कार्थप्रवाहको बीिमा

रहन्छि ्। सांसार पति भइरहे को छ! बेबबलोि पक्षाघातको िपेटामा छ! ओ, धासमथक सांसार! पथ्
ृ वीमा

मेरो अक्ख्तर्ारद्वारा कसरी र्ो िष्ट हुि सकदै ि? कसले अझै मेरो आज्ञा पालि िगिे र मेरो
ववरोध गिे दहम्मत गछथ ? शास्त्रीहरूले? हरे क धासमथक अचधकारीहरूले? पथ्
ृ वीमा भएका शासक र
अचधकारीहरूले? स्वगथदत
ू हरूले? कसले मेरो शरीरको ससद्धता र पूणथताको उत्सव मिाउाँ दै ि? सबै

मानिसहरूमध्र्े, कसले निरन्तर मेरो प्रशांसा िगलाथ, को लगातार आिक्न्दत िहोला? म ठूलो रातो
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अक्जङ्गरको गुफा भएको दे शमा बस्छु, तैपनि र्सले मलाई डरले काम्िे वा भाग्िे बिाउाँ दै ि, ककिकक
र्हााँका सबै मानिसहरूले र्सलाई घण
ृ ा गिथ थालेका छि ्। कुिै कुराले पनि अक्जङ्गरको अगाडड

अक्जङ्गरकै लाचग कदहल्र्ै आफ्िो “कतथव्र्” गरे को छै ि; र्सको सट्टामा, सबै कुराले नतिीहरूलाई
जे उचित लाग्छ त्र्ो गरे का छि ्, र हरे कले आफ्िै बाटोमा दहाँ डेको छ। पथ्
ृ वीका दे शहरू कसरी

वविाश हुि सकदै िि ्? पथ्
ृ वीका दे शहरू कसरी पति हुि सकदै िि ्? मेरा मानिसहरू कसरी आिक्न्दत
हुि सकदै िि ्? नतिीहरूले कसरी िुसीले गाउि सकदै िि ्? के र्ो मानिसले गरे को काम हो? के र्ो
मानिसका हातहरूले गरे को काम हो? मैले मानिसलाई उसको अक्स्तत्वको जड ददएाँ, र उसको निक्म्त
भौनतक वस्तुहरू जुटाइददएाँ, तैपनि ऊ आफ्िो वतथमाि अवस्थासाँग असन्तुष्ट छ र मेरो राज्र्मा

प्रवेश गिथ बबन्ती गछथ । तर ऊ कुिै मूल्र् ििुकाई, उसको नि्ःस्वाथथ भक्कत िढाउि तर्ार िभई

त्र्वि सक्जलै कसरी मेरो राज्र्मा प्रवेश गिथ सकछ? मानिसबाट कुिै कुरा सलिुको सट्टा, म ऊसले
पूरा गिुथपिे मापदण्डहरू तर् गछुथ, ताकक पथ्
ृ वीमा मेरो राज्र् मदहमाले भररर्ोस ्। मानिस मद्वारा
डोऱ्र्ाइएर आजको र्ुग आइपुगेको छ, ऊ र्स अवस्थामा अक्स्तत्वमा छ, र ऊ मेरो ज्र्ोनतको

मागथनिदे शिमाझ क्जउाँ छ। र्दद र्स्तो हुाँदैिथ्र्ो भिे, पथ्
ृ वीका मानिसहरूमध्र्े कसलाई आफ्िा
सम्भाव्र्ताहरू थाहा हुिेचथर्ो र? कसले मेरो इच्छा बुझ्िेचथर्ो? म मानिसहरूको लाचग तर् गररएका
मापदण्डहरूमा मेरा प्रबन्धहरू थवपददन्छु; के र्ो प्रकृनतको निर्मअिरू
ु प छै ि र?

दहजो, नतमीहरू बतास र झरीको बीिमा क्जउथ्र्ौ; आज, नतमीहरू मेरो राज्र्मा प्रवेश गरे का

छौ र र्सका प्रजा बिेका छौ; र भोसल, नतमीहरूले मेरा आसशषहरू
् उपभोग गिेछौ। र्स्ता कुराहरूको
बारे मा कसले कदहल्र्ै कल्पिा गरे को छ? नतमीहरूले आफ्िो जीविमा कनत सांकष्ट र कदठिाइको

अिुभव गिेछौ—के नतमीहरूलाई थाहा छ? म बतास र झरीको बीिमा अनघ बढ्छु, र मैले मानिसको
बीिमा वषौं-वषथ बबताएको छु, अनि समर्मा िै आजको ददिमा आइपग
ु ेको छु। के मेरो व्र्वस्थापि
र्ोजिाका िरणहरू ठीक नर्िै होइिि ् र? मेरो र्ोजिामा कसले कदहल्र्ै कुिै र्ोगदाि ददएको

छ? मेरो र्ोजिाका िरणहरूबाट को मुकत भएर जाि सकछ? म करोडौँ-करोड मानिसहरूको हृदर्मा
बस्छु, म करोडौँ-करोड मानिसहरूका राजा हुाँ, र मलाई करोडौँ-करोड मानिसहरूले इन्कार र निन्दा
गरे का छि ्। मेरो स्वरूप सााँच्िै मानिसको हृदर्मा छै ि। मानिसले मेरा वििहरूमा मेरो मदहमामर्ी

रूपलाई धसमलो रूपमा मात्रै दे ख्ि सकछ, तर उसका वविारहरूको हस्तक्षेपको कारण, उसले आफ्िै
भाविाहरूलाई ववश्वास गदै ि; उसको हृदर्मा मेरो अस्पष्ट रूप मात्रै छ, तर र्ो त्र्हााँ त्र्नत लामो

समर्सम्म रहाँदैि। त्र्सकारण, मप्रनतको उसको प्रेम र्स्तो हुन्छ: मेरो अनघ उसको प्रेम अक्स्थर
दे खिन्छ, मािौं हरे क मानिसले उसको आफ्िै मिोववृ िअिुसार प्रेम गछथ , मािौं उसको प्रेम धसमलो
जि
ु ेली रातमा घरी र्ता र घरी उता दे िा पछथ । आज, मेरो प्रेमको कारणले मात्रै मानिस रदहरहन्छ

र बााँच्िे सौभाग्र् पाएको छ। र्दद र्स्तो िभएको भए, नतिीहरूको दब
ु थल शरीरको पररणामस्वरूप
मानिसको बीिमा कसलाई लेजरले ढासलिेचथएि र? मानिसले अझै आफूलाई चिन्दै ि। ऊ मेरो

सामुन्िे धाक दे िाउाँ छ, र मेरो वपठ्र्ूाँपछाडड फाइाँफुट्टी लगाउाँ छ, तैपनि मेरो अनघ कसैले पनि मेरो

ववरोध गिे आाँट गदै ि। तैपनि, मैले उल्लेि गिे ववरोधको अथथ मानिसलाई थाहा छै ि; बरु, उसले
मलाई मि
ू थ बिाउिे प्रर्ासलाई जारी राख्छ, र आफूलाई उिाल्िे कार्थलाई जारी राख्छ—र्समा, के
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उसले मलाई िुलेआम ववरोध गदै ि र? म मानिसको कमजोरीलाई सहन्छु, तर उसले आफै गिे

ववरोधलाई म असलकनत पनि सहाँददि। उसलाई र्सको अथथ थाहा भए पनि, ऊ र्ो अथथअिुसार
काम गिथ इच्छुक छै ि र मलाई छल गदै उसकै रुचिहरूअिुसार मात्रै काम गछथ । म सधैँ मेरा
वििहरूमा मेरो स्वभावलाई स्पष्ट पाछुथ, तैपनि मानिसले हार िाि मान्दै ि—बरु र्ही समर्, उसले

आफ्िो स्वभाव प्रकट गछथ । मेरो न्र्ार्मा, मानिस पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुिेछ, र मेरो सजार्मा
परे पनछ, ऊ बल्ल मेरो स्वरूपमा क्जउिेछ र पथ्
ृ वीमा मेरो प्रकटीकरण बन्िेछ!
मािथ २२, १९९२

अध्याय्२३
जब मेरो आवाज गुन्जन्छ, मेरा आाँिाहरूले आगो निकाल्छि ्, मैले सारा पथ्
ृ वीलाई हे रररहे को

हुन्छु, म सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डलाई निर्ासलरहे को हुन्छु। सारा मािवजानतले आफ्िा िजरहरू मनतर
एकटक लगाउाँ दै मसाँग प्राथथिा गरररहे का छि ्, मेरो क्रोध समाप्त गिथ मससत बबन्ती गरररहे का

छि ्, फेरर मेरो ववरुद्ध वविोह िगिे शपथ िान्छि ्। तर र्ो अब ववगतको कुरा होइि; अदहले िै

र्स्तो छ। मेरो इच्छालाई कसले उल्ट्र्ाउि सकछ? निश्िर्, मानिसहरूको हृदर्सभत्रका प्राथथिाहरूले

सकदै िि ्, ि उिीहरूका मि
ु का वििहरूले सकछि ्। मबबिा अदहलेसम्म को जीववत रहि सकेको
छ? मेरो मुिका वििहरूद्वारा बाहे क को जीववत रहि सकेको छ? मेरो आाँिाले कसको निरीक्षण

गरे को छै ि? म सारा पथ्
ृ वीमा मेरो िर्ााँ काम गछुथ, र र्सबाट अदहलेसम्म को बच्ि सकेको छ?
के पहाडहरूले उिीहरूका उाँ िाइद्वारा त्र्सलाई टािथ सकछि ्? के समुिले नतिका बहु-ववशालताद्वारा
र्सलाई बिाउि सकछ? मेरो र्ोजिामा, मैले कदहल्र्ै कुिै कुरालाई हलकासाथ छोडडददएको छै ि,

त्र्सैले मेरो हातको पकडबाट उम्केको कुिै व्र्क्कत छै ि, ि त कुिै थोक छ। आज, सारा
मािवजानतमा मेरो पववत्र िाउाँ को प्रशांसा भएको छ, र अकोतफथ, सारा मािवजानतमा मेरो ववरुद्धमा

ववरोधका शब्दहरू उठ्छि ्, र पथ्
ृ वीमा मेरो अक्स्तत्वको बारे मा ककां वदन्तीहरू सारा मािवजानतमा
फैसलएको छ। म मानिसहरूले मेरो आलोििा गरे को सहाँददि, ि त उिीहरूले मेरो दे हलाई ववभाजि

गरे का सहि सकछु, र उिीहरूले मेरो ववरुद्धमा गरे का गालीहरू मैले सहिे कुरा त परै जाओस ्।
मानिसले मलाई सााँिो रूपले िचििेको कारण, उसले सधैँ मेरो ववरोध गरे को र मलाई धोका ददएको
छ, मेरो आत्मालाई मिमा राख्न वा मेरा वििहरू सम्हालेर राख्न असफल बिेको छ। ककिकक

उसको प्रत्र्ेक काम र व्र्वहार साथै मप्रनत भएको उसको आिरणको कारण, म मानिसलाई उसले
पाउिु पिे उचित “इिाम” ददन्छु। र्सैले, सबै मानिसले आफ्िो इिाममा आाँिा लगाएर काम
गछथ ि ्, र एकै जिाले पनि कदहल्र्ै आत्म-त्र्ाग गरे र कुिै पनि काम गरे को छै ि। मानिसहरू

नि्ःस्वाथथ रूपमा समवपथत हुि इच्छुक छै िि ्, तर केही िगरी पाइिे इिामहरूमा िुसी हुन्छि ्।
पत्रुसले आफैलाई मेरो सामिे अपथण गरे को भए पनि त्र्ो भोसलको इिामका लाचग चथएि, तर
आजको ज्ञािका लाचग चथर्ो। मािवजानतले मसाँग कदहल्र्ै पनि सााँिो सङ्गनत गरे को छै ि , तर

बारम्बार मससत बादहरी रूपमा व्र्वहार गरे को छ, त्र्सरी कुिै प्रर्ास िगरी मेरो स्वीकृनत प्राप्त
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गिथ सककन्छ भिी सिेको छ। मैले मानिसको हृदर्को गदहराइसभत्र हे रेको छु, त्र्सरी मैले त्र्सको
सभत्री भागहरूमा रहे का “धेरै धिको िािी” िोतलेको छु, जसको बारे मा मानिस आफैलाई पनि

अझै थाहा छै ि, तर मैले िर्ााँ कुरा पिा लगाएको छु। र्सैले, “भौनतक प्रमाणहरू” दे िेपनछ मात्र
मानिसहरूले उिीहरूका पािण्डी आत्मनतरस्कार त्र्ाग्छि ् अनि हतकेलाहरू फैलाएर, उिीहरूका

आफ्िो अशुद्ध अवस्थालाई स्वीकाछथ ि ्। मानिसहरूको माझमा अझ धेरै िर्ााँ कुराले मलाई

पखिथरहे का छि ्, जुि मैले सबै मानिसहरूको आिन्दका निक्म्त “निकाल्िु” पछथ । मानिसको
असक्षमताको कारण मेरो काम रोकिभ
ु न्दा, म मेरो मौसलक र्ोजिाअिस
ु ार उसलाई नछाँ वल्छु।

मानिस एउटा फलको बोटजस्तै हो: नछाँ वल्िे कार्थ िगरी बोटले फल फलाउि सकदै ि , र आखिरीमा,
सबैले ओइलाएका हााँगाहरू र झरे का पातहरू मात्र दे ख्छि ्, अनि भुइाँमा कुिै फल झदै िि ्।

मैले ददिददिै मेरो राज्र्को “सभत्री कोठा” सजाउाँ दा कदहल्र्ै कोही पनि मेरो काममा बाधा ददि

मेरो “काम गिे कोठा” मा अिािक आएको छै ि। सबै मानिसहरूले आफू “िारे ज हुिे” र “आफ्िो

ओहदा गुमाउिे” डरले मसाँग सहकार्थ गिे सकदो प्रर्ास गरररहे का छि ् र र्सरी उिीहरूको जीविको

बन्द-बाटोमा पुग्छि ्, जहााँ उिीहरू शैतािले कब्जा गरे को “मरुभूसम” मा पनि पिथ सकछि ्। मानिसको
डरको कारण, म उसलाई हरे क ददि सान्त्विा ददन्छु, प्रेम गिथ उसलाई प्रत्र्ेक प्रेररत गदथछु, र
र्सबाहे क उसको दै निक जीविमा उसलाई निदे शि ददन्छु। मािौं, सबै मानिसहरू केवल भिथर

जन्मेका सशशह
ु रू हुि ्; जसलाई र्दद दध
ू ददइएि भिे उिीहरू र्स पथ्
ृ वीबाट िााँडै बबदा हुिेछि ्, र
फेरर कदहल्र्ै दे खिाँदैिि ्। मानिसहरूको अन्तबबथन्तीहरूको बीिमा, म मानिसहरूको सांसारमा आउाँ छु

र, तुरुन्तै, मािवजानत ज्र्ोनतको सांसारमा क्जउाँ छ, अब उिीहरू एउटा “कोठा” सभत्र बन्द गररएका

हुाँदैिि ्, जहााँबाट उिीहरू स्वगथतफथ आफ्िा प्राथथिाहरू िढाउाँ छि ्। मलाई दे ख्ने बबविकै मानिसहरूले
उिीहरूका हृदर्मा थवु प्रएका “गि
ु ासाहरू” जोरदार रूपमा पोख्छि ्, उिीहरूको मि
ु मा भोजि

हासलओस ् भिी आग्रह गिथ आफ्िो मुि िोल्छि ्। तर त्र्सपनछ, उिीहरूको डर कम हुन्छ र
मािससक सन्तुलि पुिस्थाथवपत भएपनछ, उिीहरूले मसाँग केही माग्दै िि ्, तर सुतेर मस्त
निदाउाँ छि ्, अथवा मेरो अक्स्तत्वलाई इन्कार गदै उिीहरू आफ्िै मामलाहरूनतर लाग्छि ्।

मािवजानतको “पररत्र्ाग” मा स्पष्ट दे ख्ि सककन्छ, कक मानिसहरूले कसरी “भाविा” रदहत भएर

मप्रनत नतिीहरूका आफ्िो “निष्पक्ष न्र्ार्” गछथ ि ्। त्र्सकारण, मानिसलाई उसको िराम्रो क्स्थनतमा
दे िेर, म िुपिाप प्रस्थाि गछुथ र उसको गम्भीर बबन्तीमा समेत म सहजै फेरर ओलथिेछैि।

मानिसलाई उसका समस्र्ाहरू ददि प्रनतददि बढ्दै जान्छ भिी थाहा हुाँदैि, र्सैले उसको कडा
पररश्रमको बीिमा जब उसले अिािक मेरो अक्स्तत्वको बारे मा थाहा पाउाँ छ , उसले “हुाँदैि” भन्िे
उिर सलि इन्कार गछथ र मेरो झोला समात्छ र मलाई एक पाहुिाको रूपमा उसको घरसभत्र

ल्र्ाउाँ छ। तर, उसले मेरो आिन्दका लाचग शािदार भोजि तर्ार गरे पनि, म उसको आफ्िै हुाँ
भिी उसले एक पटक पनि वविार गरे को छै ि, त्र्सको साटो, मबाट थोरै सहार्ता प्राप्त गिथका
निक्म्त मसाँग पाहुिालाई जस्तो व्र्वहार गछथ । र र्सरी, र्ो बेला मानिसले मेरो “हस्ताक्षर” पाउिे
आशाले असशष्ट प्रकारले आफ्िो द्ःु िद अवस्था मेरो अचग प्रस्तुत गदथछ, र व्र्ापारका निक्म्त

ऋण िादहएको व्र्क्कतले जस्तै उसले आफ्िो सारा शक्कतले आफ्िो “र्क्ु कत” लगाउाँ छ। उसको
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प्रत्र्ेक हाउभाउ र िालमा, म मानिसको असभप्रार्को सािो झलक दे ख्छु: मािौं, उसको र्दक्ष्टकोणमा
त मलाई व्र्क्कतको अिुहारको भावमा वा उसका कुराहरूको पछाडड समेदटएका शब्दहरूमा लुकेको
अथथलाई कसरी जान्िे सो थाहा छै ि, वा व्र्क्कतको हृदर्को गदहराइमा कसरी हे िथुपछथ त्र्ो म

जाक्न्दिाँ। र्सैले मानिसले कुिै गल्ती िगरी वा केही िछुटाई आफ्िो प्रत्र्ेक अिुभव मलाई
बताउाँ छ, त्र्सपनछ मेरो अनघ आफ्िा मागहरू राख्छ। म मानिसको हरे क काम र व्र्वहारलाई

घण
ृ ा गछुथ। मािवजानतको बीिमा, मलाई मि पिे काम गरे को एक जिा पनि छै ि, मािौं
मािवजानतले जािाजािी मेरो ववरोध गदै छ, र जािाजािी मेरो क्रोधलाई जगाउाँ दैछ: उिीहरू सबै

मेरो अगाडड र पछाडड दहाँड्छि ्, मेरै आाँिाको अगाडड आफ्िो इच्छामा सलप्त हुन्छि ्। मानिसहरूको
बीिमा मेरो निक्म्त क्जउिे एकै जिा पनि छै ि, त्र्सको फलस्वरूप, सम्पूणथ मािवजानतको
अक्स्तत्वको ि त कुिै महत्त्व छ, ि अथथ छ, जसले गदाथ मानिसहरू शून्र् स्थािमा क्जउाँ छि ्।
त्र्सरी िै, मानिसहरू अझै पनि बबउाँ झि इन्कार गदथछि ्, तर आफ्िो घमन्डमा अडडग रहाँदै मेरो
ववरुद्ध वविोह गरररहन्छ।

उिीहरूले अिुभव गरी आएका सबै कदठिाइमा, मािवजानतले मलाई एक पल्ट पनि िुसी

पारे को छै ि। उिीहरूको क्रूर अधमथको कारण, मािवजानतले मेरो िाउाँ को साक्षी ददिे लक्ष्र् राख्दै ि;

बरु, उिीहरू भरणपोषणको लाचग ममा भर पदै “अको बाटो दौडन्छि ्”। मानिसको हृदर् पूणथ रूपले
मनतर फकंदै ि, र्सैकारण जबसम्म ऊ घाउहरूको थुप्रो बन्दै ि र उसको शरीर फोहोरले ढाकदै ि

तबसम्म शैतािले उसलाई हानि गरररहन्छ। तर मानिसले उसको अिुहार कनत घखृ णत छ भिी

अझै पनि बुझ्दै ि: उसले अदहलेसम्म मेरो वपदठउाँ पछाडड शैतािको आदर गरररहे को छ। र्सैकारण,

क्रोधको कारण म मानिसलाई अतल कुण्डमा फासलददन्छु, त्र्ो र्स्तो हुिेछ कक उसले आफूलाई
कदहल्र्ै स्वतन्त्र पािथ सकिेछैि। तापनि, आफ्िो दर्िीर् ववलापको बीिमा, मानिसले अझै पनि
आफ्िो मिलाई सुधार गिथ अस्वीकार गदथछ, आखिरीसम्म मेरो ववरोध गिे असभप्रार् राख्छ, र

त्र्सरी जािाजािी मेरो क्रोध जगाउिे आशा गछथ । उसले जे गरे को छ त्र्सको कारण म त्र्सलाई
पापीलाई जस्तो व्र्वहार गदथछु, र मेरो अङ्गालोको न्र्ािोपि त्र्सलाई ददि इन्कार गछुथ। सुरुदे खि

िै, स्वगथदत
ू हरूले पररवतथि िभई र ववश्राम िगरी मेरो सेवा गरे का छि ्, तर मानिसले सधैँ र्सको
ठीक ववपरीत गरे को छ, मािौं ऊ मबाट आएको होइि, तर शैतािबाट जन्मेको हो। स्वगथदत
ू हरूले

उिीहरूका आ-आफ्िा ठाउाँ हरूमा मलाई उिीहरूको सम्पूणथ भक्कत िढाउाँ छि ्; उिीहरू शैतािका
सेिाद्वारा निर्क्न्त्रत हुाँदैिि ्, र आफ्िो कतथव्र् मात्र पूरा गछथ ि ्। स्वगथदत
ू हरूद्वारा वपलाइएका र
पोषण गररएका मेरा छोराहरू र मेरा मानिसहरूको भीड सबै बसलर्ो र स्वस्थ भएर वद्
ृ चध हुन्छि ्,

तीमध्र्े कुिै एक जिा पनि कमजोर वा अशकत हुाँदैि। र्ो मेरो काम हो, मेरो िमत्कार हो।
जसरी तोपको एकपनछ अको गोलाबारीले मेरो राज्र्को स्थापिाको उद्घाटि गदथछ , स्वगथदत
ू हरू
लर्बद्ध रूपमा साँगै दहाँड्दै , मेरो निरीक्षणमा समवपथत हुि मेरो सामु आउाँ छि ्, ककिकक उिीहरूका
हृदर् अशुद्धता र मूनतथहरूबाट मुकत छि ्, र उिीहरू मेरो निरीक्षणबाट पनछ हट्दै िि ्।

हुरी बतासको लामो आवाजमा स्वगथ तुरुन्तै जोडले झछथ अनि सबै मानिसहरूलाई निसाससददन्छ,
र्सैले उिीहरूले आफूले िाहे जस्तो मलाई पक
ु ािथ सकदै िि ्। र्ो थाहा िपाई, सारा मािवजानत ध्वस्त
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भएको छ। रूिहरू बतासमा अगाडड-पछाडड हक्ल्लन्छि ्, बेला-बेलामा हााँगाहरू भााँचिएको सुनिन्छ,
र सुकेका सबै पातहरू उडाइन्छि ्। पथ्
ृ वीले अिािक आशारदहत र उजाड महसुस गदथछ, र शरद
ऋतप
ु नछ कुिै पनि बेला उिीहरूमाचथ आइपिे ववपविका निक्म्त मानिसहरूले आफैलाई कससलो गरी

अाँगाल्छि ्। डााँडाहरूका पक्षीहरू र्ताउता उड्छि ्, मािौं नतिीहरूले कसैलाई आफ्िो द्ःु ि व्र्कत
गदै छि ्; पहाडका गुफामा ससांहहरू गजथन्छि ्, त्र्ो आवाजले मानिसहरूलाई तसाथउाँछ, उिीहरूका

हड्डीसभत्रका मासीलाई ठन्डा बिाउाँ छ, र उिीहरूका कपाल ठाडो हुन्छ, र र्ो मािौं, त्र्स्तो अशुभ
भाविा, मािवजानतको अन्त्र्को पव
ू थसि
ू िा आएको छ। मेरो इच्छा अिस
ु ार उिीहरूलाई निराकरण
गिे कार्थको प्रतीक्षा गिथ अनिच्छुक हुाँदै, सबै मानिसहरूले स्वगथमा हुिुहुिे सावथभौम परमप्रभुलाई
िुपिाप प्राथथिा गदथछि ्। तर सािो िोलामा बग्िे पािीको आवाजले हुरी बतासलाई कसरी रोकि

सकछ? मानिसहरूको पुकारद्वारा त्र्सलाई अिािक कसरी रोकि सककन्छ र? मानिसको कार्रताको
िानतर मेघ गजथिको केन्िमा रहे को क्रोधलाई कसरी रोकि सककन्छ? मानिस बतासमा अगाडड र

पछाडड हुविन्छ; ऊ झरीबाट आफूलाई लुकाउि र्ताउता दगुछथ; र मेरो क्रोधको बीिमा, मािवजानत
थरथराउाँ छ र कााँप्छ, मैले नतिीहरूका शरीरमा मेरो हात राख्िेछु भिी धेरै डराउाँ छ, मािौं, म हरसमर्
मानिसको छातीमा ताककएको बन्दक
ु को िाल हुाँ, अनि फेरर मािौं, ऊ मेरो शत्रु हो, तैपनि ऊ र मेरो
समत्र हो। मानिसले उसको निक्म्त मेरो वास्तववक उद्दे श्र् के हो भन्िे कदहल्र्ै पनि थाहा पाएको
छै ि, उसले मेरो सााँिो उद्दे श्र् कदहल्र्ै पनि बझ
े ो छै ि, र र्सरी अिजािमा उसले मेरो ववरुद्धमा
ु क

अपमाि गदथछ; अिजािमा, उसले मेरो ववरोध गदथछ; तापनि कुिै अथथवविा उसले मेरो प्रेम पनि

दे िेको छ। मेरो क्रोधको बीिमा मेरो अिुहार दे ख्न मानिसलाई गाह्रो हुन्छ। म मेरो क्रोधको कालो
बादलमा लुकेको हुन्छु, र मानिसहरूका निक्म्त मेरो कृपा पठाउाँ दै म मेघ गजथिको बीिमा, सम्पूणथ
ब्रह्माण्डभन्दा माचथ उसभन्छु। मानिसले मलाई चिन्दै ि त्र्सकारण, मेरो असभप्रार् बझ्
ु ि असफल
भएको कारण म उसलाई सजार् ददाँ ददिाँ। मानिसहरूको िजरमा, म बेला-बेलामा मेरो क्रोध प्रकट

गदथछु, बेला-बेला म आफ्िो मुस्काि दे िाउाँ छु, तर मानिसले मलाई दे ख्दा पनि उसले मेरो सम्पूणथ
स्वभाव कदहल्र्ै पनि दे िेको हुाँदैि र ऊ अझै पनि तुरहीको त्र्ो सुमधुर आवाज सुन्ि असमथथ

हुन्छ; ककिकक ऊ िेतिाशून्र् र असांवद
े िशील भएको हुन्छ। मािौं, मेरो स्वरूप मानिसका
स्मरणहरूमा ववद्र्माि छ, र मेरो आकार उसका वविारहरूमा छ। तापनि, आज ददिसम्मको

मािवजानतले गरे का प्रगनतपनछ पनि कुिै पनि व्र्क्कतले मलाई सााँच्िै दे िेको छै ि, ककिकक
मानिसको ददमागलाई ज्र्ादै कमजोर बिाइएको छ। ती सबैका निक्म्त मानिसले मलाई “छािबबि”

गरे को छ, ककिकक उसको ववज्ञािको अपर्ाथप्त रूपमा ववकससत भएको छ, उसको वैज्ञानिक
अिस
ु न्धािले अदहलेसम्म कुिै पररणाम प्राप्त गरेको छै ि। र्सैले, “मेरो स्वरूप” को ववषर् सधैँ िै

पूणथ रूपमा िाली रहे को छ, त्र्समा भिे कोही छै ि, ववश्व कीनतथमाि तोड्ि सकिे कोही पनि छै ि,

ककिकक मािवजानतले वतथमािमा आफ्िो िुट्टा टे किे ठाउाँ कार्म राख्िु पनि ठूलो ववपविको बीिमा
अिुमाि िै गिथ िसककिे सान्त्विा हो।

मािथ २३, १९९२
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अध्याय्२४
मेरो सजार् सबै मानिसहरूमाचथ आइपछथ , तैपनि र्ो सबै मानिसहरूबाट टाढा पनि रहन्छ।

हरे क व्र्क्कतको सम्पूणथ जीवि मप्रनतको प्रेम र घण
ृ ाले भररएको हुन्छ, र कसैले पनि मलाई
कदहल्र्ै चििेको छै ि—त्र्सकारण मप्रनतको मानिसको मिोववृ ि तातो र चिसो हुन्छ, र र्ो सामान्र्
बन्ि सकदै ि। तैपनि मैले सधैँ मानिसको वास्ता र रक्षा गरे को छु, र उसको सुस्तताको कारणले
गदाथ मात्र ऊ मेरा सबै कामहरू दे ख्ि र मेरा उत्सक
ु असभप्रार्हरू बझ्
ु ि असमथथ छ। सबै राष्रहरूका

बीिमा िेतत्ृ व गिे एउटै म हुाँ, र सबै मानिसहरूमाझ सवोच्ि म िै हुाँ; के मात्रै हो भिे मानिसहरूले
मलाई चिन्दै ि। धेरै वषथदेखि म मानिसको बीिमा क्जएको छु र मानिसको सांसारको जीवि अिुभव
गरे को छु, तैपनि उसले मलाई सधैँ बेवास्ता गरे को छ र मलाई अन्तररक्षबादहरको प्राणीको रूपमा

व्र्वहार गरे को छ। पररणामस्वरूप, स्वभाव र भाषामा रहे का सभन्िताहरूको कारणले मानिसहरूले

मलाई सडकमा भेट्िे बबरािो मानिसलाई जस्तो व्र्वहार गछथ ि ्। मेरो वस्त्र पनिसार्द सन्कीको

जस्तो दे खिन्छ, जसको कारण मानिससाँग मकहााँ आउिे आत्मववश्वासको कमी छ। अनि पो मैले

मानिसको बीिमा जीविको उजाड अवस्थाको अिुभूनत गरररहे को छु, अनि पो मैले मानिसको
सांसारको अन्र्ार्लाई अिुभूनत गरररहे को छु। म र्ताउता दहाँड्िे मानिसहरूका बीिमा नतिीहरूका

अिह
ु ार अवलोकि गदै दहाँड्छु। र्स्तो दे खिन्छ मािौं नतिीहरू बबरामी भएर क्जइरहे का छि ्,
नतिीहरूको अिुहारलाई उदासीले भिे बबरामका सात क्जइरहे का छि ्; र र्स्तो दे खिन्छ मािौं

नतिीहरू सजार्को बीिमा क्जउाँ छि ्, जसले नतिीहरूको ररहाइलाई रोकछ। मानिसले आफैलाई
बन्धिमा पाछथ , र वविम्रताको बहािा गछथ । धेरैजसो मानिसहरू मैले प्रशांसा गछुथ भन्िे आशा गदै

मेरो अनघ झूटो छवव प्रस्तुत गछथ ि ्, र मेरो सहार्ता प्राप्त गिथ सकाँू भिेर धेरैजसो मानिसहरू

जािी-जािी मेरो अनघ दर्िीर् बिेर प्रस्तत
ु हुन्छि ्। मेरो वपठ्र्ाँूपछाडड, मानिसहरू सबैले जालझेल
गछथ ि ् र मेरो अवज्ञा गछथ ि ्। के मैले ठीक भनिि र? के र्ो मानिसको क्जउाँ दो रहिे रणिीनत होइि

र? को कदहल्र्ै आफ्िो जीविमा मेरो अिुरूप क्जएको छ? कसले कदहल्र्ै अरूको बीिमा मेरो
बढाइ गरे को छ? कसले कदहल्र्ै आत्माको अनघ आफूलाई काबुमा रािेको छ? को कदहल्र्ै शैतािको
अनघ मेरो गवाहीमा ददह्रलो गरी िडा भएको छ? कसले कदहल्र्ै मप्रनतको नतिीहरूको “बफादाररता”

मा ववश्वसिीर्ता थपेको छ? को मेरो कारण कदहल्र्ै ठूलो रातो अक्जङ्गरद्वारा निष्कासशत भएको
छ? मानिसहरू शैतािको समथथिमा लागेका छि ् र अदहले र्ससाँगै दष्ु कमथको दलदलमा िेसलरहे का

छि ्; मेरो अवहे लिा गिे कार्थमा नतिीहरू पोख्त बिेका छि ्, नतिीहरू मेरो ववरोध गिे कार्थका

प्रनतपादकहरू हुि ्, र नतिीहरू मसाँग औपिाररकताको लाचग मात्र व्र्वहार गिे “अग्र पङ् क्कतका
ववद्र्ाथीहरू” हुि ्। आफ्िै निर्नतको िानतर, मानिसले पथ्
ृ वीमा र्ताउता िोजी गछथ , र जब म
उसलाई इसारा गछुथ, ऊ मेरो बहुमूल्र्तालाई अिुभूनत गिथ िसकिे अवस्थामा िै रहन्छ, र अरूको
निक्म्त “बोझ” बन्ि अनिच्छुक भएर आफैमाचथको निभथरतामा उसले निरन्तर “ववश्वास” गरररहन्छ।
मानिसका “महत्त्वकाक्षाहरू” बहुमूल्र् छि ्, तैपनि कसैको आकाांक्षाहरूले पूणाथङ्क हाससल गरे का
छै िि ्: नतिीहरू सबै मेरो अनघ िकिािरु हुन्छि ्, र बबिाआवाज फ्र्ास्स ढल्छि ्।
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म हरे क ददि बोल्छु, र हरे क ददि म िर्ााँ कामहरू गछुथ। र्दद मानिसले आफ्िो सबै सामथ्र्थलाई

प्रर्ोग गदै ि भिे, उसलाई मेरो आवाज सुन्ि कदठि हुिेछ, र उसलाई मेरो अिुहार हे िथ मुक्स्कल
पिेछ। वप्रर्जि अत्र्न्तै सकुशल हुि सकिुहुन्छ, र उहााँको बोली-विि सबैभन्दा भि हुि सकछ,
तर मानिसले सक्जलै उहााँको मदहमामर्ी अिुहारलाई हे िथ र उहााँको आवाजलाई सुन्ि सकदै ि।
र्गौँर्ुगसम्म, कसैले पनि कदहल्र्ै सहज रूपमा मेरो अिुहारलाई दे िेको छै ि। एकपटक म पत्रुससाँग

बोलेको चथएाँ र पावलकहााँ “दे िा परेँ ,” तर इस्राएलीहरूबाहे क अरू कसैले पनि मेरो अिुहारलाई सााँिो
रूपमा दे िेको छै ि। आज, म व्र्क्कतगत रूपमा िै मानिसको बीिमा एकसाथ क्जउि आएको छु।

के र्ो नतमीहरूलाई लाचग दल
ु थभ र बहुमूल्र् िलाग्िे हुि सकछ? के नतमीहरूले आफ्िो समर्लाई
सबैभन्दा राम्ररी सदप
ु र्ोग गिथ िाहाँदैिौ र? के नतमीहरूले र्सलाई र्सरी जाि ददि िाहन्छौ? के
समर् घडीका सुईहरू मानिसहरूको मिमक्स्तष्कमा अिािक रोककि सकछ? अथवा, के समर्

पछाडड फकेर िल्ि सकछ? वा के मानिस अझै जवाि बन्ि सकछ? के आजको आसशवषत जीवि
फेरर कदहल्र्ै आउि सकछ? म मानिसलाई उसले “बरबाद” गरे को कुराको लाचग उचित “इिाम”

ददाँ ददि। म अरू सबै कुराबाट अलग भए मेरो कार्थमा िै लाचगरहन्छु, र मानिस व्र्स्त भर्ो
भन्दै मा, वा उसको रुवाइ सुिेर म समर्को बहावलाई रोक्कदिाँ। हजारौं हजार वषथसम्म, कसैले पनि
मेरो सामथ्र्थलाई ववभाजि गिथ सकेको छै ि, र कसैले पनि मेरो मूल र्ोजिालाई तलमाचथ गिथ

सकेको छै ि। म अन्तररक्षलाई िाघ्ि सकछु, र र्ुगहरूमा फट्को मािथ सकछु, अनि म मेरो सम्पण
ू थ
र्ोजिाको मूल भागलाई सबै थोकमाचथ र सबै थोकको बीिमा अनघ बढाउि सकछु। ववशेष व्र्वहार

र “इिामहरू” को लाचग नतिीहरूले आफ्िा मुि िोलेर प्राथथिा गरे पनि, नतिीहरूले आफ्िा हात
पसारे र, अरू सबै कुरालाई बबसेर मलाई र्ी कुराहरू मागे पनि, मबाट एक जिा व्र्क्कतले पनि
र्स्तो ववशेष व्र्वहार वा मेरा हातका “इिामहरू” प्राप्त गिथ सकेको छै ि। र्ी मानिसहरूमध्र्े एक

जिाले पनि मलाई हलिल गिे तुल्र्ाएको छै ि, र नतिीहरू सबैलाई मेरो “हृदर्ववहीि” आवाजले

पछाडड ठे लेको छ। धेरैजसो मानिसहरूले अझै आफू “अत्र्न्तै जवाि” भएको ववश्वास गछथ ि ्,
त्र्सकारण नतिीहरू मैले ठूलो कृपा दे िाउाँ छु, दोस्रोपटक नतिीहरूप्रनत करुणामर् बन्छु भिेर मेरो
प्रतीक्षा गछथ ि ्, अनि नतिीहरूले मलाई पछाडडको ढोकाबाट प्रवेश गिथ पाऊाँ भिी अिुरोध गछथ ि ्।

तैपनि म कसरी मेरो र्ोजिालाई लापरवाही ढङ्गले हस्तक्षेप गिथ सकछु र? के मानिस पथ्
ृ वीमा

थप केही वषथ क्जउि सकोस ् भिेर उसको जवािीको लाचग म पथ्
ृ वीलाई घुम्िबाट रोकि सकछु र?
मानिसको मक्ष्तष्क सााँच्िै जदटल छ, तैपनि र्समा केही कुराहरूको कमी छ भन्िे दे खिन्छ।
पररणामस्वरूप, मानिसको मिमा मेरो कामलाई जािी-जािी बाधा ददिे “सुन्दर तररकाहरू” धेरैपटक
दे िा पछथ ि ्।

मैले धेरैपटक मानिसलाई उसका पापहरूबाट क्षमा ददएको र उसलाई उसको कमजोरीको कारण

ववशेष निगाह दे िाएको भए पनि, मैले धेरैपटक उसको अज्ञािताको कारण उसाँग उचित व्र्वहार

पनि गरे को छु। कुरा के मात्रै हो भिे मानिसले मेरो दर्ाको कदर कसरी गिे भन्िे कदहल्र्ै जािेको

छै ि, र्हााँसम्म कक ऊ उसको वतथमाि क्स्थनतमा डुबेको छ: ऊ धूलोले ढाककएको, लुगाहरू झुत्रा

परे को, कपाल बढे र दब
ू ोले जस्तै ससरलाई ढाकेको, अिह
ु ार फोहोरले भररएको, िट्
ु टा फाटे को, आफैले
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बिाएको जुिा लगाएको, हातहरू मरे को िीलका िङ्ग्राहरूझै कमजोर भई झुक्ण्डरहे को अवस्थामा
छ। जब म मेरो आाँिा िोलेर हे छुथ, तब र्स्तो दे खिन्छ मािौं मानिस अतल कुण्डबाट भिथरै उकलेर

बादहर निस्केको छ। म िररसाई बस्ि सक्कदिाँ: म मानिसप्रनत सधैँ सहिशील भएको छु, तैपनि
म कसरी मेरो पववत्र राज्र्मा ददर्ाबलसलाई त्र्सको िुशीअिुसार आउि-जाि ददि सकछु र? म

कसरी सभिारीलाई मेरो पररवारमा ससिैँमा िाि ददि सकछु र? म कसरी मेरो पररवारमा अशुद्ध
भूतलाई पाहुिाको रूपमा सहि सकछु र? मानिस सधैँ “आफैप्रनत कट्टर” र “अरूप्रनत उदार” रहे को
छ, तैपनि मप्रनत ऊ कदहल्र्ै असलकनत पनि सशष्ट बिेको छै ि, ककिभिे म त स्वगथको परमेश्वर

हुाँ, त्र्सकारण उसले मलाई फरक तररकाले व्र्वहार गछथ , र मप्रनत कदहल्र्ै पनि असलकनत समेत
स्िेह दसाथएको छै ि। मािौं मानिसका आाँिाहरू ववशेष रूपमा ितुर छि ्: उसले मलाई
भेट्टाउिेबबविकै, उसको अिुहारको स्वरूप तुरुन्तै पररवतथि हुन्छ र उसको कठोर, भावहीि
अिुहारमा उसले असल बढी असभव्र्क्कत थप्छ। म मानिसलाई मप्रनतको उसको मिोववृ िको कारण

उचित प्रनतबन्ध लगाउाँ ददि, तर ब्रह्माण्डदे खि माचथबाट आकाशहरूमा हे छुथ अनि पथ्
ृ वीको मेरो
कार्थलाई अनघ बढाउाँ छु। मानिसका र्ादहरूमा, मैले कुिै व्र्क्कतलाई कदहल्र्ै दर्ा गरे को छै ि, ि
त मैले कसैलाई कदहल्र्ै दव्ु र्थवहार गरे को छु। मानिसले आफ्िो हृदर्मा मेरो लाचग “ररिो आसि”

िछोड्िे हुिाले, जब म मेरो होससर्ारीपिलाई पन्छ्र्ाएर ऊसभत्र बस्छु, तब उसले मलाई कुिै
आदर िगरी जबरजस्ती बादहर निकाल्छ, त्र्सपनछ उसमा अत्र्न्तै धेरै कुराको कमी भएको र
मेरो आिन्दको लाचग आफूलाई समवपथत गिथ ऊ असक्षम रहे को भन्दै चिप्लो घस्दै र िापलुसी गदै

बहािा बिाउाँ छ। उसले बोल्िे क्रममा, उसको अिुहारलाई बारम्बार “कालो बादलले ढाकछ” मािौं

मानिसको बीिमा कुिै पनि बेला ववपवि आइपिथ सकछ। तैपनि आइपिे ितराको बारे मा कुिै
वविार िै िगरी उसले अझै पनि मलाई जाि अिरु ोध गछथ । मैले मानिसलाई मेरा वििहरू र मेरो

अङ्गालोको न्र्ािोपि ददए पनि, उसाँग कुिै सुन्िे अङ्ग छै ि जस्तो दे खिन्छ, त्र्सकारण उसले
मेरो आवाजमा असलकनत पनि ध्र्ाि ददाँ दैि, बरु आफ्िो सशर समात्दै ऊ तुरुन्तै निस्केर गइहाल्छ।

असलक निराश अिुभूनत गदै , अनि असलक क्रोचधत पनि हुाँदै म मानिसबाट बबदा हुन्छु। र्सबीि,

मानिस तुरुन्तै ववशाल तफ
ु ाि र शक्कतशाली छालहरूको आक्रमणमा परी हराउाँ छ। त्र्सपनछ तुरुन्तै,
उसले मलाई पक
ु ाछथ , तर उसले कसरी बतास र छालको गनतववचधलाई प्रभाव पािथ सकछ र? क्रसमक
रूपमा, मानिसका सबै िाम-निशािा मेदटन्छ, र अन्त्र्मा उसलाई कहीीँकतै भेदटाँ दैि।

र्ुगहरूभन्दा पदहले, मैले ब्रह्माण्डभन्दा माचथबाट सबै भूसमहरूलाई हे थें। मैले पथ्
ृ वीमा ठूलो

काम गिे र्ोजिा बिाएाँ: मेरो आफ्िै हृदर्अिुसारको मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिे, र स्वगथमा जस्तै

पथ्
ु चधलाई
ृ वीमा पनि एउटा राज्र् निमाथण गिे, अनि मेरो शक्कतले आकाश भिे अनि मेरो बद्
सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा फैलाउिे। त्र्सकारण आज, हजारौं वषथपनछ, म मेरो र्ोजिालाई जारी राख्दै

छु। तैपनि, पथ्
ृ वीमा कसैले पनि मेरो र्ोजिा वा व्र्वस्थापिलाई जान्दै ि, नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा मेरो

राज्र् दे ख्िे कुरा त परै जाओस ्। र्सरी, मानिसले छार्ालाई पछ्र्ाउाँ छ, र स्वगथका मेरा आसशषहरू
्

लाचग “शान्त मूल्र्” िुकाउिे िाहिा गदै मलाई मूिथ बिाउिे प्रर्ास गिथ मेरो अनघ आउाँ छ।
पररणामस्वरूप, उसले मेरो क्रोध जगाउाँ छ र म ऊमाचथ न्र्ार् बसााथउाँछु, तर ऊ अझै बबउाँ खझाँदैि।
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मािौं उसले आफ्िै सम्भाविाहरूको िोजीबाहे क अरू कार्थ िगिे क्रममा भूसमभन्दा माचथ के छ
भन्िे बारे मा पूणथ अिजाि हुाँदै उसले भूसमगत रूपमा काम गरररहे को छ। सबै मानिसहरूका बीिमा,
मेरो िक्म्करहे को ज्र्ोनतमनु ि क्जउिे कसैलाई मैले कदहल्र्ै दे िेको छै ि। नतिीहरू अन्धकारको
सांसारमा क्जउाँ छि ्, र नतिीहरूलाई अाँध्र्ारोमा बस्िे बािी पररसकेको दे खिन्छ। जब ज्र्ोनत आउाँ छ ,
नतिीहरू टाढै बस्छि ्, र मािौं ज्र्ोनतले नतिीहरूको कार्थमा बाधा ददएको छ; पररणामस्वरूप,
नतिीहरू असलक झको मािेको दे खिन्छ, मािौं ज्र्ोनतले नतिीहरूका सबै शाक्न्त भङ्ग गररददएको

छ र नतिीहरूलाई राम्ररी सत्ु ि िसकिे अवस्थामा पऱ्ु र्ाएको छ। पररणामस्वरूप, ज्र्ोनतलाई लिेट्ि

मानिसले आफ्िो सारा शक्कत बटुल्छ। ज्र्ोनतमा पनि िेतिाको कमी छ जस्तो दे खिन्छ, त्र्सकारण

र्सले मानिसलाई उसको नििाबाट बबउाँ झाउाँ छ, अनि जब मानिस बबउाँ झन्छ, उसले आफ्िा आाँिाहरू

बन्द गछथ , र रीसले िूर बन्छ। ऊ मबाट असलक बेिुसी हुन्छ, तैपनि मलाई र्सको हद थाहा
हुन्छ। सबै मानिसहरूलाई ज्र्ोनतमा क्जउि लगाउाँ दै म ज्र्ोनतको तीव्रतालाई क्रसमक रूपमा बढाउाँ छु,
र र्सरी िााँडै िै नतिीहरूलाई ज्र्ोनतमा उठबस गिे बािी पररसकेको हुन्छ, र्सको साथै सबैले
ज्र्ोनतलाई बहुमूल्र् ठान्ि थासलसकेका हुन्छि ्। र्स बेला, मेरो राज्र् मानिसको बीिमा आएको

हुन्छ, सबै मानिसहरू आिन्दले िाच्छि ् र उत्सव मिाउाँ छि ्, पथ्
ृ वी अिािक हषोल्लासले भररन्छ,
र ज्र्ोनतको आगमिद्वारा हजारौं वषथको मौिता तोडडन्छ …
मािथ २६, १९९२

अध्याय्२५
समर् बबतेर जान्छ, र आाँिा खझसमकक गदाथ, आजको ददि आइपग
ु ेको छ। मेरो आत्माको

मागथनिदे शिमा, सबै मानिसहरू मेरो ज्र्ोनतमा क्जउाँ छि ्, र अबउप्रान्त ववगतको बारे मा वविार
गदै िि ् वा दहजोको ददिलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। को आजको ददिमा कदहल्र्ै क्जएको र अक्स्तत्वमा

रहे को छै ि र? कसले राज्र्मा सुन्दर ददि र मदहिाहरू बबताएको छै ि र? को सूर्थमुनि क्जएको
छै ि र? राज्र् मानिसको बीिमा ओसलथसकेको भए पनि, कसैले पनि र्सको न्र्ािोपिलाई सााँिो

रूपमा अिुभव गरे को छै ि; मानिसले र्सलाई बादहरबाट मात्रै सलन्छ, र्सको सारलाई बुझ्दै ि। मेरो
राज्र् निमाथण भएको अवचधमा, र्सको कारण कसले आिन्द मिाउाँ दै ि र? के पथ्
ृ वीका दे शहरू

सााँच्िै िै उम्कि सकछि ् त? के ठूलो रातो अक्जङ्गर सााँच्िै त्र्सको धूतथताद्वारा उम्कि सफल
हुन्छ त? मेरा प्रशासनिक आदे शहरू समस्त ब्रह्माण्डभरर घोषणा गररएको छ, नतिले सबै
मानिसहरूका बीिमा मेरो अक्ख्तर्ार स्थावपत गछथ ि ्, र ती सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डभरर लागू हुन्छि ्;
तैपनि, मानिसले भिे कदहल्र्ै र्सलाई सााँिो रूपमा जािेको छै ि। जब मेरा प्रशासनिक

आदे शहरूलाई ब्रह्माण्डमा प्रकट गररन्छ, त्र्ही िै पथ्
ृ वीमा मेरो काम पूरा हुि लागेको समर् पनि
हो। जब म सबै मानिसहरूका बीिमा शासि गछुथ र शक्कत प्रर्ोग गछुथ र जब मलाई परमेश्वर
स्वर्मको
्
रूपमा पदहिाि गररन्छ, मेरो राज्र् पण
ू थ रूपमा पथ्
ृ वीमा ओलेको हुिेछ। आज, सबै
मानिसहरूसाँग िर्ााँ मागथको िर्ााँ सुरुवात छ। नतिीहरूले िर्ााँ जीविको सुरुवात गरे का छि ्, तैपनि
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पथ्
ृ वीमा कसैले पनि स्वगथको जस्तो जीविको सााँिो अिुभव गरे को छै ि। के नतमीहरू सााँच्िै िै
मेरो ज्र्ोनतमा क्जउाँ छौ त? के नतमीहरू सााँच्िै िै मेरा वििहरूका बीिमा क्जउाँ छौ त? कसले
आफ्िै सम्भाविाहरूको बारे मा वविार गदै ि? को आफ्िै निर्नतको बारे मा व्र्ाकुल हुाँदैि? कसले
कष्टको सागरको बीिमा सांघषथ गदै ि? कसले आफैलाई स्वतन्त्र तुल्र्ाउि िाहाँदैि? के राज्र्का

आसशषहरू
्
मानिसले पथ्
ृ वीमा गरे को कदठि पररश्रमको साटो ददइन्छ? के मानिसका सबै इच्छाहरू
उसले कामिा गरे जस्तै गरी पूरा हुि सकछि ्? मैले एकपटक मानिसको अनघ राज्र्को सुन्दर र्दश्र्
प्रस्तत
ु गररसकेको छु, तैपनि उसले र्सलाई लोभी िजरले मात्रै हे ऱ्र्ो, र्समा प्रवेश गिे िाहिा
भएकाहरू कोही पनि चथएिि ्। मैले एकपटक पथ्
ृ वीको सााँिो क्स्थनतको बारे मा मानिसलाई “िबर

ददएाँ” तर उसले सुन्िेबाहे क अरू केही पनि गरे ि, र मेरो मुिबाट आएका वििहरूलाई उसले

हृदर्द्वारा सामिा गरे ि; मैले एकपटक मानिसलाई स्वगथका पररक्स्थनतहरूका बारे मा बताएाँ, तैपनि

उसले मेरा वििहरूलाई सुन्दर कथाहरूका रूपमा सलर्ो, र मेरो मुिले व्र्ाख्र्ा गरे को कुरालाई

सााँिो रूपमा स्वीकार गरे ि। आज, राज्र्का र्दश्र्हरू मानिसको अनघ झक्ल्कन्छि ्, तर के र्सको
िोजीमा कसैले कदहल्र्ै “पवथत र उपत्र्का” पार गरे को छ? मेरो अिुरोधवविा, मानिस अझै पनि

उसको सपिाबाट बबउाँ झेको हुिेचथएि। के उसलाई पथ्
ृ वीको उसको जीविले त्र्नत मोहिी लगाएको
छ? के उसको हृदर्मा कुिै उच्ि मापदण्डहरू छै िि ्?

मैले मेरा मानिसहरूका रूपमा पव
ू थनिक्श्ित गरे काहरूले आफैलाई ममा समवपथत गिथ र मसाँग

सदभावमा क्जउि सकछि ्। मेरो िजरमा नतिीहरू बहुमूल्र् छि ्, र मेरो राज्र्मा मप्रनतको प्रेमले
नतिीहरू िम्कन्छि ्। आजका मानिसहरूका बीिमा, कसले त्र्स्ता सतथहरूलाई पूरा गछथ ? कसले
मेरा मापदण्डहरूअिुसारको स्तर पूरा गिथ सकछ? के मेरा मापदण्डहरूले सााँच्िै िै मानिसका लाचग

कदठिाइहरू पैदा गछथ ि ्? के म उसलाई जािी-जािी गल्तीहरू गिथ लगाउाँ छु? म सबै मानिसहरूप्रनत
सहिशील छु, र नतिीहरूलाई राम्रो व्र्वहार गछुथ। तैपनि, र्ो िीिका मेरा मानिसहरूप्रनत मात्रै हो।

मैले नतमीहरूलाई कम सम्झेको छु भन्िे होइि, ि त म नतमीहरूलाई शङ्काको िजरले िै हे छुथ,
तर म नतमीहरूप्रनत व्र्ावहाररक र र्थाथथपरक छु। मानिसहरूले आफ्िो जीविमा अपररहार्थ रूपमा

िै प्रनतरोधहरूको सामिा गछथ ि ्, िाहे नतिीहरूका पररवारमा होस ् वा वह
ृ त ् सांसारको हकमा होस ्।

तैपनि कसका कदठिाइ नतिीहरूका आफ्िै हातले ल्र्ाएका हुन्छि ् र? मानिसले मलाई चिन्ि
सकदै ि। मेरो बादहरी स्वरूपको बारे मा उसाँग केही बुझाइ छ, तैपनि मेरो सारको बारे मा ऊ अिजाि
छ; उसलाई उसले िािे कुराका तत्वहरूको बारे मा थाहा छै ि। कसले मेरो हृदर्लाई होससर्ारीसाथ
बुझ्ि सकछ? कसले मेरो उपक्स्थनतमा मेरो इच्छालाई सााँिो रूपमा बुझ्ि सकछ? जब म पथ्
ृ वीमा

ओलेर आउाँ छु, र्ो अन्धकारले ढाककएको हुन्छ र मानिस “गदहरो नििामा” परे को हुन्छ। म सबै
ठाउाँ मा दहाँडडुल गछुथ, र मैले सबै कुरा च्र्ानतएको र छरपष्ट भएको दे ख्छु र र्सलाई हे िथ गाह्रो

हुन्छ। र्स्तो दे खिन्छ मािौं मानिस आिन्द गिथ मात्र इच्छुक छ, र “बादहरी सांसारका कुराहरू”
सुन्िे कुिै इच्छा छै ि। सबै मानिसहरूले थाहा िपाई, म सम्पूणथ पथ्
ृ वीको अवलोकि गछुथ, तैपनि
जीविले भररएको स्थाि कहीीँ पनि दे क्ख्दिाँ। तुरुन्तै, म ज्र्ोनत र ताप पैदा गछुथ र तेस्रो स्वगथबाट
पथ्
ृ वीलाई हे छुथ। ज्र्ोनत भसू ममा परे र र्समा ताप फैसलए पनि, ज्र्ोनत र तापले मात्रै आिन्द
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गरररहे को दे खिन्छ; नतिले मानिसमा केही पनि पैदा गदै ि, जो सुिसर्लमा मस्त छ। र्ो दे िेर,

म तुरुन्तै आफूले तर्ार गरे को “लौरो” मानिसमाचथ बसाथउाँछु। लौरो बसथिे क्रममा, ज्र्ोनत र ताप
क्रसमक रूपमा हटे र जान्छ, अनि पथ्
ु न्तै उजाड र अन्धकार बन्छ—र अन्धकारको कारण,
ृ वी तरु

मानिसले आफैमा आिन्द सलिे अवसर सलन्छ। मानिसलाई मेरो लौरोको आगमिको बारे मा थोरै ,
अस्पष्ट ज्ञाि हुन्छ, तर उसले प्रनतकक्रर्ा ददाँ दैि, र “पथ्
्
को आिन्द
ृ वीमा पाएका आसशषहरू”
सलइरहन्छ। त्र्सपनछ, मेरो मुिले सबै मानिसहरूको सजार्को घोषणा गछथ , र समस्त ब्रह्माण्डका
मानिसहरूलाई क्रूसमा उधोमन्
ु टो गरी टााँचगिे छ। जब मेरो सजार् आउाँ छ, मानिस पवथतहरू लडेको

र पथ्
ृ वी च्र्ानतएको आवाजले हक्ल्लन्छ, त्र्सपनछ ऊ झस्केर बबउाँ झन्छ। झस्केर डरले थरथर काम्दै ,
ऊ भाग्ि िाहन्छ, तर अत्र्न्तै दढला भइसकेको हुन्छ। मेरो सजार् आइपदाथ, मेरो राज्र् पथ्
ृ वीमा
ओलथन्छ, र सबै दे शहरू टुक्रा-टुक्रा हुन्छि ्, अनि कुिै िामनिशाि र अवशेषबबिा ववलर् हुन्छि ्।
म हरे क ददि ब्रह्माण्डको अिुहार हे छुथ, र हरे क ददि मानिसको बीिमा म िर्ााँ काम गछुथ।

तैपनि सबै मानिसहरू आफ्िो काममा एक धुिले लाचगरहन्छि ्, र मेरो कामको गनतशीलतालाई

कसैले पनि ध्र्ाि ददाँ दैिि ् वा नतिीहरूको पहुाँिभन्दा बादहरका कुराहरूको क्स्थनतलाई दे ख्दै िि ्।
मािौं मानिसहरू नतिीहरूले आफै निमाथण गरे को िर्ााँ स्वगथ र िर्ााँ पथ्
ृ वीमा क्जउाँ छि ्, र अरू
कसैले हस्तक्षेप गरे को िाहाँदैिि ्। नतिीहरू सबै आफैमा रमाउिे कार्थमा लागेका छि ,् र नतिीहरूले

आफ्िो “शारीररक तासलमको अभ्र्ास” गिे क्रममा आफ्िो प्रशांसा आफै गिथमा उद्र्त छि ्। के
मानिसको हृदर्मा मेरो लाचग कुिै स्थाि िै छै ि? के म सााँच्िै िै मानिसको हृदर्को शासक बन्ि
असक्षम छु? के मानिसको आत्माले सााँच्िै उसलाई त्र्ागेको छ? कसले कदहल्र्ै मेरो मुिका

वििहरूलाई सााँच्िै ध्र्ाि ददएर वविार गरे को छ? कसले कदहल्र्ै मेरो हृदर्को इच्छालाई बुझेको
छ? के मानिसको हृदर्लाई सााँच्िै अरू कुिै कुराहरूले ओगटे को छ? धेरैपटक मैले मानिसलाई
बोलाएको छु, तैपनि कसले कदहल्र्ै करुणाको अिुभूनत गरे को छ? के कसैले कदहल्र्ै मािवतामा

क्जएको छ? मानिस दे हमा क्जउि सकछ, तर ऊ मािवताववहीि छ। के ऊ पशु-प्राणीको राज्र्मा
जक्न्मएको चथर्ो? कक ऊ स्वगथमा जन्मको हो, र उसाँग ईश्वरीर्ता छ? म मानिसलाई मेरा

मापदण्डहरू ददन्छु, तैपनि र्ो र्स्तो हुन्छ मािौं उसले मेरा वििहरूलाई बुझ्दै ि, तैपनि लाग्छ म
उसको लाचग िक्जक जािै िसककिे परा-प्राणी हुाँ। धेरैपटक म मानिसद्वारा निराश भएको छु,
धेरैपटक उसको िराब कार्थप्रदशथिको कारण म ररसाएको छु, र धेरैपटक म उसको कमजोरीले

द्ःु खित भएको छु। म ककि मानिसको हृदर्मा आक्त्मक भाविा पैदा गिथ सक्कदिाँ? म ककि

मानिसको हृदर्मा प्रेम जगाउि सक्कदिाँ? ककि मानिस मलाई उसको आाँिाको िािीको रूपमा

व्र्वहार गिथ अनिच्छुक छ? के मानिसको हृदर् उसको आफ्िै होइि? के उसको आत्मामा अरू
कुिै कुराले वास गरे को छ? ककि मानिस िरोककईकि ववलाप गछथ ? ऊ ककि दर्िीर् छ? ककि

ववरहमा हुाँदा उसले मेरो अक्स्तत्वलाई इन्कार गछथ ? के मैले उसलाई घोिेको हुि सकछ? के मैले
उसलाई जािी-जािी त्र्ागेको हुि सकछ?
मेरा िजरमा, मानिस सबै थोकको शासक हो। मैले उसलाई पथ्
ृ वीमा सबै थोक व्र्वस्थापि गिथ

ददएर कम मात्रामा अक्ख्तर्ार ददएको छै ि—दहमालका घााँसलाई, विजङ्गलका जीव-जिावरहरूलाई, र
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पािीका माछाहरूलाई व्र्वस्थापि गिथ ददएको छु। तैपनि र्सको कारण िुसी हुिुको साटो, मानिस
चिन्ताले व्र्ाकुल बिेको छ। उसको सम्पूणथ जीवि मािससक चिन्ता र दौडधूप, ररकततामा थवपएको
मस्ती बिेको छ; उसको पूरै जीविभरर कुिै पनि िवीि आववष्कार र सज
ृ िा भएका छै िि ्। कसैले

पनि र्ो िोक्रो जीविबाट आफूलाई मुकत गराउि सकदै ि, कसैले पनि कदहल्र्ै अथथपूणथ जीवि

पिा लगाएको छै ि, र कसैले पनि कदहल्र्ै वास्तववक जीविको अिुभव गरे को छै ि। आजका
मानिसहरू मेरो िक्म्कलो ज्र्ोनतमुनि क्जउिे भए तापनि नतिीहरूलाई स्वगथको जीविको बारे मा

केही पनि थाहा छै ि। र्दद म मानिसप्रनत कृपालु िहुिे हो भिे र मैले मािवजानतलाई मक्ु कत
िददिे हो भिे, मानिसहरू निरथथकतामा आइपुगेका छि ्, पथ्
ृ वीमा नतिीहरूको जीवि अथथहीि छ,
र गवथ गिथ लार्क कुिै पनि कुरावविा नतिीहरू निरथथक रूपमै सांसार छाडी जािेछि ्। हरे क धमथ,

समाजका हरे क क्षेत्र, हरे क राष्र, र हरे क सम्प्रदार्का मानिसहरू सबैलाई पथ्
ृ वीमा हुिे ररकतताको
बारे मा थाहा छ, र नतिीहरू सबैले मेरो िोजी गछथ ि ् र मेरो पुिरागमिको प्रतीक्षा गछथ ि ्—तैपनि म

आइपुग्दा कसले पो मलाई चिन्ि सकछ र? मैले सबै थोक बिाएाँ, मैले मािवजानतको सज
ृ िा गरेँ,
र आज म मािवमाझ ओसलथएको छु। तैपनि, मानिसले मववरुद्ध प्रत्र्ाक्रमण गछथ र मलाई बदला

सलन्छ। के मैले मानिसमा गिे काम उसको निक्म्त कुिै फाइदाको छै ि र? के म सााँच्िै िै

मानिसलाई सन्तुष्ट पािथ असमथथ छु त? ककि मानिसले मलाई अस्वीकार गछथ ? ककि मानिस
मप्रनत त्र्नत रूिो र उदासीि छ? ककि पथ्
ृ वी लासहरूले ढाककएको छ? के मैले मानिसको लाचग
बिाएको सांसारको अवस्था वास्तवमै र्स्तै हो त? ककि होला मैले मानिसलाई अतुलिीर्

सरसम्पविहरू ददएको भए तापनि त्र्सको सट्टामा उसले मलाई उसका ररिा दई
ु हात अपथण गछथ ?
ककि मानिसले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गदै ि? ककि ऊ मेरो अगाडड कदहल्र्ै आउाँ दै ि? के मेरा

सबै वििहरू व्र्थथका लाचग हुि ् त? के मेरा वििहरू पािीबाट ताप हराएजस्तै गरी हराएकै हुि ्
त? ककि मानिस मसाँग सहकार्थ गिथ अनिच्छुक छ? के मेरो ददिको आगमि वास्तवमै मानिसको
मत्ृ र्ुको क्षण हो त? के मेरो राज्र् निसमथत हुाँदा वास्तवमै मैले मानिसलाई िाश पाछुथ त? मेरो
सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको अवचधमा ककि कसैले पनि मेरा असभप्रार्हरू बुझेका छै िि ्? मेरा
मुिबाट निक्स्कएका वाणीहरूलाई प्र्ारो ठान्िुको सट्टा ककि मानिसले नतिलाई घण
ृ ा र नतरस्कार
गछथ ? म कसैलाई पनि दोष ददन्ि, म त केवल सबै मानिसहरूलाई शान्तपिमा फकथि र आत्मचिन्तिको काम गिथ लगाउाँ छु।

मािथ २७, १९९२

हे्सबै्माननस्हो, आनक्न्दि्होओ!
मेरो ज्र्ोनतमा, मानिसहरूले फेरर ज्र्ोनत दे ख्छि ्। मेरो वििमा, मानिसहरूले नतिीहरूलाई

आिन्द लाग्िे थोकहरू भेट्टाउाँ छि ्। म पूवथबाट आएको हुाँ, म पूवथबाट आउाँ छु। जब मेरो मदहमा
िम्कन्छ, सबै राष्रहरू उज्र्ालो हुिेछि ्, सबैलाई ज्र्ोनतमा ल्र्ाइन्छ, एउटै पनि कुरा अन्धकारमा
रहिेछैि। राज्र्मा, परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरसाँग क्जउिे जीवि िाप्िै िसककिे गरी
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आिन्दमर् हुन्छ। ती मानिसहरूको आसशवषत जीविमा समुिहरू आिन्दले िाच्छि ्, पहाडहरू मेरो
प्रशस्ततामा मानिसहरूसाँगै आिक्न्दत हुन्छि ्। सबै मानिसहरूले प्रर्ास गरररहे का छि ्, कडा पररश्रम
गरररहे का छि ्, मेरो राज्र्मा उिीहरूको बफादारी दे िाइरहे का छि ्। परमेश्वरको राज्र्मा उप्रान्त

वविोह हुाँदैि, कुिै ववरोध हुाँदैि; आकाश र पथ्
ृ वी एक-अकाथमा निभथर हुन्छि ्, मानिस र म एकअकाथमा अडेस लाग्दै मीठो सुिको गदहरो भाविामा घनिष्ठ हुन्छौं…। र्स समर्मा, म औपिाररक
रूपमा स्वगथमा मेरो जीवि सुरु गदथछु। उप्रान्त शैतािको बाधा हुाँदैि, र मानिसहरू ववश्राममा प्रवेश
गछथ ि ्। सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा, मेरा िनु िएका मानिसहरू मेरो मदहमामा, तल
ु िा िै गिथ िसककिे

आसशषमा क्जउाँ छि ्, मानिसहरूको बीि बस्िे मानिसहरू जस्तो होइि, तर परमेश्वरसाँग बस्िे

मानिसहरू जस्तो भएर। सारा मािव जानत शैतािको भ्रष्टताबाट भएर गएको छ, अनि थेग्रोमा
पुचगन्जेल जीविको तीतो र पीठो वपएको छ। अब, मेरो ज्र्ोनतमा क्जउाँ दा को आिक्न्दत हुि
िसकला? र्ो सुन्दर क्षणलाई कसले हलकासाथ छोडडददि र उम्कि ददिसकछ? हे मानिसहरू हो!
नतमीहरूका हृदर्मा गीत गाओ र मेरो लाचग आिन्दले िाि। नतमीहरूका निष्कपट हृदर् उिाल र
ती मलाई िढाओ! नतमीहरूको ढोल बजाओ र आिन्दसाथ मेरो निक्म्त बजाओ। म सारा ब्रह्माण्डमा

मेरो आिन्द िम्काउाँ छु! मानिसहरूलाई म मेरो मदहसमत अिुहार प्रकट गछुथ! म िको स्वरमा
बोलाउिेछु! म ब्रह्माण्ड पार गिेछु! मैले पदहले िै मानिसहरू माझ शासि गरें । म मानिसहरूद्वारा

उच्ि पाररएको छु! म माचथ िीलो आकाशमा तैररन्छु र मानिसहरू मसाँग दहांड्िलाई जान्छि ्। म

मानिसहरूको माझ दहाँड्छु र मेरा मानिसहरू मेरा वररपरर हुन्छि ्! मानिसहरूका हृदर् आिक्न्दत
छि ्, नतिीहरूका गीतहरूले अन्तररक्षलाई चिदै ब्रह्माण्डलाई हल्लाउाँ छि ्! ब्रह्माण्ड अब कुदहरोमा
ढाककएको छै ि; त्र्हााँ अब दहलो छै ि, फोहोर थुवप्रएको छै ि। ब्रह्माण्डका पववत्र मानिसहरू! मेरो
निरीक्षणमा नतमीहरू आफ्िो वास्तववक अिह
ु ार दे िाओ। नतमीहरू फोहोरले ढाककएका मानिसहरू

होइिौ, तर पववत्र मोतीजस्ता शुद्ध सन्तहरू हौ, नतमीहरू सबै मेरा वप्रर्हरू हौ, नतमीहरू सबै मेरो

िुसी हौ! सबै थोकहरू फेरर जीववत हुन्छि ्! सन्तहरू सबै मेरो न्र्ािो अङ्गालोमा प्रवेश गदै
स्वगथमा मेरो सेवा गिथ फकेका छि ्, अब रुवाइ हुिेछैि, अब चिन्ता हुिेछैि, आफूलाई ममा अपथण
गदै , मेरो घर फककथरहे का छि ्, र नतिीहरूको आफ्िा मात ृ भूसममा नतिीहरूले मलाई कुिै बाधावविा

प्रेम गिेछि ्! सारा अिन्तताभरर कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैि! द्ःु ि कहााँ छ! आाँसह
ु रू कहााँ छि ्! दे ह
कहााँ छ! पथ्
ृ वी बबतेर जान्छ, तर स्वगथ सदासवथदा रहन्छ। म सबै मानिसमा दे िा पदथछु, र सबै
मानिसले मेरो प्रशांसा गछथ ि ्। र्ो जीवि, र्ो सुन्दरता, अिन्त कालदे खि समर्को अन्त्र्सम्म
पररवतथि हुिेछैि। राज्र्को जीवि र्ही हो।

अध्याय्२६
मेरो घरमा को वास गरे को छ? मेरो िानतर को िडा भएको छ? मेरो पक्षमा कसले कष्ट

भोगेको छ? कसले मेरो अनघ आफ्िो वििको प्रनतज्ञा ददएको छ? मलाई वतथमािसम्म पछ्र्ाएर
पनि को उदासीि भएको छै ि? ककि सबै मानिस िीसो र असांवेदिशील छि ?् ककि मािवजानतले
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मलाई त्र्ागेको छ? ककि मािवजानत मप्रनत थककत भएको छ? ककि मािव सांसारमा कुिै

न्र्ािोपि छै ि? ससर्ोिमा हुाँदा, मैले स्वगथको न्र्ािोपिलाई िािेको छु , र ससर्ोिमा हुाँदा मैले
स्वगथको आसशषको
्
आिन्द सलएको छु। फेरर, म मािवजानतको बीिमा क्जएको छु, मैले
मािवजानतको सांसारको तीतोपिलाई िािेको छु, र मानिसहरूका बीिमा रहे का सबै फरक-फरक
अवस्थाहरूलाई मैले मेरै आाँिाले दे िेको छु। जसरी म “पररवतथि भएको छु” त्र्सरी िै थाहै

िपाई मािवजानत पररवतथि भएको छ र र्सरी मात्रै ऊ वतथमािको ददिमा आइपुगेको छ।

मानिसले मेरो िानतर कुिै पनि कुरा गिथ सकोस ् भन्िे माग म गददथ िाँ, ित मेरो लेिामा उसले

कुिै वद्
ृ चध गरोस ् भन्िे माग िै म गछुथ। उसले मेरो र्ोजिाअिुसार काम गिथ सकोस ्, मेरो

अवज्ञा िगरोस ् वा मेरो लाचग लाजको प्रतीक िबिोस ,् तर मेरो लाचग सािदार साक्षी बिोस ्
भन्िे मात्रै म िाहन्छु। मानिसहरूका बीिमा, मेरो लाचग असल साक्षी ददिे र मेरो िामलाई

मदहसमत तुल्र्ाउिे मानिसहरू पनि छि ्, तर मानिसको अभ्र्ासहरू वा आिरणले मेरो हृदर्लाई

कसरी सन्तुष्ट तुल्र्ाउि सकछ र? उसले कसरी मेरो हृदर्अिुसार हुि वा मेरो इच्छालाई
सन्तुष्ट गिथ सकछ र? पथ्
ृ वीका पहाडहरू अनि समुि र िदीहरू, र पथ्
ृ वीका फूलहरू, घााँसपात
र रूिहरू सबैले मेरा हातका कार्थलाई दे िाउाँ छि ,् सबै मेरो िामको िानतर अक्स्तत्वमा छि ्।

तैपनि मानिसले ककि मेरो मागको मापदण्डलाई पूरा गिथ सकदै ि? के त्र्सको घखृ णत िीिपिले
गदाथ हो? के त्र्सलाई मैले उिालेकोले हो? के म त्र्ोप्रनत अत्र्न्तै निदथ र्ी भएकोले हो? ककि

मानिस साँधै मेरा मागहरूप्रनत भर्भीत हुन्छ? आज, राज्र्का धेरै मानिसहरूमध्र्े , ककि ताँ मात्रै
मेरो आवाजलाई सुन्छस ् तर मेरो अिुहारलाई हे िथ िाहाँ दैिस ्? ककि ताँ मेरा वििहरूलाई हे छथस ्
मात्रै तर त्र्सलाई मेरो आत्मासाँग समलाउाँ दै िस ?् ककि तैँले मलाई र्सरी स्वगथमा र पथ्
ृ वीमा

अलग गछथ स ्? के पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म स्वगथमा जस्तो हुन्छु त्र्स्तो िभएकोले हो? के स्वगथमा हुाँदा
म पथ्
ृ वीमा आउि िसकिे हुिाले हो? के पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म स्वगथमा सिथ र्ोग्र् िभएकोले हो?
र्ो त पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म िीि प्राणी हुाँ झैँ, स्वगथमा हुाँदा म उच्ि प्राणी हुाँ झैँ, र स्वगथ र पथ्
ृ वीको
बीिमा जोडडि िसकिे दरार छ झैँ भो। तैपनि मानिसको सांसारमा र्ी कुराहरूको व्र्ुत्पविको
बारे मा नतिीहरूलाई केही पनि थाहा छै ि जस्तो दे खिन्छ, तर मेरा वििहरू आवाज मात्रै हुि ् र
कुिै अथथ िै छै ि झैँ गरी नतिीहरू साँधै मेरो ववरुद्धमा दहाँ डडरहे का हुन्छि ्। मेरो बादहरी स्वरूपमा

आफै अिुसन्धाि गदै , सारा मािवजानतले मेरा वििहरूमा प्रर्ास गछथ ि ,् तर नतिीहरू सबै
असफल हुन्छि ्, नतिीहरूका प्रर्ासहरूले कुिै फल फलाउाँ दै ि, बरु नतिीहरू मेरा वििहरूको
प्रहारद्वारा लड्छि ् र फेरर उठ्िे आाँट गदै िि ्।

जब म मािवजानतको ववश्वासलाई जााँि गछुथ, सााँिो साक्षी ददिे एक जिा पनि हुाँदैि, आफ्िो
सम्पूणथता समवपथत गिथको लाचग एक जिा पनि सक्षम हुाँदैि; बरु, मैले त्र्सको हृदर्लाई मोदहत
गिथ गइरहे को चथएाँ झैँ गरी मानिस निरन्तर रूपमा आफूलाई लुकाउाँ छ र आफूलाई िुलासा गिथ
इन्कार गछथ , मािौं। आफ्िो परीक्षाको बेला अय्र्ूब समेत कदहल्र्ै पनि सााँिो रूपमा र्दढ भएर िडा
हुि सकेि, ि त कष्टको बेला उसले समठास छिथ िै सकर्ो। वसन्तको न्र्ािोपिमा सबै मानिसहरूले
हररर्ालीको कफकका झलक पैदा गछथ ि ्; दहउाँ दको चिसो प्रहारमा नतिीहरू कदहल्र्ै पनि हररर्ाली
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रहाँदैिि ्। आफ्िो हाडे र दब
ु थल कदद्वारा, मानिसले मेरो असभप्रार्लाई पूरा गिथ सकदै ि। सारा
मािवजानतमा, अरूको लाचग िमुिाको रूपमा काम गिथ सकिे कोही पनि छै ि, ककिभिे सबै
मानिस आधारभत
ू रूपमा उस्तै छि ् र नतिीहरू एक-अकाथबाट फरक छै िि ् अथाथत ् नतिीहरूलाई
एक अकाथमा छुट्टाउिे कुरा िगन्र् छ। र्सकारणले गदाथ, आज पनि मानिसहरू मेरा कार्थहरूलाई
पूणथ रूपमा जान्ि असमथथ छि ्। मेरो सजार् सारा मािवजानतमाचथ परे पनछ मात्रै नतिीहरू थाहा

िपाई मेरा कार्थहरूको बारे मा सिेत हुन्छि ्, र मैले केही िगररकि वा कसैलाई बाध्र् िगररकि,
मानिसले मलाई जान्िेछ, र त्र्सद्वारा मेरा कार्थहरूलाई दे ख्िेछ। मेरो र्ोजिा र्ही िै हो, प्रकट
गररएको मेरो कार्थहरूको पक्ष र्ही िै हो, र मानिसहरूले जान्िुपिे कुरा र्ही िै हो। राज्र्मा,
सक्ृ ष्टका असांख्र् थोकहरू पुिजीववत हुि र आफ्िो जीविको शक्कतलाई फेरर प्राप्त गिथ थाल्छि ्।
पथ्
ृ वीको अवस्थाको पररवतथिहरूको कारण, एउटा मुलुक र अको मुलुक बीिको ससमािाहरू पनि

सिथ थाल्छि ्। जब एउटा मुलुकबाट अको मुलुक ववभाक्जत हुन्छ, र एउटा मुलुक अको मुलुकसाँग

जोडडन्छ, सारा राष्रहरूलाई टुक्रा-टुक्रा हुिे गरी मैले प्रहार गिे समर् र्ही िै हुिेछ भिेर मैले
अगमवाणी गरे को छु। र्ो समर्मा, म सारा सक्ृ ष्टलाई िवीकरण गिेछु र सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डलाई

भाग-भाग गिेछु, जसद्वारा ब्रह्माण्डलाई व्र्वक्स्थत गिेछु र पुरािोलाई िर्ााँमा रूपान्तरण गिेछु—

मेरो र्ोजिा र्ही िै हो र मेरा कामहरू नर्िै हुि ्। जब सांसारका राष्रहरू र मानिसहरू मेरो
ससांहासि अनघ फकथन्छि ्, तब म स्वगथका सारा उदारता सलिेछु र मािव सांसारलाई र्ो प्रदाि
गिेछु, ताकक मैले गदाथ सांसार अतुलिीर् उदारताले भररिेछ। तर जबसम्म पुरािो सांसार निरन्तर
अक्स्तत्वमा रहन्छ, र्सका राष्रहरूमाचथ म मेरो क्रोध बसाथउिेछु, ब्रह्माण्डभरर म मेरा प्रशासनिक
आदे शहरूलाई जारी गिेछु, र नतिलाई उल्लङ्घि गिे जोकोहीलाई सजार् ददिेछु:

बोल्िको लाचग ब्रह्माण्डतफथ मैले मेरो मह
ु ार फकाथउिे क्रममा, सारा मािवजानतले मेरो आवाज

सुन्छि ्, र ब्रह्माण्डभरर मैले गरे का सबै कामहरूलाई दे ख्छि ्। मेरो इच्छा ववरुद्ध आफैलाई िडा

गिेहरू, अथाथत ्, मानिसका कार्थहरूद्वारा मलाई ववरोध गिेहरू मेरो सजार्मा पिेछि ्। म आकाशका
अिचगन्ती ताराहरूलाई सलएर नतिलाई िर्ााँ बिाउिेछु, र मैले गदाथ िै घाम र जुि पनि िवीकरण

हुिेछि ्—आकाशहरू र्स उप्रान्त जस्तो चथए त्र्स्तो रहिेछैिि ् र सांसारका र्ावत ् थोकहरूलाई
िवीकरण गररिेछि ्। मेरा वििहरूद्वारा सबै थोक पण
ू थ हुिेछि ्। ब्रह्माण्डका धेरै राष्रहरूलाई िर्ााँ
गरी भाग-भाग गररिेछ र मेरो राज्र्द्वारा नतिलाई प्रनतस्थापि गररिेछ , ताकक पथ्
ृ वीका राष्रहरू

सदाको लाचग हराएर जािेछि ् र सबै िै मलाई आराधिा गिे राष्र बन्िे छि ्; पथ्
ृ वीका सारा
राष्रहरूलाई िष्ट गररिेछ र ती अक्स्तत्वमा रहिेछैिि ्। ब्रह्माण्डका मानिसहरूमध्र्े, ददर्ाबलसका

स्वासमत्वमा रहे काहरू सबैलाई समाप्त गररिेछ, र शैतािको पज
ू ा गिे सबैलाई मेरो ज्वलन्त
आगोद्वारा पति गररिेछ—अथाथत ्, अदहले मूल प्रवाहसभत्र रहे काहरू बाहे क, सबैलाई िरािीमा
पररणत गररिेछ। जब म धेरै मानिसहरूलाई ववसभन्ि हदमा दण्ड ददन्छु, धासमथक सांसारमा हुिेहरू
मेरो राज्र्मा फकथिेछि ्, मेरा कार्थहरूद्वारा ववजर् गररिेछि ्, ककिभिे नतिीहरूले सेतो बादलमा

सवारी भई आउिुहुिे पववत्र जिको आगमिलाई दे िेका हुिेछि ्। सबै मानिसहरूलाई नतिीहरूका
आफ्िै प्रकारअिस
ु ार अलग गररिेछ, र नतिीहरूले आफ्िा कार्थहरू अिस
ु ारको सजार् पाउिेछि ्।
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म ववरुद्ध िडा भएका सबै िष्ट हुिेछि ्; आफ्िो कार्थहरूमा मलाई समावेश िगिेहरूका बारे मा
कुरा गदाथ, नतिीहरूले आफैलाई कसरी अपराधमक
ु त गरे का छि ् त्र्सको कारणले गदाथ नतिीहरू

मेरा सन्ताि र मेरा मानिसहरूको अधीिमा पथ्
ृ वीमा अक्स्तत्वमा िै रदहरहिेछि ्। म आफैलाई
असांख्र् मानिसहरू, र असांख्र् राष्रहरूकहााँ प्रकट गिेछु, र नतिीहरूका आफ्िै आाँिाले दे ख्िे गरी,
सारा मािवजानतको निक्म्त मैले गरे को मेरो महाि ् कार्थ पूरा भएको घोषणा गदै मेरो आफ्िै
आवाजद्वारा पथ्
ृ वीतफथ म उच्ि सोरमा कराउिेछु।

मेरो आवाज तीव्रताको साथ गदहरो हुाँदै जािे क्रममा, म ब्रह्माण्डको अवस्थालाई पनि अवलोकि
गछुथ। मेरा वििहरूद्वारा, सक्ृ ष्टका र्ावत ् थोकहरू सबैलाई िर्ााँ तल्
ु र्ाइन्छ। पथ्
ृ वीजस्तै स्वगथ पनि

पररवतथि हुन्छ। मािवजानतलाई र्सको मूल रूपमा प्रकट गररन्छ र, बबस्तारै , हरे क व्र्क्कतलाई
उसको प्रकारअिुसार अलग गररन्छ, र थाहै िपाई नतिीहरू आफ्िो पररवारको कािमा फकथन्छि ्।

र्सले मलाई अत्र्न्तै िुशी तुल्र्ाउिेछ। म अवरोधबाट मुकत छु र, थाहै िहुिे गरी, मेरो महाि ्
कार्थ पूरा हुन्छ, र सक्ृ ष्टका र्ावत ् थोकहरू सबै पररवतथि हुन्छि ्। जब मैले सांसारलाई सक्ृ ष्ट गरेँ,
सबै कुराहरूलाई नतिीहरूको प्रकारअिुसार राख्दै , मैले सबै कुराहरूलाई नतिीहरूकै प्रकारअिुसार

आकार ददएाँ। मेरो व्र्वस्थापिको र्ोजिाको समाक्प्त िक्जककाँदै गदाथ , म सक्ृ ष्टको पदहलेको

क्स्थनतलाई पुिथस्थावपत गिेछु; म हरे क कुरालाई उल्लेििीर् रूपमा पररवतथि गदै , सबै कुरालाई
त्र्सको पदहलेकै रूपमा पि
ु स्थाथवपत गछुथ, ताकक सबै कुरा मेरो र्ोजिाको सासमप्र्मा फकथिेछि ्।

समर् आइपुगेको छ! मेरो र्ोजिाको अक्न्तम िरण पूरा गिथ लागेको छ। ए अशुद्ध पुरािो सांसार!
ताँ निश्िर् िै मेरो वििहरूमुनि िस्िेछस ्! ताँलाई मेरो र्ोजिाले अवश्र् िै सुन्र्तामा झािेछ! ए

सक्ृ ष्टका र्ावत ् थोकहरू! मेरा वििहरूसभत्र तैँले िर्ााँ जीवि प्राप्त गिेछस ्—तैँले आफ्िा सावथभौम
प्रभल
ु ाई पाउिेछस ्! ए शद्
ु ध र निष्िोट िर्ााँ सांसार! ताँ अवश्र् िै मेरो मदहमासभत्र पुिजीववत

हुिेछस ्! ए ससर्ोि पवथत! अब उप्रान्त िुप िबस ्—म ववजर्साथ फकेको छु! सक्ृ ष्टको बीिबाट, म
सारा पथ्
ृ वीलाई निर्ाल्छु। पथ्
ृ वीमा, मािवजानतले िर्ााँ जीविको सुरुवात गरे को छ र िर्ााँ आशा
क्जतेको छ। ए मेरा मानिसहरू हो! नतमीहरू ककि मेरो ज्र्ोनतसभत्रको जीविमा फकेर आउि

सकदै िौ? मेरो अगुवाइमा नतमीहरू ककि िुशीले उफ्रि सकदै िौ? भूसमहरू हषोल्लासमा चिच्र्ाइरहे का
छि ्, समि
ु र िोलाहरू प्रफुक्ल्लत हााँसोले गक्जथरहे का छि ्! ए पि
ु रुत्थाि भएको इस्राएल! मैले

अनघबाटै निर्ुकत गरे को वववरणमा ताँ ककि गवथ गिथ सकदै िस ्? कसले बबलौिा गरे को छ? कसले
ववलाप गरे को छ? पुरािो ददिको इस्राएल अब रहे ि, र आजको इस्राएल सांसारमा ठाडो हुाँदै र उच्ि
हुाँदै िडा भएको छ, र सारा मािवजानतको हृदर्-हृदर्मा िडा भएको छ। आजको इस्राएलले अवश्र्
िै मेरा मानिसहरूद्वारा अक्स्तत्वको स्रोत प्राप्त गिेछ! हे घण
ृ ास्पद समश्र! अवश्र् िै ताँ मेरो

ववरुद्धमा क्स्थर रूपमा िडा हुाँदैिस ्? कसरी तैँले मेरो कृपाबाट फाइदा उठाएर मेरो सजार्बाट
उम्किे प्रर्ास गछथ स ्? ताँ मेरो सजार्सभत्र कसरी अक्स्तत्वमा िरहि सकछस ्? मैले प्रेम गिे सबै
जिा अवश्र् िै अिन्तसम्म क्जउिेछि ्, र मेरो ववरुद्ध िडा हुिे सबै जिालाई म अवश्र् िै
अिन्तसम्म सजार् ददिेछु। ककिभिे म डाहा गिे परमेश्वर हुाँ र नतिीहरूले गरे का सबै कुराको

निक्म्त म मानिसहरूलाई हल्कासाँग छाड्िेछैि। म सारा पथ्
ृ वीलाई रे िदे ि गिेछु र धासमथकता,
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प्रताप, क्रोध, र सजार्सदहत सांसारको पूवथमा दे िा पदै , असांख्र् मािवजानतका बीिमा आफैलाई
प्रकट गिेछु!

मािथ २९, १९९२

अध्याय्२७
मािव आिरणले मेरो हृदर्लाई कदहल्र्ै छोएको छै ि, ित मेरो लाचग र्ो कदहल्र्ै बहुमूल्र्
रूपमा िै दे िा परे को छ। मानिसको िजरमा, म जदहल्र्ै पनि त्र्सको ववरुद्धमा कडा हुन्छु, र
म सधैँ त्र्सको ववरुद्धमा अचधकारको प्रर्ोग गरररहे को हुन्छु। मानिसका सबै कार्थहरूमा, मेरो
िानतर गररिे कुरा बबरलै हुन्छ, मेरो िजर अगाडड ददह्रलो गरी िडा हुिे कुरा बबरलै हुन्छ।

अक्न्तममा, मानिसले कुिै कािेिस
ु ी समेत िगररकि मेरो अगाडड सबै कुरा थप
ु ाछथ ि ्; त्र्सपनछ

मात्रै हरे कलाई नतिीहरूका आफ्िै असफलताद्वारा मलाई चिन्िे तुल्र्ाउाँ दै म मेरा कार्थहरूलाई

प्रकट गछुथ। मािव स्वभाव अपररवनतथत रहन्छ। नतिीहरूका हृदर्मा जे छ, त्र्ो मेरो इच्छा अिुसार

छै ि—मलाई िादहिे कुरा र्ो होइि। मैले सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गिे कुरा भिेको मानिसको क्जद्दीपि
र अपराध दोहोऱ्र्ाउिे प्रववृ ि हो, तर मलाई जान्ि बारम्बार असफल गराउि, मलाई सधैँ टाढा

राख्ि, र मेरो इच्छा अिुसार कदहल्र्ै काम िगिे तर मेरो वपठ्र्ूाँ पछाडड मेरो ववरोध गिे तुल्र्ाउि
मािवजानतलाई बाध्र् बिाउिे शक्कत के हो? के नतिीहरूको निष्ठा र्ही हो? के मप्रनतको नतिीहरूको
प्रेम र्ही हो? ककि नतिीहरू पश्िािाप गरे र िर्ााँ गरी जन्मि सकदै िि ्? ककि मानिसहरू दहलो

िभएको ठाउाँ मा बस्िुको सट्टा दलदलमा िै सदासवथदा बससरहि इच्छुक हुन्छि ्? के मैले
नतिीहरूलाई दव्ु र्थवहार गरे कोले हो? के मैले नतिीहरूलाई गलत ददशातफथ इसारा गरे कोले हो? के
मैले नतिीहरूलाई िरकनतर डोऱ्र्ाएकोले हो? हरे क व्र्क्कत िै “िरक” मा क्जउि इच्छुक हुन्छि ्।
जब ज्र्ोनत आउाँ छ, नतिीहरूको आाँिा तुरुन्तै र्दक्ष्टववहीि हुन्छ, ककिभिे नतिीहरूमा भएको हरे क
कुरा िरकबाट आउाँ छ। तैपनि मानिसहरू र्सको बारे मा अिसभज्ञ छि ्, र र्ी “िरकीर् आसशषहरू”

मा िै नतिीहरू आिन्द सलन्छि ्। नतिीहरूलाई “नतिीहरूको अक्स्तत्वको मल
ू वविा” िै छोडेर, मैले

ती सम्पविहरूलाई िोसेर सलिेछु भन्िे डरले नतिीहरूले नतिलाई सम्पविको रूपमा आफ्िा छातीमा
मुठ्ठी कसेर समेत लुकाएर राख्छि ्। मानिसहरूले मेरो डर मान्छि ्, त्र्ही कारणले गदाथ, जब म

पथ्
ृ वीमा आउाँ छु, मेरो िक्जक आउिे कार्थलाई घण
ृ ा गदै नतिीहरू मबाट टाढा बस्छि ्, ककिभिे

“आफैमाचथ समस्र्ाहरू ल्र्ाउि” नतिीहरू अनिच्छुक छि ्, तर आफ्िो पररवारसभत्र सद्भाव कार्म

गिे कामिा गछथ ि ् ताकक नतिीहरू “पथ्
ृ वीको िुसी” मा रमाउि सकूि ्। तर म मािवजानतलाई
नतिीहरूले िाहे अिुसार गिथ ददि सक्कदि, ककिभिे मानिसको पररवारलाई िष्ट गिथकै लाचग म

र्हााँ आएको छु। म आइपुगेकै क्षणबाट नतिीहरूका घरहरूबाट शाक्न्त गइसकेको हुन्छ। सारा
राष्रहरूलाई धूलो-पीठो हुिे गरी िकिािूर गिे मेरो असभप्रार् छ, मानिसको पररवारको बारे मा त
कुरै िगरौं। मेरो पकडबाट को उम्कि सकछ र? के आसशषहरू प्राप्त गिे सबै आफ्िा अनिच्छाको
सद्गुणद्वारा उम्किे हुि सकछ? के सजार् भोग्िेहरूले आफ्िो डरको सद्गुणद्वारा मेरो सहािुभूनत
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प्राप्त गिे कदहल्र्ै हुि सकछ? मेरा सबै वििहरूमा, मानिसहरूले मेरो इच्छा र मेरा कार्थहरूलाई
दे िेका छि ्, तर आफ्िै वविारहरूको जालबाट को स्वतन्त्र हुि सकछ? मेरा वििहरूबाट वा
बादहरबाट उम्किे बाटो कसले कदहल्र्ै पिा लगाउि सकछ?

मानिसले मेरो न्र्ािोपिलाई अिुभव गरे को छ, मानिसले मलाई इमािदारीताको साथ सेवा

गरे को छ, र मेरो उपक्स्थनतमा सबै कुरा गदै मानिस मेरो अनघ इमािदारीताको साथ समवपथत
भएको छ। तैपनि आजका मानिसहरूद्वारा र्ो प्राप्त गिुथ असम्भव छ; नतिीहरूले आत्मामा बबलौिा

गिे बाहे क केही पनि गदै िि ्, मािौं नतिीहरूलाई भोको ब्वााँसोले लछ
ु े को छ, र िरोककइकि मेरो

अगाडड रुाँ दै नतिीहरूले वववश भएर मलाई हे िथ मात्रै सकछि ्। तर अन्त्र्मा, नतिीहरू आफ्िो द्ःु िद
अवस्थाबाट उम्कि सकदै िि ्। ववगतका मानिसहरूले आफ्िो स्िेहद्वारा मेरो दर्ाको ऋण नतिथको
लाचग मेरो उपक्स्थनतमा स्वगथ र पथ्
ृ वीको शपथ िााँदै, मेरै उपक्स्थनतमा कसरी प्रनतज्ञा गरे का चथए
त्र्सको बारे मा म वविार गछुथ। नतिीहरू मेरो अगाडड शोकले बबलौिा गरे , र नतिीहरूको रुवाइको

आवाज हृदर्स्पशी, सहिै िसककिे ककससमको चथर्ो। नतिीहरूको सांकल्पको कारण, म प्रार्जसो

मानिसहरूलाई सहर्ोग प्रदाि गछुथ। धेरै पटक, मानिसहरू ममा समवपथत हुिका लाचग मेरो सामिे
आएका छि ्, नतिीहरूको प्रेसमलो आिरण बबसथिै िसककिे ककससमको छ। धेरै पटक, नतिीहरूको
अटल वफादाररतामा नतिीहरूले मलाई प्रेम गरे का छि ्, नतिीहरूको उत्सुकता सराहिीर् छि ्। धेरै
पटक, नतिीहरूले आफ्िै ज्र्ािको समेत बसलदाि ददिे हदसम्म नतिीहरूले मलाई प्रेम गरे का छि ्,

नतिीहरूले आफैलाई भन्दा बढी मलाई प्रेम गरे का छि ्—र नतिीहरूको इमािदारीता दे िेर, मैले
नतिीहरूको प्रेमलाई स्वीकार गरे को छु। धेरै पटक, मत्ृ र्ुको मुिमा समेत मेरो िानतर तटस्थ बस्दै

नतिीहरूले मेरो उपक्स्थनतमा आफैलाई प्रदाि गरे का छि ्, र मैले नतिीहरूका परे लाहरूबाट

चिन्ताहरूलाई पनु छददएको छु र नतिीहरूको मह
ु ारबाट फोहोरहरूलाई बबस्तारै हटाइददएको छु। धेरै
पटक मैले नतिीहरूलाई सांरक्षण गरी रािेको सम्पविलाई जस्तै प्रेम गरे को छु, र धेरै पटक मैले
नतिीहरूलाई मेरा आफ्िै शत्रुहरूका रूपमा घण
ृ ा गरे को छु। तैपनि, मेरो मिमा जे छ, त्र्ो मानिसको

पकडभन्दा बादहर रहन्छ। जब मानिसहरू द्ःु खित हुन्छि ्, म नतिीहरूलाई सान्त्विा ददि आउाँ छु,
र जब नतिीहरू कमजोर छि ्, म नतिीहरूलाई सहर्ोग गिथ आउाँ छु। जब नतिीहरू हराउाँ छि ्, म

नतिीहरूलाई ददशा-निदे शि ददन्छु। जब नतिीहरू रुन्छि ्, म नतिीहरूको आाँसु पनु छददन्छु। तर जब
म द्ःु खित हुन्छु, कसले मलाई आफ्िो हृदर्बाट सान्त्विा ददि सकछ? जब म अत्र्न्तै चिक्न्तत
हुन्छु, मेरा भाविाहरूका बारे मा कसले वविार गछथ ? जब म शोकमा पछुथ, मेरो हृदर्को िोटलाई
कसले उपिार गछथ ? जब मलाई कसैको िााँिो पछथ , मसाँग सहकार्थ गिथलाई कसले स्वर्ांसेवकको

काम गछथ ? के मानिसहरूको पदहलेको आिरण कदहल्र्ै िफककथिे गरी अब हराएको हो भन्िे हुि
सकछ? ककि नतिीहरूको स्मरणमा केही पनि रहाँ दैि? कसरी मानिसहरूले र्ी सबै कुराहरू बबसेका
छि ्? के र्ी सबै मािवजानतको शत्रुले उसमा ल्र्ाएको भ्रष्टताको कारणले होइि र?

जब मेरो प्रशांसामा स्वगथदत
ू हरूले सङ्गीत बजाउाँ छि ्, र्सले ममा मानिसप्रनतको सहािुभूनतलाई

जगाएरै छाड्छ। मेरो हृदर् तरु
ु न्तै उदासीिताले भररन्छ, र र्ो पीडादार्ी भाविाबाट आफैलाई मुकत
गिथु असम्भव छ। मानिसबाट अलग गररिु र फेरर समल्िुको आिन्द र शोकमा, हामी भाविाको
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आदिप्रदाि गिथ असक्षम छौं। स्वगथमा माचथ र पथ्
ृ वीमा मुनि अलग गररएको कारण, म र मानिस
बबरलै भेट्छौं। अतीतका र्ादहरूबाट को उम्कि सकछ? अतीतका मीठा र्ादहरूलाई कसले रोकि

सकछ र? ववगतका भाविाहरू जारी रहोस ् भन्िे आशा कसले गदै ि र? मेरो आगमिको र्ादमा
कसले पीडा सहाँदैि र? मानिससाँगको मेरो समलापको लाचग कसले तष्ृ णा गदै ि र? मेरो हृदर्

बेिैि छ, र मानिसको आत्मा अत्र्न्तै चिक्न्तत छ। आत्मामा उस्तै भए पनि, हामी त्र्नत एकसाथ
हुि सकदै िौं, र हामी त्र्नत एक-अकाथलाई भेट्ि सकदै िौं। त्र्सैले सारा मािवजानतको जीवि शोकले
भररएको छ र र्समा जोशको कमी छ, ककिभिे मानिसले सधैँ मेरो तष्ृ णा गरे को छ। र्ो र्स्तो

छ मािौं मािवजानत स्वगथबाट फ्र्ााँककएका वस्तुहरू हुि ्; नतिीहरू भुइाँबाट िजर उठाएर मलाई हे दै
पथ्
ृ वीबाट मेरो िाम पुकाछथ ि ्—तर नतिीहरू भोको ब्वााँसोको मुिबाट कसरी उम्कि सकछि ् र?
र्सका ितराहरू र र्सका परीक्षाहरूबाट नतिीहरूले आफैलाई कसरी मुकत गिथ सकछि ् र? मेरो

र्ोजिाको प्रबन्धको पालिको कारण कसरी मािवजानतले आफैलाई बसलदाि गिथ सकदै ि ? जब
नतिीहरूले उच्ि सोरमा बबन्ती गछथ ि ्, म नतिीहरूबाट मेरो अिुहार लुकाउाँ छु, म उप्रान्त नतिीहरूलाई

हे िै सक्कदि; तर नतिीहरूको आाँसु सदहतको रुवाइलाई िसुिी म कसरी बस्ि सकछु र? म मािव
सांसारका अन्र्ार्हरूलाई सच्र्ाउिेछु। मेरा मानिसहरूलाई फेरर हािी गिथबाट शैतािलाई रोकदै , फेरर

आफू िुसी गिथबाट शत्रुहरूलाई रोकदै , म सांसारभरर मेरै हातद्वारा मेरो काम गिेछु। मेरा सबै
शत्रह
ु रूलाई भइ
ु ाँमा लडेर मेरो अगाडड आफ्िा अपराधहरू स्वीकार गिे तल्
ु र्ाउाँ दै म पथ्
ृ वीमा राजा
बन्िेछु र मेरो ससांहासिलाई त्र्हााँ सािेछु। उदासीिता, साथै ररसको बेलामा, कसैलाई पनि बााँकी

िरािी अनि मेरा शत्रुहरूको हृदर्मा आतङ्क पैदा गदै म सारा ब्रह्माण्डलाई कुक्ल्ि-समल्िी गिेछु।
म सारा पथ्
ृ वीलाई अवशेषमा पररवतथि गिेछु, र मेरा शत्रुहरूलाई त्र्ही अवशेषमा िसाल्िेछु, ताकक

उप्रान्त नतिीहरूले मािवजानतलाई भ्रष्ट बिाऊि ्। मेरो र्ोजिा पदहले िै निक्श्ित भइसकेको छ,
र कसैले पनि र्सलाई पररवतथि गदै ि, िाहे नतिीहरू जोसुकै होऊि ्। म ब्रह्माण्डमाचथको प्रतापी
वैभवमा डुसलदहाँड्िे क्रममा, सारा मािवजानतलाई िर्ााँ बिाइिेछ, र सबैलाई पुिजीववत पाररिेछ।

मानिसले उप्रान्त कदहल्र्ै पनि बबलौिा गिेछैि, सहर्ोगको लाचग मलाई पुकािेछैि। त्र्सपनछ
मेरो हृदर् आिक्न्दत हुिेछ, र मानिसहरू हसोल्लासमा मकहााँ फकथिेछि ्। टुप्पादे खि फेदसम्म,
सारा ब्रह्माण्ड हषोल्लासमा उलथिेछ …

सांसारका राष्रहरूका बीिमा आज, म आफूले पूरा गिे भिी तर् गरे को काम गरररहे को छु।

मेरा र्ोजिासभत्रका सारा काम गदै म मािवजानतको बीिमा दहाँड्डुल गरररहे को छु, र सारा
मािवजानतले मेरो इच्छा अिुसार फुटकर राष्रहरूलाई तोडडरहे का छि ्। पथ्
ृ वीका मानिसहरूले आफ्िो

गन्तव्र्मा ध्र्ाि केक्न्ित गरे का छि ्, ककिभिे त्र्ो ददि वास्तवमा िै िक्जक आइरहे को छ र

स्वगथदत
ू हरूले आफ्िा तुरहीहरूलाई फुककरहे का छि ्। अब उप्रान्त दढलाइ हुिेछैि, र सारा सक्ृ ष्ट िै
त्र्स बेला हषोल्लासमा िाच्ि थाल्िेछ। कसले आफ्िो इच्छा अिुसार मेरो ददिलाई लम्ब्र्ाउि

सकछ? के पथ्
ू हरूले? जब इस्राएलका
ृ वीको प्राणीले? वा आकाशका ताराहरूले? वा स्वगथदत
मानिसहरूको मुक्कतको पहल गिथको लाचग म वाणी बोल्छु, तब सारा मािवजानतको सामिे मेरो

ददि आउाँ छ। इस्राएल फकी आउिे घटिाप्रनत हरे क मानिस डराउाँ छ। जब इस्राएल फकेर आउाँ छ,
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त्र्ो मेरो मदहमाको ददि हुिेछ, र त्र्ो र्स्तो ददि पनि हुिेछ, जुि ददि सबै कुरा पररवतथि हुन्छ
र िवीकरण हुन्छ। धमी न्र्ार् सारा ब्रह्माण्डमा आउि लागेको बेला, सबै मानिसहरू डरपोक

बन्छि ् र भर्भीत हुन्छि ्, ककिभिे मािव सांसारमा धासमथकता त िसनु िएको कुरा हो। जब धमी
सूर्थ दे िा पछथ , पूवथ प्रकासशत हुिेछ, र हरे क व्र्क्कतलाई ज्र्ोनत ददाँ दै र्सले सारा ब्रम्हाण्डलाई
प्रकासशत गिेछ। र्दद मानिसले सााँच्िै िै मेरो धासमथकतालाई अनघ बढाउि सकछ भिे, डराउिु पिे

कारण के हुिेछ र? मेरा सबै मानिसहरू मेरो ददिको आगमिको लाचग प्रनतक्षारत छि ,् नतिीहरू
सबै मेरो ददिको आगमिको तष्ृ णा गछथ ि ्। सारा मािवजानतमा दण्ड ल्र्ाउि र धासमथकताको सर्
ू थको
रूपमा रहे को मेरो भूसमकामा मािवजानतको गन्तव्र्लाई समलाउिको लाचग नतिीहरू मेरो प्रतीक्षा
गछथ ि ्। सारा ब्रह्माण्डभन्दा माचथ मेरो राज्र् आकारमा आइरहे को छ, र मेरो ससांहासिले करोडौँ
मानिसहरूको हृदर्मा शासि गछथ । स्वगथदत
ू हरूको सहर्ोगमा, मेरो महाि ् उपलक्ब्धलाई िााँडै िै

पूरा गररिेछ। नतिीहरूबाट फेरर कदहल्र्ै अलग िहुिे गरी, नतिीहरूसाँग समलाप गिे ददिको लाचग

मेरा सन्ताि र मेरा मानिसहरू मेरो आगमिको उत्कट इच्छाको साथ प्रतीक्षा गछथ ि ्। म नतिीहरूसाँग

भएको कारण मेरा राज्र्का कैर्ौं निवासीहरू आिन्दको हषोल्लास मिाउि एक-अकाथसाँग ककि
िदौडी बस्ि सकछि ् र? के र्ो त्र्स्तो समलाप हो जसको लाचग कुिै मूल्र् िुकाउिु आवश्र्क

छै ि? म सबै मानिसहरूको िजरमा सम्मानित छु, म सबैका वििहरूमा घोवषत छु। तैपनि, जब
म फकथिेछु, तब म शत्रक
ु ा सबै शक्कतहरूलाई ववजर् गिेछु। समर् आइपग
ु ेको छ! म मेरो कार्थलाई

अनघ बढाउिेछु, म मानिसहरूका बीिमा राजाको रूपमा शासि गिेछु! म फकथि लागेको अवस्थामा
छु! र म बबदा हुि लागेको छु! सबैले आशा गरे को र्ही िै हो, नतिीहरूले कामिा गिे र्ही िै हो।
सारा मािवजानतलाई म मेरो ददिको आगमिलाई अवलोकि गराउिेछु, र नतिीहरूले मेरो ददिको
आगमिलाई आिन्दको साथ स्वागत गिेछि ्।

अवप्रल २, १९९२

अध्याय्२८
जब म ससर्ोिबाट आएाँ, मलाई सबै थोकले पखिथरहे का चथए, र जब म ससर्ोिमा फकेँ, मलाई

सबै मानिसहरूले असभवादि गरे । म आउिे-जािे क्रममा, मेरा पाइलाहरूलाई मेरो निक्म्त शत्रुवत

रहे का कुिै पनि कुराले कदहल्र्ै बाधा ददएि, र त्र्सरी मेरो काम सहजताको साथ अनघ बढ्र्ो।
आज, जब म सबै प्राणीहरूका बीिमा आउाँ छु, सबै कुराले म फेरर पनि बबदा भएर जािेछु र

साथको लाचग नतिीहरूले भरोसा गिे कुरा नतिीहरूले गुमाउिेछि ् भन्िे डरले मलाई मौिताले
असभवादि गछथ ि ्। सबै कुराले मेरो अगुवाइलाई पछ्र्ाउाँ छि ्, र सबैले मेरो हातले सङ्केत गिे
ददशालाई हे छथि ्। मेरो मुिबाट निस्केका वििहरूले धेरै प्राणीहरूलाई ससद्ध बिाएका छि ् र

अवज्ञाका धेरै पुत्रहरूलाई सजार् ददएका छि ्। तसथथ, सबै मानिसहरूले मेरा वििहरूलाई
तत्परतासाथ निर्ाल्छि ्, र मेरो मि
ु बाट निस्केका वाणीहरूलाई ध्र्ाि ददएर सन्
ु छि ्, र र्ो सि
ु ौलो

अवसर गुमाइन्छ कक भिेर औधी डराउाँ छि ्। र्ही कारणले गदाथ िै मैले बोल्िे कामलाई जारी
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रािेको छु, ताकक मेरो काम अझै शीघ्र रूपमा अनघ बढ्ि सकोस ्, ताकक प्रसन्ि पािे अवस्थाहरू

पथ्
ृ वीमा िााँडै दे िा परोस ् र पथ्
ृ वीको उजाड र्दश्र्हरूलाई हटाओस ्। जब म आकाशनतर निर्ाल्छु,

मैले मािवजानततफथ फेरर पनि मेरो अिह
ु ार फकाथउिे समर् पनि त्र्ही िै हुन्छ; सारा भसू म तरु
ु न्तै
जीविले भररन्छ, त्र्सउप्रान्त हावामा धूलो हुाँदैि, र भूसमलाई त्र्सउप्रान्त लेदोले ढाकदै ि। मेरो
आाँिाहरू िम्कन्छि ्, र सबै भूसमका मानिसहरूले मनतर हे छथि ् र ममा शरण सलन्छि ्। मेरो

घरािामा उपक्स्थत सबैलगार्त, आजको सांसारका मानिसहरूमध्र्े कसले सााँिो रूपमा ममा शरण
सलन्छ? मैले िक
ु ाएको मल्
ू र्को लाचग कसले आफ्िो हृदर् ददन्छ? मेरो पररवारसभत्र को कदहल्र्ै

शाक्न्तमा वास गरे को छ? को कदहल्र्ै सााँिो रूपमा ममा समवपथत भएको छ? जब म मानिसलाई
मापदण्डहरू ददन्छु, उसले तुरुन्तै आफ्िो “सािो ढुकुटी” बन्द गछथ । जब म मानिसलाई ददन्छु, तब
मेरा सम्पविहरू िुपिाप सलिलाई उसले तुरुन्तै आफ्िो मुि िोल्छ, र मैले उसलाई प्रहार गिेछु

कक भिेर ऊ आफ्िो हृदर्मा प्रार् डरले थरथर काम्छ। तसथथ मानिसको मुि आधा िोसलएको र
आधा बन्द भएको हुन्छ, र त्र्सकारण उसले मैले ददिे सम्पविहरू सााँिो रूपमा उपभोग गिथ
सकदै ि। म सहजै मानिसलाई दोषी ठहऱ्र्ाउाँ ददि, तैपनि उसले सधैँ मेरो हात तान्छ र उसलाई

कृपा ददि मलाई अिुरोध गछथ ; मानिसले मलाई बबन्ती गदाथ मात्रै म फेरर उमाचथ “कृपा” वसाथउाँछु,
र म उसलाई मेरो मुिबाट निस्किे कठोर वििहरू ददन्छु, जसले गदाथ उसलाई तरु
ु न्तै लाज
लाग्छ, र मेरो “कृपा” सीधै सलि िसकेर उसले अरूलाई हस्तान्तरण गिथ लगाएर अरूको हातबाट

सलन्छ। जब उसले मेरा सबै वििहरूलाई पण
ू थ रूपमा बुझेको हुन्छ, मानिसको कद मेरो
िाहिाअिुरूप हुन्छ, र उसका बबन्तीहरू फलवाि ् हुन्छि ्, व्र्थथ वा बेकम्मा हुाँदैिि ्; म मानिसका
इमािदार, बहािारदहत बबन्तीहरूलाई आसशष ् ददन्छु।
मैले र्ग
ु ौंर्ग
ु काम गदै र बोल्दै आइरहे को छु, तैपनि मानिसले मैले आज बोलेको जस्ता

वाणीहरू कदहल्र्ै सुिेको छै ि, र उसले मेरो प्रताप र न्र्ार्लाई कदहल्र्ै िािेको छै ि। ववगतको

सांसारका कनतपर् मानिसहरूले मेरो बारे मा ककां वदन्तीहरू सुिेको भए पनि, मेरो प्रिुरताको हदलाई
कसैले कदहल्र्ै पनि सााँिो रूपमा पिा लगाउि सकेको छै ि। आजका मानिसहरूले मेरो मुिबाट

निस्केका वििहरू सुन्िे भए पनि, मेरो मुिमा कनत धेरै रहस्र्हरू छि ् भन्िेबारे मा नतिीहरू
अिजाि िै रहन्छि ्, तसथथ मेरो मि
ु लाई प्रशस्तताको प्रतीक ठान्छि ्। सबै मानिसहरूले मेरो
मुिबाट केही ि केही प्राप्त गिे िाहिा गछथ ि ्। िाहे र्ो राज्र्का रहस्र्हरू होऊि ् वा स्वगथका

रहस्र्हरू होऊि ्, वा आक्त्मक सांसारका गनतशीलता होस ् वा मािवजानतको गन्तव्र् होस ,् सबै
मानिसहरूले त्र्स्ता कुरा प्राप्त गिथ िाहन्छि ्। तसथथ, र्दद मैले मानिसहरूलाई भेला गरेँ र

नतिीहरूलाई “कथाहरू” सि
ु ाएाँ भिे, नतिीहरू मेरो मागथ सन्
ु िको लाचग “बबरामी शय्र्ा” बाट तरु
ु न्तै
उठ्िेचथए। मानिसमा धेरै कुराको कमी छ: उसलाई “पोषण पूरकहरू” को मात्र आवश्र्क छै ि, तर
त्र्ोभन्दा पनि बढी, उसलाई “मािससक साथ” र “आक्त्मक आपूनतथ” िादहन्छ। सबै मानिसहरूमा

र्ही कुराको कमी छ; र्ो सबै मानिसहरूको “रोग” हो। अझै राम्रो प्रभाव हाससल गिथ सककर्ोस ्
भिेर म मानिसको रोगको उपिार प्रदाि गछुथ, ताकक सबैले स्वास्थ्र् लाभ गिथ सकूि ्, ताकक मेरो

उपिारको कारण, नतिीहरू आफ्िो सामान्र् अवस्थामा फकथि सकूि ्। के नतमीहरू सााँक्च्िकै ठूलो
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रातो अक्जङ्गरलाई घण
ृ ा गछौ? के नतमीहरू सााँच्िै, इमािदारीसाथ घण
ृ ा गछौ? मैले ककि
नतमीहरूलाई धेरै पटक सोधेको छु? म ककि नतमीहरूलाई बारम्बार र्ो प्रश्ि सोध्िे गछुथ? नतमीहरूको

हृदर्मा ठूलो रातो अक्जङ्गरको कस्तो स्वरूप छ? के र्सलाई सााँच्िै हटाई फासलएएको छ? के ताँ
त्र्सलाई सााँच्िै आफ्िो बुबा ठान्दै िस ्? सबै मानिसहरूले मेरो प्रश्िहरूमा रहे को मेरो असभप्रार्लाई

बुझ्िुपछथ । र्ो मानिसको ररस उठाउिका निक्म्त होइि, ि त मानिसमाझ वविोह सुरु गिथका लाचग,

ि त मानिसले आफू उम्किे बाटो पाओस ् भिेर िै हो, बरु र्ो त मानिसहरूलाई ठूलो रातो
अक्जङ्गरको बन्धिबाट छुटकारा ददिलाई हो। तर कोही पनि चिक्न्तत हुिप
ु दै ि। मेरा वििहरूद्वारा
सबै कुरा सम्पन्ि हुिेछि ्; मैले गिे काममा कुिै मानिस सहभागी हुि सकदै ि, र त्र्ो कुिै पनि

मानिसले गिथ सकदै ि। म सबै दे शहरूको हावा सफा गिेछु र पथ्
ृ वीमा भएका भूतात्माहरूका सबै
छापहरू मेटाउिेछु। मैले अनघबाटै सुरु गररसकेको छु, र ठूलो रातो अक्जङ्गरको वासस्थािमा म
मेरो सजार्को कामको पदहलो िरण सुरु गिेछु। र्सैले मेरो ताडिा सम्पूणथ ब्रह्माण्डमाचथ

आइलागेको छ, र त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गर र सबै ककससमका अशुद्ध आत्माहरू मेरो सजार्बाट

उम्कि असक्षम हुिेछि ् भन्िे दे ख्ि सककन्छ, ककिकक म सबै दे शहरूमाचथ िजर लगाउिेछु। जब
पथ्
ृ वीमा मेरो काम समाप्त हुन्छ, अथाथत ्, जब न्र्ार्को र्ुगको अन्त्र् हुन्छ, ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई म औपिाररक रूपमा सजार् ददिेछु। मेरा मानिसहरूले मैले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई
ददइएको मेरो धासमथक सजार् निश्िर् दे ख्नेछि ्, मेरो धासमथकताको कारण निश्िर् प्रशांसाको गीत
गाउिेछि ्, र मेरो धासमथकताको कारण सदासवथदा मेरो पववत्र िाउाँ को प्रशांसा गिेछि ्। र्सैले

नतमीहरूले औपिाररक रूपले आफ्िो कतथव्र् पूरा गिेछौ, र सारा दे शहरूभरर औपिाररक रूपमा
मेरो सदासवथदा प्रशांसा गिेछौ!

जब न्र्ार्को र्ग
ु त्र्सको िरम सीमामा पग्ु दछ, म आफ्िो कामलाई निष्कषथमा पुऱ्र्ाउि

हतार गिेछैिाँ, तर र्समा सजार्को र्ुगको प्रमाण समलाउिेछु र र्ो प्रमाण मेरा सबै मानिसहरूलाई
दे िाउिेछु; र्समा धेरै फल फलाइिेछ। र्ो प्रमाण िै मैले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई दण्ड ददिे

माध्र्म हुिेछ, र म मेरा मानिसहरूलाई र्ो उिीहरूका आफ्िै आाँिाले हे िथ लगाउिेछु, र्सैले कक
नतिीहरूले मेरो स्वभावको बारे मा अझ धेरै जािूि ्। मेरा मानिसहरूले ममा त्र्सबेला धेरै आिन्द

पाउिेछि ् जब त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई सजार् ददइन्छ। ठूलो रातो अक्जङ्गरका मानिसहरूलाई
मेरो र्ोजिा अिुसार िडा गररन्छ र त्र्सको ववरुद्ध वविोह गिथ लगाइन्छ, र र्ही ववचधद्वारा म

मेरा मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउाँ छु, र र्ो मेरा सबै मानिसहरूका निक्म्त जीविमा वद्
ृ चध हुिे एउटा
ठूलो मौका हो। जब िक्म्कलो िन्िमा उदाउाँ छ, शाक्न्तमर् रात तुरुन्तै िष्ट हुन्छ। िन्िमा िण्डहर

अवस्थामा भए पनि मानिस आक्त्मक िस
ु ीको अवस्थामा हुन्छ, र िन्िमाले बिाएको सन्
ु दर
र्दश्र्को प्रशांसा गदै िन्िमाको प्रकाशमुनि शाक्न्तपूवथक बस्छ। मानिसले आफ्िा भाविाहरूको वणथि
गिथ सकदै ि; र्स्तो लाग्छ उसले आफ्िा वविारहरू ववगतनतर फकाथउि िाहन्छ, मािौं ऊ भववष्र्नतर

हे िथ िाहन्छ, मािौं उसले वतथमािको आिन्द सलाँ दैछ। उसको अिुहारमा मुस्काि दे िा पछथ , र
मिोहर हावामाझ ताजा सुवास छररन्छ; कोमल हावा िल्ि थाल्दा मानिसले प्रिुर सुगन्ध पिा
लगाउाँ छ र ऊ होसमा आउिै िसकिे गरी त्र्समा लट्ठ परे को जस्तो दे खिन्छ। र्ही समर्मा म
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व्र्क्कतगत रूपमा मानिसको बीि आएको छु, र मानिसहरूले प्रिुर सुगन्धको तीव्र अिुभूनत गिथ

सकछि ्, र र्सरी सबै मानिसहरू र्ो सुगन्धको बीिमा क्जउाँ छि ्। मेरो र मानिसको बीिमा शाक्न्त
छ, मानिस मसाँगको समाञ्जस्र्तामा क्जउाँ छ, ऊ अब फेरर कदहल्र्ै मप्रनतको श्रद्धामा वविसलत

हुाँदैि, अबउप्रान्त म मानिसको कमी-कमजोरीलाई छााँटकााँट गददथिाँ, अब मानिसको अिुहारमा कुिै
चिन्ता बााँकी छै ि, अनि अब फेरर कदहल्र्ै पनि मत्ृ र्ुले सम्पूणथ मािवजानतलाई भर्भीत बिाउाँ दै ि।
आज म मानिस साँगसाँगै सजार्को र्ुगमा अगाडड बढ्दछु, उसको छे उमा रहे र अचग बढदछु। म

मेरो काम गदैछु, भन्िक
ु ो अथथ, म मानिसको माझमा मेरो लौरो प्रहार गदथछु र त्र्ो मानिसको
वविोही कुरामाचथ पछथ । मानिसको िजरमा, मेरो लौरोमा ववशेष शक्कत भएको जस्तो दे खिन्छ: र्ो

ती सबैमाचथ आउाँ छ जो मेरा शत्रुहरू हुि ् र नतिीहरूलाई सहजै छोड्दै ि; मेरो ववरोध गिेहरू सबै
माझ र्ो लौरोले र्सको अन्तनिथदहत काम गदथछ ; मेरो हातमा हुिेहरू सबैले मेरो असभप्रार्अिुसार
आफ्िो कतथव्र् पूरा गछथ ि ्, र नतिीहरूले कदहल्र्ै मेरो इच्छाहरूलाई उल्लङ्घि गरे का छै िि ् वा

आफ्िो र्दढतालाई बदलेका छै िि ्। फलस्वरूप, समुिहरू गजथिेछ, पहाडहरू ढल्िेछि ्, ठूल्ठुला

िददहरू भङ्गासलिेछि ्, मानिसलाई सधैं पररवतथि हुि ददइन्छ, सूर्थ मधुरो हुाँदैजािेछ, िन्िमा
अाँध्र्ारो हुिेछ, मानिसको निक्म्त शाक्न्तमा क्जउिे धेरै ददि हुाँदैि, भूसममा फेरर कदहल्र्ै अरू

शाक्न्तको समर् हुिेछैि, स्वगथ फेरर कदहल्र्ै शान्त र मौि रहिेछैि, र अझ धेरै सहिेछैि। सबै
थोक िवीकरण हुिेछि ् र नतिीहरूले आफ्िो मल
ू स्वरूप फेरर प्राप्त गिेछ। पथ्
ृ वीका सबै पररवारहरू
भत्किेछि ्, र पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूलाई च्र्ातेर टुक्रा-टुक्रा पाररिेछ; पनत र पत्िी बीि फेरर
समलि हुिे ददि हुिेछैि, आमा र छोरा फेरर कदहल्र्ै भेट्िेछैि, फेरर कदहल्र्ै बाबु र छोरी भेट
हुिेछैि। पथ्
ृ वीमा जे हुिे गथे ती सबैलाई म िष्ट पािेछु। म मानिसहरूलाई उिीहरूका भाविाहरू
व्र्कत गिे अवसर ददांददिाँ, ककिकक म भाविाववहीि छु, र मानिसहरूका भाविाहरूलाई हदै सम्म
घण
ृ ा गिे बिेको छु। मानिसहरूबीिका भाविाहरूको कारण िै म एकानतर पन्साइएको छु, र र्सैले
म नतिीहरूका आाँिामा “अरू” भएको छु; मानिसहरूबीिका भाविाहरूकै कारण मलाई बबससथइएको

छ; मानिसहरूका भाविाहरूको कारणले िै उसले आफ्िो “अन्तस्करण” लाई िुन्िे मौका पाउाँ दछ;
मानिसहरूका भाविाहरूको कारणले िै ऊ सधैं मेरो ताडिाबाट ददकक हुन्छ; मानिसहरूका
भाविाहरूको कारणले िै उसले मलाई अिचु ित र अन्र्ार्पण
ू थ भन्छ, र पररक्स्थनतहरूको सामिा

गदाथ मैले मानिसहरूका भाविाहरूमा ध्र्ाि ददाँ ददिाँ भन्छ। के मेरो पनि पथ्
ृ वीमा आफन्त छि ्?
मैले जस्तो कसले िािे र वपउिे कुरामा ध्र्ाि िददई मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको निक्म्त

ददि र रात काम गरे को छ? मानिस कसरी परमेश्वरससत तुलिार्ोग्र् हुि सकछ? मानिस कसरी
परमेश्वरससत सामञ्जस्र् हुि सकछ? सक्ृ ष्ट गिथह
ु ु िे परमेश्वर कसरी सक्ृ ष्ट गररएको मानिससाँग

उस्तै प्रकारको हुि सकिुहुन्छ? मैले कसरी सधैं पथ्
ृ वीमा मानिससाँग बस्ि र व्र्वहार गिथ सकछु?
मेरो हृदर्को चिन्ता कसले महसुस गिथ सकछ? के त्र्सो गिथ सकिे मानिसका प्राथथिाहरू हुि ्?
म एकपटक मानिसमाझ सामेल हुि र उसको साथमा दहाँड्ि राजी भएाँ—अनि हो, आजको ददिसम्म
मानिस मेरो वास्ता र सुरक्षामा बााँचिरहे को छ, तर के त्र्स्तो ददि कदहल्र्ै आउिेछ जब मानिसले
मेरो वास्ताबाट आफैलाई अलग गिथ सकछ? मानिसले कदहल्र्ै पनि मेरो मिको चिन्ता सलएको
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छै ि, तैपनि उज्र्ालोबबिाको दे शमा को जीववत रदहरहि सकछ? मेरो आसशषको
् कारण मात्र मानिस
आजको ददिसम्म बााँिक
े ो छ।

अवप्रल ४, १९९२

अध्याय्२९
जुि ददि सबै कुराको पुिरुत्थाि भएका चथए, म मानिसको बीिमा आएाँ र मैले उसाँग सुन्दर

ददि र रातहरू बबताएको छु। र्स अवस्थामा मात्र मानिसले मेरो पहुाँिको बारे मा थोरै महसुस गिथ
सकछ, र मसाँग बारम्बार कुराकािी हुाँदैजााँदा उसले मससत के छ र म को हुाँ भन्िे बारे केही दे ख्छ—
फलस्वरूप, उसले मेरो बारे मा केही ज्ञाि प्राप्त गदथछ। सबै मानिसहरूमाझ म मेरो सशर उठाउाँ छु र
हे छुथ, र नतिीहरू सबैले मलाई दे ख्छि ्। तर जब सांसारमा ववपवि आउाँ छ, नतिीहरू तरु
ु न्त चिक्न्तत
बन्छि ् र नतिीहरूका हृदर्बाट मेरो स्वरूप हराउाँ छ; ववपवि आएकोले त्राससत बिेर नतिीहरूले मेरो

अतीमा कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। धेरै वषथदेखि म मानिसको माझबाट भएर गएको छु, तर ऊ सधैँ
अिसभज्ञ रहे को छ, उसले मलाई कदहल्र्ै चििेको छै ि। मेरो आफ्िै मुिले आज म उसलाई र्ो

भन्छु, र सबै मानिसहरूलाई मबाट केही प्राप्त गिथलाई मकहााँ आउिे बिाउाँ छु, तर अझै पनि
उिीहरू मबाट टाढा बस्छि ्, र्सैले नतिीहरूले मलाई चिन्दै िि ्। जब मेरा पाइलाहरूले ब्रह्माण्डको

वारपार र पथ्
ृ वीको अक्न्तम छे उसम्म टे कछि ्, तब मानिसले आफ्िै बारे मा सोच्ि थाल्छ, र सबै
मानिसहरू मकहााँ आउिेछि ् र मेरो अगाडड झुकेर मेरो आराधिा गिेछि ्। र्ो मैले मदहमा प्राप्त

गिे ददि, मेरो पुिरागमिको ददि, साथै मेरो प्रस्थािको ददि पनि हुिेछ। अब मैले सारा मािव
जानतको बीिमा मेरो काम सरु
ु गरे को छु, औपिाररक रूपमा सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा मेरो व्र्वस्थापि
र्ोजिाको अक्न्तम काम सुरु गरे को छु। र्स क्षणदे खि उसो, सतकथ िहुिे जो-कोही व्र्क्कत निदथर्ी
सजार्को बीिमा डुब्ि क्जम्मेवार हुन्छि ्, र कुिै पनि क्षणमा र्ो हुि सकछ। म निदथर्ी भएकोले

र्स्तो हुिे होइि, बरु र्ो मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको एउटा िरण हो; सबै कुरा मेरो र्ोजिाको
िरणहरू अिस
ु ार अगाडड बढ्िु पछथ , र कुिै पनि मानिसले र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै ि। जब म
औपिाररक रूपमा मेरो काम सुरु गदथछु, म अनघ बढ्दा सबै मानिसहरू पनि अनघ बढ्छि ्, र्हााँसम्म

कक सारा ब्रह्माण्डभररका मानिसहरू आफै मेरा पाइलाहरूमा मसाँगै दहाँ ड्छि ,् सारा ब्रह्माण्डभरर

“हषोल्लास” हुन्छ, र मानिस मद्वारा अझै उत्सादहत हुन्छ। त्र्सको फलस्वरूप, ठूलो रातो
अक्जङ्गर आफै मद्वारा भर्ािक आवेश र अलमल्ल अवस्थामा पग्ु छ, र त्र्सले मेरो काम गछथ
र अनिच्छुक भए पनि त्र्ो आफ्िै िाहिाहरूको पनछ लाग्ि असमथथ हुन्छ, तर मेरो निर्न्त्रणमा
बस्िु बाहे क त्र्ोससत अरू कुिै ववकल्प हुाँदैि। मेरा सबै र्ोजिाहरूमा, त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गर
मेरो प्रनतभार हो, मेरो शत्रु र मेरो िोकर पनि हो; त्र्सैले, मैले त्र्सबाट मेरा “मागहरू” कदहल्र्ै

िुकुलो पारे को छै ि। र्सैकारण मेरो दे हधारणको कामको अक्न्तम िरण त्र्सको पररवारमा समाप्त

भएको छ। र्सरी, ठूलो रातो अक्जङ्गर ठीक साँगले मेरो सेवा अझै गिथ सक्षम छ, जसको

माध्र्मबाट म त्र्सलाई क्जत्िेछु र मेरो र्ोजिा पूरा गिेछु। जब म काम गदथछु, सबै स्वगथदत
ू हरू
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मसाँग निणाथर्क लडाइाँमा लाग्छि ् र अक्न्तम िरणमा मेरा इच्छाहरू पूरा गिे सांकल्प गदथछि ्,

जसको कारण पथ्
ू हरू झैं मेरो सामुन्िे झुकिेछि ्, र नतिीहरूमा मेरो
ृ वीका मानिसहरू पनि स्वगथदत
ववरोध गिे कुिै इच्छा हुाँदैि, र मेरो ववरुद्धमा केही पनि गदै िि ्। र्ी सबै सारा ब्रह्माण्डभररमा
हुिे मेरो कामका गनतववचधहरू हुि ्।

मानिस बीिको मेरो आगमिको उद्दे श्र् र महत्त्व सम्पूणथ मािव जानतलाई मुक्कत ददिु, सबै

मािव जानतलाई मेरो पररवारमा फकाथउिु, स्वगथलाई पथ्
ृ वीसाँग पुिसमथलि गराउिु, र मानिसलाई
स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा “सङ्केत” व्र्कत गिथु हो, ककिकक मानिसको अन्तनिथदहत कार्थ त्र्ही हो।

मैले मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गरे को समर्मा, मैले मािव जानतका लाचग सबै थोक तर्ार गरे को
चथएाँ र पनछ, मैले मािव जानतलाई मेरो आवश्र्कताहरू अिुसार ददएका सम्पविहरू प्राप्त गिथ

ददएाँ। र्सैले, म भन्छु कक मेरो मागथदशथि अन्तगथत िै सबै मािवजानत आजको ददिमा आइपुगेको
छ। र र्ो सबै मेरो र्ोजिा िै हो। सबै मािव जानतमा असङ्ख्र् मानिसहरू मेरो प्रेमको सांरक्षण

अन्तगथत अक्स्तत्वमा छि ्, र अरू असङ्ख्र् मेरो घण
ृ ाको सजार् अन्तगथत बााँचिरहे का छि ्। सबै
मानिसहरूले मलाई प्राथथिा गिे भए तापनि, उिीहरू आफ्िो वतथमाि अवस्था पररवतथि गिथ असमथथ

छि ्; आशा गुमाइसकेपनछ नतिीहरूले प्रकृनतलाई आफ्िै बाटो लाग्ि ददिसकछि ् र मेरो अिाज्ञाकारी
बन्ि छोड्छि ्, ककिकक र्ी सबै कुराहरू मानिस आफैले प्राप्त गिथ सकछ। जब मानिसको जीविको

अवस्थाको कुरा आउाँ छ, मानिसले वास्तववक जीवि पाउिु अझै बााँकी िै छ, उसले अझै पनि

सांसारका अन्र्ार्, उजाडता, र दर्िीर् अवस्थाहरूलाई दे िेको छै ि—र्सैले, र्ो ववपविको आगमिको
लाचग चथएि भिे, अचधकाांश मानिसहरूले अझै पनि प्रकृनत आमालाई अङ्गालो हाल्िेचथर्ो, र अझै
पनि आफूलाई “जीवि” का स्वादहरूमा डुबाउिेचथर्ो। के र्ो सांसारको वास्तववकता होइि र? के

र्ो मैले मानिसको लाचग बोल्िे मक्ु कतको आवाज होइि र? ककि मानिसहरूको बीिमा मलाई

सााँक्च्िकै मार्ा गिे कोही छै ि? मानिसले मलाई ककि सजार् र परीक्षाको बेला मात्र प्रेम गछथ ,
तैपनि मेरो सुरक्षामुनि हुाँदा कसैले पनि मलाई प्रेम गदै ि? मैले धेरै िोदट मानिसहरूलाई मेरो
सजार् ददएको छु। नतिीहरू त्र्सलाई एकिोदट हे छथि ्, तर त्र्सपनछ त्र्सलाई बेवास्ता गदथछि ्, र
नतिीहरू र्स बेला र्सको अध्र्र्ि र चिन्ति गदै िि ्, त्र्सैले मानिसमाचथ आउिे कुरा निदथर्ी

न्र्ार् मात्र हो। र्ो मेरो काम गिे तररकाहरूमध्र्ेको एउटा मात्रै हो, तर अझै पनि र्ो मानिसलाई
पररवतथि गिथ र उसलाई मलाई प्रेम गिे बिाउिका निक्म्त हो।

म राज्र्मा शासि गदथछु, र र्सबाहे क म सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा शासि गदथछु: म राज्र्को राजा

र ब्रह्माण्डका प्रमुि, दव
ु ै हुाँ। र्स समर्दे खि उसो म नतिीहरू सबैलाई भेला गिेछु जो िुनिएकाहरू
होइिि ् र अन्र्जानतहरूको माझमा काम सरु
ु गिेछु, र म मेरो प्रशासनिक आदे शहरू सम्पण
ू थ
ब्रह्माण्डमा घोषणा गिेछु, र्सैले कक मैले आफ्िो कार्थको अको िरण सफलतापूवथक सुरु गिथ सकूाँ।

अन्र्जानतहरूमाझ मेरो कामहरू फैलाउि म सजार्को प्रर्ोग गिेछु, भन्िुको अथथ, म ती सबै
अन्र्जानतहरूको ववरुद्धमा शक्कत प्रर्ोग गिेछु। स्वाभाववक रूपमा, र्ो काम त्र्वि बेला िै गररन्छ

जब िुनिएकाहरूको बीिमा मेरो काम हुन्छ। जब मेरा मानिसहरूले पथ्
ृ वीमा शासि गछथ ि ् र शक्कत
प्रर्ोग गछथ ि ्, त्र्ो त्र्स ददि पनि हुिेछ जब पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरू क्जनतएका हुिेछि ्, र
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र्सबाहे क, र्ो त्र्ही समर् हुिेछ जब म ववश्राम गछुथ—र त्र्सपनछ मात्र म क्जनतएकाहरू सबैकहााँ
दे िा पिेछु। म पववत्र राज्र्मा दे िा पछुथ, र म आफैलाई फोहोरको दे शबाट लुकाउाँ छु। क्जनतएकाहरू
र मेरो सामु आज्ञाकारी हुिेहरू सबैले आफ्िै आाँिाले मेरो मह
ु ार दे ख्न सकिेछि ्, र नतिीहरूका
आफ्िै कािले मेरो सोर सुन्ि सकिेछि ्। आखिरी ददिहरूमा जन्मिेहरूको आसशष ् र्ही िै हो, र्ो
मद्वारा पूवथनिधाथररत आसशष ् हो, र र्सलाई कुिै पनि मानिसले पररवतथि गिथ सकदै ि। आज म

भववष्र्को कामका लाचग र्स तररकाले काम गदथछु। मेरा सबै काम एक-अकोससत सम्बक्न्धत छ,
र्ी सबैमा एउटा बोलावट र जबाफ हुन्छ: कुिै िरण कदहल्र्ै पनि अिािक रोककएको छै ि र कुिै
पनि िरण अकोबाट स्वतन्त्र भएर पूरा भएको छै ि। के र्ो र्स्तै होइि र? के ववगतको काम

आजको कार्थको आधार होइि? के ववगतका वििहरू आजका वििहरूका लाचग अग्रदत
ू होइिि ्
र? के ववगतका िरणहरू आजका िरणहरूको सुरुआत होइिि ् र? जब मैले औपिाररक रूपमा

िमथपत्रको मुट्ठो िोल्छु, त्र्सै बेला ब्रह्माण्डभररका मानिसहरूले सजार् पाउाँ छि ्, त्र्सै बेला
ववश्वभररका मानिसहरू परीक्षाको ससकार हुन्छि ्, र र्ो मेरो कामको िरम सीमा हो; सबै मानिसहरू
ज्र्ोनत वविाको भूसममा बस्छि ्, र सबै मानिसहरू उिीहरूको वातावरणले ल्र्ाएको जोखिमहरूका

बीिमा क्जउाँ छि ्। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, र्ो त्र्स्तो जीवि हो जुि मानिसले सक्ृ ष्टको समर्दे खि
अदहलेसम्म कदहल्र्ै पनि अिुभव गरे का छै ि र र्ुगौंर्ुगसम्म कसैले पनि र्स प्रकारको जीवि

“उपभोग” गरे को छै ि, र त्र्सैले म भन्छु कक मैले त्र्स्तो काम गरें जि
ु पदहले कदहल्र्ै गररएको
चथएि। र्ो वास्तववक क्स्थनत हो, र सभत्री अथथ र्ही हो। मेरो ददि सबै मािव जानतको िक्जक

आउिे हुिाले, र्ो टाढा दे खिाँदैि तर मानिसकै आाँिाको सामु भएकोले, फलस्वरूप, भर्भीत िहुिे
को होला र? र र्समा िुशी हुि िसकिे को होला? फोहोरी सहर बेबबलोि त्र्सको अन्त्र्मा
आइपग
ु ेको छ; मानिसले फेरर एउटा िर्ााँ सांसारलाई भेटेको छ, र आकाश र पथ्
ृ वी पररवतथि भएको
र िर्ााँ बिाइएको छ।

जब म सबै राष्रहरू र सबै मानिसहरू सामु दे िा पछुथ, आकाशमा सेता बादलहरू निस्केर

मलाई घेछथि ्। त्र्सरी िै पथ्
ृ वीमा पक्षीहरू पनि पथ्ृ वीको वातावरणको मुख्र् कुराहरू झल्काउाँ दै मेरो

निक्म्त गाउाँ छि ् र िुसीले िाच्छि ्, र र्सरी पथ्
ृ वीका सबै थोकहरूलाई जीववत बिाउाँ छि ्, अब
“बबस्तारै तल झदै िि ्,” तर बरु र्सको साटो सक्जवताको वातावरण बीि क्जउाँ छि ्। जब म

बादलहरूमाझ हुन्छु, मानिसले मेरो अिुहार र मेरो आाँिालाई मधुरो गरी चिन्दछ, र र्स बेला
उसले असलअसल डर महसुस गदथछ। ववगतमा, उसले मेरो बारे मा ककम्बदन्ती ऐनतहाससक वववरणहरू

सुिेको छ, त्र्सको फलस्वरूप ऊ आधा ववश्वासी र आधा शङ्कालु छ। म कहााँ छु वा मेरो अिुहार
कनत ठूलो छ भिी उसले जान्दै ि—के र्ो समि
ु जस्तै िौडा छ, वा हररर्ा िौरहरूजस्तै असीम छ?

र्ी कुराहरू कसैले पनि जान्दै ि। आज जब मानिसले बादलमा मेरो अिुहार दे ख्छ तब मात्र

ककम्बदन्तीको म वास्तववक हुाँ भिी महसुस गछथ , र्सैले ऊ मप्रनत केही बढी अिुकूल हुि थाल्छ,
र मेरो कामका कारणले गदाथ मात्र मप्रनतको उसको प्रशांसा केही ठूलो हुन्छ। तर मानिसले अझै
पनि मलाई चिन्दै ि, र उसले बादलहरूमा मेरो एक भाग मात्र दे ख्छ। त्र्सपनछ म मेरा बाहुलीहरू
बढाउाँ छु र ती मानिसहरूलाई दे िाउाँ छु। मानिस छकक पछथ , र मेरो हातद्वारा प्रहार गररएला भिी
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गहि रूपमा डराउाँ दै उसको मुि छोप्छ, त्र्सैले उसले आफ्िो प्रशांसामा थोरै श्रद्धा थप्छ। मानिसले
मेरो िालमा ध्र्ाि ददएर हे छथ, ककिभिे उसले ध्र्ाि ददएि भिे ऊ मबाट प्रहार गररिेछ भिी ऊ

गम्भीर रूपमा डराएको हुन्छ—तर म मानिसले मलाई हे िे कुरामा मात्र सीसमत छै ि, र म मेरो
हातमा भएको काम गरररहन्छु। मैले गिे सबै कामहरूको कारणले मात्र मानिससाँग मप्रनत केही
निगाह हुन्छ, र र्सरी मसाँग सम्बन्ध स्थावपत गिथ बबस्तारै मनतर आउाँ छ। जब म मेरो पूणथतामा
मानिसकहााँ प्रकट हुन्छु मानिसले मेरो अिुहार दे ख्नेछ र त्र्स बेलादे खि उसो म मानिसबाट म
आफैलाई लक
ु ाउिे वा अस्पष्ट बिाउिेछैि। सारा ब्रह्माण्डमा म सबै मानिसहरूका सामु

िुल्लमिुल्ला दे िा पिेछु, अनि मासु र रगतका सबैले मेरा कामहरू दे ख्नेछि ्। जो आत्माका हुि ्,
नतिीहरू सबै शाक्न्तसाथ मेरो पररवारमा बस्िेछि ् र निक्श्ित रूपमा मसाँग अद्भुत आसशषहरूको
आिन्द सलिेछि ्। ती सबै जसलाई म वास्ता गछुथ नतिीहरू दण्डबाट उम्किेछि ् र आत्माको पीडा

र शरीरको वेदिाबाट बच्िेछि ्। म सबै मानिसहरूको सामु िुल्लमिुल्ला दे िा पिेछु अनि शासि
गिेछु र शक्कत प्रर्ोग गिेछु, जसले गदाथ लासको दग
ु थन्ध ब्रह्माण्डमा व्र्ाप्त हुिेछैि, त्र्सको
साटो मेरा ताजा सुगन्ध सारा सांसारमा फैसलिेछ, ककिकक मेरो ददि िक्जक आउाँ दै छ, मानिस

ब्र्ुाँखझाँदै छ, पथ्
ृ वीमा सबै कुरा ठीक क्रममा छ, र पथ्
ृ वीको बााँच्िे ददि अब छै ि, ककिकक म
आइपुगेको छु!

अवप्रल ६, १९९२

अध्याय्३०
मानिसको माझमा, मैले एक पल्ट मानिसको अिाज्ञाकाररता र कमजोरीको साराांश बताएाँ ,

र्सरी मैले मानिसको कमजोरी बुझेँ र उसको अिाज्ञाकाररतालाई जािेँ। मानिसको माझमा
पुग्िुभन्दा अनघ, मैले मानिसका आिन्दहरू र द्ःु िलाई धेरै पदहलेदेखि िै बुझेको चथएाँ—र्सैकारणले
गदाथ, म मानिसले गिथ िसकिे कुरा गिथ सकछु र मानिसले भन्ि िसकिे कुरा सक्जलै भन्ि
सकछु। के र्ो म र मानिस बीिको सभन्िता होइि र? र के र्ो स्पष्ट सभन्िता होइि? के मेरो

काम मासु र रगतका मानिसहरूले हाससल गिथ सकछि ् होला? के म सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू

जस्तै प्रकारको हुि सकछु होला? मानिसहरूले मलाई “उही वगथ” को श्रेणीमा रािेका छि ्—र के र्ो
उिीहरूले मलाई िचििेका कारणले गदाथ होइि र? ककि म मानिसहरूको बीिमा उिासलिुको सट्टा
मैले आफूलाई िम्र बिाउिप
ु छथ ? ककि मािवजानतले मलाई त्र्ाचगरहन्छ, ककि मािवजानत मेरो
िाउाँ घोषणा गिुथ असमथथ छ? मेरो हृदर्मा ठूलो द्ःु ि छ, तर मानिसहरूले त्र्ो कसरी जान्ि

सकछि ्? उिीहरूले कसरी दे ख्न सकछि ्? मलाई चिक्न्तत बिाउिे कुरालाई उिीहरूका जीविको
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा िठािेकोले मानिसहरू स्तब्ध र अलमल्ल परे का छि ्, मािौं उिीहरूले
भिथरै नििाको िककी िाएका छि ्; जब म उिीहरूलाई बोलाउाँ छु उिीहरू केवल सपिा दे खिरहन्छि ्,
त्र्सैले मेरा कामहरूको बारे मा कसैलाई पनि थाहा छै ि। आज, अचधकाांश मानिसहरू अझै मस्त
नििामा छि ्। जब राज्र्को स्तुनतगाि गुन्जन्छ तब मात्र नतिीहरू आफ्िा निन्िालु आाँिाहरू
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िोल्छि ् र आफ्िा हृदर्मा केही उदासी महसुस गछथ ि ्। जब मेरो डन्डाले मािवजानतको माझमा

प्रहार गछथ , उिीहरू अझै पनि थोरै मात्र ध्र्ाि ददन्छि ्, मािौं उिीहरूको भाग्र् समुिका बालुवाजस्तै

मल्
ू र्हीि छ। उिीहरूमध्र्े धेरै जिामा केही जागरूकता भए पनि, मेरा पाइलाहरू कनत टाढासम्म
आइपुगेका छि ् भिी उिीहरू जान्दै िि ्—ककिकक मानिसहरूले मेरो हृदर्लाई बुझ्िे कुिै परवाह

गदै िि ्, त्र्सैले उिीहरूले आफूलाई शैतािको दासत्वबाट कदहल्र्ै पनि छुटाउि सकेका छै िि ्। म
सबै थोकहरूभन्दा माचथ जान्छु, र सबै थोकहरूको बीिमा क्जउाँ छु, र्सको साथै म सबै मानिसहरूको

हृदर्मा मख्
ु र् स्थाि सलन्छु। र्सकारण, मानिसहरू मलाई सभन्ि रूपमा हे छथि ्, म असाधारण छु,
वा त म बुझ्ि िसककिे छु भिी ववश्वास गछथ ि ्—र पररणामस्वरूप, मप्रनतको उिीहरूको ववश्वास

ददि-प्रनतददि झि ् बसलर्ो बन्छ। एक पटक म सबै मानिसहरूलाई र ब्रह्माण्डका थोकहरूलाई
अवलोकि गदै तेस्रो स्वगथमा ढक्ल्कएाँ। जब म सुत्छु, तब मेरो ववश्राममा बाधा पुग्ला भिी धेरै
डराएर मानिसहरू िुपिाप हुन्छि ्। जब म बबउाँ झन्छु, उिीहरू तुरुन्तै जोसपूणथ हुन्छि ्, मािौं कक
उिीहरूले मलाई स्पष्ट रूपमा िुसी पािे काम गरररहे का छि ्। के मप्रनत पथ्
ृ वीका मानिसहरूको
आिरण र्स्तै छै ि र? आजका मानिसहरूमध्र्े कसले स्वगथमा र पथ्
ृ वीमा भएको मलाई एउटै

व्र्क्कतको रूपमा हे छथ? स्वगथमा भएको मलाई कसले आदर गदै ि? अनि पथ्
ृ वीमा भएको मलाई
कसले तुच्छ ठान्दै ि? मानिसले ककि सधैँ मलाई अलग गछथ ि ्? मानिसहरूमा मप्रनत ककि सधैँ

दई
ु ककससमका फरक आिरण हुन्छ? के पथ्
ृ वीका दे हधारी परमेश्वर स्वगथमा सबैमाचथ हुकुम िलाउिे
परमेश्वर हुिुहुन्ि र? के स्वगथमा बस्िे म अदहले पथ्
ृ वीमा छै िाँ र? ककि मानिसहरूले मलाई

दे ख्छि ्, तर मलाई चिन्दै िि ्? स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा ककि र्नत ठूलो दरू ी छ? के र्ी कुराहरू
मानिसद्वारा गदहरो जााँि गररि र्ोग्र्का छै िि ् र?

जब म मेरो काम गछुथ, र मैले बोसलरहे को समर्मा मानिसहरू सधैँ र्समा “स्वाद” थप्ि

िाहन्छि ्, मािौं उिीहरूको सुाँघ्िे इक्न्िर् मेरोभन्दा तेज छ, मािौं उिीहरूले कडा स्वाद मि

पराउाँ छि ्, र मािौं मानिसलाई के िादहन्छ त्र्ो मलाई थाहा छै ि, र मेरो काममा “पररपूरण गिथ”

का निक्म्त मैले मानिसलाई “द्ःु ि” ददिै पछथ । म जािाजािी मानिसको सकारात्मकतालाई
निरुत्सादहत गददथिाँ, तर मलाई चिन्िे कार्थको आधारमा नतिीहरूले आफैलाई शद्
ु ध पारूि ् भिेर

आग्रह गदथछु। नतिीहरूमा धेरै कुराको कमी भएको हुिाले, म के सझ
ु ाव ददन्छु भिे, नतिीहरूले धेरै
मेहित गरूि ्, र्सरी हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथका निक्म्त नतिीहरूका कमी-कमजोरीहरूलाई सन्तुसलत
बिाऊि ्। मानिसहरूले एक पटक नतिीहरूको धारणामा मलाई चििेका चथए, तैपनि र्ो कुरा थाहा
िपाएर, नतिीहरूको कदर बालुवालाई सुिजस्तो ठािेझ ैं भएको चथर्ो। जब मैले नतिीहरूलाई सम्झाएाँ,
नतिीहरूले केवल र्सको भागलाई मात्र हटाए, तर गएको भागलाई िााँदी र सि
ु का िीजहरूले
प्रनतस्थापि गिुथको साटो, नतिीहरू अझै पनि आफ्िो हातमा बााँकी रहे को त्र्ो भागमा िै आिन्द

सलइरहे का छि ्—र र्सको पररणामस्वरूप नतिीहरू मेरो सामु सधैँ िम्र र धैर्थवाि ् हुन्छि ्; नतिीहरू
मसाँग समलेर बस्ि सकदै िि ्, ककिकक नतिीहरूसाँग धेरै धारणाहरू छि ्। र्सैकारण, मैले मानिससाँग
जे छ र मानिस जो हो ती सबै िोस्िे र टाढा फासलददिे वविार गरे को छु, र्सैले कक सबै जिा

मेरो साथमा क्जउि सकूि ् र फेरर मसाँग टाढा िहोऊि ्। ककिकक मेरो कामको कारणले गदाथ मानिसले
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मेरो इच्छा बुझ्दै ि। कसै-कसैले म दोस्रो पटक मेरो काम समाप्त गिेछु र नतिीहरूलाई िरकमा
फासलददिेछु भिी ववश्वास गछथ ि ्। कसै-कसैले म बोल्िे िर्ााँ तररका अपिाउिेछ भिी ववश्वास

गछथ ि ् र नतिीहरूमध्र्े धेरै जिा डरले काम्छि ्: म मेरो काम समाप्त गिेछु र नतिीहरूलाई घरको
ि घाटको बिाएर छोड्िेछु भिी गदहरो रूपमा डराउाँ छि ्, र म फेरर नतिीहरूलाई त्र्ाग्िेछु भिी साह्रै

डराउाँ छि ्। मानिसहरूले मेरो िर्ााँ कामलाई िाप्ि सधैँ पुरािा धारणाहरूको प्रर्ोग गछथ ि ्। मैले भिें ,
मानिसहरूले मेरो काम गिे तररका कदहल्र्ै बुझेका चथएिि ्—के र्स पटक नतिीहरूले आफ्िै बारे मा

राम्रो दहसाब ददि सकछि ्? के मानिसहरूको परु ािा धारणाहरू मेरो काममा बाधा पऱ्ु र्ाउिे हनतर्ारहरू

होइिि ् र? जब म मानिसहरूसाँग बोल्छु, तब मेरा िजरहरू नतिीहरूमा अडडिेछि ् भन्िे अत्र्न्तै

डरको कारण नतिीहरू सधैँ मेरो िजरबाट तककथन्छि ्। र्सैल,े नतिीहरूले आफ्िो सशर झुकाउाँ छि ्,
मािौं मबाट नतिीहरूको निरीक्षण हुाँदैछ—र के र्ो नतिीहरूका धारणाहरूको कारण भएको होइि?
ककि आजसम्म मैले आफूलाई िम्र तुल्र्ाएको छु, तर पनि कसैले ध्र्ाि ददएको छै ि? के म
मानिसको निक्म्त झुकिुपछथ ? म स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा आएको हुाँ, म उच्ि स्थािबाट एउटा गुप्त
स्थािमा ओसलथएाँ, र मानिसका बीिमा आएाँ र मसाँग भएका सबै कुरा र म को हुाँ त्र्ो प्रकट गरें ।
मेरा वििहरू सााँिो र गम्भीर, धैर्थवाि ् र दर्ालु छि ्—तर म को हुाँ र मसाँग के छ भन्िे कुरा
कसले कदहले दे िेको छ? के म अझै पनि मानिसदे खि लुकेको छु? मैले मानिसहरूसाँग भेट्िु ककि
र्नत गाह्रो छ? के मानिसहरू आफ्िो काममा अत्र्न्तै व्र्स्त भएकाले गदाथ हो? के मैले मेरा
कतथव्र्हरूलाई बेवास्ता गरररहे कोले र मानिसहरू सबै सफलताको पनछ लाग्ि िाहे काले गदाथ हो?

मानिसहरूको मिमा, परमेश्वर त परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, जोसाँग सक्जलै सांलग्ि हुि सककाँदै ि,
जबकक मानिस भिेको मानिस िै हो, र सक्जलै भ्रष्ट हुिु हुाँदैि—तापनि मानिसहरूका कार्थहरूलाई
मेरो सामु ल्र्ाउि सककाँदै ि। के मेरा मागहरू धेरै उच्ि भएकोले हो? के मानिस धेरै कमजोर
भएकोले गदाथ हो? मानिसहरू ककि सधैँ मैले माग गरे का मापदण्डहरूलाई टाढाबाट हे छथि ्? के ती
सााँच्िै मानिसले प्राप्त गिथ िसकिे छि ्? मेरा मागहरूलाई मानिसहरूको “शरीरको अवस्था” को
आधारमा गणिा गररन्छ, र त्र्सैले मानिसको क्षमताभन्दा कदहल्र्ै बढे को छै ि—तर पनि, मानिसहरू
मैले माग गरे का मापदण्डहरू प्राप्त गिथ असमथथ रहन्छि ्। अिचगन्ती पटक म मानिसको माझमा

त्र्ाचगएको छु, असङ्ख्र् पटक मानिसहरूले मलाई चगल्लाको िजरले हे रेका छि ्, मािौं मेरो शरीर

कााँडाले ढाककएको छ र म नतिीहरूका निक्म्त घखृ णत छु, र्सरी मानिसहरूले मलाई घण
ृ ा गछथ ि ्,
र म मूल्र्हीि छु भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। र्सरी, मानिसले मलाई र्ता र उता धकेल्छ। अिचगन्ती

पटक मानिसहरूले मलाई थोरै मूल्र्मा घरमा ल्र्ाएका छि ्, र अिचगन्ती पटक नतिीहरूले मलाई

उच्ि मल्
ू र्मा बेिेका छि ्, र्ही कारणले गदाथ म आजको पररक्स्थनतमा आइपग
ु ेको छु। मािौं,
मानिसहरू अझै पनि मेरो लाचग र्ुक्कतहरू रच्दै छि ्; अझै पनि नतिीहरूमध्र्े धेरैले लािौँ हजार
डलर लाभ कमाउिका लाचग मलाई बेच्ि िाहन्छि ्, ककिकक मानिसले मलाई कदहल्र्ै कदर गरे को

छै ि। मािौं म मानिसहरूको बीिमा मध्र्स्थ भएको छु, वा आणववक हनतर्ार भएको छु, जसद्वारा

नतिीहरू आपसमा लड्छि ्, वा नतिीहरूको बीिमा हस्ताक्षर गररएको सम्झौता हुाँ—र्सको फलस्वरूप,
समग्रमा म मानिसको हृदर्मा पण
ू थ रूपमा मल्
ू र्हीि हुन्छु, एक अिावश्र्क घरे लु सामाि बन्छु।
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तर र्सको कारण म मानिसलाई दोषी ठहराउाँ ददि; म मानिसलाई मुक्कत ददिे कार्थ गिुथबाहे क अरू
केही गददथिाँ, र सधैँ मानिसप्रनत दर्ालु भएको छु।

मानिसहरू मैले नतिीहरूलाई िरकमा फाल्दा म सहज महसस
ु गिेछु भन्िे ववश्वास गछथ ि ्,

मािौं िरकससत मैले ववशेष सम्झौता गदै छु, र मािौं म एक प्रकारको ववभाग हुाँ जसको ववशेषता
मानिसहरूलाई बेच्िु हो, मािौं, म मानिसहरूलाई ठग्िे कार्थको ववशेषज्ञ हुाँ, र मैले नतिीहरूलाई

आफ्िो हात पारे पनछ नतिीहरूलाई म उच्ि मूल्र्मा बेच्िेछु। मानिसहरूका मुिले र्ो भन्दै ि, तर
नतिीहरूको हृदर्मा नतिीहरू र्स्तै ववश्वास गछथ ि ्। नतिीहरू सबैले मलाई प्रेम गरे पनि गोप्र्

रूपमा प्रेम गछथ ि ्। के मैले नतिीहरूबाट पाएको र्नत थोरै प्रेमको बदलीमा र्नत ठूलो मूल्र् नतरे को

छु र र्नत धेरै र्ोगदाि ददएको छु? मानिसहरू छली छि ्, र म सधैँ ठचगएको व्र्क्कतको भूसमका
िेल्छु। मािौं, म अनत िै सोझो छु: नतिीहरूले र्ो कमजोरीको ववन्द ु दे िेपनछ मलाई धोका
ददइरहन्छि ्। मेरो मुिबाट निस्किे वििहरूको उद्दे श्र् मानिसलाई मािुथ वा निरुद्दे श्र् नतिीहरूलाई
कुिै पदवी िाम ददिु होइि—ती त मानिसका वास्तववकता हुि ्। हुि सकछ, मेरा केही वििहरू
“अनत हदसम्म जान्छि ्,” जुि अवस्थामा म केवल मानिसहरूको क्षमाका लाचग “बबन्ती” मात्र गिथ

सकछु; म मानिसको भाषामा “निपुण” िभएकोले, मैले भन्िे धेरै कुराहरूले मानिसहरूका मागहरू
पूरा गिथ सकदै िि ्। सार्द मेरा केही वििहरूले मानिसहरूको हृदर् छे ड्छि ्, त्र्सैले म नतिीहरू

सहिशील बिि
ू ् भिी “बबन्ती” मात्र गिथ सकछु; म मानिसको जीवि दशथिमा निपण
ु छै िाँ र बोल्िे
तररकाको बारे मा ववशेष पनि छै िाँ, त्र्सैले मेरा धेरैजसो वििले मानिसहरूलाई लाजमा पाछथ ।
सार्द मेरा केही वििहरू मानिसहरूको बबमारीपिको जडसम्म पुग्छ र नतिीहरूको बबमारीपि

प्रकट गदथछ, त्र्सैले म ताँलाई मैले तेरो निक्म्त तर्ार पारे को केही औषधीहरू सलिे सल्लाह ददन्छु,
ककिकक ताँलाई िोट पािे मेरो कुिै उद्दे श्र् छै ि र र्ो औषधीको कुिै अरू प्रनतकूल असर हुाँदैि।
सार्द मेरा केही वििहरू “वास्तववक” सुनिाँदैिि ् होला, तर म मानिसहरूलाई िआविओ भिी

“निवेदि” गदथछु—मेरो हात र िुट्टा “फुनतथला” छै िि ्, त्र्सैले मेरा वििहरूलाई पूरा गिुथ अझै बााँकी
छ। म मानिसहरूलाई मप्रनत “सहिशील” हुि बबन्ती गछुथ। के र्ी वििहरूले मानिसलाई सहार्ता
गछथ ि ्? मलाई आशा छ, कक मानिसहरूले र्ी वििहरूबाट केही हाससल गिथ सकछि ्, र्सैले कक
मेरा वििहरू सधैँ व्र्थथ िहोऊि ्!

अवप्रल ९, १९९२

अध्याय्३१
मैले मानिसहरूका हृदर्मा कदहल्र्ै स्थाि पाएको छै ि। जब म सााँच्िै मानिसहरूलाई िोज्छु,

नतिीहरूले आफ्िा आाँिाहरू चिम्म गरी बन्द गछथ ि ् र मेरा कार्थहरूलाई बेवास्ता गछथ ि ्, मािौं,
मैले गिे सबै काम नतिीहरूलाई िुसी पािे कोससस हो, जसको फलस्वरूप मेरो कामहरूद्वारा

नतिीहरूमा सधैँ घण
ृ ा उत्पन्ि हुन्छ। र्स्तो लाग्छ, कक ममा कुिै आत्म-जागरूकता छै ि, मािौं म
सधैँ मानिसको सामु आफ्िो फुती दे िाइरहे को छु, त्र्सो गरे र नतिीहरूलाई ररस उठाउाँ दै छु, जो
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“इमािदार र धमी” छि ्। तापनि म त्र्स्ता प्रनतकूल पररक्स्थनतहरूमा पनि सहन्छु, र म आफ्िो

काम जारी राख्छु। र्सैले, म भन्छु कक मैले मािव अिुभवको मीठो, असमलो, तीतो र िको
स्वादहरू िािेको छु, र म बतासमा आउाँ छु र वषाथसाँगै जान्छु; म भन्छु, कक मैले पररवारको सतावट

भोगेको छु, जीविका उतारिढाउ अिुभव गरे को छु, र शरीरबाट अलग हुिुको पीडा पनि अिुभव
गरे को छु। तापनि, जब म पथ्
ृ वीमा आएाँ, मैले नतिीहरूका लाचग भोगेको कष्टको कारण मलाई
स्वागत गिुथको सट्टा मानिसहरूले “वविम्रतासाथ” मेरा असल असभप्रार्हरूलाई अस्वीकार गरे । म

कसरी र्सबाट पीडडत हुि सक्कदिाँ? म कसरी द:ु िी हुि सक्कदिाँ? के म र्ो र्स्तै प्रकारले अन्त्र्
होस ् भिेर मात्रै म दे ह बिेको हुाँ? मानिसले मलाई ककि प्रेम गदै िि ्? ककि मेरो प्रेमको बदलीमा
मानिसको घण
ृ ा ददइएको छ? के मैले र्स्तै प्रकारले द्ःु ि भोग्िु पछथ भन्िे हुिसकछ? पथ्
ृ वीमा
मेरो कदठिाइको कारण मानिसहरूले सहािुभूनतका आाँसु बगाएका छि ् र मानिसहरूले मेरो दभ
ु ाथग्र्को

अन्र्ार्को ववरोध गरे का छि ्। तापनि कसले मेरो हृदर्लाई सााँच्िै जािेको छ? कसले मेरा
भाविाहरूलाई बुझ्ि सकछ? कुिै बेला मानिसमा मप्रनत गदहरो स्िेह चथर्ो र कुिै बेला उसले

आफ्िा सपिाहरूमा बारम्बार मेरो िाहिा गथ्र्ो—तर पथ्
ृ वीका मानिसहरूले स्वगथको मेरो इच्छालाई
कसरी बुझ्ि सकथे र? मानिसहरूले कुिै बेला मेरो पीडाको भाविा महसुस गरे का भए पनि, मसाँगै

कष्ट भोग्िे व्र्क्कतहरूको रूपमा मेरा कष्टहरूप्रनत कदहल्र्ै कसैले सहािुभूनत ददएको छ? के
पथ्
ृ वीका मानिसहरूको वववेकले मेरो द:ु िी हृदर्लाई उत्प्रेररत गिथ र पररवतथि गिथ सकछ? के

पथ्
ृ वीका मानिसहरू आफ्िा हृदर्सभत्रका अव्र्कत कदठिाइ मलाई बताउि असमथथ छि ्? आत्माहरू
र पववत्र आत्मा एक-अकाथमा निभथर छि ्, तर दे हका बाधाहरूका कारण मानिसको ददमागले

“निर्न्त्रण गुमाएको” छ। मैले एक पटक मानिसहरूलाई मेरो सामु आउि स्मरण गराएाँ, तर मेरा

बोलावटहरूले मानिसहरूलाई मैले भिेको कुरा पूरा गिे बिाएि; नतिीहरू केवल आाँसल
ु े भररएका

आाँिाहरूले आकाशमा हे रे मािौं नतिीहरूले अवणथिीर् कदठिाइ भोचगरहे का छि ्, मािौं नतिीहरूको
बाटोमा केही उसभरहे को छ। र्सैले नतिीहरूले आफ्िा हातहरू समाते र स्वगथमुनि मसाँग प्राथथिा
गदै निहुररए। म कृपालु भएकोले, म मानिसहरूको माझमा मेरा आसशषहरू ददन्छु, र आाँिाको एक

खझसमकमा, मानिसको माझमा मेरो व्र्क्कतगत आगमिको क्षण आउाँ छ—तैपनि मानिसले स्वगथसाँग
गरे को आफ्िो शपथ लामो समर्दे खि भल
ु ेको छ। के मानिसको अिाज्ञाकाररता र्ही िै होइि र?

ककि मानिस सधैँ “बबसथिे रोग” बाट ग्रस्त हुन्छ? के मैले उसलाई छुरी हािेको छु? के मैले उसको
शरीरमा प्रहार गरे र उसलाई ढालेको छु? म मानिसलाई मेरो हृदर्सभत्रका भाविाहरू बताउाँ छु; ककि
ऊ सधैँ मबाट टाढा हुन्छ? र्स्तो लाग्छ, कक मानिसहरूले नतिीहरूका स्मरणशक्कतहरूमा केही कुरा
गम
ु ाएका छि ् र त्र्सलाई कहीीँ पनि भेट्टाइाँदैि, तर र्ो र्स्तो पनि छ मािौं नतिीहरूका स्मरणहरू

गलत छि ्। र्सैले गदाथ, मानिसहरूले आफ्िो जीविमा सधैँ बबसथिे बािीको समस्र्ा भोग्छि ्, र
सारा मािवजानतको जीविका ददिहरू लथासलङ्ग छि ्। तैपनि र्सको समाधाि गिथ कसैले केही

पनि गदै ि; मानिसहरू एकले अकोलाई कुल्ििु र हत्र्ा गिुथबाहे क अरू केही गदै िि ्, जसले गदाथ
आज वविाशकारी हार भएको छ र ब्रह्माण्डमा भएका सबै थोकहरूलाई फोहोर पािी र दलदलमा
डुबाएको छ, जहााँ मक्ु कतको कुिै मौका छै ि।
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जब म सबै मानिसहरूको माझमा आइपुगेँ, त्र्ो त्र्ही क्षण चथर्ो जब मानिसहरू मप्रनत

बफादार भएका चथए। र्स पटक, ठूलो रातो अक्जङ्गरले पनि त्र्सका हत्र्ा गिे हातहरू

मानिसहरूमाचथ राख्न थालेको छ। मैले “निमन्त्रणा” स्वीकार गरें , अनि मािवजानतले मलाई ददएको
“निमन्त्रणा पत्र” बोकेर म मानिसको माझमा “भोजको टे बलमा” बस्ि आएाँ। जब मानिसहरूले

मलाई दे िे, नतिीहरूले मलाई कुिै ध्र्ाि ददएिि ्, ककिकक मैले आफैलाई भव्र् वस्त्रहरूले ससाँगारे को

चथइिाँ र मानिससाँग टे बलमा बस्िका लाचग मेरो “पररिर्-पत्र” मात्र ल्र्ाएको चथएाँ। मेरो अिुहारमा

कुिै महाँगो श्रांग
ु ु ट चथएि, र मैले आफ्िो िट्
ु टामा घरमा बिाइएको
ृ ार चथएि, मेरो सशरमा कुिै मक
साधारण जुिा लगाएको चथएाँ। मेरो मुिमा सलपक्स्टक िभएको कुराले मानिसहरूलाई सबैभन्दा

व्र्ाकुल बिार्ो। र्सबाहे क, मैले वविम्र शब्दहरू बोसलिाँ, र मेरो क्जब्रो तत्पर लेिकको कलम

चथएि; र्सको सट्टामा, मेरो प्रत्र्ेक शब्दले मानिसको सभत्री हृदर्लाई छे ड्र्ो, जसले मेरो मुि
सम्बन्धी मानिसहरूको “अिुकूल” छववलाई थप प्रभाव थपेको छ। माचथ भनिएको स्वरूप िै
मानिसहरूले मसाँग “ववशेष व्र्वहार” गिथका लाचग पर्ाथप्त चथर्ो, र्सैले नतिीहरूले मसाँग सांसारको
कुिै ज्ञाि िभएको, र कुिै बुद्चध िभएको साधारण गाउाँ को पािे व्र्क्कतको रूपमा व्र्वहार गरे ।

तापनि जब सबैलाई “पैसाका उपहारहरू” हस्तान्तरण गररर्ो, त्र्स बेला पनि मानिसहरूले मलाई

प्रनतक्ष्ठत ठािेिि ्, तर कुिै सम्मािवविा, नतिीहरूका कुकुथच्िो नघसादै र झिकक ररसाउाँ दै मेरो
सामु आए। जब मेरो हात अचग बढ्र्ो, नतिीहरू तरु
ु न्तै िककत भए, र नतिीहरूले घाँड
ु ा टे के, र
ठूलो आवाज निकालेर कराए। नतिीहरूले मेरा सबै “पैसाका उपहारहरू” सङ्कलि गरे । रकम ठूलो

भएकोले, नतिीहरूले तुरुन्त मलाई एक करोडपनत ठािे र मेरो सहमनतवविा िै मेरो शरीरबाट
फाटे का कपडाहरू च्र्ाते, र नतिका सट्टामा िर्ााँ कपडाहरू लगाइददए—तैपनि र्सले मलाई िुसी
बिाएि। म त्र्स्तो सहज जीविससत अभ्र्स्त िभएकोले र मैले र्ो “प्रथम श्रेणी” को व्र्वहारलाई

तुच्छ ठािेकोले, म पववत्र घरमा जन्मेकोले, अनि, र्ो भन्ि सककन्छ, कक मेरो जन्म “गररबी” मा
भएकोले, मलाई सेवकहरूसदहतको ववलाससताको जीविमा क्जउिे बािी परे को चथएि। म र्नत मात्र

िाहन्छु कक मानिसहरूले मेरो हृदर्का भाविाहरू बुझ्ि सकूि ्, मेरो मुिबाट निस्किे असक्जला

सत्र्ताहरूलाई स्वीकार गिथ नतिीहरूले थोरै कदठिाइहरू सहि सकूि ्। मैले कदहल्र्ै पनि

ससद्धान्तको कुरा गिथ िसकेकोले, समाजमा मानिसससत सांलग्ि हुिका लाचग आफैलाई सांिालि
गिे गोप्र् तररकाहरू प्रर्ोग गिथ पनि सक्षम िभएकोले , अनि मैले मानिसहरूको अिुहार वा

नतिीहरूका मिोववज्ञािअिुसार मेरा कुराहरू अिुकूल बिाउि िसकिे भएकोले, मानिसहरूले सधैँ
मलाई घण
ृ ा गरे का छि ्, म अन्तरकक्रर्ा गिथ अर्ोग्र् छु भिी ववश्वास गरे का छि ्, र मसाँग धाररलो

क्जब्रो छ र म सधैँ मानिसहरूलाई िोट पऱ्ु र्ाउाँ छु भिेका छि ्। तापनि, मसाँग कुिै ववकल्प छै ि:
मैले एक पटक मानिसको मिोववज्ञाि “अध्र्र्ि” गरें , एकिोदट मैले मानिसको जीवि दशथिको

“अिुकरण गरें ”, र एकिोदट मानिसको भाषा ससकि “भाषाको कलेज” मा गएाँ , र्सैले कक म

मानिसहरू जसरी बातचित गछथ ि ् त्र्समा म निपुण हुि सकूाँ, अनि नतिीहरूको अिुहार सुहाउाँ दो
बोल्िु सकाँू —तर मैले धेरै मेहित गरे पनि, र धेरै “ववशेषज्ञहरू” लाई भेटे पनि, त्र्ो सब व्र्थथ भए।
ममा कदहल्र्ै मािवताको केही कुरा रहे को छै ि। र्ी सबै वषथहरूमा, मेरा सारा प्रर्ासहरूले असलकनत
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पनि प्रभाव उत्पन्ि गरे को छै ि, र मैले मानिसको भाषामा कदहल्र्ै थोरै पनि क्षमता प्राप्त गरे को

छै िाँ। र्सैले “कडा पररश्रमले फल ल्र्ाउाँ छ” भन्िे मानिसको कुरा मबाट “फककथएको” छ, फलस्वरूप
र्ी पथ्
ृ वीमा र्ी शब्दहरू समाप्त हुन्छि ्। मानिसहरूले थाहै िपाई, त्र्स्ता उक्कतहरू समथथि गिथ
िसककिे छि ् भिेर पर्ाथप्त रूपमा प्रमाखणत गरी त्र्सलाई परमेश्वरले स्वगथबाट अस्वीकार

गिुथभएको छ। र्सैले म मानिससाँग क्षमा माग्छु, तर गिथ बााँकी रहे को केही छै ि—कसले मलाई
र्नत “मूिथ” बिार्ो? म मानिसको भाषा ससकि, जीवि दशथिमा दक्ष हुि, मानिसहरूससत घुलमेल
गिथ असमथथ छु। म मानिसहरूलाई केवल धैर्थवाि ् हुिे, नतिीहरूका हृदर्को क्रोधलाई दबाउिे, मेरो

कारण नतिीहरू आफैलाई िोट िपुऱ्र्ाउिे सल्लाह मात्र ददन्छु। कसले हामीलाई एकअकाथसाँग
अन्तरकक्रर्ा गिे बिार्ो? कसले हामीलाई र्स क्षणमा भेट्िे बिार्ो? कसले हामीलाई उस्तै
आदशथहरू बााँड्िे बिार्ो?

मेरो स्वभाव मेरा सबै वििहरूमा व्र्ाप्त छ, तापनि मानिसहरू मेरा वििहरूमा त्र्सलाई

बुझ्ि असमथथ छि ्। मैले भिेका कुरालाई नतिीहरूले ििादहाँदो छािबबि मात्र गछथ ि ्—त्र्सो गिुथको
के काम? के मेरो बारे मा नतिीहरूको धारणाले नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउाँ छ? के पथ्
ृ वीमा भएका
थोकहरूले मेरो इच्छालाई पूरा गिथ सकछि ्? म मानिसहरूलाई मेरा वििहरू कसरी बोल्िे सो

ससकाउिे कोससस गरररहन्छु, तर र्स्तो लाग्छ, कक मानिस बोल्ि सकदै ि, र ऊ कदहल्र्ै पनि मैले

िाहे को जस्तो प्रकारले मेरा वििहरू बोल्ि सकिे भएको छै ि। मैले उसलाई आमिे -सामिे ससकाएाँ,
तापनि उसले कदहल्र्ै ससकि सकेको छै ि। त्र्सपनछ मात्र मैले िर्ााँ कुरा पिा लगाएाँ: पथ्
ृ वीका

मानिसहरूले कसरी स्वगथका वििहरू बोल्ि सकथे? के र्सले प्रकृनतको निर्म उल्लङ्घि गदै ि

र? तर, मप्रनत मानिसहरूको जोस र क्जज्ञासाको कारण, मैले मानिसमा कामको अको भाग सुरु
गरें । मैले मानिसलाई उसका अभावहरूको कारण कदहल्र्ै लक्ज्जत तल्
ु र्ाएको छै िाँ, बरु उसको

अभावको आधारमा उसको निक्म्त प्रबन्ध गरे को छु। र्सले गदाथ मात्र मानिसहरूमा मेरो केही
अिुकूल प्रभाव छ, र म र्ो मौकालाई एकिोदट फेरर मानिसहरूलाई भेला गिथका निक्म्त प्रर्ोग

गदथछु, र्सैले कक नतिीहरूले मेरो सम्पविहरूको अको भाग उपभोग गिथ सकूि ्। र्स क्षणमा,

मानिसहरू आकाशमा रङ्गीबबरङ्गी बादलहरूमा बग्दै फेरर एकिोदट िुसी, प्रसन्िता र हााँसोमा

डुब्छि ्। म मानिसको हृदर् िोल्छु, र मानिसले तरु
ु न्तै िर्ााँ शक्कत पाउाँ छ, र ऊ मबाट फेरर-फेरर
लुकि िाहाँदैि, ककिकक उसले महको मीठो स्वाद िािेको छ, र त्र्सैले उसले साट्िका लाचग

आफ्िो सबै मूल्र्हीि वस्तुहरू बादहर निकाल्छ—मािौं, म फोहोर सांग्रह गिे स्थाि वा फोहोर फाल्िे

ठाउाँ बिेको छु। र्सैले, टााँससएको “ववज्ञापिहरू” दे िेपनछ, मानिसहरू मेरो सामु आउाँ छि ् र
उत्सक
ु तासाथ भाग सलन्छि ्, ककिकक नतिीहरूले केही “निशािीहरू” प्राप्त गिथ सककन्छ कक भिी

सोिेका हुन्छि ्, त्र्सैले मैले सुरु गरे का कार्थक्रमहरूमा भाग सलि नतिीहरू सबैले मलाई “पत्रहरू”
पठाउाँ छि ्। र्स समर्मा नतिीहरू घाटा होला कक भिी डराउाँ दै िि ,् ककिकक र्ी गनतववचधहरूमा

सांलग्ि “पूाँजी” ठूलो छै ि, त्र्सकारण नतिीहरूले सहभागी हुिे जोखिम उठाउिे दहम्मत गछथ ि ्।
र्दद सहभागी हुाँदा निशािीहरू प्राप्त िहुिे भए मानिसहरू मैदाि छोडेर जािेचथए र नतिीहरूको
पैसा कफताथ माग्िेचथए, र नतिीहरू मैले नतिीहरूलाई नतिथप
ु िे “ब्र्ाज” को पनि दहसाब गछथ ि ्।
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“आधुनिकीकरण” प्राप्त गिथको लाचग, ग्रामीण क्षेत्रमा काम समलाउि “वररष्ठ अचधकारी” साँग
व्र्क्कतगत रूपमा जािे कार्थले गदाथ, मानिसहरूको ववश्वास तरु
ु न्त धेरै गण
ु ा बढे को छ—र नतिीहरूको

“शारीररक क्षमता” झि ्-झि ् राम्रो हुाँदै गइरहे कोले नतिीहरूले मलाई आदरका साथ हे छथि ्, र मेरो
ववश्वास प्राप्त गिथ मसाँग सांलग्ि हुि इच्छुक हुन्छि ्।
अवप्रल ११, १९९२

अध्याय्३२
जब मानिसहरू मसाँग भेला हुन्छि ्, मेरो हृदर् आिन्दले भररन्छ। तुरुन्तै, म मेरो हातका
आसशषहरू मानिसको बीिमा वषाथउाँछु, र्सैले कक मानिसहरू मसाँग भेला हुि सकूि ्, र मेरो आज्ञा
िमान्िे शत्रु िहोऊि ् तर मसाँग समलेर बस्िे समत्रहरू बिूि ्। र्सैले, म मानिसहरूसाँग हाददथक

व्र्वहार पनि गछुथ। मेरो काममा मानिसलाई उच्ि-स्तरीर् सांगठिको सदस्र्को रूपमा हे ररन्छ,
त्र्सैले म उसलाई धेरै ध्र्ाि ददन्छु, ककिकक ऊ सधैँ मेरो कामको पात्र भएको छ। मैले मानिसका

हृदर्मा मेरो स्थाि बिाएको छु, र्सैले कक नतिीहरूको हृदर्ले मलाई आदर गिथ सकूि ्—तापनि म

ककि त्र्सो गछुथ भन्िे बारे मा नतिीहरू पूणथ रूपमा अिसभज्ञ छि ्, र नतिीहरूले पिथिे बाहे क अरू

केही पनि गदै िि ्। मैले मानिसहरूको हृदर्मा एउटा स्थाि बिाएको भए पनि, नतिीहरूले म त्र्हााँ

बसेको िाहाँदैिि ्। र्सको सट्टामा, नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा “पववत्र जि” अिािक आउिुभएको
होस ् भिी प्रतीक्षा गछथ ि ्। मेरो पदहिाि अनत “निम्ि” भएकोले , म मानिसहरूका मागहरूसाँग मेल
िााँददिाँ, त्र्सैले मलाई नतिीहरूले बादहर फासलददन्छि ्। नतिीहरूले िाहे का कुरा भिेको त्र्ो उच्ि

र शक्कतशाली “म” हो, तर जब म आएाँ म मानिसकहााँ त्र्सरी दे िा पररिाँ, त्र्सैले नतिीहरूले

आफ्िो हृदर्मा आउिे व्र्क्कतलाई पिँदै टाढा-टाढा िजर लगाइरहे । जब म मानिसहरूको सामु
आएाँ, तब नतिीहरूले मलाई भीडहरूको सामु इन्कार गरे । म मानिसद्वारा “निराकरण हुि” का
निक्म्त पिँदै र मानिसहरूले म, र्ो न्र्ि
ू “उपज” लाई आखिरमा कस्तो व्र्वहार गलाथि ् भिी हे दै
एक छे उमा उसभि मात्र सकेँ । म मानिसहरूका दागहरूलाई हे ददथिाँ , तर नतिीहरूका दाग िलागेका

भागहरूलाई हे छुथ, र त्र्सबाट म सन्तुक्ष्ट पाउाँ छु। मानिसहरूका िजरमा, म आकाशबाट झरे को

एउटा “सािो तारा” मात्र हुाँ; स्वगथमा म अनत तुच्छ मात्र हुाँ, र आज पथ्
ृ वीमा भएको मेरो आगमिको
आदे श परमेश्वरले ददिभ
ु एको चथर्ो। फलस्वरूप, मानिसहरूले “म” र “परमेश्वर” शब्दहरूका धेरै
वटा व्र्ाख्र्ाहरू गरे का छि ्, र्स क्रममा परमेश्वर र मलाई एउटै र उस्तै ठान्ि अत्र्न्तै डराउाँ छि ्।
मेरो स्वरूपमा परमेश्वरको कुिै पनि रूपरङ्ग िभएकोले मानिसहरू म त्र्ो सेवक हुाँ जो परमेश्वरको
पररवारको होइि भिी ववश्वास गछथ ि ्, अनि नतिीहरू र्ो परमेश्वरको स्वरूप होइि भिी भन्छि ्।

सार्द केही व्र्क्कतहरू छि ् जसले परमेश्वरलाई दे िेका छि ्—तर पथ्
ृ वीमा मेरो अन्तज्ञाथिको कमी
भएकोले, परमेश्वर मकहााँ कदहल्र्ै पनि “दे िा पिथु” भएको छै ि। सार्द मसाँग “ववश्वास” थोरै छ,
त्र्सकारण मानिसहरूले मलाई निम्ि व्र्क्कतको रूपमा हे छथि ्। मानिसहरूले के सोच्छि ् भिे , र्दद
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कुिै व्र्क्कत सााँच्िै परमेश्वर हुि ् भिे, ऊ निश्िर् मानिसको भाषामा दक्ष हुिेछ, ककिकक परमेश्वर
सक्ृ ष्टकताथ हुिुहुन्छ। तर तथ्र्हरू ठीक ववपरीत छि ्: म मानिसको भाषामा ववशेषज्ञ िरहे को मात्र
होइि, तर कदहलेकहीीँ म मानिसका “कमीहरू” का लाचग “प्रबन्ध” पनि गिथ सक्कदिाँ। फलस्वरूप,

मलाई थोरै “ग्लानि” महसुस हुन्छ, ककिकक म मानिसहरूले “माग” गरे अिुसार कार्थ गददथिाँ, तर
सामग्रीहरू तर्ार गरे र नतिीहरूको “अभाव” अिुसार काम मात्रै गदथछु। मैले मानिससाँग गरे को माग
कुिै पनि प्रकारले ठूलो छै ि, तापनि मानिसहरूले र्स्तो होइि भिी ववश्वास गछथ ि ्। त्र्सैले

नतिीहरूको “िम्रता” नतिीहरूको हरे क िालमा प्रकट हुन्छ। नतिीहरू सधैँ मेरो अगाडड दहाँड्ि, मेरो
लाचग बाटोमा अगुवाइ गिथ तर्ार हुन्छि ्, ककिभिे नतिीहरू म हराउिेछु भन्िे डरले भुतुकक भएका
हुन्छि ्, म पहाडहरू सभत्रको प्रािीि जङ्गलहरूमा भौंताररिेछु भिी त्राससत भएका हुन्छि ्।
फलस्वरूप, म कालकोठरीमा पस्िेछु भिी अनत डराउाँ दै मानिसहरूले मलाई सधैँ अगाडड बढाउाँ छि ्।
मसाँग मानिसहरूको ववश्वासको बारे मा केही “सकरात्मक र्दक्ष्टकोण” छ, ककिकक नतिीहरूले मेरो

लाचग भोजि वा नििाको बारे मा िसोिी “मेहित” गरे का छि ्, र्हााँसम्म कक, मेरो लाचग नतिीहरूले
गरे का श्रमहरूले नतिीहरूलाई ददि र रात सुत्ि ददएको छै ि र कपाल सेतो बिेको छ—नतिीहरूको
ववश्वास ब्रह्माण्डलाई “उनछिेको” छ र र्ुगौंर्ुगका प्रेररतहरू र अगमवकताहरूलाई “उनछिेको” छ
भिेर दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ।

म मानिसहरूको महाि ् सीपको कारण हषथसाथ ताली बजाउाँ ददिाँ , ि त नतिीहरूको कमीहरूको

कारण म नतिीहरूलाई कठोर बिेर िै हे छुथ। म त्र्ो मात्र गछुथ जुि मेरा हातहरूमा छ। म कसैलाई
ववशेष व्र्वहार गददथ िाँ, तर मेरो र्ोजिाअिुसार काम मात्र गछुथ। तापनि मानिसहरू मेरो इच्छाप्रनत

अिजाि छि ् र मबाट आउिे कुराहरूका लाचग प्राथथिा गरररहन्छि ्, मािौं मैले नतिीहरूलाई ददएका

धि-सम्पविहरूले नतिीहरूको आवश्र्कताहरूलाई परू ा गिथ सकदै िि ्, मािौं मागले आपनू तथलाई
उनछिेको छ। तर आजको र्ुगमा, मानिसहरू सबैले “मुिास्फीनत” भइरहे को छ भन्िे महसुस गछथ ि ्—
फलस्वरूप, नतिीहरूका हातहरू मैले नतिीहरूलाई उपभोग गिथ ददएका कुराहरूले भररएका छि ्।

र्सैकारणले गदाथ िै नतिीहरू मदे खि थककत हुन्छि ्, त्र्सैले नतिीहरूको जीवि अराजकताले भररन्छ
र नतिीहरूले के िािु हुन्छ र के िािु हुाँदैि भन्िे सम्बन्धमा अिसभज्ञ हुन्छि ्। कसै-कसैले त
मैले नतिीहरूलाई उपभोग गिथ ददएका कुराहरूलाई िक्जकबाट हे दै लछ
ु े र सलन्छि ्। मानिसहरूले

अनिकाल भोग्िे गरे का हुिाले, र नतिीहरूले आजको आिन्द हात पािुथ सक्जलो िभएको हुिाले,
नतिीहरू सबै “निरन्तर कृतज्ञ” छि ्, र मप्रनतको नतिीहरूको आिरणमा केही पररवतथि आएको छ।
नतिीहरू मेरो सामु पुकारा गरररहन्छि ्; मैले नतिीहरूलाई धेरै कुरा ददएको हुिाले, नतिीहरू मेरो
हात समातेर “कृतज्ञताका आवाजहरू” निकासलरहन्छि ्। म ब्रह्माण्डभन्दा माचथ दहाँ ड्डुल गछुथ, र म
दहाँड्दा सम्पूणथ ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई अवलोकि गछुथ। पथ्
ृ वीमा मानिसहरूका भीडहरूको
माझमा, कदहल्र्ै मेरो कामको लाचग र्ोग्र् वा मलाई सााँिो रूपले प्रेम गिे कोही आएको छै ि।

त्र्सैले, र्स क्षणमा म निराशामा सुस्केरा हाल्छु, र मैले “नतिीहरू सबैलाई एउटै जालमा समात्िे”

छु भिी साह्रै डराएर मानिसहरू फेरर कदहल्र्ै भेला िहुिे गरी तुरुन्तै छरपष्ट हुन्छि ्। म र्ो
मौकालाई मानिसकहााँ आउि, मेरो काम गिथका निक्म्त प्रर्ोग गदथछु—जि
ु काम उपर्क
ु त छ—र्ी
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छरपष्ट भएका र्ी मानिसहरूबाट नतिीहरूलाई अथाथत ्, जोसभत्र काम गिथ मेरो निक्म्त उपर्ुकत
हुन्छ नतिीहरूलाई िुन्छु। म मानिसहरूलाई कदहल्र्ै उम्कि िसकिे गरी मेरो सजार्को बीिमा
“िजरबन्द” गरे र राख्न िाहन्िाँ। म केवल त्र्ो काम गछुथ जि
ु मैले गिैपछथ । म मानिसको “सहार्ता”

माग्ि आएको छु; मेरो व्र्वस्थापिमा मानिसको कार्थहरूको अभाव भएकोले, मेरो काम
सफलतासाथ पूरा गिुथ सम्भव छै ि, त्र्सले मेरो कार्थलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडड बढ्िबाट

रोकदछ। मलाई के मात्रै आशा छ भिे, मानिसहरूमा मसाँग सहकार्थ गिे र्दढ सङ्कल्प होस ्। म

नतिीहरूले मेरो निक्म्त राम्रा भोजि पकाऊि ्, वा नतिीहरूले कतै मेरो सशर अडाउिे राम्रो ठाउाँ को
व्र्वस्था गरूि ्, वा नतिीहरूले मेरो लाचग राम्रा लुगाहरू बिाऊि ् भिी भक्न्दिाँ—र्ी थोकहरूको म
असलकनत पनि परवाह गददथ िाँ। जब मानिसहरूले मेरो इच्छालाई बुझेर मेरो छे उमा रहे र मसाँगै

अगाडड बढ्ि सकछि ्, तब म मेरो हृदर्मा सन्तुष्ट हुिेछु।
पथ्
ृ वीमा कसले मलाई कदहल्र्ै आफ्िो हृदर्ले ग्रहण गरे को छ? कसले मलाई कदहल्र्ै आफ्िो

हृदर्ले प्रेम गरे को छ? मानिसहरूको प्रेम सधैँ पातलो हुन्छ; मलाई पनि थाहा छै ि कक ककि
नतिीहरूको प्रेम सुकदै ि र पातलोपिबाट ववशुद्ध हुि सकदै ि। र्सैले, मानिससभत्र धेरै “रहस्र्हरू”
पनि रहे का छि ्। सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूमध्र्े मानिसलाई “िमत्कारी” र “बुझ्ि िसककिे” प्राणीको

रूपमा हे ररएको छ, त्र्सैले मेरो सामु उसका “र्ोग्र्ताहरू” छि ्, मािौं ऊ हैससर्तमा म समाि छ—
तर उसले आफ्िो र्ो “हैससर्त” को ववषर्मा केही पनि अिौठो कुरा दे ख्दै ि। र्समा, म

मानिसहरूलाई र्ो स्थािमा िडा हुि र त्र्सको आिन्द सलि ददाँ ददिाँ भन्िे होइि, तर म िाहन्छु,
कक नतिीहरूमा मर्ाथदाको बोध होस ्, नतिीहरूले आफैलाई अनत िै उच्ि िठािूि ्; स्वगथ र पथ्
ृ वीबीि

दरू ी छ, परमेश्वर र मानिसको बीिको दरू ीको त कुरै िगरौं। के परमेश्वर र मानिस बीिको दरू ी
अझ ठूलो छै ि र? पथ्
ृ वीमा, मानिस र म “एउटै डुङ्गामा” छौं, र हामी “आाँधीबेहरीमा साँगै बिेर

निस्कन्छौं।” मेरो पदहिािले मलाई मािव सांसारको कदठिाइ अिुभव गिुथबाट छुट् ददाँ दैि, र र्सै
कारणले गदाथ म आजको पररक्स्थनतमा परे को छु। पथ्
ृ वीमा मैले शाक्न्तपूवथक बस्िे ठाउाँ कदहल्र्ै

पाइिाँ, त्र्सैले मानिसहरू भन्छि ्, “मानिसको पुत्रले कदहल्र्ै आफ्िो सशर अडाउिे ठाउाँ पाउिुभएि।”
फलस्वरूप, मानिसहरू मेरो लाचग करुणाको आाँसु िसाल्दै रोएका पनि छि ् र मेरो लाचग “राहत

कोष” मा केही दजथि र्आ
ु ि छुट्ट्र्ाएका छि ्। र्सकारणले गदाथ मात्र मसाँग ववश्राम गिे ठाउाँ छ;
र्दद मानिसहरूको “सहार्ता” िपाएको भए म कहााँ पुग्िुपिेचथर्ो भिी कसले जान्दछ!

जब मेरो काम समाप्त हुन्छ, म मानिसबाट र्ो “आचथथक राहत” िोज्िेछैिाँ; र्सको सट्टामा,
म मेरो अन्तनिथदहत काम गिेछु, र मानिसहरूको आिन्दको लाचग “मेरो घरका सबै थोकहरू” म
तल ल्र्ाउिेछु। आज, मेरो परीक्षाको बीिमा सबै जिा जााँचिएका छि ्। जब मेरो हात औपिाररक

रूपले मानिसमाचथ आउाँ छ, त्र्सबेला मानिसहरूले मलाई प्रशांसाको आाँिाले हे िथ छोड्िेछि,् तर

मसाँग घण
ृ ाको व्र्वहार गिेछि ्, र र्स बेला एउटा िमुिा दे िाउिका निक्म्त म नतिीहरूका हृदर्
काटे र तुरुन्तै िाश पािेछु। म मानिसको हृदर्लाई “सुक्ष्मदशथक र्न्त्र” को मुनि रािेर जााँच्छु—त्र्हााँ
मेरो लाचग सााँिो प्रेम छै ि। वषौंदे खि, मानिसहरूले मलाई धोका ददइरहे का छि ् र मलाई मूिथ

बिाइरहे का छि ्—नतिीहरूको मट
ु ु को दादहिे भाग र दे ब्रेनतरको िाली भाग दव
ु ैमा मप्रनतको घण
ृ ाको
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ववष रहे छ। र्सैले नतिीहरूप्रनत ममा र्स्तो आिरण हुिु कुिै अिम्मको कुरा होइि। तापनि,
नतिीहरू र्सबारे पूणथ रूपमा अिजाि रहन्छि ्, र र्सलाई स्वीकार पनि गदै िि ्। जब म
नतिीहरूलाई मेरो अिस
ु न्धािका पररणामहरू दे िाउाँ छु, तब पनि नतिीहरू जाग्दै िि ्; मािौं,

नतिीहरूका मिमा र्ी सबै ववगतका कुराहरू छि ्, र आज फेरर नतिलाई कोट्ट्र्ाउिु हुाँदैि। त्र्सैले,
मानिसहरू रुचि िदे िाइ केवल “प्रर्ोगशालाका पररणामहरू” लाई हे छथि ्। नतिीहरूले तासलकाहरूलाई
कफताथ गछथ ि ् र फड्को मारे र जान्छि ्। र्सबाहे क , नतिीहरूले र्स्ता कुराहरू भन्छि ्, “र्ी महत्त्वपूणथ

छै िि ्, ती कुराले मेरो स्वास्थ्र्मा कुिै प्रभाव पादैिि ्।” नतिीहरू नतरस्कारको कफस्स हााँसो हााँस्छि ्,
त्र्सपनछ नतिीहरूको आाँिामा हल्का धम्कीको हे राइ हुन्छ, मािौं, म त्र्नत धेरै जान्िे हुिुहुाँदैि,
र म लापबाथह हुिैपछथ । मािौं, मैले नतिीहरूका सभत्री रहस्र् प्रकट गरे र मानिसको “व्र्वस्था” तोडे को
छु, र्सैले नतिीहरू मलाई अझ बढी घण
ृ ा गिे बन्छि ्। तब मात्र म मानिसहरूको घण
ृ ाको स्रोतलाई
दे ख्छु। ककिकक जब म हे रररहे को हुन्छु, तब नतिीहरूको रगत बचगरहे को हुन्छ, र नतिीहरूको

शरीरमा धमिीहरूको माध्र्मबाट भएर गएपनछ त्र्ो मुटुमा प्रवेश गदथछ, र त्र्स बेला मात्र मैले
िर्ााँ कुरा “पिा लगाएको” हुन्छु। तैपनि मानिसहरूले र्सको बारे मा केही पनि सोच्दै िि ्। नतिीहरू
पूणथ रूपमा लापरवाह हुन्छि ् र नतिीहरूले के पाए वा के गुमाए भन्िेबारे केही पनि सोच्दै िि ्,
जुि नतिीहरूको “नि्ःस्वाथथ” भक्कतको भाविालाई दे िाउि पर्ाथप्त हुन्छ। नतिीहरूले आफ्िै
स्वास्थ्र्को क्स्थनतलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, र मेरो लाचग “हतार गछथ ि ्।” र्ो पनि नतिीहरूको
“ववश्वासर्ोग्र्ता” हो, र नतिीहरूको “प्रशांसिीर्” कुरा हो, त्र्सैले म नतिीहरूलाई फेरर “प्रशांसा” को

एउटा पत्र पठाउाँ छु, र्सैले कक नतिीहरू र्सबाट िुसी होऊि ्। तर जब नतिीहरूले र्ो “पत्र” पढ्छि ्,
नतिीहरूले तुरुन्तै असलक चिदढएको महसुस गछथ ि ्, ककिकक नतिीहरूले गरे का सबै कुरा मेरो मौि

पत्रले अस्वीकार गरे को हुन्छ। मानिसहरूले काम गदाथ मैले सधैँ निदे सशत गरे को छु, तैपनि
नतिीहरूले मेरा वििहरूलाई घण
ृ ा गछथ ि ् भन्िे दे खिन्छ; र्सैले, मैले आफ्िो मुि िोल्िे बबविकै
नतिीहरूले आफ्िा आाँिाहरू चिम्म पारी बन्द गछथ ि ् र आफ्िा हातहरूले आफ्िा कािहरू बन्द

गछथ ि ्। नतिीहरूले मेरो प्रेमको कारण मलाई आदरको िजरले हे दैिि ्, तर मलाई सधैँ घण
ृ ा गरे का
छि ्, ककिकक मैले नतिीहरूका कमी-कमजोरीहरू दे िाएर, नतिीहरूको स्वासमत्वमा रहे का सबै

थोकहरू प्रकट गरें , र्सैले नतिीहरूले आफ्िो व्र्वसार्मा िोकसाि भोग्िप
ु रे को छ, र नतिीहरूको
जीववका पनि हराएको छ। त्र्सैले गदाथ, मप्रनतको नतिीहरूका घण
ृ ा बढ्दछ।

अवप्रल १४, १९९२

अध्याय्३३
मेरो घरमा, एक पटक ती मानिसहरू चथए जसले मेरो पववत्र िाउाँ को प्रशांसा गथे, जसले

पथ्
ृ वीमा मेरो मदहमाले आकाश ढाकोस ् भिेर अथक काम गथे। र्स कारणले गदाथ, म अनत

आिक्न्दत भएाँ, र मेरो हृदर् आिन्दले भररर्ो—तैपनि रात र ददि सत्ु ि छोडेर मेरो सट्टामा कसले
काम गिथ सकछ? मानिसले मेरो अगाडड गरे को सङ्कल्पले मलाई िुसी ददन्छ, तर उसको वविोहले
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मेरो क्रोध जगाउाँ छ, र्सैले, मानिसले आफ्िो कतथव्र् कदहल्र्ै पनि पालि गिथ िसकिे हुिाले,
ऊप्रनतको मेरो शोक झि ्-झि ् ठूलो बन्छ। मानिसहरू ककि सधैँ आफूलाई मप्रनत समपथण गिथ
असमथथ छि ्? नतिीहरू ककि सधैँ मसाँग सौदाबाजी गिे कोससस गछथ ि ्? के म व्र्ापार केन्िको

महा-प्रबन्धक हुाँ? मानिसहरूले मैले भिेका कुरा केही िगरे पनि म ककि मानिसहरूले मबाट
मागेका कुरा सम्पूणथ हृदर्ले पूरा गदथछु, तापनि, मैले मानिससाँग गरे को माग व्र्थथ हुन्छ? के म
व्र्ापारका तररकाहरूमा दक्ष िभएकोले तर मानिसिादहाँ दक्ष भएकोले र्स्तो भएको हो? मानिसहरू
ककि सधैँ चिप्लो र िापलस
ु ीपण
ू थ कुरा गरे र मलाई धोका ददन्छि ्? मानिसहरू ककि सधैँ “उपहार”

बोकेर आउाँ छि ्, पछाडडबाट प्रवेश गिे बाटो सोध्छि ्? के मैले मानिसलाई र्ही गिथ ससकाएको छु?
मानिसहरू ककि िााँडै र स्पष्टसाँग त्र्स्ता कुराहरू गछथ ि ्? मानिसहरू ककि सधैँ मलाई धोका ददि

उत्प्रेररत हुन्छि ्? जब म मानिसहरूको माझमा हुन्छु, मानिसहरू मलाई सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको
रूपमा हे छथि ्; जब म तेस्रो स्वगथमा हुन्छु, नतिीहरूले मलाई सवथशक्कतमाि ् मान्छि ्, जसले सबै

थोकहरूमाचथ प्रभुत्व गिुथहुन्छ; जब म आकाशमा हुन्छु, नतिीहरू मलाई सबै कुरालाई भिे आत्माको
रूपमा हे छथि ्। समग्रमा, मानिसहरूका हृदर्मा मेरो निक्म्त उपर्ुकत ठाउाँ छै ि। मािौं, म एक
अनिमक्न्त्रत अनतचथ हुाँ, मानिसहरूले मलाई घण
ृ ा गछथ ि ्, र र्सैले जब म दटकट सलन्छु र मेरो
ठाउाँ मा बस्छु, नतिीहरूले मलाई त्र्हााँबाट धपाउाँ छि ्, र त्र्हााँ मेरो निक्म्त बस्िे कुिै ठाउाँ छै ि, र
म गलत ठाउाँ मा आएको छु, म त्र्हााँबाट जािुबाहे क मेरो निक्म्त अरू कुिै ववकल्प छै ि भन्दै

क्रोचधत हुन्छि ्। र्सैले म मानिससाँग फेरर सांलग्ि िहुिे सांकल्प गछुथ, ककिकक मानिसहरू अनत
सािो-मिका छि ्, नतिीहरूको उदारता थोरै छ। म अब नतिीहरूसाँग एउटै टे बलमा िािेछैिाँ, म

पथ्
ृ वीमा नतिीहरूसाँग अरू समर् बबताउिेछैिाँ। तर जब म बोल्छु, मानिसहरू छकक पछथ ि ्; म
जािेछु भिी नतिीहरू डराउाँ छि ्, र नतिीहरूले मलाई रोककराख्छि ्। नतिीहरूका ढोंगहरू दे िेर म

तुरुन्तै मेरो हृदर्मा केही उदासी र एकलो महसुस गछुथ। म नतिीहरूलाई छोडेर जान्छु भिी
मानिसहरू डराउाँ छि ्, र र्सैले जब म नतिीहरूसाँग छुट्दटन्छु, तब तुरुन्तै रोएको आवाजले दे शलाई
ढाकछ, र मानिसहरूका अिुहार आाँसुले भररन्छि ्। म नतिीहरूका आाँसुहरू पुनछददन्छु, म
नतिीहरूलाई फेरर एकिोदट उठाउाँ छु, र नतिीहरूले मनतर हे छथि ्, नतिीहरूको बबन्ती गरररहे का

आाँिाहरूले मलाई िजाि बबन्ती गदथछ, र नतिीहरूको “इमािदारी” को कारण म नतिीहरूसाँग छु।
तापनि, मेरो हृदर्को पीडा कसले बुझ्ि सकछ? मैले बोल्ि िसकेका मेरा कुराहरूमा कसले ध्र्ाि

ददन्छ? मानिसहरूका िजरमा, र्स्तो लाग्छ मािौं म भाविारदहत छु, र त्र्सैले हामी सधैँ दई
ु

फरक पररवारबाट आएका छौं। नतिीहरूले मेरो हृदर्सभत्रको शोकको भाविा कसरी दे ख्न सकछि ?्
मानिसहरू केवल आफ्िै सि
ु ववलासको लालि गछथ ि ्, र नतिीहरू मेरो इच्छालाई ध्र्ाि ददाँ दैिि ्,

ककिकक अदहलेसम्म मानिसहरू मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको उद्दे श्र्प्रनत अिजाि छि ्, र र्सैले
आज पनि उिीहरू मौि बबन्ती गछथ ि ्—र र्सबाट के फाइदा हुन्छ?
जब म मानिसको माझ क्जउाँ छु, म मानिसको हृदर्मा निक्श्ित स्थाि सलन्छु; म दे हमा दे िा

परे कोले र मानिसहरू पुरािो दे हमा क्जउिे हुिाले, नतिीहरूले सधैँ मलाई दे हद्वारा व्र्वहार गछथ ि ्।
मानिसहरूसाँग दे ह मात्र हुिे भएकोले र अरू कुिै थप परू क िहुिे भएकाले, नतिीहरूले “आफूससत
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भएका सबै थोक” मलाई ददएका छि ्। तापनि नतिीहरूले केही पनि जान्दै िि ;् नतिीहरूले मेरो सामु
केवल “आफ्िो भक्कत िढाउाँ छि ्।” मैले जे कटिी गछुथ, त्र्ो मूल्र्हीि कससांगर हो—तैपनि मानिसहरू

त्र्स्तो सोच्दै िि ्। जब मानिसहरूले मेरा थोकहरूलाई ददएका “उपहारहरू” को तल
ु िा गदथछु,

मानिसहरूले तुरुन्तै मेरो अिमोलता थाहा पाउाँ छि ्, तब मात्र नतिीहरूले मेरो अपररमेर्ता दे ख्छि ्।
म नतिीहरूको प्रशांसाको कारण गवथ महसुस गददथिाँ, तर मानिसकहााँ निरन्तर दे िा परररहन्छु,
र्सैले कक मानिसहरूले मलाई पूणथ रूपमा राम्ररी चिन्ि सकूि ्। जब म उिीहरूलाई मेरो सम्पूणथता

दे िाउाँ छु, नतिीहरू मेरो अचग गनतहीि, िि
ु को िामो जस्तो िडा भएर आाँिा फुकाल्दै मलाई
हे छथि ्। अनि जब म नतिीहरूको ववचित्रता दे ख्छु, म मेरो हााँसो रोकि सक्कदिाँ। नतिीहरू मबाट

थोकहरू माग्ि आउिे हुिाले, म मेरो हातमा भएका थोकहरू नतिीहरूलाई ददन्छु, र नतिीहरूले ती
कुराहरूलाई आफ्िो छातीमा टााँस्छि ्, ती कुरालाई िवजात सशशुलाई झैं मार्ा गछथ ि ्, नतिीहरू एक
क्षण मात्र त्र्स्ता भाविाहरूमा सांलग्ि हुन्छि ्। जब म नतिीहरू बस्िे वातावरणलाई पररवतथि

गदथछु, नतिीहरूले तुरुन्तै “सशशु” लाई एक छे उमा धकेल्छि ् र आफ्िो हातले टाउको ढाकेर दगुछथि ्।

मानिसहरूको िजरमा, म कुिै पनि समर् वा स्थािमा उपक्स्थत हुिे सहार्क हुाँ; मािौं, म बोलाउि
साथ आउिे एक बेर्रा हुाँ। र्सैले, मानिसहरू सधैँ मसाँग प्राकृनतक ववपविसाँग लड्िे असीम शक्कत
छ जस्तै गरी मलाई “हे छथि ्”, त्र्सैले नतिीहरूले सधैँ मेरो हात समातेका छि ्, र मलाई दे शभरर

र्ात्रामा डोऱ्र्ाइरहे का छि ्, र्सैले कक सबै कुराहरूले नतिीहरूका एक शासक छि ् भिी दे ख्न सकूि ्
र कसैले पनि नतिीहरूलाई धोका ददिे आाँट िगरोस ्। मैले धेरै समर्दे खि मानिसहरूको “बाघको

ऐश्वर्थ धारण गिे स्र्ाल” को िाल दे िेको छु, ककिकक नतिीहरू सबै छलद्वारा िाफा कमाउिे

इच्छा राख्दै “सूििा पाटीहरू झुन्ड्र्ाइरहे का” छि ्। मैले लामो समर्दे खि उिीहरूको कपटपूणथ,
द्वेषपण
ू थ र्क्ु कत दे िेको छु, र र्नत मात्र हो कक म हाम्रो सम्बन्धमा िोट पऱ्ु र्ाउि िाहन्िाँ। म कुिै
कुरावविा समस्र्ा पैदा गददथिाँ—त्र्सो गिुथको कुिै मूल्र् वा महत्त्व हुाँदैि। म मानिसहरूका
कमजोरीहरूलाई ध्र्ािमा रािेर गिुथपिे काम मात्र गदथछु; होइि भिे, म नतिीहरूलाई िरािीमा

पररणत गिेछु र उप्रान्त नतिीहरूलाई अक्स्तत्वमा रहि ददिेछैिाँ। तर मैले गिे कामको अथथ छ,
र त्र्सैले म मानिसलाई हल्का रूपमा दण्ड ददाँ ददि। र्ही कारणले गदाथ मानिसहरूले सधैँ नतिीहरूका

दे हलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडेका छि ्। नतिीहरूले मेरो इच्छालाई अवलोकि गदै िि ,् तर मेरो न्र्ार्आसिको अचग मसाँग िुसामदी गरे का छि ्। मानिसहरू धेरै साहसी छि ्: जब सबै “र्ातिा ददिे
उपकरणहरू” ले नतिीहरूलाई डर-धम्की ददन्छि ्, नतिीहरू असलकनत पनि डगमगाउाँ दै िि ्।

तथ्र्हरूको अनघ, नतिीहरू कुिै पनि तथ्र्हरू उपलब्ध गराउि असमथथ बन्छि ्, र हठी बन्दै मेरो

ववरोध गिथब
ु ाहे क अरू केही गदै िि ्। जब म नतिीहरूलाई फोहोर थोकहरू सबै बादहर ल्र्ाउि
लगाउाँ छु, नतिीहरूले अझै पनि मलाई दई
ु िाली हातहरू दे िाउाँ छि ्—अरूले र्सलाई “उदाहरणीर्”
को रूपमा कसरी प्रर्ोग िगलाथि ् र? मानिसहरूको “ववश्वास” अनत ठूलो भएकोले नतिीहरू

“प्रशांसिीर्” भएका हुि ्।
मैले ब्रह्माण्डमा आफ्िो काम सुरु गरे को छु; ब्रह्माण्डका मानिसहरू अिािक बबउाँ झन्छि ् र
केन्िको वररपरर घम्
ु छि ्, जि
ु मेरो काम हो, र जब म नतिीहरूमा “र्ात्रा” गछुथ, सबै जिा शैतािको
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बन्धिबाट उम्कन्छि ्, र शैतािको कष्टको बीिमा र्ातिा भोचगरहे का हुन्छि ्। मेरो ददिको आगमि
भएको कारण, मानिसहरू आिन्दले भररन्छि ्, नतिीहरूको हृदर्सभत्रका शोक हराउाँ छ, आकाशमा
उदासीका बादलहरू हावामा अक्कसजिको रूपमा पररणत हुन्छि ् र त्र्हााँ तैररन्छि ्, र र्स घडी,
म मानिससाँग एक हुाँदाको आिन्द सलन्छु। मानिसको कार्थले मलाई स्वाद सलिे केही कुरा ददन्छ,
र्सैले म अब चिक्न्तत हुाँददि। अनि मेरो ददिको आगमिको साथमा, जीवि-शक्कत भएका पथ्
ृ वीका
थोकहरूले आफ्िो अक्स्तत्वको जरा फेरर प्राप्त गछथ ि,् पथ्
ृ वीमा भएका सबै थोकहरू फेरर जीववत

हुन्छि ्, र नतिीहरूले मलाई आफ्िो अक्स्तत्वको आधारको रूपमा सलन्छि ्, ककिकक म सबै थोकलाई
जीविद्वारा िम्काउिे बिाउाँ छु, र र्सरी िै, म नतिीहरूलाई िुपिाप हराउिे बिाउाँ छु। र्सैले, सबै
कुराले मेरो मुिका आज्ञाहरू पिथन्छि ्, र म जे गछुथ र भन्छु त्र्सद्वारा प्रसन्ि हुन्छि ्। सबै
कुराहरूको बीिमा, म िै सवोच्ि हुाँ—तैपनि म सबै मानिसहरूको बीिमा क्जउाँ छु, र म मानिसका
कामहरूलाई स्वगथ र पथ्
ृ वीको मेरो रििालाई व्र्कत गिथका निक्म्त प्रर्ोग गदथछु। जब मानिसहरूले

मेरो अगाडड ठूलो प्रशांसा गछथ ि ्, म सबै थोकहरूको बीिमा उच्ि हुन्छु, र र्सरी पथ्
ृ वीका फूलहरू
तातो सूर्थको मुनि अझ सुन्दर हुन्छि ्, घााँस अझ हराभरा हुन्छ, र आकाशका बादलहरू अझ बढी
िीलो दे खिन्छि ्। मेरो आवाजको कारण, मानिसहरू र्ता-उनत भाग्छि ्; आज मेरो राज्र्का

मानिसहरूको अिुहार िुसीले भररएको छ, र नतिीहरूको जीवि बढ्दै छ। म मेरा सबै िुनिएका
मानिसहरूका बीिमा काम गछुथ, र मेरो कामलाई मािवीर् वविारहरूद्वारा दाग लाग्ि ददाँ ददिाँ,

ककिकक म मेरो काम व्र्क्कतगत रूपले आफै गछुथ। जब म काम गदथछु, आकाश र पथ्
ृ वी अनि

नतिमा भएका सबै थोक पररवतथि हुन्छि ् र िर्ााँ हुन्छि ्, र जब म आफ्िो काम पूरा गदथछु,
मानिस पूणथ रूपमा िवीकरण हुन्छ, म जे माग्छु त्र्सको कारण ऊ अब द्ःु िमा क्जउाँ दै ि, ककिकक
िस
ु ीका आवाजहरू सारा पथ्
ु ि सकछि ्, र र्ो मौकामा मैले मानिसलाई ददिे
ृ वीभरर सबैले सन्

आसशषहरू म नतिीहरूलाई प्रदाि गदथछु। जब म राज्र्को राजा हुन्छु, मानिसहरू मसाँग डराउाँ छि ्,
तैपनि जब म मानिसको माझमा राजा हुन्छु, र मानिसहरूको बीिमा बस्छु, मानिसहरू ममा कुिै
आिन्द पाउाँ दै िि ्, ककिकक मप्रनत नतिीहरूका धारणाहरू अनत गम्भीर हुन्छि ्, र्नतसम्म कक नतिले

गदहरो जरा गाडेको हुन्छ जसलाई हटाउि गाह्रो हुन्छ। मानिसको प्रकटीकरणको कारण, म मेरो
काम गछुथ, जि
ु उपर्क
ु त छ, र जब म आकाशमा माचथ उकलन्छु र मानिसमाचथ मेरो क्रोध
िन्र्ाउाँ छु, मानिसहरूका ववसभन्ि वविारहरू तुरुन्तै िरािीमा पररणत हुन्छि ्। म भन्छु, कक
नतिीहरूले मप्रनत नतिीहरूका धेरै वटा धारणाहरू बताऊि ्, तर नतिीहरू आश्िर्थिककत हुन्छि ्,
मािौं कक नतिीहरूसाँग केही पनि छै ि, र मािौं नतिीहरू िम्र छि ्। म जनत धेरै मानिसहरूको

धारणाअिस
ु ार क्जउाँ छु, नतिीहरूले मलाई त्र्नत धेरै प्रेम गिथ आउाँ छि ्, र म जनत धेरै मानिसहरूको

धारणाभन्दा बादहर क्जउाँ छु, नतिीहरू मबाट उनत िै टाढा जान्छि ्, र नतिीहरूसाँग मेरो बारे मा अझ
बढी धारणाहरू हुन्छि ्, ककिभिे सांसार सक्ृ ष्ट गरे देखि आजको ददिसम्म म सधैँ मानिसहरूका
धारणाहरूमा क्जएको छु। जब आज म मानिसको बीि आउाँ छु, म सबै मानिसहरूको धारणा हटाउाँ छु,
त्र्सैले मानिसहरूले सक्जलै इन्कार गछथ ि ्—तापनि, मसाँग नतिीहरूका धारणाहरूको निराकरण गिे
उपर्क
ु त ववचधहरू छि ्। मानिसहरू बेिैि वा चिक्न्तत हुिु हुाँदैि; म सबै मानिसहरूलाई मलाई प्रेम
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गिे बिाउाँ दै , र स्वगथमा नतिीहरूलाई मेरा आसशषहरूको आिन्द सलि ददाँ दै सारा मािवजानतलाई
मेरो आफ्िै तररकाले बिाउिेछु।

अवप्रल १७, १९९२

अध्याय्३४
एक पटक मैले मानिसलाई मेरो घरको पाहुिाको रूपमा बोलाएाँ, तैपनि मेरो बोलावटको कारण
ऊ जताततै दगुर्ो—र्ो त र्स्तो लाग्थ्र्ो, मािौं मैले उसलाई पाहुिाको रूपमा बोलाउिुको सट्टा,
मैले उसलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिे स्थािमा ल्र्ाएको छु। र्सथथ, मेरो घर ररिो िै रह्र्ो, ककिभिे मानिस

सधैँ मबाट टाढा बस्र्ो, र सधैँ मप्रनत सिेत रहन्थ्र्ो। र्सले गदाथ मेरो कार्थको भागलाई अनघ
बढाउिे कुिै माध्र्म रहे ि, भन्िुको अथथ, र्स्तो भर्ो कक मैले उसको लाचग तर्ार गरे को भोज

कफताथ सलएाँ, ककिभिे मानिस र्ो भोज िाि अनिच्छुक चथर्ो, त्र्सकारण मैले उसलाई जबरजस्ती
त्र्सो गिथ लगाइि। तैपनि मानिस अिािक भोकले वपरोसलन्छ, त्र्सकारण ऊ मेरो सहर्ोग माग्दै

मेरो ढोका ढकढकर्ाउि आउाँ छ—उसलाई त्र्स्तो भर्ािक अवस्थामा दे िेर, मैले उसलाई कसरी

मक्ु कत िददि सकछु र? तसथथ, म फेरर पनि मानिसको लाचग भोज तर्ार गछुथ, ताकक उसले र्सको

आिन्द सलि सकोस ्, त्र्सपनछ मात्रै म कनत सराहिीर् छु भन्िे कुरा उसले अिुभूनत गछथ , र

र्सरी उसले मलाई भरोसा गिथ थाल्छ। क्रसमक रूपमा, ऊप्रनतको मेरो मिोववृ िको कारण, उसले
“बबिा कुिै सन्दे ह” मलाई प्रेम गछथ , र मैले उसलाई “घाट” भूसममा पठाउिेछु भिेर उसले अबउप्रान्त
शङ्का गिथ छोड्छ, ककिभिे र्ो मेरो इच्छा होइि। त्र्सकारण, मेरो हृदर्लाई दे िेपनछ मात्रै

मानिसले पण
ू थ रूपमा ममाचथ भरोसा गछथ , जसले ऊ कनत “सतकथ” रहे को छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ।
म मानिसको छलको कारण उप्रनत सतकथ छै ि, बरु म मेरो न्र्ािो अङ्गालोले मानिसहरूको हृदर्
छुन्छु। के अदहले मैले र्ही गरररहे को छै ि र? के वतथमाि िरणमा मानिसहरूमा र्ही कुरा प्रकट

हुाँदैि र? ककि नतिीहरू र्स्ता कुराहरू गिथ समथथ छि ्? ककि नतिीहरूमा र्स्तो भाविा छ? के
नतिीहरूले मलाई सााँिो रूपमा चििेको कारण र्स्तो भएको हो? के नतिीहरूसाँग मप्रनत असीसमत
प्रेम भएकै कारण र्स्तो भएको हो? म कसैलाई पनि मलाई प्रेम गिथ जबरजस्ती गददथिाँ, बरु

नतिीहरूलाई आफ्िै निणथर् गिथको लाचग स्वतन्त्र इच्छा मात्रै ददन्छु; र्समा, म हस्तक्षेप गददथि,
ि त म नतिीहरूलाई आफ्िो भववतव्र्को बारे मा निणथर् गिथ िै सहर्ोग गछुथ। मानिसहरूले मेरो
अनघ सङ्कल्प गरे का छि ्, मैले नतिीहरूको सङ्कल्पलाई निरीक्षण गरूाँ भिेर नतिीहरूले त्र्सलाई

मेरो सामुन्िे ल्र्ाएका छि ्, र जब मैले “मानिसको सङ्कल्प” ले भररएको झोला िोलेँ , तब मैले
सभत्रका कुराहरू दे िेँ, जुि समसमास भएको सरसामग्रीको थुप्रोजस्तो भए पनि, निकै “प्रशस्त”
चथर्ो। मैले नतिीहरूको सङ्कल्पलाई निकालेर फासलददन्छ भन्िे डर मान्दै , मानिसहरूले मलाई

ठूला-ठूला आाँिाले हे छथि ्। तर मानिसको कमजोरीको कारण, मैले सुरुमा िै कुिै निणथर् सलइिाँ,

बरु झोला बन्द गरेँ र मैले गिथप
ु िे कामलाई जारी रािेँ। तैपनि, मेरो कामको सरु
ु वातपनछ मानिस
मेरो मागथनिदे शिमा प्रवेश गदै ि, बरु उसको सङ्कल्पलाई मैले प्रशांसा गरे को छु कक छै ि भन्िे
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कुरामा िै उसले चिन्ता सलइरहन्छ। मैले धेरै काम गरे को छु र धेरै विि बोलेको छु, तर आजको
ददिसम्म, मानिस मेरो इच्छालाई बुझ्ि असक्षम रहे को छ, तसथथ उसको हरे क आश्िर्थजिक
कार्थले मेरो ददमाग घुमाउाँ छ। ककि ऊ सधैँ मेरो इच्छालाई बझ्
ु ि असमथथ छ, र उसले आफ्िो
िुशीले हतारमा काम गछथ ? के उसलाई मक्ष्तष्कघात भएको छ? के मैले बोल्िे वििहरू उसले

िबुझेको हुि सकछ? उसले ककि सधैँ सीधा अगाडड मात्र हे दै काम गछथ तर भववष्र्का मानिसहरूको
निक्म्त मागथ तर्ार गिथ र उदाहरण निमाथण गिथ सकदै ि? के पत्रस
ु भन्दा पदहले कसैले उदाहरण
निमाथण गरे को छ? के मेरै मागथनिदे शिमा रहे र पत्रस
ु बिेका चथएिि ् र? ककि आजका मानिसहरू

र्ो काम गिथ असमथथ छि ्? पछ्र्ाउिे उदाहरण पाएपनछ पनि ककि नतिीहरूले मेरो इच्छालाई
पूरा गिथ सकदै िि ्? र्सले के दे िाउाँ छ भिे मानिसलाई अझै पनि मप्रनत भरोसा छै ि, र र्सले
आजको दर्िीर् पररक्स्थनतहरू पैदा गरे को छ।

आकाशमा उड्िे स-सािा िरािुरुङ्गीलाई हे दाथ म प्रसन्ि हुन्छु। नतिीहरूले मेरो अनघ आफ्िो

सङ्कल्प प्रस्तुत िगरे का भए पनि र नतिीहरूसाँग मलाई “प्रदाि गिे” कुिै वििहरू िभए पनि,

नतिीहरू मैले नतिीहरूलाई ददएको सांसारमा आिन्द सलन्छि ्। तर, मानिसले र्सो गिथ सकदै ि, र

उसको अिुहार ववरहले भररएको छ—के मैले उसलाई नतिथ िसकिे ऋण नतिथ बााँकी हुि सकछ?
ककि उसको अिुहार सधैँ आाँसुले सभजेको हुन्छ? म पहाडमा फुल्िे सलली फूलहरूप्रनत सराहिा गछुथ;
सभरालो भसू मभरर फूलहरू र घााँस फैसलएका छि ्, तर वसन्त आउिभ
ु न्दा पदहले सलली फूलहरूले

पथ्
ृ वीमा मेरो मदहमामा शोभा थप्छि ्—के मानिसले त्र्स्ता कुराहरू हाससल गिथ सकछ? के उसले

मेरो पुिरागमिभन्दा पदहले पथ्
ृ वीमा मेरो गवाही ददि सकछ? के ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा
उसले मेरो िामको िानतर आफूलाई समवपथत गिथ सकछ? र्स्तो लाग्छ मािौं मेरा वाणीहरू

मानिसप्रनतका मेरा सतथहरूले भररएका छि ्—र्ी सतथहरूको पररणामस्वरूप उसले मलाई घण
ृ ा गछथ ;

उसले मेरा वििहरूको डर मान्छ ककिभिे उसको शरीर अत्र्न्तै कमजोर छ, र मैले मागेको कुरा
प्राप्त गिथ ऊ आधारभूत रूपमा िै असमथथ छ। जब म मेरो मुि िोल्छु, म पथ्
ृ वीका मानिसहरू
सबै ददशामा बाचगरहे को दे ख्छु, मािौं नतिीहरू अनिकालबाट भाग्िे प्रर्ास गदै छि ्। जब म मेरो

अिुहार छोप्छु र मेरो शरीरलाई फकाथउाँछु, मानिसहरू तुरुन्तै आविन्छि ्। के गिे भन्िे नतिीहरूलाई
थाहा हुाँदैि, ककिभिे मेरो प्रस्थािप्रनत नतिीहरू डराउाँ छि ्; नतिीहरूका धारणाहरूअिस
ु ार, म बबदा
भएर जािे ददि िै स्वगथबाट ववपविहरू झिे ददि, नतिीहरूको दण्डको सुरु हुिे ददि हुिेछ। तैपनि
मैले जे गछुथ त्र्ो मानिसका धारणाहरूभन्दा पण
ू थ ववपरीत हुन्छ; मैले कदहल्र्ै पनि मानिसका
धारणाहरूअिुसार काम गरे को छै ि, र मैले आफूलाई उसका धारणाहरूअिुरूप हुिे कदहल्र्ै तल्
ु र्ाएको

छै ि। मैले काम गिे समर् िै मानिसलाई उदाङ्गो पाररिे समर् हो। अको शब्दमा भन्दा, मेरा
कार्थहरूलाई मािव धारणाहरूद्वारा मापि गिथ सककाँदै ि। सक्ृ ष्ट भएको समर्दे खि आजको ददिसम्म,
मैले गिे कुराहरूमा कसैले पनि “िर्ााँ महाद्वीप” पिा लगाएको छै ि; मैले काम गिे निर्महरूलाई

कदहल्र्ै कसैले बुझेको छै ि, र कसैले कदहल्र्ै पनि िर्ााँ मागथ िोलेको छै ि। तसथथ , आजका
मानिसहरू सही मागथमा प्रवेश गिथ असमथथ रहे का छि ्—नतिीहरूमा ठीक र्ही कुराको कमी छ, र
नतिीहरूले प्रवेश गिथप
ु िे कुरा र्ही हो। सक्ृ ष्ट भएको समर्दे खि आजको ददिसम्म, मैले पदहले
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कदहल्र्ै पनि त्र्स्तो काम गरे को छै ि। मैले आखिरी ददिहरूको मेरो काममा धेरै वटा िर्ााँ िण्डहरू

मात्रै थपेको छु। र्स्तो स्पष्ट पररक्स्थनतहरूमा पनि, मानिसहरूले अझै पनि मेरो इच्छालाई बुझ्ि
सकदै िि ्—के नतिीहरूमा ठीक र्ही कुराको कमी छ, होइि र?

म िर्ााँ काममा प्रवेश गरे पनछ, मसाँग मानिसको निक्म्त िर्ााँ सतथहरू छि ्। मानिसको लाचग,

र्स्तो दे खिन्छ मािौं ववगतका सतथहरूले कुिै प्रभाव पारे को छै ि, त्र्ही कारणले नतिीहरूले नतिलाई
बबसथन्छि ्। मैले काम गिे िर्ााँ माध्र्म के हो? म मानिसलाई के माग्छु? मानिसहरूले ववगतमा
जे गरे त्र्ो मेरो इच्छाअिस
ु ार चथर्ो कक चथएि, र नतिीहरूका कार्थहरू मैले मागेका कुराहरूको

सीमासभत्र चथए कक चथएिि ् भन्िे कुरालाई नतिीहरू आफैले मापि गिथ सकछि ्। मैले सबै कुरा

व्र्क्कतगत रूपमा जााँच्िुको कुिै आवश्र्कता छै ि; नतिीहरूले आफ्िै कदलाई बुझेका छि ्,
त्र्सकारण, नतिीहरू आफ्िो मिमा आफूले कनत हदसम्म काम गिथ सकछु भन्िेबारे मा स्पष्ट

छि ्, र मैले नतिीहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताइरहिुको कुिै आवश्र्कता छै ि। जब म बोल्छु, सार्द
कनतपर् मानिसहरू लड्छि ्; तसथथ, मेरा वििहरूको पररणामस्वरूप मानिसहरूलाई कमजोर

बन्िबाट रोकिको लाचग, मैले मेरा वििहरूको र्ो भागलाई बोल्िबाट आफूलाई रोकेको छु। के र्ो
मानिसको िोजीको लाचग अझै ठूलो फाइदा होइि र? के र्ो मानिसको प्रगनतको लाचग अझै ठूलो
फाइदाको कुरा होइि र? कसले आफ्िो ववगतलाई बबसेर अनघ बढ्िे प्रर्ास गिथ िाहाँदैि र? मेरो

“वविारशीलता” को कारण, मैले बोल्िे माध्र्महरू पदहले िै िर्ााँ क्षेत्रमा प्रवेश गररसकेका छि ्
भन्िे कुरालाई मानिसहरूले बुझ्छि ् कक बुझ्दै िि ् भन्िेबारे मा म अिजाि छु। र्सको साथै, मेरो

कामले मलाई “व्र्स्त तुल्र्ाउिे” हुिाले, मैले बोल्िे शैलीलाई मानिसहरूले बुझ्छि ् कक बुझ्दै िि ्
भन्िेबारे मा सोधपुछ गिे मौका मैले पाएको छै ि। तसथथ, मानिसहरू मप्रनत अझै बढी समझदार
बिि
ू ् भिेर मात्रै म नतिीहरूलाई अिुरोध गछुथ। मेरो कामले मलाई “व्र्स्त तल्
ु र्ाउिे” हुिाले, म
मानिसहरूलाई निदे शि ददि म मेरो कामका आधार-स्थलहरूमा व्र्क्कतगत रूपमा जाि सक्कदि,

त्र्सकारण मसाँग नतिीहरूको बारे मा “थोरै बुझाइ” मात्र छि ्। समग्रमा भन्दा, अरू जेसक
ु ै भए
पनि, मैले अदहले मानिसलाई िर्ााँ सुरुवात र िर्ााँ ववचधमा औपिाररक रूपमा प्रवेश गिथको लाचग

अगुवाइ गिथ थासलसकेको छु। मेरा सबै वाणीहरूमा, मानिसहरूले मैले बोल्िे कुराहरूमा हास्र्भाव,
हाँस्र्ौली, र चगल्लाको िास कठोर शैली रहे को दे िेका छि ्। तसथथ, मेरो र मानिसको बीिको

सदभावमा अिजािमै वाधा पुगेको छ, र्सले गदाथ मानिसहरूको अिुहारमा कालो बादल छाउाँ छ।
तैपनि, म र्सद्वारा रोककाँददि, बरु मेरो कामलाई जारी राख्छु, ककिभिे मैले भन्िे र गिे सबै

कुरा मेरो र्ोजिाको अत्र्ावश्र्क भाग हुि ्; मैले मेरो मुिबाट बोल्िे सबै कुराले मानिसलाई
सहर्ोग गछथ , र मैले गिे कुिै पनि कुरा सािो छै ि; मैले गिे सबै कुराले सबै मानिसहरूलाई
सुधार गछथ । मानिसमा कमीकमजोरी भएकोले िै म िुलस्त भएर बोसलरहन्छु। सार्द कनतपर्

मानिसहरू मबाट िर्ााँ मापदण्डहरू पाउि तड्वपरहे का छि ्। त्र्सो हो भिे , म नतिीहरूका िााँिोलाई
पूरा गररददन्छु। तर मैले नतमीहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउिैपछथ : जब म बोल्छु, मानिसहरूले

थप अन्तज्ञाथि प्राप्त गरूि ् भन्िे आशा गछुथ। नतिीहरू अझै वववेकशील बिूि ्, ताकक नतिीहरूले
मेरा वििहरूबाट थप कुरा प्राप्त गरूि ्, र त्र्सरी मेरा मापदण्डहरूलाई पूरा गरूि ् भन्िे आशा
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गछुथ। र्सभन्दा पदहले, मण्डलीहरूमा मानिसहरूले निराकरण गररिे र तोडडिे कार्थमा ध्र्ाि ददन्थे।

मेरा वििहरू िािे र वपउिे कार्थ ती वििहरूका उद्दे श्र्हरू र स्रोतलाई बुझ्िे कार्थको आधारमा
गररन्थ्र्ो—तर आज ववगतको जस्तो छै ि, र मानिसहरू मेरा वाणीहरूका स्रोतलाई बझ्
ु ि असमथथ
छि ्, तसथथ नतिीहरूको लाचग मद्वारा निराकरण गररिे र तोडडिे कुिै मौका छै ि, ककिभिे
नतिीहरूले मेरा वििहरू िािे र वपउिे कार्थमा िै आफ्िा सारा ऊजाथ ििथ गरे का छि ्। तर र्ी

पररक्स्थनतहरूमा समेत, नतिीहरू मेरा मापदण्डहरूलाई पूरा गिथ असमथथ रहन्छि ्, त्र्सकारण म

नतिीहरूलाई िर्ााँ मापदण्डहरू ददन्छु: नतिीहरू मसाँगै परीक्षाहरूमा प्रवेश गरूि ्, नतिीहरू सजार्मा
प्रवेश गरूि ् भिी अिुरोध गछुथ। तैपनि म नतमीहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउाँ छु: र्ो कार्थ

मानिसलाई मत्ृ र्ुमा लैजािे कार्थ होइि, तर र्ो वतथमाि िरणमा मेरो कामले मागेको कुरा हो,
मेरा वििहरू मानिसको समझबादहर छि ्, र मानिसले मसाँग सहकार्थ गिथ सकदै ि—र्समा गिुथपिे
केही पनि छै ि! म मानिसलाई मसाँग िर्ााँ ववचधमा प्रवेश गराउिेबाहे क केही पनि गिथ सक्कदि।

र्समा गिुथपिे अरू के िै छ र? मानिसका कमीकमजोरीहरूका कारण, म पनि मानिस प्रवेश गिे

प्रवाहमै प्रवेश गिुथपछथ —मानिसहरूलाई पूणथ बिाउिको लाचग मलाई बोलाइएको चथर्ो, होइि र?
अनि मलाई र्ो र्ोजिा बिाउिको लाचग बोलाइएको चथर्ो, होइि र? अरू मापदण्डहरू कदठि
िभए पनि, र्ो पदहलोको अनतररकत मापदण्ड होइि। आखिरी ददिहरूका मानिसहरूको समूहमाझ

मैले गिे काम अभत
ू पव
ू थ उद्र्म हो, तसथथ, मेरो मदहमाले आकाशमण्डललाई ढाकि सकोस ् भिेर,

सबै मानिसहरूले मेरो लाचग अक्न्तम कष्ट भोग्िुपछथ । के नतमीहरूले मेरो इच्छालाई बुझ्र्ौ त?
मैले मानिसलाई ददिे अक्न्तम सतथ र्ही हो, भन्िक
ु ो अथथ, सबै मानिसहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरको
अनघ मेरो लाचग बसलर्ो, सािदार गवाही ददि सकूि ्, नतिीहरूले अक्न्तमपटक मेरो लाचग आफूलाई

अपथण गिथ सकूि ्, र अक्न्तम एकपटक मेरो मापदण्डहरूलाई परू ा गिथ सकूि ् भन्िे मेरो आशा छ।

के नतमीहरूले सााँच्िै र्सो गिथ सकछौ त? ववगतमा नतमीहरू मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि
असमथथ चथर्ौ—के नतमीहरूले अक्न्तमपटक र्ो ढााँिालाई तोड्ि सकछौ? म मानिसहरूलाई मिि
गिे मौका ददन्छु; नतिीहरूले मलाई अक्न्तममा उिर ददिुभन्दा पदहले म नतिीहरूलाई ध्र्ाि ददएर

चिन्ति गिे मौका ददन्छ—के र्सो गिुथ गलत हुन्छ त? म मानिसको प्रनतकक्रर्ा पिथन्छु, म उसको
“प्रनतकक्रर्ाका शब्दहरू” पखिथन्छु—के नतमीहरूसाँग मेरा सतथहरूलाई परू ा गिे ववश्वास छ?
अवप्रल २०, १९९२

अध्याय्३५
मानिसहरूलाई म क्जएकै प्रवाहमा क्जउि ददाँ दै मैले मािवजानतमाझ मेरो कामलाई अनघ बढाउि

सुरु गरे को छु; जब म मेरो काम पूरा गछुथ, म मािवजानतको बीिमै हुिेछु, ककिभिे मेरो सम्पूणथ
व्र्वस्थापि र्ोजिाभरर व्र्वस्थापि गररएका नतिीहरू िै हुि ्, र नतिीहरू सबै थोकका मासलक
बिि
ू ् भन्िे मेरो इच्छा छ। र्ही कारणले गदाथ, म मािवजानतमाझ निरन्तर दहाँडडुल गछुथ।

मािवजानत र म वतथमाि र्ुगमा प्रवेश गदाथ, मलाई निकै सहज लागेको छ, ककिभिे मेरो कामको
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गनत वद्
ृ चध भएको छ। मानिसहरूले कसरी र्ो गनतलाई पछ्र्ाउि सकछि ्? मैले अिेत र बोधा
मानिसहरूमा धेरै काम गरे को छु, तैपनि नतिीहरूले लगभग केही पनि प्राप्त गरे का छै िि ्, ककिभिे

नतिीहरूले मेरो कदर िै गदै िि ्। मैले सबै मानिसहरूमा बास गरे को छु र नतिीहरू जहााँ भए पनि,

जसमिमाचथ र जसमिमुनि दव
ु ै ठाउाँ मा मैले नतिीहरूको हरे क िाल अवलोकि गरे को छु। “मािव”
का रूपमा वगीकरण गररएकाहरू सबैले मलाई ववरोध गरररहे का छि ,् मािौं “मलाई ववरोध गिे
कार्थ” मानिसको काम िै हो, मािौं र्ो काम िगदाथ नतिीहरू कसैले अङ्गीकार िगिे घुमन्ते टुहुराटुहुरी बन्छि ्। तैपनि, म मानिसहरूलाई नतिीहरूका कार्थ र व्र्वहारको आधारमा मिोमािी दहसाबले

सजार् सुिाउाँ ददि। बरु, नतिीहरूको कदअिुसार म नतिीहरूलाई साथ ददन्छु र नतिीहरूको लाचग

भरणपोषण गछुथ। मािव मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको मुख्र् पात्रहरू भएका हुिाले, “मािव”
को भूसमकामा परे काहरूलाई म थप अगुवाइ प्रदाि गछुथ, ताकक नतिीहरूले त्र्ो भूसमका हृदर्दे खि
िै र नतिीहरूको क्षमताले भ्र्ाएसम्म राम्ररी निवाथह गिथ सकूि ्, र ताकक मैले निदे शि गरररहे को

र्ो िाटकले शािदार सफलता प्राप्त गिथ सकोस ्। मािवजानतप्रनत मेरो अिुरोध र्ही हो। र्दद मैले
मािवजानतको लाचग प्राथथिा िगरे को भए, के नतिीहरूले आफ्िो भूसमका निवाथह गिथ सकिेचथए?
तब के मानिसहरूले मलाई मागेका कुरा मैले गिथ सकिे, तर नतिीहरूलाई मैले मागेका कुराहरू
नतिीहरूले पूरा गिथ िसकिे अवस्था हुिेचथर्ो? के भन्ि सककन्छ भिे, मािवजानतलाई दमि गिथ
म मेरो शक्कतको प्रर्ोग गददथि। बरु, र्ो मेरो अक्न्तम अिरु ोध हो, जि
ु म नतिीहरूलाई सारा

तत्परता र इमािदाररताको साथ बबन्ती गछुथ। के नतिीहरूले सााँच्िै मैले अिुरोध गरे को कुरा गिथ
सकदै िि ्? मैले मानिसहरूलाई धेरै वषथदेखि ददाँ दै आइरहे को छु, तैपनि मैले र्सको सट्टामा केही

पनि प्राप्त गरे को छै ि। कसले मलाई कदहल्र्ै केही ददएको छ? के मेरो रगत, पससिा, र आाँसु

पहाडको कुदहरोजस्तै छि ्? मैले मानिसहरूलाई धेरैपटक “िोप” ददएको छु, र मैले नतिीहरूलाई
ददएका सतथहरू कडा छै िि ् भिेर भिेको छु। तब ककि मानिसहरू मदे खि सधैँ टाढा हुन्छि ्? के
मैले नतिीहरूलाई समानतिेबबविकै माररिे िल्लाहरूलाई जस्तै व्र्वहार गरे कोले हो? के म सााँच्िै

त्र्नत निदथर्ी र अमािवीर् छु? मानिसहरूले सधैँ मलाई नतिीहरूका आफ्िै धारणाहरूले मापि
गछथ ि ्। के नतिीहरूको धारणाहरूमा रहे को म, स्वगथमा रहे को मजस्तै छ त? म मानिसहरूका
धारणाहरूलाई मेरो आिन्दका वस्तह
ु रूको रूपमा सलाँ ददि। बरु, म नतिीहरूका हृदर्लाई सराहिा

गररिुपिे कुराको रूपमा सलन्छु। तैपनि, मलाई नतिीहरूको वववेकप्रनत निकै ददकक लाग्छ, ककिभिे

नतिीहरूका अिुसार, मसाँग समेत वववेक छै ि। त्र्सकारण, नतिीहरूको वववेकको बारे मा मसाँग
अझै बढी वविारहरू छि ्। तैपनि, म प्रत्र्क्ष रूपमा नतिीहरूको वववेकको आलोििा गिथ इन्कार

गछुथ; बरु, म नतिीहरूलाई धैर्थताको साथ र व्र्वक्स्थत ढङ्गले अगव
ु ाइ गरररहन्छु। आखिर,
मानिसहरू कमजोर छि ्, र नतिीहरूले कुिै पनि काम गिथ सकदै िि ्।

आज, म असीसमत सजार्को क्षेत्रमा औपिाररक रूपमा प्रवेश गछुथ, जसमा म मािवसाँगै

रमाउाँ छु। मेरो हातद्वारा, म हुकुम पनि जारी गछुथ, र मेरो हुकुमअन्तगथत, मािवजानत सशष्ट बन्छ;
कसैले पनि मलाई ववरोध गिे आाँट गदै ि। मैले सुम्पेको काम गदै सबै मेरै अगव
ु ाइमा रहन्छि ्
ककिभिे र्ो नतिीहरूको “काम” हो। स्वगथमा र स्वगथमनु िका सबै थोकमाझ, कोिादहाँ मेरा र्ोजिाहरूमा
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समवपथत हुाँदैि र? को मेरो पकडमा छै ि र? मेरा वििहरू र मेरो कामको लाचग कसले प्रशांसा र
बढाइ गदै ि र? मानिसहरूले मेरा कमथ र कार्थहरूलाई सराहिा गछथ ि ्, त्र्सकारण, मेरो हरे क िालको

कारण, नतिीहरूले आफैलाई मेरो कामको प्रवाहमा समवपथत गछथ ि ्। कसले आफूलाई मक
ु त गिथ

सकछ र? मैले बन्दोबस्त गरे को कामबाट को उम्कि सकछ र? मेरो प्रशासनिक आदे शद्वारा,
मानिसहरू बस्ि बाध्र् हुन्छि ्; र्ोवविा, नतिीहरू सबै “अग्र-पङ्क्कत” बाट पनछ हट्िेचथए र “भगुवा”
बन्िेचथए। मत्ृ र्ुबाट िडराउिे को छ र? के मानिसहरूले सााँच्िै आफ्िो जीविको बाजी लगाउि
सकछि ् त? म कसैलाई पनि जबरजस्ती गददथि, ककिभिे मैले धेरै पदहले िै मािव प्रकृनतको बारे मा
पूणथ बुझाइ प्राप्त गररसकेको छु। तसथथ, मैले सधैँ मानिसहरूले पदहले कदहल्र्ै िगरे का

पररर्ोजिाहरूलाई अनघ बढाइरहे को छु। मेरो काम कसैले अनघ बढाउि िसकेका हुिाले, म शैतािसाँग
जीवि र मत्ृ र्ुको र्ुद्धमा सहभागी हुिको लाचग म व्र्क्कतगत रूपमा र्ुद्धभूसममा िडा भएको

छु। आजभोसल, शैताि िरम रूपमा व्र्ाप्त भएको छ। मैले मेरो कार्थको मुख्र् ववषर्लाई प्रदशथि

गिथ र मेरो शक्कत प्रदशथि गिथको लाचग र्ो मौका ककि िसलिे? मैले र्सभन्दा पदहले बताएजस्तै,
म शैतािको िाललाई मेरो प्रनतभारको रूपमा प्रर्ोग गछुथ; के र्ो उत्कृष्ट अवसर होइि र? अदहले
मात्रै म मेरो प्रसन्ि मुस्काि प्रकट गछुथ, ककिभिे मैले मेरो उद्दे श्र् हाससल गरे को छु। म अबउप्रान्त

र्ता-उता दौडेर मानिसहरूलाई “सहर्ोग” माग्िे काम गिेछैि। मैले दौडधप
ू गिथ छोडेको छु, र

कफरन्ते जीवि क्जउि छोडेको छु। अबदे खि, म शाक्न्तमा क्जउिेछु। मानिसहरू पनि सरु क्षक्षत र
तन्दरु
ु स्त हुिेछि ्, ककिभिे मेरो ददि आएको छ। पथ्
ृ वीमा, मैले मािवको व्र्स्त जीवि क्जएको
छु, र्स्तो जीवि जसमा धेरै अन्र्ार्हरू भएको दे खिन्छ। मानिसको िजरमा, म नतिीहरूको सुि

र द्ःू िमा, साथै नतिीहरूका आपत ्-ववपदमा सहभागी भएको छु। मानिसहरूजस्तै, म पनि पथ्
ृ वीमा
र स्वगथमनु ि क्जएको छु। त्र्सकारण, नतिीहरूले मलाई सधैँ सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा हे रेका

छि ्। मानिसहरूले मलाई स्वगथमा म जस्तो छु त्र्स्तो िदे िेका हुिाले, नतिीहरूले मेरो िानतर
त्र्नत धेरै प्रर्ास लगाएका छै िि ्। तैपनि, आजको पररक्स्थनतलाई ध्र्ािमा राख्दा, मानिसहरूसाँग
नतिीहरूको निर्नतको मासलक र बादलहरूबाट बोल्िे वकता म िै हुाँ भन्िे कुरालाई स्वीकार गिेबाहे क

अरू कुिै ववकल्प छै ि। त्र्सकारण, मानिसहरूले आफ्िो सशर भुइाँमा घोप्ट्र्ाएर मेरो आराधिा

गरे का छि ्। के र्ो मेरो ववजर्ी पि
ु रागमिको प्रमाण होइि र? के र्ो सबै शत्रव
ु त शक्कतहरूमाचथको
मेरो ववजर्को चित्रण होइि र? सांसारको अन्त्र् हुि लागेको छ, मािवजानतमाझ ठूलो सफार्ा
हुिेछ भन्िे आभास सबै मानिसहरूलाई भएको छ। तैपनि, सत्र् भन्िे हो भिे, मैले नतिीहरूलाई
सिेत रूपमा भिेको कुरा नतिीहरूले गिथ सकदै िि ्, त्र्सकारण मेरो सजार्मा बबलौिा गिेबाहेक

नतिीहरूसाँग कुिै ववकल्प छै ि। के िै गिथ सककन्छ र? कसले मानिसहरूलाई अवज्ञाकारी बन्िु
भिेको छ र? कसले नतिीहरूलाई अक्न्तम र्ुगमा प्रवेश गिुथ भिेको छ र? नतिीहरू ककि आखिरी
ददिहरूमा मािव सांसारमा जक्न्मए त? हरेक कुरा मैले िै व्र्क्कतगत रूपमा बन्दोबस्त र र्ोजिा

गरे को हुन्छु। कसले गुिासोको आवाज निकाल्ि सकछ र?
सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै, म मािवजानतलाई नतिीहरूको साांसाररक अक्स्तत्वमा साथ ददाँ दै
नतिीहरूको बीिमा दहाँडडुल गरे को छु। तैपनि, अनघल्ला पस्
ु ताहरूमा, मैले एक जिा व्र्क्कतलाई
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समेत कदहल्र्ै छिौट गररि; मेरो मौि पत्रद्वारा सबै इन्कार गररए। ककिभिे ववगतका मानिसहरूले

मलाई मात्रै पूणथ रूपमा सेवा गदै िचथए, त्र्सकारण, र्सको सट्टामा, मैले पनि नतिीहरूलाई मात्रै

पण
ू थ रूपमा प्रेम गररि। नतिीहरूले शैतािका “उपहारहरू” सलए अनि फकेर ती मलाई ददए। के र्ो

मेरो ववरुद्धको निन्दा चथएि र? अनि नतिीहरूले आफ्िो भेटी दाि िढाउाँ दा, मैले मेरो नघिलाई
प्रकट गररि; बरु, र्ी “उपहारहरू” लाई मेरो व्र्वस्थापिका सामग्रीहरूमा समावेश गरे र मैले

नतिीहरूको र्ुक्कतलाई मेरो आफ्िै फाइदाको लाचग प्रर्ोग गरेँ। पनछ, नतिलाई मेससिले प्रशोधि

गररसकेपनछ, म त्र्स सभत्रको ितरिाक वस्तह
ु रूलाई डढाउिेचथएाँ। वतथमाि र्ग
ु मा, मानिसहरूले
मलाई धेरै “उपहारहरू” िढाएका छै िि ्, तैपनि म नतिीहरूलाई र्सको लाचग चधककार गददथि। र्ी

मानिसहरू सधैँ िै कङ्गाल र ररिो हातका रदहआएका छि ्; तसथथ, नतिीहरूको पररक्स्थनतको
वास्तववकतालाई अवलोकि गररसकेपनछ, म मािव सांसारमा आएदे खि मैले नतिीहरूलाई कुिै पनि

अिुचित सतथहरू थोपरे को छै ि। बरु, नतिीहरूलाई “सामग्रीहरू” ददइसकेपनछ, मैले आफूले िाहे को
“अक्न्तम उत्पादि” पाउि िोजेको छु, ककिभिे मानिसहरूले हाससल गिथ सकिे हद र्ही िै हो।

मैले उपर्ुकत सतथ राख्नुभन्दा पदहले, मािवको रूपमा क्जउिुको अथथ के हो सो ससकदै धेरै वषथ
कदठिाइमा बबताएको छु। मैले मािव जीविको अिुभव िगरे को भए, मानिसहरूलाई छलफल गिथ
कदठि लाग्िे मामलाहरूलाई मैले कसरी बुझ्ि सकिेचथएाँ र? तैपनि, मानिसहरूले र्सलाई र्सरी

हे दैिि ्; नतिीहरूले मलाई सवथशक्कतमाि ्, र अलौककक परमेश्वर स्वर्म ् हो भिी भन्छि ्।

इनतहासभरर सबै मानिसहरूले बोकेको धारणा िै नतिीहरूले आज बोकिे धारणा होइि र? पथ्
ृ वीमा
मलाई सााँिो रूपमा र पूणथ रूपमा चिन्िे एक जिा पनि छै ि भिेर मैले भिेको छु। र्ो दटप्पणीका
आफ्िै अथथहरू छि ्; र्ो बकम्फुसे गफ होइि। मैले र्ो कुरालाई आफै अिुभव र अवलोकि गरे को

छु, त्र्सकारण मसाँग र्सका वववरणहरूको बझ
ु ाइ छ। म मािव सांसारमा िआएको भए, मलाई
चिन्िे मौका कसले पाउिेचथर्ो र? कसले व्र्क्कतगत रूपमा मेरा वििहरू सुन्ि सकथ्र्ो र? कसले

नतिीहरूको बीिमा मेरो आकृनत दे ख्ि सकथ्र्ो र? र्ुगौंर्ुगसम्म, म सधैँ बादलहरूको बीिमा लुप्त
रहेँ। प्रारम्भनतर िै, मैले भववष्र्वाणी गरे को चथएाँ: “म आखिरी ददिहरूमा मानिसहरूको निक्म्त

उदाहरण हुि मािव सांसारमा ओलथिेछु।” र्ही कारणले गदाथ िै आजका मानिसहरूले मात्र आफ्िा
क्षक्षनतजहरू फराककलो बिाउि सकिे सौभाग्र् पाएका छि ्। के मैले नतिीहरूलाई ददएको दर्ा र्ही
होइि र? के नतिीहरूले सााँच्िै मेरो अिुग्रहलाई पटककै बुझ्ि सकदै िि ् र? मानिसहरू ककि र्नत
मन्द र मूिथ छि ्? नतिीहरू र्नत टाढासम्म आइपुगेका छि ्; ककि नतिीहरू अझै िबबउाँ झेका

होलाि ्? म र्ो सांसारमा बसेको धेरै भइसकर्ो, तर मलाई कसले चिन्छ? मैले मानिसहरूलाई

सजार् ददिु स्वाभाववकै हो। र्स्तो लाग्छ, मेरो अक्ख्तर्ार प्रर्ोगको पात्रहरू नतिीहरू िै हुि ्;
नतिीहरू मेरो बन्दक
ु का गोली हुि ्, जसलाई हािेपनछ सबै “उम्किे” छि ्। मानिसहरूले र्स्तै हो
भन्िे कल्पिा गछथ ि ्। मैले मानिसहरूलाई सधैँ सम्माि गरे को छु; मैले मिोमािी ढङ्गले

नतिीहरूबाट कदहल्र्ै िाजार्ज फाइदा उठाएको छै ि वा नतिीहरूलाई दासहरूलाई जस्तो बेि -बबिि
गरे को छै ि। ककिभिे म नतिीहरूलाई छोड्ि सक्कदि, ि त नतिीहरूले मलाई छोड्ि सकछि ्।

तसथथ, हामीबीिमा जीवि र मत्ृ र्क
ु ो एक बन्धि निमाथण भएको छ। मैले मािवजानतलाई सधैँ
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कदर गरे को छु। मािवजानतले मलाई कदहल्र्ै कदर िगरे को भए पनि, नतिीहरूले मलाई सधैँ
आशाका साथ हे रेका छि ्, र्ही कारणले गदाथ मैले नतिीहरूमाचथ निरन्तर प्रर्त्ि लगाएको छु। म
मानिसहरूलाई मेरो आफ्िै सम्पविजस्तै गरी प्रेम गछुथ, ककिभिे नतिीहरू पथ्
ृ वीमा रहे का मेरो

व्र्वस्थापिका “पूाँजी” हुि ्; त्र्सकारण, म नतिीहरूलाई अवश्र् िै हटाउिेछैि। मानिसहरूप्रनतको
मेरो इच्छा कदहल्र्ै पनि पररवतथि हुिछ
े ै ि। के नतिीहरूले सााँच्िै मेरो शपथमा ववश्वास गिथ
सकछि ्? नतिीहरूले मेरो िानतर मलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्र्ाउि सकछि ्? सबै मािवजानतको
निक्म्त तर् गररएको काम र्ही हो; मैले नतिीहरूलाई ददएको “गह
ृ कार्थ” र्ही हो। र्सलाई परू ा गिथ
नतिीहरू सबैले कदठि पररश्रम गिेछि ् भन्िे मेरो आशा छ।

अवप्रल २३, १९९२

अध्याय्३६
सबै कुरा मेरै हातले बन्दोबस्त गछथ । कसले आफ्िो मि िुशी गिे आाँट गछथ र? कसले

र्सलाई सहजै पररवतथि गिथ सकछ र? मानिसहरू हावामा धूलो उडेझ ैँ तैररदहाँड्छि ्, नतिीहरूका
अिह
ु ार मैलोले ढाकेको छ र नतिीहरू सशरदे खि पाउसम्म नघिलाग्दा छि ्। म गह्रौं हृदर् सलएर

बादलहरूका बीिबाट हे छुथ: ककि कुिै बेला जीविशक्कतले भररएको मानिस र्स्तो बिेको छ? र
ककि ऊ र्सको बारे मा अिसभज्ञ, र असांवेदिशील छ? उसले ककि “आफैलाई पररत्र्ाग गछथ ” र

आफूलाई फोहोरले ढाकि ददन्छ? उसमा आफूप्रनतको प्रेम र सम्मािको कमी र्स्तै छ। मानिस
ककि मैले अिुरोध गरे को कुराबाट टाढा बस्छ? के म ऊप्रनत सााँच्िै निदथर्ी र अमािवीर् छु? के

म सााँच्िै बाध्र्कारी र अिचु ित छु? अनि, ककि मानिसहरूले सधैँ मलाई आाँिा तरे र हे छथि ्?

नतिीहरूले ककि मलाई सधैँ घण
ृ ा गछथ ि ्? के मैले नतिीहरूलाई बाटोको अन्त्र्मा ल्र्ाएको छु?
मेरो सजार्मा मानिसले कदहल्र्ै पनि केही पिा लगाएको छै ि, ककिभिे उसले मलाई दव
ु ै आाँिाले

एक टक लगाएर हे दै दव
ु ै हातले आफ्िो कााँधमा भएको जुवालाई पकक्रिे मात्रै गछथ —अनि र्स

क्षणमा मात्रै म ऊ कनत दब
ु थल छ भन्िे अिभ
ु नू त गछुथ। र्ही कारणले गदाथ, म परीक्षाहरूको बीिमा
कोही पनि कदहल्र्ै ददह्रलो गरी िडा भएको छै ि भिेर भन्छु। के मानिसको कद र्स्तै छै ि र?
के मैले उसलाई उसको “िापका” अङ्कहरू बताउि आवश्र्क छ र? मानिसको “उिाइ” जसमिमा

र्ता-उता दहाँड्िे सािो गड्र्ौंलाभन्दा अग्लो छै ि, र उसको “छाती” को िौडाइ सपथको जनत मात्रै

छ। र्समा, मैले मानिसलाई हे ला गरररहे को छै ि —के र्ी उसको कदका वास्तववक िापहरू होइिि ्
र? के मैले मानिसलाई भ्रष्ट तुल्र्ाएको छु र? मानिस त उल्लससत बालक जस्तै हो। कदहलेकहीीँ

उसले पशुहरूसाँग समेत िेल्छ, तैपनि ऊ िुशी िै हुन्छ; अनि ऊ चिन्ता वा कफक्रीवविाको जीवि
क्जउिे बबरालो जस्तै हुन्छ। सार्द र्ो आत्माको प्रभावको कारण वा स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरको

भूसमकाको कारण मलाई पथ्
ृ वीका मानिसहरूको अनतव्र्र्ी जीवि-शैलीदे खि अत्र्न्तै ददकक लाग्छ।
मानिसको जीविको कारणले गदाथ—जि
ु परजीवीको जस्तो छ—“मािव जीवि” भन्िे शब्दहरूप्रनतको
मेरो “रुचि” केही हदसम्म बढे को छ, त्र्सकारण मािव जीविप्रनत म असलक “आदरणीर्” बिेको
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छु। ककिभिे मानिसले मात्रै अथथपूणथ जीविको रििा गिथ सकिे दे खिन्छ, जबकक म र्सो गिथ

असमथथ छु। त्र्सकारण “पहाडहरू” नतर फकथिेबाहे क म केही पनि गिथ सक्कदि, ककिभिे म

मानिसको बीिमा कदठिाइको अिभ
ु व गिथ र अवलोकि गिथ सक्कदि। तैपनि मानिसले मलाई
तत्कालै त्र्सो गिथ जबरजस्ती गछथ —मसाँग कुिै ववकल्प छै ि! ऊसाँग समग्र अिुभव गदै र उसकै

साथमा मािव जीविमा अनघ बढ्दै म मानिसका बन्दोबस्तहरूलाई पालि गिेबाहे क केही पनि गिथ
सक्कदि। स्वगथमा, मैले एकपटक सारा सहरको भ्रमण गरे को छु, र स्वगथमुनि, मैले एकपटक सबै

दे शको भ्रमण गरे को छु। तैपनि मलाई कसैले कदहल्र्ै पनि पिा लगाएि; नतिीहरूले म र्ता-उता
दहाँडेको आवाज मात्रै सुिे। मानिसहरूको िजरमा, म कुिै िामनिसाि वा छार्ाबबिै आउिे र जािे
गछुथ। र्स्तो लाग्छ मािौं म नतिीहरूको हृदर्को अर्दश्र् मूनतथ बिेको छु, तैपनि मानिसहरूले त्र्स्तो
ववश्वास गदै िि ्। के र्ी सबै मानिसको मुिले स्वीकार गरे का तथ्र्हरू िभएको हुि सकछ? र्स
बबन्दम
ु ा, आफूलाई सजार् ददइिुपछथ भिेर कसले स्वीकार गदै ि र? के ठोस सबुतको अनघ अझै
पनि मानिसहरूले आफ्िो सशर ठाडो पािथ सकछि ् त?

म मानिसको बीिमा “व्र्ापाररक सम्झौता” गदै छु, म उसका सबै अशुद्धता र अधमथलाई पुछेर

फ्र्ााँकछु, र र्सरी उसलाई “प्रशोधि” गछुथ, ताकक ऊ मेरो हृदर्अिुरूपको हुि सकोस ्। अझै पनि
मानिसको सहकार्थ कामको र्ो िरणको लाचग अपररहार्थ छ, ककिभिे ऊ भिथरै पक्रेको माछाजस्तो
सधैँ फुिफुि उफ्रिे मात्रै गछथ । त्र्सकारण, कुिै पनि दघ
ु थटिाहरू हुि िददिको लाचग, मैले पकक्रएको
सबै “माछा” मारेँ, त्र्सपनछ माछा आज्ञाकारी भर्ो, र त्र्ससाँग असलकनत पनि गि
ु ासो चथएि।

जब मलाई मानिसको िााँिो हुन्छ, त्र्स बेला ऊ सधैँ लुकेको हुन्छ। र्स्तो लाग्छ मािौं उसले
कदहल्र्ै पनि आश्िर्थजिक र्दश्र्हरू दे िेको छै ि, मािौं ऊ गाउाँ मा जन्मेको हो र सहरका
मामलाहरूको बारे मा उसलाई केही पनि थाहा छै ि। म मानिसका कमजोर पक्षहरूमा मेरो बद्
ु चध

थप्छु, र उसलाई मलाई चिन्िे बिाउाँ छु; मानिस अत्र्न्तै गररब भएको हुिाले, म व्र्क्कतगत रूपमा
मानिसको बीिमा आउाँ छु र उसको आाँिा िोल्दै उसलाई “सम्पविको मागथ” ददन्छु। के र्सो गरे र
मैले उसलाई मुकत ददइरहे को हुाँददि र? के र्ो मानिसप्रनतको मेरो करुणा होइि र? के प्रेम भिेको

सतथरदहत रूपमा ददिु होइि र? त्र्सो भए, के घण
ृ ा भिेको सजार् हो त? मैले मानिसको लाचग

फरक-फरक र्दक्ष्टकोणहरूबाट व्र्ाख्र्ा गरे को छु, तर उसले र्सलाई शब्द र धमथससद्धान्तहरूको
रूपमा मात्रै सलन्छ। र्स्तो लाग्छ मािौं मेरा वाणीहरू बबग्रेका सामाि हुि ्, जसलाई मानिसको
हातमा घट्दो दाममा बबक्री गरराँदै छ। त्र्सकारण, जब म मानिसहरूलाई पहाडको गाउाँ निल्िे ठूलो

आाँधी आउाँ दैछ भिेर भन्छु, कसैले पनि र्सको बारे मा केही वविार गदै िि ्, एक-दई
ु जिाले मात्रै

हृदर्मा शङ्का गदै आफ्िो घर साछथ ि ्। अरू बााँकी सदै सदै िि ्, मािौं नतिीहरू उदासीि छि ्,

मािौं म आकाशको गौंथली हुाँ जसले बोलेको नतिीहरूले केही पनि बुझ्दै िि ्। जब पवथतहरू लड्छि ्
र पथ्
ृ वी च्र्ानति थाल्छ, तब मात्रै मानिसहरूले मेरा वििहरूको बारे मा वविार गछथ ि ्, तब मात्रै
नतिीहरू आफ्िो सपिाबाट बबउाँ झन्छि ्, तर समर् आइसकेको हुन्छ, नतिीहरू ठूलो बाढीमा डुब्छि ्,
नतिीहरूका लासहरू पािीको सतहमा तैरररहे को हुन्छ। सांसारको दग
ु थनतलाई दे िरे , म मानिसको
दभ
ु ाथग्र्प्रनत सस्
ु केरा हाल्छु। मैले मानिसको निर्नतको िानतर धेरै समर् ििथ गरे को, र ठूलो मल्
ू र्
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िुकाएको छु। मानिसहरूको िजरमा, मसाँग कुिै अश्रुिली छै ि—तर अश्रुिली िै िभएको म “कुरूप”
ले मानिसको लाचग धेरै आाँसु झारे को छु। तैपनि मानिसलाई र्सको बारे मा केही पनि थाहा छै ि,

ऊ त पथ्
ृ वीमा बसेर आफ्िो हातका िेलौिा िेसलरहन्छ, मािौं म अक्स्तत्वमा िै छै ि। तसथथ,
आजको पररक्स्थनतहरूमा, मानिसहरू अिेत र सुस्त अवस्थामा रहे का छि ्; नतिीहरू भुइाँतलामा

“जमेका” छि ्, मािौं नतिीहरू अझै पनि गुफामा सुनतरहे का छि ्। मानिसका गनतववचधहरूलाई हे रेर,
मसाँग जािेबाहे क कुिै ववकल्प हुाँदैि …
मानिसहरूको िजरमा, मैले मानिसको लाचग धेरै भलाइको काम गरे को छु, त्र्सकारण

नतिीहरूले मलाई वतथमाि र्ुगको आदशथ व्र्क्कतको रूपमा हे छथि ्। तैपनि नतिीहरूले मलाई मानिसको
निर्नतको सावथभौम परमेश्वर र सबै थोकका सक्ृ ष्टकताथको रूपमा कदहल्र्ै पनि सलएका छै िि ्।

र्स्तो लाग्छ नतिीहरूले मलाई बुझ्दै िि ्। मानिसहरूले एकपटक “बुझाइको दीघाथर्ु होस ्” भिेर

चिच्र्ाएका भए पनि, “बुझाइ” भन्िे शब्दलाई अिुसन्धाि गिथ कसैले पनि समर् बबताएको छै ि,

र र्सले मानिसहरूसाँग मलाई प्रेम गिे कुिै इच्छा छै ि भन्िे दे िाउाँ छ। आजको समर्मा,
मानिसहरूले मलाई कदहल्र्ै पनि बहुमूल्र् ठािेका छै िि ्, नतिीहरूको हृदर्मा मेरो कुिै स्थाि
छै ि। के आउिेवाला कष्टका ददिहरूमा नतिीहरूले मलाई सााँिो प्रेम दे िाउि सकछि ?् मानिसको
धासमथकता आकारहीि वस्तुको रूपमा, दे ख्ि वा छुि िसककिे वस्तुको रूपमा रहन्छ। मैले िाहिे
भिेको मानिसको हृदर् हो, ककिभिे मािव शरीरमा, हृदर् िै सबैभन्दा बहुमल्
ू र् छ। के मेरा
कार्थहरूको ऋण मानिसको हृदर्द्वारा नतररिको लाचग र्ोग्र् छै ि ? ककि मानिसहरूले मलाई
नतिीहरूको हृदर् ददाँ दैिि ्? ककि नतिीहरू आफ्िो हृदर्लाई छातीमै टााँससराख्छि ्, र र्सलाई छोड्ि

िाहाँदैिि ्? के मानिसको हृदर्ले मानिसहरूको जीविभरर शाक्न्त र िुशीको सुनिक्श्ितता ददि
सकछ? मैले मानिसहरूलाई मापदण्ड पूरा गर भन्दा ककि नतिीहरूले सधैँ मलाई भुइाँबाट एक

मुठ्ठी धूलो उठाएर मनतर फाल्छि ्? के र्ो मानिसको धूतथ र्ुक्कत हो? र्ो लाग्छ मािौं नतिीहरूले
जािे ठाउाँ कतै िभएको बटुवालाई िलाकी गरी लोभ्र्ाएर नतिीहरूको आफ्िै घरमा ल्र्ाउिे प्रर्ास
गरररहे का छि ्, जहााँ नतिीहरू भर्ािक बन्छि ् र नतिीहरूको हत्र्ा गछथ ि ्। मानिसहरूले मसाँग पनि

र्स्तै कुराहरू गिथ िाहे का छि ्। मािौं नतिीहरू आाँिासमेत िखझम्काई मान्छे मािे जल्लाद हुि ्,
मािौं नतिीहरू ददर्ाबलसहरूका राजा हुि ्, जसलाई मान्छे मािे बािी परे को छ। अदहले मानिसहरू
अझै पनि त्र्स्ता माध्र्महरूको प्रर्ोग गिे इच्छा गदै मकहााँ आउाँ छि ्—तर नतिीहरूको आफ्िै

र्ोजिा छि ्, र मसाँग मेरा प्रनतकारहरू छि ्। मानिसहरूले मलाई प्रेम िगरे पनि, र्सपटक मैले

मानिसमाझ मेरा प्रनतकारहरू कसरी सावथजनिक गिथ सक्कदि र? मसाँग मानिसलाई सम्हाल्िे

असीसमत, अमापिीर् सीप छ; म उसको हरे क भाग व्र्क्कतगत रूपमा सम्हाल्छु, र त्र्सलाई म

व्र्क्कतगत रूपमा प्रशोधि गछुथ। अक्न्तममा, म मानिसलाई उसले प्रेम गरे को कुराबाट अलग

हुाँदाको पीडा सहि लगाउाँ छु, र म उसलाई मेरा बन्दोबस्तहरूमा समवपथत हुि लगाउाँ छु, र त्र्ो बेला,
मानिसहरूसाँग गुिासो गिे कुरा के िै हुिेछ र? के मैले गिे सबै कुरा मानिसकै िानतर होइि र?
ववगतको समर्मा, मैले मानिसलाई मेरो कामका िरणहरूको बारे मा कदहल्र्ै बताइि—तर आज,
ववगतको भन्दा फरक समर्मा, मेरो कामको ववषर्वस्तु फरक भएकोले, मैले मानिसहरूलाई र्सको
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कारण नतिीहरूलाई पति हुिबाट रोकिको लाचग अचग्रम रूपमा मेरो कामको बारे मा बताएको छु।
के र्ो मैले मानिसलाई लगाइददएको िोप होइि र? कुिै ि कुिै कारणले, मानिसहरूले मेरा
वििहरूलाई कदहल्र्ै पनि गम्भीर रूपमा सलएका छै िि ्; र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूको पेटमा
भोक छ र नतिीहरू के िािे भन्िेबारे मा निक्श्ित छै िि ्, जसले गदाथ नतिीहरूको पेट कमजोर

भएको छ। तर मानिसहरूले नतिीहरूको “स्वस्थ बिावट” लाई पूाँजीको रूपमा सलन्छि ् र “डाकटरको”
सल्लाहलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। नतिीहरूको अभेद्र्पिलाई दे िेर, म मानिसप्रनत चिक्न्तत हुन्छु।
मानिसहरू अपररपकव रहे का हुिाले, र नतिीहरूले मािव जीविको अिभ
ु व गिथ बााँकी िै रहे को

हुिाले, नतिीहरूसाँग कुिै डर छै ि; नतिीहरूको हृदर्मा, “मािव जीवि” भन्िे शब्दहरू अक्स्तत्वमा
िै हुाँदैि, नतिको बारे मा नतिीहरूसाँग कुिै कदर हुाँदैि, र नतिीहरू मेरा वििहरूप्रनत थककत मात्रै

हुन्छि ्, मािौं म गिगिाउिे बुढी स्त्री बिेको छु। समग्रमा, जेसक
ु ै भए पनि, मानिसहरूले मेरो
हृदर्लाई बुझ्ि सकछि ् भन्िे मेरो आशा छ, ककिभिे मसाँग मानिसलाई मत्ृ र्ुभूसममा पठाउिे कुिै
इच्छा छै ि। र्स क्षणमा मेरो मिक्स्थनत कस्तो छ त्र्सलाई मानिसले बुझ्ि सकछि ्, र ठीक र्ही
समर्मा मैले बोकेको बोझलाई पनि बुझ्ि सकछि ् भन्िे मेरो आशा छ।

अवप्रल २६, १९९२

अध्याय्३७
र्ुगौंर्ुगसम्म, मैले गरे का सबै कामको हरे क िरणमा मेरो उचित काम गिे शैली समावेश छ।

र्ही कारणले गदाथ, मेरा वप्रर् मानिसहरूलाई झि ्-झि ् शुद्ध र मेरो कामको लाचग झि ्-झि ्
उपर्क
ु त तल्
ु र्ाइएको छ। तर र्ही कारणले गदाथ िै “दभ
ू ाथग्र्को कुरा”, मेरो कामका ववचधहरू तीव्र
हुिे क्रममा, मानिसहरूको सङ्ख्र्ा घट्छ, र र्सले नतिीहरूलाई गदहरो वविारमा डुबाउाँ छ। अवश्र्
िै, आजको र्ो काम पनि अपवाद होइि, र धेरैजसो मानिसहरू फेरर पनि गहि वविारमा लाचगपरे का
छि ्; र्सरी, मेरा ववचधहरूको पररवतथिको कारण, पनछ हट्िे कनतपर् मानिसहरू अझै पनि छि ्।

र्स कुरालाई र्सरी व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ: र्ो मैले पव
ू थनिक्श्ित गरे को कुरा हो, तर मैले गरे को

कुरा होइि। सक्ृ ष्टदे खि िै, मेरो कामका ववचधहरूको पररणामस्वरूप, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू पति
भएका छि ्, र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले आफ्िो मागथ गुमाएका छि ्। तैपनि, मानिसहरूले के

गछथ ि ्—नतिीहरूले मलाई दर्ालु ठािे पनि वा अनत निदथर्ी ठािे पनि—नतिीहरूको बुझाइ सही भए
पनि िभए पनि, म व्र्ाख्र्ा गिे कार्थबाट टाढा बस्छु। हामी सरु
ु मा र्ो छलफलको मख्
ु र् बाँद
ु ाको
बारे मा सङ्गनत गरौं ताकक सबैले ववस्तत
ृ बुझाई प्राप्त गिथ सकूि ्, र र्सरी नतिीहरूलाई आफूले

ककि कष्ट भोग्िुपछथ भन्िे कुरा िबुझ्िबाट रोकि सककर्ोस ्। म मानिसहरूलाई बकक लाटाहरूले

जस्तो िुपिाप कष्ट भोग्ि बाध्र् पाददथिाँ; बरु, नतिीहरूलाई मेरो ववरुद्धमा गुिासो गिथबाट रोकिको
लाचग म सबै कुरा स्पष्ट रूपमा व्र्ाख्र्ा गिेछु। एक ददि, म सबैलाई नतिीहरूको सजार्को
बीिमा इमािदार प्रशांसाको आवाज निकाल्ि लगाउिेछु। के र्ो ववचधमा नतमीहरू सहमत छौ? के
त्र्सले मानिसहरूका सतथहरूलाई पूरा गछथ ?
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सजार्को र्ुगको आरम्भमा, मैले सबैभन्दा पदहले मानिसहरूलाई र्ो “र्ुग” को आम अथथको

बारे मा बताउिुपछथ , ताकक नतिीहरूले मलाई िचिढ्र्ाऊि ्। अझै निददथष्ट रूपमा भन्दा, म मेरो
कामका निक्म्त बन्दोबस्तहरू गिेछु, जसलाई कसैले पनि पररवतथि गिेछैि, र नतिलाई पररवतथि
गिे कसैलाई पनि म अवश्र् िै त्र्नतकै छोड्िेछैि: म नतिीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिेछु। के नतमीहरूले

त्र्स कुरालाई स्मरण गिेछौ? र्ी सबै “िोपहरू” हुि ्। िर्ााँ ववचधहरूमा, सबै मानिसहरूले सुरुमा
के कुरालाई बुझ्िुपछथ भिे नतिीहरूले हाससल गिुथपिे सबैभन्दा पदहलो र सवथश्रष्े ठ उद्दे श्र् भिेको

नतिीहरूका आफ्िै अवस्थाहरूको बझ
ु ाइ प्राप्त गिथु हो। आफ्िो बारे मा केही ज्ञाि प्राप्त िगरे सम्म,
कसैलाई पनि मण्डलीमा लापरवाही रूपमा बोल्ि ददइिेछैि, र र्ो निर्म उल्लङ्घि गिे जोकोहीलाई

म अवश्र् िै सजार् ददिेछु। आजको ददिपनछ, मण्डलीहरूमा सबै प्रेररतहरूको िाम सूिीकृत
गिुथपछथ र आफ्िो इच्छाअिुसार र्ता-उता दहाँड्िे कार्थ गिथ निषेचधत गररिुपछथ —त्र्सले त्र्नत धेरै
फल ददिेछैि। नतिीहरू सबैले आफ्िा कतथव्र्हरू पूरा गरररहे जस्तो दे खिन्थ्र्ो, तर नतिीहरूले

वास्तवमा मलाई छल गरररहे का चथए। जेसुकै भएको भए तापनि, आज र्ो सबै कुरा ववगतको

कुरा भइसकेको छ, र र्ो कुरालाई फेरर िोतसलरहिु पदै ि। र्सकारण, “प्रेररत” भन्िे शब्दलाई

हटाइिुपछथ र र्सलाई फेरर कदहल्र्ै पनि प्रर्ोग गररिु हुाँदैि, ताकक सबै मानिसहरू आफ्िो “पद”
बाट ओसलथएर आफैलाई चििूि ्। अवश्र् िै, र्ो नतिीहरूको मुक्कतको िानतर हो। “पद” भिेको मुकुट
होइि; र्ो त सम्बोधि गिे शब्द मात्रै हो। के नतमीहरूले मेरो तात्पर्थ बझ्
ु दै छौ? मण्डलीहरूको
अगुवाइ गिेहरू नतिीहरूका आफ्िै मण्डलीहरूसभत्र मण्डली जीवि क्जउिेछि ्, तैपनि र्ो अवश्र् िै
कठोर निर्म होइि। आवश्र्क पदाथ, नतिीहरूले अरू पूवथ-प्रेररतहरूको समन्वर्मा मण्डलीहरूमा

र्ात्रा गिथ सकछि ्। सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा, मण्डलीहरूमा हुिे सङ्गनतहरूलाई बढाइिुपछथ —
नतिीहरूका कुिै पनि सदस्र्हरूले वास्तवमा मण्डली जीवि क्जइरहे का छै िि ् भिे मात्रै र्ो कुरा

लागू हुाँदैि। तैपनि, मैले के कुरालाई जोड ददिैपछथ भिे, आत्मज्ञाि र ठूलो रातो अक्जङ्गरववरुद्धको
वविोहमा नतमीहरू सबै एकीकृत हुिुपछथ : मेरो इच्छा र्ही हो। मानिसहरूले कनत भन्छि ् भन्िे कुरा
महत्त्वपूणथ होइि; बरु, मेरा सबै मानिसहरू एउटै भएर अनघ बढ्ि सकिु िै सबैभन्दा महत्त्वपूणथ
कुरा हो, ककिभिे सााँिो रूपमा गवाही ददिे एक मात्र तररका त्र्ही हो। ववगतमा, सबै मानिसहरूले

हामीले आफैलाई चिन्िेछौँ भिेर भिेका चथए, तर मैले त अिचगन्ती वििहरू बोलेको छ—अनि

नतमीहरूले िादहाँ आफूलाई कनत बुझेका छौ त? व्र्क्कतको स्थाि वा पद जनत उच्ि हुन्छ, उसले
आफूलाई पन्छाउिु त्र्नत िै कदठि हुन्छ, उसको आशा त्र्नत िै ठूलो हुन्छ, र सजार् ददइाँदा

उसले त्र्नत िै धेरै कष्ट भोग्िेछ। मैले मािवजानतलाई ददिे मुक्कत र्ही हो। के नतमीहरूले बुझ्र्ौ?
नतमीहरूले र्स कुरालाई जस्तो छ त्र्स्तै रूपमा स्वीकार मात्रै िगर; त्र्सो गिथु अत्र्न्तै सतही

र मूल्र्हीि कुरा हुिेछ। के नतमीहरूले र्समा रहे को अन्तनिथदहत अथथलाई बुझ्र्ौ? र्दद मण्डलीका
सदस्र्हरू आफूलाई बुझ्ि सााँिो रूपमा समथथ छि ् भिे, त्र्स प्रकारका मानिसहरूले मलाई सााँच्िै
प्रेम गछथ ि ् भन्िे कुरा र्सले प्रदशथि गिेछ। भन्िुको अथथ, र्दद तैँले मानिसहरूसाँग साँगै िािपाि

गदै िस ् भिे, तैँले नतिीहरूको कदठिाइहरूलाई बुझ्िेछैिस ्। तैँले र्ो भिाइको अथथ कसरी लगाउाँ छस ्?
अन्त्र्मा, म सबै मानिसहरूलाई नतिीहरूको सजार्को समर्मा आफूलाई चिन्िे तल्
ु र्ाउिेछु, र
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त्र्स्तो भइरहे को बेलामा नतिीहरूलाई हााँस्ि-गाउि लगाउिेछु। के नतमीहरूसाँग सााँच्िै मलाई सन्तुष्ट
तुल्र्ाउिे ववश्वास हुिेछ त? त्र्सकारण, नतमीहरूले आफ्िो अभ्र्ासमा के गिुथपछथ त? अबदे खि,
हरे को मण्डलीका मामलाहरूलाई त्र्स मण्डलीका उचित व्र्क्कतहरूले सम्हाल्िेछि ्, र प्रेररतहरूले
मण्डली जीवि क्जउिे कार्थ मात्रै गिेछि ्। “जीवि अिुभव गिुथ” भिेको र्ही हो। के नतमीहरूले
बुझ्र्ौ त?

मािवजानतकहााँ औपिाररक रूपमा सजार् आउिअ
ु नघ, मैले पदहले मानिसहरूमा “स्वागत गिे

काम” गिथप
ु छथ , ताकक अन्त्र्मा, नतिीहरू सबैले मलाई सन्तष्ु ट पािथ सकूि ्। पनछ हट्िेवालाहरूको
हकमा समेत, नतिीहरू जािुभन्दा पदहले नतिीहरूले पनि कष्ट भोग्िैपछथ र गवाही ददिैपछथ , ित्र

म नतिीहरूलाई त्र्नतकै छोड्िेछैि। र्सले मानिसहरूको उल्लङ्घिलाई सहि िसकिे मेरो स्वभाव,
साथै मैले जे भन्छु त्र्सलाई पूरा गिे मेरो स्वभाव प्रदशथि गछथ । र्सरी, मैले “म जे भन्छु मेरो
तात्पर्थ त्र्ही हुन्छ, मैले जे भन्छु त्र्ो पूरा हुिेछ, र मैले जे गछुथ त्र्ो सदासवथदा रदहरहिेछ” भन्िे

मेरो प्रनतज्ञालाई पूरा गरे को हुिेछु। वििहरू मेरो मुिबाट निस्किे क्रममा, मेरो आत्माले आफ्िो
काम गिथ थाल्छ। कसले आफ्िो हातका “िेलौिाहरू” दरु ाग्रहसाथ िेलाउिे आाँट गछथ र? हरे कले
सम्मािपूवथक र आज्ञाकाररताको साथ मेरो सजार्लाई स्वीकार गिुथपछथ । र्सबाट को उम्कि सकछ
र? के मैले ददएको मागथबाहे क अको मागथ हुि सकछ र? आज मैले ताँलाई पथ्
ृ वीमा रहि ददएको
छु, र तैँले आिन्द सलन्छस ्; भोसल म ताँलाई स्वगथमा प्रवेश गिथ ददिेछु, र तैँले प्रशांसा गिेछस ्।
त्र्सको अको ददि, म ताँलाई जसमिमुनि राख्िेछु, जहााँ ताँलाई सजार् ददइिेछ। के र्ी सबै मेरो

कामका मापदण्डहरू होइिि ् र? कसले मेरा मापदण्डहरूका िानतर दभ
्
ु ाथग्र् भोग्िे र आसशषहरू
प्राप्त गिे गदै ि र? के नतमीहरू र्सको अपवाद बन्ि सकछौ? पथ्
ृ वीमा रहे का मेरा मानिसहरू

भएकाले, मेरा मापदण्डहरू र मेरो इच्छाको िानतर नतमीहरूले के गिथप
ु छथ ? के नतमीहरूले आफ्िो
हृदर्मा मलाई घण
ृ ा गदै मेरो पववत्र िामको मौखिक रूपमा मात्र प्रशांसा गिथ सकछौ? मेरो लाचग

काम गिुथ र मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट पािुथ, साथै आफैलाई बुझ्िु र ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववरुद्धमा

वविोह गिुथ—र्ी सक्जलो काम होइिि ्, तर नतमीहरूले त्र्सो गरे र मूल्र् िुकाउिुपछथ । जब म “मूल्र्”
को कुरा गछुथ, र्सको अथथ के हो भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ? अदहले म र्सको बारे मा छलफल

गिेछैि र म मानिसहरूलाई सीधा उिरहरू ददिेछैि। बरु, म नतिीहरूलाई र्सको बारे मा आफै
मिि गिथ ददन्छु, त्र्सपनछ नतिीहरूलाई आफ्िा कार्थ र व्र्वहारद्वारा व्र्वहाररक रूपमा मेरा
प्रश्िहरूको उिर ददि लगाउाँ छु। के नतमीहरूले त्र्सो गिथ सकछौ?

अवप्रल २७, १९९२

अध्याय्३८
मानिसले अिुभव गरे को कुरामा, मेरोिामनिसाि पनि कदहल्र्ै रहे को छै ि, मेरा वििहरूको

अगव
ु ाइ पनि कदहल्र्ै रहे को छै ि। पररणामस्वरूप, मैले मानिसलाई सधैँ टाढा रािेँ, र पनछ गएर
मैले उसलाई त्र्ागेँ। म मािवजानतको अवज्ञालाई घण
ृ ा गछुथ। ककि हो भन्िे मलाई थाहा छै ि;
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र्स्तो लाग्छ मैले मानिसलाई सुरुदे खि िै घण
ृ ा गरे को छु, तैपनि मलाई उप्रनत गहि सहािुभूनत

छ। तसथथ, मैले मानिसहरूलाई सधैँ मप्रनत दई
ु प्रकारको मिोववृ ि धारण गिे तुल्र्ाएको छु—
ककिभिे म मानिसलाई प्रेम गछुथ, र म उसलाई घण
ृ ा पनि गछुथ। मानिसहरूको बीिमा को मेरो

प्रेमप्रनत सााँिो रूपमा सिेत छ? अनि मेरो घण
ृ ाप्रनत को सिेत छ? मेरो िजरमा, मानिस सबै
थोकमाझ रहे को माटोको मूनतथजस्तै, जीविरदहत, मत
ृ वस्तु हो। उसको अवज्ञाको कारण, मानिसले
समर्-समर्मा मलाई क्रोचधत तुल्र्ाउाँ छ। जब म मानिसहरूका बीिमा क्जउाँ छु, तब म अिािक

आइपग्ु दा नतिीहरूले मलाई मन्द मस्
ु काि ददन्छि ्, ककिभिे नतिीहरूले सधैँ मलाई सिेत रूपमा

“िोजी” गरररहे का हुन्छि ्, मािौं म पथ्
ृ वीको मािवजानतसाँग िेसलरहे को छु। नतिीहरूले मलाई
कदहल्र्ै पनि गम्भीर रूपमा सलाँ दैिि ्, र मप्रनतको नतिीहरूको मिोववृ िको कारण, मसाँग
मािवजानतको “कार्थ एकाइ” बाट “अवकाश सलिे” बाहे क अरू कुिै ववकल्प छै ि। तैपनि, म के
कुरा उल्लेि गिथ िाहन्छु भिे, मैले “अवकाश सलए” पनि मेरो “पेन्सि” मा एक पैसा पनि कमी

हुिु हुाँदैि। मािवजानतको “कार्थ एकाइ” मा रहे को मेरो “वररष्ठता” को कारण, मैले नतिीहरूबाट
पाउिुपिे रकम म निरन्तर माचगरहन्छु। नतिीहरूले मलाई त्र्ागेका भए पनि, नतिीहरू मेरो
पकडबाट कसरी उम्कि सकछि ् र? मैले एकपटक मानिसहरूलाई नतिीहरूको दे हका इच्छाहरूमा

स्वतन्त्र भई सलप्त हुि ददाँ दै निक्श्ित हदसम्म नतिीहरूमाचथको पकडलाई िुकुलो बिाएको चथएाँ—
अनि र्सैको कारण नतिीहरूले कुिै सांर्मता िअपिाई बेलगाम रूपमा व्र्वहार गिे आाँट गरे ,
जसबाट नतिीहरूले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गदैिि ् भन्िे दे खिन्छ, ककिभिे नतिीहरू सबै दे हमा

क्जइरहे का छि ्। के सााँिो प्रेम दे हको सट्टामा ददइन्छ भन्िे हुि सकछ? के मैले मानिसलाई माग्िे
भिेको दे हको “प्रेम” मात्रै हो भन्िे हुि सकछ? र्दद र्ो कुरा सााँच्िै र्स्तै चथर्ो भिे, मानिसको
मल्
ू र् के हुिेचथर्ो र? मानिसहरू सबै रद्दीका टोकरी हुि ्! मेरो सहिशीलताको “ववशेष शक्कतहरू”
िभएको भए, मैले धेरै पदहले िै मािवजानतलाई छोडडसकेको हुिेचथएाँ—नतिीहरूसाँग बसेर “हे पाइ”

सहिे झमेला ककि गिुथपथ्र्ो र? म अझै सहन्छु। म मानिसको “व्र्वसार्” को वपाँधमा पुग्ि
िाहन्छु। पथ्
ृ वीको मेरो काम समाप्त भएपनछ, म सबै थोकको “मासलक” को न्र्ार् गिथ उच्ि

आकाशमा आरोहण गिेछु; मेरो प्राथसमक कार्थ र्ही हो, ककिभिे मानिसप्रनतको मेरो नतरस्कार
पदहले िै निक्श्ित बबन्दम
ु ा पचु गसकेको छ। कसले आफ्िो दश्ु मिलाई घण
ृ ा गदै ि र? कसले आफ्िो

शत्रुलाई िाश गदै ि र? स्वगथमा, मेरो शत्रु शैताि िै हो; पथ्
ृ वीमा, मेरो शत्रु मानिस िै हो। स्वगथ

र पथ्
ृ वीबीिको एकताको कारण, म नतिीहरू सबैलाई िौं पुस्तासम्म दोषी ठहऱ्र्ाउिेछु, अनि एक
जिालाई पनि माफी हुिेछैि। कसले नतिीहरूलाई मेरो ववरोध गिुथ भिी भिेको चथर्ो र? कसले
नतिीहरूलाई मेरो अवज्ञा गिथु भिी भिेको चथर्ो र? ककि मानिसहरूले आफ्िो परु ािो प्रकृनतसाँगको
रदहरहे को सम्बन्धलाई तोड्ि सकदै िि ्? ककि नतिीहरूको दे ह सधैँ नतिीहरूसभत्र फस्टाइरहन्छ? र्ो

सबै मैले मानिसलाई गिे मेरो न्र्ार्को प्रमाण हो। तथ्र्हरूमा समवपथत िहुिे आाँट कसले गछथ ?
मेरो न्र्ार् भावुकताले रङ्चगएको छ भिेर भन्िे आाँट कसले गछथ ? म मानिसभन्दा फरक छु,
त्र्सकारण म उसलाई त्र्ाग्छु, ककिभिे म मािवजानतमध्र्े एक होइि।

मैले गिे सबै कुराको लाचग एक आधार हुन्छ, एउटा जग हुन्छ; जब मानिसले आफ्िो मि
ु ले
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“सााँिो तथ्र्हरू” “प्रकट गछथ ”, म उसलाई “मत्ृ र्ुदण्ड ददइिे ठाउाँ ” मा लैजान्छु, ककिभिे

मािवजानतको अपराध मेरो सजार् पाउिको लाचग पर्ाथप्त छ। अनि, म अन्धाधुन्ध सजार् ददाँ ददि,

तर मानिसहरूलाई नतिीहरूको अपराधको सााँिो पररक्स्थनतको आधारमा सजार् ददन्छु। ित्र,
नतिीहरूको वविोहीपिको कारण, मािवजानतले कदहल्र्ै पनिमेरो सामु झुकेर आफ्िो दोष स्वीकार
गिेचथएिि ्। नतिीहरू मामलाहरूको वतथमाि क्स्थनतमा आइपुगेका हुिाले, मानिसहरू सबैले मि
िलागी-िलागी आफ्िो सशर झुकाउाँ छि ्—तर नतिीहरूको हृदर्मा, नतिीहरू अववश्वस्त अवस्थामा िै
रहन्छि ्। मैले मानिसहरूलाई “बेररर्म घोल” वपउि ददएको छु, त्र्सकारण नतिीहरूका सभत्री

अङ्गहरू “फ्लोरोस्कोप” मा राम्रो र स्पष्ट दे खिन्छि ्। मानिसहरूको पेटबाट फोहोर र अशुद्धता
हटाइएको छै ि; नतिीहरूको िसामा अिेक ककससमका फोहोरहरू बग्छि ,् तसथथ नतिीहरूको

शरीरसभत्रको ववष झि ्-झि ् बढ्दै जान्छ। मानिसहरू र्स्तो पररक्स्थनतमा धेरै वषथदेखि क्जएका

हुिाले, नतिीहरूलाई ती कुराको बािी पररसकेको छ र नतिीहरूलाई ती कुरा अिौठो लाग्ि छोडेको
छ। पररणामस्वरूप, नतिीहरूसभत्रका कीटाणुहरू पररपकव भई नतिीहरूको प्रकृनत बन्छि ्, र सबै

जिा ती कीटाणुहरूको निर्न्त्रणमा क्जउाँ छि ्। र्ही कारणले गदाथ, मानिसहरू जङ्गली घोडाहरूजस्तो
जताततै दौडडदहाँड्छि ्। तैपनि, नतिीहरूले र्स कुरालाई पूणथ रूपमा स्वीकार गदै िि ्; नतिीहरूले
आफ्िो सहमनत जिाउि आफ्िो सशर मात्रै हल्लाउाँ छि ्। सत्र्ता के हो भिे, मािवजानतले मेरा
वििहरूलाई हृदर्मा राख्दै िि ्। र्दद नतिीहरूले मेरा वििहरूलाई राम्रो निवारणको रूपमा सलन्थे

भिे, नतिीहरूले “डाकटरका आज्ञाहरूलाई पालि” गिेचथए, र नतिीहरूले आफूसभत्रको रोग निको

पािथ र्ो उपिार लागू गिेचथए। तर, मेरो वविारमा, नतिीहरूले गिे व्र्वहारले र्स इच्छालाई पूरा

गिथ सकदै ि, त्र्सकारण मैले गिथ सकिे भिेको “फलामको चिउरा िपाउिु” र नतिीहरूले सुिे पनि

िसि
ु े पनि बोल्िे कार्थलाई जारी राख्िु मात्रै हो: मैले मेरो कतथव्र् मात्रै परू ा गरररहे को छु।
मािवजानत मेरा आसशषहरूमा
्
आिन्द सलि इच्छुक छै िि ्, बरु िरकको कष्ट भोग्ि िाहन्छि ्—
त्र्सकारण, मैले गिथ सकिे भिेको नतिीहरूको अिुरोधलाई स्वीकार गिुथ मात्रै हो। तैपनि, िरकमा
मेरो िाम र मेरो आत्मा लक्ज्जत िहोस ् भिेर, म नतिीहरूलाई सुरुमा अिुशासि कारबाही गिेछु,

त्र्सपनछ नतिीहरू “प्रसन्िताले भररऊि ्” भिेर नतिीहरूको इच्छामा “समवपथत” हुिेछु। मानिसलाई
मेरो झण्डा बोकेर कुिै पनि समर् वा स्थािमा मलाई लक्ज्जत पािथ ददि म इच्छुक छै ि,
त्र्सकारण म उसलाई बारम्बार अिुशासि कारबाही गिेछु। मेरा कडा वाणीहरूको पावन्दीवविा,
मानिस कसरी आजको ददिसम्म मेरो अनघ निरन्तर िडा हुि सकिेचथर्ो र? के म गइहाल्िेछु
भिेर डराएको कारण मात्रै मानिसहरू पापबाट अलग बस्दै िि ् र? नतिीहरूले सजार्को डर मान्िे

हुिाले मात्रै नतिीहरूले गुिासो गदै िि ् भन्िे कुरा सााँिो होइि र? के पण
ू थ रूपमा मेरो र्ोजिाको
िानतर िै सांकल्प गिे कोही छ? सबै मानिसहरूले मेरो प्रकृनत ईश्वरीर् प्रकृनत हो जसमा “बौद्चधक

गुण” को कमी छ भन्िे ठान्छि ्, तर मेरो मािवताद्वारा म सबै कुरा दे ख्ि सकछु भन्िे कुरालाई
कसले बुझ्ि सकछ? मानिसहरूको भिाइ छ, “कााँटी ठोकिको लाचग ककि ढुङ्गा फुटाउिे घिको

प्रर्ोग गिे?” मानिसहरूले मप्रनतको नतिीहरूको प्रेम जन्मजात भएर होइि, बरु सजार्को डरले
मलाई “प्रेम” गछथ ि ्। मानिसहरूका बीिमा कसले मलाई जन्मदै प्रेम गथ्र्ो र? के मलाई आफ्िै
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हृदर्जस्तो गरी व्र्वहार गिे कोही छ र? त्र्सकारण, म र्स कुरालाई मािव सांसारको लाचग र्ो
उक्कतद्वारा साराांसशत गछुथ: मानिसहरूका बीिमा, मलाई प्रेम गिे कोही पनि छै ि।

मैले पथ्
ृ वीको मेरो कार्थलाई समाप्त गिथ िाहे को हुिाले मात्रै मैले मेरो कामको गनतलाई र्सरी
तीव्र बिाएको हुाँ, ित्र म मानिसहरूलाई टाढा फ्र्ााँकिेचथएाँ, र्नत टाढा कक नतिीहरू असीसमत
सागरमा पिेचथए। मैले मामलाको सत्र्ता अचग्रम रूपमा बताएको हुिाले िै नतिीहरू केही हदसम्म
सतकथ छि ्। र्सो िभएको भए, के आाँधी आउि लागेको मौसममा जहाजको पाल कफाँजाउिे को

हुिेचथर्ो र? सबै जिा सावधािी अपिाउिे कार्थमा लागेका छि ्। र्ो र्स्तो छ मािौं नतिीहरूको
हृदर्मा, म डााँकु बिेको छु। मैले नतिीहरूको घरबाट सबै कुरा जफत गछुथ भन्िे डर नतिीहरूलाई
छ, त्र्सकारण म अिािक सभत्र पस्िेछु भन्िे भर्ले नतिीहरूले निकाल्ि सकिे सबै सामथ्र्थ
निकालेर सभत्रबाट आफ्िो घरको ढोका ठे ल्छि ्। नतिीहरूले डरपोक मुसाहरूजस्तो व्र्वहार गरे को

दे ख्दा, म िुपिाप बबदा हुन्छु। मानिसहरूको कल्पिामा, सांसार वविाश हुि लागेको दे खिन्छ,
त्र्सकारण नतिीहरू डरले थर-थर काम्दै आविएर भाचगदहाँ ड्छि ्। र्नत बेला मात्रै म पथ्
ृ वीमा

जताततै प्रेतहरू दहाँडडुल गरररहे को दे ख्छु। म मेरो हााँसो रोकि सक्कदि, र मेरो हााँसोको आवाज
सुिेर मानिस िककत र भर्भीत हुन्छ। त्र्सपनछ मात्रै मैले मामलाको सत्र्तालाई बुझ्छु, त्र्सकारण
म मेरो मुस्कािलाई रोकछु, अनि पथ्
ृ वीमा के भइरहे को छ त्र्सलाई हे िथ छोड्छु, बरु र्सको साटो

मेरो मल
ू र्ोजिाअिस
ु ार काम गिथ फकथन्छु। अबउप्रान्त म मािवजानतलाई मेरो अिस
ु न्धािको
वस्तुको रूपमा काम गिे िमुिाको रूपमा सलाँ ददि, ककिभिे नतिीहरू फोहोरबाहे क केही पनि

होइिि ्। मैले नतिीहरूलाई त्र्ागेपनछ, त्र्सउप्रान्त नतिीहरूको कुिै प्रर्ोग हुाँदैि—नतिीहरू फोहोरका
टुक्राहरू हुि ्। र्स बबन्दम
ु ा, म नतिीहरूलाई सवथिाश गछुथ र नतिीहरूलाई आगोमा हासलददन्छु।
मािवजानतको िजरमा, मेरो कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु ि मेरो न्र्ार्, प्रताप, र क्रोधसभत्र लक
ु े का

हुन्छि ्। तर नतिीहरूलाई के कुरा थाहा छै ि भिे, नतिीहरूका कमजोरीहरूलाई मैले बेवास्ता गरे को
धेरै भइसकर्ो, र मैले मेरो कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपिलाई कफताथ गरे को धेरै भइसकर्ो, त्र्ही कारणले
गदाथ नतिीहरू अदहलेको क्स्थनतमा छि ्। कसैले मलाई चिन्ि सकदै ि, ि त नतिीहरूले मेरा

वििहरूलाई बुझ्ि वा मेरो अिुहारलाई दे ख्ि वा मेरो इच्छालाई बोध गिथ िै सकछि ्। के मानिस

र्स्तै क्स्थनतहरूमा छै िि ् र? अनि, मसाँग कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु ि छ भिेर कसरी भन्ि सककन्छ?

म मानिसको कमजोरीलाई ध्र्ाि ददाँ ददि, ि त म उसका अपर्ाथप्तताहरूलाई िै “वास्ता गछुथ।” के
र्ो अझै पनि मेरो कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपि हुि सकछ? कक र्ो मािवजानतप्रनतको मेरो प्रेम हुि
सकछ? सबै मानिसहरूलाई मैले “िोक्रा तर सुिद सुनििे शब्दहरू” बोसलरहे को छु भन्िे लाग्छ,

त्र्सकारण नतिीहरू मैले बोल्िे वििहरूमा ववश्वास गदै िि ्। तर र्ो कुरा जान्िे कोही छ: “र्ो
फरक र्ुग भएको हुिाले, मेरो कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपि वतथमाि ददिमा अक्स्तत्वमा छै ि; तैपनि,
म सदासवथदा आफूले भिेको कुरा गिे परमेश्वर िै रदहरहन्छु”? जब म मािवजानतको बीिमा

हुन्छु, मानिसहरूले आफ्िो मिमा मलाई सबैभन्दा सवोच्ि ठान्छि ्, त्र्सकारण म मेरो बुद्चधबाट
बोल्ि मि पराउाँ छु भन्िे नतिीहरूलाई लाग्छ। र्सले गदाथ, नतिीहरूले सधैँ मेरो वििलाई गलत
ठान्छि ्। तर के मेरो बोली-वििसभत्रका निर्महरूलाई बझ्
ु ि सकिे कोही छ? अथवा मेरा वििहरूको
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उत्पविलाई बुझ्ि सकिे कोही छ? के मैले वास्तवमा के हाससल गिथ िाहन्छु त्र्स कुरालाई बुझ्ि

सकिे कोही छ? अथवा मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको समाक्प्तका वववरणहरूलाई बुझ्ि सकिे को

छ? को मेरो ववश्वासपात्र बन्ि सकछ? सबै थोकमाझ, मैले वास्तवमा के गरररहे को छु भन्िे कुरा
कसले जान्ि सकछ? अनि, मेरो अक्न्तम उद्दे श्र् के हो भिेर कसले जान्ि सकछ?

अवप्रल ३०, १९९२

अध्याय्३९
हरे क ददि म मेरो हातले सक्ृ ष्ट गरे का सबै थोकलाई अवलोकि गदै ब्रह्माण्डको माचथ दहाँडडुल

गछुथ। स्वगथहरूभन्दा माचथ मेरो ववश्राम स्थल छ, र मुनि म दहाँडडुल गिे भूसम छ। म अक्स्तत्वमा

भएका सबैको बीिमा रहे का सबै कुरालाई शासि गछुथ, म सबै थोकका बीिमा रहे का सबै कुरामाचथ

हुकुम िलाउाँ छ, त्र्सरी अक्स्तत्वमा भएका सबै कुराले प्रकृनतको मागथलाई पछ्र्ाउिे र प्रकृनतको
आज्ञालाई मान्िे तुल्र्ाउाँ छु। अिाज्ञाकारीहरूलाई म घण
ृ ा गिे हुिाले, र मलाई ववरोध गिे र
नतिीहरूका आफ्िै वगथमा िपिेहरूलाई घण
ृ ा गिे हुिाले, म हरे कलाई कुिै प्रनतरोध िगररकि मेरा
बन्दोबस्तहरूमा समवपथत हुिे तल्
ु र्ाउिेछु, म ब्रह्माण्डमाचथ र त्र्ससभत्रका सबैलाई सव्ु र्वक्स्थत
तुल्र्ाउिेछु। कसले मलाई अझै पनि स्वेच्छािारी रूपमा ववरोध गिे आाँट गिेछ? कसले मेरा

हातको बन्दोबस्तहरूको आज्ञापालि िगिे आाँट गिेछ ? कसरी मानिससाँग मेरो ववरुद्धमा वविोह
गिथमा कुिै “रुचि” हुिसकछ? म मानिसहरूलाई नतिीहरूका “पुिाथहरू” को अनघ ल्र्ाउिेछु,
नतिीहरूका पुिाथहरूद्वारा नतिीहरूलाई नतिीहरूको पररवारमा फकाथउि लगाउिेछु, र नतिीहरूलाई
नतिीहरूका पि
ु ाथहरूको ववरुद्ध वविोह गरे र मेरो पक्षमा आउि ददइिेछैि। मेरो र्ोजिा र्ही हो।

आज, मेरो आत्मा सबै प्रकारका मानिसहरूलाई अङ्क प्रदाि गदै , हरे क प्रकारको व्र्क्कतमा फरकफरक चिन्ह लगाउिुहुन्छ, ताकक नतिीहरूका पुिाथहरूले नतिीहरूलाई नतिीहरूका पररवारहरूतफथ
डोऱ्र्ाएर सफलतापूवथक फकाथउि सकूि ् र मैले नतिीहरूको बारे मा निरन्तर “चिन्ता” गरररहिु पदै ि,

जि
ु कार्थ अत्र्न्तै झमेलामर् छ; तसथथ, मैले श्रम पनि ववभाजि गछुथ, र प्रर्ासहरू ववतरण गछुथ।
र्ो मेरो र्ोजिाको भाग हो, र र्समा कुिै पनि मानिसले वाधा ददि सकदै ि। म अक्स्तत्वमा रहे का

सबैबाट सबै थोकको व्र्वस्थापि गिथको लाचग उचित प्रनतनिचधहरू छान्िे छु, र्सरी मेरो सामिे

सबैको सुव्र्वक्स्थत समपथणता ल्र्ाउिेछु। म बारम्बार स्वगथहरूभन्दा माचथ र्ता-उता गछुथ, र धेरै

पटक नतिको मनु ि दहाँडडुल गछुथ। ठूलो सांसार, जसमा मानिसहरू आउाँ छि ् र जान्छि ्, त्र्सलाई
हे दै, पथ्
ृ वीमा ििािि भएर बसेको मािवजानतलाई अवलोकि गदै , अनि पथ्
ृ वीमा क्जउिे
िरािुरुङ्गी र पशुप्राणीहरूलाई हे दै, म मेरो हृदर्मा भावुक िभई रहि सक्कदिाँ। ककिभिे, सक्ृ ष्टको

समर्मा, मैले सबै थोक सक्ृ ष्ट गरेँ, र मेरा बन्दोबस्तहरूमा रही सबै थोकले आ-आफ्िो कतथव्र्
पूरा गछथ ि ्, म उच्ि स्थािबाट हााँस्छु, र जब स्वगथहरूमुनिका सबै थोकले मेरो हााँसो सुन्छि ्,

नतिीहरू तरु
ु न्तै उत्प्रेररत हुन्छि ्, ककिभिे र्स क्षणमा मेरो महाि ् कार्थ समाप्त हुन्छ। म
मानिसलाई स्वगथको बुद्चध ददएर उसलाई सबै थोकको बीिमा मेरो प्रनतनिचधत्व गिथ लगाउाँ छु,
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ककिभिे मैले मानिसलाई मेरो अवज्ञा गरे र होइि तर उसको हृदर्को गदहराइबाट मलाई प्रशांसा

गदै , मेरो प्रनतनिचध बन्िको लाचग सक्ृ ष्ट गरे को हुाँ। अनि कसले र्ी सरल वििहरूलाई हाससल
गिथ सकछ? ककि मानिसले सधैँ आफ्िो हृदर् आफ्िै लाचग राख्छ? के उसको हृदर् मेरो लाचग
होइि? र्स्तो होइि कक मैले मानिसलाई सतथरदहत रूपमा कुराहरू माग्छु, तर ऊ सधैँ मेरो
स्वासमत्वमा रहे को छ। मेरो स्वासमत्वमा रहे का कुराहरू म कसरी अरूलाई लापरवाही रूपमा ददि

सकछु? मैले अरू कसैले लगाओस ् भिी बिाएको “वस्त्र” म कसरी ददि सकछु? मानिसहरूको

िजरमा, र्स्तो लाग्छ मािौं मैले मािससक रोगबाट पीडडत भई मेरो ददमागको होस गम
ु ाएको छु,
र मािव मागथहरूको बारे मा केही पनि बुक्झ्दि; मािौं म एक अल्पबुद्धी भएको व्र्क्कत हुाँ।
त्र्सकारण मानिसहरूले मलाई सधैँ सीधा-सादा ठान्छि ्, तर नतिीहरूले मलाई कदहल्र्ै पनि सााँिो

रूपमा प्रेम गदै िि ्। मानिसले गिे सबै कुरा मलाई जािी-जािी मूिथ बिाउिको लाचग िै हुिे
भएकोले, म क्रोचधत भईसबै मािवजानतलाई हटाउाँ छु। मैले सक्ृ ष्ट गरे को सबै थोकको बीिमा,
मािवजानतले मात्रै मलाई छल गिथको लाचग अिेक उपार्हरू रच्िे प्रर्ास गछथ , र र्ही कारणले
गदाथ मात्रै म मानिस सबै थोकका “शासक” हो भिी भन्छु।

आज, म सबै मानिसहरूलाई शुद्ध हुिको लाचग “ठूलो भट्टी” मा फ्र्ााँकछु। मानिसहरू आगोमा
िष्ट हुाँदै गदाथ म उच्िमा बसेर हे रररहे को हुन्छु र, ज्वालाहरूको बाध्र्तामा परे र मानिसहरूले
तथ्र्हरू प्रस्तत
ु गछथ ि ्। मैले काम गिे माध्र्महरूमध्र्े एउटा र्ही हो। र्दद र्स्तो िभएको भए,
मानिसहरूले आफूलाई “िम्र” भएको दाबी गथे, र आफ्िा अिुभवहरूको बारे मा बताउिको लाचग

कोही पनि मुि िोल्ि इच्छुक हुिेचथएिि ्, तर सबैले एक-अकाथलाई हे िे मात्रै चथए। मेरो बुद्चधको
उत्कृष्टता ठीक र्ही िै हो, ककिभिे मैले आजका ववषर्हरूलाई र्ुगौंर्ुग पदहले िै पूवथनिधाथररत

गरे को चथएाँ। तसथथ, मानिसहरू अिजािमा भट्टीमा प्रवेश गछथ ि ्, मािौं नतिीहरूलाई डोरीले

तानिएको छ, मािौं नतिीहरू अिेत भएका छि ्। ज्वालाको आक्रमणबाट कोही पनि उम्कि सकदै ि ,
नतिीहरूले एक-अकाथलाई “आक्रमण” गछथ ि ्, नतिीहरू डडेर मिेछि ् भिेर अत्र्न्तै डराउाँ दै , अझै

पनि नतिीहरू भट्टीसभत्र पनि आफ्िो गन्तव्र्को बारे मा चिन्ता गदै नतिीहरू “आिन्द गदै र्ताउता दगुछथि ्।” जब म आगो बाल्छु, र्ो तुरुन्तै आकाशसम्म उसलँदै तरु
ु न्तै दक्न्कन्छ, र ज्वालाहरूले
बारम्बार मेरा वस्त्रहरूलाई छुन्छि ्, मािौं नतिले र्सलाई भट्टीमा तान्ि िोज्दैछि ्। मानिसहरूले

मलाई ठूला-ठूला आाँिाले हे छथि ्। तुरुन्तै, म भट्टीको आगो भएनतर जान्छु, र त्र्स क्षणमा,
ज्वालाहरू बढ्छि ्, र मानिसहरू पुकािथ थाल्छि ्। म ज्वालाको बीिमा र्ताउता गछुथ। ज्वालाहरू

बढ्छि ्, तर मलाई हािी गिे कुिै असभप्रार् नतिको छै ि, र म फेरर पनि मेरो शरीरका वस्त्रहरूलाई
ज्वालाहरूमा हाल्छु—तैपनि नतिले मबाट दरू ी कार्म राख्छि ्। त्र्सपनछ मात्रै ज्वालाहरूको ज्र्ोनतले

गदाथ मानिसहरूले मेरो सााँिो अिुहार स्पष्ट रूपमा दे ख्छि ्। नतिीहरू जलाउिे भट्टीको बीिमा
भएकोले, मेरो अिुहारको कारण नतिीहरू सबै ददशानतर भाग्छि ्, र भट्टी तुरुन्तै “उम्लि” थाल्छ।

ज्वालामा हुिेहरू सबैले मानिसको पुत्रलाई दे ख्छि ्, जो ज्वालामा शोधि भएको हुन्छ। उहााँको
शरीरका वस्त्रहरू सामान्र् िै भए पनि, नतिमा सबैभन्दा बढी सुन्दर छि ्; उहााँको िुट्टाका जुिाहरू

अउल्लेििीर् भए पनि, नतिले ठूलो डाहा पैदा गछथ ि ्; उहााँको अिह
ु ारबाट ज्वलन्त शोभा िक्म्कन्छ,
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उहााँका आाँिाहरू खझलसमल छि ्, र उहााँको आाँिाका ज्र्ोनतले गदाथ मानिसहरूले उहााँको अिुहारलाई

स्पष्ट रूपमा दे ख्छि ् भन्िे दे खिन्छ। मानिसहरू भर्भीत हुन्छि ्, र नतिीहरूले उहााँको शरीरको
सेतो वस्त्र दे ख्छि ्, र उि जस्तै सेतो उहााँको कपाल कााँधसम्म झक्ु न्डन्छ। स्पष्ट रूपमा िै, उहााँको

छातीको सुिौलो पेटी िहककलो ज्र्ोनतले िक्म्कन्छ, जबकक उहााँको िुट्टाको जि
ु ा अझै प्रभावशाली
छि ्। अनि मानिसको पुत्रले लगाउिुभएको जुिा आगोको बीिमा रहिे हुाँदा, मानिसहरूले नतिलाई
आश्िर्थजिक छि ् भन्िे ठान्छि ्। पीडाको प्रस्फुटिको बेला मात्रै मानिसहरूले मानिसको पुत्रको
मि
ु लाई दे ख्छि ्। नतिीहरू शोधि गिे आगोको बीिमा भए पनि, नतिीहरूले मानिसको पत्र
ु को

मुिबाट निस्केको कुिै पनि वििहरू बुझ्दै िि ्, तसथथ, र्स क्षणमा, नतिीहरूले मानिसको पुत्रको

कुिै पनि मिोहर आवाज सुन्दै िि ्, तर उहााँको मुिमा धाररलो तरवार दे ख्छि ्, अनि उहााँले उप्रान्त
बोल्िुहुन्ि, तर उहााँको तरवारले मानिसलाई िोट पुऱ्र्ाउाँ छ। ज्वालाहरूमा परे र, मानिसहरूले पीडा

भोग्छि ्। नतिीहरूको उत्सुकताको कारण, नतिीहरूले मानिसको पुत्रको असाधारण स्वरूपलाई

हे रररहन्छि ्, र्स क्षणमा मात्रै नतिीहरूले उहााँको हातमा भएका साता तारा हराएका छि ् भन्िे पिा
लगाउाँ छि ्। मानिसको पुत्र पथ्
ृ वीमा होइि तर भट्टीमा हुिुभएकोले, उहााँको हातका सात ताराहरूलाई
हटाइएका छि ्, ककिभिे ती रूपक मात्रै हुि ्। र्स क्षणमा, नतिको बारे मा उप्रान्त उल्लेि गरराँदैि,

तर मानिसको पुत्रका ववसभन्ि भागमा ववभाक्जत गररन्छ। मानिसहरूको स्मरणमा, सात ताराहरूको
अक्स्तत्वले नतिीहरूमा पीडा ल्र्ाउाँ छ। आज, मैले मानिसको लाचग कुराहरू कदठि बिाउि छोडेको

छु, म मानिसको पुत्रबाट सात तारा हटाउाँ छु, र मानिसको पुत्रको सबै भागलाई एउटै पूणथतामा
जोड्छु। र्स क्षणमा मात्रै मानिसले मेरो सम्पूणथ स्वरूप दे ख्छ। उप्रान्त मानिसहरूले मेरो आत्मालाई
मेरो दे हबाट अलग गिेछैिि ्, ककिभिे म पथ्
ृ वीबाट उच्ि स्थािमा उकलेको छु। मानिसहरूले मेरो

सााँिो अिह
ु ारलाई हे रेका छि ्, नतिीहरूले उप्रान्त मलाई तोड्दै िि ्, र म उप्रान्त मानिसको नतरस्कार
सहाँददि। म मानिससाँग ठूलो भट्टीमा दहाँड्िे हुिाले, उसले अझै पनि ममाचथ भरोसा गछथ , उसले
आफ्िो वववेकमा मेरो अक्स्तत्वको अिुभूनत गछथ । तसथथ, जो शुद्ध सुि ् हुि ् नतिीहरू सबै मेरो

ज्वलन्त आगोको बीिमा एकट्ठा हुन्छि ्, र हरे कलाई उसको प्रकार अिुसार वगीकरण गिे क्षण

पनि त्र्ही िै हो। म हरे क प्रकारको “धातु” लाई नतिीहरूको पररवारमा फकाथउाँदै वगीकरण गछुथ, र
अब मात्रै सबै कुरा िवीकरण हुि थाल्छि ् …
मानिस अत्र्न्तै कलङ्ककत भएको हुिाले म उसलाई जलोस ् भिेर हो भट्टीमा फ्र्ााँककददन्छु।
तैपनि उसलाई ज्वालाले ितम पादै ि, तर शोधि गछथ , ताकक म उप्रनत प्रसन्ि हुि सकूाँ—ककिभिे
मैले िाहिे भिेको शुद्ध सुिले बिेको, अशुद्धता ववहीि कुरा िाहन्छु, फोहोरी, दवू षत कुराहरू
होइि। मानिसहरूले मेरो मिक्स्थनतलाई बुझ्दै िि ्, त्र्सकारण “अप्रेसि टे बल” मा िढ्िभ
ु न्दा
पदहले, नतिीहरू चिन्ताले व्र्ाकुल हुन्छि, मािौं, नतिीहरूलाई चिरफार गरे पनछ, नतिीहरू अप्रेसि
टे बलमा पक्ल्टरहे को ठाउाँ मा िै म नतिीहरूको हत्र्ा गिेछु। म मानिसहरूको मिक्स्थनत बुझ्छु,

त्र्सकारण म मािवजानतको सदस्र् हुाँ भन्िे दे खिन्छ। मानिसको “दभ
ु ाथग्र्” प्रनत मसाँग ठूलो दर्ा
छ, र मानिस ककि “बबरामी परे को” छ सो मलाई थाहा छै ि। र्दद ऊ स्वास्थ्र्, र अपाङ्गता
ववहीि भए त, मल्
ू र् िक
ु ाउिक
ु ो, र अप्रेसि टे बलमा समर् बबताउिक
ु ो के िााँिो हुन्थ्र्ो र? तर
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तथ्र्हरूलाई रद्द गिथ सककाँदै ि—कसले मानिसलाई “िािेकुराको सरसफाइ” मा ध्र्ाि िददिु भन्र्ो?

कसले उसलाई स्वास्थ्र् रहिे कुरामा ध्र्ाि िददिु भिेर भन्र्ो? आज, मसाँग अरू के-कस्ता
उपार्हरू छि ्? मानिसप्रनतको मेरो करुणालाई दे िाउिको लाचग, म उसाँगै “अप्रेसि कोठा” मा प्रवेश

गछुथ—र कसले मलाई मानिसलाई प्रेम गिुथ भिी भन्र्ो? तसथथ, म आफै “सजथिको िककु” सलन्छु
र कुिै पनि िनतजालाई रोकिको लाचग म मानिसलाई “अप्रेसि” गिथ थाल्छु। मानिसप्रनतको मेरो

बफादाररताको कारण, मानिसहरूले मप्रनतको आफ्िो कृतज्ञता व्र्कत गिथको लाचग पीडाको बीिमा

आाँसु बगाउाँ छि ्। मानिसहरूले के ववश्वास गछथ ि ् भिे, मैले धासमथकतालाई बहुमल्
ू र् ठान्छु, मेरा
“समत्रहरू” कदठिाइमा हुाँदा मैले मेरो हात बढाउिुपछथ , र मेरो दर्ाप्रनत मानिसहरू अझै कृतज्ञ छि ्,
र नतिीहरूको रोग निको भएपनछ नतिीहरूले मलाई “उपहारहरू” पठाउिेछि ् भिी नतिीहरू भन्छि —
्
तर असभप्रार्को त्र्स्तो असभव्र्क्कतलाई म कुिै ध्र्ाि ददाँ ददि, बरु मानिसलाई अप्रेसि गिे कार्थमा

ध्र्ाि केक्न्ित गछुथ। मानिसको शारीररक कमजोरीको कारण, अप्रेसिको छुरी िलाउाँ दा, ऊ आफ्िो
आाँिा चिम्लेर अप्रेसि टे बलमा िककत भई पक्ल्टरहन्छ—तैपनि म कुिै ध्र्ाि ददाँ ददि, म मेरो

हातको कामलाई जारी मात्रै राखिरहन्छु। जब अप्रेसि पूरा भएको हुन्छ, मानिसहरू “बाघको मुि”
बाट उम्केका हुन्छि ् र म नतिीहरूलाई पोषणर्ुकत कुरा िुवाउाँ छु, र नतिीहरूलाई र्ो कुरा थाहा
िभए पनि, नतिीहरूसभत्रको पोषण तत्व क्रसमक रूपमा बदढरहे को हुन्छ। त्र्सपनछ म नतिीहरूप्रनत
मस्
ु कुराउाँ छु, र नतिीहरूले आफ्िो स्वास्थ्र् पि
ु ; प्राप्त गरे पनछ मात्रै नतिीहरूले मेरो अिह
ु ारलाई

स्पष्ट रूपमा दे ख्छि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले मलाई अझै बढी प्रेम गछथ ि ्, नतिीहरूले मलाई आफ्िो
वपताको रूपमा सलन्छि ्—के स्वगथ र पथ्
ृ वी बीिको सम्बन्ध र्ही होइि र?

मे ४, १९९२

अध्याय्४०
मानिसहरूले मेरो हरे क िाललाई निर्ाल्छि ्, मािौं मैले स्वगथहरूलाई झािथ लागेको छु, र

नतिीहरू सधैँ मेरो काम गराइबाट िककत हुन्छि ्, मािौं मेरा कामहरू नतिीहरूका निक्म्त पण
ू थ
रूपमा अबोधगम्र् छि ्। तसथथ, नतिीहरू आफूले स्वगथलाई चिढ्र्ाइएला र “मरणशीलहरूको सांसार”

मा आफूलाई फ्र्ााँककएला भिी अत्र्न्तै डराउाँ छि र आफूले गिे सबै काममा मबाट सङ्केत
सलन्छि ्। म मानिसहरूको ववरुद्धमा मैले प्रर्ोग गिथ सकिे कुिै कुराको िोजी गिे वा नतिीहरूका

कमीकमजोरीहरूलाई मेरो कामको निसािा बिाउिे प्रर्ास गददथिाँ। र्स क्षणमा, नतिीहरू अत्र्न्तै
िुशी छि ्, र मलाई भरोसा गिथ आउाँ छि ्। जब म मानिसलाई ददन्छु, मानिसहरूले मलाई आफ्िै

जीविलाई जस्तै प्रेम गछथ ि ्, तर जब म नतिीहरूबाट कुिै कुरा माग्छु, नतिीहरू मबाट टाढा
बस्छि ्। र्स्तो ककि हुन्छ? के नतिीहरूले मािव सांसारको “निष्पक्षता र उचितपि” अभ्र्ास गिथ
सकदै िि ्? म ककि मानिसहरूलाई बारम्बार त्र्स्ता कुराहरू माचगरहन्छु? के र्ो सााँच्िै िै मसाँग
केही िभएको अवस्था हो? मानिसहरूले मलाई सभिारीलाई झैँ व्र्वहार गछथ ि ्। जब म नतिीहरूबाट

कुिै कुरा माग्छु, नतिीहरूले मैले “उपभोग” गिथ सकूाँ भिेर नतिीहरूका “बिेिुिेका कुराहरू” मेरो
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अनघ उठाएर ल्र्ाउाँ छि ्, र नतिीहरूले मेरो ववशेष हे रिाह गरररहे का छि ् भिेर समेत भन्छि ्। म

नतिीहरूको कुरूप अिुहारहरू र अिौठा क्स्थनतहरूलाई हे छुथ, अनि म फेरर पनि मानिसबाट बबदा

हुन्छु। त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, मानिसहरू अबझ
ु अवस्थामा िै रहन्छि ्, र मेरो कफतीको प्रतीक्षा
गदै नतिीहरूले मैले नतिीहरूलाई इन्कार गरे का कुराहरू फेरर पनि कफताथ सलन्छि ्। मैले मानिसको

िानतर धेरै समर् ििथ गरे को छु र ठूलो मल्
ू र् िुकाएको छु—तर र्सपटक, अज्ञात कारणले गदाथ,
मानिसहरूको वववेक नतिीहरूको मूल कार्थ गिथ िसकिे अवस्थामा छ। पररणामस्वरूप, मैले र्ो
“अटुट शङ्का” लाई भववष्र्का पस्
ु ताहरूका लाचग “सन्दभथ” होस ् भिेर “रहस्र्का वििहरू” मा

सूिीकृत गरे को छु, ककिभिे र्ी कुराहरू मानिसहरूको “कडा पररश्रम” बाट आएका “वैज्ञानिक

सवेक्षणका पररणामहरू” हुि ्; मैले नतिलाई कसरी त्र्नतकै मेटाउि सकछु र? के र्ो मानिसहरूका
असल असभप्रार्हरूलाई “धोका ददिे” कार्थ हुिेचथएि र? आखिर, मसाँग वववेक छ, त्र्सकारण म

मानिससाँग छली, धूतथ कार्थमा सांलग्ि हुाँददि—के मेरा कार्थहरू र्स्तै छै िि ् र? के मानिसले उल्लेि

गिे “निष्पक्षता र उचितपि” र्ही होइि र? मानिसको बीिमा, मैले आजसम्मै अटुट रूपमा काम
गरे को छु। आजको जस्तो समर्को आगमिसाँगै, मानिसहरूले अझै पनि मलाई चिन्दै िि ्, नतिीहरूले
अझै पनि मलाई अपररचितजस्तो व्र्वहार गछथ ि ्, अनि मैले नतिीहरूलाई “बन्द बाटो” मा लगेको

हुिाले, नतिीहरूले मलाई अझै बढी घण
ृ ा गछथ ि ्। र्सपटक, नतिीहरूको हृदर्को प्रेम िामनिसािबबिै
ववलर् भएको धेरै भइसकेको हुन्छ। मैले धाक लगाइरहे को छै ि, मैले मानिसलाई हे ला गिे कुरा
त परै जाओस ्। म मानिसलाई अिन्तसम्म प्रेम गिथ सकछु, र म उसलाई अिन्तसम्म िै घण
ृ ा

पनि गिथ सकछु, र र्ो कुरा कदहल्र्ै पररवतथि हुिेछैि, ककिभिे ममा धैर्थता छ। तर मानिसमा
र्ो धैर्थता छै ि, मप्रनत ऊ सधैँ घरी रुिो र घरी उत्सादहत हुन्छ, मैले मेरो मि
ु िोल्दा उसले
मलाई थोरै मात्र ध्र्ाि ददन्छ, र जब म मेरो मि
ु बन्द गछुथ र केही पनि भक्न्दि, ऊ ठूलो

सांसारका छालहरूका बीिमा हराइहाल्छ। तसथथ, र्सलाई म अको एउटा उक्कतको रूपमा प्रस्तुत
गछुथ: मानिसहरूसाँग धैर्थताको कमी छ, त्र्सकारण नतिीहरू मेरो हृदर्लाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि
असक्षम छि ्।

मानिसहरूले सपिा दे खिरहे का बेलामा, म मानिसहरूमाझ मेरो हातमा भएको “मत्ृ र्ुको गन्ध”

छदै सांसारका दे शहरूको र्ात्रा गछुथ। सबै मानिसहरू तरु
ु न्तै जीविशक्कतलाई त्र्ागेर मािव जीविको

अको श्रेणीमा प्रवेश गछथ ि ्। मािवजानतको बीिमा, अबउप्रान्त कुिै पनि जीववत कुराहरू दे ख्ि
सककाँदै ि, जताततै लासहरू छरपष्ट छि ्, जीविशक्कतले भररएका कुराहरू तुरुन्तै िामनिसािबबिै

हराएर जान्छि ्, र लासहरूको उकुसमुकुस गन्धले भूसमलाई ढाकछ। म तुरुन्तै आफ्िो अिुहार
छोप्छु र मानिसबाट बबदा हुन्छु, ककिभिे मैले कामको अको िरण सरु
ु गिथ लागेको छु, र र्सरी
म जीववतै रहे काहरूका लाचग बस्िे ठाउाँ ददन्छु र सबै मानिसहरूलाई आदशथ भूसममा क्जउि ददन्छु।
र्ो मैले मानिसको लाचग तर्ार गरे को आसशवषत भूसम हो—एक र्स्तो भूसम जहााँ शोक वा चिन्ता
छाँ दै छै ि। उपत्र्काबाट बचगरहे को पािीको मूल अत्र्न्तै सफा छ, र्ो अटुट रूपमा बचगरहन्छ र

र्ो कदहल्र्ै सुकदै ि; मानिसहरू परमेश्वरसाँग सद्भावमा क्जउाँ छि ्, िरािुरुङ्गीले गीत गाउाँ छि ्, र
मन्द हावा र सर्
ू थको ककरणको बीिमा, स्वगथ र पथ्
ु ैले ववश्राम सलइरहे का छि ्। र्हााँ, आज
ृ वी दव
427

सबै मानिसका लासहरू लथासलङ्ग छररएका छि ्। मानिसहरूले थाहै िपाई, म मेरो हातका महामारी

छोडडददन्छु, र मानिसको लास कुदहन्छ, र र्सरी सशरदे खि पाउसम्म दे हको िामनिसाि कतै रहाँदैि,

र म मानिसबाट धेरै टाढा जान्छु। म फेरर कदहल्र्ै पनि मानिससाँग भेला हुाँददि, म फेरर कदहल्र्ै
मानिसकहााँ आउाँ ददि, ककिभिे मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापिको अक्न्तम िरण समाप्त भएको छ, र
म फेरर कदहल्र्ै पनि मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिेछैि, म फेरर कदहल्र्ै पनि मानिसलाई ध्र्ाि

ददिेछैि। मेरो मुिका वििहरू पदढसकेपनछ, मानिसहरू सबैले आशा गुमाउाँ छि ्, ककिभिे नतिीहरू

मिथ िाहाँदैिि ्—तर “जीववत हुि” को िानतर को “मदै ि” र? जब म मानिसहरूलाई जीववत पािे
जाद ु मसाँग छै ि भिी भन्छु, नतिीहरू पीडाले भककािो फुटाउाँ दै रुन्छि ्; वास्तवमै, म सक्ृ ष्टकताथ
भए पनि, मसाँग मानिसहरूलाई मिथ लगाउिे शक्कत मात्रै छ, रर मसाँग नतिीहरूलाई जीववत पािे

क्षमताको छै ि। र्समा, म मानिससाँग क्षमा माग्छु। तसथथ, मैले मानिसलाई अचग्रम रूपमा र्सो
भिेको छु “मैले ऊबाट नतिथ िसककिे ऋण सलएको छु”—तर उसलाई भिे म िम्र हुाँदै छु भन्िे

लाग्र्ो। आज, तथ्र्हरूको आगमिसाँगै, म अझै र्ही भन्छु। जब म बोल्छु, म तथ्र्हरू प्रकट
गददथिाँ। नतिीहरूका धारणाहरूमा, मानिसहरूले मैले बोल्िे तररकाहरू धेरै छि ् भन्िे ववश्वास गछथ ि ्,

त्र्सकारण मैले ददिे वििहरूलाई नतिीहरूले सधैँ पक्रेर राख्छि ्, र र्स क्रममा अको कुिै कुराको
आशा गछथ ि ्। के र्ी मानिसका गलत हे तुहरू होइिि ् र? नर्िै पररक्स्थनतहरूमा म मानिसले मलाई
सााँिो रूपमा प्रेम गदै ि भिी “साहसको साथ” भन्छु। म वववेकलाई त्र्ागेर तथ्र्हरूलाई

बङ्ग्र्ाउिेछैि, ककिभिे म मानिसहरूलाई नतिीहरूको आदशथभूसममा लािेछैि; आखिरमा, जब मेरो
काम समाप्त हुन्छ, म नतिीहरूलाई मत्ृ र्ुभूसममा लैजािेछु। त्र्सकारण, मानिसहरूले मसाँग गुिासो
िगरे कै राम्रो—के र्ो मानिसहरूले मलाई “प्रेम” गिे हुिाले भएको होइि र? के आसशषहरूसम्
्
बन्धी
नतिीहरूको इच्छा अत्र्न्तै धेरै भएकोले र्सो भएको होइि र? र्दद मानिसहरूले आसशषहरूको
्
िोजी गिथ ििाहे का भए, कसरी र्स्तो “दभ
ु ाथग्र्” आउि सकथ्र्ो र? मप्रनतको मानिसहरूको
“बफादाररता” को कारणले गदाथ, नतिीहरूले कुिै र्ोगदाि िददईकिै भए पनि कदठि पररश्रम गदै

मलाई धेरै वषथसम्म पछ्र्ाएको हुिाले, “गोप्र् कक्ष” मा के हुदै छ भन्िेबारे मा म नतिीहरूको
निक्म्त थोरै कुरा प्रकट गछुथ: आज मेरो काम निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुग्ि बााँकी छ र मानिसहरूलाई

आगोको िाडलमा फ्र्ााँकि बााँकी िै छ, र त्र्स कुरालाई ध्र्ािमा राख्दै म नतिीहरूलाई जनतसकदो

िााँडो छोडडजाि सल्लाह ददन्छु—बससरहिेहरू सबैले दभ
ु ाथग्र् र अशुभ भोग्िे सम्भाविा हुन्छ, र
नतिीहरू अन्त्र्मा पनि अझै मत्ृ र्ुबाट बच्ि सकिेछैिि ्। म नतिीहरूको लाचग “सम्पविको ढोका”
पूरै िोसलददन्छु; जो-जो जाि िाहन्छि ् नतिीहरू जनतसकदो िााँडो बाटो लागेको राम्रो—र्दद नतिीहरूले

सजार् आउञ्जेलसम्म पखिथरहे भिे, दढलो भइसकेको हुिेछ। र्ी वििहरू चगल्लाका वििहरू
होइिि ्—र्ी सााँिो तथ्र् हुि ्। मानिसको निक्म्त स्वच्छ वववेकद्वारा मेरा वििहरू बोसलएका छि ्,
र र्दद नतमीहरू अदहले जााँदैिौ भिे, कदहले जािेछौ? के मानिसहरूले सााँच्िै िै मेरा वििहरूमा
भरोसा गिथ सकछि ्?

मैले मानिसको भववतव्र्को बारे मा कदहल्र्ै पनि त्र्नत ध्र्ाि ददएको छै ि ; म मानिसहरूको

बाधावविा, मेरो आफ्िै इच्छालाई मात्रै पछ्र्ाउाँ छु। नतिीहरू डराएको कारण म कसरी मेरो हातलाई
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पनछ हटाउि सकछु र? मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाभरर, मैले मानिसका अिुभवहरूका लाचग
कदहल्र्ै पनि थप बन्दोबस्तहरू गरे को छै ि। म मेरो मूल र्ोजिाअिुसार मात्रै काम गछुथ। ववगतमा,
मानिसहरूले आफैलाई मेरो िानतर “अपथण गरे ” र म नतिीहरूप्रनत ि त उत्सादहत ि त उदासीि

चथएाँ। आज, नतिीहरूले आफैलाई मेरो निक्म्त “बसलदाि गरे का” छि ्, र म नतिीहरूप्रनत ि त

उत्सादहत ि त उदासीि िै छु। मानिसहरूले मेरो लाचग आफ्िो जीवि बसलदाि ददएको कारण म
आत्मसन्तुष्ट हुाँददि, ि त म अथाह आिन्दमा िै डुब्छु, बरु मेरो र्ोजिाअिुसार नतिीहरूलाई
मत्ृ र्द
ु ण्ड ददिे भसू ममा पठाइरहन्छु। पाप-स्वीकारको बेला नतिीहरूले दे िाउिे मिोववृ िलाई म कुिै
ध्र्ाि ददाँ ददि—कसरी मेरो दहउाँ ले जमेको, चिसो हृदर्लाई मानिसको हृदर्ले छुि सकछ? के म

मािवजानतको बीिको एक भाविात्मक प्राणी हुाँ र? धेरैपटक मैले मानिसहरूलाई म भाविारदहत
छु भिेर स्मरण गराएको छु, तर म िम्र मात्रै बनिरहे को छु भन्िे ठािेर नतिीहरू केवल

मुस्कुराउाँ छि ्। मैले “म मािवजानतको जीवि-दशथिको बारे मा अिजाि छु” भिेर भिेको छु, तर
मानिसहरूले कदहल्र्ै पनि त्र्स्तो वविार गरे का छै िि ्, बरु मैले बोल्िे तररकाहरू धेरै छि ् भिेर
भन्छि ्। मानिसको र्ो धारणाका बन्धिहरूका कारण, मैले मानिसहरूसाँग कुि शैली र कस्ता

तररकाहरूले बोल्िे भन्िे मलाई थाहा छै ि—त्र्सकारण, अरू कुिै ववकल्प िभएको हुिाले, म सीधा
कुरा मात्र गिथ सकछु। मैले अरू के गिथ सकछु र? मानिसहरू बोल्िे तररका धेरै छि ्—नतिीहरू
भन्छि ्, “हामी भाविामा डुब्िु हुाँदैि बरु हामीले धासमथकताको अभ्र्ास गिथप
ु छथ ,” जि
ु नतिीहरूले
धेरै वषथदेखि लगाउाँ दै आएको िारा जस्तै हो, तर नतिीहरूले आफ्िा वििहरूअिुसार काम गिथ
सकदै िि ्, नतिीहरूका वििहरू ररिो छि ्—त्र्सकारण म मानिसहरूमा “नतिीहरूका वििहरू लागू

गिे र उपलक्ब्धहरू प्राप्त गिे” क्षमताको कमी छ भिेर भन्छु। मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा के
ववश्वास गछथ ि ् भिे, त्र्सरी काम गिथु भिेको मेरो अिक
ु रण गिथु हो—तर नतिीहरूको अिक
ु रणमा
मलाई कुिै िासो छै ि, म र्सप्रनत ददकक र थककत भएको छु। मानिसहरू ककि सधैँ नतिीहरूलाई
िुवाउिेकै ववरुद्धमा िडा हुन्छि ्? के मैले मानिसलाई अत्र्न्तै थोरै ददएको छु? ककि मानिसहरूले
सधैँ मेरो वपठ्र्ूाँपछाडड गोप्र् रूपमा शैतािको पूजा गछथ ि ्? र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूले मेरो
लाचग काम गछथ ि ् र मैले नतिीहरूलाई ददिे माससक तलब नतिीहरूको दै निक ििथ टािथको लाचग

पर्ाथप्त छै ि, त्र्सकारण नतिीहरूले आफ्िो कमाइ दई
ु गण
ु ा बढाउिको लाचग काम गिे समर्बादहर
अको काम िोज्छि ्—ककिभिे मानिसहरूको ििथ अत्र्न्तै धेरै छ, र कसरी जीवि धान्िे

नतिीहरूलाई थाहा छै ि जस्तो दे खिन्छ। र्दद अवस्था र्स्तै हो भिे, म नतिीहरूलाई मेरो “कारिािा”
बाट निस्केर जाि आज्ञा ददन्छु। धेरै पदहले, मैले मानिसलाई मेरो लाचग काम गदाथ ववशेष व्र्वहार
प्राप्त हुिेछैि भिेर भिेको चथएाँ: म “कदठि पररश्रम गर अनि धेरै प्राप्त गर, थोरै काम गर अनि
थोरै िै प्राप्त गर, अनि काम िगर, र केही पनि प्राप्त िगर” भन्िे प्रणाली लागू गदै म सबै

मानिसहरूसाँग निष्पक्ष र उचित व्र्वहार गछुथ, र र्समा कुिै अपवाद छै ि। जब म बोल्छु, तब म

कुिै कुरा लुकाउाँ ददि; र्दद कसैलाई मेरो “कारिािाका निर्महरू” कडा छि ् भन्िे लाग्र्ो भिे,

नतिीहरू तुरुन्तै निस्केर जाि सकछि ्, म नतिीहरूलाई सहरबाट बादहर जािे “भाडा” ददिेछु। त्र्स्ता
मानिसहरूलाई सम्हाल्िे कार्थमा म “उदार” छु, म नतिीहरूलाई बस्िको लाचग जबरजस्ती गददथिाँ।
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र्ी अिचगन्ती मानिसहरूमध्र्े, के मैले मेरो आफ्िै हृदर्अिुरूपको “कामदार” पाउि सक्कदि?

मानिसहरूले मलाई कम सम्झिु हुाँदैि! र्दद मानिसहरूले अझै पनि मेरो अवज्ञा गछथ ि ् र अकै
ठाउाँ मा “जाचगर” िोज्छि ् भिे, म नतिीहरूलाई जबरजस्ती गिेछैि—म र्ो कुरालाई स्वागत गिेछु,
मसाँग कुिै ववकल्प छै ि! के मेरा “िीनत र निर्महरू” धेरै भएकोले र्स्तो भएको होइि र?

मे ८, १९९२

अध्याय्४१
मैले एकपटक मानिसहरूको बीिमा ठूलो प्रर्ास गरे को छु, तर नतिीहरूले र्ो कुराको पिो

पाएिि ्, त्र्सकारण मैले नतिीहरूको निक्म्त र्ो कुरालाई िरणबद्ध रूपमा प्रकट गिथ मेरो विि
प्रर्ोग गिथप
ु ऱ्र्ो। तैपनि, मानिसले मेरा वििहरूलाई बझ्
ु ि सकेि, अनि मेरो र्ोजिाको उद्दे श्र्प्रनत

अिजाि रह्र्ो। त्र्सकारण, नतिीहरूका त्रुदट र कमीकमजोरीहरूका कारण, मानिसहरूले मेरो

र्ोजिालाई बाधा पुऱ्र्ाउिे काम गरे , र र्सले सबै ककससमका अशुद्ध आत्माहरूलाई प्रवेश गिे
मौका ददर्ो, त्र्सकारण मािवजानत नतिीहरूको ससकार बिे र नतिीहरूलाई र्ी अशुद्ध आत्माहरूले
नतिीहरू पण
ू थ रूपमा दवू षत भइञ्जेल र्ातिा ददए। त्र्सपनछ मात्रै मैले मानिसका असभप्रार् र

उद्दे श्र्हरूलाई राम्ररी दे िेँ। मैले बादलहरूका बीिबाट सुस्केरा सलएाँ: ककि मानिसहरू सधैँ आफ्िै

लाचग काम गछथ ि ्? के मेरा सजार् नतिीहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउिको लाचग होइिि ् र? के मैले

जािी-जािी नतिीहरूको सकारात्मक मिोववृ िमा प्रहार गरररहे को छु? मानिसको भाषा सुन्दर र
कोमल भए पनि, उसका कार्थहरू पूणथ रूपमा भताभुङ्ग छि ्। ककि मैले मानिसलाई ददएका

मापदण्डहरूको सधैँ कुिै पररणाम आउाँ दै ि? के र्ो मैले कुकुरलाई रूि िढ्ि ससकाएको जस्तै
भएको हुि सकछ? के मैले व्र्थथमा धेरै कष्ट गरररहे को छु? मेरो सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको
अवचधमा, मैले ववसभन्ि प्रकारका “प्रर्ोगात्मक र्क्ु कतहरू” को र्ोजिा बिाएको छु; तैपनि, र्सको
िाजुक अवस्था र र्सले धेरै वषथसम्म सुर्थको ज्र्ोनत िपाएकोले र्ो भूभाग निरन्तर पररवतथि

भइरहे को छ, जसले गदाथ भसू ममा “क्षर्” हुन्छ। त्र्सकारण, मेरो स्मरणमा मैले त्र्स्ता भसू मका
अिचगन्ती टुक्राहरूलाई त्र्ागेको छु। अदहले समेत, भसू मको धेरैजसो भाग पररवतथि भइरहन्छ। र्दद

कुिै ददि, भूसम पूणथ रूपमा अको प्रकारमा पररवतथि भर्ो भिे, म मेरो हातको एकै झट्काद्वारा

त्र्सलाई पन्छाउिेछु—के अदहलेको िरणमा मैले गिे काम ठीक र्ही होइि र? तर मािवजानतलाई
र्सको बारे मा असलकनत पनि थाहा छै ि; नतिीहरूलाई मेरो “मागथनिदे शि” अन्तगथत “सजार्” मात्रै

ददइन्छ। त्र्ो के राम्रो भर्ो र? के म मानिसलाई सजार् ददिकै लाचग आउिे परमेश्वर हुि सकछु?
माचथको स्वगथहरूमा, मैले म मानिसहरूका बीिमा आएपनछ, म नतिीहरूमध्र्ेकै एक बन्िेछु, ताकक
मैले प्रेम गिेहरू सबै मेरो िक्जक हुि सकूि ् भिेर एकपटक र्ोजिा बिाएको चथएाँ। तैपनि, अदहले
आजको र्ो िरणमा आइपुचगसकेपनछ, मानिस मेरो सम्पकथमा िभएको मात्र होइि, बरु मेरो
सजार्को कारण मबाट टाढै बस्छ। ऊ टाढा बसेको कारण म बबलौिा गददथिाँ। र्सको बारे मा के के

गिथ सककन्छ र? मानिसहरू सबै जुि धुि बज्र्ो त्र्ही धुिमा गाउिे प्रस्तोताहरू हुि ्। मानिसलाई
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मेरो पकडबाट “चिप्लि” ददिे मेरो क्षमताप्रनत म ढुकक छु, र नतिीहरूलाई “अरू भागहरू” बाट

मेरो “कारिािा” मा फकाथएर ल्र्ाउिे मेरो क्षमतामा म अझै बढी ढुकक छु। र्स मोडमा, मानिससाँग
के गि
ु ासो हुि सकछ र? अनि मानिसले मलाई के िै गिथ सकछ र? के मानिसहरू पिाथलको
माचथ बदढरहे का घााँसहरू जस्तै होइिि ् र? तैपनि, म मानिसलाई र्ो गल्तीको लाचग हानि गददथिाँ ,
बरु नतिीहरूलाई मेरा पोषणहरू ददन्छु। कसले मानिसलाई र्नत कमजोर र शक्कतववहीि बिार्ो?

कसले नतिीहरूलाई पोषण अभावको अवस्थामा पऱ्ु र्ार्ो? म मानिसको चिसो हृदर्लाई मेरो न्र्ािो
अङ्गालोले रूपान्तरण गछुथ: अरू कसले त्र्स्तो कुरा गिथ सकछ र? मैले मानिसको बीिमा त्र्स्तो
काम गरे को छु? के मानिसले सााँच्िै मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सकछ त?

मैले छिौट गरे का सबै मानिसहरूका बीिमा, म एउटा “व्र्वसार्मा” सांलग्ि भएको छु,

त्र्सकारण मेरो घरमा सधैँ कदहल्र्ै अन्त्र् िहुिे गरी मानिसहरूको आवतजावत भइरहन्छ।
नतिीहरू सबै मेरो स्थािमा ववसभन्ि औपिाररकतामा सांलग्ि हुन्छि ्, मािौं नतिीहरूले मसाँग

व्र्ापार-व्र्वसार्को कुरा गरररहे का छि ्, जसले मेरो कार्थलाई भारी रूपमा व्र्स्त तुल्र्ाउाँ छ,
र्हााँसम्म कक कदहलेकहीीँ त म नतिीहरूबीिको कलहलाई सम्हाल्िै सक्कदिाँ। म मानिसहरूलाई

मेरो बोझमा थप बोझ िथप्ि आग्रह गछुथ; सधैँ मेरै भरोसा गरररहिुभन्दा नतिीहरूले आफ्िै बाटो

बिाएको भए राम्रो हुिेचथर्ो। नतिीहरू सधैँ मेरा घरमा बालबच्िाजस्तो भएर क्जउिु हुाँदैि; त्र्सो
गदाथ के िै फाइदा हुन्छ र? मैले जे गछुथ त्र्ो निकै महत्त्वपूणथ व्र्वसार् हो; मैले कुिै “नछमेकी
िाजा पसल” वा अको कुिै सािो “सुलभ भण्डार” िलाउाँ ददि। मानिसहरू सबै मेरो मिको

क्स्थनतलाई बुझ्ि असफल छि ्, मािौं नतिीहरूले जािी-जािी मसाँग ठट्टा गरररहे का छि ,् मािौं
नतिीहरू िेल्िे अतप्ृ त िाहिा भएका, गम्भीर ववषर्हरूलाई कदहल्र्ै वविार िगिे िकिके

बालबच्िा हुि ्, जसले धेरैलाई मैले नतिीहरूलाई ददएको “गह
ृ कार्थ” गिथ असफल बिाएका छि ्।
कसरी त्र्स्ता मानिसहरूलाई नतिीहरूको “सशक्षक” को अनघ आफ्िो अिुहार दे िाउिे आाँट हुन्छ?
ककि नतिीहरू कदहल्र्ै नतिीहरूले गिुथपिे काममा ध्र्ाि ददाँ दैिि ्? मानिसको हृदर् कस्तो

प्रकारको वस्तु हो? आजको ददिसम्म, म र्स ववषर्मा अस्पष्ट िै छु। ककि मानिसको हृदर्
अटुट रूपमा पररवतथि भइरहन्छ? र्ो त जुि मदहिाको ददिजस्तै छ: अदहले िै घाम िककथरहे को

हुन्छ, अदहले िै बाकलो बादल लाग्छ, र अदहले िै बतास िल्छ। त्र्सकारण, मानिसले ककि
अिुभवबाट ससकि सकदै ि? सार्द मैले जे भिेँ त्र्ो अत्र्ुक्कत हुि सकछ। वषाथको मौसममा
छाता बोकिुपछथ भन्िेसमेत मानिसलाई थाहा छै ि, त्र्सकारण, नतिीहरू आफ्िो अज्ञािताको

कारण धेरैपटक अिािक भारी वषाथमा परी पूणथ रूपमा सभजेका छि ,् मािौं मैले नतिीहरूलाई

जािी-जािी चगज्र्ाइरहे को छु र नतिीहरू सधैँ स्वगथबाट झिे वषाथको आक्रमणमा परररहे का छि ्।
अथवा, सार्द म अत्र्न्तै “निदथ र्ी” छु, र मानिसको ध्र्ाि िलबल्र्ाएर के गिे भिी थाहा

िहुिे गरी सधैँ अलमल्र्ाउाँ छु। कुिै पनि मानिसले कदहल्र्ै पनि मेरो कामको उद्दे श्र् वा
महत्त्वलाई सााँिो रूपमा बुझेको छै ि। र्स्तो भएको हुिाले, नतिीहरू सबैले आफैलाई बाधा ददिे

र सजार् ददिे काम गरररहे का छि ्। के म सााँच्िै नतिीहरूलाई सजार् ददि निस्कन्छु त? ककि
मानिसहरूले आफ्िो लाचग आफै समस्र्ा पैदा गछथ ि ?् नतिीहरू ककि सधैँ फन्दानतर दहाँ ड्छि ?्
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ककि नतिीहरूले मसाँग वाताथलाप गदै िि ,् बरु सधैँ आफ्िो लाचग काम गिे बाटोहरूको िोजी

गछथ ि ्? के मैले मानिसलाई ददिे सबै कुरा पर्ाथप्त िभएको हुि सकछ?
मैले मेरो “पदहलो काम” सबै मािवजानतको बीिमा प्रकाशि गरे को छु, र मेरो प्रकाशिले
मानिसमाझ निकै ठूलो आदरभाव पैदा गिे हुिाले, नतिीहरू सबैले र्सलाई ववस्तत
ृ रूपमा र
होसशर्ारीसाथ अध्र्र्ि गछथ ि ्, अनि र्ो ध्र्ािपूणथ अध्र्र्िद्वारा, नतिीहरूले धेरै कुरा प्राप्त गरे का
छि ्। मेरो सलखित कार्थ अिम्मको, अत्र्न्तै जदटल उपन्र्ासजस्तो दे खिन्छ; र्ो रोमाक्न्टक गद्र्
कववताजस्तो दे खिन्छ; र्ो राजिीनतक कार्थक्रमको छलफलजस्तो दे खिन्छ; र्ो आचथथक बद्
ु चधको

सार-सांग्रहजस्तो दे खिन्छ। मेरो सलखित कार्थ अत्र्न्तै प्रिुर भएको हुिाले, र्सको बारे मा ववसभन्ि
फरक-फरक वविारहरू छि ्, र मेरो र्ो कार्थलाई साराांसशत गिे प्रस्ताविा कसैले पनि प्रदाि गिथ

सकेको छै ि। मानिसहरूसाँग “असाधारण” ज्ञाि र प्रनतभा हुि सकछ, तर मेरो र्ो कार्थ सक्षम र
प्रनतभावाि ् मानिसहरू सबैलाई असमञ्जसमा पािथको लाचग पर्ाथप्त छ। “रगत बग्ि सकछ, आाँसु

झिथ सकछ, तर सशर कदहल्र्ै पनि झुकाउिु हुाँदैि” भन्िे नतिीहरूको भिाइजस्तै, मेरो सलखित
कामको अनघ आत्मसमपथणता व्र्कत गिथको लाचग नतिीहरूले पदहले िै अिेत रूपमा आफ्िो सशर
निहुऱ्र्ाइसकेका छि ्। मानिसले आफ्िो अिुभवका पाठहरूद्वारा, मेरो सलखित कार्थलाई आकाशबाट
िसेको स्वगीर् पस्
ु तक हो भिी साराांसशत गरे को छ। तैपनि म मानिसलाई त्र्नत धेरै सांवेदिशील

िहुि आग्रह गछुथ। मेरो र्दक्ष्टकोणमा, मैले जे भिे त्र्ो सबै साधारण िै छि ्; तैपनि, मेरो आशा
के छ भिे, मेरो कार्थमा समावेश जीविको ववश्वकोशमा, मानिसहरूले जीववकोपाजथिको कुिै उपार्

पिा लगाउि सकिेछि ्; मानिसको गन्तव्र्मा, नतिीहरूले जीविको अथथको िोजी गिथ सकछि ्;

स्वगथका रहस्र्हरूमा, नतिीहरूले मेरो इच्छाको िोजी गिथ सकछि ्; अनि मािवजानतको मागथमा,
नतिीहरूले जीउिे कला िोजी गिथ सकछि ्। के र्सरी काम-कुराहरू अझै असल हुाँदैिि ् र? म
मानिसलाई जबरजस्ती गददथि; र्दद कुिै व्र्क्कतलाई मेरो सलखित कार्थप्रनत “िासो छै ि” भिे, म
नतिीहरूलाई मेरो पुस्तकको रकमका साथै “सेवा शल्
ु क” “कफताथ” ददिेछु। म कसैलाई पनि जबरजस्ती
गददथिाँ। र्ो पुस्तकको लेिको रूपमा, पाठकहरूले मेरो कार्थलाई मि पराउिेछि ् भन्िे मेरो एउटै

आशा छ, तर मानिसहरूले सधैँ फरक-फरक कुरा मि पराउाँ छि ्। त्र्सकारण, म मानिसहरूलाई के
आग्रह गछुथ भिे नतिीहरूले अिह
ु ारसम्बन्धी वविारहरू त्र्ाग्ि िसकेकै कारण नतिीहरूको भावी

सम्भाविाहरूमा सम्झौता िगरूि ्। र्दद नतिीहरूले त्र्सो गरे भिे, दर्ालु मि भएको मैले कसरी

त्र्स्तो ठूलो अपमाि सहि सकछु र? र्दद नतमीहरू मेरो कार्थ मि पराउिे पाठकहरू हौ भिे,
मलाई आशा छ, नतमीहरूले मलाई नतमीहरूका आफ्िै बहुमूल्र् सुझावहरू प्रदाि गिेछौ, र मेरो
लेिाइलाई अझै सध
ु ार गिेछौ भन्िे मेरो आशा छ, र र्सरी मानिसका गल्तीहरूद्वारा मेरो लेिाइको

ववषर्वस्तुमा सुधार आउिेछ। र्सले लेिक र पाठक दव
ु ैलाई फाइदा पुऱ्र्ाउिेछ, होइि र? मलाई

थाहा छै ि, मेरो भिाइ सही छ कक छै ि, र सार्द र्सरी मैले मेरो लेख्िे क्षमतालाई सुधार गिथ
सकछु, वा सार्द हामीबीिको सम्बन्धलाई बसलर्ो बिाउि सकछु। समग्रमा, मलाई आशा छ, सबै

मानिसहरूले मेरो काममा कुिै बाधा िददई मसाँग सहकार्थ गिथ सकछि ्, ताकक मेरो विि हरे क

पररवार र घरमा पऱ्ु र्ाउि सककर्ोस ्, ताकक पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरू मेरा वििहरूमा क्जउि सकूि ्।
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मेरो लक्ष्र् र्ही िै हो। मलाई आशा छ, “मेरा वििहरूमा जीवि” भन्िे अध्र्ार् पदढसकेपनछ,
सबैले केही ि केही प्राप्त गिथ सकूि ्, िाहे त्र्ो जीविका िीनत विि वा मािव सांसारमा आइपिे
गल्तीको ज्ञाि, वा मैले मानिसबाट के िाहन्छु त्र्ो कुरा, वा आजको राज्र्का मानिसहरूका
“रहस्र्हरू” िै ककि िहोस ्। तैपनि, म मानिसहरूलाई आजका मानिसहरूको काण्डहरू भन्िे

िण्डलाई हे िथ आग्रह गछुथ; र्ो सबैको लाचग फाइदाजिक हुिेछ। िर्ााँ रहस्र्हरू भन्िे िण्डबाट
पढ्दा पनि त्र्सले हानि गिेछैि, जुि मानिसहरूको जीविको लाचग अझै फाइदाजिक हुिेछ।
फेरर, ताजा ववषर्हरू भन्िे स्तम्भ निर्समत रूपमा पढ्िू—के र्ो मानिसहरूको जीविको लाचग

अझै बढी लाभदार्क हुिेछैि र? मेरो सल्लाह सलिे, र्सले कुिै प्रभाव पाछथ कक पादै ि हे िे,
त्र्सपनछ र्सलाई पढे पनछ नतमीहरूलाई कस्तो लाग्र्ो सो मलाई बताउिे गदाथ कुिै हानि हुाँदैि, र
त्र्सरी मैले सही औषचध प्रदाि गिथ सकछु, र अक्न्तममा, मािवजानतको रोग-बबमारहरू सबैलाई

पूणथ रूपमा हटाउि सकछु। मेरा सुझावहरू नतमीहरूलाई कस्तो लाग्र्ो मलाई थाहा छै ि, तर
नतमीहरूले नतिलाई सन्दभथ सामग्रीको रूपमा सलिेछौ भन्िे मेरो आशा छ। त्र्सो गरे कसो होला?

मे १२, १९९२

अध्याय्४२
िर्ााँ कामको सुरुवात हुिेबबविकै, सबै मानिसहरूको िर्ााँ प्रवेश हुन्छ, र नतिीहरू मसाँगै हातमा
हात समलाएर अनघ बढ्छि ्। हामी राज्र्को महाि सडकमा साँगै दहाँड्छौं, र मानिस र मेरो बीिमा
र्स्तो िक्जकको घनिष्ठता हुन्छ। मानिसप्रनतका मेरा भाविाहरू दे िाउि र मेरो मिोववृ ि प्रदसशथत
गिथ, म सधैँ मानिससाँग बोलेको छु। तैपनि, र्ीमध्र्े कनतपर् वििहरूले मानिसहरूलाई िोट

पुऱ्र्ाउि सकछि ्, जबकक कनतपर् वििहरूले नतिीहरूको लाचग ठूलो सहर्ोग गिथ सकछि ्,
त्र्सकारण म मानिसहरूलाई मेरो मुिहरूबाट निस्किे वििहरू अझै बढी सुन्ि सल्लाह ददन्छु।
मेरा वाणीहरू िासै सुन्दर िहुि सकछि ्, तर ती सबै मेरो हृदर्को गदहराइबाट आउिे वििहरू
हुि ्। मािवजानत मेरो समत्र भएको हुिाले, म मेरो कार्थलाई मानिसको बीिमा अनघ बढाउिे कार्थलाई

जारी राख्छु, अनि मानिसले पनि मेरो काममा हस्तक्षेप हुन्छ कक भिेर अत्र्न्तै डराउाँ दै मसाँग
सहकार्थ गिथ सकदो गछथ । अदहले, मेरो हृदर् ठूलो प्रसन्िताले भररएको छ ककिभिे मैले मानिसहरूको
एउटा समूहलाई प्राप्त गरे को छु, त्र्सकारण मेरो “उद्र्म” अबउप्रान्त मन्दीमा छै ि; र्समा
अबउप्रान्त ररिो शब्दहरू समावेश छै िि ्, र मेरो “ववसशष्ट उत्पादि बजार” ले सस्
ु त व्र्ापार गिथ
छोडेको छ। आखिर मानिसहरू समझदार िै छि ्—नतिीहरू सबै मेरो िाम र मेरो मदहमाको लाचग

“आफैलाई अपथण गिथ” तत्पर छि ्, र र्सरी मात्रै मेरो “ववसशष्ट पसल” ले केही िर्ााँ “सरसामािहरू”

प्राप्त गछथ , त्र्सकारण आक्त्मक क्षेत्रमा धेरै “ग्राहकहरू” मेरा “सरसामािहरू” ककन्ि आउाँ छि ्। र्स
क्षणदे खि पनछ मात्रै मैले मदहमा प्राप्त गछुथ; त्र्सपनछ मात्रै मेरो मुिबाट निस्केका वििहरू ररिा

हुि छोड्िेछि ्। मैले ववजर् प्राप्त गरे को छु र ववजर्सदहत फकेर आएको छु, अनि सबै मानिसहरूले
मेरो हषोल्लास गछथ ि ्। र्स बेला ठूलो रातो अक्जङ्गर मप्रनतको त्र्सको आदर दे िाउि, त्र्ो मेरो
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पाउमुनि छ भिेर दे िाउि “हषोल्लास गिथ” आउिेछ, जुि कुरालाई म मदहमाको रूपमा सलन्छु।

सक्ृ ष्ट भएको समर्दे खि आजको ददिसम्म, मैले धेरै ववजर्ी र्ुद्धहरू लडेको छु, र धेरै सराहिीर्

कामहरू गरे को छु। एकपटक धेरै मानिसहरूले मेरो निक्म्त हषोल्लास गरे , मलाई प्रशांसा िढाए, र
मेरो लाचग िािे। र्ी बेजोड र बबसथि िसककिे र्दश्र्हरू चथए, तैपनि मैले मेरो मुस्काि कदहल्र्ै

दे िाइि, ककिभिे मैले मानिसलाई क्जत्ि बााँकी िै चथर्ो, र मैले सक्ृ ष्टजस्तै कामको केही भाग

मात्रै गरररहे को चथएाँ। आज ववगतको जस्तो समर् छै ि। म ससांहासिबाट मुस्कुराउाँ छु, मैले मानिसलाई

क्जतेको छु, र सबै मानिसहरू मेरो आराधिा गिथ मेरो अनघ निहुररन्छि ्। आजका मानिसहरू
ववगतका मानिसहरू होइिि ्। मेरो काम कसरी वतथमािको लाचग बाहेक अरू कुिै कुराको लाचग हुि

सकछ र? र्ो मेरो मदहमाको लाचग बाहे क अरू केको लाचग हुि सकछ र? भोसलको उज्र्ालो
भववष्र्को िानतर, म मानिसमाचथको मेरो कामलाई धेरैपटक स्पष्ट पािेछु, ताकक मेरो मदहमाले
सक्ृ ष्ट गररएको मानिसमा “ववश्राम” गिथ सकोस ्। म र्सलाई मेरो कामको ससद्धान्तको रूपमा
सलिेछु। मसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुकहरू, उठ र कदठि पररश्रम गर, ताकक मेरो अझै बढी मदहमाले

आकाशमण्डललाई भिथ सकोस ्। ठूला-ठूला र्ोजिाहरूलाई अनघ बढाउिे समर् अदहले िै हो। मेरो
प्रेमको वास्ता र सुरक्षामा हुिेहरू सबैसाँग र्हााँ मसाँग आफ्िा क्षमताहरू प्रर्ोग गिे मौका छ, र म
सबै कुरालाई मेरो कामको िानतर “पररक्रमा” गिथ लगाउिेछु। आकाशमा उड्िे िराहरू आकाशको

मेरो मदहमा हुि ्, पथ्
ु हरू पथ्
ृ वीका समि
ृ वीमा मैले गरे का काम हुि ्, सबै थोकको बीिमा म सबै
थोकका मासलकको रूपमा प्रकटीकरण भएको छु, र सबै थोकलाई जीविसाँगै वद्
ृ चध हुि, फस्टाउि,
र िम्कि लगाउाँ दै, म पथ्
ृ वीमा भएका सबै कुरालाई मेरो व्र्वस्थापिको पूाँजीको रूपमा प्रर्ोग गछुथ।
सक्ृ ष्टको समर्मा, मैले पथ्
ृ वीको मेरो काम अक्न्तम र्ुगमा पूरा हुिेछ भिेर निधाथररत गररसकेको
चथएाँ। मेरो काम समाप्त हुिे समर् िै मेरा सबै कार्थहरूलाई आकाशमण्डलमा प्रकट गररिे समर्

हुिेछ। म पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई मेरा कामहरू स्वीकार गिथ लगाउिेछु, र मेरा कामहरू
“न्र्ार्आसिको अगाडड” प्रमाखणत हुिेछि ्, ताकक पथ्
ृ वीका मानिसहरूले नतिलाई स्वीकार गरे र,
घोप्टो परूि ्। तसथथ, र्ो सबै कुरापनछ म ववगतका र्ुगहरूमा पदहले कदहल्र्ै िगररएको एउटा

उद्र्म प्रारम्भ गिेछु। आजदे खि पनछ, म मेरा कामहरूलाई िरणबद्ध रूपमा स्पष्ट पािेछु, ताकक
समाजको हरे क क्षेत्रमा मेरो बद्
ु चध, मेरो आश्िर्थपि, र मेरो अथाहपि स्वीकार र प्रमाखणत होऊि ्।

िास गरी, पथ्
ृ वीका सबै सिासीि दलहरूलाई मेरा कार्थहरू स्वीकार गिथ लगाइिेछ, ताकक मेरा
कार्थहरूमाचथ “न्र्ार्ाधीशहरू” ले न्र्ार् गरूि ् र “वककलहरू” ले “प्रनतरक्षा” गरूि ,् र्सरी सबै
मानिसहरूलाई सशर निहुराएर घोप्टो पिे तुल्र्ाउाँ दै मेरा कार्थहरू स्वीकार हुिेछि ्। र्ो समर्दे खि
पनछ, मेरा कार्थहरूलाई समाजको हरे क क्षेत्रले पदहिाि गिेछ, र र्ो मैले पथ्
ृ वीको सबै मदहमा
प्राप्त गिे समर् पनि हुिेछ। त्र्ो बेला, म मानिसकहााँ दे िा पिेछु र त्र्सउप्रान्त गुप्त रहिेछैि।
वतथमािमा, मेरा कामहरू िरमतामा पुग्ि बााँकी िै छ। मेरो काम अनघ बदढरहे को छ, र जब र्ो

शीषथ ववन्दम
ु ा पुग्छ, र्ो पूरा हुिेछ। म सबै राष्रका मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा ववजर् गिेछु, म
भर्ङ्कर जिावरहरूलाई मेरो अनघ थुमाजस्तै सधाउिेछु, र म ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पथ्
ृ वीका

मानिसहरूजस्तै मेरो अनघ समवपथत हुि लगाउिेछु। म स्वगथका मेरा सबै शत्रह
ु रूलाई हराउिेछु, र
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म पथ्
ृ वीका मेरा सबै ववरोधीहरूलाई क्जत्िेछु। मेरो र्ोजिा र्ही हो, र र्ो मेरो कामको अद्भूतपि
हो। मानिसले मेरो अगुवाइमा प्रकृनतको प्रभावमा क्जउिेबाहे क केही पनि गिथ सकदै ि—उसले आफ्िै
निणथर्हरू गिथ सकदै ि! मेरो हातबाट को उम्कि सकछ र? मैले प्रकृनतका सबै कुरालाई निर्महरूसभत्र

अक्स्तत्वमा रहिे गरी ववसभन्ि वगथमा वगीकरण गरे को छु, र र्ही कारणले गदाथ पथ्
ृ वीमा वसन्तको
न्र्ािोपि र शरदको शीतलताजस्ता निर्महरू छि ्। पथ्
ृ वीका फूलहरू दहउाँ दमा सुकिु र ग्रीष्ममा

फुल्िुको कारण मेरो हातको आश्िर्थपिले गदाथ हो; दहउाँ दमा कऱ्र्ाङकुरुङ दक्षक्षणनतर उडेर जािुको
कारण मैले तापक्रमलाई सन्तल
ु ि गिे हुिाले हो; अनि ववसभन्ि कुराहरूलाई पािीको सतहमा
डुबाउि िाहे को कारण िै समुि गजथन्छ। मैले बन्दोबस्त िगरे को के छ र? र्ो क्षणदे खि पनछ,

मानिसको “प्रकृनतको भौनतक पररक्स्थनतलाई” पूणथ रूपमा मेरा वििहरूले िै परास्त गरे को हुन्छ,
र मानिसहरूले “प्राकृनतक निर्महरू” को अक्स्तत्वको कारण मेरो उपक्स्थनतलाई हटाउाँ दै िि ्। कसले
फेरर कदहल्र्ै सबै थोकका शासकको अक्स्तत्वलाई इन्कार गिेछ ? स्वगथमा, म िै प्रमुि हुाँ; सबै

थोकको बीिमा, म िै प्रभु हुाँ; र सबै मानिसहरूका बीिमा म िै सवोच्ि हुाँ। र्समाचथ हल्कासाथ
केरमेट गरी “चित्र” कोिे आाँट कसले गछथ ? के झट
ू ले सत्र्ताको अक्स्तत्वलाई भङ्ग गिथ सकछ?

र्ो बहुमूल्र् अवसरमा, अबउप्रान्त मानिसको हस्तक्षेपवविा, र मेससिहरू निरन्तर “िलाउिे” काम
िगरीकिै म फेरर पनि मेरो हातको कार्थलाई सुरु गछुथ।
मैले मेरा वििहरूमा ववसभन्ि प्रकारका “मरमसला” हालेको छु, र र्सरी र्स्तो दे खिन्छ मािौं

म मािवजानतको एक उत्कृष्ट शेफ हुाँ। मानिसहरूलाई नतिीहरूको िािामा मसला कसरी हाल्िे
भन्िे थाहा िभए पनि, नतिीहरू स्वादहरूमा रमाउाँ छि ्; “थाल” बोकेर नतिीहरू सबै मैले तर्ार

गरे को “िािेकुरा” को स्वाद सलन्छि ्। मलाई कारण थाहा छै ि, तर मानिसहरू सधैँ मैले व्र्क्कतगत

रूपमा तर्ार गरे का िािेकुराहरू अझै बढी िाि िाहन्छि ्। मािौं नतिीहरूले मलाई आदरका साथ
हे छथि ्, मािौं नतिीहरूले मलाई मसलाहरूमध्र्े सबैभन्दा उत्कृष्ट ठान्छि ्, र अरूप्रनत नतिीहरूसाँग
कुिै आदरभाव िै छै ि। मेरो आत्मसम्माि अत्र्न्तै धेरै भएकोले, म मेरा आफ्िै कारणहरूले
अरूका “फलामको भात िािे थाल” लाई कुच्र्ाइददि िाहन्िाँ। तसथथ, म “भान्सा-कोठा” बाट पनछ
हटे र अरूलाई आफ्िो पथ
ृ कता दे िाउि ददन्छु। र्सरी मात्रै मेरो हृदर् अटल बन्छ; मानिसहरूले

मलाई आदर गरे को र अरूलाई िीि ठािेको म िाहन्ि; त्र्ो सही कुरा हुिेछैि। मानिसहरूको
हृदर्मा हैससर्त प्राप्त गिुथको मूल्र् के हुन्छ र? के म त्र्नत असभ्र् र त्र्नत अिुचित छु? के
म सााँच्िै हैससर्त माग्ि इच्छुक छु? र्दद त्र्सो हो भिे, मैले ककि त्र्नत ठूलो उद्र्म प्रारम्भ

गरेँ त? म अरूको ववरुद्धमा ख्र्ानत र सम्पविको लाचग सांघषथ गिथ िाहन्ि, र म साांसाररक ख्र्ानत
र सम्पविलाई घण
ू ाको रूपमा
ृ ा गछुथ; मैले िोजी गिे कुरा र्ो होइि। म मानिसलाई आदशथ िमि
हे ददथिाँ, म लडाइाँ गिे वा िोस्िे काम गददथि, र म मेरो “हस्तकला” मा भर परे र क्जउाँ छु, र म

अवववेकी कार्थहरू गददथिाँ। तसथथ, जब म पथ्
ृ वीमा दहाँ डडुल गछुथ, सुरुमा काम गछुथ अनि पनछ मात्र

“मेरो हातको कार्थको पाररश्रसमक” माग्छु—मानिसले बताउिे निष्पक्षता र तकथशीलता र्ही मात्रै हो।
र्समा कुिै अत्र्ुक्कत छै ि, ि त र्सलाई कम रूपमा िै उल्लेि गररएको छ; म तथ्र्हरूको सााँिो

अथथअिस
ु ार बोल्छु। म निष्पक्ष र उचित मानिसहरूको िोजी गदै मानिसको बीिमा र्ता-उता
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दहाँड्छु, तैपनि र्सले कुिै पररणाम ल्र्ाएको छै ि। मानिसहरूले मोलतोल गिथ मि पराउिे हुिाले,
मूल्र् कक त अनत धेरै कक त अनत कम छ, त्र्सकारण म अझै पनि “मैले गिुथपिे गरी” मेरो
हातमा परे को काम गरररहे को छु। आज, मानिसले ककि आफ्िो कतथव्र् पालि िगरे को हो र उसको
कद कनत ठूलो छ भन्िे ककि उसलाई थाहा िभएको हो मलाई अझै पनि थाहा छै ि। मानिसहरूलाई

नतिीहरूको कद धेरै ग्राम छ कक वा धेरै सलर्ाङ्ग[क] छ सो समेत थाहा छै ि। तसथथ, नतिीहरूले
अझै मलाई फुस्ल्र्ाउाँ छि ्। र्ो त मेरो सबै काम व्र्थथ भएको जस्तै हो, मेरा वििहरू ववशाल
पवथतहरूको गञ्
ु जि मात्रै हुि ् जस्तै हो, र मेरा विि र वाणीहरूका जडलाई कसैले कदहल्र्ै पनि
बुझेको छै ि। त्र्सकारण तेस्रो उक्कतलाई साराांसशत गिथको लाचग म र्सलाई जगको रूपमा प्रर्ोग
गछुथ: “मानिसहरूले मलाई चिन्दै िि ्, ककिभिे नतिीहरूले मलाई दे ख्दै िि ्।” मािौं मेरा वििहरू

िाइसकेपनछ, मानिसहरूले पाििमा सहार्ता पऱ्ु र्ाउि केही औषचध वपउाँ छि ्, अनि औषचधको
प्रनतकूल प्रभाव अत्र्न्तै कडा भएकोले, नतिीहरूले स्मरण शक्कत गुमाउाँ छि ्, त्र्सकारण मेरा

वििहरू मािवजानतले बबसेको कुरा बन्छ, र म आउिे स्थाि नतिीहरूले बबसथिे घुम्ती बन्छ।
र्सकारण, म सुस्केरा हाल्छु। मैले र्नत धेरै काम गरे को छु, तैपनि ककि मानिसहरूमा र्सको

कुिै प्रमाण छै ि? के मैले पर्ाथप्त प्रर्ास लगाएको छै ि? कक मानिसलाई के िादहन्छ भन्िे कुरा
मैले िबुझेकोले र्सो भएको हो? र्स ववषर्मा मैले गिथ सकिे केही पनि छै ि, र मेरो एउटै ववकल्प

बिेको सबै मानिसहरूलाई क्जत्िको लाचग मेरा प्रशासनिक आदे शहरू प्रर्ोग गिथु हो। म अबउप्रान्त
प्रेसमलो आमा बन्िेछैि, तर सबै मािवजानतलाई कठोर बुबाले जस्तो व्र्वस्थापि गिेछु!

मे १५, १९९२

अध्याय्४३
सार्द मानिसहरूले मेरो प्रशासनिक आदे शहरूलाई ध्र्ािमा रािेर मात्रै मेरा वििहरूमा “ठूलो

िासो” ददएका हुि ्। र्दद नतिीहरूलाई मेरा प्रशासनिक आदे शहरूले शासि िगरे का भए, नतिीहरू
व्र्ाकुल भएका बाघहरूजस्ता गक्जथरहे का हुिेचथए। दौडधप
ू गदै पथ्
ृ वीलाई ढाकिे, मेरा प्रशासनिक

आदे शहरूको अधीिमा रहे का मािवजानतलाई हे दै , ददिहुाँ म बादलहरूका बीिमा र्ताउता गछुथ।
र्सरी, मािव जानतलाई सुव्र्वक्स्थत अवस्थामा राखिन्छ, र म मेरा प्रशासनिक आदे शहरूलाई

चिरस्थार्ी तुल्र्ाउाँ छु। र्ो समर्दे खि पनछ, पथ्
ृ वीमा हुिेहरूले मेरा प्रशासनिक आदे शहरूमा रहे का
सबै ककससमको सजार् पाउाँ छि ्, र र्ो सजार् नतिीहरूमाचथ ओइररिे क्रममा, सबै मािवजानत ठूलो

होहल्ला गदै हरददशामा भाग्छि ्। र्ही क्षणमा िै, पथ्
ृ वीका राष्रहरू तुरुन्तै िष्ट हुन्छि ्,
राष्रहरूबीिका सीमाहरू अक्स्तत्वमा रहाँदैिि ्, त्र्सउप्रान्त एउटा स्थािदे खि अको स्थाि ववभाक्जत
हुाँदैि, र मानिसहरूको बीिमा त्र्सउप्रान्त मिमुटाव हुाँदैि। म मानिसहरूका बीिमा “वैिाररक
कार्थ” गिथ सुरु गछुथ, ताकक मानिसहरू एक-अकाथसाँग शाक्न्तपूणथ रूपमा सहअक्स्तत्वमा रहि सकूि ्,
क. “सलर्ाङ्ग” भिेको तौल िाप्िे एक चिनिर्ााँ मापि हो; एक सलर्ाङ्ग बराबर ५० ग्राम हुन्छ।
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अबउप्रान्त झैझगडा िगरूि ्, र मैले मािवजानतको बीिमा सेतु निमाथण गिे र सम्बन्धहरू स्थावपत

गिे क्रममा, मानिसहरू एकीकृत बन्छि ्। म सवोच्ि स्वगथलाई मेरा कार्थहरूको प्रकटीकरणद्वारा

भिेछु र पथ्
ृ वीका सबै थोकलाई मेरो शक्कतसामु लम्पसार पिथ लगाउिेछु, र्सरी “ववश्व एकता”

को लाचग मेरो र्ोजिा कार्ाथन्वर्ि गिेछु र मेरो र्ो िाहिालाई सफलतामा पुऱ्र्ाउिेछु, ताकक
मािवजानत अबउप्रान्त पथ्
ृ वीमा “र्ताउता भौंतररिे” छै िि ्, बरु नतिीहरूले कुिै दढलाइ िगररकि
सुहाउाँ दो गन्तव्र् भेट्िेछि ्। म हरे क ककससमले मािव जानतको लाचग सोिवविार गछुथ, र्स्तो गिेछु

ताकक सारा मािवजानत िााँडै िै शाक्न्त र िस
ु ीको भसू ममा क्जउि आऊि ्, ताकक नतिीहरूका
जीविका ददिहरू अबउप्रान्त द्ःु िी र उजाड िहोऊि ्, र ताकक पथ्
ृ वीमा मेरा र्ोजिा शून्र्तामा
िपुगोस ्। मानिस त्र्हााँ अक्स्तत्वमा रहिे भएकोले, म मेरो राष्र पथ्
ृ वीमा निमाथण गिेछु, ककिभिे

मेरो मदहमाको प्रकटीकरणको एक अांश पथ्
ृ वीमा रहे को छ। माचथ स्वगथमा, म मेरो सहरलाई उचित

तुल्र्ाउिेछु र त्र्सरी िै माचथ र तलका सबै थोकलाई िवीि बिाउिेछु। म स्वगथको माचथ र तल

अक्स्तत्वमा रहे का सबै थोकलाई एकतामा ल्र्ाउिेछु ताकक, पथ्
ृ वीका हरे क थोक स्वगथमा भएका
सबै थोकसाँग एकीकृत होस ्। र्ो मेरो र्ोजिा हो; अक्न्तम र्ुगमा मैले हाससल गिे उपलक्ब्ध िै
र्ही हो—मेरो कामको र्ो भागमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप िगरोस ्! अववश्वासी राष्रहरूमाझ मेरो

कामलाई फैलाउिु िै पथ्
ृ वीमा मैले गिे मेरो कामको अक्न्तम भाग हो। मैले गिे कामलाई कसैले
पनि बोध गिथ सकदै ि, र र्ही कारणले गदाथ, मानिसहरू निकै िै भ्रममा परे का छि ्। अनि म

पथ्
ृ वीमा मैले गिे मेरो काममा पूरै व्र्स्त भएको हुिाले, मानिसहरूले र्सलाई “िेल िेल्िे” अवसर
बिाउाँ छि ्। नतिीहरूलाई अत्र्न्तै उपिवी बन्िबाट रोकिको लाचग, मैले नतिीहरूलाई अक्ग्िकुण्डको

अिुशासि कारबाही सहि गिथको लाचग मेरो सजार्अन्तगथत रािेको छु। र्ो मेरो कामको एउटा
िरण हो, र म मेरो कामको र्ो िरणलाई परू ा गिथको लाचग उकत अक्ग्िकुण्डको सामथ्र्थ प्रर्ोग

गिेछु; अन्र्था, मेरो कामलाई अनघ बढाउि िै असम्भव हुन्छ। म सारा ब्रह्माण्डभररका
मािवजानतलाई मेरो ससांहासिअनघ समवपथत हुि लगाउिेछु, मेरो न्र्ार्अिुरूप नतिीहरूलाई ववववध

श्रेणीमा ववभाजि गिेछु, ती श्रेणीहरूअिुसार नतिीहरूलाई वगीकरण गिेछु, र अझै नतिीहरूलाई

नतिीहरूको पररवारमा ववभाजि गिेछु, ताकक सम्पूणथ मािवजानतले मलाई अवज्ञा गिथ छाडूि ्,
र्सको साटो नतिीहरू मैले िामाकरण गरे का श्रेणीहरूअिस
ु ार स्पष्ट र व्र्वक्स्थत बन्दोबस्तमा

रहूि ्—कोही पनि र्नतकै जहीीँतहीीँ िलकफर िगरोस ्! सारा ब्रह्माण्डभरर िै मैले िर्ााँ काम गरे को
छु; सारा ब्रह्माण्डभरर िै मेरो आकक्स्मक दे िा पराइबाट सारा मािवजानत अिक्म्मत र अकक ि

बकक भएका छि ्, र मेरो दे िा पराइद्वारा िुला अन्तररक्षमा नतिीहरूको क्षक्षनतज बह
ृ त ् रूपमा
ववस्ताररत भएको छ। के आज र्स्तै त छ नि होइि र?

मैले सबै राष्र र सबै मानिसहरूका बीिमा पदहलो छलाङ्ग मारे को छु, र मैले मेरो कामको

पदहलो भागको सुरुवात गरे को छु। म िर्ााँ सुरुवात गिथको लाचग मेरो र्ोजिालाई भङ्ग गिेछैि:

अन्र् जानतका राष्रहरूका बीिमा हुिे श्रेणीबद्ध कार्थ मैले स्वगथमा गिे मेरो कामको पद्धनतहरूमा
आधाररत छ। जब सारा मािवजानतले मेरा हरे क हाउभाउ र कार्थहरू हे िथको लाचग आफ्िा आाँिा
उठाउाँ छ, त्र्ही बेला म पथ्
ु न्तै धसमसलन्छ, र
ृ वीमा कुदहरो पठाउाँ छु। मानिसहरूका आाँिाहरू तरु
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मरुभूसममा अलमसलएका भेडाहरूले जस्तै नतिीहरूले कुिै ददशा निकर्ोल गिथ सकदै िि ्, र जब
तुफािको गजथि सुनिि थाल्छ, नतिीहरूको चिच्र्ाहटलाई बतासको गजथिले ढाककददन्छ। हावाका

झोककाहरूको बीिमा, मािव आकृनतहरूलाई असलअसल दे ख्ि सककन्छ, तर कुिै पनि मािव आवाज
सुन्ि सककाँदै ि, र मानिसहरूले सकदो बल लगाई चिच्र्ाए पनि, नतिीहरूको प्रर्ास व्र्थथ हुन्छ।
र्सपटक, नतिीहरूलाई सीमाहीि मरुभूसमबाट डोऱ्र्ाएर लैजािको लाचग मुक्कतदाता अिािक

आकाशबाट ओलथिुहुन्छ कक भन्िे आशा गदै मािवजानत डााँको छोडी रुन्छ र ववलाप गछथ । तर,
नतिीहरूको ववश्वास जनत िै ठूलो भए पनि, मक्ु कतदाता हक्ल्लिु समेत हुिेछैि, र मानिसको
आशामा तुषारापात हुिेछ: बासलएको ववश्वासको बिीलाई मरुभूसमको तुफािले निभाइददएको छ, र
बसलरहे को रााँको फेरर कदहल्र्ै िउठाउिे गरी, मानिस बााँझो र निजथि स्थािमा घोप्टो पछथ , अनि

अिेत हुन्छ…। त्र्स क्षणलाई प्रर्ोग गदै , म मानिसको आाँिैअनघ मरुद्र्ाि दे िा पिथ लगाउाँ छु।
तर, त्र्ो मानिसको हृदर् उल्लससत भएको हुिसकिे भए पनि, उसको शरीर अत्र्न्तै कमजोर,
हातिुट्टा कमजोर र लल्र्ाकलुलुक भएको कारण उसले प्रनतकक्रर्ा ददि सकदै ि; अनि उसले

मरुद्र्ािमा सुन्दर फलफूल फसलरहे को दे िे पनि, ऊसाँग ती फल दटप्िे सामथ्र्थ हुाँदैि, ककिभिे
मानिसको “आन्तररक स्रोत-साधि” पूणथ रूपमा ररविएको हुन्छ। म मानिसलाई िादहिे कुराहरू
दटप्छु र उसलाई ददन्छु, तर उसले क्षखणक मुस्काि मात्रै छोड्छ, उसको अिुहार पूणथ रूपमा
हषथरदहत छ: मािवजानतको हरे क सामथ्र्थ िामनिसािवविा िै िसलरहे को बतासमा ववलर् भएको

छ। र्सकारण, मानिसको अिुहार पूणथ रूपमा असभव्र्क्कतववहीि हुन्छ, र उसको रकताम्मे
आाँिाहरूबाट, आफ्िो बच्िालाई निर्ासलरहे की आमाको जस्तै कोमल दर्ासदहत स्िेहको एउटै मात्र
ककरण िक्म्कन्छ। समर्-समर्मा, मानिसको सुकेको, फुटे का ओठहरू िल्छि ्, मािौं उसले बोल्ि
लागेको छ तर उसाँग बोल्िे सामथ्र्थ छै ि। म मानिसलाई असलकनत पािी ददन्छु, तर उसले होइि

भन्िे भावमा आफ्िो शीर मात्रै हल्लाउाँ छ। र्ी अनिक्श्ित र अप्रत्र्ासशत कार्थहरूबाट, म मानिसले
पदहले िै आफूप्रनतको सबै आशा गुमाइसकेको छ, र उसले मलाई आफ्िो प्राथी िजर ममाचथ

लगाइरहन्छ, मािौं उसले अको कुिै कुराको लाचग अिुरोध गरररहे को छ। तर, मािवजानतको
रीनतररवाज र िलिप्रनत अिजाि रहे को कारण, म मािवजानतको अिुहारको हाउभाउ र व्र्वहारप्रनत

छकक पछुथ। र्स क्षणमा मात्रै मलाई मानिसको अक्स्तत्वका ददिहरू िााँडै अन्त्र् हुाँदै छि ् भन्िे
अिािक थाहा हुन्छ, अनि म उसमा सहािुभूनतपूणथ िजर लगाउाँ छु। अनि र्स क्षणमा मात्रै मानिसले
िुशीको मुस्काि दे िाउाँ छ, र मप्रनत हो भावमा शीर हल्लाउाँ छ, मािौं उसको िाहिा पूरा भएको

छ। मािवजानत अबउप्रान्त द्ःु खित हुाँदैि; पथ्
ृ वीमा, मानिसहरूले अबउप्रान्त जीविको ररकतताको
बारे मा गि
ु ासो गदै िि ्, र “जीवि” का सबै कामकाजहरू छोड्छि ्। त्र्सपनछ, पथ्
ृ वीमा थप कुिै

सुस्केराहरू हुाँदैिि ्, र मािवजानतको जीविका ददिहरू प्रसन्िताले भररिेछि ् …
मेरो आफ्िै कामलाई अनघ बढाउिुभन्दा पदहले मैले मानिसका मामलाहरूको उचित व्र्वस्थापि
गिेछु, ित्र मािवजानतले निरन्तर मेरो काममा अनतक्रमण गिेछ। मेरो लाचग, मानिसका मामलाहरू
मुख्र् समस्र्ा होइिि ्; मािवजानतका मामलाहरू महत्त्वहीि छि ्। मानिसको आत्मा अत्र्न्तै सािो

भएको हुिाले—मानिस कसमलालाई समेत कृपा गिथ अनिच्छुक दे खिन्छ, वा कसमलाहरू मानिसका
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शत्रुहरू हुि ् भन्िे दे खिन्छ—मानिसको बीिमा सधैँ कलह हुन्छ। मानिसहरूका कलह सुिेर, म फेरर
पनि बबदा भएर जान्छु अनि नतिीहरूका कथा सन्
ु ि छोडडददन्छु। मािवजानतको िजरमा, म
“निवासीहरूको ससमनत” हुाँ, “निवासीहरूका” बीिमा हुिे “पाररवाररक वववादहरू” लाई समाधाि गिे
ववशेषज्ञ हुाँ। जब मानिसहरू मेरो सामुन्िे आउाँ छि ्, नतिीहरू अपररहार्थ रूपमा िै नतिीहरूका आफ्िै
तकथहरू सलएर आउाँ छि ् र भारी आतुरीको साथ “असामान्र् अिुभवहरू” वणथि गछथ ि ्, र त्र्स

क्रममा नतिीहरूका आफ्िै दटप्पणी प्रदाि गछथ ि ्। म मािवजानतको असाधारण व्र्वहारलाई हे छुथ:
नतिीहरूका अिह
ु ारहरू धल
ू ोले ढाकेका छि ्—पससिाको “ससाँिाइ” पाएको धल
ू ो, जसले पससिासाँग
समससएपनछ आफ्िो “स्वाधीिता” गुमाउाँ छ, र मानिसको अिुहार समुि ककिारको बलौटे सतहजस्तै
थप “समद्
ृ ध” बन्छ, जहााँ कदहलेकहीीँ पाइलाका डोबहरू दे ख्ि सककन्छ। नतिीहरूका कपाल ग्लोबमा

टााँससएको परालझै िमकववहीि, ठाडा-ठाडा, मत
ृ कको कालो छार्ाजस्तो छि ्। उसको ररस अत्र्न्तै

उिेक्जत भएको छ, र्हााँसम्म कक उसका कपालहरू समेत ठाडा-ठाडा भएका छि ्, त्र्सैले उसको
अिुहारले घरी-घरी “तातो बाफ” फ्र्ााँकछ, मािौं उसका पससिा “उक्म्लरहे का” छि ्। उसलाई

िक्जकबाट निर्ालेर हे दाथ, म मानिसको अिुहार जसलरहे को सूर्थजस्तै “ज्वालाहरू” मा ढाककएको
दे ख्छु, त्र्ही कारणले त्र्सबाट तातो ग्र्ााँस निस्काँदो रहे छ , अनि उसको ररसले उसको अिुहार िै

जलाउाँ छ कक भिेर म सााँच्िै चिन्ता गछुथ, र्द्र्वप उसले भिे र्सबारे मा कुिै ध्र्ाि ददाँ दैि। र्स
ववन्दम
ु ा, म मानिसलाई उसको ररस असलक सेलाउि आग्रह गछुथ, ककिभिे र्सले के िै फाइदा

गछथ र? आफैलाई ककि र्सरी र्ातिा ददिे? ररसको लाचग, र्ो “ग्लोब” को सतहमा टााँससएका

परालहरूलाई व्र्वहाररक रूपमै सूर्थका ज्वालाहरूले डढाउाँ छि ्; र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, “िन्िमा”

समेत रातो हुन्छ। म मानिसलाई उसको ररसलाई काबुमा राख्ि आग्रह गछुथ—ककिभिे उसको
स्वास्थ्र् क्स्थनतलाई रक्षा गिथु महत्त्वपण
ू थ कुरा हो। तर मानिसले मेरो सल्लाह सन्
ु दै ि; बरु, उसले
मसाँग “गुिासोहरू राख्िे” कार्थलाई जारी राख्छ। र्सको के काम छ र? के मेरो उदारता मानिसले

आिन्द गिथको लाचग पर्ाथप्त छै ि र? कक मैले ददिे कुरालाई मानिसले इन्कार गछथ ? ररसको

झोकमा म टे बल पल्टाउाँ छु, र मानिसले त्र्सउप्रान्त आफ्िो कथाका रोिक भागहरू सुिाउिे आाँट
गदै ि; मैले उसलाई केही ददि पिाथउिको लाचग “थुिा केन्ि” मा लैजान्छु भिेर ऊ डरले थरथर

काम्छ, र मेरो ररसले ददएको अवसरलाई िस्
ु काई पठाउाँ छ। अन्र्था, मानिस त्र्स्ता कुराहरूलाई
िुस्काउि कदहल्र्ै इच्छुक हुाँदैि, बरु आफ्िै िासोका ववषर्हरूका बारे मा बकबक गरररहन्छ। र्सको
आवाजले समेत मलाई चिढ्र्ाउाँ छ। ककि मािवजानतको हृदर्को केन्ि त्र्नत जदटल छ? के मैले

मानिससभत्र धेरै “भागहरू” समावेश गरे को हुि सकछ? उसले ककि मेरो अनघ सधैँ तमासा दे िाउाँ छ?
अवश्र् िै, म “िागररक वववाद” को समाधाि गिे “परामशथदाता” होइि? के मैले मानिसलाई मकहााँ
आउि अिुरोध गरे को चथएाँ? अवश्र् िै, म प्रान्तको दण्ड-अचधकारी होइि। ककि मानिसहरूका

मामलाहरू सधैँ मेरो अनघ ल्र्ाइन्छ? मलाई आशा छ, मानिसलेआफूले आफैलाई सम्हाल्ि उचित
दे ख्िेछ र मलाई बाधा ददिेछैि, ककिभिे मैले गिुथपिे काम धेरै छ।

मे १८, १९९२
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अध्याय्४४
मानिसहरूले मेरो कार्थलाई पररपूरक कुराको रूपमा सलन्छि ्; नतिीहरूले र्सको िानतर िाि

छोड्िे वा नििा त्र्ाग्िे गदै िि ्, त्र्सकारण मैले मानिसलाई मप्रनतको उसको आिरण अिुसार
उचित मागहरू गिे बाहे क मसाँग अरू कुिै ववकल्प छै ि। मलाई र्ाद छ, मैलै एक पटक मानिसलाई
धेरै अिुग्रह र धेरै आसशष ददएाँ, तर र्ी कुराहरू िोसी सलएर ऊ तुरुन्तै गइहाल्र्ो। र्ो र्स्तो चथर्ो

मािौं मैले ती अिेत रूपमा उसलाई ददएको चथएाँ। त्र्सकारण, मानिसले मलाई सधैँ उसका आफ्िै
धारणाहरूको माध्र्मद्वारा प्रेम गरे को छ। मानिसले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गरोस ् भन्िे म
िाहन्छु; तैपनि, आज मानिसहरूले मलाई नतिीहरूको सााँिो प्रेम ददि िसकेर अझै पनि आफ्िो

िुट्टा नघस्र्ाउाँ छि ्। नतिीहरूका कल्पिामा, नतिीहरूले के ववश्वास गछथ ि ् भिे र्दद नतिीहरूले

मलाई सााँिो प्रेम ददए भिे, नतिीहरूसाँग केही पनि बााँकी रहिेछैि। जब म र्ो कुराको ववरोध गछुथ,
नतिीहरूको सम्पण
ू थ शरीर काम्छ—तैपनि नतिीहरू मलाई नतिीहरूको सााँिो प्रेम ददि असमथथ िै
रहन्छि ्। र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूले केही कुराको प्रतीक्षा गरररहे का छि ्, त्र्सकारण के भइरहे को
छ त्र्सको सत्र्ता मलाई कदहल्र्ै िबताई नतिीहरू अगाडड हे छथि ्। र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूको

मुिमा टे प लगाइएको छ, त्र्सकारण नतिीहरूको बोली लगातार लडबडडरहन्छ। र्स्तो लाग्छ,
मानिसको अनघ म निदथर्ी पाँुजीपनत बिेको छु। मानिसहरूले सधैँ मप्रनत डर मान्छि ्: मलाई
दे िेपनछ, नतिीहरूको पररक्स्थनतहरूको बारे मा मैले नतिीहरूलाई के सोध्िेछु भिेर भर्भीत हुाँदै
नतिीहरू तुरुन्तै िाम-निशािा िै िछोडी ववलर् हुन्छि ्। मानिसहरू आफ्िा “सङ्गी गाउाँ लेहरू” लाई

ककि इमािदार प्रेम गिथ सकछि ् भन्िे मलाई थाहा छै ि, तैपनि आत्मामा सीधा रहे को मलाई

नतिीहरू प्रेम गिथ सकदै िि ्। र्सको कारण, म सुस्केरा हाल्छु: मानिसहरूले ककि सधैँ मानिसको
सांसारमा आफ्िो प्रेम पोिाउाँ छि ्? ककि म मानिसको प्रेमलाई िाख्ि सक्कदिाँ? के म

मािवजानतमध्र्ेको एक िभएकोले हो? मानिसहरूले मलाई पहाडनतरको जङ्गलीलाई जस्तो व्र्वहार

गछथ ि ्। र्स्तो लाग्छ, मािौं मसाँग सामान्र् व्र्क्कतमा हुिे सबै भागहरूको कमी छ, त्र्सकारण,
मेरो अनघ मानिसहरूले उच्ि िैनतक शैलीको बहािा गछथ ि ्। नतिीहरूले प्रार्जसो मलाई हप्काउि
नतिीहरूको अनघ नघस्र्ाएर लैजान्छि ्, र्स क्रममा नतिीहरूले पव
ू थस्कूली उमेरको बच्िालाई जस्तै
मलाई गाली गछथ ि ्; मानिसहरूले सधैँ मेरो अनघ सशक्षकको भूसमका िेल्छि ्, ककिभिे, नतिीहरूको

र्ादहरू अिुसार, म तकथहीि र असशक्षक्षत व्र्क्कत हुाँ। म मानिसहरूलाई नतिीहरूका असफलताको
लाचग सजार् ददाँ ददि, तर नतिीहरूलाई निर्समत “आचथथक सहर्ोग” प्राप्त गिथ ददाँ दै नतिीहरूलाई
उचित सहर्ोग गछुथ। मानिस सधैँ महाववपविको बीिमा क्जएको र र्सबाट उम्कि उसलाई कदठि

भएको हुिाले, र र्ो महाववपविको बीिमा, उसले मलाई सधैँ पुकारे को हुिाले, म उसको हातमा
सामनर्क रूपमा “िाद्र् आपूनतथहरू” राखिददन्छु, र्सरी सबै मानिसहरूलाई िर्ााँ र्ुगको ठूलो

पररवारमा क्जउि, र ठूलो पररवारको न्र्ािोपि अिुभव गिथ ददन्छु। जब म मानिसको बीिमा हुिे
कामलाई अवलोकि गछुथ, म उसका ववसभन्ि दोषहरूलाई पिा लगाउाँ छु, पररणाम स्वरूप, म उसलाई

सहर्ोग गछुथ। र्स बेला पनि, मानिसको बीिमा अझै पनि असाधारण गररबी लागेको छ, त्र्सकारण
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नतिीहरूलाई गररबीबाट माचथ उठाउाँ दै मैले “ववपन्ि क्षेत्रहरू” मा उचित हे रिाह प्रदाि गरे को छु।
सबै मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै अिुग्रह प्रदाि गदै मैले काम गिे माध्र्महरू र्ही हो।

पथ्
ृ वीका मानिसहरूले अिेत रूपमा सजार् भोग्छि ्, त्र्सकारण नतिीहरूलाई पथ्
ृ वीमा मेरो

अिुग्रहको उपभोग गिे सौभाग्र् प्रदाि गदै म नतिीहरूलाई मेरो ठूलो हात बढाएर नतिीहरूलाई

मेरो छे उमा तािेर ल्र्ाउाँ छु। पथ्
ृ वीमा ररिो र मूल्र् ववहीि कुरा के छै ि? म मानिसको सांसारका

सबै स्थािहरूमा दहाँड्छु, र मानिसको निक्म्त मिोहर हुिे धेरै िचिथत स्मारकहरू र प्राकृनतक
र्दश्र्हरू कैर्ौं भए पनि, म जहााँ जान्छु त्र्हााँ जीविशक्कतको अभाव भएको धेरै भइसकेको दे ख्छु।
त्र्सपनछ मात्रै पथ्
ृ वी त अन्धकारमर् र उजाड रहे छ भन्िे मलाई लाग्छ: पथ्
ृ वीमा, जीवि ववलोप

भएर गएको धेरै भइसकर्ो। त्र्हााँ मत्ृ र्ुको गन्ध मात्रै छ, त्र्सकारण मैले सधैँ मानिसलाई नछटो

गरे र र्ो कष्टको स्थाि त्र्ाग्ि आह्वाि गरे को छु। म ररकतताको सि
ू क मात्रै दे ख्छु। म मैले

छिौट गरे काहरूलाई मेरो हातमा भएको जीवि हुत्र्ाएर ददिे मौका सलन्छु; तुरुन्तै, भूसममा
हररर्ालीको सािो टुक्रा दे िा पछथ । मानिसहरू पथ्
ृ वीको जीवन्त कुराहरूको आिन्द सलि इच्छुक

छि ्, तर र्समा मलाई कुिै िैि समल्दै ि; मानिसहरूले सधैँ पथ्
ृ वीका कुराहरूलाई बहुमूल्र् ठान्छि ्,
र नतिीहरूको ररकततालाई कदहल्र्ै दे ख्दै िि ्, र्हााँसम्म कक आजको ददिसम्म आइपुगेर पनि,

नतिीहरूले अझै पनि पथ्
ृ वीमा ककि कुिै जीवि अक्स्तत्वमा छै ि भिेर बुझ्दै िि ्। आज, म
ब्रह्माण्डमा दहाँड्िे क्रममा, सबै मानिसहरूले म जहााँ छु त्र्स स्थािको अिग्र
ु हको आिन्द सलि
सकछि ्, र नतिीहरूले जीविको स्रोतको िोजी कदहल्र्ै िगररकि र्सलाई सम्पविको रूपमा प्रर्ोग

गछथ ि ्। मैले ददिे कुरालाई नतिीहरू सबैले सम्पविको रूपमा प्रर्ोग गछथ ि ्, तैपनि नतिीहरूमध्र्े

कसैले पनि जीविशक्कतको मूल कार्थलाई गिे प्रर्ास गदै िि ्। प्राकृनतक स्रोत-साधिहरूको प्रर्ोग
वा ववकास कसरी गिे नतिीहरूलाई थाहा छै ि, त्र्सकारण नतिीहरू कङ्गाल अवस्थामा रहन्छि ्।

म मानिसको बीिमा बस्छु, म मानिसको बीिमा क्जउाँ छु, तैपनि आज मानिसले अझै मलाई
चिन्दै ि। म घरबाट धेरै टाढा भएको कारण मानिसहरूले मलाई धेरै सहर्ोग गरे पनि, र्स्तो लाग्छ
मािौं मैले मानिससाँग ठीक समत्रता गााँस्ि बााँकी िै छ, त्र्सकारण म अझै पनि मािव सांसारको

अिुचितपिलाई अिुभव गछुथ: मेरो िजरमा आखिर मािवजानत ररिो िै छ, र मानिसको बीिमा

कुिै पनि मल्
ू र्को कुिै सम्पवि छै ि। मािव जीविको बारे मा मानिसहरूसाँग कस्तो र्दक्ष्टकोण छ
मलाई थाहा छै ि, तर, समग्रमा, मेरो आफ्िै र्दक्ष्टकोणलाई भिे “ररिो” भन्िे शब्दबाट अलग गिथ

सककाँदै ि। आशा छ मानिसहरूले मलाई र्सको कारण िराम्रो सोच्दै िि ्, ककिभिे म निकै स्पष्ट
छु, र म वविम्र हुिे प्रर्ास गददथि। तैपनि, म मानिसहरूलाई मैले जे वविार गछुथ त्र्समा निकै
ध्र्ाि ददि सल्लाह ददन्छु, ककिभिे मेरा वििहरू आखिर नतिीहरूका लाचग उपर्ोगी छि ्।

“ररकतता” को बारे मा मानिसहरूको बुझाइ के छ सो मलाई थाहा छै ि। मेरो आशा के छ भिे ,
नतिीहरूले र्ो काममा थोरै भए पनि प्रर्ास लगाऊि ्। नतिीहरूले मािव जीविलाई व्र्ावहाररक

रूपमा अिुभव गिुथ र र्समा कुिै मूल्र्वाि ् “कच्िा धातुको लुकेको गुण” भेट्टाउि सकछि ् कक

भिेर हे िुथ िै राम्रो हुन्छ। म मानिसहरूको सकारात्मकतालाई निरुत्सादहत गिथ िोक्जरहे को छै ि;
म नतिीहरूले मेरा वििहरूबाट केही ज्ञाि प्राप्त गरूि ् भन्िे मात्रै िाहन्छु। मािव मामलाहरूको
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िानतर म सधैँ दौडधूप गछुथ, तर अदहले कुराहरू जस्तो अवस्थामा छि ्, त्र्सको लाचग पनि

मानिसहरूले अझै पनि धन्र्वादको एक शब्द बोलेका छै िि ्, मािौं नतिीहरू अत्र्न्तै व्र्स्त चथए

र त्र्सो गिथ बबससथए। आज समेत, मानिस ददिभरर दौडधप
ू गरे र त्र्सले के प्रभाव पारे को छ त्र्ो
कुरा मैले अझै बुक्झ्दि। आज समेत, मानिसहरूको हृदर्मा मेरो लाचग कुिै स्थाि छै ि, त्र्सकारण,

फेरर पनि म अझै गदहरो वविारमा पछुथ। म आफै “मानिसहरूसाँग ककि मलाई सााँिो रूपमा प्रेम
गिे हृदर् छै ि” भन्िे कुराको अिुसन्धािमा लाग्ि थालेको छु। म मानिसलाई “अप्रेसि टे बल” मा
राख्िेछु, म उसको “हृदर्” लाई चिरफार गिेछु, र उसको हृदर्को मागथलाई केले रोकेको छ र
उसलाई के कुराले मलाई प्रेम गिथबाट रोकेको छ सो हे िेछु। “छुरा” को प्रभावमा, मानिसहरूले
आफ्िो आाँिा चिम्लन्छि ्, र मैले कदहले सुरु गलाथ भिेर पिथन्छि ्, ककिभिे र्स बेला, नतिीहरू

पूणथ रूपमा समवपथत भएका हुन्छि ्; नतिीहरूको हृदर्मा, म अरू धेरै अशुद्धताहरू भेट्टाउाँ छु।
नतिीहरूमध्र्े सबैभन्दा मुख्र् कुरा मानिसहरूका आफ्िै कुराहरू हुि ्। नतिीहरूको शरीरभन्दा बादहर

नतिीहरूसाँग थोरै कुरा भए पनि, नतिीहरूको शरीरसभत्रका कुराहरू अिचगन्ती छि ्। र्स्तो छ मािौं
मानिसको हृदर् भण्डारण गिे ठूलो बाकस हो, जुि सम्पवि र मानिसहरूलाई िादहिे सबै कुराले
भररएको छ। र्स क्षणमा मात्रै म मानिसहरूले मलाई ककि कुिै आदर गदै ि भन्िे कुरालाई बुझ्छु:

र्सको कारण के हो भिे नतिीहरूमा ठूलो आत्म-पर्ाथप्तता छ—नतिीहरूलाई मेरो सहार्ताको के

िााँिो? त्र्सकारण, म मानिसबाट बबदा हुन्छु, ककिभिे मानिसहरूलाई मेरो सहार्ताको कुिै िााँिो
छै ि; म ककि “लाज ववहीि भई काम गिुथ” र नतिीहरूको घण
ृ ा कमाउिु?
ककि भिेर कसलाई थाहा छ र, तर म सधैँ मानिसको बीिमा बोल्ि इच्छुक रदहआएको छु,

मािौं मैले आफैलाई निर्न्त्रण गिथ सक्कदिाँ। तसथथ, मानिसहरूले मलाई व्र्थथको ठािेका छि ्, र
नतिीहरूले मलाई तामाको ससककाभन्दा पनि कम मल्
ू र्को छु भन्िेजस्तै गरी व्र्वहार गछथ ि ्;
नतिीहरूले मलाई आदर गिुथपिे कुराको रूपमा व्र्वहार गदै िि ्। नतिीहरूले मेरो कदर गदै िि ्, र

नतिीहरूले मलाई जदहले मि लाग्छ तब घरमा नघस्र्ाएर लैजान्छि,् त्र्सपनछ फेरर पनि मलाई
सावथजनिक रूपमा “िुलासा” गदै बादहर फ्र्ााँकछि ्। मानिसको िीि व्र्वहारलाई िै म सबैभन्दा

बढी घण
ृ ा गछुथ, तसथथ म मानिस वववेक रदहत छ भिेर िुलस्त भन्छु। तर मानिसहरू दरु ाग्रही

छि ्; नतिीहरूले आफ्िा “तरवार र भाला” सलन्छि ् र मेरा वििहरू वास्तववकता ववपरीत छि ्
भन्दै , मैले नतिीहरूलाई गुन्डा बिाउाँ छु भन्दै मसाँग लडाइाँ गछथ ि ्—तर नतिीहरूको दहांसात्मक

व्र्वहारको कारण म नतिीहरूमाचथ प्रनतकार दण्ड ल्र्ाउाँ ददि। मानिसहरूलाई क्जत्ि र नतिीहरूलाई

आफैप्रनत लक्ज्जत तुल्र्ाउिको लाचग म मेरा सत्र्ताहरूको प्रर्ोग मात्रै गछुथ, अनि नतिीहरू िुपिाप

पनछ हट्छि ्। म मानिससाँग प्रनतस्पधाथ गददथि, ककिभिे त्र्सको कुिै फाइदा छै ि। म मेरो कतथव्र्
पालि गछुथ, र मानिसले पनि आफ्िो कतथव्र् पालि गिथ सकछ र मेरो ववरुद्धमा काम गदै ि भन्िे

आशा गछुथ। के र्सरी समलेर बस्िु अझै राम्रो होइि र? हाम्रो सम्बन्धमा ककि िोट पुऱ्र्ाउिे?
हामी र्नतका वषथसम्म समलेर बसेका छौ—हामी दव
ु ैको लाचग समस्र्ा पैदा गिुथको के आवश्र्क छ

र? के त्र्ो हाम्रो इज्जतको लाचग कुिै फाइदा िहुिे कुरा हुिेचथएि र? हाम्रो वषौंको “पुरािो
समत्रता,” “परु ािो चििजाि”—रूिो तररकाले छुदटिक
ु ो के आवश्र्क छ र? के त्र्सो गिथु असल हुन्छ?
442

मानिसहरूले पररणामलाई ध्र्ाि ददऊि ्, नतिीहरूले आफ्िो लाचग के असल छ भन्िे कुरा जािूि ्
भन्िे म आशा गछुथ। आज मानिसप्रनतको मेरो आिरण उसको जीविकालभररको छलफलको लाचग

पर्ाथप्त छ—ककि मानिसहरूले सधैँ मेरो दर्ालाई पदहिाि गिथ सकदै िि ्? के नतिीहरूसाँग

असभव्र्क्कतको शक्कतको कमी भएकोले हो? के नतिीहरूसाँग पर्ाथप्त शब्दभण्डार िभएकोले हो? ककि
नतिीहरूसाँग सधैँ बोल्िे शब्द हुाँदैि? मैले कस्तो व्र्वहार गछुथ भन्िे बारे मा को अिजाि छ? मेरा
कामहरूको बारे मा मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा थाहा छ—र्नत मात्रै हो कक, नतिीहरूले सधैँ अरूबाट

फाइदा सलि िाहन्छि ्, त्र्सकारण नतिीहरू कदहल्र्ै पनि आफ्िा िासोहरूलाई पन्छ्र्ाउि इच्छुक

हुाँदैिि ्। र्दद कुिै वाकर्ाांशले नतिीहरूको आफ्िै रुचिहरूलाई छोर्ो भिे, नतिीहरूले निर्न्त्रणको हात
प्राप्त िगरुञ्जेल नतिीहरू ढुकक हुि मान्दै िि ्—त्र्सको के िै अथथ हुन्छ र? मानिसहरूले र्ोगदाि
ददि सकिे कुरामा प्रनतस्पधाथ गिथ सकदै िि ्, तर नतिीहरूले प्राप्त गिथ सकिे कुरामा नतिीहरू सांघषथ

गछथ ि ्। नतिीहरूको है ससर्तमा कुिै आिन्द िभए पनि, नतिीहरूले र्सलाई अत्र्न्तै बहुमूल्र् ठान्छि ्,

र्हााँसम्म कक नतिीहरूले र्सलाई बहुमूल्र् सम्पविको रूपमा समेत सलन्छि ्—त्र्सकारण, नतिीहरू
आसशषको ओहोदालाई त्र्ाग्िुभन्दा मेरो सजार्लाई भोग्ि तर्ार हुन्छि ्। मानिसहरूले आफूलाई
आवश्र्कताभन्दा बढी उच्ि ठान्छि ्, त्र्सकारण नतिीहरू आफूलाई पन्छ्र्ाउि कदहल्र्ै तर्ार

हुाँदैिि ्। मानिस सम्बन्धी मेरो मूल्र्ाङ्किमा सार्द केही सािा गल्तीहरू हुि सकछि ्, वा सार्द
मैले उसलाई त्र्स्तो पदवी िाम ददएको छु जि
ु कठोर पनि छै ि वा कोमल पनि छै ि, तर समग्रमा,
मेरो आशा भिेको मानिसहरूले र्सलाई िेताविीको रूपमा सलऊि ् भन्िे हो।

मे २१, १९९२

अध्याय्४५
एक पटक मैले मेरो घरमा राख्िको लाचग असल वस्तुहरू छिौट गरेँ, ताकक त्र्ससभत्र अतुलिीर्

सम्पविहरू होस ् र र्सलाई त्र्सरी िै ससाँगाररएको होस ्, अनि र्सबाट मैले आिन्द प्राप्त गरेँ। तर

मप्रनतको मानिसको आिरणको कारण, र मानिसहरूको हे तक
ु ा कारण, र्स कार्थलाई पन्छ्र्ाएर
अको काम गिे बाहे क मसाँग कुिै ववकल्प चथएि। म मेरो काम पूरा गिथको लाचग मानिसका

उत्प्रेरणाहरू प्रर्ोग गिेछु, म सबै कुरालाई मेरो सेवा गिथको लाचग समलाउिेछु, र र्सको पररणाम

स्वरूप, उप्रान्त मेरो घरलाई त्र्नत अन्धकारमर् र निराश िरहिे तुल्र्ाउाँ छु। मैले एक पटक
मानिसको बीिमा निर्ालेको चथएाँ: दे ह र रगतले बिेका सबै अिेत अवस्था चथए, र एउटै कुराले
पनि मेरो अक्स्तत्वको आसशष ् अिुभव गरे ि। मानिसहरू आसशषहरूका बीिमा क्जउाँ छि ् तर नतिीहरू
कनत आसशवषत ् छि ् सो नतिीहरूलाई थाहा छै ि। र्दद मािवजानतप्रनतका मेरा आसशषहरू आजको

ददिसम्म अक्स्तत्वमा िरहे का भए, मािवजानतको बीिमा को आजको ददिसम्म र्दढ रहिेचथर्ो र
िाश हुिेचथएि? मानिस मेरो आसशषमा क्जउाँ छ, र्सको अथथ ऊ मेरा आसशषहरूको बीिमा क्जउाँ छ
भन्िे हुन्छ, ककिभिे सरु
ु मा उसाँग केही पनि चथएि, र सरु
ु मा उसाँग पथ्
ृ वीमा र स्वगथमनु ि क्जउिे

पुाँजी चथएि; आज म मानिसलाई सहार्ता गिे कार्थलाई जारी राख्छु, र र्सको कारणले मात्रै
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मत्ृ र्ुबाट उम्किे सौभाग्र् पाएर मानिस मेरो सामिे िडा हुन्छ। मानिसहरूले मािव अक्स्तत्वका
रहस्र्हरू भेला गरे का छि ्, तर र्ो मेरो आसशष हो भन्िे कुरालाई कदहल्र्ै पनि कसैले बुझेको
छै ि। पररणामस्वरूप, सबै मानिसहरूले सांसारको अन्र्ार्लाई सराप्छि ्, र नतिीहरू सबैले आफ्िो

जीविका अप्रसन्िताको निक्म्त मलाई गुिासो गछथ ि ्। मेरा आसशषहरू िभएका भए, आजको
ददिलाई कसले दे ख्िेचथर्ो र? सबै मानिसहरूले मेरो बारे मा गुिासो गछथ ि ्, ककिभिे नतिीहरू

सहजताको बीिमा क्जउि सकदै िि ्। र्दद मानिसको जीवि उज्र्ालो र प्रसन्ि भएको भए, र्दद

मानिसको हृदर्मा न्र्ािो “वसन्तको मन्द हावा” पठाएर उसको सम्पण
ू थ शरीरलाई असीसमत मिोहर
अिुभूनत ददइर्ो र उसाँग असलकनत पनि पीडा बााँकी रहे ि भिे, मानिसको बीिमा को गुिासो गदै

मथ्र्ो? मानिसको पूणथ इमािदारीता प्राप्त गिथ मलाई निकै कदठि भएको छ, ककिभिे

मानिसहरूसाँग धेरै िै धूतथ र्ुक्कतहरू छि ्—स्पष्ट रूपमा िै, ती ददमाग िराब गिथको लाचग पर्ाथप्त
छि ्। तर जब म नतिीहरूलाई ववरोध जिाउाँ छु, नतिीहरूले मलाई रूिो व्र्वहार गछथ ि ् र मलाई
कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, ककिभिे मेरा ववरोधहरूले नतिीहरूको प्राणलाई छोएर नतिीहरूलाई सशरदे खि

पाउसम्मै सुधार हुि असमथथ तल्
ु र्ाएको हुन्छ, त्र्सकारण मानिसहरूले मेरो अक्स्तत्वलाई घण
ृ ा
गछथ ि ्, ककिभिे म सधैँ नतिीहरूलाई “कष्ट ददि” मि पराउाँ छु। मेरा वििहरूको कारण, मानिसहरू

गाउाँ छि ् र िाच्छि ्; मेरा वििहरूका कारण, नतिीहरू िुपिाप सशर झुकाउाँ छि ्; अनि मेरा
वििहरूको कारण, नतिीहरू भककािो फुटाउाँ दै रुन्छि ्। मेरा वििहरूमा, मानिसहरू हरे स िान्छि ्;

मेरा वििहरूमा, नतिीहरूले क्जउिे ज्र्ोनत प्राप्त गछथ ि ्। मेरा वििहरूका कारण नतिीहरू ददि-

रात सुत्ि िसकी कोल्टे फेछथ ि ्, अनि मेरा वििहरूको कारणले, नतिीहरू जताततै दौडधूप गछथ ि ्।
मेरा वििहरूले मानिसहरूलाई पातालमा फ्र्ााँकछि ्, त्र्सपनछ नतिीहरूलाई सजार्मा जाकछि ्—तर
थाहै िपाई, मानिसहरूले मेरा आसशषहरू पनि प्राप्त गछथ ि ्। के मानिसले र्ो कुरा हाससल गिथ
सकछ? के मानिसहरूको अथक प्रर्ासको सट्टामा र्ो प्राप्त हुन्छ? मेरा वििहरूको र्ोजिाबद्ध
कार्थहरूबाट को उम्कि सकछ? तसथथ, मानिसहरूको असफलताको कारण, म मािवजानतलाई मेरा
वििहरू ददन्छु, अनि मेरा वििहरूको कारण मािवजानतको जीविमा अतुलिीर् सम्पविहरू ल्र्ाउाँ दै
मानिसका कमीकमजोरीहरूलाई हटाउिे गरी भरणपोषण ददन्छु।

म मानिसहरूका वििहरू र कार्थहरूलाई प्रार्जसो छािबबि गछुथ। नतिीहरूको बािीबेहोरा र

अिुहारको हाउभाउमा, मैले धेरै “रहस्र्हरू”

पिा लगाएको छु। अरूसाँगको मानिसहरूको

अन्तरकक्रर्ाहरूमा, “गुप्त ववचधहरू” ले िै मुख्र् स्थाि सलन्छि ्—तसथथ, जब म मानिससाँग सांलग्ि

हुन्छु, मैले प्राप्त गिे भिेका “मािव अन्तरकक्रर्ाका गुप्त ववचधहरू” हुि ्, जुि कुराले मानिसले
मलाई प्रेम गदै ि भन्िे दे िाउाँ छ। म मानिसलाई उसका असफलताहरूका कारण हप्काउाँ छु, तैपनि
मैले उसको भरोसा क्जत्ि सक्कदिाँ। मानिसले मलाई मािथ ददि इच्छुक छै िि ्, ककिभिे मानिसको
“मािव अन्तरकक्रर्ाका गुप्त ववचधहरू” मा, मानिसले घातक ववपवि भोगेको छ भिेर कदहल्र्ै पिा

लगाइएको छै ि—उसले दभ
ु ाथग्र्को अवचधमा केही वाधा-व्र्वधािहरू मात्रै भोगेको छ। मेरा वििहरूको

कारण मानिसहरू पुकाछथ ि ्, र नतिीहरूका बबन्तीहरूमा सधैँ मेरो रूिोपि बारे मा गुिासाहरू हुन्छि ्।
र्ो र्स्तो हुन्छ मािौं नतिीहरू सबैले मानिसप्रनतको मेरो सााँिो “प्रेम” लाई िोक्जरहे का छि ्—तर
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मेरा कडा वििहरूमा नतिीहरूले कसरी मेरो प्रेम भेट्टाउि सकछि ्? पररणामस्वरूप, मेरा

वििहरूको कारण नतिीहरूले जदहल्र्ै आशा गुमाउाँ छि ्। र्ो र्स्तो हुन्छ, मािौं नतिीहरूले मेरा
वििहरू पढ्िे बबविकै, नतिीहरूले “भर्ङ्कर मत्ृ र्”ु दे ख्छि ्, त्र्सकारण डरले काम्छि ्। र्सले
मलाई बेिुशी तुल्र्ाउाँ छ: ककि मत्ृ र्ुको बीिमा क्जउिे दे हका मानिसहरू सधैँ मत्ृ र्ुदेखि डराउाँ छि ्?
के मानिस र मत्ृ र्ु तीता शत्रुहरू हुि ्? ककि मत्ृ र्ुको डरले मानिसहरूमा सधैँ है रािी पैदा गछथ ?
नतिीहरूको जीविका “असाधारण” अिुभवहरूभरर, के नतिीहरूले थोरै मत्ृ र्ु मात्रै अिुभव गछथ ि ्?

ककि आफूले बताउिे कुरामा, मानिसहरूले सधैँ मेरो बारे मा गि
ु ासो गछथ ि ्? तसथथ, म मािव
जीविको िौथो भिाइलाई साराांसशत गछुथ: मानिसहरू मप्रनत थोरै मात्रै आज्ञाकारी छि ्, तसथथ,
नतिीहरूले सधैँ मलाई घण
ृ ा गछथ ि ्। मानिसको घण
ृ ाको कारण, म प्रार्जसो बबदा हुन्छु। मैले ककि
सधैँ आफूलाई र्स अवस्थामा पािुथपछथ ? मैले ककि मानिसहरूमा सधैँ घण
ृ ा पैदा गिुथपछथ ?
मानिसहरूले मेरो अक्स्तत्वलाई स्वागत िगिे हुिाले, म ककि वविालाज मानिसको घरसभत्र

क्जउिुपछथ ? मैले मेरो “भारी” सलइकि मानिसलाई छोडेर जािु बाहे क मसाँग कुिै ववकल्प छै ि। तर
मानिसहरूले मलाई जाि ददि सकदै िि ्, र नतिीहरूले मलाई कदहल्र्ै बबदा गिथ िाहाँदैिि ्। म बबदा

भएर जािेछु भिेर अनि क्जउिको लाचग नतिीहरू भर परे को कुरालाई नतिीहरूले गुमाउिेछि ् भिेर

डराएको कारण नतिीहरू बबलौिा गछथ ि ् र रुन्छि ्। नतिीहरूको अिुरोधको हे राइलाई हे रेर, मेरो हृदर्

कोमल बन्छ। सांसारका सबै सागरहरूका बीिमा, मलाई प्रेम गिथ सकिे को छ? मानिस समि
ु को
शक्कतले डुबेर फोहोर पािीले ढाककएको अवस्थामा छ। म मानिसको अिाज्ञाकारीतालाई घण
ृ ा गछुथ,
तैपनि मािवजानतको सबै दभ
ु ाथग्र्को निक्म्त मलाई मािवजानतप्रनत दर्ा पनि लाग्छ—आखिर मानिस

अझै पनि पीडडत िै हो। म कसरी मानिसलाई पािीमा फ्र्ााँकि सकछु, जब ऊ कमजोर र शक्कतहीि
छ? के ऊ जसमिमा हुाँदा उसलाई लात मािे गरी म त्र्नत निदथर्ी छु र? के मेरो हृदर् त्र्नत दर्ा
ववहीि छ? मािवजानतप्रनतको मेरो आिरणको कारण मानिस मसाँगै र्ो र्ुगमा प्रवेश गछथ , र र्ही

कारणले गदाथ उसले मसाँगै र्ी असाधारण ददि र रातहरू मसाँगै बबताएको छ। आज, मानिसहरू

आिन्दको वेदिामा छि ्, नतिीहरूसाँग मेरो स्िेहको अझै ठूलो बोध भएको छ, र नतिीहरूले मलाई

अझै ठूलो जोसको साथ प्रेम गछथ ि ्, ककिभिे नतिीहरूको जीविमा जीविशक्कत छ, र नतिीहरू
पथ्
ु हरू बन्ि छोडेका छि ्।
ृ वीको पल्लो छे उसम्म भौताररिे उडन्ते पत्र

मानिससाँग क्जउाँ दाका मेरा ददिहरूमा, मानिसहरू मेरो भर पछथ ि ्, र मैले मानिसलाई सबै

कुरामा वास्ता गिे र ऊप्रनतको मेरो वास्तामा मैले अत्र्न्तै ध्र्ाि ददिे हुिाले, मानिसहरू प्रहार
गिे बतास, प्रिर वषाथ, वा पोल्िे घाममध्र्े कुिै िसदहकि मेरो अङ्गालोको न्र्ािोपिमा िै सधैँ
क्जउाँ छि ्; मानिसहरू आिन्दको बीिमा क्जउाँ छि ् र मलाई प्रेसमलो आमाको रूपमा सलन्छि ्।

मानिसहरू “प्राकृनतक ववपविहरू” को प्रहारलाई कदहल्र्ै सहि िसकिे, ददह्रलो गरी कदहल्र्ै िडा

हुि िसकिे हररतगह
ृ का फूलहरू जस्तै छि ्। तसथथ म नतिीहरूलाई गजथिे समुिका परीक्षाहरूको
बीिमा पाछुथ, र नतिीहरू अटुट रूपमा “डगमगाउिे” बाहे क केही पनि गिथ सकदै िि ्। नतिीहरूसाँग
वस्तुत्ः प्रनतरोध गिथ सकिे कुिै शक्कत िै छै ि—अनि नतिीहरूको कद अत्र्न्तै सािो र नतिीहरूको

शरीर अत्र्न्तै कमजोर भएको हुिाले, मलाई बोझको अिुभनू त हुन्छ। तसथथ, थाहै िपाई, मानिसहरू
445

मेरा परीक्षाहरूमा पछथ ि ्, ककिभिे नतिीहरू अत्र्न्तै कमजोर छि ्, र नतिीहरू गजथिे बतास र
पोल्िे घाममा िडा हुि सकदै िि ्। के वतथमािमा मेरो काम र्ही होइि र? मेरा परीक्षाहरूको सामिा
गदाथ मानिसहरू ककि सधैँ आाँसु झाछथ ि ्? के मैले नतिीहरूलाई अन्र्ार् गरररहे को छु? के मैले
नतिीहरूलाई जािी-जािी मारररहे को छु? ककि मानिसको प्रेम गिथ र्ोग्र् क्स्थनत कदहल्र्ै िजाग्िे

गरी मछथ ? मानिसहरूले सधैँ मलाई हात फैलाएर समात्छि ् र कदहल्र्ै छोड्दै िि ्; नतिीहरू कदहल्र्ै

पनि आफै क्जउि िसकिे भएका हुिाले, अरू कसैले लैजान्छि ् कक भन्िे कुराको अत्र्न्तै डर
मान्दै नतिीहरूले सधैँ मेरो हातको अगव
ु ाइलाई पछ्र्ाएका छि ्। के नतिीहरूको सम्पण
ू थ जीविलाई

मैले िै अगुवाइ गरे को छै ि र? नतिीहरूको जीवि उथलपुथल हुाँदा, नतिीहरूले उताविडाव पार गिे
क्रममा, नतिीहरूले निकै धेरै कोलाहल अिुभव गरे का छि ्—के र्ो मेरो हातबाट आएको चथएि र?
ककि मानिसहरूले मेरो हृदर्लाई कदहल्र्ै पनि बुझ्ि सकदै िि ्? ककि मेरा असल असभप्रार्हरूलाई

नतिीहरूले सधैँ गलत रूपमा बुझ्छि ्? ककि मेरो काम पथ्
ृ वीमा सहजताको साथ अनघ बढ्ि

सकदै ि? मानिसको कमजोरीको कारण, म मानिसबाट सधैँ टाढा बसेको छु, जुि कुराले मलाई
शोकले भछथ : ककि मेरो कामको अको िरण मानिसमा अनघ बढाउि सककाँदै ि ? तसथथ, उसलाई
होससर्ारीको साथ मुल्र्ाङ्कि गदै म शान्त हुन्छु: म ककि सधैँ मानिसको दोषहरूद्वारा लािार
हुन्छु? ककि मेरो काममा सधैँ अवरोधहरू आउाँ छि ्? आज, मैले मानिसमा परू ा उिर भेट्टाउि
बााँकी िै छ, ककिभिे मानिस सधैँ घरी तातो र घरी चिसो बन्छ, ऊ कदहल्र्ै पनि सामान्र् हुाँदैि;
उसले मलाई कक त अत्र्न्तै घण
ृ ा गछथ कक त उसाँग मप्रनत धेरै प्रेम हुन्छ। म सामान्र् परमेश्वर
स्वर्मले
् मानिसले सताएको सहि सक्कदि। मानिसहरू सधैँ मािससक रूपमा असामान्र् हुिे
हुिाले, म मानिसप्रनत असलक डराएको जस्तो दे खिन्छु, त्र्सकारण उसको हरे क िाललाई हे दाथ म
उसको असामान्र्ताको बारे मा वविार गछुथ। मैले अिजािमै मानिसको रहस्र् पिा लगाएको छु:

उसको पछाडड र्ुक्कत गिे व्र्क्कत रहे छ; पररणाम स्वरूप, मानिसहरू सधैँ साहससक र आत्मववश्वासी

हुन्छि ्, मािौं नतिीहरूले कुिै उचित काम गरे का छि ्। तसथथ, मानिसहरूले सधैँ वर्स्क भएको
बहािा गछथ ि ्, अनि नतिीहरू “सािो बालक” ले जस्तै मीठो बोल्छि ्। मानिसको पहे लीलाई हे रेर ,
म क्रोचधत िभई रहि सक्कदिाँ: मानिसहरू ककि आफैप्रनत र्नत निदथर्ी र अिादरणीर् बन्छि ्?
ककि नतिीहरूले आफैलाई चिन्दै िि ्? के मेरा वििहरू बबतेर गएका छि ्? के मेरा वििहरू

मानिसका शत्रु हुि ्? ककि नतिीहरूले मेरा वििहरू पढ्दा, नतिीहरू मप्रनत आक्रोसशत बन्छि ्?
ककि मानिसहरूले सधैँ मेरा वििहरूमा आफ्िै वविारहरू थप्छि ्? के म मानिसप्रनत अत्र्न्तै
अिुचित छु? र्सको बारे मा, मेरा वििहरूमा समावेश भएका कुराको बारे मा सबै मानिसहरूले गहि
वविार गिथप
ु छथ ।

मे २४, १९९२
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अध्याय्४६
मानिसहरू मेरा वििहरूलाई आफ्िो अक्स्तत्वको आधार बिाउिे कार्थमा कनतको सफल

भइरहे का छि ् भन्िे मलाई थाहा छै ि। म मानिसको गन्तव्र्को बारे मा सधैँ व्र्ाकुल भएको छु,
तैपनि मानिसहरूसाँग र्सको बारे मा कुिै िेतिा छै ि भन्िे दे खिन्छ—पररणामस्वरूप, नतिीहरूले

मेरा कार्थलाई कुिै ध्र्ाि ददएका छै िि ्, र मानिसप्रनतको मेरो आिरणबाट निस्किे मप्रनतको कुिै
स्िेहको ववकास गरे को छै ि। मािौं उसले मेरो हृदर्लाई सन्तष्ु ट गिथको लाचग धेरै पदहले िै भाविा

पोिाइसकेको छ। त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूको सामिा गरे पनछ, म फेरर पनि मौि हुन्छु। ककि मेरा
वििहरू मानिसहरूको सोिाइको, थप प्रवेशको र्ोग्र् छै िि ्? के मसाँग कुिै वास्तववकता िभएर

अनि मानिसहरूको ववरुद्धमा प्रर्ोग गिथको लाचग म कुिै कुरा भेट्टाउिे प्रर्ास गरररहे कोले र्सो

भएको हो? मानिसहरूले ककि मलाई सधैँ “ववशेष व्र्वहार” गछथ ि ्? के म आफ्िै ववशेष कक्षमा

र्थावत ् रहिे अशकत मानिस हुाँ? कुराहरू आज नतिीहरू रहे को ववन्दम
ु ा आइपुग्दा ककि मानिसहरूले
अझै पनि मलाई फरक तररकाले हे छथि ्? के मानिसप्रनतको मेरो आिरणमा कुिै भूल छ? आज,
मैले ब्रह्माण्डभन्दा माचथ िर्ााँ काम सुरु गरे को छु। मैले पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई िर्ााँ सुरुवात

ददएको छु, र मैले नतिीहरूलाई मेरो घरबाट निस्केर जाि अिुरोध गरे को छु। अनि मानिसहरूलाई

सधैँ आफैमा सलप्त हुि मि पिे हुिाले, म नतिीहरूलाई आत्म-सिेत हुिे, र सधैँ मेरो काममा
वाधा िददिे सल्लाह ददन्छु। मैले िोलेको “पाहुिा-घर” मा, मानिसले जविको अरू कुिै कुराले ममा
घण
ृ ा पैदा गदै ि, ककिभिे मानिसहरूले सधैँ मेरो निक्म्त समस्र्ा पैदा गछथ ि ् र मलाई निराश
तुल्र्ाउाँ छि ्। नतिीहरूका बािीबेहोराले मलाई लाजमा पाछथ र मैले कदहल्र्ै पनि मेरो सशर ठाडो पािथ
सकेको छै ि। तसथथ, नतिीहरूलाई मेरो घर िााँडोभन्दा िााँडो छोडेर जाि र ससिैमा मेरो घरको

िािेकुरा िाि छोड्ि अिुरोध गदै म नतिीहरूसाँग शान्त भई बोल्छु। र्दद नतिीहरू बससरहि

िाहन्छि ् भिे, नतिीहरूले कष्ट भोग्िुपछथ र मेरो ताडिा सहिुपछथ । नतिीहरूका वविारमा, नतिीहरूको

काम गराइको बारे मा म पूणथ रूपमा अिसभज्ञ र अिजाि छु, तसथथ असफलताको कुिै लक्षण
िदे िाई, आफूले पूरा गिथ िसकेको सङ्ख्र्ाको पररपूणथ गिथको लाचग मािव भएको बहािा मात्रै
गदै , नतिीहरू मेरो अनघ सधैँ उच्ि भई िडा हुन्छि ्। जब म मानिसहरूलाई मागहरू गछुथ, नतिीहरू
िककत हुन्छि ्: धेरै वषथसम्म राम्रो प्रकृनतकार दर्ालु व्र्वहार गिुथहुिे परमेश्वरले त्र्स्ता वििहरू,
अथाथत ्, निदथर्ी र अिुचित वििहरू बोल्ि सकिुहुन्छ भिेर नतिीहरूले कदहल्र्ै सोिेका हुाँदैिि ्,
त्र्सकारण नतिीहरू अवाक् बन्छि ्। त्र्स्तो बेला, म मानिसहरूको हृदर्मा मप्रनतको घण
ृ ा फेरर

बढे को छ भन्िे दे ख्छु, ककिभिे नतिीहरूले फेरर गि
ु ासो गिे कार्थ सरु
ु गरे का हुन्छि ्। नतिीहरूले
सधैँ पथ्
ृ वीको ववरुद्धमा आलोििा गछथ ि ् र स्वगथको ववरुद्धमा सराप बोल्छि ्। तैपनि म नतिीहरूका
शब्दहरूमा नतिीहरू आफैलाई सराप्िे केही पनि भेट्टाउाँ ददि, ककिभिे आफूप्रनतको नतिीहरूको प्रेम

अत्र्न्तै ठूलो छ। तसथथ, मािव जीविको अथथलाई म र्सरी साराांसशत गछुथ: मानिसहरूले आफैलाई

अत्र्न्तै प्रेम गिे हुिाले, नतिीहरूको सारा जीवि वेदिापूणथ र ररिो हुन्छि ्, अनि मप्रनतको
नतिीहरूको घण
ृ ाको कारण नतिीहरूले आफ्िै सशरमाचथ बरबादी ल्र्ाउाँ छि ्।
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मानिसका वििहरूमा मप्रनत अकचथत “प्रेम” हुिे भएकोले, जब म र्ी वििहरूलाई जााँिको
लाचग “प्रर्ोगशाला” मा ल्र्ाउाँ छु र नतिलाई सूक्ष्मदशथक र्न्त्रमा हे छुथ, तब नतिीहरूसभत्र रहे को कुरा
स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छि ्। अदहलेको लाचग, म मानिसहरूलाई नतिीहरूको “मेडडकल रे कडथहरू” हे िथ
ददएर नतिीहरूलाई इमािदार रूपमा ववश्वस्त तुल्र्ाउिको लाचग मानिसको बीिमा फेरर आउाँ छु।

जब मानिसहरूले ती रे कडथहरू हे छथि ्, नतिीहरूको अिुहार उदास बन्छि ्, नतिीहरूले हृदर्मा पछुतो
मान्छि ्, र नतिीहरूले मलाई िुशी पािथ तुरुन्तै आफ्िा दष्ु ट मागथहरूलाई त्र्ागेर सही मागथमा
िफकेकोमा नतिीहरू अझै बढी व्र्ाकुल हुन्छि ्। नतिीहरूको सांकल्पलाई दे िेर, म अत्र्न्तै प्रसन्ि
हुन्छु; म आिन्दले प्रफुक्ल्लत हुन्छु: “पथ्
ृ वीमा, मानिस बाहे क अरू कसले मसाँग आिन्द, शोक, र

कदठिाइ बााँढ्ि सकछ र? के र्सो गिथ सकिे मानिस मात्रै होइि र?” तैपनि जब म नतिीहरूको
सामिेबाट जान्छु, नतिीहरूले आफ्िा मेडडकल रे कडथहरू च्र्ात्छि ् र नतिलाई भूाँइमा फ्र्ााँकेर
अहङ्कारको साथ दहाँड्छि ्। त्र्हााँदेखि र्ताका ददिहरूमा, मैले मानिसहरूमा मेरो हृदर् अिुरूपका

कुराहरू त्र्नत दे िेको छै ि। तैपनि मेरो अगाडड नतिीहरूले गरे का सांकल्पहरू जम्मा भएर धेरै िै
भइसकेका छि ्, अनि नतिीहरूका सांकल्पहरूलाई हे दाथ मलाई घण
ृ ा लाग्छ, ककिभिे नतिीहरूमा

मलाई आिन्द ददिे केही पनि छै ि; नतिीहरू अत्र्न्तै कलङ्ककत छि ्। नतिीहरूको सांकल्पप्रनतको
मेरो अवहे लिालाई दे िेर, मानिसहरू कठोर बन्छि ्। त्र्सपनछ त नतिीहरूले बबरलै “निवेदि” पेस

गछथ ि ्, ककिभिे मानिसको हृदर्लाई मेरो अनघ कदहल्र्ै प्रशांसा गररएको छै ि, र त्र्सलाई जदहल्र्ै

पनि मैले इन्कार गरे को छु—मानिसहरूको जीविमा उप्रान्त कुिै आक्त्मक सहार्ता छै ि, त्र्सकारण
नतिीहरूको जोश हराएर जान्छ, अनि उप्रान्त मौसम “जलाउिे गरी तातो” छ भन्िे मलाई लाग्दै ि।
मानिसहरूले आफ्िो जीविभरर धेरै िै कष्ट भोग्छि ्, र्हााँसम्म कक आजको पररक्स्थनतको

आगमिसाँगै, नतिीहरूलाई म र्नत “कष्ट” ददन्छु कक नतिीहरू जीवि र मत्ृ र्क
ु ो बीिमा पछथ ि ्।
पररणामस्वरूप, नतिीहरूको अिुहारको ज्र्ोनत हराउाँ छ र नतिीहरूले आफ्िो “जीवन्तपि” लाई

गुमाउाँ छि ्, ककिभिे नतिीहरू सबै “ठूला भइसकेका” छि ्। सजार्को अवचधमा शोधि गरराँदा म

मानिसहरूको दर्िीर् क्स्थनतलाई हे िथ सक्कदिाँ—तैपनि मािवजानतको द्ःु िदार्ी हारबाट उसलाई
कसले छुटकारा ददिसकछ? दर्िीर् मािव जीविबाट मानिसलाई कसले मुकत गिथ सकछ?
मानिसहरूले ककि कदहल्र्ै आफूलाई कष्टको समुिको अतल-कुण्डबाट मक
ु त गिथ सकेको छै ि? के
म जािी-जािी मानिसहरूलाई फन्दामा पाछुथ? मानिसहरूले कदहल्र्ै पनि मेरो मिक्स्थनतलाई बुझेका
छै िि ्, त्र्सकारण स्वगथ र पथ्
ृ वीका सबै थोकमध्र्े कुिै पनि कुराले मेरो हृदर्लाई कदहल्र्ै बुझेको
छै ि, र कुिै पनि कुराले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम गदै ि भिेर ब्रह्माण्डको सामिे म ववलाप गछुथ।

आज समेत, मानिसहरूले ककि मलाई प्रेम गिथ सकदै िि ् त्र्ो कुरा अझै पनि मलाई थाहा छै ि।
नतिीहरूले मलाई आफ्िो हृदर् ददि सकछि ्, नतिीहरूले मेरो लाचग आफ्िो गन्तव्र् पररत्र्ाग गिथ
सकछि ्, तर नतिीहरूले मलाई ककि आफ्िो प्रेम ददि सकदै िि ्? के नतिीहरूसाँग मैले मागेको कुरा
छै ि? मानिसहरूले म बाहे क अरू सबै कुरालाई प्रेम गिथ सकछि ्—तब ककि नतिीहरूले मलाई प्रेम

गिथ सकदै िि ्? नतिीहरूको प्रेम ककि सधैँ लुकेको हुन्छ? आजको ददिसम्म नतिीहरू मेरो अनघ
जसरी उसभएका छि ्, त्र्सलाई हे दाथ मैले ककि कदहल्र्ै नतिीहरूको प्रेम दे िेको छै ि ? के र्ो
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नतिीहरूमा िभएको कुरा हो? के मैले जािी-जािी मानिसहरूका लाचग काम-कुराहरूलाई कदठि

बिाइरहे को छु? के नतिीहरूको हृदर्मा अझै पनि दहिककिाहट छ? के नतिीहरू गलत व्र्क्कतलाई
प्रेम गिथ, र आफैलाई सध
ु ार गिथ असमथथ हुन्छि ् भन्िे कुरादे खि डराउाँ छि ्? मानिसहरूमा अिचगन्ती
बुझ्ि िसककिे रहस्र्हरू छि ्, त्र्सकारण मानिसको अनघ म सधैँ “डरपोक र भर्भीत” हुन्छु।

आज, राज्र्को प्रवेशद्वारतफथ अनघ बढ्िे समर्मा, सबै मानिसहरू अनघ बढ्ि थाल्छि ्—तर

जब नतिीहरू प्रवेशद्वारको अनघ पुग्छि ्, तब म प्रवेशद्वार बन्द गछुथ, म मानिसहरूलाई बादहर

थनु िददन्छु, र नतिीहरूलाई आफ्िो प्रवेश अिम
ु नतपत्र दे िाउि माग गछुथ। त्र्स्तो अिौठो कार्थ पण
ू थ
रूपमा मानिसहरूका अपेक्षाहरू ववपरीत हुि पुग्छि ्, र नतिीहरू सबै िककत हुन्छि ्। आज ककि
प्रवेशद्वार—जुि सधैँ पूणथ रूपमा िुला रहे को छ—अिािक बन्द गररएको छ? मानिसहरूले आफ्िो

िुट्टाले भूाँइमा धकका ददन्छि ् र र्ता-उता गछथ ि ्। नतिीहरूले नतिीहरू सभत्र प्रवेश गिथ सकछि ्
भन्िे कल्पिा गछथ ि ्, तर जब नतिीहरूले आफ्िो झूटो प्रवेश अिुमनतपत्र ददन्छि ्, तब म
नतिीहरूलाई तुरुन्तै त्र्हीीँ िै आगोको कुण्डमा फ्र्ााँककददन्छु, र नतिीहरूले आफ्िा “पररश्रमी
प्रर्ासहरू” लाई ज्वालामा दे ख्दा, नतिीहरूले आशा गुमाउाँ छि ्। प्रवेश गिथ िपाएकाले नतिीहरू रुाँ दै ,

राज्र्सभत्रको सुन्दर र्दश्र्हरू हे दै टाउको समात्छि ्। तर नतिीहरूको दर्िीर् अवस्थाको कारण म
नतिीहरूलाई प्रवेश गिथ ददाँ ददि—कसले मेरो र्ोजिालाई आफ्िो इच्छाअिुसार बबथोल्ि सकछ र?

के भववष्र्का आसशषहरू मानिसहरूको जोसको साटो ददइन्छ? के मािव अक्स्तत्वको अथथ मेरो

राज्र्मा आफ्िो इच्छाअिुसार प्रवेश गिे कार्थमा अडडएको हुन्छ र? के म त्र्नत िीि छु? र्दद
मैले मेरा कठोर वििहरू िबोलेको भए, के मानिसहरू धेरै पदहले िै राज्र्मा प्रवेश गरे का
हुिेचथएिि ् र? तसथथ, मेरो अक्स्तत्वले पैदा गरे का सबै झमेलाहरूका निक्म्त मानिसहरूले मलाई
सधैँ घण
ृ ा गछथ ि ्। र्दद म अक्स्तत्वमा िभएको भए, नतिीहरूले वतथमाि ददिको अवचधमा राज्र्का

आसशषहरू प्राप्त गिथ सकिेचथए—र्ो कष्ट भोग्िुको आवश्र्कता के हुिेचथर्ो र? त्र्सकारण म
मानिसहरूलाई नतिीहरू छोडेर गएकै राम्रो हुन्छ, नतिीहरूले आफ्िो उम्किे बाटो पिा लगाउिको
लाचग वतथमािमा कामकुराहरू कनत राम्ररी अनघ बदढरहे का छि ् त्र्सको फाइदा सलिुपछथ ; नतिीहरूले

नतिीहरू जवाि हुाँदै केही सीप ससकिको लाचग वतथमािको फाइदा सलिुपछथ । र्दद नतिीहरूले त्र्सो
गरे िि ् भिे, भववष्र्मा धेरै ढीला भइसकेको हुिछ
े । मेरो घरमा, कसैले कदहल्र्ै पनि आसशषहरू
प्राप्त गरे को छै ि। म मानिसहरूलाई “गररबी” मा क्जइरहिे कार्थलाई रोकिको लाचग, नछटो गरे र

जाि आज्ञा गछुथ; भववष्र्मा पछुताउिको लाचग धेरै ढीला भइसकेको हुिेछ। आफैप्रनत धेरै कठोर
िहोऊ; आफ्िो लाचग ककि कुराहरू कदठि बिाउिे? तैपनि म मानिसहरूलाई र्दद नतिीहरूले
आसशषहरू प्राप्त गिथ सकेिि ् भिे, मेरो बारे मा कसैले पनि गि
ु ासो गिथ सकदै िि ् भिेर पनि
भन्छु। मेरा वििहरू मानिसमा िेर फाल्िको लाचग मसाँग कुिै समर् छै ि। आशा छ, र्ो कुरा
मानिसहरूको मिमा रहिेछ, नतिीहरूले र्स कुरालाई बबसँदैिि ्—र्ी वििहरू मैले ददिे असहज

सत्र्ता हुि ्। मैले मानिसमा ववश्वास गुमाएको धेरै भइसकर्ो र मैले मानिसहरूमाचथ आशा गुमाएको
धेरै भइसकर्ो, ककिभिे नतिीहरूमा ठूलो लक्ष्र्को कमी छ, मलाई नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम
गिे हृदर् कदहल्र्ै ददि सकेिि ्, बरु नतिीहरूले सधैँ मलाई नतिीहरूका उत्प्रेरणाहरू ददन्छि ्। मैले
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मानिसलाई धेरै कुरा भिेको छु, अनि आजका मानिसहरूले अझै पनि मेरो सल्लाहलाई बेवास्ता

गिे हुिाले, भववष्र्मा नतिीहरूले मेरो हृदर्लाई गलत रूपमा िबुझूि ् भिेर म नतिीहरूलाई मेरो
र्दक्ष्टकोण बताउाँ छु; आउिे समर्मा नतिीहरू मछथ ि ् कक बााँच्छि ् बन्िे कुरा नतिीहरूको हातको कुरा
हो; म र्स कुरालाई निर्न्त्रण गिथ सक्कदिाँ। मलाई आशा छ नतिीहरूले बााँच्िे नतिीहरूको आफ्िै

मागथ भेट्टाउाँ छि ्। र्समा म शक्कतहीि छु। मानिसले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम िगिे हुिाले, हामी
छुट्दटन्छौं; भववष्र्मा, हाम्रो बीिमा कुिै वििहरू हुिेछैि, हामीसाँग कुराकािी गिथलाई केही पनि

हुिेछैि, हामी एक-अकाथलाई हस्तक्षेप गिेछैिौं, हामी आ-आफ्िै बाटो लाग्िेछौं, मानिसहरू मलाई
िोज्दै आउिु हुाँदैि, र म फेरर कदहल्र्ै पनि मानिसको “सहर्ोग” माग्िेछैि। र्ो हामी बीिको कुरा
हो, र भववष्र्मा कुिै समस्र्ा िहोस ् भिेर हामीले कुिै छलछाम िगरी कुरा गरे का छौं। के र्स
कुराले कामकुरालाई सहज बिाउाँ दै ि र? हामी प्रत्र्ेक आ-आफ्िै बाटो लाग्छौं र एक-अकाथसाँग कुिै
सरोकार राख्दै िौं—त्र्समा के गलत छ र? आशा छ मानिसहरूले र्स कुरालाई केही वविार गछथ ि ्।

मे २८, १९९२

अध्याय्४७
मािवजानतको जीविलाई पररपकव बिाउिको लाचग, र साझे लक्ष बोकेर मािवजानत र मैले

पररणामहरू प्राप्त गिथ सकौं भिेर, मैले मािवलाई मेरो वििको िुराक र भरण-पोषण प्राप्त गिथ
र मेरो सबै प्रशस्तता प्राप्त गिथ ददाँ दै नतिीहरूको निक्म्त सधैँ भिा प्रदाि गरे को छु। मैले

मािवजानतलाई कदहल्र्ै पनि लाजको कारण ददएको छै ि , तैपनि मािवले मेरा भाविाहरूलाई

कदहल्र्ै पनि बुझ्दै िि ्। ककिभिे मािव असांवेदिशील छि ् र म बाहे कका सबै कुरालाई “घण
ृ ा
गछथ ि ्।” नतिीहरूका कमीकमजोरीहरूका कारण, म नतिीहरूलाई धेरै िै सहािुभूनत गछुथ; त्र्सकारण

मैले मािवमा असलक बढी प्रर्ास लगाएको छु, ताकक नतिीहरूले सांसारमा समर् बबताउाँ दाको
अवचधमा पथ्
ृ वीका सबै प्रशस्ततालाई आफ्िो हृदर् सन्तुष्ट हुिे गरी आिन्द सलिसकूि ्। म
मानिसहरूलाई अिचु ित रूपमा व्र्वहार गददथि, र नतिीहरूले मलाई धेरै वषथसम्म पछ्र्ाएको

कुरालाई वविार गदै , मेरो हृदर् नतिीहरूको निक्म्त कोमल बिेको छ। र्ो र्स्तो छ मािौं म र्ी
मानिसहरूमा मेरो कामलाई अनघ बढाउि सक्कदिाँ। तसथथ , मलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गिे र्ी

कमजोर मानिसहरूलाई दे िेर, मेरो हृदर्मा सधैँ िै अवणिीर् पीडा हुन्छ। तर र्सको कारण कसले
प्रिलिलाई तोड्ि सकछ र? कसले र्सको कारण आफूलाई वाधा ददिेछ र? तैपनि, मैले मेरो
सारा इिाम मािवजानतलाई ददएको छु, ताकक नतिीहरूले र्समा पूणथ रूपमा आिन्द गरूि ्, र मैले
र्स ववषर्मा मािवलाई दव्ु र्थवहार गरे को छै ि। र्ही कारणले मािवजानतले अझै पनि मेरो

करुणामर् र दर्ालु अिुहारलाई दे ख्छ। म सधैँ िै धैर्थ हुाँदै आएको छु, र म सधैँ िै प्रतीक्षामा छु।
जब मािवले पर्ाथप्त रूपमा आिन्द सलएर ददकक हुन्छि ्, तब त्र्स बेला म नतिीहरूका
अिरु ोधहरूलाई “परू ा गिथ” थाल्छु र सबै मािवलाई आफ्िो ररिो जीविबाट उम्किददन्छु, र
मािवजानतसाँग उप्रान्त कुिै सम्बन्ध राक्ख्दिाँ। पथ्
ृ वीमा, मैले मािवजानतलाई निल्िको लाचग समुिी
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जल प्रर्ोग गरे को छु, नतिीहरूलाई अनिकालद्वारा निर्न्त्रण गरे को छु, नतिीहरूलाई कीराफट्र्ाङ्ग्राका महामारीद्वारा िेताविी ददएको छु, र नतिीहरूलाई “पािी ददि” भारी वषथको प्रर्ोग

गरे को छु, तैपनि नतिीहरूले जीविको ररकततालाई कदहल्र्ै अिभ
ु व गरे का छै िि ्। अदहले समेत,
मानिसहरूले पथ्
ृ वीमा क्जउिुको महत्त्वलाई बुझ्दै िि ्। के मेरो उपक्स्थनतमा क्जउिु िै मािव जीविको
सबैभन्दा गहि महत्त्व हुिसकछ? के मसभत्र क्जएर व्र्क्कत ववपविको ितराबाट उम्कि सकछ?
पथ्
ृ वीमा दे हका कनत वटा शरीरहरूले आत्म-आिन्दको स्वतन्त्रताको क्स्थनतमा क्जएको छ? दे हमा
क्जउिक
ु ो ररकतताबाट को उम्केको छ? तैपनि र्सलाई कसले पदहिाि गिथ सकछ? मैले

मािवजानतको सक्ृ ष्ट गरे पनछ, पथ्
ृ वीमा कसैले पनि सबैभन्दा महत्त्वपूणथ जीवि क्जउि सकेको छै ि,

त्र्सकारण मािवजानतले सधैँ सबैभन्दा महत्त्वहीि जीवि फोकटमा बबताएका छि ्। तैपनि, र्स
प्रकारको द्ःु िद अवस्थाबाट कोही पनि उम्कि इच्छुक छै ि, र र्ो ररिो र थककत जीविबाट टाढा

बस्ि कोही पनि इच्छुक छै ि। मािवजानतको अिुभवमा, ममा रमाउिे कुरालाई पूाँजी बिाए पनि,

दे हमा क्जउिे कोही पनि मािव सांसारका प्रिलिहरूबाट उम्कि सकेका छै िि ्। बरु, नतिीहरूले सधैँ
प्रकृनतलाई र्सको गनत सलि ददएका छि ् र आफैलाई निरन्तर धोका ददइरहे का छि ्।

मैले मािवजानतको अक्स्तत्वलाई पूणथ रूपमा समाप्त गरे पनछ, पथ्
ृ वीको “सतावट” भोग्िको

लाचग पथ्
ृ वीमा कोही पनि बााँकी रहिेछैि; त्र्सपनछ मात्रै मेरो महाि ् काम पूणथ रूपमा पूरा भएको

छ भिेर भन्ि सम्भव हुन्छ। आखिरी ददिहरूमा जब म दे हधारी हुन्छु, त्र्स बेला मैले परू ा गिथ
िाहिे काम भिेको मानिसहरूलाई दे हमा क्जउिुको ररकतताको बारे मा बुझाउिु हो, र म दे हलाई
िष्ट गिथको लाचग र्ो अवसर सलिेछु। त्र्सपनछ, पथ्
ृ वीमा कुिै मानिस अक्स्तत्वमा हुिेछैि,
पथ्
ृ वीको ररकतताको बारे मा फेरर कदहल्र्ै पनि कुिै व्र्क्कत चिच्र्ाउिेछैि, दे हका कदठिाइहरूका

बारे मा फेरर कसैले कदहल्र्ै कुरा गिेछैि, म अिचु ित छु भिेर फेरर कसैले कदहल्र्ै पनि गि
ु ासो

गिेछैि, र सबै मानिसहरू र कुराहरू ववश्राममा प्रवेश गिेछि ्। त्र्सपनछ उसो, मािव उप्रान्त

दौडधूप गिे, अटुट रूपमा व्र्स्त हुिे गिेछैि, ि त नतिीहरू पथ्
ृ वीमा घरी र्ता र घरी उता िोजी
िै गिेछि ्, ककिभिे नतिीहरूले आफ्िो लाचग उचित गन्तव्र् प्राप्त गररसकेका हुिेछि ्। त्र्ो बेला,
नतिीहरू सबैको अिुहारमा मुस्काि दे िा पिेछ। त्र्सपनछ म मािवजानतदे खि उप्रान्त केही कुरा

माग्िेछैि, र उप्रान्त नतिीहरूसाँग मेरो कुिै वववाद हुिेछैि; हाम्रो बीिमा उप्रान्त कुिै पनि शाक्न्त
सम्झौता हुिेछैि। म पथ्
ृ वीमा अक्स्तत्वमा हुन्छु र मािव पथ्
ृ वीमा क्जउाँ छि ्; म नतिीहरूसाँगै क्जउाँ छु
र बसोबास गछुथ। नतिीहरू सबैले मेरो उपक्स्थनतको आिन्द अिुभूनत गछथ ि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले
कुिै कारणवविा छोडेर जािे इच्छा गदै िि ्, बरु, म अझै बढी बसूाँ भन्िे िाहन्छि ्। म सहर्ोगको

औीँलो समेत िउठाई कसरी पथ्
ृ वीको बरबादीलाई हे िथ सकछु र? म पथ्
ृ वीबाटको होइि; मैले
धैर्थताद्वारा मात्रै आफूलाई आजको ददिसम्म जबरजस्ती रािेको छु। मािवजानतले अटुट निवेदि
िगरे का भए, म धेरै पदहले िै गइसकेको हुिेचथएाँ। आजभोली मानिसहरूले आफ्िो हे रिाह आफै
गिथ सकछि ्, र नतिीहरू पररपकव भएका हुिाले नतिीहरूलाई मेरो सहर्ोगको िााँिो हुाँदैि र मैले
नतिीहरूलाई िुवाएको नतिीहरू िाहाँदैिि ्। त्र्सकारण, म मािवजानतसाँग “ववजर् उत्सव” मिाउिे
र्ोजिा बिाउाँ दै छु, जि
ु उत्सवपनछ म नतिीहरूबाट बबदा भएर जािेछु, ताकक नतिीहरू अिसभज्ञ
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िहोऊि ्। अवश्र् िै, िराम्रो भएर बबदा हुिु राम्रो कुरा होइि, ककिभिे हाम्रो बीिमा कुिै शत्रुता
छै ि। तसथथ, हामी बीिको समत्रता अिन्त हुिुपछथ । मलाई आशा छ, हामी बबदा भएपनछ, मािवले
मेरो “उिराचधकार” लाई अनघ बढाइरहि सकिेछि ्, र मेरो जीविकालमा मैले प्रदाि गरे का

सशक्षाहरूलाई बबसथिेछैिि ्। मलाई आशा छ, नतिीहरूले मेरो बदिाम गिे कुिै कुरा गिेछैिि ्, र
नतिीहरूले मेरो वििलाई ध्र्ाि ददिेछि ्। मलाई आशा छ, म छोडेर गइसकेपनछ नतिीहरूले मलाई

सन्तुष्ट पािथको लाचग सकदो प्रर्ास गिेछि ्; मलाई आशा छ, नतिीहरूले मेरो वििलाई आफ्िो
जीविको जगको रूपमा प्रर्ोग गछथ ि ्, र नतिीहरू मेरा आशाहरूअिरू
ु प क्जउि असफल हुाँदैिि ्,
ककिभिे मािवको लाचग मेरो हृदर् सधैँ चिक्न्तत रहे को छ, र म नतिीहरूसाँग जदहल्र्ै पनि घनिष्ठ
रहे को छु। मािवजानत र म एक पटक भेलाभएका चथर्ौं, अनि हामीले स्वगथमा पाइिे उही

आसशषहरूको पथ्
ृ वीमा आिन्द सलर्ौं। म मािवसाँग एकसाथ क्जएाँ र नतिीहरूसाँग बसोबास गरेँ ;

मािवले मलाई सधैँ प्रेम गरे को छ, र मैले नतिीहरूलाई सधैँ प्रेम गरे को छु। एक-अकाथसाँग हाम्रो
आत्मीर्ता चथर्ो। मािवसाँग बबताएको मेरो समर्लाई फकेर हे दाथ, मलाई हाम्रा ददिहरू हााँसो र

िुशीले भररएका चथए, अनि झगडा पनि हुन्थे भन्िे र्ाद आउाँ छ। तैपनि, र्ही आधारमा हामी
बीिको प्रेम स्थापिा भएको चथर्ो, र एक-अकाथसाँगको हाम्रो व्र्वहार कदहल्र्ै टुटे ि। हाम्रो धेरै
वषथको सम्पकथमा, मािवजानतले मलाई ठूलो प्रभाव पारे को छ, र मैले पनि मािवलाई आिन्द

गिथको लाचग धेरैभन्दा धेरै कुरा ददएको छु, जि
ु कुराहरूका निक्म्तनतिीहरू सधैँ िै अत्र्न्तै कृतज्ञ

भएका छि ्। अब, हाम्रा भेटघाटहरू कदहल्र्ै पनि पदहलेको जस्ता हुाँदैिि ्; हाम्रो बबछोडको र्स
घडीबाट को भागेर जाि सकछ र? मप्रनत मािवसाँग गहि स्िेह छ, र नतिीहरूप्रनत मसाँग अटुट

प्रेम छ—तर त्र्सको बारे मा के िै गिथ सककन्छ र? स्वगथमा हुिुहुिे वपताका मागहरूलाई कसले
उल्लङ्घि गिे आाँट गछथ र? म मेरो वासस्थािमा फकथिेछु, जहााँ म मेरो कामको अको भाग परू ा
गिेछु। सार्द हामीले फेरर भेट्िे मौका पाउिेछौं। मेरो आशा के छ भिे मानिसहरूलाई अत्र्न्तै

ववरह लाग्िेछैि, र नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा मलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिेछि ्; स्वगथबाट मेरो आत्माले
नतिीहरूमाचथ प्रार् अिुग्रह वषाथउिेछ।

सक्ृ ष्टको समर्मा, मैले आखिरी ददिहरूमा मसाँग एकै मिका मानिसहरूको एउटा समूह निमाथण

गिेछु भिेर अगमवाणी गरे को चथएाँ। आखिरी ददिहरूमा पथ्
ृ वीमा एक जिा उदाहरण स्थावपत

गरे पनछ, म मेरो वासस्थािमा फकथिेछु भिेर मैले भववष्र्वाणी गरे को चथएाँ। सारा मािवजानतले
मलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाइसकेपनछ, मैले नतिीहरूबाट माग गरे को कुरानतिीहरूले हाससल गरे का हुिेछि ्,
र उप्रान्त म नतिीहरूलाई कुिै पनि काम गिथ लगाउिेछैि। बरु, मानिसहरू र म हाम्रा पुरािा

ददिका कथाहरू बााँड्िेछौं, त्र्सपनछ हामी बबदाइ भएर जािेछौं। मैले र्ो काम सरु
ु गरे को छु, र
मैले मानिसहरूलाई मािससक रूपमा आफू तर्ारी बन्ि र मेरा असभप्रार्हरूलाई बुझ्ि लगाएको छु,
ित्र नतिीहरूले मलाई गलत रूपमा बुझेर मलाई निदथर्ी वा कठोर मिको भिेर ठान्िेछि ्, जुि

मेरो असभप्रार् होइि। के मानिसहरूले मलाई प्रेम गछथ ि ्, तैपनि मलाई उचित ववश्राम स्थलमा

बस्ि ददाँ दैिि ्? के नतिीहरू मेरो िानतर स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई ववन्ती गिथ अनिच्छुक छि ्? के
मानिसहरूले मसाँगसहािभ
ु ूनतको आाँसु बगाएका छै िि ्? के नतिीहरूले हामी, वपता र पत्र
ु बीिको
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प्रारक्म्भक समलाप हाससल गिथ सहार्ता गरे का छै िि ् र? त्र्सो भए ककि नतिीहरू अदहले र्सो

गिथ मान्दै िि ्? पथ्
ृ वीको मेरो सेवकाइ पूरा भएको छ, र मािवजानतबाट बबदा भएर गएपनछ, म

नतिीहरूलाई अझै पनि सहार्ता गरररहिेछु; के र्ो असल कुरा होइि र? मेरो कामले अझै राम्रा
पररणामहरू हाससल गिथको लाचग, र र्ो साझे रूपमा लाभदार्क हुिको लाचग, र्ो कुरा पीडादार्ी
हुिे भए पनि, हामी बबदा हुिैपछथ । हाम्रा आाँसुहरू मौितामा झरूि ्; म उप्रान्त मािवजानतलाई

नतरस्कार गिेछैि। ववगतमा, मैले मानिसहरूलाई धेरै कुरा भिेको छु, र ती सबै कुराहरूले
नतिीहरूको हृदर् छे डेको छ, अनि नतिीहरूले द्ःु िका आाँसु झारे का छि ्। त्र्सको लाचग म अदहले
मािवजानतसाँग माफी माग्छु र नतिीहरूलाई क्षमा माग्छु। नतिीहरूले मलाई घण
ृ ा िगरूि ् भिी म

अिुरोध गछुथ, ककिभिे र्ो सबै नतिीहरूको आफ्िै भलाइको लाचग हो। त्र्सकारण, मानिसहरूले
मेरो हृदर्लाई बुझ्िेछि ् भन्िे मेरो आशा छ। ववगतका समर्मा हामी बीिमा वववादहरू भएका

चथए, तर फकेर हे दाथ, हामी दव
ु ै पक्षलाई फाइदा भएको छ। र्ी वववादहरूका कारण, परमेश्वर र
मािवजानतले समत्रताको पुल निमाथण गरे का छि ्। के र्ो हाम्रो सहकारी प्रर्ासहरूको फल होइि र?

हामी सबै र्समा रमाउिुपछथ । मेरा पदहलेका “गल्तीहरू” लाई क्षमा गररदे ओ भिी म मानिसहरूलाई
अिुरोध गछुथ। नतिीहरूका अपराधहरूलाई पनि क्षमा गररिेछि ्। नतिीहरूले भववष्र्मा र्सको साटो
मलाई नतिीहरूको प्रेम ददि सकछि ् भिे, त्र्सले स्वगथमा मेरो आत्मालाई सान्त्विा ददिेछ। र्स

ववषर्मा मािवजानतको सांकल्प के छ—मानिसहरू मेरो अक्न्तम अिरु ोधलाई परू ा गिथ इच्छुक छि ्
कक छै िि ् सो मलाई थाहा छै ि। म नतिीहरूबाट अरू केही पनि माचगरहे को छै ि , नतिीहरूले मलाई

प्रेम गरूि ् भन्िे मात्रै म िाहन्छु। त्र्ही िै पर्ाथप्त छ। के र्ो कुरा हाससल गिथ सककन्छ? हामी
बीिमा भएका अवप्रर् सबै कुराहरूलाई हामीले ववगतमा िै छोडडददऔां; हामी बीिमा सधैँ प्रेम होस ्।

मैले मानिसहरूलाई धेरै प्रेम ददएको छु, र नतिीहरूले मलाई प्रेम गिथ त्र्स्तो ठूलो मल्
ू र् िक
ु ाएका

छि ्। तसथथ, मािवजानतले हामी बीिको असमचश्रत र ववशुद्ध प्रेमलाई बहुमूल्र् ठािेर राख्छि ्
भन्िे मलाई आशा छ, ताकक हाम्रो प्रेम सारा मािव सांसारभरर फैसलिेछ र र्सलाई सदासवथदा
हस्तान्तरण गरराँदै लचगिेछ। जब हामी फेरर भेट्छौं, हामी प्रेममा जोडडर्ौं, ताकक हाम्रो प्रेम
अिन्तसम्म रदहरहोस ् र सबै मानिसहरूले र्सको प्रशांसा र प्रिार-प्रसार गरूि ्। मलाई र्सले

सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउिेछ, र म मेरो हाँससलो अिह
ु ार मािवजानतलाई दे िाउिेछु। मलाई आशा छ,
मानिसहरूले मेरा अतीहरूलाई स्मरण गिेछि ्।

जुि १, १९९२
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पररशशष्ट

सम्पूण्व ब्रह्माण्डको्ननक्म्ि
परमेश्र्रका्र्चनहरूका
्
रहस्यहरूको्अर्व-अनुर्ादहरू
(केही्अध्यायहरूको्अर्व-अनर्
ु ादहरू)

अध्याय्१
“कसैले पनि मेरा वििहरूको जड पिा लगाउि सकदै िि ्, ि त नतिीहरूले मैले ती विि

बोल्िुको उद्दे श्र् िै जान्दछि ्” भिेर परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै, परमेश्वरको आत्माको मागथदशथि
िभएको भए, र उहााँका वाणीहरूको आगमि िभएको भए, सबै मानिसहरू उहााँको सजार्मा िास

हुिेचथए। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई जााँि गिथको लाचग ककि र्नत धेरै समर् सलिभ
ु र्ो? अनि
पााँि मदहिा जनत लामो समर् लाग्र्ो? र्ो हाम्रो सङ्गनतको मुख्र् ववषर् साथै परमेश्वरको बुद्चधको

महत्वपूणथ ववषर् हो। हामी कल्पिा गिथ सकछौं: मानिसलाई जााँच्िे र्ो अवचधवविा, र र्दद
परमेश्वरले भ्रष्ट मािवजानतलाई जोरदार रूपमा प्रहार गिे, मािे, र तोड्िे िगिुथहुिे हो भिे, र्दद
मण्डली निमाथणको काम आजको ददिसम्म िै जारी रहे को भए, पररणाम के हुिेचथर्ो? त्र्सकारण,

परमेश्वरले पदहलो वाकर्मा िै मख्
ु र् कुरा बताउिह
ु ु न्छ, र्ी धेरै मदहिाको कामको लक्षक्षत प्रभावको
बारे मा सीधै कुरा उठाउिुहुन्छ—उहााँले सााँच्िै िै पदहलो प्रहारमै लक्ष्र्भेद गिथुहुन्छ! धेरै मदहिाको
र्ो अवचधमा परमेश्वरले गिुथभएका कामहरूमा रहे को बुद्चधलाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ: ती

कार्थहरूले हरे कलाई परीक्षाको माध्र्मबाट कसरी समवपथत हुिे र आफूलाई इमािदारीपूवथक कसरी
अपथण गिे, पीडादार्ी शोधिबाट परमेश्वरलाई अझै राम्ररी कसरी चिन्िे भिेर ससकि सक्षम

तुल्र्ाएका छि ्। मानिसहरूले अिुभव गिे िैराश्र्ता जनत ठूलो हुन्छ, नतिीहरूले आफैलाई त्र्नत
िै राम्ररी चिन्ि पुग्छि ्। अनि सत्र् कुरा भन्दा, नतिीहरूले कष्टले भररएको शोधिको सामिा
जनत गछथ ि ्, नतिीहरूले आफ्िो भ्रष्टतालाई त्र्नत िै बढी चिन्छि ्, र्हााँसम्म कक नतिीहरू

परमेश्वरको निक्म्त सेवाकताथ बन्िसमेत र्ोग्र् छै िि ्, र नतिीहरूले सेवा गिथ पाउिु भिेको उहााँले

नतिीहरूलाई उत्थाि गिुथभएको हो भन्िे नतिीहरूले पदहिाि गछथ ि ्। त्र्सकारण, र्ो पररणाम
हाससल गरे पनछ, जब मानिसले आफ्िो हरे क भागको प्रर्ोग गररसकेको हुन्छ, तब परमेश्वरले कुिै
कुरालाई िलुकाईकि प्रत्र्क्ष रूपमा िै कृपाका आवाजहरू निकाल्िुहुन्छ। र्ी केही मदहिापनछ,
परमेश्वरको काम गिे ववचधले आजको ददिलाई सुरुवाती ववन्दक
ु ो रूपमा सलन्छ भन्िे कुरा स्पष्ट
रूपमा दे ख्ि सककन्छ; उहााँले र्ो कुरा सबैले दे ख्िे गरी स्पष्ट पािथभ
ु एको छ। ववगतमा परमेश्वरले
प्रार्जसो “परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा बोलाइिे अचधकार प्राप्त गिथ सक्जलो छै ि” भन्िुभएको

हुिाले, उहााँले उहााँका सेवाकताथहरूका रूपमा उल्लेि गररिे मानिसहरूलाई र्ी वििहरू ददिुभएको
छ, जुि कुरा परमेश्वर ववश्वासर्ोग्र् हुिुहुन्छ, जसमा कुिै शङ्का छै ि भन्िे कुरालाई दे िाउि
पर्ाथप्त छ। परमेश्वरले जे-जे भन्िुहुन्छ, ती कुराहरू ववसभन्ि हदमा पूरा हुिेछि ्, र र्ो कुिै पनि
हालतमा बकम्फुसे गफ होइि।

जब सबै मानिसहरू सुताथ र शोकले भररएर व्र्ाकुल भएका हुन्छि ्, परमेश्वरका र्स्ता
वििहरूले नतिीहरूको मुटु छुन्छ, नतिीहरूको निराशामाझ नतिीहरू सबैलाई उत्साह ददएर जगाउाँ छ।
मानिसको मिबाट थप कुिै शङ्का हटाउिको लाचग, परमेश्वरले र्ी वििहरू थप्िुभर्ो:
“नतिीहरूलाई मेरा मानिसहरू भिी सम्बोधि गररए पनि, तर र्ो उपाचध मेरा ‘छोराहरू’

कहसलिुभन्दा कम महत्त्वको होइि।” परमेश्वरले मात्रै आफ्िो अक्ख्तर्ारको रक्षा गिथ सकिुहुन्छ
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भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ, र मानिसहरूले र्ो कुरा पढे पनछ, नतिीहरूले र्ो त काम
गिे ववचध मात्रै होइि, बरु तथ्र् हो भन्िे कुरालाई अझै र्दढ रूपमा ववश्वास गिेछि ्। अझै थप
रूपमा भन्दा, मानिसहरूका ईश्वरीर् दशथिहरू अस्पष्ट िहोऊि ् भिेर, उहााँको िर्ााँ शैलीमा हरे कको

पदहिािलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेि गररएको हुन्छ। परमेश्वरको बुद्चधलाई दे िाउिको लाचग र्ो िै
पर्ाथप्त छ र र्सले मानिसहरूलाई परमेश्वरले मानिसहरूको हृदर् दे ख्ि सकिुहुन्छ भिेर अझै

राम्ररी जान्िे तुल्र्ाउाँ छ; मानिसहरू आफ्िा वविार र काममा कठपुतली हुि ्, जसको धागो िलाउिे
परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ, र र्ो कुरा निक्श्ित छ र र्समा कुिै शङ्का छै ि।

सुरुवातमा फकेर जााँदा, परमेश्वरले सुरुदे खि िै उहााँको कामको पदहलो िरण, अथाथत ्

“मण्डलीलाई शुद्ध पािे काम” पदहले िै समाप्त भइसकेको छ भिेर प्रत्र्क्ष रूपमा औांल्र्ाउिुभएको
छ। “अदहलेको पररक्स्थनत पदहलेको जस्तो छै ि, र मेरो काम एउटा िर्ााँ सुरुआतको बबन्दम
ु ा प्रवेश
गरे को छ।” र्ो असभव्र्क्कतबाट, के दे ख्ि सककन्छ भिे परमेश्वरको कार्थ िर्ााँ सुरुवात बबन्दम
ु ा

प्रवेश गरे को छ, र र्सपनछ तुरुन्तै उहााँले हामीलाई उहााँको कामको अको िरणको िाका सूचित
गिुथभएको छ—मण्डली निमाथणको काम समाप्त भएपनछ, राज्र्को र्ुगको जीवि सुरु हुिेछ,
“ककिभिे अब र्ो मण्डली निमाथणको र्ुग होइि, तर सफलतापूवथक राज्र् निमाथण गिे र्ुग हो।”

र्सको साथै, उहााँले के उल्लेि गिुथभएको छ भिे, मानिसहरू अझै पनि पथ्
ृ वीमा िै रहे काले,

नतिीहरूका भेलाहरूलाई अझै पनि मण्डलीको रूपमा उल्लेि गररिेछ, र्सरी सबैले कल्पिा गरे को
जस्तो अवास्तववक “राज्र्” लाई अिुभव गिे कार्थबाट टाढा बस्ि सककन्छ। र्सपनछ ईश्वरीर्
दशथिहरूसम्बन्धी सङ्गनतको कुरा आउाँ छ।

अदहले राज्र् निमाथणको र्ुग हो र मण्डली निमाथणको समाक्प्त हो, तैपनि ककि सबै भेलाहरूलाई

अझै पनि मण्डली िै भनिन्छ त? ववगतमा के भनिन्थ्र्ो भिे मण्डली राज्र्को पव
ू थवती अवस्था
हो, र मण्डलीवविा राज्र्को कुरै गिथ सककाँदै ि। राज्र्को र्ुगको सुरुवात दे हमा परमेश्वरले गिुथहुिे

सेवकाइको सुरुवात हो, र राज्र्को र्ुगको सरु
ु वात दे हधारी परमेश्वरले गिुथहुन्छ। उहााँले जे

ल्र्ाउिुहुन्छ त्र्ही िै राज्र्को र्ुग हो, राज्र्को आचधकाररक अवरोहण होइि। र्ो कुराको कल्पिा
गिथ त्र्नत कदठि छै ि; मैले परमेश्वरका मानिसहरू भिेर राज्र्को र्ुगका मानिसहरूलाई उल्लेि

गरररहे को छु, राज्र् स्वर्मका
् मानिसहरूलाई होइि। र्ही कारणले गदाथ पथ्
ृ वीका भेलाहरूलाई अझै
पनि मण्डली भिेर उल्लेि गिुथ उचित हुन्छ। ववगतमा, उहााँले उहााँको सामान्र् मािवतामा काम
गिुथभर्ो जबकक त्र्स बेलासम्म उहााँले परमेश्वर स्वर्मको
्
रूपमा गवाही ददिुभएको चथएि,

त्र्सकारण मानिसहरूका बीिमा राज्र्को र्ुगको सुरुवात भएको चथएि; अथाथत ्, मैले भिेजस्तै,
मेरो आत्माले मेरो दे हधारी शरीरमा औपिाररक रूपमा काम गिथ थालेको चथएि। अदहले परमेश्वर

स्वर्मले
् गवाही ददइसकिुभएको हुिाले, मानिसहरूका बीिमा राज्र् पूरा भएको छ। र्सले के
जिाउाँ छ भिे म मेरो ईश्वरीर्तामा काम गिथ सुरु गिेछु, त्र्सकारण मेरो ईश्वरीर्तामा मैले बोल्िे
वििहरू र मैले गिे कामहरूलाई बुझ्ि सकिे ती मािव-प्राणीहरू राज्र्को र्ुगका मेरा मानिसहरूका
रूपमा चिनििेछि ्। र्सैबाट “परमेश्वरका मानिसहरू” को उदर् भएको हो। र्स िरणमा, काम गिे

र बोल्िे मख्
ु र्तर्ा मेरो ईश्वरीर्ता िै हुन्छ। मानिसले मेरो र्ोजिामा हस्तक्षेप गिथ सकदै ि, ि
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त उसले र्समा बाधा िै ददि सकछ। परमेश्वर आफ्िो बोल्िे कार्थको निक्श्ित िरणमा
पुचगसकिुभएपनछ, उहााँको िाउाँ को गवाही ददइन्छ, अनि र्स बबन्दद
ु े खि मािवजानतको परीक्षाको
सरु
ु वात हुिेछ। परमेश्वरको कार्थमा हुिे बद्
ु चधको सशिर र्ही हो। र्सले अको िरणको सरु
ु वातको
लाचग ददह्रलो जग बसाल्छ र जरा गाड्छ, साथै पनछल्लो िरणलाई पनि समाप्त गछथ । र्ो मािवप्राणीको रूपमा कसैले अपेक्षा गिथ िसकेको कुरा हो; र्ो न्र्ार्को र्ुगको पदहलो र दोस्रो भागको

सङ्गम ववन्द ु हो। मैले र्ी केही मदहिा मानिसलाई शोधि िगरे को भए, मेरो ईश्वरीर्ताले काम

गिे कुिै उपार् हुिेचथएि। र्ी धेरै मदहिाको शोधिले मेरो कामको अको िरणको लाचग मागथ
िोसलददर्ो। र्ी केही मदहिाको कामको समाक्प्त कामको अको िरण अझै प्रगाढ हुिेछ भन्िे
कुराको चिन्ह हो। र्दद कसैले परमेश्वरका वििहरूलाई सााँिो रूपमा बुझ्छ भिे, उसले उहााँले धेरै
मदहिाको अवचध उहााँको कामको अको िरणको सुरुवात गिथ प्रर्ोग गरररहिुभएको छ, र त्र्सरी
र्सलाई अझै उिम पररणामहरू हाससल गिे तुल्र्ाइरहिुभएको छ भिेर बुझ्ि सकछ। मेरो

मािवताको अवरोधले मेरो कामको अको िरणमा वाधा पैदा गरे को हुिाले, कष्टद्वारा गररएको र्ी
केही मदहिाको शोधिबाट, दव
ु ै पक्षमा सुधार भएको छ र ठोस लाभ ल्र्ाएको छ। र्सको
पररणामस्वरूप, अदहले मात्रै मैले मानिसलाई उल्लेि गिे तररकालाई उसले कदर गिथ थालेको छ।
त्र्सकारण, जब आफ्िो कलमद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूलाई अबउप्रान्त नतिीहरूलाई “सेवाकताथ”
भिी भन्िेछैि, तर “परमेश्वरका मानिसहरू” भिी भन्िेछु भिी भन्िुभर्ो, तब नतिीहरू सबै
अत्र्न्तै िुशी भए। र्ो मानिसको कमजोरीको बबन्द ु चथर्ो। मानिसको र्ो मुख्र् कमजोरीलाई हात
पािथको लाचग िै परमेश्वरले त्र्सरी बोल्िुभएको चथर्ो।

सबै मानिसहरूलाई क्जत्ि र नतिीहरूको पूणथ हृदर्को ववश्वास प्राप्त गिथको लाचग, र कनतपर्

मानिसहरूको भक्कतमा अशद्
ु धता समससएको छ भिेर औीँल्र्ाउिको लाचग, परमेश्वरले ववसभन्ि

प्रकारका मािव कुरूपताहरूलाई प्रकट गिथ थप कदमहरू िाल्िुभएको छ, र र्स क्रममा उहााँले
आफ्िा वििहरू पूरा गिुथभएको छ: “मलाई प्रेम गिे कार्थमा कनत जिा इमािदार छि ्? कसले

आफ्िै भववष्र्लाई ध्र्ािमा राख्दै काम गरररहे को छै ि? आफ्िा परीक्षाहरूको अवचधमा कसले
गुिासो गरे को छै ि?” र्स्ता वििहरूद्वारा, हरे क व्र्क्कतले आफ्िै अवज्ञा, ववश्वासघात, र पूणथ
भक्कतको कमीलाई पदहिाि गिथ सकेका छि ्, त्र्सरी उहााँलाई िोजी गिे हरे क व्र्क्कतलाई हरे क

कदममा परमेश्वरको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपिले पछ्र्ाउाँ छ भन्िे दे िेका छि ्। र्स कुरालाई र्ी

वििहरूबाट दे ख्ि सककन्छ: “जब कनतपर् मानिसहरू पनछ फकथि लागेका हुन्छि ्, जब मैले मेरो
बोल्िे शैलीलाई पररवतथि गिे आशा गरररहिेहरू सबैले आशा गुमाएका हुन्छि ्, त्र्ो बेला म
मक्ु कतको आवाजहरू निकाल्छु, र मलाई इमािदारीसाथ प्रेम गिेहरूलाई मेरो राज्र्मा, मेरो
ससांहासिको अनघ फकाथएर ल्र्ाउाँ छु।” र्हााँ “मलाई इमािदारीसाथ प्रेम गिेहरू” भन्िे वाकर्ाांश र
“कनत जिाले मलाई इमािदारीसाथ प्रेम गछथ ि ्?” भन्िे आलांकाररक प्रश्ि एक-अकाथसाँग बाखझाँदैिि ्।

नतिले र्स प्रसांगमा कसरी “इमािदारी” मा अशुद्धताहरू समावेश छि ् भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छि ्।
परमेश्वरलाई केही पनि थाहा छै ि भन्िे होइि; बरु, परमेश्वरले मानिसहरूको हृदर्को

अन्तस्करणलाई दे ख्ि सकिह
ु ु िे हुिाले िै, उहााँले “इमािदारी” जस्ता शब्दहरूको प्रर्ोग गिथभ
ु एको
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छ, जुि हरे क व्र्क्कतलाई परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको ऋणीपिलाई महसुस गिथ लगाउि र आफैलाई

अझै कठोरताको साथ चधककािथ लगाउि, साथै नतिीहरूको हृदर्का गुिासाहरू पूणथ रूपमा शैतािबाट
आएका हुि ् भन्िे तथ्र्लाई पदहिाि गिथ लगाउिको लाचग भ्रष्ट मािवजानतप्रनत केक्न्ित
व्र्ङ्ग्र्ोक्कत हो। “भक्कत” जस्ता शब्द दे ख्दा हरे क व्र्क्कत अिम्ममा पछथ , र मिमिै वविार गछथ :

“धेरैपटक मैले स्वगथ र पथ्
ृ वीको ववरुद्धमा काम गरे को छु, र मैले धेरैपटक छोडेर जाि िाहे को छु,

तर मलाई परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शहरूको डर भएको हुिाले, म काम-कुरालाई जसोतसो
सकाउि मात्रै समस्र्ाहरूको सामिा गथेँ र अरूले जसो गछथ ि ् त्र्सै गथेँ, र्दद काम-कुराहरू सााँच्िै
िै निराशलाग्दो हुि पुगे भिे, बबस्तारै पनछ हट्िको लाचग मलाई अझै पर्ाथप्त समर् हुिेछ भिेर
वविार गदै म परमेश्वरको निराकरणलाई पखिथन्थें। तर अदहले परमेश्वरले हामीलाई उहााँका भकत
मानिसहरू भिेर बोलाइरहिुभएको छ। के परमेश्वर सााँच्िै िै मानिसहरूको अन्तस्करणलाई दे ख्िे
परमेश्वर हुिुहुन्छ त?” र्स ककससमको गलत बझ
ु ाइलाई आउि िददिको निक्म्त िै परमेश्वरले

ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूको मािससक क्स्थनतहरूलाई अक्न्तममा मात्रै सम्बोधि गिुथभर्ो, र्सरी

हरे क व्र्क्कतलाई सभत्री रूपमा शङ्का गिे तर बादहरी रूपमा प्रसन्िता दे िाउिे अवस्थाबाट हृदर्,
विि, र र्दश्र्बाट ववश्वस्त हुिे अवस्थामा रूपान्तरण गराउिुभर्ो। र्सरी, परमेश्वरको वििले
मानिसमा पािे प्रभाव अझै गहि भएको छ, र र्सको प्राकृनतक पररणामस्वरूप मानिस असल बढी
डर मान्िे, असल बढी आदर गिे बिेको छ, र अझ भन्िे हो भिे उसले परमेश्वरको बारे मा अझै

राम्रो बुझाइ प्राप्त गरे को छ। अक्न्तममा, मानिसका चिन्ताहरूलाई कम गिथको लाचग, परमेश्वरले

भन्िुभएको छ: “… तर ववगत त ववगत िै भइसकेको, र वतथमाि आइसकेको हुिाले, ववगतको
र्ादमा उदास हुाँदै डुब्िुपिे वा भववष्र्को लाचग वविार गिुथपिे कुिै आवश्र्क छै ि।” र्स ककससमको
दबाबपण
ू थ, मैत्रीपण
ू थ, तर अथथपण
ू थ बोल्िे शैलीको अझै ठूलो प्रभाव हुन्छ, र्सरी र्सले उहााँका वििहरू
पढ्िे सबैलाई ववगतको िैराश्र्ताको बीिमा फेरर पनि ज्र्ोनत दे िेर , परमेश्वरको बुद्चध र

कार्थहरूलाई दे ख्ि, “परमेश्वरका मानिसहरू” भन्िे पदवी िाम प्राप्त गिथ, आफ्िो हृदर्मा भएका
शङ्काका बादलहरूलाई हटाउि, र नतिीहरूको मािससक क्स्थनतका बदसलरहिे ढााँिाहरूबाट आफैलाई

चिन्ि सकिे तुल्र्ाउाँ छ। पररणामस्वरूप, र्ी अवस्थाहरू घट्छि ् र बढ्छि ्, र द्ःु ि र शोक, िुशी
र आिन्द पैदा गछथ ि ्। र्स अध्र्ार्मा, परमेश्वरले र्नत जीवन्त र स्पष्ट रूपमा मानिसहरूको

रूपरे िा चित्रण गिुथभएको छ कक र्ो ससद्धताको ववन्दम
ु ा िै आइपुगेको छ। र्ो सााँच्िै िै मानिसले
हाससल गिथ िसकिे कुरा हो, मािव हृदर्को गदहराइका गुप्त स्थािहरूको रहस्र्हरूलाई सााँच्िै िै

िुलासा गिे कुरा हो। के र्ो मानिसले गिथ सकिे कुरा हुि सकछ त?
र्सपनछ तरु
ु न्तै आउिे, र अझै महत्त्वपण
ू थ िण्ड तल ददइएको अिच्
ु छे द हो, जसले मानिसलाई

प्रत्र्क्ष रूपमा ददइएको परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शलाई प्रकट गछथ , र्नत मात्र होइि, र्ो सबैभन्दा

महत्त्वपूणथ िण्ड पनि हो: “मानिस भएको हुिाले, जो-जो वास्तववकताको ववरुद्धमा जान्छि ् र जजसले मेरो निदे शिअिुसार कामकुरा गदै िि ्, नतिीहरूको अन्त्र् राम्रो हुिेछैि, तर नतिीहरूले
आफैमाचथ समस्र्ा मात्रै ल्र्ाउिेछि ्। ब्रह्माण्डमा हुिे सबै कुरामध्र्े, त्र्हााँ र्स्तो केही छै ि जसमा
मेरो निणथर् हुाँदैि।” के र्ो परमेश्वरको प्रशासनिक आदे श होइि र? र्ो प्रशासनिक आदे शलाई
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अवहे लिा गिे मानिसहरूको उदाहरणहरू धेरै छि ् भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ। माचथ
उल्लेि गररएअिुसार, परमेश्वरले हरे कलाई आफ्िै गन्तव्र्को बारे मा िसोच्ि अिुरोध गिुथभएको

छ। र्दद कसैले परमेश्वरको र्ोजिाबद्ध कार्थबाट मक
ु त हुिे आाँट गऱ्र्ो भिे, त्र्सका पररणामहरू
कल्पिा गिथ िसककिे गरी भर्ािक हुिेछि ्। त्र्सपनछ र्सले र्ी वििहरूमा अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत

प्राप्त गरे काहरू सबैलाई परमेश्वरको प्रशासनिक आदे श अझै राम्ररी बुझ्िे साथै उहााँको प्रतापलाई
उल्लङ्घि गिथ सककाँदै ि भन्िे बुझ्ि सक्षम तुल्र्ाउाँ छ, र र्सरी उसलाई बतास र तुसारोको सामिा
गरे र, कठोर सदीको ितरामा पनि िडा भइरहिे अनि प्रकृनतको भररभराउ हररर्ालीपण
ू थ

जीविशक्कतमा र्ोगदाि ददइरहिे दे वदारजस्तै अझै अिुभवी र क्स्थर बिाउाँ छ। र्ो िण्ड पढे पनछ,
धेरैजसो मानिसहरू िककत बन्छि ्, मािौं नतिीहरू कुिै भूलभूलैर्ामा परे का छि ्; र्सको कारण के

हो भिे, परमेश्वरका वििहरूको ववषर्वस्तु तुलिात्मक रूपमा िााँडै पररवतथि हुन्छि ्, त्र्सकारण
आफ्िै भ्रष्ट स्वभावहरूलाई बुझ्िे प्रर्ास गदाथ दश जिामध्र्े िौ जिा मानिसहरू भूलभूलैर्ामा
पछथ ि ्। भववष्र्मा काम अझै सहजताको साथ अनघ बढ्ि सकोस ् भिेर, सबै मानिसहरूको हृदर्मा

भएका शङ्काहरू हट्ि सकूि ् भिेर, अनि परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा सबै जिा एक कदम अनघ

बढ्ि सकूि ् भिेर, उहााँले त्र्स िण्डको अक्न्तममा र्ो कुरालाई जोड ददिुभएको छ: “मलाई

इमािदारीपूवथक प्रेम गिेहरू प्रत्र्ेक व्र्क्कत निश्िर् िै मेरो ससांहासिको अगाडड फकेर आउिेछि ्।”
तसथथ, उहााँको कामका धेरै मदहिामा सहभागी भएका मानिसहरूको मिमक्स्तष्क तरु
ु न्तै नतिीहरूको

डरको केही भागबाट मुकत हुन्छि ्। र्नत मात्र कहााँ हो र, र्ता ि उता भएर हावामा अड्केको
नतिीहरूको हृदर् ठूलो ढुङ्गा भुइाँमा िसेजस्तै र्थाक्स्थनतमा फकथन्छ। नतिीहरूले अबउप्रान्त आफ्िो
गन्तव्र्को बारे मा वविार गिुथ पदै ि; र्सको साथै, परमेश्वरले अबउप्रान्त कुिै िोक्रा शब्दहरू

बोल्िुहुिेछैि भन्िे नतिीहरूले ववश्वास गछथ ि ्। मानिसहरू आत्म-धमी भएका हुिाले, परमेश्वरलाई
सबैभन्दा बढी भक्कत मैले िै दे िाउाँ छु भिेर ववश्वास िगिे एक जिा पनि छै ि; र्ही कारणले
गदाथ, अझै उिम पररणाम हाससल गिथको लाचग परमेश्वरले ध्र्ाि ददएर िै “इमािदारीपूवथक” भन्िे
शब्दलाई जोड ददिुभएको छ। र्ो उहााँको कामको अको िरणको लाचग मागथ तर्ार गिथ र जग
बसाल्िको लाचग हो।

अध्याय्३
आज अिुग्रहको र्ुग होइि, ि त कृपाको र्ुग िै हो, र्ो त राज्र्को र्ुग हो, जसमा परमेश्वरका

मानिसहरूलाई प्रकट गररन्छ, र्ो त परमेश्वरले ईश्वरीर्ताद्वारा प्रत्र्क्ष रूपमै काम गिथह
ु ु िे र्ग
ु
हो। तसथथ, परमेश्वरका वििहरूको र्ो अध्र्ार्मा, परमेश्वरले उहााँका वििहरूलाई स्वीकार गिे
सबैलाई आक्त्मक क्षेत्रमा डोऱ्र्ाएर लैजािुहुन्छ। प्रारक्म्भक अिुच्छे दमा, उहााँले अचग्रम रूपमा िै र्ी

तर्ारीहरू गिुथहुन्छ, र र्दद व्र्क्कतसाँग परमेश्वरका वििहरूको ज्ञाि छ भिे, उसले दािको फल
पाउि दािकै बोटलाई पछ्र्ाउाँ छ, र परमेश्वरले आफ्िा मानिसहरूमा के हाससल गिथ िाहिुहुन्छ
त्र्सलाई उसले प्रत्र्क्ष रूपमा बझ्
ु िेछ। पदहले, मानिसहरूलाई “सेवाकताथहरू” भन्िे पदवी िामद्वारा
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जााँि गररएको चथर्ो, र आज, नतिीहरूलाई परीक्षामा पाररसकेपनछ, नतिीहरूको तासलम औपिाररक
रूपमा सुरु भएको छ। र्सको साथै, ववगतका वििहरूको जगको आधारमा मानिसहरूसाँग

परमेश्वरको कार्थको कामको बारे मा अझै ठूलो ज्ञाि हुिप
ु छथ , र नतिीहरूले वििहरू र व्र्क्कतलाई,
अनि आत्मा र व्र्क्कतलाई अिक्ण्डत पूणथताको रूपमा हे िुथपछथ —एउटै मुि, एउटै हृदर्, एउटै कार्थ,

र एउटै स्रोतको रूपमा हे िुथपछथ । र्ो मापदण्ड सक्ृ ष्टपनछ परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएको सबैभन्दा
ठूलो मापदण्ड हो। र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरले आफ्िा प्रर्ासका केही भाग आफ्िा

मानिसहरूलाई समवपथत गिथ िाहिुहुन्छ, उहााँले नतिीहरूमा केही चिन्ह र अिम्मका कामहरू
दे िाउि िाहिुहुन्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा, उहााँले सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरका काम र
वििहरूको सम्पूणथता पालि गिथ लगाउि िाहिुहुन्छ। एक दहसाबमा, परमेश्वर स्वर्मले
् आफ्िो

गवाही ददिुहुन्छ, र अको दहसाबमा, उहााँले आफ्िा मानिसहरूलाई मापदण्डहरू ददिुभएको छ, र
मानिसहरूका निक्म्त प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरू जारी गिुथभएको छ: तसथथ,
नतमीहरूलाई मेरा मानिसहरू भिेर बोलाइिे हुिाले, पररक्स्थनत पदहलेजस्तो छै ि; नतमीहरूले मेरो
आत्माका वाणीहरूलाई सुन्िुपछथ र पालिा गिुथपछथ , र मेरो कार्थलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउिुपछथ ;
नतमीहरूले मेरो आत्मा र मेरो दे हलाई अलग गिथ सकदै िौ, ककिभिे हामी अन्तनिथदहत रूपमा एउटै

हौं, र प्रकृनतले िै अिक्ण्डत छौं। र्समा, मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वरको बेवास्ता गिथबाट

रोकिको लाचग, फेरर पनि “ककिभिे हामी अन्तनिथदहत रूपमा एउटै हौं, र प्रकृनतले िै अिक्ण्डत

छौं” भन्िे वििहरूमा जोड ददइएको छ; त्र्स्तो बेवास्ता मानिसको कमजोरी हुिे भएकोले, र्सलाई
फेरर एकपटक परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरूमा सूिीकृत गररएको छ। र्सपनछ, परमेश्वरले
मानिसहरूलाई परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरू उल्लङ्घि गिुथका पररणामहरूको बारे मा कुिै कुरा

िलक
ु ाई र्सरी बताउिभ
ु एको छ, “उसले घाटा बेहोिेछ, र नतिीहरूले आफ्िै तीतो किौराबाट मात्रै
वपउि सकिेछि ्।” मानिस कमजोर भएको हुिाले, र्ी वििहरू सुिेपनछ, ऊ आफ्िो हृदर्मा अझै
बढी सावधाि िभई रहि सकदै ि, ककिभिे “तीतो किौरा” मानिसहरूलाई केही समर्को लाचग
चिन्ति गिे बिाउि पर्ाथप्त हुन्छ। परमेश्वरले उल्लेि गिुथभएको र्ो “तीतो किौरा” को बारे मा

मानिसहरूसाँग ववसभन्ि अथथ-अिुवादहरू हुि सकछि ्: वििहरूको न्र्ार्मा पिुथ वा राज्र्बाट
निष्काससत हुिु, वा केही समर्को लाचग अलग गररिु, वा आफ्िो दे ह शैतािद्वारा भ्रष्ट तल्
ु र्ाइिु

र दष्ु ट आत्माहरूको वशमा पिुथ, वा परमेश्वरका आत्माद्वारा त्र्ाचगिु, वा आफ्िो दे हलाई समाप्त
पाररिु र पातालमा फ्र्ााँककिु। र्ी अथथ-अिुवादहरू मानिसहरूका सोिले हाससल गिथ सकिे कुरा
हुि ्, त्र्सकारण आफ्िो कल्पिामा, मानिसहरू तीभन्दा बादहर जाि सकदै िि ्। तर परमेश्वरका
वविारहरू मानिसका जस्ता छै िि ्; भन्िक
ु ो अथथ, “तीतो किौरा” ले माचथका मध्र्े कुिै कुरालाई

जिाउाँ दै ि, बरु र्सले त परमेश्वरको निराकरण प्राप्त गररसकेपनछ परमेश्वरसम्बन्धी मानिसहरूको

ज्ञािको हदलाई जिाउाँ छ। र्सलाई अझै स्पष्ट रूपमा भन्दा, जब कसैले परमेश्वरका आत्मा र

उहााँका वििहरूलाई स्वेच्छािारी ढङ्गले अलग गछथ , वा वििहरू र व्र्क्कतलाई, वा आत्मा र
उहााँले धारण गिुथभएको दे हलाई अलग गछथ , उसले परमेश्वरका वििहरूमा परमेश्वरलाई चिन्ि

मात्र िसकिे होइि, ऊ त आफूलाई परमेश्वरको बारे मा थोरै शङ्का लाग्दा, हरबबन्दम
ु ा अन्धो समेत
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बन्िेछ। मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो नतिीहरूलाई सीधै ववच्छे द गरराँदैि; बरु, नतिीहरू क्रसमक

रूपमा परमेश्वरको सजार्मा पछथ ि ्—भन्िुको अथथ, नतिीहरू ठूलो महाववपविमा पछथ ि ्, र नतिीहरूसाँग

समल्िे कोही पनि हुि सकदै ि, मािौँ नतिीहरूलाई दष्ु ट आत्माहरू लागेको छ, र मािौं नतिीहरू
जता उड्र्ो त्र्तै ठोक्ककिे टाउको िभएका खझांगाहरू हुि ्। र्सको बाबजत
ु पनि, नतिीहरूले अझै
पनि छोडेर जाि सकदै िि ्। नतिीहरूको हृदर्मा, कामकुराहरू व्र्ाख्र्ा गिै िसककिे गरी कदठि

हुन्छि ्, मािौँ नतिीहरूको हृदर्मा व्र्ाख्र्ा गिै िसककिे कष्ट छ—तैपनि, नतिीहरूले आफ्िो मुि
िोल्ि सकदै िि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई अिभ
ु व गिथ िसकेर ददिभरर एकोहोरोपिमा बबताउाँ छि ्।

र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरूले नतिीहरूलाई िुिौती ददन्छि ्, ताकक
नतिीहरू कुिै पनि आिन्द िभए पनि मण्डलीलाई छोडेर जािे आाँट िगरूि ्—र्सैलाई “आन्तररक
र बादहरी आक्रमण” भिेर भनिन्छ, र मानिसहरूलाई र्ो सहिु अत्र्न्तै कदठि हुन्छ। र्हााँ भनिएको
कुरा मानिसहरूका धारणाहरूभन्दा फरक छ—ककिभिे, ती पररक्स्थनतहरूमा पनि नतिीहरूले

परमेश्वरको िोजी गिथ जान्दछि ्, र परमेश्वरले नतिीहरूप्रनत वपठ्र्ूाँ फकाथउिुभएपनछ, र्स्तो हुन्छ,
र अझै महत्त्वपूणथ कुरा के हो भिे, अववश्वासीजस्तै, नतिीहरू पनि परमेश्वरलाई अिुभूनत गिथ पूणथ

रूपमा असमथथ हुन्छि ्। परमेश्वरले त्र्स्ता मानिसहरूलाई सीधै मुक्कत ददिुहुन्ि; जब नतिीहरूको
तीतो किौरा ररिो हुन्छ, त्र्ही समर् िै नतिीहरूको आखिरी ददि आइपुगेको हुन्छ। तर अदहले,

नतिीहरूले थप असलकनत आिन्द सलिे िाहिा गदै अझै पनि परमेश्वरको इच्छाको िोजी गछथ ि ्—
तर ववशेष पररक्स्थनतहरू छै िि ् भिे, र्ो समर् ववगतको भन्दा फरक हुन्छ।
र्सपनछ, परमेश्वरले सबैको निक्म्त सकारात्मक पक्षहरूको बारे मा पनि व्र्ाख्र्ा गिुथभएको छ,
र्सरी नतिीहरूले फेरर पनि जीवि प्राप्त गछथ ि ्—ककिभिे, ववगतको समर्मा, परमेश्वरले

सेवाकताथहरूको कुिै जीवि छै ि भिेर भन्िुभएको चथर्ो, तर परमेश्वरले आज अिािक “सभत्री
जीवि” को बारे मा कुरा गिुथभएको छ। जीविसम्बन्धी र्ो कुराकािीद्वारा मात्रै मानिसहरूले

नतिीहरूसभत्र अझै पनि परमेश्वरबाट प्राप्त जीवि हुि सकछ भिेर जान्ि सकछि ्। र्सरी,
परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेम धेरै हदसम्म वद्
ृ चध हुन्छ, र नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेम र कृपाको
बारे मा अझै ठूलो ज्ञाि प्राप्त गछथ ि ्। तसथथ, र्ी वििहरू दे खिसकेपनछ, सबै मानिसहरूले आफ्िा

पदहलेका गल्तीहरूको पश्िािाप गछथ ि ्, र गप्ु त रूपमा पछुतोको आाँसु बगाउाँ छि ्। धेरैजसोले
नतिीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिैपछथ भिेर िूपिाप निणथर् गछथ ि ्। कदहलेकहीीँ, परमेश्वरका
वििहरूले मानिसहरूको हृदर्को अन्तस्करणलाई छे ड्छ, जसले गदाथ मानिसहरूलाई ती वििहरू

स्वीकार गिथ कदठि हुन्छ, र मानिसहरूलाई शाक्न्तमा रहि कदठि हुन्छ। कदहलेकहीीँ, परमेश्वरका
वििहरू इमािदार र तत्पर हुन्छि ्, र नतिले मानिसहरूको हृदर्लाई न्र्ािो बिाउाँ छि ्, र त्र्सरी
मानिसहरूले ती वििहरू पढे पनछ, र्ो धेरै वषथ हराएपनछ थुमाले आफ्िी आमालाई दे िेको जस्तै

हुन्छ। नतिीहरूको आाँिा आाँसुले भररन्छि ्, नतिीहरू भाविाले ओतप्रोत हुन्छि ्, र सुाँकक-सुाँकक गदै
ववक्षक्षप्त भएर, परमेश्वरको अङ्गालोमा आउि आतुर हुन्छि ्, धेरै वषथदेखि नतिीहरूको हृदर्मा

लुकेर बसेको अवणथिीर् पीडाबाट मुकत भएर परमेश्वरको निम्ती नतिीहरूको बफादाररता दे िाउि
िाहन्छि ्। धेरै मदहिाको जााँिको कारण, नतिीहरू अनत सांवेदिशील बिेका छि ्, मािौं नतिीहरूलाई
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भिथरै स्िार्ुघात भएको छ, धेरै वषथदेखि ओछ्र्ाि परे को अशकत जस्तो बिेका छि ्। परमेश्वरका
वििहरूसम्बन्धी नतिीहरूको ववश्वासमा नतिीहरूलाई ददह्रलो बिाउिको लाचग, परमेश्वरले निम्ि

वििहरूलाई जोड ददिुहुन्छ: “मेरो कामको अको िरण सहजताको साथ र कुिै बाधावविा अनघ
बढ्ि सकोस ् भिेर, म मेरो घरका सबैलाई जााँच्ि वििहरूको शोधि प्रर्ोग गछुथ।” र्हााँ परमेश्वर
भन्िुहुन्छ, “मेरो घरका सबैलाई जााँच्ि”; निर्ालेर पढ्दा र्सले हामीलाई के बताउाँ छ भिे जब
मानिसहरूले सेवाकताथको रूपमा काम गरररहे का हुन्छि ्, तब नतिीहरू अझै पनि परमेश्वरको
घरसभत्रका मानिसहरू हुन्छि ्। र्सको साथै, र्ी वििहरूले “परमेश्वरका मानिसहरू” भन्िे पदवी

िामप्रनत परमेश्वरको सच्िापिलाई जोड ददन्छि ्, अनि र्सले मानिसहरूको हृदर्लाई केही हदसम्म
ढुकक तुल्र्ाउाँ छ। त्र्सकारण, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढे पनछ, वा “परमेश्वरका
मानिसहरू” भन्िे पदवी िामलाई प्रकट गिथ अझै बााँकी भएको बेला नतिीहरूमा आउिे ववसभन्ि

प्रकटीकरणहरूको बारे मा परमेश्वरले ककि बारम्बार औांल्र्ाउिुहुन्छ? के र्ो परमेश्वर मानिसहरूको
हृदर्को गदहराइलाई दे ख्िुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर दे िाउिको लाचग मात्रै हो? र्ो त कारणको
एउटा भाग मात्रै हो—र र्हााँ, र्सको अनतररकत महत्त्व मात्रै छ। सबै मानिसहरूलाई पण
ू थ रूपमा

ववश्वस्त तुल्र्ाउिको लाचग, हरे क व्र्क्कतले परमेश्वरका वििहरूबाट नतिीहरूका आफ्िै
अपर्ाथप्तताहरू र आफ्िो जीविसम्बन्धी नतिीहरूका पदहलेका त्रुदटहरूलाई जान्ि सकूि ्, र अझै

महत्त्वपण
ू थ कुरा, कामको अको िरणको लाचग जग निमाथण गिथको निक्म्त परमे श्वरले त्र्सो

गिुथहुन्छ। मानिसहरूले आफूलाई चिन्िे कार्थको आधारमा मात्रै परमेश्वरलाई चिन्िे प्रर्ास गिथ र

परमेश्वरको अिुकरण गिथ सकछि ्। र्ी वििहरूका कारण, मानिसहरू िकारात्मक र निक्ष्क्रर्

अवस्थाबाट सकारात्मक र सकक्रर् अवस्थामा पररवतथि हुन्छि ्, र र्सले परमेश्वरको कार्थको दोस्रो
भागलाई जरा गाड्ि सक्षम तल्
ु र्ाउाँ छ। के भन्ि सककन्छ भिे, कामको र्ो िरणलाई जगको रूपमा
सलएर, परमेश्वरको कार्थको दोस्रो भाग सरल ववषर् बन्छ, जसको लाचग थोरै प्रर्ासको मात्रै

आवश्र्कता पछथ । तसथथ, जब मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा भएको द्ःु िी भाविालाई हटाएर
सकारात्मक र सकक्रर् बन्छि ्, तब परमेश्वरले र्सलाई उहााँका मानिसहरूबाट अरू मापदण्डहरू पूरा

गराउिे अवसरको रूपमा प्रर्ोग गिुथहुन्छ: “मेरा वििहरूलाई कुिै पनि समर् वा स्थािमा प्रस्फूटि
र व्र्कत गररन्छ, त्र्सकारण नतमीहरूले मेरो सामन्
ु िे सधैँ आफूलाई जान्िुपछथ । ककिभिे, आखिर
आज पदहले आएको कुराजस्तो होइि, र तैँले जे इच्छा गछथ स ् त्र्ो अबउप्रान्त प्राप्त गिथ सकदै िस ्।

बरु, मेरा वििहरूको मागथनिदे शिमा, नतमीहरू आफ्िो शरीरलाई वशमा राख्ि सकिे बन्िुपछथ ;
नतमीहरूले मेरा वििहरूलाई नतमीहरूको मुख्र् आधारको रूपमा प्रर्ोग गिुथपछथ , र नतमीहरूले

लापरवाही रूपमा काम गिथु हुाँदैि।” र्समा, परमेश्वरले “मेरा वििहरू” भन्िे पदावलीलाई मख्
ु र्
रूपमा जोड ददिुभएको छ; ववगतमा पनि, उहााँले “मेरा वििहरू” भन्िे पदावलीको प्रर्ोग धेरैपटक
गिुथभर्ो, त्र्सकारण हरे क व्र्क्कतले र्सलाई केही ध्र्ाि िददई रहि सकदै ि ्। र्सरी, परमेश्वरको
कार्थको अको िरणको केन्िबबन्दक
ु ो बारे मा सूचित गररएको छ: सबै मानिसहरूले परमेश्वरका

वििहरूप्रनत आफ्िो ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपछथ , र नतिीहरूसाँग अरू कुिै कुराप्रनतको प्रेम हुिु हुाँदैि।
सबैले परमेश्वरका मि
ु बाट बोसलएका वििहरूलाई कदर गिथप
ु छथ , र नतिलाई हल्कासाथ सलिु हुाँदैि;
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र्सरी मण्डलीको पदहलेका पररक्स्थनतहरूलाई समाप्त गररिेछ, जुि अवस्थामा एक जिा व्र्क्कतले
परमेश्वरका वििहरू पढ्थे र धेरैले आमेि भिेर आज्ञापालि गथे। त्र्ो बेला, मानिसहरूले

परमेश्वरका वििहरूलाई जािेका चथएिि ्, बरु ती वििहरूलाई आफ्िो प्रनतरक्षा गिे हनतर्ारको
रूपमा सलएका चथए। र्स कुरालाई उल्ट्र्ाउिको लाचग, पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमेश्वरले मानिसलाई
एउटा िर्ााँ, उच्ि आज्ञा गिुथभएको छ। परमेश्वरका उच्ि मापदण्डहरू र कडा सतथहरूलाई दे िेर
िकारात्मक र निक्ष्क्रर् बन्िबाट मानिसहरूलाई रोकिको लाचग, परमेश्वरले मानिसहरूलाई धेरैपटक

र्सो भन्दै प्रोत्साहि ददिभ
ु एको छ: “आजको अवस्थामा पररक्स्थनत आइपग
ु ेको हुिाले, नतमीहरूले
आफ्िा ववगतका कमथ र कार्थहरूको बारे मा अत्र्न्तै पीडा र पछुतो मान्िु पदै ि। मेरो उदारता
समुि र आकाशजस्तै असीसमत छ—मानिसका क्षमताहरू र मेरो बारे मा उसको ज्ञाि कसरी मेरो

लाचग मेरा हतकेलाको पछाडडको भागजस्तै पररचित िहुि सकथ्र्ो र?” र्ी तत्पर र इमािदार
वििहरूले अिािक मानिसहरूको मिमक्स्तष्क िोसलददन्छ र नतिीहरूलाई तुरुन्तै हताश

अवस्थाबाट परमेश्वरलाई प्रेम गिे अवस्थामा, सकारात्मक र सकक्रर् अवस्थामा लैजान्छ, ककिभिे

परमेश्वरले मानिसहरूको हृदर्मा भएको कमजोरीलाई हटाउाँ दै बोल्िुहुन्छ। र्ो कुरालाई थाहै िपाई,
मानिसहरूले नतिीहरूको ववगतका कार्थहरूको कारण परमेश्वरको अनघ सधैँ लक्ज्जत महसुस गछथ ि ्,
र नतिीहरूले बारम्बार ग्लानि व्र्कत गछथ ि ्। र्सथथ, परमेश्वरले र्ी वििहरूलाई ववशेष गरी

प्राकृनतक र सामान्र् रूपमा प्रकट गिथह
ु ु न्छ, ताकक मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू कठोर र
निरस छि ् भन्िे अिुभूनत िगरूि ्, बरु ती कडा र कोमल, अनि स्पष्ट र जीवन्त दव
ु ै छि ् भन्िे
अिुभव गरूि ्।

सक्ृ ष्टदे खि आजको ददिसम्म, परमेश्वरले आक्त्मक सांसारबाट िै मानिसको निक्म्त सबै कुरा

िप
ु िाप समलाउिभ
ु एको छ, र आक्त्मक सांसारको सत्र्ताको बारे मा मानिसलाई कदहल्र्ै व्र्ाख्र्ा

गररददिुभएको छै ि। तैपनि, आज, परमेश्वरले आन्तररक रूपमा हुिे र्ुद्धको छोटो वववरण
ददिुहुन्छ, जसले प्राकृनतक रूपमा िै मानिसहरूलाई अन्र्ोल तुल्र्ाउाँ छ, परमेश्वर प्रगाढ र बुझ्ि
िसककिे हुिुहुन्छ भन्िे नतिीहरूको बोधलाई अझै गहि तुल्र्ाउाँ छ, र परमेश्वरका वििहरूको स्रोत

पिा लगाउि नतिीहरूको लाचग अझै कदठि तुल्र्ाउाँ छ। आक्त्मक सांसारको र्ुद्धरत क्स्थनतले सबै
मानिसहरूलाई आत्मामा ल्र्ाउाँ छ भिेर भन्ि सककन्छ। र्ो भववष्र्को कामको पदहलो महत्त्वपण
ू थ

भाग हो, र र्ो मानिसहरूलाई आक्त्मक क्षेत्रमा प्रवेश गिथ समथथ तुल्र्ाउिे इसारा हो। र्सबाट, के
दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरको कार्थको अको िरण मुख्र् रूपमा आत्मामा केक्न्ित छ, जसको

मुख्र् उद्दे श्र् भिेको दे हमा रहिुभएका परमेश्वरको आत्माको आश्िर्थर्ुकत कार्थहरूको बारे मा सबै
मानिसहरूलाई अझै ठूलो ज्ञाि ददएर परमेश्वरप्रनत निष्ठावाि रहिेहरू सबैलाई शैतािको मि
ू थता र

प्रकृनतको अझै ठूलो ज्ञाि ददिु हो। नतिीहरू आक्त्मक क्षेत्रमा जन्मेका िभए पनि, नतिीहरूलाई

र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूले शैतािलाई दे िेका छि ्, र नतिीहरूमा र्ो अिुभूनत आएपनछ,
परमेश्वरले तुरुन्तै बोल्िे अको शैलीको प्रर्ोग गिुथहुन्छ—र मानिसहरूले र्स्तो ककससमको सोिाइ
प्राप्त गररसकेपनछ, परमेश्वरले सोध्िुहुन्छ: “म ककि नतमीहरूलाई र्नत जरुरीको साथ तासलम
ददाँ दैछु? ककि म नतमीहरूलाई आक्त्मक सांसारको तथ्र्हरू बताउाँ छु? ककि म नतमीहरूलाई बारम्बार
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सम्झाउाँ छु र सल्लाह ददन्छु?” अनि र्स्तै-र्स्तै प्रश्िहरूको श्रांि
ृ ला, जसले मानिसहरूको मिमा

ववसभन्ि प्रश्िहरू उठाउाँ छि ्: परमेश्वर ककि र्ो शैलीमा बोल्िुहुन्छ? उहााँले ककि आक्त्मक सांसारका
ववषर्हरूको बारे मा बोल्िुहुन्छ, र मण्डली निमाथणको अवचधमा उहााँले मानिसहरूलाई ददिभ
ु एका
मापदण्डहरूको

बारे मा

बोल्िुहुन्ि?

परमेश्वरले

ककि

रहस्र्हरू

प्रकट

गरे र

मानिसहरूको

धारणाहरूलाई प्रहार गिुथहुन्ि? असलकनत बढी वविारशील बिेर मात्रै, मानिसहरूले परमेश्वरको
कार्थका िरणहरूको बारे मा असलकनत ज्ञाि प्राप्त गछथ ि ,् र्सरी जब भववष्र्मा नतिीहरूले
परीक्षाहरूको सामिा गछथ ि ्, नतिीहरूमा शैतािप्रनत वास्तववक घण
ृ ाबोध पैदा हुन्छ। अनि नतिीहरूले
भववष्र्मा परीक्षाहरूको सामिा गिुथ परे पनि, नतिीहरूले अझै पनि परमेश्वरलाई चिन्ि र अझै
गहि रूपमा शैतािलाई घण
ृ ा गिथ, र शैतािलाई सराप्ि सकछि ्।

अन्त्र्मा, परमेश्वरको इच्छा पूणथ रूपमा मानिसलाई प्रकट गररन्छ: “मेरो प्रत्र्ेक वििलाई

नतमीहरूका आत्मासभत्र जरा हाल्ि अनि फक्रि ददाँ दै, अनि फल फलाउि र त्र्ोभन्दा अझ महत्त्वपूणथ

धेरै फल फलाउि ददि। ककिकक मैले िहककला, लहलहाउाँ दा फूलहरू मागेको होइिाँ, तर प्रशस्त
फल मागेको हुाँ, त्र्स्तो फल जसले आफ्िो पाकेको रूप हराउाँ दै ि।” परमेश्वरले आफ्िा मानिसहरूलाई
बारम्बार ददिभ
ु एका मापदण्डहरूमध्र्े, सबैभन्दा वह
ृ त ् र्ही िै हो, र्ो महत्वपूणथ बुाँदा हो, र र्सलाई
सीधा रूपमा प्रस्तुत गररएको छ। म सामान्र् मािवतामा काम गिे अवस्थाबाट पूणथ ईश्वरीर्तामा

काम गिे अवस्थामा स्थािान्तर भएको छु; तसथथ, ववगतमा, मेरा सरल रूपमा बोसलएका
वििहरूमा, मैले थप कुिै व्र्ाख्र्ाहरू थप्ि आवश्र्क चथएि, र धेरैजसो मानिसहरूले मेरा

वििहरूको अथथलाई बुझ्ि सकेका चथए। पररणाम के भएको चथर्ो भिे, त्र्ो बेला मानिसहरूको

लाचग आवश्र्क सतथ भिेको मानिसहरूले मेरा वििहरू जािूि ् र वास्तववकताको बारे मा बोल्ि
सकूि ् भन्िे मात्रै चथर्ो। तर, र्ो िरण भिे अत्र्न्तै फरक छ। मेरो ईश्वरीर्ताले पण
ू थ रूपमा

स्थाि सलएको छ, र मािवताले सहभाचगता जिाउिे कुिै स्थाि बााँकी छै ि। तसथथ, मेरा
मानिसहरूमध्र्ेका व्र्क्कतहरूले मेरा वििहरूको सााँिो अथथ बुझ्ि िाहन्छि ् भिे, नतिीहरूलाई
अत्र्न्तै कदठि हुन्छ। मेरा वाणीहरूबाट मात्रै नतिीहरूले अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ सकछि ्,

र र्दद र्ो प्रणालीको प्रर्ोग गररएि भिे, मेरा वििहरूको उद्दे श्र्लाई बुझ्िे कुिै पनि सोि
ददवास्वप्ि मात्रै हुन्छि ्। जब सबै मानिसहरूले मेरा वाणीहरूलाई स्वीकार गरे र मेरो बारे मा ठूलो
ज्ञाि प्राप्त गररसकेका हुन्छि ्, त्र्ो समर् मेरा मानिसहरूले मेरो अिुरूप जीवि क्जउिे समर् हो,
त्र्ो मैले दे हमा गिे मेरो काम समाप्त भएको समर् हो, र मेरो ईश्वरीर्ताले दे हमा पूणथ रूपमा
क्जएको समर् हो। र्स बेला, सबै मानिसहरूले दे हमा क्जएको मलाई चिन्िेछि ्, र परमेश्वर दे हमा

दे िा पिथह
ु ु न्छ भिेर सााँिो रूपमा भन्ि सकिेछि ्, अनि र्ो िै र्सको फल हुिेछ। र्ो मण्डली
निमाथणको कार्थद्वारा परमेश्वर ददकक हुिुभएको छ भन्िे कुराको थप प्रमाण हो—अथाथत ्, “हररत
गह
ृ का फूलहरू ताराहरू जविकै असङ्ख्र् छि ्, र नतिले ताररफ गिे भीडहरूलाई खिाँच्छि ्, तैपनि

नतिीहरू ओइसलएपनछ, नतिीहरू शैतािका छलपण
ू थ र्ुक्कतहरू जस्तै िष्ट हुन्छि ्, र कसैले पनि
नतिमा कुिै िासो दे िाउाँ दै ि।” मण्डली निमाथणको कार्थको अवचधमा परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा
काम गिथभ
ु एको भए पनि, उहााँ सधैँ िर्ााँ रहिह
ु ु िे र कदहल्र्ै परु ािो िरहिुहुिे परमेश्वर हुिभ
ु एकोले,
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उहााँलाई ववगतका कुराहरूको र्ादले कदहल्र्ै सताउाँ दै ि। मानिसहरूलाई ववगतको बारे मा वविार

गिथबाट रोकिको लाचग, उहााँले “नतिीहरू शैतािका छलपूणथ र्ुक्कतहरू जस्तै िष्ट हुन्छि ्,” भन्िे
वििहरूको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, जसले परमेश्वरले धमथससद्धान्तहरूको पालि गिथह
ु ु न्ि भन्िे कुरालाई

दे िाउाँ छ। कनतपर् मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई गलत रूपले अथथ लगाउि सकछि ्, र र्स्तो

प्रश्ि गिथ सकछि ्: र्ो परमेश्वर स्वर्मले
् िै गिुथभएको काम भएको हुिाले, उहााँले ककि “फूलहरू
ओइसलएपनछ, कसैले पनि नतिमा कुिै िासो दे िाउाँ दै ि” भिी भन्िुभर्ो? र्ी वििहरूले
मानिसहरूलाई प्रकाश ददन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा के हो भिे, नतिले मानिसहरूलाई िर्ााँ, र
सही सुरुवाती बबन्द ु प्रदाि गछथ ि ्; तब मात्रै नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथ सकिेछि ्।

आखिरमा, परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई सााँिो, बाध्र्ताले होइि तर स्वेच्छाले, र
नतिीहरूको हृदर्बाट निस्केको प्रशांसा िढाउि सकछि ्। परमेश्वरको ६,०००-वषे व्र्वस्थापि

र्ोजिाको केन्िमा र्ही कुरा छ। अथाथत ्, र्ो ६,०००-वषे व्र्वस्थापि र्ोजिाको िरम बबन्द ु त्र्ही

िै हो: सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्वको बारे मा जान्िे तुल्र्ाउिु—नतिीहरूलाई
परमेश्वर कसरी दे ह बन्िुहुन्छ, भन्िुको अथथ, परमेश्वरले दे हमा गिुथहुिे कमथहरूको बारे मा जान्िे
तुल्र्ाउिु—ताकक नतिीहरूले अस्पष्ट परमेश्वरलाई इन्कार गरूि ्, र आजका परमेश्वर, र दहजोका
परमेश्वर, र त्र्ोभन्दा पनि मुख्र् कुरा, भोसलका परमेश्वर लाई चििूि, जो वास्तवमै र सााँिो
रूपमा अिन्तदे खि अिन्तसम्म अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ। त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वर ववश्राममा प्रवेश
गिथ सकिुहुन्छ!

अध्याय्४
सबै मानिसहरूलाई िकारात्मकताबाट सकारात्मकतामा पररवतथि भएपनछ उन्मादपण
ू थ हुि र
बहककएर जाि िददिको लाचग, परमेश्वरले उहााँका मानिसहरूप्रनतको उहााँका सबैभन्दा ठूला आवश्र्क
मापदण्डहरूका बारे मा बोसलसकिुभएपनछ—उहााँले व्र्वस्थापि र्ोजिाको र्ो िरणमा उहााँको इच्छा

के छ सोबारे मा मानिसहरूलाई बताइसकिुभएपनछ—अन्त्र्मा परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट

तल्
ु र्ाउि मिैदेखि तर्ार हुि नतिीहरूलाई सहर्ोग गिथ उहााँले नतिीहरूलाई उहााँका वििहरूको
मिि गिे अवसर ददिुहुन्छ। जब मानिसहरूका अवस्थाहरू सकारात्मक हुन्छि ्, तब परमेश्वरले
नतिीहरूलाई तुरुन्तै समस्र्ाको अको पक्षका बारेमा प्रश्िहरू गिथ थाल्िुहुन्छ। उहााँले मानिसहरूले

पिा लगाउि कदठि प्रश्िहरू एकपनछ अको गरी सोध्िुहुन्छ: “के मप्रनतको नतमीहरूको प्रेम

अशद्
ु धताले कलङ्ककत चथर्ो? के मप्रनत नतमीहरूको बफादारीता शद्
ु ध र सम्पण
ू थ हृदर्को चथर्ो?
के मेरो बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि सत्र् चथर्ो? नतमीहरूको हृदर्मा मैले कनत ठाउाँ ओगट्थें ?” र
र्स्तै-र्स्तै अन्र् प्रश्िहरू। र्ो अिुच्छे दको पदहलो आधा भागमा, दई
ु हप्कीहरूबाहे क, बााँकी सबै
प्रश्िहरू मात्रै छि ्। िास गरी—“के मेरा भिाइहरूले नतमीहरूको केन्िमै प्रहार गरे को छ?”—भन्िे

प्रश्ि अत्र्न्तै उचित छ। र्सले मानिसहरूको हृदर्को गदहराइको सबैभन्दा गुप्त कुरालाई प्रहार
गछथ , र्सरी नतिीहरूलाई अिेत रूपमा आफैलाई र्ो प्रश्ि सोध्िे तल्
ु र्ाउाँ छ: “के म परमेश्वरप्रनतको
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मेरो प्रेममा सााँच्िै बफादार छु?” मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा अिेत रूपमा, सेवा गदाथका आफ्िा

ववगतका अिुभवहरूलाई स्मरण गछथ ि ्: नतिीहरू आत्म-माफी, आत्म-धासमथकता, आत्म-महत्त्व,

आत्मसन्तक्ु ष्ट, प्रसन्िता, र अहङ्कारले भररएका चथए। नतिीहरू जालमा परे को ठूलो माछाजस्तै

चथए—जालमा परे पनछ, नतिीहरूले आफूलाई मक
ु त गिथ सहज चथएि। र्सको साथै, नतिीहरू बारम्बार
अनिर्क्न्त्रत हुन्थे, नतिीहरूले पटकपटक परमेश्वरको सामान्र् मािवतालाई धोका ददन्थे, र आफूले
गिे सबै कुरामा आफैलाई पदहलो प्राथसमकता ददन्थे। “सेवाकताथहरू” भिेर बोलाइिुभन्दा पदहले,
नतिीहरू सामथ्र्थले भररएका भिथर जन्मेका ससांहका बच्िाहरू जस्ता चथए। नतिीहरूले केही हदसम्म
आफ्िो ध्र्ाि जीविमा केक्न्ित गिे गरे पनि, प्रार्जसो नतिीहरू अल्र्ाङटल्र्ाङ मात्रै गरररहे का

हुन्थे; दासहरूजस्तो, नतिीहरूले परमेश्वरप्रनत झारानतरुवा शैलीमा काम गथे। सेवाकताथको रूपमा
िुलासा भएको समर्मा, नतिीहरू िकरात्मक भए, नतिीहरू पनछ हटे , नतिीहरू शोकले भररएका

चथए, नतिीहरूले परमेश्वरको बारे मा गिगि गरे , नतिीहरूले खिन्ितामा सशर निहुऱ्र्ाए, अनि र्स्तै-

र्स्तै काम गरे । नतिीहरूको हरे क कदममा नतिीहरूको मिमक्स्तष्कमा नतिीहरूका आफ्िै सुन्दर,

हृदर्स्पशी कथाहरू गुक्न्जरहन्छि ्। नतिीहरूलाई सुत्ि समेत कदठि हुन्छ, र नतिीहरूले ददिको
समर् अिेत अवस्थामा िै बबताउाँ छि ्। नतिीहरूलाई दोस्रोपटक परमेश्वरले हटाउिुभएको छ जस्तो
दे खिन्छ, नतिीहरू कदहल्र्ै उम्कि िसकिे गरी पातालमा िसेका छि जस्तो दे खिन्छ। पदहलो

अिच्
ु छे दमा केही कदठि प्रश्िहरू प्रस्तत
ु गिेबाहे क परमेश्वरले केही पनि िगिथभ
ु एको भए पनि,
ध्र्ाि ददएर पढ्दा र्सले के दे िाउाँ छ भिे, र्ी प्रश्िहरू सोध्िे परमेश्वरको उद्दे श्र् प्रश्िहरू सोध्िमा

मात्रै सीसमत छै ि; नतिमा गहि स्तरको अथथ लक
ु े को छ, जसलाई अझै ववस्तत
ृ रूपमा व्र्ाख्र्ा
गररिुपछथ ।

परमेश्वरले ककि एकपटक आज आखिर आज िै हो, र दहजोको ददि बबनतसकेको हुिाले,
अतीतको र्ादमा डुब्िु पिे कुिै आवश्र्क छै ि भिेर भन्िुभर्ो, तैपनि र्हााँ पदहलो वाकर्मा िै
उहााँले मानिसहरूलाई प्रश्िहरू गिुथहुन्छ, र नतिीहरूलाई ववगतको र्ाद गिथ लगाउिुहुन्छ? र्सबारे मा
वविार गर: परमेश्वरले मानिसहरूलाई अतीतको र्ाद िगर भिी भन्िुहुन्छ, तर फेरर ककि

नतिीहरूले ववगतको बारे मा मिि गिुथपछथ भिेर पनि भन्िुहुन्छ? के परमेश्वरका वििहरूमा गल्ती

हुि सकछ? के र्ी वििहरूको स्रोत गलत हुि सकछ? प्राकृनतक रूपमै, परमेश्वरका वििहरूलाई
ध्र्ािै िददिेहरूले त्र्स्तो गहि प्रश्िहरू गिेचथएि। तर केही क्षणको लाचग, र्सबारे मा बताउिे
कुिै आवश्र्कता छै ि। पदहलो, म माचथको पदहलो प्रश्िलाई व्र्ाख्र्ा गछुथ—“ककि” भन्िे प्रश्ि।

अवश्र् िै, परमेश्वरले म ररिो शब्दहरू बोक्ल्दि भिी भन्िुभएको छ भन्िे कुरा सबैलाई थाहा छ।
र्दद परमेश्वरको मि
ु बाट वििहरू बोसलन्छि ् भिे, नतिमा उद्दे श्र् र महत्त्व हुन्छ—र्सले प्रश्िको
केन्िबबन्द ु छुन्छ। मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो असफलता भिेको नतिीहरूले आफ्िा दष्ु ट मागथहरू
पररवतथि गिथ िसकिु र नतिीहरूको पुरािो प्रकृनतलाई हटाउि िसकिु हो। सबै मानिसहरूलाई अझै

पूणथ र वास्तववक रूपमा आफूलाई चिन्िे अवसर ददिको लाचग, परमेश्वरले नतिीहरूलाई नतिीहरूले

आफ्िो बारे मा अझै गहि रूपमा मिि गिथ सकूि ्, र र्सरी परमेश्वरका वििहरूमध्र्े एउटा पनि

ररिो छै ि, र परमेश्वरका सबै वििहरू फरक-फरक मानिसहरूमा फरक-फरक हदमा परू ा हुन्छि ्
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भिेर जािूि ् भिेर सुरुमा ववगतको बारे मा मिि गिथ लगाउिुहुन्छ। ववगतमा, परमेश्वरले
मानिसहरूलाई जसरी निराकरण गिुथहुन्थ्र्ो त्र्सले नतिीहरूलाई परमेश्वरको बारे मा थोरै ज्ञाि
ददन्थ्र्ो र परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको इमािदाररतालाई असलक बढी हृदर्स्पशी बिाउथ्र्ो।

“परमेश्वर” भन्िे शब्दले ०.१ प्रनतशत मानिसहरू र नतिीहरूको हृदर्लाई ओगट्छ। र्नत कुरा

हाससल गरे को तथ्र्ले परमेश्वरले निकै धेरै मात्रामा मुक्कतको काम गिुथभएको छ भन्िे दे िाउाँ छ।
ठूलो रातो अक्जङ्गरले िाजार्ज फाइदा उठाएको र शैतािले कब्जा गरे को र्ो समूहमा परमेश्वरले

र्नत कुरा परू ा गिथु भिेको र्स्तो अवस्था हो जसमा नतिीहरूले आफूलाई जस्तो मि पऱ्र्ो त्र्स्तो
गिे आाँट गदै िि ् भिेर भन्दा अत्र्ुक्कत हुाँदैि। ककिभिे शैतािले काबुमा रािेका मानिसहरूको सत
प्रनतशत हृदर् ओगट्िु परमेश्वरको निक्म्त असम्भव हुन्छ। अको िरणको अवचधमा

परमेश्वरसम्बन्धी मानिसहरूको ज्ञािलाई बढाउिको लाचग, परमेश्वरले ववगतका सेवाकताथहरूको
अवस्थालाई आजका परमेश्वरका मानिसहरूको अवस्थासाँग तुलिा गरे र एउटा स्पष्ट सभन्िता
प्रस्तुत गिुथहुन्छ, जसले मानिसहरूलाई अझै लक्ज्जत तुल्र्ाउाँ छ। परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै,
“नतमीहरूका समथ लुकाउिे ठाउाँ कहीीँ पनि छै ि।”

त्र्सो भए, परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रश्ि गिथकै लाचग मात्रै प्रश्ि गरररहिुभएको छै ि भिेर

मैले ककि भिेँ त? सुरुदे खि अक्न्तमसम्म र्सलाई ध्र्ाि ददएर पढ्दा र्सले के दे िाउाँ छ भिे,
परमेश्वरले गिथभ
ु एका प्रश्िहरूलाई ववस्तत
ृ रूपमा व्र्ाख्र्ा िगररएको भए पनि, ती सबैले
परमेश्वरप्रनतको मानिसहरूको बफादाररता र परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको ज्ञािको हदलाई

जिाउाँ छि ्; अको शब्दमा भन्दा, ती प्रश्िहरूले मानिसहरूको वास्तववक अवस्थाहरूलाई जिाउाँ छि ्,
जुि दर्िीर् छ, र नतिीहरूलाई र्सको बारे मा िुलेर करा गिथ कदठि हुन्छ। र्सबाट के दे ख्ि
सककन्छ भिे, मानिसहरूको कद अत्र्न्तै सािो छ, परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको ज्ञाि अत्र्न्तै

सतही छ, र उहााँप्रनतको नतिीहरूको बफादाररता कलङ्ककत र अशुद्ध छ। परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै,
लगभग सबै मानिसहरूले धसमलो पािीमा माछा माछथ ि ् र िाममात्रको काम गछथ ि ्। जब परमेश्वरले

“के नतमीहरू मेरा मानिसहरू हुि अर्ोग्र् छौ भन्िे सााँच्िै ववश्वास गछौ?” भिी भन्िुहुन्छ, र्ी

वििहरूको सााँिो अथथ के हो भिे, सारा मानिसहरूमाझ, कोही पनि परमेश्वरका मानिसहरू बन्ि
र्ोग्र्का छै िि ्। तर अझै ठूलो प्रभाव हाससल गिथको लाचग, परमेश्वरले प्रश्ि सोध्िे ववचध प्रर्ोग
गिुथहुन्छ। र्ो ववचध मानिसहरूको हृदर्लाई छे ड्िे हदसम्म जािे गरी नतिीहरूलाई निदथ र्ी रूपमा

आक्रमण गिे, प्रहार गिे, र मािे ववगतका वििहरूभन्दा निकै िै प्रभावकारी छ। मािौं परमेश्वरले

निरस र िल्लो कुरा र्सरी बताउिुभर्ो, “नतमीहरू मप्रनत निष्ठावाि छै िौ, र नतमीहरूको निष्ठा
कलङ्ककत छ, नतमीहरूको हृदर्मा मेरो निक्म्त कुिै ठोस स्थाि छै ि…। म नतमीहरूलाई नतमीहरू

आफैदे खि लुकिे कुिै ठाउाँ ददिेछैि, ककिभिे नतमीहरूमध्र्े कोही पनि मेरा मानिसहरू बन्िका
लाचग पर्ाथप्त छै िौ।” नतमीहरूले र्ी दव
ु ैलाई तुलिा गिथ सकछौ, र ववषर्वस्तु एउटै भए पनि,
हरे कको शैली फरक छ। प्रश्िहरूको प्रर्ोग अझै बढी प्रभावकारी छ। तसथथ, बुद्चधमािी परमेश्वरले

पदहलो शैलीको प्रर्ोग गिुथहुन्छ, जसले उहााँले बोल्दा प्रर्ोग गिुथहुिे कलालाई दे िाउाँ छ। र्ो कुरा
मानिसले हाससल गिथ िसकिे कुरा हो, त्र्सकारण परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको कुरा उचितै हो,
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“मानिसहरू मैले प्रर्ोग गिे भााँडाकुाँडा मात्रै हुि ्। नतिीहरूबीिको एउटै मात्र सभन्िता के हो भिे
कनतिादहाँ अत्र्न्तै न्र्ूि महत्त्वका छि ् र कनत भिे बहुमूल्र् छि ्।”

मानिसहरूले पढ्दै जािे क्रममा, परमेश्वरका वििहरू गहि र शीघ्र हुाँदै जान्छि ्, नतिीहरूले
सास फेिे मौका पनि बबरलै पाउाँ छि ्, ककिभिे कुिै पनि हालतमा परमेश्वरले मानिससाँग िुकुलो
व्र्वहार गिुथहुन्ि। जब मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी पछुतो भइरहे को हुन्छ, परमेश्वरले फेरर पनि
नतिीहरूलाई र्सो भिेर िेताविी ददिुहुन्छ: “र्दद नतमीहरू माचथका प्रश्िहरूबारे पूणथ रूपमा अिजाि
छौ भिे, त्र्सले नतमीहरू धसमलो पािीमा माछा मादैछौ, नतमीहरू केवल सङ्ख्र्ा थप्ि मात्र
उपक्स्थत छौ भन्िे दे िाउाँ छ, र त्र्स बेला मद्वारा पूवथनिधाथररत भएर नतमीहरू निश्िर् िै हटाइिेछौ

र दोस्रो िोदट अतल कुण्डमा फासलिेछौ। र्ी मेरा िेताविीका वििहरू हुि ्, र र्सलाई हल्का
रूपमा सलिे जो-कोहीलाई पनि मेरो न्र्ार्द्वारा प्रहार गररिेछ, र तोककएको समर्मा वविाशको

सामिा गराइिेछ।” र्ी वििहरू पढे पनछ, मानिसहरूले नतिीहरू अतल कुण्डमा फ्र्ााँककएको समर्को
बारे मा वविार िगरी बस्ि सकदै िि ्: महाववपवि आउाँ छ भन्िे डर, परमेश्वरका प्रशासनिक

आदे शहरूको शासि, नतिीहरूका आफ्िै अन्त्र्ले नतिीहरूलाई पखिथरहे को अवस्था, लामो समर्सम्म
हैराि, निराश, व्र्ाकुल भएको, नतिीहरूको हृदर्को उदास अवस्थाको बारे मा कसैलाई बताउि

िपाएको अवस्था—र्सको तुलिामा त नतिीहरूको दे हलाई हटाइददएकै भए राम्रो हुिेचथर्ो भन्िे
नतिीहरूलाई लाग्छ…। नतिीहरूको सोिाइ र्ो बबन्दम
ु ा पग
ु ेपनछ, नतिीहरू व्र्ाकुल िभई रहि

सकदै िि ्। नतिीहरू ववगतमा कस्ता चथए, नतिीहरू आज कस्ता छि ्, र भोसल नतिीहरू कस्ता

हुिेछि ् भिेर वविार गदाथ, नतिीहरूको हृदर्मा शोक-सुताथ बढ्छ, नतिीहरू थाहै िभई कााँप्ि थाल्छि ्,
तसथथ नतिीहरू परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरूप्रनत झिझि
्
् भर्भीत हुन्छि ्। “परमेश्वरका

मानिसहरू” भन्िे शब्द बोल्िे माध्र्म मात्रै हुि सकछ भन्िे नतिीहरूलाई थाहा भएपनछ, नतिीहरूको
हृदर्को हषथ तुरुन्तै हैरािीमा पररवतथि हुन्छ। परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रहार गिथ नतिीहरूकै घातक
कमजोरीको प्रर्ोग गरररहिुभएको छ, र र्स बबन्दम
ु ा, उहााँले मानिसहरूको िशाहरू निरन्तर

िलार्माि हुिे गरी र परमेश्वरका कार्थहरू अथाह छि ्, परमेश्वर पहुाँिभन्दा बादहर हुिुहुन्छ,
परमेश्वर पववत्र र शुद्ध हुिुहुन्छ, र नतिीहरू परमेश्वरका मानिसहरू बन्ि र्ोग्र् छै िि ् भन्िे
नतिीहरूको बोधलाई बढाउिे गरी, उहााँको कामको अको िरणको सरु
ु वात गदै हुिह
ु ु न्छ।
पररणामस्वरूप, नतिीहरूले पनछ पिे दस्
ु साहस िगरी आफूलाई सुधार गिे आफ्िा प्रर्ासहरूलाई
दई
ु गुणा बढाउाँ छि ्।

त्र्सपनछ, मानिसहरूलाई एउटा पाठ ससकाउि, र नतिीहरूलाई आफूलाई चिन्िे, परमेश्वरको

आदर गिे, र परमेश्वरको डर मान्िे तल्
ु र्ाउिको लाचग, परमेश्वरले आफ्िो िर्ााँ र्ोजिा सरु
ु
गिुथहुन्छ: “सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजको ददिसम्म, धेरै मानिसले मेरा वििहरू उल्लङ्घि गरे का
छि ्, र्सैले फेरर मेरो पुिबथहालीको प्रवाहबाट हटाइएका छि ्; अन्त्र्मा, नतिीहरूका शरीरहरू िष्ट

हुन्छि ् र नतिीहरूका आत्माहरूलाई पातालमा फासलिेछ र अदहले पनि नतिीहरू गम्भीर दण्डको
अधीिमा छि ्। धेरै मानिसहरूले मेरा वििहरू अिुसरण गरे का छि ्, तर नतिीहरू मेरो ज्ञाि र

प्रकाशको ववरुद्धमा गएका छि ् … र कनतिादहाँ …।” र्ी वास्तववक उदाहरणहरू हुि ्। र्ी वििहरूमा,
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परमेश्वरले परमेश्वरका मानिसहरूलाई उहााँका सबै र्ुगका कार्थहरू जान्ि लगाउिको लाचग

वास्तववक िेताविी मात्र ददिुहुन्ि, आक्त्मक सांसारमा के भइरहे को छ त्र्सको एउटा भागको
अप्रत्र्क्ष चित्रण पनि प्रदाि गिथुहुन्छ। र्सले गदाथ मानिसहरूले परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको

अवज्ञाबाट कुिै पनि असल कुरा आउि सकदै ि भन्िे जान्दछि ्। नतिीहरू लाजको अिन्त चिन्ह

बन्िेछि ्, र नतिीहरू शैतािको मूतथरूप, र शैतािको प्रनतसलवप बन्िेछि ्। परमेश्वरको हृदर्अिुसार
त, अथथको र्ो पक्ष गौण महत्त्वको छ, ककिभिे र्ी वििहरूले मानिसहरूलाई पदहले िै थरथर

काम्िे र के गिे भन्िे अन्र्ोलमा पाररसकेका छि ्। र्सको सकारात्मक पक्ष के हो भिे , मानिसहरू

डरले काम्िे क्रममा, नतिीहरूले आक्त्मक सांसारका केही वववरणहरू पनि प्राप्त गछथ ि ्—तर केही
मात्रै, त्र्सकारण मैले थोरै व्र्ाख्र्ा प्रदाि गिैपछथ । आक्त्मक सांसारको प्रवेशद्वारबाट के दे ख्ि

सककन्छ भिे, त्र्हााँ हरप्रकारका आत्माहरू छि ्। तर, कनतपर् पातालमा छि ्, कनतपर् िरकमा
छि ्, कनतपर् अक्ग्ि-कुण्डमा छि ्, र कनतपर् अतलकुण्डमा छि ्। म र्समा केही कुरा थप्ि

िाहन्छु। सतही रूपमा भन्दा, र्ी आत्माहरूलाई स्थािअिुसार ववभाजि गिथ सककन्छ; तैपनि,
ववसशष्ट रूपमा भन्दा, कनतलाई परमेश्वरको सजार्ले सीधै निराकरण गछथ , र कनत भिे शैतािको

बन्धिमा हुन्छि ्, जुि बन्धिलाई परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथहुन्छ। अझै ववसशष्ट रूपमा भन्दा,
नतिीहरूको सजार् नतिीहरूका पररक्स्थनतहरूको गम्भीरताअिुसार फरक-फरक हुन्छि ्। र्स
बबन्दम
ु ा, म अझै थप व्र्ाख्र्ा गिथ िाहन्छु। परमेश्वरको हातले प्रत्र्क्ष रूपमा िै सजार्

ददइएकाहरूको पथ्
ृ वीमा कुिै आत्मा हुाँदैि, जसको अथथ नतिीहरूलाई पुिजथन्म हुिे कुिै मौका हुाँदैि।
शैतािको अचधकार क्षेत्रका आत्माहरू—“मेरा शत्रुहरू भएका छि ्” भिेर परमेश्वरले बताउिुभएका
शत्रुहरू—साांसाररक तत्वहरूसाँग जोडडएका हुन्छि ्। पथ्
ृ वीका ववसभन्ि दष्ु ट आत्माहरू सबै परमेश्वरका
शत्रह
ु रू, शैतािका सेवकहरू हुि ्, र नतिीहरू अक्स्तत्वमा हुिक
ु ो कारण सेवा गिथु, परमेश्वरका

कार्थहरूका प्रनतभार हुिे गरी सेवा गिुथ हो। तसथथ, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “र्ी मानिसहरू शैतािद्वारा
कैद गररएका मात्र छै िि ्, नतिीहरू त अिन्त पापीहरू र मेरा शत्रुहरू भएका छि ्, र नतिीहरूले
सीधै मेरो ववरोध गछथ ि ्।” त्र्सपनछ, परमेश्वरले र्स ककससमको आत्माको कस्तो अन्त्र् हुन्छ

भिेर मानिसहरूलाई बताउिुहुन्छ: “नतिीहरू मेरो क्रोधको पराकाष्ठामा मेरो न्र्ार्का पात्रहरू हुि ्।”
परमेश्वरले नतिीहरूको वतथमाि अवस्थाहरूको बारे मा पनि स्पष्ट पािथुहुन्छ: “आज पनि नतिीहरू
अन्धा छि ्, अझै पनि अाँध्र्ारो कालकोठरीमा छि ्।”

मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरूको सच्िापिको बारे मा बताउि, परमेश्वरले प्रमाणको रूपमा

वास्तववक उदाहरण प्रर्ोग गिुथहुन्छ (उहााँले बताउिुभएको पावलको घटिा) ताकक उहााँको िेताविीले
मानिसहरूमा गहि प्रभाव पारोस ्। पावलको बारेमा बताइएको कुरालाई कथाको रूपमा सलिबाट
मानिसहरूलाई रोकि र आफूलाई दशथकहरू ठान्िबाट नतिीहरूलाई रोकि—र्सको साथै, नतिीहरूले
परमेश्वरबाट ससकेका हजारौं वषथ पदहले भएका कुराहरूलाई गवथ गदै दे िाउिबाट नतिीहरूलाई

रोकि—परमेश्वरले पावलले आफ्िो जीविभरर भोगेका अिुभवहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथहुन्ि। बरु,
परमेश्वरले पावलको लाचग के-कस्ता पररणामहरू आए र उिको अन्त्र् कस्तो भर्ो, पावलले ककि
परमेश्वरको ववरोध गरे , र कसरी पावल त्र्स्तो अवस्थामा पग
ु े भन्िे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित
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गिुथहुन्छ। पावलले िाहिा गरे का आशाहरूलाई अन्त्र्मा उहााँले कसरी इन्कार गिुथभर्ो त्र्स कुरालाई

जोड ददिे, र आक्त्मक क्षेत्रमा पावलको अवस्था कस्तो चथर्ो त्र्सलाई उदाङ्गो पािे कुरामा
परमेश्वरले ध्र्ाि केक्न्ित गिथह
ु ु न्छ: “पावललाई परमेश्वरले प्रत्र्क्ष रूपमा िै सजार् ददिभ
ु र्ो।”
मानिसहरू अिेत र परमेश्वरका वििहरूको कुिै पनि कुरा बुझ्ि िसकिे अवस्थामा रहे काले,

परमेश्वरले एउटा व्र्ाख्र्ा समावेश गिुथहुन्छ (वाणीको अको भाग), र फरक पक्षसाँग सम्बक्न्धत
ववषर्को बारे मा बोल्ि थाल्िुहुन्छ: “जसले मेरो (मेरो दे हगत अक्स्तत्व मात्र होइि तर अझ
महत्त्वपण
ू थ कुरा, मेरा वििहरू र मेरो आत्मा, अथाथत ्, मेरो ईश्वरत्वलाई समेत ववरोध गिथ)ु ववरोध

गछथ , त्र्सले आफ्िो दे हमा मेरो दण्ड भोग्दछ।” सतही रूपमा भन्दा, र्ी वििहरू माचथका

वििहरूसाँग सम्बक्न्धत िरहे का र र्ी दई
ु बीिमा कुिै सम्बन्ध िरहे को दे खिए पनि, िआविओ:
परमेश्वरका आफ्िै उद्दे श्र्हरू छि ्; “माचथका उदाहरणहरूले के प्रमाखणत गछथ भिे” भन्िे सरल
शब्दहरूले र्ी हे दाथ सम्बक्न्धत िदे खििे ववषर्हरूलाई प्राकृनतक रूपमा जोड्छि ्—परमेश्वरका

वििहरूको निपुणता र्ही हो। तसथथ, पावलको वववरणबाट मानिसहरूले अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गछथ ि ्,
र अनघल्लो र पनछल्लो िण्डबीिको सम्बन्धको कारण, पावलले ददएको पाठबाट, नतिीहरू
परमेश्वरलाई चिन्िे कार्थमा थप लाचगपछथ ि ्, अनि र्ी वििहरू बोलेर परमेश्वरले हाससल गिथ

िाहिुभएको प्रभाव ठीक त्र्ही िै हो। त्र्सपनछ, परमेश्वरले मानिसहरूको जीवि प्रवेशमा सहर्ोग

र अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिे केही वििहरू बोल्िुहुन्छ: र्सबारे मा मैले बोल्िु आवश्र्कता छै ि; र्ी
कुराहरू बुझ्ि सक्जलो छ भन्िे ताँलाई लाग्िेछ। तैपनि परमेश्वरले भन्िुभएका र्ी वििहरूलाई
मैले व्र्ाख्र्ा गिैपछथ , “जब मैले सामान्र् मािवतामा काम गरें , धेरै मानिसहरूले मेरो क्रोध र

प्रतापको तुलिामा आफैलाई मापि गररसकेका चथए, र मेरो बुद्चध र स्वभावको बारे मा र्सअनघ
िै असलअसल जािेका चथए। आज, म सीधै ईश्वरत्वमा बोल्छु र काम गछुथ, र अझै पनि कोही

मानिसहरू छि ् जसले मेरो क्रोध र न्र्ार्लाई आफ्िै आाँिाले दे ख्नेछि ्; र्सबाहे क, न्र्ार्को र्ुगको
दोस्रो िरणको मुख्र् काम भिेको सबै मानिसलाई मेरो दे हका कामहरू प्रत्र्क्ष रूपमा जान्ि ददिु
र नतमीहरू सबैलाई प्रत्र्क्ष रूपमा मेरो स्वभाव हे िथ ददिु हो।” र्ी थोरै वििहरूले िै सामान्र्

मािवतामा परमेश्वरले गिुथहुिे कामलाई समापि गछथ ि ् र न्र्ार्को र्ुगमा गररिे परमेश्वरको
कामको दोस्रो भागलाई औपिाररक रूपमा सरु
ु गछथ ि ्, जि
ु कार्थलाई ईश्वरीर्तामा अनघ बढाइन्छ,
साथै र्ी वििहरूले मानिसहरूको एक समूहको अन्त्र्को बारे मा भववष्र्वाणी पनि गछथ ि ्। र्स

बबन्दम
ु ा, के कुरा स्पष्ट पािुथ उचित हुन्छ भिे, मानिसहरू परमेश्वरका मानिसहरू बन्दा परमेश्वरले
नतिीहरूलाई र्ो न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो भाग हो भिेर भन्िुभएको चथएि। बरु, मानिसहरूलाई
परमेश्वरको इच्छा र र्ो र्ुगमा परमेश्वरले हाससल गिथ िाहिभ
ु एका उद्दे श्र्हरू, र परमेश्वरले

पथ्
ृ वीमा गिुथहुिे अक्न्तम िरणको कार्थको बारे मा बताइसकिुभएपनछ मात्रै र्ो न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो
भाग हो भिेर व्र्ाख्र्ा गिुथहुन्छ। अवश्र् िै, र्समा पनि परमेश्वरको बुद्चध छ। जब मानिसहरू

भिथरै बबरामीको शय्र्ाबाट उठ्छि ्, नतिीहरूले नतिीहरू मिेछि ् कक मिेछैिि ्, वा त्र्ो रोगलाई

नतिीहरूको शरीरबाट हटाउि सककन्छ कक सककाँदै ि भन्िे बारे मा मात्रै मतलब गछथ ि ्। नतिीहरू
मोटाउिेछि ् कक छै िि ्, वा नतिीहरूले सही वस्त्र पदहररिेछि ् कक छै िि ् भन्िे बारे मा नतिीहरूले कुिै
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ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। तसथथ, मानिसहरूले आफूहरू परमेश्वरका मानिसहरू हौं भिेर पूणथ ववश्वास
गररसकेपनछ मात्रै परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँका मापदण्डहरूका बारे मा िरणबद्ध रूपमा

बताउिह
ु ु न्छ, र आजको र्ग
ु कुि हो भिेर बताउिह
ु ु न्छ। ककिभिे मानिसहरू निको भएको केही
ददिपनछ मात्रै नतिीहरूसाँग परमेश्वरको व्र्वस्थापिका िरणहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गिे ऊजाथ हुन्छ,
त्र्सकारण नतिीहरूलाई र्सको बारे मा बताउिे सबैभन्दा उचित समर् र्ही िै हुन्छ। मानिसहरूले
बुझेपनछ मात्रै ववश्लेषण गिथ थाल्छि ्: र्ो न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो भाग भएको हुिाले, परमेश्वरका
मापदण्डहरू अझै कडा बिेका छि ्, र म परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक बिेको छु। र्सरी

ववश्लेषण गिुथ सही हुन्छ, र र्स प्रकारको ववश्लेषण मानिसले प्राप्त गिथ सकिे कुरा हो; र्ही
कारणले गदाथ, परमेश्वरले बोल्िे र्ो शैली प्रर्ोग गिुथहुन्छ।

मानिसहरूले असल-असल बुखझसकेपनछ, परमेश्वर फेरर पनि बोल्िको लाचग आक्त्मक क्षेत्रमा

प्रवेश गिुथहुन्छ, र त्र्सपनछ नतिीहरू फेरर एकपटक पासोमा पछथ ि ्। प्रश्िहरूको र्ो श्रांि
ृ लामा, हरे क
व्र्क्कतले अन्र्ोल भई, परमेश्वरको इच्छा कहााँ छ, परमेश्वरका कुि-कुि प्रश्िहरूको उिर ददिे,

साथै परमेश्वरका प्रश्िहरूको उिर ददिको लाचग कुि भाषाको प्रर्ोग गिे भन्िे थाहा िभएर आफ्िो
टाउको कन्र्ाउाँ छि ्। उसलाई हााँस्िे कक रुिे, थाहा हुाँदैि। मानिसहरूका लाचग, र्ी वििहरूमा
अत्र्न्तै गहि रहस्र्हरू छि ् जस्तो दे खिन्छ—तर तथ्र्हरू ठीक ववपरीत छि ्। मैले तेरो लाचग

र्हााँ सािो व्र्ाख्र्ा थप्िुपछथ होला—र्सले तेरो मक्स्तष्कलाई ववश्राम ददिेछ, र र्ो त सरल कुरा

हो र र्सको बारे मा सोचिरहिुपिे कुिै आवश्र्कता छै ि भन्िे ताँलाई लाग्िेछ। वास्तवमा, वििहरू
धेरै भए पनि, नतिमा परमेश्वरको एउटै मात्र उद्दे श्र् छ: र्ी प्रश्िहरूमाफथत मानिसहरूको

बफादाररता प्राप्त गिुथ। तर र्सलाई सीधै बताउिु फाइदाजिक छै ि, त्र्सकारण परमेश्वरले फेरर
पनि प्रश्िहरूको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। तैपनि उहााँले बोल्िुहुिे शैली ववशेष गरी िरम छ, जि
ु सरु
ु को
भन्दा ववपरीत हो। नतिीहरूलाई परमेश्वरले प्रश्ि गिुथभएको भए तापनि, र्स प्रकारको फरक
शैलीले मानिसहरूलाई केही हदसम्म सहजता ददन्छ। तैँले पनि हरे क प्रश्िलाई एक-एक गरी पढ्ि

सकछस ्; के र्ी कुराहरूलाई ववगतमा धेरैपटक उल्लेि गररएको छै ि र? र्ी केही सरल प्रश्िहरूमा,
धेरै प्रिुर ववषर्वस्तु लुकेको छ। कनतिादहाँ मानिसहरूको मािससकताको व्र्ाख्र्ा हुि ्: “के नतमीहरू
पथ्
ु स्वगथको जस्तो छ?” कनत भिे मानिसहरूले गरे को
ृ वीमा जीवि उपभोग गिथ िाहन्छौ जि
“लडाकू-शपथ” हुि ्, जुि नतिीहरूले परमेश्वरको अनघ िाएका हुन्छि ्: “के नतमीहरू सााँच्िै आफैलाई
मद्वारा माररि, भेडाझैं मद्वारा डोऱ्र्ाइिका लाचग सम्
ु पि सकछौ?” र नतिीहरूमध्र्े कनतिादहाँ

परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएका मापदण्डहरू हुि ्: “र्दद म ससधा बोक्ल्दिाँ चथएाँ भिे के तैंले
आफ्िो वररपररका सबै थोकहरू त्र्ाग्ि सक्कथस ् र आफैलाई मद्वारा प्रर्ोग हुि ददि सक्कथस ्?
के मैले िाहे को वास्तववकता र्ही होइि र? …” नतिमा परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएको अती र
आश्वासिहरू पनि छि ्: “तापनि म नतमीहरूलाई भन्छु, अब उप्रान्त शङ्काको भारले िचथचििू,
नतमीहरू आफ्िो प्रवेशमा सकक्रर् हुिू र मेरा वििहरूको सबैभन्दा प्रगाढ गदहराइहरूलाई बुझ्िू।
र्सले नतमीहरूलाई मेरा वििहरू गलत प्रकारले बुझ्िबाट, र मेरो अथथमा अस्पष्ट भएर मेरो

प्रशासनिक आदे शहरूको उल्लङ्घि गिथबाट बिाउाँ छ।” अक्न्तममा, परमेश्वरले मानिसप्रनतको आफ्िो
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आशाको बारे मा बताउिुहुन्छ: “म आशा गछुथ, मेरा वििहरूमा नतमीहरूका निक्म्त मेरा
असभप्रार्हरूलाई नतमीहरूले बुझ्िेछौ। उप्रान्त नतमीहरूका आफ्िै सम्भाविाहरूका बारे मा िसोि र
परमेश्वरका र्ोजिाबद्ध कार्थहरूमा समवपथत हुिको लाचग नतमीहरूले मेरो अनघ गरे का सङ्कल्पहरू
अिुसार सबै कुरामा व्र्वहार गर।” अक्न्तम प्रश्िको गहि अथथ छ। र्ो वविार-उिेजक छ, र्सले
मानिसहरूको हृदर्मा गहि प्रभाव पाछथ र कािको िक्जक बजाइएको घण्टीजस्तै अटुट रूपमा

बक्जरहन्छ, त्र्सकारण र्सलाई भुल्ि कदठि हुन्छ …
माचथ उल्लेखित कुराहरू तैँले सन्दभथको रूपमा प्रर्ोग गिथ सकिे व्र्ाख्र्ाका केही शब्दहरू
हुन्छ।

अध्याय्५
जब परमेश्वरले मािवलाई व्र्ाख्र्ा गिथ कदठि हुिे मापदण्डहरू ददिुहुन्छ, र जब उहााँका

वििहरूले सीधै मािव हृदर्मा प्रहार गछथ र मानिसहरूले उहााँलाई आिन्द ददिको लाचग आफ्िो

इमािदार हृदर् प्रदाि गछथ ि ्, तब परमेश्वरले नतिीहरूलाई मिि गिे, सांकल्प गिे, र अभ्र्ासको
मागथ िोजी गिे अवसर ददिुहुन्छ। र्सरी, उहााँका मानिसहरू सबैले फेरर पनि सांकल्पमा मुठ्ठी
कसेर आफ्िो सम्पण
ू थता िै परमेश्वरलाई अपथण गिेछि ्। सार्द कनतपर्ले परमेश्वरको व्र्वस्थापि

र्ोजिाको निक्म्त मदहमा ल्र्ाउि र र्सको समाक्प्तनतर र्सलाई धकेल्िको लाचग र्सतफथ आफ्िो
सािोभन्दा सािो सामथ्र्थ समेत समवपथत गदै कदठि पररश्रम गिथ आफैलाई पररिालि गिे तर्ारीको

क्रममा एउटा र्ोजिा बिाउि र दै निक कार्थ-तासलका स्थावपत गिथ सकछि ्। मानिसहरूले आफ्िा
दै निक कक्रर्ाकलापलाई अनघ बढाउिे क्रममा, नतिीहरूले कुराकािी र काम गिे क्रममा, र्ी

कुराहरूलाई मिमा राख्दै जब मानिसहरूले र्ो मािससकता राख्ि थालेका हुन्छि ्, तब परमेश्वर
फेरर बोल्ि थाल्िह
ु ु न्छ: “मेरो आत्माको आवाज मेरो स्वभावको सम्पूणथताको असभव्र्क्कत हो।
नतमीहरू बुझ्छौ?” मािवले जनत धेरै सङ्कल्प गरे को हुन्छ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िको लाचग
नतिीहरू त्र्नत िै लाचगपरे र तष्ृ णा गछथ ि ् र परमेश्वरले नतिीहरूलाई मापदण्डहरू ददऊि ् भिेर

नतिीहरूले त्र्नत िै तत्परताको साथ तष्ृ णा गछथ ि ्। र्ही कारणले गदाथ, लामो समर्दे खि तर्ार
रहे को उहााँका वििहरूलाई नतिीहरूको अक्स्तत्वको सबैभन्दा सभत्री भागमा राखिददिको लाचग र्ो

अवसरको फाइदा उठाउाँ दै परमेश्वरले मानिसहरूको िाहिा पूरा गररददिुहुिेछ। र्ी वििहरू रूिो

वा कठोर सुनििे भए तापनि, मािवजानतको लाचग ती अतुलिीर् रूपमा मीठो सुनिन्छ। अिािक,
नतिीहरूको हृदर् आिन्दले फकक्रन्छि ्, मािौं नतिीहरू स्वगथमा छि ्, वा नतिीहरूलाई अको क्षेत्रमा

स्थािान्तरण गररएको छ—कल्पिाको एउटा सााँिो स्वगथलोक—जहााँ बादहरी सांसारका मामलाहरूले
मािवजानतलाई अबउप्रान्त अनतक्रमण गदै ि। मानिसहरूले ववगतमा बािी परे झ ैं बादहरबाट बोल्िे

र बादहरबाट काम गिे र उचित जरा गाड्ि असफल हुिे सम्भाविालाई टािथको लाचग, मानिसहरूले
आफ्िो हृदर्मा िाहिा गरे को कुरा हाससल गरे पनछ, र्सको साथै, नतिीहरूले जोससलो उत्साहका

साथ काम गिे तर्ारी गरे पनछ, परमेश्वरले अझै पनि नतिीहरूको मािससकताअिस
ु ार बोल्िको
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लाचग आफ्िो बोल्िे शैलीलाई अिुकूल बिाउिुहुन्छ, अनि नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा रािेको सबै
आवेग र धासमथक सांस्कारलाई तुरुन्तै र कुिै कुरा बााँकी िरािी झूटो ठहऱ्र्ाउिुहुन्छ। परमेश्वरले
भन्िभ
ु एको छ, “के नतमीहरूले र्समा रहे को महत्त्वलाई सााँक्च्िकै दे िेका छौ?” मानिसहरूले कुिै

कुराको बारे मा सङ्कल्प गिुथभन्दा अनघ होस ् वा पनछ, नतिीहरूले परमेश्वरलाई उहााँका कार्थहरू वा

उहााँका वििहरूमा चिन्िे कार्थलाई त्र्नत धेरै महत्त्व ददाँ दैिि ्, तर र्स्ता प्रश्िहरू सोचिरहन्छि ्,

“मैले परमेश्वरको लाचग के गिथ सकछु? र्ो िै मुख्र् समस्र्ा हो!” र्सैले परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “र
आफैलाई मेरो अगाडड मेरा जिहरू भिी भन्िे साहस नतमीहरूसाँग छ—नतमीहरूसाँग लाज छै ि, कुिै

समझ हुिे कुरा त परै जाओस ्!” परमेश्वरले र्ी वििहरू बोसलसकिुभएपनछ, तुरुन्तै मानिसहरू
होसमा आउाँ छि ्, अनि दोस्रोपटक परमेश्वरलाई क्रोचधत तुल्र्ाउिे गहि डरले करे न्ट लागेझ ैँ
नतिीहरूले हतारहतार आफ्िो हात तािेर छातीको सुरक्षक्षत भागमा लुकाउाँ छि ्। र्सबाहे क, परमेश्वरले
र्ो पनि भन्िुभएको छ, “दढलो वा िााँडो, नतमीहरू जस्ता मानिसहरू मेरो घरबाट निष्काससत

हुिेछौ! मेरो लाचग ताँ साक्षी बिेको छस ् भन्िे ठािेर मेरो अनघ अिेक बहािाहरू बिाउाँ दै िआइज!”
र्स्ता वििहरू सुिेर, मानिसहरू ससांहलाई दे िेझ ैँ अझै बढी डराउाँ छि ्। नतिीहरूलाई आफ्िो हृदर्मा
र्ो कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ। नतिीहरू ससांहको आहारा बन्ि िाहाँदैिि ्, अकोतफथ नतिीहरूलाई कसरी
उम्किे भन्िे पनि थाहा हुाँदैि। ठीक र्ही क्षणमा, मािव हृदर्सभत्र रहे को र्ोजिा कुिै िाम-निशािा

िै िरहिे गरी पण
ू थ रूपमा हराउाँ छ। परमेश्वरका वििहरूद्वारा, मलाई र्स्तो लाग्छ, मािौं मैले
मािवजानतको लाजको हरे क पक्षलाई दे ख्ि सकछु: सि ् २००० सम्ममा िार आधुनिकीकरण पूरा

गिे लगार्त, ठूला-ठूला सपिाहरू, सुिी पररवार, सुन्दर भववष्र्, र र्स्तै अन्र् आकाांक्षा बोकेर

कलेजको प्रवेश परीक्षा ददाँ दा, त्र्समा असफल भएर सबै कुरालाई िोक्रो गफ र ववज्ञाि-कल्पिा
िलचित्रको

एउटा

काल्पनिक

र्दश्र्मा

पररणत

गरे को,

टाउको

निहुऱ्र्ाउाँ दै लरु
ु कक परे को
ववद्र्ाथीजस्तै। र्ो मानिसहरूलाई नतिीहरूको निक्ष्क्रर्तामाझ परमेश्वरले नतिीहरूलाई तोकिुभएको
पदमा िडा हुि लगाउाँ दै सकक्रर् तत्वहरूको ठाउाँ मा निक्ष्क्रर्ता साट्िे कार्थ हो। अत्र्न्तै महत्त्वपूणथ
कुरा के छ भिे मािवजानत र्ो पदवी िाउाँ लाई गुमाउाँ छौ भिेर अनत डराउाँ छि ्; त्र्सकारण, कसैले
नतिलाई िोसेर लैजान्छ कक भिेर डराउाँ दै नतिीहरूले आफ्िो पदको तकमालाई आफ्िै ज्र्ाि जविकै

प्र्ारो ठान्छि ्। जब मािवजानत र्स्तो मिक्स्थनतमा हुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरू निक्ष्क्रर् हुिेछि ्
भिेर चिन्ता गिुथहुन्ि, त्र्सकारण उहााँले सोहीअिुरूप उहााँका न्र्ार्का वििहरूलाई सोधपुछका
वििहरूमा पररवतथि गिुथहुन्छ। उहााँले मानिसहरूलाई सास फेिे मौका मात्रै ददिुहुन्ि, उहााँले त
नतिीहरूलाई नतिीहरूका पदहलेका आकाांक्षाहरूलाई सलिे र नतिलाई भववष्र्को सन्दभथको लाचग
व्र्वक्स्थत गिे मौका पनि ददिह
ु ु न्छ: अिप
ु र्क
ु त सबै कुरालाई पररवतथि गिथ सककन्छ। ककिभिे
परमेश्वरले अदहलेसम्म आफ्िो काम सुरु गिुथभएको छै ि—र्ो ठूलो दशाको बीिमा सौभाग्र्को सािो
अांश हो—र्सअलावा, उहााँले नतिीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिुहुन्ि। त्र्सकारण, म उहााँलाई मेरो सम्पण
ू थ
भक्कत ददिे कार्थलाई जारी राख्छु!

त्र्सपनछ, तैँले डर मािेर परमेश्वरका वििहरूलाई पन्छाउिु हुाँदैि। परमेश्वरसाँग कुिै िर्ााँ
मापदण्डहरू छि ् कक छै िि ् त्र्सलाई हे र।् अवश्र् िै , तैँले र्स्तो कुरा पिा लगाउिेछस ्: “र्ो
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समर्दे खि उसो, सबै कुराहरूमा, ताँ अभ्र्ासको वास्तववकतामा प्रवेश गिुथपछथ ; ववगतमा तैँले गरे

जस्तो तेरो मुि िलाएर मात्र ताँ अनघ बढ्ि सकदै िस ्।” र्हााँ अझै पनि परमेश्वरको बुद्चध प्रकट
हुन्छ। परमेश्वरले सधैँ आफ्िै गवाहीहरूलाई रक्षा गिथभ
ु एको छ, र जब ववगतका वििहरूको
वास्तववकता र्सको समाक्प्तमा आइपुगेको हुन्छ, कसैले पनि “अभ्र्ासको वास्तववकता” को

ज्ञािलाई बुझ्ि सकदै ि। परमेश्वरले भन्िुभएको कुराको सत्र्तालाई प्रमाखणत गिथ र्ो िै पर्ाथप्त

छ: “म मेरै काम गिथ र्ो भार उठाउाँ छु।” र्ो ईश्वरीर्तामा हुिे कामको सााँिो अथथ, र मािवजानत
िर्ााँ सरु
ु वातको बबन्दम
ु ा पग
ु ेपनछ पनि अझै परमेश्वरका वििहरूको सााँिो अथथलाई बझ्
ु ि असमथथ

हुिुको कारणसाँग सम्बक्न्धत छ। र्स्तो ककि हुन्छ भिे, ववगतमा बहुसांख्र्क मानिसहरू परमेश्वरका
वििहरूको वास्तववकतामा अड्केका चथए, जबकक आज नतिीहरूले र्ी वििहरूका सारलाई होइि
सतही पक्षहरूलाई मात्रै बुझेकाले नतिीहरूसाँग अभ्र्ासको वास्तववकताको बारे मा केही पनि ज्ञाि
छै ि। अझै महत्त्वपूणथ के छ भिे, राज्र्को निमाथण गिे कार्थमा आज कसैलाई पनि हस्तक्षेप गिे

अिुमनत छै ि, बरु स्विासलत र्न्त्रले जस्तो परमेश्वरको आज्ञापलि मात्रै गिुथपिे हुन्छ। र्ो कुरालाई
राम्ररी र्ाद गर! जब-जब परमेश्वरले ववगतको बारे मा कुरा उठाउिुहुन्छ, उहााँले आजको वास्तववक

अवस्थाको बारे मा बोल्ि थाल्िुहुन्छ; र्ो अनघ जे आर्ो र पनछ जे आउाँ छ ती दई
ु बीिमा ठूलो
सभन्िता पैदा गदै बोल्िे शैली हो, र र्ही कारणले गदाथ। र्सले मानिसहरूलाई ववगतसाँग वतथमािलाई

तल
ु िा गिथ सक्षम तल्
ु र्ाउाँ दै अझै राम्रो पररणाम हाससल गिथ सकछ, र र्सरी र्ी दई
ु बीिको
अन्र्ोलता हट्छ। र्ो परमेश्वरको बुद्चधको एउटा पक्ष हो, र र्सको उद्दे श्र् भिेको कामको फल
प्राप्त गिुथ हो। र्सपनछ, मािवजानतले दै निक रूपमा उहााँका वििहरू िाि र वपउि कदहल्र्ै

िबबसूथि ् भिेर, अनि अझै महत्त्वपूणथ कुरा, नतिीहरूले आफूलाई चिन्ि सकूि ् र नतिीहरूले र्सलाई
दै निक रूपमा आफूले ससकिुपिे पाठको रूपमा सलि सकूि ् भिेर परमेश्वरले फेरर पनि मािवजानतको
कुरूपतालाई प्रकट गिुथहुन्छ।

र्ी वििहरू बोसलसकेपनछ, परमेश्वरले आफ्िो मूल उद्दे श्र्मा रहे को प्रभावहरूलाई हाससल

गररसकिुभएको छ। त्र्सकारण, मािवजानतले बझ्
ु र्ो कक बुझेि भिेर थप ध्र्ाि िै िददईकि,

उहााँले एक-दई
ु वाकर्मा र्ी कुराहरू बताउिुहुन्छ, ककिभिे शैतािको कामसाँग मानिसको कुिै
लेिदे ि छै ि—जसको बारे मा मािजानतलाई केही पनि थाहा छै ि। अब, आत्माको सांसारलाई छोड्दै ,
हामी परमेश्वरले कसरी मािवजानतलाई मापदण्डहरू ददिुहुन्छ त्र्सको बारे मा थप हे रौं: “मेरो
निवासमा ववश्राम गदै म िक्जकबाट अवलोकि गछुथ: पथ्
ृ वीमा सबै मानिसहरू आफ्िा गन्तव्र् र

आफ्िा भववष्र्को लाचग मात्र ‘सांसारभरर र्ात्रा गिथ’ र र्ताउता दगुिथ दौडधूप गछथ ि ्। तर, मेरो

राज्र् निमाथणको लाचग ददिलाई असलकनत पनि ऊजाथ छै ि, सास फेिथको लाचग िादहिे जनत ऊजाथ
समेत छै ि।” र्ी प्रिलिहरूका बारे मा मािवसाँग कुराकािी गररसकेपनछ पनि परमेश्वरले नतिीहरूलाई

कुिै ध्र्ाि ददिुहुन्ि, बरु आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िे कार्थलाई जारी राख्िुहुन्छ, अनि, र्ी

वििहरूमाफथत मािवजानतको जीविका आम पररक्स्थनतहरूलाई पूणथ रूपमा प्रकट गिुथहुन्छ।
“सांसारभरर र्ात्रा गिथ” र “र्ताउता दगुिथ” भन्िे वाकर्ाांशहरूबाट मािव जीविमा असलकनत पनि

अन्तवथस्तु छै ि भन्िे स्पष्ट दे खिन्छ। परमेश्वरको सवथशक्कतमाि ् मक्ु कत िभएको भए, र िीिको
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पति हुाँदै गइरहे को ठूलो सम्राट पररवारमा जन्मेकाहरू िभएको भए, मानिसहरूले सम्पूणथ जीवि
व्र्थथमा बबताउिे सम्भाविा अझै बढी हुिेचथर्ो, र नतिीहरू सांसारमा आउिुभन्दा पाताल वा िरकमा
िस्िु िै असल हुिेचथर्ो। ठूलो रातो अक्जङ्गरको प्रभत्ु वमा रहे र नतिीहरूले थाहै िपाई परमेश्वरलाई
ररस उठाएका छि ्, त्र्सकारण स्वत्ः र अिजािमा परमेश्वरको सजार्मा परे का छि ्। र्ही कारणले

गदाथ, परमेश्वरले “बिाएको छु” र “अकृतज्ञ” भन्िे वाकर्ाांशहरूलाई सलिुहुन्छ र नतिलाई एकअकाथको ववपरीत राख्िुहुन्छ, ताकक मािवजानतले र्सबाट उहााँको उद्धारक अिुग्रहको प्रनतभार

ससजथिा गदै आफूलाई अझै स्पष्ट रूपमा चिन्ि सकूि ्। के र्सले अझै प्रभावकारी पररणाम ददाँ दैि

र? अवश्र् िै, परमेश्वरका वाणीहरूको ववषर्वस्तुबाट मानिसहरूले चधककारको तत्व, मुक्कत र
अपीलको तत्व, र उदासीिताको केही सङ्केत सलि सकछि ् भिेर मैले स्पष्ट रूपमा भनिरहिु

िपलाथ। र्ी वििहरू पढ्दा, मानिसहरूले अिेत रूपमा िै व्र्ाकुलता अिुभव गिथ थाल्छि ्, र आाँसु
िझारी बस्ि सकदै िि ्…। तैपनि, केही शोकजन्र् भाविाहरूको कारण परमेश्वर सीसमत हुिुहुिेछैि,

ि त सम्पूणथ मािवजानतको भ्रष्टतालाई हे रेर उहााँका मानिसहरूलाई अिुशासिमा राख्िे र
नतिीहरूलाई मापदण्डहरू ददिे उहााँको कार्थलाई िै त्र्ाग्िुहुन्छ। र्सकारणले गदाथ, उहााँको ववषर्हरूले

सीधै आजका जस्ता पररक्स्थनतहरूलाई छुन्छ, र र्सअलावा, उहााँले मािवजानतकहााँ उहााँका

प्रशासनिक आदे शहरूको प्रतापको घोषणा गिुथहुन्छ, ताकक उहााँको र्ोजिा अनघ बदढरहि सकोस ्।
र्ही कारणले गदाथ, आवश्र्क गनतमा र्सलाई पछ्र्ाउाँ दै र सही समर्मा कामकुरा अनघ बढाउाँ दै ,

परमेश्वरले र्ो महत्त्वपूणथ बबन्दम
ु ा र्स समर्को लाचग सांववधाि स्थापिा गिुथहुन्छ—र्स्तो सांववधाि
जसको हरे क धारालाई मािवले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िुभन्दा पदहले होसशर्ारीसाथ ध्र्ाि ददाँ दै

पढ्िैपछथ । अदहले र्स ववषर्मा थप अनघ बढ्िुपिे आवश्र्क छै ि; मानिसहरूले थप ध्र्ाि ददएर
पढ्िु मात्रै आवश्र्क छ।

आज, नतमीहरू—र्हााँ उपक्स्थत मानिसहरूको र्ो समूह—मात्रै परमेश्वरका वििहरूलाई सााँिो

रूपमा दे ख्ि सकिे मानिसहरू हौ। तर पनि, परमेश्वरलाई चिन्िे क्रममा, आजका मानिसहरू
ववगतका र्ुगहरूको कुिै व्र्क्कतभन्दा निकै पनछ परे का छि ्। र्सले र्ी हजारौं वषथको अवचधमा

शैतािले मानिसहरूमा कनत धेरै प्रर्ास लगाएको छ, साथै र्सले मािवजानतलाई कुि हदसम्म
भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको छ भन्िे कुरा स्पष्ट पाछथ —त्र्ो हद र्नत ठूलो छ कक परमेश्वरले धेरै वििहरू
बोल्िुभएको भए पनि, मािवजानतले ि त उहााँलाई बुझ्छ ि त चिन्छ, बरु उहााँलाई सावथजनिक

रूपमा िडा भई ववरोध गिे आाँट गछथ । त्र्सकारण, आजका असांवेदिशील र सुस्त मानिसहरूलाई

सन्दभथको र्थाथथ बुाँदाहरू प्रदाि गिथका लाचग परमेश्वरले आजका मानिसहरूलाई ववगतको र्ुगका

मानिसहरूसाँग तल
ु िा गिथुहुन्छ। मािजानतसाँग परमेश्वरको कुिै ज्ञाि िभएकोले, र नतिीहरूमा
उहााँप्रनतको सच्िा ज्ञािको कमी भएको हुिाले, परमेश्वरले मािवजानतसाँग र्ोग्र्ता र तकथ-शक्कतको
कमी छ भिेर ठहर गिुथभएको छ; त्र्सकारण उहााँले मानिसहरूलाई बारम्बार सहिशीलता

दे िाउिुभएको छ र नतिीहरूलाई मुक्कत ददिुभएको छ। आक्त्मक क्षेत्रमा र्स्तै ककससमको र्ुद्ध
लडडन्छ: शैतािले मािवजानतलाई निक्श्ित हदसम्म भ्रष्ट तुल्र्ाउिे, सांसारलाई अत्र्न्तै िराब र

दष्ु ट तल्
ु र्ाउिे, र मानिसहरूलाई आफूसाँग दलदलमा तािेर परमेश्वरको र्ोजिालाई िष्ट गिे आशा
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गिुथ व्र्थथ छ। तैपनि, परमेश्वरको र्ोजिा भिेको सबै मािवजानतलाई उहााँलाई चिन्िे मानिसहरू
बिाउिु होइि, बरु सम्पूणथतालाई प्रनतनिचधत्व गिथ एउटा भाग छिौट गरे र, बााँकीलाई िेर गाएका

उत्पादि, फोहोरको थप्र
ु ोमा फ्र्ााँककिप
ु िे बबग्रेको समािको रूपमा छोड्िु हो। तसथथ, शैतािको
र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ एक-दई
ु जिा व्र्क्कतहरूलाई पकडमा सलिु परमेश्वरको र्ोजिालाई िष्ट गिे

राम्रो अवसरको रूपमा दे खििे भए पनि, शैतािजस्तो मूिथलाई परमेश्वरको असभप्रार्को बारे मा के

थाहा हुि सकछ र? र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले धेरै पदहले र्सो भन्िुभएको चथर्ो, “मैले र्ो
सांसारलाई हे िथ िपरोस ् भिेर मेरो अिह
ु ार छोपेको छु।” हामीलाई र्सबारे मा असल-असल थाहा छ, र

परमेश्वरले मािवजानतलाई कुिै काम गिथ सक्षम हुिू भिेर भन्िुहुन्ि; बरु, नतिीहरूले उहााँले जे
गिुथहुन्छ त्र्ो आश्िर्थपूणथ र बुझ्ि िसककिे छ भिेर पदहिाि गरूि ्, र उहााँलाई आफ्िो हृदर्मा
श्रद्धा गरी रािूि ् भन्िे िाहिुहुन्छ। र्दद मािवले कल्पिा गरे जस्तै, परमेश्वरले नतिीहरूलाई
पररक्स्थनतहरूको बारे मा कुिै परवाह िगरीकि सजार् ददिुहुन्थ्र्ो भिे, सम्पूणथ सांसार धेरै पदहले

िै िष्ट भइसकिेचथर्ो। के र्ो शैतािको फन्दामा पिुथसरह हुिेचथएि र? त्र्सकारण, परमेश्वरले
आफ्िो मिमक्स्तष्कमा राख्िुभएका पररणामहरूलाई प्राप्त गिथको लाचग मात्रै आफ्िा वििहरूको

प्रर्ोग गिुथहुन्छ, तर त्र्समा तथ्र्हरूको उदर् ववरलै हुन्छि ्। के र्ो उहााँका र्ी वििहरूको एउटा
उदाहरण होइि र, “र्दद मैले नतमीहरूका र्ोग्र्ताहरू, वववेक, र अन्तर्दथक्ष्टहरूको कमीमा सहािुभूनत
िरािेको भए, मेरो सजार्को बीिमा नतमीहरू सबै िष्ट हुिे चथर्ौ, अक्स्तत्वबाटै मेदटिेचथर्ौ।
र्द्र्वप, पथ्
ृ वीमा मेरो काम िससद्चधएसम्म, मािवजानतप्रनत म क्षमाशील रहिेछु”?

अध्याय्६
परमेश्वरका वाणीहरू पढ्दा मानिसहरू तीि छकक पछथ ि ्, र नतिीहरूले आक्त्मक क्षेत्रमा

परमेश्वरले महाि ् काम गिुथभएको छ, जुि काम गिथ मानिस असमथथ छ, र त्र्सलाई परमेश्वर
स्वर्मले
् व्र्क्कतगत रूपमा पूरा गिुथपछथ भन्िे सोच्छि ्। त्र्सकारण, परमेश्वरले फेरर पनि
मािवजानतप्रनत सहिशीलताका वििहरू बोल्िुहुन्छ। नतिीहरूको हृदर्मा अन्तसथङ्घषथ िसलरहे को

हुन्छ: “परमेश्वर कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु िको परमेश्वर हुिुहुन्ि, उहााँ मानिसलाई प्रहार मात्रै गिे
परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँ ककि हामीप्रनत सहिशील भइरहिुभएको छ? के परमेश्वर फेरर पनि त्र्ही

ववचधमा सिुथभएको हुि सकछ?” जब र्ी धारणाहरू, र्ी वविारहरू नतिीहरूको हृदर्मा प्रवेश गछथ ि ्,
नतिीहरूले नतिको ववरुद्धमा सांघषथ गिथको लाचग कदठि प्रर्ास गछथ ि ्। तर परमेश्वरको काम केही
समर्सम्म अनघ बदढसकेपनछ, पववत्र आत्माले मण्डलीमा ठूलो काम गिथह
ु ु न्छ, अनि हरे कले आआफ्िो कतथव्र् निवाथह गिथ थाल्छि ्, सबै मानिसहरू परमेश्वरको ववचधमा प्रवेश गछथ ि ्, ककिभिे
परमेश्वरले जे भन्िुहुन्छ र जे गिुथहुन्छ त्र्समा कसैले पनि कुिै अससद्धता दे ख्दै िि ्। परमेश्वरको
अको कदम के हुिेछ भन्िे ववषर्मा भन्दा, र्सको बारे मा कसैलाई केही पनि थाहा छै ि: परमेश्वरले
भन्िुभएकै छ: “स्वगथमुनिका सबैमध्र्े को मेरो हातमा छै ि र? कसले मेरो मागथनिदे शिमा काम

गदै ि र?” तैपनि म नतमीहरूलाई केही सल्लाह प्रदाि गछुथ: नतमीहरूलाई स्पष्ट िभएका ववषर्हरूमा,
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नतमीहरूमध्र्े कसैले पनि केही भन्िु वा गिुथ पदै ि। मैले ताँलाई निरुत्सादहत पािथको लाचग होइि
बरु ताँलाई आफ्िा कार्थहरूमा परमेश्वरको मागथनिदे शि पछ्र्ाउिे अवसर ददिको लाचग र्सो भिेको

हुाँ। मैले “अससद्धताहरू” को बारे मा उल्लेि गरे को कारण तैँले कुिै पनि हालतमा साहस गम
ु ाउिु
वा शङ्का गिुथ हुाँदैि; मेरो उद्दे श्र् भिेको मुख्र् रूपमा ताँलाई परमेश्वरका वििहरूमा ध्र्ाि ददिू
भिी स्मरण गराउिु हो। मानिसहरू फेरर पनि िककत हुन्छि ् जब नतिीहरूले परमेश्वरका र्स्ता
वििहरू पढ्छि ्, “आत्माका कुराहरूप्रनत सिेत बि,् मेरो वििमा ध्र्ाि दे , र मेरो आत्मा र मेरो

अक्स्तत्वलाई, मेरो विि र मेरो अक्स्तत्वलाई एउटा अववभाज्र् सम्पण
ू थताको रूपमा मान्ि सााँच्िै

सक्षम बि,् ताकक सबै मानिसहरूले मेरो उपक्स्थनतमा मलाई सन्तुष्ट पािथ सकूि ्।” दहजो, नतिीहरूले

िेताविीका वििहरू, परमेश्वरको सहिशीलतासम्बन्धी वििहरू पदढरहे का चथए—तर आज,
परमेश्वरले अिािक आक्त्मक ववषर्हरूको बारे मा कुरा गरररहिुभएको छ। के भइरहे को छ?
परमेश्वरले ककि आफू बोल्िे तररकालाई पररवतथि गरररहिुहुन्छ? ककि र्ी सबैलाई अलग गिथ

िसककिे सम्पूणथताको रूपमा सलइन्छ? के परमेश्वरका वििहरू व्र्वहाररक िभएका हुि सकछि ्?
परमेश्वरका वििहरूलाई ध्र्ाि ददएर पढ्दा, के पिा लाग्छ भिे जब परमेश्वरको दे ह र उहााँको

आत्मा अलग हुन्छि ्, दे ह दे हगत गुणहरूसदहतको भौनतक शरीर बन्छ—जसलाई मानिसहरूले क्जउाँ दो
लास भन्छि ्। दे हधारी शरीर आत्माबाट आउाँ छ: उहााँ पववत्र आत्माको मूतथरूप, दे ह बन्िुभएको विि

हुिह
ु ु न्छ। अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वर स्वर्म ् िै दे हमा क्जउिह
ु ु न्छ। परमेश्वरको आत्मा उहााँको
अक्स्तत्वबाट अलग हुिुको गम्भीरता त्र्स्तो हुन्छ। पररणामस्वरूप, उहााँलाई मािव भनिए पनि,
उहााँ मािवजानत हुिुहुन्ि। उहााँ मािव गुणहरू ववहीि हुिुहुन्छ, उहााँ परमेश्वरले धारण गिुथभएको
प्राखणत्व, परमेश्वरले स्वीकार गिथह
ु ु िे प्राखणत्व हुिुहुन्छ। परमेश्वरका वििहरूमा परमेश्वरको
आत्माको मत
ू थरूप हुन्छ, र परमेश्वरको विि प्रत्र्क्ष रूपमा दे हमा प्रकट हुन्छ—अझ भन्िे हो भिे,

र्सले परमेश्वर दे हमा क्जउिुहुन्छ र उहााँ अझै व्र्ावहाररक परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे दे िाउाँ छ, र
र्सरी र्सले परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई प्रमाखणत गछथ र परमेश्वरप्रनतको मानिसको वविोहीपिको

र्ुगलाई समाप्त गछथ । परमेश्वरलाई चिन्िे मागथको बारे मा मानिसहरूलाई बताइसकेपनछ, ववषर्को
अको पक्षलाई सम्बोधि गदै परमेश्वरले फेरर पनि ववषर् पररवतथि गिुथहुन्छ।
“जे-जनत छि ् ती सबैमाचथ मैले मेरो पाउ रािेको छु, मैले ब्रह्माण्डको अथाह क्षेत्रको वारपार

हे रेको छु, र म सबै मानिसहरूको बीिमा, नतिीहरू माझको समठास र तीतोपिा िाख्दै , दहाँडेको
छु।” र्ी वििहरू सरल भए पनि, मािवजानतले र्ी वििहरूलाई सहजै बुझ्दै िि ्। ववषर् पररवतथि

भएको छ, तर सारगत दहसाबमा, र्ो उस्तै छ: र्सले अझै पनि मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वर

चिन्िे तल्
ु र्ाउाँ छ। परमेश्वरले ककि मैले नतिीहरू माझको समठास र तीतोपिा िािेको छु भिी
भन्िुहुन्छ? उहााँले ककि म सबै मानिसहरूको बीिमा दहाँडेको छु भिी भन्िुहुन्छ? परमेश्वर आत्मा

हुिुहुन्छ, र उहााँ दे हधारी प्राणी पनि हुिुहुन्छ। दे हधारी प्राणीका सीसमतताहरूमा िबााँचधिे हुिाले
आत्माले जे-जनत छि ् ती सबैमाचथ पाउ राख्ि सकिुहुन्छ, आत्माले ब्रह्माण्डको अथाह क्षेत्रको
वारपार हे िथ सकिुहुन्छ, र र्सरी उहााँले परमेश्वरको आत्माले सारा ब्रह्माण्डलाई भिुथहुन्छ, उहााँले
पथ्
ु ु न्छ, परमेश्वरको हातले व्र्वक्स्थत िपारे को केही पनि
ु दे खि अको िव
ु सम्म ढाकिह
ृ वीको एक िव
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छै ि र परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्टाउि िसककिे कुिै ठाउाँ पनि छै ि भन्िे दे िाउिुहुन्छ। आत्मा
दे ह बन्िुभएको र मािवको रूपमा जन्मिुभएको भए पनि, आत्माको अक्स्तत्वले सबै मािव

आवश्र्कताहरूलाई शन्
ू र् पादै ि; परमेश्वरको प्राखणत्वले सामान्र् रूपमा िै िािपाि गिथह
ु ु न्छ,
वस्त्र लगाउिुहुन्छ, सुत्िुहुन्छ, र बसोबास गिुथहुन्छ, र सामान्र् रूपमा मानिसहरूले जे गिुथपछथ

उहााँले त्र्ही गिुथहुन्छ। तैपनि उहााँको सभत्री सार फरक भएको हुिाले, उहााँ कुिै व्र्क्कतले
बताउिेजस्तो “मानिस” हुिुहुन्ि। उहााँले मािवजानतको बीिमा कष्ट भोग्िुहुिे भए पनि, उहााँले र्ो
कष्टको कारण आत्मालाई त्र्ाग्िुहुन्ि। उहााँ आसशवषत हुिभ
्
कारण उहााँले
ु ए पनि, र्ी आसशषहरूको
आत्मालाई बबसथिुहुन्ि। आत्मा र उहााँको प्राखणत्वले मौि सम्बन्धमा रही काम गिुथहुन्छ। पववत्र
आत्मा र उहााँको प्राखणत्वलाई अलग गिथ सककाँदै ि, ि त उहााँहरूलाई कदहल्र्ै अलग िै गररएको

छ, ककिभिे प्राखणत्व आत्माको मूतथरूप हो, उहााँ आत्माबाट आउिुभएको हो, त्र्स्तो आत्माबाट

जसको स्वरूप छ। त्र्सकारण, दे हमा हुिुभएको आत्माको लाचग अलौककक असीसमतता असम्भव
हुन्छ; अथाथत ्, आत्माले अलौककक कुराहरू गिथ सकिुहुन्ि, भन्िक
ु ो अथथ, आत्मा भौनतक शरीरबाट
बादहर जाि सकिुहुन्ि। र्दद उहााँ दे हको शरीरबाट बादहर जाि सकिह
ु ु थ्र्ो भिे, परमेश्वरको
दे हधारणको सबै अथथ गुम्िेचथर्ो। आत्मा भौनतक शरीरमा पूणथ रूपमा प्रकट हुिुभएपनछ मात्रै
मानिसले व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
चिन्ि सकछ, र त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरको इच्छा

हाससल हुिेछ। दे हको शरीर र आत्मालाई अलग-अलग रूपमा पररचित गररसकेपनछ मात्रै परमेश्वरले
मानिसको अन्धोपि र अवज्ञा औांल्र्ाउिुहुन्छ: “तापनि मानिसले मलाई कदहल्र्ै पनि सााँिो रूपले

चििेको छै ि, मैले र्ात्राहरू गरे को बेला त्र्सले ममा कदहल्र्ै पनि ध्र्ाि ददएको छै ि।” एकतफथ ,
परमेश्वरले मानिसहरूले दे ख्िे गरी कुिै अलौककक काम िगरीकि आफूलाई दे हको शरीरमा गोप्र्
रूपमा लक
ु ाउिह
ु ु न्छ भिेर भनिरहिभ
ु एको छ; अकोतफथ, मानिसले उहााँलाई चिन्दै ि भिी उहााँले

गुिासो गिुथहुन्छ। र्समा कुिै ववरोधाभास छै ि। वास्तवमा, ववस्तत
ृ र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, परमेश्वरले

र्ी दई
ु पक्षबाट आफ्िा उद्दे श्र्हरू पूरा गिुथहुन्छ भिेर दे ख्िु कदठि छै ि। र्दद परमेश्वरले अलौककक
चिन्ह र अिम्मका कामहरू दे िाउिुभर्ो भिे, उहााँले ठूलो काम गिुथ आवश्र्क हुिेचथएि। उहााँको
आफ्िै मुिले, उहााँले मानिसहरूलाई सरापेर मािुथहुिेचथर्ो र नतिीहरू तुरुन्तै मिेचथए, र्सरी सबै
मानिसहरू ववश्वस्त हुिेचथए—तर र्सले दे ह बन्िुको पछाडड रहे को परमेश्वरको उद्दे श्र् हाससल

गदै ि। र्दद परमेश्वरले सााँच्िै त्र्सरी काम गिुथभर्ो भिे, मानिसहरूले उहााँको अक्स्तत्वमा कदहल्र्ै
पनि सिेत रूपमा ववश्वास गिथ सकिेचथएिि ्। नतिीहरूले सााँिो रूपमा ववश्वास गिथ सकिेचथएिि ्,
र्सको साथै ददर्ाबलसलाई परमेश्वर हो भिी झुक्ककिेचथए। अझै महत्त्वपूणथ कुरा, मानिसहरूले

परमेश्वरको स्वभावलाई कदहल्र्ै जान्ि सकिेचथएिि ्—अनि के परमेश्वर दे हमा हुिक
ु ो महत्त्वको
एउटा पक्ष र्ही होइि र? र्दद मानिसहरू परमेश्वरलाई चिन्ि असमथथ चथए भिे, त्र्ो अस्पष्ट

परमेश्वर, त्र्ो अलौककक परमेश्वरले मानिसहरूको बीिमा सधैँ अचधकार जमाउिेचथर्ो। अनि

र्समा, के मानिसहरू आफ्िै धारणाहरूको निर्न्त्रणमा हुिेचथएिि ् र? र्सलाई अझै सरल रूपमा
भन्दा, के नतिीहरूमाचथ अचधकार जमाउिे शैताि, ददर्ाबलस हुिेचथएि र? “मैले शक्कत कफताथ
सलएको छु भिेर म ककि भन्छु त? म ककि दे हधारणको महत्त्व धेरै छ भिेर भन्छु त?” परमेश्वर
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दे ह बन्िुभएकै क्षण उहााँले आफ्िो शक्कत कफताथ सलिुहुिे क्षण हो, र काम गिथको लाचग उहााँको
ईश्वरीर्ता प्रत्र्क्ष रूपमा प्रकट हुिे समर् पनि र्ही हो। सबै मानिसहरूले क्रसमक रूपमा

व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई चिन्ि पग्ु छि ्, त्र्सरी नतिीहरूको हृदर्मा भएको शैतािको स्थािलाई

पूणथ रूपमा हटाएर, नतिीहरूको हृदर्मा परमेश्वरलाई अझै गहि स्थाि ददन्छि ्। ववगतमा,
मानिसहरूले नतिीहरूको मिको शैतािको स्वरूपमा रहे को परमेश्वरलाई अर्दश्र् र अस्पश्ृ र्
परमेश्वरको रूपमा हे थे; र्ो परमेश्वर अक्स्तत्वमा भएको मात्र होइि, बर र्सले त सबै ककससमका

चिन्ह र अिम्मका कामहरू गिथ, र भत
ू हरू लागेका मानिसहरूको कुरूप अिुहार प्रकट गिेजस्ता
ववसभन्ि रहस्र्हरू प्रकट गिथ सकछ भन्िे पनि नतिीहरूले ववश्वास गथे। र्सले मानिसहरूको
मिको परमेश्वर परमेश्वरको स्वरूप होइि, बरु परमेश्वरबाहे क अरू कुिै कुराको स्वरूप हो भन्िे
कुरालाई पर्ाथप्त रूपमा प्रमाखणत गछथ । मानिसहरूको हृदर्को ०.१ प्रनतशत भाग ओगट्ि िाहन्छु

भिेर परमेश्वरले भन्िुभएको छ। उहााँले मानिसलाई ददिुभएको सबैभन्दा उच्ि मापदण्ड र्ही हो।

सतही अथथबाहे क, र्ी वििहरूको व्र्वहाररक पक्ष पनि छ। र्सलाई र्सरी व्र्ाख्र्ा िगररएको
भए, मानिसहरूले परमेश्वरले नतिीहरूलाई ददिुभएको मापदण्ड अत्र्न्तै न्र्ूि छ भिेर वविार
गिेचथए, मािौं परमेश्वरले मानिसलाई अत्र्न्तै थोरै मात्रामा मात्रै बुझ्िुहुन्छ। के मानिसको
मािससकता र्ही होइि र?

उपर्थक
ु त तथ्र् र तल ददइएको पत्रस
ु को उदाहरणलाई जोडेर हे दाथ, के पिा लाग्िेछ भिे, पत्रस
ु ले

सााँच्िै िै परमेश्वरलाई अरूले भन्दा राम्ररी चििेका चथए ककिभिे नतिले अस्पष्ट परमेश्वरलाई
त्र्ागेर व्र्ावहाररक परमेश्वरको ज्ञािको िोजी गरे का चथए। ककि उिका बुबाआमा परमेश्वरलाई

ववरोध गिे भूतहरू चथए भिेर ववशेष रूपमा उल्लेि गररएको छ? पत्रुसले आफ्िो हृदर्मा
परमेश्वरको िोजी गरररहे का चथएिि ् भन्िे कुरालाई र्सले प्रमाखणत गछथ । नतिका आमाबाबु
अस्पष्ट परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिेहरू चथए; परमेश्वरले नतिीहरूलाई उल्लेि गिुथको आशर् र्ही

हो। धेरैजसो मानिसहरूले र्स तथ्र्लाई त्र्नत ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। बरु, नतिीहरूले पत्रुसका प्राथथिाहरूमा

ध्र्ाि केक्न्ित गछथ ि ्। कनतपर् मानिसहरूमा त पत्रुसका प्राथथिाहरू सधैँ नतिीहरूकै ओठमा, अटुट

रूपमा नतिीहरूकै मिमक्स्तष्कमा हुन्छि ्, तैपनि नतिीहरूले अस्पष्ट परमेश्वरलाई पत्रुसको ज्ञािसाँग
कदहल्र्ै तल
ु िा गदै िि ्। ककि पत्रस
ु ले आफ्िा आमाबाबक
ु ो ववरुद्धमा गएर परमेश्वरको ज्ञािको
िोजी गरे त? ककि पत्रुसले असफल भएकाहरूको पाठहरूबाट आफूलाई उत्सादहत गरे त? उिले

ककि र्ुगौं-र्ुगदे खि परमेश्वरलाई प्रेम गिे सबैको ववश्वास र प्रेमलाई स्वीकार गरे त? सबै

सकारात्मक कुराहरू परमेश्वरबाट आउाँ छि ् र शैतािको प्रकक्रर्ाबाट भएर जािुभन्दा पदहले सीधै
उहााँबाट जारी हुन्छि ् भन्िे कुरा पत्रस
ु ले जान्ि पुगे। र्सले के दे िाउाँ छ भिे उिले चििेका परमेश्वर
व्र्ावहाररक परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, अलौककक परमेश्वर होइि। र्ुगौं-र्ुगदे खि परमेश्वरलाई प्रेम गिे
सबैको ववश्वास र प्रेमलाई आत्मसात ् गिे कार्थमा पत्रुसले ध्र्ाि केक्न्ित गरे का चथए भिेर ककि

भनिन्छ त? र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, र्ुगौं-र्ुगका मानिसहरूको असफलताको मुख्र् कारण

भिेको नतिीहरूसाँग ववश्वास र प्रेम मात्रै हुिु, तर नतिीहरूले व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई चिन्ि
िसकिु चथर्ो। पररणामस्वरूप, नतिीहरूको ववश्वास अस्पष्ट िै रदहरह्र्ो। अय्र्ब
ू ले परमेश्वरलाई
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चििेका चथए भिेर उल्लेि िगरीकि ककि परमेश्वरले नतिको ववश्वासको बारे मा धेरैपटक उल्लेि
गिुथहुन्छ, र अय्र्ूब पत्रुस बराबर चथएिि ् भिेर परमेश्वरले ककि भन्िुहुन्छ? “मेरो कािको

सि
ु ाइद्वारा मैले तपाईंको बारे मा सुिेको छु: तर अब मेरा आाँिाले तपाईंलाई दे ख्छ” भन्िे अय्र्ूबका
वििहरूले नतिीसाँग ववश्वास मात्रै चथर्ो, तर कुिै ज्ञाि चथएि भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छि ्। “पत्रुसका
बाबुआमाको ववरोधाभासले उसलाई मेरो दर्ा र कृपाको अझ ठूलो ज्ञाि ददर्ो” भन्िे वििहरूले

धेरैजसो मानिसहरूमा धेरै प्रश्िहरू उब्जाउाँ छ: ककि परमेश्वरलाई चिन्िको लाचग पत्रुसलाई
ववरोधाभासको आवश्र्कता पऱ्र्ो त? ककि नतिी परमेश्वरलाई प्रत्र्क्ष रूपमा चिन्ि असमथथ चथए
त? ककि उिले परमेश्वरको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपिलाई मात्रै चििेका चथए र परमेश्वरले अरू
कुिै कुराको बारे मा बताउिुभएि? अस्पष्ट परमेश्वरको अवास्तववकतालाई पदहिाि गरे पनछ मात्रै

व्र्वहाररक परमेश्वरको ज्ञािको िोजी गिुथ सम्भव हुन्छ; र्ी वििहरूको उद्दे श्र् भिेको
मानिसहरूलाई आफ्िो हृदर्को अस्पष्ट परमेश्वरलाई हटाउि लगाउिु हो। र्दद सक्ृ ष्टको समर्दे खि

आजसम्म मानिसहरूले सधैँ परमेश्वरको सााँिो अिुहारलाई चििेका भए, नतिीहरूले शैतािका

कार्थहरूलाई पिा लगाउि सकिेचथएिि ्, ककिभिे “पहाड पार िगरुञ्जेलसम्म भुईँको तह पिा

लगाउि सककाँदै ि” भन्िे मानिसको आम भिाइले परमेश्वरले र्ी वििहरू बोल्िुको उद्दे श्र् दसाथउाँछ।
उहााँले मानिसहरूलाई आफूले ददएको उदाहरणको सत्र्ताको बारे मा गहि बुझाइ प्रदाि गिथ

िाहिभ
ु एको हुिाले, परमेश्वरले पत्रस
ु क्जएको र्ग
ु अिग्र
ु हको र्ग
ु चथर्ो भिेर प्रमाखणत गदै जािीजािी कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपिमा जोड ददिुभएको छ। अको र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, र्सले ददर्ाबलसको
घखृ णत अिुहारलाई अझै बढी प्रकट गछथ जसले मानिसलाई हानि गिे र भ्रष्ट तुल्र्ाउिेबाहे क केही
पनि गदै ि र र्सरी परमेश्वरको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपि अझै स्पष्ट दे खिन्छि ्।

परमेश्वरसाँग कृपा र करुणा मात्रै छै ि, प्रताप र क्रोध पनि छ, र शाक्न्तमा क्जउिे मानिसहरू

परमेश्वरका आसशषहरूमा
्
क्जउाँ छि ् िै भन्िे छै ि भिेर मानिसहरूलाई थप सांकेत गदै परमेश्वरले
पत्रुसका परीक्षाहरूको तथ्र्हरूको रूपरे िा पनि प्रस्तुत गिुथहुन्छ र नतिीहरूको वास्तववक

पररक्स्थनतहरूको बारे मा पनि व्र्ाख्र्ा गिुथहुन्छ। पत्रुसका परीक्षाहरूपनछ नतिले पाएका अिुभवहरूको

बारे मा मानिसहरूलाई बताउिु अय्र्ूबका र्ी वििहरूको सत्र्ताको अझै ठूलो प्रमाण हो “के हामीले
परमेश्वरको

हातबाट

असल

कुरािादहाँ

ग्रहण

गिे

र

िराबीिादहाँ

ग्रहण

िगिे?”

र्सरी

परमेश्वरसम्बन्धी पत्रुसको ज्ञािले वास्तवमा िै अभूतपूवथ क्षेत्रहरू, अथाथत ्, ववगत र्ुगका मानिसहरूले
कदहल्र्ै हाससल िगरे का क्षेत्रहरू प्राप्त गरे को चथर्ो, जुि र्ुगहरूभरर परमेश्वरलाई प्रेम गिे सबै
मानिसहरूको ववश्वास र प्रेमलाई नतिले आत्मसात ् गरे को र ववगतमा असफल भएका मानिसहरूको

पाठहरूलाई प्रर्ोग गरी आफैलाई प्रोत्साहि गरे को कार्थको पररणाम पनि चथर्ो भन्िे कुरालाई
प्रदशथि गररएको छ। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरको सााँिो ज्ञाि प्राप्त गिे सबैलाई “फल” भिेर

भनिन्छ, र त्र्समा पत्रुस पनि समावेश छि ्। पत्रुसले परमेश्वरलाई गरे का प्राथथिाहरूले परीक्षाको
अवचधमा नतिीसाँग परमेश्वरको बारे मा सााँिो ज्ञाि चथर्ो भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। तैपनि हलुवामा
बालुवा के चथर्ो भिे नतिले परमेश्वरको इच्छालाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकेका चथएिि ्, त्र्ही
कारणले गदाथ उहााँसम्बन्धी पत्रस
ु को ज्ञािको आधारमा परमेश्वरले “मािव हृदर्को ०.१ प्रनतशत
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ओगट्िे” भिी भन्िुभर्ो। परमेश्वरलाई उत्कृष्ट रूपमा चििेका मानिस, अथाथत ् पत्रुसले समेत
परमेश्वरको इच्छालाई सही रूपमा बुझ्ि सकेका चथएिि ् भन्िे कुराले मानिसमा परमेश्वरलाई

चिन्िे क्षमता छै ि, ककिभिे नतिीहरूलाई शैतािले भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको छ भन्िे दे िाउाँ छ; र्सले सबै
मानिसहरूलाई मानिसको सार जान्िे अवसर ददन्छ। र्ी दई
ु पूवथसतथहरू—मानिसहरूमा रहे को

परमेश्वरलाई चिन्िे क्षमताको कमी र शैताि नतिीहरूमा पूणथ रूपमा व्र्ाप्त रहे को कुरा—परमेश्वरको
महाि ् शक्कतका लाचग प्रनतभार हुि ्, ककिभिे परमेश्वरले वििहरूद्वारा मात्रै काम गिुथहुन्छ, उहााँले
कुिै पनि उद्र्म अनघ बढाउिह
ु ु न्ि, र र्सरी उहााँले मानिसहरूको हृदर्मा निक्श्ित स्थाि सलिह
ु ु न्छ।
तर परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथको लाचग ककि मानिसहरूले ०.१ प्रनतशत मात्रै हाससल गिुथ

आवश्र्क हुन्छ त? परमेश्वरले मानिसमा र्ो क्षमताको सक्ृ ष्ट िगिुथभएको तथ्र्द्वारा र्सलाई
व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ। र्दद र्ो क्षमता िभए पनि मानिसले परमेश्वरको १०० प्रनतशत ज्ञाि प्राप्त

गथ्र्ो भिे, नतिीहरूको लाचग परमेश्वरको हरे क िाल ददिको उज्र्ालो जस्तै स्पष्ट हुिेचथर्ो—अनि
मानिसहरूको अन्तनिथदहत प्रकृनतको कारण, मानिसहरूले तुरुन्तै परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोह
गिेचथए, नतिीहरूले उहााँववरुद्ध िडा भई िुलेआम उहााँको ववरोध गिेचथए, र्ही कारणले गदाथ िै

शैताि पति भएको चथर्ो। त्र्सकारण, परमेश्वरले मानिसहरूलाई कदहल्र्ै पनि कम आाँकिुहुन्ि,

ककिभिे र्ही कारणले गदाथ िै उहााँले नतिीहरूको पूणथ चिरफार गररसकिुभएको छ, र नतिीहरूको
बारे मा सबै कुरा स्पष्ट रूपले जान्िुहुन्छ, र्हााँसम्म कक उहााँले नतिीहरूको शरीरमा कनत पािी छ

भन्िे समेत सही रूपमा जान्िुहुन्छ। त्र्सो भए, उहााँको लाचग मािवजानतको प्रकृनत झि ् कनत
स्पष्ट होला त? परमेश्वरले कदहल्र्ै पनि गल्तीहरू गिुथहुन्ि, र उहााँले आफ्िा वाणीका वििहरू

सबैभन्दा बढी सटीकताको साथ छिौट गिुथहुन्छ। र्सकारण, पत्रुसले परमेश्वरको इच्छाको बारे मा
सही रूपमा िजान्िु र नतिीसाँग परमेश्वरको बारे मा सबैभन्दा धेरै ज्ञाि हुिक
ु ो बीिमा कुिै
ववरोधाभास छै ि; र्सको साथै, र्ी दई
ु कुरा पूणथ रूपमा असम्बक्न्धत छि ्। मानिसहरूको ध्र्ाि

पत्रुसनतर खिच्िको लाचग उहााँले नतिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गिुथभएको होइि। ककि

अय्र्ूबजस्तो व्र्क्कतले परमेश्वरलाई चिन्ि सकेिि ्, तर पत्रुसले चिन्ि सके त? परमेश्वरले ककि
मानिसले र्ो प्राप्त गिथ सकदै ि भिेर भन्िुभर्ो तैपनि र्ो उहााँको महाि ् शक्कतले गदाथ िै हो भिेर

भन्िह
ु ु न्छ त? के मानिसहरू सााँच्िै िै प्राकृनतक रूपमा िै असल छि ् त? र्ो कुरा जान्िु
मानिसहरूको लाचग सहज छै ि; र्दद मैले र्सको बारे मा िबताएको भए, कसैले पनि र्सको सभत्री

महत्त्वलाई पिा लगाउिेचथएि। र्ी वििहरूको उद्दे श्र् मानिसहरूलाई अन्तज्ञाथि ददिु हो, ताकक
नतिीहरूसाँग परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिे ववश्वास होस ्। त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरले मानिसको

सहकार्थमा काम गिथ सकिुहुन्छ। आक्त्मक क्षेत्रको वास्तववक अवस्था र्स्तै छ, र र्ो कुरा मानिसको

लाचग पूणथ रूपमा अथाह छ। मानिसहरूको हृदर्मा रहे को शैतािको स्थािलाई हटाएर त्र्ो स्थाि
परमेश्वरलाई ददिु—शैतािको अनतक्रमणलाई पर धकेल्िुको अथथ र्ही हो, त्र्सरी मात्रै ख्रीष्ट पथ्
ृ वीमा

ओलथिुभएको छ भिेर भन्ि सककन्छ, त्र्सरी मात्रै पथ्
ृ वीका राज्र्हरू ख्रीष्टको राज्र् बिेका छि ्
भिेर भन्ि सककन्छ।

र्स बबन्दम
ु ा, पत्रस
ु हजारौं वषथसम्म एक िमि
ु ा र उदाहरणीर् व्र्क्कतत्व चथए भिेर उल्लेि
481

गिुथको उद्दे श्र् नतिी िमुिा र उदाहरणीर् व्र्क्कतत्व चथए भिेर भन्िु मात्र होइि; र्ी वििहरू

त आक्त्मक क्षेत्रमा लडडिे लडाइाँको प्रनतबबम्ब हुि ्। शैतािले र्ो सबै समर् मानिसलाई निल्िे, र
त्र्सरी परमेश्वरलाई सांसार िष्ट गिथ र उहााँका साक्षीहरू गम
ु ाउि लगाउिे व्र्थथको आशा सलएर
काम गदै आएको छ। तैपनि परमेश्वरले भन्िुभएको छ, “म सुरुमा िमुिा निमाथण गिेछु ताकक

मैले मािव हृदर्मा सबैभन्दा सािो स्थाि सलि सकूाँ। र्ो िरणमा, मािवजानतले मलाई ि त
प्रसन्ि तुल्र्ाउाँ छ छ ि त मलाई पूणथ रूपमा चिन्छ; तैपनि, मेरो महाि ् शक्कतको कारण मािव

पण
ू थ रूपमा ममा समवपथत हुि र मेरो ववरुद्धमा वविोह गिथ छोड्िेछ, र म शैतािलाई क्जत्िको
लाचग र्सलाई एउटा उदाहरणको रूपमा प्रर्ोग गिेछु। भन्िुको अथथ, म मािव हृदर्मा मैले
ओगट्िे ०.१ प्रनतशत भागलाई मािवजानतमाचथ शैतािले िलाइरहे को सबै शक्कतहरूलाई दमि

गिथको लाचग प्रर्ोग गिेछु।” त्र्सकारण, परमेश्वरले पत्रुसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा उल्लेि
गिुथहुन्छ, ताकक नतिले सबै मािवजानतले अिुकरण गिे र अभ्र्ास गिे िाकाको रूपमा काम गिथ

सकूि ्। प्रारक्म्भक अिुच्छे दसाँग जोड्दा, र्सले आक्त्मक क्षेत्रको अवस्थाको बारे मा परमेश्वरले के

भन्िुभएको छ त्र्सको सत्र्तालाई प्रदशथि गछथ : “आज ववगत जस्तो छै ि: सक्ृ ष्टको समर्दे खि

अदहलेसम्म कदहल्र्ै िदे खिएका कार्थहरू म गिेछु, र्ुगौँसम्म कदहल्र्ै िसुनिएका वििहरू बोल्िेछु,
ककिकक सबै मानिसहरूले मलाई शरीरमा चिन्िलाई म भन्िेछु।” र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे
परमेश्वरले आज आफ्िा वििहरूमा काम गिथ थाल्िुभएको छ। मानिसहरूले बादहरी रूपमा के
भइरहे को छ त्र्ो मात्रै दे ख्ि सकछि ्, नतिीहरूले आक्त्मक रूपमा वास्तवमा के भइरहे को छ भिेर

दे ख्ि सकदै िि ्, त्र्सकारण परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “र्ी मेरा व्र्वस्थापिका कदमहरू हुि ्, तर
मानिसलाई ककक्ञ्ित ् आभास छै ि। मैले स्पष्ट रूपमा बोलेको छु, तापनि मानिसहरू अबुझ िै
रहन्छि ्; नतिीहरूलाई बझ
ु ाउिु गाह्रो छ। के र्ो मानिसको तच्
ु छता होइि र?” र्ी वििहरूसभत्र

थप वििहरू छि ्: माचथ व्र्ाख्र्ा गररएजस्तै ती वििहरूले आक्त्मक क्षेत्रमा र्ुद्ध भइरहे को छ
भिेर बताउाँ छि ्।

पत्रुसको कथाको छोटकरी व्र्ाख्र्ापनछ पनि परमेश्वरको इच्छा पूणथ रूपमा हाससल भएको छै ि,

त्र्सकारण परमेश्वरले पत्रुसको ववषर्मा मानिसको लाचग निम्ि मापदण्ड तोकिुहुन्छ: “र्ो ब्रह्माण्ड
र आकाश-मण्डलभरर, पथ्
ृ वीमाचथ र आकाशमा भएका हरे क थोकको बीिमा, पथ्
ृ वीमाचथ र आकाशमा
भएका सबै कुराहरूले मेरो कामको अक्न्तम िरणको निक्म्त भरमग्दरु कोससस गछथ ि ्। निश्िर् िै

नतमीहरू शैतािको सेिाद्वारा ददइएको आदे शलाई पालि गिे दशथक बन्िे इच्छा गदै िौ?” पत्रुसको

ज्ञािको बारे मा पदढसकेपनछ मानिसहरूले गहि अन्तर्दथक्ष्ट पाउाँ छि ्, र अझै प्रभावकारी बन्िको
लाचग, परमेश्वरले मानिसहरूलाई नतिीहरूको छाडापि, असांर्मता, र परमेश्वरसम्बन्धी ज्ञािको

कमीका पररणामहरू दे िाउिुहुन्छ; र्सको साथै, उहााँले—फेरर पनि र अझै बढी सटीकताको साथ—
मािवजानतलाई आक्त्मक क्षेत्रको र्ुद्धमा वास्तवमा के भइरहे को छ त्र्स बारे मा बताउिुहुन्छ।

र्सरी मात्रै मानिसहरू शैतािद्वारा लचगिेववरुद्ध अझै बढी सतकथ हुन्छि ्। र्सको साथै, र्दद
मानिसहरू र्सपटक असफल भए भिे, परमेश्वरले नतिीहरूलाई र्सपटक जस्तै मुक्कत ददिह
ु ु िेछैि
भन्िे कुरालाई पनि र्सले स्पष्ट पाछथ । समग्रमा, र्ी िेताविीहरूले परमेश्वरका वििहरूले
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मािवजानतलाई पािे प्रभावलाई अझै गहि बिाउाँ छि ्, नतिले मानिसहरूलाई परमेश्वरको कृपालाई
अझै बढी मूल्र्वाि ् मान्िे, र परमेश्वरका िेताविी वििहरूलाई कदर गिे तुल्र्ाउाँ छि ्, ताकक
मािवजानतलाई मक्ु कत ददिे परमेश्वरको उद्दे श्र् सााँिो रूपमा हाससल हुि सकोस ्।

पत्रस
ु को्जीर्नको्बारे मा
पत्रस
ु मािवजानतको लाचग परमेश्वरद्वारा िडा गररएका आदशथ व्र्क्कत चथए, सबैको निक्म्त

पररचित िक्षत्र चथए। परमेश्वरले ककि त्र्स्तो अिुल्लेििीर् व्र्क्कतलाई उदाहरणको रूपमा िडा

गिुथभर्ो र पनछका पुस्ताहरूले गुणगाि गररर्ो त? स्पष्टै छ, र्ो कुरालाई परमेश्वरप्रनतको नतिको
प्रेमको असभव्र्क्कत र परमेश्वरलाई प्रेम गिे सङ्कल्पबाट अलग गिथ सककाँदै ि। परमेश्वरलाई प्रेम

गिे पत्रुसको हृदर् कसरी प्रकट भर्ो, र नतिका जीवि अिुभवहरू वास्तवमा कस्ता चथए भन्िे

ववषर्मा भन्िप
ु दाथ, त्र्ो समर्का प्रथाहरूलाई हे िथ र त्र्स र्ग
ु का पत्रस
ु लाई अवलोकि गिथको लाचग
हामी अिुग्रहको र्ुगमा फकेर जािुपछथ ।

पत्रुसको जन्म साधारण र्हूदी ककसाि पररवारमा भएको चथर्ो। नतिका बाबुआमाले िेतीपाती
गरे र िै सम्पूणथ पररवारको पालिपोषण गथे, र नतिी सबैभन्दा जेठो चथए र नतिका िार जिा
भाइबदहिीहरू चथए। अवश्र् पनि, हाम्रो कथाको मख्
ु र् भाग र्ो होइि; पत्रस
ु हाम्रो मख्
ु र् पात्र हुि ्।
पााँि वषथका हुाँदा, पत्रुसको बुबाआमाले उिलाई पढ्ि ससकाउि थाले। त्र्ो बेला, र्हूदी मानिसहरू
निकै पढालेिा चथए, र ववशेष गरी कृवष, उद्र्ोग, र व्र्ापारजस्ता क्षेत्रमा अनघ चथए। नतिीहरूको
सामाक्जक वातावरणको कारण, पत्रुसको बुबाआमा दव
ु ैले उच्ि सशक्षा प्राप्त गरे का चथए। गाउाँ मा

जन्मेका भए पनि, नतिीहरू सशक्षक्षत िै चथए र आजका औसत ववश्वववद्र्ालर्का ववद्र्ाथीहरू

जविकै चथए। के दे खिन्छ भिे, पत्रस
ु त्र्स्तो अिक
ु ू ल सामाक्जक अवस्थाहरूमा जन्मि पाउिु
आसशषको
्
कुरा चथर्ो। िलाि र नछटो ससकि सकिे भएकाले, नतिले िर्ााँ वविारहरूलाई सहजै

आत्मसात ् गथे। आफ्िो अध्र्र्ि सुरु गररसकेपनछ, नतिले कक्षाको दौराि तुरुन्तै कुरा बुझ्थे।
त्र्स्तो तेक्जलो ददमाग भएको छोराप्रनत नतिका बुबाआमाले निकै गवथ गथे, र नतिी उत्कृष्ट
बन्िेछि ् र समाजमा कुिै आचधकाररक पद प्राप्त गिेछि ् भन्िे आशामा, नतिलाई स्कूल पठाउिको

लाचग भरमग्दरु प्रर्ास गथे। थाहै िपाई, पत्रुसलाई परमेश्वरप्रनत िासो जागेको चथर्ो, जसको अथथ,
नतिी िौध वषथको हुाँदा, अथाथत ् उच्ि ववद्र्ालर्मा हुाँदा, नतिी आफूले अध्र्र्ि गरररहे को प्रािीि
ग्रीक सांस्कृनतको पाठ्र्क्रमप्रनत वाकक भए, ववशेष गरी प्रािीि ग्रीक इनतहासका काल्पनिक
मानिसहरू र बिावटी घटिाहरूको बारे मा नतिी वाकक भएका चथए। त्र्सपनछदे खि, पत्रस
ु ले—जो

भिथरै आफ्िो जवािीको वसन्तमा प्रवेश गरे का चथए—मािव जीवि र वह
ृ त ् सांसारको बारे मा थप
कुरा पिा लगाउिे प्रर्ास गिथ थाले। नतिको वववेकले नतिलाई बुबाआमाले आफ्िो लाचग भोगेका
पीडाहरूको पैँिो नतिथ बाध्र् गरे ि, ककिभिे मानिसहरू सबै आत्म-धोकाको क्स्थनतमा क्जइरहे का
छि ्, नतिीहरूले सम्पवि र पदहिािको लाचग गरे को सङ्घषथको क्रममा आफ्िै जीविलाई बरबाद
गदै नतिीहरू सबै अथथहीि जीवि क्जइरहे का छि ् भन्िे नतिले स्पष्ट रूपमा दे िेका चथए। नतिले
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प्राप्त गरे को सामाक्जक वातावरणको कारणले िै मुख्र् रूपमा नतिले त्र्स्तो अन्तज्ञाथि प्राप्त

गरे का चथए। मानिसहरूसाँग जनत धेरै ज्ञाि हुन्छ, नतिीहरूको अन्तवैर्क्कतक सम्बन्ध र सभत्री
सांसार त्र्नत िै जदटल हुन्छ, त्र्सकारण नतिीहरू अझै बढी शन्
ू र्तामा क्जउाँ छि ्। र्ी
पररक्स्थनतहरूमा,

पत्रुसले

आफ्िो

िाली

समर् ववसभन्ि

भेटघाटहरू

गरे र बबताउाँ थे,

जुि

भेटघाटहरूमध्र्े सबैभन्दा बढी धासमथक व्र्क्कतत्वहरूसाँगको भेटघाट हुन्थ्र्ो। आफ्िो हृदर्मा,
नतिलाई मािव सांसारका सबै अवणथिीर् कुरालाई धमथले व्र्ाख्र्ा गिथ सकछ भन्िे अस्पष्ट अिभ
ु ूनत
चथर्ो भन्िे दे खिन्छ, त्र्सकारण नतिी सेवाहरूमा सहभागी हुि प्रार्जसो िक्जकैको सभाघरमा
जान्थे। नतिका आमाबाबुलाई र्सको बारे मा थाहा चथएि, अनि िााँडै िै, असल िररत्रका र राम्रो
ज्ञाि भएका पत्रुसलाई स्कूल जाि मि पिथ छाड्र्ो। आफ्िा आमाबाबुको रे िदे िमा, नतिले
बल्लतल्ल उच्ि ववद्र्ालर् पूरा गरे । ज्ञािको सागरबाट पौडाँदै ककिारमा आइसकेपनछ, नतिले लामो
सास फेरे ; त्र्सपनछ, उिलाई त्र्सउप्रान्त कसैले पनि सशक्षा ददिे वा बन्धिमा राख्िे काम गरे ि।

स्कूल समाप्त गरे पनछ, नतिले सबै ककससमका पुस्तक-पुक्स्तका पढ्ि थाले, तर सत्र वषथको

उमेरमा पनि, बादहरी सांसारको बारे मा नतिीसाँग त्र्नत धेरै अिुभव चथएि। स्कूलबाट दीक्षान्त प्राप्त
गररसकेपनछ, नतिी िेतीपाती गरे र आफ्िो पेट पाल्थे, र्स क्रममा पुस्तक-पुक्स्तका पढ्ि र धासमथक
सेवाहरूमा सहभागी हुि सकदो समर् निकाल्थे। नतिीबाट ठूलो आशा गरे का नतिका बाबुआमाले
आफ्िो “वविोही छोरा” को लाचग प्रार्जसो स्वगथलाई सराप्थे, तर र्ो कुरा समेत धासमथकताको

निक्म्त नतिको भोक र नतिाथको मागथमा िडा हुि सकेि। पत्रुसले आफ्िा अिुभवहरूको क्रममा
धेरै प्रनतरोधहरूको सामिा गरे , तर नतिको हृदर् तवृ षत चथर्ो, र नतिी झरीपनछको घााँसजस्तै
वद्
ृ चध भए। िााँडै िै, नतिले धासमथक सांसारका केही ठूला व्र्क्कतत्वहरूलाई भेट्िे “सौभाग्र्” पाए,
अनि नतिको तष्ृ णा अत्र्न्तै बसलर्ो भएको हुिाले, नतिले नतिीहरूसाँग झि ्-झि ् बढी समर्
बबताउाँ थे, अन्त्र्मा नतिले आफ्िो लगभग सबै समर् नतिीहरूका बीिमा िै बबताउि थाले। िुशीको

सन्तुक्ष्टमा डुबेर, नतिले अिािक र्ी मानिसहरूमध्र्े धेरैजसोले त ओठले मात्र ववश्वास गदाथ

रहे छि ्, र नतिीहरूले आफ्िो ववश्वासमा हृदर् िै ददएका रहे िछि ् भन्िे पिा लगाए। सीधा र शुद्ध
प्राण भएका पत्रुसले कसरी त्र्स्तो धकका सहि सकथे र? नतिले आफूले सङ्गत गरे का लगभग

सबै मानिसहरू मािव भेषमा रहे का पशह
ु रू रहे छि ्—नतिीहरू मािव अिह
ु ार भएका पशह
ु रू रहे छि ्
भन्िे पिा लगाए। त्र्ो बेला, पत्रुस अत्र्न्तै सोझो चथए, त्र्सकारण धेरैपटक नतिीहरूसाँग नतिले

हृदर्बाट िै बबन्ती गरे । तर र्ी कुदटल, धूतथ धासमथक व्र्क्कतत्वहरूले र्स जोसशलो जवाि मानिसको
बबन्तीलाई सुन्ि सकथे र? र्स बेला पत्रुसले मािव जीविको सााँिो ररकतता अिुभव गरे : जीवि

मञ्िको पदहलो कदममा िै, नतिी असफल भएका चथए…। एक वषथपनछ, नतिी सभाघरबाट निस्के
र स्वतन्त्र भएर बस्ि थाले।

त्र्ो धककाले १८ वषे पत्रुसलाई निकै पररपकव र पररष्कृत तुल्र्ार्ो। नतिमा अब आफ्िो

जवािीको मूिथताको कुिै छाप बााँकी चथएि; नतिले िाएको िाएको धककाले जवािीको निदोषता

र कौशलहीितालाई कडा रूपमा दबाएको चथर्ो, र नतिले मछुवाको रूपमा आफ्िो जीविलाई सुरु
गरे । त्र्सपनछ, नतिले आफ्िो डुङ्गामा प्रिार गरे को मानिसहरूले सन्
ु दै गरे को दे खिन्थ्र्ो। माछा
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मारे र आफ्िो जीववकोपाजथि गिे क्रममा, नतिी जता-जता जान्थे त्र्ता-त्र्ता नतिले सन्दे श

फैलाउाँ थे, र नतिले प्रिार गरे का सबै मानिसहरू नतिका प्रवििहरूबाट मन्त्रमुग्ध हुन्थे, ककिभिे
नतिले बोलेका कुराहरूले सवथसाधारण मानिसहरूको हृदर्को तारमा प्रहार गथ्र्ो, र नतिको

इमािदाररताद्वारा नतिीहरू सबै गहि रूपमा प्रभाववत हुन्थे। नतिले मानिसहरूलाई प्रार्जसो
अरूसाँग हृदर्बाट व्र्वहार गिथ, स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि र्ावत ् थोकमाचथको सावथभौम शासकलाई
पुकािथ, र आफ्िो वववेकलाई इन्कार िगिथ र लाजमदो कुराहरू िगिथ, सबै कुरामा नतिीहरूले

आफ्िो हृदर्मा प्रेम गरे का परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउि ससकाउाँ थे…। नतिका प्रवििहरू सि
ु ेर

मानिसहरू प्रार्जसो गहि रूपमा प्रभाववत हुन्थे; नतिीहरूले नतिीद्वारा आफूहरू उत्प्रेररत भएको
अिुभव गथे र प्रार्जसो आाँसु झाथे। त्र्ो बेला, उिका सबै अिुर्ार्ीहरूले उिलाई निकै आदर

गथे, जो सबै दररि चथए र त्र्ो बेलाको समाजको क्स्थनत अिुसार, नतिीहरूको सांख्र्ा प्राकृनतक
रूपमा िै थोरै चथर्ो। पत्रुसलाई त्र्स बेलाका धासमथक तत्वहरूले पनि सताएका चथए। र्ो सबैको

कारण, दई
ु वषथसम्म, नतिी एक ठाउाँ दे खि अको ठाउाँ मा जााँदै एकान्त जीवि बबताइरहे का चथए। दई
ु
वषथको र्ो असाधारण अिुभवहरूपनछ, उिले धेरै अन्तज्ञाथि प्राप्त गरे र नतिले पदहले िजािेका

कुराहरूको बारे मा धेरै कुरा ससके, र्हााँसम्म कक नतिी १४ वषथको हुाँदाको तुलिामा पदहिाि िै गिथ
िसककिे भएका चथए, र्सरी अदहले नतिीसाँग उिी १४ वषथको हुाँदाको अवस्थासाँग समल्िे कुरा केही

पनि चथएि। र्ी दई
ु वषथको अवचधमा नतिले सबै ककससमका मानिसहरूलाई भेटेका चथए र समाजको

बारे मा सबै ककससमका सत्र्ताहरू दे िेका चथए, पररणामस्वरूप, नतिले धासमथक सांसारका सबै

ककससमका ववचधववधािहरूबाट आफूलाई क्रसमक रूपमा मुकत गिथ थाले। त्र्ो बेलाको पववत्र आत्माको
कार्थमा आएको ववकासद्वारा पनि नतिी गहि रूपमा प्रभाववत भएका चथए; त्र्ो बेलासम्म, र्ेशूले
काम गदै आउिभ
ु एको धेरै वषथ भइसकेको चथर्ो, त्र्सकारण पत्रस
ु पववत्र आत्माको त्र्ो बेलाको
कामद्वारा पनि प्रभाववत चथए, र्द्र्वप नतिले र्ेशूलाई भेटेका भिे चथएिि ्। र्ही कारणले गदाथ,

जब पत्रुसले प्रिार गरररहे का चथए, त्र्ो बेला नतिले अनघल्ला पुस्ताका सन्तहरूले कदहल्र्ै प्राप्त
िगरे का धेरै कुरा प्राप्त गरे । अवश्र् िै, त्र्ो बेला, नतिलाई र्ेशूको बारे मा असलअसल थाहा चथर्ो,

तर नतिले उहााँलाई आमिे-सामिे भेट्िे मौका कदहल्र्ै पाएका चथएिि ्। नतिले पववत्र आत्माबाट
जन्मिभ
ु एका स्वगीर् व्र्क्कतत्वलाई दे ख्िे आशा र तष्ृ णा मात्रै गरे का चथए।

एक सााँझ, पत्रुसले आफ्िो डुङ्गाबाट माछा मारररहे का चथए (त्र्ो बेला गालीलको समुि भनििे

ठाउाँ को ककिार छे उमा)। नतिको हातमा बल्छीको टााँगो चथर्ो, तर नतिको मिमा अरू िै कुराहरू
िेसलरहे का चथए। डुब्दै गरे को घामले पािीको सतह रगतको ठूलो सागरजस्तो दे खिन्थ्र्ो। पत्रुसको

जवाि तर शान्त र डदटलो अिह
ु ारमा ज्र्ोनत प्रनतबबक्म्बत भएको चथर्ो; नतिी गदहरो सोिमा
परे को जस्तो दे खिन्थे। त्र्ो बेला, मन्द हावा िल्र्ो, र नतिले तुरुन्तै आफ्िो जीविको एकलोपिको

महसुस गरे , जसले नतिलाई निराशाको अिुभूनत गरार्ो। समुिका छालहरू ज्र्ोनतमा टक्ल्करहे को
बेला, नतिलाई आफू माछा मािे मिक्स्थनतमा िभएको स्पष्ट भर्ो। नतिी वविारमा डुबबरहे का

बेला, नतिले अिािक पछाडडबाट कसैले र्सो भिेको सुिे, “र्हूदी र्ोिाका छोरा ससमोि, नतम्रो
जीविका ददिहरू एकलो छि ्। के नतमी मलाई पछ्र्ाउाँ छौ?” छकक परे र, पत्रस
ु ले आफूले पकक्ररहे को
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बल्छीको टााँगोलाई छोडडपठाए, र त्र्ो टााँगो तुरुन्तै समुिमा डुब्र्ो। पत्रुस आफ्िो डुङ्गामा उसभरहे को

मानिसलाई हे िथ तुरुन्तै पछाडड फके। उिले माचथदे खि तलसम्म हे रे: ती मानिसको कपाल कााँधसम्म
झक्ु ण्डएका र सूर्थको प्रकाशले सि
ु ौलो रङ्गका दे खिन्थे, उहााँले िैरो लुगा लगाउिभ
ु एको चथर्ो,

उहााँको उिाइ मध्र्म चथर्ो, र सशरदे खि पाउसम्म र्हूदीले जस्तो वस्त्र लगाउिुभएको चथर्ो।
अाँध्र्ारराँदै गइरहे को ज्र्ोनतमा, मानिसको िैरो वस्त्र असलक कालो दे खिन्थ्र्ो, र उहााँको अिह
ु ार
असलअसल िक्म्कएको दे खिन्थ्र्ो। धेरैपटक, पत्रुसले र्ेशूलाई भेट्ि िोजेका चथए, तर कदहल्र्ै पनि

सफल भएका चथएिि ्। त्र्ो क्षण, पत्रस
ु ले आफ्िो प्राणको गदहराइमा, र्ही मानिस िै आफ्िो

हृदर्को पववत्र जि हुिुहुन्छ भन्िे ववश्वास गरे , त्र्सकारण माछा मािे डुङ्गामा लम्पसार पदै
नतिले भिे, “के तपाईं स्वगथको राज्र्को सुसमािार प्रिार गिथ आउिुभएका प्रभु हुिुहुन्छ? मैले
तपाईंका अिुभवहरूका बारे मा सुिेको छु, तर मैले तपाईंलाई कदहल्र्ै दे िेको छै ि। मैले तपाईंलाई

पछ्र्ाउि िाहन्थेँ, तर मैले तपाईंलाई कदहल्र्ै भेट्टाउि सकेको चथइिाँ।” त्र्ो बेलासम्म र्ेशू

डुङ्गाको कोठासम्म आइसकिुभएको चथर्ो, जहााँ उहााँ शान्त भई बससरहिुभएको चथर्ो। “उठे र आऊ
अनि मेरो छे उमा बस!” उहााँले भन्िुभर्ो। “म र्हााँ मलाई सााँिो प्रेम गिेहरूलाई िोज्ि आएको

छु। म ववशेष गरी स्वगथको राज्र्को सुसमािार प्रिार गिथ आएको छु, र मसाँग एउटै मिका
हुिेहरूको िोजी गिथ म ववसभन्ि ठाउाँ मा जािेछु। के नतमी तर्ार छौ?” पत्रुसले जवाफ ददए:
“स्वगथमा हुिुहुिे वपताले पठाउिभ
ु एको व्र्क्कतलाई मैले पछ्र्ाउिैपछथ । पववत्र आत्माले
िुन्िुभएकोलाई मैले स्वीकार गिैपछथ । मैले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई प्रेम गिे हुिाले, म कसरी
तपाईंलाई पछ्र्ाउि अनिच्छुक हुि सकछु र?” पत्रुसका वििहरू धासमथक धारणाहरूले भररएको भए
पनि, र्ेशू मुस्कुराउिुभर्ो र सन्तुक्ष्टको साथ आफ्िो सशर हल्लाउिुभर्ो। त्र्ो बेला, उहााँसभत्र
पत्रस
ु को निक्म्त वपताको प्रेम प्रकट भर्ो।

पत्रुसले धेरै वषथसम्म र्ेशूलाई पछ्र्ाए र उहााँमा धेरै कुराहरू दे िे जुि अन्र् मानिसहरूमा

चथएिि ्। एक वषथसम्म उहााँलाई पछ्र्ाएपनछ, र्ेशूले पत्रुसलाई बाह्र िेलाहरूमध्र्ेबाट िुन्िुभर्ो।
(अवश्र् पनि र्ेशूले र्ो कुरालाई उच्ि स्वरमा बोल्िुभएि र अरूले र्सबारे मा बबलकुलै थाहा

पाएिि ्।) जीविमा, पत्रुसले आफूलाई र्ेशूले गिुथभएका हरे क कुराद्वारा मापि गरे । सबैभन्दा
महत्वपण
ू थ रूपमा, र्ेशल
ू े प्रिार गिथभ
ु एका सन्दे शहरू नतिको हृदर्मा गढे र बसे। नतिी सम्पण
ू थ
रूपले समवपथत र बफादार चथए, र नतिले उहााँववरुद्ध कदहल्र्ै कुिै पनि गुिासो व्र्कत गरे िि ्।

पररणामस्वरूप, नतिी र्ेशू जािुहुिे हरे क ठाउाँ मा उहााँको ववश्वासर्ोग्र् साथी बिे। पत्रुसले र्ेशूका
सशक्षाहरू, उहााँका भि वििहरू, उहााँले आफ्िो भोजिमा िािह
ु ु िे कुराहरू, उहााँका वस्त्रहरू, उहााँको
आश्रर्, र उहााँको र्ात्राको तौरतररका अवलोकि गरे । नतिले सबै कुरामा र्ेशक
ू ो अिक
ु रण गरे ।
नतिी कदहल्र्ै पनि स्व-धमी बिेिि ्, बरु नतिले त पुरािा भइसकेका सबै कुराहरूलाई फासलददए,
र विि र कमथ दव
ु ैमा र्ेशूको उदाहरणलाई पछ्र्ाए। र्सै समर्मा पत्रुसले स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि

सबै थोक सवथशक्कतमािको
्
हातमा छि ् र र्ही कारणले गदाथ नतिले आफूसाँग कुिै व्र्क्कतगत

ववकल्प छै ि भन्िे अिुभूनत गरे । पत्रुसले र्ेशू जे हुिुहुन्थ्र्ो त्र्ो सबै आफूमा समादहत गरे र
त्र्सलाई एक उदाहरणको रूपमा प्रर्ोग गरे । र्ेशक
ू ो जीविले उहााँले गिथभ
ु एका काम-कुराहरूमा
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स्व-धमी हुिुहुन्िथ्र्ो भन्िे दे िाउाँ छ; उहााँले आफ्िै बारे मा ठूलाठूला कुरा गिुथको साटो मानिसहरूलाई
प्रेमद्वारा प्रेरणा ददिुहुन्थ्र्ो। ववववध काम-कुराहरूले र्ेशू जे हुिुहुन्थ्र्ो त्र्ो दे िार्ो, र र्ही कारणले
गदाथ, पत्रस
ु ले उहााँसम्बन्धी हरे क कुराहरू अिस
ु रण गरे । पत्रस
ु लाई आफ्िा अिभ
ु वहरूले र्ेशक
ू ो

प्रसमलोपिको झि ्-झि ् बढी बोध गराए, र नतिले र्स्ता कुराहरू भिे, “मैले सारा ब्रह्माण्डभरर

सवथशक्कतमािलाई
्
िोजेको छु, र मैले स्वगथमा र पथ्
ृ वीमा अनि सबै थोकमा अिम्मका कामहरू

दे िेको छु, र्सरी मैले सवथशक्कतमािको
्
प्रेसमलोपिको गहि बोध हाससल गरे को छु। तर, मेरो
आफ्िै हृदर्मा र्नत सााँिो प्रेम कदहल्र्ै चथएि, र मैले सवथशक्कतमािको
्
प्रेसमलोपिलाई आफ्िै
आाँिाले कदहल्र्ै दे िेको चथइि। आज सवथशक्कतमािका
् िजरहरूमा, उहााँले मलाई निगाहको साथ

हे िुथभएको छ, र मैले बल्ल परमेश्वरको प्रेसमलोपि अिुभूनत गरे को छु। मैले अन्त्र्मा के पिा
लगाएको छु भिे, परमेश्वरले सबै थोक सक्ृ ष्ट गिुथभएको तथ्र्ले मात्र मािवजानतलाई उहााँलाई प्रेम

गिे तुल्र्ाउाँ दै ि; मैले त मेरो दै निक जीविमा उहााँको असीसमत प्रेसमलोपि भेटेको छु। कसरी र्ो

अदहले तत्काल दे ख्न सककिे कुराहरूमा मात्र सीसमत हुि सकछ र?” समर् बबत्दै जााँदा, धेरै प्रेसमलो
कुराहरू पत्रुसमा दे िा पदै गए। नतिी र्ेशूप्रनत एकदमै आज्ञाकारी बिे, र अवश्र् िै, नतिले केही
धकका पनि िाए। जब र्ेशूले नतिलाई ववसभन्ि स्थािहरूमा प्रिार गिथको लाचग लैजािुहुन्थ्र्ो,
तब पत्रुसले आफूलाई सधैँ वविम्र तुल्र्ाएर र्ेशूका उपदे शहरू सुन्थे। वषौंसम्म र्ेशूलाई पछ्र्ाएको

कारणले नतिी कदहल्र्ै पनि अहङ्कारी बिेिि ्। र्ेशल
ू े उहााँ आउिक
ु ो कारण भिेको उहााँको काम

सम्पन्ि गिथको िानतर क्रूसमा टााँचगिको लाचग हो भिी भन्िुभएपनछ पत्रुसले आफ्िो हृदर्मा धेरै
पटक पीडा अिुभूनत गथे र एकान्तमा एकलै रुन्थे। तैपनि, अन्तमा त्र्ो “दभ
ु ाथग्र्पूणथ” ददि आर्ो।

र्ेशू पक्राउ पिुथभएपनछ, पत्रुस माछा मािे आफ्िो डुङ्गामा गएर एकलै रोए र र्सको लाचग धेरै
प्राथथिाहरू गरे । तर नतिलाई आफ्िो हृदर्मा र्ो परमेश्वर वपताको इच्छा हो र र्सलाई कसैले
पनि बदल्ि सकदै ि भन्िे थाहा चथर्ो। नतिी आफ्िो प्रेमको कारण पीडामै रदहरहे र नतिले

आाँिाभरर आाँसु बोककरहे । र्ो अवश्र् पनि मािवीर् कमजोरी हो। र्सरी, जब नतिले र्ेशूलाई
क्रूसमा टााँचगाँदैछ भन्िे थाहा पाए, तब नतिले र्ेशूलाई सोधे, “तपाईंले सांसार छाड्िुभएपनछ, के

तपाईं हामीमाझ हाम्रो रिवाली गिथ फकथिुहुिेछ त? के हामी अझै पनि तपाईंलाई दे ख्न सकिेछौं
त?” र्ी वििहरू एकदमै अज्ञाितापण
ू थ र मािव धारणाहरूले भररएको भए तापनि, र्ेशल
ू े पत्रस
ु को

पीडाको नतकतता बुझ्िुभर्ो, र्सकारण उहााँको प्रेममाफथत पत्रुसको कमजोरीलाई वास्ता गिुथभर्ो:
“पत्रुस, मैले ताँलाई प्रेम गरे को छु। के त्र्ो ताँलाई थाहा छ? तैँले जे भन्छस ् त्र्सको पछाडड कुिै
कारण िभएको भए तापनि, वपताले के प्रनतज्ञा गिुथभएको छ भिे म ४० ददिमा मानिसहरूसमक्ष

दे िा पिेछु। के ताँ मेरो आत्माले नतमीहरू सबैलाई बारम्बार अिग्र
ु ह प्रदाि गिेछ भिी ववश्वास
गदै िस ् र?” पत्रुसले र्सबाट केही सान्त्विा महसुस गरे को भए तापनि, नतिले अझै पनि एउटा

कुरा छुटे को महसुस गरे , त्र्सैले पुिरुत्थाि हुिुभएपनछ, र्ेशू नतिीकहााँ पदहलोपल्ट िुला रूपमा
दे िा पिुथभर्ो। तथावप, पत्रुसलाई निरन्तर आफ्िा धारणाहरूमा अक्ल्झिबाट रोकिको लाचग र्ेशल
ू े

उहााँको लाचग पत्रुसले तर्ार पारे को िचिथलो िािा अस्वीकार गिुथभर्ो र एकै निमेषमा बबलाउिुभर्ो।
त्र्स क्षणपनछ, पत्रस
ु ले अन्तत्ः प्रभु र्ेशक
ू ो बारेमा गहि बझ
ु ाइ प्राप्त गरे र उहााँलाई अझ बढी
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प्रेम गरे । उहााँको पुिरुत्थािपश्िात, र्ेशू बारम्बार पत्रुसकहााँ दे िा पिुथभर्ो। त्र्ो िालीस ददि
बबतेपनछ र उहााँले स्वगथ-आरोहण गिुथभएपनछ, उहााँ फेरर तीि पटक पत्रुसकहााँ दे िा पिुथभर्ो। हरे क

दे िा पराइ ठीक त्र्ो बेलामा हुन्थ्र्ो जि
ु बेलामा पववत्र आत्माको एउटा काम परू ा हुि लागेको
हुन्थे अनि िर्ााँ कामको सुरुवात हुि लागेको हुन्थ्र्ो।

पत्रुसले जीविभरर िै जीववकाको लाचग माछा मािे काम गरे , तर त्र्ोभन्दा पनि बढी नतिी

प्रिार गिथलाई क्जए। आफ्िा पनछल्ला ददिहरूमा, नतिले पत्रुसका पदहलो र दोस्रो पत्रहरूका साथै
तत्कालीि कफलाडेक्ल्फर्ाको मण्डलीका लाचग धेरै पत्रहरू लेिे। त्र्ो समर्का मानिसहरू नतिीद्वारा

गहि रूपमा प्रभाववत भएका चथए। आफ्िै र्ोग्र्ताको प्रर्ोग गरी मानिसहरूलाई प्रविि सुिाउिुको
सट्टा, नतिले नतिीहरूलाई जीविको सुहाउाँ दो आपूनतथ प्रदाि गरे । नतिले र्ेशूले सांसार छाड्िुअनघ
उहााँले ददिुभएका सशक्षाहरूलाई कदहल्र्ै भुलेिि ्, र आफ्िो जीविभरर िै नतिै सशक्षाहरूद्वारा प्रेरणा

प्राप्त गरररहे । र्ेशूलाई पछ्र्ाउाँ दाको समर्मा, नतिले प्रभुको प्रेमको पैँिो मत्ृ र्ुले नतिे र सबै कामकुराहरूमा उहााँको उदाहरण अिुसरण गिे सांकल्प सलए। र्ेशूले र्ो कुरामा सहमनत जिाउिुभर्ो,

त्र्सकारण पत्रुस ५३ वषथको हुाँदा (र्ेशूले स्वगथ-प्रस्थाि गिुथभएको २० वषथन्दा पनछ), नतिलाई
नतिको आकाांक्षा पूरा गिथ मद्दत गिथको लाचग र्ेशू नतिीकहााँ दे िा पिुथभर्ो। त्र्सपनछका सात

वषथहरूमा, पत्रुसले आफैलाई चिन्िे प्रर्ास गदै समर् बबताए। ती सात वषथहरूपनछ एक ददि,
नतिलाई उाँ धोमन्
ु टो पारी क्रूसमा टााँचगर्ो, र्सरी नतिको असाधारण जीविको अन्त्र् भर्ो।

अध्याय्८
जब परमेश्वरले आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ, उहााँको शैली सबै मािवजानतप्रनत लक्षक्षत

हुन्छ। जब उहााँ मािव र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ, उहााँको शैली उहााँको आत्माको मागथनिदे शिलाई
पछ्र्ाउिे सबैप्रनत लक्षक्षत हुन्छ। जब परमेश्वरले तेस्रो व्र्क्कतको र्दक्ष्टकोणबाट (मानिसहरूले

अवलोकिकताथको र्दक्ष्टकोण भिी भन्िे र्दक्ष्टकोणबाट) बोल्िुहुन्छ, उहााँले मानिसहरूलाई सीधै

आफ्िा वििहरू दे िाउिुहुन्छ, ताकक नतिीहरूले उहााँलाई एक दटप्पणीकताथको रूपमा हे रूि ्, र
नतिीहरूलाई उहााँको मि
ु बाट असीसमत कुराहरू आउाँ छि ् भन्िे लागोस ्, जि
ु कुराको बारे मा

मानिससाँग कुिै ज्ञाि छै ि र जुि कुरालाई नतिीहरूले बुझ्ि सकदै िि ्। कुरा र्ही हो नि होइि र?

जब परमेश्वरले आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ, सबै मािवजानत अिक्म्मत हुन्छि ्।
“मानिसहरूले मलाई गिे प्रेम सूक्ष्म छ, र ममाचथको नतिीहरूको ववश्वास पनि दर्ा लाग्दो रूपमा
सािो छ। र्दद मैले मानिसहरूका कमजोरीहरूमा मेरा वििहरूको प्रहार निदे सशत गररिाँ भिे ,
नतिीहरूले धाक लगाउाँ दै र आडम्बरी ससद्धान्तहरूसाँगै उठ्दै , घमन्ड र अनतरञ्जि गलाथि,् मािौं

नतिीहरू िै साांसाररक मासमलाहरूको सवालमा सवथज्ञािी र सवथज्ञाता हुि।”
्
र्ी वििहरूले
मािवजानतलाई नतिीहरू वास्तवमा जस्ता छि ् त्र्ही रूपमा प्रकट गिे र मािव हृदर्मा रहे को

परमेश्वरको स्थािलाई प्रकट गिे मात्रै गदै िि ्, बरु नतिले त मािवजानतको सम्पूणथ जीविलाई
पनि उदाङ्गो पाछथ ि ्। हरे क व्र्क्कतले आफू असाधारण छु भन्िे ठान्छ, तैपनि “परमेश्वर” भन्िे
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शब्द पनि छ भन्िे समेत जान्दै ि। त्र्सकारण, नतिीहरूले आडम्बरी ससद्धान्तहरूसाँगै उठ्िे

आाँट गछथ ि ्। तैपनि, “आडम्बरी ससद्धान्तहरूसाँगै उठ्िे” कार्थ मानिसहरूले बुझ्िे अथथमा “बोल्िे ”

कार्थ होइि। बरु, र्सको अथथ मािवलाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ भन्िे हुन्छ। नतिीहरूले
गिे हरे क काम, नतिीहरूले उठाउिे हरे क कार्थभार परमेश्वरको ववपरीत हुन्छ र त्र्सले उहााँलाई
प्रत्र्क्ष रूपमा िै ववरोध गछथ , अनि नतिीहरूको कामको सार शैतािबाट आउाँ छ र परमेश्वरको
ववरुद्धमा हुन्छ, अनि त्र्सको असभप्रार् भिेको परमेश्वरको इच्छाववपरीत स्वतन्त्रता हाससल
गिे हुन्छ। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वर भन्िु हुन्छ, सबै मानिसहरू आडम्बरी ससद्धान्तहरूसाँगै

उठ्िे गछथ ि ्। उहााँका वििहरूको प्रभाव मािवका कमजोरीहरूप्रनत लक्षक्षत छ भिे र परमेश्वरले
ककि भन्िुहुन्छ? ककिभिे, परमेश्वरको असभप्रार्अिुसार, र्दद उहााँले मानिसहरूको हृदर्को

गदहराइमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकट गिुथभ एि भिे, कोही पनि समवपथत हुिेछैिि ्; त्र्सकारण,
मानिसहरूले आफूलाई बुझ्िेछैिि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई आदरको साथ हे िेछैिि ्। अको

शब्दमा भन्दा, र्दद मानिसहरूका धारणाहरूलाई उदाङ्गो पाररएि भिे , नतिीहरूले जेसुकै गिे
आाँट गिेछि ्—नतिीहरूले सीधै स्वगथ वा परमेश्वरलाई सराप्िे काम समेत गिेछ ि ्। र्ी

मािवजानतका कमजोरीहरू हुि ्। त्र्सकारण, परमेश्वर र्सरी बोल्िु हुन्छ: “म मेरो आशर्साँ ग
मेल िािे र मेरो प्रर्ोगको लाचग र्ोग्र् मानिसहरूको निरन्तर िोजीमा ब्रह्माण्डको सबै
कुिाहरूमा र्ात्रा गछुथ।” पनछ औपिाररक रूपमा राज्र्को सलामी िढाइिे बारे मा जे बताइएको

छ त्र्ससाँग र्ो असभव्र्क्कतलाई जोडे र हे दाथ , र्सले पथ्
ृ वीमा पववत्र आत्मा िर्ााँ काममा सां लग्ि

हुिु हुन्छ भन्िे कुरालाई स्पष्ट पाछथ ; र्नत मात्रै हो कक मािवले र्सलाई आफ्िो भौनतक आाँ िाले
दे ख्ि सकदै ि। पववत्र आत्माले प ृथ्वीमा िर्ााँ काम गरररहिुभ एको छ भिेर भनिएको हुिाले,
सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा ठूलो पररवतथि हुन्छ: परमेश्वरका पु त्रहरू र परमेश्वरका मानिसहरूले
परमे श्वरको दे हधारणको गवाहीलाई स्वीकार गिथ थाल्छि ,् तर त्र्ोभन्दा पनि महत्त्वपूणथ कुरा,
हरे क धमथ र सम्प्रदार्, हरे क पेशा र हरे क स्थािमा रहे का मानिसहरूले र्सलाई ववसभन्ि

हदसम्म स्वीकार गछथ ि ्। र्ो आक्त्मक क्षेत्रको ब्रह्माण्ड सांसारमा हुिे ठूलो गनतववचध हो। र्सले
सम्पूणथ धासमथक सां सारलाई र्सको केन्िबबन्दब
ु ाटै हल्लाउाँ छ, र र्सभन्दा पदहले उल्ले ि गररएको

“भूकम्प” ले आांसशक रूपमा र्सैलाई जिाउाँ छ। अको कुरा, स्वगथदत
ू हरूले औपिाररक रूपमा िै

आफ्िो काम सुरु गछथ ि ् र इस्राएलका मानिसहरू फेरर कदहल्र्ै िभौँताररिे गरी आफ्िो घर फकेर
आउाँ छि ्, र समावेश भएका सबैले गोठालोको अगुवाइ स्वीकार गछथ ि ्। र्सको ववपरीत, समश्रीहरू

मेरो मुक्कतको क्षेत्रलाई तोडेर बादहर जाि थाल्छि ्; अथाथत ्, नतिीहरूले मेरो सजार् प्राप्त गछथ ि ्
(तर त्र्ो काम अदहलेसम्म औपिाररक रूपमा सुरु भएको छै ि)। त्र्सकारण, जब सांसारमा र्ी

सबै ठूला-ठूला पररवतथिहरू भइरहे को बेला िै औपिाररक रूपमा राज्र्को सलामी िढाइिेछ , जुि
समर् “त्र्स्तो समर् जब सात गुणा तीव्र आत्माले काम गिथ थाल्छ” भिी उल्ले ि गररएको
समर् हो। परमेश्वरले जब-जब पुिप्राथक्प्तको कार्थ गिुथहुन्छ, र्ी िरणहरूमा (र्ी पररवतथिका
अवचधहरूमा), कसैले पनि पववत्र आत्माको कार्थलाई अिुभूनत गिथ सकदै िि ्। त्र्सकारण, “जब
मानिसहरूले आशा गुमाउाँ छि ्” भन्िे वििहरू सााँिो ठहररन्छि ्। र्सको साथै, पररवतथिका र्ी
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हरे क िरणहरूको अवचधमा, जब मानिसहरूले आशा गुमाउाँ छि ्, वा जब नतिीहरूले र्ो गलत

प्रवाह हो भन्िे अिुभूनत गछथ ि ्, परमेश्वरले िर्ााँ सुरुवात गिुथहुन्छ र आफ्िो कामको अको
िरणलाई अनघ बढाउिुहुन्छ। सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म, परमेश्वरले र्सरी िै आफ्िो कामको
पुिप्राथक्प्त गिुथभएको छ र आफ्िो कामका ववचधहरूलाई पररवतथि गिुथभएको छ। धेरैजसो

मानिसहरूले र्ो कामको केही पक्षलाई ववसभन्ि हदसम्म बुझ्ि सकिे भए पनि, नतिीहरूलाई

अन्त्र्मा पािीको भेलले बगाएर लैजान्छ, ककिभिे नतिीहरू अत्र्न्तै सािो कदका छि ्;
नतिीहरूले परमेश्वरको कामका िरणहरूलाई बुझ्ि सकदै िि ्, त्र्सकारण नतिीहरूलाई हटाइन्छ।
तैपनि, परमेश्वरले मानिसहरूलाई शुद्ध पािे पनि र्सरी िै हो, र र्ो मािवजानतका पुरािो

भइसकेका धारणाहरूलाई परमेश्वरले गिुथहुिे न्र्ार् हो। मानिसहरूसाँग जनत धेरै जग हुन्छ,
नतिीहरूसाँग परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको धासमथक धारणाहरू पनि त्र्नत िै धेरै हुन्छि ्, र ती
धारणाहरू पन्छाउि नतिीहरूलाई कदठि हुन्छ; नतिीहरूले सधैँ पुरािै कुराहरूलाई मानिरहन्छि ्,
र िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकार गिथ नतिीहरूलाई कदठि हुन्छ। अकोतफथ , र्दद कुिै व्र्क्कत िडा भइरहे को
छ भिे, उसाँग िडा हुिे जग हुिैपछथ , तैपनि आफ्िा धारणाहरू त्र्ाग्ि धेरैजसो मानिसहरूलाई

समस्र्ा हुन्छ। आजका दे हधारी परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको धारणाहरूमा र्ो ववशेष गरी लागू
हुन्छ, जुि स्पष्टै दे ख्ि सककिे कुरा हो।

आजका वििहरूमा, परमेश्वरले ईश्वरीर् दशथिहरूको बारे मा धेरै बोल्िुहुन्छ, र र्सलाई

ववस्तारमा व्र्ाख्र्ा गिुथपिे कुिै आवश्र्कता हुाँदैि। परमेश्वरले मण्डली निमाथणले कसरी राज्र्को
निमाथणको लाचग जग िडा गछथ भन्िेबारे मा िै मुख्र् रूपमा बोल्िुहुन्छ। अझै ववसशष्ट रूपमा
भन्दा, जब मण्डलीको निमाथण हुाँदैचथर्ो, मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले दे हधारी परमेश्वरलाई चििेका

िभए पनि, र्सको मख्
ु र् उद्दे श्र् नतिीहरूलाई हृदर् र विि दव
ु ैमा ववश्वस्त तल्
ु र्ाउिु चथर्ो।
नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा ववश्वास रािेको भए पनि, नतिीहरूले दे हधारी परमेश्वरलाई चििेका

चथएिि ्, ककिभिे त्र्ो िरणमा उहााँलाई व्र्क्कतबाट छुट्ट्र्ाउि सककाँदै िचथर्ो। राज्र्को र्ुगमा,

सबैले आफ्िो हृदर्, आफ्िो बोली-विि, र आफ्िो आाँिामा र्दढ निश्िर्ता दे िाउिुपछथ । र्ो कुरा
के दे िाउिको लाचग पर्ाथप्त छ भिे, सबैले आफ्िो हृदर्, बोली-विि, र आाँिामा र्दढ निश्िर्ता
दे िाउिको लाचग, नतिीहरूलाई नतिीहरूको शारीररक आाँिाले िै दे हमा क्जइरहिभ
ु एको परमेश्वर
दे ख्ि ददिुपछथ —जबरजस्तीले होइि, अनि लापरवाही ववश्वासले पनि होइि, बरु नतिीहरूको हृदर्

र मुिबाट आउिे र्दढ निश्िर्ताबाट आउिे ज्ञािद्वारा दे ख्न ददिुपछथ । त्र्सकारण, निमाथणको र्ो
िरणमा, कुिै लडाइाँ र मारकाट हुाँदैि। बरु, मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरूको मागथद्वारा
अन्तर्दथक्ष्टतफथ डोऱ्र्ाइिेछ, अनि र्समाफथत नतिीहरूले िोजी र अन्वेषण गिथ सकछि ,् ताकक

नतिीहरूले अधथिेति रूपमा िै दे हधारी परमेश्वरलाई चिन्ि सकूि ्। त्र्सकारण, र्सले प्रकृनतलाई
र्सको ददशा सलि ददन्छ र मािवजानतलाई प्रनतरोध गदै ि भन्िे अथथमा कामको र्ो िरण निकै

सक्जलो छ। अन्त्र्मा, र्सले प्राकृनतक रूपमा िै मािवलाई परमेश्वरको ज्ञाितफथ डोऱ्र्ाउिेछ,

त्र्सकारण चिक्न्तत वा व्र्ाकुल िबि। जब परमेश्वरले “आक्त्मक क्षेत्रको र्ुद्धको अवस्थालाई
सबै मेरा मानिसहरूको माझमा प्रस्ट गररएको छ” भिी भन्िुभर्ो, उहााँले के भनिरहिभ
ु एको चथर्ो
490

भिे जब मानिसहरू सही मागथमा दहाँड्छि ् र परमेश्वरलाई चिन्ि थाल्छि ्, हरे क व्र्क्कतलाई शैतािले
आन्तररक रूपमा परीक्षा गिे मात्रै होइि, बरु नतिीहरूलाई मण्डलीमा समेत शैतािले परीक्षा गिथ

सकछ। तैपनि, र्ो हरे कले सलिप
ु िे मागथ हो, त्र्सकारण कोही पनि तससथिु पदै ि। शैतािको परीक्षा
ववसभन्ि रूपमा आउि सकछ। कनतले परमेश्वरले भन्िुहुिे कुरालाई बेवास्ता गिे वा त्र्ाग्िे गिथ

सकछि ्, र अरू मानिसहरूको सकारात्मकतालाई निरुत्सादहत गिथको लाचग िकरात्मक कुराहरू

भन्ि सकछि ्; तैपनि, त्र्स्तो व्र्क्कतले सामान्र्तर्ा अरूलाई क्जतेर आफ्िो पक्षमा पािथ
सकिेछैिि ्। र्ो कुरालाई पिा लगाउि कदठि हुन्छ। र्सको मख्
ु र् कारण र्ही हो: त्र्स्तो व्र्क्कत
भेलाहरूमा सहभागी हुिे कार्थमा अझै पनि सकक्रर् हुि सकछ, तर नतिीहरू ईश्वरीर् दशथिहरूका

बारे मा अनिक्श्ित हुन्छि ्। र्दद मण्डली नतिीहरूबाट सिेत भई बस्दै ि भिे, नतिीहरूको
िकारात्मकताले सम्पूणथ मण्डलीलाई िै परमेश्वरप्रनतको प्रनतकक्रर्ा हतारमा ददि लगाउाँ दै ,

परमेश्वरका वििहरूमा ध्र्ाि िददिे तुल्र्ाउि सकछ—अनि र्सको अथथ सीधै शैतािको परीक्षामा
पिुथ हो। त्र्स्तो व्र्क्कतले परमेश्वरको ववरुद्धमा सीधै वविोह गिथ िसकला, तर नतिीहरूले
परमेश्वरका वििहरूलाई बुझ्ि िसकिे र परमेश्वरलाई िचिन्िे हुिाले, नतिीहरू गुिासो वा
द्वेषभावले भररएको हृदर् बोकेर दहाँड्िे अवस्थासम्म पुग्ि सकछि ्। नतिीहरूले आफूलाई परमेश्वरले

त्र्ाग्िुभएको छ र आफूहरू अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ िसकिे अवस्थामा छौं भिेर भन्ि

सकछि ्। नतिीहरूले छोडेर जािे इच्छा गिथ सकछि ्, तर नतिीहरू असलक डराएका हुन्छि ्, अनि
नतिीहरूले परमेश्वरको काम परमेश्वरबाट आएको होइि, बरु र्ो त दष्ु ट आत्माहरूको काम हो
भिेर भन्ि सकछि ्।

ककि परमेश्वरले पत्रुसको बारे मा बारम्बार उल्लेि गिुथहुन्छ? अनि ककि उहााँले अय्र्ूबसमेत
नतिको स्तरमा पग
ु ेिि ् भिेर भन्िुहुन्छ? त्र्स कुराले मानिसहरूलाई पत्रस
ु का कार्थहरूमा ध्र्ाि
केक्न्ित मात्र गराउाँ दै ि, र्सले त नतिीहरूलाई नतिीहरूको हृदर्मा भएको सबै उदाहरणहरू पनि

पन्छाउि लगाउाँ छ, ककिभिे अय्र्ूबको उदाहरण—जोसाँग सबैभन्दा ठूलो ववश्वास चथर्ो—समेत
अपर्ाथप्त छ। र्सरी मात्रै अझै राम्रो पररणाम हाससल गिथ सककन्छ, ककिभिे र्समा मानिसहरूले
पत्रुसको अिुकरण गिे प्रर्ासमा सबै कुरालाई पन्छाउि सकछि ्, अनि त्र्सो गिे क्रममा, नतिीहरू
परमेश्वरसम्बन्धी आफ्िो ज्ञािमा एक कदम अनघ बढ्छि ्। परमेश्वरलाई चिन्िका लाचग पत्रस
ु ले

सलएको अभ्र्ासको मागथ परमेश्वरले मानिसहरूलाई दे िाउिुहुन्छ, र त्र्सो गिुथको उद्दे श्र्

मानिसहरूलाई सन्दभथ बबन्द ु प्रदाि गिुथ हो। त्र्सपनछ, परमेश्वरले र्सो भन्दै शैतािले
मानिसहरूलाई परीक्षा गिे एउटा मागथको पूवाथिुमाि गिुथहुन्छ, “तापनि, र्दद ताँ मेरा वििहरूप्रनत
मन्द र बेमतलबी हुन्छस ् भिे, तैंले नि्ःसन्दे ह मेरो ववरोध गछथ स ्। र्ो वास्तववकता हो।” र्ी

वििहरूमा, परमेश्वरले त्र्स्ता धूतथ र्ुक्कतहरूको बारे मा बताउिुहुन्छ, जुि र्ुक्कतहरू प्रर्ोग गिथ
शैतािले प्रर्ास गिेछ; ती िेताविीका रूपमा रहे का छि ्। हरे क व्र्क्कत परमेश्वरका वििहरूप्रनत

उदासीि हुिसकिे कुरा सम्भव छै ि, तैपनि, र्ो परीक्षाले कनतपर्लाई बन्धिमा पािेछ। त्र्सकारण,
अन्त्र्मा, उहााँले र्ो कुरालाई जोड ददाँ दै दोहोऱ्र्ाउिुभएको छ, “र्दद नतमीहरूले मेरा वििहरू
जान्दै िौ, वा नतिलाई क्स्वकार गदै िौ, वा नतिलाई अभ्र्ासमा लगाउाँ दै िौ भिे, नतमीहरू पककै पनि
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मेरो सजार्का पात्रहरू बन्िेछौ! नतमीहरू पककै पनि शैतािका ससकारहरू बन्िेछौ!” र्ो परमेश्वरले

मािवजानतलाई ददिुभएको सल्लाह हो—तैपनि अन्त्र्मा, परमेश्वरले भववष्र्वाणी गिुथभएजस्तै,
मानिसहरूको एउटा समह
ू अपररहार्थ रूपमा िै शैतािको ससकार बन्िेछि ्।

अध्याय्९
मानिसहरूको कल्पिाअिस
ु ार, परमेश्वर भिेको परमेश्वर िै हुिहुन्छ र मानिसहरू भिेका
मानिसहरू िै हुि ्। परमेश्वरले मािवको भाषा बोल्िुहुन्ि, ि त मानिसहरूले िै परमेश्वरको भाषा

बोल्ि सकछि ्। परमेश्वरको लाचग, मािवजानतले उहााँसाँग गरे का मागहरू पूरा गिुथ केक िािुझ ैँ
सहज छ—एकपटकमा सक्जलो एक गााँस—जबकक मािवजानतलाई परमेश्वरले ददिुभएका मापदण्डहरू

मािवजानतको लाचग अप्राप्र् र असोििीर् हुन्छि ्। तर, सत्र्ता र्सको ठीक ववपरीत छ: परमेश्वरले
मािवको “०.१ प्रनतशत” मात्रै माग्िुहुन्छ। र्ो कुरा मानिसहरूको लाचग अिम्मको मात्रै छै ि, र्सले

त नतिीहरूलाई ववलिबन्दमा पनि पाछथ , मािौं नतिीहरू समुिमा छि ्। परमेश्वरको अन्तर्दथक्ष्ट र
अिुग्रहको कारणले मात्रै मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छाको बारे मा थोरै ज्ञाि प्राप्त गरे का छि ्।
तैपनि मािथ १ मा सबै मानिसहरू फेरर पनि ववलिबन्दमा परे र नतिीहरूले अन्र्ोलतामा टाउको

कन्र्ाए; परमेश्वरले उहााँका मानिसहरूलाई िमकदार दहउाँ बन्िू, उडडदहाँ ड्िे बादल होइि भिेर
भन्िुभर्ो। त्र्सो भए, र्ो “दहउाँ ” ले केलाई जिाउाँ छ त? अनि “उडडदहाँ ड्िे बादल” ले केलाई सांकेत

गछथ त? र्स बबन्दम
ु ा, परमेश्वरले जािी-जािी िै र्ी वििहरूको कुिै गहि अथथ प्रकट

गरररहिुभएको छै ि। र्सले मानिसहरूलाई अन्र्ोलतामा डुबाउाँ छ, र र्सरी नतिीहरूले ज्ञािको िोजी
गिे क्रममा नतिीहरूको ववश्वासलाई बढाउाँ छ—ककिभिे र्ो त परमेश्वरका मानिसहरूलाई ददइएको

ववसशष्ट मापदण्डबाहे क केही पनि होइि; त्र्सकारण मानिसहरू सबैले र्ी बझ्
ु ि िसककिे वििहरूको

बारे मा चिन्ति गदै अिजािमा धेरै समर् बबताइरहे का हुन्छि ्। पररणामस्वरूप, नतिीहरूको
मक्स्तष्कमा ववसभन्ि वविारहरू पैदा हुन्छि ्, नतिीहरूको आाँिाअगाडड दहउाँ का टुक्राहरू उड्छि ्, र
आकाशमा उडडदहाँड्िे बादलहरू तुरुन्तै नतिीहरूको मक्स्तष्कमा दे िा पछथ ि ्। उहााँका मानिसहरूलाई

िमकदार दहउाँ बन्िू, उडडदहाँ ड्िे बादल होइि भिेर परमेश्वरले ककि भन्िभ
ु र्ो त? र्सको सााँिो
अथथ के हो? र्ी वििहरूले निक्श्ित रूपमा केलाई जिाउाँ छ? “दहउाँ ” ले प्रकृनतलाई सुन्दर मात्रै

बिाउाँ दै ि, र्ो त िेती गिे जसमिको लाचग पनि राम्रो हुन्छ; ब्र्ाकटे ररर्ा मािथको लाचग र्ो राम्रो
हुन्छ। भारी दहउाँ परे पनछ, सबै ब्र्ाकटे ररर्ालाई िमकदार दहउाँ ले ढाकछ, र सम्पण
ू थ क्षेत्र िै तुरुन्तै

जीविले भररपण
ू थ हुन्छ। त्र्सरी िै, परमेश्वरका मानिसहरूले दे हधारी परमेश्वरलाई चिन्िुपिे मात्र
होइि, नतिीहरूले त परमेश्वरको दे हधारणको तथ्र्मा आफूलाई अिुशासिमा पनि राख्िुपछथ ; त्र्सो

गरे र, नतिीहरू सामान्र् मािवतामा क्जउिेछि ्। दहउाँ ले प्रकृनतलाई र्सरी िै सुन्दर बिाउाँ छ;
अक्न्तममा, परमेश्वरका मानिसहरूको पररपकवताले पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको राज्र् स्थापिा गदै , र

परमेश्वरको पववत्र िामको प्रिार गदै र मदहमा गाउाँ दै ठूलो रातो अक्जङ्गरको अन्त्र् गिेछ, ताकक
पथ्
ू थ राज्र् परमेश्वरको धासमथकताले भररर्ोस ्, उहााँको िमकले िक्म्कर्ोस ्, र उहााँको
ृ वीको सम्पण
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मदहमाले उज्वल होस ्। हरे क ठाउाँ मा शाक्न्त र सन्तुक्ष्ट, िुशी र पररपूणथता, अनि निरन्तर िर्ााँ

भइरहिे सुन्दरताका र्दश्र्हरू हुिेछि ्। अदहले अक्स्तत्वमा रहे का ववसभन्ि महामारीहरू—अधमथ,
कुदटलपि र छलीपि, दष्ु ट इच्छाहरू, आदद-इत्र्ादद जस्ता भ्रष्ट शैतािी स्वभावहरू—निमथल
ू गररएका
हुिेछि ्, र र्सरी स्वगथ र पथ्
ु ैलाई िवीकरण गररएको हुिेछ। “ठूलो दहमपातपनछ” भन्िे
ृ वी दव
वाकर्ाांशको सााँिो अथथ र्ही हो। उडडदहाँ ड्िे बादलजस्ता मानिसहरू परमेश्वरले उल्लेि गिुथभएका

भीडको पनछ लाग्िे मानिसहरू जस्तै हुि ्; र्दद शैतािबाट कुिै परीक्षा वा परमेश्वरबाट कुिै जााँि
आर्ो भिे, नतिीहरू अक्स्तत्वमा िै िरहिे गरी तुरुन्तै उडेर गइहाल्छि ्। नतिीहरूको कुिै सारसमेत
धेरै पदहले िै मेदटएर अक्स्तत्वववहीि भइसकेको हुिेछ। र्दद मानिसहरू उडडदहाँ ड्िे बादलजस्ता
हुन्छि ् भिे, नतिीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा क्जउि िसकिे मात्र होइि, नतिीहरूले त उहााँको
िामलाई बदिाम समेत गछथ ि ्, ककिभिे त्र्स्ता मानिसहरू कुिै पनि समर् वा कुिै पनि स्थािमा
िोसेर लचगिे ितरामा हुन्छि ्; नतिीहरू शैतािका आहारा हुि ्—अनि जब शैतािले नतिीहरूलाई

कैदी बिाउाँ छ, नतिीहरूले परमेश्वरलाई धोका ददिेछि ् र शैतािको सेवा गिेछि ्। र्सले अवश्र् िै

परमेश्वरको िामलाई बदिाम गछथ , र परमेश्वरले सबैभन्दा बढी अफसोस गिुथहुिे कुरा र्ही हो;

त्र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरका शत्रु हुि ्। तसथथ, नतिीहरूमा सामान्र् मानिसहरूको सार पनि हुाँदैि
र व्र्ावहाररक मूल्र् पनि हुाँदैि। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले आफ्िा मानिसहरूको लाचग र्स्ता

सतथहरू तोकिह
ु ु न्छ। तैपनि, र्ी वििहरूबाट केही कुरा बखु झसकेपनछ, मानिसहरूलाई अब के गिे
भन्िे कुरामा अन्र्ोल हुन्छ, ककिभिे परमेश्वरका वििहरूको ववषर् परमेश्वर स्वर्मतफ
् थ फककथएका

छि ्, जसले नतिीहरूलाई कदठि पररक्स्थनतमा राख्छ: “म पववत्र भूसमबाट आएको हुिाले, म त्र्ो
कमलको फूलजस्तो होइि, जसको केवल िाउाँ छ तर कुिै सार छै ि, ककिकक त्र्ो दहलोबाट आएको
हो, पववत्र भसू मबाट होइि।” उहााँले आफ्िा मानिसहरूका लाचग तोकिभ
ु एका सतथहरूको बारे मा
बताइसकिुभएपनछ, परमेश्वरले ककि उहााँको आफ्िै जन्मको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिुथभर्ो? के र्ी

दई
ु बीिमा कुिै सम्बन्ध हुि सकछ? वास्तवमा, र्ी दई
ु कुराहरूको बीिमा अन्तनिथदहत सम्बन्ध
छ; ित्र, परमेश्वरले मानिसहरूलाई त्र्सको बारे मा बताउिुहुिेचथएि। हररर्ो पातहरूको बीिमा,
मन्द हावामा कमलको फूल र्ता-उता हल्लन्छ। र्ो हे दाथ मिोहर दे खिन्छ, र अत्र्न्तै प्र्ारो लाग्छ।

मानिसहरू र्सलाई हे रेर थाकदै िि ्, र फूलेको कमल दटपेर त्र्सलाई िक्जकबाट हे िथको लाचग

मानिसहरूलाई पािीमा पौडेर जाऊाँ-जाऊाँ लाग्छ। तैपनि, कमलको फूल दहलोबाट आउाँ छ, र र्सको
िाम मात्रै छ तर सार छै ि भिेर परमेश्वर भन्िुहुन्छ; के दे खिन्छ भिे, परमेश्वरले कमलको

फूललाई त्र्नत महत्त्व ददिुहुन्ि, र र्सप्रनत उहााँको निक्श्ित घण
ृ ा छ भन्िे कुरालाई उहााँका
वििहरूले स्पष्ट पाछथ ि ्। र्ग
ु ौंर्ग
ु सम्म, धेरैले कमलको फूललाई धेरै प्रशांसा गरे का छि ्, ककिभिे
ती फोहोरबाट निष्िोट रूपमा दे िा पछथ ि ्, र कमलको फूलसाँग कुिै फूललाई तुलिा गिथ सककाँदै ि
र ती व्र्ाख्र्ा गिै िसककिे गरी सुन्दर छि ् भिेर इङ्चगत गरे को समेत दे खिन्छ। तैपनि परमेश्वरको

िजरमा, कमलको फूलको कुिै महत्त्व छै ि—परमेश्वर र मािवको बीिमा रहे को सभन्िता पनि ठीक
र्ही िै हो। तसथथ परमेश्वर र मािवको बीिको सभन्िता स्वगथको फैलावट र पथ्
ृ वीको जगको
बीिमा रहे को दरू ी जविकै व्र्ापक छ भिेर दे ख्ि सककन्छ। कमलको फूल दहलोबाट आउिे हुिाले,
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र्सलाई आवश्र्क पिे पोषण पनि त्र्हीीँबाट आउाँ छ। र्नत मात्र हो कक कमलले आफ्िो भेष बदल्ि

सकछ र र्सरी र्सले आाँिाको तष्ृ णा मेटाउाँ छ। धेरै मानिसहरूले कमलको बादहरी सुन्दरतालाई
मात्रै दे ख्छि ्, तर र्सको फोहोरी र अशद्
ु धतासभत्र लक
ु े को र्सको जीविलाई कसैले पनि दे ख्दै ि।

तसथथ, परमेश्वरले र्सको िाम मात्रै छ तर सार छै ि भिेर भन्िुहुन्छ—जुि पूणथ रूपमा सही र
सााँिो कुरा हो। के परमेश्वरका मानिसहरू आज ठीक र्स्तै छै िि ् र? परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको
समपथणता र ववश्वास सतही मात्रै छ। परमेश्वरको अनघ, नतिीहरूले उहााँलाई नतिीहरूप्रनत सन्तुष्ट

तल्
ु र्ाउिको लाचग िापलस
ु ी गछथ ि ् र स्वाङ पाछथ ि ्; तैपनि, सभत्री रूपमा भिे नतिीहरू भ्रष्ट, शैतािी
स्वभावले भररएका हुन्छि ्, र नतिीहरूका पेट अशुद्धताले भररएका हुन्छि ्। र्ही कारणले गदाथ,
परमेश्वरले मािवलाई परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको बफादाररता अशुद्धताले कलङ्ककत छ कक छै ि

वा र्ो शुद्ध र पूणथ हृदर्को छ कक छै ि भिेर सोध्दै प्रश्िहरू गिुथहुन्छ। जब नतिीहरू सेवाकताथहरू
चथए, धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई मुि िोलेर िै प्रशांसा गथे, तर नतिीहरूको हृदर्मा भिे
उहााँलाई सराप्थे। नतिीहरूका शब्दहरूमा नतिीहरू परमेश्वरमा समवपथत हुन्थे, तर नतिीहरूका हृदर्मा
भिे नतिीहरूले उहााँको अवज्ञा गथे। नतिीहरूको मुिले िकारात्मक शब्दहरू उच्िारण गथे, र

नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरप्रनतको ववरोधलाई रािेका हुन्थे। षड्र्न्त्रकारी तररकाले आफ्िा
कार्थहरू अनघ बढाउिेहरू समेत चथए: नतिीहरूले आफ्िो मुिबाट अश्लीलता निकाल्थे र अत्र्न्तै

भ्रष्ट भएर आफ्िा हातका हाउभाउ प्रस्तत
ु गथे, अनि ठूलो रातो अक्जङ्गरको सााँिो अिह
ु ारको
स्पष्ट र सजीव असभव्र्क्कत ददन्थे। त्र्स्ता मानिसहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका बच्िा भनिि सााँच्िै

िै र्ोग्र् हुन्छि ्। तैपनि, आज नतिीहरू निष्ठावाि सेवाकताथहरूको स्थािमा िडा हुन्छि ् र
नतिीहरूले आफू परमेश्वरका निष्ठावाि मानिसहरू भएजस्तो गरी व्र्वहार गछथ ि ्—कस्तो लाज
पिेकाहरू! तर र्समा अिम्म मान्िु पदै ि; नतिीहरू दहलोबाट आएका हुि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले
आफ्िो सााँिो रङ्ग िदे िाई बस्ि सकदै िि ्। परमेश्वर पववत्र र शुद्ध, अनि सााँिो र वास्तववक
हुिुहुन्छ, त्र्सकारण उहााँको दे ह आत्माबाट आएको हो। र्ो ठोस र निववथवाद कुरा हो। उहााँले
परमेश्वर स्वर्मको
् लाचग गवाही मात्र ददि सकिुहुन्ि, आफूलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ पूणथ
रूपमा समवपथत गिथ पनि सकिुहुन्छ: र्ी कार्थले परमेश्वरको सारको एउटा पक्षलाई प्रनतनिचधत्व

गछथ ि ्। दे ह स्वरूपसदहतको आत्माबाट आउाँ छ भन्िुको अथथ आत्माले धारण गिथह
ु ु िे दे ह मािवको
दे हभन्दा ठोस रूपमा फरक छ, र र्ो सभन्िता प्राथसमक रूपमा नतिीहरूको आत्मामा रहन्छ।
“स्वरूपसदहतको आत्मा” ले सामान्र् मािवताको आवरणसभत्र रहे को पररणामस्वरूप ईश्वरीर्ताले

कसरी सभत्रबाट सामान्र् रूपमा काम गिथ सकिुहुन्छ त्र्स कुरालाई जिाउाँ छ। र्ो असलकनत पनि

अलौककक छै ि, र र्ो मािवताद्वारा सीसमत छै ि। “आत्माको स्वरूप” ले पण
ू थ ईश्वरीर्तालाई
जिाउाँ छ, र र्ो मािवताद्वारा सीसमत छै ि। त्र्सकारण, परमेश्वरको अन्तनिथदहत स्वभाव र सााँिो

स्वरूपलाई पूणथ रूपमा दे हधारी शरीरमा क्जउि सककन्छ, जुि सामान्र् र क्स्थर मात्र हुाँदैि, त्र्समा
त प्रताप र क्रोध पनि हुन्छ। पदहलो दे हधारी शरीरले मानिसहरूले वविार गिथ सकिे परमेश्वरलाई
मात्रै प्रस्तुत गिथ सकर्ो; अथाथत ्, उहााँले चिन्ह र अिम्मका कामहरू गिथ र अगमवाणीहरू बोल्ि

मात्रै सकिुभर्ो। तसथथ, उहााँ परमेश्वरको वास्तववकतामा पण
ू थ रूपमा क्जउिभ
ु एि, त्र्सकारण उहााँ
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स्वरूपसदहतको आत्माको मूतथरूप हुिुहुन्िचथर्ो; उहााँ ईश्वरीर्ताको प्रत्र्क्ष स्वरूप मात्रै हुिुहुन्थ्र्ो।
र्सको साथै, उहााँ सामान्र् मािवताभन्दा माचथ हुिुभएको हुिाले, उहााँलाई पूणथ व्र्ावहाररक परमेश्वर
स्वर्म ् भिेर भनिएि, र उहााँमा स्वगथको अस्पष्ट परमेश्वरको थोरै भाग चथर्ो; उहााँ मानिसहरूका

धारणाहरूको परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो। र्ी दई
ु दे हधारणहरूबीिको ठोस सभन्िता र्ही हो।
ब्रह्माण्डको सबैभन्दा उच्ि स्थािबाट, परमेश्वरले मािवको हरे क िाललाई हे िुथहुन्छ र
मानिसहरूले भन्िे र गिे सबै कुरालाई हे िुथहुन्छ। उहााँले नतिीहरूको सबै अन्तस्करणका

वविारहरूलाई स्पष्टताका साथ अवलोकि गिथह
ु ु न्छ, नतिलाई कदहल्र्ै पनि बेवास्ता गिथह
ु ु न्ि;
त्र्सकारण, उहााँका वििहरूले मानिसहरूको हरे क वविारलाई प्रहार गदै नतिीहरूको हृदर्लाई छे ड्छ,

र परमेश्वरका वििहरू बुद्चधमािीपूणथ र गल्तीववहीि हुन्छि ्। “मानिसहरूले मेरो आत्मालाई ‘चििे’
पनि नतिीहरूले अझै पनि मेरो आत्मालाई द्ःु िी बिाउाँ छि ्। मेरा वििहरूले सबै मानिसको कुरूप

अिुहारका साथै उिीहरूका सभत्री वविारहरूलाई उदाङ्गो पादथछि ्, र पथ्
ृ वीमा भएका सबैलाई मेरो
सूक्ष्म जााँिको दौराि असफल तल्
ु र्ाउिे गदथछि ्।” र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे परमेश्वरले
मािवजानतलाई ददिुभएका मापदण्डहरू अत्र्न्तै भारपूणथ िभए पनि, मानिसहरूले अझै पनि
परमेश्वरको आत्माको छािबबिलाई सहि सकदै िि ्। “तथावप, असफल भए पनि नतिीहरूका हृदर्ले

मबाट टाढा जािे साहस गदै ि। सक्ृ ष्ट गररएका वस्तुहरू मध्र्ेमा, को िादहाँ मेरा कामहरूको

फलस्वरूप मलाई प्रेम गिथ आउाँ दै ि र?” र्ो परमेश्वरको पण
्
अझै
ू थ बद्
ु चध र सवथशक्कतमािताको
बढी सूिक हो, र र्सले र्सरी परमेश्वरका मानिसहरू सेवाकताथको स्थािमा हुाँदा नतिीहरूले वविार
गरे का सबै कुरा प्रकट गछथ : “व्र्ापार” असफल भएपनछ, नतिीहरूको मिका “लािौं” वा “करोडौँ”

शून्र्तामा पररणत हुन्छ। तैपनि, परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शहरूको कारण र परमेश्वरको प्रताप
र क्रोधको कारण—नतिीहरूले शोकमा आफ्िो सशर निहुराउिे भए पनि—नतिीहरूले अझै पनि
िकारात्मक मिोववृ िका साथ परमेश्वरको सेवा गरे , र नतिीहरूका ववगतका सबै अभ्र्ासहरू

बकम्फुसे गफ बिे र नतिलाई बबससथइर्ो। बरु, आफूलाई मिोरञ्जि ददि, आलस्र्मा समर्

बबताउिको लाचग, नतिीहरूले आफूलाई र अरू सबैलाई िुशी बिाउिे कुराहरू स्वेच्छाले गरे । …
मािवको बीिमा वास्तवमा र्ही भइरहे को चथर्ो। तसथथ , परमेश्वरले मािवजानतलाई मि िोलेर

भन्िह
ु ु न्छ, “मेरा वििहरूको पररणामस्वरूप कसले मेरो िाहिा गदै ि र? मेरो प्रेमको पररणामस्वरूप

कसमा अिुरागको भाविाहरू उत्पन्ि हुाँदैि र?” इमािदारीसाथ भन्दा, सबै मािव परमेश्वरका
वििहरूलाई स्वीकार गिथ इच्छुक छि ्, र नतिीहरूका बीिमा परमेश्वरको विि मि िपराउिे एक
जिा पनि छै ि; र्नत मात्रै हो कक नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास गिथ सकदै िि ,्
ककिभिे नतिीहरूलाई नतिीहरूको प्रकृनतले बाधा ददन्छ। परमेश्वरका वििहरूलाई पदढसकेपनछ,

धेरै मानिसहरू ती वििहरूबाट अलग हुि सकदै िि ्, र परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेम नतिीहरूसभत्र
भररन्छ। तसथथ, परमेश्वरले फेरर पनि शैतािलाई सराप ददिुहुन्छ, फेरर पनि र्सको कुरूप
अिुहारलाई िुलासा गिुथहुन्छ। “र्ो र्ुग, जहााँ शैतािले दङ्गा गदथछ र एकदमै निरङ्कुश भएको
छ”, त्र्ो र्ुग परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा आफ्िो आचधकाररक महाि ् काम सुरु गिे र्ुग पनि हो। र्सपनछ,
उहााँले सांसारलाई ववध्वांस गिे कार्थ सरु
ु गिथुहुन्छ। अको शब्दमा भन्दा, शैताि पागलझैँ जनत
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दौडन्छ, परमेश्वरको ददि त्र्नत िै िााँडै आउिेछ। तसथथ, परमेश्वरले शैतािको छाडापिको बारे मा

जनत धेरै बोल्िुहुन्छ, परमेश्वरले सांसारलाई सवथिाश गिे ददि त्र्नत िै िक्जक आउाँ छ। परमेश्वरले
शैतािलाई गिथभ
ु एको घोषणा र्ही हो।

परमेश्वरले ककि बारम्बार, “… र्सबाहे क, मेरो वपदठउाँ पछाडड नतिीहरू ती ‘प्रशांसिीर्’ फोहोर

कारोबारमा सांलग्ि हुन्छि ्। के ताँलाई जुि दे ह मैले आफैलाई ओढाएको छु त्र्सले तेरा कार्थहरू,
तेरा व्र्वहारहरू र तेरा बोलीवििहरू केही पनि जान्दै ि भिी सोच्छस ?् ” उहााँले र्स्ता वििहरू
एक-दई
ु पटक मात्रै बोल्िुभएि। ककि त्र्सो भर्ो त? परमेश्वरले मानिसहरूलाई सान्त्विा

ददिुभएपनछ, र नतिीहरूलाई मािवजानतको लाचग परमेश्वरको शोकको बारे मा थाहा भएपनछ,
नतिीहरूलाई आफू अनघ बढ्िे क्रममा ववगतलाई बबसथि सहज हुन्छ। तैपनि, परमेश्वर मािवप्रनत
असलकनत पनि िरम हुिुभएको छै ि: उहााँले नतिीहरूका वविारहरूलाई निशािा बिाउि जारी

राख्िुभएको छ। तसथथ, उहााँले मानिसहरूलाई आफैलाई चिन्ि, आफ्िो व्र्सभिार रोकि, त्र्स्तो
“प्रशांसिीर्” फोहोर कारोबारमा अबउप्रान्त िलाग्ि, र दे हमा हुिुभएका परमेश्वरलाई फेरर कदहल्र्ै
धोका िददि बारम्बार आज्ञा गिुथहुन्छ। मानिसहरूको प्रकृनत पररवतथि िभए तापनि, नतिीहरूलाई
एक-दई
ु पटक स्मरण गराउिु फाइदाजिक िै हुन्छ। र्सपनछ, नतिीहरूको हृदर्का रहस्र्हरूलाई
प्रकट गिथको लाचग परमेश्वरले मािव र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ: “मैले धेरै वषथ बतास र वषाथ सहे को

छु, अनि त्र्सरी िै मैले मािवीर् सांसारको तीतोपिा अिभ
ु व गरे को छु; तापनि, ध्र्ाि ददएर
वविार गदाथ, जवि िै धेरै द्ःु ि-कष्टले पनि दे हीर् मािवजानतलाई ममाचथ आशा मािे बिाउि
सकदै ि, कुिै पनि समठासले दे हीर् मािवलाई मप्रनत चिसो, निराश वा नतरस्कारपूणथ पािे त कुरै

िगरौं। के मप्रनतको नतिीहरूको प्रेम सााँच्िै द:ु िको कमी वा समठासको कमीमा सीसमत छ?”
“सर्
ू थमनु ि सबै कुरा ररिो छ”—र्ी वििहरूको सााँच्िै िै सभत्री अथथ छ। तसथथ, कुिै पनि कुराले
मानिसलाई उहााँप्रनतको आशा गुमाउिे वा उहााँप्रनत रुिो बन्िे तुल्र्ाउि सकदै ि भिेर परमेश्वरले

भन्दै हुिुहुन्छ। र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गदै िि ् भिे, नतिीहरू मरे कै जाती हुन्छ;
नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गदै िि ् भिे, नतिीहरूको कष्ट-भोग व्र्थथ हुन्छ र नतिीहरूले प्राप्त

गिे िुसी ररिो हुन्छ, र नतिीहरूको पाप थवपन्छ। उहााँलाई एक जिा व्र्क्कतले पनि सााँिो रूपमा
प्रेम िगिे हुिाले, उहााँ भन्िुहुन्छ, “के मप्रनतको नतिीहरूको प्रेम सााँच्िै द:ु िको कमी वा समठासको
कमीमा सीसमत छ?” मािवजानतको सांसारमा, कष्ट वा समठास िभोगी कसरी कुिै व्र्क्कत
अक्स्तत्वमा रहि सकछ र? परमेश्वरले बारम्बार र्सो भन्िुहुन्छ, “एक जिा मानिसले पनि कदहल्र्ै
मेरो अिुहारलाई सााँिो रूपमा दे िेको छै ि वा सााँिो रूपमा मेरो आवाज सुिेको छै ि, ककिभिे

मािवले मलाई सााँिो रूपमा चिन्दै ि।” परमेश्वर भन्िुहुन्छ, मािवले उहााँलाई सााँिो रूपमा
चिन्िुहुन्ि, तर उहााँले मानिसलाई ककि उहााँलाई चिन्ि लगाउिुहुन्छ? के र्ो ववरोधाभास होइि

र? परमेश्वरको हरे क वििको निक्श्ित उद्दे श्र् हुन्छ। मािव अिेत अवस्थामा पुगेको हुिाले,
परमेश्वरले अन्त्र्मा नतिीहरूको हरे क हृदर्को ०.१ प्रनतशत ओगट्िको लाचग मािवमाफथत उहााँको

१००% काम गिे ससद्धान्त प्रर्ोग गिुथहुन्छ। परमेश्वरले काम गिे ववचध र्ही हो, र उहााँका
लक्ष्र्हरूलाई पूरा गिथको लाचग परमेश्वरले र्सरी िै काम गिथप
ु छथ । परमेश्वरका वििहरूमा समावेश
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बुद्चध पनि ठीक र्ही िै हो। के नतमीहरूले र्ो कुरालाई बुझ्र्ौ?

परमेश्वर भन्िुहुन्छ: “जब म मेरा रहस्र्हरू प्रत्र्क्ष रूपमा प्रकट गदथछु र दे हमा मेरो इच्छा

स्पष्ट गदथछु, तर नतमीहरूले दे ख्दै िौ; नतमीहरूले आवाज सन्
ु छौ, तर नतिीहरूको अथथ बझ्
ु दै िौ। म
द्ःु िमा परे को छु। म दे हमा भएको भए तापनि, म दे हको सेवाको काम गिथ असमथथ छु।” एक
दहसाबमा, मानिसहरूको अिेत अवस्थाको कारण र्ी वििहरूले नतिीहरूलाई परमेश्वरसाँग सहकार्थ

गिथ अग्रसर हुिे तुल्र्ाउाँ छ; अको दहसाबमा, परमेश्वरले दे हधारी शरीरमा आफ्िो ईश्वरीर्ताको
सााँिो अिह
ु ार प्रकट गिथह
ु ु न्छ। मानिसहरू कदको दहसाबले अत्र्न्तै सािा भएका हुिाले, परमेश्वर
दे हमा हुिुभएको अवचधमा ददइिे ईश्वरीर्ताको प्रकाश र्सलाई स्वीकार गिे नतिीहरूको
क्षमताअिुसार मात्रै आउाँ छ। कामको र्ो िरणमा, धेरैजसो मानिसहरू र्सलाई पण
ू थ रूपमा स्वीकार
गिथ िसकिे अवस्थामा िै रहन्छि ्, जुि कुराले नतिीहरू कनत अग्रहणशील छि ् भन्िे दे िाउाँ छ।

तसथथ, र्ो कामको अवचधमा, ईश्वरीर्ताले र्सका मूल कार्थहरू सबै पूरा गदै ि; र्सले ती कार्थको

एउटा सािो भाग मात्रै पूरा गछथ । र्सले के दे िाउाँ छ भिे, भववष्र्को काममा, मािवजानतको
पुिप्राथक्प्तको क्स्थनतअिुसार ईश्वरीर्तालाई क्रसमक रूपमा प्रकट गररिेछ। तैपनि, ईश्वरीर्ता क्रसमक
रूपमा वद्
ृ चध हुाँदैि; बरु, र्ो त दे हधारी परमेश्वरको सारमा रहे को कुरा हो, र र्ो मानिसको कद
जस्तो हुाँदैि।

परमेश्वरले मािव सक्ृ ष्ट गिथक
ु ो उद्दे श्र् र अथथ छ, त्र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले भन्िुभर्ो,

“र्दद मािव जानत सबै मेरो क्रोधले िष्ट हुन्थ्र्ो भिे, मैले स्वगथ र पथ्
ृ वी सक्ृ ष्ट गिुथको महत्त्व के
हुिेछ?” मािव भ्रष्ट भइसकेपनछ, परमेश्वरले आफ्िो आिन्दको लाचग नतिीहरूको एउटा समह
ू लाई
प्राप्त गिे र्ोजिा बिाउिुभर्ो; सबै मािव िष्ट होस ् भन्िे उहााँको असभप्रार् चथएि, ि त
परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शहरूलाई असलकनत उल्लांघि गदाथसमेत नतिीहरूलाई िास गिे उहााँको

असभप्रार् चथर्ो। परमेश्वरको इच्छा त्र्स्तो छै ि; परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै, त्र्सको कुिै अथथ
हुिेचथएि। र्ो “अथथववहीिता” कै कारणले परमेश्वर बुद्चधलाई स्पष्ट पाररएको छ। सबै
मानिसहरूलाई सजार् ददिे, न्र्ार् गिे, र प्रहार गिे कार्थ गरे र अक्न्तममा उहााँलाई सााँिो रूपमा
प्रेम गिेहरूलाई मात्रै छिौट गिथको लाचग परमेश्वरले ववसभन्ि माध्र्ममा बोल्िु र काम गिुथको

अझै ठूलो महत्त्व हुाँदैि र? ठीक र्ही ककससमले परमेश्वरका कार्थहरूलाई प्रकट गररन्छ, र र्सरी
मािवको सक्ृ ष्ट अझै महत्त्वपूणथ बन्छ। तसथथ, परमेश्वरका धेरैजसो वििहरू नतिीहरू छे वैबाट
तैररएर जान्छि ् भिेर भनिन्छ; र्ो एउटा उद्दे श्र् हाससल गिथको लाचग हो, र उहााँका वििहरूको
एउटा भागको वास्तववकता ठीक र्ही िै हो।
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पररशशष्ट:्

अध्याय्१

म नतमीहरूलाई जे गर भन्छु त्र्ो मैले बताउिे गरे को अस्पष्ट र ररिो ससद्धान्त होइि, ि

त र्ो मानिसको मक्स्तष्कले कल्पिा गिै िसकिे वा मानिसको दे हले हाससल गिै िसकिे कुरा िै
हो। मेरो घरसभत्र को पूणथ रूपमा बफादार रहि सकछ? अनि मेरो राज्र्सभत्र कसले आफ्िो सम्पूणथता
अपथण गिथ सकछ? मेरो इच्छा प्रकट िभएको भए, के नतमीहरूले आफैलाई मेरो हृदर् सन्तुष्ट

तल्
ु र्ाउिे मापदण्ड ददिेचथर्ौ? कसैले पनि मेरो हृदर्लाई कदहल्र्ै बझ
ु ेको छै ि, अनि कसैले पनि
मेरो इच्छालाई कदहल्र्ै बुझेको छै ि। कसले मेरो अिुहार कदहल्र्ै दे िेको वा मेरो आवाज कदहल्र्ै

सुिेको छ? के पत्रुसले मेरो अिुहार दे िे वा मेरो आवाज सुिे? वा पावलले मेरो अिुहार दे िे वा
मेरो आवाज सुिे? वा र्ूहन्िाले मेरो अिुहार दे िे वा मेरो आवाज सुिे? वा र्ाकूबले मेरो अिुहार
दे िे वा मेरो आवाज सि
ु े? कसलाई मैले कदहल्र्ै भेष प्रदाि गरे को छु, वा मैले प्राप्त गरे को छु,

वा मैले प्रर्ोग गरे को छु? पदहलोपटक म दे ह बिेको घटिा ईश्वरीर्तामा भएको भए पनि, मैले
धारण गरे को दे हले मानिसका कष्टहरूलाई जािेको चथएि, ककिभिे म एउटा रूप सलएर दे हधारी
भएको चथइि, त्र्सकारण दे हले पूणथ रूपमा मेरो इच्छा पूरा गऱ्र्ो भिेर भन्ि सककाँदै ि। जब मेरो

ईश्वरीर्ताले कुिै वाधा वा अवरोधवविा सामान्र् मािवताको व्र्क्कतत्वमा मैले गरे जस्तो गिथ र

मैले बोलेजस्तो बोल्ि सकछ, तब मात्रै दे हमा मेरो इच्छा परु ा भएको छ भिेर भन्ि सककन्छ। मेरो
सामान्र् मािवताले मेरो ईश्वरीर्तालाई ढाकि सकिे भएको हुिाले, र्सरी िम्र र गुप्त रहिे मेरो
इच्छा हाससल हुन्छ। दे हमा गररिे कामको िरणको अवचधमा, ईश्वरीर्ताले प्रत्र्क्ष रूपमा िै काम
गिे भए पनि, त्र्स्ता कार्थहरूलाई मानिसहरूले सहजै दे ख्ि सकदै िि ्, जुि सामान्र् मािवताको
जीवि र कार्थहरूको कारणले गदाथ मात्रै हो। र्ो दे हधारणले पदहलो दे हधारणले जस्तो ४० ददि

उपवास बस्ि सकदै ि, तर सामान्र् रूपमा काम गिथ र बोल्ि सकछ; उहााँले रहस्र्हरू प्रकट गिुथभए

पनि, उहााँ अत्र्न्तै सामान्र् हुिुहुन्छ; र्ो मानिसले कल्पिा गरे जस्तो छै ि—उहााँको आवाज
मेघगजथिको जस्तो छै ि, उहााँको अिुहार ज्र्ोनतले िक्म्काँदै ि, र उहााँ दहाँड्िुहुाँदा स्वगथ थककँदै ि। र्दद
त्र्स्तो भएको भए, त्र्समा मेरो कुिै बुद्चध हुिेचथएि, र शैतािलाई लक्ज्जत पािथ र हराउि
असम्भव हुिेचथर्ो।

जब म सामान्र् मािवताको आवरण सभत्रबाट मे रो ईश्वरीर्ता प्रकट गछुथ, मैले पूणथ मदहमा

प्राप्त गछुथ, मेरो महाि ् काम पूरा हुन्छ, र कुिै पनि कुराले कुिै कदठिाइ ल्र्ाउाँ दै ि। र्सको कारण
के हो भिे मेरो दे हधारणको मुख्र् उद्दे श्र् मलाई ववश्वास गिे सबैलाई दे हमा रहे को मेरो
ईश्वरीर्ताका कामहरू दे िाउिु, र व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
दे िाउिु हो, र्सरी अर्दश्र् र

अस्पश्ृ र् परमेश्वरले मानिसहरूको हृदर्मा सलएको स्थािलाई हटाउिु हो। मसाँग पूणथ ईश्वरीर्ताको
सार भए पनि, मैले सामान्र् व्र्क्कतले जस्तै िािे, वस्त्र लगाउिे, सुत्िे, बास गिे, र काम गिे

भएकोले, म सामान्र् व्र्क्कतजस्तै बोल्िे र हााँस्िे हुिाले र मसाँग सामान्र् व्र्क्कतको जस्तै
िााँिोहरू भएको हुिाले, मलाई “व्र्ावहाररक परमेश्वर” भिेर भनिन्छ। र्ो अमत
ू थ छै ि, र र्ो बझ्
ु ि
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सक्जलो छ; र्समा मेरो कामको केन्िबबन्द ु कुि भागमा छ, र मेरो ध्र्ाि कामको कुि िरणमा

केक्न्ित छ भन्िे कुरालाई दे ख्ि सककन्छ। मेरो दे हधारणको मुख्र् उद्दे श्र् भिेको सामान्र्
मािवताद्वारा मेरो ईश्वरीर्तालाई प्रकट गिथु हो। मेरो कामको केन्िबबन्द ु न्र्ार्को र्ग
ु को दोस्रो
भागमा छ भन्िे कुरालाई दे ख्ि कदठि छै ि।

ममा, कदहल्र्ै मािव जीवि रहे को छै ि, ि त मािव जीविको कुिै अवशेष िै रहे को छ।

मािव जीविले ममा कदहल्र्ै कुिै स्थाि सलएको छै ि, र मेरो ईश्वरीर्ताको प्रकाशलाई कदहल्र्ै

दबाएको छै ि। तसथथ, स्वगथको मेरो आवाज र मेरो आत्माको इच्छा जनत धेरै व्र्कत हुन्छि ्, शैताि
त्र्नत िै लक्ज्जत हुि सकछ, र र्सरी सामान्र् मािवतामा मेरो इच्छालाई पूरा गिे काम त्र्नत
िै सहज हुन्छ। र्सले मात्रै पनि शैतािलाई हराएको छ; शैतािलाई पदहले िै पूणथ रूपमा लक्ज्जत
पाररएको छ। म लुप्त भए पनि, र्सले मेरो ईश्वरीर्ताका वाणी र कार्थहरूमा वाधा ददाँ दैि—म
ववजर्ी बिेको छु र मैले पूणथ मदहमा प्राप्त गरे को छु भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ।
दे हको मेरो काम वाधारदहत भएकोले, र अदहले व्र्ावहाररक परमेश्वरले मानिसहरूको हृदर्मा स्थाि

प्राप्त गिुथभएको र नतिीहरूको हृदर्मा जरा गाड्िुभएको हुिाले, मैले शैतािलाई हराएको छु भन्िे
कुरा पूणथ रूपमा प्रमाखणत भएको छ। अनि मानिसको बीिमा शैतािले थप कुिै पनि काम गिथ

िसकिे भएकोले, र मानिसको दे हमा शैतािको गुण हाल्ि कदठि भएको हुिाले, मेरो इच्छा कुिै
बाधावविा िै अनघ बढ्िेछ। मेरो कामको ववषर्वस्तु मख्
ु र् रूपमा सबै मानिसहरूलाई मेरा

आश्िर्थजिक कार्थहरू र मेरो सााँिो अिुहार दे िाउिको लाचग हो: म पहुाँिभन्दा बादहर छै ि, म
आकाश छुिे गरी उसभाँददि, र म स्वरूपववहीि र आकारववहीि छै ि। म हावाजस्तो अर्दश्र् छै ि ,
ि त म सहजै उडेर जािे र तैरररहिे बादलजस्तो िै छु; बरु, म मानिसको बीिमा क्जउिे र मैले

मानिसको बीिमा समठास, असमलो, तीतो, र वपरो अिभ
ु व गिे भए पनि, मेरो दे ह सारगत रूपमा

मानिसको भन्दा फरक छ। धेरैजसो मानिसहरूलाई मसाँग उठबस गिथ कदठि हुन्छ, तैपनि धेरैजसोले
मसाँग उठबस गिे िाहिा गछथ ि ्। र्ो त र्स्तो भर्ो कक मािौं दे हधारी परमेश्वरसभत्र, ववशाल,

अथाह रहस्र्हरू छि ्। ईश्वरीर्ताको प्रत्र्क्ष प्रकाशको कारण, र मािव स्वरूपको आवरणको कारण,
मानिसहरूले मलाई कृपालु र प्रेसमलो परमेश्वर ठान्दै मबाट आदरणीर् दरू ी कार्म राख्छि ्, तर

मेरो प्रताप र क्रोधप्रनत भर्भीत पनि हुन्छि ्। तसथथ, नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा मसाँग उत्सक
ु ताको
साथ बोल्ि िाहन्छि ्, तैपनि नतिीहरूले आफूले िाहे जस्तो गिथ सकदै िि ्—नतिीहरूको हृदर्ले जे
इच्छा गछथ , नतिीहरूको सामथ्र्थमा त्र्सैको कमी हुन्छ। र्ी पररक्स्थनतहरूमा हुिे हरे कका क्स्थनतहरू
र्स्तै हुन्छि ्—मानिसहरू जनत र्स्तो हुन्छि ्, मेरो स्वभावका ववसभन्ि पक्षको प्रकाशको प्रमाण

त्र्नत िै ठूलो हुन्छ, र्सरी परमेश्वरलाई चिन्िे मानिसहरूको उद्दे श्र् हाससल हुन्छ। तर र्ो गौण
कुरा हो; मुख्र् कुरा भिेको मानिसहरूलाई मेरो दे हले गरे का आश्िर्थजिक कार्थहरू जान्ि लगाउिु,

नतिीहरूलाई परमेश्वरको सार चििाउिु हो; म मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो मअसामान्र् र

अलौककक छै ि। बरु, म सबै कुरामा सामान्र् रहे को व्र्ावहाररक परमेश्वर हुाँ। मानिसहरूका
धारणाहरूसभत्र मेरो स्थािलाई हराउाँ छ, र नतिीहरूले मलाई र्थाथथमा चिन्ि पुग्छि ्। त्र्सपनछ मात्रै
मैले मानिसहरूको मिमा मेरो सााँिो स्थाि सलन्छु।
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सबै मानिसहरूका अनघ, मानिसहरूले कदर गिे कुिै अलौककक काम मैले कदहल्र्ै िगरे को

मात्रै होइि, म त अत्र्न्तै सामान्र् र सवथसाधारण पनि छु; मैले जािीजािी मानिसहरूलाई मेरो

दे हधारी शरीरमा परमेश्वरको सङ्केत ददिे कुिै पनि कुरा दे िाउाँ ददि। तर मेरा वििहरूको कारण,
मानिसहरू पूणथ रूपमा क्जनतएका छि ्, र नतिीहरू मेरो गवाहीमा समवपथत हुन्छि ्। त्र्सरी मात्रै
मानिसहरूले कुिै गलत बुझाइवविा र परमेश्वर वास्तवमा िै अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ भन्िे पण
ू थ
ववश्वासको आधारमादे हमा रहे को मलाई चिन्छि ्। र्सरी, मेरो बारे मा रहे को मानिसहरूको ज्ञाि

अझै वास्तववक, अझै स्पष्ट, र नतिीहरूको असल बािीबेहोराबाट पण
ू थ रूपमा निष्िोट बन्छ; र्ो
सबै मेरो ईश्वरीर्ताको बारे मा मानिसहरूलाई अझै ठूलो ज्ञाि ददाँ दै मेरो ईश्वरीर्ताले प्रत्र्क्ष रूपमा

काम गरे को पररणामबाट आउाँ छ, ककिभिे ईश्वरीर्ता मात्रै परमेश्वरको सााँिो अिुहार र परमेश्वरको
अन्तनिथदहत गुण हो। मानिसहरूले र्ो कुरालाई दे ख्िुपछथ । मैले िाहिे भिेका ईश्वरीर्तामा रहे का
विि, कमथ, र कार्थहरू हुि ्—म मािवतामा रहे का विि र कार्थहरूका बारे मा वास्ता गददथिाँ। मेरो

उद्दे श्र् भिेको ईश्वरीर्तामा क्जउिु र काम गिुथ हो—म मािवतामा जरा गाड्ि र उम्रि िाहन्िाँ,

र म मािवतामा वास गिथ िाहन्िाँ। के मैले भनिरहे को कुरा नतमीहरूले बूझ्दै छौ? म मािव रूपमा
आएको पाहुिा भए पनि, म र्ो िाहाँददिाँ; म पूणथ रूपमा ईश्वरीर्तामा व्र्वहार गछुथ, र र्सरी मात्रै
मानिसहरूले मेरो सााँिो अिुहारलाई राम्ररी बुझ्ि सकछि ्।

अध्याय्१०
मण्डली निमाथणको अवचधमा, परमेश्वरले राज्र् निमाथणको बारे मा बबरलै उल्लेि गिुथभर्ो।

उहााँले र्सको बारे मा उल्लेि गिथुहुाँदा पनि, उहााँले त्र्ो बेलाको भाषामा उल्लेि गिथभ
ु र्ो। राज्र्को
र्ग
ु को आगमि भइसकेपनछ, परमेश्वरले मण्डली निमाथणको समर्का निक्श्ित ववचध र िासोहरूलाई
एकै धको कोरी मेटाइददिुभर्ो, र नतिको बारे मा फेरर कदहल्र्ै एउटै शब्द समेत बोल्िुभएि।

“परमेश्वर स्वर्म”् भन्िे पदावलीको आधारभूत अथथ ठीक र्ही हो, जो सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र
कदहल्र्ै पनि पुरािो बन्िुहुन्ि। ववगतमा काम-कुराहरू जनत िै राम्ररी गररएको भए पनि, आखिर
ती बबतेको र्ग
ु का भाग हुि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले त्र्स्ता ववगतका घटिाहरूलाई ख्रीष्टको
समर्भन्दा पदहले घटे का घटिाहरूको रूपमा वगीकरण गिुथहुन्छ, जबकक वतथमाि ददिलाई
ख्रीष्टभन्दा पनछको समर्को रूपमा चिनिन्छ। र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे मण्डलीको निमाथण

राज्र्को निमाथणको पूवथसतथ चथर्ो; र्सले परमेश्वरको निक्म्त उहााँको राज्र्मा आफ्िो सावथभौम
शक्कत प्रर्ोग गिे जग स्थापिा गऱ्र्ो। मण्डलीको निमाथण आजको समर्को झलक हो; पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरले गिुथहुिे कार्थ मुख्र् रूपमा र्ही भागमा, अथाथत ् राज्र् निमाथणको काममा केक्न्ित छ।

उहााँले मण्डली निमाथणको काम समाप्त गिुथभन्दा पदहले, उहााँले गिुथपिे सबै कार्थका निक्म्त

तर्ारीहरू गररसकिुभएको चथर्ो, अनि जब ठीक समर् आर्ो, उहााँले औपिाररक रूपमा आफ्िो
काम सुरु गिुथभर्ो। र्ही कारणले गदाथ परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “आखिर, राज्र्को र्ुग ववगतका

समर्हरूभन्दा फरक छ। मािवजानतले कस्तो व्र्वहार गछथ त्र्ससाँ ग र्सले सरोकार राख्दै ि; बरु,
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म मेरो काम गिथको लाचग व्र्क्कतगत रूपमै पथ्
ृ वीमा ओलेको छु, जुि कुरालाई ि त मािवजानतले
बुझ्ि सकछ ि त पूरा गिथ िै सकछ।” वास्तवमा िै, र्ो काम परमेश्वरले िै व्र्क्कतगत रूपमा

गिथप
ु छथ —कुिै पनि मािवले त्र्स्तो काम गिथ सकदै ि; नतिीहरू र्सको स्तरमा पग
ु ेकै छै िि ्।
परमेश्वरबाहे क, अरू कसले मािवजानतको बीिमा त्र्नत महाि ् काम गिथ सकथ्र्ो र? सम्पूणथ
मािवजानतलाई अधमरो हुिे गरी “कष्ट” ददि अरू कसले सकछ र? के मािवले त्र्स्तो कामको
बन्दोबस्त गिथ सकछ र? ककि उहााँले र्सो भन्िुहुन्छ, “म मेरो काम गिथको लाचग व्र्क्कतगत
रूपमै पथ्
ु एको हुि सकछ?
ृ वीमा ओलेको छु”? के परमेश्वरका आत्मा सााँच्िै सबै स्थािबाट हराउिभ
“म मेरो काम गिथको लाचग व्र्क्कतगत रूपमै पथ्
ृ वीमा ओलेको छु” भन्िे हरफले परमेश्वरको आत्मा
काम गिथ दे हमा दे हधारी हुिुभएको छ भन्िे तथ्र्, र परमेश्वरको आत्माले स्पष्ट रूपमा िै
मािवजानतको बीिमा काम गरररहिुभएको छ भन्िे तथ्र् दव
ु ैलाई जिाउाँ छ। व्र्क्कतगत रूपमा
आफ्िो काम गरे र, उहााँले धेरै मानिसहरूलाई आफ्िो िाङ्गो आाँिाले परमेश्वर स्वर्मलाई
्
दे ख्िे

तुल्र्ाउिुहुन्छ; नतिीहरूले आफ्िो आत्मामा उहााँलाई होसशर्ारीसाथ िोजी गिुथ आवश्र्क छै ि।

र्सको साथै, उहााँले सबै मािवलाई आत्माले काम गिुथभएको िाङ्गो आाँिाले दे ख्ि ददिुहुन्छ,
र्सरी मानिसको दे ह र परमेश्वरको दे हको बीिमा ववशेष सभन्िता छ भन्िे कुरा दे िाउिुहुन्छ।
र्सको साथै, सबै अन्तररक्षमा, ब्रह्माण्ड सांसारमा परमेश्वरको आत्माले काम गरररहिुभएको हुन्छ।
अन्तर्दथक्ष्ट पाएका परमेश्वरका सबै मानिसहरूले परमेश्वरको िामलाई स्वीकार गरे पनछ, परमेश्वरको

आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे दे ख्छि ्, त्र्सरी नतिीहरू दे हधारी परमेश्वरप्रनत अझै बढी

पररचित बन्छि ्। त्र्सकारण, परमेश्वरको ईश्वरीर्ताले प्रत्र्क्ष रूपमा काम गछथ भिे मात्र—अथाथत ्,

जब परमेश्वरको आत्माले कुिै पनि बाधावविा काम गिथ सकिुहुन्छ तब मात्र—मािवजानत
व्र्वहाररक परमेश्वर स्वर्मप्रनत
्
पररचित बन्ि सकछि ्। राज्र् निमाथणको सार र्ही हो।

परमेश्वर कनतपटक दे हमा दे हधारी हुिुभएको छ? के र्ो धेरैपटक हुि सकछ? ककि परमेश्वरले
धेरैपटक र्सो भिेर दटप्पणी ददिुभएको छ, “एक पटक म मािवको सांसारमा ओसलथएाँ र नतिीहरूको
कष्ट अिुभव गरेँ र अवलोकि गरेँ, तर मेरो दे हधारणको उद्दे श्र्लाई पूरा िगररकि त्र्सो गरेँ”?

के परमेश्वर धेरैपटक दे हधारी हुिुभएको छ, तर मानिसलाई कदहल्र्ै थाहा िभएको हो? र्ो
असभव्र्क्कतको अथथ त्र्ो होइि। पदहलोपटक परमेश्वर दे हधारी बन्िुहुाँदा, उहााँको उद्दे श्र् भिेको
मानिसले उहााँलाई चििूि ् भन्िे चथएि; बरु, उहााँले आफ्िो काम गिुथभर्ो, त्र्सपनछ कसैले थाहै
िपाई वा उहााँलाई चिन्िे मौका कसैलाई िददई उहााँ ववलर् हुिुभर्ो। उहााँले मानिसहरूलाई पूणथ
रूपमा उहााँलाई चिन्ि ददिुभएि, ि त उहााँसाँग दे हधारणको पूणथ महत्त्व िै चथर्ो; त्र्सकारण, उहााँ
पण
ू थ रूपमा दे हधारी हुिभ
ु एको चथर्ो भिेर भन्ि सककाँदै ि। पदहलो दे हधारणमा, त्र्ो काम अनघ
बढाउिको लाचग परमेश्वर पापी प्रकृनतबाट मुकत रहे को भौनतक शरीरको प्रर्ोग मात्रै गिुथभर्ो; र्ो
पूरा भएपनछ, थप कुराको उल्लेि गिुथ आवश्र्क चथएि। र्ुगौंर्ुग परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएका

मािवका हकमा, त्र्स्ता घटिाहरू “दे हधारणहरू” भन्ि त्र्नत र्ोग्र् छै िि ्। सामान्र् मािवताको

आवरणसभत्र रहिुभएका र सभत्री पूणथ ईश्वरीर्ता बोकिुभएका, र मािवजानतको सामुन्िे आफूलाई
चििाउिे उद्दे श्र् बोकिुभएका आजका व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
मात्रै पण
ू थ रूपमा “दे हधारण”
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भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वरले पदहलोपटक गिुथभएको र्ो सांसारको भ्रमणको महत्त्व भिेको आज
दे हधारण जेलाई भनिन्छ त्र्सको महत्त्वको एउटा पक्ष हो—तर र्ो भ्रमणमा दे हधारण भिेर चिनििे

कुराको पण
ू थ अथथ समावेश छै ि। र्सैले परमेश्वरले “मेरो दे हधारणको उद्दे श्र्लाई परू ा िगररकि”

भिेर भन्िुभर्ो। परमेश्वरका वििहरूले भिेजस्तै, मािव कष्ट अिुभव र अवलोकि गिे कार्थले
परमेश्वरको आत्मा र दई
ु दे हधारणहरूलाई जिाउाँ छ। र्ही कारणले परमेश्वरले भन्िभ
ु र्ो, “राज्र्को

निमाथण सुरु भएपनछ, मेरो दे हधारी शरीरले मेरो सेवकाइलाई औपिाररक रूपमा सुरु गऱ्र्ो; अथाथत ्,
राज्र्का राजाले आफ्िो सावथभौम शक्कतलाई औपिाररक रूपमा सलिभ
ु र्ो।” मण्डली निमाथणको कार्थ
परमेश्वरको िामको गवाही चथर्ो, तैपनि काम अझै पनि औपिाररक रूपमा सुरु भएको चथएि;
आजको कार्थलाई मात्रै राज्र् निमाथणको कार्थ भिेर भन्ि सककन्छ। र्सभन्दा अनघ गररएका सबै

कुरा िमुिा मात्र चथर्ो; त्र्ो वास्तववक कुरो चथएि। राज्र्को सुरुवात भएको छ भिेर भनिए पनि,
र्ससभत्र अझै कुिै काम गररएको चथएि। आज मात्रै, अदहले परमेश्वरको ईश्वरीर्तासभत्रकाम गरराँदै

गररएको हुिाले र परमेश्वरले आफ्िो काम औपिाररक रूपमा सुरु गिुथभएको हुिाले, मािवजानत
बल्ल राज्र्मा प्रवेश गरे को छ। तसथथ, “मािव सांसारमा राज्र्को अवतरण—जुि वास्तववक
प्रकटीकरणमा मात्रै सीसमत चथएि—एउटा िास वास्तववकता हो; र्ो ‘अभ्र्ासको वास्तववकता’ को

अथथको एउटा पक्ष हो।” र्ो उद्धरण माचथको व्र्ाख्र्ाको उपर्ुकत साराांश हो। र्ो व्र्ाख्र्ा प्रदाि
गरे र, परमेश्वरले मािवजानतको आम क्स्थनतलाई चित्रण गिथभ
ु एको छ, जसले मानिसहरूलाई

व्र्स्तताको अटुट क्स्थनतमा छोड्छ। “सांसारभरर, सबै मेरो कृपा र दर्ासभत्र अक्स्तत्वमा छि ्, तर
सारा मािवजानत मेरो न्र्ार्मा पछथ ि ्, त्र्सरी िै नतिीहरूले मेरा परीक्षाहरूको सामिा गछथ ि ्।”

मािव जीवि परमेश्वरले समलाउिुभएका निक्श्ित ससद्धान्त र निर्महरूअिुसार सञ्िासलत हुन्छ,
र ती र्सप्रकार छि ्: िश
ु ीका समर्हरू आउिेछि ्, निराशाका क्षणहरू हुिेछि ्, र्सको साथै, सामिा

गिैपिे कदठिाइहरूद्वारा हुिे शोधिका समर्हरू आउिेछि ्। तसथथ, कसैले पनि पूणथ िुशी वा पूणथ
कष्टको जीवि क्जउिेछैिि ्; हरे क जीविको आ-आफ्िै उकाली-ओरालीहरू हुिेछि ्। सम्पूणथ
मािवजानतका बीिमा परमेश्वरको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपि स्पष्ट रहे को मात्र होइि, उहााँको न्र्ार्

र उहााँको स्वभावको पूणथता पनि स्पष्ट छि ्। सारा मािव परमेश्वरका परीक्षाहरूका बीिमा क्जउाँ छि ्
भिेर भन्ि सककन्छ, होइि र? र्ो ववशाल सांसारभरर, सबै मािव आ-आफ्िो लाचग बाटो िोज्ि
व्र्स्त छि ्। नतिीहरूले के भूसमका िेल्छि ् सो ववषर्मा नतिीहरू निक्श्ित छै िि ्, र कनतले त

निर्नतको लाचग आफ्िो जीवि समेत बबगाछथ ि ् वा गुमाउाँ छि ्। अय्र्ूब समेत र्ो निर्मको अपवाद
चथएिि ्: नतिले पनि परमेश्वरका परीक्षाहरू सामिा गरे का भए पनि, नतिले आफ्िो निक्म्त उम्किे

बाटोको िोजी गरे । परमेश्वरका परीक्षाहरूका बीिमा कोही पनि कदहल्र्ै दटकि सकेको छै ि। मािव
लोभ र प्रकृनतको कारण, कोही पनि आफ्िो वतथमाि अवस्थाप्रनत सन्तुष्ट छै िि ्, र कोही पनि

परीक्षाहरूको बीिमा िडा रदहरहि सकदै िि ्; परमेश्वरको न्र्ार्मा पदाथ सबै जिा टुक्रा-टुक्रा हुन्छि ्।
र्दद परमेश्वर मािवजानतसाँग गम्भीर हुिुभर्ो भिे, र र्दद उहााँले अझै पनि मानिसहरूलाई कडा

मापदण्ड ददिुभर्ो भिे, र्ो त उहााँले भन्िुभएको र्ो वििजस्तै हुिेचथर्ो: “सारा मािवजानत मेरो
ज्वलन्त हे राइमा चगिेचथए।”
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राज्र्को निमाथण औपिाररक रूपमा सुरु भइसकेको भए पनि त्र्ो राज्र्को औपिाररक

असभवादि गुञ्जि अझै बााँकी छ; अब र्ो पनछ हुिआउिे कुराको एउटा अगमवाणी मात्र हो। जब
मानिसहरू सबैलाई पण
ू थ बिाइ सककन्छि ् र पथ्
ृ वीका सबै राष्रहरू ख्रीष्टको राज्र् बन्छि ्, तब र्ो
सात मेघ गजथि गजथिे समर् हुिेछ। वतथमाि समर्िादहाँ त्र्स िरणतफथको लम्काइ हो; त्र्स
ददितफथ आक्रमण जारी गररएको छ। र्ो परमेश्वरको र्ोजिा हो र निकट भववष्र्मा र्ो साकार
हुिेछ। र्द्र्वप, परमेश्वरले बोल्िुभएका हरे क कुरा उहााँले पदहले िै पूरा गररसकिुभएको छ। र्सैले,
पथ्
ु ामा बिाइएका महलहरू मात्र
ृ वीका सबै राष्रहरू उच्ि छालहरू िक्जक आउाँ दा हक्ल्लिे बालव

हुि ्: अक्न्तम ददि िक्जकै छ र ठूलो रातो अक्जङ्गर परमेश्वरको वििमुनि चगिेछ। उहााँको
र्ोजिालाई सफलतापूवथक अनघ बढाइएको छ भन्िे कुराको सनु िक्श्ित गिथ, स्वगथका दत
ू हरू पथ्
ृ वीमा

ओलेका छि ्, अनि परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथको निक्म्त सकदो गदै छि ्। दे हधारी हुिुभएका परमेश्वर
स्वर्म ् शत्रुको ववरुद्धमा र्ुद्ध सुरु गिथ र्ुद्धको मैदािमा तैिाथ हुिुभएको छ। जहााँ-जहााँ दे हधारण

दे िापिुथहुन्छ, त्र्हााँबाट शत्रुलाई िष्ट गररन्छ। वविाश हुिेमा िीि पदहलो हुिेछ; परमेश्वरको
हातद्वारा र्सलाई निजथि पाररिेछ। परमेश्वरले कुिै दर्ा दे िाउिुहुिेछैि। ठूलो रातो अक्जङ्गरको

बबस्तारै हुिे पतिको प्रमाण मानिसहरूमा निरन्तर हुिे पररपकवतामा दे ख्ि सककन्छ; र्ो सबैको
लाचग स्पष्ट र दे ख्ि सककिे हुन्छ। मानिसहरूको पररपकवता शत्रुको निधिको चिन्ह हो। “प्रनतस्पधाथ
गछुथ” को अथथको बारे मा छोटो व्र्ाख्र्ा र्ही हो। र्सरी, धेरै वटा अवसरहरूमा, परमेश्वरले
मानिसहरूलाई उिीहरूको हृदर्मा धारणाहरूले बिाएको क्स्थनतलाई अथाथत ् ठूलो रातो अक्जङ्गरको
कुरुपतालाई हटाउिको लाचग उहााँको सुन्दर गवाहीहरू ददिुपछथ भिी स्मरण गराउिुभएको छ।

परमेश्वरले त्र्स्ता ताकेताहरू मानिसहरूको ववश्वासलाई सजीव बिाउि प्रर्ोग गिुथहुन्छ, त्र्सो
गररे उहााँको आफ्िो काममा उपलक्ब्धहरू प्राप्त गिथह
ु ु न्छ। ककिकक परमेश्वरले भन्िभ
ु एको छ,
“मािव वास्तवमा के गिथ सक्षम छि ्? के बरु म आफैले गिुथपिे होइि र?” सबै मानिसहरू र्स्तै

प्रकारका छि ्; नतिीहरू असक्षम मात्र छै िि ्, नतिीहरू त सक्जलै निराश र द्ःु िी पनि हुन्छि ्।
र्सकारण, नतिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ि सकदै िि ्। परमेश्वरले मािवजानतको ववश्वास पुिजीववत

मात्र पािुथहुन्ि; उहााँले गोप्र् र निरन्तर रूपमा मानिसहरूलाई बल पनि प्रदाि गिुथहुन्छ।
त्र्सपनछ, परमेश्वरले सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डसाँग बोल्ि थाल्िभ
ु र्ो। परमेश्वरले िीिमा आफ्िो िर्ााँ
काम सुरु गिुथभएको मात्र छै ि, उहााँले त सारा ब्रह्माण्डभरर िै आजको िर्ााँ काम गिथ थाल्िुभएको

छ। कामको र्स िरणमा, परमेश्वरले उहााँलाई धोका ददिे सबै मानिसहरू फेरर उहााँको ससांहासिको

अधीिमा बस्ि आउि सकूि भिी आफ्िा सारा कामहरू सांसारभरर प्रकट गिथ िाहिुभएको हुिाले
परमेश्वरको न्र्ार्मा अझै पनि उहााँको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु ि सक्म्मसलत हुिेछ। परमेश्वरले

सांसारभररका वतथमाि घटिाहरूलाई मानिसहरूलाई त्रससत महसुस गराइ, नतिीहरूलाई परमेश्वरलाई
िोज्ि प्रेररत गिे मौकाहरूको रूपमा प्रर्ोग गिुथहुन्छ ताकक नतिीहरू उहााँको सामु वापस आउि

सकूि ्। त्र्सैले परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मैले काम गिे एउटा तररका र्ही हो, र र्ो मािवजानतको
मुक्कतको कार्थ हो भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि, अनि मैले नतिीहरूलाई ददिे कुरा भिेको एक प्रकारको
प्रेम िै हो।” र्हााँ परमेश्वरले मािवको सााँिो प्रकृनतलाई सटीक रूपमा िल
ु ासा गिथह
ु ु न्छ, जि
ु प्रर्ास
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नतिो, पथ
ु कै भएर अिुहार लुकाउाँ छि ्। जबृ क, र सहज छ। र्सले गदाथ मानिसहरू लाजले भुतक
जब परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, तब-तब उहााँले सधैँ कुिै ि कुिै दहसाबमा मािवजानतको लाजमदो
प्रस्तनु तको कुिै ि कुिै पक्षलाई औांल्र्ाउिह
ु ु न्छ, ताकक सहजतामा हुाँदा पनि मािवजानतले आफूलाई
चिन्ि िभुलूि र आफूलाई चिन्िे कार्थलाई थोत्रो काम िसोिूि ्। मािव प्रकृनतअिुसार, र्दद
परमेश्वरले एक क्षणको लाचग पनि नतिीहरूको गल्ती औांल्र्ाउि छोड्िुभर्ो भिे, नतिीहरू छाडा

र अहङ्कारी बन्ि सकछि ्। र्ही कारणले परमेश्वर आज फेरर र्सो भन्िुहुन्छ, “मािवता—मैले

नतिीहरूलाई प्रदाि गरे को पदवी िामहरूलाई बहुमल्
ू र् ठान्िु त कता हो कता, नतिीहरूमध्र्े धेरैले
आफ्िो हृदर्मा ‘सेवा गिे’ पदवी िामको कारण द्वेष राख्छि ्, र धेरैले आफ्िो हृदर्मा ‘मेरा
मानिसहरू’ भन्िे पदवी िामको कारण मेरो लाचग प्रेम पैदा गछथ ि ्। कसैले पनि मलाई मूिथ बिाउिे

प्रर्ास गिुथ हुाँदैि; मेरा आाँिाहरू सवथदशी छि ्!” मािवले र्ो असभव्र्क्कतलाई पढ्िेबबविकै ,
नतिीहरूलाई तुरुन्तै असहज महसुस हुन्छ। नतिीहरूका ववगतका कार्थहरू अत्र्न्तै अपररपकव चथए
भन्िे नतिीहरूलाई लाग्छ—परमेश्वरलाई चिढ्र्ाउिे फोहोरी कार्थहरू चथए भन्िे लाग्छ। नतिीहरूले

हालै परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिे िाहिा गिथ थालेका हुन्छि ्, तर नतिीहरू र्सो गिथ तत्पर
भए पनि, नतिीहरूसाँग त्र्सो गिे शक्कतको कमी हुन्छ, र नतिीहरूले के गिुथपिे हो सो नतिीहरूलाई
थाहा हुाँदैि। थाहै िपाई, नतिीहरू िर्ााँ सङ्कल्पले भररन्छि ्। व्र्क्कत सहज बिेपनछ र्ी वििहरूलाई
पढ्दा त्र्सले पािे प्रभाव र्ही हो।

एकतफथ, परमेश्वरले शैताि िरम रूपमा बौलाहा छ भिेर भन्िुहुन्छ, र अकोतफथ उहााँले धेरैजसो

मानिसहरूमा आम रूपमा हुिे प्रकृनत पररवतथि भएको छै ि भिेर औांल्र्ाउिुहुन्छ। र्सबाट, शैतािका
कार्थहरू मािवताद्वारा प्रकट हुन्छि ् भन्िे कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्र्सकारण, परमेश्वरले मािवलाई
छाडा बन्िु हुाँदैि, ित्र नतिीहरूलाई शैतािले निल्छ भिेर बारम्बार स्मरण गराउिह
ु ु न्छ। र्ो कनतपर्

मािवले वविोह गिेछि ् भन्िे कुराको भववष्र्वाणी मात्र होइि; त्र्ोभन्दा पनि महत्त्वपूणथ कुरा, सबै
मानिसहरूलाई ववगतको कुरालाई िााँडोभन्दा िााँडो पन्छ्र्ाएर वतथमाि ददिको िोजी गिथ सिेत

गराउिे िेताविीको घण्टी हो। कोही पनि भूतवपशािहरूको वशमा वा दष्ु ट आत्माहरूको निर्न्त्रणमा
पिथ िाहाँदैिि ्, त्र्सकारण परमेश्वरका वििहरू नतिीहरूका लाचग अझै बढी िेताविी र अती

हुन्छि ्। तैपनि, जब धेरैजसो मानिसहरू परमेश्वरको हरे क वििलाई अत्र्न्तै धेरै महत्त्व ददाँ दै
ववपरीत िरमतातफथ जान्छि ्, तब परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “धेरैजसो मानिसहरू नतिीहरूका आाँिाको
असभलाषा पूरा गिथको लाचग मैले अझै बढी रहस्र्हरू प्रकट गछुथ भन्िे प्रतीक्षा गरररहे का छि ्।

तैपनि, तैँले स्वगथका सारा रहस्र्हरू बुखझस ् भिे पनि, त्र्ो ज्ञािद्वारा तैँले के िै गिथ सकछस ् र?

के र्सले मप्रनतको तेरो प्रेमलाई बढाउिेचथर्ो र? के र्सले मप्रनतको तेरो प्रेमलाई जगाउिेचथर्ो?”
र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे मािवले परमेश्वरलाई चिन्ि र परमेश्वरलाई प्रेम गिथको लाचग
परमेश्वरको वििको प्रर्ोग गदै िि ्, बरु नतिीहरूको “सािो ढुकुटी” बढाउिको लाचग प्रर्ोग गछथ ि ्।

तसथथ, मािवजानतको िरमवादलाई व्र्ाख्र्ा गिथको लाचग “नतिीहरूका आाँिाको असभलाषा पूरा

गिथ” भन्िे पदावलीको प्रर्ोग गिुथभएको छ, जि
ु कुराले परमेश्वरप्रनत मािवजानतको प्रेम पूणथ
रूपमा शद्
ु ध छै ि भन्िे कुरालाई प्रनतबबक्म्बत गछथ । र्दद परमेश्वरले रहस्र्हरू ििोल्िुभएको भए,
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मािवले उहााँका वििहरूलाई त्र्नत महत्त्व ददिे चथएिि ्, बरु नतिलाई सतही रूपमा झलकक हे थे,
घोडामा िढे र फूलहरूको सुन्दरतालाई हे रेजस्तै पुलुकक हे थे। नतिीहरूले परमेश्वरका वाणीहरूलाई
सााँिो रूपमा चिन्ति गिथ वा वविार-ववमशथ गिथ समर् निकाल्िेचथएिि ्। धेरैजसो मानिसहरूले
उहााँको वििलाई सााँिो रूपमा कदर गदै िि ्। नतिीहरूले उहााँका वििहरू िाि र वपउिको लाचग

त्र्नत धेरै प्रर्ास गदै िि ्; बरु, नतिीहरूले औपिाररकताको लाचग मात्र िजर लगाउाँ छि ्। परमेश्वर
ककि अदहले ववगतको भन्दा फरक तररकाले बोल्िुहुन्छ? ककि उहााँका सबै वििहरू बुझ्ि िसककिे

छि ्? र्सका केही उदाहरणहरू “म नतिीहरूलाई त्र्स्ता पदवी िामहरूको मक
ु ु टले कदहल्र्ै
पदहऱ्र्ाउिेछैि” भन्िे वाकर्ाांशमा रहे को “मुकुट” भन्िे शब्द, “ववशुद्ध सुि, जसद्वारा मेरा वििहरू

बनिएका छि ्, नतिलाई प्राप्त गिथ सकिे कोही छ” भन्िे वाकर्ाांशको “ववशुद्ध सुि” भन्िे शब्द
“शैतािको प्रकक्रर्ा भएर िगई” भन्िे वाकर्ाांशको “प्रकक्रर्ा” भन्िे शब्द, र र्स्ता अरू वाकर्ाांशहरू

हुि ्। परमेश्वर ककि र्सरी बोल्िुहुन्छ भिेर मािवले बुझ्दै िि ्; उहााँ ककि र्स्तो ठट्र्ौली, हााँसउठ्दो,
र उिेजक तररकाले बोल्िुहुन्छ सो नतिीहरूले बझ्
ु ि सकदै िि ्। परमेश्वरको बोलाइको उद्दे श्र्का

प्रकटीकरणहरू ठीक नर्िै हुि ्। प्रारम्भदे खि िै, मािव परमेश्वरको विि बुझ्ि असमथथ रदहआएको
छ, र उहााँका वाणीहरू निकै गम्भीर र कठोर छि ् भन्िे दे खिएको छ। उहााँले असलकनत हास्र् रस

समावेश गरे र—र्ताउता असलअसल ठट्टा थपथाप गरे र—उहााँले आफ्िो वििद्वारा मि हल्का गराउि

अनि मानिसलाई तिाव कम गिथ ददिभ
ु एको छ। त्र्सो गिे क्रममा, हरे क मािवलाई परमेश्वरको
वििमा मिि गिथ बाध्र् गदै उहााँले अझै ठूलो प्रभाव हाससल गिुथभएको छ।

अध्याय्११
मानिसको िाङ्गो आाँिाले हे दाथ, र्ो अवचधमा परमेश्वरका वाणीहरूमा कुिै पररवतथि आएको

छै ि भन्िे जस्तो दे खिन्छ, ककिभिे मानिसहरूले परमेश्वर जुि निर्मद्वारा बोल्िुहुन्छ त्र्सलाई

बुझ्ि सकदै िि ्, र उहााँका वििहरूको प्रसांगलाई बुझ्दै िि ्। परमेश्वरका वििहरू पदढसकेपनछ,
मानिसहरूले र्ी वििहरूमा कुिै िर्ााँ रहस्र्हरू छि ् भन्िे ववश्वास गदै िि ्; त्र्सकारण, नतिीहरूले

असाधारण रूपमा ताजा जीवि क्जउि सकदै िि ्, बरु मन्द र निजीव जीवि क्जउाँ छि ्। तर

परमेश्वरका वाणीहरूमा, हामी गदहरो स्तरको अथथ छ, मानिसले बुझ्ि र पहुाँि गिथ िसकिे अथथ
छ भन्िे दे ख्छौं। आज, मानिसले परमेश्वरका त्र्स्ता वििहरू पढ्िे सौभाग्र् पाउिु सबैभन्दा ठूलो

आसशष ् हो। र्दद कसैले पनि र्ी वििहरू पढ्दै िथ्र्ो भिे, मानिस सदासवथदा िै अज्ञािी, आत्मधमी, आफूप्रनत अिजाि, र उसका असफलताहरू कनत छि ् भन्िे कुराको बारे मा अिसभज्ञ िै
रहिेचथर्ो। परमेश्वरका प्रगाढ, अबोधगम्र् वििहरू पदढसकेपनछ, मानिसहरूले नतिलाई गुप्त

रूपमा सराहिा गछथ ि ्, अनि नतिीहरूको हृदर्मा झूटले िोट िलाएको, सााँिो र्दढ निश्िर्ता हुन्छ;
नतिीहरूको हृदर् सच्िा वस्तु बन्छ, िककली सामाि होइि। मानिसहरूको हृदर्मा वास्तवमै घदटत
हुिे कुरा र्ही हो। हरे कको हृदर्मा आफ्िै कथा हुन्छ। मािौं नतिीहरूले आफैलाई र्सो भनिरहे का
छि ्: “सम्भवत्ः र्ो परमेश्वर स्वर्मले
् िै बोल्िुभएको हो—र्दद परमेश्वरले बोल्िुभएको होइि भिे,
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अरू कसले र्स्ता वििहरू बोल्ि सकथे र? म ककि ती वििहरू बोल्ि सक्कदि? म ककि र्स्तो
काम गिथ असमथथ छु? र्स्तो लाग्छ, परमेश्वरले उल्लेि गिुथभएको दे हधारी परमेश्वर सााँच्िै

वास्तववक हुिह
ु ु न्छ, र उहााँ परमेश्वर स्वर्म ् हुिह
ु ु न्छ! म अबउप्रान्त शङ्का गिेछैि। अन्र्था,
जब परमेश्वरको हात आइपग्ु छ, त्र्स बेला पछुतो गिथ दढला भइसकेको हुिेछ! …” धेरैजसो
मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा र्स्तै वविार गछथ ि ्। परमेश्वरले बोल्ि थाल्िुभएदे खि आजसम्म,
परमेश्वरका वििहरूको साथवविा, सबै मानिसहरू पति भएर जािेचथए भिेर भन्दा अत्र्ुक्कत

हुाँदैि। ककि र्ो सबै काम परमेश्वर स्वर्मले
् गिथुभएको हो, मानिसले होइि भिेर भनिन्छ? र्दद
परमेश्वरले मण्डली जीविलाई साथ ददि वििहरू प्रर्ोग िगिुथभएको भए, सबै जिा िाम-निशािा

िै िरहिे गरी हराउिेचथए। के र्ो परमेश्वरको शक्कत होइि र? के र्ो सााँच्िै िै मानिसको
वाकपटुता हो र? के र्ो मानिसको एकल प्रनतभा हो त? अवश्र् िै होइि! जााँि िगरीकि, कसैले

पनि आफ्िो िशामा कुि प्रकारको रगत बग्दै छ भन्िे थाहा पाउिेचथएि, नतिीहरूसाँग कनत वटा
मुटु छ, वा कनत वटा मक्ष्तष्क छ भन्िेबारे मा नतिीहरू अिसभज्ञ हुिेचथए, र नतिीहरू सबैले हामी
परमेश्वरलाई चिन्छौं भिी सोच्िेचथए। के नतिीहरूको ज्ञािसभत्र अझै पनि ववरोध समावेश छ भन्िे

कुरा नतिीहरूलाई थाहा छै ि? परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको स्वभाववकै हो, “मािवजानतको हरे क
व्र्क्कतले मेरो आत्माद्वारा सूक्ष्म रूपमा जााँचिि स्वीकार गिुथपछथ , उसको हरे क विि र कार्थलाई

िक्जकबाट निरीक्षण गिथप
ु छथ , र्सअलावा मेरा अिम्मका कार्थहरूलाई आदरसाथ हे िथप
ु छथ ।” र्सबाट
के कुरा दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरका वििहरू उद्दे श्र्रदहत र आधारहीि छै िि ्। परमेश्वरले

कदहल्र्ै पनि कुिै मानिसलाई अिुचित व्र्वहार गिुथभएको छै ि; अय्र्ूबका त्र्त्रो ववश्वासको

बावजूद पनि, नतिलाई समेत त्र्नतकै छोडडएि—नतिलाई पनि चिरफार गररर्ो, र लाजबाट लुकिे
कुिै ठाउाँ छोडडएि। अनि आजका मानिसहरूमा र्ही कुरा लागू हुन्छ भिी उल्लेि गरररहिु िपलाथ।
तसथथ, परमेश्वरले त्र्सपनछ तुरुन्तै र्ो प्रश्ि गिुथहुन्छ: “पथ्
ृ वीमा राज्र्को आगमि हुाँदाको समर्मा
नतमीहरूले कस्तो अिुभूनत गछौ?” परमेश्वरको प्रश्िको महत्त्व त्र्नत धेरै छै ि, तर र्सले

मानिसहरूलाई तीि छकक पाछथ : “हामीले कस्तो अिुभूनत गछौं? राज्र् कदहले आउिेछ भन्िे िै
हामीलाई अझै थाहा छै ि, हामीले कसरी अिुभवहरूको बारे मा कुरा गिथ सकछौं? र्नत मात्र होइि,

हामीले त र्सको सइ
ु ाँको सम्म पाएका छै िौँ। र्दद मैले केही अिभ
ु नू त गिथु चथर्ो भिे, र्ो ‘आश्िर्थ’
को अिुभूनत हुिेचथर्ो, अरू केही पनि हुिेचथएि।” वास्तवमा, परमेश्वरका वििहरूको उद्दे श्र् र्ो
प्रश्ि होइि। सबैभन्दा मुख्र् कुरा, र्ो एउटै वाकर्ले—“जब मेरा छोराहरू र मानिसहरू मेरो

ससांहासितफथ हूलका हूल अनघ बढ्छि ्, तब म ठूलो सेतो ससांहासिअनघ औपिाररक रूपमा न्र्ार्को
आरम्भ गिेछु”—सम्पण
ू थ आक्त्मक सांसारका घटिाक्रमहरूलाई साराांसशत गछथ । र्ो समर् अवचधमा
परमेश्वरले आक्त्मक क्षेत्रमा के गिथ िाहिुहुन्छ त्र्सको बारे मा कसैलाई पनि थाहा छै ि, र

परमेश्वरले र्ी वििहरू बोल्िुभएपनछ मात्रै मानिसहरूमा थोरै जागरूकता आएको छ। परमेश्वरको

कामका ववसभन्ि िरणहरू रहे काले, सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर परमेश्वरको काम पनि फरक-फरक िै
हुन्छि ्। र्स अवचधमा, परमेश्वरले मुख्र् रूपमा परमेश्वरका पुत्रहरू र उहााँका मानिसहरूलाई िै
मक्ु कत ददिह
ु ु न्छ, भन्िुको अथथ, स्वगथदत
ू हरूको हे रिाहमा रहे र, परमेश्वरका पत्र
ु हरू र मानिसहरूले
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आफूलाई निराकरण गररिे र तोडडिे कार्थलाई स्वीकार गछथ ि ्, नतिीहरूले आचधकाररक रूपमा िै

आफ्िा वविार र धारणाहरूलाई हटाउि, र र्ो सांसारको कुिै पनि छापलाई बबदा गिथ थाल्छि ्;
अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वरले बताउिभ
ु एको “ठूलो सेतो ससांहासिअनघको न्र्ार्” औपिाररक

रूपमा िै सुरु हुन्छ। र्ो परमेश्वरले गिुथहुिे न्र्ार् भएको हुिाले, परमेश्वरले आफ्िो आवाज
निकाल्िैपछथ —र ववषर्वस्तु फरक हुिेभए तापनि, उद्दे श्र् सधैँ एउटै हुन्छ। आज, परमेश्वरले
बोल्िुभएको शैलीको आधारमा मल्
ू र्ाङ्कि गदाथ, उहााँका वििहरू निक्श्ित समूहका मानिसहरूप्रनत

लक्षक्षत छ भन्िे दे खिन्छ। वास्तवमा, सबैभन्दा मख्
ु र् कुरा, ती वििहरूले सबै मािवजानतको

प्रकृनतलाई सम्बोधि गछथ ि ्। ती वििहरूले मानिसको मेरुदण्डमा िै प्रहार गछथ ि ,् नतिले
मानिसहरूको भाविाहरूलाई छूट ददाँ दैिि ्, र नतिले कुिै पनि कुरा िछुटाई, कुिै कुरालाई प्रवेश
गिथ िददई उसको सारको पूणथतालाई प्रकट गछथ ि ्। आजदे खि सुरु गरे र, परमेश्वरले औपिाररक

रूपमा मानिसको सााँिो अिुहार प्रकट गिुथहुन्छ, र त्र्सरी “मेरो आत्माको वाणीलाई सम्पूणथ

ब्रह्माण्डतफथ छोडडददिुहुन्छ।” आखिरमा हाससल गररिे प्रभाव र्ही हो: “मेरा वििहरूमाफथत, म सबै
मानिसहरू र स्वगथ र पथ्
ृ वीमा रहे का सबै थोकलाई धोइपिाली गरी सफा पाछुथ, ताकक र्ो भूसम
अबउप्रान्त फोहोरी र छाडा िहोस ्, बरु पववत्र राज्र् होस ्।” र्ी वििहरूले राज्र्को भववष्र् प्रस्तुत
गछथ ि ्, जुि सम्पूणथ रूपमा ख्रीष्टको राज्र् हो, ककिभिे परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको छ, “सबै
असल फल हुि ्, सबै लगिशील ककसािहरू हुि ्।” प्राकृनतक रूपमा िै, र्ो सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा िै
हुिेछ, र िीिमा मात्रै सीसमत हुिेछैि।

परमेश्वरले जब बोल्ि र काम गिथ सुरु गिुथहुन्छ तब मात्र मानिसहरूले आफ्िा धारणाहरूमा

उहााँको बारे मा थोरै ज्ञाि प्राप्त गछथ ि ्। सुरुमा, र्ो ज्ञाि नतिीहरूको धारणामा मात्रै हुन्छ, तर समर्
बबत्दै जााँदा, मानिसहरूका सोिाइहरू अत्र्न्तै व्र्थथ र मािव प्रर्ोगको लाचग अिप
ु र्क
ु त हुाँदै
जान्छि ्; तसथथ, परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै कुरा नतिीहरूले ववश्वास गिथ पुग्छि ्, र्हााँसम्म कक
नतिीहरूले आफ्िो “वववेकमा व्र्ावहाररक परमेश्वरको लाचग एउटा ठाउाँ सज
ृ िा गछथ ि ्।” मानिसहरूको

िेतिामा मात्रै व्र्ावहाररक परमेश्वरको लाचग ठाउाँ हुन्छ। तैपनि, वास्तववकतामा, नतिीहरूले
परमेश्वरलाई चििेका हुाँदैिि ्, र नतिीहरूले िोक्रा शब्दहरूबाहे क केही पनि बोल्दै िि ्। तैपनि,
व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मको
्
तल
ु िामा निकै ठूलो सभन्िता हुाँदाहुाँदै पनि, ववगतको तल
ु िामा
नतिीहरूले उल्लेििीर् प्रगनत गरे का हुन्छि ्। परमेश्वरले ककि सधैँ “हरे क ददि म मानिसहरूको
अटुट प्रवाहमाझ दहाँड्छु, र हरे क ददि म हरे क व्र्क्कतसभत्र कार्थ सञ्िालि गछुथ” भिी भन्िुहुन्छ?

परमेश्वरले र्स्ता कुराहरू जनत धेरै भन्िुहुन्छ, मानिसहरूले नतिलाई आजका व्र्ावहाररक परमेश्वर

स्वर्मका
्
कार्थहरूसाँग त्र्नत िै धेरै तल
ु िा गिथ सकछि ्, र त्र्सरी नतिीहरूले वास्तववकतामा

व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई अझै राम्ररी जान्ि सकछि ्। परमेश्वरका वििहरू दे हको र्दक्ष्टकोणबाट
बोसलएका र मािव भाषाको प्रर्ोग गरी उच्िारण गररएका हुिाले, मानिसहरूले परमेश्वरका
वििहरूलाई भौनतक कुराहरूको आधारमा मापि गरे र नतिलाई बुझ्ि सकछि ्, र त्र्स तररकाले
अझै ठूलो प्रभाव हाससल गररन्छ। र्सको साथै, परमेश्वरले बारम्बार मानिसहरूको हृदर्मा रहे को

“म” र वास्तववकताको “म” को बारे मा बताउिह
ु ु न्छ, जि
ु कुराले मानिसहरूलाई आफ्िो हृदर्मा
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परमेश्वरको स्वरूपलाई शुद्ध पािथ अझै इच्छुक तुल्र्ाउाँ छ, र्सरी व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
चिन्ि र उहााँसाँग सङ्गत गिथ इच्छुक तुल्र्ाउाँ छ। परमेश्वरका वििहरूको बुद्चध र्ही हो। परमेश्वरले

र्स्ता कुराहरू जनत भन्िुहुन्छ, त्र्सले परमेश्वरसम्बन्धी मानिसहरूको ज्ञािलाई अझै बढी फाइदा
पुऱ्र्ाउाँ छ, तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “र्दद म दे ह िबिेको भए, मानिसले कदहल्र्ै पनि मलाई

चिन्दै िथ्र्ो, र उसले मलाई चििेको िै चथर्ो भिे पनि, के त्र्स्तो ज्ञाि अझै धारणा िै हुाँदैिचथर्ो
र?” र्दद वास्तवमा, मानिसहरूलाई नतिीहरूका धारणाहरूअिुसार परमेश्वरलाई चिन्ि लगाइन्थ्र्ो
भिे, नतिीहरूको लाचग सक्जलो हुिेचथर्ो; नतिीहरू ढुकक र िश
ु ी हुिेचथए, र र्सरी मानिसहरूको
हृदर्मा परमेश्वर सदासवथदा अस्पष्ट हुिुहुिेचथर्ो, व्र्वहाररक परमेश्वर हुिुहुिेचथएि, जुि कुराले

सम्पूणथ ब्रह्माण्डमाचथ परमेश्वरको होइि शैतािको प्रभुत्व छ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गिेचथर्ो;
र्सप्रकार, “मैले मेरो शक्कत कफताथ सलएको छु” भन्िे परमेश्वरका वििहरू सदासवथदा िै ररिो
रहिेचथए।

जब ईश्वरीर्ताले प्रत्र्क्ष रूपमा काम गिथ थाल्छ, त्र्ो क्षण औपिाररक रूपमा राज्र् मानिसको

सांसारमा ओलथिे समर् पनि हुिेछ। तर र्हााँ राज्र् मानिसको बीिमा ओसलथन्छ भिेर भनिएको छ,
राज्र् मानिसको बीिमा निमाथण हुिेछ भिेर भनिएको छै ि—तसथथ, आज जे बताइएको छ त्र्ो

राज्र्को निमाथणको बारे मा बताइएको छ, र्ो कसरी निमाथण हुिेछ भिेर बताइएको छै ि। परमेश्वरले
ककि सधैँ “सबै थोक िप
ु िाप हुन्छि ्” भिी भन्िुहुन्छ त? के र्सको अथथ सबै थोक रोककन्छि ् र
क्स्थर हुन्छि ् भन्िे हो? के र्सको अथथ ठूला-ठूला पवथतहरू सााँच्िै शान्त हुिेछि ् भन्िे हो? त्र्सो
भए, मानिसहरूलाई ककि र्सको कुिै बोध छै ि त? के परमेश्वरको विि गलत हुि सकछ? कक

परमेश्वरले बढाइ-िढाइ गरररहिुभएको छ? परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा निक्श्ित वातावरणमा
अनघ बढाइिे हुिाले, कसैलाई पनि र्सको बारे मा थाहा छै ि वा र्सलाई आफ्िै आाँिाले दे ख्ि
सकिे कोही पनि छै ि, र परमेश्वरले बोल्िुभएको सुन्िेबाहे क मानिसहरूले केही पनि गिथ सकदै िि ्।

परमेश्वरले जुि प्रतापको साथ काम गिुथहुन्छ त्र्सको कारण, जब परमेश्वर आइपुग्िुहुन्छ, तब
र्स्तो हुिेछ मािौं स्वगथ र पथ्
ृ वीमा अत्र्न्त ठूलो पररवतथि आएको छ; र सबैले र्ो क्षणलाई
अवलोकि गरररहे को जस्तो परमेश्वरलाई लाग्छ। आज, तथ्र्हरू आइपुग्ि बााँकी िै छि ्।
परमेश्वरका वििहरूको शाक्ब्दक अथथको केही भागबाट मानिसहरूले थोरै मात्र ससकेका छि ्। जब

नतिीहरूले आफैलाई आफ्िा धारणाहरूबाट मुकत गछथ ि ् तब मात्रै सााँिो अथथ प्राप्त हुन्छ; तब मात्रै
नतिीहरूलाई दे हधारी परमेश्वरले आज पथ्
ृ वीमा र स्वगथमा के गरररहिुभएको छ भन्िे कुरा थाहा
हुिेछ। चििमा, परमेश्वरका मानिसहरूमा ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववष मात्रै छै ि। नतिीहरूमा त
ठूलो रातो अक्जङ्गरको प्रकृनत अझै प्रशस्त र अझै स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ। तर परमेश्वरले

र्सको बारे मा प्रत्र्क्ष रूपमा कुरा गिुथहुन्ि, बरु ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववषको बारे मा थोरै मात्र
उल्लेि गिुथहुन्छ। र्सरी, उहााँले मानिसका दागहरूलाई प्रत्र्क्ष रूपमा िुलासा गिुथहुन्ि, र र्ो कार्थ

मानिसको प्रगनतको लाचग अझै लाभदार्क हुन्छ। ठूलो रातो अक्जङ्गरको बच्िालाई अरूको छे उमा
ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्ताि भिेको मि पदै ि। मािौं “ठूलो रातो अक्जङ्गर” शब्दहरूले
नतिीहरूको बदिाम गछथ ; नतिीहरूमध्र्े कोही पनि र्ी शब्दहरू बोल्ि िाहाँदैिि ्, तसथथ परमेश्वरले
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र्नत मात्रै भन्िुहुन्छ, “मेरो कामको र्ो िरण प्राथसमक रूपमा नतमीहरूमा केक्न्ित छ, र िीिमा

मेरो दे हधारण हुिुको महत्त्वको एउटा पक्ष र्ही हो।” अझै सटीक रूपमा भन्दा, परमेश्वर ठूलो रातो
अक्जङ्गरको प्रारूपीर् प्रनतनिचधहरूमाचथ ववजर् गिथको लाचग िै मख्
ु र् रूपमा आउिह
ु ु न्छ, जि
ु
परमेश्वरले िीिमा गिुथभएको दे हधारणको महत्त्व पनि हो।

“जब म व्र्क्कतगत रूपमा मानिसमाझ आउाँ छु, स्वगथदत
ू हरूले गोठाला-कार्थ सुरु गिेछि ्।”

वास्तवमा, स्वगथदत
ू हरूले सबै मानिसहरूका बीिमा आफ्िो काम सुरु गदाथ मात्रै परमेश्वरको आत्मा

मानिसको सांसारमा आउिह
ु ु न्छ भिेर शाक्ब्दक रूपमा बझ्
ु िु हुाँदैि। बरु, कामका र्ी दई
ु भागलाई—
ईश्वरीर्ताको काम र स्वगथदत
ू हरूले गिे गोठालोको काम—एकसाथ अनघ बढाइन्छ। र्सपनछ,
परमेश्वरले स्वगथदत
ू हरूको गोठालो गिे कार्थको बारे मा थोरै बताउिुहुन्छ। उहााँले “सबै छोराहरू र
मानिसहरूले परीक्षाहरू मात्र प्राप्त गिेछैिि ्, बरु नतिीहरूले त आफ्िै आाँिाले सबै प्रकारका

ईश्वरीर् दशथिहरू दे िा परे का पनि दे ख्न सकिेछि ्” भिी भन्िुहुाँदा, धेरैजसो मानिसहरूले “ईश्वरीर्

दशथिहरू” भन्िे शब्दको बारे मा प्रशस्त कल्पिा गछथ ि ्। मानिसहरूको कल्पिाहरूमा ईश्वरीर्
दशथिहरूले अलौककक घटिाहरूलाई जिाउाँ छ। तर परमेश्वरको कामको ववषर्वस्तु व्र्ावहाररक

परमेश्वर स्वर्मको
् काम िै रहन्छ। ईश्वरीर् दशथिहरू स्वगथदत
ू हरूले काम गिे माध्र्म हुि ्। नतिले
मानिसहरूलाई अिुभूनतहरू वा सपिाहरू ददि सकछि ्, अनि नतिीहरूलाई स्वगथदत
ू हरूको अक्स्तत्व

थाहा पाउि सक्षम तल्
ु र्ाउाँ छि ्। तर मानिसको लाचग स्वगथदत
ू हरू अर्दश्र् िै रहन्छि ्। परमेश्वरका
पुत्रहरू र मानिसहरूका बीिमा नतिीहरूले गिे कामको ववचध भन्िु िै नतिीहरूलाई प्रत्र्क्ष रूपमा

अन्तर्दथक्ष्ट ददिु र ज्र्ोनत ददिु हो, त्र्समा नतिीहरूलाई निराकरण गिे र नतिीहरूलाई तोड्िे कार्थ

पनि थवपन्छ। नतिीहरूले बबरलै प्रवििहरू ददन्छि ्। प्राकृनतक रूपमा िै, मानिसहरूबीिको सङ्गनत
र्सको अपवाद हो; िीिभन्दा बादहरका दे शहरूमा र्ही भइरहे को छ। परमेश्वरका वििहरूसभत्र सबै

मािवजानतको क्जउिे पररक्स्थनतहरूको प्रकाश समावेश छ—प्राकृनतक रूपमा िै, र्ो प्राथसमक रूपमा
ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्तािहरूप्रनत लक्षक्षत छ। मािवजानतका ववसभन्ि क्स्थनतहरूमध्र्े,
परमेश्वरले िमुिाको रूपमा काम गिे क्स्थनतहरूलाई मात्रै प्रनतनिचधत्वको लाचग छिौट गिुथहुन्छ।

तसथथ, परमेश्वरका वििहरूले मानिसहरूलाई उदाङ्गो पाछथ ि ्, र नतिीहरूलाई कुिै लाज हुाँदैि, वा
नतिीहरूसाँग िक्म्कलो ज्र्ोनतबाट लक
ु िे कुिै समर् हुाँदैि, र नतिीहरू आफ्िै िेलमा हारे का हुिेछि ्।

मानिसका ववसभन्ि शैलीहरू भिेका ती असांख्र् चित्रहरू हुि ्, जसलाई परमेश्वरले प्रािीि समर्दे खि
आजको ददिसम्म बिाउिुभएको छ, र जसलाई उहााँले आजदे खि भोसलसम्म पनि बिाउिुहुिेछ।

उहााँले कोिुथहुिे सबै चित्रहरू मानिसका कुरूपता हुि ्: कनत आफ्िो आाँिाबाट हटे र गएको र्दक्ष्टको
कारण शोक गरे झ ैँ गरी अाँध्र्ारोमा बबलौिा गछथ ि ,् कनत हााँस्छि ्, कनतलाई ठूला छालहरूले धकका
ददन्छि ्, कनत पहाडका िागबेली बाटोमा दहड्छि ्, कनतले धिुषको आवाज सुन्दा िै तससथएको

िराजस्तो डरले थर-थर कााँप्दै र पहाडका जङ्गली जिावरहरूको आहारा हुिे अत्र्चधक डर मान्दै
निजथि घिा जङ्गलमाझ िोजी गछथ ि ्। परमेश्वरको हातमा, र्ी ववसभन्ि कुरूप शैलीहरू छोऊाँ-छोऊाँ
लाग्िे, झााँकीहरू बन्छि ्, नतिीहरूमध्र्े धेरैजसो त हे दाथ िै डरलाग्दा हुन्छि ्, वा मानिसहरूको रौं
ठाडो पािथ र नतिीहरूलाई िककत र अन्र्ोल पािे हदसम्म भर्ािक हुन्छि ्। परमेश्वरको िजरमा,
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मानिसमा प्रकट हुिे सबै कुरा कुरूपताबाहे क केही पनि हुाँदैि, र र्सले करुणा जगाउि सकिे भए
पनि, र्ो आखिर कुरूपता िै हो। मानिस र परमेश्वरको क्स्थनतबीिको फरक के हो भिे, मानिसको
कमजोरी अरूप्रनत दर्ा दे िाउिे उसको प्रववृ िमा लक
ु े को हुन्छ। तर, परमेश्वर मानिसप्रनत सधैँ उस्तै
रहिुभएको छ, जसको अथथ उहासाँग जदहल्र्ै पनि उही मिोववृ ि रहे को छ। मानिसहरूले कल्पिा
गरे जस्तो, आफ्िो बच्िाहरूकै बारे मा सधैँ वविार गरररहिे अिुभवी आमाजस्तो उहााँ सधैँ दर्ालु
हुिुहुन्ि। र्थाथथमा, र्दद ठूलो रातो अक्जङ्गरमाचथ ववजर् गिथको लाचग परमेश्वरले ववववध ववचधहरू
प्रर्ोग गिथ ििाहिभ
ु एको भए, उहााँले आफूलाई मानिसका सीसमतताहरूमा पादै त्र्स्तो बदिामी
सहिुहुिेचथएि। परमेश्वरको स्वभावअिुसार त, मानिसहरूले गिे र भन्िे सबै कुराले परमेश्वरलाई
क्रोचधत तुल्र्ाउाँ छ, र नतिीहरूलाई सजार् ददइिुपछथ । परमेश्वरको िजरमा, नतिीहरूमध्र्े एक जिा

पनि मापदण्डअिुसारका छै िि ्, र नतिीहरू सबै परमेश्वरद्वारा प्रहार गररिेहरू हुि ्। िीिमा
परमेश्वरले गिुथहुिे कामका ससद्धान्तहरूको कारण, र्सको साथै, ठूलो रातो अक्जङ्गरको प्रकृनतको
कारण, अनि िीि ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे श अनि दे हधारी परमेश्वर बास गिुथहुिे दे श भएको
कारण, परमेश्वरले आफ्िो ररसलाई दबाएर ठूलो रातो अक्जङ्गरका सबै सन्तािहरूलाई ववजर्

गिुथपछथ ; तैपनि उहााँले ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरूलाई सधैँ घण
ृ ा गिुथहुिेछ—अथाथत ्, ठूलो
रातो अक्जङ्गरबाट आउिे सबै कुरालाई उहााँले सधैँ घण
ृ ा गिुथहुिेछ—र र्ो कुरा कदहल्र्ै पनि पररवतथि
हुिेछैि।
परमेश्वरका कार्थहरूका बारे मा कसैलाई कदहल्र्ै थाहा भएको छै ि , ि त उहााँका कार्थहरूलाई
कुिै कुराले आदरका साथ िै हे रेको छ। उदाहरणको लाचग, जब परमेश्वर ससर्ोिमा फकथिुभर्ो,

तब र्सको बारे मा कसलाई थाहा भर्ो र? तसथथ “म िुपिाप मानिसमाझ आउाँ छु, र त्र्सपनछ
बबस्तारै टाढा जान्छु। के कसैले कदहल्र्ै मलाई दे िेको छ त?” भन्िे जस्ता वििहरूले मानिसमा

आक्त्मक क्षेत्रमा हुिे घटिाक्रमहरूलाई स्वीकार गिे क्षमताको कमी छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ।
ववगतमा, परमेश्वरले जब उहााँ ससर्ोिमा फकथिुहुन्छ, तब “सर्
ू थ प्रज्वसलत हुन्छ, िन्िमा िक्म्कलो
हुन्छ” भिेर भन्िुभर्ो। मानिसहरू अझै पनि परमेश्वरको ससर्ोि कफतीबारे मै तल्लीि रहे का हुिाले—

नतिीहरूले र्सलाई त्र्ाग्ि अझै बााँकी िै रहे को हुिाले—मानिसहरूका धारणाहरूअिुरूप िै परमेश्वरले
प्रत्र्क्ष रूपमा “सूर्थ प्रज्वसलत हुन्छ, िन्िमा िक्म्कलो हुन्छ” भन्िे वििहरू बोल्िुहुन्छ।
पररणामस्वरूप, जब मानिसहरूका धारणाहरूलाई परमेश्वरका वििहरूले प्रहार गछथ ि ्, नतिीहरूले

परमेश्वरका कार्थहरू अत्र्न्तै अद्भत
ु छि ् भन्िे दे ख्छि ्, र उहााँका वििहरू सबैका लाचग प्रगाढ,
बुझ्ि िसककिे, र अथथ लगाउि िसककिे छि ् भन्िे दे ख्छि ्; तसथथ, नतिीहरूले र्ो मामलालाई पूणथ

रूपमा पन्छाउाँ छि ्, र नतिीहरूको आत्मामा थोरै स्पष्टताको अिभ
ु नू त गछथ ि ्, मािौं परमेश्वर पदहले
िै ससर्ोिमा फकथिुभएको छ, त्र्सकारण मानिसहरूले र्स मामलालाई त्र्नत धेरै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्।

त्र्सपनछदे खि, नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई एउटै हृदर् र एउटै मिले स्वीकार गछथ ि ्, र
परमेश्वर ससर्ोिमा फकथिुभएपनछ महाववपवि आइपिेछ भिेर अबउप्रान्त चिन्ता गदै िि ्। त्र्सपनछ

मात्रै आफ्िो सम्पूणथ ध्र्ाि परमेश्वरका वििहरूमा केक्न्ित गदै , अरू कुिै कुरालाई वविार गिे
इच्छालाई हटाएर, परमेश्वरका वििहरू स्वीकार गिथ मानिसहरूलाई सहज हुन्छ।
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पररशशष्ट:्

अध्याय्२

जब मानिसहरूले व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई दे ख्छि ्, जब नतिीहरूले परमेश्वर स्वर्मसाँ
् ग िै

व्र्क्कतगत रूपमा आफ्िो जीवि क्जउाँ छि ्, उहााँसाँगै दहाँ ड्छि ्, र बसोबास गछथ ि ्, तब नतिीहरूले
वषौंदे खि आफ्िो हृदर्मा रहे को उत्सुकतालाई पन्छाउाँ छि ्। र्सभन्दा पदहले उल्लेि गररएको

परमेश्वरसम्बन्धी ज्ञाि पदहलो कदम मात्रै हो; मानिसहरूसाँग परमेश्वरको बारे मा ज्ञाि भए पनि,
नतिीहरूको हृदर्मा अटुट शङ्काहरू रदहरहे का हुन्छि ्: परमेश्वर कहााँबाट आउिुभर्ो? के परमेश्वरले

िािपाि गिुथहुन्छ? के परमेश्वर सवथसाधारण मानिसहरूभन्दा अत्र्न्तै फरक हुिुहुन्छ? के
परमेश्वरको लाचग सबै मानिसहरूसाँग व्र्वहार गिे कार्थ सहज कार्थ , केटाकेटीको िेल जस्तै हो?
के परमेश्वरको मि
ु बाट बोसलएका सबै कुरा स्वगथका रहस्र्हरू हुि ्? के उहााँले भन्िुहुिे सबै कुरा
सक्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरूले भन्िे कुराभन्दा उच्ि हुन्छ? के परमेश्वरको आाँिाबाट ज्र्ोनत

िक्म्कन्छ? र्स्तै-र्स्तै आदद इत्र्ादद कुराहरू… र्ी सबै मानिसहरूका धारणाहरूले कल्पिा गिथ
सकिे कुरा हुि ्। नतमीहरूले सबै कुराभन्दा पदहले बुझ्िुपिे र प्रवेश गिुथपिे कुराहरू नर्िै हुि ्।
मानिसहरूका धारणाहरूमा, दे हधारी परमेश्वर अझै पनि अस्पष्ट परमेश्वर िै हुिुहुन्छ। व्र्वहाररक
ज्ञािद्वारा िबझ
ु ेका भए, मानिसहरूले मलाई कदहल्र्ै पनि बझ्
ु ि सकिेचथएिि ्, र नतिीहरूले आफ्िा

अिुभवहरूमा कदहल्र्ै पनि मेरा कमथहरूलाई दे ख्िेचथएिि ्। म दे ह बिेको हुिाले मात्रै मानिसहरूले
मेरो इच्छालाई “बुझ्ि सकदै िि ्।” र्दद म दे ह िबिेको भए, र अझै पनि स्वगथमा िै भएको भए,
अझै पनि आक्त्मक क्षेत्रमा िै भएको भए, मानिसहरूले मलाई “चिन्िे” चथए; नतिीहरूले घुाँडा टे केर

मेरो आराधिा गिेचथए, र नतिीहरूले आफ्िा अिभ
ु वहरूद्वारा मेरो बारे मा रहे को नतिीहरूको “ज्ञाि”

को बारे मा कुरा गिेचथए—तर त्र्स्तो ज्ञािको के िै काम हुिेचथर्ो र? सन्दभथको बुाँदाको रूपमा
र्सको मूल्र् के िै हुिेचथर्ो र? के मानिसहरूका धारणाहरूबाट आउिे ज्ञाि र्थाथथ हुि सकछ र?
म मानिसहरूको मक्ष्तष्कको ज्ञाि िाहाँददिाँ—म व्र्ावहाररक ज्ञाि िाहन्छु।

नतमीहरूका बीिमा सधैँ मेरो इच्छा प्रकट हुन्छ, र सधैँ मेरो ज्र्ोनत र अन्तर्दथक्ष्ट हुन्छ। जब
म प्रत्र्क्ष रूपमा ईश्वरीर्तामा काम गछुथ, र्सलाई मक्स्तष्कमा छािेर प्रस्तुत गररएको हुाँदैि, र

“मसला” थप्िु पिे कुिै आवश्र्कता हुाँदैि—र्ो त ईश्वरीर्ताको प्रत्र्क्ष कार्थ हुन्छ। मानिसहरूसाँग
के गिे क्षमता छ? के सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजको ददिसम्म सबै कुरा मैले िै व्र्क्कतगत रूपमा
गरे को छै ि र? ववगतमा, मैले सातगुणा तीव्र आत्माको बारे मा कुरा गरे को चथएाँ, र उहााँको सारलाई
कसैले पनि बुझ्ि सकेको चथएि—नतिीहरूलाई र्सको बारे मा थाहा भए पनि, नतिीहरूले र्सलाई
पूणथ रूपमा बुझ्ि सकेका चथएिि ्। जब म ईश्वरीर्ताद्वारा सञ्िासलत मािवतामा रहे र काम

गछुथ, र्ो कामलाई मानिसहरूले अलौककक होइि, बरु सामान्र् ठािेका पररक्स्थनतहरूमा अनघ
बढाइिे हुाँदा, र्सलाई पववत्र आत्माको कार्थ भिेर भनिन्छ। जब म प्रत्र्क्ष रूपमा ईश्वरीर्तामा

काम गछुथ, म मानिसहरूका धारणाहरूको बन्धिसभत्र िहुिे हुिाले, र नतिीहरूको धारणाहरूमा
रहे को “अलौकककता” का सीसमतताहरूमा िपिे हुिाले, र्स कामले तुरन्तै प्रभाव हाससल गछथ ;
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र्सले मामलाको केन्िबबन्दल
ु ाई छे ड्छ र मुख्र् कुरालाई सम्बोधि गछथ । पररणामस्वरूप, कामको
र्ो िरण अझै ववशुद्ध हुन्छ; र्ो दई
ु गुणा नछटो हुन्छ, मानिसहरूको बुझाइ शीघ्र हुन्छ र मेरा
वििहरू वद्
ृ चध हुन्छि ्, र र्सरी र्सको गनतलाई पछ्र्ाउि र्सले सबै मानिसहरूलाई हतार

लगाउाँ छ। र्सको प्रभाव फरक हुिे भएको हुिाले, मेरो कामका माध्र्महरू, प्रकृनत र ववषर्वस्तु
उही िरहिे हुिाले—र्सको साथै, मैले औपिाररक रूपमा िै दे हमा काम गिथ सुरु गरे को हुिाले,
अनघ बढ्िे कार्थलाई ध्र्ािमा राख्दै , कामको र्ो िरणलाई “सातगुणा बढी तीव्र आत्माको काम”
भिेर उल्लेि गररन्छ। र्ो कुिै अमूतथ कुरा होइि। मैले नतमीहरूमा काम गिे माध्र्महरूको
ववकासपनछ, र राज्र्को आगमिपनछ, सातगुणा बढी तीव्र आत्माले काम गिथ सुरु गिुथहुन्छ, र र्ो

काम अटुट रूपमा अझै गदहरो र अझै तीव्र हुाँदै जान्छ। जब सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई
दे ख्छि ् र नतिीहरू सबैले परमेश्वरको आत्मा मानिसको बीिमा हुिुहुन्छ भिेर बुझ्छि ्, तब मेरो
दे हधारणको पूणथ महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। र्सको साराांश ददिुपिे कुिै कारण हुाँदैि—मानिसहरूले
र्सलाई प्राकृनतक रूपमा िै जान्दछि ्।

ववसभन्ि कुराहरूलाई ध्र्ािमा राख्दा—मैले काम गिे ववचधहरू, मेरो कामका िरणहरू, आजको

मेरा वििहरूको शैली, आदद इत्र्ादद कुरा—अब मेरो मुिबाट निस्किे कुराहरू मात्रै सााँिो अथथमा
“सात आत्माहरूका वाणीहरू” हुि ्। मैले ववगतमा बोलेको भए पनि, त्र्ो मण्डली निमाथणको िरणको
अवचधमा चथर्ो। र्ो त उपन्र्ासको प्रस्ताविा र ववषर्सि
ू ी जस्तो चथर्ो—र्समा कुिै सार चथएि;
सारको दहसाबमा आजका वाणीहरूलाई मात्रै सात आत्माका वाणीहरू भिेर भन्ि सककन्छ। “सात
आत्माका वाणीहरू” ले ससांहासिबाट आएका वाणीहरूलाई जिाउाँ छ, भन्िुको अथथ, ती वाणीहरू सीधै

ईश्वरीर्तामा बोसलएका हुि ्। मेरा वाणीहरूले स्वगथका रहस्र्हरू प्रकट गिथ थालेकै क्षण मैले सीधै
ईश्वरीर्तामा बोल्ि थालेको क्षण चथर्ो। अको शब्दमा भन्दा, मािवताद्वारा िबााँचधएको हुिाले,
मैले आक्त्मक क्षेत्रका सबै रहस्र् र पररक्स्थनतहरूलाई प्रत्र्क्ष रूपमा िै प्रकट गरेँ। म र्सभन्दा

पदहले मािवताका सीसमतताहरूमा चथएाँ भिेर म ककि भन्दै छु त? र्सको लाचग स्पष्टीकरणको
आवश्र्कता छ। मानिसहरूका िजरमा, स्वगथका रहस्र्हरू प्रकट गिथ सकिे कोही पनि छै ि; र्दद
परमेश्वर स्वर्म ् िहुिुभएको भए, पथ्
ृ वीका कसैले पनि र्ी रहस्र्हरूलाई जान्ि सकिेचथएिि ्।
र्सरी, म मानिसहरूका धारणाहरूलाई सम्बोधि गछुथ र भन्छु, मैले ववगतमा कुिै पनि रहस्र्हरू
प्रकट िगिुथको कारण के चथर्ो भिे म मािवताका सीसमतताहरूमा चथएाँ। तैपनि, अझै िास रूपमा

भन्दा, कुरा र्स्तो होइि: मेरा कामहरू फरक-फरक भएजस्तै मेरा वििहरूका ववषर्वस्तु पनि
फरक-फरक िै हुन्छि ्, त्र्सकारण जब मैले ईश्वरीर्तामा मेरो सेवकाइ सुरु गिथ थालेँ, मैले रहस्र्हरू
प्रकट गरेँ ; ववगतमा, मैले सबै मानिसहरूले सामान्र् ठािेका पररक्स्थनतहरूमा काम गिथप
ु थ्र्ो, र मैले

बोलेका वििहरू मानिसहरूका धारणाहरूमा हाससल हुि सकिे ककससमका चथए। जब मैले रहस्र्हरू
प्रकट गिथ थालेँ, र्ीमध्र्े कुिै पनि कुरा मानिसहरूका धारणाहरूले प्राप्त गिथ सकिे ककससमका

चथएिि ्—ती मािव सोिाइभन्दा फरक चथए। त्र्सकारण, मैले आचधकाररक रूपमा ईश्वरीर्तामा
बोल्ि थालेँ, र सााँिो अथथमा नर्िै वििहरू सात आत्माका वाणीहरू चथए। ववगतका वििहरू

ससांहासिबाट आएका वाणीहरू िै भएको भए पनि, ती वाणीहरू मानिसले के प्राप्त गिथ सकछि ्
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त्र्सैमा आधाररत भई बोसलएका चथए, तसथथ ती सीधै ईश्वरीर्तामा बोसलएका वाणीहरू चथएिि ्—
पररणामस्वरूप, ती सााँिो अथथमा सात आत्माका वाणीहरू चथएिि ्।

अध्याय्१२
जब सबै मानिसहरूले ध्र्ाि ददन्छि ्, जब सबै थोकले िर्ााँ जीवि र सजीवता पाउाँ छि ्, जब

हरे क व्र्क्कत कुिै कफक्री िगरी परमेश्वरमा समवपथत बन्छ र ऊ परमेश्वरको बोझको गहि

क्जम्मेवारी उठाउि इच्छुक हुन्छ—पूवथबाट पक्श्िमतफथ िक्म्काँदै , र्ो ज्र्ोनतको आगमिद्वारा पथ्
ृ वीका
सबैलाई भर्भीत तुल्र्ाउाँ दै पूवीर् ज्र्ोनत िम्की निस्कन्छ; अनि, र्ो मोडमा, परमेश्वरले फेरर पनि

िर्ााँ जीवि सुरु गिुथहुन्छ। भन्िुको अथथ, र्स क्षणमा, सम्पूणथ ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई “जब
पूवथबाट बबजुलीका िमकहरू आउाँ छि ्, जुि म मेरा वििहरू बोल्ि थाल्िे समर् पनि हो—जब
बबजल
ु ीका िमकहरू आउाँ छि ् तब सम्पण
ू थ आकाश उज्र्ालो हुन्छ, र सबै ताराहरूमा एक रूपान्तरण

हुन्छ” भिेर घोषणा गदै परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा िर्ााँ काम सुरु गिुथहुन्छ। त्र्सो भए, त्र्ो ज्र्ोनत
पूवथबाट झुल्किे समर् कदहले हो त? जब स्वगथ अाँध्र्ारो हुन्छ र पथ्
ृ वी धसमसलन्छ, तब परमेश्वरले
सांसारबाट आफ्िो मुहार लुकाउिुहुन्छ, अनि सारा स्वगथमुनि ठूलो आाँधी आउिे क्षण पनि ठीक
र्ही हो। तैपनि र्सपटक, िट्र्ाङ्प्रनत भर्भीत हुाँदै, िहककलो बबजल
ु ीदे खि डराउाँ दै सबै मानिसहरू
आविन्छि ्, र प्रलर्को आक्रमणप्रनत अझै भर्भीत हुन्छि ्, र्हााँसम्म कक नतिीहरूमध्र्े धेरैले
आफ्िा आाँिा बन्द गछथ ि ् र परमेश्वरले आफ्िो क्रोध िन्र्ाउाँ दै नतिीहरूलाई प्रहार गिुथहुिेछ भिेर

पिेर बस्छि ्। अनि ववसभन्ि क्स्थनतहरू बबत्दै जािे क्रममा, तुरुन्तै पूवीर् ज्र्ोनत िम्की निस्कन्छ।

र्सको अथथ, सांसारको पव
्
गवाही सरु
ू थमा, परमेश्वर स्वर्मको
ु भएदे खि, उहााँले आफ्िो काम सरु
ु
गरुञ्जेलसम्म, उहााँको ईश्वरीर्ताले पथ्
ु जेलसम्म—र्ो पव
ू ीर्
ृ वीभरर सावथभौसमकता प्रदशथि गिथ थालञ्
ज्र्ोनतको िक्म्कलो ककरण हो, जुि सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा सधैँ िक्म्कएको छ। जब पथ्
ृ वीका दे शहरू
ख्रीष्टको राज्र् बन्छि ्, सम्पूणथ ब्रह्माण्ड ज्र्ोनतमथर् हुिे समर् पनि त्र्ही िै हो। अदहले पूवीर्
ज्र्ोनत िम्की निस्किे समर् हो। दे हधारी परमेश्वरले काम गिथ सरु
ु गिथभ
ु एको छ, अझ भन्िे हो
भिे, उहााँले सीधै ईश्वरीर्तामा बोल्ि थाल्िभ
ु एको छ। के भन्ि सककन्छ भिे, जब परमेश्वरले

पथ्
ृ वीमा बोल्ि थाल्िुहुन्छ, पूवीर् ज्र्ोनत िम्की निस्किे समर् पनि त्र्ही िै हो। अझै सटीक

रूपमा भन्दा, जब ससांहासिबाट क्जउाँ दो पािी बगी निस्कन्छ—जब ससांहासिका वाणीहरू सुरु हुन्छि ्—
सात आत्माका वाणीहरू औपिाररक रूपमा सुरु हुिे समर् पनि त्र्ही िै हो। र्स बेला, पूवीर्

ज्र्ोनत िम्कि सरु
ु गछथ , र र्सको अवचधको कारण, र्सको प्रकाशको हद पनि फरक-फरक हुन्छ,
र र्सको िमकको क्षेत्रमा पनि सीसमतता हुन्छ। तैपनि परमेश्वरको कामको गनतववचधद्वारा, उहााँको

र्ोजिाका पररवतथिहरूद्वारा—परमेश्वरका पुत्रहरू र मानिसहरूमाचथको कार्थका सभन्िताहरूद्वारा—
त्र्स ज्र्ोनतले त्र्सको अन्तनिथदहत कार्थलाई झि ्-झि ् बढी प्रस्तुत गिथ थाल्छ, र्हााँसम्म कक
सम्पूणथ ब्रह्माण्ड ज्र्ोनतमथर् हुन्छ, र कुिै पनि मैला वा अशुद्धता बााँकी रहाँदैि। र्ो परमेश्वरको
६,००० वषे व्र्वस्थापि र्ोजिाको सशिर, र परमेश्वरले आिन्द सलिह
ु ु िे फल हो। “ताराहरू” ले
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आकाशका ताराहरूलाई जिाउाँ दै ि, र्सले त परमेश्वरका निक्म्त काम गिे उहााँका पुत्रहरू र
मानिसहरूलाई जिाउाँ छ। नतिीहरूले परमेश्वरको राज्र्मा परमेश्वरको गवाही ददिे र उहााँको राज्र्मा

उहााँको प्रनतनिचधत्व गिे हुिाले, र नतिीहरू सक्ृ ष्टहरू भएका हुिाले, नतिीहरूलाई “ताराहरू” भिेर
भनिएको हो। “रूपान्तरण” ले पदहिाि र हैससर्तमा आउिे रूपान्तरणलाई जिाउाँ छ। मानिसहरू
पथ्
ृ वीका मानिसहरूबाट राज्र्का मानिसहरूमा पररवतथि हुन्छि ्, र्सको साथै, परमेश्वर नतिीहरूका
साथमा रहिुहुन्छ, र परमेश्वरको मदहमा नतिीहरूसभत्र हुन्छ। पररणामस्वरूप, नतिीहरूले परमेश्वरको

िानतर सावथभौम शक्कतको प्रर्ोग गछथ ि ्, र परमेश्वरको कामले नतिीहरूसभत्रका ववष र अशद्
ु धतालाई
धोएर

नतिीहरूलाई

आखिरमा

परमेश्वरको

निक्म्त

प्रर्ोगर्ोग्र्

तुल्र्ाउाँ छ

र

परमेश्वरको

हृदर्अिुरूपका मानिसहरू बिाउाँ छ—र्ी वििहरूको अथथको एउटा पक्ष र्ही हो। जब परमेश्वरबाट

आएको ज्र्ोनतको ककरणले सबै भूसमलाई उज्र्ालो पाछथ , स्वगथ र पथ्
ृ वीका सबै थोक ववसभन्ि

हदसम्म पररवतथि हुिेछि ्, र आकाशका ताराहरू पनि पररवतथि हुिेछि ्, सूर्थ र िन्िमा पनि

िवीकरण हुिेछि ्, त्र्सपनछ पथ्
ृ वीका मानिसहरूले पुिजीवि पाउिेछि ्—स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा
परमेश्वरले गिुथहुिे काम र्ही हो, र र्समा कुिै आश्िर्थ छै ि।

जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई मुक्कत ददिुहुन्छ—र्सले प्राकृनतक रूपमा छिौट िगररएकाहरूलाई
जिाउाँ दैि—परमेश्वरले मानिसहरूलाई धुिुहुिे र न्र्ार् गिुथहुिे समर् पनि त्र्ही िै हो, अनि
परमेश्वरका वििहरूको कारणले सबै मानिसहरूले िराम्ररी बबलौिा गछथ ि ्, वा आफ्िा ओछ्र्ािमा
ससककस्त पछथ ि ्, वा प्रहारमा परे र मत्ृ र्ुको िरकमा डुब्छि ्। परमेश्वरका वाणीहरूले गदाथ मात्रै
मानिसहरूले आफैलाई चिन्ि थालेका छि ्। र्दद र्स्तो िभएको भए त, नतिीहरूसाँग भ्र्ागुताको

जस्तो आाँिा हुिेचथर्ो—नतिीहरूले माचथ हे िेचथए, कोही पनि ववश्वस्त हुिेचथएिि ्, नतिीहरूमध्र्े
कसैले पनि आफैलाई चििेका हुिेचथएिि ्, नतिीहरूले आफ्िो वजि कनत छ भन्िेबारे मा अिजाि

हुिेचथए। शैतािले सााँच्िै िै मानिसहरूलाई धेरै हदसम्म भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको छ। परमेश्वरको सवथशक्कतकै
कारण, मानिसको कुरूप अिह
ु ारलाई त्र्नत स्पष्ट रूपमा चित्रण गररएको छ, र्सको पररणामस्वरूप
मानिसले र्सलाई पढे पनछ आफ्िै सााँिो अिुहारसाँग र्सलाई तुलिा गछथ । सबै मानिसहरूलाई के

थाहा हुन्छ भिे, परमेश्वरले नतिीहरूको टाउकोमा कनत वटा मक्ष्तष्क-कोषहरू छि ् भन्िे कुरालाई
स्पष्ट रूपमा जान्िुहुन्छ, नतिीहरूका कुरूप अिह
ु ार वा नतिीहरूको अन्तस्करणका वविारहरूसम्बन्धी
उहााँको ज्ञािको बारे मा त बताइरहिु िपलाथ। अको शब्दमा भन्दा “र्स्तो हुन्छ, कक मािौं सम्पूणथ
मािव जानत वगीकरण गररएको छ। पूवथबाट आउिे र्ो ज्र्ोनतको ककरणमा सम्पूणथ मािव जानतलाई

उिीहरूको असली रूपमा प्रकट गररन्छ, उिीहरूका आाँिाहरू नतरसमराउाँ छि ्, के गिे भिेर अनिक्श्ित
हुन्छि ्,” जब एक ददि परमेश्वरको काम समाप्त हुन्छ, परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई न्र्ार्
गिुथहुन्छ भिी दे ख्ि सककन्छ। कोही पनि उम्कि सकिेछैि; परमेश्वरले सबै मािवजानतका सबै

मानिसहरूलाई नतिीहरूमध्र्े एक जिालाई पनि िछुटाई एक-एक गरी सामिा गिुथहुिेछ, अनि र्सरी

मात्रै परमेश्वरको हृदर् सन्तुष्ट हुिेछ। त्र्सकारण परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “नतिीहरू ती पशुहरूजस्ता
छि ् जो मेरो ज्र्ोनतबाट भाग्छि ् र पहाडका गुफाहरूमा शरण सलन्छि ्—तर तीमध्र्े एकै जिा पनि
मेरो ज्र्ोनतबाट िष्ट हुि सकदै ि।” मानिसहरू िीि र कमसल पशु हुि ्। शैतािको हातमा क्जएर,
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नतिीहरूको अवस्था र्स्तो छ कक मािौं नतिीहरूले पवथतहरूसभत्रका प्रािीि जङ्गलहरूमा शरण
सलएका छि ्—तर, परमेश्वरका ज्वालाहरूबाट जलेर भस्म हुिबाट कोही पनि उम्कि िसकिे हुिाले ,
शैतािका शक्कतहरूको “सुरक्षा” मा हुाँदा पनि, नतिीहरूलाई परमेश्वरले कसरी बबसथि सकिु हुन्छ
र? जब मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू आएको कुरालाई स्वीकार गछथ ि ्, तब परमेश्वरको

कलमले सबै मानिसहरूका ववसभन्ि ववचित्र स्वरूप र कुरूप क्स्थनतहरूलाई चित्रण गछथ ; परमेश्वरले

मानिसका आवश्र्कताहरू र मािससकताअिुरूप बोल्िुहुन्छ। त्र्सकारण, मानिसहरूका िजरमा,
परमेश्वर मिोववज्ञािमा पोख्त दे खििुहुन्छ। मािौं परमेश्वर मिोवैज्ञानिक िै हुिह
ु ु न्छ, तर र्स्तो
पनि हुन्छ, मािौं परमेश्वर आन्तररक औषचध ववशेषज्ञ िै हुिुहुन्छ—उहााँसाँग “जदटल”

मानिससम्बन्धी त्र्स्तो बुझाइ हुिु स्वाभाववकै हो। मानिसहरूले जनत धेरै त्र्स्तो वविार गछथ ि ्,
परमेश्वरको अिमोलतासम्बन्धी नतिीहरूको बोध त्र्नत िै ठूलो हुन्छ, र नतिीहरूलाई त्र्नत िै
परमेश्वर प्रगाढ र अथाह हुिुहुन्छ भन्िे लाग्छ। र्ो त र्स्तो हुन्छ, मािौं मानिस र परमेश्वरको
बीिमा, पार गिै िसककिे स्वगीर् सीमा छ, तर र्ो र्स्तो पनि हुन्छ, मािौं उहााँहरू िू िदी[क] को
ववपरीत ककिारमा हुिुहुन्छ, दव
ु ैले एक-अकाथलाई हे िेबाहे क अरू केही पनि गिथ सकिुहुन्ि। भन्िुको
अथथ, पथ्
ृ वीका मानिसहरूले आफ्िो आाँिाले मात्रै परमेश्वरलाई हे छथि ्; नतिीहरूले उहााँलाई िक्जकबाट

अध्र्र्ि गिे मौका कदहल्र्ै पाएका छै िि ्, र नतिीहरूसाँग उहााँप्रनत घनिष्ठताको अिुभूनतबाहे क अरू
केही पनि छै ि। नतिीहरूको हृदर्मा, सधैँ िै परमेश्वर प्रेसमलो हुिह
ु ु न्छ भन्िे अिभ
ु नू त हुन्छ, तर
परमेश्वर अत्र्न्तै “निदथर्ी र असांवेदिशील” हुिुहुिे भएकोले, नतिीहरूले उहााँको अनघ आफ्िो हृदर्को
वेदिाको बारे मा बोल्िे मौका कदहल्र्ै पनि पाएका छै िि ्। नतिीहरू पनतको अनघ पनतको

सत्र्निष्ठाको कारण आफ्िो सााँिो भाविाहरू पोिाउिे मौका कदहल्र्ै िपाएकी सुन्दर जवाि पत्िी

जस्तै हुि ्। मानिसहरू आफैलाई घण
ु ता,
ृ ा गिे िीिहरू हुि ्, त्र्सकारण, नतिीहरूको िाजक
नतिीहरूको आत्मसम्मािको अभावको कारण, मानिसप्रनतको मेरो घण
ृ ा कसरी-कसरी अझै तीव्र
रूपमा वद्
ृ चध हुन्छ, अनि मेरो हृदर्को क्रोध फुटे र निस्कन्छ। मेरो सोिाइमा, र्ो मैले पीर सहे को
जस्तै हुन्छ। मैले मानिसप्रनत आशा गुमाएको धेरै भर्ो, तर “एक पटक फेरर, मेरो ददि सारा मािव
जानतको िक्जक पुग्छ, एक पटक फेरर मािव जानतलाई उिेक्जत गराउाँ छ, मािव जानतलाई अको

एउटा िर्ााँ सरु
ु आत ददाँ दछ” त्र्सकारण, सबै मािवजानतलाई क्जत्ि, ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पक्रि
र पराजर् गिथको लाचग फेरर म साहस बटुल्छु। परमेश्वरको सरु
ु को असभप्रार् र्स्तो चथर्ो: िीिको

ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरूलाई क्जत्िेबाहे क अरू केही पनि िगिुथ; र्सलाई मात्रै ठूलो रातो

अक्जङ्गरको हार, ठूलो रातो अक्जङ्गरमाचथको ववजर् भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वरले सारा

पथ्
ु ु न्छ, परमेश्वरको महाि ् कार्थ परू ा भएको छ, परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा राजाको रूपमा शासि गिथह
ृ वीमा
िर्ााँ सुरुवात गिुथभएको छ र पथ्
ु एको छ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गिथ र्ो
ृ वीमा मदहमा प्राप्त गिथभ
मात्रै पर्ाथप्त छ। अक्न्तम, सुन्दर र्दश्र्को कारण, परमेश्वरले आफ्िो हृदर्मा दर्ा व्र्कत िगरी
बस्ि सकिुहुन्ि: “मेरो मुटु धड्ककन्छ र, मेरो मुटुको धड्किको ताल अिुसरण गदै, पहाडहरू
क. “िू िदी” ले साङ्केनतक रूपमा ववपरीत शक्कतहरूबीिको ससमािालाई जिाउाँ छ।
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आिन्दले उफ्रन्छि ्, समुिहरू आिन्दले िाच्छि ्, र छालहरूले िट्टािका पहराहरूमा हान्छि ्। मेरो

हृदर्मा जे छ त्र्ो व्र्कत गिथ गाह्रो हुन्छ।” र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरले जे र्ोजिा
गिथभ
थु एको
ु एको चथर्ो त्र्ो पदहले िै परू ा गररसकिुभएको छ; र्सलाई परमेश्वरले पव
ू थनिधाथररत गिभ
चथर्ो, र परमेश्वरले मानिसहरूलाई ठीक र्ही कुरा अिुभव गिथ र हे िथ लगाउिुहुन्छ। राज्र्को

भववष्र् सुन्दर छ; राज्र्को राजा ववजेता हुिुहुन्छ, जसको सशरदे खि पाउसम्म कुिै दे ह वा रगतको
िाम-निशािा छै ि, उहााँ पूणथ रूपमा ईश्वरीर् तत्वहरूले निसमथत हुिुहुन्छ। उहााँको सम्पूणथ शरीर पववत्र
मदहमाले िक्म्कन्छ, र र्ो पण
ू थ रूपमा मािव वविारहरूको िोटरदहत छ; सशरदे खि पाउसम्म उहााँको
सम्पूणथ शरीर धासमथकता र स्वगथको स्वगीर्-ज्र्ोनतले िक्म्कन्छ, र मिोहर बास्िा छररन्छ। कुिै

श्रेष्ठगीतको वप्रर्जिजस्तै, उहााँ सबै सन्तहरूभन्दा सुन्दर, प्रािीि सन्तहरूभन्दा उच्ि हुिुहुन्छ; उहााँ
सबै मानिसहरूका बीिमा उदाहरण हुिुहुन्छ, र उहााँलाई मानिससाँग तल
ु िा गिथ सककाँदै ि; मानिसहरू
उहााँलाई सीधै हे िथ र्ोग्र् छै िि ्। परमेश्वरको मदहमावाि ् मुहार, परमेश्वरको स्वरूप, वा उहााँको

प्रनतरूपलाई कसैले पनि प्राप्त गिथ सकदै ि; ती कुराहरूसाँग कसैले पनि प्रनतस्पधाथ गिथ सकदै ि, र
कसैले पनि आफ्िो मुिले नतिको बारे मा सहजै प्रशांसा गिथ सकदैि।

परमेश्वरका वििहरूको कुिै अन्त्र् छै ि—मुहािबाट बगी निस्किे पािीजस्तै ती कदहल्र्ै पनि

सुकदै िि ्, तसथथ परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाका रहस्र्हरूलाई कसैले पनि बुझ्ि सकदै ि। तैपनि

परमेश्वरको लाचग, त्र्स्ता रहस्र्हरू असीसमत छि ्। फरक-फरक माध्र्म र भाषाको प्रर्ोग गदै ,
परमेश्वरले आफूले गरे को सम्पूणथ ब्रह्माण्डको िवीकरण र पूणथ रूपान्तरणको बारे मा धेरैपटक

बोल्िुभएको छ, र त्र्ो वाणी हरे कपटक पदहलेको भन्दा गहि हुन्छ: “सबै अशुद्ध थोकहरूलाई म
मेरो िजरमा जलाएर िरािी बिाउि िाहन्छु; म अिाज्ञाकाररताका सबै छोराहरूलाई मेरो आाँिाको
अगाडडबाट कदहल्र्ै अक्स्तत्वमा िरहिे गरी ववलप्ु त पािथ िाहन्छु।” परमेश्वरले ककि त्र्स्ता कुराहरू

बारम्बार भन्िुहुन्छ त? के उहााँलाई मानिसहरू तीप्रनत थककत हुिेछि ् भन्िे डर छै ि र? मानिसहरूले
परमेश्वरलाई र्सरी चिन्िे आशा गदै जदहल्र्ै पनि परमेश्वरका वििहरूमा छामछामछुमछुम मात्रै
गछथ ि ्, तर आफूलाई जााँच्िुपछथ भिेर नतिीहरूले कदहल्र्ै र्ाद गदै िि ्। तसथथ, नतिीहरूले आफैबाट
मानिसको अवज्ञालाई जान्ि सकूि ्, अनि परमेश्वरको अनघ आफ्िो अवज्ञालाई हटाउि सकूि ् भिेर
नतिीहरूलाई स्मरण गराउि, नतिीहरूलाई आफैलाई चिन्िे तल्
ु र्ाउिको लाचग परमेश्वरले र्ो

ववचधको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। परमेश्वरले “वगीकरण गिे” िाहिा राख्नुहुन्छ भन्िे कुरा पढ्दा,

मानिसहरूको मिक्स्थनत तुरुन्तै चिक्न्तत बन्छ, र नतिीहरूको माांसपेशीहरू पनि िल्ि छोडेको
दे खिन्छ। नतिीहरू आफूलाई आलोििा गिथ अनि र्समाफथत परमेश्वरलाई चिन्िको लाचग तुरुन्तै
परमेश्वरको अनघ फककथन्छि ्। र्सपनछ—नतिीहरूले मिमा निणथर् गररसकेपनछ—परमेश्वरले र्ो

अवसरको प्रर्ोग गदै नतिीहरूलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरको सार दे िाउिुहुन्छ; र्सरी, मानिसहरू

प्रत्र्क्ष रूपमा आक्त्मक क्षेत्रमा सांलग्ि हुन्छि ्, अनि नतिीहरूको सङ्कल्पले िेलेको भूसमकाको
कारण, नतिीहरूको मिमक्स्तष्कले पनि भूसमका िेल्ि थाल्छ, जसले मानिस र परमेश्वरबीिको
मिोभावलाई वद्
ृ चध गराउाँ छ—जुि परमेश्वरको दे हको कामको लाचग अझै बढी फाइदाजिक छ।

र्सरी, मानिसहरूसाँग अिेत रूपमा िै ववगतको समर्लाई फकेर हे िे मिक्स्थनत हुन्छ: ववगतमा,
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मानिसहरूले धेरै वषथसम्म अस्पष्ट परमेश्वरलाई ववश्वास गरे ; वषौंसम्म, नतिीहरूको हृदर् मुकत
भएको चथएि, नतिीहरू महाि ् आिन्द प्राप्त गिे अवस्थामा चथएिि ्, अनि नतिीहरूले परमेश्वरलाई

ववश्वास गरे पनि, नतिीहरूको जीविमा कुिै सव्ु र्वस्था चथएि। र्ो ववश्वासमा आउिभ
ु न्दा पदहले
जस्तो चथर्ो त्र्स्तै दे खिन्थ्र्ो—नतिीहरूको जीवि अझै ररिो र निराश चथर्ो, र त्र्ो बेला नतिीहरूको
ववश्वास एक प्रकारको जालजस्तै दे खिन्थ्र्ो, अववश्वाससरह दे खिन्थ्र्ो। नतिीहरूले आजका

व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई दे िेका हुिाले, र्स्तो दे खिन्छ मािौं स्वगथ र पथ्
ृ वी िवीकरण भएका
छि ्; नतिीहरूको जीवि तेजस्वी भएको छ, नतिीहरू अबउप्रान्त आशाहीि छै िि ्, अनि व्र्ावहाररक
परमेश्वरको आगमिको कारण, नतिीहरूले हृदर्मा र्दढता र आत्मामा शाक्न्त महसुस गछथ ि ्।

नतिीहरूले अबउप्रान्त आफूले गिे सबै काममा अाँध्र्ारोमा छामछाम-छुमछुम गिथ छोडेका छि ्;
नतिीहरूको िोजी उद्दे श्र्हीि हुि छोडेको छ, र नतिीहरूले अाँध्र्ारोमा झटारो हान्ि छोडेका छि ्।
आजको जीवि अझै सुन्दर छ, र मानिसहरू अिपेक्षक्षत रूपमा राज्र्मा प्रवेश गरे का छि ् र
नतिीहरू परमेश्वरका मानिसहरू बिेका छि ्, र त्र्सपनछ…। मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा र्सबारे मा

जनत धेरै वविार गछथ ि ्, समठास पनि त्र्नत िै ठूलो हुन्छ; नतिीहरूले र्सबारे मा जनत धेरै वविार
गछथ ि ्, नतिीहरू त्र्नत िै िुशी बन्छि ्, र नतिीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गिथ त्र्नत िै उत्प्रेररत
हुन्छि ्। तसथथ, नतिीहरूले थाहै िपाई, परमेश्वर र मानिसबीिको समत्रता बसलर्ो बन्छ। मानिसहरूले
परमेश्वरलाई अझै बढी प्रेम गछथ ि ्, र परमेश्वरलाई अझै बढी चिन्छि ्, र मानिसमा गररिे
परमेश्वरको काम झि ्-झि ् सक्जलो बन्दै जान्छ, र र्सले अबउप्रान्त मानिसहरूलाई जबरजस्ती

वा कर गिे गदै ि, बरु प्रकृनतको गनतलाई पछ्र्ाउाँ छ, अनि मानिसले आफ्िै पथ
ृ क कार्थ प्रस्तुत
गछथ —र्सरी मात्रै मानिसहरू क्रसमक रूपमा परमेश्वरलाई चिन्ि समथथ बन्दै जान्छि ्। र्ही मात्र

परमेश्वरको बद्
ु चध हो—र्समा असलकनत पनि प्रर्ास समावेश छै ि, र र्सलाई मानिसको
प्रकृनतअिुसार ल्र्ाइन्छ। तसथथ, र्स क्षणमा, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मानिसको सांसारमा भएको मेरो

दे हधारणको अवचधमा मािव जानत अिजािमा िै आजको ददिसम्म मेरो मागथनिदे शिको अधीिमा
आएको छ, अिजािमा िै मलाई चिन्ि सकेको छ। तर अगाडड आउिे बाटोमा कसरी दहाँड्िे

भन्िेबारे कसैलाई थाहा छै ि, कोही पनि सिेत छै ि—र त्र्ो बाटोले नतिीहरूलाई कुि ददशानतर

लैजान्छ भन्िे कुरा थाहा पाउिे त कुरै िगरौं। केवल सवथशक्कतमािले
् उिीहरूमाचथ िजर राख्नभ
ु र्ो

भिे मात्र कुिै व्र्क्कत त्र्ो बाटोको अन्त्र्सम्म पग्ु ि सकिेछ; पूवथमा िम्केको ज्र्ोनतको अगुवाइमा
मात्र कसैले मेरो राज्र्मा पुऱ्र्ाउिे प्रवेशद्वार पार गिथ सकछ।” के मानिसको हृदर्मा भएको कुराको
बारे मा मैले माचथ व्र्ाख्र्ा गरे को कुराको साराांश ठीक र्ही िै होइि र? र्सैमा परमेश्वरका
वििहरूको रहस्र् छ। मानिसले आफ्िो हृदर्मा जे वविार गछथ परमेश्वरले आफ्िो मि
ु बाट त्र्ही

कुरा बोल्िुहुन्छ, र परमेश्वरले आफ्िो मुिले जे बोल्िुहुन्छ, मानिसले तष्ृ णा गिे कुरा ठीक त्र्ही

हो। मानिसको हृदर् िुलासा गिे कार्थमा परमेश्वर ठीक र्हीीँ िै निपुण हुिुहुन्छ; ित्रभिे, सबै
मानिसहरू इमािदार रूपमा कसरी ववश्वस्त हुिेचथए र? के ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई ववजर् गरे र
परमेश्वरले हाससल गिथ िाहिुभएको कुरा र्ही होइि र?

वास्तवमा, र्स्ता धेरै वििहरू छि ् जसमा परमेश्वरको असभप्रार् ती वििहरूको सतही अथथलाई
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सूचित गिुथ हुाँदैि। उहााँका धेरै वििहरूमा, परमेश्वरले केवल सीधै मानिसहरूको धारणाहरू पररवतथि
गिे र नतिीहरूको ध्र्ाि खिच्िे असभप्रार् राख्िुहुन्छ। परमेश्वरले र्ी वििहरूमा कुिै महत्त्व

समावेश गिथह
ु ु न्ि, त्र्सकारण धेरै वििहरू व्र्ाख्र्ा गिथ र्ोग्र् छै िि ्। जब परमेश्वरका वििहरूले
मानिसहरूलाई आजको हदसम्म क्जतेको हुन्छ, मानिसहरूका सामथ्र्थ निक्श्ित ववन्दम
ु ा पुगेको
हुन्छ, तब त्र्सपनछ परमेश्वरले थप िेताविीका वििहरू बोल्िुहुन्छ अथाथत ् परमेश्वरका
मानिसहरूका लाचग उहााँले सांववधाि जारी गिुथहुन्छ: “पथ्
ृ वीमा बसोबास गिे मानिसहरू ताराहरू

जविकै असङ्ख्र् भए पनि, म ती सबैलाई मेरो आफ्िै हत्केलाजस्तो स्पष्टसाँग चिन्छु। अनि मलाई
‘प्रेम’ गिे मानिसहरू समुिमा हुिे बालुवाका कणहरूजस्तै अिचगन्ती भए पनि, थोरै मात्र मद्वारा
िुनिएका छि ्: नतिीहरू जो उज्ज्वल ज्र्ोनतको पनछ लाग्छि ्, नतिीहरू मलाई ‘प्रेम’ गिेहरू भन्दा

अलग हुि ्।” वास्तवमा, परमेश्वरलाई प्रेम गछुथ भन्िे मानिसहरू धेरै छि ्, तर आफ्िो हृदर्मा
परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरू थोरै छि ्। र्ो कुरा आाँिा बन्द गरे र पनि स्पष्ट रूपमा पिा लगाउि

सककिे दे खिन्छ। परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूको सम्पूणथ सांसार र्स्तै हुन्छ। र्समा, हामी के दे ख्छौं
भिे, अदहले परमेश्वर “मानिसहरूलाई वगीकरण गिे” काममा िै लाग्िुभएको छ, र र्सले
परमेश्वरले िाहिुहुिे, र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिे आजको मण्डली होइि, बरु वगीकरण
गररएपनछको राज्र् हो भन्िे दे िाउाँ छ। र्स क्षणमा, उहााँले सबै “ितरिाक सामािहरू” लाई थप
िेताविी ददिह
ु ु न्छ: परमेश्वरले काम िगिथभ
ु एमा, उहााँले काम गिथ थाल्िह
ु ु िेबबविकै र्ी
मानिसहरूलाई राज्र्बाट हटाइिेछ। परमेश्वरले कदहल्र्ै पनि झारा टािथ काम-कुरा गिुथहुन्ि। उहााँले
सधैँ “एक, एक हो र दई
ु , दई
ु हो” भन्िे ससद्धान्तअिुसार काम गिुथहुन्छ, अनि र्दद हे िथ ििाहिे
मानिसहरू छि ् भिे, नतिीहरूलाई हटाउिको लाचग, भववष्र्मा समस्र्ा पैदा गिथबाट नतिीहरूलाई

रोकिको लाचग उहााँले सम्भव भएको सबै कुरा गिथह
ु ु िेछ। “फोहोर फ्र्ााँकिु र पण
ू थ रूपमा सफा गिथ”ु
भिेको र्ही हो। परमेश्वरले मानिसलाई प्रशासनिक आदे शहरूको घोषणा गिे क्षण िै उहााँले आफ्िा

आश्िर्थजिक कार्थहरू र उहााँसभत्र भएका सबै कुरा प्रस्तुत गिे क्षण हो, तसथथ र्सपनछ परमेश्वर

भन्िुहुन्छ: “पहाडहरूमा जङ्गली जिावरहरू धेरै सङ्ख्र्ामा छि ्, तर मेरो अनघ ती सबै सधाएका

भेडाहरू जस्ता छि ्। छालहरूमुनि बुझ्ि िसककिे रहस्र्हरू छि ्, तर नतिीहरू पथ्
ृ वीका सबै थोकझैं
मेरो निक्म्त स्पष्ट छि ्; क्षेत्रहरूदे खि माचथ आकाशमा मानिस कदहल्र्ै पग्ु ि सकदै ि, तापनि ती
दग
ु थम क्षेत्रहरूमा म स्वतन्त्र दहाँ ड्छु।” परमेश्वरले र्समा बताउि िाहिुभएको कुरा र्ही हो: मानिसको

हृदर् सबै कुराभन्दा बढी छली भए पनि, र मानिसहरूका धारणाहरूको िरकजस्तै असीसमत रूपमा
रहस्र्मर् दे खिए पनि, परमेश्वरको लाचग मानिसका अवस्थाहरू आफ्िै हतकेलाजविकै पररचित
हुन्छि ्। सबै कुरामध्र्े, मानिस जङ्गली पशभ
ु न्दा पनि भीषण र घातक जिावर हो, तैपनि
परमेश्वरले मानिसलाई र्नत हदसम्म ववजर् गिुथभएको छ कक कसैले पनि िडा भएर ववरोध गिे

आाँट गदै ि। वास्तवमा, परमेश्वरको असभप्रार्अिुसार, मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा जे वविार गछथ ि ्
त्र्ो सबै थोकमाझ सबै कुराभन्दा जदटल छ; र्ो बुझ्ि िसककिे छ, तैपनि परमेश्वरसाँग मानिसको

हृदर्प्रनत कुिै आदर छै ि। उहााँले र्सलाई उहााँको आाँिाअनघ दे िा पिे सािो गड्र्ौलाको रूपमा

हे िथह
ु ु न्छ। उहााँको मि
ु बाट निस्केको वििद्वारा उहााँले र्सलाई क्जत्िुहुन्छ; उहााँले िाहिभ
ु एको
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जुिसुकै बेला, र्सलाई प्रहार गिुथहुन्छ; उहााँको हातको थोरै िालद्वारा, र्सलाई सजार् ददिुहुन्छ;
उहााँको इच्छाअिुसार उहााँले र्सलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिुहुन्छ।

आज, सबै मानिसहरू अन्धकारसभत्र क्जउाँ छि ्, तर परमेश्वरको आगमिको कारण, उहााँलाई

दे िेपनछ नतिीहरूले बल्ल ज्र्ोनतको सारलाई चििेका छि ्। सांसारलाई पूणथ रूपमा ठूलो कालो भााँडोले
छोवपएको जस्तै भएको छ, त्र्सकारण कसैले पनि सास फेिथ सकदै िि ्; नतिीहरू सबैले र्ो

पररक्स्थनतलाई उल्ट्र्ाउि िाहन्छि ्, तैपनि कसैले पनि कदहल्र्ै भााँडो उिालेका छै िि ्। परमेश्वरको

दे हधारणको कारणले मात्रै मानिसहरूको आाँिा अिािक िोसलएको छ, र नतिीहरूले व्र्ावहाररक
परमेश्वरलाई दे िेका छि ्। तसथथ, परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रश्िको शैलीमा सोध्िुहुन्छ: “मानिसले

मलाई ज्र्ोनतमा कदहल्र्ै चििेको छै ि, तर मलाई अन्धकारको सांसारमा मात्र दे िेको छ। के

नतमीहरू आज त्र्स्तै पररक्स्थनतमा छै िौ र? र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको उपिवको कारण मैले
आफ्िो काम गिथ औपिाररक रूपमा दे हधारण गिुथपऱ्र्ो।” परमेश्वरले आक्त्मक क्षेत्रका वास्तववक
पररक्स्थनतहरूलाई लुकाउिुहुन्ि, ि त उहााँले मानिसको हृदर्को वास्तववक क्स्थनतलाई िै

लुकाउिुहुन्छ, तसथथ उहााँले मानिसहरूलाई बारम्बार र्ो कुराबारे स्मरण गराउिुहुन्छ: “मैले मेरा

मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वर चिन्ि सक्षम मात्र बिाइरहे को छै ि, तर नतिीहरूलाई शुद्ध पनि
पादै छु। मेरो प्रशासनिक आदे शको कठोरताका कारण धेरै मानिसहरू अझै पनि मद्वारा हटाइिे

ितरामा छि ्। जबसम्म तैंले आफैले आफैलाई निराकरण गिे, तेरो आफ्िै शरीरलाई वशमा राख्ने
कोससस गदै िस ्—जबसम्म ताँ र्ो गदै िस ्, तबसम्म ताँ पनि जसरी पावलले मेरो हातबाट सजार्

पार्ो, जसबाट उम्किे कुिै उपार् चथएि, त्र्सरी िै निश्िर् मेरो घण
ृ ा र अस्वीकारको पात्र
हुिेछस ्।” परमेश्वरले र्स्ता कुराहरू धेरै बताउिभ
ु एपनछ मात्रै, मानिसहरूले होससर्ारीसाथ आफ्िा
कदमहरू िाल्ि थाल्छि ् र परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरूप्रनत अझै बढी डर मान्ि थाल्छि ्;

त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरको अक्ख्तर्ारलाई लागू गिथ र उहााँको प्रतापलाई स्पष्ट पािथ सककन्छ।

र्हााँ, फेरर पनि पावलको बारे मा उल्लेि गररएको छ, ताकक मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
बुझ्ि सकूि ्: नतिीहरू परमेश्वरको सजार्मा पिेहरू हुिु हुाँदैि, बरु परमेश्वरको इच्छालाई जान्िे
मानिसहरू

हुिुपछथ । र्सले मात्रै मानिसहरूलाई, नतिीहरूको डरसाँगै, नतिीहरूले ववगतमा
परमेश्वरलाई पण
ू थ रूपमा सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउि उहााँसामु गरे का अठोटहरू अपरू ो रहे को बारे मा मिि
गिे तुल्र्ाउि सकछ, जसले नतिीहरूलाई अझै ठूलो पछुतो अनि व्र्ावहाररक परमेश्वरको अझै धेरै
ज्ञाि ददन्छ। र्सरी, त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरका वििहरूप्रनत नतिीहरूसाँग कुिै शङ्का हुाँदैि।
“मानिसले मलाई मेरो दे हमा िचिन्िे मात्र होइि, त्र्ोभन्दा बढी ऊ आफ्िै शरीरसभत्र रहिे

आफ्िो अक्स्तत्वलाई बझ्
ु ि असफल भएको छ। धेरै वषथदेखि मािव जानतले मलाई धोका ददाँ दै
आएको छ, मसाँग बादहरबाट आएको पाहुिा जस्तो व्र्वहार गरे को छ। धेरै िोदट…।” र्ी “धेरै िोदट”
ले मानिसहरूलाई सजार्को वास्तववक उदाहरणहरू दे िाउाँ दै परमेश्वरप्रनतको मानिसको ववरोधका
वास्तववकताहरूलाई सूिीकृत गछथ ; र्ो पापको प्रमाण हो, र र्सको बारे मा कसैले पनि िण्डि गिथ

सकदै ि। सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई दै निक जीविमा प्रर्ोग गररिे कुिै सामग्रीजस्तो, नतिीहरूले
िाहे जसरी प्रर्ोग गिथ सकिे कुिै घरार्सी अत्र्ावश्र्क सामग्री हुिह
ु ु न्छ जस्तो गरी प्रर्ोग गछथ ि ्।
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कसैले पनि परमेश्वरलाई प्र्ारो ठान्दै िि ्; कसैले पनि परमेश्वरको सुन्दरतालाई चिन्न्िे प्रर्ास

गरे को छै ि, ि त उहााँको मदहमावाि ् अिुहारलाई चिन्िे प्रर्ास गरे को छ, परमेश्वरमा समवपथत हुिे
असभप्रार् कसैले राख्िे कुरा त परै जाओस ्। कसैले पनि कदहल्र्ै परमेश्वरलाई नतिीहरूको हृदर्को

वप्रर्जिको रूपमा हे रेको छै ि; उहााँको िााँिो पदाथ नतिीहरूले उहााँलाई नघस्र्ाएर निकाल्छि,् र
उहााँको िााँिो िहुाँदा नतिीहरू उहााँलाई एकानतर फ्र्ााँकेर बेवास्ता गछथ ि ्। मािौं मानिसको लाचग
परमेश्वर धेरैले िाहे अिुसार िेलाउि समल्िे कठपुतली हुिुहुन्छ, र नतिीहरूले आफूलाई जे िादहर्ो
वा आफ्िो इच्छा जे छ उहााँलाई त्र्ही माग गछथ ि ्। तर परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “र्दद, मेरो दे हधारणको

अवचधमा, मैले मानिसका कमजोरीहरूप्रनत सहािुभूनत िरािेको भए मेरो दे हधारणको कारणले मात्र
पनि सारा मािव जानत उिीहरूको बुद्चधले गदाथ डराउिे चथए र फलस्वरूप, पातालमा पिेचथए,”

जसले परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व कनत महाि ् छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। सबै मािवजानतलाई
आक्त्मक क्षेत्रबाट िष्ट गिुथको साटो, उहााँ मािवजानतलाई दे हमा क्जत्िको लाचग आउिुभएको छ।

तसथथ, विि कदहले दे ह बन्िुभर्ो, त्र्ो कसैलाई पनि थाहा छै ि। र्दद मानिसको दब
ु थलताको बारे मा
परमेश्वरसाँग कुिै कफक्री िभएको भए, उहााँ दे ह बन्िुहुाँदा र्दद स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई उलटपुलट

तुल्र्ाइएको भए, सबै मानिसहरूलाई भस्म पाररिेचथर्ो। िर्ााँलाई मि पराउिे र पुरािोलाई घण
ृ ा

गिे मानिसहरूको प्रकृनत िै भएको हुिाले, र सबै कुरा ठीकठाक अनघ बदढरहे को बेला नतिीहरूले
ववगतका द्ःु िका ददिहरूलाई प्रार् बबसथिे, र नतिीहरू कनत आसशवषत छि ् भन्िे कुरा नतिीहरू
कसैलाई थाहा िहुिे हुिाले, परमेश्वरले नतिीहरूलाई आजको ददिसम्म कनत कदठि गरी
आइपुचगएको छ त्र्सलाई कदर गरे र राख्िुपछथ भिेर बारम्बार स्मरण गराउिुहुन्छ; भोसलको

िानतर, नतिीहरूले आजको ददिलाई अझै बढी बहुमूल्र् ठान्िुपछथ , र मासलकलाई पदहिाि िगरी
उिाइमा िढ्िे पशज
्
बीिमा क्जउाँ छि ् नतिको
ु स्तो हुिु हुाँदैि, अनि नतिीहरू जि
ु आसशषहरूका

बारे मा अिजाि रहिु हुाँदैि भिेर स्मरण गराउिुहुन्छ। र्सरी, मानिसहरू सशष्ट बिे, त्र्सउप्रान्त
घमण्डी वा अहङ्कारी रहे िि ्, र मानिसको प्रकृनत असल छै ि तर परमेश्वरको कृपा र प्रेम

मानिसमाचथ आएको छ भन्िे नतिीहरूले जािे; नतिीहरू सबैले सजार्को डर मान्छि ्, त्र्सकारण
नतिीहरू अबउप्रान्त केही गिे आाँट गदै िि ्।

अध्याय्१३
परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरका सबै सन्तािलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, र उहााँले ठूलो रातो
अक्जङ्गर स्वर्मलाई
्
अझै बढी घण
ु ु न्छ: परमेश्वरको हृदर्सभत्र रहे को क्रोधको स्रोत र्ही हो।
ृ ा गिथह
के दे खिन्छ भिे, परमेश्वरले जलाएर िष्ट पािथको लाचग ठूलो रातो अक्जङ्गरका सबै कुरालाई

आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्र्ााँकि िाहिुहुन्छ। कनतपर् समर्मा त परमेश्वरले ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई व्र्क्कतगत रूपमै हटाउिको लाचग आफ्िो हात पसािथ िाहिुहुन्छ भन्िे दे खिन्छ—
त्र्सरी मात्रै उहााँको हृदर्को घण
ृ ा हट्ि सकिेचथर्ो। ठूलो रातो अक्जङ्गरको घरका हरे क व्र्क्कत
मािवताहीि पशु हुि ्, र परमेश्वरले निम्ि कुरा बताउिको लाचग आफ्िो ररसलाई कठोरताको साथ
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दबाउिको कारण र्ही हो: “मेरा सबै मानिसहरूमाझ र मेरा सबै सन्तािका माझ, मतलब, मैले

सम्पूणथ मािवजानतबाट छािेका व्र्क्कतहरूमाझ, नतमीहरू सबैभन्दा तल्लो समूहमा छौ। …”

परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरसाँग त्र्सको आफ्िै दे शमा निणाथर्क र्द्
ु ध लड्ि थाल्िुभएको छ,
र उहााँको र्ोजिा पूरा भएपनछ उहााँले र्सलाई क्जत्िुहुिेछ, र त्र्सउप्रान्त मािवजानतलाई भ्रष्ट

तुल्र्ाउि वा नतिीहरूका प्राण िाश गिथ ददिुहुिेछैि। हरे क ददि, परमेश्वरले उहााँका निदाइरहे का
मानिसहरूलाई मुक्कत ददिको लाचग बोलाउिुहुन्छ, तैपनि नतिीहरू बेहोस अवस्थामा छि ्, मािौं
नतिीहरूले निन्िा लाग्िे िककी िाएका छि ्। र्दद परमेश्वरले नतिीहरूलाई एक क्षणको लाचग

समेत जगाउि छोड्िुभर्ो भिे, नतिीहरू आफ्िो निदाएको, पूणथ अिेत अवस्थामा फकथन्छि ्। के
दे खिन्छ भिे उहााँका सबै मानिसहरूको एक-नतहाइ भागमा पक्षाघात भएको छ। नतिीहरूलाई आफ्िा
िााँिोहरू वा आफ्िा कमीकमजोरीहरूको बारे मा थाहा छै ि, ि त नतिीहरूलाई आफुले के लाउिुपछथ

वा के िािुपछथ भन्िे िै थाहा छ। ठूलो रातो अक्जङ्गरले मानिसहरूलाई भ्रष्ट तुल्र्ाउिको लाचग
निकै धेरै प्रर्ास लगाएको छ भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ। र्सको कुरूपता, िीिको

हरे क क्षेत्रमा फैसलएको छ, र र्सले मानिसहरूलाई र्नत व्र्ाकुल बिाएको छ कक नतिीहरू र्ो
पनतत, असभ्र् दे शमा अबउप्रान्त बस्ि िाहाँदैिि ्। परमेश्वरले सबैभन्दा बढी ठूलो रातो अक्जङ्गरको

सारलाई िै घण
ृ ा गिुथहुन्छ, त्र्ही कारणले गदाथ, उहााँको क्रोधमा उहााँले मानिसहरूलाई हरे क ददि
स्मरण गराउिह
ु ु न्छ, र नतिीहरूले उहााँको क्रोधपण
ू थ िजरमनु ि हरे क ददि बबताउाँ छि ्। तैपनि, धेरैजसो
मानिसहरूलाई परमेश्वरको िोजी कसरी गिे भन्िे अझै थाहा छै ि; बरु, नतिीहरू अरूले हातैले
िुवाउिुपिे अवस्थामा, प्रतीक्षा गदै बससरहन्छि ्, हे रररहन्छि ्। र्दद नतिीहरू भोकले मरणासन्ि

भए पनि, नतिीहरूले अझै पनि आफ्िो िािेकुरा आफै िोज्ि इच्छुक हुिेछैिि ्। मानिसको
वववेकलाई शैतािले धेरै पदहले िै भ्रष्ट तल्
ु र्ाइसकेको छ र र्सको सार बदलेर कठोर तल्
ु र्ाएको
छ। परमेश्वरले र्सो भन्िु स्वाभाववकै हो, “मैले नतमीहरूलाई िझकझकाएको भए, नतमीहरू अझै

बबउाँ झिे चथएिौ, बरु जमेजस्तै गरी र अझै शीतनििामा भएजस्तै गरी रदहरहिेचथर्ौ।” मानिसहरूको
अवस्था र्स्तो छ मािौं नतिीहरू िाद्र् वा पेर् पदाथथको आवश्र्कता िपिे गरी दहउाँ दको समर्

बबताइरहे का सशतनििामा रहे का पशु-प्राणी हुि ्; परमेश्वरका मानिसहरूको हालको अवस्था ठीक
र्स्तै छ। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई ज्र्ोनतमा दे हधारी परमेश्वर स्वर्मलाई
्
चिन्ि सक भिेर मात्रै भन्िुहुन्छ; उहााँले मानिसहरूलाई धेरै पररवतथि होओ भिेर भन्िुहुन्ि, ि त

नतिीहरूको जीविमा ठूलो वद्
ृ चध होस ् भन्िे िै सतथ राख्नुहुन्छ। फोहोरी, नघिलाग्दो ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई हराएर, अझै बढी परमेश्वरको महाि ् शक्कतलाई प्रकटीकरण गिथको लाचग त्र्ो िै

पर्ाथप्त हुिेछ।
जब मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, तब नतिीहरूले नतिको शाक्ब्दक अथथ मात्रै
बुझ्छि ्, र नतिीहरूको आक्त्मक महत्त्वलाई बोध गिथ सकदै िि ्। “अशान्त छालहरू” भन्िे शब्दहरूले

िै हरे क िार्क र शुरवीरलाई समेत तीि छकक पारे को छ। जब परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुन्छ, के
उहााँका वििहरू, कार्थहरू, र स्वभाव अशान्त छालहरू जस्तै हुाँदैिि ् र? जब परमेश्वरले सबै

मािवजानतलाई न्र्ार् गिथुहुन्छ, के त्र्ो उहााँको क्रोधको प्रकटीकरण होइि र? के र्ो अशान्त
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छालहरू शक्कतमा आउिे समर् होइि र? आफ्िो भ्रष्टताको कारणले, मानिसमध्र्े को र्स्तो
अशान्त छालहरूको बीिमा क्जउाँ दै ि र? अको शब्दमा भन्दा, को परमेश्वरको क्रोधको बीिमा
क्जउाँ दै ि र? जब परमेश्वरले मािवजानतलाई महाववपविमा पािथ िाहिह
ु ु न्छ, के मानिसहरूले “काला
बादलहरूको मडारराँदो लहर” दे ख्िे समर् त्र्ही होइि र? कुि व्र्क्कत महाववपविबाट भाग्दै ि र?

परमेश्वरको क्रोध भीषण वषाथ जस्तै ओइररन्छ र तीव्र बतासले जस्तै मानिसहरूलाई उडाउाँ छ। दहमआाँधीको भुमरीमा परे जस्तै सबै मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूद्वारा शुद्ध तुल्र्ाइन्छि ्।

परमेश्वरका वििहरू मािवजानतले बझ्
ु ि कदठि छि ्। उहााँले आफ्िा वििहरूद्वारा सांसार सक्ृ ष्ट
गिुथभर्ो, र उहााँले आफ्िा वििहरूद्वारा सबै मािवजानतलाई अगुवाइ गिुथहुन्छ र शुद्ध पािुथहुन्छ।

आखिरमा, उहााँले सम्पूणथ ब्रह्माण्डलाई आफ्िा वििहरूले शुद्ध पािथको लाचग पुिस्थाथवपत
गिुथहुिेछ। उहााँले बताउिुहुिे सबै कुरामा परमेश्वरको आत्मा िोक्रो हुिुहुन्ि भन्िे दे ख्ि सककन्छ,
र उहााँका वििहरूमा मात्रै मानिसहरूले कसरी क्जउिे भन्िे कुराको झलक दे ख्ि सकछि ्। सबै
मानिसहरूले उहााँका वििहरूलाई बहुमूल्र् ठान्छि ्, ककिभिे नतिमा जीविका प्रावधाि छि ्।
मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूमा जनत धेरै ध्र्ाि ददन्छि ्, परमेश्वरले नतिीहरूलाई त्र्नत िै
धेरै प्रश्ि गिुथहुन्छ—र्स्ता प्रश्िहरू जसले नतिीहरूलाई अलमलमा पाछथ ि ् र नतिीहरूलाई उिर ददिे
कुिै मौका िै ददाँ दैिि ्। परमेश्वरको र्सपनछका प्रश्िहरू मात्रै पनि मानिसहरूलाई केही समर्

वविारमग्ि हुिको लाचग पर्ाथप्त छि ्, उहााँका बााँकी वििहरूको त कुरै िगरौं। परमेश्वरमा, सबै
कुरा सााँिो रूपमा पूणथ र प्रशस्त छि ्, र कुिै पनि कुराको कमी छै ि। तैपनि, मानिसहरूले र्सबाट

त्र्नत धेरै आिन्द सलि सकदै िि ्; कुिुराको छाला दे ख्िे तर त्र्सको मासु िाि िसकिे
मानिसजस्तै नतिीहरूले उहााँका वििहरूको सतह मात्रै जािेका हुन्छि ्। र्सको अथथ, मानिसहरूले
सम्पवि भए पनि भोकमरीमा जीवि बबताइरहे का छि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले परमेश्वरमा आिन्द
सलि सकदै िि ्। हरे क व्र्क्कतका धारणाहरूमा, नतिीहरूका आफ्िै परमेश्वरको स्वरूप हुन्छ, त्र्ही
कारणले गदाथ अस्पष्ट परमेश्वर भिेको के हो वा शैतािको स्वरूप भिेको के हो सो कसैलाई पनि

थाहा छै ि। त्र्सकारण, जब परमेश्वरले “ककिकक र्स्तो बेला तैँले जे कुरामा ववश्वास गछथ स ् त्र्ो

केवल शैतािको आकृनत मात्र हुन्छ र परमेश्वर स्वर्मसाँ
् ग भिे र्सको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि,” भिी
भन्िभ
ु र्ो, हामी सबै अकक ि बकक भर्ौं: नतिीहरूले धेरै वषथदेखि ववश्वास गरे का चथए, तैपनि
नतिीहरूले जे ववश्वास गरे का चथए, त्र्ो परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्िथ्र्ो, बरु शैताि चथर्ो भन्िे
नतिीहरूलाई थाहा चथएि। नतिीहरूले अिािक आफूसभत्र ररकतताको अिुभव गरे , तर के भन्िे सो
नतिीहरूलाई थाहा चथएि। नतिीहरू फेरर पनि अन्र्ोलमा पिथ थाले। र्सरी काम गरे र मात्रै

मानिसहरूले िर्ााँ ज्र्ोनतलाई अझै राम्ररी स्वीकार गिथ सकछि ्, र त्र्सप्रकार परु ािा कुराहरूलाई
इन्कार गिथ सकछि ्। र्ी कुराहरू जनत िै असल दे खिए पनि, ती कुराहरूले काम गिेछैिि ्।

मानिसहरूले व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
बुझ्िु अझै बढी फाइदाजिक हुन्छ; र्सले नतिीहरूको
धारणाले नतिीहरूको हृदर्मा सलएको हैससर्तलाई हटाउाँ छ, र त्र्समा परमेश्वर स्वर्मलाई
्
मात्रै

स्थाि सलि ददन्छ। र्सरी मात्रै दे हधारणको महत्त्वलाई हाससल गिथ सककन्छ, जसले मानिसहरूलाई
आफ्िै भौनतक आाँिाले व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
चिन्ि सक्षम तल्
ु र्ाउाँ छ।
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परमेश्वरले मानिसहरूलाई धेरैपटक आक्त्मक सांसारको अवस्थाको बारे मा बताउिुभएको छ:

“जब शैताि मेरो अगाडड आउाँ छ, म र्सको प्रिण्ड भर्ांकरतासाँग डराएर पनछ हट्िेछैि , ि त म
र्सको बीभत्स रूपदे खि िै डराउिेछु। म त र्सलाई केवल बेवास्ता गिेछु।” र्सबाट मानिसहरूले
वास्तववकताको अवस्था मात्रै बुझेका छि ्; नतिीहरूलाई आक्त्मक सांसारको सत्र्ताको बारे मा थाहा

छै ि। परमेश्वर दे ह बन्िुभएको हुिाले, शैतािले परमेश्वरलाई आक्रमण गिे प्रर्ास गदै
हरककससमका दोषारोपणहरू प्रर्ोग गरे को छ। तैपनि, परमेश्वर पनछ हट्िुहुन्ि; आफ्िो दे हधारी

शरीरबाट आफूलाई मानिसहरूमाझ चििाउाँ दै , उहााँले मािवजानतको बीिमा बोल्िे र काम गिे मात्रै

गिुथहुन्छ। र्स कुराप्रनत शैताि ररसले िूर हुन्छ, र परमेश्वरका मानिसहरूलाई िकरात्मक बिाउि,
पनछ हट्ि लगाउि, र आफ्िो मागथ गुमाउिे तुल्र्ाउिको लाचग धेरैभन्दा धेरै प्रर्ास गरे को छ।
तैपनि, परमेश्वरका वििहरूको प्रभावको कारण, शैताि पूणथ रूपमा असफल भएको छ, र र्सले

र्सको उग्रतालाई अझ बढाएको छ। त्र्सकारण, परमेश्वरले हरे कलाई र्ो कुरा स्मरण गराउिुहुन् छ,
“एक ददि र्स्तो समर् आउिसकछ, तब नतमीहरूले त्र्स्तै पररक्स्थनतको सामिा गिेछौ: के तैँले

जािी-जािी आफूले आफूलाई शैतािको बन्धिमा फस्ि ददन्छस ्, वा ताँलाई प्राप्त गिथ मलाई

अिुमनत ददन्छस ्?” आक्त्मक सांसारमा के हुन्छ भन्िे कुरा मानिसहरूलाई थाहा िभए पनि,
नतिीहरूले परमेश्वरबाट र्स्ता वििहरू सुन्िेबबविकै, नतिीहरू सावधाि र भर्भीत हुन्छि ्। र्सले
शैतािका आक्रमणहरूलाई प्रहार गछथ , जि
ु परमेश्वरको मदहमा दे िाउिको लाचग पर्ाथप्त छ। धेरै
पदहले िै काम गिे िर्ााँ ववचधमा प्रवेश गररसकेको भए पनि, मानिसहरू अझै पनि राज्र्मा

बबताइिे जीविको बारे मा अस्पष्ट िै छि ्, अनि नतिीहरूले र्सलाई बुझे पनि, नतिीहरूमा स्पष्टता

छै ि। त्र्सकारण, मानिसहरूलाई िेताविी ददइसकेपनछ, परमेश्वरले नतिीहरूलाई राज्र्मा बबताइिे

जीविको सारसाँग पररचित गराउिुभर्ो: “राज्र्मा भएको जीवि भिेको मानिसहरू र परमेश् वर
स्वर्मको
् जीवि हो।” परमेश्वर स्वर्म ् िै दे हमा दे हधारी हुिुभएको हुिाले, तेस्रो स्वगथको जीवि
पथ्
ृ वीमा ठोस रूपमा दे िा परे को छ। र्ो परमेश्वरको र्ोजिा मात्रै होइि—उहााँले त र्सलाई पूरा

गररसकिुभएको छ। समर् बबत्दै जााँदा, मानिसहरूले परमेश्वर स्वर्मलाई
्
अझै राम्ररी चिन्छि ,्
र त्र्सरी नतिीहरूले स्वगथको जीविलाई अझै बढी िाख्ि सकछि ्, ककिभिे नतिीहरूले स्वगथमा

अस्पष्ट परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे अिभ
ु ूनत गिथक
ु ो साटो, परमेश्वर त पथ्
ृ वीमै िै हुिुहुन् छ भन्िे
सााँिो अिुभव गिथ सकछि ्। तसथथ, पथ्
ृ वीको जीवि स्वगथको जीवि जस्तै छ। वास्तववकता के हो
भिे दे हधारी परमेश्वरले मािव सांसारको नतकततालाई िाख्नुहुन्छ, र उहााँले जनत धेरै र्सो गिथ
सकिुहुन्छ, त्र्नत िै र्सले उहााँ दे हधारी परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गछथ ।
त्र्सकारण “मेरो बास स्थािमा, जुि त्र्ो स्थाि हो जहााँ म लक
ु े को छु—जे भए तापनि, मेरो बास
स्थािमा मैले मेरा सबै दस्
ु मिहरूलाई पराक्जत गरे को छु; मेरो बास स्थािमा मैले पथ्
ृ वीमा
बााँच्िुको वास्तववक अिुभव प्राप्त गरे को छु; मेरो बास स्थािमा, मैले मानिसका हरे क शब्द र
कार्थ अवलोकि गरररहे को छु, र सम्पूणथ मािवजगतलाई निर्ाल्िे र सञ्िालि गिे कार्थ गरररहे को

छु” भन्िे वििहरू आजका परमेश्वर व्र्ावहाररक परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे तथ्र्लाई प्रमाखणत
गिथको लाचग पर्ाथप्त छि ्। सााँच्िै दे हमा क्जएर, दे हमा रही सााँच्िै िै मािव जीविको अिु भ व
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गरे र, दे हमा रही सााँच्िै िै सबै मािवजानतलाई बुझेर, दे हमा रही सााँच्िै िै मािवजानतलाई ववजर्
गरे र, दे हमा रही सााँच्िै िै ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववरुद्धमा निणाथर्क र्ुद्ध गरे र, अनि दे हमा

रही परमेश्वरको सबै काम गरे र—के र्ो व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मको
् अक्स्तत्व होइि र? तैप नि

परमेश्वरले बोल्िुभएका र्ी साधारण हरफहरूमा सन्दे श दे ख्ि सकिे मानिसहरू बबरलै छि ;्
नतिीहरूले नतिलाई सरसरती हे छथि ्, तर परमेश्वरका वििहरूको बहुमूल्र्ता वा दल
ु थभतालाई
अिुभूनत गदै िि ्।
परमेश्वरका वििहरू ववशेष रूपमा एक ववषर्दे खि अको ववषर्मा पररवतथि भएका छि ्।

“मािवजानत कोमामा रहे को हुिाले” भन्िे वाकर्ाांशले परमेश्वर स्वर्मको
्
व्र्ाख्र्ालाई सलन्छ र
र्सलाई सारा मािवजानतको क्स्थनतको व्र्ाख्र्ामा पररवतथि गछथ । र्हााँ “कठोर प्रकाशका र्ी

ववस्फोटहरू” ले पूवथको ज्र्ोनतलाई प्रनतनिचधत्व गदै ि; बरु, र्सले परमेश्वरका वििहरूलाई अथाथत ्,
उहााँले

काम

गिे

िर्ााँ

ववचधलाई

जिाउाँ छ।

त्र्सकारण,

र्समा

सबै

ककससमका

मािव

गनतशीलताहरूलाई दे ख्ि सककन्छ: िर्ााँ ववचधमा प्रवेश गरे पनछ, सबै मानिसहरूले आफ्िो ददशाबोध गुमाउाँ छि ्, अनि ि त नतिीहरूलाई नतिीहरू कहााँबाट आए भन्िे थाहा हुन्छ ि त नतिीहरू
कता जााँदैछि ् भन्िे िै थाहा हुन्छ। “धेरैजसो मानिसहरूलाई लेजर जस्तो ककरणहरूले दहकाथउाँछ”
भन्िे वाकर्ाांशले िर्ााँ ववचधमा हटाइएकाहरूलाई जिाउाँ छ; नतिीहरू परीक्षाहरूमा िडा हुि िसकिे
वा कष्टको शोधिलाई सहि िसकिेहरू हुि ्, त्र्सकारण नतिीहरूलाई फेरर पनि अतल कुण्डमा
फ्र्ााँककन्छ। परमेश्वरका वििहरूले मािवजानतलाई र्नत हदसम्म िुलासा गछथ कक परमेश्वरका

वििहरू दे ख्दा मानिसहरू डराएका दे खिन्छि ्, र नतिीहरूले आफ्िो मुटुमा मेससिगि ताककएको
दे िेझ ैँ केही पनि बोल्िे आाँट गदै िि ्। तैपनि, नतिीहरूलाई परमेश्वरका वििहरूमा असल कुराहरू

छि ् भन्िे पनि लाग्छ। नतिीहरूको हृदर्मा ठूलो अन्तद्थवन्द्व हुन्छ, र नतिीहरूलाई आफूले के
गिुथपिे हो थाहै हुाँदैि। तैपनि नतिीहरूको ववश्वासले गदाथ, नतिीहरूले आफैलाई ददह्रलो बिाउाँ छि ् र
परमेश्वरले नतिीहरूलाई त्र्ाग्िुहुन्छ भन्िे डरले उहााँका वििहरूको गदहराइमा डुब्छि ्। र्ो

परमेश्वरले भन्िुभएको र्ो वििजस्तै हुन्छ, “मािवजानतमा कोिादहाँ र्स्तो अवस्थामा बााँिक
े ा
छै िि ् र? को मेरो प्रकाशको ज्र्ोनतसभत्र बााँिेको छै ि र? नतमीहरू बसलष्ठ िै भए पनि, वा नतमीहरू
कमजोर िै भए तापनि, मेरो आउाँ दै गरे को प्रकाशको ज्र्ोनतलाई नतमीहरूले कसरी छल्ि सकछौ

र?” र्दद परमेश्वरले कसैलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ भिे, नतिीहरू कमजोर िै भए पनि, परमेश्वरले

उहााँको सजार्मा नतिीहरूलाई अझै पनि प्रकाश र अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ; त्र्सकारण, मानिसहरूले
परमेश्वरका वििहरू जनत धेरै पढ्छि ्, नतिीहरूले उहााँलाई त्र्नत िै बुझ्छि ्, नतिीहरूले उहााँलाई

त्र्नत िै आदर गछथ ि ्, र नतिीहरूले लापरवाही हुिे आाँट त्र्नत िै कम गछथ ि ्। परमेश्वरको महाि ्
शक्कतकै कारणले गदाथ िै मानिसहरू नतिीहरू आज जहााँ छि ् त्र्हााँ आइपुगेका छि ्। उहााँका
वििहरूको अक्ख्तर्ारको कारणले गदाथ—अथाथत ्, उहााँका वििहरूमा प्रकट हुिुहुिे आत्माको
पररणामस्वरूप—मानिसहरूले परमेश्वरको डर मान्छि ्। परमेश्वरले मािवजानतको सााँिो अिुहार
प्रकट गिुथहुाँदा, उहााँप्रनतको नतिीहरूको आदरपूणथ डर ठूलो हुन्छ, त्र्सरी उहााँको अक्स्तत्वको
वास्तववकताको बारे मा नतिीहरू अझै बढी निक्श्ित बन्छि ्। र्ो परमेश्वरलाई बुझ्िे मािवजानतको
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मागथको दीप-स्तम्भ हो, उहााँले नतिीहरूलाई ददिुभएको मागथ हो। र्सको बारे मा ध्र्ाि ददएर वविार
गर: के कुरा र्ही होइि त?

माचथ उल्लेि गररएको कुरा मािवजानतलाई उसको मागथमा ज्र्ोनत ददिे दीप-स्तम्भ होइि र?

अध्याय्१४
मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूबाट कदहल्र्ै केही थाहा पाएका छै िि ्। बरु, नतिीहरूले नतिको

सााँिो अथथ िबुझी नतिलाई सतही रूपमा मात्रै “कदर” गछथ ि ्। त्र्सकारण, धेरैजसो मानिसहरूले
उहााँका वाणीहरूलाई वप्रर् ठािे पनि, नतिीहरूले वास्तवमा ती वाणीहरूलाई कदर गदै िि ् भिेर

परमेश्वरले औांल्र्ाउिुभएको छ। र्सको कारण के हो भिे, परमेश्वरको र्दक्ष्टकोणमा, उहााँका वििहरू

बहुमूल्र् भए तापनि, मानिसहरूले नतिको सााँिो समठासलाई िािेका छै िि ्। त्र्सकारण, नतिीहरूले
“मिको लड्डु नघउससत िाि” मात्रै सकछि ्, र त्र्सरी आफ्िो लोभी हृदर्लाई शान्त पािथ सकछि ्।
परमेश्वरको आत्माले सबै मािवका बीिमा काम मात्र गरररहिुभएको छै ि, नतिीहरूलाई पनि अवश्र्

िै परमेश्वरको वििको अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त भएको छ; के मात्रै हो भिे, नतिीहरू अत्र्न्तै लापबाथह

भएकाले नतिीहरूले र्सको सारलाई सााँिो रूपमा बुझ्ि सकेका छै िि ्। मानिसहरूका वविारमा,
राज्र् परू ा हुिे र्ग
ु अदहले िै हो, तर वास्तववकतामा, कुरा त्र्ो होइि। परमेश्वरले जे भववष्र्वाणी
गिुथभएको चथर्ो त्र्ो उहााँले पूरा गररसकिुभएको भए पनि, वास्तववक राज्र् अदहलेसम्म पथ्
ृ वीमा

आइसकेको छै ि। बरु, मािवजानत पररवतथि हुिे क्रममा, काम अनघ बढ्िे क्रममा, र पूवथबाट बबजुली
िम्किे क्रममा—अथाथत ्, परमेश्वरको विि गहि हुाँदै जािे क्रममा—राज्र् पथ्
ृ वीमा बबस्तारै आउिेछ,
क्रसमक रूपमा तर पण
ू थ रूपमा र्स सांसारमा ओसलथिेछ। राज्र्को आगमिको प्रकक्रर्ा पथ्
ृ वीमा हुिे
ईश्वरीर् कामको प्रकक्रर्ा पनि हो। र्सबीिमा, पथ्
ू थतामा पि
ु थव्र्वक्स्थत गिथको
ृ वीलाई र्सको पण
लाचग, सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा परमेश्वरले सम्पूणथ इनतहासका कुिै पनि र्ुगमा कदहल्र्ै िगररएको काम

सुरु गिुथभएको छ। उदाहरणको लाचग, ब्रह्माण्डभरर व्र्ापक पररवतथिहरू सुरु भएका छि ्, जस्तै
इस्राएल राज्र्मा आउिे पररवतथि, सांर्ुकत राज्र् अमेररकाको शासि-सिा जफत, इक्जप्टका
पररवतथिहरू, सोसभर्त र्नु िर्िका पररवतथिहरू, र िीिको पति। सम्पण
ू थ ब्रह्माण्ड शान्त भएपनछ

र सामान्र् क्स्थनतमा पुिस्थाथवपत भएपनछ, पथ्
ृ वीमा परमेश्वरले गिुथहुिे काम पूरा हुिेछ; त्र्ही बेला
पथ्
ृ वीमा राज्र् आउिेछ। “जब सांसारका सबै राष्रहरू भङ्ग हुन्छि ्, ठीक त्र्ही समर्मा मेरो राज्र्
स्थावपत हुिेछ अनि र्सले आकार सलिेछ, साथसाथै त्र्ही बेला म रूपान्तररत हुिेछु अनि सम्पूणथ
ब्रम्हाण्डको सामिा गिथ त्र्सतफथ फकथिेछु” भन्िे वििहरूको सााँिो अथथ र्ही हो। परमेश्वरले
मािवजानतबाट केही पनि लुकाउिुहुन्ि; उहााँले मानिसहरूलाई उहााँको प्रशस्तताको बारे मा निरन्तर

बताउिुभएको छ—तैपनि उहााँले भन्िुभएको कुराको अथथ के हो नतिीहरूले पिा लगाउि सकदै िि ्,
र मूिथले जस्तो उहााँको वििलाई स्वीकार मात्रै गछथ ि ्। कामको र्ो िरणमा, मािवले परमेश्वरको

अथाहपिलाई जािेका छि ्, र्सको साथै, उहााँलाई बुझ्िे कार्थको कदठितालाई बुझ्ि सकेका छि ्;
र्ही कारणले गदाथ, आज-भोसल परमेश्वरमा ववश्वास गिथु िै सबैभन्दा कदठि कार्थ हो, साँग
ु रु लाई
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गीत गाउि ससकाउिु जस्तै हो भन्िे नतिीहरूले अिुभूनत गरे का छि ्। नतिीहरू पासोमा परे को

मुसाजस्तै पूणथ रूपमा वववश हुन्छि ्। वास्तवमा, व्र्क्कतसाँग जनत िै धेरै शक्कत भए पनि वा
व्र्क्कतको सीप जनत िै कुशल भए पनि, वा व्र्क्कतमा असीसमत क्षमताहरू भए पनि, जब
परमेश्वरको वििको कुरा आउाँ छ, त्र्स्ता कुराहरूको कुिै अथथ हुाँदैि। मािौं परमेश्वरको िजरमा
मािवजानत कागजको िरािीको थुप्रो हो—कुिै मल्
ू र् िभएको कुरा, कुिै प्रर्ोजिको त कुरै िगरौं।
र्ो “म नतिीहरूको र्दक्ष्टकोणबाट झि ्-झि ् गुप्त र बढ्दो रूपमा अथाह बिेको छु” भन्िे वििहरूको

सााँिो अथथको सटीक चित्रण हो। र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे, परमेश्वरको कार्थले प्राकृनतक
प्रगनतलाई पछ्र्ाउाँ छ, र मािवका अिुभूनत गिे अङ्गहरूले सलि सकेअिुसार र्सलाई प्रस्तुत
गररन्छ। जब मािवजानतको प्रकृनत ददह्रलो र र्दढ हुन्छ, तब परमेश्वरका वििहरू पूणथ रूपमा
नतिीहरूका धारणाहरूअिुरूप हुन्छि ्, र र्ी धारणाहरू लगभग परमेश्वरअिुरूप िै भइसकेका हुन्छि ्,

थोरै पनि सभन्िता हुाँदैि। र्सले मानिसहरूलाई “परमेश्वरको वास्तववकता” को बारे मा केही हदसम्म
सिेत तुल्र्ाउाँ छ, तर त्र्ो उहााँको प्राथसमक उद्दे श्र् होइि। परमेश्वरले औपिाररक रूपमा पथ्
ृ वीमा

आफ्िो सााँिो काम सुरु गिुथभन्दा पदहले मानिसहरूलाई शान्त हुि ददइरहिुभएको छ। त्र्सकारण,
मािवको लाचग अत्र्न्तै अन्र्ोलपूणथ रहे को र्ो सुरुवातको अवचधमा, नतिीहरूले नतिीहरूका पदहलेका
वविारहरू गलत चथए, र परमेश्वर र मािवजानत स्वगथ र पथ्
ृ वी जस्तै फरक छि ्, र असलकनत पनि
समाि छै िि ् भन्िे कुरालाई महसस
ु गरररहे का छि ्। परमेश्वरका वििहरूलाई मािव धारणाहरूको

आधारमा अबउप्रान्त मूल्र्ाङ्कि गिथ िसककिे भएकोले, मािवले तुरुन्तै परमेश्वरलाई िर्ााँ

र्दक्ष्टकोणले हे िथ सुरु गरे का छि ्; पररणामस्वरूप, नतिीहरूले परमेश्वरलाई अिम्म मािेर निर्ाल्छि ्,
मािौं व्र्वहाररक परमेश्वर पनि अर्दश्र् र अस्पशथ परमेश्वरजस्तै पहुाँिभन्दा बादहर हुिुहुन्छ, र
मािौं दे हधारी परमेश्वरको दे ह उहााँको सारवविाको बादहरी भेस मात्रै हो। उहााँ आत्माको दे हधारण
हुिुभए पनि, उहााँ आक्त्मक रूपमा पररवतथि भएर कुिै पनि समर्मा ववलर् भएर जाि सकिुहुन्छ;
त्र्सकारण, मानिसहरूले केही हदसम्म आरक्षी मिोववृ िको ववकास गरे का छि ्। परमेश्वर भिेर
उल्लेि गिेबबविकै, नतिीहरूले उहााँलाई नतिीहरूका धारणाहरू पदहऱ्र्ाउाँ छि ्, उहााँ बादल र कुदहरोमा

सवार हुि सकिुहुन्छ, पािीमा दहाँ ड्ि सकिुहुन्छ, र मानिसहरूका बीिमा अिािक दे िा पिथ र
हराउि सकिुहुन्छ भिेर दाबी गछथ ि ्। अरू कसै-कसैसाँग त अझै ववस्तत
ृ व्र्ाख्र्ा समेत हुन्छ।
मानिसहरूको अज्ञािताको कारण र नतिीहरूमा अन्तज्ञाथिको अभावको कारण, परमेश्वरले भन्िुभर्ो,
“जब नतिीहरू आफूले मेरो प्रनतरोध वा मेरा प्रशासनिक ववचधहरूको उल्लांघि गरे को ठान्छि ्, तब
म दे िे पनि िदे िे झैं गछुथ।”

परमेश्वरले असलकनत पनि ििक
ु ी, निसािा कदहल्र्ै ििक
ु ाई मािवजानतको कुरूप अिह
ु ार र

नतिीहरूको सभत्री सांसारलाई प्रकट गिुथहुन्छ। उहााँले कुिै पनि गल्ती गिुथहुन्ि भिेर समेत भन्ि

सककन्छ। र्ो मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा ववश्वस्त तुल्र्ाउिे प्रमाण हो। परमेश्वरको कार्थपछाडडको
ससद्धान्तको कारण, उहााँका धेरैजसो विि र कार्थहरूले मेट्ि असम्भव प्रभाव पाछथ ि ्, र त्र्सकारण

मानिसहरूले उहााँको बारे मा अझै गहि बुझाइ प्राप्त गछथ ि ् भन्िे दे खिन्छ, मािौं नतिीहरूले उहााँमा

अझै बहुमल्
ू र् कुराहरू पिा लगाएका छि ्। “नतिीहरूको स्मनृ तमा म र्ा त नतिीहरूलाई सजार्
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ददिुको सट्टा कृपा गिे परमेश्वर हुाँ र्ा त आफूले बोलेको कुरालाई गम्भीर रूपमा सलिे परमेश्वर
स्वर्म ् िै हुाँ। र्ी सबै कुराहरू मािव सोिबाट जक्न्मएका काल्पनिक कुराहरू हुि ्, र नतिीहरू

तथ्र्साँग मेल िााँदैिि ्।” मािवजानतले परमेश्वरको सााँिो अिह
ु ारमा कदहल्र्ै पनि कुिै महत्त्व

िददएका हुिाले, नतिीहरूले “उहााँको स्वभावको गौण पक्ष” लाई नतिीहरूले आफ्िो हतकेलाको
पछाडडको भागलाई जविकै जािेका हुन्छि ्; नतिीहरूले परमेश्वरका विि र कार्थहरूमा सधैँ गल्ती

िोतसलरहे का हुन्छि ्। र्सको कारण के हो भिे, मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूलाई तुच्छ ठान्दै
सधैँ िकारात्मक कुराहरूलाई ध्र्ाि ददि, अनि सकारात्मक कुराहरूलाई बेवास्ता गिथ अत्र्न्तै
इच्छुक हुन्छि ्। उहााँ आफ्िो वासस्थािमा िम्रतापूवथक लुकिुहुन्छ भिेर परमेश्वरले जनत भन्िुहुन्छ,
मािवजानतले उहााँबाट त्र्नत िै धेरै कुराहरू माग गछथ ि ्। नतिीहरू भन्छि ्, “र्दद दे हधारी परमेश्वरले
मािवजानतको हरे क कार्थको अवलोकि र मािव जीविको अिुभव गरररहिुभएको छ भिे, ककि
प्रार्जसो समर् परमेश्वरले हाम्रो वास्तववक अवस्थालाई जान्िुहुन्ि? के र्सको अथथ परमेश्वर

सााँच्िै िै लुकिुभएको छ भन्िे हो?” परमेश्वरले मािव हृदर्को गदहराइमा हे िुथहुिे भए पनि, उहााँले

अझै पनि मािवजानतको वास्तववक अवस्थाहरूअिुसार काम गिुथहुन्छ, त्र्स क्रममा उहााँ ि त
स्पष्ट बन्िुहुन्छ ि त अलौककक िै। मािवजानतबाट नतिीहरूको पुरािो स्वभावलाई पूणथ रूपमा
हटाउिको लाचग, परमेश्वरले मानिसहरूको सााँिो प्रकृनतलाई िुलासा गदै , र नतिीहरूको अवज्ञाको
निक्म्त न्र्ार्को घोषणा गदै , एक क्षणमा उहााँले सबैको निराकरण गछुथ भन्दै , र अको क्षणमा उहााँले
मानिसहरूको एउटा समूहलाई मुक्कत ददन्छु भिेर घोषणा गदै ; कक त मािवलाई मापदण्डहरू ददाँ दै
कक त नतिीहरूलाई िेताविी ददाँ दै; अनि वैकक्ल्पक रूपमा नतिीहरूका सभत्री अङ्गहरू चिरफार गदै

र उपिार प्रदाि गदै ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणहरूबाट बोल्ि कुिै पनि कसर बााँकी राख्िुभएको छै ि।

र्सरी, परमेश्वरको वििहरूको अगव
ु ाइमा, मािौं मािवले पथ्
ृ वीको हरे क कुिा-कुिामा र्ात्रा गरे का
छि ् र हराभरा बगैँिामा प्रवेश गरे का छि ् जहााँ हरे क फूलले सबैभन्दा सुन्दर बन्िको लाचग

होडबाजी गरररहे का छि ्। परमेश्वरले जे भन्िुभए पनि, मािवजानत उहााँको वििमा प्रवेश गिेछि ्,
मािौं परमेश्वर फलामले बिेको हरे क कुरा तान्िे िुम्बक हुिुहुन्छ। “मानिसहरूले मलाई वास्ता
गदै िि ्, त्र्सैले म पनि नतिीहरूलाई गम्भीर रूपमा सलाँ ददिाँ। नतिीहरूले मलाई ध्र्ाि ददाँ दैिि ्,
त्र्सैले मैले पनि नतिीहरूउपर अझ पररश्रमससत काम गिथु पदै ि। के र्ो दव
ु ै सांसारका सवोिम

कुरा होइि र?” भन्िे वििहरू पदढसकेपनछ, परमेश्वरका सबै मानिसहरू फेरर पनि अतल कुण्डमा
फ्र्ााँककन्छि ्, वा नतिीहरूको सांवेदिशील ववन्दम
ु ा फेरर प्रहार गररन्छ, र र्सरी नतिीहरूलाई अत्र्न्तै
झट्का लाग्िे भन्िे दे खिन्छ। र्सप्रकार, नतिीहरू फेरर ववचधमा प्रवेश गछथ ि ्। नतिीहरू “र्दद

नतमीहरूले राज्र्का मेरा मानिसहरूको सदस्र्को रूपमा आफ्िो कतथव्र् निभाउि सकदै िौ भिे ,

नतमीहरूलाई घण
ृ ा र अस्वीकार गिेछु!” भन्िे वििहरूको सम्बन्धमा ववशेष गरी अन्र्ोल बन्छि ्।
धेरैजसो मानिसहरूलाई र्नत िोट लाग्छ कक नतिीहरू र्स्तो सोच्दै आाँसु बगाउाँ छि ्, “अतल कुण्डबाट

उकलि मलाई निकै कदठि भएको चथर्ो, त्र्सकारण म फेरर र्समा िसेँ भिे ममा कुिै आशा
हुिेछैि। मािव सांसारमा मैले केही पनि प्राप्त गरे को छै ि, र मेरो जीविमा सबै ककससमका कदठिाइ
र सांकष्टहरू भोगेको छु। िास गरी, ववश्वासमा आएपनछ, म वप्रर्जिबाट त्र्ाचगएको छु, मैले मेरो
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पररवारबाट सतावट, र समाजका अरूबाट निन्दा भोगेको छु, र म सांसारको कुिै पनि िुशीमा

रमाएको छै ि। म फेरर अतल कुण्डमा िसेँ भिे, के मेरो जीवि अझै बढी व्र्थथमा क्जएको हुिेछैि
र?” (व्र्क्कतले र्ो कुरा जनत सोच्छ, उसले त्र्नत िै बढी शोक अिभ
ु व गछथ ।) “मेरा सारा आशा
परमेश्वरका हातमा सुक्म्पएको छु। र्दद उहााँले मलाई त्र्ाग्िुभर्ो भिे, म त अदहले िै मरे पनि

हुन्छ…। सबै कुरालाई परमेश्वरले िै पूवथनिधाथररत गिुथभएको हुिाले, म अदहले परमेश्वरलाई प्रेम
गिे प्रर्ास मात्रै गिथ सकछु; अरू सबै गौण कुरा हुि ्। कसले र्सलाई मेरो निर्नत बिाउिुभएको
हो?” मानिसहरूले र्सरी जनत वविार गछथ ि ्, नतिीहरू परमेश्वरको मापदण्ड र उहााँका वििहरूका
उद्दे श्र्को त्र्नत िै िक्जक आउाँ छि ्। र्सरी, उहााँका वििहरूको उद्दे श्र् हाससल गररन्छ।

मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई दे िेपनछ, नतिीहरू सबैले आन्तररक वैिाररक सांघषथको अिुभव

गछथ ि ्। नतिीहरूको एउटै ववकल्प भिेको निर्नतले जे निधाथररत गछथ त्र्समा समवपथत हुिु हो, अनि
र्सरी परमेश्वरको उद्दे श्र् हाससल हुन्छ। परमेश्वरका वििहरू जनत कठोर हुन्छि ्, त्र्सको
पररणामस्वरूप मािवको सभत्र सांसार त्र्नत िै जदटल बन्छ। र्ो घाउमा छुिुजस्तै हो; जनत चथिेर

छोइन्छ, त्र्नत िै पीडा हुन्छ, र्हााँसम्म कक मानिसहरू जीवि र मत्ृ र्ुको दोसााँधमा पुग्छि ् र
नतिीहरूले बााँच्िे आत्मववश्वास समेत गुमाउि सकछि ्। तसथथ, मािवले सबैभन्दा बढी कष्ट भोगेको
बेला र नतिीहरू निराशाको गदहराइमा हुाँदा मात्रै, नतिीहरूले परमेश्वरलाई आफ्िो सााँिो हृदर् ददि
सकछि ्। मािव प्रकृनत कस्तो हुन्छ भिे, र्दद थोरै आशा मात्र पनि बााँकी छ भिे , नतिीहरू

सहर्ोगको लाचग परमेश्वरकहााँ जािेछैिि ्, बरु प्राकृनतक रूपमा बााँच्िको लाचग आत्म-निभथरताका
ववचधहरू अपिाउाँ छि ्। र्सको कारण के हो भिे मािवजानतको प्रकृनत आत्म-धमी हुन्छ, र
मानिसहरूमा अरू सबैलाई िीि िजरले हे िे प्रववृ ि हुन्छ। त्र्सकारण, परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “एकै
जिा मािवले पनि मलाई प्रेम गिथ सकेको छै ि; शाक्न्त र िश
ु ीको समर्मा एक जिा मान्छे ले

पनि नतिीहरूको िुशीमा म पनि सामेल हुि सकछु कक भिी मलाई िोज्दै आएको छै ि।” र्ो
वास्तवमा निराशाजिक छ; परमेश्वरले मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, तर उहााँ मािव सांसारमा
आउिुहुाँदा मानिसहरूले उहााँको प्रनतरोध गिथ र उहााँलाई नतिीहरूको क्षेत्रबाट धपाउि िोजे, मािौं

कक उहााँ सांसारमा र्ताउता भौतारररहे को कुिै टुहुरो व्र्क्कत वा आफ्िो दे श िभएको साांसाररक
व्र्क्कत हुिह
ु ु न्छ। परमेश्वरप्रनत कसैले पनि आत्मीर्ता अिभ
ु नू त गदै ि, उहााँलाई कसैले पनि सााँिो

रूपमा प्रेम गदै ि, र उहााँको आगमिलाई कसैले पनि कदहल्र्ै स्वागत गरे को छै ि। र्सको सट्टा,
परमेश्वरको आगमिलाई दे ख्दा, िुसीपूणथ मुहारहरूलाई एकै क्षणमा बादलको छााँर्ाले ढाककददन्छ,
मािौं कक अकस्मात ् आाँधीहुरी आउि लागेको छ वा परमेश्वरले नतिीहरूका पररवारका िुसीहरू
िोसी लैजाि सकिुहुन्छ, र मािौं कक परमेश्वरले मानिसहरूलाई कदहल्र्ै पनि आसशष ् ददिभ
ु एकै

छै ि, बरु उहााँले सधैँ नतिीहरूमा केवल दभ
ु ाथग्र् ल्र्ाउिुभएको छ। त्र्सैले, मानिसहरूको मिमा

परमेश्वर सौभाग्र् हुिुहुन्ि, बरु नतिीहरूलाई सधैँ श्राप ददिे व्र्क्कत हुिुहुन्छ। र्स कारणले गदाथ,
मानिसहरूले उहााँप्रनत ध्र्ाि ददाँ दैिि ् वा उहााँलाई स्वागत गदै िि ्; नतिीहरू उहााँप्रनत सधैँ रूिो
रहन्छि ्, र अवस्था सधैँ र्स्तै रहाँदै आएको छ। मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा र्स्ता कुराहरू राख्ने
भएकोले, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, मािवजानत अमर्ाथददत र अिैनतक छि ्, र जि
ु भाविाहरूद्वारा
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मानिसहरू ओतप्रोत हुिुपिे हो नतिीहरूमा ती भाविाहरू पनि छै िि ्। मानिसहरूले परमेश्वरका
भाविाहरूप्रनत असलकनत पनि आदर दे िाउाँ दै िि ्, बरु परमेश्वरलाई सामिा गिथको लाचग तथाकचथत

“धमीपि” को प्रर्ोग गछथ ि ्। नतिीहरू वषौंदे खि र्स्तै रहाँदै आएका छि ,् र र्ही कारणले गदाथ,
परमेश्वरले नतिीहरूको स्वभाव बदसलएको छै ि भिी भन्िुभएको छ। र्सले नतिीहरूसभत्र असलकनत

पनि सार छै ि भन्िे दे िाउाँ छ। मािव व्र्थथका तुच्छहरू हुि ् भिेर भन्ि सककन्छ ककिकक नतिीहरूले
आफैलाई मूल्र्वाि ् ठान्दै िि ्। र्दद नतिीहरूले आफैलाई समेत प्रेम गदै िि ्, बरु आफैलाई कुल्िन्छि ्
भिे, तब के र्सले नतिीहरूको व्र्थथतालाई दे िाउाँ दै ि र? मािवजानत आफैमाचथ िेल िेल्िे र

अपववत्र पाररिको निक्म्त स्वेच्छाले आफूलाई अरूकहााँ सुम्पिे अिैनतक स्त्री झैँ छ। र्नत हुाँदाहुाँदै
पनि, मानिसहरूले नतिीहरू कनत िीि छि ् भिेर अझै पदहिाि गिथ सकदै िि ्। नतिीहरूले आफैँ लाई

अरूको निर्न्त्रणमा रािेर अरूको निक्म्त काम गिथ वा अरूसाँग कुरा गिुथमा आिन्द प्राप्त गछथ ि ्;
के मािवजानतको फोहोरीपि ठीक र्ही िै होइि र? मैले मािवजानत माझमा जीवि अिुभव गरे को
छै ि र सााँिो रूपले मािव जीविको अिुभव गरे को छै ि तैपनि, मैले मािवको हरे क िाल, हरे क

कार्थ, हरे क शब्द र हरे क कामको स्पष्ट बुझाइ हाससल गरे को छु। मािवलाई सबैभन्दा गदहरो
समथमा पादै , नतिीहरूले आफ्िै गुप्तका गलत कामहरू प्रकट गिथ साहस गिथ वा नतिीहरूको

असभलाषामा लाग्ि िसकिे अवस्थासम्म हुिे गरी नतिीहरूलाई िुलासा गिथ पनि म सक्षम छु।
आफ्िै िोलहरूमा फकथिे सङ्िे कीराहरू जस्तै, नतिीहरूले अब उप्रान्त आफ्िो कुरूप अवस्थालाई
प्रकट गिे साहस गदै िि ्। मािवले आफैलाई िचिन्िे हुिाले, आफ्िा आकषथणहरूलाई अरूको अगाडड
प्रदशथि गिे, आफ्िो कुरूप मुहारहरू प्रदशथि गिे नतिीहरूको इच्छुकता िै नतिीहरूको सबैभन्दा

ठूलो कमजोरी हो; परमेश्वरले सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गिुथहुिे कुरा र्ही हो। ककिभिे मानिसहरू बीिको
सम्बन्धहरू असामान्र् छि ् र मानिसहरूको बीिमा सामान्र् पारस्पररक सम्बन्धहरूको अभाव छ,
नतिीहरू र परमेश्वरको बीि सामान्र् सम्बन्धहरू हुिे कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरले धेरै कुरा
बताउिुभएको छ र उहााँले र्सो गिुथहुाँदा उहााँको मुख्र् उद्दे श्र् मानिसहरूको हृदर्मा एउटा ठाउाँ

ओगटे र बस्िु हो ताकक नतिीहरूले त्र्हााँ बास गरे का अन्र् सबै आदशथहरूलाई निकालेर फाल्ि
सकूि ्। त्र्सपनछ, परमेश्वरले सारा मािवजानतमाचथ शक्कत दे िाउि सकिुहुन्छ र पथ्
ृ वीमा उहााँको
अक्स्तत्वको उद्दे श्र् हाससल गिथ सकिह
ु ु न्छ।

अध्याय्१५
परमेश्वर र मानिसबीिको सबैभन्दा ठूलो सभन्िता के हो भिे परमेश्वरका वििहरू कुिै कुरा

िलुकाई मामलाको केन्ि ववन्दम
ु ा पुग्छि ्। तसथथ, परमेश्वरको स्वभावको र्ो पक्षलाई आजको

पदहलो वाकर्मा दे ख्ि सककन्छ। साथैसाथै र्सले मानिसको सााँिो रङ्गलाई िुलासा गछथ र
परमेश्वरको स्वभावलाई िुल्ला रूपमा प्रकट गछथ । पररणामहरू हाससल गिथको लाचग परमेश्वरका

वििहरूका ववसभन्ि पक्षहरूको स्रोत र्ही हो। तैपनि, मानिसहरूले र्सलाई बुझ्ि सकदै िि ्;

नतिीहरूले सधैँ परमेश्वरको “ववश्लेषण” िगरीकि परमेश्वरका वििहरूमाफथत आफूलाई चिन्ि मात्रै
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पुग्छि ्। नतिीहरूको अवस्था र्स्तो हुन्छ मािौं नतिीहरू उहााँलाई ररस उठाइन्छ, वा नतिीहरूको
“गम्भीरता” को कारण उहााँले नतिीहरूलाई मािुथहुिेछ कक भिी डराएका छि ्। वास्तवमा, जब
धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरको विि िािे र वपउिे गछथ ि ्, नतिीहरूले िकारात्मक पक्षबाट त्र्सो
गछथ ि ्, सकारात्मक पक्षबाट होइि। के भन्ि सककन्छ भिे, अदहले मानिसहरूले उहााँका वििहरूको

मागथनिदे शिअन्तगथत “िम्रता र समपथणतामा ध्र्ाि केक्न्ित” गिथ थालेका छि ्। र्सबाट, मानिसहरू
अको िरमतासम्म—उहााँका वििहरूलाई ध्र्ाि िददिे क्स्थनतबाट नतिलाई अिावश्र्क रूपमा ध्र्ाि

ददिे क्स्थनतसम्म—जाि थालेका छि ् भन्िे कुरा स्पष्ट हुन्छ। तैपनि, एक जिा व्र्क्कत समेत
सकारात्मक पररप्रेक्ष्र्बाट प्रवेश गरे को छै ि, ि त मािवलाई उहााँका वििहरूमा ध्र्ाि ददि
लगाउिुपछाडडको परमेश्वरको उद्दे श्र्लाई िै कसैले सााँिो रूपमा बुझ्ि सकेका छि ्। परमेश्वरले
भन्िुभएको कुराबाट के थाहा पाउि सककन्छ भिे, मण्डलीका सबै मानिसहरूको वास्तववक

क्स्थनतहरूलाई सही रूपमा र कुिै गल्ती िगरीकि बुझ्िको लाचग उहााँले मण्डली जीविलाई
व्र्क्कतगत रूपमा िै अिुभव गिथ आवश्र्क छै ि। मानिसहरूले भिथरै िर्ााँ ववचधमा प्रवेश पाएका

हुिाले, नतिीहरूले आफूलाई आफ्िा िकरात्मक तत्वहरूबाट मुकत गिथ बााँकी िै छ; लासहरुका
गन्धले अझै पनि मण्डली परू ै दग
ु क्थ न्धत छ। मािौं मानिसहरूले भिथरै औषचध िाएका छि ् र
नतिीहरू अझै पनि बेहोस अवस्थामा छि ्, नतिीहरूको होस पूरै आउि अझै बााँकी िै छ। मािौं

नतिीहरू मत्ृ र्क
ु ो डरमा छि ्, त्र्सकारण नतिीहरू आतङ्ककत अवस्थामा रहे र, आफैभन्दा माचथ
उठ्ि सकदै िि ्। “मािवजानत सबै र्स्ता प्राणीहरू हुि ् जसमा आत्म-ज्ञािको कमी छ”: र्ो
असभव्र्क्कत प्रस्तुत गररएको तररका अझै पनि मण्डली निमाथणमा आधाररत छ। मण्डलीका
मानिसहरू सबैले परमेश्वरका वििहरूमा ध्र्ाि ददन्छि ् भन्िे तथ्र्को बावजूद पनि, नतिीहरूको

प्रकृनत अझै पनि गहि रूपमा जरा गाडडएको र हलिल िहुिे अवस्थामा छ। त्र्ही कारणले गदाथ,
परमेश्वरले मानिसहरूलाई न्र्ार् गिथको लाचग अनघल्लो िरणमा त्र्सरी बोल्िुभर्ो, ताकक नतिीहरूले
आफ्िो घमण्डको बावजूद उहााँका वििहरूको प्रहारलाई स्वीकार गिथ सकूि ्। मानिसहरू अतल

कुण्डमा पााँि मदहिाको शोधिबाट गुज्रे पनि, नतिीहरूको अवस्था अझै पनि परमेश्वरलाई िचिन्िे

क्स्थनतमा छ। नतिीहरू अझै पनि छाडा िै छि ्; नतिीहरू केही हदसम्म अझै पनि परमेश्वरववरुद्ध
अझै बढी आरक्षी बिेका छि ्। परमेश्वरका वििहरूलाई चिन्िे मागथमा मानिसहरूले सलिे पदहलो

उचित कदम र्ही हो; तसथथ, परमेश्वरका वििहरूको सारसाँग जोडेर हे दाथ, कामको अनघल्लो भागले

आजको लाचग मागथ निमाथण गऱ्र्ो, र अदहले मात्रै सबै कुरा सामान्र् भएको छ भन्िे कुरा दे ख्ि
कदठि छै ि। मानिसहरूको घातक कमजोरी भिेको व्र्क्कतगत स्वतन्त्रता प्राप्त गिथ र निरन्तर

बन्धिबाट बच्िको लाचग परमेश्वरको आत्मालाई उहााँको दे हगत अक्स्तत्वबाट अलग गिे प्रववृ ि
हो। परमेश्वरले मािवलाई “डााँडाहरूमा आिन्दसाथ उड्िे” स-सािा िराहरूको रूपमा व्र्ाख्र्ा गिुथको

कारण र्ही हो। सबै मािवजानतको वास्तववक क्स्थनत र्ही हो। सबै मानिसहरू सहजै चगिुथको
कारण पनि र्ही हो, र नतिीहरूले आफ्िो मागथ गुमाउि सकिे सम्भाविा रहे को स्थाि पनि र्ही

हो। र्समा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे मािवजानतमाझ शैतािले गरे को काम र्ोभन्दा अरू केही
होइि। शैतािले मानिसहरूमा र्ो काम जनत धेरै गछथ , नतिीहरूप्रनतको परमेश्वरको मापदण्ड त्र्नत
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िै कडा बन्छ। उहााँले मानिसहरूलाई उहााँका वििहरूमा आफ्िो पूरा ध्र्ाि लगाउि अनिवार्थ

गिुथहुन्छ, जबकक शैतािले र्सलाई तोड्ि कदठि पररश्रम गछथ । तैपनि, परमेश्वरले मानिसहरूलाई
सधैँ उहााँका वििहरूमा अझै बढी ध्र्ाि ददिप
ु छथ भिी स्मरण गराउिह
ु ु न्छ; आक्त्मक सांसारमा
भइरहे को र्ुद्धको िरम ववन्द ु र्ही हो। र्स कुरालाई र्सरी बताउि सककन्छ: परमेश्वरले मानिसमा

जे गिथ िाहिुहुन्छ, त्र्सलाई शैताि िष्ट गिथ िाहन्छ, र शैतािले जे िष्ट गिथ िाहन्छ, त्र्ो
असलकनत पनि िलुकी मानिसमाफथत व्र्कत हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूमा के गिुथहुन्छ त्र्सका
स्पष्ट उदाहरणहरू छि ्: नतिीहरूका अवस्थाहरू झि ्-झि ् राम्रा हुाँदैछि ्। शैतािले मािवजानतमा
गरे का वविाशको पनि स्पष्ट उदाहरणहरू छि ्: नतिीहरू झि ्-झि ् पनतत हुाँदैछि ्, र नतिीहरूका
अवस्थाहरू झि ्-झि ् तल जाककाँदै छि ्। नतिीहरूको अवस्था काफी भर्ािक भएपनछ, नतिीहरू

शैतािको कब्जामा पिे सम्भाविा हुन्छ। परमेश्वरका वििहरूमा प्रस्तुत गररएअिुसार मण्डलीको
वास्तववक अवस्था र्ही हो, र आक्त्मक सांसारको वास्तववक अवस्था पनि र्ही हो। र्ो आक्त्मक
सांसारको गनतशीलताको प्रनतबबम्ब हो। र्दद मानिसहरूसाँग परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिे आत्मववश्वास
छै ि भिे, नतिीहरू शैतािको कब्जामा हुिे ितरामा हुन्छि ्। तथ्र् र्ही हो। र्दद मानिसहरूले
आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई बास गिथको लाचग पूणथ रूपमा प्रदाि गिथ सकछि ् भिे, र्ो परमेश्वरले

भन्िुभएको र्ो वििजस्तै हुन्छ, “नतिीहरू मेरो सामु मेरो अङ्गालोमा, त्र्सको न्र्ािोपि िाख्दै
बसेको जस्तो दे खिन्छ।” र्सले मािवजानतलाई परमेश्वरले ददिभ
ु एका सतथहरू त्र्नत उच्ि छै िि ्
भन्िे दे िाउाँ छ; उहााँ नतिीहरूले िडा भएर उहााँसाँग सहकार्थ गरे को मात्रै िाहिुहुन्छ। के र्ो सहज

र िुशीको कुरा होइि र? के हरे क िार्क र हरे क महाि मानिसलाई अलमल्र्ाउिे एउटा कुरा र्ही

होइि र? र्ो त र्स्तो अवस्था हो, मािौं सेिापनतहरूलाई र्ुद्धभूसमबाट निकालेर धागोका सामग्री
बन्
ु ि लगाइएको छ—र्ी “िार्कहरू” कदठिाइद्वारा हल ि िलको अवस्थामा छि ् र नतिीहरूलाई
के गिे भन्िे िै थाहा छै ि।
परमेश्वरले

मािवजानतलाई

ददिुभएका

मापदण्डहरूको

जुि

पक्ष

सबैभन्दा

ठूलो

छ,

मािवजानतप्रनत शैतािका आक्रमणहरू नतिै पक्षमा सबैभन्दा भीषण हुन्छि ्, तसथथ, सबै मानिसहरूका
क्स्थनतहरूलाई त्र्हीअिुसार प्रकट गररन्छ। “नतमीहरूमध्र्े को मेरो सामु उसभांदा िसलरहे को

दहउाँ जस्तो शद्
ु ध र दहराजस्तो निष्कलङ्क हुि सकर्ो?” सबै मानिसहरू अझै पनि परमेश्वरलाई
फुस्ल्र्ाउिे काम गछथ ि ् र उहााँबाट कुराहरू लुकाउाँ छि ्; नतिीहरूले अझै पनि नतिीहरूका आफ्िै

ववशेष र्ुक्कतहरू अनघ बढाउाँ छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि आफ्िो हृदर् सम्पूणथ
रूपमा उहााँको हातमा ददएका छै िि ्, तैपनि नतिीहरूले उत्सादहत भएर उहााँका इिामहरू प्राप्त गिथ

िाहन्छि ्। जब मानिसहरूले मीठो िािा िान्छि ्, नतिीहरूले परमेश्वरलाई पन्छाएर कोही

“सम्हाल्ि” आउिे भिी प्रतीक्षा गराउाँ दै उभ्र्ाएर राख्छि ्; जब मानिसहरूसाँग सुन्दर वस्त्र हुन्छ,
नतिीहरू आफ्िै सुन्दरतामा रमाउाँ दै ऐिाअनघ उसभन्छि ् र नतिीहरूको हृदर्सभत्र नतिीहरूले
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउाँ दै िि ्। जब नतिीहरूसाँग राम्रो है ससर्त हुन्छ, जब नतिीहरूसाँग ववलासी
आिन्दमा हुन्छि ्, नतिीहरू आफ्िो हैससर्तमाचथ उठे र आिन्द सलि थाल्छि ्, तैपनि परमेश्वरको

उत्थािको पररणामस्वरूप नतिीहरूले आफूलाई िम्र तल्
ु र्ाउाँ दै िि ्। बरु, नतिीहरू आफ्िा ठूला-ठूला
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गफ सुिाउाँ दै आफ्िा उच्ि स्थािमा िडा हुन्छि ्, र परमेश्वरको उपक्स्थनतप्रनत कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्,
ि त नतिीहरूले उहााँको अिमोलताको िै िोजी गछथ ि ्। जब मानिसहरूको हृदर्मा कोही आदशथ

हुन्छ, वा जब नतिीहरूको हृदर्लाई अरू कसैले जफत गरे को हुन्छ, र्सको अथथ नतिीहरूले
परमेश्वरको उपक्स्थनतलाई पदहले िै इन्कार गररसकेका छि ् भन्िे हुन्छ, मािौं उहााँ नतिीहरूको

हृदर्मा अिचधकृत रूपमा प्रवेश गिथ िोज्िे व्र्क्कतबाहे क अरू कोही हुिुहुन्ि। नतिीहरू अरूद्वारा
आफूलाई गररिे प्रेम परमेश्वरले िोरे र लैजािुहुिेछ, र आफूले एकलो महसुस गिुथपिेछ भिेर डराएका

हुन्छि ्। परमेश्वरको मल
ू असभप्रार् भिेको पथ्
ृ वीका कुिै पनि कुराले मानिसहरूलाई उहााँलाई बेवास्ता
गिे तुल्र्ाउिु हुाँदैि भन्िे हो, र मानिसहरूका बीिमा प्रेम भए पनि, परमेश्वरलाई र्ो “प्रेम” बाट

लिेट्ि सककाँदै ि। सबै साांसाररक कुराहरू ररिो हुन्छि ्—मानिसहरूबीिको भाविाहरूलाई समेत दे ख्ि
वा छुि सककाँदै ि। परमेश्वरको अक्स्तत्ववविा, सबै सक्ृ ष्टहरू सुन्र्तामा फकथिेछि ्। पथ्
ृ वीमा, सबै
मानिसहरूसाँग नतिीहरूले प्रेम गिे कुरा हुन्छ, तर कसैले पनि परमेश्वरका वििहरूलाई नतिीहरूले
प्रेम गिे कुराको रूपमा सलएका छै िि ्। र्सले उहााँका वििहरूलाई बुझ्िे मानिसहरूको हद निधाथररत

गछथ । उहााँका वििहरू रूिो भए पनि, ती वििले कसैलाई िोट पुऱ्र्ाउाँ दै ि, ककिभिे मानिसहरूले

नतिलाई सााँिो रूपमा ध्र्ाि िै ददाँ दैिि ्; बरु, नतिीहरूले नतिलाई फूललाई जस्तै झलकक मात्रै
हे छथि ्। नतिीहरूले उहााँका वििहरूलाई आफूले िाख्िुपिे फलको रूपमा हे दैिि ्, त्र्सकारण
नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूको सारलाई जान्दै िि ्। “र्दद मािवजानतले सााँच्िै मेरो तरवारको

धार दे ख्न सकथ्र्ो भिे, नतिीहरू आफ्िा प्वालहरूमा मुसो दगुरे झैँ दगुिेचथए।” सामान्र् व्र्क्कतको

क्स्थनतमा हुिे व्र्क्कत, परमेश्वरका वििहरूका वििहरू पदढसकेपनछ, िककत, लाजले भररएको, र
अरूको अिुहार हे िथ िसकिे अवस्थामा हुिेचथर्ो। तैपनि, आजभोसल, मानिसहरू र्सको ठीकववपरीत
अवस्थामा छि ्—नतिीहरूले एकअकाथलाई प्रहार गिे हनतर्ारको रूपमा परमेश्वरका वििहरूको प्रर्ोग

गछथ ि ्। नतिीहरूलाई सााँच्िै कुिै लाज-सरम हुाँदैि!
परमेश्वरका वाणीहरूद्वारा, हामीलाई अक्स्तत्वको र्ो क्स्थनतमा ल्र्ाइएको छ: “परमेश्वरको
राज्र्सभत्र, मेरो मुिबाट निस्केका वििहरू मात्र होइि, तर मेरा िुट्टाहरू पनि सबै दे शहरूमा
औपिाररक

रूपमा

दहाँड्छ।”

परमेश्वर

र

शैतािबीिको

र्ुद्धमा, परमेश्वरले

हरे क

िरण

क्जनतरहिभ
ु एको छ। उहााँले सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डभरर आफ्िो कार्थलाई व्र्ापक रूपमा फैलाइरहिभ
ु एको

छ, र के भन्ि सककन्छ भिे, हरे क ठाउाँ मा उहााँका पाइलाहरू र उहााँको ववजर्का चिन्हहरू छि ्।
आफ्िा र्ुक्कतहरूमा, शैतािले दे शहरूलाई टुक्रा पारे र परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिालाई िष्ट गिे

आशा गछथ , तर र्स्तो ववभाजिलाई परमेश्वरले सम्पूणथ ब्रह्माण्डलाई पुिव्र्थवक्स्थत गिथको लाचग
अवसरको रूपमा सलिभ
ु एको छ—तैपनि र्सलाई िामेट पािे अवसरको रूमा सलिभ
ु एको छै ि।
परमेश्वरले हरे क ददि कुिै ि कुिै िर्ााँ काम गिुथहुन्छ, तर मानिसहरूले र्ो कुरालाई पिा लगाएका

छै िि ्। नतिीहरूले आक्त्मक सांसारका गनतशीलताहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददएका छै िि ्, त्र्सकारण

नतिीहरूले परमेश्वरको िर्ााँ कार्थलाई दे ख्ि सकदै िि ्। “ब्रह्माण्डसभत्र, मेरो मदहमाको िमकमा सबै
थोक िर्ााँ जस्तै गरी िम्कन्छि ्, इक्न्िर्हरूलाई आिक्न्दत तुल्र्ाउिे र मानिसहरूका आत्मालाई

उिाल्िे हृदर्स्पशी पक्ष प्रस्तुत गदथछ, मािौं र्ो अदहले मािव कल्पिामा पैदा भएजस्तो शैतािद्वारा
532

िछोइएको र बादहरी शत्रुको आक्रमणबाट स्वतन्त्र रही आकाशहरूभन्दा माचथको स्वगथमा अवक्स्थत
छ।” र्सले पथ्
ृ वीमा हुिे ख्रीष्टको राज्र्को आिन्दमर् र्दश्र्को बारे मा भववष्र्वाणी गछथ , र र्सले
मािवजानतलाई तेस्रो स्वगथको क्स्थनतसाँग पनि पररचित गराउाँ छ: परमेश्वरको स्वासमत्वमा रहे का

पववत्र कुराहरू मात्रै त्र्हााँ अक्स्तत्वमा हुन्छि ्, अनि त्र्हााँ शैतािका शक्कतहरूको कुिै आक्रमण
हुाँदैि। तर परमेश्वर स्वर्मले
् पथ्
ृ वीमा गिुथहुिे कामका पररक्स्थनतहरू मानिसहरूलाई दे िाउिु िै
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा हो: स्वगथ िर्ााँ स्वगथ हो, र र्सपनछ, पथ्
ृ वीलाई पनि त्र्सरी िै िवीकरण

गररन्छ। र्ो परमेश्वरको आफ्िै मागथनिदे शि अन्तगथतको जीवि भएकोले, मानिसहरू सबै अतल
ु िीर्

रूपमा िुशी हुन्छि ्। नतिीहरूको िेतिामा, शैताि मािवजानतको “कैदी” हुन्छ र नतिीहरू र्सको
अक्स्तत्वको कारण असलकनत पनि भर्भीत भएका वा डराएका हुाँदैिि ्। ईश्वरीर्ताको प्रत्र्क्ष

निदे शि र मागथदशथिको कारण, शैतािका सबै र्ुक्कतहरू व्र्थथ भएका हुन्छि ्, र र्ो कुरा शैताि अब
अक्स्तत्वमा छै ि, परमेश्वरको कामले र्सलाई िामेट पारे को छ भिी प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त छ।
र्ही कारणले गदाथ, “आकाशहरूभन्दा माचथको स्वगथमा अवक्स्थत छ” भिेर भनिएको हो। “कदहल्र्ै

पनि कुिै बाधा उत्पन्ि भएको छै ि, र ि त ब्रह्माण्ड कदहले ववभाजि भएको छ” भिी भन्िे
क्रममा, परमेश्वरले आक्त्मक सांसारको अवस्थाको बारे मा उल्ले ि गरररहिुभएको चथर्ो। र्ो

परमेश्वरले शैतािमाचथ ववजर्को घोषणा गिुथहुन्छ भन्िे कुराको प्रमाण हो, र र्ो परमेश्वरको
अक्न्तम ववजर्को चिन्ह हो। कुिै पनि मानिसले परमेश्वरको मि पररवतथि गिथ सकदै ि, ि त
कसैले र्सलाई जान्ि िै सकछ। मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढे का र नतिलाई गम्भीरताका

साथ जााँिेका भए पनि, नतिीहरू नतिका सार व्र्कत गिथ असक्षम रहे का छि ्। उदाहरणको लाचग,
परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “म ताराहरूभन्दा माचथ उड्दै उफ्रन्छु, र जब सूर्थले आफ्िा ककरणहरू

निकाल्छ, मेरो हातबाट हााँसका प्वााँिहरू जत्रा दहउाँ का कणहरूका ठूलो वषाथ पठाएर म नतिीहरूको
न्र्ािोपि मेटाउाँ छु। तापनि जब म मेरो मि पररवतथि गदथछु, ती सबै दहउाँ िदीमा पग्लन्छ, र एकै

क्षणमा आकाशहरूमुनि सबै ठाउाँ मा वसन्त आउाँ छ र हररर्ो तहले पथ्
ृ वीको सम्पूणथ पररर्दश्र्लाई

रूपान्तरण गरे को छ।” मानिसहरूले आफ्िो मिमक्स्तष्कमा र्ी वििहरूको कल्पिा गिथ सकिे भए
पनि, परमेश्वरको असभप्रार् त्र्नत सरल छै ि। जब स्वगथमुनिका सबै जिा बेहोस अवस्थामा हुन्छि ्,
परमेश्वरले मक्ु कतको आवाज निकाल्िुहुन्छ, र त्र्सरी मानिसहरूको हृदर्लाई जगाउिह
ु ु न्छ। तैपनि,
नतिीहरूमाचथ सबै ककससमका ववपविहरू आइपिे हुिाले, नतिीहरूले सांसारको धसमलोपिको अिुभूनत
गछथ ि ्, त्र्सकारण नतिीहरू सबैले मत्ृ र्ुको िोजी गछथ ि ् र चिसो, बरफका गुफाहरूमा क्जउाँ छि ्।

नतिीहरू ठूलो दहमआाँधीमा चिसोले जम्छि ्, र्हााँसम्म कक पथ्
ृ वीमा न्र्ािोपिको कमी भएको कारण
नतिीहरू बााँच्ि समेत सकदै िि ्। मानिसहरूको भ्रष्टताको कारण नतिीहरूले झि ्-झि ् निदथ र्ी

तररकाले एक-अकाथलाई मारररहे का छि ्। अनि मण्डलीमा, ठूलो रातो अक्जङ्गरले धेरैजसो
मानिसहरूलाई एकै गााँसमा निल्िेछ। सबै परीक्षाहरू पूरा भएपनछ, शैतािका वाधाहरूलाई हटाइिेछ।

रूपान्तरणमाझ त्र्सरी सम्पूणथ सांसारमा वसन्त छाउाँ छ, पथ्
ृ वीलाई न्र्ािोपिले ढाकछ, र सांसार

ऊजाथले भररन्छ। र्ी सबै सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाका िरणहरू हुि ्। परमेश्वरले उल्लेि गिुथभएको
“रात” ले शैतािको पागलपि िरम अवस्थामा पग
ु ेको समर्लाई जिाउाँ छ, जि
ु घटिा रातको
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समर्मा घट्िेछ। के अदहले र्ही भइरहे को छै ि र? सबै मानिसहरू परमेश्वरको ज्र्ोनतको
मागथनिदे शिमा रही बााँच्िे भए पनि, नतिीहरूलाई रातको अन्धकारको कष्ट भोग्ि लगाइाँदै छ। र्दद

नतिीहरू शैतािका बन्धिहरूबाट उम्कि सकदै िि ् भिे, नतिीहरू रातको अाँध्र्ारोमा अिन्तसम्म

क्जउिेछि ्। पथ्
ृ वीका दे शहरूलाई हे रौं: परमेश्वरको कामका िरणहरूको कारणले गदाथ, पथ्
ृ वीका दे शहरू
“र्ता-उता दगुरररहे का” छि ् र हरे क दे शले “आफ्िै उचित गन्तव्र्को िोजी गरररहे को छ।”
परमेश्वरको ददि अदहलेसम्म आइसकेको छै ि, त्र्सकारण पथ्
ृ वी सारा कुराहरू दलदले हलिलको

क्स्थनतमा रदहरहे को छि ्। जब उहााँ सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा िल
ु ेआम दे िा पिथह
ु ु न्छ, उहााँको मदहमाले
ससर्ोि पवथतलाई ढाकिेछ, र सबै कुरालाई उहााँकै हातद्वारा समलाइिे हुिाले, ती कुराहरू सुव्र्वक्स्थत

र ठीकठाक हुिेछि ्। परमेश्वरका वििहरूले आजको बारे मा मात्रै बोल्दै िि ्, नतिले त भोसलको
बारे मा पनि भववष्र्वाणी गछथ ि ्। भोसलको जग आज िै हो, त्र्सकारण आजको क्स्थनतलाई हे दाथ,
कसैले पनि परमेश्वरका वाणीहरूलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िि ्। उहााँका वििहरू पूणथ रूपमा पूरा
भएपनछ मात्रै मािवले नतिलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकिेछि ्।

परमेश्वरको आत्माले ब्रह्माण्डका सारा स्थािलाई भछथ , तैपनि उहााँले सबै मानिसहरूसभत्र पनि

काम गिुथहुन्छ। त्र्सकारण, मानिसहरूको हृदर्मा, अवस्था र्स्तो छ मािौं जहीांतहीीँ परमेश्वरको
स्वरूप छ र हरे क स्थािमा उहााँको आत्माको काम समावेश छ। वास्तवमा, दे हमा परमेश्वर दे िा

पिथक
ु ो उद्दे श्र् शैतािका र्ी उदाहरणहरूलाई क्जत्िु र अक्न्तममा नतिीहरूलाई प्राप्त गिथु हो।
तैपनि, दे हमा काम गिे क्रममा आत्माले र्ी मानिसहरूलाई रूपान्तरण गिथको लाचग दे हसाँग पनि

सहकार्थ गरररहिुभएको हुन्छ। परमेश्वरका कार्थहरू सम्पूणथ सांसारभरर फैसलन्छ र उहााँको आत्माले
सारा ब्रह्माण्डलाई भछथ भिेर भन्ि सककन्छ, तर उहााँका कार्थहरूका िरणहरूको कारणले गदाथ, दष्ु ट
कार्थ गिेहरूलाई दण्ड ददइएको छै ि, र असल कार्थ गिेहरूलाई पनि इिाम ददइएको छै ि। तसथथ ,

उहााँका कार्थहरूलाई पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरूले सराहिा गरे का छै िि ्। उहााँ सबै थोकभन्दा माचथ र
सबै थोकसभत्र पनि हुिुहुन्छ; र्सको साथै, उहााँ सबै मानिसहरूका बीिमा हुिुहुन्छ। परमेश्वर
वास्तवमा अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ भिेर दे िाउिको लाचग र्ो िै पर्ाथप्त छ। उहााँ सबै मािवको बीिमा

िुलेआम दे िा पिुथभएको छै ि, त्र्सकारण नतिीहरूले “जहााँसम्म मािवजानतले मलाई दे ख्िे कुरा
छ, नतिीहरूको लाचग, म वास्तवमा अक्स्तत्वमा छु जस्तो दे खिन्छु, तर म अक्स्तत्वमा िभएको

जस्तो पनि दे खिन्छु” जस्ता भ्रमहरूको ववकास गरे का छि ्। अदहले परमेश्वरमा ववश्वास गिे सबै

मानिसहरूमध्र्ेमा, परमेश्वर अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ भन्िे कुरामा पूणथ रूपमा, सत प्रनतशत निक्श्ित
हुिे कोही छै िि ्; नतिीहरू सबैले तीि भाग शङ्का गछथ ि ् र दई
ु भाग ववश्वास गछथ ि ्। अदहलेको
क्स्थनतमा मािवजानत र्स्तै छ। आजभोसलका मानिसहरू सबै निम्ि क्स्थनतमा छि ्: नतिीहरूले

परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे त ववश्वास गछथ ि ्, तर नतिीहरूले उहााँलाई दे िेका छै िि ्; अथवा, नतिीहरूले
परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर ववश्वास गदै िि ्, तर नतिीहरूसाँग मािवजानतले समाधाि गिथ िसकिे धेरै
कदठिाइहरू छि ्। र्स्तो लाग्छ नतिीहरूलाई जदहल्र्ै पनि कुिै ि कुिै कुराले जालमा अल्झाउाँ छ
जसबाट नतिीहरू उम्कि सकदै िि ्। नतिीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनि, नतिीहरूले सधैँ असल

अस्पष्टताको अिभ
ु नू त गछथ ि ्। तैपनि, र्दद नतिीहरूले ववश्वास गरे िि ् भिे, र उहााँ अक्स्तत्वमा
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हुिुहुन्छ भिे त नतिीहरू छुट्छि ् भन्िे कुराप्रनत नतिीहरू डराउाँ छि ्। नतिीहरूको धमथसक
ां टको
अवस्था र्स्तै हुन्छ।
“मेरो िाउाँ को िानतर, मेरो आत्माको िानतर र मेरो सम्पण
ू थ व्र्वस्थापि र्ोजिाका लाचग कसले
आफ्िा सबै सामथ्र्थको बसलदाि ददिसकछ?” परमेश्वरले र्ो पनि भन्िुभर्ो, “आज, जब र्ो राज्र्

मािव सांसारमा छ, र्ही समर् हो, जुि बेला म मानिसहरूको बीिमा आएको छु। के कोही कुिै
चिन्ता िगरी मेरो पक्षमा लडाइाँको मैदािमा उबत्रि सकथ्र्ो र?” परमेश्वरका वििहरूको उद्दे श्र्
र्ही हो: र्दद परमेश्वरले दे हमा रही आफ्िो ईश्वरीर् काम प्रत्र्क्ष रूपमा िगिथभ
ु एको भए, वा र्दद

उहााँले दे हधारी िभई धमथ-सेवकहरूद्वारा काम गिुथभएको भए, परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई

कदहल्र्ै पनि क्जत्ि सकिुहुिेचथएि, ि त उहााँले मािवहरूमाझ राजाको रूपमा िै शासि गिथ
सकिुहुन्थ्र्ो। मािवजानतले वास्तववकतामा उहााँलाई चिन्ि सकिेचथएिि ्, त्र्सकारण र्ो अझै पनि
शैतािकै शासि हुिेचथर्ो। तसथथ, कामको र्ो िरणलाई परमेश्वरले िै व्र्क्कतगत रूपमा, दे हधारी

शरीरमा रही अनघ बढाउिुपछथ । र्दद दे हलाई पररवतथि गररएको भए, र्ोजिाको र्ो िरणलाई कदहल्र्ै

पनि पूरा गिथ सककिेचथएि, ककिभिे दे हको महत्त्व र सार उस्तै हुिेचथएि। मानिसहरूले र्ी
वििहरूको शाक्ब्दक अथथलाई मात्रै बुझ्ि सकछि ्, तर परमेश्वरले जडको कुरा बुझ्िुहुन्छ। परमेश्वरले
भन्िुभर्ो, “र्द्र्वप, सबै कुरा भनिसककएपनछ र गररसककएपनछ, र्ो आत्माको काम हो कक दे हको

काम हो भिेर बझ्
ु िे कोही हुाँदैि। र्ो एउटा कुरा पूणथ रूपमा अिभ
ु व गिथ मानिसहरूलाई जीविभररको
समर् लाग्छ।” शैतािले मानिसहरूलाई र्नत धेरै वषथदेखि भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ, र नतिीहरूले आक्त्मक

कुराहरूसम्बन्धी नतिीहरूको िेतिालाई गुमाएको धेरै भइसकर्ो। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरका
वििहरूको एउटै वाकर् पनि मानिसहरूको लाचग मिोहर कुरा बन्छ। पववत्र आत्मा र आत्माहरूका

बीिको दरू ीको कारण, परमेश्वरमा ववश्वास गिे सबैले उहााँप्रनतको तष्ृ णा अिभ
ु नू त गछथ ि ् र सबै
जिा उहााँको िक्जक आउि र आफ्िो हृदर् िोल्ि इच्छुक हुन्छि ्। तैपनि, नतिीहरूले उहााँको
सम्पकथमा आउिे आाँट गदै िि ्, बरु ववस्मर्मा िै रहे र बस्ि िाहन्छि ्। पववत्र आत्माको आकषथणको

शक्कत र्ही हो। परमेश्वर मानिसहरूले प्रेम गिुथपिे परमेश्वर हुिुभएकोले र नतिीहरूले प्रेम गिथको
लाचग उहााँमा असीसमत तत्वहरू भएकोले, हरे कले उहााँलाई प्रेम गछथ ि ् र हरे कले उहााँमा िै भरोसा

गिथ िाहन्छि ्। सत्र् भन्िे हो भिे, हरे कले आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरप्रनत प्रेम राख्छि ्—र्नत मात्र

हो कक शैतािका वाधाहरूले अिेत , मूिथ, दर्िीर् मानिसहरूलाई परमेश्वर चिन्िबाट रोकेका छि ्।

र्ही कारणले गदाथ, उहााँप्रनतको मािवको सााँिो भाविाहरूका बारे मा परमेश्वरले बताउिुभर्ो:
“मानिसहरूले नतिीहरूका हृदर्सभत्रका स्थािहरूमा मलाई कदहल्र्ै पनि तुच्छ ठािेका छै िि ्; बरु
नतिीहरू आफ्िा आत्माको गदहराइमा मसाँग टााँससरहन्छि ्। … मेरो वास्तववकताले मानिसहरूलाई

अन्र्ोल तुल्र्ाउाँ छ, अवाक् बिाउाँ छ र छकक पाछथ , र तापनि नतिीहरू नतिलाई स्वीकािथ तर्ार

हुन्छि ्।” परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूको हृदर्को गदहराइको वास्तववक अवस्था र्ही हो। जब
मानिसहरूले सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई चिन्छि ्, उहााँप्रनतको नतिीहरूको मिोववृ ि प्राकृनतक रूपमा
िै पररवतथि हुन्छ, र नतिीहरूका आत्माको प्रकार्थले गदाथ नतिीहरूको हृदर्को गदहराइबाट नतिीहरूले
प्रशांसाका वाणी निकाल्ि सकछि ्। परमेश्वर सबै मानिसहरूको आत्माको गदहराइमा हुिह
ु ु न्छ, तर
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शैतािको भ्रष्टताको कारण, मानिसहरूले शैतािलाई िै परमेश्वर भिी ठान्छि ्। आज परमेश्वरको

विि र्ही समस्र्ालाई सम्बोधि गदै सुरु हुन्छ, र आक्त्मक सांसारमा, सुरुदे खि अन्त्र्सम्म र्ुद्धको
मख्
ु र् ध्र्ाि र्ही िै रहे को छ।

अध्याय्१६
मािव र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, परमेश्वर कनत महाि ्, कनत प्रशस्त, कनत अिम्मको, कनत अथाह

हुिुहुन्छ; मानिसहरूको िजरमा, परमेश्वरका वििहरू उच्ि भई उठ्छि ्, र सांसारको महाि ् उत्कृष्ट
कार्थको रूपमा दे िा पछथ ि ्। तर मानिसहरूका धेरै असफलता भएकोले र नतिीहरूको मि अत्र्न्तै

सरल भएकोले, र्सको साथै, स्वीकार गिे नतिीहरूको क्षमता अत्र्न्तै सािो भएकोले , परमेश्वरले

आफ्िा वििहरू जनत िै स्पष्ट रूपमा बोल्िुभए पनि, नतिीहरू बससरहन्छि ् र हलिल गदै िि ,्
मािौं नतिीहरूलाई मािससक रोग लागेको छ। जब नतिीहरू भोकाउाँ छि ,् नतिीहरूले िािप
ु छथ भन्िे

बुझ्दै िि ्; नतिीहरू नतिाथउाँदा, नतिीहरूले वपउिुपछथ भन्िे बुझ्दै िि ्; नतिीहरू कराई मात्रै रहन्छि ्
अनि चिच्र्ाइ मात्रै रहन्छि ्, मािौं नतिीहरूले आफ्िो आत्माको गदहराइमा अवणथिीर् कदठिाइको

अिुभव गरररहे का छि ्, तर नतिीहरूले र्सको बारे मा बताउि सककरहे का छै िि ्। जब परमेश्वरले
मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो, उहााँको असभप्रार् भिेको मािवजानत सामान्र् मािवतामा क्जओस ् र

उसको अन्तनिथदहत क्षमताअिुसार परमेश्वरका वििहरूलाई स्वीकार गरोस ् भन्िे चथर्ो। तर
प्रारम्भमा िै मानिस शैतािको परीक्षाको ससकार बन्ि पुगेकोले, आज ऊ आफूलाई मुकत गिथ
िसकिे अवस्थामा पुगेको छ, र अझै पनि शैतािले हजारौं वषथदेखि प्रर्ोग गरे का छलपूणथ

र्क्ु कतहरूलाई पदहिाि गिथ असमथथ छ। र्सको साथै, मानिसमा परमेश्वरका वििहरूलाई पण
ू थ

रूपमा जान्िका लाचग िादहिे तत्वहरूको कमी छ—र्ो सबैले वतथमाि क्स्थनतमा ल्र्ाइपुऱ्र्ाएको छ।
आजको अवस्थामा पनि, मानिसहरू अझै पनि शैतािको परीक्षाको ितरामा क्जउाँ छि ्, त्र्सकारण

परमेश्वरका वििहरूलाई सही तररकाले बुझ्ि असमथथ िै रहे का छि ्। सामान्र् मानिसहरूको
स्वभावहरूमा कुदटलपि वा कपट छै ि, एक-अकाथसाँग मानिसहरूको सम्बन्ध सामान्र् छ, नतिीहरू

एकलै िडा हुाँदैिि ् र नतिीहरूको जीवि ि त औसत छ ि त पनतत िै छ। र्सरी िै , परमेश्वर
पनि सबैको बीिमा उिासलिुभएको छ; उहााँका वििहरू मानिसहरूको माझ व्र्ाप्त छ, मानिसहरू
एक-अकाथसाँग शाक्न्तमा र परमेश्वरको वास्ता अनि सुरक्षामा बस्छि ्, पथ्
ृ वी शैतािको हस्तक्षेपवविा
सद्भावले भररएको छ र मानिसहरूको माझमा परमेश्वरको मदहमाले सवोच्ि महत्त्व बोकेको छ।
र्स्ता मानिसहरू स्वगथदत
ू हरू जस्ता हुि ्: शद्
ु ध, जीवन्त, परमेश्वरको बारे मा कदहल्र्ै गिगि िगिे
र आफ्िा सारा प्रर्त्िहरू पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको मदहमाको निक्म्त समवपथत गरे का। अदहले कालो

रातको समर् हो—सबै जिा छामछाम-छुमछुम र िोजी गरररहे का छि ्, रातको कालो अन्धकारले

नतिीहरूलाई भर्भीत तुल्र्ाएको छ र नतिीहरू थरथर िकामी बस्ि सकदै िि ्; ध्र्ाि ददएर सुन्दा,

उिरपक्श्िमको बतासको भर्ािक आवाजको एकपनछ अको झोककामा मानिसको शोकपूणथ
सक
ु सक
ु ाहट सनु िन्छ। मानिसहरू आफ्िो निर्नतको लाचग शोक र बबलौिा गछथ ि ्। ककि नतिीहरूले
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परमेश्वरका वििहरू पढे पनि नतिलाई बुझ्ि सकदै िि ्? मािौं नतिीहरूको जीवि आशाववहीितामा

पुग्ि लागेको छ, मािौं नतिीहरूमाचथ मत्ृ र्ु आइपिथ लागेको छ, मािौं नतिीहरूको अक्न्तम ददि
नतिीहरूकै आाँिाअगाडड आएको छ। त्र्स्तो दर्िीर् पररक्स्थनतहरू िै कमजोर स्वगथदत
ू हरूले

परमेश्वरलाई पुकािे क्षण हुि ्, एकपनछ अको शोकपूणथ रुवाइसाँगै आफ्िो कदठिाइको बारे मा बताउिे
क्षण हुि ्। र्ही कारणले गदाथ परमेश्वरका पुत्रहरू र मानिसहरूसाँग काम गिे स्वगथदत
ू हरू फेरर
कदहल्र्ै पनि मानिसकहााँ ओलथिेछैिि ्; र्ो नतिीहरूलाई दे हमा हुाँदा शैतािको िालबाजीमा परे र
आफैलाई मक
ु त गिथ िसकिे अवस्थामा पिथ िददिको लाचग हो, र त्र्सैले नतिीहरूले मानिसको
लाचग अर्दश्र् रहे को आक्त्मक सांसारमा मात्रै काम गछथ ि ्। तसथथ , जब परमेश्वरले “जब म मानिसको
हृदर्मा ससांहासि आरोहण गछुथ, त्र्ही िै मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूले पथ्
ृ वीमा शासि गिे क्षण

हुिेछ” भिी भन्िुहुन्छ, उहााँले पथ्
ू हरूले स्वगथमा परमेश्वरको सेवा गिुथको आसशष ्
ृ वीका स्वगथदत
उपभोग गिे समर्को बारे मा उल्लेि गरररहिुभएको हुन्छ। मानिसहरू स्वगथदत
ू हरूका आत्माको
प्रकटीकरण भएका हुिाले, परमेश्वरले के भन्िुहुन्छ भिे, मानिसको लाचग पथ्
ृ वीमा हुिु भिेको
स्वगथमा हुिु जस्तै हो; ककिभिे मानिसले पथ्
ू हरूले स्वगथमा
ृ वीमा परमेश्वरको सेवा गिुथ स्वगथदत
सीधै परमेश्वरको सेवा गिुथ जस्तै हो—तसथथ, पथ्
ृ वीमा हुाँदाको समर्मा, मानिसले तेस्रो स्वगथका
आसशषहरूको
्
उपभोग गछथ । र्ी वििहरूमा वास्तवमा र्ही कुरा भनिएको हो।

परमेश्वरका वििहरूमा धेरै अथथ लुकेका छि ्। “जब त्र्ो ददि आउाँ छ, मानिसहरूले नतिीहरूको

हृदर्को गदहराइबाट मलाई चिन्िे छि ्, र नतिीहरूले आफ्िा वविारहरूमा मलाई र्ाद गिेछि ्।”

र्ी वििहरू मानिसको आत्माप्रनत लक्षक्षत छि ्। स्वगथदत
ू हरूको दब
ु थलताको कारण, नतिीहरू सधैँ
सबै कुरामा परमेश्वरमा भर पछथ ि ्, र सधैँ परमेश्वरसाँग जोडडएका छि ् र परमेश्वरलाई वप्रर्

ठान्छि ्। तर शैतािको बाधाको कारण, नतिीहरूले आफूलाई रोकि र आफूलाई निर्न्त्रण गिथ
सकदै िि ्; नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िाहन्छि ् तर आफ्िो सारा हृदर्ले उहााँलाई प्रेम गिथ

सकदै िि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले पीडा भोग्छि ्। परमेश्वरको कार्थ निक्श्ित ववन्दम
ु ा पुगेपनछ मात्रै,
परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम गिे र्ी दर्िीर् स्वगथदत
ू हरूको इच्छा पूरा हुन्छ, र्ही कारणले गदाथ

परमेश्वरले र्ी वििहरू बोल्िुभएको हो। स्वगथदत
ू हरूको प्रकृनत भिेको परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ,
कदर गिथु, र आज्ञापालि गिथु हो, तैपनि पथ्
ृ वीमा नतिीहरू र्सलाई हाससल गिथ असमथथ रहे , र
अदहलेको समर्सम्म धैर्थ रहिेबाहे क नतिीहरूसाँग केही ववकल्प चथएि। नतमीहरूले आजको

सांसारलाई हे िथ सकछौ: सबै मानिसहरूको हृदर्मा परमेश्वर हुिु हुन्छ, तैपनि नतिीहरू आफ्िो
हृदर्का परमेश्वर सााँिो कक झूटो परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर छुट्र्ाउि सकदै िि ्, अनि नतिीहरूले
नतिीहरूको र्स परमेश्वरलाई प्रेम गरे पनि, नतिीहरूले परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिथ

सकदै िि ्, जसको अथथ नतिीहरूले आफैलाई निर्न्त्रण गिथ सकदै िि ् भन्िे हुन्छ। परमेश्वरले प्रकट
गिुथभएको मानिसको कुरूप अिुहार आक्त्मक क्षेत्रमा शैतािको सााँिो अिुहार हो। मूल रूपमा
मानिस निदोष र पापरदहत चथर्ो, तसथथ मानिसका सबै भ्रष्ट, कुरूप बािीव्र्होरा आक्त्मक क्षेत्रको

शैतािका कार्थहरू हुि ्, र आक्त्मक क्षेत्रका गनतववचधहरूको ववश्वासर्ोग्र् वववरण हुि ्। “आज,
मानिसहरूसाँग र्ोग्र्ताहरू छि ,् र नतिीहरूले मेरो अनघ घमण्डको साथ िडा हुि, र कुिै
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रोकटोकवविा मसाँग हााँसो र ठट्टा गिथ , अनि मलाई उसकै स्तरको मानिसलाई जस्तो सम्बोधि
गिथ सकछ भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्। अझै पनि मानिसले मलाई चिन्दै ि , उसले अझै पनि

हामीमा उस्तै प्रकृनत छ, हामी दव
ु ै दे ह र रगत हौं, र हामी दव
ु ै मािव सांसारमा क्जउाँ छौं भन्िे

ववश्वास गछथ ।” मानिसको हृदर्मा शैतािले र्स्तै काम गरे को हुन्छ। शैतािले परमेश्वरको ववरोध
गिथ मानिसका धारणाहरू र िाङ्गो आाँिाको प्रर्ोग गछथ , तैपनि र्हााँ मानिस महाववपवि िपरोस ्
भिेर परमेश्वरले कुिै कुरा िलुकाई र्ी कुराहरूको बारे मा मानिसलाई बताउिुहुन्छ। सबै
मानिसहरूको प्राणघातक कमजोरी के हो भिे नतिीहरूले “दे ह र रगतको शरीर मात्रै दे ख्छि ,् र
परमेश्वरको आत्मालाई अवगत गदै िि ्।” शैतािले मानिसलाई पािे प्रलोभिको एउटा पक्षको

आधार र्ही हो। सबै मानिसहरूले दे हमा हुिुभएका आत्मालाई मात्रै परमेश्वर भिेर भन्ि सककन्छ
भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। आत्मा दे ह बन्िुभएको छ र वास्तवमा नतिीहरूको आाँिैअनघ दे िा
पिुथभएको छ भिेर आज कसैले पनि ववश्वास गदै ि; मानिसहरूले परमेश्वरलाई दई
ु भागको रूपमा

हे छथि ्—“भेस र दे ह”—र परमेश्वरलाई कसैले पनि आत्माको दे हधारणको रूपमा हे दैिि ,् दे हको सार
िै परमेश्वरको स्वभाव हो भन्िे कसैले पनि दे ख्दै िि ्। मानिसहरूको कल्पिामा, परमेश्वर ववशेष

रूपमा सामान्र् हुिुहुन्छ, तर र्ो सामान्र्तामा परमेश्वरको प्रगाढ महत्त्वको एउटा पक्ष लुकेको
छ भन्िे कुरा के नतिीहरूलाई थाहा छै ि?
जब परमेश्वरले सम्पण
ू थ सांसारलाई ढाकि थाल्िभ
ु र्ो, तब घोर अन्धकार भर्ो, र मानिसहरू

सुतेको बेला, परमेश्वरले र्सलाई मानिसको बीिमा ओलथिे मौकाको रूपमा सलिुभर्ो, र औपिाररक

रूपमा पथ्
ृ वीका सबै कुिाहरूमा आत्मा जारी गिथ सुरु गिुथभर्ो, र र्सरी मािवजानतलाई मुक्कत
ददिे कार्थको प्रारम्भ भर्ो। जब परमेश्वरले दे हको रूप धारण गिथ सुरु गिुथभर्ो, तब परमेश्वरले

व्र्क्कतगत रूपमा पथ्
ु र्ो भिेर भन्ि सककन्छ। त्र्सपनछ आत्माको काम सरु
ु
ृ वीमा काम गिथभ
भर्ो, अनि त्र्सरी पथ्
ु हजार वषथसम्म, परमेश्वरको
ृ वीमा सबै काम औपिाररक रूपमा सुरु भर्ो। दई
आत्माले सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर सधैँ काम गिुथभएको छ। मानिसहरूलाई ि त र्सको बारे मा थाहा

छ ि त नतिीहरूले र्सको अिुभूनत गिथ िै सकछि ्, तर आखिरी ददिहरूको अवचधमा, र्ो र्ुग

समाप्त हुि आाँटेको बेलामा, परमेश्वर व्र्क्कतगत रूपमै काम गिथ पथ्
ृ वीमा ओलथिुभएको छ।
आखिरी ददिहरूको अवचधमा जन्मिेहरूको लाचग र्ो िै आसशष ् हो, जसले दे हमा क्जउिुहुिे
परमेश्वरको स्वरूपलाई व्र्क्कतगत रूपमा िै दे ख्ि सकछि ्। “जब गदहराइको सम्पूणथ अिुहार

अाँध्र्ारो चथर्ो, तब मैले मानिसको बीिमा सांसारको तीतो स्वाद िाख्ि थालेँ। मेरो आत्माले
सांसारभरर र्ात्रा गछथ र सबै मानिसहरूको हृदर्लाई निर्ाल्छ, तैपनि म पनि त्र्सरी िै मेरो दे हधारी

शरीरमा मािवजानतलाई क्जत्छु।” स्वगथका परमेश्वर र पथ्
ू थ सहकार्थ
ृ वीका परमेश्वरबीिमा हुिे मैत्रीपण
र्ही हो। आखिरमा, मानिसहरूले आफ्िा वविारहरूमा के ववश्वास गिेछि ् भिे पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे

परमेश्वर िै स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि नतिमा भएका र्ावत ् थोक
पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमेश्वरले बिाउिुभएको हो, मानिसलाई पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमेश्वरले िै निर्न्त्रण
गिुथहुन्छ, पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा स्वगथको काम गिुथहुन्छ, र स्वगथका परमेश्वर दे हमा
दे िा पिथभ
ु एको छ। पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कामको अक्न्तम उद्दे श्र् र्ही हो, त्र्सकारण र्ो िरण
538

दे हको अवचधको कामको सबैभन्दा उच्ि मापदण्डभएको िरण हो; र्सलाई ईश्वरीर्तामा अनघ
बढाइन्छ, र र्सले सबै मानिसहरूलाई इमािदार रूपमा ववश्वस्त हुिे तुल्र्ाउाँ छ। मानिसहरूले आफ्िा
धारणाहरूमा परमेश्वरलाई जनत धेरै िोजी गछथ ि ्, नतिीहरूलाई पथ्
ु ु िे परमेश्वर त्र्नत िै
ृ वीमा हुिह
सााँिो हुिुहुन्ि भन्िे लाग्छ। त्र्सैले त परमेश्वर भन्िुहुन्छ, मानिसहरूले िोक्रा अक्षर र
धमथससद्धान्तहरूमा परमेश्वरको िोजी गछथ ि ्। मानिसहरूले आफ्िा धारणाहरूमा परमेश्वरलाई जनत
धेरै चिन्छि ्, र्ी शब्द र धमथससद्धान्तहरू बोल्ि नतिीहरू त्र्नत िै ससपालु बन्छि ् र नतिीहरू

त्र्नत िै आदरर्ोग्र् बन्छि ्; मानिसहरूले शब्द र धमथससद्धान्तहरू जनत धेरै बोल्छि ्, नतिीहरू

परमेश्वरबाट त्र्नत िै टाढा बन्छि ्, नतिीहरू मानिसको सार जान्ि त्र्नत िै असमथथ बन्छि ्,
नतिीहरूले परमेश्वरको त्र्नत िै अवज्ञा गछथ ि ्, र नतिीहरू परमेश्वरका मापदण्डहरूबाट त्र्नत िै

टाढा जान्छि ्। परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएका मापदण्डहरू मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो

अलौककक छै िि ्, तैपनि कसैले पनि कदहल्र्ै परमेश्वरको इच्छालाई सााँिो रूपमा बुझेका छै िि ्,

तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मानिसहरूले असीसमत आकाशमा, वा बटाररएर र्ताउता िल्िे समुिमा,
वा शान्त तालमा, वा िोक्रा अक्षर र धमथससद्धान्तहरूमा मात्रै िोजी गिथ सकछि ्।” परमेश्वरले

मानिसलाई जनत धेरै मापदण्डहरू ददिुहुन्छ, मानिसहरूलाई त्र्नत िै परमेश्वर पहुाँिभन्दा बादहर
हुिुहुन्छ भन्िे लाग्छ, र नतिीहरूले त्र्नत िै परमेश्वर महाि ् हुिुहुन्छ भिेर ववश्वास गछथ ि ्। तसथथ,
परमेश्वरको मि
ु ले बोलेका सबै वििहरू मानिसले प्राप्त गिथ िसकिे छि ् भन्िे नतिीहरूको िेतिा
छ, त्र्सकारण व्र्क्कतगत रूपमा काम गिेबाहे क परमेश्वरसाँग कुिै ववकल्प छै ि; र्सबीि,
मानिससाँग परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिे असलकनत पनि इच्छा छै ि, र ऊ िम्र र आज्ञाकारी बन्िे

प्रर्ास गदै सशर झुकाएर आफ्िा पापहरू स्वीकार गिे कार्थमा मात्रै लाचगरहन्छ। तसथथ, थाहै िपाई
मानिसहरू िर्ााँ धमथमा प्रवेश गछथ ि ्, धासमथक मण्डलीहरूमा हुिेभन्दा पनि िरम धासमथक सांस्कारमा
प्रवेश गछथ ि ्। र्सले गदाथ मानिसहरूले आफ्िो िकरात्मक क्स्थनतलाई सकारात्मक क्स्थनतमा

पररवतथि गरी सामान्र् अवस्थाहरूमा फककथिु आवश्र्क हुन्छ; ित्र भिे, मानिस झि ्-झि ् गहि
रूपमा जालमा फस्िेछ।
परमेश्वरले ककि उहााँका र्नत धेरै वाणीहरूमा पहाड-पवथत र िदी-िालाको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिथमा

जोड ददिह
ु ु न्छ? के र्ी वििहरूमा कुिै चिन्हगत अथथ छि ्? परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँको दे हमा
उहााँले गिुथहुिे कामहरू मात्र दे िाउिुहुन्ि, उहााँले त आकाशमण्डलमाचथ रहे का उहााँका शक्कतहरूको

बरे मा पनि मानिसलाई बुझ्ि ददिुहुन्छ। र्सरी, परमेश्वर दे हमा हुिुहुन्छ भन्िे कुरामा कुिै
बबिाशङ्का ववश्वास गिुथका साथै, मानिसहरूले व्र्ावहाररक परमेश्वरका कार्थहरूलाई पनि चिन्छि ्,
र र्सरी, पथ्
ृ वीका परमेश्वरलाई स्वगथमा पठाइन्छ, अनि स्वगथका परमेश्वरलाई पथ्
ृ वीमा ल्र्ाइन्छ,
र्सपनछ मात्रै मानिसहरूले परमेश्वर के

हुिुहुन्छ त्र्ो सबै पूणथ रूपमा दे ख्ि रउहााँको
सवथशक्कतमािताको
्
अझै धेरै ज्ञाि प्राप्त गिथ सकछि ्। परमेश्वरले दे हमा मािवजानतलाई क्जत्ि र
माचथ र सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा र्ात्रा गिथको लाचग दे हलाई िाघ्ि जनत सकिुहुन्छ, व्र्वहाररक

परमेश्वरलाई दे िेको आधारमा मानिसहरूले परमेश्वरका कार्थहरूलाई त्र्नत िै बढी दे ख्ि सकछि ्,
र र्सरी सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डभरर परमेश्वरले गिथुहुिे कार्थको सत्र्तालाई जान्ि सकछि ्—अथाथत ्, झट
ू ो
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होइि तर र्थाथथ काम—र्सरी नतिीहरूले आजका व्र्ावहाररक परमेश्वर आत्माका मूतथरूप हुिुहुन्छ,
र मानिसको दे हको शरीर जस्तो हुिुहुन्ि भन्िे जान्दछि ्। तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “तर जब म

मेरो क्रोध पोिाउाँ छु, पवथतहरू तरु
ु न्तै अलग हुन्छि ्, भसू म तरु
ु न्तै हल्लि थाल्छ, पािी तरु
ु न्तै सक
ु छ,
र मानिस तुरुन्तै ववपविको िपेटामा पछथ ।” जब मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्,
नतिीहरूले नतिलाई परमेश्वरको दे हसाँग सम्बक्न्धत ठान्छि ्, तसथथ, आक्त्मक क्षेत्रको कार्थ र

वििहरूले सीधै दे हका परमेश्वरतफथ औांल्र्ाउाँ छि ्, जसले अझै प्रभावकारी पररणाम पैदा गछथ । जब

परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, तब र्ो प्रार्जसो स्वगथबाट पथ्
ृ वीतफथ बोसलन्छ, त्र्सपनछ एकपटक फेरर

पथ्
ृ वीबाट स्वगथतफथ बोसलन्छ, र्सले गदाथ परमेश्वरका वििहरूका मिसार् र उत्पविलाई बुझ्ि सबै
मानिसहरू असमथथ हुन्छि ्। “जब म स्वगथहरूका बीिमा हुन्छु, मेरो उपक्स्थनतले कदहल्र्ै पनि
ताराहरू आविएका छै िि ्। बरु, नतिीहरूले मेरो लाचग गिे काममा आफ्िो हृदर् लगाउाँ छि ्।” स्वगथको
क्स्थनत र्स्तै छ। परमेश्वरले ववचधवत ् रूपमा सबै कुरा तेस्रो स्वगथमा समलाउिुहुन्छ, र्स क्रममा

परमेश्वरको सेवा गिे सबै सेवकहरूले परमेश्वरको लाचग आ-आफ्िो काम गछथ ि ्। नतिीहरूले
परमेश्वरको अवज्ञा गिे कुिै काम कदहल्र्ै गरे का छै िि ्, त्र्सकारण परमेश्वर बोल्िुहुाँदा नतिीहरू

आविाँदैिि ्, बरु नतिीहरूले आफ्िो काममा आफ्िो हृदर् लगाउाँ छि ्; त्र्हााँ कदहल्र्ै पनि भताभुङ्ग

अवस्था हुाँदैि, र्सरी सबै स्वगथदत
ू हरू परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउाँ छि ्। र्सबीि, पथ्
ृ वीका मानिसहरू,
नतिीहरूको अवज्ञाले गदाथ, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई िचिन्िे हुिाले, अन्धकारमा क्जउाँ छि ्, र
नतिीहरूले परमेश्वरको जनत धेरै ववरोध गछथ ि ्, नतिीहरू त्र्नत िै बढी अन्धकारमा क्जउाँ छि ्। जब

परमेश्वरले “स्वगथहरू जनत िक्म्कला हुन्छि ्, मुनिको सांसार त्र्नत िै अाँध्र्ारो हुन्छ” भिेर
भन्िुहुन्छ, तब उहााँले परमेश्वरको ददि कसरी सबै मािवजानतको झि ्-झि ् िक्जक आइरहे को छ
भन्िे कुरालाई उल्लेि गरररहिभ
ु एको हुन्छ। तसथथ, परमेश्वरको तेस्रो स्वगथमा हुिे ६,०००-वषे
व्र्स्तता िााँडै िै समाप्त हुिेछ। पथ्
ृ वीका र्ावत ् थोक अक्न्तम िरणमा पुगेका छि ्, र िााँडै िै
प्रत्र्ेकलाई परमेश्वरको हातबाट काटी फासलिेछ। मानिसहरू आखिरी ददिहरूको समर्को जनत

िक्जक पुग्छि ्, नतिीहरूले मानिसको सांसारको भ्रष्टतालाई त्र्नत िै बढी िाख्ि सकछि ्; नतिीहरू

आखिरी ददिहरूको समर्को जनत िक्जक पुग्छि ्, नतिीहरू त्र्नत िै बढी आफ्िै दे हमा सलप्त हुि
पग्ु छि ्। सांसारको द्ःु िदार्ी अवस्थालाई उल्ट्र्ाउि िाहिेहरू समेत धेरै छि ्, तैपनि परमेश्वरका
कार्थहरूको कारण, नतिीहरूको सुस्केरासाँगै नतिीहरूको आशा हराइजान्छ। तसथथ, जब मानिसहरूले
वसन्तको न्र्ािोपि अिुभूनत गछथ ि ्, परमेश्वरले नतिीहरूको आाँिा छोवपददिुहुन्छ, त्र्सकारण
नतिीहरू छालहरूको उतारिढावमा तैरराँदै बग्छि ्, तर नतिीहरूमध्र्े एक जिा पनि टाढा दे खििे

जीवि-डुङ्गासम्म पग्ु ि समथथ छै िि ्। मानिसहरू अन्तनिथदहत रूपमा िै कमजोर भएका हुिाले,
पररक्स्थनत बदल्ि सकिे कोही पनि छै ि भिेर परमेश्वर भन्िुहुन्छ। जब मानिसहरूले आशा
गुमाउाँ छि ्, परमेश्वर सम्पूणथ ब्रह्माण्डसाँग बोल्ि थाल्िुहुन्छ। उहााँले सारा मािवजानतलाई मुक्कत
ददि थाल्िुहुन्छ, र्सपनछ मात्रै पररक्स्थनतलाई पररवतथि गररसकेपनछ आउिे िर्ााँ जीवि मानिसहरूले

प्राप्त गिथ सकछि ्। आजका मानिसहरू आत्म-धोकाको िरणमा छि ्। नतिीहरूअगाडडको बाटो

अत्र्न्तै निजथि र अस्पष्ट भएकोले, र नतिीहरूको भववष्र् “असीसमत” र “सीमारहीत” भएकोले ,
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र्स र्ुगका मानिसहरूमा र्ुद्ध गिे कुिै इच्छा छै ि, र नतिीहरूले हिहाओ िराले[क] जस्तै आफ्िा
ददिहरू बबताउि मात्र सकछि ्। जीविको र मानिसको अक्स्तत्वको ज्ञािको गम्भीर िोजी गिे

कदहल्र्ै कोही दे खिएको छै ि; बरु, नतिीहरू सांसारको दर्िीर् अवस्थालाई उल्ट्र्ाउि स्वगथका
मुक्कतदाता कदहले ओलथिुहुन्छ भिेर मात्रै प्रतीक्षा गरररहन्छि ्, त्र्सपनछ मात्रै नतिीहरूले

उत्सुकताको साथ जीवि बबताउिे प्रर्ास गिेछि ्। र्ो सबै मािवजानतको सााँिो क्स्थनत र सबै
मानिसहरूको मािससकता हो।

आज, परमेश्वरले मानिसको वतथमाि मािससकतालाई ध्र्ािमा राख्दै मानिसको भववष्र्को िर्ााँ

जीविको भववष्र्वाणी गिुथहुन्छ। र्ो परमेश्वरले बताउिुभएको ज्र्ोनतको उदर्को झलक हो।
परमेश्वरले जे भववष्र्वाणी गिुथहुन्छ त्र्ो उहााँले आखिरमा हाससल गिुथ िै हुिेछ, र त्र्ो उपलक्ब्ध
िै शैतािमाचथको परमेश्वरको ववजर्का फलहरू हुिेछि ्। “म सबै मानिसहरू माझ दहाँडडुल गछुथ र

जताततै हे रररहे को छु। कुिै पनि कुरा पुरािो दे खिन्ि र कुिै पनि व्र्क्कत पदहले जस्तो छै ि। म
ससांहासिमा आराम गछुथ, म सारा ब्रह्माण्डमाचथ अडेस लाग्छु…।” परमेश्वरको वतथमाि कामको

पररणाम र्ही हो। परमेश्वरका सबै िुनिएका मानिसहरू आफ्िा मौसलक स्वरूपमा फकथन्छि ्, जसको
कारण स्वगथदत
ू हरू स्वतन्त्र हुन्छि ् जसले र्नतका धेरै वषथदेखि कष्ट भोगेका छि ्, जसरी परमेश्वर
भन्िुहुन्छ “मुहार मानिसको हृदर्सभत्र हुिुभएका परमपववत्रको जस्तै।” ककिकक स्वगथदत
ू हरू पथ्
ृ वीमा

काम गछथ ि ् र पथ्
ृ वीमै परमेश्वरको सेवा गछथ ि ्, अनि परमेश्वरको मदहमा सांसारभरर फैसलिे हुिाले,
स्वगथलाई पथ्
ृ वीमा ल्र्ाइएको छ र पथ्
ृ वीलाई स्वगथमा उिासलएको छ। र्सैले मानिस स्वगथ र
पथ्
ृ वीलाई जोड्िे कडी हो; स्वगथ र पथ्
ृ वी अब उसो अलग छै िि ्, छुट्दटएका छै िि ्, तर एक भएर
जोडडएका छि ्। सांसारभरर, परमेश्वर र मानिस मात्र अक्स्तत्वमा छि ्। धूलो वा मैलो छै ि, र

परमेश्वरका सारा अिग्र
ु हको आिन्द सलाँ दै आकाशमनु िको हररर्ो िरिमा सािो थम
ु ा सनु तरहे को

जस्तै सबै थोक िवीकरण भएका छि ्। र हररर्ालीको आगमिको कारण जीविको सास िम्कन्छ,
ककिकक जसरी परमेश्वरको मुिबाट “म फेरर एक पटक शान्त तररकाले ससर्ोिसभत्र बसोबास गिथ
सकछु” भिी भनिएको चथर्ो त्र्सरी िै सारा अिन्तसम्म मानिसहरूसाँगै बस्ि परमेश्वर सांसारमा
आउिुहुन्छ। र्ो शैतािको हारको सङ्केत हो, र्ो परमेश्वरको ववश्रामको ददि हो र सबै मानिसहरूले

र्स ददिको गण
ु गाि र घोषणा गिेछि ् र सबै मानिसहरूले स्मरण गिेछि ्। जब परमेश्वर

ससांहासिमा ववश्राम गिुथहुन्छ, परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा आफ्िो कामको समाप्त गिे समर् त्र्ही हो र
परमेश्वरका सारा रहस्र्हरू मानिसहरूलाई दे िाइिे क्षण र्ही िै हो; परमेश्वर र मानिस कदहल्र्ै
िछुट्दटिे गरी, सदाको लाचग सद्भावमा रहिेछि ्—राज्र्का सुन्दर र्दश्र्हरू र्स्ता छि ्!

रहस्र्हरूसभत्र रहस्र्हरू लक
ु े का छि ्; परमेश्वरका वििहरू सााँच्िै िै प्रगाढ र अथाह छि ्!

क. हिहाओ िराको कथा एसोपको कसमला र फटें ग्राको कथासाँग समल्दोजुल्दो छ। हिहाओ िरा आफ्िो नछमेकी
िीलकण्ठ िराबाट बारम्बार िेताउिीहरू पाए पनि न्र्ािो मौसम हुाँदा गुाँड बिाउिुको सट्टा सुत्िु रुिाउाँ छ। जब दहउाँ द
आउाँ छ, त्र्ो िरा चिसोले कठाङ्चग्रएर मछथ ।
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अध्याय्१७
सत्र् रूपमा भन्दा, परमेश्वरको मुिबाट निस्किे सबै वाणीहरू मानिसको लाचग अज्ञात छि ्;

ती वाणीहरू सबै मानिसहरूले िसुिेका भाषा हुि ्। त्र्सकारण, परमेश्वरका वििहरू आफै रहस्र्
हुि ् भिेर भन्ि सककन्छ। धेरैजसो मानिसहरूले गलत रूपमा के ववश्वास गछथ ि ् भिे रहस्र्हरूमा
मानिसहरूले धारणागत दहसाबमा बझ्
ु ि िसकिे कुराहरू, परमेश्वरले अदहले मानिसहरूलाई जान्ि

ददिुभएका स्वगथका कुराहरू, वा परमेश्वरले आक्त्मक सांसारमा गिुथहुिे कार्थको सत्र्ता मात्र पछथ ि ्।

र्सबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भिे, मानिसहरूले परमेश्वरका सबै वििहरूलाई समाि रूपमा सलाँ दैिि ्,
ि त नतिीहरूले ती वििहरूलाई कदर िै गछथ ि ्; बरु, नतिीहरू आफूले “रहस्र्हरू” ठािेका कुराहरूमा
ध्र्ाि केक्न्ित गछथ ि ्। र्सले मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरू भिेका के हुि ् वा रहस्र्हरू के
हुि ् भन्िे थाहा छै ि भन्िे प्रमाखणत गछथ ; नतिीहरूले आफ्िै धारणाहरूको सीमासभत्र रही उहााँका
वििहरूलाई पढ्िे मात्रै गछथ ि ्। वास्तववकता के हो भिे परमेश्वरका वििहरूलाई सााँिो रूपमा प्रेम
गिे एक जिा पनि छै ि, र उहााँले “मलाई छल गिे कार्थमा मानिसहरू ववशेषज्ञ बिेका छि ्” भिी

भन्िुको मूल कारण ठीक र्ही िै हो। मानिसहरू कुिै पनि र्ोग्र्ताववहीि छि ् वा पूणथ रूपमा
भताभङ्
ु ग क्स्थनतमा छि ् भिी परमेश्वरले भन्िभ
ु एको होइि; र्ो त र्सले मािवजानतको वास्तववक
पररक्स्थनतलाई व्र्ाख्र्ा गछथ भन्िे कुरा हो। मानिसहरूलाई परमेश्वरले नतिीहरूको हृदर्मा कनत

ठाउाँ ओगट्िुहुन्छ भन्िे कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा छै ि; परमेश्वर स्वर्मलाई
्
मात्रै र्सको बारे मा

पूणथ रूपमा थाहा छ। त्र्सकारण, अदहले मानिसहरू दध
ू े बालकहरू जस्तै छि ्। जहााँसम्म नतिीहरूले
ककि दध
ू वपउाँ छि ् र ककि नतिीहरू क्जउिप
ु छथ भन्िे कुरा छ, नतिीहरू पण
ू थ रूपमा अिसभज्ञ छि ्।

आमालाई मात्रै बच्िाको िााँिो थाहा हुन्छ; उिले त्र्सलाई भोकै मिथ ददिेछैिि ्, ि त उिले
बच्िालाई ििािे कुरा िाएर मिथ िै ददक्न्छि ्। मानिसहरूका िााँिोहरूका बारे मा परमेश्वरलाई
राम्ररी थाहा छ, त्र्सकारण कदहलेकहीीँ उहााँका वििहरूमा उहााँको प्रेम सक्म्मसलत हुन्छ, कदहलेकहीीँ
उहााँको न्र्ार् नतिीहरूमा प्रकट हुन्छ, कदहलेकहीीँ नतिले मानिसहरूको हृदर्को गदहराइमा िोट
पऱ्ु र्ाउाँ छि ्, र कदहलेकहीीँ नतिीहरू इमािदार र तत्पर हुन्छि ्। र्सले गदाथ मानिसहरूले परमेश्वरको
दर्ा र पहुाँितालाई, र उहााँ कनतपर्ले कल्पिा गरे जस्तो छुि िसककिे स्वरूप हुिुहुन्ि भन्िे

कुरालाई अिुभूनत गिथ सकछि ्। ि त मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो उहााँ अिुहारमा सीधै हे िथ

िसककिे स्वगथका पुत्र हुिुहुन्छ, मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो उहााँ निदोषलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिे
व्र्क्कत हुिह
ु ु िे कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरको सम्पण
ू थ स्वभाव उहााँको कार्थमा प्रकट हुन्छ; आज
दे हमा हुिुभएको परमेश्वरको स्वभाव अझै पनि उहााँको कार्थमा सक्म्मसलत हुन्छ। तसथथ, उहााँको
सेवकाइ वििहरूको सेवकाइ हो, उहााँले के गिुथहुन्छ वा उहााँ बादहरी रूपमा जस्तो दे िा पिुथहुन्छ
त्र्ो होइि। अक्न्तममा, हरे क व्र्क्कतले परमेश्वरका वििहरूबाट सुधार प्राप्त गिेछि ् र नतिको

कारण नतिीहरू पूणथ हुिेछि ्। परमेश्वरका वििहरूको अगुवाइ पाएर मानिसहरूले आफ्िो अिुभवमा
अभ्र्ासको मागथ प्राप्त गिेछि ्, र परमेश्वरको मुिबाट निस्केका वििहरूद्वारा नतिीहरूले उहााँको
सम्पूणथ स्वभावलाई चिन्िेछि ्। उहााँका वििहरूका कारण, परमेश्वरको सबै कार्थ पूरा हुिेछ,
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मानिसहरू जीववत हुिेछि ्, र सबै शत्रुहरू पराक्जत हुिेछि ्। प्राथसमक कार्थ र्ही िै हो, जसलाई
कसैले पनि बेवास्ता गिथ सकदै ि। हामी उहााँका वििहरूलाई हे रौं: “मेरा वाणीहरू िारै ददशामा र
सम्पण
ू थ पथ्
ु जन्छि ्, मेघगजथि र बबजल
ु ीको िमकको बीिमा,
ृ वीमा प्रकाश छदै मेघगजथिजस्तै गन्
मािवजानतलाई प्रहार गरी ढासलन्छ। कुिै पनि मानिस मेघगजथि र बबजुलीको िमकको बीिमा

कदहल्र्ै पनि र्दढ रहि सकेको छै ि; मेरो ज्र्ोनत आउाँ दा धेरै मानिसहरूको सातोपुत्लो उड्छ र
नतिीहरूलाई के गिे भन्िे िै थाहा हुाँदैि” परमेश्वरले आफ्िो मुि िोल्िेबबविकै वििहरू
निस्कन्छि ्। उहााँले सबै कुरा वििहरूद्वारा िै परू ा गिथह
ु ु न्छ, उहााँले सबै कुरा वििहरूद्वारा

रूपान्तरण गिुथहुन्छ, र वििहरूद्वारा िै सबैकुरा िवीकरण हुन्छि ्। “गजथि र बबजुलीको िमक”
ले केलाई जिाउाँ छ? “ज्र्ोनत” ले केलाई जिाउाँ छ? परमेश्वरका वििहरूबाट एउटै कुरा पनि उम्कि
सकदै ि। उहााँले मानिसहरूको मिमक्स्तष्कलाई उदाङ्गो पािथ र नतिीहरूको कुरूपतालाई चित्रण गिथ

नतिको प्रर्ोग गिुथहुन्छ; उहााँले नतिीहरूको परु ािो प्रकृनतको निराकरण गिथ र उहााँका सबै
मानिसहरूलाई पूणथ तुल्र्ाउि वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। के परमेश्वरका वििहरूको महत्त्व ठीक

र्ही िै होइि र? सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा, परमेश्वरका वििहरूको साथ र सुरक्षावविा, सारा मािवजानत

धेरै पदहले िै िष्ट भएर अक्स्तत्वववहीिताको अवस्थामा पुग्िेचथए। परमेश्वरले गिुथहुिे कामको
ससद्धान्त, र छ हजार वषे व्र्वस्थापि र्ोजिामा उहााँले गिे कामको ववचध र्ही हो। र्सले
परमेश्वरका वििहरूको महत्त्वलाई दे िाउाँ छ। नतिले मानिसहरूको प्राणको गदहराइलाई छे ड्छि ्।

मानिसहरूले उहााँका वििहरूलाई दे ख्िेबबविकै, नतिीहरू आश्िर्थिककत र आतङ्ककत बन्छि ्, र

हतार-हतार भाग्छि ्। नतिीहरू उहााँका वििहरूको वास्तववकताबाट उम्कि िाहन्छि ,् र्ही कारणले
गदाथ र्ी “शरणाथीहरू” लाई जताततै दे ख्ि सककन्छ। परमेश्वरका वििहरू जारी हुिेबबविकै,
मानिसहरू दगुिथ थाल्छि ्। परमेश्वरले चित्रण गिथह
ु ु िे मािवजानतको कुरूपताको स्वरूपको एउटा
पक्ष र्ही हो। अदहले, सबै मानिसहरू आफ्िो अिेत अवस्थाबाट क्रसमक रूपमा बबउाँ खझरहे का छि ;्

र्ो र्स्तो कुरा हो कक मािौं नतिीहरूलाई पदहले पागलपिको रोग लागेको चथर्ो—अनि अदहले
नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू दे िेर, नतिीहरूले त्र्स रोगको बााँकी प्रभावहरूको कष्ट भोचगरहे का
छि ्, र नतिीहरूले आफ्िो पदहलेका क्स्थनतहरूलाई प्राप्त गिथ सककरहे का छै िि ्। सबै मानिसहरू

वास्तवमा र्स्तै छि ्, र र्ो र्ी वििहरूको सााँिो चित्रण पनि हो: “धेरै जिा मानिसहरू, त्र्ो मधरु ो
ज्र्ोनतद्वारा उत्प्रेररत भएर आफ्िा भ्रमबाट तुरुन्तै जाग्छि ्। तर पथ्
ृ वीमा मेरो ज्र्ोनत ओलथिे ददि
आएको छ भिी कसैले पनि कदहल्र्ै बुझेको छै ि।” र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले भन्िुभर्ो,

“धेरैजसो मानिसहरू अिािक प्रकाश आउाँ दा आश्िर्थिककत बन्छि ्।” र्स कुरालाई र्सरी उल्लेि
गिथु पण
ू थ रूपमा उचित छ। मािवजानतसम्बन्धी परमेश्वरको व्र्ाख्र्ामा ससर्ोको टुप्पो अट्िे पनि

कुिै दरार छै ि, अनि उहााँले सााँच्िै र्सलाई सटीक रूपमा र कुिै गल्तीवविा बताउिुभएको छ,
र्ही कारणले गदाथ मानिसहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त छि ्। र्सको साथै, थाहै िपाई, परमेश्वरप्रनतको
नतिीहरूको प्रेम नतिीहरूको हृदर्को गदहराइबाट निमाथण हुि सुरु भएको छ। त्र्सरी मात्रै त्र्हााँ
परमेश्वरको स्थाि अझै सच्िा बन्छ, र र्ो परमेश्वरले काम गिुथहुिे एउटा तररका पनि हो।

“धेरैजसो मानिसहरू केवल अिक्म्मत मात्र हुन्छि ्; नतिीहरूका आाँिामा िोट लागेको छ र
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नतिीहरू ज्र्ोनतद्वारा दहलोमा फासलन्छि ्।” त्र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरको इच्छाववपरीत जािे
हुिाले (अथाथत ्, नतिीहरूले परमेश्वरको ववरोध गिे हुिाले), जब उहााँका वििहरू आउाँ छि ्,
नतिीहरूको वविोहीपिको कारण नतिीहरूले सजार् भोग्छि ्; र्ही कारणले गदाथ नतिीहरूको आाँिामा
ज्र्ोनतले िोट लागेको हुन्छ भिेर भनिएको हो। र्स्ता मानिसहरू पदहले िै शैतािको शरण
पररसकेका हुन्छि ्; त्र्सकारण, िर्ााँ काममा प्रवेश गदाथ, नतिीहरूसाँग ि त अन्तर्दथक्ष्ट हुन्छ ि त
प्रकाश िै। पववत्र आत्माको कार्थ िभएकाहरू सबैलाई शैतािले ओगटे को हुन्छ, र नतिीहरूको
हृदर्को गदहराइमा परमेश्वरको लाचग कुिै ठाउाँ हुाँदैि। र्सथथ, र्ी मानिसहरू “दहलोमा फासलन्छि ्”

भिेर भनिएको हो। र्ो अवस्थामा हुिेहरू सबै भताभुङ्ग क्स्थनतमा हुन्छि ्। नतिीहरू सही मागथमा
प्रवेश गिथ सकदै िि ्, ि त नतिीहरू सामान्र् अवस्थालाई िै पुिस्थाथवपत हुि सकछि ्; नतिीहरूका
सबै वविारहरू ववपरीत हुन्छि ्। पथ्
ृ वीका हरे कलाई शैतािले िरम रूपमा भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ।
मानिसहरूमा कुिै जीविशक्कत छै ि र नतिीहरूबाट लासको गन्ध आउाँ छ। पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरू

कीटाणुहरूको महामारीमाझ बााँच्छि ्, जसबाट कोही पनि उम्कि सकदै ि। नतिीहरूलाई पथ्
ृ वीमा

बााँच्िे इच्छा छै ि, तर सधैँ नतिीहरूलाई मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले दे ख्िे गरी कुिै महाि ् कुरा
हुिेछ भन्िे लाग्छ; त्र्सकारण, मानिसहरूले आफैलाई निरन्तर बााँचिरहि बाध्र् पाछथ ि ्।
नतिीहरूसाँग आफ्िो हृदर्मा त्र्नत लामो समर्सम्मको लाचग सामथ्र्थ हुाँदैि; नतिीहरूले आफ्िा

अर्दश्र् आशाहरूलाई आक्त्मक िम्बाको रूपमा प्रर्ोग गछथ ि ्, तसथथ नतिीहरूले परु
ु षाथथ भएको
बहािा गदै आफ्िा सशरहरू ठाडा पाछथ ि ् अनि पथ्
ृ वीमा आफ्िा ददिहरू जसोतसो बबताउाँ छि ्। र्ो त

सबै मानिसहरू दे हधारी ददर्ाबलसका पुत्रहरू हुिु जस्तै हो। र्ही कारणले परमेश्वरले भन्िुभर्ो,
“र्ो पथ्
ृ वीलाई अव्र्वस्थाले ढाकछ, जुि एक असह्र् द:ु िद र्दश्र् हो, जसलाई राम्ररी जााँच्दा, अझ
ठूलो द्ःु िले आक्रमण गछथ ।” र्ो पररक्स्थनत पैदा भएको हुिाले, परमेश्वरले सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डभरर
“मेरो आत्मा फैलाउि” सुरु गिुथभएको छ, र उहााँले सम्पूणथ पथ्
ृ वीमा उहााँको मुक्कतको काम गिथ
सुरु गिुथभएको छ। र्ो कामलाई अनघ बढाउि थासलएको कारण परमेश्वरले सबै ककससमका ववपविहरू

बसाथउि थाल्िुभएको छ, र र्सरी कठोर हृदर् भएको मािवलाई मुक्कत ददि थाल्िुभएको छ।
परमेश्वरको कामका िरणहरूमा, मुक्कतले अझै पनि ववसभन्ि ववपविहरूको रूप सलन्छ, र वविाश

हुि निक्श्ित भएकाहरू कोही पनि तीबाट उम्कि सकदै ि। केवल अन्त्र्मा मात्र पथ्
ृ वीमा र्स्तो
अवस्था प्राप्त गिथ सककन्छ जुि “तेस्रो स्वगथ जस्तै शान्त हुन्छ: र्हााँ ठूला-सािा जीववत प्राणीहरू
एकसाथ समलेर बस्छि ् र कदहल्र्ै पनि ‘मुि र क्जब्रोको झगडा’ मा सांलग्ि हुाँदैिि ्।” परमेश्वरको
कामको एक पक्ष भिेको सम्पूणथ मािवजानतलाई ववजर् गिुथ र उहााँका वििहरूद्वारा िुनिएका
मानिसहरूलाई प्राप्त गिथु हो; अकोिादहां ववसभन्ि ववपविहरूद्वारा वविोहका सबै छोराहरूलाई क्जत्िु

हो। र्ो परमेश्वरको ठूलो पररमाणको कामको एउटा दहस्सा हो। र्स तररकाले मात्र पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरले िाहिुभएको राज्र् पूणथ रूपमा हाससल गिथ सककन्छ, र र्ो उहााँको कामको दहस्सा हो
जुि शुद्ध सुि हो।

परमेश्वरले निरन्तर रूपमा मानिसहरूलाई स्वगथको गनतशीलता बुझ्ि लगाउिुहुन्छ। के
नतिीहरूले सााँच्िै र्ो हाससल गिथ सकछि ्? वास्तववकता के हो भिे, मानिसहरूको वतथमाि,
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वास्तववक क्स्थनतलाई ५,९०० वषथभन्दा बढी समर्दे खि शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाउाँ दै आइरहे को हुिाले,
नतिीहरूलाई पत्रुससाँग तुलिा गिथ सककाँदै ि; त्र्सैले, नतिीहरूले र्ो हाससल िै गिथ सकदै िि ्। र्ो
परमेश्वरले काम गिथुहुिे ववचधहरूमध्र्े एउटा हो। उहााँले मानिसहरूलाई निक्ष्क्रर् रूपमा प्रतीक्षा
गिथ लगाउिुहुन्ि; बरु उहााँले नतिीहरूलाई सकक्रर् रूपमा िोजी गिथ लगाउिुहुन्छ। त्र्सरी मात्रै

परमेश्वरले मानिसहरूमा काम गिे अवसर पाउिुहुिेछ। ताँलाई थप व्र्ाख्र्ा प्रदाि गिुथ राम्रो हुिेछ;
ित्र, मानिसहरूसाँग सतही बुझाइमात्रै हुिेछ। परमेश्वरले मानिसलाई सक्ृ ष्ट गरे र नतिीहरूलाई आत्मा
ददिभ
ु एपनछ नतिीहरूलाई आज्ञा ददाँ दै के भन्िभ
ु र्ो भिे, र्दद नतिीहरूले उहााँलाई पक
ु ारे िि ् भिे
नतिीहरू उहााँको आत्मासाँग जोडडि सकिेछैिि ्, र्सैले, पथ्
ृ वीमा स्वगथको “सेटालाइट टे सलसभजि”

तरङ्ग प्राप्त गिथ असम्भव हुिेछ। जब परमेश्वर उप्रान्त मानिसहरूका आत्मामा हुिुहुन्ि, तब
अरू थोकहरूका लाचग एउटा ररिो आसि हुन्छ, र शैतािले सभत्र पस्िे मौका प्रर्ोग गदथछ। जब

मानिसहरूले आफ्िो हृदर्द्वारा परमेश्वरलाई सम्पकथ गदथछि ्, तब शैताि तुरुन्तै आविन्छ र
भाग्िका लाचग दौडडन्छ। मािवजानतका पुकाराहरूद्वारा परमेश्वरले नतिीहरूलाई िादहिे कुरा

ददिुहुन्छ, तर सुरुमा उहााँ उिीहरूमा “बास” गिुथहुन्ि। नतिीहरूले गरे का पुकारको कारण उहााँले
निरन्तर नतिीहरूलाई सहार्ता मात्रै ददिुहुन्छ, र त्र्ो आन्तररक शक्कतबाट मानिसहरूले कठोरता
प्राप्त गदथछि ्, र्सैले शैतािले आफ्िो इच्छामा “िेल्ि” सभत्र आउिे आाँट गदै ि। र्सैले र्दद

मानिसहरू निरन्तर परमेश्वरको आत्मासाँग जोडडन्छि ् भिे, शैतािले आएर अवरोधहरू उत्पन्ि
गिे आाँट गदै ि। शैतािका अवरोधहरूवविा सबै मानिसहरूको जीवि सामान्र् हुन्छ, र परमेश्वरले
नतिीहरूसभत्र वविाअवरोध काम गिे मौका पाउिुहुन्छ। र्सरी, परमेश्वरले जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो
मानिसहरूद्वारा हाससल गिथ सककन्छ। र्सबाट परमेश्वरले ककि मानिसहरूलाई सधैँ आफ्िो ववश्वास

बढाउि लगाउिभ
ु र्ो, र ककि र्सो भन्िुभर्ो भन्िे कुरा थाहा हुन्छ, “म पथ्
ृ वीमा मानिसको कदको
आधारमा उपर्ुकत मापदण्ड तर् गछुथ। मैले कसैलाई कदहल्र्ै पनि कदठिाइहरूमा पारे को छै िाँ, ि
त मैले कदहल्र्ै कसैलाई मेरो िुसीका लाचग ‘उसको रगत नििोिथ’ लगाएको छु।” धेरैजसो मानिसहरू

परमेश्वरका मापदण्डहरूदे खि असमञ्जसमा पछथ ि ्। मानिसहरूसाँग त्र्ो क्षमता िभएकोले र सुधार
गिै िसककिे गरी नतिीहरूलाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएकोले, ककि परमेश्वरले आफूलाई मापदण्डहरू
ददइरहिह
ु ु न्छ भिेर नतिीहरू प्रश्ि गछथ ि ्। के र्समा परमेश्वरले मानिसहरूलाई कदठि क्स्थनतमा

राखिरहिुभएको छै ि र? नतिीहरूको गम्भीर अिुहार दे िेर, अनि नतिीहरूको अिौठो िजर दे िेर,

ताँ िहााँसी बस्ि सकदै िस ्। मानिसहरूका ववसभन्ि ककससमका कुरूप स्वरूपहरू सबैभन्दा हााँसउठ्दा
छि ्: कदहलेकहीीँ, नतिीहरू िेल्ि मि पराउिे बालबच्िाजस्ता हुन्छि ्, जबकक कदहलेकहीीँ नतिीहरू
म “आमा” हुाँ भन्दै िेल्िे सािी बासलकाजस्तै हुन्छि ्। कदहलेकहीीँ नतिीहरू मस
ु ो िािे कुकुरजस्ता

हुन्छि ्। नतिीहरूका र्ी सबै कुरूप क्स्थनतहरूप्रनत हााँस्िे कक रुिे थाहा हुाँदैि, र प्रार्जसो,
मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई जनत कम रूपमा बुझ्ि सकछि ्, नतिीहरू समस्र्ामा पिे त्र्नत
िै बढी सम्भाविा हुन्छ। त्र्सकारण, “के म केवल सक्ृ ष्टमा मौिता थप्िे परमेश्वर हुाँ?” भन्िे
परमेश्वरका वििहरू िै मानिसहरू कनत मूिथ छि ् भिेर दे िाउि पर्ाथप्त छि ्, र नतिले कुिै पनि
मानिसले परमेश्वरको इच्छा बझ्
ु ि सकदै ि भन्िे पनि दे िाउाँ छि ्। उहााँको इच्छा के हो भिेर उहााँले
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बताउिुभर्ो भिे पनि नतिीहरूले र्सलाई बुझ्ि सकदै िि ्। नतिीहरूले मािव इच्छाअिुसार मात्रै
परमेश्वरको काम गछथ ि ्। त्र्सकारण, नतिीहरूले कसरी उहााँको इच्छालाई बुझ्ि सकछि ् र? “म
आफ्िो सव
ु ासिा जताततै फैलाउाँ दै पथ्
ृ वीमा दहाँड्दै जान्छु, र हरे क ठाउाँ मा म आफ्िो स्वरूप छोड्छु।
प्रत्र्ेक स्थािले मेरो आवाजलाई गुञ्जाउाँ छ। मानिसहरू जताततै दहजोको सुन्दर र्दश्र्मा रहन्छि ्,
ककिकक सबै मानिसले ववगतलाई सक्म्झरहे का छि ्…” राज्र्को निमाथण भएपनछ क्स्थनत र्स्तै

हुिेछ। वास्तवमा, धेरै स्थािमा, परमेश्वरले राज्र्को पररकल्पिा पूरा हुाँदाको सुन्दरताको बारे मा
पदहले िै भववष्र्वाणी गररसकिुभएको छ, र र्ी सबैले सांर्क
ु त रूपमा राज्र्को पण
ू थ चित्र निमाथण
गछथ ि ्। तैपनि, मानिसहरूले र्सलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्; नतिीहरूले र्सलाई काटुथि िलचित्र जस्तै
गरी हे री मात्रै रहन्छि ्।

सहस्राब्दीर्ौंसम्म शैतािले गरे को भ्रष्टताको कारण, मानिसहरू सधैँ अन्धकारमा क्जएका छि ्,

त्र्सकारण नतिीहरू र्सद्वारा बेिि
ै हुाँदैिि ्, ि त नतिीहरू ज्र्ोनतको तष्ृ णा िै गछथ ि ्। त्र्सकारण,
र्सले आज जब ज्र्ोनत आउाँ छ तब निम्ि अवस्थाा पैदा हुिे बिाएको छ, “नतिीहरू सबै मेरो
आगमिको ववपरीत हुन्छि ्, र नतिीहरूले ज्र्ोनतको आगमिलाई निषेध गदथछि ्, मािौं कक म

स्वगथमा बस्िे मानिसको शत्रु हुाँ। मानिसले उसको आाँिामा प्रनतरक्षाको भाव रािेर मलाई असभवादि
गछथ ।” धेरैजसो मानिसहरूले इमािदारीसाथ परमेश्वरलाई प्रेम गिे प्रर्ास गरे पनि, उहााँ अझै पनि

सन्तष्ु ट हुिह
ु ु न्ि, र उहााँले अझै पनि मािवजानतलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिह
ु ु न्छ। र्ो मानिसहरूलाई
असमञ्जसमा पािे कुरा हो। नतिीहरू अन्धकारमा क्जउिे हुिाले, नतिीहरूले अझै पनि ज्र्ोनतववहीि
हुाँदाजस्तै गरी परमेश्वरको सेवा गछथ ि ्। अथाथत ्, सबै मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िै धारणाहरूको
प्रर्ोग गरे र परमेश्वरको सेवा गछथ ि ्, र जब उहााँ आउिुहुन्छ, नतिीहरूको अवस्था त्र्स्तै हुन्छ,
अनि नतिीहरूले िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकार गरे र उहााँको सेवा गिथ सकदै िि ;् बरु, नतिीहरूले उहााँलाई
नतिीहरूसाँग भएको सबै अिुभवद्वारा सेवा गछथ ि ्। परमेश्वरले मािवजानतको “भक्कत” प्रनत आिन्द

प्राप्त गिुथहुन्ि, त्र्सकारण अन्धकारमा हुिे मािवजानतले ज्र्ोनतको प्रशांसा गिथ सकदैिि ्। र्ही
कारणले गदाथ परमेश्वरले माचथका वििहरू बोल्िभ
ु एको हो; र्ो वास्तववकताभन्दा ववपरीत छाँ दै छै ि,
र र्ो परमेश्वरले मािवजानतलाई दव्ु र्थवहार गिुथभएको होइि, ि त उहााँले नतिीहरूसाँग गलत कार्थ
िै गिथभ
ु एको हो। सांसारको सक्ृ ष्टदे खि िै, एक जिा व्र्क्कतले पनि परमेश्वरको न्र्ािोपिलाई सााँिो
रूपमा िािेको छै ि; परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रहार गिुथहुन्छ र िष्ट गिुथहुन्छ भन्िे गहि डरले

मानिसहरू सबै परमेश्वरप्रनत रक्षात्मक अवस्थामा रहे का छि ्। तसथथ, र्स ६,००० वषथको अवचधमा,
परमेश्वरले सधैँ मानिसहरूको इमािदाररताको निक्म्त न्र्ािोपि साट्िुभएको छ, र नतिीहरूलाई

हरे क मोडमा धैर्थताको साथ अगव
थु एको छ। र्सको कारण के हो भिे मानिसहरू अत्र्न्तै
ु ाइ गिभ
कमजोर छि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई पूणथ रूपमा जान्ि, वा उहााँलाई पूणथ हृदर्ले प्रेम

गिथ सकदै िि ्, ककिभिे नतिीहरू शैतािको िालबाजीको अधीिमा िबसी रहि सकदै िि ्। तैपनि,
परमेश्वर सहिशील रहिुहुन्छ, र त्र्नत धैर्थ रहे पनछ एक ददि—अथाथत ्, जब उहााँले सांसारलाई
िवीकरण गिुथहुन्छ—उहााँले मानिसहरूलाई आमाले जस्तो हे रिाह गिथ छोड्िुहुिेछ। बरु, उहााँले
मािवलाई नतिीहरूको लाचग उपर्क
ु त दण्ड ददिह
ु ु िेछ। र्स कारणले गदाथ, र्स्तो हुिेछ: “लासहरू
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समुिको सतहमा बग्छि ्,” जबकक “पािी िभएका िाली ठाउाँ हरूमा, अरू मानिसहरू मैले कृपासाथ
प्रदाि गरे का प्रनतज्ञाहरूमा हााँस्दै र गाउाँ दै आिन्द मिाउाँ छि ्।” दक्ण्डत हुिेहरू र इिाम पाउिेहरूका
गन्तव्र्को बीिको तल
ु िा र्ही हो। “समि
ु को सतह” ले परमेश्वरले उल्लेि गिथभ
ु एको मािवजानतको

सजार्को अतल कुण्डलाई जिाउाँ छ। र्ो शैतािको गन्तव्र् हो, र परमेश्वरलाई ववरोध गिेहरू सबैको

लाचग उहााँले तर्ार गिुथभएको “ववश्राम स्थल” र्ही हो। परमेश्वरले सधैँ मािवजानतको सच्िा प्रेमको
िाहिा गिुथभएको छ, तैपनि मानिसहरूलाई र्ो कुरा थाहा छै ि र र्सको बारे मा नतिीहरू

असांवेदिशील छि ्, र अझै पनि नतिीहरूका आफ्िै काम गछथ ि ्। र्ही कारणले गदाथ, उहााँका सबै
वििहरूमा,

परमेश्वरले

सधैँ

मानिसहरूलाई

ववसभन्ि

कुराहरू

माग्िुहुन्छ

र

नतिीहरूका

कमीकमजोरीहरूलाई औांल्र्ाउिुहुन्छ, अनि नतिीहरूको लाचग अभ्र्ासको मागथ दे िाइददिुहुन्छ, ताकक

नतिीहरूले र्ी वििहरू अिुसार अभ्र्ास गिथ सकूि ्। उहााँले मानिसहरूलाई उहााँको आफ्िै मिोववृ ि
दे िाउिुभएको छ: “तापनि मैले एउटै पनि मािव जीविलाई सामान्र् रूपमा सलएर त्र्ोसाँग एउटा

िेलौिाजस्तो िेलेको छै ि।ाँ मानिसले सलिे पीडा मैले दे िेको छु र म उसले नतरे को मूल्र् बुझ्छु।

ऊ मेरो सामु िडा हुाँदा, म उसलाई दण्ड ददिका निक्म्त उसलाई अिािक पक्रि िाहन्िाँ, ि त म
उसलाई अवप्रर् थोकहरू िै ददि िाहन्छु। र्सको सट्टामा, मैले हरसमर् मानिसका लाचग प्रबन्ध
गरे को छु र उसलाई ददएको छु।” जब मानिसहरूले परमेश्वरका र्ी वििहरू पढ्छि ्, नतिीहरूले
तरु
ु न्तै उहााँको न्र्ािोपि अिभ
ु व गछथ ि ्, अनि र्स्तो वविार गछथ ि ्: वास्तवमा िै, मैले ववगतमा

परमेश्वरको लाचग मूल्र् िुकाएको छु, तर मैले उहााँसाँग झारा टािे शैलीमा व्र्वहार पनि गरे को छु,
र कदहलेकहीीँ मैले उहााँसाँग गुिासो पनि गरे को छु। परमेश्वरले सधैँ आफ्िा वििहरूले मलाई
डोऱ्र्ाउिुभएको छ, र उहााँले मेरो जीविलाई धेरै िै वास्ता गिुथहुन्छ, तैपनि म कदहलेकहीीँ र्सलाई
िेलौिा झैँ गरी िेलाउाँ छु। मैले सााँच्िै िै र्सो गिथु हुाँदैि। परमेश्वरले मलाई धेरै प्रेम गिथह
ु ु न्छ, तब

ककि म कदठि प्रर्ास गिथ सक्कदिाँ? जब मानिसहरूमा र्स्ता वविारहरू आउाँ छि ्, नतिीहरू सााँच्िै
िै आफैलाई थप्पड हान्ि िाहन्छि ्, र कनतपर् मानिसहरूको त िाक समेत कुक्च्िन्छ र नतिीहरू

उच्ि सोरमा रुन्छि ्। नतिीहरूले के वविार गछथ ि ् भन्िे परमेश्वरले बुझ्िुहुन्छ र त्र्हीअिुसार
बोल्िुहुन्छ, अनि र्ी वििहरूले—जुि ि त कडा ि त िरम छि ्—उहााँप्रनतको मानिसहरूको प्रेमलाई
उत्प्रेररत गछथ ि ्। अक्न्तममा, परमेश्वरले जब पथ्
ृ वीमा राज्र्को स्थापिा हुन्छ तब उहााँको काम
पररवतथि हुन्छ भिी भववष्र्वाणी गिुथभर्ो: जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभएको हुन्छ, मानिसहरू
ववपवि र महामारीहरूबाट मुकत हुि सकिेछि ्, र अिुग्रहमा रमाउि सकिेछि ्; तैपनि, जब उहााँले
महाि ् ददिको न्र्ार् सुरु गिुथहुन्छ, त्र्ो बेला उहााँ सबै मानिसहरूका बीिमा दे िा पिुथहुिेछ, र
पथ्
ृ वीको उहााँका सबै काम परू ा भएका हुिेछि ्। त्र्ो बेला, त्र्ो ददि आइसकेको हुिे हुिाले, र्ो

बाइबलमा लेखिएका र्ी वििहरूले भिेजस्तै हुिछ
े : “अन्र्ार्ी, अझै अन्र्ार्ी िै रदहरहोस ्: अनि
पववत्र, अझै पववत्र िै रदहरहोस ्।” अधमीहरू सजार्मा आउिेछि ्, र पववत्रहरू ससांहासिको अनघ
आउिेछि ्। एक जिा व्र्क्कतले पनि परमेश्वरको सजार्-माफ प्राप्त गिथ सकिेछैि; िाहे नतिीहरू
राज्र्का पत्र
ु हरू र प्रजा िै ककि िहोऊि ्। र्ो सबै परमेश्वरको धासमथकता हो, र र्ो सबै उहााँको
स्वभावको प्रकाश हो। उहााँले मािवजानतको कमजोरीको लाचग दोस्रोपटक चिन्ता दे िाउिह
ु ु िेछैि।
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अध्याय्१८
परमेश्वरका सबै वििहरूमा उहााँको स्वभावको केही अांश हुन्छ। परमेश्वरको स्वभावलाई पण
ू थ
रूपले शब्दहरूमा व्र्कत गिथ सककाँदै ि, जुि तथ्र् उहााँसभत्र कनत प्रिुरता छ भिी दे िाउि पर्ाथप्त
छ। मानिसहरूले जे दे ख्न र छुि सकछि ् त्र्ो आखिर मानिसहरूको क्षमताजस्तै सीसमत छ।

परमेश्वरका वििहरू स्पष्ट भए तापनि, मानिसहरूले नतिलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िि ्।

उदाहरणको लाचग र्ी वििहरूलाई िै सलऔां: “बबजल
ु ीको एक िमकमा, प्रत्र्ेक पशल
ु ाई त्र्सको
वास्तववक रूपमा प्रकट गररन्छ। त्र्सरी िै, मेरो ज्र्ोनतले प्रज्वसलत भएर, मानिसले फेरर त्र्ो

पववत्रता प्राप्त गरे को छ, जुि एकिोदट ऊसाँग चथर्ो। अहो, प्रािीि भ्रष्ट सांसार! अन्त्र्मा, र्ो
फोहोर पािीमा लडेको छ, र सतहमुनि डुब्दै दहलोमा पुररएको छ।” परमेश्वरका सबै वििहरूमा
उहााँको अक्स्तत्व हुन्छ, र सबै मानिसहरूलाई र्ी वििहरूको बारे मा थाहा भए पनि, कसैले कदहल्र्ै
नतिका अथथहरू जािेका छै िि ्। परमेश्वरका िजरमा, उहााँको प्रनतरोध गिे सबै िै उहााँका शत्रह
ु रू

हुि ्, अथाथत ्, दष्ु ट आत्माहरू भएकाहरू पशुहरू हुि ्। र्सबाट, मण्डलीको सााँिो क्स्थनतलाई अवलोकि
गिथ सककन्छ। सबै मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूद्वारा प्रज्वसलत हुन्छि ्, र र्स ज्र्ोनतमा
नतिीहरूले अरूको उपदे श वा सजार् वा प्रत्र्क्ष निष्कासि िभोगी, काम गिे अन्र् मािवशैलीहरूको

वशमा िपरी, र अन्र् व्र्क्कतहरूले औीँल्र्ाउिे कार्थमा िपरी, आफैले आफ्िो जााँि गछथ ि ्। “सक्ष्
ू म
र्दक्ष्टकोण” बाट, नतिीहरूले आफूसभत्र वास्तवमा कनत धेरै रोगीपि छ भिी एकदमै स्पष्ट रूपमा

दे ख्छि ्। परमेश्वरका वििहरूमा, हरे क ककससमको आत्मालाई त्र्सको मौसलक स्वरूपमा वगीकृत

र प्रकट गररन्छ। स्वगथदत
ू का आत्माहरू झि ्-झि ् प्रज्वसलत र अन्तर्दथक्ष्टर्ुकत हुन्छि ्, र्सकारण
परमेश्वरको वििले भन्छ, “नतिीहरूले फेरर त्र्ो पववत्रता प्राप्त गरे का छि ्, जुि एकिोदट
नतिीहरूसाँग चथर्ो।” र्ी वििहरू परमेश्वरले हाससल गिथभ
ु एको अक्न्तम िनतजामा आधाररत छि ्।
हाललाई, अवश्र् िै त्र्ो िनतजा हाससल गिथ सककाँदै ि—र्ो त केवल भावी िनतजाहरूको अचग्रम

झलक हो, जसबाट परमेश्वरको इच्छालाई दे ख्न सककन्छ। असांख्र् मानिसहरू परमेश्वरका

वििहरूसभत्र िकिािूर हुन्छि ् र पववत्रकरणको क्रसमक प्रकक्रर्ामा सबै मानिसहरू पराक्जत हुिेछि ्
भिी दे िाउि र्ी वििहरू िै काफी छि ्। र्हााँ “दहलोमा परु रएको छ” भन्िे वाकर्ाांश परमेश्वरले
सांसारलाई आगोले वविाश गिुथभएको कुरासाँग ववरोधाभासपूणथ छै ि र “बबजुली” ले परमेश्वरको

क्रोधलाई जिाउाँ छ। जब परमेश्वरले उहााँको क्रोध पोिाउिुहुन्छ, तब पररणामस्वरूप ज्वालामुिी
ववस्फोटि भएजस्तै सारा सांसारले हरप्रकारका ववपविहरू भोग्िेछ। आकाशको उच्ि स्थािमा उसभएर

पथ्
ृ वीमा हरप्रकारको ववपवि सारा मािवजानतको िक्जक आइरहे को, ददि-प्रनतददि क्रसमक रूपमा
झि ्-झि ् िक्जक आइरहे को दे ख्न सककन्छ। माचथबाट तल हे दाथ, पथ्
ृ वीले भूकम्प आउिुअनघका ववववध

प्रकारका र्दश्र्हरू प्रस्तुत गरे जस्तो दे खिन्छ। तरल आगो कुिै निर्न्त्रणवविा दौडडन्छ, लाभा
स्वतन्त्र रूपले बग्छ, पहाडहरू र्ताउता सछथ ि ्, र चिसो ज्र्ोनत झसलसमलाउाँ छ। सम्पूणथ सांसार िै
आगोमा डुबेको छ। र्ो परमेश्वरले उहााँको क्रोध बसाथउिुभएको र्दश्र् हो, र र्ो उहााँको न्र्ार्को

समर् हो। मासु र रगतले बिेकाहरू सबै िै उम्कि असमथथ हुिेछि ्। र्सरी, सम्पण
ू थ सांसारलाई
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वविाश गिथको लाचग राष्रहरूबीिका र्ुद्धहरू र मानिसहरूबीिका द्वन्द्वहरूको आवश्र्कता पदै ि;
र्सको सट्टा, परमेश्वरको सजार्को कोक्रोसभत्र र्ो सांसारले “सिेति रूपले आफै आिन्द

मिाउिेछ”। कोही पनि उम्कि सकिेछैिि ्; हरे क व्र्क्कतले एक-एक गरी र्ो अक्ग्िपरीक्षामाफथत
गुज्रिुपछथ । तत्पश्िात, सम्पूणथ ब्रह्माण्ड फेरर एकपल्ट पववत्र िमकको साथमा िम्किेछ र सारा

मािवजानतले फेरर एकपल्ट िर्ााँ जीविको सुरुवात गिेछि ्। अनि ब्रह्माण्डमाचथ परमेश्वर ववश्राम

गरी बस्िुहुिेछ र हरे क ददि सारा मािवजानतलाई आसशष ् ददिुहुिेछ। स्वगथ सहिै िसककिे गरी
निजथि हुिेछैि, बरु र्सले सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि आफूसाँग िभएको जीवन्तता फेरर प्राप्त गिेछ,
र जब परमेश्वरले िर्ााँ जीविको सुरुवात गिुथहुन्छ तब “छै टौँ ददि” को आगमि हुिेछ। परमेश्वर
र मािवजानत दव
ु ै ववश्राममा प्रवेश गिेछि ्, अनि ब्रह्माण्ड अबउप्रान्त धसमलो र फोहोरी हुिेछैि,
बरु िवीि बन्िेछ। र्ही कारणले गदाथ परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “पथ्
ृ वी अब मरे तुल्र् शान्त र िुप

छै ि, स्वगथ अब उजाड् र द्ःु िी छै ि।” स्वगथको राज्र्मा कदहल्र्ै पनि अधमीपि वा मािव सांवेगहरू,
वा मािवजानतको कुिै पनि भ्रष्ट स्वभाव रहे का छै िि ् ककिभिे त्र्हााँ शैतािको वाधा छै ि।

“मानिसहरू” सबैले परमेश्वरका वििहरू बुझ्ि सकछि ्, अनि स्वगथको जीवि िुसीले भररपूणथ हुन्छ।
स्वगथमा हुिेहरू सबैमा परमेश्वरको बुद्चध र प्रनतष्ठा हुन्छ। स्वगथ र पथ्
ृ वीबीिका सभन्िताहरूको
कारण, स्वगथका िागररकहरूलाई “मानिसहरू” भनिाँदैि; बरु, परमेश्वरले नतिीहरूलाई “आत्माहरू”

भिी भन्िुहुन्छ। र्ी दई
ु शब्दहरूमा सारगत सभन्िताहरू छि ्—अदहले “मानिसहरू” भनििेहरूलाई

शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ, जबकक “आत्माहरू” लाई भिे र्सले भ्रष्ट तुल्र्ाएको छै ि। आखिरमा,
परमेश्वरले पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई स्वगथका आत्माहरूका गुणहरू भएका प्राणीहरूमा पररवतथि
गिुथहुिेछ, त्र्सपनछ नतिीहरू फेरर कदहल्र्ै शैतािका बाधाहरूमा पिेछैिि ्। निम्ि वििहरूको

सााँिो अथथ र्ही हो, “मेरो पववत्रता सारा ब्रह्माण्डमा फैसलएको छ” “पथ्
ु को अवस्थामा
ृ वी त्र्सको सरु

स्वगथको स्वासमत्वमा हुन्छ, र स्वगथ पथ्
ृ वीसाँग एक भएको छ। मानिस स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई जोड्िे
डोरी हो, र मानिसको पववत्रताको कारण, मानिसको िवीकरणको कारण, स्वगथ उप्रान्त पथ्
ृ वीबाट
लुकाइएको छै ि, र पथ्
ू हरूको आत्मा भएका मानिसहरूको
ृ वी अब स्वगथप्रनत मौि छै ि।” र्ो स्वगथदत
सन्दभथमा भनिएको हो, र र्स बबन्दम
ु ा, “स्वगथदत
ू हरू” पनि फेरर शाक्न्तपूणथ रूपले सह-अक्स्तत्वमा

रहि सकछि ् र नतिीहरूले पनि नतिीहरूको पदहलेकै क्स्थनतलाई कफताथ पाउि सकछि ,् अबउप्रान्त
स्वगथ र पथ्
ू हरू” ले स्वगथका
ृ वीका क्षेत्रहरूबीिको दे हद्वारा ववभाक्जत हुाँदैिि ्। पथ्
ृ वीका “स्वगथदत
स्वगथदत
ू हरूसाँग कुराकािी गिथ सकछि ्, पथ्
ृ वीका मानिसहरूले स्वगथका रहस्र्हरूलाई जान्िेछि ्, र

स्वगथका स्वगथदत
ू हरूले मािव सांसारका रहस्र्हरूलाई जान्िेछि ्। स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा कुिै दरू ी
िहुिे गरी नतिीहरूको समलाप हुिेछ। राज्र्को पररकल्पिा परू ा हुाँदाको सन्
ु दरता र्ही हो। परमेश्वरले
पूरा गिुथहुिे काम र्ही हो, र सारा मािव र आत्माहरूले तष्ृ णा गिे कुरा र्ही हो। तर धासमथक
सांसारका मानिसहरूलाई र्सको बारे मा केही पनि थाहा छै ि। नतिीहरू मुक्कतदाता र्ेशू सेतो बादलमा
आएर नतिीहरूका आत्मा लैजािुहुिेछ, र “फोहोरमैला” लाई पथ्
ृ वीमा छरपस्ट छोड्िुहुिेछ
(“फोहोरमैला” ले लासहरूलाई जिाउाँ छ) भिेर पखिथरहे का छि ्। के र्ो सबै मािवमा आम रूपमा

रहे को धारणा होइि र? र्सैले परमेश्वरले भन्िुभर्ो: “ओ, धासमथक सांसार! पथ्
ृ वीमा मेरो
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अक्ख्तर्ारद्वारा कसरी र्ो िष्ट हुि सकदै ि?” पथ्
ृ वीमा परमेश्वरका मानिसहरूको पूणथताको कारण,
धासमथक सांसारलाई उथलपुथल पाररिेछ। परमेश्वरले बताउिुभएको “अक्ख्तर्ार” को सााँिो अथथ र्ही
हो। परमेश्वरले भन्िुभर्ो: “के मेरो ददिमा मेरो िाउाँ को बदिाम गिे कोही छि ्? सबै मानिसहरूले

आफ्िा श्रद्धालु िजर मनतर लगाउाँ छि ्, र नतिीहरूका हृदर्मा, नतिीहरूले मलाई गुप्तमा पुकाछथ ि ्।”
धासमथक सांसारको वविाशका पररणामहरूका बारे मा उहााँले र्ही भन्िुभर्ो। परमेश्वरका वििहरूका
कारण र्ो सम्पूणथ रूपमा उहााँको ससांहासिअनघ समवपथत हुिेछ, र अबउप्रान्त सेतो बादल ओसलथिेछ
भिेर पखिथिे वा आकाशनतर हे िे गदै ि, बरु परमेश्वरको ससांहासिअनघ ववजर् गररएको हुिेछ।

तसथथ “नतिीहरूका हृदर्मा, नतिीहरूले मलाई गप्ु तमा पुकाछथ ि ्” भन्िे शब्दहरू—धासमथक सांसारको

लाचग र्ही पररणाम हुिेछ, जसलाई परमेश्वरले पूणथ रूपमा ववजर् गिुथहुिेछ। परमेश्वरको
सवथशक्कतमािताले
्
र्सैलाई जिाउाँ छ—सबै धासमथक मानिसहरू, धेरैजसो वविोही मानिसहरूलाई
ढाल्िुहुिेछ, ताकक नतिीहरू अबउप्रान्त नतिीहरूका आफ्िै धारणाहरूमा लागी िरहूि ् बरु नतिीहरूले
परमेश्वरलाई चिन्ि सकूि ्।

परमेश्वरका वििहरूले राज्र्को सुन्दरताको बारे मा बारम्बार भववष्र्वाणी गरे को भए तापनि,

र्सका ववसभन्ि पक्षहरूको बारे मा बताएको र र्सलाई ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणहरूबाट व्र्ाख्र्ा गरे को

भए तापनि, ती वििहरूले अझै पनि राज्र्को र्ुगको हरे क अवस्थालाई पूणथ रूपमा व्र्कत गिथ
सकदै िि ् ककिभिे मानिसहरूको ग्रहण गिथ सकिे क्षमता अत्र्न्तै कमजोर छ। उहााँका वाणीहरूका
सबै वििहरू बोसलएका छि ्, तर मानिसहरूले नतिलाई एकस-रे ले जस्तो गरी हे रेका छै िि ्,
त्र्सकारण नतिीहरूमा स्पष्टता र बुझाइको अभाव छ, र नतिीहरू िककत समेत भएका छि ्। र्ो

दे हको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। मानिसहरूले आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िाहे पनि,

शैतािको बाधाले गदाथ नतिीहरूले उहााँलाई ववरोध गछथ ि ्, त्र्सकारण नतिीहरू पि
ु जीववत हुि सकूि ्
भिेर परमेश्वरले बारम्बार मानिसहरूको अिेत र बोधो हृदर्लाई छुिुभएको छ। परमेश्वरले िुलासा
गिुथहुिे सबै कुरा शैतािको कुरूपता हो, त्र्सकारण उहााँका वििहरू जनत कठोर हुन्छि ्, शैताि
त्र्नत िै लक्ज्जत बन्छ, मानिसहरूको हृदर् त्र्नत िै बन्धिमुकत बन्छ, र मानिसहरूको प्रेम
त्र्नत िै जागत
ृ हुि सकछ। परमेश्वरले र्सरी िै काम गिुथहुन्छ। शैतािलाई िुलासा गररसककएको
हुिाले र र्सको वास्तववकतालाई दे खिसककएको हुिाले, र्सले अबउप्रान्त मानिसहरूको हृदर्
ओगट्िे आाँट गदै ि, तसथथ स्वगथदत
ू हरूलाई अबउप्रान्त दव्ु र्थवहार गरराँदैि। र्सरी, नतिीहरूले
परमेश्वरलाई नतिीहरूको सम्पूणथ हृदर् र मिले प्रेम गछथ ि ्। र्स बेला मात्रै स्पष्ट रूपमा के दे ख्ि
सककन्छ भिे, स्वगथदत
ू हरू नतिीहरूको सााँिो स्वरूपमा परमेश्वरको स्वासमत्वमा छि ् र नतिीहरूले

परमेश्वरलाई प्रेम गछथ ि ्। र्ो मागथद्वारा मात्रै परमेश्वरको इच्छालाई हाससल गिथ सककन्छ।

“नतिीहरूका हृदर्सभत्र, अब मेरो लाचग ठाउाँ छ। अब म मानिसहरू माझको घण
ृ ा वा अस्वीकृनतको

सामिा गिेछैि, ककिकक मेरो महाि ् काम पदहले िै पूरा भइसकेको छ, र अब त्र्समा कुिै बाधा
छै ि।” माचथ व्र्ाख्र्ा गररएको कुराको अथथ र्ही हो। शैतािको दव्ु र्थवहारको कारण, मानिसहरूले

परमेश्वरलाई प्रेम गिे समर् पाउाँ दै िि ् र नतिीहरू सधैँ साांसाररक कुराहरूको जालमा परे का अनि
शैतािद्वारा भ्रसमत तल्
ु र्ाइएका हुन्छि ्, जसले गदाथ नतिीहरू अन्र्ोलतामा काम गछथ ि ्। र्ही
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कारणले गदाथ परमेश्वरले भन्िुभर्ो, मािवजानतले “जीविका धेरै कदठिाइहरू, सांसारका धेरै
अन्र्ार्हरू, मािव क्षेत्रका धेरै उताविडावहरू भोगेका छि ्, तर अदहले नतिीहरू मेरो ज्र्ोनतमा

बस्छि ्। दहजोको अन्र्ार्का लाचग को रुाँ दै ि र?” जब मानिसहरूले र्ी वििहरू सि
ु े, तब

नतिीहरूलाई परमेश्वर िै नतिीहरूको दग
ु थनतको साथी हुिुहुन्छ, उहााँले नतिीहरूलाई सहािुभूनत
ददइरहिुभएको छ, र त्र्स बेला नतिीहरूको गुिासोहरूमा सहभागी भइरहिुभएको छ जस्तै अिुभूनत

हुन्छ। नतिीहरूले अिािक मािव सांसारको पीडा अिुभूनत गछथ ि ् र र्स्तो वविार गछथ ि ्: “त्र्ो
सााँच्िै सााँिो कुरा हो—मैले सांसारमा कुिै कुरामा कदहल्र्ै आिन्द सलएको छै ि। मेरी आमाको
गभथबाट आएदे खि अदहलेसम्म, मैले मािव जीविको अिुभव गरे को छु र मैले कुिै पनि कुरा प्राप्त

गरे को छै ि, तर धेरै कष्ट भोगेको छु। र्ो सबै कनत िोक्रो छ! र अदहले मलाई शैतािले धेरै भ्रष्ट

तुल्र्ाएको छ! अहो! परमेश्वरले मुक्कत िददिुभएको भए त, जब मेरो मत्ृ र्ुको ददि आउाँ छ, के
मैले मेरो सारा जीवि व्र्थथमा क्जएको हुिे चथइि र? के मािव जीविको कुिै अथथ छ? सूर्थमुनिको
सबै कुरा िोक्रो छ भिेर परमेश्वरले भन्िुभएको ठीकै हो। र्दद परमेश्वरले आज मलाई अन्तर्दथक्ष्ट

िददिुभएको भए, म अझै पनि अन्धकारमै हुिेचथएाँ। कस्तो दभ
ु ाथग्र्!” र्स बबन्दम
ु ा, नतिीहरूको
हृदर्मा आशङ्का पैदा हुन्छ: “र्दद मैले परमेश्वरको प्रनतज्ञा प्राप्त गिथ सक्कदि भिे, मैले कसरी
जीवि अिुभवलाई जारी राख्ि सकछु?” र्ी वििहरू पढ्िे हरे क व्र्क्कतले प्राथथिा गदाथ आाँसु
झािेछ। मािव चिि र्स्तै हुन्छ। कुिै व्र्क्कतले मािससक सन्तल
ु ि गम
ु ाएको छै ि भिे, उसले र्ो
पढे र पनि कुिै प्रनतकक्रर्ा िददिु असम्भव हुिेछ। हरे क ददि, परमेश्वरले सबै प्रकारका मानिसहरूको

क्स्थनतहरूलाई प्रकट गिुथहुन्छ। कदहलेकहीीँ, उहााँले नतिीहरूका पक्षमा गुिासाहरू पोखिददिुहुन्छ।
कदहलेकहीीँ, उहााँले मानिसहरूलाई निक्श्ित वातावरणमाचथ ववजर् प्राप्त गिथ र त्र्सलाई
सफलतापव
ू थक

पार

गिथ

सहर्ोग

गिथुहुन्छ।

कदहलेकहीीँ,

उहााँले

मानिसहरूलाई

नतिीहरूका

“रूपान्तरणहरू” औांल्र्ाइददिुहुन्छ। अन्र्था, नतिीहरू जीविमा कनत वद्
ृ चध भएका छि ् भन्िे
नतिीहरूलाई थाहा हुिेचथएि। कदहलेकहीीँ, परमेश्वरले मानिसहरूले वास्तववकतामा गरे का अिुभवहरू
औांल्र्ाउिुहुन्छ, र कदहलेकहीीँ उहााँले नतिीहरूका अपर्ाथप्तता र त्रुदटहरू औांल्र्ाउिुहुन्छ। कदहलेकहीीँ

उहााँले नतिीहरूलाई िर्ााँ मापदण्डहरू ददिुहुन्छ, र कदहलेकहीीँ उहााँले नतिीहरूले उहााँलाई बुझ्िे हद
औांल्र्ाउिह
ु ु न्छ। तैपनि, परमेश्वरले र्सो पनि भन्िुभएको छ: “मैले धेरै मानिसहरूले बोलेका

हृदर्स्पशी शब्दहरू, धेरै मानिसहरूले पीडाको बीिमा उिीहरूको पीडादार्ी अिुभवहरूको बारे मा
बताएको सुिेको छु; मैले डरलाग्दो सङ्कटमा पनि मप्रनत बफादार रहिे धेरैलाई दे िेको छु, र मैले
ढुङ्गेिी बाटोमा दहाँड्दै बादहर निस्किे बाटो िोज्िे धेरैलाई दे िेको छु।” र्ो सकारात्मक िररत्रहरूको

व्र्ाख्र्ा हो। “मािव इनतहासको िाटकको” हरे क भागमा, सकारात्मक िररत्रहरू मात्रै चथएिि ् तर

िकारात्मक िररत्रहरू पनि चथए। त्र्सकारण, परमेश्वरले र्ी िकारात्मक िररत्रहरूको कुरूपतालाई
प्रकट गिुथहुन्छ। र्सथथ, नतिीहरूलाई “धोकेबाजहरू” साँग तुलिा गरे र मात्रै “सीधा मानिसहरू” को
र्दढ बफादाररता र निडर साहस प्रकट हुन्छ। सबै मानिसहरूको जीविमा, िकारात्मक तत्वहरू
हुन्छि ्, र सकारात्मक तत्वहरू हुन्छि ्, जसको कुिै अपवाद छै ि। परमेश्वरले सबै मानिसहरूको
सत्र्ता प्रकट गिथको लाचग दव
ु ैको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, ताकक धोकेबाजहरूले आफ्िा सशर निहुराऊि ् र
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आफ्िा पापहरूलाई मानिसलऊि ्, ताकक प्रोत्साहिद्वारा, सोझा मानिसहरू निरन्तर रूपमा वफादार

रदहरहूि ्। परमेश्वरका वििहरूका अथथहरू अत्र्न्तै गहि ् छि ्। समर्-समर्मा, मानिसहरूले ती
वििहरू पढ्छि ् र डल्लो परुन्जेल हास्छि ्, जबकक अरू बेला, नतिीहरूले केवल शान्त भएर आफ्िा
सशर थाम्छि ्। समर्-समर्मा नतिीहरू ववगतको र्ादमा डुब्छि ्, समर्-समर्मा नतिीहरू िराम्ररी

रुन्छि ् र आफ्िा पाप स्वीकार गछथ ि ्, समर्-समर्मा नतिीहरू हडबडाउाँ छि ्, र समर्-समर्मा
नतिीहरू

िोजी

गछथ ि ्।

समग्रमा,

परमेश्वरले

बोल्िुहुिे

फरक-फरक

पररक्स्थनतको

कारण

मानिसहरूका प्रनतकक्रर्ामा पररवतथि हुन्छ। जब व्र्क्कतले परमेश्वरका वििहरू पढ्छ, कदहलेकहीीँ
असल परबाट हे रररहे काहरूले त्र्ो व्र्क्कतको होस गम
ु ेको छ भिेर गलत रूपमा बुझ्िे समेत गछथ ि ्।
र्ी वििहरूलाई ध्र्ाि दे ऊ: “र्सैले, पथ्
ृ वीमा निरन्तर वववादहरू हुि छोड्छि ्, र मेरा वििहरू
जारी गररएपनछ, आधुनिक र्ुगका ववसभन्ि ‘हात-हनतर्ारहरू’ हटाइन्छि ्।” “हात-हनतर्ारहरू” भन्िे

शब्द मात्रै सारा ददिको हााँसोको निक्म्त पर्ाथप्त छ, र जब-जब कसैले झुककलमा “हात-हनतर्ारहरू”

भन्िे शब्द बोल्छि ्, नतिीहरू मरी-मरी हााँस्छि ्। के अवस्था र्ही हो नि, होइि त? ताँ कसरी र्स
कुरामा िहााँसी बस्ि सकछस र?

जब ताँ हााँस्छस ्, परमेश्वरले मािवजानतलाई कुि मापदण्ड ददिुभएको छ सो बुझ्ि िबबसी, र

मण्डलीको सााँिो क्स्थनतलाई हे िथ िबबसी: “सबै मािवजानत सामान्र् अवस्थामा फककथएको छ र

एउटा िर्ााँ जीवि सरु
ु गरे को छ। िर्ााँ पररवेशमा बसोबास गदै , धेरै सङ्ख्र्ामा मानिसहरू आफ्िा

वररपरर हे छथि ्, उिीहरू पूणथ िर्ााँ सांसारमा प्रवेश गरे जस्तो महसुस गछथ ि ्, र्सकारणले गदाथ,
नतिीहरू तत्कालै आफ्िो वतथमाि वातावरणमा घल
ु मेल हुि सकदै िि ् वा झट्टै सही मागथमा प्रवेश
गिथ सकदै िि ्।” अदहले मण्डलीको सााँिो क्स्थनत र्स्तै छ। सबै मानिसहरूलाई तुरुन्तै सही मागथमा
प्रवेश गराउिेबारे मा अत्र्न्तै व्र्ाकुल िबि ्। पववत्र आत्माको काम निक्श्ित बबन्दस
ु म्म अनघ

बदढसकेपनछ, थाहै िपाई सबै मानिसहरू र्समा प्रवेश गिेछि ्। जब तैँले परमेश्वरका वििहरूको
सार बुझ्छस ्, तैँले पववत्र आत्माले कुि बबन्दस
ु म्म काम गिुथभएको छ भन्िे जान्िेछस ्। परमेश्वरको

इच्छा र्स्तो छ: “मानिसको अधमथको आधारमा, म सबैलाई सही मागथमा पुग्ि सक्षम तुल्र्ाउि
उपर्ुकत मात्रामा ‘सशक्षा’ प्रदाि मात्र गछुथ।” परमेश्वरको बोल्िे र काम गिे तररका र्ही हो, र र्ो
मािवजानतको अभ्र्ास गिे ववसशष्ट मागथ पनि हो। र्सपनछ, उहााँले मानिसहरूको लाचग

मािवजानतको अको क्स्थनतहरूलाई औांल्र्ाउिुभर्ो: “र्दद मानिसहरू ममा रहे को आिन्द उपभोग
गिथ िाहाँदैिि ् भिे म उिीहरूले आफ्िा हृदर्मा जे रािेका छि ् त्र्सैससत अगाडड बढ्ि र

नतिीहरूलाई अतल कुण्डमा पठाउि मात्र सकछु।” परमेश्वरले पूणथ रूपमा बोल्िुभएको छ र

मानिसहरूको लाचग गि
ु ासो गिे असलकनत ठाउाँ पनि छोड्िभ
ु एको छै ि। परमेश्वर र मानिसबीिको
सभन्िता ठीक र्ही िै हो। परमेश्वरले मानिससाँग सधैँ िुलस्त र स्वतन्त्र रूपमा बोसलरहिुभएको
छ। परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै कुरामा, उहााँको निष्कपट हृदर् दे ख्ि सककन्छ, जसले मानिसहरूलाई

नतिीहरूको हृदर् उहााँको हृदर्साँग तुलिा गिे तुल्र्ाउाँ छ र नतिीहरूलाई उहााँको निक्म्त आफ्िो
हृदर्को ढोका िोल्ि सक्षम पाछथ , ताकक नतिीहरू कस्तो रङ्गका मानिसहरू हुि ् भन्िे उहााँले दे ख्ि
सकिह
ु ोस ्। परमेश्वरले कदहल्र्ै पनि कुिै व्र्क्कतको ववश्वास वा प्रेमको प्रशांसा गिथभ
ु एको छै ि, तर
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उहााँले सधैँ मानिसहरूलाई मापदण्डहरू ददिुभएको छ र नतिीहरूको कुरूप पक्ष िुलासा गिुथभएको
छ। र्सले मानिसहरूमा कनत सािो “कद” छ र नतिीहरूको “शारीररक अवस्था” मा कनत कमजोरी

छ सो दे िाउाँ छ। र्ी कमीकमजोरीहरूलाई पनू तथ गिथको लाचग नतिीहरूलाई “व्र्ार्ाम” िादहन्छ, त्र्ही

कारणले गदाथ परमेश्वरले मानिसहरूमा बारम्बार “आफ्िो क्रोध पोिाउिुहुन्छ।” एक ददि, जब
परमेश्वरले मािवजानतको बारे मा सम्पूणथ सत्र्ता प्रकट गिुथभएको हुिेछ, तब मानिसहरूलाई पूणथ
पाररिेछ, र परमेश्वर सहजतामा हुिुहुिेछ। मानिसहरूले त्र्सउप्रान्त परमेश्वरलाई फुस्ल्र्ाउे छै िि ्,

र उहााँले नतिीहरूलाई त्र्सउप्रान्त “सशक्षा ददिे” काम गिथह
ु ु िेछैि। त्र्ो समर्दे खि पनछ, मानिसहरू
“आफै क्जउि” सकिेछि ्, तर अदहले त्र्ो समर् होइि। मानिसहरूसभत्र अझै पनि “िककली” भन्ि
सककिे धेरै कुरा छि ्, र धेरै िरणको परीक्षाको, थप धेरै “िाकाहरू” को आवश्र्कता छ, जहााँ

नतिीहरूका “करहरू” उचित रूपमा नतिथ सककन्छ। र्दद अझै पनि िककली सामािहरू छि ् भिे,

नतिलाई जफत गररिेछ, ताकक नतिलाई बेच्ि िसककर्ोस ्, त्र्सपनछ िोरी-पैठारीका सामािहरू
िष्ट गररिेछ। के र्ो काम गिे असल तररका होइि र?

अध्याय्१९
मानिसहरूको कल्पिाअिस
ु ार, परमेश्वर अत्र्न्तै उच्ि हुिुहुन्छ, र उहााँ बझ्
ु ि िसककिे हुिुहुन्छ
भन्िे दे खिन्छ। र्स्तो लाग्छ मािौं परमेश्वर मािवजानतको बीिमा क्जउिुहुन्ि र मािौं उहााँ
अत्र्न्तै उच्ि हुिुभएको कारणले उहााँले मानिसहरूलाई नतरस्कार गिुथहुन्छ। तर, परमेश्वरले
मानिसहरूका धारणाहरूमा प्रहार गिुथहुन्छ, र नतिीहरू सबैलाई हटाउिुहुन्छ, र नतिीहरूलाई
“चिहािमा” गाड्िुहुन्छ, जहााँ नतिीहरू िरािीमा पररणत हुन्छि ्। मािवजानतका धारणाहरूप्रनत
परमेश्वरको मिोववृ ि मत
ृ कहरूप्रनतको उहााँको मिोववृ िसरह हुन्छ, र र्सरी उहााँले नतिीहरूलाई
स्वेच्छाले पररभावषत गिुथहुन्छ। “धारणाहरू” को कुिै प्रनतकूल प्रभाव हाँदैि भन्िे दे खिन्छ;

त्र्सकारण, परमेश्वरले सांसारको सक्ृ ष्टदे खि आजको ददिसम्मै र्ो काम गदै आइरहिुभएको छ, र
कदहल्र्ै पनि रोककिुभएको छै ि। दे हको कारण, मानिसहरू शैतािद्वारा भ्रष्ट तुल्र्ाइएका छि ्, र
पथ्
ु वहरूको क्रममा हरप्रकारका
ृ वीमा शैतािले गरे का कार्थहरूको कारण, मानिसहरूले आफ्िा अिभ

धारणाहरूको निमाथण गछथ ि ्। र्सलाई “प्राकृनतक निमाथण” भनिन्छ। र्ो परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा गिुथहुिे

कामको अक्न्तम िरण हो, त्र्सकारण उहााँको कामको ववचध िरम बबन्दम
ु ा पुगेको छ, र उहााँले
मानिसहरूलाई तासलम ददिे कार्थलाई तीव्र तुल्र्ाउाँ दै हुिुहुन्छ, ताकक परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट
तल्
ु र्ाउाँ दै उहााँको अक्न्तम कार्थमा नतिीहरूलाई पण
ू थ बिाउि सककर्ोस ्। र्सभन्दा पदहले,
मािवजानतमाझ पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत मात्रै चथए, तर परमेश्वर स्वर्मले
् बोल्िुभएका

कुिै वििहरू चथएिि ्। जब परमेश्वरले आफ्िै आवाजमा बोल्िभ
ु र्ो, सबै जिा िककत भए, र
आजका वििहरू अझै पहे लीपूणथ छि ्। नतिीहरूको अथथ बुझ्ि अझै कदठि छ, र मानिसहरू
अन्र्ोलमा परे का दे खिन्छि ्, ककिभिे उहााँका वििहरूमध्र्े पिास प्रनतशत उद्धरण चिन्हसभत्र

आउाँ छि ्। “जब म बोल्छु, मानिसहरूले मन्त्रमुग्ध भई मेरो आवाजलाई सन्
ु छि ्; तैपनि जब म िप
ु
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बस्छु, तब नतिीहरूले आफ्िै ‘काम-कुरा’ सुरु गिथ थाल्छि ्।” र्स अिुच्छे दमा उद्धरण चिन्हसभत्र
राखिएको विि समावेश छ। परमेश्वरले र्हााँजस्तै जनत हास्र्भाव सदहत बोल्िुहुन्छ, त्र्नत िै ती

वििहरूले मानिसहरूलाई पढ्ि आकवषथत गछथ ि ्। मानिसहरू ढुकक अवस्थामा हुाँदा नतिीहरूले
निराकरणलाई स्वीकार गिथ सकछि ्। तैपनि, र्ो मूलभूत रूपमा मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू

िबुझ्दा नतिीहरूलाई निरूत्सादहत वा निराश हुि िददिको लाचग हो। र्ो शैतािववरुद्धको
परमेश्वरको र्ुद्धको रणिीनत हो। र्सरी मात्रै मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूप्रनत इच्छुक रदहरहि
र नतिीहरूले वििको प्रवाहलाई पछ्र्ाउि िसकदा पनि नतिलाई ध्र्ाि ददइरहि सकछि ्। तैपनि,
उद्धरण चिन्हसभत्र समावेश िगररएका उहााँका सबै वििहरूमा ठूलो मोहकपि छ, त्र्सकारण ती

वििहरू अझ बढी िािलाग्दा बन्छि ् र नतिले मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरू अझै मि

पराउिे तुल्र्ाउाँ छि ् र नतिीहरूको हृदर्मा उहााँका वििहरूको समठास अिुभूनत गराउाँ छि ्।
परमेश्वरका वििहरू ववसभन्ि रूपमा आउिे हुिाले, र ती प्रिुर र ववववध हुिे भएकाले, र

परमेश्वरका धेरै वििहरूमा िामपदहरूलाई िदोहोऱ्र्ाइएको हुिाले, नतिीहरूको तेस्रो अथथमा,
मानिसहरूले परमेश्वर सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पुरािो हुिुहुन्ि भन्िे अिुभूनत गछथ ि ्।
उदाहरणको लाचग: “म मानिसहरूलाई ‘उपभोकताहरू’ मात्रै बन्ि अिुरोध गददथि; म नतिीहरूलाई
‘उत्पादकहरू’ बन्ि पनि अिुरोध गछुथ, जसले शैतािलाई हराउाँ छि ्।” त्र्स वाकर्मा समावेश
“उपभोकताहरू” र “उत्पादकहरू” भन्िे शब्दहरूको अथथ ववगतमा बोसलएका केही वििहरूको अथथ

जस्तै छ, तर परमेश्वर अलचिलो हुिुहुन्ि; बरु, उहााँले मानिसहरूलाई उहााँको ताजापिको महसुस
गराउिुहुन्छ र नतिीहरूलाई परमेश्वरको प्रेमलाई कदर गिे तुल्र्ाउिुहुन्छ। परमेश्वरको वििमा
सांलग्ि हास्र्-भावमा मािवजानतप्रनतको उहााँका न्र्ार् र मापदण्डहरू समावेश छि ्। उहााँका सबै

वििहरूको उद्दे श्र्हरू हुिे हुिाले, नतिीहरूको अथथ हुिे हुिाले, उहााँको हास्र्-भाव केवल माहौल
हल्का बिाउि वा मानिसहरूलाई हााँसोले गन्
ु जाउिको लाचग बोसलाँ दैि, ि त र्ो नतिीहरूको
माांसपेशीलाई शान्त पािथको लाचग मात्रै बोसलएको हो। बरु, परमेश्वरको हास्र्-भावको असभप्रार् त
मानिसहरूलाई फेरर कदहल्र्ै बन्धिमा िपिे गरी पााँि हजार वषथको बन्धिबाट मुकत गिुथ हो,
ताकक नतिीहरूले अझै राम्ररी परमेश्वरका वििहरूलाई स्वीकार गिथ सकूि ्। परमेश्वरको ववचध

भिेको औषचध निल्ि सहार्ता गिथको लाचग एक िम्िा चििीको प्रर्ोग गिथु जस्तै हो; उहााँले
मानिसहरूलाई जबरजस्ती तीतो औषचध निल्ि लगाउिुहुन्ि। गुसलर्ोपिसभत्र नतकतता छ, र
नतकततासभत्र गुसलर्ोपि छ।

“जब पूवथमा ज्र्ोनतको चधपचधपे प्रकाश उदाउाँ छ, तब ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूले र्समा

असलक बढी ध्र्ाि ददन्छि ्। उप्रान्त झल्
ु ि छोडेका मानिसहरू र्ो पव
ू ीर् ज्र्ोनतको स्रोतलाई हे िथ

अनघ बढ्छि ्। नतिीहरूको सीसमत क्षमताको कारण, ज्र्ोनत कहााँबाट आएको हो भन्िे कुरालाई
कसैले पनि दे ख्ि सक्षम भएका छै िि ्।” र्ो परमेश्वरका पुत्रहरू र उहााँका मानिसहरूका बीिमा
मात्रै होइि, ब्रह्माण्डमा जताततै भइरहे को छ। धासमथक क्षेत्रका मानिसहरू र अववश्वासीहरू सबैले

र्ही प्रनतकक्रर्ा ददन्छि ्। परमेश्वरको ज्र्ोनत िम्की निस्केको क्षणमा, नतिीहरूको हृदर्मा सबै कुरा
क्रसमक रूपमा पररवतथि हुन्छि ्, र नतिीहरूले अिजािमै आफ्िो जीवि अथथहीि भएको र मािव
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जीवि मूल्र्हीि भएको पिा लगाउि थाल्छि ्। मानिसहरूले भववष्र्को िोजी गदै िि ्, भोसलको
बारे मा वविार गदै िि ्, वा भोसलको बारे मा चिन्ता गदै िि ्; बरु, नतिीहरू सबैले “जवाि” हुाँदै िािु
र वपउिुपछथ र अक्न्तम ददि आउाँ दा र्स्तो कार्थ गरे र उचितै गररएछ भन्िे अिभ
ु ूनत हुिेछ भन्िे

वविार बोकेर दहाँड्छि ्। मानिसहरूसाँग सांसारलाई शासि गिे कुिै इच्छा छै ि। सांसारप्रनतको

मािवजानतको प्रेमको जोसलाई “ददर्ाबलस” ले पण
ू थ रूपमा िोररददएको चथर्ो, तर र्सको जड के

हो भन्िे कसैलाई पनि थाहा छै ि। नतिीहरूले गिथ सकिे भिेको एक-अकाथलाई जािकारी ददाँ दै र्ताउता दौडिु मात्र हो, ककिभिे परमेश्वरको ददि अदहलेसम्म आएको छै ि। एक ददि, हरे कले बझ्
ु ि
िसककिे सबै रहस्र्हरूका उिरहरू दे ख्िेछि ्। परमेश्वरले “मानिसहरू निन्िा र सपिाबाट

बबउाँ झन्छि ्, र त्र्सपनछ मात्रै मेरो ददि नतिीहरूकहााँ बबस्तारै आएको छ भन्िे कुरालाई नतिीहरूले
महसुस गछथ ि ्” भिी भन्िुहुाँदा उहााँको आशर् र्ही चथर्ो। जब समर् आउाँ छ, परमेश्वरका सबै
मानिसहरू “म पथ्
ृ वीमा हुाँदा िै नतिीहरूको आफ्िै भूसमका निवाथह गिथको लाचग प्रतीक्षा गदै ” बस्िे

हररर्ो पात जस्तै हुिेछि ्। परमेश्वरले आफ्िो आवाज निकाल्िुभएपनछ पनि िीिमा रहे का
परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े धेरै जिा पनछ हट्छि ्, त्र्सकारण परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “तैपनि,
तथ्र्हरूलाई पररवतथि गिथ िसकिे हुिाले, मैले गिे दण्डाज्ञाको घोषणाको लाचग प्रतीक्षा गिथ बाहे क
नतिीहरूले केही पनि गदै िि ्।” नतिीहरूमध्र्े कनतपर्लाई अझै पनि हटाइिेछ —अपररवतथिीर्
अवस्थामा सबै जिा रहिेछि ् भन्िे छै ि। बरु, मानिसहरूलाई जााँि गररएपनछ मात्रै नतिीहरूले

मापदण्ड पूरा गिथ सकछि ्, जसबाट नतिीहरूलाई “गुणस्तर प्रमाणपत्र” ददइन्छ; ित्र भिे, नतिीहरू

फोहोरको थुप्रोमा फ्र्ााँककएका रद्दी बन्िेछि ्। परमेश्वरले अटुट रूपमा मािवजानतको सााँिो
क्स्थनतलाई औांल्र्ाउिुहुन्छ, ताकक मानिसहरूले परमेश्वरका रहस्र्हरूलाई झि ्-झि ् बढी अिुभव

गिथ सकूि ्। “र्दद उहााँ परमेश्वर िहुिभ
ु एको भए, उहााँले कसरी हाम्रो सााँिो क्स्थनतलाई त्र्नत
राम्ररी जान्ि सकिुहुन्थ्र्ो?” तैपनि, मानिसहरूको कमजोरीको कारण, “मानिसहरूको हृदर्मा, म
ि त उच्ि छु ि त िीि िै छु। नतिीहरूको लाचग त, म भए पनि िभए पनि त्र्सले केही फरक

पादै ि।” के वास्तववकतासाँग समल्िे सबै मानिसहरूको क्स्थनत ठीक र्स्तै छै ि र? जहााँसम्म
मािवको कुरा छ, नतिीहरूले परमेश्वरको िोजी गदाथ उहााँ अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ तर नतिीहरूले
उहााँको िोजी िगदाथ उहााँ अक्स्तत्वमा हुिह
ु ु न्ि। अको शब्दमा भन्दा, नतिीहरूलाई उहााँको सहार्ता

िादहएको क्षणमा परमेश्वर नतिीहरूको हृदर्मा अक्स्तत्वमा आउिुहुन्छ, तर जब नतिीहरूलाई
अबउप्रान्त उहााँको आवश्र्कता पदै ि, उहााँ अबउप्रान्त अक्स्तत्वमा रहिुहुन्ि। मानिसहरूको हृदर्सभत्र
र्ही कुरा हुन्छ। वास्तववकतामा, सबै “िाक्स्तकहरू” लगार्त पथ्
ृ वीका सबैले र्सरी िै वविार गछथ ि ्,

र परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको “भाविा” पनि अस्पष्ट र धसमलो हुन्छ।
“त्र्सकारण, पहाडहरू भूसममा राष्रहरूको बीिका ससमािाहरू बन्छि ्, िदी र समुिहरू फरकफरक ठाउाँ का मानिसहरूलाई अलग राख्िे अवरोधहरू बन्छि ्, र हावा पथ्
ृ वी माचथको अन्तररक्षमा
व्र्क्कत-व्र्क्कतबीि बहिे कुरा बन्छ।” सांसारको सक्ृ ष्ट गिे क्रममा परमेश्वरले गिुथभएको काम र्ही

हो। र्ो कुरालाई र्हााँ समावेश गररिु मानिसहरूको लाचग पहे लीपूणथ हुन्छ: के परमेश्वरले अको
सांसार सक्ृ ष्ट गिे िाहिा गिथभ
ु एको हुि सकछ? र्सो भन्दा अत्र्ोक्कत िहोला: जब-जब परमेश्वर
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बोल्िुहुन्छ, उहााँको वििमा सांसारको सक्ृ ष्ट, व्र्वस्थापि, र वविाशको कुरा समावेश हुन्छ; र्नत
मात्रै हो कक, कदहलेकहीीँ ती स्पष्ट हुन्छि ्, र कदहलेकहीीँ ती अस्पष्ट हुन्छि ्। परमेश्वरका सबै
व्र्वस्थापि उहााँका वििहरूमा सक्म्मसलत हुन्छि ्; र्नत मात्रै हो कक मानिसहरूले नतिलाई पिा
लगाउि सकदै िि ्। परमेश्वरले मािवलाई ददिुहुिे आसशषहरूले
्
नतिीहरूको ववश्वासलाई सर्गुिा

वद्
ृ चध गराउाँ छ। बादहरबाट हे दाथ, परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रनतज्ञा गरररहिुभएको दे खिन्छ, तर
सारगत दहसाबमा र्ो उहााँका राज्र्का मानिसहरूको लाचग परमेश्वरले तोकिुभएका मापदण्डहरू

हुि ्। प्रर्ोगर्ोग्र् मानिसहरू निरन्तर क्जइरहिेछि ्, जबकक अर्ोग्र्हरूलाई स्वगथबाट झिे सांकष्टले
निसलददिेछ। “आकाशमा बटाररिे िट्र्ाङ्गले तलका मानिसलाई प्रहार गिेछ ; पहाडहरू झिे क्रममा,
नतिले नतिीहरूलाई पुिेछि ्; भोकाएका जङ्गली जिावरहरूले नतिीहरूलाई निल्िेछि ्; र समुिहरू

उलेर आई नतिीहरूका सशरमा बजाररिेछि ्। मािवजानत फूटको सङ्घषथमा सांलग्ि हुिे क्रममा, सारा
मानिसहरूले नतिीहरूका बीिमा पैदा हुिे ववपविहरूमा आफ्िै वविाशको िोजी गिेछि ्।” मापदण्डको
स्तरमा िपुग्िेहरू र पनछ परमेश्वरको राज्र्को मुक्कतमा िल्र्ाइिेहरूलाई गररिे “ववशेष व्र्वहार”

र्ही िै हो। “मेरो ज्र्ोनतको अगुवाइमा, नतमीहरूले अवश्र् िै अन्धकारको शक्कतको पकडलाई
तोड्िेछौ। अन्धकारको बीिमा नतमीहरूलाई अगुवाइ गिे ज्र्ोनतलाई नतमीहरूले अवश्र् िै

गुमाउिेछैिौ” भन्िे जस्ता कुराहरू परमेश्वरले जनत बढी भन्िुहुन्छ, मानिसहरू आफ्िो
क्जम्मेवारीप्रनत त्र्नत िै सिेत बन्छि ्; तसथथ, नतिीहरूसाँग िर्ााँ जीविको िोजी गिे अझै बढी

ववश्वास हुन्छ। परमेश्वरले मािवलाई नतिीहरूले उहााँलाई मागेअिुसार ददिुहुन्छ। परमेश्वरले
नतिीहरूलाई निक्श्ित हदसम्म िुलासा गररसकिुभएपनछ, उहााँले उिम पररणाम प्राप्त गिथको लाचग
आसशषको
्
शैली प्रर्ोग गदै आफ्िो बोल्िे तररकालाई पररवतथि गिुथहुन्छ। र्सरी मािवजानतका
लाचग र्स्ता मापदण्डहरू तर् गदाथ थप व्र्वहाररक पररणामहरू प्राप्त हुन्छि ्। सबै मानिसहरू

आफ्िा समकक्षीहरूसाँग व्र्ापार-व्र्वसार्को बारे मा कुरा गिथ इच्छुक हुन्छि ्—नतिीहरू सबै व्र्ापारव्र्वसार्का ववशेषज्ञ हुि ्—त्र्सैले, परमेश्वरले र्सो भन्िे क्रममा र्ही कुरालाई प्रस्तत
ु

गरररहिुभएको चथर्ो। त्र्सो भए, “ससनिम” भिेको के हो त? परमेश्वरले पथ्
ृ वीको राज्र्लाई
उल्लेि गिुथभएको होइि, जुि राज्र्लाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ, उहााँले त परमेश्वरबाट
आएका सबै स्वगथदत
ू हरूको समह
ू लाई जिाउिभ
ु एको हो। “ददह्रलो गरी र अटल रूपमा िडा हुिेछौ”
भन्िे वििहरूले के इङ्चगत गछथ ि ् भिे, स्वगथदत
ू हरूले शैतािका सबै शक्कतहरूलाई तोडेर सम्पूणथ

ब्रह्माण्डभरर ससनिम स्थावपत गिेछि ्। तसथथ, ससनिमको वास्तववक अथथ भिेको पथ्
ृ वीका सबै
स्वगथदत
ू हरूको समूह हो, र र्हााँ र्सले पथ्
ृ वीमा हुिेहरूलाई जिाउाँ छ। त्र्सकारण, पथ्
ृ वीपनछ
अक्स्तत्वमा रहिे राज्र्लाई “ससनिम” भनििेछ, “राज्र्” होइि। पथ्
ृ वीको “राज्र्” को कुिै वास्तववक
अथथ छै ि; सारगत रूपमा, र्ो ससनिम िै हो। तसथथ, र्ी वििहरूलाई ससनिमको पररभाषासाँग

जोड्दा मात्रै र्ी वििहरूको सााँिो अथथलाई बुझ्ि सककन्छ, “अवश्र् िै सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा मेरो

मदहमालाई िम्काउिेछौ।” र्सले भववष्र्मा पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरूको वगथलाई प्रदशथि गछथ ।
ससनिमका मानिसहरू पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरूले सजार् भोगेपनछ नतिीहरूमाचथ शासि गिे राजाहरू

हुि ्। ससनिमका मानिसहरूले गिे व्र्वस्थापिको कारण, पथ्
ृ वीका सबै कुरा सामान्र् रूपमा
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सञ्िासलत हुिेछि ्। र्ो पररक्स्थनतको िाकाबाहे क केही पनि होइि। सबै मानिसहरू परमेश्वरको
राज्र्मा रहिेछि ्, अथाथत ्, नतिीहरूलाई ससनिममा िै राखििेछ। पथ्
ृ वीका मानिसहरूले

स्वगथदत
ू हरूसाँग कुराकािी गिथ सकिेछि ्। तसथथ, स्वगथ र पथ्
ृ वी जोडडिेछ; वा, अको शब्दमा भन्दा,
स्वगथका दत
ू हरूजस्तै पथ्
ृ वीका सबै मानिसहरू परमेश्वरमा समवपथत हुिेछि ् र नतिीहरूले उहााँलाई
प्रेम गिेछि ्। त्र्ो बेला, परमेश्वर पथ्
ु ु िेछ र
ृ वीका सबै मानिसहरूकहााँ िुलेआम दे िा पिथह
नतिीहरूलाई आफ्िो िाङ्गो आाँिाले उहााँको सााँिो अिुहार दे ख्ि अवसर ददिुहुिेछ, र नतिीहरूका
सामु कुिै पनि समर् उहााँले आफूलाई प्रकट गिथुहुिेछ।

अध्याय्२०
परमेश्वरले सबै मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, र मािवजानतलाई आजको ददिसम्म डोऱ्र्ाएर

ल्र्ाउिभ
ु एको छ। तसथथ, मानिसको बीिमा हुिे सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ: उहााँले मानिसको

सांसारको नतकतताको बारे मा जान्िुहुन्छ छ, मानिसको सांसारको समठासको बारे मा बुझ्िुहुन्छ,

त्र्सकारण हरे क ददि उहााँले सबै मािवजानतको जीविका अवस्थाहरूको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिुथहुन्छ,
अनि मािवजानतका कमजोरी र भ्रष्टतालाई निराकरण गिुथहुन्छ। सबै मािवजानत अतल कुण्डमा
फ्र्ााँककर्ोस ् भन्िे परमेश्वरको इच्छा छै ि वा सम्पण
ू थ मािवजानतले मक्ु कत पाओस ् भन्िे उहााँको

इच्छा छ। परमेश्वरका कार्थहरूको पछाडड सधैँ िै ससद्धान्त हुन्छ, तैपनि उहााँले गिुथहुिे सबै कुराका
निर्महरूलाई कसैले पनि बुझ्ि सकदै ि। जब मानिसहरूलाई परमेश्वरको प्रताप र क्रोधको बारे मा

थाहा हुन्छ, परमेश्वरले तुरुन्तै आफ्िो शैलीलाई कृपा र प्रेमको शैलीमा बदल्िुहुन्छ, तर जब
मानिसहरूले परमेश्वरको कृपा र प्रेमलाई जान्ि पग्ु छि ्, तब उहााँले आफ्िो शैलीलाई फेरर तरु न्तै
बदल्िुहुन्छ, र उहााँका वििहरू िाि कदठि तल्
ु र्ाउिह
ु ु न्छ, मािौं ती क्जउाँ दा कुिरु ा हुि ्।
परमेश्वरका सबै वििहरूमा, सुरुवातलाई कदहल्र्ै पनि दोहोऱ्र्ाइएको छै ि, र उहााँका कुिै पनि

वििहरू दहजोका वाणीहरूको ससद्धान्तअिुसार बोसलएको छै ि; शैली समेत उस्तै छै ि, र
ववषर्वस्तुमा कुिै सम्बन्ध छै ि—र्ी सबै कुराले मानिसहरूलाई अझै िककत तुल्र्ाउाँ छ। परमेश्वरको

बद्
ु चध, र उहााँको स्वभावको प्रकाश र्ही हो। उहााँले मानिसहरूका धारणाहरूलाई छरपस्ट पािथ ,
परमेश्वरका कार्थहरूमा ववष हाल्िे शैतािको मौका िोस्दै शैतािलाई अन्र्ोलमा पािथ उहााँको बोल्िे

शैली र तररकाको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। परमेश्वरका कार्थहरूको आश्िर्थपिले मानिसहरूको मिलाई

परमेश्वरका वििहरूको वररपरर घुम्िे तुल्र्ाउाँ छ। नतिीहरूलाई आफ्िै घरको मूल ढोका पिा लगाउि
पनि हम्मे-हम्मे पछथ , र नतिीहरूलाई आफूले कदहले िािे वा ववश्राम गिे भन्िे पनि थाहा हुाँदैि,
र्सरी “परमेश्वरको लाचग समवपथत हुि निन्िा र िािा त्र्ाग्िे” कार्थ सााँिो रूपमा हाससल गररन्छ।

तैपनि र्स बबन्दम
ु ा समेत, परमेश्वर वतथमाि पररक्स्थनतहरूप्रनत असन्तुष्ट िै रहिुहुन्छ, र

मानिससाँग सधैँ ररसाएको अवस्थामा िै रहिुहुन्छ, र्सरी उसलाई उसको सााँिो हृदर् प्रस्तुत गिथ
बाध्र् पािुथहुन्छ। ित्र, परमेश्वरले असलकनत कोमलता दे िाउिेबबविकै, मानिसहरूले तुरुन्तै
“आज्ञापालि” गछथ ि ् र लापरवाही बन्छि ्। मानिसको िीिपि र्ही हो; उसलाई हल्कासाँग छोड्िु
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हुाँदैि, बरु उसलाईत अनघ बढाउिको लाचग कुट्िे वा नघस्र्ाउिे गिैपछथ । “मैले निर्ाल्िे सबैमध्र्े,
कसैले पनि मलाई जािी-जािी र प्रत्र्क्ष रूपमा िोजी गरे को छै ि। नतिीहरू सबै अरूले कर गरे को
कारण मकहााँ आउाँ छि ्, बहुसांख्र्कलाई पछ्र्ाउाँ छि ्, अनि नतिीहरू आफ्िो जीविलाई समद्
ृ ध
तुल्र्ाउि मूल्र् िुकाउि वा समर् बबताउि अनिच्छुक छि ्।” पथ्
ृ वीका सबैको पररक्स्थनतहरू र्स्तै
छि ्। तसथथ, प्रेररतहरू वा अगुवाहरूको कार्थवविा, सबै मानिसहरू धेरै पदहले िै छरपष्ट भइसकेका

हुिेचथए, त्र्सकारण र्ुगौंर्ुगसम्म कदहल्र्ै पनि प्रेररतहरू र अगमवकताहरूको कमी भएको छै ि।
र्ी वाणीहरूमा, परमेश्वरले सबै मािवजानतको जीविका अवस्थाहरूलाई साराांसशत गिे कार्थलाई
ववशेष ध्र्ाि ददिुभएको छ। निम्िलगार्तका वििहरू र्स्तै प्रकारका वििहरू हुि ्: “मानिसको
जीविमा असलकनत पनि न्र्ािोपि छै ि, र उसमा मािवता वा ज्र्ोनतको असलकनत पनि छाप

छै ि—तैपनि केही पनि हाससल िगरीकि दौडधूप गदै मूल्र्हीि जीविकाल बबताउाँ दै , ऊ सधैँ आफैमा
लुप्त हुन्छ। आाँिा खझसमकक गदाथ, मत्ृ र्ुको ददि िक्जक आइपुग्छ, र मानिस तीतो मत्ृ र्ु मछथ ि ्।”

परमेश्वरले आजको ददिसम्म मािवजानतको अक्स्तत्वलाई अगुवाइ गिुथभएको छ, तैपनि ककि
मानिसको सांसारमा जीविको ररकततालाई पनि प्रकट गिुथहुन्छ त? अनि ककि उहााँले सबै

मानिसहरूको सम्पूणथ जीविलाई “ऊ हतारमा आउाँ छ, र हतारमा जान्छ” भिेर व्र्ाख्र्ा गिुथहुन्छ
त? के भन्ि सककन्छ भिे, र्ो सबै परमेश्वरको र्ोजिा हो, र्ो सबै परमेश्वरले तोकिुभएको कुरा
हो, त्र्सकारण, अको दहसाबमा र्सले परमेश्वरले कसरी ईश्वरीर्ताको जीविबाहे क सबैलाई घण
ृ ा
गिुथहुन्छ भन्िे कुरालाई प्रनतबबक्म्बत गछथ । परमेश्वरले िै सबै मािवजानतको सक्ृ ष्ट गिुथभएको भए

पनि, उहााँ सबै मािवजानतको जीविप्रनत कदहल्र्ै प्रसन्ि हुिुभएको छै ि, त्र्सकारण उहााँले
मािवजानतलाई शैतािको भ्रष्टतामा मात्रै क्जउि ददिुहुन्छ। मािवजानत र्ो प्रकक्रर्ा भएर गएपनछ,

उहााँले मािवजानतलाई कक त िष्ट गिथह
ु ु िेछ कक त मक्ु कत ददिह
ु ु िेछ, तसथथ मािवजानतले पथ्
ृ वीमा
एउटा जीवि हाससल गिेछ जुि ररिो छै ि। र्ो सबै परमेश्वरको र्ोजिाको भाग हो। त्र्सकारण,
मानिसको िेतिामा जदहल्र्ै पनि एउटा कामिा हुन्छ, जसले गदाथ व्र्क्कत िुशीसाथ निदोष रूपमा
मिथ तर्ार हुन्छ—तर र्ो कामिा हाससल गिेहरू भिेका आखिरी ददिहरूका मानिसहरू मात्रै हुि ्।
आज, मानिसहरू अझै पनि अपररवतथिीर् ररकततामा क्जउाँ छि ् र नतिीहरू अझै पनि अर्दश्र्

कामिाको प्रतीक्षा गछथ ि ्: “जब म मेरा हातले मेरो अिह
ु ार छोप्छु, र मानिसहरूलाई भसू मभन्दा

मुनि चथच्छु, नतिीहरू तुरुन्तै सास फेिथ असमथथ हुन्छि ्, र जसोतसो बााँच्छि ्। मैले नतिीहरूलाई
िष्ट गिेछु भिेर डरले थरथर काम्दै नतिीहरू सबैले मलाई पुकाछथ ि ्, ककिभिे नतिीहरू सबैले मैले
मदहमा प्राप्त गिे ददिलाई दे ख्ि िाहन्छि ्।” सबै मानिसहरूका पररक्स्थनतहरू र्स्तै हुन्छि ्।
नतिीहरू सबै “अक्कसजि” रहीत “शन्
ू र्ता” मा क्जउाँ छि ्, जसले गदाथ नतिीहरूलाई सास फेिथ कदठि

हुन्छ। परमेश्वरले सबै मािवजानतको अक्स्तत्वलाई आड ददि मानिसको िेतिाको कामिा प्रर्ोग
गिुथहुन्छ; ित्र, सबै जिा “घर छोडेर सभक्षु बन्िे चथए,” जसको पररणामस्वरूप, मािवजानत लोप
हुिेचथए, र नतिीहरूको अक्स्तत्व समाप्त हुिेचथर्ो। र्सथथ, परमेश्वरले मानिसलाई ददिुभएको
प्रनतज्ञाको कारण मानिस आजसम्म बााँिेको छ। सत्र्ता र्ही हो, तर मानिसले कदहल्र्ै पनि र्ो

निर्म पिा लगाएको छै ि, त्र्सकारण ऊ ककि “उसमाचथ दोस्रोपटक मत्ृ र्ु आइपिेछ भन्िे गहि
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डरको कारण” भन्िे उसलाई थाहा छै ि। मािव भएर क्जइरहिे साहस कसैसाँग पनि छै ि, तैपनि
मिे साहस पनि कसैसाँग छै ि, तसथथ, मानिसहरूले “तीतो मत्ृ र्ु मछथ ि ्” भिी परमेश्वर भन्िुहुन्छ।

मानिसहरूको बीिको सााँिो क्स्थनत र्स्तै हुन्छ। सार्द, नतिीहरूको भववष्र्का आशाहरूमा, कनतपर्
मानिसहरूले वाधाहरू र मत्ृ र्ुको वविारको सामिा गरे का छि ्, तर र्ी वविारहरू कदहल्र्ै पूरा भएका
छै िि ्; सार्द, कनतपर्मा पाररवाररक द्वन्द्वको कारण मत्ृ र्ुका वविार आएका छि ्, तर नतिीहरूको

वप्रर्जिप्रनतको कफक्रीको कारण नतिीहरूले आफ्िो त्र्ो कामिा पूरा गिथ सकदै िि ्; र सार्द,

कनतपर्को वववाह सम्बन्धमा धकका लागेको कारण नतिीहरूले मत्ृ र्क
ु ो बारे मा सोिेका छि ्, तर
नतिीहरू र्सबाट भएर जाि अनिच्छुक छि ्। तसथथ, मानिसहरू आफ्िो हृदर्मा गुिासाहरू वा

अिन्त िेदहरू सलएर मछथ ि ्। सबै मानिसहरूका ववसभन्ि पररक्स्थनतहरू र्स्तै हुन्छि ्। मानिसको
वह
ृ त ् सांसारलाई निर्ाल्दा, मानिसहरू अन्त्र्हीि प्रवाहमा आउाँ छि ् र जान्छि ्, अनि क्जउिुमा भन्दा

मिुथमा अझै बढी आिन्द छ भन्िे नतिीहरूलाई लागे पनि, नतिीहरूले अझै पनि ओठे -सेवा मात्र
गछथ ि ्, र कोही पनि मरे र फेरर फकेर आई जीववतहरूलाई मत्ृ र्ुको आिन्द कसरी सलिे भिेर बताउाँ दै

उदाहरण भएर बााँिक
े ो छै ि। मानिसहरू घण
ृ ास्पद थोकहरू हुि ्: नतिीहरूमा कुिै लाज वा आत्मम्माि
छै ि, र नतिीहरू सधैँ आफ्िो वििमा फककथन्छि ्। उहााँको र्ोजिामा, परमेश्वरले उहााँको प्रनतज्ञा
प्राप्त गिे मानिसहरूको समूहलाई पूवथनिर्ुक्कत गिुथभएको छ, तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “धेरै

आत्माहरू शरीरमा क्जएका र धेरै मरे का छि ् र र्स पथ्
ु ्ः जन्मेका छि ्। तथावप
ृ वीमा पि
नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि राज्र्का आसशषहरूको
्
आिन्द सलिे मौका पाएका छै िि ्।” आज राज्र्का

आसशषहरू
्
प्राप्त गिे सबैलाई परमेश्वरले सांसारको सक्ृ ष्ट गदाथ िै पूवथनिक्श्ित गिुथभएको हो।
परमेश्वरले र्ी आत्माहरूलाई आखिरी ददिहरूको अवचधमा दे हमा क्जउिे प्रबन्ध गिुथभर्ो, र अन्त्र्मा,

परमेश्वरले मानिसहरूको र्ो समह
ू लाई प्राप्त गिथह
ु ु िेछ, र नतिीहरूलाई चििमा रहिे बन्दोबस्त
समलाउिुहुिेछ। सारगत दहसाबमा, र्ी मानिसहरूका आत्मा स्वगथदत
ू हरू हुि ्, त्र्सकारण परमेश्वर
भन्िुहुन्छ, “के वास्तवमा मानिसको आत्मामा मेरो कुिै पनि चिन्ह छै ि?” वास्तवमा, जब मानिसहरू
दे हमा क्जउाँ छि ्, नतिीहरू आक्त्मक क्षेत्रका कामकाजको बारे मा अिजाि रहन्छि ्। “मानिसले मतफथ

सावधािीपूवथक िजर लाउाँ छ” भन्िे र्ी सरल शब्दहरूबाट परमेश्वरको मिक्स्थनतलाई दे ख्ि सककन्छ।

र्ी सरल शब्दहरूमा, परमेश्वरको जदटल मािससकतालाई व्र्कत गररन्छ। सक्ृ ष्टको समर्दे खि
अदहलेसम्म, परमेश्वरको हृदर्मा सधैँ क्रोध र न्र्ार्सदहतको शोक रदहआएको छ, ककिभिे पथ्
ृ वीका

मानिसहरू परमेश्वरको इच्छालाई ध्र्ाि ददि िसकिे अवस्थामा छि ्, र र्ो कुरा परमेश्वरले
भन्िुभएको र्ो विि जस्तै छ, “मानिस दहांस्रक पहाड जस्तो छ।” तैपनि परमेश्वरले र्सो पनि

भन्िह
ु ु न्छ, “त्र्ो ददि आउिे छ जब मानिस शक्कतशाली समि
ु को बीिबाट मेरो छे उमा पौडन्छ,
ताकक उसले पथ्
ृ वीका सबै सम्पविहरूको आिन्द सलि सकोस ् र समुिद्वारा निसलिे ितरालाई

पछाडड छाडोस ्।” र्ो परमेश्वरको इच्छा हाससल हुिु हो, र र्सलाई अपररहार्थ प्रवनृ तको रूपमा पनि
व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ, र र्ो परमेश्वरको काम परू ा हुिक
ु ो प्रतीक हो।
जब राज्र् पूणथ रूपमा पथ्
ु ्ः प्राप्त
ृ वीमा झछथ , सबै मानिसहरूले नतिीहरूको मूल समािता पि
गिे छि ्। र्सैले परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “म मेरो ससांहासिमाचथ आिन्द सलन्छु र म ताराहरूका माझ
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बस्छु। स्वगथदत
ू हरूले मलाई िर्ााँ गीतहरू र िर्ााँ िािहरू अपथण गछथ ि ्। नतिीहरूको अिुहारहरूमा
अब उसो नतिीहरूको आफ्िै िाजक
ु ताले आाँसु बगाउाँ दै ि। अब उसो मेरो अगाडड स्वगथदत
ू हरूको

रोदिको आवाज म सक्ु न्दिाँ र कसैले पनि मसाँग कदठिाइको गि
ु ासो गदै ि।” र्सले र्ही दे िाउाँ छ

कक जुि ददि परमेश्वरले पूणथ मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ त्र्ही ददि मानिसले आफ्िो आरामको
आिन्द सलन्छ; अब उसो मानिसहरू सैतािको बाधाको कारण हतार गदै िि ्, सांसारले अगाडड प्रगनत

गिथ छोड्िे छ र मानिसहरू आराममा क्जउाँ छि ्—ककिकक आकाशका असङ्ख्र् ताराहरू िवीकरण

हुन्छि ् अनि सर्
ू थ, िन्ि, ताराहरू आदद र आकाश र पथ्
ृ वीमा भएका सबै पवथत र िोलाहरू सबै
पररवतथि हुन्छि ्। अनि मानिस पररवतथि भएको र परमेश्वर पररवतथि हुिुभएको कारण सबै थोकहरू
पनि पररवतथि हुिे छि ्। परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाको आखिरी उद्दे श्र् र्ही हो र अन्तमा
र्ही कुरा िै हाससल गररिे छ। परमेश्वरले र्ी सबै वििहरू बोल्िुको उद्दे श्र् मुख्र् रूपमा मानिसले
उहााँलाई चििोस ् भन्िे िै हो। मानिसहरूले परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरूलाई बुझ्दै िि ्।
परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा परमेश्वर स्वर्मले
् र्ोजिाबद्ध र बन्दोबस्त गिुथभएको हो, र

परमेश्वरले कसैलाई पनि हस्तक्षेप गिथ ददिुहुन्ि; बरु, उहााँले मानिसहरूलाई सबै कुरा उहााँले िै
बन्दोबस्त गिुथभएको हो र त्र्सलाई मानिसले पररवतथि गिथ सकदै ि भिेर दे िाउिुहुन्छ। मानिसले

र्स कुरालाई दे ख्ि सके पनि, वा कल्पिा गिथ कदठि भए पनि, सबै कुरालाई परमेश्वरले मात्रै

निर्न्त्रण गिथह
ु ु न्छ, र परमेश्वर मािव वविारबाट असलकनत पनि कलङ्ककत हुि िाहिह
ु ु न्ि। र्स
कार्थमा असलकनत पनि सहभागी हुिे कसैलाई पनि परमेश्वरले अवश्र् िै क्षमा गिथह
ु ु िेछैि; परमेश्वर
मानिसप्रनत डाहा गिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, र र्स दहसाबमा परमेश्वरको आत्मा िास रूपमा
सांवेदिशील हुिुहुन्छ भन्िे दे खिन्छ। र्सथथ, जोसाँग हस्तक्षेप गिे थोरै असभप्रार् छ, उसलाई
परमेश्वरका वविाशक ज्वालाहरूले तरु
ु न्तै जलाउाँ छ, र नतिीहरूलाई आगोमा िरािी पाछथ । परमेश्वरले
मानिसहरूलाई आफूलाई जसरी मि लाग्र्ो त्र्सरी आफ्िा वरदािहरू दे िाउिे अिुमनत ददिुहुन्ि,

ककिभिे वरदािप्राप्त सबै मानिसहरू जीविरदहत हुन्छि ्; र्ी तथाकचथत वरदािहरूले परमेश्वरको
सेवा मात्रै गछथ ि ्, र ती शैतािबाट आएका हुन्छि ्, र्स कुरालाई ित्र्ाग्िे मानिसहरूलाई परमेश्वरले

ववशेष रूपमा घण
ृ ा गिुथहुन्छ। तैपनि जीवि िभएका मानिसहरूले िै परमेश्वरको काममा सहभाचगता
जिाउिे सम्भाविा हुन्छ, र्सको साथै, नतिीहरूको सहभाचगतालाई अरूले पिा लगाउि सकेका

हुाँदैिि ्, ककिभिे र्सलाई नतिीहरूका वरदािहरूले ढाकेको हुन्छ। र्ुगौंर्ुगसम्म, वरदाि प्राप्त
गरे काहरू कदहल्र्ै पनि ददह्रलो गरी िडा हुि सकेका छै िि ्, ककिभिे नतिीहरू जीविरदहत हुन्छि ्,
र नतिीहरूमा प्रनतरोधको कुिै पनि शक्कत हुाँदैि। त्र्सकारण, परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “र्दद मैले
स्पष्ट रूपमा बोसलि भिे, मानिस कदहल्र्ै पनि होसमा आउिेछैि, र अिजािमा मेरो सजार्मा
पिेछ—ककिभिे मानिसले मेरो दे हमा रहे को मलाई चिन्दै ि।” सबै दे ह र रगत परमेश्वरकै अगुवाइमा

हुन्छि ्, तैपनि ती शैतािको बन्धिमा पनि बााँच्छि ्, त्र्सकारण एक-अकाथसाँग मानिसहरूको
सम्बन्ध कदहल्र्ै पनि सामान्र् रहे को छै ि, िाहे त्र्ो असभलाषा वा अत्र्न्तै घनिष्ठताको कारण,
र्ा त नतिीहरूको वातावरणको बन्दोबस्तहरूको कारण िै ककि िहोस ्। त्र्स्ता असामान्र्

सम्बन्धहरूलाई िै परमेश्वरले सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गिथुहुन्छ, तसथथ त्र्स्ता सम्बन्धहरूको कारणले
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गदाथ िै निम्िलगार्तका वििहरू परमेश्वरको मुिबाट आउाँ छि ्: “म जीविले भररपूणथ जीववत

प्राणीहरू िाहन्छु, मत्ृ र्ुमा जाककएका लासहरू होइि। म राज्र्को टे बलमा बसेको हुिाले, म पथ्
ृ वीका
सबै मानिसहरूलाई मेरो निरीक्षण ग्रहण गिथ लगाउिेछु।” जब परमेश्वर सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डभन्दा
माचथ हुिुहुन्छ, हरे क ददि उहााँले ती दे ह र रगतका हरे क कार्थ अवलोकि गिुथहुन्छ, र कदहल्र्ै
पनि नतिीहरूमध्र्े एउटालाई समेत बेवास्ता गिुथभएको छै ि। परमेश्वरका कार्थहरू नर्िै हुि ्।

त्र्सकारण, म सबै मानिसहरूलाई नतिीहरूका आफ्िै सोिाइ, वविार, र कार्थहरूलाई जााँच्ि अिुरोध

गछुथ। ताँ परमेश्वरको निक्म्त शमथको प्रतीक बि ् भिेर होइि, परमेश्वरको मदहमाको प्रकटीकरण

बि ् भिेर अिुरोध गछथ , ताकक तेरा सबै कार्थहरू, वििहरू, र जीविमा, ताँ शैतािको िुट्ककलाको
निसािा िबि ्। र्ो सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले ददिुभएको मापदण्ड हो।

अध्याय्२१
परमेश्वरको िजरमा, मानिसहरू पशु-प्राणीको सांसारका पशु-प्राणीहरू जस्तै हुि ्। नतिीहरू एकअकाथसाँग झै-झगडा गछथ ि ्, एक-अकाथलाई माछथ ि ्, र एक-अकाथसाँग असाधारण अन्तरकक्रर्ा गछथ ि ्।
परमेश्वरको िजरमा, नतिीहरू उमेर वा सलङ्ग जे-जस्तो भए पनि एक-अकाथको ववरुद्ध षड्र्न्त्र
गिे बिमान्छे हरू जस्ता पनि छि ्। त्र्सकारण, सारा मािवजानतले गिे र प्रकट गिे सबै कुरा
कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको हृदर्अिुरूपका चथएिि ्। परमेश्वरले आफ्िो अिुहार छोप्िुहुिे समर् िै

सांसारभररका सबै मानिसहरूलाई जााँचििे समर् हो। सबै मानिसहरू पीडामा आतथिाद गछथ ि ,्
नतनिहरू सबै महाववपविको ितरामा क्जउाँ छि ्, र नतिीहरूमध्र्े एक जिा पनि परमेश्वरको न्र्ार्बाट
कदहल्र्ै उम्केको छै ि। वास्तवमा, परमेश्वर दे ह बन्िुको प्राथसमक उद्दे श्र् भिेको मानिसको न्र्ार्

गिथु र उहााँको दे हमा उसलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिु हो। परमेश्वरको मिमक्स्तष्कसभत्र, कसलाई नतिीहरूका

सारअिुसार मुक्कत ददिे वा कसलाई िष्ट गिे भन्िे बारे मा निणथर् गररएको धेरै भइसकेको छ, र
र्स कुरालाई अक्न्तम िरणको अवचधमा क्रसमक रूपमा स्पष्ट पररिेछ। ददि र मदहिाहरू बबत्िे
क्रममा, मानिसहरू पररवतथि हुन्छि ् र नतिीहरूको मूल स्वरूप प्रकट हुन्छि ्। जब अण्डा चिरा पदै

िोसलइन्छ तब त्र्समा कुिुरा छ कक हााँस छ भन्िे कुरा स्पष्टै हुन्छ। अण्डा चिरा पिे समर् िै
पथ्
ृ वीका ववपविहरू समाप्त हुिे समर् हो। र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, सभत्रपट्दट “कुिुरा” छ

कक “हााँस” छ भिेर जान्िको लाचग, “अण्डा” लाई चिरा पािैपछथ । परमेश्वरको हृदर्मा भएको
र्ोजिा र्ही हो, र र्सलाई पूरा गररिैपछथ ।

“दर्िीर्, तच्
ु छ मािवजानत! मानिसले ककि मलाई प्रेम गछथ , तर मेरो आत्माका असभप्रार्हरूलाई

पछ्र्ाउि सकदै ि?” मानिसको र्ो क्स्थनतको कारण, परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिको
लाचग ऊ निराकरण भएर जािैपछथ । मािवजानतप्रनतको परमेश्वरको घण
ृ ाको कारण, उहााँले धेरैपटक

र्ो कुराको घोषणा गिुथभएको छ: “ए सबै मािवजानतका वविोहीहरू हो! नतिीहरूलाई मेरा पाइतालामुनि
ककच्र्ाइिैपछथ ; नतिीहरू मेरो सजार्द्वारा लोप हुिैपछथ , र मेरो महाि ् कार्थ समाप्त भएको ददिमा
नतिीहरूलाई मािवजानतको बीिबाट हटाइिैपछथ , ताकक सारा मािवजानतले नतिीहरूको कुरूप अिह
ु ार
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जान्ि सकूि ्।” परमेश्वर दे हमा सबै मानिसहरूसाँग बोसलरहिुभएको छ, र उहााँ आक्त्मक क्षेत्रमा

शैतािसाँग पनि बोसलरहिुभएको छ, जुि सम्पूणथ ब्रह्माण्डभन्दा माचथ छ। परमेश्वरको इच्छा र्ही
िै हो, र परमेश्वरको ६,००० वषे र्ोजिाले हाससल गिथप
ु िे कुरा पनि र्ही हो।

र्थाथथमा, परमेश्वर ववशेष रूपमा सामान्र् हुिुहुन्छ, र उहााँले आफै उपक्स्थत भई व्र्क्कतगत
रूपमा काम गिुथभर्ो र नतिलाई आफ्िै आाँिाले हे िुथभर्ो भिे मात्रै पूरा गिथ सककिे कनतपर्

कुराहरू पनि छि ्। र्ो मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो छै ि, सबै कुरा उहााँले िाहिुभएजस्तै अनघ
बढ्दै जााँदा परमेश्वर पल्टे र बस्िुहुन्ि; शैतािले मानिसहरूमा ल्र्ाएको िलबलीको पररणाम र्ही

हो, जसले गदाथ मानिसहरूलाई परमेश्वरको सााँिो अिुहारको बारे मा अस्पष्ट तुल्र्ाउाँ छ। त्र्सकारण,
अक्न्तम र्ुगको अवचधमा, परमेश्वर मानिसको सामु कुिै कुरा िलुकाई आफ्िो वास्तववकता िुलस्त
रूपमा प्रकट गिथ दे ह बन्िुभएको छ। परमेश्वरको स्वभावका कनतपर् व्र्ाख्र्ाहरू पूणथ रूपमा

अत्र्ुक्कत हुि ्, जस्तै परमेश्वरले एउटा शब्दले वा थोरै वविारले पनि सांसारलाई िष्ट गिथ सकिुहुन्छ

भन्िे भिाइ। पररणामस्वरूप, धेरैजसो मानिसहरूले र्स्ता कुराहरू भन्छि ्, परमेश्वर सवथशक्कतमाि ्
हुिुहुन्छ र पनि ककि उहााँले एकै गााँसमा शैतािलाई निल्ि सकिुहुन्ि। र्ी हास्र्ास्पद शब्दहरू
हुि ्, र र्ी शब्दहरूले मानिसहरूले अझै पनि परमेश्वरलाई चििेका छै िि ् भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरले

उहााँका शत्रुहरूको वविाश गिथको लाचग प्रकक्रर्ाको आवश्र्कता पछथ , तैपनि परमेश्वर ददक्ग्वजर्ी
हुिह
ु ु न्छ भन्िे कुरा सााँिो हो: परमेश्वरले अक्न्तममा आफ्िा शत्रह
ु रूलाई क्जत्िुहुिेछ। त्र्सरी िै
जसरी बसलर्ो दे शले कमजोर दे शलाई क्जत्दा, र्सले आफै िरणबद्ध रूपमा कदहले शक्कतको प्रर्ोग

गदै , कदहले रणिीनतको प्रर्ोग गदै ववजर् हाससल गिुथपछथ । त्र्सको एउटा प्रकक्रर्ा हुन्छ, तर
बसलर्ो दे शसाँग िर्ााँ पुस्ताका परमाणु हनतर्ारहरू छि ् र कमजोर दे श न्र्ूि स्तरमा छ, त्र्सकारण
कमजोर दे शले र्द्
ु ध िगरीकि हार िािेछ भिेर भन्ि सककाँदै ि। त्र्ो त वववेकहीि तकथ हो।

बसलर्ो दे शले अवश्र् िै क्जत्छ र कमजोर दे शले अवश्र् िै हाछथ भिेर भन्िु उचितै हुन्छ, तर
बसलर्ो दे शले कमजोर दे शलाई व्र्क्कतगत रूपमा आक्रमण गरे पनछ मात्रै बसलर्ो दे शलाई ठूलो
शक्कत भिेर भन्ि सककन्छ। र्सथथ, परमेश्वरले सधैँ मानिसले उहााँलाई चिन्दै ि भिेर भन्िुभएको
छ। त्र्सकारण, के माचथका वििहरूले मानिसले ककि परमेश्वरलाई चिन्दै ि भन्िे तथ्र्को एउटा
पक्षलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ् त? के र्ी मानिसहरूका धारणाहरू हुि ् त? परमेश्वर ककि मानिसले
उहााँको वास्तववकतालाई जािोस ् भिेर व्र्क्कतगत रूपमा दे ह बन्िुभर्ो त? र्सप्रकार, धेरैजसो

मानिसहरूले भकत भई स्वगथको आराधिा गरे , तैपनि “मानिसको कार्थहरूद्वारा स्वगथ कदहल्र्ै पनि

असलकनत समेत प्रभाववत भएको छै ि, अनि र्दद मैले मानिसलाई गिे व्र्वहार उसको हरे क
कार्थमा आधाररत रहे को भए, सारा मािवजानत मेरो सजार्को बीिमा क्जउिेचथए।”
परमेश्वरले

मानिसको

सारलाई

स्पष्टै

दे ख्िुहुन्छ।

परमेश्वरका

वाणीहरूमा,

परमेश्वर

मानिसद्वारा र्नत “कष्टमा पिुथभएको” दे खिन्छ कक उहााँले मानिसलाई थप कुिै ध्र्ाि ददि
िाहिुहुन्ि, ि त उहााँसाँग उसको निक्म्त असलकनत आशा िै छ; मानिस मुक्कतभन्दा बादहर छ

भन्िे दे खिन्छ। “मैले धेरै मानिसहरूलाई नतिीहरूको गलाबाट आाँसु बचगरहे को अवस्थामा दे िेको

छु, र मेरा सम्पविहरूको सट्टा धेरैले आफ्िो हृदर् मलाई ददइरहे को मैले दे िेको छु। त्र्स्तो
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‘भक्कतपि’ को बावजूद पनि, मैले मानिसलाई उसका गुप्त इच्छाहरूको पररणामस्वरूप कदहल्र्ै
पनि िुलस्त रूपमा ददएको छै ि, ककिभिे मानिस कदहल्र्ै पनि आफूलाई मेरो सामुन्िे समवपथत

गिथ इच्छुक भएको छै ि।” जब परमेश्वरले मानिसको प्रकृनतको िल
ु ासा गिथह
ु ु न्छ, मानिस आफैप्रनत
लक्ज्जत हुन्छ, तर र्ो त सतही ज्ञािबाहे क केही पनि हुाँदैि, र उसले परमेश्वरका वििहरूमा

आफ्िो प्रकृनतलाई सााँिो रूपमा जान्ि सकदै ि; तसथथ, धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई

बुझ्दै िि ्, परमेश्वरका वििहरूमा नतिीहरूले आफ्िो जीविको लाचग मागथ भेट्टाउाँ दै िि ्, त्र्सकारण

नतिीहरू जनत सस्
ु त हुन्छि ्, परमेश्वरले नतिीहरूको त्र्नत िै गम्भीर रूपमा चगल्ला गिथह
ु ु न्छ।
र्सरी, नतिीहरू अिेत रूपमा घखृ णतपिको भूसमकामा प्रवेश गछथ ि ्—पररणामस्वरूप, नतिीहरूले
आफूलाई “िरम तरवार” ले छे डडएको छ भन्िे कुरा आफै जान्ि पुग्छि ्। परमेश्वरका वििहरूले

मानिसका कार्थहरूलाई प्रशांसा गरे को, र मानिसका कार्थहरूलाई प्रोत्साहि ददएको दे खिन्छ—तैपनि

मानिसहरूलाई परमेश्वरले सधैँ नतिीहरूको चगल्ला गरररहिुभएको छ जस्तो लाग्छ। त्र्सकारण,
जब नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, तब बेला-बेलामा नतिीहरूको अिुहारको माांसपेशी

फुरफुराउाँ छि ्, मािौं नतिीहरू मुछाथ पिथ लागेका छि ्। र्ो नतिीहरूको वववेकको अशुद्धता हो, र
र्ही कारणले गदाथ नतिीहरूको माांसपेशी आफै फुरफुराउिे गछथ । नतिीहरूको पीडा र्स्तो हुन्छ
जसको निक्म्त नतिीहरू हााँस्ि िाहन्छि ्, तैपनि नतिीहरू हााँस्ि सकदै िि ्—ि त नतिीहरू रुि िै

सकछि ्, ककिकक मानिसहरूको हास्र्ास्पद हाउभाउ ररमोट कन्रोल “सभससआर” बाट िालू गररएको

हुन्छ, तैपनि नतिीहरूले र्सलाई बन्द गिथ सकदै िि ्, र्सलाई सहि मात्रै सकछि ्। सबै सहकमी
भेलाहरूमा “परमेश्वरका वििहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित” गिे बारे मा प्रिार गररए पनि, ठूलो रातो

अक्जङ्गरको सन्तािको प्रकृनतको बारे मा कसलाई थाहा छै ि र? आमिे-सामिे हुाँदा, नतिीहरू
थम
ु ाजस्तै आज्ञाकारी हुन्छि ्, तर वपठ्र्ाँप
ू छाडड नतिीहरू ब्वााँसाहरूजस्तो निदथर्ी छि ्, जि
ु कुरालाई
र्ी वििहरूमा दे ख्ि सककन्छ “मैले मेरा वििहरू प्रदाि गदाथ धेरै मानिसहरूले मलाई सााँिो रूपमा

प्रेम गछथ ि ्, तापनि नतिीहरूले मेरा वििहरूलाई नतिीहरूका आत्मामा राख्दै िि,् त्र्सको साटो
नतिीहरूले ती वििहरूलाई अिौपिाररक रूपमा सावथजनिक सम्पवि जस्तो गरे र प्रर्ोग गछथ ि ् र

जब नतिीहरूलाई इच्छा हुन्छ तब ती वििहरू जहााँबाट आएका चथए त्र्तै हुत्र्ाउाँ छि ्।” परमेश्वरले
ककि सधैँ मानिसको िल
ु ासा गिथभ
ु एको छ। र्सले के दे िाउाँ छ भिे मानिसको परु ािो प्रकृनत

कदहल्र्ै एक इन्ि समेत हक्ल्लएको छै ि। ताइ पवथतजस्तै, र्ो करोडौँ करोड मानिसहरूको हृदर्मा

उच्ि भई िडा भइरहन्छ, तर र्ु गोङ्गले पहाडलाई हटाउिे ददि आउिेछ; परमेश्वरको र्ोजिा
र्ही हो। उहााँका वाणीहरूमा, परमेश्वरले मानिसलाई मापदण्डहरू िददिुहुिे, मानिसलाई िेताविी
िददिह
ु ु िे, वा मानिसको जीविमा दे खिएको प्रकृनत िऔांल्र्ाउिह
ु ु िे कुिै एक क्षण पनि छै ि। “जब

मानिस मबाट टाढा हुन्छ, र जब उसले मलाई जााँच्छ, म बादलहरूको बीिमा ऊबाट लक
ु छु।
पररणामस्वरूप, उसले मेरो िाम-निशािा समेत भेट्टाउि सकदै ि, र दष्ु टले जे भन्छ त्र्ो मान्दै
नतिीहरूको हातमा क्जउाँ छ।” वास्तववकतामा, मानिसहरूले परमेश्वरको उपक्स्थनतमा क्जउिे अवसर

ववरलै पाउाँ छि ्, ककिभिे नतिीहरूसाँग िोजी गिे इच्छा निकै कम हुन्छ; पररणामस्वरूप, धेरैजसो
मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरे पनि, नतिीहरू दष्ु टको अधीिमा क्जउाँ छि ्, र नतिीहरूले गिे
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सबै कुरा दष्ु टले निर्क्न्त्रत गरे को हुन्छ। र्दद मानिसहरू सााँच्िै िै परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जए
भिे, हरे क ददि हरे क क्षण परमेश्वरको िोजी गरे भिे, परमेश्वरले र्सरी बोल्िुपिे कुिै आवश्र्कता

हुिेचथएि, होइि र? जब मानिसहरूले पाठहरूलाई पन्छाउाँ छि ्, तब नतिीहरूले परमेश्वरलाई पनि
पुस्तकसाँगै तुरुन्तै पन्छाउाँ छि ्, त्र्सरी नतिीहरूले आफ्िै कामकाजससत मात्र सरोकार राख्छि ्,
त्र्सपनछ परमेश्वर नतिीहरूको हृदर्बाट हराउिुहुन्छ। तैपनि जब नतिीहरूले फेरर पुस्तक उठाउाँ छि ्,
तब नतिीहरूलाई आफूले परमेश्वरलाई आफ्िो मिमक्स्तष्कको सबैभन्दा पछाडड थन्काएको कुरा
अिािक थाहा हुन्छ। मानिसको “स्मरणववहीि” जीवि र्स्तै हुन्छ। परमेश्वरले जनत धेरै बोल्िुहुन्छ,
उहााँका वििहरू त्र्नत िै उच्ि हुाँदै जान्छि ्। जब ती वििहरू िरम अवस्थामा पुग्छि ्, सबै काम
समाप्त हुन्छ, पररणामस्वरूप, परमेश्वरले आफ्िा वाणीहरूलाई रोकिुहुन्छ। परमेश्वरले जुि
ससद्धान्तअिुसार काम गिुथहुन्छ त्र्ो ससद्धान्त भिेको उहााँको काम िरम अवस्थामा पुगेपनछ
समाप्त गिुथ हो; र्ो िरम ववन्दम
ु ा पुगेपनछ उहााँले निरन्तर काम गरररहिुहुिेछैि, बरु अिािक
र्सलाई रोकिुहुिेछ। उहााँले कदहल्र्ै पनि अिावश्र्क काम गिुथहुन्ि।

अध्याय्२२्र्२३
आज, सबै जिा परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु ि र परमेश्वरको स्वभावलाई जान्ि इच्छुक छि ्,

तैपनि नतिीहरूले जे गिे इच्छा गछथ ि ् त्र्सलाई ककि अनघ बढाउि सकदै िि ्, ककि नतिीहरूको

हृदर्ले नतिीहरूलाई सधैँ धोका ददन्छ र नतिीहरूले आफूले िाहे को कुरा हाससल गिथ सकदै िि ्
भन्िे कुरा कसैलाई पनि थाहा छै ि। पररणामस्वरूप, नतिीहरू फेरर तीव्र निराशाद्वारा व्र्ाकुल
हुन्छि ्, र नतिीहरू भर्भीत पनि हुन्छि ्। र्ी बाखझिे भाविाहरूलाई व्र्कत गिथ िसकिे हुिाले,
नतिीहरूले द्ःु िमा आफ्िो सशर निहुऱ्र्ाउि र अिवरत रूपमा आफूलाई र्स्ता प्रश्िहरू गिथ मात्रै

सकछि ्: “के परमेश्वरले मलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिु िभएको छै ि हुि सकछ? के परमेश्वरले मलाई
गुप्त रूपमा त्र्ाग्िुभएको हुि सकछ? सार्द अरू सबै जिा ठीक-ठाक छि ्, र मबाहे क नतिीहरू
सबैलाई परमेश्वरले अन्तर्दथक्ष्ट ददिुभएको छ। परमेश्वरका वििहरू पढ्दा ककि म सधैँ वविसलत

हुन्छु—ककि म कदहल्र्ै कुिै कुरा बझ्
ु ि सक्कदिाँ?” मानिसहरूको मिमा त्र्स्ता वविारहरू भए पनि
कसैले कदहल्र्ै नतिलाई व्र्कत गिे आाँट गदै ि; नतिीहरू सभत्र-सभत्रै सांघषथ मात्र गरररहन्छि ्।

वास्तवमा, परमेश्वरलेबाहे क अरू कसैले पनि उहााँका वििहरूलाई बुझ्ि वा उहााँको सााँिो इच्छालाई
जान्ि सकदै ि। तैपनि परमेश्वरले सधैँ मानिसहरूलाई उहााँको इच्छा बुझ्ि लगाउिुहुन्छ—के र्ो त
हााँसलाई रुिमा बस्ि लगाउिु जस्तै होइि र? के परमेश्वरलाई मानिसका असफलताहरूको बारे मा
थाहा छै ि? र्ो परमेश्वरको कामको मोड हो, जसलाई मानिसहरूले बुझ्ि असफल भएका छि ्,

तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मानिस ज्र्ोनतको बीिमा क्जउाँ छ, तर उसलाई ज्र्ोनतको मूल्र् थाहा

छै ि। उसलाई ज्र्ोनतको सार, र ज्र्ोनतको स्रोत, र त्र्नत मात्र होइि, ज्र्ोनत कसको हो भन्िे
कुरा थाहा छै ि।” परमेश्वरका वििहरूले मानिसलाई जे बताउाँ छि ् र ती वििहरूले उसलाई जे

माग्छि ्, त्र्सअिस
ु ार त कोही पनि बााँच्िेछैिि ्, ककिभिे मानिसको दे हमा त्र्स्तो केही पनि छै ि
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जसले परमेश्वरका वििहरूलाई स्वीकार गछथ । त्र्सकारण, परमेश्वरका वििहरूलाई पालि गिथ

सकिु, परमेश्वरका वििहरूलाई कदर गिथ र नतिको तष्ृ णा गिथ सकिु, र मानिसको क्स्थनतलाई

औांल्र्ाउिे परमेश्वरका वििहरूलाई नतिीहरूका आफ्िै अवस्थाहरूमा लागू गरे र, आफैलाई चिन्ि
सकिु—र्ही िै सबैभन्दा उच्ि मापदण्ड हो। जब आखिरमा राज्र्को पररकल्पिा पूरा हुन्छ, दे हमा
क्जउिे मानिस अझै पनि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ि िसकिे अवस्थामा हुिेछ, र अझै पनि

उसलाई उहााँको व्र्क्कतगत अगुवाइको आवश्र्कता पिेछ—तर मानिसहरूमा शैतािका हस्तक्षेप हुिे
छै िि ्, बरु नतिीहरूमा मानिसको सामान्र् जीवि हुिेछ; शैतािलाई हराउिे कार्थमा परमेश्वरको

उद्दे श्र् र्ही हो, जुि कार्थ मुख्र् रूपमा परमेश्वरले आफूले सक्ृ ष्ट गरे को मानिसको मूल सारलाई
पुिस्थाथवपत गिथको लाचग गिुथहुन्छ। परमेश्वरको वविारमा, “दे ह” ले निम्ि कुरालाई जिाउाँ छ:

परमेश्वरको सारलाई जान्ि िसकिु; आक्त्मक क्षेत्रका कामकुरालाई दे ख्ि िसकि;ु र्सको साथै,
शैतािद्वारा भ्रष्ट हुि सकिु र परमेश्वरको आत्माद्वारा निदे सशत हुि सकिु। परमेश्वरले सक्ृ ष्ट

गिुथभएको दे हको सार र्ही िै हो। प्राकृनतक रूपमै, र्सको उद्दे श्र् मािवजानतको जीविमा
सुव्र्वस्थाको कमीले पैदा गिे लथासलङ्ग अवस्थालाई आउि िददिु पनि हो। परमेश्वरले जनत
धेरै बोल्िुहुन्छ, र उहााँले जनत तीक्ष्णताको साथ बोल्िुहुन्छ, मानिसहरूले त्र्नत िै बढी बुझ्छि ्।

मानिसहरू अिेत रूपमा पररवतथि हुन्छि ्, र अिेत रूपमा िै ज्र्ोनतमा क्जउाँ छि ्, तसथथ “ज्र्ोनतको
कारण, नतिीहरू वद्
ु दर
ृ चध भइरहे का छि ् र नतिीहरूले अन्धकारलाई छोडेका छि ्।” र्ो राज्र्को सन्
र्दश्र्, र धेरैपटक उल्लेि गररएको “ज्र्ोनतमा क्जउिु, र मत्ृ र्ुबाट बबदा सलिु” र्ही हो। जब पथ्
ृ वीमा

ससनिम पूरा हुन्छ—जब राज्र् पूरा हुन्छ—त्र्सबेला पथ्
ृ वीमा फेरर र्ुद्ध हुिेछैि; तब फेरर कदहल्र्ै
पनि अनिकाल, महामारी, र भूकम्पहरू हुिेछैि; मानिसहरूले हनतर्ारहरू उत्पादि गिथ छोड्िेछि ्;

सबै जिा शाक्न्त र क्स्थरतामा क्जउिेछि ्; र मानिसहरूका बीिमा सामान्र् व्र्वहार हुिेछ, र
दे शहरूका बीिमा सामान्र् व्र्वहार हुिेछ। तापनि वतथमािसाँग त्र्सको कुिै तुलिा हुाँदैि।
आकाशमुनिका सबै कोलाहलमा छि ्, र हरे क दे शमा बबस्तारै शासि पररवतथि हुि थालेको छ।
परमेश्वरका वाणीहरूको फलस्वरूप मानिसहरू बबस्तारै पररवतथि हुाँदैछि ्, र आन्तररक रूपमा प्रत्र्ेक
दे श बबस्तारै ध्वस्त हुाँदैछि ्। बेबबलोिका क्स्थर जगहरू बालुवाको महलजस्तै हक्ल्लि थाल्छि ् र
परमेश्वरको इच्छा पररवतथि हुाँदै जााँदा थाहै िपाई सांसारमा ठूलो पररवतथि हुन्छ, अनि कुिै पनि
समर् हरप्रकारका चिह्िहरू दे िा पछथ ि ्, त्र्सले मानिसहरूलाई सांसारको अक्न्तम ददि आइपुगेको
छ भिी दे िाउाँ छ! परमेश्वरको र्ोजिा र्ही हो; उहााँले काम गिुथहुिे िरणहरू नर्िै हुि ्, र प्रत्र्ेक
दे श निश्िर् टुक्रा-टुक्रा हुिेछ। प्रािीि सदोम दोस्रो पटक िाश हुिेछ, र तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ,
“सांसार पति भइरहे को छ! बेबबलोि पक्षाघातको िपेटामा छ!” परमेश्वरबाहे क अरू कसैले पनि र्ो

पूणथ रूपले बुझ्ि सकदै ि, आखिर जे भए पनि मानिसको िेतिा सीसमत छ। उदाहरणको लाचग,
आन्तररक मासमलाका मन्त्रीहरूलाई वतथमाि पररक्स्थनतहरू अक्स्थर र कोलाहलमर् छि ् भिी थाहा

हुि सकछ, तर नतिलाई समाधाि गिथ नतिीहरू असक्षम हुन्छि ्। नतिीहरूले आफ्िो सशर उच्ि
हुिे, सूर्थ एकिोदट फेरर पूवथबाट उदाएर, दे शभरर िम्किे र मामलाहरूको र्स दर्िीर् अवस्थालाई
उल्टाउिे ददिको आशा गदै नतिीहरू जे हुाँदैछ त्र्सैसाँग अगाडड मात्र बढ्ि सकछि ्। तापनि, सूर्थ
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फेरर दोस्रो पटक उदाउाँ दा त्र्सको उद्दे श्र् भिेको पुरािो व्र्वस्थालाई पुिस्थाथवपत गिुथ होइि भन्िे

नतिीहरूलाई अिोपिो हुाँदैि—र्ो एउटा पुिथजागरण हो, एउटा पूणथ पररवतथि हो। सारा ब्रह्माण्डको
लाचग परमेश्वरको र्ोजिा र्स्तै छ। उहााँले िर्ााँ सांसार ल्र्ाउिह
ु ु िेछ, तर सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा,
उहााँले पदहले मानिसलाई िवीकरण गिुथहुिेछ। आज, सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा भिेको मानिसहरूलाई
परमेश्वरका वििहरूसभत्र ल्र्ाउिु हो, नतिीहरूलाई हैससर्तका आसशषहरू
्
उपभोग गिथ ददिु होइि।

र्सको साथै, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “राज्र्मा, म िै राजा हुाँ—तर मलाई राज्र्को राजाको रूपमा
व्र्वहार गिथक
ु ो सट्टा, मानिसले मलाई ‘स्वगथबाट ओलथिभ
ु एको मक्ु कतदाता’ को रूपमा व्र्वहार
गछथ । पररणामस्वरूप, मैले त्र्सलाई दाि ददएको िाहन्छ त्र्सले त्र्सले मेरो बारे मा ज्ञािको िोजी

गदै ि।” सबै मानिसहरूको वास्तववक अवस्था र्स्तै छ। आज, सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा,
मानिसहरूको अतप्ृ त लोभलाई पूणथ रूपमा हटाउिु र र्सरी उलसाई कुिै कुरा िमागी परमेश्वरलाई
चिन्ि लगाउिु हो। त्र्सकारण परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको कुरामा कुिै आश्िर्थ छै ि, “धेरै जिाले
मेरो अनघ सभिारीले जस्तो बबन्ती गरे का छि ्; धेरैले मेरो अनघ आफ्िा ‘बोराहरू’ िोलेका छि ् र

बााँच्िका लाचग मलाई िािेकुरा मागेका छि ्।” र्स्ता क्स्थनतहरूले मानिसहरूको लोभलाई सांकेत

गछथ ि ्, र नतिले मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गदै िि ्, तर उहााँबाट मागहरू गछथ ि ्, वा नतिीहरूले

िाहे का कुराहरू प्राप्त गिे प्रर्ास गछथ ि ् भन्िे दे िाउाँ छि ्। मानिसहरूमा भोकाएको ब्वााँसोको प्रकृनत
छ; नतिीहरू सबै धत
ू थ र लोभी छि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले नतिीहरूलाई फेरर पनि मापदण्डहरू
ददिुहुन्छ, र्सरी नतिीहरूलाई नतिीहरूको लोभको हृदर् हस्तान्तरण गिथ र इमािदाररताको

हृदर्सदहत परमेश्वरलाई प्रेम गिथ बाध्र् तुल्र्ाउिुहुन्छ। वास्तववकतामा, अदहलेसम्म, मानिसहरूले

आफ्िो सारा हृदर् परमेश्वरलाई ददि बााँकी िै छ; नतिीहरू परमेश्वरमा पूणथ रूपमा भरोसा िगरी
कदहले आफैमा र कदहले परमेश्वरमा भरोसा गदै दई
ु वटा डुङ्गामा िट्
ु टा हाल्छि ्। जब परमेश्वरको

काम निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुग्छ, सबै मानिसहरू सााँिो प्रेम र ववश्वासमा क्जउिेछि ्, र परमेश्वरको
इच्छा पूरा भएको हुिेछ; तसथथ, परमेश्वरका मापदण्डहरू त्र्नत धेरै उच्ि छै िि ्।
स्वगथदत
ू हरू स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा हतार-हतार आवतजावत गदै र हरे क ददि आक्त्मक

क्षेत्रमा फकेपनछ मािव सांसारमा ओलँदै निरन्तर रूपमा परमेश्वरका पुत्रहरू र मानिसहरूका बीिमा

िहलपहल गरररहे का हुन्छि ्। नतिीहरूको कतथव्र् र्ही हो, तसथथ, हरे क ददि परमेश्वरका पत्र
ु हरू र
मानिसहरूको गोठाला गररन्छ, अनि नतिीहरूको जीवि क्रसमक रूपमा पररवतथि हुाँदै जान्छ।
परमेश्वरले आफ्िो रूप पररवतथि गिुथहुिे ददिमा, पथ्
ू हरूको कार्थ औपिाररक रूपमा
ृ वीमा स्वगथदत
समाप्त हुिेछ र नतिीहरू स्वगथको क्षेत्रमा फकथिेछि ्। आज, परमेश्वरका सबै पुत्रहरू र मानिसहरू

उही अवस्थामा छि ्। हरे क सेकन्ड बबत्दै जााँदा सबै मानिसहरू पररवतथि भइरहे का छि ,् र

परमेश्वरका पुत्रहरू र मानिसहरू क्रसमक रूपमा पररपकव हुाँदै गइरहे का छि ्। र्सको तुलिामा, सबै
वविोहीहरू पनि ठूलो रातो अक्जङ्गरको सामुन्िे पररवतथि भइरहे का छि ्: मानिसहरू अबउप्रान्त
ठूलो रातो अक्जङ्गरप्रनत निष्ठावाि छै िि ्, र भूतहरूले र्सका बन्दोबस्तहरूलाई पछ्र्ाउि छोडेका
छि ्। बरु नतिीहरू “नतिीहरूलाई जे उचित लाग्छ त्र्ो गरे का छि ,् र हरे कले आफ्िै बाटोमा दहाँडेको

छ” तसथथ, जब परमेश्वरले “पथ्
ृ वीका दे शहरू कसरी वविाश हुि सकदै िि ्? पथ्
ृ वीका दे शहरू कसरी
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पति हुि सकदै िि ्?” भिी भन्िुहुन्छ, तब स्वगथहरू एकै क्षणमा झछथ ि ्…। र्ो त मािौं अशुभ
अिुभूनत मािवजानतको अन्त्र्को पूवथलक्षण हो। र्हााँ भववष्र्वाणी गररएका ववसभन्ि अशुभ चिन्हहरू

िै ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा भइरहे का घटिाहरू हुि ्, र ती घटिाहरूबाट पथ्
ृ वीका कोही पनि
उम्कि सकदै ि। परमेश्वरका वििहरूको भववष्र्वाणी र्स्तै छ। आज, सबै मानिसहरूमा समर्
थोरै छ भन्िे आभास छ, र नतिीहरूलाई नतिीहरूमाचथ ववपवि आइपिथ लागेको अिुभूनत हुन्छ
भन्िे दे खिन्छ—तैपनि नतिीहरूसाँग उम्किे कुिै माध्र्महरू छै िि ्, तसथथ नतिीहरू सबै आशाववहीि
छि ्। परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मैले ददिददिै मेरो राज्र्को ‘सभत्री कोठा’ सजाउाँ दा कदहल्र्ै कोही पनि

मेरो काममा बाधा ददि मेरो ‘काम गिे कोठा’ मा अिािक आएको छै ि।” वास्तवमा, परमेश्वरका
वििहरूको अथथ मानिसहरूले परमेश्वरलाई उहााँका वििहरूमा चििूि ् भिेर भन्िु मात्र होइि।

सबैभन्दा मुख्र् कुरा, ती वििहरूले के सङ्केत ददन्छि ् भिे, हरे क ददि उहााँको कामको अको
भागको कार्थ गिथको लाचग परमेश्वरले समस्त ब्रह्माण्डभरर सबै ककससमका घटिाक्रमहरू
समलाउिुहुन्छ। उहााँले “कदहल्र्ै कोही पनि मेरो काममा बाधा ददि मेरो ‘काम गिे कोठा’ मा

अिािक आएको छै ि” भिेर भन्िुको कारण के हो भिे परमेश्वरले ईश्वरीर्तामा काम गिुथहुन्छ,

र मानिसहरूले िाहे र पनि उहााँको काममा सहभागी हुि सकदै िि ्। म ताँलाई सोध्छु: के तैँले सम्पूणथ
ब्रह्माण्डको हरे क घटिाक्रमलाई सााँच्िै समलाउि सक्कथस ्? के तैँले पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई
नतिीहरूका पि
ु ाथहरूको ववरुद्धमा जािे तल्
ु र्ाउि सक्कथस ्? के तैँले सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डका

मानिसहरूलाई परमेश्वरको सेवा गिे गरी पररिािल गिथ सक्कथस ्? के तैँले शैतािलाई दङ्गा
मच्िाउि लगाउि सक्कथस ्? के तैँले मानिसहरूलाई सांसार उजाड र ररिो छ भन्िे अिुभूनत गराउि

सक्कथस ्? मानिसहरू त्र्स्ता कार्थहरू गिथ असमथथ छि ्। ववगतमा, जब शैतािका “सीपहरू” पूणथ
रूपमा प्रकट हुि बााँकी िै चथर्ो, त्र्ो बेला र्सले परमेश्वरको कार्थको हरे क िरणमा सधैँ हस्तक्षेप
गथ्र्ो; र्स िरणमा, शैतािका िलाकीहरू सककएको छ, र परमेश्वरले त्र्सलाई त्र्सको सााँिो

रङ्ग दे िाउि लगाउिुभएको छ, ताकक मानिसहरूले र्सलाई चिन्ि सकूि ्। “मेरो काममा कसैले
कदहल्र्ै पनि बाधा ददएको छै ि” भन्िे वििहरूको सत्र्ता र्ही िै हो।

हरे क ददि, मण्डलीका मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, र हरे क ददि, नतिीहरूलाई

“अप्रेसि टे बल” मा चिरफार गररन्छ। उदाहरणको लाचग, “आफ्िो ओहदा गम
ु ाउिे,” “िारे ज हुिे,”
“उिीहरूको डर कम हुन्छ र मािससक सन्तुलि पुिस्थाथवपत भएपनछ,” “पररत्र्ाग,” र “‘भाविा’
रदहत”—त्र्स्ता चगल्लाका वििहरूले मानिसहरूलाई “कष्ट ददन्छ” र नतिीहरूलाई लाजले बोधो
तुल्र्ाउाँ छ। मािौं नतिीहरूको सम्पूणथ शरीरको कुिै पनि अङ्गले—सशरदे खि पाइतालासम्म, सभत्रदे खि
बादहरसम्म—परमेश्वरको स्वीकृती प्राप्त गदै ि। परमेश्वरले ककि उहााँका वििहरूद्वारा मानिसहरूको

जीविलाई त्र्नत उदाङ्गो पाररददिुहुन्छ? के परमेश्वरले जािी-जािी मानिसहरूका लाचग कामकुराहरू कदठि बिाइरहिुभएको छ? र्ो त सबै मानिसहरूको अिुहार धोएर हटाउि िसककिे

दहलोले भररएको जस्तै कुरा हो। हरे क ददि, सशर निहुऱ्र्ाउाँ दै , नतिीहरूले ठग मानिसहरूले जस्तो
आफ्िा पापहरूको लेिा ददन्छि ्। मानिसहरूलाई शैतािले र्नत भ्रष्ट तल्
ु र्ाएको छ कक नतिीहरूलाई
आफ्िा वास्तववक क्स्थनतहरूको बारे मा समेत पूणथ रूपमा थाहा छै ि। तर परमेश्वरको िजरमा,
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नतिीहरूको शरीरको हरे क अङ्गमा, नतिीहरूको मासीमा समेत शैतािको ववष छ; पररणामस्वरूप,

परमेश्वरका प्रकाशहरू जनत प्रगाढ बन्छि ्, मानिसहरू त्र्नत िै भर्भीत बन्छि ्, र्सरी सबै
मानिसहरूलाई शैताि चिन्िे र मानिसमा रहे को शैतािलाई दे ख्िे तल्
ु र्ाइन्छ, ककिभिे नतिीहरूले
आफ्िो िाङ्गो आाँिाले शैतािलाई दे ख्ि िसकिे अवस्थामा रदहआएका छि ्। अनि सबै जिा

वास्तववकतामा प्रवेश गररसकेका हुिाले, परमेश्वरले मानिसको प्रकृनतलाई िुलासा गिुथहुन्छ—भन्िुको
अथथ, उहााँले शैतािको स्वरूपलाई िुलासा गिुथहुन्छ—र्सरी मानिसलाई वास्तववक, स्पशथिीर् शैताि
दे ख्िे तल्
ु र्ाउिह
ु ु न्छ, र नतिीहरूलाई व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई अझै राम्ररी चिन्िे अवसर ददिुहुन्छ।
परमेश्वरले मानिसलाई दे हमा हुिुभएको उहााँलाई चििाउिुहुन्छ, र उहााँले शैतािको स्वरूप

बिाउिुहुन्छ, र र्सरी मानिसलाई सबै मानिसहरूको दे हमा रहे को वास्तववक, स्पशथिीर् शैतािलाई
दे ख्ि सकिे तुल्र्ाउिुहुन्छ। बताइएका र्ी ववसभन्ि क्स्थनतहरू सबै शैतािका कार्थका असभव्र्क्कत

हुि ्। त्र्सकारण, के भन्ि सककन्छ भिे, दे हमा रहे काहरू सबै िै शैतािको स्वरूपका मत
ू थ रूप हुि ्।
परमेश्वर उहााँका शत्रुहरूको प्रनतकूल हुिुहुन्छ—उहााँहरू एक-अकाथप्रनत शत्रुवत ् हुिुहुन्छ, र उहााँहरू दई
ु
फरक-फरक शक्कतहरू हुि ्; त्र्सकारण, भूतहरू सदासवथदा भत
ू हरू हुि ्, र परमेश्वर सदासवथदा

परमेश्वर हुिुहुन्छ; उहााँहरू आगो र पािीजस्तै िसमल्िे, स्वगथ र पथ्
ृ वीजस्तै अलग हुिुहुन्छ। जब
परमेश्वरले मानिसको सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, एक प्रकारका मानिसहरूमा स्वगथदत
ू हरूको आत्मा चथर्ो,
जबकक अको प्रकारका मानिसहरूसाँग कुिै आत्मा चथएि, त्र्सकारण र्ी वगथका मानिसहरूमा
भूतका आत्माहरू आए, र त्र्सरी नतिीहरूलाई भूतहरू भनिन्छ। आखिर, स्वगथदत
ू हरू भिेका
स्वगथदत
ू हरू िै हुि ्, भूतहरू भिेका भूतहरू िै हुि ्—अनि परमेश्वर, परमेश्वर िै हुिुहुन्छ। हरे कलाई
त्र्सको प्रकारअिुसार भिेर भन्िुको अथथ र्ही हो, त्र्सकारण जब स्वगथदत
ू हरूले सांसारमा शासि

गछथ ि ् र आसशषहरूको
्
उपभोग गछथ ि ्, तब परमेश्वर आफ्िो वासस्थािमा फकथिह
ु ु न्छ अनि अरूहरू—
परमेश्वरका शत्रुहरू—िरािी बन्छि ्। वास्तवमा, बादहरी रूपमा सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम

गछथ ि ् भन्िे दे खिन्छ, तर त्र्सको जड नतिीहरूको सारमा हुन्छ—स्वगथदत
ू हरूको प्रकृनत भएकाहरू
कसरी परमेश्वरको हातबाट उम्केर अतल कुण्डमा फासलि सकछि ् र? अनि भत
ू हरूको प्रकृनत
भएकाहरूले कसरी कदहल्र्ै परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिथ सकछि ् र? त्र्स्ता मानिसहरूको
सार परमेश्वरप्रनत सााँिो प्रेम गिे सार होइि, त्र्सकारण नतिीहरूले कसरी राज्र्मा प्रवेश गिे
मौका पाउि सकछि ् र? परमेश्वरले भन्िुभएको र्ो वििमा जस्तै उहााँले सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथहुाँदा

िै सबै कुरा परमेश्वरले समलाउिुभएको छ: “म बतास र झरीको बीिमा अनघ बढ्छु, र मैले
मानिसको बीिमा वषौं-वषथ बबताएको छु, अनि समर्मा िै आजको ददिमा आइपुगेको छु। के मेरो
व्र्वस्थापि र्ोजिाका िरणहरू ठीक नर्िै होइिि ् र? मेरो र्ोजिामा कसले कदहल्र्ै कुिै र्ोगदाि
ददएको छ? मेरो र्ोजिाका िरणहरूबाट को मुकत भएर जाि सकछ?” दे ह बिेपनछ, परमेश्वरले

मानिसको जीविको अिुभव गिैपछथ —के र्ो व्र्ावहाररक परमेश्वरको व्र्वहाररक पक्ष होइि र?
मानिसको कमजोरीको कारण परमेश्वरले मानिसबाट कुिै कुरा पनि लुकाउिुहुन्ि; बरु, परमेश्वरले

भन्िुभएको र्ो वििमा जस्तै उहााँले मानिसको निक्म्त सत्र्तालाई उदाङ्गो पाररददिुहुन्छ: “मैले
मानिसको बीिमा वषौं-वषथ बबताएको छु।” परमेश्वर दे हधारी परमेश्वर हुिभ
ु एको हुिाले िै उहााँले
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एकपनछ अको गदै पथ्
ृ वीमा धेरै वषथहरू बबताउिुभएको छ; त्र्सरी िै, सबै ककससमका प्रकक्रर्ाहरू
भएर गएपनछ मात्रै उहााँलाई दे हधारी परमेश्वर भिेर भन्ि सककर्ो, त्र्सपनछ मात्रै उहााँले दे हसभत्रको

ईश्वरीर्तामा काम गिथ सकिुभर्ो। त्र्सपनछ, सबै रहस्र्हरू प्रकट गररसकेपनछ, उहााँले आफ्िो
रूप पररवतथि गिथ स्वतन्त्र हुिुहुिेछ। परमेश्वरले प्रत्र्क्ष रूपमा सांकेत गिुथभएको गैर-अलौकककताको
व्र्ाख्र्ाको अको पक्ष र्ही हो।
झारा िटारीकि, परमेश्वरका हरे क वििलाई बटुल्िे कार्थ गिथ सकिे बन्िु अत्र्ावश्र्क छ—

र्ो परमेश्वरको आज्ञा हो!

अध्याय्२४्र्२५
ध्र्ाि ददएर िपढीकि, र्ी दई
ु ददिहरूका वाणीहरूमा केही कुरा पिा लगाउि असम्भव छ;

वास्तवमा, नतिलाई एकै ददिमा बोसलएको भए हुिेचथर्ो, तैपनि परमेश्वरले नतिलाई दई
ु ददिमा

ववभाक्जत गिुथभर्ो। भन्िुको अथथ, र्ी दई
ु ददिका वाणीहरू एउटा ससङ्गो वाणी हो, तर नतिलाई
स्वीकार गिथ मानिसहरूको लाचग सहज तुल्र्ाउि, अनि मानिसहरूलाई सोच्िे मौका ददि परमेश्वरले
नतिलाई दई
ु ददिमा ववभाक्जत गिुथभर्ो। मानिसप्रनतको परमेश्वरको वास्ता र्स्तो छ। परमेश्वरको

सबै काममा, सबै मानिसहरूले आ-आफ्िो कार्थ गछथ ि ् र आ-आफ्िै स्थािमा रही आफ्िो कतथव्र्
निवाथह गछथ ि ्। स्वगथदत
ू को आत्मा भएका मानिसहरूले मात्रै सहकार्थ गदै िि ्; शैतािका सबै
आत्माहरूले झैं भूतको आत्मा भएकाहरूले पनि “सहकार्थ” गछथ ि ्। परमेश्वरका वाणीहरूमा
परमेश्वरको इच्छा र मानिसको निक्म्त उहााँका मापदण्डहरूलाई दे खिन्छ। “मेरो सजार् सबै

मानिसहरूमाचथ आइपछथ , तैपनि र्ो सबै मानिसहरूबाट टाढा पनि रहन्छ। हरे क व्र्क्कतको सम्पण
ू थ

जीवि मप्रनतको प्रेम र घण
ृ ाले भररएको हुन्छ” भन्िे वििहरूले के दे िाउाँ छ भिे सबै मानिसहरूलाई
िुिौती ददि परमेश्वरले सजार्को प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र्सरी नतिीहरूलाई उहााँको बारे मा ज्ञाि प्राप्त
गिथ लगाउिुहुन्छ। शैतािको भ्रष्टता र स्वगथदत
ू हरूको दब
ु थलताको कारण, परमेश्वरले मानिसहरूलाई
सजार् ददि वििहरूको मात्रै प्रर्ोग गिुथहुन्छ, प्रशासनिक आदे शहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्ि। सक्ृ ष्टको

समर्दे खि आजको ददिसम्मै, स्वगथदत
ू हरू र सबै मानिसहरूसम्बन्धी परमेश्वरको कामको ससद्धान्त
र्ही रदहआएको छ। स्वगथदत
ू हरू परमेश्वरका हुि ्, त्र्सकारण एक ददि नतिीहरू अवश्र् िै
परमेश्वरको राज्र्का मानिसहरू बन्िेछि ्, र नतिीहरूलाई परमेश्वरका मानिसहरूले हे रिाह र रक्षा

गिुथहुिेछ। र्सबीि, अरू सबैलाई पनि प्रकारअिुसार वगीकरण गररिेछ। शैतािका सबै ववसभन्ि

दष्ु ट आत्माहरूलाई पनि सजार् ददइिेछ, र आत्मावविाका सबैलाई परमेश्वरका पत्र
ु हरू र

मानिसहरूले शासि गछथ ि ्। परमेश्वरको र्ोजिा र्ही हो। तसथथ, परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “के मेरो
ददिको आगमि वास्तवमै मानिसको मत्ृ र्ुको क्षण हो त? के मेरो राज्र् निसमथत हुाँदा वास्तवमै
मैले मानिसलाई िाश पाछुथ त?” र्ी दई
ु सरल प्रश्िहरू भए पनि, ती सबै मािवजानतको गन्तव्र्को

लाचग परमेश्वरको बन्दोबस्त हुि ्। जब परमेश्वर आउिुहुन्छ, “समस्त ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई
क्रूसमा उधोमुन्टो गरी टााँचगिे” समर् त्र्ही हुिेछ। सबै मानिसहरूकहााँ दे िा परे र नतिीहरूलाई
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परमेश्वरको अक्स्तत्वको बारे मा जान्ि ददि सजार्को प्रर्ोग गिुथको परमेश्वरको उद्दे श्र् र्ही हो।

परमेश्वर पथ्
ृ वीमा ओलथिुहुिे समर् अक्न्तम र्ुग भएको हुिाले, पथ्
ृ वीका दे शहरू नतिीहरूको
सबैभन्दा सङ्कटमर् अवस्थामा हुिे समर् भएकोले, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “जब म पथ्
ृ वीमा ओलेर

आउाँ छु, र्ो अन्धकारले ढाककएको हुन्छ र मानिस ‘गदहरो नििामा’ परे को हुन्छ।” त्र्सकारण, आज
दे हधारी परमेश्वरलाई चिन्ि सकिे मानिसहरू थोरै मात्र छि ्, लगभग कोही पनि छै िि ्। अदहले
अक्न्तम र्ुग भएको हुिाले, कसैले पनि कदहल्र्ै व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा चििेको
छै ि, र मानिसहरूसाँग परमेश्वरको बारे मा सतही ज्ञाि मात्रै छ। र्ही कारणले गदाथ मानिसहरू

पीडादार्ी शोधिमाझ क्जउाँ छि ्। जब मानिसहरूले शोधिलाई छोड्छि ्, त्र्ो नतिीहरूले सजार् पाउि

थाल्िे समर् पनि हुन्छ, र नतिीहरूले उहााँलाई व्र्क्कतगत रूपमा दे िूि ् भिेर परमेश्वर सबै
मानिसहरूकहााँ दे िा पिे समर् पनि त्र्ही िै हो। दे हधारी परमेश्वरको कारण, मानिसहरू ववपविमा
पछथ ि ् र नतिीहरूले आफैलाई मुकत गिथ सकदै िि ्—र्ो परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई ददइिे
दण्ड हो, र र्ो उहााँको प्रशासनिक आदे श हो। जब वसन्तको न्र्ािोपि आइपुग्छ र फूलहरू फुल्ि

थाल्छ्ि ्, जब स्वगथमुनिका सबै कुरालाई हररर्ालीले ढाकछ र पथ्
ृ वीका सबै कुरा ठीक-ठीक ठाउाँ मा
हुन्छि ्, तब सबै मानिसहरू र सबै थोक क्रसमक रूपमा परमेश्वरको सजार्मा प्रवेश गिेछि ्, र
त्र्ो बेला पथ्
ृ वीमा परमेश्वरले गिथुहुिे सबै कार्थ समाप्त हुिेछ। परमेश्वर त्र्सउप्रान्त पथ्
ृ वीमा
काम गिे वा बस्िे गिथह
ु ु िेछैि, ककिभिे परमेश्वरको महाि ् काम परू ा भइसकेको हुिेछ। के र्ो

छोटो समर्को लाचग मानिसहरूले आफ्िो दे हलाई पन्छाउि सकदै िि ्? मानिस र परमेश्वरबीिको

प्रेमलाई के कुराले चिरा पािथ सकछ? मानिस र परमेश्वरबीिको प्रेमलाई कसले छुटाउि सकछ? के
र्ो आमाबाबु, पनत, दददीबदहिी, पत्िी हुि ् कक पीडादार्ी शोधि हो? के वववेकबाट आएका
भाविाहरूले मानिससभत्रको परमेश्वरको स्वरूपलाई मेटाउि सकछ? के एक-अकाथप्रनतको

मानिसहरूको आभारीपि र कार्थहरू नतिीहरू आफैले ल्र्ाएको कुरा हो? के नतिलाई मानिसले

समाधाि गिथ सकछ? कसले आफैलाई रक्षा गिथ सकछ? के मानिसहरूले आफैले आफ्िो भरणपोषण
गिथ सकछि ्? जीविमा ददह्रला हुिेहरू को हुि ्? को मलाई छोडेर आफै क्जउि सकछ? बारम्बार,
परमेश्वरले ककि सबै मानिसहरूलाई आत्म-चिन्तिको काम गिथ लगाउिुहुन्छ? परमेश्वरले ककि
र्सो भन्िुहुन्छ, “तैपनि कसका कदठिाइ नतिीहरूका आफ्िै हातले ल्र्ाएका हुन्छि ् र?”

वतथमािमा, ब्रह्माण्डभरर कालो अन्धकार छाएको छ, र मानिसहरू अिेत र सुस्त भएका छि ्,

तर घडीका सुईहरू जदहल्र्ै पनि अनघ बदढरहे का छि ्, समिेट र सेकेन्ड रोककाँदै ि, र पथ्
ृ वी, सूर्थ, र
िन्िमाको पररक्रमण गनत झि ्-झि ् नछटो बन्दै छ। मानिसहरूले आफ्िो भाविामा त्र्ो ददि त्र्नत

टाढा छै ि भन्िे अिभ
ु नू त गछथ ि ्; मािौं नतिीहरूको अक्न्तम ददि नतिीहरूको आाँिा अगाडड िै छ।

मानिसहरूले आफ्िै मत्ृ र्ुको घडीको लाचग अटुट रूपमा सबै कुराको तर्ारी गछथ ि ्, ताकक र्सले

नतिीहरूको मत्ृ र्ुमा एउटा उद्दे श्र् पूरा गरोस ्; ित्र, नतिीहरू व्र्थथमा क्जएका हुिेचथए। के त्र्ो
अफसोसपूणथ हुिेचथएि र? जब परमेश्वरले सांसारलाई सवथिाश गिुथहुन्छ, उहााँले दे शहरूको आन्तररक
मामलाहरू पररवतथि गरे र र्ो काम थाल्िुहुन्छ, जहााँबाट सिा हडप्िे कार्थहरू सुरु हुन्छि ्; र्सरी
परमेश्वरले ब्रह्माण्डभरर मानिसहरूको सेवा पररिालि गिथह
ु ु न्छ। ठूलो रातो अक्जङ्गर गाँड
ु ु क्ल्कएर
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बस्िे भूसम पनि प्रदशथि क्षेत्र हो। आन्तररक रूपमा र्ो टुक्रा-टुक्रा भएको हुिाले, र्सका आन्तररक
मामलाहरू भताभुङ्ग भएका छि ्, हरे क व्र्क्कत आत्म-रक्षाको काममा लाग्छि ्, अनि भागेर
िन्िमामा जािे तर्ारी गछथ ि ्—तर नतिीहरू परमेश्वरको हातको प्रभत्ु वबाट कसरी उम्कि सकछि ्?

परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै मानिसहरूले “आफ्िै तीतो किौराबाट वपउाँ छि ्।” घरार्सी कलह हुिे
समर् िै परमेश्वर पथ्
ृ वीबाट बबदा हुिुहुिे समर् हो; परमेश्वर ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा
बससरहिुहुिेछैि, र उहााँले पथ्
ृ वीको आफ्िो काम तुरुन्तै समाप्त गिुथहुिेछ। समर् उडेर जान्छ, र
त्र्नत धेरै समर् बााँकी छै ि भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वरका वििहरूको शैलीबाट के दे ख्ि
सककन्छ भिे परमेश्वरले सम्पूणथ ब्रह्माण्डका सबैको गन्तव्र्को बारे मा बोसलसकिुभएको छ, र
उहााँसाँग भन्िलाई बााँकी केही छै ि। परमेश्वरले मानिसलाई र्ही कुरा प्रकट गिुथहुन्छ। परमेश्वरले

मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथको उद्दे श्र्को कारण िै र्सो भन्िुहुन्छ, “मेरा िजरमा, मानिस सबै थोकको
शासक हो। मैले उसलाई पथ्
ृ वीमा सबै थोक व्र्वस्थापि गिथ ददएर कम मात्रामा अक्ख्तर्ार ददएको

छै ि—दहमालका घााँसलाई, विजङ्गलका जीव-जिावरहरूलाई, र पािीका माछाहरूलाई व्र्वस्थापि

गिथ ददएको छु।” जब परमेश्वरले मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, उहााँले मानिसलाई सबै थोकको

मासलक हुिेछ भिी पूवथनिक्श्ित गिुथभर्ो—तैपनि मानिसलाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ार्ो, त्र्सकारण
ऊ आफ्िो िाहिाअिुसार क्जउि सकदै ि। र्सले आजको सांसार ल्र्ार्ो, जहााँ मानिसहरू पशुभन्दा
फरक छै िि ्, र पवथतहरू िदीसाँग समससएका छि ्, जसको पररणामस्वरूप “मानिसको सम्पण
ू थ जीवि

मािससक चिन्ता र दौडधूप, ररकततामा थवपएको मस्ती बिेको छ।” मानिसको जीविमा कुिै अथथ
िभएकोले, र मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथको परमेश्वरको उद्दे श्र् र्ो िरहे कोले, सम्पूणथ सांसार िै
धसमसलएको छ। जब परमेश्वरले सम्पूणथ ब्रह्माण्डलाई सुव्र्वक्स्थत गिुथहुन्छ, सबै मानिसहरूले
औपिाररक रूपमा मािव जीवि अिभ
ु व गिथ थाल्िेछि ्, त्र्सपनछ मात्रै नतिीहरूको जीविको अथथ

हुि थाल्िेछ। मानिसहरूले नतिीहरूलाई परमेश्वरले ददिुभएको अक्ख्तर्ारको प्रर्ोग गिथ थाल्िेछि ्,
र नतिीहरू औपिाररक रूपमा िै सबै थोकको सामुन्िे मासलकको रूपमा दे िा पिथ थाल्िेछि ्;
नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको अगुवाइलाई स्वीकार गिेछि ्, र अबउप्रान्त परमेश्वरको अवज्ञा
गिथ छोड्िेछि ्, बरु उहााँको आज्ञापालि गिेछि ्। तर आजका मानिसहरू त्र्ो अवस्थाबाट निकै

टाढा छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरमाफथत “आफ्िो गोजी भिे” काम मात्रै गछथ ि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले
र्स्ता प्रश्िहरू गिुथहुन्छ, “के मैले मानिसमा गिे काम उसको निक्म्त कुिै फाइदाको छै ि र?”
र्दद परमेश्वरले र्ी प्रश्िहरू िगिुथभएको भए, केही पनि हुिेचथएि; तर जब उहााँले र्स्ता कुराहरू
सोध्िुहुन्छ, कनतपर् मानिसहरू ददह्रलो गरी िडा हुि सकदै िि ्, ककिभिे नतिीहरूको वववेकमा

ऋणीपि हुन्छ, र नतिीहरू पण
ू थ रूपमा परमेश्वरको लाचग होइि, बरु नतिीहरूको आफ्िै लाचग
हुन्छि ्। सबै कुराको सम्पूणथता ररिो हुन्छ; तसथथ, र्ी मानिसहरूलाई “हरे क धमथ, समाजका हरे क

क्षेत्र, हरे क राष्र, र हरे क सम्प्रदार्का मानिसहरू सबैलाई पथ्
ृ वीमा हुिे ररकतताको बारे मा थाहा छ,
र नतिीहरू सबैले मेरो िोजी गछथ ि ् र मेरो पुिरागमिको प्रतीक्षा गछथ ि ्।” उहााँले िोक्रो पुरािो
र्ुगलाई समाप्त गिथ सकिुहोस ् भिेर, सबै मानिसहरूले परमेश्वरको पुिरागमिको तष्ृ णा गछथ ि ्,
तैपनि नतिीहरू ववपविमा पररन्छ भिेर पनि डराउाँ छि ्। सम्पण
ू थ धासमथक सांसारलाई सबैले उजाड
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बिाएर अनि सबैले बेवास्ता गरे को अवस्थामा छोड्िेछि ्; नतिीहरूसाँग वास्तववकताको कमी हुन्छ,
र नतिीहरूले परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वास अस्पष्ट र अमूतथ छ भन्िे महसुस गिेछि ्।

समाजको हरे क क्षेत्रका मानिसहरू पनि छरपस्ट हुिेछि ्, र हरे क राष्र र सम्प्रदार् अस्तव्र्स्त
हुि थाल्िेछि ्। समग्रमा, सबै थोकको निर्समतता टुक्रा-टुक्रा हुिेछ, सबैले आफ्िो सामान्र्
अवस्थालाई गुमाउिेछि ्, अनि मानिसहरूले आफ्िो सााँिो अिुहार पनि प्रकट गिेछि ्। तसथथ,
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “धेरैपटक मैले मानिसलाई बोलाएको छु, तैपनि कसले कदहल्र्ै करुणाको

अिभ
ु नू त गरे को छ? के कसैले कदहल्र्ै मािवतामा क्जएको छ? मानिस दे हमा क्जउि सकछ, तर
ऊ मािवताववहीि छ। के ऊ पशु-प्राणीको राज्र्मा जक्न्मएको चथर्ो?” मानिसको बीिमा पनि
पररवतथि भइरहे को छ, र र्ो पररवतथिको कारण, हरे कलाई उसको प्रकारअिुसार वगीकरण गररन्छ।

आखिरी ददिहरूको अवचधमा परमेश्वरले गिुथहुिे काम र्ही हो, र आखिरी ददिहरूको कामले हाससल
गिुथपिे प्रभाव पनि र्ही िै हो। परमेश्वरले मानिसको सारको बारे मा अझै स्पष्टसाथ बताउिुहुन्छ,
तसथथ, के प्रमाखणत हुन्छ भिे, उहााँको कामको अन्त्र् िक्जककाँदै छ, र्सको साथै परमेश्वर
मानिसहरूबाट गुप्त हुिुहुन्छ, जसले नतिीहरूलाई अझै उदास अिुभव गराउाँ छ। मानिसहरूले
परमेश्वरको इच्छालाई जनत कम अवलोकि गछथ ि ्, नतिीहरूले आखिरी ददिहरूको परमेश्वरको

कार्थलाई त्र्नत िै कम ध्र्ाि ददन्छि ्; र्सले नतिीहरूलाई हस्तक्षेप गिथबाट रोकछ, तसथथ कसैले
ध्र्ाि िददएको बेला परमेश्वरले आफूले गिथ िाहिभ
ु एको काम गिथह
ु ु न्छ। र्ग
ु ौँर्ग
ु परमेश्वरले
गिुथहुिे कामको ससद्धान्त र्ही िै हो। मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई उहााँले जनत कम ध्र्ाि

ददिुहुन्छ, परमेश्वरको ईश्वरीर्ता त्र्नत िै स्पष्ट बन्छ, त्र्सकारण परमेश्वरको ददि झि ्-झि ्
िक्जककन्छ।

अध्याय्२६
परमेश्वरले बोल्िुभएका सबै वििहरूबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, हरे क बबतेर जािे ददिसाँगै

परमेश्वरको ददि िक्जककाँदै छ। र्स्तो लाग्छ मािौं र्ो ददि मानिसहरूकै आाँिाअगाडड छ, मािौं
र्ो भोसल िै आइपग्ु िेछ। तसथथ, परमेश्वरका वििहरू पदढसकेपनछ, सबै मानिसहरू आतङ्ककत

हुन्छि ्, र नतिीहरूले हल्का वषाथसाँगै बतास िल्दा झिे पातहरूजस्तै सांसारको केही वविाश पनि
अिुभूनत गछथ ि ्। मानिसहरू िामनिसािबबिै हराउाँ छि ्, मािौं नतिीहरू सबै पण
ू थ रूपमा लोप भएका
छि ्। हरे कले अशुभ अिुभूनत गछथ ि ्, र सबै मानिसहरूले कदठि प्रर्ास गरे पनि र परमेश्वरको
इच्छालाई सन्तष्ु ट पािे प्रर्ास गरे पनि, अनि परमेश्वरको इच्छा सहज रूपमा र वाधारदहत रूपमा

अनघ बढोस ् भिेर हरे क व्र्क्कतले परमेश्वरको असभप्रार्लाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिको लाचग आफ्िो
सारा सामथ्र्थको प्रर्ोग गरे पनि, त्र्स्तो भाविामा सधैँ पूवथित
े ाविीको अिुभूनत समससएको हुन्छ।
आजका वाणीहरूलाई सलऊाँ: र्दद र्ी वाणीहरू धेरै मानिसहरूलाई सुिाइएको र समस्त ब्रह्माण्डको

निक्म्त घोषणा गररएको भए, सबै मानिसहरू घुाँडा टे केर रुिेचथए, ककिभिे आक्त्मक मामलाहरूलाई

बझ्
ु िे सबैले “म सारा पथ्
ृ वीलाई रे िदे ि गिेछु र धासमथकता, प्रताप, क्रोध, र सजार्सदहत सांसारको
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पूवथमा दे िा पदै , असांख्र् मािवजानतका बीिमा आफैलाई प्रकट गिेछु” भन्िे वििहरूमा परमेश्वरको

सजार्बाट कोही पनि उम्कि सकदै ि, र सजार्को कष्ट भोचगसकेपनछ, सबै मानिसहरूलाई

नतिीहरूको प्रकारअिस
ु ार अलग गररिेछ भन्िे कुरा दे ख्छि ्। सााँच्िै िै, र्ो परमेश्वरको कामको
एउटा िरण हो, र र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ सकदै ि। जब परमेश्वरले सांसारको सक्ृ ष्ट
गिुथभर्ो, जब उहााँले मािवजानतलाई अगुवाइ गिुथभर्ो, तब उहााँले आफ्िो बुद्चध र आश्िर्थजिकता

दे िाउिुभर्ो, र उहााँले र्ो र्ुगलाई समाप्त गिुथभएपनछ मात्रै मानिसहरूले उहााँको सााँिो धासमथकता,
प्रताप, क्रोध र सजार्लाई दे ख्िेछि ्। र्सको साथै, सजार्माफथत मात्रै नतिीहरूले उहााँको धासमथकता,
प्रताप र क्रोधलाई दे ख्ि सकछि ्; आखिरी ददिहरूको अवचधमा परमेश्वरको दे हधारण अत्र्ावश्र्क

र अपररहार्थ भएझैं, र्ो बाटो पनि दहाँ ड्िु अत्र्ावश्र्क र अपररहार्थ छ। सबै मािवजानतको अन्त्र्को

घोषणा गररसकेपनछ मात्रै, परमेश्वरले मानिसलाई उहााँले आज गिुथहुिे काम दे िाउिुहुन्छ।
उदाहरणको लाचग, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “पुरािो ददिको इस्राएल अब रहे ि, र आजको इस्राएल
सांसारमा ठाडो हुाँदै र उच्ि हुाँदै िडा भएको छ, र सारा मािवजानतको हृदर्-हृदर्मा िडा भएको
छ। आजको इस्राएलले अवश्र् िै मेरा मानिसहरूद्वारा अक्स्तत्वको स्रोत प्राप्त गिेछ!” “हे घण
ृ ास्पद
समश्र! … ताँ मेरो सजार्सभत्र कसरी अक्स्तत्वमा िरहि सकछस ्?” परमेश्वरले मानिसहरूलाई जािी-

जािी उहााँका हातमा परे पनछ दई
ु वटा ववपरीत दे शहरूले प्राप्त गिे पररणामहरू दे िाउिुहुन्छ, जसले
एक दहसाबमा इस्राएललाई जिाउाँ छ, जि
ु भौनतक हो, र अको दहसाबमा, परमेश्वरका सबै िनु िएका

मानिसहरूलाई जिाउाँ छ—भन्िुको अथथ, इस्राएल पररवतथि हुिे क्रममा परमेश्वरका िुनिएका
मानिसहरू कसरी पररवतथि हुन्छि ् भन्िे कुरा दे िाउिुहुन्छ। जब इस्राएल र्सको मौसलक स्वरूपमा
फककथएको हुन्छ, िुनिएका सबैलाई त्र्सपनछ पूणथ तुल्र्ाइिेछ—भन्िुको अथथ, इस्राएल परमेश्वरलाई
प्रेम गिेहरू सबैको अथथपण
ू थ प्रतीक हो। र्सबीि, समश्रिादहाँ परमेश्वरलाई घण
ृ ा गिेहरूको प्रनतनिचधत्व

हो। र्ो जनत सड्दै जान्छ, परमेश्वरले घण
ृ ा गिुथहुिे मानिसहरू त्र्नत िै भ्रष्ट हुाँदै जान्छि ्—
त्र्सपनछ बेबबलोिको पति हुन्छ। र्सले एउटा स्पष्ट सभन्िता प्रस्तुत गछथ । इस्राएल र समश्रको

अन्त्र्को घोषणा गदै , परमेश्वरले सबै मानिसहरूको गन्तव्र्लाई प्रकट गिुथहुन्छ; तसथथ, इस्राएलको
बारे मा उल्लेि गिे क्रममा, परमेश्वरले समश्रको बारे मा पनि कुरा गिुथहुन्छ। र्सबाट के दे ख्ि
सककन्छ भिे, समश्र वविाश हुिे ददि िै सांसार िष्ट हुिे ददि हो, र परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई

सजार् ददिुहुिे ददि हो। िााँडै िै र्स्तो हुिेछ; परमेश्वरले र्ो कार्थ पूरा गिथ लाग्िुभएको छ, जुि
मानिसको िाङ्गो आाँिाको निक्म्त अर्दश्र् तर अपररहार्थ र अपररवतथिीर् छ। परमेश्वर भन्िुहुन्छ,
“मेरो ववरुद्ध िडा हुिे सबै जिालाई म अवश्र् िै अिन्तसम्म सजार् ददिेछु। ककिभिे म डाहा
गिे परमेश्वर हुाँ र नतिीहरूले गरे का सबै कुराको निक्म्त म मानिसहरूलाई हल्कासाँग छाड्िेछैि।”
परमेश्वर ककि र्स्तो कठोर शैलीमा बोल्िुहुन्छ? अनि ककि उहााँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा
व्र्क्कतगत रूपमा दे ह बन्िुभएको छ? परमेश्वरका वििहरूबाट, उहााँको उद्दे श्र्लाई दे ख्ि सककन्छ:
उहााँ मानिसहरूलाई मुक्कत ददि, वा नतिीहरूलाई करुणा दे िाउि, वा नतिीहरूको हे रिाह गिथ, वा

नतिीहरूको रक्षा गिथ आउिुभएको होइि—उहााँ त उहााँलाई ववरोध गिे सबै मानिसहरूलाई सजार्
ददि आउिभ
ु एको हो। ककिभिे परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मेरो सजार्बाट कोही पनि उम्कि सकदै ि।”
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परमेश्वर दे हमा क्जउिुहुन्छ, र्सको साथै, उहााँ सामान्र् व्र्क्कत हुिुहुन्छ, तैपनि उहााँलाई
व्र्क्कतपरक दहसाबले चिन्ि िसकिे मानिसहरूको कमजोरीको लाचग उहााँले नतिीहरूलाई क्षमा
गिथह
ु ु न्ि; बरु, उहााँले “सामान्र् व्र्क्कत” को माध्र्मद्वारा, मानिसहरूलाई नतिीहरूको पापको

निक्म्त दोषी ठहऱ्र्ाउिुहुन्छ, उहााँको दे हलाई दे ख्िे हरू सबैलाई उहााँले सजार् पाउिेहरू बिाउिुहुिेछ,
र नतिीहरू त्र्सरी जो ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शका मानिसहरू होइिि ् नतिीहरूका बसलदािहरू

बन्छि ्। तर परमेश्वरको दे हधारणको प्राथसमक उद्दे श्र्हरूमध्र्े र्ो एक होइि। परमेश्वर ठूलो रातो

अक्जङ्गरसाँग दे हमा र्द्
ु ध गिथको लाचग, र र्द्
ु धद्वारा र्सलाई लक्ज्जत पािथको लाचग दे ह
बन्िुभर्ो। ठूलो रातो अक्जङ्गरसाँग आत्मामा भन्दा दे हमा र्ुद्ध गदाथ परमेश्वरको महाि ् शक्कत
अझ स्पष्ट दे खििे हुिाले, परमेश्वरले आफ्िा कार्थहरू र आफ्िो सवथशक्कतमािता
् दे िाउि दे हमा
िै र्ुद्ध गिुथहुन्छ। अिचगन्ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको दे हधारणले “निदोष रूपमा” दोषी ठहराएको

छ, र अिचगन्ती मानिसहरूलाई िरकमा फ्र्ााँककएको र सजार्मा पाररएको छ, र नतिीहरूले दे हमा
कष्ट भोगेका छि ्। र्ो परमेश्वरको धमी स्वभावको प्रदशथि हो, र परमेश्वरलाई ववरोध गिेहरू

आज जसरी पररवतथि भए पनि, परमेश्वरको धमी स्वभाव कदहल्र्ै पनि पररवतथि हुिेछैि। एकपटक
दोषी ठहररएपनछ, मानिसहरू सदासवथदाको लाचग दोषी ठहररन्छि ्, फेरर कदहल्र्ै िडा हुि सकदै िि ्।

मानिसको स्वभाव परमेश्वरको जस्तो हुि सकदै ि। परमेश्वरको ववरोध गिेहरूप्रनत, मानिसहरू घरी
तातो, घरी चिसो हुन्छि ्; नतिीहरू घरी दार्ााँ, घरी बार्ााँ जान्छि ्, घरी माचथ, घरी तल हुन्छि ्;
नतिीहरू कदहल्र्ै पनि क्स्थर रहि सकदै िि ् र सभत्रैदेखि परमेश्वरको ववरोध गिेहरूलाई नतिीहरू

कदहले घण
ृ ा गछथ ि ्, कदहले घनिष्ठ बिाउाँ छि ्। मानिसहरूले परमेश्वरको कामलाई िचिन्िे हुिाले
आजका पररक्स्थनतहरू आएका छि ्। परमेश्वरले ककि र्स्ता वििहरू बोल्िुहुन्छ, “स्वगथदत
ू हरू

आखिर स्वगथदत
ू हरू िै हुि ्; परमेश्वर आखिर परमेश्वर िै हुिह
ु ु न्छ; भत
ू हरू आखिर भत
ू हरू िै हुि ्;
अधमीहरू अझै पनि अधमी िै हुि ्; अनि पववत्र जिहरू पववत्र जिहरू िै हुि ्”? के नतमीहरू
र्सलाई बोध गिथ सकदै िौ? के परमेश्वरले गलत रूपमा र्ाद गिुथभएको हुि सकछ? तसथथ,
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “हरे क व्र्क्कतलाई उसको प्रकारअिुसार अलग गररन्छ, र थाहै िपाई नतिीहरू
आफ्िो पररवारको कािमा फकथन्छि ्।” र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, आज परमेश्वरले सबै

कुरालाई नतिीहरूको पररवारमा वगीकरण गिथभ
ु एको छ, र्सैले अबउप्रान्त र्ो “असीसमत सांसार”

रहाँदैि र मानिसहरूले अबउप्रान्त एउटै ठूलो भााँडाबाट िािा िााँदैिि ्, बरु नतिीहरूले आफ्िै घरमा

आफ्िै भूसमका िेल्दै आफ्िो कतथव्र् पूरा गछथ ि ्। सांसारलाई सक्ृ ष्ट गिे क्रममा परमेश्वरको मूल

उद्दे श्र् र्ही चथर्ो; प्रकारअिुसार अलग गररएपनछ, मानिसहरूले “आ-आफ्िै िािेकुरा” िािेछि ्,
अथाथत ्, परमेश्वरले न्र्ार् सरु
ु गिथुहुिेछ। पररणामस्वरूप, परमेश्वरको मि
ु बाट र्ी वििहरू आए:
“म सक्ृ ष्टको पदहलेको क्स्थनतलाई पुिथस्थावपत गिेछु; म हरे क कुरालाई उल्लेििीर् रूपमा पररवतथि

गदै , सबै कुरालाई त्र्सको पदहलेकै रूपमा पुिस्थाथवपत गछुथ, ताकक सबै कुरा मेरो र्ोजिाको
सासमप्र्मा फकथिेछि ्।” परमेश्वरको सबै कामको उद्दे श्र् ठीक र्ही िै हो, र र्ो कुरालाई बुझ्ि
कदठि छै ि। परमेश्वरले आफ्िो काम पूरा गिुथहुिेछ—के मानिस उहााँको कामको मागथमा िडा हुि
सकछ र? अनि के परमेश्वरले उहााँ र मानिसको बीिमा स्थापिा गररएको करारलाई च्र्ात्ि
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सकिुहुन्छ र? परमेश्वरको आत्माले गिुथभएको कामलाई कसले बदल्ि सकछ र? के कुिै पनि
मानिसले त्र्सो गिथ सकछ र?

ववगतमा, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूमा एउटा निर्म बोध गरे का चथए: जब परमेश्वरका

वििहरू बोसलन्छ, नतिलाई िााँडै िै वास्तववक बिाइन्छ। र्समा कुिै पनि झूट छै ि। परमेश्वरले

म सबै मानिसहरूलाई सजार् ददिेछु भिी भन्िुभएको हुिाले, र्सको साथै, उहााँले आफ्िो प्रशासनिक
आदे शहरूलाई जारी गिुथभएको हुिाले, परमेश्वरको कामलाई निक्श्ित िरणसम्म अनघ बढाइएको
छ भन्िे दे ख्ि सककन्छ। सबै मानिसहरूको निक्म्त जारी गररएको सांववधािले नतिीहरूको जीवि र

परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको मिोववृ िलाई सम्बोधि गरे को चथर्ो। र्ो जडसम्म भिे पुगेको चथएि;
र्ो परमेश्वरको पूवथनिधाथररत गन्तव्र्मा आधाररत चथर्ो भिेर र्सले भिेको छै ि, तर त्र्ो बेलाको
मानिसको बािीबेहोरामा आधाररत चथर्ो भिेर भिेको छ। आजका प्रशासनिक आदे शहरू असाधारण

छि ् र नतिले कसरी “सबै मानिसहरूलाई नतिीहरूका आफ्िै प्रकारअिुसार अलग गररिेछ, र

नतिीहरूले आफ्िा कार्थहरू अिुसारको सजार् पाउिेछि ्” भन्िे बारे मा बताउाँ छि ्। ध्र्ाि ददएर

िपढुञ्जेलसम्म, र्समा कुिै समस्र्ा भेट्टाउि सककाँदै ि। अक्न्तम र्ुगको अवचधमा मात्रै परमेश्वरले

सबै कुरालाई नतिीहरूको प्रकारअिुसार अलग गिुथहुिे हुिाले, र्स वििलाई पदढसकेपनछ, धेरैजसो
मानिसहरू अकमकक र अन्र्ोल हुन्छि ्; नतिीहरूले अझै पनि समर्को आतरु ीलाई िहे रीकि
उदासीि मिोववृ ि अपिाउाँ छि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले र्सलाई िेताविीको रूपमा सलाँ दैिि ्। ककि

र्स बबन्दम
ु ा सम्पूणथ ब्रह्माण्डको निक्म्त घोषणा गररएको परमेश्वरका प्रशासनिक आदे शहरू

मानिसलाई दे िाइन्छ त? के र्ी मानिसहरूले समस्त ब्रह्माण्डका सबैलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ् त?
के पनछ परमेश्वरले र्ी मानिसहरूलाई अझै बढी कृपा गिथ सकिुहुन्छ त? के र्ी मानिसहरू

दई
ु टाउके बिेका छि ् त? जब परमेश्वरले सम्पूणथ ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई सजार् ददिुहुन्छ,
जब सबै ककससमका महाववपविहरूले प्रहार गछथ ि ्, र्ी महाववपविहरूको पररणामस्वरूप, सूर्थ र

िन्िमामा पररवतथिहरू आउिेछि ्, अनि जब र्ी महाववपविहरू समाप्त हुन्छि ्, सूर्थ र िन्िमालाई
पररवतथि गररसककएको हुिेछ—अनि र्सैलाई “पररवतथिको कार्थ” भिेर भनिन्छ। अवश्र् िै ,

भववष्र्का ववपविहरू अझै गम्भीर हुिेछि ्। रातले ददिको ठाउाँ सलि सकछ, एक वषथसम्म सूर्थ
दे िा िपिथ सकछ, धेरै मदहिासम्म अत्र्ाचधक तापक्रम हुि सकछ, िेताविी ददिे िन्िमाले
मािवजानतलाई सधैँ हे रररहे को हुि सकछ, सूर्थ र िन्िमा एक साथ उदाउिे अिौठो घटिा दे िा
पिथ सकछ, र र्स्तै-र्स्तै अन्र् कुराहरू हुि सकछि ्। धेरैपटकको िक्रीर् पररवतथिपनछ, अक्न्तममा,
समर् बबत्दै जााँदा, नतिीहरू िवीकरण हुिेछि ्। परमेश्वरले ददर्ाबलसको स्वासमत्वमा हुिेहरूको

लाचग उहााँले बिाउिभ
ु एको र्ोजिालाई ववशेष ध्र्ाि ददिह
ु ु न्छ। तसथथ, उहााँले जािी-जािी र्सो
भन्िुहुन्छ, “ब्रह्माण्डका मानिसहरूमध्र्े, ददर्ाबलसका स्वासमत्वमा रहे काहरू सबैलाई समाप्त
गररिेछ।” र्ी “मानिसहरू” ले नतिीहरूको सााँिो रङ्ग दे िाउिुभन्दा पदहले, परमेश्वरले नतिीहरूलाई

सधैँ सेवा गिथ लगाउिको लाचग प्रर्ोग गिुथहुन्छ; पररणामस्वरूप, उहााँले नतिीहरूका कामलाई कुिै
ध्र्ाि ददिुहुन्ि, नतिीहरूले राम्रो काम गरे को बेला पनि उहााँले नतिीहरूलाई कुिै “इिाम” ददिुहुन्ि,
ि त नतिीहरूले िराम्ररी काम गदाथ नतिीहरूको “ज्र्ाला” िै घटाइददिह
ु ु न्छ। त्र्सकारण, उहााँले
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नतिीहरूलाई अवहे लिा गिुथहुन्छ र नतिीहरूसाँग रूिो व्र्वहार गिुथहुन्छ। नतिीहरूको “असलपि”
को कारण उहााँ अिािक पररवतथि हुिुहुन्ि, ककिभिे परमेश्वर र मानिसको बीिमा स्थावपत
गररएको करारजस्तै, अनि “समि
ु सक
ु े पनि र िट्टािहरू टुक्रा-टुक्रा भए पनि कुिै पररवतथि

आउिेछैि” भन्िे मानिसको भिाइजस्तै, समर् वा स्थाि जेसुकै भए पनि, मानिसको सार पररवतथि
हुाँदैि। तसथथ, परमेश्वरले र्ी मानिसहरूलाई नतिीहरूका प्रकारअिुसार वगीकरण मात्रै गिुथहुन्छ र
नतिीहरूलाई तत्परतासाथ ध्र्ाि ददिुहुन्ि। सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजको ददिसम्म, ददर्ाबलसले
कदहल्र्ै पनि आफ्िो राम्रो व्र्वहार प्रस्तत
ु गरे को छै ि। र्सले सधैँ िै वाधा, िलबली, र ववरोध
पैदा गरे को छ। जब परमेश्वरले काम गिुथहुन्छ वा बोल्िुहुन्छ, ददर्ाबलसले सधैँ सहभागी हुिे
प्रर्ास गछथ , तर परमेश्वरले र्सलाई कुिै ध्र्ाि ददिुहुन्ि। ददर्ाबलसको बारे मा उल्लेि गिेबबविकै,

परमेश्वरको क्रोध दबाउिै िसककिे गरी पैदा हुन्छ; उहााँहरू एउटै आत्माका िहुिुभएको हुिाले,
उहााँहरूको बीिमा कुिै सम्बन्ध छै ि, दरू ी र ववच्छे द मात्रै छ। सात मोहोरहरूको प्रकाशपनछ,
पथ्
ृ वीको क्स्थनत सधैँ झि ्-झि ् िराब हुाँदै जान्छ, र सबै कुरा असलकनत पनि पनछ िपरी “सात
मोहोरहरूसाँग कााँधमा कााँध समलाएर अनघ बढ्छि ्।” परमेश्वरका वििहरूभरर, मानिसहरूलाई

परमेश्वरले स्तक्म्भत भएको दे ख्िुहुन्छ, तैपनि नतिीहरू बबउाँ झदै बबउाँ झदै िि ्। उच्ि बबन्दम
ु ा पुग्िको

लाचग, सबै मानिसहरूको सामथ्र्थलाई अनघ ल्र्ाउिको लाचग, र्सको साथै, परमेश्वरको कामलाई
र्सको िरम सीमामै परू ा गिथको लाचग, परमेश्वरले मानिसहरूलाई शङ्
ु ु न्छ,
ृ िलाबद्ध प्रश्िहरू गिथह
मािौं उहााँले नतिीहरूको पेट फुलाउाँ दै हुिुहुन्छ, र र्सरी उहााँले सबै मानिसहरूलाई पुि्ः भदै

हुिुहुन्छ। र्ी मानिसहरूको कुिै वास्तववक कद िभएको हुिाले, वास्तववक पररक्स्थनतहरूको
आधारमा, फुलाइएकाहरू मापदण्डअिुसारका सामाि हुि ्, तर िफुलाइएकाहरू काम िलाग्िे फोहोर
हुि ्। मानिसलाई परमेश्वरले ददिभ
ु एको मापदण्ड, र उहााँले बोल्िुहुिे ववचधको उद्दे श्र् र्ही हो।

िास गरी, जब परमेश्वरले “के पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म स्वगथमा जस्तो हुन्छु त्र्स्तो िभएकोले हो? के
स्वगथमा हुाँदा म पथ्
ृ वीमा आउि िसकिे हुिाले हो? के पथ्
ृ वीमा हुाँदा, म स्वगथमा सिथ र्ोग्र्
िभएकोले हो?” भिी भन्िुहुन्छ, र्ी प्रश्िहरूले मानिसले परमेश्वरलाई चिन्ि सकिे स्पष्ट मागथको
रूपमा काम गछथ ि ्। परमेश्वरका वििहरूबाट, परमेश्वरको अत्र्ावश्र्क इच्छा दे खिन्छ; मानिसहरू
र्सलाई प्राप्त गिथ असमथथ छि ्, र परमेश्वरले बारम्बार सतथहरू थप्िुहुन्छ, र र्सरी सबै

मानिसहरूलाई पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे स्वगथका परमेश्वरलाई चिन्ि र स्वगथमा हुिुहुिे तर पथ्
ृ वीमा क्जउिुहुिे
परमेश्वरलाई चिन्िको लाचग स्मरण गराउिुहुन्छ।
परमेश्वरका वििहरूबाट, मानिसका क्स्थनतहरूलाई दे ख्ि सककन्छ: “मेरो बादहरी स्वरूपमा

आफै अिस
ु न्धाि गदै , सारा मािवजानतले मेरा वििहरूमा प्रर्ास गछथ ि ्, तर नतिीहरू सबै असफल
हुन्छि ्, नतिीहरूका प्रर्ासहरूले कुिै फल फलाउाँ दै ि, बरु नतिीहरू मेरा वििहरूको प्रहारद्वारा
लड्छि ् र फेरर उठ्िे आाँट गदै िि ्।” परमेश्वरको ववरहलाई कसले बझ्
ु ि सकछ र? परमेश्वरको

हृदर्लाई कसले सान्त्विा ददि सकछ र? परमेश्वरले माग्िुभएको कुरामा को उहााँको हृदर्अिुरूपको
बन्ि सकछ र? जब मानिसहरूले कुिै फल फलाउाँ दै िि ्, नतिीहरूले आफैलाई इन्कार गछथ ि ् र

परमेश्वरका र्ोजिाबद्ध कार्थहरूमा सााँिो रूपमा समवपथत हुन्छि ्। क्रसमक रूपमा, नतिीहरूले
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नतिीहरूको सााँिो हृदर् प्रकट गिे क्रममा, हरे कलाई उसको प्रकारअिुसार अलग गररन्छ, र र्सरी

स्वगथदत
ू हरूको सार परमेश्वरप्रनत पूणथ रूपमा आज्ञापालि गिे हुन्छ भन्िे दे खिन्छ। त्र्सकारण,
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मािवजानतलाई र्सको मल
ू रूपमा प्रकट गररन्छ।” जब परमेश्वरको काम
र्ो िरणमा पुग्छ, र्ो सबै पूरा भइसकेको हुिेछ। परमेश्वरले उहााँ उहााँका पुत्रहरू र मानिसहरूका
निक्म्त उदाहरण हुिुहुन्छ भन्िे कुराको बारे मा केही पनि बताउिुभएको छै ि भन्िे दे खिन्छ, बरु

सबै मानिसहरूलाई नतिीहरूको मूल स्वरूप दे िाउि लगाउिे कार्थमा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथभएको
दे खिन्छ। के नतमीहरूले र्ी वििहरूको सााँिो अथथलाई बझ्
ु र्ौ त?

अध्याय्२७
आज परमेश्वरका वििहरू िरम बबन्दम
ु ा पुगेका छि ्, भन्िुको अथथ, न्र्ार्को र्ुगको दोस्रो

भाग सशिरमा पग
ु ेको छ। तर र्ो सबैभन्दा उच्ि सशिर होइि। र्सपटक, परमेश्वरको लबज
पररवतथि भएको छ—र्ो ि त चगल्ला गिे ककससमको छ, ि त हास्र्प्रद िै छ, र ि त र्समा

ताडिा छ ि त र्समा हप्की छ; परमेश्वरले उहााँका वििहरूको लबज हल्का बिाउिुभएको छ।
अब, परमेश्वरले मानिससाँग “भाविाको आदिप्रदाि गिथ” सुरु गिुथहुन्छ। परमेश्वरले न्र्ार्को र्ुगको
कार्थलाई जारी पनि राखिरहिभ
ु एको छ साथै कामको अको िण्डको मागथ पनि िोल्दै हुिुहुन्छ,

ताकक उहााँको कामका सबै भागहरू एक-अकाथसग
ाँ जोडडएका होऊि ्। एकतफथ, उहााँले मानिसको
“क्जद्दीपि र अपराध दोहोऱ्र्ाउिे प्रववृ ि” को बारे मा बताउिुहुन्छ, र अकोतफथ उहााँले “मानिसबाट

अलग गररिु र फेरर समल्िुको आिन्द र शोक” को कुरा गिुथहुन्छ—र्ी सबै कुराले मानिसहरूको
हृदर्मा प्रनतकक्रर्ा पैदा गराउाँ छि ्, र नतिले सबैभन्दा कठोर मािव हृदर्लाई समेत छुन्छि ्।
परमेश्वरले र्ी वििहरू बताउिक
ु ो मख्
ु र् उद्दे श्र् सबै मानिसहरूलाई अन्त्र्मा परमेश्वरको सामु
बबिा कुिै आवाज घुाँडा टे काउिु हो, त्र्सपनछ मात्रै “हरे कलाई नतिीहरूका आफ्िै असफलताद्वारा

मलाई चिन्िे तुल्र्ाउाँ दै म मेरा कार्थहरूलाई प्रकट गछुथ।” र्स अवचधमा, परमेश्वरसम्बन्धी

मानिसहरूको ज्ञाि पूणथ रूपमा सतही रहन्छि ्; र्ो सााँिो ज्ञाि हुाँदैि। नतिीहरूले आफूले सकेजनत
कदठि प्रर्ास गिथ सकिे भए पनि, नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छा हाससल गिथ सकदै िि ्। आज,
परमेश्वरका वििहरू शीषथ बबन्दम
ु ा पुगेका छि ्, तर मानिसहरू अझै पनि प्रारक्म्भक िरणहरूमा

िै छि ्, तसथथ नतिीहरू अदहलेका वाणीहरूमा प्रवेश गिथ सकदै िि ्—र्सले के दे िाउाँ छ भिे परमेश्वर

र मानिसहरू सम्भव भएजनतको हदसम्मै फरक छि ्। र्ो तुलिाको आधारमा, जब परमेश्वरका
वििहरूको अन्त्र् हुन्छ, मानिसहरूले परमेश्वरको सबैभन्दा न्र्ि
ू मापदण्ड मात्रै हाससल गिथ
सकछि ्। ठूलो रातो अक्जङ्गरले पूणथ रूपमा भ्रष्ट तुल्र्ाएका र्ी मानिसहरूमा परमेश्वरले र्ही
माध्र्मद्वारा काम गिुथहुन्छ, र परमेश्वरले अचधकतम प्रभाव हाससल गिथको लाचग र्सरी िै काम

गिुथपछथ । मण्डलीका मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई असलक बढी ध्र्ाि ददन्छि ्, तर

परमेश्वरको असभप्रार् भिेको नतिीहरूले उहााँका वििहरूमा परमेश्वरलाई चिन्ि सकूि ् भन्िे हो—

के र्समा फरक छै ि र? तैपनि, पररक्स्थनतलाई हे दाथ, परमेश्वरले अबउप्रान्त मानिसको कमजोरीको
577

बारे मा ध्र्ाि ददि छोड्िुभएको छ, र मानिसहरूले उहााँका वििहरूलाई स्वीकार गिथ सके पनि

िसके पनि उहााँले बोल्िे कार्थलाई जारी राख्िुभएको छ। उहााँको इच्छाअिुरूप, जब उहााँका

वििहरूको अन्त्र् हुन्छ, पथ्
ृ वीमा उहााँको काम परू ा हुिे समर् पनि त्र्ही हुिेछ। तर र्सपटकको
कार्थ ववगतको जस्तो छै ि। जब परमेश्वरका वाणीहरूको अन्त्र् हुन्छ, तब त्र्सलाई कसैले पनि
थाहा पाउिेछैि; जब परमेश्वरको कामको अन्त्र् हुन्छ, तब त्र्ो कसैलाई पनि थाहा हुिेछैि; र
जब परमेश्वरको स्वरूप पररवतथि हुन्छ, तब त्र्ो कसैलाई पनि थाहा हुिेछैि। परमेश्वरको बुद्चध

र्ही हो। शैतािका कुिै पनि आरोपहरू र शत्रव
ु त शक्कतहरूको कुिै पनि हस्तक्षेप रोकिको लाचग,
परमेश्वरले कसैले थाहा िपाउिे गरी काम गिुथहुन्छ, र र्सपटक पथ्
ृ वीका मानिसहरूमाझ कुिै पनि

प्रनतकक्रर्ा हुाँदैि। परमेश्वरको रूप पररवतथिका चिन्हहरूका बारे मा एकपटक बताइएको भए पनि,
कसैले पनि र्सलाई बुझ्ि सकदै ि, ककिभिे मानिसले र्ो कुरालाई बबसेको छ र र्सप्रनत उसले

कुिै ध्र्ाि िै ददाँ दैि। सभत्र र बादहर दव
ु ैतफथको आक्रमणको कारण—बादहरी सांसारका ववपविहरू र
परमेश्वरका वििहरूको जलि र धुलाइको कारण—मानिसहरूले परमेश्वरको लाचग कडा पररश्रम

गिथ इच्छुक हुि छोडेका छि ्, ककिभिे नतिीहरू आफ्िै कामकाजमा अत्र्न्तै व्र्स्त छि ्। जब
सबै मानिसहरू ज्ञाि र ववगतको िोजीलाई इन्कार गिे बबन्दम
ु ा पग्ु छि ्, जब सबै मानिसहरूले

आफैलाई स्पष्ट रूपमा दे िेका हुन्छि ्, तब नतिीहरू असफल हुिेछि ् र नतिीहरूको हृदर्मा
नतिीहरूको आफ्िै लाचग ठाउाँ हुिेछैि। तब मात्रै मानिसहरूले सााँिो रूपमा परमेश्वरका वििहरूको

तष्ृ णा गछथ ि ्, त्र्सपनछ मात्रै नतिीहरूको हृदर्मा परमेश्वरका वििहरूको निक्म्त ठाउाँ हुन्छ, र
त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरका वििहरू नतिीहरूको अक्स्तत्वको स्रोत बिेका हुन्छि ्—र्स क्षणमा,
परमेश्वरको इच्छा पूरा हुिेछ। तर आजका मानिसहरू र्ो बबन्दम
ु ा पुग्िको लाचग नतिीहरूले धेरै
बाटो दहाँड्ि बााँकी िै छ। नतिीहरूमध्र्े कनतपर् त केवल एक इन्ि मात्रै अनघ बढे का छि ,्
त्र्सकारण परमेश्वरले र्ो त “अपराध दोहोऱ्र्ाउिे प्रववृ ि” हो भिी भन्िुहुन्छ।

परमेश्वरका सबै वििहरूमा धेरै प्रश्िहरू समावेश छि ्। ककि परमेश्वरले निरन्तर त्र्स्ता

प्रश्िहरू गरररहिुहुन्छ त? “ककि मानिसहरू पश्िािाप गरे र िर्ााँ गरी जन्मि सकदै िि ्? ककि

नतिीहरू दहलो िभएको ठाउाँ मा बस्िुको सट्टा दलदलमा िै सदासवथदा बससरहि इच्छुक हुन्छि ्? …”
ववगतमा, परमेश्वरले कामकुराहरू सीधै औांल्र्ाउिे वा सीधै िल
ु ासा गिे तररकाले काम गिथभ
ु र्ो।
तर मानिसहरूले अथाह पीडा भोगेपनछ, परमेश्वरले त्र्सउप्रान्त र्सरी सीधै बोल्ि छोड्िुभर्ो। र्ी
प्रश्िहरूसभत्र, मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िै कमीकमजोरीहरूलाई दे ख्ि सकछि ् र नतिीहरूले

अभ्र्ास गिे मागथ पनि पिा लगाउाँ छि ्। सबै मानिसहरूलाई जुि कुरा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ
त्र्ही िाि मि पिे हुिाले, नतिीहरूले मिि गरूि ् भिेर नतिीहरूलाई मि गिे ववषर्हरू प्रदाि

गदै नतिीहरूका मागहरूअिुरूप िै परमेश्वर बोल्िुहुन्छ। परमेश्वरका प्रश्िहरूको महत्त्वको एउटा

पक्ष र्ही हो। प्राकृनतक रूपमा िै, उहााँका अरू कनतपर् प्रश्िहरूको महत्त्व र्स्तो हुाँदैि, उदाहरणको
लाचग: के मैले नतिीहरूलाई दव्ु र्थवहार गरे कोले हो? के मैले नतिीहरूलाई गलत ददशातफथ इसारा
गरे कोले हो? के मैले नतिीहरूलाई िरकनतर डोऱ्र्ाएकोले हो? र्ी प्रश्िहरूले मानिसहरूको हृदर्को
गदहराइमा बससरहे का धारणाहरूलाई दे िाउाँ छि ्। नतिीहरूले मि
ु ैले र्ी धारणाहरू िबोले पनि,
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नतिीहरूमध्र्े धेरैजसोको हृदर्मा शङ्का हुन्छ, र नतिीहरू परमेश्वरका वििहरूले आफूलाई असल
गुणवविाका मानिसहरूको रूपमा चित्रण गछथ ि ् भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। प्राकृनतक रूपमा िै, त्र्स्ता
मानिसहरूले आफूलाई चिन्दै िि ्, तर अन्त्र्मा नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूप्रनत हारे को स्वीकार
गछथ ि ्—र्ो कुरा अपररहार्थ छ। र्ी प्रश्िहरूपनछ, परमेश्वरले र्सो पनि भन्िुहुन्छ, “सारा राष्रहरूलाई

धूलो-पीठो हुिे गरी िकिािूर गिे मेरो असभप्रार् छ, मानिसको पररवारको बारे मा त कुरै िगरौं।”
जब मानिसहरूले परमेश्वरको िाम स्वीकार गछथ ि ् तब पररणामस्वरूप, सबै राष्रहरू कााँप्िेछि ्,

मानिसहरूले क्रसमक रूपमा आफ्िो मािससकतालाई पररवतथि गिेछि ्, र पररवारमा बाबु र छोरा,

आमा र छोरी, अनि पनत र पत्िीबीिका सम्बन्धहरू अक्स्तत्वमा हुि छोड्िेछि ्। र्सको साथै,
पररवारका मानिसहरूको बीिको सम्बन्धहरूमा अझै बढी मिमुटाव आउिेछि ्; नतिीहरू ठूलो
पररवारमा जोडडिेछि ्, र लगभग सबै पररवारका परम्परागत जीवि तहसिहस हुिेछ। र्ही कारणले
गदाथ, मानिसहरूको हृदर्मा रहिे “पररवार” सम्बन्धी धारणा झि ्-झि ् अस्पष्ट हुाँदै जािेछ।

ककि आजका परमेश्वरका वििहरूमा मानिसहरूसाँग “भाविा साटासाट” गिे कार्थप्रनत धेरै कुरा

समवपथत गररएको छ? प्राकृनतक रूपमै, र्ो निक्श्ित प्रभाव हाससल गिथको लाचग पनि हो, जसबाट
के दे ख्ि सककन्छ भिे परमेश्वरको हृदर् चिन्ताले भररएको छ। परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “जब म

द्ःु खित हुन्छु, कसले मलाई आफ्िो हृदर्बाट सान्त्विा ददि सकछ?” परमेश्वरको हृदर् शोकग्रष्त
भएको कारण, उहााँले र्ी वििहरू भन्िुभएको हो। परमेश्वरको इच्छालाई हरप्रकारको वास्ता पदाथि
गिथ मानिसहरू असमथथ छि ्, र नतिीहरू सधैँ छाडा हुन्छि ्, नतिीहरूले आफैलाई निर्न्त्रणमा
राख्ि सकदै िि ्, र नतिीहरूले जे गिथ मि लाग्छ त्र्ही गछथ ि ्; नतिीहरू अत्र्न्तै िीि छि ्, र
नतिीहरूले सधैँ आफूलाई माफी ददन्छि ् र परमेश्वरको इच्छाप्रनत कदहल्र्ै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। तर

आजको ददिसम्म िै मानिसहरूलाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको हुिाले, र नतिीहरू आफूलाई मक
ु त
गिथ असक्षम रहे का हुिाले, परमेश्वर भन्िुहुन्छ: “नतिीहरू भोको ब्वााँसोको मुिबाट कसरी उम्कि

सकछि ् र? र्सका ितराहरू र र्सका परीक्षाहरूबाट नतिीहरूले आफैलाई कसरी मुकत गिथ सकछि ्
र?” मानिसहरू दे हमा क्जउाँ छि ्, जुि भोको ब्वााँसोको मुिमा क्जउिु हो। र्ही कारणले गदाथ, अनि
मानिसहरूसाँग कुिै आत्म-िेतिा िभएको र सधैँ आफैमा सलप्त हुिे र आफूलाई व्र्सभिारमा
डुबाउिे हुिाले, परमेश्वर चिक्न्तत िभई रहि सकिुहुन्ि। परमेश्वरले मानिसहरूलाई त्र्सरी जनत
धेरै स्मरण गराउिुहुन्छ, नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा त्र्नत िै असल महसुस गछथ ि ्, र नतिीहरू

त्र्नत िै परमेश्वरसाँग सांलग्ि हुि इच्छुक हुन्छि ्। त्र्सपनछ मात्रै मानिससाँग परमेश्वर एकअकाथसाँग मैत्रीपूणथ भई रहि सकिुहुन्छ, उहााँ र मानिसहरूको बीिमा कुिै ववच्छे द वा दरू ी हुाँदैि।

आज, सबै मािवजानत परमेश्वरको ददिको आगमिको प्रतीक्षा गछथ ि ्, त्र्सकारण मािवजानत

कदहल्र्ै पनि अनघ बढे को छै ि। तैपनि परमेश्वर भन्िुहुन्छ: “जब धमी सूर्थ दे िा पछथ , पूवथ प्रकासशत
हुिेछ, र हरे क व्र्क्कतलाई ज्र्ोनत ददाँ दै र्सले सारा ब्रम्हाण्डलाई प्रकासशत गिेछ।” अको शब्दमा
भन्दा, जब परमेश्वरले आफ्िो रूप पररवतथि गिुथहुन्छ, सुरुमा पूवथलाई प्रकाशमर् पाररिेछ र पूवथको
राष्रलाई िै सुरुमा प्रनतस्थावपत गररिेछ, त्र्सपनछ बााँकी दे शहरूलाई दक्षक्षणदे खि उिरसम्म

िवीकरण गररिेछ। र्ो सव्ु र्वस्थाको क्रम हो, र सबै कुरा परमेश्वरका वििहरूअिरू
ु प िै हुिेछि ्।
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र्ो िरण समाप्त भएपनछ, सबै मानिसहरूले दे ख्िेछि ्। परमेश्वरले र्ही क्रमअिुसार काम गिुथहुिेछ।
जब नतिीहरूले र्ो ददिलाई दे ख्िेछि ्, मानिसहरू उल्लससत हुिेछि ्। परमेश्वरको आतुर
असभप्रार्बाट र्ो ददि त्र्नत टाढा छै ि भन्िे कुरा दे ख्ि सककन्छ।

आज र्हााँ बोसलएका वििहरूको दोस्रो र तेस्रो भागले परमेश्वरलाई प्रेम गिे सबैमा वेदिाको

आाँसु िसाइददन्छ। नतिीहरूको हृदर्लाई तुरुन्तै कालो छार्ाले ढाकछ, त्र्सपनछ सबै मानिसहरू

परमेश्वरको हृदर्को कारण अथाह शोकले भररन्छि ्। परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम पूरा
िगरुञ्जेलसम्म नतिीहरूले कुिै आरामको अिभ
ु नू त गिेछैिि ्। आम प्रवनृ त र्ही हो। “मेरो हृदर्मा
ररस उठ्छ, त्र्सको साथमा शोकका भाविा उलेर आउाँ छि ्। जब मेरा आाँिाले मानिसहरूका काम

र नतिीहरूका हरे क विि र कार्थ नघिलाग्दो दे ख्छि ्, मेरो क्रोध उम्लन्छ, र मेरो हृदर्मा मलाई

मािव सांसारका अन्र्ार्हरूको अझै ठूलो बोध हुन्छ, जसले मलाई अझै बढी शोक ददन्छ; म तुरुन्तै
मानिसको दे हलाई समाप्त गिथ िाहन्छु। मानिसले ककि दे हमा आफूलाई शुद्ध पािथ सकदै ि,
मानिसले ककि दे हमा आफैलाई प्रेम गिथ सकदै ि, सो मलाई थाहा छै ि। के दे हको ‘प्रकार्थ’ अत्र्न्तै

ठूलो भएकोले हुि सकछ?” परमेश्वरका आजका वििहरूमा, परमेश्वरले आफ्िो हृदर्का सबै चिन्ता
मानिसको निक्म्त िल
ु ासा गिथभ
ु र्ो, कुिै पनि कुरा लुकाउिुभएि। जब तेस्रो स्वगथका स्वगथदत
ू हरूले
उहााँको निक्म्त सङ्गीत बजाउाँ छि ्, परमेश्वर अझै पनि पथ्
ृ वीका मानिसहरूको िाहिा गिुथहुन्छ,
अनि र्ही कारणले गदाथ उहााँ भन्िुहुन्छ, “जब मेरो प्रशांसामा स्वगथदत
ू हरूले सङ्गीत बजाउाँ छि ्,

र्सले ममा मानिसप्रनतको सहािुभूनतलाई जगाएरै छाड्छ। मेरो हृदर् तुरुन्तै उदासीिताले भररन्छ,
र र्ो पीडादार्ी भाविाबाट आफैलाई मक
ु त गिुथ असम्भव छ।” र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले र्ी

वििहरू बोल्िुभएको हो: “म मािव सांसारका अन्र्ार्हरूलाई सच्र्ाउिेछु। मेरा मानिसहरूलाई फेरर

हािी गिथबाट शैतािलाई रोकदै , फेरर आफू िस
ु ी गिथबाट शत्रह
ु रूलाई रोकदै , म सांसारभरर मेरै
हातद्वारा मेरो काम गिेछु। मेरा सबै शत्रुहरूलाई भुइाँमा लडेर मेरो अगाडड आफ्िा अपराधहरू
स्वीकार गिे तुल्र्ाउाँ दै म पथ्
ृ वीमा राजा बन्िेछु र मेरो ससांहासिलाई त्र्हााँ सािेछु।” परमेश्वरको
द्ःु िी भाविाले ददर्ाबलसहरूप्रनतको उहााँको घण
ृ ालाई बढाइददन्छ, त्र्सकारण उहााँले ददर्ाबलसहरूको

अन्त्र् कसरी हुिेछ भन्िे कुरा अचग्रम रूपमा िै मानिसहरूलाई प्रकट गिुथहुन्छ। परमेश्वरको काम
र्ही हो। परमेश्वरले सधैँ सबै मानिसहरूसाँग समलाप हुिे र पुरािो र्ग
ु लाई समाप्त गिे इच्छा

गिुथभएको छ। समस्त ब्रह्माण्डका सबै मानिसहरू हलिल गिथ थालेका छि ्—भन्िुको अथथ,
ब्रह्माण्डका सबै मानिसहरू परमेश्वरको अगुवाइमा प्रवेश गदै छि ्। पररणामस्वरूप, नतिीहरूका

वविारहरू नतिीहरूका सम्राटहरूको ववरुद्धमा वविोह गिेनतर लागेका छि ्। िााँडै िै , सांसारका
मानिसहरू अस्तव्र्स्ततामा जाककिेछि ् र सबै दे शका प्रमि
ु हरू हरददशामा भाग्िेछि ्, र अक्न्तममा

नतिीहरूका जिताले नतिीहरूलाई सशर काट्िे र्न्त्रमा नघस्र्ाउाँ दै ल्र्ाउिेछि ्। ददर्ाबलसहरूका

राजाहरूको आखिरी अन्त्र् र्ही हुिेछ; आखिरमा, नतिीहरूमध्र्े कोही पनि उम्कि सकिेछैिि ्, र
नतिीहरू सबैले र्ही कुरा भोग्िुपछथ । आज, जो “िलाि” छि ् नतिीहरू पनछ हट्ि थालेका छि ्।
पररक्स्थनत आशाजिक िदे िेपनछ, नतिीहरूले र्सलाई पनछ हट्िे र महाववपविको कष्टहरूबाट

उम्किे मौकाको रूपमा सलन्छि ्। तर म स्पष्टै भन्छु, आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले गिथह
ु ु िे काम
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मुख्र् रूपमा मानिसलाई सजार् ददिे काम हो, त्र्सकारण र्ी मानिसहरू कसरी उम्कि सकलाि ्
र? पदहलो कदम आज िै हो। एक ददि, ब्रह्माण्डका सबै थोक र्ुद्धको कोलाहलमा फस्िेछि ्;
पथ्
ु ाहरू हुिेछैिि ्, कसैले पनि शासि िगिे हुिाले
ृ वीका मानिसहरूसाँग फेरर कदहल्र्ै पनि अगव
सम्पूणथ सांसार बालुवाको थुप्रोजस्तो हुिेछ, र मानिसहरूले कसैको वास्ता िगरी आफ्िै ज्र्ािको

मात्र वास्ता गिेछि ्, ककिभिे सबै कुरा परमेश्वरकै हातको निर्न्त्रणमा छ—र्ही कारणले गदाथ,
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “सारा मािवजानतले मेरो इच्छा अिुसार फुटकर राष्रहरूलाई तोडडरहे का छि ्।”

परमेश्वरले अदहले बताउिभ
ु एको स्वगथदत
ू हरूले तरु ही बजाउिे घटिा एउटा चिन्ह हो—ती
मानिसहरूका लाचग िेताविीका घण्टी हुि ्, र जब फेरर तुरही बजाइन्छ, सांसारको अक्न्तम ददिको
आगमि भइसकेको हुिेछ। त्र्ो बेला, परमेश्वरको सम्पूणथ सजार् पूणथ रूपमा पथ्
ृ वीमाचथ आइपिेछ;

र्ो निदथर्ी दण्ड हुिेछ, र सजार्को र्ुगको औपिाररक प्रारम्भ हुिेछ। इस्राएलीहरूलाई ववसभन्ि
वातावरणहरूमा डोऱ्र्ाउिको लाचग नतिीहरूमाझ प्रार्जसो समर् परमेश्वरको आवाज हुिेछ, र
नतिीहरूका बीिमा स्वगथदत
ू हरू पनि दे िा पिेछि ्। केही मदहिामा िै इस्राएलीहरूलाई पूणथ
तुल्र्ाइिेछ, र नतिीहरूले आफूलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरको ववषबाट अलग गिे िरणबाट गुज्रिु

िपिे हुिाले, ववसभन्ि प्रकारका मागथनिदे शिअिुसार सही मागथमा प्रवेश गिे कार्थ नतिीहरूको लाचग
सहज िै हुिेछ। इस्राएलमा हुिे घटिाक्रमहरूबाट सम्पूणथ ब्रह्माण्डको क्स्थनतलाई दे ख्ि सककन्छ,
र र्सले परमेश्वरको कामका िरणहरू कनत शीघ्र छि ् भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। “समर् आइपग
ु ेको

छ! म मेरो कार्थलाई अनघ बढाउिेछु, म मानिसहरूका बीिमा राजाको रूपमा शासि गिेछु!”
ववगतमा, परमेश्वरले स्वगथमा मात्रै शासि गिुथभर्ो। आज, उहााँले पथ्
ृ वीमा शासि गिुथहुन्छ;
परमेश्वरले आफ्िा सबै अक्ख्तर्ार कफताथ सलिुभएको छ, त्र्सैले सबै मािवजानतले फेरर कदहल्र्ै

पनि सामान्र् मािव जीवि क्जउिेछैिि ् भिेर भववष्र्वाणी गररएको छ, ककिभिे परमेश्वरले स्वगथ

र पथ्
ृ वीलाई फेरर व्र्वक्स्थत गिुथहुिेछ, र कुिै पनि मानिसलाई हस्तक्षेप गिे अिुमनत छै ि। तसथथ,

परमेश्वरले मानिसलाई बारम्बार “समर् आइपुगेको छ” भिी स्मरण गराउिुहुन्छ। जब इस्राएलीहरू

सबै आफ्िो दे शमा फककथएका हुन्छि ्—इस्राएल दे श पूणथ रूपमा पुिस्थाथवपत भएको ददि—परमेश्वरको
महाि ् काम पूरा हुिेछ। कसैले थाहै िपाई, ब्रह्माण्डका मानिसहरूले वविोह गिेछि ्, र
ब्रह्माण्डभररका राष्रहरू आकाशबाट तारा िसेझ ैँ पति हुिेछि ्; क्षणभरमा, नतिीहरू तहसिहस
हुिेछि ्। नतिीहरूको काम पूरा गररसकेपनछ, परमेश्वरले आफ्िो हृदर्को वप्रर् राज्र् निमाथण
गिुथहुिेछ।

अध्याय्२८
मानिसहरूको क्स्थनत कस्तो छ भिे नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू जनत कम बुझ्छि ्,

नतिीहरू परमेश्वरको कामका वतथमाि माध्र्महरूप्रनत त्र्नत िै शङ्कालु बन्छि ्। तर र्सले

परमेश्वरको काममा कुिै प्रभाव पादै ि; जब उहााँका वििहरू निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुग्छि ्, तब
मानिसहरूको हृदर् प्राकृनतक रूपमै सामान्र् अवस्थामा आउाँ छ। हरे कले आफ्िो जीविमा
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परमेश्वरका वििहरूलाई ध्र्ाि ददन्छि ्, र नतिीहरू उहााँका वििहरूको तष्ृ णा पनि गिथ थाल्छि ्,
अनि परमेश्वरले निरन्तर िुलासा गररददिुहुिे हुाँदा, नतिीहरूले आफैलाई घण
ृ ा गिथ थाल्छि ्। तैपनि
परमेश्वरले निम्िलगार्तका धेरै वििहरू बोल्िुभएको छ: “जब उसले मेरा सबै वििहरूलाई पण
ू थ
रूपमा बुझेको हुन्छ, मानिसको कद मेरो िाहिाअिुरूप हुन्छ, र उसका बबन्तीहरू फलवाि ् हुन्छि ्,
व्र्थथ वा बेकम्मा हुाँदैिि ्; म मानिसका इमािदार, बहािारदहत बबन्तीहरूलाई आसशष ् ददन्छु।”

वास्तवमा, मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि असमथथ छि ्, नतिीहरूले सतहलाई

मात्रै बझ्
ु ि सकछि ्। नतिीहरूको लाचग पछ्र्ाउिे उद्दे श्र् ददि, नतिीहरूलाई परमेश्वरले कामकुराहरू हल्कासाथ गिुथहुन्ि, उहााँ आफ्िो कामप्रनत गम्भीर हुिुहुन्छ भन्िे अिुभूनत गराउिको
लाचग मात्रै परमेश्वरले र्ी वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ; त्र्सपनछ मात्रै नतिीहरूसाँग पछ्र्ाउिे

ववश्वास हुन्छ। अनि सबै मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छाको िानतर होइि, नतिीहरूको आफ्िै
िानतर बबन्ती गिे हुिाले तर परमेश्वर घरी एउटा घरी अको कुरा िगिुथहुिे हुिाले, उहााँका वििहरू
सधैँ मानिसको प्रकृनतप्रनत लक्षक्षत छि ्। आजका धेरैजसो मानिसहरूले बबन्ती गिे भए पनि,

नतिीहरू इमािदार छै िि ्—र्ो सबै बहािा मात्रै हुि ्। सबै मानिसहरूको क्स्थनत कस्तो छ भिे
“नतिीहरूले मेरो मुिलाई प्रशस्तताको प्रतीक ठान्छि ्। सबै मानिसहरूले मेरो मुिबाट केही ि केही
प्राप्त गिे िाहिा गछथ ि ्। िाहे र्ो राज्र्का रहस्र्हरू होऊि ् वा स्वगथका रहस्र्हरू होऊि ,् वा

आक्त्मक सांसारका गनतशीलता होस ् वा मािवजानतको गन्तव्र् होस ्।” मानिसहरूले आफ्िो
उत्सुकताको कारणले गदाथ र्ी सबै कुराहरूको िोजी गिथ इच्छुक छि ्, र परमेश्वरका वििहरूबाट
प्राप्त जीविको बन्दोबस्तबाट केही पनि प्राप्त गिथ िाहाँदैिि ्। तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ,

“मानिसमा धेरै कुराको कमी छ: उसलाई ‘पोषण पूरकहरू’ को मात्र आवश्र्क छै ि, तर त्र्ोभन्दा
पनि बढी, उसलाई ‘मािससक साथ’ र ‘आक्त्मक आपनू तथ’ िादहन्छ।” मानिसहरूमा भएका

धारणाहरूको कारणले िै आजको िकरात्मकता ल्र्ाएको हो, र नतिीहरूको “सामन्ती” भौनतक
आाँिाहरूको कारणले गदाथ िै नतिीहरूले भन्िे र गिे कुरामा कुिै जोस छै ि, र नतिीहरू सबै

कुरामा झारानतरुवा र लापरवाह छि ्। के र्ी मानिसहरूको अवस्था होइिि ् र? के मानिसहरूले
र्सलाई र्सरी िै अनघ बढाइरहिुको सट्टा, हतार गरे र र्सलाई सुधार गिुथ पदै ि र? भववष्र्लाई
जािेर त्र्सले मानिसको लाचग के फाइदा गछथ र? ककि परमेश्वरका कनतपर् वििहरू पदढसकेपनछ

मानिसहरूमा प्रनतकक्रर्ा आउाँ छ, तर उहााँका वििहरूको बााँकी भागले उसमा कुिै प्रभाव पादै ि?
उदाहरणको लाचग, जब परमेश्वरले “अझै राम्रो प्रभाव हाससल गिथ सककर्ोस ् भिेर म मानिसको

रोगको उपिार प्रदाि गछुथ, ताकक सबैले स्वास्थ्र् लाभ गिथ सकूि ्, ताकक मेरो उपिारको कारण,
नतिीहरू आफ्िो सामान्र् अवस्थामा फकथि सकूि ्” भिेर भन्िुहुन्छ, कसरी र्ी वििहरूले
मानिसहरूमा कुिै प्रभाव पादै ि? के परमेश्वरले गिुथभएका सबै कुरा मानिसले प्राप्त गिुथपिे कुरा

होइिि ् र? परमेश्वरसाँग त गिुथपिे काम छ—ककि मानिसहरूसाँग िादहाँ दहड्िको लाचग मागथ छै ि?
के र्ो परमेश्वरको ववपरीत दौडिु होइि र? मानिसहरूले गिुथपिे कामहरू वास्तवमा धेरै छि ्—

उदाहरणको लाचग, “के नतमीहरू सााँक्च्िकै ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई घण
ृ ा गछौ?” भन्िे वििहरूमा
उल्लेखित “ठूलो रातो अक्जङ्गर” को बारे मा नतिीहरूलाई कनत थाहा छ? “मैले ककि नतमीहरूलाई
582

धेरै पटक सोधेको छु?” भन्िे परमेश्वरका वििहरूले के दे िाउाँ छि ् भिे, मानिसहरू अझै पनि ठूलो
रातो अक्जङ्गरको प्रकृनतको बारे मा अिजाि छि ्, र नतिीहरू र्सको बारे मा गदहराइमा जाि

असमथथ छि ्। के मानिसले गिथप
ु िे काम ठीक र्ही होइि र? मानिससाँग कुिै काम छै ि भिेर

कसरी भन्ि सककन्छ? र्दद त्र्सो भएको भए त, परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व के हुिेचथर्ो र?
के परमेश्वरले काम गरे जस्तो दे िाउिको लाचग मात्र लापरवाही र झारानतरुवा शैलीमा काम-कुरा
गरररहिुभएको छ? के ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई र्सरी क्जत्ि सककन्छ?

परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मैले अनघबाटै सरु
ु गररसकेको छु, र ठूलो रातो अक्जङ्गरको वासस्थािमा

म मेरो सजार्को कामको पदहलो िरण सुरु गिेछु।” र्ी वििहरू ईश्वरीर्ताको कामप्रनत लक्षक्षत

छि ्; आजका मानिसहरू पदहले िै अचग्रम रूपमा सजार्मा प्रवेश गररसकेका छि ्, तसथथ र्ो उहााँको
कामको पदहलो िरण हो भिेर परमेश्वरले भन्िुभएको छ। उहााँले मानिसहरूलाई ववपविहरूको

सजार् होइि, वििहरूको सजार् ददइरहिुभएको छ। ककिभिे, जब परमेश्वरका वििहरूको शैली

पररवतथि हुन्छ, मानिसहरू पूणथ रूपमा अिजाि बन्छि ्, त्र्सपनछ नतिीहरू सबै सजार्मा प्रवेश
गछथ ि ्। सजार् भएर गाइसकेपनछ, “नतमीहरूले औपिाररक रूपले आफ्िो कतथव्र् परू ा गिेछौ, र
सारा दे शहरूभरर औपिाररक रूपमा मेरो सदासवथदा प्रशांसा गिेछौ!” परमेश्वरको कामका िरणहरू

नर्िै हुि ्—र्ी उहााँको र्ोजिा हुि ्। र्सको साथै, परमेश्वरका र्ी मानिसहरूले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई
सजार् ददिे तररकाहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा िै दे ख्िेछि ्, त्र्सकारण नतिीहरूभन्दा बादहर, अथाथत ्,
नतिीहरूवररपररको सांसारमा महाववपवि औपिाररक रूपमा सुरु हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई
मुक्कत ददिुहुिे एउटा माध्र्म र्ही हो। आन्तररक रूपमा नतिीहरूलाई सजार् ददइन्छ, र बादहरी
रूपमा महाववपवि ओइररन्छि ्—भन्िुको अथथ, परमेश्वरका वििहरू पूरा हुन्छि ्। र्सथथ, मानिसहरू
महाववपवि हुाँदै जािभ
ु न्दा सजार् हुाँदै जाि रुिाउाँ छि ्, र र्ही कारणले गदाथ नतिीहरू रदहरहन्छि ्।

एकतफथ, र्ो परमेश्वरको काम आइपुगेको बबन्द ु हो; अकोतफथ, मानिसहरू सबैले परमेश्वरको
स्वभावलाई जान्ि सकूि ् भिेर र्सो गररन्छ। तसथथ, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मेरा मानिसहरूले ममा

त्र्सबेला धेरै आिन्द पाउिेछि ् जब त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई सजार् ददइन्छ। ठूलो रातो
अक्जङ्गरका मानिसहरूलाई मेरो र्ोजिा अिुसार िडा गररन्छ र त्र्सको ववरुद्ध वविोह गिथ

लगाइन्छ, र र्ही ववचधद्वारा म मेरा मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउाँ छु, र र्ो मेरा सबै मानिसहरूका
निक्म्त जीविमा वद्
ृ चध हुिे एउटा ठूलो मौका हो।” परमेश्वरले र्ी वििहरू बोल्िुभए पनि, ककि
र्ी वििले मानिसहरूको ध्र्ाि खिच्दै िि ्?

राष्रहरू ठूलो भताभुङ्गताको अवस्थामा रहे का छि ्, ककिभिे परमेश्वरको डण्डाले पथ्
ृ वीमा

आफ्िो भसू मका िेल्ि सरु
ु गरे को छ। पथ्
ृ वीको क्स्थनतमा परमेश्वरको कामलाई दे ख्न सककन्छ। जब
परमेश्वरले “समुिहरू गजथिेछ, पहाडहरू ढल्िेछि ्, ठूल्ठुला िददहरू भङ्गासलिेछि ्,” भिेर

भन्िुहुन्छ, तब त्र्ो पथ्
ृ वीमा उकत डण्डाको प्रारक्म्भक काम हो, जसको पररणामस्वरूप “पथ्
ृ वीका

सबै पररवारहरू भत्किेछि ्, र पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूलाई च्र्ातेर टुक्रा-टुक्रा पाररिेछ; पनत र पत्िी
बीि फेरर समलि हुिे ददि हुिेछैि, आमा र छोरा फेरर कदहल्र्ै भेट्िेछैि, फेरर कदहल्र्ै बाबु र
छोरी भेट हुिेछैि। पथ्
ृ वीमा जे हुिे गथे ती सबैलाई म िष्ट पािेछु।” पथ्
ृ वीमा रहे का पररवारहरूको
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आम अवस्था र्स्तै िै हुन्छ। प्राकृनतक रूपमा नतिीहरू हरे कको क्स्थनत र्स्तै हुि त सम्भव
िहोला, तर नतिीहरूमध्र्े अचधकाांशको अवस्थािादहाँ र्स्तै हुन्छ। अकोतफथ, र्सले र्ो धारका
मानिसहरूले भववष्र्मा भोग्िे पररक्स्थनतहरूको बारे मा पनि उल्लेि गरररहे को छ। र्सले के

भववष्र्वाणी गछथ भिे, नतिीहरूले वििहरूको सजार् भोचगसकेपनछ र अववश्वासीहरूलाई ववपविमा
पाररसककएपनछ, पथ्
ृ वीका मानिसहरूमा अबउप्रान्त कुिै पनि पाररवाररक सम्बन्धहरू बााँकी

रहिेछैिि ्; नतिीहरू सबै िै िीिका मानिसहरू हुिेछि ्, र नतिीहरू परमेश्वरको राज्र्प्रनत बफादार
हुिेछि ्। र्सरी, पनत र पत्िी बीि फेरर समलि हुिे ददि हुिेछैि, आमा र छोरा फेरर कदहल्र्ै
भेट्िेछैि, फेरर कदहल्र्ै बाबु र छोरी भेट हुिेछैि। अनि र्सरी पथ्
ृ वीका मानिसहरूका पररवारहरूलाई
टुक्राटुक्रा र िकिािूर पाररिेछ र र्ो परमेश्वरले मानिसमाचथ गिुथहुिे अक्न्तम काम हुिेछ। अनि
परमेश्वरले र्ो कामलाई ब्रह्माण्डभरर िै फैलाउिुहुिे भएकोले, उहााँले मानिसहरूलाई “भाविा” भन्िे

शब्दको अथथ स्पष्ट पािथ र्ो अवसरको प्रर्ोग गिुथहुिेछ, र्सरी नतिीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा

भिेको सबै मानिसहरूका पररवारहरूलाई टुक्राटुक्रा पािुथ हो भन्िे दे िाउिुहुिेछ र परमेश्वरले

“पाररवाररक वववादहरू” समाधाि गिथलाई सजार्को प्रर्ोग गिुथहुन्छ भिी दे िाउिुहुिेछ। होइि भिे,

पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कामको अक्न्तम भागलाई समाप्त पािे कुिै उपार् िै हुिेछैि। परमेश्वरका
वििहरूको अक्न्तम भागले मािवजानतको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीलाई—अथाथत ् नतिीहरू भाविाका
साथ क्जउाँ छि ् भन्िे कुरालाई—उदाङ्गो पािेछ, त्र्सकारण परमेश्वरले नतिीहरू एक जिालाई पनि
छाड्िुहुिेछैि, र सारा मािवजानतको हृदर्मा लुकेका रहस्र्हरूको िुलासा गिुथहुिेछ। ककि

मानिसहरूलाई भाविाबाट आफूलाई अलग्र्ाउि र्नत साह्रै गाह्रो हुन्छ? के त्र्सो गरे र वववेकका
मापदण्डलाई पार गिथ सककन्छ? के वववेकले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथ सकछ? के भाविाले

मानिसहरूलाई प्रनतकूल पररक्स्थनतमा मद्दत गिथ सकछ? परमेश्वरको िजरमा, भाविा उहााँको शत्रु
हो—के परमेश्वरका वििहरूमा र्ो कुरा स्पष्टसाँग बताइएको छै ि र?

अध्याय्२९
मानिसहरूले गिे काममध्र्े, कनतपर् कामलाई परमेश्वरको प्रत्र्क्ष निदे शिमा अनघ बढाइन्छ,

तर र्सको कनतपर् भागको निक्म्त परमेश्वरले ववसशष्ट निदे शिहरू ददिुहुन्ि, जसले परमेश्वरले

जुि काम गिुथभएको छ, त्र्सलाई आज पूणथ रूपमा प्रकट गिथ बााँकी िै छ भिी पर्ाथप्त रूपमा

दे िाउाँ छ—भन्िुको अथथ, धेरजसो कुरा लुकाइएको छ र नतिालई सावथजनिक गिथ बााँकी िै छ। तर,
कनतपर् कुराहरूलाई सावथजनिक गिथ आवश्र्क भए पनि, अरू कनतपर्ले िादहाँ मानिसहरूलाई

अन्र्ोल र दोधार पािुथपिे हुन्छ; परमेश्वरको कामलाई र्ही कुराको आवश्र्क छ। उदाहरणको
लाचग, मानिसको बीिमा स्वगथबाट भएको परमेश्वरको आगमि—उहााँ कसरी आउिुभर्ो, उहााँ कुि
क्षणमा आउिुभर्ो, वा स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि र्ावत ् थोकमा कुिै पररवतथि आर्ो कक आएि—र्ी

कुराहरूको लाचग मानिसहरू अन्र्ोल हुिुपछथ । र्ो पनि वास्तववक पररक्स्थनतहरूमा आधाररत िै छ,
ककिभिे मानिसको दे ह आफै आक्त्मक क्षेत्रमा प्रत्र्क्ष रूपमा प्रवेश गिथ सकदै ि। तसथथ, परमेश्वरले
584

उहााँ कसरी स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो भन्िे कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेि गिुथभए पनि, जब उहााँले
“जुि ददि सबै कुराको पुिरुत्थाि भएका चथए, म मानिसको बीिमा आएाँ र मैले उसाँग सुन्दर

ददि र रातहरू बबताएको छु” भिी भन्िुहुन्छ, त्र्स्ता वििहरू कसैले रूिको ठुटासाँग बोसलरहे को

जस्तै हुन्छ—कुिै पनि प्रनतकक्रर्ा हुाँदैि, ककिभिे परमेश्वरको कामका र्ी िरणहरूको बारे मा
मानिसहरू अिजाि छि ्। नतिीहरूलाई सााँिो रूपमा थाहा हुाँदा पनि, नतिीहरूले परमेश्वर कुिै

परीजस्तो स्वगथदेखि पथ्
ृ वीमा उडेर आउिुभर्ो र मानिसको बीिमा पुिजथन्म हुिुिुभर्ो भन्िे
ववश्वास गछथ ि ्। मानिसका वविारहरूले प्राप्त गिथ सकिे कुरा र्ही हो। मानिसको सार र्स्तो
भएकोले उसले परमेश्वरको सारलाई बुझ्ि सकदै ि, र आक्त्मक क्षेत्रको वास्तववकतालाई बुझ्ि
सकदै ि। मानिसहरूले आफ्िो सारद्वारा मात्रै अरूको लाचग उदाहरणीर् व्र्क्कतत्वको रूपमा काम
गिथ सकदै िि ्, ककिभिे मानिसहरू अन्तनिथदहत रूपमा उस्तै हुन्छि ्, नतिीहरूमा कुिै सभन्िता
हुाँदैि। तसथथ, मानिसहरूलाई अरूले पछ्र्ाउिे उदाहरण बन्ि वा उदाहरणीर् व्र्क्कतत्वको रूपमा

काम गिथ अिुरोध गिे कार्थ पािीको फोका, पािीबाट निस्किे बाफजस्तै बन्छ। तर जब परमेश्वरले
“मससत के छ र म को हुाँ भन्िेबारे मा केही ज्ञाि प्राप्त गिथ” भिी भन्िुहुन्छ, र्ी वििहरू
परमेश्वरले दे हमा गिुथहुिे कामको प्रकटीकरणप्रनत मात्रै सम्बोधि गररएका हुि ्; अको शब्दमा

भन्दा, ती परमेश्वरको सााँिो अिुहारप्रनत लक्षक्षत छि ्—अथाथत ्, ईश्वरीर्ताप्रनत, जसले उहााँको ईश्वरीर्

स्वभावलाई िै मख्
ु र् रूपमा जिाउाँ छ। भन्िुको अथथ, परमेश्वरले ककि र्सरी काम गिथह
ु ु न्छ,
परमेश्वरका वििहरूद्वारा के-कस्ता कुराहरू हाससल गिुथ छ, परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा के-कस्ता कुराहरू
हाससल गिथ िाहिुहुन्छ, उहााँले मानिसको बीिमा के प्राप्त गिथ िाहिुहुन्छ, परमेश्वरले के-कस्ता
ववचधहरूद्वारा बोल्िुहुन्छ, र मानिसप्रनतको परमेश्वरको मिोववृ ि के छ भन्िे जस्ता कुराहरूलाई
बझ्
ु ि मानिसहरूलाई अिुरोध गररन्छ। के भन्ि सककन्छ भिे, मानिसमा घमण्ड गिथ र्ोग्र् केही
पनि छै ि—अथाथत ्, अरूले उदाहरणको रूपमा पछ्र्ाउि सकिे कुरा उसमा केही पनि छै ि।

दे हमा हुिुभएका परमेश्वरको सामान्र्ताको कारणले, र स्वगथका परमेश्वर र स्वगथका
परमेश्वरबाट जन्मिभ
ु एको जस्तो िदे खििुहुिे दे हमा हुिुहुिे परमेश्वरको बीिमा रहे को सभन्िताको

कारणले िै, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “धेरै वषथदेखि म मानिसको माझबाट भएर गएको छु, तर ऊ सधैँ
अिसभज्ञ रहे को छ, उसले मलाई कदहल्र्ै चििेको छै ि।” परमेश्वरले र्सो पनि भन्िुहुन्छ, “जब

मेरा पाइलाहरूले ब्रह्माण्डको वारपार र पथ्
ृ वीको अक्न्तम छे उसम्म टे कछि ्, तब मानिसले आफ्िै
बारे मा सोच्ि थाल्छ, र सबै मानिसहरू मकहााँ आउिेछि ् र मेरो अगाडड झुकेर मेरो आराधिा

गिेछि ्। र्ो मेरो मदहमाको ददि, मेरो पुिरागमिको ददि, साथै मेरो प्रस्थािको ददि पनि हुिेछ।”
परमेश्वरको सााँिो अिह
ु ार मानिसलाई दे िाइिे ददि र्ही मात्रै हो। तैपनि, त्र्सको पररणामस्वरूप
परमेश्वरले आफ्िो काममा दढलाइ गिुथहुन्ि, बरु उहााँले केवल आफूले गिुथपिे काम गिुथहुन्छ। जब

उहााँले न्र्ार् गिुथहुन्छ, उहााँले मानिसहरूलाई दे हमा हुिुहुिे परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको मिोववृ िको
आधारमा दोषी ठहऱ्र्ाउिुहुन्छ। र्ो अवचधमा परमेश्वरले ददिुहुिे वाणीहरूका मुख्र् लहरहरूमध्र्े
एउटा र्ही हो। उदाहरणको लाचग, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “अब मैले सारा मािव जानतको बीिमा

मेरो काम सरु
ु गरे को छु, औपिाररक रूपमा सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा मेरो व्र्वस्थापि र्ोजिाको
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अक्न्तम काम सुरु गरे को छु। र्स क्षणदे खि उसो, सतकथ िहुिे जो-कोही व्र्क्कत निदथर्ी सजार्को
बीिमा डुब्ि क्जम्मेवार हुन्छि ्, र कुिै पनि क्षणमा र्ो हुि सकछ।” परमेश्वरको र्ोजिाको

ववषर्वस्तु र्ही हो, र र्ो ि त असमल्दो छ ि त अिौठो िै छ, तर र्ो सबै उहााँको कामका
िरणहरूको भाग हो। र्सबीि, ववदे शमा रहे का परमेश्वरका मानिसहरू र पुत्रहरूलाई मण्डलीहरूमा

नतिीहरूले गिे सबै कामको आधारमा न्र्ार् गररन्छ, तसथथ परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “जब म काम
गदथछु, सबै स्वगथदत
ू हरू मसाँग निणाथर्क लडाइाँमा लाग्छि ् र अक्न्तम िरणमा मेरा इच्छाहरू पूरा

गिे सांकल्प गदथछि ्, जसको कारण पथ्
ू हरू झैं मेरो सामन्
ु िे झक
ु िेछि ्,
ृ वीका मानिसहरू पनि स्वगथदत
र नतिीहरूमा मेरो ववरोध गिे कुिै इच्छा हुाँदैि, र मेरो ववरुद्धमा केही पनि गदै िि ्। र्ी सबै
सारा ब्रह्माण्डभररमा हुिे मेरो कामका गनतववचधहरू हुि ्।” परमेश्वरले पथ्
ृ वीभरर अनघ बढाउिुहुिे
काममा रहे को सभन्िता र्ही हो; उहााँले कसलाई लक्षक्षत गररएको हो त्र्हीअिुरूप फरक-फरक
मापदण्ड लागू गिुथहुन्छ। आज, मण्डलीका मानिसहरू सबैमा नतिाथलु हृदर् छ, र नतिीहरूले

परमेश्वरको विि िािे र वपउिे कार्थलाई सुरु गरे का छि ्—र्ो िै परमेश्वरको कार्थ समाक्प्तमा
पुग्दै छ भन्िे कुरालाई दे िाउि पर्ाथप्त छ। आकाशबाट तल हे दाथ फेरर पनि सुकेका हााँगाहरू र

झरे का पातहरू, शरद ऋतुको बतासले िाङ्गो पारे को पािाको निराशाजिक र्दश्र् हे रेजस्तै हुन्छ।
र्स्तो लाग्छ मािौं मानिसको बीिमा सांसारको वविाश हुि लागेको छ, मािौं सबै कुरा उजाड हुि
लागेको छ। सार्द आत्माको समवेदिशीलताको कारण, हृदर्मा सधैँ अप्रसन्िताको अिभ
ु नू त हुन्छ,
तैपनि शान्तपिको सािो टुक्राले सान्त्विा ददए पनि र्समा केही शोक लक
ु े को हुन्छ। “मानिस

ब्र्ुाँखझाँदै छ, पथ्
ृ वीमा सबै कुरा ठीक क्रममा छ, र पथ्
ृ वीको बााँच्िे ददि अब छै ि, ककिकक म
आइपुगेको छु!” भन्िे परमेश्वरका वििहरूले गरे को चित्रण र्ही हुि सकछ। र्ी वििहरू
सनु िसकेपनछ मानिसहरू केही हदसम्म िकरात्मक बन्ि सकछि ्, वा नतिीहरू परमेश्वरको कामप्रनत
असलक निराश बन्ि सकछि ्, वा नतिीहरूले नतिीहरूको आत्माको अिुभवमा धेरै ध्र्ाि केक्न्ित

गिथ सकछि ्। तर पथ्
ृ वीमा उहााँको काम समाप्त हुिुभन्दा पदहले, मानिसहरूलाई त्र्स्तो भ्रम ददिे
गरी परमेश्वर त्र्नत मूिथ पनि बन्ि सकिुहुन्ि। र्दद ताँमा सााँच्िै त्र्स्तै भाविाहरू छि ् भिे,
र्सले ताँ तेरा भाविाहरूलाई धेरै िै ध्र्ाि ददन्छस ्, ताँ आफू िुशी काम गिे र परमेश्वरलाई प्रेम

िगिे व्र्क्कत होस ् भन्िे दे िाउाँ छ; र्सले त्र्स्ता मानिसहरूले अलौककक कुरामा अनत िै ध्र्ाि

ददन्छि ्, र परमेश्वरलाई कुिै ध्र्ाि िै ददाँ दैिि ् भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरको हातको कारण,
मानिसहरूले जनत िै उम्किे प्रर्ास गरे पनि, नतिीहरू र्ो पररक्स्थनतबाट उम्कि सकदै िि ्।
परमेश्वरको हातबाट को उम्कि सकछ र? तेरो हैससर्त र पररक्स्थनतहरूलाई कदहले परमेश्वरले
बन्दोबस्त गिथभ
ु एको छै ि र? तैँले कष्ट भोगे पनि वा तैँले आसशष ् पाए पनि, ताँ परमेश्वरको
हातबाट कसरी थाहै िपाई फुत्केर जाि सकछस ् र? र्ो मािवीर् मामला होइि, र्ो त पूणथ रूपमा

परमेश्वरको आवश्र्कतासाँग सम्बक्न्धत कुरा हो—र्सको पररणामस्वरूप कसले िै पो आज्ञापालि
गिथ सकदै िथ्र्ो र?

“अन्र्जानतहरूमाझ मेरो कामहरू फैलाउि म सजार्को प्रर्ोग गिेछु, भन्िुको अथथ, म ती सबै

अन्र्जानतहरूको ववरुद्धमा शक्कत प्रर्ोग गिेछु। स्वाभाववक रूपमा, र्ो काम त्र्वि बेला िै गररन्छ
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जब िुनिएकाहरूको बीिमा मेरो काम हुन्छ।” र्ी वििहरूका वाणीहरूसाँगै, परमेश्वरले सम्पूणथ
ब्रह्माण्डमा र्ो कार्थ सुरु गिुथहुन्छ। र्ो परमेश्वरको कामको एउटा िरण हो, जुि पदहले िै र्ो
बबन्दस
ु म्म अनघ बदढसकेको छ; कसैले पनि पररक्स्थनतलाई उल्टाउि सकदै ि। महाववपविले

मािवजानतको एउटा भागलाई ठीक पािेछ , र र्सरी नतिीहरू सांसारसाँगै िाश भएर जािेछि ्। जब
ब्रह्माण्डलाई औपिाररक रूपमा सजार् ददइन्छ, परमेश्वर सबै मानिसहरूकहााँ औपिाररक रूपमा

दे िा पिुथहुन्छ। अनि उहााँको दे िा पराइको कारण, मानिसहरूलाई सजार् ददइन्छ। र्सअलावा,
परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “जब मैले औपिाररक रूपमा िमथपत्रको मट्
ु ठो िोल्छु, त्र्सै बेला
ब्रह्माण्डभररका मानिसहरूले सजार् पाउाँ छि ्, त्र्सै बेला ववश्वभररका मानिसहरू परीक्षाको ससकार

हुन्छि ्।” र्सबाट स्पष्ट रूपमा के दे ख्ि सककन्छ भिे, सात मोहोरहरूको ववषर्वस्तु सजार्को
ववषर्वस्तु हो, भन्िुको अथथ, सात मोहोरहरूसभत्र महाववपवि छ। तसथथ, आज, सात मोहोरहरूलाई
िोल्ि बााँकी िै छ; र्हााँ उल्लेि गरे को “परीक्षाहरू” ले मानिसले भोगेको सजार्लाई जिाउाँ छ, र र्ो
सजार्को बीिमा, मानिसहरूको एउटा समूहलाई प्राप्त गररिेछ जसले परमेश्वरद्वारा जारी गररएको

“प्रमाणपत्र” लाई औपिाररक रूपमा िै स्वीकार गिेछि ्, तसथथ, नतिीहरू परमेश्वरको राज्र्का
मानिसहरू बन्िेछि ्। परमेश्वरका पत्र
ु हरू र मानिसहरूको उत्पवि नर्िै हुि ्, र आज नतिीहरूको
बारे मा निणथर् गिथ अझै बााँकी छ, र नतिले भववष्र्का अिुभवहरूका लाचग जग मात्रै निमाथण गदै
छि ्। र्दद कुिै व्र्क्कतसाँग सााँिो जीवि छ भिे, नतिीहरू परीक्षाहरूको अवचधमा ददह्रलो भई िडा

हुि सकिेछि ्, र नतिीहरू जीविरदहत छि ् भिे, र्सले परमेश्वरको कामले नतिीहरूमा कुिै प्रभाव
पारे को छै ि, नतिीहरूले धसमलो पािीमा माछा माछथ ि ्, र परमेश्वरको काममा ध्र्ाि ददाँ दैिि ् भन्िे
कुरालाई पर्ाथप्त रूपमा प्रमाखणत गछथ । र्ो आखिरी ददिहरूको काम भएकोले, र्सको उद्दे श्र् भिेको

कामलाई अनघ बढाइरहिक
ु ो सट्टा र्ो र्ग
ु लाई समाप्त गिथु भएको हुिाले, परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ,
“अको शब्दमा भन्िुपदाथ, र्ो त्र्स्तो जीवि हो जुि मानिसले सक्ृ ष्टको समर्दे खि अदहलेसम्म
कदहल्र्ै पनि अिुभव गरे का छै ि र त्र्सैले म भन्छु कक मैले त्र्स्तो काम गरें जुि पदहले कदहल्र्ै

गररएको चथएि,” र उहााँले “मेरो ददि सबै मािव जानतको िक्जक आउिे हुिाले, र्ो टाढा दे खिाँदैि
तर मानिसकै आाँिाको सामु भएकोले” र्सो भएको हो भिी भन्िुभएको छ। ववगतको समर्मा,

परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा िै धेरै वटा शहर िष्ट गिथभ
ु र्ो, तैपनि नतिीहरूमध्र्े कुिैलाई पनि
अक्न्तम घडीमा के हुिेछ त्र्सरी िष्ट गररएको चथएि। ववगतमा परमेश्वरले सदोमलाई िष्ट
गिुथभएको भए पनि, आजको सदोमलाई ववगतको सदोमलाई जस्तो व्र्वहार गरराँदैि—र्सलाई प्रत्र्क्ष
रूपमा िष्ट गरराँदैि, र्सलाई सरु
ु मा ववजर् गररिुपछथ , अनि न्र्ार् गररिुपछथ , र अक्न्तममा अिन्त
दण्ड ददइिप
ु छथ । कामका िरणहरू नर्िै हुि ्, र अन्त्र्मा, आजको सदोमलाई ववगतमा सांसारलाई
िष्ट गररएको जस्तै क्रममा भस्म गररिेछ—परमेश्वरको र्ोजिा र्ही हो। परमेश्वर दे िा पिुथहुिे

समर् िै वतथमाि सदोमको औपिाररक दण्ड-आज्ञाको ददि हो, र उहााँले आफूलाई गिुथहुिे प्रकटीकरण

र्सलाई बिाउिको िानतर हुाँदैि। तसथथ, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “म पववत्र राज्र्मा दे िा पछुथ, र म
आफैलाई फोहोरको दे शबाट लुकाउाँ छु।” आजको सदोम अशुद्ध भएको हुिाले, परमेश्वर र्समा सााँिो
रूपमा दे िा पिथह
ु ु न्ि, तर र्सलाई सजार् ददिको लाचग र्ो माध्र्मको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ—के नतमीहरूले
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र्स कुरालाई स्पष्ट रूपमा दे िेका छै िौ? पथ्
ृ वीको कसैले पनि परमेश्वरको सााँिो अिुहार दे ख्ि

सकदै ि भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वर मानिसकहााँ कदहल्र्ै दे िा पिुथभएको छै ि, र परमेश्वर
स्वगथको कुि स्तरमा हुिह
ु ु न्छ भन्िे कसैलाई थाहा छै ि। र्ही कुराले आजका मानिसहरूलाई र्ो
पररक्स्थनतमा रािेको छ। र्दद नतिीहरूले परमेश्वरको मुहारलाई दे ख्थे भिे, त्र्ो अवश्र् पनि
नतिीहरूको अन्त्र् प्रकट हुिे समर् हुिेचथर्ो, हरेकलाई उसको वगथअिुसार वगीकरण गररिे समर्
हुिेचथर्ो। आज, ईश्वरीर्तासभत्रका वििहरूलाई सीधै मानिसहरूलाई दे िाइन्छ, जसले मािवजानतका

आखिरी ददिहरू आइसकेको छि, र ती त्र्नत लामो समर्सम्म रहिेछैिि ् भन्िे भववष्र्वाणी गछथ ।
परमेश्वर सबै मानिसहरूकहााँ दे िा पिुथहुिे समर्मा मानिसहरूलाई सामिा गिथ लगाइिे परीक्षाहरूको
चिन्हहरूमध्र्े एउटा चिन्ह र्ही हो। त्र्सकारण, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूको उपभोग गरे

पनि, नतिीहरूसाँग जदहल्र्ै पनि अशुभ अिुभूनत हुन्छ, मािौं नतिीहरूमाचथ ठूलो सांकष्ट आइपिथ
लागेको छ। आजका मानिसहरू दहउाँ जमेको भूसममा रहे का भाँगेराहरू जस्तै छि ्, जसमाचथ र्स्तो

भएको छ मािौं मत्ृ र्ुले जबरजस्ती कजाथ वसुल गछथ र नतिीहरूलाई बााँच्िे कुिै उपार् ददाँ दैि।
मानिसले नतिुथपिे मत्ृ र्ु कजाथको कारण, सबै मानिसहरूले नतिीहरूको अक्न्तम ददि आइपुगेको छ

भन्िे अिुभूनत गछथ ि ्। ब्रह्माण्डका मानिसहरूको हृदर्मा र्ही कुरा भइरहे को छ, र र्ो कुरा
नतिीहरूको अिुहारमा प्रकट िभए पनि, नतिीहरूको हृदर्मा भएको कुरा मेरो आाँिादे खि लक
ु ि

सकदै ि—मानिसको वास्तववकता र्ही हो। सार्द, धेरैजसो वििहरूलाई पण
ू थ रूपमा उचित रूपमा

प्रर्ोग गरराँएको िहोला—तर र्ो समस्र्ा दे िाउिको लाचग नर्िै वििहरू पर्ाथप्त छि ्। परमेश्वरको

मुिबाट निस्केका हरे क वििहरू पूरा हुिेछि ्, िाहे ती ववगतका हुि ् वा वतथमािका; नतिले
मानिसहरूको अनघ तथ्र्हरूलाई प्रकट गिेछि ्—नतिीहरूको आाँिाको लाचग मिोहर वस्त—
ु र त्र्ो बेला
नतिीहरूको आाँिा नतरसमराउाँ छि ् र नतिीहरू अन्र्ोल बन्छि ्। के नतमीहरूले अझै पनि आज कुि
र्ुग हो भन्िे स्पष्ट रूपमा दे िेका छै िौ?

अध्याय्३०
केही मानिसहरूमा परमेश्वरका वििहरूको थोरै अन्तर्दथक्ष्ट हुि सकछ, तर नतिीहरूमध्र्े कसैले
पनि आफ्िा भाविाहरूमा ववश्वास गदै िि ्; नतिीहरू िकारात्मकतामा फससएला भिी अनत िै

डराउाँ छि ्। र्सैले, नतिीहरू सधैँ पालैपालो गरी िुसी र द:ु िमा हुन्छि ्। र्ो भन्िु उचित छ, कक
सबै मानिसको जीवि शोकले भररएको छ; र्सलाई थप रूपमा भन्दा, सबै मानिसहरूको दै निक
जीविमा शोधि हुन्छ, तापनि, म भन्ि सकछु, कक कसैले पनि हरे क ददि आफ्िा आत्मामा
छुटकारा पाउाँ दै ि, र र्स्तो हुन्छ मािौं, तीिवटा ठूला पहाडहरूले नतिीहरूको टाउकोमा चथचिरहे का
छि ्। नतिीहरू कसैको जीविमा सारा ददिभरर िुसी र रमाइलो हुाँदैि—र नतिीहरू असल-असल िुसी
भए पनि, नतिीहरूले आफ्िो बादहरी रूप ठीकठाक राख्ने मात्रै कोससस गरररहे का हुन्छि ्। मानिसहरूले

नतिीहरूका हृदर्मा सधैँ कुिै कुरा अधुरो छ भन्िे महसुस गछथ ि ्। र्सैले, नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा
क्स्थर हुाँदैिि ्; र्स तररकाले क्जउाँ दा, काम-कुराहरू ररिो र अिचु ित लाग्छि ्, र जब परमेश्वरमा
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ववश्वास गिे कुरा आउाँ छ, नतिीहरू व्र्स्त हुन्छि ् र नतिीहरूसाँग समर्को अभाव हुन्छ, वा
नतिीहरूसाँग परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे समर् हुाँदैि, वा परमेश्वरको विि उचित प्रकारले
कसरी िािे र वपउिे त्र्ो नतिीहरू जान्दै िि ्। नतिीहरूमध्र्े एक जिा पनि शाक्न्तमा, मािससक

रूपमा स्वस्थ, र आफ्िो हृदर्मा क्स्थर हुाँदैि। मािौं, नतिीहरू सधैँ बादल छाएको आकाशमुनि
क्जउाँ छि ्, मािौं, नतिीहरू अक्कसजि ववहीि अन्तररक्षमा बस्छि ् र र्स कुराले नतिीहरूको जीविमा

अन्र्ोलता ल्र्ाएको छ। परमेश्वरले सधैँ सीधै मानिसका कमजोरीहरूको बारे मा बोल्िुहुन्छ, उहााँले
सधैँ नतिीहरूको कमजोर क्षेत्रमा प्रहार गिथह
ु ु न्छ—उहााँ सरु
ु दे खि अन्त्र्सम्म कुि सरु मा बोल्िभ
ु एको
छ के तैँले स्पष्ट रूपमा दे िेको छै िस ्? परमेश्वरले मानिसहरूलाई पश्िािाप गिे कुिै मौका
कदहल्र्ै ददिुभएको छै ि, र उहााँले सबै मानिसलाई अक्कसजिवविा “िन्िमा” मा बस्ि लगाउिुहुन्छ।
सुरुदे खि आजको ददिसम्म, बादहरी रूपमा परमेश्वरका वििहरूले मानिसको स्वभाव प्रकट गरे को

छ, तापनि कसैले र्ी वििहरूको सारलाई स्पष्टसाँग बुझ्ि सकदै ि। र्स्तो लाग्छ, कक मानिसको
सार प्रकट गदाथ मानिसहरूले आफैलाई चिन्छि ् र त्र्सरी परमेश्वरलाई चिन्छि ्, तापनि वास्तवमा
मागथ त्र्ो होइि। परमेश्वरका वििहरूको सुर र अझ ठूलो गहिताले परमेश्वर र मानिसबीि स्पष्ट

सभन्िता दे िाउाँ दछ। नतिीहरूका भाविाहरूमा, र्सले मानिसहरूलाई अिजािमा िै परमेश्वर

पहुाँिदे खि बादहरका र अगम्र् हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गिे बिाउाँ छ; परमेश्वरले सबै कुरालाई उदाङ्गो
पािथह
ु ु न्छ, र र्स्तो लाग्छ, कक परमेश्वर र मानिस बीिको सम्बन्ध जस्तो हुिे गथ्र्ो त्र्ो फकाथएर
ल्र्ाउि कोही पनि सक्षम छै ि। परमेश्वरका सबै वाणीहरूको उद्दे श्र् सबै मानिसहरूलाई “लडाउिु”

हो, अनि त्र्सो गरे र उहााँको काम पूरा गिुथ हो भिी बुझ्िु गाह्रो छै ि। र्ी परमेश्वरको कामका
िरणहरू हुि ्। तापनि मानिसहरूले आफ्िो मिमा र्स कुरामा ववश्वास गदै िि ्। नतिीहरू परमेश्वरको
काम िरम सीमामा पग्ु दै छ, र ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई क्जत्िका निक्म्त त्र्सको सबैभन्दा स्पष्ट
प्रभावको िक्जकै आइरहे को छ भिी ववश्वास गछथ ि ्, भन्िुको अथथ, उहााँले मण्डलीहरूलाई सफल

बिाउाँ दै हुिुहुन्छ, र्सरी दे हधारी परमेश्वरको बारे मा कसैमा पनि धारणा छै ि, अथवा सबै
मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्छि ्। तैपनि परमेश्वरले के भन्िुहुन्छ हामी पढौं: “मानिसहरूको
मिमा, परमेश्वर त परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, जोसाँग सक्जलै सांलग्ि हुि सककाँदै ि, जबकक मानिस
भिेको मानिस िै हो, र सक्जलै भ्रष्ट हुिु हुाँदैि। … र्सको पररणामस्वरूप नतिीहरू मेरो सामु सधैँ
िम्र र धैर्थवाि ् हुन्छि ्; नतिीहरू मसाँग समलेर बस्ि सकदै िि ्, ककिकक नतिीहरूसाँग धेरै धारणाहरू
छि ्।” र्सबाट के दे ख्न सककन्छ भिे, परमेश्वरले जे भन्िुभए पनि वा मानिसले जे गरे पनि,

मानिसहरू परमेश्वरलाई चिन्ि पूणथ रूपमा असमथथ छि ्; नतिीहरूको सारले िेलेको भूसमकाका

कारण, िाहे जे भए पनि आखिरमा नतिीहरू परमेश्वरलाई चिन्ि असमथथ हुन्छि ्। र्सैले, जब
मानिसहरूले आफैलाई िरकका छोराहरूको रूपमा हे छथि ्, तब परमेश्वरको काम समाप्त हुिेछ।

परमेश्वरले मानिसमाचथ आफ्िो क्रोध पोिाउिु, वा सीधै नतिीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिु वा उहााँको
सम्पूणथ व्र्वस्थापिको र्ोजिा अन्त्र् गिथको लाचग आखिरमा नतिीहरूलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिुको कुिै

आवश्र्कता हुाँदैि। उहााँ आफ्िै गनतमा सािो कुराकािीमा मात्र सांलग्ि हुिुहुन्छ, मािौं, उहााँको
काम सांर्ोगवस परू ा भएको हो, उहााँको फुसथदको समर्मा असलकनत पनि कोससस िगरी पूरा भएको
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हो। बादहरबाट हे दाथ, परमेश्वरको काममा केही आतुरी दे खिन्छ—तर पनि परमेश्वरले केही गिुथभएको

छै ि, उहााँले बोल्िुबाहे क केही गिुथहुन्ि। मण्डलीहरू बीिको काम बबतेको समर्मा जस्तो ठूलो
मात्रामा हुाँदैि: परमेश्वरले मानिसहरू थप्िुहुन्ि, वा नतिीहरूलाई निष्कासि गिथह
ु ु न्ि, वा
नतिीहरूलाई प्रकट गिुथहुन्ि—त्र्स्ता कामहरू अनत िगण्र् छि ्। र्स्तो दे खिन्छ, कक परमेश्वरसाँग
र्स्तो काम गिे कुिै मि छै ि। उहााँले जे भन्िुपछथ त्र्समध्र्े थोरै मात्र भन्िुहुन्छ, त्र्सपनछ उहााँ
अकोनतर फकथिुहुन्छ अनि कुिै िामनिसािा िछोडी हराउिुहुन्छ—जुि स्वाभाववक रूपमा उहााँका
वाणीहरू परू ा भएको र्दश्र् हो। अनि जब र्ो क्षण आउाँ छ, सबै मानिसहरू नतिीहरूका नििाबाट

बबउाँ झिेछि ्। मािवजानत हजारौं वषथदेखि लामो सुस्त नििामा छ परे को छ, ऊ पूणथ रूपमा नििालु

भएको छ। अनि धेरै वषथदेखि मानिसहरू आफ्िा सपिाहरूमा र्हााँ अनि त्र्हााँ दगुदै आएका छि ्,
र आफ्िो हृदर्सभत्र अन्र्ार्को बारे मा बोल्ि िसकेर नतिीहरूका सपिाहरूमा चिच्र्ाइरहे का छि ्।

र्सैले, नतिीहरू “आफ्िो हृदर्मा केही उदासी महसुस गछथ ि ्”—तर जब नतिीहरू बबउाँ झन्छि ्, तब
नतिीहरूले वास्तववक तथ्र्हरू थाहा पाउिेछि ् र र्सो भन्दै जोडले कराउिेछि ्: “र्स्तो पो भइरहे को

रहे छ!” त्र्सकारण र्सो भनिएको छ, कक “आज, अचधकाांश मानिसहरू अझै मस्त नििामा छि ्।

जब राज्र्को स्तुनतगाि गुन्जन्छ तब मात्र नतिीहरू आफ्िा निन्िालु आाँिाहरू िोल्छि ् र आफ्िा
हृदर्मा केही उदासी महसुस गछथ ि ्।”

कसैको आत्माले कदहल्र्ै पनि छुटकारा पाएको छै ि, कसैको आत्मा कदहल्र्ै पनि निक्श्िन्त

र िुसी भएको छै ि। जब परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा समाप्त हुन्छ, मानिसहरूको आत्मा स्वतन्त्र
हुिेछ, ककिकक प्रत्र्ेकलाई उसको प्रकारअिुसार छुट्ट्र्ाइएको हुिेछ, र र्सरी नतिीहरू सबै आफ्िो
हृदर्मा क्स्थर हुिेछि ्। मािौं, मानिसहरू टाढा-टाढा ठाउाँ हरूका र्ात्रा गरररहे का छि ् र नतिीहरू घर
फकंदा नतिीहरूको हृदर् क्स्थर हुन्छ। घर पग
ु ेपनछ मानिसहरूले सांसार ररिो र अिचु ित छ भिी
फेरर महसुस गिेछैिि ्, तर आ-आफ्िो घरमा शाक्न्तसाथ बस्िेछि ्। सारा मािवजानतका

पररक्स्थनतहरू र्स्तै हुिेछि ्। र्सैले परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मानिसहरूले आफूलाई शैतािको
दासत्वबाट कदहल्र्ै पनि छुटाउि सकेका छै िि ्।” दे हमा हुाँदा कसैले पनि आफूलाई र्ो अवस्थाबाट
मुकत गिथ सकदै ि। केही क्षणका लाचग, परमेश्वरले मानिसका ववसभन्ि वास्तववक अवस्थाहरूको
बारे मा के भन्िह
ु ु न्छ, त्र्स कुरालाई एकानतर पन्साऔां, र परमेश्वरले मानिसको निक्म्त प्रकट गिथु
अझै बााँकी रहे का रहस्र्हरूको मात्र कुरा गरौं। “असङ्ख्र् पटक मानिसहरूले मलाई चगल्लाको

िजरले हे रेका छि ्, मािौं मेरो शरीर कााँडाले ढाककएको छ र म नतिीहरूका निक्म्त घखृ णत छु,

र्सरी मानिसहरूले मलाई घण
ृ ा गछथ ि ्, र म मूल्र्हीि छु भन्िे ववश्वास गछथ ि ्।” र्सको ववपरीत,
साराांशमा भन्िप
ु दाथ, मानिसका वास्तववक रङ्गहरू परमेश्वरका वििहरूमा प्रकट गररएका छि ्:

मानिस प्वााँिहरूले ढाककएको छ, उसमा मिपिे कुरा केही पनि छै ि, र्सरी मानिसप्रनतको

परमेश्वरको घण
ु सीबाहे क अरू केही होइि,
ृ ा बढ्दै जान्छ, ककिकक मानिस कााँडाहरूले ढाककएको दम्
जसमा प्रशांसा गिुथपिे कुिै कुरा हुाँदैि। बादहरी रूपमा, र्ी शब्दहरूले परमेश्वरप्रनत मानिसका
धारणाहरूका बारे मा वणथि गरे को जस्तो दे खिन्छ—तर वास्तवमा, परमेश्वरले मानिसको स्वरूपको
आधारमा उसको चित्र चित्रण गरररहिभ
ु एको छ। र्ी शब्दहरू परमेश्वरले कोिथभ
ु एको मानिसको
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चित्र हो, मािौं, र्ो मानिसको चित्रमाचथ परमेश्वरले छकथिुभएको क्स्थर गराउिे वस्तु हो; र्सैले
ब्रह्माण्डमा मानिसको स्वरूप उच्ि छ, र र्सले मानिसहरूलाई पनि अिम्ममा पादथछ। उहााँले

बोल्ि थाल्िुभएदे खि िै, परमेश्वरले मानिससाँग एउटा ठूलो लडाइाँ गिथका लाचग आफ्िो फौजलाई
ठाउाँ मा राख्दै आउिुभएको छ। उहााँ मानिसका लाचग तथ्र्हरू प्रस्तुत गिे ववश्वववद्र्ालर्को

बीजगखणतको प्राध्र्ापकजस्तो हुिुहुन्छ, अनि उहााँले सूिीमा राख्नुभएका तथ्र्हरूले जे प्रमाखणत
गछथ —प्रमाण र प्रनतप्रमाण—त्र्सले सबै मानिसहरूलाई पण
ू थ रूपमा ववश्वस्त बिाउाँ छ। परमेश्वरका
सबै वििहरूको उद्दे श्र् र्ही हो, र र्सैकारण परमेश्वरले सामान्र् रूपमा मानिसकहााँ र्ी रहस्र्मर्

शब्दहरू प्रस्तुत गिुथभएको छ: “समग्रमा म मानिसको हृदर्मा पूणथ रूपमा मूल्र्हीि हुन्छु, एक
अिावश्र्क घरे लु सामाि बन्छु।” र्ी शब्दहरू पढे पनछ, मानिसहरू आफ्िा हृदर्मा प्राथथिा िगरी

रहि सकदै िि ्, र नतिीहरूले आफू परमेश्वरप्रनत कनत ऋणी रहे छि ् भिी महसुस गछथ ि ्, जसको
कारण नतिीहरूले आफैलाई दोषी ठहराउाँ छि ्, आफैलाई मानिस मिुथपछथ , र मानिस असलकनत

मूल्र्को पनि छै ि भिी ववश्वास ददलाउाँ छि ्। परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “र्ही कारणले गदाथ म आजको

पररक्स्थनतमा आइपुगेको छु,” र जुि कुरालाई आजको वास्तववक पररक्स्थनतहरूससत जोड्दा त्र्सले
मानिसहरूलाई आफैलाई दोषी ठहराउिे तुल्र्ाउाँ छ। के तथ्र् र्ही होइि र? र्दद ताँलाई आफैलाई

चिन्ि लगाइर्ो भिे, के “म सााँच्िै मिुथपछथ ” जस्ता शब्दहरू तेरो मुिबाट निस्कि सकछि ्?
मानिसका सााँिो पररक्स्थनतहरू त्र्स्तै छि ्, र र्ो धेरै सोिवविार गिथ लार्कको कुरा होइि—र्ो
एउटा उपर्ुकत उदाहरण मात्र हो।

एक अथथमा, जब परमेश्वरले मानिसलाई क्षमा र सदहष्णुताका लाचग बबन्ती गिुथहुन्छ, तब

मानिसहरूले त्र्ो परमेश्वरले नतिीहरूको खिल्ली उडाउिुभएको भएको हो भन्िे ठान्छि ्, र अको

अथथमा, नतिीहरूले आफ्िै वविोहलाई पनि दे ख्छि ्—नतिीहरू परमेश्वरको मानिसका निक्म्त आफैलाई

सकदो काममा लगाउिुभएको होस ् भिी पखिथरहे का हुन्छि ्। र्सबाहे क, मानिसहरूका धारणाहरूको
कुरा गदाथ, परमेश्वर भन्िुहुन्छ उहााँ मानिसको जीवि दशथि वा मानिसको भाषामा दक्ष हुिुहुन्ि।

र्सैले, र्स सम्बन्धमा र्सले मानिसहरूलाई र्ी वििहरूलाई व्र्ावहाररक परमेश्वरसाँग तुलिा गिे
बिाउाँ छ, र अकोनतर, नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूमा उहााँको असभप्रार् दे ख्छि ्—परमेश्वरले

नतिीहरूको चगल्ला गरररहिभ
ु एको छ, ककिकक परमेश्वरले मानिसको वास्तववक अिह
ु ार प्रकट
गदै हुिुहुन्छ, र उहााँले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वास्तववक पररक्स्थनतहरूको बारे मा बताइरहिुभएको

छै ि भन्िे नतिीहरूले बुझ्दछि ्। परमेश्वरका वििहरूको अन्तनिथदहत अथथ मानिसप्रनतको उपहास,
व्र्ङ्ग्र्, चगल्ला, र घण
ृ ाले भररएको छ। मािौं, मानिसले गिे सबै कुरामा उसले व्र्वस्था भङ्ग

गरररहे को हुन्छ र घस
ू हरू सलइरहे को हुन्छ; मानिसहरू वेश्र्ाहरू हुि ्, र जब परमेश्वरले बोल्िलाई
आफ्िो मुि िोल्िुहुन्छ, नतिीहरू डरले काम्छि ्, नतिीहरूको सत्र्ता पण
ू थ रूपले पदाथफास हुिेछ
कक भिेर अनत िै डराउाँ छि ्, नतिीहरू लाजले कसैको सामिा गिथ मान्दै िि ्। तर तथ्र्हरू भिेका

तथ्र्हरू िै हुि ्। मानिसको “पश्िािाप” को कारण परमेश्वरले आफ्िा वाणीहरू समाप्त गिुथहुन्ि;
मानिसहरू शब्दहरूमा वणथि गिथ िसककिे प्रकारले जनत लक्ज्जत हुन्छि ् र समथमा पछथ ि ्,
परमेश्वरले उहााँको जल्दो र्दक्ष्ट नतिीहरूमाचथ त्र्नत िै लगाउिह
ु ु न्छ। उहााँको मि
ु बाट निस्किे
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वििहरूले मानिसका सबै नघिलाग्दा कार्थहरूलाई टे बुलमा उदाङ्गो पाछथ ि ्—र्सो गिुथ न्र्ार्ी र
निष्पक्ष हुिु हो, र्सलाई ककां गदटर्ि[क] भनिन्छ र्ो जिताको सवोच्ि अदालतको फैसला हो। र्सैले ,
जब मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, तब नतिीहरू अिािक हृदर्घातको सशकार हुन्छि ्,

नतिीहरूको रकतिाप बढ्दछ, मािौं नतिीहरू मुटुको धमिीको रोगबाट पीडडत छि ्, मािौं नतिीहरूका
पक्षाघातले नतिीहरूलाई आफ्िा वपतापुिाथहरूससत भेट्ि पक्श्िमी स्वगथमा कफताथ पठाउि लागेको

छ—नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्दा नतिीहरूका प्रनतकक्रर्ा र्स्तै हुन्छ। वषौंको कडा पररश्रमले
मानिस कमजोर बिेको छ, ऊ सभत्रदे खि बादहरसम्म बबरामी छ, र उसको मट
ु ु दे खि रकतिलीहरू,
ठूलो आन्िा, सािो आन्िा, पेट, फोकसो, मग
ृ ौला, आददसम्म ऊ सम्पूणथ रूपमा बबरामी छ। उसको
सम्पूणथ शरीरमा केही पनि स्वस्थ छै ि। र्सैले, परमेश्वरको काम मानिसले प्राप्त गिथ िसकिे

स्तरमा पुग्दै ि, तर र्सले मानिसहरूलाई आफैलाई चिन्िे बिाउाँ छ। मानिसको शरीर जीवाणुहरूले

वपरोसलएकोले गदाथ, र ऊ बूढो भएकोले गदाथ उसको मत्ृ र्ुको ददि िक्जक आउाँ छ, र पछाडड फकथिे
कुिै बाटो छै ि। तर र्ो कथाको एउटा भाग मात्र हो; सभत्री अथथ प्रकट हुिु अझै बााँकी िै छ,
ककिकक मानिसको रोगको स्रोत िोजी भइरहे को छ। वास्तवमा, परमेश्वरको काम सम्पण
ू थ रूपमा
पूरा हुिे समर् त्र्ो समर् होइि जब पथ्
ृ वीमा उहााँको काम समाप्त भएको हुन्छ, ककिकक र्स
िरणको काम परू ा भएपनछ, भववष्र्मा दे हमा काम गिे कुिै उपार् हुिेछैि, अनि त्र्सलाई पूरा
गिथ परमेश्वरका आत्माको आवश्र्कता हुिेछ। र्सैले, परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “जब मैले औपिाररक

रूपमा िमथपत्रको मुट्ठो िोल्छु, त्र्सै बेला ब्रह्माण्डभररका मानिसहरूले सजार् पाउाँ छि ्, मेरो काम
िरम सीमामा पुग्िे समर् िै, ववश्वभररका मानिसहरू परीक्षाको ससकार हुन्छि ्।” जुि बेला दे हमा
गररिे काम समाप्त हुन्छ त्र्स बेला परमेश्वरको काम िरम सीमामा पुगेको हुाँदैि—र्ो समर्को
िरमसीमाले र्ो िरणको कामलाई मात्रै बझ
ु ाउाँ छ, र र्ो सम्पण
ू थ व्र्वस्थापि र्ोजिाको िरमसीमा
होइि। र्सैले, परमेश्वरले मानिससाँग गिुथभएका मागहरू उच्ि छै िि ्। उहााँले केवल मानिसहरूले

आफूलाई चििूि ्, र त्र्सरी कामको अको िरणमा सेवा गरूि ् भिी आज्ञा गिुथहुन्छ, जसमा
परमेश्वरको इच्छा हाससल भएको हुिेछ। जब परमेश्वरको काम पररवतथि हुन्छ, मानिसहरूको

“कामको एकाइ” बदसलन्छ। आज पथ्
ृ वीमा परमेश्वरले गिुथहुिे कामको िरण हो, र्सैले नतिीहरूले
तल्लो तहमा काम गिथप
ु दथछ। भववष्र्मा, र्ो दे शको प्रशासि गिथु आवश्र्क हुिेछ, र्सरी
नतिीहरूलाई “केन्िीर् ससमनत” मा फेरर निर्ुकत गररिेछ। र्दद नतिीहरूले ववदे श भ्रमण गरे भिे,

नतिीहरूले ववदे शमा जािे कार्थववचधहरूको पालिा गिुथपिेछ। त्र्स्तो समर्मा नतिीहरू आफ्िो
मातभ
ृ ूसमबाट टाढा ववदे शमा हुिेछि ्—तर र्ो पनि अझै परमेश्वरको कामका आवश्र्कताहरूको
कारणले िै हुिेछ। मानिसहरूले भिेका छि ्, “जब आवश्र्क पछथ , हामी परमेश्वरका लाचग आफ्िो
ज्र्ाि अपथण गिेछौं”—के र्ो भववष्र्मा दहाँड्िुपिे बाटो होइि? र्स्तो जीवि कसले कदहल्र्ै उपभोग

गरे को छ? व्र्क्कतले सबै ठाउाँ को र्ात्रा गिथ सकछ, ववदे श भ्रमण गिथ सकछ, गाउाँ -बस्तीहरूमा

मागथदशथि प्रदाि गिथ सकछ, आफूलाई सामान्र् मानिसहरूका बीिमा सक्म्मसलत गिथ सकछ, र
क. ककां गदटर्ि: र्ो शब्द िीिको साम्राज्र्को समर्को धमी न्र्ार्ाधीशलाई बझ
ु ाउि प्रर्ोग गररन्थ्र्ो।
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नतिीहरूले उच्ि-स्तरीर् सांगठिहरूका सदस्र्हरूसाँग राष्रको महत्त्वपूणथ ववषर्हरूको बारे मा पनि
कुरा गिथ सकछि ्; र आवश्र्क पदाथ, नतिीहरूले व्र्क्कतगत रूपमा िरकको जीविको स्वाद सलि

सकछि ्, त्र्सपनछ नतिीहरू फकथि सकछि ् र फेरर स्वगीर् आसशषहरूको
्
आिन्द सलि सकछि ्—के
र्ी मानिसका आसशषहरू होइिि ् र? को कदहल्र्ै परमेश्वरसाँग तल
ु िा भएको छ? कसले कदहल्र्ै
सबै दे शहरूको र्ात्रा गरे को छ? वास्तवमा, मानिसहरूले कुिै सङ्केतक वा स्पष्टीकरणहरूवविा िै

परमेश्वरको वििका थोरै कुराहरू बुझ्ि सकछि ्—र्नत मात्र हो कक, नतिीहरू आफैमा भिे ववश्वास
छै ि, र र्ही कुराले िै आजसम्म परमेश्वरको कामलाई तन्काइरहे को छ। मानिसहरूमा धेरै कुराको
अभाव भएकोले—परमेश्वरले भन्िुभएको र्ो विि जस्तै, “नतिीहरूसाँग केही पनि छै ि”—आजको
कामले नतिीहरूका अगाडड ठूला कदठिाइहरू प्रस्तत
ु गछथ ; अझ अको कुरा, नतिीहरूको कमजोरीले

स्वाभाववक रूपमा िै परमेश्वरको मुिलाई सीसमत बिाएको छ—अनि के वास्तवमा र्ी िै कुराहरूले

िै परमेश्वरको काममा बाधा पुऱ्र्ाइरहे का छै िि ् र? के ताँ अझै पनि र्ो कुरालाई दे ख्न सकदैिस ्?
परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै कुरामा लुकेको अथथ हुन्छ। जब परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, उहााँले हातमा रहे को
मुद्दालाई आफ्िो हातमा सलिुहुन्छ, र कुिै िीनतकथा जस्तो, उहााँले बोल्िुहुिे सबै वििहरूमा गहि
सन्दे श हुन्छ। र्ी सरल वििहरूमा गदहरो अथथ छि ्, र्सैले नतिले महत्त्वपूणथ मुद्दाहरूको व्र्ाख्र्ा
गदथछि ्—के परमेश्वरका वििहरूले र्ही कार्थ राम्ररी गदै िि ् र? के ताँलाई र्ो कुरा थाहा छ?

अध्याय्३१
परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरका सबै वाणीहरूमा व्र्ाप्त छ, तर उहााँका वििहरूको मुख्र्

धागोले सारा मािवजानतको वविोह प्रकट गदथछ र नतिीहरूका अिाज्ञाकाररता, अधीिमा िबस्िे,

अन्र्ार्, अधमथ र परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िसकिे क्षमता जस्ता कुराहरूलाई उदाङ्गो पादथछ,
र्नतसम्म कक परमेश्वरको वििले भन्छ, मानिसहरूका शरीरको प्रत्र्ेक प्वालमा परमेश्वरप्रनतको
ववरोध भररएको हुन्छ, प्रत्र्ेक रकतिलीले परमेश्वरलाई िुिौती ददन्छ। र्दद मानिसहरूले र्ी
कुराहरूलाई जााँि गिथ कोससस गदै िि ् भिे, नतिीहरू सधैँ नतिलाई जान्ि असमथथ हुिेछि ्, र

नतिलाई कदहल्र्ै पनि एकानतर पन्साउि सकिे छैिि ्। भन्िक
ु ो अथथ, परमेश्वरको ववरुद्धको त्र्ो
जीवाणु नतिीहरूमा फैसलिेछ र अन्त्र्मा नतिीहरूका सेता रकत कोसशकाले नतिीहरूका रातो रकत
कोसशकाहरूलाई िाइददएको जस्तो हुिेछ, र नतिीहरूका सम्पूणथ शरीरलाई रातो रकत कोसशकाववहीि
अवस्थामा छोड्िेछ; अन्त्र्मा, नतिीहरू ल्र्ुकेसमर्ा लागेर मिेछि ्। र्ो मानिसको वास्तववक
अवस्था हो, र कसैले पनि र्सलाई अस्वीकार गिथ सकदै ि। ठूलो रातो अक्जङ्गर गाँड
ु ु क्ल्कएर बसेको

दे शमा जन्मेको, प्रत्र्ेक व्र्क्कतसभत्र कम्तीमा एउटा कुरा हुन्छ जसले ठूलो रातो अक्जङ्गरको
ववषको िमुिा र उदाहरण बोकेको हुन्छ। र्सैले, कामको र्ो िरणमा, परमेश्वरका वििहरूभररको
मुख्र् सूत्र भिेको आफूलाई चिन्िु, आफूलाई इन्कार गिुथ, आफूलाई त्र्ाग्िु र आफूलाई मािुथ हो।

र्ो भन्ि सककन्छ, कक आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरको मुख्र् काम र्ही हो, र र्ो कामको िक्रमा
सबैभन्दा ववस्तत
ू थ छ—र्सले दे िाउाँ छ, कक परमेश्वरले र्ग
ु को अन्त्र् गिे र्ोजिा बिाउाँ दै
ृ र पण
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हुिुहुन्छ। कसैले पनि र्ो आशा गरे को चथएि, तर र्सको साथसाथै, र्ो नतिीहरूले आफ्िा
भाविाहरूमा अपेक्षा गरे को कुरा चथर्ो। परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा िभन्िुभएको भए पनि,
मानिसहरूका इक्न्िर्हरू अत्र्न्त तीक्ष्ण छि ्—नतिीहरू सधैँ समर् थोरै छ भन्िे महसस
ु गछथ ि ्।

म भन्ि सकछु, व्र्क्कतले र्ो कुरालाई जनत धेरै महसुस गछथ , ऊससत र्ुगको बारे मा त्र्नत िै

स्पष्ट ज्ञाि हुन्छ। र्ो सांसारलाई सामान्र् रूपमा हे रेर परमेश्वरका वििहरूलाई रद्द गिुथ होइि;
बरु, र्ो परमेश्वरले जि
ु माध्र्महरूद्वारा काम गिुथहुन्छ त्र्सद्वारा परमेश्वरको कामको ववषर्वस्तु
जान्िु हो। र्स कुरालाई परमेश्वरका वििहरूको भावद्वारा निधाथरण गररन्छ। परमेश्वरका

वाणीहरूको भावमा एउटा रहस्र् छ, जसलाई कसैले पनि पिा लगाएको छै ि, र मानिसहरूलाई
प्रवेश गिुथ धेरै कदठि हुिे कुरा पनि ठीक र्ही िै हो। मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू बुझ्ि
िसकिुको मुख्र् कारण के हो भिे, नतिीहरू परमेश्वर जुि भावद्वारा बोल्िुहुन्छ त्र्सप्रनत अिजाि
हुन्छि ्—र्दद नतिीहरूले र्ो रहस्र्लाई जान्ि सके भिे, नतिीहरू परमेश्वरका वििहरूका केही ज्ञाि
प्राप्त गिथ सक्षम हुिेछि ्। परमेश्वरका वििहरूले सधैँ एउटा ससद्धान्त पालि गरे को छ: र्सले
मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरू िै सबै कुरा हो भिी जान्िे तुल्र्ाउाँ छ र परमेश्वरका

वििहरूद्वारा सबै मानिसका कदठिाइहरूको समाधाि गछथ । आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट, परमेश्वरले

आफ्िा कामहरू स्पष्ट पािुथहुन्छ; मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट, उहााँले मानिसहरूको धारणा िुलासा
गिथह
ु ु न्छ; आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट, उहााँ भन्िह
ु ु न्छ, कक मानिसले उहााँको इच्छालाई ध्र्ाि ददाँ दैि;
र मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट, उहााँ भन्िुहुन्छ, कक उहााँले मािवीर् अिुभवको मीठो, असमलो, तीतो
र िको स्वादहरू िाख्नुभएको छ, र उहााँ बतासमा आउिुहुन्छ र वषाथको साथमा जािुहुन्छ, उहााँले

पररवारको सतावटको अिुभव गिुथभएको छ, र जीविमा उतारिढाउ अिुभव गिुथभएको छ। र्ी

फरक र्दक्ष्टकोणहरूबाट बोसलएका वििहरू हुि ्। जब उहााँ परमेश्वरका मानिसहरूसाँग बोल्िह
ु ु न्छ,
र्ो घरको क्जम्मेवार व्र्क्कतले दासहरूलाई हप्काउिु जस्तो, वा हास्र् िाटक जस्तो हो; उहााँका

वििहरूले मानिसहरूलाई लक्ज्जत बिाउाँ छ, नतिीहरूले आफ्िो समथ कतै पनि लुकाउि सकदै िि ्,
मािौं नतिीहरूलाई कुिै कठोर र्ातिा भोगेको स्वीकारोक्कत ददिका लाचग ववगतको सामन्ती

शासिद्वारा रोककएको छ। जब उहााँ परमेश्वरका मानिसहरूसाँग बोल्िुहुन्छ, परमेश्वर आन्दोलिकारी
ववश्वववद्र्ालर्का ववद्र्ाथीहरू जस्तै असांर्समत बन्िुहुन्छ जसले केन्िीर् सरकारमा भएका
काण्डहरूको पदाथफास गछथ ि ्। र्दद परमेश्वरका सबै वििहरू उपहास हुन्थे भिे मानिसहरूलाई ती
स्वीकार गिथ गाह्रो हुिेचथर्ो; र्सैले, परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरू सीधा छि ्; नतिमा मानिसका

लाचग गुप्त सङ्केतहरू हुाँदैिि ्, तर सीधै मानिसको वास्तववक अवस्थालाई औांल्र्ाउाँ छ—र्सले
दे िाउाँ छ, कक मानिसप्रनत परमेश्वरको प्रेम केवल शब्दहरू मात्र होइिि ्, तर र्ो वास्तववक प्रेम हो।
मानिसहरूले वास्तववकतालाई महत्त्व ददिे भए पनि परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेममा कुिै

वास्तववकता हुाँदैि। मानिसमा र्ही कुराको कमी छ। र्दद परमेश्वरप्रनतको मानिसहरूको प्रेम
वास्तववक छै ि भिे, सबै कुराको सम्पूणथता ररिो र भ्रमात्मक हुिेछ, मािौं र्सको कारण सबै कुरा
हराउिेछ। र्दद परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेमले ब्रह्माण्डलाई पार गछथ भिे, त्र्सरी नतिीहरूको

हैससर्त र पदहिाि पनि वास्तववक हुिेछ, र ररिो हुिेछैि, र र्ी वििहरू पनि वास्तववक हुिेछि ्
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र ररिो हुिेछैिि ्—के तैँले र्ो कुरालाई दे ख्छस ्? के तैँले मानिसका लाचग परमेश्वरका सतथहरूलाई
दे िेको छस ्? मानिसले प्रनतष्ठाको आसशषको मात्र उपभोग गिुथ हुाँदैि, तर ऊ प्रनतष्ठाको
वास्तववकतामा क्जउिप
ु छथ । परमेश्वरले उहााँका मानिसहरू र सबै मानिससाँग गिथभ
ु एको माग र्ही
हो, र र्ो कुिै भव्र् ररिो ससद्धान्त होइि।

परमेश्वरले ककि र्स प्रकारका वििहरू बोल्िुहुन्छ, “मािौं, मैले गिे सबै काम नतिीहरूलाई

िुसी पािे कोससस हो, जसको फलस्वरूप मेरो कामहरूद्वारा नतिीहरूमा सधैँ घण
ृ ा उत्पन्ि हुन्छ”?
के ताँ परमेश्वरप्रनत वास्तववक रूपमा प्रकट भएको मानिसको घण
ृ ाको बारे मा बोल्ि सकछस ्?
मानिसहरूका धारणाहरू अिुसार त मानिस र परमेश्वर “उत्साहपूणथ प्रेममा” हुिुहुन्छ र आज,
परमेश्वरको वििप्रनत मानिसहरूको नतसथिा र्स्तो बबन्दम
ु ा पुगेको छ कक नतिीहरू परमेश्वरलाई
एकै गााँसमा निल्ि िाहन्छि ्—तापनि परमेश्वरले निम्ि प्रकारका वििहरू बोल्िुहुन्छ: “मानिसले
मलाई घण
ृ ा गदथछ। ककि मेरो प्रेमको बदलीमा मानिसको घण
ृ ा ददइएको छ?” के र्ो
मानिसहरूसभत्रको िनिज भण्डार होइि र? के ििेर निकाल्िु पिे कुरा र्ही होइि? मानिसको

िोजीमा रहे को दोष र्ही हो; र्ो समाधाि गिुथपिे एउटा ठूलो समस्र्ा हो, र र्ो परमेश्वरसम्बन्धी

मानिसको ज्ञािको बाटोमा िडा हुिे ससांह हो र र्सलाई मानिसका लाचग हटाइिुपछथ —के गिुथपिे
काम र्ही होइि र? सुाँगुरको जस्तै मानिसको कुिै स्मरण शक्कत छै ि र सधैँ सुिववलासको लोभ

गछथ , त्र्सकारण परमेश्वरले मानिसलाई बबसथिे रोग निको पािे औषचध ददिह
ु ु न्छ—उहााँ अझ बढी
बोल्िुहुन्छ, अझ धेरै कुराहरू भन्िुहुन्छ, र मानिसहरूलाई कािमा पक्रिुहुन्छ र नतिीहरूलाई
ध्र्ािपूवथक सुन्ि लगाउिुहुन्छ, अनि उहााँले नतिीहरूका कािमा सुन्ि सहर्ोग गिे औजार

राखिददिुहुन्छ। उहााँका केही वििहरूलाई एक पटक मात्र बोल्दा समस्र्ा समाधाि हुि सकदै ि; ती
वििहरू बारम्बार दोहोऱ्र्ाइिप
ु छथ , ककिकक “मानिसहरूले आफ्िो जीविमा सधैँ बबसथिे बािीको
समस्र्ा भोग्छि ्, र सारा मािवजानतको जीविका ददिहरू लथासलङ्ग छि ्।” र्स प्रकार,

मानिसहरूलाई त्र्स्तो क्स्थनतबाट मुक्कत ददि सककन्छ, जुि अवस्थामा “नतिीहरूले समर् हुाँदा
पढ्छि ्, फुसथद हुाँदा सुन्छि ्, र नतिीहरूसाँग समर् िहुाँदा त्र्नतकै छोडडददन्छि ्; र्दद वििहरू आज

बोसलएका हुि ् भिे, नतिीहरूले ध्र्ाि ददन्छि ्, तर र्दद ती वििहरू भोसल बोसलएिि ् भिे
नतिीहरूले त्र्सलाई आफ्िो मिमा राख्नेछैिि ्।” जहााँसम्म मानिसहरूको प्रकृनतको कुरा छ, र्दद
आज परमेश्वरले नतिीहरूको वास्तववक क्स्थनतको बारे मा बोल्िुभर्ो र नतिीहरूले त्र्सको सम्पूणथ
ज्ञाि प्राप्त गछथ ि ्, त्र्सपनछ नतिीहरू पछुतोले भररन्छि ्—तर पनछ नतिीहरू आफ्िा पुरािा
िालहरूमा फकेर जान्छि ्, अनि परमेश्वरका वििहरूलाई वास्ता गिथ छोड्छि ् र स्मरण गराउाँ दा

मात्र माचथ वणथि गररएको र्दश्र् फेरर दोहोऱ्र्ाएर सम्झन्छि ्। र्सैले , जब ताँ काम गछथ स ् वा

बोल्छस ्, मानिसको र्स वास्तववकतालाई िबबसी; काम गदाथ र्ो वास्तववकतालाई पन्साउिु एउटा
गल्ती हुिेछ। सबै कामहरू गदाथ, ववशेष गरी जब ताँ बोल्छस ् त्र्सबेला मानिसहरूको धारणाहरूलाई
सम्बोधि गिुथ जरुरी हुन्छ। ववशेष गरी, तैँले परमेश्वरका वििहरूमा आफ्िो अन्तर्दथक्ष्ट थप्िुपछथ
र नतिीहरूसाँग बातचित गिुथपछथ । र्ो मानिसहरूलाई प्रदाि गिे र नतिीहरूलाई आफैलाई चिन्ि

लगाउिे मागथ हो। परमेश्वरका वििहरूको ववषर्वस्तक
ु ो आधारमा मानिसहरूलाई प्रदाि गदाथ,
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नतिीहरूको वास्तववक क्स्थनतलाई बुझ्िु अनिवार्थ रूपमा सम्भव हुन्छ। परमेश्वरका वििहरूमा,
मानिसको वास्तववक क्स्थनतलाई बुझ्िु र नतिीहरूका लाचग प्रबन्ध गिुथ िै पर्ाथप्त हुन्छ—त्र्सरी
िै, म “परमेश्वरले पथ्
ु एको छ” भिी औीँल्र्ाउाँ दै
ृ वीमा भोजको टे बलमा बस्िे निमन्त्रणा स्वीकार गिथभ
परमेश्वरका वििहरू थप रूपमा बताउिेछैि।

अध्याय्३२
परमेश्वरका वििहरूले मानिसहरूलाई अन्र्ोल अवस्थामा छोड्छ; मािौं, जब उहााँ बोल्िुहुन्छ,

परमेश्वरले मानिसलाई त्र्ागेर हावासाँग बोसलरहिुभएको हुन्छ, मािौं मानिसका कार्थहरूमा अझ
बढी ध्र्ाि ददिे उहााँको कुिै वविार छै ि र मानिसको कदलाई पूणथ रूपमा बेवास्ता गिुथहुन्छ, मािौं

उहााँले बोल्िुहुिे वििहरू मानिसका धारणाहरूतफथ निदे सशत छै िि ्, तर परमेश्वरको मूल
असभप्रार्अिस
ु ार मानिसलाई अलग गिथह
ु ु न्छ। धेरैवटा कारणहरूले गदाथ, परमेश्वरका वििहरू
मानिसका निक्म्त बुझ्ि िसककिे र अभेद्र् हुन्छि ्। र्ो कुिै अिम्मको कुरा होइि। परमेश्वरका
सबै वििहरूको मूल उद्दे श्र् मानिसहरूले कामकुराको कसरी भन्िे पक्ष वा तीबाट कसरी र्ुक्कतहरू
ससकिे भन्िे होइि; र्सको सट्टामा, ती परमेश्वरले सुरुदे खि आजसम्म काम गिुथभएका

माध्र्महरूमध्र्े एउटा हो। अवश्र् िै, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूबाट केही कुराहरू प्राप्त

गछथ ि ्: रहस्र्हरूससत सम्बक्न्धत कुराहरू, वा पत्रुस, पावल र अय्र्ूबससत सम्बक्न्धत कुराहरू—तर
र्ी नतिीहरूले प्राप्त गिुथपिे कुराहरू हुि ् र र्ी कुरा प्राप्त गिथ नतिीहरू सक्षम छि ्, र नतिीहरूको
कद अिुसार, र्ी कुराहरू प्राप्त गिथ नतिीहरूले अनघबाटै आफूले सकदो कोससस गररसकेका छि ्।
ककि परमेश्वरले हाससल गिथ लगाउिभ
ु एको त्र्ो प्रभाव त्र्वि ठूलो छै ि, तैपनि उहााँले र्नत धेरै

वििहरू बोल्िभ
ु एको छ? र्ो उहााँले कुरा गिथभ
ु एको सजार्साँग जोडडएको छ, र स्वाभाववक रूपमा,

र्ो सबै मानिसहरूले थाहा िपाई हाससल गररन्छ। आज, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूको
आक्रमणमा परे र ठूलो कष्ट भोचगरहे का छि ्। बादहरी रूपमा हे दाथ, नतिीहरूमध्र्े कसैलाई पनि

निराकरण गररएको जस्तो दे खिांदैि, मानिसहरूलाई नतिीहरूका काम गिे स्वतन्त्रता ददि थासलएको
छ, र सेवा-कताथहरूलाई उच्ि पारे र परमेश्वरका मानिसहरू बिाइएको छ—र्समा, मानिसहरूलाई
नतिीहरू आिन्दसभत्र प्रवेश गरे को जस्तो लाग्छ। वास्तवमा, वास्तववकता के हो भिे, शोधिबाट

नतिीहरू सबै अझ कडा सजार्मा प्रवेश गरे का हुन्छि ्। र्ो परमेश्वरले भन्िुभएको र्ो वििजस्तै
हो, “मेरो कामका िरणहरू एउटादे खि अकोसाँग घनिष्ठ रूपमा जोडडएका छि ्, ती प्रत्र्ेक उच्ि
हुाँदैजान्छि ्।” परमेश्वरले सेवा-कताथहरूलाई अतल कुण्डबाट निकालेर नतिीहरूलाई आगो र गन्धकको
कुण्डमा फाल्िुभर्ो, जहााँ सजार् अझ गम्भीर छ। र्सैले, नतिीहरूले अझ ठूलो कदठिाइ भोग्िप
ु छथ ,

जहााँबाट नतिीहरू मुक्स्कलले उम्किेछि ्। के त्र्स्तो सजार् अझ धेरै गम्भीर हुाँदैि र? एउटा उच्ि
क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनछ ककि मानिसहरूले िुसीभन्दा द:ु ि महसुस गछथ ि ्? शैतािको हातबाट छुटकारा
ददएपनछ नतिीहरूलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरको हातमा ददइन्छ भिेर ककि भनिन्छ? के परमेश्वरले
र्सो भन्िभ
ु एको नतमीहरूलाई र्ाद छ, “कामको अक्न्तम भाग ठूलो रातो अक्जङ्गरको घरमा परू ा
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गररन्छ”? के ताँलाई परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको र्ाद छ, “अक्न्तम कदठिाइ भिेको ठूलो रातो
अक्जङ्गरको अगाडड परमेश्वरको बसलर्ो, िको सोरमा स्पष्ट साक्षी ददिु हो”? र्दद मानिसहरूलाई

ठूलो रातो अक्जङ्गरको हातमा ददइएि भिे नतिीहरूले त्र्सको अगाडड कसरी साक्षी ददि सकछि ्?
आफैलाई मारे पनछ कसले कदहल्र्ै “मैले शैतािलाई क्जतें” भन्िे शब्दहरू भिेको छ? आफ्िै दे हलाई
आफ्िो शत्रुको रूपमा हे रेर, त्र्सपनछ आफैलाई मािुथ—त्र्सको व्र्ावहाररक महत्त्व कहााँ हुन्छ?
परमेश्वर ककि त्र्सरी बोल्िुभर्ो? “म मानिसहरूका दागहरूलाई हे ददथिाँ, तर नतिीहरूका दाग
िलागेका भागहरूलाई हे छुथ, र त्र्सबाट म सन्तक्ु ष्ट पाउाँ छु।” र्दद परमेश्वर वविादागका मानिसहरू

उहााँको असभव्र्क्कत बिेका िाहिुहुन्छ भन्िे कुरा सत्र् हो भिे, मानिसहरूका धारणाहरूमाचथ प्रहार

गिथ ककि उहााँले धैर्थता र गम्भीरतासाथ त्र्नत धेरै वििहरू बोल्िुहुन्थ्र्ो र? उहााँले आफैलाई
त्र्ोससत ककि सम्बक्न्धत गराउिुहुन्थ्र्ो? त्र्स्तो काम गिथ उहााँले अिावश्र्क कदठिाइ ककि
मोल्िुहुन्थ्र्ो? र्सैले र्ो दे िाएको छ, कक परमेश्वरको दे हधारणको वास्तववक महत्त्व छ, उहााँले
दे ह बिेर आफ्िो काम पूरा गिुथभएपनछ दे हलाई “रद्द” गिुथहुन्ि। ककि “सुि शुद्ध हुि सकदै ि र
मानिस ससद्ध हुि सकदै ि” भिेर भनिन्छ? र्ी शब्दहरूको व्र्ाख्र्ा कसरी गिथ सककन्छ? जब

परमेश्वरले मानिसको सारको बारे मा बोल्िुहुन्छ, उहााँका वििहरूको अथथ के हुन्छ? मानिसहरूको
िाङ्गो आाँिामा, दे हले केही पनि गिथ सकदै ि भन्िे जस्तो दे खिि सकछ, वा र्समा धेरै कुराको
कमी भएको जस्तो दे खिन्छ। परमेश्वरको िजरमा र्सको एउटै पनि महत्त्व छै ि—तापनि

मानिसहरूका लाचग र्ो अत्र्न्त ठूलो महत्त्वको ववषर् हो। मािौं, कक नतिीहरू र्सको समाधाि

गिथ पूणथ रूपमा असमथथ छि ्, मािौं र्सलाई व्र्क्कतगत रूपमा स्वगीर् शरीरले समाधाि गिुथपछथ —
के र्ो मािवीर् धारणा होइि? “मानिसहरूका िजरमा, म आकाशबाट झरे को एउटा ‘सािो तारा,’
स्वगथको सािो तारा मात्र हुाँ; र आज पथ्
ु एको
ृ वीमा भएको मेरो आगमिको आदे श परमेश्वरले ददिभ
चथर्ो। फलस्वरूप, मानिसहरूले ‘म’ र ‘परमेश्वर’ शब्दहरूका धेरै वटा व्र्ाख्र्ाहरू गरे का छि ्।”

मानिसहरू केही पनि होइि भिे, परमेश्वरले नतिीहरूका धारणाहरूलाई ककि फरक-फरक
र्दक्ष्टकोणहरूबाट प्रकट गिुथहुन्छ? के र्ो पनि परमेश्वरको बुद्चध हुिसकछ? के त्र्स्ता शब्दहरू
हास्र्ास्पद छै िि ्? र्ो परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तै छ, “मैले मानिसहरूको हृदर्मा एउटा स्थाि

बिाएको भए पनि, नतिीहरूले म त्र्हााँ बसेको िाहाँदैिि ्। र्सको सट्टामा, नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा

‘पववत्र जि’ अिािक आउिुभएको होस ् भिी प्रतीक्षा गछथ ि ्। मेरो पदहिाि अनत ‘निम्ि’ भएकोले,
म मानिसहरूका मागहरूसाँग मेल िााँददिाँ, त्र्सैले मलाई नतिीहरूले बादहर फासलददन्छि ्।”
परमेश्वरसम्बन्धी मानिसहरूको अिुमाि “अनत उच्ि” भएकोले, परमेश्वरका निक्म्त धेरैवटा कुराहरू

“प्राप्त गिथ िसककिे” छि ्, जि
ु कुराले उहााँलाई “कदठिाइमा” पाछथ ि ्। थोरै मानिसले मात्र र्ो
जान्दछि ् कक नतिीहरू परमेश्वर जुि कुराका निक्म्त सक्षम होऊि ् भन्िे िाहन्छि ् त्र्ो नतिीहरूका

धारणाहरू हुि ्। के “ितुर व्र्क्कत आफ्िै ितुऱ्र्ाइाँको सशकार हुि सकछ” भन्िे भिाइको वास्तववक
अथथ र्ही होइि र? र्ो वास्तवमा “निर्मले त बाठो, तर र्स पटक त लाटो” भएको क्स्थनत हो!
नतमीहरूको प्रिारमा, नतमीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको धारणावविा काम

िलाउिु भिीभन्छौ, तर के नतमीहरूका धारणाहरूका परमेश्वर हटे र गएका छि ्? “मैले मानिससाँग
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गरे को माग कुिै पनि प्रकारले ठूलो छै ि,” भन्िे परमेश्वरको वििलाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिथ

सककन्छ? ती मानिसहरूलाई िकारात्मक बिाउि र हठी गिथका लाचग होइिि ्, तर नतिीहरूलाई

परमेश्वरका वििहरूको शद्
ु ध समझ ददिका लाचग हो—के नतमीहरूले बझ्
ु र्ौ? के दे हधारी परमेश्वर

सााँच्िै मानिसहरूले कल्पिा गरे को “‘म’ हुिुहुन्छ, जो उच्ि र शक्कतशाली हुिुहुन्छ”?
परमेश्वरद्वारा बोसलएका सबै वििहरू पढे का र ती वििहरूको सामान्र् रूपरे िा ददि सकिे

मानिसहरू रहे का भए पनि परमेश्वरको मूल उद्दे श्र् के हो भिेर बताउि सकिे को छ?
मािवजानतमा र्ही कुराको कमी छ। परमेश्वर जुिसक
ु ै र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िभ
ु ए पनि, उहााँको समग्र
लक्ष्र् भिेको मानिसहरूलाई दे हमा आउिुभएका परमेश्वर चििाउिु हो। र्दद उहााँमा मािवताको
कुिै पनि कुरा िभएको भए—र्दद उहााँसाँग भएका सबै कुरा स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरका गुणहरू
मात्र चथए भिे—परमेश्वरले त्र्वि धेरै कुराहरू भन्िुपिे कुिै आवश्र्कता हुिे चथएि। र्ो भन्ि
सककन्छ, कक मानिसहरूमा जुि कुराको कमी छ त्र्ो प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको वििसाँग सम्बक्न्धत

ववषर्वस्तु हुि ्। भन्िुको अथथ, मानिसमा के प्रकट गररन्छ त्र्ो मानिसहरूका धारणाहरूको ववषर्मा
परमेश्वरले जे भन्िुहुन्छ त्र्सको पष्ृ ठभूसम हो, अनि र्सरी मानिसहरूले परमेश्वरका वाणीहरूको
सेवा गछथ ि ्। स्वाभाववक रूपमा, र्ो मानिसहरूको धारणाको बारे मा परमेश्वरले भन्िुभएका कुराहरूमा

आधाररत हुन्छ—र्स प्रकारले मात्र र्सलाई ससद्धान्त र वास्तववकताको समश्रण भिेर भन्ि
सककन्छ; तब मात्र मानिसहरूलाई आफूलाई चिन्िे कार्थमा अझ प्रभावकारी रूपमा गम्भीर बिाउि
सककन्छ। र्दद दे हमा हुिुहुिे परमेश्वर मानिसका धारणासाँग समल्दोजुल्दो हुिुहुन्थ्र्ो र र्दद
परमेश्वरले पनि उहााँको गवाही ददिभ
ु र्ो भिे के हुिेचथर्ो? वास्तवमा, र्सैकारणले गदाथ परमेश्वरले
आफ्िो महाि ् शक्कतलाई जोड ददि मानिसहरूको धारणालाई प्रर्ोग गदै िकारात्मक पक्षबाट काम

गिथह
ु ु न्छ। के र्ो परमेश्वरको बद्
ु चध होइि? परमेश्वरले सबैका लाचग गिथुहुिे सबै कार्थ असल
हुन्छ—त्र्सैले ककि अदहले िै प्रशांसा ििढाउिे? र्दद क्स्थनतहरू एक निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुग्छ, वा

र्दद ददि आइपुग्र्ो भिे भिे, के ताँ, पत्रुसजस्तै, परीक्षाको बीिमा तैँले आफैसभत्रबाट प्राथथिाका
शब्दहरू उच्िारण गिथ सकछस ्? र्दद पत्रुसझैं ताँ शैतािको हातमा पदाथ पनि अझै परमेश्वरको
प्रशांसा गिथ सकछस ् भिे, “शैतािको बन्धिबाट छुटकारा पाउिु, दे हमाचथ ववजर् हाससल गिुथ, र

शैतािलाई क्जत्िु” को वास्तववक अथथ हुिेछ। के र्ो परमेश्वरका लाचग अझ बढी वास्तववक साक्षी
होइि र? र्ो “ईश्वरत्व काम गिथ आउिुहुाँदा र मानिससभत्र सात गुणा तीव्र आत्माले काम गिथ

आउिुहुाँदा” मात्र र्ो प्रभाव हाससल हुन्छ, अनि र्सरी, र्ो “शरीरबाट आएको आत्मा” द्वारा प्राप्त
गररिे प्रभाव पनि हो। के त्र्स्ता कार्थहरू वास्तववक हुाँदैिि ् र? तैँले वास्तववकतामा ध्र्ाि ददिे
गचथथस ्, तर के ताँसाँग आजको वास्तववकताको सही ज्ञाि छ? “मैले मानिससाँग गरे को माग कुिै

पनि प्रकारले ठूलो छै ि, तापनि मानिसहरूले र्स्तो होइि भिी ववश्वास गछथ ि ्। त्र्सैले नतिीहरूको

‘िम्रता’ नतिीहरूको हरे क िालमा प्रकट हुन्छ। नतिीहरू सधैँ मेरो अगाडड दहाँड्ि, मेरो लाचग बाटोमा
अगुवाइ गिथ तर्ार हुन्छि ्, ककिभिे नतिीहरू म हराउिेछु भन्िे डरले भुतुकक भएका हुन्छि ्, म
पहाडहरू सभत्रको प्रािीि जङ्गलहरूमा भौंताररिेछु भिी त्राससत भएका हुन्छि ्। फलस्वरूप, म
कालकोठरीमा पस्िेछु भिी अनत डराउाँ दै मानिसहरूले मलाई सधैँ अगाडड बढाउाँ छि ्।” र्ी सरल
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वििहरूको बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि कस्तो छ—के नतमीहरू नतिमा भएको परमेश्वरका वििहरूको

जड्लाई बुझ्ि सकछौ? परमेश्वरले नतमीहरूका कुि-कुि धारणाहरूको बारे मा त्र्स्ता वििहरू
बोल्िभ
ु एको हो भिी के नतमीहरूले ध्र्ाि ददएका छौ? के नतमीहरूले हरे क ददि र्ो मख्
ु र् बाँद
ु ामा

ध्र्ाि ददिे गछौ? त्र्सपनछ तुरुन्तै उल्लेि गररएको अको िण्डको पदहलो वाकर्मा, परमेश्वर

भन्िुहुन्छ, “… तापनि मानिसहरू मेरो इच्छाप्रनत अिजाि छि ् र मबाट आउिे कुराहरूका लाचग
प्राथथिा गरररहन्छि ्, मािौं मैले नतिीहरूलाई ददएका कुराहरूले नतिीहरूको आवश्र्कताहरूलाई पूरा

गिथ सकदै िि ्, मािौं मागले आपनू तथलाई उनछिेको छ।” र्ो वाकर्मा नतमीहरूसभत्र के-कस्ता धारणाहरू
छि ् त्र्ो दे ख्न सककन्छ। नतमीहरूले ववगतको समर्मा के गऱ्र्ौ त्र्ो परमेश्वरले र्ाद राख्िे वा
िोजी गिे गिुथहुन्ि, र्सैले ववगतका घटिाहरूको बारे मा उप्रान्त िसोि। अझ महत्त्वपूणथ कुराभिेको

नतमीहरूले भववष्र्को मागथमा “अक्न्तम र्ुगमा पत्रुसको आत्मा” सज
ृ िा गिथ सकछौ कक सकदै िौ

भन्िे िै हो—के ताँमा र्ो प्राप्त गिे ववश्वास छ? परमेश्वरले मानिसबाट पत्रुसको अिुकरणबाहे क
अरू केही माग गिुथभएको छै ि, ताकक मानिसहरूले अन्त्र्मा ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई समथमा
पािथका लाचग एउटा बाटो बिाउि सकूि ्। र्सैकारण परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मलाई के मात्रै आशा
छ भिे, मानिसहरूमा मसाँग सहकार्थ गिे र्दढ सङ्कल्प होस ्। म नतिीहरूले मेरो निक्म्त राम्रा

भोजि पकाऊि ्, वा नतिीहरूले कतै मेरो सशर अडाउिे राम्रो ठाउाँ को व्र्वस्था गरूि …् ।” सांसारमा,
मानिसहरूलाई १९९० को दसकमा “ले फेङको आत्मा” ल्र्ाउिु भिेर भनिन्छ, तर परमेश्वरको
घरमा, परमेश्वरले नतमीहरूलाई “पत्रुसको अद्ववतीर् शैली” सज
ृ िा गिुथ भिी भन्िुहुन्छ। के
नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छौ? के नतमीहरू सााँच्िै र्सका लाचग लाचगपिथ सकछौ?

“म ब्रह्माण्डभन्दा माचथ दहाँड्डुल गछुथ, र म दहाँ ड्दा सम्पूणथ ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई अवलोकि

गछुथ। पथ्
ृ वीमा मानिसहरूका भीडहरूको माझमा, कदहल्र्ै मेरो कामको लाचग र्ोग्र् वा मलाई सााँिो
रूपले प्रेम गिे कोही आएको छै ि। त्र्सैले, र्स क्षणमा म निराशामा सुस्केरा हाल्छु, र मैले

‘नतिीहरू सबैलाई एउटै जालमा समात्िे’ छु भिी साह्रै डराएर मानिसहरू फेरर कदहल्र्ै भेला िहुिे
गरी तुरुन्तै छरपष्ट हुन्छि ्।” अचधकाांश मानिसहरूलाई सार्द र्ी शब्दहरू बुझ्ि कदठि हुन्छ।

नतिीहरू परमेश्वरले मानिससाँग ककि धेरै कुरा माग गिुथहुन्ि भिी सोध्छि ्, तैपनि उहााँको कामका
निक्म्त र्ोग्र् कोही पनि िभएको दे ख्दा निराशा बिेर सस्
ु केरा हाल्छि ्। के र्हााँ ववरोधाभास छ?

ठे ड रूपमा भन्िुपदाथ, र्हााँ ववरोधाभास छ, तर वास्तववकतामा कुिै ववरोधाभास छै ि। सार्द तैँले
परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको र्ाद गिथ सकछस ् होला, “मेरा सबै वििहरूले मैले िाहे को प्रभाव
प्राप्त गछथ ि ्।” जब परमेश्वरले दे हमा काम गिुथहुन्छ, तब उहााँले वास्तवमा के गिथ लाग्िुभएको छ
भिी हे िथका लाचग मानिसहरूले आफ्िो िजर उहााँको काममा लगाइरहन्छि ्। जब परमेश्वरले

शैतािलाई लक्षक्षत गदै आक्त्मक क्षेत्रमा आफ्िो िर्ााँ काम गिुथहुन्छ, अको शब्दमा भन्िे हो भिे,

दे हधारी परमेश्वर हुिुभएकोले पथ्
ृ वीका मानिसहरूका बीिमा हरककससमका धारणाहरू उत्पन्ि भएका
हुन्छि ्। जब परमेश्वरले है रािीमा सुस्केरा हाल्िह
ु ु न्छ—अथाथत ्, जब उहााँले सबै मानिसका
धारणाहरूको बारे मा कुरा गिुथहुन्छ, मानिसहरूले नतिको निराकरण गिथ सकदो कोससस गछथ ि ्, र
त्र्स्ता मानिसहरू पनि हुन्छि ्, जसले नतिीहरूको कुिै आशा छै ि भन्िे ठान्छि ्, ककिकक उहााँको
599

ववषर्मा धारणाहरू हुिेहरू सबै उहााँका शत्रु हुि ् भिी परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ—र्सले गदाथ मानिसहरू
ककि “छरपष्ट” हुि सकदै िि ् र? ववशेष गरी आज सजार् आइपुगेको हुिाले, मानिसहरू परमेश्वरले

नतिीहरूलाई िष्ट गिथुहुिेछ भिी अझ बढी डराउाँ छि ्। नतिीहरूलाई सजार् ददिभ
ु एपनछ परमेश्वरले
“नतिीहरू सबैलाई एउटै जालमा समात्िे” कार्थ गिुथहुिेछ भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्। तैपनि
तथ्र्हरू त्र्स्ता छै िि ्: परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “म मानिसहरूलाई कदहल्र्ै उम्कि िसकिे गरी मेरो
सजार्को बीिमा ‘िजरबन्द’ गरे र राख्न िाहन्िाँ। मेरो व्र्वस्थापिमा मानिसको कार्थहरूको अभाव
भएकोले, मेरो काम सफलतासाथ परू ा गिथु सम्भव छै ि, त्र्सले मेरो कार्थलाई प्रभावकारी ढङ्गमा

अगाडड बढ्िबाट रोकदछ।” सबै मानिसहरूलाई मारे पनछ उहााँको काम अन्त्र् गिुथ परमेश्वरको इच्छा

होइि—त्र्सो गिुथको के अथथ हुन्छ र? मानिसहरूमा काम गरे र अनि नतिीहरूलाई सजार् ददएपनछ
परमेश्वरले नतिीहरूद्वारा उहााँका कामहरूलाई स्पष्ट पािुथहुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूको
शैलीमा पदहले िै सजार् छ भन्िे कुरालाई कदहल्र्ै पनि िबुझेका हुिाले, नतिीहरूको िेतिामा

नतिीहरूसाँग कदहल्र्ै पनि कुिै प्रवेश चथएि। मानिसहरू आफ्िो सङ्कल्प व्र्कत गिथ असमथथ
हुन्छि ्, र्सैले परमेश्वरले शैतािको अगाडड केही भन्ि सकिुहुन्ि, र र्सले परमेश्वरको कामलाई
अगाडड बढ्िबाट रोकछ। र्सैले परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “एक पटक मैले मानिसलाई मेरो घरको
पाहुिाको रूपमा बोलाएाँ, तैपनि मेरो बोलावटको कारण ऊ जताततै दगुर्ो—र्ो त र्स्तो लाग्थ्र्ो,
मािौं मैले उसलाई पाहुिाको रूपमा बोलाउिक
ु ो सट्टा, मैले उसलाई मत्ृ र्द
ु ण्ड ददिे स्थािमा

ल्र्ाएको छु। र्सथथ, मेरो घर ररिो िै रह्र्ो, ककिभिे मानिस सधैँ मबाट टाढा बस्र्ो, र सधैँ
मप्रनत सिेत रहन्थ्र्ो। र्सले गदाथ मेरो कार्थको भागलाई अनघ बढाउिे कुिै माध्र्म रहे ि।”

मानिसले आफ्िो काममा गल्तीहरू गिे हुिाले परमेश्वरले मानिसबाट गिे मागहरूलाई स्पष्ट
रूपमा राख्नुहुन्छ। अनि मानिसहरूले कामको र्ो िरण परू ा गिथ असफल हुिे हुिाले परमेश्वरले

अझ थप वाणीहरू थप्िुहुन्छ—र्ो परमेश्वरले भन्िुभएको “मानिसमा गररिे कामको अको भाग”

ठीक र्ही हो। तर म परमेश्वरले भन्िुभएको “नतिीहरू सबैलाई एउटै जालमा समात्िे” कुराको
बारे मा लामो कुरा गिेछैि, ककिकक आजको काममा र्सको सम्बन्ध थोरै मात्र छ। स्वाभाववक

रूपमा, “सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू” मा रहे का उहााँका धेरैजसो वििहरू

मानिसससत सम्बक्न्धत छि ्—तर मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु िैपछथ ; उहााँले जे भन्िभ
ु ए

पनि उहााँका उद्दे श्र्हरू सधैं असल हुन्छि ्। र्ो भन्ि सककन्छ, कक परमेश्वर ववसभन्ि माध्र्मद्वारा
बोल्िुहुिे भएकोले, मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूको बारे मा सर् प्रनतशत निक्श्ित छै िि ्, र

परमेश्वरका धेरैजसो वििहरू उहााँको कामको आवश्र्कताहरूका कारण बोसलएका हुि ्, र नतिमा
वास्तववकता थोरै छि ् भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। र्सले नतिीहरूलाई नतिीहरूका वविारहरूद्वारा थककत
तुल्र्ाउाँ छ र बोझमा पाछथ —ककिकक नतिीहरूका धारणाहरू अिुसार, परमेश्वर र्नत ज्ञािी हुिुहुन्छ,
र नतिीहरूको पहुाँिदे खि र्नत पर हुिुहुन्छ कक, मािौं, नतिीहरूले केही पनि जान्दै िि ् र परमेश्वरका

वििहरू कसरी िािुपछथ त्र्ो जान्दै िि ्। मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई अमूतथ र जदटल
बिाउाँ छि ्—ककिभिे परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मानिसहरू सधैं मेरा वाणीहरूमा स्वाद थप्ि िाहन्छि ्।”
नतिीहरूका वविारहरू धेरै जदटल भएकाले र परमेश्वरले नतिलाई “मक्ु स्कलले प्राप्त” गिथ सकिह
ु ु िे
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भएकोले, परमेश्वरका वििहरूका केही भागलाई मानिसले सीसमत गरे का छि ,् र्सरी उहााँले ससधै
बोल्िुबाहे क अको कुिै ववकल्प हुाँदैि। मानिसहरूका मागहरू “धेरै उच्ि” र नतिीहरूको कल्पिाशक्कत
प्रिरु भएको हुिाले—मािौं, नतिीहरूले शैतािका कार्थहरू हे िथका निक्म्त आक्त्मक क्षेत्र पार गिथ

सकछि ्—र्सले परमेश्वरका वििहरूको क्षमतालाई कम गराएको छ, ककिकक परमेश्वरले जनत धेरै
कुरा भन्िुहुन्छ मानिसहरूको अिुहार उनत िै उदास बन्छि ्। नतिीहरूले आफ्िो अन्त्र्को बारे मा
वविार गिुथको साटो ककि सक्जलै आज्ञापालि गिथ सकदै िि ्? र्समा फाइदा कहााँ छ?

अध्याय्३३
वास्तवमा, परमेश्वरले मानिसहरूमा जे गिुथभएको छ, र उहााँले नतिीहरूलाई जे ददिुभएको छ,

साथै मानिसहरूमा जुि कुराहरू छि ् त्र्सको आधारमा र्ो भन्ि सककन्छ, कक उहााँले मानिसहरूबाट

गिथभ
ु एका मागहरू अत्र्ाचधक छै िि ्, उहााँले नतिीहरूबाट धेरै कुराको माग गिथह
ु ु न्ि। त्र्सो भए,
नतिीहरूले कसरी परमेश्वरलाई प्रसन्ि पािे प्रर्ास गिथ सकदै िि ्? परमेश्वरले मानिसलाई

सतप्रनतशत ददिुहुन्छ, तापनि उहााँले एक प्रनतशतको एक अङ्श मात्र माग्िुहुन्छ—के र्ो धेरै माग्िु
हो र? के परमेश्वरले शन्
ू र्बाट समस्र्ा उत्पन्ि गदै हुिुहुन्छ? धेरै िोदट मानिसहरूले आफैलाई
चिन्दै िि ्; नतिीहरूले परमेश्वरको सामु आफैलाई जााँच्दै िि ्, र्सैले नतिीहरू धेरै पटक पासोमा
पछथ ि ्—र्सलाई कसरी परमेश्वरसाँग समलेर काम गरे को मान्ि सककन्छ? र्दद परमेश्वरले

मानिसहरूमाचथ गह्रौं बोझ िराख्नुहुिे भए नतिीहरू चगलो माटो जस्तै ितम हुिेचथए, र काम िोज्िे
क्जम्मेवारी आफैमाचथ सलिे चथएिि ्। मानिसहरू र्स्तै प्रकारका छि —
् कक निक्ष्क्रर् कक त

िकारात्मक, परमेश्वरससत सकक्रर् रूपले सहकार्थ गिथ सधैँ असक्षम हुन्छि ्, आफैमा हार िािका
निक्म्त सधैँ िकारात्मक कारण िोज्छ। के ताँ सााँच्िै त्र्स्तो व्र्क्कत होस ् जसले सबै कुरा आफ्िै

निक्म्त गदै ि, तर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथका निक्म्त गछथ ? के ताँ सााँच्िै त्र्स्तो व्र्क्कत होस ्
जो भाविाहरूमा भर पदै ि, जसको आफ्िै व्र्क्कतगत रुचिहरू हुाँदैि, र जसले परमेश्वरको कामका
आवश्र्कताहरू पूरा गछथ ? “मानिसहरू ककि सधैँ मसाँग सौदाबाजी गिे कोससस गछथ ि ्? के म
व्र्ापार केन्िको महा-प्रबन्धक हुाँ? मानिसहरूले मैले भिेका कुरा केही िगरे पनि म ककि
मानिसहरूले मबाट मागेका कुरा सम्पूणथ हृदर्ले पूरा गदथछु, तापनि, मैले मानिससाँग गरे को माग
व्र्थथ हुन्छ?” परमेश्वरले ककि एकपनछ अको गदै त्र्स्ता कुराहरू सोध्िुहुन्छ? उहााँ ककि र्स्तो
निराशाको भाविामा कराउिुहुन्छ? परमेश्वरले मानिसहरूमा केही पनि हाससल गिथभ
ु एको छै ि;
उहााँले नतिीहरूले सलएका र िि
ु ेका काम मात्र दे ख्नह
ु ु न्छ। ककि परमेश्वरले “मैले मानिससाँग गरे को

माग व्र्थथ हुन्छ” भिी भन्िुहुन्छ? आफैलाई सोध ्: सुरुदे खि अन्त्र्सम्म कसले त्र्ो काम गिथ
सकछ जुि नतिीहरूको कतथव्र् हो, त्र्ो काम जसको निक्म्त नतिीहरूससत पूणथ रूपमा कुिै ववकल्प
हुाँदैि? कसले नतिीहरूको हृदर्मा भाविाहरूको आधारमा काम गदै िि ?् मानिसहरूले आफ्िो
व्र्क्कतत्वलाई बेलगाम छोडडददन्छि ्, नतिीहरूले जे गछथ ि ् त्र्समा कदहल्र्ै र्दढ हुाँदैिि ्, मािौं

नतिीहरूले तीि ददिसम्म माछा मारे र त्र्सपनछ आफ्िा जालहरू छोडेर अरू दई
ु ददि आलस्र्मा
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बबताउाँ छि ्। नतिीहरू घरी तातो र घरी चिसो हुन्छि ्: जब नतिीहरू तातो हुन्छि ्, नतिीहरूले
पथ्
ृ वीका सबै थोकहरू जलाउि सकछि ्, र जब नतिीहरू चिसो हुन्छि ्, नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा भएको
सबै पािी जमाउि सकछि ्। र्ो मानिसको कार्थ होइि, तापनि र्ो मानिसको अवस्थाको बारे मा

सबभन्दा उचित उपमा हो। के र्ो तथ्र् होइि र? सार्द ममा मानिसहरूको बारे मा “धारणाहरू”

हुि सकछि ्, सार्द म नतिीहरूको बदिाम गदै छु—तर जे भए पनि, “सत्र्ताद्वारा ताँ सारा सांसार
दहाँड्िेछस ्; सत्र्तावविा ताँ कहीीँ पनि पुग्िेछैिस ्।” र्ो मानिसको उक्कत भए पनि, मलाई लाग्छ
र्ो र्हााँ प्रर्ोग गिथ उपर्क
ु त छ। मैले जािाजािी मानिसहरूका आत्माहरूलाई निरुत्सादहत र

उिीहरूका कामलाई अस्वीकार गरररहे को छै िाँ। म नतमीहरूलाई केही प्रश्िहरू गछुथ: कसले
परमेश्वरको कामलाई नतिीहरूका आफ्िै कतथव्र्को कामको रूपमा हे छथ ? कसले “र्दद मैले
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सकछु भिे, म मेरा सबै कुरा ददन्छु” भिेर भन्ि सकछ? कसले र्सो

भन्ि सकदछ, “अरूले जे गरे पनि, म परमेश्वरलाई िादहिे सबै कुरा गिेछु, र परमेश्वरको कामको

अवचध लामो वा छोटो जे भए पनि, म आफ्िो कतथव्र् पूरा गिेछु; परमेश्वरको कामलाई टुङ्गोमा

पुऱ्र्ाउिु उहााँको काम हो, र र्ो सोिमा मग्ि हुिे कुरा होइि”? त्र्स्तो ज्ञाि प्राप्त गिथ सकिे को
छ? नतमीहरू के वविार गछौ त्र्सको महत्त्व हुाँदैि—हुि सकछ, ताँमा अझ उच्ि अन्तर्दथक्ष्ट छ, जुि
अवस्थामा म वविाववरोध स्वीकार गछुथ, हार स्वीकार गदथछु—तापनि मैले ताँलाई भन्िैपछथ कक

परमेश्वरले इमािदार हृदर् िाहिह
ु ु न्छ, त्र्स्तो हृदर् जि
ु निष्कपट र जोससलो हुन्छ, अकृतज्ञ
ब्वााँसोको हृदर् होइि। ताँ र्ो “सौदाबाजी” को बारे मा के जान्दछस ्? सुरुदे खि अन्त्र्सम्म, नतमीहरू
“सांसार घुमेका” छौ। एकै नछिमा ताँ अिन्त वसन्त भएको “कुिसमांग” सहरमा हुन्छस ्, र आाँिाको
खझसमकमा ताँ असह्र् चिसो, दहउाँ ले ढाककएको “दक्षक्षणी िुव” मा पुग्छस ्। जो कदहल्र्ै आफ्िो
सामान्र् अवस्थामा फकेर गएको हुाँदैि? परमेश्वरले माग्िुहुिे भिेको “मत्ृ र्ु िहुञ्जेल ववश्राम
िगिुथ” भन्िे हो; उहााँले िाहिुहुिे कुरा भिेको “दक्षक्षणी पिाथलमा िपुगञ्
ु जेल पनछ िफकथिु” भन्िे

भाविा हो। स्वाभाववक रूपमा, परमेश्वरको असभप्रार् मानिसले गलत मागथ अपिाओस ् भन्िे छै ि,
तर त्र्स्तो भाविा अपिाओस ् भन्िे छ। जसरी परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “जब मानिसहरूले मेरा

थोकहरूलाई ददएका ‘उपहारहरू’ को तुलिा गदथछु, मानिसहरूले तुरुन्तै मेरो अिमोलता थाहा
पाउाँ छि ्, तब मात्र नतिीहरूले मेरो अपररमेर्ता दे ख्छि ्।” र्ी शब्दहरूको व्र्ाख्र्ा कसरी गिथ

सककन्छ? सार्द, माचथका शब्दहरू पढ्दा त्र्सले ताँलाई केही ज्ञाि ददन्छ, ककिकक परमेश्वरले
ववश्लेषण गिथको लाचग मानिसको सम्पूणथ हृदर्लाई बादहर निकाल्िुहुन्छ, जुि समर्मा मानिसहरूले
र्ी शब्दहरूलाई बुझ्छि ्। तर परमेश्वरका वििहरूको गहि सभत्री अथथको कारण, मानिसहरू पुरािो

दे हबारे अस्पष्ट रहन्छि ्, ककिकक नतिीहरूले मेडडकल ववश्वववद्र्ालर्मा अध्र्र्ि गरे का छै िि ्,

ि त नतिीहरू पुरातत्त्वववद् िै हुि ्, र्सैले नतिीहरूले र्ो िर्ााँ शब्द बुझ्ि िसककिे छ भन्िे महसुस
गछथ ि ्—त्र्सपनछ मात्र नतिीहरू केही समवपथत हुन्छि ्। ककिकक मानिसहरू पुरािो दे हको अनघ
शक्कतहीि छि ्; र्ो दहांस्रक जिावरजस्तो िभए पनि, मािवजानतलाई िामेट पािे आणववक

बमजस्तो सशकत िभए पनि, नतिीहरू र्सलाई के गिे भिेर जान्दै िि ्, मािौं, नतिीहरू शक्कतहीि
छि ्। तर मेरो लाचग, परु ािो दे हलाई निराकरण गिे तररकाहरू छि ्। मानिसले ववरोध गिे उपार्को
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बारे मा कदहल्र्ै सोिवविार गिे कोससस िगरे कोले मानिसका ववसभन्ि अिौठापिहरू मेरो आाँिाको

सामु निरन्तर झक्ल्करहन्छि ्; जसरी परमेश्वरले भन्िुभएको छ: “जब म उिीहरूलाई मेरो सम्पूणथता

दे िाउाँ छु, नतिीहरू मेरो अचग गनतहीि, िि
ु को िामो जस्तो िडा भएर आाँिा फुकाल्दै मलाई
हे छथि ्। अनि जब म नतिीहरूको ववचित्रता दे ख्छु, म मेरो हााँसो रोकि सक्कदिाँ। नतिीहरू मबाट

थोकहरू माग्ि आउिे हुिाले, म मेरो हातमा भएका थोकहरू नतिीहरूलाई ददन्छु, र नतिीहरूले ती
कुराहरूलाई आफ्िो छातीमा टााँस्छि ्, ती कुरालाई िवजात सशशुलाई झैं मार्ा गछथ ि ्, नतिीहरू एक
क्षण मात्र त्र्स्ता भाविाहरूमा सांलग्ि हुन्छि ्।” के र्ी परु ािो दे हका कामहरू होइिि ्? आज
मानिसहरूसाँग बुझाइ भएको अवस्थामा, नतिीहरू ककि दे हलाई त्र्ाग्दै िि ्, र त्र्सको सट्टामा

अझै त्र्सैमा लाचगरहन्छि ्? वास्तवमा भन्िे हो भिे, परमेश्वरका आवश्र्कताहरूको भाग
मानिसद्वारा अप्राप्र् हुाँदैि, तापनि मानिसहरूले र्समा कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, ककिकक “म मानिसलाई
हल्का रूपमा दण्ड ददाँ ददि। र्ही कारणले गदाथ मानिसहरूले सधैँ नतिीहरूका दे हलाई स्वतन्त्र रूपमा
छोडेका छि ्। नतिीहरूले मेरो इच्छालाई अवलोकि गदै िि ,् तर मेरो न्र्ार्-आसिको अचग मसाँग
िुसामदी गरे का छि ्।” के र्ो मानिसको कद होइि? र्ो परमेश्वरले जािाजािी आलोििा गिुथहुन्छ

भन्िे होइि, तर र्ो वास्तववकता हो—के परमेश्वरले र्सको व्र्ाख्र्ा गिुथपछथ ? जसरी परमेश्वर

भन्िुहुन्छ, “मानिसहरूको ‘ववश्वास’ अनत ठूलो भएकोले नतिीहरू ‘प्रशांसिीर्’ भएका हुि ्।” र्स
कारणले गदाथ, म परमेश्वरका व्र्वस्थापिहरू पालि गदथछु, र म र्ो कुरा धेरै भक्न्दिाँ; मानिसहरूको
“ववश्वास” को कारण म र्सलाई सदप
ु र्ोग गछुथ, र त्र्सलाई प्रर्ोग गरी म नतिीहरूलाई मैले

स्मरण िगररकिै आफ्िा काम गिे बिाउाँ छु। के र्सो गिुथ गलत हो? के परमेश्वरलाई िादहएको

पनि ठीक र्ही होइि र? हुिसकछ, र्स्ता शब्दहरू सुन्दा केही मानिसहरू ददकक हुन्छि ्—त्र्सैले
नतिीहरूलाई केही सहज बिाउि म अको कुराको बारे मा बोल्छु। जब सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डका परमेश्वरका

िुनिएका सबै मानिसहरू सजार्बाट भएर जान्छि ्, र जब मानिससभत्रको अवस्था सुधाररन्छ,
मानिसहरू आफ्िो हृदर्मा गोप्र् रूपमा रमाउाँ छि ्, मािौं नतिीहरू महासांकष्टबाट उम्केका छि ्।
र्स समर्मा, मानिसहरूले आफ्िै लाचग निणथर् गिेछैिि ्, ककिकक र्ो वास्तवमा परमेश्वरको
अक्न्तम कामको अवचधमा हाससल गररिे प्रभाव हो। उहााँका िरणहरू आजसम्म पनि अगाडड

बढ्दै जााँदा, परमेश्वरका छोराहरू र मानिसहरू सबै सजार्मा प्रवेश गरे का छि ्, र इस्राएलीहरू पनि

र्स िरणबाट उम्कि सकदै िि ्, ककिकक मानिसहरू आफैमा अशुद्धपिले कलांककत भएका छि ्,
र्सैले परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई शोधि गिथका निक्म्त ठूलो पगाल्िे भट्टीमा प्रवेश गिथ

डोऱ्र्ाउिुहुन्छ, जुि एउटा आवश्र्क मागथ हो। र्ो पार भएपनछ, मानिसहरू मत्ृ र्ुबाट पुिरुत्थाि
हुिेछि ् जसको बारे मा परमेश्वरले “सात आत्माका वाणीहरू” मा पदहले िै बताउिभ
ु एको चथर्ो।
र्सैले मानिसहरू िचिदढऊि ् भिी म र्सको बारे मा अरू कुरा गिेछैिाँ। परमेश्वरको काम अिम्मको
भएकोले, परमेश्वरको मुिबाट बोसलएका अगमवाणीहरू आखिरमा हाससल गररिुपछथ ; जब परमेश्वरले

मानिसहरूलाई फेरर उिीहरूको धारणाको बारे मा बोल्ि लगाउिुहुन्छ, नतिीहरू अिक्म्मत हुन्छि ्,
त्र्सैले कोही बेिैि वा चिक्न्तत हुिु हुाँदैि। मैले भिेको जस्तै, “मेरा सबै कामहरूमा, के कुिै र्स्तो
िरण चथर्ो, जि
ु मानिसको हातद्वारा परू ा गररएको चथर्ो?” के तैँले र्ी वििहरूको सार बखु झस ्?
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अध्याय्३५
वतथमािमा, सबै मानिसहरू फरक-फरक हदमा सजार्मा प्रवेश गरे का छि ्। र्ो परमेश्वरले

भन्िुभएको जस्तै हो, “म मानिससाँग साँग-साँगै अनघ बढ्छु।” र्ो पूणथ रूपमा सााँिो छ, तैपनि
मानिसहरूले अझै पनि र्स बुाँदालाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िि ्। पररणामस्वरूप, नतिीहरूले गरे को

कामको भाग अिावश्र्क रहे को छ। परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “नतिीहरूको कदअिुसार म नतिीहरूलाई

साथ ददन्छु र नतिीहरूको लाचग भरणपोषण गछुथ। मािव मेरो सम्पण
ू थ व्र्वस्थापि र्ोजिाको मख्
ु र्

पात्रहरू भएका हुिाले, ‘मािव’ को भूसमकामा परे काहरूलाई म थप अगुवाइ प्रदाि गछुथ, ताकक
नतिीहरूले त्र्ो भूसमका हृदर्दे खि िै र नतिीहरूको क्षमताले भ्र्ाएसम्म राम्ररी निवाथह गिथ सकूि ्,”
साथै “… तैपनि, म प्रत्र्क्ष रूपमा नतिीहरूको वववेकको आलोििा गिथ इन्कार गछुथ; बरु, म

नतिीहरूलाई धैर्थताको साथ र व्र्वक्स्थत ढङ्गले अगुवाइ गरररहन्छु। आखिर, मानिसहरू कमजोर

छि ्, र नतिीहरूले कुिै पनि काम गिथ सकदै िि ्।” परमेश्वरको सोिाइ र्स्तो छ: र्दद उहााँले र्ी

सबै मािवलाई अन्त्र्मा िाश गिुथभर्ो भिे पनि, पथ्
ृ वीको उहााँको काम अझै पनि उहााँको मूल
र्ोजिाअिुसार िै जारी रदहरहिेचथर्ो। परमेश्वरले व्र्थथको काम गिुथहुन्ि; परमेश्वरले गिुथहुिे सबै
काम असल हुन्छ। र्ो पत्रुसले भिेको जस्तै छ, “र्दद परमेश्वरले मानिसहरूलाई िेलौिाजस्तै

प्रर्ोग गरररहिभ
ु एको चथर्ो भिे पनि, मानिसहरूसाँग के िै गि
ु ासो छ र? नतिीहरूसाँग के अचधकार
छ र?” वतथमाि ददिमा, के परमेश्वरले मािवजानतद्वारा र्ही कुरा हाससल गरररहिुभएको छै ि र?

के मानिसहरूसाँग सााँच्िै िै त्र्स्तो र्दक्ष्टकोण हुि सकछ? हजारौं वषथ पदहले क्जएका पत्रुसले कसरी
र्स्तो कुरा गिथ सके, जबकक र्स उच्ि प्रववचधको, आधुनिक र्ुगमा बस्िे आजका “पत्रुसहरू” ले
र्सो भन्ि सकदै िि ्? इनतहास अनघ बदढरहे को छ कक पनछ फककथरहे को छ म त्र्ो कुरा निक्श्ित

रूपमा भन्ि सक्कदि, र ववज्ञाि अनघ बदढरहे को छ कक पनछ फककथरहे को छ त्र्स प्रश्िको उिर
अझै कसैले ददि सकदै ि। परमेश्वरले मािवजानतमा गिुथभएको सबै कुरा नतिीहरूलाई सकारात्मक
बिाउि र नतिीहरूको जीविलाई पररपकव बिाउिको लाचग रहे को छ। के मानिसहरूले र्सलाई

बुझ्ि सकदै िि ् र? ताँलाई िकरात्मक तुल्र्ाउिे हरे क कुरा तेरो कमजोरी हो, शैतािले ताँलाई
आक्रमण गिे कमजोरीको बबन्द ु हो। के तैँले र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकछस ्? परमेश्वर ककि

र्सरी बोल्िुभर्ो? “म मािवजानतलाई सारा तत्परता र इमािदाररताको साथ बबन्ती गछुथ। के
नतिीहरूले सााँच्िै मैले अिुरोध गरे को कुरा गिथ सकदै िि ्?” र्ी वििहरूको अथथ के हो? परमेश्वरले

ककि र्ो प्रश्ि गिुथभर्ो? र्सले मािवजानतसाँग धेरै िकारात्मक पक्षहरू छि ् भन्िे दे िाउाँ छ, र
एउटै िकारात्मक पक्ष िै मािवलाई ठककर िव
ु ाउि पर्ाथप्त हुन्छ। तैँले िकारात्मक अवस्थामा
रहाँदा त्र्सले के ल्र्ाउिेछ भन्िे कुरालाई हे िुथ र दे ख्िुपछथ । परमेश्वरले जे गिथह
ु ु न्छ त्र्ो सबै
मािवजानतलाई ससद्ध बिाउिको िानतर गिुथहुन्छ। के र्ी वििहरूको लाचग कुिै थप व्र्ाख्र्ाको
आवश्र्कता छ? छै ि—मेरो र्दक्ष्टकोणमा, र्सको कुिै आवश्र्कता पदै ि! मानिसहरूलाई शैतािले

काबुमा रािेको छ भिेर भन्ि सककन्छ, तर मानिसहरूलाई िकारात्मकताले काबुमा रािेको छ

भिेर भन्दा अझै उचित हुन्छ। र्ो मािवजानतको एक प्रकटीकरण हो, मानिसको दे हको एक भाग
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हो। त्र्सकारण, सबै मानिसहरू अिेत रूपमा िकारात्मकतामा फस्छि ्, र त्र्सपनछ सजार्मा
पछथ ि ्। र्ो परमेश्वरले मािवजानतको लाचग तर्ार गिुथभएको पासो हो, र र्ही बेला िै मानिसहरूले

सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्छि ्। मानिसहरू िकारात्मकतामा क्जउिे हुिाले, नतिीहरू सजार्बाट
उम्कि कदठि हुन्छ। के आजभोसलका कुराहरू ठ्र्ाककै र्स्तै छै िि ् र? तर मानिसहरूले कसरी

परमेश्वरका र्ी वििहरूलाई बेवास्ता गिथ सकछि ्, “आजभोसल, शैताि िरम रूपमा व्र्ाप्त भएको
छ। मैले मेरो कार्थको मुख्र् ववषर्लाई प्रदशथि गिथ र मेरो शक्कत प्रदशथि गिथको लाचग र्ो मौका

ककि िसलिे?” म स्मरण गराउिे केही शब्दहरू बोल्छु, र तरु
ु न्तै मण्डलीका मानिसहरू सजार्मा
प्रवेश गछथ ि ्। र्सको कारण के हो भिे, दई
ु मदहिासम्मको परमेश्वरको कामपनछ, मानिसहरू सभत्री
रूपमा सारगत दहसाबले रूपान्तरण हुि बााँकी िै छ। नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई आफ्िो
मक्स्तष्कले मात्रै ववश्लेषण गछथ ि ्, तैपनि नतिीहरूको क्स्थनत वास्तवमा पररवतथि भएको हुाँदैि।

नतिीहरू िकरात्मक रहन्छि ्। त्र्सकारण, जब परमेश्वरले सजार्को समर् िक्जकै आएको छ
भिेर भन्िुहुन्छ, मानिसहरू तुरुन्तै व्र्ाकुल हुन्छि ् र र्स्तो सोच्छि ्: “मलाई परमेश्वरले
पूवथनिधाथररत गिुथभएको छ कक छै ि मलाई थाहा छै ि, ि त र्ो सजार्को क्रममा म ददह्रलो गरी

िडा हुि सकछु कक सक्कदि भन्िे िै मलाई थाहा छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई सजार् ददिको
लाचग के-कस्ता ववचधहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ त्र्ो कुरा जान्ि अझै कदठि छ।” मानिसहरू सजार्दे खि

डराउाँ छि ्, तैपनि नतिीहरू पररवतथि हुि सकदै िि ्। नतिीहरू मौितामा िै कष्ट भोग्छि ्, तर
नतिीहरूलाई आफू ददह्रलो गरी िडा हुि सक्कदिाँ कक भन्िे पनि डर हुन्छ। त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा,
नतिीहरूमाचथ सजार् िबसीकि र वििहरूको कष्ट आइिपरीकि, मानिसहरू अिेत रूपमा
सजार्मा प्रवेश गररसकेका हुन्छि ्। त्र्सकारण, नतिीहरू सबै भर्भीत र अक्स्थर हुन्छि ्। र्सलाई
िै “जे रोप्र्ो त्र्ै फल्छ” भिेर भनिन्छ, ककिभिे मानिसहरूले परमेश्वरको कामलाई बझ्
ु दै -बझ्
ु दै िि ्।
वास्तवमा, परमेश्वर र्ी मानिसहरूमा थप कुिै वििहरू िेर फाल्ि िाहिुहुन्ि; परमेश्वरले

नतिीहरूलाई निराकरण गिे फरक तररका, अथाथत ् त्र्स्तो तररका जुि सााँिो सजार् होइि, त्र्ो
अपिाउिुभएको छ भन्िे दे खिन्छ। र्ो अवस्था कुिै व्र्क्कतले िल्ला पक्रेर र्ो भाले कक पोथी

रहे छ भिी माचथ उठाएर हे रेजस्तै हुन्छ; र्ो कुिै महत्त्वपूणथ मामला हो जस्तो िदे खिए पनि, सािो
िल्ला र्नत भर्भीत हुिेछ कक र्सले आफूलाई मक
ु त गिथ सांघषथ गिेछ, मािौं र्सको मासलकले
र्सलाई मारे र िाि लागेको छ। ककिभिे िल्लासाँग आफ्िो बारे मा कुिै ज्ञाि हुाँदैि। केही आउन्स
तौल मात्रै भएको िल्लालाई ककि कसैले मारे र िािेचथर्ो? के त्र्ो निरथथक हुिेचथएि र? र्ो त
परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तै हो: “तब ककि मानिसहरू मदे खि सधैँ टाढा हुन्छि ्? के मैले
नतिीहरूलाई समानतिेबबविकै माररिे िल्लाहरूलाई जस्तै व्र्वहार गरे कोले हो?” त्र्सकारण, मािव
कष्ट-भोग सबै “निस्स्वाथथ” भक्कत हुि ्, र र्सलाई व्र्थथको मूल्र् िुकाउिे कार्थ भिेर भन्ि
सककन्छ। ककिभिे मानिसहरूले आफैलाई िचिन्िे हुिाले नतिीहरू डराएका हुन्छि ्; पररणामस्वरूप,

नतिीहरूले आफ्िो जीवि जोखिममा पािथ सकदै िि ्। र्ो मािवजानतको कमजोरी हो। के “अन्त्र्मा,
मानिसहरूले आफूलाई चििूि ्। र्ो मेरो अक्न्तम लक्ष्र् हो” भिी परमेश्वरले बोल्िभ
ु एका वििहरू

परु ािो भइसकेका छि ्? कसले आफैलाई सााँिो रूपमा चिन्छ? र्दद व्र्क्कतले आफूलाई चिन्दै ि
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भिे, नतिीहरूलाई सजार् पाउिे अचधकार केले ददन्छ? उदाहरणको लाचग थुमाहरूलाई सलऊाँ। र्दद

नतिीहरू ठूलो भएर भेडा भएका छै िि ् भिे नतिीहरूलाई कसरी माररन्छ? फल िफलेको रूिबाट

मानिसहरूले कसरी आिन्द सलि सकछि ्? सबैले “िोप” लाई धेरै िै महत्त्व ददन्छि ्। तसथथ,
मानिसहरूले उपवास बस्िे काम गरररहे का छि ्, र नतिीहरू भोकै बससरहे का छि ्। र्ो नतिीहरूले

जे रोपे त्र्ै फलेको, आफैलाई हानि गरे को उदाहरण हो, परमेश्वरको क्रूरता वा अमािवीर्ताको
उदाहरण होइि। र्दद एक ददि मानिसहरूले अिािक आफैलाई चिन्ि पुगे र परमेश्वरको अनघ

डरले काम्ि थाले भिे, परमेश्वरले नतिीहरूलाई सजार् ददि थाल्िुहुिेछ। र्सरी मात्रै मानिसहरूले

कदठिाइलाई स्वेच्छाले स्वीकार गिथ, र नतिीहरू हृदर् र बोली-विि दव
ु ैमा आज्ञाकारी हुि
सकिेछि ्। तर आजको हकमा के भन्िे? बच्िाहरूलाई िािा पकाउि लगाइएको जस्तै गरी,

मानिसहरू सबैलाई नतिीहरूको इच्छाववपरीत सजार् ददइन्छ। त्र्सो हुाँदा, नतिीहरू कसरी व्र्ाकुल
िभई बस्ि सकछि ्? सबै जिालाई के लाग्छ भिे, “ए ठीकै छ! मलाई सजार् ददइर्ो भिे, मैले
मेरो सशर झुकाएर दोषी ठहररिुपछथ ! मैले के गिथसकछु र? मैले रुाँ दै भए पनि, परमेश्वरलाई सन्तुष्ट
तुल्र्ाउिुपछथ , त्र्सकारण म के िै गिथ सकछु र? र्ो मागथमा सीधै दहाँड्िु भिेर मलाई कसले

भन्र्ो? ठीकै छ! म र्सको लाचग मेरो दभ
ु ाथग्र्लाई िै दोष ददिेछु!” के मानिसहरूले र्सरी िै
वविार गदै िि ् र?

परमेश्वरले भन्िुभएकै छ, “मािवजानत सशष्ट बन्छ; कसैले पनि मलाई ववरोध गिे आाँट

गदै ि। मैले सुम्पेको ‘काम’ गदै सबै मेरै अगुवाइमा रहन्छि ्।” एक जिा मानिसलाई पनि स्वेच्छाले

सजार् ददइएको हुाँदैि, र्सको साथै, र्ो सजार् परमेश्वरबाट आउाँ छ भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै
पर्ाथप्त छ, ककिभिे सबै मानिसहरू आतङ्क र कोलाहलमा भन्दा फुसथतमा क्जउि िाहन्छि ्।
परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “मत्ृ र्ब
ु ाट िडराउिे को छ र? के मानिसहरूले सााँच्िै आफ्िो जीविको बाजी
लगाउि सकछि ् त?” र्ो पूणथतर्ा ठीक कुरा हो; अवश्र् िै रीस वा िैराश्र्ताको आवेगमा पदाथको

अवस्थामा बाहे क सबै जिा मिथ डराउाँ छि ्। र्ो िै मािवजानतको सार हो, र र्सलाई समाधाि गिथ
अत्र्न्तै कदठि छ। आज, परमेश्वर ठ्र्ाककै र्ही अवस्थालाई समाधाि गिथ आउिुभएको हो।

मानिसहरू सबै शक्कतहीि छि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले नतिीहरूका बीिमा ववशेषज्ञ अस्पताल
िोल्िुभएको छ, जहााँ नतिीहरूलाई र्स रोगको उपिार गिथ सककन्छ। मानिसहरूले आफूलाई र्ो

रोगको पासोबाट मक
ु त गिथ सकदै िि ्, त्र्सैले नतिीहरू र्नत व्र्ाकुल हुन्छि ् कक नतिीहरूको मुि
राता हुन्छि ् र नतिीहरूको पेट फुल्छि ्। समर् बबत्दै जााँदा, नतिीहरूको पेटमा हावाको मात्र बढ्दै

जान्छ र नतिीहरूको पेटको िाप बढ्छ, र अक्न्तममा, नतिीहरूको पेट फुट्छ र नतिीहरू सबै
मछथ ि ्। तब, परमेश्वरले र्स गम्भीर रोगको उपिार गिथह
ु ु िेछ, ककिभिे सबै मररसकेका हुिेछि ्।
के र्ो मािव क्स्थनतको उपिार होइि र? परमेश्वर जािी-जािी र्ो काम गिथ आउिुभएको छ।

मानिसहरू मत्ृ र्ुदेखि अत्र्न्तै डराउिे हुिाले, परमेश्वर स्वर्म ् िै मानिसहरूसाँग समलेर र्ो काम
गिथ आउिुभएको छ; नतिीहरूसाँग अत्र्न्तै थोरै साहस भएको हुिाले, उहााँले सुरुमा नतिीहरूलाई
िमुिा प्रदशथि गरी दे िाउिुभएको छ। परमेश्वरको उदाहरणलाई दे खिसकेपनछ मात्रै मानिसहरू

आज्ञापालि गिथ इच्छुक हुन्छि ्। र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “मेरो काम कसैले अनघ
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बढाउि िसकेका हुिाले, म शैतािसाँग जीवि र मत्ृ र्ुको र्ुद्धमा सहभागी हुिको लाचग म
व्र्क्कतगत रूपमा र्ुद्धभूसममा िडा भएको छु।” र्ो निणाथर्क र्ुद्ध हो, त्र्सकारण कक त माछा
मछथ कक त जाल िाँडु डन्छ। र्नत कुरा स्पष्ट छ। अक्न्तममा आत्माले िै ववजर् गिे हुिाले, दे हलाई
अपररहार्थ रूपमा िै मत्ृ र्ुले लैजािुपछथ । के नतमीहरूले र्सको अथथ बुझ्र्ौ? तैपनि अत्र्न्तै
सांवेदिशील भिे िबि। सार्द माचथको वाकर् सरल छ वा सार्द र्ो जदटल छ। जे भए पनि,
मानिसहरूले र्सलाई बुझ्ि सकदै िि ्—त्र्नत कुरा निक्श्ित छ। कष्ट भोग्िे क्रममा, मानिसहरूले

परमेश्वरको वििको शोधि स्वीकार गिथ सकछि ्, जसलाई कसैले आफ्िो सौभाग्र् भन्ि सकछ,
वा कसैले आफ्िो दभ
ु ाथग्र् भन्ि सकछ। तर म अझै के कुरा स्मरण गराउाँ छु भिे, परमेश्वरको
असभप्रार् आखिर सही छ—मािव असभप्रार्हरूभन्दा ववपरीत छ, मािव असभप्रार् भिेको त

नतिीहरूको आफ्िै िानतर र्ोजिाहरू बिाउिु र बन्दोबस्तहरू गिुथ हो। र्ो कुरा निकै स्पष्ट हुिुपछथ ;
अन्तहीि चिन्तिमा िफस। के मानिसहरूको कमजोरी ठीक र्ही होइि र? नतिीहरू सबै र्स्तै
छि ्; परमेश्वरप्रनत महाि ् प्रेम हुिको सट्टा, नतिीहरूसाँग आफैप्रनत महाि ् प्रेम हुन्छ। उहााँ मानिसको
डाहा गिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, त्र्सकारण उहााँले नतिीहरूलाई सधैँ मापदण्डहरू ददिह
ु ु न्छ।
मानिसहरूले आफूलाई जनत प्रेम गछथ ि ्, परमेश्वरले नतिीहरूलाई त्र्नत िै उहााँलाई प्रेम गिथ
लगाउिुहुन्छ, र नतिीहरूप्रनतको उहााँका सतथहरू त्र्नत िै कडा हुन्छि ्। र्स्तो लाग्छ मािौं परमेश्वरले
जािी-जािी मानिसहरूलाई सताइरहिभ
ु एको छ। र्दद मानिसहरूले उहााँलाई सााँिो रूपमा प्रेम गरे
भिे, उहााँले नतिीहरूलाई स्वीकार गिुथहुन्ि जस्तो दे खिन्छ। र्सकारण, मानिसहरू टाउको कन्र्ाउाँ दै

गहि सोिाइमा पछथ ि ्। र्ो परमेश्वरको स्वभावको एक वि
ु वटा कुराको छोटो
ृ ान्त हो, एक-दई

उल्लेि हो। र्ो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई र्ही कुरा जान्ि लगाउिुहुन्छ,
र र्ो अनिवार्थ छ। र्ो िर्ााँ काम हो, र ठूलो सफलता प्राप्त गिथ र ताजा प्रगनत गिथको लाचग
र्समा मानिसहरूले कदठि पररश्रम गिैपछथ । के नतमीहरूले र्स कुरालाई बुझ्र्ौ? के र्स ववषर्मा
मैले थप बताउिुपछथ ?

अनघल्ला पुस्ताहरूका बारे मा, परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “मैले एक जिा व्र्क्कतलाई समेत कदहल्र्ै

छिौट गररि; मेरो मौि पत्रद्वारा सबै इन्कार गररए। ककिभिे ववगतका मानिसहरूले मलाई मात्रै

पण
ू थ रूपमा सेवा गदै िचथए, त्र्सकारण, र्सको सट्टामा, मैले पनि नतिीहरूलाई मात्रै पण
ू थ रूपमा
प्रेम गररि। नतिीहरूले शैतािका ‘उपहारहरू’ सलए अनि फकेर ती मलाई ददए। के र्ो मेरो ववरुद्धको

निन्दा चथएि र?” र्ी शब्दहरूलाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ? र्ो त परमेश्वरले “सबै वरदािहरू

शैतािबाट आउाँ छ” भन्िुभएको जस्तै हो। ववगत पुस्ताका प्रेररत र अगमवकताहरूले आफ्िो काम
गिथको लाचग पण
ू थ रूपले आक्त्मक वरदािहरूमा भर पथे, र र्ग
ु हरू अनघ बढ्दै क्रममा, परमेश्वरले

आफ्िो काम गिथको लाचग नतिीहरूका आक्त्मक वरदािहरूको प्रर्ोग गिुथभर्ो। र्ही कारणले गदाथ,
आक्त्मक वरदाि पाएका सबै मानिसहरूको सेवा शैतािबाट आउाँ छ भिेर भनिएको हो। तैपनि,
परमेश्वरको बुद्चधको कारण, “म शैतािको िाललाई मेरो प्रनतभारको रूपमा प्रर्ोग गछुथ।” तसथथ,

परमेश्वरले आक्त्मक वरदािहरू पाएका मानिसहरूको सेवालाई परमेश्वरले “शैतािबाट प्राप्त
उपहारहरू” भिेर भन्िुभएको छ र नतिीहरू शैतािको स्वासमत्वमा रहे काले मात्रै परमेश्वरले र्स
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कार्थलाई “निन्दा” भिी भन्िुभएको हो। र्ो मानिसहरूप्रनत लगाइएको आधारहीि दोषारोपण होइि;
र्सको ववपरीत, र्ो आधारसदहतको र उचित व्र्ाख्र्ा हो। तसथथ, “मैले मेरो नघिलाई प्रकट गररि;

बरु, र्ी ‘उपहारहरू’ लाई मेरो व्र्वस्थापिका सामग्रीहरूमा समावेश गरे र मैले नतिीहरूको र्क्ु कतलाई
मेरो आफ्िै फाइदाको लाचग प्रर्ोग गरेँ। पनछ, नतिलाई मेससिले प्रशोधि गररसकेपनछ, म त्र्स

सभत्रको ितरिाक वस्तुहरूलाई डढाउिेचथएाँ।” परमेश्वरको कामको अत्र्न्तै सुन्दर पक्ष र्ही हो। र्ो
बुाँदा मािव धारणाहरूसाँग सबैभन्दा िसमल्िे बुाँदा हो, ककिभिे राजाहरूका रूपमा शासि गिेहरू

आक्त्मक वरदाि पाएका मानिसहरू होइिि ्, वा नतिीहरू परमेश्वरले प्रेम गिथुहुिे तर आक्त्मक
वरदाि िपाएका मानिसहरू हुि ् भिेर कसैले पनि वविार गदै िि ्। ववट्िेस ली र वािम्र्ाि िीका

वविार वा आशाहरू सबै िरािीमा पररवतथि भएको दे ख्ि सककन्छ, र आजका आक्त्मक वरदािप्राप्त

मानिसहरूको हकमा पनि र्ही कुरा लागू हुन्छ। अदहले परमेश्वरले र्ो काम गिथ सुरु गिुथभएको
छ, र उहााँको कामको लाचग प्रनतभारको रूपमा काम गिे मानिसहरूबाट उहााँका सबै कामलाई उहााँले
क्रसमक रूपमा कफताथ सलाँ दै हुिुहुन्छ। जब परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा समाप्त हुन्छ, र्ी मानिसहरू
सबै आफ्िो मूल स्थािमा फकथिेछि ्। तैपनि, मेरा वििहरूको कारण लापरवाही व्र्वहार िगिथ म

मानिसहरूलाई अिुरोध गछुथ। नतमीहरूले परमेश्वरको कामका िरणहरूअिुसार घटिा-पररघटिाको

प्राकृनतक मागथलाई पछ्र्ाउिुपछथ , र्सलाई वाधा ददिु हुाँदैि। के नतमीहरूले र्स बुाँदालाई बुझ्र्ौ?
र्ी परमेश्वरको कामका िरणहरू र ववचध हुि ्। जब परमेश्वरले र्ी “उपहारहरू” लाई “प्रशोधि गरे र”
“अक्न्तम उत्पादि” मा पररणत गिुथहुन्छ, तब उहााँका सबै असभप्रार्हरू स्पष्ट हुिेछि ्, र उहााँको
सेवा गिे उपहारहरूलाई हटाइिेछि ्; तैपनि, परमेश्वरसाँग उपभोगको लाचग अक्न्तम उत्पादिहरू

हुिेछि ्। के नतमीहरूले र्स कुरालाई बुझ्र्ौ? परमेश्वरले िाहिुहुिे भिेका अक्न्तम उत्पादिहरू
हुि ्, मानिसहरूले उहााँलाई िढाउिे प्रशस्त उपहारहरू होइिि ्। हरे कले आफ्िो उचित स्थाि सलएपनछ
मात्रै, अथाथत ् जब परमेश्वर आफ्िो मौसलक स्थािमा फकथिुभएको हुन्छ र ददर्ाबलस पनि, साथै
कुिै अपवादवविा स्वगथदत
ू हरू पनि आफ्िै आसिमा बसेका हुन्छि ्—तब मात्रै परमेश्वरको अिह
ु ारमा

सन्तुष्ट मुस्काि दे िा पिेछ, ककिभिे उहााँका असभप्रार्हरू पूरा भइसकेका हुिेछि ्, उहााँको लक्ष्र्
हाससल भइसकेको हुिेछ। परमेश्वरले अबउप्रान्त “ददर्ाबलस” बाट “सहर्ोग” िोज्िुहुिेछैि, ककिभिे
परमेश्वरका असभप्रार्हरू मानिसहरूको लाचग िल
ु स्त रूपमा प्रकट भइसकेका हुिेछि ्, र
मानिसहरूलाई फेरर कदहल्र्ै पनि ती असभप्रार्हरू प्रिार गिथ लगाइिेछैि। र्ो बेला, मानिसहरूको

दे हको शरीर नतिीहरूको आत्मासाँग एउटै बन्िे छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई र्ही कुरा प्रकट

गिुथहुन्छ; आत्मा, प्राण, र शरीरको अक्न्तम गन्तव्र् र्ही िै हो। “मािवता” को मूल अथथको साराांश
र्ही हो। र्सलाई ववस्तत
ु न्धाि गिथु पदै ि; र्सको बारे मा एक-दई
ु वटा कुरा जान्िु
ृ रूपमा अिस
िै पर्ाथप्त हुन्छ। के नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्र्ौ?
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अध्याय्३६
परमेश्वरले अदहले मानिसलाई सजार् ददि थाल्िुभएको छ भिेर भनिएको छ, तर र्ो सजार्को

मूल असभप्रार् मानिसमाचथ आएको छ कक छै ि भिेर कसैले पनि निक्श्िर्ताका साथ भन्ि सकेको
छै ि, कसैले पनि स्पष्ट उिर ददि सकेको छै ि। परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मेरो सजार्मा मानिसले

कदहल्र्ै पनि केही पिा लगाएको छै ि, ककिभिे उसले मलाई दव
ु ै आाँिाले एक टक लगाएर हे दै

दव
ु ै हातले आफ्िो कााँधमा भएको जव
ु ालाई पकक्रिे मात्रै गछथ —अनि र्स क्षणमा मात्रै म ऊ कनत
दब
ु थल छ भन्िे दे ख्छु। र्ही कारणले गदाथ, म परीक्षाहरूको बीिमा कोही पनि कदहल्र्ै ददह्रलो गरी

िडा भएको छै ि भिेर भन्छु।” परमेश्वरले मानिसलाई ऊमाचथ आउि बााँकी रहे को सजार्का

तथ्र्हरू बताउिुहुन्छ, र उहााँले कुिै पनि कुरा िछुटाई, ववस्तत
ृ रूपमा र्सो गिुथहुन्छ। र्स्तो
लाग्छ मािौं मानिसहरू सजार्मा प्रवेश गरे का छि ् तर ददह्रलो गरी िडा हुि सकदै िि ्। परमेश्वरले
मानिसका कुरूप ववशेषताहरूको स्पष्ट, सजीव चित्रण प्रदाि गिथभ
ु एको छ। र्ही कारणले गदाथ,
मानिसहरूले तिाव महसुस गछथ ि ्: नतिीहरू परीक्षाहरूको बीिमा कदहल्र्ै पनि ददह्रलो गरी िडा

भएका छै िि ् भिेर परमेश्वरले भन्िुहुिे हुाँदा, म कसरी सांसारको रे कडथ तोडेर प्रिलिको बावजूद
पनि स्वीकार हुिे व्र्क्कत बन्ि सकछु र? र्स बेला, नतिीहरूले मिि गिथ सरु
ु गछथ ि ्।
वास्तववकतामा, र्ो त परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तै छ: “के मैले नतिीहरूलाई बाटोको अन्त्र्मा

ल्र्ाएको छु?” वास्तवमा, परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई बाटोको अन्त्र्मा ल्र्ाउिुभएको छ,
त्र्सकारण, नतिीहरूको िेतिामा, मानिसहरूले सधैँ परमेश्वर निदथर्ी र अमािवीर् हुिुहुन्छ भन्िे
ववश्वास गछथ ि ्। परमेश्वरले साांसाररक कष्टको सागरबाट सबै मानिसहरूलाई माछाको रूपमा

पकक्रसकिुभर्ो, त्र्सपनछ, “कुिै पनि दघ
ु थटिाहरू हुि िददिको लाचग, मैले पकक्रएको सबै ‘माछा’
मारेँ, त्र्सपनछ माछा आज्ञाकारी भर्ो, र त्र्ससाँग असलकनत पनि गुिासो चथएि।” तथ्र् र्ही हो
नि, होइि र? परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई मत्ृ र्ुको तीतो सागरबाट निकालेर मत्ृ र्ुको अको
अतल-कुण्डमा लैजािुभएको छ, उहााँले नतिीहरू सबैलाई “मत्ृ र्ुदण्ड ददिे स्थाि” मा नघस्र्ाउाँ दै

लैजािुभएको छ, नतिीहरूलाई जबरजस्ती बाटोको अन्त्र्मा पुऱ्र्ाउिुभएको छ—उहााँले ककि

परमेश्वरका अरू पत्र
ु हरू र मानिसहरूलाई र्सो गिथह
ु ु न्ि? उहााँले ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा
त्र्स्तो काम अनघ बढाउिुको उहााँको असभप्रार् के हो? ककि परमेश्वरको हात र्नत “द्वेषपूणथ” छ?
कुिै आश्िर्थ छै ि, “जब मलाई मानिसको िााँिो हुन्छ, त्र्स बेला ऊ सधैँ लुकेको हुन्छ। र्स्तो
लाग्छ मािौं उसले कदहल्र्ै पनि आश्िर्थजिक र्दश्र्हरू दे िेको छै ि, मािौं ऊ गाउाँ मा जन्मेको हो
र सहरका मामलाहरूको बारे मा उसलाई केही पनि थाहा छै ि।” वास्तवमा, मानिसहरूले मिमिै

प्रश्ि गछथ ि ्: “र्सो गिुथको पछाडड परमेश्वरको र्ोजिा के हो? के उहााँले हामीलाई मत्ृ र्ु ददिुहुन्छ?
अनि र्सो गिुथको अथथ के हुन्छ? ककि उहााँको कामका िरणहरू र्नत िााँडै आउाँ छि ्, र ककि उहााँ
हामीप्रनत असलकनत पनि िरम हुिुहुन्ि?” तैपनि मानिसहरूले र्सो भन्िे आाँट गदै िि ्, र
परमेश्वरका वििहरूले नतिीहरूलाई त्र्स्ता वविारहरू त्र्ाग्ि लगाई, नतिीहरूलाई थप वविार गिे
मौकाबाट वक्ञ्ित गिे हुिाले, नतिीहरूसाँग त्र्स्ता थप वविारहरूलाई पन्छाउिेबाहे क अरू कुिै
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ववकल्प हुाँदैि। र्नत मात्रै हो कक, परमेश्वरले मानिसका सबै धारणाहरू प्रकट गिुथहुन्छ, त्र्सकारण
मानिसहरूले आफ्िा धारणाहरूलाई बादहर निस्कि िददई थुिेर राख्छि ्। र्ी मानिसहरू ठूलो रातो

अक्जङ्गरका सन्ताि हुि ् भिेर र्सभन्दा पदहले भनिएको चथर्ो। वास्तवमा, स्पष्ट रूपमा भन्दा,
नतिीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका मूतरू
थ प हुि ्। जब परमेश्वरले नतिीहरूलाई बाटोको अन्त्र्तफथ
धपाउाँ दै लैजािुहुन्छ र नतिीहरूको वध गिुथहुन्छ—कुिै शङ्का छै ि—तब ठूलो रातो अक्जङ्गरको
आत्मासाँग नतिीहरूमा काम गिे थप कुिै मौका हुाँदैि। र्सरी, जब मानिसहरू बाटोको अन्त्र्मा
पग्ु छि ् तब ठूलो रातो अक्जङ्गरको पनि मत्ृ र्ु हुन्छ। के भन्ि सककन्छ भिे, र्सले परमेश्वरको
“महाि दर्ा” को ऋण नतिथ मत्ृ र्ुको प्रर्ोग गदैछ—जुि ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा परमेश्वरको

कामको उद्दे श्र् हो। जब मानिसहरूले आफ्िो जीवि बसलदाि ददि तर्ार हुन्छि ्, सबै कुरा तुच्छ
बन्छ, र त्र्नतको उिम कुरा कसैले पनि गिथ सकदै ि। जीविभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा अरू के हुि

सकछ र? तसथथ, मानिसहरूमा थप कुिै काम गिथ शैताि असमथथ हुन्छ, र्सले मानिसलाई गिथ

सकिे कुरा केही पनि छै ि। “दे ह” को पररभाषामा दे हलाई शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको छ भिेर भनिए

पनि, र्दद मानिसहरूले आफूलाई सााँिो रूपमा समवपथत गछथ ि ्, र शैतािद्वारा निर्क्न्त्रत हुाँदैिि ्
भिे, नतिीहरूलाई कसैले पनि वशमा पािथ सकदै िि ्—अनि र्स क्षणमा, दे हले अको कार्थ गिेछ, र
औपिाररक रूपमा परमेश्वरको आत्माको निदे शि प्राप्त गिथ थाल्िेछ। र्ो अनिवार्थ प्रकक्रर्ा हो, र्ो

िरणबद्ध रूपमा हुिप
ु छथ ; ित्र भिे, क्जद्दी दे हमा काम गिे कुिै माध्र्म परमेश्वरसाँग हुिेछैि।
परमेश्वरको बुद्चध िै र्ही हो। र्सरी, सबै मानिसहरू आजका पररक्स्थनतहरूमा अिेत रूपमा प्रवेश

गरे का छि ्। र के मानिसहरूलाई “बाटोको अन्त्र्” सम्म डोऱ्र्ाउिे परमेश्वर िै हुिुहुन्ि र? के र्ो
मानिसले िोलेको िर्ााँ बाटो हुि सकछ त? नतमीहरूका अिुभवहरूलाई हे दाथ, के दे खिन्छ भिे,

नतमीहरूमा परमेश्वरले सबैभन्दा निदथ र्ी ववचधहरूको प्रर्ोग गिथुहुन्छ, जसमा परमेश्वरको धासमथकता
दे ख्ि सककन्छ। नतमीहरूले कसरी प्रशांसा िगिथ सकछौ र? परमेश्वरले नतमीहरूमा जे गिुथहुन्छ
त्र्सले मानिसहरूलाई परमेश्वरको धमी स्वभाव दे ख्ने अवसर ददन्छ; के र्सले परमेश्वरप्रनतको
नतमीहरूको आदरलाई बढाउाँ दै ि र? आज, पुरािो र्ुग अझै अक्स्तत्वमा रहे को र िर्ााँ र्ुगको

पररकल्पिा अझै पूरा भइिसकेको दवु वधापूणथ अवस्थामा, नतमीहरूले कसरी परमेश्वरको गवाही

ददन्छौ? के त्र्स्तो गम्भीर समस्र्ा गहि वविारर्ोग्र् छै ि र? के नतमीहरूले अझै पनि अरू,
अप्रासांचगक मामलाहरूलाई चिन्ति गछौ? परमेश्वरले ककि र्सो भन्िुभर्ो, “मानिसहरूले एकपटक

‘बुझाइको दीघाथर्ु होस ्’ भिेर चिच्र्ाएका भए पनि, ‘बुझाइ’ भन्िे शब्दलाई अिुसन्धाि गिथ कसैले
पनि समर् बबताएको छै ि, र र्सले मानिसहरूसाँग मलाई प्रेम गिे कुिै इच्छा छै ि भन्िे दे िाउाँ छ”?
र्दद परमेश्वरले त्र्स्ता कुराहरू िभन्िुभएको भए, के नतमीहरूले परमेश्वरको हृदर्लाई आफ्िै
ककससमले बुझ्िे प्रर्ास गिथ सकदै िचथर्ौ र?

हालैका समर्मा, कनतपर् मानिसहरूले परमेश्वरको दे हधारणका उद्दे श्र्हरू र अथथलाई थोरै

बुझेका भए पनि, म के कुरा निक्श्ित रूपमा भन्ि सकछु भिे, र्दद परमेश्वरले मानिससाँग स्पष्ट

रूपमा िबोल्िुभएको भए, परमेश्वरको दे हधारणको उद्दे श्र् र अथथलाई कसैले पनि अिुमाि गिथ
सकिेचथएि। र्ो वास्तववकता हो। के र्ो कुरा नतमीहरूको लाचग अझै स्पष्ट छै ि? परमेश्वरले
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मानिसहरूमा गिुथहुिे हरे क कुरा उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाको भाग हो—तैपनि नतिीहरू परमेश्वरको
इच्छालाई सही रूपमा बुझ्ि असमथथ छि ्। र्ो मानिसको कमजोरी हो, तर परमेश्वरले मानिसहरू

जि
ु सक
ु ै काम गिथ सक्षम हुिप
ु छथ भन्िे अनिवार्थ गिथभ
ु एको छै ि, उहााँले नतिीहरूलाई केवल
“डाकटरका सल्लाहहरू” सुि भिी आज्ञा गिुथहुन्छ। परमेश्वरको आवश्र्क मापदण्ड र्ही हो। उहााँले
सबै मानिसहरूलाई सााँिो मािव जीविलाई चिि भिी भन्िुहुन्छ, ककिभिे “नतिीहरूको हृदर्मा,
‘मािव जीवि’ भन्िे शब्दहरू अक्स्तत्वमा िै हुाँदैि, नतिको बारे मा नतिीहरूसाँग कुिै कदर हुाँदैि,

र नतिीहरू मेरा वििहरूप्रनत थककत मात्रै हुन्छि ्, मािौं म गिगिाउिे बढ
ु ी स्त्री बिेको छु।”
मानिसहरूको िजरमा, परमेश्वरका वििहरू दै निक जीविका भााँडावतथि हुि ्, नतिीहरूले नतिलाई
महत्त्वपूणथ ठान्दै ठान्दै िि ्। तसथथ, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास गिथ सकदै िि ्—
नतिीहरू सत्र्ताको बारे मा थाहा पाएका तर त्र्सलाई अभ्र्ास िगिे दर्िीर् िीिहरू बिेका छि ्।

त्र्सकारण, मानिसको र्ो कमजोरी मात्रै पनि परमेश्वरमा केही समर् घण
ृ ा पैदा गराउिको लाचग
पर्ाथप्त छ, त्र्सकारण उहााँले मानिसहरूले उहााँका वििहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ् भिेर धेरैपटक
भन्िुभएको छ। तैपनि मानिसहरूले आफ्िा धारणाहरूमा र्स्ता वविार राख्छि ्: “हरे क ददि हामी

परमेश्वरका वििहरूको अध्र्र्ि र अिुसन्धाि गछौं, त्र्सकारण हामीले नतिलाई कुिै ध्र्ाि
ददाँ दैिौं भिेर कसरी भन्ि सककन्छ? के र्ो हामीमाचथ अन्र्ार् गरे को भएि र?” तर म नतमीहरूको

लाचग असलकनत ववश्लेषण गछुथ—मानिसहरूको अिह
ु ार रातो हुिेछ। जब नतिीहरूले परमेश्वरका
वििहरू पढ्छि ्, नतिीहरूले हो भन्दै सशर हल्लाउाँ छि ्, मासलकको कुरामा लुरुकक पिे पुन्टे कुकुरले
झै नतिीहरू सशर झुकाउाँ दै ख्वााँरख्वााँर गछथ ि ्। तसथथ, र्स क्षणमा, मानिसहरूले आफू अर्ोग्र् भएको

महसुस गछथ ि ्, नतिीहरूको अिुहारबाट बरबरी आाँसु झछथ , मािौं नतिीहरूले पश्िािाप गदै िर्ााँ
सरु
ु वात गिथ िाहन्छि ्—तर र्ो समर् बबतेपनछ, नतिीहरूको थम
ु ाजस्तो निदोषपि तरु
ु न्तै हराउाँ छ

र ब्वााँसोपि दे िा पछथ ; नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई एकानतर पन्छाउाँ छि ्, र नतिीहरूलाई
सधैँ आफ्िै कामकाज महत्त्वपूणथ हुन्छ र परमेश्वरका वििहरूको मामला अक्न्तममा आउाँ छ भन्िे
लाग्छ, अनि नतिीहरूका र्ी कार्थहरूको कारण, नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई कदहल्र्ै पनि
व्र्वहारमा लागू गिथ सकदै िि ्। जब तथ्र्हरू आउाँ छि ्, नतिीहरूले आफ्िो कुइिो बादहरपट्दट

तन्काउाँ छि[क]
् —र्ो त आफ्िै मानिसहरूलाई धोका ददिे कार्थ हो—नतिीहरू “भरणपोषणको लाचग ममा

भर पदै ‘अको बाटो दौडन्छि ्’” भिी परमेश्वरले भन्िुभएको स्वाभाववकै हो। र्सबाट परमेश्वरका
वििहरूमा कुिै पनि झूट छै ि, ती पूणथ रूपमा सााँिो छि ्, र त्र्समा असलकनत पनि अत्र्ुक्कत

छै ि भिेर दे ख्ि सककन्छ, तैपनि नतिीहरूलाई केही हदसम्म कम आाँकलि गररएजस्तो दे खिन्छ,
ककिभिे मानिसको कद अत्र्न्तै सािो छ, उसले नतिीहरूको भार बोकि सकदै ि। परमेश्वरका

वििहरूले पदहले िै मानिसका सभत्री र बादहरी दव
ु ै कुराहरूको स्पष्ट चित्रण प्रदाि गररसकेको छ;
ती वििहरूले ती कुराहरूलाई पूणथ स्पष्टताको साथ प्रकट गरे का छि ् र र्सरी शैतािको मूल

क. “आफ्िो कुइिो बादहरपट्दट तन्काउाँ छि ्” एउटा चिनिर्ााँ टुकका हो, जसको अथथ आफ्िा िक्जकका व्र्क्कतहरू जस्तै
आमाबुबा, छोराछोरी, आफन्त वा सहोदर दाजुभाइ वा दददीबदहिीलाई हानि पग्ु िे गरी अरूलाई सहर्ोग गिुथ भन्िे हुन्छ।
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अिुहारलाई दरु
ु स्तै र स्पष्टससत चित्रण गररे का छि ्। र्नत मात्रै हो कक, वतथमाि र्ुगमा, मानिसहरूले
सबै कुरालाई स्पष्ट रूपमा हे िथ बााँकी िै छ, तसथथ, नतिीहरूले आफैलाई चििेका छै िि ् भिेर भन्ि

सककन्छ। त्र्सैले त म भन्छु, र्ो पाठ निरन्तर जारी रहिप
ु छथ , रोककिु हुाँदैि। जब मानिसहरूले
आफैलाई चिन्ि पुग्छि ्, तब परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिुथहुिेछ। र्ो कुरा बुझ्ि सक्जलो छ—मैले

ववस्तत
ृ कुरा गिथ आवश्र्क छै ि। तैपनि, मैले नतमीहरूलाई स्मरण गराउिुपिे एउटा कुरा छ, तर
पदहले परमेश्वरका र्ी वििहरू पढ्िुपछथ : “आजको समर्मा, मानिसहरूले मलाई कदहल्र्ै पनि

बहुमल्
ू र् ठािेका छै िि ्, नतिीहरूको हृदर्मा मेरो कुिै स्थाि छै ि। के आउिेवाला कष्टका ददिहरूमा
नतिीहरूले मलाई सााँिो प्रेम दे िाउि सकछि ्?” र्ी वििहरूको अथथ के हो? सजार् मानिसमा
आउि बााँकी िै छ भिेर परमेश्वरले भन्दै हुिुहुन्छ, जसले “आफूलाई चिन्िु” भन्िे शब्दहरूको
सभत्री अथथ छ भन्िे दे िाउाँ छ—के तैँले र्ो कुरा दे खिस ् त? कदठिाइ र शोधि हुाँदै िगईकि,
मानिसहरूले कसरी आफूलाई चिन्ि सकछि ् र? के र्ी िोक्रा शब्दहरू होइिि ् त? के परमेश्वरले

बोल्िुभएका सबै कुराहरूलाई तैँले सााँच्िै भरोसा गछथ स ् त? के तैँले परमेश्वरका वििहरूको भेद
छुट्र्ाउि सकछस ्? परमेश्वरले ककि बारम्बार “मानिसका गनतववचधहरूलाई हे रेर, मसाँग जािेबाहे क

कुिै ववकल्प हुाँदैि,” जस्ता कुराहरूका साथै र्सो भन्िुहुन्छ “जब पवथतहरू लड्छि ् र पथ्
ृ वी च्र्ानति
थाल्छ, तब मात्रै मानिसहरूले मेरा वििहरूको बारे मा वविार गछथ ि ्, तब मात्रै नतिीहरू आफ्िो

सपिाबाट बबउाँ झन्छि ्, तर समर् आइसकेको हुन्छ, नतिीहरू ठूलो बाढीमा डुब्छि ्, नतिीहरूका
लासहरू पािीको सतहमा तैरररहे को हुन्छ”? परमेश्वरले ककि “मानिसहरूले वविार गछथ ि ्” भिेर

भन्िुहुन्छ, तर “मानिसहरूले मेरा वििहरू पालि गछथ ि ्” भिेर भन्िुभएि? के पवथतहरू लड्छि ्
र पथ्
ृ वी च्र्ानतन्छि ् भन्िे कुरा सााँिो हो? मानिसहरूले त्र्स्ता वििहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्,
नतिीहरूले नतिलाई फुत्केर जाि ददन्छि ्, त्र्सकारण नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूमा धेरै

“कदठिाइ” भोग्छि ्। ककिभिे नतिीहरू अत्र्न्तै वविारहीि छि ्। मानिसको र्ो असफलताको कारण,
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “अश्रुिली िै िभएको म ‘कुरूप’ ले मानिसको लाचग धेरै आाँसु झारे को छु।
तैपनि मानिसलाई र्सको बारे मा केही पनि थाहा छै ि।” मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई कुिै
ध्र्ाि िददिे हुिाले, परमेश्वरले नतिीहरूलाई स्मरण गराउि र नतिीहरूको “सहर्ोग” सलिको लाचग
र्ो माध्र्मको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ।

अदहलेको लाचग, म सांसारको ववकासहरूको बारे मा भववष्र्वाणी गिेछैि , तर म मानिसको

भववतव्र्को बारे मा केही कुरा भववष्र्वाणी गिेछु। मानिसहरूले आफैलाई चिन्िुपछथ भिे र मैले

अिुरोध गरे को छै ि र? र्सलाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ? मानिसहरूले कसरी आफैलाई
चिन्िप
ु छथ ? जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई जीवि र मत्ृ र्क
ु ो दोसााँधमा हुिे गरी “कष्ट ददिह
ु ु न्छ”,
तब नतिीहरूले मािव जीविको अथथलाई थोरै मात्रामा बुझ्ि थाल्छि ्, र व्र्क्कतको सम्पूणथ जीवि

सपिाबाहे क केही पनि होइि भन्िे ठान्दै नतिीहरू मािव जीविबाट ददकक हुन्छि ्। मानिसको
जीवि ववरहको जीवि हो, नतिीहरू कदहल्र्ै केही पनि हाससल िगरी मिेछि ,् नतिीहरूको जीवि
व्र्थथ र मूल्र्हीि छ भन्िे नतिीहरूलाई लाग्छ। मािव जीवि त एउटा सपिा हो, र्स्तो सपिा

जहााँ शोक र िश
ु ी आउिे-जािे गछथ ि ्। आज, मानिसहरू परमेश्वरको लाचग क्जउाँ छि ्, तर नतिीहरू
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मानिसको सांसारमा क्जउिे हुिाले, नतिीहरूको जीवि ररिो र मूल्र्हीि हुन्छ, र र्सरी र्सले सबै
मानिसहरूलाई परमेश्वरमा आिन्द मिाउिु त क्षखणक सहजता मात्रै हो भन्िे कुराको ज्ञाि
गराउाँ छ—तर नतिीहरूले परमेश्वरमा आिन्द िसलाँ दा, नतिीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनि
अझै नतिीहरू दे हमै क्जउाँ छि ् भिे , त्र्सको अथथ के भर्ो र? दे हमा, मानिसको लाचग सबै कुरा

ररिो हुन्छ। मािव जीविका घटिाक्रमहरूलाई अिुभव गररसकेपनछ, वद्
ृ ध अवस्थाको आगमिसाँगै
मानिसको कपाल फुल्छ, उसको अिुहार िाउरी पछथ , उसका हातहरू कडा छालाले ढाककन्छ। उसले

ठूलो मल्
ू र् िक
ु ाएको भए पनि, उसले लगभग केही पनि प्राप्त गरे को हुाँदैि। तसथथ, मेरा वििहरू
एक कदम अनघ बढ्छि ्: दे हमा क्जउिेहरूका लाचग सबै कुरा ररिो छि ्। र्समा कुिै शङ्का छै ि,

र र्सलाई तैँले ववस्तत
ृ रूपमा जााँि गिुथको कुिै आवश्र्कता छै ि। परमेश्वरले बारम्बार कुरा
गिुथभएको मािव जीविको मूल अिुहार र्ही हो। परमेश्वरले मानिसको कमजोरीको कारण र्ी

वििहरूलाई तकाथउिुहुन्ि, बरु उहााँले आफ्िो मूल र्ोजिाअिुसार िै काम गिुथहुन्छ। सार्द,
कनतपर् वििहरूले मानिसहरूलाई साथ र बुझाइ प्रदाि गछथ ि ्, तर कनतपर् वििहरूले ठीक

ववपरीत काम गिथ सकछि ् र मानिसहरूलाई जािी-जािी मत्ृ र्ुको वातावरणमा क्जउि लगाउि
सकछि ्—अनि ठीक र्ही कारणले गदाथ नतिीहरूले कष्ट भोग्छि ्। तसथथ , मानिसहरूलाई जािी-

जािी बहकाउिको लाचग सार्द परमेश्वरले “ररिो सहरको रणिीनत” [ि] लागू गिुथहुन्छ, तर
नतिीहरूले र्सलाई दे ख्ि सकदै िि ्, नतिीहरू अन्धकारमै रहन्छि ्। तैपनि, सबै कुरा परमेश् वरकै
हातमा छ, र मानिसहरूलाई र्ो कुरा थाहा भए पनि, नतिीहरूले र्सको ववरुद्धमा कसरी सुरक्षा

गिथ सकछि ् र? तसथथ, सजार्को ितराबाट कोही पनि उम्कि सकदै िि —
् नतिीहरूले के गिथ
सकछि ् र? नतिीहरूले परमेश्वरका बन्दोबस्तहरूमा समवपथत हुिबाहे क केही पनि गिथ सकदै िि ्—
अनि के त्र्ो परमेश्वरले नतिीहरूलाई अाँठ्र्ाउिुभएकोले र नतिीहरूलाई िछोड्िह
ु ु िे हुिाले र्सो

भएको होइि र? परमेश्वरका िुिौतीहरूअन्तगथत मात्रै सबै मानिसहरूले प्रकृनतको ददशालाई
पछ्र्ाउि सकछि ्—कुरा र्ही हो नि, होइि र? परमेश्वरका बन्दोबस्तहरू िभएका भए, मानिसहरूले
कसरी स्वेच्छाले हार स्वीकार गिथ सकथे र? के त्र्ो हाँस्र्ौली हुिेचथएि र? मािव जीवि ररिो

भए पनि, आफ्िो जीवि सहज हुाँदा मानिसको सांसारलाई त्र्ागेर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिे
प्रर्ास गिथ को इच्छुक छ? मानिसहरू वववशतामाझ मछथ ि ्—प्रशस्ततामाझ, जब नतिीहरूसाँग
िाहे का सबै कुरा हुाँदा को कदहल्र्ै मरे को छ र? आकाशबाट ओलेको “तारा” मात्रै र्सको अपवाद
हुि सकछ। तेस्रो स्वगथको जीविको तुलिामा, पथ्
ृ वीको जीवि पातालमा क्जउिुसरह हुिेचथर्ो—

त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा मात्रै र्ो मिथ इच्छुक हुि सकछ। तर आज को स्वगथको तारा हो र?
र्सको बारे मा म पनि “अस्पष्ट” िै छु। हामी र्ता-उता िोजौं र हामीले र्स्तो कसैलाई भेट्टाउि

सकछौं कक हे रौं। र्दद उसलाई भेट्टाइर्ो भिे, माचथका मेरा वििहरूअिुसार ऊ काम गिथ इच्छु क
छ कक छै ि भिेर उसलाई सोध्ि मलाई सहर्ोग गिथको लाचग म मानिसहरूलाई अिुरोध गछुथ।

ि. “ररिो सहरको रणिीनत” प्रािीि िीिको छिीस र्ुक्कतमध्र्े ३२ औां र्ुक्कत हो। र्ो रणिीनतमा तर्ारीको कमी
लुकाउाँ दै शत्रल
ु ाई छल्िको लाचग छलपण
ू थ सम्मुि साहस प्रदशथि गररन्छ।
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तैपनि नतमीहरू प्रत्र्ेकको लाचग मसाँग एउटा िेताविी छ: नतमीहरू कसैले पनि “िार्क” को
भूसमका िेलेर स्वेच्छाले मिुथ पदै ि, बुझ्र्ौ?

अध्याय्३८
मािवजानतको अन्तनिथदहत गुणहरूलाई, अथाथत ्, मािवजानतको सााँिो अिुहारलाई ध्र्ािमा रािी

हे दाथ, आजको ददिसम्म अनघ बढ्ि सकिु त्र्नत सहज रहे ि, र र्सद्वारा मात्रै परमेश्वरको महाि ्
शक्कत सााँिो रूपमा स्पष्ट भएको छ। दे हको सारलाई, साथै अदहलेसम्म मानिसलाई ठूलो रातो

अक्जङ्गरले भ्रष्ट तुल्र्ाएको तथ्र्लाई ध्र्ािमा रािी हे दाथ, र्दद परमेश्वरको आत्माको अगुवाइ
िपाएको भए, ऊ कसरी आजको ददिसम्म िडा भइरहि सकथ्र्ो र? मानिस परमेश्वरको सामु

आउि र्ोग्र् छै ि, तर उहााँको व्र्वस्थापिको िानतर र दढला हुिुभन्दा पदहले िै उहााँको महाि ्
कामलाई परू ा गिथको लाचग, परमेश्वरले मािवजानतलाई प्रेम गिथह
ु ु न्छ। सााँिो भन्िे हो भिे,
मािवजानतप्रनतको परमेश्वरको प्रेम कुिै पनि मानिसले आफ्िो जीविकालमा पैँिो नतिथ िसकिे

कुरा हो। सार्द आफ्िो जीवि बसलदाि गरे र परमेश्वरको अिुग्रहको ऋण नतिथ िाहिे केही छि ्
होला, तर म ताँलाई भन्छु: मानिस परमेश्वरको अनघ मिथ अर्ोग्र् छ, त्र्सकारण उसको मत्ृ र्ु

व्र्थथ हुिेछ। ककिभिे परमेश्वरको िजरमा, मानिसको मत्ृ र्ु उल्लेि गिथ पनि लार्क छै ि, भईँ
ु मा
मरे को कसमलाको जस्तै र्सको एक पैसाको पनि मूल्र् हुाँदैि। म मािवजानतलाई आफूलाई त्र्नत
धेरै मूल्र्वाि ् िठान्ि, र परमेश्वरको लाचग मदाथ र्सको बोझ ताइ पवथतको जस्तै हुन्छ भिेर
िसोच्ि सल्लाह ददन्छु। वास्तवमा, मानिसको मत्ृ र्ु प्वााँि जस्तै हल्का छ, त्र्ो उल्लेि गिथ समेत
र्ोग्र् छै ि। फेरर, मानिसको दे ह प्रकृनतले िै मिे पनि निक्श्ित छ, त्र्सकारण आखिरमा पथ्
ृ वीमा
भौनतक शरीरको अन्त्र् हुिैपछथ । र्ो सााँिो तथ्र् हो, जसलाई कसैले पनि िकािथ सकदै ि। र्ो मैले
मािव जीविको अिुभवको सम्पूणत
थ ाबाट प्राप्त गरे को “प्रकृनतको निर्म” हो, त्र्सकारण मानिसलाई
थाहै िभई परमेश्वरले मानिसको अन्त्र् र्सरी तोककददिुभएको छ। के तैँले बुखझस ्? परमेश्वरले

भन्िुभएका र्ी वििहरू स्वाभाववकै हुि ्, “म मािवजानतको अवज्ञालाई घण
ृ ा गछुथ। ककि हो भन्िे
मलाई थाहा छै ि; र्स्तो लाग्छ मैले मानिसलाई सरु
ु दे खि िै घण
ृ ा गरे को छु, तैपनि मलाई उप्रनत

गहि सहािुभूनत छ। तसथथ, मैले मानिसहरूलाई सधैँ मप्रनत दई
ु प्रकारको मिोववृ ि धारण गिे
तुल्र्ाएको छु—ककिभिे म मानिसलाई प्रेम गछुथ, र म उसलाई घण
ृ ा पनि गछुथ।”

कसले परमेश्वरलाई उहााँको उपक्स्थनत वा उहााँको दे िापराइको लाचग प्रशांसा गदै ि ? र्स बेला,

र्ो अवस्था र्स्तो छ मािौं मैले मानिससभत्रको अपववत्रता र अधमथलाई पण
ू थ रूपमा बबसेको छु। म
मािवजानतको आत्म-धासमथकता, अहमता,
्
अवज्ञा, ववरोध, र नतिीहरूका सबै वविोहीपिलाई सलन्छु

र नतिलाई मेरो मक्स्तष्कको पनछल्लो भागमा रािेर बबससथददन्छु। मािवजानत के हो भन्िेसम्बन्धी
र्ी अवस्थाहरूको कारण परमेश्वर वववशतामा पिुथहुन्ि। म पनि परमेश्वरजस्तै “उही कष्टमा
सहभागी भएको हुिाले,” म पनि र्ो समस्र्ाबाट आफूलाई मुकत गछुथ, ित्र म थप रूपमा मानिसको

बन्धिमा पिेछु। ककि र्ी सबै झमेलामा पिे? मानिस मसाँग परमेश्वरको पररवारमा सहभागी हुि
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अनिच्छुक भएको हुिाले, मैले नतिीहरूलाई जबरजस्ती गिथ कसरी मेरो शक्कतको प्रर्ोग गिथ सकछु
र? मािवजानतको निक्म्त उत्पीडक कामहरू म गददथि, र र्समा कुिै आश्िर्थ छै ि कक, म
परमेश्वरको घरािामा जन्मेको हुिाले, मानिस र म सधैँ फरक छौं। र्सलेउसलाई उसको आजको
वववश हारको क्स्थनतमा पुऱ्र्ाएको छ। तर म मानिसका कमजोरीहरूको लाचग ठूलो आड ददिे
कार्थलाई जारी राख्छु; मसाँग के ववकल्प छ र? के म वववश भएकोले होइि र? परमेश्वर
मािवजानतको “कार्थ एकाइ” बाट “अवकाश सलिे” िाहिुहुन्छ, र उहााँले “पेन्सि” माग गिुथहुन्छ
भन्िे कुरामा कुिै आश्िर्थ छै ि। जब म मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्छु, मानिसले मेरो कुरा

सुन्दै ि, तर के म परमेश्वरको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्दा समेत मानिसले कदहल्र्ै आज्ञा उल्लङ्घि गिथ
छोडेको छ र? सार्द, परमेश्वरले मािवजानतको “कार्थ एकाइ” बाट अिािक “अवकाश सलिे” ददि

आउिेछ, अनि जब त्र्ो समर् आउाँ छ, परमेश्वरको विि अझै कठोर बन्िेछ। आज, सार्द मेरो
कारणले गदाथ परमेश्वर र्सरी बोल्िुहुन्छ, अनि, र्दद त्र्ो ददि आर्ो भिे, परमेश्वर मजस्तो
बबस्तारै र धैर्थताका साथ “ककन्डरगाटे िका बच्िाहरूलाई कथा सुिाउिे” बन्िुहुिेछैि। सार्द मैले

भिेको कुरा त्र्नत उचित िहोला, तर दे हधारी परमेश्वरको कारणले गदाथ मात्रै परमेश्वरले

मानिसमाचथको आफ्िो पकडलाई थोरै िुकुलो पािथ इच्छुक हुिुहुन्छ; अन्र्था, र्सको पररणाम
कल्पिा गिथ पनि अत्र्न्तै भर्ािक हुिेचथर्ो। परमेश्वरले भन्िुभएकै छ, “मैले एकपटक

मानिसहरूलाई नतिीहरूको दे हका इच्छाहरूमा स्वतन्त्र भई सलप्त हुि ददाँ दै निक्श्ित हदसम्म
नतिीहरूमाचथको पकडलाई िुकुलो बिाएको चथएाँ—अनि र्सैको कारण नतिीहरूले कुिै सांर्मता
िअपिाई बेलगाम रूपमा व्र्वहार गिे आाँट गरे , जसबाट नतिीहरूले मलाई सााँिो रूपमा प्रेम

गदै िि ् भन्िे दे खिन्छ, ककिभिे नतिीहरू सबै दे हमा क्जइरहे का छि ्।” परमेश्वरले र्हााँ ककि

“नतिीहरूको इच्छाहरूमा सलप्त हुि,” र “दे हमा क्जइरहे का छि ्” भिेर भन्िुहुन्छ? सााँिो भन्िे हो
भिे, मानिसले मेरो अथथ-अिुवादवविा िै र्ी वििहरूलाई प्राकृनतक रूपमा बुझ्िेछि ्। सार्द हामी
बुझ्दै िौं भन्िे कनतपर् छि ् होलाि ्, तर म भन्छु, र्ो त पदहले िै उिर थाहा भएर पनि, बहािा

बिाउिे कार्थ हो। स्मरणका केही शब्दहरू: परमेश्वरले, “मैले मानिसलाई माग्िे भिेको उसले मसाँग
सहकार्थ गरोस ् भन्िे मात्रै हो” भिेर ककि भन्िुहुन्छ? ककि परमेश्वरले मािव प्रकृनत पररवतथि
गिथ कदठि छ भिेर भन्िुहुन्छ? परमेश्वरले ककि मािव प्रकृनतलाई र्नत घण
ृ ा गिथुहुन्छ? मािव
प्रकृनतका कुराहरू वास्तवमा के-के हुि ्? मािव प्रकृनतभन्दा बादहरका कुराहरू के-के हुि ्? के र्ी

प्रश्िहरूलाई चिन्ति गरे को व्र्क्कत कोही छ? सार्द र्ो मानिसको लाचग िर्ााँ ववषर् होला, तर
र्सलाई राम्ररी वविार गिथ म मानिसलाई अिुरोध गछुथ, ित्र त मानिसले “मािव प्रकृनत पररवतथि

गिथ कदठि छ” भन्िेजस्ता वाकर्ाांशहरूले परमेश्वरलाई सधैँ चिढ्र्ाउिेछि ्। त्र्सरी उहााँको
ववरुद्धमा जािुको के अथथ हुन्छ? आखिर, के र्ो समस्र्ा निम्त्र्ाउि िोज्िु होइि र? के र्सको
अन्त्र् ढुङ्गामा फ्र्ााँककएको अन्डाको जस्तै हुिेछैि र?

वास्तववकतामा, मानिसलाई ददइिे सबै जााँि र परीक्षाहरू परमेश्वरले मानिसलाई ससकि

लगाउिुहुिे पाठहरू हुि ्। परमेश्वरको असभप्रार्अिुसार, मानिसले र्ी कुराहरू हाससल गिथ सकछ,
िाहे त्र्सको लाचग उसले आफूले प्रेम गरे को कुरालाई बसलदाि ददिु िै ककि िपरोस ्, तर मानिसले
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सधैँ आफूलाई िै प्रेम गिे हुिाले, उसले सााँिो रूपमा परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ सकदै ि। परमेश्वरले
मानिसबाट त्र्नत धेरै कुरा माग्िुहुन्ि! उहााँले मानिसबाट माग्िुहुिे सबै कुरा सहजै र िुशीसाथ

हाससल गररिे कुरा हुि ्; र्नत मात्रै हो कक, मानिस कदठिाइ भोग्ि इच्छुक छाँ दै छै ि। कसैको
सन्ताि भएपनछ, व्र्क्कतले आफ्िो बाबआ
ु माको हे रिाह गिथको लाचग समतव्र्र्ी ढङ्गले क्जएर

अनि बित गरे र आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथ सकछ। तैपनि नतिीहरूलाई आफूले राम्ररी िाि पाउिेछैि,

वा आफ्िो वस्त्र अत्र्न्तै सरल हुिेछ भन्िे डर हुन्छ, त्र्सकारण, कुिै ि कुिै कारणले, नतिीहरूले
आफ्िो आमाबाबक
ु ो प्रेसमलो हे रिाहको निक्म्त नतिथप
ु िे ऋण परू ै बबसथन्छि ्, मािौं आमाबाबल
ु ाई
हे रिाह गिे कामले बच्िाले करोडौँ कमाउञ्जेल पखिथरहि सकछ। र्समा म के दे ख्छु भिे

मानिसहरूको हृदर्मा आमाबाबुप्रनत कुिै सन्तािोचित प्रेम हुाँदैि—नतिीहरू सबै सन्तािोचित
प्रेमवविाका छोराहरू हुि ्। सार्द मेरो असभव्र्क्कत अत्र्न्तै िरम होला, तर तथ्र्हरूको सामुन्िे
म निरथथक कुरा बोल्ि सक्कदि। आफूलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिको िानतर म परमेश्वरलाई ववरोध

गिथ “अरूको अिुकरण गिथ” सक्कदि। पथ्
ृ वीको कुिै पनि मानिससाँग सन्ताि-प्रेमी हृदर् िभएको

हुिाले िै परमेश्वरले भन्िुभर्ो: “स्वगथमा, मेरो शत्रु शैताि िै हो; पथ्
ृ वीमा, मेरो शत्रु मानिस िै
हो। स्वगथ र पथ्
ृ वीबीिको एकताको कारण, म नतिीहरू सबैलाई िौं पुस्तासम्म दोषी ठहऱ्र्ाउिेछु।”
शैताि परमेश्वरको शत्रु हो; परमेश्वरले त्र्सो भन्िुको कारण के हो भिे र्सले परमेश्वरलाई उहााँको

महाि ् निगाह र दर्ाको ऋण नतदै ि, बरु र्सले त “उल्टो िाल िल्छ” र त्र्सो गिै क्रममा,
परमेश्वरप्रनत सन्तािीर् भक्कत दे िाउिे आफ्िो कतथव्र् पूरा गदै ि। के मानिसहरू र्स्तै छै िि ् र?

नतिीहरूले आफ्िा “बाबुआमा” प्रनत कुिैसन्तािोचित आदर दे िाउाँ दै िि ् र नतिीहरूले आफ्िा
“बाबुआमा” को प्रेसमलो हे रिाहको बदलामा नतिप
ुथ िे ऋण कदहल्र्ै नतदै िि ्। पथ्
ृ वीका मानिसहरू

स्वगथको शैतािकै वांशका हुि ् भन्िे कुरालाई दे िाउि र्ो िै पर्ाथप्त छ। परमेश्वरलाई ववरोध गिे
क्रममा मानिस र शैताि एउटै मि र एउटै मक्स्तष्कका हुन्छि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले नतिीहरूलाई

िौं पुस्तासम्म दण्ड ददिुहुिेछ र कसैलाई माफी ददिुहुिेछैि भन्िे कुरामा कुिै आश्िर्थ छै ि।
ववगतमा, परमेश्वरले स्वगथका आफ्िा समवपथत सेवकलाई मािवजानतको व्र्वस्थापि गिथ
लगाउिुभर्ो, तर र्सले आज्ञापालि गरे ि, बरु आफ्िै ररस र वविोहमा सलप्त भर्ो। के वविोही

मािवजानत पनि र्ही मागथमा अनघ बदढरहे को छै ि र? परमेश्वरले “लगाम” जनत कससलो गिथभ
ु ए

पनि, मानिसहरू झकझककिेछैिि ् र आफ्िो मागथबाट फकथि सकिेछैिि ्। मेरो र्दक्ष्टकोणमा, र्दद
मािवजानतले र्ही कार्थलाई जारी राख्िे हो भिे, नतिीहरूले आफ्िै बरबादी निम्त्र्ाउिेछि ्। सार्द

अब तैँले परमेश्वरका र्ी वििहरूको सााँिो अथथ बुखझस ् होला: “मानिसहरूले आफ्िो पुरािो
प्रकृनतसाँगको रदहरहे को सम्बन्धलाई तोड्ि सकदै िि ्।” परमेश्वरले मानिसलाई धेरैपटक र्ो कुरा

स्मरण गराउिुभएको छ: “मानिसको अवज्ञाको कारण, म उसलाई त्र्ाग्िेछु।” परमेश्वरले ककि
बारम्बार र्ो कुरा भन्िुहुन्छ? के परमेश्वर सााँच्िै त्र्नत निदथर्ी हुि सकिुहुन्छ? परमेश्वरले “म
मािवजानत मध्र्ेको एक होइि” भिेर पनि ककि भन्िुहुन्छ? धेरै फोकट ददिहरूमा, र्ी ववस्तत
ृ
कुराहरूलाई होससर्ारीसाथ वविार गिे कोही छ? म मािवजानतलाई आफूमा परमेश्वरका वििहरू

अझै ठूलो जोसका साथ लागू गिथ र नतिलाई झारानतरुवा शैलीमा िसलि आग्रह गछुथ; त्र्स्तो
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झारानतरुवा शैलीले ताँलाई वा अरू कसैलाई पनि फाइदा पुऱ्र्ाउाँ दै ि। जि
ु कुरा भन्िु आवश्र्क छै ि
त्र्ो कुरा िभन्िु िै राम्रो हुन्छ, र सोच्ि आवश्र्क िरहे को कुरा िसोच्िु िै राम्रो हुन्छ। के र्ो
अझै सरल हुिेचथएि र? त्र्स्तो अभ्र्ासबाट के गलत कुरा आउि सकछ र? परमेश्वरले पथ्
ृ वीको

आफ्िो काम समाप्त भएको घोषणा गिुथभन्दा पदहले, कसैले पनि “अनघ बढ्िे कार्थ” लाई रोकिु

हुाँदैि; कसैले पनि आफ्िो कतथव्र्प्रनत हात धुिु हुाँदैि। अदहले त्र्सो गिे समर् होइि; परमेश्वरको
लाचग पथप्रदशथक वा िेतत्ृ वकताथको काम गिे साहस िगर। अदहले िै रोककिु र अनघ बढ्ि छोड्िु
एकदमै िााँडो हुन्छ—ताँलाई के लाग्छ?
परमेश्वरले मािवजानतलाई सजार्को बीिमा ल्र्ाउिुहुन्छ, र उहााँले नतिीहरूलाई मत्ृ र्ुको
वातावरणमा ल्र्ाउिुहुन्छ, तैपनि, र्सको ववपरीत, परमेश्वरले मानिसलाई पथ्
ृ वीमा के गिथ
लगाउिुहुन्छ? अवश्र् िै, मानिसको उद्दे श्र् भिेको परमेश्वरको घरमा दराजको काम गिुथ होइि—

र्स्तो वस्तु जसलाई िाि वा लगाउि सककाँदै ि, हे िथ मात्रै सककन्छ। र्दद त्र्स्तो भएको भए त,
मानिसहरूलाई दे हमा त्र्नत धेरै कष्ट भोगाउि ककि त्र्नत धेरै जदटल प्रकक्रर्ाहरू प्रर्ोग गिुथपथ्र्ो

र? परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “म मानिसलाई ‘मत्ृ र्ुदण्ड ददइिे ठाउाँ ’ मा लैजान्छु, ककिभिे मानिसको
अपराध मेरो सजार् पाउिको लाचग पर्ाथप्त छ।” के परमेश्वरले र्सपटक मानिसहरूलाई आफै

मत्ृ र्ुदण्ड ददिे ठाउाँ मा जाि ददिुहुन्छ? ककि कसैले पनि “उहााँको कृपाको लाचग बबन्ती” गदै ि?
त्र्सो भए, मानिसले कसरी सहकार्थ गिथप
ु छथ ? के परमेश्वरले न्र्ार् गिथुहुाँदा मानिसले भाविाको
प्रभावमा िआई परमेश्वरले जस्तै व्र्वहार गिथ सकछ? र्ी वििहरूको प्रभावकाररता, मानिसले
कसरी व्र्वहार गछथ भन्िे कुरामा िै मुख्र् रूपमा निभथर हुन्छ। जब बाबुले आफूले कमाएको पैसा
घर सलएर आउाँ छ, तब र्दद उसाँग कसरी सहकार्थ गिे वा पररवारको व्र्वस्थापि कसरी गिे भन्िे

कुरा आमालाई थाहा हुाँदैि भिे, त्र्ो घरको क्स्थनत कस्तो हुिेछ? अदहले मण्डलीको अवस्थालाई
हे र: अगुवाहरूका रूपमा नतमीहरूलाई र्सको बारे मा कस्तो अिुभूनत हुन्छ? नतमीहरूले आफ्िा
व्र्क्कतगत मििहरूको बारे मा छलफल गिथ भेला आर्ोजिा गदाथ राम्रो हुन्छ। र्दद आमाले घरका
कुराहरू बरबाद गरे की नछि ् भिे, त्र्स्तो पररवारका छोराछोरी कस्ता हुिेछि ्? टुहुरा-टुहुरीजस्ता?
कक सभिारीजस्ता? परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको स्वाभाववकै हो: “सबै मानिसहरूले मेरो प्रकृनत

ईश्वरीर् प्रकृनत हो जसमा ‘बौद्चधक गण
ु ’ को कमी छ भन्िे ठान्छि ्, तर मेरो मािवताद्वारा म

सबै कुरा दे ख्ि सकछु भन्िे कुरालाई कसले बुझ्ि सकछ?” ककिभिे त्र्स्तो स्पष्ट अवस्थामा,
परमेश्वरले उहााँको ईश्वरीर्ताबाट बोल्िुपिे कुिै आवश्र्कता छै ि। र्ो त परमेश्वरले भन्िुभएको

र्ो विि जस्तै हो, “कााँटी ठोकिको लाचग ढुङ्गा फुटाउिे घिको प्रर्ोग गिुथपिे कुिै आवश्र्कता
छै ि।” सार्द, र्सपटक “मानिसहरूका बीिमा, मलाई प्रेम गिे कोही पनि छै ि” भन्िे परमेश्वरको

उक्कतको बारे मा केही व्र्ावहाररक अिुभव पाएका कनतपर् मानिसहरू छि ्। र्स बबन्दम
ु ा, र्ो कुरा

परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तै छ: “नतिीहरू मामलाहरूको वतथमाि क्स्थनतमा आइपुगेका हुिाले,
मानिसहरू सबैले मि िलागी-िलागी आफ्िो सशर झुकाउाँ छि ्—तर नतिीहरूको हृदर्मा, नतिीहरू
अववश्वस्त अवस्थामा िै रहन्छि ्।” र्ी वििहरू दरू बीि जस्तै छि ्। भववष्र्मा िााँडै िै, मानिस

अको पररक्स्थनतमा दहाँडडसकेको हुिेछ। सध
ु ार हुि िसकिु भिेको र्ही हो। के नतमीहरूले र्ो कुरा
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बुझ्र्ौ? परमेश्वरका र्ी दई
ु प्रश्िहरूको उिर र्ही हो: “के म गइहाल्िेछु भिेर डराएको कारण मात्रै
मानिसहरू पापबाट अलग बस्दै िि ् र? नतिीहरूले सजार्को डर मान्िे हुिाले मात्रै नतिीहरूले
गि
ु ासो गदै िि ् भन्िे कुरा सााँिो होइि र?” वास्तवमा, वतथमाि िरणका मानिसहरू सबै केही

हदसम्म सुस्त छि ्, मािौं नतिीहरू थकाइले सशचथल भएका छि ्। नतिीहरू परमेश्वरको काममा
ध्र्ाि ददिे मिक्स्थनतमा छाँ दै छै िि ्, बरु नतिीहरू आफ्िै दे हको िानतर बन्दोबस्त र प्रावधािहरू
गिे कार्थमा मात्रै लाचगपरे का छि ्। कुरा र्हीहो नि, होइि त?

अध्याय्३९
हामी परमेश्वरका वििहरूभन्दा बादहर जाऔां र हाम्रो जीविसाँग सम्बक्न्धत ववषर्हरूका बारे मा

थोरै कुरा गरौं, ताकक हाम्रो जीवि अझै फुलोस ्, र हामी परमेश्वरले हामीबाट गिुथभएका
आशाहरूअिस
ु ार क्जउि सकौं। िास

गरी, आजको ददिको

आगमिसाँगै—हरे कलाई उसको

प्रकारअिुसार वगीकरण गररिे समर्, र सजार्को समर्को आगमिसाँगै—र्समा बह
ृ त ् पररर्दश्र्मा
ध्र्ाि ददि र “समग्र िासो” मा ध्र्ाि केक्न्ित गिथ अझै बढी िााँिो छ। परमेश्वरको इच्छा र्ही

हो, र सबै मानिसहरूले हाससल गिुथपिे कुरा र्ही हो। हामीले कसरी स्वगथका परमेश्वरको इच्छाको
लाचग आफैलाई अपथण गिथ सकदै िौं र? परमेश्वरले “सबै प्रकारका मानिसहरूलाई अङ्क प्रदाि
गिुथहुन्छ, हरे क प्रकारको व्र्क्कतमा फरक-फरक चिन्ह लगाउिुहुन्छ, ताकक नतिीहरूका पुिाथहरूले

नतिीहरूलाई नतिीहरूका पररवारहरूतफथ डोऱ्र्ाएर फकाथउि सकूि ्,” र र्सले के दे िाउाँ छ भिे,
मानिसहरूलाई प्रकारअिुसार वगीकरण गररएको छ, जसको पररणामस्वरूप, सबै प्रकारका
मानिसहरूले नतिीहरूको सााँिो स्वरूप प्रकट गदैछि ्। त्र्सकारण, मानिसहरू परमेश्वरप्रनत होइि

बरु नतिीहरूका पि
ु ाथहरूप्रनत निष्ठावाि छि ् भिेर भन्दा अत्र्क्ु कत हुाँदैि। तैपनि, सबै मानिसहरूले
नतिीहरूका पुिाथहरूको निदे शिमा परमेश्वरको सेवा पनि गरररहे का छि ्, जि
ु परमेश्वरको कामको
आश्िर्थपि हो। सबै थोकले परमेश्वरको लाचग सेवा गरररहे का छि ्, र शैतािले मानिसहरूलाई बाधा

ददिे भए पनि, परमेश्वरले “स्थािीर् स्रोत-साधिहरू” लाई उहााँको सेवामा लगाउिको लाचग र्ो
अवसरको उपर्ोग गिथह
ु ु न्छ। तैपनि, मानिसहरूले र्ो कुरालाई पिा लगाउि सकदै िि ्। र्ो त
परमेश्वरले भन्िुभएको र्ो वििजस्तै हो, “तसथथ, मैले श्रम पनि ववभाजि गछुथ, र प्रर्ासहरू

ववतरण गछुथ। र्ो मेरो र्ोजिाको भाग हो, र र्समा कुिै पनि मानिसले वाधा ददि सकदै ि।”
परमेश्वरले निधाथररत गिुथभएका सबै कुरा, र परमेश्वरले पूरा गिथ िाहिुभएका सबै कुरा उहााँले पुरा

गिथभ
ु न्दा पदहले मानिसहरूले दे ख्िै सकदै िि ्। परमेश्वरको काम परू ा भइसकेपनछ मात्रै नतिीहरूले

नतिलाई दे ख्ि सकछि ्; ित्र त नतिीहरू अन्धा हुन्छि ्, र केही पनि दे ख्ि सकदै िि ्।
आज, मण्डलीहरूमाझ परमेश्वरको िर्ााँ काम छ। उहााँले हरे क कुरालाई प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाउि

लगाउिुहुन्छ, र त्र्सरी मानिसलाई आफ्िो कार्थ सााँिो रूपमा गिथ लगाउिुहुन्छ। र्ो त परमेश्वरको
र्ो विि जस्तै छ, “म सबै थोकको बीिमा रहे का सबै कुरालाई शासि गछुथ, म सबै थोकका

बीिमा रहे का सबै कुरामाचथ हुकुम िलाउाँ छ, त्र्सरी अक्स्तत्वमा भएका सबै कुराले प्रकृनतको
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मागथलाई पछ्र्ाउिे र प्रकृनतको आज्ञालाई मान्िे तुल्र्ाउाँ छु।” “प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाउिे” ववषर्मा
नतमीहरूसाँग कस्तो िलाक अन्तर्दथक्ष्ट छ सो मलाई थाहा छै ि , त्र्सकारण हामी र्सको बारे मा

कुरा गरौं। मलाई त र्स्तो लाग्छ: नतिीहरूलाई नतिीहरूका पि
ु ाथहरूले घर फकाथउिे हुिाले, सबै
प्रकारका मानिसहरूले अनघ सरे र काम “गिै” पछथ । अनि नतिीहरूले प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाइरहे का
हुिे हुिाले, नतिीहरूसभत्र अन्तनिथदहत रूपमा हुिे कुरालाई नतिीहरूको मौसलक कार्थ गिथ लगाउिको
लाचग प्रर्ोग गररन्छ, र र्सरी नतिीहरूलाई र्ो निर्मअिस
ु ार पववत्र आत्माको मागथनिदे शि
पछ्र्ाउि लगाइन्छ। पववत्र आत्माको कार्थलाई हरे क व्र्क्कतको क्स्थनतअिस
ु ार अनघ बढाइन्छ;

सही रूपमा भन्दा, “परमेश्वरले उहााँको सेवा गिे गरी सबै कुरालाई िलाउिु” भिेको र्ही हो,
त्र्सपनछ र्ो प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाउिे कार्थसाँग जोडडन्छ। हरे क व्र्क्कतसभत्र ददर्ाबलसका तत्वहरू

हुिे भए पनि, परमेश्वरले नतिलाई पनि प्रर्ोग गिुथहुिेछ, र नतिीहरूसभत्र अन्तनिथदहत रूपमा रहे का
कुराहरूको जगमा पववत्र आत्माको कार्थ थप गरे र, नतिीहरूलाई परमेश्वरको सेवा गिथको लाचग
पर्ाथप्त तुल्र्ाउिुहुन्छ। “प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाउिु” को बारे मा म र्नत िै भन्िेछु—सार्द नतमीहरूसाँग

अझै उच्ि सुझावहरू छि ् होला। मलाई आशा छ, नतमीहरूले केही बहुमूल्र् सुझाव ददि सकछौ।
नतमीहरू के भन्छौ? के नतमीहरू प्रकृनतको मागथ पछ्र्ाउिे कार्थमा सहकार्थ गिथ इच्छुक छौ? के
नतमीहरू परमेश्वरसाँग काम बााँड्ि इच्छुक छौ? के र्सलाई कसरी हाससल गिे भिी नतमीहरूले

कदहल्र्ै वविार गरे का छौ? मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु ि सकछि ्, साझा आदशथहरूको

निक्म्त नतिीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिे कार्थमा एउटै मिका बन्ि सकछि ्, र राज्र्तफथ
जािे मागथमा एकसाथ अनघ बढ्ि सकछि ् भन्िे मेरो आशा छ। अिावश्र्क धारणाहरूको रििा

गिुथको के िै िााँिो छ र? आजसम्म कसको अक्स्तत्व परमेश्वरको िानतर रहे को छै ि र? अनि
र्ो कुरा र्स्तै भएको हुिाले, शोक, चिन्ता, र सस्
ु केराको के िै िााँिो छ र? र्सले कसैलाई पनि
फाइदा गदै ि। मानिसहरूको सम्पूणथ जीवि परमेश्वरकै हातमा छ, र र्दद नतिीहरूले परमेश्वरको

अनघ सांकल्प िसलएका भए, मानिसको र्ो ररिो सांसारमा को व्र्थथमा क्जउि इच्छुक हुिेचथर्ो र?
ककि झमेला मोल्िे? र्दद नतिीहरूले परमेश्वरको लाचग केही पनि गदै िि ् भिे, सांसारमा हतारहतार आउिेजािे गरे र, के नतिीहरूको सम्पूणथ जीवि िै िेर गएको हुिेछैि र? र्दद परमेश्वरले
तेरो कार्थहरूलाई उल्लेििीर् िठान्िुभए पनि, के तैँले तेरो मत्ृ र्क
ु ो क्षणमा सन्तक्ु ष्टको मस्
ु काि
ददिेछैिस ् र? तैँले सकारात्मक अग्रगमिको िोजी गिुथपछथ , िकरात्मक प्रनतगमि होइि—के र्ो

अझै राम्रो अभ्र्ास होइि र? र्दद तेरा कार्थहरू ववशुद्ध रूपमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउिको

िानतर हुि ् भिे, ताँ िकरात्मक वा पश्िगामी हुिेछैिस ्। मानिसहरूको हृदर्मा सधैँ िै बुझ्ि
िसककिे कुराहरू हुिे भएकोले, नतिीहरूलाई थाहै िभई नतिीहरूको अिह
ु ार बादलले ढाकेको
आकाशजस्तो हुन्छ, जसले गदाथ नतिीहरूले थाहै िपाई नतिीहरूको अिुहारमा धेरै “िाल्टाहरू”
दे खिन्छि ्, मािौं भुइाँमा ठोक्ककएर ती दे िा परे का हुि ्। र्स्तो लाग्छ मािौं मानिसहरूले थाहै िपाई
“पहाड” वा “दलदलहरू” लाई स्थािान्तर गदै जसमि हलिल गरररहे को छ। र्समा, मैले
मानिसहरूलाई निन्दा गरररहे को छै ि, बरु मैले “भौगोसलक ज्ञाि” को बारे मा कुरा गरररहे को छु।

परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई सजार्तफथ डोऱ्र्ाउिभ
ु एको भए तापनि, उहााँले र्सको बारे मा
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केही पनि भन्िुहुन्ि। बरु, उहााँ जािी-जािी र्ो ववषर्बाट टाढा बस्िुहुन्छ र िर्ााँ ववषर्लाई सुरु

गिुथहुन्छ, जुि एक दहसाबमा परमेश्वरको कामको कारणले गदाथ भएको हो, र अको दहसाबमा,

कामको र्ो िरणलाई तरु
ु न्तै परू ा गिथको लाचग गररएको हो। कामको र्ो िरणलाई अनघ

बढाउिेसम्बन्धी परमेश्वरका उद्दे श्र्हरू धेरै पदहले िै पूरा भइसकेका हुिाले, थप कुरा बताउिुपिे
कुिै आवश्र्कता छै ि। आज, नतमीहरूले परमेश्वरको कामका कनत धेरै ववचधहरूलाई दे िेका छौ

सो मलाई थाहा छै ि; मेरो िेतिामा, मलाई सधैँ के लाग्छ भिे, पदहलेजस्तो परमेश्वरको कामहरूलाई
स्पष्ट रूपमा िरण र समर् अवचधमा ववभाक्जत गरराँदैिि ्। बरु, हरे क ददिले र्सको आफ्िै काम
गिे माध्र्महरू ल्र्ाउाँ छ, हरे क तीिदे खि पााँि ददिमा पररवतथि आउाँ छ, र पााँिै ददिमा समेत

परमेश्वरको काममा दई
ु फरक प्रकारका ववषर्वस्तुहरू हुि सकछि ्। र्सले परमेश्वरको कामको
ित
ु तालाई दे िाउाँ छ; मानिसहरूले प्रनतकक्रर्ा ददिे र िक्जकबाट निर्ाल्िे मौका पाउिुभन्दा पदहले
िै, परमेश्वर िाम-निशािा िै िछोडी गइसकिुभएको हुन्छ। तसथथ, परमेश्वर मानिसहरूको लाचग

सधैँ बुझ्ि िसककिे हुिुहुन्छ, जसले गदाथ पववत्र आत्माको कार्थलाई बुझ्ि िसककिे अवस्था आएको
हो। परमेश्वरले ककि सधैँ “त्र्सपनछ मैले मानिसलाई छोडेँ” भिेर भन्िुहुन्छ त? मानिसहरूले र्ी

वििहरूलाई थोरै ध्र्ाि ददि सकछि ्, तर नतिीहरूले नतिको अथथ बुझ्दै िि ्। अदहले के हुाँदै छ, के
नतमीहरूले बुझ्दै छौ? मानिसहरूले पववत्र आत्माको उपक्स्थनतलाई िबुझ्िु स्वभाववकै हो।
परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको िोजी जदहल्र्ै पनि जि
ु ेली रातको धसमलो ज्र्ोनतमा हुन्छ—र्ो र्ो
पूणथ रूपमा सााँिो कुरा हो—अनि र्स्तो हुन्छ मािौं परमेश्वरले नतिीहरू अत्र्न्तै दोधार बिूि ् र
भ्रसमत बिूि ् भिेर मानिसहरूको मक्ष्तष्कलाई सुन्र्ाएर परमेश्वरले जािी-जािी नतिीहरूको खिल्ली
उडाइरहिुभएको छ। नतिीहरूले के गदै छि ् नतिीहरूलाई त्र्ो बबरलै थाहा हुन्छ; अवस्था र्स्तो
हुन्छ मािौं नतिीहरूले सपिा दे खिरहे का छि ्, र नतिीहरू बबउाँ झेपनछ, के भएको चथर्ो भन्िे कुरा

नतिीहरूलाई थाहै हुाँदैि। मानिसहरूलाई अन्र्ोल तुल्र्ाउिको लाचग परमेश्वरका केही साधारण
वििहरू भए पुग्छ। त्र्सकारण परमेश्वरले त्र्सपनछ र्सो भन्िुभएको स्वाभाववकै हो, “आज, म
सबै मानिसहरूलाई शुद्ध हुिको लाचग ‘ठूलो भट्टी’ मा फ्र्ााँकछु। मानिसहरू आगोमा िष्ट हुाँदै

गदाथ म उच्िमा बसेर हे रररहे को हुन्छु र, ज्वालाहरूको बाध्र्तामा परे र मानिसहरूले तथ्र्हरू प्रस्तुत
गछथ ि ्।” परमेश्वरको सदा पररवतथि भइरहिे वििहरूका बीिमा, मानिसहरूलाई के गिे भन्िे थाहा
हुाँदैि; वास्तवमा, परमेश्वरले भन्िुभएजस्तै, सजार् सुरु भएको धेरै भइसकर्ो, र मानिसहरूले र्ो
कुरालाई महसुस िगरे का हुिाले, परमेश्वरले सो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्िुहुाँदा मात्रै नतिीहरूले र्ो
कुरा जान्दछि ्, परमेश्वरले नतिीहरूलाई बताउिुभएपनछ मात्रै नतिीहरूले ध्र्ाि ददन्छि ्। के भन्ि

सककन्छ भिे, परमेश्वरको काम र्स बबन्दस
ु म्म अनघ बढाइसककएको अदहलेको अवस्थामा मात्रै
मानिसहरूले सजार्को बारे मा अध्र्र्ि गिथ थालेका छि ्। र्ो त मानिसहरूलाई परमाणु बमको
बारे मा थाहा भएको बेला जस्तै हो—तर समर् भइिसकेको हुिाले, मानिसहरूले कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्;
जब कसैले निमाथण गिथ थाल्छ, तब मात्रै मानिसहरूले ध्र्ाि ददि थाल्छि ्। परमाणु बम सावथजानिक

भएपनछ मात्रै मानिसहरूले र्सको बारे मा थप जान्दछि ्। परमेश्वरले मानिसलाई भट्टीमा फ्र्ााँकिेछु
भिी भन्िुभएपनछ मात्रै मानिसहरू थोरै सिेत बन्छि ्। र्दद परमेश्वरले िबोल्िुभएको भए, कसैले
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पनि जान्िेचथएि—कुरा र्ही हो नि, होइि र? त्र्सकारण, परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, “मानिसहरू
अिजािमा भट्टीमा प्रवेश गछथ ि ्, मािौं नतिीहरूलाई डोरीले तानिएको छ, मािौं नतिीहरू अिेत

भएका छि ्।” र्सलाई ककि ववश्लेषण िगिे: जब मानिसहरूले तथ्र्हरू अनघ ल्र्ाउाँ छि ्, त्र्ही

बेला परमेश्वरले सजार् सुरु भएको छ भिेर भन्िुहुन्छ, कक परमेश्वरले त्र्सो भन्िुभन्दा पदहले

िै सजार् सुरु भएको हुन्छ? र्सबाट के दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरले सजार्को बारे मा
बोल्िुभन्दा पदहले िै मानिसहरूले पाप स्वीकार गिथ थाले, र र्सले परमेश्वरले सजार्को बारे मा
बताउिभ
ु न्दा पदहले िै सजार्को सरु
ु भएको छ भन्िे दे िाउाँ छ—र्ही िै तथ्र् हो नि, होइि र?

अध्याय्४०
परमेश्वरको लाचग, मानिस उहााँको हातको िेलौिा जस्तै हो, उहााँको हातमा भएको हातैले

तन्काइिे िड
ु ल हो—एउटा र्स्तो वस्तु जसलाई परमेश्वरले िाहे अिस
ु ार पातलो वा बाकलो बिाउि
सकिुहुन्छ, उहााँले िाहे अिुसार गिथ सकिुहुन्छ। मानिस सााँच्िै िै एउटी मदहलाले बजारमा ककिेको

पससथर्ाली बबरालोजस्तै परमेश्वरको हातको एउटा िेलौिा हो भन्दा फरक िपलाथ। शङ्कै छै ि , ऊ
परमेश्वरको हातको िेलौिा िै हो—त्र्सकारण पत्रुसको ज्ञािमा कुिै झूट चथएि। र्सबाट के कुरा

दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरका वििहरू र उहााँले ऊमाचथ गिथह
ु ु िे कामहरू सहजता र िश
ु ीसाथ
पूरा गररन्छ। मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो उहााँले आफ्िो ददमाग खिर्ाउिुहुन्ि वा र्ोजिाहरू
बिाउिुहुन्ि; उहााँले मानिसलाई भन्िुहुिे वाणीहरूजस्तै, उहााँले मानिसमा गिुथहुिे काम पनि अत्र्न्तै
सामान्र् छ। जब परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, उहााँले आफ्िो क्जब्रोलाई िुला छोडडददिुहुन्छ, उहााँले बबिा
कुिै निर्न्त्रण आफ्िो मिमा जे आर्ो त्र्ही बोल्िुहुन्छ जस्तो दे खिन्छ। तैपनि, परमेश्वरका

वििहरू पदढसकेपनछ, मानिसहरू पण
ू थ रूपमा ववश्वस्त हुन्छि ्, नतिीहरूसाँग बोल्िे शब्द हुाँदैि,
आाँिा ठूला-ठूला हुन्छि ् र नतिीहरू िककत हुन्छि ्। र्हााँ के भइरहे को छ त? र्सले परमेश्वरको

बुद्चध कनत महाि ् छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। र्दद मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तै, मानिसमा

गररिे परमेश्वरको काम स्पष्ट र सही हुिको लाचग होससर्ारीसाथ र्ोजिा गररिुपथ्र्ो भिे—र्ी
कल्पिाहरूलाई

एक

कदम

अनघ

बढाएर

भन्दा—परमेश्वरको

बद्
ु चध,

आश्िर्थजिकता,

र

अबोधगम्र्ताको मात्रा निधाथरण गिथ सककन्थ्र्ो, जसले परमेश्वरको बारे मा मानिसहरूको मूल्र्ाङ्कि
अत्र्न्तै न्र्ूि छ भन्िे दे िाउाँ छ। मानिसहरूको कार्थमा सधैँ मूिथता हुिे हुिाले, नतिीहरूले
परमेश्वरलाई पनि उही तररकाले मापि गछथ ि ्। परमेश्वरले आफ्िो कामको र्ोजिा बिाउिे वा

बन्दोबस्त गिे गिथह
ु ु न्ि; बरु, र्सलाई परमेश्वरको आत्माले प्रत्र्क्ष रूपमा गिथह
ु ु न्छ—र परमेश्वरको
आत्माले काम गिे ससद्धान्तहरू स्वतन्त्र र असीसमत छि ्। र्स्तो लाग्छ मािौं परमेश्वरले

मानिसका क्स्थनतहरूलाई ध्र्ाि ददिुहुन्ि र उहााँको इच्छाअिुसार बोल्िुहुन्छ—तैपनि मानिसले

आफूलाई परमेश्वरका वििहरूबाट बबरलै अलग गिथ सकछ, जुि परमेश्वरको बुद्चधको कारणले
गदाथ भएको हो। आखिर, तथ्र्हरू भिेका तथ्र्हरू िै हुि ्। मानिसहरू सबैमा परमेश्वरको आत्माले
गिथह
ु ु िे काम अत्र्न्तै स्पष्ट भएकोले, र्ो परमेश्वरको कामका ससद्धान्तहरूलाई दे िाउिको लाचग
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पर्ाथप्त छ। र्दद सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीमा गररिे उहााँको काममा परमेश्वरले त्र्नत ठूलो मूल्र्
िुकाउिु पिेचथर्ो भिे, के त्र्ो बेकारको काममा उत्कृष्ट काठको प्रर्ोग गिुथसरह हुिेचथएि र? के
परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा काम गिैपछथ त? के त्र्ो काम गिथलार्क हुन्थ्र्ो त? परमेश्वरको

आत्माले धेरै लामो समर्दे खि काम गदै आउिुभएको हुिाले, र र्ुगौंर्ुगसम्म परमेश्वरको आत्माले
र्सरी कदहल्र्ै काम िगिुथभएको हुिाले, परमेश्वरले काम गिुथहुिे माध्र्म र ससद्धान्तहरूलाई
कसैले पनि कदहल्र्ै जािेको छै ि, नतिीहरू कदहल्र्ै पनि स्पष्ट भएका छै िि ्। आज नतिीहरू

स्पष्ट भएका छि ्, ककिभिे परमेश्वरको आत्माले नतिीहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा प्रकट गिथभ
ु एको
छ—र र्समा कुिै शङ्का छै ि, र्ो परमेश्वरको आत्माले प्रत्र्क्ष रूपमा दे िाउिुभएको हो, मानिसले

साराांसशत गरे को होइि। तेस्रो स्वगथमा गएर र्स्तै भइरहे को छ कक छै ि भिेर ककि िहे िे; र्ो सबै

काम गरे पनछ परमेश्वरलाई उहााँकोको पररश्रमले थककत तुल्र्ाएको छ कक छै ि, उहााँको ढाड दि
ु ेको

र उहााँको िुट्टामा पीडा भएको छ कक छै ि, वा उहााँ िाि वा सुत्ि िसकिे हुिुभएको छ कक छै ि
भिेर ककि िहे िे; अनि र्ी सबै वििहरू बोल्िको लाचग धेरैभन्दा धेरै सन्दभथ सामग्रीहरू पढ्िुभएको

छ कक छै ि, परमेश्वरका वाणीहरूका िाकाहरू टे बलभरर छररएका छि ् कक छै िि ,् र धेरै कुरा
बताइसकेपनछ उहााँको मुि सुकेको छ कक छै ि भिेर ककि िहे िे। तथ्र्हरू र्सको ठीक ववपरीत

छि ्: माचथका वििहरू परमेश्वर बसोबास गिुथहुिे स्थािसाँग कुिै पनि हालतमा समल्दै िि ्। परमेश्वर
भन्िह
ु ु न्छ, “मैले मानिसको िानतर धेरै समर् ििथ गरे को छु र ठूलो मल्
ू र् िक
ु ाएको छु—तर
र्सपटक, अज्ञात कारणले गदाथ, मानिसहरूको वववेक नतिीहरूको मूल कार्थ गिथ िसकिे अवस्थामा

छ।” मानिसहरूसाँग परमेश्वरको शोकसम्बन्धी कुिै बोध भए पनि िभए पनि, र्दद नतिीहरू आफ्िो
वववेकको ववरुद्धमा िगईकि परमेश्वरको प्रेमलाई सलि सकछि ् भिे, र्सलाई तकथसांगत र उचित

मानििेछ। एउटै मात्र डर भिेको नतिीहरू वववेकको मल
ू कार्थलाई प्रर्ोग गिथ अनिच्छुक हुिु हो।
ताँ के भन्छस ्, के र्ो सही हो? के र्ी वििहरूले ताँलाई सहर्ोग गछथ ि ्? म आशा गछुथ, नतमीहरू
वववेकहीि काम िलाग्िे फोहोरहरू होइि, बरु वववेक भएका कुराहरूको स्वासमत्वमा हुिेछौ। नतमीहरू
र्ी वििहरूको बारे मा के सोच्छौ? के कसैसाँग र्सको बोध छ? के नतमीहरूको मुटुमा ससर्ो गाड्दा

दख्
ु दै ि? के परमेश्वरले असांवेदिशील लासमा ससर्ो गाड्िुहुन्छ? के परमेश्वरले गल्ती गिुथभएको
छ, के वद्
ृ ध उमेरले उहााँको आाँिाको र्दक्ष्ट धसमलो बिाएको छ? म त भन्छु, त्र्ो असम्भव छ!
जे होस ्, र्ो पककै पनि मानिसकै गल्ती हुिुपछथ । अस्पताल गएर ककि िहे िे? पककै पनि मानिसको
मुटुमा समस्र्ा हुिुपछथ ; र्समा िर्ााँ “पुजाथहरू” जोड्िप
ु छथ —नतमीहरूलाई के लाग्छ? के नतमीहरूले
त्र्सो गिेछौ?

परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “म नतिीहरूको कुरूप अिह
ु ारहरू र अिौठा क्स्थनतहरूलाई हे छुथ, अनि म

फेरर पनि मानिसबाट बबदा हुन्छु। त्र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, मानिसहरू अबुझ अवस्थामा िै रहन्छि ्,
र मेरो कफतीको प्रतीक्षा गदै नतिीहरूले मैले नतिीहरूलाई इन्कार गरे का कुराहरू फेरर पनि कफताथ

सलन्छि ्।” र्ो “िर्ााँ प्रववचधको र्ुग” को अवचधमा, परमेश्वरले ककि अझै गोरुगाडाको बारे मा कुरा
गरररहिुभएको छ? र्स्तो ककि हुाँदै छ? के परमेश्वरलाई गिगि गिथ मि परे र र्स्तो भएको हो?
के कुिै राम्रो काम िपाएर परमेश्वरले र्सरी समर् बबताइरहिभ
ु एको हो? के परमेश्वर टन्ि िाएर
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फोकटमा समर् बबताउिे मानिसजस्तो हुिुहुन्छ? के र्ी वििहरूलाई बारम्बार दोहोऱ्र्ाउिुको कुिै
अथथ हुन्छ? मानिसहरू द:ु िी प्राणीहरू हुि ्, नतिीहरूलाई काम गिथ लगाउि सधैँ नतिीहरूको काि
तान्िप
ु छथ भिेर मैले भिेको छु। आज नतिीहरूलाई वििहरू सि
ु ाइसकेपनछ, नतिीहरूले नतिलाई

भोसल तुरुन्तै बबसथिेछि ्—र्स्तो लाग्छ मािौं नतिीहरूलाई बबसथिे रोग लागेको छ। तसथथ , कनतपर्
वििहरू िबोसलएका होइिि ्, तर के कुरा हो भिे नतिलाई मानिसहरूले व्र्वहारमा लागू गरे का

छै िि ्। र्दद कुिै कुरालाई एक-दई
ु पटक बताइर्ो भिे, मानिसहरू अिजाि िै रहन्छि ्—तीिपटक
त बताउिैपछथ , न्र्ि
ू तम सङ्ख्र्ा र्ही हो। कनतपर् र्स्ता “वद्
ृ ध मानिसहरू” पनि छि ् जसलाई
दशदे खि बीसपटकसम्म बताउिुपछथ । र्सरी, मानिसहरू पररवतथि भए कक भएिि ् भन्िे हे िथको

लाचग एउटै कुरालाई बारम्बार फरक-फरक तररकाले बताउिुपछथ । के नतमीहरूले सााँच्िै र्सरी काम
गरे का छौ? म मानिसहरूलाई तसाथउि िाहन्िाँ, तर नतिीहरू सबैले परमेश्वरलाई मूिथ बिाइरहे का

छि ्; अझै बढी पोषक तत्वहरू सलिुपछथ भन्िे नतिीहरू सबैलाई थाहा छ, तर परमेश्वरको कारण
नतिीहरूले व्र्ाकुल महसुस गदै िि ्—के परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको र्ही हो त? के परमेश्वरलाई
प्रेम गिुथ भिेको र्ही हो त? नतिीहरूले सारा ददि सांसारको चिन्ता िगरी फोकटमा र केही पनि

िगरी बबताउाँ छि ्। तर त्र्सो गदाथ पनि, कनतपर् मानिसहरूलाई अझै सन्तुक्ष्ट समल्दै ि, र नतिीहरूले

नतिीहरूका आफ्िै द्ःु ि ससजथिा गछथ ि ्। सार्द म असलक बढी कठोर भएाँ होला, तर आफ्िै बारे मा
अत्र्न्तै भावक
ु हुिु भिेको र्ही हो! के नतमीहरूलाई द्ःु िी बिाउिे परमेश्वर हुिुहुन्छ त? के र्ो
नतमीहरूले आफैमाचथ कष्ट ल्र्ाएको अवस्था होइि र? के परमेश्वरका कुिै पनि अिग्र
ु हहरू
नतमीहरूको िुशीको स्रोत बन्ि र्ोग्र् छै िि ्? सुरुदे खि िै, नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई ध्र्ाि

ददएका छै िौ, र नतमीहरू िकारात्मक, दब
ु थल, र व्र्चथत भएका छौ—ककि र्स्तो भर्ो? के

नतमीहरूलाई दे हमा क्जउि लगाउिु परमेश्वरको इच्छा हो? नतमीहरू परमेश्वरको इच्छाको बारे मा
अिजाि छौ, नतमीहरू आफ्िै हृदर्सभत्र असहज छौ, नतमीहरू गिगि र गुिासो गछौ, र ददिभरर
भुइाँ पुछेर िै समर् बबताउाँ छौ, र नतमीहरूको दे हले पीडा र कष्ट भोग्छ—नतमीहरू त्र्ही पाउि

र्ोग्र्का छौ! अरूले सजार्को बीिमा परमेश्वरलाई प्रशांसा गिुथपछथ , नतिीहरू सजार्बाट

सफलतापूवथक बादहर आउिुपछथ , र र्सको बन्धिमा पिुथ हुाँदैि भिेर नतमीहरू अिुरोध गछौ—तर
नतमीहरू िै र्समा फसेका छौ र र्सबाट उम्कि सकदै िौ। डोङ्ग कुन्रुइको जस्तो र्ो

“आत्मबसलदािको भाविा” अिुकरण गिथ वषौं लाग्छ। जब तैँले शब्द र धमथससद्धान्तहरूको प्रिार
गछथ स ्, के ताँलाई लाज लाग्दै ि? के ताँ आफूलाई चिन्दै िस ्? के तैँले आफैलाई पन्छाएका छस ्? के
तैँले सााँच्िै िै परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्? के तैँले आफ्िा सम्भाविाहरू र निर्नतलाई पन्छाएको

छस ्? अिम्मका र अबोधगम्र् त मानिसहरू िै हुि ् भिेर परमेश्वरले भन्िुभएको कुरा स्वभाववकै
हो। मानिससभत्र ििेर निकाल्ि बााँकी त्र्नत धेरै “गाडधिहरू” छि ् भिेर कसले सोिेको चथर्ो र?
आज, र्सलाई दे ख्दा मात्रै पनि त्र्सले मानिसको “आाँिा िोल्छ”—मानिसहरू अत्र्न्तै “ववलक्षण”

छि ्! र्स्तो लाग्छ म गन्ती गिथ िसकिे बालक हुाँ। कनत जिा मानिसहरूले परमेश्वरलाई सााँिो
रूपमा प्रेम गछथ ि ् भन्िे कुरा मैले आज समेत पिा लगाएको छै ि। म कदहल्र्ै पनि सङ्ख्र्ा स्मरण

गिथ सक्कदिाँ—त्र्सकारण, मेरो “निष्ठाहीिता” को कारण, जब परमेश्वरको अनघ लेिा ददिे समर्
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आउाँ छ, मेरो हात सधैँ ररिो हुन्छ, िाहे जस्तो गिे अवस्थामा म हुाँददि, म सधैँ परमेश्वरप्रनत ऋणी
हुन्छु। पररणामस्वरूप, जब म लेिा ददन्छु, मलाई परमेश्वरले सधैँ “हप्काउिुहुन्छ।” मलाई थाहा
छै ि मानिसहरू ककि र्नत निदथर्ी छि ्, र ककि र्सरी सधैँ मलाई कष्ट भोग्ि लगाउाँ छि ्।

मानिसहरूले र्स मौकालाई हााँसोको आवाज दई
ु गुणा बढाउि प्रर्ोग गछथ ि ्, नतिीहरू सााँच्िै मेरा
समत्रहरू होइिि ्। जब म समस्र्ामा हुन्छु, नतनिहरूले मलाई कुिै सहर्ोग गदै िि ्, बरु जािी-जािी
मेरो चगल्ला गछथ ि ्—नतिीहरूसाँग सााँच्िै िै वववेक छै ि!

अध्याय्४१
परमेश्वरले मानिसमा कसरी काम गिुथहुन्छ? के तैँले र्ो कुरा पिा लगाएको छस ्? के तेरो
लाचग र्ो कुरा स्पष्ट छ? अनि उहााँले मण्डलीमा कसरी काम गिुथहुन्छ? र्ी कुराहरूप्रनत तेरा
र्दक्ष्टकोणहरू के-कस्ता छि ्? के तैँले र्ी प्रश्िहरूको बारे मा कदहल्र्ै वविार गरे को छस ्? उहााँले
मण्डलीमा गिुथहुिे कामद्वारा उहााँ के पूरा गिथ िाहिुहुन्छ? के तेरो लाचग र्ी सबै कुराहरू स्पष्ट
छि ्? छै िि ् भिे, तैँले गिे सबै कुरा बेकम्मा र िोक्रा छि ्! के र्ी वििहरूले तेरो हृदर् छोएका

छि ्? निक्ष्क्रर् रूपमा पनछ िहटी सकक्रर् प्रगनत मात्रै गिुथ—के र्सले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिेछ?

के अन्धाधन्
ु ध सहकार्थ गिथु पर्ाथप्त हुन्छ? र्दद ईश्वरीर् दशथिमा ताँ अस्पष्ट छस ् भिे के गिथप
ु छथ ?
के र्ो थप िोजी गिुथ हुिेछैि र? परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मैले एकपटक मानिसहरूको बीिमा ठूलो
प्रर्ास गरे को छु, तर नतिीहरूले र्ो कुराको पिो पाएिि ्, त्र्सकारण मैले नतिीहरूको निक्म्त र्ो
कुरालाई िरणबद्ध रूपमा प्रकट गिथ मेरो विि प्रर्ोग गिुथपऱ्र्ो। तैपनि, मानिसले मेरा वििहरूलाई

बझ्
ु ि सकेि, अनि मेरो र्ोजिाको उद्दे श्र्प्रनत अिजाि रह्र्ो।” र्ी वििहरूको अथथ के हो? के
तैँले कदहल्र्ै र्ो उद्दे श्र्को बारे मा वविार गरे को छस ?् के मैले सााँच्िै र्सलाई प्रफुक्ल्लत भएर
अनि जथाभाबी निमाथण गरे को चथएाँ? त्र्सो हो भिे, त्र्सको अथथ के हुिेचथर्ो त? र्दद तेरो लाचग
र्ो उद्दे श्र् अस्पष्ट र बुझ्ि िसककिे छ भिे, कसरी सच्िा सहकार्थ हाससल गिथ सककन्छ त?
परमेश्वर भन्िुहुन्छ, सबै मािवजानतले

असीसमत

सागरहरूमा, िोक्रा

शब्दहरूले

लेखिएका

धमथससद्धान्तहरूमा िोजी गछथ ि ्। जहााँसम्म नतमीहरूको िोजीको कुरा छ, ती कुि वगथमा पछथ ि ्
भन्िे कुरालाई तैँले समेत व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै िस ्। परमेश्वरले मानिसमा के पूरा गिथ िाहिुहुन्छ

त? ताँ र्ी सबै कुराहरूप्रनत स्पष्ट हुिुपछथ । के र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई िकारात्मक तररकाले
लक्ज्जत पािथको लाचग मात्रै हो त? ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई लक्ज्जत पाररसकेपनछ, के परमेश्वर
ररिो हात पहाडहरूतफथ गएर त्र्हााँ एकान्तमा बस्िुहुन्छ? त्र्सो भए, परमेश्वरले के िाहिुहुन्छ त?
के उहााँले सााँच्िै िै मानिसहरूको हृदर् िाहिुहुन्छ? कक उहााँले नतिीहरूको जीवि िाहिुहुन्छ? कक

नतिीहरूको धि र सम्पवि िाहिुहुन्छ? र्ी कुराहरूको के काम हुन्छ? परमेश्वरको लाचग नतिको
कुिै काम हुाँदैि। के परमेश्वरले मानिसलाई शैतािमाचथको उहााँको ववजर्को प्रमाणको रूपमा प्रर्ोग

गिथको लाचग मात्रै, उहााँले आफ्िा “क्षमताहरूलाई” प्रकट गिथको लाचग मात्रै मानिसमा त्र्नत धेरै
काम गिथभ
ु एको हो? त्र्स्तो हुाँदा के परमेश्वर असलक “सािो” दे खििह
ु ु न्ि र? के परमेश्वर त्र्स्तो
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प्रकारको परमेश्वर हुिुहुन्छ? ठूला मानिसहरूलाई अरूसाँगको झगडामा मोल्िे बालकजस्तै? त्र्सो
गिुथको अथथ के हुिेचथर्ो? परमेश्वरलाई िाप्िको लाचग मानिसले निरन्तर आफ्िै धारणाहरूको

प्रर्ोग गछथ । परमेश्वरले एकपटक र्सो भन्िुभएको चथर्ो, “वषथमा िार ऋतु हुन्छि ्, र हरे क मदहिामा
तीि मदहिा हुन्छि ्।” मानिसले र्ी वििहरू सुिे, नतिलाई स्मरणमा राख्र्ो, र उसले एउटा ऋतुमा

तीि मदहिा हुन्छ र वषथमा िार ऋतु हुन्छि ् भिेर सधैँ भन्र्ो। जब परमेश्वरले “वषथमा कनत वटा
ऋतु हुन्छि ्? अनि एउटा ऋतुमा कनत मदहिा हुन्छि ्?” भिी सोध्िुभर्ो, मानिसले एकसाथ उिर
ददर्ो, “िार ऋतु, तीि मदहिा।” मानिसले परमेश्वरलाई सधैँ निर्महरूले पररभावषत गिे प्रर्ास

गछथ , र अदहले “वषथको तीि ऋतु, एक ऋतुमा िार मदहिा” भएको र्ुगमा प्रवेश गररसकेपनछ, मानिस

अिसभज्ञ िै रहन्छ, मािौं ऊ अन्धो भएको छ, सबै कुरामा निर्महरूको िोजी गरररहे को छ। अनि
आज, मािवजानतले नतिीहरूका “निर्महरू” परमेश्वरमा लागू गिे प्रर्ास गछथ ि ्! नतिीहरू सााँच्िै

अन्धाहरू हुि ्! के नतिीहरूले अदहले “दहउाँ द” छै ि, “वसन्त, ग्रीष्म, र शरद” मात्रै छ भन्िे दे ख्दै िि ्?
मानिस सााँच्िै िै मूिथ छ! र्ो अवस्थासम्म आइपुगेर पनि १९२० को दशकको मानिसजस्तो,
र्ातार्ात असुववधाको कुरा हो, र मानिसहरू सबै दहाँड्िुपछथ , वा सािो गधामा िढ्िुपछथ भिी ठान्िे,
वा मानिसहरूले टुकी बाल्िुपछथ भिी ठान्िे, वा आददम जीविशैली िै अझै पनि मुख्र् छ भिी

ठान्िे मानिसहरूजस्तो, अझै परमेश्वरलाई कसरी चिन्िे भन्िे थाहा छै ि। के र्ी सबै मानिसको

मक्स्तष्कमा रहिे धारणाहरू होइिि ् र? आज ककि नतिीहरू अझै पनि कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु िको

कुरा गछथ ि ्? र्सको काम के हुन्छ र? र्ो त बुढी आमैले आफ्िो ववगतको बारे मा बकबकाएजस्तो
हो—र्ी शब्दहरूको के िै काम हुन्छ र? आखिर, वतथमाि भिेको वतथमाि िै हो; के समर्लाई फकाथएर
२० वा ३० वषथ पछाडड जाि सककन्छ? सबै मानिसहरूले प्रवाहलाई िै पछ्र्ाउाँ छि ्; नतिीहरू ककि

र्ो कुरालाई स्वीकार गिथ िाहाँदैिि ्? सजार्को वतथमाि र्ग
ु मा, कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु िको कुरा

गिुथको के काम हुन्छ र? कृपा र प्रेसमलो-दर्ालुपि—के परमेश्वरमा त्र्नत मात्रै छ र? “पीठो र
िामलको” र्ो र्ुगमा ककि मानिसहरूले अझै पनि “जुिेलोको छोक्रा र जङ्गली कन्दमूल”
िाइरहन्छि ्? परमेश्वरलाई जुि काम गिथ इच्छा छै ि, मानिसले जबरजस्ती उहााँलाई त्र्ही काम

गिथ लगाउाँ छ। र्दद उहााँले इन्कार गिुथभर्ो भिे, उहााँलाई “पररवतथि-ववरोधी” भिेर बोलाइन्छ, अनि

परमेश्वर अन्तनिथदहत रूपमा िै कृपालु वा प्रेसमलो परमेश्वर हुिुहुन्ि भिेर बारम्बार बताइए पनि,
कसले सुन्छ र? मानिस सााँच्िै िै व्र्थथको छ। मािौं परमेश्वरको वििले कुिै प्रभाव पारे को छै ि।

मानिसहरूले मेरा वििहरूलाई सधैँ फरक र्दक्ष्टकोणले हे छथि ्। परमेश्वरलाई सुरुदे खि िै मािवजानतले

हे पेको छ, मािौं अपराधहरू आधारहीि रूपमा निदोष मानिसहरूमा लगाइएको छ—त्र्सो भए
परमेश्वरसाँग को एउटै मिको हुि सकछ? नतमीहरू सधैँ परमेश्वरको कृपा र प्रेसमलो-दर्ालप
ु िमा
क्जउि इच्छुक हुन्छौ, त्र्सकारण परमेश्वरसाँग गिथको लाचग मानिसको अपमाि सहिेबाहे क अरू

के िै छ र? तैपनि, परमेश्वरसाँग वववाद गिुथभन्दा पदहले नतमीहरूले पववत्र आत्माले कसरी काम
गिुथहुन्छ भन्िे कुरालाई पूणथ रूपमा पिा लगाउिेछौ भन्िे मेरो आशा छ। म अझै ताँलाई परमेश्वरको
वििको मूल अथथलाई ध्र्ाि ददएर हे िथ आग्रह गछुथ—परमेश्वरका वििहरू “पातसलएका” छि ् भिेर

ववश्वास गरे कोमा आफूलाई िलाि िठाि ्। त्र्सको कुिै आवश्र्कता छै ि! परमेश्वरको विि कनत
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“पातसलएको” छ भिेर कसले भन्ि सकछ र? परमेश्वरले सीधै भन्िुभएि भिे वा त्र्ो कुरा स्पष्ट

रूपमा सांकेत गिुथभएि भिे, कसैले बताउि सकदै ि। आफूलाई त्र्नत उच्ि िठाि ्। र्दद तैँले उहााँका

वििहरूबाट अभ्र्ासको मागथ दे ख्ि सकछस ् भिे, तैँले उहााँका मापदण्डहरूलाई परू ा गरे को हुिेछस ्।
ताँ अरू के कुरा दे ख्ि िाहन्छस ्? परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “म मानिसको दब
ु थलताको निक्म्त कुिै कृपा

दे िाउि छोड्िेछु।” र्दद तैँले र्ो निक्श्ित र सरल असभव्र्क्कतको अथथलाई बुझ्ि सकदै िस ् भिे,
थप अध्र्र्ि र अिुसन्धािको अथथ के हुन्छ र? र्न्त्रववज्ञािको आधारभूत ज्ञािसमेत िभईकि,
के ताँ रकेट बिाउि र्ोग्र् हुिेछस ्? के त्र्स्तो व्र्क्कत फोकट धाक लगाउिे व्र्क्कत होइि र?

मानिससाँग परमेश्वरको काम गिे स्रोत-साधि छै ि; उसलाई उठाउिे त परमेश्वर िै हुिुहुन्छ। उहााँले
के मि पराउिुहुन्छ वा उहााँले केलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ भिेर िजािीकि उहााँको सेवा मात्रै गिुथ—के

र्ो बरबादी निम्त्र्ाउिे ववचध होइि र? मानिसले आफैलाई चिन्दै ि, तर आफूलाई असाधारण ठान्छ।
नतिीहरूले आफैलाई के ठान्छि ्? असल के हो वा िराब के हो भन्िे बारे मा नतिीहरूलाई केही पनि

थाहा छै ि। ववगतलाई फकेर हे र, र भववष्र्लाई अगाडड हे र—र्ो कुरा कस्तो लाग्छ? त्र्सपनछ,
आफैलाई चिि।

मानिसका असभप्रार् र उद्दे श्र्हरूका बारे मा परमेश्वरले धेरै कुरा प्रकट गिुथभएको छ। उहााँले

भन्िुभर्ो, “त्र्सपनछ मात्रै मैले मानिसका असभप्रार् र उद्दे श्र्हरूलाई राम्ररी दे िेँ। मैले बादलहरूका

बीिबाट सस्
ु केरा सलएाँ: ककि मानिसहरू सधैँ आफ्िै लाचग काम गछथ ि ्? के मेरा सजार् नतिीहरूलाई

ससद्ध तुल्र्ाउिको लाचग होइिि ् र? के मैले जािी-जािी नतिीहरूको सकारात्मक मिोववृ िमा प्रहार
गरररहे को छु?” र्ी वििहरूबाट नतमीहरूले आफ्िो बारे मा कनत ससकर्ौ? के मानिसका धारणा र

उद्दे श्र्हरू सााँच्िै िै समाप्त भएका छि ्? के नतमीहरूले र्ो कुरालाई आफैसभत्र निर्ालेका छौ?
नतमीहरू परमेश्वरको सामु आएर र्सलाई बझ्
ु िे प्रर्ास गिथु िै राम्रो हुन्छ: परमेश्वरले नतमीहरूमा
गिुथभएको सजार्को कामद्वारा के पररणाम हाससल गररएको छ? के नतमीहरूले र्सको नििोड

निकालेका छौ? सार्द पररणाम सािो होला; ित्र, नतमीहरूले र्सको बारे मा पदहले िै ठूला-ठूला
शब्दले बताइसकेका हुिेचथर्ौ। परमेश्वरले नतमीहरूलाई के हाससल गिथ लगाउिुहुन्छ? मैले

नतमीहरूलाई बताएका धेरै वििहरूमध्र्े, कनत फलवाि ् बिेका छि ्, र कनत व्र्थथ बिेका छि ्?
परमेश्वरको िजरमा, उहााँका वििहरूमध्र्े थोरै मात्रै फलवाि ् बिेका छि ्; र्सको कारण के हो भिे
मानिसले उहााँका वििहरूको मूल अथथलाई कदहल्र्ै पनि पिा लगाउि सकदै ि, र उसले स्वीकार

गिे भिेका वििहरूका गुञ्जि, पिाथलमा थककथएका आवाज मात्र हुि ्। के परमेश्वरको इच्छालाई
चिन्िे तररका र्ही हो त? भववष्र्मा िााँडै िै, परमेश्वरसाँग मानिसले गिुथपिे अझै बढी काम हुिेछ;

के मानिसले उसाँग भएको सािो कदले त्र्ो काम परू ा गिथ सकछ त? र्दद पथभ्रष्ट भइरहे का छै िि ्
भिे, नतिीहरूले गल्ती गरररहे का हुन्छि ्, ित्र अहङ्कारी भइरहे का हुन्छि ्—मािवको प्रकृनत र्स्तै छ
भन्िे दे खिन्छ। मलाई र्ो बुझ्ि कदठि लाग्छ: परमेश्वरले धेरै कुरा बताउिुभएको भए पनि, ककि

मानिसले तीमध्र्े कुिैलाई पनि हृदर्मा राख्दै ि? के परमेश्वरले मानिससाँग ख्र्ालठट्टामा
बोसलरहिुभएको र कुिै पररणाम ििोज्िुभएको हुि सकछ? कक मानिसलाई “आिन्द, ररस, शोक, र
िश
ु ी” को िाटक िेलाइरहिभ
ु एको हो? मानिसलाई एक क्षणको लाचग िश
ु ी तल्
ु र्ाएर, अको क्षणमा
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उसलाई रुि लगाउिे—अनि त्र्सपनछ, मानिस मञ्िभन्दा बादहर जााँदा, उसलाई उसका आफ्िै

उपकरणहरूसाँग छोडडएको हो? र्सको पररणाम के हुिेचथर्ो? “ककि मैले मानिसलाई ददएका
मापदण्डहरूको सधैँ कुिै पररणाम आउाँ दै ि? के र्ो मैले कुकुरलाई रूि िढ्ि ससकाएको जस्तै
भएको हुि सकछ? के मैले व्र्थथमा धेरै कष्ट गरररहे को छु?” परमेश्वरका सबै वििहरू मानिसको
वास्तववक क्स्थनतप्रनत लक्षक्षत छि ्। को परमेश्वरको वििमा क्जइरहे को छ भिेर हे िथ सबै

मानिसहरूको सभत्री भागमा हे दाथ केही फरक पिेचथएि। “अदहले समेत , भूसमको धेरैजसो भाग
पररवतथि भइरहन्छ। र्दद कुिै ददि, भसू म पण
ू थ रूपमा अको प्रकारमा पररवतथि भर्ो भिे, म मेरो
हातको एकै झट्काद्वारा त्र्सलाई पन्छाउिेछु—के अदहलेको िरणमा मैले गिे काम ठीक र्ही
होइि र?” वास्तवमा, अदहले समेत परमेश्वर र्ो काममा लाचगरहिुभएको छ; तैपनि, उहााँले “मेरो

हातको एकै झट्काद्वारा त्र्सलाई पन्छाउाँ छु” भिी बताउिुभएको कुराले भववष्र्लाई जिाउाँ छ,

ककिभिे सबै कुराको एउटा प्रकक्रर्ा हुिुपछथ । परमेश्वरको वतथमाि काम र्सतफथ अनघ बढ्छ—के
नतमीहरूलाई र्ो कुरा स्पष्ट भर्ो? मानिसका असभप्रार्हरूमा त्रुदटहरू छि ्, र अशुद्ध आत्माहरूले
प्रवेश गिथको निक्म्त र्ो मौकाको फाइदा सलएका छि ्। र्सपटक, “भूसम अको प्रकारमा पररवतथि

हुन्छ।” त्र्सपनछ मानिसहरूमा गुणात्मक पररवतथि आएको हुिेछ, तर नतिीहरूको सारमा भिे
पररवतथि आएको हुिेछैि, ककिभिे सुर्दढ़ पाररएको पथ्
ृ वीमा अरू कुिै कुराहरू हुिेछैिि ्। अको
शब्दमा भन्दा, मल
ू पथ्
ु ारपनछ, र्सलाई प्रर्ोग गिथ सककन्छ।
ृ वी कम स्तरको चथर्ो, तर र्सको सध
तैपनि, र्सलाई केही समर्सम्म प्रर्ोग गररसकेपनछ, र त्र्सउप्रान्त प्रर्ोग गिथ छोडडएपनछ, र्ो
क्रसमक रूपमा र्सको पुरािो स्वरूपमा फकथिेछ। परमेश्वरको कामको अको िरणको साराांश र्ही

हो। भववष्र्को काम थप जदटल हुिेछ, ककिभिे र्ो सबै थोकलाई नतिीहरूको प्रकारअिुसार अलग
गररिे समर् हुिेछ। भेला हुिे स्थािमा, जब कामकुराहरू सककन्छि ्, तब त्र्हााँ अवश्र् िै लथासलङ्ग
अवस्था हुिेछ, र मानिसमा ददह्रलो निश्िर्ता हुिेछैि। र्ो त परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तै हो:
“मानिसहरू सबै जि
ु धि
ु बज्र्ो त्र्ही धुिमा गाउिे प्रस्तोताहरू हुि ्।” मानिससाँग बजाइएको

धुिसाँगै गाउिे क्षमता छ, त्र्सकारण परमेश्वरले नतिीहरूमा भएको र्ही कमजोरीलाई उहााँको
कामको अको िरणलाई अनघ बढाउि प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र सबै मानिसहरूलाई र्ो कमजोरीलाई
हटाउि सक्षम पािथह
ु ु न्छ। मानिसहरूसाँग वास्तववक कद िभएको हुिाले िै मानिसहरू पिाथलको

माचथ बदढरहे का घााँसहरू बन्छि ्। र्दद नतिीहरूले कद प्राप्त गरे पनि, नतिीहरू आकाश छुिे अग्ला

रूिहरू बन्िेचथए। परमेश्वरले मािवजानतको एउटा भागलाई ससद्ध पािथको लाचग दष्ु ट आत्माहरूको
कामको एउटा भाग प्रर्ोग गिथ िाहिुहुन्छ, र र्सरी र्ी मानिसहरूलाई सबै मािवजानतले नतिीहरूको
सााँिो “पि
ु ाथहरूलाई” चिन्ि सकछि ् भन्िे कुरा ददर्ाबलसका अधमथहरूमाफथत दे िाउिह
ु ु न्छ। र्सरी
मात्र मािवले ददर्ाबलसका भववष्र्का पुस्तालाई मात्रै होइि, ददर्ाबलसका पुिाथहरूलाई समेत त्र्ागेर

पूणथ रूपमा स्वतन्त्र हुि सकछि ्। ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पूणथ रूपमा पराक्जत गिे परमेश्वरको
सााँिो उद्दे श्र् र्ही हो कक सबै मािवजानतले ठूलो रातो अक्जङ्गरको सााँिो रूपलाई चििूि, र्सको
मुकुण्डोलाई पूणथ रूपमा च्र्ातेर र्सको सााँिो स्वरूपलाई दे िूि ्। परमेश्वरले हाससल गिथ िाहिुहुिे
कुरा र्ही हो, पथ्
ु एका सबै कामको अक्न्तम उद्दे श्र् र्ही हो, र सारा मािवजानतमा
ृ वीमा उहााँले गिथभ
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उहााँले पूरा गिथ िाहिुभएको कुरा पनि र्ही हो। परमेश्वरको उद्दे श्र्लाई पूरा गिथको लाचग सबै
कुरा पररिालि गिुथ भिेको र्ही हो।

भववष्र्को कामको हकमा, के नतमीहरू र्ो काम कसरी गररिेछ भन्िे बारे मा स्पष्ट छौ? र्ी

कुराहरूलाई बुझ्िैपछथ । उदाहरणको लाचग: परमेश्वरले ककि मानिसहरू कदहल्र्ै पनि आफूले गिुथपिे

काममा ध्र्ाि ददाँ दैिि ् भिी भन्िुहुन्छ? उहााँ ककि उहााँले ददिुभएको गह
ृ कार्थ गिथ असफल हुिे
मानिसहरू धेरै छि ् भिेर भन्िुहुन्छ? र्ी कुराहरूलाई कसरी हाससल गिथ सककन्छ? के नतमीहरूले
र्ी प्रश्िहरूको बारे मा कदहल्र्ै वविार गरे का छौ? के र्ी कुराहरू तेरो सङ्गनतका ववषर्हरू बिेका

छि ्? कामको र्ो िरणमा, मानिसलाई परमेश्वरको वतथमाि असभप्रार्हरू बुझ्िे तुल्र्ाउिैपछथ । र्ो

कुरा हाससल गररएपनछ, अरू कुराहरूको बारे मा छलफल गिथ सककन्छ—के र्ो कामकुरालाई अनघ
बढाउिे राम्रो तररका होइि र? परमेश्वरले मानिसमा के हाससल गिथ िाहिुहुन्छ भन्िे कुरालाई
स्पष्ट रूपमा व्र्ाख्र्ा गररिुपछथ , अन्र्था सबै कुरा व्र्थथ हुिेछ, र मानिस र्समा प्रवेश गिथ असमथथ
हुिेछ, र्सलाई हाससल गिे कुरा त परै जाओस ्, अनि सबै कुरा बकम्फुसे गफ मात्र हुिेछ। आज
परमेश्वरले जे भन्िुभएको छ त्र्सको बारे मा भन्दा—के नतमीहरूले र्सलाई अभ्र्ास गिे मागथ
भेट्टाएका छौ? सबै मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूका बारे मा डर मान्छि ्। नतिीहरूले ती

वििहरूलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िि ्, तैपनि नतिीहरूले परमेश्वरलाई चिढ्र्ाउाँ छु कक भन्िे डर
पनि मान्छि ्। अदहलेसम्म, परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे कनत वटा तररकाहरू पिा लगाइएको

छ? धेरैजसो मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििहरू कसरी िािे र वपउिे भन्िे थाहा छै ि; र्ो
समस्र्ालाई कसरी समाधाि गिथ सककन्छ? के तैँले आजका वििहरूमा िािे र वपउिे तररका
भेट्टाइस ्? तैँले अदहले कसरी त्र्स कार्थमा सहकार्थ गिे प्रर्ास गरररहे को छस ?् अनि नतमीहरू

सबैले वििहरू िाएनछ र वपएपनछ, नतमीहरूले नतिको बारे मा गरे का मििहरूलाई कुि-कुि
माध्र्महरूमा छलफल गिेछौ? के मानिसले गिुथपिे र्ही होइि? कुिै निक्श्ित रोगको लाचग कसरी
ठीक औषचध ददइन्छ? के तेरो लाचग अझै पनि परमेश्वरले प्रत्र्क्ष रूपमा वाणीहरू जारी गिथ
आवश्र्क पछथ ? के र्ो अत्र्ावश्र्क छ? उपर्ुथकत समस्र्ाहरूलाई कसरी पुणथ रूपमा समाधाि गिथ

सककन्छ? र्ो कुरा नतमीहरूले आफ्िा व्र्ावहाररक कार्थहरूमा पववत्र आत्मासाँग सहकार्थ गिथ सकछौ

कक सकदै िौ भन्िे कुरामा निभथर रहन्छ। उचित सहकार्थ हुाँदा, पववत्र आत्माले महाि ् कार्थ गिथह
ु ु िेछ।
उचित सहकार्थ िहुाँदा, अन्र्ोल मात्रै भर्ो भिे, पववत्र आत्मा उहााँको शक्कत पोिाउिे अवस्थामा
हुिुहुिेछैि। “र्दद तैँले आफैलाई चििेको छस ् र आफ्िो शत्रुलाई चििेको छस ् भिे, ववजर् सधैँ तेरै
हुिेछ।” जसले पदहलोपटक र्ी वििहरू बोलेको भए पनि, ती वििहरू नतमीहरूमा िै सबैभन्दा
उचित रूपमा लागू हुि सकछि ्। छोटकरीमा भन्दा, नतमीहरूले आफ्िा शत्रह
ु रूलाई चिन्ि सकिभ
ु न्दा
पदहले आफैलाई चिन्िुपछथ , अनि नतमीहरूले र्ी दव
ु ै काम गररसकेपनछ मात्रै नतमीहरूले हरे क र्ुद्ध

क्जत्िेछौ। नतमीहरूले गिथ सकिुपिे सबै कुराहरू नर्िै हुि ्। परमेश्वरले ताँबाट जे माग गिुथभए पनि,
तैँले त्र्सको निक्म्त आफ्िो सारा शक्कतले काम मात्र गिुथपदथछ, र म आशा गदथछु कक अन्त्र्मा ताँ
परमेश्वरको सामु आउि सकिेछस ् र उहााँलाई तेरो पूणथ भक्कत ददि सकिेछस ्। र्दद र्ो क्षण नतम्रो

मत्ृ र्ु तोककएको समर् िै भए पनि जबसम्म परमेश्वर आफ्िो ससांहासिमा ववराजमाि भई
628

सन्तोषको मुस्काि मुस्कुराउिुभएको तैँले दे ख्न सकछस ्, तबसम्म तैँले आफ्िा आाँिा चिम्लाँ दै गदाथ
ताँ हााँस्ि र मुस्कुराउि सकिुपछथ । पथ्
ृ वीको तेरो जीविकालमा तैँले परमेश्वरप्रनतको आफ्िो अक्न्तम
कतथव्र् परू ा गिैपछथ । ववगतमा, परमेश्वरको िानतर पत्रस
ु लाई क्रूसमा उल्टो झन्
ु ड्र्ाइ; तर अन्त्र्मा

तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािुथपछथ , र तेरा सबै शक्कत उहााँका लाचग समाप्त गिुथपछथ । सक्ृ ष्ट गररएको

एक प्राणीले परमेश्वरको िानतर के गिथसकछ र? र्सैले परमेश्वरले उहााँको इच्छाअिुसार ताँलाई
प्रर्ोग गरूि ् भिी तैँले सकदो िााँडोभन्दा िााँडो आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पिुपछथ । र्दद त्र्सले
परमेश्वरलाई िस
ु ी र प्रसन्ि तल्
ु र्ाउाँ छ भिे उहााँले आफ्िो इच्छाअिस
ु ार ताँसाँग जे गिथ िाहिह
ु ु न्छ
उहााँलाई त्र्ही गिथ दे । मानिसहरूसाँग गुिासोका कुराहरू बोल्िे के अचधकार छ र?

अध्याय्४२
मलाई थाहा छै ि, आजका वाणीहरूमा कुिै पररवतथि छि ् कक छै िि ् भिेर मानिसहरूले पिा

लगाए कक लगाएिि ्। कनतपर् मानिसहरूले थोरै पररवतथि दे िेका हुि सकछि ्, तर निश्िर्ताको
साथ त्र्सो भन्िे आाँट गदै िि ्। सार्द अरूले केही पनि थाहा पाएका छै िि ् होला। ककि र्ो
मदहिाको बाह्रौं र पन्िौं ददिको बीिमा परमेश्वरका वाणीहरूमा र्नत ठूलो पररवतथि आएको छ

त? के नतमीहरूले र्स ववषर्मा मिि गरे का छौ? नतमीहरूको र्दक्ष्टकोण के छ? नतमीहरूले
परमेश्वरका सबै वाणीहरूबाट केही कुरा बुझेका छौ? अवप्रल दई
ु र मे पन्िको बीिमा गररएको

मुख्र् काम के चथर्ो? आजका मानिसहरू ककि अिसभज्ञ छि ् र नतिीहरूलाई टाउकामा मुङ्ग्रोले
हानिएको जस्तै ददमाग िलबसलएको अवस्थामा छि ्? आज ककि “राज्र्का मानिसहरूका काण्डहरू”

िामक स्तम्भहरू छै िि ्? अवप्रलको दोस्रो र िौथो ददिमा, परमेश्वरले मानिसको क्स्थनतलाई
औीँल्र्ाउिभ
ु एि; त्र्सै गरी, आजभन्दा धेरै ददि पदहले, उहााँले मानिसको क्स्थनतलाई औीँल्र्ाउिभ
ु एि—
र्सो ककि गररर्ो त? र्हााँ पककै पनि कुिै समाधाि िगररएको पहे ली छ—ककि १८०-डडग्री
घुमाइर्ो? हामी सुरुमा परमेश्वरले ककि र्सरी बोल्िुभर्ो भन्िे बारे मा थोरै कुरा गरौं। हामी
परमेश्वरका प्रारक्म्भक वििहरू हे रौं, जसमा उहााँले असलकनत पनि समर् बरबाद िगरीकि “िर्ााँ

कामको सरु
ु वात हुिेबबविकै” भिेर भन्िभ
ु र्ो। र्ो वाकर्ले ताँलाई परमेश्वरको काम िर्ााँ सरु
ु वातमा
प्रवेश गरे को छ, उहााँले फेरर पनि िर्ााँ काम सुरु गिथभ
ु एको छ भन्िे सूचित गछथ । र्सले सजार्
िक्जककाँदै छ भन्िे दे िाउाँ छ; के भन्ि सककन्छ भिे सजार्को िरम सीमा पदहले िै प्रवेश गररसकेको

छ, त्र्सकारण सजार्को र्ुगको काम उचित रूपमा अिुभव गिथको लाचग तैँले आफ्िो समर्
जनतसकदो धेरै सदप
ु र्ोग गिथुपछथ , ताकक ताँ पनछ िपर् र ित्र्ाचगई। र्ो सबै मानिसको काम हो,
र र्सको लाचग मानिसले सहकार्थ गिथ सकदो गिुथपछथ । जब सजार्लाई पूणथ रूपमा पठाइसककएको

हुिेछ, परमेश्वरले आफ्िो कामको अको भागलाई सुरु गिथ थाल्िुहुिेछ, ककिभिे परमेश् वर
भन्िह
ु ु न्छ, “… त्र्सकारण म मेरो कार्थलाई मानिसको बीिमा अनघ बढाउिे कार्थलाई जारी
राख्छु…। अदहले, मेरो हृदर् ठूलो प्रसन्िताले भररएको छ ककिभिे मैले मानिसहरूको एउटा समूहलाई

प्राप्त गरे को छु, त्र्सकारण मेरो ‘उद्र्म’ अबउप्रान्त मन्दीमा छै ि; र्समा अबउप्रान्त ररिो शब्दहरू
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समावेश छै िि ्।” ववगतका समर्हरूमा, मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूमा उहााँको जरूरी इच्छा

समावेश भएको दे िे—र्समा कुिै झूट छै ि—र आज परमेश्वरले अझै ित
ु गनतमा आफ्िो काम

गिथह
ु ु न्छ। मानिसको लाचग, र्ो पण
ू थ रूपमा परमेश्वरका मापदण्डहरूअिरू
ु प छै ि भन्िे दे खिन्छ—तर
परमेश्वरको लाचग, उहााँको काम पदहले िै समाप्त भइसकेको छ। मानिसहरूका वविारहरू अत्र्न्तै

जदटल भएको हुिाले, कामकुराप्रनतका नतनिहरूका र्दक्ष्टकोण प्रार्जसो अत्र्न्तै जदटल हुन्छ।
मानिसहरूले अरू मानिसहरूबाट अत्र्न्तै धेरै अपेक्षा गछथ ि ्, तर परमेश्वरले मानिसबाट त्र्नत ठूलो

अपेक्षा गिथह
ु ु न्ि, र्सकारण, परमेश्वर र मानिसबीिमा रहे को सभन्िता कनत ठूलो छ भिी दे ख्ि
सककन्छ। परमेश्वरले गिुथहुिे सबै काममा मानिसहरूका धारणाहरूलाई उदाङ्गो पाररन्छ। परमेश्वरले
मानिसहरूबाट धेरै ठूला अपेक्षाहरू गिुथहुन्छ र मानिसहरूले नतिलाई प्राप्त गिथ सकदै िि ् भन्िे होइि,
बरु मानिसहरूले परमेश्वरबाट धेरै ठूला अपेक्षाहरू गछथ ि ् र परमेश्वरले नतिलाई हाससल गिथ

सकिुहुन्ि। ककिभिे, हजारौं वषथदेखि शैतािले भ्रष्ट तुल्र्ाएको मािवजानतमा उपिारपनछ पनि केही

पश्ि-प्रभावहरू हुन्छि ्, त्र्सकारण मानिसहरूले सधैँ परमेश्वरबाट त्र्नत ठूला अपेक्षाहरू गदै आएका
छि ्, र परमेश्वर प्रसन्ि हुिुहुन्ि भिेर अत्र्न्तै डराएर नतिीहरू असलकनत पनि उदार भएका छै िि ्।
तसथथ, धेरै कुराहरूमा मानिसहरू कामको स्तरमा पुग्ि सकदै िि ् भन्िे तथ्र् िै एक दहसाबमा

नतिीहरूले आफैलाई आत्म-सजार् ददिे तररका हो; नतिीहरूले आफ्िै कार्थका पररणामहरू सहन्छि ्—
र्ो कष्ट-भोग मात्रै हो। मानिसहरूले भोग्िे कदठिाइमध्र्े, ९९% भन्दा बढी कदठिाइलाई परमेश्वरले

घण
ृ ा गिुथहुन्छ। र्सलाई सीधै भन्दा, कसैले पनि परमेश्वरको निक्म्त सााँिो रूपमा कष्ट भोगेको छै ि।
सबै मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िै कार्थका पररणामहरू भोग्छि ्—र सजार्को र्ो िरणमा पनि
अवश्र् िै कुिै अपवाद छै ि; र्ो मानिसले तर्ार गरे को तीतो किौरा हो, जसलाई वपउि उसले आफै

मि
ु सम्म लैजान्छ। परमेश्वरले उहााँको सजार्को वास्तववक उद्दे श्र्लाई प्रकट गिथभ
ु एको छै ि,
त्र्सकारण, मानिसहरूको एउटा समूह श्रावपत भएको भए पनि, त्र्सले सजार्लाई प्रनतनिचधत्व गदै ि।

मानिसहरूको एउटा समूहले आसशष ् पाएका छि ्, तर र्सको अथथ नतिीहरूलाई भववष्र्मा पनि आसशष ्
ददइिेछ भन्िे हुाँदैि। मानिसको लाचग, परमेश्वर आफ्िो विि पूरा िगिुथहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे

दे खिन्छ। चिन्ता िगर। र्ी वििहरू असलक अत्र्ुक्कत हुि सकछि ्, तर िकारात्मक िबि। मैले जे
बताउाँ छु, त्र्सले मानिसको कष्टलाई केही हदसम्म प्रस्तत
ु गछथ , तैपनि नतमीहरूले परमेश्वरसाँग राम्रो

सम्बन्ध कार्म गिैपछथ भन्िे मलाई लाग्छ। नतमीहरूले उहााँलाई अझै बढी “उपहारहरू” ददिुपछथ —

त्र्सले उहााँलाई अवश्र् िै िुशी बिाउिेछ। मलाई ववश्वास छ, उहााँलाई “उपहारहरू” ददिेहरूलाई
परमेश्वरले मि पराउिुहुन्छ। नतमीहरू के भन्छौ? के र्ी वििहरू सही छि ्?
अदहलेसम्म, नतमीहरूले आफ्िा सम्भाविाहरूमध्र्े कनतलाई पन्छाएका छौ? परमेश्वरका

वििहरू िााँडै िै समाप्त हुिेछि ्, त्र्सकारण नतमीहरूले कररबकररब आफ्िा सबै सम्भाविाहरूलाई
पन्छउिैपछथ , होइि र? नतमीहरूले आफैलाई जााँच्िु पनि पछथ : नतमीहरू आफ्िै बढाइ गदै र र्ताउता
दहाँड्दै उच्ि दे खिि मि पराउाँ छौ—र्ो के हो? आज, मानिसहरूका सम्भाव्र्ताहरू के हुि ् भन्िे कुरा
मलाई अझै पनि थाहा छै ि। र्दद मानिसहरू कष्टको सागरमा डुबेर क्जउाँ छि ् भिे , जब नतिीहरू

कदठिाइको शोधिको बीिमा वा र्ातिाको ववववध कार्ाथन्वर्िको िि
ु ौतीमा क्जउाँ छि ्, वा जब
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नतिीहरू सबै मानिसहरूले इन्कार गिे समर्मा क्जउाँ छि ्, तब त्र्स्ता समर्हरूमा नतिीहरूले
आकाशनतर हे दै र गदहरो सुस्केरा हाल्दै

आफ्िा वविारहरूमा सार्द नतिीहरूले आफ्िा

सम्भाविाहरूलाई पन्छाउाँ छि ्। ककिभिे मानिसहरूले निराशाको अवस्थामा बादहरी आदशथ लोकको

िोजी गछथ ि ्, र सहज पररक्स्थनतहरूमा कसैले कदहल्र्ै पनि आफ्िा सुन्दर सपिाहरूको िोजीलाई
त्र्ागेका हुाँदैिि ्। र्ो कुरा अवास्तववक हुि सकछ, तर मानिसहरूको हृदर्मा र्स्तो हुाँदैि भन्िे मेरो
आशा छ। के नतमीहरू अझै पनि जीववतै हुाँदा उठाई लचगि िाहन्छौ? के नतमीहरू अझै पनि दे हको
आफ्िो रूपलाई पररवतथि गिथ िाहन्छौ? नतमीहरूसाँग पनि उस्तै वविार छ कक छै ि मलाई थाहा

छै ि, तर मलाई सधैँ र्ो वास्तववक कुरा होइि भन्िे लागेको छ—त्र्स्ता वविारहरू अत्र्न्तै लालिी
दे खिन्छि ्। कनतपर् मानिसहरूले र्स्ता कुरा भन्छि ्: “आफ्िा सम्भाविाहरूलाई पन्छाऊ, असलक

र्थाथथ बि।” मानिसहरूले आसशवषत हुिे इच्छाहरूलाई त्र्ाग्िुपछथ भिेर ताँ भन्छस ्—तर तेरो आफ्िै
हकमा के भन्छस ्? के ताँ आफूिादहाँ आसशषहरूको
्
िोजी गदै , मानिसहरूको आसशवषत हुिे वविारलाई
भिे उल्ट्र्ाउाँ छस ्? तैँले अरूलाई आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ ददाँ दैिस ्, तर गुप्त रूपमा तैँले आफै नतिै
आसशषहरूको
्
बारे मा वविार गरररहे को हुन्छस ्—त्र्स कुराले ताँलाई के बिाउाँ छ? ठग! जब तैँले त्र्सरी
व्र्वहार गछथ स ्, के तेरो वववेक दोषी हुाँदैि र? तेरो हृदर्मा, ताँलाई ऋणी भएको आभास हुाँदैि र?

के ताँ ठग होइिस ् र? तैँले अरूका हृदर्का वििहरूलाई कोट्र्ाएर निकाल्छस ्, तर ताँसभत्रकै

वििहरूलाई केही पनि गदै िस ्—ताँ कस्तो बेकामे फोहोरको टुक्रा होस ्! मलाई अिम्म लाग्छ, तैँले
बोल्दा आफ्िो हृदर्मा के सोचिरहे को हुन्छस ्—के ताँलाई पववत्र आत्माले चधककािथ सकिुहुन्ि र? के
र्सले तेरो गररमामा ठे स पुऱ्र्ाउाँ दै ि र? तेरो आफ्िै लाचग के असल हुन्छ भन्िे ताँलाई सााँच्िै िै
थाहा छै ि! ताँ सधैँ िै िान्गुओजस्तै रहे को छस ्—िाटक गिे। परमेश्वरले “मानिसहरू सबै मेरो िाम

र मेरो मदहमाको लाचग ‘आफैलाई अपथण गिथ’ तत्पर छि ्” भन्िे वाकर्मा “आफैलाई अपथण गिथ”
भन्िे पदावलीमा उद्धरण चिन्ह लगाउिुभएको स्वभाववकै हो। परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको

हतकेलाको पछाडडको भागजविकै राम्ररी चिन्िुहुन्छ, र मानिसको धोका जनत िै िलाकीपूणथ भए
पनि—उसले कुिै पनि सङ्केत िदे िाए पनि र उसको अिुहार रातो िभए पनि र उसको मुटुको
ढुकढुकी िबढे पनि—परमेश्वरका आाँिाहरू तेज छि ्, त्र्सकारण परमेश्वरको िजरबाट उम्कि

मानिसलाई सधैँ कदठि हुन्छ। मािौं परमेश्वरसाँग एकस-रे जस्ता आाँिा छि ् र मानिसका सभत्री
अङ्गहरू समेत दे ख्ि सकिुहुन्छ, मािौं उहााँले मानिसहरूलाई छलथङ्ग दे ख्ि सकिह
ु ु न्छ र िजााँिीकि
नतिीहरूको रगतको समूह निधाथररत गिथ सकिुहुन्छ। परमेश्वरको बुद्चध र्स्तै हुन्छ, र र्सलाई
मानिसले अिुकरण गिथ सकदै ि। परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मैले र्नत धेरै काम गरे को छु, तैपनि ककि

मानिसहरूमा र्सको कुिै प्रमाण छै ि? के मैले पर्ाथप्त प्रर्ास लगाएको छै ि?” परमेश्वरसाँगको
मानिसको सहकार्थमा धेरै कुराको कमी छ, र के भन्ि सककन्छ भिे मानिससभत्र अत्र्न्तै धेरै
िकारात्मक कुरा छि ्, र नतिीहरूमा बबरलै सकारात्मकता हुन्छ। कदहलेकहीीँ मात्रै नतिीहरूसाँग थोरै
सकारात्मकता हुन्छ, तर र्ो अत्र्न्तै दवू षत हुन्छ। र्स कुराले परमेश्वरलाई मानिसहरूले कनत धेरै

प्रेम गिुथहुन्छ भन्िे दे िाउाँ छ; मािौं नतिीहरूको हृदर्को करोडौँ भागको एउटा भागमा मात्रै
परमेश्वरप्रनतको प्रेम छ, जसमध्र्े ५०% अझै दवू षत िै छ। त्र्ही कारणले गदाथ, परमेश्वरले आफूले
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मानिसमा कुिै प्रमाण प्राप्त गददथिाँ भिी भन्िुभएको छ। मानिसको अवज्ञाले गदाथ िै परमेश्वरका
वाणीहरूको शैली र्नत कठोर र भावशून्र् छ। परमेश्वरले मानिससाँग ववगतको समर्को बारे मा

कुरा िगिथभ
ु ए पनि, मानिसहरूले आफूलाई परमेश्वरको अनघ दे िाउिको लाचग सधैँ र्ाद गिथ

िाहन्छि ्, र नतिीहरूले सधैँ ववगतको समर्का कुरा गिथ िाहन्छि ्—तैपनि परमेश्वरले मानिसको

दहजोको ददिलाई आजको ददिको रूपमा कदहल्र्ै सलिुभएको छै ि; बरु, उहााँले आजका मानिसहरूलाई
आजकै दहसाबमा सलिुहुन्छ। परमेश्वरको मिोववृ ि र्ही हो, र र्समा, भववष्र्मा मानिसहरूले
परमेश्वर अत्र्न्तै अिचु ित हुिुहुन्छ भिेर िभिि
ू ् भिेर परमेश्वरले र्ी वििहरू स्पष्ट रूपमा

बोल्िुभएको छ। ककिभिे परमेश्वरले अवववेकी कुराहरू गिुथहुन्ि, बरु मानिसहरूलाई सााँिो

तथ्र्हरूको बारे मा बताउिुहुन्छ, ित्र मानिसहरू ददह्रलो गरी िडा हुि सकदै िि ्—ककिभिे, आखिर
मानिस कमजोर छ। र्ी वििहरू सुिेपनछ, र्सो भिे कसो होला: के नतमीहरू सुन्ि र समवपथत
हुि, अनि र्सको बारे मा थप वविार िगिथ इच्छुक छौ?

माचथ उल्लेखित प्रश्ि प्रसङ्गबादहरको कुरा हो; र्सबारे मा कुरा गररन्छ कक गरराँदैि भन्िे कुराले

केही फरक पादै ि। मलाई आशा छ नतमीहरूले र्स कुरालाई अस्वीकार गदै िौ, ककिभिे परमेश्वर
वििहरूको काम गिथ आउिुहुन्छ, र उहााँले सूर्थमुनिको सबै कुराको बारे मा कुराकािी गिथ िाहिुहुन्छ।
तर जे भए पनि नतमीहरूले नतिलाई पढ्िेछौ, र नतमीहरूले र्ी वििहरूलाई अवहे लिा गिेछैिौ

भन्िे मेरो आशा छ। नतमीहरू के भन्छौ? के नतमीहरूले त्र्सो गिेछौ? आजका वििहरूमा

परमेश्वरले िर्ााँ जािकारी प्रकट गिुथभएको छ भिेर भनिएको छ: परमेश्वरले काम गिुथहुिे तररका
पररवतथि हुि लागेको छ। त्र्सकारण, र्ही ववषर्गत कुरामा ध्र्ाि ददिु िै राम्रो हुन्छ। र्ो भन्ि
सककन्छ कक आजका सबै वाणीहरूले भववष्र्का ववषर्हरूमा अगमवाणीहरू गछथ ि ;् र्ी वाणीहरू

परमेश्वरले उहााँको कामको अको िरणको प्रबन्ध कसरी गिथह
ु ु न्छ भन्िे कुरा हुि ्। परमेश्वरले
मण्डलीका मानिसहरूमा उहााँको काम लगभग समाप्त गररसकिुभएको छ र त्र्सपनछ उहााँ सबै
मानिसहरूको सामु क्रोध सदहत दे िा पिुथहुिेछ। परमेश्वरले भन्िुभए झैँ, “म पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई

मेरा कामहरू स्वीकार गिथ लगाउिेछु, र मेरा कामहरू ‘न्र्ार्आसिको अगाडड’ प्रमाखणत हुिेछि ्,
ताकक पथ्
ृ वीका मानिसहरूले नतिलाई स्वीकार गरे र, घोप्टो परूि ्।” के नतमीहरूले र्ी वििहरूमा

केही दे ख्र्ौ? र्समा परमेश्वरको कामको अको भागको साराांश छ। सवथप्रथम, परमेश्वरले राजिैनतक

शक्कत भएका सबै पाले कुकुरहरूलाई इमािदारीसाथ ववश्वस्त हुिे तुल्र्ाउिुहुिेछ अनि नतिीहरूलाई
नतिीहरूका आफ्िै इच्छाको इनतहासको मञ्िबाट पनछ सिे , फेरर कदहल्र्ै ओहदाका निक्म्त कुिै
लडाइाँ िगिे, फेरर कदहल्र्ै र्ुक्कतहरू र षड्र्न्त्रमा सांलग्ि िहुिे बिाउिुहुिेछ। र्ो काम परमेश्वरले
पथ्
ु छथ । तर र्सको मतलब परमेश्वर दे िा
ृ वीमा ववसभन्ि ववपविहरू िडा गरी अगाडड बढाउिप
पिुथहुिेछ भन्िे पटककै होइि। र्स समर्मा, ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे श अझै पनि फोहोरको दे श

हुिेछ, र त्र्सैले परमेश्वर दे िा पिुथहुिेछैि, तर केवल सजार्द्वारा दे िा पिुथहुिेछ। परमेश्वरको
धासमथक स्वभाव त्र्स्तै छ, जसबाट कोही पनि उम्कि सकदै ि। र्स समर् अवचधमा, ठूलो रातो

अक्जङ्गरको दे शमा बस्िे सबैले ववपवि भोग्िुपिेछ, जसमा स्वाभाववक रूपमा पथ्
ृ वीको राज्र्
(मण्डली) पनि समावेश हुन्छ। तथ्र्हरू बादहर आउिे समर् र्ही िै हो, र र्सरी सबै मानिसहरूले
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र्सको अिुभव गछथ ि ्, र कोही पनि उम्कि सकदै िि ्। परमेश्वरले िै र्ो पूवथनिधाथररत गररसकिुभएको
छ। कामको ठीक र्ही िरणको कारणले िै परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “ठूला-ठूला र्ोजिाहरूलाई अनघ
बढाउिे समर् अदहले िै हो।” ककिकक भववष्र्मा र्स पथ्
ृ वीमा कुिै मण्डली हुिेछैि, र वविाशको
आगमिको कारण, मानिसहरू केवल उिीहरूको अगाडड जे छ त्र्सको बारे मा मात्र सोच्ि सकिे
हुिेछि ्, र अरू सबै कुरालाई बेवास्ता गिेछि ्, र वविाशको बीिमा परमेश्वरको आिन्द सलिु
उिीहरूलाई कदठि हुिेछ। र्सैले, र्स सुन्दर समर्मा मानिसहरूलाई नतिीहरूका सम्पूणथ हृदर्ले
परमेश्वरलाई प्रेम गिथ आग्रह गररएको छ, ताकक नतिीहरूले मौका िगम
ु ाऊि ्। जब र्ो तथ्र् समाप्त

हुन्छ, परमेश्वरले त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पूणथ रूपमा पराक्जत गिुथभएको हुिेछ, र र्सरी
परमेश्वरका मानिसहरूले गवाही ददिे कामको अन्त्र् हुिेछ; त्र्सपनछ, ठूलो रातो अक्जङ्गरको
दे शलाई पूणथ रूपमा िष्ट पारे र छोडेपनछ परमेश्वरले कामको अको िरण सुरु गिुथहुिेछ, र अन्त्र्मा
सारा ब्रह्माण्डभररका मानिसहरूलाई क्रूसमा उल्टो झुन्ड्र्ाएर कााँटी ठोकिुहुिेछ, त्र्सपनछ उहााँले

सम्पूणथ मािव जानतलाई िाश गिुथहुिेछ—परमेश्वरको कामको भववष्र्का िरणहरू हुि ्। र्सैले,
नतमीहरूले र्ो शाक्न्तपूणथ वातावरणमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे सकदो प्रर्ास गिुथपदथछ। भववष्र्मा
नतमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे कुिै मौकाहरू पाउिेछैिौ, ककिकक मानिसहरूससत परमेश्वरलाई
प्रेम गिे मौका दे हमा मात्र हुन्छ; जब नतिीहरू अकै सांसारमा क्जउाँ छि ्, कसैले पनि परमेश्वरलाई
प्रेम गिे कुरा गिे छै िि ्। के र्ो सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको क्जम्मेवारी होइि र? र्सैले नतमीहरूले
आफ्िो जीविकालमा परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपदथछ? के तैँले र्सबारे कदहल्र्ै वविार गरे को

छस ्? के ताँ मरे पनछ मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गरुाँ ला भिी पखिथरहे को छस ्? के र्ो िोक्रो कुरा होइि
र? आज, ताँ ककि परमेश्वरलाई प्रेम गिे कुराको पनछ लाग्दै िस ्? के व्र्स्त रहे र परमेश्वरलाई प्रेम

गिथु सााँिो प्रेम हुि सकछ? परमेश्वरको कामको र्ो िरण िााँडै िै अन्त्र् हुिेछ भन्िुको कारण के
हो भिे परमेश्वरले शैतािको अगाडड पदहलेबाटै गवाही ददइसकिुभएको छ। र्सैले मानिसले केही
पनि गिुथ आवश्र्क छै ि; मानिसलाई केवल ऊ जीववत रहे का वषथहरूमा परमेश्वरलाई प्रेम गिथ मात्र
आग्रह गररएको छ—मुख्र् कुरा र्ही हो। परमेश्वरका मागहरू उच्ि छै िि ्, र र्सबाहे क, उहााँको

हृदर्मा एक तीव्र चिन्ता भएकोले, उहााँले कामको र्ो िरण समाप्त हुिु अनघ िै अको िरणको
कामको साराांश प्रकट गिथभ
ु एको छ, जसले अब कनत समर् छ भन्िे कुरालाई स्पष्ट पादथछ; र्दद

परमेश्वर उहााँको हृदर्मा चिक्न्तत हुिुहुन्िथ्र्ो भिे, के उहााँले र्नत िााँडै र्ी वििहरू बोल्िुहुिेचथर्ो?
समर् थोरै भएकोले परमेश्वरले र्स तररकाले काम गिुथहुन्छ। आशा गररन्छ, कक नतमीहरूले जसरी
आफ्िो शरीरलाई मार्ा गछौ त्र्सरी िै आफ्िो सारा हृदर्ले, आफ्िा सारा समझले र आफ्िा सारा
शक्कतले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकिेछौ। के अनत ठूलो अथथ बोकेको जीवि र्ही होइि र? तैँले
अन्र्त्र कहााँ जीविको अथथ भेट्टाउि सकछस ्? के ताँ धेरै िै अन्धो भइरहे को छै िस ् र? के ताँ

परमेश्वरलाई प्रेम गिथ इच्छुक छस ्? के परमेश्वर मानिसको प्रेम पाउि र्ोग्र् हुिुहुन्छ? के
मानिसहरू मानिसको आराधिा पाउि र्ोग्र् छि ्? त्र्सो भए, तैँले के गिुथपछथ ? कुिै सङ्कोि िमािी
साहस पूवथक परमेश्वरलाई प्रेम गर्, र परमेश्वरले ताँलाई के गिुथहुिेछ सो हे र।् कतै उहााँले ताँलाई
मािथह
ु ु न्छ कक, हे र।् साराांशमा भन्िप
ु दाथ, परमेश्वरलाई प्रेम गिे काम परमेश्वरका निक्म्त प्रनतसलवपहरू
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बिाउिु र लेख्िुभन्दा महत्त्वपूणथ छ। तैँले सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरालाई पदहलो स्थाि ददिुपदथछ,
र्सैले कक तेरो जीविको मूल्र् अझै बढी होस ् र र्ो िुसीले पूणथ होस ्, र त्र्सपनछ तैँले तेरो निक्म्त

परमेश्वरको “फैसला” पिथिप
ु छथ । तेरो र्ोजिामा परमेश्वरलाई प्रेम गिे कुरा समावेश छ कक छै ि
म त्र्ो जान्ि उत्सुक छु। सबैका र्ोजिाहरू परमेश्वरद्वारा पूरा गररएको होस ्, र ती सबै
वास्तववकता बिूि ् भन्िे मेरो कामिा छ।

अध्याय्४४्र्४५
परमेश्वरले मानिसलाई “परमेश्वरप्रनतको प्रेम”—सबै पाठहरूमध्र्े सबैभन्दा गहि पाठ—को बारे मा

बताउिुभएको समर्दे खि, उहााँले सबै मानिसहरूलाई मािव जीविको ररकतताको बारे मा जान्िे प्रर्ास

गिे तुल्र्ाउाँ दै , त्र्सरी नतिीहरूसभत्रको सााँिो प्रेमलाई िोतलेर निकाल्िे तुल्र्ाउाँ दै “सात आत्माका
वाणीहरू” को ववषर्मा बोल्िे कार्थलाई ध्र्ाि केक्न्ित गिथभ
ु एको छ। वतथमाि िरणमा अक्स्तत्वमा

रहिे मानिसहरूमा परमेश्वरप्रनत कनत प्रेम हुन्छ? के नतमीहरूलाई थाहा छ? के “परमेश्वरलाई प्रेम
गिुथ” भन्िे पाठको कुिै सीमा छै ि? मािव जीविको बारे मा मानिसहरूसाँग कस्तो बझ
ु ाइ छ?
परमेश्वरलाई प्रेम गिे ववषर्मा नतिीहरूको आिरण कस्तो छ? नतिीहरू इच्छुक छि ् कक अनिच्छुक

छि ्? नतिीहरू भीडको पनछ लाग्छि ् कक दे हलाई घण
ु िे र बझ्
ु िुपिे
ृ ा गछथ ि ्? नतमीहरू स्पष्ट हुिप
सबै कुरा नर्िै हुि ्। के मानिसहरूसभत्र सााँच्िै केही पनि छै ि र? “मानिसले मलाई सााँिो रूपमा
प्रेम गरोस ् भन्िे म िाहन्छु; तैपनि, आज मानिसहरूले मलाई नतिीहरूको सााँिो प्रेम ददि िसकेर

अझै पनि आफ्िो िुट्टा नघस्र्ाउाँ छि ्। नतिीहरूका कल्पिामा, नतिीहरूले के ववश्वास गछथ ि ् भिे

र्दद नतिीहरूले मलाई सााँिो प्रेम ददए भिे, नतिीहरूसाँग केही पनि बााँकी रहिेछैि।” र्ी वििहरूमा,
“सााँिो प्रेम” को वास्तववक अथथ के हो? “सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे” र्ो र्ग
ु मा ककि

परमेश्वरले अझै पनि मानिसहरूको सााँिो प्रेम माग्िुहुन्छ? तसथथ, परमेश्वरको असभप्रार् भिेको
मानिसलाई उिर पुक्स्तकामा सााँिो प्रेमको अथथ लेख्ि लगाउिु हो, त्र्सैलेमानिसलाई परमेश्वरले
ददिुभएको गह
ृ कार्थ ठीक र्ही हो। जहााँसम्म आजको र्ो िरणको कुरा छ, परमेश्वरले मानिसबाट

ठूला-ठूला मागहरू िगिथभ
ु ए पनि, मानिसहरूले मािवप्रनतको परमेश्वरका मल
ू मागहरूलाई परू ा गिथ

अझै बााँकी छ; अको शब्दमा भन्दा, नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे कार्थमा नतिीहरूका सारा

शक्कत लगाउि अझै बााँकी िै छ। तसथथ, नतिीहरूको अनिच्छाको बीिमा पनि, परमेश्वरले र्ो कामले
प्रभाव हाससल िगररञ्जेलसम्म र उहााँले र्स काममा आफ्िो मदहमा प्राप्त गररञ्जेलसम्म

मानिसहरूप्रनतको उहााँका मागहरू प्रस्तत
ु गरररहिह
ु ु न्छ। वास्तवमा िै, पथ्
ृ वीमा गररिे काम
परमेश्वरप्रनतको प्रेमद्वारा समाप्त गररन्छ। तसथथ, परमेश्वरले आफ्िो काम समाप्त गिुथभएपनछ
मात्रै उहााँले मानिसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कामको बारे मा सूचित गिुथहुन्छ। र्दद उहााँको काम
समाप्त भएको समर्मा, उहााँले मानिसलाई मत्ृ र्ु ददिुहुन्छ भिे, मानिस के हुिेछ, परमेश्वर के
बन्िुहुिेछ, र शैताि के बन्िेछ? पथ्
ृ वीमा मानिसको प्रेम प्राप्त गररएपनछ मात्रै “परमेश्वरले

मानिसलाई क्जत्िुभएको छ” भिेर भन्ि सककन्छ। ित्र भिे, मानिसहरूले परमेश्वरले मानिसलाई
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हे प्िुहुन्छ भिेर भन्िेचथए, र परमेश्वर लक्ज्जत हुिुहुिेचथर्ो। परमेश्वर कािेिुसी समेत िगरी
आफ्िो काम समाप्त गिे गरी मूिथ हुिुहुन्ि। तसथथ, जब काम समाप्त हुि लागेको हुन्छ, तब
परमेश्वरलाई प्रेम गिे बारे मा जोश उत्पन्ि हुन्छ, र परमेश्वरलाई प्रेम गिे कार्थ ििाथको ववषर्

बन्छ। अवश्र् िै, परमेश्वरप्रनतको र्ो प्रेम मानिसद्वारा कलङ्ककत हुाँदैि; र्ो त ववशुद्ध प्रेम हो,
पनतप्रनतको ववश्वासर्ोग्र् पत्िीको प्रेम वा पत्रुसको प्रेम जस्तो हो। परमेश्वरले अय्र्ूब र पावलको

प्रेम िाहिुहुन्ि, तर र्होवाप्रनतको र्ेशूको प्रेम, वपता र पुत्रप्रनतको प्रेम: “व्र्क्कतगत घाटा वा िाफाको
बारे मा वविार िगररकि वपताको बारे मा मात्रै वविार गिथु, अरू कसैलाई होइि, तर वपतालाई मात्रै
प्रेम गिुथ, अनि अरू केही कुरा िमाग्िु।” के मानिसले र्सो गिथ सकछ?

र्दद हामीले नतमीहरूलाई र्ेशू, अथाथत ्, जो पूणथ मािवतामा हुिुहुन्िचथर्ो, उहााँले गिुथभएको
कुरासाँग तुलिा गिे हो भिे हामीले के वविार गिेचथर्ौं? नतमीहरूको पूणथ मािवतामा नतमीहरू
कनत हदसम्म आइपुगेका छौ? के नतमीहरू र्ेशूले गिुथभएकोदशौं अांश हाससल गिथ सक्षम छौ? के

नतमीहरू परमेश्वरको लाचग क्रूसमा जाि र्ोग्र् छौ? के परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको प्रेमले शैतािलाई
लाजमा पािथ सकछ? अनि मानिसप्रनतको नतमीहरूको कनत प्रेमलाई नतमीहरूले हटाएका छौ? के
र्सलाई परमेश्वरप्रनतको प्रेमद्वारा प्रनतस्थापि गररएको छ? के नतमीहरूले सााँच्िै सबै कुरा

परमेश्वरप्रनतको प्रेमको िानतर सहन्छौ? केही क्षणको लाचग पत्रुसको बारे मा वविार गर, जो ववगतको
समर्मा क्जएका चथए, त्र्सपनछ आफैलाई हे र, जो आजका हौ—निकै ठूलो सभन्िता छ; नतमीहरू
परमेश्वरको अनघ िडा हुि अर्ोग्र् छौ। नतमीहरूसभत्र परमेश्वरप्रनतको प्रेम बढी छ कक
ददर्ाबलसप्रनतको प्रेम बढी छ? र्ो वैकक्ल्पक रूपमा स्केलको दे ब्रे र दार्ााँपट्दट राख्नुपदथछ, ताकक

कुि उच्ि छ—नतहरूमा परमेश्वरप्रनत वास्तवमा कनत धेरै प्रेम छ भिेर हे िथ सककर्ोस ्? के नतमीहरू

परमेश्वरको अनघ मिथ र्ोग्र् छौ? र्ेशू क्रूसमा उसभि सकिुको कारण के चथर्ो भिे, पथ्
ृ वीमा उहााँले
गिुथभएका अिुभवहरू शैतािलाई लाजमा पािथका लाचग पर्ाथप्त चथए, र त्र्ही कारणले गदाथ मात्रै
परमेश्वर वपताले उहााँलाई कामको त्र्ो िरण पूरा गिथ निधथकक साथ अिुमनत ददिुभर्ो; र्ो उहााँले
भोग्िुभएको कष्ट र परमेश्वरप्रनतको उहााँको प्रेमले गदाथ िै चथर्ो। तर नतमीहरू त्र्नत धेरै र्ोग्र्

छै िौ। तसथथ, नतमीहरूको हृदर्मा परमेश्वरलाई राख्िे कार्थ हाससल गदै नतमीहरूले निरन्तर अिुभव

गिथप
ु छथ , अरू केही गिथु पदै ि—के नतमीहरूले र्ो काम परू ा गिथ सकछौ? र्सबाट तैँले परमेश्वरलाई
कनत घण
ृ ा गछथ स ्, र परमेश्वरलाई तैँले कनत प्रेम गछथ स ् भन्िे कुरा दे ख्ि सककन्छ। र्ो होइि कक

परमेश्वरले मानिसलाई धेरै िै माग गिुथहुन्छ, तर मानिसले कदठि पररश्रम गदै ि। के अवस्थाको
वास्तववकता र्ही होइि र? ित्र भिे, तैँले परमेश्वरमा प्रेम गिथ र्ोग्र् कनत धेरै कुरा भेट्टाउिेचथइस ्
र तैँले आफूमा कनत धेरै घण
ृ ास्पद कुरा भेट्टाउिेचथइस ्? तैँले र्ी कुराहरूलाई िक्जकबाट

निर्ाल्िुपछथ । स्वगथहरूमुनिका थोरै ले मात्रै परमेश्वरलाई प्रेम गछथ न्भिेर भन्दा अत्र्ुक्कतहुन्छ—तर
के ववश्वको रे कडथ तोडेर परमेश्वरलाई प्रेम गरी ताँ अग्रगामी बन्ि सकछस ्? परमेश्वरले मानिसबाट

केही पनि माग्िुहुन्ि। के मानिसले र्सको लाचग उहााँलाई केही आदर ददि सकदै ि र? के तैँले र्ो
कुरा समेत हाससल गिथ सकदै िस ्? भन्िुपिे अरू के िै छ र?
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अध्याय्४६
र्ी सबै वििहरूमध्र्े, आजको विि जविको बबसथि िसककिे कुिै विि छै िि ्। र्सभन्दा

पदहलेका परमेश्वरका वििहरूले मानिसका क्स्थनतहरू वा स्वगथको रहस्र्हरूलाई प्रकट गऱ्र्ो, तैपनि

र्ो वतथमाि वाणीहरू ववगतको जस्ता छै िि ्। र्सले चगल्ला गदै ि वा हााँसोमा उडाउाँ दै ि, तर र्ो पूणथ
रूपमा अिपेक्षक्षत छ: र्हााँ परमेश्वर शान्त भई बसेर मानिसहरूसाँग कुरा गिुथभएको छ। उहााँको
असभप्रार् के हो? परमेश्वरले “आज, मैले ब्रह्माण्डभन्दा माचथ िर्ााँ काम सरु
ु गरे को छु। मैले

पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई िर्ााँ सुरुवात ददएको छु, र मैले नतिीहरूलाई मेरो घरबाट निस्केर जाि
अिुरोध गरे को छु। अनि मानिसहरूलाई सधैँ आफैमा सलप्त हुि मि पिे हुिाले , म नतिीहरूलाई

आत्म-सिेत हुिे, र सधैँ मेरो काममा वाधा िददिे सल्लाह ददन्छु” भिी भन्िुहुाँदा र्समा ताँ के
दे ख्छस ्? अनि परमेश्वरले उल्लेि गिुथभएको र्ो “िर्ााँ सुरुवात” के हो? परमेश्वरले मानिसहरूलाई
पदहले िै छोडेर जाि भन्िुभएको चथर्ो, तर परमेश्वरको असभप्रार् भिेको नतिीहरूको ववश्वासको

जााँि गिुथ चथर्ो। त्र्सकारण आज, जब उहााँले फरक शैलीमा बोल्िुहुाँदा, के उहााँ सच्िा हुिुहुन्छ कक
झूटो? पदहले, परमेश्वरले बताउिुभएका परीक्षाहरूका बारे मा मानिसहरूलाई थाहा चथएि।
सेवाकताथहरूको कार्थको िरणद्वारा मात्रै नतिीहरूले परमेश्वरका परीक्षाहरूलाई आफ्िो आाँिाले दे िे,
र नतिीहरूले व्र्क्कतगत रूपमा िै अिभ
ु व गरे । तसथथ, त्र्सपनछको समर्मा, पत्रस
ु का सर्ौं

परीक्षाहरूको उदाहरणको कारण, मानिसहरूले प्रार्जसो “र्ो परमेश्वरको परीक्षा चथर्ो” भन्िे कुरालाई
गलत रूपले ववश्वास गरे । र्सको साथै, परमेश्वरका वििहरूमा तथ्र्हरू ववरलै आए। त्र्सकारण,
मानिसहरू परमेश्वरका परीक्षाहरूको बारे मा झि ्-झि ् गदहरो अन्धववश्वासमा डुबे, त्र्सकारण
परमेश्वरले बोल्िुभएका सबै वििहरूमा, र्ो परमेश्वरले अनघ बढाउिुभएका तथ्र्हरूको कार्थ हो

भिेर नतिीहरूले कदहल्र्ै ववश्वास गरे िि ्; बरु, परमेश्वरसाँग अरू कुिै काम िभएको हुिाले, उहााँले

मानिसहरूलाई जााँि गिथ वििहरूको निक्श्ित प्रर्ोग गरररहिुभएको चथर्ो भिेर नतिीहरूले ववश्वास
गरे । आशाववहीि दे खििे तैपनि आशा ददएको जस्तो दे खििे र्स्ता परीक्षाहरूको बीिमा, मानिसहरूले

पछ्र्ाए, त्र्सकारण परमेश्वरले “बससरहिेहरू सबैले दभ
ु ाथग्र् र अशुभ भोग्िे सम्भाविा हुन्छ” भिेर
भनिसकिुभएपनछ पनि, मानिसहरूले अझै पनि पछ्र्ाउिे कार्थमा आफ्िो ध्र्ाि केक्न्ित गरे , तसथथ
नतिीहरूसाँग छोडेर जािे कुिै असभप्रार् चथएि। मानिसहरूले त्र्स्ता भ्रमहरूका बीिमा पछ्र्ाए, र

कुिै आशा छै ि भन्िे ववषर्मा नतिीहरूमध्र्े एक जिाले पनि सुनिक्श्ित गिे आाँट गरे िि ्—र्ो

परमेश्वरको ववजर्को प्रमाणको एउटा भाग हो। परमेश्वरको र्दक्ष्टकोणले उहााँले सबै कुरालाई उहााँको
सेवा गिे गरी समलाउिुहुन्छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। मानिसहरूका भ्रमहरूले नतिीहरूलाई जि
ु सक
ु ै
समर् वा स्थािको बावजूद, परमेश्वरलाई छोडेर िजाि प्रोत्साहि ददन्छ, त्र्सकारण र्ो िरणको
अवचधमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँको लाचग गवाही ददिे तुल्र्ाउिको लाचग नतिीहरूको

अससद्ध उत्प्रेरणाहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र परमेश्वरले “मैले मानिसहरूको एउटा समूहलाई प्राप्त
गरे को छु” भिी भन्िुभएको वििको गहि महत्त्व त्र्ही हो। शैतािले अवरोधहरू पैदा गिथको लाचग

मानिसका उत्प्रेरणाहरूको प्रर्ोग गछथ , जबकक परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको सेवा गिथ लगाउिको
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लाचग मानिसका उत्प्रेरणाहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ—“मानिसहरूले नतिीहरू सभत्र प्रवेश गिथ सकछि ्
भन्िे कल्पिा गछथ ि ्, तर जब नतिीहरूले आफ्िो झूटो प्रवेश अिुमनतपत्र ददन्छि ्, तब म नतिीहरूलाई
तरु
ु न्तै त्र्हीीँ िै आगोको कुण्डमा फ्र्ााँककददन्छु, र नतिीहरूले आफ्िा ‘पररश्रमी प्रर्ासहरू’ लाई
ज्वालामा दे ख्दा, नतिीहरूले आशा गुमाउाँ छि ्।” भन्िे परमेश्वरका वििहरूको सााँिो अथथ र्ही हो।

परमेश्वरले सबै कुरालाई उहााँको सेवा गिे तल्
ु र्ाउिको लाचग समलाउिुहुन्छ, त्र्सकारण उहााँले
मानिसका ववसभन्ि वविारहरूलाई बेवास्ता गिुथहुन्ि, तर साहसका साथ मानिसहरूलाई छोडेर जाि

आज्ञा गिथह
ु ु न्छ; र्ो परमेश्वरको कामको आश्िर्थपि र बद्
ु चध हो—इमािदार वििहरू र ववचधलाई
एउटै मा समावेश गिुथ, मानिसहरूलाई हकका ि बकक र होस गुमेको अवस्थामा तुल्र्ाउिु। र्सबाट
के दे ख्ि सककन्छ भिे, परमेश्वरले सााँच्िै िै मानिसहरूलाई उहााँको घरबाट निस्केर जाि आज्ञा

गरररहिुभएको छ, र्ो कुिै प्रकारको परीक्षा होइि, र परमेश्वरले र्स मौकामा र्सो भन्िुहुन्छ,
“तैपनि म मानिसहरूलाई र्दद नतिीहरूले आसशषहरू प्राप्त गिथ सकेिि ् भिे , मेरो बारे मा कसैले

पनि गुिासो गिथ सकदै िि ् भिेर पनि भन्छु।” परमेश्वरका वििहरू सच्िा हुि ् कक गलत हुि ्
भन्िे कुरालाई कसैले पनि बुझ्ि सकदै िि ्, तैपनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई क्स्थर गिथ , छोडेर जािे
नतिीहरूको इच्छाबाट नतिीहरूलाई मुकत गिथको लाचग र्ो अवसर सलिुहुन्छ। तसथथ, र्दद कुिै ददि
नतिीहरूलाई श्राप ददइर्ो भिे, मानिसहरूले “सुन्दा िमीठो लाग्िे शब्दहरू िै राम्रा शब्दहरू हुि ्”
भिेर भिेजस्तै, नतिीहरूलाई परमेश्वरका वििहरूले पव
ू थ-िेताविी ददइसककएको हुिेछ। आज,
परमेश्वरप्रनतको मानिसहरूको प्रेम उत्सुक र इमािदार छ, त्र्सकारण नतिीहरूले सच्िा हो कक

झूटो हो भिी पिा लगाउि िसकेका वििहरूमा, नतिीहरूलाई क्जनतए र नतिीहरूले परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ पुगे, त्र्ही कारणले परमेश्वरले भन्िुभर्ो, “मैले पदहले िै मेरो महाि ् काम पूरा गररसकेको
छु।” परमेश्वरले “मलाई आशा छ नतिीहरूले बााँच्िे नतिीहरूको आफ्िै मागथ भेट्टाउाँ छि ्। र्समा म

शक्कतहीि छु” भिी भन्िुहुाँदा, र्ो परमेश्वरका र्ी सबै वििहरूको वाणीको वास्तववकता हो—तैपनि
मानिसहरूलाई त्र्स्तो लाग्दै ि; बरु, नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूमा असलकनत पनि ध्र्ाि

िददइकि पछ्र्ाएका छि ्। त्र्सकारण जब परमेश्वरले, “भववष्र्मा, हाम्रो बीिमा कुिै वििहरू
हुिेछैि, हामीसाँग कुराकािी गिथलाई केही पनि हुिेछैि, हामी एक-अकाथलाई हस्तक्षेप गिेछैिौं, हामी
आ-आफ्िै बाटो लाग्िेछौं” भिी भन्िुहुन्छ, र्ी वििहरू वास्तववक हुि ्, र र्ी वििहरू असलकनत

पनि कलङ्ककत छै िि ्। मानिसहरूले जे वविार गरे पनि, परमेश्वरको “तकथ ववहीिता” र्ही हो।

परमेश्वरले पदहले िै शैतािको अनघ गवाही ददइसकिुभएको छ, र समर् वा स्थािको बावजूद, सबै

मानिसहरूलाई उहााँलाई छोडेर िजािे बिाउिुहुिेछ भिेर परमेश्वरले भन्िुभएको छ—त्र्सकारण
कामको र्ो िरणलाई परू ा गररएको छ, र परमेश्वरले मानिसका गि
ु ासाहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददिह
ु ु न्ि।
तैपनि परमेश्वरले सुरुदे खि िै र्ो कुरालाई स्पष्ट पािुथभएको छ, त्र्सकारण मानिसहरू वववश

बिेका छि ्, आफ्िो ररसलाई पिाउि र आफ्िो क्जब्रोलाई काबुमा राख्ि बाध्र् बिेका छि ्। परमेश्वर
र शैताि बीिको र्ुद्ध पूणथ रूपमा मानिसमा आधाररत छ। मानिसहरूसाँग आफूमाचथ कुिै निर्न्त्रण

छै ि; नतिीहरू पूणथ र सााँिो रूपमा कठपुतलीहरू हुि ्, जबकक र्दश्र् पछाडडबाट कठपुतलीको डोरी
तान्िे परमेश्वर र शैताि हुि ्। जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँको गवाही ददि प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ,
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तब उहााँले मानिसहरूलाई उहााँको सेवाको निक्म्त प्रर्ोग गिथ उहााँले वविार गिथ सकिुहुिे, सम्भव

भएको सबै कुरा गिुथहुन्छ, र्सरी मानिसहरूलाई शैतािको िालबाजीमा पिथ ददिुहुन्छ, र साथै,
परमेश्वरको निदे शि मान्िे तल्
ु र्ाउिह
ु ु न्छ। अनि जब परमेश्वरले ददि िाहिभ
ु एको गवाही समाप्त
भएपनछ, उहााँले मानिसहरूलाई एकानतर पन्छ्र्ाउिुहुन्छ र कष्ट भोग्ि छोडडददिुहुन्छ, र्स क्रममा

नतिीहरूसाँग आफ्िो कुिै सम्बन्ध िभएको जस्तो गिुथहुन्छ। जब उहााँले मानिसहरूलाई फेरर प्रर्ोग
गिे िाहिा गिुथहुन्छ, तब उहााँले नतिीहरूलाई फेरर पनि उठाउिुहुन्छ र नतिीहरूलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ,
अनि मानिसहरूलाई र्सको बारे मा असलकनत पनि जािकारी छै ि। नतिीहरू मासलकले आफ्िो इच्छा

अिुसार प्रर्ोग गिे गोरु वा घोडा जस्तै हुि ्, नतिीहरूमध्र्े कसैसाँग पनि आफूमाचथ निर्न्त्रण छै ि।
र्ो असलक द्ःु िद सुनिि सकछ, तर मानिसहरूसाँग नतिीहरू आफैमाचथ कुिै निर्न्त्रण भए पनि
िभए पनि, परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको आदरको कुरा हो, खिन्ि हुिुपिे कुरा होइि। र्स्तो लाग्छ
मािौं परमेश्वरले र्सरी िै काम गिुथपछथ । के सवथशक्कतमािको
्
िााँिोलाई पूरा गिथ सकिु गवथ
गिुथपिे कुरा होइि र? त्र्सोभए, ताँलाई के लाग्छ? के तैँले कदहल्र्ै परमेश्वरको लाचग सेवा गिे

सांकल्प गरे को छस ्? के ताँ अझै पनि तेरो आफ्िै स्वतन्त्रताको िोजी गिे अचधकारलाई पकक्रराख्न
िाहन्छस ्?

जे भए पनि, परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा असल र अिुकरणर्ोग्र् छि ्, अनि मानिस र
परमेश्वर आखिर फरक छि ्। र्ही कुराको आधारमा, तैँले परमेश्वरलाई मािव हृदर्ले प्रेम गिथप
ु छथ ,

िाहे तेरो प्रेमको लाचग परमेश्वरसाँग कुिै कदर होस ् र्ा िहोस ्। परमेश्वरका वििहरूले परमेश्वरको
हृदर्सभत्र ठूलो उदासपि छ भन्िे दे िाउाँ छि ्। परमेश्वरका वििहरूले गदाथ मात्रै मानिसहरू शोधि

हुन्छि ्। तैपनि, आखिर र्ो काम दहजो मात्रै भएको हो—त्र्सकारण, परमेश्वरले र्सपनछ वास्तवमा
के गिथह
ु ु िेछ? र्ो कुरा आजको ददिसम्म गप्ु त रहन्छ, त्र्सैले मानिसहरू र्सलाई बझ्
ु ि वा र्सलाई
थाहा पाउि असमथथ छि ्, अनि परमेश्वरको सङ्गीत बजेको बेला गाउिे बाहे क केही पनि गिथ

सकदै िि ्। तैपनि, परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै कुरा वास्तववक छि ्, र र्ो सबै सत्र् साबबत हुन्छि ्—
र्समा कुिै शङ्का छै ि!
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भाग्िीन्

मण्डलीहरूमा्हहिँड्ने्क्रममा
ख्रीष््
टले्हदनुभएका्र्चनहरू्
(जुि १९९२ दे खि अगष्ट २०१४ सम्म)

पररचय
परमेश्वरका वििहरूको र्स भागमा जम्मा िार िण्डहरू छि ् जुि सबै ख्रीष्टले जूि १९९२ र

सेप्टे म्बर २००५ को बीिमा व्र्कत गिथभ
ु एको चथर्ो। तीमध्र्े अचधकाांश ख्रीष्टले मण्डलीहरूमा र्ात्रा

गिुथभएको बेलाको उहााँका प्रवििहरूको रे कडडथङ र सङ्गनतहरूमा आधाररत छि ्। नतिलाई कुिै पनि
प्रकारले हे रफेर गररएका छै िि ्, ि त नतिलाई पनछ ख्रीष्टले िै पररवतथि गिुथभर्ो। बााँकी िण्डहरू

ख्रीष्टले व्र्क्कतगत रूपमा िै लेख्नुभएको हो (जब ख्रीष्टले लेख्नुहुन्छ, उहााँले सोिवविार गिथ िरोकी
वा कुिै सम्पादि िगरी एउटै बसाइाँमा लेख्नुहुन्छ, र उहााँका वििहरू पण
ू थ रूपमा पववत्र आत्माको

असभव्र्क्कत हुि ्, जसमा कुिै शङ्का छै ि) हो। र्ी दई
ु प्रकारका वाणीहरूलाई अलग गिुथको सट्टा,
हामीले ती व्र्कत गररएको मूल क्रममा िै नतिलाई एकैसाथ प्रस्तुत गरे का छौं; र्सले हामीलाई
उहााँको वाणीहरूको पूणथताबाट परमेश्वरको कामका िरणहरू दे ख्ने र उहााँले प्रत्र्ेक िरणमा कसरी

काम गिुथहुन्छ सो बुझ्िे तुल्र्ाउाँ छ, जुि परमेश्वरको कामका िरणहरू र परमेश्वरको बुद्चधसम्बन्धी
मानिसहरूको ज्ञािको निक्म्त फाइदाजिक छ।
“मण्डलीहरूमा दहाँड्िे क्रममा ख्रीष्टले ददिुभएका वििहरू १” को सुरुका आठ अध्र्ार्लाई

सामूदहक रूपमा “मागथ” भिी उल्लेि गररन्छ—तीिादहां ख्रीष्ट मानिसको समाितामा बराबर उसभिे

क्रममा उहााँले बोल्िुभएका वििहरूको सािो भाग हुि ्। नतिमा रहे को स्पष्ट कफकापिको बाबजद
ु
पनि ती परमेश्वरको प्रेम र मािवजानतको निक्म्त उहााँको वास्ताले भररपण
ू थ छि ्। र्ोभन्दा पदहले,
परमेश्वर तेस्रो स्वगथको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभर्ो, जसले उहााँ र मानिसको बीिमा ठूलो दरू ी निमाथण
गऱ्र्ो, र मानिसहरूलाई परमेश्वरको सामु जाि भर्भीत बिार्ो, उहााँसाँग नतिीहरूका आफ्िो जीविका

लाचग बबन्ती गिे कुरा त परै जाओस ्। त्र्सकारण “मागथ” मा परमेश्वरले मानिससाँग उसकै बराबरी
भई बोल्िभ
ु र्ो र मागथको ददशा दे िाउिभ
ु र्ो, र्सरी परमेश्वरससतको मानिसको सम्बन्धलाई र्सको

मल
ू अवस्थामा पि
ु स्थाथवपत गिथभ
ु र्ो; मानिसहरूले त्र्स उप्रान्त परमेश्वरले अझै पनि बोल्िे तररका

प्रर्ोग गरररहिुभएको छ कक छै ि भिी शङ्का गरे िि ्, र त्र्स उप्रान्त मत्ृ र्ुको परीक्षादे खि डराउि
छोडे। परमेश्वर तेस्रो स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा ओसलथिुभर्ो, मानिसहरू आगो र गन्धकको कुण्डबाट
परमेश्वरको ससांहासिको अचग आए, नतिीहरूले “सेवा-कताथहरू” को प्रेतलाई फासलददए र िवजात
बाछोहरूले झैं नतिीहरूले औपिाररक रूपमा परमेश्वरका वििहरूको बक्प्तस्मा ग्रहण गरे । तब मात्र

परमेश्वरले नतिीहरूसाँग घनिष्ठ रूपमा कुरा गिथ र नतिीहरूलाई जीवि प्रदाि गिे काम अझ बढी

गिथ सकिुभर्ो। परमेश्वरले आफैलाई एक मानिसको रूपमा िम्र तुल्र्ाउिुको उद्दे श्र् मानिसहरूको

िक्जक हुिु, उिीहरू र उहााँ बीिको दरू ी कम गिुथ, मानिसहरूको मान्र्ता र भरोसा प्राप्त गिुथ, र
मानिसहरूलाई जीविको पनछ लाग्ि र परमेश्वरको पनछ लाग्ि सङ्कल्प गिे प्रेरणा ददिु चथर्ो।
“मागथ” का आठ वटा अध्र्ार्हरूलाई र्स्ता कुञ्जीहरूको रूपमा बुझ्ि सककन्छ जसद्वारा परमेश्वरले

मानिसहरूका हृदर्को ढोका िोल्िुहुन्छ, र ती सबै एकसाथ समलेर चििी दसलएको िककी बन्छ, जुि

िककी उहााँले मानिसलाई ददिुहुन्छ। परमेश्वरले र्ो कार्थ गिुथभर्ो भिे मात्र मानिसले परमेश्वरले
बारम्बार ददिुभएको सशक्षा र हप्कीहरूमा राम्ररी ध्र्ाि ददि सकछि ्। र्ो भन्ि सककन्छ, कक र्सपनछ
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मात्र परमेश्वरले र्ो वतथमाि कामको िरणमा आचधकाररक रूपले जीवि प्रदाि गिे र सत्र् व्र्कत

गिे काम थाल्िुभर्ो, र्सरी उहााँले र्ी ववषर्हरूमा बोल्दै जािुभर्ो: “ववश्वासीहरूले कस्तो र्दक्ष्टकोण
राख्िप
ु छथ ” र “परमेश्वरको कामका पाइलाहरूको सम्बन्धमा”…। के त्र्स्तो ववचधले परमेश्वरको ज्ञाि

र उहााँको गहि असभप्रार्हरूलाई दे िाउाँ दै िि ् र? र्ो ख्रीष्टले गिुथहुिे जीविको प्रबन्धको सुरुआत हो,
त्र्सैले र्ी सत्र्ताहरू त्र्सपनछका िण्डहरूभन्दा केही सतही छि ्। र्सको पछाडड रहे को ससद्धान्त

एकदम सरल छ: परमेश्वरले मािवजानतको आवश्र्कता अिुसार काम गिुथहुन्छ। उहााँले अन्धाधुन्ध
काम गिथह
ु ु न्ि वा बोल्िह
ु ु न्ि; परमेश्वरले मात्र मािवजानतका आवश्र्कताहरू पण
ू थ रूपमा बझ्
ु िह
ु ु न्छ,
र अरू कसैमा पनि मानिसप्रनत र्नत ठूलो प्रेम र बुझाइ छै ि।
“काम र प्रवेश,” मा एकदे खि दशसम्मका वाणीहरूमा, परमेश्वरका वििहरू एउटा िर्ााँ िरणमा

प्रवेश गछथ ि ्। फलस्वरूप, र्ी भिाइहरू सुरुमा राखिएका छि ्। त्र्सपनछ, “मण्डलीहरूमा दहाँ ड्िे क्रममा

ख्रीष्टले ददिुभएका वििहरू २” अक्स्तत्वमा आर्ो। र्स िरणको अवचधमा, परमेश्वरले उहााँका

अिुर्ार्ीहरूबाट अझ ववस्तत
ृ मागहरू गिुथभर्ो, त्र्स्ता मागहरू जसमा मानिसहरूको जीविशैली,
उिीहरूको क्षमताबाट के माग गररन्छ, आदद कुराको ज्ञाि सामेल छ। र्ी मानिसहरूले परमेश्वरको

पनछ लाग्िे र्दढ सांकल्प गरे का हुिाले, र नतिीहरूमा अब परमेश्वरको पदहिाि र अक्स्तत्वको बारे मा
कुिै शङ्का िभएकोले, परमेश्वरले सक्ृ ष्टदे खि आजको ददिसम्म उहााँको कामको सभत्री सत्र्ताको
बारे मा सङ्गनत गदै , बाइबलको पछाडडको सत्र्ता प्रकट गदै र नतिीहरूलाई परमेश्वरको दे हधारणको
वास्तववक महत्त्वबारे ससकाउाँ दै नतिीहरूसाँग औपिाररक रूपमा आफ्िै पररवारका सदस्र्हरूलाई

जस्तो व्र्वहार गिथ थाल्िुभर्ो। र्स िण्डमा उल्लेि गररएका परमेश्वरका वाणीहरूले मानिसहरूलाई
परमेश्वरको अक्स्तत्व र उहााँको कामको सारको बारे मा अझ राम्रो बुझाइ प्रदाि गऱ्र्ो, र नतिीहरूले
परमेश्वरको मक्ु कतबाट प्राप्त गरे को कुरा बबतेका र्ग
ु हरूमा अगमवकताहरू र प्रेररतहरूले प्राप्त

गरे को कुराभन्दा धेरै असल छ भिी बुझार्ो। परमेश्वरका वििहरूको प्रत्र्ेक पङ्क्कतबाट, तपाईंले

उहााँको ज्ञािको स-सािा कुराहरू, साथै उहााँको इमािदारी प्रेम र मानिसप्रनतको िासो बुझ्ि
सकिुहुन्छ। ती वििहरू व्र्कत गिुथ बाहे क परमेश्वरले एक-एक गदै मानिसहरूका पदहलेका
धारणहरू र भ्रमहरू, मानिसहरूले पदहले कदहल्र्ै कल्पिा िगरे का कुराहरू, साथै मानिसहरूले

भववष्र्मा दहाँ ड्िु पिे मागथलाई पनि सावथजनिक रूपमा प्रकट गिथभ
ु र्ो। सार्द, मानिसले अिभ
ु व
गिथ सकिे सांकीणथ “प्रेम” र्ही हो! आखिर, परमेश्वरले मानिसहरूलाई नतिीहरूलाई िादहिे सबै

थोकहरू ददइसकिुभएको चथर्ो, र कुिै कुरा बााँकी िरािी वा बदलीमा केही िमागी नतिीहरूले
मागेका थोकहरू पनि ददिुभएको चथर्ो।

र्स िण्डका ववसभन्ि ववशेष अध्र्ार्हरूले बाइबललाई सम्बोधि गदथछ। बाइबल हजारौं वषथदेखि

मािव इनतहासको एउटा दहस्साको रूपमा रही आएको छ। र्सबाहे क , मानिसहरूले र्सलाई परमेश्वर
जस्तो व्र्वहार गछथ ि ्, र्हााँसम्म कक आखिरी ददिहरूमा र्सले परमेश्वरको स्थाि सलएको छ, जसले

परमेश्वरमा घण
ृ ा उत्पन्ि गदथछ। र्सैले, समर्ले साथ ददाँ दा परमेश्वरले बाइबलको सभत्री कथा र
उत्पविबारे स्पष्ट पािथ आफू बाध्र् भएको महसुस गिुथभर्ो; र्दद उहााँले त्र्सो िगिुथभएको भए,
बाइबलले मानिसहरूका हृदर्मा परमेश्वरको स्थाि ओगटी िै रहिे चथर्ो र परमेश्वरका कामहरू
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िाप्ि र निन्दा गिथको लाचग मानिसहरूले बाइबलका वििहरू प्रर्ोग गिेचथए। बाइबलको सार,
सांरििा र त्रुदटहरूबारे व्र्ाख्र्ा गरे र परमेश्वरले कुिै पनि हालतमा बाइबलको अक्स्तत्वलाई इन्कार
गरररहिभ
ु एको चथएि, ि त उहााँले दोषी ठहदै हुिह
ु ु न्थ्र्ो; बरु उहााँले बाइबलको मौसलक स्वरूप
पुिस्थाथपिा गिे, बाइबलप्रनत भएको मानिसहरूको भ्रमहरूलाई सम्बोधि गिे, नतिीहरूलाई बाइबलको
सही र्दक्ष्टकोण प्रदाि गिे उचित र सुहाउाँ दो वववरण ददइरहिुभएको चथर्ो, र्सैले कक नतिीहरूले

उप्रान्त बाइबलको पूजा िगरूि ्, र अब उप्रान्त नतिीहरू िहराऊि ्; भन्िुको तात्पर्थ र्ो हो कक,
नतिीहरूले बाइबलप्रनतको आफ्िो अन्धो ववश्वासलाई परमेश्वरमाचथको ववश्वास र परमेश्वरको
आराधिा ठान्िे गल्ती िगरूि ्, त्र्सको वास्तववक पष्ृ ठभूसम र असफलताहरूको सामिा गिथ समेत

िडराऊि ्। जब मानिसहरूले बाइबलको बारे मा शुद्ध ज्ञाि पाउाँ छि ्, तब नतिीहरूले कुिै सङ्कोि
िमािी त्र्सलाई पन्साउि अनि साहस पूवथक परमेश्वरका िर्ााँ वििहरूलाई स्वीकार गिथ सकछि ्।

र्ी केही अध्र्ार्हरूमा परमेश्वरको लक्ष्र् र्ही हो। परमेश्वरले र्हााँ मानिसहरूलाई बताउि
िाहिुभएको सत्र्ता के हो भिे, कुिै पनि ससद्धान्त वा तथ्र्ले परमेश्वरको आजका काम र

वििको स्थािलाई सलि सकदै ि र परमेश्वरको स्थािमा कुिै पनि थोक िडा हुि सकदै ि। र्दद
मानिसहरू बाइबलको पासोबाट उम्कि सकदै िि ् भिे, नतिीहरू कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको सामु
आउि सकिेछैिि ्। र्दद नतिीहरू परमेश्वरको सामु आउि िाहन्छि ् भिे, नतिीहरूले पदहले आफ्िो

हृदर्मा उहााँको स्थाि सलिे कुिै पनि थोकलाई हटाउिप
ु छथ ; तब नतिीहरू परमेश्वरका निक्म्त

सन्तोषजिक हुिेछि ्। परमेश्वरले र्हााँ बाइबलको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिुथभएको भए पनि, बाइबल
बाहे क मानिसहरूले पज्
ु िे धेरै वटा गलत कुराहरू छि ् भन्िे िबबसथिुहोस ्; नतिीहरूले आराधिा िगिे
भिेका, सााँिो रूपमा परमेश्वरबाट आएका कुराहरू मात्र हुि ्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई नतिीहरूले
परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ र उहााँका वििहरू स्वीकार गदाथ गलत बाटो िसलऊि ् र फेरर अनतवादी

कुरानतर लागेर भ्रमको सशकार िहोऊि ् भिी स्मरण गराउि मात्र बाइबललाई उदाहरणको रूपमा
प्रर्ोग गिुथहुन्छ।

परमेश्वरले मानिसलाई प्रदाि गिुथहुिे वििहरू सतहबाट गहितातफथ बढ्छ। उहााँका भिाइहरूका

ववषर्हरू मानिसहरूका बादहरी आिरण र कार्थहरूबाट नतिीहरूको भ्रष्ट स्वभावनतर बढ्छि ्, जहााँबाट
परमेश्वरले आफ्िो भाषाको भालाको टुप्पोले मानिसको आत्माको सबैभन्दा गदहरो भागमा

ताकिुहुन्छ: नतिीहरूको सारमा। “मण्डलीहरूमा दहाँड्िे क्रममा ख्रीष्टले ददिुभएका वििहरू ३” व्र्कत

गररएको अवचधमा, परमेश्वरका भिाइहरूले मानिसको सार र पदहिाि र वास्तववक व्र्क्कत बन्िुको
अथथ के हो लाई जोड ददन्छ—मानिसको जीविको प्रवेशसम्बन्धी र्ी गहि सत्र्ता र आवश्र्क

प्रश्िहरूलाई। अवश्र्, “मण्डलीहरूमा दहाँड्िे क्रममा ख्रीष्टले ददिभ
ु एका वििहरू १,” मा परमेश्वरले

मानिसलाई प्रदाि गिुथभएका सत्र्ताहरूलाई वविार गदाथ, “मण्डलीहरूमा दहाँ ड्िे क्रममा ख्रीष्टले
ददिुभएका वििहरू ३” भन्िे ववषर्वस्तु तुलिात्मक रूपले अनत िै गहि छ। र्स िण्डका
वििहरूले मानिसका भववष्र्को बाटो र नतिीहरू कसरी ससद्ध बिाइि सकछि ् भन्िे ववषर्मा

बताउाँ छ; नतिले मािवजानतको भववष्र्को गन्तव्र्लाई, र परमेश्वर र मानिस कसरी एकसाथ

ववश्राममा प्रवेश गिेछि ् सो कुरालाई पनि छुन्छि ्। (र्ो भन्ि सककन्छ, आजको ददिसम्म
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परमेश्वरले मानिसहरूलाई नतिीहरूको सार, नतिीहरूका समसि र नतिीहरूका गन्तव्र्को सम्बन्धमा
व्र्कत गिुथभएका वििहरू हुि ्, जुि बुझ्ि अनत िै सक्जलो छ)। परमेश्वर र्ो आशा गिुथहुन्छ कक
र्ी वििहरू पढ्िे मानिसहरू ती हुि ् जसले आफूलाई मािवीर् धारणा र कल्पिाबाट अलग रािेका
छि ्, जो आफ्िा हृदर्को गदहराइमा परमेश्वरको हरे क वििलाई शुद्ध रूपमा बुझ्ि सक्षम छि ्।

र्सबाहे क, उहााँ र्ो आशा गिुथहुन्छ, कक र्ी वििहरू पढ्िे सबैले उहााँका वििहरूलाई सत्र्, मागथ र
जीविको रूपमा सलि सकूि ् र नतिीहरूले परमेश्वरलाई हलकासाथ िसलऊि ् वा उहााँससत िुसामदी
िगरूि ्। र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई जााँच्िे वा परीक्षण गिे मिोववृ िका साथ र्ी वििहरू

पढ्छि ् भिे नतिीहरूका निक्म्त ती वाणीहरू बन्द पुस्तकजस्तो लाग्िेछ। सत्र्को पनछ लाग्िेहरू,
परमेश्वरलाई पछ्र्ाउि र्दढ सांकल्प गिेहरू, र उहााँप्रनत रिीभर पनि शङ्का िगिेहरू मात्रै र्ी

वििहरू स्वीकािथ र्ोग्र्का हुन्छि ्।
“मण्डलीहरूमा दहाँड्िे क्रममा ख्रीष्टले ददिुभएका वििहरू ४” ईश्वरीर् वाणीको अको श्रेणी हो
जुि “सम्पूणथ ब्रह्माण्डको लाचग परमेश्वरका वििहरू” पनछ आउाँ छ। र्स िण्डमा परमेश्वरका

उपदे शहरू, सशक्षाहरू र इसाई सम्प्रदार्हरूका मानिसहरूलाई ददइएका प्रकाशहरू समावेश छि,् जस्तै:
“तैँले र्ेशूको आक्त्मक शरीरलाई दे ख्दासम्ममा, परमेश्वरले स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई िर्ााँ बिाइसकिुभएको

हुिेछ,” “ख्रीष्ट अिुरूप िभएकाहरू निश्िर् िै परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्।” र्समा मािवजानतबाट
परमेश्वरले गिथभ
ु एका ववशेष मागहरू पनि समावेश छ, जस्तै: “तेरो गन्तव्र्का लाचग पर्ाथप्त असल
कार्थहरु तर्ार गर्,” “तीि अतीहरू,” “अपराधले मानिसलाई िकथतफथ डोर्ाथउिेछ।” धेरै पक्षहरूलाई
समेदटएका छि ्, जस्तै सबै प्रकारका मानिसहरूका लाचग ददइिे प्रकाशहरू र दण्डहरू अनि

परमेश्वरलाई कसरी चिन्िे सम्बन्धी वििहरू। र्ो भन्ि सककन्छ, कक र्ो िण्ड परमेश्वरले

मािवजानतलाई गिथह
ु ु िे न्र्ार्को मख्
ु र् भाग हो। परमेश्वरका वाणीहरूको र्स िण्डको सबैभन्दा
अववस्मरणीर् भाग भिेको, जब परमेश्वरले आफ्िो कामको पदाथ बन्द गिथ लाग्िभ
ु एको चथर्ो, तब

उहााँले मानिसको हड्डीको मासीमा अथाथत ् उसको केन्िमा के छ त्र्ो िुलस्त गिुथभएको कुरा िै

हो: ववश्वासघात। उहााँको उद्दे श्र् मानिसहरूले अन्त्र्सम्मै निम्ि तथ्र्हरू जािूि ्, र त्र्सको छाप
नतिीहरूका हृदर्को गदहराइमा रािूि ् भन्िे हो: तपाईंले जनत लामो समर्दे खि परमेश्वरलाई

पछ्र्ाउिभ
ु एको भए पनि, तपाईंको स्वभावले अझै पनि परमेश्वरलाई धोका ददन्छ। अको शब्दमा,
परमेश्वरलाई धोका ददिु मानिसको स्वभाव िै हो, ककिभिे मानिसहरूले आफ्िो जीविमा पूणथ
पररपकवता प्राप्त गिथ सकदै ि, र नतिीहरूका स्वभावमा सापेक्षक्षक पररवतथि मात्र हुि सकछ।
“ववश्वासघात (१)” र “ववश्वासघात (२),” र्ी दई
ु अध्र्ार्हरूले मानिसहरूलाई ठूलो प्रहार गिे भए
पनि, ती सााँच्िै मानिसहरूलाई परमेश्वरले ददिभ
ु एका सबैभन्दा ववश्वासर्ोग्र् र परोपकारी िेताविी

हुि ्। जब मानिसहरू आत्मसन्तुक्ष्ट र स्व-असभमाि हुन्छि ्, तब र्ी दई
ु अध्र्ार्हरू पढे पनछ
कम्तीमा पनि नतिीहरूले आफ्िो दष्ु टताको जााँि गछथ ि ्, र नतिीहरू शान्त हुन्छि ्। र्ी दई
ु
अध्र्ार्द्वारा परमेश्वरले सबै मानिसलाई के कुरा स्मरण गराउिुहुन्छ भिे, तपाईंको जीवि जनत
िै पररपकव भए पनि, तपाईंको जीविका अिुभवहरू जनत िै गदहरा भए पनि, तपाईंको आत्मववश्वास

जनत िै ठूलो भए पनि, तपाईं जि
ु सक
ु ै ठाउाँ मा जन्मिभ
ु एको भए पनि र तपाईं जतानतर
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गइरहिुभएको भए पनि, परमेश्वरलाई धोका ददिे तपाईंको स्वभाव कुिै पनि समर् र कुिै पनि
ठाउाँ मा प्रकट हुिसकछ। परमेश्वरले हरे क व्र्क्कतलाई र्ो कुरा बताउि िाहिुहुन्छ: परमेश्वरलाई
धोका ददिु हरे क व्र्क्कतको जन्मजात प्रकृनत हो। अवश्र्, र्ी दई
ु अध्र्ार्हरू व्र्कत गिे कार्थमा

परमेश्वरको असभप्रार् भिेको मािवजानतलाई हटाउिे वा दोषी ठहऱ्र्ाउिे बहािा िोज्िु होइि, तर

मानिसलाई मािव प्रकृनतको बारे मा अझ सजग गराउिु हो, ताकक नतिीहरू परमेश्वरको अगुवाइ
प्राप्त गिथ हरसमर् परमेश्वरको अगाडड होससर्ारीसाथ क्जउि सकूि ्, जसले नतिीहरूलाई परमेश्वरको

उपक्स्थनत गम
ु ाउिे र कदहल्र्ै िफकथिे बाटोमा िट्
ु टा राख्नबाट जोगाउिेछ। परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे

सबैका लाचग र्ी दई
ु अध्र्ार् िेताउिीको घण्टी हो। आशा छ, मानिसहरूले परमेश्वरको गहि
असभप्रार्हरूलाई बुझ्िेछि ्; आखिर, र्ी वििहरू सबै निववथवाद तथ्र्हरू हुि ्—त्र्सैले परमेश्वरले
कदहले र कसरी ती व्र्कत गिुथभर्ो भिेर मानिसले मोलतोल गिुथ ककि आवश्र्क छ र? र्दद

परमेश्वरले र्ी सबै थोक आफैमा राख्नुभएको भए, र मानिसहरूले उहााँ नतिीहरूसाँग बोल्िु उपर्ुकत

छ भिी ववश्वास िगरे सम्म पिथिुभएको भए, के त्र्ो धेरै दढलो हुिेचथएि र? त्र्ो सबैभन्दा उपर्ुकत
समर् कदहले हुिेचथर्ो?
र्ी िार िण्डहरूमा परमेश्वरले ववसभन्ि तररकाहरू र र्दक्ष्टकोणहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उदाहरणका
लाचग, कदहलेकहीीँ उहााँले व्र्ङ्ग्र् प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र कदहले सीधा प्रबन्ध गिे र सशक्षा ददिे तररका
प्रर्ोग गिथुहुन्छ; कदहलेकहीीँ उहााँले उदाहरण प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, र कदहले कडा हप्कीहरूको प्रर्ोग
गिुथहुन्छ। समग्रमा, सबै प्रकारका ववसभन्ि तररकाहरूको प्रर्ोग गररएको छ, जसको लक्ष्र्

मानिसहरूका ववसभन्ि अवस्थाहरू र स्वादहरूलाई पूरा गिुथ हो। उहााँ जुि र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ

त्र्ो उहााँका वाणीहरूका ववसभन्ि तररकाहरू र ववषर्अिुसार पररवतथि हुन्छि ्। उदाहरणका लाचग,
कदहलेकहीीँ उहााँले “म” वा “मलाई” भिी भन्िह
् र्दक्ष्टकोणबाट
ु ु न्छ; अथाथत ् उहााँले परमेश्वर स्वर्मको

बोल्िुहुन्छ। कदहलेकहीीँ तेस्रो व्र्क्कतको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्दै , “परमेश्वर” र्ो वा त्र्ो हुिुहुन्छ भिी
भन्िुहुन्छ, र अरू बेला उहााँले मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ। उहााँले जुिसुकै र्दक्ष्टकोणबाट
बोल्िुभए पनि, उहााँको सार पररवतथि हुाँदैि, ककिकक उहााँ जसरी बोल्िुभए पनि उहााँले व्र्कत गिुथहुिे
सबै कुरा परमेश्वर स्वर्मको
् सार हो—सम्पूणथ सत्र्ता र्ही हो, र मािवजानतलाई िादहिे कुरा र्ही
िै हो।
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मण्डलीहरूमा्हहिँ ड्ने्क्रममा्ख्रीष््
टले्हदनभ
ु एका्र्चनहरू
१

(जि
ु १९९२ दे खि अकटोबर १९९२ सम्म)

मागव्…्(१)
आफ्िो जीविकालमा, कसैले पनि उसले कस्तो प्रकारको झट्काहरू सामिा गिथ गइरहे को छ,

उसले कस्तो प्रकारको शोधिबाट गज्र
ु िप
ु छथ भिी जान्दै ि। कसैको निक्म्त त्र्ो नतिीहरूको काममा

हुन्छ, कसैको निक्म्त त्र्ो नतिीहरूको भावी सांभाव्र्ताहरूमा हुन्छ, कसैको लाचग त्र्ो नतिीहरू
जन्मेको पररवारमा हुन्छ, अनि कसैको निक्म्त त्र्ो नतिीहरूको वववाहमा हुन्छ। तर नतिीहरू र
हाम्रोबीिमा सभन्िता के छ भिे आज, हामी, र्स झुण्डका मानिसहरू, परमेश्वरको वििको माझमा

कष्ट भोचगरहे का छौँ। भिाइको अथथ, परमेश्वरको सेवा गिे मानिसहरू भएको हुिाले, हामीले उहााँलाई
ववश्वास गिे बाटोमा झट्काहरू भोगेका छौँ, जि
ु सबै ववश्वासीहरूले सलिे अनि हाम्रो पाउमनु ि रहे को

बाटो हो। र्स बबन्दप
ु छाडड हामीले आचधकाररक रुपमा परमेश्वरमा ववश्वास गिे पथ सुरु गछौं,
आचधकाररक रूपले मािव जीवि थालिी गछौं, अनि जीविको सही मागथमा पाइला राख्छौँ। अको

शब्दमा भन्िुपदाथ, र्स समर्मा हामी मानिसको साथमा बस्िुहुिे परमेश्वरको सही बाटोमा पाइला
राख्छौँ, जि
ु सामान्र् मानिसहरूले सलिे बाटो हो। परमेश्वरको सामु िडा हुिे र सेवा गिे मानिसको

हैससर्तले—जसले मक्न्दरमा पूजाहारीको वस्त्र पदहररन्छ, अनि परमेश्वरको प्रनतष्ठा, अचधकार तथा
प्रताप धारण गछथ उकत व्र्क्कतको हैससर्तले—म ववशेष गरी सबै मानिसहरूलाई निम्ि कुरा घोषणा
गछुथ्ः परमेश्वरको मदहमावाि ् मुहार मेरो मदहमा हो, उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिा मेरो सार हो। म

आउिे सांसारमा सर् गण
ु ा हाससल गिथ िोक्ज्दिाँ बरु र्स सांसारमा केवल परमेश्वरको इच्छा मात्र
पूरा गिथ िोज्छु, ताकक मैले दे हमा सािो प्रर्ास लगाएको कारणले उहााँलाई पथ्
ृ वीमा उहााँको मदहमाको

सािो अांशको आिन्द समलोस ्। मेरो इच्छा र्ही मात्रै हो। मेरो वविारमा, केवल र्ही मेरो आक्त्मक

भरणपोषण हुि ्। मलाई ववश्वास छ, जो दे हमा क्जउाँ छि ् र जो भाविाले भररपूणथ छि ् ती व्र्क्कतहरूका
र्ी “अक्न्तम वििहरू” हुिप
ु छथ । आज मेरो पाउमुनि र्ही बाटो छ। मलाई र्ो पनि ववश्वास छ कक
मेरो र्ो र्दक्ष्टकोण दे हको रूपमा मेरा अक्न्तम वििहरू हुि ्, अनि मलाई आशा छ, मानिसहरूससत
मेरो बारे मा धारणाहरू वा अरू वविारहरू छै िि ्। मैले मेरा सबै कुरा ददइसके तापनि, मैले अझै

स्वगथमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकेको छै ि।ाँ म असीम रूपले द्ःु िी छु। ककि दे हको सार
र्स्तो हुन्छ? र्सरी, मैले ववगतमा गरे का कुराहरू र परमेश्वरले ममाचथ सम्पन्ि गिुथभएको ववजर्को
कामको पररणामस्वरूप मात्र मैले मािवजानतको सारको गदहरो बझ
ु ाइ हाससल गरेँ। त्र्सपनछ मात्रै

मैले आफ्िो निक्म्त अत्र्न्तै आधारभत
ू मापदण्ड तोकेँ : परमेश्वरको इच्छाअिुसार गिथ मात्रै िोज्िु,
मेरो सबै थोक र्समा लगाउि,ु अनि मेरो वववेकलाई भार पिे केही पनि साथमा िराख्नु। परमेश्वरको
सेवा गिे अरूहरूले आफ्िो लाचग के मापदण्ड राख्छि ्, म त्र्सलाई वास्ता गददथिाँ। छोटकरीमा

भन्िप
ु दाथ, मैले उहााँको इच्छाअिस
ु ार गिथको निक्म्त आफ्िो हृदर् लगाएको छु। उहााँको सामु सेवा
गिे उहााँको सक्ृ ष्टको एक वस्तक
ु ो हैससर्तमा—जो उहााँद्वारा उद्धार गररएको र वप्रर् ठानिएको छ

र जसले उहााँका प्रहारहरू सहे को छ, त्र्ो व्र्क्कतको हैससर्तमा—र्ो मेरो स्वीकारोक्कत हो। र्ो त्र्ो

व्र्क्कतको स्वीकारोक्कत हो जसलाई उहााँद्वारा दे िरे ि गररएको, ससद्ध तुल्र्ाइएको, प्रेम गररएको

र वह
ृ त ् रूपमा प्रर्ोग गररएको छ। अबउप्रान्त म परमेश्वरद्वारा मलाई सुक्म्पइएको महत्वपूणथ काम
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मैले पूरा िगरे सम्म र्ही बाटोमा अनघ बदढरहिेछु। तर मेरो वविारमा, बाटोको अन्त्र् निकट छ,

ककिकक उहााँको काम पूरा भएको छ, अनि आजसम्ममा, मानिसहरू जे गिथ सक्षम छि ्, नतिीहरूले
त्र्ो सबै गररसकेका छि ्।

पुिप्राथक्प्तको र्स धारसभत्र मूलभूसम िीिको प्रवेशले बबस्तारै पववत्र आत्माको कामको वररपरर

केक्न्ित भएका स्थािीर् मण्डलीहरूको उदर् गराएको छ। परमेश्वरले र्ी स्थािीर् मण्डलीहरूमा

अटुट रुपमा काम गिुथभएको छ, ककिकक र्स समर्मा जन्मेका मण्डलीहरू पनतत साम्राज्र्वादी

पररवारमा परमेश्वरको मट
ु ु बिेका छि ्। भन्िै पदै ि, त्र्स्तो पररवारमा स्थािीर् मण्डलीहरू स्थापिा

गिथ पाउाँ दा परमेश्वर अत्र्ाचधक िुशी हुिुहुन्थ्र्ो—उहााँको िुशीलाई बर्ाि गिै असम्भव छ। िीिमा
स्थािीर् मण्डलीहरू स्थापिा गिुथभएपनछ अनि सांसारभररका अन्र् स्थािीर् मण्डलीहरूमा भएका
दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूलाई र्ो असल िबर फैलाउिुभएपनछ, परमेश्वर धेरै िै उत्सादहत

हुिुभर्ो—र्ो उहााँले मूलभूसम िीिमा गिथ िाहिुभएको कामको पदहलो कदम चथर्ो। र्ो उहााँको
पदहलो काम चथर्ो भिेर पनि भन्ि सककन्छ। अनि, कुिै पनि मानिस वा िीजले भेद गिथ िसकिे
भूतहरूको र्स्तो ककल्लामा उहााँको कामको पदहलो कदम सुरु गिे उहााँको क्षमता के परमेश्वरको

महाि ् शक्कत होइि र? र्ो कामको पुिप्राथक्प्तको निक्म्त, असांख्र् दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरू

ददर्ाबलसहरूको निदथर्ी िककुमुनि शहीद भएका छि ्। र्ो ववषर्लाई अदहले उठाउाँ दा र्सले मलाई
पीडा ददन्छ र क्रोचधत तल्
ु र्ाउाँ छ, तर अचधकाांश रूपमा कष्टका ददिहरू बबनतसकेका छि ्।

परमेश्वरको निक्म्त म काम गिथ सक्षम हुिु र म आज जहााँ छु, त्र्हााँसम्म आइपुग्ि सक्षम हुिु
पूणथ रूपले परमेश्वरको पराक्रमी शक्कतको कारण भएको हो। म नतिीहरूको निक्म्त ठूलो आदर
अिुभूनत गछुथ जसलाई परमेश्वरले शहादतको निक्म्त छिौट गिुथभर्ो; नतिीहरू परमेश्वरको

इच्छाअिस
ु ार कार्थ गिथ र परमेश्वरको निक्म्त आफैलाई बसलदाि गिथ सक्षम भए। इमान्दार भएर
भन्िुपदाथ, र्दद परमेश्वरको अिुग्रह र कृपा िहुाँदो हो त, म धेरै समर्अनघ िै दलदलमा
भाक्स्ससकथेँ। परमेश्वरलाई धन्र्वाद होस ्! म परमेश्वरलाई सारा मदहमा ददि िाहन्छु ताकक उहााँ

ववश्राममा रहि सकिुहोस ्। कोही मानिसहरू मलाई सोध्छि ््ः “तपाईंको पदको कारणले, तपाईंले

मिुथ हुाँदैि। परमेश्वरले मत्ृ र्ु उल्लेि गिुथहुाँदा तपाईं िुशी हुिुभएको कारण के हो?” प्रत्र्क्ष उिर
ददिक
ु ो सट्टामा म केवल असलकनत मस्
ु कुराउाँ छु र भन्छु, “मैले िोजी गिथप
ु िे, मैले पण
ू थ रूपले
पछ्र्ाउिुपिे बाटो िै र्ही हो।” मेरो प्रत्र्ुिरद्वारा मानिसहरू िककत हुन्छि ्। नतिीहरूले
आश्िर्थिककत हुाँदै, मलाई असल शांका गदै , मलाई हे िथ मात्र सकछि ्। तथावप, म के ववश्वास गछुथ
भिे र्ो बाटो मैले रोजेको बाटो भएकोले र परमेश्वरको अनघ र्ो मेरो अठोट पनि भएकोले,
कदठिाइहरू जनतसक
ु ै ठूला भए पनि, मैले सांघषथ गदै अनघ बढ्िप
ु छथ । मलाई लाग्छ, परमेश्वरको
सेवा गिे जनतले र्ो प्रनतज्ञामा अडडग रदहरहिुपछथ —नतिीहरू आफ्िो वििबाट असलकनत पनि पनछ

हट्िु हुाँदैि। र्ो पनि एउटा निर्म हो, लामो समर्अनघ व्र्वस्थाको र्ुगमा स्थावपत एउटा ववचध
जुि परमेश्वरमा ववश्वास गिे हरे कले बुझ्िुपछथ । मेरो अिुभवमा, परमेश्वरको मेरो ज्ञाि ठूलो िभए
तापनि अनि मैले वास्तवमा जे अिुभव गरे को छु, त्र्ो िगण्र् र उल्लेि गिथ लार्क िभएको भए

तापनि—र्स्तो कक जसको बारे मा बोल्ि मससत कुिै िलािीपण
ू थ अन्तर्दथक्ष्टहरू छै िि ्—परमेश्वरका
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वििहरूलाई पालिा गररिुपछथ , अनि नर्िलाई ववरोध गिथ सककाँदै ि। पूणथ इमान्दाररताका साथ
भन्िुपदाथ, मेरा आफ्िै अिुभवहरू िगण्र् छि ् तर परमेश्वरले मेरो गवाही ददिुहुिे भएकोले अनि
मानिसहरूले म व्र्क्कतको रूपमा जस्तो छु त्र्समा सधैँ अन्धो भएर ववश्वास गिे भएकोले म के
गिथ सकछु र? तापनि, म अझै आशा गछुथ कक मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे ववषर्मा आफ्िा

वविारहरूलाई सुधािेछि ्। म व्र्क्कतको रूपमा जस्तो छु, त्र्सले कुिै प्रभाव पादै ि; ककिकक म
पनि परमेश्वरमाचथको ववश्वासको बाटोलाई िोजी गछुथ, अनि मैले दहाँड्िे बाटो पनि परमेश्वरमा

ववश्वास गिे बाटोभन्दा अरू केही होइि। एउटा व्र्क्कत राम्रो हुि सकला, तर ऊ आराधिाको वस्तु
हुिुहुाँदैि—नतिीहरू पछ्र्ाउिका निक्म्त एउटा िमि
ू ा मात्र हुि सकछि ्। म अरूले के गछथ ि ्, त्र्सको
वास्ता गददथिाँ तर म मानिसहरूसामु घोषणा गछुथ कक म पनि परमेश्वरलाई मदहमा ददन्छु; म

दे हलाई आत्माको मदहमा ददाँ ददिाँ। मलाई आशा छ, र्स ववषर्मा हरे कले मेरा भाविाहरू बुझ्ि
सकछि ्। र्ो मैले मेरो क्जम्मेवारी छलेको होइिाँ, र्ो त पूरा कथा हो। र्ो घामजस्तै छलथङ्ग हुिुपछथ ,
त्र्सैले र्सको बारे मा फेरर बोसलिेछैिाँ।

आज, मैले परमेश्वरको सामु अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गरेँ। र्स पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको काम मुक्कतको

काम हो। र्ो कुिै पनि कुराद्वारा कलङ्ककत हुाँदैि। कोही मानिसहरूले अन्र्था सोच्ि सकछि ्, तर
मैले सधैँ के महसस
ु गरे को छु भिे पववत्र आत्माले केवल कामको एउटा िरण मात्र—मुक्कतको काम
मात्र—गरररहिभ
ु एको छ, र उहााँले अरू कुिै पनि काम गररहिभ
ु एको छै ि। र्ो कुरा स्पष्ट हुिप
ु छथ ।
अदहले मात्र मूलभूसम िीिमा पववत्र आत्माको काम स्पष्ट भएको छ। अनि ककि परमेश्वरले जताततै

भूतहरू व्र्ाप्त रहे को र्स्तो ठाउाँ मा सबै बाटोहरू िोल्ि र काम गिथ िाहिुहुन्छ त? र्सले सबै
कुराहरूभन्दा पदहले, परमेश्वरले मुक्कतको काम गरररहिुभएको छ भन्िे दे िाउाँ छ। अझ सही रूपमा

भन्िप
ु दाथ, र्ो मख्
ु र्त्ः ववजर्को काम हो। र्ेशक
ू ो िाउाँ सरु
ु दे खि िै पक
ु ाररएको छ। (सार्द केहीले
र्सलाई अिुभव गरे का छै िि ् होला, तर म र्सलाई पववत्र आत्माको कामको एउटा कदम चथर्ो

भिेर भन्छु)। र्ो कुरा अिुग्रहको र्ुगको र्ेशूबाट अलग हुिको निक्म्त चथर्ो, त्र्सैले केही मानिसहरू
पदहलेदेखि िै िुनिएका चथए, अनि त्र्सपनछ त्र्ो छिौटलाई अझ सााँघुरो बिाइर्ो। त्र्सपनछ,
ववट्िेस लीको िाउाँ िीिमा पुकाररर्ो जुि िीिमा पुिप्राथक्प्तको कामसम्बन्धी पववत्र आत्माको दोस्रो

भाग हो। कामको र्ो पदहलो कदम चथर्ो जसमा पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई छिौट गिथ सरु
ु
गिुथभर्ो, जुि पदहले मानिसहरूलाई एकबत्रत गिुथ र नतिीहरूलाई दे िरे ि गिथ गोठालाको प्रतीक्षा

गिुथ चथर्ो; “ववट्िेस ली” िाउाँ त्र्ो सेवा सञ्िालि गिथ प्रर्ोग गररर्ो। परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपले
“शक्कतशाली” िाउाँ को गवाही ददिे कार्थमा आफ्िो काम गिुथभर्ो र त्र्सभन्दा अनघ, र्ो एउटा तर्ारी

िरणमा चथर्ो। त्र्सैले त्र्ो सही वा गलत चथर्ो भन्िे कुरा महत्वपण
ू थ छै ि, र त्र्ो कुरा परमेश्वरको
र्ोजिासभत्र मुख्र् मासमला पनि होइि। “शक्कतशाली” िाउाँ को गवाहीपनछ, परमेश्वरले व्र्क्कतगत

तवरमा आचधकाररक रूपले िै उहााँको आफ्िै काम सुरु गिुथभर्ो र त्र्सपनछ, दे हका रूपमा परमेश्वरका
कार्थहरू आचधकाररक रूपमा सुरु भए। “शक्कतशाली प्रभु” को िाउाँ द्वारा उहााँले ती सबैलाई निर्न्त्रण

गिुथभर्ो जो वविोही र अिाज्ञाकारी चथए। नतिीहरूमा मािवजानतसाँगको समािता दे िा पिथ थाले,
त्र्सरी िै जसरी मानिसहरू तेइस-िौबीस वषथको उमेर पग्ु दा प्रौढ दे खिि थाल्छि ्; अथाथत ् मानिसहरूले
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सामान्र् मािवजानतको जीवि क्जउि भिथरै सुरु गरे का चथए। सेवाकताथहरूको परीक्षामाफथत
परमेश्वरको काम प्राकृनतक रूपले ईश्वरीर् काम गिे िरणमा पररवतथि भर्ो। र्सो भन्ि सककन्छ

कक कामको केवल र्ही कदमले मात्र उहााँको अचधकाांश कामको मल
ू तत्व निमाथण हुन्छ अनि उहााँको
काममा र्ही िै प्राथसमक कदम हो। मानिसहरूले आफैलाई जान्दछि ् र आफैलाई घण
ृ ा गछथ ि ्।
नतिीहरू एउटा बबन्दम
ु ा पुगेका हुन्छि ् जहााँ नतिीहरूले आफैलाई श्राप ददि सकछि ्, नतिीहरू आफ्िै
जीवि पररत्र्ाग गिुथमा िुशी हुन्छि ्, अनि नतिीहरूससत परमेश्वरको प्रेसमलोपिको हल्का िेतिा

हुन्छ जसको जगमाचथ नतिीहरूले मािव अक्स्तत्वको सााँिो अथथ जान्ि पग्ु छि ्—र र्सरी परमेश्वरको
इच्छालाई हाससल गछथ ि ्। मूलभूसम िीिमा परमेश्वरको काम समाक्प्तमा आइपुग्दै छ। परमेश्वरले
र्स फोहोरभूसममा धेरै वषथदेखि आफ्िो तर्ारीहरू गदै आउिुभएको छ, तापनि मानिसहरू आज जुि
बबन्दम
ु ा पुगेका छि ् त्र्ो नतिीहरूले पदहले कदहल्र्ै हाससल गरे का चथएिि ्, जसको अथथ केवल आज

मात्र परमेश्वरले औपिाररक रूपले काम सुरु गिुथहुन्छ। र्सको लाचग कुिै अरू वववरण वा स्पष्टता
जुटाउि आवश्र्क छै ि। र्ो काम प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको ईश्वरत्वद्वारा गररन्छ तर र्ो

मानिसमाफथत सम्पन्ि हुन्छि ् भन्िु पूणत
थ र्ा सही हुन्छ। र्सलाई कसैले इन्कार गिथ सकतैि।
निश्िर् िै पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको महाि ् शक्कतको कारणले िै व्र्सभिारको र्ो भूसममा उहााँको काम
हालको हदसम्म मानिसहरूसम्म पुग्ि सकर्ो। मानिसहरूलाई ववश्वस्त पािथको लाचग र्ो कामको

फललाई कुिै पनि ठाउाँ मा लैजाि सककन्छ। कसैले पनि र्सलाई हल्का रूपले मल्
ू र्ाङ्कि वा
अलोििा गिे र इन्कार गिे साहस गिथ सकदै ि।

मागव्…्(२)
हाम्रा दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूससत मल
ू भसू म िीिमा परमेश्वरको कामको क्रम, कदम र

ववचधहरूको केही ज्ञाि हुि सकछ, तर म अझै पनि र्ी कुराहरूलाई स्मरण गिुथ वा नतमीहरूलाई
नतिको सांक्षक्षप्त साराांश ददिु उचित हुन्छ भन्िे ववश्वास गछुथ। म र्स अवसरलाई मेरो हृदर्मा
भएको कुरा भन्िलाई प्रर्ोग गिेछु, र म र्स कामभन्दा परको ववषर्हरूमा बोल्िे छै िाँ। म

दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूले मेरो मिक्स्थनत बुझ्िेछि ् भन्िे आशा गछुथ र मेरा वििहरू पढ्िे

ती सबैलाई मेरो सािो कद, मेरो जीवि अिुभवको अपर्ाथप्तता, र परमेश्वरको सामु मेरो सशर ठाडो

पािे मेरो असक्षमतालाई बुखझददि र क्षमा गिथ पनि वविम्र अिुरोध गदथछु। अझै पनि, र्ी वस्तुगत

कारणहरू हुि ् भन्िे मेरो बुझाइ छ। छोटोमा, जेसुकै भए तापनि, कुिै व्र्क्कत, घटिा वा कुराले
हामीलाई परमेश्वरसामु सङ्गनत गिथदेखि रोकि सकतैि, र म आशा गछुथ कक मेरा दाजभ
ु ाइ तथा
दददीबदहिीहरूले परमेश्वरको सामु अझ कठोर पररश्रम गरे र मलाई साथ ददि सकछि ्। म र्स्तो

प्राथथिा िढाउि िाहन्छु्ः “हे परमेश्वर! हामीमाचथ कृपा गिुथहोस ् ताकक म र मेरा दाजुभाइ तथा
दददीबदहिीहरू समलेर हाम्रा साझा आदशथहरूको प्रभुत्वमुनि सांघषथ गिथ सकौँ, तपाईंप्रनत मत्ृ र्ुसम्मै

ववश्वासर्ोग्र् हुि सकौँ र कदहल्र्ै िेदहरू िराख्न सकौं!” र्ी वििहरू परमेश्वरको सामु मेरा सांकल्प
हुि ्, तर परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको एउटा दे हधारी मानिसको रूपमा ती मेरा आफ्िै आदशथ
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वाकर् हुि ् भिेर पनि भन्ि सककन्छ। मैले र्ी वििहरू धेरैपल्ट मेरो निकट रहिे दाजुभाइ तथा
दददीबदहिीहरूससत सङ्गनतमा बााँडेको छु, अनि नर्िलाई मैले मेरो साथमा रहिेहरूलाई सन्दे शको
रूपमा ददएको छु। मानिसहरूले त्र्सको ववषर्मा के सोच्छि ् मलाई थाहा छै ि तर जेसक
ु ै भए

तापनि, म के ववश्वास गछुथ भिे र्ी वििहरूमा केवल आत्मपरक प्रर्ासको पक्ष मात्र होइि, बरु
नर्िमा त त्र्सअलावा वस्तुगत ससद्धान्तको पक्ष पनि समावेश छि ्। र्सकारण, केही मानिसहरूमा
केही निक्श्ित रार्हरू हुि सकछि ्, र तैँले र्ी वििहरूलाई तेरो आदशथ वाकर्को रूपमा सलएर
परमेश्वरलाई प्रेम गिे तेरो िाहिा कनत ठूलो हुन्छ भिी राम्रो हुन्थ्र्ो। र्ी वििहरू पढ्दा केही
मानिसहरूले केही निक्श्ित धारणा ववकास गिेछि ्, अनि सोच्िेछि ्, “कसरी हरे क ददि भन्िे

सामान्र् कुराले मानिसहरूलाई मत्ृ र्ुसम्मै परमेश्वरलाई प्रेम गिे एउटा ठूलो िाहिा ददि सकला

र?” हामीले छलफल गरररहे को ववषर्, “बाटो” ससत र्सको केही सम्बन्ध छै ि। म स्वीकार गछुथ

कक र्ी वििहरू ववशेष रूपले चििाकषथक िहुि सकलाि ्, तर मैले सधैँ सोिेको छु कक त्र्सले
मानिसहरूलाई ठीक मागथमा डोऱ्र्ाउि सकछ र नतिीहरूलाई परमेश्वरको ववश्वासको मागथमा जााँदा
निरुत्सादहत िभईकि वा पछाडड िफकीकि सबै प्रकारका परीक्षाहरू सामिा गदै जािे अवसर

ददन्छ। त्र्सकारण, मैले त्र्सलाई मेरो आदशथ वाकर्को रूपमा सलन्छु। म आशा गछुथ कक
मानिसहरूले पनि होसशर्ारीपूवथक त्र्सलाई वविार गिेछि ्। तथावप, मेरो असभप्रार् कसैलाई मेरा

वविारहरू स्वीकार गिथ कर गिथु होइि—र्ो एउटा सझ
ु ाव मात्र हो। मानिसहरूले मेरो बारे मा जेसक
ु ै
सोिे तापनि, मलाई लाग्छ परमेश्वरले हामीमध्र्े हरे क व्र्क्कतमा भएको आन्तररक गनतशीलतालाई

बुझ्िुहुन्छ। परमेश्वरले हामीमध्र्े हरे कमा निरन्तर काम गरररहिुभएको छ, अनि उहााँको काम

अथक छ। हामी सबै ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा जन्मेको कारणले, उहााँले हामीमा र्स प्रकारले
काम गिथह
ु ु न्छ। ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा जन्मेकाहरू सौभाग्र्शाली छि ् र नतिीहरूले पववत्र
आत्माको र्स कामलाई हाससल गिथ सकेका छि ्। म नतिीहरूमध्र्ेको एक भएको हुिाले मससत
वप्रर्त्व, आदरको र्ोग्र्ता, र परमेश्वरको प्रेसमलोपिको ठूलो िेतिा छ। र्ो भिेको परमेश्वरले

हामीलाई वास्ता गरररहिुभएको कुरा हो। त्र्स्तो वपछडडएको, रुदढवादी, सामन्ती, अन्धववश्वासी र
सवथहाराको भ्रष्ट साम्राज्र्ले पनि परमेश्वरबाट त्र्स्तो काम हाससल गिथ सक्षम हुिुले हामी, आखिरी
र्ग
ु को र्ो समह
ू का मानिसहरू कनत आसशवषत छौँ भिी दे िाउाँ छ। मलाई ववश्वास छ, र्स कामलाई

दे ख्न आक्त्मक आाँिाहरू िोसलएका सबै दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूले पररणामस्वरूप हषथको आाँशु

झािेछि ्। अनि त्र्स समर्मा, के तैँले आिन्दसदहत िाच्दै परमेश्वरसामु आफैलाई असभव्र्कत

गिे छै िस ् र? के तैँले परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर्को गीत िढाउिे छै िस ् र? त्र्स समर्मा, के
तैँले परमेश्वरलाई आफ्िो अठोट दे िाउिे अनि उहााँको सामु अको र्ोजिा बिाउिे छै िस ् र? म

लाग्छ र्ो सबै परमेश्वरमा ववश्वास गिे सामान्र् मानिसहरूले गिुथपिे कुरा हुि ्। मािवजानतको
रूपमा म के ववश्वास गछुथ भिे हामीमध्र्े हरे कससत परमेश्वरको सामु कुिै ि कुिै प्रकारको

असभव्र्क्कत हुिुपछथ । जोसाँग भाविाहरू छि ् त्र्स्तो व्र्क्कतले र्स्तो कार्थ गिुथपछथ । हामीमाझको
हरे क व्र्क्कतको क्षमता र हामी जन्मेको ठाउाँ लाई एक िजर लगाउाँ दा र्सले हाम्रो माझमा आउि
परमेश्वरले कनत धेरै अपमाि सहिभ
ु र्ो भिी दे िाउाँ छ। हामीससत हामीसभत्र हुिभ
ु एको परमेश्वरको
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केही ज्ञाि हुि सकला, र परमेश्वर कनत महाि ् हुिुहुन्छ, कनत सवोच्ि र कनत आदरर्ोग्र् हुिुहुन्छ
भिी हामीलाई थाहा भएको कुरा मािवजानतको माझमा उहााँको कष्ट कनत ठूलो रहे को छ भिी
िल
ु स्त पािथ पर्ाथप्त छ। तापनि, मेरा र्ी वििहरू अझै अस्पष्ट छि ्, अनि मानिसहरूले नतिलाई
अक्षर र ससद्धान्तको रूपमा मात्रै सलि सकछि ् ककिकक हाम्रो माझमा मानिसहरू साह्रै अिेत र

मन्दबुद्चधका छि ्। त्र्सकारण, मेरो एउटै ववकल्प भिेको र्स ववषर्लाई स्वीकार गिथ सकिे ती

सबै दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूलाई व्र्ाख्र्ा गिथ धेरै प्रर्ास लगाउिु हो ताकक हाम्रा आत्माहरू

परमेश्वरको आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुि सकूि ्। परमेश्वरले हाम्रा आाँिाहरू िोसलददिह
ु ोस ् ताकक
हामीले परमेश्वरले िुकाउिुभएको मूल्र्, उहााँले लगाउिुभएका प्रर्ासहरू, अनि हाम्रो निक्म्त उहााँले
ििथ गिुथभएको ऊजाथ दे ख्न सकौँ।

मूलभूसम िीिमा भएकाहरूमध्र्े परमेश्वरको आत्मालाई स्वीकार गरे को एउटा व्र्क्कत भएको

हैससर्तले, मलाई हाम्रो क्षमता कनत कम छ भन्िे कुराको गदहरो िेतिा छ। (मलाई आशा छ
र्सको कारणले हाम्रा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूले िकारात्मक अिुभूनत गदै िि ्—र्ही िै

पररक्स्थनतको वास्तववकता हो।) हामीससत जे छ र हामी जे हौँ, त्र्ो सबै अनत वपछडडएको छ भिी
मैले मेरो व्र्वहाररक जीविमा स्पष्ट रूपले दे िेको छु। मुख्र् पक्षहरूको सवालमा, र्ो हामीले
कसरी हाम्रो जीविमा र परमेश्वरससतको हाम्रो सम्बन्धमा व्र्वहार गछौं भन्िे कुरा हो भिे कम

महत्वपण
ू थ पक्षहरूको सवालमा, र्ो हाम्रो हरे क वविार तथा सोि हो। र्ी सबै कुराहरू वस्तग
ु त
रूपले अक्स्तत्वमा छि ्, अनि शब्दहरू वा जालसाजीद्वारा त्र्सलाई लुकाउि कदठि छ। र्सरी,
जब मैले र्ो कुरा भन्छु, तब धेरै मानिसहरूले हो भन्िे भावमा आफ्िो टाउको हल्लाउाँ छि ् र

र्सलाई स्वीकार गछथ ि ्, अनि त्र्सको बारे मा ववश्वस्त हुन्छि ्, तर र्स्तो तबसम्म मात्रै हुन्छ
जबसम्म मानिसहरूससत सामान्र् तकथको कमी हुन्छ: र्स्तो तकथ भएका मानिसहरूले मेरा र्ी

वविारहरू स्वीकार गिथ सकदै िि ्। र्ी मानिसहरू पकका पशुहरू हुि ् भिी िुल्लमिुल्ला उल्लेि
गदाथ सार्द म अनत अभि हुन्छु होला। तर ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा, नतिीहरू सुाँगुर वा

कुकुरहरूजस्तै निम्िहरूमध्र्े पनि निम्ि हुि ्। क्षमतामा अरू कोही पनि त्र्नत कम छै ि होला;

नतिीहरू परमेश्वरको सामु आउि र्ोग्र्का छै िि ्। सार्द, मेरा वििहरू अनत “धष्ृ टतापूणथ” छि ्
होला। मसभत्र काम गरररहिभ
ु एको परमेश्वरको आत्मालाई प्रनतनिचधत्व गदाथ, म र्स्तो प्रकारको
पशुतुल्र्, फोहोरी प्राणीलाई सराप्छु, र म आशा गछुथ, मेरा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरू र्स

कुराबाट कमजोर तुल्र्ाइिेछैिि ्। र्स्ता कुिै पनि मानिसहरू हाम्रा माझमा िहुिु पनि सम्भव छ,
तर सत्र्ता जेसुकै भए तापनि, त्र्स्ता मानिसहरूलाई म त त्र्ही प्रकारले व्र्वहार गररिुपछथ
भन्िे ववश्वास गछुथ। ताँिादहाँ के सोच्छस ् त?

ठूलो रातो अक्जङ्गरको साम्राज्र् हजारौँ वषथसम्म कार्म रदहआएको छ, अनि र्ो सवथत्र भ्रष्ट

रहे को छ—अनि र्सले पूरै समर् परमेश्वरलाई ववरोध गरे कोले, र्सले परमेश्वरको श्रापहरू र क्रोधको
सामिा गरे को छ, र्सपनछ परमेश्वरको सजार् आएको छ। परमेश्वरद्वारा श्रावपत भइसकेपनछ,
र्स दे शले लगातार जातीर् भेदभाव सहे को छ, अनि पछौटे पिको अवस्थामा रहे को छ। हामी

जन्मेको दे श सबै प्रकारका फोहोरी िरवपशािहरूले भररभराऊ छ जो आफ्िो प्रभत्ु वको िोजीमा
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अनिर्क्न्त्रत छि ्—जसको अथथ, नतिीहरूले र्हााँ जन्मेकाहरूलाई मैलो पारे का छि ्। मानिसहरूका

बािी, सांस्कार, वविारधारा अनि अवधारणाहरू वपछडडएका र पुरािो ढङ्गका छि ्, त्र्सैले नतिीहरूले
परमेश्वरको बारे मा सबै प्रकारका धारणाहरू निमाथण गरे का छि ् जसबाट नतिीहरू अदहलेसम्म पनि

मुकत हुि सकेका छै िि ्। ववशेषत्ः नतिीहरूले परमेश्वरको सामु एक प्रकारले व्र्वहार गछथ ि ्, अनि
परमेश्वरको पछाडड अको प्रकारले र शैतािलाई प्रनतष्ठावपत गिुथलाई परमेश्वरको सेवा गिुथ हो भन्िे

भुल गछथ ि ्, र र्सले नतिीहरू सबैभन्दा बढी वपछडडएका छि ् भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरले मूलभूसम

िीिमा र्नत धेरै काम गिथभ
ु एको छ र र्नत धेरै उहााँका वििहरू बोल्िभ
ु एको छ, तर पनि
मानिसहरू अझै पूणथ रूपले अिेत र उदासीि छि ्। नतिीहरूले अझै पनि आफूले पदहले गरे का काम
िै गदै छि ् र नतिीहरूससत परमेश्वरका वििहरूको बबल्कुलै कुिै बुझाइ छै ि। जब परमेश्वरले कुिै
भववष्र् र कुिै आशा छै ि भिी घोषणा गिुथभर्ो, तब ग्रीष्मकालको गमीले जीववत रहे को मण्डली
तुरुन्तै शीतकालको चिसोमा झऱ्र्ो। मानिसहरूको सााँिो व्र्क्कतत्व ददिको उज्र्ालोमा उदाङ्गो

भर्ो र नतिीहरूको पदहलेका भरोसा, प्रेम, र शक्कत सबै कुिै िामोनिशािवविै हराए। अनि आज,
तीमध्र्े कसैले पनि नतिीहरूको जीवन्तता फेरर प्राप्त गिथ सकेका छै िि ्। नतिीहरूले परमेश्वरलाई
प्रेम गछौं भिी आफ्िा वििहरूले भन्छि ् र नतिीहरूले आफ्िा हृदर्हरूमा गुिासो गिे साहस

गदै िि ्, तर पनि जेसुकै भए पनि नतिीहरूससत त्र्ो प्रेम छाँ द छै ि। र्सको अथथ के हो त? मलाई
लाग्छ मेरा दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूले र्ो तथ्र्लाई स्वीकार गिेछि ्। परमेश्वरले हामीलाई

अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिुथहोस ् ताकक हामी; सबैले उहााँको प्रेसमलोपि जान्ि सकौँ, हाम्रो हृदर्को
गदहराइमा हाम्रो परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकौँ, अनि हाम्रा ववसभन्ि हैससर्तहरूमा परमेश्वरको निक्म्त
हामी सबैससत भएको प्रेम व्र्कत गिथ सकौँ; परमेश्वरले हामीलाई उहााँको निक्म्त निष्कपट प्रेमका

अटल हृदर्हरू प्रदाि गिथह
ु ोस ्—मेरो आशा र्ही छ। र्नत भनिसकेपनछ, म र्ो फोहोर भसू ममा
जन्मेका दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूको निक्म्त असलकनत सहािुभूनत अिुभूत गछुथ, र त्र्सकारण
मसभत्र बढे को ठूलो रातो अक्जङ्गरको निक्म्त घण
ृ ा अिुभूनत गछुथ। र्सले परमेश्वरको निक्म्त हाम्रो
प्रेमलाई बाधा ददन्छ र हाम्रो भववष्र्का सम्भाव्र्ताहरूप्रनतको हाम्रो लोभलाई उकसाउाँ छ। र्सले

हामीलाई िकारात्मक हुि, परमेश्वरलाई ववरोध गिथ परीक्षक्षत गछथ । ठूलो रातो अक्जङ्गरले िै
हामीलाई अदहलेसम्म धोका ददएको छ, हामीलाई भ्रष्ट पारे को छ, अनि तहसिहस पारे को छ,
र्नतसम्म कक हामी हाम्रो हृदर्ले परमेश्वरको प्रेमको बदला िुकाउि असमक्ष छौँ। हामीससत हाम्रो
हृदर्मा िाहिा छ, तर हामीले गिथ िाहे तापनि हामी शक्कतहीि छौँ। हामी सबै र्सका सशकारहरू
हौँ। र्सकारण, म मेरो सम्पण
ू थ सारले र्सलाई घण
ृ ा गछुथ र र्सलाई िष्ट िगरी रहि सक्कतिाँ।

तथावप, जब म फेरर सोच्छु, र्सले पनि कुिै काम गिेछैि र र्सले परमेश्वरलाई कष्ट मात्र
ल्र्ाउिेछ, त्र्सैले म र्ी वििहरूमा फककथआउाँ छु—म उहााँको इच्छाअिुसार गिथ—उहााँलाई प्रेम गिथ

मेरो हृदर् लगाउाँ छु। मैले सलइरहे को बाटो र्ही हो—र्ो त्र्ो बाटो हो जसमा म, उहााँको एउटा सक्ृ ष्ट,
दहाँड्िुपछथ । र्सरी िै मैले मेरो जीवि बबताउिुपछथ । र्ी वििहरू मेरो हृदर्बाट आएका हुि ्, र म
आशा गछुथ कक र्ी वििहरू पदढसकेपनछ मेरा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूले केही प्रोत्साहि हाससल
गिेछि ् ताकक मेरो हृदर्ले केही शाक्न्त पाओस ्। ककिकक मेरो लक्ष्र् परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ार गिथु
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हो र र्सरी िक्म्कलो र अथथपूणथ प्रकाशमाि ् जीवि क्जउिु हो। र्समा, म सन्तुक्ष्ट र सान्त्विाले

भररएको हृदर् सलएर िेदहरूवविा मिथ सकिेछु। के ताँ त्र्सो गिथ िाहन्छस ् त? के ताँ त्र्स
प्रकारको अठोट भएको व्र्क्कत होस ् त?

परमेश्वरले तथाकचथत “पूवीर् एससर्ाको रोगी मानिस” मा काम गिथ सकिु उहााँको महाि ्

शक्कत हो। र्ो उहााँको िम्रता र लुप्तपि हो। हामीप्रनत उहााँका कठोर वििहरू वा ताडिाको बावजद
ू ,
हामीले उहााँको िम्रताको निक्म्त हाम्रो हृदर्को गदहराइदे खि िै उहााँलाई प्रशांसा गिुथपछथ र र्सको

निक्म्त अन्त्र्सम्मै उहााँलाई प्रेम गिथप
ु छथ । शैतािद्वारा हजारौँ वषथसम्म बााँचधएका मानिसहरू

त्र्सको प्रभावमुनि बााँच्दै आएका छि ् र त्र्सबाट मुकत भएका छै िि ्। नतिीहरूले अन्धकारमा
छामछाम—छुमछुम र सांघषथ गदै आइरहे का छि ्। ववगतमा, नतिीहरूले धूप बाल्थे, अनि शैतािको
सामु झुकथे र त्र्सलाई प्रनतष्ठावपत गथे, अनि नतिीहरू पररवार तथा साांसाररक उल्झिहरूमा र

साथै सामाक्जक अन्तरकक्रर्ाहरूमा दररलो प्रकारले बााँचधएका चथए। नतिीहरू त्र्सबाट मुकत हुि

सकेका चथएिि ्। र्स्तो प्रकारको कुकुरले कुकुर िािे अत्र्न्तै प्रनतस्पधाथत्मक समाजमा कहााँ कसैले
अथथपूणथ जीवि भेट्टाउि सकछ र? मानिसहरूले बर्ाि गिे कष्टको जीवि हो र भाग्र्वश,

परमेश्वरले र्ी निदोष मानिसहरूलाई बिाउिुभएको छ, हाम्रो जीविलाई उहााँको वास्ता र सुरक्षामा
राख्नुभएको छ ताकक हाम्रो जीवि आिन्ददार्क होस ् र अबउप्रान्त चिन्ताहरूले िभररएको होस ्।

हामी अदहलेसम्म निरन्तर उहााँको अिग्र
ु हमनु ि बााँच्दै आएका छौँ। के र्ो परमेश्वरको आसशष ् होइि

र? परमेश्वरससत अत्र्चधक सतथहरू राख्ने साहस कसैससत कसरी हुि सकछ? के उहााँले हामीलाई
थोरै ददिुभएको छ र? के ताँ अझै सन्तुष्ट छै िस ्? मलाई लाग्छ, हामीले हामीप्रनतको परमेश्वरको
प्रेमको पैँिो नतिे समर् आएको छ। हामीले परमेश्वरमाचथको ववश्वासको मागथ पछ्र्ाएको कारणले
सािो मात्रामा मात्रै चगल्ला, निन्दा र सतावट सहिु िपलाथ तर म र्ो अथथपण
ू थ कुरा हो भन्िे

ववश्वास गछुथ। र्ो एउटा मदहमाको कुरा हो, लाजको होइि, अनि जेसुकै भए तापनि, र्ीमध्र्ै धेरै

हामीले आज आिन्द मिाउिे आसशषहरू
्
हुि ्। िैराश्र्ताका अिचगन्ती समर्हरूमा, परमेश्वरका
वििहरूले हामीलाई सान्त्विा ल्र्ाएका छि ् अनि हामीले द्ःु िलाई जान्िुभन्दा अनघ िै त्र्ो
आिन्दमा बद्सलएको छ। िााँिोका अिचगन्ती समर्हरूमा, परमेश्वरले आसशषहरू
्
ल्र्ाउिुभएको छ

र उहााँका वििहरूद्वारा हामीलाई भरणपोषण भएको छ। बबरामका अिचगन्ती समर्हरूमा,
परमेश्वरका वििहरूले हामीमा जीवि ल्र्ाएको छ—हामी ितरामुकत भएका छौँ र ितरादे खि
सुरक्षामा बद्सलएका छौँ। नतमीहरूले त्र्स्ता धेरै कुराहरू महसुस िै िगरीकि पदहल्र्ै उपभोग
गररसकेका छौ। के ताँ र्स्तो कुिै कुरा पनि सम्झदै िस ्?

मागव्…्(३)
मेरो जीविमा, म सधैँ िुशीसाथ आफ्िो मि र शरीर सम्पूणथ रूपमा परमेश्वरलाई ददन्छु। तब

मात्र मेरो वववेक दोषरदहत र केही हदसम्म शाक्न्तमा हुन्छ। जसले जीविको िोजी गछथ ि ् नतिीहरूले
पदहले आफ्िो सारा हृदर् परमेश्वरलाई ददिुपछथ ; र्ो एउटा पव
ू थसतथ हो। म मेरा भाइ-बदहिीहरूले
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मेरो साथमा परमेश्वरसाँग र्सरी प्राथथिा गरूि ् भन्िे िाहन्छु: “हे परमेश्वर! तपाईंको स्वगथका

आत्माले पथ्
ृ वीका मानिसहरूलाई अिुग्रह प्रदाि गरूि ्, र्सैले कक मेरो हृदर् पूणथ रूपले तपाईंकहााँ
फकोस ्, र्सरी मेरो आत्मा तपाईंद्वारा उत्प्रेररत होस ्, र्सरी म मेरो हृदर् र मेरो आत्मामा तपाईंको
प्रेसमलोपि दे ख्न सकूाँ, अनि र्सरी पथ्
ृ वीमा हुिेहरू तपाईंको सुन्दरता दे िेर धन्र्का होऊि ्। हे
परमेश्वर! तपाईंका आत्माले फेरर एकपल्ट हाम्रा आत्मालाई उत्प्रेररत गरूि ,् र्सरी हाम्रो प्रेम

अिन्त र अपररवतथिीर् होस ्!” हामी सबैमा, परमेश्वरले पदहले हाम्रो हृदर् जााँच्िुहुन्छ—र हामीले

उहााँमा हाम्रो हृदर् पण
ू थ रूपमा सम्
ु पेपनछ, उहााँले हाम्रा आत्मालाई उत्प्रेररत गिथ थाल्िह
ु ु न्छ। हाम्रा
आत्मामा मात्र हामीले परमेश्वरको प्रेसमलोपि, सवोच्िता र महाितालाई
्
दे ख्न सकछौं। र्ो मािवलाई

पववत्र आत्माले ददिुहुिे मागथ हो। के ताँसाँग र्स प्रकारको जीवि छ? के तैंले पववत्र आत्माको
जीवि अिुभव गरे को छस ्? के तेरो आत्मा परमेश्वरद्वारा उत्प्रेररत भएको छ? के तैंले पववत्र
आत्माले मानिसमा कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे दे िेको छस ्? के तैंले आफ्िो सम्पूणथ हृदर्

परमेश्वरलाई समपथण गरे को छस ्? जब तैँले आफ्िो सम्पूणथ हृदर् परमेश्वरमा अपथण गछथ स ्, तैँले
पववत्र आत्माको जीवि सीधै अिुभव गिथ सकछस ्, र ताँलाई उहााँको काम निरन्तर प्रकट गररिेछ।
त्र्स बेला, ताँ पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएको व्र्क्कत बन्िेछस ्। के ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत बन्िे

इच्छा गछथ स ्? मलाई सम्झिा छ, जब म पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत भएर पदहलोपल्ट मेरो हृदर्

परमेश्वरलाई ददएको चथएाँ त्र्स बेला म उहााँको सामु घोप्टो परे को चथएाँ र मैले र्सरी पक
ु ारा गरे को

चथएाँ “हे परमेश्वर! तपाईंले मेरो आाँिा िोसलददिुभर्ो र मलाई तपाईंको मुक्कत जान्ि ददिुभर्ो।
म आफ्िो सम्पूणथ हृदर् तपाईंलाई ददि िाहन्छु, र म बबन्ती गछुथ, कक तपाईंको इच्छा मात्र पूरा

होस ्, मेरो इच्छा छ कक मेरो हृदर्ले तपाईंको उपक्स्थनतमा तपाईंको स्वीकृनत प्राप्त गरोस ्, र म
बबन्ती गछुथ, कक म तपाईंको इच्छाको पनछ लाग्ि सकाँू ।” म त्र्ो प्राथथिा कदहल्र्ै भक्ु ल्दिाँ; म
अत्र्न्तै प्रभाववत भएको चथएाँ, र परमेश्वरको सामु मेरो वेदिाको आाँसु रोएाँ। मुक्कत पाएको

व्र्क्कतको रूपमा परमेश्वरको उपक्स्थनतमा गरे को त्र्ो मेरो पदहलो सफल प्राथथिा चथर्ो, र त्र्ो
मेरो हृदर्को पदहलो िाहिा चथर्ो। त्र्सपनछ, म प्रार्जसो पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत भइरहें । के

तैंले र्स प्रकारको अिुभव प्राप्त गरे को छस ्? पववत्र आत्माले ताँसभत्र कसरी काम गिुथभएको छ?
मलाई के लाग्छ भिे, परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िोज्िेहरूले धेरै वा थोरै हदसम्म र्स्तो अिभ
ु व

प्राप्त गरे का हुन्छि ्—र्नत मात्र हो कक नतिीहरूले त्र्ो भुल्छि ्। र्दद कसैले आफूले त्र्स्तो अिुभव
गरे को छै ि भिी कुरा गछथ भिे, त्र्सले उिीहरूले अझै मुक्कत पाएका छै िि ् भन्िे, र नतिीहरू
शैतािको अधीिमा छि ् भन्िे प्रमाखणत गछथ । हामी सबैमा आम रूपमा हुिे पववत्र आत्माको काम
िै परमेश्वरमा ववश्वास गिे र उहााँलाई िोज्िेहरूका निक्म्त पववत्र आत्माको मागथ हो। पववत्र

आत्माले मानिसहरूमा गिुथहुिे कामको पदहलो िरण भिेको नतिीहरूको आत्मालाई उत्प्रेररत गिुथ
हो, त्र्सपनछ उिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ, र जीविको पनछ लाग्ि थाल्छि ् अनि र्स मागथमा

दहाँड्िे सबै जिा पववत्र आत्माको प्रवाहमा हुन्छि ्। र्ी परमेश्वरले िीिको मुख्र् भूसममा गिुथहुिे
कामको मात्र होइि, तर उहााँले र्ो सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा गिुथहुिे कामको गनतशीलता हुि ्। उहााँले
त्र्सरी िै सबै मानिसमा काम गिथुहुन्छ। र्दद कुिै व्र्क्कत कदहल्र्ै पनि प्रभाववत भएको छै ि
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भिे, र्सले नतिीहरू पुिस्थाथपिाको प्रवाहदे खि बादहर छि ् भन्िे प्रमाखणत गछथ । उहााँले सबै
मानिसलाई उत्प्रेररत गिुथभएको होस ् भिेर बबन्ती गदै मेरो हृदर्मा, म परमेश्वरसाँग निरन्तर

प्राथथिा गदथछु, र्सरी सर्
ू थमनु ि भएका सबै जिा उहााँद्वारा प्रभाववत हुि सकूि ् र र्स मागथमा दहाँ ड्ि
सकूि ्। र्ो मैले परमेश्वरलाई गरे को एउटा महत्त्वहीि बबन्ती मात्र हुिसकछ, तर म ववश्वास गछुथ,
कक उहााँले र्ो गिुथहुिेछ। मलाई आशा छ, कक मेरा सबै भाइ-बदहिीहरूले र्सका लाचग प्राथथिा
गिेछि ्, कक परमेश्वरको इच्छा परू ा होस ्, र उहााँको काम िााँडै सम्पन्ि होस ्, र्सैले कक स्वगथमा
उहााँको आत्मालाई ववश्राम होस ्। र्ो मेरो आफ्िै सािो आशा हो।

मलाई ववश्वास छ, कक परमेश्वरले आफ्िो काम भूतात्माहरूको एउटा ककल्लामा सुरु गिथ

सकिुभएकोले, उहााँले निश्िर् ब्रह्माण्डभररका अन्र् अिचगन्ती ठाउाँ हरूमा पनि गिथ सकिुहुन्छ।

हामी अक्न्तम र्ुगका मानिसहरूले निश्िर् िै परमेश्वरको मदहमाको ददि दे ख्छौं, जसरी र्ो
भनिएको छ, कक “आखिरीसम्म पनछ लाग्िेले र उद्धार पाउिेछ।” कसैले पनि परमेश्वरको कामको
र्स िरणमा उहााँको स्थाि सलि सकदै ि—परमेश्वर स्वर्मले
् मात्र र्ो काम गिथ सकिुहुन्छ, ककिकक

कामको र्ो िरण असाधारण छ, र्ो ववजर्को कामको िरण हो, र मानिसहरूले अन्र् मानिसहरूलाई
क्जत्ि सकदै िि ्। मानिसहरू तब मात्र क्जनतन्छि ् जब परमेश्वर उहााँको आफ्िै मुिद्वारा बोल्िुहुन्छ
र उहााँको आफ्िै हातले काम गिुथहुन्छ। सारा ब्रह्माण्डभररमा, परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरको
दे शलाई परीक्षणको भसू मको रूपमा प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, त्र्सपनछ उहााँले सारा ब्रह्माण्डभरर र्ो काम
सुरु गिुथहुिेछ। र्सरी उहााँले ब्रह्माण्डभरर अझ ठूला कामहरू गिुथहुिेछ, र ब्रह्माण्डका सबै
मानिसहरूले परमेश्वरको ववजर्को काम प्राप्त गिेछि ्। प्रत्र्ेक धमथ र प्रत्र्ेक सम्प्रदार्का

मानिसहरूले कामको र्स िरणलाई स्वीकार गिुथपदथछ। र्ो दहाँ ड्िैपिे मागथ हो—कोही पनि र्सबाट

उम्कि सकदै ि। के ताँ परमेश्वरले ताँलाई सम्
ु पिुभएको र्ो कुरालाई स्वीकार गिथ इच्छुक छस ्?

मैले सधैँ के महसुस गरे को छु भिे, पववत्र आत्माको काम स्वीकािुथ गौरवमर् कुरा हो। म र्सलाई

परमेश्वरले मािवजानतलाई ददिुभएको सबैभन्दा महाि ् आज्ञाको रूपमा हे छुथ। म आशा गदथछु, कक
मेरा भाइ-बदहिीहरूले मेरो साथमा कडा पररश्रम गिेछि ् र परमेश्वरबाटको र्ो आज्ञालाई स्वीकार

गिेछि ्, र्सरी परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डभरर र माचथको क्षेत्रमा मदहमा प्राप्त गिथ सकिुभएको
होस ्, र हाम्रा जीवि व्र्थथ िहोऊि ्। हामीले परमेश्वरका लाचग केही गिथप
ु दथछ, वा हामीले एउटा

शपथ िािुपछथ । र्दद मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ नतिीहरू कुिै लक्ष्र्को पनछ लाग्दै िि ्
भिे, तब नतिीहरूका जीवि व्र्थथ हुन्छ, र जब नतिीहरू मिे समर् आउाँ छ, तब नतिीहरूले केवल
िीलो आकाश र धुलै-धुलोले भररएको पथ्
ृ वी मात्र दे ख्नेछि ्। के र्ो साथथक जीवि हो? र्दद तैँले

जीववत हुाँदै परमेश्वरका मागहरू परू ा गिथ सकछस ् भिे, के त्र्ो एउटा सन्
ु दर कुरा होइि र? ककि
ताँ सधैँ आफैमाचथ र्स्तो समस्र्ा ल्र्ाउाँ छस ् र ताँ जदहले पनि ककि र्नत निराश हुन्छस ्? के
त्र्स्तो व्र्वहार गरे र तैंले परमेश्वरबाट केही प्राप्त गरे को छस ्? र के परमेश्वरले ताँबाट केही प्राप्त

गिथ सकिुहुन्छ? मैले परमेश्वरको अचग िाएको मेरो शपथमा मेरो हृदर्को प्रनतज्ञा मात्र चथर्ो;
मैले शब्दहरूले उहााँलाई मूिथ बिाउिे कोससस गरे को चथइिाँ। म त्र्स्तो कार्थ कदावप गददथ िाँ—म
मेरो हृदर्ले प्रेम गरे को परमेश्वरलाई सान्त्विा मात्र ददि िाहन्छु, र्सैले कक स्वगथमा उहााँको
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आत्मालाई सान्त्विा प्राप्त होस ्। हृदर् मूल्र्वाि ् हुि सकछ, तर प्रेम अझ बढी अिमोल छ। म
मेरो हृदर्को सबैभन्दा अिमोल प्रेम परमेश्वरलाई ददन्छु, र्सैले कक उहााँले मसाँग भएको सबैभन्दा

सन्
ु दर थोकको आिन्द सलि सकिुभएको होस ् र र्सरी मैले उहााँलाई ददएको प्रेमद्वारा उहााँ पण
ू थ
सन्तुष्ट हुिुभएको होस ्। के ताँ परमेश्वरलाई आिन्द ददिका लाचग तेरो प्रेम उहााँलाई ददि इच्छुक
छस ्? के ताँ र्सलाई आफ्िो अक्स्तत्वको पूाँजी बिाउि इच्छुक छस ्? मेरा अिुभवहरूमा मैले र्ो

बुझेको छु, कक म परमेश्वरलाई जनत धेरै प्रेम गछुथ, त्र्नत िै बढी मैले क्जउिुमा आिन्द पाउाँ छु;
र्सबाहे क, मेरो शक्कतको कुिै सीमा छै ि, र म िस
ु ीसाथ मेरो सम्पण
ू थ शरीर र मि अपथण गदथछु,
र मलाई बारम्बार र्ो महसुस हुन्छ कक म परमेश्वरलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ सक्कदिाँ। र्सैले के तेरो
प्रेम िगण्र् छ, कक र्ो असीम, अथाह छ? र्दद ताँ सााँच्िै परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िाहन्छस ् भिे

ताँसाँग सधैँ उहााँलाई कफताथ ददिे धेरै प्रेम हुिेछ—र र्दद त्र्स्तो अवस्था छ भिे, कुि व्र्क्कत वा
थोक परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेमको बाटोमा िडा हुि सकछ?
परमेश्वरले हरे क मानिसको प्रेमको कदर गिुथहुन्छ। उहााँलाई प्रेम गिे सबैप्रनत उहााँका आसशषहरू

दोबर हुन्छि ्, ककिकक मानिसको प्रेम प्राप्त गिुथ धेरै गाह्रो हुन्छ, र र्ो र्नत थोरै मात्र छ कक
र्सलाई लगभग दे ख्न िै सककाँदै ि। सारा ब्रह्माण्डभरर, परमेश्वरले मानिसहरूलाई फेरर उहााँलाई प्रेम

गिथ लगाउिे कोससस गिुथभएको छ, तर र्ुगौँ र्ुगदे खि अदहलेसम्म, थोरै , अथाथत ् मठ्
ु ठीभर मानिसले
मात्र उहााँलाई सााँिो प्रेम कफताथ ददएका छि ्। जहााँसम्म मलाई थाहा छ, पत्रस
ु र्स्तै एक व्र्क्कत
चथए, तर नतिी र्ेशूद्वारा व्र्क्कतगत तवरले डोऱ्र्ाइएका चथए र नतिको मत्ृ र्ुको क्षणमा मात्र
नतिले परमेश्वरलाई आफ्िो सम्पूणथ प्रेम ददए, त्र्सपनछ नतिको जीवि समाप्त भर्ो। र्सैकारण

र्स्तो नघिलाग्दा अवस्थाहरूमा परमेश्वरले ब्रह्माण्डको आफ्िो कामको दार्रा सााँघुरो पािुथभर्ो, र
ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शलाई प्रदशथि क्षेत्रको रूपमा प्रर्ोग गिथभ
ु र्ो, उहााँको कामलाई अझ बढी

प्रभावकारी बिाउि र उहााँको गवाहीमा अझ ठूलो फाइदा होस ् भिेर उहााँको आफ्िो सम्पूणथ शक्कत

र उहााँका कोसससहरू एउटै ठाउाँ मा केक्न्ित गिुथभर्ो। र्ी दई
ु प्रावधाि अन्तगथत परमेश्वरले उहााँको

सम्पूणथ ब्रह्माण्डको आफ्िो काम िीिको मुख्र् भसू ममा बस्िे मानिसहरूलाई हस्तान्तरण गिुथभर्ो,
जसमा सबैभन्दा कम क्षमता चथर्ो, र उहााँले आफ्िो प्रेसमलो ववजर्को काम सुरु गिुथभर्ो। उहााँले
नतिीहरू सबैलाई उहााँलाई प्रेम गिे बिाइसकिभ
ु एपनछ, उहााँले आफ्िो कामको अको िरणलाई अनघ

बढाउिुहुिेछ, जुि परमेश्वरको र्ोजिा हो। र्सरी उहााँको कामले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हाससल
गदथछ। उहााँको कामको दार्राको केन्ि र सीमाहरू, दव
ु ै छि ्। हाम्रो ददि आओस ् भिी परमेश्वरले
हामीमा काम गिथका निक्म्त कनत ठूलो मूल्र् िुकाउिुभएको छ र उहााँले कनत ठूलो मेहित

ििथिभ
ु एको छ भन्िे कुरा स्पष्टै छ। र्ही िै हाम्रो आसशष ् हो। त्र्सकारण जि
ु कुराले मानिसहरूका

धारणाहरूलाई अिक्म्मत पाछथ , त्र्ोिादहाँ र्ो हो कक पक्श्िमीहरूले हामी असल ठाउाँ मा जक्न्मएकोमा
ईष्र्ाथ गछथ ि ्, तर सबै हामीिादहाँ आफूलाई तुच्छ र िीि दे ख्छौं। के र्ो परमेश्वरले हामीलाई माचथ

उठाउिुभएको होइि र? ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्तािहरू, जो सधैँ कुक्ल्िएका छि ्, नतिीहरूलाई
पक्श्िमीहरूले उच्ि िजरले हे रररहे का छि ्—र्ो सााँच्िै हाम्रो आसशष ् हो। जब म र्सको बारे मा

सोच्छु, म परमेश्वरको दर्ा र उहााँको प्रेम र निकटताले भररन्छु। र्सले के दे िाउाँ दछ भिे,
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परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा मािव धारणासाँग असमल्दो हुन्छ। र्ी सबै मानिसहरू श्रावपत भए
पनि, उहााँ व्र्वस्थाको कठोर निर्मद्वारा बाध्र् हुिुहुन्ि र उहााँले उद्दे श्र्सदहत आफ्िो कामको
केन्ि पथ्
ु र्ो। र्सैकारण म रमाउाँ छु, र्सैले मलाई अत्र्न्तै िस
ु ी लाग्छ।
ृ वीको र्स भागमा सािथभ

इस्राएलीहरूका बीिमा मुख्र् पूजाहारीहरूले गरे जस्तै कामको अग्रणी भूसमका सलिे व्र्क्कतको रूपमा,
म आत्माको काम सीधै पूरा गिथ र परमेश्वरका आत्माको ससधा सेवा गिथ सक्षम छु; र्ही िै मेरो

आसशष ् हो। र्स्तो कुरा कल्पिा गिे आाँट कसले गिथ सकला र? तर आज, र्ो अप्रत्र्ासशत रूपमा
हामीमाचथ आइपग
ु ेको छ। र्ो सााँच्िै ठूलो आिन्द हो जसका निक्म्त रमाहट गिथप
ु छथ । म आशा

गछुथ कक परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर आसशष ् ददिुहुन्छ, र हामीलाई माचथ उठाउिुहुन्छ, र्सैले

कक हामी गोबरको थुप्रोमा बस्िेहरूलाई परमेश्वरले महाि ् रूपमा प्रर्ोग गिथ सकिुभएको होस ्, र
र्सरी हामीले उहााँको प्रेमको मूल्र् िुकाउि सकौं।

अदहले मैले दहाँड्िे मागथ परमेश्वरको प्रेमको मूल्र् िुकाउिे मागथ हो, तापनि मलाई निरन्तर

के लाग्छ भिे, र्ो परमेश्वरको इच्छा होइि, ि त र्ो म दहाँड्िुपिे बाटो िै हो। परमेश्वरद्वारा
महाि ् रूपमा प्रर्ोग हुिु—र्ही िै परमेश्वरको इच्छा हो, र र्ो पववत्र आत्माको मागथ हो। सार्द म
गलत छु, तर मलाई लाग्छ र्ो मेरो मागथ हो, ककिकक धेरै अनघ मैले परमेश्वरसाँग बबन्ती गदै

उहााँले मलाई डोऱ्र्ाऊिुभएको होस ् र म जुि मागथमा दहाँ ड्िुपछथ त्र्समा हतार-हतार िुट्टा टे कि
सकाँू , र हरसम्भव िााँडै परमेश्वरको इच्छा परू ा गरूाँ भिी शपथ िाएको चथएाँ। अरूले जे सोिे पनि,
म ववश्वास गदथछु, कक परमेश्वरको इच्छाको पनछ लाग्िु िै सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा हो। मेरो

जीविमा अरू केही पनि महत्त्वपूणथ छै ि, र कसैले पनि मलाई र्ो अचधकारबाट वक्ञ्ित गिथ
सकदै ि। र्ो मेरो व्र्क्कतगत वविार हो, र हुि सकछ केही मानिसहरूले र्ो कुरा बुझ्ि सकदै िि ्,
तर मैले र्सबारे कसैलाई न्र्ार्सांगत हो भिी बताइरहिप
ु छथ जस्तो मलाई लाग्दै ि। मैले सलिप
ु िे
मागथ म सलिेछु—मैले मागथ चििेपनछ म त्र्ो बाटोमा लाग्िेछु र म पछाडड हट्िेछैि। र्सैले म र्ी

वििहरूमा फकथन्छु: मैले आफ्िो हृदर् परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथमा लगाएको छु। म निश्िर्

छु, कक मेरा भाइ-बदहिीहरूले मेरो आलोििा गिेछैिि ्! समग्रमा, मलाई व्र्क्कतगत रूपमा के

लाग्छ भिे, अरू मानिसहरूले उिीहरूलाई मि लागेका कुरा भन्ि सकछि ्, तर मलाई लाग्छ,

परमेश्वरको इच्छा पालि गिथु िै सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा हो, र र्समा कुिै पनि कुराले मलाई
रोकिु हुाँदैि। परमेश्वरको इच्छालाई पछ्र्ाउिु कदहल्र्ै पनि गलत हुि सकदै ि! र र्सो गिुथ भिेको
आफ्िै िासो अिस
ु ार काम गिुथ होइि! म ववश्वास गछुथ, कक परमेश्वरले मेरो हृदर्सभत्र दे ख्नुभएको

छ! त्र्सैले तैंले र्सलाई कसरी बुझ्िुपछथ ? के ताँ आफैलाई परमेश्वरको लाचग अपथण गिथ इच्छुक

छस ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग हुिु तर्ार छस ्? के ताँ परमेश्वरको इच्छाको पनछ लाग्िे शपथ
िान्छस ्? मलाई आशा छ, कक मेरा वििहरू मेरा भाइ-बदहिीहरूका लाचग केही सहार्ता हुि
सकछि ्। मेरा अन्तर्दथक्ष्टहरूमा िास कुिै गहिता िभए पनि, म अझै पनि नतमीहरूलाई र्सको

बारे मा भन्छु, र्सरी हामीबीि कुिै बाधा कार्म िरािी हामीले हाम्रा सभत्री भाविाहरू बााँडिाँड
ु गिथ

सकौं, र परमेश्वर सधैँभरर हाम्रो बीिमा रहिुहुिेछ। र्ी मेरो हृदर्बाट निस्केका वििहरू हुि ्।
ठीक छ! आज मैले मेरो हृदर्बाट बोल्िप
ु िे कुराहरू र्नत मात्र हुि ्। मलाई आशा छ, कक मेरा
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भाइ-बदहिीहरूले निरन्तर कडा पररश्रम गरररहिेछि ्, र म आशा गदथछु, कक परमेश्वरका आत्माले
सधैँ हाम्रो हे रिाह गिुथहुिेछ!

मागव्…्(४)
आजको र्ग
ु मा मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेसमलोपि थाहा पाउि, र परमेश्वरलाई प्रेम गिे

तररकाको िोजी गिथ सकछि ् र नतिीहरू आजको राज्र्को तासलमलाई स्वीकार गिथ इच्छुक छि ्—

र्ी सबै परमेश्वरको अिुग्रह हो, र र्सबाहे क र्ो उहााँले मािवजानतलाई उिाल्िुभएको हो। जब-जब
म र्सबारे सोच्छु, ममा परमेश्वरको प्रेसमलोपिको सशकत बोध हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सााँच्िै
प्रेम गिुथहुन्छ; र्दद उहााँले प्रेम िगिुथभएको भए कसले उहााँको प्रेसमलोपिलाई पिा लगाउि सकथ्र्ो?
र्सरी मात्र म र्ी सबै काम परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा आफैले गिुथभएको हो, र मानिसहरू
परमेश्वरद्वारा डोऱ्र्ाइएका र निदे सशत छि ् भन्िे दे ख्छु। म र्सका लाचग परमेश्वरलाई धन्र्वाद
ददन्छु, र म मेरा भाइ-बदहिीहरू मसाँगै परमेश्वरको प्रशांसामा सामेल होऊि ् भन्िे िाहन्छु: “सारा

मदहमा तपाईं सवोच्ि परमेश्वरलाई होस ्! तपाईंको मदहमा गुणात्मक रूपमा वद्
ृ चध होस ् र त्र्ो
तपाईंद्वारा िनु िएका र प्राप्त गररएका हामीमा प्रकट होस ्।” परमेश्वरले मलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिभ
ु र्ो:

हामी र्ुगौं अनघ िै पूवथनिर्ुकत भइसकेका छौं र आखिरी ददिहरूमा उहााँले हामीलाई प्राप्त गिथ
िाहिुहुन्छ, र्सरी हामीद्वारा ब्रह्माण्ड र सबै थोकलाई परमेश्वरको मदहमा सम्पूणथ रूपमा

दे िाउिुहुन्छ भन्िे कुरा उहााँले मलाई दे िाउिुभर्ो। त्र्सैले हामी परमेश्वरको छ हजार वषथको

व्र्वस्थापि र्ोजिाको ठोस रूप हौं; हामी सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको कार्थका िमि
ु ाहरू,
आदशथहरू हौं। अदहले मात्र मैले परमेश्वरले हामीलाई कनत धेरै प्रेम गिुथहुन्छ, र उहााँले हामीमा

गिुथहुिे काम र उहााँले भन्िुहुिे कुराहरू बबतेका र्ुगहरूको भन्दा दस लाि गुणा बढी छि ् भन्िे
कुरा बुझ।ेँ परमेश्वरले इस्राएलमा वा पत्रुसमा पनि व्र्क्कतगत रूपमा परमेश्वरले त्र्नत धेरै काम
गिुथभएि वा त्र्वि धेरै विि बोल्िुभएि—जसले के दे िाउाँ दछ भिे हामी, र्ो समूहका मानिसहरू,

ववगतका सन्तहरूभन्दा अतल
ु िीर् रूपमा आसशवषत छौं। र्ही कारणले गदाथ परमेश्वरले अक्न्तम

र्ुगका मानिसहरू सबैभन्दा आसशवषत छि ् भिेर भन्िुभएको हो। अरूले जेसुकै भिे पनि, म
ववश्वास गदथछु, कक हामी परमेश्वरद्वारा सबैभन्दा बढी आसशष ् पाएका मानिसहरू हौं। परमेश्वरले
हामीलाई ददिुभएका आसशषहरू
्
हामीले क्स्वकािुथपछथ ; परमेश्वरसाँग गुिासो गिे कनतपर् मानिसहरू

हुिसकछि ्, तर म के ववश्वास गछुथ भिे, र्दद र्ी आसशषहरू परमेश्वरबाट आएका हुि ् भिे, हामी
त्र्सका निक्म्त र्ोग्र्का छौं भन्िे कुरा र्सले प्रमाखणत गछथ । अरूले गुिासो गरे पनि वा हामीसाँग
असन्तुष्ट भए पनि, म अझै पनि ववश्वास गदथछु, कक परमेश्वरले हामीलाई ददिुभएका आसशषहरूलाई

कसैले हामीबाट सलि वा हटाउि सकदै ि। परमेश्वरको काम हामीमा पूरा हुिे भएकोले र उहााँ
अरूसाँग होइि तर हामीसाँग आमिे-सामिे बोल्िुहुिे भएकोले, परमेश्वरले जस्तो िाहिुहुन्छ त्र्सरी

िै र्ो काम गिथह
ु ु न्छ। अनि र्दद मानिसहरू ववश्वस्त छै िि ् भिे, के नतिीहरूले आफैमा समस्र्ा
निम्त्र्ाइरहे का हुाँदैिि ् र? के त्र्सो गरे र नतिीहरूले आफैमाचथ नतरस्कार ल्र्ाउाँ दै िि ् र? म ककि
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त्र्स्ता कुरा भन्छु? ककिकक मैले र्ो गदहरो रूपमा बुझेको छु। उदाहरणका लाचग, परमेश्वरले ममा

गिुथहुिे कामलाई सलऊाँ: मैले मात्र र्ो काम गिथ सकछु—के अरू कसैले र्ो काम गिथ सकदछ? मैले
परमेश्वरबाट र्ो आज्ञा पाउिे सौभाग्र् पाएको छु—के अरू कसैले र्ो आवेगमा आएर गिथ सकछ?
तापनि म आशा गदथछु, भाइ-बदहिीहरूले मेरो हृदर्लाई बुझ्िेछि ्। म मेरा र्ोग्र्ताहरूको बारे मा
घमण्ड गरररहे को छै िाँ, तर एउटा समस्र्ा बताउाँ दैछु। म िाहन्छु, कक सारा मदहमा परमेश्वरलाई

होस ्, र परमेश्वरले हामी सबैको हृदर्लाई हे िुथभएको होस ्, र्सैले कक उहााँको सामु हाम्रा हृदर् शुद्ध
होऊि ्। मेरो हृदर्मा, म परमेश्वरद्वारा पण
ू थ रूपले प्राप्त हुि, वेदीमा बसल िढाइिे पववत्र कन्र्ा
बन्िे इच्छा गदथछु, र त्र्सबाहे क, थुमाको जस्तो आज्ञाकारीता प्राप्त गिथ िाहन्छु, सम्पूणथ
मािवजानतकहााँ पववत्र आक्त्मक दे हको रूपमा दे िा पिथ िाहन्छु। मेरो प्रनतज्ञा र्ही हो, मैले

परमेश्वरको सामु िाएको शपथ र्ही हो। म र्ो पूरा गिथ िाहन्छु र र्सद्वारा परमेश्वरको प्रेमको
ऋण िुकाउि िाहन्छु। के ताँ र्ो गिथ इच्छुक छस ्? म ववश्वास गदथछु कक मेरो र्ो प्रनतज्ञाले ससािा भाइ-बदहिीहरूलाई धेरै उत्सादहत बिाउिेछ, र त्र्सले धेरै जवािहरूमा आशा जगाउिेछ।

मलाई लाग्छ, कक परमेश्वरले जवािहरूलाई ववशेष महत्त्वका साथ हे िुथहुन्छ। हुिसकछ, र्ो मेरो
आफ्िै एकपक्षीर् वविार हो, तर मलाई सधैँ जवािहरूसाँग सम्भाविा र आशा हुन्छ भन्िे लाग्छ;

र्स्तो लाग्छ, कक परमेश्वरले जवाि मानिसहरूमा अनतररकत काम गिुथहुन्छ। नतिीहरूमा अन्तर्दथक्ष्ट
र बद्
ु चधको कमी हुि सकछ, र नतिीहरू िवजात बाछो जस्तै उत्साही र उिाउला हुि सकछि ्,
तापनि म ववश्वास गदथछु कक नतिीहरू आफ्िा र्ोग्र्ताहरू बबिाका छै िि ्। नतमीहरूले र्ुवाहरूमा
नतिीहरूको निदोषता दे ख्न सकछौ र नतिीहरू िर्ााँ थोकहरू स्वीकार गिथ नछटो हुन्छि ्। जवािहरूले
अहङ्कार गिे, कठोर हुिे र आवेगमा आउिे प्रववृ ि हुिे भए पनि, त्र्सले िर्ााँ ज्र्ोनत प्राप्त गिे

नतिीहरूको क्षमतालाई असर गदै ि, ककिकक जवािहरूले प्रािीि, परु ािो ढङ्गका कुराहरूलाई बबरलै

पकक्रराख्छि ्। र्सैले म जवाि मानिसहरूमा असीसमत प्रनतज्ञा र उिीहरूको जीविशक्कत दे ख्छु;
र्ही कारणले गदाथ नतिीहरूप्रनत ममा कोमल भाविा छ। म हुकेका भाइ-बदहिीहरूलाई मि पराउाँ ददि
भन्िे होइि, तर उिीहरूले पनि ममा कुिै िासो राख्दै िि ्—जसका लाचग म उिीहरूससत सााँच्िै

क्षमा र्ाििा गछुथ। हुिसकछ, मैले भिेका कुरा असमल्दो वा वववेकहीि होला, तर म आशा गदथछु
कक नतमीहरूले मेरो लापरवाहीपिलाई क्षमा गिथ सकछौ, ककिकक म कसरी बोल्छु त्र्समा धेरै
ध्र्ाि ददिका निक्म्त म सािै छु। तर सत्र् कुरा भन्िुपदाथ, हुकेका भाइ-बदहिीहरूले एउटा कार्थ
प्रस्तुत गछथ ि ्—आखिरमा, नतिीहरू पूणथ रूपमा बेकारका छै िि ्। ककिकक नतिीहरू पररक्स्थनतहरूको
सामिा गिथ अिुभवी हुन्छि ्; नतिीहरूले क्स्थर रूपमा पररक्स्थनतहरूको सामिा गछथ ि ्, र नतिीहरूले
त्र्नत धेरै गल्ती गदै िि ्। के र्ी नतिीहरूको सामथ्र्थ होइिि ् र? हामी सबै परमेश्वरको सामु र्सो

भिौं: “हे परमेश्वर! हामीले सबैले ववसभन्ि स्थािहरूमा रही आ-आफ्िा कार्थहरू पूरा गिथ सकौं र

हामी सबैले तपाईंको इच्छाका निक्म्त सकदो कोससस गिथ सकौं!” म ववश्वास गछुथ, परमेश्वरको
इच्छा र्ही हो!

मेरो अिुभवमा, र्स धाराको िुल्लमिुल्ला ववरोध गिेहरू, अथाथत ् प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको

आत्माको ववरोध गिेहरूमध्र्े धेरैजसो मानिसहरू बढ
ू ाबाका हुि ्। र्ी मानिसहरूमा धेरै बसलर्ो
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धासमथक धारणाहरू हुन्छि ्; प्रत्र्ेक कुरामा, नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई अप्रिसलत
थोकहरूसाँग तुलिा गछथ ि ्, र ववगतमा स्वीकार गररएका कुराहरूलाई परमेश्वरका वििहरूसाँग
समलाउिे कोससस गछथ ि ्। के नतिीहरू हास्र्ास्पद छै िि ् र? के त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरले
उिीहरूलाई सुम्पिुभएको काम पूरा गिथ सकछि ्? के परमेश्वरले त्र्स्ता मानिसहरूलाई आफ्िो

काममा प्रर्ोग गिथ सकिुहुन्छ? पववत्र आत्मासाँग कुिै पनि ददिको उहााँको कामको लाचग एउटा
तररका हुन्छ; र्दद मानिसहरू परु ािो जमािाको कुराहरूमा अल्झेर बस्छि ् भिे, त्र्स्तो ददि
आउिेछ जब नतिीहरूलाई इनतहासको िरणबाट हटाइिेछ। परमेश्वरले आफ्िो कामको प्रत्र्ेक
िरणमा िर्ााँ मानिसहरूलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ। के अरूलाई अप्रिसलत कुराहरूको ववषर्मा भाषण

ददिेहरूले मानिसहरूमाचथ वविाश ल्र्ाउाँ दै िि ् र? र के नतिीहरूले परमेश्वरको काममा दढलाइ
गरररहे का हुाँदैिि ् र? अनि र्दद र्स्तो भर्ो भिे, परमेश्वरको काम कदहले पूरा हुिेछ? मैले भिथरै
भिेका कुराहरूका बारे मा केही धारणाहरू बोकेर दहाँड्िे मानिसहरू पनि हुि सकछि ्। हुिसकछ,
नतिीहरू ववश्वस्त छै िि ्। तर म तैंले चिन्ता िगर् भन्िे िाहन्छु: धेरै समर् िबबत्दै र्स्ता धेरै
कुराहरू हुिेछि ्, र नतिलाई तथ्र्हरूद्वारा मात्र वणथि गिथ सककन्छ। हामी केही महत्वपूणथ
मानिसहरू, केही प्रनतक्ष्ठत पाष्टरहरू वा बाइबलका व्र्ाख्र्ाकारहरूलाई हे रौं र उिीहरूलाई र्ो
मागथको बारे मा प्रिार गरौं। नतिीहरूले सुरुमा िुल्लमिुल्ला र्सको ववरोध गदै िि ्, त्र्ो निक्श्ित

हो—तर उिीहरूले ताँलाई िि
ु ौती ददि बाइबल निकाल्िेछि ्। उिीहरूले ताँलाई र्शैर्ाको पस्
ु तक र

दानिएलको पुस्तक फेरर भन्ि लगाउिेछि ्, र उिीहरूले ताँलाई प्रकाशको पुस्तकको व्र्ाख्र्ा गिथ
समेत लगाउिेछि ्। र र्दद तैंले त्र्ो गिथ सककिस ् भिे , उिीहरूले ताँलाई अस्वीकार गिेछि ् र
ताँलाई झूटा ख्रीष्ट भन्िेछि ् र तैंले हास्र्ास्पद मागथ फैलाउाँ दै िस ् भिेर भन्छि ्। एक घण्टापनछ

उिीहरूले तेरो ववरुद्ध झट
ू ो आरोप लगाउिेछि ् जसले ताँलाई आश्िर्थिककत बिाउाँ छ। के र्ो िल
ु ा
ववरोध होइि? तर त्र्ो सुरुआत मात्र हो। उिीहरूले परमेश्वरको कामको अको िरणमा बाधा
ल्र्ाउि सकदै िि ्, र धेरै समर् िबबती पववत्र आत्माले उिीहरूलाई र्ो स्वीकािथ बाध्र् पािुथहुिेछ।

र्ो एक र्दढ प्रववृ ि हो; र्ो मानिसले गिथ िसकिे र कसैले कल्पिा गिथ िसकिे कुरा हो। मलाई
ववश्वास छ, परमेश्वरको काम सारा ब्रह्माण्डभरर वविाबाधा फैसलिेछ। र्ो परमेश्वरको इच्छा हो,

र कसैले र्सलाई रोकि सकदै ि। परमेश्वरले हामीलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिभ
ु एको होस ् र हामीलाई थप
िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकािथ ददिुभएको होस ्, र र्स ववषर्मा परमेश्वरको व्र्वस्थापिमा बाधा िहोस ्।
परमेश्वरले हामीमाचथ कृपा गिुथभएको होस ्, र्सैले कक हामी सबैले उहााँको मदहमाको ददिको

आगमि दे ख्न सकौं। परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डमा मदहमामा बास गिुथहुिे समर् िै हामीले उहााँसाँगै
मदहमा प्राप्त गिे समर् हुिेछ। र्स्तो लाग्छ, त्र्ो समर् म मेरो साथमा दहाँड्िेहरूलाई अलग हुिे
समर् पनि हुिेछ। मलाई आशा छ कक मेरा भाइ-बदहिीहरूले मेरो साथमा आवाज निकाल्दै
परमेश्वरससत र्सो भन्दै पुकारा गिेछि ्: परमेश्वरको महाि ् काम िााँडै सम्पन्ि होस ्, र्सैले कक

हामीले आफ्िो जीविकालमा िै उहााँको मदहमाको ददि दे ख्न सकौं। म अझै पनि मेरो जीविकालमा
परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गिे आशा गदथछु, र परमेश्वरले हामीमा आफ्िो काम गरररहि सकिुभएको

होस ्, र त्र्समा कदहल्र्ै कुिै बाधा िभएको होस ् भन्िे म आशा गदथछु। र्ो मेरो अिन्त आकाांक्षा
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हो। परमेश्वर सधैँ हाम्रो बीिमा रहिुभएको होस ्, र उहााँको प्रेमले हामीबीि पुलहरू निमाथण गरोस ्
जसले गदाथ हामी बीिको समत्रता झि ् मूल्र्वाि ् बिोस ्। मलाई आशा छ, कक प्रेमले हामीबीि थप
समझदारी उत्पन्ि गरोस ् र त्र्ो प्रेमले हामीलाई गदहरो घनिष्ठतामा ल्र्ाउि सकोस ्, हामी बीिको

कुिै दरू ी हटाउि सकोस ्, र हामी बीिको त्र्ो प्रेम झि ् गदहरो, फराककलो र मीठो हुि सकोस ्। म
ववश्वास गदथछु, कक मेरा परमेश्वरको इच्छा र्ही हो। मेरा भाइ-बदहिीहरू मेरो िक्जक आउि सकूि ्,

र हामी सबैले एकसाथ बबताएका छोटा ददिहरू सम्हालेर राख्ि सकौं, ती हाम्रा निक्म्त मीठा
सम्झिाहरू भएर रहूि ् भन्िे मेरो आशा छ।
िीिको मुख्र् भूसममा परमेश्वरको कामका अझ अरू िरणहरू हुि सकछि ्, तर ती जदटल
छै िि ्। र्सको बारे मा सोच्दा, उहााँको कामको हरे क िरणको अथथ छ भन्िे भाव छ; प्रत्र्ेक िै
परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा गिुथभएको छ, र र्ो काममा सबैले कुिै ि कुिै भूसमका िेलेका छि ्।
प्रत्र्ेक “र्दश्र्” सााँक्च्िकै हास्र्ास्पद छ, र र्ी मानिसहरूले र्स्तो िाटक दे िाउिेछि ्, प्रत्र्ेक

परीक्षाको बीिमा जीविप्रनत नतिीहरूको प्रदशथि र्नत सत्र् हुन्छ, परमेश्वरको कलमले सबै
ककससमका व्र्क्कतको अनत सजीव र पूणथ रूपमा चित्रण गछथ , प्रत्र्ेकले ददिको ज्र्ोनतमा धेरै कुरा
प्रकट गदथछ भिी कसले कल्पिा गरे को चथर्ो र? तर मैले र्सो भन्िुको अथथ परमेश्वरले उहााँको
कामद्वारा मानिसहरूलाई मूिथ बिाउाँ दै हुिुहुन्छ भन्िे हुाँदैि। त्र्सको कुिै अथथ हुिेचथएि;
परमेश्वरको कामको एक उद्दे श्र् हुन्छ, र उहााँले कदहल्र्ै पनि कुिै अथथहीि र मल्
ू र्हीि काम

गिुथहुन्ि। उहााँले जे गिुथहुन्छ ती सबै काम मानिसलाई ससद्ध बिाउि, प्राप्त गिथका लाचग गररन्छ।

र्सबाट म सााँच्िै दे ख्छु कक परमेश्वरको हृदर् पूणथतर्ा मानिसको दहतका लाचग छ। मैले र्सलाई
िाटक भिेको हुि सकछु, तर र्ो पनि भन्ि सककन्छ कक र्ो िाटक वास्तववक जीविबाट सलइएको
हो। र्नत मात्र हो कक मानिसहरू िाटकका महानिदे शक परमेश्वरसाँग र्ो काम परू ा गिथ सहकार्थ
गछथ ि ्। तापनि, तर अको अथथमा, परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्राप्त गिथ, नतिीहरूलाई अझ बढी

उहााँलाई प्रेम गिे बिाउि र्सको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। के र्ो परमेश्वरको इच्छा होइि र? त्र्सैले

मलाई आशा छ कक कसैलाई कुिै चिन्ता छै ि। के ताँ परमेश्वरको इच्छाको बारे मा पण
ू थ रूपमा
अिजाि छस ्? मैले धेरै कुरा भिेको छु—मलाई आशा छ कक भाइ-बदहिीहरूले र्ी सबै कुरा बुझेका
छि ् र मेरो हृदर्को गलत अथथ लगाएका छै िि ्। कक नतमीहरू सबै परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिेछौ
भन्िे कुरामा मलाई कुिै शङ्का छै ि। सबै जिा फरक-फरक बाटोमा दहाँड्छि ्। जो नतमीहरूको

िुट्टामुनि छ त्र्सलाई परमेश्वरले िोसलददिुभएको होस ्, र नतमीहरूले उहााँसाँग प्राथथिा गदै र्सो

भन्ि सक: हे परमेश्वर! तपाईंले मलाई प्राप्त गिुथहोस ् भन्िे मेरो िाहिा छ, ता कक मेरो आत्मा
तपाईंकहााँ फककथर्ोस ्। के ताँ आफ्िो आत्माको गदहराइमा परमेश्वरको अगव
ु ाइ िोज्ि तर्ार छस ्?
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मागव्…्(५)
ववगतमा, कसैलाई पनि पववत्र आत्माको बारे मा थाहा चथएि, पववत्र आत्माले दहाँड्िभ
ु एको

मागथको बारे मा उिीहरूलाई ज्ञाि हुिे कुरा त परै जाओस ्। र्सैले मानिसहरूले सधैँ आफूलाई
परमेश्वरको अनघ मूिथ बिाए। र्ो भन्िु उचित हुन्छ, कक परमेश्वरमा ववश्वास गिे प्रार्जसो सबैले
आत्माको बारे मा जािेका हुाँदैिि ्, र नतिीहरूको ववश्वास अलमल्ल र भ्रसमत हुन्छ। स्पष्ट छ,
मानिसहरूले परमेश्वरलाई बुझ्दै िि ्; नतिीहरूले आफ्िो मि
ु ले उहााँमा ववश्वास गछुथ भिेर भिे पनि,
वास्तवमा, नतिीहरूका व्र्वहार अिुसार त नतिीहरूले परमेश्वरमा होइि, तर आफैमा ववश्वास

गछथ ि ्। मेरो आफ्िै अिुभवमा, मैले दे िेको छु, कक परमेश्वरले दे हधारी परमेश्वरको गवाही ददिुहुन्छ,

र बादहरबाट हे दाथ मानिसहरू परमेश्वरको गवाहीलाई स्वीकार गिथ बाध्र् भएका छि ् जस्तो दे खिन्छ,
नतिीहरू परमेश्वरको आत्मा पूणथ रूपमा त्रुदटहीि हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गछथ ि ् भिी मुक्स्कलले
भन्ि सककन्छ। तापनि म भन्छु, कक मानिसहरूले र्स व्र्क्कतमा ववश्वास गदै िि ्, परमेश्वरका

आत्मामा ववश्वास गिे कुरा त परै जाओस ्, तर नतिीहरूले नतिीहरूका आफ्िै भाविाहरूमा ववश्वास

गछथ ि ्। के नतिीहरूले त्र्सो गरे र आफैमा ववश्वास गरररहे का हुाँदैिि ् र? म जे भन्छु त्र्ो सत्र्
छ। मैले मानिसहरूलाई िाउाँ ददइरहे को छै ि, तर मैले एउटा कुरा स्पष्ट पािथप
ु छथ : आजको ददिसम्म
मानिसहरू पववत्र आत्माले िै ल्र्ाउिभ
ु एको होस ्, िाहे स्पष्ट होऊि ् वा अलमल्ल परे का होऊि ्।

र्ो मानिसले निर्न्त्रण गिे कुरा होइि। मैले पदहले पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई ववश्वास गिथ

बाध्र् बिाउिुहुन्छ भन्िे बारे मा उल्लेि गरे को कुराको एउटा उदाहरण र्ही हो; पववत्र आत्माले
काम गिे तररका र्ही िै हो, र पववत्र आत्माले सलिुभएको मागथ र्ही हो। वास्तवमा, मानिसहरूले

जसमा ववश्वास गरे पनि पववत्र आत्माले बल पूवथक मानिसहरूलाई एक ककससमको भाविा ददिुहुन्छ,
र त्र्सद्वारा नतिीहरूलाई आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरमा ववश्वास गिे बिाउिुहुन्छ। के ताँ र्स्तै
प्रकारले ववश्वास गदै िस ् र? के ताँलाई परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास अिौठो कुरा हो जस्तो
लाग्दै ि? के ताँलाई र्स प्रवाहबाट उम्कि िसकिु अिौठो कुरा हो भन्िे लाग्दै ि? के तैंले र्सबारे

वविार गिथका लाचग कुिै कोससस गरे को छै िस ्? के र्ो सबैभन्दा ठूलो चिह्ि र िमत्कारहोइि र?
र्दद तैंले धेरै पटक उम्किे इच्छा गरे को चथइस ् भिे पनि, सधैँ एउटा शक्कतशाली जीवि शक्कत

हुन्छ जसले ताँलाई आकवषथत गदथछ, र ताँलाई छोडेर जाि अनिच्छुक बिाउाँ दछ। अनि हरे क पटक
जब ताँ आफैलाई र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा पाउाँ छस ्, ताँ रुि र ववलाप गिथ थाल्छस ्, अब के गिे

होला भिी अन्र्ोल हुन्छस ्। नतमीहरूमध्र्े कोही-कोही छोड्िे कोससस गछौ, तर जब ताँ जािे
कोससस गछथ स ्, तेरो मट
ै र
ु ु मा छुरी रोपेको जस्तो हुन्छ, सांसारको कुिै वपसािले ताँलाई बेिि

अशान्त अवस्थामा छोडेर तेरो प्राण िोसेर लगेको जस्तो तैँले महसुस गछथ स ्। त्र्सपनछ, तैँले

आफैलाई र्दढ पारे र परमेश्वरमा िफकी रहि सकदै िस ्। … के तैंले र्ो अिुभव प्राप्त गरे को चथइिस ्
र? मलाई कुिै शङ्का छै ि, कक आफ्िो हृदर् िोल्ि सकिे जवाि भाइ-बदहिीहरूले र्सो भन्िेछि ्:
“हो! मैले र्ो धेरै पटक अिुभव गरे को छु, र्ो सोच्दा पनि मलाई लाज लाग्छ!” मेरो आफ्िै दै निक

जीविमा, म मेरा जवाि भाइ-बदहिीहरूलाई मेरा घनिष्ठहरू जस्तो व्र्वहार गिथ पाउाँ दा म सधैँ
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िुसी हुन्छु, ककिकक उिीहरूमा धेरै निष्कपटता हुन्छ—उिीहरू अनत शुद्ध र प्रेसमलो हुन्छि ्।
उिीहरू मेरा आफ्िै साथीहरू जस्तै हुि ्। र्सैले म जदहले पनि मेरो घनिष्ठ व्र्क्कतहरूलाई एकसाथ
भेला गरे र हाम्रा आदशथहरू र हाम्रा र्ोजिाहरूको बारे मा कुरा गिे मौकाको िोजीमा छु। परमेश्वरको

इच्छा हामीमा पूरा होस ्, र्सैले कक हामी सबै मासु र रगतजस्तो बिौं, हामीबीि कुिै बाधा वा
दरू ी िहोस ्। हामी सबैले परमेश्वरसाँग र्सरी प्राथथिा गिथ सकौं: “हे परमेश्वर! र्दद र्ो तपाईंको

इच्छा हो भिे, हामी बबन्ती गदथछौं कक तपाईंले हामीलाई सही वातावरण ददिुहोस ्, र्सैले कक हामी
आफ्िा हृदर्का इच्छाहरू परू ा गिथ सकौं। तपाईंले हामीमाचथ दर्ा गिथह
ु ोस ्, हामी जो जवाि छौं र
जसमा वववेकको कमी छ, र हामीलाई हाम्रो हृदर्मा रहे को शक्कत प्रकट गिथ सहार्ता गिुथहोस ्!”

मलाई ववश्वास छ, कक र्ो परमेश्वरको इच्छा हो, ककिकक धेरै अनघ मैले परमेश्वरसाँग र्सो भिेर
प्राथथिा गरे को छु: “हे वपता! पथ्
ृ वीमा, तपाईंको इच्छा र्स पथ्
ृ वीमा िााँडै पूरा होस ् भन्िे इच्छा गदै

हामी निरन्तर तपाईंलाई पुकाछौं। म तपाईंको इच्छा िोज्छु। तपाईं जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो गिुथहोस ्
र ममा तपाईंको काम िााँडै पूरा गिुथहोस ्। म र्ो पनि इच्छा गदथछु कक र्दद तपाईंको इच्छा िााँडै

पूरा हुन्छ भिे तपाईंले हामी बीिमा िर्ााँ मागथ िोल्िुहोस ्! म र्ो मात्र बबन्ती गदथछु, तपाईंको
काम िााँडै परू ा हुि सकेको होस ्, र मलाई ववश्वास छ, कुिै निर्मले र्सलाई रोकि सकदै ि!” आज
परमेश्वरको काम र्स्तै छ; के तैँले पववत्र आत्माले दहाँड्िुहुिे मागथलाई दे ख्दै िस ्? जब-जब म ठूला
भाइ-बदहिीहरूलाई भेट्छु, ममा दबाबको अवणथिीर् अिभ
ु नू त हुन्छ। जब म नतिीहरूलाई भेट्छु, म
नतिीहरूले समाजमा दग
ु थन्ध फैलाएको दे ख्दछु; नतिीहरूको धासमथक धारणाहरू, पररक्स्थनतहरूको
सामिा गिे नतिीहरूका अिुभव, नतिीहरूको बोल्िे तररका, नतिीहरूले प्रर्ोग गिे शब्दहरू र र्स्तै

अरू कुराहरू—ती सबै चिढ्र्ाउिे ककससमका हुन्छि ्। नतिीहरू “बुद्चध” ले भररएको हुिुपिे हो। म
सधैँ सकेसम्म नतिीहरूबाट टाढा बस्छु, ककिकक व्र्क्कतगत रूपमा, म र्स सांसारमा क्जउिे
दशथिहरूद्वारा सुसक्ज्जत छै ि। जब-जब म र्ी मानिसहरूलाई भेट्छु, नतिीहरूले मलाई थककत
बिाएर छोड्छि ्, मेरो टाउको पससिाले ढाककएको हुन्छ; कदहलेकहीीँ म र्नत दबाबमा पछुथ कक मलाई
सास फेिथ समेत कदठि हुन्छ। र्सैले र्स्तो सङ्कटको घडीमा, परमेश्वरले मलाई उम्किे एउटा
ठूलो मागथ ददिुहुन्छ। सार्द त्र्ो मेरो गलत धारण हुि सकछ। परमेश्वरलाई केले फाइदा गछथ
मलाई त्र्सको मात्र िासो छ; परमेश्वरको इच्छाको काम गिथु भिेको सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा
हो। म र्ी मानिसहरूबाट टाढा िै बस्छु, तर र्दद परमेश्वर मैले उिीहरूलाई भेटेको िाहिुहुन्छ

भिे म आज्ञापालि गछुथ। र्ो नतिीहरू अवप्रर् भएकोले होइि, तर उिीहरूको “बुद्चध,” धारणाहरू

र र्ो सांसारमा क्जउिे दशथिहरू अनत िै घखृ णत छि ्। म त्र्हााँ परमेश्वरको काम पूरा गिथका लाचग
हुन्छु, उिीहरूले कसरी काम गछथ ि ् भिेर जान्िका लाचग होइि। मलाई र्ाद छ, परमेश्वरले एक
पटक मलाई र्सो भन्िुभएको चथर्ो, “पथ्
ृ वीमा, केवल तेरा वपताको इच्छा पूरा गिथ िोज ् र उहााँको
आज्ञा पूरा गर्। अरू केही कुरा ताँसाँग सम्बक्न्धत छै ि।” र्ो कुरा सोच्दा मलाई थोरै शाक्न्त समल्छ।
ककिकक मािवीर् मासमलाहरू सधैँ मलाई जदटल लाग्छ; म नतिलाई बुझ्ि सक्कदिाँ, र के गिुथपछथ

भिी म जाक्न्दिाँ। र्सकारण अिचगन्ती पटक म र्सद्वारा चिक्न्तत भएको छु र मैले

मािवजानतलाई घण
ृ ा गरे को छु; मानिसहरू ककि र्नत जदटल हुिु परे को? ककि नतिीहरू साधारण
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हुि सकदै िि ्? र्नत िलाि हुिे झमेलामा ककि परे का? जब म मानिसहरूलाई भेट्छु, प्रार्जसो
र्ो परमेश्वरले मलाई ददिुभएको आदे शमा आधाररत हुन्छ। सार्द केही पटक त्र्स्तो िभएको हुि
सकछ, तर मेरो हृदर्मा के लक
ु े को छ त्र्ो कसले जान्ि सकछ?

मैले धेरै पटक मसाँग भएका भाइ-बदहिीहरूलाई नतिीहरूले आफ्िो हृदर्ले परमेश्वरमा ववश्वास

गिुथपदथछ, नतिीहरूले आफ्िै दहत िोज्िु हुाँदैि, तर परमेश्वरको इच्छामा ध्र्ाि ददिुपछथ भन्िे
सल्लाह ददएको छु। म धेरै िोदट परमेश्वरको सामु वेदिामा रोएको छु: मानिसहरू ककि परमेश्वरको

इच्छालाई वास्ता गदै िि ्? अवश्र् िै, परमेश्वरको काम कुिै कारणवविा कुिै सङ्केत िछोडी
ववलुप्त हुि सकदै ि? मलाई थाहा छै ि—र्ो मेरो मिको लगभग एउटा अड्को बन्ि पुगेको छ—
मानिसहरूले पववत्र आत्मा दहाँ ड्िुभएको मागथलाई चिन्ि सकदै ि, तापनि ककि अरूसाँगको उिीहरूको
असामान्र् सम्बन्धहरूलाई पकक्रराख्छि ्? र्स्ता मानिसहरू दे ख्दा मलाई वाकवाकी लाग्छ। पववत्र

आत्माको मागथ हे िुथको सट्टा उिीहरू मानिसका कामहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गदथछि ्। के र्सबाट

परमेश्वर सन्तुष्ट हुि सकिुहुन्छ? म प्रार्जसो र्सबाट द्ःु िी हुन्छु। र्ो लगभग मेरो बोझ भएको
छ—र र्सले पववत्र आत्मालाई पनि अशान्त बिाउाँ छ। के तैँले आफ्िो हृदर्मा असलकनत पनि दोषी
महसुस गदै िस ्? परमेश्वरले हाम्रा आत्माको आाँिा िोसलददिुभएको होस ्। मानिसहरूलाई

परमेश्वरको काममा प्रवेश गिथ अगुवाइ गिे मैले धेरै िोदट परमेश्वरको अगाडड र्सरी प्राथथिा
गरे को छु: “हे वपता! म िाहन्छु कक तपाईंको इच्छा िै मख्
ु र् कुरा बिोस ्, म तपाईंको इच्छाको

िोजी गदथछु, म िाहन्छु कक तपाईंको आदे शप्रनत म बफादार रहूाँ, र्सैले कक तपाईंले मानिसहरूको
र्ो समूहलाई क्जत्ि सकिुभएको होस ्। तपाईंले हामीलाई स्वतन्त्रताको दे शमा लैजािुहोस ्, र्सैले
कक हामी तपाईंलाई हाम्रा आत्माहरूले छुि सकौं, र तपाईंले हाम्रो हृदर्सभत्र आक्त्मक भाविाहरू

जगाउिह
ु ोस ्!” म िाहन्छु, कक परमेश्वरको इच्छा परू ा होस ्, त्र्सैले म उहााँका आत्माले हामीलाई

ज्ञाि ददइरहूि ् भिी निरन्तर प्राथथिा गदथछु, र्सैले कक हामी पववत्र आत्माको डोऱ्र्ाउिुभएको मागथमा
दहाँड्ि सकौं—ककिकक जुि मागथमा म दहाँड्छु, त्र्ो पववत्र आत्माको मागथ हो। र मेरो सट्टामा अरू
को र्ो मागथमा दहाँड्ि सकछ? र्स कुराले मेरो बोझलाई अझ गह्रौं बिाउाँ छ। मलाई अब म ढल्छु

जस्तो लाग्छ, तर मलाई ववश्वास छ कक परमेश्वरले कदहल्र्ै उहााँको आफ्िो काममा दढलाइ

गिथह
ु ु न्ि। हुिसकछ, उहााँको आदे श परू ा भएपनछ हाम्रा बाटाहरू छुट्दटन्छि ्। त्र्सकारण सार्द
परमेश्वरका आत्माको प्रभावको कारणले िै म सधैँ फरक महसुस गदथछु। र्स्तो लाग्छ, कक
परमेश्वरले कुिै काम गिथ िाहिुहुन्छ, तर म अझै पनि र्ो के हो भिी बुझ्ि सक्कदिाँ। तर म
ववश्वस्त छु कक पथ्
ृ वीमा मेरा घनिष्ठ व्र्क्कतहरूभन्दा राम्रो कोही छै ि, र म ववश्वस्त छु कक
उिीहरूले परमेश्वरको सामु मेरो निक्म्त प्राथथिा गिेछि ्, जसका लाचग म अत्र्न्तै कृतज्ञ छु। म
भाइ-बदहिीहरूले मसाँग र्सो भिूि ् भन्िे िाहन्छु: “हे परमेश्वर! तपाईंको इच्छा हामी अक्न्तम
र्ुगका मानिसहरूमा पूणथ रूपमा प्रकट होस ्, र्सरी हामी आत्माको जीविद्वारा आसशवषत बन्ि

सकौं, र हामीले परमेश्वरका आत्माका कामहरू दे ख्न सकौं, र उहााँको वास्तववक अिुहार हे िथ सकौं!”

हामी र्ो िरणमा पुगेपनछ हामी सााँच्िै आत्माको अगुवाइमा क्जइरहे का हुिेछौं, अनि मात्र हामी
परमेश्वरको वास्तववक अिह
ु ारलाई हे िथ सकिेछौं। भन्िक
ु ो अथथ के हो भिे, मानिसहरूले मानिसकै
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धारणाहरू अिुसार जािेर वा बुझेर होइि, तर परमेश्वरका आत्माको इच्छाको ज्ञािको आधारमा
सबै सत्र्को वास्तववक अथथ बुझ्ि सकिेछि ्। र्ो पूणथतर्ा परमेश्वर स्वर्मको
् काम हो, र्समा

मानिसको वविार केही पनि छै ि; र्ो ती कार्थहरूका निक्म्त उहााँको र्ोजिा हो जि
ु उहााँले पथ्
ृ वीमा

स्पष्ट पािथ िाहिुहुन्छ, र र्ो पथ्
ृ वीको उहााँको कामको अक्न्तम भाग हो। के ताँ र्ो काममा सामेल
हुि िाहन्छस ्? के ताँ र्सको दहस्सा बन्ि िाहन्छस ्? के ताँ पववत्र आत्माद्वारा ससद्ध बन्िे र
आत्माको जीविमा सहभागी हुिे आकाांक्षा राख्छस ्?

आजको मख्
ु र् कुरा भिेको हाम्रो मल
ू जगभन्दा गदहरोमा जािु हो। हामी सत्र्, दशथि, र

जीविको गदहराइमा जािुपछथ —तर पदहले मैले भाइ-बदहिीहरूलाई कामको र्स िरणमा प्रवेश गिथ
नतमीहरूले आफ्िो पदहलेका धारणाहरूलाई त्र्ाग्िप
ु छथ भिेर सम्झाउिुपछथ । अथाथत ्, तैँले तेरो क्जउिे

तररका पररवतथि गिुथपदथछ, िर्ााँ र्ोजिाहरू बिाउिुपछथ , अझ राम्रो प्रकारले सुरु गिुथपछथ । र्दद ताँ
अझै पनि ववगतमा तेरो निक्म्त बहुमूल्र् रहे को कुरामा टााँससरहन्छस ् भिे, पववत्र आत्माले ताँसभत्र

काम गिथ सकिुहुन्ि, र उहााँले मुक्स्कलले तेरो जीविलाई थामेर राख्न सकिुहुिेछ। जो पछ्र्ाउाँ दै िि ्,

वा प्रवेश गदै िि ्, वा र्ोजिा बिाउाँ दैिि ्, नतिीहरूलाई पववत्र आत्माले पण
ू थ रूपमा त्र्ाग्िुहुिेछ—र
त्र्सैले नतिीहरूलाई र्ुगद्वारा त्र्ाचगएकाहरू भिी भनिन्छ। म आशा गदथछु कक सबै भाइ-बदहिीहरूले

मेरो हृदर्लाई बुझ्ि सकछि ्, र म आशा गदथछु कक अझ धेरै “िर्ााँ भती हुिे व्र्क्कतहरू” परमेश्वरसाँग
समलेर काम गिथ र र्ो काम एकसाथ समलेर सम्पन्ि गिथ िडा हुिेछि ्। म ववश्वास गछुथ, परमेश्वरले
हामीलाई आसशष ् ददिुहुिेछ। साथै परमेश्वरले मलाई धेरै घनिष्ठ व्र्क्कतहरू ददिुहुिेछ भिेर पनि

म ववश्वास गदथछु, र्सैले कक म पथ्
ृ वीको हरे क कुिामा दहाँड्ि सकूाँ, र हामीबीि अझ ठूलो प्रेम हुि
सकोस ्। र्सबाहे क, म ववश्वास गछुथ कक हाम्रो कोसससको कारण परमेश्वरले उहााँको राज्र् ववस्तार

गिथह
ु ु िेछ; म िाहन्छु कक हाम्रा र्ी प्रर्ासहरू अभत
ू पव
ू थ स्तरसम्म पग
ु ोस ्, र्सरी परमेश्वरले अझ
धेरै र्ुवाहरू प्राप्त गिथ सकिुभएको होस ्। म र्सको लाचग प्राथथिा गदै थप समर् बबताउि िाहन्छु,

हामीले निरन्तर प्राथथिा गरे को म िाहन्छु, र्सैले कक हामी आफ्िो सम्पूणथ जीवि परमेश्वरको सामु

क्जउि र परमेश्वरसाँग सकेसम्म िक्जक हुि सकौं। अबदे खि हाम्रो बीिमा फेरर कुिै कुरा िहोस ्, र
हामी सबैले परमेश्वरको सामु र्ो शपथ िाऔां: एकसाथ समलेर कठोर पररश्रम गिथ! आखिरीसम्म

बफादार हुि! कदहल्र्ै िछुट्दटि, र सधैँ एकसाथ रहि! म आशा गछुथ कक भाइ-बदहिीहरू सबैले
परमेश्वरको सामु र्ो प्रनतज्ञा गरे का छि ्, ताकक हाम्रो हृदर् कदहल्र्ै पररवतथि िहोस ्, र हाम्रो अठोट
कदहल्र्ै िडगमगाओस ्! परमेश्वरको इच्छाको िानतर, म फेरर भन्छु: हामी कठोर पररश्रम गरौं!
हामी हाम्रो सम्पण
ू थ शक्कत लगाएर सांघषथ गरौं! परमेश्वरले निश्िर् हामीलाई आसशष ् ददिुहुिेछ!

मागव्…्(६)
परमेश्वरको कामको कारणले गदाथ हामीलाई आजको ददिमा ल्र्ाइएको छ, र र्सरी हामी

परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिामा बााँिेका छौं। आज हामी बााँिेका छौं भन्िे कुरा परमेश्वरले

हामीलाई महाि ् रूपमा उिाल्िुभएको कुरा हो, ककिकक परमेश्वरको र्ोजिाअिस
ु ार, त्र्ो ठूलो रातो
665

अक्जङ्गरको दे श िष्ट हुिुपदथछ। तर मलाई लाग्छ कक सार्द उहााँले अको र्ोजिा स्थावपत
गिुथभएको छ, वा उहााँले आफ्िो कामको अको भाग गिथ िाहिुहुन्छ, त्र्सैले आज पनि म र्सलाई

स्पष्टसाँग वणथि गिथ सक्कदिाँ—र्ो समाधाि गिै िसककिे पहे लीजस्तै छ। तर समग्रमा, हाम्रो र्ो
समूहलाई परमेश्वरले पदहल्र्ै निधाथररत गररसकिुभएको छ, र म र्ो ववश्वास गरररहन्छु कक हामीमा
परमेश्वरले अको काम गिुथहुन्छ। हामी सबैले स्वगथलाई र्सरी बबन्ती गिथ सकौं: “तपाईंको इच्छा
पूरा होस ्, र तपाईं एक िोदट फेरर हामीकहााँ दे िा पिथुहोस ् र आफैलाई िलुकाउिुहोस ्, र्सैले कक
हामीले तपाईंको मदहमा र तपाईंको िेहरा अझ स्पष्ट रूपमा दे ख्न सकौं।” ममा निरन्तर र्ो वविार

आउाँ छ कक परमेश्वरले हामीलाई डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथ ससधा छै ि, तर िाल्डा-िुल्डीले भररएको घुमाउरो
बाटो हो; र्सबाहे क, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, कक मागथ जनत धेरै ढुङ्गेिी हुन्छ, त्र्वि िै बढी त्र्सले
हाम्रो प्रेसमलो हृदर्हरूलाई प्रकट गिथ सकछ। तर हामीमध्र्े कसैले पनि त्र्स्तो बाटो िोल्ि

सकदै िौं। मेरो अिुभवमा, म धेरै ढुङ्गेिी, धोकेबाज मागथहरू दहाँडेको छु र मैले ठूलो र्ातिा भोगेको

छु; कदहलेकहीीँ म शोकले र्नत धेरै ग्रस्त भएको छु कक म रुि िाहन्थें, तर म आजको ददिसम्म
र्ो मागथमा दहाँ डेको छु। म ववश्वास गदथछु कक र्ो परमेश्वरले डोऱ्र्ाउिुभएको बाटो हो, त्र्सैले म

सबै द:ु िको र्ातिा सहन्छु र अगाडड बदढरहन्छु। ककिकक परमेश्वरले ठहराउिुभएको र्ही हो,
त्र्सकारण त्र्सबाट को उम्कि सकछ र? म कुिै आसशष ् पाऊाँ भिी माक्ग्दिाँ; म केवल र्नत

मात्र बबन्ती गदथछु कक मैले जि
ु बाटोमा दहाँड्िप
ु छथ त्र्समा म परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ार दहाँड्ि
सकूाँ। म अरूले दहाँडेको बाटो दहाँ ड्दै अरूको अिुकरण गिथ िोक्ज्दिाँ; म र्नत मात्रै िाहन्छु कक, मेरो
तोककएको मागथमा दहाँडेर मैले मेरो भक्कतसाथ पूणथ रूपमा पूरा गिथ सकूाँ। म अरूबाट सहार्ता

माक्ग्दिाँ; स्पष्ट भन्िुपदाथ, म पनि कसैलाई सहार्ता गिथ सक्कदिाँ; र्स्तो लाग्छ कक र्स ववषर्मा
म अत्र्न्तै सांवेदिशील छु। अरूले के सोच्छि ् मलाई थाहा छै ि। ककिकक म सधैँ र्ो ववश्वास
गछुथ, कक एक व्र्क्कतले जनत द:ु ि भोग्िुपछथ र उिीहरूले आफ्िो मागथमा जनत दरू ी दहाँड्िु पिे

हुन्छ त्र्ो परमेश्वरद्वारा तोककएको हुन्छ, र कसैले पनि अरू कसैलाई वास्तवमा सहार्ता गिथ
सकदै ि। हाम्रा केही जोससला भाइ-बदहिीहरूले मलाई म प्रेम ववहीि छु भिी भन्ि सकछि ्, तर र्ो
मैले ववश्वास गरे को कुरा मात्रै हो। मानिसहरू परमेश्वरको अगुवाइमा भर परे र नतिीहरूका मागथमा

दहाँड्छि ् र म ववश्वास गछुथ, कक मेरा अचधकाांश भाइ-बदहिीहरूले मेरो हृदर्लाई बझ्
ु िेछि ्। म र्ो
पनि आशा गदथछु, कक र्स ववषर्मा परमेश्वरले हामीलाई अझ बढी ज्ञाि प्रदाि गिुथहुन्छ, र्सरी
हाम्रो प्रेम अझ बढी शुद्ध हुि सकदछ र हाम्रो समत्रता अझ अिमोल बन्छ। हामी र्स ववषर्मा
अलमल्ल िपरौं, तर अझ बढी स्पष्टता प्राप्त गिथ सकौं, र्सरी पारस्पररक सम्बन्धहरू परमेश्वरको

िेतत्ृ वको जगमा निमाथण हुि सकूि ्।
परमेश्वरले िीिको मुख्र् भूसममा धेरै वषथदेखि काम गिुथभएको छ, आज हामी जहााँ छौं
त्र्हााँसम्म हामीलाई ल्र्ाउिका निक्म्त उहााँले सबै मानिसहरूमा ठूलो मूल्र् िुकाउिुभएको छ।

मलाई लाग्छ, सबैलाई सही मागथमा डोऱ्र्ाउिका लाचग र्ो कार्थ त्र्हााँ सुरु हुिैपछथ जहााँ सबै जिा
कमजोर छि ्; तब मात्र नतिीहरूले पदहलो बाधा पार गरे र निरन्तर अगाडड बढ्ि सकछि ्। के र्ो
अझ राम्रो हुाँदैि? हजारौं वषथदेखिको भ्रष्ट चिनिर्ााँ राष्र आजसम्म जीववत रहे को छ, हरककससमका
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“भाइरस” निरन्तर अगाडड बदढरहे का छि ्, जताततै महामारी फैलाउाँ दै छ; मानिसहरू सभत्र कनत वटा

“कीटाणुहरू” लुकेर बसेको छ भिी बुझ्ि मानिसहरूका सम्बन्धहरूलाई हे िुथ िै पर्ाथप्त छ। र्स्तो
कससएको बन्द र भाइरसले सङ्क्रसमत क्षेत्रमा परमेश्वरलाई उहााँको काम अगाडड बढाउि अत्र्न्तै

गाह्रो हुन्छ। मानिसहरूका व्र्क्कतत्व, बािीहरू, नतिीहरूले काम गिे ववसभन्ि तररकाहरू, नतिीहरूले
आफ्िो जीविमा व्र्कत गिे सबै कुरा र नतिीहरूको पारस्पररक सम्बन्ध—ती सबै झुत्रो भएका
छि ्, र्हााँसम्म कक मानिसको ज्ञाि र सांस्कृनतहरू सबैलाई परमेश्वरले मत्ृ र्ुको दोषी ठहराउिुभएको

छ। नतिीहरूले आफ्िा पररवारहरू र समाजबाट ससकेका ववसभन्ि अिभ
ु वहरूको त झि ् के कुरा
गिुथ—र्ी सबैलाई परमेश्वरको िजरमा दोषी ठहराइएको छ। ककिभिे र्ो दे शमा बस्िेहरूले अनत
धेरै भाइरसहरू िाइसकेका छि ्। र्ो नतिीहरूका लाचग सामान्र् व्र्ापार जस्तै हो, नतिीहरू र्सबारे

केही सोच्दै िि ्। र्सकारण, मानिसहरू एक ठाउाँ मा जनत भ्रष्ट हुन्छि ्, नतिीहरूको पारस्पररक
सम्बन्धहरू त्र्नत िै असामान्र् हुन्छि ्। मानिसहरूका सम्बन्धहरू षड्र्न्त्रले भररएका छि ्,

नतिीहरूले एक-अकाथको ववरुद्धमा षड्र्न्त्र रच्छि ् र भूतात्माहरूको िरभक्षी ककल्लामा जस्तो एकअकाथको हत्र्ा गछथ ि ्। भत
ू ात्माहरू अनिर्क्न्त्रत भएर दगुिे र्स्तो आतङ्कले भररएको ठाउाँ मा

परमेश्वरको काम पूरा गिुथ अत्र्न्त गाह्रो हुन्छ। मैले मानिसहरूलाई भेट्िु पदाथ म निरन्तर
परमेश्वरसाँग बबन्ती गदथछु, ककिकक म नतिीहरूसाँग भेट्दा डराउाँ छु, र मेरो स्वभावको कारण
नतिीहरूको “मर्ाथदा” मा िोट पऱ्ु र्ाउाँ छु कक भिी डराउाँ छु। र्ी अशद्
ु ध आत्माहरूले लापरवाही साथ

काम गलाथि ् भिी म मेरो हृदर्मा सधैँ डराउाँ छु, त्र्सैले म परमेश्वरले मलाई रक्षा गिुथभएको होस ्
भिी जदहले पनि प्राथथिा गदथछु। हरप्रकारको असामान्र् सम्बन्ध हामीबीि स्पष्ट छ, र र्ी सबै
दे िेर मेरो हृदर्मा घण
ृ ा उत्पन्ि भएको छ, ककिकक मानिसहरू सधैँ आफ्िै माझमा मानिसहरूको

को “व्र्ापार” गिथ व्र्स्त छि ्, र परमेश्वरको बारे मा कुिै वविार गदै िि ्। म नतिीहरूका व्र्वहारलाई

अत्र्न्तै घण
ृ ा गछुथ। िीिको मुख्र् भूसमका मानिसहरूमा भ्रष्ट शैतािी स्वभावबाहे क अरू केही पनि
दे खिाँदैि, त्र्सैले र्ी मानिसहरूमा गररिे परमेश्वरको काममा नतिीहरूसभत्र कुिै पनि उचित कुरा

पाउिु लगभग असम्भव छ; सबै काम पववत्र आत्माले गिुथहुन्छ, र पववत्र आत्माले मात्र
मानिसहरूलाई अझै बढी उत्प्रेररत गिुथहुन्छ र नतिीहरूमा काम गिुथहुन्छ। ती मानिसहरूलाई प्रर्ोग
गिथ लगभग असम्भव छ; अथाथत ्, मानिसहरूलाई उत्प्रेररत गिे पववत्र आत्माको काम मानिसहरूको

सहकार्थमा गिथ सककाँदै ि। मानिसहरूलाई उत्प्रेररत गिथ पववत्र आत्माले पररश्रम गिुथहुन्छ, तर पनि
मानिसहरू सुस्त र असांवेदिशील रहन्छि ्, र परमेश्वरले के गरररहिुभएको छ भिेर केही पनि

बुझ्दै िि ्। र्सैले, िीिको मुख्र् भूसममा परमेश्वरले गिुथहुिे कामलाई उहााँले आकाश र पथ्
ृ वी सक्ृ ष्ट
गिथभ
ु एको कामसाँग तल
ु िा गिथ सककन्छ। उहााँले सबै मानिसहरूको िर्ााँ जन्म गराउिह
ु ु न्छ, र
नतिीहरूका ववषर्मा सबै कुरालाई पररवतथि गिुथहुन्छ, ककिकक नतिीहरूसभत्र केही पनि उपर्ोगी

कुरा छै ि। र्ो अत्र्न्तै हृदर् ववदारक कुरा हो। म र्ी मानिसहरूका लाचग प्रार्जसो शोकमा प्राथथिा
गदथछु: “हे परमेश्वर, तपाईंको महाि ् शक्कत र्ी मानिसहरूमा प्रकट होस ्, र्सैले कक तपाईंका

आत्माले नतिीहरूलाई धेरै हदसम्म उत्प्रेररत गिथ सकूि ् र र्ी सुस्त र बोधो बुद्चधका पीडडतहरू
ब्र्ाँखू झि सकूि ्, फेरर सस्
ु त नििामा िपरूि ्, र तपाईंको मदहमाको ददि दे िि
ू ्।” हामी सबैले
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परमेश्वरको सामु र्सो भिेर प्राथथिा गिथ सकौं: हे परमेश्वर! तपाईंले फेरर हामीलाई दर्ा गिुथहोस ्
र हामीलाई वास्ता गिुथहोस ्, र्सैले कक हाम्रा हृदर् पूणथ रूपमा तपाईंतफथ फककथऊि ्, र हामी र्ो

फोहोर दे शबाट उम्कि सकौं, िडा हुि सकौं, र तपाईंले हामीलाई सम्
ु पिभ
ु एको कार्थ परू ा गिथ
सकौं। म आशा गछुथ, कक परमेश्वरले फेरर एक पटक हामीलाई उत्प्रेररत गिुथहुिेछ, र्सैले कक
हामीले उहााँको ज्ञाि प्राप्त गिथ सकौं, र मलाई आशा छ कक उहााँले हामीमाचथ दर्ा गिुथहुिेछ
जसको कारण हाम्रा हृदर्हरू बबस्तारै उहााँनतर फकथि सकछ र उहााँले हामीलाई प्राप्त गिथ सकिुहुन्छ।
हामी सबैको िाहिा र्ही हो।

हामीले दहाँड्िे बाटो पूणथ रूपमा परमेश्वरद्वारा ठहराएको हो। सांक्षेपमा, म ववश्वास गदथछु कक

म निश्िर् िै आखिरीसम्म र्स मागथमा दहांड्िेछु, ककिकक परमेश्वर सधैँ मलाई दे िेर

मुस्कुराउिुहुन्छ, र मािौं म सधैँ उहााँकै हातद्वारा डोऱ्र्ाइएको छु। र्सैले मेरो हृदर् अरू कुिै
थोकद्वारा दवू षत छै ि, र र्सैले म सधैँ परमेश्वरको कार्थको बारे मा सोच्छु। परमेश्वरले मलाई
आदे श ददिुभएका सबै काम म मेरो सम्पूणथ शक्कत र भक्कतसाथ गदथछु, र मलाई िअह्राइएका

कामहरूमा म कदहल्र्ै पनि हस्तक्षेप गददथिाँ, ि त म अरूले गिे काममा आफूलाई सांलग्ि गछुथ—

ककिकक म ववश्वास गदथछु, कक प्रत्र्ेक मानिस नतिीहरूको आ-आफ्िै बाटोमा दहाँड्िुपछथ , र अिुचित
रूपले अरूको बाटोमा बलजफती प्रवेश गिुथ हुाँदैि। म र्सलाई र्सरी िै हे छुथ। हुिसकछ, र्ो मेरो
आफ्िै व्र्क्कतत्वको उपज हो, तर म आशा गदथछु कक मेरा भाइ-बदहिीहरूले मलाई बुझ्दछि ् र
मलाई क्षमा गदथछि ्, ककिकक म कदहल्र्ै पनि मेरो वपताको आदे शको ववरुद्ध जािे दहम्मत गददथिाँ।

म स्वगथको इच्छालाई िुिौती ददिे आाँट गददथिाँ। “स्वगथको इच्छालाई िुिौती ददि सककाँदै ि” भन्िे
कुरालाई के तैंले भुसलस ्? केही मानिसहरूले मलाई आत्म-केक्न्ित ठान्ि सकछि ्, तर म ववश्वास

गदथछु कक म ववशेष गरी परमेश्वरको व्र्वस्थापिको कामको एउटा भाग परू ा गिथ आएको हुाँ। म
पारस्पररक सम्बन्धहरूमा सांलग्ि हुि आएको होइिाँ; म अरूसाँग कसरी समलेर बस्िे भिेर कदहल्र्ै

पनि ससकिेछैि। तापनि, परमेश्वरको आदे शमा, मसाँग परमेश्वरको मागथदशथि छ, र मसाँग र्ो काम
पूरा भएको दे ख्ने ववश्वास र र्दढता छ। हुिसकछ, म अनत िै पनि “आत्म-केक्न्ित” भइरहे को छु,

तर म आशा गदथछु कक सबैले परमेश्वरको न्र्ार्पूणथ र नि्ःस्वाथथ प्रेम आफै महसुस गिेछि ्, र

परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिे कोससस गिेछि ्। परमेश्वरको मदहमाको दोस्रो आगमिको लाचग प्रतीक्षा
िगर्; त्र्सले कसैको फाइदा गदै ि। म सधैँ सोच्छु कक हामीले र्समाचथ वविार गिुथपछथ :
“परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सम्भव भएसम्म हामीले गिुथपिे सबै कुरा गिुथपदथछ। परमेश्वरले हामी
प्रत्र्ेकलाई ददिुभएको आदे श फरक छ; हामीले र्सलाई कसरी पूरा गिुथपछथ ?” ताँ कुि बाटो दहाँड्िुपछथ

त्र्ो तैंले सही प्रकारले बझ्
ु िप
ु छथ —र्स ववषर्मा ताँ स्पष्ट हुिु अनत आवश्र्क छ। नतमीहरू सबै
परमेश्वर सन्तुष्ट पािे इच्छा गछौ, तब ककि नतमीहरू आफैलाई उहााँमा सुक्म्पाँदैिौ? मैले पदहलो
पटक परमेश्वरसाँग प्राथथिा गदाथ मैले आफ्िो सारा हृदर् उहााँलाई ददएाँ। मेरा वररपररका मानिसहरू—
आमाबुबा, दददी-बदहिीहरू, दाजुभाइहरू र सहकमीहरू—नतिीहरू सबै मैले गरे को सांकल्पद्वारा मेरो
मिको पछाडड धकेसलए, र्स्तो लाग्थ्र्ो मािौं उिीहरू मेरो निक्म्त कदहल्र्ै अक्स्तत्वमा चथएिि ्।

ककिकक मेरो मि सधैँ परमेश्वरमा, वा परमेश्वरका वििहरूमा, वा उहााँको बद्
ु चधमा लाचगरहन्थ्र्ो;
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र्ी कुराहरू सधैँ मेरो हृदर्मा चथए, र ती कुराहरूले मेरो हृदर्मा अनत अमूल्र् स्थाि सलएका चथए।

र्सैले, क्जउिे दशथिहरूले भररएका मानिसहरूका निक्म्त म एक निष्ठुर र भाविाहीि व्र्क्कत हुाँ।
मैले कसरी आफैलाई प्रस्तत
ु गछुथ, म कसरी कामहरू गछुथ त्र्सद्वारा, साथै मेरो प्रत्र्ेक

गनतववचधद्वारा नतिीहरूको हृदर्मा पीडा हुन्छ। नतिीहरू मलाई अिौठो प्रकारले हे छथि ्, मािौं कक
म समाधाि गिै िसककिे कुिै पहे ली हुाँ। नतिीहरूका मिमा, नतिीहरूले गोप्र् रूपमा म कस्तो
मानिस हुाँ भिेर िावपरहे का छि ्, म अब के गिेछु भिी बुझ्दै िि ्। नतिीहरूले गिे कुिै पनि कुरा
मेरो बाटोमा कसरी िडा हुि सकछ? हुि सकछ, नतिीहरू ईष्र्ाथलु छि ्, वा डराएका छि ्, वा चगल्ला
गदै छि ्; जे भए पनि, धेरै भोक र नतिाथसदहत म परमेश्वरको सामु बबन्ती रदहरहन्छु, मािौं एउटै

सांसारमा उहााँ र म मात्र छौं, र त्र्हााँ अरू कोही छै ि। बादहरी सांसारका शक्कतहरू सधैँ मेरो िक्जकमा
वररपरर भेला हुन्छि ्—तर परमेश्वरद्वारा उत्प्रेररत भाविाहरू पनि मसभत्र त्र्सरी िै प्रबल हुन्छि ्।
र्स्तो दबु बधामा परे र म परमेश्वरको सामु निहुरन्छु: “हे परमेश्वर! म तपाईंको इच्छाप्रनत कसरी

अनिच्छुक हुि सकछु? तपाईंका आाँिाहरूले मलाई सम्मानितको रूपमा हे छथि ्, वपटे को सुि जस्तो
हे छथि ्, तापनि म अन्धकारको शक्कतहरूबाट उम्कि असमथथ छु। म मेरो सारा जीविभरर तपाईंका
लाचग कष्ट भोग्छु, म तपाईंको कामलाई मेरो जीविको पेशा बिाउिेछु, र म तपाईंसाँग बबन्ती

गदथछु, मैले आफैलाई तपाईंको निक्म्त अवपथत गिथ मलाई एउटा ववश्राम गिे उचित ठाउाँ ददिुहोस ्।
हे परमेश्वर! म आफैलाई तपाईंमा अपथण गिथ िाहन्छु। तपाईं मानिसको कमजोरीलाई राम्रोसाँग
जान्िुहुन्छ, र्सैले तपाईं ककि आफूलाई मबाट लुकाउिुहुन्छ?” ठीक त्र्नतिेर, मलाई म पहाडको

सलली हुाँ जस्तै लाग्र्ो, अनि बतासले त्र्सको बास्िा जगाएको चथर्ो, जसको बारे मा सबैलाई थाहा
भएि। तापनि स्वगथ रोर्ो, र मेरो हृदर् रोइरह्र्ो; मेरो हृदर्मा र्ोभन्दा पनि अझ ठूलो पीडा छ
जस्तो महसस
ु भर्ो। मानिसको सबै शक्कत र घेराबन्दी—ती सबै स्वच्छ ददिमा भएको मेघ गजथि

जस्तै चथए। कसले मेरो हृदर् बुझ्ि सकछ? र्सैले म फेरर एकिोदट परमेश्वरको सामु आएाँ, र
भिें, “हे परमेश्वर! के र्ो फोहोरको दे शमा तपाईंको काम गिे कुिै अको उपार् छै ि? र्स्तो ककि

हुन्छ कक अरूले आरामदार्ी, सहार्क, सतावट मक
ु त वातावरणमा तपाईंको हृदर्को बारे मा वविार

गिथ सकदै िि ्? म मेरो पिेटा फैलाउि िाहन्छु, तापनि ककि उडेर जािु र्नत गाह्रो छ? के तपाईं
अिम
ु ोदि गिथह
ु ु न्ि?” म धेरै ददिसम्म र्सका लाचग रोएाँ, तापनि मैले सधैँ परमेश्वरले मेरो द:ु िी
हृदर्लाई सान्त्विा ददिुहुिेछ भिी ववश्वास गरें । मेरो चिन्ता कदहल्र्ै कसैले पनि बुझेको छै ि।
सार्द र्ो परमेश्वरबाटको प्रत्र्क्ष र्दक्ष्टकोण हो—उहााँको कामको लाचग मसभत्र सधैँ आगो हुिे गथ्र्ो,
र सास फेिथ समर् पनि मुक्स्कलले पाउथें। आजको ददिमा पनि म प्राथथिा गछुथ र भन्छु, “हे
परमेश्वर! र्दद र्ो तपाईंको इच्छा हो भिे, मलाई तपाईंको अझ ठूलो काम गिथ अगव
ु ाइ गिथह
ु ोस ्,

र्सैले कक र्ो ब्रह्माण्डभरर फैसलओस ्, र र्ो सबै राष्र र सम्प्रदार्का लाचग िुला होस ्, र्सरी मेरो
हृदर्मा थोरै शाक्न्त आओस ्, र म तपाईंका लाचग एउटा ववश्रामको ठाउाँ मा बस्ि सकूाँ, र मैले कुिै
हस्तक्षेपवविा तपाईंका लाचग काम गिथ सकूाँ, र मेरो जीविभरर शाक्न्तको हृदर् सलएर तपाईंको
सेवा गिथ सकाँू ।” र्ो मेरो हृदर्को िाहिा हो। हुिसकछ, भाइ-बदहिीहरूले म घमन्डी र अहङ्कारी
छु भिी भन्लाि ्; म पनि र्ो स्वीकार गदथछु, ककिकक र्ो सत्र् हो—जवाि मानिसहरू अहङ्कारी
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भएिि ् भिे केही पनि हुाँदैिि ्। र्सैले म सत्र्लाई उल्लङ्घि िगरी र्ो कस्तो छ भिी बताउाँ छु।
ममा नतमीहरू जवाि मानिसका सबै व्र्क्कतत्वका गुणहरू दे ख्न सकछौ, तर नतमीहरू म अन्र्
जवािहरू भन्दा कसरी फरक छु भिेर पनि दे ख्न सकछौ: मेरो शाक्न्त र मौिता। मैले र्सलाई
एउटा ववषर् बिाइरहे को छै िाँ; म जान्दछु कक म आफैलाई जनत चिन्छु, परमेश्वरले मलाई त्र्ोभन्दा

अझ राम्ररी चिन्िुहुन्छ। र्ी मेरो हृदर्का शब्दहरू हुि ्, र म आशा गदथछु कक भाइ-बदहिीहरू द्ःु िी
हुिेछैिि ्। हामीले आफ्िा हृदर्का कुराहरू बोल्ि सकौं, हामीले हामी प्रत्र्ेक कुि कुराको पनछ

लागेका छौं त्र्ो दे ख्ि सकौं, परमेश्वरप्रनतको हाम्रो प्रेमलाई हाम्रो हृदर्साँग तल
ु िा गरौं, हामीले

परमेश्वरलाई सुस्तरी भन्िे कुराहरू सुिौं, हाम्रा हृदर्का सबैभन्दा सुन्दर गीतहरू गाऔां, र हाम्रो
हृदर्मा घमन्ड छ भिी मुिले बोलौं, र्सैले कक हाम्रो जीवि अझ सुन्दर बिोस ्। ववगतलाई भुल
र अगाडड भववष्र्नतर हे र। परमेश्वरले हाम्रा लाचग एउटा मागथ िोसलददिुहुिेछ!

मागव्…्(७)
हाम्रा व्र्ावहाररक अिुभवहरूमा, हामी के दे ख्छौं भिे परमेश्वरले धेरै पटक व्र्क्कतगत रूपमा

हाम्रो लाचग मागथ िोसलददिुभएको छ, र्सैले कक हाम्रो िुट्टामुनिको मागथ अझ सुर्दढ, र अझ

वास्तववक होस ्। ककिकक परमेश्वरले हाम्रा लाचग अिादददे खि िोसलददिभ
ु एको मागथ र्ही हो, जि
ु
हजारौं वषथपनछ हाम्रो पुस्तालाई सुक्म्पएको छ। र्सरी हामीले आफूभन्दा पदहलेका मानिसहरूका
मागथलाई अिुसरण गरे का छौं, जो र्समा आखिरसम्म दहाँडेिि ्। त्र्सको अक्न्तम िरणमा दहाँड्िका

निक्म्त परमेश्वरले हामीलाई िुन्िुभएको छ। र्सैले र्ो मागथ परमेश्वरले ववशेष गरी हाम्रो लाचग

तर्ार गिथभ
ु एको हो, र हामी आसशवषत ् छौं वा दभ
ु ाथग्र्मा परे का छौं, अरू कोही पनि र्स मागथमा
दहाँड्ि सकदै ि। म र्समा मेरो आफ्िै अन्तर्दथक्ष्ट थप्छु: अन्त कतै भाग्िे कोससस िगर्, वा अको

मागथ पिा लगाउिे कोससस िगर्, र पदको लोभ िगर्, वा आफ्िै राज्र् स्थापिा गिे प्रर्ास िगर्—
र्ी सबै कल्पिाहरू हुि ्। मेरा वििहरूको बारे मा ताँससत पदहलेदेखि िै केही पूवथधारणाहरू हुि
सकछि ्, र्स्तो अवस्थामा म सुझाव ददन्छु कक ताँ मूिथ बन्ि छोड। तैंले र्सको बारे मा थप वविार
गिथु िै राम्रो हुन्छ; ितरु हुिे कोससस िगर्, अनि राम्रो र िराम्रो के हो भिेर भ्रसमत िबि ्।
परमेश्वरको र्ोजिा पूरा भएपनछ ताँलाई अफसोस हुिेछ। मैले के भनिरहे को छु भिे, जब परमेश्वरको

राज्र् आउाँ छ, पथ्
ृ वीका सबै राष्रहरू टुक्रा-टुक्रा पाररिेछि ्। त्र्स समर्मा तैँले तेरा आफ्िै र्ोजिाहरू

पनि समाप्त भएको पाउिेछस ्, र जसलाई सजार् ददइन्छ नतिीहरूलाई भस्म पाररिेछ, र र्समा,

परमेश्वरले आफ्िो स्वभाव पण
ू थ रूपमा प्रकट गिथह
ु ु िेछ। मलाई लाग्छ र्ी कुराहरू मेरा लाचग स्पष्ट
भएको हुिाले, मैले ती कुराहरू ताँलाई पनि भन्िैपछथ , र्सैले कक पनछबाट तैंले मलाई दोष िदे ।
आजको ददिसम्म हामी र्ो मागथमा दहाँड्ि सकिुलाई परमेश्वरले िै निर्ुकत गिुथभएको हो, त्र्सैले

ताँ कुिै ववशेष व्र्क्कत होस ् भिेर िसोि ्, ि त तैँले ताँ अभागी होस ् भिेर िै सोच्िु ठीक हो—
कसैले पनि परमेश्वरको वतथमाि कामको बारे मा कसैले पनि र्दढ वविारहरू राख्ि सकदै ि ित्र ताँ
टुक्रा-टुक्रा पाररिेछस ्। मैले परमेश्वरको कामबाट ज्र्ोनत पाएको छु: िाहे जे भए पनि, परमेश्वरले
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मानिसहरूको र्स समूहलाई पूणथ बिाउिुहुिेछ, उहााँको काम फेरर कदहल्र्ै पररवतथि हुिेछैि, र
उहााँले र्ो समूहका मानिसहरूलाई मागथको अन्त्र्सम्म लैजािुहुिेछ, र पथ्
ृ वीमा उहााँले आफ्िो
कामको अन्त्र् गिथह
ु ु िेछ। हामी सबैले र्ो बझ्
ु िुपछथ । धेरै मानिसहरू “अगाडड हे िथ” मि पराउाँ छि ्,
र नतिीहरूको भोकको कुिै अन्त्र् छै ि। नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि आजको निक्म्त परमेश्वरको
जरुरी इच्छालाई बुझ्दै िि ्, त्र्सैले नतिीहरू सबै उम्किे वविार गछथ ि ्। नतिीहरू भागेका

घोडाहरूजस्ता हुि ् जो केवल मरुभूसममा घुम्ि िाहन्छि ्। थोरै मानिसहरू मात्र मािव जीविको
मागथ पिा लगाउिका निक्म्त किािको राम्रो भसू ममा बसोबास गिथ िाहन्छि ्। दध
ू र मह बचगरहे को
भूसममा प्रवेश गरे पनछ, र्दद मानिसहरूले र्सलाई उपभोग गदै िि ् भिे उिीहरू अझ अरू के

िाहन्छि ्? सत्र् कुरा भन्िे हो भिे, किािको असल भूसमदे खि उता उजाड स्थाि मात्र छ।

मानिसहरूले ववश्रामको ठाउाँ मा प्रवेश गररसकेपनछ पनि, नतिीहरू आफ्िो कतथव्र्को निक्म्त िडा

हुि सकदै िि ्; के नतिीहरू वेश्र्ाहरू मात्र होइिि ् र? र्दद तैँले र्हााँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिे

अवसरलाई गुमाउाँ छस ् भिे, तैँले आफ्िा बााँकी ददिहरूमा पछुतो गिेछस ्, तेरो पछुतो असीसमत

हुिेछ। ताँ मोशाजस्तै हुिेछस ्, जसले किािको भूसमलाई दे िे तर त्र्ो उपभोग गिथ सकेिि ्, नतिको
मुठ्ठी कससर्ो, नतिको मत्ृ र्ु पनछतोले भररएको चथर्ो—के ताँलाई र्ो लाजमदो लाग्दै ि? के अरूले
खिसी गदाथ के ताँलाई लाज लाग्दै ि र? के ताँ अरूद्वारा अपमानित हुि तर्ार छस ्? के ताँ आफ्िो
लाचग राम्रो गिथ िाहन्छस ्? के ताँ परमेश्वरले ससद्ध बिाउिभ
ु एको एक आदरणीर् र उच्ि व्र्क्कत

हुि िाहाँदैिस ्? के ताँ सााँच्िै केही गिथ िाहन्छस ्? ताँ अन्र् मागथहरू सलि इच्छुक छै िस ्; के ताँ
परमेश्वरले तेरो निक्म्त तोकिुभएको मागथ पनि पछ्र्ाउि िाहन्छस ्? के ताँ स्वगथको इच्छाको
ववरुद्धमा जािे दहम्मत गछथ स ्? तेरो “सीप” जनत िै महाि ् भए पनि, के ताँ सााँच्िै स्वगथलाई द्ःु िी
बिाउि सकछस ्? म ववश्वास गदथछु कक हामीले आफैलाई राम्ररी चिन्िे प्रर्ास गिथु िै राम्रो हुन्छ।
परमेश्वरबाट आएको एउटा वििले स्वगथ र पथ्
ृ वीलाई पररवतथि गिथ सकदछ, र्सैले परमेश्वरको
िजरमा दब्ु लो-पातलो सािो मानिस के हो र?

मेरा आफ्िै अिुभवहरूमा, मैले के दे िेको छु भिे, ताँ जनत धेरै आफूलाई परमेश्वर ववरुद्ध

िडा गछथ स ्, त्र्नत िै परमेश्वरले उहााँको महाि ् स्वभाव दे िाउिुहुिेछ र उहााँले ताँलाई “ददिुहुिे”
सजार् त्र्नत िै बढी गम्भीर हुिेछ; तैँले जनत धेरै उहााँको आज्ञापालि गछथ स ्, त्र्नत िै उहााँले

ताँलाई प्रेम गिुथहुिेछ र ताँलाई सुरक्षा ददिुहुिेछ। परमेश्वरको स्वभाव दण्डको औजार जस्तै हो:

र्दद ताँ आज्ञाकारी भइस ् भिे ताँ सुरक्षक्षत र स्वस्थ हुिेछस ्; जब तैँले आज्ञा पालि गदै िस ्—जब
ताँ धाक दे िाउिे प्रर्ास गछथ स ्, र जदहले पनि झुकर्ाउाँ छस ्—परमेश्वरको स्वभाव तत्कालै पररवतथि

हुन्छ। उहााँ बादल लागेको ददिको घाम जस्तै हुिह
ु ु न्छ, उहााँ ताँबाट लक
ु िह
ु ु िेछ र ताँलाई उहााँको
आफ्िो क्रोध दे िाउिुहुिेछ। त्र्सरी िै उहााँको स्वभाव जूि मदहिाको मौसम जस्तो पनि हो, जब

आकाश धेरै माइलसम्म सफा हुन्छ र छालहरू पािीको सतहमा तरङ्ग झैं हुन्छि ्, तर प्रवाह
अिािक ित
ु बन्छ, र पािीका छालहरू उसलथएर आउाँ छ। के ताँ परमेश्वरको र्स्तो स्वभावको अचग

लापबाथह बन्िे साहस गछथ स ्? नतमीहरूका अिुभवहरूमा धेरै भाइ-बदहिीले के दे िेका छौ भिे, जब
पववत्र आत्मा ददिको उज्र्ालोमा काम गिथह
ु ु न्छ, ताँ ववश्वासले भररपण
ू थ हुन्छस ्—तर त्र्सपनछ,
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िचिताएको बेला, परमेश्वरका आत्माले ताँलाई अिािक छोड्िुहुन्छ, र तैँले र्नत धेरै र्ातिा पाउाँ छस ्
कक उहााँको आत्मा आलाप भएको ददशानतर हे दै रातमा ताँलाई नििा लाग्दै ि। तैंले जे गरे पनि,
उहााँको आत्मा कहााँ जािभ
ु र्ो भन्िे कुरा ताँलाई थाहा हुि सकदै ि—तर अिािक, उहााँ फेरर ताँकहााँ
दे िा पिुथहुन्छ, र ताँ त्र्नत िै उत्सादहत बन्छस ् जब पत्रुसले अिािक आफ्िा प्रभु र्ेशूलाई फेरर
एक पटक दे ख्दा भएका चथए, र्नत उत्सादहत कक ताँ चिच्र्ाउिेछस ्। तैंले धेरै िोदट र्सलाई अिुभव
गरे पनछ पनि के तैँले सााँच्िै र्सलाई बबसेको छस ?् प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट जो दे ह बन्िुभर्ो, जो क्रूसमा

टााँचगिभ
ु र्ो, र त्र्सपनछ पुिरुत्थाि हुिभ
ु र्ो र स्वगथमा उक्कलिभ
ु र्ो, एक समर्मा उहााँ सधैँ ताँबाट
लुकिुहुन्छ र त्र्सपनछ केही समर् उहााँ ताँकहााँ दे िा पिथह
ु ु न्छ। तेरो धासमथकताको कारण उहााँले
आफैलाई ताँकहााँ प्रकट गिुथहुन्छ, र तेरा पापहरूको कारण उहााँ ररसाउिुहुन्छ र ताँबाट जािुहुन्छ,
र्सैले ताँ ककि उहााँससत धेरै प्राथथिा गदै िस ?् पेक्न्तकोसपनछ प्रभु र्ेशू ख्रीष्टले पथ्
ृ वीमा अको
काम सुरु गिुथभर्ो भिेर के ताँलाई थाहा छै ि? ताँ प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट दे ह बन्िुभर्ो, पथ्
ृ वीमा

आउिुभर्ो र क्रूसमा टााँचगिुभर्ो भन्िे कुरा मात्र जान्दछस ्। तैंले ववश्वास गरे को र्ेशूले धेरै अनघ

िै उहााँको काम कसैलाई सुक्म्पिुभएको छ, र त्र्ो काम धेरै अनघ पूरा भइसकेको छ, र्सैले प्रभु
र्ेशू ख्रीष्टका आत्मा उहााँको अको भागको काम गिथ फेरर दे हको स्वरूपमा पथ्
ृ वीमा आउिुभएको
छ भन्िे बारे मा ताँलाई कदहल्र्ै थाहा भएि। म र्हााँ केही थप्ि िाहन्छु—नतमीहरू अदहले र्ो
प्रवाहमा भए पनि, म र्ो कुरा भन्ि दहम्मत गदथ छु कक र्ो व्र्क्कत प्रभु र्ेशू ख्रीष्टद्वारा

नतमीहरूलाई प्रदाि गररएको व्र्क्कत हो भिेर नतमीहरूमध्र्े केहीले मात्र ववश्वास गदथ छौ। नतमीहरू
केवल उहााँमा आिन्द गिथ मात्र जान्दछौ; नतमीहरू परमेश्वरका आत्मा फेरर एक पटक पथ्
ृ वीमा

आउिुभएको छ भिेर स्वीकार गदै िौ, र नतमीहरू आजका परमेश्वर हजारौं वषथ पदहलेका र्ेशू

ख्रीष्ट हुिुहुन्छ भिेर स्वीकार गदै िौ। र र्सैले म भन्छु कक नतमीहरू सबै आफ्िा आाँिाहरू बन्द
गरे र दहांड्दै छौ—नतमीहरू जहााँ पुग्छौ त्र्सैलाई स्वीकार गदथ छौ—र नतमीहरू र्स कुरामा पटककै
गम्भीर छै िौ। र्सैले नतमीहरू शब्दले मात्र र्ेशूमा ववश्वास गदथ छौ तर आज परमेश्वरले जसको
साक्षी ददिुहुन्छ उहााँको िादहाँ निलथज्जतापूवथक ववरोध गिे दहम्मत गछौ। के ताँ मूिथ छै िस ् र?

आजका परमेश्वरले तेरा गल्तीहरूको वास्ता राख्नुहुन्ि, उहााँले ताँलाई दोष लाउिुहुन्ि। ताँ र्ेशूमा
ववश्वास गछुथ भिी भन्छस ्, त्र्सोभए के तेरा प्रभु र्ेशू ख्रीष्टले ताँलाई छोडडददि सकिुहुन्छ? के

ताँ परमेश्वरिादहाँ ताँलाई सान्त्विा ददिे , झूटो बोल्िे र धोका ददिे ठाउाँ मा हुिुहुन्छ भिी सोच्छस ्?
जब तेरा प्रभु र्ेशू ख्रीष्टले आफैलाई फेरर एक पटक प्रकट गिुथहुन्छ, त्र्सबेला उहााँले ताँलाई

अदहले तैंले गिे व्र्वहारको आधारमा धमी छस ् कक दष्ु ट छस ् भिी निधाथरण गिुथहुिेछ । मैले
“मेरा भाइ-बदहिीहरू” भिी सम्बोधि गरे को ववषर्मा धेरैजसो मानिसहरूले धारणाहरू बिाउाँ छि ्
र परमेश्वरको काम गिे माध्र्म बदसलिेछ भिी ववश्वास गदथछि ्। के त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले

मत्ृ र्ुको िोजी गरररहे का हुाँदैिि ् र? के परमेश्वर आफैले शैतािको गवाही परमेश्वरको रूपमा
ददि सकिुहुन्छ? र्समा, के तैंले परमेश्वरको निन्दा गरररहे को हुाँदैिस ् र? के ताँ जो कोही पनि

परमेश्वर स्वर्म ् बन्ि सकछ भिी ववश्वास गछथ स ्? र्दद तैंले सााँच्िै जािेको भए, ताँमा कुिै
धारणा हुिेचथएि। बाइबलमा निम्ि िण्ड छ: सबै कुरा उहााँकै लाचग हुि ् र सबै कुरा उहााँबाटै
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आएका हुन्छि ्। उहााँले धेरै जिा पुत्रहरूलाई मदहमामा ल्र्ाउिुहुिेछ र उहााँ हाम्रो कप्ताि
हुिुहुन्छ…। त्र्सैले हामीलाई भाइहरू भन्ि उहााँ शमाथउिुहुन्ि। तैंले र्ी वििहरूलाई सक्जलैसाँग
कण्ठ गिथ सकछस ्, तर नतिको वास्तववक अथथ के हो भन्िे तैँले बुझ्दै िस ्। के तैंले आफ्िा
आाँिाहरू बन्द गरे र परमेश्वरमा ववश्वास गरररहे को छै िस ् र?

म ववश्वास गदथछु कक हाम्रो पुस्ताले अनघल्ला पुस्ताले दहाँडी िसकेका अधुरा मागथहरू दहाँडेर पुरा

गिथ, र बबतेका हजारौं वषथहरू पदहलेको परमेश्वर दे िा पिुथभएको घटिालाई दे ख्न पाउिु धन्र्को

कुरा हो—जो परमेश्वर हाम्रो बीिमा हुिह
ु ु न्छ, र सबै कुरामा प्रशस्त हुिह
ु ु न्छ। तैँले र्ो मागथमा
दहांड्िेछस ् भिेर तैँले कदहल्र्ै पनि कल्पिा गिे चथइिस ्—के र्ो तैँले गिथ सकिे कुरा हो? र्ो
मागथलाई सीधै पववत्र आत्माले अगुवाइ गिुथभएको छ, र्ो प्रभु र्ेशू ख्रीष्टको सात गुणा तीव्र
आत्माद्वारा अगुवाइ गररएको छ, र र्ो त्र्ो मागथ हो जुि आजका परमेश्वरले तेरो निक्म्त

िोसलददिुभएको हो। तेरो सबैभन्दा ठूला सपिाहरूमा समेत तैंले हजारौं वषथ पदहलेका र्ेशू फेरर

तेरो सामु दे िा पिुथहुिेछ भिेर कल्पिा गिथ सकदै िचथस ्। के ताँ कृतज्ञ छै िस ्? परमेश्वरको समक्ष

कोही आमिेसामिे आउि सकछ? म प्रार्जसो हाम्रो समूहले परमेश्वरबाट ठूलो आसशष ् पाओस ्
भिेर प्राथथिा गदथछु, र्सैले कक हामी परमेश्वरबाट अिुग्रह पाउि सकौं र उहााँद्वारा प्राप्त गररि
सकौं, तर कर्ौं पटक मैले परमेश्वरले हामीलाई ज्ञाि ददिुभएको होस ् भिी बबन्ती गदै हाम्रा लाचग
तीतो आाँसु बगाएाँ, ता कक हामीले अझ महाि ् प्रकाशहरू दे ख्न सकौं। जब म ती मानिसहरूलाई

दे ख्छु, जसले निरन्तर परमेश्वरलाई मूिथ बिाउि िोज्छि ् र कदहल्र्ै पनि कुिै कुराको आकाांक्षा

गदै िि ्, वा दे हको बारे मा मात्र वविार गछथ ि ्, वा रुचि र प्रनतष्ठाका लाचग आफूलाई मुख्र् केन्ि
बिाउिे कोससस गछथ ि ्, म कसरी मेरो हृदर्मा ठूलो पीडा महसुस गिथ सक्कदिाँ र? मानिसहरू

कसरी त्र्स्तो सांवेदिाहीि हुि सकछि ्? के मेरो कामले सााँच्िै कुिै प्रभाव पारे ि? र्दद तेरा
छोराछोरी वविोही भए र ताँससत छोराछोरीले गिथप
ु िे व्र्वहार गरे िि ् भिे, र्दद नतिीहरूमा वववेकको
अभाव भर्ो भिे, र्दद नतिीहरूले आफ्िै मात्र वास्ता गरे र, तेरा भाविाहरूको कदहल्र्ै वास्ता

गरे िि ् भिे, र नतिीहरू ठूला भएपनछ नतिीहरूले ताँलाई घरबाट निकासलददए भिे त्र्स बेला ताँलाई

कस्तो लाग्िेछ? तैँले नतिीहरूलाई हुकाथउिे क्रममा तैँले बगाएको रगत, पससिा र तेरो बसलदािलाई
सम्झेर तेरो अिह
ु ारबाट आशक
ु ा धारा बग्िे चथएिि ् र? र्सरी िै मैले परमेश्वरसाँग कैर्ौं पटक

प्राथथिा गरे को छु र भिेको छु, “वप्रर् परमेश्वर! मैले तपाईंको कामको बोझ बोकछु कक बोक्कदि
भन्िे तपाईंलाई मात्र थाहा छ। जहााँ मेरो काम तपाईंको इच्छाअिुरूप हुाँदैि, तपाईं मलाई
अिुशासिमा राख्िुहोस ्, मलाई ससद्ध र सिेत बिाउिुहोस ्। तपाईंससत मेरो एक मात्र बबन्ती छ,
कक तपाईंले र्ी मानिसहरूलाई अझ बढी छुिह
ु ोस ्, र्सैले कक तपाईंले िााँडै मदहमा प्राप्त गिथभ
ु एको

होस ् र नतिीहरू तपाईंद्वारा प्राप्त हुि सकूि ्, र्सैले कक तपाईंको कामले तपाईंको इच्छा हाससल
गिथ सकोस ्, र तपाईंको र्ोजिा िााँडै पूरा हुि सकोस ्।” परमेश्वरले मानिसहरूलाई सजार् ददएर

क्जत्ि िाहिुहुन्ि, उहााँले मानिसहरूलाई वशमा रािेर सधैँ डोऱ्र्ाउि िाहिुहुन्ि। मानिसहरूले उहााँको
विि पालि गरूि ् र अिुशाससत ढङ्गले काम गरूि ्, अनि त्र्सरी उहााँको इच्छा पूरा गरूि ् भन्िे
उहााँ िाहिह
ु ु न्छ। तर मानिसहरूलाई कुिै लाज छै ि र निरन्तर उहााँको ववरुद्धमा वविोह गछथ ि ्।
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हामीले उहााँलाई सन्तुष्ट पािे सबैभन्दा सक्जलो उपार् पिा लगाउिु, अथाथत ्, उहााँका सबै प्रबन्धहरू
पालि गिुथ िै हाम्रो लाचग सबैभन्दा उिम हुन्छ भन्िे मलाई लाग्छ। र्दद तैँले र्सलाई सााँिो
रूपमा हाससल गिथ सकछस ् भिे, ताँ ससद्ध हुिेछस ्। के र्ो सक्जलो, रमाइलो कुरा होइि र? तैँले
दहाँड्िुपिे बाटो दहाँड्; अरूले के भन्छि ् त्र्समा ध्र्ाि िदे , र धेरै िसोि ्। के तेरो भववष्र् र तेरो

भाग्र् तेरो आफ्िै हातमा छि ् र? ताँ सधैँ साांसाररक मागथनतर लाग्िे इच्छा गदै उम्किे प्रर्ास
गछथ स ्—तर ताँ ककि बादहर निस्कि सकदै िस ्? ताँ ककि धेरै वषथसम्म िौबाटोहरूमा डगमगाउाँ छस ् र
अन्त्र्मा फेरर र्ही मागथ िन्
ु ि पग्ु छस ्? धेरै वषथ भौँताररएपनछ, ताँ ककि ििाहे र पनि र्स घरमा

फकेको छस ्? के र्ो ताँमा निभथर छ? नतमीहरू जो र्स प्रवाहमा छौ, र्दद नतमीहरूलाई मेरो

ववश्वास लाग्दै ि भिे र्ो सुि: र्दद तेरो छोडेर जािे र्ोजिा छ भिे, परमेश्वरले ताँलाई त्र्सो गिथ

ददिुहुन्छ कक ददिुहुन्ि सो हे र,् पववत्र आत्माले ताँलाई कसरी िलाउिुहुन्छ सो हे र—
् तैँले त्र्ो आफै
अिुभव गर्। स्पष्ट रूपमा भन्िुपदाथ, र्दद तैँले दभ
ु ाथग्र् भोग्िुपऱ्र्ो भिे पनि, र्ो प्रवाहमा तैँले
द:ु ि भोग्िुपछथ , र र्दद द:ु ि छ भिे तैँले आज र्हीीँ िै द्ःु ि भोग्िुपछथ ; ताँ अरू कतै जाि सकदै िस ्।

के र्ो कुरा स्पष्ट भर्ो? ताँ अरू कहााँ जािेछस ्? र्ो परमेश्वरको प्रशासनिक आदे श हो। के

परमेश्वरले मानिसहरूको र्स समूहलाई िुन्िुको कुिै अथथ छै ि भन्िे ताँलाई लाग्छ? आज उहााँको
काममा, परमेश्वर सक्जलै ररसाउिुहुन्ि—तर र्दद मानिसहरूले उहााँको र्ोजिालाई िलबल्र्ाउि
िोजे भिे, उहााँको अिह
ु ार तरु
ु न्तै बदसलन्छ र उज्र्ालोबाट अन्धकारमा पररणत हुन्छ। त्र्सैले म
ताँलाई िुपिाप बस्ि र परमेश्वरका र्ोजिाहरूमा समवपथत हुि, अनि ताँलाई पूणथ बिाउिका लाचग
उहााँलाई मौका ददि सल्लाह ददन्छु। र्सो गिे मानिसहरू मात्र बाठो हुन्छि ्।

मागव्…्(८)
मािवजानतसाँग अन्तरकक्रर्ा गिथ र मानिसहरूसाँगै क्जउिको लाचग परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभएको

एक वा दई
ु ददि मात्र भएको छै ि। सार्द, र्ो अवचधमा मानिसहरूले परमेश्वरको बारे मा धेरै राम्रो

ज्ञाि हाससल गछथ ि ्, र सार्द नतिीहरूले परमेश्वरको सेवा गिेबारे मा असल धेरै िै अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त
गछथ ि ्, अनि नतिीहरू परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा अिभ
ु वले ओतप्रोत हुन्छि ्। क्स्थनत जे-जस्तो
भए पनि, मानिसहरूले परमेश्वरको स्वभावलाई कररबकररब बुझ्छि ्, र नतिीहरूले नतिीहरूका आफ्िै

स्वभावहरूलाई ववववध तररकाले व्र्कत गछथ ि ्। मैले जसरी हे छुथ सोअिरू
ु प, परमेश्वरले िमुिाको
रूपमा प्रर्ोग गिथको लाचग मानिसहरूका ववववध प्रकटीकरणहरू िै पर्ाथप्त छि ्, र उहााँले सन्दभथ
सामग्रीको रूपमा प्रर्ोग गिथको लाचग नतिीहरूका मािससक कक्रर्ाकलापहरू िै काफी छि ्। र्ो

मानिस र परमेश्वरबीिको सहकार्थको एक पक्ष हुि सकछ, जसको बारे मा मानिस अिसभज्ञ छ र
र्सले परमेश्वरद्वारा निदे सशत र्ो कार्थ-सम्पादिलाई एकदमै स्पष्ट र जीवन्त बिाउाँ छ। मैले र्ी
कुराहरू र्ो िाट्र् रििाको महानिदे शकको हैससर्तबाट मेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई भनिरहे को

छु—र्समा भूसमका निवाथह गररसकेपनछ हामीमध्र्े हरे कले आफ्िा सोि र अिुभूनतहरूको बारे मा कुरा

गिथ सकिेछौं र हामीमध्र्े प्रत्र्ेकले र्ो िाट्र् रििासभत्र के -कसरी आफ्िा जीवि अिभ
ु व गरे का
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छौ सोबारे मा कुराकािी गिथ सकिेछौं। हामीले हाम्रा मिका कुराहरू िोल्ि र हाम्रा प्रदशथि कलाहरूको

बारे मा कुरा गिथको लाचग पूणथ रूपमा िर्ााँ प्रकारको सांगोष्ठी पनि आर्ोजिा गिथ सकछौं र परमेश्वरले
हरे क व्र्क्कतलाई कसरी मागथनिदे श गिथह
ु ु न्छ सो हे िथ सकछौं ताकक हामीले अको कला प्रदशथिीमा
आफ्िो उच्ि तहको कला प्रस्तत
ु गिथ सकौं र हरेकले सम्भव भएको सबैभन्दा ठूलो हदसम्म आफ्िो

भूसमका निवाथह गिथ सकौं र परमेश्वरलाई निराशा िपािथ सकौं। मलाई आशा छ, मेरा दाजुभाइ र

दददीबदहिीहरूले र्सलाई गम्भीर रूपमा सलिेछि ्। कसैले पनि र्सलाई हल्का रूपमा सलिु हुाँदैि,
ककिभिे राम्रोससत भसू मका निवाथह गिथ सकिे हुिु भिेको एक वा दई
ु ददिमा हाससल गिथ सककिे
कुरा होइि; र्सको लाचग हामीले जीविको अिभ
ु व गिथ र दीघथकालीि रूपमा हाम्रा वास्तववक
जीविको अझ बढी गदहराइमा जाि आवश्र्क पछथ । तब मात्र हामी र्ो मञ्िमाचथ जाि सकछौं। म

मेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूको लाचग पूणथ आशावादी छु। मलाई भरोसा छ, नतमीहरू निरुत्सादहत

र हतोत्सादहत हुिेछैिौ, परमेश्वरले जेसुकै गिुथभए तापनि नतमीहरू आगोको भााँडोजस्तै हुिेछौ:

कदहल्र्ै मत्थर हुिेछैिौ, बरु अन्त्र्सम्म िै, परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा प्रकट भइन्जेलसम्म िै,
परमेश्वरले निदे शि गिुथभएको िाट्र् रििा अक्न्तम निष्कषथमा पुगुन्जेलसम्म िै र्दढ रहिेछौ। म
नतमीहरूलाई अरू केही पनि माक्ग्दि, म र्ो मात्रै आशा गछुथ कक नतमीहरूले सहि गिथ सकिेछौ,
नतमीहरू िनतजाको लाचग अधैर्थ हुिेछैिौ, नतमीहरूले मसाँग सहकार्थ गिेछौं ताकक मैले गिुथपिे
काम राम्रोससत सम्पन्ि हुि सकूि ्, र कसैले पनि अवरोध र बाधाव्र्वधाि िडा गदै िि ्। जब

कामको र्ो भाग पूरा हुिेछ, परमेश्वरले नतमीहरूसामु हरे क कुरा प्रकट गिुथहुिेछ। मेरो काम पूरा
भएपनछ, उहााँलाई लेिा ददि म नतमीहरूको वववरण परमेश्वसमक्ष प्रस्तत
ु गिेछु। के त्र्ो उिम
हुाँदैि र? आफ्िा लक्ष्र्हरू हाससल गिथको लाचग एक-अकाथलाई सहर्ोग गि—
ुथ के र्ो प्रत्र्ेक व्र्क्कतको
लाचग सवोिम समाधाि हुाँदैि र? अदहले मक्ु स्कलको घडी हो, जसमा नतमीहरूले मल्
ू र् िक
ु ाउिप
ु छथ ।
म अदहले निदे शक भएको कारण नतमीहरूमध्र्े कोही पनि हैराि भएका छै िौ होला भन्िे आशा छ।

मैले गरररहे को काम र्ही हो। सार्द एक ददि म अझ बढी उपर्ुकत “कार्थ इकाइ” तफथ जािेछु र
नतमीहरूको लाचग फेरर कदहल्र्ै पररक्स्थनत अप्ठ्र्ारो पािेछैि। म नतमीहरूलाई नतमीहरूले हे िथ

िाहे को हरे क कुरा दे िाउिेछ र नतमीहरूले सुन्ि िाहे को हरे क कुरा सुिाउिेछु। तर अदहले होइि।

आजको काम भिेको र्ही काम हो, र म नतमीहरूलाई पण
ू थ स्वतन्त्रता ददि सक्कदि र जे मि
लाग्र्ो त्र्ही गिथ अिुमनत ददि सक्कदि। त्र्सले मेरो कामलाई गाह्रो बिाउिेछ; इमािदारपूवथक

कुरा गदाथ, र्सले कुिै फल फलाउाँ दै ि, र नतमीहरूको लाचग र्ो कुिै फाइदाको हुिेछैि। त्र्सैले अज,
नतमीहरूले “अन्र्ार्” भोग्िुपछथ । जब त्र्ो ददि आउाँ छ, र मेरो कामको र्ो िरण पूरा हुन्छ, तब म
स्वतन्त्र हुिेछु, ममा त्र्नत गह्रौं बोझ हुिेछैि, अनि म नतमीहरूले मबाट जे माग्छौ त्र्ो स्वीकार
गिेछु; नतमीहरूले जे कुरा माग्छौ त्र्ो कुरा नतमीहरूको जीविको लाचग फाइदाजिक छ भिे, म
नतमीहरूको त्र्ो माग पूरा गिेछु। आज, मैले गह्रौं उिरदानर्त्व सलएको छु। म परमेश्वर वपताको
आदे श ववरुद्ध जाि सक्कदि र म मेरो कामका र्ोजिाहरूलाई भङ्ग गिथ सक्कदि। म आफ्िा

व्र्क्कतगत मासमलाहरूलाई काम-काजका मासमलाहरूद्वारा व्र्वस्थापि गिथ सक्कदि—मलाई आशा
छ, नतमीहरू सबैले मलाई बझ्
ु ि र क्षमा ददि सकछौ, ककिभिे मैले गिे सबै काम-कुरा परमेश्वर
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वपताको िाहिारूअिुरूप छ; उहााँले जे िाहिुहुन्छ म त्र्ही गछुथ, िाहे उहााँले जेसुकै िाहिुभएको
होस ् र म उहााँको ररस वा उहााँको क्रोध भड्काउि िाहन्ि। म आफूले जे गिुथपछथ त्र्ो मात्र गछुथ।
त्र्सकारण, परमेश्वर वपताको तफथबाट, म नतमीहरूलाई असल लामो समर् सहि गिथ सल्लाह ददन्छु।

कसैले पनि चिन्ता गिुथ पदै ि। मैले जे गिथ आवश्र्क छ त्र्ो पूरा गररसकेपनछ, नतमीहरूले आफूलाई
जे मि लाग्छ त्र्ो गिथ सकछौ र आफूलाई जे मि पछथ त्र्ो हे िथ सकछौ—तर मैले जुि काम गिथ
आवश्र्क छ मैले पदहले त्र्ो पूरा गिैपछथ ।

कामको र्स िरणमा हामीबाट ठूलो ववश्वास र प्रेमको आवश्र्क हुन्छ। थोरै लापरवाहीको कारण
हामीले ठककर िाि सकछौं, ककिकक र्स िरणको काम पदहलेका सबै िरणहरू भन्दा फरक छ:
परमेश्वरले जे ससद्ध पादै हुिुहुन्छ त्र्ो मािवजानतको ववश्वास हो, जुि अर्दष्र् र अमूतथ दव
ु ै छ।
परमेश्वरले जे गिुथहुन्छ त्र्ो वििहरूलाई ववश्वासमा, प्रेममा र जीविमा पररवतथि गिुथ हो। मानिसहरू

त्र्ो ववन्दम
ु ा पुग्िुपछथ जहााँ नतिीहरूले सर्ौं शुद्धीकरणहरू सहि गररसकेका हुन्छि ् र नतिीहरूले

अय्र्ूबको भन्दा ठूलो ववश्वास धारण गररसकेका हुन्छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरलाई िछाडीकिै
अववश्वसिीर् कष्ट र हरप्रकारका र्ातिा सहि गिप
ुथ छथ । जब नतिीहरू मत्ृ र्ुसम्मै आज्ञाकारी रहन्छि ्,
र नतिीहरूसाँग परमेश्वरमाचथको ठूलो ववश्वास हुन्छ, तब परमेश्वरको कामको र्ो िरण पूरा हुन्छ।
मैले क्जम्मा सलएको काम र्ही हो, त्र्सैले म आशा गछुथ, मेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूले मेरो
कदठि पररक्स्थनत बझ्
ु ि सकछि ् र नतिीहरूले मसाँग अरू केही माग्दै िि ्। र्ो परमेश्वर वपताले मेरो

लाचग तोकिुभएको मापदण्ड हो, र म र्ो वास्तववकताबाट उम्कि सक्कदि; मैले आफूले गिुथपिे काम
गिैपछथ । म के मात्र आशा गछुथ भिे नतमीहरूले जबरजस्ती वाद-वववाद र भ्रष्ट तकथको प्रर्ोग गिेछैिौ,
नतमीहरू अझ बढी अन्तर्दथक्ष्टपूणथ हुिेछौ, र मासमलाहरूलाई त्र्नत सरल रूपमा हे िेछैिौ। नतमीहरूको
सोिाइ बच्िाको जस्तो, अनत अिुभवहीि छ। परमेश्वरको काम नतमीहरूले कल्पिा गरे जस्तो त्र्नत

सरल छै ि, उहााँले आफूलाई जे मि लाग्र्ो त्र्ही गिुथहुन्ि; र्दद उहााँले त्र्स्तो गिुथभर्ो भिे उहााँको
र्ोजिा बबग्रिेचथर्ो। के नतमीहरू र्स्तै भन्िेचथर्ौ होइि र? म परमेश्वरको काम गदै छु। मैले

मानिसहरूको र्ो वा त्र्ो काम मात्रै गरररहे को छै ि, आफूलाई जे गिथ मि लाग्र्ो त्र्ो गरररहे को छै ि
अनि मैले केही गिे कक िगिे भिेर व्र्क्कतगत रूपमा बन्दोबस्त गरररहे को छै ि। पररक्स्थनत आज
त्र्नत सरल छै ि। मलाई वपताले निदे शकको रूपमा काम गिथ पठाउिभ
ु एको छ—के नतमीहरूलाई मैले

र्ो आफैले बन्दोबस्त गरे को वा रोजेको हो जस्तो लाग्छ? मानिसका वविारहरूले प्रार्जसो परमेश्वरको

कामलाई रोकिे प्रववृ ि हुन्छ, त्र्सकारण मैले केही अवचधसम्म काम गरे पनछ, मानिसहरूबाट मलाई
धेरै अिुरोधहरू आउाँ छि ् जुि म पूरा गिथ सक्कदि, अनि मानिसहरूले मेरो बारे मा सोि बदल्छि ्।
नतमीहरू सबै नतमीहरूका र्ी वविारहरूको बारे मा स्पष्ट हुिप
ु छथ ; म नतिीहरूको बारे मा एकएक गरी
कुरा गिेछैि, म केवल आफूले गिे कामको बारे मा मात्र बताउि सकछु। र्सबाट मेरा भाविाहरूमा
बबलकुलै ठे स पुग्दै ि। र्ो कुरालाई बुखझसकेपनछ नतमीहरूले र्सलाई जसरी मि लाग्छ त्र्सरी हे रे

हुन्छ। म कुिै पनि ववरोध जिाउाँ ददि ककिभिे परमेश्वरले र्सरी िै काम गिुथहुन्छ; म र्सलाई
बताउि बबलकुलै बाध्र् छै ि। म केवल वििहरूको काम गिथ, वििहरूको निदे शिमाफथत र्ो िाट्र्
रििाको काम गिथ र र्सलाई मञ्िि हुिे तल्
ु र्ाउि आएको हुाँ। मैले अन्र् कुिै पनि ववषर्को बारे मा
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कुरा गिथ जरुरी छै ि, ि त मैले अन्र् कुिै पनि काम गिथ िै जरुरी छ। मैले जे भन्िुचथर्ो त्र्ो
भनिसकेको छु, म नतमीहरूले के सोच्छौ भन्िे कुरालाई वास्ता गददथि, र त्र्ो कुरा मेरो लाचग कुिै

महत्त्वको हुाँदैि। तर म नतमीहरूलाई स्मरण गराउि िाहन्छु कक परमेश्वरको काम नतमीहरूले कल्पिा
गरे जस्तो सरल छै ि। मानिसहरूको धारणाहरूसाँग र्ो जनत धेरै िसमल्िे हुन्छ, र्सको महत्त्व त्र्नत

िै बढी गहि हुन्छ; अनि मानिसहरूको धारणाहरूसाँग र्ो जनत धेरै समल्िे हुन्छ, र्ो त्र्नत िै कम
महत्त्वको हुन्छ, र्समा वास्तववक महत्त्वको त्र्नत िै धेरै कमी हुन्छ। र्ी वििहरूलाई सावधािीपूवथक
लेओ—म र्सको बारे मा र्नत िै भन्िेछु। नतमीहरूले बााँकी कुरा आफै ववश्लेषण गिथ सकछौ। म
र्सको व्र्ाख्र्ा गिेछैि।

परमेश्वरले कुिै निक्श्ित शैलीमा काम-कुराहरू गिुथहुन्छ भिी मानिसहरूले कल्पिा गछथ ि ्, तर

गएको र्ो वषथ वा आसपासमा, परमेश्वरको कामको बारे मा जे दे ख्र्ौं र अिुभव गर्ौं, के त्र्ो

सााँक्च्िकै मािव धारणाहरूसाँग समल्दो छ त? सांसारको सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म, कोही-कसैले पनि
परमेश्वरको कामका िरणहरू वा निर्महरूलाई बुझ्ि सकेको छै ि। र्दद नतनिहरूले बुझ्ि सकथे

भिे, ती धासमथक अगुवाहरूले िादहाँ ककि परमेश्वरले आज र्सरी काम गिुथहुन्छ भिी बुझ्दै िि ् त?

ककि अत्र्न्तै कम मानिसहरूले मात्र आजको वास्तववकतालाई बुझ्छि ् त? र्सबाट हामी दे ख्न

सकछौं कक कोही-कसैले पनि परमेश्वरको कामलाई बुझ्दै ि। मानिसहरूले उहााँको आत्माको
मागथनिदे शिअिरू
ु प मात्रै कार्थ गिथप
ु छथ ; नतिीहरूले उहााँको काममा कठोरतापव
ू थक निर्महरू लागू

मात्र गरररहिु हुाँदैि। र्दद तैँले र्ेशूको स्वरूप र कामलाई सलएर परमेश्वरको वतथमाि कामसाँग
तुलिा गछथ स ् भिे, र्ो त र्हूदीहरूले र्ेशूलाई र्होवासाँग दााँज्ि िोजेको जस्तो मात्र हुन्छ। के र्सो

गदाथ नतमीहरूले अवसर गुमाउाँ दै िौं र? र्ेशूलाई पनि आखिरी ददिहरूको परमेश्वरको काम के-कस्तो
हुन्छ भन्िे थाहा चथएि; उहााँलाई थाहा भएको कुरा भिेको उहााँले क्रूसमा टााँचगिे कार्थलाई परू ा
गिथ आवश्र्क छ भन्िे मात्र चथर्ो। त्र्सकारण, अरूले कसरी जान्ि सकथे र? नतिीहरूले कसरी

भववष्र्मा परमेश्वरले के गिुथहुिेछ भिेर जान्ि सकथे र? परमेश्वरले कसरी शैतािको अधीिमा
रहे का मानिसहरूलाई उहााँको र्ोजिा िुलासा गिथसकिुहुन्थ्र्ो र? के त्र्ो मूिथता हुाँदैिथ्र्ो र?

परमेश्वरले ताँलाई उहााँको इच्छा जाि ् र बुझ ् भिी भन्िुहुन्छ। उहााँले ताँलाई उहााँको भावी कार्थको
बारे मा सोिवविार गर् भिेर भन्िुहुन्ि। हामीले परमेश्वरमाचथको ववश्वासको मात्र िासो राख्िुपछथ ,

उहााँको मागथदशथिअिुरूप कार्थ गिुथपछथ , वास्तववक कदठिाइहरू सम्हाल्दा व्र्ावहाररक हुिुपछथ , र
परमेश्वरको लाचग पररक्स्थनत कदठि बिाउिु वा उहााँको लाचग समस्र्ा िडा गिुथ हुाँदैि। हामीले

आफूले जे गिुथपिे हो त्र्ो गिुथपछथ ; हामी परमेश्वरको वतथमाि कामसभत्र रहि सकछौं भिे, त्र्ो िै
काफी हुन्छ! मैले नतमीहरूलाई अगव
ु ाइ गरी लैजािे बाटो र्ही हो। र्दद हामी केवल निरन्तर अनघ
बढ्िे कुरामा मात्र ध्र्ाि केक्न्ित गछौं भिे परमेश्वरले हामीमध्र्े कसैलाई पनि िराम्रो व्र्वहार

गिुथहुन्ि। नतमीहरूका असाधारण अिुभवहरूको र्ो ववगत वषथमा नतमीहरूले धेरै कुरा हाससल गरे का

छौ; मलाई भरोसा छ, नतमीहरूले र्सलाई त्र्नत गाह्रो रूपमा सलिेछैिौ। मैले नतमीहरूलाई अगुवाइ
गरी लैजााँदै गरे को बाटो िै मेरो काम र मेरो समसि हो, र र्सलाई परमेश्वरले धेरै पदहले िै प्रबन्ध

गिथभ
ु एको चथर्ो, त्र्सैले हामी र्हााँसम्म, आजको ददिसम्म आइपग्ु िे कुरा पव
ू थ-निधाथररत कुरा
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चथर्ो। हामीले र्नत गिथ सकर्ौं, र्ो हाम्रो आसशष ् हो, र र्ो बाटो त्र्नत समतल िभएको भए

तापनि, हाम्रो समत्रता अिन्तकालीि छ, र र्ो र्ुगौंर्ुगसम्म हस्तान्तरण हुाँदै जािेछ। िाहे िुसीर्ाली
र हााँसो होस ् वा िाहे द्ःु ि र आाँसु होस ्, हामी र्सलाई एक सन्
ु दर र्ाद बिाऔां! नतमीहरूलाई थाहै

होला, मेरो कामका ददिहरू त्र्नत धेरै छै िि ्। मेरा कार्थ पररर्ोजिाहरू धेरै छि ्, र म नतमीहरूलाई
बारम्बार साथ ददइरहि सक्कदि। म आशा गछुथ, नतमीहरूले मलाई बुझ्ि सकछौ—ककिभिे हाम्रो
मौसलक समत्रता पररवतथि भएको छै ि। सार्द एक ददि म फेरर नतमीहरूकहााँ दे िा पिेछु, र म
आशा गछुथ, नतमीहरूले मेरो लाचग पररक्स्थनत कदठि बिाउिेछैिौ। आखिर, म नतमीहरूभन्दा फरक

छु। म मेरो कामको लाचग सवथत्र र्ात्रा गछुथ र म मेरो जीवि होटे लनतर समर् कटाउाँ दै मात्र
क्जउाँ ददि। नतमीहरू जे-जस्तो िै भए पनि, म मैले गिुथपिे काम मात्र गछुथ। म आशा गछुथ, हामीले
ववगतमा बााँडीिाँड
ु ी गरे का कुराहरू हाम्रो समत्रताको पुष्पगुच्छा बन्िेछि ्।

के भन्ि सककन्छ भिे र्ो बाटो मैले िुला गरे को हुाँ र तीतो वा मीठो जे-जस्तो भए पनि र्ो

बाटोको अगुवाइ मैल गरे को हुाँ। आजका ददिसम्म हामी आइपुग्ि सकेको िादहाँ परमेश्वरको अिुग्रहको
कारणले िै हो। मलाई धन्र्वाद ददिे केही व्र्क्कतहरू होलाि ्, मेरो बारे मा उजुरी गिे केही व्र्क्कतहरू
होलाि ्—तर ती कुिै पनि कुराले कुिै महत्त्व राख्दै ि। म मानिसहरूको र्ो समूहमा जे हाससल

गररिुपथ्र्ो त्र्ो हाससल भएको मात्र हे िथ िाहन्छु। र्ो िुसीर्ाली मिाउिुपिे कुरा हो। त्र्सकारण,
मेरो ववरुद्ध उजरु ी गिेववरुद्ध म कुिै द्वेष राक्ख्दि; म केवल सकेसम्म िााँडो मेरो काम सम्पन्ि
गिथ िाहन्छु ताकक परमेश्वरको हृदर्ले िााँडै ववश्राम सलि सकोस ्। त्र्ो समर्मा, म कुिै गह्रौं बोझ

सलिेछैि र परमेश्वरको हृदर्मा कुिै पनि चिन्ता हुिेछैि। के नतमीहरू आफ्िो सहकार्थलाई अझ
सुर्दढ पािथ इच्छुक छौ? के परमेश्वरको काम राम्रोसाँग गिे लक्ष्र् सलिु राम्रो होइि र? र्ो अवचधमा

हामीले असांख्र् कदठिाइ सहि गरे का छौं र हरप्रकारका िस
ु ी र द्ःु ि अिभ
ु व गरे का छौ भन्ि
उचित िै हुन्छ। समग्रमा, नतमीहरूमध्र्े हरे कले आधारभत
ू रूपमा आवश्र्क मापदण्ड हाससल गरे का
छौ। सार्द भववष्र्मा नतमीहरूबाट अझ राम्रो कामको आवश्र्क पिेछ, तर मेरो बारे ििादहाँदो गरी
लामो समर् सोिवविारमा िअल्झ; आफूले गिुथपिे काम मात्र गर। मैले जे गिुथ छ, त्र्ो कररबकररब

सम्पन्ि भएको छ; म आशा गछुथ, नतमीहरू सदासवथदा ववश्वासर्ोग्र् रहिेछौ, र नतमीहरू बबतेको
मेरो कामको र्ादमा मात्र डुब्िेछैिौ। नतमीहरूले बझ्
ु िप
ु छथ कक म र्ो िरणको काम परू ा गिथ मात्र

आएको हुाँ, र अवश्र् िै परमेश्वरको सबै काम गिथ आएको होइि। नतमीहरू र्ो कुरामा स्पष्ट
हुिुपछथ , र र्सबारे मा नतमीहरूससत फरक वविार हुिु हुाँदैि। परमेश्वरको काम पूरा हुिको लाचग धेरै
साधिको आवश्र्क पछथ ; नतमीहरू सधैँ ममा िै भर परररहिु हुाँदैि। सार्द नतमीहरूले पदहले िै
महसस
ु गररसकेका छौ होला कक म कामको एक भाग मात्र गिथको लाचग आएको हुाँ, जि
ु कामले
र्होवा वा र्ेशूको प्रनतनिचधत्व गदै ि; परमेश्वरका कामहरू धेरै िरणमा ववभाक्जत छि ्, त्र्सैले
नतमीहरू बद्सलिै िसकिे गरी कठोर हुिु हुाँदैि। जब म काम गरररहे को हुन्छु, तब नतमीहरूले मलाई
सुन्िुपछथ । हरे क र्ुगमा, परमेश्वरको काम बद्सलन्छ; र्ो सबै एउटै सााँिोबाट तर्ार गररएको कुरा
होइि, अनि र्ो हरे क पल्ट त्र्ही एउटै पुरािो गीत गाउिु जस्तो होइि। हरे क िरणमा उहााँको कार्थ

र्ग
ु सह
ु ाउाँ दो हुन्छ, र र्ग
ु एउटै िहुिे भएकोले उहााँको कार्थ पनि पररवतथि भइरहन्छ। र्सकारण,
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ताँ र्ो र्ुगमा जक्न्मएकोले तैँले परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिुपछथ , र र्ी वििहरू पढ्िुपछथ ।

र्स्तो ददि आउाँ छ जुि बेला मेरो काम पररवतथि हुन्छ, र त्र्ो अवस्थामा नतमीहरूले आफूले जेजसरी अनघ बढ्िप
ु िे हो नतमीहरू त्र्सरी िै निरन्तर अनघ बदढरहिप
ु छथ ; परमेश्वरको काम गलत
हुि सकदै ि। बादहरी सांसार कसरी पररवतथि हुन्छ भन्िे कुरामा ध्र्ाि िदे ओ; परमेश्वर गलत हुि
सकिुहुन्ि, अनि उहााँको काम गलत हुि सकदै ि। के मात्रै हो भिे, कदहलेकाहीीँ उहााँको पुरािो काम
बबतेर जान्छ अनि उहााँको िर्ााँ काम सुरु हुन्छ। तथावप, त्र्सको अथथ िर्ााँ काम आएकोले पुरािो
काम गलत हुन्छ भन्िे हुाँदैि। त्र्ो त भ्रम हो! परमेश्वरको कामलाई सही वा गलत भिेर भन्ि

सककाँदै ि, र्सलाई पदहलेको वा पनछको भिेर मात्र भन्िे सककन्छ। र्ो कुरा परमेश्वरप्रनत मानिसहरूको
ववश्वासको लाचग मागथनिदे शि हो र र्सलाई हल्का रूपमा सलिु हुाँदैि।

वर्श््र्ासीहरूले्कस्िो्दृक्ष्टकोण्राख््नप
ु र्व
मानिसले परमेश्वरलाई ववश्वास गिथ थालेदेखि उसले के उपलक्ब्ध प्राप्त गरे को छ? तैँले

परमेश्वरको बारे मा के कुरा जािेको छस ्? परमेश्वरमा ववश्वास गरे को कारण ताँ कनत हदसम्म

पररवतथि भएको छस ्? आज, नतमीहरू सबैलाई के कुरा थाहा छ भिे मानिसले प्राणको मुक्कतको

लाचग र दे हको दहतको लाचग मात्रै परमेश्वरमा ववश्वास गदै ि, ि त प्रेसमलो परमेश्वरद्वारा आफ्िो
जीवि समद्
ृ ध पािथ र त्र्स्तै इत्र्ादद कुरा प्राप्त गिथको लाचग मात्रै उसले ववश्वास गछथ । र्सैल,े
र्दद तैँले दे हको दहतको लाचग वा क्षखणक सुि-िैिको लाचग परमेश्वरलाई प्रेम गररस ् र अन्त्र्मा

परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम िरम अवस्थामा पुग्र्ो अनि तैँले उप्रान्त केही मागेिस ् भिे पनि, तैँले
िोज्िे र्ो प्रेम कलङ्ककत र परमेश्वरलाई प्रसन्ि िपािे ककससमको प्रेम हुिेछ। आफ्िो सस्
ु त
ककससमको अक्स्तत्वलाई समद्
ृ ध बिाउि र आफ्िो हृदर्को ररकततालाई भिथको लाचग परमेश्वरको
प्रेमलाई प्रर्ोग गिे मानिसहरू जीविको सहजताको लाचग लालि गिे मानिसहरू हुि ्, परमेश्वरको
प्रेमलाई सााँिो रूपमा िोज्िे मानिसहरू होइिि ्। र्स ककससमको प्रेम जबरजस्ती गररिे प्रेम हो, र्ो
मािससक आिन्दको िोजी मात्रै हो र परमेश्वरलाई र्सको कुिै आवश्र्कता पदै ि। त्र्सो भए, तेरो

प्रेम कस्तो ककससमको प्रेम हो? के कुराको लाचग ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्? ताँसभत्र अदहले
परमेश्वरप्रनतको सााँिो प्रेम कनत छ? नतमीहरूमध्र्े धेरैको प्रेम र्सभन्दा पदहले उल्लेि गररएको

ककससमको प्रेम िै हो। त्र्स ककससमको प्रेमले वतथमाि-क्स्थनतलाई मात्रै कार्म राख्िसकछ; र्सले
कुिै पनि स्थानर्त्व प्राप्त गिथ सकदै ि, ि त र्सले मानिसमा जरा िै लगाउि सकछ। र्स

ककससमको प्रेम फुलेर पनि फल िफलाई ओइलाएर जािे फूल जस्तो हो। अको शब्दमा भन्दा, तैँले

परमेश्वरलाई र्स ककससमले प्रेम गररसकेको छस ्, र ताँलाई अगाडड बाटोमा डोऱ्र्ाउिे कोही पनि

छै ि भिे, ताँ पति भएर जािेछस ्। र्दद तैँले परमेश्वर प्रेसमलो हुिुभएको समर्मा मात्रै परमेश्वरलाई
प्रेम गछथ स ् तर त्र्सपनछ तेरो जीवि स्वभाव पररवतथि हुाँदैि भिे, ताँ अन्धकारको प्रभावको कफिबाट
बादहर निस्केर आउिे अवस्थामा रहिेछैिस ्, ताँ शैतािको बन्धि र र्सको िलाकीहरूलाई तोड्ि

िसकिे अवस्थामा रहिेछस ्। र्स ककससमको कुिै पनि व्र्क्कतलाई परमेश्वरले प्राप्त गिथह
ु ु िेछैि;
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आखिरमा, नतिीहरूको आत्मा, प्राण, र शरीर शैतािको हातमा पिेछ। र्सको बारे मा कुिै शङ्का

हुि सकदै ि। परमेश्वरले पूणथ रूपमा प्राप्त गिथ िसकिे मानिसहरू नतिीहरूको सरु
ु को अवस्थामा िै
फकथिेछि ्, अथाथत ् शैतािको हातमा फकथिेछि ्, र नतिीहरू परमेश्वरको अको िरणको दण्ड भोग्िका

लाचग आगो र गन्धकको िाडलमा पिेछि ्। परमेश्वरले प्राप्त गरे का मानिसहरू नतिीहरू िै हुि ्
जसले शैतािलाई त्र्ागेका छि ् र त्र्सको अचधकार क्षेत्रबाट उम्केका छि ्। नतिीहरूलाई आचधकाररक
रूपमा िै परमेश्वरको राज्र्का मानिसहरूका बीिमा थवपन्छ। र्सरी राज्र्का मानिसहरूको निमाथण

हुन्छ। के ताँ र्स ककससमको व्र्क्कत बन्ि इच्छुक छस ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि िाहन्छस ्?
के ताँ शैतािको अचधकार क्षेत्रबाट निस्केर परमेश्वरकहााँ फकेर आउि िाहन्छस ्? ताँ अदहले शैतािको
स्वासमत्वमा छस ् कक राज्र्का मानिसहरूमध्र्ेका एक होस ्? र्स्ता कुराहरू पदहले िै स्पष्ट हुिुपछथ ,
र र्सको लाचग कुिै थप व्र्ाख्र्ाको आवश्र्कता पदै ि।
ववगतमा, धेरैले ठूला-ठूला असभलाषाहरू र धारणाहरूको िोजी गरे , नतिीहरूले आफ्िै आशाको

पररणामस्वरूप नतिको िोजी गरे । केही क्षणको लाचग हामी त्र्स ककससमका कुराहरूलाई पन्छ्र्ाएर
रािौं; अदहले हाम्रो लाचग प्रमुि महत्त्वको ववषर् भिेको, परमेश्वरको अनघ सामान्र् अवस्था कार्म

गिथ र शैतािको प्रभावका बन्धिहरूबाट बबस्तारै स्वतन्त्र हुाँदै जािको लाचग नतमीहरू प्रत्र्ेकलाई
सक्षम गिे ककससमको अभ्र्ास पिा लगाउिु हो, ताकक ताँलाई परमेश्वरले प्राप्त गिथ सकिुभएको

होस ्, र परमेश्वरले ताँलाई आज्ञा गिथभ
ु ए अिस
ु ारको जीवि तैँले क्जउि सकेको होस ्। र्सरी मात्रै
तैँले परमेश्वरका असभप्रार्हरूलाई पूरा गिथ सकिेछस ्। धेरैले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्, तैपनि

नतिीहरूलाई ि त परमेश्वरले के िाहिुहुन्छ भन्िे बारे मा थाहा हुन्छ ि त शैतािले के िाहन्छ
भन्िे थाहा हुन्छ। जे पछथ त्र्ही टछथ भन्दै नतिीहरूले बेवकुफ मागथमा ववश्वास गछथ ि ्, जसले गदाथ
नतिीहरूले कदहल्र्ै पनि सामान्र् इसाई जीवि क्जएका हुाँदैिि ्; र्नत मात्र होइि, नतिीहरूका
व्र्क्कतगत सम्बन्धहरू कदहल्र्ै पनि सामान्र् रहे का हुाँदैिि ्, परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्धको

त कुरै छोडौं। र्सबाट हामीले के कुरा दे ख्ि सकछौं भिे मानिसको कदठिाइ र कमजोरीहरू, अनि
परमेश्वरको इच्छालाई वाधा ददि सकिे अन्र् तत्वहरू धेरै िै छि ्। मानिस परमेश्वरमाचथको

ववश्वासको सदह मागथमा आइपुगेको छै ि, ि त ऊ मािव जीविको वास्तववक अिुभवमा िै प्रवेश
गरे को छ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गिथ र्ो िै पर्ाथप्त छ। त्र्सो भए परमेश्वरमाचथको ववश्वासको

सही मागथमा आउिु भिेको के हो? सदह मागथमा आउिु भिेको मानिसमा जे कुराको कमी छ,
त्र्स कुरालाई बबस्तारै बुझ्दै र परमेश्वर सम्बन्धी गहि ज्ञािलाई बबस्तारै प्राप्त गदै , परमेश्वरको

सामिे साँधै आफ्िो हृदर्लाई शान्त राख्िु र परमेश्वरसाँग सामान्र् कुराकािी गिुथ हो। र्सद्वारा,
तेरो आत्माले दै निक रूपमा िर्ााँ ज्ञाि र िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गदै जािेछ ; तेरो तष्ृ णा बढ्दै

जान्छ, ताँ सत्र्तामा प्रवेश गिे प्रर्ास गछथ स ्, र हरे क ददि िर्ााँ ज्र्ोनत र िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त हुिेछ।
र्ो मागथद्वारा, ताँ शैतािको प्रभावबाट बबस्तारै स्वतन्त्र हुाँदै जािेछस ् र आफ्िो जीविमा वद्
ृ चध हुाँदै
जािेछस ्। त्र्स ककससमका मानिसहरू सदह मागथमा प्रवेश गरे का हुन्छि ्। आफ्िा अिुभवहरूलाई
जााँि गर् अनि आफ्िो ववश्वासमा तैँले िोजेको मागथलाई जााँि ्। जब तैँले आफूलाई माचथ उल्लेखित
कुराहरूसाँग दाज्छस ्, के तैँले आफूलाई सदह मागथमा भेट्टाउाँ छस ्? के-कस्ता कुराहरूमा तैँले शैतािका
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बन्धिहरू र शैतािको प्रभावबाट आफूलाई स्वतन्त्र पारे को छस ्? र्दद ताँ सदह मागथमा आउि बााँकी
िै छ भिे, शैतािसाँगको तेरो बन्धि तोडडएको छै ि। र्सो हो भिे, के परमेश्वरलाई प्रेम गिे तेरो

प्रर्ासले ताँलाई सच्िा, एकचिि, र शद्
ु ध प्रेममा लैजािेछ? परमेश्वरप्रनतको मेरो प्रेम अटल
ककससमको र हृदर्बाट निस्केको प्रेम हो भिेर तैँले भन्छस ्, तैपनि शैतािको बन्धिबाट तैँले

छुटकारा भिे पाएको छै िस ्। के तैँले परमेश्वरलाई मूिथ बिाउिे प्रर्ास गरररहे को छै िस ् र? र्दद

ताँ त्र्स्तो अवस्थामा पुग्ि िाहन्छस ् जहााँ परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम निष्कलङ्क हुन्छ, र्दद ताँ
पण
ू थ रूपमा परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि िाहन्छस ् र राज्र्का मानिसहरूमध्र्ेमा पिथ िाहन्छस ् भिे ,
सुरुमा तैँले आफूलाई परमेश्वरमाचथको ववश्वासको सदह मागथमा लैजािुपछथ ।

परमेश््र्रको्कामका्पाइलाहरूको्सम््
बन्धमा
बादहरबाट हे दाथ, परमेश्वरको वतथमाि कामका िरणहरू पदहले िै सककसकेको जस्तो, र मानिसले
परमेश्वरको वििको न्र्ार्, सजार्, ताडिा र शोधिको अिुभव गररसकेको छ र सेवा-कताथहरूको
जााँिका िरणहरू, सजार्को समर्को शोधि, मत्ृ र्ुको परीक्षा, प्रनतभारहरूको परीक्षा र परमेश्वरलाई
प्रेम गिे समर् भएर गुक्ज्रसकेको छ जस्तो दे खिन्छ। प्रत्र्ेक िरणमा ठूलो कदठिाइ भोग्िु परे

पनि, मानिसहरू परमेश्वरको इच्छाको बारे मा अिजाि रहन्छि ्। उदाहरणको लाचग सेवा-कताथहरूको

जााँिको बारे मा वविार गर्: उिीहरूले के प्राप्त गरे का छि ,् उिीहरूले के थाहा पाएका छि ्, र
परमेश्वरले हाससल गिथ िाहिुभएको प्रभाव के हो भन्िे बारे मा नतिीहरू अझै अस्पष्ट छि ्।

परमेश्वरको कामको गनतलाई हे दाथ, मानिस आजको गनतसाँगै िल्ि पूणथ रूपमा असमथथ छ भन्िे

दे खिन्छ। दे ख्न सककन्छ, कक परमेश्वरले पदहले मानिसलाई आफ्िो कामको र्ी िरणहरू प्रकट

गिथह
ु ु न्छ, र कुिै पनि िरणमा मानिसले कल्पिा गिथ सकिे स्तर हाससल गिथक
ु ो सट्टा उहााँले कुिै

ववषर्मा प्रकाश पारररहिुभएको हुन्छ। कुिै व्र्क्कत उहााँद्वारा सााँिो रूपमा प्राप्त गररओस ् भिेर,
उसलाई ससद्ध बिाउिका लाचग, परमेश्वरले माचथका सबै िरणहरू पूरा गिुथपदथछ। र्ो काम गिथक
ु ो
उद्दे श्र् मानिसहरूको समूहलाई ससद्ध बिाउिका लाचग परमेश्वरले कुि-कुि िरणहरू पूरा गिुथपछथ

भिी दे िाउिु हो। र्सैले, बादहरबाट हे दाथ, परमेश्वरको कामका िरणहरू परू ा भइसकेका छि ्—तर
सारको दहसाबमा, उहााँले भिथर मात्र आचधकाररक रूपमा मािवजानतलाई ससद्ध बिाउि सुरु
गिुथभएको छ। मानिसहरू र्सबारे स्पष्ट हुिुपदथ छ: र्ो उहााँको कामका ती िरणहरू हुि ् जुि पूरा
भइसकेका छि ्, तर काम आफैिादहाँ समाप्त भएको छै ि। तापनि मानिसहरू नतिीहरूको धारणामा

परमेश्वरको कामका सबै िरणहरू प्रकट गररएको छ, त्र्सैले परमेश्वरको काम समाप्त भइसकेको
छ भन्िे बारे मा कुिै शङ्का छै ि भिी ववश्वास गदथछि ्। पररक्स्थनतहरूलाई र्स प्रकारले हे िे तररका

पूणथ रूपमा गलत छ। परमेश्वरको काम मानिसको धारणाको ववपरीत हुाँदछ र त्र्स्ता धारणाहरूलाई
हरप्रकारले प्रहार गदथछ; ववशेष गरी, परमेश्वरको कामका िरणहरू मानिसको धारणासाँग असमल्दा
हुन्छि ्। र्ी सबैले परमेश्वरको बुद्चध प्रदशथि गदथछ। र्ो बुझ्ि सककन्छ, कक मानिसको धारणाले
हरे क मोडमा अवरोध उत्पन्ि गदथछ , र मानिसले कल्पिा गिे हरे क कुरालाई परमेश्वरले प्रहार
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गिुथहुन्छ, जुि कुरा वास्तववक अिुभवहरूमा स्पष्ट हुन्छ। हरे कलाई के लाग्छ भिे, परमेश्वरले
अनत िााँडो काम गिुथहुन्छ, र उिीहरूले थाहा पाउिुभन्दा अनघ िै, नतिीहरूले कुिै बुझाइ प्राप्त
गिथभ
ु न्दा अनघ िै र नतिीहरू अझै पनि भ्रमको क्स्थनतमा रदहरहाँदा िै त्र्ो समाप्त हुन्छ भिी
सोच्छि ्। उहााँको कामको हरे क िरणमा र्स्तै हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू परमेश्वरले मानिसहरूसाँग

िेल िेल्दै हुिुहुन्छ भन्िे ववश्वास गदथछि ्—तर उहााँको कामको असभप्रार् त्र्ो होइि। उहााँको काम
गिे तररका चिन्ति गिथ र्ोग्र् छ: घोडामा बसेर फूलहरूलाई झलकक हे िुथ, त्र्सपनछ सम्पूणथ
वववरणहरूमा जािु र त्र्स वववरणलाई पण
ू थ रूपमा पररष्कृत गिथु जस्तो हो—जसले मानिसहरूलाई
आश्िर्थिककत बिाउाँ छ। मानिसहरू के सोच्दै परमेश्वरलाई मूिथ तुल्र्ाउिे कोससस गछथ ि ् भिे, र्दद

नतिीहरू कुिै िास बबन्दम
ु ा िपुचगञ्जेल कोससस गरररहे भिे, परमेश्वर सन्तुष्ट हुिुहुिेछ।
वास्तवमा, परमेश्वर कसरी मानिसको झारा टराइबाट सन्तुष्ट हुि सकिुहुन्छ? सवोिम प्रभाव
हाससल गिथ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई आश्िर्थिककत पादै , नतिीहरूलाई थाहै िददई प्रहार गदै

काम गिुथहुन्छ; र्सले नतिीहरूलाई उहााँको बुद्चधको बारे मा ठूलो ज्ञाि ददन्छ, र उहााँको धासमथकता,
प्रताप र उल्लङ्घि गिथ िसककिे स्वभावको बारे मा ठूलो बुझाइ ददन्छ।

आज, परमेश्वरले आचधकाररक रूपमा मानिसलाई ससद्ध बिाउि थाल्िुभएको छ। ससद्ध हुिका
लाचग, मानिसहरू उहााँका वििहरूको प्रकाश, न्र्ार् र सजार्बाट भएर जािुपछथ , नतिीहरूले उहााँका
वििहरूको परीक्षा र शोधिको अिभ
ु व गिथप
ु दथछ (जस्तै सेवा-कताथहरूको परीक्षा), र नतिीहरू
मत्ृ र्ुको सामिा गिथ सक्षम हुिुपदथछ। र्सको अथथ के हो भिे, परमेश्वरले गिुथहुिे न्र्ार्, सजार्
र परीक्षाहरूको बीिमा, जसले परमेश्वरको इच्छालाई सााँिो रूपमा पछ्र्ाउाँ छ, उसले आफ्िो हृदर्को
गदहराइबाट िै परमेश्वरको प्रशांसा गिथ सकछ, र पूणथ रूपमा परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ र
आफूलाई त्र्ाग्ि सकछ, त्र्सरी इमािदार, अववभाक्जत, र शद्
ु ध हृदर्ले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ

सकछ; त्र्स्तो व्र्क्कत िै ससद्ध व्र्क्कत हो, र निक्श्ित रूपमा परमेश्वरले गिथ िाहिुभएको काम
र उहााँले पूरा गिुथहुिे काम र्ही िै हो। परमेश्वरले कामहरू गिुथहुिे तररकाको ववषर्मा मानिसहरू
हतारमा निष्कषथमा पुग्िुहुाँदैि। नतिीहरूले जीविमा प्रवेश गिथ मात्र िोज्िुपछथ । र्ो मुख्र् कुरा हो।
परमेश्वरले

काम

गिुथहुिे

तररकाको

निरन्तर

छािबबि

िगर्;

त्र्सले

तेरो

भववष्र्का

सम्भाविाहरूलाई बाधा मात्र पऱ्ु र्ाउाँ छ। परमेश्वरले काम गिथह
ु ु िे तररकाहरू तैँले कनतसम्म दे िेको
छस ्? ताँ कनतसम्म आज्ञाकारी भएको छस ्? उहााँको काम गिे प्रत्र्ेक तररकाबाट तैँले कनत प्राप्त

गरे को छस ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइि इच्छुक छस ्? के ताँ ससद्ध हुि िाहन्छस ्? र्ी
सबै ती कुराहरू हुि ् जुि नतमीहरूले स्पष्ट बुझ्िुपछथ र प्रवेश गिुथपछथ ।

भ्रष्ट्माननसले्परमेश््र्रलाई्प्रनिननगधत्र््गनव्सतदैन
मानिस अदहलेसम्म अन्धकारको प्रभावको कविमनु ि क्जएको छ, शैतािको प्रभावको बन्धिमा

परे को छ, उम्किलाई असमथथ छ, र उसको स्वभाव शैतािद्वारा सांिासलत गररएकोले निरन्तर
रूपमा भ्रष्ट हुन्छ। र्सो भन्ि सककन्छ कक मानिस साँधै उसको भ्रष्ट शैतािी स्वभावमा क्जएको
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छ र ऊ परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम गिथ असक्षम छ। र्सो भएको हुिाले, र्दद मानिसले परमेश्वरलाई
प्रेम गिे इच्छा गदथछ भिे, ऊ आफ्िो स्व-धासमथकता, स्व-महत्त्व, अहङ्कार, घमण्ड र र्स्तै

कुराहरू—शैतािका स्वभावका हरे क कुराबाट अलग हुिैपछथ । ित्र भिे, उसको प्रेम अशद्
ु ध प्रेम,
शैतािी प्रेम, र पूणथ रूपले परमेश्वरको स्वीकृती प्राप्त गिथ िसकिे प्रेम हो। पववत्र आत्माद्वारा
प्रत्र्क्ष रूपमा ससद्ध, निराकरण, तोडडएका, कााँटछााँट गररिे, अिुशाससत गररिे, ताडिा ददइिे र
शोधि गररिे जस्ता कार्थ िगररकि, कोही पनि परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम गिथ सक्षम हुाँदैि। र्दद
तपाईंको स्वभावका केही भागले परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ भिे, त्र्सकारण तपाईं सााँिो

रूपले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सक्षम हुिुहुन्छ भिी तपाईंले भन्िुहुन्छ भिे, तपाईं त्र्स्तो व्र्क्कत
हुिुहुन्छ जसको वििहरू अहङ्कार पूणथ छि ्, र तपाई हााँस उठ्दो हुिुहुन्छ। र्स्ता मानिसहरू
प्रधाि स्वगथदत
ू हुि ्! मानिसको जन्मजात स्वभावले सीधै परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ असक्षम
हुन्छ उसले परमेश्वरको ससद्धताद्वारा उसको जन्मजात स्वभावलाई छोड्िुपछथ , त्र्सपनछ मात्र

परमेश्वरको इच्छालाई ध्र्ाि ददएर, परमेश्वरको असभप्रार्हरूलाई पूरा गरे र, र र्नत मात्र होइि

पववत्र आत्माको कामलाई भोगेर मात्र—उसले क्जउिे कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गिथ सकिुहुन्छ।
शरीरमा क्जउिे कोहीले पनि, ऊ पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएका मानिस िभइञ्जेलसम्म,
परमेश्वरको सीधै प्रनतनिचधत्व गिथ सककाँदै ि। तैपनि, र्ो जस्तो व्र्क्कतको लाचग उसका स्वभाव र

उसले क्जएका कुराले सम्पण
ू थ रूपमा परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ भिी भन्ि सककाँदै ि; र्नत

मात्र भन्ि सककन्छ कक उसले क्जएका कुरा पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत छ। र्स्तो मानिसको
स्वभावले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि।

मानिसको स्वभावलाई परमेश्वरद्वारा निधो भए तापनि—र्ो निववथवाद छ र र्सलाई एउटा

सकारात्मक कुरा ठान्ि सककन्छ—र्सलाई शैतािद्वारा सांिासलत गररएको हुन्छ, र त्र्सैले मानिसको
सम्पूणथ स्वभाव शैतािको स्वभाव हुन्छ। केही मानिसहरूले के भन्छि ् भिे परमेश्वरको स्वभाव

भिेको ववसभन्ि कुराहरू गिुथमा िुल्ला हुिु हो, र र्ो नतिीहरूमा पनि प्रकट हुन्छ, नतिीहरूको
िररत्र पनि र्ो जस्तै छ, र त्र्सैले नतिीहरू भन्छि ् कक नतिीहरूका स्वभावले परमेश्वरलाई
प्रनतनिचधत्व गदथछ। र्ी कस्ता ककससमका मानिसहरू हुि ्? के भ्रष्ट शैतािी स्वभाव परमेश्वरको
प्रनतनिचधत्व गिथ सक्षम छ? नतिीहरूका स्वभावले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गछथ भिेर घोषणा गिे
जो कसैले परमेश्वरको निन्दा गदथछि ् र पववत्र आत्माको अवहे लिा गदथछि ्। पववत्र आत्माले काम

गिुथहुिे ववचधले दे िाउाँ छ कक पथ्
ृ वीमा भएको परमेश्वरको काम पूणथ रूपले ववजेताको काम हो।
त्र्स्तै, मानिसको धेरै शैतािी स्वभावहरू अझै शुद्ध पाररिुपछथ , उसले क्जएका कुराहरू अझै

शैतािको स्वरूप िै हो, मानिसले र्सलाई असल हो भिेर ववश्वास गछथ , र र्सले मानिसको

शरीरको कामहरूको प्रनतनिचधत्व गदथछ; अझ सटीक रूपले भन्िुपदाथ, र्सले शैतािलाई प्रनतनिचधत्व

गदथछ र पूणथ रूपले परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। पथ्
ृ वीमा िै स्वगथको जीविलाई उपभोग
गिे गरी परमेश्वरलाई अनघबाट िै प्रेम गिेहरू र्सो भन्िे असभव्र्क्कतहरू व्र्कत गिथ सक्षम

हुन्छि ्: “हे परमेश्वर! म तपाईंलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ सक्कदिाँ,” र सबभन्दा उच्ि क्षेत्रमा पुगेका
छि ् भिे पनि, अझै र्ो भन्ि सककाँदै ि कक नतिीहरूले परमेश्वरलाई जीविमा प्रकट गछथ ि ् वा
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परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गदथछि ्, ककिकक मानिसका मूल स्वभाव परमेश्वरको जस्तो हुाँदैि, र
मानिसले कदहल्र्ै पनि परमेश्वरलाई जीविमा उतािथ सकदै ि, परमेश्वरजस्तै बन्िे कुरा त परै
छाडौं। पववत्र आत्माले मानिसलाई क्जउि जे निदे सशत गिथभ
ु एको छ, त्र्ो परमेश्वरले मानिसबाट

माग गिुथभएको कुराअिुसारको मात्र हुन्छ।
शैतािका सम्पूणथ कक्रर्ाकलापहरू र कामहरू मानिसमा प्रकट हुन्छि ्। आज, मानिसका सम्पूणथ
कक्रर्ाकलापहरू र कामहरू शैतािका असभव्र्क्कत हुि ्, तसथथ नतिले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ
सकदै िि ्। मानिस िै शैतािका मत
ू थरूप हो, र मानिसको स्वभाव परमेश्वरको स्वभावलाई

प्रनतनिचधत्व गिथ असक्षम छ। केही मानिसहरू असल िररत्र भएका हुन्छि ्; परमेश्वरले र्स्ता
मानिसहरूको िररत्रद्वारा केही काम गिथ सकिुहुन्छ, र नतिीहरूले गिे काम पववत्र आत्माद्वारा
निदे सशत हुन्छ। तैपनि नतिीहरूको स्वभाव परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ असक्षम हुन्छ।
परमेश्वरले नतिीहरूमा गिुथहुिे काम पदहले िै नतिीहरूसभत्र मौजुद कुरासाँग काम गिथु र त्र्सलाई
ववस्तार गिुथ भन्दा अरू केही पनि होइि। ववगतका र्ुगहरूका अगमवकताहरू होस ् र्ा परमेश्वरद्वारा
प्रर्ोग गररएका व्र्क्कतहरू िै होस ्, कसैले पनि सीधै परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि।

मानिसहरू पररक्स्थनतहरूको दबाबमुनि मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गिथ पुग्छि ् र एक जिा व्र्क्कतले

पनि नतिीहरूका आफ्िै इच्छाले सहकार्थ गिे प्रर्ास गदै िि ्। सकारात्मक कुराहरू के हुि ्?
परमेश्वरबाट सीधै आएका कुराहरू सकारात्मक हुन्छि ्; तैपनि, मानिसको स्वभाव, शैतािद्वारा

सांिासलत हुन्छ, र र्सले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। प्रेम, कष्ट भोग्िे इच्छा, धासमथकता,
अधीिता, र दे हधारी परमेश्वरको वविम्रता र गोप्र्ताले मात्र सीधै परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ।
उहााँ आउिुहुाँदा, उहााँ पापमर् स्वभावरदहत र शैतािद्वारा सांिासलत िभइकि, सीधै परमेश्वरबाट
आउिभ
ु एकोले हो। र्ेशू पापमर् शरीरको प्रनतरूपमा मात्र हुिह
ु ु न्छ, र उहााँले पापको प्रनतनिचधत्व
गिुथहुन्ि; त्र्सकारण, (उहााँका क्रूसीकरणको क्षण लगार्त) उहााँको क्रूसीकरणको कामको उपलक्ब्धको
समर् अनघ सम्मका सम्पूणथ उहााँका कक्रर्ाकलापहरू, कामहरू, सीधै परमेश्वरका प्रनतनिचधत्व हुि ्।
पापमर् स्वभाव भएका कसैले पनि परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि, र मानिसको पापले

शैतािलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ भिी प्रमाखणत गिथ र्ेशूको उदाहरण पर्ाथप्त छ। जसको अथथ, पापले
परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गदै ि, र परमेश्वर पापरदहत हुिुहुन्छ। मानिसमा पववत्र आत्माद्वारा
गररएका काम पनि पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत गररएको मात्रै ठान्ि सककन्छ, र परमेश्वरको

तफथबाट गररएका हुि ् भन्ि सककाँदै ि। तर, जहााँसम्म मानिसको सवाल छ, ि ता उसका पाप ि
उसको स्वभावले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ। ववगतदे खि वतथमािसम्म मानिसमा पववत्र

आत्माले गिथभ
ु एका कामलाई हे रेर, मानिसले आफ्िो जीविमा उतारे को सबै कुरा पववत्र आत्माले

उसमा काम गिुथभएकोले ऊससत छ भन्िे कसैले दे ख्छ। ज्र्ादै थोरै ले मात्र पववत्र आत्माद्वारा
निराकरण र अिुशासि गररएपनछ त्र्ो सत्र्मा क्जउि सक्षम हुन्छि ्। जसको अथथ, पववत्र आत्माको
काम मात्र उपक्स्थत हुन्छ; मानिसतफथको सहकार्थ ररकत हुन्छ। के अब तपाईंले र्सलाई स्पष्ट
रूपमा दे ख्नुहुन्छ? त्र्सो भए, पववत्र आत्माले काम गिुथहुाँदा, उहााँससत सहकार्थ गिथ र तपाईंको
कतथव्र् परू ा गिथ कसरी तपाईंले भरमग्दरु प्रर्ास गिथह
ु ु िेछ?
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धाशमवक्सेर्ालाई्शद्
ु ध्पाररनैपर्व
सारा ब्रह्माण्डमा आफ्िो कामको सरु
ु वातदे खि िै, परमेश्वरले धेरै मानिसहरूलाई उहााँको सेवा

गिथ अनघबाटै निर्ुकत गररसकिु भएको छ, जसमा जीविका हरे क क्षेत्रका मानिसहरू समावेश

छि ्। उहााँको उद्दे श्र् उहााँको इच्छा पूरा गिुथ र पथ्
थ ामा
ृ वीमा उहााँको कामलाई सहजतापूवथक पूणत
ल्र्ाउिु हो; उहााँको सेवाको लाचग मानिसहरू छिौट गिुथमा परमेश्वरको लक्ष्र् र्ही हो। परमेश्वरको

सेवा गिे हरे कले उहााँको इच्छा बझ्
्
ु िुपछथ । उहााँको र्ो कामले परमेश्वरको बद्
ु चध र सवथशक्कतमािता,
र पथ्
ृ वीमा उहााँको कामका ससद्धान्तहरू मानिसहरूका निक्म्त अझ स्पष्ट पादथछ। परमेश्वर

वास्तवमा र्स पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम गिथ, मानिसहरूसाँग सांलग्ि हुि िै आउिुभएको छ ताकक
नतिीहरूले उहााँका कामहरू अझ स्पष्ट रूपमा थाहा पाऊि ्। आज नतमीहरू, मानिसहरूको र्ो समूह,

व्र्ावहाररक परमेश्वरको सेवा गिथ पाएकोमा भाग्र्शाली छौ। र्ो नतमीहरूका लाचग अतुलिीर्
आसशष ् हो—सााँच्िै, नतमीहरू परमेश्वरद्वारा उठाइएका हौ। कुिै व्र्क्कतलाई उहााँको सेवा गिथ छिौट
गदाथ, परमेश्वरसाँग सधैँ आफ्िा ससद्धान्तहरू हुन्छि ्। मानिसहरूले कल्पिा गरे झ,ैं परमेश्वरको
सेवा गिुथ भिेको कुिै पनि हालतमा केवल उत्साहको कुरा होइि। आज, नतमीहरू दे ख्छौ कक
परमेश्वरको अनघ सेवा गिेहरू सबैले त्र्सो गदथछि ् ककिभिे उिीहरूसाँग परमेश्वरको मागथदशथि र
पववत्र आत्माको काम छ, र ककिभिे नतिीहरू सत्र्को पनछ लाग्िे मानिसहरू हुि ्। र्ी परमेश्वरको
सेवा गिेहरू सबैका निक्म्त न्र्ूितम सतथहरू हुि ्।
परमेश्वरको सेवा गिुथ कुिै साधारण काम होइि। जसको भ्रष्ट स्वभाव अपररवनतथत रहन्छ

उसले कदहले पनि परमेश्वरको सेवा गिथ सकदै ि। र्दद तेरो स्वभावलाई परमेश्वरका वििहरूद्वारा

न्र्ार् गररएको र सजार् ददइएको छै ि भिे, तेरो स्वभावले अझै शैतािलाई िै प्रनतनिचधत्व गदथछ

जसले के प्रमाखणत गछथ भिे तैँले तेरो आफ्िै असल असभप्रार्हरूबाट सेवा गछथ स ,् तेरो सेवा तेरो
शैतािी स्वभावमा आधाररत छ। तैँले आफ्िो स्वभाववक िररत्रद्वारा, र तेरा व्र्क्कतगत असभरुचिहरू

अिुसार परमेश्वरको सेवा गछथ स ्। र्नत मात्र होइि, ताँ साँधै सोच्छस ् कक तैँले गिथ िाहे का कुराहरूले
परमेश्वरलाई िुशी तुल्र्ाउाँ छ, र तैँले गिथ ििाहिे कुराहरू परमेश्वरको निम्ती घखृ णत छि ्; ताँ पूणथ
रूपमा तेरा आफ्िै असभरुचिहरू अिस
ु ार काम गछथ स ्। के र्सलाई परमेश्वरको सेवा गरे को भन्ि

सककन्छ? अन्तत्ः तेरो जीवि स्वभावमा हल्का पररवतथि पनि हुिेछैि; र्सको सट्टामा, तेरो
सेवाले ताँलाई अझै हठी बिाउिेछ, जसद्वारा तेरो भ्रष्ट स्वभावले अझै गदहरो जरा गाड्छ, र
त्र्स्तै, परमेश्वरको सेवाको बारे मा ताँसभत्र मुख्र्तर्ा तेरो आफ्िै िररत्रमा आधाररत निर्महरू, र
तेरो आफ्िै स्वभाव अिस
ु ार तेरा सेवाबाट व्र्त्ु पन्ि अिभ
ु वहरू बन्िेछि ्। र्ी मानिसका अिभ
ु वहरू
र पाठहरू हुि ्। र्ो सांसारमा क्जउिे सम्बन्धी मानिसको दशथिशास्त्र हो। र्स्ता मानिसहरूलाई
फररसीहरू र धासमथक अचधकारीहरूको रूपमा वगीकरण गिथ सककन्छ। र्दद नतिीहरू कदहल्र्ै

बबउाँ खझाँदैिि ् र नतिीहरूले कदहल्र्ै पश्िािाप गदै िि ् भिे, नतिीहरू पककै झूटा ख्रीष्टहरू र ख्रीष्टववरोधीहरूमा पररवतथि हुिेछि ् जसले आखिरी ददिहरूमा मानिसहरूलाई धोका ददन्छि ्। पदहले िै

भनिएका झट
ू ा ख्रीष्टहरू र ख्रीष्ट-ववरोधीहरू र्स्ता मानिसहरूका बीिबाट िडा हुिेछि ्। र्दद
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परमेश्वरको सेवा गिेहरूले आफ्िै िररत्र अिुसरण गछथ ि ् र आफ्िै इच्छा अिुसार कार्थ गछथ ि ् भिे,

नतिीहरूले कुिै पनि समर्मा बादहर फासलिे जोखिम उठाउाँ छि ्। जसले अरूको हृदर् क्जत्ि,
उिीहरूलाई व्र्ाख्र्ाि गिथ र उिीहरूलाई निर्न्त्रण गिथ , र उच्िमा िडा हुि परमेश्वरको सेवा
गिे क्रममा प्राप्त गरे को आफ्िो वषौंको अिुभव प्रर्ोग गदथछि ्—र जसले कदहल्र्ै पश्िािाप गदै िि ्,
आफ्िा पापहरूलाई कदहल्र्ै स्वीकार गदै िि ्, पदको फाइदा कदहल्र्ै त्र्ाग्दै िि ्—र्ी मानिसहरू

परमेश्वरको अनघ पति हुिेछि ्। नतिीहरू पावल जविकै हुि ्, जसले आफ्िो वररष्ठतामा घमण्ड
गदथछि ् र आफ्िा र्ोग्र्ताहरूलाई बढवा ददन्छि ्। परमेश्वरले र्स्ता मानिसहरूलाई ससद्धतामा
ल्र्ाउिुहुिेछैि। र्स्तो सेवाले परमेश्वरको काममा दिल ददन्छ। मानिसहरू साँधै ववगतसाँग

टााँससरहे का हुन्छि ्। नतिीहरू ववगतका धारणाहरू, बबतेका ददिका हरे क कुराहरूमा टााँससएका हुन्छि ्।
र्ो नतिीहरूको सेवाको निक्म्त ठूलो बाधा हो। र्दद तैँले नतिलाई बादहर फाल्ि सकदै िस ् भिे, र्ी
कुराहरूले तेरो पूरै जीविलाई दबाउिेछ। परमेश्वरले तेरो प्रशांसा गिुथहुन्ि, िाहे तैँले दौडेर आफ्िो

िुट्टा वा पररश्रम गरे र आफ्िो ढाड िै भााँि ्, िाहे ताँ परमेश्वरको सेवामा शहीद िै बि ्, उहााँले
असलकनत पनि तेरो ताररफ गिुथहुन्ि। ठीक ववपरीत: उहााँले ताँलाई दष्ु ट काम गिे भिी भन्िुहुिेछ।

आजदे खि सुरु गरे र, परमेश्वरले धासमथक वविारहरू िभएकाहरूलाई, आफ्िो पुरािो स्वभाव

पन्छाउि इच्छुक हुिेहरूलाई, र सरल हृदर्ले परमेश्वरको आज्ञापालि गिेहरूलाई औपिाररक
रूपमा िै ससद्ध तल्
ु र्ाउिह
ु ु िेछ। जो मानिसहरू परमेश्वरको वििहरूको निक्म्त नतिाथउाँछि ्
उिीहरूलाई उहााँले ससद्ध गिुथहुिेछ। र्ी मानिसहरू िडा भएर परमेश्वरको सेवा गिुथपदथछ।

परमेश्वरमा अन्त्र्हीि प्रशस्तता र असीम बुद्चध छ। उहााँको अिम्मको काम र बहुमूल्र् वििहरूले
मानिसहरूको अझ ठूलो सङ्ख्र्ाले आिन्द गरूि ् भिेर प्रतीक्षा गरररहे का छि ्। र्स कुरालाई हे दाथ,

धासमथक धारणाहरू भएकाहरू, वररष्ठता ग्रहण गिेहरू, र आफूलाई अलग राख्न िसकिेहरूलाई ती
िर्ााँ कुराहरू स्वीकािथ कदठि हुन्छ। पववत्र आत्मासाँग र्ी मानिसहरूलाई ससद्ध गिे कुिै अवसर
िै छै ि। र्दद कुिै व्र्क्कतले आज्ञापालि गिथ सांकल्प गरे को छै ि, र परमेश्वरको वििहरूको लाचग
नतिाथउाँदै ि भिे, ती िर्ााँ कुराहरू स्वीकार गिथको लाचग नतिीहरूसाँग कुिै माध्र्म छै ि; नतिीहरू

केवल झि ्-झि ् वविोही, झि ्-झि ् धेरै धूतथ हुिेछि ्, र र्सरी गलत मागथमा पुग्िेछि ्। आफ्िो काम
अदहले गरररहाँदा, परमेश्वरले अझ धेरै व्र्क्कतहरू िडा गिथुहुिछ
े जसले उहााँलाई सााँच्िै प्रेम गदथछि ्
र िर्ााँ ज्र्ोनत ग्रहण गिथ सकछि ्, र आफ्िो वररष्ठता ग्रहण गिे धासमथक अचधकारीहरूलाई उहााँले
पूणथरूपमा ढाल्िुहुिेछ; क्जद्दी पूवथक पररवतथिको प्रनतरोध गिेहरूमध्र्े एक जिालाई पनि उहााँ
िाहिुहुन्ि। के ताँ र्ी मानिसहरूमध्र्े एक जिा हुि िाहन्छस ्? तैँले तेरो आफ्िै असभरुचिहरू
अिस
ु ार सेवा गछथ स ्, कक परमेश्वरले िाहिभ
ु ए अिस
ु ार गछथ स ्? र्ो तैँले आफै जान्िुपिे कुरा हो।
के ताँ धासमथक अचधकारी होस ्, वा के ताँ परमेश्वरले ससद्ध बिाउिुभएको िवजात सशशु होस ्? तेरो
कनत सेवालाई पववत्र आत्माले प्रशांसा गिुथभर्ो? र्ोमध्र्े कवि जनत परमेश्वरले सम्झि समेत

झन्झट मान्िुहुिेछ? तेरो वषौंको सेवाको पररणामको रूपमा तेरो जीविमा कनत ठूलो पररवतथि
आएको छ? के ताँ र्ी सबैको बारे मा स्पष्ट छस ्? र्दद ताँ सााँक्च्िकै ववश्वासबाटकै होस ् भिे, तैँले
पदहलेका तेरो परु ािो धासमथक धारणाहरू हटाउिेछस ्, र िर्ााँ तररकामा अझै राम्ररी परमेश्वरको सेवा
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गिेछस ्। अब िडा हुि धेरै ढीला भएको छै ि। पुरािो धासमथक धारणाहरूले कुिै व्र्क्कतको सम्पूणथ
जीविलाई हराउि सकछ। एक व्र्क्कतले प्राप्त गरे को अिभ
ु वले उिीहरूलाई परमेश्वरबाट बरासलि

र आफ्िै तररकाले काम-कुराहरू गिे तल्
ु र्ाउि सकछ। र्दद तैँले त्र्स्ता कुराहरूलाई पन्छ्र्ाउाँ दै िस ्
भिे, ती तेरो जीविको वद्
ृ चधमा ठे स लाग्िे अवरोध हुिेछि ्। परमेश्वरले सधैँ उहााँको सेवा गिेहरूलाई
ससद्ध पािुथहुन्छ, र नतिीहरूलाई हल्का रूपमा बादहर निकाल्िुहुन्ि। र्दद तैँले परमेश्वरको

वििहरूको न्र्ार् र सजार्लाई सााँक्च्िकै स्वीकार गछथ स ् भिे , र्दद ताँ आफ्िो पुरािो धासमथक

आिरणहरू र निर्महरूलाई पन्छ्र्ाउि सकछस ्, र पुरािो धासमथक धारणाहरूलाई आजका

वििहरूको मापिको रूपमा प्रर्ोग गिथ छोड्छस ् भिे मात्रै तेरो निक्म्त भववष्र् हुिेछ। तर र्दद ताँ
पुरािा िीजहरूसाँग टााँससरहन्छस ् भिे, र्दद ताँ अझै नतिलाई मूल्र्वाि ् ठान्छस ् भिे, तैँले मुक्कत
पाउि सकिे कुिै मागथ छै ि। र्स्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले वास्ता गिुथहुन्ि। र्दद ताँ सााँक्च्िकै
ससद्ध हुि िाहन्छस ् भिे, तैँले पदहलेदेखिका सबै कुरा त्र्ाग्िे सांकल्प गिुथपछथ । पदहले जे गररएको

चथर्ो त्र्ो ठीक चथर्ो भिे पनि, र्ो परमेश्वरको काम चथर्ो भिे पनि, ताँ अझै र्सलाई अलग

राख्न सक्षम हुिुपदथछ र र्ससाँग टााँससि बन्द गिुथपदथछ। र्दद र्ो स्पष्ट रूपमै पववत्र आत्माको
काम, पववत्र आत्माले प्रत्र्क्ष रूपमा गिुथभएको काम चथर्ो भिे पनि, आज तैँले त्र्सलाई

पन्छ्र्ाउिुपछथ । तैँले र्सलाई समानत राख्िु हुाँदैि। परमेश्वरले िाहिुहुिे कुरा र्ही हो। सबै कुरालाई
िवीकरण गररिप
ु छथ । परमेश्वरको काम र परमेश्वरको वििहरूमा, उहााँले अनघ गएका परु ािो
कुराहरूको कुिै सन्दभथ ददिुहुन्ि, उहााँले पुरािो पञ्िाङ्गलाई िोतल्िुहुन्ि; परमेश्वर त्र्ो परमेश्वर

हुिुहुन्छ जो साँधै िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पनि पुरािो हुिुहुन्ि, र ववगतका आफ्िा वििहरूमा
समेत टााँससिुहुन्ि—जुि कुराले दे िाउाँ दछ कक परमेश्वरले कुिै निर्म पालिा गिथह
ु ु न्ि। त्र्सकारण,
र्दद एक मानिसको रूपमा ताँ जदहले पनि ववगतका कुराहरूमा टााँससरहन्छस ्, र्दद तैँले नतिलाई
छोडडददि इन्कार गछथ स ् भिे, र कठोरताका साथ नतिलाई सूत्रको रूपमा लागू गछथ स ् भिे, जबकक
परमेश्वर अब आफूले पदहले गरे को माध्र्महरू प्रर्ोग गरे र काम गिुथहुन्ि, त्र्सोभए के तेरा

शब्दहरू र कार्थहरू ववघटिकारी छै िि ्? के ताँ परमेश्वरको शत्रु बिेको छै िस ् र? के ताँ आफ्िो पूरै
जीवि र्ी पुरािो िीजहरूले बरबाद गिथ र बबगािथ ददि इच्छुक छस ्? र्ी पुरािा िीजहरूले ताँलाई

कोही र्स्तो व्र्क्कत बिाउिेछ जसले परमेश्वरको काममा वाधा ददन्छ—के ताँ त्र्स्तै प्रकारको
व्र्क्कत बन्ि िाहन्छस ्? र्दद ताँ सााँक्च्िकै त्र्ो िाहाँदैिस ् भिे, तैँले के गरररहे को छस ् त्र्सलाई
रोकेर फककथहाल ्; फेरर सुरु गर्। परमेश्वरले तेरो ववगतका सेवाहरू सम्झिुहुिेछैि।

परमेश््र्रमागर्को्िेरो्वर्श््र्ासमा्िैँले
परमेश््र्रको्आज्ञापालन्गनैपर्व

तैँले ककि परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्? धेरै व्र्क्कतहरू र्स प्रश्िद्वारा अलमलमा पछथ ि ्।

व्र्ावहाररक परमेश्वर र स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरका बारे मा नतिीहरूमा सधैँभरर दई
ु वटा अत्र्न्तै
सभन्ि प्रकारका र्दक्ष्टकोणहरू छि ्, जसले के दे िाउाँ छ भिे नतिीहरूले परमेश्वरको आज्ञापालि
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गिथका लाचग होइि, तर अरू केही फाइदाहरू पाउि, वा ववपविले ल्र्ाउिे कष्टबाट बच्िका लाचग

उहााँमा ववश्वास गरे का हुन्छि ्। त्र्सपनछ मात्र नतिीहरू केही हदसम्म आज्ञाकारी भएका हुन्छि ्।
नतिीहरूको आज्ञाकारीता सतथसदहतको हुन्छ। र्ो नतिीहरूका आफ्िै व्र्क्कतगत अपेक्षाहरूका िानतर

गररएको हुन्छ, र र्ो जबरजस्ती गररएको आज्ञापालि मात्रै हुन्छ। र्सैले, आखिर ताँ ककि
परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्? र्दद र्ो तेरा अपेक्षाहरू र भववतव्र्को िानतर मात्र हो भिे , तैँले
ववश्वास िै िगरे को भए अझ असल हुिेचथर्ो। र्स ककससमको ववश्वासिादहाँ आफैलाई धोका ददिे,
आफैलाई र्दढ पािे, र आफैलाई बढाइिढाइ गिे कुरा हो। र्दद तेरो ववश्वास परमेश्वरमाचथको
आज्ञाकारीतामा निमाथण भएको छै ि भिे, तैँले उहााँको ववरोध गरे कोमा अन्त्र्मा ताँलाई दण्ड

ददइिेछ। आफ्िा ववश्वासमा परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुि ििोज्िेहरूले उहााँको ववरोध गरे का हुन्छि ्।
मानिसहरूले सत्र्ताको िोजी गरूि ्, उहााँका वििमा नतिाथउि ्, उहााँका वििलाई िाऊि ् र वपऊि ्,

र त्र्सलाई व्र्वहारमा प्रर्ोग गरूि ् भिी परमेश्वर िाहिुहुन्छ, र्सरी नतिीहरूले परमेश्वरप्रनतको
आज्ञाकारीतालाई प्राप्त गिथ सकिेछि ्। र्दद तेरा सच्िा असभप्रार्हरू र्ी िै हुि ् भिे, अवश्र् पनि
परमेश्वरले ताँलाई माचथ उठाउिुहुिेछ, र अवश्र् पनि ताँप्रनत अिुग्रहकारी हुिुहुिेछ। र्ो शङ्का गिथ

िपिे र पररवतथि िहुिे कुरा हो। र्दद ताँ परमेश्वरको आज्ञा पालि िगिे असभप्रार् राख्छस ्, अनि
तेरा लक्ष्र्हरू अरू िै छि ् भिे, तैँले भिेका र गरे का सबै कुराहरू—परमेश्वरको सामु गरे का

प्राथथिाहरू, र तेरो प्रत्र्ेक कार्थ समेत—उहााँका ववरोधमा हुिेछि ्। सार्द ताँ िम्र भएर बोल्िे र सहज
व्र्वहार गिे व्र्क्कत हुिसकछस ्, तेरो प्रत्र्ेक कार्थ र असभव्र्क्कत उचित दे खिि सकछ, अनि ताँ

आज्ञा पालि गिे व्र्क्कतजस्तो दे खिन्छस ् होला, तर जब परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासका
असभप्रार्हरू र र्दक्ष्टकोणहरूका कुरा आउाँ छि ्, तब तैँले गरे का ती सबै कुराहरू परमेश्वरका ववरोधमा
हुन्छि ्। तैँले गरे का सबै कुराहरू दष्ु ट हुन्छि ्। भेडाजस्तै आज्ञाकारी दे खििे, तर जसका हृदर्मा
भिे दष्ु ट उद्दे श्र्हरू बोकेर दहाँड्िे, मानिसहरू भेडाका भेषमा दे खििे ब्वााँसाहरू हुि ्। नतिीहरूले
सीधै परमेश्वरलाई चिढ्र्ाउाँ छि ्, र परमेश्वरले नतिीहरूमध्र्े एक जिालाई पनि बााँकी राख्नुहुिेछैि।
पववत्र आत्माले नतिीहरू हरे कलाई प्रकाश गिुथहुिेछ र ढोङ्गीहरू प्रत्र्ेकलाई निश्िर् िै पववत्र
आत्माले नतरस्कार गिुथहुिेछ र इन्कार गिुथहुिेछ भन्िे कुरालाई उहााँले सबैका सामुन्िे दे िाउिुहुिेछ।
चिन्ता िगर्: परमेश्वरले नतिीहरू प्रत्र्ेकबाट लेिा सलिह
ु ु िेछ र नतिीहरू प्रत्र्ेकलाई त्र्ाग्िह
ु ु िेछ।

र्दद तैँले परमेश्वरबाटको िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकार गिथ सकदै िस ्, र परमेश्वरले आज गिुथहुिे सबै

कार्थलाई बुझ्ि सकदै िस ् र ताँ र्सलाई िोजी गदैिस ्, वा र्सलाई ताँ शङ्का गछथ स ्, र्सको न्र्ार्
गछथ स ्, वा र्सलाई जााँि र ववश्लेषण गछथ स ् भिे , परमेश्वरको आज्ञापालि गिे मि ताँसाँग छै ि।

र्हााँ र अदहलेको ज्र्ोनत प्रकट हुाँदा, तैँले दहजोको ज्र्ोनतलाई मात्र बहुमल्
ू र् ठानिराख्छस ् र
परमेश्वरको िर्ााँ कार्थलाई ववरोध गछथ स ् भिे, ताँ मूिथभन्दा बढी केही होइिस ्—ताँ जािी-जािी
परमेश्वरलाई ववरोध गिे व्र्क्कत होस ्। परमेश्वरको आज्ञाकारी हुिे कार्थको िाबीिााँदह िर्ााँ
ज्र्ोनतप्रनत कृतज्ञ हुिु, र र्सलाई स्वीकार गिथ सकिु र र्सलाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकिु हो।

र्ही िै सााँिो आज्ञाकारीता हो। परमेश्वरप्रनत तवृ षत िहुिेहरू िै उद्दे श्र्का साथ उहााँमा समवपथत
हुि िसकिे मानिसहरू हुि ्, र आफ्िा र्थाक्स्थनतमा सन्तष्ु ट भएको फलस्वरूप नतिीहरूले
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परमेश्वरको ववरोध मात्र गिथ सकछि ्। त्र्स मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पालि गिथ

िसकिुको कारण के हो भिे, ऊ पदहले आएको कुराको बन्धिमा बााँचधएको हुन्छ। पदहले आएका
कुराहरूले मानिसहरूलाई परमेश्वरका बारे मा अिेक ककससमका धारणाहरू र अिम
ु ािहरू प्रदाि

गरे का छि ्, र नतिीहरूका मिमा र्ी कुराहरू परमेश्वरको स्वरूप बिेको छ। र्सरी, नतिीहरूले
ववश्वास गिे कुराहरू आफ्िै धारणाहरू र नतिीहरूका आफ्िै कल्पिाका मापदण्डहरू हुि ्। र्दद तैँले
आज वास्तववक काम गिुथहुिे परमेश्वरलाई तेरो कल्पिाको परमेश्वरसाँग तुलिा गछथ स ् भिे, तेरो

ववश्वास शैतािबाट आउाँ छ, र तेरा आफ्िै प्राथसमकताहरूद्वारा दवू षत पाररएको हुन्छ, परमेश्वरले
र्स ककससमको ववश्वास िाहिुहुन्ि। नतिीहरूका र्ोग्र्ताहरू जनत िै उच्ि भए पनि, र नतिीहरू

समवपथत िै भएपनि—नतिीहरूले उहााँका काममा पूरै जीविका प्रर्ासहरू समपथण गरे का भएपनि,

नतिीहरूले आफैलाई शहीद तुल्र्ाएका भएपनि—र्स ककससमको ववश्वास भएको कुिै पनि व्र्क्कतलाई
परमेश्वरले स्वीकार गिुथहुन्ि। उहााँले नतिीहरूमाचथ थोरै अिुग्रह मात्र ददिुहुन्छ र केही समर्का

लाचग र्सको आिन्द सलि ददिुहुन्छ। र्स ककससमका व्र्क्कतहरू सत्र्तालाई व्र्वहारमा लागू गिथ

असक्षम हुन्छि ्। पववत्र आत्माले नतिीहरूसभत्र काम गिुथहुन्ि, र परमेश्वरले नतिीहरू प्रत्र्ेकलाई
हटाउिुहुिेछ। जवाि र वद्
ृ ध जो भए पनि, आफ्िो ववश्वासमा परमेश्वरको आज्ञापालि िगिे र
गलत असभप्रार् बोकेर दहाँड्िे मानिसहरू ववरोध गिे र बाधा ददिे मानिसहरू हुि ् र त्र्स्ता
मानिसहरूलाई परमेश्वरले हटाउिह
ु ु िेछ भन्िेमा कुिै प्रश्ि छै ि। जो परमेश्वरप्रनत असलकनत पनि

आज्ञाकारी छै िि ्, जसले उहााँको िामलाई त्र्नतकै स्वीकार गछथ ि ्, र परमेश्वरको दर्ालुपि र

प्रेसमलोपिको बारे मा केही जािेका हुन्छि ्, र पनि पववत्र आत्माका कदमहरूलाई पछ्र्ाउाँ दैिि ्, र
पववत्र आत्माका वतथमाि कार्थ र वििहरूलाई पालिा गदै िि ् भिे—र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरको
अिग्र
ु हले मात्र बााँिेका हुन्छि ्, र नतिीहरूलाई उहााँले सलिह
ु ु िेछैि वा ससद्ध पािथह
ु ु िेछैि। परमेश्वरले
मानिसहरूका आज्ञाकाररताद्वारा, परमेश्वरको वििलाई िािे, वपउिे र र्समा आिन्द मिाउिे, र
नतिीहरूका कार्थद्वारा, र नतिीहरूका जीविमा आउिे द्ःु ि र शोधिद्वारा परमेश्वरले नतिीहरूलाई
ससद्ध पािुथहुन्छ। र्स ककससमको ववश्वासद्वारा मात्र मानिसहरूका सभत्री स्वभाव पररवतथि हुिेछ,

र त्र्सपनछ मात्र नतिीहरूले परमेश्वरको सााँिो ज्ञाि प्राप्त गिेछि ्। परमेश्वरको अिुग्रहमा बााँिेर
मात्र सन्तष्ु ट िभई, सकक्रर् रूपमा सत्र्तालाई िाहिे र िोज्िे, र परमेश्वरद्वारा केही कुरा

प्राक्प्तका लाचग िोजी गिे—सिेत भएर परमेश्वरको आज्ञा पालि गिुथ भिेको र्ही िै हो र उहााँले

िाहिुहुिे ववश्वास पनि र्ही िै हो। परमेश्वरको अिुग्रहमा आिन्द गिे बाहे क अरू केही कुरा िगिे

व्र्क्कतहरूलाई ससद्ध पािथ वा पररवतथि गिथ सककाँदै ि। अनि नतिीहरूका आज्ञाकारीता, भक्कत, प्रेम,

र धैर्थता सबै सतही मात्र हुि ्। परमेश्वरको अिग्र
ु हमा मात्र रमाउिेहरूले परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा
चिन्ि सकदै िि ्, अनि नतिीहरूले परमेश्वरलाई चििे भिे पनि, नतिीहरूको ज्ञाि सतही हुन्छ, र
“परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गिुथहुन्छ,” वा “परमेश्वर मानिसहरूप्रनत करुणामर् हुिुहुन्छ” भन्िे
जस्ता कुराहरू नतिीहरू गछथ ि ्। र्सले मानिसको जीविलाई प्रनतनिचधत्व गदै ि, र मानिसहरूले

सााँच्िै परमेश्वरलाई चििेका छि ् भन्िे कुरालाई पनि दे िाउाँ दै ि। जब परमेश्वरको वििले
नतिीहरूलाई शोधि गछथ , वा उहााँका जााँिहरू नतिीहरूमाचथ आउाँ छि ्, मानिसहरूले परमेश्वरको
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आज्ञा पालि गिथ सकदै िि ्—बरु, नतिीहरू शङ्कालु हुन्छि ्, र पति हुन्छि ्—तब नतिीहरू असलकनत
पनि आज्ञाकारी भएका हुाँदैिि ्। नतिीहरूसभत्र, परमेश्वरमा राखिएको ववश्वास सम्बन्धी धेरै निर्महरू
र प्रनतबन्धहरू, धेरै वषथको ववश्वासका िनतजा स्वरूप आएका परु ािा अिभ
ु वहरू, वा बाइबलमा

आधाररत ववसभन्ि निर्महरू हुन्छि ्। के र्स ककससमका मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालि
गिथसकछि ्? र्ी मानिसहरू मािवीर् कुराहरूले भररएका हुन्छि ्—नतिीहरूले कसरी परमेश्वरको
आज्ञा पालि गिथसकछि ्? नतिीहरूका “आज्ञाकारीता” व्र्क्कतगत प्राथसमकता अिुसार हुन्छि ्—के
परमेश्वरले र्स ककससमको आज्ञाकारीता िाहिह
ु ु न्छ? र्ो परमेश्वरमा भएको आज्ञाकारीता होइि,
तर निर्महरूको पालि हो। र्ो आफ्िै सन्तुक्ष्ट र कृतज्ञता हो। र्दद ताँ र्ो परमेश्वरप्रनत गररएको
आज्ञाकारीता हो भिी भन्छस ् भिे, के तैँले उहााँको निन्दा गरररहे को हुाँदैिस ् र? ताँ समश्री फारो
जस्तो भइस ्। तैँले दष्ु ट काम गरररहे को छस ्, र तैँले ववशेषगरी आफैलाई परमेश्वरको ववरोध गिे

काममा लगाएको छस ्—के तैँले परमेश्वरलाई र्सरी िै सेवा गरे को उहााँ िाहिुहुन्छ? तैँले तुरुन्तै

पश्िाताप गरे र केही स्व-िेतिा प्राप्त गिे प्रर्ास गिुथ िै राम्रो हुन्छ। र्समा ताँ असफल भइस ्
भिे, ताँ घर जािु िै असल हुन्छ; परमेश्वरप्रनतको तेरो सेवा सम्बन्धी झूटो घोषणाले भन्दा त्र्सले
ताँलाई बढी फाइदा गिेछ। ताँ बाधा र अवरोध बन्िे छैिस ्; ताँलाई आफ्िो स्थाि थाहा हुन्छ, र
त्र्हााँ राम्रोसाँग क्जउाँ छस ्—के त्र्ो तेरो लाचग अझै असल हुाँदैि र? परमेश्वरको ववरोध गरे कोमा तैँले
दण्ड पनि पाउिेछैिस ्!

परमेश््
र्रसिँग्सामान्य्सम्बन्ध्स्र्ावपि्गन्ुव अनि्नै्महत्त्र्पण
ू ्व र्
मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिे, परमेश्वरलाई प्रेम गिे र परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािे

तरीका भिेको उिीहरूका हृदर्ले परमेश्वरको आत्मा छोएर र त्र्सबाट उहााँको सन्तक्ु ष्ट प्राप्त गरे र
र उिीहरूको हृदर्को प्रर्ोग गरे र परमेश्वरका वििसाँग सक्न्िकट रहिु र त्र्सकारणले परमेश्वरका

आत्माद्वारा प्रेररत हुिु हो। र्दद ताँ सामान्र् आक्त्मक जीवि प्राप्त गिथ िाहन्छस ् र परमेश्वरसाँग
सामान्र् सम्बन्ध राख्न िाहन्छस ् भिे तैँले सबैभन्दा पदहले आफ्िो हृदर् उहााँलाई अवपथत गिुथपछथ ।
उहााँको सामन्
ु िे तैँले आफ्िो हृदर् शान्त बिाएपनछ मात्र र तेरो परू ा हृदर् उहााँमा अवपथत गरे पनछ
मात्र ताँ स्वाभाववक आक्त्मक जीवि ववकससत गिथ क्रमश्ः सक्षम हुिेछस ्। र्दद परमेश्वरमा
मानिसहरूको ववश्वासमा उिीहरूले आफ्िो हृदर् उहााँमा अवपथत गदै िि ् र र्दद उिीहरूको हृदर्

उहााँमा छै ि भिे र उहााँको असभभारालाई उिीहरूले आफ्िै असभभाराको रूपमा सलाँ दैिि ् भिे ,

उिीहरूले गिे सबै कुरा परमेश्वरलाई बेइमाि गिे काम, धासमथक मानिसहरूको िमि
ू ाको काम हो
र उिीहरूले परमेश्वरको प्रशांसा प्राप्त गिथ सकदैिि ्। र्स प्रकारको व्र्क्कतबाट परमेश्वरले केही
पनि प्राप्त गिथ सकिुहुन्ि। र्स प्रकारका व्र्क्कतले परमेश्वरको घरमा अिावश्र्क र प्रर्ोगहीि

सजावट जस्तै, परमेश्वरको काममा प्रनतभारको रूपमा मात्र काम गिथ सकछ। परमेश्वरले र्स

प्रकारको व्र्क्कतलाई कुिै कामको लाचग पनि प्रर्ोग गिुथहुन्ि। र्स प्रकारको व्र्क्कतमा पववत्र
आत्माको कामको लाचग कुिै अवसर िहुिे मात्र होइि, ऊ पण
ू थता हुिम
ु ा समेत कुिै मल्
ू र् हुाँदैि।
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र्स प्रकारका व्र्क्कत, सच्िाइमा क्जउाँ दो लास हो। र्स्ता मानिसहरूमा पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिथ

सकिे केही कुरा पनि हुाँदैि, तर र्सको ववपरीत, उिीहरू सबै शैतािद्वारा हडवपएका र पूरै भ्रष्ट
बिेका छि ्। परमेश्वरले र्ी मानिसहरूलाई निष्कासि गिथह
ु ु िेछ। हाल, मानिसहरूको प्रर्ोग गदाथ

पववत्र आत्माले उिीहरूका ती भागहरू, जुि काम पूरा गिथको लाचग वाञ्छिीर् हुन्छि ्, नतिीहरू
प्रर्ोग मात्र गिुथहुन्ि, उहााँले उिीहरूका अवाञ्छिीर् भागहरूलाई ससद्ध बिाउिे र पररवतथ ि गिे

पनि गिुथहुन्छ। र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरमा अवपथत गिथ सककस ् र उहााँको सामुन्िे शान्त रहि
सककस ् भिे, पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग हुिे, पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाश प्राप्त गिे,

अवसर र र्ोग्र्ता पाउिेछस ् र अझ बढी, पववत्र आत्माको लाचग तेरा कमजोरीहरूलाई राम्रो बिाउिे

अवसर तैँले पाउिेछस ्। जब परमेश्वरलाई ताँ आफ्िो हृदर् अवपथत गछथ स ्, सकारात्मक पक्षमा, तैँले
अझ गहि प्रवेश गिथ पाउिेछस ् र अन्तर्दथक्ष्टको उच्ि तह प्राप्त गिथ सकिेछस ्। िकारात्मक

पक्षमा, ताँलाई तेरा आफ्िै गल्तीहरू र कमजोरीहरूको बढी जािकारी हुिेछ, परमेश्वरको इच्छा पूरा

गिे िोजीमा ताँ बढी उत्सुक हुिेछस ् र ताँ निक्ष्क्रर् हुिेछैिस ् बरु सकक्रर् रूपमा प्रवेश गिेछस ्।
तसथथ, ताँ सही व्र्क्कत बन्िेछस ्। परमेश्वरका सामुन्िे तेरो हृदर् शान्त रहि सक्षम छ भन्िे

मान्दा, पववत्र आत्माबाट तैँले प्रशांसा प्राप्त गछथ स ् वा गदै िस ् र तैँले परमेश्वरलाई िुशी राख्छस ्
वा राख्दै िस ् भन्िे कुराको कुञ्जी ताँ सकक्रर् रूपमा प्रवेश गिथ सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे हो। जब
पववत्र आत्माले कुिै व्र्क्कतलाई अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिथुहुन्छ र उिीहरूको प्रर्ोग गिथुहुन्छ, र्सले
उिीहरूलाई कदहल्र्ै पनि िकारात्मक बिाउाँ दै ि बरु उिीहरूलाई सकक्रर् रूपमा प्रगनत गिे बिाउाँ छ।

उकत व्र्क्कतमा कमजोरीहरू भए पनि उिीहरू ती कमजोरीहरूमा आधाररत भएर उिीहरूको जीवि

निवाथह गिे मागथबाट टाढा रहि सकछि ्। उिीहरूले आफ्िो जीवि वद्
ृ चधको ववलम्बलाई टािथ
सकछि ् र परमेश्वरको इच्छालाई सन्तष्ु ट पािे िोजीलाई निरन्तरता ददन्छि ्। र्ो एउटा मापदण्ड

हो। र्दद तैँले र्सलाई प्राप्त गिथ सककस ् भिे, तैँले पववत्र आत्माको उपक्स्थनत प्राप्त गरे को र्ो
पर्ाथप्त प्रमाण हो। र्दद कुिै व्र्क्कत सधैँ िकारात्मक छ, र र्दद अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गरे पनछ पनि

र आफूलाई चिन्ि सक्षम भए पनछ पनि, उिीहरू िकारात्मक र निक्ष्क्रर् िै रहे र िडा हुि र

परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ सकेिि ् भिे, र्स्ता प्रकारका व्र्क्कतले परमेश्वरको कृपा मात्र प्राप्त
गछथ तर उिीहरूसाँग पववत्र आत्मा रहिुहुिेछैि। जब कुिै व्र्क्कत िकारात्मक छ, र्सको अथथ
उिीहरूको हृदर् परमेश्वरनतर फककथएको छै ि र उिीहरूको आत्मा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रभाववत
भएको छै ि। र्ो सबैले बुझ्िुपछथ ।

अिुभवबाट दे ख्न सककन्छ कक परमेश्वरको सामुन्िे आफ्िो हृदर् शान्त बिाउिु अनत महत्त्वपूणथ

ववषर्हरूमध्र्े एक हो। र्ो एक ववषर् हो जसले मानिसहरूको आक्त्मक जीविसाँग र उिीहरूको

जीविमा उिीहरूको वद्
ृ चधसाँग सरोकार राख्छ। परमेश्वरको सामुन्िे तेरो हृदर् शान्त भए मात्र,
सत्र्को तेरो िोजी र स्वभावमा भएका तेर पररवतथिहरूले फल ददिे छि ्। ताँ परमेश्वरका सामुन्िे

असभभारा बोकेर आउाँ छस ् र धेरै मात्रामा ताँमा कमी छ, तैँले थाहा पाउिुपिे सत्र्हरू धेरै छि ्, तैँले
अिुभव गिुथ पिे वास्तववकता धेरै छ र परमेश्वरको इच्छालाई तैँले हरतरहले ध्र्ाि ददिु छ भन्िे

ताँलाई साँधै लाग्छ, त्र्सकारण र्ी कुराहरू तेरो मिमा सधैँ छि ्। र्ो र्स्तो छ कक नतिीहरूले
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जोडतोडले ताँलाई दबाब ददइरहे का छि ् जसले ताँलाई सास फेिथ असमथथ बिाउाँ छ, र त्र्सैले ताँ

हृदर्मा भारी अिुभव गछथ स ् (र्द्र्वप ताँ िकारात्मक क्स्थनतमा छै िस ्)। र्स्ता मानिसहरू मात्र

परमेश्वरका वििहरूका अन्तर्दथक्ष्ट स्वीकार गिथ र परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रभाववत हुि र्ोग्र्
छि ्। उिीहरूको असभभाराको कारणले, उिीहरूको हृदर् भारी भएकाले र र्सो भन्ि सककन्छ,

उिीहरूले िुकाएको मूल्र्को कारणले र परमेश्वरको सामुन्िे उिीहरूले पाएको र्ातिाका कारणले,
उहााँको अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाश उिीहरूले प्राप्त गछथ ि ्। ककिकक परमेश्वरले कसैलाई पनि ववशेष

व्र्वहार गिथुहुन्ि। मानिसहरूसाँगको उहााँको व्र्वहारमा उहााँ सधैँ निष्पक्ष हुिुहुन्छ, तर उहााँले
मानिसहरूलाई मिोमािी ढङ्गले वा वविा सतथले पनि ददिुहुन्ि। र्ो उहााँको धमी स्वभावको एउटा
पक्ष हो। वास्तववक जीविमा, अचधकाांश मानिसहरूले र्ो राज्र् प्राप्त गिथ बााँकी िै छ। कम्तीमा

पनि, उिीहरूको हृदर् परमेश्वरमा पूणथरूपमा फककथि बााँकी िै छ, र त्र्सैले उिीहरूको जीविको
स्वभावमा अझै कुिै उल्लेििीर् पररवतथि भएको छै ि। र्सको कारण हो उिीहरू परमेश्वरको

कृपामा मात्र बााँच्छि ् र उिीहरूले पववत्र आत्माको कामको लाभ उठाउि बााँकी िै छ। परमेश्वरद्वारा

प्रर्ोग हुिको लाचग मानिसहरूले पूरा गिै पिे मापदण्डहरू निम्ि अिुसार छि ्: उिीहरूको हृदर्
परमेश्वरमा फककथन्छ, उिीहरू परमेश्वरका वििहरूका असभभाराको क्जम्मेवारी सलन्छि ्, उिीहरूसाँग
इच्छाको हृदर् छ र उिीहरूसाँग सत्र्को िोजी गिे सङ्कल्प छ। र्स्ता मानिसहरूले मात्र पववत्र

आत्माको काम प्राप्त गिथ सकछि ् र उिीहरूले बारम्बार अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गछथ ि ्।

परमेश्वरले प्रर्ोग गिे मानिसहरू बादहरबाट अवववेकी र अरूसाँग सामान्र् सम्बन्ध िभएका जस्ता
दे खिन्छि ् र्द्र्वप उिीहरू मर्ाथदाका साथ बोल्छि ्, लापरवाह तररकाले बोल्दै िि ्, र परमेश्वरको

सामुन्िे हृदर् सधैँ शान्त राख्छि ्। ठीक र्स्तै प्रकारको व्र्क्कत पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररि

पर्ाथप्त हुन्छ। परमेश्वरले ििाथ गिे र्ो “अवववेकी” व्र्क्कतको अन्र् व्र्क्कतहरूसाँग सामान्र्
सम्बन्धहरू िभएको जस्तो दे खिन्छ र उिीहरू बाह्र् प्रेम वा बाह्र् अभ्र्ासहरूलाई त्र्नत ध्र्ाि
ददाँ दैिि ् तर जब उिीहरू आक्त्मक कुराहरू बताउाँ छि ् उिीहरू आफ्िो हृदर् िोल्ि सकछि ् र
परमेश्वरका सामुन्िे उिीहरूले आफ्िा वास्तववक अिुभवबाट प्राप्त गरे का प्रकाश र अन्तर्दथक्ष्ट

अरूलाई निस्वाथथ प्रदाि गछथ ि ्। उिीहरूले र्सरी परमेश्वरप्रनतको आफ्िो प्रेम व्र्कत गछथ ि ् र
परमेश्वरको इच्छालाई सन्तष्ु ट पाछथ ि ्। जब अन्र् व्र्क्कतहरू उिीहरूलाई निन्दा र खिसी-ट्र्रु ी

गरररहे का हुन्छि ्, उिीहरू बादहरका मानिसहरू, वस्तुहरू वा िीजहरूद्वारा निर्क्न्त्रत हुिबाट टाढा
रदहरहि सक्षम हुन्छि ् र परमेश्वरका सामुन्िे अझै शान्त रहि सकछि ्। र्स्ता प्रकारका व्र्क्कतमा
उिीहरूको आफ्िै अद्ववतीर् अन्तर्दथक्ष्ट रहे को दे खिन्छ। अन्र् मानिसहरूले जे गरे पनि उिीहरूको

हृदर्ले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै छोड्दै ि। जब अन्र् व्र्क्कतहरू प्रफुक्ल्लत भएर र हास्र्ास्पद तररकाले
गफमा झुसमन्छि ्, उिीहरूको हृदर् परमेश्वरको वििलाई चिन्ति गदै वा उिीहरूका हृदर्मा

परमेश्वरलाई निरन्तर रूपमा प्राथथिा गदै , परमेश्वरका असभप्रार्हरू िोज्दै परमेश्वरको सामुन्िे िै
रहन्छ। अन्र् मानिसहरूसाँग सामान्र् सम्बन्धहरू कार्म राख्ने कुरालाई उिीहरू कदहल्र्ै महत्त्व

ददाँ दैिि ्। र्स प्रकारका व्र्क्कतमा जीवि क्जउिे सम्बन्धी कुिै दशथिशास्त्र िभएको दे खिन्छ। बाह्र्
रूपमा र्स्ता व्र्क्कत सकक्रर्, प्रेसमलो र निदोष हुन्छि ् तर उिीहरूमा शान्त भाव पनि हुन्छ।
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परमेश्वरले र्स्तै प्रकारको व्र्क्कतलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ। र्स प्रकारको व्र्क्कतमा जीवि क्जउिे
सम्बन्धी दशथिशास्त्र वा “सामान्र्कारण” जस्ता कुराहरूले कुिै काम गदै िि ्; र्ी र्स प्रकारका
व्र्क्कत हुि ् जसले आफ्िो सम्पण
ू थ हृदर् परमेश्वरका वििमा समवपथत गरे का छि ् र उिीहरूका
हृदर्मा परमेश्वर मात्र रहिुभएको दे खिन्छ। र्ी र्स्ता प्रकारका व्र्क्कत हुि ् जसलाई परमेश्वरले
“कारण वविाको” व्र्क्कतका रूपमा ििाथ गिुथहुन्छ र परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररिे व्र्क्कत ठीक र्स

प्रकारका व्र्क्कत हुि ्। परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररिे व्र्क्कतको लक्षण भिेको: जदहले र जहााँ भए
पनि उिीहरूको हृदर् सधैँ परमेश्वरको सामन्
ु िे हुन्छ, र अन्र् व्र्क्कतहरू जवि िै दरु ािारी भए
पनि, उिीहरू आफ्िो कामुकता र आफ्िो शरीरमा जवि िै सांलग्ि भएपनि र्स्तो व्र्क्कतको हृदर्ले
परमेश्वरलाई कदहल्र्ै पनि छोड्दै ि र उिीहरू भीडलाई पछ्र्ाउाँ दै िि ्। र्स प्रकारका व्र्क्कत मात्र

परमेश्वरको प्रर्ोगका लाचग उचित छर र्स प्रकारका व्र्क्कतलाई मात्र पववत्र आत्माले ससद्ध
बिाउिुहुन्छ। र्दद ताँ ती कुराहरू प्राप्त गिथ ववफल भइस ् भिे ताँ परमेश्वरद्वारा सलइि र पववत्र
आत्माद्वारा ससद्ध बिाउि र्ोग्र् छै िस ्।

र्दद ताँ परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध राख्न िाहन्छस ् भिे तेरो हृदर् परमेश्वरमा फककथिै

पछथ । र्सको जगमा अन्र् मानिसहरूसाँग पनि तेरो सम्बन्ध स्वाभाववक हुिेछ। र्दद परमेश्वरसाँग
तेरो सम्बन्ध सामान्र् छै ि भिे, अन्र् मानिसहरूसाँग तेरा सम्बन्धहरू कार्म राख्न तैँले जे गरे

पनि, तैँले जनत कदठि पररश्रम गरे पनि वा तैँले जनत शक्कत प्रर्ोग गरे पनि, र्ी सबै मानिसको

जीवि क्जउिे सम्बन्धी दशथिशास्त्रसाँग सम्बक्न्धत हुिेछि ्। तैँले मािवीर् र्दक्ष्टकोण र मािवीर्
दशथिद्वारा मानिसहरूका बीिमा तेरो प्रनतष्ठा कार्म गरररहे को छस ् ता कक मानिसहरू तेरो प्रशांसा
गरूि ्, तर मानिसहरूसाँग सामान्र् सम्बन्ध स्थावपत गिथ तैँले परमेश्वरका वििलाई पालि
गरररहे का छै िस ्। र्दद तैँले मानिसहरूसाँगको तेरा सम्बन्धहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गदै िस ् तर

परमेश्वरसाँग स्वाभाववक सम्बन्ध कार्म राख्छस ् भिे, र्दद ताँ आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई अवपथत

गिथ र उहााँको आज्ञा पालि गिथ ससकि तत्पर छस ् भिे , प्राकृनतक रूपमै सबै मानिसहरूसाँगका

तेरा सम्बन्धहरू सामान्र् हुिेछि ्। र्सप्रकार, ती सम्बन्धहरू शरीरमा होइि, तर परमेश्वरका
प्रेमका आधारमा स्थावपत हुन्छि ्। त्र्हााँ झण्डै शून्र् शारीररक अन्तरकक्रर्ा हुन्छ, तर आत्मामा
भाइिारा, पारस्पररक प्रेम, पारस्पररक सान्त्विा, र एक-अकाथको लाचग प्रबन्ध हुन्छ। र्ी सबै

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािे हृदर्को जगमा गररन्छ। जीवि क्जउिे सम्बन्धी मािवीर् ससद्धान्तमा
आधाररत भएर र्ी सम्बन्धहरू कार्म राखिाँदैि, तर परमेश्वरको लाचग असभभारा बोकेर प्राकृनतक

तररकाले िै स्थावपत हुन्छ। र्सको लाचग मािव निसमथत प्रर्त्ि आवश्र्क पदै ि। तैँले परमेश्वरको
विि ससद्धान्त अिस
ु ार अभ्र्ास मात्र गिथु आवश्र्क हुन्छ। के ताँ परमेश्वरको इच्छाप्रनत
वविारशील हुि इच्छुक छस ्? के ताँ परमेश्वरको सामुन्िे “कारण वविाको” व्र्क्कत हुि इच्छुक
छस ्? के ताँ परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर् पूणथरूपमा अवपथत गिथ र मानिसहरूका बीिमा रहे को
हैससर्तलाई उपेक्षा गिथ इच्छुक छस ्? ताँसाँग सम्पकथमा भएका सबै मानिसहरू मध्र्े कोसाँग तेरो

उत्कृष्ट सम्बन्ध छ? कोसाँग तेरो िराब सम्बन्ध छ? के मानिसहरूसाँगका तेरा सम्बन्धहरू

सामान्र् छि ्? के ताँ सबै मानिसहरूलाई समाि रूपले व्र्वहार गछथ स ्? के अन्र् मानिसहरूसाँगका
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तेरा सम्बन्धहरू तेरो जीवि क्जउिे दशथिमा आधाररत भएर कार्म रहे का छि ् कक नतिीहरू

परमेश्वरका प्रेमको जगमा बिेका छि ्? जब कुिै व्र्क्कतले उिीहरूको हृदर् परमेश्वरमा अवपथत

गदै िि ् तब उिीहरूको आत्मा कुक्ण्ठत, लाटो र अिेत बन्छ। र्स प्रकारका व्र्क्कतले परमेश्वरका
वििहरू कदहले पनि बुझ्िेछैि र परमेश्वरसाँग कदहले पनि सामान्र् सम्बन्ध हुिेछैि; र्स प्रकारको
व्र्क्कतको स्वभाव कदहले पनि पररवतथि हुिेछैि। आफ्िो स्वभाव पररवतथि गिुथ भिेको परमेश्वरलाई
पूणथ रूपमा आफ्िो हृदर् अवपथत गिे र परमेश्वरका वििहरूबाट अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिे

प्रकक्रर्ा हो। परमेश्वरको कामले व्र्क्कतलाई सकक्रर् रूपमा प्रवेश गिथ ददि सकछ साथै उिीहरूलाई
उिीहरूका िकारात्मक पक्षहरूबारे ज्ञाि प्राप्त गरे पनछ नतिलाई हटाउि सक्षम बिाउाँ छ। जब ताँ

आफ्िो हृदर् परमेश्वरमा अवपथत गिे बबन्दम
ु ा पुग्छस ्, तब ताँ आफ्िो आत्मासभत्रका प्रत्र्ेक सूक्ष्म
िाललाई बुझ्ि सक्षम हुिेछस ् र परमेश्वरबाट प्राप्त प्रत्र्ेक अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनतको ज्ञाि ताँलाई
हुिेछ। र्सलाई समातेर राि ्, र ताँ पववत्र आत्माद्वारा ससद्ध पाररिे बाटोमा बबस्तारै प्रवेश गिेछस ्।
परमेश्वरको सामुन्िे तेरो हृदर् जनत शान्त हुि सकछ, तेरो आत्मा त्र्नत िै बढी सांवेदिशील र
कोमल हुिेछ र पववत्र आत्माले कसरी र्सलाई िलाउिुहुन्छ त्र्स बारे मा तेरो आत्माले जनत बुझ्ि

सकछ, तब परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध अझै बढी सामान्र् हुिेछ। मानिसहरू बीिको सामान्र्
सम्बन्ध मानिसको प्रर्त्िको माध्र्मबाट होइि तर उिीहरूले आफ्िो हृदर् परमेश्वरमा अवपथत
गिे जगमा स्थावपत भएको हुन्छ। उिीहरूका हृदर्मा परमेश्वर हुिुहुन्ि भिे, मानिसहरूका बीिका
अन्तर वैर्क्कतक सम्बन्धहरू केवल शरीरका सम्बन्धहरू मात्र हुि ्। ती साधारण होइिि ्, बरु

कामुकतामा लाग्िु हो। ती र्स्ता सम्बन्धहरू हुि ् जसलाई परमेश्वरले घण
ृ ा गिुथहुन्छ, जसलाई
उहााँले हे ला गिुथहुन्छ। र्दद ताँ भन्छस ् तेरो आत्मा प्रभाववत भएको छ, तर ताँ सधैँ त्र्स्ता

मानिसहरूसाँग सङ्गनत गिथ िाहन्छस ् जसलाई ताँ मि पराउाँ छस ्, जसको बारे ताँ प्रशांसा गछथ स ्, र
र्दद कुिै अको व्र्क्कतले िोक्जरहे को छ तर ताँ उसलाई मि पराउाँ दै िस ्, उिीहरूप्रनत पूवाथग्रह समेत

राख्छस ् र उिीहरूसाँग निकट रहाँदैिस ् भिे, र्ो ताँ तेरा भाविाहरूको अधीिमा छस ् र परमेश्वरसाँग
तेरो सामान्र् सम्बन्ध रिीभर छै ि भन्िे कुराको अझै बढी प्रमाण हो। ताँ परमेश्वरलाई झुकर्ाउि
र तेरो आफ्िै कुरूपता ढाकछोप गिथ कोससस गरररहे को छस ्। तैँले केही ज्ञाि बााँड्ि सके पनि तैँले

गलत मिसार् सलन्छस ् भिे, तैँले गिे सबै कुरा मािवको मापदण्डहरूमा मात्र उचित छ। परमेश्वरले
तेरो प्रशांसा गिुथहुन्ि—तैँले दे ह अिुसार कार्थ गरररहे को छस ्, परमेश्वरको असभभारा अिुसार होइि।
परमेश्वरको सामुन्िे र्दद तैँले आफ्िो हृदर्लाई शान्त राख्न सककस ् भिे र परमेश्वरलाई प्रेम गिे

ती सबैसाँग स्वाभाववक अन्तरकक्रर्ा गिथ सककस ् भिे मात्रै ताँ परमेश्वरको निक्म्त प्रर्ोगर्ोग्र्
हुन्छस ्। र्सप्रकार, ताँ अन्र् व्र्क्कतहरूसाँग जसरी सांलग्ि भए पनि, र्ो जीवि क्जउिे सम्बन्धी
ससद्धान्त अिुसार हुिछ
े ै ि, तर र्ो परमेश्वरको सामुन्िे उहााँको असभभाराप्रनत वविारशील हुाँदै
क्जउिु हुिेछ। नतमीहरूका बीिमा र्स्ता मानिसहरू कनत छि ्? के अन्र् व्र्क्कतहरूसाँग तेरा

सम्बन्धहरू वास्तवमै सामान्र् छि ्? के को जगमा ती निमाथण भएका छि ्? ताँसभत्र जीवि क्जउिे
सम्बन्धी ससद्धान्तहरू कनत छि ्? के ती त्र्ाचगएका छि ्? र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरमा पूणथरूपमा

फककथि सकदै ि भिे, ताँ परमेश्वरको होइिस ्—ताँ शैतािबाट आउाँ छस ्, र अन्त्र्मा ताँ शैतािमा
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फकथिेछस ्। ताँ परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक जिा हुि लार्क छै िस ्। र्ो सबैको लाचग तेरो
जागरूक सूझबुझको आवश्र्कता पछथ ।

एक्सामान्य्आक्त्मक्जीर्नले

माननसहरूलाई्सही्मागविर्व्डोर््याउिँ र्
परमेश्वरका ववश्वासीको मागथमा नतमीहरू केवल थोरै भाग मात्र दहाँडेका छौ र अझै नतमीहरूले

सही मागथमा प्रवेश गिुथ बााँकी िै छ, र्सकारण नतमीहरू परमेश्वरको मापदण्ड पूरा गिथदेखि टाढा

िै छौ। हाल उहााँका मागहरू पुरा गिथ नतमीहरूका कद अझै पर्ाथप्त छै ि। नतमीहरूको क्षमता र

भ्रष्ट स्वभावका कारण नतमीहरू सधैँ परमेश्वरका कामलाई लापरवाही रूपले व्र्वहार गछौ; नतमीहरू

र्सलाई गम्भीर रूपमा सलाँ दैिौ। र्ो नतमीहरूको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी हो। निश्िर् िै, पववत्र
आत्मा दहाँड्िुहुिे बाटो पदहल्र्ाउि सकिे कोही पनि छै ि; नतमीहरूमध्र्े धेरैले र्ो कुरा बुझ्दै िौ र
र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न पनि सकदै िौ। र्सका अनतररकत नतमीहरूमध्र्े धेरैले र्स ववषर्मा

ख्र्ाल गदै िौ, मिदे खि िै र्समा धेरै कम ध्र्ाि ददन्छौ। र्दद नतमी र्सरी निरन्तर पववत्र

आत्माको कामको अिसभज्ञतामा क्जइरहन्छौ भिे परमेश्वरमा ववश्वास गिे व्र्क्कतको रूपमा
नतमीहरूले अाँगालेको मागथ व्र्थथ हुिेछ। नतमीहरूले आफ्िै शक्कतमा परमेश्वरको इच्छा परू ा गिथ
सबै थोक िगिे भएकोले हो र नतमीहरूले परमेश्वरसाँग राम्ररी सहकार्थ िगरे कोले हो। र्सको अथथ
परमेश्वरले ताँमा काम गिुथ भएको छै ि भन्िे होइि वा पववत्र आत्माले ताँलाई उत्प्रेररत गिुथभएको
छै ि भन्िे पनि होइि। ताँ र्नत धेरै लापरवाही भइस ् कक तैँले पववत्र आत्माको कामलाई

गम्भीरतापव
ू थक सलएिस ्। तैँले र्स पररक्स्थनतलाई तत्कालै उल्टोनतर फकथिप
ु छथ र पववत्र आत्माले
मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथमा दहाँ ड्िुपछथ । आजको मुख्र् ववषर्वस्तु र्ही हो। “पववत्र आत्माले
डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथ” भन्िाले आत्मामा प्रकाश प्राप्त गिुथ; परमेश्वरका वििको ज्ञाि हाससल गिुथ;

अगाडडको मागथको स्पष्टता प्राप्त गिुथ; सत्र्तफथ िरणबद्ध रूपमा प्रवेश गिथ सक्षम हुिु र

परमेश्वरको बारे मा वह
ृ त ् ज्ञाि प्राप्त गिुथलाई जिाउाँ छ। पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउिुहुिे

मागथ मख्
ु र्तर्ा परमेश्वरका विि स्पष्ट बखु झिे, पथभ्रष्टता र गलत धारणाबाट मक
ु त हुिे मागथ
हो र र्स मागथमा दहाँड्िेहरू सदै व र्समा ससधा दहाँड्छि ्। र्ो मागथ प्राप्त गिथ नतमीहरूले
परमेश्वरसाँगको सामञ्जस्र्तामा काम गिुथपछथ , अभ्र्ास गिथ उपर्ुकत मागथ पिा लगाउिु पछथ र

पववत्र आत्माले डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथमा दहाँड्िुपछथ । र्स अन्तगथत मानिसको तफथबाट सहकार्थ पदथछ:
अथाथत ् परमेश्वरले नतमीहरूबाट आवश्र्क ठान्िुभएका कुराहरू परू ा गिथ नतमीहरूले के गिथु पदथछ
र परमेश्वरमा ववश्वास गिे सही मागथमा प्रवेश गिथ नतमीहरूले कस्तो व्र्वहार गिुथ पदथछ?

ताँलाई पववत्र आत्माले डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथमा दहाँड्ि जदटल लाग्ि सकछ, तर जब ताँलाई अभ्र्ासको

मागथ स्पष्ट हुन्छ तब तैँले र्ो मागथ अझ सरल पाउिेछस ्। सत्र् कुरा र्ो हो कक परमेश्वरले
मानिसहरूबाट अपेक्षा गिुथ भएका सबै कुरा गिथ उिीहरू सक्षम छि ्—र्ो उहााँले सुाँगुरहरूलाई उड्ि
ससकाउि प्रर्ास गरररहिभ
ु एको जस्तो होइि। हरे क पररक्स्थनतहरूमा परमेश्वरले मानिसहरूका
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समस्र्ा समाधाि गिथ र नतिीहरूका िासोका ववषर्हरू सम्बोधि गिथ िोज्िुहुन्छ। नतमीहरू सबैले
र्ो कुरा बुझ्िु जरुरी छ; परमेश्वरलाई गलत रूपमा िबुझ। पववत्र आत्माको दहाँड्िुहुिे मागथमा

मानिसहरूलाई परमेश्वरका वििअिस
ु ार डोऱ्र्ाइन्छ। पदहला िै उल्लेि गररए झैं तैँले आफ्िो आत्मा
परमेश्वरलाई सुम्पिुपछथ । पववत्र आत्माले डोऱ्र्उिुहुिे मागथमा दहाँड्ि र्ो एउटा सतथ हो। सही मागथमा
प्रवेश गिथका लाचग तैँले र्सो गिुथ आवश्र्क छ। कुिै व्र्क्कतले सिेति रूपमा परमेश्वरलाई आफ्िो

हृदर् सुम्पिे कार्थ कसरी गिथ सकछ? आफ्िो दै निक जीविमा जब नतमीहरू परमेश्वरको कामको
अिभ
ु व गछौ र उहााँसाँग प्राथथिा गछौ, तब नतमीहरू लापरवाही गछौ—काम गरररहे को अवस्थामा

नतमीहरू परमेश्वरको प्राथथिा गछौ। के र्सलाई तैँले आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई ददएको भन्ि

सककन्छ? ताँ घरार्सी मामला र शारीररक ववषर्मा सोच्छस ्; ताँ सधैँ दई
ु मिको हुन्छस ्। के र्सलाई
तैँले आफ्िो हृदर् परमेश्वरका सामु शान्त पारररहे को मान्ि सककन्छ? र्सो हुिुको कारण तेरो हृदर्

बाह्र् मासमलाहरूमा अक्ल्झएर रहे को छ र तेरो हृदर् परमेश्वर सामु फकथि सकेको छै ि। र्दद तेरो
हृदर् परमेश्वर सामु सत्र् रूपमा शाक्न्तपूणथ अवस्थामा रहे को हुन्थ्र्ो भिे तैँले अवश्र् पनि सिेत
सहकार्थको काम गिुथ पदथछ। भिाइको तात्पर्थ र्ो हो कक नतमीहरू सबैसाँग प्राथथिा गिे समर् हुिु

पदथछ र त्र्स्तो समर्मा नतमीहरूले मानिसहरू, घटिाहरू र चिजहरू अलग्गै राख्नु पदथछ; आफ्िो
हृदर्लाई एकचिि गिे र परमेश्वरसामु आफूलाई शान्त पािुथपछथ । प्रत्र्ेक व्र्क्कतले गहि वा सतही
जि
ु सक
ु ै तवरले भए तापनि व्र्क्कतगत भक्कतभाव, परमेश्वरका काम बारे आफ्िो ज्ञाि र नतिीहरूको

आत्मालाई कसरी उिेक्जत पाररन्छ भिी व्र्क्कतगत िोट राख्नुपछथ ; हरे कले आफ्िो हृदर्लाई
परमेश्वरको सामु सिेत रूपमा शान्त राख्नुपछथ । र्दद तैँले आक्त्मक जीविका लाचग दै निक एक वा
दई
ु घण्टा समर् समपथण गिथ सककस ् भिे तैँले हरे क ददि आफ्िो जीवि सम्पन्ि भएको महसस
ु

गिेछस ् र तेरो हृदर् उज्ज्वल र सफा हुिेछ। र्दद तैँले प्रत्र्ेक ददि र्स प्रकारको आक्त्मक जीवि
व्र्तीत गररस ् भिे तेरो हृदर् परमेश्वरको हतमा फकथि सक्षम हुिेछ, तेरो आत्मा झि ्-झि ् बसलर्ो
हुिेछ, तेरो अवस्थामा निरन्तर सुधार हुाँदै जािेछ, पववत्र आत्माले डोर्ाथउिुभएको मागथमा दहाँडडरहि
ताँ अझ बढी सक्षम हुिेछस ् र परमेश्वरले ताँलाई अझ धेरै आशीवाथद प्रदाि गिुथहुिेछ। नतमीहरूको
आक्त्मक जीविको उद्दे श्र् सिेति रूपमा पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हाससल गिुथ हो। र्ो निर्मको

पालि वा धासमथक अिष्ु ठाि गिथु होइि, तर सााँिो रूपमा परमेश्वरसाँग काम गिथु हो, सााँिो रूपमा
आफ्िो शरीर अिुशासिमा राख्नु हो—मािवले र्सो गिुथपछथ , र्सकारण नतमीहरूले र्ो कार्थ पूणथ
प्रर्त्िका साथ गिुथपछथ । नतमीहरूले जनत धेरै राम्ररी सहकार्थ गदथछौ र धेरै प्रर्त्ि गछौ, त्र्नत िै

धेरै तेरो हृदर् परमेश्वरकहााँ फकथि सक्षम हुन्छ र ताँ उहााँको सामु आफ्िो हृदर् समपथण गिथ सक्षम
हुन्छस ्। एक निक्श्ित ववन्दम
ु ा परमेश्वरले तेरो हृदर् पण
ू थ रूपमा प्राप्त गिथु हुिेछ। कसैले पनि तेरो

हृदर् प्रभाव पािथ वा कब्जा गिथ सक्षम हुिेछैि र ताँ पूणथ रूपमा परमेश्वरको हुिेछस ्। र्दद ताँ र्स
मागथमा दहाँचिस ् भिे परमेश्वरका विि हरबित ताँमा आफै प्रकट हुिेछि ् र तैँले िबुझेका सबै
कुराको बारे ताँलाई प्रकाश ददिेछ। र्ो सबै ताँसाँगको सहकार्थबाट प्राप्त गिथ सककिेछ। र्सकारण

परमेश्वरले सधैँ भन्िुहुन्छ, “मसाँग काम गिे सबैलाई म दई
ु गुणा बढी इिाम ददिेछु”। नतमीहरूले
र्ो मागथ स्पष्ट दे ख्नु पदथछ। र्दद नतमीहरू सही मागथमा दहाँड्ि िाहन्छौ भिे नतमीहरूले परमेश्वरलाई
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सन्तुष्ट पािथ आफूले सकिे जनत सबै कुरा गिै पदथछ। आक्त्मक जीवि प्राप्त गिथ नतमीहरूले सकदो
सबै थोक गिुथ पदथछ। सुरुको अवस्थामा नतमीहरूलाई र्स कार्थबाट ठूलो पररमाणमा प्रनतफल प्राप्त

िहोला, तर नतमीहरूले आफूलाई पनछ फकथि वा िकारात्मकतामा डुब्ि िददिह
ु ोस ्। तैँले कडा पररश्रम

गरररहिु पदथछ! तैँले जनत धेरै आक्त्मक जीवि क्जउाँ छस ् तेरो हृदर् परमेश्वरका वििले भररिेछ,
सधैँ नर्िै ववषर्साँग सरोकार राख्नेछ, र्ो बोझ बोकिेछ। त्र्सपनछ तेरो आक्त्मक जीविको माध्र्मबाट

परमेश्वरसामु तेरो सभत्री सत्र् प्रकट गर्; ताँ के गिथ तत्पर छस ्, ताँ के ववषर्मा सोचिरहे को छस ्,
उहााँको वििको बारे तेरो बझ
ु ाई र र्दक्ष्टकोण के छ सबै उहााँलाई बता। केही िीज बााँकी िराि ्, थोरै

पनि बााँकी िराि ्! मिमिै शब्दहरू बोल्िे र परमेश्वरसाँग प्रनत आफ्िा सत्र् भाविाहरू प्रकट गिे

अभ्र्ास गर्; र्दद र्ो तेरो हृदर्सभत्र छ भिे र्सलाई कुिै पनि हालत बता। र्स प्रकारले ताँ जनत

धेरै बोल्छस ् त्र्नत िै धेरै परमेश्वरको प्रेसमलो स्वभाव अिुभव गिेछस ् र त्र्नत िै परमेश्वरले तेरो
हृदर् खिाँच्िुहुिेछ। जब र्सो हुन्छ तब मात्र तैँले अिुभव गिेछस ् कक परमेश्वर तेरो लाचग कुिै
पनि कुराभन्दा वप्रर् हुिुहुन्छ। जुिसुकै अवस्थामा पनि तैँले परमेश्वरको पक्ष कदहल्र्ै छोड्िेछैिस ्।
र्दद तैँले र्स प्रकारको आक्त्मक भक्कत दै निक अभ्र्ास गछथ स ् र र्सलाई आफ्िो मिबाट

निकाल्दै िस ्, तर र्सलाई आफ्िो जीविमा ठूलो महत्त्वका साथ आत्मसाथ गछथ स ् भिे परमेश्वरको
वििले तेरो हृदर्मा ओगट्िेछ। र्सको अथथ पववत्र आत्माले छुिु हो। तेरो हृदर् सधैँ परमेश्वरको
स्वासमत्वमा चथर्ो झैँ हुिेछ, मािौँ तैँले जसलाई प्रेम गछथ स ् त्र्ो सदै व तेरो हृदर्मा छ। त्र्सलाई
ताँबाट कसैले िोसेर लाि सकदै ि। जब र्सो हुन्छ तब परमेश्वरले वास्तवमा ताँसभत्र बास गिथह
ु ु न्छ
र तेरो हृदर्सभत्र स्थाि हुन्छ।

शसद्ध्पाररएकाहरूका्ननक्म्ि्हदइएका्प्रनिज्ञाहरू
परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािे मागथ के हो? र्समा के-के कुराहरू पछथ ि ्? के ताँ

परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि तत्पर छस ्? के ताँ उहााँको न्र्ार् र सजार्लाई स्वीकार गिथ तत्पर

छस ्? तैँले र्ी प्रश्िहरूका बारे के जान्दछस ्? र्दद तैँले र्ी कुराहरू बारे भन्िे कुिै कुरा छै ि भिे,
ताँ परमेश्वरको काम थाहा पाउाँ दै िस ् र पववत्र आत्माले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिभ
ु एको छै ि भन्िे
प्रमाण र्ही हो। र्स्ता मानिसहरूलाई ससद्ध पाररि असम्भव छ। नतिीहरूलाई केवल थोरै आिन्द

गिथलाई अिुग्रहको सािो अांश मात्र ददइएको छ र र्ो लामो समर्सम्म रहिेछैि। र्दद मानिसहरूले
परमेश्वरको अिुग्रहको आिन्द मात्र मिाउाँ छि ् भिे, नतिीहरूलाई ससद्ध पाररि सककाँदै ि। कोही

नतिीहरूको दे हमा शाक्न्त र आिन्द हुाँदा, नतिीहरूको जीवि सहज र आपद् वा दभ
ु ाथग्र् वविाको
हुाँदा, नतिीहरूको पूरा पररवार कलह वा झमेलारदहत समलापमा रहाँदा सन्तुष्ट हुन्छि ्—र नतिीहरूले

र्सलाई परमेश्वरको आसशष ् हो भिी ववश्वास गिथ पनि सकछि ्। िासमा, र्ो परमेश्वरको अिुग्रह

मात्र हो। परमेश्वरको अिुग्रहमा आिन्द मिाउाँ दा मात्र नतमीहरू सन्तुष्ट हुिुहुाँदैि। र्स्तो सोिाइ
अत्र्न्त अधम सोिाइ हो। तैँले हरे क ददि परमेश्वरको विि पढे पनि, हरे क ददि प्राथथिा गरे
पनि, तेरो आत्मामा ठूलो आिन्द महसस
ु भए पनि र ववशेष गरी शाक्न्तमा भए पनि, र्दद ताँसाँग
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परमेश्वर र उहााँको कामको बारे तेरो ज्ञािको बारे मा बताउिे कुिै कुरा छै ि, र कुिै पनि कुरा
अिुभव गरे का छै िस ् भिे, तैँले परमेश्वरको विि जनत धेरै िाएको र वपएको भए पनि, र्दद तैँले

महसस
ु गिे कुरा भिेको आक्त्मक शाक्न्त र आिन्द मात्र हो र तैँले परमेश्वरको वििलाई पर्ाथप्त
मात्रामा आिन्द मिाउि िसके जनत िै, अतल
ु िीर् समठास छ भिे पनि, तर परमेश्वरको

वििहरूको कुिै व्र्वहाररक अिुभव छै ि र उहााँका वििहरूको वास्तववकतामा पूणथ रूपमा िाली
छस ् भिे, तैँले परमेश्वरको र्स्तो ववश्वासबाट के प्राप्त गिथ सकछस ् र? र्दद तैँले परमेश्वरको
वििहरूको सारलाई जीविमा उतािथ सककिस ् भिे, तैँले परमेश्वरका र्ी वििहरू िािे र वपउिे
काम अनि तेरो प्राथथिाहरू धासमथक आस्था बाहे क अरू केही पनि होइि। र्स्तो मानिसहरूलाई

परमेश्वरले ससद्ध पाररि सकिुहुन्ि र उहााँले हाससल गिथ सकिुहुन्ि। परमेश्वरले हाससल गररएका

मानिसहरू सत्र्ता अिुसरण गिेहरू हुि ्। परमेश्वरले हाससल गिुथहुिे कुरा मानिसको दे ह होइि,
उसको अधीिमा रहे को कुराहरू होइि, तर परमेश्वरको स्वासमत्वमा रहे को ऊसभत्रको भाग हो।
र्सैले, परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध पािुथहुाँदा नतिीहरूको दे हलाई होइि, तर परमेश्वरद्वारा

नतिीहरूको हृदर्हरूलाई हाससल गिथ ददएर, नतिीहरूको हृदर्हरूलाई ससद्ध पािुथहुन्छ; सारमा भन्िे
हो भिे, परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािुथ भिेको र्ो हृदर् परमेश्वरतफथ फकोस ् र उहााँलाई प्रेम
गरोस ् भिी मानिसको हृदर्लाई ससद्ध पािुथ हो।

मानिसको दे ह मरणशील छ। मानिसको दे ह हाससल गिथल
ु े परमेश्वरको उद्दे श्र् परू ा हुाँदैि,
ककिभिे मानिसको दे ह निश्िर् िै सडेर जान्छ र उहााँको उिराचधकार वा आसशष हरू
्
प्राप्त गिथ

सकदै ि। र्दद मानिसको दे ह प्राप्त गिुथ चथर्ो भिे र र्स प्रवाहमा मानिसको दे ह मात्र चथर्ो भिे,
तब मानिस र्स प्रवाहमा िामधारी रूपमा मात्र चथर्ो भिे पनि, उसको हृदर् शैतािको अधीिमा
हुन्थ्र्ो। त्र्सो भएको हुिाले, मानिसहरू परमेश्वरको प्रकटीकरण हुि असक्षम हुिे मात्र होइि, तर
नतिीहरू उहााँको बोझ पनि बन्थे र परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरू निरथथक हुन्थे। परमेश्वरले

ससद्ध पाररि इच्छा गरे काहरूले उहााँको आसशषहरू
्
र उिराचधकार प्राप्त गछथ ि ्। अथाथत ्, नतिीहरूले
परमेश्वरसाँग जे छ र उहााँ जे हुिुहुन्छ त्र्ही िै नतिीहरूसभत्र जे छ सो बन्छ; नतिीहरूसाँग

नतिीहरूसभत्र काम गररएको परमेश्वरको वििहरू हुन्छ; परमेश्वर जस्तो हुिुहुन्छ नतमीहरूले दरु
ु स्तै
रूपमा ती सबै सलि सकछौ र त्र्सै माफथत सत्र्तालाई जीविमा सकछौ उताछौ। परमेश्वरले हाससल
गिुथभएको र ससद्ध पािुथभएको व्र्क्कत र्स्तो हुन्छ। र्स्ता व्र्क्कत मात्र परमेश्वरबाट आउिे
आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ र्ोग्र्का हुन्छि ्:
१. परमेश्वरको पूरा प्रेम हाससल गिे।

२. सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ार काम गिे।

३. परमेश्वरको मागथदशथि हाससल गिे, परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउिे र परमेश्वरको ज्र्ोनत

हाससल गिे।

४. पथ्
ृ वीमा परमेश्वरलाई मि पिे स्वरूप जीविमा उतािे; परमेश्वरको निक्म्त क्रूसमा टााँचगएर

परमेश्वरको प्रेमको बदलामा मिथ र्ोग्र् पत्रुसले गरे झ ैँ परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिे; पत्रुसको
जस्तै मदहमा हाससल गिे।
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५. पथ्
ृ वीमा सबैले प्रेम गिे, आदर गिे र सराहिा गिे हुिे।
६. शैतािलाई त्र्सको काम गिथ िै िददइकि मत्ृ र्ु र पातालको बन्धिको हरे क पक्षमाचथ

ववजर्ी हुिे, परमेश्वरको अधीिमा भएर, ताजा र जीवन्त आत्मासभत्र क्जउिे र िथाककिे।
७. कसैले परमेश्वरको मदहमाको ददिको आगमि दे िे झैँ गरी सारा जीविभरर िै उल्लास र
जोशको अवणथिीर् भाव हुिे।
८. परमेश्वरसाँग-साँगै मदहमा क्जत्िे र परमेश्वरका वप्रर् सन्तहरूसाँग समल्िे मुहार हुिे।
९. पथ्
ु बन्िे।
ृ वीमा परमेश्वरले प्रेम गिे व्र्क्कत अथाथत ् परमेश्वरको वप्रर् पत्र

१०. स्वरूप पररवतथि गिे र परमेश्वरसाँगै तेस्रो स्वगथसम्म आरोहण गिे र दे हलाई माथ गिे।

परमेश्वरका आसशषहरू
्
प्राप्त गिे मानिसहरूलाई मात्र परमेश्वरले ससद्ध पािुथहुन्छ र हाससल

गिुथहुन्छ। के तैँले हाल कुिै कुरा प्राप्त गरे को छस ्? परमेश्वरले ताँलाई कुि हदसम्म ससद्ध

पािुथभएको छ? परमेश्वरले मानिसलाई जथाभाबी ससद्ध पािुथहुन्ि; उहााँले मानिसलाई ससद्ध पािुथहुिे

कुरा सताथत्मक हुन्छ, र जसको स्पष्ट, दे ख्न सककिे पररणामहरू हुन्छि ्। कुिै मानिसले सोिे जस्तो
उसले परमेश्वरमा ववश्वास गरे सम्म परमेश्वरले उसलाई ससद्ध पािुथहुिे र हाससल गिथह
ु ु िे मात्र

होइि, उसले पथ्
्
र उिराचधकार प्राप्त गिथ सकछ। र्स्ता कुराहरू
ृ वीमा परमेश्वरको आसशषहरू

अत्र्ाचधक कदठि छि ्—मानिसहरूको स्वरूप पररवतथिबारे केही िभन्िू। हाल, तैँले मुख्र्तर्ा िोज्िु
पिे कुरािादहाँ सबै कुरामा परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध पािथु र तैँले सामिा गिे सबै मानिसहरू,

वस्तुहरू र थोकहरूद्वारा परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध पािुथ हो, ताकक परमेश्वर जे हुिुहुन्छ सो ताँसभत्र
बनिर्ोस ्। तैँले पदहले पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको उिराचधकार प्राप्त गिुथपछथ ; अनि मात्र तैँले परमेश्वरबाट
आउिे अझ धेरै र ठूलो आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ र्ोग्र्को ठहररिेछस ्। तैँले िोजी गिुथपिे सारा

कुराहरू र सबै थोकभन्दा अनघ बझ्
ु िुपिे कुराहरू र्ी िै हुि ्। जनत धेरै ताँ आफूलाई परमेश्वरद्वारा
ससद्ध पाररि सबै कुराहरूमा िोजी गछथ स ्, उनत िै धेरै सबै थोकमा परमेश्वरको बाहुली दे ख्न
सकछस ्, जसको पररणाममा, ताँ ववववध र्दक्ष्टकोणहरू र ववसभन्ि कुराहरूद्वारा परमेश्वरको वििको
अक्स्तत्वसभत्र प्रवेश गिथ र उहााँको वििको वास्तववकतासभत्र प्रवेश गिथ सकक्रर् पूवथक िोजी गिेछस ्।
पापहरू मात्र िगिे, वा कुिै रार्हरू िै िभएको, क्जउिको लागी कुिै दशथिशास्त्रवविाको र कुिै

मािव इच्छावविाको हुिे गरी ताँ र्स्तो निक्ष्क्रर्ताको अवस्थामा सन्तष्ु ट हुि सकदै िस ्। परमेश्वरले
मानिसलाई कर्ौं तररकाले ससद्ध पािुथहुन्छ; सबै कुरामा ससद्ध पािे सम्भाविा हुन्छ, अनि उहााँले
ताँलाई अझ धेरै प्रशस्त हाससल गिे पाररि उहााँले ताँलाई सकारात्मक ढााँिामा मात्र होइि िकारात्मक

ढााँिामा पनि ससद्ध पाररि सकिुहुन्छ। हरे क ददि ससद्ध पािे अवसरहरू र परमेश्वरद्वारा हाससल
गिथ सकिे समर्हरू हुन्छि ्। केही समर्को निक्म्त र्स्ता कुरा भोगेपनछ, ताँमा ठूलो पररवतथि
आउिेछ र र्सअनघ अज्ञात रहे को धेरै कुराहरू तैँले स्वभाववक रूपमा बुझ्िेछस ्। अरूबाटको सशक्षा
आवश्र्क पदै ि; ताँलाई थाहा िभइकि िै, परमेश्वरले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ, ताकक तैँले सबै
कुराहरूमा अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सकेको होस ् र ताँ आफ्िो सबै अिुभवसभत्र ववस्तत
ृ रूपमा प्रवेश

गिथ सकेको होस ्। परमेश्वरले निश्िर् िै मागथदशथि गिुथहुिेछ, ताकक ताँ दार्ााँ वा बार्ााँनतर
मोडडिेछैिस ् र र्सरी, तैँले उहााँद्वारा ससद्ध तल्
ु र्ाइिे मागथमा कदम राख्नह
ु ु िेछ।
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परमेश्वरबाट ससद्ध पाररिे काम परमेश्वरको विि िाएर र वपएर प्राप्त हुिे ससद्धतामा
सीसमत हुि सकदै ि। र्स्तो अिुभव ज्र्ादै एकतफी हुिेचथर्ो, र्सले ससद्धतालाई एकदम थोरै
समावेश गिे चथर्ो र मानिसलाई केवल एउटा सािो दार्रामा प्रनतबक्न्धत गिथ सकथ्र्ो। र्स्तो

भएकाले, र्समा मानिसलाई िादहिे आक्त्मक पोषणको धेरै अभाव हुिे चथर्ो। र्दद नतमीहरू
परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि िाहन्छौ भिे, नतमीहरूले सबै ववषर्मा कसरी अिुभव प्राप्त गिे
भन्िे ससकिै पदथछ, र नतमीहरूलाई आइपिे हरे क कुरामा अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सक्षम हुिुपदथछ।
र्ो राम्रो होस वा िराम्रो, र्सले ताँलाई फाइदा पर्
ु ाथउिप
ु छथ , र ताँलाई िकारात्मक बिाउिु हुाँदैि।

जेसुकै होस, ताँ परमेश्वरको पक्षमा उसभएर मासमलाहरू वविार गिथ सक्षम हुिुपदथछ, र नतिीहरूको
ववश्लेषण वा अध्र्र्ि मानिसको पररप्रेक्ष्र्बाट गिुथहुाँदैि (र्ो तेरो अिुभवमा एउटा वविलि हुिे
चथर्ो)। र्दद तैँले र्स्तो अिुभव गररस ् भिे तेरो हृदर् तेरो जीविको बोझले भररिेछ; ताँ तेरो

अभ्र्ासलाई सक्जलै वविसलत हुि िददई सधैँ परमेश्वरको अिुहारको ज्र्ोतीमा बस्िेछस ्। त्र्स्तो
मानिसको अगाडड उज्वल भववष्र् हुन्छ। परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिे धेरै अवसरहरू छि ्। र्ी सबै
कुरा नतमीहरू सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे व्र्क्कत हौ कक होइिौ र नतमीहरूसाँग
परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि, परमेश्वरद्वारा हाससल गररि र उहााँको आसशष र उिराचधकार प्राप्त

गिथ र्दढ सांकल्प छ कक छै ि भन्िे कुरामा भर पछथ । र्दढ सांकल्प मात्र पर्ाथप्त छै ि; नतमीहरूसाँग

धेरै ज्ञाि हुिप
ु दथछ, अन्र्था नतमीहरू सधैँ आफ्िो अभ्र्ासमा वविसलत भइरहे का हुिेछौ। परमेश्वर
नतमीहरू प्रत्र्ेक र हरे कलाई ससद्ध गिथ इच्छुक हुिुहुन्छ। र्थाथथमा भन्िे हो भिे, धेरै जसो

मानिसले लामो समर्दे खि परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गररसके तापनि, उिीहरूले आफूलाई
केवल परमेश्वरको अिुग्रहमा आिक्न्दत तुल्र्ाउि सीसमत गरे का छि ् र उिीहरू परमेश्वरबाट थोरै

दे हको आिन्द प्राप्त गिथ मात्र राजी छि ्, अझै धेरै र अझ उच्ि प्रकाशहरू प्राप्त गिथ तर्ार

छै िि ्। र्सले मानिसको हृदर् अझै पनि साँधै झैँ बादहर छ भन्िे दे िाउाँ छ। मानिसको काम, उसको
सेवा र परमेश्वरलाई प्रेम गिे उसको हृदर्मा थोरै अशुद्धताहरू भए पनि, जहााँसम्म उसको सभत्री

सार र वपछडडएको सोिाइको सवाल छ, मानिसले अझै पनि निरन्तर दे हको शाक्न्त र आिन्दको
िोजी गदथछ, र परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािुथका सतथहरू र त्र्सका उद्दे श्र्हरू के हुि सकछि ्
भन्िे बारे मा उसले कुिै वास्ता गदै ि। र तसथथ, धेरैजसो मानिसको जीवि अझै असभ्र् र पनतत
छ। नतिीहरूको जीवि थोरै पररवतथि समेत भएको छै ि; नतिीहरू परमेश्वरप्रनतको ववश्वासलाई

महत्वपूणथ मासमलाका रूपमा हे दैिि ्, र्स्तो लाग्छ कक उिीहरूको ववश्वास अरूको भलाइका लाचग
हो, िालमा िसलरहे को छ बेपबाथहसाँग, व्र्थथ उद्दे श्र् ववहीि अक्स्तत्वमा व्र्स्त भएर। थोरै मानिस
मात्र अझ धेरै र मल्
ू र्वाि ् िीजहरू प्राप्त गदै , सबै िीजमा परमेश्वरको वििमा प्रवेश गिथ सक्षम

भएका छि ्, आज उिीहरू परमेश्वरको घरमा अझ धेरै मूल्र्वाि ् मानिस बिेका छि ् र परमेश्वरबाट

धेरै आसशष पाइरहे का छि ्। र्दद ताँ सबै कुरामा परमेश्वरबाट ससद्ध पाररि िोज्छस ् र पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरले जे प्रनतज्ञा गिुथभएको चथर्ो त्र्ो कुरा प्राप्त गिथ सक्षम छस ् भिे, र्दद ताँ सबै कुरामा

परमेश्वरद्वारा अन्तर्दथक्ष्ट पाउि िोज्छस ् र वषथहरू निक्ष्क्रर् रूपमा बबत्ि ददाँ दैिस ् भिे, र्ो सकक्रर्
भएर प्रवेश गिे आदशथ मागथ हो। केवल र्सरी ताँ परमेश्वरबाट ससद्ध पाररि र्ोग्र् र उपर्क
ु त
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हुिेछस ्। के ताँ सााँक्च्िकै त्र्ही मानिस होस ् जो परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि िाहन्छ? के ताँ
सााँक्च्िकै त्र्ही मानिस होस ् जो सबै कुरामा व्र्ग्र छ? के ताँसाँग पत्रुसको जस्तै परमेश्वरप्रनत
प्रेमको आत्मा छ? के ताँसाँग र्ेशल
ू े गिथु भए जस्तै परमेश्वरलाई प्रेम गिे इच्छा छ? तैँले धेरै
वषथदेखि र्ेशूमा ववश्वास गररस ्; के तैँले र्ेशूले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथभर्ो भन्िे दे खिस ्? के

तैँले सााँिो ववश्वास र्ेशूमै गछथ स ्? ताँ आजका व्र्ावहाररक परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्; के तैँले

दे हमा हुिुभएको व्र्ावहाररक परमेश्वरले स्वगथमा रहे को परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथहुन्छ भिेर
दे िेको छस ्? ताँ प्रभु र्ेशू ख्रीष्टमा ववश्वास गछथ स ्; त्र्ो र्सैले हो ककिभिे मािवजानतलाई छुटकारा
ददि र्ेशू क्रूसमा टााँचगिुभर्ो र उहााँले गिुथभएका आश्िर्थकमथ सामान्र्तर्ा स्वीकाररएका तथ्र् हुि ्।
र्द्र्वप मानिसको ववश्वास र्ेशू ख्रीष्टको ज्ञाि र सत्र् बुझाइबाट आउाँ दै ि। ताँ केवल र्ेशूको िाममा
ववश्वास गछथ स ्, तर ताँ उहााँको आत्मामा ववश्वास गदै िस ्, ककिकक ताँ र्ेशूले परमेश्वरलाई कसरी

प्रेम गिुथभर्ो भन्िे कुरामा कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिस ्। तेरो परमेश्वरप्रनतको ववश्वास धेरै अपररपकव छ।
धेरै वषथसम्म र्ेशूमा ववश्वास गरे पनि, परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिे भन्िे ताँलाई थाहा छै ि। के

र्सले ताँलाई ववश्वको सबैभन्दा ठूलो मूिथ बिाउाँ दैि? र्ो तैँले वषौंदे खि प्रभु र्ेशू ख्रीष्टको िािा

बेकारमा िाइरहे का छस ् भन्िे प्रमाण हो। म त्र्स्ता मानिसलाई मि िपराउिे मात्र होइि, मलाई
भरोसा छ प्रभु र्ेशू ख्रीष्टमा—जसलाई ताँ आदर गछथ स ्—उहााँले पनि नतिीहरूलाई मि पराउिुहुन्ि।
त्र्स्ता मानिस कसरी ससद्ध हुि सकछि ्? के तेरो मि
ु लाजले रातो हुाँदैि? के ताँलाई लाज
लाग्दै ि? के ताँसाँग तेरो प्रभु र्ेशू ख्रीष्टको सामिा गिे आाँट छ? के नतमीहरू सबैले मैले भिेको
कुराको अथथ बुझ्छौ?

दष्ु टहरूलाई्ननश््
्
चय्नै्दण्ड्हदइनेर्
नतमीहरूले गिे सबै कार्थमा धासमथकता अभ्र्ास गरे का छौ कक छै िौ भिी नतमीहरू आफैलाई

हे र, र के नतमीहरूका सबै कार्थहरू परमेश्वरले हे रररहिुभएको छ वा छै ि: परमेश्वरमा ववश्वास

गरे का व्र्क्कतहरूले आफ्िा सबै मासमलाहरूलाई र्स ससद्धान्तअिुसार कार्ाथन्वर्ि गछथ ि ्।
नतमीलाई धमी भनििेछ ककिकक नतमीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सक्षम छौ, ककिकक नतमीहरू

परमेश्वरको वास्ता र सुरक्षालाई स्वीकार गछौ। परमेश्वरको र्दक्ष्टमा, परमेश्वरको वास्ता, सुरक्षा

र ससद्धता ग्रहण गिे सबै व्र्क्कतहरू र उहााँले आफ्िो बिाउिुभएका व्र्क्कतहरूिादहाँ धमी

मानिसहरू हुि ्, र उहााँले नतिीहरू सबैलाई बहुमूल्र् ठान्िुहुन्छ। नतमीले जनत धेरै परमेश्वरको
वतथमाि वििहरूलाई ग्रहण गछौ, त्र्नत िै धेरै नतमीले परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गिथ र बझ्
ु ि
सकिेछौ, अनि र्सरी नतमी परमेश्वरको वििहरू अिुसार क्जउि सकिेछौ र उहााँका मागहरू पूरा
गिथ सकिेछौ। र्ो नतमीहरूका निक्म्त परमेश्वरको आदे श हो, र नतमीहरू सबै र्ो हाससल गिथ सक्षम

बन्िुपछथ । र्दद नतमीले परमेश्वरलाई िादहाँ माटोबाट बिाइएको एउटा मूनतथ जस्तै मापि गिथ र

सीसमत गिथ आफ्िै धारणालाई प्रर्ोग गछौ भिे, र र्दद नतमीले परमेश्वरलाई बाइबलको सीमासभत्र
मात्र सीसमत राख्र्ौ र उहााँलाई कामको सीसमत क्षेत्रसभत्र मात्र राख्र्ौ भिे नतमीहरूले परमेश्वरलाई
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दोष लगाएका छौ भिी र्सले प्रमाखणत गछथ । पुरािो करारको र्ुगका र्हूदीहरूले परमेश्वरलाई मसीह
भन्ि सककन्थ्र्ो, र मसीह भनििे मात्र परमेश्वर हुि सकिुहुन्थ्र्ो झैँ गरी परमेश्वरलाई नतिीहरूको

हृदर्मा राखिएको एक निददथष्ट मूनतथको रूपमा सलएका हुिाले, र परमेश्वर (जीविरदहत) माटोको
एउटा मूनतथ हुिुहुन्थ्र्ो झैँ गरी मािवजानतले सेवा गरे को र आराधिा गरे को हुिाले, नतिीहरूले त्र्स
बेलाको र्ेशूलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददएर क्रूसमा कीला ठोकेर झुन्ड्र्ाए—र्सरी दोषरदहत र्ेशूलाई मत्ृ र्ुदण्ड

ददइर्ो। परमेश्वर कुिै पनि अपराधबाट दोषरदहत हुिुहुन्थ्र्ो, तैपनि मानिसले उहााँलाई छोड्ि इन्कार
गऱ्र्ो, अनि उहााँलाई मत्ृ र्द
ु ण्ड ददि माग गरररहे , त्र्सैले र्ेशल
ू ाई क्रूसमा झन्
ु ड्र्ाइर्ो। मानिससाँग
परमेश्वरको व्र्वस्थापिको ससद्ध बुझाइ भएजस्तै गरी, परमेश्वरले गिुथभएका सबै थोक मानिसले
आफ्िो हतकेलामा रािेको छ जस्तै गरी परमेश्वर अपररवतथिशील हुिुहुन्छ भिी उसले सधैँ ववश्वास
गछथ , र उहााँलाई एउटा पुस्तक अथाथत ् बाइबलको आधारमा पररभावषत गछथ । मानिसहरू अत्र्न्त
हास्र्ास्पद, अत्र्न्त अहङ्कारी छि ्, नतिीहरू सबैसाँग बढाइिढाइ गिे एउटा जन्मजात स्वभाव छ।
परमेश्वरको बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि जनतसुकै ठूलो भए तापनि नतमीहरूले परमेश्वरलाई चििेका

छै िौ, परमेश्वरको सबैभन्दा बढी ववरोध गिे नतमीहरू हौ, र नतमीहरूले परमेश्वरलाई दोष लगाएका

छौ भिी म अझै पनि भन्छु, ककिकक नतमीहरू परमेश्वरको कामको आज्ञापालि गिथ र परमेश्वरले
ससद्ध तुल्र्ाउिुहुिे मागथमा दहाँड्ि पूणत
थ र्ा असक्षम छौ। परमेश्वर मानिसका कार्थहरूदे खि ककि

कदहल्र्ै सन्तुष्ट हुिभ
ु एको छै ि? ककिकक मानिसले परमेश्वरलाई चिन्दै ि, ककिकक उसाँग थप्र
ु ै
धारणाहरू छि ्, ककिकक परमेश्वरका बारे मा उसको ज्ञाि वास्तववकतासाँग सहमत हुाँदैि, तर बरु
कुिै सभन्ितावविा एउटै ववषर्वस्तु एकोहोरो दोऱ्र्ाइरहन्छ र हरे क पररक्स्थनतको निक्म्त एउटा

तररका प्रर्ोग गछथ । त्र्सैले, परमेश्वर आज पथ्
ृ वीमा आउिुभए पनि मानिसले उहााँलाई क्रूसमा कीला
ठोकेर झन्
ु ड्र्ाएको छ। निदथर्ी मािवजानत! मौि सहमनत र षड्र्न्त्र, एक-अकाथबाट िोस्िे र हडप्िे,
प्रससद्चध र सौभाग्र्को निक्म्त लुछािाँड
ु ी गिुथ, पारस्पररक हत्र्ा गिुथ—र्ी सबै कदहले अन्त्र् हुिेछि ्?
परमेश्वरले हजारौँ वििहरू बोल्िभ
ु एको भए तापनि कोही पनि आफ्िो िेतिामा आएका छै िि ्।

मानिसहरू आफ्िा पररवारहरू, छोराहरू र छोरीहरूको िानतर, आफ्िो जीववकोपाजथिको, भववष्र्,
प्रत्र्ाशाहरू, ओहदा, महत्वाकाांक्षा, र रुपैर्ााँपैसाको निक्म्त, िािेकुरा, लुगाफाटो, र शरीरको निक्म्त

काम गछथ ि ्। तर के सााँक्च्िकै परमेश्वरको िानतर कामहरू गिे कोही छि ्? परमेश्वरको िानतर
काम गिेहरूमध्र्े पनि परमेश्वरलाई चिन्िे थोरै छि ्। आफ्िै रुचिहरूबाट काम िगिेहरू कनत

मानिसहरू छि ्? कनत जिाले आफ्िो ओहदा सुरक्षक्षत राख्ि अरू व्र्क्कतहरूलाई चथिोसमिो गदैि

वा बदहष्कार गदै ि? त्र्सैले, परमेश्वरलाई जबरजस्ती अिचगन्ती मत्ृ र्द
ु ण्ड ददइएको छ, र असङ्ख्र्
निदथर्ी न्र्ार्कताथहरूले परमेश्वरलाई दण्डाज्ञा ददएका छि ् र फेरर एक पटक उहााँलाई क्रूसमा कीला

ठोकेर झुण्ड्र्ाइएका छि ्। नतिीहरूले सााँक्च्िकै परमेश्वरको िानतर काम गरे का हुिाले कनत जिालाई
धमी भन्ि सककन्छ?
के परमेश्वरको अनघ एक सन्त वा एक धमी व्र्क्कतको रूपमा ससद्ध तल्
ु र्ाइि सक्जलो छ?

“र्स पथ्
ृ वीमा कोही पनि धमी छै ि, धमीहरू र्स सांसारमा छै िि ्” भन्िे कथि के सााँिो हो? जब
नतमीहरू परमेश्वरको अनघ आउाँ छौ तब नतमीहरूको आफ्िै िानतर नतमीहरूले आफ्िो हरे क विि
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र कार्थ, आफ्िो हरे क वविार र सोिाइ, र नतमीहरूले हरे क ददि दे ख्िे सपिाहरूको बारे मा वविार
गर। के र्ो मासमलाको सााँिो अवस्था होइि र? “धासमथकता” को अथथ अरू व्र्क्कतहरूलाई दाि ददिु
होइि, र्सको अथथ आफ्िो नछमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गिथु होइि, र र्सको अथथ झैझगडा र

वववादहरू वा लुटपाट र िोरीबाट टाढा रहिु होइि। धासमथकताको अथथ परमेश्वरको आदे शलाई
आफ्िो कतथव्र्को रूपमा ग्रहण गिुथ र परमेश्वरको व्र्वस्था र प्रबन्धलाई आफ्िो निक्म्त स्वगथबाट

ठहराइएको कतथव्र्को रूपमा सलिु र परमेश्वरको आज्ञापालि गिुथ हो, समर् र स्थािको प्रवाह
िगररकि प्रभु र्ेशल
ू े गिथभ
ु एजस्तै गिथु हो। परमेश्वरले भन्िुभएको धासमथकता र्ही हो। लोतलाई
धमी भन्ि सककन्छ ककिकक उिले आफ्िो िाफा र िोकसािीको वविार िगररकि परमेश्वरले

पठाउिुभएका दई
ु स्वगथदत
ू हरूलाई बिाएका चथए; उिले त्र्स बेला जे गरे का चथए, त्र्सलाई धमी
भन्ि सककन्छ तर उिलाई धमी मानिस भन्ि सककाँदै ि। लोतले परमेश्वरलाई दे िेका हुिाले उिले
स्वगथदत
ू हरूका सट्टामा आफ्िी दई
ु छोरीहरू ददएका चथए तर ववगतमा उिले गरे का सबै व्र्वहारहरू

धासमथकता सुहाउाँ दो चथएिि ्। त्र्सैले म भन्छु “र्स पथ्
ृ वीमा कोही पनि धमी छै ि।” पुिस्थाथपिाको

प्रवाहमा रहे काहरू मध्र्ेका कसैलाई पनि धमी भन्ि सककाँदै ि। नतमीहरूका कार्थ जनतसुकै असल
भए तापनि, नतमीले जनतसुकै परमेश्वरको िाउाँ को मदहमा गरे को दे खिए तापनि, ि त अरूहरूलाई

दहकाथउाँछौ र सराप्छौ ि अरूहरूबाट िोछौ वा लुट्छौ तापनि नतमीलाई धमी भन्ि सककाँदै ि, ककिकक

एक सामान्र् व्र्क्कत पनि र्स्तो कार्थ गिथ सक्षम हुन्छ। अदहले र्हााँ मख्
ु र् कुरो िादहाँ नतमीहरूले
परमेश्वरलाई चििेका छै िौ। र्नत मात्र भन्ि सककन्छ कक अदहले नतमीहरूसाँग असलकनत मात्र
सामान्र् मािवता छ, तर परमेश्वरले भन्िुभएको धासमथकताका तत्त्वहरू छै िि ्, त्र्सैले नतमीहरूले
गिे कुिै पनि कुराले नतमीहरूले परमेश्वरलाई चििेका छौ भन्िे कुरा प्रमाखणत गिथ सकदै ि।

पदहला, परमेश्वर स्वगथमा हुिह
ु ु ाँदा, मानिसले परमेश्वरप्रनत छलपण
ू थ कार्थ गरे। आज, परमेश्वर
मानिसहरूमा माझमा आउिुभएको छ—कनत वषथ भइसकेको छ भन्िे कुरा कसैलाई पनि थाहा छै ि—
तैपनि मानिसले कामकुराहरू गदै िालहरू भएर गुज्रन्छ र उहााँलाई मूिथ बिाउिे प्रर्त्ि गदैछ। के

मानिस आफ्िो सोि-वविारमा धेरै वपछडडएको छै ि र? र्हूदासाँग पनि र्स्तो भएको चथर्ो: र्ेशू

आउिुभन्दा अगाडड र्हूदाले आफ्िा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई छल गिथ झूटो बोलेको चथर्ो,
र्ेशू आउिभ
ु एपनछ पनि ऊ अझै पररवतथि भएको चथएि; उसले र्ेशल
ू ाई असलकनत पनि चििेको
चथएि, र अन्त्र्मा उसले र्ेशूलाई धोिा ददर्ो। के उसले परमेश्वरलाई िचििेको कारण र्स्तो
भएको चथर्ो? र्दद आज नतमीहरूले पनि परमेश्वरलाई अझै चििेका छै िौ भिे नतमीहरू पनि अको

र्हूदा बन्ि सकिे सम्भाविा रहन्छ, र्दद र्सो हो भिे अिुग्रहको र्ुगमा पनि दई
ु हजार वषथ अनघ
भएको र्ेशक
ू ो द्ःु िद क्रूसीकरणमा फेरर मञ्िि हुिेछ। के नतमीहरू र्ो कुरा ववश्वास गदै िौ? र्ो
र्थाथथ कुरा हो! वतथमाि समर्मा, बहुसङ्ख्र्क मानिसहरू र्स्तै अवस्थामा छि ्—मैले र्ो कुरा असल
िााँडै भनिरहे को हुि सकछ—र र्स्ता मानिसहरूले र्हूदाको भसू मका निभाइरहे का छि ्। मैले निरथथक
कुरा गरररहे को छै ि, तर तथ्र्मा आधाररत कुरा गदै छु—र नतमीहरू ववश्वस्त िभइरहि सकदै िौ।

र्द्र्वप धेरै मानिसहरूले िम्रताको भाि पाछथ ि ्, तर नतिीहरूका हृदर्मा गन्हाउिे हाडिोर र

दग
ु थक्न्धत थोकहरूबाहे क अरू केही पनि छै ि। अदहले पनि मण्डलीमा र्स्ता ककससमका धेरै मानिसहरू
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छि ्, र म र्स ववषर्मा पूणथ रूपमा अिसभज्ञ छु भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ। आज, मेरो आत्माले
मेरो निक्म्त निणथर् गछथ , र मेरो निक्म्त गवाही ददन्छ। के मलाई केही पनि थाहा छै ि भन्िे

नतमीहरूलाई लाग्छ? नतमीहरूको हृदर्मा भएका कपटपण
ू थ वविारहरू, नतमीहरूले आफ्िो हृदर्सभत्र
रािेका कुराहरू मैले बुझेको छै ि भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ? के परमेश्वरको उन्िनत प्राप्त गिथ
त्र्नत सक्जलो छ र? के ताँलाई जस्तो मि लाग्र्ो उहााँलाई त्र्स्तै व्र्वहार गिथ सककन्छ भन्िे

ताँलाई लाग्छ? ववगतमा, ताँ कृबत्रम िालको व्र्क्कत बन्छौ भिी मैले चिन्ता गरे को चथएाँ, त्र्सैले
मैले नतमीहरूलाई स्वतन्त्रता ददइरहेँ, तर म नतिीहरूप्रनत असल बिेको चथएाँ भिी मािवजानतले
बताउि सकेि, मैले नतिीहरूलाई औीँला ददाँ दा नतिीहरूले हातै निले। नतमीहरूकै बीिमा सोध: मैले

कसैसाँग पनि कदहल्र्ै निराकरण गररिाँ, र मैले कदहल्र्ै पनि कसैलाई हल्का रूपमा हप्काइिाँ—तैपनि
म मानिसको उत्प्रेरणा र धारणाहरूका बारे मा स्पष्ट छु। परमेश्वर स्वर्मले
् जसको साक्षी ददिुहुन्छ,
के नतमीहरू उहााँ मूिथ हुिुहुन्छ भन्िे लाग्छ? र्दद त्र्सो हो भिे, नतमीहरू अत्र्न्त अन्धा छौ भिी
म भन्छु! म नतमीहरूको िुलासा गिेछैि, तर नतमीहरू कनत धेरै भ्रष्ट बन्ि सकछौ भिी हामी

हे रौं। नतमीहरूको ितुर सािो र्ुक्कतले नतमीहरूलाई मुक्कत ददि सकछ कक सकदै ि, वा परमेश्वरलाई

प्रेम गिे नतमीहरूको उत्कृष्ट प्रर्त्िले मुक्कत ददि सकछ कक सकदै ि भिी हामी हे रौं। आज, म
नतमीहरूलाई दोष लगाउिेछैि; उहााँले नतमीहरूसाँग बदला सलिु िभएसम्म हामी परमेश्वरको
समर्लाई पिौं। मसाँग अदहले नतमीहरूसाँग कुराकािी गिे समर् छै ि, र म नतमीहरूको कारण मेरो

महाि ् कार्थ ढीला गिथ अनिच्छुक छु। एउटा कीरा जस्तो नतमीहरूसाँग निराकरण गिथ परमेश्वरको
समर् पाउि नतमीहरू र्ोग्र् छै िौ—त्र्सैले कसरी नतमीहरूले स्वच्छन्द हुि सकछौ भिी हे रौं। र्स्ता
मानिसहरूले परमेश्वरको ज्ञाि असलकनत पनि िोज्दै िि ्, ि त नतिीहरूसाँग उहााँको निक्म्त असलकनत

प्रेम िै हुन्छ, र अझै पनि परमेश्वरले नतिीहरूलाई धमी भन्िुभएको होस ् भन्िे िाहिा गछथ ि ्—के
र्ो एउटा मजाक होइि र? मानिसहरूको एउटा सािा सङ्ख्र्ा सााँच्िै ईमािदार भएको हुिाले, म
मानिसलाई निरन्तर जीवि ददि मात्र केक्न्ित हुिेछु। आज मैले सम्पन्ि गिुथपछथ सो मात्र म पूरा

गिेछु, तर नतमीहरूले गरे को कामअिुसार म भववष्र्मा प्रत्र्ेक व्र्क्कतसाँग बदला सलिेछु। मैले
भन्िुपिे सबै कुरा भिेको छु, ककिकक निक्श्ित रूपमा मैले गिे काम र्ही िै हो। मैले गिुथपिे

काम मात्र म गछुथ, र मैले गिथु िपिे काम म गददथिाँ। जे भए तापनि, नतमीहरूले चिन्तिमा समर्
बबताउिेछौ भिी म आशा गछुथ: िास परमेश्वरको बारे मा नतमीहरूको ज्ञाि कनत सत्र् छ? के

नतमीहरू परमेश्वरलाई फेरर कीला ठोकेर क्रूसमा झुण्ड्र्ाउिेहरू मध्र्ेका कोही हौ? र्ी मेरा अक्न्तम
वििहरू हुि ्: परमेश्वरलाई क्रूसमा झुण्ड्र्ाउिे व्र्क्कतहरूलाई चधककार होस ्।

सामान्य्क्स्र्निमा्कसरी्प्रर्ेश्गने
मानिसहरूले परमेश्वरका विि जनत धेरै ग्रहण गदथछि ्, उिीहरू त्र्नत िै धेरै प्रबुद्ध हुन्छि ्
र परमेश्वरलाई चिन्िे आफ्िा िोजमा नतिीहरू त्र्नत िै धेरै भोकाउाँ छि ् र नतिाथउाँछि ्। परमेश्वरका
विि आत्मसात ् गिेहरू मात्र प्रिरु र धेरै गहि अिभ
ु वहरू प्राप्त गिथ र्ोग्र्का हुन्छि ्, र केवल
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त्र्स्ताहरूका जीवि मात्र नतलका फूल झैं निरन्तर फकक्राँदै जाि सकछि ्। जीविको पनछ लाग्िे

सबैले र्सलाई आफ्िो पूणथकालीि कामका रूपमा सलिुपछथ ; उिीहरूले “परमेश्वरवविा, म क्जउि

सक्कदिाँ; परमेश्वरवविा, म कुिै काम गिथ सक्कदिाँ; परमेश्वरवविा, सबै थोक शन्
ू र् छि ्” भन्िे

अिुभूनत गिुथपदथछ। र्सकारण, नतिीहरूले र्ो पनि सांकल्प गिुथपदथछ कक “पववत्र आत्माको
उपक्स्थनतवविा, म केही गिेछैि, र्दद परमेश्वरका वििहरू पढ्दा कुिै प्रभाव परे ि भिे, तब म

कुिै पनि कुरा गिथ उदासीि हुन्छु”। नतमीहरूले आफैलाई सलप्त िबिाओ। जीविसम्बन्धी
अिभ
ु वहरू परमेश्वरले प्रदाि गिथभ
ु एको ज्ञाि र मागथदशथिबाट आउाँ छि ् र नतिीहरू नतमीहरूका

व्र्क्कतपरक प्रर्त्िहरूमा छलथङ्ग दे खििे हुन्छि ्। नतमीहरूले आफ्िा लाचग के माग गिुथपदथछ भिे,
“जब जीविका अिुभवको कुरा आउाँ छ, मैले आफैलाई स्वतन्त्र पास ददि सक्कदिाँ”।

कदहलेकाहीीँ, असामान्र् पररक्स्थनतहरूका कारण, तैँले परमेश्वरको उपक्स्थनत गुमाउाँ छौ र प्राथथिा

गदाथ ताँ परमेश्वरको अिुभूनत गिथ असक्षम छस ्। त्र्स्तो समर्मा, डरको अिुभव गिुथ सामान्र्

हो। तैँले तत्कालै उहााँलाई िोज्ि सुरु गिुथपदथछ। र्दद तैँले र्सो गदै िस ् भिे, परमेश्वर ताँबाट टाढा

हुिुहुिेछ र ताँ एक ददि, दई
ु ददि, एक मदहिा वा दई
ु मदहिासम्म पनि पववत्र आत्माको
उपक्स्थनतवविा र र्सको अनतररकत, पववत्र आत्माको कामवविा िै रहिेछस ्। र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा,
ताँ एकदमै अववश्वसिीर् रूपमा िेतिाशून्र् बन्छस ् र जब ताँ सबै प्रकारका काम गिथ सक्षम

हुन्छस ्, तब एक पटक फेरर शैतािद्वारा बन्दी बिाइन्छस ्। तैँले धिसम्पविको लोभ गछथ स ,् तेरा
भाइ-बदहिीहरूलाई धोका ददन्छस ्, िलचित्र र सभडडर्ोहरू हे छथस ्, महजोङ्ग िेल्छस ् र अिुशासिहीि
भई धुम्रपाि र मद्र्पाि पनि गछथ स ्। तेरो हृदर् परमेश्वरबाट टाढा भइसकेको छ, ताँ गोप्र् रूपमा
आफ्िै बाटोमा गइसकेको छस ् र तैँले स्वेच्छािारी रूपमा परमेश्वरको कामको न्र्ार् पार गरे को

छस ्। केही घटिाहरूमा मानिसहरू निकृष्टताको र्नत गदहराइसम्म डुब्छि ् कक नतिीहरू र्ौिजन्र्

प्रकृनतको पापहरू गिथ समेत कुिै लज्जा वा सङ्कोिको अिुभूनत िै गदै िि ्। र्स्तो प्रकारका

व्र्क्कतलाई पववत्र आत्माद्वारा पररत्र्ाग गररएका हुन्छि ्; वास्तवमा, त्र्स्ता व्र्क्कतमा पववत्र
आत्माको काम लामो समर्दे खि अिुपक्स्थत रहे को हुन्छ। त्र्स्ता मानिसहरू दष्ु टका हातहरूले

नतिीहरूलाई अझ धेरै तानिरहाँदा भ्रष्टताको झि ् गदहराइमा डुबेको मात्र दे खिन्छि ्। अन्त्र्मा,

नतिीहरू र्स मागथको अक्स्तत्व अस्वीकार गदथछि ् र नतिीहरू शैतािद्वारा बन्दी बिाइएका छि ्
ककिभिे नतिीहरूले पाप गरे का छि ्। र्दद तैँले र्ो पदहिाि गिुथहुन्छ कक केवल ताँसाँग पववत्र

आत्माको उपक्स्थनत मात्र छ, तैपनि पववत्र आत्माको कामको अभाव छ भिे , र्ो पदहला दे खि िै

एक ितरिाक अवस्थामा छ। जब ताँ पववत्र आत्माको उपक्स्थनत पनि महसुस गिथ सकदै िस ्, तब
ताँ मत्ृ र्क
थ र्ा शैताितफथ गइसकेको
ु ो मि
ु मा हुन्छस ्। र्दद तैँले प्रार्क्श्ित गदै िस ् भिे, तब ताँ पण
ू त
हुिेछस ् र ताँ हटाइएका नतिीहरूमध्र्े एक हुिेछस ्। र्सकारण, जब तैँले र्ो थाहा गछथ स ् कक ताँ
र्स्तो क्स्थनतमा छस ्, जहााँ केवल पववत्र आत्माको उपक्स्थनत छ, (तैँले पाप गदै िस ्, आफूले
आफैलाई निर्न्त्रण गदै िस ् र परमेश्वरका ववरुद्ध तैँले कुिै आडम्बर दे िाउाँ छस ्) तर ताँसाँग पववत्र

आत्माको कामको अभाव हुन्छ (ताँ प्राथथिा गदाथ आफू भावुक भएको अिुभव गदै िस ्, जब तैँले
परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तैँले स्पष्ट ज्ञाि र ज्र्ोनत प्राप्त गदै िस ्, ताँ
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परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे कुरामा अनिच्छुक हुन्छस ्, तेरो जीविमा कदहल्र्ै कुिै वद्
ृ चध
हुाँदैि र ताँ लामो समर्दे खि ठूलो ज्र्ोनत हराएकोमा द्ःु िी हुन्छस ्)—र्स्तो समर्मा, ताँ धेरै सतकथ

हुिप
ु दथछ। तैँले आफैलाई सलप्त िबिा, तैँले आफ्िो िररत्रलाई आफैले र्ो भन्दा धेरै लगाम लगाएर
स्वतन्त्र िबिा। पववत्र आत्माको उपक्स्थनत जुिसुकै बित पनि हराउि सकछ। त्र्सकारण र्स्तो

क्स्थनत निकै ितरिाक हुन्छ। र्दद तैँले आफूलाई र्स्तो क्स्थनतमा पाउाँ छस ् भिे जनत सकदो िााँडो
चिजहरू फकाथउिे प्रर्त्ि गर्। सवथप्रथम, तैँले पश्िातापको प्राथथिा गिुथपदथछ र परमेश्वरलाई ताँमाचथ

उहााँको कृपा एक पटक फेरर बढाइददि आग्रह गिथुपदथछ। अझ धेरै उत्साहका साथ प्राथथिा गिथह
ु ोस ्,

परमेश्वरका वििहरू अझ धेरै िाि र वपउि तेरो हृदर्लाई शान्त बिा। र्सका आधारमा, तैँले
धेरै समर् प्राथथिा गिथमा ििथ गिुथपदथछ; गाउि, प्राथथिा गिथ, परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउि

र आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथमा तैँले दई
ु गुणा प्रर्त्ि गर्। ताँ जब आफ्िो सबैभन्दा कमजोर
अवस्थामा हुन्छस ्, तब तेरो हृदर्लाई सक्जलैसाँग शैतािले अधीिमा सलन्छ। जब त्र्सो हुन्छ, तेरो
हृदर् परमेश्वरबाट सलइन्छ

र शैतािलाई कफताथ ददइन्छ, त्र्सपनछ ताँ पववत्र आत्माको

उपक्स्थनतरदहत रहन्छस ्। त्र्स्तो समर्मा, पववत्र आत्माको काम पुि्ः प्राप्त गिथ दई
ु गुणा कदठि
हुन्छ। पववत्र आत्मा अझै ताँसाँगै हुिुहुाँदा उहााँका कामको िोजी गिुथ धेरै उपर्ुकत हुन्छ, जसले
परमेश्वरलाई ताँमाचथ अझै बढी उहााँको ज्ञाि प्रदाि गिथ र उहााँले ताँलाई ित्र्ाग्िे तुल्र्ाउिे अिुमनत
ददिेछ। प्राथथिा गिे, भजिहरू गाउिे, तेरो कार्थ परू ा गिे र परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे

कार्थ—र्ी सबै काम गररन्छि ् ताकक शैतािले आफ्िो काम गिे कुिै अवसर िपाओस ्, ताकक पववत्र

आत्माले ताँसभत्र काम गरररहोस ्। र्स तररकाले र्दद तैँले पववत्र आत्माको काम पुि्ः प्राप्त गदै िस ्
र र्दद ताँ केवल पिेर मात्र बस्छस ् भिे, पववत्र आत्माको पुि्ः प्राक्प्त सहज हुिेछैि जब तैँले
पववत्र आत्माको उपक्स्थनत गम
ु ाउाँ छस ्, पववत्र आत्मा ववशेष रूपले ताँनतर िफककथएसम्म वा ववशेषगरी

परमेश्वरले ताँलाई ज्र्ोनत र ज्ञाि प्रदाि िगरे सम्म। तथावप, तेरो क्स्थनतको पुि्ः प्राक्प्तका लाचग

केवल एक वा दई
ु ददि मात्र लाग्दै ि; कदहलेकाहीीँ त कुिै पुि्ः प्राक्प्तवविा िै छ मदहिा पनि बबत्ि
सकछि ्। र्ो सबै र्स्तो छ ककिभिे मानिसहरू आफैलाई धेरै सहज रूपमा सलन्छि ,् सामान्र्
तररकामा चिजहरू पनि अिुभव गिथ असक्षम छि ् र त्र्सकारण पववत्र आत्माद्वारा त्र्ाचगएका

छि ्। र्द्र्वप तैँले पववत्र आत्माको काम पि
ु ्ः प्राप्त गछथ स ् भिे पनि, परमेश्वरको वतथमाि काम
ताँलाई अझै स्पष्ट िहुि सकछ, ककिभिे ताँ आफ्िा जीवि अिुभवमा धेरै पछाडड गएको छस ्,
मािौं कक ताँ दशौं हजार माइल पछाडड गएको छस ्। के र्ो त्रासपण
ू थ कुरा होइि र? र्द्र्वप म
त्र्स्ता मानिसहरूलाई भन्छु, कक अदहले पश्िाताप गिथ धेरै ववलम्ब भएको छै ि, तर एउटा सतथ

छ; तैँले अझ धेरै कडा पररश्रम गिथप
ु दथछ, र अल्छीपिमा सलप्त हुिु हुाँदैि। र्दद अरू मानिसहरूले
एक ददिमा पााँि पटक प्राथथिा गदथछि ् भिे, तैँले दश पटक गिुथपदथछ; र्दद अरू मानिसहरूले एक
ददिमा दई
ु घण्टा परमेश्वरका विि िान्छि ् र वपउाँ छि ् भिे, तैँले र्ो काम िार वा छ घण्टा

गिुथपिेछ; र र्दद अरू मानिसहरूले दई
ु घण्टा भजि सुन्छि ् भिे तैँले कम्तीमा पनि आधा

ददिसम्म सुन्िुपछथ । ताँ परमेश्वरका सामु सधैँ शाक्न्तमर् हुिुहोस ् र परमेश्वरको प्रेमका बारे मा
सोच्िह
ु ोस ्, ताँ प्रभाववत िभएसम्म र तेरो हृदर् परमेश्वरतफथ िफककथएसम्म र ताँ परमेश्वरबाट टाढा
706

हुिे साहस िगरे सम्म, तेरो पररश्रमको प्रनतफल प्राप्त हुिेछैि; अनि मात्र तैँले तेरो पदहलाको,
सामान्र् क्स्थनत पुि्ः प्राप्त गिथ सकिेछस ्।
केही मानिसहरू आफ्िा िोजमा निकै उत्सक
ु तासाथ लाग्छि ्, र तैपनि नतिीहरू सदह मागथमा

प्रवेश गिथ असफल हुन्छि ्। र्ो र्सैले हो कक नतिीहरू धेरै लापरवाही हुन्छि ् र आक्त्मक कुराहरूमा
ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। परमेश्वरका विि कसरी अिभ
ु व गिे भन्िे नतिीहरूसाँग कुिै वविार छै ि, र पववत्र
आत्माका काम र उपक्स्थनत के हुि ् भिेर थाहा छै ि। त्र्स्ता मानिसहरू उत्सुक तर मूिथ पनि
हुन्छि ्; नतिीहरू जीविको पनछ लाग्दै िि ्। त्र्ो ककि हो भिे ताँसाँग पववत्र आत्माको थोरै ज्ञािको
पनि अभाव छ, पववत्र आत्माको नित्र् िसलरहिे कामको ववकासका बारे मा ताँलाई केही थाहा छै ि

र ताँ आफ्िै आत्माको क्स्थनतका बारे मा अिसभज्ञ छस ्। के त्र्स्ता मानिसहरूको ववश्वास मूिथतापूणथ
ककससमको ववश्वास होइि? त्र्स्ता मानिसहरूले जनतसुकै िोजी गदाथ पनि अन्तत्ः केही प्राप्त

गदै िि ्। कुिै पनि मानिसको परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा जीवि वद्
ृ चध प्राप्त गिे कुञ्जी भिेको

िै तेरो अिुभवमा परमेश्वरले के काम गिुथहुन्छ भन्िे जान्िु, परमेश्वरको प्रेसमलोपि हे िुथ, र

परमेश्वरको इच्छा बुझ्िु हो, जस्तो कक ताँ परमेश्वरका सबै व्र्वस्थाप्रनत आस्थावाि ् छस ,्
परमेश्वरका विि ताँमा प्रवेश गरे का छि ् ताकक नतिीहरू तेरो जीवि बिुि ् र र्सरी परमेश्वरलाई
सन्तुष्ट बिाउि सककर्ोस ्। र्दद तेरो ववश्वास मूिथतापूणथ ववश्वास हो भिे, र्दद तैँले आक्त्मक

ववषर्हरूमा र तेरो जीवि स्वभावमा हुिे पररवतथिहरूमा ध्र्ाि ददाँ दैिस ् भिे, र्दद ताँ सत्र्तफथ
कुिै प्रर्त्ि गदै िस ् भिे, के तैँले परमेश्वरको इच्छा बुझ्ि सकिेछस ्? परमेश्वरले के भन्िु हुन्छ
भिेर र्दद तैँले बुझ्दै िस ् भिे, तब अिुभव गिथ ताँ असक्षम हुिेछस ् र त्र्सपनछ अभ्र्ास गिे
कुिै मागथ हुिेछैि। जब तैँले परमेश्वरका वििको अिुभव गछथ स ्, तब तैँले ध्र्ाि ददिु पिे कुरा

भिेको नतिले उत्पन्ि गिे प्रभाव हो, ताकक तैँले परमेश्वरलाई उहााँका वििबाट चिन्ि सक् । र्दद

ताँ केवल परमेश्वरका विि पढ्ि मात्र सकछस ,् र नतिलाई कसरी अिुभव गिे भन्िे जान्दै िस ्
भिे, के र्सले ताँलाई ताँ आक्त्मक ववषर्हरूमा अिसभज्ञ छस ् भन्िे दे िाउाँ दै ि ? अदहले, अचधकाांश
मानिसहरू परमेश्वरका वििको अिुभव गिथ असक्षम छि ् र त्र्सकारण नतिीहरू परमेश्वरको
काम जान्दै िि ्। के र्ो नतिीहरूको अभ्र्ासको असफलता होइि र? र्दद नतिीहरू र्सैगरी िसलरहे

भिे, कुि ववन्दम
ु ा नतिीहरूको प्रिरु पररपण
ू थतामा कुराहरूलाई अिभ
ु व गिथ र नतिीहरूको जीविमा

वद्
ृ चध हाससल गिथ नतिीहरू सक्षम हुिेछि ्? के र्ो केवल िाली कुरा गिथको लाचग मात्र होइि?
नतमीहरूमध्र्े धेरै केवल ससद्धान्तमा मात्र केक्न्ित छौ, जसले आक्त्मक ववषर्हरूका बारे मा केही

जान्दै िौ, तर अझै पनि परमेश्वरद्वारा महाि ् उपर्ोगीका रूपमा प्रर्ोग गररि र परमेश्वरद्वारा
आसशष प्राप्त गररि िाहन्छि ्। र्ो सम्पण
ू थ रूपमा अवास्तववक हो! त्र्सकारण, नतमीहरूले र्स
असफलताको अन्त्र् गिुथपदथछ, ताकक नतमीहरू सबै आफ्िो आक्त्मक जीविको उचित मागथमा
प्रवेश गिथ, वास्तववक अिुभवहरू प्राप्त गिथ र परमेश्वरका वििको वास्तववकतामा सााँक्च्िकै
प्रवेश गिथ सक।
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परमेश््र्रको्इच्र्ा्अनुसार्कसरी्सेर्ा्गने
जब एक जिा व्र्क्कतले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ , तब उसले सटीक रूपले उहााँको सेवा कसरी

गिुथपछथ त? परमेश्वरको सेवा गिेहरूले कुि सतथहरू पूरा गिुथपछथ र कुि सत्र्ताहरू बुझ्िुपछथ ?

अनि नतमीहरू आफ्िो सेवामा कहााँिेर बाटो बबराइरहे को हुि सकछौ? नतमीहरूले र्ी सबै कुराहरूको
उिर जान्िुपछथ । र्ी ववषर्हरूले नतमीहरू परमेश्वरमा कसरी ववश्वास गछौ, अनि पववत्र आत्माले
डोऱ्र्ाउिह
ु ु िे बाटोमा कसरी दहाँड्छौ र सबै कुरामा परमेश्वरको र्ोजिाबद्ध कार्थहरूमा कसरी

समवपथत हुन्छौ भन्िे कुरालाई छुन्छ, अनि त्र्सले नतमीहरूमा हुिे परमेश्वरको कामको हरे क
कदमलाई बुझ्िे अिम
ु नत नतमीहरूलाई ददन्छ। जब नतमीहरू त्र्स बबन्दम
ु ा पुग्छौ, तब नतमीहरू
परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको के हो, परमेश्वरमा कसरी सही प्रकारले ववश्वास गिे, र परमेश्वरको

इच्छाससत एकतामा काम गिथका निक्म्त नतमीहरूले के गिुथपछथ भिी बुझ्िेछौ। र्सले नतमीहरूलाई

परमेश्वरको कामप्रनत परू ा र सम्पण
ू थ रूपमा आज्ञाकारी बिाउिेछ; नतमीहरूमा कुिै गि
ु ासोहरू

हुिेछैि, नतमीहरूले न्र्ार् गिेछैिौ, वा ववश्लेषण गिेछैिौ, परमेश्वरको कामको िोजको कुरा त
परै छाडौं। र्स्तै प्रकारले, नतमीहरू मत्ृ र्स
ु म्मै परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ, नतमीहरूलाई
मागथनिदे शि गिे र नतमीहरूलाई एउटा भेडाजस्तै मािे अिुमनत परमेश्वरलाई ददि सकिेछौ, र्सरी
नतमीहरू सबै १९९० को दसकका पत्रस
ु हरू बन्ि सकिेछौ अनि असलकनत पनि गि
ु ासो िगरी,

र्हााँसम्म कक क्रूसमा िढिुपऱ्र्ो भिे पनि परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकिेछौ। तब मात्र नतमीहरू
१९९० को दसकका पत्रुसहरू जस्तो भएर क्जउि सकिेछौ।

सांकल्प गरे का सबैले परमेश्वरको सेवा गिथ सकदछि ्—तर परमेश्वरको इच्छालाई पूरा ध्र्ाि

ददिे र परमेश्वरको इच्छा बुझ्िे व्र्क्कतहरू मात्र परमेश्वरको सेवा गिे र्ोग्र्का र हकदार हुिेछ।
मैले नतमीहरूको बीिमा र्ो थाहा पाएको छु: धेरै मानिसहरू जबसम्म नतिीहरू जोससलो भएर
परमेश्वरको निक्म्त सुसमािार फैलाउाँ छि ्, परमेश्वरका निक्म्त बाटोमा जान्छि ्, आफैलाई ििथ
गछथ ि ् र परमेश्वरका निक्म्त केही थोकहरू त्र्ाग्छि ्, र त्र्स्तै अरू कुराहरू गछथ ि ्, तब त्र्सलाई

परमेश्वरको सेवा हो भिी ववश्वास गछथ ि ्। अझ धेरै धासमथक मानिसहरू त हातमा बाइबल सलएर

र्ताउनत दगि
ु थु, स्वगथको राज्र्को सस
ु मािार फैलाउिु, र मानिसहरूलाई पश्िािाप र पाप-स्वीकार
गिथ लगाएर मुकत गिुथ परमेश्वरको सेवा गिुथ हो भिी ववश्वास गछथ ि ्। र्स्ता धेरै धासमथक अगुवाहरू

पनि छि ्, जसले परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको उच्ि अध्र्र्ि गरे र अनि सेसमिरीमा तासलम सलएर
च्र्ापलमा प्रिार गिुथ र बाइबलका शास्त्रहरू पढे र मानिसहरूलाई सशक्षा ददिु हो भिी वविार गछथ ि ्।

र्सबाहे क, गररब क्षेत्रहरूमा र्स्ता मानिसहरू हुन्छि ् जसले परमेश्वरको सेवा गिथु भिेको बबरामीलाई
निको पािुथ र नतिीहरूका दाजुभाइ, दददी-बदहिीहरूको बीिमा भएका भूतात्माहरू निकाल्िु वा
उिीहरूका निक्म्त प्राथथिा गिुथ, वा उिीहरूको सेवा गिुथ हो भिी ववश्वास गछथ ि ्। नतमीहरूको बीिमा

धेरै जिा र्स्ता मानिसहरू छि ्, जसले परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको परमेश्वरको वििहरू िािु

र वपउिु, हरे क ददि परमेश्वरलाई प्राथथिा गिुथ साथै सबैनतरका मण्डलीहरूमा भेटघाट गिथ जािु र
कामहरू गिथु हो भिी ववश्वास गछथ ि ्। अरू दाजभ
ु ाइ, दददी-बदहिीहरू छि ्, जि
ु हरूले परमेश्वरको
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सेवा गिुथ भिेको कदहल्र्ै वववाह िगिुथ वा पररवार िडा िगिुथ र आफ्िो सम्पूणथ अक्स्तत्व
परमेश्वरमा समपथण गिुथ हो भिी ववश्वास गछथ ि ्। तापनि परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको के हो सो
थोरै मानिसहरूले सााँच्िै जािेका हुन्छि ्। परमेश्वरको सेवा गिे मानिसहरू आकाशका ताराहरू जवि
िै धेरै भए पनि प्रत्र्क्ष रूपमा र परमेश्वरको इच्छाअिुसार सेवा गिेहरूको सङ्ख्र्ा िगण्र्—

महत्त्वहीि रूपमा कम छ। म ककि र्ो कुरा भन्दछु? र्सकारण भन्दछु, कक नतमीहरू “परमेश्वरको
सेवा” भन्िे वाकर्ाांशको अथथ बुझ्छौ, अनि परमेश्वरको इच्छाअिुसार कसरी सेवा गिे भन्िे कुरा
त झिै कम बझ्
ु छौ। परमेश्वरको कस्तो ककससमको सेवा वास्तवमा उहााँको इच्छासाँग एकतामा
हुन्छ भन्िे कुरा मानिसहरूले झट्टै बुझ्िु आवश्र्क हुन्छ।
र्दद नतमीहरू परमेश्वरको इच्छाअिुसार सेवा गिथ िाहन्छौ भिे, पदहले नतमीहरूले र्ो बुझ्िुपछथ

कक, परमेश्वरका निक्म्त कस्ता ककससमका मानिसहरू मिपदाथ हुन्छि ्, परमेश्वरले कस्ता ककससमका
मानिसहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, परमेश्वरले कस्ता ककससमका मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ र

कस्ता ककससमका मानिसहरू परमेश्वरको सेवा गिथ र्ोग्र्का हुन्छि ्। कम्तीमा पनि नतमीहरू र्ो
ज्ञािद्वारा सुसक्ज्जत भएको हुिुपछथ । र्सबाहे क, नतमीहरूले परमेश्वरको कामको लक्ष्र् अनि
परमेश्वरले र्हााँ र अदहले गिुथहुिे काम जान्िुपछथ । र्ो कुरा बुझेपनछ, अनि परमेश्वरको वििको
मागथदशथिद्वारा नतमीहरू पदहले प्रवेश पाउिुपछथ र पदहले परमेश्वरको आज्ञा प्राप्त गिुथपछथ । एकिोदट
नतमीहरूले परमेश्वरको वििहरू वास्तववक रूपमा अिभ
ु व गरे पनछ, र नतमीहरूले सााँच्िै परमेश्वरको
कामलाई जािेपनछ, नतमीहरू परमेश्वरको सेवा गिथ र्ोग्र्को बन्िेछौ। अनि जब नतमीहरू उहााँको

सेवा गछौ, त्र्स बेला परमेश्वरले नतमीहरूका आक्त्मक आाँिाहरू िोसलददिुहुिेछ र उहााँको कामलाई

अझ राम्ररी बुझ्िे र त्र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ने नतमीहरूलाई अिुमनत ददिुहुिेछ। जब नतमीहरू
र्स वास्तववकतामा प्रवेश गछौ, तब नतमीहरूका अिभ
ु वहरू अझ गहि र वास्तववक बन्िेछि ्,
अनि त्र्स्ता अिुभवहरू प्राप्त गिे नतमीहरू सबै मण्डलीहरूको माझमा दहाँ ड्ि सकिेछौ अनि आफ्िा

दाजुभाइ, दददी-बदहिीहरूका निक्म्त प्रबन्ध गररददि सकिेछौ, र्सरी नतमीहरू प्रत्र्ेकले एक-अकाथको
शक्कतबाट सलएर नतमीहरूको आफ्िै कमीहरू पूरा गिथ सकिेछौ, अनि नतमीहरूका आत्माहरूमा अझ
राम्ररी ज्ञाि प्राप्त गिेछौ। र्स्ता वास्तववकता प्राप्त गररसकेपनछ मात्र नतमीहरू परमेश्वरको

इच्छाअिस
ु ार सेवा गिे बन्िेछौ र नतमीहरूको सेवाको अवचधमा परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिेछौ।
परमेश्वरको सेवा गिेहरू परमेश्वरका घनिष्ठहरू हुिुपछथ , नतिीहरू परमेश्वरलाई मिपदो हुिुपछथ
र परमेश्वरप्रनत अत्र्ाचधक बफादार हुि सकिे हुिुपछथ । िाहे नतमीहरू एकान्तमा व्र्वहार गर वा

सावथजनिक स्थािमा, नतमीहरू परमेश्वरको सामु परमेश्वरको आिन्द प्राप्त गिथ सकछौ, नतमीहरू

परमेश्वरको सामु ददह्रलो भई िडा हुि सकछौ, अनि अरू मानिसहरूले नतमीहरूसाँग िाहे जस्तोसक
ु ै
व्र्वहार गरे पनि नतमीहरू त्र्ही बाटो दहाँड्िेछौ जहााँ दहाँड्िुपछथ , अनि परमेश्वरको बोझलाई सारा

वास्ता ददिेछौ। र्स्ता मानिसहरू मात्र परमेश्वरका घनिष्ठहरू हुि ्। परमेश्वरससत घनिष्ठ व्र्क्कतहरू
प्रत्र्क्ष रूपमा उहााँको सेवा गिथ सक्षम हुन्छि ्, ककिकक नतिीहरूलाई परमेश्वरको महाि ् आज्ञा र
परमेश्वरको बोझ ददइएको हुन्छ, नतिीहरू परमेश्वरको हृदर्लाई आफ्िो हृदर् बिाउि सक्षम
हुन्छि ्, र परमेश्वरको बोझलाई आफ्िै बोझ जस्तो गरी सलन्छि ्, र नतिीहरूका आफ्िो भववष्र्का
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सम्भाविाहरूमाचथ वविार गदै िि ्: नतिीहरूको कुिै सम्भाविा िहुाँदा, र नतिीहरू केही कुरा प्राप्त
िगिथ िडा हुाँदा पनि, प्रेसमलो हृदर्ले सधैँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्। अनि र्सैले र्स प्रकारका
व्र्क्कत परमेश्वरको घनिष्ठ हुन्छि ्। परमेश्वरका घनिष्ठ व्र्क्कतहरू परमेश्वरका ववश्वासपात्रहरू
पनि हुि ्; परमेश्वरका घनिष्ठ व्र्क्कतहरू मात्र उहााँको बेिैिी र उहााँका वविारहरूमा सहभागी हुि

सकछि ्, अनि नतिीहरूका दे ह कष्टमर् र कमजोर भए पनि, नतिीहरू कष्ट सहि सक्षम हुन्छि ्,
अनि परमेश्वरलाई प्रसन्ि तुल्र्ाउिका निक्म्त आफूलाई मि परे को थोक त्र्ाग्छि ्। त्र्स्ता

मानिसहरूलाई परमेश्वरले अझ बढी बोझहरू ददिह
ु ु न्छ, अनि परमेश्वरले गिथ िाहिभ
ु एको कुरा
त्र्स्ता मानिसहरूको गवाहीमा उत्पन्ि हुाँदछ। र्सैले, र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरका निक्म्त मिपदो

हुन्छि ्, नतिीहरू परमेश्वरको आफ्िै हृदर् अिुसारका परमेश्वरका िोकरहरू हुि ्, त्र्स्ता
मानिसहरूले मात्र परमेश्वरसाँग समलेर शासि गिथ सकछि ्। जब ताँ सााँच्िै परमेश्वरको घनिष्ठ
बिेका हुन्छस ्, त्र्ही बेला िै हो जब तैँले परमेश्वरससत एकसाथ शासि गिेछस ्।

र्ेशू परमेश्वरको आज्ञा पूरा गिथ—अथाथत ् सारा मािवजानतको छुटकाराको काम गिथ सक्षम

हुिुहुन्थ्र्ो—ककिकक उहााँले आफ्िै निक्म्त कुिै र्ोजिाहरू वा व्र्वस्थाहरू िगरी परमेश्वरको इच्छामा
पूरा ध्र्ाि ददिुभर्ो। त्र्सै पनि, उहााँ आफै परमेश्वर—परमेश्वरससत अनत घनिष्ठ हुिुहुन्थ्र्ो—जुि

कुरा नतमीहरू सबैले राम्ररी बुझ्दछौ। (वास्तवमा, उहााँ आफै परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, जुि कुराको साक्षी
परमेश्वरले ददिभ
ु र्ो। मैले र्स ववषर्को उदाहरण ददिका निक्म्त र्ेशक
ू ा तथ्र्हरू प्रर्ोग गिथलाई
र्हााँ र्ो कुरा भन्दै छु।) उहााँ परमेश्वरले व्र्वस्थापि र्ोजिालाई केन्िमा राख्न सक्षम हुिुहुन्थ्र्ो,
अनि उहााँले सधैँ स्वगथका वपतासाँग प्राथथिा गिुथभर्ो र स्वगथका वपताको इच्छा िोज्िुभर्ो। उहााँले

प्राथथिा गदै भन्िुभर्ो: “हे परमेश्वर वपता! तपाईंको इच्छा जे छ त्र्ो पूरा गिुथहोस ्, अनि मेरा

इच्छाहरू अिस
ु ार होइि, तर तपाईंको र्ोजिाअिस
ु ार काम गिथह
ु ोस ्। मानिस कमजोर हुि सकछ,
तर तपाई त्र्सको ककि वास्ता गिुथहुन्छ? मानिस तपाईंको वास्ता पाउिे र्ोग्र्को कसरी बन्ि

सकछ? अथाथत ् मानिस, जो तपाईंको हातमा एउटा कसमला जस्तो छ? मेरो हृदर्मा, म तपाईंको
इच्छा मात्र पूरा गिथ िाहन्छु, अनि तपाईंले आफ्िो इच्छाअिुसार ममा जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो

गिुथहोस ् भन्िे म िाहन्छु।” र्रूशलेमतफथ जािे बाटोमा र्ेशू ठूलो वेदिामा हुिुहुन्थ्र्ो, मािौं उहााँको
मट
ु ु मा छुरी रोपेको जस्तो भएको चथर्ो, तापनि उहााँमा आफ्िो वििबाट पनछ फकथिे असलकनत
पनि इच्छा चथएि; त्र्हााँ सधैँ एउटा प्रबल शक्कत चथर्ो, जसले उहााँलाई त्र्तानतर बढ्ि बाध्र्

बिार्ो, जहााँ उहााँ क्रूसमा टााँचगिु हुिेचथर्ो। अन्त्र्मा, उहााँलाई क्रूसमा कााँटी ठोककर्ो र
मािवजानतको छुटकाराको काम पूरा गदै उहााँ पापी मानिसको समाितामा हुिुभर्ो। उहााँले मत्ृ र्ु र

पातलका बन्धिहरू तोडेर स्वतन्त्र हुिभ
ु र्ो। उहााँको सामन्
ु िे मत्ृ र्ु, िरक र पातालले नतिीहरूका
शक्कत गुमाए, र उहााँद्वारा पराक्जत भए। उहााँ तेिीस वषथ क्जउिुभर्ो, ती अवचधभरर उहााँले सधैँ
त्र्स बेला परमेश्वरको कामअिुसार परमेश्वरकै इच्छा पूरा गिे सकदो कोससस गिुथभर्ो, उहााँले

आफ्िो फाइदा वा िोकसािीको बारे मा कदहल्र्ै पनि वविार गिुथभएि, अनि सधैँ परमेश्वर वपताको

इच्छाको बारे मा सोच्िुहुन्थ्र्ो। र्सैकारण उहााँको बक्प्तस्मा पनछ परमेश्वरले र्सो भन्िुभएको चथर्ो:
“र्ो मेरो वप्रर् पत्र
ु हो, जसमा म अनत प्रसन्ि छु।” परमेश्वरको सामन्
ु िे उहााँले गिथभ
ु एको सेवा,
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जुि परमेश्वरको इच्छाअिुरूप चथर्ो, त्र्सैले गदाथ परमेश्वरले सारा मािवजानतलाई छुटकारा ददिे

गह्रौं काम उहााँको कााँधमा राखिददिुभर्ो र त्र्ो पूरा गिथ लगाउिुभर्ो, अनि त्र्ो महत्त्वपूणथ काम

परू ा गिथ उहााँ र्ोग्र् हुिुहुन्थ्र्ो र उहााँलाई अचधकार ददइएको चथर्ो। उहााँले आफ्िो जीविभरर
परमेश्वरका निक्म्त असीसमत द्ःु िहरू भोग्िुभर्ो, अनि शैतािद्वारा उहााँको अिचगन्ती पटक परीक्षा
भर्ो, तर उहााँ कदहल्र्ै निराश हुिुभएि। परमेश्वरले उहााँलाई र्नत ठूलो काम ददिुभर्ो ककिभिे
उहााँमाचथ भरोसा राख्नुभर्ो, र उहााँलाई प्रेम गिुथभर्ो, र्सैले परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा र्सो

भन्िभ
ु र्ो: “र्ो मेरो वप्रर् पत्र
ु हो, जसमा म अनत प्रसन्ि छु।” त्र्स बेला, र्ेशल
ू े मात्र त्र्ो आज्ञा

पूरा गिथ सकिुहुन्थ्र्ो, अनि परमेश्वरले अिुग्रहको र्ुगमा सारा मािवजानतलाई छुटकारा ददिे काम
पूरा गिे र्ो एउटा व्र्ावहाररक पक्ष चथर्ो।

र्दद र्ेशूजस्तै नतमीहरूले पनि परमेश्वरको बोझलाई पूरा-पूरा ध्र्ाि ददन्छौ र नतमीहरूका

दे हनतर वपदठउाँ फकाथउाँछौ भिे, परमेश्वरले उहााँका महत्त्वपूणथ कामहरू नतमीहरूलाई सुम्पिुहुिेछ,
त्र्सरी नतमीहरूले परमेश्वरको सेवा गिथका निक्म्त िादहिे सतथहरू पूरा गिेछौ। त्र्स्ता

पररक्स्थनतहरूमा पदाथ मात्र नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गदै छौ र उहााँले ददिुभएको आज्ञा
पूरा गदै छौ भन्िे साहस गछौ, अनि तब मात्र नतमीहरूले सााँच्िै परमेश्वरको सेवा गदै छौ भन्िे
साहस गछौ। र्ेशूको उदाहरणसाँग तुलिा गदाथ, के ताँ परमेश्वरससत घनिष्ठ छस ् भन्िे साहस

गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गदै छस ् भन्िे साहस गछथ स ्? के ताँ सााँच्िै परमेश्वरको सेवा

गदै छस ् भन्िे साहस गछथ स ्? आज ताँ परमेश्वरको सेवा कसरी गिे सो बुझ्दै िस ्, के ताँ परमेश्वरससत
घनिष्ठ छस ् भन्िे साहस गछथ स ्? र्दद ताँ परमेश्वरको सेवा गदै छस ् भन्छस ् भिे के तैँले उहााँको

ववरुद्धमा ईश्वर-निन्दा गदै िस ् र? र्स ववषर्मा वविार गर्: के तैँले परमेश्वरको सेवा गदै छस ्
वा आफ्िै सेवा गदै छस ्? ताँ शैतािको सेवा गछथ स ्, तापनि हठी बन्दै अझ परमेश्वरकै सेवा
गरररहे का छस ् भन्छस ्—के र्सो गरे र ताँ ईश्वर-निन्दा गदै िस ् र? मेरो वपदठउाँ पछाडड धेरै जिा

मानिसहरू सामाक्जक प्रनतष्ठाको आसशष ् पाउिे लालसा गछथ ि ,् नतिीहरू घााँटीसम्म आउिे गरी

िान्छस ्, नतिीहरू सुत्ि मि पराउाँ छि ् र दे हमा पूरा ध्र्ाि ददन्छि ्, दे हको लाचग कुिै उपार् छै ि

भिी सधैँ डराउाँ छि ्। नतिीहरू मण्डलीमा आफूले गिुथपिे उचित काम गदै िि ्, तर मण्डलीको
उदारताको फाइदा उठाउाँ छि ्, वा कक त नतिीहरूका दाजभ
ु ाइ र दददी-बदहिीहरूलाई मेरा

वििहरूद्वारा हप्काउाँ छि ्, अचधकारका स्थािहरूमा बसेर अरूमाचथ हुकुम िलाउाँ छि ्। र्स्ता
मानिसहरू आफूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरररहे का छौं भन्छि ्—र नतिीहरू परमेश्वरका घनिष्ठ
मानिसहरू हुि ् भिी सधैँ भन्िे गछथ ि ्—के र्ो हास्र्ास्पद कुरा होइि त? र्दद तेरो उद्दे श्र्हरू सही
छि ् तापनि परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ार सेवा गिथ सकदै िस ् भिे ताँ मि
ू थ बन्दै छस ्; तर र्दद तेरो
उद्दे श्र्हरू सही छै िि ् भिे र पनि परमेश्वरको सेवा गदै छस ् भन्छस ् भिे ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत हो

जसले परमेश्वरको ववरोध गछथ , र तैँले परमेश्वरबाट दण्ड पाउिुपछथ । त्र्स्ता मानिसहरूप्रनत मेरो

कुिै सहािुभूनत छै ि। परमेश्वरको भविमा नतिीहरू ससिैँमा फाइदा उठाउाँ छि ्, सधैँ दे हको आराम-

सुववधाको लालसा गछथ ि ्, अनि परमेश्वरको िासोका कुराहरूमा कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। नतिीहरू सधैँ
आफ्िो निक्म्त जे असल छ त्र्सैको मात्र िोजी गछथ ि ्, अनि नतिीहरू परमेश्वरको इच्छामा कुिै
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ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। नतिीहरू आफूले गरे को कुिै पनि कार्थमा परमेश्वरका आत्माले गिुथहुिे सूक्ष्म
जााँिलाई स्वीकार गदै िि ्। नतिीहरू सधैँ आफ्िा दाजु-भाइ, दददी-बदहिीहरूसाँग िलािी र छल
गछथ ि ्, अनि दािबारीको ितरु स्र्ाल जस्तो भएकोले नतिीहरू अङ्गरु िोछथ ि ् र दाि बारी

कुल्िीसमल्िी गछथ ि ्। के त्र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरससत घनिष्ठ हुि सकछि ्? के ताँ परमेश्वरका
आसशषहरू पाउिे र्ोग्र्का छस ्? ताँ आफ्िै जीवि र मण्डलीका निक्म्त कुिै बोझ उठाउाँ दै िस ्, के
ताँ परमेश्वरको आज्ञा पाउिे र्ोग्र्का छस ्? ताँजस्तो व्र्क्कतलाई भरोसा गिे आाँट कसले गलाथ?
जब ताँ र्स्तो प्रकारले सेवा गछथ स ् के परमेश्वरले ताँलाई अझ ठूला कामहरू सम्
ु पिे आाँट गिथह
ु ु न्छ
होला? के त्र्सले काम अझ दढलो गराउाँ दै ि र?

परमेश्वरको इच्छाअिुसारको सेवा गिथ कुि-कुि सतथहरू पूरा गिुथपछथ त्र्ो नतमीहरूले जाि

भिेर मैले र्ो कुरा भनिरहे को छु। र्दद नतमीहरू आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई ददाँ दैिौ भिे, र्दद ताँ
र्ेशूले जस्तै परमेश्वरको इच्छामा पूरा ध्र्ाि ददाँ दैिौ भिे, परमेश्वरले ताँमाचथ भरोसा गिथ सकिुहुन्ि,
अनि अन्त्र्मा तैँले परमेश्वरबाट दण्ड पाउिेछस ्। सार्द, आज परमेश्वरको निक्म्त तैँले गिे
सेवामा सधैँ परमेश्वरलाई धोिा ददिे उद्दे श्र् राख्छस ् र लापरवाहीसाथ उहााँससत व्र्वहार गछथ स ्।

सांक्षेपमा भन्िुपदाथ, िाहे जे िै भए पनि र्दद ताँ परमेश्वरलाई ठग्छस ् भिे, ताँमाचथ कठोर न्र्ार्
आइलाग्िेछ। तैँले दोहोरो मि िबिाई पदहले आफ्िो हृदर् परमेश्वरमा सुक्म्पएर परमेश्वरको सेवाको
सही बाटोमा प्रवेश गिे फाइदा उठाउिप
ु छथ । िाहे ताँ परमेश्वरको सामन्
ु िे होस ् वा मानिसहरूको

सामुन्िे, तेरो हृदर् सधैँ परमेश्वरनतर फकेको हुिुपछथ , अनि तैँले पनि र्ेशूले जस्तै परमेश्वरलाई
प्रेम गिे सांकल्प गिुथपछथ । र्सरी, परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध बिाउिुहुिेछ, अनि ताँ उहााँको हृदर्
अिुरूपको परमेश्वरको सेवक बन्िुहुिेछ। र्दद ताँ सााँच्िै परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिु र तेरो सेवा
उहााँको इच्छाअिरू
ु प भएको िाहन्छस ् भिे परमेश्वरको ववश्वासको सम्बन्धमा तेरो पदहलेका

वविारहरू बदल्िुपछथ , अनि पदहले जुि तररकाले परमेश्वरको सेवा गचथथस ् त्र्ो तररका बदल्िुपछथ ,
र्सरी ताँ परमेश्वरद्वारा अझ बढी ससद्ध बिाइिेछस ्। त्र्सो भएपनछ, परमेश्वरले ताँलाई
त्र्ाग्िुहुिेछैि, अनि ताँ पनि पत्रुसजस्तै परमेश्वरलाई प्रेम गिे मानिसहरूको पदहलो पङ्क्कतमा

हुिेछस ्। र्दद ताँ पश्िािाप िगरी बस्छस ् भिे तैँले पनि र्हूदाको जस्तै अन्त्र्को सामिा गिुथपिेछ।
र्ो कुरा परमेश्वरमा ववश्वास गिे सबैले बुझ्िप
ु छथ ।

र्ास्िवर्किा्कसरी्र्ाहा्पाउने
परमेश्वर व्र्ावहाररक परमेश्वर हुिुहुन्छ: उहााँका सबै कामहरू व्र्ावहाररक छि ्, उहााँले बोल्िे
सबै वििहरू व्र्ावहाररक छि ्, र उहााँले व्र्कत गिे सबै सत्र्हरू व्र्ावहाररक छि ्। जे उहााँ

वििहरू होइिि ् ती शून्र्, अक्स्तत्वहीि, र अिुचित हुन्छि ्। आज, परमेश्वरका वििहरूमा
मानिसहरूलाई मागथनिदे सशत गिथ पववत्र आत्मा हुिुहुन्छ। र्दद मानिसहरूले वास्तववकतामा प्रवेशको

िोजी गिुथछ भिे, उिीहरूले वास्तववकता िोज्िुपछथ , र वास्तववकता जान्िुपछथ , त्र्सपनछ उिीहरूले

वास्तववकता अिभ
ु व गिथप
ु छथ , र वास्तववकतालाई जीविमा उतािथप
ु छथ । मानिसहरूले वास्तववकतालाई
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जनत बढी थाहा पाउाँ छि ्, त्र्नत िै अरूका वििहरू वास्तववक हुि ् वा होइिि ् त्र्सलाई पदहिाि
गिथ उिीहरू सक्षम हुन्छि ्; मानिसहरूले वास्तववकतालाई जनत बढी थाहा पाउाँ छि ्, उिीहरूसाँग

त्र्नत िै कम धारणाहरू हुन्छि ्; मानिसहरूले वास्तववकतालाई जनत बढी अिभ
ु व गछथ ि ्, त्र्नत िै
उिीहरूले वास्तववकताको परमेश्वरका कामहरू थाहा पाउाँ छि ्, र उिीहरूको भ्रष्ट, शैतानिक
स्वभावहरूबाट मक
ु त हुि उिीहरूलाई त्र्नत िै सक्जलो हुन्छ; मानिसहरूसाँग जनत बढी वास्तववकता
हुन्छ, त्र्नत िै बढी उिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्छि ् र त्र्नत िै बढी उिीहरूले शरीरलाई घण
ृ ा
गछथ ि ् र सत्र्लाई प्रेम गछथ ि ्; र मानिसहरूसाँग जनत बढी वास्तववकता हुन्छ, उिीहरू उवि िै
परमेश्वरका आवश्र्कताहरूको मापदण्डहरूको िक्जक आउाँ छि ्। परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएका

मानिसहरू वास्तववकताको स्वासमत्वमा भएका मानिसहरू हुि ्, जसलाई वास्तववकता थाहा छ, र
जसले वास्तववकताको अिुभवद्वारा परमेश्वरका र्थाथथ कामहरू जािेका हुन्छि ्। ताँ जनत बढी
व्र्ावहाररक तररकाले परमेश्वरसाँग सहकार्थ गछथ स ् र आफ्िो शरीरलाई अिुशासिमा राख्छस ्, तैँले

त्र्नत िै बढी पववत्र आत्माको काम प्राप्त गिेछस ्, तैँले त्र्नत िै बढी वास्तववकता प्राप्त गिेछस ्,
र त्र्नत िै बढी परमेश्वरले ताँलाई प्रकाश ददिुहुिेछ परमेश्वर, र र्सरी परमेश्वरको र्थाथथ कामहरूको
तेरो ज्ञाि महाि ् बन्िेछ। र्दद ताँ पववत्र आत्माको ववद्र्माि प्रकाशमा क्जउि सक्षम छस ् भिे,
अभ्र्ासको ववद्र्माि मागथ तेरो लाचग अझै प्रष्ट हुिेछ, र ववगतका धासमथक धारणाहरू र पुरािा
अभ्र्ासहरूबाट आफूलाई अलग्र्ाउि ताँ अझै बढी सक्षम हुिेछस ्। आजको मख्
ु र् ववषर् भिेको

र्थाथथता हो: मानिसहरूसाँग जनत बढी वास्तववकता हुन्छ, उिीहरूको सत्र्को ज्ञाि उविकै प्रस्ट
हुन्छ, र परमेश्वरको इच्छाको उिीहरूको बुझाइ त्र्विकै महाि ् हुिेछ। वास्तववकताले सबै शाक्ब्दक
अथथहरू र ससद्धान्तहरूलाई पराक्जत गिथ सकछ, र्सले सबै सैद्धाक्न्तक निर्म र ववज्ञतालाई

पराक्जत गिथ सकछ, र मानिसहरूले वास्तववकतामा जनत बढी ध्र्ाि केक्न्ित गछथ ि ्, उिीहरूले
परमेश्वरलाई त्र्वि िै बढी सााँिो प्रेम गछथ ि ्, र उहााँका वििहरूको लाचग भोका र प्र्ासी हुन्छि ्।
र्दद तैँले वास्तववकतामा ध्र्ाि केक्न्ित गररस ् भिे, जीवि क्जउिे तेरो दशथिशास्त्र, धासमथक
धारणाहरू, र प्राकृनतक गुण परमेश्वरको काम पछ्र्ाउाँ दै स्वभाववक रूपमा हटे र जािेछ।

वास्तववकताको िोजी िगिे, र वास्तववकताको ज्ञाि िभएकाहरू अलौककक कुराको िोजी गिथ

सकछि ्, र उिीहरू सक्जलै धोिामा पिथ सकछि ्। र्स्ता मानिसहरूमा काम गिे कुिै माध्र्म पववत्र
आत्मासाँग छै ि, र त्र्सैले उिीहरू ररिो, र उिीहरूको जीविको कुिै अथथ छै ि भन्िे महसुस गछथ ि ्।

पववत्र आत्माले ताँमा केवल त्र्सबेला काम गिथ सकिुहुन्छ जब तैँले सााँच्िै तासलम सलन्छस ्,
सााँच्िै िोजी गछथ स ्, सााँच्िै प्राथथिा गछथ स ्, र सत्र्को िोजीको लाचग कष्ट उठाउि तत्पर हुन्छस ्।
सत्र्को िोजी िगिेहरूसाँग शाक्ब्दक अथथहरू र ससद्धान्तहरू, र ररिो सैद्धाक्न्तक निर्महरू ससवार्

केही पनि हुाँदैि, र सत्र् ववहीिहरूसाँग स्वाभाववक रूपमै परमेश्वरबारे धेरै धारणाहरू हुन्छि ्। र्स्ता
मानिसहरू उिीहरूको दै दहक शरीरलाई आक्त्मक शरीरमा बदल्ि मात्र परमेश्वरको िाहिा राख्छि ्
ताकक उिीहरू तेस्रो स्वगथमा उकलि सकूि ्। र्ी मानिसहरू कनत मूिथ छि ्! र्स्ता कुराहरू भन्िे

सबैसाँग परमेश्वरबारे , वा वास्तववकताबारे कुिै ज्ञाि हुाँदैि; र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरसाँग सहकार्थ
गिै सकदै िि ्, र निक्ष्क्रर् रूपमा प्रतीक्षा मात्रै गिथ सकछि ्। र्दद मानिसहरूले सत्र् बझ्
ु िु छ, र
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सत्र्लाई स्पष्ट रूपमा दे ख्नु छ, र र्सको अनतररकत, र्दद उिीहरू सत्र्मा प्रवेश गिुथ छ र र्सलाई

व्र्वहारमा लागू गिुथ छ भिे, उिीहरूले सााँच्िै तासलम गिुथपछथ , सााँच्िै िोजी गिुथपछथ , र सााँच्िै
भोकाउिु र नतिाथउिप
ु छथ । जब ताँ भोकाउाँ छस ् र नतिाथउाँछस ्, र जब ताँ परमेश्वरसाँग सााँच्िै सहकार्थ
गछथ स ्, परमेश्वरको आत्माले ताँलाई निश्िर् िै छुिुहुिेछ र तपाईंसभत्र काम गिुथहुिेछ, जसले ताँमा

अझै बढी प्रकाश ल्र्ाउिेछ, र ताँलाई वास्तववकताको अझ बढी ज्ञाि ददिेछ , र तेरो जीविलाई
ठूलो सहार्ता हुिेछ।
र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्िु छ भिे, सवथप्रथम उिीहरूले परमेश्वर व्र्ावहाररक
परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे जान्िुपछथ , र उिीहरूले परमेश्वरका वििहरू, परमेश्वर व्र्ावहाररक रूपमा
दे हमा प्रकट हुिुभएको, र परमेश्वरको व्र्ावहाररक काम जान्िुपछथ । परमेश्वरका सबै काम

व्र्ावहाररक छि ् भन्िे जािेपनछ मात्र ताँ परमेश्वरसाँग सााँच्िै सहकार्थ गिथ सक्षम हुिेछस ्, र र्ो
मागथ भएर मात्र तैँले आफ्िो जीविमा वद्
ृ चध प्राप्त गिथ सकिेछस ्। वास्तववकताको ज्ञाि िहुिे
सबैसाँग परमेश्वरका वििहरू अिुभव गिे कुिै उपार् हुाँदैि, उिीहरू आफ्िै धारणाहरूको फन्दामा
परे का हुन्छि ् आफ्िै कल्पिामा बााँिेका हुन्छि ्, त्र्सैले उिीहरूसाँग परमेश्वरका वििहरूको कुिै
ज्ञाि छै ि। वास्तववकता सम्बन्धी तेरो ज्ञाि जनत बह
ृ त ् छ, परमेश्वरसाँग ताँ त्र्नत िै निकट

हुन्छस ्, र उहााँसाँग ताँ त्र्वि िै घनिष्ठ हुन्छस ्; ताँ जवि बढी अस्पष्टता, अमूतत
थ ा र ससद्धान्तको
िोजी गछथ स ्, परमेश्वरबाट ताँ उविकै टाढा बहककन्छस ्, र परमेश्वरका वििहरू अिभ
ु व गिथु जदटल
र कदठि छ भन्िे तैँले अिुभूनत गिेछस ्, र ताँ प्रवेश गिथ असमथथ हुिेछस ्। र्दद ताँ परमेश्वरका
वििहरूको वास्तववकतामा, र तेरो आक्त्मक जीविको सही मागथमा प्रवेश गिथ िाहन्छस ् भिे, तैँले

सवथप्रथम वास्तववकता थाहा पाउिुपछथ र अस्पष्ट र अलौककक कुराहरूबाट आफूलाई अलग गिुथपछथ ,
भन्िक
ु ो तात्पर्थ सवथप्रथम पववत्र आत्माले ताँलाई सााँच्िै कसरी प्रकाश ददिुहुन्छ र मागथदशथि
ददिुहुन्छ तैँले बुझ्िुपछथ । र्सरी, र्दद ताँ मानिससभत्रको पववत्र आत्माको र्थाथथ कामलाई सााँक्च्िकै

बुझ्ि सकछस ् भिे, ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिे सही मागथमा प्रवेश गरे को हुिेछस ्।
आज, सब थोक वास्तववकताबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वरको काम िै सबैभन्दा बढी वास्तववक
छ, र र्सलाई मानिसहरूले छुि सकछि ्; मानिसहरूले अिुभव गिथ र प्राप्त गिथ सकिे कुरा र्ही

हो। मानिसहरूमा अस्पष्ट र अलौककक कुरा धेरै हुन्छ, जसले परमेश्वरको हालको काम बझ्
ु िबाट
उिीहरूलाई रोकछ। त्र्सैले, उिीहरू आफ्िा अिुभवहरूमा सधैँ तल-माचथ हुन्छि ्, र कामकुराहरू
कदठि छि ् भन्िे सधैँ महसुस गछथ ि ्, र र्ो सबै उिीहरूको धारणाहरूको कारणले भएको हो।
मानिसहरू पववत्र आत्माको कामका ससद्धान्तहरूलाई बुझ्ि असक्षम छि ्, उिीहरू वास्तववकता
जान्दै िि ्, त्र्सैले उिीहरू आफ्िो प्रवेशको मागथबाट सधैँ िकारात्मक हुन्छि ्। उिीहरू, परमेश्वरका
अपेक्षाहरूलाई टाढाबाट हे छथि ्, नतिीहरूलाई हाससल गिथ असक्षम हुन्छि ्; उिीहरूले परमेश्वरका
वििहरू सााँक्च्िकै असल छि ् भन्िे मात्र दे ख्छि ्, तर प्रवेश गिे मागथ भेट्टाउि सकदै िि ्। पववत्र

आत्माले र्ही ससद्धान्तद्वारा काम गिुथहुन्छ: मानिसहरूको सहकार्थद्वारा, सकक्रर्तापूवथक प्राथथिा
गरे र, िोजेर र परमेश्वरको िक्जक आएर उिीहरूद्वारा पररणामहरू प्राप्त गिथ सककन्छ र पववत्र
आत्माद्वारा उिीहरूलाई प्रकाश ददि र ज्र्ोनतमथर् पािथ सककन्छ। पववत्र आत्मा एकपक्षीर् रूपमा
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काम गिुथ हुन्छ, वा मानिस एकपक्षीर् रूपमा काम गछथ भन्िे होइि। दव
ु ै अपररहार्थ छि ्, र
मानिसले जनत बढी सहकार्थ गछथ , र उिीहरूले परमेश्वरका आवश्र्कताहरूका मापदण्डहरूको
प्राक्प्तको जवि बढी िोजी गछथ ि ्, पववत्र आत्माको काम उवि िै महाि ् हुन्छ। पववत्र आत्माको
काममा थवपएको मानिसहरूको वास्तववक सहकार्थले मात्र, परमेश्वरका वििहरूका वास्तववक

अिुभवहरू र ताक्त्वक ज्ञाि पैदा गिथ सकछ। ववस्तारै , र्स प्रकारले अिुभव गदै , ससद्ध व्र्क्कत

अन्तत्ः तर्ार पाररन्छ। परमेश्वरले अलौककक कुराहरू गिुथहुन्ि; मानिसहरूका धारणाहरूमा,
परमेश्वर सवथशक्कतमाि ् हुिह
ु ु न्छ, र परमेश्वरद्वारा िै सबै कुरा गररन्छ—पररणामस्वरूप मानिसहरूले

निक्ष्क्रर् भएर पखिथन्छि ्, परमेश्वरका वििहरू पढ्दै िि ् वा प्राथथिा गदै िि ्, र पववत्र आत्माको
स्पशथलाई केवल पखिथन्छि ्। र्द्र्वप, सही समझ भएकाहरूले र्ो ववश्वास गछथ ि ्: परमेश्वरका

कामहरू मेरो सहकार्थसम्म मात्र अगाडड बढ्ि सकछि ्, र ममा परमेश्वरको कामको प्रभाव मैले
कसरी सहकार्थ गछुथ त्र्समा भर पछथ । जब परमेश्वर बोल्िुहुन्छ, परमेश्वरका वििहरू िोजी गिथ
र र्सप्रनत प्रर्त्ि गिथ आफूले गिथ सकिे सबै मैले गिुथपछथ ; मैले प्राप्त गिुथपिे र्ही हो।

पत्रुस र पावलको उदाहरणहरूमा नतमीहरूले प्रस्ट रूपमा दे ख्न सकछौ, वास्तववकतालाई सबैभन्दा

बढी ध्र्ाि ददिे पत्रुस िै चथए। पत्रुस गुक्ज्रएको कुराबाट दे ख्न सककन्छ कक उसका अिुभवहरू
ववगतमा असफल भएकाहरूका पाठको साराांश चथए र उसले ववगतका सन्तहरूका सामथ्र्थहरूलाई

स्वीकार गरे । र्सबाट दे ख्न सककन्छ कक पत्रस
ु का अिभ
ु वहरू सााँच्िै कनत र्थाथथ चथए, मानिसहरू

ती अिुभवहरूसम्म पुग्ि र स्पशथ गिथ, र नतिीहरूलाई प्राप्त गिथ सक्षम छि ्। र्द्र्वप, पावल

फरक चथए: उिले बोलेका, तेस्रो स्वगथमा जािे, ससांहासिमा ववराजमाि हुिे, धासमथकताको मुकुट
जस्ता सबै कुराहरू, अस्पष्ट र अर्दश्र् चथए। उिले जे बाह्र् चथर्ो त्र्सलाई जोड ददए: प्रनतष्ठामा
र मानिसहरूलाई व्र्ाख्र्ाि ददाँ दा, उसको वररष्ठताको प्रदशथि गदाथ, पववत्र आत्माद्वारा छुिे कुरा,

र त्र्स्तै कुराहरूमा। उसले िोजी गरे को केही पनि र्थाथथ चथएि, र र्सको अचधकाांश कल्पिा
मात्रै चथर्ो, र त्र्सैले र्ो दे ख्न सककन्छ कक त्र्ो सबै अलौककक चथर्ो, जस्तै पववत्र आत्माले

मानिसहरूलाई कनत छुिुहुन्छ, मानिसहरूले अिुभव गिे अपार आिन्द, तेस्रो स्वगथमा जािु, वा

उिीहरू आफ्िो निर्समत तासलममा कुि हदसम्म आिक्न्दत हुन्छि ्, परमेश्वरका वििहरू पढ्दा
कुि हदसम्म उिीहरू आिक्न्दत हुन्छि ्—नर्िीहरू कुिै पनि र्थाथथ होइिि ्। पववत्र आत्माको सबै
काम सामान्र्, र र्थाथथ छ। जब ताँ परमेश्वरका वििहरू पढ्छस ् र प्राथथिा गछथ स ्, तब ताँसभत्र
उज्ज्वल र र्दढ बन्छस ्, बाह्र् सांसारले ताँलाई बाधा पुऱ्र्ाउि सकदै ि; सभत्र, ताँ परमेश्वरलाई प्रेम
गिथ तत्पर छस ्, सकारात्मक कुराहरूमा लाग्ि तत्पर छस ्, र दष्ु ट सांसारलाई घण
ृ ा गछथ स ्।

परमेश्वरसभत्र क्जउिु भिेको र्ही िै हो। र्ो मानिसहरूले भिेजस्तो परम आिन्दको अिभ
ु व गिथु

होइि—र्स्ता कुरा व्र्ावहाररक होइिि ्। आज, हरे क कुरा वास्तववकताबाट िै सुरु हुिुपछथ ।
परमेश्वरले गिे सबै कुरा र्थाथथ हुि ्, र तेरा अिुभवहरूमा तैँले सााँच्िै परमेश्वरलाई जान्िे कुरामा

र परमेश्वरका कामका पाइलाहरूको िोजी गिथमा र पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई छुिुहुिे र प्रकाश

ददिुहुिे माध्र्महरूमा ध्र्ाि ददिुपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूलाई िन्छस ् र वपउाँ छस ्, र
प्राथथिा गछथ स ्, अनि ववगतको समर्का असल कुराहरूलाई आत्मसाथ गदै र पत्रुसले जस्तै िराब
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कुरालाई इन्कार गदै अझै र्थाथथ ककससमले सहकार्थ गछथ स ्, र र्दद तैँले आफ्िा कािहरूले सुन्छस ्
र आफ्िा आाँिाहरूले हे छथस ्, र हृदर्मा बारम्बार प्राथथिा र मिि गछथ स ्, र परमेश्वरको कामसाँग
सहकार्थ गिथ तैँले सकिे जनत सबै गछथ स ् भिे, परमेश्वरले ताँलाई निश्िर् िै अगव
ु ाइ गिथह
ु ु िेछ।

सामान्य्आक्त्मक्जीर्नको्सम््बन्धमा
परमेश्वरमाचथको ववश्वासको लाचग सामान्र् आक्त्मक जीविको आवश्र्कता हुन्छ, जि
ु
परमेश्वरका वििहरू अिुभव गिे र वास्तववकतामा प्रवेश गिे आधार हो। के नतमीहरूका प्राथथिा
गिे, परमेश्वरको िक्जक आउिे, भजि गाउिे, प्रशांसा गिे, ध्र्ाि गिे, र परमेश्वरका वििहरूको
चिन्ति गिे अभ्र्ासहरू “सामान्र् आक्त्मक जीवि” समाि छि ्? नतमीहरू कसैलाई पनि थाहा

छै ि जस्तो दे खिन्छ। सामान्र् आक्त्मक जीवि प्राथथिा गिे, भजि गाउिे, मण्डली जीविमा भाग
सलिे, परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिेजस्ता अभ्र्ासहरूमा सीसमत छै ि। बरु, र्समा त िर्ााँ
र जीवन्त आक्त्मक जीवि क्जउिे कार्थ समावेश हुन्छ। तैँले कसरी अभ्र्ास गछथ स ् भन्िे होइि,
बरु तेरो अभ्र्ासले कस्तो फल फलाउाँ छ भन्िे िादहाँ महत्त्वपूणथ कुरा हो। धेरैजसो मानिसहरूले के
ववश्वास गछथ ि ् भिे सामान्र् आक्त्मक जीविमा प्राथथिा गिुथ, भजि गाउिु, परमेश्वरका वििहरू

िािु र वपउिु वा उहााँका वििहरूलाई ध्र्ाि ददिु जरुरी हुन्छ, िाहे त्र्स्ता प्रिलिहरूले वास्तवमा
कुिै असर पारोस ् वा िपारोस ् वा सााँिो बुझाइमा डोऱ्र्ाओस ् वा िडोऱ्र्ाओस ्। र्ी मानिसहरूले
िनतजाहरूलाई ध्र्ािै िददई सतही प्रकक्रर्ाहरूलाई पछ्र्ाउिे कार्थमा ध्र्ाि ददन्छि;् नतिीहरू

धासमथक रीनतचथनतमा क्जउिे मानिसहरू हुि ्, मण्डलीसभत्र क्जउिे मानिसहरू होइिि ्, नतिीहरू
राज्र्का मानिसहरू हुिे कुरा त परै जाओस ्। नतिीहरूका प्राथथिा, भजि गाउिे, र परमेश्वरका

वििहरू िािे र वपउिे कार्थ भिेका केवल निर्म-पालिा हुि ् जि
बाध्र्ताको कारण र
ु
प्रिलिहरूलाई पूरा गिथको लाचग गररएका हुि ्, इच्छाले वा हृदर्बाट गररएका होइिि ्। र्ी
मानिसहरूले जनत िै प्राथथिा गरे पनि वा गीत गाए पनि, नतिीहरूका प्रर्ासले कुिै फल फलाउिेछैि,
ककिभिे नतिीहरूले अभ्र्ास गिे भिेका केवल धमथका निर्म र ववचधहरू मात्र हुि ्; नतिीहरूले

वास्तवमा परमेश्वरका वििहरू अभ्र्ास गरररहे का हुाँदैिि ्। नतिीहरूले कसरी अभ्र्ास गछथ ि ्
भन्िेबारे मा हल्लीिल्ली गिथमा मात्रै नतिीहरू ध्र्ाि ददन्छि ्, र उिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई
पालि गिुथपिे निर्मको रूपमा सलन्छि ्। त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास
गरररहे का हुाँदैिि ्; नतिीहरूले केवल दे हलाई सन्तुष्ट पारररहे का हुन्छि ्, र अरू मानिसहरूलाई
दे िाउिका लाचग कार्थ गरररहे का हुन्छि ्। र्ी धासमथक निर्म र ववचधहरू सबै मािवबाट आएका

हुि ्; ती परमेश्वरबाट आएका होइिि ्। परमेश्वर ि त निर्महरू पालिा गिुथहुन्छ, ि उहााँ कुिै
काििको अधीिमा हुिुहुन्छ। बरु उहााँले त व्र्वहाररक कार्थ पूरा गदै ददिहुाँ िर्ााँ काम गिुथहुन्छ।
हरे क ददि बबहािको सेवाहरूमा भाग सलिे, सााँझको प्राथथिा र िािाको अगाडड कृतज्ञताको प्राथथिा
गिे, र सबै कुरामा धन्र्वाद ददिेजस्ता अभ्र्ासहरूमा आफैलाई सीसमत राख्ने थ्री सेल्फ ििथका
मानिसहरूजस्तै—उिीहरूले जनत िै र्सो गरे पनि र जनत धेरै समर्सम्म नतिीहरूले त्र्सो गरे
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पनि, नतिीहरूसाँग पववत्र आत्माको काम हुिेछैि। जब मानिसहरू निर्महरूमा बााँचिरहे का हुन्छि ्
र आफ्िा हृदर्लाई अभ्र्ासका ववचधहरूमा केक्न्ित गछथ ि ्, पववत्र आत्माले काम गिथ सकिुहुन्ि,
ककिकक उिीहरूको हृदर् निर्महरू र मािवीर् धारणाहरूले ओगटे को हुन्छ। तसथथ, परमेश्वर
हस्तक्षेप गिथ र नतिीहरूमा काम गिथ असमथथ हुिुहुन्छ, र नतिीहरू केवल व्र्वस्थाको निर्न्त्रणमा

मात्र क्जइरहि सकछि ्। र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरको प्रशांसा प्राप्त गिथ सदा असक्षम हुन्छि ्।
सामान्र् आक्त्मक जीवि भिेको परमेश्वरको सामु क्जएको जीवि हो। प्राथथिा गदाथ, व्र्क्कतले
परमेश्वरको सामु आफ्िो हृदर् शान्त पािथ सकछ, र प्राथथिामाफथत कसैले पववत्र आत्माको
अन्तर्दथक्ष्टको िोजी गिथ सकछ, परमेश्वरका वििहरू जान्ि सकछ, र परमेश्वरको इच्छा बुझ्छ।
उहााँका वििहरू िाएर र वपएर, मानिसहरूले परमेश्वरको वतथमाि कार्थको बारे मा अझ स्पष्ट र

पूणथ बुझाइ प्राप्त गिथ सकछि ्। नतिीहरूले अभ्र्ासको िर्ााँ मागथ पनि प्राप्त गिथ सकछि ्, र
पुरािोसाँग टााँससिेछैिि ्; नतिीहरू जे अभ्र्ास गछथ ि ् ती सबै जीविमा वद्
ृ चध हाससल गिथका लाचग

हुिेछि ्। प्राथथिाको सम्बन्धमा भन्िे हो भिे, र्ो ताँ कनत कृतज्ञ छस ् भिेर दे िाउि राम्रा-राम्रा
शब्दहरू बोल्िु वा परमेश्वरको अगाडड आाँसु झािुथसाँग सम्बक्न्धत छै ि; बरु र्सको उद्दे श्र् भिेको

त परमेश्वरसामु आफ्िो हृदर् शान्त पादै आत्माको प्रर्ोगको लाचग आफैलाई तासलम ददिु हो, सबै
कुरामा परमेश्वरका वििहरूबाट मागथदशथि िोज्िको लाचग आफैलाई तासलम ददिु हो, ताकक

व्र्क्कतको हृदर्लाई हरे क ददि िर्ााँ ताजा ज्र्ोनतमा ल्र्ाउि सककर्ोस ,् र जसले गदाथ कोही पनि
निक्ष्क्रर् वा अल्छी िहोस ् र परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास गिे सही बाटोमा दहांड्ि सकोस ्।

आजभोसल अचधकाांश मानिसहरू अभ्र्ासका ववचधहरूमा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ ि ,् र्द्र्वप नतिीहरू
सत्र्लाई पछ्र्ाउि र जीवि वद्
ृ चध हाससल गिथ त्र्सो गदै िि ्। नतिीहरूले र्हीीँ िै बाटो बबराएका
छि ्। कनतपर् िर्ााँ प्रकाश प्राप्त गिथ सकिेहरू पनि छि ्, तर नतिीहरूको अभ्र्ास गिे ववचधहरू

पररवतथि हुाँदैिि ्। परमेश्वरका आजका वििहरू ग्रहण गिे प्रर्ासमा नतिीहरूले आफूसाँग नतिीहरूका
पुरािा धासमथक धारणाहरू सलएर आउाँ छि ्, त्र्सैले उिीहरूले जे पाउाँ छि ् त्र्ो अझै पनि धासमथक
धारणाले रङ्चगएको धमथससद्धान्त िै हो; नतिीहरूले आजको प्रकाश प्राप्त गरररहे का छाँ दै छै िि ्।

पररणामस्वरूप, नतिीहरूको अभ्र्ासहरूमा दाग लागेको छ; नतिीहरू िर्ााँ प्र्ाकेजमा हासलएका

उस्तै परु ािा अभ्र्ासहरू हुि ्। नतिीहरूले जनत राम्रो अभ्र्ास गरे पनि, नतिीहरू ढोङ्गीहरू हुि ्।
परमेश्वरले मानिसहरूलाई हरे क ददि िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट र बुझाइ प्राप्त गरूि ् भन्िे माग गदै , र
उिीहरू पुरािो जमािाका र एउटै कुरा दोहोऱ्र्ाइरहिे ककससमका िबिूि ् भन्िे मापदण्ड ददाँ दै उहााँले

नतिीहरूलाई हरे क ददि िर्ााँ काम गिथ अगुवाइ गिुथहुन्छ। र्दद तैँले धेरै वषथदेखि परमेश्वरमा
ववश्वास गरे को छस ् तर पनि तेरो अभ्र्ासका ववचधहरू बबलकुल पररवतथि भएको छै ि भिे, र र्दद
ताँ अझै बाह्र् मासमलाहरूका बारे मा जोससलो र व्र्स्त छस ,् तर परमेश्वरका वििहरूको आिन्द

सलिको लाचग उहााँको सामुन्िे ल्र्ाउिे शान्त हृदर् ताँसाँग छै ि भिे, तैँले केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्।

जब परमेश्वरको िर्ााँ काम स्वीकार गिे कुरा आउाँ छ, तब र्दद तैँले फरक तररकाले र्ोजिा गदै िस ्
भिे, आफ्िो अभ्र्ासलाई िर्ााँ तररकाले अनघ बढाउाँ दै िस ्, र कुिै िर्ााँ बुझाइको पनछ लाग्दै िस ्,
बरु तैँले अभ्र्ास गिे शैलीलाई पररवतथि िगरीकि परु ािोलाई पकक्ररहन्छस ् र केही सीसमत िर्ााँ
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प्रकाश मात्र प्राप्त गछथ स ् भिे, ताँजस्ता मानिसहरू र्ो प्रवाहमा िामले मात्र हुन्छि ्; वास्तववकतामा
त, नतिीहरू पववत्र आत्माको प्रवाहभन्दा बादहरका धासमथक फारसीहरू हुि ्।
एक सामान्र् आक्त्मक जीवि क्जउि, व्र्क्कतले हरे क ददि िर्ााँ ज्र्ोनत प्राप्त गिथ र

परमेश्वरका वििहरूको सााँिो बुझाइको िोजी गिथ सकिुपछथ । व्र्क्कतले सत्र्तालाई स्पष्ट रूपमा
दे ख्िुपछथ , सबै मासमलामा अभ्र्ासको बाटो िोज्िप
ु छथ , हरे क ददि परमेश्वरका वििहरू पढे र िर्ााँ
प्रश्िहरू पिा लगाउिुपछथ , र आफ्िै अपर्ाथप्तताहरूलाई बुझ्िुपछथ , ताकक ऊसाँग तष्ृ णा गिे र िोजी
गिे हृदर् होस ् जसले उसको सम्पण
ू थ अक्स्तत्वलाई अगव
ु ाइ गछथ , र ताकक पनछ छोडडिे डरले

व्र्क्कत परमेश्वरको सामु सधैँ शान्त हुि सकोस ्। निरन्तर प्रवेश प्राप्त गिथ इच्छुक अनि तवृ षत
र िोजी गिे हृदर् भएको व्र्क्कत आक्त्मक जीविको सही मागथमा हुन्छ। जो पववत्र आत्माद्वारा

प्रेररत छि ्, जसले अझ राम्रो गिथ िाहन्छि ्, जो परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुि िोजी गछथ ि ्, जो
परमेश्वरका वििहरूको गदहरो बुझाइको तष्ृ णा गछथ ि ्, जो अलौकककको पनछ लाग्दै िि ्, बरु

वास्तववक मूल्र् नतछथ ि ्, जसले वास्तवमा परमेश्वरको इच्छाको वास्ता गछथ ि ्, जसले वास्तवमै
प्रवेश प्राप्त गदथछि ्, जसले गदाथ उिीहरूका अिुभवहरू अझ सच्िा र वास्तववक हुन्छि ्, जसले
ररिो शब्द र ससध्दान्तहरूको िोजी गदै िि ् वा अलौकककता महसुस गिथ िोज्दै िि ्, जसले कुिै
महाि व्र्क्कतत्वको पूजा गदै िि ्—सामान्र् आक्त्मक जीविमा प्रवेश गरे काहरू नर्िीहरू िै हुि ्।
उिीहरूले गिे सबै कुरा जीविमा थप वद्
ृ चध प्राप्त गिथ र आत्मामा आफैलाई ताजा र जीवन्त
तुल्र्ाउिको लाचग हो, र नतिीहरूले सधैँ सकक्रर् रूपमा प्रवेश प्राप्त गिथ सकछि ्। महसुसै िगरी

नतिीहरूले सत्र्लाई बुझ्छि ् र वास्तववकतामा प्रवेश गछथ ि ्। सामान्र् आक्त्मक जीवि भएका
मानिसहरूले हरे क ददि आत्माको मुक्कत र स्वतन्त्रता पाउाँ छि ् र नतिीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट

तल्
ु र्ाउिे गरी उहााँका वििहरू स्वतन्त्र रूपमा अभ्र्ास गिथ सकछि ्। र्ी मानिसहरूका लाचग,
प्राथथिा गिुथ कुिै औपिाररकता वा प्रकक्रर्ा होइि; प्रत्र्ेक ददि, नतिीहरूले िर्ााँ प्रकाशलाई पछ्र्ाउि

सकछि ्। उदाहरणको लाचग, मानिसहरूले परमेश्वरसामु आफ्िो हृदर् शान्त गराउि आफैलाई
तासलम ददन्छि ्, र उिीहरूको हृदर् परमेश्वरसामु सााँच्िै िै शान्त हुि सकछ, र नतिीहरूलाई
कसैले पनि वाधा ददि सकदै ि। कुिै व्र्क्कत, घटिा, वा िीजले उिीहरूको सामान्र् आक्त्मक

जीविलाई बाधा ददि सकदै ि। र्स्तो तासलम पररणाम उत्पन्ि गिे उद्दे श्र्ले गररएको हुन्छ; र्ो
मानिसहरूलाई निर्म पालि गिथ लगाउिको लाचग होइि। र्ो अभ्र्ास निर्म-पालिसाँग सम्बक्न्धत

छै ि, बरु र्ो त मानिसहरूको जीविमा वद्
ृ चध ल्र्ाउिे कार्थसाँग सम्बक्न्धत छ। र्दद तैँले र्ो
अभ्र्ासलाई पालिा गिुथपिे निर्महरूको रूपमा मात्र दे ख्छस ् भिे, तेरो जीवि कदहल्र्ै पररवतथि

हुिेछैि। ताँ अरूको जस्तै अभ्र्ासमा सांलग्ि हुि सकछस ्, तर जब नतिीहरूले अन्तत्ः पववत्र
आत्माको कामको गनतलाई पछ्र्ाउि सकिे हुन्छि ्, तब ताँलाई पववत्र आत्माको प्रवाहबाट हटाइन्छ।
के तैँले आफैलाई धोका ददइरहे को छै िस ् र? र्ी वििहरूको उद्दे श्र् भिेको मानिसहरूलाई

परमेश्वरसमक्ष आफ्िो हृदर् शान्त गराउि, उिीहरूको हृदर् परमेश्वरनतर फकाथउि ददिको लाचग
हो, ताकक नतिीहरूमा परमेश्वरले गिुथहुिे कामहरू कुिै बाधावविा अनघ बढ्ि सकोस ् र त्र्सले फल
फलाउि सकोस ्। त्र्सो भएमा मात्र मानिसहरू परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ारको बन्ि सकछि ्।
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मण्डलीको्जीर्न्र्र्ास्िवर्क्जीर्नको्बारे मा्र्लर्ल
मानिसहरूलाई के लाग्छ भिे, नतिीहरू मण्डलीको जीविमा मात्र रूपान्तरण हुि सकछि ्। र्दद
नतिीहरू मण्डलीको जीविमा छै िि ् भिे, नतिीहरूलाई नतिीहरू रूपान्तरण हुि सकदै िि ् भन्िे
लाग्छ, मािौं वास्तववक जीविमा रूपान्तरण हाससल गिथ सककाँदै ि। के नतमीहरू र्सको समस्र्ा

दे ख्न सकछौ? मैले परमेश्वरलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउिे ववषर्मा पदहले िै कुरा गररसकेको
छु; परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूका लाचग र्ो परमेश्वरका वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गिे

मागथ हो। वास्तवमा, मण्डलीको जीवि भिेको मानिसहरूलाई ससद्ध गिे एउटा सीसमत तररका
मात्र हो। मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिे प्राथसमक वातावरण अझै पनि वास्तववक जीवि िै हो।

मैले कुरा गरे को वास्तववक अभ्र्ास र वास्तववक प्रसशक्षण र्ही हो, जसले मानिसहरूलाई सामान्र्
मािवताको जीवि प्राप्त गिथ र दै निक जीविको क्रममा एक सााँिो व्र्क्कतको स्वरूपमा क्जउि

ददन्छ। एकानतर, व्र्क्कतले आफ्िो सशक्षाको स्तर उठाउिे, परमेश्वरका वििहरू बझ्
ु िे, र ग्रहण

गिे क्षमता हाससल गिथ अध्र्र्ि गिुथ आवश्र्क हुन्छ। अकोतफथ, सामान्र् व्र्क्कतको अन्तर्दथक्ष्ट
र वववेक प्राप्त गिथको लाचग व्र्क्कत मािवको रूपमा क्जउिलाई िादहिे आधारभूत ज्ञािद्वारा

सुसक्ज्जत हुिुपदथछ, ककिकक मानिसहरूमा पूणथ रूपमा र्ी क्षेत्रहरूको कमी छ। र्सबाहे क, मण्डलीको
जीविद्वारा व्र्क्कतले परमेश्वरका वििहरूको स्वाद पनि सलिप
ु छथ , र बबस्तारै सत्र्ताको स्पष्ट
बुझाई प्राप्त गिुथपछथ ।

परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ, व्र्क्कतले परमेश्वरलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउिुपछथ भिेर ककि

भनिन्छ? मानिसलाई रूपान्तरण गिे मण्डली जीवि मात्रै होइि; अझ महत्त्वपूणथ कुरा, मानिसहरू

वास्तववक जीविमा िै वास्तववकतामा प्रवेश गिुथपदथछ। नतमीहरू वास्तववक जीविमा धेरै थोकहरूको

अभ्र्ास गिथ बेवास्ता गदै , र नतिीहरूमा नतमीहरूको प्रवेशलाई उपेक्षा गदै सधैँ आफ्िो आक्त्मक
क्स्थनत र आक्त्मक कुराको बारे मा कुरा गथ्र्ौ। नतमीहरू प्रत्र्ेक ददि लेख्थ्र्ौ, नतमीहरू प्रत्र्ेक
ददि सुन्थ्र्ौ, र नतमीहरू प्रत्र्ेक ददि पढ्थ्र्ौ। नतमीहरूले िािा पकाउाँ दै गदाथ पनि नतमीहरू र्सो

भन्दै प्राथथिा गथ्र्ौ: “हे परमेश्वर! तपाईं मसभत्रको मेरो जीवि बन्िुहोस ्। तर आजको ददि बबत्दा,
कृपर्ा मलाई आसशष ् ददिह
ु ोस ् र मलाई ज्ञाि ददिह
ु ोस ्। तपाईंले आज मलाई जि
ु कुराको ज्ञाि
ददिुहुन्छ, कृपर्ा मलाई र्ो क्षणमा त्र्सबारे बुझाउिुहोस ्, र्सैले कक तपाईंका वििहरूले मेरो
जीविको रूपमा काम गरूि ्।” तैंले बेलुकीको भोजि िाइरहाँदा पनि र्सरी पनि प्राथथिा गचथथस ्: “हे

परमेश्वर! तपाईंले हामीलाई र्ो भोजि ददिुभर्ो। तपाईंले हामीलाई आसशष ् ददिुहोस ्। आमेि! हामी

तपाईंसाँग क्जउि सकौं। तपाईं हामीसाँग हुिह
ु ोस ्। आमेि!” तैंले आफ्िो भोजि िाइसकेपनछ र भााँडा
माझेपनछ ताँ बरबराउि थासलस ्: “हे परमेश्वर, म र्ो किौरा हुाँ। हामी शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएका
छौं र प्रर्ोग गररएका किौराहरू जस्ता छौं जसलाई पािीले सफा गिैपछथ । तपाईं त्र्ो पािी

हुिुहुन्छ, र तपाईंका वििहरू जीववत पािी हो, जसले मेरो जीविका लाचग आपूनतथ गदथछ।” तैंले
थाहा िपाई ओछ्र्ािमा जािे समर् भएको हुन्थ्र्ो, र ताँ फेरर बरबराउि थासलस ्: “हे परमेश्वर!

तपाईंले मलाई ददिभरर आसशष ् ददिभ
ु र्ो र मलाई डोऱ्र्ाउिभ
ु र्ो। म तपाईंप्रनत सााँच्िै आभारी
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छु।…” तैंले आफ्िो ददि र्सरी बबताइस ्, र त्र्सपनछ ताँ आफ्िो नििामा पररस ्। प्रार््ः मानिसहरू

दै निक रूपमा र्स्तै जीवि बबताउाँ छि ्, र अदहले पनि उिीहरूले वास्तववक प्रवेशलाई बेवास्ता

गदथछि ्, उिीहरूका प्राथथिाहरूमा ओठे सेवा गिथम
ु ा मात्र ध्र्ाि ददन्छि ्। र्ो उिीहरूको पदहलेको

जीवि हो—उिीहरूको पुरािो मिुष्र्त्व। अनि धेरै जिा र्स्तै प्रकारका छि ्; उिीहरूमा कुिै

वास्तववक तासलमको अभाव हुन्छ, र उिीहरू अत्र्न्तै थोरै वास्तववक रूपान्तरण हुाँदछ। उिीहरू
आफ्िा प्राथथिाहरूमा ओठे सेवा मात्र िढाउाँ छि ्, उिीहरू बोलीले मात्र परमेश्वरको िक्जक हुन्छि ्,
तर उिीहरूको बझ
ु ाइमा गदहराइ हुाँदैि। हामी र्ो अनत साधारण उदाहरणलाई सलऊाँ—तेरो घर सफा
राख्ने बारे मा। तैंले आफ्िो घर लथासलङ्ग दे ख्छस ्, त्र्सैले ताँ त्र्हााँ बस्छस ् प्राथथिा गछथ स ्: “हे

परमेश्वर! शैतािले ममाचथ हालेको भ्रष्टता हे िुथहोस ्। म र्ो घरजस्तै फोहोर छु। हे परमेश्वर! म
सााँच्िै तपाईंको प्रशांसा गदथछु र तपाईंलाई धन्र्वाद ददन्छु। तपाईंको मुक्कत र ज्ञािवविा मैले र्ो

वास्तववकतालाई बुझ्िेचथइिाँ।” ताँ त्र्हााँ बस्छस ् र लामो समर्सम्म प्राथथिा गदै बरबराउाँ छस ,् र
त्र्सपनछ ताँ केही िभएको जस्तो व्र्वहार गछथ स ्, मािौं ताँ अलमल्ल परे की एक वद्
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होस ्। वास्तववकतामा असलकनत पनि प्रवेश िगरी, धेरै वटा दे िावटी अभ्र्ासहरू गदै आफ्िो
आक्त्मक जीवि बबताउाँ छस ्! वास्तववक तासलममा प्रवेश गिे कार्थमा मानिसहरूका वास्तववक जीवि

र उिीहरूका व्र्ावहाररक कदठिाइहरू समावेश हुन्छ—नतिीहरू पररवतथि हुिे एक मात्र तररका र्ही
हो। वास्तववक जीविवविा, मानिसहरू रूपान्तरण हुि सकदै िि ्। प्राथथिामा ओठे सेवा गरे र के

फाइदा हुन्छ र? मानिसको प्रकृनतलाई िबुझी, सबै कुरा समर्को बरबादी हो, र अभ्र्ास गिे
मागथवविा, सबै प्रर्ास व्र्थथ हुन्छ! सामान्र् प्राथथिाले मानिसहरूलाई सभत्री रूपमा आफ्िो सामान्र्
अवस्था कार्म राख्न सहार्ता गदथछ, तर नतिीहरू र्सद्वारा पूणथ रूपमा रूपान्तरण हुि सकदै िि ्।
मािव स्व-धासमथकता, अहङ्कार, घमण्ड, सेिीलाई चिन्िु र मानिसका भ्रष्ट स्वभावहरू जान्िु
जस्ता कुराको ज्ञाि प्राथथिाद्वारा आउाँ दै ि—परमेश्वरको विि िािेपनछ मात्र नतिको बारे मा थाहा

पाइन्छ, र वास्तववक जीविमा पववत्र आत्माले ददिुहुिे ज्ञािद्वारा मात्र नतिको बारे मा जान्ि

सककन्छ। आजभोसलका सबै मानिसहरू राम्ररी बोल्ि सकछि ्, र उिीहरूले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रिार

सुिेका हुन्छि ्—र्ुगौं-र्ुगको अवचधमा अरू सबैले ददएकोभन्दा उच्ि—र्द्र्वप त्र्सको थोरै भागलाई
मात्र उिीहरूको वास्तववक जीविमा लागू गररन्छ। भन्िक
ु ो तात्पर्थ, नतिीहरूको वास्तववक जीविमा
परमेश्वर हुिुहुन्ि; रूपान्तरणपनछ नतिीहरूमा िर्ााँ व्र्क्कतको जीवि हुाँदैि। वास्तववक जीविमा
नतिीहरू सत्र्तामा क्जउाँ दै िि ्, ि त नतिीहरूले परमेश्वरलाई िै वास्तववक जीविमा ल्र्ाउाँ छि ्।
नतिीहरू िरकका सन्ताि जस्तो भएर क्जउाँ छि ्। के र्ो स्पष्ट दे खििे वविलि होइि र?

सामान्र् व्र्क्कतको स्वरूपलाई पि
ु स्थाथवपत गिथ, अथाथत ्, सामान्र् मािवता हाससल गिथको

लाचग, मानिसहरूले केवल उिीहरूको वििद्वारा मात्र परमेश्वरलाई िुसी पािथ सकदै िि ्। त्र्सो

गरे र नतिीहरू आफ्िै हानि मात्र गछथ ि ्, र र्सले नतिीहरूको प्रवेश वा रूपान्तरणमा फाइदा गदै ि।
त्र्सकारण, रूपान्तरण प्राप्त गिथ, मानिसहरूले असलअसल गदै अभ्र्ास गिुथपछथ । नतिीहरू बबस्तारै

प्रवेश गिुथपछथ , अली-अली गदै िोज्िु र पिा लाउिुपछथ , सकारात्मक भएर प्रवेश गिुथपदथछ, र

सत्र्को व्र्ावहाररक जीवि; एक सन्तको जीवि क्जउिप
ु छथ । त्र्सपनछ, वास्तववक थोकहरू,
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वास्तववक घटिाहरू, र वास्तववक वातावरणले मानिसहरूलाई व्र्ावहाररक तासलम ददन्छ।

मानिसहरूले ओठको सेवा गिुथपिे कुिै आवश्र्क छै ि; र्सको सट्टा, नतिीहरूले वास्तववक
वातावरणमा तासलम सलिप
ु छथ । मानिसहरूले पदहले उिीहरूमा अनत थोरै क्षमता छ भिी थाहा

पाउाँ छि ् र त्र्सपनछ उिीहरूले सामान्र् रूपमा परमेश्वरका वििहरू िान्छि ् र वपउाँ छि ्, सामान्र्

रूपमा प्रवेश गछथ ि ् र अभ्र्ास गछथ ि ्; र्सरी मात्र उिीहरूले वास्तववकता प्राप्त गिथ सकदछि ्, र
र्सरी िै प्रवेश अझ तीव्र गनतमा आउि सकछ। मानिसहरूलाई रूपान्तरण गिथको लाचग, केही

व्र्ावहाररकता हुिप
ु दथछ; नतिीहरूले वास्तववक थोकहरू, वास्तववक घटिाहरू, र वास्तववक
वातावरणमा अभ्र्ास गिुथपछथ । के एक व्र्क्कतले मण्डलीको जीविमा मात्र निभथर भएर सााँिो

तासलम सलि सकछ? के मानिसहरू र्स्तो प्रकारले वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकछि?् सकदै िि ्!

र्दद मानिसहरू वास्तववक जीविमा प्रवेश गिथ सकदै िि ् भिे, नतिीहरू आफ्िो पुरािो जीविशैली
र काम गिे पुरािा तररकाहरू रूपान्तरण गिथ सकदै िि ्। र्ो पूणथ रूपमा मानिसहरूको आलस्र् र
धेरै परानिभथरताका कारणले होइि, तर र्सको कारण के हो भिे, मानिसहरूसाँग क्जउिे क्षमता
छै ि, र र्सको अनतररकत, उिीहरूलाई सामान्र् व्र्क्कतको स्वरूपको सम्बन्धमा परमेश्वरको

मापदण्डको ज्ञाि छै ि। ववगतमा, मानिसहरू जदहल्र्ै पनि कुरा गदथथे, बोल्थे, कुराकािी गथे—र
नतिीहरू “वकता” समेत बिे—तापनि उिीहरूमध्र्े कसैले पनि आफ्िो जीविको स्वभावमा

रूपान्तरणको िोजी गरे िि ्; र्सको सट्टा, नतिीहरूले अन्धाधन्
ु ध गहि ससद्धान्तहरूको िोजी
गरे । र्सैले, आजका मानिसहरूले आफ्िो जीविमा परमेश्वरमाचथको ववश्वास गिे धासमथक शैली
पररवतथि गिुथपदथछ। नतिीहरूले एउटा घटिा, एउटा थोक, एउटा व्र्क्कतमा केक्न्ित भएर अभ्र्ासमा
प्रवेश गिुथपदथछ। नतिीहरूले ध्र्ाि ददएर र्ो गिुथपछथ —तब मात्र नतिीहरूले पररणाम प्राप्त गिथ

सकछि ्। मानिसहरूको रूपान्तरण नतिीहरूको सारको पररवतथिबाट सरु
ु हुन्छ। त्र्ो कामको लक्ष्र्
मानिसहरूको सार, नतिीहरूका जीवि, र नतिीहरूको आलस्र्, परानिभथरता, र दासत्वमा लक्षक्षत
हुिुपदथछ—र्स तररकाले मात्र उिीहरू रूपान्तरण हुि सकछि ्।
मण्डलीको जीविले केही क्षेत्रहरूमा पररणाम उत्पन्ि गिथ सकिे भए तापनि, मुख्र् कुरा त

अझै पनि के हुन्छ भिे, वास्तववक जीविले िै मानिसहरूलाई रूपान्तरण गिथ सकछ। कुिै
व्र्क्कतको परु ािो स्वभावलाई वास्तववक जीविवविा रूपान्तरण गिथ सककाँदै ि। उदाहरणका लाचग
हामी अिुग्रहको र्ुगको अवचधको र्ेशूको कामलाई वविार गरौं। जब र्ेशूले पदहलेका व्र्वस्थाहरूलाई
रद्द गिुथभर्ो र िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू स्थावपत गिुथभर्ो, तब उहााँ वास्तववक जीविका वास्तववक
उदाहरणहरू प्रर्ोग गरे र बोल्िुभर्ो। ववश्राम-ददिमा र्ेशू आफ्िा िेलाहरूलाई गहुाँको िेतनतरबाट
डोऱ्र्ाउाँ दै लैजािभ
ु एको बेला, उहााँका िेलाहरू भोकाए र अन्िका बालाहरू िाँड
ु ाएर िाए। फररसीहरूले
र्ो दे िेर नतिीहरूले शबाथको ददि पालि गरररहे का छै िि ् भिी भिे। नतिीहरूले शबाथको ददि

िाडलमा िसेका बाछाहरूलाई बिाउि मानिसहरूलाई अिुमनत छै ि, ककिभिे ववश्रामको ददिमा

कुिै काम गिुथहुाँदैि पनि भिे। र्ेशूले िर्ााँ र्ुगको आज्ञा बबस्तारै ववस्तार गिथका निक्म्त र्ी
घटिाहरूको बारे मा उल्लेि गिुथभर्ो। त्र्स समर्मा, उहााँले मानिसहरूलाई बुझ्ि र रूपान्तरण हुि
सहार्ता गिथको लाचग धेरै वटा व्र्ावहाररक ववषर्हरू प्रर्ोग गिथभ
ु र्ो। र्ही ससद्धान्तद्वारा पववत्र
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आत्माले आफ्िो काम गिुथहुन्छ, र मानिसहरूलाई रूपान्तरण गिथ सकिे एउटै मात्र तररका र्ही
हो। व्र्ावहाररक ववषर्हरूवविा, मानिसहरूले सैद्धाक्न्तक र बौद्चधक बुझाइ मात्र प्राप्त गिथ
सकछि ्—र्ो रूपान्तरण हुिे प्रभावकारी तररका होइि। त्र्सैले, कुिै व्र्क्कतले तासलमद्वारा कसरी
बुद्चध र अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सकछ? के मानिसहरूले सुिेर, पढे र, र आफ्िो ज्ञाि बढाएर मात्र
बुद्चध र ज्ञाि प्राप्त गिथ सकछ? र्स्तो कसरी हुि सकछ? मानिसहरूले वास्तववक जीविमा बुझ्िु
र अिुभव गिुथपदथछ! त्र्सकारण, एक व्र्क्कतले तासलम सलिैपछथ , र ऊ वास्तववक जीविबाट अलग

हुिु हुाँदैि। मानिसहरूले ववसभन्ि पक्षमा ध्र्ाि ददिप
ु छथ र नतिीहरू ववसभन्ि पक्षहरूमा प्रवेश
गिुथपदथछ: सशक्षाको स्तर, असभव्र्क्कत क्षमता, ववसभन्ि कुराहरू दे ख्िे क्षमता, समझशक्कत,
परमेश्वरको विि बुझ्िे क्षमता, सामान्र् ज्ञाि र मािवजानतका निर्महरू, र मािवजानतसाँग

सम्बक्न्धत अन्र् कुराहरू जसद्वारा मानिसहरूसाँग सुसक्ज्जत हुिुपछथ । बुझाइ प्राप्त गररसकेपनछ,
मानिसहरूले प्रवेशमा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपदथछ, र त्र्सपनछ मात्र रूपान्तरण प्राप्त गिथ सककन्छ।

र्दद कसैले बुझाइ प्राप्त गरे को छ, तर नतिीहरूले अभ्र्ासलाई बेवास्ता गछथ ि ् भिे, रूपान्तरण

कसरी प्राप्त हुि सकछ? वतथमािमा, मानिसहरूले धेरै कुरा बुझ्दछि ्, तर नतिीहरू वास्तववकतामा
क्जउाँ दै िि ्; तसथथ, नतिीहरूसाँग परमेश्वरको विि सम्बन्धी आवश्र्क बझ
ु ाइ थोरै मात्र हुन्छ। तैंले
तुलिात्मक दहसाबमा थोरै मात्र ज्ञाि प्राप्त गरे को छस ्; तैंले पववत्र आत्माबाट थोरै मात्र प्रकाश

प्राप्त गरे को छस ्, तापनि ताँ वास्तववक जीविमा प्रवेश गरे को छै िस ्—वा तैँले प्रवेश गिेबारे वास्ता

पनि गदै िस ्—त्र्सैले ताँ कम रूपान्तरण भएको छस ्। त्र्वि लामो समर्पनछ, मानिसहरूले धेरै

कुरा बुझ्छि ्। नतिीहरू ससद्धान्तहरू सम्बन्धी आफ्िो ज्ञािको बारे मा धेरै कुरा गिथ सकछि ्, तर

नतिीहरूको बादहरी स्वभाव उस्तै िै रहन्छ, र नतिीहरूको मूल क्षमता र्थावत ् रहन्छ, असलकनत
पनि अगाडड बढ्दै ि। र्दद र्स्तो हो भिे, ताँ अन्तत्ः कदहले प्रवेश गिेछस ्?

मण्डलीको जीवि केवल एउटा र्स्तो प्रकारको जीवि हो जहााँ मानिसहरू परमेश्वरको वििको

स्वाद सलि भेला हुन्छि ्, र र्सले व्र्क्कतको जीविको सािो भागलाई मात्र निमाथण गछथ । र्दद
मानिसहरूको सामान्र् जीवि—सामान्र्तर्ा परमेश्वरका वििहरूको स्वाद सलाँ दै, प्राथथिा गदै र

सामान्र्तर्ा परमेश्वरसाँग िक्जक हुाँदै, सबै कुरा परमेश्वरको इच्छाअिुसार गरे र वास्तववक जीवि
क्जउाँ दै , सबै कुरा परमेश्वरको सत्र्ताअिस
ु ार गरे र वास्तववक जीवि क्जउाँ दै , प्राथथिाको अभ्र्ास गिे
र परमेश्वरको सामु शान्त रहि अभ्र्ास गिे वास्तववक जीवि क्जउाँ दै , भजिहरू गाउिे र िाच्िे

जस्ता कार्थ अभ्र्ास गदै क्जउिे गररएको सामान्र् आक्त्मक जीवि लगार्त—नतिीहरूको मण्डलीको

जीवि जस्तै हुि सकर्ो भिे त्र्स ककससमको जीविले मात्र नतिीहरूलाई परमेश्वरको वििको
जीविमा ल्र्ाउिेचथर्ो। धेरैजसो मानिसहरूले मण्डलीदे खि बादहरको जीविलाई “परवाह” िगरी
उिीहरूको मण्डली जीविका कैर्ौं घण्टाको समर्लाई मात्र ध्र्ाि ददन्छि ,् मािौं बादहरको

जीविससत नतिीहरूको कुिै सरोकार छै ि। त्र्हााँ त्र्स्ता धेरै मानिसहरू पनि छि ् जो परमेश्वरका
वििहरू िाउाँ दा र वपउाँ दा, भजिहरू गाउाँ दा, वा प्राथथिा गदाथ मात्र सन्तहरूको जीविमा प्रवेश

गछथ ि ्, त्र्सपनछ ती समर्दे खि बादहरका समर्मा उिीहरू आफ्िा पुरािो स्वभावमा फकथन्छि ्।
र्स प्रकारले क्जर्ाइले मानिसहरूलाई रूपान्तरण गिथ सकदै ि, नतिीहरूलाई परमेश्वर चिन्िे
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तुल्र्ाउिु त परको कुरा हो। परमेश्वरमा ववश्वास गरे र, र्दद मानिसहरू आफ्िो स्वभाव पररवतथि

गिथ िाहन्छि ्, भिे उिीहरूले आफैलाई वास्तववक जीविबाट अलग गिुथहुाँदैि। वास्तववक जीविमा
तैँले आफैलाई चिन्िप
ु छथ , आफैलाई त्र्ाग्िप
ु छथ , सत्र्को अभ्र्ास गिथप
ु छथ , साथै बबस्तारै रूपान्तरण
हाससल गिुथभन्दा अनघ तैँले सबै कुरामा आत्म-आिरणका ससद्धान्तहरू, सामान्र् ज्ञाि र निर्महरू
ससकिुपदथछ। र्दद तैँले सैद्धाक्न्तक ज्ञािमा मात्र ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ् र वास्तववकताको गदहराइमा

िपसी, वास्तववक जीविमा प्रवेश िगरी केवल धासमथक ववचधववधािहरूमा मात्र क्जउाँ छस ् भिे ताँ
वास्तववकतासभत्र कदहल्र्ै पनि प्रवेश गिेछैिस ्, तैँले आफैलाई, सत्र्तालाई वा परमेश्वरलाई कदहल्र्ै

जान्िेछैिस ्, र ताँ सदासवथदा अन्धो र अज्ञािी हुिेछस ्। मानिसहरूलाई मुक्कत ददिे परमेश्वरको
कार्थ नतिीहरूलाई थोरै समर्पनछ सामान्र् मािवीर् जीवि बबताउि ददिु होइि, ि त उिीहरूका
गलत धारणा र ससद्धान्तहरूलाई रूपान्तरण गिथको लाचग िै हो। बरु, उहााँको उद्दे श्र् मानिसहरूको
पुरािो स्वभाव पररवतथि गिुथ, उिीहरूको पुरािो जीविशैलीलाई पूणथ रूपमा बदल्िु, र नतिीहरूको

पुरािो सोि र मािससक र्दक्ष्टकोणलाई बदल्िु हो। केवल मण्डलीको जीविमा ध्र्ाि केक्न्ित गरे र
मात्रै मानिसहरूका पुरािो जीविका बािीहरू पररवतथि हुाँदैिि ् वा उिीहरू लामो समर्दे खि बााँिेको
पुरािो तररकाहरू पररवतथि हुाँदैिि ्। जे भए पनि, मानिसहरू वास्तववक जीविबाट अलग हुिुहुाँदैि।
मानिसहरूले मण्डलीको जीविमा मात्र होइि, तर वास्तववक जीविमा समेत सामान्र् मािव जीवि

क्जऊि ् भिी परमेश्वरले आग्रह गिथुहुन्छ; नतिीहरूले मण्डलीको जीविमा मात्र होइि, तर वास्तववक
जीविमा समेत सत्र्तामा बााँिूि ्, र नतिीहरूले मण्डलीको जीविमा मात्र होइि, वास्तववक जीविमा
समेत आफ्िा कार्थहरू पूरा गरूि ्। वास्तववकतामा प्रवेश गिथका लाचग, व्र्क्कतले सबै थोकलाई
वास्तववक जीवितफथ मोड्िुपछथ । र्दद, परमेश्वरमा ववश्वास गरे र, वास्तववक जीविमा प्रवेश गरे पनछ

मानिसहरूले आफैलाई चिन्ि सकदै िि ्, र र्दद नतिीहरू वास्तववक जीविको सामान्र् मािवतामा
क्जउि सकदै िि ् भिे नतिीहरू असफल बन्िेछि ्। परमेश्वरको आज्ञा पालि िगिेहरू सबै ती

मानिसहरू हुि ् जो वास्तववक जीविमा प्रवेश गिथ सकदै िि ्। नतिीहरू सबै ती मानिसहरू हुि ्
जसले मािवताको कुरा त गछथ ि ्, तर भूतात्माहरूको प्रकृनत बोकेर क्जउाँ छि ्। नतिीहरू सबै त्र्स्ता
मानिसहरू हुि ् जसले सत्र्को कुरा गछथ ि ्, तर त्र्सको साटो धमथससद्धान्तहरूमा क्जउाँ छि ्।
वास्तववक जीविमा सत्र्ताअिस
ु ार क्जउि िसकिेहरू ती हुि ् जसले परमेश्वरमा ववश्वास त गछथ ि ्,
तर नतिीहरूलाई उहााँले घण
ृ ा र अस्वीकार गिुथहुन्छ। तैँले वास्तववक जीविमा प्रवेश गिे अभ्र्ास

गिुथपछथ , तेरा आफ्िै कमीहरू, अिाज्ञाकाररता, र अज्ञाितालाई जान्िुपछथ , र तेरो असामान्र् मािवता
र कमजोरीहरूलाई जान्िुपछथ । त्र्सरी, तेरो ज्ञाि तेरो वास्तववक अवस्था र कदठिाइहरूसाँग

जोडडिेछ। केवल र्स प्रकारको ज्ञाि मात्र वास्तववक हुन्छ र ताँलाई वास्तववक रूपमा तेरो आफ्िो
अवस्था बुझ्िे र स्वभाववक रूपान्तरण प्राप्त गिे तुल्र्ाउि सकछ।

अब मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिे कार्थ औपिाररक रूपमा सुरु भएको छ, त्र्सकारण ताँ

वास्तववक जीविमा प्रवेश गिुथ िै पछथ । र्सैले रूपान्तरण प्राप्त गिथको लाचग, तैंले वास्तववक

जीविमा प्रवेश गरे र र्स कार्थलाई थाल्िुपछथ , र असलअसल गदै रूपान्तरण हुिुपछथ । र्दद ताँ सामान्र्
मािवीर् जीविलाई बेवास्ता गछथ स ् र केवल आक्त्मक कुराको बारे मा मात्र कुरा गछथ स ् भिे,
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क्स्थनतहरू सुकिा र िीरस बन्छि ्; ती अव्र्ावहाररक बन्छि ्, तब मानिसहरू कसरी रूपान्तरण

हुि सकछि ्? अब ताँलाई सााँिो अिुभवमा प्रवेश गिे आधार स्थापिा गिथका लाचग अभ्र्ास गिथ
वास्तववक जीविमा प्रवेश गिथ भनिएको छ। र्ो मानिसहरूले गिथप
ु िे कार्थको एउटा पक्ष हो। पववत्र
आत्माको काम मुख्र्तर्ा मागथदशथि ददिु हो, जबकक बााँकी कुराहरू मानिसहरूको अभ्र्ास र प्रवेशमा
निभथर हुन्छ। सबैले ववसभन्ि मागथहरूद्वारा वास्तववक जीविमा प्रवेश गिथ सकदछि ्, त्र्सरी
नतिीहरूले परमेश्वरलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउि सकदछि ्, र वास्तववक सामान्र् मािव जीवि
क्जउि सकछि ्। र्ो मात्रै जीवि अथथपण
ू थ जीविको प्रकार हो!

हरे कले्आफ््
नो्काम्परू ा्गने्वर्षयमा
अदहलेका प्रवाहमा, परमेश्वरलाई वास्तवमै प्रेम गिे सबैले उहााँबाट ससद्ध हुिे अवसर पाएका
छि ्। िाहे उिीहरू जवाि हुि ् वा वद्
ृ ध, उिीहरूले आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरको आज्ञा पालि र
उहााँलाई आदर गरररहे मा उिीहरू उहााँबाट ससद्ध हुि सकछि ्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई उिीहरूको
ववसभन्ि कामअिुसार ससद्ध पािुथहुन्छ। जबसम्म तैँले आफ्िा सबै शक्कत ििथ गछथ स ्, र परमेश्वरको

काममा समवपथत हुन्छस ्, ताँ उहााँबाट ससद्ध पाररि सकिेछस ्। अदहले, नतमीहरूमध्र्े कोही पनि
ससद्ध छै िौ। कदहलेकाहीीँ नतमीहरू एक प्रकारको काम गिथ सक्षम हुन्छौ, र अरू समर्मा नतमीहरूले
दई
ु प्रकारको काम गिथ सक्षम हुन्छौ। जबसम्म ताँ आफूलाई परमेश्वरको लाचग समवपथत गिथ सकदो
प्रर्ास गछथ स ्, ताँ अन्तत्ः उहााँबाट ससद्ध हुिेछस ्।
र्ुवाहरूसाँग बााँच्िको लाचग थोरै दशथिहरू हुन्छि ्, र नतिीहरूमा बुद्चध र अन्तर्दथक्ष्ट हुाँदैि।
परमेश्वर मानिसको बद्
ु चध र अन्तर्दथक्ष्टलाई ससद्ध गिथका लाचग र्हााँ हुिह
ु ु न्छ। उहााँको वििले

उिीहरूको कमी-कमजोरीलाई परू ा गदथछ। र्द्र्वप, र्ुवाहरूको स्वभाव अक्स्थर छ, र नतिीहरूलाई
परमेश्वरले पररवतथि गिुथपदथछ। र्ुवाहरूसाँग बााँच्िका लाचग कम धासमथक धारणा र कम दशथिहरू
छि ्; नतिीहरू सबै िीजलाई सामान्र् रूपमा सोच्छि ्, र नतिीहरूको वविारहरू जदटल छै िि ्। र्ो

उिीहरूको मािवताको अांश हो जसले अझैसम्म आकार सलएको छै ि, र र्ो प्रशांसिीर् पक्ष हो;
र्द्र्वप र्व
ु ाहरूमा अज्ञािता छ र बद्
ु चधको कमी छ। र्ो परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिप
ु िे कुरा हो।
परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररएमा र्सले नतमीहरूलाई वववेक ववकास गिथ सक्षम तुल्र्ाउिेछ। ताँ धेरै
आध्र्ाक्त्मक कुराहरूलाई स्पष्टसाँग बुझ्ि सक्षम हुिेछस ्, र बबस्तारै र्स्तो व्र्क्कतमा पररणत
हुिेछस ् जो परमेश्वरले प्रर्ोग गिथ र्ोग्र् छ। पाको उमेरका दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूसाँग पनि

नतिीहरूले गिथप
ु िे कामहरू छि ्, र नतिीहरूलाई परमेश्वरले त्र्ाग्िभ
ु एको छै ि। पाको उमेरका

दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूसाँग पनि दब
ु ै वाञ्छिीर् र अवाञ्छिीर् पक्षहरू हुन्छि ्। उिीहरूसाँग
बााँच्िको लाचग बढी दशथि र बढी धासमथक धारणा हुन्छि ्। आफ्िा कार्थहरूमा, नतिीहरू धेरै कडा

निर्महरूको पालिा गछथ ि ् र निर्महरूको शौकीि हुन्छि ् जसलाई उिीहरू र्ाक्न्त्रक रूपमा र
लिकतावविा िै लागू गछथ ि ्। र्ो एक अवाञ्छिीर् पक्ष हो। तथावप, र्ी पाका उमेरका दाजभ
ु ाइ
तथा दददीबदहिीहरू जेसक
ु ै आइपरे पनि शान्त र क्स्थर रहन्छि ्; नतिीहरूको स्वभाव क्स्थर छ, र
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नतिीहरूसाँग आाँधीबेहरीजस्तो मिक्स्थनत हुाँदैि। नतिीहरू कुराहरू क्स्वकार गिथमा दढलो हुि सकछि ्,
र्द्र्वप र्ो ठूलो गल्ती होइि। जबसम्म नतमीहरू समवपथत हुि सकछौ; जबसम्म नतमीहरू
परमेश्वरको अदहलेसम्मको वििहरूलाई स्वीकार गिथ सकछौ र परमेश्वरको वििहरूलाई जााँि
गदै िौ; जबसम्म नतमीहरू केवल समपथण र अिुसरणको ववषर्मा िासो राख्छौ, र परमेश्वरका
वििहरूलाई न्र्ार् गदै िौ वा नतिका बारे मा अन्र् कुवविारहरू राख्दै िौ; जबसम्म नतमीहरू उहााँका

वििहरूलाई स्वीकार गछौ र त्र्सलाई व्र्वहारमा लागू गछौ भिे—र्ी सतथहरू पूरा गरे पनछ नतमीहरू

ससद्ध हुिेछौ।
ताँ िाहे कम उमेरको होस ् वा पाको उमेरको दाजुभाइ तथा दददीबदहिी होस ्, तैँले पूरा गिुथपिे

काम ताँलाई थाहा छ। ती व्र्क्कतहरू जो आफ्िो र्ुवावस्थामा छि ् नतिीहरू अहङ्कारी छै िि ्; जो
बद्
ृ धावस्थामा छि ् नतिीहरू निक्ष्क्रर् छै िि ्, ि त नतिीहरू पनछ िै हट्छि ्। र्सबाहे क , नतिीहरू

आफ्िो कमजोरीहरूलाई पूनतथ गिथका लाचग एक अकाथका शक्कतहरूको प्रर्ोग गिथ सक्षम छि ्, र

नतिीहरूले कुिै पूवाथग्रहवविा एक-अकाथको सेवा गिथ सकछि ्। समत्रताको पुल जवाि र पाका दाजुभाइदददीबदहिीहरूको बीिमा बिाइन्छ, र परमेश्वरको प्रेमको कारण, नतमीहरू एक-अकाथलाई अझ राम्ररी

बुझ्ि सक्षम हुन्छौ। जवाि दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूले पाका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई तुच्छ
ठान्दै िि ्, र पाका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरू पनि आत्मधमी हुाँदैिि ्: के र्ो एउटा सदहष्णुतापूणथ
साझेदारी होइि र? र्दद नतमीहरू सबैसाँग त्र्स्तो सांकल्प छ भिे, परमेश्वरको इच्छा निक्श्ित

रूपमा नतमीहरूको पुस्तामा पूरा हुिेछ।
भववष्र्मा, ताँलाई आशीवाथद ददइिेछ कक सराप ददइिेछ भन्िे कुरा नतमीहरूको आजको कार्थ
र व्र्वहारको आधारमा िै निणथर् गररिेछ। र्दद नतमीहरू परमेश्वरबाट ससद्ध पाररि िाहन्छौ

भिे, र्ो अदहले िै, र्स र्ग
ु मा हुिुपदथछ; भववष्र्मा अको अवसर हुिेछैि। परमेश्वरले नतमीहरूलाई
अदहले ससद्ध पािे सााँिो िाहिा गिुथहुन्छ, र र्ो बोल्िे तररकाको कुरा होइि। भववष्र्मा, नतमीहरूका
अगाडड जस्तोसुकै परीक्षाहरू आइपरे पनि, जे घटिाहरू घटे पनि वा नतमीहरूले जुि ववपविहरूको

सामिा गिुथपरे पनि, परमेश्वरले नतमीहरूलाई ससद्ध पािथ िाहिुहुन्छ; र्ो एक निक्श्ित र निववथवाद
तथ्र् हो। र्ो कहााँ दे ख्न सककन्छ? र्ुगहरू र पुस्ताहरूका परमेश्वरको वििले आजसम्म र्विको

उिाइ प्राप्त गरे को छै ि भन्िे तथ्र्मा र्सलाई दे ख्ि सककन्छ। र्ो सबैभन्दा माचथल्लो क्षेत्रमा
प्रवेश गररसकर्ो, र सम्पूणथ मािवतामा पववत्र आत्माको आजको काम अभूतपूवथ छ। ववगतका

पुस्ताका कुिै पनि मानिसहरूले सार्दै र्स्तो अिुभव गरे का चथए; र्ेशूको र्ुगमा पनि, आजको
प्रकाशहरू अक्स्तत्वमा चथएिि ्। नतमीहरूका निक्म्त बोसलएका वििहरू, नतमीहरूले बुझेका कुराहरू,
र नतमीहरूको अिभ
ु व सबै िर्ााँ सशिरमा पुगेको छ। परीक्षा र सजार्को बीिमा, नतमीहरूले छोडेर
जााँदैिौ, र परमेश्वरको कामले अभूतपूवथ मदहमा प्राप्त गरे को पर्ाथप्त प्रमाण र्ही िै हो। र्ो

मानिसले गिथ सकिे काम होइि, ि त र्ो मानिसले कार्म गिे कुरा िै हो; बरु, र्ो त परमेश्वर
स्वर्मको
् काम हो। तसथथ, परमेश्वरको कामको धेरै वास्तववकताबाट, र्ो दे ख्न सककन्छ कक परमेश्वर

मानिसलाई ससद्ध बिाउि िाहिुहुन्छ, र उहााँ पककै पनि नतमीहरूलाई पूणथ गिथ सक्षम हुिुहुन्छ।
र्दद नतमीहरूसाँग र्ो अन्तर्दथक्ष्ट छ, र नतमीहरू र्ो िर्ााँ िोजी गछौ भिे, नतमीहरूले र्ेशक
ू ो दोस्रो
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आगमिको लाचग पिथिेछैिौ; र्सको सट्टामा, अदहलेको र्ुगमा नतमीहरूलाई पूणथ बिाउिको लाचग

परमेश्वरलाई अिुमनत ददिेछौ। त्र्सकारण, नतमीहरू प्रत्र्ेकले कुिै मेहित िछोडी अथक प्रर्ास

गिथु पछथ ताकक नतमीहरू परमेश्वरबाट ससद्ध हुि सक।
अब, तैँले िकारात्मक कुराहरूमा कुिै ध्र्ाि ददिु हुाँदैि। पदहले, ताँलाई िकारात्मक महसुस
गराउिे कुरालाई आफूबाट टाढा राि ् र त्र्सलाई वास्ता िगर्। जब तैँले समस्र्ाहरूको सामिा
गरररहे को हुन्छस ्, त्र्स्तो हृदर्ले त्र्सो गर् जसले अनघ जािे बाटो िोजी गदथछ र महसुस गदथछ,
त्र्स्तो हृदर् जो परमेश्वरमा समवपथत हुन्छ। जब नतमीहरूले आफूसभत्र कुिै कमजोरी भेट्टाउाँ छौ

तर त्र्सले आफूलाई निर्न्त्रण गिथ ददाँ दैिौ, बरु, आफूले गिुथपिे कामहरू पूरा गछौ, तब नतमीहरूले
एउटा सकारात्मक कदम िालेका छौ। उदाहरणको लाचग, तेरा पाका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूको
धासमथक धारणाहरू छि ्, तर ताँ परमेश्वरको वििमा प्राथथिा गिथ, समवपथत हुि, र्सलाई िाि र
वपउि, र भजि गाउि सक्षम छस ्…। भन्िुको अथथ, तैँले गिथ सकिे जेसुकै कुराका लाचग, तैँले पूरा
गिथ सकिे जुिसुकै कामका लाचग तैँले आफैलाई आफ्िा सबै बलका साथ समपथण गिुथ पछथ ।

निक्ष्क्रर् रूपमा प्रतीक्षा िगर्। तेरो कतथव्र् पूरा गिे क्रममा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सक्षम हुिु
पदहलो िरण हो। त्र्सपनछ, जब ताँ सत्र्लाई बुझ्ि सकछस ् र परमेश्वरका वििहरूको
वास्तववकतामा प्रवेश पाउाँ छस ्, ताँ तपाईं उहााँद्वारा ससद्ध पाररिेछस ्।

परमेश््र्रले्माननसलाई्प्रयोग्गनह
ुव ु न्े सम्बन्धमा
पववत्र आत्माले ववशेष मागथनिदे शि र अगुवाइ प्रदाि गिुथभएका व्र्क्कतहरूबाहे क अरू कोही

पनि स्वतन्त्र रूपमा क्जउि सकदै ि, ककिकक नतिीहरूलाई ती व्र्क्कतहरूका सेवकाइ र गोठालोपिको
आवश्र्कता पछथ , जसलाई परमेश्वरले प्रर्ोग गिथभ
ु एको हुन्छ। र्सैले परमेश्वरले प्रत्र्ेक र्ुगमा
ववसभन्ि मानिसहरूलाई िडा गिुथहुन्छ जो उहााँको कामको िानतर मण्डलीहरूको गोठालो गदै

व्र्स्तताका साथ दौडधूप गछथ ि ्। र्ो भिेको के हो भिे, परमेश्वरको काम ती मानिसहरूद्वारा

गररिुपछथ जसलाई उहााँले कृपासाथ हे िुथहुन्छ र स्वीकृनत ददिुहुन्छ; पववत्र आत्माले उहााँको काम
गिथका निक्म्त प्रर्ोग गिथ सकिह
ु ु िे नतिीहरू सभत्रको भाग प्रर्ोग गिथप
ु दथछ, अनि नतिीहरू पववत्र
आत्माद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइएर परमेश्वरका प्रर्ोगका निक्म्त र्ोग्र् बिाइन्छि ्; मानिसको बझ्
ु िे
क्षमता धेरै कम भएकोले नतिीहरू परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएका व्र्क्कतहरूद्वारा गोठालो

गररिुपछथ ; परमेश्वरले मोशालाई पनि त्र्सरी िै प्रर्ोग गिुथभएको चथर्ो, जसमा उहााँले त्र्ो बेला

प्रर्ोग गिथ सककिे धेरै कुरा पाउिभ
ु र्ो, जि
ु कुराहरू नतिले त्र्स िरणको परमेश्वरको काम गिथ

प्रर्ोग गरे । र्स िरणमा, परमेश्वरले एक व्र्क्कतलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ, साथै पववत्र आत्माले काममा
प्रर्ोग गिथ सकिुहुिे त्र्स व्र्क्कतको भागको फाइदा उठाउिुहुन्छ, र पववत्र आत्माले उसलाई

मागथनिदे शि गिे, त्र्सको साथै प्रर्ोग हुि िसकिे उसको बााँकी भागलाई ससद्ध पािे दव
ु ै काम
गिुथहुन्छ।
परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको व्र्क्कतले गिे काम ख्रीष्ट वा पववत्र आत्माको काममा सहकार्थ
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गिथको लाचग हुन्छ। र्ो मानिसलाई परमेश्वरले मानिसको माझमा िडा गिुथभएको हुन्छ, ऊ
परमेश्वरका सबै िुनिएकालाई अगुवाइ गिथ त्र्हााँ हुन्छ, र मािव सहकार्थ गिथका निक्म्त पनि
उसलाई परमेश्वरले िडा गिथभ
ु एको हुन्छ। मािव सहकार्थको काम गिथ सकिे र्स्तो व्र्क्कतको
साथमा मानिसहरूबाट परमेश्वरले गिुथभएका मागहरू र मानिसहरूका बीिमा पववत्र आत्माले गिुथपिे
काम उसैको माध्र्मद्वारा हाससल गिथ सककन्छ। र्सलाई अको प्रकारले र्सरी भन्ि सककन्छ:

परमेश्वरले र्स मानिसलाई प्रर्ोग गिुथको लक्ष्र् परमेश्वरको पनछ लाग्िे सबैले परमेश्वरको इच्छा
अझै राम्ररी बुझ्ि सकूि ् र परमेश्वरका मागहरू अझै धेरै पूरा गिथ सकूि ् भन्िे हो। मानिसहरूले

सोझै परमेश्वरका वििहरू वा परमेश्वरको इच्छा बुझ्ि िसकिे भएकाले परमेश्वरले कसैलाई िडा

गिुथभएको हुन्छ, जसलाई त्र्स्ता कामहरू गिथका निक्म्त प्रर्ोग गररन्छ। परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग
गररएको र्स व्र्क्कतलाई एक माध्र्मको रूपमा वणथि गिथ सककन्छ, जसद्वारा परमेश्वरले

मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउिुहुन्छ, एक “अिुवादक” को रूपमा वणथि गिथ सककन्छ, जसले परमेश्वर र
मानिस माझ कुराकािी गररददन्छ। र्सैले, त्र्स्ता व्र्क्कतहरू परमेश्वरको घरमा काम गिेहरू वा

उहााँका प्रेररतहरूजस्ता हुाँदैिि ्। नतिीहरूजस्तै, उसलाई पनि परमेश्वरको सेवा गिे व्र्क्कत भन्ि
सककन्छ, तर उसको कामको सार र परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको उसको पष्ृ ठभूसमको आधारमा
ऊ अरू कामदारहरू र प्रेररतहरूभन्दा धेरै फरक हुन्छ। उसको कामको सार र उसको प्रर्ोगको
पष्ृ ठभसू मको दहसाबमा परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको मानिसलाई उहााँले िै िडा गिथह
ु ु न्छ, उसलाई
परमेश्वरको कामका लाचग परमेश्वरले िै तर्ार गिुथहुन्छ, र उसले स्वर्म ् परमेश्वरको काममा

सहकार्थ गदथछ। कुिै पनि व्र्क्कतले कदहल्र्ै पनि उसको सट्टामा आफ्िो काम गिथ सकदै ि—
ईश्वरीर् कार्थको साथमा हुिुपिे अपररहार्थ मािवीर् सहकार्थ हो। र्स बीिमा अन्र् कामदारहरू
वा प्रेररतहरूले गरे का कामहरू, प्रत्र्ेक र्ग
ु को अवचधमा मण्डलीहरूका लाचग गररएको बन्दोबस्तका
ववसभन्ि पक्षहरूको साधि र कार्ाथन्वर्ि मात्र हो, वा मण्डलीको जीविलाई कार्म राख्ने जीविका

केही सामान्र् प्रबन्धको काम मात्र हो। र्ी कामदारहरू र प्रेररतहरू परमेश्वरद्वारा निर्ुकत गररएका
होइिि ्, नतिीहरूलाई पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिुथभएका मानिसहरू भिेर भन्ि सककिे त कुरै िगरौं।

नतिीहरू मण्डलीहरूको बीिबाट िुनिन्छि ् र नतिीहरूलाई केही समर्सम्म तासलम ददएर ववकास
गररसकेपनछ र्ोग्र् ठहररएकाहरूलाई राखिन्छ, अनि अर्ोग्र् ठहररएकाहरूलाई नतिीहरू जहााँबाट

आएका चथए त्र्हीीँ फकाथइन्छ। र्ी व्र्क्कतहरूलाई मण्डलीहरूको बीिबाट िुनििे हुिाले अगुवा
बिेपनछ कसै-कसैले आफ्िो वास्तववक रङ्ग दे िाउाँ छि ्, अनि कसैले त धेरै िराब कामहरू गछथ ि ्
र पदबाट हटाइन्छि ्। अकोनतर, परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको मानिस त्र्स्तो व्र्क्कत हो जसलाई

परमेश्वर आफैले तर्ार पािथभ
ु एको हुन्छ, र जसको कुिै निक्श्ित क्षमता हुन्छ, र जोसाँग मािवता
हुन्छ। ऊ अनघबाटै पववत्र आत्माद्वारा तर्ार पाररएको र ससद्ध बिाइएको हुन्छ, र ऊ पण
ू थ रूपमा
पववत्र आत्माद्वारा डोऱ्र्ाइन्छ, अनि, ववशेष गरी जब उसको कामको कुरा आउाँ छ, उसले पववत्र
आत्माद्वारा

निदे शि

र

आज्ञा

पाएको

हुन्छ—र्सको फलस्वरूप परमेश्वरले िुन्िुभएका
मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउिका लाचग बाटोमा कुिै बाधा हुाँदैि, ककिकक परमेश्वरले निश्िर् आफ्िै
कामको क्जम्मेवारी सलिुहुन्छ, र परमेश्वरले हरसमर् उहााँको आफ्िो काम गिथह
ु ु न्छ।
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सत्यिालाई्बुझिसकेपनर््त्यसलाई्अभ्यास्गनप
ुव र्व
परमेश्वरको काम र विि नतमीहरूको स्वभावलाई बदली गराउिे उद्दे श्र्को निक्म्त हुि ्; उहााँको
लक्ष्र् नतमीहरूलाई केवल उहााँको काम र विि बुझ्िे वा जान्िे तुल्र्ाउिु मात्रै होइि। त्र्ो पर्ाथप्त
छै ि। ताँ बुझ्िे क्षमता भएको व्र्क्कत होस ्, त्र्सैले ताँलाई परमेश्वरको विि बुझ्ि कुिै कदठिता

हुिु हुाँदैि, ककिभिे परमेश्वरको अचधकाांश विि मािव भाषामा लेखिएको छ, अनि उहााँले धेरै
सरल रूपमा बोल्िुहुन्छ। उदाहरणको निक्म्त, तैँले जे बझ
ु ेको र अभ्र्ास गरे को परमेश्वर िाहिह
ु ु न्छ
सो जान्ि ताँ पूणथ रूपले सक्षम छस ्; र्ो बुझ्ि सकिे क्षमता भएको एउटा सामान्र् व्र्क्कतले गिथ
सकिे कुरा हो। निक्श्ित रूपमा, परमेश्वरले वतथमाि िरणमा बोसलरहिुभएका वििहरू िास गरे र
स्पष्ट तथा पारदशी छि ्, अनि मानिसहरूले वविार िगरे का धेरै कुराहरू, साथै सबै प्रकारका मािव

अवस्थाहरू परमेश्वरले औीँल्र्ाइरहिुभएको छ। उहााँका वििहरू सवथ-व्र्ापक छि ्, अनि पूखणथमाको
प्रकाश जस्तै स्पष्ट छि ्। त्र्सैले, अदहले मानिसहरूले धेरै ववषर्हरू बझ्
ु दछि ्, तर अझै केही कुरा

हराइरहे को छ—मानिसहरूले उहााँको वििलाई अभ्र्ास गिे कुरा। मानिसहरूले सत्र्ताका सबै
पक्षहरूलाई ववस्तत
ृ रूपमा अिुभव गिैपछथ , नतिीहरूलाई जे उपलब्ध गराइन्छ त्र्सलाई ग्रहण

गिथको निक्म्त केवल पखिथरहिुको सट्टा नतिीहरूले त्र्सलाई अझै ववस्तत
ृ रूपमा छािबबि गिे र

िोजी गिे गिथुपछथ ; ित्रभिे नतिीहरू परजीवीभन्दा असल बढी मात्रै हुन्छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको
विि जान्दछि ्, तापनि त्र्सलाई अभ्र्ास गदै िि ्। र्स्तो प्रकारको मानिसले सत्र्तालाई प्रेम

गदै िि ् अनि आखिरमा नतिीहरूलाई हटाइिेछ। १९९० को दशकको पत्रुस जस्तै हो, जसको अथथ
नतमीहरूमध्र्े हरे कले परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गिुथपछथ , नतमीहरूको अिुभवहरूमा सााँिो प्रवेश
हुिुपछथ अनि परमेश्वरसाँगको नतमीहरूको सहकार्थमा अझ धेरै र अझ ठूलो अन्तर्दथक्ष्ट हाससल
गिथप
ु छथ जि
ु तेरो आफ्िै जीविको निक्म्त सधैँभरर वद्
ृ चध भएर जािे सहार्ता हुिेछ। र्दद नतमीहरूले

परमेश्वरका थुप्रै वििहरू पढे का छौ तर केवल पाठको अथथ मात्र बुझ्छौ अनि नतमीहरूमापरमेश्वरको

वििसम्बन्धमा आफ्िा व्र्वहाररक अिुभवहरूमाफथत आउिेप्रत्र्क्ष ज्ञािको कमी छ भिे तैँले
परमेश्वरको विि बुझ्िे छै िस ्। जहााँसम्म तेरो सवाल छ, परमेश्वरको विि जीवि होइि, केवल

जीविरदहत अक्षरहरू हुि ्। अनि र्दद ताँ केवल जीविरदहत अक्षरहरू पालिा गदै क्जउाँ छस ् भिे तैँले
परमश्वरको वििको सार राम्ररी बझ्
ु ि सकदै िस ्, ि त तैँले उहााँको इच्छा िै बुझ्िेछस ्। तैँले उहााँको
विि तेरा वास्तववक अिुभवहरूमा अिुभव गछथ स ् भिे मात्र परमेश्वरको वििको आक्त्मक अथथ

आफै ताँतफथ िोसलिेछ, अनि अिुभवद्वारा मात्रै तैँले धेरै सत्र्ताहरूको आक्त्मक अथथ बुझ्ि र

परमेश्वरको वििका रहस्र्हरूको सााँिो िोल्ि सकछस ्। र्दद तैँले र्सलाई अभ्र्ासमा लगाउाँ दै िस ्
भिे उहााँको विि जनतसुकै स्पष्ट भएतापनि तैँले बुझेको कुरा सबै ररिा अक्षरहरू र ससद्धान्तहरू

हुन्छि ् जुि तेरो निक्म्त धासमथक निर्महरू भएका छि ्। के फररसीहरूले गरे को र्ही िै होइि र?
र्दद नतमीहरूले परमेश्वरको विि अभ्र्ास र अिुभव गछौ भिे र्ो नतमीहरूको निक्म्त व्र्वहाररक
बन्छ; र्दद तैँले र्सलाई अभ्र्ास गिथ िोज्दै िस ् भिे परमेश्वरको विि तेरो निक्म्त तेस्रो स्वगथको
दन्त्र्कथा भन्दा केही बढी मात्रै हुन्छ। वास्तवमा, परमेश्वरमा ववश्वास गिे प्रकक्रर्ा भिेको
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नतमीहरूले उहााँको वििलाई अिुभव गिुथको साथै उहााँद्वारा नतमीहरूलाई हाससल गररिे प्रकक्रर्ा हो

अथवा र्सलाई अझ स्पष्टससत भन्िुपदाथ, परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको उहााँको वििको ज्ञाि
र बुझाइ प्राप्त गिथु र उहााँको वििलाई अिभ
ु व गिथु र क्जउिु हो; परमेश्वरमा ववश्वास गिथप
ु छाडडको

वास्तववकता त्र्ही िै हो। र्दद नतमीहरूलेपरमेश्वरमा ववश्वास गछौ अनि परमेश्वरको वििलाई
नतमीसभत्र भएको केही कुरा जस्तै गरी अभ्र्ास गिथ ििोजीकिै अिन्त जीविको आशा गछौ भिे
नतमीहरू मूिथ हौ। र्ो त भोजमा गएर केवल भोजिलाई हे िुथ र स्वाददष्ट कुराहरूलाई केही ििािेर

नतिीहरूको िाम कण्ठस्थ गिथु जस्तो मात्रै हुिेछ। के त्र्स्तो मानिस मि
ू थ हुाँदैि र?
मानिसले धारण गिुथपिे सत्र्ता परमेश्वरको वििमा पाइन्छ र सत्र्ता िै त्र्ो कुरा हो जुि
मािवजानतको निक्म्त सबैभन्दा फाइदाजिक र सहर्ोगी हुन्छ। र्ो नतमीहरूको शरीरलाई िादहिे
शक्कत र सम्पोषण हो, र्स्तो कुरा जसले मानिसको सामान्र् मािवतालाई पि
ु स्थाथवपत गिथ
सहार्ता गछथ । र्ो त त्र्ो सत्र्ता हो जुि कुराले मानिस सुसक्ज्जत हुिुपछथ । नतमीहरू जनत बढी
परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गछौ, त्र्नत िै िााँडै नतमीहरूको जीवि फक्रिेछ अनि त्र्नत िै धेरै

सत्र्ता स्पष्ट हुिेछ। नतमीहरू कदमा बढ्दै जााँदा नतमीहरूले आक्त्मक सांसारका कुराहरलाई बढी
स्पष्टतापूवथक दे ख्नेछौ अनि शैतािमाचथ ववजर् प्राप्त गिथ नतमीहरूले बढी शक्कत पाउिेछौ।
नतमीहरूले परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गदाथ नतमीहरूले िबुझेका सत्र्ताको धेरै कुराहरू स्पष्ट

हुिेछि ्। धेरै मानिसहरू परमेश्वरको वििको पाठलाई बझ
ु े मात्र पनि सन्तष्ु ट हुन्छि ् र अभ्र्ासमा
आफ्िो अिुभव गदहऱ्र्ाउिुभन्दा ससद्धान्तहरूले आफूलाई सुसक्ज्जत बिाउिे कुरामा ध्र्ाि ददन्छि ्
तर के त्र्ो फररसीहरूको तररका होइि र? त्र्सैले “परमेश्वरको विि जीवि हो” भन्िे वाकर्ाांश

कसरी नतिीहरूका निक्म्त वास्तववक हुन्छ त? परमेश्वरको विि पढ्दै मा व्र्क्कतको जीवि बढ्ि
सकदै ि, परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गरे र मात्रै व्र्क्कतको जीवि बढ्ि सकछ। र्दद जीवि र
कद पाउिको निक्म्त मात्र परमेश्वरको वििलाई बुझ्िु आवश्र्क छ भन्िे तेरो ववश्वास हो भिे

तेरो बुझाइ गलत छ। सााँिो प्रकारले परमेश्वरको विि बुझ्िे काम तब हुन्छ जब तैँले सत्र्तालाई
अभ्र्ास गछथ स ् अनि तैँले बुझ्िुपछथ कक “सत्र्तालाई अभ्र्ास गरे र मात्रै र्सलाई बुझ्ि सककन्छ”।
आज परमेश्वरको विि पढे र तैँले परमेश्वरको वििलाईचिन्छु भिेर मात्र भन्ि सकछस ् तर
र्सलाई बझ्
ु छु भिेर तैँले भन्ि सकदै िस ्। कोही भन्छि ् कक सत्र्तालाई अभ्र्ास गिे एउटै तररका

र्सलाई पदहले बुझ्िु हो तर र्ो आांसशक रूपले मात्रै सही हो र निश्िर् िै पूणथ रूपले िादहाँसााँिो

होइि। तैँले सत्र्ताको ज्ञाि पाउिुअनघ तैँले त्र्ो सत्र्तालाई अिुभव गरे को हुाँदैिस ्। तैँले सुिेको
कुिै उपदे शमा केही बुझेको अिुभूनत गिुथ सााँिो प्रकारले बुझ्िु होइि—र्ो त केवल सत्र्ताको
आक्षररक शब्दहरूलाई मात्रै ग्रहण गिथु हो र र्ो सभत्री सााँिो अथथलाई बझ्
ु िु जस्तै होइि। सत्र्ताको

सतही ज्ञाि हुाँदैमा ताँ वास्तवमै त्र्सलाई बुझ्छस ् वा ताँससत त्र्सको बारे मा ज्ञाि छ भन्िे अथथ
लाग्दै ि; सत्र्ताको सााँिो अथथ त त्र्सलाई अिुभव गरे पनछ आउाँ छ। त्र्सकारण, तैँले सत्र्तालाई

अिुभव गरे पनछ मात्रै तैँले त्र्सलाई बुझ्ि सकछस ्, अनि मात्रै तैँले त्र्सका लुकेका भागहरूलाई
राम्ररी बुझ्ि सकछस ्। शब्दमा लुकेको अन्र् अथथलाई राम्ररी बुझ्िे र सत्र्ताको सारलाई बुझ्िे

एउटै उपार् भिेको अिभ
ु वलाई गदहऱ्र्ाउिु हो। त्र्सकारण, ताँ सत्र्ताससत जहााँ पनि जाि सकछस ्
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तर र्दद ताँमा सत्र्ता छै ि भिे तेरो आफ्िो पररवारका सदस्र्हरूलाई समेत तैँले ववश्वस्त तुल्र्ाउिे

प्रर्ास गिे कुरा सोच्दै िसोिे हुन्छ, धमी मानिसहरूको त कुरै छाडडदे । सत्र्तावविा ताँ हावामा
उडडरहे को दहमकण मात्रै होस ्, तर सत्र्ताको साथमाले ताँ िश
ु ी र स्वतन्त्र हुिसकछस ् अनि कसैले
ताँलाई आक्रमण गिथ पनि सकतैि। ससद्धान्त जनतसुकै बसलर्ो भएतापनि त्र्सले सत्र्तामाचथ
ववजर् पाउि सकदै ि। सत्र्ताले सांसार आफै झुल्ि सकछ अनि पहाडहरू र समुिहरू हल्लि
सकछि ् जबकक सत्र्ताको कमीले बसलर्ो शहरका पिाथलहरू पनि ककराहरूद्वारा भग्िावशेषमा
बदसलिसकछ। र्ो एउटा स्पष्ट तथ्र्हो।

वतथमाि िरणमा, पदहले सत्र्ता जान्िु, अनि त्र्सपनछ त्र्सलाई अभ्र्ास गिुथ र सत्र्ताको

सााँिो अथथले आफैलाई अझ धेरै सुसक्ज्जत गिुथ अत्र्न्तै महत्वपूणथ छ। नतमीहरूले र्सलाई हाससल

गिथ िोज्िुपछथ । केवल अरूलाई तेरा वििहरू अिस
ु रण गराउि िोज्िुभन्दा तैँले नतिीहरूलाई तेरो

अभ्र्ास अिुसरण गराउि लगाउिुपछथ । केवल र्स प्रकारले मात्रै तैँले अथथपूणथ कुरा भेट्टाउि
सकछस ्। ताँमाचथ जेसुकै हुि आए तापनि, तैँले जसलाई भेटे तापनि, जबसम्म ताँससत सत्र्ता
हुन्छ, ताँ र्दढ भई िडा हुि सकिेछस ्। परमेश्वरको विि मानिसलाई जीवि ददिे कुरा हो, मत्ृ र्ु
ददिे कुरा होइि। र्दद परमेश्वरको विि पढे र पनि ताँ जाग्दै िस ्, तर अझै मत
ृ क िै हुन्छस ् भिे
ताँससत केही गलत छ। र्दद तैँले परमेश्वरको धेरै विि पढे को र धेरै व्र्वहाररक वििहरू सुिेको

केही समर्पनछ पनि ताँ अझै मत्ृ र्क
ु ो अवस्थामा छस ् भिे र्ो के कुराको प्रमाण हो भिे, ताँ
सत्र्तालाई महत्त्व ददिे व्र्क्कत होइिस ्, ि त ताँ सत्र्तालाई अिुसरण गिे व्र्क्कत िै होस ्। र्दद

नतमीहरूले सााँिो रीनतले परमेश्वरलाई प्राप्त गिथ िोज्र्ौ भिे, नतमीहरूले आफैलाई ससद्धान्तहरूले
सुसक्ज्जत गिे र अरूलाई ससकाउि उत्कृष्ट ससद्धान्तहरू प्रर्ोग गिे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित

गिेचथएिौ, बरु परमेश्वरको वििलाई अिभ
ु व गिे र सत्र्तालाई व्र्वहारमा उतािे कुरामा ध्र्ाि
केक्न्ित गिेचथर्ौ। के नतमीहरूले अदहले प्रवेश गिथ िोक्जरहिुपिे कुरा र्ही होइि र?

मानिसमा आफ्िो काम गिथको निक्म्त परमेश्वरससत सीसमत समर् छ, त्र्सैले र्दद तैँले

उहााँससत सहकार्थ गदै िस ् भिे के पररणाम आउि सकछ र? ककि नतमीहरूले उहााँका वििहरू

बुखझसकेपनछ नतमीहरूले त्र्ो पालि गरे को परमेश्वर सधैँ िाहिुहुन्छ? ककिभिे परमेश्वरले उहााँका
वििहरू नतमीहरूलाई प्रकट गिथभ
ु एको छ र नतमीहरूको अको कदम वास्तवमा त्र्सलाई पालि
गिुथ हो। जब नतमीहरूले र्ी वििहरू अभ्र्ास गछौ, परमेश्वरले अन्तर्दथक्ष्ट ददिे र मागथदशथि ददिे

काम गिुथहुिेछ। र्सरी िै र्ो काम गररिुपछथ । परमेश्वरको वििले मानिसलाई जीविमा फल्दोफुल्दो
हुिे तुल्र्ाउाँ छ र र्समा कुिै त्र्स्ता तत्वहरू हुाँदैिि ् जसले मानिसलाई वविसलत वा निक्ष्क्रर् हुिे
तल्
ु र्ाउाँ छ। तैँले भन्छस ् तैँले परमेश्वरको विि पढे को छस ् र त्र्सलाई अभ्र्ास गरे को छस ,् तर
तैँले अझै पववत्र आत्माबाट कुिै काम प्राप्त गरे का छै िस ्। तेरा वििहरूले केवल एउटा बालकलाई
मात्रै मूिथ बिाउि सकछ। अरू मानिसहरूले तेरो मिसार् ठीक छ वा छै ि भिी िजान्लाि ् तर के

परमेश्वरले जान्िुहुन्छ भन्िे सम्भव छै ि भन्िे ताँलाई लाग्छ? कसरी अरू मानिसहरूले परमेश्वरको
विि अभ्र्ास गछथ ि ् अनि पववत्र आत्माद्वारा अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गछथ ि ,् तापनि तैँले उहााँको विि

अभ्र्ास गछथ स ् तर पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गदै िस ्। के परमेश्वरससत भाविाहरू छि ्?
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र्दद तेरा मिसार्हरू सााँक्च्िकै सही छि ् अनि ताँ सहकार्थ गिथ तर्ार छस ् भिे , परमेश्वरको आत्मा
ताँससत हुिुहुिेछ। केही मानिसहरू सधैँ आफ्िै झण्डा िडा गिथ िाहन्छि ् तर परमेश्वरले ककि
नतिीहरूलाई उठ्ि र मण्डलीलाई अगव
ु ाइ गिथ ददिह
ु ु न्ि? कनतपर् मानिसहरूले केवल आफ्िो कार्थ

पूरा गछथ ि ् र आफ्िो कतथव्र् सम्पन्ि गछथ ि ्, अनि नतिीहरूले िपाई नतिीहरूले परमेश्वरको स्वीकृनत
प्राप्त गररसकेका हुन्छि ्। र्ो कसरी हुिसकछ? परमेश्वरले मानिसको हृदर्को अन्तस्करणलाई
जााँि गिुथहुन्छ र सत्र्तालाई अिुसरण गिेहरूले ठीक मिसार् रािेर त्र्सो गिुथपछथ । जसको ठीक
मिसार् छै ि, नतिीहरू र्दढ भई िडा रहि सकदै िि ्। मल
ू भत
ू रूपमा, नतमीहरूको लक्ष्र् परमेश्वरको
वििलाई नतमीहरूसभत्र प्रभाव पािथ ददिु हो। अको शब्दमा, र्ो भिेको नतमीहरूले परमेश्वरको

वििको अभ्र्ासमा सााँिो बुझाइ प्राप्त गिुथ हो। शार्द, परमेश्वरको वििलाई बुझ्िे नतमीहरूको

क्षमता कमजोर होला, तर जब नतमीहरूले परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गछौ, तब उहााँले त्र्स

अपूणथतालाई निवारण गिथ सकिुहुन्छ, त्र्सैले नतमीहरूले केवल धेरै सत्र्ताहरू मात्र जान्िे होइि

बरु नतिीहरूलाई अभ्र्ास पनि गिुथपछथ । र्ो ध्र्ािकेक्न्ित गिुथपिे सबैभन्दा ठूलो करा हो जसलाई
बेवास्ता गिथ सककाँदै ि। र्ेशूले आफ्िो साढे तेिीस वषीर् उमेरमा धेरै अपमािहरू अनि असाध्र्ै

कष्ट सहिुभर्ो। उहााँले ठूलो कष्ट सहिुभर्ो ककिकक उहााँले केवल सत्र्तालाई अभ्र्ास गिुथभर्ो,
सबै कुराहरूमा परमेश्वरको इच्छा पालि गिुथभर्ो, र परमेश्वरको इच्छालाई मात्र वास्ता गिुथभर्ो।

र्दद उहााँले सत्र्तालाई अभ्र्ास िगरीकि त्र्सलाई जान्िु मात्र भएको भए उहााँले र्ो कष्ट
भोग्िुहुिे चथएि। र्दद र्ेशूले र्हूदीहरूका सशक्षाहरूलाई अिुसरण गिुथभएको भए अनि फररसीहरूलाई
पछ्र्ाउिुभएको भए, उहााँले कष्ट सहिुहुिे चथएि। तैँले र्ेशूका कार्थहरूबाट ससकिुपछथ कक

मानिसमाचथ परमेश्वरको कामको प्रभावकाररता मानिसको सहकार्थबाट आउाँ छ, अनि र्ो कुरा

नतमीहरूले पदहिाि गिैपिे िीज हो। र्दद उहााँले सत्र्तालाई अभ्र्ास िगिथभ
ु एको भए, के र्ेशल
ू े
क्रुसमा कष्ट भोग्िुभएझैँ कष्ट भोग्िुहुन्थ्र्ो र? र्दद परमेश्वरको इच्छाअिुसार उहााँ ििल्िुभएको

भए के उहााँले त्र्स्तो पीडादार्ी प्राथथिा गिुथहुन्थ्र्ो र? त्र्सकारण, नतमीहरूले सत्र्ताको अभ्र्ासको
िानतर कष्ट भोग्िुपछथ ; व्र्क्कतले भोग्िुपिे कष्ट िै र्ही हो।

मुक्ति्पाउने्व्यक्ति्त्यो्हो
जो्सत्यको्अभ्यास्गनव्इच्र्ुक्हुन्र्
उचित मण्डलीको जीवि हुिुको आवश्र्कताको बारे मा प्रवििहरूमा प्रार्जसो उल्लेि गररन्छ।
त्र्सो भए ककि मण्डलीको जीवि अझै सध
ु ार भएको छै ि, र अझै पनि र्ो उही परु ािो कुरा िै
हो? ककि त्र्हााँ जीविको पूणथ िर्ााँ र फरक तररका छै ि? के िब्बेको दशकको उमेर भएको व्र्क्कत

बबतेको र्ुगको एक सम्राट जस्तै क्जउिु सामान्र् कुरा हुि सकछ? मानिसहरूले अदहले िािे र
वपउिे स्वाददष्ठ कुराहरू ववगतका र्ुगहरूमा बबरलै पाइएको चथर्ो, तैपनि मण्डलीको जीविमा कुिै

ठूलो पररवतथि आएको छै ि। र्ो िर्ााँ बोतलहरूमा पुरािो दािमद्र् राख्नु जस्तै भएको छ। त्र्सोभए,
परमेश्वरले र्नत धेरै कुरा भन्िक
ु ो के फाइदा हुन्छ? प्रार््ः स्थािहरूका मण्डलीहरू पररवतथि भएको
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छै ि। मैले र्ो मेरो आफ्िै आाँिाले दे िेको छु, र मेरो हृदर्मा र्ो स्पष्ट छ; मैले आफैले मण्डलीको

जीविको अिुभव िगरे को भए तापनि, मण्डलीका भेलाहरूको अवस्थाको बारे मा मलाई राम्ररी थाहा

छ। नतिीहरूले धेरै प्रगनत गरे का छै िि ्। र्ो त्र्ही भिाइमा फकेर जान्छ—र्ो परु ािो दािमद्र्लाई
िर्ााँ बोतलहरूमा हाल्िु जस्तै हो। केही पररवतथि भएको छै ि! जब कसैले नतिीहरूलाई गोठालो

गरररहे को हुन्छ, नतिीहरू आगोजस्तै दक्न्कन्छि ्, तर जब नतिीहरूलाई सहार्ता गिे कोही हुाँदैि,
ती बरफको टुक्राजस्ता हुन्छि ्। धेरैले व्र्ावहाररक थोकहरूको बारे मा कुरा गिथ सकदैिि ्, र अत्र्न्तै

बबरलै मात्रामा कसैले िेतत्ृ व गिथ सकछि ्। प्रवििहरू उत्कृष्ट हुिे भए तापनि, कसैले बबरलै प्रवेश
पाएका हुन्छि ्। परमेश्वरको वििलाई थोरै मानिसहरूले मात्र कदर गदथछि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको
विि सलाँ दा आाँसु सरर हुन्छि ्, त्र्सलाई पन्छाउाँ दा आिक्न्दत हुन्छि ्, र त्र्सबाट अलग हुाँदा
स्वादहीि र िमकहीि बन्छि ्। िुलस्त भन्िुपदाथ, नतमीहरू परमेश्वरको वििलाई कदर िै गदै िौ,
र नतमीहरूले उहााँको आफ्िै मुिबाट बोल्िुभएका वििहरूलाई सम्पविको रूपमा कदहल्र्ै हे दैिौ।

नतमीहरू उहााँको विि पढ्दा चिक्न्तत मात्र हुन्छौ, र त्र्ो कण्ठ गदाथ कदठि महसुस गछौ, र जब
परमेश्वरको विि लागू गिे कुरा आउाँ छ, तब त्र्ो घोडाको पुच्छरको कपालले हाते पम्प बााँधेर

उिेल्िे कोससस गिुथ जस्तो हुन्छ—नतमीहरूले जनत िै कोससस गरे पनि, नतमीहरूले पर्ाथप्त ऊजाथ
लगाउि गिथ सकदै िौ। परमेश्वरको विि पढ्दा नतमीहरू सधैँ उत्साहले भररन्छौ, तर त्र्सलाई

अभ्र्ास गदाथ बबसथन्छौ। वास्तवमा, र्ी वििहरू धेरै होससर्ारीसाथ बोल्िुपछथ र धैर्थपव
ू थक दोहोऱ्र्ाउिु
पछथ ; तर तथ्र् के हो भिे, मानिसहरूले परमेश्वरको वििलाई सुिेर अभ्र्ास िगिुथ उहााँको कामका
लाचग बाधा भएको छ। म र्ो कुरा उठाउि सक्कदिाँ, म र्सको बारे मा कुरा गिथ सक्कदिाँ। म त्र्सो

गिथ बाध्र् छु; र्ो होइि कक म अरूका कमजोरीहरू पदाथफास गिथ पाउाँ दा आिक्न्दत हुन्छु। नतमीहरू
सोच्छौ, नतमीहरूको अभ्र्ास लगभग पर्ाथप्त छ—त्र्सोभए के जब प्रकाशहरू सशिरमा हुन्छि ्, तब
नतमीहरूको प्रवेश पनि पराकाष्ठामा हुन्छ? के र्ो र्नत सरल छ? नतमीहरूको अिुभव जुि जगमाचथ
निमाथण भएको छ त्र्सलाई नतमीहरूले कदहल्र्ै जााँि गदै िौ! र्स क्षणमा, नतमीहरूका जमघटहरूलाई
उचित मण्डलीको जीवि भिेर भन्ि पटककै समल्दै ि, ि त ती कुराले थोरै मात्रामा पनि उचित
आक्त्मक जीवि िै निमाथण गछथ । र्ो त बातचित गिथ र गाउि मि पराउिे मानिसहरूको भेला मात्र

हो। सही कुरा गिथु पदाथ, त्र्समा त्र्नत धेरै वास्तववकता छै ि। अझ स्पष्ट भन्िप
ु दाथ, र्दद तैँले

सत्र्ता अभ्र्ास गदैिस ् भिे, वास्तववकता कहााँ छ? के ताँसाँग वास्तववकता छ भन्िु घमण्ड होइि

र? जसले सधैँ काम गदथछि ् नतिीहरू अहङ्कारी र घमण्डी हुन्छि ्, जसले सधैँ आज्ञा पालि गछथ ि ्
नतिीहरू िुप लाग्छि ् र आफ्िो सशर निहुराउाँ छि ्, अनि नतिीहरूले तासलमको कुिै अवसर पाएका
हुाँदैिि ्। काम गिे मानिसहरू केवल कुराबाहे क अरू केही गदै िि ्, नतिीहरू ठूलठूला भाषण
ददइरहन्छि ्, र अिर्
ु ार्ीहरू सुन्छि ् मात्र। कुिै रूपान्तरण िै हुाँदैि; र्ी सबै ववगतका मागथहरू मात्र

हुि ्! आज, परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शको कारण ताँ अधीिमा बस्ि सकछस ् र तैँले कुिै हस्तक्षेप
गिथ वा ताँलाई मि परे को जस्तो प्रकारले काम गिथ सकदै िस ्; र्ो तैँले अिभ
ु वहरूबाट गज्र
ु ेर पाएको
रूपान्तरण होइि। तथ्र् के हो भिे आज ताँ प्रशासनिक आदे शहरू उल्लङ्घि गिे कुिै कार्थ गिे

साहस गदै िस ्, ककिकक परमेश्वरका वििहरूको कामको स्पष्ट प्रभाव चथर्ो र र्सले मानिसहरूलाई
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क्जतेको चथर्ो। म कसैलाई सोध्छु: आजको तेरो कनत उपलक्ब्ध तेरो आफ्िै कठोर पररश्रमको

पसीिाले कमाएको चथर्ो? तीमध्र्े कनत वटा ताँलाई प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरले भन्िुभएको चथर्ो?
ताँ कसरी जवाफ ददन्छस ्? के ताँ अवाक् र शब्दहीि बन्िेछस ्? ककि अरूले ताँलाई भरणपोषण प्रदाि
गिथ आफ्िो वास्तववक अिुभवहरूको बारे मा कुरा गिथ सकछि ्, तर ताँ भिे केवल अरूले पकाएको

भोजिको आिन्द सलन्छस ्? के ताँलाई लाग्दै ि? नतमीहरू तल
ु िात्मक दहसाबले राम्रो गिेलाई जााँच्ि
गिथ तथ्र् पिा लगाउिे जााँि गिथ सकछौ: तैँले कनत धेरै सत्र्ता बुझ्छस ्? तैले आखिरमा कनत

अभ्र्ास गछथ स ्? ताँ कसलाई धेरै प्रेम गछथ स ्, परमेश्वरलाई कक आफैलाई? के तैँले धेरै पटक ददन्छस ्
कक धेरै पटक सलन्छस ्? कनत वटा अवसरमा तेरो असभप्रार् गलत हुाँदा तैंले आफ्िो पुरािो स्वभाव
त्र्ागेर परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गरे को चथइस ्? र्ी केही प्रश्िहरूले िै धेरै मानिसलाई िककत

पािेछ। धेरै मानिसहरूले आफ्िो असभप्रार् गलत हो भिी बुझे पनि, जािी-जािी गल्ती गदथछि ्, र
नतिीहरू आफ्िो दे हलाई त्र्ाग्िे अवस्थामा पुगेकै हुाँदैिि ्। अचधकाांश मानिसहरूले पापलाई आफूसभत्र

व्र्ाप्त हुि ददन्छि ्, जसले गदाथ नतिीहरूले पापलाई उिीहरूको हरे क कार्थलाई निदे सशत गिथ ददन्छि ्।
उिीहरू आफ्िा पापहरूलाई क्जत्ि सकदै िि ्, र नतिीहरू पापमा िै क्जइरहन्छि ्। र्स वतथमाि
िरणमा आइपुगेपनछ, उिीहरूले कनत वटा दष्ु ट कामहरू गरे का छि ् भिेर कसलाई थाहा हुाँदैि र?
र्दद तैँले ताँलाई थाहा छै ि भन्छस ् भिे, ताँ झूटो बोल्दैछस ्। स्पष्ट भन्िे हो भिे, ती सब तेरो

परु ािो स्वभाव त्र्ाग्िे अनिच्छा हो। पश्िािापका त्र्वि धेरै “हृदर्का शब्दहरू” भन्िु के फाइदा छ
र, जुि व्र्थथका छि ्? के त्र्सले तेरो जीविमा बढ्ि सहार्ता गदथछ? र्ो भन्ि सककन्छ, कक तैंले

आफैलाई चिन्िु िै तेरो पूणक
थ ालीि काम हो। म मानिसहरूलाई नतिीहरूको अधीिता र नतिीहरूले

परमेश्वरका वििहरूको अभ्र्ास गरे को कार्थबाट नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउाँ छु। र्दद ताँ राम्रो र
आकषथक दे खििलाई आफ्िो कपडा लगाए जस्तो मात्र परमेश्वरको वििलाई धारण गछथ स ् भिे, के
तैंले आफैलाई र अरूलाई धोका ददइरहे को हुाँदैिस ् र? र्दद ताँ कुरा मात्र गछथ स ्, त्र्सलाई ताँ कदहल्र्ै
अभ्र्ास गदै िस ् भिे, तैँले के प्राप्त गिेछस ्?
धेरै मानिसहरूले अभ्र्ासको बारे मा थोरै कुरा गिथ सकदछि ् र उिीहरू आफ्िा व्र्क्कतगत

प्रभावहरूको बारे मा कुरा गिथ सकछि ्, तर त्र्सको अचधकाांश भाग अरूको वििहरूबाट प्राप्त ज्ञाि
हुन्छि ्। त्र्समा उिीहरूको व्र्क्कतगत अभ्र्ासको कुिै पनि कुरा समावेश भएको हुाँदैि, ि त
त्र्समा उिीहरूले आफ्िा अिुभवहरूबाट दे ख्िे कुराहरू िै समावेश हुन्छ। मैले पदहले िै र्स

ववषर्को ववश्लेषण गररसकेको छु; मलाई केही पनि थाहा छै ि भिी िसोि ्। ताँ त हे दाथको डाल
मात्र होस ्, तैपनि ताँ शैतािलाई क्जत्िे, ववजर्ी गवाहीहरू ददिे, र परमेश्वरको स्वरूपमा क्जउिे
कुरा गछथ स ्? र्ो व्र्थथ छि ्! के आज परमेश्वरले बोल्िभ
ु एका सबै वििहरू तैँले सराहिा गिथका

लाचग हुि ् भन्िे ठान्छस ्? तेरो मुिले तेरो पुरािो स्वभाव त्र्ाग्िे र सत्र्को अभ्र्ास गिे कुरा
गदथछ, तर तेरा हातहरूले अन्र् काम गरररहे का हुन्छि ् र तेरो हृदर्ले अन्र् र्ोजिाहरू बिाइरहे को
हुन्छ—ताँ कस्तो ककससमको व्र्क्कत होस ्? तेरो हृदर् र तेरा हातहरू ककि एउटै र उस्तै प्रकारका
छै िि ्? त्र्नत धेरै प्रिार केवल िोक्रा वििहरू बिेका छि ्; के र्ो हृदर् दि
ु ाउिे कुरा होइि र?
र्दद ताँ परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गिथ सकदै िस ् भिे, त्र्सले ताँ अझसम्म पववत्र आत्माले
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काम गिुथहुिे मागथमा प्रवेश गरे को छै िस ्, तैँले अझै आफूसभत्र पववत्र आत्माको काम प्राप्त गरे को
छै िस ्, र तैँले अझै उहााँको अगव
ु ाइ पाएको छै िस ् भन्िे प्रमाखणत गदथछ। र्दद तैँले परमेश्वरको
विि बझ्
ु ि मात्र सकछु, तर नतिलाई अभ्र्ास गिथ सक्कदिाँ भिी भन्छस ् भिे, ताँ सत्र्तालाई प्रेम

िगिे व्र्क्कत होस ्। परमेश्वर र्स ककससमको मानिसलाई मुक्कत ददि आउिुहुन्ि। पापीहरूलाई
बिाउि, गररबहरूलाई बिाउि र ती सबै िम्र मानिसहरूलाई बिाउि क्रूसमा टााँचगिे क्रममा र्ेशूले
ठूलो कष्ट भोग्िुभर्ो। उहााँको क्रूसीकरण पापबसल बन्र्ो। र्दद तैँले परमेश्वरको विि अभ्र्ास गिथ
सकदै िस ् भिे ताँ जनत सकदो िााँडो छोडेर गइहाल्िुपछथ ; परमेश्वरको घरमा ससिैँमा भोगिलि गिे

व्र्क्कत बिेर बसी िराि ्। स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको ववरोधमा रहे को काम गिथबाट आफूलाई रोकि

समेत धेरै जिा मानिसहरूलाई कदठि हुन्छ। के नतिीहरूले मत्ृ र्ुको माग गरररहे का हुाँदैिि ् र?
नतिीहरूले परमेश्वरको राज्र्मा प्रवेश गिे कुरा कसरी गिथ सकछि ्? के नतिीहरूसाँग परमेश्वरको
अिुहार हे िे साहस हुन्छ? परमेश्वरले तेरो निक्म्त जुटाउिुहुिे भोजि िान्छस ्, अनि परमेश्वरले

ताँलाई ददिुहुिे आसशषहरू उपभोग गिथ उहााँले ताँलाई अिुमनत ददइरहिुभएको बेला समे, परमेश्वरको
ववरोध हुिे कुदटल कामहरू गछथ स ्, द्वेषपूणथ, कपटी बन्छस ् र षडर्न्त्र गछथ स ्—के ती प्राप्त गदाथ
ताँलाई तेरा हातहरू पोलेको महसस
ु गदै िस ्? के तैँले तेरो अिुहार रातो भएको महसुस गदै िस ्?

परमेश्वरको ववरुद्धमा केही गरे पनछ, “अटे री हुिे” र्ोजिाहरू अगाडड बढाएपनछ, के ताँ भर्भीत
हुाँदैिस ्? र्दद तैँले केही पनि महसस
ु गदै िस ् भिे, तैँले कसरी कुिै पनि भववष्र्को कुरा गिथसकछस ्?
धेरै पदहलेबाटै तेरो लाचग कुिै भववष्र् चथएि, त्र्सैले तैँले अझै कुि ठूलो आशा गिथ सकछस ् र?

र्दद तैँले कुिै लाजमदो कुरा भन्छस ् र पनि चधककार महसुस ग गदै िस ्, र तेरो हृदर्मा जागरूकता

छै ि भिे, के त्र्सको अथथ ताँलाई परमेश्वरले पदहले िै त्र्ाचगसकिुभएको छ भन्िे हुाँदैि र? अनत
लापरवाही र अनिर्क्न्त्रत भएर बोल्िु र व्र्वहार गिथु तेरो प्रकृनत िै बिेको छ; र्स्तो प्रकारले
परमेश्वरले कदहले ताँलाई ससद्ध बिाउि सकिुहुन्छ र? के ताँ फेरर सांसारमा दहाँड्डुल गिथ सकछस ्?
तेरो कुरा कसले पत्र्ाउाँ छ? तेरो वास्तववक प्रकृनत जान्िेहरू ताँबाट टाढा बस्िेछि ्। के र्ो परमेश्वरको

दण्ड होइि र? समग्रमा, र्दद कुरा मात्र हुन्छ र अभ्र्ास हुाँदैि भिे कुिै वद्
ृ चध हुाँदैि। तैँले बोल्दा

पववत्र आत्माले ताँमा काम गरररहिुभएको हुिसकिे भए पनि, र्दद तैँले अभ्र्ास गदै िस ् भिे,
पववत्र आत्माले काम गिथ छोड्िह
ु ु िेछ। र्दद ताँ र्सरी िै अनघ बढी रदहस ् भिे, भववष्र्को बारे मा

वा तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व परमेश्वरको काममा ददिे बारे मा कसरी कुरा हुि सकछ? ताँ आफ्िो
सम्पूणथ अक्स्तत्व अपथण गिे कुरा मात्र गिथ सकछस ्, तैपनि तैँले परमेश्वरलाई आफ्िो सााँिो प्रेम

ददएको छै िस ्। उहााँले ताँबाट मौखिक भक्कत मात्र प्राप्त गिुथहुन्छ; तैँले उहााँलाई सत्र् अभ्र्ास गिे
तेरो असभप्रार् ददइएको छै िस ्। के र्ो िै नतम्रो वास्तववक कद हुि सकछ? र्दद ताँ र्स्तै रदहरहन्छस ्
भिे, ताँलाई परमेश्वरले कदहले ससद्ध बिाउिुहुिेछ? के ताँ आफ्िो अन्धकार र निराश भववष्र्को

लाचग चिक्न्तत छै िस ्? के परमेश्वरले ताँमा आशा गुमाउिुभएको छ भन्िे ताँलाई लाग्दै ि? के
परमेश्वर अझ धेरै र िर्ााँ मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउि िाहिुहुन्छ भन्िे ताँलाई थाहा छै ि? के
पुरािा थोकहरू आफै रदहरहि सकछि ्? आज तैँले परमेश्वरको वििहरूलाई ध्र्ाि ददइरहे को छै िस ्:
के ताँ भोसलको ददि पखिथरहे को छस ्?
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जब पववत्र आत्माले मानिसहरूमा काम गिथह
ु ु न्छ, तब ती मानिसहरू जि
ु अवस्थाहरूमा हुिेछि ्
ती धेरै अवस्थाहरूको बारे मा ताँससत बुझाइ हुिु आवश्र्क छ। ववशेषत्ः परमेश्वरको सेवा समन्वर्
गिेहरूससत पववत्र आत्माले मानिसहरूमा काम गिुथहुाँदा जुि अवस्थाहरू पैदा हुन्छि ् ती धेरै
अवस्थाहरूको झि ् ददह्रलो बुझाइ हुिैपछथ । र्दद तैँले केवल धेरै अिुभवहरू वा प्रवेश प्राप्त गिे

तररकाहरूको बारे मा मात्रै कुरा गछथ स ् भिे र्सले तेरो अिभ
ु व ज्र्ादै एकपक्षीर् छ भन्िे दे िाउाँ छ।
तेरो सााँिो अवस्था िजािीकि अनि सत्र्ताका ससद्धान्तहरू राम्ररी िबुझीकि स्वभावमा पररवतथि
हाससल गिथ सम्भव छै ि। पववत्र आत्माको कामको ससद्धान्तहरू िजािीकि वा र्सले फलाउिे

फलको बारे मा िबुझीकि दष्ु ट आत्माहरूको काम िुट्ट्र्ाउि ताँलाई कदठि हुिेछ। तैँले दष्ु ट
आत्माहरूको कामको साथसाथै मानिसको धारणाहरूलाई उदाङ्गो पाररददिैपछथ , अनि सीधै
मासमलाको केन्िबबन्दस
ु म्मै भेद गिथुपछथ ; मानिसहरूको अभ्र्ासमा भएका धेरै वविलिहरू र

परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वासमा हुिसकिे समस्र्ाहरूलाई पनि तैँले औीँल्र्ाइददिैपछथ , ताकक
नतिीहरूले त्र्सलाई पदहिाि गरूि ्। कम्तीमा, तैँले नतिीहरूलाई िकारात्मक वा निक्ष्क्रर् अिुभूनत

गिथ ददिु हुाँदैि। तथावप, धेरै मानिसहरूका निक्म्त वस्तुगत रूपले अक्स्तत्वमा रहे का कदठिाइहरूलाई
तैँले बझ्
ु िैपछथ , ताँ बेमिाससब हुिह
ु ु ाँदैि वा तैँले “एउटा सङ
ु गरु लाई गाउि ससकाउिे प्रर्ास” गिथह
ु ु ाँदैि;
त्र्ो मूिथ व्र्वहार हो। मानिसहरूले अिुभव गिे धेरै कदठिाइहरूको समाधाि गिथ, तैँले पदहले

पववत्र आत्माको कामका ववववध पक्षहरूलाई बुझ्िैपछथ ; पववत्र आत्माले मानिसहरूमा कसरी काम

गिुथहुन्छ भिी तैँले बुझ्िैपछथ , ताँससत मानिसहरूले सामिा गिे कदठिाइहरू र नतिीहरूका कमी-

कमजोरीहरूको बुझाइ हुिैपछथ , अनि तैँले समस्र्ाको मुख्र् मासमलाहरूलाई सभत्रबाट बुझ्िैपछथ र
वविसलत िभइकि वा कुिै गल्तीहरू िगरीकि र्सको स्रोतसम्म पग्ु िैपछथ । केवल र्स्तो प्रकारको
व्र्क्कत मात्रै परमेश्वरको सेवा समन्वर् गिथ र्ोग्र् हुन्छ।
ताँ मुख्र् मासमलाहरू बुझ्ि र धेरै कुराहरू स्पष्टससत दे ख्न सक्षम छस ् वा छै िस ् भन्िे कुरा
तेरो व्र्क्कतगत अिुभवहरूमा निभथर गछथ । जुि प्रकारले तैँले अिुभव गछथ स ्, त्र्ही प्रकारले िै तैँले
अरूलाई पनि डोऱ्र्ाउाँ छस। र्दद तैँले अक्षर र धमथससद्धान्तहरू बझ्
ु छस ् भिे तैँले अरूलाई अक्षर र
धमथससद्धान्तहरू बुझ्ि डोऱ्र्ाउि सकछस ्। तैँले जुि प्रकारले परमेश्वरका वििहरूको वास्तववकता

अिुभव गछथ स ्, त्र्ही प्रकारले तैँले अरूहरूलाई परमेश्वरका वाणीहरूको वास्तववकतासभत्र प्रवेश प्राप्त
गिथ डोऱ्र्ाउिेछस ्। र्दद ताँ धेरै सत्र्ताहरू बुझ्ि र परमेश्वरका वििहरूबाट धेरै कुराहरूको बारे मा
स्पष्ट अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सक्षम छस ् भिे तैँले अरूहरूलाई पनि धेरै सत्र्ताहरू बझ्
ु िे कार्थमा

डोऱ्र्ाउिेछस ् र तैँले जसलाई डोऱ्र्ाउाँ छस ्, नतिीहरूले दशथिहरूको स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गिेछि ्। र्दद

तैँले अलौककक अिुभूनतहरू बुझ्ि ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ् भिे तैँले जसलाई डोऱ्र्ाउाँ छस ्, नतिीहरूले

पनि त्र्ही गिेछि ्। र्दद तैँले अभ्र्ासलाई बेवास्ता गछथ स ,् बरु छलफलमाचथ जोड ददन्छस ् भिे,
तैँले जसलाई डोऱ्र्ाउाँ छस ्, नतिीहरूले पनि अभ्र्ास िै िगरीकि वा आफ्िो स्वभावमा कुिै पररवतथि

हाससल िै िगरीकि छलफलमाचथ िै ध्र्ािकेक्न्ित गिेछि ्; नतिीहरू कुिै सत्र्तालाई अभ्र्ासमा
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िउतारीकि केवल सतही ढङ्गले मात्रै उत्साही हुिेछि ्। सबै मानिसहरूले आफूससत जे छ, त्र्ही
िै अरूलाई आपूनतथ गछथ ि ्। कुिै व्र्क्कत कस्तो प्रकारको छ भन्िे कुराले िै नतिीहरूले अरुहरूलाई
मागथदशथि गिे बाटोको साथसाथै नतिीहरूले डोऱ्र्ाउिे मानिसहरूका प्रकारहरू निधाथरण गदथछ।

परमेश्वरको प्रर्ोगको निक्म्त सााँक्च्िकै र्ोग्र् हुिको लाचग ताँससत केवल आकाांक्षा मात्रै होइि, धेरै
मात्रामा परमेश्वरबाट प्राप्त अन्तर्दथक्ष्ट, उहााँका वििहरूबाट मागथदशथि, उहााँद्वारा निराकरण गररएको
अिुभव, अनि उहााँका वििहरूबाट प्राप्त शुद्धीकरण पनि िादहन्छ। र्सलाई एउटा जगको रूपमा

सलएर, साधारण समर्हरूमा, नतमीहरूले आफ्िा अवलोकि, वविार, चिन्ति तथा निष्कषथहरूलाई
ध्र्ाि ददिुपछथ र त्र्सैअिुसार सोससिे वा हटाउिे कार्थमा तल्लीि हुिुपछथ । र्ी सबै कुरा
वास्तववकतासभत्र नतमीहरूको प्रवेशको निक्म्त मागथहरू हुि ्, अनि तीमध्र्े हरे क अत्र्ावश्र्क छि ्।

परमेश्वरले काम गिुथहुिे र्सरी िै हो। र्दद ताँ परमेश्वरले काम गिुथहुिे र्स ववचधमा प्रवेश गछथ स ्
भिे ताँससत उहााँद्वारा हरे क ददि ससद्ध तुल्र्ाइिे अवसरहरू हुिेछि ्। अनि कुिै पनि समर्मा,
तेरो वातावरण प्रनतकूल वा अिुकूल जे भए पनि, ताँ जााँिमा परररहे को भए पनि वा परीक्षामा

परररहे को भए पनि, तैँले काम गरररहे पनि वा िगरररहे पनि, अनि तैँले जीवि एक व्र्क्कतको
रूपमा वा समूहको एक भागको रूपमा बााँचिरहे को भए पनि, तैँले सधैँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध
तुल्र्ाइिे अवसरहरू भेट्टाउिेछस ् र नतिीहरूमध्र्े एउटै पनि गुमाउिेछैिस ्। तैँले नतिलाई सधै

पिा लगाउि सकिेछस ्—अनि र्सप्रकार तैँले परमेश्वरका वििहरू अिभ
ु व गिे रहस्र् भेट्टाइसकेको
हुिेछस ्।

अनुभर्को्वर्षयमा
पत्रस
ु को अिभ
ु वहरूको अवचधभरर िै, उसले सर्ौं परीक्षाहरूको सामिा गरे । आजका मानिसहरू

“परीक्षा” शब्द बारे सिेत भए पनि नतिीहरू र्सको सााँिो अथथ र पररक्स्थनतहरू बारे भ्रसमत छि ्।

परमेश्वरले मानिसको सांकल्पलाई सुर्दढ गराउिुहुन्छ, नतिीहरूको आत्मववश्वासलाई शोधि गिुथहुन्छ,
अनि नतिीहरूको हरे क भागलाई ससद्ध गिुथ हुन्छ, अनि र्ो मख्
ु र्तर्ा परीक्षाहरूद्वारा हाससल
गररन्छ, जि
पववत्र आत्माको लक
ु
ु े को कार्थ पनि हुि ्। र्स्तो भाि हुन्छ कक परमेश्वरले
मानिसहरूलाई त्र्ाग्िु भएको छ, अनि र्दद नतिीहरू होसशर्ार छै िि ् भिे, नतिीहरूले र्ी

जााँिहरूलाई शैतािको परीक्षाको रूपमा हे िेछि ्। वास्तवमा, धेरै जााँिहरूलाई शैतािको प्रलोभिको
रूपमा मान्ि सककन्छ, अनि परमेश्वरले र्ही ससद्धान्त र निर्मद्वारा कार्थ गिुथहुन्छ। र्दद
मानिसहरू सााँच्िै परमेश्वरको उपक्स्थनतमा क्जउाँ छि ् भिे, नतिीहरूले र्स्ता कुराहरूलाई परमेश्वरबाट
आएको जााँिहरूको रूपमा सलिेछि ्, अनि नतिीहरूलाई चिप्लेर जाि ददिेछैिि ्। र्दद कसैले

परमेश्वर नतिीहरूको साथमा हुिुहुन्छ त्र्सकारण शैताि अवश्र् िै नतिीहरूको िक्जक आउिेछैि
भिेर भन्छ भिे, र्ो पूणथ रूपले सही होइि; र्दद र्स्तो हो भिे, उजाड स्थािमा िालीस ददिको

उपवास बसससकेपनछ र्ेशूले परीक्षाको सामिा गिुथभर्ो भन्िे कुरालाई कसरी व्र्ाख्र्ा गिथ सककन्छ?
र्सकारण र्दद मानिसहरूले परमेश्वरमाचथको ववश्वासप्रनत नतिीहरूको र्दक्ष्टकोणलाई सााँच्िै िै
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सुधारे भिे, नतिीहरूले अरू धेरै कुराहरू अझ स्पष्ट रूपले दे ख्नेछि ्, अनि नतिीहरूको समझ टे ढो

अनि भ्रामक हुिेछैि। र्दद कुिै व्र्क्कतले परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिको लाचग सााँच्िै र्दढ
सङ्कल्प गछथ भिे, उसले आफ्िो अनघ दे िा पिे सबै कुराहरूलाई दे ब्रे वा दादहिेनतरबाट मात्र

होइि, सबै कोणबाट पहुाँि गिुथपछथ । र्दद ताँसाँग परमेश्वरको कार्थको कुिै ज्ञाि छै ि भिे,
परमेश्वरसाँग कसरी सहकार्थ गिे सो ताँलाई थाहा हुिेछैि। र्दद ताँलाई परमेश्वरको कार्थको
ससद्धान्तहरू थाहा छै ि, अनि शैतािले कसरी मानिसमा काम गछथ सोबारे अिसभज्ञ छस ् भिे ,
ताँसाँग अभ्र्ास गिे कुिै मागथ हुिेछैि। परमेश्वरले इच्छा मत
ु ाबबक पररणाम प्राप्त गिथको लाचग
तेरो उत्साहपूणथ िोजी मात्र पर्ाथप्त हुिेछैि। र्स ककससमको अिुभव गिे माध्र्म “लरे न्सको
अिुभव” जस्तै हो: जसले शैतािको काम के हो, पववत्र आत्माको काम के हो, परमेश्वरको उपक्स्थनत

बबिा मानिस कुि अवस्थामा हुन्छ, अनि कुि प्रकारको मानिसलाई परमेश्वरले ससद्ध पािुथ
िाहिुहुन्छ त्र्स बारे मा पूणथ रूपमा अिजाि रही, सभन्िताहरू िछुट्र्ाइकि अिुभवमा मात्र जोड
ददन्छ। ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूसाँग व्र्वहार गदै गदाथ कुि ससद्धान्तहरू अपिाउिु पछथ ,
वतथमािमा कसरी परमेश्वरको इच्छा बुझ्िे, परमेश्वरको स्वभावलाई कसरी जान्िे, अनि मानिसहरू,
पररक्स्थनतहरू, अनि परमेश्वरको दर्ाको र्ुग, प्रताप, अनि धासमथकता आदद केमा निदे सशत हुन्छि ्—
नर्िीहरू कुिैको बारे मा पनि उसले छुट्र्ाउि सकदै ि। र्दद मानिसहरूका अिुभवहरूको जगको
रूपमा ववसभन्ि दशथिहरू छै ि भिे, र्ो जीविको जग हुिे त कुिै प्रश्िै छै ि, र अिभ
ु वको हकमा
र्ो झि ् बढी लागू हुन्छ; नतिीहरू मूिथतापूणथ रूपले निरन्तर हरे क थोक आलम्बि गरररहे का अनि

सहि गरररहे का हुन्छि ्। र्स्ता मानिसहरूलाई ससद्ध पािथ साह्रै कदठि हुन्छ। र्सो भन्ि सककन्छ
कक माचथ बताइएका दशथिहरूमध्र्े ताँसाँग कुिै छै ि भिे, ताँ अनत मूिथ होस ्, ताँ इस्राएलमा साँधै

िडा भइरहिे िि
ु को िामो जस्तै होस ्। र्स्ता मानिसहरू बेकार हुन्छि ्, केही कुराको लाचग
उपर्ोगी हुाँदैिि ्! केही मानिसहरू केवल साँधै आाँिा चिम्लेर समपथण गदथछि ्, नतिीहरूले साँधै केवल
आफैलाई मात्र जान्दछि ् अनि साँधै िै कुिै पनि िर्ााँ कुराको निराकण गिुथ पदाथ आफ्िै तररकाहरूको
प्रर्ोग गछथ ि ्, अथवा नतिीहरू सािानतिा कुराहरूको निराकण गदाथ पनि “बुद्चध” को प्रर्ोग गछथ ि ्।

त्र्स्ता मानिसहरू वववेक रदहत हुन्छि ्, अनि र्ो छिौट हुिबाट आफैलाई पररत्र्ाग गिे नतिीहरूको
प्रकृनत हो भन्िेजस्तै हुन्छ, अनि नतिीहरू साँधै उस्तै हुन्छि ्; नतिीहरू कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैिि ्।
र्स मानिसहरू मूिथ हुन्छि ् जसमा असलकनत वववेक पनि हुाँदैि। नतिीहरूले कदहल्र्ै पनि पररक्स्थनत
वा ववसभन्ि व्र्क्कतहरूसाँग उपर्ुकत उपार्हरू अपिाउि प्रर्ास गदै िि ्। र्स्ता मानिसहरूसाँग

अिुभव हुाँदैि। मैले केही र्स्ता मानिसहरू दे िेको छु जो नतिीहरूको आफ्िै ज्ञािमा र्नत बााँचधएका
हुन्छि ् कक जब दष्ु ट आत्माको कामहरूद्वारा ग्रस्त मानिसहरूसाँग मठ
ु भेट हुन्छ, नतिीहरूको अनघ
िडा हुि र नतिीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिे साहस िै िगरी नतिीहरूले आफ्िो सशर निहुराउाँ छि ् अनि
आफ्िा पाप क्स्वकाछथ ि ्। अनि जब पववत्र आत्माको स्पष्ट कार्थको सामिा गिुथपछथ , तब नतिीहरूले
आज्ञा पालिा गिे साहस गदै िि ्। दष्ु ट आत्माहरू पनि परमेश्वरको हातमा छि ् भन्िे नतिीहरू

ववश्वास गछथ ि ्, अनि िडा भएर नतिीहरूको ववरोध गिे साहस असलकनत पनि हुाँदैि। र्स्ता
मानिसहरूले परमेश्वरलाई लक्ज्जत तल्
ु र्ाउाँ छि ्, अनि उहााँको निक्म्त गह्रौँ बोझ बोकि पण
ू थ रूपले
737

असमथथ हुन्छि ्। र्स्ता मूिथहरूले कुिै पनि प्रकारको सभन्िता छुट्र्ाउाँ दैिि ्। त्र्सकारण अिुभवका
त्र्स्ता माध्र्महरूलाई शद्
ु ध पाररिुपछथ , कारण र्ो परमेश्वरको र्दक्ष्टमा अक्स्थर छ।

वास्तवमा परमेश्वरले कदहलेकाहीीँ उिीहरूलाई जााँि गदै , कदहलेकाहीीँ उिीहरूलाई सामान्र्

बिाउिे वातावरण सज
ृ िा गदै, अनि कदहलेकाहीीँ उिीहरूलाई अगुवाइ गिथ उिीहरूको कमीहरूलाई

सुधार गिथ विि बोल्दै मानिसहरूमा अिेकौँ कार्थ गिुथहुन्छ। कदहलेकाहीीँ मानिसहरूले थाहा िपाई
उिीहरूको धेरै कुराहरूको कमी पिा लगाउि परमेश्वरले तैर्ार पािुथ भएको वातावरणतफथ पववत्र
आत्माले डोर्ाथउिह
ु ु न्छ। मानिसहरूले जे भन्छि ् र जे गछथ ि ्, अनि मानिसहरूले थाहै िपाई अरूलाई

जसरी व्र्वहार गछथ ि ् त्र्सद्वारा पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई ववसभन्ि कुराहरू र मानिसहरूलाई
अझै स्पष्ट रूपमा दे ख्िे तुल्र्ाउाँ दै , नतिीहरूलाई पदहले थाहा िभएका धेरैजसो कुराहरू दे ख्ि सकिे

तुल्र्ाउाँ दै, नतिीहरूले पदहले िबुझेका धेरै कुराहरूको अन्तज्ञाथि ददिुहुन्छ। जब ताँ सांसारसाँग सांलग्ि
हुन्छस ्, तब तैँले बबस्तारै सांसारका कुराहरू छुट्र्ाउि सरु
ु गिेछस ्, अनि तेरो अन्त्र् हुि अनघ,
तैँले र्ो निष्कषथ निकाल्ि सकछस ्: “मानिस हुि सााँच्िै गाह्रो छ।” र्दद तैँले केही समर् परमेश्वरको
अिुभव गदै बबताइस ् भिे, अनि परमेश्वरको कार्थ अनि उहााँको स्वभावलाई बखु झस ् भिे, तैँले
अन्जािमा िै धेरै अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिेछस ्, अनि तेरो कद बबस्तारै वद्
ृ चध हुिेछ। तैँले धेरै आक्त्मक
कुराहरूलाई राम्रोसाँग बुझ्िेछस ्, अनि ताँ ववशेष गरी परमेश्वरको काम बारे स्पष्ट बन्िेछस ्।

परमेश्वरको विि, परमेश्वरको कार्थ, परमेश्वरको हरे क गनतववचध, परमेश्वरको स्वभावलाई, अनि
परमेश्वर जे हुिुहुन्छ र उहााँसाँग जे छ त्र्सलाई तेरो आफ्िै जीविको रूपमा स्वीकािेछस ्। र्दद
तैँले गिे कुरा भिेको सांसारमा भौँताररिु मात्रै हो भिे, तेरो पिेटा अझ कठोर भएर जािेछ, अनि

परमेश्वर ववरुद्धको तेरो प्रनतरोध झि ् ठूलो हुिेछ; तब परमेश्वरले ताँलाई कसरी प्रर्ोग गिथ
सकिह
ु ु न्छ? ताँमा धेरै िै “मेरो बबिारमा” भन्िे धारणा छि ्, त्र्सकारण परमेश्वरले ताँलाई प्रर्ोग
गिुथहुन्ि। ताँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा जनत धेरै रहन्छस ्, ताँसाँग उनत िै धेरै अिुभवहरू हुिेछि ्।
र्दद ताँ सांसारमा अझै पनि पशु झैँ क्जउाँ छस ् भिे—तेरो मुिले परमेश्वरमाचथको ववश्वासको घोषणा
गरररहे को हुन्छ तर तेरो हृदर् भिे अन्र्त्रै हुन्छ—अनि र्दद ताँ अझै पनि क्जउिको लाचग साांसाररक

दशथिहरूको अध्र्र्ि गछथ स ् भिे, तेरा सबै अनघल्ला पररश्रमहरू व्र्थथका भएका हुाँदैिि ् त?
त्र्सकारण, मानिसहरू परमेश्वरको उपक्स्थनतमा जनत धेरै हुन्छि ्, परमेश्वरबाट ससद्ध हुि
उिीहरूलाई उनत िै सहज हुन्छ। पववत्र आत्माले आफ्िो कार्थ गिे तररका र्ही िै हो। र्दद तैँले
र्ो बुझ्दै िस ् भिे, तैँले सही पथमा प्रवेश गिुथ असम्भव हुिेछ, अनि परमेश्वरबाट ससद्ध हुिे बारे मा
त कुरै उठ्िेछैि। तैँले सामान्र् आक्त्मक जीवि पाउि सकिेछैिस ्; र्ो ताँ अपाङ्ग भएको जस्तै
हो, अनि ताँसाँग केवल तेरै मात्र कदठि पररश्रम मात्र हुिेछ र परमेश्वरको कुिै कार्थ हुिेछैि। के
र्ो तेरो अिुभवको गल्ती होइि र? परमेश्वरको उपक्स्थनतमा रहिलाई तैँले प्राथथिा िै गिुथ जरुरी

छै ि; कदहलेकाहीीँ परमेश्वरको चिन्ति गदाथ वा उहााँको कामलाई बबिार गदाथ र्ा कुिै बेला कुिै

कुराहरूको निराकरण गदाथ अनि कदहलेकाहीीँ कुिै कार्थक्रममा आफैलाई प्रकट गदाथ ताँ परमेश्वरको

उपक्स्थनतमा आउाँ छस ्। धेरैजसो मानिसहरू भन्छि ्, “के म परमेश्वरको उपक्स्थनतमा हुाँददि र,
ककिकक म साँधै िै प्राथथिा गरररहन्छु?” धेरै मानिसहरू अटुट रूपमा “परमेश्वरको उपक्स्थनतमा”
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प्राथथिा गरररहन्छि ्। नतिीहरूको ओठमा साँधै प्राथथिा िै भए पनि, नतिीहरू वास्तवमा परमेश्वरको

उपक्स्थनतमा क्जउाँ दै िि ्। र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरको उपक्स्थनतमा नतिीहरूको क्स्थनत कार्म
राख्ि सकिे एउटै मात्र तररका र्ही मात्रै हो; परमेश्वरमा सांलग्ि हुि आफ्िो हृदर्को प्रर्ोग गिथ
नतिीहरू पूणथ रूपमा असमथथ छि ्, ि त नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरसाँग सांलग्ि भई चिन्ति,
मिि गरे र र्ा नतिीहरूको मि प्रर्ोग गरे र अिभ
ु वको माध्र्मद्वारा, अनि परमेश्वरको बोझको

बारे मा सिेत भएर परमेश्वरको सामु आउिे र्ोग्र्का िै छि ्। नतिीहरूले मुिले मात्र स्वगथमा हुिुहुिे
परमेश्वरलाई प्राथथिा िढाउाँ छि ्। धेरैजसो मानिसहरूको हृदर् परमेश्वर ववहीि छि ्, अनि नतिीहरू
उहााँको िक्जक आउाँ दा मात्रै परमेश्वर त्र्हााँ आउिह
ु ु न्छ; धेरै पटक, परमेश्वर त्र्हााँ हुाँदै-हुिुहुन्ि। के
र्ो कसैको हृदर्मा परमेश्वर िहुिुको प्रकटीकरण होइि र? र्दद नतिीहरूको हृदर्मा सााँच्िै िै

परमेश्वर हुिुभएको भए, के नतिीहरूले िोर र जिावरहरूले गिे कुराहरू गिथ सकथे? र्दद कुिै
व्र्क्कतले परमेश्वरलाई सााँच्िै आदर गछथ भिे, नतिीहरूले आफ्िो सााँिो हृदर्लाई परमेश्वरको
सम्पकथमा ल्र्ाउिेछि ्, अनि नतिीहरूको सोि र वविारहरू साँधै िै परमेश्वरको वििद्वारा ओगदटएको

हुिेछ। बोली होस वा कार्थमा नतिीहरूले कुिै गल्ती गिेछैिि ्, अनि त्र्स्तो कुिै कुरा गिेछैिि ्
जसले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको ववरोध गछथ । ववश्वासी हुिुको मापदण्ड र्ही हो।

नयािँ्युगका्आज्ञाहरू
परमेश्वरको कामको अिुभव गदाथ नतमीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई ध्र्ािपूवथक पढ्िैपछथ र

आफूलाई सत्र्द्वारा सुसक्ज्जत बिाउिैपछथ । तर, नतमीहरूले के गिथ िाहन्छौ वा कसरी गिथ

िाहन्छौ भन्िे सन्दभथमा, नतमीहरूको गम्भीर प्राथथिा वा अन्तरबबन्ती आवश्र्कता छै ि, र वास्तवमै
र्ी कुराहरू निरथथक छि ्। तैपनि वतथमािमा, नतमीहरूले सामान्र्तर्ा सामिा गरररहे का समस्र्ाहरू

भिेका नतमीहरू परमेश्वरको कामको अिुभव कसरी गिे सो जान्दै िौ, र नतमीहरूमा अत्र्न्तै धेरै

निक्ष्क्रर्ता छ भन्िे हो। नतमीहरूलाई धेरै ससद्धान्तहरू थाहा छ, तर नतमीहरूसाँग त्र्नत धेरै
वास्तववकता छै ि। के र्ो त्रुदटहरूको सङ्केत होइि र? नतमीहरू, र्ो समूहमा अत्र्न्तै धेरै त्रुदटहरू
दे खिन्छ। आज, “सेवाकताथहरू” का रूपमा र्स्ता परीक्षाहरू हाससल गिथ नतमीहरू असक्षम छौ, र
परमेश्वरका वििहरूसाँग सम्बक्न्धत अन्र् परीक्षाहरू र शोधिलाई कल्पिा गिथ वा प्राप्त गिथ

असक्षम छौ। नतमीहरूले अभ्र्ास गिुथपिे धेरै कुराहरूमा नतमीहरू र्दढ रहिुपछथ । भन्िुको अथथ,
मानिसहरू आफूले पालिा गिुथपिे धेरै कतथव्र्हरूमा र्दढ रहिैपछथ । मानिसहरू र्दढ रहिु पिे कुरा िै

र्ही हो, र उिीहरूले व्र्वहारमा लागू गिथुपिे कुरा र्ही िै हो। पववत्र आत्माद्वारा गररिै पिे गिथ

कुरा पववत्र आत्मालाई िै गिथ ददऊाँ; मानिसले र्समा कुिै भूसमका िेल्ि सकदै ि। मानिसद्वारा

गररिु पिे कुरामा मात्र मानिस र्दढ रहिुपछथ , जसको पववत्र आत्मासाँग कुिै सम्बन्ध छै ि। र्ो

मानिसले गिुथपिे बाहे क केही होइि, र र्सलाई पुरािो करारको व्र्वस्थालाई पालि गरे जस्तै,
र्सलाई पनि आदे शको रूपमा पालि गररिुपछथ । हुि त अदहले व्र्वस्थाको र्ुग होइि, तर पनि
अझसम्म पनि पालि गिथुपिे धेरै वििहरू छि ्, जि
ु व्र्वस्थाको र्ग
ु मा बोसलएका वििहरू जस्तै,
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उस्तै प्रकारका छि ्। ती वििहरू केवल पववत्र आत्माको स्पशथमा भर परे र मात्रै व्र्वहारमा लागू
गरराँदैिि ्, बरु ती मानिसले पालि गिुथपिे कुराहरू हुि ्। उदाहरणको लाचग: व्र्ावहाररक परमेश्वरको
कामलाई तैँले न्र्ार् गिथु हुाँदैि। परमेश्वरद्वारा पुक्ष्ट गररएको मानिसलाई तैँले ववरोध गिथु हुाँदैि।
परमेश्वरको सामुन्िे, ताँ आफ्िो स्थािमा बस्िुपछथ र हठी हुिुहुाँदैि। बोलीवििमा ताँ सांर्समत
हुिुपछथ , र तेरा विि र कामहरूले परमेश्वरद्वारा पुक्ष्ट गररएको मानिसको प्रबन्धहरूलाई अिस
ु रण

गिुथपछथ । तैँले परमेश्वरको गवाहीलाई आदर गिुथपछथ । तैँले परमेश्वरको काम र उहााँका मुिबाट

निक्स्कएका वििहरूलाई बेवास्ता गिथह
ु ु ाँदैि। तैँले परमेश्वरका वाणीहरूको लबज र लक्ष्र्लाई िककल
गिुथ हुाँदैि। बादहरी रूपमा, तैँले त्र्स्तो केही गिथु हुाँदैि जसले परमेश्वरद्वारा पुक्ष्ट गररएको
मानिसको स्पष्ट रूपमा ववरोध गछथ । र त्र्स्तै-त्र्स्तै। हरे क व्र्क्कतले पालि गिुथपिे कुराहरू नर्िै
हुि ्। हरे क र्ुगमा परमेश्वरले व्र्वस्थाहरूसाँग सम्बक्न्धत र मानिसले पालिा गिुथ पिे धेरै निर्महरू
तोकिुहुन्छ। र्सद्वारा, उहााँले मानिसको स्वभावलाई निर्न्त्रण गिुथहुन्छ र उसको इमािदारीता
पिा लगाउिुहुन्छ। उदाहरणको लाचग, “नतमीहरूका बुबा र आमालाई सम्माि गर” भन्िे पुरािो

करारका वििहरूलाई वविार गर। आज र्ी वििहरू लागू हुाँदैिि ्; त्र्ो समर्मा नतिले मानिसका
केही बाह्र् स्वभावलाई निर्क्न्त्रत मात्रै गरे , परमेश्वरमा मानिसको ववश्वासको इमािदारीतालाई
दे िाउि प्रर्ोग गररर्ो, र परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूको चिन्ह चथए। अदहले राज्र्को र्ुग भए
पनि मानिसले पालिा गिथप
ु िे धेरै निर्महरू अझै छि ्। ववगतका निर्महरू लागू हुाँदैिि ्, र आज
मानिसले अभ्र्ास गिथको लाचग उपर्ुकत धेरै अभ्र्ासहरू छि ् र ती आवश्र्क छि ्। नतिले पववत्र
आत्माको कामलाई समावेश गदै िि ् र ती मानिसद्वारा िै गररिुपछथ ।

अिुग्रहको र्ुगमा, व्र्वस्थाको र्ुगका धेरै अभ्र्ासहरूलाई पररत्र्ाग गररर्ो ककिकक ती

व्र्वस्थाहरू त्र्ो समर्को कामको लाचग निक्श्ित रूपमा प्रभावकारी भएिि ्। नतिीहरूलाई पररत्र्ाग

गररएपनछ त्र्ो र्ुगको लाचग उपर्ुकत रहे का धेरै अभ्र्ासहरू अनघ साररर्ो, र ती आजका धेरै
निर्महरू बिेका छि ्। आजका परमेश्वर आउिुभएपनछ ती निर्महरूलाई अलग गररर्ो र

नतिीहरूलाई पालिा गिुथपिे आवश्र्कता रहे ि, र आजको कामको लाचग उपर्ुकत धेरै प्रिलिहरू

अनघ साररर्ो। आज, ती प्रिलिहरू निर्महरू होइिि ् तर प्रभाव प्राप्त गिथका लाचग लक्षक्षत छि ्;
नतिीहरू आजको लाचग उपर्क
ु त छि ्—भोसल सार्द नतिीहरू निर्महरू बन्िेछि ्। सङ्क्षेपमा, तैँले
त्र्सलाई पालि गिुथपछथ जुि आजको कामको लाचग फलदार्ी छ। भोसललाई ध्र्ाि िदे : आज जे

गररन्छ त्र्ो आजको लाचग हुन्छ। हुिसकछ जब भोसल आउाँ छ, तैँले लागू गिुथ पिे राम्रा अभ्र्ासहरू
हुिेछि ्—तर त्र्सलाई अनत धेरै ध्र्ाि िदे । बरु परमेश्वरको ववरोध गिथबाट बच्ि त्र्ो पालि
गिथह
ु ोस ् जि
ु आज पालि गिथप
ु छथ । आज, मानिसको लाचग निम्ि कुराको पालिाभन्दा बढी
महत्त्वपूणथ अरू केही छै ि: तैँले तेरो आाँिा अगाडड उसभिुहुिे परमेश्वरलाई मिाउिे वा उहााँबाट कुिै

कुरा लुकाउिे कोससस गिुथ हुाँदैि। तेरो सामािे हुिुहुिे परमेश्वरका अनघ तैँले अपशब्द वा अहङ्कारी
कुरा बोल्िु हुाँदैि। मीठा वििहरू र राम्रा बोलीवििहरूद्वारा उहााँको ववश्वास क्जत्िको लाचग तेरो
आाँिा सामुन्िेका परमेश्वरलाई तैँले छल गिुथ हुाँदैि। परमेश्वरका अगाडड तैँले अिादर पूवथक व्र्वहार
गिथु हुाँदैि। परमेश्वरका मि
ु बाट बोसलएका सबै कुरालाई तैँले पालि गिथुपछथ , र उहााँका वििहरूको
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प्रनतरोध, ववरोध वा वववाद गिुथ हुाँदैि। परमेश्वरका मुिबाट बोसलएका वििहरूलाई तैँले आफू
अिुकूल अथथ लगाउिु हुाँदैि। दष्ु टको छली र्ोजिाहरूको सशकार हुिबाट आफूलाई जोगाउि तैँले

आफ्िो क्जब्रोलाई काबम
ु ा राख्नप
ु छथ । परमेश्वरद्वारा तेरो लाचग तर् गररएका सीमाहरू िाघ्िबाट
जोचगि तैँले आफ्िा कदमहरूलाई काबुमा राख्नुपछथ । र्दद तैँले िानघस ् भिे, र्सले ताँलाई परमेश्वरको

स्थािमा उसभिे र असभमािी र आडम्बरी वििहरू बोल्िे बिाउिेछ , र त्र्सैले परमेश्वरले ताँलाई

घण
ृ ा गिुथहुिेछ। परमेश्वरका मुिबाट बोसलएका वििहरूलाई तैँले जथाभाबी फैलाउिु हुाँदैि, ित्र
अरूले तेरो निन्दा गछथ ि ् र ददर्ाबलसहरूले ताँलाई मि
ू थ बिाउाँ छ। तैँले आजका परमेश्वरका सबै
काम पालि गिुथपछथ । र्दद तैँले र्सलाई बुखझिस ् भिे पनि, तैँले र्सलाई न्र्ार् गिुथ हुाँदैि; तपाईंले
गिथ सकिे भिेको िोजी गिुथ र सङ्गनत गिुथ हो। परमेश्वरको मूल स्थािलाई कुिै व्र्क्कतले पनि

उल्लङ्घि गिुथ हुाँदैि। तैँले मानिसको स्थािबाट आजको परमेश्वरको सेवा गिेभन्दा बढी केही गिथ
सकदै िस ्। तैँले मानिसको स्थािबाट आजको परमेश्वरलाई ससकाउि सकदै िस ्—र्सो गिुथ भिेको

पथभ्रष्ट हुिु हो। परमेश्वरद्वारा पुक्ष्ट गररएको मानिसको स्थािमा कोही पनि िडा हुि सकदै ि;
तेरा वििहरू, व्र्वहारहरू, र अन्तस्करणका वविारहरूमा, ताँ मानिसकै स्थािमा िडा छस ्। र्सलाई
मानिसले पालि गिुथपछथ , र्ो उसकै क्जम्मेवारी हो, र र्सलाई कसैले पनि बदल्ि सकदै ि; त्र्स्तो
दष्ु प्रर्ासले प्रशासनिक आदे शहरूको उल्लङ्घि गिेछ। र्सलाई सबैले सक्म्झिुपछथ ।

परमेश्वरले बोल्दै र उच्िारण गदै धेरै समर् बबताउिभ
ु एकोले गदाथ मानिसले परमेश्वरका

वििहरू पढ्िु र स्मरण गिुथलाई िै उसको प्राथसमक काम ठािेको छ। कसैले पनि अभ्र्ासलाई
ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, र जुि तैँले पालि गिैपछथ त्र्सलाई पनि ताँ पालि गदै िस ्। र्सले नतमीहरूको
सेवामा धेरै जदटलताहरू र समस्र्ाहरू ल्र्ाएको छ। र्दद, परमेश्वरका वििहरू अभ्र्ास गिुथभन्दा

पदहले तैँले आफूले अिस
ु रण गिथुपिे कुरालाई अिस
ु रण गरे को छै िस ् भिे, ताँ परमेश्वरद्वारा घण
ृ ा
र इन्कार गररएकाहरूमध्र्े एक होस ्। र्ी अभ्र्ासहरू अिुसरण गदाथ ताँ गम्भीर र इमान्दार हुिुपछथ ।
तैँले नतिलाई बन्धिहरू जस्तो व्र्वहार गिुथ हुाँदैि तर आज्ञाहरूको रूपमा नतिीहरूको अिुसरण

गिुथपछथ । आज, के फल प्राप्त गिुथछ भन्िेमा तैँले सरोकार राख्नु हुाँदैि; छोटकरीमा, पववत्र आत्माले
र्सरी िै काम गिुथहुन्छ, र जसले उल्लङ्घि गछथ , ऊ दक्ण्डत हुिुपछथ । पववत्र आत्मा भाविाहीि र
तेरो वतथमाि बझ
ु ाइप्रनत अप्रवाही हुिह
ु ु न्छ। र्दद आज तैँले परमेश्वरलाई चिढ्र्ाइस ् भिे उहााँले
ताँलाई दण्ड ददिुहुिेछ। र्दद उहााँको क्षेत्राचधकारको सीमासभत्र तैँले उहााँलाई ररस उठाइस ् भिे उहााँले

ताँलाई छोड्िुहुिेछैि। र्ेशूका वििहरू पालि गिेप्रनत ताँ कनत गम्भीर छस ् उहााँले त्र्सको मतलब
गिुथहुन्ि। र्दद तैँले आजको परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई उल्लङ्घि गररस ् भिे उहााँले ताँलाई दण्ड
ददिह
ु ु िेछ र ताँलाई मत्ृ र्क
ु ो दण्डाज्ञा ददिह
ु ु िेछ। नतिीहरूको अिस
ु रण िगिथु तेरो लाचग कसरी
स्वीकार्थ हुिसकर्ो? तैँले अिुसरण गिै पछथ , िाहे र्सको लाचग थोरै पीडा सहिु पिे िै ककि

िहोस ्! र्ो जुि धमथ, क्षेत्र, राष्र, वा सम्प्रदार् भए पनि भववष्र्मा उिीहरू सबैले र्ी अभ्र्ासहरूलाई
अिुसरण गिैपछथ । कसैलाई पनि छुट ददइाँदैि र कसैलाई पनि छोडडिेछैि! ककिकक नतिीहरू आज

पववत्र आत्माले जे गिुथहुिेछ त्र्ही हुि ् र नतिीहरूलाई कसैले पनि उल्लङ्घि गिथ सकदै िि ्। हुि
त नतिीहरू कुिै महाि ् कुरा होइिि ् तर हरे क व्र्क्कतले ती गिैपछथ र ती मानिसको लाचग र्ेशल
ू े
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तर् गिुथभएका आज्ञाहरू हुि ्, जो पुिजीववत हुिुभएको चथर्ो र जो स्वगथमा आरोहण हुिुभएको
चथर्ो। ताँ धमी होस ् कक अधमी होस ्, सो आज परमेश्वरप्रनतको तेरो धारणा अिुसार हुन्छ भन्िे

र्ेशक
ू ो पररभाषालाई के र्ो “मागथ … (७)” ले बताउाँ दै ि र? र्ो बाँद
ु ालाई कसैले पनि छुटाउिु हुाँदैि।
व्र्वस्थाको र्ुगमा, फारसीहरूका पुस्तौं-पुस्ताले परमेश्वरमा ववश्वास गरे , तर अिुग्रहको र्ुगको
आगमिसाँगै उिीहरूले र्ेशूलाई चििेिि ्, र उहााँको ववरोध गरे । र्स्तो भर्ो कक उिीहरूले गरे को

केही काम लागेि र सबै व्र्थथ भर्ो, र परमेश्वरले उिीहरूका कामहरूलाई स्वीकार गिुथभएि। र्दद
तैँले र्सलाई गौड गरे र हे िथ सककस ् भिे तैँले सक्जलै पाप गिेछैिस ्। सार्द, धेरै मानिसहरूले

आफैलाई परमेश्वरको ववरुद्धमा मापि गरे का छि ्। परमेश्वरको ववरोध गदाथ कस्तो स्वाद पाइन्छ?

र्ो तीतो हुन्छ कक मीठो? तैँले र्ो बुझ्िुपछथ ; ताँलाई थाहा छै ि भिेर बहािाबाजी िगर्। सार्द,
उिीहरूका हृदर्मा केही मानिसहरू अववश्वस्त िै रहन्छि ्। तैपनि ताँलाई म र्सलाई िािेर हे र ्
भन्िे सल्लाह ददन्छु—हे र,् र्सको स्वाद कस्तो छ। र्सले धेरै मानिसहरूलाई र्सबारे मा सधैँ
शङ्कालु हुिबाट रोकिेछ। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ् तर पनि उिीहरूका
हृदर्मा गोप्र् रूपमा उहााँको ववरोध गछथ ि ्। र्स प्रकारले उहााँको ववरोध गरे पनछ, के ताँलाई तेरो

मुटुमा छुरी धसेजस्तो अिुभव हुाँदैि? र्दद र्ो पाररवाररक अमेल होइि भिे, र्ो शारीररक पीडा
हो, वा छोराछोरीहरूको कहर हो। हुि त मत्ृ र्ुबाट तेरो शरीर जोचगन्छ, तर परमेश्वरको हातले

ताँलाई कदहल्र्ै पनि छोड्दै ि। तपाईंलाई लाग्छ कक र्ो र्नत सामान्र् हुिसकछ? िासमा,
परमेश्वरको िक्जकका धेरैको लाचग र्समा केक्न्ित हुिु अझ बढी आवश्र्क छ। समर् बबत्दै जााँदा,

तैँले र्सलाई बबसथिेछस ्, थाहै िपाई ताँ परीक्षामा होसमिेछस ् र सबै थोकप्रनत बेपरवाह हुिेछस ्, र
र्ो तेरो पापकमथको सुरुवात हुिेछ। के र्ो ताँलाई तुच्छ लाग्छ? र्दद तैँले र्ो राम्ररी गिथ सककस ्
भिे, ताँसाँग ससद्ध पाररिे अवसर छ—परमेश्वरका सामन्
ु िे आउि र उहााँको आफ्िै मि
ु बाट उहााँको

मागथदशथि प्राप्त गिे अवसर। र्दद ताँ लापरवाही छस ् भिे, तेरो लाचग समस्र्ा हुिेछ—ताँ परमेश्वरको
अवज्ञाकारी हुिेछस ्, तेरा वििहरू र व्र्वहारहरू दरु ािारी हुिेछि ्, र दढलो वा िााँडो ताँलाई ववशाल
आाँधीबेहरीले र शक्कतशाली छालहरूले लािेछ। नतमीहरू हरे कले र्ी आदे शहरूलाई ध्र्ाि ददिुपछथ ।

र्दद तैँले नतिको उल्लङ्घि गररस ् भिे परमेश्वरद्वारा पुक्ष्ट गररएको मानिसले ताँलाई निन्दा

िगरे पनि ताँसाँग परमेश्वरको आत्माको िससद्चधएको लेिदे ि रहिेछ, र उहााँले ताँलाई छोड्िह
ु ु िेछैि।
के ताँ तेरा उल्लङ्घिका पररणामहरू भोग्ि सकछस ्? तसथथ, परमेश्वरले जे भन्िुहुन्छ, तैँले उहााँका
वििहरूलाई व्र्वहारमा उतािुथपछथ , र तैँले सकिे कुिै पनि माध्र्मबाट नतिीहरूको अिुसरण
गिुथपछथ । र्ो त्र्नत सक्जलो ववषर् होइि!

सहस्राब्दीय्राज्यको्आगमन्भएको्र्
के नतमीहरूले मानिसहरूको र्स समूहमा परमेश्वरले पूरा गिुथहुिे काम दे िेका छौ? परमेश्वरले
एक पटक भन्िुभर्ो, सहस्राब्दीर् राज्र्मा पनि मानिसहरूले अझै उहााँका वाणीहरू अिुसरण
गिैपछथ , र भववष्र्मा परमेश्वरका वाणीहरूले मानिसको जीविलाई अझै किािको राम्रो भसू ममा
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प्रत्र्क्ष डोर्ाथउिेछ। जब मोशा उजाड स्थािमा चथए, परमेश्वरले नतिलाई प्रत्र्क्ष निदे शि ददिुभर्ो

र नतिीसाँग कुरा गिुथभर्ो। स्वगथबाट परमेश्वरले मानिसहरूको उपभोगका लाचग िािा, पािी र
मन्ि पठाइददिभ
ु र्ो, र र्ो आज पनि र्स्तै छ: परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा िािे र वपउिे

िीजहरू मानिसहरूको उपभोगका लाचग पठाइददिुभएको छ, र उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा
मानिसहरूलाई सजार् ददि श्राप पठाउिुभएको छ। त्र्सरी िै, परमेश्वरले उहााँको कामको हरे क

िरण व्र्क्कतगत तवरमा गिुथहुन्छ। आज, मानिसहरू तथ्र्हरूको घटिा िोजी गदथछि ्, नतिीहरूले
चिन्ह र अिम्मका कामहरू िोज्छि ्, र र्ो सम्भव छ कक त्र्स्ता सबै मानिसहरूलाई हटाइिेछ ,
ककिकक परमेश्वरको काम बढ्दो रूपमा व्र्ावहाररक हुाँदै गइरहे को छ। परमेश्वर स्वगथबाट
ओलथिुभएको कसैलाई थाहा छै ि, परमेश्वरले िािा र औषधीहरू स्वगथबाट पठाउिुभएको कुरामा
पनि उिीहरू अन्जाि छि ्—तर परमेश्वर वास्तवमै अक्स्तत्वमा हुिुहुन्छ, र मानिसहरूले कल्पिा
गिे सहस्राब्दीर् राज्र्का उिेजक र्दश्र्हरू पनि परमेश्वरका व्र्क्कतगत वाणी हुि ्। तथ्र् र्ही हो,

र केवल र्सलाई िै पथ्
ृ वीमा परमेश्वरसाँग शासि गिुथ भिेर भनिन्छ। पथ्
ृ वीमा परमेश्वरसाँग शासि

गिुथले दे हलाई जिाउाँ छ। जो दे हबाट बिेको छै ि त्र्ो पथ्
ृ वीमा अक्स्तत्वमा रहाँदैि, र र्सरी तेस्रो

स्वगथ जािे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गिे सबै व्र्थथमा त्र्सो गछथ ि ्। एक ददि, जब सम्पूणथ ब्रह्माण्ड
परमेश्वरमा फकथन्छ, सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर उहााँको कामको केन्िले उहााँका वाणीहरूको अिुसरण
गदथछ; अन्त कतै, परमेश्वरका वाणीहरू सलि कोही मानिसले टे सलफोि प्रर्ोग गिेछि ्, कोही
हवाईजहाज िढ्िेछि ्, कोही समुि तिथ डुङ्गा िढ्िेछि ्, र कोहीले लेजरहरूको प्रर्ोग गिेछि ्।

हरे कले आराधिा गिेछि ्, र उत्कट असभलाषा राख्नेछि ्, नतिीहरू सबै परमेश्वरको निकट आउिेछि ्,
र परमेश्वरतफथ भेला हुिेछि ्, र सबैले परमेश्वरको आराधिा गिेछि ्—र र्ी सबै परमेश्वरका कार्थहरू
हुिेछि ्। र्ो कुरालाई र्ाद राि! परमेश्वरले अवश्र् िै अरु कतै फेरर कदहल्र्ै सरु
ु गिथह
ु ु िेछैि।

परमेश्वरले र्ो तथ्र् पूरा गिुथहुिेछ: उहााँले ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूलाई उहााँको अनघ आएर

पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको आराधिा गिे तुल्र्ाउिुहुिेछ, अनि अरू ठाउाँ को उहााँको कार्थ अन्त्र् हुिेछ,
र मानिसहरू सााँिो मागथको िोजी गिथ बाध्र् हुिेछि ्। र्ो र्ोसेफजस्तै हुिेछ: सबै जिा िािेकुराको

लाचग नतिीकहााँ आए, र नतिको सामिे घुाँडा टे के, ककिभिे नतिीसाँग िािे कुराहरू चथए।
अनिकालबाट बच्िको लाचग, मानिसहरू सााँिो मागथको िोजी गिथ बाध्र् हुिेछि ्। सम्पण
ू थ धासमथक
समुदार्ले प्रिण्ड अनिकाल भोग्िेछ, अनि आजका परमेश्वर मात्रै मानिसको आिन्दको लाचग

प्रदाि गररएको सधैँ बचगरहिे मूल भएको क्जउाँ दो पािीको मूल हुिुहुन्छ, र मानिसहरू आउिेछि ्
र उहााँकै भर पिेछि ्। परमेश्वरका कार्थहरू प्रकट हुिे र परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिे समर् त्र्ही
िै हुिेछ; ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूले र्स अतल
ु िीर् “मािव” को आराधिा गिेछि ्। के र्ो
परमेश्वरको मदहमाको ददि हुिेछैि र? एक ददि, वद्
ृ ध पाष्टरहरूले जीववत पािीको मुहािबाट
पािी िोज्ि टे सलग्राम पठाउिेछि ्। नतिीहरू वद्
ृ ध हुिेछि ्, तैपनि नतिीहरू र्स व्र्क्कतलाई

आराधिा गिथ आउिेछि ्, जसलाई उिीहरूले घण
ृ ा गथे। नतिीहरूले उहााँलाई आफ्िा मुिले स्वीकार
गिेछि ् र आफ्िा हृदर्ले उहााँलाई भरोसा गिेछि —
् के र्ो कुिै चिन्ह र अिम्मको काम होइि र?

जब सम्पण
ू थ राज्र् आिक्न्दत हुन्छ, त्र्ो परमेश्वरको मदहमाको ददि हुिेछ, अनि जो-कोही
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नतमीहरूकहााँ आउाँ छि ् र परमेश्वरको सुिद समािार ग्रहण गछथ ि ्, उिीहरूले परमेश्वरबाट आशीवाथद
पाउिेछि ्, र ती दे शहरू तथा मानिसहरू जसले त्र्सो गछथ ि ् उिीहरूले परमेश्वरबाट आशीवाथद एवां

हे रिाह पाउिेछि ्। भववष्र्को ददशा र्स्तो हुिेछ: जसले परमेश्वरको मि
ु बाट वाणी प्राप्त गदथछि ्
उिीहरूले पथ्
ृ वीमा दहाँ ड्िे मागथ पाउिेछि ्, र नतिीहरू व्र्ापारी वा वैज्ञानिक, वा सशक्षाववद् वा
उद्र्ोगपनतहरू जो भएपनि, परमेश्वरका वििरदहत हुिेहरूलाई एक कदम िाल्ि पनि कदठि
हुिेछ, र सााँिो मागथ िोज्ि बाध्र् हुिेछि ्। र्सको अथथ र्ही हो, “सत्र्ताद्वारा ताँ सारा सांसार

दहाँड्िेछस ्; सत्र्तावविा ताँ कहीीँ पनि पुग्िेछैिस ्।” तथ्र्हरू र्स प्रकार छि ्: परमेश्वरले सम्पण
ू थ

ब्रह्माण्डलाई िलाउि तथा मािवजानतमाचथ शासि गिथ र ववजर् प्राप्त गिथ मागथ (जसको अथथ
उहााँका सबै वििहरू हुि ्) प्रर्ोग गिुथहुिेछ। परमेश्वरले कार्थ गिे माध्र्महरूमा ठूलो पररवतथि
हुिेछ भन्िे मानिसहरूले साँधै आशा गरररहे का छि ्। स्पष्ट रूपमा भन्िप
ु दाथ, वििहरू माफथत िै

परमेश्वरले मानिसहरूलाई निर्न्त्रण गिुथहुन्छ, र तैँले िाहे पनि वा ििाहे पनि उहााँले भिेको गिै
पछथ ; र्ो एक वस्तुनिष्ठ तथ्र् हो, र र्सलाई सबैले पालिा गिै पदथछ, र त्र्सैले पनि, र्ो
अपररवतथिीर् छ, र सबैलाई थाहा छ।

पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई भाविा ददिुहुन्छ। परमेश्वरका वििहरू पदढसकेपनछ, मानिसहरू
आफ्िो हृदर् क्स्थर र शाक्न्तमा रहे को महसुस गछथ ि ्, जबकी परमेश्वरका विि ग्रहण िगिेहरूले

ररकतता महसस
ु गदथछि ्। परमेश्वरका वििहरूको शक्कत र्स्तो प्रकारको हुन्छ। मानिसहरूले
नतिलाई पढ्िुपछथ , र नतिलाई पढे पनछ उिीहरू पोवषत हुन्छि ्, र ती बबिा उिीहरू केही गिथ
सकदै िि ्। र्ो मानिसहरूले अकफम सलाँ दा जस्तै हो: र्सले उिीहरूलाई शक्कत प्रदाि गदथछ , र र्ो

बबिा उिीहरू र्सको शक्कतशाली आकषथण महसुस गदथछि ्, र उिीहरूमा कुिै शक्कत हुाँदैि। आज
मानिसहरूमाझ र्स्तै प्रववृ ि छ। परमेश्वरका वििहरूको पाठले मानिसहरूलाई शक्कत ददन्छ। र्दद
उिीहरू नतिलाई पढ्दै िि ् भिे, उिीहरू सशचथल हुन्छि ्, तर नतिलाई पदढसकेपनछ, उिीहरू तुरुन्तै
आफ्िा “बबरामी अवस्थाहरू” बाट उठ्छि ्। पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको विि िलाउिे शक्कत र पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरले गिे शासि र्ही हो। केही मानिसहरू छोड्ि िाहन्छि ्, वा परमेश्वरको कामबाट थककत

भएका छि ्। तैपनि, उिीहरू आफूलाई परमेश्वरको वििबाट अलग गिथ सकदै िि ्; उिीहरू जनत
कमजोर भए तापनि, नतिीहरू परमेश्वरका वििहरूमा िै क्जउिप
ु छथ , र उिीहरू जनतसक
ु ै वविोही

भए पनि, उिीहरूले परमेश्वरका वििहरू छोड्िे आाँट गदै िि ्। जब परमेश्वरका वििहरूले सााँच्िै

आफ्िो सामथ्र्थ दे िाउाँ छि ् तब परमेश्वरले शासि गिुथहुन्छ र शक्कत िलाउिुहुन्छ; परमेश्वरले
र्सरी िै कार्थ गिुथहुन्छ। आखिर, र्ही माध्र्मबाट िै परमेश्वरले कार्थ गिुथहुन्छ, र कसैले पनि

र्सलाई छोड्ि सकदै ि। परमेश्वरका वििहरू अिचगन्ती घरहरूमा फैसलिेछि ्, ती सबैलाई थाहा

हुिेछि ्, र त्र्सपनछ मात्रै उहााँको कार्थ ब्रह्माण्डभरर फैसलिेछ। भन्िुको अथथ के हो भिे, र्दद
परमेश्वरको काम सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा फैसलिु छ भिे, उहााँका वििहरू फैसलिै पछथ । परमेश्वरको
मदहमाको ददिमा, परमेश्वरका वििहरूले आफ्िो शक्कत र अक्ख्तर्ार दे िाउिेछि ्। अिन्त

कालदे खि आजसम्मका उहााँका हरे क वििहरू पूरा हुिेछि ्। र्सप्रकार, पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको मदहमा
हुिेछ—अथाथत, उहााँका वििहरूले पथ्
ु बाट
ृ वीमा शासि गिेछि ्। सबै दष्ु टहरू परमेश्वरको मि
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निस्केका वििहरूद्वारा दक्ण्डत हुिेछि ्, सबै धमीहरू उहााँको मुिबाट निस्केका वििद्वारा
आसशवषत हुिेछि ्, र उहााँको मुिबाट निस्केका वििहरूद्वारा सबै स्थावपत हुिेछि ् र पूणथ
पाररिेछि ्। ि त उहााँले कुिै सङ्केत वा िमत्कारहरू व्र्कत गिथुहुिेछ; उहााँका वििले सबै परू ा
गिेछि ्, र उहााँका वििले तथ्र्हरू उत्पन्ि गदथछि ्। पथ्
ृ वीमा भएका हरे कले परमेश्वरका वििहरूको

उत्सव मिाउिेछि ्, िाहे नतिीहरू वर्स्क हुि ् वा बच्िा, पुरुष, मदहला, वद्
ृ ध वा जवाि हुि ्, सबै
मानिसहरू परमेश्वरका वििको अधीिमा समवपथत हुिेछि ्। परमेश्वरका वििहरू मानिसले पथ्
ृ वीमा
स्पष्ट र जीवन्त रूपमा दे ख्ने गरी दे हमा दे िा पदथ छि ्। परमेश्वर दे ह बन्िह
ु ु न्छ भन्िक
ु ो अथथ र्ही
हो। मुख्र्त्ः “परमेश्वर शरीर बन्िुहुन्छ” भन्िे तथ्र्लाई पूरा गिथ परमेश्वर र्स पथ्
ृ वीमा
आउिुभएको हो, भन्िुको तात्पर्थ, उहााँ आफ्िा वििहरू शरीरबाट जारी गिथ सककर्ोस ् भिेर

आउिुभएको हो (पुरािो निर्ममा मोशाको समर् जस्तो होइि, जब परमेश्वरको आवाज आकाशबाट
प्रत्र्क्ष जारी भर्ो)। त्र्स पनछ, उहााँका सबै वििहरू सहस्राब्दीर् राज्र्को र्ुगको अवचधमा पूरा
हुिेछि ्, नतिीहरू मािव आाँिाको सामु दे खििे तथ्र्हरू बन्िेछि ्, र नतिलाई मानिसहरूले आफ्िै
आाँिा प्रर्ोग गरे र असलकनत सभन्ितावविा दे ख्नेछि ्। र्ो परमेश्वरको दे हधारणको सवोच्ि अथथ र्ही

हो। अथाथत, आत्माको काम दे ह र वििहरू माफथत पूरा हुन्छ। “परमेश्वर शरीर बन्िुहुन्छ” र
“शरीरमा परमेश्वर दे िा पिुथ” भन्िुको सही अथथ र्ही हो। परमेश्वरले मात्रै आत्माको इच्छा बताउि
सकिह
ु ु न्छ, र दे हका परमेश्वर मात्र आत्माको तफथबाट बोल्ि सकिुहुन्छ; परमेश्वरका वििहरू
दे हधारी परमेश्वरमा स्पष्ट पाररन्छि ्, र अरू हरे क व्र्क्कत नतिैबाट निदे सशत हुन्छि ्। कोही पनि

स्वतन्त्र छै ि, नतिीहरू सबै र्स दार्रासभत्र छि ्। र्ी वाणीहरूबाट मात्र मानिस सिेत हुि सकछि ्;
र्स तररकाले प्राप्त िगिेहरूले र्दद स्वगथबाट वाणीहरू पाउि सकछौं भन्िे सोच्छि ् भिे , उिीहरूले
ददवास्वप्ि दे खिरहे का छि ्। दे हधारी परमेश्वरको दे हमा र्स्तो अक्ख्तर्ार प्रदशथि हुन्छ, जसले
गदाथ सबैले पूणथ भरोसाका साथ र्समा ववश्वास गछथ ि ्। सबैभन्दा आदरणीर् ववज्ञहरू र धासमथक

पाष्टरहरूले पनि र्ी वििहरू बोल्ि सकदै िि ्। उिीहरू सबै नतिका मुनि समवपथत हुिुपदथ छ , र
कोही अको सुरुवात गिथ सक्षम हुिेछैिि ्। परमेश्वरले ब्रह्माण्ड ववजर् गिथ वििहरू प्रर्ोग
गिुथहुिेछ। उहााँले सम्पूणथ ब्रह्माण्डका सबै मानिसलाई पराक्जत गिथ र्ो आफ्िो दे हधारी अवतारले

गिथुहुिेछैि, तर दे हधारी परमेश्वरको मुिबाट निस्केका वििहरू प्रर्ोग गरे र गिथुहुन्छ; परमे श्वर
शरीर हुिु भिेको र्ही मात्रै हो, र परमेश्वर शरीरमा दे िा पिुथहुन्छ भन्िे र्ही मात्रै हो। सम्भवत्ः,
मानिसहरूलाई र्स्तो लाग्ि सकछ कक परमेश्वरले धेरै काम गिुथभएको छै ि—तर परमेश्वरले उहााँका

विि उच्िारण गिुथ मात्र पछथ , र उिीहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुिेछि ् र अिक्म्मत हुिेछि ्। तथ्र्
बबिा, मानिसहरू चिच्र्ाउाँ छि ् र िीत्कार गदथछि ;् परमेश्वरका वििहरूले उिीहरू शान्त हुन् छि ्।
परमेश्वरले र्स तथ्र्लाई अवश्र् पूरा गिुथहुिेछ, ककिकक र्ो परमेश्वरको दीघथ-स्थावपत र्ोजिा

हो: पथ्
ृ वीमा वििको आगमिको तथ्र्लाई पूरा गिे। वास्तवमा, मैले व्र्ाख्र्ा गिुथ आवश्र्क
छै ि—पथ्
ृ वीमा सहस्राब्दीर् राज्र्को आगमि हुिु भिेको पथ्
ृ वीमा परमेश्वरका वििहरूको आगमि
हुिु हो। स्वगथबाट िर्ााँ र्रूशलेमको ओलथिु भिेको मानिसको बीिमा बस्ि, मानिसको हरे क कार्थ

र उसको सबै आन्तररक वविारहरूमा साथ ददिका लाचग परमेश्वरका वििहरूको आगमि हुिु
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हो। र्ो पनि परमेश्वरले पूरा गिुथहुिे तथ्र् िै हो; र्ो सहस्राब्दीर् राज्र्को सौन्दर्थ हो। र्ो
परमेश्वरले बिाउिुभएको र्ोजिा हो: उहााँका वििहरू पथ्
ृ वीमा एक हजार वषथको लाचग दे िा

पिेछि ्, र नतिले उहााँका सबै कार्थहरू प्रकट गिेछि ्, र पथ्
ृ वीमा उहााँका सबै कामहरू परू ा गिेछ ि ्,
त्र्सपनछ मािवजानतको र्ो िरणको अन्त्र् हुिेछ।

परमेश््र्रसिँग्िेरो्सम्बन्ध्कस्िो्र्?
परमेश्वरमा ववश्वास राख्दा, तैँले कम्तीमा पनि परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्धका ववषर्मा

रहे को समस्र्ालाई समाधाि गिुथपछथ । र्दद परमेश्वरसाँग तेरो सामान्र् सम्बन्ध छै ि भिे,
परमेश्वरप्रनतको तेरो ववश्वासको अथथ गुमेको छ। परमेश्वरको उपक्स्थनतमा शान्त रहिे हृदर्को

साथमा परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्धको स्थापिा पूणथ रूपमा हाससल गिथ सककन्छ।
परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्धको अथथ उहााँको कुिै पनि कार्थलाई शङ्का र इन्कार िगिथु र
उहााँको कार्थप्रनत समवपथत हुि सकिु हो। र्सको अथथ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा सही असभप्रार् राख्नु
हो, आफ्िो लाचग र्ोजिा िबिाउिु हो, र सबै कुरामा परमेश्वरको पररवारको दहतलाई सबैभन्दा

पदहले वविार गिुथ हो; र्सको अथथ परमेश्वरको सुक्ष्म जााँिलाई स्वीकार गिुथ र परमेश्वरका
प्रबन्धहरूको पालिा गिथु हो। तैँले गिे सबै कार्थमा आफ्िो हृदर्लाई परमेश्वरको उपक्स्थनतमा
शान्त बिाउिु सकिुपछथ । तैँले परमेश्वरको इच्छा िबुझे पनि, तैँले तेरो क्षमताले भ्र्ाएसम्म तेरा

कतथव्र् र क्जम्मेवारीहरू पूरा गिैपछथ । परमेश्वरको इच्छा ताँलाई प्रकाश पाररएपनछ, त्र्समा काम
गर्, र त्र्सो गदाथ त्र्नत धेरै दढलो हुिेछैि। जब परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् बन्छ,
अनि मानिसहरूसाँग तेरो सम्बन्ध सामान्र् बन्छ। सबै कुरा परमेश्वरका वििहरूको जगमा ववकास
भएको हुन्छ। परमेश्वरका वििहरू िा र वपई, त्र्सपनछ परमेश्वरका आवश्र्क मापदण्डहरूलाई
अभ्र्ास गर, तेरा र्दक्ष्टकोणहरूलाई सच्र्ा, परमेश्वरको ववरोध गिे वा मण्डलीलाई बबथोल्िे कुिै

पनि काम िगर्। तेरा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूको जीविलाई लाभ िपुऱ्र्ाउिे कुिै पनि कार्थ
िगर्, अरूलाई अिुपर्ोगी हुिे कुिै पनि कुरा िबोल ्, र लज्जाबोध हुिे कुिै पनि कार्थ िगर्। तैँले
गिे सबै कार्थमा निष्पक्ष र प्रनतक्ष्ठत बि ् र तेरो प्रत्र्ेक कार्थ परमेश्वरसमक्ष पेश गिथ सककिे

कुरा सुनिक्श्ित गर्। कदहलेकाहीीँ दे ह कमजोर बन्ि सकिे भए तापनि, तैँले व्र्क्कतगत लाभको

लोभवविा परमेश्वरको पररवारको दहतलाई सबैभन्दा अगाडड राख्न सकिुपछथ , र तैँले धमी रूपमा
काम गिथ सकिुपछथ । र्दद तैँले र्सरी अभ्र्ास गिथ सककस ् भिे, परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध
सामान्र् बन्छ।

तैँले गिे सबै कुरामा, तैँले तेरो असभप्रार् सही छ वा छै ि भिेर जााँच्िुपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरका

आवश्र्क मापदण्डहरूअिुरूप काम गिथ सक्षम छस ् भिे, परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र्
हुन्छ। र्ो न्र्ूितम मापदण्ड हो। आफ्िो असभप्रार्लाई हे र,् र र्दद कुिै गलत असभप्रार्हरू उत्पन्ि
भएको पिा लगाइस ् भिे, नतिीहरूप्रनत आफ्िो वपठ्र्ुाँ फकाथउि सक्षम बि ् र परमेश्वरका

वििहरूअिस
ु ार काम गर्; र्सरी ताँ परमेश्वरको अगाडड सही व्र्क्कत बन्ि सकछस ्, जसले
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परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् भएको, र तैँले गिे सबै कुराहरू परमेश्वरका िानतर भएको,

तेरो आफ्िो लाचग िभएको दसाथउाँछ। तैँले गिे र भन्िे सबै कुरामा, तेरो हृदर्लाई सही पािथ र

तेरा कामहरूमा धमी बन्ि, र आफ्िा भाविाहरूमा िबग्ि, र तेरो आफ्िो इच्छाअिस
ु ार काम
िगिथ सक्षम बि ्। परमेश्वरका ववश्वासीहरूले आफूलाई आिरणमा राख्न प्रर्ोग गिे ससद्धान्तहरू
नर्िै हुि ्। सािा कुराले मानिसको असभप्रार् र कद प्रकाश पािथ सकछ, र त्र्सैले, परमेश्वरबाट
ससद्ध बिाइिे मागथमा प्रवेश गिथका लाचग नतिीहरूले पदहले परमेश्वरसाँगको आफ्िा असभप्रार्हरू
र सम्बन्धलाई सच्र्ाउिप
ु छथ । परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् भएपनछ मात्रै ताँ उहााँबाट

ससद्ध बिाइि र्ोग्र् हुन्छस ्, त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरको निराकरण, कााँटछााँट, ताडिा र शोधिले
ताँमा तोककएका प्रभाव हाससल गिथ सकछ। र्सो भन्िुको अथथ, र्दद मािवजानतले परमेश्वरलाई
नतिीहरूको हृदर्मा राख्न सक्षम भएमा र व्र्क्कतगत लाभको िोजी िगरे मा वा नतिीहरूको आफ्िै
भववष्र्को बारे मा (दे हको दहसाबमा) िसोिेमा, बरु त्र्सको सट्टा जीविमा प्रवेश गिे भारलाई

बोकेमा, सत्र्को िोजी गिे सकदो प्रर्ास गरे मा, र परमेश्वरको कार्थमा समवपथत भएमा—र्दद तैँले
र्सो गिथ सकेमा, तैँले अनघ बढाउिे लक्ष्र्हरू सही हुिेछि ्, र परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध
सामान्र् बन्िेछ। परमेश्वरसाँगको सम्बन्धलाई सही बिाउिुलाई आक्त्मक र्ात्रामा प्रवेश गिे पदहलो

कदम भन्ि सककन्छ। मानिसको निर्नत परमेश्वरको हातमा रहे को र परमेश्वरले पूवथनिधाथरण
गिथभ
ु एको भए तापनि, र मानिसले पररवतथि गिथ िसकिे भए तापनि, ताँ परमेश्वरबाट ससद्ध

बिाइिे वा उहााँबाट प्राप्त गररिे कुरा परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ वा छै ि भन्िे कुरामा
निभथर रहन्छ। तेरा केही भागहरू कमजोर वा अवज्ञाकारी हुि सकछि ्—तर तेरो र्दक्ष्टकोण र तेरो
असभप्रार् सही हुाँदासम्म, र परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सही र सामान्र् हुाँदासम्म, ताँ परमेश्वरबाट

ससद्ध पाररि र्ोग्र् हुन्छस ्। र्दद परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सही छै ि भिे, र ताँ दे ह वा तेरो
पररवारको निक्म्त काम गछथ स ् भिे, तैँले जनतसक
ु ै कडा मेहित गरे पनि, त्र्ो सबै व्र्थथ हुिेछ।
र्दद परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ भिे, अन्र् सबै कुरा आफैँ समलेर आउाँ छ। परमेश्वरले
अरू केही कुरा पनि हे िुथहुन्ि, परमेश्वरप्रनतको तेरो र्दक्ष्टकोण सही छ वा छै ि भिेर मात्र हे िुथहुन्छ:

ताँ कसलाई ववश्वास गछथ स ्, ताँ कसको लाचग ववश्वास गछथ स ्, र ताँ ककि ववश्वास गछथ स ्। र्दद तैँले

अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न र तेरो र्दक्ष्टकोणलाई राम्रो स्वभावसदहत अभ्र्ास गिथ सकछस ् भिे ,
तैँले तेरो जीविमा प्रगनत गिथ सकछस ्, र सही मागथमा तेरो प्रवेशको प्रत्र्ाभूनतसमेत हुिेछ। र्दद
परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छै ि भिे, र परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास ववकृत छ भिे,

सबै कुरा व्र्थथ हुन्छ, र तैँले जनतसुकै ववश्वास गरे पनि, तैँले केही पनि पाउिे छै िस ्। परमेश्वरसाँग
तेरो सम्बन्ध सामान्र् भएपनछ, तैँले दे ह पररत्र्ाग गरे र, प्राथथिा गरे र, कष्ट भोगेर, सहे र, समवपथत
भएर, तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई सहर्ोग गरे र, परमेश्वरका लाचग आफूलाई अवपथत गरे र,
आदद इत्र्ादद गरे र मात्रै उहााँको प्रशांसा क्जत्ि सकछस ्। तैँले गिे कुराहरूको महत्त्व र अथथ तेरो

असभप्रार् सही छ, छै ि र तेरो र्दक्ष्टकोण सही छ, छै ि भन्िे कुरामा निभथर रहन्छ। आजकल, धेरै

मानिसहरू सभिे घडी हे िथका लाचग टाउको घुमाएजस्तो गरी परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्—नतिीहरूको
र्दक्ष्टकोण ववकृत हुन्छ, र नतिीहरूलाई िर्ााँ िोजसदहत सही बिाइिप
ु छथ । र्दद र्ो समस्र्ा
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समाधाि भर्ो भिे, सबै कुरा राम्रो हुन्छ, र्दद भएि भिे, सबै कुरा व्र्थथ हुिेछ। केही मानिसहरूले
मेरो उपक्स्थनतमा राम्रो व्र्वहार दे िाउाँ छि ्, तर मेरो वपठ्र्ुाँपछाडड, उिीहरूले गिे भिेकै मेरो ववरोध

हो। र्ो नतिीहरूको कुदटलता र कपटको असभव्र्क्कत हो र त्र्स्तो व्र्क्कत शैतािको दास हो; र
नतिीहरू परमेश्वरको परीक्षा गिथ आएका, शैतािका सटीक प्रनतरूप हुि ्। र्दद मेरो काम र मेरा
वििहरूमा ताँ समवपथत हुि सकछस ् भिे मात्रै त सही मानिस होस ्। परमेश्वरका वििहरू तैँले
िाि र वपउि सकदासम्म; तैँले गरे का सबै कुराहरू परमेश्वरको अगाडड प्रस्तुत गिथ र्ोग्र् हुाँदासम्म
र तैँले गिे सबै काममा तैँले निष्पक्ष र प्रनतक्ष्ठत रूपमा व्र्वहार गदाथसम्म; तैँले लाजमदो कुराहरू

वा अरूको जीविमा क्षनत पुग्िे काम िगदाथसम्म; र तैँले उज्र्ालोमा क्जउाँ दासम्म र आफूलाई

शैतािबाट शोवषत हुि िददाँ दासम्म, परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध उचित क्स्थनतमा रहन्छ।
परमेश्वरमा ववश्वास गिथका लाचग तैँले तेरो असभप्रार् र र्दक्ष्टकोणलाई उचित क्स्थनतमा राख्नुपछथ ,
ताँसाँग परमेश्वरका विि तथा परमेश्वरका कार्थहरू, परमेश्वरले प्रबन्ध गिुथहुिे सबै वातावरणहरू,
परमेश्वरले गवाही ददिुहुिे मानिस, र व्र्ावहाररक परमेश्वरको बारे मा सही बुझाइ, र व्र्वहार गिे

सही तररका हुिुपछथ । तैँले आफ्िो वविारअिुसार अभ्र्ास गिुथ हुाँदैि वा तेरा आफ्िै तुच्छ र्ुक्कतहरू
लागू गिुथ हुाँदैि। तैँले जेसुकै गरे पनि, तैँले सत्र्को िोजी गिथ सकिुपछथ र, सक्ृ ष्ट भएको प्राणीको
तेरो हैससर्तमा, परमेश्वरको सबै कार्थमा समवपथत हुिुपछथ । र्दद परमेश्वरबाट ससद्ध हुि िोज्िे र
जीविको सही मागथमा प्रवेश गिे तेरो लालसा भएमा, तेरो हृदर् सधैँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा

क्जउिुपछथ । स्वछन्द िबि ्, शैतािलाई िपछ्र्ा, शैतािलाई आफ्िो काम गिे कुिै पनि अवसर
िदे , र शैतािलाई ताँलाई प्रर्ोग गिथ िदे । तैँले आफूलाई सम्पूणथ रूपमा परमेश्वरलाई सुम्पिुपछथ र
परमेश्वरलाई ताँमाचथ शासि गिथ ददिुपछथ ।

के ताँ शैतािको दास हुि राजी छस ्? के ताँ शैतािबाट शोवषत हुि राजी छस ्? के ताँ
परमेश्वरमाचथ ववश्वास गछथ स ् र ताँ उहााँबाट ससद्ध हुि वा परमेश्वरको कार्थका लाचग प्रनतभार हुि

सकिे दहसाबमा उहााँको िोजी गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे अथथपूणथ जीवि रुिाउाँ छस ्,
वा व्र्थथ र िाली जीवि? के ताँ परमेश्वरबाट प्रर्ोग हुि रुिाउाँ छस ्, वा शैतािबाट शोवषत हुि?
के ताँ परमेश्वरका वििहरू र सत्र्ताबाट भररि रुिाउाँ छस ्, वा पाप र शैतािबाट भररि? र्ी

कुराहरूलाई राम्ररी सोि ्। तेरो दै निक जीविमा, तैँले बोल्िे कुि शब्द वा तैँले गिथ सकिे कुि
कुराहरूले परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्धलाई असामान्र् बिाउाँ छ भन्िे ववषर्मा तैँले बुझ्िुपछथ , र

तैँले सही व्र्वहारमा प्रवेश गिथ आफैलाई सच्र्ाउिुपछथ । सबै समर्मा, तेरा शब्द, तेरा कार्थ, तेरा
प्रत्र्ेक िाल, र तेरा सबै सोि तथा वविारहरूलाई परीक्षण गर्। तेरो वास्तववक क्स्थनतको उचित

बझ
ु ाइ हाससल गर् र पववत्र आत्माको कार्थको व्र्वहारमा प्रवेश गर्। परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध

कार्म राख्ने र्ो एक मात्रै तररका हो। परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ, छै ि भिेर
लेिाजोिा गदै , तैँले तेरो असभप्रार्लाई सच्र्ाउि, मानिसको प्रकृनत-सार बुझ्ि, र आफूलाई सााँक्च्िकै

बुझ्ि सकछस ्, र, र्सो गरररहाँदा ताँ वास्तववक अिुभवमा प्रवेश गिथ, वास्तववक तररकाले आफूलाई

त्र्ाग्ि, र असभप्रार्सदहत समवपथत हुि सकिेछस ्। परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ वा
छै ि भन्िे ववषर्साँग जोडडएका कुराहरूलाई तैँले अिभ
ु व गदाथ, तैँले परमेश्वरबाट ससद्ध हुिे
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अवसरहरू प्राप्त गछथ स ् र पववत्र आत्माको धेरै क्स्थनतहरू बुझ्ि सक्षम हुिेछस ्। तैँले शैतािका धेरै
छलहरू नछिोलेर हे िथ र त्र्सका षड्र्न्त्रहरूलाई सभत्रैबाट बुझ्ि सक्षम हुिेछस ्। र्ो मागथले मात्रै

परमेश्वरबाट ससद्ध हुिेनतर अनघ बढाउाँ छ। तैँले परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्धलाई सही रािेमा, ताँ
उहााँको प्रबन्धहरूमा पूणथ रूपमा समवपथत हुि सकिेछस ्, र तैँले वास्तववक अिुभवको अझ सभत्रसम्म
प्रवेश गिथ र पववत्र आत्माको कार्थ अझै धेरै पाउि पनि सकिेछस ्। जब तैँले परमेश्वरसाँगको

सामान्र् सम्बन्धको साथ अभ्र्ास गछथ स ्, तब प्रार््ः, दे हलाई पररत्र्ाग गरे र र परमेश्वरसाँगको

वास्तववक सहकार्थमाफथत सफलता हाससल हुिेछ। “सहकार्थ गिे हृदर्वविा, परमेश्वरको कार्थ प्राप्त
गिथ गाह्रो हुन्छ; र्दद दे हले कष्ट भोगेि भिे, परमेश्वरबाट आशीवाद प्राप्त हुिेछैि; र्दद आत्माले
सङ्घषथ गरे ि भिे, शैतािलाई लक्ज्जत बिाउि सककिेछैि” भिेर तैँले बुझ्िुपछथ । र्दद तैँले र्ी

ससद्धान्तहरूको अभ्र्ास गररस ् र नर्िलाई राम्ररी बुखझस ् भिे, परमेश्वरप्रनतको ववश्वासको बारे मा

तेरो र्दक्ष्टकोण सही हुिेछ। नतमीहरूको हालको अभ्र्ासमा, नतमीहरूले “भोक मेट्ि रोटी िोज्िे”
मािससकतालाई त्र्ाग्िुपछथ , नतमीहरूले “सबैकुरा पववत्र आत्माले गिुथहुन्छ, र मानिसहरू हस्तक्षेप
गिथ असक्षम छि ्” भन्िे मािससकतालाई त्र्ाग्िुपछथ । र्स्तो भन्िे सबैले “मानिसहरूले आफूलाई

इच्छा लागेको जे पनि गिथ सकछि ्, र समर् आएपनछ, पववत्र आत्माले उहााँको कार्थ गिुथहुिेछ।
मानिसहरूले दे हलाई निर्क्न्त्रत गिुथ वा सहकार्थ गिुथ आवश्र्क छै ि, सबैभन्दा महत्वपूणथ कुरा

भिेको पववत्र आत्माबाट प्रेररत हुिु हो” भिेर सोच्छि ्। र्ी रार्हरू सबै निरथथक छि ्। र्स्ता
पररक्स्थनतहरूमा, पववत्र आत्माले काम गिथ सकिुहुन्ि। र्स्तो प्रकारको र्दक्ष्टकोणले पववत्र आत्माको

कार्थलाई धेरै अवरोध ल्र्ाउाँ छ। प्रार््ः, पववत्र आत्माको कार्थ मािव सहकार्थबाट हाससल हुन्छ।
सहकार्थ िगिे र सांकल्प िभएका, तर आफ्िो स्वभावमा पररवतथि र पववत्र आत्माको कार्थ र
परमेश्वरबाट अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिे इच्छा राख्नेहरूसाँग वास्तवमै अिावश्र्क वविारहरू

हुन्छि ्। र्सलाई “आफैमा सलप्त हुिु र शैतािलाई माफी ददिु” भनिन्छ। र्स्ता मानिसहरूको
परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध हुाँदैि। तैँले आफूसभत्र शैतािी स्वभावको धेरै प्रकाश र असभव्र्क्कत
िोज्िुपछथ र परमेश्वरको अदहलेको आवश्र्क मापदण्डसाँग बाखझिे अभ्र्ास िोज्िुपछथ । के ताँ अब
शैतािलाई त्र्ाग्ि सक्षम छस ्? तैँले परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध हाससल गिुथपछथ , परमेश्वरको

असभप्रार्अिस
ु ार काम गिथप
ु छथ , र िर्ााँ जीविसदहत िर्ााँ मान्छे बन्िप
ु छथ । ववगतको अपराधमा
िभौँताररई; अिावश्र्क रूपमा पश्िातापी िबि ्; िडा हुि र परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ सक्षम बि ्,
र तैँले पूरा गिुथपिे कतथव्र्हरू पूरा गर्। र्सरी, परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् बन्िेछ।

र्ो कुरा पढे पनछ, तैँले र्ी वििहरू स्वीकारे को दाबी मात्रै गछथ स ्, तर तेरो हृदर्मा कुिै प्रभाव

परे को छै ि, र ताँ परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्धलाई सामान्र् बिाउि िोज्दै िस ् भिे , र्सले ताँ
परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्धलाई महत्त्व ददाँ दैिस ् भन्िे प्रमाखणत गछथ । र्सले प्रमाखणत गछथ कक

तेरो र्दक्ष्टकोण अदहलेसम्म सही भएको छै ि, तेरा असभप्रार्हरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे गरी र
उहााँको मदहमा ल्र्ाउिे गरी स्थावपत भएका छै िि ्, बरु शैतािको षड्र्न्त्रको जीत हुिे गरी र तेरा
आफ्िै लक्ष्र्हरू प्राप्त हुिे गरी स्थावपत भएका छि ्। र्स्ता मानिसहरूमा गलत असभप्रार् र गलत
र्दक्ष्टकोणहरू हुन्छि ्। परमेश्वरले जेसक
ु ै भन्िभ
ु ए पनि वा उहााँले जसरी िै भन्िभ
ु ए पनि, र्स्ता
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मानिसहरू पूणथ रूपमा उदासीि रहन्छि ् र असलकनत पनि रूपान्तरण भएका हुाँदैिि ्। नतिीहरूको
हृदर्ले डरको अिुभव गदै ि र नतिीहरू लक्ज्जत हुाँदैिि ्। र्स्तो व्र्क्कत आत्माहीि मूिथ हो।

परमेश्वरको प्रत्र्ेक वाणी पढ् र र्ी वाणीलाई बझ्
ु िेबबविकै अभ्र्ास गर्। तेरो दे ह कमजोर भएको,

वा ताँ वविोही बिेको, वा तैँले ववरोध गरे को अवसरहरू शार्द चथए होलाि ्; तैँले ववगतमा जे-जस्तो
व्र्वहार गरे को भए पनि, पररणामको दहसाबमा त्र्सले िासै फरक पदै ि, र र्सले आज ताँलाई

पररपकव हुिबाट रोकि सकदै ि। त्र्सैले, आज परमेश्वरसाँग तेरो सामान्र् सम्बन्ध हुाँदासम्म, आशा
अझै बााँकी हुन्छ। र्दद प्रत्र्ेकपटक परमेश्वरको वाणी पढ्दा ताँमा पररवतथि आउाँ छ, र अरूले तेरो
जीवि राम्रो दहसाबमा पररवतथि हुाँदै गएको छ भिेर भन्छि ् भिे, र्सले परमेश्वरसाँगको तेरो
सम्बन्ध अब सामान्र् छ, सही भएको छ भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई नतिीहरूको

अपराधको आधारमा व्र्वहार गिुथहुन्ि। तैँले एकपटक बुझेपनछ र सिेत भएपनछ, तैँले वविोह वा
ववरोध गिे काम बन्द गदाथसम्म, ताँमाचथ परमेश्वरको कृपा भइरहिेछ। परमेश्वरद्वारा ससद्ध
पाररिका लाचग िोजी गिे ताँसाँग बुझाइ र सङ्कल्प छ भिे, परमेश्वरको उपक्स्थनतमा तेरो क्स्थनत
सामान्र् बन्छ। तैँले जेसुकै गरररहे को भए तापनि, ती कुरा गदाथ निम्ि कुराहरूमा ध्र्ाि ददिू:

मैले र्ो गदाथ परमेश्वरले के सोच्िुहुन्छ? के र्सले मेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई फाइदा गछथ ?
के र्ो परमेश्वरको घरमा हुिे कार्थलाई लाभदार्क छ? प्राथथिा, सङ्गनत, प्रविि, कार्थ वा
अन्र्साँगको सम्पकथमा, तेरो असभप्रार्लाई जााँि गर्, र परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ,

छै ि परीक्षण गर्। र्दद तैँले तेरो आफ्िै असभप्रार् र सोिलाई बुझ्ि सकदै िस ् भिे, र्सको अथथ
ताँमा ववभेदीकरणको कमी छ भन्िे हो, जसले तैँले एकदमै कम सत्र् बुझ्छस ् भन्िे प्रमाखणत
गछथ । र्दद ताँ परमेश्वरले गिुथभएको प्रत्र्ेक कार्थलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्ि, र उहााँको पक्षमा िडा

भएर, उहााँका वििहरूको र्दक्ष्टबाट पररक्स्थनतहरूलाई बझ्
ु ि सक्षम छस ् भिे, तेरो र्दक्ष्टकोण सही

भएको हुिेछ। तसथथ, परमेश्वरसाँग राम्रो सम्बन्ध स्थापिा गिुथ परमेश्वरमा ववश्वास राख्ने जोकोहीको
लाचग एकदमै महत्त्वपूणथ हुन्छ; सबैले र्सलाई सवाथचधक महत्त्वको कार्थ र नतिीहरूको जीविको
सबैभन्दा ठूलो घटिा सक्म्झिुपछथ । तैँले गिे सबै कुराहरूलाई परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध सामान्र्
छ, छै ि भन्िे कुराद्वारा मापि गररन्छ। र्दद परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ र तेरा

असभप्रार्हरू सही छि ् भिे, काम गर्। परमेश्वरसाँगको सम्बन्धलाई सामान्र् बिाइराख्नलाई तैँले

तेरो व्र्क्कतगत रुचिहरूमा क्षनत हुन्छ कक भिी डराउिु हुाँदैि; शैतािलाई क्जत्ि तैँले ददिु हुाँदैि,
तैँले शैतािलाई ताँलाई िररद गिथ ददिु हुाँदैि, र तैँले शैतािलाई ताँलाई हााँस्र्पात्र बिाउि ददिु

हुाँदैि। र्स्ता असभप्रार्हरू हुिु भिेको परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध सामान्र् छ भन्िे कुराको सङ्केत
हो—र र्ो दे हको लाचग िभएर आत्माको शाक्न्तको लाचग हो, पववत्र आत्माको कार्थको प्राक्प्तका
लाचग हो, र परमेश्वरको इच्छा सन्तुष्ट पािथका लाचग हो। सही क्स्थनतमा प्रवेश गिथका लाचग, तैँले

परमेश्वरसाँग राम्रो सम्बन्ध स्थापिा गिुथपछथ र परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासको र्दक्ष्टकोणलाई
सही बिाउिुपछथ । र्सरी मात्रै ताँलाई परमेश्वरले प्राप्त गिथ सकिुहुन्छ, र उहााँले ताँमा उहााँका
वििहरूको फल असभव्र्कत गिथ र अझ धेरै ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत ददि सकिुहुन्छ। र्सरी,
ताँ सही तररकामा प्रवेश भएको हुिेछस ्। आजका परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउि जारी राि ्,
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पववत्र आत्माको काम गराइको ववद्र्माि तररकामा प्रवेश गर्, परमेश्वरका आजका आवश्र्क

मापदण्डहरूअिुसार काम गर्, अभ्र्ासको पुरािो ढराथको तररका अिुसरण िगर्, काम गिे पुरािो

तररकाहरूमा िझन्
ु डी, र र्थाशकर् िााँडो आजको कामको तररकामा प्रवेश गर्। र्सरी,
परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध पूणथ रूपमा सामान्र् हुिेछ, अनि तैँले परमेश्वरमाचथको ववश्वासको
सही मागथ प्रारम्भ गरे को हुिेछस ्।

र्ास्िवर्किामा्अि्बढी्ध्यान्दे ऊ
प्रत्र्ेक व्र्क्कत परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिे सम्भाविा हुन्छ, त्र्सकारण परमेश्वरका
असभप्रार्हरू अिुसार कस्तो ककससमको सेवा उहााँको निक्म्त सवोिम हुन्छ सो सबैले र्ो बुझ्िुपछथ ।
धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिुथको अथथ के हो भन्िे जान्दै िि ्, ि त उहााँमाचथ ककि

ववश्वास गिथप
ु दथछ भिेर िै उिीहरूले बझ्
ु दछि ्—भन्िक
ु ो अथथ, धेरैसाँग परमेश्वरको कामको वा उहााँको

व्र्वस्थापि र्ोजिाको उद्दे श्र्को ज्ञाि छै ि। आज, धेरै जिा मानिसहरू परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ

भिेको स्वगथमा जािु र आफ्िो आत्मा बिाउिु हो भिी भन्िे सोच्छि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिुथको
सही अथथबारे नतिीहरूलाई रिीभर पनि थाहा छै ि, त्र्सबाहे क परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाको

सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कामको बारे मा कुिै पनि बझ
ु ाइ छै ि। नतिीहरूका आफ्िै ववसभन्ि कारणले

गदाथ, मानिसहरूले र्सै पनि परमेश्वरको काममा कुिै रुचि राख्दै िि ्, ि त नतिीहरूले उहााँको
असभप्रार्हरू वा उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाबारे कुिै वविार िै गछथ ि ्। र्स धारामा रहे को एक

व्र्क्कतको रूपमा, प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई परमेश्वरको सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको उद्दे श्र् के हो सो

थाहा हुिप
ु छथ , उहााँले लामो समर् पदहले िै परू ा गररसकिभ
ु एका तथ्र्हरूलाई, ककि उहााँले
मानिसहरूको र्स समह
ू लाई िन्
ु िभ
ु एको छ, उहााँले नतिीहरूलाई िन्
ु िक
ु ो उद्दे श्र् र अथथ के हो, र
उहााँले र्स समूहमा के हाससल गिथ िाहिुहुन्छ सो कुरा थाहा हुिुपछथ । ककिकक परमेश्वरले ठूलो
रातो अक्जङ्गरको दे शमा महत्त्वहीि मानिसहरूको समूह िडा गिथ, र अदहलेसम्म काम जारी राख्नु

र नतिीहरूलाई हरप्रकारले परीक्षा गिुथ र ससद्ध बिाउिु, असङ्ख्र् वििहरू बोल्ि,ु धेरै कामहरू
गिथ,ु र सेवा गिे धेरै वस्तह
ु रू पठाउि—
ु परमेश्वर एकलैले र्स्तो महाि ् कार्थ परू ा गिथल
ु े उहााँको काम
कनत धेरै महत्त्वपूणथ छ भन्िे कुरालाई दे िाउाँ छ। र्स क्षणमा, नतमीहरूले पूणथ रूपमा र्सको

मूल्र्ाङ्कि गिथ सकदै िौ। त्र्स्तै प्रकारले परमेश्वरले नतमीहरूमा गिुथभएको कामलाई नतमीहरूले
तुच्छ र्दक्ष्टले हे िुथ हुाँदैि; र्ो कुिै सािो ववषर् हो। आज परमेश्वरले नतमीहरूलाई जे प्रकट गिुथभएको
छ त्र्ो िै नतमीहरूका निक्म्त बझ्
ु िे र जान्िे प्रर्ास गिथको निक्म्त पर्ाथप्त छ। र्दद तैंले वास्तवमै
र पूणथ रूपमा बुखझस ् भिे मात्र तेरा अिुभवहरू गहि हुि र तेरो जीवि बढ्ि सकछ। आज,
मानिसहरूले बुझ्िे र गिे कुराहरू अनत थोरै छि ्; नतिीहरू परमेश्वरका असभप्रार्हरू पूणथ रूपमा
पूरा गिथ असमथथ छि ्। र्ो मानिसको कमजोरी र आफ्िो कतथव्र् पूरा गिे नतिीहरूको असफलता
हो, र्सैले नतिीहरू आशा गररएको पररणाम प्राप्त गिथ असमथथ छि ्। पववत्र आत्मासाँग धेरै

मानिसहरूमा काम गिे कुिै साधि छै ि ककिकक उिीहरूमा परमेश्वरको कामको बारे मा िोक्रो बझ
ु ाइ
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छ, र नतिीहरूले परमेश्वरको भविमा काम गदाथ त्र्सलाई महत्त्वपूणथ ठािेर व्र्वहार गिथ नतिीहरू

अनिच्छुक हुन्छि ्। अनघ बढे जस्तो दे िाउिलाई नतिीहरू झारा मात्र टाछथ ि ्, ित्र बहुमतकै पनछ
लाग्छि ्, वा दे िाउिका निक्म्त मात्र काम गछथ ि ्। आज, र्स प्रवाहमा हुिे प्रत्र्ेक व्र्क्कतले
उिीहरूको व्र्वहारमा होस ् वा कार्थहरूमा होस ्, आफूले गिथ सकिे सबै कुरा गरे का छि ् कक छै िि ्,
र उिीहरूले सकदो मेहित गरे का छि ् कक छै िि ् सो कुरालाई र्ाद गिुथपछथ । पववत्र आत्माले आफ्िो
काम िगिुथभएकोले होइि, तर मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िो काम िगरे कोले गदाथ मानिसहरू

आफ्िो कतथव्र् परू ा गिथ पण
ू थ रूपमा असफल भएका छि ्, जसले गदाथ पववत्र आत्माले आफ्िो काम

गिुथ असम्भव भएको छ। परमेश्वरसाँग अब बोल्िलाई कुिै विि छै ि, तर मानिसहरूले उहााँलाई
पछ्र्ाउि सकेका छै िि ्, नतिीहरू धेरै पछाडड परे का छि ्, नतिीहरू प्रत्र्ेक पाइलाको िक्जक रहि

असमथथ छि ्, र थुमाका पाइलाहरूलाई िक्जकबाट पछ्र्ाउि असमथथ छि ्। नतिीहरू जुि कुरा पालि

गिुथपछथ , त्र्ो पालि गरे का छै िि ्; नतिीहरूले जे अभ्र्ास गिुथपथ्र्ो, त्र्ो अभ्र्ास गरे िि ्; नतिीहरूले

जुि कुराका लाचग प्राथथिा गिुथपथ्र्ो, त्र्सका लाचग प्राथथिा गरे का छै िि ्; नतिीहरूले जुि कुरालाई
पन्साउिु पथ्र्ो, त्र्ो कुरा पन्साएका छै िि ्। नतिीहरूले र्ी कुिै पनि काम गरे का छै िि ्। त्र्सकारण,
भोजमा भाग सलिे र्ो कुरा ररिो छ; र्ो कुिै वास्तववक अथथवविाको छ, र र्ो सबै नतिीहरूको

कल्पिामा मात्र छ। र्ो भन्ि सककन्छ कक, आज हे दाथ, मानिसहरूले आफ्िो कतथव्र् एउटै पनि पूरा

गरे को छै ि। सबै कुराहरू परमेश्वरले गिथभ
ु एको काममा र उहााँ आफैले भन्िुभएको कुरामा निभथर

छ। मानिसको कार्थ धेरै िै सािो भएको छ; मानिसहरू काम िलाग्िे कससङ्गर हुि ्, जो परमेश्वरसाँग
सहकार्थ गिथ असमथथ छि ्। परमेश्वरले सर्ौं हजारौं वििहरू बोल्िुभएको छ, तर मानिसहरूले
तीमध्र्े कुिैलाई पनि व्र्वहारमा उतारे का छै िि ्—िाहे र्ो शरीरलाई त्र्ाग्िे, धारणालाई त्र्ाग्िे,

समझशक्कत ववकास गदै र समझ प्राप्त गदै सबै कुरामा परमेश्वरको आज्ञापालि गिे, मानिसहरूलाई
नतिीहरूका हृदर्मा स्थाि िददिे, नतिीहरूको हृदर्का मूनतथहरूलाई हटाउिे, नतिीहरूको गलत
असभप्रार्को ववरुद्ध वविोह गिे, भाविाको आधारमा काम िगिे, निष्पक्ष र दभ
ु ाथविा िरािी काम
गिे, परमेश्वरको िासोका ववषर्हरूलाई र नतिीहरू बोल्दा अरूमाचथ पिे नतिीहरूका प्रभावहरूलाई

अझै बढी ध्र्ाि ददिे, परमेश्वरको कामलाई फाइदा गिे अझ बढी कुराहरू गिे, नतिीहरूले गिे सबै

कुरामा परमेश्वरको भविलाई फाइदा हुिे कुराहरूलाई ध्र्ाि ददिे, नतिीहरूका भाविालाई नतिीहरूको
व्र्वहार निर्न्त्रण गिथ िददिे, नतिीहरूका आफ्िै दे हलाई िस
ु ी तुल्र्ाउिे कुराहरू त्र्ाग्िे, पुरािा

स्वाथी धारणाहरू हटाउिे कार्थ हुि ् वा र्स्तै इत्र्ादद कुरा हुि ्। नतिीहरूले वास्तवमा परमेश्वरले
मानिसबाट गिुथभएका मागहरू जान्दछि ्, तर नतिीहरू र्सलाई व्र्वहारमा अपिाउि इच्छुक हुाँदैिि ्।
परमेश्वरले अरू के गिथ सकिह
ु ु न्छ र, अनि उहााँले अरू कस्तो प्रकारले नतिीहरूलाई प्रभाववत गिथ
सकिुहुन्छ? परमेश्वरको िजरमा वविोह गिे छोराहरूले अझै पनि कसरी उहााँका वििहरू सलिे र

नतिको कदर गिे साहस गिथ सकछ? नतिीहरूसाँग परमेश्वरको भोजि िािे साहस कसरी हुन्छ?
मानिसहरूको वववेक कहााँ छ? नतिीहरूले पूरा गिुथपिे न्र्ूितम कतथव्र्हरू पनि पूरा गरे का छै िि ्,

नतिीहरूको सकदो कोससस गिे त कुरै छै ि। नतिीहरू पूरा िहुिे कल्पिामा क्जइरहे का छि ्, होइि
त? अभ्र्ासवविा वास्तववकताको कुरा गिथ सककाँदैि। र्ो तथ्र् उज्र्ालो ददि जविकै स्पष्ट छ!
752

नतमीहरूले अझ बढी वास्तववक पाठहरू ससकिुपछथ । मानिसले गिे आडम्बरी, िोक्रो प्रशांसाको

आवश्र्क पदै ि। जब ज्ञािको ििाथ गिे कुरा आउाँ छ, प्रत्र्ेक व्र्क्कतको कुरा पदहलेको भन्दा उच्ि

हुन्छ, तर उिीहरूसाँग अझै पनि अभ्र्ास गिे कुिै मागथ हुाँदैि। कनत जिाले अभ्र्ासका
ससद्धान्तहरूलाई बुझेका छि ्? कनत जिा मानिसले अभ्र्ास गिे ससद्धान्तहरू बुझेको छि ्? कनत

जिाले वास्तववक पाठहरू ससकेका छि ्? कसले वास्तववकताको बारे मा सङ्गनत गिथ सकछ?
परमेश्वरका वििहरूको ज्ञािको बारे मा बोल्ि सकिुको अथथ ताँमा वास्तववक कद छ भन्िे हुाँदैि;
र्सले ताँ तीक्ष्ण बद्
ु चधसदहत जक्न्मस ्, ताँ प्रनतभाशाली छस ् भन्िे मात्र प्रमाखणत हुन्छ। र्दद तैँले
मागथ दे िाउि सकदै िस ् भिे पररणाम केही पनि हुिेछैि, र ताँ काम िलाग्िे कससङ्गर हुिेछस ्!
र्दद ताँ अभ्र्ास गिे वास्तववक मागथको बारे मा केही भन्ि सकदै िस ् भिे के तैंले बहािा बिाइरहे को
छै िस ् र? र्दद ताँ अरूलाई आफ्िो वास्तववक अिभ
ु वहरू प्रदाि गिथ सकदै िस ्, र त्र्सरी नतिीहरूले

ससकिे वा नतिीहरूले पछ्र्ाउि सकिे मागथ ददि सकदै िस ् भिे के तैंले जालसाजी गरररहे को हुाँदैिस ्
र? के ताँ एक िककली व्र्क्कत होइिस ् र? तेरो के महत्त्व छ? त्र्स्तो व्र्क्कतले “समाजवादको
ससद्धान्तका आववष्कारक” को भूसमका मात्र िेल्ि सकछ, “समाजवाद ल्र्ाउि र्ोगदाि ददिे

व्र्क्कत” को भूसमका िेल्ि सकदै ि। वास्तववकता ववहीि हुि भिेको सत्र्ता ववहीि हुिु हो।
वास्तववकता ववहीि हुि भिेको कुिै काम िलाग्िे हुिु हो। वास्तववकता ववहीि हुिु भिेको क्जउाँ दो
लास बन्िु हो। वास्तववकता ववहीि हुिु भिेको कुिै सन्दभथ मल्
ू र् िभएको “माकसथवादी-लेनििवादी

वविारक” हुिु हो। म नतमीहरू सबैलाई ससद्धान्तको बारे मा बोल्ि छोड र कुिै वास्तववक र ठोस
कुराको बारे मा कुरा गर भन्िे आग्रह गदथछु; केही “आधुनिक कला” को अध्र्र्ि गर्, केही वास्तववक
कुरा भि ्, केही वास्तववक र्ोगदाि दे , र केही समपथणको भाविा राि ्। ताँ बोल्दा वास्तववकताको

सामिा गर्; मानिसहरूलाई िुसी बिाउि वा बसेर ताँलाई ध्र्ाि ददिे बिाउिका लाचग अवास्तववक

र अनतरक्ञ्जत कुरामा सलप्त िबि ्। त्र्समा मूल्र् कहााँ हुन्छ? मानिसहरूलाई ताँसाँग न्र्ािो
व्र्वहार गिथ लगाउिुको के अथथ छ? तेरो बोलीमा थोरै “कलात्मक” बि ्, तेरो आिरणमा अझ केही

बढी निष्पक्ष बि ्, तैँले क्स्थनतहरूको कसरी सामिा गछथ स ् त्र्समा थप बढी वववेकी बि ्, तैंले भन्िे
कुरामा असलक बढी व्र्ावहाररक बि ्, तेरो हरे क कार्थद्वारा परमेश्वरको घरमा फाइदा पुऱ्र्ाउिे

बारे मा सोि ्, ताँ भाविात्मक हुाँदा आफ्िो अन्तस्करणको आवाज सि
ु ्, दर्ाको साटो घण
ृ ा िफकाथ
वा दर्ाको साटो अधन्र्वादी िबि, र पािण्डी िबि, ित्र ताँ िराब प्रभाव बन्छस ्। जब ताँ
परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, नतिलाई अझ बढी वास्तववकतासाँग जोड्, र जब ताँ
सङ्गनत गछथ स ्, वास्तववकताको बारे मा अझ बढी कुरा गर्। आफूलाई उच्ि िठाि ्; र्सले
परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पादै ि। अरूसाँगको तेरो बातचितमा असलक बढी सहिशील बि ्, असलक बढी

िरम बि ्, असलक बढी उदार बि ् र “प्रधािमन्त्रीको स्वभाव”[क] बाट ससक् । जब ताँसाँग िराम्रा
वविारहरू हुन्छि ्, तब दे हलाई त्र्ाग्िे अझै बढी अभ्र्ास गर्। जब ताँ काम गरररहे को हुन्छस ्, तब

क. प्रधािमन्त्रीको स्वभाव: फराककलो मि र उदारता भएको व्र्क्कतलाई वणथि गिथ प्रर्ोग गररिे एउटा उत्कृष्ट
चिनिर्ााँ भिाइ।
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वास्तववक मागथहरूको बारे मा अझै बढी कुरा गर्, र अत्र्न्तै उच्ि िबि ्, अन्र्था ताँ मानिसहरूका

लाचग प्राप्त गिै िसककिे हुिेछस ्। थोरै रमाइलो, धेरै र्ोगदाि—तेरो समपथणको नि्ःस्वाथथ भाव
दे िा। परमेश्वरका असभप्रार्हरूप्रनत अझै बढी वविारशील बि ्, तेरो अन्तस्करणको आवाज अझै
बढी सुि ्, अझ बढी वविारशील बि ्, र र्ो िबबसी कक परमेश्वर कसरी नतमीहरूससत हरे क ददि

धैर्थता र लगिशीलताका साथ बोल्िुहुन्छ। “पुरािो पञ्िाांग” घरीघरी पढ्। धेरै प्राथथिा गर् र बारम्बार
सङगनत गर्। र्स्तो अस्तव्र्स्त हुि छोड्; केही समझ दे िा र केही अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गर्। जब
तेरो पापी हात पसाररन्छ, त्र्सलाई पछाडड ताि ्; त्र्वि धेरै परसम्म पुग्ि िदे । त्र्ो कुिै कामको
हुाँदैि, र तैंले परमेश्वरबाट जे पाउाँ छस ् त्र्ो सरापहरू बाहे क अरू केही हुिेछैि, त्र्सैले होससर्ार
बि ्। तेरो हृदर्मा अरूलाई दर्ा गर्, र सधैँ हातमा हनतर्ारहरू सलएर प्रहार िगर्। अरूलाई सहार्ता

गिे सोिसदहत सत्र्को ज्ञािको बारे मा धेरै सङ्गनत गर् र जीविको बारे मा धेरै कुरा गर्। धेरै गर्
र थोरै बोल ्। अभ्र्ास गिथमा धेरै प्रर्ास गर् र अिुसन्धाि र ववश्लेषणमा थोरै प्रर्ास गर्। ताँ

आफैलाई पववत्र आत्माद्वारा धेरै उत्प्रेररत हुि दे , र ताँलाई ससद्ध बिाउि परमेश्वरलाई धेरै मौका
दे । अझै धेरै मािवीर् तत्त्वहरू हटा; ताँमा अझै पनि कार्थहरू गिे धेरै मािवीर् तररकाहरू छि ्, र
कार्थहरू गिे तेरो बादहरी तररका र व्र्वहार अझै पनि अरूका निक्म्त मि िपदो छ: र्ी धेरै

कुराहरू हटा। तेरो मािससक क्स्थनत अझै पनि घखृ णत छ; त्र्सलाई सांशोधि गिथ अझै बढी समर्

ििथ गर्। ताँ अझै पनि मानिसहरूलाई धेरै माि ददन्छस ्; परमेश्वरलाई अझ बढी माि दे , र त्र्वि
धेरै वववेकहीि िबि ्। “मक्न्दर” सधैँ परमेश्वरको हो, र त्र्समा मानिसहरूले अचधकार गिुथ हुाँदैि।
सांक्षेपमा, धासमथकतामा धेरै र भाविाहरूमा कम ध्र्ाि दे । दे हलाई हटाउिु उिम हुन्छ।

वास्तववकताको बारे मा धेरै र ज्ञािको बारे मा थोरै कुरा गर्; सबैभन्दा उिम भिेको िुप लाग्िु र

केही िभन्िु िै हो। अभ्र्ासको मागथको बारे मा धेरै कुरा गर्, र मल्
ू र्हीि शेिी कम गर्। अदहले

िै अभ्र्ास गिथ सुरु गिुथ उिम हुन्छ।
परमेश्वरले मानिसहरूससत गिुथभएका मागहरू त्र्नत धेरै उच्ि छै िि ्। र्दद नतिीहरूले थोरै मात्र

प्रर्ास गरे भिे पनि, नतिीहरूले “उतीणाथङ्क” प्राप्त गदथछि ्। वास्तवमा, सत्र्लाई बुझ्िु, जान्िु र
धारण गिुथ सत्र्को अभ्र्ास गिुथभन्दा अझ जदटल छ। सत्र्लाई जान्िे र बुझ्िे कुरा सत्र्को

अभ्र्ास गरे पनछ आउाँ छ; पववत्र आत्माले काम गिे िरणहरू र तररकाहरू नर्िै हुि ्। तैँले कसरी
आज्ञापालि गिथ सकदैिस ्? के तैँले आफ्िै तररकाले काम गरे र आत्माका कामहरू प्राप्त गिथ

सकछस ्? के पववत्र आत्माले तेरो िुसीको लाचग, वा परमेश्वरका वििहरू अिुसार नतम्रा अभावहरूको
आधारमा काम गिुथहुन्छ? र्दद तैँले र्सलाई स्पष्टसाँग दे ख्न सकदै िस ् भिे र्ो अथथहीि छ। ककि
धेरै मानिसहरू परमेश्वरका वििहरू पढ्ि लागी पछथ ि ्, तर केवल ज्ञाि मात्र प्राप्त गछथ ि ् र

त्र्सपनछ वास्तववक मागथको बारे मा केही पनि भन्ि सकदै िि ्? के ताँलाई ज्ञाि हुिु िै सत्र् हुिु
हो भन्िे लाग्छ? के त्र्ो एक भ्रसमत र्दक्ष्टकोण होइि र? तैँले समि
ु ककिारका जवि धेरै बालुवा

छि ्, त्र्नत िै धेरै ज्ञािको कुरा बोल्ि सकछस ् होला, तापनि तीमध्र्े कुिैमा पनि वास्तववक मागथ

हुाँदैि। के तैँले र्सो गरे र मानिसहरूलाई मूिथ बिाउिे कोससस गरररहे को छै िस ् र? के तैँले समथथि
गिे कुिै सार िभएको िोक्रो प्रदशथि गरररहे को छै िस ् र? र्स्ता सबै व्र्वहार मानिसका लाचग
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हानिकारक हुन्छि ्! ससद्धान्त जनत उच्ि हुन्छ र त्र्ो जनत धेरै वास्तववकतारदहत हुन्छ, र्ो
मानिसहरूलाई वास्तववकतासभत्र लैजाि त्र्नत िै धेरै असक्षम हुन्छ; ससद्धान्त जनत उच्ि हुन्छ,

त्र्सले ताँलाई त्र्नत िै बढी परमेश्वरलाई िि
ु ौती ददिे र ववरोध गिे बिाउाँ छ। उच्ि ससद्धान्तहरूलाई
मूल्र्वाि ् सम्पवि िठाि; ती हानिकारक हुन्छि ् र नतिले कुिै उद्दे श्र् पूरा गदै िि ्! हुि सकछ,
कनतपर् मानिसहरूले अनत उच्ि ससद्धान्तहरूको बारे मा कुरा गिथ सकछि ् होला—तर नर्िमा कुिै
वास्तववकता हुाँदैि, ककिकक ती मानिसहरूले त्र्स्ता कुराहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा अिुभव गरे का
हुाँदैिि ्, त्र्सैले गदाथ, अभ्र्ास गिे कुिै मागथ हुाँदैि। त्र्स्ता मानिसहरूले अरूलाई सही बाटोमा
लैजाि सकदै िि ् र नतिीहरूलाई पथभ्रष्ट मात्र गराउाँ छि ्। के र्ो मानिसहरूका लाचग हानिकारक छै ि

र? कम्तीमा पनि, तैँले मानिसहरूका वतथमाि समस्र्ाहरूलाई समाधाि गिथ सकिुपछथ र नतिीहरूलाई
प्रवेश प्राप्त गिथ सकिे तल्
ु र्ाउिुपछथ ; केवल र्सलाई मात्र समपथणको रूपमा गनिन्छ, अनि मात्र ताँ

परमेश्वरका लाचग काम गिे र्ोग्र्को हुिेछस ्। सधैँ ठूलठूला, काल्पनिक वििहरू िबोल ्, र अरूलाई
तेरो आज्ञापालि गिथ बाध्र् बिाउिका निक्म्त अिुपर्ुकत अभ्र्ासहरूको प्रर्ोग िगर्। त्र्सले कुिै
प्रभाव पािेछैि र त्र्सले नतिीहरूको भ्रम मात्र बढाउि सकछ। र्सो गदै अगाडड बढ्दा धेरै

धमथससद्धान्त उत्पन्ि हुन्छि ्, जसको कारण मानिसहरूले ताँलाई घण
ृ ा गिेछि ्। मानिसको कमीकमजोरी र्स्तै छ, र र्ो सााँच्िै लाजमदो छ। र्सैले वास्तववक रूपमा रहे का समस्र्ाहरूको बारे मा

कुरा गर्। अरू मानिसहरूका अिभ
ु वहरूलाई तेरो आफ्िै व्र्क्कतगत सम्पवि जस्तो व्र्वहार िगर्
अनि अरूले त्र्सको प्रशांसा गरूि ् भिी त्र्सलाई माचथ िउिाल ्; तैँले आफ्िै व्र्क्कतगत उपार्को
िोजी गिुथपछथ । प्रत्र्ेक व्र्क्कतले अभ्र्ास गिुथपिे कुरा र्ही हो।

तैंले जे सङ्गनत गछथ स ् र्दद त्र्सले मानिसहरूलाई दहाँड्िे मागथ ददि सकदछ भिे, त्र्ो ताँससत

वास्तववकता भएको जस्तो हो। तैंले िाहे जे िै भिे पनि, तैंले मानिसहरूलाई अभ्र्ासमा ल्र्ाउिप
ु छथ

र उिीहरूले पछ्र्ाउि सकिे मागथ ददिुपछथ । उिीहरूलाई ज्ञाि मात्र सलि िदे ; त्र्ोभन्दा महत्त्वपूणथ
कुरा भिेको दहाँड्ि सकिे एउटा मागथ प्राप्त गिुथ हो। मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिथको लाचग,
उिीहरूले परमेश्वरको काममा उहााँले डोऱ्र्ाउिुभएको मागथमा दहाँड्िु पछथ । अथाथत ्, परमेश्वरमा

ववश्वास गिे प्रकक्रर्ा भिेको पववत्र आत्माले डोऱ्र्ाउिुहुिे मागथमा दहाँ ड्िे प्रकक्रर्ा हो। त्र्सरी िै,
िाहे जे भए पनि ताँ दहाँड्ि सकिे एउटा मागथ ताँसाँग हुिप
ु दथछ, र तैंले परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिे
मागथमा पाइला टे किुपछथ । धेरै पछाडड िपर्, र आफैलाई धेरै कुराहरूको चिन्तामा िपार्। र्दद ताँ

परमेश्वरले डोऱ्र्ाउिुभएको बाटोमा वविाबाधा दहाँडडस ् भिे मात्र तैँले पववत्र आत्माको काम प्राप्त
गिथ सकिेछस ् र प्रवेश गिे मागथ पाउिेछस ्। केवल र्सलाई मात्र परमेश्वरका असभप्रार्हरूसाँग

समलेको र मािवताको कतथव्र् परू ा गरे को मानिन्छ। र्स प्रवाहमा रहे को एक व्र्क्कतको रूपमा,
प्रत्र्ेक व्र्क्कतले आफ्िो कतथव्र् राम्रोसाँग पूरा गिुथपदथछ, मानिसहरूले जे गिुथपछथ त्र्ो धेरै गिुथपदथछ,
र स्वेच्छािारी व्र्वहार गिुथ हुाँदैि। काम गरररहे का मानिसहरूले उिीहरूको वििहरूलाई स्पष्ट
पािैपछथ , पछ्र्ाउिे मानिसहरूले कदठिाइ सहिु र आज्ञा पालि गिुथमा धेरै ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपदथछ,

र सबै जिा आफ्िो स्थािमा रहिुपछथ र पङ्क्कतबाट बादहर निस्किु हुाँदैि। अभ्र्ास कसरी गिुथपछथ
र नतिीहरूले कुि कार्थ परू ा गिथप
ु छथ भन्िे ववषर्मा प्रत्र्ेक व्र्क्कत हृदर्दे खि स्पष्ट हुिप
ु दथछ।
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पववत्र आत्माले डोऱ्र्ाउिुभएको बाटोमा दहाँड्; िभड्कक वा गलत बाटोमा िजा। तैंले आजको कामलाई
स्पष्ट रूपमा दे ख्नुपछथ । आजको काममा प्रवेश गिुथ भिेको नतमीहरूले जे अभ्र्ास गिुथपछथ त्र्ो काम
गिथु हो। ताँ प्रवेश गिथप
ु िे पदहलो कुरा र्ही िै हो। अन्र् कुरामा अरू थप वििहरू िष्ट िपार्।
आज परमेश्वरको घरको काम गिुथ नतमीहरूको क्जम्मेवारी हो, आजको कामको ववचधमा प्रवेश गिुथ
नतमीहरूको कतथव्र् हो, र आजको सत्र्ता अभ्र्ास गिुथ नतमीहरूको बोझ हो।

आज्ञा्पालन्र्सत्यिा्अभ्यास्गने
अभ्र्ासमा, आज्ञा पालि गिे र सत्र्तालाई अभ्र्ासमा उतािे कार्थ एक-आपसमा जोडडिुपछथ ।

आज्ञा पालि गदाथ, सत्र्ताको अभ्र्ास गिुथपछथ । सत्र्ताको अभ्र्ास गदाथ, आज्ञाका ससद्धान्तहरूलाई
कसैले पनि उल्लांघि गिुथ हुाँदैि, ि त आज्ञाको ववपक्षमा जािु िै हुन्छ; परमेश्वरले ताँबाट जे
िाहिह
ु ु न्छ तैँले त्र्ही गिथप
ु छथ । आज्ञा पालि गिे र सत्र्ताको अभ्र्ास गिे कार्थ अन्तरसम्बक्न्धत
छि ्, अन्तववथरोधी छै िि ्। तैँले जनत धेरै सत्र्ताको अभ्र्ास गछथ स ्, त्र्नत िै धेरै ताँ आज्ञाको सार
कार्म राख्न सक्षम बन्छस ्। तैँले जनत धेरै सत्र्ताको अभ्र्ास गछथ स ्, त्र्नत िै धेरै तैँले आज्ञामा
व्र्कत भएका परमेश्वरका वििहरू बुझ्छस ्। सत्र्ताको अभ्र्ास गिुथ र आज्ञा पालि गिुथ

अन्तववथरोधी कार्थ होइिि ्—नतिीहरू अन्तरसम्बक्न्धत छि ्। शरु
ु मा, मानिसले आज्ञाको पालिा
गरे पनछ मात्रै सत्र्ताको अभ्र्ास गिथ र पववत्र आत्माबाट अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सकथ्र्ो, तर र्ो

परमेश्वरको मौसलक असभप्रार् होइि। परमेश्वर तैँले राम्रो व्र्वहार गिे मात्रै िभएर तैँले आफ्िो

हृदर्लाई उहााँको आराधिामा लगाएको िाहिुहुन्छ। र्द्र्वप, सतही रूपमा भए पनि तैँले ती
आज्ञाहरूको पालिा गिथप
ु छथ । बबस्तारै , अिभ
ु वमाफथत, परमेश्वरको अझ स्पष्ट बझ
ु ाइ प्राप्त गरे पनछ,
मानिसहरूले उहााँववरुद्ध वविोह र ववरोध गिथ छाड्िेछि ्, र नतिीहरूमा उहााँको कार्थप्रनत कुिै शङ्का

हुिेछैि। आज्ञाको सारप्रनत निष्ठा राख्ने र्ो एक मात्र उपार् हो। तसथथ, सत्र्ताको अभ्र्ास िगरी,
आज्ञाको पालिा गिुथ मात्रै, प्रभावहीि हुन्छ, र र्समा परमेश्वरको सााँिो आराधिा समावेश हुाँदैि,
ककिभिे तैँले वास्तववक कद अदहलेसम्म प्राप्त गरे को हुाँदैिस ्। सत्र्ताको अभ्र्ासवविा आज्ञाको

पालिा मात्रै गिथु भिेको निर्मको कठोरतापव
ू थक पालिा गरे को जस्तो मात्रै हुन्छ। र्सो गदाथ,
आज्ञाहरू तेरा कािूि बन्ि पुग्छि ्, जसले ताँलाई जीविमा वद्
ृ चध हुि सहर्ोग गदै ि। र्सको

ववपरीत, ती तेरा बोझ बन्छि ्, र पुरािो करारका व्र्वस्थाले ताँलाई कसेर बााँधेको जस्तै बााँध्छि ्
र पववत्र आत्माको उपक्स्थनतलाई गुमाउिे तुल्र्ाउाँ छि ्। तसथथ, सत्र्ताको अभ्र्ास गरे पनछ मात्रै

तैँले आज्ञालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पालिा गिथ सकछस ्, र सत्र्ताको अभ्र्ास गिथका लाचग तैँले

आज्ञाको पालिा गछथ स ्। आज्ञाको पालिा गिे प्रकक्रर्ामा, तैँले अझ धेरै सत्र्ताको अभ्र्ास गिेछस ्,
र सत्र्ताको अभ्र्ास गिे दौराि, आज्ञाको वास्तववक अथथ के हो भिेर तैँले झिै गदहरो बुझाइ

प्राप्त गिेछस ्। मानिसले आज्ञा पालि गरोस ् भन्िे परमेश्वरको मापदण्डको उद्दे श्र् र अथथ भिेको

उसले कल्पिा गरे को जस्तो मानिसलाई निर्मको पालिा गिथ लगाउिु मात्रै होइि; बरु र्सको
सम्बन्ध त उसले जीविमा प्रवेश गिथस
ु ाँग रहे को छ। तेरो क्जविमा हुिे प्रगनतले तैँले कुि हदसम्म
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आज्ञाको पालिा गिथ सकिेछस ् भन्िे कुरा निधाथरण गछथ । आज्ञाहरू मानिसले पालिा गिुथपिे भए
तापनि, आज्ञाको सार मानिसको जीविको अिभ
ु वबाट मात्रै प्रष्ट हुन्छ। अचधकाांश मानिसहरूले
आज्ञाको पालिा राम्ररी गिथक
ु ो अथथ नतिीहरू “पण
ू थ रूपमा तर्ार रहे को, र गिथ बााँकी रहे को भिेको

अरू सबै बबसेर त्र्सैमा पूरै लाग्िु मात्रै हो” भिेर अिुमाि लगाउाँ छि ्। र्ो अिावश्र्क प्रकृनतको
वविार हो, र र्ो वविार परमेश्वरको इच्छाअिुसारको छै ि। र्स्तो कुरा भन्िे मानिसहरू प्रगनत
गिथ िाहादै िि ्, र नतिीहरू दे हको असभलाषा राख्छि ्। र्ो वादहर्ात हो! र्ो वास्तववकतासाँग मेल

ििािे कुरा हो! वास्तवमा आज्ञाको पालिा िगरी िाली सत्र्ताको मात्रै अभ्र्ास गिथु भिेको

परमेश्वरको इच्छा होइि। र्सो गिेहरू लङ्गडा हुि ्; नतिीहरू एउटा िुट्टा िभएका मानिसहरू
जस्ता हुि ्। निर्मको पालिा गरे को जस्तो गरी आज्ञाको पालिा गिे, तर अझै पनि सत्र्ता
निदहत िगिे—र्सले पनि परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट बिाउि सकदै ि; एउटा आाँिा िभएकाहरू

जस्तै, र्सो गिे मानिसहरूले पनि कुिै प्रकारको अपाङ्गताको कष्ट भोग्छि ्। र्दद तैँले आज्ञाको
पालिा राम्ररी गररस ् र व्र्ावहाररक परमेश्वरको स्पष्ट बुझाइ हाससल गररस ् भिे, ताँमा सत्र्ता
निदहत हुिेछ भिेर भन्ि सककन्छ; सापेक्षक्षक रूपमा भन्िु पदाथ, तैँले वास्तववक कद हाससल गरे को
हुिेछस ्। तैँले अभ्र्ास गिुथपिे सत्र्ताको अभ्र्ास गररस ् भिे, तैँले आज्ञाको पालिा पनि गिेछस ्,

र र्ी दइ
ु टा कुराहरू परस्परववरोधी होइिि ्। सत्र्ताको अभ्र्ास गिुथ र आज्ञाको पालिा गिुथ दई
ु

वटा प्रणालीहरू हुि ्, र्ी दव
ु ै जीवि अिभ
ु वका असभन्ि अङ्ग हुि ्। व्र्क्कतको अिभ
ु वमा आज्ञाको
पालिा र सत्र्ताको अभ्र्ासको समार्ोजि समावेश हुिुपछथ , ववभाजि होइि। र्द्र्वप, र्ी दई
ु
कुराहरूमा सभन्िता र सम्बन्ध दव
ु ै छि ्।

िर्ााँ र्ुगमा आज्ञाहरूको घोषणा र्ो धारामा रहे का सबै मानिसहरू, आज परमेश्वरको आवाज

सन्
ु िे सबै मानिसहरू, िर्ााँ र्ग
ु मा प्रवेश गरे का छि ् भन्िे तथ्र्को गवाही हो। र्ो परमेश्वरको

कार्थको िर्ााँ शुरुवात हो, साथै परमेश्वरको छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको अक्न्तम िरणको

शुरुवात पनि हो। िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू परमेश्वर र मानिसले िर्ााँ स्वगथ र िर्ााँ पथ्
ृ वीको क्षेत्रमा
प्रवेश गरे को द्र्ोतक हुि ्, र र्समा र्होवाले इजराइलीहरूसाँग काम गिुथभएको र र्ेशूले र्हुदीहरूसाँग
काम गिुथभएको जस्तै, परमेश्वरले अझ धेरै व्र्ावहाररक कार्थ गिुथहुिेछ, र
अझ ठूला कार्थ गिथह
ु ु िेछ। नतिीहरू र्ो समह
ू ले परमेश्वरबाट अझ धेरै र अझ

पथ्
ृ वीमा अझ धेरै र

ठूला आज्ञाहरू प्राप्त

गिेछि ्, र नतिीहरूलाई भरणपोषण गररिेछ, िुवाइिेछ, सहर्ोग गररिेछ, हे रिाह गररिेछ, र
उहााँबाट व्र्ावहाररक रूपमा रक्षा गररिेछ, र उहााँबाट अझ व्र्ावहाररक तासलम ददइिेछ, र

परमेश्वरको वििबाट निराकरण, िक्ण्डत, र पररस्कृत गररिेछ भन्िे कुराको पनि द्र्ोतक हुि ्।
िर्ााँ र्ग
ु का आज्ञाहरूको महत्त्व अनत िै अथाह छ। नतिीहरूले परमेश्वर वास्तवमै पथ्
ृ वीमा दे िा
पिुथहुन्छ, त्र्हााँबाट उहााँले आफ्िो सबै मदहमा दे हमा प्रकट गदै , सम्पूणथ ब्रम्हाण्डलाई ववजर्

गिुथहुिेछ भन्िे जिाउाँ छि ्। नतिीहरूले उहााँका िुनिएकाहरू सबैलाई ससद्ध गिथ व्र्ावहाररक

परमेश्वरले अझ धेरै व्र्ावहाररक कार्थ गिुथहुिेछ भन्िे पनि जिाउाँ छि ्। साथै, परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा
हरे क काम-कुराहरू वििहरूबाट सम्पन्ि गिुथहुिेछ , र “दे हधारी परमेश्वर सबैभन्दा माचथ उठ्िहुिेछ
र मदहमावाि ् हुिुहुिेछ, र सबै मानिस तथा सबै राष्रहरूले महाि ् परमेश्वरको आराधिा गिथ घाँड
ु ा
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टे किेछि ्” भन्िे आदे श व्र्कत गिुथहुिेछ। िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूको पालिा मानिसहरूले गिुथपिे
भए तापनि, र ती आज्ञाहरू पालिा गिुथ मानिसको कतथव्र् र दानर्त्व भए तापनि, नतिीहरूले

प्रनतनिचधत्व गिे अथथ एक वा दई
ु शब्दमा व्र्कत गिथ सककिेभन्दा अथाह छि ्। िर्ााँ र्ग
ु का
आज्ञाहरूले र्होवा र र्ेशूले प्रनतपादि गिुथभएका पुरािो करारका व्र्वस्थाहरू र िर्ााँ करारका

धासमथक-ववधािहरूलाई प्रनतस्थापि गछथ ि ्। र्ो गहि पाठ हो, मानिसहरूले कल्पिा गिे कुराजस्तो
सहज होइि। िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूको व्र्ावहाररक महत्त्वको एउटा पक्ष छ: नतिीहरूले अिुग्रहको

र्ग
ु र राज्र्को र्ग
ु बीिको अन्तरस्थको काम गछथ ि ्। िर्ााँ र्ग
ु का आज्ञाहरूले परु ािो र्ग
ु का सबै
अभ्र्ास तथा धासमथक-ववधािहरूका साथै र्ेशूको र्ुगका तथा र्ेशूको र्ुगभन्दा अनघका सबै

अभ्र्ासहरूलाई समाप्त गछथ ि ्। नतिीहरूले मानिसलाई थप व्र्ावहाररक परमेश्वरको उवपक्स्थनतमा

ल्र्ाउाँ छि ्, जसले मानिसलाई उहााँबाट व्र्क्कतगत रूपमा ससद्ध हुि सक्षम बिाउाँ छ; नतिीहरूले
ससद्धताको मागथको सुरुवात हुि ्। तसथथ, नतमीहरूले िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूप्रनत सही मिोववृ ि
राख्नुपछथ , नतिीहरूलाई जथाभावी अिुसरण पनि िगिुथ र निन्दा पनि िगिूथ। िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूले

केही पक्षहरूमा ठूलो महत्त्व ददएका छि ्: मानिसले आजका व्र्ावहाररक परमेश्वरको आराधिा
गिुथपछथ , जसमा आत्माको सारप्रनत थप व्र्ावहाररक रूपमा समवपथत हुिे कुरा समावेश हुन्छ। र्ी
आज्ञाहरूले उहााँ धासमथकताको सूर्थको रूपमा प्रकट हुिुभएपनछ मानिस दोषी वा धमी छ भिेर
परमेश्वरले न्र्ार् गिथुहुिे ससद्धान्तमा पनि जोड ददन्छि ्। र्ी आज्ञाहरू अभ्र्ास गिथभ
ु न्दा बझ्
ु िका
लाचग सक्जला छि ्। र्सबाट के दे ख्न सककन्छ भिे र्दद परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध गिथ इच्छा
गिुथभएमा, उहााँले आफ्िै विि र मागथदशथिबाट त्र्सो गिुथपछथ , र मानिसले आफ्िै अन्तनिथदहत

बौद्चधकताबाट ससद्धता हाससल गिथ सकदै ि। माससिले िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूको पालिा गिथ सकछ
वा सकदै ि भन्िे कुरा व्र्ावहाररक परमेश्वरको बारे मा उसको ज्ञािमा निभथर रहन्छ। तसथथ, तैँले
आज्ञाहरूको पालिा गिथ सकछस ् वा सकदै िस ् भन्िे कुरा केही ददिमै समाधाि हुिे प्रश्ि होइि।
र्ो ससकिुपिे एक अथाह पाठ हो।

सत्र्ताको अभ्र्ास र्स्तो मागथ हो जसमा मानिसको जीवि वद्
ृ चध हुि सकछ। र्दद नतमीहरूले

सत्र्ताको अभ्र्ास गरे िौँ भिे, नतमीहरूसाँग ससद्धान्तभन्दा बढी केही हुाँदैि र वास्तववक जीवि
रहाँदैि। सत्र्ता मानिसको जीविको कदको प्रतीक हो, ताँ सत्र्ताको अभ्र्ास गछथ स ् वा गदै िस ्
भन्िे कुराको सम्बन्ध तेरो वास्तववक कद छ वा छै िसाँग हुन्छ। र्दद ताँ सत्र्ताको अभ्र्ास
गदै िस ्, धमी रूपमा व्र्वहार गदै िस ्, वा भाविामा बग्छस ् र दे हको ख्र्ाल गछथ स ् भिे, ताँ र्ी
आज्ञाहरूको पालिा गिे कुराबाट निकै पर छस ्। र्ो िै सबैभन्दा गहि पाठ हो। प्रत्र्ेक र्ुगमा,
मानिसहरूले प्रवेश गिथुपिे र बुझ्िप
ु िे धेरै सत्र्ताहरू हुन्छि ्, अनि प्रत्र्ेक र्ग
ु मा, ती सत्र्ताहरू
साँगसाँगै आउिे ववसभन्ि आज्ञाहरू हुन्छि ्। मानिसहरूले अभ्र्ास गिे र्ी सत्र्ताहरू निक्श्ित
र्ुगसाँग सम्बक्न्धत हुन्छि ्, र नतिीहरूले पालिा गिे आज्ञाहरू पनि सोही र्ुगसाँग सम्बक्न्धत
हुन्छि ्। प्रत्र्ेक र्ुगको आ-आफ्िै अभ्र्ास गररिप
ु िे सत्र्ता र पालिा गररिुपिे आज्ञाहरू हुन्छि ्।

र्द्र्वप, परमेश्वरबाट प्रनतपादि गररएका ववसभन्ि आज्ञाहरूको आधारमा—अथाथत ्, ववसभन्ि

र्ग
ु हरूको आधारमा—मानिसले गिे सत्र्ताको अभ्र्ासको लक्ष्र् र प्रभाव समािप
ु ानतक ढङ्गले
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सभन्ि हुन्छ। आज्ञाहरूले सत्र्को सेवा गछथ ि ्, र आज्ञाहरू कार्म राख्नका लाचग सत्र्को अक्स्तत्व
हुन्छ भिेर भन्ि सककन्छ। र्दद सत्र्ता मात्रै भएको भए, कुरा गिथ समल्िे गरी परमेश्वरको
कार्थमा कुिै पररवतथि हुिेछैि। र्द्र्वप, आज्ञाहरूलाई हे रेर, मानिसले पववत्र आत्माको कार्थमा
प्रववृ िहरूको हद पदहिाि गिथ सकछ, र मानिसले परमेश्वर कुि र्ुगमा कार्थ गदै हुिुहुन्छ भिेर
थाहा पाउि सकछ। धमथमा, व्र्वस्थाको र्ुगका मानिसहरूले अभ्र्ास गरे का सत्र्ताहरूको अभ्र्ास
गिथ सकिे धेरै मानिसहरू छि ्। र्द्र्वप, उिीहरूसाँग िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू छै िि ्, ि उिीहरूले

नतिीहरूको पालिा िै गिथ सकछि ्। उिीहरूले अझै परु ािै तररकाहरू पालिा गरररहे का छि ् र

आददम मािवजानतकै रूपमा रहे का छि ्। उिीहरू कार्थको िर्ााँ तररकाबाट सुसक्ज्जत छै िि ् र

उिीहरूले िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू दे ख्न सकदै िि ्। र्सी, उिीहरूसाँग परमेश्वरको कार्थ छै ि। लाग्छ,
उिीहरूसाँग अण्डाको िाली बोक्रा मात्र छ; र्दद त्र्ससभत्र कुिै िल्ला छै ि भिे, त्र्समा आत्मा
पनि छै ि। र्सलाई अझ सटीक तररकाले भन्दा, नतिीहरूमा कुिै जीवि िै छै ि। र्स्ता मानिसहरू
अझैसम्म पनि िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गरे का छै िि ् र धेरै कदम पछाडड परे का छि ्। तसथथ, पुरािा

र्ुगहरूका सत्र्ताहरू हुिु तर िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरू िहुिु व्र्थथ हो। नतमीहरू धेरै जिा आजको
सत्र्ताको अभ्र्ास गछौँ तर र्सका आज्ञाहरू पालिा गदै िौँ। नतमीहरूले केही पनि पाउाँ दै िौँ, र
नतमीहरूले अभ्र्ास गिे सत्र्ता महत्त्वहीि र अथथहीि हुन्छ र परमेश्वरले नतमीहरूको प्रशांसा
गिथह
ु ु िेछैि। सत्र्ताको अभ्र्ास पववत्र आत्माको वतथमािका कार्थशैलीहरूको मापदण्डसभत्र रहे र
गररिुपछथ ; र्सको अभ्र्ास आजको व्र्ावहाररक परमेश्वरको आवाजको जबाफस्वरूप गररिुपछथ ।

र्सो िगदाथ, डोकोले पािी उघाएको जस्तै, सबै कुरा शून्र् हुन्छ। र्ो िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूको
प्रनतपादिको व्र्ावहाररक अथथ पनि हो। र्दद मानिसहरूले आज्ञाहरूको पालिा गिे हो भिे , कम्तीमा
नतिीहरूलाई दे हमा दे िा पिथह
ु ु िे व्र्ावहाररक परमेश्वरको बारे मा, अन्र्ोलरदहत रूपमा थाहा हुिप
ु छथ ।
अको शब्दमा भन्िुपदाथ, मानिसहरूले आज्ञाहरूको पालिा गिे ससद्धान्तहरूका बारे मा बुझ्िुपछथ ।
आज्ञाहरूको पालिा गिुथको अथथ नतिीहरूलाई लापरवाही तररकाले वा स्वछन्द रूपमा अिुसरण गिुथ

होइि, बरु आधार, उद्दे श्र्, र ससद्धान्तहरूसदहत नतिीहरूको पालिा गिुथ हो। हाससल गिुथपिे

पदहलो कुरा भिेको तेरो र्दक्ष्टलाई स्पष्ट पािुथ हो। र्दद वतथमाि समर्मा ताँसाँग पववत्र आत्मको

कार्थको गहि बझ
ु ाइ छ भिे, र र्दद ताँ कार्थको आजको ववचधमा प्रवेश गछथ स ् भिे, तैँले स्वाभाववक

रूपमा आज्ञाहरूको पालिा गिे सुस्पष्ट बुझाइ प्राप्त गछथ स ्। र्दद तैँले िर्ााँ र्ुगका आज्ञाहरूको

सार बुझ्िे ददि आएमा र तैँले आज्ञाहरूको पालिा गिथ सकेमा, ताँ ससद्ध भएको हुिेछस ्। सत्र्को
अभ्र्ास गिे र आज्ञाको पालिा गिे कुराको व्र्ावहाररक महत्त्व र्ही हो। तैँले सत्र्को अभ्र्ास
गिथ सकछस ् वा सकदै िस ् भन्िे कुरा तैँले िर्ााँ र्ग
ु का आज्ञाहरूको सारलाई कसरी बझ्
ु छस ् भन्िेमा
निभथर रहन्छ। पववत्र आत्माको कार्थ मानिससमक्ष निरन्तर रूपमा दे िा पिेछ , र परमेश्वरले
मानिसहरूलाई अझ धेरै मापदण्डरू ददिुहुिेछ। तसथथ, मानिसले अभ्र्ास गिे सत्र्ताको सङ्ख्र्ा

थवपाँदै जािेछ, र आज्ञाहरू पालिा गदाथका प्रभावहरू अझै धेरै गहि हुाँदै जािेछि ्। तसथथ, नतमीहरूले
सत्र्ताको अभ्र्ास अनि आज्ञाहरूको पालिा साँगसाँगै गिुथपिे छ। र्ो कुरालाई कसैले पनि उपेक्षा
गिथु हुाँदैि; र्ो िर्ााँ र्ग
ु मा िर्ााँ सत्र् अनि िर्ााँ आज्ञाहरू एकैपटक शरु
ु हुि दे ओ।
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परमेश््र्र्हुनुहुन्र््भनी्िैँले्र्ाहा्पाउनुपर्व
तैँले व्र्ावहाररक परमेश्वरको ववषर्मा के थाहा पाउिुपछथ ? आत्मा, व्र्क्कत, र विि समलेर

व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् निसमथत हुिुभएको छ, र व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मको
् वास्तववक
अथथ र्ही हो। र्दद तैँले व्र्क्कतलाई मात्र चिन्छस—र्दद
्
तैँले उहााँका आिीबािी र व्र्क्कतत्वलाई
मात्र चिन्छस—तर
्
आत्माको कामलाई चिन्दै िस,् वा आत्माले दे हमा के गिुथहुन्छ भन्िे कुरा ताँलाई

थाहा छै ि भिे, र र्दद तैँले आत्मा र वििलाई मात्र ध्र्ाि ददन्छस,् र आत्माको अगाडड मात्र
प्राथथिा गछथ स,् तर व्र्ावहाररक परमेश्वरको रूपमा परमेश्वरको आत्माको कामको बारे मा ताँलाई
थाहा छै ि भिे, तैँले व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई चिन्दै िस ् भिी र्सले प्रमाखणत गछथ । व्र्ावहाररक

परमेश्वरको ज्ञािमा उहााँका वििहरूको बारे मा थाहा पाउिे र अिुभव गिे, र पववत्र आत्माको

कामका निर्म र ससद्धान्तहरू र परमेश्वरको आत्माले दे हमा कसरी काम गिुथहुन्छ भिी थाहा
पाउिुपिे कुराहरू सांलग्ि हुन्छि।् दे हमा हुिे परमेश्वरको हरे क कार्थ आत्माद्वारा निर्क्न्त्रत हुन्छ,
र उहााँले बोल्िुभएका वििहरू आत्माका प्रत्र्क्ष असभव्र्क्कतहरू हुि ् भिी थाहा पाउिप
ु िे कुराहरू
पनि र्समा सांलग्ि हुन्छि ्। त्र्सैले, व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई चिन्िको लाचग परमेश्वरले मािवता
र ईश्वरत्वमा कसरी काम गिुथहुन्छ भिी थाहा पाउिु अनत महत्त्वपूणथ हुन्छ; र्सो भएको हुाँदा,

र्सले सबै मानिसहरू सहभागी हुिे आत्माको असभव्र्क्कतहरूमा सरोकार राख्छ।
आत्माको असभव्र्क्कतका पक्षहरू के-के हुि ्? कदहलेकहीीँ परमेश्वर मािवतामा काम गिुथहुन्छ,
र कदहलेकहीीँ ईश्वरत्वमा—तर र्ी दव
ु ै सन्दभथमा आत्माको निर्न्त्रण हुन्छ। मानिसहरूसभत्र जस्तो
आत्मा हुन्छ, त्र्स्तै नतिीहरूको बाह्र् असभव्र्क्कत हुन्छ। आत्माले सामान्र् तररकाले काम

गिुथहुन्छ, तर आत्माद्वारा गररिे उहााँको निदे शिमा दई
ु भागहरू छि ्: एउटा भाग मािवतामा हुिे
उहााँको काम हो र अको भाग ईश्वरत्वद्वारा हुिे उहााँको काम हो। तैँले र्ो कुरा स्पष्टसाँग थाहा

पाउिप
ु छथ । आत्माको काम पररक्स्थनतअिस
ु ार फरक हुन्छ: जब उहााँको मािवीर् कामको आवश्र्कता
पछथ , तब आत्माले र्ो मािवीर् कामलाई निदे सशत गिुथहुन्छ, र जब उहााँको ईश्वरीर् कामको
आवश्र्कता पछथ , तब त्र्ो कामलाई कार्ाथन्वर्ि गिथ ईश्वरत्व सोझै दे िा पछथ । परमेश्वरले दे हमा

काम गिुथहुिे र उहााँ दे हमा दे िा पिुथहुिे हुाँदा, उहााँले मािवता र ईश्वरत्व दव
ु ैमा सीधै काम गिुथहुन्छ।
मािवतामा हुिे उहााँको कामलाई आत्माद्वारा निदे सशत गररन्छ र मानिसहरूका शारीररक
आवश्र्कताहरूलाई सन्तष्ु ट पािथ, उहााँसाँग नतिीहरूको सहभाचगता सहजीकरण गिथ, र नतिीहरूलाई

परमेश्वरको वास्तववकता र सामान्र्ता हे िथ लगाउि, र नतिीहरूलाई परमेश्वरका आत्मा दे हमा

आउिुभएको छ र मानिसहरूको माझमा हुिुहुन्छ, मानिससाँग साँगै बास गिुथभएको छ, र मानिससाँग
सहभागी हुिुभएको छ भिी दे िाउि गररन्छ। ईश्वरत्वमा हुिे उहााँको काम, मानिसहरूका स्वभावहरू
पररवतथि गदै र नतिीहरूलाई दे हमा आत्माको स्वरूप सााँिो रूपले हे िथ ददाँ दै, मानिसहरूको जीविको
लाचग प्रबन्ध गिथ र मानिसहरूलाई हरे क कुरामा सकारात्मक पक्षबाट मागथदशथि ददि गररन्छ।
760

मुख्र्गरी, मानिसको जीविमा हुिे वद्
ृ चध प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको काम र ईश्वरत्वमा हुिे
वििहरूद्वारा प्राप्त गररएको हुन्छ। र्दद मानिसहरूले ईश्वरत्वमा हुिे परमेश्वरको कामलाई
स्वीकार गछथ ि ् भिे मात्र नतिीहरूले आफ्िो स्वभावमा पररवतथि हाससल गिथ सकछि ,् र तब मात्र

नतिीहरू आफ्िा आत्मामा सन्तुष्ट हुि सकछि ्; र्सअनतररकत, र्दद मािवतामा हुिे काम—
मािवतामा हुिे परमेश्वरको गोठालो-कार्थ, सहार्ता, र प्रबन्ध—छ भिे मात्र, परमेश्वरको कामका
प्रनतफलहरू पूणथ रूपमा प्राप्त गिथ सककन्छ। आज ििाथ गररएका व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मले
्

मािवता र ईश्वरत्व दव
ु ैमा काम गिथह
ु ु न्छ। व्र्ावहाररक परमेश्वरको स्वरूपद्वारा उहााँको सामान्र्
मािवीर् काम र जीवि र उहााँको पूणथ ईश्वरीर् काम प्राप्त गररन्छि ्। उहााँको मािवता र ईश्वरत्व
एकै गरी गासभएका छि,् दव
ु ैका काम वििहरूद्वारा सम्पन्ि गररन्छ; िाहे मािवतामा होस ् वा

ईश्वरत्वमा होस, उहााँले वििहरू उच्िारण गिुथहुन्छ। जब परमेश्वरले मािवतामा काम गिुथहुन्छ,
तब उहााँले मािवताको भाषा बोल्िुहुन्छ, ताकक मानिसहरू सहभागी हुि सकूि ् र उिीहरूले बुझ्ि
सकूि ्। उहााँका वििहरू सरल रूपमा बोसलएका हुन्छि ् र बुझ्ि सक्जलो हुन्छ, र्नतसम्म कक ती
सबै मानिसहरूलाई प्रदाि गिथ सककन्छ; िाहे मानिसहरू ज्ञािले भररएका होऊि ् वा कम सशक्षक्षत

होऊि ्, नतिीहरू सबै जिाले परमेश्वरका वििहरू प्राप्त गिथ सकछि ्। ईश्वरत्वमा हुिे परमेश्वरका
काम पनि वििहरूद्वारा कार्ाथन्वर्ि गररन्छ, तर र्ो प्रबन्धले भररएको हुन्छ, र्ो जीविले
भररएको हुन्छ, र्ो मानिसका वविारहरूद्वारा दवू षत भएको हुाँदैि, र्समा मािवीर् प्राथसमकताहरू
समावेश भएका हुाँदैिि,् र र्समा मािवीर् सीमाहरू हुाँदैिि,् र्ो सामान्र् मािवताको अधीिभन्दा
बादहर छ; र्ो दे हमा कार्ाथन्वर्ि गररएको हुन्छ, तर र्ो आत्माको प्रत्र्क्ष असभव्र्क्कत हो। र्दद
मानिसहरूले मािवतामा हुिे परमेश्वरको कामलाई मात्र स्वीकार गछथ ि ् भिे, नतिीहरूले आफैलाई
एक निक्श्ित क्षेत्रमा सीसमत गिेछि ्, र नतिीहरूमा असलकनत पररवतथि ल्र्ाउि पनि निरन्तर
निराकरण, कााँटछााँट र अिुशासिको आवश्र्कता पिेछ। पववत्र आत्माको काम वा उपक्स्थनतवविा
त नतिीहरू सधैँ आफ्िा पुरािा मागथहरूमा फकथिेछि;् ईश्वरत्वको कामद्वारा मात्र र्ी गम्भीर

समस्र्ाहरू र कमजोरीहरूलाई सुधािथ सककन्छ, र तब मात्र मानिसहरूलाई पूणथ बिाउि सककन्छ।

दीघथकालीि निराकरण र कााँटछााँटको सट्टामा, िादहिे आवश्र्क कुरा भिेको सबै कमी-कमजोरीहरू

सध
ु ािथ वििहरूको प्रर्ोग गदै , मानिसको प्रत्र्ेक क्स्थनत प्रकट गिथ वििहरूको प्रर्ोग गदै ,
नतिीहरूको जीवि, नतिीहरूको प्रत्र्ेक उच्िारण, नतिीहरूको प्रत्र्ेक कार्थलाई मागथदशथि ददि, र
नतिीहरूका असभप्रार् र उत्प्रेरणाहरूलाई उदाङ्गो पािथ वििहरूको प्रर्ोग गदै गररिे सकारात्मक

प्रबन्ध िै हो। र्ो व्र्ावहाररक परमेश्वरको वास्तववक काम हो। त्र्सैले, व्र्ावहाररक परमेश्वरप्रनत

तेरो मिोववृ िमा तैँले उहााँलाई पदहिाि र स्वीकार गदै तत्कालै आफैलाई उहााँको मािवताको सामु
समवपथत गिुथपछथ , र र्सअनतररकत तैँले उहााँका ईश्वरीर् काम र वििहरू ग्रहण र पालि गिुथपछथ ।

दे हमा परमेश्वर दे िा पिुथको अथथ परमेश्वरका आत्माका सबै काम र वििहरू उहााँको सामान्र्

मािवताद्वारा र उहााँको दे हधारी दे हद्वारा सम्पन्ि गररएका हुन्छि ् भन्िे हुन्छ। अको शब्दमा,
परमेश्वरको आत्माले तत्कालै उहााँको मािवीर् कामलाई निदे सशत गिुथहुन्छ र दे हमा ईश्वरत्वको
काम सम्पन्ि गिथह
ु ु न्छ, र दे हधारी परमेश्वरमा तैँले मािवतामा हुिे परमेश्वरको काम र उहााँको
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पूणथ ईश्वरीर् काम दव
ु ै दे ख्ि सकछस।् र्ही िै व्र्ावहाररक परमेश्वरको दै दहक स्वरूपको वास्तववक

महत्त्व हो। र्दद तैँले र्ो कुरा स्पष्टसाँग दे ख्ि सकछस ् भिे, तैँले परमेश्वरका सबै फरक

भागहरूलाई जोड्ि सक्षम हुिेछस;् तैँले ईश्वरत्वमा हुिे उहााँको काममाचथ अिावश्र्क महत्त्व
ददि छोड्िेछस,् र तैँले मािवतामा हुिे उहााँको कामलाई अिावश्र्क उपेक्षाका साथ हे िथ छोड्िेछस ,्
र ताँ अनतवादनतर जािेछैिस,् ि त घुमाउरो मागथ िै पछ्र्ाउिेछस।् समग्रमा भन्िुपदाथ,
व्र्ावहाररक परमेश्वरको अथथ उहााँको मािवताको र उहााँको ईश्वरत्वको काम, आत्माले निदे शि
गिथुभएबमोक्जम, उहााँको दे हद्वारा असभव्र्कत हुन्छ भन्िे हो, ताकक मानिसहरूले उहााँ सजीव र
जीवन्त, वास्तववक र सत्र् हुिुहुन्छ भन्िे कुरा दे ख्ि सकूि ्।

मािवतामा हुिे परमेश्वरको आत्माको कामका सङ्क्रमणकालीि िरणहरू हुन्छि ्। मािवतालाई
ससद्ध बिाएर, उहााँले आफ्िो मािवतालाई आत्माको निदे शि ग्रहण गिथ सक्षम तुल्र्ाउिुहुन्छ,
त्र्सपनछ उहााँको मािवता मण्डलीहरूलाई प्रबन्ध र गोठालो गिथ सक्षम हुन्छ। र्ो परमेश्वरको

सामान्र् कामको एउटा असभव्र्क्कत हो। त्र्सैले, र्दद तैँले मािवतामा हुिे परमेश्वरको कामका
ससद्धान्तहरू स्पष्टसाँग दे ख्ि सकछस ् भिे, तैँले मािवतामा परमेश्वरको कामको ववषर्मा आफ्िै
धारणाहरू बिाउिे सम्भाविा कम हुिेछ। अन्र् कुराहरू िाहे जेसुकै हुि ्, परमेश्वरको आत्मा गलत
हुि सकिुहुन्ि। उहााँ सही र त्रुदटरदहत हुिुहुन्छ; उहााँले कुिै पनि काम बेठीक रूपले गिुथहुन्ि।

ईश्वरीर् काम मािवताको हस्तक्षेपरदहत परमेश्वरको इच्छाको प्रत्र्क्ष असभव्र्क्कत हो। र्ो
ससद्धताको प्रकक्रर्ा हाँदै जााँदैि, बरु र्ो त प्रत्र्क्ष आत्माबाट आउाँ छ। तथावप, उहााँले ईश्वरत्वमा

काम गिथ सकिुहुन्छ भन्िे तथ्र् उहााँको सामान्र् मािवताको कारण हो; र्ो गौण अलौकककतामा
हुाँदैि, र र्सलाई सामान्र् व्र्क्कतद्वारा कार्ाथन्वर्ि गररएको जस्तो दे खिन्छ। ववशेषत्ः दे हमाफथत
परमेश्वरका वििहरू असभव्र्कत गिथ, दे हको माध्र्मद्वारा परमेश्वरको आत्माको काम परू ा गिथ
परमेश्वर स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो।

आज, व्र्ावहाररक परमेश्वरको ववषर्मा मानिसहरूको ज्ञाि अनत िै एक-पक्षीर् रहे को छ, र

दे हधारणको महत्त्वको ववषर्मा नतिीहरूको बुझाइ अझै अनत िै अपर्ाथप्त छ। परमेश्वरको दे हसाँगै,

मानिसहरूले उहााँका काम र वििहरूमाफथत परमेश्वरको आत्मामा र्नत धेरै कुरा समावेश छि ् र
उहााँ र्नत धेरै सम्पन्ि हुिुहुन्छ भन्िे कुरा दे ख्छि ्। जेसक
ु ै भए तापनि, आखिरमा परमेश्वरको
गवाही परमेश्वरको आत्माबाट आउाँ छ: परमेश्वरले दे हमा जे गिुथहुन्छ, उहााँले जुि ससद्धान्तहरूद्वारा
काम गिुथहुन्छ, उहााँले मािवतामा जे गिुथहुन्छ, र उहााँले ईश्वरत्वमा जे गिुथहुन्छ। मानिसहरूसाँग
र्स ववषर्मा ज्ञाि हुिुपछथ । आज, ताँ र्स व्र्क्कतको आराधिा गिथ सक्षम छस,् तर वास्तवमा

तैँले आत्मालाई आराधिा गदै छस,् र मानिसहरूले दे हधारी परमेश्वरको बारे मा प्राप्त गिथप
ु िे ज्ञाि
कम्तीमा र्ही िै हो: दे हमाफथत आत्माको सार थाहा पाउिे, दे हमा आत्माको ईश्वरीर् काम र दे हमा

मािवीर् काम थाहा पाउिे, दे हमा आत्माका सबै विि र उच्िारणहरू स्वीकार गिे, र परमेश्वरको

आत्माले कसरी दे हलाई निदे सशत गिुथहुन्छ र दे हमा उहााँको शक्कत प्रदशथि गिुथहुन्छ भिी हे िे।
भन्िुको अथथ र्ो हो कक मानिसले स्वगथमा हुिह
ु ु िे आत्मालाई दे हमाफथत चिन्छ; मानिसमाझ
व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्म ् दे िा पिथभ
ु एको हुाँदा र्सले मानिसहरूको धारणाहरूबाट अस्पष्ट
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परमेश्वरलाई हटाइददएको छ। व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई
्
गिे मानिसहरूको आराधिाले

परमेश्वरप्रनत नतिीहरूको आज्ञाकाररतालाई असभवद्
ृ चध गरे को छ, र दे हमा परमेश्वरको आत्माको

ईश्वरीर् काम र दे हमा उहााँको मािवीर् कामद्वारा, मानिसले प्रकाश प्राप्त गछथ र उसलाई गोठालो
गररन्छ, र मानिसको जीवि स्वभावमा पररवतथिहरू हाससल हुन्छि।् दे हमा आत्माको आगमिको
वास्तववक अथथ र्ही हो, जसको प्राथसमक उद्दे श्र् भिेको मानिसहरू परमेश्वरसाँग सहभागी हुि,
परमेश्वरमा निभथर रहि, र परमेश्वरको ज्ञािसम्म पुग्ि सकूि ् भन्िे हो।

समग्रमा, व्र्ावहाररक परमेश्वरप्रनत मानिसहरूको मिोववृ ि कस्तो हुिप
ु छथ ? ताँलाई दे हधारणको
ववषर्मा, विि दे हमा दे िा पिुथभएको ववषर्मा, परमेश्वर दे हमा दे िा पिुथभएको ववषर्मा,
व्र्ावहाररक परमेश्वरका कामहरूको ववषर्मा के थाहा छ? आजको छलफलका मुख्र् ववषर्हरू केके हुि ्? दे हधारण, दे हमा वििको आगमि, दे हमा परमेश्वरको दे िा पराइ सबै बुझ्िैपिे ववषर्हरू
हुि ्। नतमीहरूको कदको आधारमा र र्ुगको आधारमा, नतमीहरूले क्रसमक रूपमा र्ी सबै ववषर्हरूको

बारे मा बुझ्दै जािुपछथ र नतमीहरूको जीवि अिुभवमा तीबारे मा स्पष्ट ज्ञाि हाससल गदै जािुपछथ ।
मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू अिुभव गिे प्रकक्रर्ा र नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू दे हमा

दे िापिुथभएको कुरा थाहा पाउिे प्रकक्रर्ा उस्तै छि ्। मानिसहरूले जनत धेरै परमेश्वरका वििहरू

अिुभव गछथ ि ् त्र्नत िै धेरै परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छि;् परमेश्वरका वििहरूलाई अिुभव
गरे र, मानिसहरूले आत्माको कामका ससद्धान्तहरू बझ्
्
ु छि ् र व्र्ावहाररक परमेश्वर स्वर्मलाई

चिन्छि ्। वास्तवमा, जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ र नतिीहरूलाई हाससल
गिुथहुन्छ, तब उहााँले नतिीहरूलाई व्र्ावहाररक परमेश्वरका कामहरूको बारे मा थाहा पाउि ददाँ दै

हुिुहुन्छ; उहााँले मानिसहरूलाई दे हधारणको वास्तववक महत्त्व दे िाउि, वास्तवमा परमेश्वर
मानिसकहााँ प्रकट हुिभ
ु एको छ भन्िे कुरा दे िाउि व्र्ावहाररक परमेश्वरको कामलाई प्रर्ोग गदै
हुिुहुन्छ। जब मानिसहरू परमेश्वरद्वारा हाससल हुन्छि ् र ससद्ध बिाइन्छि,् तब व्र्ावहाररक
परमेश्वरका असभव्र्क्कतहरूले नतिीहरूलाई क्जतेका हुन्छि;् नतिीहरूलाई उहााँ जे हुिुहुन्छ (उहााँ

मािवतामा जे हुिुहुन्छ वा उहााँ ईश्वरत्वमा जे हुिुहुन्छ) त्र्सले भदै , नतिीहरूलाई उहााँका

वििहरूको सारतत्त्वले भदै , र मानिसहरूलाई उहााँका वििअिुसार जीवि क्जउिे तुल्र्ाउाँ दै ,

व्र्ावहाररक परमेश्वरका वििहरूले नतिीहरूलाई पररवतथि गरे का हुन्छि ् र नतिीहरूसभत्र उहााँको
आफ्िो जीवि हासलददएका हुन्छि ्। जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई हाससल गिथह
ु ु न्छ, तब उहााँले
मुख्र्गरी मानिसहरूका कमजोरीहरू निराकरण गिे र नतिीहरूको वविोही स्वभावको न्र्ार् गिे र
प्रकाश गिे शैलीको रूपमा व्र्ावहाररक परमेश्वरका वििहरू र उच्िारणहरूलाई प्रर्ोग गदै ,
नतिीहरूलाई िााँिो परे का कुरा हाससल गराउाँ दै र परमेश्वर मानिसमाझ आउिभ
ु एको छ भन्िे कुरा
दे िाउाँ दै त्र्सो गिुथहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरो, व्र्ावहाररक परमेश्वरद्वारा गररएको काम
भिेको प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई शैतािको प्रभावबाट मुक्कत ददिे, नतिीहरूलाई फोहोरको स्थािबाट बादहर

ल्र्ाउिे, नतिीहरूको भ्रष्ट स्वभावलाई हटाउिे हो। व्र्ावहाररक परमेश्वरद्वारा हाससल गररिुको
सबैभन्दा गदहरो महत्त्व भिेको व्र्ावहाररक परमेश्वरसाँग एक उदाहरण र एक िमुिाको रूपमा

सामान्र् मािवताको जीवि क्जउि सक्षम बन्िु, उहााँले भन्िुभएका जस्तोसक
ु ै कुराहरू व्र्वहारमा
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लागू गदै , असलकनत पनि वविसलत वा निगथमि िभईकि, व्र्ावहाररक परमेश्वरका विि र
आवश्र्क मापदण्डहरूअिुसार अभ्र्ास गिथ सक्षम बन्िु, र उहााँले भन्िुभएका जस्तोसुकै कुरा प्राप्त
गिथ सक्षम बन्िु हो। र्सरी, ताँ परमेश्वरद्वारा हाससल गररएको हुिेछस।् जब ताँ परमेश्वरद्वारा
हाससल गररन्छस,् तब तैँले पववत्र आत्माका कामहरू मात्र हाससल गदै िस;् मुख्र्त्ः ताँ व्र्ावहाररक

परमेश्वरका आवश्र्क मापदण्डहरूअिुसार क्जउि सक्षम हुन्छस।् केवल पववत्र आत्माको काम
ताँसाँग हुिुको अथथ ताँसाँग जीवि छ भन्िे हुाँदैि। मुख्र् कुरा भिेको व्र्ावहाररक परमेश्वरले ताँले

परू ा गिथप
ु िे भिी आवश्र्क गिथभ
ु एका कुराहरूअिस
ु ार ताँ जीवि क्जउि सक्षम छस ् कक छै िस ्
भन्िे हो, जुि कुरा ताँ परमेश्वरद्वारा हाससल गररि सक्षम छस ् कक छै िस ् भन्िे कुरासाँग सम्बक्न्धत

छ। र्ी कुराहरू िै दे हमा गररिे व्र्ावहाररक परमेश्वरको कामको सबैभन्दा ठूला अथथ हुि ्। भन्िुको
अथथ र्ो हो कक सााँक्च्िकै र वास्तवमै दे हमा दे खििुभएर, सजीव र जीवन्त हुिुभएर, मानिसहरूद्वारा
दे खििुभएर, वास्तवमा दे हमा आत्माको काम गिभ
थु एर, र दे हमा मानिसहरूका निक्म्त एक उदाहरण

बन्िुभएर, परमेश्वरले मानिसहरूको एक समूहलाई हाससल गिुथहुन्छ। दे हमा परमेश्वरको आगमिको
प्राथसमक अथथ मानिसहरूलाई परमेश्वरका वास्तववक कामहरू दे ख्ि सक्षम तुल्र्ाउिु, निराकार
आत्मालाई दे हको आकार ददिु, र मानिसहरूलाई उहााँलाई हे िथ र छुि ददिु हो। र्सरी, उहााँद्वारा

ससद्ध बिाइएका मानिसहरूले उहााँले िाहिुभएअिुसार क्जउिेछि,् नतिीहरू उहााँद्वारा हाससल

गररिेछि,् र उहााँको हृदर्अिस
ु ारका मानिसहरू बन्िेछि ्। र्दद परमेश्वर स्वगथमा मात्र बोल्िुहुन्थ्र्ो
र पथ्
ृ वीमा सााँक्च्िकै िआउिुभएको भए, मानिसहरूले परमेश्वरलाई अझै चिन्ि सकिे चथएिि ्;
नतिीहरूले िोक्रो ससद्धान्त प्रर्ोग गरी परमेश्वरका कामहरूको ववषर्मा प्रिार गिथ मात्र सक्षम

हुिेचथए र परमेश्वरका वििहरूलाई वास्तववकताको रूपमा प्राप्त गिे चथएिि ्। मुख्र्गरी, जसलाई
उहााँले हाससल गिथु छ ती मानिसहरूका निक्म्त उदाहरण र िमुिाको रूपमा कार्थ गिथ परमेश्वर
र्स पथ्
ृ वीमा आउिुभएको हो; र्सरी मात्र मानिसहरूले वास्तवमा परमेश्वरलाई चिन्ि सकछि ्,
परमेश्वरलाई छुि सकछि ्, र उहााँलाई हे िथ सकछि ्, र तब मात्र नतिीहरू सााँक्च्िकै परमेश्वरद्वारा
हाससल हुि सकछि ्।

सत्यिालाई्अभ्यास्गन्ुव मात्रै्र्ास्िवर्किा्धारण्गन्ुव हो
तैंले परमेश्वरका वििहरू पकडेको छस ् अनि निलथज्ज भई नतिको व्र्ाख्र्ा गिथ सकछस ्

भन्दै मा त्र्सको अथथ तैंले वास्तववकता धारण गरे को छस ् भन्िे हुाँदैि; र्ी कुराहरू तैंले कल्पिा
गरे जस्तो सरल छै िि ्। तैंले सत्र्ता धारण गरे को छस ् कक छै ि भन्िे कुरा तैंले जे भन्छस ् त्र्समा

आधाररत हुाँदैि; बरु तैंले जे क्जउाँ छस ् त्र्स कुरामा आधाररत हुन्छ। जब परमेश्वरका वििहरू तेरो
जीवि र तेरो प्राकृनतक असभव्र्क्कत बन्छि ् तब मात्र ताँसाँग वास्तववकता छ भन्ि सककन्छ, र
मात्र तैंले सााँिो बुझाइ र वास्तववक कद प्राप्त गरे को मान्ि सककन्छ। तैँले लामो समर्सम्म

परीक्षाको सामिा गिथ सकिुपछथ , र ताँ परमेश्वरले माग गिुथभएको स्वरूपमा क्जउि सक्षम हुिुपदथछ।
र्ो शारीररक क्स्थनत मात्र हुिु हुाँदैि; र्ो ताँबाट प्राकृनतक रूपमा बग्िप
ु छथ । तब मात्र तैंले सााँच्िै
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वास्तववकता धारण गिेछस ्, तब मात्र तैंले जीवि प्राप्त गरे को हुिेछस ्। म सेवाकताथहरूको परीक्षाको
उदाहरण प्रर्ोग गछुथ, जसको बारे मा सबै पररचित छि ्: सेवाकताथहरूको बारे मा कसैले पनि उच्ि
ससद्धान्तहरू प्रदाि गिथ सकछ, र सबैसाँग त्र्स ववषर्को उचित ज्ञाि हुन्छ; नतिीहरू र्स ववषर्मा
कुरा गछथ ि ् र प्रत्र्ेक भाषण पनछल्लोभन्दा उिम हुन्छ, मािौं र्ो एक प्रनतस्पधाथ हो। तैपनि, र्दद

मानिस ठूलो परीक्षाबाट भएर गएको छै ि भिे ऊससत राम्रो साक्षी छ भन्िु कदठि हुन्छ। सांक्षेपमा,
मानिस क्जर्ाइको अझै पनि कमी छ, उसको बझाइको पूणथ ववपरीत छ। त्र्सकारण, र्ो अझै
मानिसको वास्तववक कद बन्ि बााँकी िै छ, र र्ो अझै मानिसको जीवि बिेको छै ि। मानिसको

समझलाई वास्तववकतामा ल्र्ाइएको छै ि, त्र्सकारण उसको कद अझै पनि बालुवामा बिेको

ककल्ला जस्तो हुन्छ, अक्स्थर र ढल्ि लागेको हुन्छ। मानिससाँग र्थाथथ एकदम थोरै छ; मानिसमा
कुिै पनि वास्तववकता पाउि लगभग असम्भव छ। मानिसबाट स्वाभाववक रूपले बचगरहे को
वास्तववकता एकदम थोरै छ, र नतिीहरू क्जइरहे का सबै वास्तववकतामा करकापले गदाथ हो। र्ही

कारणले गदाथ म भन्छु मानिससाँग कुिै वास्तववकता छै ि। मानिसहरू परमेश्वरप्रनतको उिीहरूको

प्रेम कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैिि ् भन्िे दाबी गदथछि ्, तर नतिीहरूले कुिै पनि परीक्षाको सामिा गिुथ
अनघ भन्िे कुरा मात्रै हो। जब एक ददि उिीहरूले अिािक परीक्षाहरूको सामिा गिुथपदथछ, उिीहरूले

बोलेका कुराहरू फेरर वास्तववकतासाँग असमल्दा हुन्छि ्, र र्सले फेरर पनि मानिसमा कुिै
वास्तववकता छै ि भन्िे प्रमाखणत गिेछ। र्ो भन्ि सककन्छ कक जब ताँ र्स्तो थोक भेट्टाउाँ छस ्
जुि तेरो धारणासाँग समल्दै ि र जसले गदाथ तैंले आफैलाई अलग राख्नु आवश्र्क हुाँदछ, ती थोकहरू
तेरा परीक्षाहरू हुि ्। परमेश्वरको इच्छा प्रकट हुिुभन्दा अनघ, सबै जिा कठोर जााँि र अथाह
परीक्षाबाट भएर जान्छि ्। के ताँ र्ो बुझ्ि सकछस ्? जब परमेश्वर मानिसहरूलाई जााँि गिथ

िाहिह
ु ु न्छ, तब उहााँले सधैँ वास्तववक सत्र्ता प्रकट हुिभ
ु न्दा अनघ उिीहरूलाई आफ्िो निणथर्
गिे अिुमनत ददिुहुन्छ। र्सको अथथ के हो भिे, जब परमेश्वरले मानिसलाई परीक्षाहरूमा पिथ
ददिुहुन्छ, उहााँले ताँलाई कदहल्र्ै पनि सत्र्ता बताउिुहुन्ि; र्ही तररकाद्वारा मानिसहरूलाई िुलासा

गररन्छ। तैंले आजका परमेश्वरलाई चिन्छस ् कक चिन्दै िस ्, साथै ताँमा कुिै वास्तववकता छ कक
छै ि भिी हे िथका लाचग परमेश्वरले काम गिुथहुिे एउटा तररका र्ही हो। के ताँ परमेश्वरको कामको
सम्बन्धमा सााँच्िै शङ्का मक
ु त छस ्? ताँमाचथ ठूलो परीक्षा आइपदाथ के ताँ सााँच्िै र्दढ भएर िडा

हुि सकिेछस ्? कसले र्सो भन्िे साहस गछथ , “कुिै समस्र्ा हुिेछैि भिेर म सुनिक्श्ितता ददन्छु”?
“अरूलाई शङ्का लाग्ला, तर म कदहल्र्ै शङ्का गददथिाँ” भिी कसले ठोकुवा गिथ सकछ? र्ो ठीक
त्र्स्तै हो जब पत्रुसले परीक्षाहरूको सामिा गिुथ परे को चथर्ो: सत्र् प्रकट हुिुअनघ नतिले जदहले
पनि घमण्ड गथे। र्ो पत्रस
ु मा मात्र भएको ववशेष व्र्क्कतगत त्रदु ट होइि; र्ो वतथमािमा सबै
मानिसले सामिा गरररहे का सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ हो। र्दद म केही ठाउाँ मा भ्रमण गिथ गएाँ वा

आजको परमेश्वरको कामको बारे मा नतमीहरूको बुझाइ के रहे छ भिी हे िथ केही भाइ-बदहिीहरूलाई

भेट्ि गएाँ भिे, तब निक्श्ित रूपले नतमीहरू आफ्िो ज्ञािको बारे मा धेरै कुरा भन्ि सकछौ, र

नतमीहरूमा कुिै पनि प्रकारको शङ्का छै ि जस्तो दे खिि सकछ। र्दद मैले ताँलाई, “आजको काम

परमेश्वर आफैले गिथभ
ु एको हो भिी के तैँले निधाथरण गिथ सकछस ्? के कुिै शङ्कावविा त्र्सो
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गिथ सकछस ्?” भिी सोधेँ भिे, तैँले निश्िर् िै र्ो जबाफ ददिेछस ्, “कुिै पनि प्रकारको शङ्का

छै ि कक र्ो परमेश्वरका आत्माले गिुथभएको काम हो।” तैंले र्स्तो जबाफ ददइसकेपनछ, तैँले
निक्श्ित रूपमा रिीभर पनि शङ्का गदै िस ्, र तैंले थोरै वास्तववकता प्राप्त गरे को ठान्दै तैँले केही
आिन्दको अिुभव पनि गिेछस ्। र्स तररकाले क्स्थनतहरूलाई बुझ्िे प्रववृ ि भएका मानिसहरू थोरै

वास्तववकता भएका मानिसहरू हुि ्; व्र्क्कतले त्र्ो पाएको छु भिी जनत बढी सोच्छ, परीक्षाहरू
आउाँ दा ऊ उवि िै कम िडा हुि सकछ। ती अहङ्कारी र हठीहरूलाई चधककार, र नतिीहरूलाई

चधककार, जसलाई आफ्िो बारे मा कुिै ज्ञाि छै ि। त्र्स्ता व्र्क्कतहरू कुरा गिथमा पोख्त हुन्छि ्,
तैपनि उिीहरूको कुरालाई व्र्वहारमा लागू गदाथ सबैभन्दा िराम्रो तररकाले गछथ ि ्। समस्र्ाको सािो
सङ्केत दे ख्दा, र्ी मानिसहरूले शङ्का गिथ थाल्छि ्, र नतिीहरूको मिमा छोडेर जािे वविार

आउाँ छ। नतिीहरूसाँग कुिै वास्तववकता हुाँदैि; नतिीहरूसाँग धमथभन्दा माचथका ससद्धान्तहरू मात्र
हुन्छ, जसमा परमेश्वरले अदहले िाहिुभएको कुिै वास्तववकता हुाँदैि। कुिै पनि वास्तववकतावविा
िै ससद्धान्तहरूको कुरा मात्र गिेहरूलाई म सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गछुथ। नतिीहरू आफ्िो काम गदाथ

ठूलो सोरले कराउाँ छि ्, तर वास्तववकताको सामिा गिथ साथै नतिीहरू िकिािूर हुन्छि ्। के र्सले
ती मानिसहरूमा कुिै वास्तववकता छै ि भन्िे दे िाउाँ दै ि र? बतास र छालहरू जनतसुकै उग्र भए

पनि, र्दद ताँ आफ्िो मिमा रिीभर शङ्का िगरी िडा रहि सकछस ्, र अरू कोही बााँकी िभए

पनि ताँिादहाँ र्दढ भएर िडा रहि र इन्कार िगरी रहि सकछस ् भिे , ताँलाई वास्तववक बझ
ु ाइ
भएको र सच्िा रूपमा वास्तववकता भएको व्र्क्कत मानििेछ। र्दद ताँ जता बतास बहन्छ त्र्तैनतर

मोडडन्छस ् भिे—र्दद ताँ बहुमतलाई पछ्र्ाउाँ छस ्, र सुगाजस्तो अरूको बोलीलाई रट्ि ससकछस ्
भिे—ताँ जनत िै प्रभावशाली रूपमा बोल्िे भए पनि, त्र्ो ताँमा वास्तववकता छ भन्िे कुराको प्रमाण
हुाँदैि। त्र्सकारण, म सझ
ु ाव ददन्छु कक ताँ िोक्रा शब्दहरू चिच्र्ाउि हतार िगर्। परमेश्वरले के
गिथ लाग्िुभएको छ भन्िे के ताँलाई थाहा छ? अको पत्रुसजस्तो व्र्वहार िगर्, ित्र तैँले आफैमाचथ
समथ ल्र्ाउिेछस ् र आफ्िो सशर उच्ि पािे क्षमता गुमाउिेछस ्; त्र्सले कसैको कुिै भलाइ गदै ि।
धेरैजसो मानिसमा कुिै वास्तववक कद हुाँदैि। परमेश्वरले धेरै काम गिुथभएको भए तापनि, उहााँले

वास्तववकतालाई तल मानिसहरूमा ल्र्ाउिुभएको छै ि; स्पष्ट भन्िे हो भिे, उहााँले व्र्क्कतगत
रूपमा कसैलाई कदहल्र्ै सजार् ददिभ
ु एको छै ि। केही मानिसहरू र्स्ता परीक्षाहरूद्वारा उदाङ्गो

भएका छि ् जसका पापी हातहरू परमेश्वरबाट अझ उिम थोक पाउि सककन्छ, आफूले िाहे को जे
पनि गिथ सककन्छ भिी सोच्दै टाढा र टाढासम्म पुऱ्र्ाउाँ छि ्। नतिीहरूले र्स प्रकारका परीक्षाहरूको

समेत सामिा गिथ िसकिे भएकोले, अझ िुिौतीपूणथ परीक्षाहरू त वास्तववकता धारण गिुथ जस्तै
िै, उिीहरूको पहुाँिदे खि बादहरका कुरा हुन्छि ्। के नतिीहरूले परमेश्वरलाई मूिथ बिाउिे मात्रै
कोससस गरररहे का छै िि ् र? वास्तववकता धारण गिथु भिेको कुिै र्स्तो कुरा होइि जुि बहािा
बिाएर दे िाउि सककन्छ, ि त वास्तववकता कुिै त्र्स्तो थोक हो जसलाई जािेपनछ प्राप्त गिथ

सककन्छ। र्ो तेरो वास्तववक कदमा, साथै तैँले सबै परीक्षाहरूको सामिा गिथ सकछस ् कक सकदै िस ्
भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। के तैले बुखझस ्?
परमेश्वरले मानिसहरूमा वास्तववकताबारे कुरा गिे क्षमता होस ् भन्िे मात्र िाहिह
ु ु न्ि; त्र्ो त
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धेरै सक्जलो हुिेछ, होइि र? त्र्सोभए, परमेश्वरले ककि जीविमा प्रवेश गिेबारे कुरा गिुथहुन्छ?
ककि उहााँले रूपान्तरणको कुरा गिुथहुन्छ? र्दद मानिसहरू वास्तववकताको बारे मा िोक्रो कुरा गिथ

मात्र सक्षम छि ् भिे, के नतिीहरूले आफ्िो स्वभावमा पररवतथि हाससल गिथ सकछि ्? राज्र्का
असल ससपाहीहरूलाई केवल वास्तववकताको बारेमा कुरा गिथ वा घमण्ड गिथ सकिे मानिसहरूको

समूह हुिका निक्म्त मात्र तासलम ददइाँदैि; बरु, हरसमर् परमेश्वरको विि अिुसार क्जउि,
जस्तोसुकै अवरोधहरूको सामिा गिुथ परे पनि अटल रहि, र निरन्तर परमेश्वरको वििअिुसार

क्जउि र सांसारमा िफकथिको लाचग नतिीहरूलाई तासलम ददइन्छ। परमेश्वरले बताउिभ
ु एको

वास्तववकता र्ही हो; परमेश्वरले मानिससाँग गिुथभएको माग र्ही हो। र्सैले, परमेश्वरले
बताउिुभएको वास्तववकतालाई अनत िै साधारण िठाि। पववत्र आत्माबाट अन्तर्दथक्ष्ट मात्रै प्राप्त
गिुथ वास्तववकता धारण गिुथ बराबर होइि। मानिसको कद र्स्तो छै ि—र्ो परमेश्वरको अिुग्रह हो,

जसमा मानिसको कुिै र्ोगदाि छै ि। प्रत्र्ेक व्र्क्कतले पत्रुसको कष्ट सहिुपछथ , र्नत मात्र होइि,
नतिीहरूले पत्रुसको मदहमा धारण गिुथपदथछ, जसमा नतिीहरू परमेश्वरको काम प्राप्त गरे पनछ

क्जउाँ छि ्। र्सलाई मात्र वास्तववकता भन्ि सककन्छ। तैँले वास्तववकताको ववषर्मा कुरा गिथ
सकछस ् भन्दै मा ताँसाँग त्र्ो छ भन्िे िसोि ्; त्र्ो गलत हो। त्र्स्ता वविारहरू परमेश्वरको इच्छासाँग

मेल िााँदैिि ् र ती कुराको कुिै वास्तववक महत्त्व हुाँदैि। भववष्र्मा र्स्ता कुरा िगर्—त्र्स्ता
भिाइहरूलाई समाप्त गर्। परमेश्वरका वििहरूको बारे मा गलत बझ
ु ाइ भएकाहरू सबै अववश्वासीहरू
हुि ्। नतिीहरूसाँग कुिै वास्तववक ज्ञाि हुाँदैि, वास्तववक कद हुिे कुरा त परै जाओस ्; नतिीहरू
अज्ञािी मानिसहरू हुि ् जसमा वास्तववकताको कमी हुन्छ। अको शब्दमा, परमेश्वरका वििहरूको
सारभन्दा बादहर क्जउिेहरू सबै अववश्वासीहरू हुि ्। मानिसहरूले अववश्वासीहरू ठािेका व्र्क्कतहरू
परमेश्वरको िजरमा जिावरहरू हुि ्, र परमेश्वरले अववश्वासीहरू ठान्िभ
ु एका मानिसहरू त्र्स्ता
व्र्क्कतहरू हुि ् जसको जीविमा परमेश्वरका वििहरू हुाँदैिि ्। त्र्सकारण जुि मानिसहरूसाँग

परमेश्वरको वििको वास्तववकता हुाँदैि र जो उहााँको वििअिुसार क्जउि असफल हुन्छि ् नतिीहरू
अववश्वासीहरू हुि ् भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वरको उद्दे श्र् भिेको सबैलाई उहााँको वििको

वास्तववकता अिुसार क्जउि लगाउिु हो—सबै जिालाई वास्तववकताको बारे मा कुरा गिथ लगाउिु
मात्र होइि, तर, त्र्ोभन्दा बढी, सबैलाई उहााँका वििहरूको वास्तववकता अिस
ु ार क्जउि सकिे
तुल्र्ाउिु हो। मानिसले बुझ्िे वास्तववकता अत्र्न्त सतही हुन्छ; र्सको कुिै मूल्र् हुाँदैि र र्सले
परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकदै ि। र्ो अनत तच्
ु छ छ र उल्लेि गिथ पनि लार्क छै ि। र्समा
धेरै कुराको कमी छ र र्ो परमेश्वरका आवश्र्कताहरूको मापदण्डबाट धेरै िुकेको छ। नतमीहरूमध्र्े

कसले बाटो दे िाउि सकिे िभई आफ्िो बझ
ु ाइको बारे मा कुरा गिथ सकछ सो हे िथ, साथै
नतमीहरूमध्र्े कोिादहाँ फाल्ि र्ोग्र् फोहोर जस्ता छौ सो पिा लगाउिको लाचग नतमीहरू प्रत्र्ेकलाई

एउटा ठूलो निरीक्षणमा राखििेछ। अबदे खि उसो र्ो र्ाद राि! िोक्रो ज्ञािको कुरा िगर; केवल

अभ्र्ासको मागथ र वास्तववकताको बारे मा कुरा गर। वास्तववक ज्ञािबाट वास्तववक अभ्र्ासमा सर,

त्र्सपनछ अभ्र्ासबाट वास्तववक जीविमा सर। अरूलाई भाषण िदे , र वास्तववक ज्ञािको कुरा
िगर्। र्दद तैँले मागथको बारे मा बझ
ु ेको छस ् भिे, तेरा शब्दहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा र्समा जाि दे ;
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र्दद र्ो बुझाइ मागथको बारे मा होइि भिे, तेरो मुि बन्द गर् र बोल्ि छोड्! तैंले भन्िे कुरा

व्र्थथको हुन्छ। ताँ परमेश्वरलाई धोका ददि र अरूलाई ईष्र्ाथलु बिाउिका लाचग ज्ञािको कुरा गछथ स ्।
के त्र्ो तेरो महत्वाकाांक्षा होइि र? के ताँ जािाजािी अरूसाँग िेलबाड गदै छैिस ् र? के र्समा कुिै

मूल्र् छ? र्दद तैंले अिुभव गररसकेपनछ ज्ञािको बारे मा कुरा गररस ् भिे तैंले घमण्ड गरे को रूपमा

हे ररिेछैि। अन्र्था, ताँ अहङ्कारी वििहरू बोल्िे व्र्क्कत होस ्। तेरो वास्तववक अिुभवमा धेरै र्स्ता

कुराहरू छि ् जसलाई तैँले ववजर् गिथ सकदै िस ्, र तैँले आफ्िै दे हको ववरुद्ध वविोह गिथ सकदै िस ्;
ताँ जदहले पनि आफूले िाहे को कुरा गरररहन्छस ्, परमेश्वरको इच्छा कदहल्र्ै परू ा गदै िस ्—तापनि ताँ
अझै सैद्धाक्न्तक ज्ञािको कुरा गिे आाँट गछथ स ्। ताँ निलथज्ज छस ्! ताँ अझै पनि परमेश्वरका वििहरू
सम्बन्धी आफ्िो ज्ञािको कुरा बोल्िे साहस गछथ स ्। ताँ कनत निलथज्ज छस ्! भाषण ददिु र गवथ गिुथ

तेरो प्रकृनत िै भएको छ, र ताँलाई त्र्सो गिे बािी भएको छ। जब-जब ताँ बोल्ि िाहन्छस ्, ताँ

सक्जलैसाँग बोल्छस ्, तर जब अभ्र्ास गिे कुरा आउाँ छ तब ताँ अलङ्कारनतर लाग्छस ्। के र्ो अरूलाई

मूिथ तुल्र्ाउिे तररका होइि र? तैँले मानिसहरूलाई छल गिथ सकलास ्, तर परमेश्वरलाई धोका
ददि सककाँदै ि। मानिसहरू अिजाि छि ् र उिीहरूमा कुिै समझशक्कत छै ि, तर परमेश्वर त्र्स्ता

ववषर्हरूमा गम्भीर हुिुहुन्छ, र उहााँले ताँलाई बिाउिुहुिेछैि। तेरा भाइ-बदहिीहरूले तेरो निक्म्त
वकालत गिथ सकिेछि ्, तेरो समझशक्कत र तेरो ज्ञािको प्रशांसा र तेरो सराहिा गिथ सकछि ,् तर

र्दद ताँसाँग कुिै वास्तववकता छै ि भिे, पववत्र आत्माले ताँलाई बिाउिह
ु ु िेछैि। सार्द व्र्ावहाररक
परमेश्वरले तेरा गल्तीहरू िोज्िुहुिेछैि, तर परमेश्वरका आत्माले ताँलाई बेवास्ता गिुथहुिेछ, र
ताँलाई र्ो कुरा सहि कदठि हुिेछ। के ताँ र्ो कुरा ववश्वास गछथ स ्? अभ्र्ास गिे वास्तववकताको
बारे मा धेरै कुरा गर्; के तैंले पदहले िै बबसी सककस ्? व्र्ावहाररक मागथहरूको बारे मा धेरै कुरा गर्;
के तैंले पदहले िै बबसी सककस ्? “उत्कृष्ट ससद्धान्तहरू र बेकम्मा, घमण्डी कुराहरू थोरै दे ऊ; अदहले

िै अभ्र्ास गिथ सुरु गिुथ उिम हुन्छ।” के तैंले र्ी वििहरू बबससथस ्? के ताँ केही पनि बुझ्दै िस ्?
के ताँलाई परमेश्वरको इच्छाको बारे मा कुिै बझ
ु ाइ छै ि?

आज्परमेश््र्रको्कामलाई्बझ्
ु ्नु
र्ी समर्हरूमा परमेश्वरको काम बुझ्िु भिेको, सामान्र्तर्ा, आखिरी ददिहरूमा दे हधारी

परमेश्वरको मुख्र् सेवकाइ के हो, र पथ्
ृ वीमा उहााँ के गिथ आउिुभएको हो सो बुझ्िु हो। बबदा हुिु
अनघ पथ्
ु गिथ परमेश्वर आउिुभएको हो
ृ वीमा (आखिरी ददिहरूकोअवचधमा) एउटा उदाहरण प्रस्तत
भिेर मैले मेरा वििहरूमा पदहले िै उल्लेि गरे को छु। परमेश्वरले कसरी र्ो उदाहरण प्रस्तत
ु
गिुथहुन्छ? वििहरू बोलेर, र धरतीभरर िै काम गदै र बोल्दै उहााँले त्र्सो गिुथहुन्छ। आखिरी

ददिहरूमा परमेश्वरको काम र्ही िै हो; पथ्
ृ वीलाई वििहरूको सांसार बिाउि मात्र उहााँ बोल्िुहुन्छ,
ताकक उहााँका वििहरूद्वारा हरे क व्र्क्कतलाई भरणपोषण र अन्तज्ञाथि प्राप्त होस ्, र ताकक मानिसको
आत्मा ब्र्ूाँखझओस ् र उसले दशथिहरूबारे स्पष्टता प्राप्त गरोस ्। आखिरी ददिहरूमा, मुख्र्तर्ा

वििहरू बोल्िको लाचग दे हधारी परमेश्वर पथ्
ु एको छ। जब र्ेशू आउिभ
ु र्ो, उहााँले
ृ वीमा आउिभ
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स्वगथको राज्र्को सुसमािार प्रिार गिुथभर्ो, र उहााँले क्रूसीकरणको छुटकाराको काम पुरा गिुथभर्ो।
उहााँले व्र्वस्थाको र्ुगको अन्त्र् गिुथभर्ो र परु ािा सबै उन्मूलि गिुथभर्ो। र्ेशूको आगमिले
व्र्वस्थाको र्ग
ु को अन्त्र् गर्ो र अिग्र
ु हको र्ग
ु आरम्भ गर्ो; आखिरी ददिहरूका दे हधारी

परमेश्वरको आगमिले अिुग्रहको र्ुगको अन्त्र् गरे को छ। उहााँ मुख्र् रूपमा आफ्िा वििहरू
बोल्ि, मानिसलाई ससद्ध पािथको लाचग वििहरूको प्रर्ोग गिथ, मानिसलाई ज्र्ोनत र अन्तज्ञाथि

ददि, र मानिसको हृदर्सभत्रको अस्पष्ट परमेश्वरको स्थािलाई हटाउि आउिुभएको हो। र्ेशूले उहााँ

आउाँ दा गिथभ
ु एको कामको िरण र्ो होइि। जब र्ेशू आउिभ
ु र्ो, उहााँले धेरै आश्िर्थकमथहरू गिथभ
ु र्ो,
उहााँले बबरामीलाई निको पािुथभर्ो र भत
ू प्रेतहरुलाई निकाल्िुभर्ो, र उहााँले क्रूसीकरणको छुटकाराको

काम गिभ
थु र्ो। पररणामस्वरूप, मानिसहरूका धारणाहरूमा, परमेश्वर र्स्तै हुिुपछथ भन्िे नतिीहरूले
ववश्वास गरे । ककिकक जब र्ेशू आउिुभर्ो, उहााँले मानिसका हृदर्बाट अस्पष्ट परमेश्वरको प्रनतरूप
हटाउिे काम गिुथभएि; जब उहााँ आउिुभर्ो, उहााँ क्रूसमा टााँचगिुभर्ो, उहााँले बबरामीलाई निको
पािुथभर्ो र भूतप्रेतहरुलाई निकाल्िुभर्ो, र उहााँले स्वगथको राज्र्को सस
ु मािार फैलाउिुभर्ो। एक

दहसाबमा, आखिरी ददिहरूका परमेश्वरको दे हधारणले मानिसका धारणाहरूमा अस्पष्ट परमेश्वरले
ओगटे को ठाउाँ हटाउिुहुन्छ, ताकक मानिसका हृदर्मा अस्पष्ट परमेश्वरको प्रनतरूप िरहोस ्। उहााँका
र्थाथथ वििहरू र र्थाथथ काम, सबै ठाउाँ हरूमा उहााँको गनतववचध, र उहााँले मानिसको बीिमा गिथह
ु ु िे
उल्लेििीर् रूपमा र्थाथथ र सामान्र् कामद्वारा, उहााँले मानिसलाई परमेश्वरको वास्तववकता बझ्
ु िे

तुल्र्ाउिुहुन्छ, र मानिसका हृदर्मा अस्पष्ट परमेश्वरको स्थाि हटाउिुहुन्छ। अको दहसाबमा,
मानिसलाई पण
ू थ पािथ, र सबै काम-कुराहरूलाई समाप्त पािथ परमेश्वरले उहााँको दे हले बोलेका वििहरू
प्रर्ोग गिुथहुन्छ। आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले समाप्त गिुथहुिे काम र्ही हो।
नतमीहरूले के थाहा पाउिैपछथ :

१. परमेश्वरको काम अलौककक छै ि, र नतमीहरूले र्सबारे मिमा धारणाहरू राख्नुहुाँदैि।
२. र्स पटक दे हधारी परमेश्वरले गिथ आउिुभएको मुख्र् काम नतमीहरूले बुझ्िैपछथ ।

उहााँ बबरामीलाई निको पािथ, वा भूतप्रेतहरूलाई निकाल्ि वा आश्िर्थकमथहरू गिथ आउिुभएको

होइि, र उहााँ पश्िािापको सुसमािार प्रिार गिथ, वा मानिसलाई छुटकारा ददि आउिुभएको होइि।

र्सको कारण के हो भिे र्ेशल
ू े र्ो काम पदहले िै गररसकिभ
ु एको छ, र परमेश्वरले उही काम
दोहोर्ाथउिुहुन्ि। आज, परमेश्वर अिुग्रहको र्ुगलाई अन्त्र् गिथ र अिुग्रहको र्ुगका सबै

अभ्र्ासहरूलाई फाल्ि आउिुभएको छ। उहााँ वास्तववक हुिुहुन्छ भन्िे दे िाउि िै व्र्वहाररक
परमेश्वर मुख्र् रूपमा आउिुभएको हो। जब र्ेशू आउिुभर्ो, उहााँले थोरै वििहरू बोल्िभ
ु र्ो;
उहााँले मख्
ु र् रूपमा आश्िर्थकमथहरू प्रदशथि गिथभ
ु र्ो, चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रस्तत
ु गिथभ
ु र्ो

र बबरामीलाई निको पािुथभर्ो र भूतप्रेतहरूलाई निकाल्िुभर्ो, वा अनतररकत उहााँले उहााँ सााँक्च्िकै

परमेश्वर हुिुहुन्छ, र उहााँ निष्पक्ष परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे कुरा मानिसहरूलाई ववश्वस्त तुल्र्ाउि
र सो उिीहरूलाई दे िाउिको लाचग उहााँले भववष्र्वाणीहरू गिुथभर्ो। आखिरमा, उहााँले क्रूसीकरणको
काम पूरा गिुथभर्ो। आजको परमेश्वरले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिुथहुन्ि, ि त
उहााँले बबरामीलाई निको पािे र दष्ु ट आत्माहरूलाई निकाल्िे िै गिथुहुन्छ। जब र्ेशू आउिभ
ु र्ो,
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उहााँले गिुथभएको कामले परमेश्वरको एक भागलाई प्रनतनिचधत्व गर्ो, तर र्स पटक परमेश्वर त्र्ो
िरणको काम गिथ आउिुभएको हो जुि गिथ बााँकी छ, ककिकक परमेश्वरले एउटै काम

दोहोर्ाथउिह
ु ु न्ि; उहााँ सधैँ िर्ााँ र कदहल्र्ै परु ािो िहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, र त्र्सैले नतमीले आज
जे जनत दे ख्छौ त्र्ो व्र्ावहाररक परमेश्वरका वििहरू र काम हुि ्।

आखिरी ददिहरूका दे हधारी परमेश्वर मुख्र् रूपमा उहााँका वििहरू बोल्ि, मानिसको जीविलाई

जे आवश्र्क छ त्र्ो सबै व्र्ाख्र्ा गिथ, मानिसले कुि कुरामा प्रवेश गिुथपिे हो त्र्ो औीँल्र्ाउि,

मानिसलाई परमेश्वरका कामहरू दे िाउि, र मानिसलाई परमेश्वरको बद्
ु चध, सवथशक्कत, र
ववलक्षणता दे िाउि आउिुभएको हो। परमेश्वरले बोल्िे धेरै तररकाहरूद्वारा मानिसले परमेश्वरको
सवोच्िता, परमेश्वरको ववशालता र, अझ बढी परमेश्वरको वविम्रता र गुप्तता दे ख्छ। परमेश्वर

सवोच्ि हुिुहुन्छ, तर उहााँ वविम्र र गुप्त हुिुहुन्छ, र सबैभन्दा सािो बन्ि सकिुहुन्छ भन्िे
मानिसले दे ख्ि सकछ। उहााँका केही वििहरू सीधै आत्माको पररप्रेक्ष्र्बाट, केही सीधै मानिसको
पररप्रेक्ष्र्बाट, र केही तत
ृ ीर् पुरुषको पररप्रेक्ष्र्बाट बोसलएका छि ्। र्समा, परमेश्वरका कामको
तररका अत्र्ाचधक रूपमा फरक हुन्छि ्, र वििहरूद्वारा िै उहााँले मानिसलाई र्ो दे ख्िे
तुल्र्ाउिुहुन्छ। आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरको काम सामान्र् र वास्तववक दव
ु ै छ, र त्र्सैले

आखिरी ददिहरूमा मानिसहरूको समूह सबैभन्दा ठूलो परीक्षामा पछथ ि ्। परमेश्वरको सामान्र्ता र
वास्तववकताले गदाथ, सबै मानिसहरू र्स्ता परीक्षाहरूको बीिमा प्रवेश गरे का छि ्; परमेश्वरका

परीक्षाहरूमा मानिस पिुथको कारण परमेश्वरको सामान्र्ता र वास्तववकता िै हो। र्ेशूको र्ुगमा,
कुिै धारणाहरू वा परीक्षाहरू चथएिि ्। र्ेशूले गिुथभएका अचधकाांश काम मानिसका धारणाहरूसाँग
मेल िान्थे, त्र्सैले मानिसहरूले उहााँलाई पछ्र्ाए, र उहााँबारे उिीहरूसाँग कुिै धारणाहरू चथएि।

आजका परीक्षाहरू मानिसले सामिा गरे का मध्र्ेकै सबैभन्दा ठूलो हो, र जब र्ी मानिसहरू
महासांकष्टबाट निक्स्कएका छि ् भिेर भनिन्छ, ििाथ गररएको सांकष्ट र्ही िै हो। आज, र्ी
मानिसहरूमा ववश्वास, प्रेम, कष्ट स्वीकार, र आज्ञापालि पैदा गिथ परमेश्वर बोल्िुहुन्छ। आखिरी

ददिहरूका दे हधारी परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरू मानिसको प्रकृनत सार, मानिसको आिरण, र
मानिस आज कुि कुरामा प्रवेश गिुथपिे हो त्र्ही अिुरूप छि ्। उहााँका वििहरू वास्तववक र

सामान्र् दव
ु ै छि ्: उहााँले भोलीको कुरा गिथह
ु ु न्ि, ि त उहााँ दहजोलाई िै फककथएर हे िथुहुन्छ; उहााँले
आज जे कुरामा प्रवेश गिुथपिे हो, जुि कुरा व्र्वहारमा लागू गिुथपिे हो, र बुझ्िु पिे हो त्र्सको

मात्र कुरा गिुथहुन्छ। र्दद, वतथमाि ददिका दौराि, चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिथ,
भूतप्रेतहरू निकाल्ि, बबरामीलाई निको पािथ, र धेरै आश्िर्थकमथहरू प्रस्तुत गिथ सकिे कुिै व्र्क्कत
प्रकट हुिु छ भिे, र र्दद आएकाहरू र्ेशू हुिुहुन्छ भन्िे र्ो व्र्क्कतले दाबी गछथ भिे, र्ो र्ेशल
ू ाई
िककल गिे दष्ु ट आत्माहरूद्वारा पैदा गररएको जालसाजी हुिेछ। र्ो कुरा र्ाद गर! परमेश्वरले
उही काम दोहोर्ाथउिुहुन्ि। र्ेशूको कामको िरण पदहले िै पूरा भइसकेको छ, र परमेश्वरले त्र्ो

िरणको काम फेरर कदहल्र्ै गिुथहुिेछैि। परमेश्वरको काम मानिसका धारणाहरूसाँग परस्पर ववरोधी
छ; उदाहरणको लाचग, पुरािो करारले मसीहको आगमिको भववष्र्वाणी गर्ो, र र्ो भववष्र्वाणीको
िनतजा र्ेशक
ू ो आगमि चथर्ो। र्ो पदहले िै भइसकेकाले, अकाथ मसीह फेरर आउिु गलत हुिेचथर्ो।
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र्ेशू एक पटक पदहले िै आइसकिु भएकाले, र्दद र्ेशू र्ो पटक फेरर आउिुभर्ो भिे, र्ो गलत

हुिेचथर्ो। प्रत्र्ेक र्ुगको लाचग एउटा िाम छ, र हरे क िाममा उकत र्ुगको िररत्र चित्रण हुन्छ।
मानिसका धारणाहरूमा, परमेश्वरले साँधै चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिथप
ु छथ , साँधै
बबरामीलाई निको पािुथपछथ र भूतप्रेतलाई निकाल्िुपछथ , र सधैँ र्ेशू जस्तै हुिुपछथ । तर पनि र्स
पटक, परमेश्वर र्स्तो हुिुहुन्ि। र्दद, आखिरी ददिहरूमा, अझै पनि परमेश्वरले चिन्हहरू र

अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिुथभर्ो भिे, र अझ पनि भूतप्रेतहरूलाई निकाल्िुभर्ो र बबरामीलाई
निको पािथभ
ु र्ो भिे—र्दद उहााँले र्ेशल
ू े गिथभ
ु ए जस्तै ठ्र्ाककै गिथभ
ु र्ो भिे—परमेश्वरले उही काम
दोहोर्ाथउिुभएको हुिेचथर्ो, र र्ेशूका कामको कुिै महत्त्व वा मूल्र् हुिेचथएि। त्र्सैले, परमेश्वरले
हरे क र्ुगमा कामको एउटा िरण सम्पन्ि गिुथहुन्छ। उहााँका कामको हरे क िरण पूरा भएपनछ,
र्सलाई दष्ु ट आत्माहरूले िााँडै िै िककल गछथ ि ्, र शैतािले परमेश्वरका पाइलाहरू पछ्र्ाउि

थालेपनछ, परमेश्वरले अलग तरीका अपिाउिुहुन्छ। परमेश्वरले उहााँका कामको एक िरण पूरा
गिुथभएपनछ, दष्ु ट आत्माहरूले र्सको िककल गछथ ि ्। नतमीहरू र्सबारे प्रस्ट हुिैपछथ । ककि आज
परमेश्वरको काम र्ेशूको कामभन्दा फरक छ? ककि परमेश्वरले आज चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू प्रदशथि गिुथहुन्ि, भूतप्रेतहरूलाई निकाल्िुहुन्ि, र बबरामीलाई निको पािुथहुन्ि? र्दद र्ेशूको
काम व्र्वस्थाको र्ुगमा गररएका काम जस्तै चथए भिे, के उहााँले अिग्र
ु हको र्ुगको परमेश्वरको

प्रनतनिचधत्व गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो? के उहााँले क्रूसीकरणको काम परू ा गिथ सकिुहुन्थ्र्ो? र्दद,
व्र्वस्थाको र्ुगमा जस्तै, र्ेशू मक्न्दरमा प्रवेश गिुथभएको र शबाथको ददि पालि गिुथभएको चथर्ो
भिे, उहााँलाई कसैले पनि िेदो गिे चथएिि ् होला र उहााँलाई सबैले अाँगाल्िे चथए होलाि ्। र्दद

र्सो हुाँदो त, के उहााँ क्रूसमा टााँचगइि सकिुहुन्थ्र्ो? के उहााँले छुटकाराको काम पूरा गिथ
सकिह
ु ु न्थ्र्ो? र्दद आखिरी ददिहरूका दे हधारी परमेश्वरले पनि र्ेशल
ू े गिथभ
ु ए जस्तै चिन्हहरू र
अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिुथभएको भए, र्सको के अथथ हुन्थ्र्ो? र्दद परमेश्वरले आखिरी
ददिहरूमा उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाको भागलाई प्रनतनिचधत्व गिे उहााँको कामको अको भाग
गिे काम गिुथहुन्छ भिे मात्र, मानिसले परमेश्वरको गदहरो ज्ञाि प्राप्त गिथ सकछ, र त्र्सपनछ

मात्र परमेश्वरको व्र्वस्थापिको र्ोजिा पूरा हुि सकछ।
आखिरी ददिहरूमा, मख्
ु र् रूपमा आफ्िा वििहरू बोल्ि िै परमेश्वर आउिभ
ु एको हो। उहााँ
आत्माको पररप्रेक्ष्र्बाट, मानिसको पररप्रेक्ष्र्बाट, र तत
ृ ीर् पुरुषको पररप्रेक्ष्र्बाट बोल्िुहुन्छ; एक

समर्ावचधको लाचग एउटा तरीका प्रर्ोग गदै उहााँ फरक-फरक तररकाले बोल्िुहुन्छ, र उहााँले
मानिसका धारणाहरू पररवतथि गिथ र मानिसका हृदर्बाट अस्पष्ट परमेश्वरको प्रनतरूप हटाउि
बोल्िे त्र्ो तररकाको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। परमेश्वरद्वारा गररएको मख्
ु र् काम र्ही हो। परमेश्वर
बबरामीलाई निको पािथ, भूतप्रेतहरूलाई निकाल्ि, आश्िर्थकमथहरू प्रस्तुत गिथ, र मानिसमा भौनतक
वरदािहरू प्रदाि गिथ आउिुभएको हो भन्िे मानिसले ववश्वास गिे भएकाले, मानिसका

धारणाहरूबाट र्स्ता कुराहरू हटाउि परमेश्वरले र्ो िरणको काम—सजार् र न्र्ार्को काम—
कार्ाथन्वर्ि गिुथहुन्छ ताकक मानिसले परमेश्वरको वास्तववकता र सामान्र्ता थाहा पाउि सकूि ्,
र ताकक उसको हृदर्बाट र्ेशक
ू ो प्रनतरूप हटोस ् र त्र्सको सट्टा परमेश्वरको िर्ााँ प्रनतरूप स्थावपत
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होस ्। मानिससभत्रको परमेश्वरको प्रनतरूप पुरािो हुिसाथ, र्ो मूनतथ बन्छ। जब र्ेशू आउिुभर्ो र
त्र्ो िरणको काम कार्ाथन्वर्ि गिुथभर्ो, उहााँले परमेश्वरको सम्पूणथतालाई प्रनतनिचधत्व गिुथभएि।
उहााँले केही चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रस्तत
ु गिथभ
ु र्ो, केही वििहरू बोल्िभ
ु र्ो, र अन्त्र्मा

क्रूसमा टााँचगिुभर्ो। उहााँले परमेश्वरको एक भागको प्रनतनिचधत्व गिुथभर्ो। उहााँले परमेश्वरको जे
जनत छ त्र्ो सबै प्रनतनिचधत्व गिथ सकिुभएि, तर उहााँले परमेश्वरको कामको एक भाग गदै

परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिुथभर्ो। र्सको कारण हो परमेश्वर अनत महाि ् र अनत आश्िर्थजिक
हुिह
ु ु न्छ, र उहााँ बझ्
ु ि िसककिे हुिह
ु ु न्छ, र ककिभिे परमेश्वरले हरे क र्ग
ु मा उहााँको कामको एक
भाग मात्र गिुथहुन्छ। र्ो र्ुगको दौराि परमेश्वरले गिुथहुिे काम मुख्र् रूपमा मानिसको जीविको
लाचग वििहरूको प्रावधाि; मानिसको प्रकृनत सार र मानिसको भ्रष्ट स्वभावको पदाथफास; र
धासमथक धारणाहरू, सामन्ती सोि, पुरािो सोि, र मानिसका ज्ञाि र सांस्कृनतको बदहस्कार गिुथ

हो। परमेश्वरका वििहरूद्वारा पदाथफास गरे र र्ी कुराहरू सबैलाई सफा पाररिुपछथ । आखिरी

ददिहरूमा, मानिसलाई ससद्ध पािथ, परमेश्वरले वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ, चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू होइि। उहााँले मानिसलाई िुलासा गिथ, मानिसलाई न्र्ार् गिथ, मानिसलाई सजार् ददि,

र मानिसलाई ससद्ध पािथ आफ्िा वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ ताकक परमेश्वरका वििहरूमा, मानिसले
परमेश्वरको बुद्चध र प्रेसमलो स्वभाव दे ख्ि र परमेश्वरको स्वभाव बझ्
ु ि सकोस ्, र ताकक परमेश्वरका

वििहरूद्वारा, मानिसले परमेश्वरका कामहरू दे िोस ्। व्र्वस्थाको र्ग
ु को दौराि, र्होवाले मोशालाई
आफ्िा वििहरूद्वारा समश्रबाट बादहर निकाल्िुभर्ो, र इस्राएलीहरूलाई केही वििहरू बोल्िुभर्ो;
त्र्ो समर्मा, परमेश्वरका कामहरूका भाग साधारण बिाइएका चथए, तर मानिसको क्षमता सीसमत
भएकाले र कुिै कुराले पनि उसको ज्ञािलाई पूणथ बिाउि िसकिे भएकाले, परमेश्वरले बोल्ि र

काम गिथ जारी राख्नभ
ु र्ो। अिग्र
ु हको र्ुगमा, मानिसले एकपटक फेरर परमेश्वरका कामहरूको भाग
दे ख्र्ो। र्ेशू चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउि, बबरामीलाई निको पािथ र भूतप्रेतहरूलाई

निकाल्ि, र क्रूसमा टााँचगि सक्षम हुिुभर्ो, जसको तीि ददिपनछ उहााँ पुिजीववत हुिुभर्ो र
मानिसको अगाडड शरीरमा प्रकट हुिुभर्ो। मानिसले परमेश्वरको बारे मा र्ोभन्दा बढी थाहा पाएि।
परमेश्वरले उसलाई जनत दे िाउिुहुन्छ मानिसले त्र्नत िै थाहा पाउाँ छ, र र्दद परमेश्वरले

मानिसलाई केही पनि िदे िाउिे हो भिे, परमेश्वरबारे मानिसको सीमा निधाथरण त्र्नत िै हुिेचथर्ो।
त्र्सैले, परमेश्वरले काम गिथ जारी राख्नुहुन्छ ताकक उहााँ बारे को मानिसको ज्ञाि गदहरो बिोस ्, र
मानिसले परमेश्वरको सार-तत्व बबस्तारै बुझ्ि सकोस ्। आखिरी ददिहरूमा, मानिसलाई ससद्ध

पािथको लाचग परमेश्वरले आफ्िा वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। तेरो भ्रष्ट स्वभावलाई परमेश्वरका
वििहरूले उदाङ्गो पाछथ , र तेरा धासमथक धारणाहरू परमेश्वरको वास्तववकताद्वारा प्रनतस्थावपत
हुन्छि ्। आखिरी ददिहरूको दे हधारी परमेश्वर मुख्र् रूपमा “विि शरीर बन्िुहुन्छ, विि शरीरमा
आउिुहुन्छ, र विि शरीरमा दे िा पिुथहुन्छ” भन्िे वििहरू पूरा गिथ आउिुभएको हो, र र्दद
ताँलाई र्सको ववस्तत
ृ ज्ञाि छै ि भिे, ताँ र्दढ रहि सकिेछैिस ्। आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वरले
मुख्र् रूपमा त्र्ो िरणको काम समाप्त पािे असभप्रार् राख्नुहुन्छ जसमा विि शरीरमा दे िा
पिथह
ु ु न्छ, र र्ो परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिाको एउटा भाग हो। त्र्सैले, नतमीहरूको ज्ञाि प्रस्ट
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हुिैपछथ ; परमेश्वरले जसरी काम गिुथभए पनि उहााँलाई सीसमत गिथ परमेश्वरले मानिसलाई अिुमनत
ददिुहुन्ि। आखिरी ददिहरूका दौराि परमेश्वरले र्ो काम िगिुथभएको भए, उहााँबारे मानिसको ज्ञाि
अगाडड जाि सकिेचथएि। परमेश्वर क्रूसमा टााँचगि सकिह
ु ु न्छ र सदोमलाई वविाश गिथ सकिह
ु ु न्छ,
र र्ेशू मरे काहरूबाट जीववत उठ्ि सकिुहुन्छ र पत्रुसका सामु प्रकट हुि सकिुहुन्छ भन्िे मात्रै
तैँले जान्िेचथइस ्…। तर परमेश्वरका वििहरूले सबै पूरा गिथ सकछ, र मानिसलाई क्जत्ि सकछ

भिेर तैँले भन्िे चथइिस ्। परमेश्वरका वििहरूको अिुभवबाट मात्र तैँले र्स्ता ज्ञािका कुरा बोल्ि
सकछस ्, र तैँले परमेश्वरको काम जनत बढी अिभ
ु व गछथ स ्, उहााँको बारे मा तेरो ज्ञाि उवि िै बढी

ववस्तत
ृ हुिेछ। त्र्सपनछ मात्र तैँले आफ्िा धारणाहरूसभत्र परमेश्वरलाई सीसमत गिथ छोड्िेछस ्।
मानिसले परमेश्वरलाई उहााँका कामलाई अिुभव गरे र जान्दछ; परमेश्वरलाई बुझ्िे अको कुिै सही
मागथछैि। आज, केही िगिे तर चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू र घोर ववपविहरू हे िथलाई प्रतीक्षा

गिे मानिसहरू धेरै छि ्। ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् कक घोर ववपविहरूमा ववश्वास गछथ स ्?
जब घोर ववपविहरू आउाँ छ तब दढलो भइसकेको हुिेछ, र र्दद परमेश्वरले घोर ववपविहरू
पठाउिुभएि भिे, के उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्ि र? ताँ चिन्हहरू र अिम्मका कामहरूमा ववश्वास
गछथ स ् कक परमेश्वर स्वर्मलाई ववश्वास गछथ स ्? अरूले चगल्ला गदाथ र्ेशूले चिन्हहरू र अिम्मका

कामहरू प्रदशथि गिुथभएि, तर के उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्िथ्र्ो? ताँ चिन्हहरू र अिम्मका कामहरूमा
ववश्वास गछथ स ् कक परमेश्वरको सार-तत्वमा ववश्वास गछथ स ्? परमेश्वरमाचथको ववश्वास बारे
मानिसका र्दक्ष्टकोणहरू गलत छि ्! व्र्वस्थाको र्ुगको दौराि र्होवाले धेरै वििहरू बोल्िुभर्ो,
तर आजसम्म पनि त्र्समध्र्े केही पूरा गिथ बााँकी िै छ। के ताँ र्होवा परमेश्वर हुिुहुन्िथ्र्ो
भिेर भन्ि सकछस ्?

आज, नतमीहरू सबैलाई र्ो कुरा प्रस्ट हुि जरुरी छ कक, आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वरले परू ा
गिुथहुिे मुख्र् कुरा “विि दे ह बन्िुहुन्छ” भन्िे तथ्र् िै हो। पथ्
ृ वीमा उहााँका र्थाथथ कामद्वारा,
उहााँले मानिसलाई उहााँलाई चिन्िे र उहााँसाँग सांलग्ि हुिे, र उहााँका र्थाथथ कामहरू हे िे
तुल्र्ाउिुहुन्छ। उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिथ सकिुहुन्छ र उहााँले त्र्सो गिथ

िसकिे समर्हरू पनि हुन्छि ् भन्िे कुरा मानिसलाई स्पष्ट रूपमा दे िाउिुहुन्छ; र्ो र्ुगमा िै भर
पछथ । र्सबाट, तैँले दे ख्न सकछस ्, परमेश्वर चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिथ असक्षम

हुिुहुन्ि, बरु गिुथपिे कामअिुसार र र्ुगअिुसार उहााँले आफ्िो काम गिे तरीका पररवतथि गिुथहुन्छ।
कामको ववद्र्माि िरणमा, उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिुहुन्ि; उहााँले र्ेशूको
र्ुगमा केही चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिुभर्ो ककिभिे त्र्ो र्ुगमा उहााँको काम फरक

चथर्ो। परमेश्वरले आज त्र्ो काम गिथुहुन्ि, र केही मानिसहरू उहााँलाई चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू प्रदशथि गिथ असक्षम हुिुहुन्छ भन्िे ठान्छि ्, वा अन्र्था उिीहरू सोच्छि ्, र्दद उहााँले

चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिुथहुन्ि भिे, उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्ि। के र्ो गलत कुरा
होइि? परमेश्वरले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिथ सकिुहुन्छ, तर उहााँले फरक र्ुगमा
काम गरररहिुभएको हुिाले, उहााँ र्स्ता काम गिुथहुन्ि। र्ो फरक र्ुग हो, र र्ो परमेश्वरको
कामको फरक िरण हो, त्र्सकारण परमेश्वरले सरल बिाउिभ
ु एका कामहरू पनि फरक िै छि ्।
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परमेश्वरमाचथको मानिसको ववश्वास चिन्हहरू र अिम्मका कामहरूमाचथको ववश्वास होइि, ि त

र्ो आश्िर्थकमथहरूमाचथको ववश्वास िै हो, तर िर्ााँ र्ुगको दौराि उहााँले गिुथहुिे वास्तववक
काममाचथको ववश्वास हो। परमेश्वरले काम गिे तररकाद्वारा परमेश्वरलाई मानिसले बझ्
ु छ, र र्ो

ज्ञािले मानिसमा परमेश्वरमाचथको ववश्वास ससजथिा गछथ , त्र्ो भिेको, परमेश्वरको काममा र
कमथहरूमा ववश्वास। कामको र्ो िरणमा, परमेश्वर मुख्र् रूपमा बोल्िुहुन्छ। चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू हे िे प्रतीक्षा िगर्; तैँले कुिै त्र्स्तो काम दे ख्िेछैिस ्! ककिभिे ताँ अिग्र
ु हको र्ुगमा
जन्मेको चथइिस ्। र्दद ताँ जन्मेको चथइस ् भिे, तैँले चिन्हहरू रआश्िर्थकमथहरू दे ख्न सक्कथस ्, तर
ताँ आखिरी ददिहरूका समर्मा जन्मेको चथइस ्, त्र्सैले तैँले परमेश्वरको वास्तववकता र सामान्र्ता
मात्र दे ख्न सकछस ्। आखिरी ददिहरूमा अलौककक र्ेशूलाई हे िे अपेक्षा िगर्। तैँले व्र्ावहाररक

दे हधारी परमेश्वरलाई मात्रै दे ख्िेछस ्, जो कुिै सामान्र् मािवजानतभन्दा फरक हुिुहुन्ि। हरे क
र्ुगमा, ववसभन्ि कार्थहरूलाई परमेश्वरले स्पष्ट गिुथहुन्छ। हरे क र्ुगमा, परमेश्वरले फरक-फरक

कार्थहरूका भागलाई स्पष्ट गिुथहुन्छ, र हरे क र्ुगको कामले परमेश्वरको स्वभावको एउटा भाग, र
परमेश्वरको कार्थहरूको एउटा भागलाई प्रनतनिचधत्व गछथ । उहााँले स्पष्ट गिुथहुिे कार्थहरू उहााँ जुि

र्ुगमा काम गिुथहुन्छ त्र्ो र्ुगससत सभन्ि हुन्छ, तर नतिीहरू सबैले मानिसलाई परमेश्वरको गहि
ज्ञाि ददन्छि ्, परमेश्वरमाचथको सत्र् र िम्र ववश्वास ददन्छि ्। परमेश्वरका सबै कार्थहरूका कारणले,
परमेश्वर अत्र्न्तै अिम्मका, अत्र्न्तै महाि ् हुिभ
ु एको कारणले, उहााँ सवथशक्कतमाि ् र बझ्
ु ि
िसककिे हुिुहुन्छ त्र्स कारणले मानिसले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ । परमेश्वरले चिन्हहरू र
अिम्मका कामहरू प्रस्तुत गिथ सकिुहुन्छ, बबरामीलाई निको पािथ र भूतप्रेतहरूलाई निकाल्ि

सकिुहुन्छ भिेर र्दद ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् भिे, तेरो र्दक्ष्टकोण गलत छ, र कनतपर्

मानिसहरूले ताँलाई भन्िेछि ्, “के दष्ु ट आत्माहरूले पनि र्स्ता कामहरू गिथ सकदै िि ् र?” के
र्सले परमेश्वरको प्रनतरूपलाई शैतािको प्रनतरूपसाँग अन्र्ोलमा पािे काम गदै ि? आज, परमेश्वरमा

मानिसको ववश्वासको कारण उहााँका धेरै कार्थहरू र उहााँले गिे कामको ठूलो मात्रा र उहााँले बोल्िे
धेरै तररकाहरू िै हुि ्। मानिसलाई ववजर् गिथ र उसलाई ससद्ध पािथ परमेश्वरले आफ्िा वाणीहरूको
प्रर्ोग गिुथहुन्छ। परमेश्वरका धेरै कार्थहरूको कारणले मानिसले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ , उहााँले
चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउि सकिह
ु ु न्छ भिेर होइि; उहााँका कार्थहरू दे िरे मात्रै

मानिसहरूले उहााँलाई बुझ्ि सकछि ्। परमेश्वरका र्थाथथ कार्थहरू, उहााँले कसरी काम गिुथहुन्छ,

उहााँले कस्ता बुद्चधमािी तररकाहरू उहााँ प्रर्ोग गिुथहुन्छ, उहााँले कसरी बोल्िुहुन्छ, र उहााँले कसरी
मानिसलाई ससद्ध पािुथहुन्छ ती जािेर मात्रै—र्ी पक्षहरू जािेर मात्रै—तैँले परमेश्वरको
वास्तववकतालाई बझ्
ु ि र उहााँको स्वभाव बझ्
ु ि सकछस ्, उहााँले के मि पराउिह
ु ु न्छ, उहााँले के
कुरालाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, र मानिसमा उहााँले कसरी काम गिुथहुन्छ त्र्ो बुझेर मात्र। परमेश्वरका

मि पिे र िपिे कुराहरूलाई बुझेर, तैँले कुि सकारात्मक हो र कुि िकारात्मक हो त्र्सलाई
छुट्ट्र्ाउि सकछस ्, र परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञािद्वारा तेरो जीविमा प्रगनत हुन्छ। सांक्षेपमा,
तैँले परमेश्वरको कामको ज्ञाि प्राप्त गिैपछथ , र परमेश्वरमा ववश्वास गिेबारे तेरा र्दक्ष्टकोणहरूलाई
सोझो तल्
ु र्ाउिप
ु छथ ।
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के्परमेश््र्रको्कायव्माननसले्सोचे्िैँ्सरल्र््र?
परमेश्वरको ववश्वासी भएर, नतमीहरू हरे कले आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरको कार्थ अनि आज

पनि नतमीहरूमा उहााँले गिुथहुिे उहााँको र्ोजिाको कार्थ ग्रहण गदै नतमीहरूले सााँच्िै िै प्राप्त गरे को
उच्ि उत्थाि अनि मुक्कतको सराहिा गिैपछथ । परमेश्वरले मानिसहरूको र्स समूहलाई सारा

ब्रह्माण्डभररको उहााँको कार्थको केन्ि बबन्द ु बिाउिुभएको छ। उहााँले आफ्िो हृदर्को सबै रगत
नतमीहरूको निक्म्त अपथण गिथभ
ु एको छ; उहााँले ब्रह्माण्डभररको आत्माका सबै काम पि
ु ्ः दाबी गरे र

नतमीहरूलाई प्रदाि गिुथभएको छ। र्सैकारण नतमीहरू सौभाग्र्शाली छौ। र्सबाहे क, उहााँले आफ्िो
मदहमा इस्राएलदे खि उहााँको िुनिएको जानत, नतमीहरूमा सािुथभएको छ, अनि उहााँले आफ्िो

र्ोजिाको उद्दे श्र् र्सै समूहद्वारा पूणथरूपमा प्रकट गिुथहुिेछ। र्सैकारण, परमेश्वरको उिराचधकार
प्राप्त गिे नतमीहरू िै हौ, अनि त्र्ोभन्दा बढी, परमेश्वरको मदहमाका हकवाला पनि नतमीहरू िै
हौ। सार्द, नतमीहरूलाई सबैलाई र्ी वििहरू थाहा छ होला: “ककिभिे हाम्रो हल्का र क्षखणक
कष्टले हाम्रो निक्म्त अझै अत्र्ाचधक र अिन्त मदहमाको काम गछथ ।” नतमीहरू सबैले र्ी वििहरू

पदहल्र्ै सुनिसकेका छौ, तापनि नतमीहरूमध्र्े कसैले पनि त्र्सको सही अथथ बुझेिौ। आज, नतमीहरू
त्र्सको सााँिो महत्त्वको बारे मा पूरै सिेत छौ। र्ी वििहरूलाई परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा पूरा

गिथह
ु ु िेछ, अनि ती वििहरू त्र्ो दे शमा फन्को मारे र बस्िे ठूलो रातो अक्जङ्गरद्वारा क्रूरतासाथ
सताइएकाहरूमा पूरा हुिेछि ्। त्र्स ठूलो रातो अक्जङ्गरले परमेश्वरलाई सताउाँ छ अनि त्र्ो
परमेश्वरको शत्रु हो, र्सैले, र्ही दे शमा, परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरू उपहास र उत्पीडिको ससकार

बन्छि ्, अनि पररणामस्वरूप, र्ी वििहरू मानिसहरूको र्ही समूह, अथाथत ् नतमीहरूमा पूरा हुन्छि ्।
परमेश्वरलाई ववरोध गिे र्ही दे शमा र्ो सुरु भएको कारण, परमेश्वरका सबै कामले प्रिण्ड
बाधाहरूको सामिा गछथ , अनि उहााँका धेरैजसो वििहरू परू ा हुि समर् लाग्छ; र्सथथ, मानिसहरू

परमेश्वरको वििको कारण ववशुद्ध गररन्छि ्, जो कष्टकै भाग हो। त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरको
दे शमा आफ्िो काम पूरा गिुथ परमेश्वरको निक्म्त अत्र्न्तै गाह्रो हुन्छ—तथावप र्ही कदठिाइद्वारा
िै परमेश्वरले उहााँको बुद्चध र उहााँका अिम्मका कामहरू प्रकट गदै , अनि र्सलाई मानिसहरूको
र्ो समह
ू लाई पण
ू थ बिाउिे मौकाको रूपमा प्रर्ोग गदै , उहााँको कार्थको एउटा िरण परू ा गिथुहुन्छ।
मानिसहरूको कष्ट भोगाइद्वारा, नतिीहरूकै क्षमताद्वारा, अनि र्स फोहोर दे शका मानिसहरूको

सारा शैतानिक स्वभावद्वारा िै परमेश्वरले शुद्धीकरण र ववजर्को कार्थ गिुथहुन्छ, ताकक, र्सद्वारा
उहााँले मदहमा पाउि सकिुभएको होस ्, अनि उहााँले आफ्िा कार्थहरूको साक्षी बन्िेहरूलाई प्राप्त
गिथ सकिुभएको होस ्। मानिसहरूको र्स समह
ू को निक्म्त परमेश्वरले गिथभ
ु एका सबै त्र्ागहरूको

पूणथ महत्त्व र्ही िै हो। अथाथत ्, ववरोध गिेहरूद्वारा िै परमेश्वरले ववजर्को कार्थ गिुथहुन्छ, अनि

र्सैद्वारा परमेश्वरको महाि शक्कत प्रकट हुि सकछ। अको शब्दमा, फोहोर दे शमा हुिेहरू मात्र
परमेश्वरको मदहमा प्राप्त गिथ र्ोग्र्का हुन्छि ्, अनि र्सले मात्र परमेश्वरको महाि शक्कतलाई
प्रकट गिथसकछ। र्सैकारण र्ही फोहोर दे शबाट िै, अनि र्ही फोहोर दे शमा बस्िेहरूबाट िै,

परमेश्वरको मदहमा प्राप्त गररन्छ। र्स्तै िै हो परमेश्वरको इच्छा। र्ेशक
ू ो कार्थको िरण र्स्तै
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चथर्ो: उहााँलाई सताउिे फररसीहरूको माझमा मात्रै उहााँले मदहमा प्राप्त गिथ सकिुभर्ो; फररसीहरूको

सतावट अनि र्हूदाको ववश्वासघात िभएको भए, र्ेशूलाई उपहास वा निन्दा गररिे चथएि, क्रूसमा
टााँचगिे कुरा त परै जाओस ्, र्सथथ उहााँले मदहमा प्राप्त गिथ सकिह
ु ु िेचथएि। जहााँ परमेश्वरले

प्रत्र्ेक र्ुगमा काम गिुथहुन्छ, अनि जहााँ उहााँले दे हमा आफ्िो काम गिुथहुन्छ, त्र्हीीँ िै उहााँले
मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ अनि त्र्हीीँ िै उहााँले िाहिुभएकाहरूलाई पनि प्राप्त गिुथहुन्छ। परमेश्वरको
कार्थको र्ोजिा र्ही िै हो, अनि उहााँको व्र्वस्थापि र्ही िै हो।

हजारौं वषथको परमेश्वरको र्ोजिामा, कामको दई
ु भागहरू शरीरमा गररन्छि ्: प्रथम

क्रूसीकरणको काम, जसको निक्म्त उहााँले मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ; अको िादहाँ आखिरी ददिहरूमा

गररिे ववजर् र ससद्धताको कार्थ हो, जसको निक्म्त उहााँले मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ। परमेश्वरको

व्र्वस्थापि र्ही हो। र्सैकारण नतमीहरूलाई ददइएको परमेश्वरको कार्थ वा परमेश्वरको आज्ञालाई
हल्का ववषर्को रूपमा िलेऊ। नतमीहरू सबै िै परमेश्वरको प्रशस्त र अिन्त मदहमाको हकवाला

हौ र र्ो ववशेष रूपमा परमेश्वरले िै निर्ुकत गिुथभएको चथर्ो। उहााँको मदहमाको दई
ु भागमध्र्े,
एउटा नतमीहरूमा प्रकट हुन्छ; परमेश्वरको मदहमाको एउटा भागको पूणथता, र्ो नतमीहरूकै निजी
धि होस ् भिेर नतमीहरूलाई प्रदाि गररएको छ। र्ो परमेश्वरले नतमीहरूमा गिथह
ु ु िे सम्माि हो,
अनि र्ो उहााँले धेरै वषथअनघ पूवथनिधाथररत गिुथभएको र्ोजिा पनि हो। ठूलो रातो अक्जङ्गर बस्िे

दे शमा परमेश्वरले गिथभ
ु एको कार्थको महािता सम्झाँदा, र्दद र्ो कार्थलाई अरू कुिै ठाउाँ नतर
साररएको भए, र्सले धेरै अनघ ठूलो फल फसलसकिे चथर्ो र मान्छे ले तत्कालै ग्रहण गिेचथर्ो।
र्सबाहे क, र्ो काम परमेश्वरमा ववश्वास गिे पक्श्िमका पादरीहरूलाई स्वीकार गिथ अत्र्न्तै

सक्जलो हुिेचथर्ो, ककिकक र्ेशूद्वारा गररएको कार्थको िरणले उदाहरणको काम गछथ । र्सैकारण
परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिे कार्थको र्ो िरण अरू कतै हाससल गिथ सकिुहुन्ि; जब काममा
मानिसहरूको समथथि हुन्छ र राष्रहरूद्वारा मान्र्ता प्राप्त गरे को हुन्छ, परमेश्वरको मदहमा हाबी
हुि सकदै ि। र्स दे शमा कार्थको र्स िरणले राख्िे असाधारण महत्त्व र्ही हो। नतमीहरूमध्र्े एक

जिा पनि व्र्वस्थाद्वारा सुरक्षक्षत छै िौ—बरु, नतमीहरू त व्र्वस्थाद्वारा प्रनतबक्न्धत हुन्छौ।

त्र्ोभन्दा ठूलो समस्र्ा र्ो छ कक मानिसहरूले नतमीहरूलाई बुझ्दै िि ्: नतमीहरूको आफन्त होस ्,
वा नतमीहरूको बाबा-आमा, नतमीहरूको इष्टसमत्र, अथवा नतमीहरूका सहकमीहरू होस ्, नतिीहरूमध्र्े
कसैले पनि नतमीहरूलाई बुझ्दै िि ्। जब नतमीहरू परमेश्वरद्वारा त्र्ाचगन्छौ नतमीहरूको निक्म्त

र्स धरतीमा क्जइरहिु असम्भव हुाँदछ, तर त्र्सो भए तापनि, मानिसहरू परमेश्वरदे खि टाढा जाि
सकदै िि ्, जुि मानिसहरूलाई परमेश्वरले क्जत्िुको महत्त्व हो, र परमेश्वरको मदहमा हो। नतमीहरूले
आज जे प्राप्त गरे का छौ त्र्ो प्रेररतहरू र र्ग
ु ौँदे खिका अगमवकताहरूको भन्दा ठूलो छ अनि मोशा
र पत्रुसभन्दा पनि धेरै िै ठूलो छ। आसशष एक-दई
ु ददिमा िै प्राप्त गिथ सककाँदै ि, तर अत्र्न्तै

ठूलो त्र्ागद्वारा त्र्सलाई प्राप्त गिुथपछथ । र्सको अथथ, नतमीहरूससत शोधि गररएको प्रेम हुिैपछथ ,
नतमीहरूमा ठूलो ववश्वास हुिैपछथ , अनि नतमीहरूले प्राप्त गरे कै होस ् भिी परमेश्वरले िाहिुभएका

ववसभन्ि सत्र्ताहरू नतमीहरूमा हुिैपछथ ; अझ भन्िुपदाथ, नतमीहरू धम्की ददिे अथवा ववश्वासघाती
िबिी न्र्ार्तफथ फकथिैपछथ , अनि नतमीहरूमा परमेश्वरको निक्म्त मत्ृ र्स
ु म्मै क्स्थर रहिे प्रेम
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हुिैपछथ । नतमीससत अठोट हुिैपछथ , नतमीहरूको जीवि स्वभावमा पररवतथिहरू हुिैपछथ , नतमीहरूको
भ्रष्टता निको हुिप
ै छथ , नतमीहरूले कुिै पनि गुिासोवविा परमेश्वरका सबै र्ोजिाहरू स्वीकार
गिैपछथ , अनि नतमीहरू मत्ृ र्स
ु म्मै आज्ञाकारी रहिैपछथ । नतमीहरूले प्राप्त गिथप
ु िे कुरा र्ही िै हो,
परमेश्वरको कार्थको अक्न्तम लक्ष्र् र्ही िै हो, अनि परमेश्वरले मानिसहरूको र्स समूहलाई गिथ

लगाउिुहुिे कुरा पनि र्ही िै हो। उहााँले िै नतमीहरूलाई ददिुहुिे भएकोले, उहााँले नतमीहरूबाट
कफताथ पनि माग्िु िै हुिेछ, अनि निश्िर् िै नतमीहरूबाट उचित मागहरू पनि गिुथ िै हुिेछ।
र्सैकारण, परमेश्वरले गिथुहुिे सबै कार्थको कारण छ, जसले समर् समर्मा परमेश्वरले उच्ि
मापदण्डहरू र कडा मागहरू तर् गिे काम गिुथहुन्छ भन्िे दे िाउाँ छ। र्सैकारण, नतमीहरू परमेश्वरमा

भएको ववश्वासले भररिैपछथ । सांक्षक्षप्तमा, परमेश्वरले सबै कार्थ नतमीहरूकै िानतर गिुथहुन्छ, ताकक
नतमीहरू उहााँको उिराचधकार प्राप्त गिे र्ोग्र्को बन्ि सक। र्ो परमेश्वरको आफ्िै मदहमाको
िानतर िभएर नतमीहरूको उद्धार अनि त्र्ो अशद्
ु ध दे शमा अत्र्न्तै पीडडत भएका मानिसहरूको
र्स समूहलाई ससद्ध बिाउिुको िानतर हो। नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छा बुझ्िैपछथ । र्सथथ, म

धेरै र्स्ता अज्ञािी मानिसहरूलाई सल्लाह ददि िाहन्छु जोसमा कुिै पनि ज्ञाि अथवा िेतिा छै ि:
परमेश्वरको परीक्षा िगर, अनि अब उसो उहााँको ववरोध पनि िगर। परमेश्वर पदहले िै र्स्तो

कष्टमा भएर गइसकिुभएको छ जो कुिै पनि मान्छे ले अदहलेसम्म सहे कै छै ि, अनि धेरै अनघ

मानिसको िानतर धेरै ठूलो अपमाि पनि सदहसकिभ
ु एको छ। नतमीहरू अब अझै अरू के-के त्र्ाग्ि

सकदै िौ? परमेश्वरको इच्छाभन्दा धेरै महत्त्वपूणथ अरू के हुिसकछ? परमेश्वरको प्रेमभन्दा उच्ि के
हुिसकछ? र्स अशुद्ध दे शमा आफ्िो कार्थलाई निरन्तरता ददिु िै परमेश्वरको निक्म्त कदठि
कुरा हो; र्दद, र्सै माचथ, मान्छे ले थाहा हुाँदाहुाँदै अनि जािी-जािी पाप गछथ भिे, परमेश्वरको कार्थ
त लक्म्बिे िै छ। सांक्षक्षप्तमा, र्ो कसैको फाइदाको निक्म्त होइि, र्सले कसैलाई पनि लाभ ददाँ दैि।
परमेश्वरलाई समर्ले सीसमत पादै ि; सबैभन्दा पदहले उहााँको कार्थ अनि उहााँको मदहमा आउाँ छ।

र्सैकारण, उहााँले आफ्िो कार्थको निक्म्त कुिै पनि मोल नतिुथहुिेछ, िाहे र्सको लाचग जनत िै

समर् ककि िलागोस ्। परमेश्वरको स्वभाव र्ही हो: आफ्िो कार्थ िससध्र्ाएसम्म उहााँले ववश्राम
सलिुहुिेछैि। उहााँले आफ्िो मदहमाको दोस्रो भाग प्राप्त गिुथभएपनछ मात्र उहााँको कार्थ अन्त
गिथह
ु ु िेछ। र्दद, सारा ब्रह्माण्डमा, परमेश्वरले उहााँको मदहमा प्राप्त गिे कार्थको दोस्रो िण्ड परू ा

गिुथहुन्ि भिे, उहााँको ददि कदहल्र्ै आउिेछैि, उहााँको हातले उहााँको िुनिएको जानतलाई कदहल्र्ै

छोड्िेछैि, उहााँको मदहमा कदहल्र्ै पनि इस्राएलमाचथ आउिेछैि, अनि उहााँको र्ोजिा कदावप पूरा

हुिेछैि। नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छा दे ख्न सकिुपछथ , अनि परमेश्वरको कार्थ स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि
सारा थोकहरूको सक्ृ ष्ट जस्तो सरल छै ि भन्िे दे ख्नैपछथ । ककिभिे, आजको कार्थ भ्रष्ट भएका,
िरम रूपमा लट्दटएकाहरूको रूपान्तरण हो, र्ो नतिीहरूलाई शुद्ध गिथको लाचग हो जो सक्ृ ष्ट त
गररए तर शैतािको बन्धिमा परे । र्ो आदम अनि हव्वाको सक्ृ ष्ट होइि, ि त ज्र्ोनतको सक्ृ ष्ट,

अथवा हरे क विस्पनत अनि पशुको सक्ृ ष्ट िै हो। परमेश्वरले शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएका कुराहरूलाई
शुद्ध गिुथहुन्छ अनि नतिीहरूलाई िर्ााँ बिाउिुहुन्छ; नतिीहरू उहााँको आफ्िै स्वासमत्वका कुराहरू
बन्छि ्, अनि नतिीहरू उहााँको मदहमा बन्छि ्। र्ो मानिसले सोिेजस्तो हुाँदैि, र्ो स्वगथ अनि पथ्
ृ वी
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अनि त्र्समा भएका र्ावत ् थोकहरूको सक्ृ ष्ट जस्तो, अथवा शैतािलाई सरापेर अतल कुण्डमा

फ्र्ााँके जस्तो सरल हुाँदैि; बरु, र्ो मानिसलाई रूपान्तरण गिे, िकारात्मक कुराहरूलाई पररवतथि
गरे र सकारात्मक बिाउिे, उहााँका िभएका कुराहरूलाई उहााँको आफ्िै बिाउिे कार्थ हो। परमेश्वरको
कार्थको र्स िरण पछाडडको सत्र्ता र्ही िै हो। नतमीहरूको र्स कुरालाई बुझ्िैपछथ अनि र्ी

कुराहरूलाई ज्र्ादै सरल बिाउि छाड्िैपछथ । परमेश्वरको कार्थ अन्र् साधारण कामहरू जस्तो हुाँदैि।
र्सको अद्भत
ु ता अनि बुद्चध मान्छे को समझदे खि बादहरको कुरा हो। परमेश्वरले र्ी सबै कुराहरू
कार्थको र्स िरणको समर्मा सक्ृ ष्ट गिथह
ु ु न्ि, ि त उहााँले नतिीहरूलाई िष्ट िै गिथह
ु ु न्छ। बरु,
उहााँले आफैले सक्ृ ष्ट गिुथभएका सबै कुराहरूलाई रूपान्तरण गिुथहुन्छ, अनि शैतािले दवू षत पारे को

सबै कुराहरूलाई शुद्ध पािुथहुन्छ। अनि र्स ककससमले परमेश्वरले एउटा महाि कार्थको सरु
ु वात

गिुथहुन्छ, अनि परमेश्वरको कार्थको सम्पूणथ महत्त्व र्ही हो। के र्ी वििहरूमा नतमीहरूले परमेश्वरको
कार्थ सााँच्िै िै सरल छ भन्िे दे ख्छौ?

िैँले्परमेश््र्रमा्वर्श््र्ास्गने्हुिँदा्ििँ्सत्यिाको्ननक्म्ि्क्जउनप
ु र्व
सबै मानिसहरूमा हुिे साधारण समस्र्ा िादहाँ र्ो हो कक उिीहरूले सत्र्ता बुझ्छि ् तर र्सलाई
व्र्वहारमा लागू गिथलाई असफल हुन्छि ्। एकानतर उिीहरू मल्
ू र् िक
ु ाउि अनिच्छुक हुन्छि ्, भिे

अकोनतर उिीहरूको वववेक अनत िै अपर्ाथप्त हुन्छ; उिीहरू दै निक जीविका धेरै अप्ठ्र्ाराहरू के के हुि ् भन्िे कुरा दे ख्ि असक्षम छि ्, अनि कसरी ठीकसाँग अभ्र्ास गिे भन्िे कुरा थाहा छै ि।
ककिभिे मानिसहरूका अिुभवहरू अनत सतही हुन्छि ्, उिीहरूको क्षमता अनत कमजोर हुन्छ, र
जि
ु िापमा उिीहरूले सत्र्ता बझ्
ु छि ्, त्र्ो सीसमत छ, उिीहरूले आफ्िा दै निक जीविमा सामिा
गिे कदठिाइहरूको समाधाि गिथ उिीहरूसाँग कुिै उपार् छै ि। उिीहरूले मि
ु ले मात्र परमेश्वरमा

ववश्वास गछथ ि ्, र आफ्िो दै निक जीविमा परमेश्वरलाई ल्र्ाउि असमथथ छि ्। र्सो भन्ि सककन्छ,
परमेश्वर िादहाँ परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, जीवि िादहाँ जीवि िै हो, र र्ो िादहाँ मानिसहरूको आफ्िो
जीविमा परमेश्वरसाँग कुिै सम्बन्ध िभएको जस्तै हो। प्रत्र्ेक व्र्क्कतले र्स्तै वविार गछथ ि ्।

र्सरी, वास्तवमा परमेश्वरमा ववश्वास गरे र पनि मानिसहरूलाई उहााँले आफ्िो बिाउिु भएको वा

र ससद्ध तुल्र्ाउिु भएको हुाँदैि। वास्तवमा, परमेश्वरको वििले पूणथ असभव्र्क्कत िपाएको होइि,
तर केवल उहााँको विि ग्रहण गिे मानिसको क्षमता अनत िै अपर्ाथप्त भएको हो। कसैले भन्ि
सकछ कक परमेश्वरको मौसलक असभप्रार्हरू अिुसार प्रार््ः कसैले पनि काम गदै ि; बरु, आफ्िै
असभप्रार्हरू, आफूहरूले ववगतमा पकक्ररािेका धासमथक धारणाहरू र काम गिे आफ्िै तररका अिस
ु ार

उिीहरू परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्। थोरै व्र्क्कतहरू परमेश्वरको वििलाई ग्रहण गरे र उिीहरू

रूपान्तरण भएका हुन्छि ् र उहााँको इच्छा अिुसार काम गिथ थाल्छि ्। त्र्सको सट्टामा, नतिीहरू
आफ्िै गलत ववश्वासमा लाचगरहन्छि ्। जब मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिथ थाल्छि ्,
उिीहरूले धमथको परम्परागत निर्महरूमा आधाररत भएर त्र्सो गछथ ि ्, र उिीहरू पूणथ रूपले
क्जउिको लाचग बिाइएका आफ्िै दशथिशास्त्रमा आधाररत भएर क्जउाँ छि ् र अरूसाँग अन्तरकक्रर्ा
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गछथ ि ्। कसैले भन्ि सकछ कक दश जिा मानिसहरू मध्र्े िौ जिाको अवस्था र्स्तै हुन्छ। थोरै
मानिसहरूले मात्र परमेश्वरमा ववश्वास गिथ थालेपनछ अको र्ोजिा बिाएर िर्ााँ पात पलाउि
थाल्छि ्। मािवजानतले परमेश्वरको वििलाई सत्र्ताको रूपमा कदर गिथ वा सत्र्ताको रूपमा
सलि, र व्र्वहारमा उतािथ असफल भएका छि ्।

उदाहरणको लाचग, र्ेशूमा ववश्वासलाई सलऔां। िाहे कसैले भिथरै ववश्वास गिथ सुरु गरे को होस ्

वा धेरै समर् पदहले दे खि ववश्वास गरे को होस ्, उिीहरूसाँग भएको प्रनतभालाई प्रर्ोग गरे र

उिीहरूसाँग भएका सीपहरू प्रदशथि गरे । मानिसहरूले “परमेश्वरमा ववश्वास” भन्िे र्ी दई
ु शब्दहरू

आफ्िो सामान्र् जीविमा र्विकै थवपददए, तैपनि उिीहरूको स्वभावमा केही पररवतथि आएि, र
परमेश्वरमा उिीहरूको ववश्वास कवि पनि वद्
ृ चध भएि। उिीहरूको िोज ि तातो चथर्ो ि त

चिसो िै चथर्ो। उिीहरूले आफ्िो ववश्वासलाई त्र्ाग्िे कुरा गरे िि ्, ि त उिीहरूले परमेश्वरलाई
सबै कुरा समपथण गरे । उिीहरूले कदहल्र्ै पनि परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम गरे िि ् अथवा उहााँको
आज्ञापालि गरे िि ्। परमेश्वरमा उिीहरूको ववश्वास सााँिो र झूटो समचश्रत चथर्ो, उिीहरूले र्सलाई

एउटा आाँिा िुल्ला र एउटा आाँिा बन्द गरे र निर्ाले, र आफ्िो ववश्वास अभ्र्ास गिथलाई इमान्दार

चथएिि ्। उिीहरूले र्स्तो भ्रमपूणथ अवस्थालाई निरन्तरता ददए, र आखिरमा अस्त व्र्स्ततामै
मरे । ती सबैको के अथथ भर्ो त? आज, तैँले व्र्ावहाररक परमेश्वरमा ववश्वास गिथलाई सही मागथमा

पाइला राख्िुपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् भिे, तैँले आसशषहरू मात्रै िोज्िु हुाँदैि, तर
परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र उहााँलाई चिन्ि िोज्िुपछथ । उहााँको प्रकाशद्वारा, तेरो आफ्िै व्र्क्कतगत

िोजीद्वारा, तैँले उहााँको विि िाि र वपउि सकछस ्, परमेश्वरको वास्तववक बुझाइको ववकास
गिथ, र परमेश्वरको सााँिो प्रेम पाउि सकछस ्, जि
ु तेरो सभत्री हृदर्बाट आउाँ छ। अको शब्दमा, जब
परमेश्वरको लाचग तेरो प्रेम धेरै निष्कपट हुन्छ, र उहााँको लाचग तेरो प्रेमलाई कसैले िाश पािथ
सकदै ि अथवा कोही तेरो मागथमा िडा हुि सकदै ि, र्स समर्मा ताँ परमेश्वरको ववश्वासको सही
मागथमा छस ्। र्सले प्रमाखणत गदथछ कक ताँ परमेश्वरको होस ्, ककिभिे तेरो हृदर् अनघबाटै

परमेश्वरको निर्न्त्रणमा छ र अरू केही कुराले पनि ताँलाई निर्न्त्रण गिथ सकदै ि। तेरो

अिुभवद्वारा, तैँले िुकाएको मूल्र्द्वारा, र परमेश्वरको कार्थद्वारा उहााँको लाचग अिुक प्रेम ववकास
गिथ ताँ सक्षम भएको छस ्—र जब तैँले र्सो गछथ स ्, ताँ शैतािको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुिेछस ् र
परमेश्वरको वििको प्रकाशमा क्जउिेछस ्। जब ताँ अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र बन्छस ् तब मात्र
परमेश्वरले ताँलाई आफ्िो बिाउिुभएको छ भिी भन्ि सककन्छ। परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा
र्ो लक्ष्र् िोज्ि कोससस गिुथपछथ । र्ो नतमीहरू प्रत्र्ेकको कतथव्र् हो। नतमीहरू कोही पनि अदहलेको

अवस्थामा सन्तष्ु ट हुिु हुाँदैि। नतमीहरू परमेश्वरको कामप्रनत दोमिमा पिथु हुाँदैि, ि त र्सलाई
नतमीहरूले हल्का रूपमा सलि सकछौ। नतमीहरूले परमेश्वरको बारे मा पूणथ श्रद्धाका साथ हरसमर्

वविार गिुथपछथ , र सबै कुराहरू उहााँको िानतर गिुथपछथ । र जब नतमीहरू बोल्छौ अथवा काम गछौ,
नतमीहरूले परमेश्वरको घरको दहतलाई पदहलो स्थािमा राख्िुपछथ । र्सरी मात्रै नतमीहरू परमेश्वरको
हृदर् अिुसारको व्र्क्कत बन्ि सकछौ।

परमेश्वरमा आफ्िो ववश्वासको सम्बन्धमा मानिसहरूको सबै भन्दा ठूलो गल्ती उिीहरूले
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मुिले मात्र ववश्वास गिुथ, र परमेश्वरलाई आफ्िो दै निक जीविबाट पूणथ रूपले टाढा राख्िु हो।
वास्तवमा, सबै मानिसहरूले परमेश्वरको अक्स्तत्वमा ववश्वास गछथ ि ्, तर परमेश्वर उिीहरूको
दै निक जीविको दहस्सा भिे हुिह
ु ु न्ि। मानिसहरूका मि
ु हरूले परमेश्वरलाई धेरै प्राथथिाहरू
िढाउाँ छि ्, तर उिीहरूको हृदर्मा परमेश्वरको स्थाि थोरै छ, र त्र्सैले परमेश्वरले नतिीहरूको

बारम्बार जााँि गिुथहुन्छ। ककिभिे मानिसहरू अशुद्ध छि ्, जसले गदाथ उिीहरूको जााँि गिुथ बाहे क
परमेश्वरसाँग अरू कुिै ववकल्प हुाँदैि, ताकक उिीहरू लाजमा परूि ् र र्ी परीक्षाहरूका बीिमा
आफैलाई चिन्ि सकूि ्। र्दद होइि भिे, मािवजानत प्रधाि दत
ू को सन्तािहरूको रूपमा पररणत
हुन्थे, र अझ धेरै भ्रष्ट हुन्थे। परमेश्वरमा उिीहरूको ववश्वासको प्रकक्रर्ामा, परमेश्वरको अिन्त
शुद्धीकरणको दार्रामा हरे क व्र्क्कतले आफ्िो व्र्क्कतगत असभप्रार्हरू र उद्दे श्र्हरू ल्र्ाउाँ छि ्।
र्दद र्सो भएि भिे, परमेश्वरसाँग कसैलाई पनि प्रर्ोग गिे कुिै उपार् हुाँदैिथ्र्ो, र उहााँले जे
काम मानिसमा गिुथपथ्र्ो, त्र्ो कुिै पनि हालतमा हुाँदैिथ्र्ो। परमेश्वरले पदहला मानिसहरूलाई

शुद्ध पािुथहुन्छ, र र्ो प्रकक्रर्ामाफथत उिीहरूले आफैलाई चिन्ि सकछि ् र परमेश्वरले उिीहरूलाई

पररवतथि गिुथहुन्छ। त्र्सपनछ मात्रै परमेश्वरले आफ्िो जीविद्वारा उिीहरूमा काम गिुथहुन्छ, र
त्र्सरी मात्रै नतिीहरूको हृदर्हरू परमेश्वरनतर पूणथ रूपले फककथि सकछ। त्र्सैले म भन्छु,

परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ िादहाँ मानिसहरूले भिे जस्तो सक्जलो छै ि। जसरी परमेश्वरले त्र्सलाई
हे िथह
ु ु न्छ, र्दद ताँसाँग ज्ञाि मात्रै छ तर उहााँको जीविरूपी विि छै ि भिे , र र्दद ताँ आफ्िो
ज्ञािमा मात्र सीसमत छस ् तर सत्र्तालाई अभ्र्ास गिथ र परमेश्वरको विि अिुसार क्जउि

सकदै िस ् भिे, ताँसाँग परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर् छै ि भन्िे कुराको प्रमाण र्ही हो, तेरो हृदर्

परमेश्वरको होइि भिी र्सले दे िाउाँ छ। एक व्र्क्कतले परमेश्वरमा ववश्वास गरे र उहााँलाई चिन्दछ:
र्ो िै अक्न्तम लक्ष्र् हो, र मानिसको िोजको लक्ष्र् हो। तैँले परमेश्वरको विि अिस
ु ार क्जउिलाई

प्रर्त्ि गिैपछथ , ताकक तेरो अभ्र्ासमा ती फलदार्ी हुि सकूि ्। र्दद ताँसाँग सैद्धाक्न्तक ज्ञाि मात्र
छ भिे, परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास शून्र् हुिेछ। र्दद तैँले उहााँको विि अभ्र्ास गररस ् र

त्र्समा क्जइस ् भिे मात्रै तेरो ववश्वास पूणथ भएको र उहााँको इच्छा अिुसार भएको मान्ि सककन्छ।

र्स मागथमा, धेरै मानिसहरूले थुप्रै ज्ञािको कुरा गिथ सकछि ्, तर उिीहरूको मत्ृ र्ुको समर्मा,
उिीहरूका आाँिाहरू आाँसल
ु े भररन्छि ्, र आफ्िो जीविकाल व्र्थथमा िेर फालेकोमा र पररपकव

वद्
ृ धावस्था शून्र्तामा क्जएकोमा आफैलाई घण
ृ ा गछथ ि ्। उिीहरूले ससद्धान्तहरू मात्र बुझ्छि ्, तर

सत्र्तालाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकदै िि ् अथवा परमेश्वरको साक्षी हुि सकदै िि ्; बरु, उिीहरू
र्विकै र्ता उता दौडडरहन्छि ्, मौरी झैँ व्र्स्त हुन्छि ्, र अन्त्र्मा मत्ृ र्ुको छे उमा पुगेपनछ मात्र

उिीहरूले आफूमा सााँिो गवाहीको अभाव भएको र उिीहरूले परमेश्वरलाई बबलकुल िचििेको थाहा
गछथ ि ्। के र्ो धेरै दढलो भएि र? ककि ताँ समर्को उपर्ोग गदै िस ् र तैँले प्रेम गरे को सत्र्ताको

िोजी गदै िस ्? ककि भोसललाई कुछथ स ्? र्दद जीविमा ताँ सत्र्ताको लाचग द्ःु ि भोग्दै िस ् अथवा
र्सलाई प्राप्त गिथ िोज्दै िस ् भिे ताँ मत्ृ र्ुको घडीमा पछुताउि िाहन्छस ् भन्िे अथथ लाग्दै ि र?
र्दद त्र्सो हो भिे ककि परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्? वास्तवमा, मानिसहरूले र्दद असलकनत

पररश्रम गरे भिे पनि सत्र्तालाई अभ्र्ास गिथ सकिे थप्र
ु ै ववषर्हरू छि ् र र्सरी परमेश्वरलाई
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सन्तुष्ट पािथ सकछि ्। ककिकी उिीहरूले परमेश्वरको िानतर काम गिथ िसकोस ् भिेर मानिसहरूका

हृदर्हरू दष्ु टद्वारा निर्क्न्त्रत छि ्, र निरन्तर रूपमा उिीहरूको शरीरको िानतर दौडधूप गछथ ि ्,
अन्त्र्मा केही पनि प्राप्त गदै िि ्। र्स कारणले, मानिसहरू निरन्तर रूपमा समस्र्ाहरू र

कदठिाइहरूद्वारा पीडडत हुन्छि ्। के नर्िीहरू शैतािका र्ातिाहरू होइिि ्? के र्ो शरीरको भ्रष्टता
होइि? तैँले आफ्िो ओठ िलाएर परमेश्वरलाई मूिथ बिाउिे कोससस गिुथ हुाँदैि। बरु, तैँले स्पष्ट
कार्थ गिुथपछथ । आफैलाई धोका िदे —त्र्सको अथथ के हुि सकछ? आफ्िो शरीरको िानतर क्जएर
फाइदा र प्रससद्चधको लाचग सङ्घषथ गरे र तैँले के प्राप्त गिथ सकछस ्?

साि्मेघगजवनको्आर्ाज—राज्यको्सस
ु माचार
सारा्ब्रह्माण्डभरर्र्ैशलनेर््भन््
ने्अगमर्ाणी

मैले मेरो काम गैरर्हूदी जानतहरू माझ फैलाउाँ दै छु। मेरो मदहमा सारा ब्रह्माण्डभरर िक्म्किेछ;

सािा-ठूला सबै मानिसहरूले आफूसभत्र मेरो इच्छालाई बोकछि ्, अनि नतिीहरू सबै मेरो बाहुलीद्वारा
पररिासलत हुन्छि ् र मैले सुम्पेका कामहरूमा लाचगपछथ ि ्। र्स घड़ीदे खि, सबै मानिसहरूलाई अकै

सांसारमा ल्र्ाएर म िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गरे को छु। जब म आफ्िो “गह
ृ मुलुक” फकें; मेरो मौसलक
र्ोजिामा मैले अको िर्ााँ कामको सरु
ु वात गरेँ, ताकक मानिस मकहााँ अझ गहि रूपमा आउि
सकूि ्। मैले ब्रह्माण्ड र्सको समग्रतामा वविार गछुथ र त्र्सलाई हे र[क] र्ो मेरो कामको निक्म्त

उपर्ुकत समर् हो, त्र्सैले मानिसमाझ मेरो काम गदै म सबैनतर हतार गछुथ। आखिर, र्ो िर्ााँ
र्ुग हो र धेरैभन्दा धेरै िर्ााँ मानिसहरूलाई िर्ााँ र्ुगमा सलि र मैले दरू गिेहरूमध्र्े धेरैलाई
पन्छाउि मैले िर्ााँ काम ल्र्ाएको छु। रातो अक्जङ्गरको राष्रमा, नतिीहरूलाई हावामा िै बहि

लगाएर, मैले मािवजानतमा अथाह कामको एउटा िरण पूरा गरे को छु, त्र्सपनछ नतिीहरू बबस्तार-

बबस्तार हावाको बहाउसाँगै अलग हुन्छि ्। सााँच्िै, र्ो मैले सफा गिथ लागेको “िलो” हो; मैले उत्कट
िाह गरे को कुरा र्ही हो र र्ो पनि मेरो र्ोजिा हो। म काममा हुाँदा धेरै दष्ु टहरू गुप्त रूपमा

पसेका छि ्, तर म नतिीहरूलाई धपाउि हतारमा छुइिाँ। बरु, उपर्ुकत समर्मा म नतिीहरूलाई
नततरबबतर पािेछु। त्र्सपनछ मात्र, मलाई सााँच्िै प्रेम गिेहरूलाई अक्ञ्जरको फल र सलसलको

बास्िा प्राप्त गिथ ददएर म जीविको मूल हुिेछु। शैताि डेरा बस्िे मुलुकमा, कुिै ववशुद्ध सुि
रहाँदैि, त्र्हााँ केवल बालुवा मात्र हुन्छ, र्ी पररक्स्थनतहरूको सामिा गरे पनछ म र्स्तो िरणको
काम गछुथ। मैले प्राप्त गिे कुरा भिेको शुद्ध र िाररएको सुिको बालुवा होइि भन्िे नतमीहरूले

जान्िप
ु छथ । मेरो घरमा दष्ु ट कसरी रहि सकछ? फ्र्ाउराहरू मेरो स्वगथमा परजीवी हुि मैले कसरी
ददि सकछु र? र्ी कुराहरूलाई पािा लगाउि मैले कल्पिा गिथ सककिे सबै ववचधहरू अप्िाउछु।
मेरो इच्छा प्रकट हुि अनघ मैले के गिथ लागेको छु सो कसैलाई पनि अवगत हुाँदैि। र्ही मौका
छोपेर मैले ती दष्ु टहरूलाई धपाउिेछु र नतिीहरू मेरो उपक्स्थनतबाट जाि बाध्र् हुन्छि ्। मैले
क. मल
ू पाठमा “त्र्सलाई हेर” भन्िे वाकर्ाांश समावेश छै ि।
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दष्ु टहरूलाई र्सो गिेछु, तर नतिीहरूले मेरो सेवा गिे ददि अझै हुिेछ। आसशष ् पाउिे मानिसहरूको
इच्छा अत्र्न्त प्रबल हुन्छ; र्सकारण मैले मेरो शरीर घुमाएर मेरो मदहसमत मुहार गैरर्हूदीहरूलाई
दे िाउाँ छु, ताकक मानिसहरू नतिीहरूको आफ्िै सांसारमा क्जऊि ् र मैले भन्िप
ु िे मेरा वििहरू मैले

भन्दै जााँदा र मानिसहरूलाई िादहिे कुरा आपूनतथ गदै जााँदा नतिीहरूले आफ्िो न्र्ार् आफै गरूि ्।
मानिसहरू नतिीहरूको होशमा आउाँ दा मैले मेरो काम लामो समर् अनघदे खि िै फैलाएको हुिेछु।
त्र्सपनछ मैले मानिसहरूलाई मेरो इच्छा व्र्कत गिेछु र सबै मानिसहरूले मेरो काममा समन्वर्
गिे गरी िक्जकबाट मलाई पछ्र्ाउि ददएर र मैले गिथप
ु िे सबै काम मसाँगै नतिीहरूको आफ्िै
क्षमतामा गिथ ददएर मानिसहरूमाझ मेरो कामको दोस्रो भाग सुरु गिेछु।

मेरो मदहमा दे ख्न नतिीहरू कसैसाँग ववश्वास छै ि र म नतिीहरूलाई बाध्र् बिाउाँ ददिाँ, बरु

मािवजानतको माझबाट मेरो मदहमा हटाउिेछु र र्सलाई अकै सांसारमा लैजान्छु। जब मानिसहरूले

एक पटक पश्िाताप गछथ ि ्, तब मैले मेरो मदहमा सलिेछु र र्ो मैले ववश्वास भएकाहरूलाई
दे िाउिेछु। मैले काम गिे ससद्धान्त र्ही हो। ककिभिे मेरो मदहमाले किाि छोड्िे समर् छ र

मेरो मदहमाले िुनिएकाहरूलाई छोड्िे समर् पनि छ। र्सको अनतररकत, मेरो मदहमाले पथ्
ृ वी

छोड्िे, र्सलाई मधुरो गराउिे र र्सलाई अन्धकारमा डुब्िे एउटा समर् छ। किािको मुलुकले
पनि सूर्थको उज्र्ालो दे ख्नेछैि; सबै मानिसहरूले ववश्वास गुमाउिेछि ्, तर किािको मुलुकको
सग
ु न्ध कसैले पण
ू थ रूपमा सहि सकदै िि ्। जब म िर्ााँ स्वगथ र पथ्
ृ वीसभत्र जान्छु, तब मैले मेरो

मदहमाको अको भाग सलन्छु र सारा पथ्
ृ वीलाई धपकक पािे गरी ज्र्ोनतको िमक पैदा गरे र र्सलाई

पदहले किािको मुलुक प्रकट गछुथ, र रातको निस्पट्ट अन्धकारलाई डुबाउाँ छु, ताकक सारा पथ्
ृ वी

ज्र्ोनतमा आउि सकोस ्; मेरो मदहमालाई हरे क जानतमा िर्ााँ दे िाउि र वद्
ृ चध गिथ, सारा पथ्
ृ वीका
मानिसहरू ज्र्ोनतको शक्कतबाट सामथ्र्थ सलि आउि सकूि ्; र म मािव सांसारमा आएको लामो
समर् भइसकर्ो र मेरो मदहमालाई इस्राएलबाट पूवथनतर लामो समर् अनघ िै ल्र्ाइएको छ भन्िे

कुरा सारा मािवजानतले महसुस गिथ सकूि ्; ककिभिे मेरो मदहमा पूवथबाट िक्म्कन्छ, र र्सलाई
अिुग्रहको र्ुगदे खि र्स ददिसम्म ल्र्ाइएको चथर्ो। तर म इस्राएलबाट निस्केको चथएाँ कक म
पूवथमा आइपुग्ि सकाँू । जब पूवथको ज्र्ोनत क्रमश्ः सेतो हुाँदै जान्छ तब पथ्
ृ वीको अाँध्र्ारो ज्र्ोनतमा
पररणत हुि थाल्छ अनि मात्र म लामो समर् अनघ िै इस्राएलबाट गएको चथएाँ र म पव
ू थमा िर्ााँ
भएर उदाइरहे को छु भन्िे मानिसले पिा लगाउिेछि ्। एक पटक इस्राएलमा ओलेर पनछ र्सबाट
प्रस्थाि गरेँ, म फेरर इस्राएलमा जन्मि सक्कदिाँ, ककिभिे मेरो कामले सारा ब्रह्माण्डलाई िै

डोऱ्र्ाउाँ छ। र्सको अनतररकत, बबजुली पूवथदेखि पक्श्िमसम्म िै िक्म्कन्छ। र्सैले, म पथ्
ृ वीमा
ओलेको छु, र किािलाई पव
ू थका मानिसहरूकहााँ ल्र्ाएको छु। म सारा पथ्
ृ वीभररका मानिसहरूलाई

किािमा ल्र्ाउिेछु, त्र्सैले सारा ब्रह्माण्डलाई वशमा पािथ, मैले किािको मुलुकमा असभव्र्क्कतको
ववषर् ल्र्ाइरहन्छु। र्स बेला, किािको मुलुकमा बाहे क पथ्
ृ वीमा कुिै ज्र्ोनत छै ि, सबै मानिसहरू

भोक र ठण्डाको जोखिममा छि ्। मैले मेरो मदहमा इस्राएललाई ददएाँ , अनि र्सबाट सलएाँ, र्सरी

मैले इस्राएलीहरूलाई र सारा मािवजानतलाई पूवथनतर ल्र्ाएाँ। नतिीहरूको ज्र्ोनतसाँग पुिसमथलि होस ्
भिेर, र्ससाँगै होस ् र र्सलाई िोज्ि िपरोस ् भिेर मैले नतिीहरू सबैलाई प्रकाशमा ल्र्ाएको छु।
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िोक्जरहिेहरू सबैलाई मैले फेरर ज्र्ोनत दे ख्न ददिेछु र मसाँग इस्राएलमा भएको मदहमा दे ख्नेछि ्;

मैले नतिीहरूलाई लामो समर् अनघ िै मािवजानतको माझमा सेतो बादल तल गएको कुरा दे ख्ने
ददिेछु, नतिीहरूले कैर्ौँ सेता बादलहरू र नतिीहरूको झप्ु पाहरूमा प्रशस्त फलहरू दे िि
ू ्; र्सको

अनतररकत, नतिीहरूले इस्राएलको र्होवा परमेश्वर दे िूि ्। मैले नतिीहरूलाई र्हूदीहरूको मासलक,
िाह गररएको मसीहको र सारा र्ुगहरूभरर राजाहरूले सताएका मेरो पूणथ दे िा पिे घटिा हे िथ
ददिेछु। अन्तका ददिहरूमा मेरो सारा मदहमा र मेरा सबै कामहरू मानिसलाई प्रकट गदै मैले सारा
ब्रह्माण्डभरर काम गिेछु र म ठूल-ठूला काम गिेछु। मैले मलाई वषौंदे खि प्रतीक्षा गरररहे काहरू,
म सेतो बादलमा आएको उत्कट िाह गिेहरूलाई, म पटक-पटक दे िा परे को उत्कट िाह गिे

इस्राएललाई, र मलाई सताउिे सबै मािवजानतलाई म मेरो मदहसमत मुहार दे िाउिेछु, ताकक मैले
मेरो मदहमा उदहले िै सलएको छु र मैले पूवथनतर ल्र्ाएको छु, त्र्सैले र र्ो अब र्हूददर्ामा छै ि।
ककिभिे अन्तको ददि अनघ िै आइसकेको छ!
मैले सारा ब्रह्माण्डभरर मेरो काम गरररहे को छु र पूवथमा अत्र्न्त अनिष्टपूणथ घटिाहरू असीम

रूपमा दे िा पछथ , जसले सारा जानतहरू र सम्प्रदार्हरूलाई हल्लाइददन्छ। सारा मानिसहरूलाई

वतथमािमा ल्र्ाउिे मेरो आवाज िै हो। म सबै मानिसहरूलाई मेरो आवाजद्वारा पराक्जत गराउाँ छु,
र्ही प्रवाहमा चगिथ लगाउिेछु र मेरो सामु झुकि लगाउिेछु, ककिभिे मैले मेरो मदहमालाई उदहले

िै सारा पथ्
ृ वीबाट कफताथ सलएको छु र र्सलाई पूवथमा िर्ााँ गरी जारी गरे को छु। कसले मलाई दे ख्ने

उत्कट इच्छा गदै ि? कसले मेरो आगमिलाई उत्सुकतापूवथक प्रतीक्षा गदै ि? मेरो पुि: दे िा पिे

घटिाको तष्ृ णा गदै ि? मेरो सुन्दरताको निक्म्त कोिादहाँ लालनर्त हुाँदैि? ज्र्ोनतमा कोिादहाँ
आउाँ दै ि? किािको प्रिुरतालाई कसले हे दैि? उद्धारकको आगमिलाई कसले िाह गदै ि?
महाशक्कत भएकोलाई कसले प्रशांसा गदै ि? मेरो आवाज पथ्
ृ वीभरर फैसलिेछ; म मेरा िनु िएका

मानिसहरूलाई सामिा गिेछु, र नतिीहरूसाँग अझ धेरै वििहरू बोल्िेछु। जसरी शक्कतशाली
गजथिहरूले पहाड़ र िदीहरू हक्ल्लन्छि ्, त्र्सरी िै म पनि मेरा वििहरू सारा ब्रह्माण्ड र

मािवजानतको निक्म्त बताउाँ छु। र्सकारण, मेरो मुिको विि मानिसहरूको िजािा भएको छ र

सबै मानिसहरूले मेरो वििलाई मिमा सलन्छि ्। मेरो ज्र्ोनत पूवथदेखि पक्श्िमसम्म िै िक्म्कन्छ।
मेरा वििहरू र्स्ता छि ् कक मानिस त्र्ाग्ि अनिच्छुक हुन्छि ्, र साथै नतिीहरूलाई अथाह
पाउाँ छि ्, तर नतिीहरूमा अझ धेरै आिक्न्दत हुन्छि ्। मेरो आगमिको उत्सव मिाउाँ दै सबै मानिसहरू

िुशी र आिक्न्दत हुन्छि ्, मािौं िाबालक भिथरै जन्मेको छ। मेरो आवाजको माध्र्मले म सबै
मानिसहरूलाई मेरो सामु ल्र्ाउिेछु। त्र्सपनछ, म मानिसहरूको जानतसभत्र औपिाररक रूपमा प्रवेश
गिेछु, त्र्सैले नतिीहरू मेरो आराधिा गिथ आउिेछि ्। मैले जगमगाउिे मेरो मदहमा र मेरो मि
ु को

वििहरूसाँगै, मैले र्सलाई र्स्तो बिाइददिेछु कक सबै मानिसहरू मेरो सामु आउिेछि ् र पूवथबाट

िक्म्करहे को त्र्ो ज्र्ोनत दे ख्नेछि ् र म पूवथको जैतूिको डााँड़ामा ओलेको पनि दे ख्नेछि ्। र्हूदीको
छोराको रूपमा होइि, तर पूवथको ज्र्ोनतको रूपमा म पथ्
ृ वीमा लामो समर्दे खि बसेको छु भन्िे
नतिीहरूले दे ख्नेछि ्। ककिभिे मेरो उदहले िै पुिरुत्थाि भएको छ र म मािवजानतको माझबाट
प्रस्थाि गरे को छु, र मानिसहरू माझ मेरो मदहमासाँगै पि
ु ्ःदे िा परे को छु। कैर्ौँ र्ग
ु हरू अनघदे खि
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आराधिा गररएको म िै हुाँ र म पनि त कर्ौँ वषथअनघ इस्राएलीहरूले त्र्ाचगएको बालक हुाँ। र्सको
अनतररकत, म हालको र्ुगको सारा मदहसमत सवथशक्कतमाि परमेश्वर हुाँ। सबै जिा मेरो ससांहासि

सामु आऊि ् र मेरो मदहसमत मह
ु ार दे िि
ू ्, मेरो आवाज सि
ु ि
ू ् र मेरा कामहरू हे रूि ्। मेरो समग्र
इच्छा र्ही हो; र्ो िै अन्त र मेरो र्ोजिा साथै हरे क जानतले मेरो आराधिा गरोस ्, हरे क क्जब्रोले
मलाई स्वीकार गरोस ्, हरे क मानिसले आफ्िो ववश्वासलाई ममा रािोस ् र हरे क मानिस मेरो
अधीिमा रहोस ् भन्िे कुरा मेरो प्रबन्धको उद्दे श्र्को िरम उत्कषथ हो!

दे हधारी्परमेश््र्र्र्परमेश््र्रद्र्ारा्प्रयोग्भएका
माननसहरूका्बीचका्अत्यार्श्यक्शभन्निा्

परमेश्वरका आत्माले पथ्
ृ वीमा काम गिुथहुाँदा, उहााँले धेरै वषथदेखि िोक्जरहिुभएको छ, र

र्ुगौँदे खि उहााँको काम गिथका लाचग परमेश्वरले धेरै जिालाई प्रर्ोग गिुथभएको छ। अझ र्ो

समर्सम्म पनि, परमेश्वरका आत्मा उपर्ुकत ववश्राम स्थाि वविा िै रहिुभएको छ, र्सैले त

आफ्िो काम गिथका लाचग परमेश्वर ववसभन्ि मानिसहरूका बीिमा पुग्िुहुन्छ। समग्रमा,

मानिसहरूद्वारा िै उहााँको काम भएको हुन्छ। भन्िुको अथथ, र्ी सबै वषथहरूमा, परमेश्वरको काम
कदहल्र्ै रोककएको छै ि, तर आजको ददिसम्म पनि र्सलाई निरन्तर रूपमा मानिसहरूमा अगाडड
लचगएको छ। परमेश्वरले धेरै वििहरू बोल्िुभएको र धेरै काम गिुथभएको भए तापनि, मािवले

अझै परमेश्वरलाई चििेको छै ि, र्सो हुिुको कारणिादहाँ परमेश्वर कदहल्र्ै मािवकहााँ दे िा
पिुथभएको छै ि र उहााँको मूतथ रूप पनि छै ि। र्सैले परमेश्वरले र्ो काम—व्र्ावहाररक परमेश्वरको

व्र्ावहाररक महत्त्व जान्ि सबै मानिसहरूलाई बाध्र् पािे काम—पण
ू थतामा ल्र्ाउिैपछथ । र्ो उद्दे श्र्
प्राप्त गिथ, परमेश्वरले मूतथ रूपमा आफ्िा आत्मा मािवतालाई प्रकट गिैपछथ र नतिीहरूका बीिमा

उहााँको काम गिुथपछथ । अथाथत ्, परमेश्वरका आत्माले शारीररक रूप, मासु र हाड सलिुभएपनछ, र्दश्र्
रूपमा मानिसहरूका बीिमा नतिीहरूका जीविमा सहभागी भएर दहाँ ड्िुभएपनछ, कदहलेकदहाँ दे खििे

र कदहले आफ्िैलाई लुकाउिे गिुथभएपनछ मात्र मानिसहरूले उहााँलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्ि सकिेछि ्।

र्दद परमेश्वर शरीरमा मात्र रहिभ
ु र्ो भिे, उहााँले आफ्िो कामलाई र्सको पण
ू थतामा परू ा गिथ
सकिुहुिेचथएि। अनि दे हमा गररि आवश्र्क पिे सेवा पूरा गिुथभई, केही अवचधसम्म दे ह वा

शरीरमा काम गिुथभएपनछ, परमेश्वर शरीरबाट अलग हुिुहुिेछ र शरीरका रूपमा आक्त्मक राज्र्मा
काम गिुथहुिेछ, जसरी र्ेशूले पनि पूरा गिथ आवश्र्क पिे सबै कम पूरा गिुथभई केही अवचधसम्म
सामान्र् मािव भएर काम गिथभ
ु एको चथर्ो। नतमीहरूले “मागथ … (५)” बाट सलइएको र्स िण्डलाई

र्ाद गछौ होला: “मेरा वपताले मलाई र्सो भन्िुभएको कुराको मलाई स्मरण छ, ‘पथ्
ृ वीमा, केवल
तेरा वपताको इच्छा पूरा गिथ िोज ् र उहााँको आज्ञा पूरा गर्। अरू केही कुरा ताँसाँग सम्बक्न्धत

छै ि।’” र्स िण्डमा ताँ के दे ख्छस ्? परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुाँदा, उहााँले ईश्वरत्व सभत्रको उहााँको
काम मात्र गिुथहुन्छ, जुि कुरा स्वगीर् आत्माले दे हधारी परमेश्वरलाई क्जम्मा ददिुभएको छ। जब
उहााँ आउिह
ु ु न्छ, उहााँले ववसभन्ि माध्र्महरू र ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणहरूद्वारा आफ्िा वाणीहरूमा
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आवाज ददिुभई पूरै दे शमा बोल्िुहुन्छ। उहााँले मािवलाई जुटाउिे र ससकाउिे कार्थलाई मुख्र् रूपमा
आफ्िा लक्ष्र्हरू र कार्थ ससद्धान्तका रूपमा सलिह
ु ु न्छ, र अव्र्क्कतगत सम्बन्ध वा मानिसहरूका
जीविका वववरणहरूजस्ता कुराहरूमा उहााँले सरोकार राख्िुहुन्ि। उहााँको मख्
ु र् सेवकाइ भिेको

आत्माको लाचग बोल्िु हो। अथाथत ्, परमेश्वरका आत्मा शरीरमा मूतथ रूपमा प्रकट हुिुहुाँदा, उहााँले
मािवको जीविको लाचग मात्र जुटाउिुहुन्छ र सत्र्ता प्रकट गिुथहुन्छ। उहााँले आफूलाई मािवका
काममा सांलग्ि गिुथहुन्ि, जसको अथथ उहााँ मािवका कार्थमा सहभागी हुिुहुन्ि। मािवले ईश्वरीर्
काम गिथ सकदै ि, परमेश्वरले मािवीर् कार्थमा भाग सलिह
ु ु न्ि। परमेश्वर र्स पथ्
ृ वीमा आफ्िो

काम गिथ आउिुभएका सबै वषथहरूमा, उहााँले सधैँभरर मानिसहरूद्वारा र्ो गिुथभएको छ। तथावप,
र्ी मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वर भिी वविार गिथ सककाँदै ि—नतिीहरू परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग

गररएका मानिसहरू मात्र हुि ्। र्सैबीि, आजका परमेश्वरले आत्माको आवाज पठाएर र आत्माका
पक्षमा काम गरे र, ईश्वरीर् र्दक्ष्टकोणबाट सीधै बोल्ि सकिुहुन्छ। र्सरी िै, ववसभन्ि र्ग
ु हरूमा
परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएका सबै मानिसहरू, भौनतक शरीरसभत्र परमेश्वरका आत्माले काम
गिुथभएका उदाहरणहरू हुि ्—त्र्सो हो भिे ककि नतिीहरूलाई परमेश्वर भन्ि सककाँदै ि? तर आजका
परमेश्वर पनि शरीरमा सीधै काम गिे परमेश्वरका आत्मा हुिुहुन्छ, र र्ेशू पनि शरीरमा काम
गिुथहुिे परमेश्वरका आत्मा हुिुहुन्थ्र्ो; उहााँहरू दव
ु ैलाई परमेश्वर भनिन्छ। तब सभन्ितािादहाँ के हो
त? ववसभन्ि र्ुगभरर परमेश्वरले प्रर्ोग गिथभ
ु एका मानिसहरूमा सामान्र् वविार र तकथहरूका

क्षमता चथए। नतिीहरू सबैले मािव व्र्वहारका ससद्धान्तहरू बुझेका चथए। नतिीहरूसाँग सामान्र्
मािव वविारहरू चथए, र सामान्र् मानिसहरूमा हुिुपिे सबै कुराहरू नतिीहरूमा चथए। नतिीहरूमध्र्े
धेरैजसोमा असाधारण िुबीहरू र जन्मजात बौद्चधकता चथर्ो। र्ी मानिसहरूमा काम गिुथहुाँदा,
परमेश्वरका आत्माले नतिीहरूका िब
ु ीहरूलाई उपर्ोग गिथभ
ु र्ो, जि
ु िादहाँ परमेश्वरले नतिीहरूलाई
ददिुभएका वरदािहरू चथए। परमेश्वरका आत्माले नतिीहरूका िुबीहरूलाई कक्रर्ाशील बिाउिुभई,
नतिीहरूका सामथ्र्थहरूलाई परमेश्वरको सेवामा प्रर्ोग गिुथहुन्छ। तैपनि परमेश्वरको सारतत्त्विादहाँ
कुिै धारणा वा वविार वविाको हुन्छ, मािवीर् असभप्रार्हरूले र्सलाई पररवतथि गिथ सकदै िि ्, र

सामान्र् मािवसाँग भएका कुराहरू समेत र्समा हुाँदैिि ्। र्सो भन्िुको तात्पर्थिादहाँ , उहााँ मािव
व्र्वहारका ससद्धान्तहरूसाँग पनि पररचित हुिुहुन्ि भन्िे हो। आजका परमेश्वर पथ्
ु ु ाँदा,
ृ वीमा आउिह
र्ही िै हुन्छ। उहााँका काम र वििहरू मािव असभप्रार्हरू वा मािव वविारहरूद्वारा समचश्रत
हुाँदैिि ्, तर ती आत्माका असभप्रार्हरूका सीधा प्रदशथि हुि ्, अनि उहााँले सीधै परमेश्वरका पक्षमा

काम गिुथहुन्छ। र्सको अथथ आत्मा सीधै बोल्िुहुन्छ, अथाथत ्, असलकनत मािव असभप्रार्हरू
िसमसाइकि िै ईश्वरत्वले सीधै काम गछथ । अको ककससमले भन्िप
ु दाथ, दे हधारी परमेश्वर, मािव
वविार वा धारणाहरू वविा, र मािव व्र्वहारका ससद्धान्तहरूका बुझाइ वविा िै सीधै ईश्वरत्वले

भररिुहुन्छ। र्दद ईश्वरत्व मात्र कार्थमा हुिुहुन्थ्र्ो भिे (र्दद परमेश्वर मात्र कार्थमा हुिुहुन्थ्र्ो
भन्िे अथथमा), पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कार्थलाई कार्ाथन्वर्ि गिे कुिै उपार् िै हुिे चथएि। र्सैले
परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुाँदा, परमेश्वरले ईश्वरत्वमा गिुथहुिे कामसाँगको एकतामा मािवसाँग काम
गिथ उहााँले प्रर्ोग गिथह
ु ु िे मानिसहरूको सािो सांख्र्ा उहााँसाँग हुिैपछथ । अको प्रकारले भन्िप
ु दाथ,
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उहााँको ईश्वरीर् कार्थलाई कार्म राख्ि उहााँले मािव कार्थलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ। अन्र्था, ईश्वरीर्
कार्थसाँग सीधै सांलग्ि हुि मािवका लाचग कुिै उपार् िै हुिे चथएि। र्ेशू र उहााँका िेलाहरूसाँग
र्ही िै भएको चथर्ो। र्स सांसारको आफ्िो समर्ावचधमा, र्ेशल
ू े परु ािा व्र्वस्थाहरूलाई रद्द गरी

िर्ााँ आज्ञाहरू स्थावपत गिुथभर्ो। उहााँले धेरै वििहरू पनि बोल्िुभर्ो। र्ो सबै काम ईश्वरत्वमा

गररएको चथर्ो। पत्रुस, पावल, र्ूहन्िा जस्ता अरू व्र्क्कतहरूले र्ेशूका वििहरूका जगमा आफ्िा

कामलाई स्थावपत गरे का चथए। र्सो भन्िुको तात्पर्थिादहाँ, परमेश्वरले अिुग्रहको र्ुगको थालिी

गिथभ
ु ई, त्र्स र्ग
ु मा आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु र्ो; अथाथत ्, उहााँले “परमेश्वर सरु
ु र अन्त्र् हुिुहुन्छ”
भन्िे वििहरूलाई पूरा गिुथभई, पुरािोलाई रद्द गरी िर्ााँ र्ुगको सुरुवात गिुथभर्ो। अको प्रकारले
भन्िुपदाथ, मानिसले ईश्वरीर् कामको जगमाचथ मािव काम गिैपछथ । र्ेशूले आफूले भन्ि आवश्र्क

रहे को सबै कुरा भन्िुभएपनछ र र्स पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम पूरा गिुथभएपनछ, उहााँले मािवलाई
छोड्िुभर्ो। र्सपनछ, काम गिे सबै मानिसहरूले उहााँका वििहरूमा असभव्र्कत भएका

ससद्धान्तहरू अिुसार र्सो गरे , र उहााँले बोल्िुभएका सत्र्ताअिुसार र्सको अभ्र्ास गरे । र्ी सबै

मानिसहरूले र्ेशूका निक्म्त काम गरे । र्दद र्ेशल
ू े मात्र काम गिुथभएको भए, उहााँले जनत िै धेरै
वििहरू बोल्िुभएको भए तापनि, उहााँका वििहरूसाँग सांलग्ि हुिे कुिै उपार् मानिसहरूसाँग हुिे
चथएि, ककिकक उहााँले ईश्वरीर्तामा काम गरररहिुभएको चथर्ो र उहााँले ईश्वरीर्ताका वििहरू

मात्र बोल्ि सकिह
ु ु न्थ्र्ो, र सामान्र् मानिसहरूले उहााँका वििहरूलाई बुझ्ि सकिे गरी उहााँले
व्र्ाख्र्ा गिथ सकिुहुन्िथ्र्ो। अनि उहााँसाँग प्रेररतहरू र अगमवकताहरू हुिुपिेचथर्ो जो उहााँका
कामलाई पूरा गिथ उहााँका पनछ आएका चथए। दे हधारी परमेश्वरले कसरी आफ्िो काम गिुथहुन्छ
भन्िे कुराको र्ो एउटा ससद्धान्त हो—बोल्िका लाचग दे हधारी शरीरको प्रर्ोग गिे र ईश्वरत्वको

काम परू ा गिे कार्थ, र उहााँको कामलाई परू ा गिथ परमेश्वरको हृदर्अिस
ु ारका केही मानिसहरूलाई,
वा सार्द धेरै मानिसहरूलाई प्रर्ोग गिे। अथाथत ्, मािवलाई हे रिाह गिे र पािी जुटाउिे कार्थ
गिथका लाचग परमेश्वरका हृदर्अिुसारका मानिसहरूलाई उहााँले प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र्सरी परमेश्वरका
छानिएका मानिसहरू सत्र्ता वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकिेछि ्।

र्दद उहााँ शरीरमा आउिुहुाँदा, परमेश्वरले ईश्वरत्वको काम मात्र गिुथभर्ो, र उहााँसाँग काम
गिथका लाचग उहााँका हृदर्अिस
ु ारका मानिसहरू र्दद उहााँसाँग चथएिि ् भिे, परमेश्वरको इच्छा
बुझ्ि वा परमेश्वरसाँग सांलग्ि हुि मािव असक्षम हुिेचथर्ो। र्स काम पूरा गिथ, मण्डलीहरूमाचथ
दे िरे ि गिथ र हे रिाह वा गोठालो गिथ परमेश्वरले आफ्िो हृदर्अिुसारका सामान्र् मानिसहरूलाई

प्रर्ोग गिैपछथ , र्सरी मािवका मािससक प्रकक्रर्ाहरू, उसको ददमाग, कल्पिा गिथ सकिे क्षमताको
तहलाई प्राप्त गिथ सककन्छ। अरू शब्दहरूमा भन्िप
ु दाथ, परमेश्वरले आफ्िो ईश्वरत्वसभत्र गिथह
ु ु िे
कामलाई “रूपान्तरण” गिथ आफ्िा हृदर्अिुसारका मानिसहरूको सािो सङ्ख्र्ालाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ,
ताकक ईश्वरीर् भाषालाई मािवीर् भाषामा पररवतथि गिथको लाचग र्सलाई िुला गिथ सककर्ोस ्,

र्सरी मानिसहरूले र्सलाई जान्ि र बुझ्ि सकछि ्। र्दद परमेश्वरले त्र्सो िगिुथभएको भएको
भए,

कसैले

पनि

परमेश्वरको

ईश्वरीर्

भाषा

बुझ्ि

सकिेचथएिि ्,

ककिकक

परमेश्वरको

हृदर्अिस
ु ारका मानिसहरू आखिर अल्पसांख्र्क िै छि ्, र मािवको बझ्
ु ि सकिे क्षमता कमजोर
786

छ। त्र्सैले त दे हधारी शरीरमा काम गिुथहुाँदा मात्र परमेश्वरले र्स तररकालाई छान्िुहुन्छ। र्दद
त्र्हााँ ईश्वरीर् काम मात्र चथर्ो भिे, मानिसले परमेश्वरलाई चिन्िे वा उहााँसाँग सांलग्ि हुिे कुिै
उपार् हुिे चथएि, ककिकक मािवले परमेश्वरको भाषा बझ्
ु दै ि। परमेश्वरका वििहरूलाई स्पष्ट
पािे उहााँका हृदर्अिुसारका मानिसहरूका प्रनतनिचधत्वद्वारा मात्र मािवले र्ो भाषालाई बु झ्ि

सकछ। तथावप, मािवतासभत्र काम गिे त्र्स्ता मानिसहरूमात्र त्र्हााँ चथए भिे, त्र्सले मािवको
सामान्र् जीविलाई मात्र कार्म राख्न सकथ्र्ो; र्सले मािवको स्वभावलाई पररवतथि गिथ

सकदै िचथर्ो। परमेश्वरको कामको िर्ााँ सरु
ु वात ववन्द ु हुि सकदै िथ्र्ो; त्र्हााँ उही परु ािा गीतहरू,
उही पुरािा सामान्र् वववरणहरू मात्र हुन्थे। उहााँको दे हधारणको समर्ावचधमा भन्िुपिे सबै कुराहरू
भन्िे र गिुथपिे सबै कुराहरू गिे, त्र्सपनछ उहााँका वििहरू अिुसार मानिसहरूले काम गिे र
अिुभव गिे, दे हधारी परमेश्वरका प्रनतनिचधद्वारा मात्र नतिीहरूका जीवि स्वभाव पररवतथि

हुिसकथे, र र्सरी नतिीहरू समर्हरूसाँग बग्ि सकथे। ईश्वरत्वसभत्र काम गिुथहुिेले परमेश्वरको

प्रनतनिचधत्व गिुथहुन्छ, मािवतासभत्र काम गिेहरूिादहाँ परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएका मानिसहरू
हुि ्। र्सो भन्िुको तात्पर्थ, दे हधारी परमेश्वरिादहाँ परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएका मानिसहरूबाट
िास रूपमा सभन्ि हुिुहुन्छ। दे हधारी परमेश्वरले ईश्वरीर् काम गिथ सकिुहुन्छ भिे परमेश्वरद्वारा
प्रर्ोग भएका मानिसहरूले गिथ सकदै िि ्। प्रत्र्ेक र्ुगको सुरुमा, परमेश्वरका आत्मा व्र्क्कतगत

रूपमा बोल्िुहुन्छ र मािवलाई िर्ााँ सरु
ु वातमा ल्र्ाउिका लाचग िर्ााँ र्ुगको उद्घाटि गिथुहुन् छ।
उहााँले बोसलसकिुभएपनछ, उहााँको ईश्वरत्वसभत्रको परमेश्वरको काम पूरा भएको छ भिी र्सले
सङ्केत गछथ । त्र्सकारण, आफ्िा जीवि अिुभवमा प्रवेश गिथका लाचग परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग
गररएकाहरूका अगुवाइलाई मानिसहरूले पछ्र्ाउाँ छि ्। ठीक र्सरी िै, परमेश्वरले र्ही िरणमा

मािवलाई िर्ााँ र्ग
ु मा ल्र्ाउिह
ु ु न्छ र मानिसहरूलाई िर्ााँ सुरुवात ददिुहुन्छ—त्र्ही समर्मा िै
शरीरमा परमेश्वरको काम पूरा भएको हुन्छ।

आफ्िा सामान्र् मािवतालाई ससद्ध पािथ वा सामान्र् मािवताको कार्थ गिथ परमेश्वर पथ्
ृ वीमा

आउिुहुन्ि। उहााँ सामान्र् मािवतामा ईश्वरीर् काम गिथका लाचग मात्र आउिुहुन्छ। सामान्र्

मािवताका बारे मा परमेश्वरले बोल्िुभएको कुरा मानिसहरूले कल्पिा गरे कोजस्तो होइि। मािवले

“सामान्र् मािवतालाई” पनत वा पत्िी, र छोराहरू र छोरीहरू हुिु हो भिेर पररभावषत गछथ ,
जुििादहाँ सामान्र् व्र्क्कत हुिुको प्रमाण हो; तथावप, परमेश्वरले र्सरी हे िुथहुन्ि। उहााँले सामान्र्
मािवतालाई सामान्र् मािव वविार, सामान्र् मािव जीवि, र सामान्र् मानिसहरूबाटको जन्मका

रूपमा हे िुथहुन्छ। तर उहााँको सामान्र्तामा मािवले बोल्िे जस्ता पत्िी, पनत, र सन्तािहरू हुिुलाई
समान्र्ताको रूपमा समावेश गररएको हुाँदैि। अथाथत ्, मािवका लाचग परमेश्वरले बताउिभ
ु एको
सामान्र् मािवतािादहाँ मािवले वविार गिे मािवताको अिुपक्स्थनत हो, र्ेशूको जस्तो, झण्डै

भाविा िै िभएको र शारीररक आवश्र्कताहरूरदहत जस्तो दे खििे, उहााँका बादहरी कुरा मात्र सामान्र्
व्र्क्कतका जस्ता चथए र उहााँले सामान्र् व्र्क्कतको रूप सलिुभर्ो, तर वास्तवमा सामान्र्
व्र्क्कतसाँग हुिैपिे सबै कुराहरू उहााँमा चथएिि ्। र्सबाट र्ो दे खिि सकछ कक दे हधारी परमेश्वरका
सारतत्त्वले सामान्र् मािवताको पण
ू थतालाई िाघेको हुाँदैि, तर सामान्र् मािव जीविका
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कक्रर्ाकलापहरूलाई समथथि गिथ र तकथका सामान्र् मािव शक्कतहरूलाई कार्म गिथका लाचग
मानिसहरूमा हुिैपिे कुराहरूको भाग मात्र हुन्छ। तर मािवले सामान्र् मािवता भिी वविार गिे
कुराहरूसाँग नर्िीहरूको कुिै सरोकार छै ि। नतिीहरू दे हधारी परमेश्वरमा हुिप
ु छथ । तथावप, र्दद
दे हधारी परमेश्वरका पत्िी, छोराछोरी, पररवार भए भिे मात्र उहााँमा सामान्र् मािवता रहे को हुन्छ
भिी वविार गिे व्र्क्कतहरू पनि छि ्; र्ी कुराहरू वविा उहााँ सामान्र् व्र्क्कत हुिुहुन्ि भिी

नतिीहरूले भन्िे गछथ ि ्। त्र्सो भए म नतमीहरूसाँग प्रश्ि गछुथ, “के परमेश्वरकी पत्िी नछि ्? के

परमेश्वरसाँग कुिै पनत हुिु सम्भव छ? के परमेश्वरका छोराछोरी हुिसकछि ्?” के र्ी गल्ती
कुराहरू होइिि ्? तथावप, दे हधारी परमेश्वर फुटे का िट्टािहरूका बीिबाट निस्कि सकिुहुन्ि वा
आकाशबाट िस्ि सकिुहुन्ि। उहााँ सामान्र् मािव पररवारमा मात्र जन्मि सकिुहुन्छ। त्र्सैले त

उहााँका आमाबुबा र दददीबदहिीहरू छि ्। दे हधारी परमेश्वरका सामान्र् मािवतामा र्ी कुराहरू
हुिैपछथ । र्ेशूको ववषर्मा पनि र्ही भएको चथर्ो; र्ेशूका बुबा र आमा, बदहिीहरू र भाइहरू चथए,
अनि र्ो सबै सामान्र् चथर्ो। तर र्दद उहााँका पत्िी र छोराछोरीहरू भएका भए, दे हधारी परमेश्वरमा

हुिुपिे भिी परमेश्वरले उद्दे श्र् राख्नुभएका कुराहरूमा र्ोिादहाँ सामान्र् मािवता हुिेचथएि। र्दद
र्सो भएको भए, उहााँले ईश्वरत्वको पक्षमा काम गिथ सकिुहुिेचथएि। उहााँका पत्िी र छोराछोरीहरू
चथएिि ्, र पनि उहााँ सामान्र् पररवारमा सामान्र् मानिसहरूबाट जन्मिुभर्ो त्र्सैले ठीक र्ही

कारणले िै उहााँले ईश्वरत्वको कार्थ गिथ सकिभ
ु र्ो। र्सलाई अझ स्पष्ट पादाथ, परमेश्वरले जसलाई
सामान्र् व्र्क्कत भिी वविार गिुथहुन्छ, त्र्ो व्र्क्कत सामान्र् पररवारमा जन्मेको हुन्छ। र्स्तो
व्र्क्कत मात्र ईश्वरीर् काम गिथका लाचग र्ोग्र् हुन्छ। अकोतफथ, र्दद कुिै व्र्क्कतका पत्िी,
छोराछोरीहरू, वा पनत छि ्, ती व्र्क्कतले ईश्वरीर् काम गिथ सकदै िि ्, ककिकक नतिीहरूमा

परमेश्वरले माग गिथभ
ु एको सामान्र् मािवता िभएर मािवले माग गरे को सामान्र् मािवता मात्र

हुन्छ। परमेश्वरले ठान्िुभएको कुरा, र मानिसहरूले बुझेका कुरामा प्रार् ठूलो सभन्िता, लामो दरू ी
हुन्छ। परमेश्वरको कामको र्स िरणमा, मानिसहरूका अवधारणहरूबाट र्ो धेरै ववरोधमा र अनत
िै सभन्ि हुन्छ। परमेश्वरको कामको र्स िरण पूणथ ककससमले िै व्र्ावहाररक रूपमा ईश्वरीर् कार्थ

हो, जहााँ मािवले सहर्ोगीको भूसमका िेल्ि सकछ भिेर भन्ि सककन्छ। ककिकक परमेश्वर आफ्िो
काम गिथका लाचग आफै पथ्
ु ु न्छ र र्सका लाचग उहााँले कुिै पनि मािवलाई र्समा
ृ वीमा आउिह
उसको हात लगाउि ददिुहुन्ि, त्र्सैले उहााँले आफ्िो काम पूरा गिथका लाचग आफैलाई दे हधारण

गिुथहुन्छ (अपूणथ र सामान्र् व्र्क्कत)। मािवजानतलाई िर्ााँ र्ुग प्रस्तुत गिथ, उहााँको काममा भएको
अको कदम मािवजानतलाई बताउि, र उहााँका वििहरूमा वणथि गररएको मागथअिुसार अभ्र्ास

गिथका लाचग मानिसहरूलाई आग्रह गिथ उहााँले र्स दे हधारणलाई प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। र्सरी शरीरमा
भएको परमेश्वरको काम पूरा भएको छ; उहााँ मािवजानतबाट प्रस्थाि गिथ लाग्िुभएको छ, सामान्र्
मािवताको शरीरमा अब बससरहिुहुन्ि, तर उहााँको कामको अको भागमा जािका लाचग मािवबाट

अलग हुि लाग्िुभएको छ। तब आफ्िो हृदर्अिुसारका मानिसहरूलाई प्रर्ोग गरी, उहााँले
मानिसहरूका र्स समूहका बीिमा र्स पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम निरन्तर गिुथहुन्छ, तर नतिीहरूका
मािवतामा गिथह
ु ु न्छ।
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दे हधारी परमेश्वर सधैँभरर मािवसाँग बस्ि सकिुहुन्ि ककिकक परमेश्वरले गिुथपिे अरू धेरै
काम छि ्। उहााँ शरीरमा बााँचधएर बस्ि सकिुहुन्ि, उहााँले शरीरको रूपमा त्र्ो काम गिुथ भए पनि,
उहााँले गिैपिे कामका लाचग उहााँले शरीरलाई त्र्ाग्िप
ु छथ । परमेश्वर पथ्
ु ु ाँदा, उहााँ मिथ
ृ वीमा आउिह
र मािवजानतलाई छोडेर जािुभन्दा पदहले सामान्र् मािवले प्राप्त गिैपिे आकारमा उहााँ पग
ु ञ्
ु जेल

उहााँले पिेर बस्िुपदै ि। उहााँको शरीर जनत िै उमेरको भए पनि, उहााँको काम पूरा भएपनछ, उहााँ

जािुहुन्छ र मािवलाई छोड्िुहुन्छ। उहााँको निक्म्त उमेर भन्िे हुाँदैि, उहााँले मािव आर्ुअिुसार
आफ्िा ददिहरू गिथुहुन्ि; र्सको सट्टामा, उहााँका कामका िरणहरू अिस
ु ार उहााँले शरीरमा भएको

आफ्िो जीविको अन्त्र् गिुथहुन्छ। शरीरमा आउिुहुिे परमेश्वर िास उमेरसम्म वद्
ृ चध हुिैपछथ ,
वर्स्कमा वद्
ृ चध हुिैपछथ , वद्
ृ ध उमेरमा पुग्िुपछथ , र त्र्ो शरीरले काम गिथ िसकेपनछ मात्र
छोड्िुपछथ भिी अिुभूनत गिेहरू पनि हुिसकछि ्। र्ो मािवको कल्पिा हो; परमेश्वरले र्सरी काम
गिुथहुन्ि। उहााँले गिुथपिे काम गिथका लाचग मात्र उहााँ शरीरमा आउिुहुन्छ, उहााँ आमाबाबुबाट
जन्मि, हुकथि, पररवार स्थावपत गिथ र पेशा सुरु गिथ, छोराछोरीहरू जन्माउि र हुकाथउि, वा
जीविका उकाली-ओरालीहरू अिुभव गिथ—सामान्र् मािवका सम्पूणथ कक्रर्ाकलापहरू गिे गरी
सामान्र् मािव जीवि क्जउिका लाचग आउिुहुन्ि। परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुाँदा, परमेश्वरका
आत्माले शरीर सलिुहुन्छ, शरीरमा आउिुहुन्छ, तर परमेश्वरले सामान्र् मािवको जीवि
क्जउिह
ु ु न्ि। उहााँको व्र्वस्थापिको र्ोजिाको एक भाग परू ा गिथका लाचग मात्र उहााँ आउिुहुन्छ।
त्र्सपनछ उहााँले मािवजानतलाई छोड्िुहुन्छ। उहााँ शरीरमा आउिुहुाँदा, परमेश्वरका आत्माले शरीरका

सामान्र् मािवलाई ससद्ध पािुथहुन्ि। बरु, परमेश्वरले पूवथनिणथर् गिुथभएको समर्मा िै, ईश्वरत्व

सीधै काममा जािुहुन्छ। तब, उहााँले गिथ आवश्र्क पिे सबै गिुथभएपनछ र उहााँको सेवा पूरा
भएपनछ, र्स िरणमा हुिे परमेश्वरको काम परू ा भएको हुन्छ, उहााँको शरीर र्सको आर्ु
अवचधसम्म रहे पनि वा िरहे पनि, र्स बबन्दम
ु ा दे हधारी परमेश्वरको काम पनि टुङ्चगन्छ। त्र्सो

भन्िुको तात्पर्थिादहाँ, मासुको शरीर जीविको जि
ु सुकै िरणमा पुगे पनि, पथ्
ृ वीमा र्ो जनत लामो
समर् बााँिे पनि, सबै कुराहरू आत्माको कामद्वारा िै निणथर् गररएको हुन्छ। मािवले सामान्र्

मािवता भिी वविार गरे का कुरासाँग र्सको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि। उदाहरणका लाचग र्ेशूलाई
सलिह
ु ोस ्। उहााँ साढे तेिीस वषथसम्म शरीरमा क्जउिभ
ु र्ो। मािव शरीरको आर्क
ु ो दहसाबमा, उहााँ
त्र्स उमेरमा मिुथ हुाँदैिथ्र्ो, र उहााँले छोडेर जािु हुाँदैिथ्र्ो। तर परमेश्वरका आत्माका लाचग र्ो
त्र्नत सरोकारको कुरा चथएि। उहााँको काम परू ा भएको चथर्ो, त्र्स बबन्दम
ु ा शरीर लचगर्ो,
आत्मासाँगै अलप भर्ो। र्ही ससद्धान्तद्वारा िै परमेश्वरले शरीरमा काम गिुथहुन्छ। अनि र्सलाई
र्दढतासाथ भन्िप
ु दाथ, दे हधारी परमेश्वरको मािवता मख्
ु र् महत्त्वको ववषर् होइि। र्सलाई फेरर
भन्दा, उहााँ सामान्र् मािव प्राणीको जीवि क्जउिका लाचग र्स पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्ि। उहााँले

सामान्र् मािव जीविलाई पदहले स्थावपत गरे पनछ काम गिथ सुरु गिुथहुन्छ भन्िे होइि। बरु, उहााँ
सामान्र् मािव पररवारमा जन्मिुहुाँदा, उहााँले ईश्वरीर् काम गिथ सकिुहुन्छ, जुि काम मािवका
असभप्रार्हरूद्वारा दवू षत पाररएको हुाँदैि, अथाथत ् शारीररक हुाँदैि, जसले समाजका तररकाहरूलाई
अपिाउाँ दै ि वा मािवका वविारहरू र अवधारणाहरूलाई सांलग्ि गराउाँ दै ि , र र्सका अनतररकत,
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जीववकाका लाचग मािव दशथिलाई सांलग्ि गराउाँ दै ि। दे हधारी परमेश्वरले र्ही काम गिे असभप्रार्
राख्नुभएको छ, अनि उहााँको दे हधारणको व्र्ावहाररक महत्त्व पनि र्ही िै हो। अन्र् सािानतिा

प्रकक्रर्ाहरूबाट भएर िगई, र, सामान्र् मािवका अिभ
ु वहरू िसलई िै शरीरमा परू ा गिथुपिे आवश्र्क

कामका िरणलाई पूरा गिथ परमेश्वर मुख्र्गरी शरीरमा आउिुहुन्छ। दे हधारी परमेश्वरको शरीरले
गिुथपिे कार्थले सामान्र् मािव अिुभवहरूलाई समावेश गदै ि। र्सैले परमेश्वरले शरीरमा पूरा

गिथका लाचग आवश्र्क पिे काम पूरा गिथका िानतर उहााँ शरीरमा आउिुहुन्छ। बााँकी कुराहरूसाँग
उहााँको कुिै सम्बन्ध छै ि, उहााँ ववसभन्ि सािानतिा प्रकक्रर्ाहरूद्वारा भएर जािुहुन्ि। उहााँको काम

पूरा भएपनछ, उहााँको दे हधारणको महत्त्व पनि अन्त्र् हुन्छ। र्ो िरण पूरा गिुथको अथथ उहााँले
शरीरमा गिथ आवश्र्क पिे काम पूरा भएको छ, अनि उहााँको शरीरको सेवा पूरा भएको छ भन्िे
हो। तर उहााँ अनिक्श्ितकालसम्म शरीरमा काम गरररहि सकिुहुन्ि। उहााँ काम गिथका लाचग अको
स्थािमा सिुथपछथ , जुििादहाँ शरीरभन्दा बादहरको स्थाि हो। र्सरी मात्र उहााँको काम पण
ू थ रूपमा

गिथ सककन्छ, र महाि ् प्रभावको लाचग र्ो अनघ बढ्छ। परमेश्वरले आफ्िो सुरुको र्ोजिाअिुसार
काम गिुथहुन्छ। कुि काम उहााँले गिथ आवश्र्क छ र कुि काम उहााँले पूरा गिुथभएको छ, सो कुरा
उहााँलाई आफ्िो हतकेला जनतकै स्पष्टसाँग थाहा छ। परमेश्वरले पदहल्र्ै निधाथरण गिुथभएको बाटोमा

दहाँड्ि उहााँले प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई अगुवाइ गिुथहुन्छ। कोही पनि र्सबाट उम्कि सकदै ि। परमेश्वरका
आत्माको अगव
ु ाइलाई पछ्र्ाउिेहरू मात्र ववश्राममा प्रवेश गिथ सकिेछि ्। पनछको काममा, मािवलाई
अगुवाइ गिथका लाचग परमेश्वरले शरीरमा बोल्िुहुिे कुरा हुिेछैि, तर मूतथ रूपमा आत्माले मािवको
जीविलाई अगुवाइ गिुथहुिेछ भन्िे कुरा हुिसकछ। तब मात्र मािवले ठोस रूपमा परमेश्वरलाई

छुि सकिेछ, परमेश्वरलाई हे िेछ, र परमेश्वरले माग गिुथभएको र्थाथथमा राम्रोसाँग प्रवेश गिेछ,

र्सरी ऊ व्र्ावहाररक परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइिेछ। र्ही कामलाई परमेश्वरले परू ा गिे असभप्रार्
राख्नुभएको छ, अनि र्ही कुरालाई उहााँले लामो समर्दे खि र्ोजिा गिुथभएको हो। र्सबाट, नतमीहरूले
सलिैपिे बाटोलाई नतमीहरू सबैले दे ख्नैपछथ !

अन्धकारको्प्रभार्दे झि्उम्की,

र्ििँ्परमेश््र्रद्र्ारा्प्राप्ि्गररन्सतनेर्स
अन्धकारको प्रभाव के हो? र्ो कचथत “अन्धकारको प्रभाव” शैतािको छल, भ्रष्टता, बन्धि र

मानिसहरूलाई निर्न्त्रण गिे प्रभाव हो; शैतािको प्रभाव एउटा प्रभाव हो जसमा मत्ृ र्ुको वातावरण

हुन्छ। शैतािको राज्र्-क्षेत्रमा क्जउिे सबै वविाशनतर उन्मि
ु हुन्छि ्।
परमेश्वरप्रनतको ववश्वास हाससल गररसकेपनछ ताँ कसरी अन्धकारको प्रभावदे खि उम्कि सकछस ्
त? तैँले एकपल्ट परमेश्वरलाई इमान्दाररतापूवथक प्राथथिा गररसकेपनछ आफ्िो हृदर्लाई पूणथरीनतले

उहााँतफथ फकाथउाँछस ्, जुि बबन्दम
ु ा तेरो हृदर् परमेश्वरको आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुन्छ। ताँ आफैलाई
पूणथ रीनतले उहााँलाई ददि इच्छुक हुन्छस ्, अनि र्सै क्षणमा, ताँ अन्धकारको प्रभावदे खि उम्केको
हुिेछस ्। र्दद मानिसले गिे हरे क कुराले परमेश्वरलाई िश
ु ी तल्
ु र्ाउाँ छ र उहााँका मागहरूससत मेल
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िान्छ भिे, ऊ परमेश्वरका वििहरूसभत्र र उहााँको हे रवविार तथा सुरक्षाको अधीिमा क्जउिे व्र्क्कत
हुन्छ। र्दद मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरू अभ्र्ास गिथ सकदै िि ्, र्दद नतिीहरूले उहााँप्रनत
लापरवाहीपण
ू थ व्र्वहार दे िाउाँ दै अनि उहााँको अक्स्तत्वमा अववश्वास गदै , सधैं उहााँलाई मूिथ बिाउिे

प्रर्ास गरररहन्छ भिे—ती सबै मानिसहरू अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे का हुन्छि ्। परमेश्वरको
मुक्कत िपाएका मानिसहरू शैतािको राज्र्-क्षेत्रमा क्जइरहे का हुन्छि ्; र्सको अथथ, नतिीहरू सबै
अन्धकारको प्रभावमुनि क्जउाँ छि ्। परमेश्वरमा ववश्वास िगिेहरू शैतािको राज्र्-क्षेत्रमा क्जइरहे का

हुन्छि ्। परमेश्वरको अक्स्तत्वमा ववश्वास गिेहरू पनि उहााँको ज्र्ोनतमा िै क्जइरहे का हुन्छ भन्िे
कुिै जरुरी छै ि, ककिकक उहााँमा ववश्वास गिेहरू वास्तवमै उहााँका वििहरूमा क्जइरहे का िहुि
सकछि ्, ि त नतिीहरू परमेश्वरमा समवपथत हुि सकेका िै हुन्छि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिे कुरामा

मानिस सीसमत छ, अनि ऊससत परमेश्वरको ज्ञाि िभएको कारणले, ऊ अझै पनि पुरािा निर्महरूमा,
मत
ृ शब्दहरूको माझमा, एउटा र्स्तो जीवि क्जइरहे को छ जुि अाँध्र्ारो र अनिक्श्ित छ, जुि ि त

परमेश्वरद्वारा पूणथरुपले शुद्ध गररएको छ, ि त उहााँद्वारा पूणथ रुपले हाससल गररएकोछ। त्र्सैकारण,
र्ो स्पष्ट िै छ कक परमेश्वरमा ववश्वास िगिेहरू अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे का हुन्छि ्,
परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरू पनि अझै त्र्सको प्रभावमुनि हुि सकछि ्, ककिकक नतिीहरूससत
पववत्रआत्माको कार्थको कमी छ। परमेश्वरको अिुग्रह वा कृपा प्राप्त िगरे काहरू र पववत्र आत्माको

कार्थ दे ख्न िसकिेहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे का छि ्; अनि धेरैजसो समर्, परमेश्वरको

अिुग्रहको मात्रै आिन्द सलिे, तैपनि उहााँलाई भिे िचिन्िे मानिसहरू पनि त्र्स्तै हुन्छि ्। र्दद
एउटा मानिसले परमेश्वरमा ववश्वास गदथछ, तापनि आफ्िो अचधकाांश जीवि अन्धकारको प्रभावमुनि
क्जइरहे को छ भिे, र्स मानिसले आफ्िो अक्स्तत्वको अथथ िै गुमाएको छ—अनि परमेश्वरको
अक्स्तत्वछ भन्िे ववश्वास िगिे मानिसहरूको बारे मा उल्लेि गिथु के िााँिो छ र?

परमेश्वरको कार्थलाई स्वीकार गिथ िसकिेहरू, अथवा परमेश्वरको कार्थलाई स्वीकार गिे तर

उहााँका मागहरूलाई पूरा गिथ असक्षम हुिेहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे का मानिसहरू
हुि ्। सत्र्तालाई अिुसरण गिेहरू र परमेश्वरका मागहरू पूरा गिथ सक्षम हुिेहरूले मात्रै उहााँबाट
आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्, र नतिीहरू मात्रै अन्धकारको प्रभावदे खि उक्म्किेछि ्। नतिीहरू जो

स्वतन्त्र भएका छै िि ्, जो सधैँ केही निक्श्ित कुराहरूद्वारा निर्क्न्त्रत हुन्छि ्, अनि जसले आफ्िो
हृदर् परमेश्वरलाई ददि असक्षम हुन्छि ्, नतिीहरू मत्ृ र्ुको वातावरणमा क्जउिे शैतािको बन्धिमुनि

रहिे मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू जो आफ्िै कतथव्र्हरूप्रनत अववश्वासर्ोग्र् छि ्, जो परमेश्वरको
आज्ञाप्रनत अववश्वासर्ोग्र् छि ् अनि जसले मण्डलीमा आफ्िा काम-कतथव्र्हरू परू ागिथ िुकछि ्,

नतिीहरू अन्धकारको प्रभावमनु ि क्जउिे मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू जसले जािाजाि मण्डलीजीविलाई बबथोल्छि ्, नतिीहरू जसले जािीबुझी आफ्िा दाजुभाइहरू तथा दददीबदहिीहरूको माझमा
बेमेलको बीउ रोप्छि ् वा जसले गुट निमाथण गछथ ि ्, नतिीहरू अझै गदहरो अन्धकारको प्रभावमुनि,

शैतािको बन्धिमा क्जउिे मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू जसको परमेश्वरससत असामान्र् सम्बन्ध
हुन्छ, जसको सधैँ अत्र्चधक िाहिाहरू हुन्छि ्, जसले सधैँ लाभ हाससल गिथ िाहन्छि ्, र जसले
आफ्िो स्वभावमा कदहल्र्ै रूपान्तरण िोजी गदै िि ्, नतिीहरू अन्धकारको प्रभावमनु ि क्जउिे
791

मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू जो सधैँ बेहोसशर्ार छि ् अनि सत्र्ताको नतिीहरूको अभ्र्ासमा कदहल्र्ै
गम्भीर हुाँदैिि ् परमेश्वरको इच्छा परू ा गिे कुरा िोजी गिुथको सट्टामा नतिीहरूका आफ्िै दे हलाई
सन्तष्ु ट गिथ िोज्दछि ्, नतिीहरू पनि मत्ृ र्क
ु ो आवरणले ढाककएको अन्धकारको प्रभावमनु ि क्जउिे

मानिसहरू हुि ्। परमेश्वरको निक्म्त काम गदाथ जो कुदटलता र छलमा सांलग्ि हुन्छि ्, जसले
परमेश्वरससत लापरवाहीपूणथ ढङ्गले व्र्वहार गछथ ि ्, जसले परमेश्वरलाई ठग्छि ् अनि जसले सधैँ
आफ्िै निक्म्त र्ोजिा बिाउाँ छि ्, नतिीहरू अन्धकारको प्रभावमुनि क्जउिे मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू
जसले परमेश्वरलाई सााँिो रीनतले प्रेम गिथ सकदै िि ्, जसले सत्र्ताको अिस
ु रण गदै िि ्, अनि जो
आफ्िो स्वभावलाई रूपान्तरण गिे कुरामा केक्न्ित हुाँदैिि ्, नतिीहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि
क्जउिे मानिसहरूहुि ्।
र्दद ताँ परमेश्वरद्वारा प्रशांससत हुिे िाहिा गछथ भिे, तैँले पदहले आफ्िो हृदर् परमेश्वरतफथ
िोलेर र्सलाई पूणथरूपले उहााँतफथ फकाथउाँदै शैतािको अन्धकारपूणथ प्रभावदे खि उम्किप
ु छथ । अदहले

तैँले गरररहे को कुराहरूको निक्म्त के परमेश्वरले ताँलाई प्रशांसा गिुथहुन्थ्र्ो? के तैँले आफ्िो हृदर्

परमेश्वरनतर फकाथएको छस ्? के तैँले गरे का कुराहरू परमेश्वरले ताँबाट माग गिुथभएका कुरा हुि ्
र? के ती सत्र्ताससत मेल िान्छि ्? सबै समर् आफैलाई जााँि ् र परमेश्वरको विि िािे र
वपउिेमा ध्र्ाि केक्न्ितगर्; उहााँको सामु आफ्िो हृदर्लाई कफाँजा, उहााँलाई इमान्दाररतापूवथक प्रेम
गर् र भक्कतपव
ू थक परमेश्वरको निक्म्त आफैलाई समवपथत गर्। र्स्तो गिे मानिसहरूलाई परमेश्वरले
निश्िर् िै प्रशांसा गिुथहुिेछ।

नतिीहरू सबै जसले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्, तापनि सत्र्ताको अिुसरण गदै िि ्,

नतिीहरूसाँग शैतािको प्रभावदे खि उम्किे कुिै उपार् छै ि। नतिीहरू जो इमान्दाररतासदहत आफ्िो

जीवि क्जउाँ दैिि ्, जसले अरूको सामु एउटा प्रकारले व्र्वहार गछथ ि ् तर नतिीहरूको पछाडड अकै

प्रकारले व्र्वहार गछथ ि ्, जसले िम्रता, धैर्थता तथा प्रेमको बाह्र् रुप मात्रै दे िाउाँ छि ्, र्द्र्वप

नतिीहरूको सार घातक, धूतथ र परमेश्वरप्रनत वफादाररदहत हुन्छ—त्र्स्ता मानिसहरू अन्धकारको
प्रभावमुनि क्जउिेहरूका िास प्रनतनिचधहरू हुि ्; नतिीहरू सपथका वगथका हुि ्। नतिीहरू जसले सधैँ
नतिीहरूका आफ्िै फाइदाको निक्म्त मात्रै परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्, जो स्वधमी र असभमािी

छि ्, जसले दे िावटी गछथ ि ्, अनि जसले आफ्िै हैससर्तलाई रक्षा गछथ ि ्, नतिीहरू त्र्स्ता मानिसहरू

हुि ् जसले शैतािलाई प्रेम गछथ ि ्, सत्र्तालाई ववरोध गछथ ि ्। र्ी मानिसहरूले परमेश्वरलाई ववरोध
गछथ ि ् नतिीहरू पूणरु
थ पले शैतािका हुि ्। नतिीहरू जसले परमेश्वरका बोझहरूलाई ध्र्ाि ददाँ दैिि ्,

जसले सम्पूणथ हृदर्ले परमेश्वरको सेवा गदै िि ्, जोससत सधैँ नतिीहरूका आफ्िै स्व-रुचिहरू र
आफ्िै पररवारका रुचिहरूको िासो हुन्छ, जो परमेश्वरको निक्म्त नतिीहरू स्वर्म्लाई समवपथत गिथ
हरे क कुरा त्र्ाग्ि असक्षम हुन्छि ्, र जो कदहल्र्ै परमेश्वरको वििद्वारा क्जउाँ दैिि ्, नतिीहरू
परमेश्वरको वििबाट बादहर रहिे मानिसहरू हुि ्। त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशांसा प्राप्त
गिथ सकदै िि ्।

जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, उहााँले र्स कारणले गिुथभर्ो ताकक उिीहरूले

उहााँको प्रशस्तताको आिन्द सलऊि ् र उहााँलाई सााँिो रीनतले प्रेम गरूि ;् र्सप्रकारले मानिसहरू
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उहााँको ज्र्ोनतमा क्जउि सकिेचथए। आज, ती सबै मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ
सकदै िि ्, नतिीहरू उहााँका बोझहरूप्रनत सावधाि छै िि ्, नतिीहरूले आफ्िो हृदर्लाई पूणथ रीनतले

उहााँलाई ददिसकदै िि ्, उहााँको हृदर्लाई नतिीहरूका आफ्िै हृदर् जस्तै गरी ग्रहण गिथ सकदै िि ्
उहााँका बोझहरूलाई आफ्िै जस्तै गरी कााँध थाप्ि सकदै िि —
् त्र्स्ता कुिै पनि मानिसहरूमाचथ

परमेश्वरको ज्र्ोनत िम्कदै ि र त्र्सैकारण नतिीहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे का छि ्।
नतिीहरू एउटा र्स्तो बाटोमा छि ् जुि पूणथतर्ा परमेश्वरको इच्छाको ववपरीत छ, र नतिीहरूले

गिे कुिै पनि कुरामा सत्र्ताको एउटा टुक्रा पनि छै ि। नतिीहरू शैतािससतै दहलोमा लडडबड
ु ी

गरररहे का छि ्; नतिीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जो अन्धकारको प्रभावमुनि क्जउाँ छि ्। र्दद तैँले
सधैँ परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउि सकछस ् उहााँको इच्छाप्रनत सावधाि छस ् अनि उहााँका

वििहरूलाई अभ्र्ासमा लगाउाँ छस ् भिे, ताँ परमेश्वरको होस ्, ताँ उहााँको वििहरूमा क्जउिे व्र्क्कत
होस ्। के ताँ शैतािको राज्र्-क्षेत्रदे खि उक्म्किे र परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउिे इच्छा गरररहे को

छस ्? र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूमा क्जउाँ छस ् भिे, पववत्रआत्माले आफ्िो काम गिे अवसर

पाउिुहुिेछ; र्दद ताँ शैतािको प्रभावमुनि क्जउाँ छस ् भिे, तैँले पववत्रआत्मालाई त्र्स्तो कुिै अवसर

ददिे छै िस ्। पववत्रआत्माले जुि काम मानिसहरूमा गिुथहुन्छ, जुि ज्र्ोनत उहााँले नतिीहरूमाचथ
िम्काउिुहुन्छ र जुि निधथककता उहााँले नतिीहरूलाई ददिुहुन्छ, त्र्ो केवल एकक्षणको लाचग रहन्छ;
र्दद मानिसहरू सावधाि छै िि ्, नतिीहरूले ध्र्ाि ददाँ दैिि ् भिे, पववत्र आत्माको कामले नतिीहरूलाई
छोडडददिुहुिेछ। र्दद मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूमा क्जउाँ छि ् भिे, पववत्र आत्मा नतिीहरूससत
रहिुहुिेछ र नतिीहरूमा काम गिुथहुिेछ। र्दद मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूमा क्जउाँ दै िि ् भिे ,
नतिीहरू शैतािको बन्धिमा क्जउाँ छि ्। र्दद मानिसहरू भ्रष्ट स्वभावसदहत क्जउाँ छि ् भिे,

नतिीहरूससत पववत्रआत्माको उपक्स्थनत वा काम हुाँदैि। र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूको सीमाहरूमा
क्जउाँ छस ्, र र्दद ताँ परमेश्वरले माग गिुथभएको अवस्थामा क्जउाँ छस ् भिे, ताँ र्स्तो व्र्क्कत होस ्
जो उहााँकै हो, अनि उहााँको काम ताँ मा सम्पन्ि हुिेछ; र्दद ताँ परमेश्वरका मागहरूको सीमाहरूमा
क्जइरहे को छै ि तर शैतािको राज्र्-क्षेत्रमुनि क्जइरहे को छस ् भिे, ताँ निश्िर् िै शैतािको भ्रष्टतामा
क्जइरहे को छस ्। केवल परमेश्वरका वििहरूमा क्जएर अनि उहााँलाई आफ्िो हृदर् ददएर तैँले उहााँका

मागहरू परू ा गिथ सकछस ्; तैँले परमेश्वरका वाणीहरूलाई आफ्िो अक्स्तत्वको जग र आफ्िो
जीविको वास्तववकता बिाउाँ दै उहााँले भन्िुभएको अिुसार गिैपछथ ; तब मात्रै ताँ परमेश्वरको हुिेछस ्।
र्दद तैँले वास्तवमै परमेश्वरको इच्छाअिुरूप अभ्र्ास गछथ भिे, उहााँले ताँमा काम सम्पन्ि

गिुथहुिेछ, अनि ताँउ हााँका आसशषहरूमुनि, उहााँको मुहारको ज्र्ोनतमा क्जउिेछस ्; पववत्र आत्माले
गिथह
ु ु िे काम तैँले बझ्
ु िे छस ्, परमेश्वरको उपक्स्थनतको आिन्द तैँले अिभ
ु व गिेछस ्।

अन्धकारदे खि उक्म्कि ताँ परमेश्वरप्रनत पदहले वफादार हुिैपछथ र सत्र्तालाई अिुसरण गिथ
हृदर्दे खि िै इच्छुक हुिुपछथ ; तब मात्रै तैँले सही अवस्था प्राप्त गिथ सकछस ्। सही अवस्थामा

क्जउिु अन्धकारको प्रभावदे खि उक्म्किको निक्म्त पूवथआवश्र्कता हो। सही अवस्थामा िहुिु
परमेश्वरप्रनत वफादार िहुिु हो, र सत्र्ता िोजी गिथ हृदर्दे खि िै इच्छुक िहुिु हो; अनि ताँ
अन्धकारको प्रभावदे खि उम्किु सवाल बादहरको कुरा हुन्छ। अाँध्र्ारो प्रभावहरू दे खि मानिस
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उक्म्किको लाचग मेरा वििहरू आधार हुि ्, अनि मेरा वििहरू अिुसार अभ्र्ास गिथ िसकिे
मानिसहरू अन्धकारको प्रभावको बन्धिदे खि उम्कि सकिे छै िि ्। सही अवस्थामा क्जउिु भिेको

परमेश्वरका वििहरूको अगव
ु ाइमनु ि क्जउिु, परमेश्वरप्रनत वफादाररताको अवस्थामा क्जउिु,

सत्र्ताको िोजी गिे अवस्थामा क्जउिु, परमेश्वरको िानतर इमान्दाररतापूवथक आफैलाई समवपथत
गिे वास्तववकतामा क्जउिु र परमेश्वरलाई सााँिो रीनतले प्रेम गिे अवस्थामा क्जउिु हो। जो र्स्तो
अवस्थाहरूमा र र्स वास्तववकतामा क्जउाँ छि ्, नतिीहरू सत्र्ताको गदहराइसभत्र प्रवेश गररदै गदाथ

ववस्तारै रुपान्तरण हुिेछि ्, अनि काम गदहरो हुाँदै जााँदा नतिीहरू रुपान्तरण हुिेछि ्; अनि अन्त्र्मा
नतिीहरू निश्िर् िै त्र्स्ता मानिसहरू हुिेछि ् जो परमेश्वरद्वारा हाससल गररएका हुन्छि ् जसले

उहााँलाई सााँिो प्रकारले प्रेम गछथ ि ्। नतिीहरू जो अन्धकारको प्रभावदे खि उम्केका छि ्, नतिीहरूले

ववस्तारै परमेश्वरको इच्छालाई सुनिक्श्ित गिथ सकछि ् ववस्तारै त्र्सलाई बुझ्ि थाल्छि ्, अन्तत्ः
नतिीहरू परमेश्वरका ववश्वासपात्रहरू हुन्छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको बारे मा कुिै धारणा मिमा

िराख्ने र उहााँको ववरुद्धमा कुिै वविोह िगिे मात्र होइि, तर नतिीहरूले अचग नतिीहरूलाई प्रभुत्व
गरे को त्र्स्ता धारणा तथा वविोहहरूलाई झि ् बढी घण
ृ ा पनि गछथ ि ्, अनि परमेश्वरको निक्म्त

सााँिो प्रेम नतिीहरूको हृदर्मा उदर् हुन्छ। मानिसहरू जो अन्धकारको प्रभावदे खि उम्कि असक्षम
हुन्छि ्, नतिीहरू सबै दे हद्वारा पूणथरूपमा भररएका हुन्छि ् वविोहले भररपूणथ हुन्छि ्; नतिीहरूका
हृदर्हरू जीववकाको निक्म्त मािव धारणा तथा दशथिशास्त्रहरू, साथै नतिीहरूका आफ्िै असभप्रार्

तथा सोिवविारहरूले भररएका हुन्छि ्। परमेश्वरले िाहिुभएको कुरा मानिसबाटको अद्ववतीर् प्रेम
हो; उहााँले िाहिा गिुथभएको कुरा मानिस उहााँका वििहरूद्वारा र उहााँप्रनतको प्रेमले पूणथ भएको
हृदर्द्वारा भरपूर भएको होस ् भन्िे िै हो। परमेश्वरका वििहरूमा क्जउि, नतिीहरूले िोजतलास
गिथप
ु िे उहााँका वििहरूमा िोज्ि, उहााँका वििहरूका निक्म्त परमेश्वरलाई प्रेम गिथ, उहााँका

वििहरूका निक्म्त दौडि, उहााँका वििहरूका निक्म्त क्जउि—मानिसले हाससल गिथ प्रर्ास गिुथपिे

लक्ष्र्हरू नर्िै हुि ्। हरे क कुराप रमेश्वरका वििहरूमाचथ निमाथण हुिुपछथ ; तब मात्रै मानिसले
परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गिथ सकिेछ। र्दद मानिस परमेश्वरका वििहरूले सस
ु क्ज्जत छै ि
भिे, ऊ केही होइि, केवल शैतािको कब्जामा परे को भुसुिा हो! र्सलाई तौल ्: परमेश्वरको वििले

कनतसम्म ताँ सभत्र जरा गाडेको छ? कुि कुराहरूमा ताँ उहााँको वििहरू अिस
ु ार क्जइरहे को छस ्?

कुि कुराहरूमा ताँ उहााँको वििहरू अिुसार क्जइरहे को छै िस ्? र्दद परमेश्वरका वििहरूले ताँलाई
पूणथरूपले पक्रेको छै ि भिे, कुि कुराले र्थाथथमा तेरो हृदर्लाई ओगटे को छ? तेरो ददिददिको

जीविमा, ताँ शैतािद्वारा निर्क्न्त्रत भइरहे को छ कक परमेश्वरको वििहरूद्वारा ओगदटएको छस ्?
के उहााँको वििहरूको जगमाचथ तेरा प्राथथिाहरू आधाररत भएका छि ्? के परमेश्वरका वििहरूद्वारा
अन्तर्दथक्ष्ट पाएर ताँ आफ्िो िकारात्मक अवस्थादे खि बादहर आएको छस ?् परमेश्वरको वििहरूलाई
तेरो अक्स्तत्वको जगको रुपमा सलिु—र्ही िै हरे क जिा प्रवेश गिुथपिे कुराहो। र्दद उहााँका वििहरू
तेरो जीविमा उपक्स्थत छै ि भिे, ताँ अन्धकारको प्रभावमुनि क्जइरहे को छस ्, तैँले परमेश्वरको
ववरुद्धमा वविोह गरररहे को छस ्, तैँले उहााँको प्रनतरोध गरररहे को छस ् तैँले उहााँको िाउाँ लाई अिादर

गरररहे को छस ्। परमेश्वरप्रनतको त्र्स्ता मानिसहरूको ववश्वास पण
ू थ रूपमा हानि र िल्बली मात्रै
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हो। तेरो जीविको कनत भाग उहााँको वििहरूअिुसार क्जइएकोछ? तेरो जीविको कनत भाग उहााँको
वििहरूअिुसार क्जइएको छै ि? परमेश्वरको वििले ताँबाट माग गरे को कनत जनत ताँमा पूरा भएको
छ? कनत जनत ताँमा हराएको छ? के तैँले त्र्स्ता कुराहरूलाई िक्जकबाट निर्ालेको छस ्?

अन्धकारको प्रभावदे खि उक्म्किुको निक्म्त पववत्र आत्माको काम र मानिसको समवपथत सहकार्थ

दव
ु ै आवश्र्क हुन्छ। मानिस ठीक मागथमा छै ि भिी म ककि भन्छु? ठीक मागथमा भएका
मानिसहरूले पदहले आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई ददिसकछि ्। र्ो एउटा कार्थ हो जससभत्र प्रवेश गिथ

निकै लामो समर् लाग्छ, ककिकक मािवजानत सधैँ अन्धकारको प्रभावमनु ि बााँिेको छ र हजारौँ

वषथदेखि शैतािको बन्धिमुनि रहे को छ। त्र्सैकारण, र्ससभत्रको प्रवेश एक वा दई
ु ददिमा हाससल

गिथ सककाँदै ि। मानिसहरूले नतिीहरूका आफ्िै अवस्थालाई बुझ्ि सकूि ् भिेर मैले र्ो ववषर् उठाएाँ;
जब मानिसले अन्धकारको प्रभाव के हो र ज्र्ोनतमा क्जउिु के हो भिी बुझ्दछ, तब प्रवेश गिे
कुरा धेरै सक्जलो हुन्छ। र्ो ककिभिे शैतािको प्रभावदे खि उक्म्किुअनघ र्ो के हो भिी तैँले जान्िुपछथ ;

त्र्सपनछ मात्रै त्र्सलाई फ्र्ााँकि ताँससत उपार् हुिेछ। त्र्सपनछ के गिे भन्िे सम्बन्धमा, त्र्ो
िादहाँ मानिसहरूको आफ्िै काम हो। हरेक कुरासभत्र सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गर् र कदहल्र्ै
निक्ष्क्रर् भएर िपखिथ। केवल र्स तररकाबाट मात्रै ताँ परमेश्वरबाट हाससल गररि सकिेछस ्।

वर्श््र्ासमा, व्यक्तिले्र्ास्िवर्किालाई्जोड्हदनुपर्व —
धाशमवक्वर्गधवर्धानमा्संलग््न्हुन्ु वर्श््र्ास्होइन

तैँले कनत वटा धासमथक अभ्र्ासहरू पालिा गछथ स ्? तैँले कनत पल्ट परमेश्वरको विि ववरुद्ध

वविोह गरे को छस ् र आफ्िै बाटोमा दहाँडेको छ? तैँले सााँच्िै िै परमेश्वरको बोझको बारे मा बझ्
ु िे
र उहााँको इच्छालाई पूरा गिथ िाहे को कारण तैँले कनत पल्ट परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गरे को

छस ्? तैँले परमेश्वरको वििलाई बुझ्िुपछथ र नतिलाई सोही अिुरूप अभ्र्ास गिुथपछथ । आफ्िा सबै
कार्थहरू र कमथहरूमा अिुशाससत बि ्, तर र्सको मतलब निर्महरूमा बााँचधिु वा मि िलागीिलागी दे िाउिको लाचग मात्र कुिै काम गिुथपछथ भन्िे होइि; बरु र्सको अथथ सत्र्को अभ्र्ास
गदै परमेश्वरको विि अिरू
ु प क्जउिु हो। परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािे जस्तो गरी मात्रै अभ्र्ास

गर्। परमेश्वरलाई प्रसन्ि गराउिे कुिै पनि कार्थववचध निर्म हुाँदैि, तर र्ो सत्र्को अभ्र्ास
हुन्छ। कनतपर् मानिसहरूलाई आफूतफथ ध्र्ाि खिच्िेप्रनत ववशेष रुचि हुन्छ। आफ्िो दाजुभाइ र
दददीबदहिीहरूको उपक्स्थनतमा उिीहरूले आफू परमेश्वरको ऋणी भएको बताउि सकछि ् तर
नतिीहरूको वपठ्र्ाँप
ू छाडड उिीहरू सत्र्को अभ्र्ास गदै िि ् र सम्पण
ू थ रूपमा फरक तररकाले व्र्वहार
गदथछि ्। के उिीहरू पािण्डी फररसीहरू होइिि ् र? परमेश्वरलाई वास्तववक रूपमा मार्ा गिे र
सत्र्ता धारण गरे को व्र्क्कत भिेको त्र्स्तो व्र्क्कत हो जो परमेश्वरप्रनत बफादार हुन्छ तर बाह्र्
रूपमा कुिै पनि दे िावटी व्र्वहार प्रदशथि गदै ि। त्र्स्तो व्र्क्कत पररक्स्थनत आइपरे मा सत्र्को

अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छ र आफ्िो वववेकको ववरुद्ध हुिे गरी बोल्िे र कार्थ गिे गदै ि। र्स्तो
व्र्क्कतले अवस्थाहरू आई परे मा बद्
ु चधको प्रदशथि गछथ र पररक्स्थनत जस्तोसक
ु ै भए तापनि ऊ
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आफ्िो कार्थहरूमा अिुशाससत रहन्छ। र्स प्रकारको व्र्क्कतले सााँिो सेवा प्रदाि गिथ सकछ। र्हााँ

केही र्स्ता छि ् जो परमेश्वरप्रनतको ऋणीपिको लाचग प्रार््ः मुिले मात्र सेवा गदथछि ्; उिीहरू
आाँिीभौँहरू चिन्तामा डुबेको दे िाउाँ दै , कृबत्रमता अपिाउाँ दै र दर्िीर् भएको स्वाङ पादै ददि
बबताउाँ छि ्। कस्तो घण
ृ ा लाग्दो कुरो! र्दद तैँले उिीहरूलाई “के तपाईंले तपाईं कसरी परमेश्वरप्रनत

ऋणी हुिुहुन्छ भिेर मलाई भन्ि सकिुहुन्छ?” भिेर सोचधस ् उिीहरू अवाक् हुिेछि ्। र्दद ताँ
परमेश्वरप्रनत बफादार छस ् भिे तैँले र्सको बारे मा बाह्र् रूपमा िबता; बरु वास्तववक अभ्र्ासमाफथत
परमेश्वरप्रनतको प्रेम प्रदसशथत गर्, र सााँिो हृदर्ले उहााँलाई प्राथथिा गर्। परमेश्वरसाँग केवल मि
ु ले

र झारो टािथ मात्र व्र्वहार गिे व्र्क्कतहरू पािण्डीहरू हुि ्! कोही भिे हरे क पल्ट प्राथथिा गदाथ
परमेश्वरप्रनत ऋणी भएको कुरा गछथ ि ्, र पववत्र आत्माद्वारा प्रेररत िभईकि पनि हरे क पल्ट प्राथथिा

गदाथ रुि थाल्छि ्। र्स्ता व्र्क्कतहरू धासमथक ववचधववधािहरू र धारणाहरूको अधीिमा हुन्छि ्;
उिीहरू सधैँ र्स्ता कार्थहरूले परमेश्वर िुशी हुिुहुिेछ र उहााँले सतही भक्कत वा शोकाकुल
आाँशुहरूलाई रुिाउिुहुन्छ भिेर ववश्वास गदै र्स्तै धासमथक ववचधववधािहरू र धारणाहरूसाँगै बााँच्िे

गछथ ि ्। र्स्ता हास्र्ास्पद मानिसहरूबाट के राम्रो कुरा आउि सकछ र? कोही भिे वविम्रता प्रदसशथत
गिथको लाचग अन्र् व्र्क्कतहरूको उपक्स्थनतमा कुरा गदाथ शालीिताको ढोंग रच्छि ्। कोही िादहाँ
अन्र् व्र्क्कतहरूको उपक्स्थनतमा एक त्र्ान्िो बल पनि िभएको भेडाको पाठो झैं बिेर जािाजाि

दास जस्तो बन्छि ्। के र्ो राज्र्का मानिसहरूलाई सह
ु ाउिे आिरण हो? राज्र्का मानिसहरू त
सजीव र स्वतन्त्र, निदोष र िुला मिको, इमािदार र प्र्ारो हुिुपछथ अनि स्वतन्त्रताको क्स्थनतमा
बााँचिरहे को हुिुपछथ । उिीहरूमा निष्ठा र प्रनतष्ठा हुिुपछथ र जहााँसुकै जााँदा पनि साक्षीको रूपमा िडा

हुिसकिे हुिुपछथ ; र्स्ता मानिसहरूलाई परमेश्वर र मानिस दव
ु ैले मार्ा गछथ ि ्। ववश्वासमा अिुभव
रदहत मानिसहरूसाँग एकदमै धेरै दे िावटी अभ्र्ासहरू हुन्छि ्; उिीहरूले सवथप्रथम निराकरण वा
ववक्च्छन्िताको अवचधबाट गज्र
ु िुपछथ । सभत्रदे खि िै परमेश्वरमा ववश्वास गिे मानिसहरूलाई बादहरबाट

अन्र् व्र्क्कतहरूबाट सभन्िता छुट्र्ाउि सककाँदै ि, तर उिीहरूका व्र्वहार र कार्थहरू प्रशांसा र्ोग्र्
हुन्छि ्। त्र्स्ता मानिसहरूलाई मात्र परमेश्वरको वििमा क्जइरहे का छि ् भिेर भन्ि सककन्छ। र्दद

ताँ हरे क ददि ववववध मानिसहरूमाझ उिीहरूलाई मुक्कत प्रदाि गिे हे तुले सुसमािार प्रिार गछथ स ्,
तर ताँ अन्तत्ः अझै पनि निर्महरू र ससद्धान्तहरू अिरू
ु प क्जउाँ छस ् भिे तैँले परमेश्वरमा मदहमा
ल्र्ाउि सकदै िस ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरू धमाथिुरागी व्र्क्कतत्वहरू हुिुका साथसाथै पािण्डीहरू हुि ्।
जब-जब र्स्ता धासमथक मानिसहरू धासमथक जमघटमा जान्छि ्, उिीहरूले सोध्ि सकछि ्,

“बदहिी, तपाईं हाल कस्तो हुिुहुन्छ?” उिले उिर ददि सक्कछि ्, “मलाई लाग्छ, म परमेश्वरको
ऋणी छु, र मैले उहााँको इच्छा पररपनू तथ गिथ सक्कदि जस्तो लाग्छ”। अकोले भन्ि सकछ, “म पनि
परमेश्वरको ऋणी भएको महसुस गछुथ, र मैले उहााँको इच्छा पररपूनतथ गिथ सक्कदि जस्तो लाग्छ”।
र्ी केही वाकर्हरू र शब्दहरू मात्रले पनि उिीहरू सभत्र भएको घखृ णत कुराहरूलाई व्र्कत गदथछि ्;
र्ी शब्दहरू घण
ृ ार्ोग्र् छि ्, र अनत िै नघिलाग्दा छि ्। र्स्ता मानिसहरूको स्वभाव परमेश्वरको

ववरुद्धमा हुन्छ। र्थाथथमा जोड ददिे मानिसहरूले आफ्िो मक्स्तष्कमा जे छ ती सबै कुराहरू
बताउाँ छि ्, र सङ्गनतमा आफ्िो मिको कुरा िोल्छि ्। उिीहरू केवल एउटा पनि गलत अभ्र्ासमा
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सांलग्ि हुाँदैिि ्, उिीहरूले ि त त्र्स्तो सशष्टािार प्रदसशथत गछथ ि ् ि त िोक्रो हााँसस-मजाक िै
गछथ ि ्। उिीहरू साँधै सीधा कुरा गिे हुन्छि ्, र उिीहरूले कुिै पनि बादहरी निर्महरूको पालिा
गदै िि ्। केही मानिसहरूलाई बाह्र् प्रदशथिमा रुचि हुन्छ, र त्र्ो पूरै वववेक गम
ु ाउिे हदसम्मको

पनि हुि सकछ। जब कसैले गीत गाउाँ छ, उिीहरू िाच्ि सुरु गछथ ि ्, उिीहरूलाई आफ्िो भााँडोमा
भात डढी सकर्ो भन्िे ख्र्ाल पनि रहाँदैि। र्स्ता मानिसहरू धासमथक वा सम्माि र्ोग्र् हुाँदैिि ् र
उिीहरू अनत िै हल्का स्वभावका हुन्छि ्। र्ी सबै कुराहरू र्थाथथ ववहीिताको प्रकटीकरणहरू हुि ्।

जब केही मानिसहरूले आक्त्मक जीविका ववषर्हरूको बारे मा सङ्गनत गछथ ि ,् उिीहरूले परमेश्वरसाँग

ऋणी भएको कुरा िगरे तापनि उिीहरूमा सभत्र कहीीँ उहााँप्रनतको सााँिो प्रेम हुन्छ। अन्र्
मानिसहरूसाँग परमेश्वरप्रनत रहे को तपाईंहरूको ऋणीपिको भाविाको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि; तपाईंहरू

परमेश्वरप्रनत ऋणी हुिुहुन्छ, तर मािवतासाँग ऋणी हुिुहुन्ि। तपाईंहरूले सधैँ अन्र् व्र्क्कतहरूसाँग
र्सको बारे मा कुरा गिुथको के अथथ हुन्छ? तपाईंहरूले वास्तववकतामा प्रवेश गिे कुरामा महत्त्व
ददिुपछथ , बाह्र् उत्साह वा प्रदशथिमा होइि।

मानिसहरूका सतही असल कार्थहरूले केलाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्? नतिीहरूले दे हको प्रनतनिचधत्व

गछथ ि ्, र बाह्र् अभ्र्ासहरूमध्र्े सवोिम अभ्र्ासले पनि जीविको प्रनतनिचधत्व गदै ि; नतिीहरूले
तेरो व्र्क्कतगत मिोववृ िलाई मात्रै दसाथउाँछ। मािवजानतको बाह्र् अभ्र्ासहरूले परमेश्वरको

इच्छालाई परू ा गिथ सकदै ि। ताँ निरन्तर आफू परमेश्वरप्रनत ऋणी भएको छु भिी भन्छस ्, तर
तैँले अन्र् व्र्क्कतहरूको जीविलाई पररपूनतथ गदै िस ् वा परमेश्वरलाई मार्ा गिथ उिीहरूलाई प्रेररत

गदै िस ्। के ताँ तेरा कार्थहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पाछथ भिेर ववश्वास गछथ स ्? ताँलाई आफ्िा

कार्थहरू परमेश्वरको इच्छा अिुरूप िै छ जस्तो लाग्छ, र नतिीहरू आत्माको इच्छा अिुरूप छि ्
भन्िे लाग्छ, तर वास्तवमा, नतिीहरू सबै हास्र्ास्पद छि ्। जि
ु कुराले ताँलाई िश
ु ी तल्
ु र्ाउाँ छ र

ताँ जे गिथ िाहन्छस ् नतिै कुराहरूमा परमेश्वर िुशी हुिुहुन्छ भिेर ताँ ववश्वास गछथ स ्। के तेरो मि
पिे कुराहरूले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ त? के व्र्क्कतको िररत्रले परमेश्वरलाई
प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ त? जुि कुराले ताँलाई िुशी तुल्र्ाउाँ छ, सोही कुरालाई िै परमेश्वरले घण
ृ ा

गिुथहुन्छ, र तेरो बािी-व्र्होरा िै ती कुरा हुि ् जसलाई परमेश्वरले घण
ृ ा गिुथहुन्छ र अस्वीकार
गिथह
ु ु न्छ। र्दद ताँ ऋणी भएको अिभ
ु व गछथ स ् भिे परमेश्वरको सामिे गएर प्राथथिा गर्; र्सको

बारे मा अन्र् व्र्क्कतहरूसाँग कुरा गिथ जरुरी छै ि। र्दी तैँले परमेश्वरको अगाडड प्राथथिा गदै िस ्
भिे, र अन्र् व्र्क्कतहरूको उपक्स्थनतमा निरन्तर आफूतफथ मात्रै ध्र्ाि आकवषथत गछथ स ् भिे, के

र्सले परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट गिथ सकछ र? र्दद तेरा कार्थहरू केवल दे िावटी रूपमा मात्र
ववद्र्माि रहन्छि ् भिे र्सको मतलब ताँ िरम रूपमा बेकामे छस ् भन्िे हुन्छ। ती कस्ता
आिरणका मानिसहरू हुि जो केवल सतही असल कार्थ गदथछि ् र वास्तववकता ववहीि रहन्छि ्?
त्र्स्ता मानिसहरू केवल पािण्डी फररसीहरू र धासमथक व्र्क्कतत्वहरू मात्रै हुि ्। र्दद नतमीहरूले
बाह्र् अभ्र्ासलाई त्र्ाग्दै िौ र पररवतथि गिथ सकदै िौ भिे नतमीहरूसभत्र भएको पािक्ण्डपि झिझि

मौलाउिेछ। नतमीहरूसभत्र पािक्ण्डपिको तत्वहरू जनत धेरै ठूलो भर्ो, परमेश्वर ववरुद्धको प्रनतरोध
पनि त्र्नत िै धेरै हुन्छ। अन्त्र्मा, त्र्स्ता मानिसहरूलाई हटाइिेछ!
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आज्परमेश््र्रको्कामको्बारे मा्जान््नेहरूले्मात्र
परमेश््र्रको्सेर्ा्गनव्सत्
र्न

परमेश्वरको गवाही हुि अनि ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई लक्ज्जत पािथको लाचग, व्र्क्कतससत
ससद्धान्त हुिुपछथ , अनि व्र्क्कतले सतथ पूरा गिुथपछथ : व्र्क्कतले परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर्मा प्रेम

गिुथपछथ र उहााँको वििमा प्रवेश गिुथपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरको वििमा प्रवेश गदै िस ् भिे ,
शैतािलाई लक्ज्जत तल्
ु र्ाउि ताँससत कुिै तररका हुिेछैि। तेरो जीविको वद्
ृ चधद्वारा िै तैँले
ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई पररत्र्ाग गछथ स ् र त्र्सलाई बेइज्जतीको भारी बोकाउाँ छस ्; ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई सााँच्िै लक्ज्जत पािुथ भिेको र्ही मात्र हो। परमेश्वरका वििहरूलाई व्र्वहारमा

लागू गिथ ताँ जनत बढी इच्छुक हुन्छस ्, परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम अनि ठूलो रातो अक्जङ्गरप्रनतको
तेरो घण
ृ ाको प्रमाण त्र्नत िै ठूलो हुन्छ; परमेश्वरका वििहरूलाई तैँले जनत धेरै पालि गछथ स ,्
सत्र्ताप्रनतको तेरो िाहिाको प्रमाण त्र्नत िै ठूलो हुन्छ। परमेश्वरका वििहरूको िाहिा िगिे
मानिस जीविवविाका मानिसहरू हुि ्। र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरको वििबादहरका मानिसहरू

हुि ्, जो धमथको अधीिमा हुन्छि। परमेश्वरमाचथ सााँिो रूपले ववश्वास गिे मानिसहरूले ,
परमेश्वरको विि िाएर अनि वपएर उहााँका वििहरूको गहि ज्ञाि पाएका हुन्छि ्। र्दद ताँ
परमेश्वरका वििहरूको िाहिा गदै िस ् भिे , तैँले सााँिो रूपले उहााँको वििहरू िाि र वपउि

सकदै िस ्, अनि ताँमा परमेश्वरका वििहरूको ज्ञाि छै ि भिे , ताँमा परमेश्वरलाई साक्षी ददिे वा

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािे कुिै माध्र्म िै हुाँदैि।
परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ, परमेश्वरलाई कसरी चिन्िुपछथ ? व्र्क्कतले पथभ्रष्ट वा भ्रसमत िभई

परमेश्वरका वििहरू अनि परमेश्वरको आजको कामको आधारमा िै परमेश्वरलाई चिन्िुपछथ , र
सबैभन्दा पदहला, उसले परमेश्वरको कामलाई जान्िुपछथ । परमेश्वरलाई चिन्िुको आधार र्ही हो।
परमेश्वरका वििहरूको सटीक बुझाइ िभएका ती सबै ववसभन्ि भ्रमहरू धासमथक धारणाहरू मात्र

हुि ्; ती ववकृत अनि गलत बुझाइ हुि ्। धासमथक व्र्क्कतत्वहरूको सबैभन्दा ठूलो िुबी भिेको
ववगतमा बझ
ु ेका परमेश्वरका वििहरूलाई आजका परमेश्वरका वििहरूसाँग तल
ु िा गिथु हो। र्दद
आजका परमेश्वरलाई सेवा गरररहाँदा ताँ ववगतमा पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्टद्वारा प्रकट गररएका

कुराहरूमा टााँससरहन्छस ् भिे, तेरो सेवाले बाधा सज
ृ िा गिेछ, अनि तेरो अभ्र्ास पुरािो हुिेछ,
त्र्ो धासमथक रीनत बाहे क केही हुिेछैि। र्दद परमेश्वरको सेवा गिेहरूमा, अरू र्ोग्र्ताहरूका अलावा,
नतनिहरू बादहरी रूपले िम्र र धैर्थ हुिैपछथ भन्िे कुरामा तैँले ववश्वास गछथ स ् भिे, अनि आज तैँले
र्स प्रकारको ज्ञािको अभ्र्ास गररस ् भिे, र्स्तो ज्ञाि केवल धासमथक धारणा हुन्छ; र्स्तो अभ्र्ास
केवल दे िावटी कार्थ बिेको छ। “धासमथक धारणा” भन्िे वाकर्ाांशले प्रािीि र अप्रिसलत (परमेश्वरले
पदहले बोल्िुभएका वििहरू अनि पववत्र आत्माले सोझै प्रकट गिुथभएको प्रकाशलगार्त) कुराहरूलाई

दसाथउाँछ, अनि ती कुराहरूलाई आज अभ्र्ास गररर्ो भिे, त्र्सले परमेश्वरको कामलाई बाधा
पऱ्ु र्ाउाँ छ, अनि मानिसलाई केही पनि लाभ हुाँदैि। र्दद मानिसहरूले धासमथक धारणासभत्र पिे ती
कुराहरूलाई आफूबाट हटाउि सकेिि ् भिे, ती कुराहरू परमेश्वरको सेवा गिे नतिीहरूको कार्थमा
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ठूलो बाधा बन्िेछि ्। धासमथक धारणा बोकेका मानिससाँग पववत्र आत्माको कामससत कदम समलाउिे

कुिै उपार् हुाँदैि—नतिीहरू एक कदम, दई
ु कदम गदै पनछ पछथ ि ्। र्स्तो हुन्छ ककिभिे र्ी धासमथक
धारणाहरूले मानिसलाई असाधारण रूपमा स्व-धमी र अहङ्कारी बिाउाँ छ। परमेश्वरले ववगतमा

उहााँले जे भन्िुभएको चथर्ो र जे गिुथभएको चथर्ो त्र्सलाई सम्झेर बस्िुहुन्ि; र्दद कुिै कुरा काम

िलाग्िे भर्ो भिे, उहााँले त्र्सलाई हटाउिुहुन्छ। के ताँ आफ्िा धारणाहरू त्र्ाग्ि सााँच्िै असक्षम
छस ्? र्दद ताँ ववगतमा परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरूमा िै झक्ु न्डन्छस ् भिे, के त्र्सले तैँले
परमेश्वरको कामलाई बझ्
ु छस ् भन्िे प्रमाखणत गछथ ? र्दद तैँले आज पववत्र आत्माको ज्र्ोनत ग्रहण
गिथ सकदै िस ्, बरु त्र्ही पुरािो प्रकाशमा झुक्न्डरहन्छस ् भिे, के त्र्सले तैँले परमेश्वरको पाइला

पछ्र्ाइरहे को छस ् भन्िे प्रमाखणत गछथ ? के ताँ अझै पनि धासमथक धारणाहरू त्र्ाग्ि असक्षम छस ्?
र्दद त्र्सो हो भिे, ताँ परमेश्वरले ववरोध गिे व्र्क्कत बन्िेछस ्।

र्दद मानिसहरूले धासमथक धारणाहरूलाई त्र्ाग्ि सकछि ् भिे, नतिीहरूले आज परमेश्वरका

वििहरू र कामलाई िाप्ि नतिीहरूले ददमाग लगाउि छाड्िेछि, त्र्सको साटो प्रत्र्क्ष रूपले
नतिको पालि गिेछि ्। आज परमेश्वरको कार्थ स्पष्टत्ः ववगतको जस्तो िभए पनि तैँले ववगतको
र्दक्ष्टकोणलाई त्र्ाग्ि अनि परमेश्वरको आजको कार्थलाई सोझै पालि गिथ सकछस ्। ववगतमा

परमेश्वरले जस्तोसुकै प्रकारले कार्थ गिुथभएको भए तापनि, र्दद तैँले आजका परमेश्वरको कामलाई

महत्वपण
ू थ स्थाि ददिप
ु छथ भन्िे कुरा बझ्
ु ि सकछस ् भिे, ताँ आफ्िा धारणाहरूलाई त्र्ाचगसकेको,
परमेश्वरको आज्ञापालि गिे, अनि परमेश्वरका कार्थ अनि वििहरू पालि गिथ र उहााँका पाइलाहरू

पछ्र्ाउि सकिे व्र्क्कत होस ्। र्समा, ताँ सााँिो रूपले परमेश्वरको आज्ञापालि गिे व्र्क्कत बन्छस ्।
तैँले परमेश्वरको कार्थलाई ववश्लेषण वा सुक्ष्म जााँि गदै िस ्; र्ो कुरा परमेश्वरले आफ्िो पदहलेको

काम बबसथिभ
ु एको, र तैँले पनि र्सलाई बबसेको छस ् भन्िे जस्तै हो। वतथमाि वतथमाि िै हो,
अनि ववगत ववगत िै हो, ववगतमा उहााँले गिुथभएका कुराहरूलाई परमेश्वरले पन्छाउिुभएको छ,

ताँ त्र्सैमा बससरहिु हुाँदैि। त्र्स्तो व्र्क्कतले मात्रै सम्पूणथ रीनतले परमेश्वरको आज्ञा मान्छि ् अनि
आफ्िा धासमथक धारणाहरूलाई पूणथ रूपले त्र्ागेका हुन्छि ्।
परमेश्वरको कार्थमा सधैँ िर्ााँ प्रगनतहरू भइरहिे हुिाले, िर्ााँ कार्थहरू पैदा हुिे क्रममा
अप्रिसलत र परु ािो हुाँदै जािे कार्थ पनि छि ्। र्ी ववसभन्ि ककससमका कार्थहरू, अथाथत ् परु ािा र
िर्ााँ कार्थहरू, एक-अकाथमा ववरोधाभासपूणथ छै िि ्, बरु पररपूरक छि ्; प्रत्र्ेक िरण पनछल्लो

िरणपनछ आउाँ छ। िर्ााँ काम आइसकेको हुिाले, पुरािा कुराहरूलाई निश्िर् िै हटाइिुपछथ ।
उदाहरणको लाचग, धेरै अनघदे खि स्थावपत िलििल्तीहरू अनि मानिसका प्रिसलत भिाइहरूले ,

मानिसका धेरै वषथका अिभ
ु व अनि सशक्षाहरूसाँग समलेर, मानिसको मि-मक्स्तष्कमा अिेक प्रकार

र स्वरूपका आदत र धारणाहरू बिाएका हुन्छि ्। परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको सााँिो मुहार अनि
उहााँमा निदहत स्वभाव पूणथ रूपले प्रकट गिथ बााँकी छ, साथै प्रािीिकालदे खि िै धेरै वषथसम्म
फैसलएका परम्परागत ससद्धान्तहरूले मानिसमा र्स्ता धारणाहरूको निमाथणमा अझ धेरै भूसमका
िेलेको छ। परमेश्वरमाचथको मानिसको ववश्वासको ससलससलामा, ववसभन्ि प्रकारका धारणाहरूका

प्रभावले मानिसमा परमेश्वरसम्बन्धी अिेक ककससमका धारणागत बझ
ु ाइहरूको निरन्तर निमाथण र
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ववकास गरे को छ, जसले गदाथ परमेश्वरको सेवा गिे धेरै धासमथक मानिसहरू उहााँको शत्रु हुिपुगेका
छि ्। त्र्सकारण, मानिसहरूको धासमथक धारणाहरू जनत बसलर्ा हुन्छि ्, नतिीहरूले त्र्नत िै बढी

परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ्, अनि नतिीहरू त्र्नत िै बढी परमेश्वरका शत्रु बन्छि ्। परमेश्वरको काम

सधैँ िै िर्ााँ हुन्छ र कदहल्र्ै पुरािो हुाँदैि; र्सले कदहले पनि धमथससद्धान्तको निमाथण गदै ि, बरु
धेरै वा थोरै हदमा र्ो निरन्तर बदसलरहन्छ र िवीकरण भइरहन्छ। र्ो तररकाले कार्थ गिथु परमेश्वर
स्वर्मको
् निदहत स्वभावको एउटा असभव्र्क्कत हो। र्ो परमेश्वरको कार्थको निदहत ससद्धान्त पनि

हो, अनि र्ो परमेश्वरले आफ्िो व्र्वस्थापि कार्थलाई परू ा गिे एक साधि पनि हो। र्दद
परमेश्वरले र्सरी कार्थ िगिुथभएको भए, मानिस पररवतथि हुिेचथएि वा उसले परमेश्वरलाई चिन्ि
सकिेचथएि, अनि शैतािलाई हराउि सककिेचथएि। तसथथ, उहााँको कार्थमा, अक्स्थर दे खििे तर
वास्तवमा आवचधक रहे का पररवतथिहरू निरन्तर भइरहन्छि ्। तैपनि, मानिसले जसरी परमेश्वरमा
ववश्वास गछथ , त्र्ो बबलकुलै फरक हुन्छ। ऊ पुरािा, पररचित धमथससद्धान्त र प्रणालीहरूमा िै

झुक्न्डरहन्छ, अनि नतिीहरू जनत पुरािा हुन्छि ्, उसलाई ती त्र्नत िै राम्रा लाग्छि ्। कसरी
मानिसको मूिथ मक्स्तष्कले, एउटा ढुङ्गा जस्तै कठोर मक्स्तष्कले, परमेश्वरको अथाह िर्ााँ काम

र वििलाई स्वीकार गिथ सकछ? मानिसले त्र्ो परमेश्वरलाई घण
ृ ा गछथ , जो सवथदा िर्ााँ रहिुहुन्छ
अनि कदहले पुरािो हुिुहुाँदैि; ऊ केवल पुरािो परमेश्वरलाई मात्र मि पराउाँ छ, जसको लामो दााँत,
सेतो कपाल हुन्छ, अनि जो एक ठाउाँ मा िै अडडग हुिुहुन्छ। तसथथ, परमेश्वर र मानिसका आआफ्िै मिपिे कुराहरू भएको कारण, मानिस परमेश्वरको शत्रु बिेको छ। आज पनि, परमेश्वरले
छ हजार वषथदेखि िर्ााँ कार्थ गदै आइरहिुभएको र्स्तो समर्मा पनि, अझै र्स्ता धेरै
ववरोधाभासहरू छि ्। अनि नतिीहरू सुधार गिथ िसककिे अवस्थामा छि ्। सार्द र्ो मानिसहरूको
दढपीको कारण, वा परमेश्वरका प्रशासनिक निर्महरूलाई मानिसले उल्लङ्घि गिथ िसकिे कारणले

र्स्तो भएको हो—तर ती सेवक अनि सेववकाहरू ती ढुाँडी लागेका पुरािा पुस्तक र कागजहरूमा

टााँससरहन्छि ्, जबकक परमेश्वरले आफ्िा व्र्वस्थापि कार्थसभत्रका अधुरा कार्थहरूलाई अनघ
बढाइरहिुहुन्छ, मािौं उहााँको पक्षमा कोही पनि छै िि ्। र्ी ववरोधाभासहरूले परमेश्वर र मानिसका

शत्रुहरू बिाउिे भए पनि, र ती समाधाि हुि िसककिे भए पनि, परमेश्वरले नतिीहरूलाई नतिीहरू
त्र्हााँ भए पनि िभएको जस्तै गरी कुिै ध्र्ाि ददिह
ु ु न्ि। तैपनि, मानिस अझै पनि आफ्िा ववश्वास
र धारणाहरूमा टााँससरहन्छ, नतिीहरूलाई कदहले पनि छोड्दै ि। र्द्र्वप एउटा कुरा िादहाँ स्पष्टै छ:

मानिस आफ्िो अडािबाट पनछ िहटे पनि, परमेश्वरको िुट्टा सधैँ अनघ बदढरहन्छ, अनि उहााँले

आफ्िो अडािलाई पररवेशअिुसार साँधै बदसलरहिुहुन्छ। अन्तमा, कुिै लडाइाँवविा िै हािुथपिे त
मानिस िै हो। र्स क्रममा, परमेश्वर उहााँले पराक्जत गिथभ
ु एका उहााँका सबै शत्रह
ु रूको सबैभन्दा

ठूलो शत्रु हुिुहुन्छ, अनि पराक्जत र अपराक्जत सबै मािवजानतको पक्षधर पनि हुिुहुन्छ।
परमेश्वरससत प्रनतस्पधाथ गरे र को ववजर्ी हुिसकछ? मानिसका धारणाहरू परमेश्वरबाट िै आएका
हुि ् झैँ लाग्छ, ककिभिे तीमध्र्े धेरै धारणाहरू परमेश्वरको कार्थपनछ िै जक्न्मएका चथए। तैपनि,
र्सको कारणले परमेश्वरले मानिसलाई क्षमा गिुथहुन्ि, ि त उहााँले उहााँको कार्थपनछ उहााँको
कार्थभन्दा बादहर “परमेश्वरको निक्म्त” एकपनछ अको जत्था उत्पादि गरे कोमा उहााँले मानिसलाई
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प्रशांसा िै गिुथहुन्छ। बरु, उहााँ मानिसका धारणाहरू अनि पुरािा, धासमथक मान्र्ताहरूलाई र्नत घण
ृ ा
गिुथहुन्छ कक कुि समनतमा ती धारणाहरू सुरुमा आए भन्िे कुरा स्वीकार गिे मि पनि उहााँमा
हुाँदैि। उहााँले ती सबै उहााँकै कार्थको कारण भएको हो भिी स्वीकार गिथुहुन्ि, ककिभिे मानिसका
धारणाहरू मानिसले िै फैलाउाँ छि ्; नतिीहरूको स्रोत मानिसकै सोिहरू अनि मक्स्तष्क हुि ्—परमेश्वर

हुिुहुन्ि, शैताि हो। परमेश्वरको असभप्रार् सधैँ िै उहााँको कार्थ पुरािो र मरे को होइि, िर्ााँ र
जीववत होस ् भन्िे रहे को छ अनि उहााँले मानिसलाई जे पालि गिथ लगाउिुहुन्छ त्र्ो र्ग
ु र

अवचधअिस
ु ार फरक हुिसकछ, अनि त्र्ो अिन्त र अपररवतथिीर् छै ि। र्स्तो हुन्छ ककिभिे उहााँ
मानिसलाई क्जउि र िर्ााँ बन्ि लगाउिुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, मानिसलाई मिथ र वद्
ृ ध हुि
लगाउिे ददर्ाबलस होइि। के र्सलाई नतमीहरू अझै बुझ्दै िौ? परमेश्वरको बारे मा ताँमा धारणाहरू
छि ् अनि तैँले नतिलाई त्र्ाग्ि सकदै िस ्, ककिभिे ताँ कुक्ण्ठत मिको छस ्। र्ो परमेश्वरको

कार्थसभत्र थोरै अथथ भएको कारणले होइि, ि त परमेश्वरको कार्थ मानिसको इच्छाबाट फरक भएर
िै हो, अझ भन्िे हो भिे, ि त र्ो परमेश्वर आफ्िो क्जम्मेवारीमा साँधै लापरवाही हुिुभएर िै हो।
तैँले आफ्िा धारणाहरू त्र्ाग्ि सकदै िस ् ककिभिे ताँमा आज्ञाकाररता अत्र्न्तै कम छ, र ककिभिे
ताँमा सज
ृ िा गररएका प्राणीजस्तो सार्दश्र्ता असलकनत पनि छै ि; र्ो परमेश्वरले तेरो लाचग
पररक्स्थनत कदठि बिाइददिुभएकोले भएको होइि। र्ो सबै तैँले गदाथ िै भएको हो, अनि
परमेश्वरससत र्सको कुिै सम्बन्ध छै ि; सबै कष्ट र दभ
ु ाथग्र्हरू मानिसद्वारा िै सज
ृ िा गररएका

हुि ्। परमेश्वरका वविारहरू सधैं असल हुन्छि ्: तैँले कुिै धारणाहरू सज
ृ िा गर् भन्िे परमेश्वरले
िाहिुहुन्ि, तर र्ुग बबत्दै जााँदा ताँ पररवतथि एवां िवीकरण भएको इच्छा गिुथहुन्छ। तैपनि तेरो
लाचग के असल छ त्र्ो ताँ जान्दै िस ्, अनि सधैँ ताँ सुक्ष्म जााँि वा ववश्लेषण गदै बस्छस ्। र्ो
परमेश्वरले तेरो निक्म्त पररक्स्थनत कदठि बिाउिह
ु ु न्छ भन्िे कुरा होइि, बरु र्ो त परमेश्वरप्रनत
ताँमा श्रद्धा छै ि, अनि तेरो अिाज्ञाकाररता धेरै ठूलो छ भन्िे कुरा हो। सक्ृ ष्ट गररएको एउटा सूक्ष्म

प्राणी, परमेश्वरले पदहले ददिुभएको कुिै कुराको एउटा सािो अांश सलिे आाँट गछथ अनि फकेर

परमेश्वरलाई िै आक्रमण गिथ त्र्सको प्रर्ोग गछथ —के र्ो मानिसको अिाज्ञाकाररता होइि र?
मािवजानत परमेश्वरको अनघ आफ्िो वविार पोख्न बबलकुलै अर्ोग्र् छ, अनि नतिीहरू नतिीहरूले
इच्छा गरे को जस्तो नतिीहरूको बेकारको, गन्हाउिे, कुहे को, फुलाङ्गो भाषा बोल्दै वररपरर घम्
ु िु
अझै अर्ोग्र् छि ् भिेर भन्िु अत्र्ुक्कत हुाँदैि—ती सडेका धारणाहरूको बारे मा केही भन्िु पदै ि।
के नतिीहरू अझै बेकारका छै िि ् र?

परमेश्वरको सााँिो सेवा गिे व्र्क्कत भिेको परमेश्वरको हृदर्अिुसारको, परमेश्वरको प्रर्ोगको

लाचग लार्क, धासमथक धारणाहरू त्र्ाग्ि सकिे व्र्क्कत हो। र्दद ताँ परमेश्वरको विि िािे र

वपउिे तेरो कार्थ प्रभावकारी होस ् भन्िे िाहन्छस ् भिे , तैँले आफ्िा धासमथक धारणाहरूलाई त्र्ाग
गिैपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरको सेवा गिथ िाहन्छस ् भिे, तैँले सुरुमा धासमथक धारणाहरूलाई त्र्ाग्िु
अनि सबै कुरामा परमेश्वरका वििहरू पालि गिुथ अझै बढी आवश्र्क छ। परमेश्वरको सेवा गिे

व्र्क्कतमा र्ो कुरा हुिुपछथ । र्दद ताँमा र्ो ज्ञािको कमी छ भिे, तैँले सेवा गिथ सुरु गदाथगदै बाधा
अनि अिथिहरू पैदा गिेछस ्, अनि र्दद ताँ आफ्िा धारणाहरूमा टााँससरहन्छस ् भिे, ताँलाई परमेश्वरले
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फेरर कदहल्र्ै उठ्ि िसकिे गरी प्रहार गिुथहुिेछ। उदाहरणको लाचग, वतथमािलाई सलएर हे र:् आजका
धेरै वाणीहरू र कार्थ बाइबल र परमेश्वरले र्सअनघ गिुथभएका कार्थससत समल्दै ि, अनि र्दद ताँमा

आज्ञा पालि गिे इच्छा छै ि भिे, ताँ कुिै पनि समर् पनतत हुि सकछस ्। र्दद ताँ परमेश्वरको
इच्छाअिुसार सेवा गिथ िाहन्छस ् भिे, तैँले सुरुमा धासमथक धारणाहरू हटाउिैपछथ अनि तैँले आफ्िै
वविारधारालाई सुधािैपछथ । पनछ भनििे धेरैजसो कुराहरू पदहले भनिएका कुराहरूसाँग समल्दै िि ्,

अनि र्दद ताँमा अदहले आज्ञा पालि गिे इच्छा छै ि भिे, ताँ र्सपनछ आउिे बाटोमा दहाँड्ि
सकिेछैिस ्। र्दद परमेश्वरको कार्थ गिे एउटा पद्धनतले ताँसभत्र जरा गाडेको छ भिे र तैँले र्सलाई
कदहले पनि त्र्ाग्दै िस ् भिे, उकत पद्धनत तेरो धासमथक धारणा बन्िेछ। र्दद परमेश्वर जे हुिुहुन्छ
त्र्सले ताँमा जरा गाडेको छ भिे, तैँले सत्र्तालाई प्राप्त गररसकेको छस ्, अनि र्दद परमेश्वरका

वििहरू अनि सत्र्ता तेरो जीवि बन्ि सक्षम हुन्छि ् भिे, ताँमा अबउप्रान्त परमेश्वरबारे कुिै
धारणाहरू रहिेछैिि ्। परमेश्वरको सााँिो ज्ञाि प्राप्त गरे काहरूमा कुिै धारणाहरू हुिेछैिि ् अनि
नतिीहरू ससद्धान्तमा बााँचधएर रहिेछैिि ्।

आफैलाई सिेत राख्न तैँले र्ी प्रश्िहरू सोध ्:

१. के ताँसभत्र भएको ज्ञािले तेरो परमेश्वरको सेवकाइमा बाधा पुऱ्र्ाउाँ छ?

२. तेरो दै निक जीविमा कनत वटा धासमथक अभ्र्ासहरू छि ्? र्दद तैँले बादहरी भक्कत मात्रै

दे िाउाँ छस ् भिे, के र्सको अथथ तेरो जीवि वद्
ृ चध र पररपकव भएको छ भन्िे हो?

३. जब ताँ परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, के ताँ आफ्िा धासमथक धारणाहरू त्र्ाग्ि

सक्षम हुन्छस ्?
४. जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्, के ताँ धासमथक रीनतलाई त्र्ाग्ि सकछस ्?
५. के ताँ परमेश्वरले प्रर्ोग गिथको लाचग उचित व्र्क्कत होस ्?

६. परमेश्वरसम्बन्धी तेरो ज्ञािमा कनत धासमथक धारणाहरू सक्म्मसलत छि ्?

परमेश््र्रप्रनिको्सच््
चा्प्रेम्स्र्ाभावर्क्हुन्र्
परमेश्वरका वििहरूको कारण सबै मानिसहरू शोधिमा परे का छि ्। र्दद परमेश्वरले दे हधारण

िगिुथभएको भए निश्िर् मािव जानतले र्स शोधिद्वारा द्ःु ि भोग्िे आसशष ् पाउिेचथएि। अको

प्रकारले भन्िुपदाथ, परमेश्वरका वििहरूको परीक्षा स्वीकार गिथ सकिेहरू सबै धन्र्का हुि ्।
मानिसहरूको अन्तनिथदहत क्षमता, नतिीहरूका व्र्वहार र परमेश्वरप्रनत नतिीहरूको आिरणको
आधारमा, नतिीहरू र्स प्रकारको शोधि पाउिे र्ोग्र्का छै िि ्। नतिीहरू परमेश्वरद्वारा माचथ
उठाइएकोले िै नतिीहरूले र्ो आसशष ् उपभोग गरे का छि ्। मानिसहरूले नतिीहरू परमेश्वरको

अिुहार हे िथ वा उहााँका वििहरू सुन्ि लार्क छै िि ् भन्िे गथे। आज, परमेश्वरले उठाउिुभएकोले
र उहााँको कृपाका कारण िै मानिसहरूले उहााँका वििहरूको शोधि प्राप्त गरे का छि ्। र्ो आखिरी

ददिहरूमा जन्मिे प्रत्र्ेक व्र्क्कतले पाउिे आसशष ् हो—के तैँले व्र्क्कतगत रूपमा र्सको अिुभव
गरे को छस ्? मानिसहरूले कुि पक्षमा द:ु ि र प्रनतरोधहरूको अिभ
ु व गिथुपदथछ भन्िे कुरा परमेश्वरले
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पूवथनिधाथररत गिुथभएको हुन्छ—र्ो मानिसहरूका आफ्िै आवश्र्कताहरूमा आधाररत छै ि। र्ो स्पष्ट
सत्र् हो। प्रत्र्ेक ववश्वासीसाँग परमेश्वरको वििहरूको परीक्षा स्वीकािथ सकिे र उहााँका वििहरूसभत्र

द्ःु ि भोग्िे क्षमता हुिप
ु दथछ। के र्ो नतमीहरूले स्पष्ट रूपमा बझ्
ु र्ौ? र्सैले तैँले भोगेका द्ःु िकष्टको
बदलीमा, तैँले आजका आसशषहरू
्
पाएको छस ्; र्दद तैँले परमेश्वरका लाचग द्ःु ि भोग्दै िस ् भिे,
तैँले उहााँको स्र्ाबासी प्राप्त गिथ सकदै िस ्। हुिसकछ तैंले ववगतमा गुिासो गरे को छस ्, तर, तैंले
जनत िै गुिासो गरे को भए पनि, परमेश्वरले तेरो बारे मा ती र्ाद गिुथहुन्ि। आजको ददि आएको
छ, र दहजोका ववषर्हरूको बारे मा वविार गिथप
ु िे कुिै आवश्र्क छै ि।

केही मानिसहरूले के भन्छि ् भिे, उिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे कोससस गछथ ि ्, तर

सकदै िि ्। त्र्सपनछ, जब नतिीहरू परमेश्वर जाि लाग्िुभएको छ भन्िे सुन्छि ् तब अिािक

उिीहरूले उहााँप्रनतको आफ्िो प्रेम भेट्टाउाँ छि ्। कनतपर् मानिसहरूले सामान्र्तर्ा सत्र्ताको
अभ्र्ास गदै िि ्, र जब नतिीहरू परमेश्वर क्रोचधत बिेर जाि लाग्िुभएको छ भन्िे सुन्छि ्, तब
नतिीहरू उहााँको सामु आउाँ छि ् र र्सरी प्राथथिा गछथ ि ्: “हे परमेश्वर! कृपर्ा िजािुहोस ्। मलाई

एउटा मौका ददिुहोस ्! हे परमेश्वर! मैले ववगतमा तपाईंलाई सन्तुष्ट पारे को छै िाँ; म तपाईंप्रनत
ऋणी छु र मैले तपाईंको ववरोध गरे को छु। आज म पूणथ रूपमा मेरो शरीर र हृदर् अपथण गिथ
तर्ार छु, र्सैले कक अन्तत्ः मैले तपाईंलाई सन्तुष्ट पािथ र तपाईंलाई प्रेम गिथ सकूाँ। म फेरर र्ो

मौका पाउिेछैिाँ।” के तैंले र्स प्रकारको प्राथथिा गरे को छस ?् जब कसैले र्स प्रकारले प्राथथिा

गदथछ, तब नतिीहरूका वववेक परमेश्वरका वििहरूद्वारा जागत
ृ भएको हुन्छ। मानिसहरू बोधो र
मन्द बुद्चधका छि ्। नतिीहरू सजार् र शोधिमा पदथछि ्, तापनि परमेश्वरले र्सद्वारा के पूरा
गिथ िाहिुहुन्छ भिी नतिीहरू जान्दै िि ्। र्दद परमेश्वरले र्स प्रकारले काम िगिुथभएको भए,
मानिसहरू अझै पनि भ्रसमत हुिेचथए; कुिै पनि मानिसले मानिसहरूको हृदर्मा आक्त्मक भाविाहरू
जगाउि सकदै ि। मानिसहरूको न्र्ार् गिे र नतिीहरूलाई िुलासा गिे परमेश्वरका वििहरूले मात्र
फल फलाउि सकछ। र्सैले र्ी सबै कुराहरू परमेश्वरको वििका कारणले मात्र प्राप्त हुन्छि ् र
पूरा हुन्छि ्, र उहााँका वििहरूको कारणले मात्र परमेश्वरप्रनतको मािवजानतको प्रेम जागेको छ।
मानिसको वववेकमा आधाररत परमेश्वरप्रनतको प्रेमले मात्र िाहे को पररणाम हाससल गिेछैि। के

ववगतमा मानिसहरूले परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेमलाई वववेकमा आधाररत गरे का छै िि ् र? के
आफ्िै पहलमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे कुिै एक जिा व्र्क्कत समेत चथर्ो? परमेश्वरका वििहरूबाट
प्रोत्साहि पाएर मात्र मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरे का छि ्। कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्: “मैले

धेरै वषथदेखि परमेश्वरलाई पछ्र्ाएको छु र उहााँको धेरै अिुग्रह, धेरै आसशषहरू उपभोग गरे को छु।
मैले उहााँका वििहरूबाट शोधि र न्र्ार् भोगेको छु। र्सैले मैले धेरै कुरा बझ
ु ेको छु र मैले

परमेश्वरको प्रेम दे िेको छु। मैले उहााँलाई धन्र्वाद ददिु िै पछथ , मैले उहााँको अिुग्रहको मूल्र्
िुकाउिु िै पछथ । म मत्ृ र्ुद्वारा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािेछु, र म उहााँप्रनतको मेरो प्रेम मेरो

वववेकमा आधाररत गिेछु।” र्दद मानिसहरूले उिीहरूको वववेकका भाविाहरूलाई मात्र सुन्छि ् भिे,
नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई महसुस गिथ सकदै िि ्। र्दद नतिीहरू पूणथ रूपले आफ्िो
वववेकमा मात्रै भर पछथ ि ् भिे, परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेम कमजोर हुिेछ। र्दद ताँ परमेश्वरको
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अिुग्रह र प्रेमको ऋण नतिे कुरा मात्र गछथ स ् भिे, उहााँप्रनतको तेरो प्रेममा ताँससत कुिै प्रेरणा

हुिेछैि; उहााँलाई तेरो वववेकका भाविाहरूमा आधाररत प्रेम गिुथ एउटा निक्ष्क्रर् तररका हो। म
ककि र्ो एउटा निक्ष्क्रर् र्दक्ष्टकोण हो भिी भन्दछु? र्ो एउटा व्र्ावहाररक ववषर् हो। परमेश्वरप्रनत

नतमीहरूको प्रेम कस्तो ककससमको प्रेम हो? के र्ो परमेश्वरलाई मूिथ बिाउिु र उहााँका निक्म्त
झारा टािुथ होइि र? धेरै जिा मानिसहरू के ववश्वास गछथ ि ् भिे, परमेश्वरलाई प्रेम गदाथ कुिै
इिाम छै ि र उहााँलाई प्रेम गिेले पनि उहााँलाई प्रेम िगिेले जस्तै दण्ड पाउिेछ , र्सैले समग्रमा

पाप िगिथु िै पर्ाथप्त छ। त्र्सैले व्र्क्कतको वववेकका अिभ
ु नू तहरूका आधारमा परमेश्वरलाई प्रेम
गिुथ र उहााँको प्रेमको ऋण फकाथउिु निक्ष्क्रर् तररका हो, र र्ो व्र्क्कतको हृदर्बाट आउिे
परमेश्वरप्रनतको प्रेम होइि। परमेश्वरप्रनतको प्रेम व्र्क्कतको हृदर्को गदहराइबाट निस्केको सच्िा

भाविा हुिुपदथछ। कनतपर् मानिसहरू भन्छि:् “म आफै परमेश्वरलाई िोज्ि र उहााँको पनछ लाग्ि
इच्छुक छु। अदहले र्दद परमेश्वरले मलाई त्र्ाग्ि िाहिुहुन्छ भिे पनि, म उहााँलाई पछ्र्ाइरहिेछु।
उहााँले मलाई िाहिुभए पनि ििाहिुभए पनि, म अझै पनि उहााँलाई प्रेम गरररहिेछु, अनि आखिरमा
मैले उहााँलाई प्राप्त गिैपछथ । म मेरो हृदर् परमेश्वरमा अपथण गदथछु, र उहााँले जे गिुथभए पनि, म

मेरो सम्पूणथ जीविभरर उहााँलाई पछ्र्ाउिेछु। िाहे जे भए पनि, मैले परमेश्वरलाई प्रेम गिैपछथ र
मैले उहााँलाई प्राप्त गिैपछथ ; जबसम्म म उहााँलाई प्राप्त गददथिाँ तबसम्म म ववश्राम सलिेछैिाँ।” के
ताँसाँग र्स प्रकारको सांकल्प छ?

परमेश्वरमा ववश्वास गिे बाटो एउटै छ र र्ो उहााँलाई प्रेम गिे बाटो िै हो। र्दद ताँ उहााँमा

ववश्वास गछथ स ् भिे तैंले उहााँलाई प्रेम गिैपछथ ; तापनि, उहााँलाई प्रेम गिुथ भिेको उहााँको प्रेमको

ऋण िुकाउिु वा तेरो वववेकका भाविाहरूको आधारमा उहााँलाई प्रेम गिुथ मात्र होइि—र्ो
परमेश्वरप्रनतको िोिो प्रेम हो। कदहलेकहीीँ मानिसहरूले आफ्िो वववेकको आधारमा मात्र परमेश्वरको

प्रेम महसुस गिथ सकदै िि ्। ककि मैले सधैँ र्सो भिेँ: “परमेश्वरका आत्माले हाम्रो आत्मालाई
प्रभाववत गिुथभएको होस ्”? मैले ककि परमेश्वरलाई प्रेम गिथ मानिसहरूका वववेकलाई प्रभाववत गिे

बारे मा कुरा गररिाँ? ककिकक मानिसहरूको वववेकले परमेश्वरको प्रेसमलोपि महसुस गिथ सकदै ि।

र्दद ताँ र्ी वििहरूद्वारा ववश्वस्त हुाँदैिस ् भिे, उहााँको प्रेम महसुस गिथ तेरो वववेकको प्रर्ोग गिे
कोससस गर्। ताँमा केही समर्का निक्म्त उत्साह हुि सकछ, तर त्र्ो िााँडै िै हराउिेछ। र्दद तैंले
आफ्िो वववेकले मात्र परमेश्वरको प्रेम महसुस गछथ स ् भिे, तैंले प्राथथिा गदाथ ताँ उत्सादहत हुिेछस ्,
तर त्र्ो उत्साह केही बेरपनछ ओइलाउिेछ र हराउिेछ। त्र्स्तो ककि हुन्छ? र्दद तैँले तेरो वववेक

मात्र प्रर्ोग गछथ स ् भिे, तैँले परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेमलाई जगाउि सकिेछैिस ्; जब ताँ आफ्िो
हृदर्मा सााँच्िै परमेश्वरको प्रेम महसस
ु गछथ स ्, तेरो आत्मा उहााँद्वारा प्रभाववत हुिेछ, र र्ो
समर्मा मात्र तेरो वववेकले त्र्सको मूल भूसमका िेल्ि सकिेछ। अथाथत ्, जब परमेश्वरले मानिसका
आत्मालाई प्रभाववत गिुथहुन्छ र जब मानिससाँग ज्ञाि हुन्छ र उसको हृदर्मा उत्सादहत हुन्छ,
अथाथत ्, जब उसले अिुभव प्राप्त गदथछ, तब मात्र उसले आफ्िो वववेकले परमेश्वरलाई प्रभावकारी

ढङ्गले प्रेम गिथ सकिेछ। तेरो वववेकले परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ गलत कुरा होइि—र्ो परमेश्वरप्रनतको
सबैभन्दा तल्लो स्तरको प्रेम हो। “परमेश्वरको अिग्र
ु हको निक्म्त उचित काम गरे र मात्र” प्रेम गरे र,
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र्सले मानिसलाई सकक्रर् रूपमा प्रवेश गिथ उत्प्रेररत गिेछैि। जब मानिसहरूले पववत्र आत्माका

केही काम प्राप्त गदथछि ्, अथाथत ्, जब नतिीहरूले आफ्िो व्र्ावहाररक अिुभवमा परमेश्वरको प्रेम

दे ख्छि ् र महसस
ु गछथ ि ्, जब नतिीहरूसाँग परमेश्वरको बारे मा केही ज्ञाि हुन्छ र परमेश्वर सााँच्िै
मािवजानतको प्रेमको र्ोग्र् हुिुहुन्छ र उहााँ धेरै प्रेसमलो हुिुहुन्छ भिी बुझ्छि ्, तब मात्र नतिीहरूले
सााँिो रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछि ्।

जब मानिसहरू आफ्िा हृदर्ले परमेश्वरसाँग सम्पकथ गछथ ि ्, जब नतिीहरूका हृदर् पूणथ रूपमा

उहााँमा फकथि सकछि ्, परमेश्वरप्रनतको मानिसको प्रेमको पदहलो िरण र्ही हो। र्दद ताँ परमेश्वरलाई

प्रेम गिथ िाहन्छस ् भिे, तैँले पदहले आफ्िो हृदर् उहााँनतर फकाथउि सकिुपछथ । तेरो हृदर्
परमेश्वरनतर फकाथउिु भिेको के हो? र्ो भिेको तैँले आफ्िो हृदर्मा िोजी गिे सबै कुरा

परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र प्राप्त गिथका िानतर िै गिुथ हो। तैँले आफ्िो हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरतफथ

फकाथएको छस ् भन्िे र्स कुराले दे िाउाँ छ। परमेश्वर र उहााँको वििहरू बाहे क, तेरो हृदर्मा
(पररवार, धिसम्पवि, पनत, पत्िी, छोराछोरी, आदद) अरू केही पनि हुाँदैि। र्दद केही छ भिे पनि,
त्र्स्ता थोकहरूले तेरो हृदर्मा ठाउाँ ओगट्ि सकदै िि ्, र ताँ आफ्िो भावी सम्भाविाहरूको बारे मा
सोच्दै िस ्, तर केवल परमेश्वरलाई प्रेम गिे कार्थको पनछ लाग्छस ्। र्स्तो समर्मा तैँले आफ्िो

हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरमा लगाएका हुिेछस ्। मािौं, तैँले अझै पनि आफ्िो हृदर्मा आफ्िो
लाचग र्ोजिा बिाउाँ दै छस ् र सधैँ व्र्क्कतगत फाइदाको पनछ लाचगरहे को छस ,् र सधैँ र्स्तो सोच्छस ्:

“मैले कदहले परमेश्वरसाँग एउटा सािो बबन्ती गिथ सकछु? मेरो पररवार कदहले धिी हुिेछ? मैले
कसरी राम्रो लुगाफाटो पाउि सकछु? …” र्दद ताँ त्र्ो क्स्थनतमा क्जइरहे को छस ् भिे तेरो हृदर् पण
ू थ
रूपमा परमेश्वरतफथ फकेको छै ि भन्िे र्सले दे िाउाँ दछ। र्दद ताँसाँग हृदर्मा परमेश्वरका वििहरू

मात्रै छि ् र तैँले परमेश्वरसाँग प्राथथिा गिथ सकछस ् र हरसमर् उहााँको िक्जक हुि सकछस ् भिे—
मािौं उहााँ तेरो धेरै िक्जक हुिुहुन्छ, मािौं परमेश्वर ताँसभत्र हुिुहुन्छ र ताँ उहााँसभत्र छस ्—र्दद ताँ
त्र्स प्रकारको क्स्थनतमा छस ् भिे, त्र्सको अथथ तेरो हृदर् परमेश्वरको उपक्स्थनतमा छ भन्िे

हुन्छ। र्दद तैँले हरे क ददि परमेश्वरससत प्राथथिा गछथ स ् र प्रत्र्े क ददि उहााँका वििहरू िान्छस ्
र वपउाँ छस ्, सधैँ मण्डलीको कामको बारे मा सोचिरहे को हुन्छस ् भिे, र र्दद तैँले परमेश् वरको
इच्छालाई ध्र्ाि ददन्छस ् भिे , उहााँलाई सच्िा प्रेम गिथ र उहााँको हृदर्लाई सन्तष्ु ट पािथ आफ्िो

हृदर् प्रर्ोग गछथ स ् भिे , तेरो हृदर् परमेश्वरको स्वासमत्वमा हुिेछ। र्दद तेरो हृदर् अन्र् थुप्रै
कुराहरूले कब्जा गरे को छ भिे, र्ो अझै पनि शैतािको कब्जामा छ र र्ो सााँिो रूपले परमेश् वरतफथ
फकेको छै ि। जब कसैको हृदर् सााँच्िै परमेश्वरतफथ फकेको हुन्छ, नतिीहरूमा उहााँको निक्म्त
सााँिो, स्वभाववक प्रेम हुन्छ, र नतिीहरूले परमेश्वरको कामलाई ध्र्ाि ददि सकिेछि ्। नतिीहरूसाँग

अझै पनि मूिथता र वववेकहीिताका क्षणहरू हुि सकिे भए तापनि, नतिीहरूले परमेश्वरको घर,
उहााँको काम, र नतिीहरूका आफ्िै स्वभावको पररवतथिमा िासो दे िाउाँ छि ् र नतिीहरूका हृदर्

सही स्थािमा हुन्छ। केही मानिसहरूले जदहले पनि नतिीहरूले गरे का सबै कुराहरू मण्डलीका
लाचग हुि ् भिी दाबी गरररहे का हुन्छि ्, तर वास्तवमा नतिीहरूले आफ्िो फाइदाका लाचग काम

गरररहे का हुन्छि ्। र्स्ता ककससमका मानिसहरूससत गलत असभप्रार् हुन्छ। नतिीहरू कुदटल र
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छली हुन्छि ् र नतिीहरूले गिे धेरैजसो कामहरू नतिीहरूका व्र्क्कतगत फाइदाका लाचग िै हुन्छि ्।
र्स प्रकारको व्र्क्कतले परमेश्वरको प्रेमको िोजी गदै ि; नतिीहरूको हृदर् अझै पनि शैतािको

अधीिमा हुन्छ र परमेश्वरतफथ फकथि सकदै िि ्। त्र्सैले र्स प्रकारको व्र्क्कतलाई प्राप्त गिे कुिै
तररका परमेश्वरसाँग हुाँदैि।

र्दद ताँ परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गिथ र उहााँद्वारा प्राप्त हुि िाहन्छस ् भिे, पदहलो कदम तेरो
हृदर्लाई पूणथ रूपमा परमेश्वरनतर फकाथउिु हो। तैंले गिे प्रत्र्ेक कार्थमा, आफैलाई जााँि ् र सोध ्:
“के मैले परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर्को आधारमा र्ो गदै छु? के र्सको पनछ कुिै व्र्क्कतगत
असभप्रार्हरू छि ्? र्ो गिुथको मेरो वास्तववक लक्ष्र् के हो?” र्दद ताँ आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई

सुम्पि िाहन्छस ् भिे, तैंले पदहले आफ्िै हृदर्लाई वशमा राख्नुपछथ , तेरा सबै उद्दे श्र्हरूलाई
त्र्ाग्िुपछथ , र पूणथ रूपमा परमेश्वरको हुिे अवस्था हाससल गिुथपदथछ। र्ो तेरो हृदर् परमेश्वरलाई
ददि अभ्र्ास गिे मागथ हो। आफ्िो हृदर्लाई वशमा पािुथ भिेको के हो? र्सो गिुथ भिेको दे हका
अत्र्ाचधक िाहिाहरूलाई छोडी ददिु, सुि-सुववधा वा हैससर्तको आसशषको लालि िगिुथ हो। र्ो
भिेको सबै कुरामा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािुथ, र आफ्िो हृदर् आफ्िै निक्म्त होइि तर पूणथ रूपले
उहााँको निक्म्त ददिु हो। र्ो पर्ाथप्त छ।

परमेश्वरप्रनतको सााँिो प्रेम हृदर्को अन्तस्करणबाट आउाँ छ ; र्ो प्रेम परमेश्वर सम्बन्धी

मानिसको ज्ञािको आधारमा मात्र अक्स्तत्वमा हुन्छ। जब कसैको हृदर् पण
ू थ रूपमा परमेश्वरनतर
फकथन्छ, तब नतिीहरूमा परमेश्वरप्रनत प्रेम हुन्छ, तर त्र्ो प्रेम िोिो िै हुन्छ र पूणथ िै हुन्छ
भन्िे हुाँदैि। ककिकक व्र्क्कतको हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरतफथ फकथिु र व्र्क्कतमा परमेश्वरको
सााँिो ज्ञाि हुिु र उहााँप्रनत सााँिो भक्कत हुिु बीि अझै केही दरू ी हुन्छ। मानिसले आफ्िो हृदर्

परमेश्वरनतर लगाएर िै परमेश्वरको सााँिो प्रेम हाससल गदथछ र परमेश्वरको स्वभावलाई जान्दछ।

जब मानिसले आफ्िो सााँिो हृदर् परमेश्वरमा सुम्पन्छ, तब ऊ जीविको अिुभवमा प्रवेश गिथ
थाल्छ। र्सरी, उसको स्वभाव पररवतथि हुि थाल्छ, परमेश्वरप्रनतको उसको प्रेम बबस्तारै बढ्दै
जान्छ, र परमेश्वर सम्बन्धी उसको ज्ञाि पनि बबस्तारै बढ्दै जान्छ। र्सैले जीविको अिुभवको
सही मागथमा प्रवेश गिुथको एक मात्र पूवथसतथ भिेको परमेश्वरतफथ हृदर् फकाथउिु हो। जब मानिसहरूले

परमेश्वरको सामु आफ्िो हृदर् राख्छि ्, तब नतिीहरूमा उहााँको िाहिा मात्र गिे, तर उहााँलाई प्रेम

िगिे हृदर् हुन्छ, ककिकक नतिीहरूमा उहााँको बारे मा कुिै बुझाइ हुाँदैि। र्स्तो पररक्स्थनतमा
नतिीहरूमा उहााँप्रनत केही प्रेम हुिे भए पनि, र्ो आफैआफ हुाँदैि र र्ो सच्िा हुाँदैि। ककिकक
मानिसको दे हबाट उत्पन्ि हुिे जुिसुकै कुरा भाविाको उपज हो र त्र्ो सच्िा ज्ञािबाट आएको
हुाँदैि। र्ो केवल क्षखणक आवेग हो र ददघथकालीि भक्कतको रूपमा रहाँदैि। जब मानिसहरूमा
परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञाि हुाँदैि, नतिीहरूले आफ्िो रुचि र नतिीहरूका व्र्क्कतगत धारणाहरूको
आधारमा मात्र उहााँलाई प्रेम गिथ सकछि ्; र्स प्रकारको प्रेमलाई स्वाभाववक प्रेम भन्ि सककाँदै ि,
ि त र्सलाई सच्िा प्रेम िै भन्ि सककन्छ। कुिै मानिसको हृदर् सच्िा रूपमा परमेश्वरतफथ
फकथि सकछ, र सबै कुरामा परमेश्वरको िासोको बारे मा सोच्ि सकछ, तर र्दद उसमा परमेश्वरको

बारे मा कुिै बझ
ु ाइ छै ि भिे, उसले सच्िा रूपले स्वाभाववक प्रेम प्राप्त गिथ सकिेछैि। उसले गिथ
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सकिे कुरा भिेको मण्डलीका लाचग केही कार्थहरू गिुथ वा आफ्िा केही कतथव्र् पूरा गिुथ मात्र हो,
तर उसले कुिै पनि आधारवविा त्र्सो गिेछ। र्स प्रकारको व्र्क्कतको स्वभाव पररवतथि गिथ गाह्रो

हुन्छ; त्र्स्ता व्र्क्कतहरू कक त सत्र्को पनछ लाग्दै िि ्, वा त्र्सलाई बझ्
ु दै िि ्। र्दद कुिै व्र्क्कतले
आफ्िो हृदर् सम्पण
ू थ रूपले परमेश्वरनतर फकाथर्ो भिे पनि, त्र्सको अथथ परमेश्वरलाई प्रेम गिे
नतिीहरूको हृदर् पूणथ रूपमा शुद्ध छ भन्िे हुाँदैि, ककिकक जुि मानिसहरूको हृदर्मा परमेश्वर
हुिुहुन्छ नतिीहरूको हृदर्मा परमेश्वरप्रनत प्रेम हुन्छ िै भन्िे हुाँदैि। र्ो परमेश्वरको ज्ञािको पनछ
लाग्िे वा िलाग्िे व्र्क्कत बीिको सभन्िताससत सम्बक्न्धत छ। कुिै व्र्क्कतले उहााँलाई बझ
ु ेपनछ,

त्र्सले नतिीहरूको हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरनतर फकेको छ भन्िे दे िाउाँ दछ, र्सले नतिीहरूको
हृदर्मा भएको परमेश्वरप्रनतको सच्िा प्रेम स्वाभाववक हो भन्िे दे िाउाँ दछ। र्स प्रकारका

मानिसहरूसाँग मात्र नतिीहरूका हृदर्मा परमेश्वर हुन्छ। सही बाटोमा लाग्िका निक्म्त, परमेश्वरलाई
बुझ्िका निक्म्त र परमेश्वरको प्रेम हाससल गिथका निक्म्त पूरा गिुथपिे पूवथसतथ भिेको आफ्िो हृदर्
परमेश्वरनतर लगाउिु हो। र्ो परमेश्वरलाई प्रेम गिे कतथव्र् पूरा भएको कुराको चिह्ि होइि, ि
त र्ो उहााँप्रनत सच्िा प्रेम छ भन्िे कुराको चिन्ह िै हो। कसैले परमेश्वरप्रनत सााँिो प्रेम हाससल

गिे एक मात्र तररका भिेको नतिीहरूको हृदर्लाई उहााँनतर फकाथउिु हो, जुि उहााँको सक्ृ ष्टको
रूपमा एक व्र्क्कतले गिुथपिे पदहलो काम पनि हो। परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरू सबै जीविको पनछ

लाग्िेहरू हुि ्, अथाथत ् सत्र्को पनछ लाग्िे र सााँिो रूपमा परमेश्वरको िाहिा गिेहरू; नतिीहरू
सबैमा पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट हुन्छ र नतिीहरू सबै उहााँद्वारा प्रभाववत भएका हुन्छि ्। नतिीहरू
सबैले परमेश्वरको मागथदशथि प्राप्त गिथ सकछि ्।

जब कुिै व्र्क्कतले आफू परमेश्वरप्रनत ऋणी छु भन्िे महसुस गिथ सकछ, त्र्ो पववत्र

आत्माद्वारा प्रभाववत भएकोले गदाथ िै हो; जसले र्स्तो महसस
ु गछथ ि ् नतिीहरूमा नतसथिा गिे

हृदर् हुन्छ र नतिीहरूले जीवि प्रवेशको िोजी गिथ सकछि ्। तर र्दद ताँ निक्श्ित कदममा
रोककन्छस ् भिे, ताँ गदहराइमा जाि सकिेछैिस ्; अझै पनि शैतािको जालमा फस्िे ितरा हुन्छ,
र कुिै मोडमा शैतािले ताँलाई बन्दी बिाउिेछ। परमेश्वरको प्रकाशले मानिसहरूलाई आफैलाई

चिन्िे तुल्र्ाउाँ छ त्र्सपनछ परमेश्वरप्रनत आफू ऋणी भएको महसुस गिे बिाउाँ छ; नतिीहरू उहााँसाँग

समलेर काम गिथ इच्छुक हुन्छि ् र उहााँलाई मि िपिे थोकहरू त्र्ाग्ि इच्छुक हुन्छि ्। परमेश्वरको
कामको ससद्धान्त र्ही हो। नतमीहरू सबै आफ्िो जीविमा बढ्ि र परमेश्वरको प्रेमको पनछ लाग्ि
इच्छुक छौ, त्र्सो भए, के तैंले आफैलाई सतही मागथबाट अलग गरे को छस ्? र्दद तैँले आफैलाई

सतही मागथहरूबाट मात्र अलग गरे को छस ् र ववघटिकारी र अहङ्कारपूणथ व्र्वहारबाट अलग
बस्छस ् भिे, के त्र्ो सााँच्िै िै तैँले तेरो जीविको वद्
ृ चध िोजेको हो? र्दद तैँले आफूलाई सबै

सतही व्र्वहारबाट मुकत गछथ स ् तर ताँ परमेश्वरका वििहरूमा प्रवेश गदै िस ् भिे, त्र्सले तैंले
सकक्रर्तासाथ उन्िनत गरररहे को छै िस ् भन्िे दे िाउाँ छ। सतही व्र्वहारको मूल कारण के हो? के
तेरा कार्थहरू तेरो जीविमा वद्
ृ चध हुिका लाचग हुि ्? के ताँ परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक बन्िे
प्रर्ास गिथ िोज्दै छस ्? तैंले जुि कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ्, ताँ त्र्सै अिुसार क्जउिेछस ्; र्दद
ताँ सतही व्र्वहारमा केक्न्ित हुन्छस ् भिे, तेरो हृदर्लाई प्रार््ः बादहर फ्र्ााँककन्छ र ताँसाँग तेरो
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जीविमा वद्
ृ चधको िोजी गिे कुिै मागथ हुिेछैि। परमेश्वर स्वभावको पररवतथि िाहिुहुन्छ, तर ताँ
सधैँ बादहरी कुराहरूको पनछ लाग्छस ्; र्स प्रकारको व्र्क्कतले आफ्िो स्वभाव पररवतथि गिथ सकदै ि!
जीविमा पररपकवतामा पुग्िे प्रकक्रर्ामा, हरे कले एउटा मागथलाई पछ्र्ाउिप
ु छथ : नतिीहरूले
परमेश्वरका वििहरूको न्र्ार्, सजार् र ससद्धतालाई स्वीकार गिुथपदथछ। र्दद ताँसाँग परमेश्वरका

वििहरू छै िि ् तर ताँ आफ्िै आत्मववश्वास र इच्छामा मात्र निभथर हुन्छस ् भिे, तैंले गिे सबै
कुरा जोसमा मात्र आधाररत हुन्छ। अथाथत ्, र्दद ताँ आफ्िो जीविमा वद्
ृ चध िाहन्छस ् भिे तैंले

परमेश्वरको विि अझ बढी िािु, वपउिु र बुझ्िुपछथ । उहााँका वििहरूद्वारा ससद्ध पाररिेहरू सबै
ती वििहरूमा क्जउि सकछि ्; उहााँको वििको शोधिबाट भएर िजािेहरू, उहााँका वििहरूको

न्र्ार्बाट गुज्रेर िजािेहरू, उहााँको प्रर्ोगका निक्म्त र्ोग्र् हुि सकदै िि ्। र्सकारण, ताँ कुि
हदसम्म उहााँका वििहरूमा क्जउाँ छस ्? तैंले परमेश्वरका वििहरू िाइस ् र वपइस ् भिे र ती
वििलाई तेरो जीविको अवस्थासाँग तुलिा गिथ सककस ् भिे, र मैले अचग उठाएका ववषर्हरूको

आधारमा अभ्र्ास गिे बाटो प्राप्त गिथ सककस ् भिे मात्र, तेरो अभ्र्ास सही र परमेश्वरको
इच्छाअिुरूप हुिेछ। र्स प्रकारको अभ्र्ास गिे व्र्क्कतमा मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गिे इच्छा हुन्छ।

प्रार्वनाको्अभ्यासको्सम्बन्धमा
नतमीहरू आफ्िो दै निक जीविमा प्राथथिालाई कुिै महत्त्व ददाँ दैिौ। मानिसले प्राथथिाको कुरालाई

बेवास्ता गदथछ। प्राथथिाहरू लापरवाही हुिे गदथथे, मानिस परमेश्वरको समक्ष केवल गनतशील भई
जािे गदथथ्र्ो। कुिै पनि मानिसले कदहल्र्ै पनि आफ्िो हृदर्लाई पूणथ रूपमा परमेश्वर समक्ष

अपथण गरे र परमेश्वरसाँगको सााँिो प्राथथिामा सांलग्ि भएि। समस्र्ा आउाँ दा मात्र मानिसले

परमेश्वरलाई प्राथथिा गथ्र्ो। अदहलेसम्म, के तैँले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै सााँिो रूपले प्राथथिा गरे को
छस ्? के कुिै र्स्तो समर् आएको छ जब तैँले परमेश्वर समक्ष पीडाको आाँसु झारे को चथइस ्? के

कुिै र्स्तो समर् आएको छ जब तैँले उहााँ समक्ष आफैलाई चिन्ि पुचगस ्? के तैँले परमेश्वरसाँग
कदहल्र्ै हृदर्दे खि प्राथथिा गरे को छस ्? प्राथथिा अभ्र्ासबाट आउाँ दछ: र्दद ताँ सामान्र्तर्ा घरमा

प्राथथिा गदै िस ् भिे, ताँसाँग मण्डलीमा प्राथथिा गिे कुिै मागथ हुिेछैि र र्दद ताँ साधारणतर्ा ससािा झुण्डहरूमा प्राथथिा गदै िस ् भिे, ताँ ठूला झुण्डहरूमा प्राथथिा गिथ असक्षम हुिेछस ्। र्दद ताँ
निर्समत रूपमा परमेश्वरको निकट जााँदैिस ् वा परमेश्वरका वििहरूमा चिन्ति गदै िस ् भिे,
प्राथथिा गिे समर्मा ताँसाँग भन्िुपिे कुरा केही पनि हुिेछैि, र र्दद प्राथथिा गछथ स ् िै भिे पनि,
तैँले केवल ओठे -सेवा मात्रै गिेछस ्; र्ो सााँिो प्राथथिा हुिेछैि।

सााँिो प्राथथिा के हो? सााँिो प्राथथिा भिेको तेरो हृदर्मा के छ सो परमेश्वरलाई बताउिु,

परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर उहााँसाँग कुराकािी गिुथ, परमेश्वरसाँग उहााँको वििको माध्र्मबाट

कुराकािी गिुथ, परमेश्वरसाँग ववशेष रूपमा घनिष्ठ भएको महसुस गिुथ, उहााँ तेरो सामु हुिुहुन्छ
भन्िे महसुस गिुथ, र उहााँलाई भन्िुपिे केही कुरा ताँसाँग छ भिेर ववश्वास गिुथ हो। तेरो हृदर्ले
उज्र्ालोले भररएको महसस
ु गछथ र तैँले परमेश्वर कनत वप्रर् हुिह
ु ु न्छ भन्िे महसस
ु गछथ स ्। तैँले
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ववशेष रूपमा प्रेररत भएको महसुस गछथ स ् र तेरो कुरा सुिेर तेरा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई

सन्तुक्ष्ट प्राप्त हुन्छ। तैँले बोल्िे शब्दहरू उिीहरूको हृदर्सभत्रका शब्दहरू हुि ्, उिीहरूले भन्ि
िाहे का शब्दहरू हुि ् भन्िे नतिीहरूले महसस
ु गिेछि ्, मािौं तेरा शब्दहरू उिीहरूका आफ्िै
शब्दलाई प्रनतनिचधत्व गछथ । सााँिो प्राथथिा र्ही िै हो। ताँ सााँिो प्राथथिामा सांलग्ि भएपनछ, तेरो

हृदर् शाक्न्तमा हुिेछ र सन्तुक्ष्ट के हो सो जान्िेछ। परमेश्वरलाई प्रेम गिे शक्कत वद्
ृ चध हुिसकछ,
र परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ जविको बहुमूल्र् वा महत्त्वको कुरा जीविमा अरू केही छै ि भन्िे तैँले
महसस
ु गिेछस ्। र्ो सबैले तेरा प्राथथिाहरू प्रभावकारी भएका छि ् भन्िे प्रमाखणत गछथ । के तैँले
कदहल्र्ै र्सरी प्राथथिा गरे को छस ्?

अनि प्राथथिाको ववषर्वस्तु कस्तो हुिुपछथ ? तेरो प्राथथिा तेरो हृदर्को सााँिो अवस्था तथा पववत्र
आत्माको कार्थ अिुरूप िरणबद्ध रूपमा अगाडड बढ्िप
ु दथछ; ताँ परमेश्वरसाँग उहााँको इच्छा र
मानिसबाट उहााँले जे िाहिुहुन्छ सो अिुसार कुराकािी गिथ थाल्छस ्। जब ताँ प्राथथिाको अभ्र्ासलाई
सुरु गछथ स ्, सवथप्रथम आफ्िो हृदर् परमेश्वरलाई प्रदाि गर्। परमेश्वरको इच्छा बुझ्िे प्रर्ास िगर्—

केवल तेरो हृदर्सभत्र भएका शब्दहरू िै परमेश्वरसाँग बोल्िे प्रर्ास गर्। जब ताँ परमेश्वर सामु
आउाँ छस ्, र्सरी बोल ्: “हे परमेश्वर, मैले हजुरको अवज्ञा गिे गरे को चथएाँ भन्िे मैले आज मात्र

महसुस गरेँ। म वास्तवमै भ्रष्ट र िीि छु। मैले केवल आफ्िो जीवि बरबाद मात्रै गदै आइरहे को

रहे छु। आजबाट म हजरु कै लाचग क्जउिेछु। म एउटा अथथपण
ू थ जीवि बबताउिेछु र हजरु को इच्छा
सन्तुष्ट पािेछु। हजुरको आत्माले मसभत्र सदै व काम गरररहोस ्, मलाई निरन्तर ज्र्ोनत र ज्ञाि

प्रदाि गरररहोस ्। मलाई हजुर समक्ष मजबुत र ठोस गवाही वहि गिथ ददिुहोस ्। शैतािले हामीमा
प्रकट भएको तपाईंको मदहमा, तपाईंको गवाही, र तपाईंको ववजर्को प्रमाण दे िोस ्।” जब ताँ र्सरी

प्राथथिा गछथ स ्, तेरो हृदर् पण
ू थ रूपमा स्वतन्त्र हुिेछ। र्सरी प्राथथिा गरे पनछ, तेरो हृदर् परमेश्वरसाँग
अझै घनिष्ठ हुिेछ, र र्दद तैँले साँधै िै र्स प्रकारले प्राथथिा गिथ सकछस ् भिे, पववत्र आत्माले
अवश्र् िै ताँसभत्र काम गिुथहुिेछ। र्दद तैँले परमेश्वरलाई साँधै र्सरी िै पुकाछथ स ्, र उहााँ समक्ष

आफ्िो सांकल्प प्रस्तुत गछथ स ् भिे, त्र्स्तो ददि आउिेछ जब तेरो सांकल्प परमेश्वर समक्ष स्वीकार्थ

हुिेछ, तेरो हृदर् र तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुन्छ र ताँ आखिरमा उहााँद्वारा
पण
ू थ बिाइिेछस ्। नतमीहरूको लाचग, प्राथथिा अत्र्न्तै महत्त्वपण
ू थ छ। जब ताँ प्राथथिा गछथ स ् र पववत्र
आत्माको कार्थ प्राप्त गछथ स ्, तेरो हृदर् परमेश्वरद्वारा छोइिेछ, र परमेश्वरलाई प्रेम गिे शक्कत

प्रस्फुटि हुिेछ। र्दद ताँ आफ्िो हृदर्ले प्राथथिा गदै िस ् भिे, र्दद तैँले परमेश्वरसाँग कुराकािी
गिथको लाचग आफ्िो हृदर् िोल्दै िस ् भिे, परमेश्वरले ताँमा कार्थ गिे कुिै मागथ पाउिुहुिेछैि।

र्दद, प्राथथिा गररसकेपनछ र तेरो हृदर्का शब्दहरू बोसलसकेपनछ पनि, परमेश्वरको आत्माले उहााँको
कार्थ आरम्भ गिुथभएको छै ि र तैँले कुिै प्रेरणा प्राप्त गरे को छै िस ् भिे, र्सले तेरो हृदर्मा

इमािदारीताको कमी छ, तेरा शब्दहरू असत्र् र अझै पनि अशुद्ध छि ् भन्िे दे िाउाँ दछ। र्दद,
प्राथथिा गररसकेपनछ, ताँलाई सन्तुक्ष्टको आभास हुन्छ भिे, तेरा प्राथथिाहरू परमेश्वरको निक्म्त
स्वीकार्थ भएका छि ् र ताँमा परमेश्वरको आत्माले काम गरररहिुभएको छ। परमेश्वर समक्ष सेवा

गिे व्र्क्कतको रूपमा, ताँ प्राथथिारदहत रहि सकदै िस ्। र्दद ताँ परमेश्वरसाँगको बातचितलाई
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वास्तवमै अथथपूणथ र मूल्र्वाि ् िीजको रूपमा हे छथस ् भिे, के ताँ प्राथथिालाई त्र्ाग गिथ सकछस ्?

कोही पनि परमेश्वरसाँगको बातचित रदहत हुि सकदै ि। प्राथथिाबबिा, ताँ दे हमा, शैतािको बन्धिमा
रहे र क्जउाँ छस ्; सााँिो प्राथथिाबबिा, ताँ अन्धकारको प्रभावमा क्जउाँ छस ्। म आशा गदथछु कक नतमी
भाइबदहिीहरू प्रत्र्ेक र हरे क ददि सााँिो प्राथथिामा सांलग्ि हुिसकछौ। र्ो कुरा निर्महरू पालिा
गिे बारे मा होइि, बरु निक्श्ित पररणाम प्राप्त गिे बारे मा हो। के ताँ प्रातकालीि प्राथथिा गिथ र

परमेश्वरका वििहरूको आिन्द सलिको लाचग सबेरै उठ्ि असलकनत नििा र सुिलाई त्र्ाग गिथ

इच्छुक छस ्? र्दद ताँ शद्
ु ध हृदर्ले प्राथथिा गछथ स ् र र्सरी परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र

वपउाँ छस ् भिे, उहााँको लाचग ताँ अझै बढी स्वीकार्थ हुिेछस ्। र्दद हरे क बबहाि ताँ र्सो गछथ स ्, र्दद
हरे क ददि उहााँसाँग कुराकािी गदै र सांलग्ि हुाँदै, तैँले परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर् प्रदाि गिे अभ्र्ास
गछथ स ् भिे, परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञाि निक्श्ित रूपमा वद्
ृ चध हुिेछ, र ताँ परमेश्वरको इच्छा
बुझ्ि अझै बढी सक्षम हुिेछस ्। ताँ भन्छस ्: “हे परमेश्वर! म आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथ इच्छुक छु।
म तपाईंमा मात्रै मेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व अपथण गिथ सकछु, ताकक तपाईंले हामीबाट मदहमा प्राप्त

गिथ सकिुभएको होस ्, ताकक हजुरले हाम्रो र्ो समूहले ददएको गवाहीमा आिन्द सलिसकिुहोस ्। म

हजुरलाई बबन्ती गदथछु कक हामीमा कार्थ गिुथहोस ्, ताकक म हजुरलाई सााँक्च्िकै प्रेम गिथ एवां

हजुरलाई सन्तुष्ट पािथ र मेरो लक्ष्र्को रूपमा हजुरको िोजी गिथ सक्षम होऊाँ।” जब ताँ र्ो
असभभारा वहि गछथ स ्, परमेश्वरले निश्िर् िै ताँलाई ससद्ध बिाउिह
ु ु िेछ। तैँले केवल आफ्िै
फाइदाको लाचग मात्र प्राथथिा गिुथ हुाँदैि, तर तैँले परमेश्वरको इच्छालाई पछ्र्ाउि र उहााँलाई प्रेम

गिथ पनि प्राथथिा गिुथपदथछ। सबैभन्दा सााँिो प्रकारको प्राथथिा र्ही हो। के ताँ परमेश्वरको इच्छा
पछ्र्ाउिको िानतर प्राथथिा गिे व्र्क्कत होस ्?

ववगतमा, ताँलाई प्राथथिा कसरी गिे भन्िे थाहा चथएि, अनि तैँले प्राथथिाको कुरालाई बेवास्ता

गररस ्। अब, प्राथथिाको लाचग आफैलाई तासलम ददि तैँले जनत सकदो प्रर्ास गिुथपछथ । र्दद ताँ

परमेश्वरलाई प्रेम गिथ आफैं सभत्रको शक्कतलाई जगाउि असमथथ छस ् भिे , ताँ कसरी प्राथथिा गछथ स ्
त? ताँ भन्छस ्: “हे परमेश्वर, मेरो हृदर् तपाईंलाई सााँिो प्रेम गिथ असमथथ छ। म तपाईंलाई प्रेम

गिथ िाहन्छु, तर मसाँग शक्कतको अभाव छ। मैले के गिुथपछथ ? तपाईंले मेरो आक्त्मक आाँिा

िोसलददिभ
ु एको होस ् र तपाईंको आत्माले मेरो हृदर्लाई िलाउिभ
ु एको होस ्। र्सलाई र्स्तो

बिाइददिुहोस ् कक म तपाईंसमक्ष उपक्स्थत हुाँदा त्र्ो सबै िीज त्र्ाग गरूाँ जुि िकारात्मक छ, म
कुिै पनि व्र्क्कत, ववषर् वा िीजद्वारा वववश हुि छोडूाँ, र मेरो हृदर् पूणथ रूपमा तपाईंको सामु
िङ्ग्र्ाउि सकूाँ, अनि र्सलाई र्स्तो बिाइददिुहोस ् कक म मेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व तपाईं समक्ष
अपथण गिथ सकाँू । तपाईंले मलाई जसरी जााँच्िुहुन्छ, जााँच्िह
ु ोस ्, म तर्ार छु। अब, म मेरो भववष्र्का
सम्भाविाहरूप्रनत कुिै ध्र्ाि ददन्ि, ि त म मत्ृ र्ुको बन्धिमा िै छु। तपाईंलाई प्रेम गिे हृदर्को

साथमा, म जीविको मागथ िोजी गिथ िाहन्छु। सबै ववषर्, सबै कुरा—र्ो सबै तपाईंकै हातमा छ;
मेरो निर्नत तपाईंकै हातमा छ र मेरो र्ो जीवि तपाईंले आफ्िो हातमा राख्नुहुन्छ। अब, म
तपाईंलाई प्रेम गिथ िाहन्छु, र तपाईंले आफूलाई प्रेम गिे अिुमनत प्रदाि गरे पनि र्ा िगरे पनि,
शैतािले जसरी हस्तक्षेप गरे पनि, म तपाईंलाई प्रेम गिथ प्रनतबद्ध छु।” जब तैँले र्स्तो समस्र्ाको
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को सामिा गछथ स ्, र्सरी प्राथथिा गर्। र्दद तैँले हरे क ददि र्सरी प्राथथिा गररस ् भिे, परमेश्वरलाई
प्रेम गिे शक्कत बबस्तारै वद्
ृ चध हुिेछ।
कुिै व्र्क्कत सााँिो प्राथथिामा कसरी प्रवेश गछथ ?

प्राथथिा गदाथ, परमेश्वर समक्ष तेरो हृदर् शान्त हुिुपदथछ, र ताँसाँग इमान्दार हृदर् हुिुपदथछ।
ताँ वास्तवमै परमेश्वरसाँग कुराकािी गदै र प्राथथिा गदै गरररहे को हुन्छस ्—तैँले परमेश्वरलाई राम्रा

सुनििे शब्दहरूले मिाउिे प्रर्ास गिुथहुाँदैि। प्राथथिा त्र्ो कुरामा केक्न्ित हुिुपदथछ जुि परमेश्वरले
अदहले िै परू ा गिथ िाहिह
ु ु न्छ। ताँलाई अझ बढी अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्रदाि गिथ अिरु ोध गिथह
ु ोस ्,
तैँले प्राथथिा गदाथ, तैँले परमेश्वर सामु गरे को सांकल्प सदहत, तेरा वास्तववक क्स्थनतहरू र तेरा

समस्र्ाहरू उहााँको उपक्स्थनतमा सलएर जा। प्राथथिा भिेको प्रकक्रर्ाको पालिा गिुथ होइि; र्ो त
इमान्दार हृदर्ले परमेश्वरको िोजी गिुथ हो। परमेश्वरले तेरो हृदर्को सुरक्षा गिुथभएको होस ् भिेर

अिुरोध गर्, ताकक तेरो हृदर् उहााँसामु प्रार््ः शान्त हुि सकोस ्; उहााँले ताँलाई जुि वातावरणमा

राख्नुभएको छ, त्र्समा तैँले आफैलाई चिन्छस ्, आफैलाई तुच्छ ठान्छस ्, र आफैलाई त्र्ाग्छस ्,
र्सरी ताँ परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध राख्न र परमेश्वरलाई वास्तवमै प्रेम गिे व्र्क्कत बन्ि
सकछस ्।

प्राथथिाको महत्त्व के हो?

प्राथथिा एउटा तररका हो जसमा मानिसले परमेश्वरसाँग सहकार्थ गदथछ, र्ो एक माध्र्म हो

जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई पुकाछथ , र र्ो त्र्ो प्रकक्रर्ा हो जसबाट मानिस परमेश्वरको

आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुन्छ। र्ो भन्ि सककन्छ कक प्राथथिा बबिाका मानिसहरू मत
ृ मानिसहरू हुि ्
जो आत्माववहीि हुन्छि ्, जसले उिीहरूसाँग परमेश्वरद्वारा उत्प्रेररत हुिे आन्तररक क्षमताको अभाव
छ भन्िे प्रमाखणत गछथ । प्राथथिा बबिा, एक सामान्र् आध्र्ाक्त्मक जीवि बबताउि असम्भव

हुिेचथर्ो, पववत्र आत्माको कार्थको गनतलाई पछ्र्ाउि सकिु त परै जाओस ्। प्राथथिारदहत हुिु
भिेको परमेश्वरसाँगको आफ्िो सम्बन्ध ववच्छे द गिुथ हो, र र्सले परमेश्वरको प्रशांसा क्जत्ि
असम्भव हुन्छ। परमेश्वरमा ववश्वास गिे एक व्र्क्कतको रूपमा कसैले जनत धेरै प्राथथिा गदथछ ,

अथाथत ्, ऊ परमेश्वरद्वारा जनत धेरै उत्प्रेररत हुन्छ, ऊ त्र्नत िै सांकल्पले भररिेछ र परमेश्वरबाट
िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त गिथ सकिे क्षमताले ऊ अझै भररिेछ। फलस्वरूप, र्स प्रकारको व्र्क्कत पववत्र
आत्माद्वारा धेरै िााँडो ससद्ध बिाइि सकिेछ।
प्राथथिाले कस्तो प्रभाव हाससल गिुथपछथ ?

मानिसहरूले प्राथथिाको अभ्र्ास गिथ र प्राथथिाको महत्त्व बुझ्ि सक्षम हुि सकदछि ्, तर प्राथथिा
प्रभावकारी हुिु सामान्र् कुरा होइि। प्राथथिा िलार्माि हुिे, कार्थववचध अिुसरण गिे, वा

परमेश्वरका वििहरू पाठ गिे मात्र होइि। भन्िुको मतलब, प्राथथिा गिुथ भिेको निक्श्ित शब्दहरू
घोकिु होइि र र्ो अरूको िककल गिुथ होइि। प्राथथिामा, एक व्र्क्कत त्र्स्तो अवस्थामा पुग्िु
पदथछ, जहााँ आफ्िो हृदर्लाई िुला रािेर परमेश्वरलाई प्रदाि गिथ सककर्ोस ्, ताकक र्ो

परमेश्वरद्वारा उत्प्रेररत हुि सकोस ्। र्दद प्राथथिा प्रभावकारी हुिु छ भिे, र्ो परमेश्वरका वििहरूको
पठिमा आधाररत हुिप
ु दथछ। परमेश्वरका वििहरू सभत्रबाट प्राथथिा गरे र मात्र कुिै व्र्क्कतले अझ
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महाि ् अन्तज्ञाथि र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ सकदछ। एउटा सााँिो प्राथथिाका असभव्र्क्कतहरू र्स प्रकार

छि:् परमेश्वरले भन्िुभएका सबै कुराको तष्ृ णा गिे, र र्सका साथै उहााँले जुि कुरा माग गिुथहुन्छ
त्र्ो परू ा गिे िाहिा गिे हृदर् हुिु; परमेश्वरले जि
ु कुरा घण
ु ु न्छ त्र्ो कुरालाई घण
ृ ा गिथह
ृ ा गिथु

र त्र्सपनछ, र्स जगमाचथ टे कदै , र्सबारे केही बुझाई प्राप्त गिुथ, र परमेश्वरले ववस्तत
ृ वणथि

गिुथभएको सत्र्ताहरूबारे केही ज्ञाि र स्पष्टता प्राप्त गिुथ। जहााँ सांकल्प, ववश्वास, ज्ञाि, र
प्राथथिाको अिुसरण गिे अभ्र्ासको मागथ हुन्छ, तब मात्र र्सलाई सााँिो प्राथथिा भन्ि सककन्छ, र
केवल र्स प्रकारको प्राथथिा मात्रै प्रभावकारी हुि सकछ। तथावप प्राथथिा परमेश्वरका वििहरूको
आिन्दमा निमाथण हुिुपदथछ, र्ो परमेश्वरसाँग उहााँका वििहरूमा कुराकािी गिे आधारमा स्थावपत
हुिुपदथछ, र हृदर् परमेश्वरको िोजी गिथ र उहााँसामु शान्त हुि सक्षम हुिुपदथछ। र्स प्रकारको
प्राथथिा परमेश्वरसाँगको सााँिो बातचितको िरणमा प्रवेश गररसकेको हुन्छ।
प्राथथिाको बारे मा सबैभन्दा आधारभूत ज्ञाि:

१. मिमा जे आउाँ छ त्र्ही िभि ्। तेरो हृदर्मा एक बोझ हुिुपदथछ, अथाथत ्, जब ताँ प्राथथिा
गछथ स ् तेरो एउटा उद्दे श्र् हुिुपछथ ।
२. प्राथथिामा परमेश्वरका वििहरू समावेश हुिुपदथछ; र्ो परमेश्वरको वििमा आधाररत
हुिुपदथछ।
३. प्राथथिा गदाथ, तैँले परु ािा ववषर्हरूलाई कण्ठ गरे र भन्िुहुाँदैि। तेरा प्राथथिाहरू परमेश्वरका

वतथमाि वििहरूसाँग सम्बक्न्धत हुिुपछथ , र जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्, परमेश्वरलाई तेरो अन्तस्करणका
वविारहरू बता।

४. सामूदहक प्राथथिा एउटा ववषर्मा केक्न्ित हुिुपछथ , जुि अपररहार्थ रूपमा िै, पववत्र आत्माको
वतथमाि कार्थ हो।
५. सबै मानिसहरूले मध्र्स्थ बबन्ती प्राथथिा गिथ ससकिुपदथछ। र्ो परमेश्वरको इच्छाको ख्र्ाल

राख्ने एउटा तररका पनि हो।

व्र्क्कतको प्राथथिाको जीवि, प्राथथिाको महत्त्व र प्राथथिाको आधारभूत ज्ञािको बुझाइमा

आधाररत हुन्छ। दै निक जीविमा, तेरा आफ्िै कमी-कमजोरीहरूको लाचग बारम्बार प्राथथिा गर्,
जीविमा तेरो स्वभावमा पररवतथि ल्र्ाउिको निक्म्त प्राथथिा गर्, र परमेश्वरका वििहरू सम्बन्धी
तेरो ज्ञािको आधारमा प्राथथिा गर्। हरे क व्र्क्कतले आ-आफ्िै प्राथथिाको जीवि स्थावपत गिुथपदथछ,
उिीहरूले परमेश्वरका वििहरू जान्िको लाचग प्राथथिा गिुथपछथ , र उिीहरूले परमेश्वरको कामको

ज्ञािको िोजी गिथ प्राथथिा गिुथपदथछ। तेरा व्र्क्कतगत पररक्स्थनतहरू परमेश्वर समक्ष िुलस्त राि ्
र तैँले प्राथथिा गिे तररकामा अिावश्र्क िासो िददई वास्तववक बि ्, र मख्
ु र् कुरा भिेको सही

बुझाइ प्राप्त गिुथ हो, र परमेश्वरका वििहरूको वास्तववक अिुभव प्राप्त गिुथ हो। आक्त्मक

जीविमा प्रवेश गिथ िोज्िे व्र्क्कतले धेरै प्रकारले प्राथथिा गिथ सक्षम हुिुपछथ । मौि प्राथथिा,
परमेश्वरका वििहरूमाचथ चिन्ति गिुथ, परमेश्वरको कार्थलाई जान्िु—र्ी सबै सामान्र् आक्त्मक
जीविमा प्रवेश प्राप्त गिथका िानतर गररिे आक्त्मक सङ्गनतको उद्दे श्र्पूणथ कार्थका उदाहरणहरू

हुि ्, जसले सदै व परमेश्वरसामु एक व्र्क्कतको अवस्थालाई सध
ु ार गछथ र जीविमा अदहलेसम्मकै
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महाि ् प्रगनत गिथ हौसला प्रदाि गदथछ। सांक्षेपमा भन्िुपदाथ, तैँले गिे जुिसुकै काम, िाहे र्ो

परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे होस ्, वा मौि रूपले प्राथथिा गिे होस ्, वा ठूलो स्वरमा घोषणा
गिे होस ्, त्र्ो सबै ताँलाई परमेश्वरका शब्दहरू, उहााँको कार्थ, र उहााँले ताँमा हाससल गिथ िाहिभ
ु एको

कुरालाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न सक्षम पािथको लाचग हो। अझ महत्त्वपूणथ कुरा, तैँले गिे सबै कुरा
परमेश्वरले माग गिे स्तरहरूमा पुग्ि र तेरो जीविलाई िर्ााँ उिाइहरूमा उठाउिको लाचग गररन्छ।

परमेश्वरले मानिसबाट माग गिुथहुिे न्र्ूितम कुरा भिेको मानिसले आफ्िो हृदर् उहााँसामु िोल्ि
सक्षम होस ् भन्िे हो। र्दद मानिसले परमेश्वरलाई उसको सााँिो हृदर् प्रदाि गदथछ र उसको
हृदर्मा वास्तवमा जे छ त्र्ो बोल्दछ भिे, परमेश्वर उसमा कार्थ गिथ इच्छुक हुिुहुन्छ। परमेश्वरले
जे िाहिा गिुथहुन्छ त्र्ो मानिसको कुदटल हृदर् होइि, तर शुद्ध र इमान्दार हृदर् हो। र्दद
मानिसले आफ्िो हृदर्बाट परमेश्वरसाँग कुरा गदै ि भिे, परमेश्वरले उसको हृदर्लाई प्रेररत

गिुथहुिेछैि वा उसमा काम गिुथहुिेछैि। तसथथ, प्राथथिाको मुख्र् ववषर् भिेको परमेश्वरलाई तेरा

कमजोरीहरू वा वविोही स्वभावबारे बताउाँ दै , आफूलाई उहााँसामु पूणथ रूपमा िुला राख्दै तेरो हृदर्दे खि

परमेश्वरसाँग कुरा गिुथ हो; तब मात्र परमेश्वरले तेरो प्राथथिामा िासो राख्नुहुिेछ, अन्र्था उहााँले
आफ्िो अिुहार ताँबाट लुकाउिुहुिेछ। प्राथथिाको लाचग न्र्ूितम मापदण्ड भिेको तैँले आफ्िो
हृदर्लाई परमेश्वर समक्ष शान्त राख्न सक्षम हुिुपदथछ, र र्ो परमेश्वरबाट अलग हुिुहुाँदैि भन्िे
हो। र्ो हुि सकछ कक, र्स िरणको अवचधमा, तैँले िर्ााँ वा उच्ि अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गदै िस ्, तर

त्र्सबेला तैँले र्थाक्स्थनत कार्म राख्नको लाचग प्राथथिाको उपर्ोग गिुथपदथछ—ताँ पछाडड हट्िु हुाँदैि।
तैँले प्राप्त हाससल गिुथपिे सबैभन्दा सािो कुरा र्ही हो। र्दद तैँले र्ो पनि पूरा गिथ सकदै िस ्
भिे, र्सले तेरो आक्त्मक जीवि सही मागथमा छै ि भन्िे प्रमाखणत गछथ । पररणामस्वरूप, ताँ पदहले

आफूसाँग भएको दशथिलाई कार्म राख्न असमथथ हुिेछस ्, तैँले परमेश्वरमाचथको ववश्वास गम
ु ाउिेछस ्,
र त्र्सपश्िात तेरो सांकल्प लोप हुिेछ। ताँ आक्त्मक जीविमा प्रवेश गरे को छस ् कक छै िस ् भन्िे

कुराको एउटा सङ्केत भिेको तेरा प्राथथिाहरू सही मागथमा छि ् कक छै िि ् भिेर हे िुथ हो। सबै
मानिसहरू र्स र्थाथथतामा प्रवेश गिैपछथ ; उिीहरू सबैले सिेतिापूवथक आफूहरूलाई प्राथथिामा

तासलम ददिे काम गिुथपदथछ, निक्ष्क्रर् रूपमा पिेर होइि, तर ध्र्ािपूवथक पववत्र आत्माद्वारा
उत्प्रेररत हुि िोजेर। त्र्सपनछ मात्र उिीहरू सााँिो रूपले परमेश्वरको िोजी गिे मानिसहरू हुिेछि ्।
जब ताँ प्राथथिा गिथ सुरु गछथ स ्, एकै झट्कामा सबै प्राप्त गिे आशा गदै आफैलाई असफल

िबिा। तैँले आफ्िो मुि िोल्िासाथै ताँ पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुिेछस ्, वा तैँले अन्तज्ञाथि
वा ज्र्ोनत प्राप्त गिेछस ्, वा परमेश्वरले ताँमाचथ अिुग्रह वषाथउिुहुिेछ भन्िे आशा गरे र तैँले
आवश्र्कताभन्दा बढी माग गिथ सकदै िस ्। त्र्सो हुिेछैि; परमेश्वरले अलौककक कामहरू गिथह
ु ु न्ि।
परमेश्वरले उहााँको आफ्िै समर्मा मानिसहरूका प्राथथिाहरू स्वीकार गिुथहुन्छ, र कदहलेकाहीीँ ताँ

उहााँसामु निष्ठावाि ् छस ् कक छै िस ् भिेर तेरो ववश्वासको परीक्षण गिुथहुन्छ। जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्
ताँसाँग ववश्वास, र्दढ निश्िर्ता, र सांकल्प हुिै पदथ छ। धेरै मानिसहरू, जब भिथरै तासलम सलि सुरु
गरे का हुन्छि ्, नतिीहरू हरे स िान्छस ् ककिकक उिीहरू पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुि असफल

हुन्छि ्। र्सले काम गदै ि! तैँले लगिशील भएर प्रर्त्ि गिथुपदथछ; तैँले पववत्र आत्माको गनतशीलता
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महसुस गिथ र िोजी एवां अन्वेषण गिथमा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपदथछ। कदहलेकाहीीँ, तेरो अभ्र्ासको

मागथ सही हुाँदैि र कदहलेकाहीीँ, तेरा व्र्क्कतगत मिसार्हरू एवां धारणाहरू परमेश्वर समक्ष र्दढ
रूपमा कार्म रहि सकदै िि ्, र त्र्सैले परमेश्वरको आत्माले ताँलाई उत्प्रेररत गिथ सकिुहुन्ि। अरू

समर्मा, परमेश्वरले ताँ निष्ठावाि ् छस ् कक छै िस ् भन्िे हे िुथहुन्छ। सांक्षेपमा, तासलममा तैँले ठूलो

मूल्र् िुकाउिु पदथछ। र्दद ताँ आफ्िो अभ्र्ासको पथबाट अिािक बरासलाँ दैछस ् भन्िे पिा लगाइस ्

भिे, तैँले आफ्िो प्राथथिा गिे तररका बदल्ि सकछस ्। जबसम्म ताँ इमान्दार हृदर्ले िोजी गछथ स ्
र प्राप्त गिथ उत्कट इच्छा राख्छस ्, तबसम्म पववत्र आत्माले ताँलाई निक्श्ित रूपमा र्स र्थाथथतामा
लैजािुहुन्छ। कदहलेकाहीीँ ताँ निष्कपट हृदर्ले प्राथथिा गछथ स ् तर तैँले ववशेष रूपले उत्प्रेररत भएको

महसुस गदै िस ्। र्स्ता समर्हरूमा, परमेश्वरले तेरा प्राथथिाहरूलाई हे िुथहुन्छ भन्िे ववश्वास गदै ताँ

ववश्वासमा निभथर हुिुपछथ ; ताँ आफ्िा प्राथथिाहरूमा अटल रहिुपछथ ।
इमािदार व्र्क्कत बि ्; तेरो हृदर्मा भएको छलकपटबाट छुट्कारा पाउि परमेश्वरलाई प्राथथिा
गर्। प्राथथिाको माध्र्मबाट आफूलाई सधैँ शुद्ध पार्, प्राथथिाको माध्र्मबाट परमेश्वरको आत्माद्वारा

उत्प्रेररत बि ्, र तेरो स्वभाव बबस्तारै पररवतथि हुिेछ। सााँिो आध्र्ाक्त्मक जीवि प्राथथिाको जीवि
हो—र्ो त्र्स्तो पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत जीवि हो। पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुिे प्रकक्रर्ा िै
मानिसको स्वभाव पररवतथि गिे प्रकक्रर्ा हो। पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत िभएको जीवि आक्त्मक

जीवि होइि, तर केवल धासमथक ववचधववधािको जीवि मात्रै हो। पववत्र आत्माद्वारा प्रार्जसो प्रेररत

हुिे, र पववत्र आत्माद्वारा ज्ञािी एवां प्रज्वसलत हुिह
े रू मात्रै, आक्त्मक जीविमा प्रवेश गरे का हुन्छि ्।
प्राथथिा गदाथ मानिसको स्वभाव निरन्तर रूपमा पररवतथि हुन्छ। परमेश्वरको आत्माले उसलाई जनत

धेरै उत्प्रेररत गिुथहुन्छ, ऊ त्र्नत िै सकक्रर् र आज्ञाकारी बन्दछ। र्सकारण, उसको हृदर् पनि
बबस्तारै शद्
ु ध हुिेछ, र उसको स्वभाव बबस्तारै पररवतथि हुिेछ। सााँिो प्राथथिाको प्रभाव र्स्तै हुन्छ।

परमेश््र्रको्सबैभन्दा्नयािँ्कामलाई्गचन
र्उहािँका्पाइलाहरू्पछ्याऊ

अब, नतमीहरूले परमेश्वरका मानिसहरू बन्िे प्रर्ास गिथप
ु छथ , र सम्पण
ू थ प्रवेशलाई सदह बाटोमा

सुरु गिुथपछथ । परमेश्वरका मानिसहरू बन्िु भिेको राज्र्को र्ुगमा प्रवेश गिुथ हो। आज, नतमीहरू

आचधकाररक रूपमा राज्र्को तासलममा प्रवेश गिथथालिी गछौ, र नतमीहरूको भववष्र्को जीवि
पदहलेको जस्तो सुस्त र मन्द बन्ि छोड्िेछ; त्र्सरी क्जएर, परमेश्वरले माग गिुथभएका

मापदण्डहरूलाई पूरा गिथु असम्भव हुन्छ। र्दद तैँले कुिै आतुरीको अिभ
ु नू त गदै िस ् भिे, ताँसाँग
आफैलाई सुधार गिे इच्छा छै ि, तेरो प्रर्ास अन्र्ोल र दोधारमा छ, र तैँले परमेश्वरको इच्छा
पूरा गिथ सकदै िस ् भन्िे र्सले दे िाउाँ छ। राज्र्को तासलममा प्रवेश गिुथ भिेको परमेश्वरका

मानिसहरूको जीवि सुरु गिुथ हो—के ताँ त्र्स्तो तासलम स्वीकार गिथ इच्छुक छस ्? के ताँ आतुरीको
आभास अिुभूनत गिथ इच्छुक छस ्? के ताँ परमेश्वरको अिुशासिमा क्जउि इच्छुक छस ्? के ताँ
परमेश्वरको सजार्मा क्जउि इच्छुक छस ्? जब परमेश्वरको विि ताँकहााँ आउाँ छ र ताँलाई जााँि
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गछथ , तैँले कसरी व्र्वहार गिेछस ्? र तैँले सबै ककससमका तथ्र्हरूको सामिा गदाथ के गिेछस ्?
ववगतमा, तेरो ध्र्ाि जीविमा केक्न्ित चथएि; आज, ताँ जीवि वास्तववकतामा प्रवेश गिे कार्थमा

ध्र्ाि केक्न्ित गिथप
ु छथ , र तैँले तेरो जीवि स्वभावमा पररवतथि गिे प्रर्ास गिथप
ु छथ । राज्र्का

मानिसहरूले र्सलाई हाससल गिैपछथ । जो परमेश्वरका मानिसहरू हुि ् उिीहरूमा जीवि हुिैपछथ ,
उिीहरूले राज्र्को तासलम स्वीकार गिैपछथ , र आफ्िो जीविको स्वभावलाई पररवतथि गिे प्रर्ास
गिुथपछथ । राज्र्का मानिसहरूबाट परमेश्वरले िाहिुहुिे कुरा र्ही िै हो।
राज्र्का मानिसहरूका लाचग परमेश्वरका मापदण्डहरू निम्िािस
ु ार छि ्:

१. नतिीहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गिैपछथ । भन्िुको अथथ, नतिीहरूले आखिरी

ददिहरूका परमेश्वरको कार्थमा बोसलएका सबै वििहरूलाई स्वीकार गिैपछथ ।
२. नतिीहरू राज्र्को तासलममा प्रवेश गिैपछथ ।

३. नतिीहरूले परमेश्वरद्वारा आफ्िो हृदर्लाई छुवाउिे प्रर्ास गिैपछथ । जब तेरो हृदर् पूणथ

रूपमा परमेश्वरमा फककथएको हुन्छ, र ताँसाँग सामान्र् आक्त्मक जीवि हुन्छ, ताँ स्वतन्त्रताको
क्षेत्रमा क्जउिेछस ्, जसको अथथ ताँ परमेश्वरको प्रेमको वास्ता र सुरक्षामा क्जउिेछस ् भन्िे हुन्छ।
ताँ परमेश्वरको वास्ता र सुरक्षामा क्जउाँ दा मात्र ताँ परमेश्वरको स्वासमत्वमा हुिेछस ्।
४. नतिीहरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिैपछथ ।
५. नतिीहरू पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको मदहमाको प्रकटीकरण बन्िैपछथ ।

र्ी पााँि बुाँदाहरू नतमीहरूको लाचग मेरा आज्ञाहरू हुि ्। मेरा वििहरू परमेश्वरका मानिसहरूका
अनघ बोसलन्छि ्, र र्दद ताँ र्ी आज्ञाहरूलाई स्वीकार गिथ अनिच्छुक छस ् भिे, म ताँलाई जबरजस्ती

गिेछैि—तर र्दद तैँले नतिलाई सााँिो रूपमा स्वीकार गररस ् भिे, नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
परू ा गिथ सकिेछौ। आज, नतमीहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरू स्वीकार गिथ, र राज्र्का मानिसहरू

बन्िे प्रर्ास गिथ र राज्र्का मानिसहरू बन्िका लाचग पूरा गिुथपिे मापदण्डहरू पूरा गिथका लाचग

सुरु गछौ। प्रवेशको पदहलो िरण र्ही िै हो। र्दद ताँ पूणथ रूपमा परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथ

िाहन्छस ् भिे, तैँले र्ी पााँि आज्ञालाई स्वीकार गिैपछथ , र र्दद तैँले नतिलाई हाससल गिथ सककस ्
भिे, ताँ परमेश्वरको हृदर् अिुसारको हुिेछस ् र परमेश्वरले अवश्र् िै ताँलाई बह
ृ त ् रूपमा प्रर्ोग
गिथह
ु ु िेछ। राज्र्को तासलममा प्रवेश गिथु िै आजको लाचग महत्त्वपण
ू थ कुरा हो। राज्र्को तासलमको

प्रवेशले आक्त्मक जीवि सांलग्ि गछथ । र्सभन्दा पदहले, आक्त्मक जीविको बारे मा कुिै कुरा
उठाइएको चथएि, तर आज, ताँ राज्र्को तासलमको प्रवेशलाई सुरु गिे क्रममा, ताँ आचधकाररक
रूपमा आक्त्मक जीविमा प्रवेश गछथ स ्।

कस्तो प्रकारको जीवि आक्त्मक जीवि हो? आक्त्मक जीवि भिेको त्र्ो जीवि हो जहााँ तेरो

हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरमा फकेको हुन्छ, र परमेश्वरको प्रेमप्रनत सिेत हुि सकिे हुन्छ। र्ो
त्र्ो जीवि हो जसमा ताँ परमेश्वरका वििहरूमा क्जउाँ छस ्, र तेरो हृदर्मा अरू कुिै कुरालेओगट्दै ि,
र तैँले आजको परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ि सकछस ्, र ताँ तेरो कतथव्र्लाई पूरा गिथको लाचग पववत्र

आत्माको आजको ज्र्ोनतद्वारा अगुवाइ हुन्छस ्। मानिस र परमेश्वरको बीिमा रहे को त्र्ो जीवि
िै आक्त्मक जीवि हो। र्दद तैँले आजको ज्र्ोनतलाई पछ्र्ाउि सकदै िस ् भिे , परमेश्वरसाँगको
815

तेरो सम्बन्धमा दरार िुलेको छ—र्ो तोडडएको समेत हुि सकछ—अनि ताँ सामान्र् आक्त्मक
जीविववहीि छस ्। परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्ध आजको परमेश्वरको वििलाई स्वीकार गिे

कार्थको जगमा निसमथत हुन्छ। के ताँमा सामान्र् आक्त्मक जीवि छ? के ताँमा परमेश्वरसाँगको
सामान्र् सम्बन्ध छ? के ताँ पववत्र आत्माको कार्थलाई पछ्र्ाउिे व्र्क्कत होस ्? र्दद ताँ आज

पववत्र आत्माको ज्र्ोनतलाई पछ्र्ाउि सकछस ्, र उहााँका वििहरूसभत्रको परमेश्वरको इच्छालाई
बुझ्ि, र र्ी वििहरूमा प्रवेश गिथ सकछस ् भिे, ताँ पववत्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्र्ाउिे व्र्क्कत

होस ्। र्दद ताँ पववत्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्र्ाउाँ दै िस ् भिे , ताँ सत्र्ताको पनछ िलाग्िे व्र्क्कत
होस ् भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि। आफैलाई सुधार गिथ इच्छा िगिेहरूसभत्र पववत्र आत्माले काम गिे

कुिै मौका हुाँदैि, र पररणाम स्वरूप, त्र्स्ता मानिसहरूले कदहल्र्ै पनि आफ्िो सामथ्र्थ बटुल्ि
सकदै िि ्, र नतिीहरू सधैँ िै निक्ष्क्रर् हुन्छि ्। आज, के ताँ पववत्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्र्ाउाँ छस ्?
के ताँ पववत्र आत्माको प्रवाहमा छस ्? के ताँ निक्ष्क्रर् क्स्थनतबाट निक्स्कआएको छस ्? परमेश्वरको

वििमा ववश्वास गिे, परमेश्वरको वििलाई जगको रूपमा सलिे, र पववत्र आत्माको आजको
ज्र्ोनतलाई पछ्र्ाउिेहरू सबै—नतिीहरू सबै पववत्र आत्माको प्रवाहमा हुन्छि ्। र्दद ताँ परमेश्वरका
वििहरू स्पष्ट रूपमा सााँिो र सदह छि ् भन्िे ववश्वास गछथ स ् भिे, र र्दद ताँ उहााँले जे भन्िुभए
तापनि परमेश्वरका वििहरूमा ववश्वास गछथ स ् भिे, ताँ परमेश्वरको काममा प्रवेश गिथ लाचगपिे
व्र्क्कत होस ्, र र्सरी तैँले परमेश्वरको इच्छालाई परू ा गछथ स ्।

पववत्र आत्माको प्रवाहमा प्रवेश गिथको लाचग, ताँमा परमेश्वरसाँगको सामान्र् सम्बन्ध हुिुपछथ ,
र तैँले पदहले आफूलाई तेरो निक्ष्क्रर् क्स्थनतबाट छुटकारा गिैपछथ । कनतपर् मानिसहरू सधैँ िै
भीडको पनछ लाग्छि ्, र नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरबाट निकै टाढा जान्छ; त्र्स्ता मानिसहरूसाँग
आफैलाई सध
ु ार गिे कुिै इच्छा हुाँदैि, र नतिीहरूले पछ्र्ाउिे मापदण्डहरू अत्र्न्तै न्र्ि
ू हुन्छि ्।
परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिको लाचग लाचगपिुथ मात्रै परमेश्वरको इच्छा

हो। परमेश्वरको प्रेमको ऋण नतिथको लाचग आफ्िो वववेक मात्रै प्रर्ोग गिे मानिसहरू पनि छि ्,
तर र्सले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथ सकदै ि; तैँले जनत उच्ि मापदण्डहरूको िोजी गछथ स ्,

र्ो त्र्नत िै परमेश्वरको इच्छा अिुरूप हुिेछ। एक सामान्र् व्र्क्कत र परमेश्वरको प्रेमलाई िोजी
गिे व्र्क्कतको रूपमा, परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक बन्िको लाचग राज्र्मा प्रवेश गिथु िै
नतमीहरूको सााँिो भववष्र्, र सबैभन्दा मूल्र्वाि ् र महत्त्वको जीवि हो; नतमीहरू जविको आसशवषत

कोही पनि हुाँदैि। म ककि र्सो भन्छु? ककिभिे परमेश्वरमा ववश्वास िगिेहरू दे हको लाचग
क्जउाँ छि ्, र नतिीहरू शैतािको लाचग क्जउाँ छि ्, तर आज नतमीहरू परमेश्वरको लाचग क्जउाँ छौ, र
परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथको लाचग िै क्जउाँ छौ। र्ही कारणले गदाथ िै नतमीहरूको जीवि
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ छ भिेर म भन्छु। परमेश्वरले िुन्िुभएका मानिसहरूको र्ो समूहले मात्रै

सबैभन्दा महत्त्वको जीवि क्जउि सकछि ्: पथ्
ृ वीमा अरू कोही पनि त्र्स्तो मूल्र् र अथथको जीवि

क्जउि सक्षम छै िि ्। नतमीहरूलाई परमेश्वरले िुन्िुभएको, र परमेश्वरले िै हुकाथउिुभएको कारणले
गदाथ, र्सको साथै, नतमीहरूप्रनतको परमेश्वरको प्रेमको कारणले गदाथ, नतमीहरूले सााँिो जीविलाई

बझ
ु ेका छौ, र अनत मल्
ू र्कोजीवि कसरी क्जउिे सो जान्दछौ। नतमीहरूको िोजी असल भएकोले
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होइि, तर परमेश्वरको अिुग्रहले गदाथ िै र्सो भएको हो; नतमीहरूको आत्माको आाँिा िोसलददिे
परमेश्वर िै हुिुहुन्थ्र्ो, र नतमीहरूलाई उहााँको सामिे आउिे सौभाग्र् प्रदाि गदै नतमीहरूको
हृदर्लाई छुिे परमेश्वरका आत्मा िै हुिुहुन्थ्र्ो। र्दद परमेश्वरका आत्माले नतमीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट

िददिुभएको भए, परमेश्वरको बारे मा के प्रेसमलो छ सो कुरा नतमीहरूले दे ख्ि सकदै िचथर्ौ, ि त
नतमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ िै सम्भव हुिेचथर्ो। परमेश्वरका आत्माले मानिसहरूको हृदर्
छुिुभएको कारणले िै नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरतफथ फकेको छ। कदहलेकहीीँ, जब तैँले परमेश्वरको

वििको आिन्द सलइरहे को हुन्छस ्, तब तेरो आत्मास्पसशथत हुन्छ, अनि तैँले परमेश्वरलाई प्रेम
िगररकि बस्ि सकदै िस ्, ताँलाई ताँसभत्र ठूलो सामथ्र्थ छ, र तैँले पन्छ्र्ाउि िसकिे केही पनि

छै ि भन्िे लाग्छ। र्दद ताँलाई र्स्तो अिुभूनत हुन्छ भिे, ताँलाई परमेश्वरको आत्माले छुिुभएको
छ, र तेरो हृदर् पूणथ रूपमा परमेश्वरतफथ फकेको छ, अनि तैँले परमेश्वरलाई र्सो भन्दै प्राथथिा
गिेछस ्: “हे परमेश्वर! हामीलाई तपाईंले अनघबाटै निधाथररत गिुथभएको र िुन्िुभएको छ। तपाईंको

मदहमाले मलाई गवथ गराउाँ छ, र तपाईंका प्रजामध्र्े एक बन्ि पाउाँ दा मलाई गौरवको आभास हुन्छ।
म तपाईंको इच्छा पुरा गिथको निक्म्त सबै थोक ििथिेछु र सबै थोक ददिेछु, र मेरा सबै वषथहरू,
र सम्पूणथ जीविभररको प्रर्ास तपाईंप्रनत िै समवपथत गिेछु।” जब ताँ र्सरी प्राथथिा गछथ स ्, तेरो

हृदर्मा परमेश्वरप्रनत कदहल्र्ै िटुङ्चगिे प्रेम र सााँिो आज्ञापालि हुिेछ। के तैँले कदहल्र्ै र्स्तो
अिभ
ु व गरे को छस ्? र्दद मानिसहरू धेरै पटक परमेश्वरका आत्माद्वारा छोइएका छि ् भिे,
नतिीहरू आफ्िा प्राथथिामा आफैलाई ववशेष रूपमा परमेश्वरमा समवपथत गिथ इच्छुक हुन्छि ्: “हे
परमेश्वर! म तपाईंको मदहमाको ददिलाई हे िथ िाहन्छु, र म तपाईंकै लाचग क्जउि िाहन्छु—तपाईंको
लाचग क्जउिु जविको र्ोग्र् वा अथथपण
ू थ कुरा केही पनि छै ि, र शैताि र दे हको लाचग क्जउिे थोरै

इच्छा समेत मसाँग छै ि। आज तपाईंको लाचग क्जउिे तल्
ु र्ाउाँ दै तपाईंले मलाई उठाउिभ
ु र्ो।” जब
तैँले र्सरी प्राथथिा गरे को हुन्छस ्, ताँ परमेश्वरलाई तेरो हृदर् िददइ बस्ि सकदै िस ्, तैँले
परमेश्वरलाई प्राप्त गिैपछथ , र ताँ जीववत हुाँदा परमेश्वरलाई प्राप्त िगररकि मिथ परे ताँ त्र्सलाई
घण
ृ ा गिेचथइस ् भन्िे ताँलाई लाग्िेछ। त्र्स्तो प्राथथिा गररसकेपनछ, ताँसभत्र असीम सामथ्र्थ हुिेछ,

र र्ो कहााँबाट आउाँ छ सो ताँलाई थाहा हुिेछैि; तेरो हृदर्मा असीसमत शक्कत हुिेछ, र परमेश्वर
अत्र्न्तै प्रेसमलो हुिह
ु ु न्छ, र उहााँ प्रेम गिथ र्ोग्र् हुिह
ु ु न्छ भन्िे तैँले अिभ
ु नू त गिेछस ्। र्ही बेला

ताँ परमेश्वरद्वारा छोइएको हुिेछस ्। र्स्तो अिुभव प्राप्त गरे का सबैलाई परमेश्वरले छुिुभएको
हुन्छ। परमेश्वरद्वारा धेरै पटक छोइएकाहरूका हकमा, नतिीहरूको जीविमा पररवतथिहरू आउाँ छि ्,

नतिीहरू सांकल्प गिथ सकछि ् र परमेश्वरलाई पूणथ रूपमा प्राप्त गिथ इच्छुक हुन्छि ्, नतिीहरूको
हृदर्मा परमेश्वरप्रनतको प्रेम अझै ददह्रलो हुन्छ, नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरमा पण
ू थ रूपले फकेका
हुन्छि ्, नतिीहरूलाई पररवार, सांसार, जाल-झेल, वा नतिीहरूको भववष्र्को कुिै ख्र्ाल हुाँदैि, र
नतिीहरू आफ्िो जीविभररको प्रर्ास परमेश्वरमा समवपथत गिथ इच्छुक हुन्छि ्। परमेश्वरका
आत्माले छोइएकाहरू सबै सत्र्ताको पनछ लाग्िे, र परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाउिे आशा भएका

मानिसहरू हुि ्।
के तैँले तेरो हृदर् परमेश्वरतफथ फकाथएको छस ्? के तेरो हृदर् परमेश्वरका आत्माद्वारा छोइएको
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छ? र्दद तैँले कदहल्र्ै त्र्स्तो अिुभव गरे को छै िस ् भिे, र र्दद तैँले त्र्सरी कदहल्र्ै प्राथथिा

गरे को छै िस ् भिे, तेरो हृदर्मा परमेश्वरको निक्म्त कुिै ठाउाँ छै ि भन्िे र्सले दे िाउाँ छ। परमेश्वरका

आत्माद्वारा अगव
ु ाइ गररएकाहरू र परमेश्वरका आत्माद्वारा छोइएकाहरू सबैमा परमेश्वरको काम
हुन्छ, जसले परमेश्वरका वििहरू र परमेश्वरको प्रेमले नतिीहरूमा जरा गाडेको छ भन्िे
कनतपर् मानिसहरू र्सो भन्छि ्: “मेरा प्राथथिाहरूमा म नतमीजस्तो एकाग्रचिि हुाँददि, ि
परमेश्वरले िै छुिुहुन्छ; कदहलेकहीीँ—जब म ध्र्ाि गछुथ र प्राथथिा गछुथ—परमेश्वर प्रेसमलो

दे िाउाँ छ।

त मलाई

हुिुहुन्छ,
र मेरो हृदर्लाई परमेश्वरले छुिभ
ु एको छ भन्िे मलाई अिभ
ु व हुन्छ।” मानिसको हृदर्भन्दा
महत्त्वपूणथ कुरा अरू केही पनि छै ि। जब तेरो हृदर् परमेश्वरमा फकेको हुन्छ, तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व
िै परमेश्वरमा फकेको हुन्छ, र त्र्ो बेला तेरो हृदर्लाई परमेश्वरका आत्माले छुिुभएको हुिेछ।
नतमीहरूमध्र्े धेरैजसोले र्स्तो अिभ
ु व गरे का छौ—र्नत मात्रै हो कक, नतमीहरूका अिुभवहरूको
गदहराइ उस्तै छै ि। कनतपर् मानिसहरू र्सो भन्छि ्: “म प्राथथिाका धेरै शब्दहरू बोक्ल्दि, म

अरूले बोलेको सुन्छु अनि मसभत्र सामथ्र्थ पैदा हुन्छ।” ताँलाई परमेश्वरले सभत्री रूपमा छुिुभएको
छ भन्िे र्सले दे िाउाँ छ। सभत्री रूपमा परमेश्वरद्वारा छोइएका मानिसहरू अरूका प्राथथिाका शब्दहरू

सुन्दा उत्प्रेररत हुन्छि ्; र्दद उत्प्रेरणात्मक शब्दहरू सुन्दा कुिै व्र्क्कतको हृदर् पूणथ रूपमा
अप्रभाववत हुन्छ भिे, नतिीहरूमा पववत्र आत्माको काम छै ि भन्िे र्सले प्रमाखणत गछथ ।
नतिीहरूसभत्र कुिै तष्ृ णा छै ि, जसले नतिीहरूमा कुिै सांकल्प छै ि, र तसथथ नतिीहरू पववत्र
आत्माको कार्थ ववहीि छि ् भन्िे दे िाउाँ छ। र्दद कुिै व्र्क्कतलाई परमेश्वरले छुिुभएको छ भिे,
नतिीहरूले परमेश्वरको विि सुन्दा नतिीहरूले प्रनतकक्रर्ा ददिेछि ्; र्दद नतिीहरू परमेश्वरद्वारा

छोइएका छै िि ् भिे, नतिीहरू परमेश्वरको वििमा सांलग्ि भएका हुाँदैिि ्, ती कुराहरूसाँग नतिीहरूले
कुिै सम्बन्ध कार्म गदै िि ्, र नतिीहरूले अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सकदै िि ्। जसले परमेश्वरको

विि सुिेर पनि प्रनतकक्रर्ा ददाँ दैिि ्, नतिीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जो परमेश्वरद्वारा छोइएका
छै िि ्—नतिीहरू पववत्र आत्माको कार्थ वविाका मानिसहरू हुि ्। िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकार गिथ सकिे
सबैलाई छोइन्छ, र नतिीहरूमा पववत्र आत्माको काम हुन्छ।
आफैलाई मापि गर्:

१. के ताँ पववत्र आत्माको वतथमाि कामको बीिमा छस ्?

२. के तेरो हृदर् परमेश्वरमा फकेको छ? के ताँ परमेश्वरद्वारा छोइएको छस ्?
३. के परमेश्वरको आत्माले ताँसभत्र जरा गाडेको छ?

४. के तेरो अभ्र्ास परमेश्वरका मापदण्डहरूको जगमा निसमथत छ?
५. के ताँ पववत्र आत्माको वतथमाि ज्र्ोनतको अगव
ु ाइमा क्जउाँ छस ्?

६. तेरो हृदर्लाई पुरािा धारणाहरूले शासि गरे को छ, कक र्सलाई परमेश्वरको आजको वििले

शासि गरे को छ?

र्ी वििहरूलाई सुनिसकेपनछ, नतमीहरूसभत्रको प्रनतकक्रर्ा के हो? र्ी सबै वषथहरू ववश्वास

गररसकेपनछ, के तेरो जीविमा परमेश्वरको विि छ? के तेरो अनघल्लो, भ्रष्ट स्वभावमा पररवतथि

आएको छ? के परमेश्वरको आजको विि अिस
ु ार, ताँलाई जीवि पाउिु भिेको के हो, र जीवि
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ववहीि हुिु भिेको के हो सो थाहा छ? के र्ो कुरा नतमीहरूको लाचग स्पष्ट छ? परमेश्वरलाई
पछ्र्ाउिक
ु ो प्रमुि महत्त्व भिेको सबै कुरा परमेश्वरको आजको विि अिुसार िै हुिुपछथ भन्िे िै
हो: िाहे तैँले जीविमा प्रवेशको िोजी गरररहे को होस ् वा परमेश्वरको इच्छाको पण
ू थता िै, सबै कुरा

परमेश्वरको आजको विि वररपरर िै केक्न्ित हुिुपछथ । र्दद तेरो कुराकािी र िोजी परमेश्वरको
आजको वििहरू वररपरर केक्न्ित छै िि ् भिे, ताँ परमेश्वरको वििको लाचग अपररचित छस ्, र
ताँमा पववत्र आत्माको कार्थको पूणथ अभाव छ। परमेश्वरले िाहिुभएको कुरा भिेको उहााँका

पाइलाहरूलाई पछ्र्ाउिे मानिसहरू िै हुि ्। तैँले पदहले बझ
ु ेको कुरा जनत सन्
ु दर र शद्
ु ध भए
तापनि, परमेश्वरले र्ो िाहिुहुन्ि, र तैँले र्स्ता कुराहरूलाई पन्छ्र्ाउि सकदै िस ् भिे, भववष्र्मा
तेरो प्रवेशमा निकै ठूलो वाधा हुिेछ। पववत्र आत्माको वतथमाि ज्र्ोनतलाई पछ्र्ाउि सकिेहरू सबै
आसशवषत छि ्। ववगतका र्ुगका मानिसहरूले पनि परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्र्ाए, तैपनि
नतिीहरूले आजको ददिसम्म पछ्र्ाउि सकेिि ्; आखिरी ददिहरूका मानिसहरूको आसशष ् र्ही िै

हो। पववत्र आत्माको वतथमाि कार्थलाई पछ्र्ाउि सकिे, र उहााँले नतिीहरूलाई जता डोर्ाथउिुभए
पनि परमेश्वरलाई िै पछ्र्ाउिे गरी परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्र्ाउि सकिेहरू—नर्िीहरू

परमेश्वरद्वारा आसशवषत मानिसहरू हुि ्। पववत्र आत्माको वतथमाि कार्थलाई िपछ्र्ाउिेहरू,
परमेश्वरका वििहरूको कार्थमा प्रवेश गरे का हुाँदैिि ्, र नतिीहरूले जनत िै धेरै काम गरे तापनि,
वा नतिीहरूको कष्ट-भोग जनत िै ठूलो भए तापनि, वा नतिीहरूले जनत िै धेरै दौडधप
ू गरे पनि,
र्ीमध्र्े कुिै पनि कुरा परमेश्वरको लाचग कुिै अथथको हुाँदैि, र उहााँले नतिीहरूलाई स्र्ाबासी
ददिुहुिेछैि। आज, परमेश्वरको वतथमाि वििहरूलाई पछ्र्ाउिेहरू पववत्र आत्माको प्रवाहमा हुन्छि ्;

परमेश्वरको आजको वििप्रनत अपररचित हुिेहरू पववत्र आत्माको प्रवाहभन्दा बादहर हुन्छि ्, र
त्र्स्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले स्र्ाबासी ददिह
ु ु न्ि। पववत्र आत्माको वतथमाि वाणीहरूबाट अलग
रहे को सेवा दे हको, र धारणाहरूको सेवा हो, र र्ो परमेश्वरको इच्छा अिुसार हुिु असम्भव छ।
र्दद मानिसहरू धासमथक धारणाहरूका बीिमा क्जउाँ छि ् भिे, नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छाको निक्म्त
उपर्ुकत केही पनि गिथ सकदै िि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे तापनि, नतिीहरूले नतिीहरूका
कल्पिा र धारणाहरूका बीिमा सेवा गछथ ि ्, अनि परमेश्वरको इच्छा अिुसार सेवा गिथ नतिीहरू

पण
ू थ रूपमा असमथथ हुन्छि ्। पववत्र आत्माको कामलाई पछ्र्ाउि िसकिेहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
बुझ्दै िि ्, र परमेश्वरको इच्छालाई िबुझ्िेहरूले परमेश्वरको सेवा गिथ सकदै िि ्। परमेश्वरले उहााँको
आफ्िै हृदर् अिुसारको सेवा िाहिुहुन्छ; उहााँले धारणाहरू र दे हको सेवा िाहिुहुन्ि। र्दद
मानिसहरूले पववत्र आत्माको कार्थका िरणहरूलाई पछ्र्ाउि सकदै िि ् भिे , नतिीहरू धारणाहरूका
बीिमा क्जउाँ छि ्। त्र्स्ता मानिसहरूको सेवाले बबथोल्छ र वाधा ददन्छ, अनि त्र्स्तो सेवा
परमेश्वरको ववपरीत हुन्छ। त्र्सकारण परमेश्वरका पाइलाहरू पछ्र्ाउि िसकिेहरूले परमेश्वरको
सेवा गिथ सकदै िि ्; परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्र्ाउि िसकिेहरूले अवश्र् िै परमेश्वरको ववरोध

गछथ ि ्, र नतिीहरू परमेश्वरको अिुरूप हुि सकदै िि ्। “पववत्र आत्माको कार्थलाई पछ्र्ाउिु” को
अथथ आजको परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िु, परमेश्वरका वतथमाि मापदण्डहरू अिुसार काम गिथ
सकि,ु आजको परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ र उहााँलाई पछ्र्ाउि, र परमेश्वरका सबैभन्दा िर्ााँ
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वाणीहरू अिुसार प्रवेश गिथ सकिु भन्िे हुन्छ। पववत्र आत्माको कार्थलाई पछ्र्ाउिे र पववत्र
आत्माको प्रवाहमा रहिे व्र्क्कत र्ही मात्रै हो। त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशांसा प्राप्त गिथ

र परमेश्वरलाई दे ख्ि सकिे मात्रैहोइिि ्, तर परमेश्वरको हालैको कामबाट परमेश्वरको स्वभावलाई
जान्ि सकछि ्, र उहााँको हालैको कामबाट मानिसका धारणाहरू र अिाज्ञाकारीतालाई, अनि
मानिसको स्वभावर सारलाई जान्ि सकछि ्; र्सको साथै, नतिीहरूको सेवाको अवचधमा नतिीहरूले

आफ्िो स्वभावमा क्रसमक रूपमा पररवतथि हाससल गिथ सकछि ्। र्स्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्वरलाई
प्राप्त गिथ सकिे, र सााँिो मागथलाई र्थाथथ रूपमा पाएका मानिसहरू हुि ्। पववत्र आत्माको कामद्वारा
हटाइएकाहरू परमेश्वरको हालैको कामलाई पछ्र्ाउि िसकिे, र परमेश्वरको हालैको कामको ववरुद्ध

वविोह गिे मानिसहरू हुि ्। त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई िुल्लमिुल्ला ववरोध गिुथको कारण,
परमेश्वरले िर्ााँ काम गिुथभएकोले, र परमेश्वरको स्वरूप नतिीहरूको धारणामा भएको जस्तो
िभएकोले हो—र्सको पररणाम स्वरूप, नतिीहरूले िुल्लमिुल्ला परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ्, र
परमेश्वरको न्र्ार् गछथ ि ्, जसले गदाथ परमेश्वरले नतिीहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ र इन्कार गिुथहुन्छ।
परमेश्वरको हालैको कामको ज्ञाि प्राप्त गिुथ त्र्नत सक्जलो बबषर् छै ि, तर र्दद मानिसहरूमा

परमेश्वरको कामलाई पालिा गिे र परमेश्वरको कामको िोजी गिे मि छ भिे, नतिीहरूले

परमेश्वरलाई दे ख्िे मौका पाउिेछि ्, र नतिीहरूले पववत्र आत्माको सबैभन्दा िर्ााँ अगुवाइलाई

प्राप्त गिे मौका पाउिेछि ्। परमेश्वरको कामलाई जािी-जािी ववरोध गिेहरूले पववत्र आत्माको
अन्तर्दथक्ष्ट वा परमेश्वरको अगुवाइ प्राप्त गिथ सकदै िि ्। त्र्सकारण, मानिसहरूले परमेश्वरको
हालैको काम प्राप्त गिथ सकछि ् कक सकदै िि ् भन्िे कुरा परमेश्वरको अिुग्रहमा निभथर हुन्छ, र्ो
नतिीहरूको िोजीमा निभथर हुन्छ, र र्ो नतिीहरूका असभप्रार्हरूमा निभथर हुन्छ।

पववत्र आत्माका वतथमाि वाणीहरूलाई पालि गिथ सकिे हरू सबै आसशवषतहरू हुि ्। नतिीहरू
पदहले जस्तो हुिे गरे को भए तापनि, वा पववत्र आत्माले नतिीहरूमा जसरी काम गिे गिुथभएको
भए तापनि—परमेश्वरको हालैको कार्थलाई प्राप्त गिेहरू िै सबैभन्दा आसशवषतहरू हुि ्, र आज
हालैको कामलाई पछ्र्ाउि िसकिेहरूलाई हटाइन्छि ्। परमेश्वर िर्ााँ ज्र्ोनत स्वीकार गिथ

सकिेहरूलाई िै िाहिुहुन्छ, र उहााँले उहााँको हालैको कामलाई स्वीकार गिे र चिन्िे हरूलाई
िाहिह
ु ु न्छ। ताँ ववशद्
ु ध कन्र्ा हुिप
ु छथ भिेर ककि भनिन्छ? ववशद्
ु ध कन्र्ाले पववत्र आत्माको

कार्थलाई िोज्ि र िर्ााँ कुराहरूलाई बुझ्ि सकछ, र्नत मात्र होइि, उसले पुरािा धारणाहरूलाई
पन्छ्र्ाएर, आजको परमेश्वरको कामलाई पालिा गिथ सकछ। आजको सबैभन्दा िर्ााँ कार्थलाई
स्वीकार गिे मानिसहरूको र्ो समूहलाई र्ुगौं-र्ुग पदहले िै परमेश्वरले अनघबाटै निधाथररत गिुथभएको

चथर्ो, र नतिीहरू सबैभन्दा आसशवषत मानिसहरू हुि ्। नतमीहरूले परमेश्वरको आवाज प्रत्र्क्ष रूपमै
सुन्छौ, र परमेश्वर दे िा पिे घटिालाई दे ख्छौ, र त्र्सकारण, स्वगथ र पथ्
ु भरर
ृ वीभरर, र र्ुगौँ-र्ग

िै, नतमीहरू, मानिसहरूको र्ो समूहभन्दा बढी कोही पनि आसशवषत भएको छै ि। र्ो सबै िै
परमेश्वरको कार्थले गदाथ, परमेश्वरले अनघबाटै निधाथररत गिुथभएको र िुन्िुभएकोले गदाथ, अनि

परमेश्वरको अिुग्रहले गदाथ िै हो; र्दद परमेश्वरले आफ्िा वििहरू िबोल्िुभएको भए र वाणी
िभन्िु भएको भए, के नतमीहरूका अवस्थाहरू आजको जस्तो हुि सकथ्र्ो र? तसथथ, सारा मदहमा
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र प्रशांसा परमेश्वरलाई िै होस ्, ककिभिे परमेश्वरले नतमीहरूलाई उठाउिुहुिे भएकोले िै र्ो सबै
भएको हो। र्ी कुराहरूलाई ध्र्ािमा राख्दै , के ताँ अझै पनि निक्ष्क्रर् हुि सकछस ्? के तेरो सामथ्र्थ
अझै पनि माचथ उठ्ि सकदै ि?

तैँले परमेश्वरका वििहरूको न्र्ार्, सजार्, प्रहार, र शोधिलाई स्वीकार गिथ सकछस ्, र्सको

साथै ताँ परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गिथ सकछस ् भन्िे कुरा र्ुगौं-र्ुग पदहले िै परमेश्वरले

अनघबाटै निधाथररत गिुथभएको चथर्ो, तसथथ ताँलाई सजार् ददइाँदा ताँ हैराि हुिुहुाँदैि। नतमीहरूमा
गररएको काम, र नतमीहरूलाई ददइएका आसशषहरूलाई कसैले पनि िोस्ि सकदै ि, अनि नतमीहरूलाई
ददइएका सबै कुराहरू कसैले पनि िोसेर लैजाि सकदै ि। धमथका मानिसहरूलाई नतमीहरूसाँग तुलिा

गिथ सककाँदै ि। नतमीहरूमा बाइबल सम्बन्धी ववशेषज्ञता छै ि, र नतमीहरू धासमथक ससद्धान्तद्वारा

सुसक्ज्जत छै िौ, तर परमेश्वरले नतमीहरूसभत्र काम गिुथभएको हुिाले, नतमीहरूले र्ुगौं-र्ुगको
अवचधका अरू कसैले भन्दा बढी प्राप्त गरे का छौ—त्र्सकारण र्ो नतमीहरूको सबैभन्दा ठूलो आसशष ्
हो। र्ही कारणले गदाथ, नतमीहरू परमेश्वरप्रनत अझै समवपथत हुिुपछथ , र परमेश्वरप्रनत अझै
निष्ठावाि हुिुपछथ । परमेश्वरले ताँलाई माचथ उठाउिुहुिे भएकोले, तैँले आफ्िो प्रर्ासहरूलाई जोड

ददिुपछथ , र परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गिथको लाचग तेरो कदलाई तर्ार गिुथपछथ । परमेश्वरले
ताँलाई ददिुभएको स्थािमा ताँ ददह्रलो गरी िडा हुिैपछथ , परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक बन्ि ताँ
लागी पिथप
ु छथ , राज्र्को तासलमलाई स्वीकार गिथप
ु छथ , परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिप
ु छथ र आखिरमा
परमेश्वरको मदहसमत गवाही बन्िुपछथ । के ताँमा र्ी सांकल्पहरू छि ्? र्दद ताँमा र्स्ता सांकल्पहरू
छि ् भिे, आखिरमा ताँलाई अवश्र् िै परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुिेछ, र ताँ परमेश्वरको मदहसमत
गवाही बन्िेछस ्। मुख्र् आज्ञा भिेको परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिु र परमेश्वरको मदहसमत गवाही
बन्िु िै हो भन्िे कुरालाई तैँले बझ्
ु िुपछथ । परमेश्वरको इच्छा र्ही िै हो।

पववत्र आत्माको आजका वििहरू पववत्र आत्माका कार्थका गनतशीलताहरू हुि ्, र र्ो अवचधमा
पववत्र आत्माले मानिसलाई निरन्तर अन्तर्दथक्ष्ट ददिु िै पववत्र आत्माको कामको प्रववृ ि हो। र

आज पववत्र आत्माको कामको प्रववृ ि के हो? र्ो परमेश्वरको आजको काममा, र सामान्र्
आक्त्मक जीविमा मानिसहरूको िेतत्ृ व गिुथ हो। सामान्र् आक्त्मक जीविमा गररिे प्रवेशका धेरै
िरणहरू छि ्:

१. पदहलो, तैँले आफ्िो हृदर्लाई परमेश्वरको वििमा िन्र्ाउिैपछथ । तैँले ववगतको परमेश्वरको

वििलाई पछ्र्ाउिुहुाँदैि, र नतिलाई अध्र्र्ि गिुथहुाँदैि, ि त नतिलाई आजको वििहरूसाँग िै
तुलिा गिुथहुन्छ। बरु, तैँले आफ्िो हृदर्लाई पूणथ रूपमा परमेश्वरको वतथमाि वििमा लगाउिुपछथ ।
र्दद अझै पनि ववगतका परमेश्वरको विि, आक्त्मक पस्
ु तकहरू, वा अरू प्रिारका वववरणहरूलाई

पढ्ि िाहिे, र आजको पववत्र आत्माको वििलाई िपछ्र्ाउिे मानिसहरू छि ् भिे , नतिीहरू
सबैभन्दा मूिथ मानिसहरू हुि ्; परमेश्वरले त्र्स्ता मानिसहरूलाई नतरस्कार गिुथहुन्छ। र्दद ताँ
आजको पववत्र आत्माको ज्र्ोनतलाई स्वीकार गिथ इच्छुक छस ् भिे, परमेश्वरको आजका वाणीहरूमा
आफ्िो हृदर्लाई पूणथ रूपमा िन्र्ाऊ। तैँले हाससल गिुथपिे पदहलो कुरा र्ही िै हो।

२. तैँले आजको परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरूको जगमा प्राथथिा गिैपछथ , ताँ परमेश्वरका
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वििहरूमा प्रवेश गरे र परमेश्वरसाँग कुराकािी गिैपछथ , र तैँले पछ्र्ाउि िाहिे उपलक्ब्धको लाचग
मापदण्डहरू स्थावपत गदै परमेश्वरको अनघ तैँले आफ्िा सांकल्पहरू गिैपछथ ।

३. तैँले पववत्र आत्माको आजको कामको जगमा सत्र्ताको गहि प्रवेशको िोजी गिथुपछथ ।

ववगतका म्र्ाद सककएका वाणीहरू र ससद्धान्तहरूलाई पक्री िराि ्।

४. तैँले पववत्र आत्माद्वारा छोइिे र परमेश्वरका वििहरूमा प्रवेश गिे प्रर्ास गिुथपछथ ।
५. ताँ आज पववत्र आत्माले दहाँड्िुभएको मागथमा प्रवेश गिथ लाचग पिुथपछथ ।

अनि ताँ कसरी पववत्र आत्माद्वारा छोइिलाई िोजी गछथ स ्? महत्त्वपण
ू थ कुरा भिेको परमेश्वरका

वतथमाि वििहरूमा क्जउिु, र परमेश्वरका मापदण्डहरूको जगमा रही प्राथथिा गिुथ हो। र्सरी प्राथथिा
गररसकेपनछ, पववत्र आत्माले ताँलाई अवश्र् िै छुिुहुन्छ। र्दद ताँ आज परमेश्वरले बोल्िुभएका

वििहरूको जगमा रही िोजी गदै िस ् भिे, र्ो व्र्थथ हुन्छ। तैँले र्सो भन्दै प्राथथिा गिुथपछथ : “हे
परमेश्वर! म तपाईंको ववरोध गछुथ, र म तपाईंको धेरै ऋणी छु; म धेरै अिाज्ञाकारी छु, र म
कदहल्र्ै पनि तपाईंलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि सक्कदिाँ। हे परमेश्वर, तपाईंले मलाई मुक्कत ददिुभएको

होस ् भन्िे मेरो कामिा छ, म तपाईंलाई अन्त्र्सम्मै सेवा ददि िाहन्छु, म तपाईंकोनिक्म्त मिथ
िाहन्छु। तपाईंले मलाई न्र्ार् गिुथहोस ् र मलाई सजार् ददिुहोस ्, अनि मसाँग कुिै गुिासो छै ि;

म तपाईंको ववरोध गछुथ र म मिथ र्ोग्र् छु, ताकक मेरो मत्ृ र्ुमा सबै मानिसहरूले तपाईंको धमी

स्वभावलाई दे ख्ि सकूि ्।” जब ताँ हृदर्बाटै र्सरी प्राथथिा गछथ स ्, परमेश्वरले ताँलाई सन्
ु िुहुिेछ र

ताँलाई अगुवाइ गिुथहुिेछ; र्दद ताँ पववत्र आत्माको आजका वििहरूको जगमा रही प्राथथिा गदै िस ्
भिे, पववत्र आत्माले ताँलाई छुिुहुन्छ भन्िे कुराको कुिै सम्भाविा हुाँदैि। र्दद ताँ परमेश्वरको
इच्छा अिुसार, र आज परमेश्वरले जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो अिुसार प्राथथिा गछथ स ् भिे, तैँले र्सो
भन्िेछस ्: “हे परमेश्वर! म तपाईंका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गिथ र तपाईंका आज्ञाहरूप्रनत

ववश्वासर्ोग्र् हुि िाहन्छु, अनि म मेरो सम्पूणथ जीवि िै तपाईंकै मदहमामा अपथण गिथ इच्छुक
छु, ताकक मैले गिे सबै कुरा परमेश्वरका मानिसहरूका मापदण्डहरूसम्म पुग्ि सकूि ्। मेरो हृदर्
तपाईंद्वारा छोइएको होस ्। तपाईंको आत्माले मलाई सधैँ अन्तर्दथक्ष्ट ददिुभएको होस ्, मैले गिे

सबै कुराले शैतािलाई शमथमा पारोस ्, आखिरमा मलाई तपाईंले प्राप्त गिुथभएको होस ् भन्िे मेरो

कामिा छ।” र्दद ताँ र्सरी, परमेश्वरको इच्छावररपरर केक्न्ित भई प्राथथिा गछथ स ् भिे, पववत्र
आत्माले अपररहार्थ रूपमै ताँमा काम गिुथहुिेछ। तेरो प्राथथिाका शब्दहरू कनत धेरै छि ् त्र्सले केही
फरक पादै ि—तैँले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छस ् कक बुझ्दै िस ्, मुख्र् कुरा त्र्ही हो। नतमीहरू
सबैले सार्द निम्ि अिुभव प्राप्त गरे का छौ: भेलामा प्राथथिा गरररहे को बेला कदहलेकहीीँ पववत्र
आत्माको कार्थका गनतशीलताहरू नतिको िरम अवस्थामा पुग्छि ् र त्र्सले सबैको सामथ्र्थलाई

माचथ उठाउाँ छ। कनतपर् मानिसहरू प्राथथिा गदाथ-गदै परमेश्वरको अनघ पछुतोले भररएर िराम्ररी
रुन्छि ् अनि रोएर बरर आाँसु झाछथ ि ्, र कनतपर् मानिसहरू नतिीहरूका सङ्कल्प दे िाउछि ् र

भाकल गछथ ि ्। पववत्र आत्माको कामले हाससल गिुथपिे प्रभाव त्र्स्तै हो। आज, सबै मानिसहरूले

परमेश्वरको वििमा आफ्िो हृदर् पूणथ रूपमा िन्र्ाउिुमहत्त्वपूणथ छ। पदहले बोसलएका वििहरूमा

ध्र्ाि िदे ; पदहले जे आएको चथर्ो त्र्सलाई िै ताँ अझै पकक्ररहन्छस ् भिे, पववत्र आत्माले ताँसभत्र
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काम गिुथहुिेछैि। के ताँ र्ो कनत महत्त्वपूणथ छ भन्िे दे ख्छस ्?
के ताँ आज पववत्र आत्माले दहाँड्िभ
ु एको मागथ चिन्छस ्? माचथ उल्लेि गररएका ववसभन्ि

बाँद
ु ाहरू पववत्र आत्माले आज र भववष्र्मा परू ा गिथप
ु िे कुराहरू हुि ्; ती पववत्र आत्माले सलिभ
ु एको
मागथ हो, र मानिसले पछ्र्ाउिुपिे प्रवेश हो। जीविमा हुिे तेरो प्रवेशमा, तैँले कम्तीमा पनि तेरो
हृदर्लाई परमेश्वरका वििहरूमा िन्र्ाउिुपछथ , र परमेश्वरका वििहरूको न्र्ार् र सजार्लाई

स्वीकार गिथ सकिुपछथ ; तेरो हृदर् परमेश्वरको लाचग तवृ षत हुिैपछथ , तैँले सत्र्ताको गहि प्रवेश,
र परमेश्वरले तोकिुभएका उद्दे श्र्हरूलाई िोजी गिथप
ु छथ । जब ताँमा र्स्तो सामथ्र्थ हुन्छ, र्सले
ताँलाई परमेश्वरले छुिुभएको छ, र तेरो हृदर् परमेश्वरतफथ फकथि थालेको छ भन्िे दे िाउाँ छ।

जीविमा प्रवेश गिे कार्थको पदहलो िरण भिेको तेरो हृदर्लाई पूणथ रूपमा परमेश्वरका

वििहरूमा िन्र्ाउिुहो, र दोस्रो िरण बिेको पववत्र आत्माको छुवाइलाई स्वीकार गिुथ हो। पववत्र

आत्माको छुवाइलाई स्वीकार गरे र के प्रभाव हाससल गररन्छ? र्ो अझै गहि सत्र्ताको तष्ृ णा गिथ,
त्र्सको िोजी गिथ, र अन्वेषण गिथ सकि,ु र सकारात्मक तररकाले परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ

सकिु हो। आज, ताँ परमेश्वरसाँग सहकार्थ गछथ स ्, भन्िुको अथथ, तेरो िोजी, तेरा प्राथथिाहरू, र
परमेश्वरका वििहरूसाँगको तेरो सहभाचगताको उद्दे श्र् छ, र तैँले तेरो कतथव्र् परमेश्वरका

मापदण्डहरू अिुसार पूरा गछथ स ्—परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिुथ भिेको र्ही मात्रै हो। र्दद ताँ
परमेश्वरलाई काम गिथ ददिे बारे मा मात्रै बोल्छस ्, तर प्राथथिा गिे ि िोजी गिे गिथु त कता हो

कता तैँले कुिै काम समेत गदै िस ् भिे, के र्सलाई सहकार्थ भन्ि सककन्छ र? र्दद ताँमा सहकार्थको
कुिै छाप िै छै ि, र ताँमा उद्दे श्र् सदहतको प्रवेशको तासलमको अभाव छ भिे, तैँले सहकार्थ

गरररहे को छै िस ्। कनतपर् मानिसहरूले र्सो भन्छि ्: “सबै कुरा परमेश्वरले गिुथभएको पूवथनिधाथरणमा

िै निभथर हुन्छ, र्ो सबै परमेश्वर स्वर्मले गिह
थु ु न्छ; र्दद र्ो परमेश्वरले गिथभ
ु एको होइि भिे,
मानिसले कसरी गिथ सकथ्र्ो र?” परमेश्वरको कार्थ सामान्र् छ, र असलकनत पनि अलौककक छै ि,
र तेरो सकक्रर् िोजीद्वारा मात्रै पववत्र आत्माले काम गिुथहुन्छ, ककिभिे परमेश्वरले जबरजस्ती

गिुथहुन्ि—तैँले परमेश्वरलाई काम गिे अवसर ददिैपछथ , र र्दद ताँ िोजी वा प्रवेश गदै िस ् भिे, र

तेरो हृदर्मा असलकनत पनि तष्ृ णा छै ि भिे, परमेश्वरसाँग काम गिे कुिै मौका हुाँदैि। परमेश्वरद्वारा
छोइिको लाचग ताँ कुि मागथको िोजी गछथ स ्? प्राथथिाद्वारा, र परमेश्वरको िक्जक आएर। तर
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा, र्ो परमेश्वरले बोल्िभ
ु एका वििहरूको जगमा िै हुिुपछथ भन्िे र्ाद गर्।
जब ताँ धेरै पटक परमेश्वरद्वारा स्पसशथत हुन्छि ्, ताँ दे हको दासत्वमा परे को हुाँदैिस ्: पनत, पत्िी,

छोराछोरी, र रुवपर्ााँपैसा—ती सबैले ताँलाई बन्धिमा पािथ सकदै िि ्, र ताँ सत्र्ताको पनछ लाग्ि र

परमेश्वरको अनघ क्जउि मात्रै िाहन्छस ्। र्स पटक, ताँ स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्जउिे व्र्क्कत बन्िेछस ्।
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जुन्माननसहरूको्स्र्भार््पररर्िवन्भएका्र्न
निनीहरू्परमेश्र्रको्र्चनको्र्ास्िवर्किामा
्
प्रर्ेश्गरे काहरू्हुन

मानिसमा पववत्र आत्माको मागथको पदहलो पाइला भिेको मानिसको हृदर्लाई मानिसहरू,

घटिाहरू, र थोकहरूबाट टाढा रािेर र परमेश्वरको वििमा आकवषथत गिथु हो, जसले गदाथ मािव

हृदर्ले कुिै शङ्का िगरी परमेश्वरका वििहरू पूणथ रूपमा सत्र् छि ् भिी ववश्वास गदथछ। र्दद
ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् भिे, तैंले उहााँका वििहरूमा ववश्वास गिैपछथ ; र्दद धेरै वषथसम्म

परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनछ पनि, ताँलाई पववत्र आत्माले सलिुभएको मागथबारे थाहा हुाँदैि भिे, के
ताँ सााँच्िै ववश्वासी होस ् त? एक सामान्र् मािव जीवि, अथाथत ्, परमेश्वरससत सामान्र् सम्बन्ध
भएको सामान्र् मािव जीवि प्राप्त गिथ, तैंले पदहले उहााँका वििहरूमा ववश्वास गिुथपदथछ। र्दद

तैंले मानिसहरूमा पववत्र आत्माले गिुथहुिे कामको पदहलो िरण प्राप्त गरे को छै िस ् भिे, ताँसाँग

कुिै जग छै ि। र्दद ससद्धान्तहरूमध्र्े सबैभन्दा कम महत्त्वपूणथ ससद्धान्त पनि ताँदेखि टाढा छ
भिे, ताँ अगाडडको बाटोमा कसरी दहांड्िेछस ्? परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउिुहुिे सही बाटोमा
िट्
ु टा टे किक
ु ो अथथ पववत्र आत्माको वतथमाि कामको सही बाटोमा प्रवेश गिथु हो; र्सको अथथ
पववत्र आत्माले सलिुभएको मागथमा िुट्टा टे किु हो। अदहले, पववत्र आत्माले सलिुभएको बाटो

भिेको परमेश्वरका वतथमाि वििहरू हुि ्। त्र्सरी िै, र्दद मानिसहरू पववत्र आत्माको बाटोमा
िुट्टा टे किु छ भिे, नतिीहरूले दे हधारी परमेश्वरका वतथमाि वििहरू पालि गिुथपछथ , िािुपछथ र

वपउिप
ु छथ । उहााँले गिथह
ु ु िे काम भिेको वििहरूको काम हो; सबै कुरा उहााँका वििहरूबाट सरु
ु
हुन्छ, र सबै कुरा उहााँका वििहरूमाचथ, उहााँका वतथमाि वििहरूमाचथ निमाथण हुन्छि ्। िाहे
दे हधारी परमेश्वरको बारे मा निक्श्ित हुिे कुरा होस ्, वा दे हधारी परमेश्वरलाई चिन्िे कुरा होस ्, र्ी
दई
ु मध्र्े, प्रत्र्ेकको लाचग उहााँका वििहरूमा धेरै प्रर्ास गिथु आवश्र्क हुन्छ। ित्र भिे,
मानिसहरूले केही पनि पूरा गिथ सकदै िि ् र िाली हात हुिेछि ्। परमेश्वरको विि िािे र वपउिे
जगमाचथ निमाथण गरे र, अनि त्र्सरी उहााँलाई चििेर र उहााँलाई सन्तष्ु ट पारे र मात्र, मानिसहरूले
बबस्तारै परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध निमाथण गिथ सकछि ्। मानिसका लाचग, परमेश्वरका

वििहरू िािु र वपउिु अनि उहााँका वििहरूलाई अभ्र्ास गिुथभन्दा अझ राम्रो सहकार्थ अको कुिै
छै ि। र्स्तो अभ्र्ासद्वारा नतिीहरू परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा रहे को नतिीहरूको साक्षीमा

राम्ररी र्दढ रहि सकछि ्। जब मानिसहरूले परमेश्वरको वतथमाि वििको सार बझ्
ु ि र पालि गिथ
सकछि ्, तब नतिीहरू पववत्र आत्माले डोऱ्र्ाउिुभएको मागथमा क्जउाँ छि ् र मानिसलाई ससद्ध पािे
परमेश्वरको सही मागथमा िुट्टा टे केका हुन्छि ्। र्सभन्दा पदहले, मानिसहरूले परमेश्वरको अिुग्रह
िोजेर, वा शाक्न्त र आिन्द िोजेर मात्रै परमेश्वरको काम प्राप्त गिथ सकथे, तर अदहले क्स्थनतहरू

फरक छि ्। दे हधारी परमेश्वरका वििहरूवविा, उहााँका वििहरूको वास्तववकतावविा, मानिसहरूले
परमेश्वरको अिुमोदि प्राप्त गिथ सकदै िि ् र सबै जिालाई परमेश्वरले हटाउिुहुिेछ। एक सामान्र्
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आक्त्मक जीवि हाससल गिथको लाचग, मानिसहरूले पदहले परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिु पछथ

र नतिलाई अभ्र्ास गिुथपछथ , अनि त्र्सपनछ त्र्ही जगमाचथ परमेश्वरससत एउटा सामान्र् सम्बन्ध

स्थावपत गिथप
ु दथछ। तैँले कसरी सहकार्थ गछथ स ्? परमेश्वरका मानिसहरूको गवाहीमा ताँ कसरी र्दढ
भई िडा हुन्छस ्? तैँले परमेश्वरससत कसरी सामान्र् सम्बन्ध निमाथण गछथ स ्?
तेरो दै निक जीविमा परमेश्वरससत तेरो सामान्र् सम्बन्ध छ कक छै ि भिी कसरी हे िे:
१. के ताँ परमेश्वरको आफ्िै गवाहीमा ववश्वास गछथ स ्?

२. के ताँ परमेश्वरका वििहरू सत्र् र त्रदु टहीि छि ् भिी आफ्िो हृदर्मा ववश्वास गछथ स ्?
३. के ताँ उहााँका वििहरू अभ्र्ास गिे व्र्क्कत होस ्?

४. के ताँ उहााँको आदे शप्रनत ववश्वासर्ोग्र् छस ्? उहााँको आदे शप्रनत ववश्वासर्ोग्र् हुि ताँ के
गछथ स ्?
५. के तैंले गिे सबै कुरा परमेश्वरलाई प्रसन्ि तुल्र्ाउि र उहााँप्रनत ववश्वासर्ोग्र् हुिका

लाचग हुि ्?
माचथ सूिीबद्ध गररएका कुराहरूद्वारा, तैँले वतथमाि िरणमा परमेश्वरसाँग तेरो सामान्र्
सम्बन्ध छ कक छै ि सो जााँच्ि सकछस ्।

र्दद ताँ परमेश्वरको आदे श स्वीकािथ, उहााँको प्रनतज्ञा क्स्वकािथ र पववत्र आत्माको मागथलाई

पछ्र्ाउि सकछस ् भिे, ताँ परमेश्वरको इच्छामा दहाँडडरहे को छस ्। तेरो मिसभत्र, के तैंले पववत्र

आत्माको बाटोलाई स्पष्ट रूपमा बुझेको छस ्? अदहले, के ताँ पववत्र आत्माको मागथ अिुरूप काम
गछथ स ्? के तेरो हृदर् परमेश्वरसाँग िक्जक हुन्छ? के ताँ पववत्र आत्माको सबैभन्दा िर्ााँ ज्र्ोनतसाँग
कदम समलाएर दहाँ ड्िे इच्छा गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे इच्छा गछथ स ्? के ताँ पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरको मदहमाको प्रकटीकरण बन्ि िाहन्छस ्? के ताँसाँग परमेश्वरले ताँबाट माग गिथभ
ु एको
कुरा पूरा गिे सांकल्प छ? र्दद, जब परमेश्वरका वििहरू बोसलन्छ तब ताँसभत्र सहकार्थ गिे

सांकल्प हुन्छ, र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािे सांकल्प हुन्छ भिे—र्दद र्ो तेरो मािससकता हो भिे—
त्र्सको अथथ परमेश्वरको वििले तेरो हृदर्मा फल फलाएको छ भन्िे हुन्छ। र्दद ताँमा त्र्स्तो
सांकल्पको अभाव छ भिे, र्दद ताँसाँग तैँले पछ्र्ाउिु पिे कुिै लक्ष्र् छै ि भिे, त्र्सको अथथ र्ो
हो कक तेरो हृदर् परमेश्वरद्वारा प्रभाववत भएको छै ि।

जब मानिसहरू आचधकाररक रूपमा परमेश्वरको राज्र्को तासलममा प्रवेश गछथ ि ्, तब परमेश्वरले

नतिीहरूबाट गिुथहुिे मागहरू उच्ि स्तरमा पुग्छि ्। कुि र्दक्ष्टकोणमा र्ी उच्ि मागहरूलाई दे ख्न
सककन्छ? पदहले, मानिसहरूसाँग जीवि छै ि भिेर भनिन्थ्र्ो। आज, नतिीहरू जीविको िोजी
गछथ ि ्, नतिीहरू परमेश्वरका मानिसहरू बन्ि, परमेश्वरबाट प्राप्त हुि, परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुि
िाहन्छि ्। के र्ो उच्ि स्तर होइि र? वास्तवमा, परमेश्वरले मानिसहरूबाट गिुथहुिे मागहरू

पदहलेको भन्दा सरल छि ्। मानिसहरू सेवा-कताथहरू हुिु वा मिुथ आवश्र्क छै ि—नतिीहरू
परमेश्वरका मानिसहरू बन्िुपछथ , बस त्र्वि मात्र हो। के र्ो अझ सरल छै ि र? तैंले आफ्िो
हृदर्लाई परमेश्वरमा समपथण गिे र उहााँको अगुवाइमा समवपथत हुिे मात्र गिुथपछथ , र सबै कुरा
सफल हुिेछ। ताँ ककि र्ो र्नत कदठि छ भन्िे महसस
ु गछथ स ्? आज उल्लेि गररएको जीविमा
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प्रवेश गिे कुरा पदहलेको तुलिामा स्पष्ट छ। ववगतमा, मानिसहरू अन्र्ोलमा हुन्थे र सत्र्
वास्तववकता के हो सो जान्दै िचथए। वास्तवमा, परमेश्वरको विि सुिेर प्रनतकक्रर्ा गिेहरू, पववत्र
आत्माद्वारा ज्ञाि र प्रकाश पाएकाहरू, र परमेश्वरको सामु उहााँको ससद्धता प्राप्त गिेहरू र

स्वभाव पररवतथि गरे काहरू—त्र्स्ता सबै मानिसहरूससत जीवि हुन्छ। परमेश्वर जीववत प्राणीहरू
िाहिुहुन्छ, मरे का थोकहरू होइि; र्दद ताँ मरे को छस ् भिे, ताँसाँग जीवि हुाँदैि, र परमेश्वर ताँसाँग
बोल्िुहुिेछैि, उहााँले ताँलाई उहााँका मानिसहरूमध्र्े एकको रूपमा उठाउिुहुिे कुरा त परै जाओस ्।
ताँलाई परमेश्वरले माचथ उठाउिु भएकोले र उहााँबाट त्र्वि ठूलो आसशष ् पाएको हुिाले, र्सले
नतमीहरू जीवि भएका, र परमेश्वरबाट आएको जीविका पाएका मानिसहरू हौ भन्िे दे िाउाँ छ।

जीविको स्वभाव पररवतथि गिथ िोजको क्रममा, अभ्र्ासको मागथ सरल छ। र्दद तेरो

व्र्ावहाररक अिुभवमा, तैँले पववत्र आत्माको वतथमाि वििहरू पालि गिथ र परमेश्वरको काम
अिुभव गिथ सकछस ् भिे, तेरो स्वभाव पररवतथि हुि सकछ। र्दद ताँ पववत्र आत्माले जे भन्िुहुन्छ

ती सबै पालि गछथ स ् भिे, र पववत्र आत्माले जे भन्िुहुन्छ त्र्सको िोजी गछथ स ् भिे, ताँ उहााँको

आज्ञापालि गिे व्र्क्कत होस ्, र तेरो स्वभावमा पररवतथि हुिेछ। पववत्र आत्माको वतथमाि
वििहरूद्वारा मानिसहरूका स्वभाव पररवतथि हुन्छि ्; र्दद ताँ सधैँ तेरो परु ािो अिभ
ु व र ववगतका
निर्महरूमा टााँससरहन्छस ् भिे, तेरो स्वभाव पररवतथि हुि सकदै ि। र्दद पववत्र आत्माको आजका
वििहरूले सबै मानिसहरू सामान्र् मािवतामा प्रवेश गिथप
ु छथ भन्छ, तर ताँ बादहरी थोकहरूको
मोहमा अक्ल्झरहन्छस ् भिे, र वास्तववकताको बारे मा अलमल्ल पछथ स ् र त्र्सलाई गम्भीरतासाथ

सलाँ दैिस ् भिे, ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत होस ् जो पववत्र आत्माको काम गनतमा दहाँड्ि सकदै ि , जो पववत्र

आत्माको मागथनिदे शिको मागथमा प्रवेश गरे को छै ि। तेरो स्वभाव पररवतथि हुि सकछ कक सकदै ि
भन्िे कुरा, ताँ पववत्र आत्माको वतथमाि वििहरूको गनतलाई पछ्र्ाउि सकछस ् कक सकदै िस ् र

ताँसाँग सााँिो ज्ञाि छ कक छै ि भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। र्ो नतमीहरूले पदहले जे बुझेका चथर्ौ
त्र्स्तो होइि। तैंले पदहले स्वभावमा पररवतथि हुिु भिेको कुरै िबझ
ु ी हतारमा दोष ददिे नतमीहरू

परमेश्वरको अिुशासिमा परे र वविार िगरी बोल्ि छाड्िु हो भिी बुझेको चथइस ्; तर त्र्ो
पररवतथिको एउटा पक्ष मात्र हो। अदहले, सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा पववत्र आत्माको मागथनिदे शिलाई
पछ्र्ाउिु हो: परमेश्वरले जे भन्िह
ु ु न्छ त्र्ो मान्िु र उहााँले जे भन्िह
ु ु न्छ त्र्ो पालि गिथु हो।
मानिसहरूले आफ्िो स्वभाव आफै पररवतथि गिथ सकदै िि ्; नतिीहरू परमेश्वरका वििहरूको न्र्ार्
र सजार्, र द्ःु िकष्ट अनि शोधिबाट भएर जािैपछथ , वा उहााँका वििहरूद्वारा निराकरण गररिु,

अिुशाससत गररिु र नछाँ वसलिु पछथ । तब मात्र नतिीहरूले परमेश्वरप्रनत आज्ञाकारीता र बफादारीता

हाससल गिथ सकदछि ्, र उप्रान्त उहााँप्रनत लापरवाही हुिेछैिि ्। परमेश्वरका वििहरूको शोधिमा
पदाथ िै मानिसहरूको स्वभाव पररवतथि हुाँदछ। उहााँका वििहरूको प्रकटीकरण, न्र्ार्, अिुशासि,
र निराकरणद्वारा मात्र नतिीहरू उप्रान्त सोिवविार िगरी काम गिथ छोड्छि ् तर त्र्सको साटो

क्स्थर र शान्त बन्छि ्। सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा र्ो हो, कक परमेश्वरका वतथमाि वििहरू, र

उहााँको काम मानिसहरूका वविारसाँग मेल िााँदैिि ् भिे पनि नतिीहरू ती कुराको अधीिमा बस्ि

सकछि ्, नतिीहरू ती धारणाहरूलाई एकानतर पन्साएर स्वेच्छाले अधीिमा बस्ि सकछि ्। ववगतमा,
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स्वभाव पररवतथिको कुराले मुख्र् रूपमा आफैलाई त्र्ाग्ि सकिे हुिु, दे हलाई द्ःु ि भोग्ि ददिु,
आफ्िो शरीरलाई अिुशासिमा राख्नु, र आफैलाई शारीररक असभलाषाहरूबाट मक
ु त गिुथ भन्िे

कुरालाई बझ
ु ाउथ्र्ो, जि
ु स्वभावमा आउिे एक प्रकारको पररवतथि हो। आज, स्वभाव पररवतथिको

सााँिो असभव्र्क्कत परमेश्वरका वतथमाि वििहरू पालि गिुथ र उहााँको िर्ााँ कामलाई सााँिो रूपमा
जान्िु हो। र्स तररकाले, मानिसहरूका आफ्िै धारणाहरूले रङ्चगएका नतिीहरूका परमेश्वरसम्बन्धी

पदहलेको बुझाइलाई हटाउि सककन्छ, र नतिीहरूले परमेश्वरको सााँिो ज्ञाि र उहााँप्रनतको आज्ञापालि
प्राप्त गिथ सकछि ्—स्वभावमा पररवतथिको सच्िा असभव्र्क्कत र्ही िै हो।

जीविमा प्रवेश गिे मानिसहरूको िोजी परमेश्वरको वििमा आधाररत हुन्छ। र्सभन्दा पदहले,
सबै कुरा उहााँको वििद्वारा पूरा गररन्छ भिेर भनिन्थ्र्ो, तर र्ो तथ्र् कसैले पनि दे िेि। र्दद

ताँ वतथमाि िरणको अिुभवमा प्रवेश गछथ स ् भिे, ताँलाई सबै कुरा स्पष्ट हुिेछ, र तैंले भववष्र्का
परीक्षाहरूका लाचग राम्रो आधार निमाथण गरररहे को हुिेछस ्। परमेश्वरले जे भन्िु भए पनि, उहााँको
वििमा प्रवेश गिुथमा ध्र्ाि दे । जब परमेश्वर उहााँले मानिसहरूलाई सजार् ददि थाल्िुहुिेछ भिी
भन्िुहुन्छ, उहााँको सजार्लाई स्वीकार गर्। जब परमेश्वर मानिसहरूलाई मर भिी भन्िुहुन्छ, त्र्ो
परीक्षालाई स्वीकार गर्। र्दद ताँ सधैँ उहााँको सबैभन्दा िर्ााँ वाणीहरूमा क्जउाँ छस ् भिे , आखिरमा

परमेश्वरका वििहरूले ताँलाई ससद्ध पािेछ। ताँ जनत धेरै परमेश्वरका वििहरूमा प्रवेश गछथ स ्,
त्र्नत िै िााँडो ताँ ससद्ध पाररिेछस ्। म ककि एकपनछ अको सङ्गनतमा नतमीहरूलाई परमेश्वरका

वििहरू जान्िे र नतिमा प्रवेश गिे आग्रह गदथ छु? जब ताँ परमेश्वरका वििहरूको पनछ लाग्छस ्
र ती अिुभव गछथ स ्, र उहााँका वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गछथ स ्, तब मात्र पववत्र आत्माले
ताँसभत्र काम गिे मौका पाउिुहुन्छ। त्र्सकारण, परमेश्वरले काम गिे हरे क ववचधमा नतमीहरू सबै
सहभागीहरू हौ, र नतमीहरूको पीडा जि
ु सक
ु ै हदको भए पनि, आखिरमा नतमीहरू सबैले “निशािी”

प्राप्त गिेछौ। नतमीहरूको अक्न्तम ससद्धता प्राप्त गिथको लाचग, नतमीहरू परमेश्वरका सम्पूणथ

वििहरूमा प्रवेश गिुथपछथ । पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई पववत्र पािे काम एकतफी हुाँदैि; उहााँलाई
मानिसहरूको सहकार्थ िादहन्छ, उहााँलाई सबैको वववेकशील सहकार्थ िादहन्छ। परमेश्वरले जे
भन्िुभए पनि, उहााँका वििहरूमा प्रवेश गिथमा ध्र्ाि दे ओ —र्ो नतमीहरूको जीविका लाचग अझै

बढी लाभदार्क हुिेछ। सबै कुरा नतमीहरूको स्वभावमा पररवतथि हाससल गिथका लाचग हो। जब ताँ
परमेश्वरका वििहरूमा प्रवेश गछथ स ्, तेरो हृदर् उहााँद्वारा प्रभाववत हुिेछ, र ताँ परमेश्वरले उहााँको
कामको र्स िरणमा प्राप्त गिथ िाहिुभएको सबै कुरा जान्ि ताँ सक्षम हुिेछस ्, र ताँमा त्र्ो
हाससल गिे सांकल्प हुिेछ। सजार् ददइएको समर्मा, केही मानिसहरू चथए जसले र्ो काम गिे

एउटा तररका हो भिी ववश्वास गरे , र परमेश्वरका वििहरूमा ववश्वास गरे िि ्। फलस्वरूप, नतिीहरू

शोधिबाट भएर गएिि ्, र केही प्राप्त िगरी र िबुझी सजार्को समर्बाट बादहर निस्के। केही

मानिसहरू र्स्ता चथए जो रिीभर पनि शङ्का िगरी र्ी वििहरूमा प्रवेश गरे , जसले परमेश्वरका

वििहरू त्रुदटहीि सत्र् हो र मािवजानतलाई सजार् ददइिुपछथ भिी भिे। नतिीहरूले केही
समर्सम्म त्र्हााँ सांघषथ गरे , आफ्िो भववष्र् र आफ्िो गन्तव्र्लाई त्र्ागे, र जब नतिीहरू दे िा

परे , नतिीहरूका स्वभावमा केही पररवतथि आएको चथर्ो र नतिीहरूले परमेश्वरबारे गदहरो बझ
ु ाइ
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प्राप्त गरे का चथए। सजार्बाट भएर आउिे सबैले परमेश्वरको प्रेसमलोपि महसुस गरे , र र्स

िरणको काममा परमेश्वरको महाि ् प्रेम नतिीहरूमाचथ आएको, साथै त्र्ो परमेश्वरको प्रेमको ववजर्

र मक्ु कत हो भन्िे थाहा पाए। नतिीहरूले परमेश्वरका वविारहरू सधैँ असल हुन्छि ्, र परमेश्वरले
मानिसमा गिुथहुिे सबै कुरा घण
ृ ाबाट होइि, तर प्रेमबाट आउाँ दछ भिेर पनि भिे। जसले परमेश्वरका

वििहरूमा ववश्वास गरे िि ्, जसले उहााँका वििहरूमा िासो ददएिि ्, नतिीहरू सजार्को समर्मा
शोधिबाट भएर गएिि ्, फलस्वरूप, पववत्र आत्मा नतिीहरूसाँग हुिुहुन्िथ्र्ो र नतिीहरूले केही
पनि प्राप्त गरे िि ्। जि
ु मानिसहरू सजार्को समर्मा प्रवेश गरे , नतिीहरू शोधिबाट भएर गए
पनि, पववत्र आत्माले लुकेर नतिीहरूसभत्र काम गदै हुिुहुन्थ्र्ो र र्सको फलस्वरूप नतिीहरूका

जीविको स्वभाव पररवतथि भर्ो। सबै बादहरी रूपरङ्ग हे दाथ कोही-कोही अनत सकारात्मक, सारा
ददि प्रसन्िताले भररएका दे खिन्थे, तर नतिीहरू परमेश्वरका वििहरूको शोधि हुिे क्स्थनतसभत्र
प्रवेश गरे िि ् र र्सैले असलकनत पनि पररवतथि भएिि ्, जुि परमेश्वरका वििहरूमा ववश्वास

िगिुथको पररणाम चथर्ो। र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूमा ववश्वास गदै िस ् भिे, पववत्र आत्माले
ताँसभत्र काम गिुथहुिेछैि। उहााँका वििहरूमा ववश्वास गिे सबैकहााँ परमेश्वर दे िा पिुथहुन्छ, र
उहााँका वििहरूमा ववश्वास गिे र नतिलाई स्वीकार गिेहरूले उहााँको प्रेम प्राप्त गिथ सकिेछि ्!

परमेश्वरको वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गिथका निक्म्त, तैंले अभ्र्ासको मागथलाई

भेट्टाउिप
ु छथ र परमेश्वरका वििहरूलाई कसरी अभ्र्ास गिे सो जान्िप
ु छथ । र्सरी मात्र तेरो

जीविको स्वभावमा पररवतथि हुिेछ, र्स मागथद्वारा मात्र ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि सकछस ्,
र परमेश्वरद्वारा र्स प्रकारले ससद्ध पाररएका मानिसहरू मात्र उहााँको इच्छाअिुरूप हुि सकछि ्।

िर्ााँ ज्र्ोनत प्राप्त गिथ, ताँ उहााँका वििहरूसभत्र क्जउिुपछथ । पववत्र आत्माद्वारा एक पटक मात्र

उत्प्रेररत भएर र्ो हुाँदैि, ताँ अझ गदहराइमा जािप
ु छथ । जो मात्र एक पल्ट प्रभाववत भएका छि ्,
नतिीहरूको सभत्री उत्साह जागत
ृ हुन्छ, र नतिीहरू िोजी गिथ िाहन्छि ्, तर र्ो िोजी लामो
समर्सम्म रहि सकदै ि; नतिीहरू निरन्तर पववत्र आत्माद्वारा उत्प्रेररत हुिुपदथछ। ववगतमा धेरै
िोदट मैले परमेश्वरका आत्माले मानिसहरूका आत्माहरूलाई प्रभाववत गिथ सकिुभएको होस ् भन्िे
मेरो आशा व्र्कत गरे को छु, ताकक नतिीहरूले नतिीहरूको जीवि स्वभावमा पररवतथि गिे प्रर्ास

गरूि ्, र परमेश्वरद्वारा प्रभाववत हुि िोज्िे क्रममा, त्र्सद्वारा नतिीहरूले आफ्िै अपर्ाथप्तताहरू
बुझ्ि सकूि ्, र उहााँका वििहरू अिुभव गिे प्रकक्रर्ामा, नतिीहरू आफैले आफ्िा अशद्
ु धताहरूलाई
(स्व-धासमथकता, अहङ्कार, धारणाहरू, इत्र्ाददलाई) हटाउि सकूि ्। िर्ााँ प्रकाश प्राप्त गिथ सकक्रर्

भएर मात्र पर्ाथप्त हुन्छ भिी िसोि—नतमीहरूले सबै िकारात्मक कुराहरूलाई पनि फाल्िुपछथ ।
एकानतर, नतमीहरू सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गिथु आवश्र्क छ, र अकोनतर, नतमीहरूले िकारात्मक
पक्षबाट आएका सबै अशुद्ध कुराहरूबाट आफैलाई छुटाउिुपछथ । तैंले आफूसभत्र अझै कुि-कुि

अशुद्धताहरू छि ् सो बुझ्िका निक्म्त निरन्तर आफैलाई जााँच्िुपछथ । मािवजानतको धासमथक
वविारहरू, असभप्रार्हरू, आशाहरू, स्व-धासमथकता र अहङ्कार सबै अशुद्ध थोकहरू हुि ्। आफैसभत्र
हे र र ताँमा कुि धासमथक धारणाहरू छि ् कक भिी बुझ्ि सबै कुरालाई परमेश्वरको प्रकाशका

वििहरूसाँग तल
ु िा गर्। जब तैंले ती कुराहरूलाई सााँिो रूपमा बझ्
ु छस ्, तब मात्र तैँले नतिलाई
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हटाउि सकछस ्। कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्: “अदहले पववत्र आत्माको वतथमाि कामको ज्र्ोनतलाई

पछ्र्ाउिु मात्रै पनि पर्ाथप्त छ। अरू कुिै कुराको झमेलामा पिुथ आवश्र्क छै ि।” तर त्र्सपनछ,

जब तेरा धासमथक वविारहरू जाग्छि ्, तैँले तीबाट कसरी छुटकारा पाउाँ छस ्? के ताँलाई आज

परमेश्वरका वििहरू पालि गिुथ साधारण कुरा हो भन्िे लाग्छ? र्दद ताँ धमथको मानिस होस ् भिे,
तेरा धासमथक वविारहरू र तेरो हृदर्मा भएका परम्परागत धासमथक ससद्धान्तहरूबाट िै बाधाहरू

उत्पन्ि हुि सकछि ्, र जब र्ी कुराहरू उत्पन्ि हुन्छि ्, त्र्सले ताँलाई िर्ााँ कुराहरूको स्वीकार
गिथमा बाधा ददन्छ। र्ी सबै वास्तववक समस्र्ाहरू हुि ्। र्दद तैंले पववत्र आत्माको हालका
वििहरूलाई मात्र पालि गररस ् भिे, तैँले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकदै िस ्। तैँले पववत्र
आत्माको वतथमाि ज्र्ोनतको िोजी गिे क्रममा तेरो मिमा कुि धारणा र असभप्रार्हरू छि ्, र
ताँमा कुि-कुि मािवीर् स्व-धासमथकता छि ्, र कुि-कुि व्र्वहारहरू परमेश्वरको निक्म्त अिाज्ञाकारी
छि ् त्र्ो थाहा पाउिुपछथ । र्ी सबै कुरा बुझेपनछ, तैंले ती सबैलाई फाल्िुपछथ । तैंले आफ्िो पदहलेका
कार्थहरू र व्र्वहारहरू त्र्ाग्िु भिेको तैंले आज पववत्र आत्माले बोल्िुहुिे वििहरू पालि गिथ

आफैलाई सक्षम तुल्र्ाउिका निक्म्त हो। अकोनतर, स्वभावमा पररवतथि गिे कार्थ परमेश्वरका

वििहरूद्वारा हाससल हुन्छ, अकोनतर, र्सको निक्म्त मानिसको तफथबाट सहकार्थको आवश्र्कता
पछथ । एकनतर परमेश्वरको काम छ र अकोनतर मािव अभ्र्ास छ, र दव
ु ै अनिवार्थ छि ्।

नतमीहरूको भववष्र्को सेवाको मागथमा, नतमीहरूले कसरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकछौ?

एउटा महत्त्वपूणथ बुाँदा भिेको जीविमा प्रवेश गिुथ, स्वभाव पररवतथि गिुथ र सत्र्मा गदहरो रूपले

प्रवेश गिथ िोजी गिुथ हो—ससद्धता प्राप्त गिे र परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुिे मागथ र्ही हो। नतमीहरू
सबै परमेश्वरको आज्ञा प्राप्त गिेहरू हौ, तर कस्तो प्रकारको आज्ञा? र्ो कामको अको िरणसाँग
सम्बक्न्धत छ; कार्थको अको िरण सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा गररिे अझ ठूलो कार्थ हुिेछ, त्र्सैले आज,
नतमीहरूले आफ्िो जीवि स्वभाव पररवतथि गिथ िोज्िुपछथ , र्सैले कक भववष्र्मा नतमीहरू सााँच्िै
परमेश्वरले उहााँको कामद्वारा मदहमा प्राप्त गिे प्रमाण बन्िेछौ, जसले नतमीहरूलाई उहााँको

भववष्र्को कामको उदाहरण बिाउाँ छ। आजको िोजी पूणथ रूपमा भववष्र्को कामका लाचग जग

बसाल्िका निक्म्त िै हो, र्सैले कक नतमीहरू परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग हुि सक र उहााँको साक्षी ददि
सक। र्दद नतमीहरूले र्सलाई आफ्िो िोजीको लक्ष्र् बिाउाँ छौ भिे , नतमीहरू पववत्र आत्माको
उपक्स्थनत प्राप्त गिथ सक्षम हुिेछौ। तैँले आफ्िो िोजको लक्ष्र् जनत उच्ि राख्छस ्, ताँ त्र्नत िै
बढी ससद्ध पाररि सकछस ्। ताँ सत्र्को पनछ जनत धेरै लाग्छस ,् पववत्र आत्माले त्र्नत िै धेरै काम

गिुथहुन्छ। तैँले आफ्िो िोजमा जनत धेरै ऊजाथ लगाउाँ छस ्, तैँले त्र्वि िै बढी प्राप्त गिेछस ्। पववत्र

आत्माले मानिसहरूलाई नतिीहरूको सभत्री अवस्थाअिस
ु ार ससद्ध पािथह
ु ु न्छ। केही मानिसहरू
नतिीहरू परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग हुिु वा उहााँद्वारा ससद्ध हुिु इच्छुक छै िि ्, नतिीहरू आफ्िो दे ह

सुरक्षक्षत होस ् र कुिै ककससमको दभ
ु ाथग्र् भोग्िु िपरोस ् मात्र भन्छि ्। केही मानिसहरू राज्र्मा प्रवेश

गिथ अनिच्छुक हुन्छि ् तापनि अतल कुण्डमा िसासलि तर्ार हुन्छि ्। त्र्स्तो अवस्थामा,
परमेश्वरले तेरो त्र्ो इच्छा पनि परू ा गररददिुहुिेछ। ताँ जुि कुराको पनछ लाग्छौ परमेश्वरले त्र्ो
परू ा गराइददिह
ु ु िेछ। त्र्सैले अदहले ताँ कुि कुराको पनछ लाग्दै छस ्? के र्ो ससद्ध पाररिु हो? के
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तेरा वतथमाि कार्थ र व्र्वहारहरू परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुि र उहााँद्वारा प्राप्त गररिका लाचग हुि ्?
तैँले र्सरी िै ददिहुाँ निरन्तर आफैलाई मापि गिुथपछथ । र्दद ताँ आफ्िो सम्पूणथ हृदर्ले एउटै
लक्ष्र्को पनछ लाग्छस ् भिे, परमेश्वरले निक्श्ित रूपमा ताँलाई ससद्ध बिाउिह
ु ु िेछ। पववत्र आत्माको
बाटो र्स्तै हुन्छ। पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई जुि बाटोमा डोऱ्र्ाउिुहुन्छ त्र्ो नतिीहरूको िोजको

माध्र्मबाट प्राप्त हुन्छ। परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुि र प्राप्त गररिको लाचग तैँले जनत धेरै तष्ृ णा
गछथ स ्, पववत्र आत्माले ताँसभत्र त्र्वि िै बढी काम गिुथहुिेछ। ताँ िोजी गिथ जनत असफल हुन्छस ्,
र ताँ जनत धेरै िकारात्मक र पतितफथ बढ्छस ्, तैँले पववत्र आत्मालाई काम गिे अवसरहरूबाट

त्र्नत िै वक्ञ्ित गछथ स ्; समर् बबत्दैजााँदा, पववत्र आत्माले ताँलाई त्र्ाग्िुहुिेछ। के ताँ परमेश्वरद्वारा
ससद्ध हुिे इच्छा गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे इच्छा गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरद्वारा
प्रर्ोग गररिे इच्छा गछथ स ्? परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि, प्राप्त गररि, र प्रर्ोग गररिका निक्म्त
नतमीहरूले सबै कुरा गदै पनछ लाग्िुपछथ , र्सैले कक ब्रह्माण्ड र सबै थोकले नतमीहरूमा परमेश्वरका

कार्थहरू प्रकट भएका दे िूि ्। सबै थोकको बीिमा नतमीहरू मासलक हौ, र अक्स्तत्वमा भएका सबै
कुराको बीिमा नतमीहरूले आफूद्वारा परमेश्वरलाई गवाही र मदहमाको आिन्द सलि ददिेछौ—
नतमीहरू सबै पुस्ताहरूमा सबैभन्दा धन्र्का हौ भन्िे कुराको प्रमाण र्ही हो!

परमेश््र्रको्अनघ्आफ्नो्हृदयलाई्शान्ि्राख्ने्सम््बन्धमा
परमेश्वरका वििहरूमा प्रवेश गिथका लाचग तेरो हृदर्लाई उहााँको उपक्स्थनतमा शान्त गिुथभन्दा

अको महत्त्वपूणथ कदम छै ि। र्ो वतथमािमा सबै मानिसहरू तत्कालै प्रवेश गिुथ पिे वा ससकिु पिे
आवश्र्क पाठ हो। परमेश्वरको अनघ तेरो हृदर्लाई शान्त पािे कुरामा प्रवेश गिे मागथहरू निम्ि
रहे का छि ्:

१. बादहरी कुराबाट आफ्िो हृदर्लाई मुकत गर्। परमेश्वरको अनघ शान्त बि ्, र परमेश्वरसाँग

प्राथथिा गदाथ तेरो अववभाज्र् ध्र्ाि दे ।

२. परमेश्वरको अगाडड तेरो हृदर् शान्त रािेर, परमेश्वरका वििहरू िा, वपई र आिन्द उठा।
३. परमेश्वरको प्रेमको बारे मा ध्र्ाि र चिन्ति गर् र परमेश्वरको कार्थको बारे मा हृदर्मा

मिि गर्।

सवथप्रथम, प्राथथिाको पक्षबाट सुरु गर्। अववभाज्र् ध्र्ािसदहत र निक्श्ित समर्मा प्राथथिा

गर्। ताँसाँग समर् जनतसुकै कम भए पनि, ताँ काममा जनतसुकै व्र्स्त भए पनि, वा ताँमाचथ जेसुकै
आइपरे पनि, हरे क ददि सामान्र् रूपमा िै प्राथथिा गर्, र सामान्र् रूपमा िै परमेश्वरका विि
िा र वपई। परमेश्वरका वििहरू तैँले िााँदा र वपउाँ दासम्म, तेरो पररवेश जेसुकै भए पनि, तैँले

तेरो आत्मामा ठूलो आिन्द पाउिेछस ्, र ताँ तेरो वररपररका मानिस, घटिा, वा काम-कुराहरूले ताँ
वविसलत हुिेछैिस ्। जब ताँ परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर्मा सामान्र् तररकाले चिन्ति गछथ स ्, बादहर
भइरहे को कुराले ताँलाई बाधा ददिेछैि। कद हुिुको अथथ र्ही हो। प्राथथिाबाट सुरु गर्: परमेश्वरको
अगाडड शान्त भएर प्राथथिा गिथु िै सबैभन्दा फलदार्ी हुन्छ। त्र्सपनछ, परमेश्वरका वििहरू िा
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र वपई, परमेश्वरका वििहरू मिि गदै त्र्समा प्रकाश िोज ्, अभ्र्ासको मागथ िोज ्, परमेश्वरले
आफ्िा वििहरू बोल्िुको उद्दे श्र् िोज ्, र दार्ााँबार्ााँ िलागी नतिलाई बुझ ्। सामान्र्तर्ा, बादहरी

कुराहरूबाट वविसलत िभई परमेश्वरलाई तेरो हृदर्को िक्जक ल्र्ाउि, परमेश्वरको प्रेमको चिन्ति
गिथ र परमेश्वरका वििहरूको बारे मा वविार गिथ सकिु तेरो लाचग सामान्र् हुिुपदथछ। जब तेरो
हृदर्ले निक्श्ित मात्रामा शाक्न्त हाससल गरे को हुन्छ, तेरो पररवेश जस्तोसुकै भए पनि, अन्तत्ः

तेरो हृदर् प्रशांसाले िभररञ्जेलसम्म, ताँ शान्त भएर ध्र्ाि लगाउि सकछस ् र, आफूसभत्र,
परमेश्वरको प्रेमको चिन्ति गिथ र सााँिो रूपमा उहााँको िक्जक जाि सकछस ,् र र्ो प्राथथिाभन्दा

पनि राम्रो हो। त्र्सपनछ ताँसाँग निक्श्ित कद हुिेछ। र्दद तैँले माचथ व्र्ाख्र्ा गररएको अवस्थाहरू
हाससल गिथ सककस ् भिे, र्ो तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड वास्तवमै शान्त छ भन्िे कुराको
प्रमाण हुिेछ। र्ो प्रथम आधारभूत पाठ हो। मानिसहरू परमेश्वरको अगाडड शान्त हुि सकेपनछ
मात्रै, नतिीहरूलाई पववत्र आत्माले स्पशथ ददि सकिुहुन्छ, र पववत्र आत्माले अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत

ददि सकिुहुन्छ, अनि मात्रै नतिीहरूले परमेश्वरसाँग सााँिो सङ्गनत गिथ, साथै परमेश्वरको इच्छा
र पववत्र आत्मको मागथदशथि प्राप्त गिथ सकछि ्। त्र्सपनछ नतिीहरू आफ्िो आक्त्मक जीविको

सही मागथमा प्रवेश गरे का हुिेछि ्। परमेश्वरको अगाडड क्जउिे नतिीहरूको तासलम जब निक्श्ित
गदहराइमा पुग्छ, र नतिीहरूले आफूलाई त्र्ाग्ि, आफूलाई घण
ृ ा गिथ, आफूलाई सराप्ि, र
परमेश्वरका वििहरूमा क्जउि सकछि ्, तब परमेश्वरको अनघ नतिीहरूको हृदर् सााँिो रूपमा

शाक्न्तमा हुन्छ। आफैलाई घण
ृ ा गिथ सकिु, आफूलाई सराप्ि सकिु, र आफैलाई त्र्ाग्ि सकिु
भिेको परमेश्वरको कार्थबाट हाससल गिे प्रभाव हो, र मानिसहरूले आफ्िै प्रर्ासमा र्सो गिथ
सकदै िि ्। तसथथ, परमेश्वरको अगाडड हृदर्लाई शान्त पािे अभ्र्ास मानिसहरूले तत्कालै प्रवेश

गिथप
ु िे पाठ हो। कनतपर् मानिसहरूका लाचग, नतिीहरू परमेश्वरको अगाडड आफ्िा हृदर्लाई
साधारण दहसाबमा शान्त पािथ िसकिे मात्रै होइि, तर प्राथथिा गदाथ समेत नतिीहरूले परमेश्वरको

अनघ आफ्िा हृदर्लाई शान्त पािथ सकदै िि ्। र्ो परमेश्वरको मापदण्डभन्दा निकै तलको कुरा हो!
र्दद परमेश्वरको अनघ तेरो हृदर् शान्त हुि सकदैि भिे, के तैँले पववत्र आत्माको स्पशथ प्राप्त गिथ

सकछस ्? र्दद ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त हुि िसकिे मानिस होस ् भिे, कोही आउाँ दा, अथवा
अरूले कुराकािी गदाथ ताँ अलमसलिे सम्भाविा हुन्छ, र अरूले काम गदाथ तेरो ध्र्ाि खिचिि सकछ,

जुि अवस्थामा ताँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा क्जउाँ दैिस ्। र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड वास्तवमै
शान्त छ भिे, बादहरी दनु िर्ााँमा भइरहे का कुिै पनि कुराले ताँलाई बाधा हुिेछैि, वा ताँ कुिै पनि
व्र्क्कत, घटिा, वा कुराबाट गााँक्जिेछैिस ्। र्दद ताँ र्समा प्रवेश गरे को छस ् भिे, ती िकारात्मक

अवस्था र सबै िकारात्मक कुराहरू—मािव धारणा, जीवि दशथि, मानिसहरू बीिको असामान्र्
सम्बन्धहरू, अनि उपार् र वविारहरू इत्र्ादद—स्वत्ः हराएर जािेछि ्। ताँ सधैँ परमेश्वरको

वििहरूमा चिन्ति गरररहिे भएकाले, र तेरो हृदर् सधैँ परमेश्वरतफथ िक्जककरहिे हुिाले र सधैँ
परमेश्वरका वतथमाि वििहरूले भररिे भएकाले, तैँले थाहै िपाइ ती िकारात्मक कुराहरू ताँबाट

हराएर जािेछि ्। जब िर्ााँ र सकारात्मक कुराहरूले ताँलाई भछथ ि ्, पुरािा िकारात्मक कुराहरूको
लाचग कुिै ठाउाँ हुिेछैि, त्र्सकारण ती िकारात्मक कुराहरूलाई कुिै ध्र्ाि िदे । नतिीहरूलाई
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निर्न्त्रण गिथका लाचग तैँले कुिै प्रर्ास गिुथ पदै ि। ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त हुिे कार्थमा
केक्न्ित हुिुपछथ , तैँले सकिे जनत परमेश्वरका वििहरू िािु, वपउिु, र आिन्द गिुथपछथ , तैँले सकिे

जनत परमेश्वरको प्रशांसाका भजिहरू गाउिप
ु छथ , र परमेश्वरलाई ताँमा काम गिे मौका ददिप
ु छथ ,
ककिभिे अदहले परमेश्वरले मािवजानतलाई व्र्क्कतगत रूपमा िै ससद्ध बिाउि िाहिुहुन्छ, र

उहााँले तेरो हृदर् प्राप्त गिथ िाहिुहुन्छ; उहााँको आत्माले तेरो हृदर्लाई िलाउाँ छ र र्दद, पववत्र
आत्माको मागथदशथिको अिुसरण गदै ताँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा क्जउि आउाँ छस ् भिे, तैँले
परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािेछस ्। र्दद तैँले परमेश्वरको वििहरूमा क्जउिे कुरामा ध्र्ाि ददइस ् र

पववत्र आत्मको अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ सत्र्ताको बारे मा सङ्गनतमा थप सहभागी भइस ्
भिे, ती धासमथक धारणा र तेरो स्व-धासमथकता र स्व-महत्त्व सबै हराउिेछ, र तैँले परमेश्वरका
लाचग आफूलाई कसरी समवपथत गिे, परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिे, र परमेश्वरलाई कसरी सन्तुष्ट

बिाउिे भिेर थाहा पाउिेछस ्। र तैँले थाहै िपाई, परमेश्वरभन्दा बादहरी कुराहरू तेरो वववेकबाट
सम्पूणथ रूपमा उडेर जािेछि ्।

परमेश्वरका वतथमाि वििहरू िााँदै र वपउाँ दै उहााँका वििहरूमा चिन्ति र प्राथथिा गिुथ

परमेश्वरको अगाडड शान्त हुिुको पदहलो िुड्ककलो हो। र्दद ताँ परमेश्वरको अगाडड वास्तवमै शान्त
हुि सकछस ् भिे, पववत्र आत्मको अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत ताँसाँग हुिेछ। सबै आक्त्मक जीवि

परमेश्वरको अगाडड शान्त भएर हाससल हुन्छ। प्राथथिा गदाथ, ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त हुिप
ु छथ ,
अनि मात्रै तैँले पववत्र आत्माको स्पशथ पाउि सकछस ्। जब ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त हुन्छस ्,
जब ताँ परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तैँले अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ सकछस ्,
र परमेश्वरका वििहरूको सााँिो बुझाइ हाससल गिथ सकछस ्। ध्र्ाि र सङ्गनत र तेरो हृदर्मा

परमेश्वरको िक्जक जािे तेरा निर्समत गनतववचधहरूमा, जब ताँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा शान्त
हुन्छस ्, तैँले परमेश्वरसाँगको सााँिो निकटता प्राप्त गिथ, परमेश्वरको प्रेम र उहााँको कार्थको सााँिो
बुझाइ प्राप्त गिथ र परमेश्वरका असभप्रार्हरूप्रनत सााँिो ध्र्ाि र वास्ता दे िाउि सक्षम हुिेछस ्।
ताँ जनत सामान्र् रूपमा परमेश्वरको अगाडड शान्त हुि सकछस ्, तैँले त्र्नत िै धेरै ज्र्ोनत प्राप्त

गिेछस ् र तेरो आफ्िो भ्रष्ट स्वभाव, ताँमा भएको कमजोरी, तैँले प्रवेश गिुथपिे कुरा, तैँले सलिुपिे
गिथप
ु िे कार्थ, र तेरो िराबी कहााँ छ भिेर त्र्नत िै बझ्
ु ि सकिेछस ्। र्ी सबै कुरा परमेश्वरको

उपक्स्थनतमा शान्त भएर हाससल गिथ सककन्छ। र्दद तैँले परमेश्वरको अगाडड तेरो शाक्न्तमा
वास्तवमै गदहराइ हाससल गिथ सककस ् भिे, तैँले आत्मको निक्श्ित रहस्र्हरू बुझ्ि, ताँमा हाल
परमेश्वरले के गिथ इच्छा गरररहिुभएको छ भिेर बुझ्ि, परमेश्वरका वििहरूको गहि बुझाइ
प्राप्त गिथ, परमेश्वरका वििहरूको तत्व, परमेश्वरका वििहरूको सार, परमेश्वरका वििहरूको
अक्स्तत्वलाई बुझ्ि सकिेछस ्, र तैँले अभ्र्ासको मागथलाई अझै स्पष्ट र सटीक रूपमा दे ख्न

सकिेछस ्। ताँ तेरो आत्मामा शान्त हुिे ववषर्मा पर्ाथप्त गदहराइ हाससल गिथ असफल भइस ् भिे,
तैँले पववत्र आत्माको थोरै स्पशथ मात्र प्राप्त गिेछस ्; तैँले सभत्री रूपमा बसलर्ो अिुभूनत गिेछस ् र
केही मात्रामा आिन्द र शाक्न्त महसुस गिेछस ्, तर तैँले कुिै पनि कुरालाई गहि रूपमा बुझ्ि
सकिेछैिस ्। मैले पदहले पनि भिेको छु: र्दद मानिसहरूले नतिीहरूको सामथ्र्थको प्रत्र्ेक इकाइलाई
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काममा लगाउि सकेिि ् भिे, नतिीहरूलाई मेरो आवाज सुन्ि वा मेरा अिुहार हे िथ गाह्रो हुिेछ।
र्सले परमेश्वरको अगाडडको शाक्न्तमा गदहराइ हाससल गिुथलाई जिाउाँ छ, र सतही प्रर्ास गिुथलाई

होइि। परमेश्वरको उपक्स्थनतमा वास्तवमै शान्त हुि सकिे व्र्क्कतले आफूलाई सबै साांसाररक
बन्धिबाट मुकत गिथ, र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि सकछ। परमेश्वरको उपक्स्थनतमा शाक्न्तमा

हुि िसकिे मानिसहरू छाडा र असांर्मी हुन्छि ्। परमेश्वरको अगाडड शान्त हुि सकिे सबै
परमेश्वरको अगाडड धमथनिष्ठ हुन्छि ्, र परमेश्वरको तवृ षत हुन्छि ्। परमेश्वरको अगाडड शान्त
रहिे व्र्क्कतहरूले मात्रै जीविलाई महत्त्व ददन्छि ्, आत्मैबाट सङ्गनतलाई महत्त्व ददन्छि ्,
परमेश्वरको वििहरूप्रनत नतिाथएका हुन्छि ्, र सत्र्को िोजी गछथ ि ्। परमेश्वरको अगाडड शान्त
रहिे कुरालाई महत्त्व िददिे र परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि अभ्र्ास िगिे जोकोही व्र्क्कत
व्र्थथ र सतही हुन्छ, सांसारसाँग जोडडएको र जीवि ववहीि हुन्छ; नतिीहरूले हामी परमेश्वरमा
ववश्वास गछौ भिेर भिे पनि, नतिीहरूले ओठे सेवा मात्रै गरररहे का हुन्छि ्। परमेश्वरले अन्त्र्मा
जसलाई ससद्ध र पूणथ गिुथहुन्छ, नतिीहरू उहााँको उपक्स्थनतमा शान्त रहि सकिे व्र्क्कतहरू हुि ्।
तसथथ, परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिेहरूलाई ठूला आसशषहरूद्वारा अिुग्रह गररन्छ। ददिभररमा

परमेश्वरको वििहरू िाि र वपउिका लाचग ववरलै समर् निकाल्िे, बादहरी मासमलाको व्र्स्ततामा
गााँक्जिे अनि जीवि प्रवेशलाई थोरै महत्त्व ददिे मानिसहरू—नतिीहरू सबै भववष्र्को वद्
ृ चधको

सम्भाविा िभएका ढोङ्गी हुि ्। परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिे अनि परमेश्वरसाँग सच्िा रूपमै
सङ्गनत गिे मानिसहरू िै परमेश्वरका मानिसहरू हुि ्।
परमेश्वरका वििहरूलाई तेरो जीविको रूपमा स्वीकार गिथ उहााँको अगाडड आउिका लाचग, ताँ

पदहले परमेश्वरको अगाडड शान्त हुिुपछथ । ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त रहे पनछ मात्रै परमेश्वरले
ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट र ज्ञाि ददिह
ु ु िेछ। परमेश्वरको अगाडड मानिसहरू जनत धेरै शाक्न्तमा रहन्छि ्,
परमेश्वरको अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ नतिीहरू उनत िै सक्षम हुन्छि ्। र्ो सबै कुराका लाचग
मानिसहरूसाँग धमथनिष्ठा र ववश्वास हुिुपछथ ; त्र्सरी मात्रै नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउि सककन्छ।
आक्त्मक जीविमा प्रवेश गिे आधारभूत पाठ भिेको परमेश्वरको उपक्स्थनतमा शान्त रहिु हो।
परमेश्वरको उपक्स्थनतमा ताँ शान्त रहि सककस ् भिे मात्रै तेरो सबै आक्त्मक तासलम प्रभावकारी

हुिेछ। र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि सकदै ि भिे, तैँले पववत्र आत्माको कार्थ
प्राप्त गिथ सकिेछैिस ्। तैँले जेसुकै गरररहे को भए तापनि, र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड
शान्त छ भिे, ताँ परमेश्वरको उपक्स्थनतमा क्जउिे व्र्क्कत होस ्। तैँले जेसुकै गरररहे को भए तापनि,
र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड शान्त छ अनि परमेश्वरको िक्जक रहन्छ भिे, र्सले ताँ

परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिे व्र्क्कत होस ् भन्िे प्रमाखणत गछथ । र्दद, ताँ अरूसाँग बोल्दा, वा
दहाँड्दा, “मेरो हृदर् परमेश्वरको िक्जक हुाँदैछ, अनि बादहरी कुराहरूमा केक्न्ित छै ि, र म परमेश्वरको
अगाडड शान्त रहि सकछु” भिेर भन्ि सकछस ् भिे, ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि सकिे

व्र्क्कत होस ्। तेरो हृदर्लाई बादहरी मासमलाहरूमा तान्िे कुिै पनि कुरा वा तेरो हृदर्लाई
परमेश्वरबाट छुट्र्ाउिे मानिसहरूसाँग सांलग्ि िबि ्। तेरो हृदर्लाई परमेश्वरको िक्जक हुिबाट
बाधा ददिे जे-सक
ु ै कुरा भए पनि, त्र्सलाई पािा लगा, वा त्र्सबाट परै बस ्। र्ो तेरो जीविको
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लाचग ठूलो लाभ हो। पववत्र आत्माको महाि ् काम हुिे सटीक समर्, परमेश्वरले मानिसहरूलाई
व्र्क्कतगत रूपमा ससद्ध गिुथहुिे समर् अदहले िै हो। र्दद, र्ो क्षणमा, ताँ परमेश्वरको अगाडड
शान्त हुि सकदै िस ् भिे, ताँ परमेश्वरको ससांहासि अगाडड फकथिे व्र्क्कत होइिस ्। र्दद तैँले
परमेश्वरभन्दा बाहे कको अन्र् कुराको िोजी गररस ् भिे, ताँलाई परमेश्वरले ससद्ध पािुथहुिे कुिै

अवस्था रहिेछैि। परमेश्वरबाट र्स्ता वाणीहरू सुन्ि सकिे र पनि आज परमेश्वरको अगाडड
शान्त रहि असफल हुिेहरू सत्र्तालाई प्रेम िगिे अनि परमेश्वरलाई प्रेम िगिे मानिसहरू हुि ्।
र्दद तैँले आफूलाई अदहले अपथण गदै िस ् भिे, ताँ के पखिथरहे को छस ्? आफूलाई अपथण गिथु भिेको

परमेश्वरको अगाडड आफ्िो हृदर्लाई शान्त पािुथ हो। र्ो िै सााँिो अपथण हुिेछ। अदहले जसले
परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर्लाई अपथण गछथ , उसलाई परमेश्वरले निक्श्ित रूपमा ससद्ध

तुल्र्ाउिुहुन्छ। जेसुकै भए पनि, कुिै पनि कुराले ताँलाई बाधा ददि सकदै ि; ताँलाई कााँट-छााँट गिथ
वा तेरो निकारकरण गिथ होस ्, वा तैँले िैराश्र्ता वा असफलता भोग्िु परोस ्, परमेश्वरको अगाडड
तेरो हृदर् सदै व शान्त हुिुपछथ । ताँलाई मानिसहरूले जस्तो-सुकै व्र्वहार गरे पनि, परमेश्वरको
अगाडड तेरो हृदर् शान्त हुिुपछथ । तैँले जस्तो सक
ु ै पररक्स्थनतको सामिा गिथप
ु रे पनि—ताँ ववपवि,
कष्ट, अत्र्ािार, वा ववसभन्ि परीक्षाहरूबाट प्रभाववत भए पनि—तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड सदै व

शान्त हुिुपछथ ; ससद्ध बिाइिे मागथहरू नर्िै हुि ्। ताँ परमेश्वरको अगाडड वास्तववक रूपमा शान्त
हुाँदा मात्रै परमेश्वरका वतथमाि वििहरू तेरो सामु स्पष्ट हुिेछि ्। त्र्सपनछ तैँले अझ सही तररकाले

र वविसलत िभई, पववत्र आत्माको ज्र्ोनत र अन्तर्दथक्ष्टको अभ्र्ास गिथ सकछस ,् परमेश्वरको

असभप्रार्हरूलाई अझ स्पष्टताका साथ बुझ्ि सकछस ् जसले तेरो सेवालाई थप स्पष्ट ददशा प्रदाि
गिेछ, पववत्र आत्माको प्रभाव र मागथदशथिलाई थप सटीक ढङ्गले बुझ्ि सकछस ्, र पववत्र आत्माको
मागथदशथि मातहत क्जउिे कुरामा ढुकक हुि सकछस ्। परमेश्वरको अगाडड वास्तवमै शान्त रहाँदा
प्राप्त गिथ सककिे प्रभावहरू र्स्ता हुन्छि ्। जब मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूका बारे मा स्पष्ट

हुाँदैिि ्, अभ्र्ास गिे मागथ हुाँदैि, परमेश्वरका असभप्रार्हरू बुझ्ि असफल हुन्छि ्, वा अभ्र्ासका
ससद्धान्तहरूको कमी हुन्छ, र्स्तो हुिुको कारण नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरको अगाडड शान्त
िभएर हो। परमेश्वरको अगाडड शान्त हुिुको उद्दे श्र् भिेको गम्भीर र व्र्ावहाररक हुिु हो,
परमेश्वरका वििहरूमा शद्
ु धता र पारदशीता िोज्िु हो, र अन्तत्ः सत्र्ताको बझ
ु ाइ र
परमेश्वरलाई चिन्िे अवस्थामा आइपुग्िु हो।

र्दद तेरो हृदर् परमेश्वरको अगाडड प्रार्जसो शान्त हुाँदैि भिे, परमेश्वरसाँग ताँलाई ससद्ध
बिाउिे कुिै उपार् हुाँदैि। सङ्कल्पहीि हुिु भिेको हृदर् िहुिु सरह हो, र हृदर् िभएको व्र्क्कत

परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि सकदै ि; र्स्तो व्र्क्कतलाई परमेश्वरले कनत काम गिथह
ु ु न्छ वा
उहााँले कनत बोल्िुहुन्छ भिेर थाहा हुाँदैि, ि नतिीहरूलाई अभ्र्ास कसरी गिे भिेर िै थाहा हुन्छ।
के र्ो हृदर् िभएको व्र्क्कत होइि र? के हृदर् िभएको व्र्क्कत परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि
सकछ? हृदर् िभएका व्र्क्कतहरूलाई ससद्ध बिाउिका लाचग परमेश्वरसाँग कुिै उपार् छै ि—

नतिीहरू भार बोकिे पशुभन्दा फरक हुाँदैिि ्। परमेश्वरले र्नत स्पष्ट र पारदशी भएर बोल्िुभएको
छ, तैपनि तेरो हृदर्मा प्रभाव परे को छै ि, अनि ताँ परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि असमथथ छस ्।
834

के ताँ वववेकहीि पशु होइिस ्? कनतपर् मानिसहरू परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिे अभ्र्ासबाट

भड्ककन्छि ्। िािा पकाउिे समर्मा, नतिीहरू िािा पकाउाँ दै िि ्, र दै निक काम गिे समर्मा,

नतिीहरू त्र्सो गदै िि ्, तर प्राथथिा र ध्र्ाि मात्रै गरररहन्छि ्। परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिु
भिेको िािा िपकाउिु वा दै निक काम िगिुथ होइि, वा ि जीवि िै िक्जउिु हो; बरु, र्ो त सबै

सामान्र् अवस्थाहरूमा परमेश्वरको अगाडड आफ्िो हृदर्लाई शान्त पािथ, अनि आफ्िो हृदर्मा
परमेश्वरको लाचग स्थाि बिाउि सकिु हो। जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्, तब प्राथथिा गिथका लाचग तैँले

परमेश्वरको अगाडड राम्ररी घाँड
ु ा टे केर झक
ु िप
ु छथ ; जब ताँ दै निक काम गछथ स ् वा िािा पकाउाँ छस ,्
परमेश्वरको अगाडड तेरो हृदर्लाई शान्त पार्, परमेश्वरका वििहरूको चिन्ति गर, वा भजि गा।
तैँले आफूलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पाए पनि, ताँसाँग अभ्र्ास गिे ताँ आफ्िै तररका हुिुपदथछ,
परमेश्वरको िक्जक आउिका लाचग तैँले सबै कुरा गिुथपछथ , र तैँले आफ्िा सबै बल-शक्कत लगाएर
परमेश्वरको अगाडड आफ्िो हृदर्लाई शान्त बिाउि प्रर्ास गिुथपछथ । पररक्स्थनतले ददएमा, दिचिि
भई प्राथथिा गर्; पररक्स्थनतले िददएमा, आफ्िो हातमा भएको काम गदै हृदर्मा परमेश्वरको िक्जक
आइज। जब ताँ परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउि सकछस ्, त्र्नत बेला परमेश्वरका वििहरू िा

र वपई; जब ताँ प्राथथिा गिथ सकछस ्, त्र्नत बेला प्राथथिा गर; जब तैँले परमेश्वरको बारे मा वविार
गिथ सकछस ्, त्र्नत बेला परमेश्वरको बारे मा वविार गर्। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, प्रवेशका लाचग

आफूलाई आफ्िो वातावरणअिस
ु ार तासलम ददि सकदो गर्। केही मानिसहरू केही िहुाँदा परमेश्वरको
अगाडड शान्त रहि सकछि ्, तर जब केही हुन्छ, नतिीहरूको मि भौँताररि थाल्छ। त्र्सो गिुथ
भिेको परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिु होइि। र्सको अिुभव गिे सही तररका भिेको: कुिै पनि

पररक्स्थनतमा आफ्िो हृदर् परमेश्वरबाट पर िजािु, वा बादहरी मानिस, घटिा, वा कुराहरूबाट

वविसलत िहुिु हो, अनि मात्रै कुिै पनि व्र्क्कत परमेश्वरको अगाडड वास्तवमै शान्त रहि सकछ।
कनतपर् मानिसहरू भन्छि ् कक, जब नतिीहरू भेलामा हुन्छि ्, नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरको अगाडड
शान्त रहि सकछ, तर अरूसाँगको सङ्गनतमा नतिीहरू परमेश्वरको अगाडड शान्त रहि सकदै िि ्,

र नतिीहरूको सोिाइ सवथत्र दौडडन्छ। र्ो परमेश्वरको अगाडड शान्त रहिु होइि। आज, अचधकाांश
मानिसहरू र्ही अवस्थामा छि ्, नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरको अगाडड सधैँ शान्त रहि सकदै ि।

तसथथ, नतमीहरूले र्ो क्षेत्रमा अभ्र्ास गिथका लाचग थप प्रर्ास गिथप
ु छथ , जीवि अिभ
ु वको सही
मागथमा िरणबद्ध रूपमा प्रवेश गिुथपछथ , अनि परमेश्वरबाट ससद्ध बिाइिे मागथमा अगाडड बढ्िुपछथ ।

शसद्धिा्हाशसल्गनव्परमेश््र्रको्इच्र्ाप्रनि्सचेि्होऊ
ताँ परमेश्वरको इच्छाप्रनत जनत धेरै सिेत हुन्छस ्, तैँले त्र्नत िै बढी बोझ बोकिेछस ् अनि
ताँले बोकिे बोझ जनत ठूलो हुन्छ, तेरो अिुभव त्र्नत िै बढी समद्
ृ ध हुिेछ। जब ताँ परमेश्वरको
इच्छाप्रनत सिेत हुन्छस ्, परमेश्वरले ताँमाचथ एउटा बोझ राखिददिुहुिेछ, तब उहााँले ताँलाई
सुक्म्पिुभएका बोझहरूको सम्बन्धमा उहााँले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ। जब परमेश्वरले ताँलाई
र्ो बोझ ददिुहुन्छ, तब परमेश्वरको वििबाट िााँदै र वपउाँ दै गदाथ तैँले सबै सम्बक्न्धत सत्र्ताहरूलाई
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ध्र्ाि ददिेछस ्। र्दद ताँससत तेरा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूको जीवि सम्बन्धी बोझ छ भिे,

र्ो परमेश्वरले ताँलाई सुक्म्पिुभएको बोझ हो, अनि तैँले सधैँ आफ्िो दै निक प्राथथिाहरूमा र्ो बोझ
उठाउिेछस ्। परमेश्वरले जे गिथह
ु ु न्छ, त्र्ो ताँमाचथ लाददएको छ, अनि परमेश्वरले जे गिथ िाहिह
ु ु न्छ,
ताँ त्र्ो गिथ इच्छुक हुन्छस ्; परमेश्वरको बोझलाई आफ्िो बोझको रूपमा सलिु भिेको र्ही िै हो।

र्स अवस्थामा, परमेश्वरको वििबाट तैँले िााँदा र वपउाँ दा, ताँले र्स्तै प्रकारका ववषर्हरूमा ध्र्ाि

ददिेछस ्, अनि तैँले कसरी र्ी समस्र्ाहरू समाधाि गिेछस ् ताँ त्र्ो जान्ि उत्सुक हुिेछस ्? मेरा
दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूले छुटकारा हाससल गिथ तथा आक्त्मक आिन्द पाउि कसरी म
नतिीहरूलाई सक्षम तुल्र्ाउि सकछु? सङ्गनत गदै गदाथ ताँले र्ी समस्र्ाहरू समाधाि गिे कुरामाचथ
पनि ध्र्ाि ददिेछस ्, अनि परमेश्वरको वििबाट िााँदै र वपउाँ दै गदाथ तैँले र्ी ववषर्हरूसाँग
सम्बक्न्धत वििहरू िािे र वपउिे कुरामाचथ ध्र्ाि ददिेछस ्। उहााँको वििहरूबाट िााँदै र वपउाँ दै

गदाथ तैँले एउटा बोझ पनि बोकिेछस ्। परमेश्वरको मागहरूबारे तैँले बुखझसकेपनछ, कुि मागथ सलिुपिे

हो त्र्स बारे मा ताँलाई अझ स्पष्ट हुिेछ। तेरो बोझले ल्र्ाएको पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट र
प्रकाश र्ही हो, अनि र्ो ताँलाई प्रदाि गररएको परमेश्वरको निदे शि पनि हो। ककि म र्सो भन्छु?
र्दद ताँससत कुिै बोझ छै ि भिे, परमेश्वरको वििहरू िााँदा र वपउाँ दा तैँले ध्र्ाि ददिेछैिस ्; बोझ
बोकदै गदाथ जब तैँले परमेश्वरको वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तैँले त्र्सको सारलाई राम्ररी
बझ्
ु ि सकछस ्, तेरो मागथ भेट्टाउि सकछस ् अनि परमेश्वरको मागथलाई ध्र्ाि ददि सकछस ्।

त्र्सैकारण, तेरा प्राथथिाहरूमा, परमेश्वरले ताँमाचथ अझै बोझहरू राखिददिुभएको अनि ताँलाई अझै
ठूलठूला कामहरू सुक्म्पिुभएको होस ् भिेर तैँले िाहिा गिुथपछथ , ताकक तेरो अगाडड अभ्र्ास गिथका

निक्म्त ताँससत धेरै मागथ होस ्; ताकक परमेश्वरका वििहरू िााँदा र वपउाँ दा त्र्सले ताँमा अझ ठूलो
प्रभाव पािथ सकोस ्; ताकक उहााँको वििहरूको सारलाई राम्ररी बुझ्ि सक्षम भएर ताँ बढ्ि सक् ;

ताकक पववत्र आत्माद्वारा प्रभाववत भएर ताँ अझै बढी सक्षम हुि सक् ।
परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिु, प्राथथिा अभ्र्ास गिुथ, परमेश्वरको बोझलाई स्वीकार गिुथ
अनि उहााँले ताँलाई सुक्म्पिुभएका कामहरूलाई स्वीकार गिुथ—र्ो सबैको उद्दे श्र् तेरो सामु बाटो
होस ् भन्िे हो। परमेश्वरले ताँलाई सुक्म्पिुभएको बोझ ताँ माचथ जनत बढी भारको रूपमा रहन्छ,

उहााँद्वारा ताँ ससद्ध हुिे कुरा तेरो निक्म्त त्र्नत िै सक्जलो हुिेछ। अरूलाई बोलाइएको हुाँदा पनि
केही व्र्क्कतहरू परमेश्वरको सेवामा अरूससत समन्वर् गिथ अनिच्छुक हुन्छि ्; नर्िीहरू अल्छी

मानिसहरू हुि ् जो केवल आरामससत रमाइलो गिथ िाहन्छि ्। ताँलाई जनत बढी अरूसाँगको
समन्वर्मा सेवा गिथ भनिन्छ, तैँले त्र्नत िै बढी अिभ
ु व हाससल गिेछस ्। बोझहरू तथा अिुभवहरू
धेरै हुाँदा तैँले ससद्ध हुिका निक्म्त बढी अवसरहरू पाउिेछस ्। त्र्सकारण, र्दद इमान्दाररताका
साथ तैँले परमेश्वरको सेवा गिथ सकछस ् भिे तैँले परमेश्वरको बोझलाई पनि ध्र्ाि ददिेछस ्, त्र्सो

हुाँदा, परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिका निक्म्त ताँससत धेरै अवसरहरू हुिेछि ्। हाल केवल त्र्स्ता
समूहका मानिसहरू िै परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ााँइदै छि ्। ताँलाई जनत बढी पववत्र आत्माले

छुिुहुन्छ, तैँले त्र्नत िै बढी समर् परमेश्वरको बोझप्रनत सिेत हुि अवपथत गिेछस ्, ताँलाई त्र्नत
िै बढी परमेश्वरद्वारा ससद्ध तल्
ु र्ाइिेछ—तबसम्म ससद्ध तल्
ु र्ाइिेछ जबसम्म ताँ अन्तत्ः
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परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथहुिे व्र्क्कत हुाँदैिस ्। हाल, केही व्र्क्कतहरू र्स्ता छि ् जसले मण्डलीको
निक्म्त कुिै बोझहरू बोकदै िि ्। र्ी मानिसहरू सुस्त र लापरवाह छि ् अनि नर्िीहरूले केवल आफ्िै

दे हको मात्र वास्ता गछथ ि ्। त्र्स्ता मानिसहरू अत्र्न्तै स्वाथी हुन्छि ्, र नतिीहरू अन्धा पनि
हुन्छि ्। र्दद तैँले र्ो कुरा स्पष्टससत दे ख्न सकदै िस ् भिे तैँले कुिै पनि बोझ बोकिेछैिस ्। ताँ जनत
बढी परमेश्वरको इच्छाप्रनत सिेत हुन्छस ्, त्र्नत िै बढी बोझ उहााँले ताँलाई सुक्म्पिुहुिेछ। स्वाथीहरू
त्र्स्ता कुराहरूको कष्ट भोग्ि अनिच्छुक हुन्छि ्; नतिीहरू मल्
ू र् िक
ु ाउि अनिच्छुक हुन्छि ्, र
पररणामस्वरूप, नतिीहरूले परमेश्वरद्वारा ससद्ध तल्
ु र्ाइिे अवसरहरू गम
ु ाउिेछि ्। के नतिीहरूले

आफैलाई हानि पुऱ्र्ाइरहे को छै िि ् र? र्दद ताँ परमेश्वरको इच्छाप्रनत सिेत हुिे व्र्क्कत होस ् भिे
ताँमा मण्डलीको निक्म्त सााँिो बोझ ववकससत हुिेछ। वास्तवमा, र्सलाई मण्डलीको निक्म्त तैँले
बोकिे बोझ भन्िुको सट्टामा र्सलाई तैँले आफ्िै जीविको िानतर बोकिे बोझ भन्िु उिम हुिेछ
ककिकक मण्डलीको निक्म्त ताँमा ववकससत र्स बोझको उद्दे श्र् परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिको
निक्म्त ताँलाई र्स्ता अिुभवहरू प्रर्ोग गिथ ददिु हो। त्र्सकारण, जो-जसले मण्डलीको निक्म्त
सबैभन्दा ठूलो बोझ बोकछ, जो-जसले जीविमा प्रवेश गिथको निक्म्त बोझ बोकछ—नतिीहरू िै

परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिे व्र्क्कतहरू हुिेछि ्। के तैँले र्सलाई स्पष्टससत दे िेको छस ्? र्दद
ताँ जुि मण्डलीससत छस ्, त्र्ो बालुवा जस्तै छररएको छ, तर ताँ ि त चिक्न्तत हुन्छस ्, ि त
बेिैि िै, अनि तेरा दाजभ
ु ाइहरू तथा दददीबदहिीहरूले सामान्र् रूपले परमेश्वरका वििहरू
िाइरहे का र वपइरहे का िहुाँदा पनि ताँले आाँिा चिक्म्लन्छस ् भिे तैँले कुिै बोझहरू बोककरहे को
हुाँदैिस ्। त्र्स्ता मानिसहरू परमेश्वरले आिन्द सलिे प्रकारका मानिसहरू होइिि ्। जुि प्रकारका

मानिसहरूमा परमेश्वरले आिन्द सलिुहुन्छ, नतिीहरू धासमथकताको निक्म्त भोकाउाँ छि ् र नतिाथउाँछि ्
र परमेश्वरको इच्छाप्रनत सिेत हुन्छि ्। र्सरी, नतमीहरू परमेश्वरको बोझप्रनत अदहले िै सिेत
हुिुपछथ । नतमीहरूले आफूहरू परमेश्वरको बोझप्रनत सिेत हुिुअनघ परमेश्वरले सम्पूणथ
मािवजानतप्रनत आफ्िो धासमथक स्वभाव प्रकट गिथह
ु ु न्जेलसम्म पखिथिुहुाँदैि। के त्र्नतबेलासम्म धेरै
दढलो हुिेछैि र? परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिका निक्म्त राम्रो अवसर अदहले िै हो। र्दद तैँले र्स

अवसरलाई आफ्िो हातबाट जाि ददइस ् भिे मोशाले किािको असल भूसममा प्रवेश गिथ असक्षम
हुाँदा बााँकी जीविभरर अफसोस गदै सोही िेदले मरे जस्तै तैँले तेरो बााँकी जीविभरर अफसोस
गिेछस ्। जब परमेश्वरले सम्पूणथ मािवजानतलाई आफ्िो धासमथक स्वभाव प्रकट गिुथभएको हुन्छ,
तब ताँ अफसोसले भररिेछस ्। परमेश्वरले ताँलाई सजार् िददिुभए तापनि अफसोसले भररएर तैँले

आफूलाई सजार् ददिेछस ्। कोही-कोही र्सद्वारा ववश्वस्त हुाँदैिि ् तर र्दद तैँले ववश्वास गदै िस ्
भिे, केवल पिेर हे र।् केही मानिसहरू र्स्ता छि ् जसको प्रमि
ु उद्दे श्र् र्ी वििहरू परू ा गिथु
हो। के ताँ र्ी वििहरूको िानतर आफैलाई बसलदाि गिथ तर्ार छस ्?

र्दद ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिे अवसरहरू िोज्दै िस ्, अनि र्दद ससद्धताको तेरो िोजीमा
त्र्ही उद्दे श्र् राख्ने अरूभन्दा बढी सफल हुिको निक्म्त तैँले सांघषथ गदै िस ् भिे, अन्तत्ः ताँ

अफसोसले भररिेछस ्। ससद्धता हाससल गिे सवोिम अवसर अदहले िै हो। अत्र्न्तै राम्रो समर्

अदहले िै हो। र्दद परमेश्वरद्वारा ससद्ध तल्
ु र्ाइिको लाचग तैँले गम्भीरतापव
ू थक िोजी गदै िस ्
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भिे, उहााँको काम पूरा भएपनछ, धेरै दढलो भइसकिेछ—तैँले अवसर गुमाइसकेको हुिेछस ्। तेरा
आकाांक्षाहरू जनतसुकै ठूलो भए तापनि, र्दद परमेश्वरले उप्रान्त काम गरररहिुभएको छै ि भिे,
तैँले जनतसक
ु ै प्रर्ास गरे पनि, ताँले कदहल्र्ै ससद्धता हाससल गिथ सकिेछैिस ्। तैँले र्ो अवसरको
फाइदा उठाउिैपछथ अनि पववत्र आत्माले आफ्िो महाि ् काम गिुथहुाँदा उहााँससत सहकार्थ गिैपछथ ।

र्दद तैँले र्ो अवसर गुमाइस ् भिे, तैँले जनतसुकै प्रर्ासहरू गरे तापनि ताँलाई कदहल्र्ै अको अवसर
ददइिेछैि। नतमीहरूमध्र्े कनतपर् र्सो भन्दै चिच्र्ाउाँ छौ, “परमेश्वर, म तपाईंको बोझलाई ध्र्ाि
ददि इच्छुक छु, म तपाईंको इच्छालाई सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउि इच्छुक छु।” तैपनि, अभ्र्ास गिथको

निक्म्त ताँससत कुिै मागथ छै ि, त्र्सैले तेरा बोझहरू दटकिेछैिि ्। र्दद तेरो अगाडड मागथ छ भिे,
तैँले एक पल्टमा एउटा कदमको अिुभव हाससल गिेछस ्, अनि तेरो अिुभव सांरचित र व्र्वक्स्थत
हुिेछ। एउटा बोझ पूरा भइसकेपनछ, ताँलाई अको ददइिेछ। जब तेरो जीविको अिुभव गदहरो हुाँदै
जान्छ, तेरा बोझहरू पनि अझ गहि हुिेछि ्। कोही-कोही मानिसहरू केवल पववत्र आत्माले
नतिीहरूलाई स्पशथ गिुथभएको बेला मात्रै बोझ बोकछि ्; केही समर्पनछ, जब अभ्र्ास गिथका निक्म्त

नतिीहरूससत मागथ हुाँदैि, नतिीहरूले कुिै पनि बोझहरू बोकि छोड्छि ्। केवल परमेश्वरको वििहरू
िाएर अनि वपएर मात्रै तैँले आफ्िा बोझहरूलाई ववकससत गिथ सकदै िस ्। धेरै सत्र्ताहरू बुझेर,

ताँले ठम्र्ाउिे ज्ञाि हाससल गिेछस ्, सत्र्तालाई प्रर्ोग गरे र समस्र्ाहरू समाधाि गिथ ससकिेछस ्,
अनि परमेश्वरका वििहरू तथा परमेश्वरको इच्छाको अझ सटीक बझ
ु ाइ हाससल गिेछस ्। र्ी
कुराहरूद्वारा, तैँले बोकिका निक्म्त बोझहरूको ववकससत गिेछस ् अनि तब मात्रै तैँले उचित प्रकारले

काम गिथ सकिेछस ्। र्दद ताँससत बोझ छ तर सत्र्ताको स्पष्ट बुझाइ छै ि भिे, त्र्सले पनि

काम गिेछैि; तैँले व्र्क्कतगत रूपले परमेश्वरका वििहरू अिुभव गिुथपछथ र त्र्सलाई कसरी

अभ्र्ास गिे हो सो जान्िप
ु छथ । ताँ आफै वास्तववकतासभत्र प्रवेश गररसकेपनछ मात्रै तैँले अरूको
निक्म्त जुटाउि, अरूलाई डोऱ्र्ाउि सकिेछस ्, र ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइि सकिेछस ्।

“मागथ … (४)” मा र्ो लेखिएको छ, कक नतमीहरू र्ुगौं-र्ुगअनघ िै परमेश्वरद्वारा पूवथनिर्ुकत

गररएका राज्र्का मानिसहरू हौ र नतमीहरूलाई कसैले पनि िोसेर लैजाि सकदै ि। त्र्हााँ र्ो पनि
उल्लेखित छ, कक सबै जिा परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएका तथा ससद्ध तुल्र्ाइएका होऊि ् भन्िे

परमेश्वर इच्छा गिथह
ु ु न्छ, अनि उहााँले नतिीहरू परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा िडा होऊि ् भन्िे
माग गिुथहुन्छ अनि परमेश्वरका मानिसहरू भएर मात्रै नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ
सकछि ्। त्र्ो बेला, नतमीहरू सबैले र्स ववषर्मा सङ्गनत गरे का चथर्ौ, परमेश्वरका मानिसहरूको

स्तरहरूमा आधाररत प्रवेशको मागथको बारे मा बातचित गरे का चथर्ौ। त्र्सैकारण, त्र्स समर्
अवचधमा पववत्र आत्माले गिथुभएको काम नतिीहरूलाई नतिीहरूको िकारात्मक अवस्थाबाट बादहर

ल्र्ाउि र सकारात्मक अवस्थामा डोऱ्र्ाउिको लाचग चथर्ो। त्र्ो बेला, पववत्र आत्माको काम
प्रत्र्ेकलाई परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा परमेश्वरका वििहरूमा आिन्द सलि सक्षम तुल्र्ाउिे,
अनि नतमीहरूमध्र्े प्रत्र्ेकलाई परमेश्वरका मानिसहरू हौ र शैतािले नतमीहरूलाई िोसेर लाि

सकदै ि भिी स्पष्ट प्रकारले बुझ्िे तुल्र्ाउिेतफथ उन्मुि चथर्ो। त्र्सैले, नतमीहरू सबैले र्सो भिेर
प्राथथिा गऱ्र्ौ, “परमेश्वर! म तपाईंका मानिसहरूमध्र्े एक हुि इच्छुक छु, ककिभिे र्ग
ु ौँ-र्ग
ु पदहले
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िै तपाईंद्वारा पूवथनिर्ुकत गररएका चथर्ौँ, ककिभिे तपाईंले िै र्ो हैससर्त हामीलाई प्रदाि गिुथभर्ो।
हामी र्ो हैससर्तद्वारा तपाईंलाई सन्तुष्ट पािथ इच्छुक छौं।” जब तैँले र्स प्रकारले प्राथथिा गररस ्,

तब पववत्र आत्माले ताँलाई छुिह
ु ु न्थ्र्ो; र्ही प्रकारले काम गिे पववत्र आत्माको प्रववृ ि चथर्ो। र्स
समर् अवचधमा, तैँले परमेश्वरको सामु आफ्िो हृदर्लाई शान्त तुल्र्ाउि प्राथथिा गिुथपछथ अनि
आफैलाई तालीम ददिुपछथ , ताकक तैँले जीविको निक्म्त सांघषथ सक् र राज्र्को तासलममा प्रवेश गिे

प्रर्ास गिथ सक् । पदहलो कदम र्ही िै हो। र्स क्षणमा, परमेश्वरको काम भिेको प्रत्र्ेकलाई ठीक

बाटोमा प्रवेश गिथ लगाउिु, सामान्र् आक्त्मक जीवि तथा सााँिो अिभ
ु वहरू प्राप्त गिथ लगाउिु,
पववत्र आत्माद्वारा सञ्िासलत हुि लगाउिु हो, अनि—र्ी कुराहरूलाई जग बिाई परमेश्वरका
आज्ञाहरूलाई स्वीकार गिुथ हो। राज्र्को तालीमसभत्र प्रवेश गिथक
ु ो उद्दे श्र् नतमीहरूको प्रत्र्ेक

बोलीविि, कार्थ, िाल, वविार तथा धारणालाई परमेश्वरको वििहरूसभत्र प्रवेश गिथ लगाउिु हो;

परमेश्वरद्वारा बारम्बार स्पशथ पाउि लगाउिु हो अनि त्र्सद्वारा उहााँको निक्म्त प्रेमको हृदर्
ववकास गिुथ हो; अनि ताँलाई परमेश्वरको इच्छाको धेरै बोझ सम्हाल्ि लगाउिु हो, ताकक प्रत्र्ेक

व्र्क्कत परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिे मागथमा हुि सकोस ्, ताकक प्रत्र्ेक व्र्क्कत ठीक मागथमा
होस ्। ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिे र्स मागथमा आएपनछ, ताँ ठीक मागथमा हुन्छस ्। तेरा
वविारहरू तथा धारणाहरू, साथै तेरा गलत मिसार्हरूलाई सच्र्ाउि सककएपनछ, अनि ताँ दे हप्रनत
ध्र्ाि ददिे व्र्क्कतबाट परमेश्वरको इच्छाप्रनत ध्र्ाि ददिे व्र्क्कतमा पररवतथि भएपनछ, अनि ताँ

गलत मिसार्हरूको उदर् हुाँदा त्र्सले ल्र्ाउिे ववकषथणहरूलाई रोकि सक्षम भएर परमेश्वर
इच्छाअिुरूप िल्िे भएपनछ—र्दद तैँले र्ो रूपान्तरण हाससल गिथ सकछस ् भिे ताँ जीवि अिुभवको

ठीक मागथमा छस ्। तेरो प्राथथिाका अभ्र्ासहरू ठीक मागथमा भएपनछ, तेरा प्राथथिाहरूमा ताँ पववत्र
आत्माद्वारा छोइिेछस ्। जब-जब तैँले प्राथथिा गछथ स ्, ताँलाई पववत्र आत्माले छुिह
ु ु िेछ; जब तैँले

हरे क पल्ट प्राथथिा गछथ स ्, तैँले परमेश्वरको सामु आफ्िो हृदर्लाई शान्त तुल्र्ाउि सकिेछस ्। तैँले
हरे क पल्ट परमेश्वरका वििहरूको अध्र्ार् िाएपनछ र वपएपनछ, र्दद तैँले उहााँले अदहले

गरररहिुभएको कामलाई बुझ्ि सकछस ् अनि कसरी प्राथथिा गिे, कसरी सहकार्थ गिे, कसरी प्रवेश
हाससल गिे सो ससकि सकछस ् भिे, तब मात्रै परमेश्वरका वििहरूको तेरो िुवाई र वपर्ाईले

पररणामहरू उत्पन्ि गिेछि ्। जब, परमेश्वरका वििहरूद्वारा तैँले प्रवेशको मागथ भेट्टाउि सकछस ्
अनि परमेश्वरको कामको वतथमाि गनतशीलता, साथै पववत्र आत्माको कामको ददशालाई ठम्र्ाउि
सकछस ्, तब ताँ ठीक मागथमा प्रवेश गरे को हुिेछस ्। परमेश्वरका वििहरू िााँदा र वपउाँ दा र्दद तैँले
मुख्र् बुाँदाहरूलाई बुझेको छै िस ् अनि त्र्सपनछ अभ्र्ास गिथका लाचग बाटो भेट्टाउि अझै असक्षम

छस ् भिे, र्सले परमेश्वरका वििहरू कसरी ठीक प्रकारले िािे र वपउिे भन्िे ताँलाई अझै थाहा
छै ि, अनि तैँले त्र्सो गिे ववचध वा ससद्धान्त पिा लगाएको छै िस ् भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरले
हाल गरररहिुभएको कामलाई र्दद तैँले राम्ररी बुझक
े ो छै िस ् भिे, उहााँले ताँलाई सुक्म्पिुहुिे कामहरू
तैँले स्वीकार गिथ सकिेछैिस ्। परमेश्वरले हाल गिुथहुिे काम मानिसहरू प्रवेश गिैपिे र नतिीहरूले
अदहले िै बुझ्िुपिे काम हो। के नतमीहरूले र्ी कुराहरूलाई राम्ररी बुझेका छौ?

र्दद ताँले परमेश्वरका वििहरूलाई प्रभावकारी रुपले िान्छस ् र वपउाँ छस ् भिे , तेरो आक्त्मक
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जीवि सामान्र् हुन्छ, अनि तैँले जस्तोसुकै परीक्षाहरूको सामिा गरे तापनि, जस्तोसुकै
पररक्स्थनतहरूससत जम्काभेट गिुथपरे तापनि, तैँले जस्तोसुकै शारीररक रोगव्र्ाचधहरू सहिु परे
तापनि, ताँ दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूबाट ववमुि हुिप
ु रे तापनि वा तैँले पाररवाररक समस्र्ाहरू
सामिा गिुथ परे तापनि, तैँले परमेश्वरको विि सामान्र् रुपमा िाि र वपउिसकछस ्, सामान्र्

रुपले प्राथथिा गिथ सकछस ्, सामान्र् रुपले मण्डली जीविलाई निरन्तरता ददि सकछस ्; र्दद तैँले
र्ी सबै हाससल गिथ सकछस ् भिे, र्सले ताँ ठीक मागथमा छस ् भन्िे दे िाउिेछ। कोही मानिसहरू

धेरै िै कमजोर हुन्छि ् अनि नतिीहरूससत र्दढताको कमी हुन्छ। सािो बाधाको सामिा गिथप
ु दाथ
पनि नतिीहरू बच्िा जस्तो रुन्छि ् अनि िकारात्मक हुन्छि ्। सत्र्ताको िोजी गिथको लाचग र्दढता
तथा सांकल्पको आवश्र्कता पछथ । र्दद ताँ र्स पटक परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि

असफल भएको छस ् भिे, तैँले आफैलाई घण
ृ ा गिथ सकिुपछथ , अनि अकोपल्ट सफल हुि िुपिाप
अठोट गिुथपछथ । र्दद र्स पटक, ताँ परमेश्वरको बोझप्रनत सिेत भएको चथइिस ् भिे, भववष्र्मा
त्र्स्तै बाधा सामिा गिुथपदाथ दे हको ववरुद्धमा वविोह गिथ तैँले निश्िर् गिुथपछथ अनि परमेश्वरको

इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि सांकल्प गिुथपछथ । र्सरी िै ताँ प्रशांसार्ोग्र् हुिेछस ्। कोही मानिसहरू
आफ्िा वविारहरू वा धारणाहरू ठीक छि ् कक छै िि ् भिेर समेत जान्दै िि ्। ती मानिसहरू मूिथहरू
हुि ्। र्दद ताँ आफ्िो हृदर्लाई काबू गिथ अनि दे हको ववरुद्धमा वविोह गिथ िाहन्छस ् भिे, पदहले
तैँले तेरा मिसार्हरू ठीक छि ् कक छै िि ् भिी जान्िैपछथ , तब मात्र तैँले तेरो हृदर्लाई काबम
ू ा
राख्ि सकछस ्। र्दद तेरा मिसार्हरू ठीक छि ् वा छै िि ् भिी ताँलाई थाहा छै ि भिे तेरो हृदर्लाई

काबू गिथ र दे हको ववरुद्धमा वविोह गिथ ताँलाई सम्भव होला त? र्दद तैँले वविोह गछथ स ् भिे

पनि, तैँले अन्र्ौल तररकाले त्र्सो गिेछस ्। तेरा पथभ्रष्ट मिसार्हरूको ववरुद्धमा कसरी वविोह

गिे भिी तैँले जान्िप
ु छथ । दे हको ववरुद्धमा वविोह गिथक
ु ो अथथ र्ही िै हो; आफ्िा मिसार्हरू,
वविारहरू तथा धारणाहरू गलत छि ् भन्िे जािीसकेपनछ, तैँले तुरुन्तै आफ्िो मागथ बदल्िुपछथ र

ठीक मागथमा दहाँड्िुपछथ । र्ो ववषर्लाई पदहले समाधाि गर्, अनि र्स सम्बन्धमा प्रवेश हाससल
गिथ आफैलाई तालीम दे , ककिभिे आफ्िा मिसार्हरू ठीक छि ् कक छै िि ् भन्िे ताँलाई िै राम्रोससत
थाहा छ। तेरा गलत मिसार्हरू सधार गररसकेपनछ अनि ती अब परमेश्वरको प्रर्ोजिको निक्म्त

भइसकेपनछ, तैँले आफ्िो हृदर्लाई काबू राख्ने लक्ष्र् हाससल गररसकेको हुिेछस ्।
नतमीहरूले अदहले गिुथपिे सबैभन्दा महत्वपूणथ कुरा परमेश्वरको ज्ञाि र उहााँको काम प्राप्त

गिुथ हो। मािवजानतमाचथ पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे पनि तैँले जान्िैपछथ ; ठीक
मागथमा प्रवेश गिथको लाचग र्ी कार्थहरू अत्र्ावश्र्क छि ्। तैँले र्ो महत्वपण
ू थ बूाँदा बुखझसकेपनछ
सो गिथ तेरो लाचग सक्जलो हुिेछ। ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्, अनि ताँ परमेश्वरलाई चिन्छस ्,
र्सले तेरो ववश्वास सााँिो हो भिी दे िाउाँ दछ। र्दद तैँले अिुभव प्राप्त गिथ जारी राख्छस ् तापनि
तैँले अझै परमेश्वरलाई चिन्ि सकदै िस ् भिे, ताँ निश्िर् िै र्स्तो व्र्क्कत होस ् जसले परमेश्वरको
ववरोध गदथछ। आजको दे हधारी परमेश्वरलाई ववश्वास िगरी जसले र्ेशूलाई मात्र ववश्वास गछथ ि ्,

नतिीहरू सबै दोषी ठहररन्छि ्। नतिीहरू सबै पनछल्ला ददिका फररसीहरू हुि ्, ककिभिे नतिीहरूले
आजको परमेश्वरलाई स्वीकार गदै िि ्; नतिीहरू सबै परमेश्वरको ववरोधमा छि ्। र्ेशप्र
ू नतको
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नतिीहरूको आराधिा जनतसक
ु ै समवपथत भए तापनि, र्ो सबै व्र्थथमा हुिेछ; परमेश्वरलाई
नतिीहरूलाई प्रशांसा गिुथहुिेछैि। परमेश्वरमा ववश्वास गछुथ भिी दाबी गिेहरू तापनि आफ्िो हृदर्मा
परमेश्वरको सााँिो ज्ञाि िबोकिेहरू सबै ढोङ्गीहरू हुि ्!
परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइिे कुराको िोजी गिथको लाचग व्र्क्कतले पदहले उहााँद्वारा ससद्ध

तुल्र्ाइिुको अथथ के हो, साथै ससद्ध तुल्र्ाइिका निक्म्त कस्ता शतथहरू पालिा गिुथपछथ भिी

बुझ्िुपछथ । जब व्र्क्कतले त्र्स्ता ववषर्हरूलाई राम्ररी बुझ्छ, तब उसले अभ्र्ासको बाटो िोजी
गिथप
ु छथ । ससद्ध तल्
ु र्ाइिका निक्म्त, व्र्क्कत एउटा निक्श्ित गण
ु स्तरको हुिप
ु छथ । धेरै मानिसहरू
जन्मजातै पर्ाथप्त रूपले उच्ि गुणस्तरका हुाँदैिि ्, र्स्तो अवस्थामा तैँले मूल्र् िक
ु ाउिुपछथ र
व्र्क्कतपरक ढङ्गले कडा पररश्रम गिुथपछथ । जनत िराब तेरो गुणस्तर हुन्छ, त्र्नत िै बढी ताँले
व्र्क्कतपरक ढङ्गले प्रर्त्ि गिुथपछथ । परमेश्वरको वििको तेरो बुझाइ जनत बढी हुन्छ र जनत बढी

तैँले त्र्सलाई अभ्र्ास गछथ स ्, त्र्नत िै िााँडै तैँले ससद्धताको बाटोमा आफ्िो पाइला राख्न सकछस ्।
प्राथथिाद्वारा ताँलाई प्राथथिाको क्षेत्रमा ससद्ध तल्
ु र्ाइि सककन्छ, परमेश्वरका वििहरू िाएर अनि
वपएर, नतिीहरूको सारलाई राम्ररी बुझेर, नतिीहरूको वास्तववकतालाई बााँिेर पनि ताँलाई ससद्ध

तुल्र्ाइि सककन्छ। परमेश्वरका वििहरूलाई दै निक रूपमा अिुभव गरे र तैँले आफूमा के कमी छ
जान्िुपछथ , अझ भन्िे हो भिे, तैँले तेरो घातक दोषहरू तथा तेरा कमजोरीहरू के -के हुि ् भिी
चिन्िप
ु छथ र परमेश्वरलाई प्राथथिा तथा बबन्ती गिथप
ु छथ । र्सो गरे र, ताँलाई क्रसमक रूपले ससद्ध

तुल्र्ाइिेछ। ससद्धतातफथको बाटो र्स्तो हुन्छ: प्राथथिा गिुथ; परमेश्वरको वििहरूलाई िािु र
वपउिु; परमेश्वरको वििहरूका सारलाई राम्ररी बुझ्िु, परमेश्वरका वििहरूको अिुभवमा प्रवेश गिे
कुरा हाससल गिुथ, ताँ आफैमा के कमी छ भिी जान्िु, परमेश्वरको कामप्रनत समवपथत हुिु;
परमेश्वरको बोझप्रनत सिेत हुिु अनि परमेश्वरको निक्म्त तेरो प्रेमद्वारा दे हलाई पररत्र्ाग गिथु;

अनि तेरा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूप्रनत निरन्तर सङ्गनतमा सामेल हुिु जसले तेरा
अिुभवहरूलाई समद्
ृ ध बिाउि सकदछ। िाहे त्र्ो सामुदानर्क जीवि होस ् वा तेरो व्र्क्कतगत
जीवि, िाहे त्र्ो ठूलो भेला होस ् वा सािो, नतिीहरू सबैले ताँलाई अिुभव र तासलम प्राप्त गिथ

ददि सकछि ् ताकक तेरो हृदर् परमेश्वरको सामु शान्त हुि र उहााँमा फककथि सकोस ्। र्ो सबै ससद्ध
तल्
ु र्ाइिे प्रकक्रर्ाको भाग हो। अनघ उल्लेि गररए झैँ परमेश्वरका वििहरू अिभ
ु व गिथु भिेको

वास्तवमा नतिीहरूलाई िाख्न सक्षम हुिु र आफूलाई ती वििहरू क्जउि ददिु हो ताकक तैँले
परमेश्वरप्रनत अझ ठूलो ववश्वास र प्रेम हाससल गिथ सक् । र्स प्रकारले, तैँले क्रसमक रूपमा आफ्िो
भ्रष्ट, शैतािी स्वभावलाई छोडडददिेछस ्; अिुचित असभप्रार्हरूदे खि आफैलाई स्वतन्त्र तुल्र्ाउिेछस ्;
अनि सामान्र् व्र्क्कतको स्वरूपमा क्जउिेछस ्। परमेश्वरको निक्म्त ताँसभत्र जनत ठूलो प्रेम हुन्छ—
भिाइको अथथ, तेरो जनत बढी भाग परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइएको हुन्छ—त्र्नत िै कम मात्र

ताँ शैतािी भ्रष्टताको काबूमा हुिेछस ्। तेरा व्र्वहाररक अिुभवहरूद्वारा तैँले क्रसमक रूपमा
ससद्धताको बाटोमा आफ्िो पाइला राख्नेछस ्। र्सरी, र्दद ताँ ससद्ध तल्
ु र्ाइिे िाहिा गछथ स ् भिे
तैँले परमेश्वरको इच्छाप्रनत सिेत हुिु र उहााँका वििहरू अिुभव गिुथ ववशेष रूपले महत्वपूणथ छि ्।
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परमेश््र्रले्उहािँको्हृदय्अनुसारकाहरूलाई्शसद्ध्बनाउनह
ु ु न्र्
परमेश्वर अदहले मानिसहरूको एउटा निक्श्ित समह
ू लाई प्राप्त गिथ िाहिह
ु ु न्छ, र्स्ता
मानिसहरूको एउटा र्स्तो झुन्ड जो उहााँसाँग सहकार्थ गिथ मेहित गछथ ि ्, जसले उहााँका काम
पालिा गिथ सकछि ्, जसले परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरू सत्र् छि ् भिी ववश्वास गछथ ि ्, र

जसले परमेश्वरका आवश्र्कताहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकछि ्; नतिीहरू हृदर्मा सााँिो समझ

भएकाहरू हुि ्, नतिीहरू ससद्ध तल्
ु र्ाइि सकिेहरू हुि ्, र नतिीहरू अनिवार्थ रूपमा पण
ू थताको
बाटोमा दहाँड्ि सकिेछि ्। जो ससद्ध तुल्र्ाइि सकदै िि ् नतिीहरू ती मानिसहरू हुि ् जसमा
परमेश्वरको कामको स्पष्ट ज्ञाि हुाँदैि, जसले परमेश्वरका वििहरू िााँदैिि ् र वपउाँ दै िि ्, जसले

उहााँको वििमा ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, र जसको हृदर्मा परमेश्वरको निक्म्त कुिै प्रेम हुाँदैि। जसले
दे हधारी परमेश्वरमा शङ्का गछथ ि ्, नतिीहरू उहााँको बारे मा सधैँ अनिक्श्ित हुन्छि ्, उहााँको वििलाई
कदहल्र्ै पनि गम्भीरताससत सलाँ दैिि ् र उहााँलाई सधैँ धोका ददन्छि ्, जसले परमेश्वरको ववरोध
गछथ ि ् र जो शैतािका हुि ्; त्र्स्ता व्र्क्कतहरूलाई ससद्ध गिे कुिै उपार् हुाँदैि।
र्दद ताँ ससद्ध पाररि िाहन्छस ् भिे, पदहले तैंले परमेश्वरद्वारा निगाह पाउिुपदथछ, ककिकक

उहााँले जसलाई निगाह गिुथहुन्छ र जो उहााँको हृदर् अिुसारका छि ् नतिीहरूलाई ससद्ध
बिाउिह
ु ु न्छ। र्दद ताँ परमेश्वरको हृदर् अिस
ु ारको बन्ि िाहन्छस ् भिे, ताँसाँग त्र्ो हृदर् हुिुपदथछ

जसले उहााँको कामको पालिा गदथछ, तैंले सत्र्को पनछ लाग्िे कोससस गिुथपदथछ, र तैंले सबै
कुरामा परमेश्वरको जााँि स्वीकािुथ पदथछ। के तैँले गिे सबै कुरा परमेश्वरको जााँिबाट भएर गएका

छि ्? के तेरो असभप्रार् सही छ? र्दद तेरो असभप्रार् सही छ भिे, परमेश्वरले ताँलाई स्र्ाबासी

ददिुहुिेछ; र्दद तेरो असभप्रार् गलत छ भिे, तेरो हृदर्ले परमेश्वरलाई प्रेम गदै ि, तर शरीर र

शैतािलाई प्रेम गदथछ भन्िे त्र्सले दे िाउाँ छ। त्र्सकारण, तैंले सबै कुरामा परमेश्वरको जााँिलाई
स्वीकार गिे तररकाको रूपमा प्राथथिालाई प्रर्ोग गिुथपछथ । जब तैंले प्राथथिा गछथ स ्, म त्र्स बेला

व्र्क्कतगत रूपमा तेरो सामु िडा िभए पनि पववत्र आत्मा तेरो साथमा हुिुहुन्छ, र तैंले म र
पववत्र आत्मा दव
ु ैसाँग िै प्राथथिा गरररहे को हुन्छस ्। ताँ र्ो दे हमा ककि ववश्वास गछथ स ्? उहााँससत

परमेश्वरका आत्मा हुिह
ु ु न्छ त्र्सकारण ताँ ववश्वास गछथ स ्। र्दद उहााँ परमेश्वरका आत्मा ववहीि
हुिुहुन्थ्र्ो भिे के ताँ र्स व्र्क्कतमा ववश्वास गिे चथइस ्? जब ताँ र्स व्र्क्कतमा ववश्वास गछथ स ्
तब ताँ परमेश्वरका आत्मामा ववश्वास गछथ स ्। जब ताँ र्ो व्र्क्कतमा डर मान्छस ्, तब ताँ परमेश्वरका
आत्मासाँग डराउाँ छस ्। परमेश्वरका आत्मामा ववश्वास गिुथ भिेको र्ो व्र्क्कतमा ववश्वास गिुथ हो,

र र्स व्र्क्कतमा ववश्वास गिथु भिेको परमेश्वरका आत्मामा ववश्वास गिथु हो। जब ताँ प्राथथिा
गछथ स ्, तैँले परमेश्वरका आत्मा तेरो साथमा भएको र परमेश्वर तेरो सामु भएको महसुस गछथ स ्,

र र्सैले ताँ उहााँका आत्मालाई प्राथथिा गछथ स ्। आज, प्रार््ः मानिसहरू आफ्िा कामहरू परमेश्वरको
सामु ल्र्ाउि डराउाँ छि ्; ताँ उहााँको शरीरलाई धोका ददि सकछस ्, तर ताँ उहााँको आत्मालाई धोका
ददि सकदै िस ्। कुिै पनि कुरा जुि परमेश्वरको जााँिको अनघ दटकदै ि भिे त्र्ो सत्र्तासाँग असमल्दो

हुन्छ, र त्र्सलाई अलग गिथुपदथछ; त्र्स बाहे कको कुरा गिथु भिेको परमेश्वरको ववरुद्धमा पाप
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हुन्छ। र्सैले जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्, जब ताँ आफ्िा भाइबदहिीहरूसाँग कुराकािी र सङ्गनत गछथ स ्,
र जब ताँ आफ्िो काम गछथ स ् र तेरो व्र्ापारको काम गछथ स ,् हरसमर् तैंले परमेश्वरको सामु
आफ्िो हृदर् राख्नप
ु छथ । जब तैँले आफ्िो कार्थ परू ा गछथ स ्, परमेश्वर तेरो साथमा हुिुहुन्छ र
जबसम्म तेरो असभप्रार् सही हुन्छ र त्र्ो काम परमेश्वरको घरको कामका लाचग हुन्छ, उहााँले
तैंले गरे का सबै काम स्वीकार गिुथहुिेछ; तैंले आफ्िो काम पूरा गिथ आफैलाई इमािदारीसाथ
समवपथत गिुथपछथ । जब ताँ प्राथथिा गछथ स ्, र्दद तेरो हृदर्मा परमेश्वरका निक्म्त प्रेम छ र परमेश्वरको

वास्ता, सरु क्षा र जााँिको िोजी गछथ स ् भिे, र्दद र्ी कुराहरू तेरो उद्दे श्र् हुि ् भिे, तेरा प्राथथिाहरू
प्रभावकारी हुिेछि ्। उदाहरणका लाचग, जब ताँ सभाहरूमा प्राथथिा गछथ स ्, र्दद तैंले आफ्िो हृदर्

िोल्छस ् र परमेश्वरसाँग प्राथथिा गदै कुिै झूटो िबोली आफ्िो हृदर्को कुरा उहााँलाई बताउाँ छस ् भिे

तेरा प्राथथिाहरू निश्िर् प्रभावकारी हुिेछि ्। र्दद तैंले गम्भीर हृदर्ले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ् भिे,
परमेश्वरसाँग र्ो शपथ िा: “हे परमेश्वर, जो स्वगथमा, पथ्
ृ वीमा र सबै थोकहरूमा हुिुहुन्छ, म
तपाईंसाँग शपथ िान्छु: तपाईंका आत्माले मैले गिे सबै कामको जााँि गरूि ् र हरसमर् मलाई

रक्षा र वास्ता गरूि ्, र मैले गिे सबै कुरा तपाईंको उपक्स्थनतमा िडा हुि सकोस ्। र्दद मेरो
हृदर्ले तपाईंलाई प्रेम गिथ छोड्छ वा र्सले तपाईंलाई धोका ददन्छ भिे मलाई दण्ड ददिुहोस ् र
कठोर सराप ददिुहोस ्। मलाई र्स सांसार वा अको सांसारमा पनि क्षमा ददिुहोस ्!” के ताँ र्स्तो शपथ

िािे दहम्मत गछथ स ्? र्दद ताँ दहम्मत गदै िस ् भिे त्र्सले ताँ कार्र छस ् र ताँ अझै पनि आफैलाई

प्रेम गछथ स ् भन्िे दे िाउाँ छ। के नतमीहरूमा र्स्तो सङ्कल्प छ? र्दद र्ो सााँच्िै तेरो सङ्कल्प हो

भिे तैँले र्ो शपथ िािुपछथ । र्दद ताँमा र्स्तो शपथ िािे सङ्कल्प छ भिे परमेश्वरले तेरो सांकल्प
पूरा गिुथहुिेछ। जब ताँ परमेश्वरससत शपथ िान्छस ्, उहााँले त्र्ो सुन्िुहुन्छ। परमेश्वरले तेरो प्राथथिा
र तेरो अभ्र्ासको मापिद्वारा िै ताँ पापी होस ् कक धमी होस ् भन्िे निक्श्ित गिथह
ु ु न्छ। र्ो अदहले

नतमीहरूलाई ससद्ध बिाउिे प्रकक्रर्ा हो र र्दद आफू ससद्ध भएकोमा ताँमा सााँच्िै ववश्वास छ भिे

तैंले गरे का सबै कुराहरू परमेश्वर सामु ल्र्ाउिेछस ् र उहााँको जााँि स्वीकार गिेछस ्; र्दद ताँ अनत
िै वविोही बिेर केही गछथ स ् भिे वा र्दद ताँ परमेश्वरलाई धोका ददन्छस ् भिे, तब उहााँले तेरो
शपथलाई फलदार्ी बिाउिुहुिेछ, र र्सैले तेरो वविाश वा दण्ड जे िै भए पनि त्र्ो तेरो आफ्िै
कामले गदाथ हुन्छ। तैंले शपथ िाइस ्, त्र्सैले तैँले त्र्सलाई परू ा गिप
थु छथ । र्दद ताँ शपथ िान्छस ्,

तर त्र्सलाई पूरा गदै िस ् भिे, तैंले वविाश भोग्िुपिेछ। शपथ तैंले िै िाएको चथइस ्, त्र्सैले

परमेश्वरले तेरो शपथलाई सफल तुल्र्ाउिुहुिेछ। कोही-कोही प्राथथिा गररसकेपनछ डराउाँ छि ्, र ववलाप
गछथ ि ्, “सबै ििम भर्ो! अिैनतक कार्थ गिे मेरो सबै मौका गर्ो; दष्ु कमथ गिे मेरो मौका गएको
छ; साांसाररक लालसाहरूमा सलप्त हुिे मेरो मौका सककर्ो!” र्ी मानिसहरूले अझै पनि साांसाररकता
र पाप मि पराउाँ छि ्, र नतिीहरूले वविाश भोग्िे निक्श्ित छ।

परमेश्वरको ववश्वासी हुिु भिेको तैंले गिे सबै कुरा उहााँको सामु ल्र्ाउिु र उहााँको जााँिको
अधीिमा राख्नु हो। र्दद तैंले जे गछथ स ् त्र्ो परमेश्वरका आत्माको अगाडड ल्र्ाउि सककन्छ तर
परमेश्वरको शरीरको अगाडड ल्र्ाउि सककाँदै ि भिे, त्र्सले ताँ उहााँको आत्माको जााँिको अधीिमा
िआएको दे िाउाँ छ। परमेश्वरको आत्मा को हुिह
ु ु न्छ? त्र्ो कुि व्र्क्कत हो जसलाई परमेश्वरले
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साक्षी ददिुहुन्छ? के नतिीहरू एउटै र उही होइिि ् र? धेरैले उहााँहरूलाई दई
ु अलग प्राणीको रूपमा
हे छथि ्, र परमेश्वरका आत्मा भिेको परमेश्वरका आत्मा िै हो, र परमेश्वरले जसको साक्षी
ददिह
ु ु न्छ, त्र्ो मानिस मात्र हो भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। तर के ताँ गलत हुाँदैिस ्? र्ो व्र्क्कतले
कसको तफथबाट काम गदथछ? जसले दे हधारी परमेश्वरलाई चिन्दै िि ् उिीहरूसाँग आक्त्मक बुझाइ
हुाँदैि। परमेश्वरका आत्मा र उहााँको दे हधारी शरीर एक हुिुहुन्छ, ककिकक परमेश्वरको आत्मा
शरीरमा पररणत भएको छ। र्दद र्ो व्र्क्कत ताँप्रनत निष्ठुर छ भिे, के परमेश्वरका आत्मा दर्ालु

हुिह
ु ु िेछ र? के ताँ भ्रसमत छै िस ् र? आज, परमेश्वरको जााँि स्वीकार िगिेहरू सबैले उहााँको
स्वीकृनत प्राप्त गिथ सकदै िि ्, र दे हधारी परमेश्वरलाई िचिन्िेहरू ससद्ध हुि सकदै िि ्। तैंले गिे
सबै कामहरूलाई हे र,् र त्र्ो परमेश्वरको सामु ल्र्ाउि सककन्छ कक सककाँदै ि सो हे र।् र्दद तैंले

गरे का सबै कुराहरू परमेश्वरको अचग ल्र्ाउि सककाँदै ि भिे त्र्सले ताँ दष्ु कमथ गिे व्र्क्कत होस ्
भन्िे दे िाउाँ छ। के दष्ु कमीहरूलाई ससद्ध बिाउि सककन्छ? तैंले गिे सबै काम, प्रत्र्ेक कार्थ,

प्रत्र्ेक उद्दे श्र् र प्रत्र्ेक प्रनतकक्रर्ा परमेश्वरको सामु ल्र्ाउिुपछथ । र्हााँसम्म कक तेरो दै निक
आक्त्मक जीवि—तेरा प्राथथिाहरू, परमेश्वरसाँगको तेरो घनिष्ठता, ताँ परमेश्वरका वििहरू कसरी

िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तेरा भाइबदहिीहरूससत तेरो सङ्गनत र मण्डलीसभत्रको तेरो जीवि—र
साझेदारीमा गररएको तेरो सेवालाई परमेश्वरको जााँिका निक्म्त उहााँको सामिे ल्र्ाउि सककन्छ।

र्ो र्स्तो अभ्र्ास हो जसले ताँलाई जीविमा वद्
ृ चध हाससल गिथ मद्दत गदथछ। परमेश्वरको जााँि

स्वीकािे प्रकक्रर्ा शुद्धीकरणको प्रकक्रर्ा हो। ताँ जनत धेरै परमेश्वरको जााँिलाई स्वीकार गिथ सकछस ्,
त्र्नत िै बढी ताँ शुद्ध हुन्छस ् र जनत धेरै ताँ परमेश्वरको इच्छाअिुसारको हुन्छस ्, ताँ अिैनतक
कार्थमा आकवषथत हुिेछैिस ्, र तेरो हृदर् उहााँको उपक्स्थनतमा रहिेछ। तैँले उहााँको जााँिलाई जनत
धेरै स्वीकार गछथ स ्, शैतािको अपमाि र शरीरलाई छोड्िे तेरो क्षमता त्र्नत िै बढी हुन्छ। र्सैले
परमेश्वरको जााँिलाई स्वीकार गिुथ भिेको मानिसहरूले अिुसरण गिुथपिे अभ्र्ास हो। िाहे तैँले

जेसुकै गरे पनि, तैंले तेरा भाइबदहिीहरूससत बातचित गदाथ समेत तैंले आफ्िा कार्थहरू परमेश्वरको

सामु ल्र्ाउि र उहााँको जााँि िोज्ि र स्वर्म ् परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ सकछस ्; र्सले तैंले
अभ्र्ास गिे कुरालाई अझै सटीक बिाउाँ छ। तैंले गिे सबै कुराहरू परमेश्वरको सामु ल्र्ाइस ् र
परमेश्वरको जााँिलाई स्वीकार गररस ् भिे मात्र ताँ त्र्ो व्र्क्कत हुि सकछस ्, जो परमेश्वरको
उपक्स्थनतमा क्जउाँ छ।

परमेश्वरलाई िबुझ्िेहरूले कदहल्र्ै पनि पूणथ रूपमा परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ सकदै िि ्।

र्स्ता मानिसहरू अिाज्ञाकाररताका छोराहरू हुि ्। नतिीहरू अनत महत्त्वाकाांक्षी हुन्छि ्, र
नतिीहरूसभत्र धेरै िै वविोह हुन्छ, र्सैले नतिीहरू आफूलाई परमेश्वरबाट टाढा राख्छि ् र उहााँको
जााँि स्वीकािथ इच्छुक हुाँदैिि ्। र्स्ता मानिसहरू सक्जलै ससद्ध हुि सकदै ि। केही मानिसहरू
परमेश्वरका वििहरू िुिी िुिी िान्छि ् र वपउाँ छि ् र नतिलाई स्वीकार गछथ ि ्। नतिीहरू आफ्िा
धारणाहरूसाँग समल्दोजुल्दो परमेश्वरका वििहरूका केही भागहरू स्वीकार गदथछि ् र िसमल्िे

भागहरूलाई इन्कार गछथ ि ्। के र्ो परमेश्वर ववरुद्ध सबैभन्दा स्पष्ट वविोह र ववरोध होइि? र्दद
कसैले परमेश्वरलाई असलकनत पनि िबझ
ु ी धेरै वषथसम्म उहााँमाचथ ववश्वास गदथछि ् भिे नतिीहरू
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अववश्वासी हुि ्। जुि मानिसहरू परमेश्वरको जााँि स्वीकािथ इच्छुक हुन्छि ् नतिीहरू ती हुि ् जो
उहााँलाई बुझ्ि िोज्छि ्, जो उहााँका वििहरू स्वीकार गिथ इच्छुक हुन्छि ्। नतिीहरू ती हुि ् जसले
परमेश्वरको उिराचधकार र आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्, र नतिीहरू सबैभन्दा आसशवषत मानिसहरू

हुि ्। परमेश्वर नतिीहरूलाई सराप ददिुहुन्छ जसको हृदर्मा उहााँको निक्म्त कुिै ठाउाँ छै ि र त्र्स्ता
मानिसहरूलाई उहााँले सजार् ददिुहुन्छ र त्र्ाग्िुहुन्छ। र्दद ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गदै िस ् भिे उहााँले
ताँलाई त्र्ाग्िुहुिेछ, र र्दद ताँ मैले भिेको कुरा सुन्दै िस ् भिे, म विि ददन्छु, कक परमेश्वरका
आत्माले ताँलाई त्र्ाग्िह
ु ु िेछ। र्दद ताँलाई ववश्वास लाग्दै ि भिे कोससस गरे र हे र।् आज म ताँलाई
अभ्र्ासको मागथबारे स्पष्ट बताउाँ छु, तर र्सलाई अभ्र्ास गिे कुरा ताँमाचथ निभथर हुन्छ। र्दद ताँ

र्समा ववश्वास गदै िस ् भिे, र्दद तैंले र्ो अभ्र्ास गदै िस ् भिे, पववत्र आत्माले ताँसभत्र काम
गिुथहुन्छ कक गिुथहुन्ि भन्िे ताँ आफैले दे ख्नेछस ्! र्दद ताँ परमेश्वरको ज्ञािको पनछ लाग्दै िस ् भिे,
पववत्र आत्माले ताँसभत्र काम गिथह
ु ु न्ि। परमेश्वरले ती मानिसहरूमा काम गिथह
ु ु न्छ जसले उहााँका
वििहरू अिुसरण गछथ ि ् र नतिलाई सम्हालेर राख्छि ्। ताँ जनत धेरै परमेश्वरका वििहरू सम्हालेर

राख्छस ्, उहााँका पववत्र आत्माले त्र्वि िै बढी ताँसभत्र काम गिुथहुन्छ। कुिै व्र्क्कतले परमेश्वरका
वििहरू जनत धेरै मिमा सम्हालेर राख्छ ऊ परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिे त्र्नत िै बढी सम्भाविा

हुन्छ। परमेश्वरले नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ जसले सााँच्िै उहााँलाई प्रेम गछथ ि ्, र जसको
हृदर् उहााँको अनघ शाक्न्तमा हुन्छ नतिीहरूलाई उहााँले ससद्ध पािथह
ु ु न्छ। परमेश्वरका सबै कामलाई
कदर गिथ, परमेश्वरको ज्ञािलाई कदर गिथ, परमेश्वरको उपक्स्थनतलाई कदर गिथ, परमेश्वरको
वास्ता र सुरक्षालाई कदर गिथ, परमेश्वरका वििहरू कसरी तेरो निक्म्त वास्तववकता बन्छ र

नतिले तेरो जीविका निक्म्त कसरी प्रबन्ध गछथ त्र्सलाई कदर गिथ —र्ी सबै परमेश्वरको हृदर्ससत

राम्ररी मेल िान्छ। र्दद ताँ परमेश्वरको कामको कदर गछथ स ् भिे, अथाथत ्, र्दद उहााँले ताँमाचथ
गिुथभएका सबै कामलाई कदर गछथ स ् भिे उहााँले ताँलाई आसशष ् ददिुहुिेछ र ताँससत भएका सबै

कुरालाई बढाउिुहुिेछ। र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूको कदर गदै िस ् भिे, उहााँले ताँमा काम
गिुथहुिेछैि, तर उहााँले ताँलाई िगण्र् अिुग्रह मात्र प्रदाि गिुथहुिेछ, वा ताँलाई थोरै धि र तेरो

पररवारलाई थोरै सुरक्षाले आसशष ् ददिुहुिेछ। तैंले परमेश्वरका वििहरूलाई तेरो वास्तववकता
बिाउि प्रर्ास गिथुपदथछ, र उहााँलाई सन्तष्ु ट पािथ र उहााँको आफ्िै हृदर् अिस
ु ारको हुि सकिप
ु छथ ;

तैंले उहााँको अिुग्रहको आिन्द सलिे प्रर्ास मात्र गिुथहुाँदैि। ववश्वासीहरूका लाचग परमेश्वरको काम
प्राप्त गिुथ, ससद्धता प्राप्त गिुथ, र परमेश्वरको इच्छाबमोक्जम गिेहरू हुिुभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा
अरू केही हुाँदैि। ताँ र्ही लक्ष्र्को पनछ लाग्िुपछथ ।
अिग्र
ु हको र्ग
ु मा मानिसले पछ्र्ाउिे सबै कुरा अदहले अप्रिसलत भएका छि ्, ककिकक अदहलेको

िोजीको स्तर उच्ि छ; जुि कुरा िोक्जन्छ त्र्ो अझ उच्ि र अझ बढी व्र्ावहाररक दव
ु ै छ। जुि
कुरा िोक्जन्छ त्र्सले मानिसले सभत्रबाट िाहे को कुरा राम्ररी पूरा गिथ सकछ। ववगतका र्ुगहरूमा

परमेश्वरले मानिसहरूमाचथ त्र्सरी काम गिुथभएि जसरी आज उहााँले गिुथहुन्छ; अनि आज उहााँ
नतिीहरूससत जनत धेरै बोल्िुहुन्छ त्र्नत त्र्सबेला बोल्िुभएि, ि त उहााँका मागहरू आजका जस्तै

उच्ि िै चथए। आज परमेश्वरले नतमीहरूलाई र्ी कुराहरू बताउिभ
ु एको कुराले परमेश्वरको मल
ू
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असभप्रार् नतमीहरूमा, मानिसहरूको र्ो झुन्डमा केक्न्ित छ दे िाउाँ छ। र्दद ताँ सााँच्िै परमेश्वरद्वारा

ससद्ध हुि िाहन्छस ् भिे त्र्सलाई आफ्िो मुख्र् लक्ष्र् बिाएर त्र्सको पनछ लाग ्। ताँ र्ताउनत
दगरु ररहे को, आफैलाई ििथ गरररहे को, एउटा काम गरररहे को वा तैंले परमेश्वरको आदे श पाएको

भए पनि उद्दे श्र्िादहाँ सधैँ ससद्ध हुिु र परमेश्वरको इच्छा पूरा गिुथ, र्ी उद्दे श्र्हरूलाई हाससल
गिुथ िै हो। र्दद कसैले नतिीहरू परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुि वा जीविमा प्रवेश गिथ िोज्दै िि ्, तर
शरीरको शाक्न्त र आिन्दको पनछ मात्र लाग्छि ् भिी भन्छि ् भिे नतिीहरू मानिसहरूमध्र्े

सबैभन्दा बढी अन्धो हुि ्। जि
ु मानिसहरू जीवि वास्तववकताको पनछ लाग्दै िि ्, तर आउिेवाला
सांसारको अिन्त जीविको र र्स सांसारमा सुरक्षाको पनछ मात्र लाग्छि ् नतिीहरू मानिसहरूमध्र्े
सबैभन्दा बढी अन्धो हुि ्। र्सैले, तैंले गिे सबै कुरा ससद्ध हुिे र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे
उद्दे श्र्ले गिुथपछथ ।
परमेश्वरले

मानिसहरूका

निक्म्त

प्रबन्ध

गिथलाई

गिुथहुिे

काम

नतिीहरूका

ववसभन्ि

आवश्र्कतामा आधाररत हुन्छ। एक व्र्क्कतको जीवि जनत ठूलो हुन्छ, नतिीहरूको आवश्र्कता
त्र्वि िै धेरै हुन्छ र नतिीहरू धेरै कुराको पनछ लाग्छि ्। र्दद र्स िरणमा ताँ कुिै कुराको पनछ
लागेको छै िस ् भिे पववत्र आत्माले ताँलाई छोड्िुभएको छ भन्िे त्र्सले प्रमाण ददन्छ। जीविको
पनछ लाग्िेहरू सबैलाई पववत्र आत्माले कदहल्र्ै पनि त्र्ाग्िुहुन्ि; त्र्स्ता मानिसहरू सधैँ पनछ
लाग्छि ् र नतिीहरूका हृदर्मा सधैँ तष्ृ णा हुन्छ। त्र्स्ता मानिसहरू आफूसाँग वतथमािमा जे छ ती

कुिै पनि कुरामा सन्तुष्ट हुाँदैिि ्। पववत्र आत्माको कामको प्रत्र्ेक िरणले ताँमा प्रभाव पािे लक्ष्र्
राख्छ, तर र्दद ताँ सुस्त भइस ् भिे, र्दद ताँससत अब कुिै आवश्र्कता छै ि भिे, र्दद ताँ पववत्र
आत्माको कामलाई स्वीकादै िस ् भिे, उहााँले ताँलाई त्र्ाग्िुहुिेछ। मानिसहरूलाई हरे क ददि
परमेश्वरको जााँिको आवश्र्कता पछथ ; नतिीहरूलाई ददिददिै परमेश्वरका प्रशस्त प्रबन्धहरूको

आवश्र्कता पछथ । के मानिसहरूले ददिददिै परमेश्वरको विि ििाई र िवपई सफलतापूवथक काम
गिथ सकछि ्? र्दद कुिै व्र्क्कतले सधैँ परमेश्वरको विि पर्ाथप्त मात्रामा िाि वा वपउि सककाँदै ि

भन्िे ठान्छ भिे, र्दद नतिीहरू सधैँ र्सको िोजी गछथ ि ् र र्सका लाचग भोकाउाँ छि ् र नतिाथउाँछि ्
भिे, पववत्र आत्माले सधैँ नतिीहरूमा काम गिुथहुन्छ। कुिै व्र्क्कतले जनत धेरै तष्ृ णा गछथ उिीहरूको
सङ्गनतबाट उवि िै बढी व्र्ावहाररक कुराहरू बादहर निस्कन्छि ्। कसैले जनत जोडदारसाथ

सत्र्ताको िोजी गछथ , नतिीहरूले उनत िै िााँडो जीविको वद्
ृ चध प्राप्त गछथ ि ्, र्सले नतिीहरूलाई
अिुभवमा धिी र परमेश्वरको घरको धिी बाससन्दाहरू बिाउाँ छ।

सच्चा्हृदयका्सार््परमेश््र्रको्आज्ञापालन्गनेहरूलाई
अर्श्य्पनन्परमेश््र्रले्प्राप्ि्गनह
े
ुव ु नर्

पववत्र आत्माको काम ददि प्रनतददि पररवतथि हुन्छ। प्रत्र्ेक कदमसाँगै र्ो अझ माचथ जान्छ,
आजको भन्दा भोसलको प्रकाश अझ माचथ हुन्छ, र्ो एकपनछ अको कदम गदै अझ माचथ िढ्दै
जान्छ। परमेश्वरले जि
ु कामद्वारा मानिसलाई ससद्ध पािथह
ु ु न्छ त्र्ो र्स्तै हुन्छ। र्दद मानिसहरूले
846

कदममा कदम समलाउि सकेिि ् भिे, नतिीहरू जुिसुकै बेला पररत्र्ाग हुि सकछि ्। र्दद
नतिीहरूसाँग आज्ञाकारी हृदर् छै ि भिे नतिीहरूले आखिरीसम्म पछ्र्ाउि सकिे छैिि ्। अनघल्लो
र्ग
ु समाप्त भइसकेको छ: र्ो िर्ााँ र्ग
ु हो। अनि िर्ााँ र्ग
ु मा िर्ााँ काम गररिुपछथ । िासगरी
मानिसहरूलाई ससद्ध पाररिे अक्न्तम र्ुगमा, परमेश्वरले अझ िर्ााँ काम, अझ नछटोसाँग गिुथहुन्छ,

त्र्सैले मानिसहरूलाई नतिीहरूको हृदर्मा आज्ञाकारीता िभईकि परमेश्वरका कदमहरू पछ्र्ाउि

मुक्स्कल पिेछ। परमेश्वर कुिै पनि निर्महरूमा बााँचधिुहुन्ि, ि त उहााँले उहााँको कामको कुिै
िरणलाई िै अपररवतथिीर् रूपमा सलिुहुन्छ। बरु, उहााँले गिथह
ु ु िे काम सधैँ िै पदहलेभन्दा िर्ााँ
अनि पदहलेभन्दा उच्ि हुन्छ। हरे क िरणमा, उहााँको काम झि ्-झि ् व्र्ावहाररक बन्छ, अनि झि ्-

झि ् मानिसको वास्तववक आवश्र्कताहरू अिुरूप हुाँदै जान्छ। त्र्स्तो कामको अिुभव गररसकेपनछ
मात्र मानिसहरूले आफ्िो स्वभावको अक्न्तम रूपान्तरण प्राप्त गिथ सकछि ्। जीवि सम्बन्धी
मानिसको ज्ञाि झि ्-झि ् उच्ि स्तरमा पुग्छ, त्र्सै गरी, परमेश्वरको काम पनि झि ्-झि ् उच्ि

स्तरमा पुग्छ। र्सरी मात्र मानिस ससद्ध हुि र परमेश्वरको प्रर्ोगको लाचग र्ोग्र् बन्ि सकछ।
एकतफथ मानिसका धारणाहरूको प्रनतरोध गिथ र नतिलाई उल्ट्र्ाउिको लाचग अनि अकोतफथ
मानिसलाई अझ उच्िस्तरीर् र अझै वास्तववक क्स्थनततफथ डोऱ्र्ाउाँ दै परमेश्वरमाचथको ववश्वासको

सबैभन्दा उच्ि क्षेत्रसभत्र लैजािको लाचग परमेश्वरले र्सप्रकारले काम गिुथहुन्छ ताकक आखिरमा
परमेश्वरको इच्छा परू ा गिथ सककर्ोस ्। जािाजाि ववरोध गिे अवज्ञाकारी प्रकृनत भएका सबै
व्र्क्कतहरूलाई परमेश्वरको नछटोछररतो अनि क्रोधपूणथ अग्रगामी कामको र्ो िरणद्वारा पररत्र्ाग

गररिेछ; इच्छा पूवथक आज्ञापालि गिे अनि िुशीसाथ आफूलाई वविम्र तुल्र्ाउिे व्र्क्कतहरू मात्रै
मागथको अन्त्र्सम्म पुग्ि सकछि ्। र्स प्रकारको काममा, नतमीहरू सबैले कसरी समवपथत हुिे र
कसरी आफ्िा धारणाहरूलाई पन्छाउिे सो कुरा ससकिप
ु छथ । नतमीहरूले िाल्िे हरे क कदममा नतमीहरू
सतकथ हुिुपछथ । र्दद नतमीहरू लापबाथही भर्ौ भिे अवश्र् पनि नतमीहरू पववत्र आत्माद्वारा
चधककाररिे व्र्क्कत बन्िेछौ, परमेश्वरको कामलाई भङ्ग गिे व्र्क्कत। कामको र्ो िरणबाट भएर
जािुभन्दा पदहले, मानिसका पुरािो निर्म र कािुिहरू र्नत धेरै चथए कक ऊ बहककएर गर्ो, अनि

त्र्सैको फलस्वरूप ऊ असभमािी बन्र्ो र आफूले आफैलाई बबससथर्ो। र्ी सबै कुराहरू मानिसलाई

परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गिथबाट रोकिे वाधाहरू हुि ्; र्ी कुराहरू परमेश्वर सम्बन्धी मानिसको
ज्ञािका शत्रुहरू हुि ्। आफ्िो हृदर्मा आज्ञाकारीता पनि िहुिु अनि सत्र्ताको िाहिा पनि िहुिु
भिेको मानिसहरूको लाचग ितरिाक कुरा हो। र्दद ताँ सरल काम र वििहरूमा मात्र समवपथत

हुन्छस ् अनि कुिै पनि गहि कुराहरू स्वीकार गिथ असक्षम छस ् भिे, ताँ त्र्ो व्र्क्कत होस ् जो
परु ािा तौरतररकाहरूमा अक्ल्झन्छ र जो पववत्र आत्माको कामको गनतमा दहाँड्ि सकदै ि। परमेश्वरले

गिुथहुिे काम एक अवचधदे खि अको अवचधमा फरक-फरक हुिे गछथ । र्दद ताँ कुिै एक िरणमा
परमेश्वरले गिुथभएको कामप्रनत एकदमै आज्ञाकारी हुन्छस ् तर अको िरणमा उहााँको कामप्रनत तेरो
आज्ञाकारीता कमजोर छ भिे, वा तैँले आज्ञापालि गिथ िै सकदै िस ् भिे, परमेश्वरले ताँलाई

छाड्िुहुिेछ। र्दद परमेश्वरले र्ो कदम िाल्िुहुाँदा तैँले कदममा कदम समलाउाँ छस ् भिे, परमेश्वरले
अको कदम उठाउिह
ु ु ाँदा पनि तैँले कदममा कदम समलाउि जारी राख्नप
ु छथ ; त्र्सपनछ मात्र ताँ पववत्र
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आत्माको आज्ञापालि गिे व्र्क्कत हुि सकछस ्। तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिे भएकोले, ताँ आफ्िो
आज्ञाकारीतामा अटल रहिुपछथ । तैँले केवल आफूलाई मि लागेको बेलामा आज्ञापालि गिे अनि
आफूलाई मि िलागेको बेलामा आज्ञापालि िगिे गिथु हुाँदैि। र्स्तो प्रकारको आज्ञाकारीतालाई
परमेश्वरले प्रशांसा गिुथहुन्ि। र्दद मैले सङ्गनत गरे को िर्ााँ कामको गनतलाई तैँले पछ्र्ाउि

सकदै िस ् भिे, र अनघल्ला कुराहरूमा अक्ल्झरहन्छस ् भिे, तेरो जीविमा कसरी प्रगनत हुिसकछ
र? परमेश्वरको काम भिेको उहााँका वििहरूद्वारा ताँलाई आपूनतथ गिुथ हो। जब तैँले उहााँका
वििहरूको आज्ञापालि गछथ स ् वा नतिलाई स्वीकार गछथ स ्, तब पववत्र आत्माले अवश्र् पनि ताँमाचथ

काम गिुथहुिेछ। पववत्र आत्माले मैले जे बोल्छु ठ्र्ाककै त्र्स्तै गिुथहुन्छ; मैले भिेको जस्तै गर्,
अनि पववत्र आत्माले तुरुन्तै ताँमाचथ काम गिुथहुिेछ। नतमीहरूले हे िथको लाचग म एक िर्ााँ ज्र्ोनत

छाड्छु र नतमीहरूलाई वतथमािको ज्र्ोनतसभत्र ल्र्ाउाँ छु, र जब ताँ र्ो ज्र्ोनतमा दहाँड्छस ्, तब पववत्र
आत्माले तुरुन्तै ताँमाचथ काम गिुथहुिेछ। केही अटे री व्र्क्कतहरू पनि छि ् जो भन्छि ्, “म तपाईंले
जे भन्िुहुन्छ त्र्ो गदै गददथिाँ।” र्ो अवस्थामा म ताँलाई भन्छु कक ताँ अब मागथको अन्त्र्मा

आइपुगेको छस ्; ताँ सुककसकेको छस ् र ताँसाँग अब बााँकी जीवि िै छै ि। तसथथ, आफ्िो स्वभाव
रूपान्तरणको अिुभव गदाथ तैँले वतथमाि ज्र्ोनतसाँग कदममा कदम समलाउिुभन्दा महत्वपूणथ अरू

केही छै ि। पववत्र आत्माले परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथहुिे केही निक्श्ित व्र्क्कतहरूमाचथ मात्र काम
गिथह
ु ु न्ि, बरु थप रूपमा उहााँले मण्डलीमा पनि काम गिथुहुन्छ। उहााँले जोकोहीमाचथ काम
गरररहिुभएको हुिसकछ। उहााँले वतथमाि समर्मा ताँमाचथ काम गिथ सकिुहुन्छ र तैँले र्ो काम
अिुभव गिेछस ्। अको अवचधमा, उहााँले अको कोही व्र्क्कतमा काम गिथ सकिहुन्छ, त्र्ो अवस्थामा
तैँले पछ्र्ाउिको लाचग हताररिुपछथ ; तैंले वतथमाि ज्र्ोनतलाई जनत िक्जकबाट पछ्र्ाउाँ छस ् तेरो

जीवि त्र्नत िै वद्
ु सक
ु ै तौरतररकाको भए तापनि, र्दद पववत्र
ृ चध हुि सकछ। कुिै व्र्क्कत जि
आत्माले नतिीहरूमाचथ काम गिथह
ु ु न्छ भिे, तैँले पछ्र्ाउिैपछथ । नतिीहरूका अिुभवहरूलाई आफ्िा
अिुभवहरूको िजरबाट हे र,् अनि तैँले अझ उच्ि कुराहरू प्राप्त गिेछस ्। र्सो गदाथ ताँ अझ िााँडो
अनघ बढ्िेछस ्। र्ो मान्छे को लाचग ससद्धताको मागथ अनि जीवि वद्
ृ चध हुिे माध्र्म हो। पववत्र

आत्माको कामप्रनतको तेरो आज्ञापालि माफथत ससद्ध तुल्र्ाइिे मागथमा पुचगन्छ। परमेश्वरले ताँलाई
ससद्ध तल्
ु र्ाउि कस्तो प्रकारको व्र्क्कतमाफथत काम गिथह
ु ु न्छ भन्िे कुरा ताँलाई थाहा हुाँदैि, ि त
कस्तो प्रकारको व्र्क्कत, घटिा, वा वस्तुमाफथत उहााँले ताँलाई वस्तुहरू प्राप्त गिथ वा हे िथ ददिुहुन्छ

भन्िे कुरा िै ताँलाई थाहा हुन्छ। र्दद तैँले र्ो सही मागथमा पाइला टे कि सककस ् भिे, परमेश्वरद्वारा
ताँलाई ससद्ध पाररिे ठूलो आशा छ भन्िे कुरा र्सले दे िाउाँ छ। र्दद तैँले सकदै िस ् भिे, र्सले

तेरो भववष्र् धसमलो, ज्र्ोनत ववहीि छ भन्िे दे िाउाँ छ। तैँले सही मागथमा दहाँड्ि थालेपनछ, तैँले

सबै कुराहरूमा प्रकाश प्राप्त गिेछस ्। पववत्र आत्माले अरूलाई जेसुकै प्रकाश गिुथभए पनि, र्दद ताँ
नतिीहरूको ज्ञािको आधारमा आफै अिुभव सलि अनघ बढ्छस ् भिे, त्र्ो अिुभव तेरो जीविको

एक दहस्सा बन्िेछ र तैँले त्र्ो अिुभवको आधारमा अन्र् व्र्क्कतहरूलाई आपूनतथ गिथ सकिेछस ्।

सुगारटाइ गरे र अन्र् व्र्क्कतहरूलाई विि आपूनतथ गिेहरू त्र्स्ता व्र्क्कतहरू हुि जोसाँग अिुभवहरू
पटककै हुाँदैि; तैँले तेरो आफ्िो वास्तववक अिभ
ु व र ज्ञािको बारे मा बोल्ि सरु
ु गिथअ
ु नघ, अन्र्
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व्र्क्कतहरूको अन्तज्ञाथि र ज्र्ोनतमाफथत तैँले अभ्र्ासको तररका पिा लगाउि ससकिुपछथ । र्ो तेरो

आफ्िै जीविको लाचग ठूलो फाइदाको कुरो हुिेछ। तैँले परमेश्वरबाट आउिे सबै कुराको आज्ञापालि
गदै र्सरी अिुभव गिथप
ु छथ । तैँले तेरो जीवि वद्
ृ चध हुि सकोस ् भिेर सबै कुराहरूमा परमेश्वरको
इच्छा प्राप्त गिे प्रर्ास गिुथपछथ र सबै कुराहरूमा पाठ ससकिुपछथ । त्र्स्तो अभ्र्ासले सबैभन्दा
िााँडो प्रगनत हाससल हुन्छ।
पववत्र आत्माले तेरा व्र्ावहाररक अिुभवहरूमाफथत ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ र तेरो
ववश्वासमाफथत ताँलाई ससद्ध तल्
ु र्ाउिह
ु ु न्छ। के ताँ ससद्ध तल्
ु र्ाइि सााँच्िै िै इच्छुक छस ्? र्दद

ताँ सााँच्िै िै परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइि इच्छुक छस ् भिे ताँमा आफ्िो दे हलाई पन्छ्र्ाउिे

साहस हुिेछ, ताँ परमेश्वरका वििहरू कार्ाथन्वर्ि गिथ सक्षम हुिेछस ्, र ताँ निक्ष्क्रर् वा कमजोर
हुिेछैिस ्। तैँले परमेश्वरबाट आउिे सबै कुराहरूको आज्ञापालि गिथ सकिेछस ् र सावथजनिक वा
निजी जुिसुकै रूपमा गररएको भए तापनि तेरा सबै कार्थहरू परमेश्वरसमक्ष प्रस्तुतर्ोग्र् हुिेछि ्।

र्दद ताँ इमान्दार व्र्क्कत होस ् अनि तैँले सबै कुराहरूमा सत्र्ताको अभ्र्ास गछथ स ् भिे ताँलाई
ससद्ध तुल्र्ाइिेछ। मानिसहरूको अगाडड एक ककससमले कुरा गिे अनि नतिीहरूको वपठ्र्ूाँपछाडड

अकै ककससमले कुरा गिे कपटी व्र्क्कतहरू ससद्ध तुल्र्ाइि इच्छुक हुाँदैिि ्। नतिीहरू सबै बरबादी
र वविाशका छोराहरू हुि ्; नतिीहरू परमेश्वरको स्वासमत्वमा होइि, तर शैतािको स्वासमत्वमा

हुन्छि ्। नतिीहरू परमेश्वरद्वारा िनु िएका मानिसहरू होइिि ्! र्दद तेरा कार्थहरू र व्र्वहारलाई
परमेश्वरसमक्ष प्रस्तुत गिथ सककाँदै ि वा परमेश्वरको आत्माले हे िथ सकदै ि भिे र्ो ताँमा केही िराबी
छ भन्िे कुराको प्रमाण हो। र्दद तैँले परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्लाई स्वीकार गछथ स ् भिे र तेरो

स्वभावको रूपान्तरणको बारे मा ध्र्ाि ददन्छस ् भिे मात्र तैँले ससद्ध तुल्र्ाइिे बाटोमा पाइला

िाल्ि सकिेछस ्। र्दद ताँ सााँच्िै िै परमेश्वरद्वारा ससद्ध तल्
ु र्ाइि र परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ

इच्छुक छस ् भिे, तैँले एक विि पनि गुिासो िगररकिै, परमेश्वरको कामको मूल्र्ाङ्कि वा जााँि
गिे वविार िगररकि परमेश्वरका सबै कामको आज्ञापालि गिुथपछथ । परमेश्वरद्वारा ससद्ध
तुल्र्ाइिको लाचग न्र्ूितम आवश्र्कताहरू नर्िै हुि ्। परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइि िाहिे
व्र्क्कतहरूको लाचग आवश्र्क मापदण्ड र्ही हो: परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर्ले सबै कुराहरूमा कार्थ

गिथ।ु परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर्ले कार्थ गिथु भिेको के हो? र्सको अथथ तेरा सबै कार्थहरू र
व्र्वहार परमेश्वरसमक्ष प्रस्तुत गिथ सककन्छ भन्िे हो। अनि तेरा कार्थहरू सही वा गलत जे भए

तापनि ताँसाँग सही आशर्हरू भएकोले गदाथ, तैँले नतिलाई परमेश्वरसमक्ष वा तेरा दाजुभाइ र
दददीबदहिीहरूसमक्ष दे िाउि डराउाँ दै िस ्, र तैँले परमेश्वरसमक्ष शपथ सलिे साहस गछथ स ्। तैँले तेरा

हरे क आशर्, सोि र वविारलाई उहााँको अिस
ु न्धािको लाचग परमेश्वरसमक्ष प्रस्तत
ु गिथप
ु छथ ; र्दद

तैँले र्स्तो तररकाले अभ्र्ास र प्रवेश गछथ स ् भिे, तेरो जीविको प्रगनत नछटोछररतो रूपमा हुिेछ।
तैंले परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिे भएकोले तैँले परमेश्वरका सबै वििहरू र उहााँका सबै
कामहरूमा ववश्वास गिुथपछथ । र्सो भन्िुको मतलब, तैंले परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिे भएकोले, तैंले

उहााँको आज्ञापालि गिुथपछथ । र्दद तैँले र्सो गिथ सकदै िस ् भिे, तैँले परमेश्वरमाचथ ववश्वास गछथ स ्

कक गदै िस ् त्र्सले केही मतलब राख्दै ि। र्दद तैँले वषौंदे खि परमेश्वरमाचथ ववश्वास गरे को छस ्
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तर पनि तैँले कदहल्र्ै पनि उहााँको आज्ञापालि गरे को छै िस ् भिे र उहााँका वििहरूको सम्पूणथतालाई
स्वीकार गदै िस ्, बरु परमेश्वरलाई ताँमा समवपथत हुि र तेरा आफ्िै धारणाहरू अिुसार कार्थ गिथ
लगाउाँ छस ् भिे, ताँ सबैभन्दा उग्र वविोही होस ्, ताँ अववश्वासी होस ्। र्स्ता मानिसहरूले कसरी

मानिसका धारणाहरूसाँग मेल िााँदै-ििािे परमेश्वरका काम र वििहरूको आज्ञापालि गिथ सकछि ्
र? सबैभन्दा उग्र वविोहीहरू ती व्र्क्कतहरू हुि ् जसले जािी-जािी परमेश्वरको अवज्ञा र प्रनतरोध
गछथ ि ्। नतिीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू, ख्रीष्टववरोधीहरू हुि ्। नतिीहरूमा सधैँ परमेश्वरको िर्ााँ
कामको ववरुद्ध शत्रव
ु त आिरण हुन्छ; नतिीहरूमा समवपथत हुिेबारे त असलकनत पनि मिक्स्थनत
हुाँदैि, ि त नतिीहरूले कदहल्र्ै िुशीसाथ आफूलाई समवपथत गरे का वा िम्र तल्
ु र्ाएका िै हुन्छि ्।
नतिीहरूले अरूको अगाडड आफूलाई उिाल्छि ् र कसैको अगाडड आफूलाई समवपथत गदै िि ्।

परमेश्वरको अगाडड, नतिीहरूले आफूलाई वििहरू प्रिार गिे काममा सवथश्रेष्ठ अनि अन्र्
व्र्क्कतहरूमाचथ काम गिथको लाचग सबैभन्दा ससपालु ठान्छि ्। नतिीहरूले आफ्िो स्वासमत्वमा

रहे का “सम्पविहरू” लाई कदहल्र्ै पनि त्र्ाग्दै िि ,् बरु नतिलाई नतिीहरूले आराधिा गिे, अन्र्
व्र्क्कतहरूलाई उपदे श ददिे पुख्र्ौली सम्पवि हो भन्िे ठान्छि ् र नतिीहरूलाई आदशथ ठान्िे

मूिथहरूलाई प्रविि ददि नतिीहरूले नतिको प्रर्ोग गछथ ि ्। वास्तवमा मण्डलीसभत्र केही निक्श्ित

सांख्र्ामा र्स प्रकारका मानिसहरू हुन्छि ्। र्स्तो भन्ि सककन्छ कक नतिीहरू “अदम्र् िार्कहरू”
हुि ्, जो पस्
ु तौँ पस्
ु तादे खि परमेश्वरको घरमा बसेका छि ्। नतिीहरूले विि (धमथससद्धान्त) प्रिार

गिुथलाई िै नतिीहरूको सबैभन्दा ठूलो कतथव्र्को रूपमा सलन्छि ्। वषौंवषथ, पुस्तौंपुस्ता नतिीहरू
आफ्िो “पववत्र र अिुल्लांघिीर्” कतथव्र्लाई जोशका साथ लागू गरररहन्छि ्। नतिीहरूलाई कसैले

पनि छुिे आाँट गदै ि; एक जिाले पनि िुला रूपमा नतिीहरूको भत्सथिा गिे आाँट गदै ि। नतिीहरू
परमेश्वरको घरमा “राजाहरू” बन्छि ् र र्ग
ु ौँ र्ग
ु दे खि अरूहरूलाई निरङ्कुशताका साथ व्र्वहार गदै

नतिीहरू निर्न्त्रण बादहर जान्छि ्। दष्ु टहरूको र्ो झुण्डले आपसमा हात समलाएर मेरो कामलाई
ध्वस्त पािथ िाहन्छि ्; मैले कसरी र्ी ददर्ाबलसहरूलाई मेरो आाँिाअगाडड अक्स्तत्वमा रहि ददि

सकछु र? अधथ-आज्ञाकारीहरू समेत आखिरीसम्म अनघ बढ्ि सकदै िि ्, आफ्िो हृदर्मा रिीभर

आज्ञाकारीता िभएका र्ी निरङ्कुश व्र्क्कतहरू आखिरीसम्म अनघ बढ्ि सकिे कुरा त परै जाओस ्!
परमेश्वरको कामलाई मानिसले सक्जलैसाँग प्राप्त गिथ सकदै ि। मानिसहरूले नतिीहरूसाँग भएको

सबै तागत लगाएर पनि र्सको एउटा सािो अांश मात्र प्राप्त गिथ सकछि ,् जसले आखिरमा

नतिीहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउिे बाटो प्रदाि गछथ । त्र्सो भए, प्रधाि दत
ू का सन्तािलाई िादहाँ के
हुन्छ, जसले परमेश्वरको कामलाई वविाश गिथ िोज्छि ्? के नतिीहरूलाई परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुिे
सम्भाविा झि ् कम छै ि र? मैले ववजर्को काम गिक
थु ो उद्दे श्र् केवल ववजर् गिथको लाचग
ववजर् गिे होइि, बरु धासमथकता र अधमथलाई प्रकाश पािथ, मानिसको दण्डको लाचग प्रमाण

जुटाउि, दष्ु टहरूलाई दोषी ठहराउिको लाचग हो र र्स बाहे क, जसले स्वेच्छाले आज्ञापालि गछथ ि ्
उिीहरूलाई ससद्ध पािथको लाचग ववजर् गिुथ हो। आखिरमा, सबैलाई नतिीहरूको प्रकारअिुसार

अलग गररिेछ अनि ससद्ध पाररिे व्र्क्कतहरूमा ती व्र्क्कतहरू हुिेछि ् जसका सोिहरू र वविारहरू
आज्ञाकाररताले भररपण
ू थ हुन्छि ्। आखिरमा परू ा गररिुपिे कार्थ र्ही हो। र्स बीि, ती व्र्क्कतहरू
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जसका हरे क कार्थ वविोही छि ्, नतिीहरूलाई दण्ड ददइिेछ र आगोमा जल्ि पठाइिेछ , अिन्त

श्रापको पात्र बिाइिेछ। जब त्र्ो समर् आउाँ छ, ती र्ुगौँदे खिका “महाि र अदम्र् िार्कहरू”
सबैभन्दा क्षुि र सबैभन्दा बढी नतरस्कृत “कमजोर र िामदथहरू” बन्िेछि ्। र्सले मात्र परमेश्वरको

धासमथकताको हरे क पक्ष र मानिसद्वारा अिुल्लांघिीर् उहााँको स्वभावलाई चित्रण गछथ , र र्सले
मात्र मेरो हृदर्मा भएको घण
ृ ालाई शान्त पाछथ । के र्ो कुरा पूणथ रूपमा ताककथक छ भन्िे कुरामा
नतमीहरू सहमत छै िौं र?

पववत्र आत्माको कामको अिभ
ु व गिेमध्र्े सबै जिाले जीवि प्राप्त गिथ सकछि ् भन्िे छै ि,

ि त र्ो प्रवाहमा भएका व्र्क्कतहरूले िै जीवि प्राप्त गिथ सकछि ्। जीवि भिेको सबै मािव

जानतको साझा सम्पवि होइि, अनि सबै मानिसहरूले स्वभावको पररवतथि सहजै हाससल गिथ

सकछि ् भन्िे छै ि। परमेश्वरको कामप्रनतको समपथणता र्थाथथ र वास्तववक हुिुपछथ , अनि र्ो
समपथणतामा क्जउिुपछथ । सतही समपथणताले मात्रै परमेश्वरको स्र्ाबासी प्राप्त गिथ सकदै ि, र
आफ्िो स्वभाव पररवतथि गिथ ििोक्जकिै परमेश्वरका वििहरूका सतही पक्षहरूको मात्र आज्ञापालि

गिुथ परमेश्वरको हृदर् अिुसारको हुिु होइि। परमेश्वरको आज्ञापालि र परमेश्वरको कामप्रनतको
समपथणता दव
ु ै एउटै र उस्तै कुरा हुि ्। परमेश्वरप्रनत मात्र समवपथत हुिे तर उहााँको कामप्रनत
समवपथत िहुिे व्र्क्कतहरूलाई आज्ञाकारी मान्ि सककाँदै ि, सच्िा रूपमा समवपथत िहुिे बरु बादहरी
रूपमा िापलस
ु ी गिे व्र्क्कतहरूलाई आज्ञाकारी मानििे त झि ् कुरै िगरौं। परमेश्वरप्रनत सच्िा

रूपमा समवपथत हुिे व्र्क्कतहरू सबैले परमेश्वरको कामबाट फाइदा सलि सकछि ् र परमेश्वरको
काम र स्वभावको बारे मा बुझाइ हाससल गिथ सकछि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले मात्र आफूलाई सच्िा

रूपमा परमेश्वरप्रनत समवपथत गिथ सकछि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त गिथ सकछि ्
अनि िर्ााँ कामबाट नतिीहरूमा िर्ााँ पररवतथि आउि सकछ। र्ी व्र्क्कतहरूलाई मात्र परमेश्वरले
स्र्ाबासी ददिुहुन्छ, र्ी व्र्क्कतहरूलाई मात्र ससद्ध तुल्र्ाइन्छ, र र्ी व्र्क्कतहरू मात्र स्वभाव

पररवतथि भएका व्र्क्कतहरू हुि ्। परमेश्वरले स्र्ाबासी ददिुभएका व्र्क्कतहरू ती व्र्क्कतहरू हुि ्
जो िुशीसाथ परमेश्वरप्रनत र उहााँका विि र कामप्रनत समवपथत हुन्छि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरू मात्रै
सही हुन्छि ्, त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले मात्रै इमान्दारीपूवथक परमेश्वरलाई िाहन्छि ् र इमान्दारीपूवथक
परमेश्वरको िोजी गछथ ि ्। जहााँसम्म परमेश्वरमाचथको आफ्िो ववश्वासबारे मि
ु ले मात्र बोल्िे तर

सार रूपमा उहााँलाई सराप्िे व्र्क्कतहरूको कुरा छ, ती व्र्क्कतहरू मकुन्डो ओढ्िे व्र्क्कतहरू हुि ्
जोसाँग सपथको ववष हुन्छ; नतिीहरू सबैभन्दा बढी ववश्वासघाती व्र्क्कतहरू हुि ्। दढलो-िााँडो ती
बदमासहरूले आफ्िो मकुन्डो उताररएको पाउिेछि ्। के र्ो आज गरराँदै गररएको काम र्ही होइि

र? दष्ु ट मानिसहरू सधैँ दष्ु ट िै हुन्छि ्, र नतिीहरू कदहल्र्ै पनि दण्डको ददिबाट उम्किेछैिि ्।
असल मानिसहरू सधैँ असल िै हुन्छि ् र परमेश्वरको कामको अन्त्र् हुाँदा नतिीहरूलाई प्रकाश

गररिेछ। दष्ु टहरूमध्धे एक जिालाई पनि धमी मानििेछैि, ि त एक जिा पनि धमीलाई िै दष्ु ट
मानििेछ। के मैले कुिै मानिसलाई गलत रूपमा आरोवपत हुि ददिेछु र?
तेरो जीवि अनघ बढ्दै जााँदा तैँले िर्ााँ प्रवेश र िर्ााँ, उच्ि अन्तज्ञाथि प्राप्त गिुथपछथ जुि हरे क

कदमसाँगै अझ गहि हुाँदै जान्छ। सबै मािव जानत प्रवेश गिथप
ु िे र्ही िै हो। सङ्गनत गरे र,
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धासमथक उपदे शहरू सुिेर, परमेश्वरका वििहरू पढे र वा केही कुराहरू सम्हालेर, तैँले िर्ााँ अन्तज्ञाथि

र अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिेछस ् अनि ताँ पुरािा निर्महरू र पुरािा समर्हरूमा बााँच्िेछैिस ्; ताँ सधैँ

िर्ााँ ज्र्ोनतमा क्जउिेछस ् र ताँ परमेश्वरका वििहरूबाट टाढा भट्ककिेछैिस ्। सही मागथमा लाग्िु
भिेकै र्ही हो। सतही तहमा कुिै मूल्र् िुकाउाँ दैमा त्र्सले केही काम गिेछैि; ददि प्रनतददि
परमेश्वरको विि उच्ि क्षेत्रमा प्रवेश गछथ , र हरे क ददि िर्ााँ कुरा दे िा पछथ , र मानिसले पनि

हरे क ददि िर्ााँ प्रवेश गिुथपछथ । परमेश्वरले बोल्िुभए जस्तै उहााँले आफूले बोल्िुभएका सबै
कुराहरूलाई सफलतामा पऱ्ु र्ाउिह
ु ु न्छ, र र्दद तैँले त्र्सलाई पछ्र्ाउि सकदै िस ् भिे ताँ पनछ

पिेछस ्। ताँ तेरा प्राथथिाहरूमा अझ गदहराइमा जािुपछथ ; परमेश्वरको विि िािे र वपउिे कार्थ

रोकी-रोकी गररिु हुाँदैि। तैँले प्राप्त गिे अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनतलाई गहि पादै जा अनि तेरा धारणाहरू
र कल्पिाहरू िादहाँ क्रसमक रूपले घट्दै जािुपछथ । तैँले तेरो निणथर्को क्षमतालाई पनि दररलो
पािुथपछथ , र तैँले जेसुकै सामिा गरे तापनि, र्सको बारे मा ताँसाँग तेरा आफ्िै सोि अनि तेरा आफ्िै

र्दक्ष्टकोणहरू हुिुपछथ । आत्मामा भएका केही कुराहरूलाई बुझेर तैँले बाह्र् कुराहरूको बारे मा
अन्तज्ञाथि प्राप्त गिुथपछथ र कुिै पनि ववषर्हरूको सार बुझ्िुपछथ । र्दद ताँ र्ी कुराहरूले सुसक्ज्जत
छै िस ् भिे, तैँले कसरी मण्डलीको अगुवाइ गिथ सकछस ्? र्दद तैँले कुिै वास्तववकता वविा िै र

अभ्र्ासको कुिै तररका वविा िै केवल अक्षरहरू र धमथससद्धान्तहरूको मात्रै कुरा गछथ स ् भिे ताँ
छोटो अवचधको लाचग मात्र अनघ बढ्ि सकिेछस ्। िर्ााँ ववश्वासीहरूको अगाडड बोल्दा र्ो कुरा

सीसमत रूपमा स्वीकार्थ हुिसकछ, तर केही समर्पनछ, िर्ााँ ववश्वासीहरूले केही वास्तववक
अिुभवहरू प्राप्त गररसकेपनछ, तैँले नतिीहरूका निक्म्त उप्रान्त आपूनतथ गिथ सकिेछैिस ्। तब ताँ

कसरी परमेश्वरको प्रर्ोगको लाचग र्ोग्र् हुन्छस ्? िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट वविा, तैँले काम गिथ सकदै िस ्।
िर्ााँ अन्तर्दथक्ष्ट िभएका व्र्क्कतहरू ती व्र्क्कतहरू हुि जसलाई कसरी अिभ
ु व गिे भन्िे िै
आउाँ दै ि, र त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले कदहल्र्ै पनि िर्ााँ ज्ञाि वा िर्ााँ अिुभव प्राप्त गिथ सकदै िि ्।

अनि, जीविको आपूनतथ गिे कुरामा, नतिीहरूले कदहल्र्ै पनि आफ्िो कार्थ गिथ सकदै िि ्, ि त
नतिीहरू परमेश्वरको प्रर्ोगको लाचग िै र्ोग्र् हुन्छि ्। र्स प्रकारको व्र्क्कत व्र्थथको हुन्छ, केवल
रद्दीको टुक्रा मात्र हुन्छ। वास्तवमा, त्र्स्ता मानिसहरू काम सम्बन्धी आफ्िो कार्थ गिथ पूणथ
रूपमा असमथथ हुन्छि ्, नतिीहरू सबै व्र्थथका हुन्छि ्। नतिीहरू आफ्िो कार्थ गिथ मात्र असफल
हुाँदैिि ्, बरु वास्तवमा नतिीहरूले त मण्डलीमा अनत िै अिावश्र्क भार पनि पाछथ ि ्। म र्ी
“आदरणीर् प्रौढ मानिसहरू” लाई िााँडो गरी मण्डली छाड्ि आग्रह गदथछु ताकक अन्र् व्र्क्कतहरूले

ताँलाई अब फेरर हे िुथ िपरोस ्। त्र्स्ता मानिसहरूसाँग िर्ााँ कामको बारे मा कुिै बुझाइ हुाँदैि र
नतिीहरू अन्त्र्हीि धारणाहरूले भररपण
ू थ हुन्छि ्। नतिीहरूले मण्डलीमा केही पनि कार्थ गदै -गदै िि ्;
बरु, नतिीहरूले जताततै बदमासी र िकारात्मकता फैलाउाँ छि ,् र्हााँसम्म कक नतिीहरू मण्डलीमा
सबै प्रकारका िराब आिरण र बाधा-व्र्वधािमा सांलग्ि समेत सांलग्ि हुन्छि ्, र त्र्सरी नतिीहरूले
सही र गलत छुट्र्ाउि िसकिेहरूलाई अन्र्ोलता र भिगोलतातफथ धकेल्छि ्। र्ी जीववत

ददर्ाबलसहरूले, र्ी दष्ु ट आत्माहरूले, जनतसकदो िााँडो मण्डली छाड्िुपछथ , होइि भिे तेरो कारण
मण्डलीमा दाग लाग्छ। ताँ आजको कामदे खि डराउाँ दै िस ् होला, तर के ताँ भोसलको धमी सजार्दे खि
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पनि डराउाँ दै िस ् त? मण्डलीमा र्स्ता धेरै मानिसहरू छि ् जो केवल भातमाराहरू हुि ् र र्स्ता धेरै
ब्वााँसाहरू छि ् जो परमेश्वरको सामान्र् कामलाई ध्वांस गिथ िोज्छि ्। नर्िीहरू सबै भूतको राजाले
पठाएका भत
ू हरू हुि ्, नर्िीहरू दष्ु ट ब्वााँसाहरू हुि ् जो निदोष थम
ु ाहरूलाई निल्ि िाहन्छि ्। र्दद
र्ी तथाकचथत मानिसहरूलाई निष्काससत गररएि भिे नतिीहरू मण्डलीका परजीवी बन्िे छि ्,

भेटीहरू िाइददिे कीराहरू बन्िेछि ्। दढलो-िााँडो, र्ी नतरस्कारर्ोग्र्, मूिथ, िीि र घखृ णत
कीराहरूलाई दण्ड ददिे ददि आउिेछ!

राज्यको्युग्नै्र्चनको्यग
ु ्हो
राज्र्को र्ुगमा, परमेश्वरले िर्ााँ र्ुगको प्रारम्भ गिथ, आफूले गिे कामका साधिहरू पररवतथि

गिथ, र सम्पूणथ र्ुगको काम गिथ वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ। वििको र्ुगमा परमेश्वरले र्ही
ससद्धान्तद्वारा काम गिथह
ु ु न्छ। फरक-फरक र्दक्ष्टकोणहरूबाट बोल्ि उहााँ दे ह बन्िुभर्ो, ता कक

मानिसले दे हमा वििको रूपमा प्रकट हुिुभएको परमेश्वरलाई सााँक्च्िकै हे िथ सकूि ्, र उहााँको बुद्चध
र आश्िर्थजिकता दे ख्न सकूि ्। र्स्ता काम मानिसलाई क्जत्िे, मानिसलाई ससद्ध पािे, र
मानिसलाई हटाउिे लक्ष्र्हरू अझै राम्ररी प्राप्त गिथलाई गररन्छ, जुि वििको र्ुगमा काम गिथ

गररिे वििको प्रर्ोगको सही अथथ हो। र्ी वििहरूद्वारा मानिसहरूले परमेश्वरको काम,
परमेश्वरको स्वभाव, मानिसको सार, र मानिस जेमा प्रवेश गिुथ पिे हो त्र्ो थाहा पाउाँ छि ्।

वििहरूद्वारा परमेश्वरले वििको र्ुगमा गिे िाहिा गिुथभएको कामलाई र्सको पूणथतामा साकार
बिाइन्छ। र्ी वििहरूद्वारा, मानिसहरूलाई पदाथफास गररन्छ, हटाइन्छ, र जााँचिन्छ। मानिसहरूले

परमेश्वरका वििहरू दे िेका छि ्, र्ी वििहरू सि
ु ेका छि ्, र र्ी वििहरूको अक्स्तत्व चििेका

छि ्। पररणामस्वरूप, उिीहरूले परमेश्वरको अक्स्तत्वमा, परमेश्वरको सवथव्र्ापकता र बद्
ु चधमा,
साथै मानिसको लाचग परमेश्वरको प्रेममा र मानिसलाई मुक्कत ददिे उहााँको इच्छामा ववश्वास गिथ
थालेका छि ्। “वििहरू” भन्िे शब्द सरल र सामान्र् हुि सकला, तर दे हधारी परमेश्वरका मुिबाट
बोसलएका वििहरूले ब्रह्माण्ड हल्लाउाँ छि ्, नतिीहरूले मानिसहरूका हृदर् बदसलददन्छि ्, उिीहरूका

धारणाहरू र परु ािा स्वभावहरू बदसलददन्छि ्, र सम्पण
ू थ सांसार प्रकट हुिे तररकालाई बदसलददन्छि ्।
र्ुगौँ-र्ुगदे खि, आजका परमेश्वरले मात्र र्स प्रकारले काम गिुथभएको छ, र केवल उहााँ मात्रै

र्सप्रकारले बोल्िुहुन्छ र र्सप्रकार मानिसलाई मुक्कत ददि आउिुहुन्छ। र्ो समर्बाट अगाडड
मानिस परमेश्वरका वििहरूद्वारा निदे सशत र पोवषत भएर उहााँका वििहरूको मागथदशथिको

अधीिमा क्जउाँ छ। मानिसहरू परमेश्वरका वििहरूको सांसारमा, परमेश्वरका वििहरूको श्रापहरू र
आशीवाथदहरूको माझ क्जउाँ छि ्, र अझ धेरै मानिसहरू त उहााँका वििहरूका न्र्ार् र सजार्

अन्तगथत क्जउि थालेका छि ्। र्ी वििहरू र र्ो काम पूणथ रूपमा मानिसको छुटकाराको लाचग,
परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथको लाचग, र पुरािो सक्ृ ष्टको सांसारको मूल स्वरूप पररवतथि गिथको
लाचग हुि ्। वििहरू प्रर्ोग गरे र परमेश्वरले सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, वििहरू प्रर्ोग गरे र िै
उहााँले मानिसहरूलाई ब्रह्माण्डभरर अगव
ु ाई गिथुहुन्छ, र वििहरू प्रर्ोग गरे र िै उहााँले उिीहरूलाई
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क्जत्िुहुन्छ र मुक्कत ददिुहुन्छ। अन्तत्ः, उहााँले पुरािो सम्पूणथ सांसारलाई अन्त्र् गिथ वििहरू
प्रर्ोग गिुथहुिेछ र उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाको सम्पूणथतालाई परू ा गिुथहुिेछ। राज्र्को र्ुगभरर
िै, परमेश्वरले आफ्िो काम गिथ, र आफ्िो कामका िनतजाहरू प्राप्त गिथ वििहरू प्रर्ोग गिथुहुन्छ।
उहााँले अिम्मका कामहरू गिुथहुन्ि वा आश्िर्थकमथहरू प्रस्तुत गिुथहुन्ि, तर वििहरूद्वारा केवल
आफ्िो काम गिुथहुन्छ। र्ी वििहरूको कारणले, मानिसलाई पालिपोषण गररन्छ र जुटाइन्छ,
अनि उसले ज्ञाि र सच्िा अिुभव प्राप्त गछथ । वििको र्ुगमा, मानिस असाधारण रूपमा आसशवषत
भएको छ। उसले कुिै शारीररक पीडा भोग्दै ि, र केवल परमेश्वरका वििहरूको प्रिरु आपनू तथमा

रमाउाँ छ। अन्धाधुन्ध तररकाले िोज्िे वा अन्धाधुन्ध तररकाले र्ात्रा गिे आवश्र्कता िै िपरी,

उसका सहजताका बीिबाट, उसले परमेश्वरको स्वरूप दे ख्छ, आफ्िै मुिबाट उहााँ बोलेको सुन्छ,
उहााँले जे ददिुहुन्छ त्र्ो सलन्छ, र उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा िै आफ्िो काम गरररहिुभएको दे ख्छ।
र्ुगौं अनघका मानिसहरू र्ी िीजहरूमा रमाउि पाएका चथएिि ्, र नतिीहरूले कदहल्र्ै पाउि

िसकेका आसशषहरू
्
र्ीिै हुि ्।
परमेश्वरले मानिसलाई पण
ू थ पािे सांकल्प गिुथभएको छ, र जुि र्दक्ष्टकोणबाट उहााँ बोल्िुभए
पनि, र्ो सबै मानिसहरूलाई ससद्ध पािथको लाचग हो। आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट बोसलएका वििहरू

मानिसहरूको लाचग बुझ्ि कदठि छि ्; बुझ्िको लाचग उिीहरूको क्षमता सीसमत भएकाले,
उिीहरूसाँग अभ्र्ासको मागथ पिा लगाउिे साधिहरू छै िि ्। परमेश्वरको कामले फरक-फरक

प्रभावहरू पाछथ गछथ , र कामको हरे क कदमको पछाडड उहााँको आफ्िै उद्दे श्र् हुन्छ। र्सका अलाबा,
उहााँले फरक-फरक र्दक्ष्टकोणहरूबाट बोल्ि अत्र्ावश्र्क छ, ककिकक र्सो गरे र मात्र उहााँले
मानिसलाई ससद्ध पािथ सकिुहुन्छ। र्दद उहााँले आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट मात्र आफ्िो विि
बोल्िचु थर्ो भिे, परमेश्वरको कामको र्ो िरण परू ा गिे कुिै मागथ हुिे चथएि। उहााँले बोल्िे
शैलीबाट, तैँले के दे ख्न सकछस ् भिे, मानिसहरूको र्ो समूहलाई ससद्ध पािथ उहााँ र्दढ हुिुहुन्छ।
तसथथ ससद्ध पाररि िाहिा राख्ने र्ी प्रत्र्ेकको लाचग पदहलो कदम के हुिुपछथ ? सबैभन्दा मुख्र्
कुरा, तैँले परमेश्वरको काम बुझ्िैपछथ । आज, परमेश्वरको काममा िर्ााँ ववचध सुरु भएको छ; र्ुग
पररवनतथत भएको छ, परमेश्वरले काम गिे तरीका पनि बदसलएको छ, र परमेश्वरले बोल्िे ववचध

फरक छ। आज, उहााँको कामको तरीका मात्र बदसलएको छै ि, र्ग
ु समेत बदसलएको छ। अदहले
राज्र्को र्ुग हो। र्ो प्रेसमलो परमेश्वरको र्ुग पनि हो। र्ो सहस्राब्दीर् राज्र्को र्ुगको पूवाथिुभव
हो—जुि वििको र्ुग पनि हो, र जसमा मानिसलाई ससद्ध पािथ परमेश्वरले बोल्िे धेरै माध्र्महरू

प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र मानिसलाई आपूनतथ प्रदाि गिथ फरक-फरक र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुहुन्छ। सहस्राब्दीर्
राज्र्को र्ग
ु मा प्रवेश गिेबबविकै परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािथ वििहरू प्रर्ोग गिथ सरु
ु
गिुथहुिेछ र मानिसलाई जीवि वास्तववकतामा प्रवेश गिथ ददिुहुिेछ र उसलाई सही मागथमा अगुवाई
गिुथहुिेछ। परमेश्वरको कामका र्नत धेरै कदमहरू अिुभव गरे र, मानिसले परमेश्वरको काम

अपररवनतथत रहाँदैि, बरु िरोककईकि ववकससत हुाँदैछ र गदहरराँदैछ भन्िे मानिसले दे िेको छ।
र्सलाई मानिसहरूले र्नत लामो समर्दे खि अिुभव गरे पनछ, उकत काम बारम्बार बदसलाँ दै, निरन्तर
पररवतथि भएको छ। र्द्र्वप र्ो जनत पररवतथि भए पनि, मािवजानतलाई छुटकारा ददलाउिे
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परमेश्वरको उद्दे श्र्बाट र्ो कदहल्र्ै बादहर जााँदैि। दश हजार पररवतथिहरूबाट पनि, र्ो कदहल्र्ै

र्सको मूल उद्दे श्र्बाट टाढा रहाँदैि। परमेश्वरको कामको ववचध जसरी पररवतथि भए पनि, र्ो
काम सत्र्बाट वा जीविबाट कदहल्र्ै अलग हुाँदैि। काम गररएको ववचधको पररवतथिले कामको
स्वरूपमा गररिे पररवतथि, र जुि र्दक्ष्टकोणबाट परमेश्वर बोल्िुहुन्छ त्र्सलाई मात्र सामेल गछथ ;
परमेश्वरको कामको केन्िीर् उद्दे श्र्मा कुिै पररवतथि हुाँदैि। प्रभाव प्राप्त गिथको लाचग परमेश्वरको
स्वरको भाव र उहााँको कामको तररकामा पररवतथि गररएका हुि ्। स्वरको भावमा पररवतथिको अथथ
कामको पनछ रहे को उद्दे श्र् वा ससद्धान्तमा पररवतथि होइि। मानिसहरूले मख्
ु र्त्ः जीवि िोज्ि

परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्; र्दद ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् तर पनि जीविको िोजी गदै िस ्
वा सत्र्को िाहिा वा परमेश्वरको िोजी गदै िस ् भिे, र्ो परमेश्वरमाचथको ववश्वास होइि! र अझै

राजा हुिको लाचग राज्र्मा प्रवेश गिथ िोज्िु वास्तववकतापरक हुन्छ र? जीविको िोजीद्वारा
परमेश्वरको लाचग सााँिो प्रेम प्राप्त गिुथ—केवल र्ो र्थाथथता हो; सत्र्को िाहिा र अभ्र्ास—र्ी
सबै र्थाथथता हुि ्। परमेश्वरका वििहरू पढे र, र र्ी वििहरू अिुभव गरे र, वास्तववक अिुभवको
बीिमा तैँले परमेश्वरको ज्ञाि सलि सकिेछस ्, र सााँक्च्िकै िोजी गिुथको अथथ र्ही हो।
अदहले राज्र्को र्ुग हो। ताँ र्ो िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गरे को छस ् कक छै िस ् त्र्ो ताँ परमेश्वरका

वििहरूका र्थाथथतामा प्रवेश गरे को छस ् कक छै िस ,् उहााँका वििहरू तेरो जीवि वास्तववकता

बिेको छ कक छै ि त्र्समा निभथर हुन्छ। हरे क व्र्क्कतलाई परमेश्वरका वििहरू पररचित गराइएको
छ ताकक, अन्त्र्मा, सबै मानिसहरू परमेश्वरको वििको सांसारमा क्जऊि ्, र सभत्रैबाट हरे क

व्र्क्कतलाई उहााँका वििहरूले अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाश ददऊि ्। र्दद, र्ो समर्को दौराि, ताँ परमेश्वरका

वििहरू पढ्िमा लापरवाह भइस ् भिे, र उहााँका वििहरूमा तेरो रुिी छै ि भिे, र्सले तेरो क्स्थनत
गलत छ भन्िे दे िाउाँ छ। र्दद ताँ वििको र्ग
ु मा प्रवेश गिथ सकदै िस ् भिे, ताँमा पववत्र आत्माले
काम गिुथहुन्ि; र्दद ताँ र्ो र्ुगमा प्रवेश गरे को छस ् भिे, उहााँले आफ्िो काम गिुथहुिेछ। पववत्र

आत्माको काम प्राप्त गिथ वििको र्ुगको प्रारम्भमा तैँले के गिथ सकछस ्? र्ो र्ुगमा, र नतमीहरूका
माझमा, परमेश्वरले उक्ल्लखित तथ्र् समाप्त गिुथहुिेछ: हरे क व्र्क्कतले परमेश्वरका वििहरू

क्जउिु पिेछ, सत्र्लाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकिु पिेछ, र परमेश्वरलाई गम्भीरतापूवथक प्रेम गिुथ
पिेछ; सबै मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई आधारको रूपमा र आफ्िो वास्तववकताको रूपमा

प्रर्ोग गिुथ पिेछ, र परमेश्वरलाई आदर गिे हृदर्हरू हुिु पिेछ; र परमेश्वरका वििहरूको
अभ्र्ासद्वारा मानिसले त्र्सपनछ परमेश्वरसाँगै राजसी शक्कत धारण गिे छ। परमेश्वरले हाससल

गिुथपिे काम र्ही हो। के ताँ परमेश्वरका वििहरू िपढी रहि सकछस ्? आज, उहााँका वििहरू
िपढी एक वा दई
ु ददि पनि बबताउि सककाँदै ि भन्िे अिभ
ु व गिेहरू धेरै छि ्। उिीहरूले उहााँका
वििहरू हरे क ददि पढ्िुपछथ , र र्दद समर्ले साथ ददएि भिे, नतिीहरूलाई सुन्िु िै काफी हुिेछ।
पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई ददिे आभास र्ही हो, र उहााँले उिीहरूलाई प्रेररत गिथ सुरु गिे

तररका र्ही िै हो। र्सको अथथ, वििहरूद्वारा उहााँ मानिसहरूलाई प्रेररत गिुथहुन्छ, ता कक उिीहरू
परमेश्वरका वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकूि ्। र्दद, परमेश्वरका वििहरू ििाई र
िवपई केवल एक ददिपनछ तैँले अाँध्र्ारो र नतिाथ अिभ
ु नू त गछथ स ् र र्सलाई सहि सकदै िस ् भिे,
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ताँ पववत्र आत्माद्वारा िलार्माि भएको छस ्, र उहााँ ताँबाट फककथएर जािुभएको छै ि भन्िे र्सले
दे िाउाँ छ। अत्ः, र्ो प्रवाहमा रहे को ताँ िै होस ्। र्द्र्वप, र्दद परमेश्वरका वििहरू ििाई र िवपई

एक ददि वा दई
ु ददि पनछ, तैँले केही पनि अिभ
ु नू त गररिस ् भिे, र्दद ताँलाई नतिाथ छै ि, र ताँ
कवि पनि प्रभाववत भएको छै िस ् भिे, पववत्र आत्मा ताँबाट फककथएर जािुभएको छ भन्िे र्सले
दे िाउाँ छ। र्सको अथथ, ताँसभत्रको क्स्थनतमा केही िराबी छ भन्िे हुन्छ; ताँ वििको र्ुगमा प्रवेश
गरे को छै िस ्, र ताँ पछाडड परे काहरूमध्र्े एक होस ्। मानिसहरूलाई शासि गिथ परमेश्वरले वििहरू
प्रर्ोग गिथुहुन्छ; र्दद तैँले परमेश्वरका वििहरू िाइस ् र वपइस ् भिे, ताँलाई असल अिभ
ु ूनत हुन्छ,
र र्दद तैँले त्र्सो गररिस ् भिे, ताँसाँग कुिै दहाँड्िे मागथ छै ि। परमेश्वरका वििहरू मानिसहरूका

िािा, र उिीहरूलाई प्रेररत गिे शक्कत बन्छि ्। बाइबल भन्छ, “मानिस रोटीले मात्र होइि, तर
परमेश्वरको मुिबाट निस्केको हरे क वििले बााँच्िेछ।” आज, परमेश्वरले र्ो काम पूरा गिुथहुिेछ,
र उहााँले र्ो सच्िाइ नतमीहरूमा समाप्त गिुथहुिेछ। ववगतमा कसरी, मानिसहरू परमेश्वरका

वििहरू िपढी धेरै ददि बबताउि सकथे र तर पनि सधैँ जस्तै िाि र काम गिथ सकथे , तर
आजको अवस्था पनि र्स्तै छै ि र? र्ो र्ुगमा, परमेश्वरले सबैलाई शासि गिथ मुख्र्त्ः वििहरू

प्रर्ोग गिुथहुन्छ। परमेश्वरका वििहरूद्वारा, मानिसलाई न्र्ार् गररन्छ र ससद्ध पाररन्छ, त्र्सपनछ
अक्न्तममा राज्र्मा लचगन्छ। िासगरी राज्र्को र्ुगमा, परमेश्वरका वििहरूले मात्र मानिसको
जीविको निक्म्त जट
ु ाउि सकछ, र परमेश्वरका वििहरूले मात्र मानिसलाई प्रकाश र अभ्र्ासको

लाचग मागथ ददि सकछ। जबसम्म ताँ परमेश्वरका वििहरूको वास्तववकताबाट बादहर जााँदैिस ्,
हरे क ददि उहााँका वििहरूलाई िािे र वपउिे गछथ स ,् तबसम्म परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध बिाउि
सकिुहुन्छ।

जीविको िोज हतारमा पाइिे िीज होइि; जीविको वद्
ु ददिमा हुाँदैि।
ृ चध केवल एक वा दई
परमेश्वरको काम सामान्र् र व्र्ावहाररक छ, र एउटा प्रकक्रर्ा छ जसबाट भएर र्ो जािुपछथ ।

दे हधारी र्ेशूलाई आफ्िो क्रूसीकरणको काम सम्पन्ि गिथ सााँढे तेिीस वषथ लाग्र्ो—तसथथ अत्र्न्त

कदठि, मानिसलाई शुद्ध पािे र उसको जीविलाई पररवतथि गिे कामबारे के? परमेश्वरलाई प्रकट
गिे सामान्र् मानिस बिाउिु सक्जलो काम होइि। ठूलो रातो अक्जङ्गरको राज्र्मा जक्न्मएका

मानिसहरू, जो कम क्षमताका छि ् र परमेश्वरका वििहरू र कामको लामो अवचध िाहन्छि ्,
नतिीहरूमा र्ो िासगरी लागू हुन्छ। तसथथ िनतजाहरू हे िथ अधैर्थ िबि ्। परमेश्वरका वििहरू िाि
र वपउि ताँ सकक्रर् हुिैपछथ , र परमेश्वरका वििहरूमा अझ बढी प्रर्ास लगाउिुपछथ । जब तैँले उहााँका
वििहरू पदढसकछस ्, परमेश्वरका वििहरूमा ज्ञाि, अन्तर्दथक्ष्ट, वववेक, र बुद्चधमा ववकससत हुाँदै,
तैँले नतिलाई वास्तववक व्र्वहारमा लागू गिथ सकिप
ु छथ । र्स माफथत, र्सलाई अिभ
ु नू त िगरीकि
ताँ पररवतथि हुिेछस ्। र्दद तैँले परमेश्वरका वििहरूलाई िािे र वपउिे, नतिीहरूलाई पढ्िे,
नतिीहरूलाई बुझ्िे, नतिीहरूलाई अिुभव गिे, र नतिीहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिे कार्थलाई आफ्िो

ससद्धान्तको रूपमा सलि सककस ् भिे, नतिलाई अिुभव िै िगररकि ताँ पररपकव हुिेछस ्।
परमेश्वरका वििहरू पढे र पनि नतिीहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकदै िौं भन्िेहरू छि ्। तेरो हतार
के हो? जब तपाईं िास कदको िापमा पग्ु छस ्, ताँ उहााँका वििहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिथ
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सकिेछस ्। के िार वा पााँि वषथको बालकले आफ्िा मातावपतालाई सहारा ददि वा सम्माि ददि

सककि भिेर भन्छ? तेरो वतथमाि उिाइ कनत ठूलो छ त्र्ो तैँले जान्िुपछथ । तैँले जे व्र्वहारमा
लागू गिथ सकछस ्, त्र्सलाई व्र्वहारमा लागू गर्, र परमेश्वरको व्र्वस्थापिलाई अवरोध गिे
व्र्क्कत िबि ्। परमेश्वरका वििहरूलाई मात्र िा र पी, र अब उप्रान्त त्र्सलाई आफ्िो ससद्धान्तको

रूपमा ली। परमेश्वरले ताँलाई पूणथ पािथ सकिुहुन्छ कक सकिुहुन्ि भन्िे बारे , अदहलेको लाचग, चिन्ता
िगर्। त्र्सलाई अदहले िै िोजतलास िगर्। परमेश्वरका वििहरू तकहााँ जसरी आउाँ छि ् त्र्सरी
िै नतिलाई िा र पी, र परमेश्वरले अवश्र् िै ताँलाई पण
ू थ बिाउिह
ु ु िेछ। र्द्र्वप, तैँले उहााँका
वििहरूलाई िााँदा र वपउाँ दा पालि गिुथपिे एउटा ससद्धान्त छ। अन्धाधुन्ध त्र्सो िगर्। परमेश्वरका
वििहरू िााँदा र वपउाँ दा एकानतर, तैँले थाहा पाउिु पिे वििहरू िोजेर पिा लगा—र्सको अथथ,

दशथिहरूसाँग सम्बक्न्धत वििहरू—र अकोनतर, तैँले वास्तववक व्र्वहारमा लागू गिुथपिे वििहरू

िोजेर पिा लगा—र्सको अथथ, तपाईं प्रवेश गिुथपिे कुरालाई। एक पक्षको सम्बन्ध ज्ञािसाँग छ, र
अकोको प्रवेशसाँग। तैँले दव
ु ैलाई बुखझसकेपनछ—तैँले के बुझ्िु पिे हो र के अभ्र्ास गिुथपिे हो
त्र्सलाई बुखझसकेपनछ—परमेश्वरका वििहरू कसरी िािे र वपउिे सो ताँलाई थाहा हुिेछ।
अगाडड बढ्िे क्रममा, परमेश्वरका वििहरूको ििाथ िै ताँ बोल्िे ससद्धान्त हुिुपिेछ।

साधारणत्ः, जब नतमीहरू भेला हुन्छौ, तब परमेश्वरका वििहरूलाई आफ्िो अन्तरकक्रर्ाको
ववषर्वस्तक
ु ा रूपमा सलएर, र्ी वििहरूबारे नतमीहरूलाई के थाहा छ, नतिलाई नतमीहरू कसरी
व्र्वहारमा लागू गछौ, र पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ, र्सबारे ििाथ गदै परमेश्वरका

वििहरू सम्बन्धी सङ्गनतमा सांलग्ि हुिुपछथ । जबसम्म ताँ परमेश्वरका वििहरूको सङ्गनत गछथ स ्,
पववत्र आत्माले ताँलाई ज्र्ोनत ददिुहुिेछ। परमेश्वरका वििहरूको सांसार प्राप्त गिथ मानिसको
सहकार्थ आवश्र्क पछथ । र्दद ताँ र्समा प्रवेश गररिस ् भिे, परमेश्वरसाँग काम गिे कुिै उपार्

हुिेछैि; र्दद तैँले आफ्िो मुि बन्द राखिस ् र उहााँका वििहरूबारे ििाथ गररिस ् भिे, उहााँसाँग
ताँलाई ज्र्ोनत ददिे कुिै उपार् हुिेछैि। जब ताँ अन्र्था व्र्स्त भएको हुाँदैिस ्, परमेश्वरका
वििहरूबारे ििाथ गर्, र निरथथक गफसफमा मात्र िअल्मली! तेरो जीविशैली परमेश्वरका वििहरूले
भररर्ोस ्—त्र्सपनछ मात्र ताँ सच्िा ववश्वासी हुिुहुिेछ। तेरो सङ्गनत सतही भए पनि त्र्सले फरक
पदै ि। सतहीपि वविा कुिै गदहराइ हुि सकदै ि। त्र्हााँ प्रकक्रर्ा हुिप
ु छथ । तेरो तासलमभरर, तैँले
पववत्र आत्माको ज्र्ोनत आफूमा सलिेछस ्, र परमेश्वरका वििहरू कसरी प्रभावकारी ढङ्गले िािे

र वपउिे सो थाहा पाउिेछस ्। िोजतलासको मध्र्ान्तरपनछ, ताँ परमेश्वरका वििहरूको
वास्तववकतामा प्रवेश गिेछस ्। र्दद तैँले सहकार्थ गिथ अठोट गछथ स ् भिे मात्र तैँले पववत्र आत्माको
काम प्राप्त गिथ सकिेछस ्।

परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे ससद्धान्तहरूमा, एउटा ज्ञािसाँग सम्बक्न्धत छ, र अको

प्रवेशसाँग। तैँले कुि वििहरू थाहा पाउिुपछथ ? तैँले दशथिहरूसाँग सम्बक्न्धत वििहरू थाहा पाउिुपछथ

(जस्तै, परमेश्वरको काम अदहले कुि र्ुगमा प्रवेश गरे को छ सो वणथि गिे वििहरू, अदहले

परमेश्वर के प्राप्त गिे िाहिा राख्नुहुन्छ, दे हधारण के हो, र र्स्तै-र्स्तै; र्ी सबै दशथिहरूसाँग
सम्बक्न्धत छि ्।) मानिस प्रवेश गिथप
ु िे मागथ भिेको के हो? र्सले मानिसले अभ्र्ास गिथप
ु िे र
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प्रवेश गिुथपिे परमेश्वरका वििहरूलाई जिाउाँ छ। माचथ उल्लेखित परमेश्वरका वििहरू िािे र
वपउिे दई
ु पक्षहरू हुि ्। अब उप्रान्त, र्स प्रकारले, परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे गिूथ। र्दद
ताँलाई दशथिसाँग सम्बक्न्धत उहााँका वििहरूको बारे मा प्रष्ट बझ
ु ाइ छ भिे, हर समर् पदढरहिु

आवश्र्क छै ि। प्राथसमक महत्त्वको कुरा भिेको प्रवेश गदाथ अझै बढी वििहरू िािु र वपउिु हो,
जस्तै परमेश्वरनतर तेरो हृदर् कसरी फकाथउिे, परमेश्वरको सामुन्िे तेरो हृदर् कसरी शान्त बिाउिे,
र कसरी शरीरलाई त्र्ाग्िे। तैँले व्र्वहारमा लागू गिुथपिे कुराहरू नर्िै हुि ्। परमेश्वरका वििहरू
कसरी िािे र वपउिे सो थाहा िपाइकि, सच्िा सङ्गनत असम्भव छ। उहााँका वििहरू कसरी

िािे र वपउिे सो थाहा पाएपनछ, िाबी के हो तैँले बुझेपनछ, सङ्गनत स्वतन्त्र हुिेछ, र जुिसुकै
सवाल उठे पनि, ताँ सङ्गनत गिथ र वास्तववकतालाई बुझ्ि सकिेछस ्। र्दद, परमेश्वरका वििहरूको
सङ्गनत गदाथ, तपाईंसाँग वास्तववकता छै ि भिे, िाबी के हो तैँले बुझेको छै िस ्, जसले परमेश्वरका
वििहरू कसरी िािे र वपउिे ताँलाई थाहा छै ि भन्िे दे िाउाँ छ। परमेश्वरका वििहरू पढ्दा केही

मानिसहरूलाई थकाइ लाग्दो लाग्ि सकछ, जुि सामान्र् क्स्थनत होइि। परमेश्वरका वििहरू पढ्दा

कदहल्र्ै थकाइ िलाग्िु, नतिीहरूको लाचग सधैँ तवृ षत रहिु, र परमेश्वरका वििहरू सधैँ असल
पाउिुिादहाँ सामान्र् हो। वास्तवमै प्रवेश गरे काले र्सरी परमेश्वरका वििहरू िान्छि ् र वपउाँ छि ्।

जब परमेश्वरका वििहरू अत्र्ाचधक व्र्ावहाररक छि ् र मानिस प्रवेश गिुथ पिे ठ्र्ाककै र्ही हो

भन्िे ताँलाई लाग्छ; जब उहााँका वििहरू मानिसको लाचग असाध्र्ै उपर्ोगी र लाभदार्क छि ,् र

ती मानिसको जीविको भण्डार हुि ् भन्िे ताँलाई लाग्छ—ताँलाई र्ो अिुभूनत पववत्र आत्माले
ददिुहुन्छ, र पववत्र आत्माले ताँलाई छुिुहुन्छ। र्सले पववत्र आत्माले ताँमा काम गरररहिु भएको
छ र परमेश्वर ताँबाट फककथएर जािुभएको छै ि भन्िे प्रमाखणत गछथ । केही मानिसहरू, परमेश्वर

सधैँ बोसलरहे को दे िेर, उहााँका वििहरूदे खि ददकक हुन्छि ्, र उिीहरूले त्र्सलाई पढे पनि वा िपढे
पनि र्सको कुिै पररणाम छै ि भन्िे ठान्छि ्—जि
ु सामान्र् क्स्थनत होइि। वास्तववकतामा प्रवेश
गिे प्र्ास भएको हृदर् उिीहरूसाँग छै ि, र र्स्ता मानिसहरू ससद्ध पाररि ि तष्ृ णा गछथ ि ् ि

महत्त्व िै ददन्छि ्। जब तैँले आफूमा परमेश्वरका वििहरूको तष्ृ णा िभएको पाउाँ छस ्, र्सले ताँ
सामान्र् क्स्थनतमा छै िस ् भन्िे दे िाउाँ छ। ववगतमा, परमेश्वर ताँबाट फककथएर जािु वा िजािु भन्िे
कुरा, ताँ आफूसभत्र शाक्न्तमा चथइस ् वा चथइिस ्, र तैँले आिन्द अिभ
ु व गररस ् वा गररिस ् त्र्सले
निधाथररत गिथ सकथ्र्ो। अब ताँ परमेश्वरका वििहरूको तष्ृ णा गछथ स ् कक गदै िस ्, उहााँका वििहरू

तेरो वास्तववकता हो कक होइि, ताँ निष्ठावाि ् छस ् कक छै िस ्, र तैँले परमेश्वरको लाचग आफूले
गिथ सकिे सबै गिथ सकछस ् कक सकदै िस ्, िाबी त्र्ही हो। अको शब्दमा, परमेश्वरका वििहरूको
वास्तववकताद्वारा मानिसको न्र्ार् गररन्छ। परमेश्वरले आफ्िा वििहरू सबै मािवजानतप्रनत

लक्षक्षत गिुथहुन्छ। र्दद ताँ ती पढ्ि इच्छुक छस ् भिे, उहााँले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ, तर र्दद

छै िस ् भिे, उहााँले ददिुहुिेछैि। धासमथकताको लाचग जो भोका र प्र्ासा छि ् परमेश्वरले उिीहरूलाई
अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ, र जसले उहााँलाई िोजी गछथ उिीहरूलाई उहााँले अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ। उिीहरूले
परमेश्वरका वििहरू पढे पनछ पनि उहााँले उिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिु भएि भिेर कनतले भन्छि ्।
तर कुि तररकाले तैँले ती वििहरू पदढस ्? र्दद तैँले उहााँका वििहरू घोडाको पछाडड सवार
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मानिसले फूलहरू हे रे जस्तो तररकाले पदढस ् भिे, र वास्तववकतालाई कुिै महत्त्व ददइिस ् भिे,
परमेश्वरले कसरी ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददि सकिुहुन्थ्र्ो? परमेश्वरका वििहरूलाई बहुमूल्र्
िमान्िेलाई उहााँले कसरी ससद्ध पािथ सकिुहुन्छ? र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूलाई बहुमल्
ू र्
मान्दै िस ् भिे, ताँसाँग ि त सत्र् हुिेछ ि त वास्तववकता। र्दद ताँ उहााँका वििहरूलाई बहुमूल्र्

मान्छस ् भिे, ताँ सत्र्लाई व्र्वहारमा लागू गिथ सकछस ्, र त्र्सपनछ मात्र तैँले वास्तववकतालाई
बुझ्िेछस ्। त्र्सैकारण ताँ व्र्स्त भए पनि वा िभए पनि, पररक्स्थनत अिुकूल भए पनि वा िभए

पनि, र ताँलाई जााँचिए पनि वा िजााँचिए पनि, तैँले परमेश्वरका वििहरू हमेसा िािु र वपउिु

पछथ । सबै कुरामा, परमेश्वरका वििहरू मानिसको अक्स्तत्वका जग हुि ्। उहााँका वििहरूबाट कोही
पनि फककथि सकदै ि, तर उहााँका वििहरू नतिीहरूले एक ददिमा तीि छाक िािा िाए जसरी

िािुपछथ । ससद्ध पाररिु र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिु त्र्नत सक्जलो हुि सकथ्र्ो? वतथमािमा तैँले
बुझे पनि िबुझे पनि, र परमेश्वरका कामप्रनत ताँमा सूक्ष्मर्दक्ष्ट भए पनि िभए पनि, तैँले सम्भव
भएसम्म धेरै परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिुपछथ । र्ो सकक्रर् तररकाले प्रवेश गिुथ हो।
परमेश्वरका वििहरू पदढसकेपनछ, जेमा ताँ प्रवेश गिथ सकछस ् त्र्सलाई व्र्वहारमा लागू गिथ

हतार गर्, र ताँ जे सकछस ् त्र्सलाई एक क्षणको लाचग अलग राि ्। सुरुवातमा तैँले बुझ्ि िसकिे
परमेश्वरका धेरै वििहरू हुि सकछि ्, तर दई
ु वा तीि महीिापनछ, सार्द एक वषथपनछ तैँले ती
बझ्
ु िेछस ्। र्ो कसरी हुि सकछ? र्सको कारण के हो भिे, परमेश्वरले मानिसहरूलाई एक वा दई
ु

ददिमा ससद्ध पािथ सकिुहुन्ि। अचधकाांश समर्, जब ताँ उहााँका वििहरू पढ्छस ्, तैँले तुरुन्तै
िबुझ्ि सकछस ्। त्र्ो समर्मा, ती केवल पाठभन्दा बढी केही पनि होइि भन्िे लाग्ि सकछ; तैँले
ती बुझ्िुभन्दा अगाडड तैँले केही समर् नतिलाई अिुभव गिुथपछथ । परमेश्वरले र्नत धेरै बोलेपनछ,

उहााँका वििहरू िाि र वपउि तैँले आफ्िो सकदो कोससस गिथप
ु छथ , र त्र्सपनछ, थाहै िपाई तैँले

र्ो बुझ्िेछस ्, थाहै िपाई, पववत्र आत्माले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ। जब पववत्र आत्माले
मानिसलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ, र्ो प्रार््ः मानिसको जािकारी वविा िै हुन्छ। जब ताँ तवृ षत
हुन्छस ् र िोजी गछथ स ्, उहााँले ताँलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुन्छ र अगुवाइ गिुथहुन्छ। पववत्र आत्माले
काम गिे ससद्धान्त तैँले िािे र वपउिे परमेश्वरका वििहरूमा केक्न्ित छ। परमेश्वरका

वििहरूलाई महत्त्व िददिे र उहााँका वििहरूका बारे मा साँधै फरक आिरण राख्िे —नतिीहरूका मि
ू थ

सोिाइमा, नतिीहरूले वििहरू पढे पनि वा िपढे पनि र्ो उदासीिताको कुरा हो भन्िे ववश्वास
गछथ ि ्—नतिीहरू वास्तववकता िभएकाहरू हुि ्। र्स्ता व्र्क्कतमा ि त पववत्र आत्माको काम ि त
उहााँको अन्तर्दथक्ष्ट दे ख्न िै सककन्छ। र्स्ता मानिसहरू र्ोग्र्ता वविाका बहािा गिेहरू, केही

[क]
गरे जस्तो गिेहरू मात्रै हुि ्, र्दष्टान्तका िाङ्गव
ु ोजस्तै।
परमेश्वरका वििहरूलाई तेरो वास्तववकताको रूपमा िसलईकि, तेरो कुिै र्थाथथ कद छै ि।

जब जााँि सलइिे समर् आउाँ छ, ताँ निक्श्ित रूपमा पति हुिेछस ्, र त्र्सपनछ तेरो सााँिो उिाइ
प्रकट हुिेछ। तर निर्समत रूपमा वास्तववकतामा प्रवेश गिथ िाहिेहरू जब परीक्षाहरूमा पछथ ि ्,
क. मल
ू पाठमा “र्दष्टान्तको” भन्िे शब्द समावेश छै ि।
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उिीहरूले परमेश्वरको कामको उद्दे श्र् बुझ्ि सकिेछि ्। वववेकले र्ुकत भएका र परमेश्वरको लाचग

तवृ षत हुिेले परमेश्वरको प्रेमको ऋण नतिथ व्र्ावहाररक कामकाज गिुथपछथ । वास्तववकताले र्ुकत
िभएकाहरू खझिा-मससिा कुराहरूको सामु पनि र्दढ भएर उसभि सकदै िि ्। र्थाथथ उिाइ भएकाहरू
र िभएकाहरूको फरक र्स्तो छ। र्सो ककि हुन्छ, उिीहरू दव
ु ैले परमेश्वरका वििहरू िािे र
वपउिे गरे पनि परीक्षाहरूको सामु कोही र्दढ भएर उसभि सकछि ्, तर अरू भाग्छि ्? स्पष्ट फरक
भिेको कोहीसाँग र्थाथथ उिाइ हुाँदैि भन्िे हो; उिीहरूको वास्तववकताको रूपमा काम गिथको लाचग
उिीहरूसाँग परमेश्वरका वििहरू छै िि ्, र उहााँका वििहरूले उिीहरूसभत्र जरा गाडेका छै िि ्।

उिीहरूको परीक्षा सलिसाथ, उिीहरू आफ्िो मागथको अन्त्र्मा पुग्छि ्। र्सो ककि हुन्छ, कक कोही
परीक्षाहरूको सामु र्दढ भएर उसभि सकछि ्? र्सको कारण के हो भिे उिीहरू सत्र् बुझ्छि ् र

उिीहरूसाँग दशथि छ, र उिीहरूले परमेश्वरको इच्छा र उहााँका आवश्र्कताहरूलाई बुझ्छि ्, त्र्सैले
परीक्षाहरूको अन्त्र्सम्म उिीहरू र्दढ भएर उसभि सकछि ्। र्ो र्थाथथ उिाइ हो, र र्ो पनि जीवि

िै हो। केहीले परमेश्वरका वििहरू पढ्ि पनि सकलाि ्, तर नतिीहरूलाई व्र्वहारमा लागू गदै िि ्,

नतिीहरूलाई गम्भीर रूपमा सलाँ दैिि ्; नतिीहरूलाई गम्भीर रूपमा िसलिेहरूले अभ्र्ासमा कुिै
महत्त्व ददाँ दैिि ्। परमेश्वरका वििहरूलाई वास्तववकताको रूपमा िसलिेहरू र्थाथथ उिाइ िभएकाहरू

हुि ्, र र्स्ता मानिसहरू परीक्षाहरूको अन्त्र्सम्म र्दढ भएर उसभि सकदै िि ्।
जब परमेश्वरका वििहरू प्रकट हुन्छि ्, तैँले नतिीहरूलाई तत्कालै ग्रहण गिथप
ु छथ , र नतिीहरूलाई
िािु र वपउिु पछथ । तैँले जनत बुझे पनि, तैँले पक्रिुपिे एउटा र्दक्ष्टकोण भिेको उहााँका वििहरू
िािु र वपउिु, बुझ्िु, र अभ्र्ास गिुथ भन्िे हो। तैँले गिथ सकिु पिे कुरा र्ही हो। तेरो कद कनत
महाि ् बन्ला भिेर कदहल्र्ै वविार िगर्; उहााँका वििहरू िािे र वपउिेमा मात्र ध्र्ाि केक्न्ित

गर्। मानिसले सहकार्थ गिथप
ु िे र्सैमा हो। तेरो आक्त्मक जीविशैली भिेको मल
ू त्ः परमेश्वरका
वििहरू िािे र वपउिे र नतिीहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिे वास्तववकतामा प्रवेश गिथ कोससस गिुथ

हो। अन्र् कुिै कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गिुथ तेरो काम होइि। ििथका अगुवाहरूले आफ्िा दाजुभाइहरू
र दददीबदहिीहरूलाई अगुवाइ गिथ सकिुपछथ ताकक परमेश्वरका वििहरू कसरी िािे र वपउिे
उिीहरूले थाहा पाउि सकूि ्। र्ो ििथका हरे क अगुवाको क्जम्मेवारी हो। उिीहरू बालक हुि ् वा
वद्
ु ाई ठूलो महत्त्वको रूपमा सलिप
ु छथ र उहााँका
ृ ध, सबैले परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिल

वििहरू उिीहरूको हृदर्मा हुिुपछथ । र्ो वास्तववकतामा प्रवेश गिुथको अथथ राज्र्को र्ुगमा प्रवेश
गिुथ हो। आज, अचधकाांश मानिसहरू परमेश्वरका वििहरू ििाई र िवपई क्जउि िसकिे अिुभूनत
गछथ ि ्, र समर् जे भए पनि उहााँका वििहरू ताजा छि ् भन्िे अिुभव नतिीहरू गछथ ि ्। र्सको

अथथ उिीहरू सही मागथमा िल्ि सरु
ु गरे का छि ् भन्िे हुन्छ। परमेश्वरले आफ्िा काम गिथ र
मानिसको ददि वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। जब परमेश्वरका वििहरूप्रनत जो कोही लालानर्त र
तवृ षत हुन्छि ्, मािवजानत उहााँका वििहरूको सांसारमा प्रवेश गिेछ।
परमेश्वरले प्रशस्तै बोल्िुभएको छ। तैँले कनत बझ
ु ेको छस ्? ताँ कनत धेरै प्रवेश गरे को छस ्?
र्दद

ििथका

अगुवाले

आफ्िा

दाजुभाइहरू

र

दददीबदहिीहरूलाई

परमेश्वरका

वििहरूको

वास्तववकतामा अगव
ु ाइ गरे का छै िि ् भिे, उिीहरू आफ्िा कतथव्र्बाट च्र्त
ु भएका हुिेछि ्, र
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आफ्िा क्जम्मेवारीहरू पूरा गिथ असफल भएका हुिेछि ्! तेरो समझ गम्भीर भए पनि वा सतही
भए पनि, तेरो समझको मात्राको बाबजुद पनि, तैँले उहााँका वििहरू कसरी िािे र वपउिे थाहा

पाउिैपछथ , तैँले उहााँका वििहरूलाई धेरै ध्र्ाि ददिप
ु छथ , र नतिलाई िािु र वपउिक
ु ो महत्त्व र
आवश्र्कता बुझ्िुपछथ । परमेश्वरले र्नत धेरै बोल्िुभएपनछ, र्दद तैँले उहााँका वििहरू िाइिस ् र

वपइिस ् भिे, वा िोजी गिे प्रर्ास गरे िस ् भिे वा उहााँका वििहरू व्र्वहारमा लागू गररिस ् भिे,

र्सलाई परमेश्वरमा ववश्वास गरे को भन्ि सककन्ि। तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिे भएकोले, तैँले
उहााँका वििहरू िािु र वपउिप
ु छथ , उहााँका वििहरू अिभ
ु व गिथप
ु छथ , र उहााँका वििहरूमा
क्जउिुपछथ । केवल र्सलाई मात्र परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेर भन्ि सककन्छ! र्दद ताँ परमेश्वरमा
ववश्वास गछुथ भिी भन्छस ्, तर पनि उहााँका कुिै पनि वििहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिथ वा कुिै

वास्तववकता पैदा गिथ सकदै िस ् भिे, र्सलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भनिदै ि। बरु, र्ो “भोक
तप्ृ त गिथ रोटी िोज्िु” हो। वास्तववकताको सािो अांश समेत िजािी, िगण्र् प्रमाणहरू, प्रर्ोगहीि

कुराहरू, र सतही कुराहरूबारे मात्र बोल्िु: नर्िीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास निमाथण गिथ सकदै िि ्,

र तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिे ठीक तररकालाई बबलकुल बुझेको छै िस ्। तैँले ककि परमेश्वरका

वििहरू सम्भव भएसम्म धेरै िािे र वपउिे गिुथपछथ ? र्दद ताँ उहााँका वििहरू िािे र वपउिे
गदै िस ् तर स्वगथमा िढ्ि मात्र िोज्छस ् भिे, के त्र्ो परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ हो? परमेश्वरमा
ववश्वास गिेले िाल्िु पिे पदहलो कदम के हो? कुि मागथद्वारा परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध

पािुथहुन्छ? परमेश्वरका वििहरू ििाई र िवपई ताँलाई ससद्ध पाररि सककन्छ? के तेरो
वास्तववकताको रूपमा काम गिे परमेश्वरका वििहरू वविा ताँलाई राज्र्को व्र्क्कतको रूपमा

मान्ि सककन्छ? परमेश्वरमा ववश्वास गिुथको अथथ र्थाथथमा के हो? परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरू,

कम्तीमा पनि, बाह्र् रूपमा सशष्ट हुिप
ु छथ ; सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा, परमेश्वरका वििहरूले र्क
ु त
हुिुपछथ । जे भए पनि, उहााँका वििहरूबाट ताँ फकेर कदहल्र्ै टाढा जाि सकदै िस ्। परमेश्वरलाई

बुझ्िे र उहााँका असभप्रार्हरूलाई पूरा गिे सबै काम उहााँका वििहरूद्वारा सफल हुन्छ। भववष्र्मा,
हरे क राष्र, सम्प्रदार्, धमथ, र क्षेत्रलाई परमेश्वरका वििहरूद्वारा ववजर् गररिेछ। परमेश्वरले
प्रत्र्क्ष रूपमा बोल्िुहुिेछ, र सबै मानिसहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई आफ्िा हातहरूमा पक्रिेछि ्,
र र्ो माध्र्मद्वारा, मािवजानत ससद्ध हुिेछ। सभत्र र बादहर, परमेश्वरका वििहरू सवथत्र व्र्ाप्त
छि ्: परमेश्वरका वििहरूमा सभत्र र बादहर दव
ु ै मग्ि रहे र मािवजानतले आफ्िा मुिले परमेश्वरका

वििहरू बोल्िेछ, परमेश्वरका वििहरू अिुसार अभ्र्ास गिेछ, र परमेश्वरका वििहरूलाई

आफूसभत्र राख्नेछ। र्सप्रकार मािवजानत ससद्ध हुिेछ। जसले परमेश्वरका असभप्रार्हरू पूरा गछथ ि ्
र उहााँलाई साक्षी ददि सकछि ्, ती मानिसहरू आफ्िो वास्तववकताको रूपमा परमेश्वरका वििहरूले
भररएका छि ्।

सहस्राब्दीर् राज्र्को र्ुग—वििको र्ुग—मा प्रवेश गिे काम आज समाप्त हुन्छ। अब उप्रान्त,
परमेश्वरका वििहरूबारे सङ्गनतमा अभ्र्स्त हुाँदै अभ्र्ास गर्। परमेश्वरका वििहरू िाएर र
वपएर साथै अिुभव गरे र मात्रै ताँ परमेश्वरका वििहरूमा क्जउि सकिेछस ्। अरूलाई ववश्वस्त पािथ

तैँले केही व्र्ावहाररक अिभ
ु व पैदा गिैपछथ । र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूको वास्तववकता क्जउि
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सकदै िस ् भिे, कोही पनि ववश्वस्त हुिेछैिि ्! परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएका सबै परमेश्वरका
वििहरूको वास्तववकता क्जउि सकछि ्। र्दद ताँ र्ो वास्तववकता दे िाउि र परमेश्वरलाई गवाही
ददि सकदै िस ् भिे, पववत्र आत्माले ताँमा काम गिथभ
ु एको छै ि, र ताँ ससद्ध पररएको छै िस ् भन्िे

र्सले दे िाउाँ छ। परमेश्वरका वििहरूको महत्त्व र्ही हो। के परमेश्वरका वििहरूको लाचग तवृ षत
हुिे हृदर् ताँमा छ? परमेश्वरका वििहरूको लाचग तवृ षत हुिे सत्र्को लाचग तवृ षत हुन्छि ्, र
केवल र्स्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्वरद्वारा आसशवषत हुन्छि ्। भववष्र्मा, सबै धमथहरू र सबै
सम्प्रदार्हरूलाई परमेश्वरले भन्िुहुिे धेरै वििहरू छि ्। बोल्ि र उहााँको आवाजलाई प्रकट गिथ
अन्र्जानतहरूका माझमा उिीहरूलाई ववजर् गिथ जािुभन्दा अगाडड नतमीहरूलाई पण
ू थ पािथ

नतमीहरूको माझमा िै उहााँ पदहले बोल्िुहुन्छ र उहााँको आवाज प्रकट गिुथहुन्छ। उहााँका

वििहरूद्वारा, सबै शुद्ध हृदर्ले र पूणथ रूपले ववश्वस्त हुिेछि ्। परमेश्वरका वििहरूद्वारा र
उहााँका प्रकाशद्वारा, मानिसको भ्रष्ट स्वभाव घट्छ, उसले मानिसको स्वरूप प्राप्त गछथ , र उसको
वविोही स्वभाव कम हुन्छ। वििहरूले मानिसमा अक्ख्तर्ारी साथ काम गछथ ि ् र परमेश्वरका
प्रकाशसभत्र मानिसलाई क्जत्छि ्। वतथमाि र्ुगमा परमेश्वरले गिे काम, साथै उहााँको कामका

मोडहरू, सबैलाई उहााँका वििहरूसभत्र पाउि सककन्छ। र्दद ताँ उहााँका वििहरू पढ्दै िस ् भिे , तैँले
केही पनि बुझ्िेछैिस ्। उहााँका वििहरू तैँले आफै िाएर अनि वपएर, अनि तेरा दाजुभाइहरू र

दददीबदहिीहरूसाँगको सङ्गनतको सांलग्िताबाट र तेरो वास्तववक अिभ
ु वहरूबाट, तैँले परमेश्वरका

वििहरूको पूणथ ज्ञाि प्राप्त गिेछस ्। त्र्सपनछ मात्र ताँ नतिको वास्तववकतामा सााँक्च्िकै क्जउि
सकिेछस ्।

परमेश््र्रको्र्चनद्र्ारा्सबै्कुरा्प्राप्ि्हुन्र्
परमेश्वरले उहााँको विि बोल्िुहुन्छ र ववसभन्ि र्ुगअिुसार ववसभन्ि र्ुगमा उहााँको काम

गिुथहुन्छ, उहााँले फरक-फरक वििहरू बोल्िुहुन्छ। परमेश्वरले निर्महरू अिुसार काम गिुथहुन्ि वा
त्र्ही काम दोहोऱ्र्ाउिुहुन्ि, वा ववगतका कुराहरूमा डुब्िुहुन्ि; उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ, जो सधैँ
िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पुरािो हुिह
ु ु न्ि, र उहााँले हरे क ददि िर्ााँ विि बोल्िह
ु ु न्छ। तैँले आज
जे पालि गिुथपछथ त्र्ो पालि गिैपछथ ; र्ो मानिसको क्जम्मेवारी र कतथव्र् हो। अदहलेको समर्मा
त्र्ो अभ्र्ास परमेश्वरको ज्र्ोनत र वििमा केक्न्ित हुिु महत्त्वपूणथ छ। परमेश्वरले निर्मअिुसार
गिुथहुन्ि, र आफ्िो बुद्चध र सवथशक्कतमािता
्
प्रष्ट पािथ उहााँ ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणबाट बोल्ि

सकिह
ु ु न्छ। उहााँ आत्माको, वा मानिसको वा तेस्रो व्र्क्कतको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िभ
ु र्ो भन्िे कुराले
कुिै फरक पादै ि—परमेश्वर सधैँ परमेश्वर हुिुहुन्छ, अनि उहााँ मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभर्ो
भिेर तैँले उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्ि भिी भन्ि सकदै िस ्। परमेश्वर ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िु
भएकोले मानिसहरूका बीिमा धारणाहरू पनि प्रकट भएका छि ्। त्र्स्ता मानिसहरूमा परमेश्वरको

ज्ञाि हुाँदैि, अनि उहााँको कामको ज्ञाि हुाँदैि। र्दद परमेश्वर सधैँ एउटै र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभर्ो
भिे के मानिसले परमेश्वरको ववषर्मा निर्महरू बिाउाँ दै िि ् र? के परमेश्वरले मानिसलाई त्र्स्तो
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ककससमले काम गिे अिुमनत ददि सकिुहुन्थ्र्ो? परमेश्वर जुिसुकै र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभए पनि
उहााँले त्र्सो गिे कारणहरू छि ्। र्दद परमेश्वर सधैँ आत्माको र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िुभएको चथर्ो

भिे के ताँ उहााँसाँग सांलग्ि हुि सकिेचथइस ्? र्सैले ताँलाई उहााँको विि ददि र ताँलाई वास्तववकतामा
डोऱ्र्ाउि उहााँ कदहलेकहीीँ तेस्रो व्र्क्कतको रूपमा बोल्िुहुन्छ। परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा उपर्ुकत
हुन्छि ्। सांक्षेपमा, र्ो सबै परमेश्वरद्वारा गररन्छ, तैँले र्समा शङ्का गिुथ हुाँदैि। उहााँ परमेश्वर
हुिुहुन्छ, र्सैले उहााँ जि
ु ै र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िभ
ु ए पनि उहााँ सधैँ परमेश्वर िै हुिुहुिेछ। र्ो
अपररवतथिीर् सत्र्ता हो। उहााँले जसरी काम गिथभ
ु ए पनि उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ, उहााँको सार
बदसलाँ दैि। पत्रुसले परमेश्वरलाई र्नत धेरै प्रेम गथे र नतिी परमेश्वरको आफ्िै हृदर्का मानिस

चथए, तर परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्टको रूपमा नतिको साक्षी ददिुभएि, ककिकक एउटा प्राणीको सार
जे छ त्र्ही हो, त्र्ो कदहल्र्ै बदसलि सकदै ि। परमेश्वरले आफ्िो काम निर्महरू अिुसार गिुथहुन्ि,
तर आफ्िो कामलाई अझ प्रभावकारी बिाउि र उहााँ को ववषर्मा मानिसको ज्ञािलाई अझ गदहरो
बिाउि उहााँले ववसभन्ि तररकाहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उहााँले काम गिुथहुिे प्रत्र्ेक तररकाले उहााँलाई
चिन्ि मानिसलाई सहार्ता गदथछ, र त्र्ो मानिसलाई ससद्ध बिाउिको निक्म्त हो। उहााँले काम

गिे जुिसुकै तररका प्रर्ोग गिुथ भए पनि त्र्ो हरे क मानिसलाई निमाथण गिथ र ससद्ध बिाउिका
निक्म्त हो। उहााँको काम गिे एउटा तररका धेरै समर्सम्म रहे पनि त्र्ो उहााँप्रनतको मानिसको

ववश्वासलाई तर्ार पािथको निक्म्त हुन्छ। र्सैले, नतमीहरूको हृदर्मा कुिै शङ्का हुिु हुाँदैि। र्ी
सबै परमेश्वरको काम गिे िरणहरू हुि ्, अनि नतमीहरूले ती सबै पालि गिुथपछथ ।

आज भनिएको कुरािादहाँ वास्तववकतामा प्रवेश गिुथ हो—स्वगथमा उक्कलिु वा राजाहरूको रूपमा

शासि गिुथ होइि; ती भनिएका सबै कुरािादहाँ वास्तववकतासभत्र प्रवेश गिथ िोज्िु हो। र्ोभन्दा
बढी व्र्ावहाररक िोज अको छै ि, अनि शासि गिे राजाहरूको बारे मा कुरा गिथु व्र्ावहाररक होइि।

मानिसमा ठूलो उत्सुकता हुन्छ अनि आज अझै पनि उसले परमेश्वरको कामलाई उसको धासमथक
वविारहरूद्वारा मापि गछथ । परमेश्वरको काम गिे र्नत धेरै तररकाहरूको अिुभव गररसकेपनछ
पनि मानिसले अझै पनि परमेश्वरको कामलाई जािेको छै ि, अझै पनि चिह्ि र िमत्कारहरू

िोज्दछ, अनि अझै पनि परमेश्वरका वििहरू पूरा भएका छि ् कक छै िि ् सो हे िथ िाहन्छ। के र्ो
अिम्मलाग्दो अज्ञािता होइि त? परमेश्वरका वििहरू परू ा िभए, के तैँले अझै पनि उहााँ परमेश्वर
हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गचथथस ्? आज, मण्डलीमा त्र्स्तै मानिसहरूले चिह्ि र िमत्कारहरू हे िथ
पखिथरहे का छि ्। नतिीहरू भन्छि ्, र्दद परमेश्वरका वििहरू पूरा भएका छि ् भिे उहााँ परमेश्वर

हुिुहुन्छ; र्दद उहााँका वििहरू पूरा भएका छै िि ् भिे उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्् ि। त्र्सो भए के ताँ
परमेश्वरका वििहरू परू ा भएको कारण उहााँमा ववश्वास गछथ स ् वा उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर हुिभ
ु एकोले
ववश्वास गछथ स ्? परमेश्वरप्रनत ववश्वासबारे मानिसको वविारलाई सच्र्ाउिुपछथ ! जब ताँ परमेश्वरका

वििहरू पूरा िभएको दे ख्छस ् ताँ िााँडो-िााँडो भाग्छस ्—के र्ो परमेश्वरमा ववश्वास गरे को हो? जब
ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ्, तब सबै कुरा परमेश्वरको कृपामा छोड्िुपछथ अनि परमेश्वरका सबै
कामहरू मान्िुपछथ । परमेश्वरले पुरािो करारमा र्नत धेरै विि बोल्िुभर्ो—तीमध्र्े कुििादहाँ पूरा

भएको तेरो आफ्िै आाँिाले दे िेको छस ्? तैँले ती परू ा भएको िदे िेको कारण के ताँ र्होवा सााँिो
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परमेश्वर हुिुहुन्ि भन्ि सकछस ्? धेरै वििहरू पूरा भएका छि ् र पनि मानिस ती स्पष्ट दे ख्न
असक्षम छ, ककिकक मानिसमा सत्र्ता छै ि र उसले केही पनि बुझ्दै ि। कोही-कोही परमेश्वरको
विि परू ा भएको छै ि भन्िे महसस
ु गदाथ भाग्ि िाहन्छि ्? र्ो कोससस गर्। हे र,् ताँ कतै भाग्ि

सकछस ् कक! भागेपनछ पनि ताँ अझै फकेर आउिेछस ्। परमेश्वरले उहााँको वििले ताँलाई निर्न्त्रणमा

राख्नुहुन्छ, अनि र्दद ताँ मण्डली र परमेश्वरको विि छोडेर जान्छस ् भिे तेरो निक्म्त क्जउिे कुिै

उपार् हुिेछैि। र्दद र्ो कुरामा ववश्वास गदै िस ् भिे ताँ आफैले जााँि ्—के तैँले छोडेर जाि सकछस ्
भिी ठान्छस ्? परमेश्वरका आत्माले ताँलाई निर्न्त्रण गिथह
ु ु न्छ। ताँ छोडेर जाि सकदै िस ्। र्ो
परमेश्वरको एउटा प्रशासनिक आदे श हो! र्दद कुिै व्र्क्कतहरू कोससस गिथ िाहन्छि ् भिे कोससस
गिथ सकछि ्! तैँले भन्छस ् होला र्ो व्र्क्कत परमेश्वर होइि, त्र्सकारण उहााँको ववरुद्धमा पाप

गछथ स ् र उहााँले के गिुथहुन्छ सबै हे छथस ्। सम्भवत्ः तेरो शरीरको मत्ृ र्ु िहोला र ताँ अझै पनि
आफैलाई िुवाउि र पदहराउि सक्षम छस ् होला, तर मािससक रूपमा र्ो असहिीर् हुन्छ, तैँले

तिाव र र्ातिामा परे को महसुस गिेछस ्। त्र्ोजस्तो पीडादार्क अरू केही हुाँदैि। मानिसले
मािससक र्ातिा र वविाश सहि सकदै ि—सार्द ताँ शरीरको कष्ट सहि सकछस ् होला, तर ताँ
मािससक तिाव र लामो समर् रहिे र्ातिा सहि पूरै असक्षम छस ्। आज केही मानिसहरू

िकारात्मक बन्छि ्, ककिकक नतिीहरूले कुिै चिह्ि र िमत्कारहरू दे ख्न सकेका हुाँदैिि ्, तर नतिीहरू
जवि िै बढी िकारात्मक भए पनि भाग्िे साहस गदै िि ्, ककिकक परमेश्वरले मानिसलाई आफ्िो
वििले निर्न्त्रणमा राख्नुहुन्छ। तथ्र्हरू िआए पनि कोही पनि भागेर जाि सकदै ि। के र्ी

परमेश्वरका कामहरू होइिि ् र? आज, परमेश्वर मानिसलाई जीवि ददि पथ्
ृ वीमा आउिुभएको छ।
मानिसहरूले कल्पिा गरे जस्तो उहााँले परमेश्वर र मानिस बीि शान्तमर् सम्बन्ध सुनिक्श्ित

गिथका निक्म्त चिह्िहरू र िमत्कार दे िाउाँ दै ताँलाई फुस्लाउिह
ु ु न्ि। ती सबै जिा जसले जीविमा

ध्र्ाि केक्न्ित गदै िि ् र जसले परमेश्वरले चिन्ह र िमत्कारहरू दे िाऊि ् भन्िे कुरामा ध्र्ाि
लगाउाँ छि ् नतिीहरू फररसीहरू हुि ्। र्ेशूलाई क्रूसमा कीला ठोकिेहरू फररसीहरू िै चथए। र्दद ताँ
परमेश्वरलाई उहााँमाचथको तेरो ववश्वासको धारणाअिुसार मापि गछथ स ्, परमेश्वरको विि पूरा भए

मात्र उहााँमा ववश्वास गछथ स ् भिे, र ती पूरा भएिि ् भिे शङ्का गछथ स ् र परमेश्वरको निन्दा गछथ स ्
भिे के तैँले उहााँलाई क्रूसमा कीला ठोकदै िस ् र? र्स्ता मानिसहरू आफ्िा कतथव्र्हरूप्रनत लापरवाही

हुन्छि ्, र लोभ पूवथक आराम-सुववधामा मस्ती गछथ ि ्।
अकोनतर, मानिसको सबैभन्दा ठूलो समस्र्ा र्ो हो, कक उसले परमेश्वरको काम जान्दै ि।

र्द्र्वप मानिसको व्र्वहार अस्वीकार गिे होइि, तर शङ्का गिे हुन्छ। मानिसले इन्कार गदै ि,
तर उसले पण
ू थ रूपमा स्वीकार पनि गदै ि। र्दद मानिसहरूमा परमेश्वरको कामको पण
ू थ ज्ञाि छ
भिे नतिीहरू फकेर जााँदैिि ्। अको समस्र्ा र्ो हो, कक मानिसले वास्तववकता जान्दै ि। आज,
प्रत्र्ेक व्र्क्कत परमेश्वरको वििमा सांलग्ि भएको हुन्छ; सााँच्िै भववष्र्मा तैँले चिह्ि र
िमत्कारहरू हे िे बारे मा सोच्िु हुाँदैि। म ताँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु: वतथमािको िरणको अवचधमा,
ताँ परमेश्वरका वििहरू मात्र दे ख्न सकछस ्, र र्द्र्वप त्र्हााँ कुिै तथ्र्हरू िभए पनि अझै पनि

परमेश्वरको जीविलाई मानिसमा आकार ददि सककन्छ। सहस्राब्दीर् राज्र्को मख्
ु र् काम र्ही हो,
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र र्दद र्ो कामलाई बुझ्ि सकदै िस ् भिे ताँ कमजोर बन्िेछस ् र ढल्िेछस ्; ताँ परीक्षाको बीिमा
ओलथन्छस ्, र अझै द:ु िदार्ी कुरा त, ताँलाई शैतािद्वारा कैदी बिाइन्छ। परमेश्वर मुख्र् रूपमा

पथ्
ु एको छ; ताँ जि
ु कुरासाँग सांलग्ि हुन्छस ् त्र्ो परमेश्वरको
ृ वीमा आफ्िो विि बोल्ि आउिभ
विि हो, तैँले जे दे ख्छस ्, त्र्ो परमेश्वरको विि हो। तैँले जे सुन्छस ् त्र्ो परमेश्वरको विि हो,
तैँले जे पालि गछथ स ् त्र्ो परमेश्वरको विि हो, तैँले जे अिुभव गछथ स ् त्र्ो परमेश्वरको विि हो,
अनि परमेश्वरको र्ो दे हधारणले मानिसलाई ससद्ध बिाउि मुख्र् रूपले विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ।
उहााँले चिन्ह र िमत्कारहरू दे िाउिह
ु ु न्ि, र ववशेष गरी र्ेशल
ू े ववगतमा गिथभ
ु एका काम गिथह
ु ु न्ि।

र्द्र्वप उहााँहरू परमेश्वर र दव
ु ै मानिस हुिुहुन्छ, तापनि उहााँहरूको सेवा कार्थ एकै ककससमका
छै िि ्। जब र्ेशू आउिुभर्ो, उहााँले परमेश्वरका केही कामहरू गिथभ
ु र्ो र केही वििहरू बोल्िुभर्ो—
तर उहााँले पूरा गिुथभएको मुख्र् काम के चथर्ो? उहााँले मुख्र् रूपमा पूरा गिुथभएको काम क्रूसीकरण
चथर्ो। क्रूसीकरणको काम पूरा गिथ र सारा मािव जानतलाई छुटकारा ददि उहााँ पापी मानिसको
स्वरूप धारण गिुथभर्ो, र सारा मािवजानतको पापका निक्म्त उहााँ पाप बसल बन्िुभर्ो। उहााँले पूरा

गिुथभएको मुख्र् काम र्ही िै चथर्ो। आखिरीमा, उहााँले पनछ आउिेहरूलाई डोऱ्र्ाउि क्रूसको बाटो

प्रदाि गिुथभर्ो। जब र्ेशू आउिुभर्ो, र्ो मुख्र् रूपमा छुटकाराको काम पूरा गिुथचथर्ो। उहााँले सबै

मािवजानतलाई छुटकारा ददिुभर्ो, र उहााँले स्वगथको राज्र्को सुसमािार मानिसहरूकहााँ ल्र्ाउिुभर्ो,
र र्सबाहे क, उहााँले स्वगथ राज्र्नतर जािे बाटो ल्र्ाउिभ
ु र्ो। फलस्वरूप, पनछ आउिे सबैले भिे ,
“हामी क्रूसको बाटोमा दहाँड्िुपछथ र आफैलाई क्रूसको निक्म्त बसलदाि गिुथपछथ ।” निस्सन्दे ह, सुरुसुरुमा
र्ेशूले अरू केही काम पनि गिुथभर्ो र मानिसलाई पश्िाताप गिे र आफ्िा पापहरू स्वीकार गिे

बिाउि केही वििहरू बोल्िुभर्ो। तर उहााँको सेवा कार्थ अझै पनि क्रूसीकरण िै चथर्ो मा, र
उहााँले साढे तीि वषथ प्रिार गिथभ
ु एको मागथ पनछ आउिे क्रूसीकरणको निक्म्त तर्ारी चथर्ो। र्ेशल
ू े

जनत धेरै पल्ट प्राथथिा गिुथभर्ो ती सबै पनि क्रूसीकरणको निक्म्त चथए। उहााँले एक सामान्र्
मानिसको जीवि क्जउिु, अनि पथ्
ृ वीमा साढे तेिीस वषथ क्जउिु मुख्र्तर्ा: क्रूसीकरणको िानतर िै
चथर्ो; नतिीहरूले उहााँलाई र्ो काम गिे शक्कत ददिुपथ्र्ो, फलस्वरूप परमेश्वरले उहााँलाई क्रूसमा

टााँचगिे काम सुम्पिुभर्ो। दे हधारी परमेश्वरले आज कुि काम पूरा गिुथहुिेछ? आज, परमेश्वर
मख्
ु र् रूपले “शरीरमा प्रकट हुिभ
ु एका विि” को काम परू ा गिथ, मानिसलाई ससद्ध बिाउि विि
प्रर्ोग गिथ, मानिसलाई वििको निराकरण र वििको शोधि स्वीकार गिे बिाउि दे हधारी

हुिुभएको छ। उहााँका वििहरूमा उहााँले ताँलाई प्रावधािहरू र जीवि प्राप्त गिे तुल्र्ाउिुहुन्छ;
उहााँका वििहरूमा ताँ उहााँका काम र कार्थहरू दे ख्छस ्। परमेश्वरले ताँलाई सजार् ददि र शोधि
पािथका निक्म्त विि प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, र र्सैले र्दद तैँले कदठिाइ भोचगस ् भिे त्र्ो पनि परमेश्वरको
वििको कारणले गदाथ िै हो। आज, परमेश्वरले तथ्र्हरूद्वारा काम गिुथहुन्ि, तर वििहरूद्वारा

गिुथहुन्छ। उहााँको विि ताँमा आएपनछ मात्र पववत्र आत्माले ताँसभत्र काम गिथ सकिुहुिेछ र ताँलाई

कष्ट भोग्िे वा समठास अिुभव गिे तुल्र्ाउिुहुन्छ। परमेश्वरको वििले मात्र ताँलाई वास्तववकतामा
ल्र्ाउि सकछ, र परमेश्वरको विि मात्र ताँलाई ससद्ध बिाउि सक्षम छ। अनि र्सैले कम्तीमा

पनि तैँले र्सलाई बझ्
ु िैपछथ : परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा गिथभ
ु एका काम मख्
ु र् रूपले उहााँको
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विि प्रर्ोग गरे र प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई ससद्ध बिाउिु र मानिसलाई बाटो दे िाउिु हो। उहााँले सबै

काम उहााँको वििद्वारा गिुथहुन्छ; ताँलाई सजार् ददि उहााँले तथ्र्हरू प्रर्ोग गिुथहुन्ि। र्स्ता
समर्हरू हुन्छि ्, जब केही मानिसहरूले परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ्। परमेश्वरले ताँलाई असवु वधामा

पािुथहुन्ि, तेरो शरीरलाई सजार् ददिुहुन्ि, ि त तैँले कष्ट भोग्िेछस ्—तर ताँमाचथ उहााँको विि

आउिे बबविकै, र त्र्सले ताँलाई शोधि गछथ र र्ो तेरो निक्म्त असहिीर् हुन्छ। के त्र्स्तो हुाँदैि
र? सेवाकताथहरूको समर्मा परमेश्वरले मानिसलाई अतल कुण्डमा फासलददिु भन्िुभर्ो। के मानिस
सााँच्िै अतल कुण्डमा पग
ु ेको छ? मानिसलाई शोधि गिथ वििहरू प्रर्ोग गरे र मानिस अतल

कुण्डमा प्रवेश गऱ्र्ो। अनि र्सैले, आखिरी ददिहरूमा जब परमेश्वर दे हधारी हुिुहुन्छ, उहााँले मुख्र्
रूपले सबै काम गिथ र सबै कुरा स्पष्ट पािथ विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उहााँको वििमा मात्र उहााँ को

हुिुहुन्छ भिी तैँले दे ख्न सकछस ्; उहााँको वििमा मात्र उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी दे ख्न
दे ख्ि सकछस ्। जब दे हधारी परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ, उहााँले विि बोल्िे बाहे क अरू काम

गिुथहुन्ि—त्र्सैले त्र्हााँ तथ्र्हरूको कुिै आवश्र्कता छै ि; वििहरू िै पर्ाथप्त छि ्। र्सकारण,
उहााँ मुख्र्तर्ा: र्ही काम गिथ आउिुभएको हो, मानिसलाई उहााँको वििमा उहााँको शक्कत र

सवोच्िता दे ख्न ददि, उहााँले िम्रतासाथ आफैलाई कसरी लुकाउिुहुन्छ सो मानिसलाई उहााँको

वििमा दे ख्न ददि, अनि मानिसलाई उहााँको वििमा उहााँको समग्रता जान्ि ददि आउिुभएको हो।
उहााँसाँग जे छि ् र उहााँ जो हुिह
ु ु न्छ ती सब उहााँको वििमा छि ्। उहााँको बद्
ु चध र उहााँका अद्भत
ु ता
उहााँको वििमा छि ्। र्समा ताँलाई परमेश्वरले उहााँका वििहरू बोल्िुहुिे धेरै ववचधहरू दे ख्ने

तुल्र्ाइन्छ। र्ो सब समर्मा परमेश्वरको धेरै जसो काम प्रबन्ध गिुथ, प्रकाश ददिु, र मानिसको
निराकरण गिुथ िै भएको छ। उहााँले मानिसलाई हलकासाथ सराप्िुहुन्ि, उहााँले सराप्िु भए पनि,
उहााँले वििद्वारा िै नतिीहरूलाई सराप्िु हुन्छ। अनि र्सैले, परमेश्वर दे हधारी हुिभ
ु एको र्ो

र्ुगमा, परमेश्वरले फेरर बबरामीलाई निको पािुथभएको र भूतात्माहरू निकाल्िुभएको दे ख्ने कोससस
िगिुथहोस ्, अनि निरन्तर चिह्िहरू िोज्ि छोडडददिुहोस ्—त्र्सको कुिै अथथ हुाँदैि! ती चिह्िहरूले
मानिसलाई ससद्ध बिाउि सकदै ि। स्पष्ट रूपमा भन्िे हो भिे: आज, दे हधारण गिुथहुिे वास्तववक
परमेश्वर आफैले काम गिुथहुन्ि; उहााँ बोल्िु हुन्छ मात्र। र्ो सत्र्ता हो। उहााँले ताँलाई ससद्ध
बिाउि वििहरू प्रर्ोग गिथुहुन्छ, उहााँले ताँलाई िव
ु ाउि र पािी वपर्ाउि विि प्रर्ोग गिथुहुन्छ।
उहााँले काम गिथका निक्म्त पनि वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ, ताँलाई उहााँको वास्तववकता थाहा गराउि

उहााँले तथ्र्हरूको सट्टामा वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ। र्दद ताँ परमेश्वरको र्स ककससमको कामलाई
बुझ्ि सक्षम छस ् भिे िकारात्मक हुि कदठि हुन्छ। िकारात्मक कुराहरूमा ध्र्ाि ददिुभन्दा तैँले
सकारात्मक कुराहरूमा ध्र्ाि ददिप
ु छथ —भन्िक
ु ो अथथ, परमेश्वरका वििहरू पूरा भए वा िभए पनि

वा तथ्र्हरूको आगमि भए वा िभए पनि परमेश्वरले उहााँको वििबाट मानिसलाई जीवि प्राप्त
गिथ ददिुहुन्छ, अनि र्ो सबै चिह्िहरूमध्र्े ठूलो हो; अझ त्र्ोभन्दा बढी र्ो एउटा निववथवाद

सत्र्ता हो। परमेश्वरलाई जान्िे र्ो िै सवोिम प्रमाण हो, र र्ो चिह्िहरूभन्दा ठूलो एउटा चिह्ि
हो। र्ी वििहरूले मात्र मानिसलाई ससद्ध बिाउि सकछ।

परमेश्वरको राज्र्को र्ग
ु सरु
ु हुिसाथै, परमेश्वरले उहााँका वििहरू प्रकट गिथ थाल्िभ
ु र्ो।
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भववष्र्मा र्ी वििहरू क्रसमक रूपमा पूरा हुिेछि ्, अनि त्र्ो समर्मा मानिस जीविमा बढ्िेछ।
मानिसको भ्रष्ट स्वभाव प्रकट गिथ परमेश्वरले गिुथहुिे वििको प्रर्ोग अझ बढी वास्तववक, अझ

बढी आवश्र्क हुिेछ, अनि मानिसको ववश्वासलाई ससद्ध बिाउिे आफ्िो काम गिथ उहााँले अरू
केही होइि तर उहााँको विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ, ककिकक अदहले वििको र्ुग हो, र्सको निक्म्त
ववश्वास, सांकल्प र मानिसको सहकार्थ आवश्र्क हुन्छ। आखिरी ददिहरूमा हुिे दे हधारी परमेश्वरको
काम मानिसको निक्म्त सेवा र प्रबन्ध गिथ उहााँको विि प्रर्ोग गिुथ िै हो। दे हधारी परमेश्वरले

आफ्िा वििहरू बोसलसकिभ
ु एपनछ मात्र ती परू ा हुि थाल्िेछि ्। उहााँ बोल्िभ
ु एको समर्मा उहााँका
वििहरू पूरा हुाँदैिि ्, ककिकक उहााँ शरीरको िरणमा हुिह
ु ु ाँदा उहााँका वििहरू पूरा हुि सकदै िि ्।
र्स्तो हुन्छ कक मानिसले परमेश्वर आत्मा होइि शरीरमा हुिुहुन्छ भिी दे ख्न सकूि ्; ताकक
मानिसहरूले आफ्िै आाँिाले परमेश्वरको वास्तववकता दे ख्न सकूि ्। उहााँको काम पूरा भएको ददि,

जब उहााँले पथ्
ृ वीमा बोल्िुपिे सबै वििहरू बोसलसकिुभएको हुन्छ, उहााँका वििहरू पूरा हुि
थाल्छि ्। र्ो परमेश्वरका वििहरू पूरा हुिे र्ुग होइि, ककिकक उहााँले अझै उहााँका वििहरू
बोसलसकिुभएको छै ि। र्सैले, जब ताँ परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा अझै उहााँका वििहरू बोसलरहिुभएको
दे ख्छस ् तब उहााँको विि पूरा होला भिी िपिी। जब परमेश्वरले आफ्िा वििहरू बोल्ि बन्द

गिुथहुन्छ, र जब पथ्
ृ वीमा उहााँको काम पूरा हुन्छ त्र्वि बेला उहााँका वििहरू पूरा हुि थाल्छि ्।
उहााँ पथ्
ु ु न्छ, त्र्हााँ एक दहसाबले जीविको प्रबन्ध हो, अको त्र्हााँ
ृ वीमा वििहरूमा बोल्िह
अगमवाणी हो—आउिे कुराहरूको अगमवाणी, जि
ु कुराहरू गररिेछि ्, अनि अझ पूरा हुि बााँकी
रहे का कुराहरूको अगमवाणी। र्ेशूका वििहरूमा पनि अगमवाणी चथर्ो। एक दहसाबले उहााँले
जीवि ददिुभर्ो र अको दहसाबले अगमवाणी बोल्िुभर्ो। आज, वििहरू र तथ्र्हरू पूरा गिे कुरा

गरराँदैि, र्सको साथसाथै मानिसका आफ्िै आाँिाहरूले दे ख्न सककिे र परमेश्वरले गिथभ
ु एका काम
बीि ठूलो सभन्िता छ। र्नत मात्र भन्ि सककन्छ कक, एक पटक परमेश्वरको काम पूरा गररएको
हुन्छ, उहााँका वििहरू पूरा गररिेछि ्, अनि वििहरूपनछ तथ्र्हरू आउिेछि ्। आखिरी ददिहरूमा
दे हधारी परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा वििको सेवकाइ गिुथहुन्छ, अनि वििको सेवकाइ गदाथ उहााँले वििहरू

मात्र बोल्िुहुन्छ, र अरू ववषर्हरूलाई ध्र्ाि ददिुहुन्ि। एक पल्ट परमेश्वरको काम पररवतथि
भएपनछ उहााँका वििहरू पूरा हुि थाल्िेछि ्। आज वििहरू सबैभन्दा पदहले ताँलाई ससद्ध
बिाउिका निक्म्त प्रर्ोग गररन्छ; जब उहााँले सारा ब्रह्माण्डभरर मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ, उहााँको

काम पूरा हुिेछ—बोसलिुपिे सबै वििहरू बोसलसकेको हुिेछ, र सबै वििहरू तथ्र् भएका हुिेछि ्।
परमेश्वर आखिरी ददिहरूमा पथ्
ृ वीमा वििको सेवकाइ गिथ आउिुभएको छ, ताकक मािवजानतले

उहााँलाई चिन्ि सकोस ्, र मािव जानतले उहााँ के हुिह
ु ु न्छ भिी दे ख्न सकोस ् र उहााँको वििबाट
उहााँको बुद्चध र उहााँका सबै अिम्मका कामहरू दे ख्न सकोस ्। राज्र्को र्ुगमा परमेश्वरले मुख्र्तर्ा:
सबै मािव जानतलाई क्जत्ि विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ। भववष्र्मा, उहााँको विि प्रत्र्ेक धमथ, िण्ड,
राष्र र सम्प्रदार्माचथ पनि आउिेछ। परमेश्वरले वििको प्रर्ोग क्जत्ि, सबै मानिसलाई उहााँको

वििमा अचधकार र शक्कत छ भिी दे िाउि प्रर्ोग गिुथहुन्छ—र्सैले आज नतमीहरू परमेश्वरको
वििको मात्र सामिा गिथह
ु ु न्छ।
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र्स र्ुगमा परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरू व्र्वस्थाको र्ुगमा बोसलएका वििहरूभन्दा फरक

छि ्, साथै ती अिुग्रहको र्ुगमा बोसलएका वििहरूभन्दा पनि फरक छि ्। अिुग्रहको र्ुगमा,

परमेश्वरले वििको काम गिथभ
ु एि, तर सारा मािव जानतलाई छुटकारा ददिका निक्म्त उहााँले
क्रूसीकरणको वणथि मात्र गिुथभर्ो। बाइबलले र्ेशू ककि क्रूसमा टााँचगिुभएको र क्रूसमा उहााँले
भोग्िुभएको द्ःु िको बारे मा र मानिस कसरी परमेश्वरको निक्म्त क्रूसमा टााँचगिुपछथ भन्िे कुरा

मात्र वणथि गदथछ। त्र्स र्ुगको अवचधमा, परमेश्वरले गिुथभएका सबै काम क्रूसीकरणबाट केक्न्ित
चथर्ो। राज्र्को र्ग
ु मा, दे हधारी परमेश्वरले उहााँमा ववश्वास गिे सबैलाई क्जत्िका निक्म्त वििहरू
बोल्िुहुन्छ। “विि शरीरमा दे िा पिुथहुन्छ” भिेको र्ही हो। आखिरी ददिहरूमा र्ो काम गिथलाई

परमेश्वर आउिुभएको छ, भन्िुको अथथ, उहााँ विि शरीरमा दे िा पिुथहुन्छ भन्िे तथ्र्को वास्तववक
महत्त्वलाई पूरा गिथ आउिुभएको छ। उहााँले वििहरू मात्र बोल्िुहुन्छ, अनि त्र्हााँ तथ्र्हरूको उदर्
बबरलै हुन्छि ्। विि शरीरमा दे िा पिुथहुन्छको सार र्ही हो र जब दे हधारी परमेश्वरले आफ्िा
वििहरू बोल्िुहुन्छ, उहााँको विि शरीरमा दे िा पिुथ, र विि दे हमा आउिु भिेको र्ही हो।
“प्रारम्भमा विि हुिुहुन्थ्र्ो, र विि परमेश्वरसाँग हुिुहुन्थ्र्ो, र विि िै परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, र
विि दे ह बन्िुभर्ो।” र्ो (विि शरीरमा दे िा पिे काम) परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा पूरा

गिुथहुिे काम हो, अनि र्ो उहााँको सम्पूणथ व्र्वस्थापि र्ोजिाको अक्न्तम अध्र्ार् हो, र्सैले
परमेश्वर सांसारमा आउिप
ु छथ र उहााँका वििहरू शरीरमा प्रकट गिथप
ु छथ । आज जे गररन्छ, भववष्र्मा

जे गररिेछ, परमेश्वरद्वारा जे पूरा गररिेछ, मानिसको अक्न्तम गन्तव्र्, नतिीहरू जो मुकत

हुिेछि ्, नतिीहरू जो िाश पाररिेछि ्, र इत्र्ादद—अन्त्र्मा पूरा गररिे र्ी सबै काम स्पष्ट रूपमा
बताइएको छ, अनि र्ी सबै विि शरीरमा दे िा पिुथहुन्छ भन्िे तथ्र्को वास्तववक महत्त्वलाई पूरा

गिथका निक्म्त हो। पदहले जि
ु प्रशासनिक आदे श र सांववधाि जारी गररएको चथर्ो, नतिीहरू जो
िाश पाररिेछि ्, नतिीहरू जो ववश्राममा प्रवेश गिेछि ्—र्ी वििहरू सबैलाई पूरा गररिैपछथ । र्ो

दे हधारी परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा मुख्र् रूपमा पूरा गिुथहुिे काम हो। उहााँले मानिसहरूलाई
परमेश्वरले अनघबाटै निर्ुकत गिुथभएकाहरू कहााँको स्वासमत्वमा हुन्छि ् र परमेश्वरले अनघबाटै

निर्ुकत िगिुथभएकाहरू कहााँको स्वासमत्वमा हुन्छि ्, उहााँका मानिसहरू र छोराहरूलाई कसरी
वगीकरण गररिेछ, इस्राएललाई के हुिेछ, समश्रलाई के हुिछ
े सो बझ्
ु िे तल्
ु र्ाउिह
ु ु न्छ—भववष्र्मा
ती प्रत्र्ेक वििहरू पूरा गररिेछ। परमेश्वरको कामको गनत बदढरहे को छ। परमेश्वरले प्रत्र्ेक

र्ुगमा के गररिुपछथ , आखिरी ददिहरूमा दे हधारी परमेश्वरद्वारा के काम हुिुपछथ , गिुथपिे उहााँको
सेवकाइ आदद कुरा मानिसलाई प्रकट गिे माध्र्मको रूपमा परमेश्वरले वििको प्रर्ोग गिुथहुन्छ,
अनि र्ी वििहरू सबै विि शरीरमा दे िा पिथह
ु ु न्छको वास्तववक महत्त्व प्राप्त गिथका निक्म्त हुि ्।
मैले अनघबाटै भिेको छु, “चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू हे िथमा मात्र ध्र्ाि ददिेहरू सबैलाई

त्र्ाचगिेछ; नतिीहरू ती होइिि ्, जसलाई ससद्ध बिाइिेछ।” मैले धेरै वििहरू बोलेको छु, तापनि
मानिसमा र्ो कामको थोरै ज्ञाि पनि छै ि, अनि, र्स ववन्दम
ु ा पुचगसकेपनछ पनि मानिसहरू अझै

चिह्िहरू र अिम्मका कामहरूको िोजी गछथ ि ्। के परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास चिह्िहरू र

अिम्मका कामहरू िोज्िु बाहे क अरू केही होइि वा के त्र्ो जीवि प्राप्त गिथका निक्म्त मात्र हो?
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र्ेशूले पनि धेरै वििहरू बोल्िुभर्ो, र तीमध्र्े केही अझै पूरा हुिु बााँकी िै छ। के ताँ र्ेशू परमेश्वर
हुिुहुन्् ि भिेर भन्ि सकछस ्? परमेश्वरले उहााँ ख्रीष्ट र परमेश्वरका पत्र
ु हुिुहुन्छ भिी साक्षी
ददिभ
ु र्ो। के ताँ र्ो कुरालाई इन्कार गिथ सकछस ्? आज, परमेश्वरले वििहरू मात्र बोल्िह
ु ु न्छ, र
र्दद तैँले र्सलाई पूणथ रूपमा जािेिस ् भिे ताँ र्दढ भई िडा हुि सकदै िस ्। ताँ उहााँ परमेश्वर

हुिुभएकोले उहााँमा ववश्वास गछथ स ् कक उहााँका वििहरू पूरा भएका छि ् कक छै िि ् भन्िे कुराको
आधारमा उहााँमा ववश्वास गछथ स ्? ताँ चिह्ि र अिम्मका कामहरूमा ववश्वास गछथ स ् कक परमेश्वरमा
ववश्वास गछथ स ्? आज, उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे ख्नाउिह
ु ु न्ि—के उहााँ सााँच्िै परमेश्वर
िै हुिुहुन्छ? र्दद उहााँले बोल्िुहुिे वििहरू पूरा हुाँदैिि ् भिे, के उहााँ सााँच्िै परमेश्वर हुिुहुन्छ?
के परमेश्वरको अक्स्तत्व उहााँले बोल्िुभएका वििहरू पूरा भए कक भएिि ् भन्िे कुराद्वारा निधाथररत

हुन्छ? ककि केही मानिसहरू परमेश्वरमा ववश्वास गिुथभन्दा अनघ उहााँका वििहरू पूरा होस ् भिी
साँधै पखिथरहन्छि ्? के र्सको अथथ नतिीहरूले उहााँलाई चिन्दै िि ् भन्िे हुाँदैि र? र्स्ता धारणा
भएकाहरू सबै ती हुि ् जसले परमेश्वरलाई इन्कार गछथ ि ्। नतिीहरूले परमेश्वरलाई िाप्ि आफ्िा
धारणाहरू प्रर्ोग गछथ ि ्; र्दद परमेश्वरका वििहरू पूरा भए भिे नतिीहरूले उहााँमा ववश्वास गछथ ि ्,
र्दद पूरा भएिि ् भिे नतिीहरूले उहााँमा ववश्वास गदै िि ्; अनि नतिीहरूले सधैँ चिह्िहरू र

अिम्मका कामहरूको िोजी गछथ ि ्। के र्ी मानिसहरू आधुनिक समर्का फररसीहरू होइिि ् र?

ताँ र्दढसाँग िडा हुि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा तैँले वास्तववक परमेश्वरलाई चििेको छस ्
कक छै िस ् त्र्स कुरामा भर पछथ —र्ो महत्त्वपूणथ छ! ताँ परमेश्वरको वििको वास्तववकता जनत ठूलो
हुन्छ, परमेश्वरको वास्तववकता सम्बन्धी तेरो ज्ञाि पनि त्र्वि िै ठूलो हुन्छ, र ताँ परीक्षाहरूको
समर्मा त्र्नत िै र्दढ रूपमा िडा हुि सकछस ्? तैँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे ख्ने कुरामा

जनत धेरै ध्र्ाि ददन्छस ्, ताँ त्र्वि िै कम रूपमा र्दढ रूपमा िडा हुि सकछस ्, र ताँ परीक्षाहरूको
बीिमा पछथ स ्। चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू जग होइिि ्; परमेश्वरको वास्तववकता मात्र जीवि
हो। केही मानिसहरूलाई परमेश्वरको कामले प्राप्त गिुथपिे प्रभावहरूको बारे मा थाहा हुाँदैि। नतिीहरू
आफ्िा ददिहरू अलमल्लमा पदै बबताउाँ छि ्, परमेश्वरको कामको ज्ञािको िोजी गदै िि ्। नतिीहरूका

िोजको लक्ष्र् परमेश्वरलाई नतिीहरूका िाहिाहरू पूरा गिथ लगाउिु मात्र हुन्छ, तब मात्र नतिीहरू
आफ्िो ववश्वासमा गम्भीर बन्िेछि ्। नतिीहरू भन्छि ्, र्दद परमेश्वरका वििहरू परू ा भए भिे
नतिीहरू जीविको पनछ लाग्छि ्, तर र्दद उहााँका वििहरू पूरा भएिि ् भिे, नतिीहरूले जीविको

िोजी गिे कुिै सम्भाविा हुाँदैि। मानिसहरू सोच्छि ्, कक परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको चिन्हहरू
र अिम्मका कामहरू हे िे र स्वगथमा अनि तेस्रो स्वगथमा िढ्िे िोजीमा लाग्िु हो। कसैले पनि र्ो

भन्दै ि, कक परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वास वास्तववकतामा प्रवेश गिे िोजी हो, जीविको
िोजी हो, र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे कार्थको िोजी हो। र्स्तो िोजीको के मूल्र् हुन्छ र?
जस-जसले परमेश्वरको ज्ञािको र उहााँको सन्तुक्ष्टको िोजी गदै िि ् नतिीहरू परमेश्वरमा ववश्वास

िगिेहरू हुि ्; नतिीहरू परमेश्वरको निन्दा गिेहरू हुि ्।
परमेश्वरमाचथको ववश्वास भिेको के हो भिी अब नतमीहरूले बुझ्छौ? के परमेश्वरमा ववश्वास
गिथक
ु ो अथथ चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू हे िथु हो? के र्सको अथथ स्वगथमा उक्कलिु हो?
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परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ असलकनत पनि सक्जलो हुाँदैि। ती धासमथक अभ्र्ासहरूलाई शुद्ध पाररिुपछथ ;
बबरामीको िङ्गाइ र भूतात्माहरू निकाल्िे कार्थको पनछ लाग्िु, चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू
ध्र्ाि लगाउिु, परमेश्वरबाट अझ बढी अिग्र
ु ह, शाक्न्त र आिन्द पाउिे लालसा गिथु, दे हको

सफलताहरू र आराम-सुववधाको पनछ लाग्िु—र्ी सबै धासमथक अभ्र्ासहरू हुि ्, अनि र्स्ता
अभ्र्ासहरू अस्पष्ट ककससमको ववश्वास हो। आज परमेश्वरमाचथको वास्तववक ववश्वास भिेको के

हो? र्ो परमेश्वरको वििलाई तेरो जीवि-वास्तववकताको रूपमा स्वीकार गिुथ र परमेश्वरबाट सााँिो
प्रेम हाससल गिथ उहााँलाई उहााँकै वििबाट चिन्िु हो। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा: परमेश्वरमा ववश्वास

गिुथ भिेको तैँले उहााँको आज्ञापालि गिुथ, उहााँलाई प्रेम गिुथ र परमेश्वरको सक्ृ ष्टले गिुथपिे कतथव्र्
पूरा गिथको लाचग हो। परमेश्वरमा ववश्वास गिुथको उद्दे श्र् र्ही िै हो। तैँले परमेश्वरको

प्रेसमलोपिको, उहााँ हाम्रो आदरको कनत र्ोग्र् हुिुहुन्छ, र परमेश्वरले उहााँका सक्ृ ष्टहरूमा कसरी
मुक्कतको काम गिुथहुन्छ र नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ भन्िे ज्ञाि प्राप्त गिैपछथ —र्ी

परमेश्वरमाचथको तेरा ववश्वासका अत्र्ावश्र्क तत्वहरू हुि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको मुख्र्
रूपले दे हको जीविबाट परमेश्वरलाई प्रेम गिे जीविमा सिुथ हो; भ्रष्टतामा क्जउिुबाट परमेश्वरको
विि पालि गिे जीविमा सिुथ हो; र्ो शैतािको अचधकार-क्षेत्रबाट बादहर निस्केर परमेश्वरको
वास्ता र सुरक्षामा क्जउिु हो; र्ो परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुि सकिु र दे हको आज्ञाकारी िहुिु हो;
र्ो परमेश्वरलाई तेरो सम्पण
ू थ हृदर् प्राप्त गिथ ददिु हो, जसद्वारा परमेश्वरलाई ताँलाई ससद्ध
बिाउि ददिु हो, र तैँले आफैलाई भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट मुकत गिुथ हो। परमेश्वरमा ववश्वास

गिुथ भिेको ववशेष रूपले परमेश्वरको शक्कत र मदहमा ताँमा प्रकट हुि ददिु हो, तैँले परमेश्वरको
इच्छाको काम गिुथ र उहााँको र्ोजिा पूरा गिुथ हो, साथै शैतािको सामु परमेश्वरको साक्षी ददि
सकिु हो। परमेश्वरमाचथको ववश्वास चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू हे िथ िाहिे तेरो इच्छामा

केक्न्ित हुिुहुाँदैि, ि त त्र्ो तेरो व्र्क्कतगत दे हको निक्म्त िै हुिुपछथ । त्र्ो परमेश्वरलाई चिन्िे,
र परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ सकिे हुि, अनि पत्रुसले झैं मत्ृ र्ुसम्म उहााँको आज्ञापालि गिे
ववषर्मा हुिुपछथ । परमेश्वरमा ववश्वास गिुथका मुख्र् उद्दे श्र्हरू नर्िै हुि ्। व्र्क्कतले परमेश्वरलाई

चिन्ि र उहााँलाई सन्तुष्ट पािथका निक्म्त परमेश्वरको विि िान्छ र वपउाँ छ। परमेश्वरको विि
िााँदा र वपउाँ दा त्र्सले ताँलाई परमेश्वरको बारे मा महाि ् ज्ञाि ददन्छ, त्र्सपनछ मात्र तैँले उहााँको
आज्ञापालि गिथ सकछस ्। परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञािद्वारा मात्रै तैँले उहााँलाई प्रेम गिथ सकछस ्, अनि

परमेश्वरमाचथको मानिसको ववश्वासमा हुिुपिे उद्दे श्र् र्ही िै हो। र्दद परमेश्वरमाचथको तेरो
ववश्वासमा ताँ सधैँ चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू हे िे मात्र कोससस गछथ स ् भिे, परमेश्वरमाचथको
ववश्वासको र्ो र्दक्ष्टकोण गलत छ। परमेश्वरमा ववश्वास गिथु भिेको मख्
ु र् रूपले परमेश्वरको
वििलाई जीवि-वास्तववकताको रूपमा ग्रहण गिुथ हो। परमेश्वरको मुिबाट निस्केको वििलाई

अभ्र्ास गरे र अनि नतिलाई ताँ आफैमा लागू गरे र मात्र परमेश्वरको उद्दे श्र् पूरा हुन्छ। परमेश्वरमा
ववश्वास गदाथ, मानिसले परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिे, परमेश्वरमा समवपथत हुि सकिे र परमेश्वरप्रनत

पूणथ आज्ञाकारी हुिे कार्थको िोजी गिुथपछथ । र्दद तैँले कुिै गुिासो िगरी परमेश्वरको आज्ञापालि
गिथ सकछस ्, परमेश्वरका इच्छाहरूलाई ध्र्ािमा राख्छस ्, पत्रस
ु को कद हाससल गिथ सकछस ्, अनि
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परमेश्वरले भन्िुभएको जस्तो पत्रुसको शैली प्राप्त गिथ सकछस ् भिे, तब तैँले परमेश्वरमाचथको
ववश्वासमा सफलता हाससल गरे को हुिेछ, अनि त्र्सले ताँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएको छस ् भन्िे
सचू ित गदथछ।

परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डभरर उहााँको काम गिह
थु ु न्छ। उहााँमा ववश्वास गिेहरू सबैले उहााँको

वििलाई स्वीकार गिुथपछथ , अनि उहााँको विि िािु र वपउिु पछथ ; परमेश्वरद्वारा प्रकट गररएका

चिह्िहरू र अिम्मका कामहरू हे रेर कोही पनि परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुि सकदै िि ्। र्ुगौंर्ुगभरर
परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउि सधैँ विि प्रर्ोग गिथभ
ु एको छ। र्सैकारण नतमीहरूले
आफ्िो सम्पूणथ ध्र्ाि चिह्िहरू र अिम्मका कामहरूमा लगाउिु हुाँदैि, तर परमेश्वरद्वारा ससद्ध
बिाइिे कोससस गिुथपछथ । पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगमा, परमेश्वरले केही वििहरू बोल्िुभर्ो
अनि अिुग्रहको र्ुगमा र्ेशूले पनि धेरै वटा वििहरू बोल्िुभर्ो। र्ेशूले धेरै वििहरू

भनिसकिुभएपनछ, पनछबाट प्रेररतहरू र िेलाहरूले मानिसहरूलाई र्ेशूले ददिुभएका आज्ञाहरू

अिुसार अभ्र्ास गिथ अगुवाइ गरे अनि र्ेशूले बोल्िुभएका वििहरू र ससद्धान्तहरूको अिुभव
गरे । आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउि मुख्र् रूपमा वििकै प्रर्ोग
गिुथहुन्छ। उहााँले मानिसलाई दबाब ददि, वा ववश्वस्त तुल्र्ाउि चिह्िहरू र अिम्मका कामहरू
प्रर्ोग गिुथहुन्ि; र्सले परमेश्वरको शक्कतलाई स्पष्ट बिाउि सकदै ि। र्दद परमेश्वरले चिह्िहरू
र अिम्मका कामहरू मात्र दे िाउिभ
ु एको भए, परमेश्वरको वास्तववकता स्पष्ट पािथ असम्भव

हुिेचथर्ो, र्सरी मानिसलाई ससद्ध बिाउि पनि असम्भव िै हुिेचथर्ो। परमेश्वरले चिह्िहरू र
अिम्मका कामहरूद्वारा मानिसलाई ससद्ध बिाउिुहुन्ि, तर मानिसमा पािी हाल्ि र गोठालो
गिथ वििको प्रर्ोग गिुथहुन्छ, त्र्सपनछ मानिसको पूणथ आज्ञाकारीता र मानिसमा परमेश्वरको
ज्ञाि प्राप्त गररन्छ। उहााँले गिथह
ु ु िे काम र उहााँले बोल्िह
ु ु िे वििको उद्दे श्र् र्ही िै हो। परमेश्वरले
मानिसलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त चिह्िहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिे ववचधको प्रर्ोग
गिुथहुन्ि—उहााँले मानिसलाई ससद्ध पािथको लाचग वििहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र धेरै वटा फरक-फरक
तररकाहरू प्रर्ोग गिुथहुन्छ। िाहे त्र्ो शोधि होस ्, निराकरण र कााँटछााँट वा वििहरूको प्रबन्ध

होस ्, मानिसलाई ससद्ध बिाउि अनि मानिसलाई परमेश्वरको काम, बुद्चध र अद्भुदताको ज्ञाि
ददि परमेश्वर ववसभन्ि र्दक्ष्टकोणहरूबाट बोल्िह
ु ु न्छ। जब परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा र्ग
ु को
समाक्प्त गिुथहुिे समर्मा मानिसलाई पूणथ बिाइन्छ, त्र्सबेला ऊ चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू
हे िथ र्ोग्र्को हुिेछ। जब ताँ परमेश्वरलाई चिन्छस ् र परमेश्वरले जे िै गिुथभए पनि उहााँको
आज्ञापालि गिे सकिे बन्छस ्, तब चिह्िहरू र अिम्मका कामहरू दे ख्दा उहााँको ववषर्मा ताँमा

उप्रान्त कुिै धारणाहरू हुिेछैि। र्स क्षणमा, ताँ भ्रष्ट छस ् र परमेश्वरको पण
ू थ आज्ञा पालि गिथ
असक्षम छस ्—के र्स्तो अवस्थामा ताँ परमेश्वरका चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे ख्ि र्ोग्र् छस ्
भन्िे ठान्छस ्? जब परमेश्वरले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिुहुन्छ, त्र्ही बेला परमेश्वरले

मानिसलाई दण्ड ददिुहुन्छ, अनि र्ुग पररवतथि हुन्छ, त्र्सबाहे क र्ुगको अन्त्र् पनि हुन्छ। जब
परमेश्वरको काम सामान्र् रूपमा पूरा भइरहे को हुन्छ, त्र्सबेला उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू दे िाउिह
ु ु न्ि। चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिु उहााँको निक्म्त हास्र्ास्पद रूपमा
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सक्जलो हुन्छ, तर परमेश्वरको कामको ससद्धान्त त्र्ो होइि, ि त त्र्ो मानिसको निक्म्त
परमेश्वरको व्र्वस्थापि िै हो। र्दद मानिसले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे ख्र्ो, र परमेश्वरको

आक्त्मक शरीर मानिसकहााँ दे िा पऱ्र्ो भिे, के सबै मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिेचथएिि ्
र? मैले पदहलेबाटै भिेको चथएाँ, कक ववजेताहरूको एउटा दल पूवथबाट क्जनतन्छ, ती ववजेताहरू जो,
महासांकष्टको बीिबाट निस्कन्छि ्। र्ी वििहरूको अथथ के हो? नतिको अथथ र्ही हो, कक ती
प्राप्त गररएका मानिसहरूले न्र्ार् र सजार्, निराकरण र काटछााँट र हरककससमका शोधिबाट

भएर गएपनछ मात्र सााँिो रूपमा आज्ञापालि गिथ सके। र्ी मानिसहरूको ववश्वास अस्पष्ट र अमत
ू थ
हुाँदैि, तर वास्तववक हुन्छ। नतिीहरूले कुिै पनि चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू वा कुिै
आश्िर्थकमथहरू दे िेका हुाँदैिि ्; नतिीहरू कुिै बुझ्ि िसककिे अक्षरहरू र ससद्धान्तहरू वा गहि
अन्तर्दथक्ष्टहरूको बारे मा कुरा गदै िि ्; त्र्सको साटो, नतिीहरूससत वास्तववकता, परमेश्वरका

वििहरू र परमेश्वरको वास्तववकताको सााँिो ज्ञाि हुन्छ। के र्स्तो झुण्ड परमेश्वरको शक्कतलाई

स्पष्ट पािथ अझ बढी सक्षम हुाँदैि र? आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले गिुथहुिे काम वास्तववक काम
हो। र्ेशूको र्ुगको अवचधमा, उहााँ मानिसलाई ससद्ध बिाउि आउिुभएि, तर मानिसलाई उद्धार
गिथ आउिुभर्ो, त्र्सकारण, मानिसहरूलाई उहााँको पनछ लगाउि उहााँले केही आश्िर्थकमथहरू

गिुथभर्ो। ककिकक उहााँ मुख्र् रूपले क्रूसीकरणको काम पूरा गिथ आउिुभएको चथर्ो, र चिह्िहरू

दे िाउिु उहााँको सेवकाइको दहस्सा चथएि। त्र्स्ता चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू उहााँको कामलाई
अझ प्रभावकारी बिाउि गररएका चथए; ती अनतररकत काम चथए, र नतिले सम्पूणथ र्ुगको कामको

प्रनतनिचधत्व गदै िचथए। पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगमा, परमेश्वरले केही चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू पनि दे िाउिुभर्ो—तर परमेश्वरले आज गिुथहुिे काम वास्तववक काम हो, र निश्िर् पनि
उहााँले अदहले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउिह
ु ु न्ि। र्दद उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू दे िाउिुभर्ो भिे उहााँको वास्तववक काम लथासलङ्ग हुिेचथर्ो, र उहााँले अरू थप काम
गिथ सकिुहुिेचथएि। र्दद परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउि विि प्रर्ोग गछुथ भिी भन्िुभर्ो,

तर उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू पनि दे िाउिुभर्ो भिे, के मानिसले सााँच्िै उहााँमा
ववश्वास गरे को छ कक छै ि भिी स्पष्ट पािथ सककन्थ्र्ो? र्सैले, परमेश्वरले त्र्स्ता कार्थहरू
गिथह
ु ु न्ि। मानिससभत्र धमथ धेरै छ; परमेश्वर मानिससभत्र भएका सबै धासमथक धारणाहरू र अलौककक
कुराहरूलाई रद्द गिथ अनि मानिसलाई परमेश्वरको वास्तववकता जिाउि आखिरी ददिहरूमा

आउिुभएको छ। उहााँ परमेश्वरको त्र्ो प्रनतरूप हटाउि आउिुभएको छ, जुि अस्पष्ट र काल्पनिक
छ—अको शब्दमा भन्िे हो भिे, एउटा र्स्तो परमेश्वरको प्रनतरूप जसको कुिै अक्स्तत्व िै छै ि।

अनि र्सैले अदहले तेरो निक्म्त एउटै मात्र मल्
ू र्वाि ् कुरा भिेको वास्तववकताको ज्ञाि प्राप्त गिथु
हो! सत्र् सबै कुराभन्दा माचथ हुन्छ। आज ताँमा कनत धेरै सत्र्ता छ? के चिन्हहरू र अिम्मका
कामहरू दे िाउिेहरू सबै परमेश्वर हुि ्? दष्ु टात्माहरूले पनि चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू दे िाउि
सकछि ्; के ती सबै परमेश्वर हुि ्? परमेश्वरमाचथको आफ्िो ववश्वासमा मानिसले िोज्िे भिेको
सत्र्ता हो र उसले जीविमा िोज्िे कुरा जीवि हो, चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू होइि।
परमेश्वरमा ववश्वास गिे सबैको उद्दे श्र् र्ही िै हुिप
ु छथ ।
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परमेश््र्रलाई्सािँच्चै्प्रेम्गनेहरू्िी्हुन

जो्उहािँको्व्यार्हाररकिाप्रनि्पूण्व रूपमा्समवपवि्हुन्सतर्न
व्र्ावहाररकता र परमेश्वरको कामको पूणथ बुझाइको ज्ञािको प्राप्त गिुथ—र्ी दव
ु ै उहााँका

वििहरूमा दे खिन्छि ्, र र्ी वििहरूद्वारा मात्र तैँले अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथ सकछस ्। र्सैले

परमेश्वरको वििले सुसक्ज्जत हुिका निक्म्त तैंले धेरै कुरा गिुथपछथ । सङ्गनतमा परमेश्वरका
वििहरूबारे तेरो ज्ञािको बारे मा बता, र र्सरी ताँ अरूलाई ज्ञाि ददि र नतिीहरू बादहर निस्किे
मागथ ददि सकछस ्—र्ो एउटा व्र्ावहाररक मागथ हो। परमेश्वरले तेरो लाचग वातावरण समलाउिुभन्दा
अनघ, नतमीहरू प्रत्र्ेकले पदहले आफैलाई उहााँको वििले सुसक्ज्जत पािुथपछथ । र्ो हरे कले गिुथपिे

कुरा हो; र्ो एक जरुरी प्राथसमकता हो। पदहले, एउटा र्स्तो क्स्थनतमा पुग ् जहााँ तैँले परमेश्वरको

विि कसरी िािे र वपउिे सो जान्िेछस ्। तैंले गिथ िसकिे कुिै पनि कुराका निक्म्त अभ्र्ास
गिे मागथ भेट्टाउि उहााँका वििहरूमा िोज ्, र तैंले िबुझेका कुिै पनि ववषर्हरू वा ताँमाचथ आउि
सकिे कुिै कदठिाइहरूका लाचग ती वाणीहरूलाई जााँिेर हे र।् परमेश्वरका वििहरूलाई तेरो िाद्र्

भण्डार बिा, र तेरा व्र्ावहाररक कदठिाइहरू र समस्र्ाहरूको समाधाि गिथ नतिको सहार्ता ली;
साथै उहााँको वििलाई तेरो जीविको सहार्ता बिा। र्ी कुराहरू गिथको लाचग तेरो तफथबाटको

कोसससको आवश्र्क पदथछ। परमेश्वरको विि िााँदा र वपउाँ दा, तैंले पररणामहरू प्राप्त गिैपछथ ;
तैंले उहााँको अनघ आफ्िो हृदर् शान्त बिाउि सकिुपछथ , र तैंले जब-जब समस्र्ाहरूको सामिा

गछथ स ् त्र्सबेला तैंले उहााँका वाणीहरू अिुसार अभ्र्ास गिैपछथ । जब तैँले कुिै समस्र्ाहरूको
सामिा गरे को हुाँदैिस ्, त्र्सबेला तैंले उहााँका वििहरू िािे र वपउिे कार्थमा ध्र्ाि ददिुपछथ ।
कदहलेकहीीँ तैँले प्राथथिा गिथ र परमेश्वरको प्रेममाचथ चिन्ति गिथ सकछस ्, सङ्गनतमा परमेश्वरको

वििबाट तैंले बुझेका कुराहरू बताउि सकछस ्, अनि तैंले आफूसभत्र अिुभव गरे को अन्तर्दथक्ष्ट र
प्रकाशको बारे मा र ती वाणीहरू पढ्दा ताँमा उत्पन्ि भएका प्रनतकक्रर्ाहरूको बारे मा बताउि सकछस ्।

र्सबाहे क, तैँले मानिसहरूलाई उम्किे मागथ ददि सकछस ्। र्ो मात्र व्र्ावहाररक हुन्छ। र्सो गिुथको
उद्दे श्र् भिेको परमेश्वरका वििहरूलाई तेरो व्र्ावहाररक िाद्र् भण्डार बिाउिु हो।
एक ददिको अवचधमा, तैंले कनत घण्टा बबताउाँ छस ्, जुि बेला ताँ सााँच्िै परमेश्वरको सामु

हुन्छस ्? तेरो ददिको कनत समर् वास्तवमा परमेश्वरलाई ददइन्छ? दे हलाई कनत समर् ददइन्छ?
व्र्क्कतको हृदर्लाई सधैँ परमेश्वरमा केक्न्ित गिुथ भिेको उहााँद्वारा ससद्ध पाररिे सही बाटोमा

हुिुको पदहलो कदम हो। र्दद तैँले आफ्िो हृदर्, शरीर, र तेरा सबै सााँिो प्रेम परमेश्वरमा अपथण
गिथ सकछस ् भिे, नतिलाई उहााँको सामु राि ्, उहााँप्रनत पण
ू थ आज्ञाकारी बि ् र उहााँको इच्छालाई

पूणथ रूपमा ध्र्ाि दे —परमेश्वरको वििलाई सबै कुराको ससद्धान्त र आधारको रूपमा सलाँ दै, दे हको
लाचग होइि, पररवारका लाचग होइि, र तेरा आफ्िै व्र्क्कतगत िाहिाहरूका लाचग होइि, तर
परमेश्वरको पररवारको दहतका लाचग—त्र्सो गदाथ तेरा असभप्रार्हरू र तेरा र्दक्ष्टकोणहरू सबै सही

ठाउाँ मा हुिेछि ्, र ताँ परमेश्वरको सामु त्र्ो व्र्क्कत बन्िेछस ् जसले उहााँको स्र्ाबासी पाउिेछ।
परमेश्वरले मि पराउिुहुिे मानिसहरू ती हुि ् जो पूणथ रूपमा उहााँतफथ छि ्; नतिीहरू ती हुि ् जो
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पूणथ रूपमा उहााँमा समवपथत हुि सकछि ्। जसलाई परमेश्वरले घण
ृ ा गिुथहुन्छ नतिीहरू ती हुि ् जो
उहााँतफथ आधा हृदर्का हुन्छि ् र जसले उहााँको ववरुद्धमा वविोह गछथ ि ्। उहााँले नतिीहरूलाई घण
ृ ा
गिथह
ु ु न्छ, जसले उहााँमा ववश्वास गछथ ि ् र सधैँ उहााँबाट आिन्द सलि िाहन्छि ्, तर उहााँका निक्म्त
आफूलाई समवपथत गिथ पूणथ रूपमा असमथथ हुन्छि ्। उहााँले नतिीहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ जसले
उहााँलाई प्रेम गछौं त भन्छि ्, तर आफ्िो हृदर्मा उहााँको ववरुद्धमा वविोह गछथ ि ्; उहााँले

नतिीहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ जो छलकपट गिथ प्रभावकारी र लोभ्र्ाउिे वििहरूको प्रर्ोग गछथ ि ्।
जो सााँिो रूपमा परमेश्वरमा समवपथत हुाँदैिि ् वा जो सााँिो रूपले उहााँको अचग समवपथत हुाँदैिि ्
नतिीहरू ववश्वासघाती र स्वभावले अनत िै अहङ्कारी हुन्छि ्। जुि मानिसहरू सामान्र्, व्र्ावहाररक
परमेश्वरको अगाडड सााँिो रूपले समवपथत हुि सकदै िि ्, नतिीहरू अझ बढी अहङ्कारी हुन्छि ्, र
नतिीहरू ववशेष गरी प्रधाि दत
ू को कतथव्र् पालि गिे सन्ताि हुि ्। जुि मानिसहरूले वास्तवमा
परमेश्वरका लाचग आफैलाई समवपथत गछथ ि ् नतिीहरूले आफ्िो सम्पूणथ अक्स्तत्व उहााँको सामु

राख्छि ्; नतिीहरू सााँिो रूपमा उहााँका वाणीहरूमा समवपथत हुन्छि ्, र उहााँका वििहरूलाई अभ्र्ास
गिथ सकछि ्। नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरूलाई आफ्िो अक्स्तत्वको आधार बिाउाँ दछि ्, र
नतिीहरूले कुि भागहरू अभ्र्ास गिुथपछथ भिी परमेश्वरका वििहरूमा निरन्तर िोजी गिथ सकछि ्।

सााँिो रूपमा परमेश्वरको सामु क्जउिे मानिसहरू नतिीहरू िै हुि ्। र्दद तैँले जे गछथ स ् त्र्ो तेरो
जीविको निक्म्त फाइदाजिक छ भिे, र तेरो जीवि स्वभाव रूपान्तरण होस ् भिेर उहााँका वििहरू
िाएर अनि वपएर ताँ आफ्िा आन्तररक आवश्र्कताहरू र कमीहरूलाई पूरा गिथ सकछस ् भिे

त्र्सले परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पादथछ। र्दद ताँ परमेश्वरका आवश्र्कताहरू अिुरूप काम
गछथ स ् र र्दद तैँले शरीरलाई सन्तुष्ट पादै िस ् तर उहााँको इच्छा पूरा गछथ स ् भिे, त्र्समा ताँ उहााँका

वििहरूको वास्तववकतामा प्रवेश गरे को हुन्छस ्। जब परमेश्वरको वििहरूमा वास्तववक रूपले
प्रवेश गिे कुरा गररन्छ, त्र्सको अथथ तैँले आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथ सकछस ् र परमेश्वरका
मागहरूलाई पूरा गिथ सकछस ् भन्िे हुन्छ। र्स प्रकारका व्र्ावहाररक कार्थहरूलाई मात्र उहााँको
वििको वास्तववकतामा प्रवेश गिुथ भिी भन्ि सककन्छ। र्दद ताँ र्स वास्तववकतामा प्रवेश गिथ

सकछस ् भिे ताँमा सत्र्ता हुन्छ। र्ो वास्तववकता प्रवेशको सुरुआत हो; तैँले पदहले र्ो तालीम
सलिप
ु छथ , त्र्सपनछ मात्र ताँ अझ गदहरा वास्तववकताहरूमा प्रवेश गिथ सकिे छस ्। आज्ञाहरू कसरी
पालि गिुथपछथ र परमेश्वरको सामु कसरी बफादार हुिुपछथ त्र्ो वविार गर; ताँ कदहले राज्र्मा
प्रवेश गिथ सक्षम हुिेछस ् भन्िेबारे मात्र निरन्तर िसोि ्। र्दद तेरो स्वभाव पररवतथि हुाँदैि भिे,

तैंले जे सोिे पनि त्र्ो व्र्थथ हुिेछ! परमेश्वरको वििहरूको वास्तववकता प्रवेश गिथको निक्म्त,
पदहले ताँ त्र्स ठाउाँ मा पग्ु िप
ु छथ जहााँ तेरा सबै र्ोजिा र वविारहरू परमेश्वरका लाचग िै हुन्छि ्—
र्ो सबैभन्दा मूल आवश्र्कता हो।
वतथमािमा, त्र्हााँ धेरै मानिसहरू छि ् जो परीक्षाको बीिमा परे का छि ् र जसले परमेश्वरको

कामलाई बुझ्दै िि ्, तर म ताँलाई भन्छु: र्दद तैंले र्ो बुझ्दै िस ् भिे, तैंले त्र्सको बारे मा निणथर्
िगिुथ िै राम्रो हुिेचथर्ो। सार्द सत्र्ता त्र्सको सम्पूणथतामा प्रकट हुिे ददि आउिेछ, त्र्सपनछ
तैँले बझ्
ु िेछस ्। न्र्ार् िगिथु तेरो लाचग लाभदार्क हुन्छ, तैपनि तैँले निक्ष्क्रर् बिेर पिथिु हुाँदैि।
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तैंले सकक्रर्ता साथ प्रवेश गिथ िोज्िुपछथ ; तब मात्र ताँ त्र्ो व्र्क्कत बन्िेछस ् जो सााँच्िै प्रवेश

गदथछ। मानिसहरू नतिीहरूको वविोहको कारण, सधैँ व्र्ावहाररक परमेश्वरको बारे मा धारणाहरू

बिाउाँ छि ्। र्सले गदाथ सबै मानिसहरूले कसरी समवपथत हुिप
ु छथ सो ससकिु आवश्र्क छ, ककिकक
व्र्ावहाररक परमेश्वर मािवजानतका लाचग एउटा ठूलो परीक्षा हुिुहुन्छ। र्दद ताँ र्दढ रहि सकदै िस ्
भिे सबै समाप्त हुन्छ; र्दद ताँसाँग व्र्ावहाररक परमेश्वरको व्र्ावहाररकताको बारे मा बुझाइ छै ि
भिे, तब ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिे र्ोग्र्को हुिेछैिस ्। मानिसहरूले परमेश्वरको
व्र्ावहाररकतालाई बझ्
ु िु िै नतिीहरू ससद्ध हुि सकछि ् कक सकदै िि ् भन्िे कुराको एउटा महत्त्वपण
ू थ
कदम हो। दे हधारी परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभएको तथ्र्को व्र्ावहाररकता प्रत्र्ेक व्र्क्कतका निक्म्त
परीक्षा हो; र्दद ताँ र्स सम्बन्धमा र्दढ रहि सकछस ् भिे, तब ताँ परमेश्वरलाई चिन्िे र उहााँलाई

सााँच्िै प्रेम गिे व्र्क्कत हुिेछस ्। र्दद र्स सम्बन्धमा ताँ र्दढ रहि सकदै िस ् र तैँले आत्मामा मात्र
ववश्वास गछथ स ् र परमेश्वरको व्र्ावहाररकतामा ववश्वास गिथ सकदै िस ् भिे, परमेश्वरमाचथको तेरो
ववश्वास जनत िै ठूलो भए पनि त्र्ो व्र्थथ हुिेछ। र्दद ताँ दे खििे परमेश्वरमा ववश्वास गिथ सकदै िस ्
भिे, के ताँ परमेश्वरका आत्मामा ववश्वास गिथ सकछस ्? के तैंले परमेश्वरलाई मूिथ तल्
ु र्ाउि
िोक्जरहे को छै िस ् र? ताँ दे ख्न र छुि सककिे परमेश्वरको अचग समवपथत हुाँदैिस ्, त्र्सो भए के ताँ
आत्माको सामु समवपथत हुि सकछस ्? आत्मा अर्दश्र् र छुि िसककिे हुिुहुन्छ, त्र्सैले जब ताँ
परमेश्वरको आत्माको अधीिमा छु भिी भन्छस ्, तब तैंले मि
ू थ कुरा गरररहे को हुाँदैिस ् र?
आज्ञाहरूलाई पालि गिुथका निक्म्त मुख्र् कुरा भिेको व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई बुझ्िु हो। तैंले

व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई बुझेपनछ, ताँ आज्ञाहरू पालि गिथ सक्षम हुिेछस ्। ती पालि गिथको
निक्म्त दई
ु वटा मुख्र् तत्वहरू छि ्: एउटा उहााँका आत्माको सारमा र्दढ हुिु, र आत्माको सामु
आत्माको परीक्षा स्वीकािथ सकिु हो; अको, दे हधारी शरीरको बारे मा सही बझ
ु ाइ प्राप्त गिथु, र

वास्तववक अधीिता हाससल गिथ सकिु हो। िाहे दे हको अचग होस ् वा आत्माको अचग, व्र्क्कतको
मिमा सधैँ परमेश्वरप्रनत समपथण र आदर हुिुपछथ । र्स्तो व्र्क्कत मात्र ससद्ध हुिे र्ोग्र्को हुन्छ।
र्दद ताँमा व्र्ावहाररक परमेश्वरको व्र्ावहाररकताको ज्ञाि छ भिे—अथाथत ् र्दद ताँ र्स परीक्षामा

र्दढ भएर िडा भइस ् भिे-तेरो निक्म्त केही पनि अत्र्ाचधक हुाँदैि।
कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्, “आज्ञाहरू पालि गिथु सक्जलो छ; परमेश्वरको सामु हुाँदा िल्
ु ला
रूपमा र भक्कत पूवथक बोले पुग्छ, र कुिै इसारा गिुथ हुाँदैि; आज्ञाहरू पालि गिुथ भिेको र्ही हो।”
के र्ो सही कुरा हो? र्सैले, र्दद ताँ परमेश्वरको वपदठउाँ पछाडड उहााँको ववरोध हुिे केही कुराहरू
गछथ स ् भिे के त्र्सलाई आज्ञाहरू पालि गरे को मान्ि सककन्छ? आज्ञाहरू पालि गिे कार्थमा के-

के कुरा समावेश हुन्छि ् त्र्सबारे ताँमा परू ा ज्ञाि हुिप
ु छथ । र्ो कुरा ताँमा परमेश्वरको व्र्ावहाररकताको
वास्तववक बुझाइ छ कक छै ि भन्िे कुराससत सम्बक्न्धत हुन्छ; र्दद ताँमा व्र्ावहाररकताको बुझाइ
छ र र्ो परीक्षाको अवचधमा ताँ डगमगाउाँ दै िस ् र लड्दै िस ् भिे , ताँमा बसलर्ो गवाही छ भिेर

मान्ि सककन्छ। परमेश्वरको लाचग गुञ्जार्माि गवाही ददिे कुरा मुख्र् रूपले ताँसाँग व्र्ावहाररक

परमेश्वरको बारे मा बुझाइ छ कक छै ि र ताँ र्ो व्र्क्कतमा समवपथत हुि, मत्ृ र्ुसम्म समेत समवपथत
हुि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरासाँग सम्बक्न्धत हुन्छ, जो व्र्क्कत साधारण मात्र हुिह
ु ु न्ि तर
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सामान्र् पनि हुिुहुन्छ। र्दद, समपथणताद्वारा तैँले सााँच्िै परमेश्वरको गवाही ददन्छस ् भिे, त्र्सको
अथथ ताँलाई परमेश्वरले प्राप्त गिुथभएको छ भन्िे हुन्छ। र्दद ताँ मत्ृ र्ुसम्मै अधीिमा बस्ि सकछस ्
र उहााँको अचग गि
ु ासो मक
ु त हुन्छस ्, कुिै दोष लाउाँ दै िस ्, कुिै निन्दा गदै िस ्, कुिै धारणाहरू
राख्दै िस ् र कुिै गुप्त असभप्रार्हरू राख्दै िस ् भिे र्सरी परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिथह
ु ु िेछ। एक
सामान्र्, मानिसद्वारा हे ला गररएको व्र्क्कतको अगाडड समवपथत हुिु र कुिै धारणाहरू िरािी
मत्ृ र्ुसम्म समवपथत हुि सकिु—सााँिो गवाही र्ही हो। मानिसहरू जुि वास्तववकतासभत्र पसूि ् भन्िे

परमेश्वर िाहिुहुन्छ त्र्ोिादहाँ ताँ उहााँका वििहरू पालि गिथ सकिे, नतिलाई अभ्र्ास गिथ सकिे,
व्र्ावहाररक परमेश्वर अगाडड झुकि र तेरा आफ्िै भ्रष्टतालाई जान्ि सकिे, उहााँको सामु तेरो हृदर्
िोल्ि, र अन्त्र्मा उहााँका र्ी वििहरूमाफथत उहााँद्वारा प्राप्त हुि सकिे व्र्क्कत बि ् भन्िे हो।
जब र्ी वाणी हरूले ताँलाई क्जत्दछ र ताँलाई पूणथ रूपमा उहााँको आज्ञाकारी बिाउाँ दछ तब परमेश्वरले

मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ; र्सद्वारा उहााँले शैतािलाई लाजमा पािुथहुन्छ र उहााँको काम पूरा गिुथहुन्छ।

जब ताँमा दे हधारी परमेश्वरको व्र्ावहाररकताको बारे मा कुिै धारणा हुाँदैि—अथाथत ्, जब ताँ र्ो
परीक्षामा र्दढ भएर िडा हुन्छस ्—तब तैँले र्ो गवाही राम्रोसाँग बोकेको हुन्छस ्। र्दद तैँले र्स
व्र्ावहाररक परमेश्वरलाई पूणथ रूपमा बुझ्िे र पत्रुसजस्तै मत्ृ र्ुसम्म समवपथत हुि सकिे ददि आउाँ छ,
तब ताँलाई परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुिेछ र ससद्ध तुल्र्ाउिुहुिेछ। परमेश्वरले गिुथहुिे कुिै पनि कुरा
तेरा धारणाहरूसाँग मेल िााँदैि भिे त्र्ो तेरो लाचग परीक्षा हो। र्दद परमेश्वरको काम नतम्रो

वविारसाँग मेल िान्थ्र्ो भिे त्र्सका निक्म्त तैँले द्ःु ि भोग्िु वा ताँलाई शुद्ध पाररिु आवश्र्क
हुाँदैिचथर्ो। उहााँको काम अनत व्र्ावहाररक र तेरा धारणाहरू अिुरूप िभएकोले तैँले ती
धारणाहरूलाई छोड्िुपछथ । त्र्सैकारणले गदाथ र्ो तेरो लाचग एउटा परीक्षा हो। परमेश्वरको

व्र्ावहाररकताको कारणले िै सबै मानिसहरू परीक्षाहरूका बीिमा छि ्; उहााँको काम व्र्ावहाररक
छ, अलौककक होइि। कुिै पनि धारणाहरू िरािी उहााँका व्र्ावहाररक वििहरू र उहााँको व्र्ावहाररक

वाणीहरू पूणथ रूपमा बुझेर, अनि उहााँको काम अझ बढी व्र्ावहाररक हुाँदै जााँदा उहााँलाई सााँिो रूपमा
प्रेम गिथ सकेर, ताँलाई उहााँले प्राप्त गिुथहुिेछ। परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे मानिसहरूको समूह ती
हुि ् जसले परमेश्वरलाई चिन्छि ्; अथाथत ्, नतिीहरू जसले उहााँको व्र्ावहाररकतालाई जान्दछि ्।
र्सबाहे क, नतिीहरू ती हुि ् जो परमेश्वरको व्र्ावहाररक कामप्रनत समवपथत हुि सकछि ्।

परमेश्वर दे ह मा हुिुभएको समर्मा, उहााँले मानिसहरूबाट िाहिुभएको समपथणमा, नतिीहरूले
कल्पिा गरे जस्तो, दोष लाउिे वा ववरोध गिे कार्थबाट अलग बस्िे कुराहरू छै िि ्। बरु, उहााँ
मानिसहरूले क्जउिका निक्म्त र नतिीहरू जीववत रहिे जगको रूपमा उहााँका वििहरूलाई

ससद्धान्तको रूपमा प्रर्ोग गरूि ्, नतिीहरूले उहााँका वििहरूको सारलाई पण
ू थ रूपमा व्र्वहारमा

उतारूि ् र उहााँको इच्छा पूणथ रूपमा पूरा गरूि ् भन्िे िाहिुहुन्छ। मानिसहरूलाई दे हधारी परमेश्वरको
अधीिमा बस्ि लगाउिे मागको एउटा पक्षले उहााँका वििहरूलाई व्र्वहारमा लागू गिे कार्थलाई

जिाउाँ छ भिे, अको पक्षले उहााँको सामान्र्ता र व्र्ावहाररकतामा समवपथत हुि सकिुलाई जिाउाँ छ।
र्ी दव
ु ै ठोस ् हुिुपदथछ। र्ी दव
ु ै पक्षहरू हाससल गिथ सकिेहरू सबै आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरप्रनत
सााँिो प्रेम राख्िेहरू हुि ्। नतिीहरू सबै त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जो परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएका
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छि ्, र नतिीहरू सबैले परमेश्वरलाई आफ्िो जीविलाई प्रेम गरे जस्तै प्रेम गदथछि ्। दे हधारी

परमेश्वरले उहााँको काममा सामान्र् र व्र्ावहाररक मािवता धारण गिुथहुन्छ। र्सरी, उहााँको
सामान्र् र व्र्ावहाररक मािवताको दव
ु ैको बादहरी िोल मानिसहरूका निक्म्त ठूलो परीक्षा बन्छ;
त्र्ो नतिीहरूको सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ बन्छ। तापनि, परमेश्वरको सामान्र्ता र व्र्ावहाररकतालाई

हटाउि सककाँदै ि। उहााँले समाधाि िोज्ि हरप्रकारको कोससस गिुथभर्ो, तर अन्त्र्मा उहााँले आफूलाई
सामान्र् मािवताको बादहरी िोलबाट मुकत गिथ सकिुभएि। ककिभिे आखिर जे भए पनि उहााँ

मानिस बन्िभ
ु एका परमेश्वर हुिुहुन्छ, स्वगथमा हुिह
ु ु िे आत्माका परमेश्वर हुिह
ु ु न्ि। उहााँ
मानिसहरूले दे ख्न िसकिे परमेश्वर हुिुहुन्ि, तर उहााँ सक्ृ ष्टको सदस्र्को िोल ओढ्िुभएको परमेश्वर

हुिुहुन्छ। र्सैकारण उहााँले आफैलाई उहााँको सामान्र् मािवताबाट अलग गिुथ कुिै पनि हालतमा
सक्जलो हुाँदैि। त्र्सकारण, िाहे जे भए पनि, उहााँले गिथ िाहिभ
ु एको कामलाई उहााँले मानिसको
र्दक्ष्टकोणबाट िै गिुथहुन्छ। र्ो काम सामान्र् र व्र्ावहाररक परमेश्वरको असभव्र्क्कत हो, त्र्सैले

मानिसहरू अधीिमा िबस्िु कसरी उचित हुन्छ? मानिसहरूले परमेश्वरका कार्थहरूको बारे मा के
पो गिथ सकछि ् र? उहााँले जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो गिथह
ु ु न्छ; उहााँ जुि कुरामा िुसी हुिुहुन्छ, त्र्ो
त्र्स्तै रहन्छ। र्दद मानिसहरू अधीिमा बस्दै िि ् भिे, नतिीहरूसाँग अको कुि राम्रा र्ोजिाहरू
हुि सकछि ्? अदहलेसम्म, केवल अधीिताले मात्रै मानिसहरूलाई मुक्कत ददि सकेको छ; कसैसाँग
पनि अरू कुिै राम्रा वविारहरू छै ि। र्दद परमेश्वरले मानिसहरूलाई जााँि गिथ िाहिुहुन्छ भिे,
नतिीहरूले र्सको बारे मा के गिथ सकछि ् र? तापनि, र्ी सबै कुरा स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरले
सोच्िुभएको चथएि भिे; र्ो दे हधारी परमेश्वरले सोच्िुभएको कुरा चथर्ो। उहााँले र्ो गिथ िाहिह
ु ु न्छ,
ताकक कुिै व्र्क्कतले र्सलाई पररवतथि गिथ िसकोस ्। स्वगथका परमेश्वरले दे हधारी परमेश्वरले

गिथह
ु ु िे कुिै पनि कार्थमा हस्तक्षेप गिथह
ु ु न्ि, त्र्सैले के र्ो मानिसहरू उहााँको अधीिमा बस्िप
ु िे
अझ ठूलो कारण होइि र? उहााँ व्र्ावहाररक र सामान्र् दव
ु ै हुिुभए पनि उहााँ पूणथ रूपमा दे हधारी
परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँका आफ्िै वविारहरूको आधारमा उहााँले जे गिथ िाहिुहुन्छ त्र्ो गिुथहुन्छ।
स्वगथका परमेश्वरले सबै काम उहााँलाई सुम्पिुभएको छ; उहााँले जे गिुथहुन्छ त्र्सप्रनत ताँ समवपथत

हुिैपछथ । उहााँसाँग मािवता छ र धेरै सामान्र् हुिुहुन्छ, तैपनि उहााँले जािेर िै र्ी सबै समलाउिुभएको
छ, त्र्सैले मानिसहरूले कसरी अिक्म्मत बिी अस्वीकार गदै उहााँलाई हे िथ सकछि ्? उहााँ सामान्र्
हुि िाहिुहुन्छ, र्सैले उहााँ सामान्र् हुिुहुन्छ। ऊ मािवतासभत्र क्जउि िाहिुहुन्छ, त्र्सैले उहााँ
मािवतासभत्र बस्िुहुन्छ। उहााँ ईश्वरत्वसभत्र क्जउि िाहिुहुन्छ, त्र्सैले उहााँ ईश्वरत्वमा रहिुहुन्छ।

मानिसहरूले र्सलाई आफूले िाहे अिुसार हे िथ सकछि ्, तर परमेश्वर सधैँ परमेश्वर िै हुिुहुिेछ र
मानिसहरू सधैँ मानिस िै हुिेछ। उहााँको सारलाई सािानतिा कुराको कारण अस्वीकार गिथ सककाँदै ि,
ि त उहााँलाई परमेश्वरको “व्र्क्कत” बाट बादहर धकेलेर निकाल्ि िै सककन्छ। मानिसहरूसाँग

मािवजानतको स्वतन्त्रता छ, र परमेश्वरससत परमेश्वरको मर्ाथदा छ; र्ी कुराले एकअकाथलाई

हस्तक्षेप गदै िि ्। के मानिसहरूले परमेश्वरलाई थोरै स्वतन्त्रता ददि सकदै िि ्? के नतिीहरूले
परमेश्वर थोरै अिौपिाररक हुिुभएको सहि सकदैिि ्? परमेश्वरससत त्र्स्तो कडा िहोओ! प्रत्र्ेक
व्र्क्कतमा एक-अकाथप्रनत सदहष्णत
ु ा हुिप
ु दथछ; तब के सबै कुरा ठीक हुिेछैिि ् र? के अझै पनि
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केही खिन्िता हुिेछ? र्दद कसैले त्र्स्तो सािोनतिो कुरालाई सहि सकदै ि भिे, नतिीहरूले कसरी
“प्रधािमन्त्रीको हृदर् डुङ्गा खिर्ाउिका निक्म्त पर्ाथप्त छ” जस्तो कुरा भन्ि सकछि ्? नतिीहरू
कसरी सााँिो मानिस हुि सकछि ्? मािवजानतका लाचग कदठिाइ उत्पन्ि गिे परमेश्वर हुिह
ु ु न्ि,
तर मािवजानतले परमेश्वरका लाचग कदठिाइ उत्पन्ि गदथछ। नतिीहरू सधैँ नतललाई पहाड बिाउाँ दै
काम गछथ ि ्। नतिीहरूले सााँच्िै शून्र्ताबाट कुिै कुरा बिाउाँ छि ् र र्ो अत्र्न्त अिावश्र्क छ! जब

परमेश्वरले सामान्र् र व्र्ावहाररक मािवतासभत्र काम गिुथहुन्छ, तब उहााँले जे गिुथहुन्छ त्र्ो
मािवजानतको काम होइि, तर परमेश्वरको काम हो। तापनि मानिसहरूले उहााँको कामको सारलाई
दे ख्दै िि ्; नतिीहरू सधैँ उहााँको मािवताको बादहरी िोललाई मात्र दे ख्छि ्। नतिीहरूले त्र्स्तो ठूलो
काम दे िेका छै िि ्, तैपनि नतिीहरूले उहााँको सामान्र् र साधारण मािवतालाई दे िेको छौ भिी

जोड ददन्छि ्, र त्र्ो कुरालाई छोड्दै -छोड्दै िि ्। र्सलाई कसरी परमेश्वरको अधीिमा बसेको भन्ि
सककन्छ? स्वगथका परमेश्वर अब पथ्
ृ वीका परमेश्वरमा “पररवतथि” हुिुभएको छ, र पथ्
ृ वीका परमेश्वर

अब स्वगथका परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँहरूको बादहरी रूपरङ्ग एक-समाि भए पनि त्र्सले फरक
पादै ि, ि त उहााँहरूले वास्तवमा कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे कुराले िै कुिै फरक पाछथ । अन्त्र्मा,

जसले परमेश्वरको आफ्िै काम गिुथहुन्छ उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ। तैंले िाहे पनि वा ििाहे
पनि ताँ अधीिमा बस्िैपछथ —र्ो तैँले छिौट गिे ववषर् होइि! मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञापालि
गिथप
ु छथ र मानिसहरू असलकनत पनि बहािा िबिाई पण
ू थ रूपमा परमेश्वरको अधीिमा बस्िप
ु छथ ।

आज दे हधारी परमेश्वरले प्राप्त गिथ िाहिुभएका मानिसहरू ती हुि ् जो उहााँको इच्छा अिुरूप
छि ्। नतिीहरूले उहााँको कामप्रनत समवपथत हुिुपछथ , र स्वगथमा परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे वविारहरू
राख्दै अस्पष्टतामा क्जउि र दे हमा आउिुभएका परमेश्वरका निक्म्त कार्थहरू कदठि बिाउि मात्रै

छोड्िप
ु छथ । उहााँको आज्ञापालि गिथ सकिेहरू नतिीहरू हुि ् जसले पण
ू थ रूपमा उहााँको विि सन्
ु छि ्
र उहााँको प्रबन्धहरूमा समवपथत हुन्छि ्। त्र्स्ता मानिसहरूले स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वर वास्तवमा
कस्तो हुिुहुन्छ वा अदहले स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरले कस्तो ककससमको काम गदै हुिुहुन्छ भन्िे
कुरालाई कुिै वास्ता गदै िि ्; नतिीहरूले पथ्
ृ वीका परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर् पूणथ रूपमा ददन्छि ्
र उिीहरूले आफ्िा सम्पूणथ अक्स्तत्व उहााँको सामु समवपथत गछथ ि ्। नतिीहरूले आफ्िो सुरक्षालाई
कदहल्र्ै पनि कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, ि त नतिीहरूले दे हमा हुिुहुिे परमेश्वरको सामान्र्ता र
व्र्ावहाररकतालाई धेरै ध्र्ाि िै ददन्छि ्। दे हधारी परमेश्वरमा समवपथत हुिे मानिसहरूलाई उहााँले
ससद्ध पािथ सकिुहुन्छ। स्वगथका परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूले केही पनि पाउिेछैिि ्। ककिकक

स्वगथका परमेश्वरले होइि तर पथ्
ृ वीका परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रनतज्ञाहरू र आशीवाथदहरू

ददिह
ु ु न्छ। मानिसहरूले स्वगथका परमेश्वरलाई सधैँ ठूलो बिाउिे अनि पथ्
ु ु िे परमेश्वरलाई
ृ वीमा हुिह
सामान्र् मानिसको रूपमा हे िे गिुथ हुाँदैि; त्र्सो गिुथ अिुचित हो। स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वर महाि ्
र अद्भुत बुद्चधका हुिुहुन्छ, तर र्सको कुिै अक्स्तत्वमा छै ि; पथ्
ृ वीका परमेश्वर अनत औसत र
महत्त्वहीि हुिुहुन्छ, र सामान्र् पनि हुिुहुन्छ। उहााँसाँग असाधारण ददमाग छै ि वा उहााँले पथ्
ृ वी िै
भत्काउि सकिे कार्थहरू गिुथहुन्ि; उहााँले केवल सामान्र् र व्र्ावहाररक ढङ्गले कार्थ गिुथहुन्छ र
बोल्िह
थु ए तापनि,
ु ु न्छ। उहााँले गजथिको माध्र्मबाट बोल्िे, वा हावा र वषाथलाई आज्ञा ददिे िगिभ
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उहााँ सााँच्िै स्वगथका परमेश्वरका अवतार हुिुहुन्छ, र उहााँ सााँच्िै मािवजानतका बीिमा बास गिुथहुिे
परमेश्वर हुिुहुन्छ। मानिसहरूले आफूले बुझ्ि सकिे र नतिीहरूले परमेश्वर भिी गरे का
कल्पिाहरूसाँग मेल िािे व्र्क्कतलाई उच्ि पािथु हुाँदैि, र नतिीहरूले स्वीकार गिथ िसकिे र कल्पिा
गिै िसकिे व्र्क्कतलाई तुच्छ ठान्िु हुाँदैि। र्ी सबै मानिसहरूको वविोहबाट आउाँ छ; परमेश्वरप्रनत
मािवजानतको ववरोधको सबै स्रोत र्ही हो।

शसद्ध्बनाइनुपनेहरू्शोधनको्प्रक्रक्रयाबाट्भएर्जानैपर्व
र्दद ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् भिे तैँले परमेश्वरको आज्ञापालि गिैपछथ , सत्र्तालाई

व्र्वहारमा दे िाउिुपछथ र तेरा सबै कतथव्र्हरू पूरा गिैपछथ । त्र्सबाहे क, तैँले अिुभव गिुथपिे कुराहरू

तैँले बुझ्िुपछथ । र्दद ताँ निराकरण गररएको, अिुशाससत गररएको र न्र्ार् गररएको मात्र अिुभव
गछथ स ् भिे, र्दद ताँ परमेश्वरमा आिक्न्दत हुि मात्र सक्षम छस ्, तर परमेश्वरले ताँलाई अिश
ु ासि
वा निराकरण गरररहिुहुाँदा त्र्ो महसुस गिथ सकदै िस ् भिे र्ो स्वीकारर्ोग्र् हुाँदैि। सार्द शोधिको
र्ो उदाहरणमा ताँ आफ्िो भूसममा िडा हुि सकछस ्, तर अझै पनि र्ो पर्ाथप्त हुाँदैि; ताँ अझै

अगाडड बढ्दै जािुपछथ । परमेश्वरलाई प्रेम गिे पाठ कदहल्र्ै पनि रोककाँदै ि र र्सको कुिै अन्त्र्

छै ि। मानिसहरू परमेश्वरलाई ववश्वास गिे कुरालाई अनत िै साधारण कुरा मान्छि ्, तर एकिोदट
नतिीहरूले केही व्र्ावहाररक अिुभव प्राप्त गरे पनछ परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ मानिसहरूले कल्पिा

गरे जस्तो सरल िभएको नतिीहरू थाहा पाउाँ छि ्। जब परमेश्वरले मानिसलाई शुद्ध पािे काम
गिुथहुन्छ, तब मानिसले द्ःु ि भोग्छ। कुिै व्र्क्कतलाई शोधि गिे काम जनत ठूलो हुन्छ नतिीहरूको
परमेश्वरप्रनतको प्रेम त्र्वि िै ठूलो हुिेछ, अनि नतिीहरूमा परमेश्वरको शक्कत त्र्नत िै बढी प्रकट

गररिेछ। र्सको ववपरीत, व्र्क्कतले जनत कम शोधि प्राप्त गछथ , परमेश्वरप्रनत नतिीहरूको प्रेम

त्र्वि िै कम बढ्छ, अनि नतिीहरूमा परमेश्वरको शक्कत त्र्नत िै कम प्रकट हुिेछ। त्र्स्तो
व्र्क्कतको शोधि र पीडा जनत ठूलो हुन्छ, नतिीहरूले उवि िै बढी र्ातिा अिुभव गिेछि ्,
नतिीहरूको परमेश्वरप्रनतको प्रेम त्र्नत िै गदहरो भएर बढ्िेछ, परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वास
उवि िै सााँिो बन्िेछ, र परमेश्वरको बारे मा नतिीहरूको ज्ञाि अझ गहि हुिेछ। तेरा अिभ
ु वहरूमा
तैँले शोधि प्राप्त गदै गरे का, निराकरण गररएका र धेरै अिुशासिमा राखिएका मानिसहरूले धेरै

ठूलो द्ःु ि पाइरहे को दे ख्िेछस ्, अनि ताँ ती मानिसहरूमा िै परमेश्वरप्रनत गदहरो प्रेम र परमेश्वरको

अझ गदहरो र भेदकारी ज्ञाि छ भन्िे दे ख्िेछस ्। नतिीहरू जसले निराकरण गररएको अिुभव
गरे का हुाँदैिि ् नतिीहरूमा सतही ज्ञाि मात्र हुन्छ, नतिीहरू र्सो मात्र भन्ि सकछि ्: “परमेश्वर
भलो हुिुहुन्छ, मानिसहरूले उहााँबाट आिन्द पाऊि ् भिी उहााँले अिग्र
ु ह प्रदाि गिुथहुन्छ।” र्दद
मानिसहरूले निराकरण गररएको र अिुशासिमा राखिएको अिुभव गरे का छि ् भिे नतिीहरू

परमेश्वरको सााँिो ज्ञािको ववषर्मा बोल्ि सकछि ्। र्सरी परमेश्वरले मानिससभत्र गिुथहुिे काम
जनत अिम्मको हुन्छ, त्र्ो त्र्वि िै मूल्र्वाि ् र महत्त्वपूणथ हुन्छ। र्ो तेरो निक्म्त जनत धेरै
अभेद्र् र तेरो धारणासाँग जनत धेरै असमल्दो छ, परमेश्वरको कामले ताँलाई क्जत्ि, र ताँलाई हाससल
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गिथ र ताँलाई ससद्ध बिाउि त्र्नत िै सक्षम हुन्छ। परमेश्वरको कामको कनत ठूलो महत्त्व छ!
र्दद परमेश्वरले मानिसलाई र्स्तो प्रकारले शोधि गिुथभएि भिे, र्दद उहााँले र्स तररकाले काम
गिथभ
ु एि भिे उहााँको काम प्रभावहीि र महत्त्वहीि हुिेचथर्ो। ववगतमा भनिएको चथर्ो, कक
परमेश्वरले र्ो झुन्ड िुन्िुहुिेछ र प्राप्त गिुथहुिेछ, र आखिरी ददिहरूमा नतिीहरूलाई पण
ू थ

बिाउिुहुिेछ; र्सैमा असाधारण महत्त्व छ। उहााँले ताँसभत्र जनत ठूलो काम गिुथहुन्छ, उहााँप्रनतको
नतमीहरूको प्रेम त्र्वि िै गदहरो र शुद्ध हुन्छ। परमेश्वरको काम जनत ठूलो हुन्छ त्र्वि िै बढी
मानिसले उहााँको बद्
ु चधको केही कुरा बझ्
ु ि सकछ र उहााँको ववषर्मा मानिसको ज्ञाि अझ गदहरो

बन्छ। आखिरी ददिहरूमा व्र्वस्थापिका निक्म्त परमेश्वरको र्ोजिाको छ हजार वषथ समाप्त

हुिेछ। के र्ो सााँच्िै सक्जलै समाप्त हुि सकछ? उहााँले मािव जानतलाई क्जत्िुभएपनछ, के उहााँको
काम सककिेछ? के र्ो त्र्वि सरल हुि सकछ? वास्तवमा िै मानिसहरू र्ो त्र्स्तै सरल छ भिी
कल्पिा गछथ ि ्, तर परमेश्वरले जे गिुथहुन्छ त्र्ो त्र्वि साधारण हुाँदैि। तैँले परमेश्वरको कामको
जुिै भाग उल्लेि गिथ िाहे पनि ती सब मानिसका निक्म्त बुझ्ि िसककिे छ। र्दद तैँले त्र्ो

बुझ्ि सक्कथस ् भिे, परमेश्वरको काम महत्त्व वा मूल्र्वविाको हुिेचथर्ो। परमेश्वरले गिुथभएको
काम बुझ्ि िसककिे छ; र्ो तेरा वविारहरूभन्दा पूणथ रूपमा ववपरीत छ, अनि र्ो तेरा वविारहरूसाँग

अझ बढी असमल्दो हुन्छ त्र्वि िै बढी त्र्सले परमेश्वरको काम अथथपूणथ छ भिी दे िाउाँ छ; र्दद
र्ो तेरा वविारहरूसाँग समल्दो चथर्ो भिे त्र्ो अथथहीि हुिेचथर्ो। आज ताँ परमे श्वरको काम कनत
अिम्मको छ भिी महसुस गछथ स ्, अनि ताँ र्सलाई जनत बढी अिम्मको महसुस गछथ स ्, ताँ जनत

बढी परमेश्वर बुझ्ि िसककिे हुिुहुन्छ भन्िे महसुस गछथ स ्, परमेश्वरका कामहरू त्र्नत िै महाि ्
छि ् भिी दे ख्िेछस ्। र्दद उहााँले मानिसलाई क्जत्ि केही सतही र लापरवाही काम गिुथभर्ो र
त्र्सपनछ केही पनि गिथभ
ु एि भिे मानिस परमेश्वरको कामको महत्त्व दे ख्न असक्षम बन्िेचथर्ो।
तैँले अदहले थोरै शोधि प्राप्त गरररहे को भए पनि, त्र्ो जीविमा तेरो वद्
ृ चधका निक्म्त ठूलो
फाइदाको छ; र्सैले नतमीहरू र्स्ता कदठिाइहरूबाट भएर जािु अत्र्ावश्र्क छ। आज, तैँले थोरै

शोधि प्राप्त गदै छस ्, तर पनछबाट तैँले सााँच्िै परमेश्वरका कामहरू दे ख्न सकिेछस ्, अनि अन्त्र्मा
तैँले भन्िेछस ्: “परमेश्वरका कामहरू अनत अिम्मका छि ्!” र्ी तेरा हृदर्मा भएका वििहरू

हुिेछि ्। केही समर्सम्म परमेश्वरको शोधिको अिभ
ु व गररसकेपनछ (सेवाकताथको जााँि र सजार्को
समर्), केही मानिसहरूले आखिरीमा भिे: “परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ सााँच्िै कदठि छ!” नतिीहरूले
प्रर्ोग गरे को “सााँच्िै कदठि” भन्िे शब्दले परमेश्वरका कामहरू बुझ्ि िसककिे छि ्, अनि

परमेश्वरको कामको ठूलो महत्त्व र मूल्र् छ, साथै मानिसले उहााँको कामलाई मूल्र्वाि ् ठािेर

जोगाइराख्नप
ु छथ भन्िे दे िाउाँ छ। र्दद, मैले धेरै काम गररसकेपनछ पनि ताँमा असलकनत पनि ज्ञाि
चथएि भिे के मेरो कामको अझै कुिै महत्त्व हुि सकथ्र्ो? र्सले तपाईंलाई र्सो भन्िे बिाउाँ छ:
“परमेश्वरको काम गिुथ सााँच्िै कदठि छ, परमेश्वरका कामहरू अनत अिम्मका छि ्, अनि परमेश्वर

वास्तवमै अनत बुद्चधमाि ् हुिुहुन्छ! परमेश्वर अत्र्न्तै प्रेसमलो हुिुहुन्छ!” र्दद अिुभवको समर्बाट
भएर गएपनछ, ताँ त्र्स्ता कुराहरू भन्ि सकछस ् भिे, तैँले आफूमा परमेश्वरको काम प्राप्त गरे को

छस ् भन्िे र्सले प्रमाखणत गछथ । एक ददि, तैँले ववदे शमा सस
ु मािार फैलाइरहे को बेला कसैले ताँलाई
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सोध्छ: “परमेश्वरमा तपाईंको ववश्वास कस्तो िल्दै छ?” तैँले र्सो भन्ि सकिेछस ्: “परमेश्वरका
कामहरू अनत अिम्मका छि ्!” तेरा शब्दहरूले वास्तववक अिुभवहरू बताउाँ छि ् छि ् भन्िे नतिीहरूले

महसस
ु गिेछि ्। साक्षी हुिु भिेको सााँच्िै र्ही िै हो। तैँले भन्िेछस ्, परमेश्वरको काम बद्
ु चधले
भररएको छ, अनि ताँसभत्रको उहााँको कामले सााँच्िै ताँलाई निश्िर्ता ददएको छ र तेरो हृदर्लाई
क्जतेको छ। तैँले उहााँलाई साँधै प्रेम गिेछस ्, ककिकक उहााँ मािव जानतको प्रेम पाउिुभन्दा अझै

बढी र्ोग्र्का हुिुहुन्छ। र्दद ताँ र्ी कुराहरू बोल्ि सकछस ् भिे ताँ मानिसहरूको हृदर्लाई छुि
सकछस ्। र्ी सबै गिथु भिेको साक्षी बन्िु हो। र्दद ताँ जोडदार साक्षी बन्ि, मानिसहरूका आाँिाबाट
आाँसु िसाल्ि सकछस ् भिे त्र्सले ताँ सााँच्िै त्र्ो व्र्क्कत होस ् जसले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ भन्िे
दे िाउाँ छ, ककिकक ताँ प्रेसमलो परमेश्वरको साक्षी ददि सकछस ्, अनि ताँद्वारा परमेश्वरका कामहरू

गवाहीमा पैदा हुन्छि ्। तेरो गवाहीद्वारा अरूलाई परमेश्वरको कामको िोजी गिे, परमेश्वरको
कामको अिुभव गिे तुल्र्ाइन्छ, अनि नतिीहरूले अिभ
ु व गिे कुिै पनि वातावरणमा, नतिीहरू
दह्रो गरी िडा हुि सकछि ्। साक्षी ददिे एक मात्र सच्िा तररका र्ही मात्र हो, अनि अदहले ताँबाट
िादहएको पनि ठीक र्ही िै हो। तैँले परमेश्वरको काम अनत िै मूल्र्वाि ् र मानिसहरूले सााँिेर
राख्ि र्ोग्र्को छ, अनि परमेश्वर अनत िै मूल्र्वाि ् र अनत िै प्रशस्त हुिुहुन्छ भन्िे दे ख्िुपछथ ;
उहााँ बोल्ि मात्र सकिुहुन्ि, तर मानिसहरूको न्र्ार् गिुथहुन्छ गिथ, नतिीहरूका हृदर्लाई शोधि
गिथ, नतिीहरूलाई आिन्द ददि, नतिीहरूलाई प्राप्त गिथ, नतिीहरूलाई क्जत्ि र नतिीहरूलाई ससद्ध

पािथ पनि सकिुहुन्छ। तैँले आफ्िो अिुभवबाट परमेश्वर अत्र्न्तै प्रेसमलो हुिुहुन्छ भन्िे दे ख्िेछस ्।
र्सकारण अदहले ताँ परमेश्वरलाई कनत धेरै प्रेम गछथ स ्? के ताँ र्ी कुराहरूलाई आफ्िो हृदर्बाट

सााँच्िै भन्ि सकछस ्? जब ताँ आफ्िो हृदर्बाट र्ी शब्दहरू व्र्कत गिथ सकछस ्, तब ताँ साक्षी
बन्ि सकिेछस ्। तेरो अिभ
ु व र्ो स्तरमा पग
ु ेपनछ ताँ परमेश्वरको साक्षी बन्ि सक्षम हुिेछस ्, र ताँ
र्ोग्र्को बन्िेछस ्। र्दद ताँ आफ्िो अिुभवमा र्ो स्तरमा पुगेिस ् भिे ताँ अझै धेरै टाढा हुिेछस ्।
शोधिको अवचधमा मानिसहरूले कमजोरी दे िाउिु सामान्र् कुरा हो, तर शोधिपनछ तैँले र्सो

भन्ि सकिुपछथ : “परमेश्वर उहााँको काममा धेरै बुद्चधमाि ् हुिुहुन्छ!” र्दद तैँले सााँच्िै र्ी वििहरूको

व्र्ावहाररक बुझाइ प्राप्त गिथ सककस ् भिे, र्ो तैँले प्रेम पूवथक सम्हालेर राख्ने कुरा बन्िेछ, अनि
तेरो अिभ
ु वको मल्
ू र् हुिेछ।
अदहले ताँ कुि कुराको पनछ लाग्िुपछथ ? तैँले परमेश्वरको कामको साक्षी ददि सके पनि, िसके

पनि, ताँ परमेश्वरको गवाही र प्रकटीकरण हुि सके वा िसके पनि, अनि ताँ उहााँद्वारा प्रर्ोग हुि
र्ोग्र्को भए पनि िभए पनि—तैँले िोज्िुपिे कुराहरू नर्िै हुि ्। परमेश्वरले ताँसभत्र सााँच्िै कनत
काम गिथभ
ु एको छ? तैँले कनत दे िेको छस ्? तैँले कनत छोएको छस ्? तैँले कनत अिभ
ु व गरे को र
िािेको छस ्? िाहे परमेश्वरले ताँलाई जााँच्िुभएको होस ्, तेरो निराकरण गिुथभएको होस ्, वा ताँलाई

अिुशासिमा राख्िुभएको होस ्, उहााँका व्र्वहारहरू र उहााँको काम ताँमा पूरा भएको छ। तर
परमेश्वरको ववश्वासी र उहााँद्वारा ससद्ध हुिे कुराको पनछ लाग्िे व्र्क्कतको रूपमा, के ताँ आफ्िो
व्र्ावहाररक अिुभवको आधारमा परमेश्वरको कामको साक्षी ददि सकछस ्? के ताँ आफ्िो व्र्ावहाररक
अिभ
ु वद्वारा परमेश्वरको वििअिस
ु ार क्जउि सकछस ्? के ताँ आफ्िै व्र्ावहाररक अिभ
ु वद्वारा
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अरूका निक्म्त जुटाउि सकछस ् र आफ्िो सम्पूणथ जीवि परमेश्वरको कामको साक्षी ददि ििथि

सकछस ्? परमेश्वरको कामको साक्षी ददिका लाचग ताँ आफ्िै अिुभव, ज्ञाि र तैँले िुकाएको
मल्
ू र्मा भर पिथप
ु छथ । र्सरी मात्र तैँले उहााँको इच्छालाई सन्तष्ु ट पािथ सकछस ्। के ताँ परमेश्वरको
कामको साक्षी ददिे व्र्क्कत होस ्? के ताँमा र्स्तो आकाांक्षा छ? र्दद ताँ उहााँको िाउाँ को, अझ बढी

उहााँको कामको साक्षी ददि सकछस ् भिे, अनि उहााँले आफ्िा मानिसहरूबाट माग गिुथभएको स्वरूप
सलएर क्जउि सकछस ् भिे ताँ परमेश्वरका निक्म्त एक साक्षी होस ्। ताँ वास्तवमा कसरी परमेश्वरको

साक्षी बन्छस ्? ताँ परमेश्वरको वििको िोजी गदै र त्र्स अिस
ु ार क्जउिे कोससस गदै , तेरा
वििहरूद्वारा साक्षी ददाँ दै, मानिसहरूलाई उहााँको काम जान्िे र उहााँका कामहरू दे ख्िे तुल्र्ाउाँ दै

र्ो गछथ स ्। र्दद ताँ सााँच्िै र्ी सबै कुराको िोजी गछथ स ् भिे, परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध पािुथहुिेछ।

र्दद ताँ परमेश्वरबाट ससद्ध पाररि र अन्त्र्सम्मै आसशवषत हुि मात्र िोज्छस ् भिे परमेश्वरमा
भएको तेरो ववश्वासको र्दक्ष्टकोण शुद्ध छै ि। ताँ वास्तववक जीविमा परमेश्वरका कामहरू दे ख्ने,

उहााँले ताँलाई आफ्िो इच्छा प्रकट गिुथहुाँदा त्र्ो कसरी पूरा गिे त्र्सको पनछ लाग्िुपछथ , र उहााँको
आश्िर्थपि र बुद्चधको साक्षी तैँले कसरी ददिुपछथ , अनि उहााँले कसरी ताँलाई अिुशासिमा राख्िुहुन्छ

र निराकरण गिुथहुन्छ त्र्सको साक्षी कसरी ददिे सोको िोजी गिुथपछथ । र्ी सबै तैँले वविार
गरररहे को हुिुपिे कुराहरू हुि ्। र्दद परमेश्वर उहााँले ताँलाई ससद्ध पािुथभएपनछ ताँ उहााँको मदहमामा

सहभागी हुि सकछस ् भिेर मात्रै ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ् भिे, त्र्ो अझै अपर्ाथप्त हुन्छ र तैँले
परमेश्वरका मागहरू पूरा गिथ सकदै िस ्। ताँ परमेश्वरको कामको साक्षी ददि, उहााँका मागहरू परू ा

गिथ र उहााँले मानिसहरूमा व्र्ावहाररक रूपमा गिुथभएको कामको अिुभव गिथ सकिे हुिुपछथ । िाहे
पीडा होस ्, आाँसु होस ् वा उदासी होस ्, जे भए पनि तैँले आफ्िो अभ्र्ासमा र्ी सबै कुरा अिुभव
गिथप
ु छथ । ती सबैको उद्दे श्र् परमेश्वरको साक्षी ददिे व्र्क्कतको रूपमा ताँलाई ससद्ध बिाउिु हो।

वास्तवमा, त्र्ो कुि कुरा हो जसले ताँलाई कष्ट भोग्ि र ससद्धता िोज्ि बाध्र् गछथ ? के तेरो
वतथमाि द्ःु ि भोगाइ सााँच्िै परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र उहााँको साक्षी ददिको िानतर िै हो? वा के
र्ो शरीरको आसशषहरू, र तेरो भववष्र्को सम्भाविा र गन्तव्र्को निक्म्त हो? तेरा उद्दे श्र्हरू,

असभप्रार्हरू र तैँले िोजी गिे लक्ष्र्हरू सबैलाई सुधाररिुपछथ अनि ती तेरा आफ्िै इच्छाद्वारा

निदे सशत हुि सकदै िि ्। र्दद एक व्र्क्कतले आसशषहरू पाउि र अचधकारसदहत शासि गिथका
निक्म्त ससद्धताको िोजी गछथ , अनि अको व्र्क्कतले िादहाँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ, परमेश्वरको

कामको व्र्ावहाररक साक्षी बन्ि ससद्धताको पनछ लाग्छ भिे िोजी गिे र्ी दई
ु वटा उपार्मध्र्े ताँ
कुिलाई िुन्िेछस ्? र्दद तैँले पदहलोलाई िुनिस ् भिे ताँ परमेश्वरको मापदण्डहरूबाट अझै पनि

टाढा हुिेछस ्। मेरा कामहरू सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डमा िल्
ु लमिल्
ु ला जानििेछ र म एक राजाको रूपमा
ब्रह्माण्डमा शासि गिेछु भिेर मैले एक पटक भिेँ। अकोनतर, नतमीहरूलाई सुक्म्पएको काम
भिेको गएर परमेश्वरको कामको साक्षी ददिु हो, राजाहरू बिेर सारा ब्रह्माण्डमा दे िा पिुथ होइि।
ब्रह्माण्ड र आकाशमण्डल परमेश्वरका कामहरूले भररऊि ्। नतिलाई सबैले दे िूि ् र नतिलाई

स्वीकार गरूि ्। र्ी वििहरू परमेश्वर स्वर्मको
् सम्बन्धमा बोसलएका हुि ्, अनि मािव जानतले
गिथप
ु िे काम भिेको परमेश्वरको साक्षी ददिु हो। अदहले ताँ परमेश्वरलाई कनतसम्म जान्दछस ्? ताँ
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परमेश्वरको कनतसम्म साक्षी ददि सकछस ्? परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािुथको उद्दे श्र् के हो?
परमेश्वरको इच्छा बुझेपनछ, तैँले उहााँको इच्छाप्रनत कसरी वविार प्रकट गिुथपछथ ? र्दद ताँ ससद्ध
पाररिे इच्छा गछथ स ् र आफ्िो क्जर्ाइद्वारा परमेश्वरको कामको साक्षी ददि िाहन्छस ् भिे, र्दद

ताँमा र्ो प्रेरक शक्कत छ भिे, कुिै पनि कुरा त्र्वि कदठि हुाँदैि। मानिसहरूलाई अदहले िादहिे
भिेको ववश्वास िै हो। र्दद ताँससत र्ो प्रेरक शक्कत छ भिे ताँलाई कुिै पनि िकारात्मकता,
निक्ष्क्रर्ता, अल्छीपि र शरीरका वविारहरू, क्जउिेसम्बन्धी दशथिशास्त्रहरू, वविोही स्वभाव,
भाविाहरू र त्र्स्तै अन्र् कुराहरू त्र्ाग्ि सक्जलो हुन्छ।
जााँिहरूबाट भएर जााँदा मानिसहरू कमजोर हुिु वा उिीहरूसभत्र िकारात्मकता हुिु वा
परमेश्वरको इच्छा वा नतिीहरूका अभ्र्ासको मागथबारे स्पष्ट िहुिु सामान्र् कुरा हो। तर कुिै

पनि अवस्थामा परमेश्वरको कामप्रनत ताँमा ववश्वास हुिुपछथ , अनि जसरी अय्र्ूबले परमेश्वरलाई
इन्कार गरे िि ्, तैँले पनि त्र्सो गिुथ हुाँदैि। अय्र्ूब कमजोर चथए र नतिले आफू जन्मेको ददिलाई
चधककारे पनि, नतिले मािव जीविमा सबै थोकहरू र्होवाले िै ददिुहुन्छ र उहााँले िै सबै थोक
लैजािुहुन्छ भन्िे कुरालाई इन्कार गरे िि ्। नतिलाई जसरी जााँचिएको भए पनि नतिले र्ो ववश्वास

थामेर रािे। तेरो अिुभवमा ताँ परमेश्वरको वििद्वारा जस्तै शोधिबाट भएर जािु परे पनि,
सांक्षेपमा, परमेश्वरले मािव जानतबाट िाहिुभएको कुरा भिेको नतिीहरूका ववश्वास र उहााँको

निक्म्त नतिीहरूको प्रेम िै हो। र्स्तो प्रकारले काम गरे र उहााँले मानिसहरूको ववश्वास, प्रेम र
आकाांक्षाहरूलाई ससद्ध पािुथहुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूमा ससद्ध पािे काम गिुथहुन्छ, र नतिीहरूले

त्र्ो दे ख्न सकदै िि ्, त्र्ो अिुभव गिथ सकदै िि ्; त्र्स्तो पररक्स्थनतहरूमा, तेरो ववश्वास आवश्र्कता

हुन्छ। मानिसहरूको ववश्वास त्र्वि बेला िादहन्छ जब कुिै कुरा मानिसको िाङ्गो आाँिाले दे ख्न
सककाँदै ि, तेरो ववश्वास त्र्सबेला िादहन्छ, जब ताँ आफ्िा धारणाहरूलाई त्र्ाग्ि सकदै िस ्। जब
परमेश्वरको कामको ववषर्मा ताँमा स्पष्टता हुाँदैि, त्र्सबेला ताँबाट िादहिे कुरा भिेको तैँले ववश्वास
गिुथपछथ र तैँले दह्रो धारणा सलएर र साक्षी बिेर िडा हुिुपछथ भन्िे हो। जब अय्र्ूब र्ो क्स्थनतमा

पुगे परमेश्वर नतिीकहााँ दे िा पिुथभर्ो र नतिीसाँग बोल्िुभर्ो। अथाथत ्, तेरो सभत्रको ववश्वासद्वारा

मात्र तैँले परमेश्वरलाई दे ख्न सकछस ्, अनि जब ताँमा ववश्वास हुन्छ परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध
बिाउिह
ु ु न्छ। ववश्वासवविा उहााँले र्ो गिथ सकिह
ु ु न्ि। तैँले जे प्राप्त गिे आशा गरे को छस ्,
परमेश्वरले त्र्ो ताँलाई ददिुहुिेछ। र्दद ताँसाँग ववश्वास छै ि भिे ताँलाई ससद्ध बिाउि सककाँदै ि ,

तैँले परमेश्वरका कामहरू दे ख्न सकदै िस ्, उहााँको सवथशक्कत दे ख्िे कुरा त परै जाओस ्। जब आफ्िो
व्र्क्कतगत अिुभवमा उहााँका कार्थहरू दे ख्ि सकिे ववश्वास ताँमा हुन्छ, तब परमेश्वर ताँकहााँ दे िा
पिथह
ु ु िेछ, र उहााँले ताँलाई ज्ञाि ददिह
ु ु िेछ अनि सभत्रबाट ताँलाई डोर्ाथउिह
ु ु िेछ। त्र्ो ववश्वासवविा

परमेश्वरले त्र्सो गिथ सकिुहुिेछैि। र्दद तैँले परमेश्वरमा आशा गुमाएको छस ् भिे, तैँले कसरी
उहााँको कामको अिुभव गिथ सकिेछस ् र? त्र्सकारण, ताँमा ववश्वास छ र तैँले परमेश्वरप्रनत शङ्का

गदै िस ् भिे मात्र, उहााँले जे गिुथभए पनि उहााँप्रनत ताँमा सााँिो ववश्वास छ भिे मात्र उहााँले ताँलाई

तेरा अिुभवहरूद्वारा ज्ञाि र प्रकाश ददिुहुिेछ, तब मात्र तैँले उहााँका कामहरू दे ख्न सकिेछस ्। र्ी
सबै कुराहरू ववश्वासद्वारा िै प्राप्त गररन्छ। ववश्वास शोधिबाट मात्र आउाँ छ, अनि शोधिको
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अिुपक्स्थनतमा ववश्वास बढ्ि सकदै ि। र्ो “ववश्वास” भन्िे शब्दले केलाई जिाउाँ छ? ववश्वास भिेको
कुिै कुरा दे ख्न वा छुि िसकदा, परमेश्वरको काम मानिसका वविारहरूसाँग मेल ििााँदा, त्र्ो मािव
जानतको पहुाँिभन्दा पर हुाँदा मािव हृदर्मा हुिे सच्िा आस्था र इमािदार हृदर् हो। मैले र्ही
ववश्वासको बारे मा कुरा गरे को हुाँ। कदठिाइ र शोधिको समर्मा मानिसहरूलाई ववश्वास िादहएको

हुन्छ, अनि ववश्वास र्स्तो कुरा हो जुि शोधि पनछ आउाँ छ; शोधि र ववश्वासलाई अलग गिथ
सककाँदै ि। परमेश्वरले जसरी काम गिथभ
ु ए पनि र तेरो वातावरण जस्तोसक
ु ै भए पनि ताँ जीविलाई
अनि सत्र्तालाई िोजी गिथ अनि परमेश्वरको कामको ज्ञािलाई िोज्ि, उहााँका कामहरूलाई बझ्
ु ि

सकछस ्, अनि ताँ सत्र्ताअिुसार कार्थ गिथ सकछस ्। र्सो गिुथ िै सााँिो ववश्वास हुिु हो, अनि
त्र्सो गदाथ तैँले परमेश्वरमाचथको ववश्वास हराएको छै िस ् भन्िे दे खिन्छ। र्दद ताँ शोधिद्वारा
सत्र्ताको िोजीमा लाचगरहन्छस ् भिे, र्दद ताँ सााँच्िै परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछस ् र उहााँमा

शङ्का गदै िस ् भिे, र्दद उहााँले जे गिुथभए पनि ताँ उहााँलाई सन्तुष्ट पािथ सत्र्ताको अभ्र्ास
गछथ स ् भिे, र र्दद ताँ गदहरो रूपले उहााँको इच्छा िोज्छस ् र उहााँको इच्छामा ध्र्ाि ददन्छस ् भिे

मात्र तैँले परमेश्वरमा सााँिो ववश्वास प्राप्त गिथ सकछस ्। ववगतमा, जब तैँले एक राजाले जस्तो

शासि गिेछस ् भिी परमेश्वरले भन्िुभर्ो, तब तैँले उहााँलाई प्रेम गररस ्, अनि जब उहााँले आफैलाई
िुल्लमिुल्ला तेरो सामु दे िाउिुभर्ो, ताँ उहााँको पनछ लाचगस ्। तर अदहले परमेश्वर लुकिुभएको

छ, ताँ उहााँलाई दे ख्न सकदै िस ्, र ताँमाचथ समस्र्ाहरू आएका छि ्—के अब तैँले परमेश्वरमा आशा
गुमाइस ्? र्सैले, तैँले हरसमर् जीविको िोजी गिुथपछथ र परमेश्वरको इच्छा पूरा गिे प्रर्ास
गिुथपछथ । र्सैलाई वास्तववक ववश्वास भनिन्छ, र र्ो सबैभन्दा सााँिो र सुन्दर ककससमको प्रेम हो।

ववगतमा, मानिसहरू सबै नतिीहरूका सांकल्प गिथ परमेश्वरको सामु आउथे, र नतिीहरू भन्थे:

“र्दद कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गदै ि भिे पनि मैले उहााँलाई प्रेम गिथप
ु छथ ।” तर अदहले, तपाईंमाचथ

शोधि आउाँ छ, अनि र्ो तेरा वविारहरूसाँग िसमल्िे हुिाले तैँले परमेश्वरमाचथको ववश्वासलाई
गुमाउाँ छस ्। के र्ो सच्िा प्रेम हो? तैँले अय्र्ूबका कामहरूको बारे मा धेरै िोदट पढे को छस ्—के तैँले

नतिको बारे मा भुलेको छस ्? सााँिो प्रेमको आकार सभत्रको ववश्वासबाट मात्र बन्छ। तपाईं जुि
शोधिबाट भएर जान्छस ्, त्र्सद्वारा परमेश्वरको निक्म्त सााँिो प्रेमको ववकास गछथ स ्, अनि तेरो

ववश्वासद्वारा ताँ आफ्िो व्र्ावहाररक अिभ
ु वहरूमा परमेश्वरको इच्छाको ववषर्मा वविारशील बन्ि
सकछस ्, अनि ववश्वासद्वारा िै ताँ आफ्िो शरीर त्र्ाग्ि र जीविको पनछ लाग्ि सकछस ;् मानिसले
गिुथपिे र्ही िै हो। र्दद तैँले र्सो गररस ् भिे तैँले परमेश्वरका कामहरू दे ख्न सकिेछस ्, तर र्दद

ताँमा ववश्वासको कमी छ भिे तैँले परमेश्वरका कार्थहरू दे ख्न वा उहााँको काम अिुभव गिथ

सकिेछैिस ्। र्दद ताँ परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग हुि र ससद्ध पाररि िाहन्छस ् भिे, ताँमा सबै थोक
हुिुपछथ : द्ःु ि भोग्िे इच्छा, ववश्वास, धैर्थ, आज्ञापालि, र परमेश्वरको काम अिुभव गिे क्षमता,
उहााँको इच्छा बुझ्िु, उहााँको द्ःु िलाई वविार गिुथ र र्स्तै अरू कुराहरू। व्र्क्कतलाई ससद्ध बिाउिु

सक्जलो हुाँदैि, र तैँले अिुभव गिे प्रत्र्ेक शोधिको निक्म्त तेरो ववश्वास र प्रेम िादहन्छ। र्दद ताँ
परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि िाहन्छस ् भिे बाटोमा हतार-हतार अचग बढ्िु मात्र पर्ाथप्त हुाँदैि, ि
ता तैँले आफैलाई परमेश्वरका निक्म्त ििथिु िै पर्ाथप्त हुन्छ। परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररएको
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व्र्क्कत हुिका निक्म्त ताँमा धेरै वटा कुराहरू हुिुपछथ । जब ताँ द्ःु िको सामिा गछथ स ्, त्र्सबेला
तैँले दे हका चिन्ताहरू एकानतर पन्साउि सकिुपछथ र परमेश्वरको ववरुद्धमा गुिासो गिुथहुाँदैि। जब
परमेश्वरले आफैलाई ताँदेखि लक
ु ाउिह
ु ु न्छ, ताँ उहााँको पनछ लाग्ि सकिे, तेरो प्रेमलाई डगमगाउि

र बबलाउि िददई आफ्िो ववश्वासलाई थामेर राख्न सकिे हुिुपछथ । परमेश्वरले जे गिुथभए पनि ताँ
उहााँको र्ोजिामा समवपथत हुिुपछथ , अनि उहााँको ववरुद्ध गुिासो गिथक
ु ो साटो उहााँको र्ोजिामा
समवपथत हुि र तेरो आफ्िै शरीरलाई सराप्ि तर्ार हुिुपछथ । जब तैँले जााँिहरूको सामिा गछथ स ् ताँ
िराम्रो घतले रुिु पिे भए पनि वा कुिै वप्रर् वस्तसु सत अलक्ग्गि अनिच्छुक महसस
ु गिथु पिे भए
पनि तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािुथपछथ । र्ो मात्र सााँिो प्रेम र ववश्वास हो। तेरो वास्तववक कद

जे-जस्तो भए पनि ताँमा कदठिाइ सहिे इच्छा र सााँिो ववश्वास, दव
ु ै हुिुपछथ , अनि ताँमा दे हलाई
त्र्ाग्िे इच्छा पनि हुिुपछथ । परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ ताँ व्र्क्कतगत कदठिाइहरू सहि र तेरा
व्र्क्कतगत रुचिहरू गुमाउि तर्ार हुिुपछथ । ताँ आफ्िो हृदर्मा आफ्िै बारे मा पछुतो गिथ सकिे
पनि हुिुपछथ : ववगतमा ताँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ असक्षम चथइस ्, र अदहले तैँले आफै पछुतो
गिथ सकछस ्। र्ी कुिै पनि कुरामा ताँ पनछ पिुथ हुाँदैि—नर्िै कुराहरूद्वारा परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध
तुल्र्ाउिुहुिेछ। र्दद ताँ र्ी मािदण्डहरू पूरा गिथ सकदै िस ् भिे ताँलाई ससद्ध तुल्र्ाइि सककाँदै ि।

परमेश्वरको सेवा गिे कुिै व्र्क्कतले उहााँको निक्म्त कसरी द्ःु ि भोग्िुपछथ भन्िे कुरा मात्र

होइि, र्ोभन्दा पनि बढी परमेश्वरमा ववश्वास गिथक
ु ो उद्दे श्र् परमेश्वरको प्रेमको पनछ लाग्िु िै

हो भन्िे कुरा पनि बुझ्िुपछथ । परमेश्वरले ताँलाई शोधि गिथ वा ताँलाई द्ःु ि ददिका निक्म्त मात्र
ताँलाई प्रर्ोग गिुथहुन्ि, बरु तैँले उहााँका कामहरू जान्ि सक् , मािव जीविको वास्तववक महत्त्वलाई

बुझ्ि सक् , अनि ववशेष गरी, परमेश्वरको सेवा गिुथ सक्जलो काम होइि भिी तैँले बुझ्ि सक् भिी
ताँलाई प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। परमेश्वरको कामको अिभ
ु व गिथु भिेको उहााँको अिग्र
ु हबाट आिन्द पाउिु
होइि, बरु उहााँप्रनत भएको तेरो प्रेमको निक्म्त द्ःु ि भोग्िु हो। तैँले परमेश्वरको अिुग्रह उपभोग

गछथ स ् भिे तैँले उहााँको सजार् पनि उपभोग गिुथपछथ ; तैँले र्ो सब अिुभव गिैपछथ । तैँले आफूसभत्र
परमेश्वरको ज्ञािको अिुभव गिथ सकछस ्, र उहााँले ताँसाँग कसरी निराकरण र न्र्ार् गिुथहुन्छ

भन्िे पनि तैँले अिुभव गिथ सकछस ्। र्स्तो प्रकारले तेरो अिुभव व्र्ापक हुिेछ। परमेश्वरले
ताँमाचथ उहााँको न्र्ार् र सजार्को काम परू ा गिथभ
ु एको छ। परमेश्वरको वििले ताँलाई निराकरण
गिुथभएको छ, तर त्र्नत मात्र होइि र्सले ताँलाई ज्ञाि र प्रकाश पनि ददएको छ। जब ताँ

िकारात्मक र कमजोर बन्छस ्, परमेश्वरले तेरो निक्म्त चिन्ता गिुथहुन्छ। र्ी सबै काम मानिसको
ववषर्मा सबै कुरा परमेश्वरका र्ोजिाहरूसभत्र हुाँदछ भन्िे कुरा ताँलाई जान्ि ददिको लाचग िै
गररन्छ। हुि सकछ, परमेश्वरमा ववश्वास गिथु भिेको द्ःु ि भोग्िका निक्म्त हो, वा उहााँका निक्म्त
हरककससमका कुराहरू गिुथ हो भन्िे ताँ ठान्छस ् होला; परमेश्वरमा ववश्वास गिुथको उद्दे श्र् तेरो

शरीर शाक्न्तमा रहोस ् भन्िे हो वा तेरो जीविका सबै कुरा राम्ररी िलोस ्, वा सबै कुरामा ताँलाई
सुववधा र सहज होस ् भन्िे ताँलाई लाग्िसकछ। तापनि मानिसले परमेश्वरमा भएको नतिीहरूका

ववश्वासमा र्ी कुिै पनि उद्दे श्र्हरूलाई जोड्िुहुाँदैि। र्दद ताँ र्ी उद्दे श्र्हरूका निक्म्त ववश्वास
गछथ स ् भिे तेरो र्दक्ष्टकोण गलत छ, अनि ताँलाई ससद्ध पाररिु र्सै पनि असम्भव हुन्छ।
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परमेश्वरका कामहरू, परमेश्वरको धासमथक स्वभाव, उहााँको बुद्चध, उहााँका वििहरू, उहााँको
आश्िर्थपि र अज्ञातता, र्ी सबै कुरा मानिसहरूले बुझ्िुपिे कुराहरू हुि ्। र्ो बुझेपनछ तैँले आफ्िो
हृदर्का सबै व्र्क्कतगत मागहरू, आशाहरू, र वविारहरूबाट छुटकारा पाउि र्सको प्रर्ोग गिथप
ु छथ ।
र्ी कुराहरूलाई हटाएर मात्र ताँ परमेश्वरले माग गिुथभएका शतथहरूलाई पूरा गिथ सकछस ्, र त्र्सो

गरे र मात्र तैँले जीवि प्राप्त गिथ र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सकछस ्। परमेश्वरमा ववश्वास
गिुथको उद्दे श्र् उहााँलाई सन्तुष्ट पािुथ र उहााँले माग गिुथभएको स्वभावअिुसार क्जउिु हो, ताकक
अर्ोग्र् मानिसहरूको र्स झन्
ु डबाट उहााँको कार्थ र मदहमा प्रकट हुि सकोस ्। र्ो परमेश्वरमा
ववश्वास गिे सही र्दक्ष्टकोण हो अनि तैँले िोज्िुपिे लक्ष्र् पनि र्ही िै हो। ताँससत परमेश्वरमा

ववश्वास गिे बारे मा सही र्दक्ष्टकोण हुिुपछथ र तैँले परमेश्वरको विि प्राप्त गिे कोससस गिुथपछथ ।
तैँले परमेश्वरको विि िािु र वपउिु पछथ र ताँ सत्र्तामा क्जउि सकिुपछथ , अनि ववशेष गरी तैँले
सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा भएका उहााँका व्र्ावहाररक कार्थहरू, उहााँका अिम्मका कामहरू साथै उहााँले

दे हमा गिुथहुिे व्र्ावहाररक कार्थहरू दे ख्न सकिुपछथ । आफ्िा व्र्ावहाररक अिुभवहरूद्वारा मानिसहरूले
उिीहरूमा परमेश्वरले कसरी काम गिुथहुन्छ र नतिीहरूप्रनत उहााँको इच्छा के छ सो बुझ्ि सकछि ्।

र्ी सबैको उद्दे श्र् भिेको मानिसहरूको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावलाई हटाउिु हो। ताँसभत्रका सबै
अशुद्धता अधासमथकता र हटाएपनछ, अनि तेरा गलत उद्दे श्र्हरू फालेपनछ र परमेश्वरमा सााँिो
ववश्वास ववकास गरे पनछ—सााँिो ववश्वासद्वारा मात्र तैँले परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिथ सकछस ्।
के परमेश्वरमा ववश्वास िगरी तैँले उहााँको निक्म्त प्रेम प्राप्त गिथ सकछस ्? तैँले परमेश्वरमा
ववश्वास गछथ स ् र्सैले ताँ त्र्स ववषर्मा भ्रसमत बन्ि सकदै िस ्। केही मानिसहरू परमेश्वरमा

ववश्वास गदाथ आसशषहरू पाइन्छ भन्िे दे ख्ि साथ जोशले भररन्छि ्, तर नतिीहरूले शोधिको कष्ट

भोग्िप
ु छथ भन्िे दे ख्िसाथ सबै ऊजाथ गम
ु ाउाँ छि ्। के त्र्ो परमेश्वरमा ववश्वास गिथु हो? आखिरीमा
तैँले आफ्िो ववश्वासमा परमेश्वरको सामु पूणथ र पूरा आज्ञापालि प्राप्त गिुथपछथ । तैँले परमेश्वरमा

ववश्वास गछथ स ्, तर अझै पनि उहााँबाट मागहरू गछथ स ्, तैँले दबाउि िसकिे धेरै वटा धासमथक

धारणाहरू छि ्, तैँले छोड्ि िसकिे व्र्क्कतगत रुचिहरू छि ्, र अझै पनि ताँ दे हको आसशष ्
िोज्छस ् र परमेश्वरले तेरो शरीरलाई उद्धार गिुथभएको, तेरो प्राणलाई मुक्कत ददिुभएको िाहन्छस ्
सााँिो रूपमा र्ी सबै गलत र्दक्ष्टकोण भएका मानिसहरूमा हुिे व्र्वहारहरू हुि ्। धासमथक ववश्वास
हुिे मानिसहरूमा परमेश्वरप्रनत ववश्वास भए पनि नतिीहरू आफ्िो स्वभाव पररवतथि गिथ िोज्दै िि ्
र परमेश्वरको ज्ञािको िोजी गदै िि ्, तर नतिीहरूका दे हको दहत हुिे कुराहरू मात्र िोज्छि ्।
नतमीहरूमध्र्े धेरै जिामा धासमथक निश्िर्ताको वगथमा पिे ववश्वास छ; र्ो परमेश्वरमाचथको सााँिो
ववश्वास होइि। परमेश्वरमा ववश्वास गिथको निक्म्त मानिसहरूमा त्र्स्तो हृदर् हुिप
ु छथ , जि
ु उहााँको
निक्म्त द्ःु ि भोग्ि तर्ार हुन्छ र आफैलाई त्र्ाग्िे इच्छा गछथ । मानिसले र्ी दई
ु वटा शतथ पूरा
िगरे परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वास मान्र् हुाँदैि, र नतिीहरू आफ्िो स्वभावमा पररवतथि
ल्र्ाउि सक्षम हुाँदैिि ्। सााँिो रूपले सत्र्ताको पनछ लाग्िे, परमेश्वरको ज्ञािको िोजी गिे र

जीविको पनछ लाग्िे मानिसहरू मात्रै परमेश्वरमा सााँच्िै ववश्वास गिेहरू हुि ्।
जब ताँमाचथ परीक्षाहरू आउाँ छि ्, तब ती परीक्षाहरूको सामिा गिथ तैँले कसरी परमेश्वरको
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विि प्रर्ोग गिेछस ्? ताँ िकारात्मक बन्िेछस ्, कक परमेश्वरले मानिसलाई गिुथहुिे जााँि र
शोधिलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्छस ्? परमेश्वरका जााँिहरू र शोधिहरूबाट तैँले के प्राप्त गिेछस ्?
के परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम बढ्िेछ? जब ताँ शोधिमा पछथ स ्, के ताँ अय्र्ब
ू का जााँिहरू प्रर्ोग गिथ

अनि परमेश्वरले ताँमा गिुथहुिे कार्थमा गम्भीरतासाथ सांलग्ि हुि सकछस ्? परमेश्वरले अय्र्ूबका
आपत ्-ववपदहरूद्वारा मानिसलाई कसरी जााँच्िुहुन्छ भन्िे कुरा के ताँ दे ख्न सकछस ्? अय्र्ब
ू का
जााँिहरूले ताँलाई कस्तो ककससमको प्रेरणा ददन्छ? के ताँ शोधि भइरहे को बेला परमेश्वरका निक्म्त

साक्षी भई िडा हुि इच्छुक हुिेछस ् वा के सहज वातावरणमा शरीरलाई सन्तष्ु ट पािथ िाहिेछस ्?
परमेश्वरमा ववश्वास गिेबारे तेरो वास्तववक र्दक्ष्टकोण के हो? के त्र्ो सााँच्िै उहााँको निक्म्त हो

तर शरीरका निक्म्त होइि? के ताँससत सााँच्िै एउटा लक्ष्र् छ, जसको पनछ ताँ लाग्छस ्? के ताँ
परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिलाई शोधिबाट भएर जाि िाहन्छस ्, वा ताँ परमेश्वरद्वारा सजार् र

सराप पाउि िाहन्छस ्? परमेश्वरको साक्षी बन्िे ववषर्मा तेरो वास्तववक र्दक्ष्टकोण के हो?
परमेश्वरको सााँिो साक्षी ददिका निक्म्त मानिसहरूले ववशेष पररक्स्थनतहरूमा के गिुथपछथ ?

व्र्ावहाररक परमेश्वरले ताँमा गिुथभएको उहााँको वास्तववक काममा धेरै कुरा प्रकट गिुथभएको छ

भिे ताँ ककि सधैँ छोडेर जािे वविार गिुथहुन्छ? के ताँ परमेश्वरलाई परमेश्वर िै ठािेर ववश्वास
गछथ स ्? ककिकक नतमीहरूमध्र्े धेरैको निक्म्त, नतमीहरूको ववश्वास नतमीहरूको आफ्िै फाइदाको
लाचग नतमीहरूले गिे नतमीहरूको आफ्िै अिम
ु ािको दहस्सा हो। थोरै मानिसले मात्र परमेश्वरलाई
परमेश्वर िै ठािेर ववश्वास गछथ ि ्; के र्ो वविोह होइि र?

शोधि गिे कार्थको मुख्र् उद्दे श्र् भिेको मानिसहरूको ववश्वास ससद्ध बिाउिु। अन्त्र्मा,

के हाससल हुन्छ भिे, ताँ छोड्ि िाहन्छस ् तर सकदै िस ्; केही मानिसहरूले आशाको एउटा सािो
त्र्ान्िो हुाँदा पनि ववश्वास गिथ सकछि ्; अनि आफ्िा भववष्र्का सम्भाविाहरूप्रनत मानिसहरूसाँग

उप्रान्त कुिै आशा हुाँदैि। र्स्तो समर्मा मात्र परमेश्वरले गिुथहुिे शोधि समाप्त हुन्छ। मानिस
अझै पनि जीवि र मत्ृ र्ुको बीिमा अडडरहिे क्स्थनतमा पग
ु ेको छै ि, अनि नतिीहरूले मत्ृ र्ुको
स्वाद िािेका छै िि ्, र्सैले शोधिको प्रकक्रर्ा अझै समाप्त भएको छै ि। जो सेवाकताथहरूको िरणमा

चथए नतिीहरू पनि पूरा शोधि भएका चथएिि ्। अय्र्ूब िरम शोधिबाट भएर गए, अनि नतिीसाँग

नतिले भर पिे केही पनि चथएि। मानिसहरू शोधिमा त्र्ो हदसम्म पग्ु िप
ु छथ जब नतिीहरूमा कुिै
आशा रहाँदैि र भर पिे कुिै कुरा हुाँदैि—र्ो मात्र सााँिो शोधि हो। सेवाकताथहरूको समर्मा, र्दद
तेरो हृदर् सधैँ परमेश्वरको सामु शान्त चथर्ो भिे, अनि उहााँले जे गिुथ भएको भए पनि र तेरो

निक्म्त उहााँको इच्छा जे-जस्तो चथर्ो भिे पनि, तैँले साँधै उहााँको प्रबन्धको आज्ञापालि गरे को छस ्
भिे अन्त्र्मा गएर तैँले परमेश्वरले गिथभ
ु एका सबै कार्थहरू बझ्
ु िेछस ्। ताँ अय्र्ब
ू को जााँिहरूबाट
भएर जान्छस ्, त्र्सको साथसाथै ताँ पत्रुसका जााँिहरूबाट पनि भएर जान्छस ्। जब अय्र्ूबको जााँि
भर्ो, नतिी साक्षी बिेर िडा भए, अनि आखिरीमा नतिलाई र्होवा प्रकट गररर्ो। नतिी साक्षी

बिेर िडा भएपनछ मात्र नतिी परमेश्वरको मुहार दे ख्ने र्ोग्र्का भए। र्सो ककि भनिएको छ: “म

फोहोरको दे शबाट लुकेँ, तर आफैलाई पववत्र राज्र्मा दे िाएाँ?” त्र्सको अथथ हो, जब ताँ पववत्र
बन्छस ् र साक्षी भई िडा हुन्छस ् तब मात्र परमेश्वरको मह
ु ार हे िे मर्ाथदा तैँले प्राप्त गिथ सकछस ्।
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उहााँ ताँ उहााँको साक्षी बन्ि सकदै िस ् भिे ताँमा उहााँको मुहार हे िे मर्ाथदा हुाँदैि। र्दद ताँ शोधिको
बेला पनछ हट्छस ् र परमेश्वरको ववरुद्ध गुिासो गछथ स ्, त्र्सरी उहााँको साक्षी बन्ि सकदै िस ् र

शैतािको हााँसो पात्र बन्छस ् भिे तैँले परमेश्वरको रूप प्राप्त गिेछैिस ्। र्दद ताँ जााँिहरू हुाँदा
अय्र्ूबले जस्तै आफ्िै शरीरलाई सराप्छस ् र परमेश्वरको ववरुद्ध गुिासो गदै िस ् भिे, अनि कुिै
गुिासो िगरी वा बोलीवििद्वारा पाप िगरी आफ्िै शरीरलाई घण
ृ ा गछथ स ् भिे ताँ साक्षी बिेर
िडा भएको हुिेछस ्। जब ताँ एक निक्श्ित हदसम्म शोधिबाट भएर जान्छस ् र अझै पनि
अय्र्ब
ू जस्तै हुि सकछस ्, परमेश्वरको सामु पण
ू थ रूपमा आज्ञाकारी बन्छस ् र उहााँका आवश्र्कताहरू

वा तेरा आफ्िै धारणावविा हुन्छस ्, तब परमेश्वर ताँकहााँ दे िा पिुथहुिेछ। अब परमेश्वर ताँकहााँ
प्रकट गिुथहुन्ि ककिकक ताँसाँग अत्र्न्तै धेरै आफ्िै धारणा, व्र्क्कतगत पूवाथग्रह, स्वाथी वविार,
व्र्क्कतगत आवश्र्कताहरू र शारीररक िासोहरू छि ् र ताँ उहााँको अिुहार हे िथ र्ोग्र् छै िस ्। र्दद
तैँले परमेश्वरलाई हे िुथ छ भिे तैँले आफ्िै वविारहरूद्वारा उहााँलाई िाक्प्थस ् र त्र्सो गरे र ताँद्वारा

उहााँ कीला ठोककएर क्रूसमा टााँचगिुहुिेचथर्ो। र्दद तेरा वविारहरूसाँग िसमल्िे धेरै वटा कुराहरू

ताँमाचथ आउाँ छि ्, तापनि ताँ ती सबलाई पन्साउि र ती कुराहरूबाट परमेश्वरका कार्थहरूको ज्ञाि

प्राप्त गिथ सकछस ् भिे, र्दद शोधि भइरहे को बेला परमेश्वरप्रनत तेरो प्रेमको हृदर् प्रकट गछथ स ्
भिे त्र्ही िै अटल साक्षी हो। र्दद तेरो घर शाक्न्तमर् छ, तैँले शरीरको सुि-सुववधाको आिन्द
सलन्छस ्, कसैले पनि ताँलाई सताइरहे को छै ि, र मण्डलीका भाइ-बदहिीहरूले तेरो आज्ञा पालि
गदथछि ् भिे, के ताँ परमेश्वरप्रनत आफ्िो प्रेमको हृदर् प्रकट गिथ सकछस ्? के र्स्तो पररक्स्थनतले

ताँलाई शोधि गिथ सकछ? शोधिद्वारा मात्र परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम दे िाउि सककन्छ, तेरा
वविारहरूसाँग िसमल्िे कुराहरूद्वारा मात्र ताँ ससद्ध बिाइि सकछस ्। धेरै वटा ववपरीत र िकारात्मक
थोकहरूको सेवा र शैतािका सबै प्रकारका असभव्र्क्कतहरू प्रर्ोग गरे र —त्र्सका कार्थहरू, त्र्सले

लगाउिे दोषहरू, त्र्सको बाधाहरू र छलहरू—परमेश्वरले ताँलाई शैतािको घखृ णत अिुहार स्पष्टसाँग

दे िाउिुहुन्छ, र त्र्सरी शैतािलाई चिन्िे तेरो क्षमतालाई पूणथ बिाउिुहुन्छ, अनि ताँ शैतािलाई
घण
ृ ा गिथ र त्र्ाग्ि सकछस ्।

तेरो असफलता, कमजोरी, तेरा िकारात्मक समर्का धेरै वटा अिुभवहरूलाई परमेश्वरको

जााँिहरूको समर् भन्ि सककन्छ। ककिकक सबै थोक परमेश्वरबाट आउाँ छि ्, र सबै थोक र घटिाहरू

उहााँकै हातमा छि ्। ताँ असफल वा ताँ कमजोर भए पनि र तैँले ठोककर िाए पनि र्ो सबै

परमेश्वरमा निभथर हुन्छ र उहााँको पकडमा हुन्छि ्। परमेश्वरको र्दक्ष्टकोणमा र्ो तेरो जााँि हो,
र्दद तैँले र्सलाई बुझ्ि सककिस ् भिे त्र्ो परीक्षा बन्छ। मानिसहरूले चिन्िुपिे दई
ु ककससमका
अवस्थाहरू छि ्: एउटा पववत्र आत्माबाट आउाँ छ, र अको सम्भाववत स्रोत शैताि हो। एउटा अवस्था
त्र्ो हो जुि पववत्र आत्माले ताँलाई प्रकट गिुथहुन्छ र त्र्सले ताँलाई आफैलाई चिन्ि, घण
ृ ा गिथ र
आफ्िै ववषर्मा पछुतो गिथ अनि परमेश्वरको निक्म्त सााँिो प्रेम प्राप्त गिथ साथै तेरो हृदर्

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािेनतर लगाउिे तुल्र्ाउाँ छ। त्र्हााँ अको अवस्था छ, जहााँ तैँले आफैलाई

चिन्छस ्, तर ताँ िकारात्मक र कमजोर हुन्छस ्। र्ो अवस्थालाई परमेश्वरको शोधि भन्ि सककन्छ,
र र्ो शैतािको परीक्षा पनि हो। र्दद र्ो तेरो निक्म्त परमेश्वर मक्ु कत हो भिी जान्दछस ् भिे र
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र्दद ताँ अब उहााँको ठूलो ऋणमा डुबेको महसुस गछथ स ् भिे, अनि र्दद अबदे खि तैँले उहााँलाई ऋण

नतिे कोससस गछथ स ् र अब उप्रान्त त्र्स्तो भ्रष्टतामा पदै िस ् भिे, र्दद तैँले उहााँका वििहरू िािु

र वपउिम
ु ा कोससस गछथ स ् भिे, र्दद ताँ जदहल्र्ै पनि ताँमा कमी छ भिी सोच्छस ् र ताँमा तवृ षत
हृदर् छ भिे र्ो परमेश्वरबाटको जााँि हो। द्ःु ि समाप्त भएपनछ र ताँ फेरर अगाडड बढ्ि थालेपनछ,

परमेश्वरले ताँलाई डोर्ाथउिुहुिेछ, प्रकाश ददिुहुिेछ, अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ र िुवाउिुहुिेछ। तर र्दद
ताँ र्सलाई चिन्दै िस ् र ताँ िकारात्मक हुाँदै आफैलाई निराशामा छोड्छस ् भिे, र्दद ताँ र्सप्रकारले
वविार गछथ स ् भिे ताँमाचथ शैतािको परीक्षा आउिेछ। जब अय्र्ब
ू जााँिहरूबाट भएर गए, त्र्सबेला

परमेश्वर र शैतािले एक-अकाथससत बाजी लगाउिुभर्ो, अनि परमेश्वरले अय्र्ूबलाई कष्ट ददिे

अिुमनत शैतािलाई ददिुभर्ो। त्र्सबेला परमेश्वरले अय्र्ूबको जााँि गरररहिुभएको चथर्ो, तैपनि
नतिीमाचथ आउिे शैताि िै चथर्ो। शैतािका लाचग, त्र्ो अय्र्ूबको परीक्षा गिुथचथर्ो, तर अय्र्ूब
परमेश्वरको पक्षमा चथए। र्दद त्र्सो िभएको भए अय्र्ूब परीक्षामा पति हुिेचथए। मानिसहरू

परीक्षामा पति भएपनछ लगिै जोखिममा पछथ ि ्। शोधिबाट भएर जािुलाई परमेश्वरको जााँि भन्ि
सककन्छ, तर ताँ राम्रो अवस्थामा छै िस ् भिे त्र्सलाई शैतािबाटको परीक्षा पनि भन्ि सककन्छ।

र्दद ताँ दशथिको ववषर्मा स्पष्ट छै िस ् भिे शैतािले ताँलाई दोष लगाउिेछ र त्र्स दशथिको पक्षको
ववषर्मा ताँलाई अस्पष्ट बिाउिेछ। तैँले थाहा पाउिुभन्दा अनघ िै ताँ परीक्षामा पिेछस ्।

र्दद ताँ परमेश्वरको कामको अिभ
ु व गदै िस ् भिे, ताँ कदहल्र्ै पनि ससद्ध हुि सकदै िस ्। तेरो
अिुभवमा ताँ पूणथ वववरणसभत्र पनि प्रवेश गिुथपछथ । उदाहरणको निक्म्त, कुि-कुि कुराहरूले ताँलाई

धारणाहरू र अिावश्र्क असभप्रार्हरू ववकास गिथ अगुवाइ गदथछि ् र ती समस्र्ाहरूलाई समाधाि

गिथ कुि-कुि उपर्ुकत अभ्र्ासहरू ताँसाँग छि ्? र्दद ताँ परमेश्वरको काम अिुभव गिथ सकछस ्
भिे, त्र्सको अथथ ताँसाँग कद छ भन्िे हुन्छ। र्दद ताँसाँग जोश छ भन्िे मात्र दे खिन्छ भिे, र्ो
वास्तववक कद होइि, र ताँ र्दढतासाथ िडा हुि सक्षम हुिेछैिस ्। जब तैँले परमेश्वरको काम
अिुभव गिथ सकछस ्, र कुिै पनि समर् र स्थािमा त्र्सबारे वविार गिथ सकछस ्, जब ताँ

गोठालाहरूलाई छोड्ि र परमेश्वरमा भर पदै स्वतन्त्र रूपमा क्जउाँ छस ्, तब मात्र तैँले परमेश्वरका
वास्तववक कार्थहरू दे ख्न सकछस ्—तब मात्र परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गिथ सककिेछ। अदहले धेरै जिा

मानिसहरूलाई कसरी अिभ
ु व गिे भन्िे थाहा छै ि, र जब नतिीहरूले कुिै समस्र्ा भेट्टाउाँ छि ्,
त्र्सलाई कसरी समाधाि गिे सो नतिीहरू जान्दै िि ्; नतिीहरूले परमेश्वरको कामको अिुभव गिथ

सकदै िि ्, र नतिीहरूले आक्त्मक जीवि क्जउि सकदै िि ्। तैँले परमेश्वरका वििहरू र कामलाई
व्र्वहारमा लागू गिुथपदथछ।

कदहलेकहीीँ परमेश्वरले ताँलाई एक निक्श्ित प्रकारको अिभ
ु नू त ददिह
ु ु न्छ, र्स्तो भाविा जसको
कारण तैँले आफ्िो सभत्री आिन्द र परमेश्वरको उपक्स्थनत गुमाउिुपछथ , जसले गदाथ ताँ अन्धकारमा
डुब्छस ्। र्ो एक ककससमको शोधि हो। जब-जब ताँ केही गछथ स ्, तब त्र्ो सधैँ गलत हुि जान्छ
वा तेरो सामु बाधा िडा हुन्छ। र्ो परमेश्वरको अिुशासि हो। कदहलेकहीीँ, जब ताँ परमेश्वरप्रनत

अिाज्ञाकारी र वविोही कार्थ गछथ स ् त्र्ो अरू कसैलाई थाहा िहुि सकछ—तर परमेश्वरलाई थाहा
हुन्छ। उहााँले ताँलाई त्र्सै छोडडददिह
ु ु िेछैि, उहााँले ताँलाई अिश
ु ासिमा राख्िुहुिेछ। पववत्र आत्माको
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काम धेरै ववस्तत
ृ छ। उहााँले मानिसहरूको प्रत्र्ेक बोलीविि र कार्थलाई, नतिीहरूका प्रत्र्ेक
व्र्वहार र िाललाई, नतिीहरूका हरे क वविार र र्ोजिालाई ध्र्ाि ददएर हे िुथहुन्छ, ताकक

मानिसहरूले र्ी कुराहरूको आन्तररक ज्ञाि प्राप्त गिथ सकूि ्। तैँले एक पल्ट कुिै कुरा गछथ स ् र
त्र्ो गलत हुन्छ, ताँ फेरर कुिै काम गछथ स ्, अनि त्र्ो अझै गलत हुन्छ, अनि बबस्तारै ताँ पववत्र
आत्माको कामलाई जािेछस ्। धेरै िोदट अिुशासिमा परे पनछ तैँले परमेश्वरको इच्छासाँग समल्दो

हुि के गिुथपछथ र कुि कुरा उहााँको इच्छासाँग समल्दोजुल्दो हुाँदैि सो जान्िेछस ्। अन्त्र्मा, पववत्र
आत्माको अगव
ु ाइप्रनत तेरो सभत्रैबाट निस्केको सटीक प्रनतकक्रर्ा ताँमा हुिेछ। कदहलेकहीीँ ताँ वविोही
बन्िेछस ् र परमेश्वरले ताँलाई सभत्रैबाट हप्काउिुहुिेछ। र्ो सबै िै परमेश्वरको अिुशासिबाट

आउाँ छ। र्दद ताँ परमेश्वरको वििलाई बहुमूल्र् ठान्दै िस ् भिे, र्दद तैँले उहााँको कामलाई अिादर
गररस ् भिे, उहााँले ताँलाई कुिै ध्र्ाि ददिुहुिेछैि। परमेश्वरको वििलाई तैँले जनत गम्भीरतासाथ

सलन्छस ्, उहााँले ताँलाई त्र्वि िै बढी अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ। अदहले, ििथमा केही मानिसहरू छि ्
जसमा भिगोल र भ्रसमत ववश्वास हुन्छ, अनि नतिीहरूले अिेक अिुचित कार्थहरू गछथ ि ् र
अिुशासिहीि व्र्वहार गछथ ि ्, र्सैले नतिीहरूमा पववत्र आत्माको कामलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न

सककाँदै ि। कनतपर् मानिसहरूले अिुशासिमा िरदहकि गएर व्र्वसार् गदै , पैसा कमाउिको िानतर
आफ्िा कतथव्र्हरूलाई त्र्ागेर जान्छि ्। र्स ककससमको मानिस अझ बढी ितरामा हुन्छ।
नतिीहरूसाँग अदहले पववत्र आत्माको काम िहुिे मात्र होइि, नतिीहरूलाई ससद्ध बन्ि भववष्र्मा
पनि गाह्रो पिेछ। धेरै जिा मानिसहरू र्स्ता छि ्, जसमा पववत्र आत्माको काम दे ख्ि सककाँदै ि

र जसमा परमेश्वरको अिुशासि दे ख्न सककाँदै ि। नतिीहरू ती हुि ् जसले परमेश्वरको इच्छालाई
स्पष्ट रूपमा जान्दै िि ् र उहााँको काम जान्दैिि ्। जो शोधिको बीिमा अटल भई बस्छि ,्
परमेश्वरले जस्तोसक
ु ै कार्थ गिथभ
ु ए पनि जो उहााँको पनछ लाग्छि ्, र कम्तीमा पनि छोड्ि सकदै िि ्,
वा जसले पत्रुसले हाससल गरे को कामको ०.१% हाससल गदथछि ्, नतिीहरूले राम्रै गरररहे का हुन्छि ्,
तर परमेश्वरले नतिीहरूलाई प्रर्ोग गिुथहुिे सम्बन्धमा नतिीहरूको कुिै मूल्र् हुाँदैि। धेरै जिा

मानिसहरूले पररक्स्थनतलाई िााँडै बुझ्दछि ्, नतिीहरूमा परमेश्वरप्रनतको सााँिो प्रेम हुन्छ, र पत्रुसको
स्तरलाई उनछन्छि ्, र परमेश्वरले नतिीहरूलाई ससद्ध पािे काम गिुथहुन्छ। त्र्स्ता मानिसहरूमा
अिश
ु ासि र ज्ञाि आउाँ दछ, र्दद नतिीहरूमा परमेश्वरको इच्छासाँग िसमल्िे केही छ भिे त्र्ो
नतिीहरूले तुरुन्तै फाल्ि सकछि ्। त्र्स्ता मानिसहरू सुि, िााँदी र बहुमूल्र् पत्थरहरू हुि ्—
नतिीहरूको मूल्र् अनत उच्ि हुन्छ! परमेश्वरले धेरै ककससमका कामहरू गिुथभएको छ, तर ताँ अझै
पनि बालुवा र ढुङ्गाजस्तो छस ् भिे, ताँ मूल्र्हीि छस ्!

ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा परमेश्वरको काम अिम्मको र बझ्
ु ि िसककिे छ। उहााँले

मानिसहरूको एउटा झुण्डलाई ससद्ध बिाउिुहुिेछ र अरू केहीलाई हटाउिुहुिेछ, ककिकक मण्डलीमा

हरककससमका मानिसहरू हुन्छि ्—त्र्हााँ सत्र्लाई प्रेम गिेहरू, र िगिेहरू हुन्छि ्; परमेश्वरको
कामको अिुभव गिेहरू हुन्छि ्, अनि िगिेहरू पनि हुन्छि ्; आफ्िो कतथव्र् परू ा गिेहरू, र िगिेहरू
हुन्छि ्; त्र्हााँ परमेश्वरको साक्षी ददिेहरू हुन्छि ्, िददिेहरू पनि हुन्छि ्—अनि नतिीहरूमध्र्े केही
भाग ववश्वास िगिे र दष्ु ट मानिसहरू हुन्छि ्, अनि नतिीहरूलाई निश्िर् िै हटाइिेछि ्। र्दद
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ताँलाई परमेश्वरको काम स्पष्ट रूपमा थाहा छै ि भिे ताँ िकारात्मक बन्िेछस ्; ककिकक परमेश्वरको

काम थोरै मानिसहरूमा मात्र दे ख्न सककन्छ। र्स समर्मा, कसले परमेश्वरलाई प्रेम गदथछ र कसले
गदै िि ् भन्िे कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ। जसले परमेश्वरलाई सााँिो रूपमा प्रेम गछथ ि ् नतिीहरूससत
पववत्र आत्माको काम हुन्छ, अनि उहााँलाई सााँिो रूपले प्रेम िगिेहरूलाई उहााँको कामको प्रत्र्ेक

िरणद्वारा प्रकट गररिेछि ्। नतिीहरू हटाइिे वस्तुहरू बन्िेछि ्। र्ी मानिसहरूलाई ववजर्को

कामको अवचधमा प्रकट गररिेछि ्, अनि नतिीहरू ती मानिसहरू हुि ् जसमा ससद्ध हुिको लाचग
कुिै मल्
ू र् हुाँदैि। जि
ु मानिसहरू ससद्ध बिाइएका हुन्छि ् नतिीहरूलाई परमेश्वरले सम्पण
ू थ रूपमा
प्राप्त गिुथभएको हुन्छ, अनि नतिीहरू पत्रुसझैं परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सक्षम हुन्छि ्। जुि व्र्क्कतहरू
क्जनतएका हुन्छि ् नतिीहरूमा सकक्रर् प्रेम हुाँदैि, तर निक्ष्क्रर् प्रेम मात्र हुन्छ, अनि नतिीहरू

परमेश्वरलाई प्रेम गिथ बाध्र् हुन्छि ्। सकक्रर् प्रेम व्र्ावहाररक अिुभवद्वारा ज्ञाि प्राप्त गरे पनछ
ववकास हुन्छ। र्ो प्रेमले व्र्क्कतको हृदर्मा स्थाि ओगट्छ र र्सले नतिीहरूलाई स्वेच्छाले
परमेश्वरमा समवपथत हुिे तुल्र्ाउाँ छ; परमेश्वरको विि नतिीहरूका आधार बन्छ र नतिीहरू
परमेश्वरका निक्म्त द्ःु ि भोग्ि सकिे हुन्छि ्। अवश्र् िै, र्ी त्र्स्ता कुराहरू हुि ् जुि परमेश्वरद्वारा
ससद्ध पाररएको व्र्क्कतमा हुन्छ। र्दद ताँ क्जनति मात्र िाहन्छस ् भिे तैँले परमेश्वरको निक्म्त
साक्षी ददि सकदै िस ्; र्दद परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध बिाएर मात्र उहााँको मुक्कतको लक्ष्र्

प्राप्त गिथह
ु ु न्छ भिे सेवाकताथहरूको कदमले काम समाप्त गदथछ। तापनि, मानिसहरूलाई क्जत्िु मात्र
परमेश्वरको अक्न्तम लक्ष्र् होइि, जुि मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिु हो। र्सैले र्ो कदमलाई क्जत्िे
काम भन्िुभन्दा बरु ससद्ध बिाउिे र हटाउिे काम हो भि ्। केही मानिसहरू पूणथ रूपले क्जनतएका

हुाँदैिि ्, र नतिीहरूलाई क्जत्िे क्रममा मानिसहरूको एउटा झुण्डलाई ससद्ध पाररन्छ। र्ी दई
ु वटा
कामलाई एकसाथ गररन्छ। र्नत लामो कामको अवचधमा पनि मानिसहरू हटे का छै िि ्, र र्सले

ववजर्को लक्ष्र् प्राप्त भएको दे िाउाँ छ—क्जत्िुको तथ्र् र्ही हो। शोधिहरू ववजर् प्राप्त गिथका लाचग

होइिि ्, तर ससद्ध हुिुका लाचग हुि ्। शोधिवविा, मानिसहरू ससद्ध हुि सकदै िि ्। त्र्सैले शोधि
सााँच्िै मूल्र्वाि ् छ! आज मानिसहरूको एउटा समूह ससद्ध र प्राप्त गररएका छि ्। पदहले उल्लेि
गररएका दस आसशषहरू सबै ससद्ध भएकाहरूका लाचग लक्षक्षत चथए। पथ्
ृ वीमा नतिीहरूको स्वरूप
पररवतथि गिे सबै कुराको उद्दे श्र् नतिीहरूका निक्म्त हो जो ससद्ध भइसकेका छि ्। जो ससद्ध
पाररएका छै िि ् नतिीहरू परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू प्राप्त गिथ र्ोग्र्का छै िि ्।

कष्टपूण्व परीक्षाहरू्अनुभर््गरे पनर््मात्र
िैँले्परमेश््र्रको्प्रेशमलोपन्जान्न्सतर्स
आज ताँ परमेश्वरलाई कनत धेरै प्रेम गछथ स ्? र परमेश्वरले ताँमा गिुथभएका सबै कामहरूमध्र्े

तैँले कनत धेरै जान्दछस ्? तैंले ससकिुपिे कुराहरू नर्िै हुि ्। जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ,
उहााँले मानिसमा जे गिुथभएको छ र मानिसलाई जे दे िाउिुभएको छ त्र्ो मानिसले उहााँलाई प्रेम

गरोस ् र सााँच्िै उहााँलाई चििोस ् भिेर िै हो। मानिसले परमेश्वरका लाचग कष्ट भोग्ि सकिुको
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कारण र र्नत टाढासम्म आउि सकिुको कारण एक दहसाबमा परमेश्वरको प्रेमको कारणले हो र
अको दहसाबमा परमेश्वरको उद्धारको कारणले गदाथ हो। र्सबाहे क, परमेश्वरले मानिसमा गिुथभएको
सजार् र दण्डको कामको कारणले गदाथ हो। र्दद नतमीहरू न्र्ार्, सजार्, र परमेश्वरको जााँिरदहत

छौ भिे, र्दद परमेश्वरले नतमीहरूलाई द्ःु िमा पािुथभएको छै ि भिे नतमीहरूले पूणथ इमािदारीसाथ

परमेश्वरलाई प्रेम गिेछैिौ। मानिसमा परमेश्वरको काम जनत ठूलो हुन्छ, र मानिसको कष्ट जनत
ठूलो हुन्छ, परमेश्वरको काम कनत अथथपूणथ छ त्र्ो त्र्वि िै स्पष्ट हुन्छ, अनि मानिसको हृदर्
परमेश्वरलाई सााँिो रूपले प्रेम गिथ त्र्नत िै सकिे हुन्छ। परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिे भन्िे कुरा
ताँ कसरी ससकछस ्? कुिै पीडा र शोधिवविा, कष्टपूणथ परीक्षाहरूवविा—र र्दद र्सबाहे क, परमेश्वरले

मानिसलाई ददिुभएका सबै कुरा अिुग्रह, प्रेम, र कृपा मात्रै चथर्ो भिे—के ताँ सााँच्िै परमेश्वरलाई

प्रेम गिे ठाउाँ मा पुग्ि सक्कथस ्? एकानतर, परमेश्वरले जााँि गिुथहुाँदा मानिसले आफ्िा कमीकमजोरीहरू थाहा पाउाँ छ र ऊ महत्त्वहीि, घण
ृ ार्ोग्र् र तुच्छ छ, उसाँग केही पनि छै ि र ऊ केही
पनि होइि भिी बुझ्छ, अकोनतर, उहााँले परीक्षा गिुथहुाँदा परमेश्वरले मानिसका लाचग ववसभन्ि
वातावरणहरू सज
ृ िा गिुथहुन्छ, जसले मानिसलाई परमेश्वरको प्रेसमलोपिको अिुभव गिथ अझ बढी

सक्षम बिाउाँ दछ। त्र्ो पीडा ठूलो भए तापनि, र कदहलेकहीीँ समाधाि गिथ िसककिे भए तापनि—

िकिािूर पािे द्ःु िको तहसम्म पनि पुग्िे भए तापनि—र्स्तो अिुभव गररसकेपनछ मानिसले
उसमा भएको परमेश्वरको काम कनत प्रेसमलो छ भिी बझ्
ु छ, अनि र्सैको जगमाचथ मात्र मानिससभत्र

परमेश्वरको निक्म्त सााँिो प्रेमको जन्म हुन्छ। आज मानिसले दे ख्छ, कक केवल परमेश्वरको अिुग्रह,
प्रेम, र कृपाले मात्र उसले आफैलाई वास्तवमा चिन्ि सकदै ि, मानिसको अक्स्तत्व बुझ्िे बारे मा त

कुरै िगरौं। केवल परमेश्वरको शोधि र न्र्ार् दव
ु ैद्वारा र शोधिको प्रकक्रर्ाको अवचधमा मात्रै
मानिसले आफ्िा कमी-कमजोरीहरू जान्ि र ऊ केही पनि होइि भिी जान्ि सकछ। र्सरी,
परमेश्वरप्रनतको मानिसको प्रेम परमेश्वरको शोधि र न्र्ार्को जगमाचथ निमाथण भएको हुन्छ।
र्दद तैंले परमेश्वरको अिुग्रहको मात्र आिन्द सलन्छस ्, शाक्न्तमर् पाररवाररक जीवि वा भौनतक
आसशषहरू मात्र प्राप्त गछथ स ् भिे तैंले परमेश्वरलाई प्राप्त गरे को छै िस ्, र परमेश्वरमाचथको तेरो

ववश्वासलाई सफल मान्ि सककाँदै ि। परमेश्वरले पदहले िै अिुग्रहको कामको एक िरणलाई दे हमा
परू ा गररसकिभ
्
प्रदाि गररसकिभ
ु एको छ, र मानिसलाई भौनतक आसशषहरू
ु एको छ, तर मानिस

अिुग्रह, प्रेम र कृपाले मात्र ससद्ध हुि सकदै ि। मानिसको अिुभवमा उसले परमेश्वरका केही प्रेम
अिुभव गछथ र उसले परमेश्वरको प्रेम र दर्ा दे ख्छ, तापनि केही समर्सम्म उसले अिुभव

गरे पनछ परमेश्वरको अिुग्रह, र उहााँको प्रेम र कृपाले मानिसलाई ससद्ध बिाउि सकदै ि,
मानिससभत्रको भ्रष्टता प्रकट गिथ सकदै ि र मानिसलाई उसको भ्रष्ट स्वभावबाट छुटकारा ददि वा
उसको प्रेम र ववश्वासलाई ससद्ध बिाउि सकदै ि भिी बुझ्छ। परमेश्वरको अिुग्रहको काम एक

एउटा अवचधको काम चथर्ो, र परमेश्वरलाई जान्िका लाचग मानिस परमेश्वरको अिुग्रहको आिन्द
सलिे कुरामा भर पिथ सकदै ि।

कुि तररकाले परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउिे कार्थ पूरा गररन्छ? र्सलाई उहााँको

धासमथक स्वभावको माध्र्मबाट परू ा गररन्छ। परमेश्वरको स्वभाव मख्
ु र् रूपले धासमथकता, क्रोध,
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महािता, न्र्ार् र सरापले बिेको हुन्छ र उहााँले मानिसलाई मुख्र् रूपले आफ्िो न्र्ार्द्वारा
ससद्ध बिाउिुहुन्छ। कनत मानिसहरूले बझ्
ु दै िि ्, र परमेश्वरले ककि मानिसलाई न्र्ार् र
सरापद्वारा मात्र ससद्ध बिाउि सकिुहुन्छ भिी प्रश्ि गछथ । नतिीहरू भन्छि ्, “र्दद परमेश्वरले

मानिसलाई सराप्िुभर्ो भिे, के मानिस मिेचथएि र? र्दद परमेश्वरले मानिसलाई इन्साफ गिुथभर्ो
भिे, के मानिस दोषी हुिे चथएि? त्र्सो भए ऊ कसरी अझै ससद्ध हुि सकछ?” र्ी ती मानिसहरूका
कुरा हुि ्, जसले परमेश्वरका कामहरूलाई जान्दैिि ्। परमेश्वरले जुि कुरालाई सराप्िुहुन्छ त्र्ो

मानिसको अिाज्ञाकाररता हो, र उहााँले जे कुराको न्र्ार् गिथह
ु ु न्छ त्र्ो मानिसको पाप हो। उहााँ
रूिो र कठोरता साथ बोल्िुहुिे भए तापनि, उहााँले मानिससभत्र भएका सबै कुरा प्रकट गिुथहुन्छ,
उहााँले र्ी कठोर शब्दहरूद्वारा ती कुरा प्रकट गिुथहुन्छ जुि मूल रूपमा मानिससभत्र हुन्छ, तापनि
त्र्स्तो न्र्ार्द्वारा उहााँले मानिसलाई दे हको सारको गदहरो ज्ञाि ददिुहुन्छ, र र्सैले मानिस

परमेश्वरको सामु समवपथत हुन्छ। मानिसको शरीर पापको र शैतािको हो, र्ो अिाज्ञाकाररता हो,
र र्ो परमेश्वरको सजार्को पात्र हो। र्सैले, मानिसलाई ऊ आफैलाई चिन्ि लगाउिको लाचग
परमेश्वरका वििहरूको न्र्ार् ऊमाचथ आउिुपछथ र त्र्हााँ हरप्रकारको शुद्धीकरण प्रर्ोग गिुथपदथछ;
तब मात्र परमेश्वरको काम प्रभावकारी हुि सकदछ।
परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरूबाट र्ो बुझ्ि सककन्छ, कक उहााँले मािव दे हलाई अनघबाटै

दोषी ठहराइसकिुभएको छ। त्र्सो भए, के र्ी वििहरू सरापका वििहरू होइिि ् र? परमेश्वरले
बोल्िुभएका वििहरूले मानिसको वास्तववक रङ्ग प्रकट गदथछ, र त्र्स्तै प्रकाशद्वारा उसको न्र्ार्

हुन्छ, र जब उसले आफू परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ असमथथ छु भन्िे दे ख्छ, तब सभत्र उसले
शोक र पछुतोको महसुस गदथछ, उसले आफू परमेश्वरप्रनत ऋणी भएको महसुस गछथ , र परमेश्वरको
इच्छा प्राप्त गिथ सकदै ि। कदहलेकहीीँ र्स्ता समर्हरू हुन्छि ् जब पववत्र आत्माले ताँलाई सभत्रबाट
अिुशाससत गिुथहुन्छ, र र्ो अिुशासि परमेश्वरको न्र्ार्बाट आउाँ दछ; कदहलेकहीीँ र्स्तो समर्
हुन्छ, जब परमेश्वरले ताँलाई हप्काउिुहुन्छ, र आफ्िो अिुहार ताँबाट लुकाउिुहुन्छ, जब उहााँले
ताँलाई कुिै ध्र्ाि ददिुहुन्ि र ताँसभत्र कुिै काम गिुथहुन्ि, ताँलाई शोधि गिथका निक्म्त वविाआवाज

ताँलाई दण्ड ददिुहुन्छ। मानिसमा परमेश्वरले गिुथहुिे काम मुख्र् रूपले उहााँको आफ्िो धासमथक
स्वभाव स्पष्ट पािथको लाचग हो। मानिसले अन्त्र्मा परमेश्वरको लाचग कस्तो गवाही ददन्छ?
मानिसले परमेश्वर धमी परमेश्वर हुिुहुन्छ, उहााँको स्वभाव धासमथकता, क्रोध, सजार् र न्र्ार् हो
भिी गवाही ददन्छ; मानिसले परमेश्वरको धमी स्वभावको गवाही ददन्छ। मानिसलाई ससद्ध बिाउि

परमेश्वरले उहााँको न्र्ार्को प्रर्ोग गिुथहुन्छ, उहााँले मानिसलाई प्रेम गिुथभएको छ, र मानिसलाई
मक्ु कत ददिभ
ु एको छ—तर उहााँको प्रेममा कनत धेरै कुरा छ? त्र्हााँ न्र्ार्, प्रताप, क्रोध र सराप छ।

ववगतमा परमेश्वरले मानिसलाई सराप ददिुभएको भए पनि उहााँले मानिसलाई पूणथ रूपमा अतल
कुण्डमा हासलददिुभएि, तर त्र्ो साधिलाई मानिसको ववश्वासलाई शोधि गिथ प्रर्ोग गिुथभर्ो;

उहााँले मानिसलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिुभएि, तर मानिसलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त कार्थ गिुथभर्ो।
शरीरको सार त्र्ो हो जुि शैतािको हो—परमेश्वरले र्सलाई ठीकै भन्िुभएको चथर्ो—तर परमेश्वरले
गिथभ
ु एका तथ्र्हरूलाई उहााँका वििहरू अिस
ु ार परू ा गरराँदैिि ्। तैंले उहााँलाई प्रेम गिथु सक् र तैंले
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दे हको सारलाई बुझ्ि सक् भिी उहााँले ताँलाई सराप्िुहुन्छ; ताँ बबउाँ झि सक् , तैंले आफू सभत्रका
कमी-कमजोरीहरूलाई जान्ि सक् अनि मानिस पूणथ रूपमा अर्ोग्र् छ भिी जाि ् भिी उहााँले

ताँलाई सजार् ददिह
ु ु न्छ। र्सैले, परमेश्वरका सरापहरू, उहााँको न्र्ार् र उहााँको प्रताप र क्रोध—ती
सबै मानिसलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त हुि ्। आज परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुरा, र उहााँले
नतमीहरूसभत्र स्पष्ट पािुथहुिे धमी स्वभाव—र्ी सबै मानिसलाई ससद्ध बिाउिका लाचग हुि ्।
परमेश्वरको प्रेम र्स्तो प्रकारको छ।

मानिसका परम्परागत धारणाहरूमा, उसले र्ो ववश्वास गछथ , कक परमेश्वरको प्रेम उहााँको

अिुग्रह, दर्ा, र मानिसको कमजोरीप्रनतको सहािुभूनत हो। र्ी थोकहरू पनि परमेश्वरको प्रेम िै
भए तापनि, ती अत्र्न्तै एकतफी छि ्, र ती परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउिुहुिे मुख्र्

माध्र्म होइिि ्। कोही मानिसहरू बबमारीको कारण परमेश्वरमा ववश्वास गिथ थाल्छि ्। र्ो बबमारी

तेरोलाचग परमेश्वरको अिुग्रह हो; र्ोवविा तैंले परमेश्वरमा ववश्वास गिे चथइिस ्—र र्दद तैँले
परमेश्वरमा ववश्वास िगरे को भए ताँ र्नत टाढासम्म आउिे चथइिस ्—र्सैले र्ो अिुग्रह पनि
परमेश्वरको प्रेम िै हो। र्ेशूमा ववश्वास गिे समर्मा मानिसहरूले परमेश्वरलाई अवप्रर् लाग्िे धेरै

कुराहरू गरे , ककिकक नतिीहरूले सत्र्तालाई बुझेका चथएिि ्, तैपनि परमेश्वरसाँग प्रेम र कृपा छ,
र उहााँले मानिसलाई र्हााँसम्म ल्र्ाउिुभएको छ, र मानिसहरूले केही िबुझे पनि अझै पनि
परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको पनछ लाग्ि ददिह
ु ु न्छ, र्सबाहे क, उहााँले मानिसलाई आजको
ददिसम्म ल्र्ाउिुभएको छ। के र्ो परमेश्वरको प्रेम होइि र? जुि कुरा परमेश्वरको स्वभावमा

प्रकट हुन्छ, त्र्ो परमेश्वरको प्रेम हो—र्ो एकदम सही छ! जब मण्डली निमाथणको कार्थ िरम
सीमामा पुगेको चथर्ो, तब परमेश्वरले सेवाकताथहरूको कामको िरण पूरा गिथभ
ु र्ो र मानिसलाई
अतल कुण्डमा हासलददिभ
ु र्ो। सेवाकताथहरूका समर्का वििहरू सबै सरापहरू चथए: तेरो शरीरको

सराप, तेरो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावको सराप, र परमेश्वरको इच्छा पूरा िगिे तेरा कुराहरूका
सरापहरू। त्र्स िरणमा परमेश्वरले गिुथभएको काम प्रतापको रूपमा प्रकट भर्ो, त्र्सको लगिै

परमेश्वरले सजार्को कामको िरण पूरा गिुथभर्ो, र त्र्हााँ मत्ृ र्ुको जााँि आर्ो। त्र्स्तो काममा,
मानिसले परमेश्वरको क्रोध, प्रताप, न्र्ार्, र सजार् दे ख्र्ो, तैपनि उसले परमेश्वरको अिुग्रह,

उहााँको प्रेम र कृपा पनि दे ख्र्ो। परमेश्वरले गिथभ
ु एका सबै कुरा, र उहााँको स्वभावको रूपमा प्रकट
भएका सबै कुरा, मानिसका लाचग परमेश्वरको प्रेम चथर्ो, र परमेश्वरले गिुथभएका सबै कुराले

मानिसका आवश्र्कताहरू पूरा गिथ सके। उहााँले मानिसलाई ससद्ध बिाउिका लाचग र्ो गिुथभर्ो,
र उहााँले मानिसका निक्म्त उसको कदअिुसार प्रबन्ध गिुथभर्ो। र्दद परमेश्वरले र्ो िगिुथभएको
भए, मानिस परमेश्वरको सामु आउि सकदै िचथर्ो र उसाँग परमेश्वरको वास्तववक अिह
ु ार चिन्िे
कुिै उपार् हुाँदैिथ्र्ो। मानिसले सबैभन्दा पदहले परमेश्वरमा ववश्वास गिथ थालेकोदे खि आजसम्म
परमेश्वरले मानिसका निक्म्त उसको कदअिुसार बबस्तारै प्रबन्ध गररददिुभएको छ, र्सैले सभत्रबाट
मानिसले बबस्तारै उहााँलाई चिन्ि सकर्ो। आजको ददिमा आइपुगेपनछ मात्र मानिसले परमेश्वरको

न्र्ार् कनत अिम्मको छ भिी थाहा पाउाँ छ। सेवाकताथहरूको कामको िरण भिेको सक्ृ ष्टको
समर्दे खि आजसम्म भएको सरापको कामको पदहलो घटिा चथर्ो। मानिसलाई श्राप ददई अतल
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कुण्डमा पुऱ्र्ाइएको चथर्ो। र्दद परमेश्वरले त्र्ो िगिुथभएको भए, आज मानिसमा परमेश्वरबारे

सही ज्ञाि हुिे चथएि; परमेश्वरको सरापद्वारा मात्र मानिसले उहााँको आचधकाररक स्वभावलाई
अिुभव गऱ्र्ो। सेवाकताथहरूको जााँिद्वारा मानिसलाई प्रकट गररर्ो। उसले उसको बफादारी
अस्वीकार्थ छ, उसको कद धेरै सािो छ, उसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकदै ि, र परमेश्वरलाई

सन्तुष्ट पाछुथ भन्िे उसका दाबीहरू सधैँ शब्दहरूमा मात्र सीसमत छि ् भन्िे दे ख्र्ो। परमेश्वरले
मानिसलाई सेवाकताथहरूको कामको िरणमा सराप ददिुभएको भए तापनि, अदहले पछाडड फकेर

हे दाथ, परमेश्वरको कामको त्र्ो िरण अद्भुत चथर्ो: र्सले मानिसका लाचग ठूलो मोड् ल्र्ार्ो र
उसको जीविको स्वभावमा ठूलो पररवतथि ल्र्ार्ो। सेवाकताथहरूको समर्भन्दा पदहले मानिसले

जीविको िोजी गिुथ, परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ, वा परमेश्वरको कामको बुद्चध के हो भिी केही

पनि बुझेका चथएि, ि त उसले परमेश्वरको कामले मानिसलाई जााँच्ि सकछ भिी बुझेको िै
चथर्ो। सेवा गिेहरूको समर्दे खि आजसम्म मानिसले परमेश्वरको काम कनत अिम्मलाग्दो रहे छ
भिी दे ख्दछ—र्ो मानिसका निक्म्त बुझ्िै िसककिे छ। परमेश्वरले आफ्िो ददमाग प्रर्ोग गरे र

कसरी काम गिुथहुन्छ भिी मानिसले कल्पिा गिथ सकदै ि, र उसले आफ्िो कद कनत सािो रहे छ

र ऊ कनत धेरै अिाज्ञाकारी छ भिेर पनि दे ख्दछ। जब परमेश्वरले मानिसलाई सराप्िुभर्ो, त्र्ो

एउटा पररणाम प्राप्त गिथका निक्म्त चथर्ो, र उहााँले मानिसलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिुभएि। उहााँले
मानिसलाई सराप्िुभएको भए तापनि, उहााँले त्र्ो वििहरूद्वारा गिथुभर्ो, र उहााँको सरापहरू
वास्तवमा मानिसमाचथ आइलागेिि ,् ककिकक परमेश्वरका सरापहरू मानिसको अिाज्ञाकाररताका
निक्म्त चथए, त्र्सैले उहााँका सरापका शब्दहरू मानिसलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त पनि बोसलएका

चथए। परमेश्वरले मानिसलाई न्र्ार् गिुथभए पनि वा सराप ददिुभए पनि, ती दव
ु ैले मानिसलाई
ससद्ध बिाउाँ छ: ती दव
ु ै मानिससभत्रको अशुद्धतालाई ससद्ध बिाउिका लाचग गररन्छ। र्स

माध्र्मद्वारा मानिस शुद्ध पाररन्छ, मानिससभत्र जुि कुराको कमी हुन्छ त्र्सलाई उहााँका विि
र कामहरूद्वारा ससद्ध पाररन्छ। परमेश्वरको कामको हरे क िरण—िाहे र्ो कठोर वििहरू होऊि ,्

वा न्र्ार्, वा सजार् होऊि ्—नतिले मानिसलाई ससद्ध बिाउाँ छ, र ती बबलकुल उपर्ुकत छि ्।
परमेश्वरले र्ुगौंर्ुगसम्म कदहल्र्ै पनि र्स्तो काम गिुथभएि; आज, नतमीहरूले उहााँको बुद्चधको
कदर गिथ सक भिेर उहााँले नतमीहरूसभत्र काम गिथुहुन्छ। नतमीहरूले आफैसभत्र केही पीडा भोगेको
भए तापनि, नतमीहरूको हृदर्ले क्स्थरता र शाक्न्तको महसुस गदथछ ; परमेश्वरको कामको र्स
िरणको आिन्द सलि सकिु तेरो निक्म्त आसशष ् हो। नतमीहरूले भववष्र्मा िाहे जे िै प्राप्त

गिथ सके पनि आज नतमीहरूले आफूमा दे िेको परमेश्वरको काम प्रेम िै हो भिी बुझ्िेछौ। र्दद
मानिसले परमेश्वरको न्र्ार् र शोधिको अिुभव गदै ि भिे, उसका कामहरू र जोश सधैँ सतह
स्तरमा रहन्छ, र उसको स्वभाव सधैँ अपररवनतथत रहन्छ। के र्सलाई परमेश्वरद्वारा प्राप्त

गररएको मान्ि सककन्छ? आज, मानिससभत्र अझै पनि अहङ्कारी र घमण्डी धेरै कुराहरू भए

तापनि, मानिसको स्वभाव पदहलेको भन्दा धेरै क्स्थर छ। परमेश्वरले ताँलाई मुक्कत ददिको लाचग
ताँलाई निराकरण गिुथहुन्छ, अनि तैंले कदहलेकहीीँ पीडा महसुस गरे पनि त्र्ो ददि आउिेछ जब
तेरो स्वभावमा पररवतथि आउिेछ। त्र्स बेला, तैंले पनछ फकेर हे िेछस ,् र परमेश्वरको काम
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कनत बुद्चधमािी रहे छ भिी बुझ्िेछस ्, अनि त्र्स बेला तैंले परमेश्वरको इच्छालाई सााँच्िै बुझ्ि
सकिेछस ्। आज, केही मानिसहरू छि ् जसले भन्छि ् कक उिीहरू परमेश्वरको इच्छा बुझ्दछि ्,

तर त्र्ो सााँिो होइि। वास्तवमा उिीहरू झूटो बोसलरहे का हुन्छि ्, ककिकक अदहले उिीहरूले
परमेश्वरको इच्छा मानिसलाई बिाउिे हो कक सराप ददिे हो भिी बुझ्ि बााँकी िै छ। सार्द
अदहले ताँ र्सलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्न सकदै िस ्, तर त्र्ो ददि आउिेछ जब तैंले परमेश्वरले
मदहमा प्राप्त गिुथहुिे ददि आएको दे ख्नेछस ्, र परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ कनत अथथपूणथ रहे छ भिी
बुझ्िेछस ्, र्सरी तैंले मानिसको जीविलाई बुझ्िेछस ् र तेरो शरीर परमेश्वरलाई प्रेम गिे सांसारमा

क्जउिेछ। र्सरी तेरो आत्मा स्वतन्त्र बिाइिेछ , तेरो जीवि आिन्दले भररिेछ , र ताँ सधैँ
परमेश्वरको िक्जक हुिेछस ् र उहााँलाई हे िेछस ्। त्र्स बेला, तैंले सााँच्िै परमेश्वरको आजको
काम कनत मूल्र्वाि ् रहे छ भिी बुझ्िेछस ्।

आज धेरैजसो मानिससाँग त्र्ो ज्ञाि छै ि। नतिीहरू द्ःु ि-कष्टको कुिै मूल्र् हुाँदैि भिी ववश्वास

गछथ ि ्, नतिीहरू सांसारद्वारा त्र्ाचगएका छि ्, नतिीहरूको पाररवाररक जीवि समस्र्ाग्रस्त छ,
नतिीहरू परमेश्वरका वप्रर्हरू होइिि ् र नतिीहरूका सम्भाविाहरू धसमला छि ्। केही मानिसहरूको

द:ु ि िरम सीमामा पुग्छ, र नतिीहरूका वविारहरू मत्ृ र्ुमा बदसलन्छि ्। र्ो परमेश्वरप्रनतको सााँिो
प्रेम होइि; त्र्स्ता मानिसहरू कार्रहरू हुि ्, नतिीहरूमा कुिै र्दढता हुाँदैि, नतिीहरू कमजोर र
शक्कतहीि छि ्! परमेश्वर मानिसले उहााँलाई प्रेम गरोस ् भिी उत्सक
ु हुिह
ु ु न्छ, तर मानिसले
उहााँलाई जनत धेरै प्रेम गदथ छ, मानिसको द्ःु ि उनत िै बढी हुन्छ, र मानिसले उहााँलाई जनत धेरै
प्रेम गछथ मानिसको परीक्षा उनत िै ठूलो हुन्छ। र्दद तैँले उहााँलाई प्रेम गछथ स ् भिे सबै प्रकारका
कष्टहरू ताँमाचथ आइलाग्िेछि ्—र र्दद ताँ प्रेम गदै िस ् भिे, सम्भवत्ः तेरो निक्म्त सबै कुरा सहज

हुिेछ र तेरो वररपरर शाक्न्तपण
ू थ हुिेछ। जब ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्, तब ताँ आफ्िो वररपरर
समाधाि गिथ िसककिे कुराहरू भएको जस्तो महसुस गिेछस ्, र तेरो कद धेरै सािो भएकोले

ताँलाई शोधि गररिेछ; र्सबाहे क, ताँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ असक्षम हुिेछस ्, र तैँले परमेश्वरको
इच्छा अनत उच्ि र मानिसको पहुाँिदे खि बादहर छ भन्िे महसुस गिेछस ्। र्ी सबैको कारण ताँलाई
शोधि गररिेछ—ताँसभत्र धेरै कमजोरीहरू भएकोले, र परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ िसकिे धेरै कुरा

भएकोले ताँलाई आन्तररक रूपमा शोधि गररिेछ। तैपनि शोधिद्वारा मात्र शद्
ु धीकरण प्राप्त
गररन्छ भन्िे कुरालाई तैँले स्पष्ट रूपमा दे ख्िुपछथ । र्सैले, र्ी आखिरी ददिहरूमा नतमीहरूले

परमेश्वरको गवाही ददिैपछथ । नतमीहरूका द:ु ि-कष्टहरू जनतसुकै ठूलो भए पनि नतमीहरू अन्त्र्सम्मै

दहाँड्िुपछथ , र नतमीहरूको अक्न्तम सासमा पनि नतमीहरू परमेश्वरप्रनत र परमेश्वरको कृपामा
ववश्वासर्ोग्र् रहिप
ु छथ ; केवल र्ो मात्रै परमेश्वरलाई सााँिो रूपले प्रेम गिथु हो, र र्ो मात्र बसलर्ो

र जोडदार गवाही हो। जब ताँलाई शैतािले परीक्षा गछथ , तैंले र्सो भन्िुपछथ : “मेरो हृदर् परमेश्वरको

हो, र परमेश्वरले मलाई अनघबाटै प्राप्त गररसकिुभएको छ। म ताँलाई सन्तुष्ट पािथ सक्कदिाँ—मैले
मेरा सबै कुरा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथको निक्म्त समपथण गिैपछथ ।” तैँले परमेश्वरलाई जनत धेरै
सन्तुष्ट पाछथ स ्, परमेश्वरले त्र्वििै धेरै ताँलाई आसशष ् ददिुहुन्छ र परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेमको
शक्कत त्र्नत िै ठूलो हुन्छ; र्सरी पनि ताँससत ववश्वास र सांकल्प हुिेछ, अनि परमेश्वरलाई प्रेम
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गरे र क्जउिुभन्दा उचित वा महत्त्वपूणथ अरू केही छै ि भिी तैँले महसुस गिेछस ्। र्ो भन्ि सककन्छ,
कक द्ःु िरदहत हुिका निक्म्त मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम मात्रै गिुथपछथ । कदहलेकहीीँ तेरो शरीर
कमजोर हुिेभए पनि र ताँ धेरै वास्तववक समस्र्ाहरूले ग्रस्त हुिेभए पनि, र्स बेला तैंले सााँच्िै

परमेश्वरमा भरोसा राख्छस ्, र तेरो आत्मासभत्र ताँलाई सान्त्विा ददइिेछ , र तैँले सुनिक्श्ितताको
र तैंले आफू भर पिथ सकिे कुरा केही छ भन्िे महसुस गछथ स ्। र्सरी, तैँले धेरै वटा वातावरणमाचथ
ववजर् प्राप्त गिथ सकिेछस ्, अनि र्सरी तैंले भोग्ि परे को वेदिाका निक्म्त परमेश्वरको बारे मा
गि
ु ासो गिेछैिस ्। त्र्सको साटो, ताँ गाउि, िाच्ि, र प्राथथिा गिथ, भेला हुि र सङ्गनत गिथ,
परमेश्वरको बारे मा वविार गिथ िाहन्छस ्, र परमेश्वरले तेरो वररपरर राख्नुभएका मानिसहरू,
ववषर्हरू र थोकहरू उचित छि ् भन्िे महसुस गिेछस ्। र्दद ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गदै िस ् भिे,

तैंले हे िे सबै कुरा ताँलाई पट्र्ारलाग्दो हुिेछ र कुिै पनि कुरा तेरा आाँिाहरूलाई मिपदो हुिेछैि।
तेरो आत्मामा ताँ स्वतन्त्र हुिेछैिस ्, तर अपहे सलत हुन्छस ्, तेरो हृदर्ले सधैँ परमेश्वरको बारे मा
गुिासो गिेछ, र तैंले सधैँ धेरै पीडा सहिुपछथ र र्ो अत्र्न्तै अन्र्ार् हो भन्िे महसुस गछथ स ्।

र्दद ताँ िुसीका पनछ लाग्दै िस ्, तर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ र शैतािद्वारा दोषी हुि िोज्छस ्
भिे त्र्स्तो िोजीले ताँलाई परमेश्वरलाई प्रेम गिे ठूलो शक्कत ददिेछ। मानिस परमेश्वरले
बोल्िुभएका सबै कुरा पूरा गिथ सक्षम छ र उसले गिे सबै कुराद्वारा ऊ परमेश्वरलाई िुसी पािथ

सक्षम छ—वास्तववकता हुिु भिेको अथथ र्ही िै हो। परमेश्वरको सन्तक्ु ष्टको पनछ लाग्िु भिेको
उहााँको वििलाई व्र्वहारमा उतािथका लाचग तेरो प्रेमको प्रर्ोग गिुथ हो; समर् जुिसक
ु ै भए पनि—

जब अरू शक्कत ववहीि हुन्छि ्—ताँसभत्र अझै पनि एउटा हृदर् हुन्छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गदथछ,
जसले गदहरो रूपमा परमेश्वरलाई िोज्दछ र परमेश्वरलाई सम्झन्छ। र्ो वास्तववक कद हो। तेरो
कद कनत ठूलो छ भन्िे कुरा परमेश्वरप्रनत तेरो प्रेम कनत ठूलो छ, तेरो जााँि हुाँदा ताँ अटल रहि
सकछस ् कक सकदै िस ्, कुिै ववशेष वातावरण उत्पन्ि हुाँदा ताँ कमजोर हुन्छस ् कक हुाँदैिस ्, तेरा

दाजुभाइ, दददी-बदहिीले ताँलाई नतरस्कार गदाथ ताँ आफ्िो जसमिमा िडा हुन्छस ् कक सकदै िस ् भन्िे
कुरामा निभथर हुन्छ; र्ी तथ्र्हरूको आगमिले परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम कस्तो छ भिी प्रकट
गदथछ। परमेश्वरले मानिसलाई वास्तवमै मार्ा गिुथहुन्छ भन्िे कुरा परमेश्वरको धेरै वटा कामबाट
दे ख्न सककन्छ, र्द्र्वप अझसम्म मानिसको आत्माका आाँिाहरू पण
ू थ रूपले िोसलएको छै ि र ऊ
परमेश्वरको काम र उहााँको इच्छा स्पष्ट रूपमा बुझ्ि सक्षम छै ि, ि त उसले परमेश्वरलाई वप्रर्

लाग्िे धेरै कुराहरू बुझ्ि सकछ; मानिसमा परमेश्वरको निक्म्त थोरै मात्र सााँिो प्रेम हुन्छ। तैंले र्ो
सबै समर् परमेश्वरमा ववश्वास गरे को छस ्, र आज परमेश्वरले उम्किे सबै उपार्हरू
हटाइददिभ
ु एको छ। वास्तववक कुरा गिे हो भिे, ताँसाँग सही मागथ दहाँड्िब
ु ाहे क अको कुिै ववकल्प
छै ि, सही मागथ त्र्ही हो, जसमा ताँलाई परमेश्वरको कठोर न्र्ार् र सवोच्ि उद्धारद्वारा डोऱ्र्ाइएको

छ। कदठिाइ र शुद्धीकरणको अिुभव गरे पनछ मात्र मानिसले परमेश्वर प्रेसमलो हुिुहुन्छ भिी
जान्दछ। आजसम्म अिुभव गररसकेपनछ, र्ो भन्ि सककन्छ, कक मानिसले परमेश्वरको प्रेमको

बारे मा केही जािेको छ, तर र्ो अझै पर्ाथप्त छै ि, ककिकक मानिसमा धेरै कमी-कमजोरी छ।
मानिसले परमेश्वरको अिम्मको कार्थको, अनि सबैभन्दा बढी परमेश्वरद्वारा प्रबन्ध गररएका सबै
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द:ु िको शुद्धीकरणको अिुभव गिुथपदथछ। त्र्सपनछ मात्र मानिसको जीविको स्वभाव पररवतथि
हुि सकदछ।

परमेश््र्रलाई्प्रेम्गन्ुव मात्रै

सािँचो्रूपमा्परमेश््र्रलाई्वर्श््र्ास्गन्ुव हो
आज नतमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे र जान्िे प्रर्ास गिे क्रममा, एकतफथ नतमीहरूले

कदठिाइ र शोधिलाई सहिुपछथ भिे, अकोतफथ, नतमीहरूले मूल्र् िुकाउिुपिे हुन्छ। परमेश्वरलाई
प्रेम गिे पाठभन्दा अको गहि पाठ छै ि, र र्सो पनि भन्ि सककन्छ कक जीविभररको ववश्वासबाट

मानिसहरूले ससकिे पाठ भिेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिे भन्िे िै हो। र्सो भन्िुको अथथ,
र्दद तैँले परमेश्वरलाई ववश्वास गछथ स ् भिे तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गिुथपिे हुन्छ। र्दद ताँ
परमेश्वरलाई ववश्वास गछथ स ् तर उहााँलाई प्रेम गदै िस ् र तैँले परमेश्वरको ज्ञाि हाससल गरे को

छै िस ्, र तेरो हृदर्बाट निक्स्किे सााँिो प्रेमले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै प्रेम गरे को छै िस ् भिे,
परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास निरथथक छ; र्दद, परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा तैँले परमेश्वरलाई

प्रेम गदै िस ् भिे, ताँ व्र्थथमा क्जउाँ छस ्, र तेरो सम्पूणथ जीवि सबैभन्दा िीि जीवि हो। र्दद, तेरो
सम्पण
ू थ जीविभरर, तैँले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै प्रेम गरे को छै िस ् वा सन्तष्ु ट बिाएको छै िस ् भिे,
ताँ क्जउिुको के अथथ? परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासको के अथथ? के र्ो प्रर्त्ि िेर जािु होइि
र? र्सो भन्िुको अथथ, र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई ववश्वास र प्रेम गिुथछ भिे, उिीहरूले मूल्र्

िुकाउिैपछथ । बादहरी रूपमा कुिै निक्श्ित तररकाले व्र्वहार गिुथभन्दा, उिीहरूले उिीहरूको हृदर्को

अन्तस्करणमा सााँिो अन्तज्ञाथि िोज्िप
ु दथछ। र्दद ताँ गाउि र िााँच्ि उत्सक
ु छस ् तर सााँिो कुरालाई
अभ्र्ासमा ल्र्ाउि असक्षम छस ् भिे, के तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गरे को मानिन्छ त? परमेश्वरलाई
प्रेम गिथको लाचग सबै कुराहरूमा परमेश्वरको इच्छा िोज्िु आवश्र्क हुन्छ, र ताँलाई केही हुन्छ
तैँले परमेश्वरको इच्छा बुझ्ि प्रर्ास गदै आफूसभत्र गदहरो रूपमा िोज्िु, र उकत ववषर्मा

परमेश्वरको इच्छा के छ, उहााँले ताँलाई के हाससल गिथ अह्राउिुहुन्छ, र ताँ उहााँको इच्छाप्रनत कसरी
सिेत हुिप
ु छथ भन्िे कुरा हे िे प्रर्ास गिथु आवश्र्क हुन्छ। उदाहरणको लाचग: कदठिाइ सहिु पिे

गरी ताँलाई केही हुन्छ, उकत समर्मा परमेश्वरको इच्छा के हो र उहााँको इच्छाप्रनत ताँ कसरी
सिेत हुिुपछथ भिेर तैँले बुझ्िु पदथछ। तैँले आफूलाई सन्तुष्ट बिाउिे हुाँदैि: सवथप्रथम, आफूलाई
ककिारा लगा। दे हभन्दा पनतत कुरा अको छै ि। तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि र आफ्िो
कतथव्र् परू ा गिथ प्रर्ास गिथप
ु दथछ। र्स्ता सोिले, र्ो ववषर्मा परमेश्वरले ताँमा ववशेष अन्तर्दथक्ष्ट

ल्र्ाइददिुहुन्छ र तेरो हृदर्ले पनि आराम पाउिेछ। सािो वा ठूलो जेसुकै भए पनि, जब ताँलाई

केही हुन्छ, सवथप्रथम तैँले आफूलाई एकतफथ राख्नुपछथ र दे हलाई सबैभन्दा िीि कुराको रूपमा
व्र्वहार गिुथपदथछ। तैँले दे हलाई जनत धेरै सन्तुष्ट बिाउाँ छस ्, दे हले त्र्नत िै धेरै स्वतन्त्रता सलन्छ;
र्दद तैँले र्स पटक दे हलाई सन्तुष्ट बिाइस ् भिे, अको पटक र्सले थप कुरा माग गिेछ। र्ो
क्रम िसलरहाँदा, मानिसहरू दे हलाई अझै बढी प्रेम गिथ थाल्छि ्। दे हको लालसाहरू सधैँ अिावश्र्क
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हुन्छि ्; र्सले ताँलाई सधैँ र्सलाई सन्तुष्ट बिाउि र तैँले र्ससभत्रै त्र्सलाई तप्ृ त गिथ माग
गदथछ, िाहे त्र्ो तैँले िािे गरे को कुरामा होस ्, तैँले लगाउिे लुगामा होस ्, वा आफूलाई ररस उठ्िे,
वा आफ्िै अक्षमता र अल्छीपिलाई प्रश्रर् ददिे कुरामा होस ्…। तैँले दे हलाई जनत धेरै सन्तष्ु ट
बिाउाँ छस ्, र्सका लालसाहरू उनत िै धेरै हुन्छि ् र र्ो त्र्नत िै पथभ्रष्ट बन्छ, र्हााँसम्म कक
मानिसहरूका दे हले अझ गहि धारणाहरूलाई आश्रर् ददिे, र परमेश्वरलाई अवज्ञा गिे, र आफ्िै

प्रशांसा गिे, र परमेश्वरका कार्थहरूप्रनत सशङ्ककत हुिेसम्म हुन्छ। तैँले दे हलाई जनत धेरै सन्तुष्ट
बिाउाँ छस ्, दे हको कमजोरी त्र्नत िै बढ्छ; तेरो कमजोरीप्रनत कसैले सहािभ
ु ूनत राख्दै ि भन्िे सधैँ
महसुस गछथ स ्, परमेश्वरले अनत गिुथभएको छ भन्िे सधैँ ववश्वास गछथ स ् र ताँ भन्छस ्: “परमेश्वर

कसरी र्नत कठोर बन्ि सकिुहुन्छ? उहााँले ककि मानिसहरूलाई कठोर व्र्वहार गिथ छोड्िुहुन्ि?”

जब मानिसहरूले दे हलाई सन्तुष्ट बिाउाँ छि ् र र्सलाई अत्र्ाचधक मात्रामा मार्ा गछथ ि ्, उिीहरूले
आफैलाई पति गरररहे का हुन्छि ्। र्दद ताँ परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम गछथ स ् र दे हलाई सन्तुष्ट

बिाउाँ दै िस ् भिे, परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुराहरूलाई तैँले एकदमै सही र एकदमै राम्रो दे ख्िेछस ्
र तेरो वविोहीपि प्रनतको उहााँको श्राप र तेरो अधासमथकता प्रनतको उहााँको न्र्ार् उचित हुन्छ।
परमेश्वरले ताँलाई ताडिा ददिे र ताँलाई अिुशाससत बिाउिे र ताँलाई सामान्र् बिाउि कुिै
वातावरणमा िडा गरी, ताँलाई उहााँको सामु आउि बाध्र् बिाउिे समर् आउिेछ—र परमेश्वरले
गरररहिभ
ु एको कार्थलाई तैँले सधैँ अद्भत
ु दे ख्िेछस ्। तसथथ तैँले धेरै पीडा िै छै ि र परमेश्वर कनत

प्र्ारो हुिुहुन्छ भन्िे महसुस गिेछस ्। र्दद तैँले दे हको कमजोरीलाई आश्रर् ददइस ् भिे र परमेश्वरले
अनत िै गिुथहुन्छ भिेर भन्छस ् भिे तैँले सधैँ पीडाको महसुस गिेछस ् र ताँ सधैँ उदास बन्िेछस ्,

र ताँ परमेश्वरका सबै कार्थका बारे मा अस्पष्ट हुिेछस ्, र परमेश्वर मानिसको कमजोरी र मानिसका
अप्ठ्र्ाराप्रनत पण
ू थ रूपमा असांवेदिशील रहे को जस्तो हुन्छ। तसथथ, तैँले ठूलो अन्र्ार् भोगेजस्तो
सधैँ हैरािी र एकलो महसुस गिेछस ्, र र्स बेला तैँले गुिासो गिथ सुरु गिेछस ्। र्स तररकाले
तैँले दे हलाई जनत आश्रर् ददन्छस ्, त्र्नत िै परमेश्वरले ताँलाई अनत िै गिुथभर्ो जस्तो लाग्छ,
र्हााँसम्म कक तैँले परमेश्वरको कार्थहरूलाई अस्वीकार गिे, र परमेश्वरको ववरोध गिथ सुरु गिे, र

पूणथ रूपमा अवज्ञा गिेजस्ता गिथ थाल्छस ्। तसथथ, तैँले दे हको ववरुद्ध वविोह गिुथपदथछ, र र्सलाई

आश्रर् ददिु हुाँदैि: “मेरो श्रीमाि ् (श्रीमती), बालबच्िा, सम्भाविा, वववाह, पररवार—र्ी केही कुराले
पनि अथथ राख्दै ि! मेरो हृदर्मा एकमात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ, र मैले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट राख्ने

सकदो प्रर्ास गिुथपछथ , दे हलाई सन्तुष्ट राख्िे होइि।” ताँमा र्स्तो सङ्कल्प हुिैपछथ । ताँमा सधैँ
र्स्तो सङ्कल्प छ भिे, जब तैँले सत्र्लाई अभ्र्ास गछथ स ् र आफूलाई पन्छ्र्ाउाँ छस ्, तैँले धेरै
प्रर्ास िगररकिै र्सो गिथ सकछस ्। र्स्तो भन्िे गररन्छ कक एक जिा ककसाि चथए जसले जाडोले

जमेर कडा भएको सपथ बाटोमा दे ख्र्ो। उकत ककसािले सपथलाई उठाए र आफ्िो छातीमा राख्र्ो,
र जब सपथ बौररर्ो सपथले ककसािलाई टोकेर माऱ्र्ो। मानिसको दे ह त्र्ही सपथ जस्तै हो: र्सको

सार भिेको उिीहरूको जीविमा हानि पुर्ाथउिु हो—र जब र्सले सम्पूणथ रूपमा आफ्िै बाटो समात्छ,
तेरो जीवि िोससन्छ। दे ह शैतािको हो। र्ससभत्र अिावश्र्क आकाांक्षाहरू छि ्, र्सले आफ्िो लाचग

मात्रै सोच्छ, र्सले सि
ु िैि भोग गिथ र आिन्द सलि िाहन्छ, आलस्र् र निक्ष्क्रर्तामा आिन्द
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उठाउि िाहन्छ, र कुिै ववन्दस
ु म्म र्सलाई सन्तुष्ट बिाएपनछ अन्तत्ः ताँ आफैँ र्सको िारो

बन्छस ्। र्सो भन्िुको अथथ, र्दद तैँले र्सलाई र्ो पटक सन्तुष्ट बिाइस ् भिे, अको पटक र्सले

अझ बढी माग गदै आउाँ छ। र्सका सधैँ अिावश्र्क आकाांक्षा तथा िर्ााँ मागहरू हुन्छि ्, र्सलाई
अझ धेरै प्र्ारो बिाउि र सुिशर्लमा क्जउि तैँले दे हका लाचग गरे को सहार्ताको फाइदा उठाउाँ छ—
र र्दद तैँले र्सलाई परास्त गिथ सककिस ् भिे, अन्तत्ः तैँले आफैलाई बरबाद बिाउिेछस ्। तैँले

परमेश्वरको सामु जीवि प्राप्त गछथ स ् कक गदै िस ् र आखिरमा तेरो अन्त्र् के हुिेछ भन्िे कुरा,
तैँले दे हको ववरुद्ध तेरो वविोह कसरी अनघ बढाउाँ छस ् भन्िेमा निभथर रहन्छ। परमेश्वरले ताँलाई
बिाउिुभएको छ, छिौट गिुथभएको छ र पूवथनिधाथररत गिुथभएको छ, र्द्र्वप र्दद ताँ उहााँलाई

सन्तुष्ट बिाउि अनिच्छुक छस ् भिे, ताँ सत्र्लाई अभ्र्ास गिथ अनिच्छुक छस ् भिे, परमेश्वरलाई

सााँिो प्रेम गिे हृदर्सदहत तेरो आफ्िो दे हसाँग वविोह गिथ अनिच्छुक छस ् भिे, अन्तत्ः तैँले
आफैलाई बरबाद पािेछस ् र र्सरी, तैँले अत्र्न्तै ठूलो पीडाको सामिा गिेछस ्। र्दद तैँले दे हलाई

सधैँ आश्रर् ददइस ् भिे, शैतािले ताँलाई बबस्तारै निल्िेछ र ताँसभत्रबाट पूरै अाँध्र्ारो िहुञ्जेलसम्म
ताँलाई जीवि वा आत्माको स्पशथरदहत बिाउिेछ। जब ताँ अाँध्र्ारोमा क्जउाँ छस ,् ताँलाई शैतािले कैदी

बिाउिेछ, तेरो हृदर्मा उप्रान्त परमेश्वर रहिुहुिेछैि, र त्र्स बेला तैँले परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई
अस्वीकार गिेछैिस ् र उहााँलाई छोड्िेछस ्। तसथथ, र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे इच्छा

राख्छि ् भिे, उिीहरूले पीडाको मल्
ू र् िक
ु ाउिप
ु दथछ र कदठिाइ भोग्िप
ु दथछ। बादहरी जोश तथा

कदठिाइ, थप पढाइ र थप भागदौडको आवश्र्कता छै ि; बरु उिीहरूले र्ी कुराहरूलाई ककिारा
लगाउिुपछथ : अिावश्र्क सोि, व्र्क्कतगत रुचि, र उिीहरूको आफ्िै वविार, धारणा, र असभप्रार्हरू।
परमेश्वरको इच्छा र्स्तै छ।

मानिसहरूको बादहरी स्वभावलाई परमेश्वरले गिथुहुिे निराकरण पनि उहााँको कार्थको एक अांश
हो; उदाहरणका लाचग मानिसको बादहरी, असामान्र् मािवता वा उिीहरूको जीविशैली र आिीबािी,

उिीहरूको तरीका र रीनतका साथै उिीहरूको बादहरी अभ्र्ासहरू तथा उिीहरूको उत्सुकताको
निराकरण गिुथ। तर जब उहााँले मानिसहरूलाई सत्र्ताको अभ्र्ास गिथ र उिीहरूको स्वभाव
पररवतथि गिथ अह्राउिुभर्ो, मुख्र्तर्ा उिीहरूसभत्र रहे का असभप्रार्हरू र धारणाहरूको निराकरण

गररर्ो। तेरो बादहरी स्वभावको निराकरण गिथु मात्रै गाह्रो कुरो होइि; र्ो त ताँलाई मि पिे कुरा
ििा भिेर अह्राउिु जस्तै हो, जुि सक्जलो हुन्छ। तैपनि, ताँसभत्रको धारणालाई छुिे कुरालाई िादहाँ,
छोड्ि गाह्रो हुन्छ। र्सका लाचग मानिसहरूले दे हको ववरोध गिुथपिे हुन्छ, र मल्
ू र् िुकाउिु पिे

हुन्छ र परमेश्वरको अगाडड कष्ट भोग्िुपिे हुन्छ। र्ो ववशेषगरी मानिसहरूको धारणामा लागू
हुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिथ थालेदेखि, उिीहरूले धेरै गलत असभप्रार्हरूलाई प्रश्रर्

ददएका हुन्छि ्। जब ताँ सत्र्लाई अभ्र्ास गदै िस ्, ताँलाई तेरा सबै असभप्रार्हरू सही लाग्छि ्, तर
जब ताँलाई केही हुन्छ, ताँसभत्र धेरै गलत असभप्रार्हरू रहे छि ् भिेर तैँले दे ख्नेछस ्। तसथथ , जब
परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध पािुथहुन्छ, उहााँले उिीहरूलाई परमेश्वर सम्बन्धी उिीहरूको ज्ञािमा
बाधा पुऱ्र्ाउिे धेरै असभप्रार्हरू उिीहरूसभत्र रहे को अिुभव गिथ लगाउिुहुन्छ। जब तैँले तेरा
असभप्रार्हरू गलत रहे छि ् भिेर पदहिाि गछथ स ,् र्दद ताँ तेरो असभप्रार् र धारणाहरू अिस
ु ार
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अभ्र्ास गिथ बन्द गिथ सकछस ्, र परमेश्वरको सामु साक्षी ददि सक्षम हुन्छस ्, र ताँलाई हुिे सबै
कुराहरूमा ताँ तेरो स्थािमा ददह्रलो भएर िडा हुन्छस ् भिे, र्सले तैँले दे हको ववरोध गरे को छस ्
भन्िे प्रमाखणत गछथ । जब ताँ दे हको ववरोध गछथ स ्, ताँसभत्र नि्ःसन्दे ह लडाइाँ हुन्छ। शैतािले
मानिसहरूलाई जााँच्िेछ र त्र्समा ववश्वास गराउि प्रर्ास गिेछ, दे हका असभप्रार्हरूमा ववश्वास
गराउिे र दे हका रुचिहरू कार्म राख्ने प्रर्ास गिेछ —तर परमेश्वरका वििहरूले मानिसहरूलाई

सभत्रबाट ज्र्ोनत र अन्तर्दथक्ष्ट ददिेछ, र र्ो समर्मा परमेश्वरलाई ववश्वास गिे कक शैतािलाई
ववश्वास गिे हो भन्िे कुरा तेरै हातमा हुन्छ। मख्
ु र्तर्ा मानिसहरूसभत्र रहे का थोकहरूको निराकरण
गिथ, परमेश्वरको हृदर्अिुसारको िरहे का उिीहरूको सोि र असभप्रार्हरूको निराकरण गिथका लाचग

परमेश्वरले उिीहरूलाई सत्र्को अभ्र्ास गिथ अह्राउिुहुन्छ। पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई
उिीहरूको हृदर्मा छुिुहुन्छ र उिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत ददिुहुन्छ। त्र्सैले, हुिे सबै
कुराहरूका पछाडड लडाइाँ हुन्छ: मानिसहरूले सत्र्को, वा परमेश्वरको प्रेमको अभ्र्ास गदाथ हरे क

पटक, त्र्हााँ ठूलो लडाइाँ हुन्छ, र उिीहरूका दे हसभत्र सबै ठीकै दे खिए पनि, उिीहरूको हृदर्को
गदहराइमा, वास्तवमा, एक जीवि र मत्ृ र्ुको लडाइाँ िसलरहे को हुन्छ—र र्ो तीव्र लडाइाँपनछ, व्र्ापक
समीक्षापनछ मात्रै, जीत र हारको निणथर् हुन्छ। रुिु कक हााँस्िु भिेर थाहा हुाँदैि। मानिसहरूसभत्र
भएका असभप्रार्हरू गलत हुिे भएकाले, वा उिीहरूको असभप्रार्साँग परमेश्वरको कार्थ बाखझिे

भएकाले, जब मानिसहरूले सत्र्को अभ्र्ास गछथ ि ्, पदाथ पछाडड ठूलो लडाइाँ हुन्छ। र्ो सत्र्लाई
अभ्र्ास गदाथ, पदाथ पछाडड, मानिसहरूले अन्तत्ः परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउिे निणथर् गिथअनघ

अिगन्ती द्ःु िका आाँशु झारे का हुिेछि ्। र्ही लडाइाँको कारण मानिसहरूले कष्ट र शोधि सहन्छि ्;
सााँिो कष्ट-भोग र्ही िै हो। जब ताँमाचथ लडाइाँ आइपछथ , र्दद ताँ परमेश्वरको पक्षमा सााँिो रूपमा

िडा हुि सकछस ् भिे, तैँले परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट बिाउि सकछस ्। सत्र्को अभ्र्ास गरररहाँदा,
व्र्क्कतले अपररहार्थ रूपमै सभत्र-सभत्रै कष्ट पाउिेछ; र्दद, उिीहरूले सत्र्लाई अभ्र्ास गदाथ,
मानिसहरूसभत्रका सबै कुराहरू सही भएमा, उिीहरूलाई परमेश्वरले ससद्ध बिाइरहिु पदै ि, र त्र्हााँ

कुिै लडाइाँ हुाँदैि, र उिीहरूले कष्ट भोग्िेछैिि ्। र्सो ककि हुन्छ भिे, मानिसहरूसभत्र र्स्ता धेरै
थोकहरू हुन्छि ् जुि परमेश्वरको प्रर्ोगका लाचग उपर्ुकत हुाँदैिि ्, र दे हको वविोही स्वभाव धेरै
हुिे भएकाले, मानिसहरूले दे हको ववरोध गिे पाठ अझ गहि तररकाले ससकिु पछथ । र्सैलाई

परमेश्वरले मािवलाई उहााँसाँग भोग्िुपिे भिेर अह्राउिुभएको कष्ट भन्िुहुन्छ। जब ताँलाई
अप्ठ्र्ाराहरू आइपछथ , हतार गर् र परमेश्वरमा प्राथथिा गर्: “हे परमेश्वर! म हजुरलाई सन्तुष्ट

बिाउि िाहन्छु, तपाईंको हृदर्लाई सन्तुष्ट बिाउि म अक्न्तम कदठिाइ सहि गिथ िाहन्छु, र
मैले जनतसक
ु ै ठूलो धकका बेहोिथु परे पनि, म अझै पनि हजरु लाई िै सन्तष्ु ट बिाउि िाहन्छु।

मैले मेरो सम्पूणथ जीवि िै त्र्ाग्िु परे पनि, मैले तपाईंलाई सन्तुष्ट पािैपछथ !” र्ो सङ्कल्पका

साथ, जब ताँ र्सरी प्राथथिा गछथ स ्, ताँ आफ्िो साक्षीमा ददह्रलो भएर िडा हुि सक्षम हुन्छस ्।
प्रत्र्ेक पटक उिीहरूले सत्र्लाई अभ्र्ास गदाथ, प्रत्र्ेक पटक उिीहरूको शोधि, प्रत्र्ेक पटक
उिीहरू थाकदा, र प्रत्र्ेक पटक परमेश्वरको कार्थ उिीहरूमाचथ आउाँ दा, मानिसहरूले असह्र् पीडा

सहिप
ु छथ । र्ो सबै मानिसहरूका लाचग जााँि हो, र त्र्सैगरी ती सबैसभत्र लडाइाँ हुन्छ। उिीहरूले
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िुकाउिे वास्तववक मूल्र् र्ही हो। परमेश्वरको वििहरू झिै धेरै पढ्िु र अझै धेरै दौडधूप गिुथ
त्र्ही मूल्र्को एक अांश हो। मानिसहरूले गिुथपिे कुरा र्ही हो, र्ो उिीहरूको कतथव्र् हो, र

उिीहरूले परू ा गिथप
ु िे क्जम्मेवारी हो, तर मानिसहरूले उिीहरूका पन्छाउिु पिे कुरालाई पन्छाउिु

पछथ । र्दद तैँले त्र्सो गररिस ् भिे, तेरो बादहरी कष्ट जनतसुकै ठूलो भए तापनि, तैँले जनतसुकै
दौडधूप गरे पनि, सबै कुरा व्र्थथ हुिेछ! र्सो भन्िुको अथथ, ताँसभत्रको पररवतथिले मात्रै तेरो बादहरी
कदठिाइको मूल्र् छ कक छै ि भिेर निधाथरण गिथ सकछ। जब तेरो आन्तररक स्वभाव पररवतथि

हुन्छ र तैँले सत्र्को अभ्र्ास गछथ स ्, तब तेरो सबै बादहरी कष्टले परमेश्वरको स्वीकृनत पाउिेछ;
र्दद तेरो आन्तररक स्वभावमा कुिै पररवतथि भएि भिे, तैँले जनतसुकै कष्ट सहे पनि वा तैँले
बादहर जनतसुकै प्रर्त्ि गरे पनि, परमेश्वरबाट कुिै स्वीकृनत हुिेछैि—र परमेश्वरले पुक्ष्ट िगरे को
कदठिाइ व्र्थथ हो। तसथथ, तैँले िुकाएको मूल्र् परमेश्वरबाट अिुमोदि हुन्छ हुाँदैि भन्िे कुरा ताँमा
पररवतथि आएको छ कक छै ि र परमेश्वरको इच्छाको सन्तुक्ष्ट, परमेश्वरको ज्ञाि, र परमेश्वरप्रनतको
निष्ठा हाससल गिथका लाचग तैँले सत्र्को अभ्र्ास तथा आफ्िो असभप्रार् र धारणालाई ववरोध

गछथ स ् कक गदै िस ् भन्िे कुराले निधाथररत गछथ । तैँले जनतसुकै प्रर्त्ि गरे पनि, र्दद ताँलाई आफ्िो

असभप्रार्को ववरुद्ध वविोहको बारे मा कदहल्र्ै थाहा छै ि भिे, तर बादहरी कार्थ तथा उत्सक
ु ता मात्रै
िोज्छस ्, र आफ्िो जीविप्रनत कदहल्र्ै ध्र्ाि ददाँ दैिस ् भिे, तेरो कदठिाइ व्र्थथ हुिेछ। र्दद, केही
निक्श्ित वातावरणमा, ताँलाई भन्ि मि लागेको केही कुरा छ भिे, तर सभत्र-सभत्रै ताँलाई र्ो कुरा
भन्ि सही होइि जस्तो लाग्छ, र्स्तो भिाइले तेरो दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई फाइदा पुग्दै ि

र उिीहरूलाई िोट पुऱ्र्ाउि सकछ भिे, तैँले सभत्र-सभत्रै पीडा सहि रुिाउाँ दै र्स्तो भन्दै िस ्,

ककिभिे र्ी वििहरूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकछस ्। र्स्तो समर्मा, ताँसभत्र लडाइाँ हुिेछ,
तर ताँ पीडा सहि र तैँले प्रेम गरे को वस्तु छोड्ि इच्छुक हुिेछस ्। परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट बिाउि
ताँ र्ो कदठिाइ सहि इच्छुक हुिेछस ्, र तैँले सभत्र-सभत्रै पीडा सहे पनि, तैँले दे हलाई आश्रर् ददिे
छै िस ्, र परमेश्वरको हृदर् सन्तुष्ट भएको हुिछ
े , त्र्सैले ताँलाई पनि सभत्रैबाट आराम समलेको
हुिेछ। सााँिो रूपमा मूल्र् िुकाउिु भिेको र्ही हो, र परमेश्वरले िाहिुभएको मूल्र् र्ही हो। र्दद

तैँले र्सरी अभ्र्ास गररस ् भिे, परमेश्वरले पककै ताँलाई आशीवाथद ददिुहुिेछ; र्दद तैँले र्ो हाससल
गिथ सकदै िस ् भिे, तैँले जनतसक
ु ै धेरै बझ
ु े पनि, वा तैँले जनतसक
ु ै राम्ररी बोले पनि, र्ो सबै बेकाम

हुिेछ! र्दद, परमेश्वरलाई प्रेम गिे पथमा, परमेश्वरले शैतािसाँग र्ुद्ध गदाथ ताँ उहााँको पक्षमा िडा
हुि सककस ् भिे, र ताँ शैतािकहााँ फकँदै िस ् भिे, तैँले परमेश्वरको प्रेम हाससल गरे को हुिेछस ्, र

ताँ तेरो साक्षीमा ददह्रलो भएर िडा भएको हुिेछस ्।
परमेश्वरले मानिसहरूसभत्र गिे कार्थको प्रत्र्ेक िरणमा, बादहरी रूपमा र्ो मानिसहरू बीिको

अन्तरकक्रर्ा जस्तो दे खिन्छ, मािवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपहरूबाट जन्मेको जस्तो दे खिन्छ। तर
पदाथ पछाडड, कार्थको प्रत्र्ेक िरण, र जे कुरा पनि हुन्छ, त्र्ो शैतािले परमेश्वरसाँग बाजी थाप्िे
कार्थ हो, र र्सका लाचग मानिसहरूले परमेश्वरको साक्षी ददि ददह्रलो भएर िडा हुिु आवश्र्क
हुन्छ। उदाहरणको लाचग अय्र्ूबलाई परीक्षा गररएको घटिालाई सलऊाँ: पदाथ पछाडड शैतािले
परमेश्वरसाँग बाजी थावपरहे को चथर्ो, र अय्र्ूबलाई जे भर्ो त्र्ो मानिसहरूको कार्थहरू र
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मानिसहरूको हस्तक्षेप चथर्ो। नतमीहरूमा परमेश्वरले गिे कार्थको प्रत्र्ेक कदमको पछाडड शैतािले

परमेश्वरसाँग बाजी थापेको हुन्छ—पछाडडपट्दट र्ो सबै र्ुद्ध हो। उदाहरणको लाचग, र्दद ताँ तेरा
दाजभ
ु ाइ तथा दददी-बदहिीप्रनत पव
ू ाथग्रही छस ् भिे, ताँलाई भन्ि मि लागेका वििहरू ताँसाँग हुिेछि ्—

र्स्ता विि जुि परमेश्वरलाई अवप्रर् लाग्ि सकछ—तर र्दद तैँले ती वििहरू उिीहरूलाई भनििस ्
भिे, ताँलाई आन्तररक असुववधा हुिेछ, र र्ो क्षणमा, ताँसभत्र एउटा लडाइाँ सुरु हुन्छ: “म बोलाँ ू कक
िबोलाँ ु?” लडाइाँ र्ही िै हो। तसथथ, तैँले सामिा गिे प्रत्र्ेक कुरामा लडाइाँ हुन्छ, र जब ताँसभत्र

लडाइाँ हुन्छ, तेरो वास्तववक सहकार्थ र वास्तववक कष्टका कारण, परमेश्वरले ताँसभत्र कार्थ गिथह
ु ु न्छ।
अन्ततोगत्वा, ताँ उकत ववषर्लाई आफूसभत्र पन्छाउि सक्षम हुन्छस ् र ररस प्राकृनतक रूपमा हराएर

जान्छ। परमेश्वरसाँगको तेरो सहकार्थको प्रभाव र्स्तो हुन्छ। मानिसहरूले गिे प्रत्र्ेक कुराले
उिीहरूलाई उिीहरूको प्रर्ासमा निक्श्ित मूल्र् िुकाउि लगाउाँ छ। वास्तववक कदठिाइवविा,
उिीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि सकदै िि ्; उिीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउिे ददशामा

िक्जक पनि आउि सकदै िि ्, र उिीहरूले िोक्रा िाराहरू मात्रै भट्र्ाइरहे का हुन्छि ्! के र्ी िोक्रा
िाराहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्र्ाउि सकछि ्? जब आक्त्मक क्षेत्रमा परमेश्वर र शैतािबीि

र्ुद्ध हुन्छ, तैँले परमेश्वरलाई कसरी सन्तुष्ट बिाउिुपछथ , र उहााँलाई साक्षी ददि ताँ कसरी ददह्रलो
भएर िडा हुिुपछथ ? ताँलाई हुिे सबै कुराहरू ठूलो जााँि हो र साक्षी ददिका लाचग परमेश्वरलाई तेरो
आवश्र्कता पिे समर् हो भन्िे ताँलाई थाहा हुिुपछथ । नर्िीहरू बादहरबाट महत्वपण
ू थ िदे खिए पनि,
जब र्ी कुराहरू हुन्छि ् तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ् कक गदै िस ् भन्िे कुरा नतिले दे िाउाँ छ। र्दद

तैँले प्रेम गछथ स ् भिे, ताँ उहााँलाई साक्षी ददि ददह्रलो भएर िडा हुि सकिेछस ्, र र्दद तैँले उहााँको
प्रेमलाई अभ्र्ास गरे को छै िस ् भिे, र्सले ताँ सत्र्लाई अभ्र्ास गिथ सकिे व्र्क्कत होइि, ताँ

सत्र्ववहीि छस ्, र ताँ जीवि ववहीि छस ्, कक ताँ भस
ु होस ् भन्िे दे िाउाँ छ! मानिसहरूलाई हुिे
सबै कुराहरू त्र्नत बेला हुन्छ जनत बेला ददह्रलो भएर साक्षी ददिका लाचग िडा हुि परमेश्वरलाई

उिीहरूको आवश्र्कता पछथ । उकत क्षणमा ताँलाई कुिै उल्लेििीर् कुरा भइरहे को हुाँदैि र तैँले
उत्कृष्ट साक्षी ददि सकदै िस ्, तैपनि तेरो दै निक जीविको प्रत्र्ेक वववरण िै परमेश्वरलाई साक्षी
ददिे ववषर् हो। र्दद तैँले तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरू, तेरो पररवारका सदस्र्हरू, र तेरो वररपरर
भएका प्रत्र्ेकको प्रशांसा हाससल गिथ सककस ् भिे; र्दद, कुिै ददि, अववश्वासीहरू आउाँ छि ् र तैँले

गरे का सबै कुराहरूको प्रशांसा गछथ ि ्, र परमेश्वरले गिे सबै कार्थहरू अद्भुत छि ् भन्िे दे ख्छि ्
भिे, तैँले साक्षी ददएको हुिेछस ्। ताँसाँग कुिै अन्तज्ञाथि छै ि र तेरो क्षमता कमजोर भए तापनि,
परमेश्वरले ताँलाई ददिुभएको ससद्धतामाफथत, एकदमै कमजोर क्षमता भएका व्र्क्कतहरूमा उहााँले
गिथभ
ु एको महाि ् कार्थको बारे मा अरूलाई दे िाउाँ दै ताँ उहााँलाई सन्तष्ु ट बिाउि सक्षम हुन्छस ् र
उहााँको इच्छा तेरो मिामा हुन्छ। जब मानिसहरू परमेश्वरलाई जान्ि थाल्छि ् र शैतािको अगाडड
ववजर्ी हुन्छि ्, धेरै हदसम्म परमेश्वरप्रनत निष्ठावाि ् हुन्छि ्, तब मानिसहरूको र्ो समूहभन्दा
अरू कसैसाँग पनि बढी मेरुदण्ड हुाँदैि, र र्ो िै सबैभन्दा महाि ् साक्षी हो। ताँ महाि ् कार्थ गिथ

अक्षम भए तापनि, ताँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि सक्षम छस ्। अरूले आफ्िा धारणाहरूलाई
पन्छाउि सकदै िि ्, तर तैँले सकछस ्; अरूले उिीहरूको वास्तववक अिभ
ु वको दौराि साक्षी ददि
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सकदै िि ्, तर तैँले आफ्िो वास्तववक कद र कार्थहरूको प्रर्ोग गदै परमेश्वरको प्रेमको ऋण नतिथ
र उहााँलाई सशकत साक्षी ददि सकछस ्। र्सलाई मात्रै परमेश्वरलाई वास्तवमा प्रेम गरे को रूपमा

गणिा गररन्छ। र्दद ताँ र्सो गिथ अक्षम छस ् भिे, तैँले तेरो पररवारका सदस्र्, तेरा दाजभ
ु ाइ
तथा दददीबदहिीहरू वा सांसारका मानिसहरूको माझमा साक्षी ददाँ दैिस ्। र्दद तैँले शैतािको सामु
साक्षी ददि सकदै िस ् भिे, शैताि ताँप्रनत हााँस्िेछ, त्र्सले ताँलाई मजाकको रूपमा व्र्वहार गिेछ ,

िेलौिाको रूपमा, र्सले ताँलाई प्रार््ः मूिथ र पागल बिाउिेछ। भववष्र्मा, ताँमाचथ ठूला जााँिहरू
आइपिेछ—तर आज, र्दद तैँले परमेश्वरलाई सााँिो हृदर्ले प्रेम गररस ् भिे, र र्दद, अगाडड आउिे

जााँिहरू जनतसुकै ठूलो भए तापनि, ताँलाई जेसुकै भए पनि, ताँ आफ्िो साक्षीमा ददह्रलो भएर िडा

हुि र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि सक्षम भइस ् भिे, तेरो हृदर्लाई आराम हुिेछ, र तैँले
भववष्र्मा जनतसुकै ठूलो जााँिको सामिा गिुथ परे पनि, ताँ डराउिे छै िस ्। नतमीहरूले भववष्र्मा
के हुन्छ भिेर दे ख्न सकदै िौं, आजको पररक्स्थनतमा नतमीहरूले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट मात्रै बिाउि
सकछौं। नतमीहरूले कुिै पनि महाि ् कार्थ गिथ सकदै िौ र नतमीहरूले वास्तववक जीविमा परमेश्वरको

वििहरूको अिुभव गदै परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउिेमा ध्र्ाि ददिुपछथ , र शैताि नतरस्कृत हुिे
गरी बसलर्ो र सशकत साक्षी ददिुपछथ । तेरो दे ह असन्तुष्ट िै रहिेछ र दे हले कष्ट भोगेको हुिेछ,
तैपनि तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाएको हुिेछस ् र शैतािको नतरस्कार गरे को हुिेछस ्। तैँले
र्सरी अभ्र्ास गररस ् भिे, परमेश्वरले तेरो सामु मागथ िोसलददिु हुिेछ। जब, एक ददि, ठूलो जााँि
आउाँ छ, अरू सबै ढल्िेछि ्, तर ताँ अझै पनि ददह्रलो भएर िडा हुि सक्षम हुिेछस ्: तैँले िुकाएको
मूल्र्को कारण, परमेश्वरले तेरो रक्षा गिुथहुिेछ ताकक ताँ ददह्रलो भएर िडा हुि सक् र ढल्ि
िपरोस ्। र्दद, सामान्र् रूपमा, सत्र्लाई अभ्र्ास गिथ र परमेश्वरलाई वास्तवमै प्रेम गिे हृदर्का

साथ उहााँलाई सन्तष्ु ट पािथ ताँ सक्षम भइस ् भिे, परमेश्वरले ताँलाई भववष्र्मा आउिे जााँिबाट
पककै रक्षा गिुथहुिेछ। ताँ मूिथ र सािो कदको र कमजोर क्षमताको भए तापनि, परमेश्वरले ताँलाई

भेदभाव गिुथहुिेछैि। र्ो तेरो असभप्रार्हरू सही छि ् कक छै िि ् भन्िेमा निभथर रहन्छ। आज, ताँ
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि सक्षम छस ्, जसमा ताँ सािोभन्दा सािो वववरणमा पनि ध्र्ाि

पुऱ्र्ाउाँ छस ्, तैँले र्ावत ् थोकमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउाँ छस ्, तैँले तेरो सााँिो हृदर् परमेश्वरलाई
ददन्छस ्, र तैँले िबझ्
ु िे केही कुरा भए पनि, ताँ तेरो असभप्रार्हरू सच्र्ाउि परमेश्वरको सामु
आउाँ छस ् र परमेश्वरको इच्छाको िोजी गछथ स ्, र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउिका लाचग आवश्र्क

पिे सबै कुराहरू गछथ स ्। सार्द तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूले ताँलाई पररत्र्ाग गिेछि ्, तर तेरो

हृदर्ले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउिेछ, र तैँले दे हको सुिको लालसा गिेछैिस ्। र्दद तैँले सधैँ
र्सरी िै अभ्र्ास गररस ् भिे, ठूलो जााँि आउाँ दा तेरो रक्षा हुिेछ।
मानिसहरूको आन्तररक अवस्थाको के कुरामा जााँिहरू लक्षक्षत हुन्छि ्? परमेश्वरलाई सन्तुष्ट
गिथ िसकिे मानिसहरूमा भएको ववरोधी स्वभावप्रनत िै जााँिहरू लक्षक्षत हुन्छि ्। मानिसहरूसभत्र
धेरै कुराहरू अशुद्ध छि ्, र धेरै कुराहरू पािण्डीपूणथ छि ्, र मानिसहरूलाई शुद्ध पािथ परमेश्वरले

उिीहरूको जााँि सलिुहुन्छ। तर र्दद, आज, ताँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बिाउि सक्षम छस ् भिे,
भववष्र्मा आउिे जााँिहरू तेरो लाचग ससद्धता हुिछ
े । र्दद, आज, ताँ परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट बिाउि
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असक्षम छस ् भिे, भववष्र्का जााँिहरूले ताँलाई परीक्षा गिेछि ्, र ताँ अिजािमै ढल्िेछस ्, र उकत

क्षणमा ताँ आफूलाई सहर्ोग गिथ असक्षम हुिेछस ्, ककिभिे ताँ परमेश्वरको कार्थ साँगसाँगै अगाडड
बढ्ि सकिेछैिस ् र ताँमा वास्तववक कद निदहत छै ि। र त्र्सैले , र्दद ताँ भववष्र्मा ददह्रलो भएर

िडा हुि, परमेश्वरलाई अझ राम्ररी सन्तुष्ट बिाउि, र उहााँलाई अन्त्र्सम्मै ववश्वास गिथ िाहन्छस ्
भिे, आज तैँले बसलर्ो जग बसाउिुपछथ । तैँले र्ावत ् थोकमा सत्र्को अभ्र्ास गदै परमेश्वरलाई
सन्तुष्ट बिाउिुपछथ र उहााँको इच्छाप्रनत सिेत हुिुपछथ । र्दद तैँले र्सरी अभ्र्ास गररस ् भिे,
ताँसभत्र एउटा जग बस्िेछ, र परमेश्वरले ताँसभत्र उहााँलाई प्रेम गिे हृदर् प्रेररत गिथह
ु ु िेछ, र उहााँले

ताँलाई ववश्वास ददिुहुिेछ। जब कुिै ददि तेरो वास्तववक जााँि हुन्छ, तैँले केही पीडा सहिु पिे
हुिसकछ र कुिै निक्श्ित ववन्दस
ु म्म ताँलाई द्ःु ि महसुस हुिसकछ, र कठोर शोक सहिु पिे

हुिसकछ, मािौं तेरो मत्ृ र्ु िै भएको छ—तर परमेश्वरका लाचग तेरो प्रेममा पररवतथि हुिेछैि, र
र्ो झिै गदहरो हुिेछ। परमेश्वरको आशीवाथद र्स्तो हुन्छ। र्दद ताँ परमेश्वरले भन्िुहुिे र गिुथहुिे

सबै कुराहरू आज्ञाकारी हृदर्का साथ स्वीकार गिथ सक्षम हुन्छस ् भिे, तैँले परमेश्वरबाट पककै
पनि आशीवाथद पाउिेछस ्, र ताँ परमेश्वरबाट आशीवाथद प्राप्त गिे व्र्क्कत बन्िेछस ् र उहााँको
प्रनतज्ञा पाउिेछस ्। र्दद, आज, तैँले अभ्र्ास गररिस ् भिे, जब कुिै ददि तेरो जााँि हुिेछ, ताँ
आस्था वा प्रेसमलो हृदर् ववहीि हुिेछस ्, र उकत समर्मा जााँिहरू िै परीक्षा बन्िेछि ्, ताँ शैतािको

परीक्षा बीिमा भाससएको हुिेछस ् र उक्म्किे कुिै बाटो हुिेछैि। आज, ताँमाचथ सािो जााँि आउाँ दा
ताँ ददह्रलो भएर िडा हुि सक्षम हुि सकछस ्, तर कुिै ददि ताँमाचथ ठूलो जााँि आइपदाथ ताँ ददह्रलो
भएर िडा हुन्छस ् िै भन्िे जरुरी छै ि। केही व्र्क्कतहरू घमण्डी हुन्छि ् र उिीहरू पदहले िै
ससद्धताको िक्जक छि ् भिेर सोच्छि ्। र्स्तो समर्मा ताँ र्दद गदहराइमा गइिस ् र आत्मसन्तुष्ट

िै भइरदहस ् भिे, ताँ ितरामा हुिेछस ्। आज, परमेश्वरले ठूला जााँिहरूको कार्थ गिथह
ु ु न्ि र सबै
कुराहरू ठीकै रहे को जस्तो हुन्छ, तर जब परमेश्वरले ताँलाई जााँच्िुहुन्छ, ताँमा पनि कमजोरी रहे छि ्
भिेर ताँलाई थाहा हुन्छ, ककिभिे तेरो कद एकदमै सािो छ र तैँले ठूलो जााँि सहि सकदै िस ्।
र्दद ताँ अदहले जस्तो छस ् त्र्स्तै रदहस ् र ताँ निक्ष्क्रर्ताको अवस्थामा छस ् भिे , जब जााँि आउाँ छ,

ताँ पति हुिेछस ्। नतमीहरूले नतमीहरूको कद कनत सािो छ भिेर प्रार्जसो हे िुथपछथ ; र्सरी मात्रै
नतमीहरूले प्रगनत गिथ सकछौ। र्दद जााँिको दौराि मात्रै तैँले तेरो कद एकदमै सािो छ, कक
ताँसभत्रको सािो कुरा मात्रै वास्तववक छ, र त परमेश्वरको इच्छाका लाचग अपर्ाथप्त छस ् भिेर

दे खिस ् भिे—र्दद तैँले उकत क्षणमा मात्रै र्ी कुराहरू बोध गररस ् भिे, त्र्नत बेला एकदमै दढलो

भएको हुिेछ।
र्दद ताँलाई परमेश्वरको स्वभाव थाहा छै ि भिे, ताँ जााँिको दौराि अवश्र् ढल्िेछस ्, ककिभिे
परमेश्वरले मानिसहरूलाई कसरी ससद्ध बिाउिुहुन्छ, उहााँले उिीहरूलाई कुि माध्र्मबाट ससद्ध

बिाउिुहुन्छ भन्िे ववषर्मा ताँ अिसभज्ञ छस ्, र जब परमेश्वरको जााँिहरू ताँमाचथ आउाँ छ र

नतिीहरू तेरो असभप्रार्साँग समल्दै िि ्, ताँ ददह्रलो भएर िडा हुि असक्षम हुन्छस ्। परमेश्वरको सााँिो
प्रेम िै उहााँको सम्पूणथ स्वभाव हो, र जब परमेश्वरको सम्पूणथ स्वभाव मानिसहरूलाई दे िाइन्छ,
र्सले तेरो दे हका लाचग के सलएर आउाँ छ? जब परमेश्वरको धमी स्वभाव मानिसहरूलाई दे िाइन्छ,
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उिीहरूको दे हले अवश्र् धेरै पीडा सहिेछ। र्दद तैँले र्ो पीडा सदहिस ् भिे , ताँलाई परमेश्वरले

ससद्ध पािथ सकिुहुन्ि, ि ताँ परमेश्वरलाई सााँिो प्रेम समवपथत गिथ िै सक्षम हुिेछस ्। र्दद
परमेश्वरले ताँलाई ससद्ध पािथभ
ु र्ो भिे, उहााँले ताँलाई पककै पनि उहााँको सम्पण
ू थ स्वभाव
दे िाउिुहुिेछ। सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजसम्म, परमेश्वरले उहााँको सम्पूणथ स्वभाव मानिसलाई
कदहल्र्ै दे िाउिुभएको छै ि—तर आखिरी ददिहरूमा उहााँले र्सलाई पूवथनिक्श्ित गिुथभएको र

छान्िुभएको मानिसहरूको र्ो समूहका सामु िुलासा गिुथहुन्छ, र मानिसहरूलाई ससद्ध पादै , उहााँले
उहााँको स्वभावलाई िल
ु ासा गिथह
ु ु न्छ, जसमाफथत उहााँले मानिसहरूको एउटा पण
ू थ समह
ू बिाउिह
ु ु न्छ।

मानिसहरूका लाचग परमेश्वरको सााँिो प्रेम र्स्तै छ। परमेश्वरको सााँिो प्रेमको अिुभवका लाचग
मानिसहरूले अत्र्न्तै पीडा सहिुपछथ , र उच्ि मूल्र् िुकाउिुपछथ । र्सपनछ मात्रै उिीहरूलाई

परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुन्छ र परमेश्वरलाई उिीहरूले आफ्िो सााँिो प्रेम फकाथउि सक्षम हुन्छि ्,
अनि मात्रै परमेश्वरको हृदर् सन्तुष्ट हुिेछ। र्दद मानिसहरू परमेश्वरबाट ससद्ध हुिे िाहिा छ
भिे र र्दद उिीहरूले उहााँको इच्छाअिुसार काम गिथ िाहिा राख्छि ् भिे, र उिीहरूको सााँिो प्रेम
सम्पूणथ रूपमा परमेश्वरलाई ददन्छि ् भिे, उिीहरूले मत्ृ र्ुभन्दा पनि कठोर पीडा सहिका लाचग

उिीहरूको पररक्स्थनतबाट धेरै कष्ट र र्ातिा भोग्िुपिे हुन्छ। अन्ततोगत्वा उिीहरू आफ्िो सााँिो
हृदर् परमेश्वरलाई ददि बाध्र् हुन्छि ्। परमेश्वरलाई कसैले सााँिो प्रेम गछथ कक गदै ि भन्िे कुरा
कदठिाइ र शोधिको समर्मा िल
ु ासा हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूको प्रेमलाई शद्
ु ध बिाउिह
ु ु न्छ,
र र्ो कदठिाइ र शोधिबाट मात्रै हाससल गिथ सककन्छ।

“सहस्राब्दीय्राज्यको्आगमन्भएको्र्”
भन्ने्वर्षयमा्संक्षक्षप्ि्चचाव

नतमीहरू एक हजार वषे राज्र्को दशथिको बारे मा के सोच्छौ? केही मानिसहरू र्स ववषर्मा

धेरै सोच्छि ्, र नतिीहरू भन्छि ्, “एक हजार वषे राज्र् पथ्
ृ वीमा एक हजार वषथसम्म रहिेछ,
र्सैले र्दद मण्डलीका पाको उमेरका सदस्र्हरू अवववादहत हुन्छि ् भिे, के उिीहरूले वववाह
गिथप
ु छथ ? मेरो पररवारसाँग पैसा छै ि, के मैले पैसा कमाउि थाल्िप
ु छथ ? …” एक हजार वषे राज्र्

भिेको के हो? के नतमीहरूलाई थाहा छ? मानिसहरू अबुझ छि ् र ठूलो परीक्षाको सामिा गछथ ि ्।
वास्तवमा, एक हजार वषे राज्र् औपिाररक रूपमा आउि अझै बााँकी िै छ। मानिसहरूलाई ससद्ध

बिाउिे िरणमा हजार वषे राज्र् एक भागदौड़ मात्र हो; परमेश्वरले भन्िुभएको एक हजार वषे

राज्र्को समर्मा मानिस ससद्ध बिाइएको हुिेछ। अनघबाट र्ो भनिर्ो कक मानिसहरू सन्तहरूझैं
हुिे चथर्ो अनि ससनिमको दे शमा दह्रो भई िडा हुिे चथर्ो। मानिसहरू ससद्ध बिाइसकेपनछ मात्र—
जब नतिीहरू परमेश्वरले बोल्िुभएको सन्तहरू बन्छि ्—तब एक हजार वषे राज्र् आएको हुिेछ।
जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ, र उहााँले नतिीहरूलाई शुद्ध बिाउिुहुन्छ, अनि
नतिीहरू जनत धेरै शुद्ध बन्छि ् परमेश्वरद्वारा, नतिीहरूलाई उवि िै बढी ससद्ध बिाइन्छि ्। जब

नतमी सभत्रका अशद्
ु धता, वविोहीपि, ववरोध र दे हका कुराहरू हटाइन्छि ्, जब नतमी शद्
ु ध पाररएको
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हुन्छौ, तब नतमी परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएको हुिेछौ (अको शब्दमा भन्िुपदाथ, नतमी सन्त हुिेछौ);
जब नतमी परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररएको र एक सन्त बिेको हुन्छौ, नतमी एक हजार वषे राज्र्मा
हुिेछौ। अदहले िै राज्र्को र्ग
ु हो। एक हजार वषे राज्र्को र्ग
ु मा मानिसहरू क्जउिका निक्म्त
परमेश्वरको वििमा भर पिेछि ्, अनि सबै जानतहरू परमेश्वरको िाउाँ मुनि आउिेछि ्, अनि सबैले

परमेश्वरका वििहरू पढिेछि ्। त्र्ो समर्मा, कसैले टे सलफोिद्वारा, कसैले फ्र्ाकसद्वारा

बोलाउिेछि ् … नतिीहरू परमेश्वरको वििहरूका पहुाँि प्राप्त गिथ सबै साधिहरू प्रर्ोग गिेछि ्,
अनि नतमीहरू पनि परमेश्वरका वििहरमा आउिेछौ। र्ी सबै कुरा मानिसहरू ससद्ध बिाइएपनछ
हुिे कुरा हुि ्। आज, मानिसहरूलाई शोधि गररन्छ, शुद्ध पाररन्छि ्, ज्ञाि ददइन्छ, र वििहरूद्वारा
डोऱ्र्ाइन्छि ्; र्ो राज्र्को र्ुग हो। र्ो मानिसहरू ससद्ध भइरहे को िरण हो, र एक हजार वषे
राज्र्को र्ुगसाँग र्सको कुिै सम्बन्ध छै ि। एक हजार वषे राज्र्को अवचधमा, मानिसहरू अनघबाटै

ससद्ध पाररएका हुन्छि ् र नतिीहरूसभत्र भएका भ्रष्ट स्वभावहरू शुद्ध पाररएको हुिेछ। त्र्स बेला,
परमेश्वरद्वारा बोसलएको वििले मानिसहरूलाई एक-एक िरण गदै डोऱ्र्ाउिेछ, र सक्ृ ष्टको
समर्दे खि अदहलेसम्मका परमेश्वरको कामका सबै रहस्र्हरू प्रकट गिेछ, अनि उहााँका वििहरूले
मानिसहरूलाई प्रत्र्ेक र्ुगमा र प्रत्र्ेक ददि परमेश्वरका कामहरूको बारे मा बताउिेछि ्, उहााँले

कसरी मानिसहरूलाई सभत्रबाट डोऱ्र्ाउिुहुन्छ, उहााँले आक्त्मक क्षेत्रमा गिुथहुिे कामहरू र नतिीहरूलाई
आक्त्मक क्षेत्रका गनतशीलता बताउिेछ। तब मात्र र्ो सााँच्िै वििको र्ग
ु हुिेछ; अदहले र्ो भागदौड़
क्स्थनतमा छ। र्दद मानिसहरूलाई ससद्ध र शुद्ध बिाइएि भिे, नतिीहरूका निक्म्त पथ्
ृ वीमा एक

हजार वषथ क्जउिे कुिै उपार् हुिेछैि, र नतिीहरूका शरीर अनिवार्थ रूपमा कुदहिेछि ्; र्दद
मानिसहरू सभत्रबाट शुद्ध हुन्छि ् र नतिीहरू शैताि र दे हको अधीिमा हुाँदैिि ्, भिे तब नतिीहरू
पथ्
ु हुन्छौ, अनि नतमीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गरे को
ृ वीमा जीववत रहिेछि ्। र्स िरणमा नतमी अबझ
अिुभव गिेछौ अनि र्स पथ्
ृ वीमा क्जउाँ दा प्रत्र्ेक ददि उहााँको साक्षी ददिेछौ।

“सहस्राब्दीर् राज्र्को आगमि भएको छ” भन्िे भिाइ एउटा अगमवाणी हो, र्ो अगमवकताको

भववष्र्वाणी जस्तो हो, जसमा परमेश्वरले भववष्र्मा के हुिेछ भिी अगमवाणीहरू गिुथहुन्छ।

परमेश्वरले भववष्र्मा बोल्िुहुिे वििहरू र उहााँले आज बोल्िुहुिे वििहरू एउटै होइिि ्: भववष्र्का
वििहरूले र्ुगलाई डोऱ्र्ाउिेछ, अनि उहााँले आज बोल्िह
ु ु िे वििहरूले मानिसहरूलाई ससद्ध पादथछ,
नतिीहरूलाई शोधि गदथछ, र नतिीहरूलाई निराकरण गदथछ। भववष्र्को वििको र्ुग आजको
वििको र्ुगभन्दा फरक छ। आज, परमेश्वर जुिसुकै माध्र्मबाट बोल्िुभए पनि—उहााँद्वारा

बोल्िुभएका सबै वििहरू मानिसलाई ससद्ध बिाउि, नतिीहरूसभत्र भएका फोहोरलाई शुद्ध पािथ,

नतिीहरूलाई पववत्र बिाउि र परमेश्वरको सामु नतिीहरूलाई धमी बिाउिका निक्म्त हुन्छ। आज
बोसलएका वििहरू, अनि भववष्र्मा बोसलिे वििहरू दई
ु अलग कुराहरू हुि ्। राज्र्को र्ुगमा
बोसलिे वििहरू मानिसहरूलाई सबै तासलममा प्रवेश गराउि, मानिसहरूलाई सबै कुरामा सही

बाटोमा ल्र्ाउि, नतिीहरूसभत्र भएका सबै अशुद्ध कुराहरू हटाउिका निक्म्त हुि ्। र्ो र्ुगमा
परमेश्वरले र्स्तै गिुथहुन्छ। उहााँले प्रत्र्ेक व्र्क्कतमा उहााँका वििहरूको जग बिाउिुहुन्छ, उहााँले
आफ्िा वििहरूलाई प्रत्र्ेक व्र्क्कतको जीवि बिाउिह
ु ु न्छ, अनि उहााँले नतिीहरूसभत्र अन्तर्दथक्ष्ट
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ददि र डोऱ्र्ाउि निरन्तर उहााँको विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ। अनि जब नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, नतिीहरूको निन्दा गिथ र नतिीहरूलाई अिश
ु ासि गिथ परमेश्वरको विि

नतिीहरूसभत्र हुिेछ। आजका वििहरू मानिसको जीवि हुिप
ु छथ ; नतिले मानिसलाई िादहिे सबै
थोक सोझै जट
ु ाउाँ छि ्, नतमीसभत्र जुि कमी छ ती सबै परमेश्वरको वििद्वारा जुटाइन्छ, अनि
परमेश्वरका विि ग्रहण गिे सबैलाई उहााँको विि िाएर अनि वपएर अन्तर्दथक्ष्ट ददन्छि ्।

परमेश्वरले भववष्र्मा बोल्िुहुिे वििले सारा ब्रह्माण्डका मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउाँ छ; आज, र्ी
वििहरू िीिमा मात्र बोसलन्छि ्, र नतिले सारा ब्रह्माण्डभरर बोसलएको वििको प्रनतनिचधत्व
गदै िि ्। एक हजार वषे राज्र् आएपनछ मात्र परमेश्वर सम्पूणथ ब्रह्माण्डसाँग बोल्िुहुिेछ। र्ो

जान्िुहोस ् कक परमेश्वरले आज बोल्िुहुिे वििहरू मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त हुि ्;
परमेश्वरले र्ो िरणमा बोल्िुभएका वििहरू मानिसहरूका िााँिोहरू पूरा गिथका निक्म्त हुि ्,
नतमीलाई परमेश्वरका रहस्र्हरू जान्ि वा आश्िर्थकमथहरू दे ख्न ददिका निक्म्त होइि। मानिसहरूका
िााँिोहरू पूरा गिथ उहााँ धेरै माध्र्मद्वारा बोल्िुहुन्छ। एक हजार वषे राज्र्को र्ुग आउि अझै
बााँकी िै छ—जुि एक हजार वषे राज्र्को कुरा गररएको छ त्र्ो परमेश्वरको मदहमाको ददि हो।

र्हूददर्ामा र्ेशूको काम समाप्त भएपनछ परमेश्वरले उहााँको काम िीि दे शमा सािुथभएको छ र
अको र्ोजिा बिाउिुभएको छ। उहााँले नतमीहरूमा उहााँको कामको अको भाग गिथह
ु ु न्छ, उहााँले
वििद्वारा मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिे काम गिथह
ु ु न्छ, अनि मानिसहरूलाई कष्ट भोगि
ू ् साथै
परमेश्वरको धेरै अिुग्रह प्राप्त गरूि ् भिी उहााँले आफ्िो विि प्रर्ोग गिुथहुन्छ। र्ो िरणको कामले
ववजेताहरूको झुन्ड सज
ृ िा गिेछ, र उहााँले ववजेताहरूको झुन्ड बिाउिुभएपनछ, नतिीहरूले उहााँको
कार्थहरूको साक्षी ददि सकिेछि ्, नतिीहरू वास्तववकता क्जर्ाउि सकिेछि ्, र वास्तवमा नतिीहरूले

उहााँलाई सन्तष्ु ट पािेछि ् र मत्ृ र्स
ु म्मै उहााँप्रनत ववश्वासर्ोग्र् रहिेछि ्, अनि र्सरी परमेश्वरले

मदहमा प्राप्त गिुथहुिेछ। जब परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिुथहुन्छ—अथाथत ् जब उहााँले मानिसहरूको

र्ो झुन्डलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ—त्र्ो एक हजार वषे राज्र्को र्ुग हुिेछ।
र्ेशू साढे तेिीस वषथसम्म पथ्
ृ वीमा हुिुहुन्थ्र्ो, उहााँ क्रूसमा क्रूसीकरणको काम गिथ आउिुभर्ो,
अनि क्रूसीकरणद्वारा परमेश्वरले उहााँको मदहमाको एक भाग प्राप्त गिुथभर्ो। जब परमेश्वर शरीरमा

आउिभ
ु र्ो, उहााँ िम्र र गप्ु त रहि सकिभ
ु र्ो, र अथाह कष्ट सहि सकिभ
ु र्ो। र्द्र्वप उहााँ परमेश्वर
स्वर्म ् हुिुहुन्थ्र्ो, छुटकाराको काम पूरा गिथलाई उहााँले अझै हरे क अपमाि र हरे क चगल्ला
सहिुभर्ो, अनि क्रूसमा कीला ठोककएर ठूलो कष्ट भोग्िभ
ु र्ो। र्ो िरणको काम पूरा भएपनछ,
मानिसहरूले परमेश्वरको ठूलो मदहमा भएको दे िे पनि, त्र्ो िै उहााँको सम्पूणथ मदहमा चथएि; त्र्ो
उहााँको मदहमाको एक भाग मात्र चथर्ो, जि
ु उहााँले र्ेशब
ू ाट प्राप्त गिथभ
ु एको चथर्ो। र्ेशल
ू े हरे क

कदठिाइ सहि, िम्र र गुप्त हुि, परमेश्वरका निक्म्त क्रूसमा टााँचगि सकिुभए पनि, परमेश्वरले
उहााँको मदहमाको एक भाग मात्र प्राप्त गिुथभर्ो, र उहााँको मदहमा इस्राएलमा प्राप्त भएको चथर्ो।
परमेश्वरको मदहमाको अझै अको भाग छ: व्र्ावहाररक रूपमा काम गिथ र मानिसहरूको एउटा झुन्ड
ससद्ध बिाउि पथ्
ृ वीमा आउिे काम। र्ेशूको कामको िरणको अवचधमा उहााँले केही अलौककक

कुराहरू गिथभ
ु र्ो, तर त्र्ो िरणको काम कुिै पनि ककससमले चिह्ि र िमत्कारहरू गिथका निक्म्त
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चथएि। त्र्ो मुख्र् रूपले र्ेशूले द्ःु ि भोग्ि सकिुहुन्छ, र परमेश्वरका निक्म्त क्रूसमा टााँचगि
सकिुहुन्छ, र्ेशू उहााँले परमेश्वरलाई प्रेम गिुथभएको कारणले अथाह कष्ट भोग्ि सक्षम हुिुहुन्थ्र्ो,

र परमेश्वरले उहााँलाई त्र्ाग्िभ
ु ए पनि, उहााँ अझै पनि परमेश्वरको इच्छा परू ा गिथ उहााँको जीवि

बसलदाि गिथ इच्छुक हुिुहुन्थ्र्ो भिी दे िाउिका निक्म्त चथर्ो। परमेश्वरले इस्राएलमा उहााँको काम
पूरा गिुथभएपनछ र र्ेशूलाई क्रूसमा कीला ठोककएपनछ, परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिथभ
ु एको चथर्ो,
अनि परमेश्वरले शैतािको सामु साक्षी ददिुभएको चथर्ो। परमेश्वर कसरी िीिमा दे ह बन्िुभएको
छ भन्िे कुरा नतमीहरूले ि ता जािेका छौ ि दे िेका छौ, र्सैकारण परमेश्वरले मदहमा प्राप्त
गिुथभएको छ भ िेर नतमीहरू कसरी दे ख्न सकछौ र? जब परमेश्वरले नतमीहरूमा ववजर्को धेरै काम

गिुथहुन्छ, र नतमीहरू दह्रो भई िडा हुन्छौ, तब र्ो िरणको परमेश्वरको काम सफल हुन्छ, र र्ो
परमेश्वरको मदहमाको भाग हो। नतमीहरू र्ो मात्र दे ख्छौ, अनि नतमीहरू परमेश्वरद्वारा ससद्ध
बिाइिु बााँकी िै छ, नतमीहरूले आफ्िो हृदर् पूणथ रूपले परमेश्वरलाई ददिु बााँकी िै छ। नतमीहरूले

र्ो मदहमा पूणथ रूपमा दे ख्नु बााँकी िै छ; नतमीहरू परमेश्वरले नतमीहरूका हृदर् अनघबाटै क्जत्िुभएको

मात्र दे ख्छौ, नतमीहरू उहााँलाई कदहल्र्ै पनि छोड्ि सकदै िौं, अनि आखिरीसम्म परमेश्वरलाई
पछ्र्ाउिेछौ र नतमीहरूका हृदर् पररवतथि हुिेछैिौ, अनि र्ही िै परमेश्वरको मदहमा हो। नतमी
कुि कुरामा परमेश्वरको मदहमा दे ख्छौ? मानिसहरूमा भएको उहााँको कामका प्रभावहरूमा। मानिसहरू

परमेश्वर अनत प्रेसमलो हुिह
ु ु न्छ भिी दे ख्छि ्, नतिीहरूका हृदर्मा परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ, र उहााँलाई
छोड्ि तर्ार हुाँदैिि ्, अनि र्ो परमेश्वरको मदहमा हो। जब मण्डलीहरूका दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूको शक्कत बढ्छ, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई हृदर्बाटै प्रेम गिथ सकछि ्, परमेश्वरले
गिुथभएको कामको सवोच्ि पराक्रम, उहााँका वििहरूको अतल
ु िीर् शक्कत दे ख्छि ्, जब नतिीहरू

उहााँको वििमा अचधकार भएको दे ख्छि ्, अनि उहााँले िीि दे शको भनु तर्ा सहरमा उहााँको काम सरु
ु

गिथ सकिुभएको दे ख्छि ्, जब मानिसहरू कमजोर भए पनि, नतिीहरूका हृदर्हरू परमेश्वरको सामु
झुकछि ्, र नतिीहरू परमेश्वरका वििहरू ग्रहण गिथ इच्छुक बन्छि ्, अनि जब, नतिीहरू कमजोर
र अर्ोग्र् भए पनि परमेश्वरका वििहरू प्रेसमलो र नतिीहरूका कदरको र्ोग्र्का भएको दे ख्न

सकछि ्, तब त्र्ो परमेश्वरको मदहमा हो। जब त्र्ो ददि आउाँ छ, जुि बेला मानिसहरू परमेश्वरद्वारा

ससद्ध बिाइन्छि ्, र उहााँको अनघ समवपथत हुि र परमेश्वरको आज्ञा पण
ू थ रूपमा पालि गिथ सकछि ्,
र नतिीहरूका सम्भाविाहरू र भाग्र्लाई परमेश्वरको हातमा ददि सकछि ्, त्र्स बेला परमेश्वरको
मदहमाको दोस्रो भाग पूणथ रूपले प्राप्त भएको हुिेछ। भन्िुको अथथ, जब व्र्ावहाररक परमेश्वरको
काम पूणरू
थ पमा समाप्त हुन्छ, त्र्सबेला िीि दे शमा उहााँको काम समाप्त हुिेछ। अको शब्दमा
भन्िप
ु दाथ, परमेश्वरद्वारा अनघबाटै निर्क
ु त गररएका र िनु िएकाहरू ससद्ध बिाइएका हुन्छि ्, तब
परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिुथभएको हुिेछ। परमेश्वरले भन्िुभर्ो कक उहााँले आफ्िो मदहमाको दोस्रो

भाग पूवथमा ल्र्ाउिुभएको छ, तापनि िाङ्गो आाँिाले र्ो दे ख्न सककाँदै ि। परमेश्वरले उहााँको काम

पूवथमा ल्र्ाउिुभएको छ; उहााँ अनघबाटै पूवथमा आउिुभएको छ, र र्ो परमेश्वरको मदहमा हो। आज,
उहााँको काम पूरा हुि बााँकी भए पनि, परमेश्वरले काम गिे निणथर् गिुथभएकोले, र्ो निश्िर् िै
परू ा गररिेछ। परमेश्वरले आफैले र्ो काम िीिमा परू ा गिे निणथर् गिभ
थु एको छ, अनि उहााँले
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नतमीहरूलाई पूणथ बिाउिे सांकल्प गिुथभएको छ। र्सैले, उहााँले नतमीहरूलाई उम्किे बाटो ददिुहुन्िउहााँले अनघबाटै नतमीहरूका हृदर् क्जनतसकिुभएको छ, अनि नतमीहरू ले िाहे पनि वा ििाहे पनि

नतमीहरू अनघ गिथप
ु छथ , अनि जब नतमीहरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररन्छ, तब परमेश्वरले मदहमा
प्राप्त गिुथहुन्छ। आज, परमेश्वरले पूणथ मदहमा प्राप्त गिुथ बााँकी िै छ, ककिकक नतमीहरू पूणथ रूपमा
ससद्ध बिाइिु बााँकी िै छ। नतमीहरूका हृदर् परमेश्वरनतर फकेका भए तापनि, नतमीहरूका शरीरमा

अझ पनि धेरै कमजोरीहरू छि ्, नतमीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ असक्षम छौ, नतमीहरू
परमेश्वरको इच्छामा ध्र्ाि ददि असक्षम छौ, अनि नतमीहरूमा धेरै िकारात्मक कुराहरू बााँकी िै

छि ्, जसबाट नतमीहरू छुटकारा पाउिुपछथ र नतमीहरू अझै पनि धेरै परीक्षाहरू र शोधिहरूबाट
भएर जाि बााँकी िै। त्र्सरी मात्र नतमीहरूको जीविका स्वभावहरू बदसलि सकछि ् र नतमीहरू
परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि सकछौ।

परमेश््र्रलाई्गचन््नेहरू्मात्र्परमेश््र्रको्गर्ाही्बन््न्सतर्न
परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिुथ अनि परमेश्वरलाई चिन्िु िादहाँ स्वगथले निर्ुकत गरे को र पथ्
ृ वीले

स्वीकार गरे को कुरा हो, अनि आज—दे हधारी परमेश्वरले आफै उपक्स्थत भई आफ्िो कार्थ

गरररहिभ
ु एको र्ग
ु मा—र्ो परमेश्वरलाई चिन्िे ववशेष गरी असल समर् हो। परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट

तुल्र्ाउिु त्र्ो कुरा हो, जुि परमेश्वरको इच्छाको बुझाइको जगमा बसासलएको हुन्छ, अनि
परमेश्वरको इच्छा बुझ्िको लाचग, परमेश्वरबारे केही ज्ञाि हुि जरुरी छ। परमेश्वरको र्ो ज्ञाि
जुि परमेश्वरमा ववश्वास गिे हरे कमा हुिै पिे दशथि हो; परमेश्वरमा मानिसले गिे ववश्वासको
आधार र्ही हो। र्ो ज्ञािको अिप
ु क्स्थनतमा, मानिसले परमेश्वरमा गिे ववश्वास अस्पष्ट अवस्थामा
ररिो ससद्धान्तको बीिमा रहन्छ। र्दद र्ो परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिको निक्म्त मानिसको सङ्कल्प
हो भिे पनि, नतिीहरूले केही पनि हाससल गिेछैिि ्। र्ो प्रवाहमा केही पनि हाससल गिथ िसकिेहरू

सबै मेदटएर जािेछि ्—ती सबै ससिैँमा सलि िाहिेहरू हुि ्। तैँले परमेश्वरको कार्थको जुिसुकै िरण
अिुभव गरे पनि, ताँसाँग ठूलो दशथि जोडडएको हुिैपछथ । ित्रभिे, िर्ााँ कार्थको प्रत्र्ेक िरण स्वीकार

गिथ ताँलाई कदठि हुिेछ, ककिभिे परमेश्वरको िर्ााँ कार्थ मानिसको कल्पिा गिे क्षमताभन्दा
परको अनि उसको अवधारणाको सीमाभन्दा बादहरको कुरा हो। त्र्सकारण, मानिसको हे रिाह गिे
गोठालो वविा, दशथिसाँग सम्बक्न्धत सांगनतमा सक्म्मसलत गराउिे गोठालोवविा, िर्ााँ कार्थलाई

स्वीकार गिथ मानिस असक्षम हुन्छ। र्दद मानिसले दशथिहरू ग्रहण गिथ सकदै ि भिे उसले
परमेश्वरको िर्ााँ कार्थ ग्रहण गिथ सकदै ि, अनि र्दद मानिसले परमेश्वरको िर्ााँ कार्थ पालि गिथ
सकदै ि भिे मानिस परमेश्वरको इच्छा बुझ्ि असक्षम हुन्छ, अनि त्र्सरी िै परमेश्वरबारे उसको
ज्ञाि कनत पनि हुाँदैि। मानिसले परमेश्वरको वििलाई अभ्र्ास गिथ थाल्िुअनघ, उसले परमेश्वरको

इच्छा बुझ्िैपछथ ; अथाथत ्, उसले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िैपछथ । र्सरी मात्र परमेश्वरको वििलाई
ठीकसाँग अनि परमेश्वरको इच्छामुताबबक अभ्र्ासमा लैजाि सककन्छ। र्ो सत्र्ता िोज्िेहरूले
धारण गरे को हुिप
ु िे कुरा हो, अनि परमेश्वरलाई जान्िे प्रर्ास गिे प्रत्र्ेक व्र्क्कत र्ही प्रकक्रर्ा
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भएर जािुपछथ । परमेश्वरको विि बुझ्दै जािे प्रकक्रर्ा िै परमेश्वर अनि परमेश्वरको कार्थलाई बुझ्दै

जािे प्रकक्रर्ा हो। त्र्सकारण, दशथिलाई बुझ्िु केवल दे हधारी परमेश्वरलाई मात्र बुझ्िु होइि, बरु

र्समा परमेश्वर अनि परमेश्वरको कार्थलाई बझ्
ु िे कुरा पनि सांलग्ि हुन्छ। परमेश्वरको वििबाट
िै मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छि ्, अनि परमेश्वरको कार्थबाट िै नतिीहरूले परमेश्वरको
स्वभाव अनि परमेश्वर के हुिुहुन्छ भन्िे कुरा जान्ि सकछि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ िै
परमेश्वरलाई जान्िे कार्थको पदहलो कदम हो। परमेश्वरप्रनतको र्ो सुरुवाती ववश्वासबाट अनघ बढे र

उहााँमा सबैभन्दा गहि ववश्वास गिे अवस्था सम्म पग्ु िे प्रकक्रर्ा िै परमेश्वरलाई बझ्
ु दै जािे प्रकक्रर्ा
हो, परमेश्वरको कार्थको अिुभव गिे प्रकक्रर्ा हो। र्दद ताँ परमेश्वरलाई ववश्वास गिुथको िानतर

मात्र परमेश्वरलाई ववश्वास गछथ स ्, तर उहााँलाई जान्िको िानतरले िै िादहाँ गदै िस ् भिे, तेरो

ववश्वासको कुिै वास्तववकता हुाँदैि, अनि तेरो ववश्वास ववशुद्ध हुि सकदै ि—र्ो कुरामा कुिै शङ्का
छै ि। र्दद, जुि प्रकक्रर्ाद्वारा मानिसले परमेश्वरको कार्थको अिुभव गछथ उकत प्रकक्रर्ाको दौराि,
उसले क्रमैससत परमेश्वरलाई बुझ्दै जान्छ भिे उसको स्वभाव क्रमैससत पररवतथि हुाँदै जान्छ, अनि
उसको ववश्वास बढ्दो रूपमा सााँिो हुाँदै जान्छ। र्सरी, जब मानिसले परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा

सफलता प्राप्त गदै जान्छ, उसले सम्पूणथ रूपले परमेश्वरलाई प्राप्त गरे को हुिेछ। परमेश्वरले
स्वर्म ् उपक्स्थत भई आफ्िो कार्थ गिथ दोस्रो पल्ट दे हधारण गिे सम्मको कदम िाल्िुभएको
कारण िादहाँ मानिसले उहााँलाई जान्ि अनि दे ख्न सक्षम होस ् भिेर िै हो। परमेश्वरलाई[क] जान्िु

िादहाँ परमेश्वरको कार्थको समाक्प्तमा प्राप्त गररिे आखिरी प्रभाव हो; र्ो मािव जानतको लाचग
परमेश्वरले तर् गिुथभएको अक्न्तम आवश्र्कता हो। उहााँले र्सो गिुथको कारणिादहाँ उहााँको अक्न्तम

साक्षीको निक्म्त हो; मानिस अन्तमा सम्पूणथ रूपले उहााँतफथ फककथऊि ् भिेर उहााँले र्ो कार्थ

गिथभ
ु एको छ। मानिसले परमेश्वरलाई चििेर मात्र उसले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछ, र
परमेश्वरलाई प्रेम गिथको लाचग उसले परमेश्वरलाई चिन्िैपछथ । उसले जसरी िोजी गरे पनि, अथवा
उसले जसरी हाससल गिथ िोजे पनि, उसले परमेश्वरको ज्ञाि प्राप्त गिथ सकिुपछथ । र्सरी मात्र

मानिसले परमेश्वरको हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ सकछ। परमेश्वरलाई चििेर मात्रै मानिसले परमेश्वरमा

सााँिो ववश्वास गिथ सकछ, अनि परमेश्वरलाई चििेर मात्रै उसले परमेश्वरको आदर अनि आज्ञा
पालि गिथ सकछ। जसले परमेश्वरलाई चििेका छै िि ् नतिीहरू कदहले पनि सााँिो रूपमा परमेश्वरको

आज्ञा पालि र आदरसम्म पुग्ि सकदै िि ्। परमेश्वरलाई जान्िु भिेको उहााँको स्वभावलाई जान्िु

हो, उहााँको इच्छालाई बुझ्िु हो, अनि उहााँ को हुिुहुन्छ त्र्ो जान्िु हो। कसैले जुिसुकै पक्षको
बारे मा जािे तापनि, हरे क पक्षको लाचग मानिसले मूल्र् िुकाउिु आवश्र्क हुन्छ अनि आज्ञापालि
गिे इच्छा आवश्र्क पछथ , जि
ु वविा कसैले पनि अन्तसम्म पछ्र्ाउि सकदै ि। परमेश्वरको कार्थ
मानिसको धारणाससत एकदमै मेल ििािे िालको हुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव अनि परमेश्वर जे
हुिुहुन्छ त्र्ो जान्ि मानिसको निक्म्त साह्रै कदठि छ, अनि परमेश्वरले भन्िुहुिे र गिुथहुिे सबै
कुरा मानिसको लाचग बुझ्िै िसककिे छ: र्दद मानिसले परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे इच्छा गछथ तर
क. मल
ू पाठमा “परमेश्वरलाई चिन्िेको कार्थ” भिेर पदढन्छ।
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उहााँको आज्ञा पालि गिथिादहाँ अनिच्छुक छ भिे मानिसले केही पनि प्राप्त गिथ सकदै ि। सांसारको

सक्ृ ष्ट भएदे खि आजसम्म, परमेश्वरले धेरै कार्थहरू गिुथभएको छ जुि मानिसको निक्म्त बुझ्ि
कदठि छ अनि जसलाई मानिसले ग्रहण गिथ कदठि पाएको छ, अनि परमेश्वरले धेरै कुरा

भन्िुभएको छ जसले मानिसका धारणाहरूलाई सुधािथ कदठि तल्
ु र्ाउाँ छ। तर मानिसका धेरै
समस्र्ाहरू छि ् भन्दै मा उहााँले आफ्िो कार्थ गिथ कदहल्र्ै छोड्िुभएको छै ि; बरु, उहााँले लगातार
काम गरररहिुभएको अनि बोसलरहिुभएको छ, अनि “र्ोद्धाहरूको” ठूलो सांख्र्ा एकानतर चगरे

तापनि, उहााँले िादहाँ अझ पनि आफ्िो कार्थ गरररहिभ
ु एको छ, अनि उहााँको िर्ााँ कार्थको निक्म्त

समवपथत हुि इच्छुक मानिसहरूको एकपनछ अको समूहलाई िुन्िको लाचग ववश्राम िसलईकि उहााँले
निरन्तर कार्थ गरररहिुभएको छ। ती चगरे का “िार्कहरू” प्रनत उहााँमा कुिै दर्ा छै ि, बरु जसले
उहााँको िर्ााँ कार्थ र वििहरूलाई स्वीकार गदथछि ् नतिीहरूलाई उहााँले मिमा राखिराख्नुहुन्छ। तर
कुि प्रर्ोजिको लाचग उहााँले र्सरी क्रसमक रूपमा कार्थ गिुथहुन्छ? ककि उहााँले सधैँ केही

मानिसहरूलाई त्र्ाग्िुहुन्छ र अरूलाई िुन्िुहुन्छ? ककि उहााँले सधैँ र्स्तै तररका प्रर्ोग गिुथहुन्छ?
उहााँको कार्थको उद्दे श्र् भिेको मानिसले उहााँलाई चििोस ्, अनि त्र्सरी उहााँद्वारा उसको प्राक्प्त

होस ् भन्िे हो। उहााँको कार्थको ससद्धान्त भिेको उहााँले आज गिुथहुिे कार्थप्रनत समवपथत हुि
सकिेहरूमा काम गिुथ हो र उहााँले दहजो गिुथभएको कार्थप्रनत समवपथत हुिे तर आज गिुथहुिे कार्थको

ववरोध गिेहरूमा काम गिथु होइि। र्सरी ककि उहााँले धेरै मानिसहरूलाई हटाउाँ दै आउिभ
ु एको छ
त भन्िे कारणहरू र्हााँ ददइएको छ।

परमेश्वरलाई जान्िे क्रममा ससकेको पाठको प्रभावलाई एक वा दई
ु ददिमा प्राप्त गिथ सककाँदै ि:

मानिसले निश्िर् िै अिुभवहरू बटुल्िैपछथ , कदठिाइहरू हुाँदै जािैपछथ , अनि सााँिो समपथणता हाससल
गिैपछथ । सबैभन्दा पदहला, परमेश्वरको कार्थ अनि वििबाट िै सरु
ु गर्। परमेश्वरको ज्ञािमा के
सांलग्ि छ, र्ो ज्ञाि कसरी प्राप्त गिे, अनि आफ्िो अिुभवमा परमेश्वरलाई कसरी दे ख्ने त्र्ो तैँले

जान्िु अनत िै आवश्र्क छ। परमेश्वरलाई चिन्ि बााँकी हुाँदा हरे क व्र्क्कतले गिुथपिे कुरा र्ही िै
हो। कसैले पनि परमेश्वरको कार्थ र वििहरूलाई एक झट्कामा पक्रि सकदै ि, अनि कसैले पनि
छोटो समर्ावचधमा परमेश्वरको सम्पूणथताको ज्ञािलाई प्राप्त गिथ सकदै ि। त्र्समा अिुभवको
आवश्र्क प्रकक्रर्ा छ, जि
ु वविा कसैले पनि परमेश्वरलाई चिन्ि अथवा उहााँलाई इमान्दाररताससत

पछ्र्ाउि सकदै ि। परमेश्वरले जनत धेरै कार्थ गिुथहुन्छ, मानिसले त्र्नत िै बढी उहााँलाई चिन्िे
गछथ । परमेश्वरको कार्थ मानिसको धारणाहरूभन्दा जनत धेरै सभन्ि छ, त्र्नत िै धेरै उहााँबारे

मानिसको ज्ञाि िवीकरण र गदहरो भएर जान्छ। र्दद परमेश्वरको कार्थ साँधैको लाचग निक्श्ित र
अपररवतथिशील रहन्थ्र्ो भिे उहााँको बारे मा मानिसहरूससत धेरै ज्ञाि हुिे चथएि। उत्पविको समर्
अनि वतथमािको बीिमा, व्र्वस्थाको र्ुगमा परमेश्वरले के गिुथभर्ो, अिुग्रहको र्ग
ु को अवचधमा
उहााँले के गिुथभर्ो, अनि राज्र्को र्ुगमा उहााँले के गिुथहुन्छ—नतमीहरू र्ी दशथिहरूको बारे मा स्पष्ट

हुिुपछथ । नतमीहरूले परमेश्वरको कार्थलाई जान्िुपछथ । र्ेशूलाई पछ्र्ाएपनछ मात्र पत्रुसले र्ेशूमा
पववत्र आत्माले गिुथभएको कार्थहरू क्रमैसाँग जािे। नतिले भिे, “पूणथ ज्ञाि हाससल गिथको लाचग
मानिसको अिभ
ु वमा भर पिथु मात्र काफी छै ि; उहााँलाई चिन्ि हामीलाई सहार्ताको निक्म्त
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परमेश्वरको कार्थमा अवश्र् िै धेरै िर्ााँ कुराहरू हुिुपछथ ।” सुरुमा, पत्रुसले र्ेशू एक प्रेररत जस्तै
परमेश्वरद्वारा पठाइएका व्र्क्कत, एक प्रेररत जस्तै, हुि ् भिी ववश्वास गरे , अनि नतिले र्ेशूलाई

ख्रीष्टको रूपमा हे रेिि ्। त्र्ो समर्मा, जब नतिले र्ेशल
ू ाई पछ्र्ाउि थाले, र्ेशल
ू े नतिलाई
सोध्िुभर्ो, “र्ोिाका छोरा सशमोि, के नतमी मलाई पछ्र्ाउाँ छौ?” पत्रुसले भिे, “जसलाई स्वगीर्
वपताले पठाउिुभएको छ उहााँलाई मैले पछ्र्ाउिै पछथ । मैले उहााँलाई स्वीकार गिैपछथ जो पववत्र

आत्माद्वारा िुनििुभएको छ। म तपाईंलाई पछ्र्ाउिेछु।” नतिको शब्दबाट, र्ो दे खिन्छ कक

पत्रस
ु ससत र्ेशक
ू ो बारे मा कुिै ज्ञाि चथएि; नतिले परमेश्वरको विि अिभ
ु व गरे का चथए, आफैलाई
सुधार गरे का चथए, अनि परमेश्वरको निक्म्त कदठिाइ सहे का चथए, तर नतिीससत परमेश्वरको
कार्थको कुिै ज्ञाि चथएि। अिुभवको केही अवचधपनछ, पत्रुसले र्ेशूमा परमेश्वरका धेरै कामहरू

दे िे, नतिले परमेश्वरको प्रेसमलोपि दे िे, अनि नतिले र्ेशूमा धेरै हदसम्म परमेश्वरको रूप दे िे।

र्सरी िै र्ेशूले बोल्िुभएका वििहरू मानिसद्वारा बोसलएको होइि, अनि र्ेशूले गिुथभएको कार्थ

मानिसद्वारा गररएको होइि भन्िे पनि उिले दे िे। र्सको साथै , र्ेशूको विि अनि कार्थहरूमा,
थप रूपमा पत्रुसले परमेश्वरको ज्ञाि, अनि ईश्वरीर् प्रकृनतका कार्थहरू दे िे। नतिका अिुभवहरूको
अवचधमा, नतिले आफैलाई मात्र जािेिि ्, बरु र्ेशूको प्रत्र्ेक कार्थलाई पनि नतिले िक्जकबाट

निर्ाले, जहााँबाट नतिले धेरै कुराहरू पिा लगाए, िाउाँ सलिुपदाथ, परमेश्वरले र्ेशूद्वारा गिुथभएको
धेरै कार्थहरूमा व्र्वहाररक परमेश्वरका असभव्र्क्कतहरू चथए, अनि आफूले बोल्िभ
ु एका वििहरूमा

अनि उहााँले गिुथभएका कार्थहरूमा, र साथसाथै उहााँले जुि शैलीमा मण्डलीको गोठालो गिुथभर्ो र

कार्थ गिुथभर्ो त्र्ो शैलीमा र्ेशू एउटा साधारण मानिसभन्दा सभन्ि हुिुहुन्थ्र्ो। र्सकारण, पत्रुसले
र्ेशूबाट धेरै पाठहरू ससके जो नतिले ससकिुपथ्र्ो, अनि र्ेशू क्रूसमा टााँचगि लाग्दासम्ममा, नतिले

केही हदसम्म र्ेशक
ू ो ज्ञाि प्राप्त गररसकेका चथए—त्र्ो ज्ञाि जि
ु र्ेशप्र
ू नत नतिी जीविभर बफादार

बन्िे अनि नतिले परमेश्वरको लाचग उाँ धोमुन्टो क्रूसमा टााँचगएर भोगेको द:ु िको आधार बन्र्ो।
नतिी केही धारणाहरूले ग्रससत भएका अनि सुरुमा र्ेशूको बारे मा नतिमा स्पष्ट ज्ञाि िभकाएको
भए तापनि र्स्ता कुराहरू निश्िर् िै भ्रष्ट मानिसको एउटा भाग हो। जब र्ेशू बबदा हुि

लाग्िुभएको चथर्ो, तब उहााँले पत्रुसलाई भन्िुभर्ो कक उहााँ क्रूसमा टााँचगिु भिेकै त्र्ो कार्थ हो जुि
गिथलाई उहााँ आउिभ
ु एको हो: त्र्ो र्ग
ु द्वारा उहााँ त्र्ाचगिु जरुरी चथर्ो, अनि र्ो अशद्
ु ध र परु ािो

र्ुगले उहााँलाई क्रूसमा टााँग्िै पथ्र्ो; उहााँ छुटकाराको कार्थलाई पूणथ गिुथ आउिुभएको चथर्ो, अनि,

र्ो कार्थ ससध्र्ाएपनछ, उहााँको सेवकाइको अन्त हुिेचथर्ो। र्ो सुिेर, पत्रुस द:ु िले व्र्ाकुल भए
अनि र्ेशूससत अझ घनिष्ट भए। जब र्ेशू क्रूसमा टााँचगिुभर्ो, पत्रुस एकान्तमा िूबै रोए। र्ोभन्दा
अनघ, पत्रस
ु ले र्ेशल
ू ाई सोधेका चथए, “मेरो प्रभ!ु तपाईं भन्िुहुन्छ, कक तपाईं क्रूसमा टााँचगि

लाग्िुभएको छ। तपाईं जािुभएपनछ, हामीले तपाईंलाई कदहले दे ख्न पाउिेछौं?” के नतिले भिेका

कुरामा अपसमश्रणका तत्वहरू चथएिि ् र? नतिीहरूमा धारणाहरूको समश्रण चथएि र? नतिको
हृदर्मा, नतिलाई थाहा चथर्ो, कक र्ेशू परमेश्वरका कार्थहरूको भाग पूरा गिथ आउिुभएको हो,

अनि र्ेशू जािुभएपनछ, पववत्र आत्मा नतिीससत हुिेछि ्; उहााँ क्रूसमा टााँचगिुहुिेभए तापनि अनि
स्वगथ िदढजािह
ु ु िेभए तापनि, परमेश्वरको आत्मा नतिीससत हुिह
ु ु िेचथर्ो। त्र्ो समर्मा, पत्रस
ु मा
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र्ेशूको बारे मा केही ज्ञाि चथर्ो: परमेश्वरको आत्माले िै र्ेशूलाई पठाउिुभएको हो, परमेश्वरको

आत्मा उहााँसभत्र हुिुहुन्छ, अनि र्ेशू िै परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ, उहााँ िै ख्रीष्ट हुिुहुन्छ भन्िे
नतिी जान्दथे। र्द्र्वप र्ेशप्र
ू नत नतिको प्रेमको कारण, अनि नतिको मािव कमजोरीपिको कारण,
पत्रुसले त्र्स्ता शब्दहरू बोले। र्दद, परमेश्वरको कार्थको प्रत्र्ेक िरणमा, कसैले अवलोकि गिथ

अनि कडा पररश्रमससत अिुभव गिथ सकछ भिे, उसले बबस्तारै परमेश्वरको प्रेसमलोपि पिा लगाउि

सकछ। अनि पावलले नतिको दशथिलाई के ठािे? जब र्ेशू नतिीकहााँ दे िापिुथभर्ो, पावलले भिे,
“तपाईं को हुिह
ु ु न्छ, प्रभु?” र्ेशल
ू े भन्िभ
ु र्ो, “म र्ेशू हुाँ जसलाई नतमी सताउाँ छौ।” र्ो पावलको
दशथि चथर्ो। र्ेशूको पुिरुत्थाि, उहााँ ४० ददिसम्म दे िापिुथभएको कुरा अनि र्ेशूको
जीविकालभररका सशक्षाहरूलाई पत्रुसले आफ्िो अक्न्तम र्ात्रासम्मै दशथिको रूपमा सलए।

मानिसले परमेश्वरका कार्थहरूको अिुभव गछथ , आफूले आफैलाई चिन्छ, आफ्िो भ्रष्ट

स्वभावलाई सफा गछथ , र जीविमा वद्
ृ चध िोज्छ, र र्ी सबै कुरा परमेश्वरलाई चिन्िको निक्म्त

िै गछथ । र्दद ताँ आफूलाई जान्ि र आफ्िै भ्रष्ट स्वभावको सामिा गिथ मात्र िोक्जरहन्छस ्, तर

परमेश्वरले मानिसमा के कार्थ गिुथहुन्छ, उहााँको मुक्कत कनत महाि ् छ, वा तैँले परमेश्वरको कामको
अिुभव कसरी गछथ स ् र उहााँको कार्थको साक्षी कसरी ददन्छस ् भन्िे कुराको बारे मा ताँलाई कुिै ज्ञाि

छै ि भिे, तेरो अिुभव व्र्थथ हो। र्दद ताँ सत्र्लाई अभ्र्ास गिथ र सहि सक्षम भएकोले मात्रै
जीविले पररपकवता पाउाँ छ भन्िे सोच्छस ् भिे, र्सको तात्पर्थ तैँले अझै पनि जीविको सााँिो अथथ
वा मानिसलाई ससद्ध बिाउिे परमेश्वरको उद्दे श्र् बुझेको छै िस ् भन्िे हो। एक ददि जब ताँ

धासमथक मण्डलीहरूमा, पश्िातापी मण्डली वा आजीवि मण्डलीका सदस्र्हरूमाझ हुन्छस ्, तैँले धेरै
धमथनिष्ठ मानिसहरू भेट्िेछस ्, जसको प्राथथिामा “दशथि” हुन्छ र जो आफ्िो जीविको अिुसरणको

क्रममा, वििहरूबाट छोइएका र निदे सशत भएका हुन्छि ्। साथै, नतिीहरू थप्र
ु ै कुरा सहि र आफूलाई
त्र्ाग गिथ, र दे हबाट िडोर्ाथइि सक्षम हुन्छि ्। त्र्स समर्मा, ताँ सभन्िता छुट्र्ाउि असक्षम
हुिेछस ्: उिीहरूले जे गछथ ि ् त्र्ो सही हो, जीविको स्वाभाववक असभव्र्क्कत हो भिेर तैँले ववश्वास
गछथ स ्, र उिीहरूले जुि िाममा ववश्वास गछथ ि ् त्र्ो गलत हो भन्िे कुरा अफसोसको कुरा हो। के
र्स्ता वविारहरू मूिथ होइिि ् र? धेरै मानिसहरूको जीवि हुाँदैि भिेर ककि भनिन्छ? ककिभिे
नतिीहरू परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्, र तसथथ उिीहरूको हृदर्मा कुिै परमेश्वर छै ि, र नतिीहरूको

जीवि छै ि भिेर भनिन्छ। र्दद परमेश्वरमा तेरो ववश्वास र्स्तो अवस्थामा पुगेको छ जहााँ ताँ
परमेश्वरका कार्थहरू, परमेश्वरको वास्तववकता, र परमेश्वरको कामको हरे क िरण राम्ररी जान्ि
सक्षम छस ् भिे, ताँमा सत्र् निदहत छ। र्दद ताँलाई परमेश्वरको कार्थ र स्वभाव थाहा छै ि भिे,

तेरो अिभ
ु वमा अझै पनि केही छुदटरहे को छ। र्ेशल
ू े आफ्िो कामको त्र्ो िरण कसरी परू ा गिथभ
ु र्ो,
र्ो िरण कसरी सम्पन्ि भइरहे को छ, परमेश्वरले कसरी अिुग्रहको र्ुगमा आफ्िो काम गिुथभर्ो

र के कार्थ गररर्ो, र्स िरणमा कुि कार्थ भइरहे को छ—र्दद ताँसाँग र्ी थोकहरूको बारे मा ववस्तत
ृ
ज्ञाि छै ि भिे, तैँले कदहले पनि सुनिक्श्ितताको महसुस गिेछैिस ् र ताँ सधैँ असुरक्षक्षत हुिेछस ्।
र्दद, अिुभवको अवचधपनछ, परमेश्वरले गिुथभएको कार्थ र उहााँको कार्थको हरे क िरणलाई जान्ि
ताँ सक्षम हुन्छस ्, र र्दद तैँले परमेश्वरले उहााँको वििहरू बोल्दा त्र्समा रहे का उद्दे श्र्हरू र
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उहााँले बोल्िुभएका र्नत धेरै वििहरू ककि पूरा भएका छै िि ् भन्िे बारे मा ववस्तत
ृ ज्ञाि हाससल
गररस ् भिे, ताँ चिन्ता र शोधिबाट मुकत भई निडर भएर र िरोककइकि अगाडडको बाटोमा अनघ
बढ्ि सकिेछस ्। परमेश्वरले कुि माध्र्मबाट आफ्िो कार्थमा र्नत धेरै उपलक्ब्ध प्राप्त गिथह
ु ु न्छ
भिेर नतमीहरूले हे िुथपछथ । धेरै प्रकारका वििहरूका माध्र्मबाट मानिसलाई शोधि गदै र मानिसका

धारणाहरूलाई रूपान्तरण गदै , उहााँले आफूले बोल्िे वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। नतमीहरूले सहे का
सबै कष्टहरू, नतमीहरूले भोगेका सबै शोधिहरू, नतमीहरूले आफूसभत्र स्वीकार गरे का निराकरणहरू,
नतमीहरूले अिभ
ु व गरे का अन्तर्दथक्ष्टहरू-र्ी सबै परमेश्वरले बोल्िभ
ु एका वििहरूको माध्र्मबाट

प्राप्त भएका हुि ्। मानिसले केको िानतर परमेश्वरलाई पछ्र्ाउाँ छ? उसले परमेश्वरको वििको
कारण पछ्र्ाउाँ छ गदथछ! परमेश्वरका शब्दहरू गहि रूपले रहस्र्मर् हुन्छि ्, साथै र्ी वििहरूले
मानिसको हृदर्लाई हल्लाउि सकछि ्, हृदर्सभत्र तल गाडडएका कुराहरूलाई प्रकट गिथ सकछि ्,
उसलाई ववगतमा घटिा भएका कुराहरू थाहा ददि, र भववष्र्मा प्रवेश गिथ ददि सकछि ्। त्र्सैले

मानिस परमेश्वरको वििहरूका कारण कष्ट सहन्छ, र परमेश्वरको वििहरूकै कारणले उसलाई

ससद्ध पनि बिाइन्छ: केवल र्स समर्मा मात्र व्र्क्कतले परमेश्वरलाई पछ्र्ाउाँ छ। र्स अवस्थामा
मानिसले के गिुथपदथछ भिे परमेश्वरको वििहरूलाई क्स्वकािुथ पछथ , र उसलाई ससद्ध बिाइएको
वा शोधिको लाचग बाध्र् बिाएको भए पनि, परमेश्वरका वििहरू िै मुख्र् कुरा हो। परमेश्वरको
कार्थ र्ही हो, र र्ो मानिसले आज थाहा पाउिप
ु िे दशथि पनि हो।

परमेश्वरले मानिसलाई कसरी ससद्ध बिाउिुहुन्छ? परमेश्वरको स्वभाव के हो? उहााँको

स्वभावमा के समावेश छ? र्ी सबै कुराहरूको स्पष्टीकरण गिथका लाचग: कसैले र्सलाई परमेश्वरको
िाम फैलाउिु भिी भन्छ, कसैले र्सलाई परमेश्वरको साक्षी ददिु भन्छ, अनि कसैले परमेश्वरलाई

उिाल्िु हो भिी भन्छ। परमेश्वरलाई चिन्िे आधारमा, मानिस अन्तत्ः उसको जीविको स्वभावमा
रूपान्तररत हुन्छ। मानिसले जनत धेरै निराकरणबाट र शोधिबाट भएर जान्छ, ऊ उनत िै उत्सादहत
हुन्छ; परमेश्वरको कार्थका जनत धेरै असङ्ख्र् िरणहरू हुन्छि ्, मानिसलाई त्र्नत िै धेरै ससद्ध

बिाइन्छ। आज, मानिसको अिुभवमा, परमेश्वरको कार्थको हरे क िरणले उसको धारणाहरूमाचथ
प्रहार गदथछ, र र्ी सबै मानिसको बौद्चधकता र उसको अपेक्षाहरूभन्दा बादहर पछथ ि ्। मानिसलाई

िादहिे सबै कुरा परमेश्वरले प्रदाि गिथुहुन्छ, र हरे क कोणबाट र्ो उसको धारणाको ववपरीत हुन्छ।
तेरो कमजोरीको समर्मा परमेश्वरले आफ्िा वििहरू बोल्िुहुन्छ; केवल र्सरी मात्रै उहााँले तेरो
जीवि आपूनतथ गिथ सकिुहुन्छ। तेरो धारणामा प्रहार गदै , उहााँले ताँलाई परमेश्वरसाँगको निराकरण
स्वीकार गिथ लगाउिुहुन्छ; केवल र्सरी मात्रै तैँले तेरो भ्रष्टताबाट आफूलाई मुकत गिथ सकछस ्।

आज, दे हधारी परमेश्वरले एक अथथमा ईश्वरत्वको क्स्थनतसभत्र कार्थ गिथह
ु ु न्छ, तर अको अथथमा
उहााँले सामान्र् मािवताको क्स्थनतमा कार्थ गिुथहुन्छ। जब ताँ परमेश्वरको कुिै पनि कामलाई
अस्वीकार गिथ अक्षम हुन्छस ्, जब ताँ सामान्र् मािवताको क्स्थनतमा परमेश्वरले जे बोल्िुभए पनि
वा जे गिुथभए पनि समवपथत हुि सक्षम हुन्छस ्, जब ताँ परमेश्वरले जस्तोसुकै सामान्र्ता प्रदशथि
गरे पनि त्र्सलाई बझ्ि र त्र्समा समवपथत हुि सक्षम हुन्छस ्, र जब तैँले वास्तववक अिुभव
प्राप्त गरे को हुन्छस ्, तब मात्र ताँ उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर आश्वस्त हुन्छस ्, तब मात्र तैँले
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धारणा उत्पादि गिथ बन्द गछथ स ्, तब मात्र ताँ उहााँलाई अन्त्र्सम्म ववश्वास गिथ सक्षम हुन्छस ्।
परमेश्वरको कार्थमा बुद्चध छ, र मानिस कसरी उहााँको साक्षीमा क्स्थर रहि सकछ भिेर उहााँलाई
थाहा छ। मानिसको महत्त्वपण
ू थ कमजोरी कहााँ रहन्छ भन्िे कुरा उहााँलाई थाहा छ, र उहााँले बोलेका
वििहरूले मानिसको महत्त्वपूणथ कमजोरीमा प्रहार गिथ सकछ, तर ताँलाई उहााँको गवाहीमा ददह्रलो
रूपमा िडा गिथका लाचग उहााँले आफ्िो प्रतापी र वववेकपूणथ वििहरूको पनि प्रर्ोग गिुथहुन्छ।
परमेश्वरका कार्थहरू र्स्ता आश्िर्थजिक हुन्छि ्। परमेश्वरले गिुथहुिे कार्थहरू मानिसको समझका

लाचग अकल्पिीर् हुन्छि ्। दे हको रूपमा मानिसमा कस्तो ककससमको भ्रष्टता निदहत छ, र
मानिसको सारमा के समावेश छ—र्ी सबै परमेश्वरको न्र्ार्माफथत प्रकट हुन्छि ्, जसले मानिसलाई
उसको लाजबाट लुकि कुिै ठाउाँ छोड्दै ि।

मानिसले उहााँको ज्ञाि प्राप्त गिथ सकोस ्, अनि उहााँको गवाहीको िानतर परमेश्वरले न्र्ार् र

सजार्को काम गिुथहुन्छ। मानिसको भ्रष्ट स्वभावलाई उहााँले न्र्ार् िगररकि, मानिसले सम्भवत्ः
उहााँको धमी स्वभावलाई जान्ि सकदै ि, जसले कुिै अपराध सहि सकदै ि, ि त मानिसले
परमेश्वरको आफ्िो पुरािो ज्ञािलाई िर्ााँमा पररणत गिथ सकछ। उहााँको गवाहीको िानतर, र उहााँको

प्रबन्धको िानतर, उहााँले आफ्िो सम्पूणत
थ ालाई सावथजनिक गिुथहुन्छ, र्स प्रकारले मानिसहरूलाई
उहााँ सावथजनिक रूपमा दे िा परे र, परमेश्वरको ज्ञाि प्राप्त गिथ, आफ्िो स्वभावमा रूपान्तररत हुि,

र बेजोड गवाही ददि सक्षम बिाउिह
ु ु न्छ। मानिसको स्वभावको रूपान्तरण परमेश्वरका ववसभन्ि
प्रकारका कार्थहरूद्वारा प्राप्त हुन्छ; उसको स्वभावमा त्र्स्तो पररवतथिहरू वविा, मान्छे परमेश्वरको
गवाही ददि र परमेश्वरको हृदर्अिुरूप हुि असमथथ हुन्छ। मानिसको स्वभावको रूपान्तरणले
मानिसले आफूलाई शैतािको बन्धि र अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र बिाएको, र वास्तवमा
परमेश्वरको कार्थको प्रारूप र िमि
ू ा भएको छ, परमेश्वरको साक्षी भएको छ, र परमेश्वरको

हृदर्अिुरूप भएको छ भन्िे सङ्केत गछथ । आज, दे हधारी परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आफ्िो कार्थ गिथ
आउिुभएको छ, र उहााँको माग मानिसले उहााँको ज्ञाि हाससल गरोस ्, उहााँप्रनत आज्ञाकारी होस ्,
उहााँको गवाही ददओस ्, उहााँको व्र्ावहाररक र सामान्र् कार्थ जािोस ्, मानिसका धारणासाँग िसमल्िे
उहााँका सबै विि र कार्थहरूको पालिा गरोस ्, र मानिसलाई बिाउिका साथै मानिसउपर ववजर्

गिथका लाचग उहााँले समापि गिे सबै कार्थहरूको गवाही ददओस ् भन्िे हो। परमेश्वरको गवाही

ददिेहरूसाँग परमेश्वरको ज्ञाि हुिुपछथ ; र्स प्रकारको गवाही मात्र सही र र्थाथथ हुन्छ, र र्स प्रकारको
गवाहीले मात्र शैतािलाई लाजमा पािथ सकछ। उहााँको न्र्ार् र सजार्, निराकरण र कााँट-छााँट भोगेर
उहााँलाई जानिसकेकाहरूलाई उहााँले उहााँको गवाही ददिका लाचग प्रर्ोग गिुथहुन्छ। शैतािले भ्रष्ट
तल्
ु र्ाएका मानिसहरूलाई उहााँले उहााँको गवाही ददि प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ, र त्र्सैगरी जसको स्वभाव
पररवतथि भएको छ, र जसले उहााँको आसशषप्राप्त गरे को छ, र्ी सबैलाई पनि उहााँले गवाही ददि
प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उहााँद्वारा मुक्कत िपाएको मानिसले आफ्िो मुिबाट उहााँको प्रशांसा गरररहिु पदै ि,
ि त उहााँलाई शैतािको दष्ु ट्र्ाइाँको प्रशांसा र गवाहीको िै आवश्र्कता छ। केवल उहााँलाई चिन्िेहरू

मात्र उहााँको गवाही ददि र्ोग्र् छि ्, र स्वभावमा पररवतथि भएकाहरू मात्रै उहााँको गवाही ददि
र्ोग्र् छि ्। परमेश्वरले जािाजािी मानिसलाई उहााँको िामको बेइज्जत गिथ ददिह
ु ु न्ि।
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पत्रुसले्येशूलाई्कसरी्गचने
पत्रस
ु ले र्ेशस
ू ाँग बबताएको समर्मा उिले र्ेशम
ू ा धेरै असल गण
ु हरू दे िे, धेरै पक्षहरू अिक
ु रण

गिथ लार्कका चथए, र धेरै पक्षहरू जुिले उिलाई समथथि गरे । पत्रुसले र्ेशूमा धेरै तररकाबाट
परमेश्वर उहााँसाँग हुिुभएको दे िेको भए तापनि, र उिले धेरै असल गुणहरू दे िेको भए तापनि,
उिले शुरुमा र्ेशूलाई चििेका चथएिि ्। पत्रस
ु २० वषथको हुाँदा उिले र्ेशूलाई पछ्र्ाउि थालेका

चथए, र उिले ६ वषथसम्म निरन्तर रूपमा उहााँलाई पछ्र्ाए। त्र्ो समर् अवचधमा, उिले र्ेशल
ू ाई
कदहल्र्ै पनि चििेका चथएिि ्; पत्रुसले उहााँप्रनतको आदरभावको कारणले गदाथ र्ेशूलाई पछ्र्ाउि

तर्ार भएका चथए। जब र्ेशूले उिलाई पदहलो पल्ट गालील समुिको ककिारमा हुाँदा बोलाउिुभर्ो,
तब उहााँले नतिलाई सोध्िुभर्ो्ः ससमोि बारजोिा, “के ताँ मेरो पनछ लाग्छस ्?” तब पत्रुसले भिे,
“स्वगीर् वपताले पठाउिुभएको व्र्क्कतलाई मैले पछ्र्ाउिु पछथ । पववत्र आत्माले िुन्िुभएको

व्र्क्कतलाई मैले चिन्िैपछथ । म तपाईको पनछ लाग्िेछु।” त्र्स बेलासम्म पत्रस
ु ले र्ेशू िाउाँ गरे को
मानिस—अगमवकताहरूमध्र्ेको सबैभन्दा महाि ् व्र्क्कत र परमेश्वरका पुत्रको बारे मा सुनिसकेका
चथए—र पत्रुसले उहााँलाई निरन्तर रूपमा िोक्जरहे का चथए र उहााँलाई भेट्िे मौकाको आशा गरररहे का

चथए (ककिकक र्सरी िै उिलाई पववत्र आत्माले डोर्ाथइरहिुभएको चथर्ो)। र्ो भन्दा अगाडड पत्रुसले
उहााँलाई कदहल्र्ै िदे िेको र उहााँको बारे मा ििाथ गररएको सि
ु ेको मात्रै भएता पनि, ववस्तारै -ववस्तारै

उिको हृदर्मा र्ेशूको निक्म्त एक ककससमको तष्ृ णा र भक्कत जाग्दै चथर्ो, र र्ेशूलाई एक-ददि
त पककै भेट्िे िै छु भिेर उिले तवृ षत भई उहााँको बाटो हे रररहे का चथए। अनि र्ेशूले पत्रुसलाई

कसरी बोलाउिुभर्ो त? उहााँले पनि र्ो पत्रुस िाउाँ गरे को मानिसको बारे मा सुन्िुभएको चथर्ो,
तैपनि र्ो पववत्र आत्माले उहााँलाई र्स प्रकारले निदे शि गिुथभएकोले गदाथ त चथएि्ः “गालील

समुिमा गएर, ससमोि बारजोिा िाउाँ गरे को एउटा मानिसलाई भेट्ि।ु ” र्ेशल
ू े पनि त्र्हााँ एउटा

बारजोिा िाउाँ गरे को मानिस छ, र उिले पनि र्ेशूले स्वगथको राज्र्को सुसमािार प्रिार

गरररहिुभएको छ, र मानिसहरूले उहााँका कुराहरू सुिेका छि ्, र उहााँको प्रिारलाई सुिेर धेरै
मानिसहरू रोएका छि ् भन्िे कुरा सुिेका चथए भिेर कसैले भिेको सुन्िुभएको चथर्ो। र्ो कुरा

सि
ु ेर र्ेशल
ू े र्ो मानिसलाई गालील समि
ु सम्म पछ्र्ाउिभ
ु एको चथर्ो; जब पत्रस
ु ले र्ेशक
ू ो
बोलावटलाई ग्रहण गरे , तब उिले उहााँलाई पछ्र्ाए।

पत्रुसले र्ेशूलाई पछ्र्ाउाँ दै गरे को समर्मा, उिले उहााँको बारे मा धेरै ककससमका वविारहरू गिे

र सधैं उिको आफ्िै र्दक्ष्टकोणबाट उहााँको बारे मा न्र्ार् गिे गदथथे। आत्माको बारे मा पत्रुसको
छुट्टै िालको बझ
ु ाई रहे को भए तापनि, केही हदसम्म उिको बझ
ु ाई स्पष्ट भिे चथएि, त्र्सैले

गदाथ उिले र्सो भिे्ः “स्वगीर् वपताले पठाउिुभएको व्र्क्कतलाई मैले पछ्र्ाउिुपछथ । पववत्र आत्माले
िुन्िुभएको व्र्क्कतलाई मैले चिन्िैपछथ ।” र्ेशूले गिुथभएका कामहरूलाई उिले बुझेका चथएिि ् र

ती कुराहरूको बारे मा उिलाई स्पष्ट भएको चथएि। उिले उहााँलाई पछ्र्ाएको केही समर्पनछ,
उहााँले गिुथभएका कामहरू र भन्िुभएका कुराहरूप्रनत साथै र्ेशूमा समेत उिको िाि बढ्र्ो। र्ेशूले
मार्ा र आदर दव
ु ै गरे र प्रेररत गिथह
ु ु न्छ भन्िे कुरा उिले महशस
ु गरे ; उिी उहााँसाँग सांगत गिथ र
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उहााँको छे उमा बस्ि रुिाउाँ थे, र र्ेशूका वििहरू सुन्दा उिलाई आफ्िो िााँिो पूरा भएको र धेरै

सहार्ता भएको महशुस हुन्थ्र्ो। उिले र्ेशूलाई पछ्र्ाएको समर् अवचधमा, पत्रुसले उहााँको जीविको
बारे मा हरे क कुराहरू अवलोकि गथे र ती कुराहरूलाई आफ्िो हृदर्मा सलन्थे्ः उहााँले गरे का कामहरू,
वििहरू, िालहरू, र असभव्र्क्कतहरू। र्ेशू साधारण मानिसजस्तो हुिुहुन्िथ्र्ो भन्िे कुराहरूलाई
उिले गहि रूपमा बुझेका चथए। उहााँको मािव स्वरूप एकदम सामान्र् ककससमको भए तापनि,
उहााँ मानिसका लाचग प्रेम, दर्ा, र सदहष्णुताले पूणथ हुिुहुन्थ्र्ो। उहााँले गिुथभएको वा भन्िुभएको
हरे क कुरा अरु मानिसहरूको लाचग ठूलो सहार्ता हुन्थ्र्ो, अनि पत्रस
ु ले र्ो भन्दा अगाडड कदहल्र्ै
पनि र्ेशूबाट र्स्तो कुरो दे िेको र पाएको अिुभव गरे का चथएिि ्। र्ेशूको ि त कुिै ठूलो कद

चथर्ो ि त कुिै असामान्र् मािवता िै चथर्ो भन्िे कुरा उिले दे िे तापनि, उहााँमा असाधारण र
असामान्र् आभास चथर्ो। पत्रुसले र्स कुरालाई पूणथ रूपले वणथि गिथ िसके तापनि, उिले अरु

कुिै मानिसले गरे का कार्थहरू भन्दा सभन्दै ककससमले र्ेशूले गिुथभएको कार्थहरू दे ख्न सकेका चथए,

ककिकक उहााँले गिुथभएका कार्थहरू सामान्र् मानिसहरूले गरे का कार्थहरूभन्दा फरक िालका हुन्थे।
र्ेशूसाँग सम्पकथमा आएको र्स समर्दे खि, पत्रुसले उहााँको िररत्र अरु सामान्र् मानिसको भन्दा
सभन्दै िालको भएको पनि दे िेका चथए। उहााँ सधैं र्दढ भएर आफ्िो काम गिुथहुन्थ्र्ो, उहााँ कदहल्र्ै
पनि हतार गिे, बढाईिढाई गिे, र कुिै ववषर्लाई लुकाउिे काम गिुथहुन्िचथर्ो, अनि उहााँले
आफ्िो जीविलाई त्र्स्तो ढां गले सञ्िालि गिथुभर्ो, जसले एउटा िररत्रलाई प्रकट गदथछ, जो

सामान्र् र प्रशांसिीर् पनि चथर्ो। कुराकािीमा, र्ेशूले स्पष्ट र अिुग्रहका साथ बोल्िुहुन्थ्र्ो, उहााँ
सधैं हाँससलो र शान्त ढां गमा कुराकािी गिुथहुन्थ्र्ो—तर उहााँले आफ्िो काम गरररहाँदा कदहले पनि

आफ्िो इज्जत गुमाउिुभएि। र्ेशू कदहले पनि क्जस्किुहुन्ि चथर्ो, तर उहााँ सधैं निधथकक साथ
बोल्िह
ु ु न्थ्र्ो भन्िे कुरा पत्रस
ु ले दे िेका चथए। कदहलेकाहीीँ उहााँ र्नत प्रसन्ि बन्िुहुन्थ्र्ो कक उहााँ
उल्लासी ढुकुर जस्तो भएर दे िा पिुथहुन्थ्र्ो, र अरु कनतबेलािादहाँ उहााँ र्नत धेरै द्ःु खित बन्िुहुन्थ्र्ो

कक उहााँ थककत र चिक्न्तत आमाझैं शोकले ओतप्रोत भएर केही पनि िबोली बस्िुहुन्थ्र्ो।

कदहलेकाहीीँ उहााँ आफ्िो शत्रुसाँग ररसाएर त्र्सलाई मािथ िोज्िे बहादरु ससपाहीीँ र गजथिे ससांह झैं
ररसले भररिुहुन्थ्र्ो। कदहलेकाहीीँ उहााँ हााँस्िुहुन्थ्र्ो; अरुबेला उहााँ प्राथथिा गिुथहुन्थ्र्ो, र रुिुहुन्थ्र्ो।
र्ेशल
ू े जस्तोसक
ु ै व्र्वहार गिथभ
ु एता पनि, पत्रस
ु ले उहााँप्रनत असीसमत प्रेम र आदर दे िाए। र्ेशक
ू ो

हााँसोले उिलाई िुशीले भररददएको चथर्ो, उहााँको द्ःु िले उिलाई शोकमा डुबाएको चथर्ो, उहााँको
क्रोधले उिलाई डर लाग्थ्र्ो, उहााँको दर्ा, क्षमा, र मानिसहरूलाई गरे को कडा मागहरूले गदाथ

र्ेशूलाई सााँच्िै प्रेम गिथ र सााँिो श्रद्धा गिथ उिलाई उत्कट िाहिा गरार्ो। वास्तवमा, र्ेशूसाँग
धेरै वषथ ववताई िसकदै उिले ववस्तारै र्ी सबै कुरा महशस
ु गरे ।

पत्रुस एक वववेकी मानिस चथए, जो प्राकृनतक बुद्चधको साथ जन्मेका चथए, र पनि उिले

र्ेशूको पनछ लाग्दा धेरै मूिथ कामहरू गरे । शुरुमा उिले र्ेशूको बारे मा केही धारणाहरू रािेका
चथए। उिले सोधे्ः “मानिसहरूले तपाईलाई भववश्र्वकता भिेर भन्दछि ्, त्र्सोभए, जब तपाई

आठ वषथको हुिुहुन्थ्र्ो, र कुरा बुझ्ि थाल्िुभर्ो, के तपाई परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर तपाईलाई थाहा
चथर्ो? के तपाई पववत्र आत्माद्धारा गभथधारण हुिभ
ु एको चथर्ो भन्िे कुरा तपाईलाई थाहा चथर्ो?”
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र्ेशूले जवाफ ददिुभर्ो्ः “होइि, मलाई थाहा चथएि। के म तेरो लाचग सामान्र् मानिसजस्तो

दे खिददाँ ि त? म अरु मानिसहरू जस्तै हुाँ। वपताले पठाउिु ्भएको व्र्क्कत सामान्र् व्र्क्कत हो,
असामान्र् व्र्क्कत होइि। अनि मैले गरे का कामले मेरा स्वगीर् वपताको प्रनतनिचधत्व गदथछ, र
मेरो प्रनतरूपले म जो हुाँ त्र्सको प्रनतनिचधत्व गदथछ, अनि मेरो शारीररक भौनतक शरीरले मेरा
स्वगीर् वपताको प्रनतनिचधत्व पूणथ रूपले गिथ सकदै ि—केवल उहााँको एउटा भागलाई मात्र प्रनतनिचधत्व

गिथ सकछ। म आत्माबाट आएको भएता पनि, म अझै एउटा सामान्र् व्र्क्कत हुाँ र मेरा वपताले
मलाई एउटा सामान्र् व्र्क्कतको रूपमा र्स पथ्ृ वीमा पठाउिभ
ु एको हो, असाधारण व्र्क्कतको
रूपमा होइि।” पत्रुसले जब र्ो कुरा सुिे, तब मात्र उिले र्ेशूको बारे मा थोरै भए पनि कुरा बुझे।

अनि र्ेशूको काममा उहााँसाँग ववताएका अिचगन्ती घण्टाहरू, उहााँका सशक्षाहरू, उहााँले गोठालाको

रूपमा गिुथभएको कामलाई दे िेर र उहााँले गिुथभएको हे रिाहको कामलाई दे िेपनछ मात्रै उिले अझ
गदहरो रूपमा उहााँको बारे मा बुझे। जब र्ेशू ३० वषथको हुिुहुन्थ्र्ो, त्र्सबेला उहााँले पत्रुसलाई उहााँको
आउाँ दै गरे को क्रुसको बारे मा बताउिुभर्ो र सबै मानिसजानतलाई छुट्कारा ददि—उहााँले एउटा िरणको
काम अथाथत क्रुसको काम गिथ आउिुभएको चथर्ो भिेर बताउिुभर्ो। र्ेशूले पत्रुसलाई र्ो पनि

भन्िुभर्ो कक क्रुसमा टााँचगएको तीि ददि पनछ, मानिसको पुत्र फेरर बौरी उठ्िेछ, र उहााँ ४०
ददिसम्म मानिसहरूको सामु दे िा पिुथहुिेछ। र्ी वििहरू सुनिसकेपनछ पत्रुस असाध्र्ै द्ःु खित भए
र उिले र्ी वििहरू आफ्िो हृदर्मा सलए; त्र्सबेलादे खि उिी अझ र्ेशक
ू ो िक्जक भए। केही

समर् अिुभव गररसकेपनछ, र्ेशूले गिुथभएको सबै कुरा परमेश्वरकै हो, र र्ेशू असाधारण ककससमको

प्रेसमलो व्र्क्कत हुिुहुन्छ भिेर पत्रुसले बुझे। जब उिले र्ो कुरा बुझे, तब मात्र पववत्र आत्माले
उिलाई सभत्रबाट ज्र्ोनत ददिभ
ु र्ो। त्र्सपनछ र्ेशूले आफ्िा िेलाहरू र अरु अिुर्ार्ीहरूतफथ फकेर

सोध्िभ
ु र्ो्ः “र्ूहन्िा ताँ मलाई को हुाँ भिेर भन्छस ्?” र्ह
ू न्िाले जवाफ ददए्ः “तपाई मोशा हुिुहुन्छ।”
त्र्सपनछ उहााँ लूकानतर फकथिुभर्ो्ः “अनि ताँ, लक
ू ा, ताँिादहाँ मलाई म को हुाँ भिेर भन्छस ् त?”
लूकाले जवाफ ददए्ः “तपाई अगमवकताहरूमध्र्ेको सबैभन्दा महाि व्र्क्कत हुिुहुन्छ।” त्र्सपनछ
उहााँले एकजिा बदहिीलाई सोध्िुभर्ो, र नतिले जवाफ ददइि ््ः “तपाई अिन्तदे खि अिन्तसम्म

धेरै विि बोल्िुहुिे अगमवकता हुिुहुन्छ। कसैका भववष्र्वाणीहरू तपाईका झैं महाि छै िि ्, ि
तपाईका ज्ञािहरूभन्दा बदढ कसैको ज्ञाि िै छ; तपाई भववश्र्वकता हुिह
ु ु न्छ।” तब र्ेशल
ू े पत्रस
ु नतर
फकेर सोध्िुभर्ो्ः “ए पत्रुस, ताँ मलाई म को हुाँ भिेर भन्छस ्?” पत्रुसले जवाफ ददए्ः “तपाई जीववत
परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। तपाई स्वगथबाट आउिुभएको हो। तपाई र्स पथ्
ृ वीको हुिुहुन्ि,
तपाई परमेश्वरले सक्ृ ष्ट गिुथभएका अरु चिजहरूजस्तो हुिुहुन्ि। हामी र्स पथ्
ृ वीका हौं, र तपाई

र्हााँ हामीसाँग हुिुहुन्छ, तर तपाई स्वगथको हुिुहुन्छ, र तपाई र्स सांसारको हुिुहुन्ि, र तपाई र्स
पथ्
ृ वीको पनि होइि।” उिको अिुभवले गदाथ पववत्र आत्माले उिलाई ज्र्ोनत ददिुभर्ो जसले गदाथ
उिलाई र्ो कुरा बुझ्ि सक्षम बिाईददर्ो। ज्ञािको र्ो ज्र्ोनत पाइसकेपनछ, उिले र्ेशूले गिुथभएका
हरे क कुराको अझ धेरै प्रशांसा गरे , उिले उहााँको प्रेमलाई झि बढी प्रेसमलो मान्िे भए, र उिी

उहााँसाँग सधैं अलक्ग्गि दहिककिाउिे भए। तसथथ, क्रुसमा टााँचगएर, पुिरुत्थाि भएपनछ सबैभन्दा
पदहले र्ेशूले आफुलाई पत्रस
ु को सामु प्रकट गिथभ
ु र्ो, त्र्सपनछ पत्रस
ु ले असाधारण िश
ु ीका साथ
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कराएर भिे्ः “प्रभु! तपाई बौरी उठ्िुभर्ो!” त्र्सपनछ, पत्रुसले रुाँ दै -रुाँ दै एउटा अनत ठूलो माछा

समातेर पकाए र र्ेशूको सेवा गरे । र्ेशू मुस्कुराउिुभर्ो, तर बोल्िुभएि। र्ेशूको पुिरुत्थाि भएको
चथर्ो भिेर पत्रस
ु लाई थाहा चथर्ो तापनि उिले र्सको रहस्र्लाई बझ
ु ेका चथएिि ्। जब उिले

र्ेशूलाई माछा िाि ददए, तब र्ेशूले त्र्सलाई इन्कार गिुथभएि, तर उहााँ बोल्िुभएि वा िाि

बस्िुभएि। बरु उहााँ त अिािक हराउिु पो भर्ो। र्स कुराले पत्रुसलाई ठूलो िोट लागेको चथर्ो,
र उिले पुिरुत्थाि हुिुभन्दा पदहलेको र्ेशू र पुिरुत्थाि भइसकेपनछको र्ेशूमा फरक चथर्ो भिेर
त्र्सपनछ मात्र बझ
ु े। एकपल्ट उिले र्ो महशस
ु गररसकेपनछ पत्रस
ु द्ःु खि भए, तर प्रभल
ु े आफ्िो

काम पूरा गररसकिुभएको छ भन्िे कुराले उिलाई सान्त्विा ददर्ो। र्ेशूले आफ्िो काम पूरा
गररसकिुभएको छ, उहााँको मानिसहरूसाँग बस्िुपिे समर् ससद्चधएको छ र अबदे खि उसो मानिस

आफ्िो बाटोमा दहाँड्िु पिेछ भन्िे उिलाई थाहा भर्ो। र्ेशूले एकपल्ट उिलाई भन्िुभएको चथर्ो्ः
“तैँले पनि मैले वपएको किौराबाट वपउिैपछथ (उहााँको पुिरुत्थािपनछ उहााँले र्ही कुरो भन्िुभएको

चथर्ो)। ताँ पनि मैले दहाँडेको मागथमा दहाँड्िैपछथ । तैँले मेरो लाचग जीवि ददिुपिेछ।” अदहले जस्तो
त्र्स समर्मा आमिेसामिे भएर कुाराकािी हुाँदैिथ्र्ो। अिुग्रहको समर् अवचधमा, पववत्र आत्माको
काम ववशेष गरे र लुकेको अवस्थामा चथर्ो, र पत्रुसले धेरै कष्टहरू भोग्िु परे को चथर्ो। कदहलेकाहीीँ
पत्रुस र्स्तो उद्गार व्र्कत गिथ पुग्थे्ः “हे परमेश्वर! मसाँग र्ो जीविदे खि बाहे क अरु केही छै ि।

र्द्र्पी र्ो तपाईको लाचग त्र्नत मल्
ू र्वाि छै ि, म र्ो तपाईलाई समवपथत गिथ िाहन्छु। र्द्र्पी

मानिसहरू तपाईलाई प्रेम गिथ अर्ोग्र् छि ्, र उिीहरूका हृदर् र प्रेम मूल्र्दहि छि ्, तपाईलाई
मानिसहरूको हृदर्को वविार थाहा छ भिी म ववश्वास गदथछु। मानिसहरूका शरीरले तपाईको

स्वीकारलाई पूरा िगरे ता पनि, तपाईले मेरो हृदर्लाई स्वीकार गररददिुहोस ् भन्िे म िाहन्छु।”
उिले र्सरी प्राथथिा गदाथ र्स ककससमको प्राथथिाले उिलाई हौसला ददन्थ्र्ो्ः “म मेरो सम्पण
ू थ हृदर्

परमेश्वरलाई समवपथत गिथ िाहन्छु। म परमेश्वरको लाचग कुिै कुरा गिथ असक्षम भएता पनि,

सम्पूणथ हृदर्ले म आफैं लाई उहााँकहााँ समवपथत गिथ िाहन्छु र परमेश्वरलाई भक्कतका साथ सन्तुष्ट
तुल्र्ाउि िाहन्छु। परमेश्वर मेरो हृदर्लाई हे िुथहुन्छ भन्िे कुरा म ववश्वास गदथछु।” उिले भिे्ः
“मैले मेरो जीविमा केही पनि मागेको छै ि तर परमेश्वरको लाचग मेरा सोिाइहरू र मेरो हृदर्को

िाहिा उहााँबाट स्वीकार भएका होऊि ् भन्िे म िाहन्छु। म लामो समर्दे खि प्रभु र्ेशस
ू ाँगै चथएाँ,

तर पनि मैले उहााँलाई कदहल्र्ै प्रेम गररिाँ; त्र्ो िै मेरो सबैभन्दा ठूलो ऋण चथर्ो। जहााँसम्म म

उहााँसाँगै चथएाँ, ता पनि म उहााँलाई चिक्न्दिाँचथएाँ, र मैले उहााँको पछाडड अिुपर्ुकत कुरा समेत
गरे को चथएाँ। र्ी कुराहरू सोच्दा मलाई प्रभु र्ेशूप्रनत झि धेरै ऋणी भएको महशुस हुन्छ।” उिले
सधैं र्स तररकाले प्राथथिा गथे। उिले भिे्ः “म धल
ु ोभन्दा पनि कम छु। मैले र्स वफादार
हृदर्लाई परमेश्वरमा समवपथत गिुथ बाहे क म केही गिथ सक्कदिाँ।”

पत्रुसका अिुभवहरूमा िरम ववन्द ु आर्ो, जुि बेला नतिको शरीर लगभग पूणथ रूपमा तोडडएको

चथर्ो, तर अझै पनि र्ेशूले नतिलाई सभत्रैबाट प्रोत्साहि ददिुभर्ो। अनि एक पटक, र्ेशू पत्रुसकहााँ

दे िा पिुथभर्ो। पत्रुस अत्र्न्तै कष्टमा भएको बेलामा र नतिले आफ्िो हृदर् तोडडएको अिुभव
गरे को बेलामा, र्ेशल
ू े नतिलाई निदे शि ददिभ
ु र्ो: “पथ्
ृ वीमा ताँ मसाँग चथइस ्, र म ताँसाँग र्हााँ
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चथएाँ। तर पदहले हामी स्वगथमा एकसाथ भएको भए पनि, आखिर र्ो आक्त्मक सांसारको कुरा
चथर्ो। अब म आक्त्मक सांसारमा फकेको छु, र ताँ पथ्
ृ वीमा छस ्, ककिभिे म पथ्
ृ वीको होइि, र
ताँ पनि पथ्
ु छथ । ताँ एक सेवक भएको
ृ वीको िभए तापनि, तैँले पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम परू ा गिथप
हुिाले, तैँले आफ्िो कतथव्र्लाई पूरा गिैपछथ ।” नतिी परमेश्वरको पक्षमा फकथि सकछि ् भन्िे
सुिेपनछ र्सले पत्रुसलाई सान्त्विा ददर्ो। आफू र्नत धेरै वेदिामा चथए कक लगभग नतिी
ओछ्र्ािग्रस्त चथए; नतिलाई र्नत हदसम्म ग्लानि महसुस भर्ो कक नतिले भिे: “म र्नत भ्रष्ट

छु कक म परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट तल्
ु र्ाउि असक्षम छु।” र्ेशू नतिीकहााँ दे िा पिथभ
ु र्ो र नतिलाई
भन्िुभर्ो: “पत्रुस, के र्स्तो हुि सकछ कक तैँले एक पटक मेरो अगाडड गरे को सांकल्पलाई बबसेका
छस ्? के मैले भिेका सबै कुरा तैँले सााँच्िै बबसेको छस? के तैँले मसाँग गरे को सांकल्पलाई बबसेको

छस ्?” र्ो र्ेशू िै हुिुहुन्छ भन्िे दे िेपनछ, पत्रुस आफ्िो ओछ्र्ािबाट उठे , र र्ेशूले नतिलाई
सान्त्विा ददिुभर्ो: “म पथ्
ृ वीको होइि, मैले ताँलाई पदहले िै भनिसकेँ —तैँले र्ो कुरालाई बुझ्िैपछथ ,
तर के मैले ताँलाई बताएको अको कुिै कुरा बबसेको छस ्? ‘ताँ पनि पथ्
ृ वीको होइिस ्, सांसारको

होइिस ्।’ अदहले, तैँले गिुथपिे काम छ। ताँ र्सरी द्ःु िी हुिु हुाँदैि। तैँले र्सरी कष्ट भोग्िु हुाँदैि।
मानिसहरू र परमेश्वर एउटै सांसारमा सह-अक्स्तत्वमा रहि िसके तापनि, मेरो आफ्िै काम छ र
तेरो पनि आफ्िै काम छ, अनि एक ददि तेरो काम पूरा भएपनछ, हामी एउटै सांसारमा एकसाथ

हुिेछौं, र म ताँलाई सदासवथदा मसाँग रहिको लाचग अगव
ु ाइ गिेछु।” र्ी वििहरू सनु िसकेपनछ,
पत्रुसलाई सान्त्विा समल्र्ो र नतिी ढुकक भए। र्ो कष्ट नतिले सामिा गिुथपिे र अिुभव गिुथपिे
कुरा चथर्ो भन्िे कुरा नतिलाई थाहा चथर्ो, र त्र्सपनछ, नतिी उत्प्रेररत भए। नतिलाई ववशेष
अन्तर्दथक्ष्ट र मागथनिदे शि ददाँ दै र्ेशू नतिीकहााँ नतिको हरे क महत्त्वपूणथ क्षणमा दे िा पिुथभर्ो, र

उहााँले नतिीमाचथ धेरै काम गिथभ
ु र्ो। अनि पत्रस
ु ले सबैभन्दा बढी के कुराको पछुतो गरे ? पत्रस
ु ले

“तपाईं जीववत परमेश्वरका पुत्र हुिुहुन्छ” भिेर भिेको केही समर्पनछ िै, र्ेशूले पत्रुसलाई अको
प्रश्ि गिुथभर्ो (र्द्र्वप र्सको बारे मा बाइबलमा र्सरी वववरण ददइएको छै ि)। र्ेशल
ू े नतिलाई
सोध्िुभर्ो: “पत्रुस! के तैँले मलाई कदहल्र्ै प्रेम गरे को छस ्?” उहााँले के भन्ि िोज्िुभएको हो सो

पत्रुसले बुझे, र भिे: “प्रभु! मैले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई एक पटक प्रेम गरे को चथएाँ, तर मैले
तपाईंलाई कदहल्र्ै प्रेम गरे को छै ि भन्िे कुरालाई म स्वीकार गछुथ।” त्र्सपनछ र्ेशल
ू े भन्िुभर्ो:

“र्दद मानिसहरूले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई प्रेम गदै िि ् भिे, नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा हुिे पुत्रलाई
कसरी प्रेम गिथ सकछि ्? र र्दद परमेश्वर वपताले पठाउिुभएका पत्र
ु लाई मानिसहरूले प्रेम गदै िि ्
भिे, नतिीहरूले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई कसरी प्रेम गिथ सकछि ्? र्दद मानिसहरूले पथ्
ृ वीमा हुिे
पत्र
ु लाई सााँच्िै प्रेम गछथ ि ् भिे, नतिीहरूले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई सााँिो रूपमा प्रेम गछथ ि ्।” जब
पत्रुसले र्ी वििहरू सुिे, तब नतिले आफूमा के कमी छ भन्िे कुरालाई महसुस गरे । “मैले

स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई एक पटक प्रेम गरे को चथएाँ, तर मैले तपाईंलाई कदहल्र्ै प्रेम गरे को छै ि”
भन्िे आफ्िो वििहरूप्रनत नतिी साँधै र्नत हदसम्म पछुताउाँ थे कक नतिले आाँसु िै झाथे। र्ेशूको
पुिजाथगरण र स्वगथ आरोहणपनछ, नतिले र्ी वििहरूप्रनत अझै ग्लानि र शोक महसुस गरे । आफ्िो

ववगतको कार्थ र आफ्िो वतथमािको कदको बारे मा स्मरण गदै , नतिी धेरै पटक प्राथथिामा र्ेशक
ू ो
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सामिे जान्थे, परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिथ िसकेको र परमेश्वरको मापदण्डहरू अिुसार हुि
िसकेको कारण साँधै अफसोस र ऋणी महसुस गरररहन्थे। र्ी समस्र्ाहरू नतिको लाचग सबैभन्दा
ठूलो भारी बन्र्ो। नतिले भिे: “एक ददि मसाँग भएको सबै कुरा र म जे छु सबै कुरा तपाईंमा
समवपथत गिेछु, र जे बहुमूल्र् छ म तपाईंलाई त्र्ही ददिेछु।” नतिले भिे: “परमेश्वर! मेरो एउटै
मात्र ववश्वास छ र एउटै मात्र प्रेम छ। मेरो जीविको केही मूल्र् छै ि, र मेरो शरीरको केही मूल्र्

छै ि। मेरो एउटै मात्र ववश्वास छ र एउटै मात्र प्रेम छ। मेरो मिमा तपाईंप्रनत ववश्वास छ र मेरो
हृदर्मा तपाईंप्रनत प्रेम छ; तपाईंलाई ददिका लाचग मसाँग र्ी दई
ु कुराहरू मात्रै छि ्, अरू केही

पनि छै ि।” र्ेशूको वििद्वारा पत्रुस अत्र्न्तै बढी प्रोत्सादहत भए, ककिभिे र्ेशू क्रूसमा टााँचगिुभन्दा
पदहले, उहााँले पत्रुसलाई भन्िुभएको चथर्ो: “म र्स सांसारको होइि, र ताँ पनि र्स सांसारको

होइिस ्।” पनछ, जब पत्रुस ठूलो पीडाको बबन्दम
ु ा पुगे, तब र्ेशूले नतिलाई स्मरण गराउिुभर्ो:
“पत्रुस, के तैँले बबससथस ्? म र्ो सांसारको होइि, र मैले मेरो कामको लाचग मात्रै पदहले प्रस्थाि

गरेँ। ताँ पनि र्ो सांसारको होइिस ्, तैँले सााँच्िै बबससथस ्? मैले ताँलाई दई
ु पटक भिेको छु, के ताँलाई
र्ाद छै ि?” र्ो सुिेर, पत्रुसले भिे: “मैले बबसेको छै ि!” त्र्सपनछ र्ेशूले भन्िुभर्ो: “एक पटक
तैँले स्वगथमा मसाँग एकसाथ िुशीको समर् बबताइस ् र मसाँगै केही समर् बससस ्। ताँ मेरो सम्झिा

गछथ स ्, र म तेरो सम्झिा गछुथ। मेरो िजरमा सक्ृ ष्ट गररएका वस्तुहरूलाई उल्लेि गिथ र्ोग्र् िभए
तापनि, निदोष र प्रेसमलोलाई म प्रेम िगरी कसरी बस्ि सकछु र? के तैँले मेरो प्रनतज्ञालाई बबसेको

छस ्? तैँले पथ्
ृ वीमा मेरो आज्ञालाई स्वीकार गिैपछथ ; मैले ताँलाई सुम्पेको कार्थलाई तैँले पूरा

गिैपछथ । एक ददि म ताँलाई अवश्र् िै मेरो िक्जक बस्िको लाचग डोर्ाथउिेछु।” र्ो सुिेपनछ, पत्रुस
अझै बढी उत्साही बिे र नतिले अझै ठूलो उत्प्रेरणा प्राप्त गरे , र्नतसम्म कक क्रूसमा हुाँदा नतिले
भन्ि सके: “परमेश्वर! म तपाईंलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ सक्कदि। तपाईंले मलाई मिथ लगाउिभ
ु र्ो
भिे पनि, म तपाईंलाई अझै पर्ाथप्त प्रेम गिथ सक्कदि। तपाईंले मेरो प्राणलाई जहााँ पठाउिुभए
तापनि, तपाईंले तपाईंका ववगतका प्रनतज्ञाहरूलाई पूरा गिुथभए पनि वा िगिुथभए पनि, त्र्सपनछ

तपाईंले जे गिुथभए पनि, म तपाईंलाई प्रेम गछुथ र तपाईंमा ववश्वास गछुथ।” नतिी जे कुरामा अटल
रहे त्र्ो नतिको ववश्वास, र सााँिो प्रेम चथर्ो।

एक सााँझ, पत्रस
ु लगार्त धेरै जिा िेलाहरू र्ेशस
ू ाँगै माछा मािे डुङ्गामा चथए, र पत्रस
ु ले

र्ेशूलाई अत्र्न्तै मूिथ प्रश्ि सोधे: “प्रभु! म तपाईंलाई एउटा प्रश्ि सोध्ि िाहन्छु जुि प्रश्ि मसाँग
धेरै समर्दे खि रहे को छ।” र्ेशूले भन्िुभर्ो: “त्र्सो भए प्रश्ि के हो भि ्!” त्र्सपनछ पत्रुसले भिे:
“के व्र्वस्थाको र्ुगमा गररएको काम तपाईंले गिुथभएको काम हो?” र्ेशू मुस्कुराउिुभर्ो, मािौं

उहााँले भन्दै हुिुहुन्थ्र्ो: “र्ो बच्िा, ऊ कनत मि
ू थ छ!” त्र्सपनछ उहााँले र्दढताका साथ भन्िभ
ु र्ो:
“र्ो काम मेरो चथएि। र्ो र्होवा र मोशाले गिुथभएको काम चथर्ो।” पत्रुसले र्ो कुरा सुिे र अिम्म
मान्दै भिे: “अहो! त्र्सो भए र्ो तपाईंको काम चथएि।” पत्रुसले र्सो भनिसकेपनछ, र्ेशूले फेरर
बोल्िुभएि। पत्रुसले मिमिै वविार गरे : “र्ो काम गिे तपाईं हुिुहुन्िचथर्ो, त्र्सैले अिम्म के
लाग्िु तपाईं व्र्वस्थालाई िष्ट गिथ आउिुभएको त हो, ककिभिे र्ो तपाईंको काम होइि।” नतिको
हृदर् पनि सहज भर्ो। त्र्सपनछ, र्ेशल
ू े पत्रस
ु असलक अिभ
ु वहीि छि ् भन्िे कुरा महसस
ु गिथभ
ु र्ो,
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तर त्र्ो बेला नतिमा त्र्नत बुझाइ िभएको हुिाले, र्ेशूले अरू केही भन्िे वा नतिलाई प्रत्र्क्ष
रूपमा िण्डि गिे गिुथभएि। एक पटक र्ेशूले सभाघरमा प्रविि ददिुभर्ो जहााँ पत्रुस लगार्त

धेरै मानिसहरू चथए। आफ्िो प्रवििमा, र्ेशल
ू े भन्िुभर्ो: “अिन्तदे खि अिन्तसम्म आउिह
ु ु िे
एकमात्र उहााँ िै पापबाट सारा मािवजानतलाई छुटकारा ददिको लाचग अिुग्रहको र्ुगमा उद्धारको
कार्थ गिथ आउिुहुिेछ, तर मानिसलाई पापबाट निकाल्िे क्रममा उहााँ कुिै पनि निर्मद्वारा
बााँचधिुहुिेछैि। उहााँ व्र्वस्थाबाट बादहर निस्केर अिग्र
ु हको र्ुगमा प्रवेश गिथुहुिेछ। उहााँले सारा
मािवजानतलाई छुटकारा ददिह
ु ु िेछ। उहााँ व्र्वस्थाको र्ग
ु बाट अिग्र
ु हको र्ग
ु मा जािह
ु ु िेछ, तैपनि

उहााँलाई कसैले पनि चिन्दै िि ्, उहााँलाई जो र्होवाबाट आउिुभएको चथर्ो। मोशाले गरे को काम
र्होवाले ददिुभएको काम चथर्ो; र्होवाले गिुथभएको कामको कारण मोशाले व्र्वस्थाको िाका
तर्ार गरे ।” र्सो भन्िुभएपनछ, उहााँले आफ्िो कुरालाई जारी राख्िुभर्ो: “अिुग्रहको र्ुगमा
अिुग्रहको र्ुगका आज्ञाहरूलाई हटाउिेहरूले सांकटको सामिा गिेछि ्। नतिीहरूले मक्न्दरमा िडा

भएर परमेश्वरको वविाश प्राप्त गिुथपिेछ, र नतिीहरूमाचथ आगो आइपिेछ।” र्ी वििहरू सुिेपनछ

र्सले पत्रुसमा केही प्रभाव पाऱ्र्ो, र आफ्िो अिभ
ु वको अवचधभरर, र्ेशूले पत्रुससाँग हृदर् िोलेर
कुरा गदै नतिको गोठाला र रिवारी गिुथभर्ो, जसले पत्रुसलाई र्ेशूको बारे मा असलक राम्रो बुझाइ

प्रदाि गऱ्र्ो। त्र्ो ददि र्ेशूले जे प्रिार गिुथभएको चथर्ो सो कुरा अनि माछा मािे डुङ्गामा हुाँदा
नतिले र्ेशल
ू ाई गरे को प्रश्ि, र्ेशल
ू े ददिभ
ु एको जबाफ र साथसाथै उहााँ जसरी मस्
ु कुराउिभ
ु एको
चथर्ो त्र्सको बारे मा वविार गिे क्रममा, पत्रुसले आखिरमा र्ी सबै कुराको बारे मा बुझे। त्र्सपनछ,
पववत्र आत्माले पत्रुसलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिुभर्ो, त्र्सपनछ मात्रै नतिले र्ेशू जीववत परमेश्वरका पुत्र

हुिुहुन्छ भिेर बुझे। पत्रुसको बुझाइ पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्टद्वारा आर्ो, तर नतिको बुझाइमा
एउटा प्रकक्रर्ा चथर्ो। प्रश्िहरू गरे र, र्ेशक
ू ो प्रिारलाई सि
ु ेर, त्र्सपनछ र्ेशक
ू ो ववशेष सङ्गनत र

उहााँको ववशेष गोठालोपिलाई प्राप्त गरे र, र्ेशू जीववत परमेश्वरका पुत्र हुिुहुन्छ भन्िे कुरालाई
पत्रुसले महसुस गिथ पुगे। र्ो एकै रातमा प्राप्त गररएको चथएि; र्ो एउटा प्रकक्रर्ा चथर्ो, र नतिको
पनछका अिुभवहरूमा र्ो नतिको लाचग सहर्ोग बिेको चथर्ो। ककि र्ेशूले अरू मानिसहरूमा
ससद्धताको काम गिुथभएि, तर पत्रुसमा मात्रै गिुथभर्ो? ककिभिे र्ेशू जीववत परमेश्वरका पुत्र
हुिह
ु ु न्छ भन्िे कुरालाई पत्रस
ु ले मात्रै बझ
ु ेका चथए; अरू कसैले पनि र्ो कुरा जािेका चथएिि ्।
उहााँलाई पछ्र्ाउाँ दाको समर्मा धेरै कुरा जान्िे धेरै िेलाहरू चथए, तैपनि नतिीहरूको ज्ञाि सतही

चथर्ो। र्ही कारणले गदाथ ससद्ध तुल्र्ाइएको िमुिाको रूपमा र्ेशूले पत्रुसलाई िुन्िुभर्ो। र्ेशूले
पत्रुसलाई त्र्नतबेला जे भन्िुभर्ो उहााँले आज मानिसहरूलाई त्र्ही भन्िुहुन्छ, नतिीहरूको ज्ञाि र
जीवि प्रवेश पत्रस
ु कै स्तरमा पुग्िुपछथ । र्ही मापदण्ड र र्ो मागथअिस
ु ार परमेश्वरले सबैलाई ससद्ध

तुल्र्ाउिुहुिेछ। ककि आजका मानिसहरूमा वास्तववक ववश्वास र सााँिो प्रेम हुिुपछथ ? पत्रुसले जे
अिुभव गरे त्र्ो नतमीहरूले पनि अिुभव गिुथपछथ ; पत्रुसले आफ्िो अिुभवहरूद्वारा प्राप्त गरे का
फलहरू नतमीहरूमा पनि प्रकट हुिुपछथ ; र पत्रुसले अिुभव गरे को पीडालाई नतमीहरूले पनि अिुभव
गिुथपछथ । नतमीहरू दहाँड्िे बाटो पत्रुसले दहाँ डेकै बाटो हो। नतमीहरूले सहिे पीडा पत्रुसले सहे कै पीडा

हो। जब नतमीहरूले मदहमा प्राप्त गछौ र जब नतमीहरूले वास्तववक जीवि क्जउाँ छौ, तब नतमीहरू
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पत्रुसको स्वरूपमा क्जउिेछौ। मागथ एउटै हो, र र्सलाई पछ्र्ाएर व्र्क्कत ससद्ध हुन्छ। तैपनि,
पत्रुसको तुलिामा नतमीहरूको क्षमतामा कमी छ, ककिभिे समर् पररवतथि भएको छ, र त्र्सरी

िै मानिसको भ्रष्टताको हद पनि पररवतथि भएको छ, ककिभिे र्हूददर्ा प्रािीि सांस्कृनतमा लामो
समर्दे खि रहे को राज्र् चथर्ो। त्र्सकारण, आफ्िो क्षमता बढाउिको लाचग नतमीहरूले आफूले
सकिेजनत सबै गिुथपछथ ।

पत्रुस समझदार मानिस चथए, आफूले गिे सबै काममा अत्र्न्तै दक्ष चथए, र नतिी अत्र्न्तै

इमािदार पनि चथए। नतिले धेरै वाधाहरू भोगे। समाजसाँग नतिको पदहलो सम्पकथ १४ वषथको

उमेरमा भर्ो, जुि बेला उिी ववद्र्ालर् भिाथ भए र सभाघर पनि गए। नतिमा धेरै जोश चथर्ो र

भेलाहरूमा सहभागी हुि नतिी साँधै इच्छुक चथए। त्र्ो समर्मा, र्ेशूले आचधकाररक रूपमा आफ्िो
कार्थलाई सुरु गिुथभएको चथएि; र्ो अिुग्रहको र्ुगको सुरुवात मात्रै चथर्ो। पत्रुस १४ वषथका हुाँदा
धासमथक व्र्क्कतत्वहरूको सम्पकथमा आउि थालेका चथए; नतिी १८ वषथको हुाँदा धासमथक ववसशष्टहरूको

सम्पकथमा आइसकेका चथए, तर धमथको र्दश्र् पछाडडको लथासलङ्ग अवस्थालाई दे खिसकेपनछ, नतिी
र्सबाट पनछ हटे । र्ी मानिसहरू कनत िलाक, धूतथ, र षड्र्न्त्रकारी चथए भन्िे कुरा दे िेपनछ,
नतिलाई अत्र्न्तै घण
ृ ा लाग्र्ो (त्र्ो बेला नतिलाई ससद्ध पािथको लाचग पववत्र आत्माले र्सरी

काम गिुथभर्ो। उहााँले नतिलाई ववशेष रूपमा प्रभाव पािुथभर्ो र नतिीमाचथ ववशेष कार्थ गिुथभर्ो),
त्र्सकारण नतिी १८ वषथको उमेरमा सभाघरबाट निक्स्कए। नतिका आमाबाबल
ु े नतिलाई सताए र

नतिलाई ववश्वास गिथ ददएिि ् (नतिीहरू दष्ु ट र अववश्वासी चथए)। अक्न्तममा, पत्रुसले घर छोडेर
गए र दई
ु वषथसम्म नतिी माछा मादै र प्रिार गदै जताततै दहाँडडरहे , त्र्ो समर्मा नतिले केही
मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाए। अब पत्रुसले दहाँडेको त्र्ही मागथलाई तैँले स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकिुपछथ ।

र्दद तैँले पत्रस
ु को मागथलाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकछस ् भिे, आज गररिे कामको बारे मा ताँ

निक्श्ित हुिेछस ्, ताकक तैँले कुिै गुिासो गिे छै िस ्, वा निक्ष्क्रर् बस्िे छै िस ्, वा कुिै कुराको
तष्ृ णा गिेछैिस ्। त्र्ो समर्को पत्रुसको भाविालाई तैँले अिुभव गिुथपछथ : नतिी शोकले ग्रस्त चथए;

नतिले भववष्र् वा आशीषहरूको लाचग अिुरोध गिथ छाडे। नतिले सांसारमा लाभ, िुशी, ख्र्ानत,
वा सम्पविको िोजी गरे िि ्; नतिले सबैभन्दा अथथपूण जीवि मात्रै क्जउि िोजे, जुि परमेश्वरको

प्रेमको ऋण नतिथु र आफूले सबैभन्दा बहुमल्
ू र् ठािेको कुरा परमेश्वरलाई सम्
ु पिु चथर्ो। त्र्सपनछ
नतिी आफ्िो हृदर्मा सन्तुष्ट हुन्थे। नतिले धेरै पटक र्ेशूलाई र्ी शब्दहरूद्वारा प्राथथिा गथे:
“प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट, एक पटक मैले तपाईंलाई प्रेम गरेँ , तर मैले तपाईंलाई सााँिो रूपमा कदहल्र्ै प्रेम

गररि। तपाईंप्रनत ममा ववश्वास छ भिेर मैले भिेको भए तापनि, मैले तपाईंलाई सााँिो हृदर्ले

कदहल्र्ै प्रेम गररि। मैले तपाईंलाई सराहिा मात्र गरेँ , तपाईंलाई आदरपव
ू थक प्रेम गरेँ, र तपाईंको

र्ाद गरेँ, तर मैले तपाईंलाई ि त सााँिो रूपमा कदहल्र्ै प्रेम गरेँ , ित तपाईंमा कदहल्र्ै सााँिो
ववश्वास िै रािेँ।” सांकल्प गिथको लाचग नतिले निरन्तर प्राथथिा गरे , र नतिी र्ेशूको वििद्वारा

साँधै उत्सादहत हुन्थे र नतिबाट उत्प्रेरणा सलन्थे। पनछ, अिुभवको एक अवचधपनछ, र्ेशूले नतिलाई
उहााँप्रनत अझै तड्वपि बाध्र् तल्
ु र्ाउाँ दै नतिको जााँि गिुथभर्ो। नतिले भिे: “प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट! म
कनत धेरै तपाईंको र्ाद गछुथ, र तपाईंलाई हे िे तष्ृ णा गछुथ। ममा धेरै कुराको कमी छ, र तपाईंको
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प्रेम जनत म तपाईंलाई ददि सक्कदि। मलाई िााँडै िै लैजािुहोस ् भिेर म तपाईंलाई बबन्ती गछुथ।
तपाईंलाई कदहले मेरो िााँिो पिेछ? तपाईंले मलाई कदहले लैजािुहुिेछ? कदहले फेरर मैले तपाईंको
मह
ु ार हे िेछु? र्ो शरीरमा क्जउि, निरन्तर भ्रष्ट भइरहि म िाहन्िाँ, ित अब उप्रान्त म वविोह

िै गिथ िाहन्छु। सकेसम्म िााँडो मसाँग भएको सबै कुरा तपाईंलाई समवपथत गिथ म तर्ार छु, र
अब उप्रान्त म तपाईंलाई द्ःु खित तुल्र्ाउि िाहन्िाँ।” नतिले र्सरी िै प्राथथिा गरे , तर र्ेशूले

नतिलाई ससद्ध पािुथहुिेछ भन्िे बारे मा नतिलाई त्र्ो बेला थाहा चथएि। नतिको परीक्षाको वेदिाको
बेला, र्ेशू फेरर नतिीकहााँ दे िा पिभ
थु र्ो र नतिलाई भन्िुभर्ो: “पत्रस
ु , म ताँलाई ससद्ध बिाउि

िाहन्छु, ताकक ताँ एक फलको टुक्रा बन्छस ्, जुि ताँलाई मैले बिाएको ससद्धताको दहरा हुन्छ, र
जसप्रनत म आिक्न्दत हुिेछु। के तैँले मेरो लाचग सााँिो रूपमा गवाही ददि सकछस ्? के तैँले ताँलाई
मैले जे गिथ भिेको छु सो गरे को छस ्? के मैले बोलेको वििमा ताँ बााँिेको छस? एक पटक तैँले

मलाई प्रेम गररस, तर तैँले मलाई प्रेम गरे पनि, के तैँले म भएर बााँिेको छस? तैँले मेरो लाचग
के गरे को छस ्? ताँ मेरो प्रेमको लाचग अर्ोग्र् छस ् भन्िे कुरालाई तैँले पदहिाि गररस ्, तर तैँले
मेरो लाचग के गरे को छस?” आफूले र्ेशूको लाचग केही पनि गरे को छै ि भन्िे पत्रुसले दे िे र

आफ्िो जीवि परमेश्वरलाई ददन्छु भिी गरे को आफ्िो पदहलेको शपथलाई स्मरण गरे । अनि

त्र्सैले, नतिले फेरर गुिासो गरे िि ्, त्र्सपनछको नतिको प्राथथिा अझै उिम हुाँदै गर्ो। नतिले र्सो
भन्दै प्राथथिा गरे : “प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट! एक पटक मैले तपाईंलाई छोडेँ, र तपाईंले पनि मलाई एक
पटक छोड्िुभर्ो। हामीले एक-अकाथबाट अलग बसेर, अनि साँगै बसेर समर् बबताएका छौं। तैपनि

तपाईंले अरू सबैले भन्दा बढी प्रेम गिुथहुन्छ। मैले तपाईंको ववरुद्धमा बारम्बार वविोह गरे को छु
र तपाईंलाई बारम्बार द्ःु िी तुल्र्ाएको छु। म र्स्ता कुराहरूलाई कसरी बबसथि सकछु र? तपाईंले

मेरो जीविमा गिथभ
ु एको कामलाई र तपाईंले मलाई सम्
ु पिभ
ु एको कुरालाई म साँधै मिमा राख्छु
र कदहल्र्ै बबसँददि। तपाईंले ममा गिुथभएको कामको लाचग मैले आफूले सकेजनत सबै कुरा गरे को
छु। मैले के गिथ सकछु त्र्ो तपाईंलाई थाहा छ, र मैले कुि भूसमका निवाथह गिथ सकछु त्र्ो पनि
तपाईंले जान्िुहुन्छ। म तपाईंको र्ोजिाबद्ध कार्थमा समवपथत हुि िाहन्छु, र मसाँग भएको सबै

कुरा तपाईंमा समवपथत गिेछु। मैले तपाईंको लाचग के गिथ सकछु त्र्ो तपाईंलाई मात्र थाहा छ।
शैतािले मलाई धेरै झक
ु काएको भए तापनि र मैले तपाईंको ववरुद्ध वविोह गरे को भए तापनि, ती
अपराधहरूका निक्म्त मलाई तपाईंले र्ाद गिुथहुन्ि र नतिीहरूको आधारमा तपाईंले मलाई व्र्वहार
गिुथहुन्ि भिी म ववश्वास गछुथ। म मेरो सम्पूणथ जीवि तपाईंमा िै समवपथत गिथ िाहन्छु। म केही

कुरा पनि माक्ग्दि, ित मसाँग अरू आशा वा र्ोजिा िै छ; तपाईंको असभप्रार् अिुसार काम गिे

र तपाईंको इच्छा अिस
ु ार गिे मात्रै मेरो इच्छा छ। तपाईंको तीतो किौराबाट म वपउिेछु, र आज्ञा

गिथलाई म तपाईंकै हुाँ।”
नतमीहरूले दहाँ ड्िे बाटोको बारे मा नतमीहरू स्पष्ट हुिैपछथ ; नतमीहरूले भववष्र्मा दहाँ ड्िे बाटोको
बारे मा, परमेश्वरको इच्छाले ससद्ध पािे जे कुरा हो त्र्सको बारे मा, र नतमीहरूलाई जे सुक्म्पइएको

छ त्र्सको बारे मा नतमीहरू स्पष्ट हुिैपछथ । सार्द, एक ददि नतमीहरू जााँचििेछौ र, जब त्र्ो समर्
आउाँ छ, तब र्दद नतमीहरूले पत्रस
ु को अिभ
ु वहरूबाट उत्प्रेरणा प्राप्त गिथ सक्षम भर्ौ भिे, र्सले
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नतमीहरू सााँच्िै िै पत्रुसको मागथमा दहाँडडरहे का छौ भन्िे दे िाउिेछ। पत्रुसलाई नतिको सााँिो ववश्वास
र प्रेम अनि परमेश्वरप्रनतको वफादाररताको लाचग परमे श्वरद्वारा िै ताररफ गररर्ो। अनि

परमेश्वरप्रनतको उिको हृदर्मा भएको इमािदाररता र आकाांक्षाको लाचग परमेश्वरले नतिलाई ससद्ध
तुल्र्ाउिुभर्ो। र्दद ताँसाँग पत्रुसको जस्तै प्रेम र ववश्वास छ भिे, र्ेशूले ताँलाई अवश्र् िै ससद्ध
तुल्र्ाउिुहुिेछ।

शोधनको्अनुभर््गरे पनर््मात्र्माननसमा्सािँचो्प्रेम्हुन्सतर्
नतमीहरू परीक्षा र शोधिको बीिमा छौ। शोधिको क्रममा तैंले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम

गिुथपछथ ? शोधिको अिुभव गरे पनछ मानिसहरूले परमेश्वरलाई सााँिो प्रशांसा िढाउि सकछि ्, र

शोधिको बीिमा, नतिीहरूमा धेरै कुराको कमी छ भन्िे कुरा नतिीहरूले दे ख्ि सकछि ्। तेरो शोधि
जनत धेरै हुन्छ, तैँले त्र्नत िै बढी दे हलाई इन्कार गिथ सकछस ्; मानिसहरूको शोधि जनत ठूलो

हुन्छ, परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेम त्र्नत िै महाि ् हुन्छ। नतमीहरूले बुझ्िुपिे कुरा र्ही हो।
मानिसहरू ककि शोधिबाट भएर जािुपछथ ? र्सले कस्तो प्रभाव हाससल गिे उद्दे श्र् राख्छ?

परमेश्वरले मानिसमा गिुथहुिे शोधिको कामको महत्त्व के हो? र्दद ताँ सााँच्िै परमेश्वरलाई िोज्छस ्
भिे, केही हदसम्म उहााँको शोधि अिभ
ु व गरे पनछ ताँलाई त्र्ो अनत िै असल लाग्छ र अत्र्न्तै
आवश्र्क छ भन्िे महसुस हुिेछ। शोधिको क्रममा मानिसले कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गिुथपछथ ?
परमेश्वरलाई प्रेम गिथका लाचग उहााँको शोधिलाई स्वीकार गिे सांकल्प गरे र: शोधिको क्रममा

ताँलाई आन्तररक रूपमा र्ातिा ददइन्छ, मािौं तेरो हृदर्मा छुरी िलाइएको छ, तैपनि ताँ
परमेश्वरलाई प्रेम गिे आफ्िो हृदर् प्रर्ोग गरी उहााँलाई प्रसन्ि तल्
ु र्ाउि िाहन्छस ्, र ताँ दे हको

वास्ता गिथ अनिच्छुक हुन्छस ्। परमेश्वरको प्रेमको अभ्र्ास गिथु भिेको र्ही हो। ताँलाई आन्तररक
रूपमा िोट परे को हुन्छ, र तेरो कष्ट एक निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुगेको हुन्छ, तैपनि ताँ अझै परमेश्वरको
सामु आउि र र्सरी प्राथथिा गिथ इच्छुक हुन्छस ्: “हे परमेश्वर! म तपाईंलाई छोड्ि सक्कदिाँ।
मसभत्र अन्धकार छ, तैपनि म तपाईंलाई सन्तुष्ट पािथ िाहन्छु; तपाईंले मेरो हृदर् जान्िुहुन्छ, र
तपाईंले मसभत्र तपाईंको प्रेम अझै धेरै लगािी गिथह
ु ोस ् भन्िे म िाहन्छु।” र्ो शोधिको समर्को

अभ्र्ास हो। र्दद तैँले परमेश्वरको प्रेमलाई आधारको रूपमा प्रर्ोग गछथ स ् भिे, शोधिले ताँलाई
परमेश्वरको अझ िक्जक ल्र्ाउि सकछ र ताँलाई परमेश्वरसाँग अझ घनिष्ठ बिाउाँ छ। तैँले
परमेश्वरमा ववश्वास गिे भएकोले, तैँले आफ्िो हृदर् परमेश्वरको सामु सुम्पिैपछथ । र्दद तैँले

परमेश्वरको सामिे आफ्िो हृदर्लाई िढाएर सम्
ु पन्छस ् भिे, शोधिको अवचधमा तैँले परमेश्वरलाई
अस्वीकार गिथ वा परमेश्वरलाई छोड्ि असम्भव हुिेछ। र्स प्रकारले परमेश्वरसाँगको तेरो सम्बन्ध
अझ िक्जक र अझ सामान्र् हुाँदैजािेछ, र परमेश्वरसाँगको तेरो कुराकािी अझ निरन्तर हुिेछ।

र्दद ताँ सधैँ र्स प्रकारले अभ्र्ास गछथ स ् भिे, तैँले परमेश्वरको प्रकाशमा अचधक समर् बबताउिेछस ्
र उहााँको वििको मागथनिदे शिमा अझ बढी समर् बबताउिेछस ्। तेरो स्वभावमा झि -् झि ् बढी

पररवतथिहरू पनि हुिेछि ् र तेरो ज्ञाि ददि प्रनतददि बढ्िेछ। जब परमेश्वरको परीक्षा अिािक
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ताँमाचथ आइपिे ददि आउिेछ, तब ताँ परमेश्वरको पक्षमा िडा हुि सक्षम मात्र हुिेछैिस ्, तर
परमेश्वरको गवाही ददि पनि सक्षम हुिेछस ्। त्र्स बेला ताँ अय्र्ूबजस्तो र पत्रस
ु जस्तै हुिेछस ्।

परमेश्वरको गवाही ददएपनछ तैँले उहााँलाई सााँच्िै प्रेम गिेछस ,् र िस
ु ीसाथ तैँले आफ्िो जीवि

उहााँको निक्म्त समपथण गिेछस ्; ताँ परमेश्वरको साक्षी बन्िेछस ् र परमेश्वरको वप्रर् बन्िेछस ्। जुि

प्रेमले शोधिको अिुभव गरे को हुन्छ त्र्ो प्रेम बसलर्ो हुन्छ, कमजोर होइि। परमेश्वरले ताँलाई
जदहले वा जसरी उहााँका परीक्षाहरूमा पािुथभए पनि, तैँले क्जउिे वा मिे चिन्तालाई पन्छाउि सक्षम
हुिेछस ्, सबै कुरा परमेश्वरका लाचग िश
ु ीसाथ त्र्ाग्ि सकछस ्, र िस
ु ीसाथ परमेश्वरका लाचग
कुिै पनि कुरा सहि सकछस ्—र्सप्रकार तेरो प्रेम शुद्ध हुिेछ र तेरो ववश्वास वास्तववक हुिेछ।
तब मात्र ताँ परमेश्वरद्वारा सााँच्िै प्रेम गररएको र परमेश्वरद्वारा सााँच्िै ससद्ध पाररएको व्र्क्कत
बन्िेछस ्।

र्दद मानिसहरू शैतािको प्रभावमा परे भिे, नतिीहरूसभत्र परमेश्वरप्रनत कुिै प्रेम हुाँदैि, र

नतिीहरूको पदहलेको दशथि, प्रेम, र सांकल्प हराइसकेको हुन्छ। मानिसहरूले आफूले परमेश्वरको
लाचग कष्ट भोग्िुपछथ भन्िे महसुस गथे, तर आज नतिीहरू त्र्सो गिथु लाजमदो कुरा भन्िे

ठान्छि ्, र नतिीहरूमा गुिासोहरूको कुिै कमी हुाँदैि। र्ो शैतािको काम हो, मानिस शैतािको
अधीिमा परे को छ भन्िे कुराको एउटा चिह्ि हो। र्दद तैँले र्स्तो अवस्थाको सामिा गररस ् भिे

तैंले प्राथथिा गिैपछथ , र सकेसम्म त्र्सलाई समाधाि गिथप
ु छथ —र्सले ताँलाई शैतािको आक्रमणबाट
रक्षा गिेछ। र्ो तीतो शोधिको समर्मा िै मानिस सबैभन्दा सक्जलोसाँग शैतािको प्रभावमा पिथ

सकछ, त्र्सैले त्र्स्तो शोधिको अवचधमा तैँले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपछथ ? तैँले आफ्िो

हृदर् परमेश्वरको सामु राख्दै र तेरो हरे क समर् उहााँमा समपथण गदै आफ्िो इच्छालाई बटुल्िुपछथ ।
परमेश्वरले ताँलाई जसरी शोधि गिथु भए पनि तैँले परमेश्वरको इच्छा परू ा गिथका लाचग सत्र्ताको

अभ्र्ास गिथ सकिुपदथछ र परमेश्वरलाई िोज्िे र बातचित गिे काम ताँ आफैले गिुथपछथ । र्स्ता
समर्हरूमा, ताँ जनत धेरै निक्ष्क्रर् बन्छस ्, त्र्नत िै धेरै िकारात्मक बन्छस ् र ताँ त्र्नत िै सहजै

पनछ हट्िेछस ्। तैँले राम्ररी काम िगरे पनि जब तैँले आफ्िो काम गिुथपिे हुन्छ, तैँले आफूले गिथ

सकिेजनत गछथ स ्, र परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम बाहे क अरू केही प्रर्ोग िगरी त्र्सो गिथ सकछस ्;
अरूले जे भिे पनि—नतिीहरूले, तैँले राम्रो गररस ् भिेर भिे पनि वा तैँले िराम्रो गररस ् भिेर भिे

पनि—तेरा असभप्रार्हरू सही हुन्छि ्, र ताँ स्व-धमी हुाँदैिस ्, ककिकक तैँले परमेश्वरको तफथबाट काम
गरररहे को हुन्छस ्। जब अरूले ताँलाई गलत अथथ लगाउाँ छि ्, तैँले परमेश्वरलाई प्राथथिा गदै र्सो
भन्ि सकछस ्: “हे परमेश्वर! अरूले मलाई सहूि ् वा राम्रो व्र्वहार गरूि ् भिी म भक्न्दिाँ, ि त
उिीहरूले मलाई बझ
ु ूि ् वा स्वीकार गरूि ् िै भन्छु। म केवल र्नत भन्छु, कक मैले आफ्िो हृदर्मा

तपाईंलाई प्रेम गिथ सकूाँ, मैले मेरो हृदर्मा आराम पाउि सकूाँ, र मेरो अन्तस्करण शुद्ध होस ्।
म अरूले मेरो प्रशांसा गरूि ् वा मलाई उच्ि सम्माि गरूि ् भिी भक्न्दिाँ; म केवल मेरो हृदर्दे खि
िै तपाईंलाई सन्तुष्ट पािथ िाहन्छु; मैले जे गिथ सकछु त्र्सद्वारा म मेरो भूसमका निवाथह गछुथ, र

म मूिथ, अबुझ, कम क्षमताको र अन्धो भए पनि तपाईं प्रेसमलो हुिुहुन्छ भन्िे म जान्दछु, र म
आफूसाँग भएका सबै कुरा तपाईंमा समपथण गिथ इच्छुक छु।” तैँले र्स्तो प्रकारले प्राथथिा गिाथसाथ,
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परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम दे िा पदथछ, र तैँले आफ्िो हृदर्मा धेरै ढुकक महसुस गछथ स ्। परमेश्वरको

प्रेमको अभ्र्ास गिुथ भिेको र्ही हो। तैँले अिुभव गिे क्रममा, ताँ दई
ु पटक असफल हुिेछस ् र
एक पटक सफल हुिेछस ्, वा पााँि पटक असफल हुिेछस ् र दई
ु पटक सफल हुिेछस ्, र तैँले

र्सरी अिुभव गिे क्रममा, तैँले असफलताको बीिमा मात्र परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई दे ख्न सकिेछस ्
र ताँसभत्र के कुराको कमी छ सो कुरा पिा लगाउि सकछस ्। जब तैँले अको पटक त्र्स्ता

पररक्स्थनतहरूको सामिा गछथ स ्, तैंले आफैलाई होससर्ार बिाउिुपछथ , तेरा पाइलाहरूलाई मन्द

बिाउिप
ु छथ , र बारम्बार प्राथथिा गिथप
ु छथ । तैँले बबस्तारै र्स्तो अवस्थामा ववजर् पाउिे क्षमताको

ववकास गिथ गिेछस ्। जब त्र्स्तो हुन्छ, तेरा प्राथथिाहरू प्रभावकारी भएको हुन्छ। जब ताँ र्स
पटक आफूलाई सफल भएको दे ख्छस ्, ताँ सभत्री रूपमा िुसी हुिेछस ्, र जब तैँले प्राथथिा गछथ स ्
तब तैँले परमेश्वरलाई महसुस गिथ सकिेछस ्, र पववत्र आत्माको उपक्स्थनतले ताँलाई छोड्िुभएको
हुिेछैि—तब मात्रै तैँले परमेश्वरले कसरी ताँसभत्र काम गिुथहुन्छ सो जान्िेछस ्। र्स प्रकारको
अभ्र्ासले ताँलाई अिुभवको मागथ ददिेछ। र्दद तैंले सत्र्लाई अभ्र्ास गररिस ् भिे, तब ताँसभत्र

पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुिेछैि। तर जब तैँले कुिै कुरालाई जस्ताको त्र्स्तै रूपमा सामिा
गदाथ तैँले सत्र्तालाई अभ्र्ास गररस ् भिे, त्र्स बेला त्र्सले ताँलाई सभत्र िोट पुऱ्र्ाए पनि, पनछ

पववत्र आत्मा तेरो साथमा हुिुहुिेछ, तैंले प्राथथिा गदाथ तैँले परमेश्वरको उपक्स्थनतलाई महसुस गिथ
सकिेछस ्, ताँसाँग परमेश्वरको वििहरू अभ्र्ास गिे शक्कत हुिेछ, र तेरा आफ्िा दाजभ
ु ाइदददीबदहिीहरूसाँग कुराकािी गदाथ, तेरो वववेकमा कुिै कुराको बोझ हुिेछैि र तैँले शाक्न्त महसुस
गिेछस ्, र र्सरी तैँले आफूले गरे का कामहरूलाई प्रकाशमा ल्र्ाउि सकिेछस ्। अरूले जेसुकै भिे
पनि, तैँले परमेश्वरसाँग सामान्र् सम्बन्ध राख्न सकिेछस ्, ताँ अरूको करमा पिेछैिस ्, ताँ सबै

कुराभन्दा माचथ उठ्िेछस ्—र र्समा, तैंले गरे को परमेश्वरको वििको अभ्र्ास प्रभावकारी भएको
कुरालाई प्रदशथि गिेछस ्।

परमेश्वरले गिुथहुिे शोधि जनत ठूलो हुन्छ, मानिसहरूका हृदर्ले त्र्नत िै धेरै परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ सकदछि ्। नतिीहरूको हृदर्को र्ातिाले नतिीहरूका जीविमा फाइदा पुऱ्र्ाउाँ छ, नतिीहरू

परमेश्वरको सामु शान्त हुि अझ बढी सक्षम हुन्छि ्, परमेश्वरसाँगको नतिीहरूको सम्बन्ध अझ
िक्जक हुन्छ, र नतिीहरू परमेश्वरको सवोच्ि प्रेम र उहााँको सवोच्ि मुक्कत दे ख्न अझै सक्षम
हुन्छि ्। पत्रुसले सर्ौं पटक शोधिको अिुभव गरे , र अय्र्ूबले धेरै जााँिहरू भोगे। र्दद नतमीहरू
परमेश्वरद्वारा ससद्ध बिाइि िाहन्छौ भिे नतमीहरू पनि सर्ौं पटक शोधिबाट गुज्रिुपछथ ; र्दद
नतमीहरू र्ो प्रकक्रर्ाबाट गुज्रन्छौ र र्ो िरणमा भर पछौ भिे मात्रै नतमीहरू परमेश्वरको इच्छा

परू ा गिथ सक्षम हुिेछौ र परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिेछौ। शोधि त्र्ो उिम माध्र्म हो जसद्वारा
परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध बिाउिुहुन्छ; शोधि र तीता परीक्षाहरूले मात्र मानिसहरूका हृदर्मा

परमेश्वरप्रनत सााँिो प्रेम ल्र्ाउि सकछ। कदठिाइवविा मानिसहरूमा परमेश्वरप्रनत सााँिो प्रेमको

कमी हुन्छ; र्दद नतिीहरूलाई सभत्री रूपमा जााँचिएि भिे, र्दद नतिीहरू वास्तवमा शोधिबाट भएर
गएिि ् भिे नतिीहरूका हृदर् सधैँ बादहरी रूपमा तैरररहन्छि ्। एक निक्श्ित बबन्दस
ु म्म शोधि
गररएपनछ तैँले आफ्िै कमजोरीहरू र कदठिाइहरूलाई दे ख्नेछस ्, ताँमा कनत कमी-कमजोरी रहे छि ् र
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ताँ आफूले सामिा गिे धेरै समस्र्ाहरूमाचथ ववजर् हाससल गिथ िसकिे रहे छस ् भिी दे ख्नेछस ्, र
तेरो अिाज्ञाकाररता कनत ठूलो रहे छ भिी बुझ्िेछस ्। जााँिहरूको अवचधमा मात्रै मानिसहरूले आफ्िो

वास्तववक अवस्था जान्ि सकछि ्; जााँिहरूले मानिसलाई अझ राम्ररी ससद्ध हुि सक्षम बिाउाँ छि ्।
पत्रुसले आफ्िो जीविकालमा सर्ौं पटक शोधिको अिुभव गरे , र धेरै पीडादार्ी कदठिाइहरू

भोगे। र्ही शोधि परमेश्वरप्रनतको नतिको सवोच्ि प्रेमको जग र उिको सम्पूणथ जीविको सबैभन्दा
महत्त्वपूणथ अिुभव बन्र्ो। एक अथथमा, परमेश्वरलाई प्रेम गिे नतिको सांकल्प कै कारण नतिमा

उहााँप्रनत सवोच्ि प्रेम चथर्ो; तापनि अझ महत्त्वपण
ू थ कुरा, नतिी जि
ु शोधि र कष्टबाट गक्ु ज्रए
त्र्सकै कारण त्र्स्तो भएको चथर्ो। त्र्ो कष्ट िै परमेश्वरलाई प्रेम गिे मागथमा नतिको पथप्रदशथक

र नतिको निक्म्त सबैभन्दा स्मरणीर् कुरा बन्र्ो। र्दद मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रेम गदाथ शोधिबाट

गुज्रदै िि ् भिे नतिीहरूको प्रेम अशुद्धता र आफ्िै प्राथसमकताहरूले भररएको हुन्छ; र्स प्रकारको
प्रेम शैतािका वविारहरूले भररएको हुन्छ, र परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ आधारभूत रूपमै असमथथ
हुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गिे सांकल्प हुिु र परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गिुथ एउटै कुरा होइि।
नतिीहरूले आफ्िो मिमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे र सन्तुष्ट पािे कुरा मात्र सोिे पनि, र नतिीहरूका
वविारहरू पूणथ रूपमा परमेश्वरप्रनत समवपथत र कुिै मािवीर् वविारववहीि दे खिए पनि, नतिीहरूका

वविारहरू परमेश्वरको सामु ल्र्ाइएपनछ उहााँले त्र्स्ता वविारहरूलाई प्रशांसा गिुथहुन्ि वा आसशष ्
ददिह
ु ु न्ि। मानिसहरूले सबै सत्र्लाई राम्ररी बझ
ु ेको अवस्थामा समेत—नतिीहरूले सबै कुरा थाहा
पाएको अवस्थामा पनि—त्र्सलाई परमेश्वरप्रनतको प्रेमको सङ्केत भन्ि सककाँदै ि, र्ी मानिसहरूले
सााँच्िै परमेश्वरलाई प्रेम गदथछि ् भन्ि सककाँदै ि। शोधिबाट िगुक्ज्रकि मानिसहरूले धेरै वटा

सत्र्ताहरू बुझेका भए पनि, ती सत्र्ताहरूलाई अभ्र्ास गिथ सकदै िि ्; शोधिको अवचधमा मात्र
मानिसहरूले र्ी सत्र्ताहरूको वास्तववक अथथ बझ्
ु ि सकदछि ्, तब मात्र मानिसहरूले वास्तववक

रूपमा नतिको सभत्री अथथलाई बुझ्ि सकछि ्। त्र्स बेला, जब नतिीहरूले फेरर प्रर्ास गछथ ि ,्

नतिीहरू सत्र्लाई उचित रूपमा र परमेश्वरको इच्छाअिुसार अभ्र्ास गिथ सक्षम हुन्छि ्; त्र्स
समर्मा उिीहरूका मािवीर् वविारहरू कम हुन्छि ्, नतिीहरूको मािव भ्रष्टता कम भएको हुन्छ,
र उिीहरूका मािवीर् भाविाहरू घटे का हुन्छि ्; त्र्स बेला मात्र नतिीहरूको अभ्र्ास परमेश्वरको
प्रेमको वास्तववक असभव्र्क्कत हुन्छ। परमेश्वरप्रनतको प्रेमको सत्र्ताको प्रभाव मौखिक ज्ञाि वा
मािससक तत्परताबाट प्राप्त हुि सकदै ि, ि त र्ो त्र्स सत्र्लाई बुझेर मात्र प्राप्त गिथ सककन्छ।
र्सका लाचग मानिसहरूले मल्
ू र् िुकाउिुपछथ , नतिीहरू शोधिको अवचधमा धेरै तीतोपिबाट

गुक्ज्रिुपछथ , र तब मात्र नतिीहरूको प्रेम शुद्ध र परमेश्वरको हृदर् अिुसारको हुिेछ। मानिसले
उहााँलाई प्रेम गरोस ् भिी उहााँले राख्नभ
ु एको सतथमा, मानिसले उसको जोश वा आफ्िै इच्छाको प्रर्ोग
गरे र उहााँलाई प्रेम गरोस ् भन्िे उहााँले िाहिुहुन्ि; उहााँको सेवा गिथको लाचग इमािदारीता र
सत्र्ताको प्रर्ोग गरे र मात्र मानिसले उहााँलाई सााँिो प्रेम गिथ सकदछ। तर मानिस भ्रष्टताको
बीिमा क्जउाँ छ, र र्सैले मानिस परमेश्वरको सेवामा सत्र्ता र इमािदारीता प्रर्ोग गिथ असमथथ

छ। ऊ परमेश्वरको ववषर्मा कक त अत्र्न्तै जोसशलो हुन्छ कक त अत्र्न्तै चिसो र लापरवाह
हुन्छ; उसले कक त परमेश्वरलाई िरम प्रेम गछथ कक त उहााँलाई िरम रूपमा घण
ृ ा गदथछ। भ्रष्टताको
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बीिमा क्जउिेहरू सधैँ र्ी दई
ु िरम अवस्थाको बीिमा बााँचिरहे का हुन्छि ्, जदहले पनि उिीहरू
आफ्िै इच्छामा क्जउाँ छि ्, तापनि नतिीहरूलाई आफू सही छौं भन्िे लाग्छ। मैले र्ो कुरा घरीघरी
उल्लेि गरे को भए पनि, मानिसहरू र्सलाई गम्भीरतासाथ सलि असमथथ छि ्, नतिीहरू र्सको
महत्त्वलाई राम्ररी बुझ्ि असमथथ छि ्, र त्र्सैले नतिीहरू नतिीहरूको आफ्िै इच्छामा निभथर रहिे

आत्म-छलको ववश्वासको बीिमा, परमेश्वरप्रनतको प्रेमको भ्रममा क्जइरहे का हुन्छि ्। इनतहासभरर,
मािवजानतको ववकास हुाँदै जािे क्रममा र र्ुगहरू बबत्दै जािे क्रममा, मानिसहरूबाट परमेश्वरले
गिथभ
ु एका मागहरू झि ्-झि ् ठूला भएका छि ्, अनि उहााँले मानिसहरू उहााँप्रनत झि ्-झि ् बढी ठोस

होऊि ् भिी माग गिुथभएको छ। तापनि परमेश्वरप्रनतको मानिसको ज्ञाि झि ्-झि ् अस्पष्ट र अमूतथ

भएको छ, र परमेश्वरप्रनतको उसको प्रेम झि ्-झि ् अशुद्ध हुाँदै गएको छ। मानिसको अवस्था र
उसले गिे सबै काम परमेश्वरको इच्छाको ववपरीत हुाँदैछ, ककिकक मानिस शैतािद्वारा अझ गहि
रूपमा भ्रष्ट भएको छ। र्सको लाचग परमेश्वरले धेरै काम, अझ ठूलो मुक्कतको काम गिुथ आवश्र्क

हुन्छ। मानिस परमेश्वरले ऊबाट गिुथभएको मागमा झि ्-झि ् कठोर भएको छ र परमेश्वरप्रनत
उसको प्रेम सधैँ घट्दै गइरहे को छ। मानिसहरू सत्र्ता ववहीि भई अिाज्ञाकाररतामा क्जउाँ छि ,्
मािवतावविाको जीवि क्जउाँ छि ्; नतिीहरूमा परमेश्वरप्रनत असलकनत पनि प्रेम िहुिे मात्र होइि,
तर नतिीहरू अिाज्ञाकाररता र ववरोधले भररएका छि ्। नतिीहरूले आफूमा परमेश्वरका निक्म्त

अत्र्ाचधक प्रेम छ, र नतिीहरू उहााँप्रनत उप्रान्त ठाउाँ सलिे मात्र हुि सकदै िि ् भन्िे वविार गिे
भए तापनि, परमेश्वरले त्र्स्तो ववश्वास गिुथहुन्ि। उहााँप्रनतको मानिसको प्रेम कनत कलङ्ककत छ
भन्िे कुरा उहााँले स्पष्ट जान्िुहुन्छ, र मानिसको उकसाइमा उहााँले आफ्िो धारणा पररवतथि

गिुथभएको छै ि, ि त मानिसले भक्कत गरे को पररणामस्वरूप उहााँले उसको सद्भाविाको ऋण िै

िक
ु ाउिभ
ु एको छ। मानिसको ववपरीत, परमेश्वरले सभन्िता छुट्ट्र्ाउि सकिह
ु ु न्छ: कसले उहााँलाई
सााँिो प्रेम गछथ र कसले गदै ि त्र्ो उहााँले जान्िुहुन्छ, र मानिसका क्षखणक आवेगहरूको कारण
जोशले भररिु र आफ्िो निर्न्त्रण गुमाउिुको साटो उहााँले मानिसससत उसको सार र व्र्होरा

अिुसार व्र्वहार गिुथहुन्छ। परमेश्वर आखिर, परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, र उहााँसाँग उहााँको मर्ाथदा र

अन्तर्दथक्ष्ट छ; मानिस, आखिर, मानिस िै हो, र मानिसको प्रेम सत्र्ता अिुरूप िहुाँदा परमेश्वरले
आफ्िो सशर घम
ु ाउिह
ु ु न्ि। र्सको ठीक ववपरीत, मानिसले गिे सबै उचित कुरामा उहााँले ध्र्ाि
ददिुहुन्छ।

मानिसको अवस्था र परमेश्वरप्रनत मानिसको आिरणको सामिा गरे पनछ परमेश्वरले िर्ााँ

काम गिुथभएको छ, जसले मानिसलाई उहााँको ज्ञाि प्राप्त गिे र उहााँप्रनत आज्ञाकारी हुिे साथै प्रेम
र गवाही दव
ु ै प्राप्त गिे तल्
ु र्ाउाँ छ। र्सैले, मानिसले परमेश्वरले गिथुहुिे उसको शोधिको, साथै
उहााँको न्र्ार्को, उसलाई निराकरण र काट-छााँट गिे कार्थको अिुभव गिुथपदथछ, जुिवविा मानिसले

परमेश्वरलाई कदहल्र्ै चिन्ि सकदै ि र कदहल्र्ै पनि उहााँलाई सााँच्िै प्रेम गिथ र उहााँको साक्षी ददि
सकदै ि। परमेश्वरले मानिसमा गिुथहुिे शोधि एकतफी प्रभावका लाचग मात्र होइि, तर बहु-पक्षीर्
प्रभावको िानतर हो। परमेश्वरले सत्र्को िोजी गिथ इच्छुक व्र्क्कतहरूमा उिीहरूको सांकल्प र

प्रेमलाई ससद्ध बिाउि, र्स्तै प्रकारले मात्र शोधि गिथह
ु ु न्छ। जो सत्र्को िोजी गिथ इच्छुक छि ्
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र जसले परमेश्वरको उत्कट िाहिा गदथछि ् उिीहरूका लाचग र्स्तो शोधि भन्दा धेरै अथथपूणथ वा

ठूलो सहर्ोगपूणथ कुरा अरू कुिै पनि हुाँदैि। परमेश्वरको स्वभावलाई मानिसले र्नत सक्जलैसाँग
जान्ि वा बझ्
ु ि सकदै ि, ककिकक परमेश्वर, आखिरमा, परमेश्वर िै हुिुहुन्छ। अन्त्र्मा, परमेश्वरमा
मानिसको जस्तो स्वभाव हुिु असम्भव छ, र त्र्सैले मानिसले परमेश्वरको स्वभाव जान्ि सक्जलो
छै ि। सत्र् मानिससभत्र स्वाभाववक रूपमा हुाँदैि र शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएकाहरूले र्सलाई सक्जलै

बुझ्ि सकदै िि ्; मानिस सत्र् ववहीि छ, र सत्र्तालाई व्र्वहारमा उतािे सांकल्पववहीि छ, र र्दद
उसले कष्ट भोग्दै ि र उसलाई शोधि वा न्र्ार् गरराँदैि भिे , उसको सांकल्पलाई कदहल्र्ै पनि

ससद्ध तुल्र्ाइाँदैि। सबै मानिसहरूका लाचग शोधि धेरै पीडादार्क हुन्छ, र र्सलाई स्वीकािथ धेरै
गाह्रो हुन्छ—तर शोधिको बेला िै परमेश्वरले मानिसको निक्म्त उहााँको धमी स्वभाव स्पष्ट
पािुथहुन्छ, र मानिसका लाचग आफ्िा मागहरू सावथजनिक गिुथहुन्छ र थप अन्तर्दथक्ष्टप्रदाि गिुथहुन्छ
र थप वास्तववक काट-छााँट र निराकरण गिुथहुन्छ; तथ्र्हरू र सत्र्को बीि तल
ु िा गरे र उहााँले

मानिसलाई उसको आफ्िै बारे मा र सत्र्को अझ धेरै ज्ञाि ददिुहुन्छ, र मानिसलाई परमेश्वरको
इच्छाको अझ बढी बुझाइ ददिुहुन्छ, र्सरी मानिसलाई परमेश्वरप्रनत अझ सााँिो र अझ शुद्ध प्रेम

गिे तुल्र्ाउिुहुन्छ। शोधि कार्थलाई अनघ बढाउिे परमेश्वरका उद्दे श्र्हरू नर्िै हुि ्। परमेश्वरले
मानिसमा गिुथहुिे सबै कामहरूका आफ्िै उद्दे श्र्हरू र महत्त्व हुन्छि ्; परमेश्वरले अथथहीि काम
गिथह
ु ु न्ि, ि त उहााँले कुिै र्स्तो काम गिथह
ु ु न्छ जसद्वारा मानिसलाई कुिै लाभ हुाँदैि। शोधिको
अथथ मानिसहरूलाई परमेश्वरको उपक्स्थनतबाट हटाउिु होइि, ि त उिीहरूलाई िरकमा िाश गिथु
िै हो। बरु, र्सको अथथ शोधिको समर्मा मानिसको स्वभाव पररवतथि गिुथ हो, उसका आशर्हरू,

उसका पुरािा र्दक्ष्टकोणहरू पररवतथि गिुथ, परमेश्वरप्रनतको उसको प्रेम बदल्िु, र उसको सम्पूणथ
जीवि पररवतथि गिथु हो। शोधि मानिसको एक वास्तववक जााँि हो, र एक प्रकारको वास्तववक
तासलम हो, र शोधिको अवचधमा मात्र उसको प्रेमले र्सको अन्तनिथदहत कार्थ गिथ सकछ।

परमेश््र्रलाई्प्रेम्गनेहरू्सदाको्लागग
उहािँको्ज्योनिशभत्र्क्जउनेर्न्

अचधकाांश मानिसहरूको परमेश्वरमाचथको ववश्वासको सारतत्त्व धासमथक सङ्कल्प हो: नतिीहरू

परमेश्वरलाई प्रेम गिथ असक्षम हुन्छि ् र परमेश्वरलाई केवल र्ाक्न्त्रक मािवले झैँ अिुसरण गिथ
सकछि,् परमेश्वरको लाचग सााँच्िै तष्ृ णा गिथ वा उहााँलाई श्रद्धा गिथ असमथथ हुन्छि।् नतिीहरूले
उहााँलाई केवल िप
ु िाप पछ्र्ाउाँ छि।् धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि,् तर परमेश्वरलाई
प्रेम गिेहरू थोरै मात्र छि;् नतिीहरू ववपविसाँग डराउिे भएका हुिाले मात्र नतिीहरूले परमेश्वरलाई
“श्रद्धा” गछथ ि,् अन्र्था उहााँ उच्ि र शक्कतशाली हुिुभएको हुिाले नतिीहरूले परमेश्वरलाई
“सराहिा” गछथ ि—तर
्
नतिीहरूको श्रद्धा र सराहिामा, प्रेम वा सााँिो तष्ृ णा हुाँदैि। आफ्िा
अिुभवहरूमा नतिीहरूले सत्र्ताका सािानतिा वववरणहरू, वा अन्र्था, केही महत्त्वहीि रहस्र्हरू

िोज्छि।् अचधकाांश मानिसहरूले केवल आसशषको लाचग फाइदा लट्
ु ि पनछ लाग्छि ्; नतिीहरूले
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सत्र्तालाई िोज्दै िि ्, ि त नतिीहरूले परमेश्वरको आसशष पाउिको लाचग सााँिो रूपमा परमेश्वरको

आज्ञा िै पालि गछथ ि।् सबै मानिसहरूको परमेश्वरमाचथको ववश्वासको जीवि अथथहीि छ, र्ो

मल्
ू र् ववहीि छ, र र्समा नतिीहरूका व्र्क्कतगत वविारहरू र िोजीहरू छि;् नतिीहरूले
परमेश्वरलाई प्रेम गिथको लाचग ववश्वास गदै िि,् तर आसशवषत हुिको िानतर मात्र गछथ ि।् धेरै
मानिसहरू आफूलाई िुसी लागे अिुसार काम गछथ ि;् नतिीहरू आफू जे िाहन्छि ् त्र्ही गछथ ि ् र

कदहल्र्ै परमेश्वरको रुचिहरूको बारे मा, वा नतिीहरूले जे गछथ ि ् त्र्ो परमेश्वरको इच्छाअिुसार छ
कक छै ि भन्िे बारे मा वविार गदै िि।् र्स्ता मानिसहरूले सााँिो ववश्वास समेत प्राप्त गिथ सकदै िि,्

परमेश्वरप्रनतको प्रेम त परै जाओस।् परमेश्वरको सारतत्त्व मानिसले ववश्वास गिथको लाचग मात्र
होइि; अझ अचधक, र्ो त मानिसले प्रेम गिथको लाचग हो। तर परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिे धेरैजसो

र्ो “गोप्र् कुरा” पिा लगाउि असक्षम छि।् मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे आाँट गदै िि,् ि
त नतिीहरूले उहााँलाई प्रेम गिे प्रर्त्ि िै गछथ ि।् परमेश्वरको बारे मा प्रेम गिथ र्ोग्र् कुराहरू र्नत
धेरै छि ् भन्िे कुरा नतिीहरूले कदहल्र्ै पिा लगाएका छै िि;् परमेश्वर त मानिसहरूलाई प्रेम गिुथहुिे

परमेश्वर हुिुहुन्छ, र उहााँ त्र्ो परमेश्वर हुिुहुन्छ जसलाई मानिसले प्रेम गछथ भन्िे कुरा नतिीहरूले
कदहल्र्ै पिा लगाएका छै िि।् परमेश्वरको प्रेसमलोपि उहााँको काममा व्र्कत गररएको छ:

मानिसहरूले उहााँको कामलाई अिुभव गदाथ मात्र नतिीहरूले उहााँको प्रेसमलोपि पिा लगाउि सकछि;्
नतिीहरूको वास्तववक अिभ
ु वहरूमा मात्र नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई सराहिा गिथ

सकछि;् र र्सलाई वास्तववक जीविमा अवलोकि िगरी, कसैले पनि परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई
पिा लगाउि सकदैि। परमेश्वरको बारे मा प्रेम गिे कुरा धेरै छि ्, तर उहााँसाँग वास्तववक रूपमा

तल्लीि िभई मानिसहरू र्सलाई पिा लगाउि असक्षम हुन्छि।् भन्िुको अथथ, र्दद परमेश्वर दे ह
िबन्िभ
ु एको भए, मानिसहरू उहााँसाँग वास्तववक रूपमा तल्लीि हुि असक्षम हुिेचथए, र र्दद
नतिीहरू उहााँसाँग वास्तववक रूपमा तल्लीि हुि असमथथ भएका भए, नतिीहरू उहााँको काम अिुभव
गिथ पनि समथथ हुिेचथएिि—र
्
र्सरी परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको प्रेममा अचधक असत्र्ता र
मिगढन्तको

धब्बा

लाग्िे

चथर्ो।

स्वगथमा

भएको

परमेश्वरप्रनतको

प्रेम

पथ्
ृ वीमा

भएको

परमेश्वरप्रनतको प्रेम जस्तै वास्तववक छै ि, ककिभिे स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरको बारे मा मानिसहरूको
ज्ञाि नतिीहरूको आफ्िै आाँिाले दे िेका र नतिीहरूले व्र्क्कतगत रूपमा अिभ
ु व गरे का कुराहरूमाचथ
भन्दा पनि नतिीहरूको कल्पिाहरूमाचथ निमाथण भएको छ। जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ,
मानिसहरूले उहााँको वास्तववक कामहरू र उहााँको प्रेसमलोपि दे ख्न समथथ हुन्छि,् र नतिीहरूले उहााँको
व्र्ावहाररक र सामान्र् स्वभाव दे ख्न सकछि,् र्ी सबै िै स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वर सम्बन्धी

ज्ञािभन्दा हजारौं गि
ु ा बढी वास्तववक हुन्छि।् मानिसहरूले स्वगथमा हुिह
ु ु िे परमेश्वरलाई जनतसक
ु ै
प्रेम गरे तापनि र्ो प्रेम िासै वास्तववक छै ि, र र्ो मािवीर् वविारहरूले भररएको छ। पथ्
ृ वीमा

परमेश्वरको निक्म्त नतिीहरूको प्रेम जनतसुकै थोरै भएतापनि र्ो प्रेम वास्तववक हुन्छ; र्ो थोरै मात्र
भए तापनि फेरर पनि र्ो वास्तववक हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई वास्तववक काममाफथत उहााँलाई

चिन्ि लगाउिुहुन्छ, र र्ही ज्ञािमाफथत उहााँले नतिीहरूको प्रेम प्राप्त गिुथहुन्छ। र्ो पत्रस
ु को जस्तै
हो: र्दद उिी र्ेशस
ू ाँग िक्जएका भए, उसले र्ेशल
ू ाई श्रद्धा गिथु असम्भव हुिेचथर्ो। र्सै गरी,
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र्ेशूप्रनतको उसको निष्ठा पनि र्ेशूसाँग उसको तल्लीितामा आधाररत चथर्ो। मानिसले परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ लगाउिको लाचग उहााँ मानिसको बीिमा आउिुभएको छ र मानिससाँग साँगै क्जउिुहुन्छ,
र उहााँले मानिसलाई दे ख्न र अिभ
ु व गिथ लगाउि िोज्िभ
ु एको एउटै कुरा भिेको परमेश्वरको
वास्तववकता हो।

परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिको लाचग वास्तववकतालाई र तथ्र्हरूको प्रादभ
ु ाथवलाई

प्रर्ोग गिुथहुन्छ; परमेश्वरका वििहरूले मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिे उहााँको आांसशक भागलाई
परू ा गछथ ि,् र र्ो अगव
ु ाइ गिे र बाटो िोल्िे काम हो। भन्िक
ु ो अथथ, परमेश्वरका वििहरूमा तैँले
अभ्र्ासको मागथ र दशथिहरूको ज्ञाि भेट्िुपछथ । र्ी कुराहरू बुझेर, मानिसले उसको वास्तववक
अभ्र्ासमा एउटा मागथ र दशथिहरू पाउिेछ, र परमेश्वरका वििहरूमाफथत अन्तर्दथक्ष्ट पाउि ऊ

समथथ हुिेछ; र्ी कुराहरू परमेश्वरबाट आएका हुि ् भन्िे कुरा उसले बुझ्ि र धेरै कुरा छुट्र्ाउि
ऊ समथथ हुिेछ। बखु झसकेपनछ, मानिस तुरुन्तै र्स वास्तववकतासभत्र प्रवेश गिुथपछथ र उसको
वास्तववक जीविमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ परमेश्वरका वििहरूलाई प्रर्ोग गिुथपछथ । परमेश्वरले

ताँलाई सबै कुराहरूमा अगुवाइ गिुथहुिेछ र ताँलाई अभ्र्ासको मागथ ददिुहुिेछ, र उहााँ ववशेष रूपमा
प्रेसमलो हुिुहुन्छ भन्िे कुरा आभास गराउिुहुिेछ, र ताँमा गररएको परमेश्वरको कामको हरे क कदम
ताँलाई िै ससद्ध बिाउिको लाचग हो भन्िे कुरा दे ख्न ददिुहुिेछ। र्दद तैँले परमेश्वरको प्रेम दे ख्न
िाहन्छस ् भिे, र्दद तैँले परमेश्वरको प्रेम सााँच्िै अिभ
ु व गिथ िाहन्छस ् भिे, ताँ वास्तववकतासभत्रको
गदहराइमा जािुपछथ , ताँ वास्तववक जीविसभत्रको गदहराइमा जािुपछथ र परमेश्वरले गिुथहुिे हरे क

कुरा प्रेम र मुक्कत हो भन्िे कुरा दे ख्नुपछथ , कक उहााँले जे अशुद्ध छि ् ती पछाडड छोड्िको लाचग
मानिसहरूलाई सक्षम

पािुथहुन्छ,

र परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पािथ असमथथ भएका

मानिससभत्रकै कुराहरूलाई शोधि गिथुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको निक्म्त जट
ु ाउि वििहरू प्रर्ोग
गिुथहुन्छ; उहााँले मानिसहरूलाई वास्तववक जीविका पररक्स्थनतहरू अिुभव गिे प्रबन्ध

समलाउिुहुन्छ, र र्दद मानिसहरूले धेरैजसो परमेश्वरका वििहरूबाट िान्छि ् र वपउाँ छि ् भिे,
नतिीहरूले वास्तववक रूपमा नतिलाई अभ्र्ासमा लगाउाँ दा, नतिीहरूले धेरैजसो परमेश्वरका

वििहरूलाई प्रर्ोग गरे र नतिीहरूका जीविहरूमा हुिे सबै कदठिाइहरूलाई समाधाि गिथ सकछि।्
भन्िक
ु ो अथथ, वास्तववकतासभत्रको गदहराइमा जािको निक्म्त ताँसाँग परमेश्वरका वििहरू हुिप
ु छथ ;
र्दद तैँले परमेश्वरका वििहरू िााँदैिस ् र वपउाँ दै िस ् र ताँ परमेश्वरको कामरदहत छस ् भिे,

वास्तववक जीविमा ताँसाँग कुिै मागथ हुिेछैि। र्दद तैँले कदहल्र्ै परमेश्वरका वििहरू िााँदैिस ् वा
वपउाँ दै िस ् भिे, ताँमाचथ केही कुरा आइपदाथ ताँ हकका ि बकक हुिेछस।् तैँले परमेश्वरलाई प्रेम
गिथप
ु छथ भन्िे कुरा मात्र ताँलाई थाहा छ, तर ताँ कुिै सभन्िता छुट्र्ाउि असमथथ छस ् र ताँसाँग

अभ्र्ासको मागथ छै ि; ताँ भ्रसमत र अन्र्ोलग्रस्त छस,् पापमर् स्वभावलाई सन्तुष्ट पारे र
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पादै छु भन्िे समेत कदहलेकाहीीँ ताँ ववश्वास गछथ स—र्ो
्
सबै िै परमेश्वरका
वििहरू ििािु र िवपउिुको पररणाम हो। भन्िक
ु ो अथथ, र्दद ताँ परमेश्वरका वििहरूको सहार्ता

ववहीि छस ् र वास्तववकतासभत्र छामछुम मात्र गछथ स ् भिे, ताँ आधारभूत रूपमा अभ्र्ासको मागथ
पिा लगाउि असक्षम छस।् र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिथुको अथथ के हो भन्िे
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कुरा बुझ्दै -बुझ्दै िि,् परमेश्वरलाई प्रेम गिुथको अथथ के हो भन्िे कुरा नतिीहरूले बुझ्िे कुरा त परै

जाओस।् र्दद, परमेश्वरका वििहरूको अन्तर्दथक्ष्ट र अगुवाइ प्रर्ोग गरे र, तैँले धेरै पटक प्राथथिा

गछथ स,् र उत्ििि गछथ स,् र िोज्छस,् र र्सद्वारा तैँले अभ्र्ास गिथु पिे कुरा के हो भन्िे कुरा
पिा लगाउाँ छस ्, पववत्र आत्माको कामको निक्म्त अवसरहरू पिा लगाउाँ छस ,् परमेश्वरसाँग सााँच्िै

सहकार्थ गछथ स,् र भ्रसमत र अन्र्ोलग्रस्त हुाँदैिस ् भिे, तैँले वास्तववक जीविमा एउटा मागथ
पाउिेछस,् र सााँच्िै परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािेछस।् जब तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारे को हुन्छस,्
ताँसभत्र परमेश्वरको अगव
ु ाइ हुिेछ, र ताँ परमेश्वरद्वारा ववशेष रूपमा आसशवषत गररएको हुिेछस,्
जसले ताँलाई आिन्दको आभास ददिेछ: तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारे को छस ् भन्िे कुराप्रनत
तैँले ववशेष रूपमा सम्मानित भएको आभास गिेछस,् तैँले ववशेष रूपमा सभत्र उज्ज्वल भएको

आभास गिेछस,् र तेरो हृदर्मा ताँ प्रस्ट र शान्त हुिेछस।् तेरो वववेक आरोपहरूबाट साम्र् र
मुकत पाररिेछ, र तैँले तेरा दाजुभाइ र दददीबदहिीहरूलाई दे ख्दा सभत्री रूपमा आिन्दको आभास
गिेछस।् परमेश्वरको प्रेमको आिन्द उपभोग गिुथ भिेकै र्ही हो, र र्ही मात्र सााँच्िै परमेश्वरप्रनत

आिक्न्दत हुिु हो। परमेश्वरको प्रेमबाट आउिे मानिसहरूको आिन्द अिुभवमाफथत प्राप्त गररन्छ:
कदठिाइ अिुभव गरे र, र सत्र्तालाई अभ्र्ास गिुथलाई अिुभव गरे र, नतिीहरूले परमेश्वरका
आसशषहरू प्राप्त गछथ ि।् र्दद परमेश्वरले ताँलाई प्रेम गिुथहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूको िानतर
ठूलो मल्
ू र् िक
ु ाउिभ
ु एको छ, उहााँले धैर्थपव
ू थक र दर्ापव
ू थक धेरै वििहरू बोल्िभ
ु एको छ र सदै व

मानिसहरूलाई मुक्कत ददिुहुन्छ भिेर मात्रै भन्छस ् भिे, तेरा कुराहरूका र्ी उच्िारण त

परमेश्वरप्रनतको आिन्दको एउटा मात्र पाटो हो। तथावप, अझ उच्ि आिन्द—सााँिो आिन्द—तब

हुन्छ जब मानिसहरूले आफ्िो वास्तववक जीविमा सत्र्तालाई अभ्र्ास गछथ ि,् तब नतिीहरू
आफ्िो हृदर्मा शान्त र प्रस्ट हुन्छि।् नतिीहरू सभत्र असाध्र्ै असभप्रेररत भएको आभास गछथ ि ् र
परमेश्वर अनत प्रेसमलो हुिुहुन्छ भिी आभास गछथ ि।् तैँले आभास गिेछस ् कक तैँले िुकाएको मूल्र्
न्र्ार्सङ्गत मात्रै छै ि। आफ्िा प्रर्ासहरूमा ठूलो मूल्र् िुकाएको हुिाले, ताँ ववशेष रूपमा सभत्र
उज्ज्वल हुिेछस:् तैँले सााँच्िै परमेश्वरको प्रेमको आिन्द मिाउाँ दै छस ् भिी आभास गिेछस ् र
परमेश्वरले मानिसहरूमा मुक्कतको काम गिुथभएको छ, मानिसहरूलाई उहााँले शोधि कामको आशर्
नतिीहरूलाई शद्
ु ध गिथु हो, र नतिीहरूले सााँच्िै उहााँलाई प्रेम गछथ ि ् कक गदै िि ् भिी परमेश्वरले
मानिसहरूलाई जााँि गिुथहुन्छ भन्िे कुरा तैँले बुझ्िेछस ्। तैँले सदै व र्सरी सत्र्तालाई अभ्र्ास

गररस ् भिे, तैँले ववस्तारै परमेश्वरको धेरैजसो कामको बारे मा प्रस्ट ज्ञाि वद्
ृ चध गदै जािेछस,् र
त्र्स समर्मा तेरो सामुन्िे परमेश्वरका वििहरू घाम जविकै छलथङ्ग भएको तैँले आभास गिेछस।्
र्दद तैँले धेरै सत्र्ताहरूलाई प्रस्ट रूपमा बझ्
ु ि सककस ् भिे, तैँले आभास गिेछस ् कक सबै
कुराहरूलाई अभ्र्ासमा लगाउिु सक्जलो छ, कक तैँले कुिै पनि ववषर्माचथ ववजर् हाससल गिथ र

कुिै पनि परीक्षामाचथ ववजर् हाससल गिथ सकछस ्, र कुिै पनि कुरा तेरो लाचग समस्र्ा होइि
भन्िे कुरा तैँले दे ख्नेछस,् जसले ताँलाई अत्र्न्तै स्वतन्त्र र मुकत गिेछ। र्स क्षणमा, तैँले

परमेश्वरको प्रेमको आिन्द मिाउाँ दै गिेछस,् र परमेश्वरको सााँिो प्रेम ताँमाचथ आएको हुिेछ।
परमेश्वरले नतिलाई आसशष ददिुहुन्छ जससाँग दशथिहरू छि,् जससाँग सत्र्ता छ, जोसाँग ज्ञाि
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छ, र जसले सााँच्िै उहााँलाई प्रेम गछथ ि।् र्दद मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेम दे ख्ने इच्छा गछथ ि ् भिे,
नतिीहरूले वास्तववक जीविमा सत्र्तालाई अभ्र्ास गिुथपछथ , नतिीहरूले पीडा सहि गिे इच्छा

गिथप
ु छथ र परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािथ नतिीहरूले प्रेम गिे थोकलाई त्र्ाग्िप
ु छथ , र नतिीहरूको

आाँिामा आाँसक
ु ो बाबजुद पनि, नतिीहरूले परमेश्वरको हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ अझै समथथ हुिुपछथ ।
र्सरी परमेश्वरले ताँलाई निश्िर् िै आसशष ददिुहुिेछ, र र्दद तैँले र्स्तो ककससमको कदठिाइलाई
सदहस ् भिे, पववत्र आत्माको कामद्वारा र्सलाई पछ्र्ाइिेछ। सााँिो जीविमाफथत, र परमेश्वरका

वििहरूलाई अिभ
ु व गरे र, मानिसहरू परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई हे िथ समथथ हुन्छि,् र र्दद
नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई िािेका छि ् भिे मात्र नतिीहरूले उहााँलाई सााँच्िै प्रेम गिथ सकछि।्
जनत धेरै सत्र्तालाई तैँले अभ्र्ास गछथ स,् त्र्वि िै धेरै सत्र्ता ताँसाँग हुन्छ; जनत धेरै
सत्र्तालाई तैँले अभ्र्ास गछथ स,् त्र्वि िै धेरै परमेश्वरको प्रेम ताँसाँग हुन्छ; र जनत धेरै सत्र्तालाई

तैँले अभ्र्ास गछथ स,् त्र्वि िै धेरै ताँ परमेश्वरद्वारा आसशवषत हुन्छस।् र्दद तैँले सदै व र्सै गरी

अभ्र्ास गररस ् भिे, तेरो लाचग ददइिे परमेश्वरको प्रेमले ववस्तारै ताँलाई दे ख्न सक्षम तुल्र्ाउिेछ,
जसरी पत्रुसले परमेश्वरलाई जािे: परमेश्वरसाँग स्वगथ र पथ्
ृ वी सक्ृ ष्ट गिे बुद्चध मात्र होइि, तर,
त्र्ोभन्दा पनि बढी, उहााँसाँग मानिसहरूमा सााँिो काम गिे बुद्चध पनि छ भिेर पत्रुसले भिे।

उहााँले स्वगथ र पथ्
ृ वीको र सबै कुराहरूको सक्ृ ष्ट गिुथभएको कारणले गदाथ मात्र मानिसहरूको प्रेमको
र्ोग्र् हुिभ
ु एको होइि, तर, त्र्ोभन्दा पनि बढी, मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिे, मानिसलाई मक्ु कत ददिे,
मानिसलाई पण
ू थ बिाउिे, र मानिसलाई आफ्िो प्रेम हस्तान्तरण गिे उहााँको क्षमताको कारणले
गदाथ पनि उहााँ र्ोग्र् हुिुभएको हो भिेर पत्रुसले भिे। त्र्सैले पनि पत्रुस भन्छि ् कक मानिसको
प्रेमको निक्म्त उहााँमा र्ोग्र् कुराहरू धेरै छि।् पत्रुसले र्ेशूलाई भिे: “के स्वगथ र पथ्
ृ वी र सबै

थोकहरू सक्ृ ष्ट गिथु िै मानिसहरूको प्रेम पाउि र्ोग्र् हुिक
ु ो एउटै कारण हो र? तपाईंमा अरू
पनि धेरै कुराहरू छि ् जुि प्रेसमलो छि।् तपाईं वास्तववक जीविमा कार्थरत र िलार्माि हुिुहुन्छ,
तपाईंको आत्माले मलाई सभत्र स्पशथ गिुथहुन्छ, तपाईंले मलाई ताडिा ददिुहुन्छ, तपाईंले मलाई

हप्काउिुहुन्छ—र्ी कुराहरू मानिसहरूको प्रेम पाउि अझ धेरै र्ोग्र् छि।”
् र्दद ताँ परमेश्वरको प्रेम
हे िे र अिुभव गिे इच्छा राख्छस ् भिे, तैँले वास्तववक जीविमा उत्ििि र िोजी गिुथपछथ र तेरो

आफ्िै पापमर् स्वभावलाई पन्साउिे इच्छा राख्नप
ु छथ । तैँले र्ो सङ्कल्प गिैपछथ । ताँ र्स्तो सङ्कल्प

भएको व्र्क्कत हुिुपछथ जसले अल्छी िबिी वा पापमर् स्वभावका आिन्दहरूको लालसा िगरी,
पापमर् स्वभावको लाचग िभएर परमेश्वरको लाचग क्जएर सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट
पािथ समथथ हुन्छ। र्स्ता समर्हरू हुि सकछि ् जब तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पादै िस।् त्र्ो तैँले
परमेश्वरको इच्छा िबझ
े ो कारणले हो; अको पटक, अझ धेरै प्रर्ास िादहिे भए पनि, तैँले
ु क
उहााँलाई सन्तुष्ट पािुथपछथ र पापमर् स्वभावलाई सन्तुष्ट पािे होइि। जब तैँले र्स्तो प्रकारले

अिुभव गछथ स,् तैँले परमेश्वरलाई चिन्ि आएको हुिेछस।् तैँले दे ख्नेछस ् कक परमेश्वरले स्वगथ र
पथ्
ृ वी र सबै थोकहरू सक्ृ ष्ट गिथ सकिुहुन्छ, कक उहााँ दे ह बन्िुभएको छ ताकक मानिसहरूले

वास्तवमा उहााँलाई दे ख्न सकूि ् र वास्तवमा उहााँसग
ाँ तल्लीि हुि सकूि;् तैँले के दे ख्नेछस ् भिे उहााँ
मानिसहरूको माझमा दहाँडडुल गिथ समथथ हुिुहुन्छ, र उहााँको आत्माले वास्तववक जीविमा
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मानिसहरूलाई उहााँको प्रेसमलोपि दे ख्न र उहााँको ताडिा, उहााँको सजार्, र उहााँका आसशषहरू अिुभव
गिथ ददाँ दै पूणथ बिाउि सकिुहुन्छ। र्दद तैँले सदै व र्सरी अिुभव गररस ् भिे, वास्तववक जीविमा
ताँ परमेश्वरबाट अलग्र्ाउि िसककिे हुिेछस,् र र्दद कुिै ददि परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध सामान्र्
हुि छोड्छ भिे, ताँ सङ्घषथ गिथ र पछुतो गिथ समथथ हुिेछस।् जब परमेश्वरसाँग तेरो सम्बन्ध
सामान्र् हुन्छ, तैँले परमेश्वरलाई त्र्ाग्िे इच्छा कदहल्र्ै गिेछैिस,् र र्दद कुिै ददि परमेश्वरले

ताँलाई त्र्ाग्िेछु भिी भन्िुहुन्छ भिे, ताँ भर्भीत हुिेछस,् र परमेश्वरद्वारा त्र्ाचगइिुभन्दा बरु
मरुाँ ला भिी तैँले भन्िेछस।् र्ी भाविाहरू ताँसाँग हुिबे बविकै, तैँले परमेश्वरलाई त्र्ाग्ि असक्षम
छस ् भन्िे तैँले आभास गिेछस,् र र्सरी, ताँसग
ाँ एउटा जग हुिेछ, र तैँले सााँच्िै परमेश्वरको
प्रेमको आिन्द मिाउिेछस।्

मानिसहरू अकसर परमेश्वरलाई नतिीहरूको आफ्िो जीवि हुि ददिे कुरा गछथ ि,् तर नतिीहरूको
अिुभव त्र्ो बबन्दस
ु म्म अझै आइपुगेको हुाँदैि। परमेश्वर िै तेरो जीवि हुिुहुन्छ, उहााँले हरे क ददि
ताँलाई अगुवाइ गिुथहुन्छ, हरे क ददि ताँ उहााँका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस,् र तैँले हरे क ददि

उहााँससत प्राथथिा गछथ स,् त्र्सैले उहााँ तेरो जीवि बन्िुभएको छ भिेर मात्रै ताँ भनिरहे को छस ्।
र्स्तो भन्िेहरूको ज्ञाि अत्र्न्तै सतही छ। धेरै मानिसहरूमा कुिै जग छै ि; परमेश्वरका वििहरू
नतिमा रोवपएका छि,् तर ती उसम्रएका छै िि,् नतिीहरूले कुिै फल फलाउिे कुरा त परै जाओस।्

आज, तैँले कुि हदसम्म अिभ
ु व गरे को छस?् र्हााँसम्म आइपग्ु िलाई परमेश्वरले ताँलाई बलजफती

गिुथभएपनछ, बल्ल तैँले परमेश्वरलाई त्र्ाग्ि सकदै िस ् भिी आभास गछथ स।् कुिै ददि, जब तेरो
अिुभव एउटा निक्श्ित बबन्दम
ु ा आइपुगेको हुिेछ, तब र्दद परमेश्वरले ताँलाई त्र्ाग्िे बिाउिुभर्ो
भिे, तैँले त्र्सो गिथ समथथ हुक्न्थिस।् तैँले आफूसभत्र परमेश्वर बबिा हुि सकदै िस ् भिी सदै व
आभास गिेछस ्; ताँ पनत, पत्िी, वा बालबच्िा बबिा, पररवार बबिा, आमा वा बव
ु ा बबिा, पापमर्
स्वभावका आिन्दहरू बबिा हुि सकछस,् तर ताँ परमेश्वर बबिा हुि सकदै िस।् परमेश्वर बबिा हुिु
भिेको तेरो जीवि गुमाउिु जस्तै हुिेचथर्ो; ताँ परमेश्वर बबिा क्जउि समथथ हुिे चथइिस ्। जब
तैँले र्स बबन्दस
ु म्म अिुभव गरे को हुन्छस,् तब तैँले परमेश्वरमाचथ तेरो ववश्वासको निशािालाई
लगाएको हुिेछस,् र र्सरी परमेश्वर तेरो जीवि बन्िुभएको हुिुहुिेछ, उहााँ तेरो अक्स्तत्वको जग
बन्िभ
ु एको हुिह
ु ु िेछ। तैँले फेरर कदहल्र्ै परमेश्वरलाई त्र्ाग्ि समथथ हुिेछैिस।् जब तैँले र्ो
हदसम्म अिुभव गरे को हुन्छस,् तब तैँले सााँच्िै परमेश्वरको प्रेमको आिन्द मिाएको हुिेछस,् र
जब परमेश्वरसाँग तेरो िादहाँदो घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ, तब उहााँ तेरो जीवि, तेरो प्रेम हुिह
ु ु िेछ र
त्र्ही समर्मा तैँले परमेश्वरससत प्राथथिा गिेछस ् र भन्िेछस:् “हे परमेश्वर! म तपाईंलाई छोड्ि

सक्कदिाँ। तपाईं िै मेरो जीवि हुिह
ु ु न्छ। म अरू हरे क कुरा बबिा अनघ बढ्ि सकछु—तर तपाईं
बबिा क्जएर म अनघ बढ्ि सक्कदिाँ।” र्ो िै मानिसहरूको सााँिो कद हो; र्ही िै वास्तववक जीवि
हो। केही मानिसहरू आज आइपुगेको ठाउाँ सम्म आइपुग्ि बाध्र् पाररएका हुि:् नतिीहरूले िाहे पनि
ििाहे पनि नतिीहरू अनघ बढ्िुपछथ , र नतिीहरूले सदै व र्स्तो आभास गछथ ि ् मािौं नतिीहरू दई
ु
ढुङ्गा बीिको तरुल बिेको क्स्थनतमा छि।् तैँले र्स्तो अिुभव गिुथपछथ कक परमेश्वर तेरो जीवि

हुिह
ु ु न्छ, र्दद परमेश्वर तेरो हृदर्बाट निकासलिभ
ु र्ो भिे, र्ो तेरो जीवि गम
ु ाएको जस्तै हुन्थ्र्ो;
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परमेश्वर तेरो जीवि हुिुपछथ , र ताँ उहााँलाई त्र्ाग्िको लाचग असक्षम हुिुपछथ । र्सरी, तैँले
परमेश्वरलाई वास्तवमा अिुभव गरे को हुिेछस,् र र्स समर्मा, जब तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स,्
तैँले परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गिेछस,् र र्ो एकल, शद्
ु ध प्रेम हुिेछ। कुिै ददि, जब तेरा

अिुभवहरू र्स्ता हुन्छि ् कक तेरो जीवि एउटा निक्श्ित बबन्दम
ु ा आइपुगेको छ, जब तैँले
परमेश्वरससत प्राथथिा गछथ स,् र परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस,् तब ताँ परमेश्वरलाई
त्र्ाग्ि सभत्र असमथथ हुिेछस,् ि त तैँले िाहे र पनि उहााँलाई बबसथि समथथ हुिेछस।् परमेश्वर तेरो
जीवि बन्िभ
ु एको हुिेछ; तैँले सांसारलाई बबसथि सकछस,् तैँले तेरो पत्िी, पनत, वा बालबच्िा

बबसथि सकछस,् तर तैँले परमेश्वरलाई बबसथि कदठि हुिेछ—र्सो गिुथ असम्भव हुिेछ, र्ो िै तेरो
सााँिो जीवि र परमेश्वरको निक्म्त तेरो सााँिो प्रेम हो। जब परमेश्वरप्रनतको मानिसहरूको प्रेम एक

निक्श्ित बबन्दम
ु ा आइपुगेको हुन्छ, तब अरू कुिै कुराप्रनतको नतिीहरूको प्रेम परमेश्वरप्रनतको
नतिीहरूको प्रेमको बराबरी हुाँदैि; परमेश्वरप्रनतको नतनिहरूको प्रेम पदहला आउाँ छ। र्सरी तैँले अन्र्
हरे क कुरा त्र्ाग्ि समथथ हुन्छस,् र परमेश्वरबाटको सबै निराकरण र नछाँ वल्िे कार्थलाई क्स्वकार
गिथ इच्छुक हुन्छस।् जब तैँले अन्र् सबै कुराहरूलाई िाघ्िे परमेश्वरप्रनतको प्रेम हाससल गरे को
हुन्छस,् ताँ वास्तववकतामा र परमेश्वरको प्रेममा बााँच्िेछस।्
जब मानिसहरूसभत्र परमेश्वर जीवि बन्िुहुन्छ तब तुरुन्तै मानिसहरू परमेश्वरलाई त्र्ाग्ि
असमथथ हुन्छि।् के र्ो परमेश्वरको काम होइि र? र्ोभन्दा महाि ् साक्षी अरू केही छै ि। परमेश्वरले
एक निक्श्ित बबन्दस
ु म्म काम गिुथभएको छ; उहााँले मानिसहरूलाई सेवा गिथ, सजार् पाउि वा
मिथ भन्िुभएको छ, र मानिसहरू तककथएका छै िि,् जसले दे िाउाँ छ कक नतिीहरू परमेश्वरद्वारा
क्जनतएका छि।् सत्र्ता भएका मानिसहरू ती हुि ् जो, नतिको वास्तववक अिुभवहरूमा, कदहल्र्ै
पनछ िहटी, आफ्िो साक्षीमा र्दढ िडा हुि, आफ्िो क्स्थनतमा र्दढ िडा हुि, परमेश्वरको पक्षमा

िडा हुि सकछि,् र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गिे मानिसहरूसाँग सामान्र् सम्बन्ध राख्न सकछि,्
जो, जब पररक्स्थनतहरू नतिीहरूमाचथ आइलाग्छि,् परमेश्वरलाई पूणथ रूपमा आज्ञापालि गिथ समथथ
हुन्छि,् र मत्ृ र्ुसम्मै परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ सकछि।् वास्तववक जीविमा तेरा अभ्र्ास र

प्रकाशहरू परमेश्वरको साक्षी हुि,् ती मानिसको क्जर्ाइ र परमेश्वरको गवाही हुि,् र र्ो सााँच्िै
परमेश्वरको प्रेमको आिन्द उपभोग गिथु हो; जब तैँले र्स बबन्दस
ु म्म अिुभव गरे को हुन्छस,्
तब िादहिे प्रभाव हाससल गररएको हुिेछ। ताँसाँग वास्तववक क्जर्ाइ छ र तेरो हरे क कार्थलाई
अरूहरूद्वारा सराहिासदहत हे ररन्छ। तेरो पदहरि र बादहरी रूप अउल्लेििीर् छि,् तर तैँले
सवोत्कृष्ट पववत्र जीवि क्जउाँ छस,् र जब तैँले परमेश्वरका वििहरू बोल्छस ,् ताँ उहााँद्वारा

निदे सशत र अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गररएको हुन्छस।् तैँले आफ्िा वििहरूमाफथत परमेश्वरको इच्छा
बोल्ि, वास्तववकता सञ्िार गिथ समथथ हुन्छस,् र तैँले आत्मामा सेवा गिेबारे धेरै कुरा बुझ्छस।्

ताँ तेरो बोलीमा प्रस्ट छस ,् ताँ सशष्ट र सदािारी, मुकाबबला-िगिे र मर्ाथदाशील छस ,् आफूमाचथ
ववपत ् आइलाग्दा परमेश्वरका प्रबन्धहरूको पालि गिथ र आफ्िो साक्षीमा र्दढ िडा हुि समथथ
छस,् र जेसुकैको सामिा गरे को भएतापनि ताँ शान्त र सौहादथ छस।् र्स प्रकारको व्र्क्कतले
सााँच्िै परमेश्वरको प्रेम दे िेको हुन्छ। केही मानिसहरू अझै पनि जवाि छि ्, तर नतिीहरूले
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कुिै अधथ-बैँसे व्र्क्कतले जस्तो व्र्वहार गछथ ि;् नतिीहरू पररपकव, सत्र्ताले भररएका, र अरूहरूले

सराहिा हुन्छि—अनि
्
र्ी त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जससाँग साक्षी छ र जो परमेश्वरको प्रकटीकरण
हुि।् भन्िक
ु ो अथथ, जब नतिीहरूले एउटा निक्श्ित बबन्दस
ु म्म अिभ
ु व गरे का हुन्छि,् तब सभत्र
नतिीहरूसाँग परमेश्वरप्रनतको अन्तर्दथक्ष्ट रहिेछ, र नतिीहरूको बादहरी स्वभाव पनि क्स्थर हुिेछ।
धेरै मानिसहरूले सत्र्तालाई अभ्र्ास गदै िि ् र आफ्िो साक्षीमा र्दढ िडा हुाँदैिि।् र्स्ता
मानिसहरूमा परमेश्वरको प्रेम, वा परमेश्वरप्रनतको साक्षी हुाँदैि, र र्ी र्स्ता मानिसहरू हुि ् जो
परमेश्वरद्वारा नघिाइएका हुन्छि।् नतिीहरूले भेलाहरूमा परमेश्वरका वििहरू पढ्छि,् तर
नतिीहरूले जे क्जउाँ छि ् त्र्ो शैताि हो, र र्सले परमेश्वरको अिादर गिे, परमेश्वरको बदख्वाइाँ

गिे, र परमेश्वरको निन्दा गिे गछथ । र्स्ता मानिसहरूमा परमेश्वरको प्रेमको कुिै सङ्केत हुाँदैि,
र नतिीहरूसाँग पववत्र आत्माको काम हुाँदै हुाँदैि। त्र्सैले, मानिसहरूका वििहरू र कार्थहरूले

शैतािको प्रनतनिचधत्व गछथ ि।् र्दद तेरो हृदर् सदैव परमेश्वरको सामुन्िे शाक्न्तमा छ भिे, र तैँले

तेरो वररपरर भएका मानिसहरू र कुराहरूमा, र तेरो वररपरर के हुाँदैछ त्र्समा, सदै व ध्र्ाि ददन्छस ्
भिे, र र्दद ताँ परमेश्वरको बोझप्रनत वववेकी हुन्छस ् भिे, र ताँसाँग सदै व परमेश्वरलाई श्रद्धा गिे
हृदर् छ भिे, परमेश्वरले अकसर ताँलाई सभत्रै अन्तर्दथक्ष्ट ददिुहुिेछ। मण्डलीमा मानिसहरू हुन्छि ्
जो “निरीक्षकहरू” हुि:् नतिीहरू अरूहरूको कमजोरीहरू हे िथ निस्कन्छि ् र त्र्सपनछ नतिैलाई
िककल र अिस
ु रण गछथ ि।् नतिीहरू फरक छुट्र्ाउि असमथथ हुन्छि,् नतिीहरूले पापलाई घण
ृ ा
गदै िि ् र शैतािका कुराहरूद्वारा नघिाउाँ दै िि ् वा ददगसमगाउाँ दै िि।् र्स्ता मानिसहरू शैतािका
कुराहरूले भररएका हुन्छि,् र नतिीहरू अन्तत्ः परमेश्वरद्वारा पूणथ रूपमा त्र्ाचगएका हुिेछि।्
परमेश्वरको सामुन्िे तेरो हृदर् सदै व श्रद्धालु हुिुपछथ , ताँ आफ्िो वििहरू र कार्थहरूमा सशष्ट

हुिप
ु छथ र कदहल्र्ै परमेश्वरलाई ववरोध गिे वा ररस उठाउिे इच्छा गिथह
ु ु ाँदैि। ताँमा परमेश्वरको
कामलाई व्र्थथ बिाउि ताँ कदहल्र्ै इच्छुक हुिुहुाँदैि, वा तैँले सहे का सबै कदठिाइहरूलाई र तैँले
अभ्र्ास गरे का सबै कुराहरूलाई बबिा अथथको हुि ददिु हुाँदैि। ताँ अनघ बढ्िे मागथमा अझ कठोर
काम गिथ र परमेश्वरलाई प्रेम गिथ इच्छुक हुिुपछथ । र्ी र्स्ता मानिसहरू हुि ् जससाँग दशथि
नतिीहरूको जगको रूपमा हुन्छ। र्ी र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसले प्रगनत िोज्छि।्
र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई श्रद्धा गिे हृदर्ले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ् र परमेश्वरका

वििहरूको अिुभव गछथ ि ् भिे, र्स्ता मानिसहरूमा परमेश्वरको मुक्कत र परमेश्वरको प्रेम दे ख्न

सककन्छ। र्ी मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रमाखणत गिथको लाचग समथथ छि ्; नतिीहरूले सत्र्तालाई
अभ्र्ास गछथ ि,् र नतिीहरूले जे प्रमाखणत गछथ ि ् त्र्ो पनि सत्र्ता, परमेश्वर जे हुिुहुन्छ र
परमेश्वरको स्वभाव जे छ त्र्ो िै हो। नतिीहरू परमेश्वरको प्रेमको माझमा क्जउाँ छि ् र नतिीहरूले

परमेश्वरको प्रेमलाई दे िेका छि।् र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे इच्छा राख्छि ् भिे,
नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेसमलोपिको स्वाद सलिुपछथ र परमेश्वरको प्रेसमलोपिलाई दे ख्नुपछथ ; तब

मात्र नतिीहरूमा परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर् जगाउि सककन्छ, एउटा र्स्तो हृदर् जसले
परमेश्वरको निक्म्त आफैलाई निष्ठा पूवथक ददिको लाचग मानिसहरूलाई प्रेरणा ददन्छ। परमेश्वरले

मानिसहरूलाई नतिीहरूको वििहरू र असभव्र्क्कतहरूमाफथत वा नतिीहरूको कल्पिामाफथत उहााँलाई
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प्रेम गिथ लगाउिुहुन्ि, र उहााँले मानिसहरूलाई उहााँलाई प्रेम गिथ लगाउिको लाचग बलजफती
गिुथहुन्ि। बरु, उहााँले नतिीहरूलाई नतिीहरूको आफ्िै इच्छाले उहााँलाई प्रेम गिथ ददिुहुन्छ, र उहााँले

नतिीहरूलाई उहााँको काम र उच्िारणहरूमा आफ्िो प्रेसमलोपि हे िथ ददिह
ु ु न्छ, जसपनछ नतिीहरूमा
परमेश्वरप्रनतको प्रेम जक्न्मन्छ। र्सरी मात्र मानिसहरूले सााँच्िै परमेश्वरको साक्षी ददि सकछि।्
अरूहरूद्वारा त्र्सो गिथलाई भनिएकोले गदाथ मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गदै िि,् ि त र्ो कुिै
क्षखणक भाविात्मक आवेग हो। नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ ि ् ककिभिे नतिीहरूले उहााँको

प्रेसमलोपि दे िेका छि ् कक मानिसहरूको प्रेमको र्ोग्र्को उहााँमा अनत धेरै कुराहरू छि,् नतिीहरूले

परमेश्वरको मुक्कत, बुद्चध, र अिम्मका कार्थहरू दे िेका हुिाले, र र्सको पररणाम स्वरूप,
नतिीहरूले परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रशांसा गछथ ि ् र सााँच्िै उहााँको तष्ृ णा गछथ ि,् र नतिीहरूमा र्स्तो
उत्कण्ठा जाग्छ कक परमेश्वरलाई प्राप्त िगरी नतिीहरू बााँच्ि सकदै िि।् परमेश्वरको सााँच्िै गवाही

ददिेहरूले ककि सािदार साक्षी ददि समथथ हुन्छि ् भन्िे कुराको कारण र्ही हो कक नतिीहरूको

साक्षी सााँिो ज्ञाि र परमेश्वरको लाचग सााँिो तष्ृ णाको जगमाचथ िडा छ। र्स्तो साक्षी कुिै
भाविात्मक सांवेगअिुसार प्रदशथि गररएको होइि, तर परमेश्वरको ज्ञाि र उहााँको स्वभावअिुसार
हो। नतिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ि आएका हुिाले, नतिीहरूले आभास गछथ ि ् कक नतिीहरूले निश्िर्
िै परमेश्वरको गवाही ददिुपछथ र परमेश्वरको लाचग तष्ृ णा राख्नेहरू सबैलाई िै परमेश्वरलाई चिन्ि
लगाउिप
ु छथ , र परमेश्वरको प्रेसमलोपि र उहााँको वास्तववकताको बारे मा सिेत हुिप
ु छथ। परमेश्वरको
लाचग मानिसहरूको प्रेम जस्तै, नतिीहरूको गवाही स्वत्ःस्फूतथ हुन्छ; र्ो वास्तववक हुन्छ र र्सको

वास्तववक महत्त्व र मूल्र् हुन्छ। र्ो निक्ष्क्रर् वा िोक्रो र अथथहीि छै ि। परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम
गिेहरूसाँग मात्र आफ्िो जीविमा सवथ मूल्र् र अथथ हुिुको कारण, नतिीहरूले मात्र परमेश्वरमा

सााँच्िै ववश्वास गिे कारण र्ही हो कक र्ी मानिसहरू परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउि समथथ हुन्छि ्
र परमेश्वरको काम र व्र्वस्थापिको लाचग क्जउि समथथ हुन्छि।् र्स्तो ककि हुन्छ भिे नतिीहरू
अन्धकारमा क्जउाँ दैिि,् तर ज्र्ोनतमा क्जउाँ छि;् नतिीहरूले अथथहीि जीवि क्जउाँ दै िि,् तर
परमेश्वरद्वारा आसशवषत गररएको जीवि क्जउाँ छि।् परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरू मात्र परमेश्वरको
गवाही ददि समथथ हुन्छि,् नतिीहरू मात्र परमेश्वरका साक्षीहरू हुि,् नतिीहरूले मात्र परमेश्वरद्वारा
आसशष पाएका हुन्छि,् र नतिीहरूले मात्र परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू पाउि समथथ हुन्छि।् परमेश्वरलाई
प्रेम गिेहरू परमेश्वरका दहतैषीहरू हुि;् ती परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएका व्र्क्कतहरू हुि,् र नतिीहरूले
परमेश्वरसाँग साँगै आसशषहरूको आिन्द उपभोग गिथ सकछि।् र्स्ता मानिसहरू मात्र अिन्तसम्म
क्जउिेछि,् र नतिीहरू मात्र सदाको लाचग परमेश्वरको स्र्ाहार र सुरक्षा अन्तगथत क्जउिेछि।्
मानिसहरूले प्रेम गरूि ् भन्िे पक्षमा परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ, र उहााँ सबै मानिसहरूको प्रेमको र्ोग्र्
हुिुहुन्छ, तर सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सक्षम हुाँदैिि,् र सबै मानिसहरू परमेश्वरको
गवाही ददि सकदै िि ् र परमेश्वरसाँगै शक्कत कार्म राख्न सकदै िि।् नतिीहरूले परमेश्वरको साक्षी

ददि समथथ हुिे भएकाले र नतिीहरूले परमेश्वरको काममा आफ्िा सबै प्रर्ासहरू लगाएका हुिाले
परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गिेहरू स्वगथमुनि जुिसुकै ठाउाँ मा कसैले नतिीहरूलाई ववरोध गिथ आाँट
िगिे गरी दहाँड्ि सकछि,् र नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा शक्कत अभ्र्ास गिथ सकछि ् र परमेश्वरका सारा
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मानिसहरूमाचथ शासि गिथ गछथ ि।् र्ी मानिसहरू सांसारभररबाट आएका छि।् नतिीहरूले ववसभन्ि

भाषा बोल्छि ् र नतिीहरूका वणथहरू फरक-फरक छि,् तर नतिीहरूको अक्स्तत्वको एउटै अथथ छ;
नतिीहरू सबैसाँग एउटै हृदर् छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ , नतिीहरू सबैले एउटै साक्षी प्रदाि

गछथ ि,् र नतिीहरूसाँग एउटै सङ्कल्प, र एउटै इच्छा छ। परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरू सांसारभरर
स्वतन्त्र दहाँडडुल गिथ सकछि,् र परमेश्वरको साक्षी ददिेहरू ब्रह्माण्डभरर िै र्ात्रा गिथ सकछि।् र्ी
मानिसहरू परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएका हुन्छि,् नतिीहरू परमेश्वरद्वारा आसशवषत गररएका हुन्छि,्
र नतिीहरू सदाको लाचग उहााँको ज्र्ोनतसभत्र क्जउिेछि।्

अभ्यासमा्ध्यान्केक्न्िि्गनेहरूलाई्मात्र्शसद्ध्िल्
ु याउन्सक्रकन्र्
आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वर आफूले गिुथपिे काम गिथ र उहााँको वििको सेवकाइ गिथका

लाचग दे ह बन्िभ
ु र्ो। उहााँको हृदर्अिस
ु ारका मानिसहरूलाई ससद्ध पािे उद्दे श्र्ले मानिसहरूको

बीिमा काम गिथ उहााँ व्र्क्कतगत रूपमा आउिुभर्ो। सक्ृ ष्टको समर्दे खि आजसम्म, आखिरी
ददिहरूमा मात्र उहााँले र्स ककससमको काम गिुथभएको हो। आखिरी ददिहरूमा मात्र परमेश्वर र्स्तो

व्र्ापक रूपमा काम गिथ दे हधारी हुिुभएको छ। उहााँले मानिसहरूलाई सहि कदठि हुिे कदठिाइहरू
सहिह
ु ु न्छ, र उहााँ महाि ् परमेश्वर हुिभ
ु ए पनि उहााँमा साधारण मानिस बन्िे िम्रता छ, तैपनि
उहााँको कामको कुिै पनि पक्षमा दढलाइ भएको छै ि, र उहााँको र्ोजिा असलकनत पनि
अस्तव्र्स्तताको सशकार बिेको छै ि। उहााँले आफ्िो मूल र्ोजिा अिुसार िै काम गदै हुिुहुन्छ।

र्स दे हधारणको एउटा उद्दे श्र् भिेको मानिसहरूलाई क्जत्िु हो, अकोिादहाँ उहााँले प्रेम गिुथभएका
मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिु हो। उहााँले ससद्धा पािथभ
ु एका मानिसहरूलाई उहााँ आफ्िै आाँिाले

हे िथ िाहिह
ु ु न्छ, अनि उहााँले ससद्ध पािथभ
ु एका मानिसहरूले कसरी उहााँको साक्षी ददन्छि ् त्र्ो उहााँ
आफै हे िथ िाहिुहुन्छ। ससद्ध पाररएका मानिसहरू एक वा दई
ु जिा मात्र हुाँदैिि ्। बरु, र्ो एउटा
समूह हो, जसमा थोरै मानिसहरू मात्र समावेश हुन्छ। र्ो समूहका मानिसहरू सांसारका ववसभन्ि

दे शहरूबाट, र सांसारका ववसभन्ि राक्ष्रर्ताहरूबाट आएका छि ्। त्र्नत धेरै काम गिुथको उद्दे श्र्
भिेको मानिसहरूको र्ो समह
ू लाई प्राप्त गिथु, र्ो समह
ू का मानिसहरूले उहााँको निक्म्त ददिे साक्षी

प्राप्त गिुथ, र उहााँले नतिीहरूबाट पाउिुहुिे मदहमा प्राप्त गिुथ हो। उहााँले त्र्स्तो काम गिुथहुन्ि

जसको कुिै महत्त्व हुाँदैि, ि त उहााँले कुिै मूल्र्वविाको काम िै गिुथहुन्छ। र्ो भन्ि सककन्छ,
कक त्र्नत धेरै काम गिे क्रममा परमेश्वरको उद्दे श्र् भिेको उहााँले ससद्ध पािथ िाहिभ
ु एकाहरू
सबैलाई ससद्ध पािथु हो। र्सदे खि बादहरको िाली समर्मा उहााँले दष्ु टहरूलाई बादहर फासलददिुहुिेछ।
र्ो जाि ्, कक उहााँले र्ी महाि ् कार्थहरू दष्ु टहरूको कारण गिुथहुन्ि; र्सको ववपरीत, उहााँद्वारा
ससद्ध पाररिु पिे र्ी थोरै मानिसहरूका निक्म्त िै उहााँले आफ्िो सबै थोक ददिुहुन्छ। उहााँले

गिुथहुिे काम, उहााँले बोल्िुहुिे वििहरू, उहााँले प्रकट गिुथहुिे रहस्र्हरू, अनि उहााँको न्र्ार् र
सजार् सबै ती थोरै सङ्ख्र्ामा भएका मानिसहरूका निक्म्त हुि ्। उहााँ दष्ु ट मानिसहरूका कारण
दे ह बन्िभ
ु एि, र ती दष्ु ट मानिसहरूले उहााँमा ठूलो क्रोध जगाउिे कुरा त परै जाओस ्। ससद्ध
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हुिुपिे मानिसहरूको कारण िै उहााँले सत्र् बोल्िह
ु ु न्छ, र प्रवेशको कुरा गिुथहुन्छ; नतिीहरूकै कारण
उहााँ दे ह बन्िुभर्ो, र उिीहरूकै कारण उहााँले आफ्िा प्रनतज्ञाहरू र आसशषहरू प्रदाि गिथह
ु ु न्छ।
उहााँले गिथह
ु ु िे सत्र्ता, प्रवेश, र मानिसको जीविको कुरा नतिीहरूका निक्म्त गरराँदैि जो दष्ु ट
छि ्। उहााँ दष्ु ट मानिससाँग कुरा गिथबाट जोचगि िाहिुहुन्छ, बरु ससद्ध पाररिु पिे मानिसहरूलाई

िै सबै सत्र्ता प्रदाि गिथ िाहिुहुन्छ। उहााँको कामका निक्म्त केही क्षण दष्ु ट मानिसहरूलाई
उहााँको सम्पविका केही अांशको आिन्द सलिे अिुमनत ददिु आवश्र्क हुन्छ। जसले सत्र्को पालि
गदै िि ्, जसले परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पादै िि ्, र जसले उहााँको काममा बाधा ददन्छि ् नतिीहरू सबै

दष्ु ट हुि ्। नतिीहरू ससद्ध हुि सकदै िि ्, र नतिीहरूलाई परमेश्वरले घण
ृ ा र अस्वीकार गिुथहुन्छ।
र्सको ववपरीत, जुि मानिसहरूले सत्र्ता अभ्र्ास गछथ ि ् र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सकछि ् र
जसले सम्पूणथ रूपले आफैलाई परमेश्वरको काममा अपथण गछथ ि ्, नतिीहरू परमेश्वरद्वारा ससद्ध

पाररिे मानिसहरू हुि ्। परमेश्वरले जुि मानिसहरूलाई पूणथ बिाउिे इच्छा गिुथहुन्छ नतिीहरू अरू

कोही िभएर र्स समूहका मानिसहरू िै हुि ्, र परमेश्वरले गिुथहुिे काम नर्िै मानिसहरूका निक्म्त
हो। उहााँले बोल्िुभएको सत्र्ता ती मानिसहरूतफथ निदे सशत छि ् जो सत्र्ताको अभ्र्ास गिथ इच्छुक

हुन्छि ्। उहााँले सत्र्को अभ्र्ास िगिे मानिसहरूसाँग बोल्िुहुन्ि। उहााँले कुरा गिुथहुिे अन्तर्दथक्ष्ट र
समझशक्कतको वद्
ृ चध ती मानिसहरूतफथ लक्षक्षत छ जसले सत्र्तालाई लागू गिथ सकछि ्। जब
उहााँले ससद्ध पाररिु पिे मानिसहरूका बारे मा बोल्िह
ु ु न्छ, त्र्सबेला उहााँले नर्िै मानिसहरूको बारे मा
कुरा गरररहिुभएको हुन्छ। पववत्र आत्माको काम ती मानिसहरूतफथ लक्षक्षत हुन्छ जो सत्र्ताको

अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छि ्। बुद्चध र मािवता धारण गिे जस्ता कुराहरू ती मानिसहरूतफथ
लक्षक्षत हुन्छि ् जो सत्र् अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छि ्। सत्र्ता लागू िगिेहरूले सत्र्का धेरै
वििहरू सन्
ु ि सकछि ्, तर नतिीहरू प्रकृनतले िै अत्र्न्त दष्ु ट र सत्र्मा रुचि िराख्ने भएकाले
नतिीहरूले बुझेका कुराहरू धमथ-ससद्धान्तहरू र शब्दहरू अनि ररिा ससद्धान्तहरू मात्र हुन्छि ्,
जीविमा नतिीहरूको प्रवेशका लाचग रिीभर र्सको महत्त्व हुाँदैि। नतिीहरूमध्र्े कोही पनि

परमेश्वरप्रनत बफादार हुाँदैिि ्; नतिीहरू सबै त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसले परमेश्वरलाई दे ख्छि ्
तर उहााँलाई प्राप्त गिथ सकदै िि ्; नतिीहरू सबैलाई परमेश्वरले दोषी ठहऱ्र्ाउिुभएको छ।

पववत्र आत्मासाँग प्रत्र्ेक व्र्क्कतसभत्र आउिे मागथ छ, र उहााँले प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई ससद्ध हुिे
मौका ददिुहुन्छ। तेरो िकारात्मकताद्वारा ताँलाई आफ्िै भ्रष्टता चिन्ि ददइन्छ, र त्र्सपनछ
िकारात्मकता फाल्दा तैँले अभ्र्ास गिे बाटो पाउिेछस ्; र्ी सबै ती तररकाहरू हुि ् जसबाट ताँलाई
ससद्ध तुल्र्ाइन्छ। र्सको अनतररकत, निरन्तर मागथदशथि र ताँसभत्रका केही सकारात्मक कुराहरूको

ज्र्ोनतमाफथत तैँले सकक्रर् रूपमा आफ्िो काम परू ा गिेछस ्, तेरो अन्तर्दथष्ट असभवद्
ृ चध हुिेछ र तैँले
वववेक प्राप्त गिेछस ्। जब तेरा अवस्थाहरू राम्रा हुन्छि ्, तब ताँ ववशेष गरी परमेश्वरको विि
पढ्ि इच्छुक हुन्छस ्, र ववशेष गरी परमेश्वरसाँग प्राथथिा गिथ इच्छुक हुन्छस ्, र तैँले सुिेका
उपदे शहरूलाई आफ्िै अवस्थासाँग जोड्ि सकछस ्। र्स्तो समर्मा परमेश्वरले ताँलाई सकारात्मक

पक्षका केही कुराहरू महसुस गराउाँ दै ताँसभत्र अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत ददिुहुन्छ। र्सरी िै ताँलाई
सकारात्मक पक्षमा ससद्ध तल्
ु र्ाइन्छ। िकारात्मक अवस्थाहरूमा, ताँ कमजोर र निक्ष्क्रर् हुन्छस ्;
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ताँलाई तेरो हृदर्मा परमेश्वर िभएको महसस
ु हुन्छ, तैपनि परमेश्वरले ताँलाई ज्र्ोनत प्रदाि गिुथभई
अभ्र्ासको बाटो प्राप्त गिथ सहर्ोग गिुथहुन्छ। र्सबाट बादहर आउिु भिेको िकारात्मक पक्षमा
ससद्धता हाससल गिथु हो। परमेश्वरले मानिसलाई सकारात्मक र िकारात्मक दव
ु ै पक्षमा ससद्ध

तुल्र्ाउि सकिुहुन्छ। र्ो कुरा ताँ परमेश्वरद्वारा ससद्ध भएको अिुभव गिथ सक्षम छस ् कक छै िस ्
अनि तैँले परमेश्वरद्वारा आफूलाई ससद्ध तल्
ु र्ाउि िोज्छस ् कक िोज्दै िस ् भन्िे कुरामा निभथर
गदथछ। र्दद तैँले सााँच्िै परमेश्वरद्वारा आफूलाई ससद्ध तुल्र्ाउि िोज्छस ् भिे, िकारात्मकताले
तेरो हानि गिथ सकदै ि, बरु त्र्सले ताँमा ती कुराहरू ल्र्ाउि सकछ जि
ु अझ बढी वास्तववक छि ्,

र ताँमा जुि कुराको कमी छ त्र्ो कुरा जान्ि, तेरो वास्तववक अवस्थालाई बुझ्ि, अनि मानिससाँग
केही छै ि, र मानिस केही पनि होइि भन्िे कुरा बुझ्ि ताँलाई अझ बढी सक्षम बिाउाँ छ; र्दद तैँले

परीक्षाहरूको अिुभव गदै िस ् भिे, ताँलाई ज्ञाि िै हुाँदैि, र तैँले जदहले पनि आफूलाई अरूभन्दा
माचथ र सबैभन्दा उिम महसस
ु गिेछस ्। र्ी सबै कुराहरूबाट तैँले पदहले आएका सबै कुरा

परमेश्वरद्वारा गररएका अनि परमेश्वरद्वारा सांरक्षक्षत चथए भिी बुझ्िेछस ्। परीक्षाहरूमा प्रवेश गदाथ

ताँ प्रेम वा ववश्वासरदहत अवस्थामा छोडडन्छस ्, ताँमा प्राथथिाको कमी हुन्छ अनि ताँ भजि गाउि
असमथथ हुन्छस ्, र र्सैबीि तैँले महसुसै िगरी आफैलाई जान्ि थासलसकेको हुन्छ। परमेश्वरससत
मानिसलाई ससद्ध तुल्र्ाउिे तररकाहरू धेरै छि ्। मानिसको भ्रष्ट स्वभावको निराकरण गिथ उहााँले

हरप्रकारका वातावरणहरू प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ र मानिसलाई िाङ्गो पािथ ववसभन्ि कुराहरू प्रर्ोग
गिुथहुन्छ; एउटा सन्दभथमा, उहााँले मानिसलाई निराकरण गिुथहुन्छ, अकोमा उहााँले मानिसलाई िाङ्गो
पािुथहुन्छ, अनि अकोमा उहााँले मानिसको हृदर्को गदहराइमा भएका “रहस्र्” िोतलेर दे िाउाँ दै

मानिसलाई प्रकट गिुथहुन्छ, र मानिसलाई उसका धेरैवटा अवस्थाहरू प्रकट गदै उसको प्रकृनत
दे िाउिह
ु ु न्छ। परमेश्वर व्र्ावहाररक हुिह
ु ु न्छ भिी मानिसले जािोस ् भिी परमेश्वरले धेरै

तररकाहरूद्वारा—प्रकाशद्वारा, मानिसलाई निराकरणगरे र मानिसको शोधि गरे र अनि सजार् ददएर—
मानिसलाई ससद्ध तुल्र्ाउिुहुन्छ।

नतमीहरूले अदहले के िोज्छौ? परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिु, परमेश्वरलाई चिन्िु, परमेश्वरलाई

प्राप्त गिुथ—वा सार्द ताँ ९० को दशकको पत्रुसको तररकाले आफैलाई अचग बढाउि िाहन्छस ्, वा
अय्र्ब
ू को भन्दा ठूलो ववश्वास प्राप्त गिथ िाहन्छस ्, वा सार्द ताँ परमेश्वरद्वारा धमी कहसलि र
परमेश्वरको ससांहासिको सामु आउि िोज्छस ्, वा पथ्
ृ वीमा परमेश्वरलाई प्रकटीकरण गिथ र
परमेश्वरका निक्म्त शक्कतशाली र सािदार रूपमा साक्षी ददिे प्रर्ास गिथ िोज्छस ्। नतमीहरूले जे

गिथ िोजे पनि समग्रमा, नतमीहरू परमेश्वरद्वारा मुक्कत पाउिका निक्म्त िै िोजी गछौ। ताँ धमी
हुि िोजे पनि, पत्रस
ु को बािीव्र्होरा, वा अय्र्ब
ू को ववश्वासको िोजी गरे पनि, वा परमेश्वरद्वारा
ससद्ध पाररि िोजे पनि, र्ो सब परमेश्वरले मानिसमा गिुथहुिे काम हो। अको शब्दमा भन्दा,
तैंले जे िोजे पनि ती सबै परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिका निक्म्त, सबै परमेश्वरको विि अिुभव
गिथ, परमेश्वरको हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथका लाचग िै हो; तैंले जे िोजे पनि, त्र्ो सब परमेश्वरको

प्रेसमलोपि पिा लगाउिका लाचग, आफ्िै वविोही स्वभावलाई फाल्ि सक्षम हुिे उद्दे श्र्सदहत
वास्तववक अिभ
ु वमा अभ्र्ास गिे मागथ िोज्िको लाचग, आफैसभत्र सामान्र् अवस्था हाससल गिथ,
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पूणथ रूपमा परमेश्वरको इच्छाअिुरूप हुिु, एक सही व्र्क्कत बन्ि र तैंले गिे सबै कुरामा सही
असभप्रार् राख्िको लाचग हो। तैंले र्ी सबै कुराहरूको अिुभव गिुथको कारण भिेको परमेश्वरलाई
चिन्िु र जीविको वद्
ु व गिे कुरा परमेश्वरको विि र वास्तववक
ृ चध हाससल गिथु हो। तैंले अिभ

घटिाहरू, साथसाथै तेरो वररपररका मानिसहरू, वस्तुहरू र क्स्थनतहरू भए पनि, अन्तत्ः ताँ
परमेश्वरलाई चिन्ि र परमेश्वरबाट ससद्ध हुि सकछस ्। एक धमी व्र्क्कतको मागथमा दहाँड्ि िोज्िु
वा परमेश्वरको विि अभ्र्ास गिथ िोज्िु: र्ी िालू मागथ हुि ्, जबकक परमेश्वरलाई चिन्िु र
परमेश्वरबाट ससद्ध हुिु भिेको िादहाँ गन्तव्र् हो। र्दद तैँले अदहले परमेश्वरबाट ससद्धता िोजे
पनि वा परमेश्वरका लाचग साक्षी ददि िोजे पनि, त्र्ो सबै आखिर परमेश्वरलाई जान्िका निक्म्त

िै हो; र्ो उहााँले ताँसभत्र गिुथभएको काम व्र्थथ िहोस ् भिेर हो, र्सरी ताँ अन्तत्ः परमेश्वरको
वास्तववकता जान्ि, उहााँको महािता थाहा पाउि, र अझ बढी परमेश्वरको िम्रता र गोप्र्ता
जान्ि, र परमेश्वरले ताँमा गिुथहुिे धेरै कामको बारे मा जान्ि सक् । परमेश्वरले आफूलाई र्नत

स्तरसम्म वविम्र तुल्र्ाउिुभएको छ कक उहााँले र्ी फोहोरी र भ्रष्ट मानिसहरूमा काम गिुथहुन्छ र
मानिसहरूको र्स समूहलाई ससद्ध पािुथहुन्छ। परमेश्वर मानिसहरूको माझमा क्जउि र िािका

निक्म्त, मानिसहरूको गोठालो गिथ र मानिसहरूलाई िादहिे कुराहरू प्रदाि गिथको निक्म्त मात्र दे ह
बन्िुभएि। बरु त्र्ोभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा त र्ो छ कक उहााँले मुक्कत र ववजर्को आफ्िो शक्कतशाली
काम र्ी असहिीर् तवरमा भ्रष्ट रहे का मानिसहरूका निक्म्त गिथह
ु ु न्छ। उहााँले र्ी अनत भ्रष्ट
मानिसहरूलाई मुकत गिथको लाचग ठूलो रातो अक्जङ्गरको केन्िमा आउिुभर्ो ताकक सबै

मानिसहरूलाई पररवतथि गिथ र िर्ााँ बिाउि सककर्ोस ्। परमेश्वरले सहिुहुिे ववशाल कदठिाइ

दे हधारी परमेश्वरले भोग्िे कदठिाइ मात्र होइि, बरु सबैभन्दा बढी त परमेश्वरको आत्माले
अत्र्चधक अपमाि सहिप
ु दथछ—उहााँले आफैलाई र्वि धेरै वविम्र बिाउिुहुन्छ र लक
ु ाउिह
ु ु न्छ कक
उहााँ एक साधारण व्र्क्कत बन्िुहुन्छ। परमेश्वर दे हधारी हुिुभर्ो र दे हको रूप सलिुभर्ो ताकक
मानिसहरूले उहााँसाँग सामान्र् मािव जीवि र सामान्र् मािवीर् िााँिोहरू रहे छि ् भिी दे ख्न सकूि।
र्ो कुरा परमेश्वरले आफूलाई हदै सम्म वविम्र तुल्र्ाउिुभएको छ भिी प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त छ।

परमेश्वरको आत्मालाई दे हमा अिुभव गररन्छ। उहााँको आत्मा र्नत उच्ि र महाि ् छ, तापनि
उहााँले उहााँको आत्माको काम गिथको लाचग एक सामान्र् मानिसको, एक िगण्र् मानिसको रूप
धारण गिुथहुन्छ। र्ोग्र्ता, अन्तरर्दक्ष्ट, िेतिा, मािवता, र नतमीहरू प्रत्र्ेकको जीविले नतमीहरू
परमेश्वरको र्स प्रकारको कामलाई स्वीकार गिथ सााँच्िै लार्क छै िौ भन्िे दे िाउाँ छ। नतमीहरू

आफ्िो िानतर परमेश्वरलाई र्स्तो कदठिाइ सहि ददिको लाचग सााँच्िै लार्क छै िौ। परमेश्वर
धेरै महाि ् हुिुहुन्छ। उहााँ अनत िै सवोच्ि हुिह
ु ु न्छ, तर मानिसहरू अनत िै तच्
ु छ छि ्, तैपनि
उहााँले नतिीहरूमा काम गिुथहुन्छ। उहााँ केवल मानिसहरूका निक्म्त प्रबन्ध गिथ, मानिसहरूसाँग
बोल्ि मात्र दे हधारी बन्िुभएको चथएि, बरु उहााँ त मानिसहरूसाँगसाँगै बस्िुहुन्छ। परमेश्वर औचध

िम्र, औचध प्रेसमलो हुिुहुन्छ। र्दद, परमेश्वरको प्रेम उल्लेि गिे बबविकै, परमेश्वरको अिुग्रहको
बारे मा उल्लेि गिे बबविकै, ताँ ठूलो प्रशांसा गदै आाँसु झाछथ स ् भिे, र्दद ताँ र्स्तो क्स्थनतमा
आइपचु गस ् भिे, तैंले परमेश्वरको बारे मा सााँिो ज्ञाि प्राप्त गरे को छस ्।
943

दहजोआज मानिसहरूको िोजमा वविलि छ; नतिीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र परमेश्वरलाई

सन्तुष्ट पािथ मात्र िोज्छि ्, तर नतिीहरूमा परमेश्वरको कुिै ज्ञाि हुाँदैि, र नतिीहरूले आफूसभत्रको
पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाशलाई बेवास्ता गरे का छि ्। नतिीहरूसाँग परमेश्वरको सााँिो

ज्ञािको जग हुाँदैि। र्स तररकाले, नतिीहरूको अिुभव बढ्दै जााँदा नतिीहरूको उत्साह हराउाँ दै
जान्छ। परमेश्वरबारे सााँिो ज्ञाि प्राप्त गिथ िोज्िेहरू, ववगतमा राम्रो क्स्थनतमा िभएको, र
िकारात्मकता र कमजोरीनतर ध्र्ाि ददिे, र प्रार्जसो आाँसु बगाउिे, निराशामा पिे, र आशा

गम
ु ाउिे गरे को भए पनि—अब, नतिीहरूले धेरै अिभ
ु व प्राप्त गरे पनछ, नतिीहरूको अवस्थामा सध
ु ार
भएको छ। निराकरण गररएको र तोडडएको अिभ
ु वपनछ, र परीक्षा र शोधिको िक्रबाट भएर गएपनछ

नतिीहरूले ठूलो प्रगनत गरे का छि ्। िकारात्मक अवस्था घटे को छ, र नतिीहरूको जीविको स्वभावमा

केही पररवतथि भएको छ। नतिीहरू अझ बढी परीक्षामा पदै जााँदा, नतिीहरूका हृदर्ले परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ थाल्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाउिे एउटा निर्म छ, जुि र्ो हो कक उहााँले

तेरो वाञ्छिीर् पक्षलाई प्रर्ोग गरे र ताँलाई ज्ञाि ददिुहुन्छ ताकक ताँसाँग अभ्र्ास गिे मागथ होस ् र
तैँले आफूलाई िकारात्मक अवस्थाहरूबाट अलग गिथ सक् र र्सरी तैँले आफ्िो आत्मालाई छुटकारा

पाउि सहार्ता गिथ सक् र तैँले आफूलाई परमेश्वरलाई अझ बढी प्रेम गिथ सक्षम तल्
ु र्ाउि सक् ।

र्स्तो प्रकारले तैँले शैतािको भ्रष्ट स्वभावलाई फाल्ि सक्षम हुन्छस ्। ताँ निष्कपट र िुला छस ्,
आफैलाई चिन्ि र सत्र्तालाई व्र्वहारमा अपिाउि इच्छुक छस ्। परमेश्वरले निश्िर् िै ताँलाई
आसशष ददिुहुिेछ, त्र्सैले जब ताँ कमजोर र िकारात्मक हुन्छस ्, तब उहााँले ताँलाई दोब्बर ज्ञाि
ददिुहुन्छ, ताँलाई अझ बढी आफैलाई जान्ि, आफ्िै निक्म्त पश्िािाप गिथ अझ बढी इच्छुक बन्ि

र आफूले अभ्र्ास गिुथपिे कुरा अभ्र्ास गिथ अझ बढी सक्षम हुि सहर्ोग गिुथहुन्छ। केवल र्स
तररकाले तेरो हृदर् शान्त र सहज हुि सकछ। साधारणत्ः परमेश्वरलाई चिन्िे कुरामा ध्र्ाि
लगाउिे, आफैलाई चिन्िे कुरामा ध्र्ाि लगाउिे, अनि आफ्िै अभ्र्ासमा ध्र्ाि ददिे व्र्क्कत

बारम्बार परमेश्वरको काम, साथसाथै उहााँको मागथदशथि र ज्ञाि प्राप्त गिथ सक्षम हुिेछि ्। र्दद
त्र्स्तो व्र्क्कत िकारात्मक अवस्थामा छ भिे पनि ऊ वववेकको कार्थ वा परमेश्वरको वििको
ज्ञािको कारण पररक्स्थनतहरू तरु
ु न्तै बदल्ि सक्षम हुन्छ। कुिै व्र्क्कतको स्वभावको पररवतथि सधैं
तब हाससल हुन्छ जब उसले आफ्िो वास्तववक अवस्था अनि परमेश्वरको स्वभाव र कार्थको बारे मा

जान्दछ। आफैलाई चिन्ि र आफै िुल्ि इच्छुक व्र्क्कत सत्र्तालाई अभ्र्ास गिथ सक्षम हुिेछि ्।
र्स प्रकारको व्र्क्कत त्र्ो व्र्क्कत हो जो परमेश्वरप्रनत बफादार छ अनि जुि व्र्क्कत परमेश्वरप्रनत

बफादार हुन्छ ऊससत परमेश्वरप्रनतको बुझाइ हुन्छ, त्र्ो बुझाइ िाहे गदहरो होस ् वा सतही, थोरै
होस ् वा प्रशस्त। र्ो परमेश्वरको धासमथकता हो, र र्ो त्र्स्तो कुरा हो जि
ु मानिसहरूले प्राप्त गछथ ि ्;
र्ो उिीहरूको आफ्िै लाभ हो। जुि व्र्क्कतमा परमेश्वरको ज्ञाि हुन्छ ऊ त्र्ो व्र्क्कत हो जोसाँग
आधार हुन्छ, जोसाँग दशथि हुन्छ। र्स प्रकारको व्र्क्कत परमेश्वरको दे हको बारे मा निक्श्ित हुन्छ,
र परमेश्वरको विि र परमेश्वरको कामको बारे मा निक्श्ित हुन्छ। परमेश्वरले जसरी काम गिुथभए
पनि वा बोल्िुभए पनि, वा अरू मानिसहरूले जस्तै बाधा ददए पनि ऊ अडडग रहि सकछ र उसले
परमेश्वरको लाचग साक्षी ददि सकछ। कुिै व्र्क्कत जनत बढी र्स प्रकारको हुन्छ उसले आफूले
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बुझेको सत्र्लाई त्र्वि िै बढी अनघ बढाउि सकछ। उसले सधैं परमेश्वरको वििको अभ्र्ास

गरररहे को हुिाले उसले परमेश्वर सम्बन्धी अझ बढी बुझाइ प्राप्त गछथ , अनि उसाँग सदासवथदा
परमेश्वरको लाचग साक्षी बिेर िडा हुिे र्दढ सांकल्प हुन्छ।
समझशक्कत हुिु, अधीिता हुिु, र ताँ आत्मामा तीक्ष्ण हुि सकिे गरी क्स्थनतहरूलाई बुझ्िे
क्षमता प्राप्त गिुथ भिेको तैंले कुिै कुराको सामिा गिेबबविकै ताँसभत्र परमेश्वरका वििहरूको ज्र्ोनत

र अन्तर्दथक्ष्ट आउाँ छ भन्िे हो। आत्मामा तीक्ष्ण हुिु भिेको र्ही हो। परमेश्वरले सबै कुरा
मानिसहरूका आत्मालाई पि
ु जीववत पािथका लाचग गिथुहुन्छ। ककि परमेश्वरले सधैँ मानिस बोधो र
मन्द-बुद्चधका छि ् भिी भन्िुहुन्छ? ककिभिे मानिसहरूका आत्माहरू मरे काले गदाथ, र ती र्नत

बोधो बिेका छि ् कक आक्त्मक कुराहरूका निक्म्त ती पूणथ रूपले अिजाि छि ्। परमेश्वरको काम
भिेको मानिसको जीविलाई उन्िनत गराउिु र मानिसहरूको आत्मालाई फेरर जीववत पािथ सहार्ता

गिुथ हो, र्सरी नतिीहरू आत्माका कुराहरू दे ख्न सकछि ्, र नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा सधैँ परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सकछि ्। र्स िरणमा पुग्िुले त्र्स व्र्क्कतको आत्मा

पुिजीववत भएको छ भन्िे दे िाउाँ छ, र अको िोदट उसले कुिै कुराको सामिा गदाथ उसले तरु
ु न्तै

प्रनतकक्रर्ा ददि सकछ। उसले प्रवििहरूप्रनत प्रनतकक्रर्ा ददि सकछ, र अवस्थाहरूप्रनत तरु
ु न्तै

प्रनतकक्रर्ा ददन्छ। आत्माको तीक्ष्णता प्राप्त गिुथ भिेको र्ही हो। धेरै मानिसहरू र्स्ता हुन्छि ्,
जसले बादहरी घटिामा तरु
ु न्तै प्रनतकक्रर्ा गछथ ि ्, तर वास्तववकतामा प्रवेश गिे बारे मा वा आत्माका
सबै कुराहरूको बारे मा सम्पूणथ वववरण बताउिसाथ नतिीहरू बोधो र मन्द बुद्चधका बन्छि ्। र्दद
कुिै कुरा नतिीहरूकै अगाडड छ भिे मात्र नतिीहरू त्र्सलाई बुझ्छि ्। र्ी सबै आक्त्मक रूपमा बोधो

र मन्द-बुद्चध हुिुका, आत्माका कुराहरूको थोरै अिुभव प्राप्त गिुथका चिह्िहरू हुि ्। केही मानिसहरू
आत्मामा तीक्ष्ण हुन्छि ् र नतिीहरूमा समझशक्कत हुन्छ। नतिीहरूको अवस्था दे िाउिे वििहरू
सुन्िेसाथ, कुिै समर् िेर िफाली नतिीहरू ती कुरा लेख्छि ्। नतिीहरूले अभ्र्ासका ससद्धान्तहरूको

बारे मा वििहरू सुिेपनछ, नतिीहरू नतिलाई स्वीकािथ गिथ र पनछको आफ्िो अिभ
ु वमा लागू गिथ
सकछि ्, र त्र्सरी आफैलाई पररवतथि गिथ सकछि ्। र्ो त्र्स्तो व्र्क्कत हो, जो आत्मामा तीक्ष्ण

छ। नतिीहरूले ककि र्नत नछटो प्रनतकक्रर्ा ददि सकछि ्? ककिकक नतिीहरू दै निक जीविमा र्ी

कुराहरूमा ध्र्ाि ददन्छि ्। जब नतिीहरू परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, नतिीहरूले ती वििको
आधारमा आफ्िा अवस्थाहरूलाई जााँच्ि र नतिीहरूका आफ्िै बारे मा वविार गिथ सकछि ्। जब

नतिीहरू नतिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट र ज्र्ोनत ददिे सङ्गनत गछथ ि ् र वििहरू सुन्छि ्, तब नतिीहरू
तुरुन्तै नतिलाई स्वीकार गिथ सकछि ्। र्ो भोको मानिसलाई भोजि ददिुजस्तै हो; नतिीहरूले त्र्ो

तरु
ु न्तै िाइहाल्ि सकछि ्। र्दद ताँ िभोकाएको मानिसलाई भोजि ददन्छस ् भिे नतिीहरूले तरु
ु न्तै

प्रनतकक्रर्ा गदैिि ्। ताँ प्रार्जसो परमेश्वरसाँग प्राथथिा गछथ स ्, र त्र्सपनछ तैंले कुिै कुराको सामिा

गिुथपऱ्र्ो भिे, तैँले तरु
ु न्तै प्रनतकक्रर्ा ददि सकछस ्: र्स ववषर्मा परमेश्वरले के िाहिुहुन्छ, र तैंले
कसरी व्र्वहार गिुथपछथ । पनछल्लो समर् परमेश्वरले ताँलाई र्स ववषर्मा डोऱ्र्ाउिुभर्ो; जब आज
ताँ र्स्तै प्रकारको कुराको सामिा गछथ स ्, तब परमेश्वरको हृदर्लाई सन्तुष्ट पािे प्रकारले कसरी

अभ्र्ास गिथप
ु छथ भन्िे कुरा तैँले प्राकृनतक रूपमै जान्दछस ्। र्दद ताँ सधैँ र्स तररकाले अभ्र्ास
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गछथ स ् भिे र सधैँ र्स तररकाले अिुभव गछथ स ् भिे, कुिै बेला र्ो तेरो स्वभाव िै बन्िेछ।

परमेश्वरको विि पढ्दा, परमेश्वरले कस्तो प्रकारको मानिसलाई सङ्केत गदै हुिुहुन्छ भन्िे ताँलाई
थाहा हुन्छ, उहााँले आत्माको कस्ता अवस्थाहरूको कुरा गदै हुिह
ु ु न्छ सो ताँलाई थाहा हुन्छ, र तैँले
मुख्र् बुाँदालाई बुझ्ि र त्र्सलाई अभ्र्ास गिथ सकिेछस ्; र्सले ताँ अिभ
ु व गिथ सक्षम छस ् भन्िे
दे िाउाँ छ। कनतपर् मानिसहरूमा ककि र्स कुराको कमी छ? ककिकक नतिीहरूले अभ्र्ासको पक्षमा

धेरै प्रर्ास गदै िि ्। नतिीहरू सत्र्को अभ्र्ास गिथ इच्छुक भए पनि, उिीहरूमा सेवाको सबै कुराहरू,
नतिीहरूका जीविका सबै सत्र्ताहरूको वास्तववक अन्तज्ञाथि हुाँदैि। केही भर्ो भिे नतिीहरू
अलमल्ल पछथ ि ्। र्स्तो हुाँदा, जब झूटो अगमवकता वा झूटो प्रेररत आउाँ छ तब ताँ बहककि सकछस ्।
तैंले परमेश्वरको विि र कामको बारे मा निर्समत सङ्गनत गिुथपदथछ—र्स तररकाले मात्र तैँले सत्र्ता

बुझ्ि र भेदज्ञाि ववकास गिथ सकिेछस ्। र्दद ताँ सत्र्तालाई बुझ्दै िस ् भिे, ताँसाँग कुिै भेदज्ञाि
हुिेछैि। उदाहरणको लाचग, परमेश्वरले के बोल्िुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी काम गिुथहुन्छ, उहााँले

मानिसहरूबाट के माग गिुथहुन्छ, ताँ कस्तो प्रकारका मानिसहरूको सम्पकथमा आउिुपछथ , र तैंले
कस्तो ककससमका मानिसहरू इन्कार गिुथपछथ —तैँले र्ी कुराहरूको ववषर्मा तैंले निर्समत सङ्गनत

गिुथपदथछ। र्दद तैंले सधैँ र्स प्रकारले परमेश्वरको वििको अिुभव गिेछस ् भिे, तैँले सत्र्तालाई
बुझ्िेछस ् र धेरै कुरा राम्ररी बुझ्िेछस ्, र ताँससत भेदज्ञाि पनि हुिेछ। पववत्र आत्माद्वारा अिुशासि
गररिु भिेको के हो, मािव इच्छाबाट जन्मेको दोष के हो, पववत्र आत्माको अगव
ु ाइ के हो,
वातावरणको बन्दोबस्त भिेको के हो, सभत्री अन्तर्दथक्ष्ट ददिे परमेश्वरका वििहरू के हो? र्दद ताँ

र्ी कुराहरूको बारे मा स्पष्ट छै िस ् भिे, ताँसाँग कुिै भेदज्ञाि हुिेछैि। पववत्र आत्माबाट के आउाँ छ,
वविोही स्वभाव भिेको के हो, परमेश्वरको विि कसरी पालि गिे र तेरो वविोहीपिलाई कसरी
फाल्िे त्र्ो ताँलाई थाहा हुिप
ु छथ ; र्दद ताँसाँग र्ी कुराहरूको अिभ
ु वपण
ू थ ज्ञाि छ भिे, ताँसाँग एउटा
जग हुिेछ; जब केही हुन्छ, तब ताँसाँग त्र्सलाई िाप्िे एउटा उचित सत्र्ता र जगको रूपमा

उपर्ुकत दशथिहरू हुिेछ। तैंले गिे सबै कुरामा ताँसग
ाँ ससद्धान्तहरू हुिेछि ्, र तैँले सत्र्को आधारमा
काम गिथ सकिेछस ्। तब तेरो जीवि परमेश्वरको अन्तर्दथक्ष्टले भररपूणथ, परमेश्वरका आसशषहरूले
भररपूणथ हुिेछ। परमेश्वरले इमािदारीसाथ उहााँलाई िोज्िे व्र्क्कतससत वा उहााँमा क्जउिे र उहााँको
निक्म्त साक्षी ददिे व्र्क्कतसाँग अिचु ित व्र्वहार गिथह
ु ु िेछैि, र सत्र्का लाचग सााँच्िै नतिाथउि सकिे

कुिै पनि व्र्क्कतलाई उहााँले सराप ददिुहुिेछैि। र्दद, तैंले परमेश्वरका वििहरू िााँदै र वपउाँ दै गदाथ
तैँले आफ्िै वास्तववक अवस्थालाई जान्िका निक्म्त ध्र्ाि ददि सकछस ्, तेरो आफ्िै अभ्र्ासमा

ध्र्ाि ददि सकछस ्, र तेरो आफ्िै बुझाइमा ध्र्ाि ददि सकछस ् भिे, जब तैंले कुिै समस्र्ाको
सामिा गछथ स ्, तैंले अन्तर्दथक्ष्ट पाउिेछस ् र व्र्ावहाररक बझ
ु ाइ प्राप्त गिेछस ्। तब ताँससत सबै

कुरामा अभ्र्ास गिे मागथ र भेद-ज्ञाि पाउिेछस ्। जुि व्र्क्कतससत सत्र् हुन्छ ऊ धोकामा पिे
सम्भाविा हुाँदैि, ववघटिकारी व्र्वहार गिे वा अत्र्ाचधक ककससमको व्र्वहार गिे सम्भाविा हुाँदैि।
सत्र्को कारण, ऊ सुरक्षक्षत हुन्छ, र साथै सत्र्को कारण िै उसले अझ अरू बुझाइ प्राप्त गदथछ।
सत्र्को कारण ऊसाँग अभ्र्ासका अझ धेरै मागथ हुन्छि ्, पववत्र आत्माले ऊसभत्र काम गिे धेरै
मौकाहरू पाउिह
ु ु न्छ, र उसले ससद्ध पाररिे धेरै मौका पाउाँ छ।
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पवर्त्र्आत्माको्काम्र्शैिानको्काम
एक व्र्क्कतले आत्माका सबै वववरणहरू कसरी बुझ्छ? पववत्र आत्माले मानिसमा कसरी काम

गिुथहुन्छ? शैतािले मानिसमा कसरी काम गछथ ? दष्ु टात्माहरूले मानिसमा कसरी काम गछथ ि ्?

प्रकटीकरणहरू के-के हुि ्? जब ताँलाई केही हुन्छ, के त्र्ो पववत्र आत्माबाट आउाँ छ, र तैंले त्र्सलाई
पालि गिुथपछथ वा अस्वीकार गिुथपछथ ? मानिसहरूको वास्तववक व्र्वहारमा, मािवीर् इच्छाबाट धेरै

कुराहरू उत्पन्ि हुन्छि ्, जि
ु मानिसहरूले सधैं पववत्र आत्माबाट आएका हुि ् भिी ववश्वास गदथछि ्।
केही कुराहरू दष्ु टात्माहरूबाट आएका हुन्छि ्, तर अझै पनि मानिसहरूले ती पववत्र आत्माबाट
आएका हुि ् भिी सोच्छि ्, र कदहलेकहीां पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई सभत्रबाटै मागथदशथि गिुथहुन्छ,
तर मानिसहरू त्र्स्तो मागथदशथि शैतािबाट आएको हो भिी सोिेर डराउाँ छि ् र त्र्ो पालि गिे

दहम्मत गदै िि ्, जबकक वास्तवमा उकत मागथदशथि पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट हो। र्सैले , जबसम्म
कसैले सभन्िता अभ्र्ास गदै ि, तबसम्म कसैले पनि आफ्िो र्दक्ष्टकोणबाट व्र्ावहाररक अिभ
ु व

गिे कुिै उपार् हुाँदैि; सभन्िताबबिा जीवि प्राप्त गिे कुिै उपार् हुाँदैि। पववत्र आत्माले कसरी
काम गिुथहुन्छ? दष्ु टात्माहरूले कसरी काम गछथ ि ्? मानिसको इच्छाबाट के आउाँ छ? अनि पववत्र
आत्माको मागथदशथि र अन्तर्दथक्ष्टबाट के जन्मन्छ? र्दद तैंले मानिससभत्र पववत्र आत्माले गिुथहुिे
कामको ढााँिा बखु झस ् भिे तेरो दै निक जीवि र तेरा व्र्ावहाररक अिभ
ु वहरूमा तैँले आफ्िो ज्ञाि
बढाउि र सभन्िताहरू छुट्ट्र्ाउि सकिेछस ्; तैँले परमेश्वरलाई चिन्िेछस ्, तैँले शैतािलाई बुझ्ि

र चिन्ि सकिेछस ्; तेरो आज्ञाकाररता वा िोजमा ताँ अलमलमा पिेछैिस ्, र ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत
हुिेछस ् जसको वविार स्पष्ट हुन्छ, जसले पववत्र आत्माको कामलाई पालि गछथ ।
पववत्र आत्माको काम सकक्रर् मागथदशथि र सकारात्मक अन्तर्दथक्ष्टको एक रूप हो। र्सले

मानिसहरूलाई निक्ष्क्रर् हुि ददाँ दैि। र्सले नतिीहरूलाई सान्त्विा ददन्छ, ववश्वास र सङ्कल्प
ददन्छ, र नतिीहरूलाई परमेश्वरद्वारा ससद्ध तुल्र्ाइएको कुराको पनछ लाग्ि सकिे बिाउाँ छ। जब
पववत्र आत्माले काम गिुथहुन्छ, तब मानिसहरू सकक्रर् रूपमा प्रवेश गिथ सक्षम हुन्छि ्; नतिीहरू
निक्ष्क्रर् वा बाध्र् हुाँदैिि ्, बरु आफ्िै पहलमा काम गदथछि ्। जब पववत्र आत्माले काम गिुथहुन्छ,

तब मानिसहरू िश
ु ी र इच्छुक हुन्छि ्, आज्ञापालि गिथ इच्छुक र आफूलाई िम्र बिाउाँ दा िश
ु ी
हुन्छि ्। नतिीहरू सभत्रबाट द:ु खित र कमजोर भए पनि नतिीहरूमा सहकार्थ गिे सांकल्प हुन्छ;
नतिीहरूले िुशीसाथ द्ःु ि भोग्छि ्, नतिीहरू आज्ञापालि गिथ सक्षम हुन्छि ्, र नतिीहरू मािवीर्
इच्छाबाट अछुतो हुन्छि ्, मानिसका सोिबाट अछुतो हुन्छि ्, र निश्िर् िै नतिीहरू मािवीर्

िाहिा र असभप्रेरणाहरूबाट अछुतो हुन्छि ्। जब मानिसहरूले पववत्र आत्माको कामको अिभ
ु व
गछथ ि ्, नतिीहरू ववशेष गरी सभत्रपट्दट पववत्र हुन्छि ्। जोसाँग पववत्र आत्माको काम हुन्छ नतिीहरू
परमेश्वरको प्रेममा र आफ्िा भाइ-बदहिीहरूलाई प्रेम गदै क्जउाँ छि ्; नतिीहरू परमेश्वरलाई प्रसन्ि

पािे कुरामा रमाउाँ छि ् र परमेश्वरले घण
ृ ा गिुथहुिे कुराहरूलाई घण
ृ ा गछथ ि ्। पववत्र आत्माको कामले
छोइएका मानिसहरूमा सामान्र् मािवता हुन्छ, र नतिीहरू निरन्तर सत्र्को पनछ लाग्छि ् र
मािवता प्राप्त गछथ ि ्। जब पववत्र आत्माले मानिससभत्र काम गिथह
ु ु न्छ, तब नतिीहरूको अवस्था
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झिझि राम्रो हुन्छ, र नतिीहरूको मािवता झिझि ् सामान्र् बन्छ, र नतिीहरूको कुिै-कुिै
सहकार्थ मूिथतापूणथ भए पनि, नतिीहरूको असभप्रेरणा सही हुन्छ, नतिीहरूको प्रवेश सकारात्मक

हुन्छ, नतिीहरूले ववध्वांश गिथ िोज्दै िि ्, नतिीहरूसभत्र कुिै दभ
ु ाथविा हुाँदैि। पववत्र आत्माको काम
सामान्र् र वास्तववक हुन्छ, पववत्र आत्माले मानिसमा मानिसको सामान्र् जीविको निर्मअिुसार
काम गिुथहुन्छ, र उहााँले सामान्र् मानिसहरूको वास्तववक िोजअिुसार मानिसहरूसभत्र अन्तर्दथक्ष्ट
र मागथदशथि प्रदाि गिथहुन्छ। जब पववत्र आत्माले मानिसहरूमा काम गिुथहुन्छ, तब उहााँले सामान्र्
मानिसहरूका आवश्र्कताअिस
ु ार मागथदशथि र अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिथहुन्छ। उहााँले नतिीहरूका
आवश्र्कताअिुसार नतिीहरूका निक्म्त प्रबन्ध गिुथहुन्छ, र उहााँले नतिीहरूलाई नतिीहरूको
अभावअिुसार र नतिीहरूका कमी-कमजोरीहरूका आधारमा सकारात्मक रूपले मागथदशथि र

अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिथहुन्छ। पववत्र आत्माको काम वास्तववक जीविमा मानिसहरूलाई मागथदशथि र
अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिुथ हो; र्दद नतिीहरूले नतिीहरूको वास्तववक जीविमा परमेश्वरका वििहरूको

अिुभव गछथ ि ् भिे मात्र नतिीहरूले पववत्र आत्माको काम दे ख्न सकछि ्। र्दद नतिीहरूको दै निक
जीविमा मानिसहरू सकारात्मक अवस्थामा छि ् र नतिीहरूको सामान्र् आक्त्मक जीवि छ भिे

नतिीहरूमा पववत्र आत्माको काम भएको हुन्छ। त्र्स्तो अवस्थामा, जब नतिीहरूले परमेश्वरका
वििहरू िान्छि ् र वपउाँ छि ्, तब नतिीहरूसाँग ववश्वास हुन्छ; जब नतिीहरू प्राथथिा गछथ ि ्, तब
नतिीहरूले प्रेरणा पाउाँ छि ्; जब नतिीहरूले कुिै कुराको सामिा गिथप
ु िे हुन्छ, नतिीहरू निक्ष्क्रर्

बस्दै िि ्; र जब घटिाहरू घट्छि ्, तब नतिीहरूले ती घटिाहरूबाट जुि पाठ ससकूि ् भिी

परमेश्वरले िाहिुभएको हुन्छ त्र्ो पाठ ससकछि ्। नतिीहरू निक्ष्क्रर् वा कमजोर हुाँदैिि ्, र
नतिीहरूसाँग वास्तववक कदठिाइहरू भए पनि नतिीहरू परमेश्वरका सबै प्रबन्धहरू पालि गिथ

इच्छुक हुन्छि ्।
पववत्र आत्माको कामद्वारा के-कस्ता प्रभावहरू पाररएका छि ्? ताँ मूिथ हुि सकछस ्, र ताँ
वववेकरदहत हुि सकछस ्, तर पववत्र आत्माले जसरी भए पनि काम गिुथपदथछ र ताँमा ववश्वास
हुिेछ, र तैँले सधैं परमेश्वरलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ िसककिे रहे छ भिी महसुस गिेछस ्। तेरो अनघ

जनत िै ठूलो कदठिाइ भए पनि ताँ सहकार्थ गिथ इच्छुक हुिेछस ्। तेरा निक्म्त घटिाहरू घट्िेछि ्
र ती परमेश्वरबाट आएका हुि ् वा शैतािबाट त्र्ो ताँलाई स्पष्ट हुिेछैि, तर तैँले पिथि सकिेछस ्,
र ताँ ि त निक्ष्क्रर् ि त लापरवाह िे हुिेछस ्। र्ो पववत्र आत्माको सामान्र् काम हो। जब पववत्र
आत्माले ताँसभत्र काम गिुथहुन्छ, तब तैंले अझै पनि वास्तववक कदठिाइहरूको सामिा गिुथपदथछ:

कदहले तैंले आाँसु िसाल्िुपिेछ, र कदहले र्स्ता कुराहरू हुिेछि ् जसबाट पार पाउि तैँ सक्षम
हुिेछैिस ्, तर र्ो पववत्र आत्माको सामान्र् कामको एउटा िरण मात्र हो। तैंले ती कदठिाइहरूबाट
पार िपाएको भए पनि, र त्र्स बेला ताँ कमजोर र गुिासोहरूले भररएको भए पनि, पनछ गएर ताँ
पूणथ ववश्वाससदहत परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकिे भइस ्। तेरो निक्ष्क्रर्ताले ताँलाई सामान्र् अिुभवहरू

प्राप्त गिुथबाट रोकि सकदै ि, र अरू मानिसले िाहे जे भिे पनि, र अरूले ताँलाई जसरी आक्रमण
गरे पनि, ताँ अझै परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सक्षम हुन्छस ्। प्राथथिाको अवचधमा, तैंले ववगतमा आफू
परमेश्वरप्रनत धेरै ऋणी भएको महसस
ु गछथ स ्, र तैंले परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािे र फेरर त्र्स्ता
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कुराहरूको सामिा गिुथपदाथ दे हलाई इन्कार गिे र्दढ् सांकल्प गछथ स ्। र्ो शक्कतले पववत्र आत्माको
काम ताँसभत्र रहे को दे िाउाँ दछ। र्ो पववत्र आत्माको कामको सामान्र् अवस्था हो।

शैतािबाट आउिे काम के हो? शैतािबाट आउिे काममा, मानिसहरूसभत्र हुिे दशथिहरू अस्पष्ट
हुन्छि ्; मानिसहरू सामान्र् मािवताबबिाका हुन्छि ्, नतिीहरूले गिे कामको पछाडडका असभप्रेरणाहरू
गलत हुन्छि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिे इच्छा गरे पनि नतिीहरूसभत्र सधैं आरोपहरू
हुन्छि ्, र र्ी आरोपहरू र वविारहरूले नतिीहरूसभत्र निरन्तर हस्तक्षेप गछथ ि ्, र र्सले नतिीहरूको

जीविको ववकासलाई अवरुद्ध पाछथ र नतिीहरूलाई सामान्र् अवस्थामा परमेश्वरको अनघ आउिबाट
रोकदछ। भन्िुको तात्पर्थ, मानिसहरूसभत्र शैतािको काम हुिेबबविकै नतिीहरूको हृदर् परमेश्वरको
सामु शान्त हुाँदैि। त्र्स्ता मानिसहरूलाई आफूले के गिे भिेर थाहा हुाँदैि—जब नतिीहरूले मानिसहरू

भेला भएका दे ख्छि ्, नतिीहरू भाग्ि िोज्छि ्, र अरूले प्राथथिा गदाथ नतिीहरू आफ्िा आाँिाहरू बन्द

गिथ सकदै िि ्। दष्ु टात्माहरूको कामले मानिस र परमेश्वर बीिको सामान्र् सम्बन्धलाई िष्ट पादथछ,
र मानिसहरूका पदहलेका दशथिहरू वा नतिीहरूको पदहलेको जीवि प्रवेश मागथलाई िल्बल्र्ाउाँ छ;

नतिीहरू आफ्िो हृदर्मा कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको िक्जक हुि सकदै िि ्, र सधैं नतिीहरूलाई बाधा
पुऱ्र्ाउिे र बन्धिमा पािे घटिाहरू घट्छि ्। नतिीहरूका हृदर्ले शाक्न्त पाउि सकदै िि ् र नतिीहरूमा
परमेश्वरलाई प्रेम गिे शक्कत हुाँदैि र नतिीहरूका आत्माहरू डुबबरहे का हुन्छि ्। शैतािको कामका
प्रकटीकरणहरू र्स्तै हुन्छि ्। शैतािको कामका प्रकट रूपहरू निम्ि छि ््ः आफ्िो अडािमा िरो

उत्रि र गवाही ददि िसकिु जसले ताँलाई र्स्तो व्र्क्कत बिाउाँ छ जो परमेश्वरको सामु दोषी हुन्छ
र जसको परमेश्वरप्रनत कुिै बफादाररता हुाँदैि। जब शैतािले हस्तक्षेप गदथछ, तब तैंले आफूसभत्र

परमेश्वरप्रनतको प्रेम र बफादाररता गुमाउाँ छस ्, परमेश्वरससत तेरो सामान्र् सम्बन्ध टुट्छ, ताँ सत्र्को
पनछ लाग्दै िस ् वा तैंले आफैलाई सध
ु ार गदै िस ्; ताँ पनछ हट्छस ् र निक्ष्क्रर् बन्छस ्, ताँ आफैलाई
सन्तुष्ट पािथनतर लाग्छस ्, तैंले पाप फैलाउिे लगाम स्वतन्त्र छोडडददन्छस ् र पापलाई घण
ृ ा गदै िस ्;

र्सबाहे क, शैतािको हस्तक्षेपले ताँलाई दरु ािारी बिाउाँ छ; र्सले ताँसभत्रको परमेश्वरको छुवाइलाई
हटाउाँ छ, र ताँलाई परमेश्वरको बारे मा गुिासो गिे र उहााँको ववरोध गिे बिाउाँ छ, र ताँलाई परमेश्वरमा
शङ्का गिे बिाउाँ छ; तैंले परमेश्वरलाई त्र्ाग्िे ितरा पनि हुन्छ। र्ी सबै शैतािबाट आउाँ छ।
जब तेरो दै निक जीविमा ताँलाई केही हुन्छ, तब तैंले त्र्ो पववत्र आत्माको कामबाट आएको

हो वा शैतािको कामबाट आएको हो भिी कसरी छुट्ट्र्ाउाँ िुपछथ ? जब मानिसहरूका अवस्था
सामान्र् हुन्छि ्, तब नतिीहरूको आक्त्मक जीवि र दे हमा भएको नतिीहरूको जीवि सामान्र्
हुन्छ र नतिीहरूको वववेक सामान्र् र व्र्वक्स्थत हुन्छ। जब नतिीहरू र्स अवस्थामा हुन्छि ्,
नतिीहरूले आफैमा जे अिभ
ु व गछथ ि ् र जे जान्दछि ् त्र्सलाई सामान्र् रूपमा पववत्र आत्माको
छुवाइबाट आएको भन्ि सककन्छ (नतिीहरूले परमेश्वरको विि िााँदा र वपउाँ दा अन्तज्ञाथि प्राप्त

गिुथ वा केही सरल ज्ञाि हुिु, वा केही कुराहरूमा ववश्वासर्ोग्र् हुिु, वा केही कुराहरूमा परमेश्वरलाई
प्रेम गिे सामथ्र्थ हुिु—र्ी सबै पववत्र आत्माबाट आउाँ छि ्)। मानिसमा हुिे पववत्र आत्माको काम

ववशेष गरी सामान्र् हुन्छ; मानिस र्ो महसुस गिथ असमथथ हुन्छ, र र्ो मानिस आफैबाट आएको
जस्तो दे खिन्छ, तर र्ो वास्तवमा पववत्र आत्माको काम हो। दै निक जीविमा, पववत्र आत्माले
949

सबैमा ठूला-सािा दव
ु ै काम गिुथहुन्छ, र्ो कामको हद मा्त्र फरक-फरक हुन्छ। केही मानिसहरू
राम्रो क्षमता भएका हुन्छि ्, र नतिीहरूले िााँडै कुरा बझ्
ु छि ्, र नतिीहरूसभत्र पववत्र आत्माको
अन्तर्दथक्ष्ट ववशेष महाि ् हुन्छ। र्सैबीि, केही मानिसहरू कमजोर क्षमताका हुन्छि ्, र नतिीहरूलाई
कुरा बुझ्ि लामो समर् लाग्छ, तर पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई सभत्र छुिुहुन्छ, र नतिीहरूले पनि
परमेश्वरप्रनत बफादाररता प्राप्त गिथ सक्षम हुन्छि ्—पववत्र आत्माले नतिीहरू सबैमा काम गिुथहुन्छ
जसले परमेश्वरलाई पछर्ाउाँ छि ्। जब, दै निक जीविमा मानिसहरूले परमेश्वरको ववरोध वा उहााँको

ववरुद्धमा वविोह गदै िि ्, परमेश्वरको प्रबन्धसाँग िसमल्दा कामहरू गदै िि ् र परमेश्वरको काममा

हस्तक्षेप गदै िि ्, तब नतिीहरू प्रत्र्ेकमा परमेश्वरका आत्माले धेरै वा थोरै मात्रामा काम गिुथहुन्छ;
उहााँले नतिीहरूलाई छुिुहुन्छ, नतिीहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट प्रदाि गिुथहुन्छ, नतिीहरूलाई ववश्वास

ददिुहुन्छ, नतिीहरूलाई बल ददिुहुन्छ, र नतिीहरूलाई सकक्रर्ता साथ प्रवेश गिथ प्रेररत गिुथहुन्छ,
अल्छी िुहुिु वा दे हको मोजमस्तीको लालसा िगिुथ, सत्र्को अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुिु र परमेश्वरका
वििहरूको िाहिा गिुथ। र्ी सबै त्र्ो काम हो जि
ु पववत्र आत्माबाट आउाँ छ।

जब मानिसहरूको अवस्था सामान्र् हुाँदैि, नतिीहरू पववत्र आत्माद्वारा त्र्ाचगएका हुन्छि ्;
नतिीहरूको मक्स्तष्कमा नतिीहरू गुिासो गिे प्रववृ िका हुन्छि ्, नतिीहरूका असभप्रेरणाहरू गलत
हुन्छि ्, नतिीहरू अल्छी हुन्छि ्, नतिीहरू दे हमा सलप्त हुन्छि ्, र नतिीहरूका हृदर्हरूले सत्र्को
ववरुद्ध वविोह गदथछि ्। र्ी सबै शैतािबाट आउाँ छि ्। जब मानिसहरूको अवस्था सामान्र् हुाँदैिि ्,
जब नतिीहरू सभत्रैदेखि धुसमल हुन्छि ् र आफ्िो सामान्र् वववेक गुमाएका हुन्छि ्, नतिीहरू पववत्र

आत्माद्वारा त्र्ाचगएका हुन्छि ्, र नतिीहरूले आफूसभत्र परमेश्वरलाई महसुस गिथ सकदै िि ्, र्स
बेला शैतािले नतिीहरूसभत्र काम गरररहे को हुन्छ। र्दद मानिसहरूसाँग आफूसभत्र सधैं शक्कत भएको

भए र नतिीहरूले सधैं परमेश्वरलाई प्रेम गरका भए, सामान्र् रूपमा जब नतिीहरूमा केही कुराहरू
घदटत हुन्छि ् तब ती कुराहरू पववत्र आत्माबाट आउाँ छि ्, र नतिीहरूले जस-जसलाई भेट्छि ्, त्र्ो
भेट परमेश्वरको प्रबन्धको पररणाम हुन्छ। र्सको मतलब र्ो हो कक जब ताँ सामान्र् अवस्थामा
हुन्छस ्, जब ताँ पववत्र आत्माको महाि ् कामसभत्र हुन्छस ्, तब शैतािले ताँलाई डगमगाउि असम्भव

हुन्छ। र्सको आधारमा र्ो भन्ि सककन्छ कक सबै कुरा पववत्र आत्माबाट आउाँ दछ, र ताँमा गलत
वविारहरू भए पनि तैँले ती कुराहरूलाई त्र्ाग्ि सकछस ्, र ताँ नतिका पनछ लाग्दै िस ्। र्ी सबै
पववत्र आत्माको कामबाट आउाँ छि ्। शैतािले कुि अवस्थाहरूमा हस्तक्षेप गछथ ? तेरा पररक्स्थनतहरू

सामान्र् िहुाँदा, जब ताँ परमेश्वरद्वारा छोइएको हुाँदैिस ् र ताँ परमेश्वरको कामबबिा हुन्छस ्, जब
ताँ सभत्रैदेखि सुकिा र बााँझो हुन्छस ्, जब तैँले परमेश्वरलाई प्राथथिा त गछथ स ् तर केही पनि
बझ्
ु दै िस ्, र जब तैँले परमेश्वरका वििहरू त िान्छस ् र वपउाँ छस ् तर अन्तर्दथक्ष्ट वा ज्र्ोनत

पाउाँ दै िस ्, तब शैतािलाई ताँसभत्र काम गिथ सक्जलो हुन्छ। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, जब ताँ पववत्र
आत्माद्वारा त्र्ाचगन्छस ् र तैँले परमेश्वरलाई महसुस गिथ सकदै िस ्, तब ताँलाई धेरै कुराहरू

हुिसकछ जुि शैतािको परीक्षाबाट आउाँ दछ। जब पववत्र आत्माले काम गिुथहुन्छ, त्र्ो बेला शैतािले
पनि साँगसाँगै काम गरररहे को हुन्छ। पववत्र आत्माले मानिसको सभत्र छुिुहुन्छ, त्र्ही समर्मा

शैतािले मानिसमा हस्तक्षेप गदथछ। तापनि, पववत्र आत्माको कामले अग्रणी स्थाि ओगट्छ, र
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जसको अवस्था सामान्र् हुन्छ, ती मानिसहरूले ववजर् प्राप्त गिथ सकछि ्; र्ो पववत्र आत्माको
कामको शैतािको काममाचथ भएको ववजर् हो। पववत्र आत्माले काम गिुथहुाँदा पनि मानिसहरूमा

अझै भ्रष्ट स्वभाव रहे को हुन्छ; तापनि, पववत्र आत्माको कामको अवचधमा, मानिसहरूलाई
नतिीहरूका वविोहीपि, असभप्रेरणाहरू र समलावटहरू पिा लगाउि र पदहिाि गिथ सक्जलो हुन्छ।
तब मात्र, मानिसहरूले ग्लानि महसुस गछथ ि ् र पश्िािाप गिथ इच्छुक हुन्छि ्। त्र्सरी िै नतिीहरूका
वविोही र भ्रष्ट स्वभावहरू परमेश्वरको कामसभत्र क्रमै रूपले फासलाँ दै जान्छि ्। पववत्र आत्माको

काम ववशेष गरी सामान्र् हुन्छ; उहााँले मानिसहरूमा काम गिथह
ु ु ाँदा नतिीहरूमा अझै पनि समस्र्ाहरू
हुन्छि ्, नतिीहरू अझै पनि रुन्छि ्, नतिीहरू अझै पनि द:ु खित हुन्छि ्, नतिीहरू अझै पनि कमजोर
हुन्छि ् र नतिीहरूका निक्म्त अझै पनि धेरै कुरा अस्पष्ट हुन्छि ्, तैपनि र्ो अवस्थामा नतिीहरूले
आफैलाई प्रत्र्ागमिबाट रोकि सकछि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछि ्, र नतिीहरू
रोए पनि अनि वविसलत भए पनि, नतिीहरूले अझै पनि परमेश्वरको प्रशांसा गिथ सकछि ्; पववत्र
आत्माको काम ववशेष गरी सामान्र् हुन्छ, असलकनत पनि अलौककक हुाँदैि। धेरै मानिसहरूले पववत्र
आत्माले काम गिथ थाल्िेबबविकै मानिसको अवस्थामा पररवतथिहरू हुन्छि ् र नतिीहरूका निक्म्त
आवश्र्क कुराहरू हटाइन्छि ् भिी ववश्वास गछथ ि ्। र्स्ता ववश्वासहरू गलत हुि ्। जब पववत्र

आत्माले मानिससभत्र काम गिुथहुन्छ, मानिसका निक्ष्क्रर् कुराहरू अझै पनि त्र्हीीँ हुन्छि ् र उसको
कद त्र्ही िै रहन्छ, तर उसले पववत्र आत्माको ज्र्ोनत र अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गदथछ र त्र्सैले उसको
अवस्था धेरै सकक्रर् बन्छ, ऊसभत्रका अवस्थाहरू सामान्र् बन्छि ्, र ऊ ित
ु गनतमा पररवनतथत

हुन्छ। मानिसहरूका वास्तववक अिुभवहरूमा नतिीहरूले मुख्र् रूपमा कक त पववत्र आत्माको कक
त शैतािको कामको अिभ
ु व गछथ ि ्, र र्दद नतिीहरूले र्ी अवस्थाहरू बुझ्ि र सभन्िता छुट्ट्र्ाउि

सकदै िि ् भिे, वास्तववक अिभ
ु वहरूमा प्रवेश गिे प्रश्ि िै आउाँ दै ि, स्वभावमा पररवतथिहरू हुिे
कुरा त गदै िगरौं। र्सैले, परमेश्वरको कामको अिुभव गिथका लाचग िादहिे मुख्र् कुरा भिेको

ती घटिाहरूलाई केलाएर हे िथ सकिु हो; र्सरी नतिीहरूलाई र्ो कुरा अिुभव गिथ सक्जलो हुिेछ।
पववत्र आत्माको काम सकारात्मक प्रगनत हो भिे शैतािको कामिादहां पनछ हट्िु, िकारात्मकता,
वविोहीपि, परमेश्वरको प्रनतरोध, परमेश्वरमा ववश्वास गुमाउिु, स्तुनत-गीत गाउिसमेत अनिच्छा

हुिु र आफ्िो कतथव्र् परू ा गिथ अनत िै कमजोर हुिु हो। पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्टबाट उत्पन्ि
हुिे सबै कुरा स्वाभाववक हुन्छ; र्समा ताँलाई बाध्र् पाररांदैि। र्दद तैंले र्सलाई अिुसरण गररस ्
भिे, तैंले शाक्न्त पाउिेछस ्; र्दद तैँले अिुसरण गररिस ् भिे, पनछ ताँलाई गाली गररिेछ। पववत्र
आत्माको अन्तर्दथक्ष्टको साथमा तैंले गिे कुिै पनि कुरामा हस्तक्षेप वा बाधा हुिेछैि; ताँ स्वतन्त्र
हुिेछस ्, त्र्हााँ तेरा व्र्वहारहरू अभ्र्ास गिे एउटा मागथ हुिेछ, र ताँ कुिै रोकावटको अधीिमा

हुाँिेछैिस ्, बरु ताँ परमेश्वरको इच्छाअिुसार काम गिथ सक्षम हुिेछस ्। शैतािको कामले ताँलाई धेरै
कुराहरूमा हस्तक्षेप गछथ ; र्सले ताँलाई प्राथथिा गिथ अनिच्छुक बिाउाँ छ, परमेश्वरका वििहरू िाि
र वपउि धेरै अल्छी बिाउाँ छ, र मण्डलीको जीवि क्जउि ििाहिे बिाउाँ छ, र र्सले ताँलाई आक्त्मक
जीविप्रनत उदाससि बिाउाँ छ। पववत्र आत्माको कामले तेरो दै निक जीविमा हस्तक्षेप गदैि र तेरो

सामान्र् आक्त्मक जीविमा हस्तक्षेप गदै ि। तैंले धेरैवटा कुराहरू घदटत हुाँदा त्र्वि िै बेला नतिलाई
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बुझ्ि सकदै िस ्, तैपनि केही ददिपनछ तेरो हृदर् अझ उज्र्ालो हुन्छ अनि तेरो मि थप स्पष्ट
हुन्छ। तैँले आत्माका केही कुराहरू बुझ्ि थाल्छस ्, र बबस्तारै कुिै वविार परमेश्वरबाट आएको हो
कक शैतािबाट आएको हो सो बझ्
ु ि सकछस ्। केही कुराहरूले ताँलाई स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको ववरोध

गिे र परमेश्वरववरुद्ध वविोह गिे बिाउाँ छि ्, वा परमेश्वरका वििहरू व्र्वहारमा प्रर्ोग गिथबाट

रोकछि ्; र्ी सबै कुराहरू शैतािबाट आएका हुि ्। केही कुराहरू स्पष्ट हुाँदैिि ्, र तैंले ती के हुि ्
भिी त्र्नत िै बेला भन्ि सकदै िस ्; पनछ ताँ नतिका प्रकट रूपहरू दे ख्न सकछस ्, र त्र्सपनछ वववेक
लगाउि सकछस ्। र्दद तैँले शैतािबाट आउिे र पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत कुराहरूलाई स्पष्टसाँग

छुट्र्ाउि सकछस ् भिे तेरा अिुभवहरूमा ताँलाई सक्जलै गलत बाटोमा डोर्ाथउि सककिे छै ि।

कदहलेकहीां, जब तेरो अवस्था राम्रो हुाँदैि, त्र्स बेला ताँमा केही वविारहरू आउाँ छि ् जसले ताँलाई
तेरो निक्ष्क्रर् अवस्थाबाट बादहर निकाल्छि ्। र्सले दे िाउाँ छ कक तेरो अवस्था प्रनतकूल हुाँदा पनि
तेरा केही वविारहरू पववत्र आत्माबाट आउि सकछि ्। जब ताँ निक्ष्क्रर् हुन्छस ् तब तेरा सबै

वविारहरू शैतािद्वारा पठाइएको हुन्छ भन्िे अवस्था पनि होइि; र्दद त्र्ो सत्र् हुन्थ्र्ो भिे ताँ
कदहले सकारात्मक अवस्थामा रूपान्तररत हुि सक्षम हुिेचथइस ्? केही समर्सम्म निक्ष्क्रर् भएपनछ
पववत्र आत्माले ताँलाई ससद्ध बन्िे मौका ददिुहुन्छ; उहााँले ताँलाई छुिुहुन्छ र ताँलाई तेरो निक्ष्क्रर्
अवस्थाबाट बादहर निकाल्िुहुन्छ।
पववत्र आत्माको काम के हो र शैतािको काम के हो भिी जािेपनछ तैंले नर्िलाई आफ्िा

अिुभवहरूको अवचधमा तेरो आफ्िै अवस्थासाँग तुलिा गिथ सकछस ्, र तेरा आफ्िै अिुभवहरूसाँग

तुलिा गिथ सकछस ्, र र्सरी तेरा अिुभवहरूमा भएका ससद्धान्तहरूससत सम्बक्न्धत धेरैवटा

सत्र्ताहरू हुिेछि ्। ससद्धान्तको बारे मा र्ी सत्र्ताहरू बुखझसकेपनछ, ताँ आफ्िो वास्तववक
अवस्थामा निपण
ु हुि सकिेछस ्, तैँले मानिसहरू र घटिाहरूबीि सभन्िता छुट्ट्र्ाउि सकिेछस ्,
र तैंले पववत्र आत्माको काम प्राप्त गिथ र्नत धेरै प्रर्ास लगाउिुपिेछैि। अवश्र् पनि र्ो कुरा

तेरो सही हुिे असभप्रेरणामा अनि तेरो िोज र अभ्र्ास गिे इच्छामा निभथर गदथछ। र्ो जस्तो
भाषा—ससद्धान्तहरूसाँग सम्बक्न्धत भाषा—तेरा अिभ
ु वहरूमा मुख्र् रूपमा दे खििुपछथ । र्ोबबिा तेरा

अिुभवहरू शैताि र मूिथ ज्ञािको हस्तक्षेपले भररएको हुिेछ। र्दद तैंले पववत्र आत्माले कसरी
काम गिथुहुन्छ भन्िे कुरा बझ्
ु दै िस ् भिे तैंले कसरी प्रवेश गिे भिी बझ्
ु दै िस ्, र र्दद तैंले शैतािले
कसरी काम गछथ भिी बुझ्दै िस ् भिे, तैंले आफूले िाल्िे प्रत्र्ेक कदममा कसरी होससर्ार हुिुपछथ
भिी बुझ्दै िस ्। पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ र शैतािले कसरी काम गछथ भन्िे दव
ु ै कुरा
मानिसहरूले बुझ्िुपदथछ; र्ी दव
ु ै मानिसहरूका अिुभवहरूको अत्र्ावश्र्क भाग हुि ्।

सत्यिाको्अभ्यास्नगनेहरूलाई्एउटा्चेिाउनी
दाजुभाइ र दददी-बदहिीहरूको माझमा सधैँ आफ्िो िकारात्मक वविार पोिाउिेहरू शैतािका

िोकरहरू हुि ्, र नतिीहरूले मण्डलीमा बाधा ददन्छि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरूलाई एक ददि निकासलिु
र हटाइिप
ु छथ । परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वासमा र्दद ती मानिसहरूमा परमेश्वरप्रनत श्रद्धाको
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हृदर् छै ि भिे, र्दद नतिीहरूसाँग परमेश्वरप्रनत आज्ञाकाररताको हृदर् छै ि भिे, नतिीहरू उहााँको
निक्म्त कुिै काम गिथ असमथथ मात्र हुाँदैिि ्, तर त्र्सको ववपरीत नतिीहरू उहााँको काम बाधा ददिे
र उहााँलाई िि
ु ौती ददिेहरू बन्िेछि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिथु तर उहााँप्रनत आज्ञाकारी िहुिु वा

उहााँलाई आदर िगिुथ, बरु त्र्सको साटो उहााँको ववरोध गिुथ भिेको एक ववश्वासीका निक्म्त
सबैभन्दा ठूलो बेइज्जती हो। र्दद ववश्वासीहरू नतिीहरूका बोलीविि र आिरणमा गैरक्जम्मेवार

र अनिर्क्न्त्रत छि ् र अववश्वासीहरू जस्तो व्र्वहार गछथ ि ् भिे नतिीहरू अववश्वासीहरूभन्दा पनि

बढी दष्ु ट छि ्; भत
ू ात्माहरूको असली िमि
ु ा हुि ्। जसले मण्डलीमा उिीहरूको ववषाकत, द्वेषपण
ू थ
कुराहरू ओकल्छि ्, जसले अफवाह फैलाउाँ छि ्, अमेल सज
ृ िा गछथ ि ्, र भाइ-बदहिीहरूमा झगडा
लगाउाँ छि ्—नतिीहरूलाई मण्डलीबाट निकासलिुपछथ । तापनि अदहले परमेश्वरको कामको एक फरक

र्ुग भएकोले र्ी मानिसहरू प्रनतबक्न्धत छि ्, ककिकक नतिीहरूले निक्श्ित रूपमा निष्कासिको

सामिा गिेछि ्। शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएकाहरू जनत सबैमा भ्रष्ट स्वभावहरू छि ्। कोही-कोहीसाँग
त भ्रष्ट स्वभावबाहे क अरू केही पनि हुाँदैि भिे अरू फरक हुन्छि ्: केवल उिीहरूससत भ्रष्ट
शैतानिक स्वभाव मात्र हुाँदैि, तर नतिीहरूको प्रकृनत पनि अत्र्न्तै द्वेषपूणथ हुन्छ। नतिीहरूका
बोलीविि र व्र्वहारहरूले मात्र नतिीहरूको भ्रष्ट, शैतानिक स्वभावहरू प्रकट गरे ि, तर र्ी

मानिसहरू सच्िा दष्ु ट शैताि हुि ्। नतिीहरूको बािीव्र्होराले परमेश्वरको कामलाई बाधा र अवरोध
गछथ , त्र्सले दाजभ
ु ाइ र दददी-बदहिीहरूको जीवि प्रवेशलाई दब
ु थल बिाउाँ छ, र त्र्सले मण्डलीको

सामान्र् जीविलाई िोकसाि पुऱ्र्ाउाँ छ। दढलो होस ् वा िााँडो, भेडाहरूको भेस ओढ्िे र्ी ब्वााँसाहरूलाई

हटाउिैपछथ ; शैतािका र्ी िोकरहरूप्रनत निष्ठुर आिरण, नतरस्कार गिे आिरण अपिाउिुपछथ ।
परमेश्वरको पक्षमा उसभिु भिेको र्ही मात्रै हो, र त्र्सो गिथ िसकिेहरू शैतािको साथमा दहलोमा
लडीबड
ु ी गदै छि ्। परमेश्वरमा सााँिो रूपमा ववश्वास गिे मानिसहरूले सधैँ परमेश्वरलाई उिीहरूको

हृदर्मा राख्छि ्, र उिीहरूले आफूसभत्र सधैँ परमेश्वरलाई आदर गिे, परमेश्वरलाई प्रेम गिे हृदर्

बोकछि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूले सावधािीपूवथक र वववेकी रूपमा कामहरू गिुथपदथछ, र

नतिीहरूले गिे सबै कुरा परमेश्वरका आवश्र्कताहरू अिुरूप हुिुपदथछ र नतिले उहााँको हृदर्
सन्तुष्ट पािथ सक्षम हुिुपदथछ। नतिीहरू आफूलाई जे मि लाग्छ त्र्ही गिे हठी हुिुहुाँदैि; त्र्ो
सन्तको मर्ाथदा सह
ु ाउाँ दो हुाँदैि। मानिसहरू परमेश्वरको झन्डा फहराउाँ दै सेिी गदै र सबैनतर ठग्दै
सबै ठाउाँ मा जथाभाबी भर्ािक प्रकारले दगुिुथहुाँदैि; र्ो सबैभन्दा वविोही आिरण हो। पररवारहरूको

आफ्िा निर्महरू हुन्छि ्, र राष्रहरूका कािुिहरू हुन्छि ्—र के परमेश्वरको भविमा अझ बढी
र्स्तो हुाँदैि र? के ती मापदण्डहरू अझ कडा छै िि ् र? के त्र्हााँ अझ बढी प्रशासकीर् आदे शहरू

छै िि ्? मानिसहरू आफूले िाहे अिस
ु ार गिथ स्वतन्त्र छि ्, तर परमेश्वरको प्रशासनिक आदे शहरूलाई
इच्छाअिुसार पररवतथि गिुथ समल्दै ि। परमेश्वर त्र्ो परमेश्वर हुिुहुन्छ जसले मानिसहरूबाट कुिै
अपराध सहिुहुन्ि; उहााँ त्र्ो परमेश्वर हुिुहुन्छ जसले मानिसहरूलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददिुहुन्छ। के
वास्तवमा मानिसहरूले अनघबाटै िै जान्दै िि ् र?

प्रत्र्ेक मण्डलीमा त्र्स्ता व्र्क्कतहरू हुन्छि ् जसले मण्डलीका लाचग समस्र्ा उत्पन्ि गछथ ि ्
वा परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप गदथछि ्। नतिीहरू सबै शैतािहरू हुि ् जो छली-भेसमा परमेश्वरको
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घरमा पसेका छि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरू असभिर् गिथ ससपालु हुन्छि ्: नतिीहरू मेरो अगाडड ठूलो
श्रद्धाका साथ आउाँ छि ्, झुकछि ् र ढोग गछथ ि ्, लुतो लागेका कुकुरहरू जस्तो क्जउाँ छि ् र आफ्िै
उद्दे श्र्हरू प्राप्त गिथ नतिीहरूका “सबै” समपथण गछथ ि ्—तर दाजभ
ु ाइ तथा दददी-बदहिीहरूको अगाडड
नतिीहरू आफ्िो कुरूप पक्ष दे िाउाँ छि ्। जब उिीहरूले सत्र्को अभ्र्ास गिे मानिसहरूलाई दे ख्छि ्,

नतिीहरूमाचथ प्रहार गछथ ि ् र नतिीहरूलाई अलग गछथ ि ्; जब उिीहरूले आफूभन्दा धेरै प्रभावशाली

मानिसहरू दे ख्छि ्, उिीहरू चिप्लो घस्िे र िापलुसी गिे गछथ ि ्। नतिीहरू मण्डलीमा जङ्गली
बिेर दगछ
ु थ ि ्। र्ो भन्ि सककन्छ कक त्र्स्ता “स्थािीर् बदमासहरू” त्र्स्ता “पाल्तु कुकुरहरू” प्रार््ः
मण्डलीहरूमा हुन्छि ्। नतिीहरू एकसाथ ददर्ाबलसले जस्तो व्र्वहार गछथ ि ् र एकअकाथलाई आाँिा
खझम्काउाँ छि ् र गुप्त सङ्केतहरू पठाउाँ छि ्, र नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि सत्र्को अभ्र्ास गदै िि ्।

जोसाँग सबैभन्दा बढी ववष छ ऊ “ददमागी भूत” हो र जोसाँग सबैभन्दा उच्ि प्रनतष्ठा हुन्छ,
उिीहरूको झन्डा उिाल्दै नतिीहरूलाई त्र्सैले अगुवाइ गछथ । र्स्ता मानिसहरू मण्डलीमा प्रशस्तै
हुन्छि ्, नतिीहरूले आफ्िो िकारात्मकता फैलाउाँ छि ्, मत्ृ र्ु पोिाउाँ छि ्, उिीहरूलाई जे मि लाग्छ
त्र्ही गछथ ि ्, जे मि लाग्छ त्र्ही बोल्छि ् र उिीहरूलाई रोकिे दहम्मत कसैले पनि गदै ि। नतिीहरू

शैतािको स्वभावले भररन्छि ्। नतिीहरूले गडबडी गरे का लगिै मण्डलीमा मत्ृ र्ुको हावा प्रवेश

गररहाल्छ। मण्डलीसभत्र सत्र्को अभ्र्ास गिेहरूलाई उिीहरूले बादहर निकासलददन्छि ्, र उिीहरू

सबै कुरा ददि असमथथ हुन्छि ् भिे मण्डलीमा बाधा ददिे र मत्ृ र्ु फैलाउिेहरू जताततै दगछ
ु थ ि ्—
अनि, र्नत मात्र होइि, धेरै जिा मानिसले उिीहरूलाई पछ्र्ाउाँ छि ्। त्र्स्ता मण्डलीहरूमा शैतािले
िै शासि गछथ , जुि स्पष्ट र सरल कुरा हो; शैताि नतिीहरूको राजा हो। र्दद ववश्वासीहरू िडा

हुाँदैिि ् र प्रमुि भूतात्माहरूलाई इन्कार गदै िि ् भिे नतिीहरू पनि दढलो वा नछटो िाश हुिेछि ्।
अबदे खि उसो, त्र्स्ता मण्डलीहरूको ववरुद्धमा कारबाही गिथप
ु छथ । र्दद थोरै सत्र् अभ्र्ास गिथ

सक्षम व्र्क्कतहरूले िोजी गरे िि ् भिे त्र्ो मण्डलीलाई हटाइिेछ। र्दद कुिै मण्डलीमा सत्र्को

अभ्र्ास गिथ इच्छुक र परमेश्वरको गवाही ददि सकिे कोही छै ि भिे त्र्ो मण्डलीलाई पूणथ रूपमा
अलग गिुथपदथछ, र अरू मण्डलीहरूसाँग त्र्सको सम्बन्ध ववच्छे द गिुथपदथछ। र्सलाई “मत्ृ र्ुलाई

गाड्िु” भनिन्छ; शैतािलाई निकाल्िु भिेको र्ही हो। र्दद एउटा मण्डलीमा धेरै जिा स्थािीर्

बदमासहरू छि ्, र नतिीहरूलाई “स-सािा खझाँगोहरू” ले पछ्र्ाउाँ छि ् जसमा पण
ू थ रूपमा वववेकको
कमी हुन्छ, र र्दद ववश्वासीहरूले सत्र् दे िेर पनि ती बदमासहरूका बन्धिहरू र धूतथताहरू
अस्वीकार गिथ सकदै िि ् भिे, तब अन्त्र्मा ती सबै मूिथहरूलाई हटाइिेछि ्। र्ी सािा खझाँगोहरूले

कुिै डरलाग्दो काम िगरे को हुि सकछ, तर नतिीहरू अझ छली हुन्छि ्, झि ् धेरै िलाि र
धोकेबाज हुन्छि ्, र र्स्तो सबैलाई हटाइिेछ। एउटै पनि बााँकी रहिेछैि! जो शैतािका हुि ् उिीहरू

शैतािकहााँ फककथिेछि ् भिे जो परमेश्वरका हुि ् उिीहरू निश्िर् सत्र्को िोजीमा लाग्िेछि ्;
उिीहरूका प्रकृनतद्वारा र्सको निणथर् गररन्छ। शैतािको पनछ लाग्िेहरू सबै िष्ट होऊि ्! त्र्स्ता
मानिसहरूलाई कुिै दर्ा दे िाइिेछैि। सत्र्को िोजी गिेहरूका निक्म्त प्रबन्ध गररन्छ, र उिीहरूले
आफ्िो हृदर्को सन्तुक्ष्टका निक्म्त परमेश्वरको वििको आिन्द सलि सकछि ्। परमेश्वर धमी
हुिह
ु ु न्छ; उहााँले कसैलाई पक्षपात गिथह
ु ु न्ि। र्दद ताँ ददर्ाबलस हो भिे ताँ सत्र् प्रर्ोग गिथ असमथथ
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छस ्; र्दद ताँ सत्र्को िोजी गिे व्र्क्कत होस ् भिे र्ो निक्श्ित छ कक ताँ शैतािद्वारा बन्दी
बिाइिेछैिस ्। र्स कुरामा कुिै शङ्का छै ि।

जो मानिसहरू प्रगनत गिे कोससस गदै िि ् नतिीहरू अरू पनि नतिीहरूजस्तै िकारात्मक र

अल्छी होस ् भन्िे िाहन्छि ्। सत्र्को अभ्र्ास िगिेहरूले सत्र्को अभ्र्ास गिेहरूको सधैँ डाह

गछथ ि ्, र अस्तव्र्स्त ददमाग भएका र वववेकको कमी हुिेहरूलाई सधैँ धोका ददि िोज्छि ्। र्ी
व्र्क्कतहरूले ओकल्िे कुराहरूले ताँलाई बबगािथ, तल िसाल्ि, एक असामान्र् अवस्था ववकास गिथ,
र अन्धकारले भिथ सकछ। ती कुराले ताँलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजाि र शरीरको कदर गिथ र

आफैमा सलप्त हुिे बिाउि सकछ। सत्र्लाई प्रेम िगिे र परमेश्वरप्रनत सदै व लापरवाही हुिे
व्र्क्कतहरूमा आत्म-िेतिा हुाँदैि र त्र्स्ता व्र्क्कतहरूको स्वभावले अरूलाई पाप गिथ र परमेश्वरलाई

िुिौती ददि लोभ्र्ाउाँ छ। नतिीहरू सत्र्ताको अभ्र्ास गदै िि ्, ि त नतिीहरू अरूलाई त्र्ो अभ्र्ास
गिथ ददन्छि ्। नतिीहरू पापलाई सम्हालेर राख्छि ् र आफैप्रनत कुिै घण
ृ ा हुाँदैि। नतिीहरूले आफैलाई
चिन्दै िि ्, र नतिीहरूले अरूलाई पनि आफूलाई चिन्ि ददाँ दैिि ्; नतिीहरू अरूलाई पनि सत्र्को
िाहिा गिथबाट रोकछि ्। नतिीहरूले धोका ददएकाहरूले ज्र्ोनत दे ख्न सकदै िि ्। नतिीहरू अन्धकारमा

पछथ ि ्, आफैलाई चिन्दै िि ्, सत्र्को बारे मा अस्पष्ट हुन्छि ्, र परमेश्वरबाट झिझि धेरै टाढा
हुन्छि ्। उिीहरूले सत्र्को अभ्र्ास गदै िि ् र उिीहरूले सबै मूिथहरूलाई आफ्िो अचग ल्र्ाउाँ दै

अरूलाई पनि सत्र्को अभ्र्ास गिथबाट रोकछि ्। उिीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ् भन्िक
ु ो

साटो उिीहरू आफ्िा पुिाथहरूमा ववश्वास गछथ ि ् वा उिीहरूका हृदर्का मूनतथहरूमा ववश्वास गछथ ि ्
भिी भन्िु उचित हुन्छ। परमेश्वरलाई पछ्र्ाउाँ छौं भिी दाबी गिेहरूले आफ्िा आाँिाहरू िोल्िु र
उिीहरूले वास्तवमा कसमाचथ ववश्वास गछथ ि ् भिी राम्ररी हे िुथ राम्रो हुन्छ: तैंले ववश्वास गरे को
सााँच्िै परमेश्वर हुिुहुन्छ कक शैताि हो? र्दद तैंले ववश्वास गरे को व्र्क्कत परमेश्वर हुिुहुन्ि, तर
तेरा आफ्िै मूनतथहरू हो भिी जान्दछस ् भिे तैंले आफैलाई एक ववश्वासी हुाँ भिेर दाबी िगिुथ िै

राम्रो हुन्छ। र्दद तैंले कसमाचथ ववश्वास गछथ स ् भिी सााँच्िै जान्दै िस ् भिे, फेरर तैंले आफैलाई
एक ववश्वासी हुाँ भिेर दाबी िगिुथ िै राम्रो हुन्छ। त्र्सो भन्िु ईश्वरनिन्दा हुिछ
े ! कसैले पनि
ताँलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ बाध्र् पादै ि। नतमीहरू ममा ववश्वास गछुथ भिेर िभि; मसाँग
र्स्तै कुराकािी धेरै भएको छ, र म त्र्ो फेरर सुन्ि िाहन्िाँ, ककिकक जि
ु कुरामा नतमीहरू ववश्वास
गछौ ती नतमीहरूका हृदर्सभत्रका र नतमीहरूका स्थािीर् बदमासहरूका मूनतथहरू हुि ्। सत्र् सुन्दा
जो आफ्िा टाउको हल्लाउाँ छि ्, जो मत्ृ र्ुको कुरा सुन्दा हााँस्छि ् नतिीहरू सबै शैतािका अन्डाहरू

हुि ्, नतिीहरू ती मानिसहरू हुि ् जसलाई हटाइिेछ। मण्डलीका धेरै मानिसमा कुिै वववेक छै ि।
जब कुिै भ्रामक कुरा आउाँ छ, नतिीहरू अप्रत्र्ासशत रूपमा शैतािको पक्षमा िडा हुन्छि ्; शैतािको
िोकर हो भिी भन्दा नतिीहरू ररसाउिे समेत गछथ ि ्। मानिसहरूले आफूसाँग कुिै वववेक छै ि भिे
पनि नतिीहरू सधैँ सत्र्ता वविाको पक्षमा िडा हुन्छि ्, नतिीहरू कदठि समर्मा सत्र्को पक्षमा
कदहल्र्ै िडा हुाँदैिि ्, नतिीहरू कदहल्र्ै पनि िडा भएर सत्र्को निक्म्त तकथ गदै िि ्। के नतिीहरूमा

सााँच्िै वववेकको कमी छ? नतिीहरू ककि अप्रत्र्ासशत रूपमा शैतािको पक्ष सलन्छि ्? ककि नतिीहरू
सत्र्को समथथिमा निष्पक्ष र उचित एउटै शब्द पनि कदहल्र्ै बोल्दै िि ्? के र्ो क्स्थनत वास्तववक
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रूपमा उिीहरूको क्षखणक भ्रमको कारण उत्पन्ि भएको हो? मानिसहरूमा िेतिाको जनत कमी
हुन्छ नतिीहरू सत्र्को पक्षमा िडा हुि त्र्वि िै कम सक्षम हुन्छि ्। र्सले के दे िाउाँ छ? के
र्सले िेतिा िहुिे मानिसहरूले िराबीलाई प्रेम गछथ ि ् भन्िे दे िाउाँ छ? के र्सले नतिीहरू शैतािको
बफादार अन्डा हुि ् भन्िे दे िाउाँ दै ि र? ककि नतिीहरू सधैँ शैतािको पक्षमा उसभि र त्र्सको भाषा

बोल्ि सक्षम हुन्छि ्? नतिीहरूका कुरा र काम, नतिीहरूको अिुहारका भावहरू िै नतिीहरू कुिै
पनि प्रकारले सत्र्लाई प्रेम गिेहरू होइिि ् भिेर प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त हुन्छ; बरु नतिीहरू
सत्र्लाई घण
ु े िै शैतािले र्ी स-सािा
ृ ा गिेहरू हुि ्। नतिीहरू शैतािको पक्षमा िडा हुि सकिल
भूतहरूलाई सााँच्िै प्रेम गछथ भन्िे पर्ाथप्त प्रमाण हो, जसले आफ्िो सारा जीवि शैतािका निक्म्त

लडाइाँ गदै बबताउाँ छि ्। के र्ी सबै तथ्र्हरू पर्ाथप्त रूपमा स्पष्ट छै िि ्? र्दद ताँ सााँच्िै सत्र्तालाई
प्रेम गिे व्र्क्कत होस ् भिे तैंले सत्र्को अभ्र्ास गिेहरूलाई ककि सम्माि गदै िस ,् र ताँ सत्र्ता

प्रर्ोग िगिेहरूलाई एकै झलक पनि िहे री ककि तुरुन्तै नतिीहरूका पनछ लाग्छस ्? र्ो कस्तो
प्रकारको समस्र्ा हो? ताँसाँग वववेक छ कक छै ि त्र्सको मलाई कुिै मतलब छै ि। तैंले कनत ठूलो

मूल्र् नतरे को छस ् त्र्सको मलाई कुिै मतलब छै ि। तेरा बल जनत िै ठूलो भए पनि मलाई कुिै
मतलब छै ि, ताँ स्थािीर् बदमास वा झन्डा बोकिे अगुवा जो भए पनि मलाई कुिै मतलब छै ि।
र्दद तेरा शक्कतहरू महाि ् छि ् भिे पनि त्र्ो शैतािको सामथ्र्थको सहार्ताले मात्र हो। र्दद तेरो

इज्जत ठूलो छ भिे पनि त्र्ो केवल तेरो वररपरर सत्र्को अभ्र्ास िगिेहरू धेरै भएकोले गदाथ
मात्र हो। र्दद ताँ निष्कासि गररएको छै िस ् भिे त्र्ो र्सकारण हो कक अदहले निष्कासि गिे

समर् भएको छै ि; बरु, र्ो हटाउिे काम गिे समर् हो। अदहले ताँलाई निष्कासि गिे कुिै हतार
छै ि। म केवल त्र्स ददि पखिथरहे को छु जब ताँलाई हटाएपनछ ताँलाई दण्ड ददिेछु। जसले सत्र्को
अभ्र्ास गदै ि त्र्सलाई हटाइिेछ!

परमेश्वरमा सााँिो रूपले ववश्वास गिे मानिसहरू ती हुि ् जो परमेश्वरको वििलाई व्र्वहारमा
उतािथ र सत्र्को अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छि ्। जुि मानिसहरू सााँच्िै परमेश्वर सम्बन्धी आफ्िा

गवाहीमा अडडग हुि सकछि ् उिीहरू ती हुि ् जो उहााँको वििलाई व्र्वहारमा उतािथ इच्छुक हुन्छि ्
र सााँच्िै सत्र्को पक्षमा िडा हुि सकछि ्। जो मानिस छल र अन्र्ार्को सहारा सलन्छि ् ती
सबैमा सत्र्को अभाव हुन्छ, र नतिीहरू सबैले परमेश्वरलाई बदिाम गछथ ि ्। जसले मण्डलीमा

वववाद उत्पन्ि गराउाँ छि ् नतिीहरू शैतािका िोकरहरू हुि ्, नतिीहरू शैतािको मूतथ रूप हुि ्। त्र्स्ता
व्र्क्कतहरू धेरै द्वेषपूणथ हुन्छि ्। जोसाँग कुिै वववेक हुाँदैि र जो सत्र्को पक्षमा िडा हुि सकदै िि ्,

नतिीहरू सबैले िराब असभप्रार्हरू राख्छि ् र सत्र्लाई कलङ्ककत बिाउाँ छि ्। त्र्ोभन्दा बढी,
नतिीहरू शैतािका मख्
ु र् प्रनतनिचधहरू हुि ्। नतिीहरू छुटकारा पाउिै िसकिे हुन्छि ्, र नतिीहरूलाई
स्वाभाववक रूपमा हटाइिेछ। सत्र्को अभ्र्ास िगिेहरूलाई परमेश्वरको पररवारले बााँकी रहि

ददाँ दैि, ि त र्सले मण्डलीलाई जािाजािी भत्काउिेहरूलाई िै रहि ददन्छ। तापनि, निष्कासिको
काम गिे समर् अदहले होइि; त्र्स्ता व्र्क्कतहरूलाई आखिरमा केवल पदाथफास गररिेछ र

हटाइिेछ। कुिै बेकार काम र्ी मानिसहरूमा ििथ गररिेछैि; जो शैतािका हुि ् उिीहरू सत्र्को
पक्षमा उसभि सकदै िि ्, तर सत्र्को िोजी गिेहरू िडा हुि सकछि ्। सत्र्को अभ्र्ास िगिे
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मानिसहरू सत्र्को मागथ सुन्ि अर्ोग्र् हुन्छि ् र सत्र्को साक्षी ददि अर्ोग्र् हुन्छि ्। सत्र्
उिीहरूको कािका निक्म्त हुाँदै-होइि; बरु, र्ो अभ्र्ास गिेहरूका निक्म्त लक्षक्षत हुन्छ। प्रत्र्ेक
व्र्क्कतको अन्त्र् प्रकट हुिअ
ु नघ, जसले मण्डलीलाई अवरोध पऱ्ु र्ाउाँ छि ् र परमेश्वरको काममा
बाधा उत्पन्ि गछथ ि ् नतिीहरूलाई पनछ निराकरण गिथको लाचग अदहलेलाई पछाडड छोडडिेछ। काम

पूरा भएपनछ, र्ी व्र्क्कतहरू प्रत्र्ेकको पदाथफास हुिेछ, र त्र्सपनछ उिीहरूलाई हटाइिेछ। सत्र्
प्रदाि गरररहाँदा अदहलेको लाचग, नतिीहरूलाई बेवास्ता गररिेछ। जब मािवजानतलाई सम्पूणथ
सत्र्ता प्रकट गररन्छ, ती मानिसहरूलाई हटाइिप
ु छथ ; सबै मानिसलाई नतिीहरूका प्रकारअिस
ु ार
वगीकरण गररिे समर् त्र्ही िै हुिेछ। समझशक्कत िभएकाहरूको स-सािा िलाकीले गदाथ नतिीहरू
दष्ु टहरूको हातमा वविाश हुि पुग्छि ्, नतिीहरू कदहल्र्ै िफकथिे गरी दष्ु टहरूको प्रलोभिमा परे र
जान्छि ्। उिीहरू त्र्स्तै व्र्वहार गररिे र्ोग्र्का हुन्छि ्, ककिकक उिीहरू सत्र्लाई प्रेम गदै िि ,्
ककिकक नतिीहरू सत्र्को पक्षमा िडा हुि असमथथ हुन्छि ्, ककिकक नतिीहरूले दष्ु ट मानिसहरूलाई

पछ्र्ाउाँ छि ् र दष्ु ट मानिसहरूका पक्षमा िडा हुन्छि ्, र ककिकक नतिीहरू दष्ु ट मानिसहरूसाँग
समलेर बस्छि ् र परमेश्वरलाई िुिौती ददन्छि ्। ती दष्ु ट मानिसहरूले जे कुरा फैलाउाँ छि ् त्र्ो िराब
हो भिी उिीहरू राम्ररी जान्दछि ्, तापनि उिीहरू आफ्िो हृदर् कठोर बिाउाँ दछि ् र नतिीहरूका
पनछ लाग्िलाई सत्र्तफथ आफ्िो वपदठउाँ फकाथउाँछि ्। सत्र्को अभ्र्ास िगिे तर वविाशकारी र

नघिलाग्दा कामहरू गिे र्ी सबै मानिसहरूले के सबै िराबी गरररहे का हुाँदैिि ्? नतिीहरूका माझमा
कोही राजाजस्तो व्र्वहार गिे र उिीहरूलाई पछ्र्ाउिेहरू पनि हुन्छि ् तैपनि, के परमेश्वरलाई
िुिौती ददिे नतिीहरूका स्वभावहरू सबै त्र्स्तै छै िि ् र? परमेश्वरले उिीहरूलाई मुक्कत ददिुहुन्ि

भिेर दाबी गिथ नतिीहरूसाँग के बहािा हुिसकछ? परमेश्वर धमी हुिुहुन्ि भिेर दाबी गिथ
नतिीहरूसाँग कुि बहािा हुिसकछ? के उिीहरूका आफ्िै िराबीले उिीहरूलाई िष्ट पारररहे को हुाँदैि
र? के उिीहरूका आफ्िै वविोहीपिले उिीहरूलाई िरकनतर तानिरहे को हुाँदैि र? सत्र्को अभ्र्ास
गिे मानिसहरूले अन्त्र्मा मुक्कत पाउिेछि ् र सत्र्को कारण नतिीहरू ससद्ध बिाइिेछि ्। सत्र्को
अभ्र्ास िगिेहरूले अन्त्र्मा सत्र्को कारण आफैमाचथ वविाश ल्र्ाउिेछि ्। सत्र्को अभ्र्ास गिे
र िगिेहरूलाई र्ी अन्त्र्हरूले पिेर बसेका छि ्। सत्र्को अभ्र्ास िगिे र्ोजिा बिाउिेहरूलाई
म उिीहरू अझ बढी पापहरू गिथबाट जोचगिको निक्म्त सम्भव भएसम्म िााँडोभन्दा िााँडो मण्डली

छोडेर जािे सल्लाह ददन्छु। जब समर् आउाँ छ, तब पनछतो गिथ धेरै दढलो भइसकेको हुिेछ। ववशेष
गरी, गुट र सम्प्रदार्हरू बिाउिेहरू र मण्डलीसभत्रका स्थािीर् बदमासहरूले तुरुन्तै मण्डली

छोड्िुपछथ । त्र्स्ता मानिसहरू, जसका स्वभाव दष्ु ट ब्वााँसाहरूको जस्तो छ, नतिीहरू पररवतथि हुि
असमथथ हुन्छि ्। नतिीहरूले सबैभन्दा पदहलो मौकामा िै र्दद मण्डली छोडे भिे त्र्ो राम्रो हुन्छ,
र्सैले कक दाजुभाइ, दददी-बदहिीहरूको सामान्र् जीविलाई फेरर कदहल्र्ै पनि बाधा िपरोस ,् र
र्सरी परमेश्वरको दण्डबाट बच्ि सकूि ्। नतमीहरू जो उिीहरूसाँगै दहाँडेका छौ नतमीहरूले र्स

अवसरलाई आफ्िै बारे मा वविार गिथ सदप
ु र्ोग गऱ्र्ौ भिे राम्रै गिेछौ। के ताँ दष्ु टहरूसाँगै मण्डली
छोड्िेछस ् वा बसेर आज्ञाकारी भई पछ्र्ाउिेछस ्? तैंले र्स कुरामा ध्र्ािपूवथक वविार गिुथपछथ ।
म नतमीहरूलाई छिौट गिे अझै एउटा मौका ददन्छु, र म नतमीहरूको जबाफको प्रतीक्षा गदथछु।
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निमीले्परमेश््र्रप्रनिको्आफ्नो्भक्ति्कायम्राख्नुपर्व
वतथमाि समर्मा पववत्र आत्माले मण्डलीमा कसरी काम गदै हुिह
ु ु न्छ? के तैंले र्ो प्रश्िलाई
स्पष्ट रूपमा बुझेको छस ्? तेरा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूको सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ के हो?
नतिीहरूमा सबैभन्दा बढी कुि कुराको कमी छ? हाल, धेरै जिा र्स्ता मानिसहरू छि ् जो

परीक्षाहरूबाट भएर जािु पदाथ िकारात्मक बन्छि ्, र कसै-कसैले त गुिासो पनि गछथ ि ्। अरू

मानिसहरू अब अगाडड बदढरहे का छै िि ्, ककिकक परमेश्वरले बोसलसकिभ
ु एको छ। मानिसहरू

परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा सही मागथमा प्रवेश गरे का छै िि ्। नतिीहरू स्वतन्त्र रूपमा क्जउि
सकदै िि ्, र नतिीहरूले आफ्िै आक्त्मक जीवि कार्म राख्ि सकदै िि ्। कनतपर् मानिसहरू पनछ

लाग्छि ् र उत्साहको साथ िोजी गछथ ि ्, र परमेश्वर बोल्िुहुाँदा अभ्र्ास गिथ इच्छुक हुन्छि ्, तर
जब परमेश्वर बोल्िुहुन्ि, नतिीहरू अगाडड बढ्ि छोड्छि ्। मानिसहरूले अझै पनि आफ्िो हृदर्मा

परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु ि सकेका छै िि ् र नतिीहरूसाँग परमेश्वरप्रनत सहज प्रेम छै ि; ववगतमा
नतिीहरू परमेश्वरको पनछ लागे ककिकक उिीहरू बाध्र् चथए। अदहले त्र्हााँ केही र्स्ता मानिसहरू

छि ् जो परमेश्वरको कामद्वारा थककत भएका छि ्। के त्र्स्ता मानिसहरू ितरामा छै िि ् र? धेरै
जिा मानिसहरू झारा टादै अनघ बढ्िे क्स्थनतमा मात्र छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको विि िािे र
वपउिे गरे पनि र उहााँससत प्राथथिा गरे पनि, नतिीहरू आधा मिले त्र्सो गछथ ि ्, र नतिीहरूमा

पदहलेको जस्तो उत्साह छै ि। अचधकाांश मानिसहरू परमेश्वरको शोधि र ससद्धताको काममा रुचि
राख्दै िि ्, र सााँच्िै र्ो र्स्तो छ मािौं, नतिीहरू निरन्तर रूपमा िै आन्तररक जोश रहीत छि ्।

जब नतिीहरू अपराधहरूद्वारा पराक्जत हुन्छि ्, नतिीहरूले परमेश्वरप्रनत ऋणी महसुस गदै िि ्, ि
त नतिीहरूमा पछुतो गिे ज्ञाि हुन्छ। नतिीहरू सत्र्को पनछ लाग्दै िि ् वा मण्डली छोड्दै िि ्, बरु

क्षखणक सि
ु ववलासको पनछ लाग्छि ्। र्ी मानिसहरू मि
ू थ हुि ्, पण
ू थ रूपमा मि
ू थ! जब समर् आउाँ छ,
तब नतिीहरू सबैलाई फासलिेछ, र एकै जिालाई पनि बिाइिेछैि! के ताँलाई कुिै व्र्क्कतलाई एक
पटक मुक्कत ददइर्ो भिे उसले सधैँ मुक्कत पाएको हुिेछ भन्िे लाग्छ? र्ो ववश्वास पूणथ रूपमा
धोिा हो! जीविमा प्रवेश गिे कुराको पनछ िलाग्िे सबैलाई सजार् ददइिेछ। धेरै जिा मानिसमा

जीविमा, दशथिमा प्रवेश गिे, वा सत्र्को अभ्र्ास गिे कुरामा कुिै िास िासो हुाँदैि। नतिीहरू
प्रवेश गिथ पनछ लाग्दै िि ्, र निक्श्ित रूपमा नतिीहरू अझ गदहराइमा प्रवेश गिथ पनछ लाग्दै िि ्।
के नतिीहरूले आफैलाई िाश पारररहे का छै िि ् र? अदहले, त्र्हााँ मानिसहरूको एउटा भाग छ जसको

अवस्थामा निरन्तर सुधार भइरहे को छ। पववत्र आत्माले जनत धेरै काम गिुथहुन्छ, नतिीहरूले उनत
िै बढी आत्मववश्वास प्राप्त गछथ ि ्; नतिीहरूले जनत धेरै अिभ
ु व गछथ ि ्, उनत िै धेरै नतिीहरूले
परमेश्वरको कामको गम्भीर रहस्र्लाई महसुस गदथछि ्। नतिीहरू जनत गदहराइमा पस्छि ्, नतिीहरूले

त्र्नत िै बुझ्छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेम धेरै महाि ् छ भन्िे महसस
ु गछथ ि ्, र नतिीहरू
आफैसभत्र क्स्थर र ज्ञािी भएको महसुस गछथ ि ्। नतिीहरूमा परमेश्वरको कामको बुझाइ हुन्छ। र्ी
ती मानिसहरू हुि ् जससभत्र पववत्र आत्माले काम गरररहिुभएको हुन्छ। कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्:
“परमेश्वरबाट कुिै िर्ााँ वििहरू िआए पनि, म अझै पनि सत्र्ताको गदहराइमा जाि िोज्िप
ु छथ ,
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म मेरो वास्तववक अिुभवको सबै कुराका ववषर्मा गम्भीर हुिुपछथ र परमेश्वरका वििहरूको
वास्तववकतामा प्रवेश गिुथपछथ ।” र्स प्रकारको व्र्क्कतसाँग पववत्र आत्माको काम हुन्छ। परमेश्वरले
आफ्िो अिह
ु ार िदे िाउिह
ु ु िे भए पनि र प्रत्र्ेक व्र्क्कतबाट लक
ु िभ
ु एको भए पनि, र उहााँले एउटै
पनि विि िबोल्िु भए पनि र कदहलेकहीीँ मानिसहरूले आन्तररक शोधिको अिुभव गिे भए पनि,
परमेश्वरले मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा त्र्ाग्िुभएको छै ि। र्दद कुिै व्र्क्कतले आफूले लागू गिुथपिे

सत्र्तालाई कार्म राख्न सकदै ि भिे, नतिीहरूसाँग पववत्र आत्माको काम हुाँदैि। शोधिको अवचधमा,
परमेश्वरले आफैलाई प्रकट िगिथभ
ु एको समर्मा, र्दद ताँमा आत्मववश्वास छै ि तर ताँ कार्र हुन्छस ्
भिे, र्दद ताँ उहााँका वििहरू अिुभव गिथमा ध्र्ाि ददाँ दैिस ् भिे, ताँ परमेश्वरको कामबाट भाचगरहे को

छस ्। पनछ, ताँ बादहर फासलिेहरूमध्र्े एक हुिेछस ्। जो परमेश्वरको वििमा प्रवेश गिथ िोज्दै िि ्,
नतिीहरू उहााँको साक्षी बिेर िडा हुि सकदै िि ्। परमेश्वरको लाचग साक्षी ददि सकिे र उहााँको
इच्छा पूरा गिथ सकिे मानिसहरू सबै परमेश्वरका वििका पनछ लाग्िको लाचग पूणथ रूपमा आफ्िो

उत्साहमा भर पदथछि ्। परमेश्वरले मानिसहरूमा गिुथहुिे काम मुख्र् रूपले नतिीहरूलाई सत्र् प्रदाि
गिथको निक्म्त हो; ताँलाई जीविको पनछ लगाउिु भिेको ताँलाई ससद्ध पािथका निक्म्त हो, र र्ो
सब ताँलाई परमेश्वरको प्रर्ोगका लाचग उपर्ुकत बिाउिको लाचग हो। अदहले तैँले पनछ लागेको कुरा
भिेको रहस्र्हरू सुन्िु, परमेश्वरको विि सुन्िु, तेरा आाँिाहरूलाई सन्तुष्ट पािुथ र कुिै िर्ााँपि

वा प्रववृ ि छ कक भिेर हे िथु, त्र्सरी तेरो उत्सक
ु तालाई मेटाउिका लाचग हो। र्दद तेरो हृदर्को
असभप्रार् र्ही हो भिे, तैँले परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गिे कुिै उपार् छै ि। सत्र्ताको पनछ

िलाग्िे मानिसहरू अन्त्र्सम्म पनछ लाग्ि सकदै िि ्। अदहले, परमेश्वरले केही गिुथभएको छै ि भन्िे
होइि, बरु मानिसहरूले उहााँसाँग सहकार्थ गरररहे का छै िि ्, ककिकक नतिीहरू उहााँको कामबाट थककत

भएका छि ्। नतिीहरू उहााँले आसशष ददिका निक्म्त बोल्िह
ु ु िे वििहरू मात्र सन्
ु ि िाहन्छि ्, र
नतिीहरू उहााँको न्र्ार् र सजार्का वििहरू सुन्ि इच्छुक हुाँदैिि ्। र्सको कारण के हो? कारण
र्ो हो कक आसशष ् प्राप्त गिे मानिसहरूको इच्छा पूरा भएको छै ि, र्सैले नतिीहरू िकारात्मक र
कमजोर भएका छि ्। र्ो होइि कक परमेश्वरले जािाजािी मानिसहरूलाई उहााँको पनछ लाग्ि

ददिुहुन्ि, ि त उहााँले जािी-जािी मािवजानतलाई प्रहार गरररहिुभएको छ। मानिसहरूका

असभप्रार्हरू अिचु ित भएकोले मात्रै नतिीहरू िकारात्मक र कमजोर छि ्। परमेश्वर मानिसलाई
जीवि ददिुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, र उहााँले मानिसलाई मत्ृ र्ुमा पािथ ददि सकिुहुन्ि। मानिसहरूको
िकारात्मकता, कमजोरीहरू, र ववश्वासबाट पनछ हट्िे कुराहरू सबै नतिीहरूको आफ्िै कामको
कारणले भएका हुि ्।
परमेश्वरको हालको कामले मानिसहरूमा केही शद्
ु धीकरण ल्र्ाउाँ दछ, अनि र्ो शोधि प्राप्त

गदाथ ददह्रलो गरी िडा हुिेहरूले मात्र परमेश्वरको स्वीकृनत पाउिेछि ्। उहााँले आफैलाई जसरी
लुकाउिुभए पनि, िबोलेर वा काम िगरे र जसरी र्ो गिथभ
ु ए पनि, ताँ अझै पनि जोसका साथ पनछ
लाग्ि सकछस ्। र्दद परमेश्वरले ताँलाई अस्वीकार गछुथ भिेर भन्िुभए पनि, ताँ अझै पनि उहााँलाई

पछ्र्ाउिेछस ्। परमेश्वरका लाचग अटल गवाही बन्िु भिेको र्ही हो। र्दद परमेश्वरले आफैलाई
ताँबाट लक
ु ाउिभ
ु र्ो र ताँ उहााँको पनछ लाग्ि छोडडस ् भिे, के त्र्ो परमेश्वरका लाचग अटल साक्षी
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बन्िु हो? र्दद मानिसहरू सााँच्िै प्रवेश गदै िि ् भिे, नतिीहरूसाँग वास्तववक कद हुाँदैि, र जब
नतिीहरूले सााँच्िै ठूलो परीक्षाको सामिा गछथ ि ् तब नतिीहरू ठे स लागेर लड्छि ्। जब परमेश्वरले
बोसलरहिभ
ु एको वा तेरो धारणासाँग समल्िे काम गरररहिभ
ु एको हुाँदैि, ताँ तोडडन्छस ्। र्दद परमेश्वरले
अदहले तेरा धारणा अिुरूप काम गरररहिुभएको भए, र्दद उहााँले तेरो इच्छा पूरा गदै हुिुहुन्थ्र्ो र ताँ

िडा भएर र सामथ्र्थको साथ पनछ लाग्ि सक्कथस ् भिे, ताँ कुि आधारमा क्जइरहे को हुिेचथइस ्? म
भन्छु, धेरै जिा मानिसहरू पूणथ रूपमा मािवीर् उत्सुकतामा निभथर भई क्जइरहे का छि ्। नतिीहरूका
वास्तववक हृदर्मा पछ्र्ाउिे िाहिा एउटै पनि छै ि। सत्र्मा प्रवेश गिे कार्थको िोजी िगिे तर

जीविको उत्सुकतामा भर पिेहरू घखृ णत मानिसहरू हुि ्, र नतिीहरू ितरामा हुन्छि ्। परमेश्वरका
ववसभन्ि प्रकारका कामहरू सबै मािवजानतलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त गररन्छ। तापनि, मानिसहरू
सधैँ उत्सुक हुन्छि ्, उिीहरू झूटो सशक्षाहरूको बारे मा सोधपुछ गिथ िाहन्छि ्, नतिीहरू ववदे शको
वतथमाि हालिबरको बारे मा िासो राख्छि ्—उदाहरणका लाचग, नतिीहरू इजरार्लमा के भइरहे को छ,
वा र्दद इक्जप्टमा कुिै भूकम्प पो गर्ो कक भिी जान्ि उत्सुक हुन्छि ्—नतिीहरू सधैँ आफ्िा स्वाथी
िाहिाहरू तप्ृ त गिथ केही िर्ााँ कुराहरू, िौलो कुराहरू िोक्जरहे का हुन्छि ्। नतिीहरू जीविको पनछ

लाग्दै िि ्, ि त नतिीहरू ससद्ध हुिे कुराको पनछ िै लाग्छि ्। नतिीहरू आफ्िो सुन्दर सपिा साकार
होस ् र नतिीहरूका असांर्मी असभलाषाहरू पूरा होऊि ् भिेर केवल परमेश्वरको ददि िााँडै आओस ्
भन्िे िाहन्छि ्। र्स प्रकारको व्र्क्कत व्र्ावहाररक हुाँदैि—नतिीहरू अिचु ित र्दक्ष्टकोण भएका
मानिसहरू हुि ्। सत्र्को पनछ लाग्िु मात्रै परमेश्वरमाचथको मािवजानतको ववश्वासको आधार हो, र

र्दद मानिसहरूले जीविमा प्रवेश गिथ िोज्दै िि ्, र्दद नतिीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ िोज्दै िि ्
भिे नतिीहरू दण्डमा पिेछि ्। दण्ड पाउिु पिे मानिसहरू नतिीहरू िै हुि ् जोसाँग परमेश्वरले काम
गिथभ
ु एको समर्मा पववत्र आत्माको काम चथएि।

परमेश्वरको र्स िरणको काममा मानिसहरूले कसरी सहकार्थ गिुथपछथ ? वतथमाि समर्मा

परमेश्वरले

मानिसहरूलाई

जााँच्दै

हुिुहुन्छ। उहााँले कुिै विि बोल्िुहुन्ि, तर आफैलाई
लुकाउाँ दै हुिुहुन्छ र मानिसहरूसाँग कुिै सीधा सम्पकथ गरररहिुभएको छै ि। बादहरबाट हे दाथ, उहााँले
कुिै काम गरररहिुभएको जस्तो दे खिाँदैि, तर सत्र्ता के हो भिे, उहााँले अझै पनि मानिससभत्र

काम गरररहिभ
ु एको छ। जीविमा प्रवेशको िोजी गिे कुिै पनि व्र्क्कतमा जीविको िोजी गिे
दशथि हुन्छ, र नतिीहरूले परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा िबुझे पनि कुिै शङ्का गदै िि ्। ताँलाई
परमेश्वरले के गिथ िाहिुहुन्छ र उहााँले कुि काम सम्पन्ि गिथ िाहिुहुन्छ भिी थाहा िभएको

बेला परीक्षाहरू भएर जााँदा, ताँलाई र्ो थाहा हुिुपछथ कक मािव जानतप्रनतको परमेश्वरका असभप्रार्हरू
सधैँ असल हुन्छि ्। र्दद तैँले उहााँलाई सााँिो हृदर्ले पछ्र्ाइस ् भिे उहााँले ताँलाई कदहल्र्ै पनि
छोड्िुहुिेछैि, र अन्त्र्मा उहााँले निश्िर् ताँलाई ससद्ध बिाउिुहुिेछ, र मानिसहरूलाई उचित

गन्तव्र्मा पुऱ्र्ाउिुहुिेछ। वतथमािमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई जसरी जााँचिरहिुभएको भए पनि,

उहााँले मानिसहरूलाई उचित पररणाम ददिे र नतिीहरूले गरे को कामको आधारमा उचित दण्ड ददिे
ददि आउिेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई कुिै िास बबन्दम
ु ा डोऱ्र्ाएर नतिीहरूलाई एकानतर
फासलददिे र नतिीहरूलाई बेवास्ता गिे गिथह
ु ु िेछैि। ककिकक परमेश्वर भरोसार्ोग्र् हुिह
ु ु न्छ। र्स
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िरणमा, पववत्र आत्माले शोधि गिे काम गदै हुिुहुन्छ। उहााँले प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई शोधि
गदै हुिुहुन्छ। मत्ृ र्ुको परीक्षा र सजार्को परीक्षाद्वारा बिेका कामका र्ी िरणहरूमा, शोधिको
काम वििहरूद्वारा अगाडड बढाइएको चथर्ो। मानिसहरूले परमेश्वरको कामको अिभ
ु व गिथका

लाचग नतिीहरूले पदहले उहााँको वतथमाि कामलाई र मािव जानतले त्र्समा कसरी सहकार्थ गिुथपदथ छ

भन्िे कुरालाई बुझ्िुपछथ । वास्तवमा, र्ो सबैले बुझ्िु पिे कुरा हो। परमेश्वरले जे गिुथभए पनि,
िाहे त्र्ो शोधि होस ् जेसुकै होस ् वा उहााँ बोसलरहिुभएको छै ि भिे पनि परमेश्वरको कामको एउटै

िरण पनि मािव जानतको धारणासाँग समल्दै ि। उहााँको कामको प्रत्र्ेक िरणले मानिसहरूका
धारणाहरूलाई छताछुल्ल बिाउाँ छ र तोड्छ। र्ो उहााँको काम हो। तर परमेश्वरको काम एक निक्श्ित
िरणमा पुगेको छ, र्सैले िाहे जेसुकै भए पनि उहााँले सबै मानिसलाई मािुथहुिेछैि भन्िे तैँले

ववश्वास गिुथपछथ । उहााँले मािव जानतलाई प्रनतज्ञा र आसशषहरू दव
ु ै ददिुहुन्छ, र उहााँलाई
पछ्र्ाउिेहरू सबैले उहााँका आसशषहरू प्राप्त गिथ सकिे छि ्, तर जसले पछ्र्ाउाँ दै िि ् नतिीहरूलाई
परमेश्वरले एकानतर पन्छ्र्ाउिुहुिेछ। र्ो तेरो िोजीमा निभथर हुन्छ। अरू जेसुकै भए पनि, तैँले
र्ो के ववश्वास गिुथपछथ भिे, जब परमेश्वरको काम समाप्त हुन्छ, प्रत्र्ेक व्र्क्कतले उपर्ुकत
गन्तव्र् पाउिेछ। परमेश्वरले मािव जानतलाई सुन्दर आकाांक्षाहरू प्रदाि गिुथभएको छ, तर िोजी
िगरी ती प्राप्त गिथ सककाँदै ि। तैँले अदहले र्ो दे ख्न सकिुपछथ —परमेश्वरले गिुथहुिे मानिसहरूको
शद्
ु धीकरण र उहााँको सजार् उहााँको काम हो, तर मानिसहरूले आफ्िो काम गदै हरसमर् स्वभावमा

पररवतथि गिथनतर लाचगरहिुपछथ । तेरो व्र्ावहाररक अिुभवमा, तैंले सबैभन्दा पदहले परमेश्वरको

विि कसरी िािु र वपउिुपछथ त्र्ो जान्िुपछथ ; ताँ के कुरामा प्रवेश गिुथपछथ र तेरा कमजोरीहरू के
हुि ् सो कुरा तैँले उहााँका वििहरूमा भेट्टाउिुपछथ , तैंले तेरो व्र्ावहाररक अिुभवमा प्रवेशको िोजी
गिथप
ु छथ , र अभ्र्ास गिथु पिे परमेश्वरको वििको िण्ड सलएर त्र्सलाई अभ्र्ास गिे कोससस

गिुथपछथ । परमेश्वरको विि िािु र वपउिु एउटा पक्ष हो। र्सको अनतररकत, मण्डलीको जीवि

कार्मै राख्नुपछथ , ताँसाँग सामान्र् आक्त्मक जीवि हुिुपदथछ, र तैँले आफ्िो हालको सम्पूणथ अवस्था
परमेश्वरमा सुम्पि सकिुपछथ । उहााँको काम जसरी पररवतथि भए पनि, तेरो आक्त्मक जीवि
सामान्र् रहिुपछथ । आक्त्मक जीविले तेरो सामान्र् प्रवेशलाई कार्म राख्न सकदछ। परमेश्वरले जे
गिथभ
ु ए पनि, तैंले आफ्िो आक्त्मक जीविलाई वविाबाधा अचग बढाउिप
ु छथ र तेरो कतथव्र् परू ा

गिुथपछथ । मानिसहरूले गिुथ पिे कार्थ र्ही िै हो। र्ो सबै पववत्र आत्माको काम हो, तर सामान्र्
अवस्था भएकाहरूका लाचग र्ो ससद्धता हो, असामान्र् अवस्था भएकाहरूका लाचग र्ो एउटा

परीक्षा हो। पववत्र आत्माको शोधि कार्थको वतथमाि िरणमा, कनतपर् मानिसहरूले के भन्छि ्
भिे, परमेश्वरको काम धेरै महाि ् छ र मानिसहरूलाई पण
ू थ रूपमा शोधिको आवश्र्कता छ,
अन्र्था नतिीहरूको कद धेरै सािो हुिेछ र नतिीहरूससत परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गिे कुिै उपार्
हुिेछैि। तापनि, जसको अवस्था राम्रो छै ि, नतिीहरूको लाचग र्ो परमेश्वरको पनछ िलाग्िे र

भेलाहरूमा िजािे वा परमेश्वरका वििहरू ििािे र िवपउिे एउटा कारण बन्छ। परमेश्वरको
काममा, उहााँले जे गिुथभए पनि वा उहााँले जुिसुकै पररवतथि लागू गिुथभए पनि, मानिसहरूले

सामान्र् आक्त्मक जीविको आधारभत
ू आधार कार्म राख्नप
ु छथ । सार्द ताँ तेरो आक्त्मक जीविको
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वतथमाि िरणमा सशचथल भएको छै िस ् होला, तापनि तैँले अझै धेरै कुरा प्राप्त गरे को छै िस ्, र
धेरै बाली काटे को छै िस ्। र्स्ता पररक्स्थनतहरूमा, तैंले अझै पनि निर्महरू पालि गिुथपछथ ; तैंले

र्ी निर्महरू पालि गिैपछथ , ताकक तैंले आफ्िो जीविमा हानि भोग्िु िपरोस ् र ताकक तैँले
परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सक् । र्दद तेरो आक्त्मक जीवि असामान्र् छ भिे, तैँले परमेश्वरको

वतथमाि कामलाई बुझ्ि सकदै िस ्, र त्र्सको साटो ताँलाई सधैँ र्ो तेरा धारणाहरूसाँग असमल्दो छ

भन्िे लाग्छ, र तैंले उहााँलाई पछ्र्ाउिे इच्छा गरे पनि, ताँसाँग आन्तररक उत्साहको अभाव हुन्छ।
र्सैले परमेश्वरले वतथमािमा जे गरररहिभ
ु एको भए पनि मानिसहरूले सहकार्थ गिथप
ु छथ । र्दद
मानिसहरूले सहकार्थ गदै िि ् भिे, पववत्र आत्माले आफ्िो काम गिथ सकिुहुन्ि, र र्दद मानिसहरूमा
सहकार्थ गिे हृदर् छै ि भिे, नतिीहरूले पववत्र आत्माको काम सार्दै प्राप्त गिथ सकदछि ्। र्दद

ताँ आफूसभत्र पववत्र आत्माको काम पाउि िाहन्छस ् भिे, र र्दद ताँ परमेश्वरको स्वीकृनत प्राप्त
गिथ िाहन्छस ् भिे, तैंले परमेश्वरको सामु आफ्िो सुरुको भक्कत कार्म राख्नुपछथ । अब, ताँमा गहि
बुझाइ, उच्ि ससद्धान्त, वा अरू त्र्स्तै थोकहरू हुिु आवश्र्क छै ि—र्नत मात्र आवश्र्क छ कक
तैंले मूल आधारमा परमेश्वरको वििलाई थाम्िुपछथ । र्दद मानिसहरूले परमेश्वरसाँग सहकार्थ
गदै िि ् र गहि प्रवेशको िोजी गदै िि ् भिे, परमेश्वरले नतिीहरूबाट ती सबै थोकहरू िोस्िुहुिेछ
जुि सुरुमा नतिीहरूको चथर्ो। सभत्रपट्दट, मानिसहरू सधैँ सहजताको लोभ गछथ ि ् र पदहलेबाटै जे

उपलब्ध छ त्र्समा रमाउाँ छि ्। नतिीहरू कुिै पनि मल्
ू र् ििक
ु ाई परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू प्राप्त
गिथ िाहन्छि ्। र्ी मािवजानतले मिमा राख्िे अिावश्र्क वविारहरू हुि ्। कुिै मूल्र् ििुकाई
जीवि प्राप्त गिुथ—तर के कुिै कुरा कदहल्र्ै र्स्तो सक्जलो भएको छ? जब कसैले परमेश्वरमा
ववश्वास गदथछ र जीविमा प्रवेश गिथ िोज्छ र आफ्िो स्वभाव बदल्ि िोज्छ, त्र्सका निक्म्त
नतिीहरूले मल्
ू र् िक
ु ाउिप
ु छथ र परमेश्वरले जे गिथभ
ु ए पनि नतिीहरू सधैँ उहााँको पनछ लाग्िे
अवस्था प्राप्त गिुथपछथ । र्ो मानिसहरूले गिैपिे कुरा हो। र्दद तैंले र्ी सबै कुरालाई निर्मको

रूपमा पालि गररस ् भिे पनि, तैंले सधैँ र्सलाई अिुसरण गिुथपदथछ, र जनत ठूलो परीक्षाहरू आए
पनि, तैंले परमेश्वरससतको आफ्िो सामान्र् सम्बन्धलाई त्र्ाग्िु हुाँदैि। तैँले प्राथथिा गिथ, तेरो

मण्डलीको जीविलाई कार्म राख्ि सकिुपछथ , र आफ्िा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई कदहल्र्ै त्र्ाग्िु

हुाँदैि। जब परमेश्वरले ताँलाई जााँच्िह
ु ु न्छ, त्र्स बेला पनि तैंले अझै सत्र्तालाई िोज्िप
ु छथ । र्ो
आक्त्मक जीविको न्र्ूितम मापदण्ड हो। सधैँ िोज्िे इच्छा राख्िु, र सहकार्थ गिे प्रर्ास गिुथ,

तेरा सबै ऊजाथ प्रर्ोग गिुथ—के र्ो गिथ सककन्छ? र्दद मानिसहरूले र्सलाई आधारको रूपमा सलए
भिे, नतिीहरूले भेद-ज्ञाि हाससल गिथ र वास्तववकतामा प्रवेश प्राप्त गिथ सकछि ्। जब तेरो आफ्िै

अवस्था सामान्र् हुन्छ त्र्स बेला परमेश्वरको विि स्वीकार गिथु सक्जलो हुन्छ; र्स्ता
अवस्थाहरूमा सत्र्ताको अभ्र्ास गिथ कदठि हुाँदैि, र ताँलाई परमेश्वरको काम महाि ् छ भन्िे
लाग्छ। तर र्दद तेरो अवस्था िराम्रो छ भिे, परमेश्वरको काम जनत िै महाि ् भए पनि र कुिै

व्र्क्कतले जनत सुन्दर ढङ्गले बोले पनि, तैँले त्र्समा कुिै ध्र्ाि ददिेछैिस ्। जब कुिै व्र्क्कतको
अवस्था असामान्र् हुन्छ, तब परमेश्वरले नतिीहरूमा काम गिथ सकिुहुन्ि, अनि नतिीहरूले आफ्िो
स्वभावमा पररवतथि हाससल गिथ सकदै िि ्।
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र्दद मानिसहरूमा असलकनत पनि आत्मववश्वास छै ि भिे, नतिीहरूलाई त्र्ो बाटोमा अचग

बदढरहि सहज हुाँदैि। अदहले सबै जिाले दे ख्न सकछि ् कक परमेश्वरको काम मानिसहरूका
धारणाहरूसाँग असलकनत पनि समल्दै ि। परमेश्वरले धेरै काम गिथभ
ु एको छ र धेरै वििहरू
बोल्िुभएको छ, जुि मानिसका धारणाहरूभन्दा पूणथ रूपमा फरक छ। र्सैले, मानिसहरूले पदहले

िै जे दे िेका छि ् र नतिीहरूका अिुभवहरूबाट जे प्राप्त गरे का छि ् त्र्समा िडा हुिका निक्म्त
नतिीहरूमा आत्मववश्वास र इच्छाशक्कत हुिुपदथ छ। परमेश्वरले मानिसहरूमा जे गिुथभए पनि,

नतिीहरूमा जे छ त्र्सलाई नतिीहरूले थामेर राख्नप
ु छथ , अनि परमेश्वरको सामु इमािदार हुिप
ु छथ ,
र अन्त्र्सम्मै उहााँप्रनत समवपथत रहिुपछथ । र्ही िै मािवजानतको कतथव्र् हो। मानिसहरूले जे
गिुथपछथ त्र्सलाई नतिीहरूले कार्म राख्िुपछथ । परमेश्वरमा ववश्वास गिथको लाचग उहााँप्रनत

आज्ञाकारी हुिुपछथ र उहााँको कामको अिुभव िादहन्छ। परमेश्वरले र्नत धेरै काम गिुथभर्ो—र्ो
भन्ि सककन्छ कक, मानिसहरूका लाचग र्ो ससद्धता, शोधि र अझ बढी, सजार् िै हो। परमेश्वरको
कामको एक िरण पनि मािव धारणासाँग समल्दोजुल्दो छै ि; मानिसहरूले आिन्द सलएका कुरा

भिेको परमेश्वरको कठोर वििहरू हुि ्। जब परमेश्वर आउिुहुन्छ, मानिसहरूले उहााँको प्रताप र
उहााँको क्रोध उपभोग गिुथपदथछ। र्द्र्वप, उहााँको विि जनत िै कठोर भए पनि, उहााँ मािव
जानतलाई मुक्कत ददि र ससद्ध पािथ आउिुहुन्छ। प्राणीहरूको रूपमा, मानिसहरूले आफूले गिुथपिे
कतथव्र्हरू परू ा गिथप
ु दथछ, र शोधिको बीिमा परमेश्वरका लाचग साक्षी बिेर िडा हुिप
ु छथ । प्रत्र्ेक

परीक्षामा नतिीहरूले आफूले बोकिुपिे गवाही थामेर राख्नुपछथ , र परमेश्वरको िानतर त्र्ो शािदार
तररकाले गिुथपदथछ। र्सो गिे व्र्क्कत ववजेता हो। परमेश्वरले ताँलाई जसरी शोधि गिुथभए पनि,

ताँमा पूरा आत्मववश्वास हुन्छ र तैँले उहााँमाचथको भरोसा कदहल्र्ै गुमाउाँ दै िस ्। मानिसहरूले जे गिुथ
पिे हो ताँ त्र्ही गछथ स ्। परमेश्वरले मानिसबाट र्ही माग गिथह
ु ु न्छ, र मानिसको हृदर् पण
ू थ रूपमा
उहााँमा फकथिु र बबतेर जािे हरे क क्षणमा उहााँतफथ फकथि सकिे हुिुपदथछ। र्ो एक ववजेता हो।
परमेश्वरले जस-जसलाई “ववजेताहरू” भिी सम्बोधि गिुथहुन्छ नतिीहरू ती हुि ् जो शैतािको
प्रभावमा र शैतािको घेराबन्दीमा पछथ ि ्, अथाथत ् जब नतिीहरूले आफैलाई अन्धकारको शक्कत बीिमा

पाउाँ छि ् त्र्स बेला पनि नतिीहरू गवाही बिी िडा हुि सकछि ् र परमेश्वरमाचथको आफ्िो
निश्िर्ता र भक्कतलाई कार्म राख्न सकछि ्। र्दद तैँले जि
ु सक
ु ै अवस्थामा परमेश्वरको सामु शद्
ु ध
हृदर् राख्न र परमेश्वरप्रनत तेरो सााँिो प्रेमलाई कार्म राख्ि सकछस ् भिे, ताँ परमेश्वरको सामुन्िे
गवाही बिी िडा भइरहे को हुन्छस ्, र परमेश्वरले र्सैलाई “ववजेता” हुिु भिी भन्िुहुन्छ। र्दद
परमेश्वरले ताँलाई आसशष ् ददिुहुाँदा तेरो िोजी सवोत्कृष्ट हुन्छ तर उहााँको आसशषवविा ताँ पनछ

हट्छस ् भिे के र्ो शद्
ु धता हो? र्ो मागथ सत्र् हो भिी ताँ निक्श्ित भएको हुिाले, तैँले र्सलाई
अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाइरहिुपछथ ; तैँले परमेश्वरप्रनतको आफ्िो भक्कतलाई कार्मै राख्नुपछथ । ताँलाई ससद्ध
बिाउि परमेश्वर स्वर्म ् आउिुभएको तैँले दे िेका हुिाले, तैँले आफ्िो सम्पूणथ हृदर् उहााँलाई
ददिुपदथछ। उहााँले जे गिुथभए पनि र्दद ताँ उहााँलाई पछ्र्ाउि सकछस ् भिे, अन्त्र्मा उहााँले तेरो
निक्म्त प्रनतकूल पररणाम निधाथररत गिुथभए पनि, त्र्सले परमेश्वरको अगाडड नतम्रो शुद्धतालाई
कार्म राखिरहे को हुन्छ। परमेश्वरलाई पववत्र आक्त्मक शरीर र शद्
ु ध कुमाररत्व िढाउिु भिेको
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परमेश्वरको अगाडड इमािदार हृदर् राख्नु हो। मािव जानतका लाचग, इमािदारीता भिेको शुद्धता

हो, र परमेश्वरप्रनत इमािदार हुि सकिे क्षमता हुिु भिेको शुद्धता कार्म राख्नु हो। तैँले अभ्र्ास
गिथप
ु िे कुरा र्ही हो। जब तैँले प्राथथिा गिथप
ु छथ , तब प्राथथिा गर्; जब ताँ सङ्गनतमा भेला हुिप
ु छथ ,
तैँले त्र्सै गिुथपछथ ; जब तैँले भजि गाउिुपछथ , तैँले भजिहरू गा; जब तैँले दे हलाई त्र्ाग्िुपछथ , तैँले
शरीरलाई त्र्ागी दे । जब तैँले आफ्िो कतथव्र् पूरा गछथ स ्, तैँले त्र्समा अलमल गिुथ हुाँदैि; जब
तैँले परीक्षाहरूको सामिा गिुथपछथ , ताँ र्दढ भई िडा हुिू। परमेश्वरप्रनतको भक्कत र्ही हो। र्दद ताँ
मानिसहरूले जे गिथुपछथ त्र्सलाई कार्म राख्दै िस ् भिे, तेरा पदहलेका सबै द्ःु ि र सांकल्पहरू
व्र्थथ भएका छि ्।

परमेश्वरको कामको हरे क िरणका लाचग, मानिसहरूले सहकार्थ गिुथपिे तररका हुन्छ।
परमेश्वरले मानिसहरूलाई शोधि गिुथहुन्छ ताकक शोधिबाट भएर जााँदा नतिीहरूमा दहम्मत

आओस ्। मानिसहरूले परमेश्वरबाट ससद्ध हुि सकिे आत्मववश्वास प्राप्त गिथ सकूि ् र उहााँका
शोधिहरू स्वीकार गिथ र परमेश्वरले गिुथहुिे निराकरण र छााँटकााँटको सामिा गिथ सकूि ् भिेर
परमेश्वरले मानिसहरूलाई ससद्ध पािुथहुन्छ। मानिसहरूसभत्र ज्ञाि र ज्र्ोनत ल्र्ाउि र उहााँसाँग

समलेर काम र अभ्र्ास गिथ लगाउिको लाचग परमेश्वरका आत्माले मानिसहरूसभत्र काम गिुथहुन्छ।
शोधिको अवचधमा परमेश्वर बोल्िुहुन्ि। उहााँले आफ्िो आवाज निकाल्िुहुन्ि, तर अझै पनि

मानिसहरूले गिथु पिे काम हुन्छ। ताँसाँग जे छ त्र्सलाई तैँले पकक्रराख्िु पछथ , तैँले अझै पनि
परमेश्वरसाँग प्राथथिा गिथ सकिुपछथ , परमेश्वरको िक्जक हुिुपछथ , र परमेश्वर सामु साक्षी ददि
सकिुपछथ ; र्सो गरे र तैँले आफ्िो कतथव्र् पूरा गिेछस ्। नतमीहरू सबैले परमेश्वरको कार्थबाट उहााँले

मानिसहरूको आत्मववश्वास र प्रेम जााँच्िुहुाँदा उिीहरूले उहााँससत अझ बढी प्राथथिा गिुथपछथ , र अझ
बढी उिीहरूले उहााँको सामु परमेश्वरका वििहरूको स्वाद पाउिप
ु छथ भन्िे कुरालाई स्पष्ट रूपमा

दे ख्िुपछथ । र्दद परमेश्वरले ताँलाई ज्ञाि ददिुहुन्छ र ताँलाई उहााँको इच्छा बुझ्ि ददिुहुन्छ, तैपनि
तैँले र्ीमध्र्े कुिैलाई पनि अभ्र्ास गदै िस ् भिे, तैँले केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्। जब तैँले

परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास गछथ स ्, तैँले अझै पनि उहााँसाँग प्राथथिा गिथ सकिुपछथ , र जब
उहााँका वििहरूको स्वाद सलन्छस ् ताँ उहााँको सामु आउिुपछथ र निराश वा चिसोपिाको कुिै
सङ्केतवविा उहााँप्रनत निश्िर्ताले भररिप
ु छथ । परमेश्वरका वििहरूलाई अभ्र्ास िगिेहरू भेलाहरूको
बेला सामथ्र्थले भररएका हुन्छि ्, तर जब नतिीहरू घर फकथन्छि ् नतिीहरू अन्धकारले फककथन्छि ्।
केही मानिसहरू हुन्छि ् जो एक साथ भेला हुि समेत िाहाँदैिि ्। र्सैले, मानिसहरूले कुि कतथव्र्

पूरा गिुथपछथ त्र्ो तैँले स्पष्ट रूपमा बुझ्िुपछथ । परमेश्वरको इच्छा वास्तवमा के हो भन्िे ताँलाई

थाहा िहुि सकछ, तर तैँले आफ्िो कतथव्र् परू ा गिथ सकछस ्, प्राथथिा गिथु पदाथ तैँले त्र्सो गिथ
सकछस ्, सत्र्लाई अभ्र्ास गिुथ पदाथ तैँले त्र्सो गिथ सकछस ्, र मानिसहरूले जे गिुथपछथ तैँले त्र्ो

गिथ सकछस ्। तैँले आफ्िो सुरुको दशथिलाई पकक्रराख्ि सकछस ्। र्सरी, तैँले परमेश्वरको कामको
अको िरणलाई अझ बढी स्वीकार गिथ सकिेछस ्। जब परमेश्वरले गुप्त तररकाले काम गिुथहुन्छ,
तब तैँले िोजी गररिस ् भिे त्र्ो समस्र्ा हुन्छ। जब उहााँले भेलाहरूमा बोल्िुहुन्छ र प्रिार
गिथह
ु ु न्छ, तैँले उत्साहको साथ सन्
ु छस ्, तर जब उहााँ ताँसाँग बोल्िह
ु ु न्ि ताँमा ऊजाथको अभाव हुन्छ
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र ताँ पनछ हट्छस ्। कस्तो प्रकारको व्र्क्कतले र्सरी कार्थ गदथछ ? र्ो त्र्स्तो व्र्क्कत हो जो बथाि
जता जान्छ, त्र्तैनतर लाग्छ। उिीहरूको कुिै अडाि हुाँदैि, कुिै गवाही हुाँदैि, र कुिै दशथि हुाँदैि!
धेरैजसो मानिसहरू र्स्तै प्रकारका हुन्छि ्। र्दद ताँ त्र्स मागथमा लाचगरदहस ् भिे, एक ददि जब
तैँले ठूलो परीक्षाको सामिा गिुथपछथ , तब ताँ दण्डमा पिेछस ्। मानिसहरूलाई ससद्ध पािे परमेश्वरको

प्रकक्रर्ाको लाचग अडाि हुिु धेरै महत्त्वपूणथ कुरा हो। र्दद तैँले परमेश्वरको कामको एउटै िरणलाई
पनि शङ्का गदै िस ् भिे, र्दद तैँले मानिसको कतथव्र् पूरा गछथ स ् भिे, र्दद तैँले परमेश्वरले ताँलाई
अभ्र्ास गिथ लगाउिभ
थ थामेर राख्छस ् भिे, अथाथत ्, तैँले परमेश्वरका
ु एको कुरालाई इमािदारीपव
ू क

अथीहरूलाई स्मरण गछथ स ् भिे र उहााँले वतथमाि समर्मा जे गिुथभए पनि तैँले उहााँको सल्लाहलाई
बबसँदैिस ् भिे, र्दद ताँमा उहााँको कामको बारे मा कुिै शङ्का छै ि, ददह्रलो भई िडा भइस ्, तेरो
गवाहीलाई पक्री राखिस ् भिे, र मागथको प्रत्र्ेक कदममा ताँ ववजर्ी भइस ् भिे अन्त्र्मा ताँलाई

परमेश्वरले ससद्ध पािुथहुिेछ र ववजेता बिाउिह
ु ु िेछ। र्दद ताँ परमेश्वरको जााँिहरूको प्रत्र्ेक

िरणमा ददह्रलो भई िडा हुि सककस ् भिे, र ताँ अझै पनि अन्त्र्सम्मै र्दढ रहि सकछस ् भिे, ताँ
एक ववजेता होस ्, ताँ परमेश्वरले ससद्ध बिाउिुभएको व्र्क्कत होस ्। र्दद ताँ तेरा वतथमाि जााँिहरूमा
र्दढ रहि सकदै िस ् भिे, भववष्र्मा र्ो अझ बढी कदठि हुिेछ। र्दद ताँ िगण्र् द्ःु िबाट भएर
गइस ् र ताँ सत्र्को पनछ लाग्दै िस ् भिे, तैँले आखिरमा केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्। ताँ िाली हात
हुिेछस ्। परमेश्वर बोल्िुभएको छै ि भन्िे दे िेर आफ्िो िोजीलाई त्र्ाग्िे मानिसहरू पनि छि ्, र
नतिीहरूका हृदर् छताछुल्ल हुन्छ। के त्र्स्तो व्र्क्कत मूिथ होइि र? र्स प्रकारका मानिसहरूमा

कुिै वास्तववकता हुाँदैि। जब परमेश्वर बोसलरहिुभएको हुन्छ, नतिीहरू सधैँ र्ता-उता दगुरररहे का
हुन्छि ्, बादहरबाट हे दाथ व्र्स्त र उत्सादहत दे खिन्छि ्, तर अब जब उहााँ बोल्िुभएको हुाँदैि, तब
नतिीहरू िोज्ि छोड्छि ्। र्स प्रकारको व्र्क्कतको कुिै भववष्र् हुाँदैि। शद्
ु धीकरणको क्रममा, ताँ
सकारात्मक र्दक्ष्टकोणबाट प्रवेश गिुथपछथ र तैँले ससकिु पिे पाठहरू ससकिुपछथ ; जब तैँले
परमेश्वरसाँग प्राथथिा गछथ स ् र उहााँको विि पढ्छस ्, तैँले आफ्िो अवस्थालाई र्सैको आधारमा

मापि गिुथपदथछ, आफ्िा कमजोरीहरू पिा लगाउिुपछथ , र तैँले ससकिुपिे पाठहरू अझै धेरै छि ्
भन्िे थाहा पाउिुपछथ । शुद्धीकरणबाट भएर जािे क्रममा, तैँले जनत धेरै इमािदारीसाथ िोजी

गछथ स ्, तैँले आफूलाई त्र्वि िै बढी अपर्ाथप्त रहे को पाउिेछस ्। जब तैँले शद्
ु धीकरणको अिभ
ु व

गरररहे को हुन्छस ्, त्र्स बेला तैँले धेरै वटा समस्र्ाहरूको सामिा गछथ स ्; तैँले नतिलाई स्पष्ट
रूपमा दे ख्न सकदै िस ्, तैँले गुिासो गछथ स ्, तैँले आफ्िै दे हलाई प्रकट गछथ स ्—केवल र्सरी मात्रै
ताँसभत्र धेरै भ्रष्ट स्वभावहरू छि ् भिी तैँले थाहा पाउि सकछस ्।

मानिसहरूमा र्ोग्र्ताको अभाव छ र नतिीहरू परमेश्वरका मापदण्डहरूबाट िक
ु े का छि ्,

भववष्र्मा र्ो बाटोमा दहाँड्ि नतिीहरूलाई अझ धेरै आत्मववश्वासको आवश्र्कता पिथ सकछ।
आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले गिुथभएको कामको निक्म्त धेरै ठूलो आत्मववश्वासको आवश्र्कता
पछथ , र्स्तो आत्मववश्वास जुि अय्र्ूबको भन्दा ठूलो छ। आत्मववश्वासवविा, मानिसहरूले अिुभव

प्राप्त गरररहि सकिेछैिि ् ित नतिीहरू परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररि िै सकछि ्। जब ठूलो
परीक्षाको ददि आउाँ छ, तब केही र्हााँ, केही त्र्हााँ मण्डलीहरू छोडेर जािे मानिसहरू हुिेछि ्।
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पदहलेका ददिहरूमा नतिीहरूका िोजीमा धेरै राम्रो काम गिेहरू पनि केही हुिेछि ् र नतिीहरूले
ककि ववश्वास गिथ छोड्छि ् त्र्ो स्पष्ट हुिेछैि। तैंले बुझ्ि िसकिे धेरै कुराहरू हुिेछि ्, र
परमेश्वरले कुिै चिह्ि वा आश्िर्थकमथ प्रकट गिथुहुिेछैि, ि त कुिै अलौककक कार्थ िै गिथुहुिेछ।
र्ोिादहाँ ताँ ददह्रलो गरी िडा हुि सकछस ् कक सकदै िस ् भिी हे िथलाई हो—मानिसहरूलाई शोधि गिथ

परमेश्वरले तथ्र्हरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। तैंले अझै त्र्नत धेरै कष्ट भोगेको छै िस ्। भववष्र्मा जब
ठूला परीक्षाहरू आउाँ छि ्, कनतपर् ठाउाँ हरूका मण्डलीका प्रत्र्ेक व्र्क्कत छोडेर जािेछि ,् र ताँसाँग
राम्रो सम्बन्ध हुिे मानिसहरू जािेछि ् र आफ्िो ववश्वास त्र्ाग्िेछि ्। के त्र्सबेला ताँ र्दढ भएर
िडा हुि सकिेछस ्? अदहलेसम्म, तैंले सामिा गरे का परीक्षाहरू सािानतिा चथए, र तैंले सार्द

मुक्स्कलले नतिको सामिा गिथ सकेको छस ्। र्स िरणमा वििहरूद्वारा मात्र शोधि गिे र ससद्ध

पािे कार्थ समावेश छ। अको िरणमा, ताँलाई शोधि गिथ तथ्र्हरू ताँकहााँ आउिेछि ्, अनि त्र्सबेला
ताँ जोखिमको बीिमा हुिेछस ्। र्ो गम्भीर भएपनछ, परमेश्वरले ताँलाई िााँडो गिे र जािे सल्लाह
ददिुहुिेछ, र धासमथक मानिसहरूले ताँलाई उिीहरूको साथमा जािका लाचग लोभ्र्ाउिे कोससस

गिेछि ्। र्ोिादहाँ ताँ त्र्स मागथमा अनघ बदढरहि सकछस ् कक सकदै िस ् भिी हे िथलाई हो, र र्ी

सबै कुरा परीक्षा हुि ्। वतथमािका परीक्षाहरू सािानतिा हुि ्, तर त्र्स्तो ददि आउिेछ जब केही
घरहरूका आमाबाबुले ववश्वास गिथ छोड्िेछि ्, र कुिैमा छोराछोरीले ववश्वास गिथ छोड्िेछि ्। के
ताँ अचग बदढरहि सकिेछस ्? ताँ जनत अगाडड जान्छस ्, परीक्षाहरू उनत िै ठूला बन्िेछि ्। परमेश्वरले
मानिसहरूलाई शुद्ध पािे काम नतिीहरूका िााँिोहरू र कदअिुसार गिुथहुन्छ। परमेश्वरले

मािवजानतलाई ससद्ध बिाउिुहुिे िरणमा, मानिसहरूको सङ्ख्र्ा बदढरहिु असम्भव हुन्छ—त्र्ो
कम मात्रै हुाँदै जािेछ। र्ी शोधिहरूद्वारा मात्र मानिसहरूलाई ससद्ध पािथ सककन्छ। निराकरण

गररि,ु अिश
ु ासि, जााँि, सजार्, सराप—के ताँ र्ी सबैको सामिा गिथ सकछस ्? जब ताँ कुिै
मण्डलीलाई निक्श्ित रूपमा राम्रो क्स्थनतमा दे ख्छस ्, जहााँ दाजुभाइ-दददीबदहिीहरू सबैले ठूलो

ऊजाथको साथमा िोजी गरररहे का हुन्छि ्, त्र्सबेला ताँ उत्सादहत हुन्छस ्। जब एक ददि नतिीहरू
सबैले छोडेर जान्छि ्, नतिीहरूमध्र्े कनतले ववश्वास गिथ छोडेका हुन्छि ्, कोहीले व्र्ापार गिथ वा

वववाह गिथ छोडेर गएका हुन्छि ् र कोही-कोही धमथमा सामेल हुन्छि ्; के त्र्सबेला ताँ र्दढ भएर
िडा हुि सकिेछस ्? के ताँ सभत्री रूपमा अप्रभाववत रहि सकिेछस ्? परमेश्वरले मािवजानतलाई
ससद्ध बिाउिे काम साधारण कुरा होइि! मानिसहरूलाई शोधि गिथ उहााँले धेरै कुराहरूको प्रर्ोग
गिुथहुन्छ। मानिसहरूले र्ी कुराहरूलाई ववचधको रूपमा हे छथि ्, तर परमेश्वरको मूल असभप्रार्मा र्ी

ववचधहरू पटककै होइिि ्, तर तथ्र्हरू हुि ्। अन्त्र्मा, जब उहााँले मानिसहरूलाई एक निक्श्ित
हदसम्म शोधि गररसकिुभएको हुन्छ र नतिीहरूमा कुिै गि
ु ासो हुाँदैि, तब उहााँको कामको र्ो

िरण पूरा हुिेछ। पववत्र आत्माको महाि ् काम भिेको ताँलाई ससद्ध पािुथ हो, र जब उहााँले कुिै
काम गिुथहुन्ि र आफूलाई लुकाउिुहुन्छ, तब त्र्ो ताँलाई ससद्ध पािे उद्दे श्र्ले गररएको हुन्छ, र
निक्श्ित रूपमा, र्सरी मानिसहरूमा परमेश्वरको निक्म्त प्रेम छ कक छै ि, उहााँमाचथ नतिीहरूको

वास्तववक भरोसा छ कक छै ि सो दे ख्न सककन्छ। जब परमेश्वर स्पष्टसाँग बोल्िुहुन्छ, तब तैंले
िोजी गिथु आवश्र्क हुाँदैि; उहााँले आफूलाई लक
ु ाउिभ
ु एको बेला मात्र तैंले िोजी गिथु र तेरो आफ्िो
966

बाटोमा अनिक्श्ितताको साथ अनघ बढ्िु आवश्र्क हुन्छ। तैँले सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको कतथव्र् पूरा
गिथ सकिुपछथ , र तेरो भववष्र्को पररणाम र तेरो गन्तव्र् जे भए पनि, ताँ जीववत रहिे वषथहरूमा
तैँले परमेश्वरप्रनतको ज्ञाि र प्रेमको िोजी गिथ सकिुपछथ , अनि परमेश्वरले ताँलाई जसरी व्र्वहार

गिुथभए पनि, ताँ गुिासो गिे कार्थबाट जोचगि सकिुपछथ । पववत्र आत्माले मानिसहरूमा काम गिे
एउटा सतथ छ। नतिीहरूले परमेश्वरका कामहरूको तष्ृ णा गिुथपछथ र िोजी गिुथपछथ , र त्र्सप्रनत

आधा मिको हुिे वा शङ्कालु हुिे गिुथ हुाँदैि, र नतिीहरूले हर समर् आफ्िो कतथव्र्लाई सम्हाल्ि
सकिप
ु छथ ; र्स प्रकारले मात्र नतिीहरूले पववत्र आत्माको काम प्राप्त गिथ सकछि ्। परमेश्वरको
कामको हरे क िरणमा मािवजानतबाट माग गररएको कुरा भिेको ठूलो आत्मववश्वास र िोजी

गिथको लाचग परमेश्वरको सामु आउिे कार्थ िै हो—अिुभवको आधारमा मात्रै मानिसहरूले परमेश्वर

कनत प्रेमर्ोग्र् हुिुहुन्छ र पववत्र आत्माले मानिसहरूमा कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे कुरा थाहा
पाउि सकछि ्। र्दद ताँ अिुभव गदै िस ् भिे, र्दद ताँ त्र्समा अनघ बढ्दै िस ् भिे, र्दद ताँ िोजी
गदै िस ् भिे, तैँले केही पनि प्राप्त गिेछैिस ्। ताँ आफ्िा अिुभवहरूमा अनघ बढ्िुपछथ , र तेरा

अिुभवहरूद्वारा मात्र तैँले परमेश्वरका कार्थहरूलाई दे ख्न सकछस ् र उहााँ आश्िर्थजिक र अथाह
हुिुहुन्छ भन्िे कुरा बुझ्ि सकछस ्।

के्ििँ्जीवर्ि्भएको्व्यक्ति्होस?
तैँले तेरो भ्रष्ट स्वभावलाई फासलसकेपनछ अनि सामान्र् मािवताले क्जउिे उपलक्ब्ध हाससल

गररसकेपनछ मात्र ताँलाई पूणथ बिाइिेछ। तैँले अगमवाणी बोल्ि िसके पनि, अनि कुिै पनि
रहस्र्हरू बोल्ि िसके पनि, ताँ मािवको प्रनतरूपमा बााँचिरहे को र त्र्सलाई प्रकट गरररहे को

हुिेछस ्। परमेश्वरले मानिसको सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो तर त्र्सपनछ मानिसलाई शैतािले भ्रष्ट बिार्ो,
र्सरी भ्रष्ट बिार्ो कक मानिसहरू “मत
ृ मािवहरू” बिे। तसथथ ताँ बदसलसकेपनछ अब फेरर र्ी

“मत
ृ मािवहरू” जस्तो रहिेछैिस ्। मानिसहरूका आत्मालाई जलाउिे र पुिजथन्म सलिे तुल्र्ाउिे
परमेश्वरका वििहरू िै हुि ् र जब मानिसहरूका आत्माको पुिजथन्म हुन्छ तब नतिीहरू जीववत
भएका हुिेछि ्। जब म “मत
ृ क मािवहरू” को बारे मा कुरा गछुथ, मैले आत्मा िभएका लासहरूको
बारे मा, जसका आत्माहरू नतिीहरूसभत्र मररसकेका हुन्छि ् त्र्स्ता मानिसहरूका बारे मा कुरा
गरररहे को हुन्छ। जब मानिसहरूका आत्मामा जीविको खझल्का बल्छ, तब मानिसहरू जीववत

हुन्छि ्। पदहले कुरा गररएका सन्तहरूले ती मानिसहरूलाई जिाउाँ छ जो जीववत भएका छि ्, ती
व्र्क्कतहरू जो शैतािको प्रभावमा चथए तर नतिीहरूले शैतािलाई पराक्जत गरे । िीिका िनु िएका
मानिसहरूले रातो अक्जङ्गरको क्रूर र अमािवीर् सतावट र छल सहे का छि ् जसले नतिीहरूलाई

मािससक रूपमा तहसिहस पारी छाडेको छ अनि क्जउिको लाचग साहसशून्र् तुल्र्ाइददएको छ।
र्सरी नतिीहरूका आत्माको जागरण नतिीहरूका सारसाँगै सुरु हुिुपछथ : असलअसल गरे र, नतिीहरूका
सारमा, नतिीहरूका आत्मालाई जागत
ृ गररिैपछथ । जब एक ददि नतिीहरू जीववत हुन्छि ् तब कुिै
पनि अवरोधहरू हुिेछैिि ् र सबै जिा निबाथध रूपमा अनघ बढ्िेछि ्। हाल र्ो कुरा अप्राप्र् छ।
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धेरैजसो मानिसहरू र्स्तो तररकाले क्जउाँ छि ् कक त्र्सले धेरै प्राणघातक धारहरू निम्त्र्ाउाँ छ;
नतिीहरू मत्ृ र्ुको प्रभामण्डलमा बेररएका हुन्छि ् र नतिीहरूका अभाव अिेक हुन्छि ्। केही
मानिसहरूका शब्दहरूले मत्ृ र्ु बोकछि ्, नतिीहरूका कार्थहरूले मत्ृ र्ु बोकछि ्, अनि नतिीहरूले
नतिीहरू क्जउिे तररकामा ल्र्ाउिे हरे क कुरामा मत्ृ र्ु रहे को हुन्छ। र्दद आज मानिसहरूले
सावथजनिक रूपमा परमेश्वरको साक्षी ददिे हो भिे, नतिीहरू र्स कार्थमा असफल हुिेछि ् ककिभिे

नतिीहरू अझै पनि पूणथ रूपमा जीववत हुिु बााँकी हुन्छ र नतमीहरूका बीिमा अत्र्न्तै धेरै मत
ृ
मािवहरू छि ्। आज, केही मानिसहरूले ककि परमेश्वरले अन्र्जानतहरूका बीिमा उहााँको काम
शीघ्र रूपमा गिथ ककि केही चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू प्रदशथि गिुथहुन्ि भिेर सोध्छि ्।

मत
ृ कहरूले परमेश्वरको साक्षी ददि सकदै िि ्; र्ो त जीववत व्र्क्कतहरूले मात्र गिथ सकिे कुरा हो,

तर पनि आजका धेरैजसो मानिसहरू “मत
ृ मािवहरू” हुि ्; अत्र्न्तै धेरै व्र्क्कतहरू मत्ृ र्ुको
कात्रोमुनि, शैतािको प्रभावमा बााँच्छि ् र ववजर् प्राप्त गिथ सकदै िि ्। र्स्तो भएको हुाँदा, कसरी
नतिीहरूले परमेश्वरको साक्षी ददि सकछि ्? कसरी नतिीहरूले सुसमािार फैलाउि सकछि ्?

अाँध्र्ारोको प्रभावमा क्जउिे व्र्क्कतहरू ती व्र्क्कतहरू हुि जो मत्ृ र्ुको बीिमा क्जउाँ छि ्, र
जसलाई शैतािद्वारा काबूमा राखिएको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा मुकत िगररएमा र परमेश्वरद्वारा
न्र्ार् िगररएमा र सजार् िददइएका मानिसहरू मत्ृ र्ुको प्रभावबाट उम्कि सकदै िि ्; नतिीहरू
जीववत बन्ि सकदै िि ्। र्ी “मत
ृ क मािवहरू” परमेश्वरको साक्षी बन्ि सकदै िि ्, ि त नतिीहरूलाई
परमेश्वरले प्रर्ोग िै गिथ सकिुहुन्छ, नतिीहरूले राज्र्मा प्रवेश गिे कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरले

जीववतहरूको साक्षी िाहिुहुन्छ, मत
ृ हरूको होइि, र उहााँले जीववतहरूले उहााँको काम गरूि ्

भन्िुहुन्छ, मत
ृ कहरूले होइि। “मत
ृ व्र्क्कतहरू” ती व्र्क्कतहरू हुि ् जसले परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ्
र परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोह गछथ ि ्; नतिीहरू ती व्र्क्कतहरू हुि ् जो आत्मामा िेतिाशन्
ू र् छि ्
र परमेश्वरको वििहरू बुझ्दै िि ्; नतिीहरू ती व्र्क्कतहरू हुि ् जो सत्र्ताको अभ्र्ास गदै िि ् र
जोसाँग परमेश्वरप्रनत रिीभर बफादारीता छै ि, र नतिीहरू ती व्र्क्कतहरू हुि ् जो शैतािको अचधकार
क्षेत्र अन्तगथत क्जउाँ छि ् र शैतािद्वारा शोवषत हुन्छि ्। मत
ृ व्र्क्कतहरूले सत्र्ताको ववरोधमा
उसभएर, परमेश्वरको ववरुद्ध वविोह गरे र अनि तुच्छ, घण
ृ ार्ोग्र्, दष्ु ट, पाशववक, छली तथा
धोिेबाज बिेर आफूलाई प्रकट गछथ ि ्। त्र्स्ता व्र्क्कतहरूले परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे
गरे तापनि नतिीहरू परमेश्वरको वििहरू अिुरूप क्जउि सकदै िि ्; नतिीहरू जीववत भए तापनि

नतिीहरू केवल दहाँड्िे र सास फेिे लासहरू हुि ्। मत
ृ व्र्क्कतहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ पूणथ
रूपमा असक्षम हुन्छि ्, पूणथ रूपमा उहााँको आज्ञापालि गिे कुरा त परै जाओस ्। नतिीहरूले उहााँ
ववरुद्ध छल गिथ, उहााँको निन्दा गिथ, उहााँलाई धोिा ददि मात्रै सकछि ्, र नतिीहरूले आफू क्जउिे
तररका माफथत जे ल्र्ाउाँ छि ् ती सबैले शैतािको प्रकृनत प्रकट गछथ ि ्। र्दद मानिसहरूले जीववत

प्राणीहरू बन्ि र परमेश्वरको साक्षी बन्ि अनि परमेश्वरद्वारा स्वीकृत हुि िाहन्छि ् भिे नतिीहरूले
परमेश्वरको मुक्कत स्वीकार गिुथपछथ ; नतिीहरू िुशीसाथ उहााँको न्र्ार् र सजार्को अधीिमा
रहिुपछथ र परमेश्वरको काटछााँट र उहााँको निराकरणलाई िुशीसाथ स्वीकार गिुथपछथ । त्र्सपनछ

मात्र परमेश्वरले अनिवार्थ गिथुभएको सबै सत्र्तालाई नतिीहरूले अभ्र्ास गिथ सकिे छि ्, अनि
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त्र्सपनछ नतिीहरूले परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गिेछि ् र सााँक्च्िकै जीववत प्राणी बन्िेछि ्।
जीववतहरूलाई परमेश्वरले मुक्कत ददिुहुन्छ; नतिीहरूलाई परमेश्वरले न्र्ार् र सजार् गररसकिुभएको
हुन्छ, नतिीहरू आफूलाई समवपथत गिथ इच्छुक हुन्छि ् र परमेश्वरको लाचग आफ्िो जीवि त्र्ाग्ि

िुशी हुन्छि ् र नतिीहरूले िुशीसाथ आफ्िो पूरा जीवि परमेश्वरमा समवपथत गछथ ि ्। जब
जीववतहरूले परमेश्वरको साक्षी ददन्छि ् तब मात्र शैतािलाई लक्ज्जत बिाउि सककन्छ; जीववतहरूले

मात्र परमेश्वरको सुसमािार कार्थ फैलाउि सकछि ्, जीववतहरू मात्र परमेश्वरको हृदर् अिुसारका
हुन्छि ्, र जीववतहरू मात्र वास्तववक मानिसहरू हुि ्। मौसलक रूपमा परमेश्वरद्वारा सक्ृ जत मानिस
जीववत चथर्ो तर शैतािको भ्रष्टताको कारण मानिस मत्ृ र्क
ु ो बीिमा अनि शैतािको प्रभावमा रहे र
क्जउाँ छ, र त्र्सैले र्सप्रकार मानिसहरू आत्माववहीि मत
ृ क बिेका छि ्, नतिीहरू परमेश्वरको
ववरोध गिे शत्रुहरू बिेका छि ्, नतिीहरू शैतािका औजारहरू बिेका छि ् अनि नतिीहरू शैतािका

बन्दीहरू बिेका छि ्। परमेश्वरद्वारा सक्ृ जत सबै जीववत मानिसहरू मत
ृ मानिसहरू बिेका छि ् र

त्र्सरी परमेश्वरले उहााँको साक्षी गुमाउिुभएको छ र उहााँले उहााँद्वारा सक्ृ जत अनि उहााँको सास
भएको एकमात्र वस्तु मािवजानतलाई गुमाउिुभएको छ। र्दद परमेश्वरले उहााँको साक्षी कफताथ सलिु
परे मा र उहााँको आफ्िै हातद्वारा सक्ृ जत भएका तर शैतािद्वारा बन्दी बिाइएका व्र्क्कतहरूलाई

कफताथ सलिु परे मा, उहााँले नतिीहरूलाई पुिजीववत गिुथपछथ ताकक नतिीहरू जीववत प्राणीहरू बिूि ् र

उहााँले नतिीहरूलाई कफताथ सलिैपछथ ताकक नतिीहरू उहााँको ज्र्ोनतमा बााँच्ि सकूि ्। मत
ृ कहरू ती

हुि ् जोसाँग आत्मा हुाँदैि, ती व्र्क्कतहरू जो अत्र्ाचधक रूपमा िेतिाशून्र् छि ् र जसले परमेश्वरको
ववरोध गछथ ि ्। नतिीहरू सबैभन्दा बढी परमेश्वरलाई िचिन्िे व्र्क्कतहरू हुि ्। र्ी मानिसहरूमा

परमेश्वरको आज्ञापालि गिे रिीभर मिसार् हुाँदैि; नतिीहरूले केवल उहााँको ववरुद्ध वविोह गछथ ि ्
र उहााँको ववरोध गछथ ि ् अनि उिीहरूमा रिीभर पनि बफादारीता हुाँदैि। जीववत व्र्क्कतहरू ती
व्र्क्कतहरू हुि ् जसका आत्माले पुिजथन्म पाएका छि ्, जसले परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ
जान्दछि ् र जो परमेश्वरप्रनत बफादार छि ्। नतिीहरू सत्र्ता र साक्षी र्ुकत हुन्छि ् र ती व्र्क्कतहरू

मात्र परमेश्वरको लाचग उहााँको घरमा प्र्ारा हुन्छि ्। परमेश्वरले ती व्र्क्कतहरूलाई बिाउिुहुन्छ
जो जीववत हुि सकछि ्, जसले परमेश्वरको मुक्कत दे ख्न सकछि ्, जो परमेश्वरप्रनत बफादार हुि
सकछि ् र जो परमेश्वरको िोजी गिथ इच्छुक छि ्। उहााँले ती व्र्क्कतहरूलाई बिाउिह
ु ु न्छ जो
परमेश्वरको दे हधारण अनि उहााँ दे िा पिुथभएको घटिामा ववश्वास गछथ ि ्। केही मानिसहरू जीववत

हुि सकछि ् र केही मानिसहरू सकदै िि ्; र्ो कुरा नतिीहरूको प्रकृनत बिाउि सककन्छ कक सककाँदै ि
भन्िे कुरामा भर पछथ । धेरै मानिसहरूले परमेश्वरका धेरै वििहरू सुिेका हुन्छि ् तैपनि नतिीहरूले
परमेश्वरको इच्छा बझ्
ु ि सकदै िि ् र अझै पनि नतिीहरूले नतिलाई अभ्र्ास गिथ सकदैिि ्। र्स्ता

व्र्क्कतहरू सत्र्तामा क्जउि सक्षम हुाँदैिि ् र जािाजाि नतिीहरूले परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप
गछथ ि ्। नतिीहरू परमेश्वरको लाचग कुिै काम गिथ पनि सक्षम हुाँदैिि ्, नतिीहरूले उहााँप्रनत कुिै कुरा
पनि समवपथत गिथ सकदै िि ्, र नतिीहरूले गोप्र् रूपमा मण्डलीको पैसा ििथ गछथ ि ् र परमेश्वरको
घरमा ससिैँमा िािा िान्छि ्। र्ी व्र्क्कतहरू मत
ृ व्र्क्कतहरू हुि ् र नर्िीहरूलाई बिाउि सककाँदैि।
परमेश्वरले ती सबैलाई मक्ु कत ददिह
ु ु न्छ जो उहााँको कामको बीिमा छि ्, तर त्र्हााँ एक भाग
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मानिसहरू छि ् जसले उहााँको मुक्कत प्राप्त गिथ सकदै िि ्; थोरै सङ्ख्र्ाका मानिसहरूले मात्रै उहााँको

मुक्कत प्राप्त गिथ सकछि ्। र्ो ककि हुन्छ भिे धेरैजसो मानिसहरू अनत गहि रूपमा भ्रष्ट भइसकेका
अनि मत
ू थ रूपमा
ृ बनिसकेका छि ्, र नतिीहरू मक्ु कतभन्दा पर पचु गसकेका छि ्; नतिीहरू पण

शैतािद्वारा शोवषत भइसकेका छि ्, र नतिीहरू नतिीहरूको प्रकृनतमा अनत िै दष्ु ट छि ्। त्र्स
अल्पसांख्र्क मानिसहरू पनि पूणथ रूपमा परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ असक्षम छि ्। नतिीहरू ती

व्र्क्कतहरू होइिि ् जो सरु
ु दे खि िै परमेश्वरप्रनत बफादार चथए वा जोसाँग सरु
ु दे खि िै परमेश्वरप्रनत

अत्र्ाचधक प्रेम चथर्ो; बरु नतिीहरू उहााँको ववजर्को कामको कारण परमेश्वरप्रनत बफादार बिेका

छि ्, उहााँको सवोच्ि प्रेमको कारण नतिीहरूले परमेश्वरलाई दे ख्छि ्, परमेश्वरको धमी स्वभावको

कारण नतिीहरूको स्वभावमा पररवतथिहरू आएका छि ्, र उहााँको त्र्ो काम जुि वास्तववक र
सामान्र् दव
ु ै हो, त्र्सको कारण नतिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्छि ्। परमेश्वरको र्ो कामवविा र्ी

मानिसहरू जनत िै असल भए पनि, नतिीहरू अझै पनि शैतािकै हुन्छि ्, नतिीहरू अझै पनि मत्ृ र्ुकै

हुन्छि ्, अनि नतिीहरू अझै पनि मत
ृ िै हुन्छि ्। नतिीहरूले आज परमेश्वरको छुटकारा प्राप्त गिथ
सकछि ् भन्िे तथ्र् ववशुद्ध रूपमा नतिीहरू परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुक भएको कारणले
गदाथ मात्र हो।

परमेश्वरप्रनत नतिीहरूको वफादारीताको कारण, जीववतहरूलाई परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिेछ र

नतिीहरू उहााँका प्रनतज्ञाहरूका बीिमा क्जउिेछि ्, र नतिीहरूले परमेश्वरको ववरोध गरे को कारण,
मत
ृ क व्र्क्कतहरूलाई परमेश्वरले घण
ृ ा र नतरस्कार गिुथहुिेछ र नतिीहरू उहााँको दण्ड र श्रापहरूका

बीिमा क्जउिेछि ्। र्ही िै परमेश्वरको धमी स्वभाव हो जसलाई कुिै पनि मानिसद्वारा पररवतथि

गिथ सककाँदै ि। मानिसहरूले नतिीहरूको आफ्िै िोजीको कारण परमेश्वरको स्वीकृनत प्राप्त गछथ ि ्
र नतिीहरू ज्र्ोनतमा क्जउाँ छि ्; मानिसहरूले नतिीहरूकै धत
ू थ षडर्न्त्रहरूको कारण परमेश्वरको श्राप

पाउाँ छि ् र दण्डमा धकेसलन्छि ्; मानिसहरूले नतिीहरूको दष्ु कमथको कारण परमेश्वरबाट दण्ड

पाउाँ छि ्, र मानिसहरूले नतिीहरूको उत्कण्ठा र वफादारीताको कारण परमेश्वरबाट आशीवाथदहरू

प्राप्त गछथ ि ्। परमेश्वर धमी हुिुहुन्छ: उहााँले जीववतहरूलाई आशीवाथद ददिुहुन्छ र मत
ृ कहरूलाई

श्राप ददिुहुन्छ ताकक नतिीहरू सधैँ मत्ृ र्ुको बीिमा क्जऊि ् र कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको ज्र्ोनतमा
िक्जऊि ्। परमेश्वरले जीववतहरूलाई साँधै उहााँसाँगै हुिको लाचग उहााँको राज्र्मा र उहााँको
आशीवाथदहरूमा लैजािुहुन्छ। तर मत
ृ हरूको हकमा भिे, उहााँले नतिीहरूलाई प्रहार गिुथहुन्छ र अिन्त

मत्ृ र्ुको हात लगाइददिुहुन्छ; नतिीहरू उहााँको वविाशको पात्र हुि ् र नतिीहरू सधैँ शैतािकै हुिेछि ्।
परमेश्वरले कसैलाई पनि अन्र्ार् पूवथक व्र्वहार गिुथहुन्ि। परमेश्वरको िोजी गिे सबै जिा अवश्र्

पनि परमेश्वरको घरमा रहिेछि ्, र परमेश्वरको अवज्ञा गिे र उहााँसाँग मेल ििािेहरू सबै जिा

अवश्र् पनि उहााँको दण्डमा क्जउिेछि ्। शार्द तैँले परमेश्वरले दे हमा गिुथभएको कार्थको बारे मा
निक्श्ित रूपमा थाहा पाएको छै िस ् होला—तर एक ददि परमेश्वरको दे हले सोझै मानिसको अन्त्र्को

व्र्वस्था गिेछैि; बरु, उहााँको आत्माले मानिसको गन्तव्र्को व्र्वस्था गिेछ , र सोही समर्मा

मानिसहरूले परमेश्वरको दे ह र उहााँको आत्मा एउटै हो रहे छ भिे र थाहा पाउिेछि ् अनि उहााँको

दे हले गल्ती गिथ सकदै ि र उहााँको आत्माले त झि ् गल्ती गिे कुरै भएि भन्िे कुरा थाहा
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पाउिेछि ्। अन्त्र्मा, उहााँले जीववत भएकाहरूलाई निक्श्ित रूपमा उहााँको राज्र्मा लैजािुहुिेछ; ि

त एक जिा बढी ि त एक जिा कम। जीववत िभएका मत
ृ कहरूको हकमा भिे, नतिीहरूलाई
शैतािको कालकोठरीमा हुत्र्ाइफासलिेछ।

अपररर्निवि्स्र्भार््हुन्ु भनेको्परमेश््र्रसिँगको्शत्रि
ु ामा्हुन्ु हो
हजारौँ वषथको भ्रष्टतापनछ, मानिस सन्
ु ि िसकिे र सस्
ु त भएको छ; ऊ परमेश्वरको ववरोध

गिे भूत बिेको छ, र्नतसम्म कक परमेश्वरप्रनत मानिसको वविोह इनतहासका पुस्तकहरूमा उल्लेि
गररएका छि ्, र मानिस स्वर्म पनि आफ्िो वविोही आिरणको पूणथ वववरण ददि असक्षम छ—
ककिकक मानिस शैतािद्वारा गहि रूपमा भ्रष्ट बिाइएको छ, र शैतािले उसलाई अन्र्त्र डोऱ्र्ाएको

छ, जसले गदाथ आफू कतानतर जािुपिे हो भन्िे कुरा उसले बबसेको छ। आज पनि, मानिसले अझै
परमेश्वरलाई धोका ददन्छ: जब मानिसले परमेश्वरलाई दे ख्छ, उसले उहााँलाई धोका ददन्छ, र जब

उसले परमेश्वरलाई दे ख्दै ि, तब पनि उसले उहााँलाई धोका ददन्छ। परमेश्वरको श्रापहरू र
परमेश्वरको क्रोध अिुभव गरे र पनि अझै उहााँलाई धोिा ददिेहरू पनि छि ्। त्र्सैले म भन्छु कक

मानिसको िेतिाले आफ्िो मौसलक कार्थगत गण
ु िै गुमाएको छ, र मानिसको वववेकले पनि,
आफ्िो मौसलक कार्थगत गण
ु गम
ु ाएको छ। मैले दे िेको मानिस मािव भेषमा पशु हो, उ ववषालु
सपथ हो, र उसले मेरो िजरमा जनतसुकै दर्िीर् दे खििे प्रर्त्ि गरे तापनि, म कदहल्र्ै पनि उप्रनत

दर्ालु बन्िेछैि, ककिकक मानिससाँग कालो र सेतो बीि फरक छुट्र्ाउिे, सत्र् र असत्र् बीि
फरक छुट्र्ाउिे समझ पनि छै ि। मानिसको िेतिा सुस्त भएको छ, तैपनि अझै ऊ आसशषहरू
्

प्राप्त गिथ िाहन्छ; उसको मािवता र्नत अज्ञािी भएको छ, तैपनि अझै ऊ राजाको सावथभौसमकता
हाससल गिथ िाहन्छ। र्स ककससमको िेतिासाँग ऊ कसको राजा बन्ि सकछ? र्स ककससमको
मािवतासाँग ऊ कसरी ससांहासिमा बस्ि सकछ? मानिससाँग सााँक्च्िकै लाज िै छै ि! ऊ अहङ्कारी

िीि हो! नतमीहरूमध्र्े आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ िाहिे व्र्क्कतहरूलाई म सुझाव ददन्छु कक सबैभन्दा

पदहला एउटा ऐिा सलएर आफ्िो कुरूप अिुहार हे र—के ताँसाँग राजा हुिको निक्म्त आवश्र्क कुरा
छ? के ताँसाँग आसशषहरू
्
प्राप्त गिे व्र्क्कतको जस्तो अिह
ु ार छ? तेरो स्वभावमा असलकनत पनि

पररवतथि आएको छै ि र तैँले कुिै पनि सत्र्तालाई अभ्र्ास गरे को छै िस ्, तैपनि अझ ताँ सुन्दर
भोली, अथाथत ् भववष्र्को आशा गछथ स ्। तैँले आफैलाई भ्रममा पादै छस ्! र्स्तो फोहोरी भूसममा जन्म

सलएर, मानिस समाजद्वारा प्रभाववत भएको छ, ऊ सामन्ती िैनतकताहरूबाट प्रभाववत बिेको छ,
र उसलाई “उच्ि सशक्षा ददइिे” सांस्थाहरूमा ससकाइएको छ। वपछडडएको सोि, भ्रष्ट िैनतकता,
जीवि सम्बन्धी तुच्छ र्दक्ष्टकोण, जीविर्ापिको घखृ णत दशथिशास्त्र, पूणथतर्ा मूल्र्हीि अक्स्तत्व,

र भ्रष्ट जीविशैली र िलिहरू—र्ी सबै कुराहरू मानिसको हृदर्मा गदहरोसाँग घुसससकेको छ, र
उसको वववेकलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बिाएको छ र आक्रमण गरे को छ। पररणाम स्वरूप,
मानिस परमेश्वरदे खि अझ धेरै टादढएको छ, र अझ धेरै उहााँको ववरोधी बिेको छ। मानिसको

स्वभाव ददिददिै अझ बढी क्रूर बन्दै छ, र परमेश्वरको निक्म्त स्वेच्छाले कुिै कुरा त्र्ाग्ि इच्छुक
971

व्र्क्कत एक जिा पनि छै ि, परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ इच्छुक व्र्क्कत एक जिा पनि छै ि, ि

त र्सबाहे क, परमेश्वरको स्वरूपलाई िोज्ि इच्छुक व्र्क्कत िै छ। बरु, शैतािको क्षेत्र अन्तगथत

रहे र, दहलोको भसू ममा शरीरको भ्रष्टतामा आफैलाई सम्
ु पाँदै, सि
ु ववलासको पनछ लाग्िे बाहे क
मानिसले अरू केही पनि गदै ि। अन्धकारमा क्जउिेहरूले सत्र्तालाई सुिेर पनि त्र्सलाई अभ्र्ासमा
लगाउिे वविारै गदै िि ्, ि त उहााँको स्वरूपलाई दे िेर पनि परमेश्वरको िोजी गिथ नतिीहरू बाध्र्

हुन्छि ्। कसरी र्नत धेरै भ्रष्ट मािवजानतले मुक्कतको कुिै मौका हाससल गिथसकछ र? र्नत धेरै
पनतत मािवजानत कसरी ज्र्ोनतमा क्जउि सकछ र?
मानिसको स्वभाव पररवतथि गिे कुरा उसको सारको ज्ञािबाट र उसको सोिवविार, प्रववृ ि, र

मािससक र्दक्ष्टकोणको पररवतथि, अथाथत ् आधारभत
ू पररवतथिहरूबाट सुरु हुन्छ। र्स ककससमले मात्र
मानिसको स्वभावमा सााँिो पररवतथिहरू प्राप्त हुिेछि ्। मानिसको भ्रष्ट स्वभाव उसलाई शैतािद्वारा

दवू षत बिाइएको र कुल्िीसमल्िी गररएको कुराबाट, शैतािले उसको सोिवविार, िैनतकता,
अन्तर्दथक्ष्ट र िेतिामा िोट पुऱ्र्ाएको असाधारण हानिबाट उत्पन्ि हुन्छ। मानिसका आधारभूत
कुराहरू शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएको कारण र्स्तो भएको हो, र नतिीहरू परमेश्वरले नतिीहरूलाई
मौसलक रूपमा सक्ृ ष्ट गिुथभएको जस्तो अवस्थामा पटककै छै िि ्, त्र्सैले मानिसले परमेश्वरको

ववरोध गछथ र सत्र्ता बुझ्दै ि। र्सैले, मानिसको स्वभावमा हुिे पररवतथिहरू उसको सोिवविार,
अन्तर्दथक्ष्ट, र िेतिामा आउिे पररवतथिबाट सरु
ु हुन्छ, जसले परमेश्वर सम्बन्धी उसको ज्ञाि र
सत्र्ता सम्बन्धी उसको ज्ञािलाई पररवतथि गिेछ। सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भूसममा जन्मेका व्र्क्कतहरू

परमेश्वर के हुिुहुन्छ, वा परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ भिेको के हो भन्िे कुरामा अिसभज्ञ हुन्छि ्।
मानिसहरू जनत धेरै भ्रष्ट हुन्छि ्, नतिीहरूलाई परमेश्वरको अक्स्तत्वको बारे मा त्र्नत िै थोरै थाहा
हुन्छ, र नतिीहरूको िेतिा र अन्तर्दथक्ष्ट त्र्नत िै कमजोर हुन्छ। परमेश्वरको ववरुद्धमा मानिसको

प्रनतरोध र वविोहको स्रोत िादहाँ शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएको उसको भ्रष्टता हो। शैतािको भ्रष्टताको
कारण मानिसको वववेक अिेत भएको छ; ऊ अिैनतक छ, उसका सोि वविारहरू पनतत भएका

छि ्, र ऊसाँग वपछडडएको मािससक र्दक्ष्टकोण छ। शैतािद्वारा उसलाई भ्रष्ट बिाइिुभन्दा अगाडड,
मानिसले स्वाभाववक रूपमा परमेश्वरको अिुसरण गथ्र्ो र उहााँको वििहरू सुिेपनछ नतिीहरूको

पालि गथ्र्ो। स्वाभाववक रूपमा उसको िेतिा र वववेक सामान्र् मािवको जस्तै स्वस्थ चथर्ो।

शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएपनछ, मानिसको मौसलक िेतिा, वववेक, र मािवता सुस्त भएको चथर्ो
र शैतािद्वारा अस्वस्थ बिाइएको चथर्ो। र्सरी, उसले परमेश्वरप्रनत उसको आज्ञाकारीता र प्रेम
गुमाएको छ। मानिसको िेतिा अस्वाभाववक बिेको छ, उसको स्वभाव एक पशुको स्वभावजस्तै
बिेको छ, र परमेश्वरप्रनत उसको वविोह निरन्तर बदढरहे को छ र घोर बिेको छ। तैपनि मानिसलाई

र्ो कुरा थाहा छै ि ि त र्ो कुरा पदहिाि िै गछथ , र केवल ववरोध गछथ र अन्धाधुन्ध वविोह गछथ ।

मानिसको स्वभाव उसले व्र्कत गिे िेतिा, अन्तर्दथक्ष्ट र वववेकमा प्रकट हुन्छ; ककिकक उसको
िेतिा र अन्तर्दथक्ष्ट अस्वस्थ छ, र उसको वववेक उच्ि रूपमा सुस्त भएको छ, त्र्सैले उसको
स्वभाव परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोही भएको छ। र्दद मानिसको िेतिा र अन्तर्दथक्ष्ट पररवतथि हुि
सकदै ि भिे, उसको स्वभाव पररवतथि हुिे प्रश्िै भएि, र र्ो परमेश्वरको इच्छा अिरू
ु प हुि सकदै ि।
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र्दद मानिसको िेतिा अस्वस्थ छ भिे, उसले परमेश्वरको सेवा गिथ सकदै ि र ऊ परमेश्वरद्वारा

प्रर्ोग हुि अर्ोग्र् हुन्छ। “सामान्र् िेतिा” ले परमेश्वरको आज्ञापालि गिे र उहााँप्रनत ववश्वासर्ोग्र्
हुिे, परमेश्वरको निक्म्त नतिाथउिे, पण
थ पमा परमेश्वरको हुिे, र परमेश्वरप्रनत स्वस्थ वववेक कार्म
ू रू

राख्िे कुरालाई दसाथउाँछ। र्सले परमेश्वरप्रनत एक हृदर् र मिको हुिे, र जािाजािी परमेश्वरको
ववरोध िगिे कुरालाई दसाथउाँछ। अस्वाभाववक िेतिा पाउिे कुरा र्स्तो ककससमको हुाँदैि। मानिस

शैतािद्वारा भ्रष्ट बिाइएको कारण उसले परमेश्वरको ववषर्मा आफ्िो धारणा बिाएको छ, र ऊसाँग

परमेश्वरप्रनत बफादारीता छै ि वा उहााँप्रनत नतिाथएको छै ि, परमेश्वरप्रनत स्वस्थ वववेक हुिे त कुरै
िगरौं। मानिसले परमेश्वरको जािाजािी ववरोध गछथ , र उहााँको न्र्ार् गछथ , साथै उहााँको वपठ्र्ूाँ
पछाडड उहााँको कुरा काट्छ। उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे स्पष्ट ज्ञाि हुाँदाहुाँदै पनि मानिसले उहााँको
वपठ्र्ूाँ पछाडड उहााँको न्र्ार् गछथ ; मानिससाँग परमेश्वरको आज्ञापालि गिे मिसार् छै ि, र केवल
अन्धाधुन्ध उहााँसाँग माग्िे र अिुरोध गिे कार्थ गछथ । र्स ककससमका मानिसहरू—अस्वाभाववक
िेतिा भएका मानिसहरू—नतिीहरू आफ्िै घखृ णत आिरण थाहा गिथ वा आफ्िो वविोही स्वभावप्रनत
पछुताउि असक्षम हुन्छि ्। र्दद मानिसहरू आफैलाई चिन्ि सक्षम छि ् भिे, नतिीहरूले केही
हदसम्म आफ्िो िेतिा पुि्ःप्राप्त गरे का हुन्छि ्; आफैलाई चिन्ि िसकेका मानिसहरू जनत धेरै
परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोही बन्छि ्, नतिीहरूको िेतिा पनि त्र्नत िै थोरै स्वस्थ हुन्छ।

मानिसको भ्रष्ट स्वभावको प्रकाशको स्रोत मानिसको सस्
ु त वववेक, उसको घखृ णत प्रकृनत, र

उसको अस्वस्थ िेतिामा बाहे क अरू कही छै ि; र्दद मानिसको वववेक र िेतिा फेरर सामान्र्

बन्ि सकर्ो भिे, त्र्सपनछ ऊ परमेश्वरको अनघ प्रर्ोगर्ोग्र् एक व्र्क्कत बन्िेछ। मानिसको

वववेक सधैँ सुस्त भएको कारण, र कदहल्र्ै पनि स्वस्थ िबिेको मानिसको िेतिा अझ बढी सुस्त
हुाँदै गइरहे को कारण, मानिस परमेश्वरप्रनत अझ बढी वविोही बिेको छ, र्हााँसम्म कक उसले र्ेशल
ू ाई
क्रूसमा टााँगेको छ र उहााँको घरमा प्रवेश गराउिे आखिरी ददिहरूको परमेश्वरको दे हधारणलाई
अस्वीकार गछथ , र परमेश्वरको शरीरलाई दोषी ठहछथ , र परमेश्वरको शरीरलाई िीि रूपले हे छथ।

र्दद मानिससाँग असलकनत मात्र मािवता भएको भए, उसले दे हधारी परमेश्वरको शरीरलाई क्रूरतापूणथ
व्र्वहार गिे चथएि; र्दद उसाँग असलकनत मात्र िेतिा भएको भए, उसले दे हधारी परमेश्वरको

शरीरलाई क्रूरतापण
ू थ व्र्वहार गिे चथएि; र्दद उसाँग असलकनत मात्र वववेक भएको भए, उसले
दे हधारी परमेश्वरलाई र्स ककससमले “धन्र्वाद ददिे” चथएि। मानिस परमे श्वर दे ह बन्िुभएको
र्ुगमा क्जउाँ छ, तैपनि उसलाई र्नत राम्रो मौका ददिुभएको निक्म्त उसले परमेश्वरलाई धन्र्वाद

ददि सकदै ि, बरु परमेश्वरको आगमिलाई सराप्छ, वा परमेश्वरको दे हधारणको र्थाथथलाई पूणथ
रूपमा बेवास्ता गछथ , र त्र्सको ववरुद्धमा भएको दे खिन्छ र त्र्सबाट थककत बन्छ। मानिसले
परमेश्वरको आगमिलाई जसरी व्र्वहार गरे तापनि, समग्रमा, परमेश्वरले आफ्िो कार्थलाई

धैर्थतासाथ अगाडड बढाउिुभएको छ—र्द्र्वप मानिसले उहााँलाई असलकनत पनि स्वागत गरे को छै ि,
र अन्धाधुन्ध उहााँसाँग अिुरोध मात्र गछथ । मानिसको स्वभाव अत्र्न्तै क्रूर बिेको छ, उसको िेतिा

अत्र्न्तै सुस्त बिेको छ, र उसको वववेकलाई दष्ु टले पूणथ रूपमा कुल्िीसमल्िी गरे को छ र धेरै
समर् अगाडड िै मानिसको मौसलक वववेक हराएको छ। मािवजानतलाई परमेश्वरले ददिभ
ु एको
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र्नत धेरै जीवि र अिुग्रहका निक्म्त दे हधारी हुिुभएको परमेश्वरप्रनत मानिस कृतज्ञ छै ि, तर
परमेश्वरले उसलाई सत्र्ता ददिुभएकोमा परमेश्वरप्रनत असन्तुष्ट बिेको छ; ककिकक मानिससाँग

सत्र्ताको निक्म्त असलकनत पनि िाहिा छै ि, त्र्सैले ऊ परमेश्वरप्रनत अझ बढी असन्तष्ु ट बिेको

छ। मानिस दे हधारी परमेश्वरको निक्म्त आफ्िो जीवि बसलदाि ददि असक्षम मात्र छै ि, तर उसले

उहााँबाट कृपा पनि हाससल गिे प्रर्त्ि गछथ , र मानिसले परमेश्वरलाई ददिुभएको भन्दा दजथिौं
गुणा बढी िासो छ भन्िे दाबी गछथ । र्स ककससमको वववेक र िेतिा भएका मानिसहरूले र्सलाई

ठूलो ववषर् मान्दै िि ्, र तैपनि नतिीहरूले परमेश्वरका निक्म्त आफैलाई धेरै मात्रामा ददएको छ,
र अझै परमेश्वरले नतिीहरूलाई थोरै ददिुभएको छ भिी ववश्वास गछथ ि ्। मलाई एक किौरा पािी
ददएर मसाँग दई
ु किौरा दध
ू को रकम माग्ि आफ्िो हात फैलाउिे, वा मलाई एक रातको निक्म्त

कोठा ददएर मसाँग थुप्रै रातको भाडा माग्िेहरू पनि छि ्। र्स ककससमको मािवता र र्स ककससमको

वववेकससत कसरी ताँ अझै जीवि प्राप्त गिे िाहिा गछथ स ्? ताँ कस्तो नघिलाग्दो िीि छस ्!
मानिसमा हुिे र्स ककससमको मािवता र मानिसमा हुिे र्स ककससमको वववेकले दे हधारी
परमेश्वरलाई भूसममा भौँताररि लगाउाँ छ, उहााँले कुिै ठाउाँ मा बास पाउिुहुन्ि। सााँक्च्िकै वववेक र

मािवता भएका व्र्क्कतहरूले उहााँले कनत धेरै काम गिुथभएको छ भन्िे आधारमा होइि, तर उहााँले
कुिै पनि काम िगिुथ भएको भए तापनि, दे हधारी परमेश्वरको आराधिा गिुथपछथ र पूणथ हृदर्ले

सेवा गिथप
ु छथ । स्वस्थ िेतिा भएका व्र्क्कतहरूले र्स्तो ककससमको कार्थ गिथप
ु छथ , र र्ही िै

मानिसको कतथव्र् हो। अचधकाांश मानिसहरूले परमेश्वरको लाचग आफूले गिे सेवामा आफ्िो सतथ
समेत राख्छि ्: नतिीहरूले उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ कक मानिस हुिुहुन्छ भन्िे कुिै परवाह गदै ि,
नतिीहरू केवल आफ्िो सतथहरूका बारे मा मात्र बोल्छि ्, र नतिीहरूका आफ्िै िाहिाहरूलाई सन्तुष्ट

पािथ िोज्छि ्। जब नतमीहरूले मेरो निक्म्त िािा पकाउाँ छौ, नतमीहरू सेवा शल्
ु क माग गछौ, जब

नतमीहरू मेरो लाचग दौडडन्छौ, नतमीहरू दौड शुल्क माग गछौ, जब नतमीहरू मेरो निक्म्त काम
गछौ, नतमीहरू मसाँग कामको ज्र्ाला माग्छौं, जब नतमीहरू मेरो लुगा धोइददन्छ, नतमीहरू लुगा

धुिे शुल्क माग्छौ, जब नतमीहरूले मण्डलीको निक्म्त ददन्छौ नतमीहरू स्वास्थ्र् लाभ शुल्क माग्छौ,

जब नतमीहरू वकता बिेर बोल्छौ, नतमीहरू वकताको शुल्क माग्छौ, जब नतमीहरूले पुस्तकहरू
ववतरण गछौ, नतमीहरू पस्
ु तक ववतरण शल्
ु क माग्छौ, जब नतमीहरू लेख्छौ, नतमीहरू लेिि शल्
ु क

सलन्छौ। मैले गरे का कार्थबाट पनि नतमीहरू प्रनतफलको माग गछौ, घरमा पठाइएका व्र्क्कतहरूले
आफ्िो िाम िराब बिाएको भन्दै क्षनतपूनतथ माग गछथ ि ्; वववाह िभएकाहरूले दाइजो माग्छि ्, वा

आफ्िो र्ौवि गुमाएको क्षनतपूनतथ माग्छि ्; कुिुरा काट्िेहरूले पनि कसाई शुल्क माग्छि ्, िािा
पकाउिेहरूले त्र्सको शल्
ु क माग्छि ्, र सप
ु पकाउिेहरूले पनि त्र्सको शल्
ु क माग्छि ्…। र्ही िै
नतमीहरूको उच्ि र शक्कतशाली मािवता हो, नतमीहरूको न्र्ािो वववेकले आदे श गिे कार्थहरू नर्िै

हुि ्। नतमीहरूको िेतिा कहााँ छ? नतमीहरूको मािवता कहााँ छ? नतमीहरूलाई म र्ो कुरा बताउाँ छु!
र्दद ताँ र्सरी िै अगाडड बढ्छस ् भिे म नतमीहरूको बीिमा काम गिथ छोड्िेछु। म मािव भेषमा
रहे का पशुहरूको समूहमा काम गिेछैि, र्स ककससमका मानिसहरूका समूह जसको सुन्दर अिुहारमा

क्रुद्ध हृदर्हरू लक
ु े को छ, नतिीहरूको निक्म्त म कुिै द्ःु ि भोग्िेछैि, र्स ककससमका पशह
ु रूका
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समूहका निक्म्त म धैर्थशील हुिेछैि, जसका निक्म्त मुक्कतको असलकनत पनि सम्भाव्र्ता छै ि।
मैले नतमीनतर वपठ्र्ूाँ फकाथएको ददि नतमीहरूको मिे ददि हुन्छ, त्र्ो ददि नतमीहरूमाचथ अन्धकार

आउाँ छ, र त्र्ो ददि ज्र्ोनतले नतमीहरूलाई त्र्ागेको ददि हुन्छ। म ताँलाई भन्छु! नतमीहरूको जस्तो
समूहप्रनत म कदहल्र्ै पनि उदारवादी हुिेछैि, जुि समूह पशुभन्दा तल झरे को छ! मेरा विि र
कार्थहरूका हद छि ्, नतमीहरूका मािवता र वववेक जस्तो छ, त्र्सको कारण म कुिै थप कार्थ

गिेछैि, ककिकक नतमीहरूमा वववेकको अभाव छ, नतमीहरूले मलाई धेरै पीडा ददएका छौ, नतमीहरूका
घखृ णत आिरणले मलाई धेरै ददकदार बिाउाँ छ। मािवता र वववेकको कमी भएका मानिसहरूलाई

कदहल्र्ै पनि मुक्कतको अवसर हुिेछैि; म हृदर्हीि र अकृतज्ञ मानिसहरूलाई कदहल्र्ै मुकत
गिेछैि। जब मेरो ददि आउाँ छ, तब म मेरो डरलाग्दो क्रोधलाई उकसाउिे अिाज्ञाकाररताका
सन्तािहरूमाचथ सदासवथदाको लाचग मेरो दक्न्कएको आगो बसाथउिेछु, मेरो ववरुद्ध कुवाच्र्
बककाँदहाँ ड्िे र मलाई त्र्ाग्िे पशुहरूजस्ता मानिसहरूमाचथ मेरो अिन्त दण्ड ल्र्ाउिेछु, म
अिाज्ञाकाररताका सन्तािहरूलाई मेरो ररसको आगोले सदाको लाचग जलाउिे छु, जसले कुिै समर्

मसाँगै िाएका र वपएका चथए तर नतिीहरूले ममाचथ ववश्वास गरे का चथएिि ्, जसले मेरो बेइज्जत
गरे र मलाई धोिा ददए। मेरो ररसलाई उकसाउिेहरू सबैलाई म दण्ड ददिेछु, म ती पशुहरूमा मेरो
सारा ररस बसाथउिेछु, जसले एक पटक मेरो बराबरी भए जस्तै गरी मसाँगै उसभिे िाहिा गरे का

चथए, तैपनि मेरो आराधिा गरे िि ् वा मेरो आज्ञापालि गरे िि ्; एक पटक मेरो वास्तामा आिक्न्दत
भएका र मैले बोलेका रहस्र्मर् वाणीमा आिक्न्दत भएका र एक पटक मबाट भौनतक आिन्दमा

रमाएका ती पशुहरूमाचथ मेरो लट्ठी प्रहार गिेछु। मेरो स्थाि सलि प्रर्त्ि गिे कुिै पनि व्र्क्कतलाई
म क्षमा गिेछैि; मबाट िािा र कपडा प्राप्त गिथको लाचग मसाँग कुस्ती िेल्ि प्रर्त्ि गिेहरूलाई
म त्र्नतकै छोड्िेछैि। अदहले, नतमीहरू हानिबाट मक
ु त छौ र निरन्तर मबाट थप्र
ु ै कुराहरू माग

गरररहे का छौ। जब क्रोधको ददि आउाँ छ, त्र्सबेला मबाट अरू कुिै कुरा माग गिेछैिौ; त्र्सबेला,
म नतमीहरूलाई आफ्िो हृदर्को सन्तुष्टतामा “आिन्द” मिाउि ददिेछु, म नतमीहरूको मुहार

भुइाँमा बजािेछु, र नतमीहरू फेरर कदहल्र्ै िडा हुि सकिेछैिौ! दढलो वा िााँडो, म नतमीहरूको र्ो
ऋण “िुकता” गिथ जााँदैछु—र म आशा गछुथ कक नतमीहरू धैर्थतापूवथक र्ो ददिको प्रतीक्षा गछौ।

र्दद र्ी नतरस्कारर्ोग्र् मानिसहरूले आफ्िा असाधारण असभलाषाहरू सााँक्च्िकै त्र्ाग्छि ् र

परमेश्वरनतर फकथन्छि ् भिे, त्र्सबेला नतिीहरूले अझै पनि मुक्कत प्राप्त गिे मौका पाउाँ छि ्; र्दद
मानिससाँग परमेश्वरको निक्म्त नतिाथउिे हृदर् छ भिे, त्र्सबेला परमेश्वरले उसलाई त्र्ाग्िुहुिेछैि।

परमेश्वरसाँग भाविा भएको कारण, वा मानिसले उहााँलाई प्राप्त गरे को ििाहिुभएको कारण,
मानिस परमेश्वरलाई प्राप्त गिथ असफल भएको होइि, तर मानिसले िै परमेश्वरलाई प्राप्त गिथ

िाहाँदैि, र मानिसले परमेश्वरलाई अत्र्न्त जरुरी मािेर िोज्दै ि त्र्सको कारणले हो। परमेश्वरलाई

सााँक्च्िकै िोज्िे व्र्क्कतहरूमध्र्े एक जिालाई कसरी परमेश्वरद्वारा श्राप ददइिसकछ? स्वस्थ
िेतिा र सांवेदिशील वववेक भएको व्र्क्कतहरूमध्र्े एक जिालाई कसरी परमेश्वरद्वारा श्राप ददइि
सकछ? परमेश्वरको सााँिो आराधिा गिे र उहााँको सेवा गिे व्र्क्कतलाई कसरी उहााँको क्रोधको

आगोद्वारा भस्म गररिसकछ? परमेश्वरको आज्ञापालि गिथ िश
ु ी हुिे व्र्क्कत कसरी परमेश्वरको
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घरबाट बादहर निकासलि सकछ? परमेश्वरलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ िसकिे व्र्क्कत कसरी परमेश्वरको

दण्डमा बााँच्ि सकछ? परमेश्वरको निक्म्त सबै थोक त्र्ाग्ि िुशी हुिे व्र्क्कत कसरी कुिै थोक
िभएको व्र्क्कत बन्ि सकछ? मानिस परमेश्वरलाई पछ्र्ाउि अनिच्छुक छ, परमेश्वरको निक्म्त

आफ्िो सम्पवि ििथ गिथ अनिच्छुक छ, परमेश्वरलाई आजीवि भक्कत अपथण गिथ अनिच्छुक छ;
बरु, परमेश्वर टाढा जािुभएको छ, परमेश्वर बारे को धेरै कुरा मानिसको धारणामा असुहाउाँ दो छ
भिी उसले भन्छ। र्स ककससमको मािवताससत, नतमीहरूले आफ्िा प्रर्त्िहरूलाई ववस्थावपत गरे

तापनि, नतमीहरूले परमेश्वरको स्वीकृनत प्राप्त गिथ सकदै िौ, नतमीहरूले परमेश्वरको िोजी गिे

र्थाथथको बारे को त कुरै िगरौं। नतमीहरू मािवजानतको त्रुदटपूणथ सामाि हौ भिी के नतमीहरूलाई
थाहा छै ि? कुिै पनि मािवता नतमीहरूको भन्दा कम छै ि भिी के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? अरू
व्र्क्कतहरूले नतमीहरूलाई आदर गिथ के भन्छि ् भिी के नतमीहरूलाई थाहा छै ि ? परमेश्वरलाई

सााँिो प्रेम गिे व्र्क्कतहरूले नतमीहरूलाई ब्वााँसोको वपता, ब्वााँसोकी आमा, ब्वााँसोको छोरो, ब्वााँसोको
िानत भन्छि ्; नतमीहरू ब्वााँसोको सन्ताि, ब्वााँसोको मानिसहरू हौ, र नतमीहरूलाई आफ्िो पररिर्

थाहा गिुथपछथ र त्र्सलाई कदहल्र्ै पनि बबसथिु हुाँदैि। नतमीहरू कुिै उत्कृष्ट व्र्क्कतत्वहरू हौ भिी
वविार िगर: नतमीहरू मािवजानतका बीिमा सबैभन्दा अमािवीर् क्रूर समूहको सदस्र्हरू हौ। के

नतमीहरूलाई र्सको ववषर्मा केही पनि थाहा छै ि? मैले नतमीहरूका बीिमा काम गरे र कनत धेरै

जोखिम उठाएको छु भिी के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? र्दद नतमीहरूको िेतिा फेरर सामान्र् बन्ि
सकदै ि भिे, र नतमीहरूको वववेकले सामान्र् रूपमा काम गिथ सकदै ि भिे , नतमीहरूले “ब्वााँसो”
भन्िे िामबाट कदहल्र्ै छुटकारा पाउिेछैिौ, नतमीहरू श्रापको ददिबाट उक्म्किे छै िौ र नतमीहरू

आफ्िो दण्डको ददिबाट उक्म्किे छै िौ। नतमीहरू निम्ि स्तरमा जक्न्मर्ौ, कुिै पनि मूल्र् िभएको

थोकको रूपमा जक्न्मर्ौ। नतमीहरू स्वाभाववक रूपमा भोको ब्वााँसाहरूको झण्
ु ड, टुटे फुटे का टुक्राहरू

र फोहोरको थुप्रो हौ, नतमीहरूले जस्तै म कृपा पाउि मात्र काम गददथिाँ, तर कामको िााँिो भएको
कारणले गछुथ। र्दद नतमीहरू र्सरी निरन्तर वविोही भइरहन्छौ भिे, म आफ्िो काम रोकिेछु, र
नतमीहरूमा फेरर कदहल्र्ै काम गिेछैि; र्सको ववपरीत, मलाई प्रसन्ि तुल्र्ाउिे समूहलाई म मेरो

काम हस्तान्तरण गिेछु, र र्सरी नतमीहरूलाई सदाको लाचग त्र्ाचगददिेछु, ककिकक मप्रनत शत्रुता

राख्िे मानिसहरूलाई म हे िथ अनिच्छुक छु। त्र्सैले, के नतमीहरू मसाँग सङ्गत गिथ िाहन्छौ, वा
मेरो ववरुद्ध शत्रुता कार्म राख्ि िाहन्छौ?

परमेश््र्रलाई्नगचन््
ने्सबै्माननसहरू

परमेश््र्रको्वर्रोध्गने्माननसहरू्हुन
परमेश्वरको कामको उद्दे श्र्, मानिसमा उहााँको कामले हाससल गिे प्रनतफल, र मानिसको

लाचग उहााँको इच्छा िास के हो त्र्सलाई बुझ्िु: परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे हरे क व्र्क्कतले प्राप्त गिुथ
पिे र्ही िै हो। आजकाल सबै मानिसहरूमा भएको कमी भिेको परमेश्वरको कामको ज्ञाि िहुिु
हो। सांसारको सक्ृ ष्टदे खि वतथमाि समर्सम्म, मानिसहरूमा परमेश्वरले गिथभ
ु एका कार्थहरू,
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परमेश्वरका कामको सम्पूणथता, र मानिसको लाचग परमेश्वरको इच्छा िास के हो-र्ी िीजहरू

मानिसले ि त बुझ्छ ि त बोध गछथ । र्ो अपर्ाथप्तता धासमथक दनु िर्ााँभरर मात्र होइि कक,
परमेश्वरमा ववश्वास गिे अन्र् सबैमा पनि दे खिन्छ। जब तैँले सााँक्च्िकै परमेश्वरलाई दे ख्िे, तैँले

र्थाथथमै उहााँको बुद्चधको सराहिा गिे, तैँले परमेश्वरले गिुथभएका सबै कार्थहरू दे ख्िे, तैँले परमेश्वर

जे हुिुहुन्छ र उहााँसाँग जे छ त्र्ो चिन्िे ददि आउाँ छ—जब तैँले उहााँको उदारता, बुद्चध, आश्िर्थता,
र मानिसहरूमा उहााँले गिुथभएका सबै दे िक
े ो हुन्छस ्—त्र्सपनछ मात्र परमेश्वरमाचथको तेरो
ववश्वासमा तैँले सफलता प्राप्त गरे को हुिेछस ्। जब परमेश्वर सवथ-व्र्ापी र सवथ-उदार हुिह
ु ु न्छ
भनिन्छ, कुि तररकाले उहााँ सवथ-व्र्ापी हुिुहुन्छ, र कुि तररकाले उहााँ सवथ-उदार हुिुहुन्छ? र्दद

तैँले र्ो बुझ्दै िस ् भिे, ताँ परमेश्वरलाई ववश्वास गिथ र्ोग्र् हुि सकिेछैिस ्। धासमथक दनु िर्ााँका ती
व्र्क्कतहरू परमेश्वरका ववश्वासीहरू होइिि ् तर कुकमीहरू हुि ्, ददर्ाबलसकै वगथका हुि ् भिेर म
ककि भन्छु? जब म नतिीहरू कुकमीहरू हुि ् भिी भन्छु, र्सको कारण हो, उिीहरू परमेश्वरको
इच्छा बुझ्दै िि ् र उहााँको बुद्चध दे ख्न असमथथ छि ्। परमेश्वरले कुिै पनि बेला उिीहरूलाई आफ्िो

काम प्रकट गिुथहुन्ि। उिीहरू अन्धा छि ्; उिीहरूले परमेश्वरका कार्थहरू दे ख्न सकदै िि ्, उिीहरू

परमेश्वरद्वारा त्र्ाचगएका छि ्, र उिीहरूमा परमेश्वरको हे रिाह र सुरक्षाको पूणथरूपमा अभाव छ,
पववत्र आत्माको कामको त उल्लेिै िगरौं। परमेश्वरको काम ववहीिहरू सबै कुकमीहरू हुि ् र
परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्। मैले उल्लेि गिे परमेश्वरका ववरोधीहरूले नतिीहरूलाई जिाउाँ छ जसले
परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्, जसले आफ्िा ओठहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार गछथ ि ् तर पनि उहााँलाई
चिन्दै िि ्, जो परमेश्वरलाई पछ्र्ाउाँ छि ् र तर पनि उहााँको आज्ञापालि गदै िि ्, र जो परमेश्वरको

अिुग्रहमा आमोद-प्रमोद गछथ ि ् तर पनि उहााँको साक्षीको रूपमा िडा हुि सकदै िि ्। परमेश्वरको
कामको उद्दे श्र्को बझ
ु ाई वविा वा मानिसमा परमेश्वरले गिथुहुिे कामको बझ
ु ाई वविा, ऊ
परमेश्वरको इच्छा अिुसार हुि सकदै ि, ि त ऊ परमेश्वरको साक्षीको रूपमा िडा हुि िै सकछ।
मानिसले परमेश्वरको ववरोध गिे कारण एकानतर, उसको भ्रष्ट स्वभावबाट, र अकोनतर, परमेश्वर

सम्बन्धी उसको अज्ञािताबाट र परमेश्वरले जुि ससद्धान्तहरूद्वारा काम गिुथहुन्छ त्र्सको र
मानिसको लाचग उहााँको इच्छा के छ त्र्सको बुझाइको अभावबाट उत्पन्ि हुन्छ। र्ी दई
ु पक्षहरूले,
साँगै, परमेश्वर ववरुद्ध मानिसको प्रनतरोधको इनतहासलाई निमाथण गछथ । ववश्वासमा िर्ााँ हुिेहरूले

परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ् ककिकक र्स्ता ववरोध उिीहरूको प्रकृनतसभत्रै हुन्छ, र्द्र्वप ववश्वासमा
धेरै वषथ रहे काहरूले परमेश्वरलाई गिे ववरोध उिीहरूको भ्रष्ट स्वभावका अनतररकत उहााँ सम्बन्धी
उिीहरूको अज्ञािताबाट निस्कन्छ। परमेश्वर दे हधारी हुिुभन्दा अनघको समर्मा, मानिसले
परमेश्वरको ववरोध गरे िगरे को मापि स्वगथमा परमेश्वरले घोषणा गिथभ
ु एका आदे शहरूलाई उसले

मान्र्ो कक मािेि त्र्समा आधाररत हुन्थ्र्ो। उदाहरणको लाचग, व्र्वस्थाको र्ुगमा, जसले र्होवाका
व्र्वस्था पालि गदै िथ्र्ो उसलाई परमेश्वरको ववरोध गिे ठानिन्थ्र्ो; जसले र्होवाका भेटीहरू
िोरी गथ्र्ो, वा जो र्होवाको निगाह प्राप्त गरे काहरू ववरुद्ध उसभन्थ्र्ो, उसलाई परमेश्वरको

ववरोध गिे व्र्क्कत मानिन्थ्र्ो र ढुङ्गाले हािेर माररन्थ्र्ो; जसले आफ्िा बाबु-आमालाई आदर
गदै िचथर्ो, र जसले अकोलाई दहकाथउथ्र्ो वा श्राप ददन्थ्र्ो, उसलाई व्र्वस्था पालि िगिे व्र्क्कत
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मानिन्थ्र्ो। र ज-जसले र्होवाका निर्महरू पालि गदै िचथए उिीहरूलाई उहााँ ववरुद्ध िडा

हुिेहरूको रूपमा सलइन्थ्र्ो। अिुग्रहको र्ुगमा उप्रान्त त्र्स्तो रहे ि, जो र्ेशू ववरुद्ध उसभन्थ्र्ो
उसलाई परमेश्वरको ववरुद्ध उसभएको मानिएि, र र्ेशद्
ू वारा बोसलएका वििहरू पालि िगिेलाई
परमेश्वर ववरुद्ध उसभएको मानिएि। र्ो समर्मा, परमेश्वरको ववरोधलाई पररभावषत गररएको
तरीका बढी र्थाथथ र बढी व्र्ावहाररक भर्ो। त्र्ो समर्मा जब परमेश्वर अझसम्म दे हधारी
हुिुभएको चथएि त्र्स बेला, मानिसले परमेश्वरको ववरोध गरे िगरे को मापि मानिसले स्वगथमा
हुिह
ु ु िे अर्दश्र् परमेश्वरलाई आराधिा गर्ो कक गरे ि र िोजी गर्ो कक गरे ि त्र्समा आधाररत

हुन्थ्र्ो। त्र्ो समर्मा परमेश्वरको ववरोधलाई पररभावषत गिे तरीका त्र्नत व्र्वहाररक चथएि,
ककिकक मानिसले परमेश्वरलाई दे ख्न सकदै िचथर्ो, ि त परमेश्वरको प्रनतरूप कस्तो छ, वा उहााँले
कसरी काम गिुथहुन्छ र बोल्िुहुन्छ भन्िे िै उसलाई थाहा चथर्ो। परमेश्वरको बारे मानिसमा कुिै
धारणा चथएि, र उसले अस्पष्ट रूपले परमेश्वरमा ववश्वास गथ्र्ो, ककिकक परमेश्वर मानिसको
अनघ अझसम्म प्रकट हुिुभएको चथएि। तसथथ, मानिसले उसको कल्पिामा परमेश्वरमा जसरी
ववश्वास गरे पनि, परमेश्वरले मानिसलाई निन्दा गिुथभएि वा उसबाट अनत धेरै अपेक्षाहरू

राख्नुभएि, ककिकक मानिस परमेश्वरलाई दे ख्न पूणथत्ः असमथथ चथर्ो। जब परमेश्वर दे हधारी हुिुहुन्छ
र मानिसहरूबीि काम गिथ आउिुहुन्छ, सबैले उहााँलाई दे ख्छि ् र उहााँका वििहरू सुन्छि ्, र सबैले

ती कार्थहरू दे ख्छि ् जि
ु परमेश्वरले उहााँको दे हधारी शरीरसभत्रबाट गिथह
ु ु न्छ। त्र्ो क्षणमा, मानिसका
सबै धारणाहरू कफाँजजस्तै बन्छि ्। जसले परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुिुभएको दे िेका छि ्, र्दद
उिीहरूले स्वेच्छाले उहााँको आज्ञा पालि गछथ ि ् भिे नतिीहरूलाई दोषी ठहराइिेछैि , जब कक

उद्दे श्र्पूणथ तररकाले उहााँको ववरुद्ध िडा हुिेहरूलाई परमेश्वरको ववरोधी ठानििे छ। र्स्ता
मानिसहरू ख्रीष्ट ववरोधी, शत्रह
ु रू हुि ् जो जािीबझ
ू ी परमेश्वरको ववरुद्ध उसभन्छि ्। जो परमेश्वरबारे

धारणाहरू मिमा राख्छि ् तर उहााँको आज्ञापालि गिथ अझै तत्पर र इच्छुक हुन्छि ्, उिीहरूलाई
दोषी ठहराइिेछैि। परमेश्वरले मानिसलाई उसका असभप्रार्हरू र व्र्वहारका आधारमा दोषी
ठहराउिुहुन्छ, उसका सोिाइहरू र वविारहरूका आधारमा कदहल्र्ै त्र्सो गिुथहुन्ि। र्दद परमेश्वरले

मानिसलाई उसका सोिाइहरू र वविारहरूका आधारमा निन्दा गिुथहुन्थ्र्ो भिे, परमेश्वरका क्रोचधत
हातहरूबाट एक जिा पनि फुक्त्कि सकदै िचथर्ो। दे हधारी परमेश्वरको ववरुद्ध जािीबझ
ू ी िडा

हुिेहरू आफ्िा अिाज्ञाकारीताको लाचग दक्ण्डत हुिेछि ्। परमेश्वर ववरुद्ध जािीबूझी उसभिे र्स्ता
मानिसहरूको सम्बन्धमा, उिीहरूको प्रनतरोध र्ो तथ्र्बाट उत्पन्ि हुन्छ कक परमेश्वरबारे उिीहरूले
मिमा धारणा राख्छि ्, जसले उिीहरूलाई परमेश्वरको काम अवरोध गिे काम गिे तुल्र्ाउाँ छ। र्ी
मानिसहरूले परमेश्वरको कामलाई जािाजाि अवरोध र िष्ट गछथ ि ्। उिीहरूसाँग परमेश्वरबारे

धारणाहरू मात्र हुाँदैि, तर उिीहरू उहााँको कामलाई अवरोध गिे कक्रर्ाकलापहरूमा समेत सांलग्ि
हुन्छि ्, र र्ही कारणले र्स प्रकारका मानिसहरू दोषी ठहररिेछि ्। जसले जािीबूझी परमेश्वरको
कामलाई अवरोध गदै िि ् उिीहरू पापीको रूपमा दोषी ठहररिेछैिि,् ककिकक उिीहरू स्वेच्छाले

आज्ञा पालि गछथ ि ् र अवरोध र बाधा पैदा गिे कक्रर्ाकलापहरूमा सां लग्ि हुाँदैिि ्। र्स्ता
मानिसहरूलाई दोषी ठहराइिेछैि। तथावप, जब मानिसहरूले परमेश्वरका कामको अिभ
ु व धेरै
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वषथदेखि गरे का हुन्छि ्, र्दद उिीहरू निरन्तर रूपमा परमेश्वरबारे मिमा धारणाहरू राख्छि ् र
दे हधारी परमेश्वरको कामलाई बझ्
ु ि सकदै िि ् भिे, र र्दद, जनत धेरै वषथ उिीहरूले उहााँको कामलाई
अिभ
ु व गरे का भए पनि, उिीहरू परमेश्वरबारे धारणाहरूले निरन्तर भररन्छि ् र अझै उहााँलाई

बुझ्ि सकदै िि ् भिे, र्दद उिीहरू अवरोधजिक कक्रर्ाकलापहरूमा सांलग्ि िभए पनि, उिीहरूको

हृदर् परमेश्वरबारे धेरै धारणाहरूले भररएका छि ्, र र्दद ती धारणाहरू प्रस्ट भएिि ् भिे पनि,
र्स प्रकारका मानिसहरू परमेश्वरको कामको लाचग कुिै प्रर्ोगका हुाँदैिि ्। उिीहरू परमेश्वरको
लाचग सस
ु मािार फैलाउि वा उहााँको साक्षीको रूपमा िडा हुि असमथथ छि ्। र्स प्रकारका

मानिसहरू बेकामका र अल्पबुद्चधका हुन्छि ्। उिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दै िि ्, र्सका अलाबा
उहााँ बारे का उिीहरूका धारणाहरू फाल्ि पूणथ रूपमा असमथथ छि ्, त्र्सैले उिीहरू दोषी ठहररन्छि ्।
र्सलाई र्सप्रकार भन्ि सककन्छ: ववश्वासमा िर्ााँ हुिेहरूले परमेश्वरबारे धारणाहरू सलिु वा
उहााँबारे केही पनि िजान्िु सामान्र् कुरा हो, तर जसले परमेश्वरमा धेरै वषथदेखि ववश्वास गरे को

छ र उहााँका असल कामको अिुभव गरे को छ, र्स्ता व्र्क्कतले धारणाहरूलाई निरन्तर पकक्रराख्िु

सामान्र् हुाँदैि, र र्स्ता व्र्क्कतहरूले परमेश्वरका बारे कुिै ज्ञाि िराख्नु अझ कम सामान्र् हुिेछ।
ककिभिे उिीहरूलाई सामान्र् क्स्थनतमा दोषी ठहराइाँदैि। र्ी असामान्र् मानिसहरू सबै फोहोर

हुि ्; नर्िीहरू परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै ववरोध गिेहरू हुि ् र जसले व्र्थथमा परमेश्वरको अिुग्रह
उपभोग गरे का छि ्। र्स्ता सबै मानिसहरूलाई अन्त्र्मा हटाइिेछ!

परमेश्वरको कार्थको उद्दे श्र् िबुझ्िे व्र्क्कत भिेकै उहााँको ववरोध गिे व्र्क्कत हो र परमेश्वरको

कार्थको उद्दे श्र् बुखझसकेर पनि परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ ििोज्िे व्र्क्कतलाई अझ बढी ववरोधी

मान्िुपछथ । भव्र् मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्िे र ददिभरर िै वािि गरररहिे व्र्क्कतहरू पनि छि ्
तर नतिीहरूमध्र्े एक जिाले पनि परमेश्वरको कार्थको उद्दे श्र् बझ
ु ेका हुाँदैिि ्। नतिीहरूमध्र्े एक
जिा पनि परमेश्वरलाई जान्ि सक्षम छै ि, नतिीहरूमध्र्े कोही परमेश्वरको इच्छामा एकचिि हुिे
बारे मा त कुरै िगरौं। नतिीहरू सबै जिा परमेश्वरलाई प्रविि सुिाउि उिाइमा उसभएका व्र्थथका,
दष्ु ट मानिसहरू हुि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जािीबुझीकिै परमेश्वरको ववरोध
गछथ ि ्। परमेश्वरमा ववश्वास भएको दाबी गदै नतिीहरूले मान्छे को मासु िान्छि ् र रगत वपउाँ छि ्।
त्र्स्ता सबै मानिसहरू मान्छे को आत्मा वविाश गिे ददर्ाबलसहरूको मासलक हो, सही मागथमा

दहाँड्िे प्रर्ास गरररहे का व्र्क्कतहरूको बाटोमा जािाजाि आउिे दष्ु टात्माहरू हुि ्, र परमेश्वरको
िोजी गिे व्र्क्कतहरूलाई अवरोध गिे बाधाअड्ििहरू हुि ्। नतिीहरू “स्वस्थ ववधाि” का जस्तो
लाग्ि सकछि ् तर नतिीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर ववरुद्ध उसभि अगुवाइ गिे ख्रीष्ट ववरोधीहरू

बाहे क केही होइिि ् भन्िे कुरा कसरी नतिीहरूका अिर्
ु ार्ीहरूले थाहा पाउि सकछि ्? नतिीहरू

मािव आत्मा वविाश गिथमा समवपथत जीववत शैतािहरू हुि ् भन्िे कुरा कसरी नतिीहरूका
अिुर्ार्ीहरूले थाहा पाउि सकछि ्? परमेश्वरको उपक्स्थनतमा आफूलाई उच्ि सम्माि गिे
व्र्क्कतहरू िै सबैभन्दा िीि मान्छे हरू हुि ् भिे आफूलाई वविम्रताका साथ पेश गिेहरू सबैभन्दा
सम्मानित व्र्क्कतहरू हुि ्। अनि परमेश्वरको कामको बारे मा जान्दछु भिी ठान्िेहरू र अझ भन्िे

हो भिे उहााँलाई सोझै हे दै अन्र् मानिसहरूमाझ ठूलै तामझामको साथमा परमेश्वरको कामको
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बारे मा घोषणा गिथ सक्षम छु भिी ठान्िेहरू सबैभन्दा अज्ञािी मान्छे हरू हुि ्। त्र्स्ता मान्छे हरूसाँग
परमेश्वरको गवाही हुाँदैि, नतिीहरू घमण्डी र अहङ्कारले भररएका हुन्छि ्। परमेश्वरको बारे मा

वास्तववक अिभ
ु व र व्र्वहाररक ज्ञाि हुाँदाहुाँदै पनि आफूसाँग उहााँको बारे मा एकदमै कम मात्र ज्ञाि
छ भिी ववश्वास गिेहरू िै उहााँद्वारा सबैभन्दा बढी प्रेम गररिे व्र्क्कतहरू हुि ्। त्र्स्ता
व्र्क्कतहरूसाँग मात्र वास्तवमै परमेश्वरको गवाही हुन्छ र नतिीहरू मात्र वास्तवमै परमेश्वरद्वारा
ससद्ध पािथ सककिे हुन्छि ्। परमेश्वरको इच्छा िबुझ्िेहरू परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्; परमेश्वरको

इच्छा बझ
ु ेर पनि सत्र्को अभ्र्ास िगिेहरू परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्; परमेश्वरका वििहरू
िािे-वपउिे गरे पनि परमेश्वरका वििहरूको सारको ववरुद्ध जािेहरू परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्;

दे हधारी परमेश्वरको बारे मा धारणा भएका साथै वविोहमा सांलग्ि हुिे मि भएकाहरू परमेश्वरका
ववरोधीहरू हुि ्; परमेश्वरको निन्दा गिेहरू परमेश्वरका ववरोधीहरू हुि ्; र परमेश्वरको बारे मा जान्ि
िसकिे वा उहााँको साक्षी बन्ि िसकिे जोकोही परमेश्वरको ववरोधी हो। त्र्सैले म नतमीहरूलाई
आग्रह गछुथ: र्दद नतमीहरूलाई सााँच्िै िै र्ो मागथमा दहाँड्ि सकछु भन्िे ववश्वास लाग्छ भिे निरन्तर

र्हीीँ बाटो पछ्र्ाइराि। तर र्दी नतमीहरूले परमेश्वरको ववरोध गिथबाट आफूलाई रोकि सकदै िौ
भिे नतमीहरू धेरै दढलो हुिुअगावै अन्र्त्र लाग्िु श्रेर्स्कर हुन्छ। अन्र्था, नतमीहरूको लाचग क्स्थनत
िराम्रो हुिे सम्भाविा एकदमै धेरै हुन्छ, ककिभिे नतमीहरूको स्वभाव अनत भ्रष्ट छ। बफादारीता
वा आज्ञापालि, धासमथकता वा सत्र् िाहिा गिे हृदर्, वा परमेश्वरप्रनतको प्रेम त नतमीहरूसाँग

थोपै छै ि। परमेश्वरको अगाडड नतमीहरूको पररक्स्थनत पूणथ रूपमा कवाडिािाको जस्तो छ भिेर
भन्ि सककन्छ। आफूले पालिा गिुथपिे कुरा पालिा गिथ नतमीहरू सकदै िौ र भन्िुपिे कुराहरू

भन्ि सकदै िौ। नतमीहरूले जुि कुरालाई अभ्र्ासमा ल्र्ाउिुपथ्र्ो, सो कुरालाई अभ्र्ासमा ल्र्ाउि
नतमीहरू िक
ु े का छौ; अनि जि
ु कार्थ नतमीहरूले पूरा गिथप
ु थ्र्ो, सो कार्थ परू ा गिथ नतमीहरू असक्षम

भएका छौ। नतमीहरूसाँग हुिुपिे बफादारीता, वववेक, आज्ञाकाररता, वा सांकल्प नतमीहरूमा छै ि।
कष्ट सहि गिुथ नतमीहरूको उिरदानर्त्व भए पनि नतमीहरूले त्र्स्तो कष्ट सहि गरे का छै िौ र
नतमीहरूमा हुिुपिे ववश्वास नतमीहरूसाँग छै ि। एकदमै सरल रूपमा भन्दा, नतमीहरू पूणथ रूपमा

गुणववहीि छौ: नतमीहरूलाई बााँचिराख्न लाज लाग्दै ि? म नतमीहरूलाई सम्झाउि िाहन्छु, कक
नतमीहरूले अिन्त ववश्रामको लाचग आाँिा चिम्लिु उिम हुन्छ, जसबाट परमेश्वर नतमीहरूको
िाताको बारे मा चिन्ता गिथ वा नतमीहरूको लाचग कष्ट सहि गिथबाट बच्िह
ु ु िेछ। नतमीहरू

परमेश्वरमा ववश्वास गछौ तैपनि नतमीहरूलाई उहााँको इच्छाको बारे मा थाहा छै ि ; नतमीहरू

परमेश्वरका वििहरू िान्छौ-वपउाँ छौ तैपनि परमेश्वरले मान्छे ले गिैपिे भिेर आवश्र्क गिुथभएका
कुराहरू पालि गिथ सकदै िौ। नतमीहरू परमेश्वरमा ववश्वास गछौ तैपनि नतमीहरूलाई उहााँको बारे मा

थाहा छै ि, अनि नतमीहरू प्रर्त्ि गिुथपिे कुिै लक्ष्र्वविा िै, कुिै मू ्ल्र्वविा िै, कुिै अथथवविा िै

क्जउाँ छौ। नतमीहरू मािव प्राणीको रूपमा क्जउाँ छौ तैपनि नतमीहरूमा असलकनत पनि वववेक ,
सच्िररत्रता, वा ववश्वसिीर्ता छै ि—के नतमीहरू अझै आफूलाई मािव प्राणी भन्ि सकछौ? नतमीहरू
परमेश्वरमा ववश्वास गछौ तैपनि नतमीहरू उहााँलाई धोका ददन्छौ; अझ भन्िे हो भिे, नतमीहरू

परमेश्वरको पैसा सलन्छौ र उहााँको लाचग िढाइएका भेटीहरू आफै िान्छौ। त्र्सपनछ पनि, अन्त्र्मा
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अझै परमेश्वरका भाविाहरूको बारे मा असलकनत मात्र वविार गिथ वा उहााँप्रनत वववेक दशाथउि पनि
िुकछौ। नतमीहरू परमेश्वरले अनिवार्थ गिुथभएका कुराहरूमध्र्ेको सबैभन्दा मामुली कुरा पनि पूरा

गिथ सकदै िौ। के नतमीहरू अझै आफूलाई मािव प्राणी भन्ि सकछौ? परमेश्वरले नतमीहरूलाई प्रदाि

गिुथभएको िािा िाएर पनि र उहााँले नतमीहरूलाई ददिभ
ु एको प्राणवार्ु श्वासप्रश्वास गरे र पनि,
उहााँको अिुग्रह उपभोग गरे र पनि अन्त्र्मा नतमीहरूसाँग परमेश्वरको बारे मा असलकनत पनि ज्ञाि

छै ि। र्सको ववपरीत, नतमीहरू परमेश्वरको ववरोध गिे बबकामेहरू बिेका छौ। के त्र्सले तपाईंलाई

कुकुरभन्दा पनि िीि स्तरको जन्तु बिाउाँ दै ि र? जिावरहरूमा, के नतमीहरूभन्दा बढी दष्ु ट अन्र्
कुिै जिावर छ त?

उच्ि प्रविि मञ्िमा उसभएर अरूलाई पढाउिे पाष्टरहरू र एल्डरहरू परमेश्वरका ववरोधीहरू

अनि शैतािका बन्धुहरू हुि ्; उच्ि प्रविि मञ्िमा िउसभिे अरूलाई िपढाउिे नतमीहरू परमेश्वरका
अझ ठूला ववरोधीहरू हुि सकदै िौ र? के नतमीहरू नतिीहरूभन्दा बढी शैतािसाँगको गट
ु बन्दीमा
छै िौ र? परमेश्वरको कार्थको उद्दे श्र् िबुझ्िेहरूले कसरी परमेश्वरको इच्छाअिुरूप एकचिि हुिे
भन्िे बारे मा जान्दै िि ्। निश्िर् पनि उहााँको कार्थको उद्दे श्र् बुझ्िेहरूले परमेश्वरको इच्छाअिुरूप
एकचिि हुि जान्दै िि ् भन्िे हुि सकदै ि। परमेश्वरको कार्थ कदहल्र्ै पनि गल्तीमा हुाँदैि; बरु
मान्छे ले गिे अिस
ु रण प्रर्त्ि िादहाँ त्रुदटपूणथ हुन्छ। जािीबुझीकिै परमेश्वरको ववरोध गिे ती
िररत्रहीि व्र्क्कतहरू पाष्टरहरू र एल्डरहरूभन्दा पनि बढी पापी र दरु ासार्ी छै िि ् र? परमेश्वरको
ववरोध गिेहरू धेरै छि ्, तर तीमध्र्ेमा नतिीहरूले परमेश्वरको ववरोध गिे तररकाहरू पनि धेरै
छि ्। सबै िाले तौरतररका भएका ववश्वासीहरू भए जस्तै परमेश्वरको ववरोध गिेहरू पनि सबै

िाले तौरतररकाकै छि ्, र नतिीहरू हरे क व्र्क्कत अको व्र्क्कतभन्दा फरक छि ्। परमेश्वरको
कार्थलाई स्पष्टसाँग पदहिाि गिथ िसकिे एक जिालाई पनि बिाउि सककाँदै ि। ववगतमा मान्छे ले

जे-जसरी परमेश्वरको ववरोध गरे को भए तापनि जब उसले परमेश्वरको कार्थको उद्दे श्र् बुझ्छ र
आफ्िा प्रर्त्िहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथमा समवपथत गछथ , तब परमेश्वरले उसका पदहलेका सबै

पापहरू पुछेर सफा पाररददिुहुिेछ। मान्छे ले जबसम्म सत्र्को िोजी गरररहन्छ र सत्र्को अभ्र्ास
गरररहन्छ, तबसम्म परमेश्वरले उसले के गरे को छ भन्िे कुरालाई ध्र्ाि ददिुहुन्ि। अझ भन्िे हो
भिे, मान्छे ले गिे सत्र्को अभ्र्ासको आधारमा परमेश्वरले उसलाई धमी ठहर्ाथउिह
ु ु न्छ।

परमेश्वरको धासमथकता र्ही िै हो। मान्छे ले परमेश्वरलाई दे ख्नुअनघ वा उहााँको कार्थको अिुभव
गिुथअनघ, मान्छे ले परमेश्वरप्रनत जे-जसरी कार्थ गरे तापनि, उहााँले र्ी कुरालाई ध्र्ाि ददिुहुन्ि।
तथावप, मान्छे ले परमेश्वरलाई दे खिसकेपनछ वा उहााँको कार्थको अिुभव गररसकेपनछ, मान्छे ले

गरे का सबै काम र कार्थवाहीहरूलाई परमेश्वरले “इनतहास पस्
ु तक” मा प्रववष्ट गराउिह
ु ु िेछ, ककिभिे
मान्छे ले परमेश्वरलाई दे खिसकिुभएको हुन्छ र उहााँको कार्थमाझ बााँचिसकेको हुन्छ।

मान्छे ले परमेश्वरसाँग के-के छि ् र परमेश्वर के हुि ् भिेर सााँक्च्िकै दे खिसकेपनछ, उसले उहााँको
सवोच्िता दे खिसकेपनछ, र उसले परमेश्वरको कामको बारे मा सााँक्च्िकै थाहा पाइसकेपनछ, र अझ
भन्िे हो भिे, मान्छे को पुरािो स्वभाव पररवतथि भइसकेपनछ, मान्छे ले परमेश्वरको ववरोध गिे

आफ्िो वविोही स्वभावलाई पण
ू थ रूपमा पररत्र्ाग गररसकेको हुिेछ। र्ो भन्ि सककन्छ कक हरे क
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व्र्क्कतले कुिै ि कुिै समर्मा परमेश्वरको ववरोध गरे को हुन्छ र हरे क व्र्क्कतले कुिै ि कुिै
समर्मा परमेश्वर ववरुद्ध वविोह गरे को हुन्छ। तथावप, र्दद तैँले इच्छुक भई दे हधारी परमेश्वरको
आज्ञापालि गछथ स ् र र्स समर्दे खि परमेश्वरको हृदर्लाई बफादारीताद्वारा सन्तष्ु ट पाछथ स ् भिे,
तैँले अभ्र्ास गिुथपिे सत्र्को अभ्र्ास गछथ स ् भिे, तैँले निवाथह गिुथपिे कतथव्र् निवाथह गछथ स ् भिे,

र तैँले पालिा गिुथपिे निर्महरू पालिा गछथ स ् भिे, ताँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ आफ्िो वविोही

स्वभावलाई पररत्र्ाग गिथ इच्छुक र परमेश्वरले ससद्ध पािथ सकिुहुिे व्र्क्कत होस ्। र्दद ताँ दढपी
गदै आफ्िा गल्तीहरू हे िथ अस्वीकार गछथ स ् र आफै पश्िाताप गिे कुिै इच्छा राख्दै िस ् भिे,

परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिे वा उहााँलाई सन्तुष्ट पािे थोरै पनि इच्छा िरािीकिै आफ्िो वविोही
व्र्वहारलाई निरन्तरता ददन्छस ् भिे ताँ जस्तो हठी र असुधार्थ व्र्क्कतलाई निश्िर् रूपमा सजार्

हुिेछ र त्र्स्तो व्र्क्कत कदहल्र्ै पनि परमेश्वरद्वारा ससद्ध पािथ सककिे व्र्क्कत हुिेछैि। र्स्तो
हुिे हुिाले, ताँ आज परमेश्वरको दस्
ु मि होस ् र भोसल पनि ताँ परमेश्वरकै दस्
ु मि हुिेछस ्, र र्सरी

िै पनछ पनि परमेश्वरको दस्
ु मि िै रदहरहिेछस ्; ताँ सदै व परमेश्वरको ववरोधी र परमेश्वरको

दस्
ु मि हुिेछस ्। र्स्तो अवस्थामा, सम्भवत कसरी परमेश्वरले ताँलाई छाड्िहुन्छ र? परमेश्वरको
ववरोध गिुथ मान्छे को प्रकृनत हो, तर मान्छे ले आफ्िो प्रकृनत बदल्िु असम्भव छ हो भन्दै मा
जािाजाि परमेश्वरको ववरोध गिे “रहस्र्” को िोजी गिुथ हुाँदैि। र्दद त्र्स्तो अवस्था चथर्ो भिे,
आफ्िो भावी सजार् कठोर िहोस ् र आफ्िो पाशववक प्रकृनत बादहर आई आखिरमा परमेश्वरद्वारा
आफ्िो दे हीर् शरीर समाप्त पािुथ अनघसम्म निर्न्त्रण गिै िसककिे अवस्था िबिोस ् भन्िका
िानतर तैँले ढीला हुिुअगावै अन्र्त्र लाग्िुपथ्र्ो। तैँले आशीषहरू प्राप्त गिथलाई परमेश्वरमा ववश्वास
गछथ स ्; तर र्दद आखिरमा ताँलाई दभ
ु ाथग्र् मात्रै आइलाग्र्ो भिे, के त्र्ो लज्जास्पद हुाँदैि र? म

नतमीहरूलाई आग्रह गछुथ कक नतमीहरूले अको र्ोजिा बिाउिु बेस हुन्छ। परमेश्वरमा ववश्वास
गिेभन्दा नतमीहरूले गिथ सकिे अन्र् जुिसुकै कुरा गिुथ बेस हुन्छ: निक्श्ित रूपमा बाटो र्ही मात्रै
हो भिेर भन्ि सककाँदै ि। र्दद नतमीहरूले सत्र्को िोजी गरे िौ भिे पनि नतमीहरू निरन्तर
बााँचिरहिे चथएिौ र? ककि नतमीहरू परमेश्वरसाँग र्स प्रकारको मतभेदमा रहिुपछथ र?
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मण्डलीहरूमा्हहिँ ड्ने्क्रममा्ख्रीष््
टले्हदनभ
ु एका्र्चनहरू
२्

(िोभेम्बर १९९२ दे खि जुि १९९३ सम्म)

काम्र्प्रर्ेश्(१)
मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिे सही बाटोमा पाइला िाल्ि थालेदेखि र्ता नतिीहरू धेरै

वटा ववषर्हरूमा अस्पष्ट िै छि ्। परमेश्वरको कामको बारे मा र नतिीहरूले गिथप
ु िे कामको ववषर्मा
नतिीहरू अझै पनि पूणथ भ्रममा छि ्। र्ो एकानतर नतिीहरूका अिुभवमा पररवतथि र ग्रहण गिे

नतिीहरूका सीसमत क्षमताको कारण भएको हो भिे, अकोनतर परमेश्वरको कामले अझै
मानिसहरूलाई र्ो िरणमा िल्र्ाएकोले गदाथ हो। र्सैले प्रत्र्ेक व्र्क्कत धेरैजसो आक्त्मक

ववषर्हरूमा अस्पष्ट हुन्छ। नतमीहरू कुि कुरामा प्रवेश गिथप
ु छथ भन्िे ववषर्मा अस्पष्ट मात्र छै िौ,
नतमीहरू परमेश्वरको कामको बारे मा अझ बढी अन्जाि छौ। र्ो नतमीहरूसभत्र भएको कमी-कमजोरी
मात्र होइि: र्ो धासमथक सांसारमा हुिे सबैमा सामान्र् रूपमा दे खििे ठूलो कमजोरी हो। मानिसहरूले
ककि परमेश्वरलाई चिन्दै िि ् भन्िे कुरा र्सैमा लुकेको छ, र्सैले र्ो कमी उहााँलाई िोज्िे सबैमा
हुिे एउटा सामान्र् त्रुदट हो। अदहलेसम्म एउटै पनि व्र्क्कतले पनि परमेश्वरलाई चििेको छै ि, वा
उहााँको वास्तववक अिह
ु ार दे िेको छै ि। र्सैकारणले गदाथ परमेश्वरको काम पहाड हटाउिु वा

समुिलाई सुकाउिुजस्तो कदठि बन्छ। परमेश्वरको कामका निक्म्त धेरै मानिसहरूले आफ्िो जीवि

बसलदाि गरे का छि ्; उहााँको कामको कारण धेरै जिा बदहस्कार भएका छि ्; उहााँकै कामको िानतर
धेरै जिा र्ातिा सहे र मरे का छि ;् धेरै जिाले परमेश्वरप्रनतको प्रेमको कारण आाँिाभरर आाँसु भदै

अन्र्ार् सहे र मरे का छि ्; धेरै जिाले क्रूर र अमािवीर् सतावटको सामिा गरे का छि ्…। र्स्ता

द्ःु िद घटिाहरू घटे का छि ्—के र्ी सबै मानिसहरूमा परमेश्वरको ववषर्मा ज्ञािको कमीले गदाथ
भएको होइि र? परमेश्वरलाई िचिन्िे कुिै व्र्क्कत कुि अिुहार सलएर उहााँको सामिे आउि सकछ
र? परमेश्वरमा ववश्वास गिे तर उहााँलाई सताउिे कुिै व्र्क्कत कुि अिुहार सलएर उहााँको सामुन्िे

आउि सकछ र? र्ी कुराहरू धासमथक सांसारमा हुिेहरूको मात्रै अपर्ाथप्तता होइि, तर र्ी नतमीहरू
र नतिीहरू, दव
ु ैमा हुिे सामान्र् कुरा हुि ्। मानिसहरू परमेश्वरलाई िचििी उहााँमा ववश्वास गछथ ि ्;
र्ही कारणले गदाथ मात्रै नतिीहरू आफ्िा हृदर्मा परमेश्वरलाई आदर गदै िि ्, अनि आफ्िो हृदर्मा
उहााँको डर मान्दैिि ्। अझ र्स्ता मानिसहरू पनि छि ्, जसले िुल्लमिुल्ला अनि लाज िमािी र्ो
प्रवाहसभत्र नतिीहरू आफैले कल्पिा गरे को काम गछथ ि ्, अनि नतिीहरूका आफ्िै माग र धेरै िाहिाहरू

सलएर परमेश्वरले आज्ञा गिथभ
ु एको काम गिथनतर लाग्छि ्। धेरै मानिसहरू परमेश्वरलाई आदर िगरी
तर नतिीहरूका आफ्िै इच्छाको पनछ लाग्दै अनिर्क्न्त्रत व्र्वहार गछथ ि ्। के र्ी उदाहरणहरू

मानिसको स्वाथी हृदर्हरूको पण
ू थ प्रकटीकरणहरू होइिि ् र? के र्ी उदाहरणहरूले मानिसहरू सभत्रका

प्रशस्त छलकपटलाई प्रकट गदैिि ् र? मानिसहरू वास्तवमा अनत िै बुद्चधमाि ् हुि सकछि ्, तर
नतिीहरूका वरदािहरूले कसरी परमेश्वरको कामको स्थाि सलि सकछ? मानिसहरूले सााँच्िै
परमेश्वरको बोझमा ध्र्ाि ददि सकछि ्, तर नतिीहरूले धेरै स्वाथी भएर काम गिथ सकदै िि ्। के

मानिसहरूका कामहरू सााँच्िै परमेश्वरका जस्तै छि ्? के कुिै पनि व्र्क्कत सर् प्रनतशत निक्श्ित

हुि सकछ? परमेश्वरको साक्षी ददि, उहााँको मदहमा प्राप्त गिथ—र्ो परमेश्वरले ददिुहुिे अपवाद र
मानिसहरूलाई उठाउिे कार्थ हो; मानिसहरू कसरी र्ोग्र् हुि सकछि ्? परमेश्वरको काम भिथरै सरु
ु
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भएको छ, र उहााँका वििहरू भिथरै बोल्ि थासलएको छ। र्ो क्स्थनतमा, मानिसहरूले आफ्िै ववषर्मा
राम्रो महसुस गछथ ि ्, तर के र्ो अपमाि निम्त्र्ाउिु मात्र होइि र? नतिीहरू अत्र्न्तै थोरै मात्र

बझ्
ु छि ्। र्हााँसम्म कक अनत प्रनतभाशाली ससद्धान्तवादी, अनत कुशल वकताले पनि परमेश्वरको
सम्पूणथ प्रशस्तताको वणथि गिथ सकदै ि भिे नतमीहरूले त झि ् कनत थोरै गछौं? नतमीहरूले आफ्िो

मूल्र् स्वगथहरूभन्दा माचथ राख्नुहुाँदैि, तर बरु नतमीहरूले आफैलाई ती वववेकी मानिसहरूभन्दा तल्लो
स्तरमा राख्नुपछथ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िोज्छि ्। र्ही त्र्ो बाटो हो जसद्वारा नतमीहरू प्रवेश

गिेछौ: नतमीहरूले आफैलाई अरूभन्दा धेरै तल दे ख्न।ु आफैलाई धेरै उच्ि ककि दे ख्ने? आफैलाई

त्र्स्तो उच्ि अिुमािमा ककि राख्ने? जीविको लामो र्ात्रामा नतमीहरू प्रारम्भको थोरै कदम मात्र

दहाँडेका छौ। नतमीहरू केवल परमेश्वरका बाहुली मात्र दे ख्छौ, सम्पूणथ परमेश्वरलाई दे ख्दै िौं। र्सले
नतमीहरूलाई अझ धेरै परमेश्वरका कामहरू दे ख्न, नतमीहरू कहााँ प्रवेश गिथप
ु छथ भिी अझ धेरै थाहा
पाउि र्ोग्र् बिाउाँ छ, ककिकक नतमीहरू थोरै मात्र पररवतथि भएका छौ।

जब परमेश्वरले मानिसलाई ससद्ध पािुथहुन्छ र उसको स्वभाव पररवतथि गिुथहुन्छ, उहााँको काम

कदहल्र्ै पनि समाप्त हुाँदैि, ककिकक मानिसमा धेरै प्रकारका कमीहरू हुन्छि ् र उहााँले राख्नुभएको
स्तरसम्म पुग्ि सकदै ि। र्सैले र्ो भन्ि सककन्छ, कक परमेश्वरको र्दक्ष्टमा नतमीहरू सधैँभरर िर्ााँ

जन्मेका सशशुहरू हुिेछौ, नतमीहरूमा उहााँलाई प्रसन्ि पािे तत्वहरू थोरै हुन्छि ्, ककिकक नतमीहरू
केही होइिौ, तर परमेश्वरका हातका प्राणी हौ। र्दद कुिै व्र्क्कत आत्मसन्तोषी बन्छ भिे के
परमेश्वरले उसलाई घण
ृ ा गिुथहुन्ि र? नतमीहरू आज परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सक्षम छौ भन्िु
भिेको नतमीहरूका मासुको शरीरको सीसमत र्दक्ष्टकोणबाट बोल्िु हो; र्दद नतमीहरू सााँच्िै

परमेश्वरको दााँजोमा पुग्िु छ भिे रणभूसममा नतमीहरू सधैँ पराक्जत हुिेछौ। मानिसको शरीरले
कदहल्र्ै पनि ववजर् के हो भन्िे जािेको छै ि। पववत्र आत्माको कामद्वारा मात्र मानिसले
छुटकाराका ववशेषताहरू प्राप्त गिथ सकछ। वास्तवमा, परमेश्वरको सक्ृ ष्टका असङ्ख्र्ौं कुराहरूमध्र्े
मानिस सबैभन्दा तल्लो स्तरको छ। ऊ सबै थोकका मासलक भए पनि मानिस मात्र र्स्तो प्राणी

हो जो शैतािको धोकामा फस्छ, ऊ मात्र हो जो अन्त्र्हीि रूपमा ववसभन्ि तररकाले त्र्सको
भ्रष्टतामा पछथ । आफैमाचथ मानिसको कदहल्र्ै पनि सवोच्ि अचधकार रहे को छै ि। धेरै जिा मानिस

शैतािको फोहोर ठाउाँ मा बस्छि ् र त्र्सको खिसी सहन्छि ्; त्र्सले उिीहरूलाई र्सरी क्जस्काउाँ छि ्
कक नतिीहरू अधमरो िै हुन्छि ्, जसको क्रममा हर प्रकारको पररवतथि, मानिसको सांसारमा हुिे सबै
कदठिाइहरू सहिुपछथ । नतिीहरूसाँग िेलेर शैतािले नतिीहरूका भाग्र् समाप्त गररददन्छ। अनि
मानिसहरू जीविभरर सोच्िै िसकिे अन्र्ोलतामा पछथ ि ्, परमेश्वरले नतिीहरूका निक्म्त तर्ार

पािथभ
ु एको असल थोक एकै पल्ट पनि उपभोग गदैिि ्, तर शैतािद्वारा क्षनत पऱ्ु र्ाइन्छ र वविाशमा

छोडडन्छ। आज नतिीहरू र्नत दब
ु थल र थककत भएका छि ्, कक नतिीहरूमा परमेश्वरको काममा
ध्र्ाि ददिे रुचि िै हुाँदैि। र्दद मानिसहरूमा परमेश्वरको काममा ध्र्ाि ददिे कुिै रुचि िै छै ि
भिे, नतिीहरूका अिुभव सधैँभरर िक्ण्डत र अधरु ो रहिे निक्श्ित हुन्छ, र नतिीहरूको प्रवेश सधैँभरर

एउटा ररिो स्थाि हुन्छ। परमेश्वर सांसारमा आउिुभएको केही हजार वषथपनछ उच्ि आदशथ भएको
असङ्ख्र् मानिसहरू परमेश्वरद्वारा धेरै वषथहरूमा उहााँको काम गिथ प्रर्ोग गररएका छि ्; तर उहााँको
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काम जान्िेहरू थोरै छि ्, मािौं छै ि िै भिेर भन्ि सककन्छ। र्सकारणले अिगन्ती मानिसहरू

परमेश्वरको ववरोध गिे भूसमका धारण गछथ ि ्, त्र्सको साथसाथै नतिीहरू उहााँको निक्म्त काम पनि

गछथ ि ्, ककिकक उहााँको काम िगरे र नतिीहरू परमेश्वरले ददिभ
ु एको पदमा बसेर वास्तवमा मानिसको
काम गछथ ि ्। के र्सलाई काम भन्ि सककन्छ? नतिीहरू कसरी सभत्र प्रवेश गिथ सकछि ्?
मािवजानतले परमेश्वरको अिुग्रहलाई सलएर त्र्सलाई गाडेको छ। र्सैकारणले गदाथ ववगत

पुस्ताहरूमा उहााँको काम गिेहरूले थोरै मात्र प्रवेश पाए। नतिीहरू परमेश्वरको कामको बारे मा त्र्वि
बोल्दै िि ्, ककिकक नतिीहरूले परमेश्वरको बद्
ु चधलाई थोरै मात्र बझ्
ु दछि ्। र्ो भन्ि सककन्छ, कक
परमेश्वरको सेवा गिे धेरै जिा भए पनि उहााँ कनत उच्ि हुिुहुन्छ भिी दे ख्न नतिीहरू असफल
भएका छि ्, र्सैले अरूले पुजूि ् भिी नतिीहरूले आफैलाई परमेश्वरको रूपमा स्थावपत गरे का छि ्।
परमेश्वर धेरै वषथदेखि सक्ृ ष्टसभत्र लुकेर रहिुभएको छ, उहााँले धसमलो पदाथ पछाडडबाट धेरै वटा

वसन्त र शरद ऋतुहरू दे ख्नुभएको छ; उहााँले धेरै ददि र रातहरूसम्म तेस्रो स्वगथबाट तल हे िुथभएको
छ; उहााँ धेरै मदहिा र वषथदेखि मानिसहरूको बीिमा दहाँड्िुभएको छ। उहााँ धेरै वटा दहउाँ दहरूमा

िुपिाप पिंदै सबै मानिसहरूभन्दा माचथ बस्िुभएको छ। उहााँले एकपल्ट पनि आफैलाई कुिै

मानिसको अचग िुल्लमिुल्ला दे िाउिुभएको छै ि, ि ता एउटा आवाज समेत निकाल्िुभएको छ,
अनि उहााँ कुिै सङ्केत िददई जािुहुन्छ र िुपिाप फकथिुहुन्छ। उहााँको वास्तववक अिुहार कसले
जान्ि सकछ? उहााँ मानिससाँग एकै पल्ट पनि बोल्िभ
ु एको छै ि, एकै पल्ट पनि मानिसकहााँ दे िा

पिुथभएको छै ि। मानिसको निक्म्त परमेश्वरले आज्ञा ददिुभएको काम गिथ कनत सक्जलो छ? उहााँलाई
चिन्िु सबैभन्दा कदठि काम हो भन्िे नतिीहरूलाई के थाहा। आज परमेश्वर मानिसससत बोल्िुभएको

छ, तर मानिसले उहााँलाई कदहल्र्ै पनि चििेको छै ि, ककिकक जीविमा उसको प्रवेश धेरै सीसमत र

सतही छ। उहााँको र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ, मानिसहरू परमेश्वरको सामु दे िा पिथ पण
ू थ रूपमा अर्ोग्र्
छि ्। नतिीहरूमा परमेश्वरको बुझाई अनत थोरै छ र नतिीहरू उहााँबाट अलग भएर धेरै टाढा गएका

छि ्। त्र्सबाहे क, नतिीहरू जुि हृदर्ले परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ् त्र्ो अनत िै जदटल छ, अनि
नतिीहरूले आफ्िो अन्तस्करणमा परमेश्वरको स्वरूपलाई राख्दै िि ्। फलस्वरूप, परमेश्वरको
होससर्ारपूणथ कोससस, उहााँको काम बालुवासभत्र गाडडएको सुिको टुक्रा जस्तो छ, ज्र्ोनतको िमक

निकाल्िै िसकिे। परमेश्वरका निक्म्त र्ी मानिसहरूको क्षमता, असभप्रार् र वविारहरू अनत िै
घखृ णत छि ्। ग्रहण गिे नतिीहरूका क्षमतामा कमजोर बिेर, केही अिुभव िै िगिे सांवेदिहीि
बिेर, भ्रष्ट र पनतत बिेर, अनत िै िीि, कमजोर र इच्छा-शक्कत ववहीि भएर नतिीहरूलाई गाईवस्तु
र घोडाहरूलाई जस्तो डोर्ाथइिु पछथ । आत्मामा वा परमेश्वरको काममा नतिीहरूको प्रवेशको ववषर्मा

भन्दा, नतिीहरूले असलकनत पनि सल्लाह सि
ु ेिि ्, नतिीहरूमा सत्र्ताका निक्म्त द्ःु ि भोग्िे सांकल्प

रिीभर पनि चथएि। र्स ककससमको व्र्क्कतलाई पूणथ बिाउिु परमेश्वरको निक्म्त सक्जलो हुाँदैि।
र्सैले नतमीहरूले आफ्िो प्रवेश र्ही कोणबाट बिाउिु महत्त्वपूणथ हुन्छ—र्सैले कक नतमीहरूको काम
र नतमीहरूको प्रवेशद्वारा नतमीहरू परमेश्वरको कामलाई बुझ्ि थाल।
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काम्र्प्रर्ेश्(२)
नतमीहरूका काम र प्रवेश िराब छ; मानिसले कसरी काम गिे भन्िे कुरालाई त्र्वि महत्त्व

ददाँ दैि र अझ बढी लापरवाहीसाथ जीविमा प्रवेश गदथछ। मानिसले र्ी कुराहरूलाई नतिीहरू प्रवेश

गिुथपिे सशक्षाहरूको रूपमा सलाँ दैि; त्र्सकारण मानिसले प्रार््ः जे पनि दे ख्छ त्र्ो नतम्रो अिुभवमा

िाली मग
ृ तष्ृ णाहरू मात्र हुन्छि ्। जहााँसम्म कामको प्रश्ि छ, नतमीहरूलाई त्र्नत धेरै काम गिथ
लगाइाँदैि, तर परमेश्वरद्वारा ससद्ध हुिप
ु िे व्र्क्कतको रूपमा नतमीहरूले परमेश्वरको निक्म्त काम
गिे ववषर्मा पाठहरू ससकिुपछथ , र्सैले कक नतमीहरू िााँडै परमेश्वरको इच्छा अिुरूप हुि सक।
र्ुगौँ र्ुगदे खि जसले काम गरे उिीहरूलाई सेवकहरू वा प्रेररतहरू भनिएको छ, जुि शब्दहरूले
परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएका मानिसहरूको थोरै सङ्ख्र्ालाई बुझाउाँ छ। तापनि मैले कुरा गरे को
आजको कामले ती सेवकहरू वा प्रेररतहरूलाई मात्र बुझाउाँ दै ि, तर र्सले परमेश्वरद्वारा ससद्ध

पाररिु पिे सबै मानिसलाई बझ
ु ाउाँ छ। सार्द र्समा िासो राख्िेहरू थोरै छि ्, तर प्रवेशको िानतर,
र्स ववषर्सम्बन्धी सत्र्ताको बारे मा िै कुरा गिुथ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।
कामको ववषर्मा, काम गिुथ भिेको परमेश्वरका निक्म्त र्ताउनत दौड्िु, सबै ठाउाँ मा प्रिार गिुथ,
र उहााँको िानतर ििथिु हो भन्िे मानिसले ववश्वास गछथ । र्स्तो धारणा सही भए पनि र्ो अत्र्न्तै

एकतफी छ; परमेश्वरले मानिसबाट माग गिथभ
ु एको कुरा उहााँका निक्म्त र्ताउनत दौडधप
ू गिथु मात्र
होइि; त्र्ोभन्दा बढी, र्ो काम आत्मासभत्रको सेवकाइ र प्रबन्धससत सम्बक्न्धत छ। धेरै
भाइबदहिीहरूले, र्नत धेरै वषथको अिुभवपनछ पनि परमेश्वरको निक्म्त काम गिे बारे मा कदहल्र्ै

सोिेका छै िि ्, ककिकक मानिसले जुि कामको बारे मा सोच्छ त्र्ो परमेश्वरले माग गिुथभएको

कामससत असमल्दो हुन्छ। त्र्सकारण, मानिसमा कामको ववषर्मा कुिै पनि ककससमको रुचि छै ि,
मानिसको प्रवेश एकतफी हुिक
ु ो मख्
ु र् कारण र्ही िै हो। नतमीहरू सबैले परमेश्वरका निक्म्त काम
गदै आफ्िो प्रवेश सुरु गिुथपछथ , र्सरी नतमीहरू अिुभवको प्रत्र्ेक पक्षलाई राम्ररी झेल्ि सकछौ।

नतमीहरू प्रवेश गिुथपिे र्ही सभत्र हो। कामले र्ताउनत दगुररदहाँ ड्िु भन्िे बुझाउाँ दै ि, तर मानिसको

जीवि र मानिस जसरी क्जउाँ छ त्र्सले परमेश्वरलाई आिन्द ददन्छ कक ददाँ दैि त्र्सलाई बुझाउाँ छ।

कामले परमेश्वरप्रनतको आफ्िो भक्कत र परमेश्वर सम्बन्धी नतिीहरूका ज्ञाि उहााँको निक्म्त साक्षी
ददि अनि मानिसको सेवा गिथको लाचग मानिसहरूले प्रर्ोग गिुथलाई बुझाउाँ छ। मानिसको क्जम्मेवारी
र्ही हो र सबै मानिसहरूले बुझ्िु पिे र्ही हो। कसैले भन्ला, कक नतमीहरूको प्रवेश िै नतमीहरूको

काम हो, अनि नतमीहरू परमेश्वरका निक्म्त काम गरररहे को अवचधमा प्रवेश गिे कोससस गछौ।

परमेश्वरको कामको अिभ
ु व गिथु भिेको उहााँको विि कसरी िािु र वपउिु भिी जान्िु मात्र
होइि; अझ महत्त्वपूणथ कुरा, नतमीहरूले परमेश्वरको ववषर्मा साक्षी ददि जान्िुपछथ र परमेश्वरको

सेवा गिुथ साथै मानिसको सेवा गिथ र उसको निक्म्त प्रबन्ध गिथ सकिुपछथ । र्ही िै काम हो, अनि
र्ो नतमीहरूको प्रवेश पनि हो; प्रत्र्ेक व्र्क्कतले पूरा गिुथपिे कुरा र्ही िै हो। परमेश्वरका निक्म्त

र्ताउनत दौड्िु र सबै ठाउाँ मा प्रिार गिुथमा मात्र ध्र्ाि ददिेहरू धेरै छि ्, तापनि नतिीहरूले आफ्िा
व्र्क्कतगत अिभ
ु वमा ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, र आक्त्मक जीविमा नतिीहरूको प्रवेशलाई बेवास्ता गछथ ि ्।
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र्सैले िै परमेश्वरको सेवा गिे मानिसहरूलाई परमेश्वरको ववरोध गिेहरू बिाएको छ। र्ी
मानिसहरू, जसले र्नतका वषथसम्म परमेश्वरको सेवा गरररहे का छि ्, र मानिसहरूको सेवा गदै

आएका छि ्, नतिीहरूले काम गिथु र प्रिार गिथल
ु ाई मात्र प्रवेश गिथु भन्िे ठािेका छि ् अनि कसैले

पनि आफ्िा व्र्क्कतगत आत्माको अिुभवलाई महत्त्वपूणथ प्रवेश मािेका छै िि ्। र्सको साटो
नतिीहरूले पववत्र आत्माको कामबाट प्राप्त गरेका ज्ञािलाई अरूलाई सशक्षा ददिे पुाँजीको रूपमा

सलएका छि ्। प्रिार गदाथ नतिीहरूमा धेरै बोझ हुन्छ र पववत्र आत्माको काम प्राप्त गछथ ि ्, अनि
त्र्सको माध्र्मद्वारा नतिीहरू पववत्र आत्माको आवाज प्रकट गरररहे का हुन्छि ्। र्स बेला, काम
गिे नतिीहरू आत्मसन्तोषले भररएका हुन्छि ्, मािौं, पववत्र आत्माको काम नतिीहरूका व्र्क्कतगत
आक्त्मक अिुभव भएको छ; नतिीहरूले बोसलरहे का सबै वििहरू नतिीहरूका आफ्िै अक्स्तत्वको हो

भन्िे नतिीहरू महसुस गछथ ि ्, तर फेरर पनि नतिीहरूका आफ्िै अिुभव भिे नतिीहरूले वणथि

गरे जस्तो स्पष्ट हुाँदैि। अझ अको कुरा, बोल्िुभन्दा अनघ नतिीहरूले के भन्िेछि ् भन्िे नतिीहरूले

सोिेका हुाँदैिि ्, तर जब पववत्र आत्माले नतिीहरूमा काम गिुथहुन्छ, तब नतिीहरूका वििहरू एउटा
िटुङ्चगिे प्रवाहजस्तो बगेर निस्कन्छ। तैँले एक पल्ट र्सरी प्रिार गरे पनछ ताँलाई र्स्तो लाग्िेछ,

कक तैँले आफ्िो कद जनत सािो छ भिी ववश्वास गरे को हुन्छस ् त्र्ो वास्तवमा त्र्नत सािो हुाँदैि,
अनि र्स्तै पररक्स्थनतमा पववत्र आत्माले ताँमा धेरै िोदट काम गिथभ
ु एपनछ तैँले त्र्ो कद प्राप्त
गरे को छस ् भन्िे निक्श्ित गछथ स ् र पववत्र आत्माको काम तेरो आफ्िै प्रवेश र तेरो आफ्िै अक्स्तत्व

हो भिी गलत रूपमा ववश्वास गछथ स ्। जब तैँले निरन्तर र्स्तो अिुभव गछथ स ्, तब आफ्िो प्रवेशप्रनत
ताँ सुस्त बन्छस ्, थाहै िपाई आलस्र्तामा प्रवेश गछथ स ्, र तेरो व्र्क्कतगत प्रवेशलाई महत्त्व ददि

छोड्छस ्। र्सकारणले गदाथ, जब तैँले अरूको सेवा गरररहे को हुन्छस ्, त्र्सबेला तैँले आफ्िो कद र
पववत्र आत्माको कामको बीि स्पष्ट भेद छुट्ट्र्ाउिु पछथ । र्सले तेरो प्रवेशलाई अझ सहज बिाउाँ छ
र तेरो अिुभवमा धेरै फाइदा गराउाँ छ। जब मानिसले पववत्र आत्माको कामलाई आफ्िो व्र्क्कतगत

अिुभवको रूपमा सलन्छ तब त्र्ो भ्रष्टताको स्रोत बन्छ। त्र्सैकारण म भन्छु, तैँले जुिसुकै पनि
काम गरे पनि तैँले आफ्िो प्रवेशलाई एउटा महत्त्वपूणथ पाठ मान्िुपछथ ।

एक व्र्क्कतले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ, परमेश्वरको हृदर् अिुसारका मानिसहरूलाई उहााँको

सामु ल्र्ाउि अनि मानिसलाई पववत्र आत्माको काम र परमेश्वरको अगव
ु ाइससत पररचित गराउिका
निक्म्त काम गछथ , र्सरी उसले परमेश्वरको कामको फललाई ससद्ध पादथछ। त्र्सकारण, नतमीहरू
त्र्ो कामको सारको बारे मा पूणथ रूपमा स्पष्ट हुिु आवश्र्क हुन्छ। परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएको
व्र्क्कतको रूपमा, प्रत्र्ेक मानिस परमेश्वरको निक्म्त काम गिथ र्ोग्र् हुन्छ, अथाथत ्, प्रत्र्ेक व्र्क्कतले

पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररिे मौका पाएको हुन्छ। तापनि, एउटा कुरा नतमीहरूले बझ्
ु िप
ु छथ : जब
मानिसले परमेश्वरले आज्ञा गिुथभएको काम गछथ , मानिसले परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग हुिे मौका पाएको

हुन्छ, तर मानिसले जे भन्छ र जान्दछ त्र्ो पण
ू थ रूपले मानिसको कद होइि। नतमीहरू के मात्र
गिथ सकछौ भिे आफ्िो कामको अवचधमा नतमीहरूका आफ्िै कमजोरीहरूलाई अझ राम्ररी जान्ि
सकछौ, अनि पववत्र आत्माबाट अझ ठूलो ज्ञाि प्राप्त गिथ सकछौं। र्सरी, नतमीहरू कामको अवचधमा

अझ राम्रो प्रवेश प्राप्त गिथ सकिे हुिेछौ। र्दद मानिसले परमेश्वरबाट आउिे अगव
ु ाइलाई उसको
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आफ्िै प्रवेश मान्दछ भिे र नतिीहरू सभत्र भएको कुिै थोक ठान्छ भिे मानिसको कद बढ्िे कुिै
सम्भाविा हुाँदैि। पववत्र आत्माले मानिसमा जुि अन्तर्दथक्ष्ट ल्र्ाउिे काम गिुथहुन्छ त्र्ो नतिीहरू
सामान्र् अवस्थामा हुाँदा गिथह
ु ु न्छ; त्र्स्ता समर्हरूमा, मानिसहरू नतिीहरूले प्राप्त गरे का अन्तर्दथक्ष्ट
नतिीहरूका आफ्िै कद हो भिी सम्झिे भुल गछथ ि ्, ककिकक पववत्र आत्माले जुि प्रकारले अन्तर्दथक्ष्ट
ददिुहुन्छ त्र्ो असाध्र्ै साधारण हुन्छ, र उहााँले मानिससभत्र अन्तनिथदहत कुरालाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ।
जब मानिसहरू काम गछथ ि ् र बोल्छि ् वा जब नतिीहरूले प्राथथिा गरररहे का हुन्छि ् र नतिीहरूका
आक्त्मक आराधिा गरररहे का हुन्छि ्, तब अिािक सत्र्ता नतिीहरूका निक्म्त स्पष्ट हुन्छ। तापनि
वास्तवमा, मानिसले पववत्र आत्माद्वारा ददइएको अन्तर्दथक्ष्ट मात्र दे ख्छ (स्वाभाववक रूपले र्ो

अन्तर्दथक्ष्ट मानिसको सहकार्थससत जोडडएको हुन्छ) र त्र्सले मानिसको वास्तववक कदको
प्रनतनिचधत्व गदै ि। मानिसले केही कदठिाइहरू र जााँिहरूको सामिा गिे अिभ
ु वबाट भएर गएपनछ
त्र्स्तो पररक्स्थनतमा मानिसको वास्तववक कद स्पष्ट हुन्छ। तब मात्र मानिसले उसको कद त्र्वि

ठूलो िभएको थाहा पाउाँ छ, अनि मानिसको स्वाथीपि, व्र्क्कतगत वविारहरू र लालि सबै प्रकट

हुाँदछ। र्स प्रकारका धेरै वटा अिुभवहरूको िक्रपनछ आफ्िो आत्मामा बबउाँ तिे धेरै जिाले ववगतमा
नतिीहरूले अिुभव गरे का कुराहरू नतिीहरूका आफ्िै व्र्क्कतगत वास्तववकता िभएको, तर पववत्र
आत्माले ददिुभएको क्षखणक प्रकाश भएको, र मानिसले र्ो ज्र्ोनत मात्र प्राप्त गरे को थाहा पाउाँ छि ्।

जब पववत्र आत्माले मानिसलाई त्र्ो सत्र्ता बझ्
ु िे अन्तर्दथक्ष्ट ददिह
ु ु न्छ, तब केही कुराहरू ककि
भए वा नतिीहरू कहााँ जााँदैछि ् भन्िे कुरा िबताई पनि धेरै िोदट त्र्ो स्पष्ट र बझ्
ु ि सककिे
ककससमको हुन्छ। अथाथत ्, र्ो प्रकाशमा मानिसका कदठिाइहरू सक्म्मसलत िगरी उहााँले सोझै सत्र्ता
प्रकट गिुथहुन्छ। जब प्रवेश गिे प्रकक्रर्ामा मानिसले कदठिाइहरूको सामिा गदथछ र पववत्र आत्माको

ज्ञािलाई सक्म्मसलत गदथछ तब त्र्ो मानिसको वास्तववक अिभ
ु व बन्दछ। उदाहरणका निक्म्त,
एउटी अवववादहत बदहिीले सङ्गनतको समर्मा र्सो भन्दै बोसलि ्: “हामी मदहमा र धि िोज्दै िौ

वा पनत र पत्िी बीिको प्रेमको िुसीको लालि गदैिौं; हामी शुद्ध र एकाग्र मिको हृदर् परमेश्वरमा

समपथण गिथ मात्र िाहन्छौं।” उसले अझै भनिि ्: “मानिसहरूले वववाह गरे पनछ धेरै वटा कुराले
नतिीहरूलाई घेछथि ्, अनि परमेश्वरका निक्म्त नतिीहरूको प्रेमको हृदर् उप्रान्त सााँिो रहाँदैि।

नतिीहरूको हृदर् सधैँ नतिीहरूका पररवार र जीवि-साथीले ओगटे को हुन्छ र र्सरी नतिीहरूका
सभत्री सांसार धेरै जदटल बन्छ…।” नतिी बोसलरहाँदा उिले आफ्िो हृदर्मा सोचिरहे की कुराहरू उसको

मुिबाट निस्केको जस्तो लाग्थ्र्ो; उिका शब्दहरू िको र शक्कतशाली चथए, मािौं उसले भिेकी

सबै कुरा उसको हृदर्को गदहराइबाट आएको हो, मािौं उिले उत्साहसाथ आफैलाई पूणथ रूपमा

परमेश्वरमा सम्
ु पि िाहे की नछि ् र दाजभ
ु ाइ, दददी-बदहिीहरूले पनि उसले जस्तै सांकल्प गरूि ्
भन्िे आशा गरे की नछि ्। र्ो भन्ि सककन्छ, कक र्स्तो बेला सांकल्प गिे तेरा भाविाहरू र मिलाई
छुिे कुराहरू पूणथ रूपमा पववत्र आत्माको कामबाट आउाँ छि ्। जब परमेश्वरको काम गिे तररका

बदसलन्छ, ताँ पनि उमेरमा केही वषथ वद्
ृ चध भएको हुन्छस ्; ताँ आफ्िै उमेरका कक्षा सहपाठी र
समत्रहरूले पनतहरू पाइसकेका दे ख्छस ्, वा फलािी केटीको वववाह भएपनछ उसका पनतले उसलाई

सहरमा लगेको र त्र्हााँ उसले जाचगर पाएकी कुरा सन्
ु छस ्। जब उसलाई भेट्छस ्, तब उसलाई
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सशरदे खि पैतालोसम्म आकषथक र सुन्दर दे िेर, उसले ताँसाँग जुि प्रकारले कुरा गछे त्र्ो दे िेर,
उसमा ववसभन्ि प्रकारका र्ोग्र्ताहरू दे िेर, उसमा एउटै पनि गाउाँ ले झलक िभएको दे िेर ताँ डाह

महसस
गिथ थाल्छस ्। र्ो दे िेर ताँसभत्र भाविाहरू बढ्ि थाल्छि ्। तैँले र्विञ्जेल आफैलाई
ु

परमेश्वरका निक्म्त ििथ गरे की छे स ्, कुिै पररवार कुिै पेशा छै ि, अनि तैँले धेरै मात्रामा
कदठिाइहरूको सामिा गरे की छे स ्; तैँले केही समर् अनघ अधबैँसे अवस्थामा पनि प्रवेश गरे की

छे स ्, अनि तेरो जवाि अवस्था धेरै अनघ िै िुपिाप चिप्लेर गइसकेको छ, ताँलाई त्र्ो सपिाजस्तो

लाग्छ। अब र्स्तै प्रकारले वतथमािसम्म आइपग्ु दा कहााँिेर स्थार्ी रूपमा बस्िे ताँलाई थाहा हुाँदैि।
र्स्तो बेला, ताँ वविारहरूको भुमरीमा फस्छस ्, मािौं तैँले आफ्िो बुद्चध हराएकी छे स ्। पूणथ रूपमा
एकलो र निदाउि िसकेर, लामो रातभरर जागै रहन्छस ्, तैँले थाहा पाउि अनघ िै आफ्िा सांकल्प
र परमेश्वरससत तैँले गरे की गम्भीर भाकलहरूबारे वविार गछे स ्, अनि त्र्स्तो भए पनि ताँ ककि
त्र्स्तो द्ःु िद अवस्थामा परे की छे स ्? थाहा िपाई िुपिाप आाँसुहरू झछथ ि ्, अनि ताँलाई हृदर्मा

पीडा महसुस हुन्छ। परमेश्वरको सामु प्राथथिा गिथ आउाँ दा ताँलाई र्ाद हुन्छ, ताँ परमेश्वरको साथमा
हुाँदाका ददिहरूमा ताँ कनत घनिष्ठ र असभन्ि रूपले िक्जक चथइस ्। तेरा आाँिाहरूको अचग एकपनछ
अको र्दश्र् आउाँ छि ्, अनि एक ददि तैँले गरे की भाकल तेरो कािमा गुक्ज्जन्छ, “के परमेश्वर मात्र

मेरो घनिष्ठ हुिुहुन्ि र?” त्र्स बेलासम्म ताँ सुाँकसुकाउि थासलसकेकी हुन्छे स ्: “हे परमेश्वर, प्र्ारो
परमेश्वर! मैले अनघबाटै मेरो सम्पण
ू थ हृदर् तपाईंलाई ददइसकेकी छु। म सधैँभररका निक्म्त तपाईंलाई
विि ददि िाहन्छु, अनि मेरो सारा जीविभरर म तपाईंलाई अटल प्रेम गिेछु।” जब ताँ र्स्तो तीव्र

पीडामा सांघषथ गछथ स ् तब मात्र तैँले परमेश्वर सााँच्िै कनत प्रेसमलो हुिुहुन्छ भिी बुझ्छस ्, तब मात्र
तैँले र्ो स्पष्ट रूपमा थाहा पाउाँ छस ्: मैले धेरै अनघ िै परमेश्वरलाई मेरा सबै कुरा ददइसकेँ । त्र्स्तो
प्रहारबाट बिेर र्ी कुराहरूमा ताँ धेरै पररपकव बन्छस ्, अनि त्र्स बेला भएको पववत्र आत्माको

काम मानिसमा भएको कुरा होइि रहे छ भिी बुझ्िेछस ्। र्ो क्स्थनतपनछ तेरा अिुभवहरूमा, ताँ

प्रवेशको र्ो पक्षमा मात्रै बााँचधाँदैिस ्; त्र्ो तेरा पुरािा घाउका िोटहरूले तेरो प्रवेशमा ठूलो फाइदा
पुऱ्र्ाएको जस्तो हुन्छ। जब-जब ताँ र्स ककससमको पररक्स्थनतको सामिा गछथ स ्, तैँले त्र्ो ददि

बगाएको आाँसुहरूको सम्झिा गछथ स ्, मािौं, अलक्ग्गएपनछ ताँ फेरर परमेश्वरससत जोडडएको छस ्,
अनि परमेश्वरससत तेरो सम्बन्ध फेरर एकिोदट बबचग्रन्छ कक अनि तेरो र परमेश्वर बीिको
भाविात्मक सम्बन्धमा फेरर क्षनत पुग्ला कक भन्िे डर ताँलाई हुन्छ। तेरो काम र तेरो प्रवेश र्ही
हो। त्र्सकारण, नतमीहरूले पववत्र आत्माको काम प्राप्त गरे साँगै , नतमीहरूले पववत्र आत्माको काम

के हो र नतमीहरूको प्रवेश के हो त्र्ो हे दै, साथसाथै नतमीहरूको प्रवेशमा पववत्र आत्माको कामलाई
सक्म्मसलत गदै , नतमीहरूको प्रवेशलाई झि ् बढी महत्त्व ददिप
ु छथ , र्सरी नतमीहरू पववत्र आत्माद्वारा
धेरै प्रकारले ससद्ध पाररिेछौ, अनि पववत्र आत्माको कामको सारले नतमीहरूमा काम गिथ सकछ।

नतमीहरूले पववत्र आत्माको कामको अिुभव गदै जााँदा नतमीहरूले पववत्र आत्मालाई, साथै नतमीहरू
आफैलाई पनि चिन्िेछौ, अनि त्र्सबाहे क, कसले भन्ि सकछ, कक धेरै तीव्र द्ःु िको प्रहारहरूको

बीिमा नतमीहरूले परमेश्वरससत सामान्र् सम्बन्ध ववकास गिेछौ, र नतमीहरू र परमेश्वर बीिको
सम्बन्ध ददिददिै झि ् घनिष्ठ हुाँदैजान्छ। नछाँ वल्िे र शोधि गिे र्स्तै अिगन्ती उदाहरणहरूपनछ
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नतमीहरूले परमेश्वरको निक्म्त सााँिो प्रेम ववकास गिेछौ। र्सैकारणले नतमीहरूले द्ःु ि, िोट र
सङ्कष्टससत डराउिु हुाँदैि भन्िे बुझ्िुपछथ ; पववत्र आत्माको काम भएर पनि नतमीहरू प्रवेश
िहुिि
ु ादहाँ डराउिप
ु िे कुरा हो; जब परमेश्वरको काम समाप्त हुिे ददि आउाँ छ, नतमीहरूले गरे को
पररश्रम व्र्थथ भएको हुिेछ; नतमीहरूले परमेश्वरको काम अिुभव गरे को भए पनि नतमीले पववत्र

आत्मालाई चििेका हुाँदैिौ वा नतमीहरूले प्रवेश पाएका हुाँदैिौ। पववत्र आत्माले जुि ज्ञाि ददिे काम
गिुथहुन्छ त्र्ो मानिसको जोश थामेर राख्नका निक्म्त िभएर मानिसको प्रवेशका निक्म्त बाटो
िोल्िलाई, साथै मानिसलाई पववत्र आत्माको ववषर्मा जान्ि ददिलाई हो, अनि र्स क्षणदे खि
परमेश्वरका निक्म्त आदर र भक्कतका भाविाहरू ववकास गिथलाई हो।

काम्र्प्रर्ेश्(३)
परमेश्वरले मानिसलाई धेरै कुरा सम्
ु पिभ
ु एको छ र अिचगन्ती तररकामा नतिीहरूका प्रवेशलाई

सम्बोधि गिुथभएको छ। तर मानिसहरूको क्षमता धेरै िै कमजोर भएकोले परमेश्वरका धेरैजसो

विि जरा हाल्ि असफल भएका छि ्। र्स्तो कम क्षमता हुिुका ववसभन्ि कारणहरू छि ्, जस्तै
मानिसको सोि र िैनतकताको भ्रष्टता, र उचित पालिपोषणको अभाव; सामन्ती अन्धववश्वास
जसले मानिसको हृदर्लाई गम्भीरतापव
ू थक समातेको छ; भ्रष्ट र पनतत जीविशैलीहरू, जसले

मानिसको हृदर्को गदहरो कुिामा धेरै वटा िराब कुराहरू हासलददएको छ; साांस्कृनतक साक्षरताको

एक बादहरी बुझाइ, कररब अन्ठािब्बे प्रनतशत मानिसहरूसाँग साांस्कृनतक साक्षरताको सशक्षा छै ि,
र्नत मात्र होइि, अनत थोरै ले मात्र उच्ि स्तरको साांस्कृनतक सशक्षा प्राप्त गदै छि ्। त्र्सकारण,

मानिसहरूलाई परमेश्वर वा आत्माको अथथ के हो सोको ज्ञाि छै ि, तर नतिीहरूमा सामन्ती
अन्धववश्वासबाट प्राप्त गरे को परमेश्वरको अनिक्श्ित र अस्पष्ट चित्र मात्रै छ। हजारौं वषथदेखिको

“राक्ष्रर्ताको उच्ि भाविा” को हानिकारक प्रभावहरू साथसाथै सामन्ती सोि मानिसको हृदर्को

गदहराइमा छोडडएका छि ्, जसद्वारा मानिसहरू बन्धिमा र साङ्लामा परे का छि ्, असलकनत पनि

स्वतन्त्रता छै िि ्, आकाांक्षा राख्ने र र्दढ रहिे िाहिा छै ि, प्रगनत गिे इच्छा छै ि, बरु निक्ष्क्रर् र
प्रनतगामी रहन्छि ्, दास मािससकतामा र अन्र् र्स्तै कुराहरूमा डुबेका छि ्—र र्स्तै वस्तग
ु त

तत्वहरूले मािवजानतको वैिाररक र्दक्ष्टकोण, आदशथ, िैनतकता र स्वभावमा एक अमेट फोहोर र
नघिलाग्दो कुरा हासलददएका छि ्। र्स्तो लाग्छ, मानिसहरू आतङ्कवादको अन्धकार सांसारमा
बााँचिरहे का छि ्, जसलाई नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि पार गिथ िोज्दै िि ्, र नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि

आदशथ सांसारमा जािे वविार गदै िि ्; बरु, नतिीहरू जीविमा आफ्िो भाग्र्ससत सन्तष्ु ट छि ्, आफ्िा
ददिहरू बच्िाहरू जन्माउाँ दै र हुकाथउाँदै , पससिा बगाउाँ दै , आफ्िो घरको कामकाज गदै , एक आरामदार्ी
र सुिी पररवारको सपिा दे ख्दै , र वैवादहक सम्बन्धको र छोराछोरीको स्िेहको सपिा दे ख्दै , आफ्िो
जीवि शाक्न्तससत बबताएकोमा जीविको अन्त्र्नतर िुसी हुाँदै बबताउाँ छि ्…। दसौं, हजारौं, र लािौँ
वषथदेखि अदहलेसम्म मानिसहरूले आफ्िो समर् र्स्तै प्रकारले िष्ट पारररहे का छि ्, कसैले पनि
ससद्ध जीवि ससजथिा गरे को छै ि, प्रससद्चध र र्स अन्धकार सांसारमा सबै जिा धिको दौडमा
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एकले अकोको हत्र्ा गिथ िाहन्छि ्, र एक-अकाथको ववरुद्ध षड्र्न्त्र गछथ ि ्। के कदहले कसैले

परमेश्वरको इच्छा िोजेको छ? के कसैले कदहले परमेश्वरको काममा ध्र्ाि ददएको छ? अन्धकारको
प्रभावमा परे का मािवजानतका सबै भागहरू लामो समर्दे खि मािव स्वभाव भएर आएको छ,
त्र्सैले परमेश्वरको काम पूरा गिथ धेरै गाह्रो छ, र मानिसहरूमा आज परमेश्वरले नतिीहरूलाई
सुम्पिुभएको कुरामा ध्र्ाि ददिे हृदर् झि ् कम छ। जे भए पनि, म ववश्वास गदथछु, कक मैले र्ी

कुराहरू बोलेकोमा मानिसहरूलाई कुिै आपवि हुिेछैि, ककिकक म जुि कुरा गदै छु त्र्ो हजारौं
वषथको इनतहास हो। इनतहासको कुरा गिथु भिेको तथ्र्हरू हुि ्, त्र्सबाहे क, ती त्र्स्ता कलङ्ककत
घटिाहरू हुि ् जुि सबैले जान्दछि ्, र्सैले तथ्र्को ववपरीत कुरा भन्िुको के अथथ छ? तर म र्ो
पनि ववश्वास गदथछु कक र्ी वििहरू दे िेर वववेकी मानिसहरू बबउाँ झिेछि ् र उन्िनत गिे कोससस

गिेछि ्। परमेश्वर सबै मानिस शाक्न्त र सन्तुक्ष्टमा क्जऊि ् र काम गरूि ् साथसाथै परमेश्वरलाई
प्रेम गिथ सकिे होऊि ् भिी आशा राख्नुहुन्छ। सारा मािवजानत ववश्राममा प्रवेश गरोस ् भन्िे इच्छा

परमेश्वरको छ; अझ र्ोभन्दा बढी, सारा दे श परमेश्वरको मदहमाले भररओस ् भन्िे परमेश्वरको ठूलो
इच्छा छ। मािवजानत शैतािद्वारा भ्रष्ट भएर अिजाि र अिेत अवस्थामा डुबेर रहिु एउटा
शमथको कुरा हो, जसको कारण आज नतिीहरूमा मानिसको स्वरूप पनि छै ि। र्सरी मानिसको

वविार, िैनतकता र सशक्षाले एउटा र्स्तो महत्त्वपूणथ कडी बिाउाँ दछ, साथमा साांस्कृनतक साक्षरताको
तालीमले दोस्रो कडी बिाउाँ छ, मानिसको साांस्कृनतक क्षमता बढाउि र नतिीहरूको आक्त्मक
र्दक्ष्टकोण बदल्िु उिम हुन्छ।
वास्तवमा, परमेश्वरले मािवजानतसाँग गिुथभएका मागहरू त्र्नत उच्ि छै िि ्, तर मानिसका

क्षमता र परमेश्वरले माग गिुथभएको मापदण्ड बीिको धााँदो धेरै ठूलो भएकोले धेरै मानिसहरू
आफ्िो टाउको उठाउाँ छि ् र परमेश्वरले गिथभ
ु एका मागहरूको ददशानतर हे छथि ्, तर ती परू ा गिे

क्षमताको कमी हुन्छ। मानिसहरूको जन्मजात दाि, साथै जन्मपनछ नतिीहरू जुि कुराद्वारा
सुसक्ज्जत हुन्छि ्, ती परमेश्वरका मागहरू पूरा गिथका लाचग पर्ाथप्त हुाँदैिि ्। तर र्ो कुरा बझ्
ु ि
सकिु मात्रै एक अिुक समाधाि होइि। टाढाको पािीले तुरुन्त नतिाथ मेट्ि सकदै ि। मानिसहरूले

आफूहरू धूलोजस्तै तुच्छ हुि ् भिी जािे पनि र्दद नतिीहरूमा परमेश्वरको हृदर् सन्तुष्ट पािे
सांकल्प छै ि भिे, परमेश्वरका मागहरू परू ा गिथ उन्ित तररका थोरै अपिाउाँ छि ् भिे, त्र्स ककससमको
ज्ञािको के मूल्र् हुन्छ? के र्ो बााँसको डोकोमा पािी तािेको जस्तो सबै व्र्थथ हुाँदैि? मैले समस्र्ाको
जुि कदठि भागको कुरा गदै छु त्र्ो प्रवेशससत सम्बक्न्धत छ; मुख्र् ववषर् त्र्ही हो।

मानिसको प्रवेशको क्रममा, जीवि सधैँ न्र्ास्रो हुन्छ, आक्त्मक जीवि ददककलाग्दा तत्वहरूले
भररएको हुन्छ, जस्तै प्राथथिा गिथु, परमेश्वरका वििहरू िािे र वपउिे, वा भेलाहरू आर्ोजि गिे,
आदद, र्सैले मानिसहरू परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ कुिै ठूलो आिन्द प्राप्त हुाँदैि भन्िे महसुस
गदथछि ्। त्र्स्ता आक्त्मक गनतववचधहरू सधैँ मािवजानतको मौसलक स्वभावको आधारमा गररन्छ,
जुि शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएको छ। मानिसहरूले कदहलेकहीीँ पववत्र आत्माको ज्ञाि प्राप्त गिथ सके

पनि, नतिीहरूको मौसलक सोि, स्वभाव, जीविशैली र बािीहरूले अझै पनि जरा गाडेका हुन्छि ् र
र्सैले नतिीहरूका स्वभाव अपररवनतथत रहन्छ। मानिसहरूले गिे अन्धववश्वासपण
ू थ गनतववचधहरूलाई
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परमेश्वर सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गिुथहुन्छ, तर धेरै जिा मानिसहरूले ती अन्धववश्वासका गनतववचधहरू
परमेश्वरले घोषणा गिुथभएको हो भन्िे सोच्दै अझ पनि नतिलाई त्र्ाग्ि सकदै िि ,् आज पनि ती

पण
ू थ रूपमा हटाउि सकेका छै िि ्। जवाि मानिसहरूले प्रबन्ध गिे वववाहका भोजहरू र दल
ु हीका
वस्त्रहरू; िगद उपहारहरू, भोजहरू, र आिन्दका अवसरहरू मिाइिे त्र्स्तै अन्र् तररकाहरू,

हस्तान्तरण गररएको प्रािीि सूत्रहरू; मत
ृ क र नतिीहरूका निक्म्त गररिे अन्त्र्ेक्ष्टहरू जस्ता सबै

अथथहीि अन्धववश्वासका कार्थहरू: र्ी परमेश्वरका निक्म्त अझ बढी घखृ णत छि ्। आराधिाको
ददिसमेत (शबाथ ददि लगार्त, धासमथक सांसारले पालि गिे) उहााँको निक्म्त घखृ णत छ; र परु
ु षपुरुष बीिको सामाक्जक सम्बन्ध र साांसाररक बातचितहरूलाई परमेश्वरले धेरै तुच्छ ठान्िुहुन्छ र

अस्वीकार गिुथहुन्छ। सबैले जािेका वसन्त महोत्सव र ख्रीष्टमसको ददि परमेश्वरले आदे श
ददिुभएको होइि, र्ी उत्सवका बबदाहरूका िेलौिा र सजावटहरू जस्तै वववादहत जोडीहरू, र
सजावटहरू, पटकाहरू, बिी, पववत्र प्रभु-भोज, ख्रीष्टमस उपहारहरू र ख्रीष्टमसको रमझम—के र्ी सबै
मानिसहरूका मिमा भएका मूनतथहरू होइिि ् र? शबाथमा रोटी भााँच्िे, दािमद्र् र समदहि मलमल

पनि उविकै मूनतथहरू हुि ्। िीिमा लोकवप्रर् रहे का परम्परागत पवथका ददवसहरू, जस्तै ड्र्र्ागिको
सशर उठाउिे ददवस, ड्र्र्ागि डुङ्गाको िाड, मध्र्-शरदको िाड, लावा िाड, र िर्ााँ वषथको ददि, अनि
धासमथक सांसारका पवथहरू जस्तै ईस्टर, बक्प्तस्माको ददि र ख्रीष्टमस, र्ी सबै अिुचित पवथहरू
प्रािीि समर्दे खि आजसम्म

धेरै

मानिसहरूले आर्ोजि गरे र

हस्तान्तरण

गरे का

हुि ्।
मािवजानतको समद्
ृ ध कल्पिाशक्कत र सज
ृ िशील धारणाले िै नतिीहरूलाई आजको ददिसम्म
र्सरी हस्तान्तरण गिे अिुमनत ददएको छ। नतिीहरू कुिै त्रुदटहीि जस्ता दे खिन्छि ्, तर र्ो

वास्तवमा शैतािले मािवजानत माचथ िेलेको र्ुक्कत हो। जुि ठाउाँ मा शैतािहरूको धेरै भीड हुन्छ,
जि
ु ठाउाँ बढी अप्रिसलत र पछौटे हुन्छ, त्र्सको सामन्तवादी प्रथाहरू त्र्वि िै गदहरो रूपमा

गाडडएका हुन्छि ्। त्र्स्ता कुराले मानिसहरूलाई दह्रोसाँग बााँधेर राख्छ, िलहल गिे कुिै ठाउाँ ददाँ दैि।
धासमथक सांसारका धेरै वटा िाडहरूले ठूलो मौसलकता प्रकट गरे को र परमेश्वरको कामका लाचग एक
पुल बिाएको जस्तो दे खिन्छ, तर ती वास्तवमा अर्दश्र् बन्धिहरू हुि ्, जसद्वारा शैतािले
मानिसहरूलाई बााँध्छ र मानिसहरूलाई परमेश्वरकहााँ आउिबाट रोकदछ—ती सबै शैतािका

िलाकीपण
ू थ र्क्ु कतहरू हुि ्। वास्तवमा, जब परमेश्वरको कामको एक िरण समाप्त हुन्छ, उहााँले
त्र्स समर्का औजार र शैलीहरूलाई नतिका एउटै पनि निसािासमेत िछोडी अनघबाटै िाश

पाररसकिुभएको हुन्छ। तापनि, “समवपथत ववश्वासीहरू” ले ती ठोस भौनतक वस्तुहरूको आराधिा
गरी िै रहन्छि ्; र्सै बीि नतिीहरूले परमेश्वरससत जे छ त्र्ो आफ्िा मिको पछाडड राख्छि ्,
र्सलाई उप्रान्त अध्र्र्ि गदै िि ् र परमेश्वरको प्रेमले परू ा भररएको जस्ता दे खिन्छि ्, जब
नतिीहरूले वास्तवमा उहााँलाई धेरै समर् अनघ घरबाट बादहर निकालेर र शैतािलाई आराधिाको

टे बलमा रािेका हुन्छि ्। र्ेशू, क्रूस, मररर्म, र्ेशूको बक्प्तस्मा र अक्न्तम भोज आददका चित्रहरू—
मानिसहरूले र्ी सबै थोकलाई स्वगथका परमप्रभुको रूपमा मान्छि ्, जदहले पनि “परमप्रभु, सगथमा

बस्िुहुिे वपता” भिेर पुकारररहे का हुन्छि ्। के र्ो सबै ठट्टा होइि? आजको ददिसम्म, त्र्स्तै धेरै
भिाइहरू र अभ्र्ासहरू जि
ु मािवजानतको बीिमा हस्तान्तरण गररएका छि ् ती परमेश्वरका
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निक्म्त घखृ णत छि ्; नतिले गम्भीर रूपमा परमेश्वरका लाचग अगाडडको बाटो अवरोध गदथछि ्, र

त्र्सबाहे क, मािवजानतको प्रवेशमा ठूलो अवरोध उत्पन्ि गदथछि ्। शैतािले मािवजानतलाई भ्रष्ट
पारे को हदलाई पन्छाएर हे दाथ, मानिसहरूका सभत्रपट्दट पण
ू थ रूपले ववटिेस सल-का कािि
ु , लरे न्सका

अिुभवहरू, वाि मेि निद्वारा गररएका सवेक्षणहरू र पावलका कामहरूले भररएका हुन्छि ्।
परमेश्वरका लाचग मानिसमा काम गिे कुिै उपार् हुाँदैि, ककिकक नतिीहरूसभत्र धेरै व्र्क्कतत्ववाद,
कािुि, निर्म, िीनत, प्रणाली र त्र्स्तै अन्र् कुराहरू हुन्छि ्; मानिसको सामन्ती अन्धववश्वासी
प्रववृ िबाहे क र्ी कुराहरूले मािवजानतलाई समातेका र िाश पारे का छि ्। र्स्तो लाग्छ, कक मािौं

मानिसहरूका वविारहरू एउटा िािलाग्दो पररकथा वणथि गिे पूणथ रङ्गीि, प्राणीहरू बादलमा सवार

भएको िलचित्र हो, त्र्ो र्नत कल्पिाशील हुन्छ जसले मानिसहरूलाई िककत बिाउाँ छ, नतिीहरू
स्तब्ध र अवाक् बन्छि ्। सत्र् कुरा भन्िुपदाथ, परमेश्वर आज जुि काम गिथ आउिुहुन्छ त्र्ो मुख्र्
रूपमा मािव जानतको अन्धववश्वासका गुणहरूको निराकरण गिुथ र ती हटाउिु साथै नतिीहरूका

मािससक र्दक्ष्टकोणलाई पूणथ रूपान्तरण गिुथ हो। मािवजानतद्वारा पुस्तौं-पुस्तादे खि हस्तान्तरण
गरराँदैआएको उिराचधकारको कारण परमेश्वरको काम आजको ददिसम्म रहे को छै ि; र्ो काम

उहााँद्वारा व्र्क्कतगत रूपमा सुरु भएको हो र उहााँद्वारा िै सम्पन्ि भएको छ, र्समा सफल हुि
कुिै िास महाि ् आक्त्मक व्र्क्कतको ववरासतको वा कुिै अको र्ुगमा परमेश्वरले गिुथभएको
प्रनतनिचधमल
ू क प्रकृनतको कुिै पनि काम प्राप्त गिथप
ु िे आवश्र्कता परे ि। मािव जानतले र्ी कुिै

पनि थोकको बारे मा आफै चिन्ता सलिुपदै ि। आज परमेश्वरसाँग बोल्िे र काम गिे शैली अकै छ,
त्र्सैले मानिसले ककि आफैलाई द्ःु ि ददिुपदथछ? र्दद मानिसहरू आफ्िा “पुिाथहरू” का परम्परालाई
जारी राख्दै वतथमाि प्रवाहसदहत आजको बाटोमा दहाँड्छि ् भिे , नतिीहरू कुिै गन्तव्र्मा पुग्िेछैिि ्।
जसरी परमेश्वरले मािव सांसारको वषथ, मदहिा र ददिहरूलाई घण
ृ ा गिथुहुन्छ त्र्सरी िै मानिसको
व्र्वहारको र्ो ववशेष तररकाप्रनत उहााँले असाध्र्ै घण
ृ ा महसुस गिुथहुन्छ।
मािव स्वभाव पररवतथि गिे उिम तररका भिेको मानिसका सभत्री हृदर्का ती अांशहरूलाई

निको पािुथ हो, जुि गम्भीर रूपमा ववषाकत पाररएको छ, त्र्सपनछ मानिसहरूलाई नतिीहरूको सोि
र िैनतकता पररवतथि गिथ सुरु गिे मौका ददिु हो। सवथप्रथम, मानिसहरूले र्ी सबै धासमथक

रीनतचथनत, धासमथक कक्रर्ाकलापहरू, वषथहरू र मदहिाहरू, र िाडहरू परमेश्वरका निक्म्त घखृ णत छि ्
भिेर स्पष्ट रूपमा बुझ्िु आवश्र्क छ। सामन्ती सोिका र्ी बन्धिहरूबाट नतिीहरू मक
ु त हुिुपदथछ
र नतिीहरूको अन्धववश्वासको गदहरो प्रववृ िको हरे क निसािा मेटाउिु पछथ । र्ी सबै मािवजानतको

प्रवेशमा समावेश छि ्। परमेश्वरले ककि मािवजानतलाई लौककक सांसारबाट बादहर निकाल्िुहुन्छ,
र फेरर ककि उहााँले मािवतालाई निर्म र कािि
ु बाट टाढा लैजािुहुन्छ सो नतमीहरूले बझ्
ु िुपछथ ।
र्ो मूल ढोका हो, जहााँ नतमीहरू प्रवेश गछौ, र र्ी कुरा सम्बन्धी नतमीहरूको आक्त्मक अिुभवसाँग

कुिै सम्बन्ध िभए पनि ती नतमीहरूलाई प्रवेश गिथ िददिे सबैभन्दा ठूला अवरोधहरू हुि ्, जसले
नतमीहरूलाई परमेश्वर चिन्िबाट रोकदछ। ती एउटा जालो बन्छि ् जसले मानिसहरूलाई फसाउाँ छ।
धेरै मानिसहरू अनत िै धेरै बाइबल पढ्छि ् र स्मरणबाट धेरै वटा बाइबलका पदहरू भन्ि सकछि ्।

आज नतिीहरूको प्रवेशमा, मानिसहरूले परमेश्वरको कामको िाप सलि अिजािमा िै बाइबल प्रर्ोग
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गदथछि ्, मािौं परमेश्वरको काममा र्स िरणको आधार बाइबल हो र र्सको स्रोत बाइबल हो।

जब परमेश्वरको काम बाइबलसाँग समल्दछ, मानिसहरूले परमेश्वरको कामलाई दह्रो समथथि गदथछि ्
र उहााँलाई िर्ााँ सम्मािका साथ आदर गछथ ि ्; जब परमेश्वरको काम बाइबलसाँग असमल्दो हुन्छ,
मानिसहरू र्नत चिक्न्तत हुन्छि ् कक नतिीहरू पससिा बगाउाँ छि ् र त्र्समा परमेश्वरको कामको
आधार िोजी गदथछि ्; र्दद बाइबलमा परमेश्वरको कामको कुिै उल्लेि छै ि भिे, मानिसहरूले
परमेश्वरलाई बेवास्ता गिेछि ्। र्ो भन्ि सककन्छ कक, जहााँसम्म आज परमेश्वरको कामको प्रश्ि

छ, धेरै मानिसहरू र्सलाई सतकथता र होससर्ारीका साथ स्वीकाछथ ि ,् नतिीहरूले र्ो िि
ु ी-िि
ु ी
आज्ञापालि गछथ ि ्, र त्र्ो जान्िका निक्म्त उदासीि महसुस गछथ ि ्; नतिीहरूले ववगतका कुराहरूको

एउटा आधा भाग समात्छि ् र अको छोड्छि ्। के र्सलाई प्रवेश भन्ि सककन्छ? अरूका
पुस्तकहरूलाई बहुमूल्र् ठािेर समात्दै र नतिलाई परमेश्वरको राज्र्को ढोकाको सुिौलो सााँिोको
रूपमा सलाँ दै मानिसहरूले आज परमेश्वरले नतिीहरूबाट जे माग गिुथहुन्छ त्र्समा कुिै िासो
राख्दै िि ्। र्सबाहे क , धेरै जिा “बुद्चधमािी ववशेषज्ञहरू” ले परमेश्वरका वििहरू नतिीहरूको दे ब्रे

हातमा र अरूका “मुख्र् कामहरू” नतिीहरूको दार्ााँपट्दट राख्छि ्, मािौं, परमेश्वरको वििलाई पूणथ

रूपमा प्रमाखणत गिथ नतिीहरू र्ी मुख्र् कामहरूसभत्र आजको परमेश्वरका वििहरूको आधार िोज्ि

िाहन्छि ्, अनि नतिीहरू आफै त्र्ो काममा भएको जस्तो गरी उिीहरूलाई ती मुख्र् कामहरूमा

सक्म्मसलत गदै अरूलाई परमेश्वरको विि बताउाँ छि ्। सत्र् कुरा भन्िे हो भिे, मािवजानतको
माझमा धेरै जिा “वैज्ञानिक अिुसन्धािकताथहरू” छि ् जसले आजका हालैका वैज्ञानिक उपलक्ब्धहरू,
पदहले कदहल्र्ै िभएका वैज्ञानिक उपलक्ब्धहरूलाई त्र्वि ठूलो कुरा मान्दै िि ् (उदाहरणका लाचग,
परमेश्वरको काम, परमेश्वरका वििहरू र जीविमा प्रवेश गिे बाटो), त्र्सैले मानिसहरू सबै
“आत्मनिभथर” छि ्, नतिीहरूका प्रभावशाली बोलीद्वारा “प्रिार” टाढा-टाढासम्म “प्रिार” गछथ ि ्, र

“परमेश्वरको असल िाउाँ ” मा फूनतथ दे िाउाँ छि ्। र्स्तो बेला नतिीहरूका आफ्िै प्रवेश सङ्कटमा

हुन्छ र नतिीहरू परमेश्वरको मागदे खि त्र्वि िै टाढा दे खिन्छ जनत अदहलेको क्षणबाट सक्ृ ष्ट टाढा
छ। परमेश्वरको काम गिथ कनतको सक्जलो छ? र्स्तो लाग्छ, कक मानिसहरूले दहजोका निक्म्त
आफ्िो आधा भाग छोड्िे, आजको लाचग आधा भाग ल्र्ाउिे, आधा शैतािलाई ददिे र आधा
परमेश्वरमा िढाउिे भिी अनघबाटै मि बिाइसकेका छि ्, मािौं, र्ो नतिीहरूका वववेकलाई सहज

बिाउिे र केही सान्त्विाको महसुस गिे तररका हो। मानिसहरूका सभत्री सांसारहरू र्विको कपटपूणथ
छि ्, नतिीहरू भोलीको ददि मात्र होइि दहजोको ददि पनि गुमेर जाला भिी डराउाँ छि ्, शैताि र

आजका परमेश्वर दव
ु ै अप्रसन्ि होलाि ् भिी सभत्रैदेखि डराउाँ छि ्, जो अदहले छि ् जस्तो दे खिन्छि ्
र िभएका जस्तो पनि दे खिन्छ। मानिसहरूले आफ्िो सोि र िैनतकता राम्रोसाँग ववकास गिथ

िसकेका कारण नतिीहरूमा ववशेष रूपले वववेकको कमी छ, र नतिीहरू आजको काम परमेश्वरको
हो कक होइि भिी बताउि सकदै िि ्। हुिसकछ, मानिसहरूको सामन्ती र अन्धववश्वासी सोि र्नत
गदहरो छ, कक नतिीहरूले लामो समर्दे खि अन्धववश्वास र सत्र्तालाई, परमेश्वर र मूनतथहरूलाई
एउटै श्रेणीमा रािेका छि ्, र्ी कुराहरू बीिको सभन्ितालाई वास्ता गदै िि ्, र नतिीहरूले आफ्िो
ददमागलाई घोटे र पनि स्पष्ट भेद छुट्ट्र्ाउि िसकेका जस्तो दे खिन्छ। त्र्सैकारण मािवजानत
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आफ्िा बाटोहरूमा रोककएका छि ् र अब अगाडड बढ्ि छोडेका छि ्। र्ी सबै समस्र्ाहरू सही

प्रकारको वैिाररक सशक्षाको अभावबाट उत्पन्ि हुाँदछ, जसले नतिीहरूका प्रवेशमा ठूलो कदठिाइ
सज
ृ िा गदथछ। फलस्वरूप, मानिसहरू सत्र् परमेश्वरको काममा कदहल्र्ै पनि िासो राख्दै िि ्, तर

मानिसको काममा र्दढतापूवथक टााँससरहन्छि[१]
् (जस्तै ती मानिसहरू जसलाई उिीहरू महाि ्
व्र्क्कतहरू ठान्दछि ्), मािौं, नतिीहरूमा र्सको छाप लागेको छ। के मािवजानतले प्रवेश गिुथपिे
र्ी ताजा ववषर्हरू र्ी िै होइिि ्?

काम्र्प्रर्ेश्(४)
र्दद मानिस पववत्र आत्माको कार्थअिुसार सााँिो रूपमा प्रवेश गिथ सकछ भिे, उसको जीविले

वसन्तको वषाथपनछ तामा उसम्रएजस्तै तुरुन्तै मुिा हाल्िेछ। अचधकाांश मानिसहरूको वतथमाि कदको
आधारमा मल्
ू र्ाङ्कि गदाथ के दे खिन्छ भिे, मानिसहरूले जीविलाई महत्त्वपण
ू थ ठान्दै िि ्, बरु कुिै
पररणाम िल्र्ाउिेजस्तो दे खििे निक्श्ित ववषर्हरूलाई महत्त्व ददन्छि ्। ित्र नतिीहरू वविाउद्दे श्र्

र जथाभाबी र ध्र्ाि केक्न्ित िगरी काम गदै , नतिीहरू कसको लाचग जािुपछथ भन्िे कुरा जान्िु
त कता हो कता कुि ददशामा जािुपछथ भन्िेसमेत िजािी घरी र्ता घरी उता गछथ ि ्। नतिीहरूले

“आफैलाई िम्रतापव
ू थक ढाक-छोप” गिेबाहे क केही गरररहे का हुाँदैिि ्। सााँिो कुरा त के हो भिे,
नतमीहरूमध्र्े थोरै लाई मात्रै आखिरी ददिहरूसम्बन्धी परमेश्वरका असभप्रार्हरूको बारे मा कुिै कुरा
थाहा छ। नतमीहरूमध्र्े मुक्स्कलले मात्रै कसैलाई परमेश्वरको पाइलाको बारे मा थाहा छ, तर त्र्ोभन्दा

पनि िराब कुरा त, परमेश्वरको अक्न्तम उपलक्ब्ध के हुिेछ भिेर कसैलाई पनि थाहा छै ि। तैपनि
साहस र धैर्थताद्वारा हरे क व्र्क्कत अरूको अिश
ु ासि र निराकरणबाट गक्ु ज्ररहे को छ, मािौं नतिीहरू
[१]
आफ्िो ववजर् अिभ
ु नू तको घडीको अपेक्षामा आफ्िो हात सक
ु ाथउाँदै लड्ि तर्ार भइरहे का छि ्। म

मािवजानतमाझका र्ी “अिौठा तमासाहरू” को बारे मा कुिै दटप्पणी ददिेछैि, तर नतमीहरू सबैले
बुझ्िुपिे एउटा बुाँदा छ। अदहले धेरैजसो मानिसहरू अस्वाभाववकतातफथ[२] ववकससत हुाँदै गइरहे का
छि ्, र प्रवेशतफथको नतिीहरूका िरणहरूमा नतिीहरू बन्द बाटो[३] तफथ अनघ बदढरहे का छि ्। धेरै
मानिसहरू र्स्ता हुि सकछि ्, जसले त्र्ो मानिसले उत्कट िाहिा गिे मािव सांसारभन्दा बादहरको
एउटा सपिाको दे श हो भन्िे सोच्छि ्, र त्र्सलाई स्वतन्त्रताको क्षेत्र हो भन्िे ववश्वास गछथ ि ् तर
वास्तवमा त्र्ो त्र्स्तो छै ि। अथवा, सार्द मानिसहरू पदहले िै बाटो बबराइसकेका छि ् भिेर भन्ि

सककन्छ। तर मानिसहरूले जे गरररहे को भए तापनि, मानिस केमा प्रवेश गिुथपछथ त्र्सको बारे मा

१. “र्दढतापूवथक टााँससरहन्छि ्” ठट्टाको रूपमा प्रर्ोग गररन्छ। र्स वाकर्ाांशले मानिसहरू अटे री र वशमा राख्न िसककिे
हुन्छि ्, नतिीहरूले पुरािा थोकहरूलाई समानतराख्छि ् र ती छोड्ि िाहाँदैिि ् भन्िे सङ्केत गदथछ।
१. “आफ्िो हात सुकाथउाँदै लड्ि तर्ार भइरहेका” भन्िे वाकर्ाांशलाई निन्दात्मक रूपमा प्रर्ोग गररएको छ।
२. “अस्वाभाववकता” ले मानिसहरूको प्रवेश पथबाट बादहर छ र नतिीहरूको अिुभव एकतफी छ भन्िे अथथ ददन्छ।
३. “बन्द बाटो” को अथथ मानिसहरूले सलइरहेको मागथ परमेश्वरको इच्छाववपरीत छ भन्िे हुन्छ।
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म अझै कुरा गिथ िाहन्छु। धेरै मानिसहरूको फाइदा र कमजोरीहरू र्ो छलफलको मुख्र् ववषर्
होइि। मलाई आशा छ, दाजुभाइ-दददीबदहिीहरू नतमीहरू सबैले मेरा विि सही तररकाले ग्रहण
गिथ सकिेछौ र मेरो असभप्रार्लाई गलत रूपमा बझ्
ु िेछैिौ।

परमेश्वर िीिको मूलभूसममा दे हधारी हुिुभएको छ, अथवा हङकङ र ताइवािका दे शवासीहरूको
शब्दमा भन्दा उहााँ “सभत्री” भागमा दे हधारी हुिुभएको छ। जब परमेश्वर माचथ स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा
आउिुभर्ो, स्वगथ वा पथ्
ृ वीको कसैलाई पनि र्सको बारे मा थाहा चथएि, ककिभिे परमेश्वर गुप्त

रूपमा फककथिक
ु ो सााँिो अथथ र्ही हो। उहााँले लामो समर्दे खि दे हमा काम गदै र क्जउाँ दै आउिभ
ु एको
छ, तैपनि कसैलाई र्सको बारे मा थाहा भएको छै ि। आजको ददिसम्म पनि, र्सलाई कसैले
पदहिाि गरे को छै ि। सार्द र्ो अिन्त पहे लीको रूपमा रहिेछ। र्सपटक परमेश्वर दे हमा

आउिुभएको घटिा कुिै पनि मानिसले थाहा पाउि िसकिे कुरा हो। आत्माको काम जनत ठूलो
आकारको र त्र्सको प्रभाव जनत शक्कतशाली भए पनि, परमेश्वर सधैँ भावहीि िै रहिुहुन्छ,

कदहल्र्ै कुिै पनि कुरा प्रकट गिुथहुन्ि। उहााँको कामको र्ो िरण स्वगीर् क्षेत्रमा भइरहे को जस्तै

हो भिेर भन्ि सककन्छ। दे ख्िे आाँिा भएको सबैको लाचग र्ो स्पष्ट भए तापनि, कसैले पनि
र्सलाई पदहिाि गदै िि ्। जब परमेश्वरले उहााँको कार्थको र्ो िरण समाप्त गिुथहुन्छ, सारा
मािवजानतले आफ्िो आम मिोववृ िलाई तोड्छि ्,[४] र नतिीहरू आफ्िो लामो सपिाबाट बबउाँ झन्छि ्।

परमेश्वरले एकपटक र्सो भन्िुभएको मलाई र्ाद छ, “र्सपटक दे हमा आउिु बाघको ओडारमा
िस्िुसरह भएको छ।” र्सको अथथ के हो भिे , परमेश्वरको कार्थको र्स िरणमा परमेश्वर दे हमा

आउिुहुन्छ, र र्नत मात्र होइि, उहााँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको वासस्थािमा जन्मिुहुन्छ, त्र्सकारण
र्सपटक उहााँ पथ्
ृ वीमा आउिुहुाँदा उहााँले पदहलेभन्दा निकै िरम ितराको सामिा गिुथहुन्छ। उहााँले
छुरा र बन्दक
ु अनि डन्डा र लाठाहरूको सामिा गिथह
ु ु न्छ; उहााँले परीक्षाको सामिा गिथह
ु ु न्छ; उहााँले

प्राणघाती असभप्रार्ले भररएका अिुहार बोकिे भीडहरूको सामिा गिुथहुन्छ। उहााँले कुिै पनि क्षण
माररिे ितरा मोल्िुहुन्छ। परमेश्वर आफूसाँग क्रोध सलएर आउिुहुन्छ। तैपनि, उहााँ ससद्धताको

काम गिथ आउिुभर्ो, भन्िुको अथथ उहााँ आफ्िो कामको दोस्रो भाग, अथाथत ् छुटकाराको कामपनछ
जारी रहिे काम गिथ आउिुभर्ो। आफ्िो कामको र्ो िरणको िानतर, परमेश्वरले सकदो वविार र
वास्ता अपथण गिथभ
ु एको छ र आफैलाई िम्रतापव
ू थक लक
ु ाउाँ दै र आफ्िो पदहिािलाई कदहल्र्ै पनि
प्रदशथि िगरी उहााँले परीक्षाका आक्रमणहरूबाट जोचगि उहााँले कल्पिा गिथ सककिे हरे क

माध्र्महरूको प्रर्ोग गरररहिुभएको छ। मानिसलाई क्रूसबाट उद्धार गिे क्रममा, र्ेशूले उद्धारको

काम मात्रै पूरा गदै हुिुहुन्थ्र्ो; उहााँले ससद्धताको काम गरररहिुभएको चथएि। तसथथ परमेश्वरको
कार्थको आधा भाग मात्रै परू ा गररएको चथर्ो, र छुटकाराको काम परू ा गिथु भिेको उहााँको सम्पण
ू थ
र्ोजिाको आधा भाग मात्रै चथर्ो। िर्ााँ र्ुगको सुरुवात र पुरािो र्ुगको अवसाि हुि लागेको
लागेको चथर्ो, त्र्सैले परमेश्वर वपताले आफ्िो कामको िर्ााँ भागको बारे मा वविार गिथ र र्सको

४. “आफ्िो आम मिोववृ िलाई तोड्छि ्” ले मानिसहरूले परमेश्वरलाई चििेपनछ, कसरी परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको
धारणा र र्दक्ष्टकोणहरू पररवतथि हुन्छि ् भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ।
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लाचग तर्ारी गिथ थाल्िुभर्ो। आखिरी ददिहरूको र्ो दे हधारणको बारे मा ववगतमा स्पष्ट रूपमा

भववष्र्वाणी गररएको चथएि, त्र्सले गदाथ र्सपटक परमेश्वर दे हमा आउिुहुिे घटिाको बारे मा
बढ्दो रहस्र्हरूको जग निमाथण हुिगर्ो। समसमथरे उषासाँगै, मािवजानतका सभडहरूलाई थाहै िभई,
परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो र आफ्िो जीवि दे हमा सुरु गिुथभर्ो। र्स क्षणको आगमिको बारे मा

मानिसहरू अिसभज्ञ चथए। शार्द नतिीहरू गदहरो नििामा चथए; शार्द सजग रहे र जागा रहे का

धेरैले पखिथरहे का चथए र शार्द धेरैले स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरलाई िुपिाप प्राथथिा गरररहे का चथए।
तैपनि, र्नत धेरै मानिसहरूमाझ, एक जिालाई पनि परमेश्वर पदहले िै पथ्
ु र्ो
ृ वीमा आउसकिभ
भन्िे कुरा थाहै भएि। आफ्िो कार्थलाई अझै सहज रूपमा अनघ बढाउि र अझै उिम पररणामहरू

हाससल गिथ, साथै अझै बढी परीक्षाहरूलाई रोकिको लाचग परमेश्वरले र्सरी काम गिुथभर्ो। जब

मानिसको वसन्तको निन्िा हट्छ, परमेश्वरको कार्थ समाप्त भइसकेको धेरै भइसकेको हुिेछ र
पथ्
ृ वीमा घुमकफर गिे र बसोबास गिे आफ्िो जीविलाई समाप्त गदै उहााँ बबदा हुिुहुिेछ।
परमेश्वरको कार्थको लाचग परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा िै काम गिुथपिे र बोल्िुपिे भएकोले, र

मानिसले हस्तक्षेप गिे कुिै उपार् िभएको हुिाले, आफू स्वर्म ् काम गिथ पथ्
ृ वीमा आउिको लाचग
परमेश्वरले िरम कष्ट भोग्िुभर्ो। मानिस परमेश्वरको कार्थको िानतर उसभि सकदै ि। र्ही कारणले

गदाथ अिुग्रहको र्ुगमा भन्दा हजारौं गुणा बढी साहस गरे र परमेश्वर आफ्िो सारा वास्ता र कफक्री
समवपथत गदै , ववपन्ि मानिसहरूको र्ो समह
ू , गोबरको थप्र
ु ोमा फसेका मानिसहरूको र्ो समह
ू लाई

छुटकारा ददिे आफ्िो काम गिथको लाचग ठूलो रातो अक्जङ्गर बास गिे भूसममा आउिुभर्ो।
परमेश्वरको अक्स्तत्वको बारे मा कसैलाई थाहा िभए पनि, परमेश्वर बेिैि हुिुहुन्ि, ककिभिे र्सले
उहााँको कार्थलाई धेरै फाइदा गछथ । हरे क व्र्क्कत िरम रूपमा अत्र्न्तै घखृ णत र दष्ु ट भएको हुिाले,

नतिीहरूले कसरी परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई सहि सकिेचथए र? र्ही कारणले गदाथ परमेश्वर सधैँ
मौि भई पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ। मानिस सबैभन्दा िराब क्रूरतामा डुबे पनि, परमेश्वरले र्समध्र्े

कुिैलाई पनि मिमा सलिुहुन्ि, तर स्वगथमा हुिुहुिे वपताले उहााँलाई सुक्म्पिुभएको ठूलो आज्ञाको
कार्थभार पूरा गिथ आफूले गिुथपिे काम मात्रै उहााँ गरररहिुहुन्छ। नतमीहरूमध्र्े कसले परमेश्वरको

प्रेसमलोपिलाई पदहिाि गरे का छौ? परमेश्वर वपताको बोझको बारे मा उहााँको पुत्रले भन्दा धेरै अरू
कसले सोच्छ र? परमेश्वर वपताको इच्छालाई कसले बझ्
ु ि सकछ र? स्वगथमा हुिह
ु ु िे परमेश्वर
वपताको आत्मा सधैँ बेिैि बन्िुहुन्छ, र पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे उहााँको पुत्रले आफ्िो हृदर् टुक्रा-टुक्रा हुिे

गरी चिन्ता गदै परमेश्वर वपताको लाचग निरन्तर प्राथथिा गिुथहुन्छ। के आफ्िो पुत्रको निक्म्त
परमेश्वर वपताको प्रेम कनत छ सो जान्िे कोही छ? वप्रर् पुत्रले परमेश्वर वपतालाई जुि हृदर्ले

र्ाद गिथह
ु ु न्छ त्र्सको बारे मा जान्िे कोही छ? स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा छुट्दटएर, आत्मामा एकअकाथलाई पछ्र्ाउाँ दै उहााँहरूले टाढै बाट एक-अकाथलाई निर्ाल्िुहुन्छ। ए मािवजानत! नतमीहरूले कदहले
परमेश्वरको हृदर्लाई बुझ्िेछौ? कदहले नतमीहरूले परमेश्वरको असभप्रार्लाई बुझ्िेछौ? वपता र पुत्र

सधैँ एक-अकाथमा निभथर हुिुभएको छ। त्र्सो भए, ककि उहााँहरू एक जिा माचथ स्वगथमा र अकोिादहाँ
तल पथ्
ु लाई प्रेम
ृ वीमा हुिे गरी छुट्िुपछथ त? पुत्रले वपतालाई प्रेम गिुथभएजस्तै वपताले आफ्िो पत्र
गिथह
ु ु न्छ। त्र्सो भए, ककि वपताले त्र्नत गहि र पीडादार्ी रूपमा तड्वपएर पत्र
ु को प्रतीक्षा गिथप
ु छथ ?
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उहााँहरू अलग हुिुभएको त्र्नत लामो समर् िभएको हुि सकछ, तैपनि वपताले कनत ददि र कनत
रात पीडादार्ी रूपमा तड्वपएर तष्ृ णा गिुथभएको छ, र आफ्िो वप्रर् पुत्रको शीघ्र कफतीको लाचग
उहााँले कनत लामो समर्दे खि िाहिा गरररहिभ
ु एको छ, त्र्ो कसलाई थाहा छ र? उहााँले अवलोकि

गिुथहुन्छ, उहााँ िुपिाप बस्िुहुन्छ, र उहााँ प्रतीक्षा गिुथहुन्छ; उहााँले आफ्िो पुत्रको शीघ्र कफतीको लाचग
िगिुथहुिे केही पनि छै ि। पथ्
ृ वीको पल्लो छे उसम्म भौँताररिुभएको पुत्र: उहााँहरूको समलि कदहले
हुिेछ? उहााँहरूको समलि भएपनछ उहााँहरू अिन्तसम्मै साँगै हुिुहुिेछ, तैपनि उहााँले एक जिा माचथ
स्वगथमा र अकोिादहाँ तल पथ्
ृ वीमा भएर बबछोडको हजारौं ददि र हजारौं रातलाई कसरी सहि

सकिुहुन्छ? पथ्
ृ वीका दशकहरू स्वगथको लाचग सहस्त्राब्दी जस्तै लाग्छ। परमेश्वर वपता चिन्ता िगरी

कसरी बस्ि सकिुहुन्थ्र्ो र? जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ, उहााँले पनि मानिसले जस्तै मािव

सांसारका अिचगन्ती घटिाहरूको अिुभव गिुथहुन्छ। परमेश्वर निदोष हुिुहुन्छ, तब ककि उहााँलाई
पनि मानिसले जस्तै कष्ट भोग्ि लगाउिे? परमेश्वर वपताले आफ्िो पुत्रको लाचग ववलाप गिुथ
स्वाभाववकै हो; परमेश्वरको हृदर्लाई कसले बुझ्ि सकछ र? परमेश्वरले मानिसलाई अनत िै धेरै
ददिुहुन्छ; मानिसले कसरी उहााँको हृदर्को ऋण पर्ाथप्त रूपमा नतिथ सकछ र? तैपनि, मानिसले
परमेश्वरलाई अनत िै थोरै ददन्छ; त्र्स कुरालाई दे िेर, परमेश्वर कसरी चिन्ता िगरी बस्ि
सकिुहुन्थ्र्ो र?

मानिसको बीिमा कसैले परमेश्वरको मिक्स्थनतको आतरु ीलाई ववरलै बझ्
ु ि सकछ, ककिभिे

मािव-प्राणीको क्षमता अत्र्न्तै न्र्ूि छ र नतिीहरूको आत्मा निकै बोधो छ, त्र्सकारण परमेश्वरले

के गदै हुिुहुन्छ त्र्सलाई नतिीहरूले ि त ध्र्ाि िै ददन्छि ् ि त वास्ता िै गछथ ि ्। र्ही कारणले
गदाथ, मानिसको बारे मा परमेश्वर सधैँ व्र्ाकुल हुिुहुन्छ, मािौं मानिसको पाशववक प्रकृनत कुिै पनि
क्षणमा प्रकट हुि सकछ। र्सबाट के कुरालाई अझै स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सककन्छ भिे पथ्
ृ वीमा
परमेश्वरको आगमिको साथमा अत्र्न्तै ठूला परीक्षाहरू पनि समावेश छि ्। तर मानिसहरूको

एउटा समूहलाई पूणथ बिाउिका िानतर, मदहमाले भररपूणथ परमेश्वरले मानिसलाई कुिै पनि कुरा
िलुकाई आफ्िो हरे क असभप्रार् बताउिुभर्ो। उहााँले मानिसहरूको र्ो समूहलाई पूणथ बिाउिे र्दढ

सङ्कल्प गिुथभएको छ, त्र्सकारण जस्तोसुकै कदठिाइ वा परीक्षा आए पनि उहााँले त्र्सबाट िजर
हटाउिह
ु ु न्छ र र्ो सबैलाई बेवास्ता गिथह
ु ु न्छ। एक ददि परमेश्वरले आफ्िो मदहमा पाउिभ
ु एपनछ,
मानिसले उहााँलाई चिन्िेछ भन्िे र्दढ ववश्वास गदै , र परमेश्वरले मानिसलाई पण
ू थ तल्
ु र्ाउिभ
ु एपनछ,

उसले परमेश्वरको हृदर्लाई पूणथ रूपमा बुझ्िेछ भन्िे ववश्वास गदै उहााँले िुपिाप आफ्िो काम
गिुथहुन्छ। अदहले त्र्स्ता मानिसहरू पनि हुि सकछि ्, जसले परमेश्वरलाई परीक्षा गरररहे का छि ्,
वा परमेश्वरलाई गलत रूपमा बखु झरहे का छि ्, वा परमेश्वरलाई दोष ददइरहे का छि ्; परमेश्वरले
र्ीमध्र्े कुिैलाई पनि मिमा राख्िुहुन्ि। जब परमेश्वर मदहमामा ओलथिुहुन्छ, तब परमेश्वरले
गिुथहुिे सबै कुरा मािवजानतको िुशीको लाचग हो भिी मानिसहरू सबैले बुझ्िेछि ्, र परमेश्वरले

गिुथहुिे सबै कुरा मािवजानत राम्ररी अक्स्तत्वमा रहि सकोस ् भिेर िै हो भन्िे कुरा नतिीहरू
सबैले बुझ्िेछि ्। परमेश्वर परीक्षा सलएर आउिुहुन्छ, र उहााँ प्रताप र क्रोध पनि सलएर आउिुहुन्छ।
परमेश्वरले मानिसलाई छोड्िुहुिे समर्मा, उहााँले आफ्िो मदहमा प्राप्त गिथभ
ु एको धेरै समर्
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भइसकेको हुिेछ, र उहााँ मदहमा र फकेर जािक
ु ो आिन्दले भररएर जािुहुिेछ। पथ्
ृ वीमा काम
गिुथहुिे परमेश्वरलाई मानिसहरूले जसरी इन्कार गरे पनि, उहााँले कदहल्र्ै पनि ती कुराहरूलाई
मिमा राख्िुहुन्ि। उहााँले आफ्िो काम मात्रै गरररहिह
ु ु न्छ। परमेश्वरले सांसार सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको
हजारौं वषथ भइसकर्ो। उहााँ अतुलिीर् मात्रामा काम गिथको लाचग पथ्
ृ वीमा आउिुभएको छ र उहााँले
मािव सांसारको इन्कार र निन्दालाई पूणथ रूपमा अिुभव गिुथभएको छ। कसैले पनि परमेश्वरको
आगमिलाई स्वागत गदै ि; उहााँलाई रूिो असभवादि गररएको छ। र्ी हजारौं वषथको कठोर दहाँडाइको

अवचधमा, मानिसको िाल-िलिले परमेश्वरलाई गदहरो िोट पऱ्ु र्ाएको धेरै भइसकेको छ। उहााँले
मानिसहरूको वविोहलाई ध्र्ाि ददि छोड्िुभएको छ, बरु मानिसलाई रूपान्तरण गिे र शुद्ध पािे

अको र्ोजिा बिाउिुभएको छ। उपहास, निन्दा, सतावट, सांकष्ट, क्रूसीकरणको कष्ट, मानिसले गरे को

बदहष्कार, आदद इत्र्ादद कुरा जसलाई परमेश्वरले दे हमा आउिुभएदे खि सामिा गिुथभएको छ:
परमेश्वरले र्ी कुराहरूलाई पर्ाथप्त मात्रामा िाखिसकिुभएको छ, र मािव सांसारको कदठिाइहरूको

हकमा भन्दा, दे हमा आउिुभएका परमेश्वरले र्ी सबै कुरालाई पूणथ रूपमा भोचगसकिुभएको छ।
स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वर वपताका आत्माले र्स्ता र्दश्र्हरूलाई असहिीर् पाउिुभएको धेरै भइसकर्ो
र, आफ्िो सशर पछाडड ढल्काएर आाँिा बन्द गरी आफ्िो वप्रर् पत्र
ु फककथिे प्रतीक्षा गिुथहुन्छ।
मािवजानतले कुरा सुिोस ् र पालिा गरोस ्, र उहााँको दे हको सामुन्िे अत्र्न्तै लाजको अिुभूनत

गरे र, उहााँको ववरुद्धमा वविोह गिथ छोड्ि सकोस ् भन्िे मात्रै उहााँ िाहिह
ु ु न्छ। मािवजानतले
परमेश्वरको अक्स्तत्वमा ववश्वास गिथ सकोस ् भन्िे मात्रै उहााँ िाहिुहुन्छ। उहााँले मानिसबाट ठूलाठूला कुराहरू पूरा हुिुपछथ भिी भन्ि छोड्िुभएको धेरै भइसकेको छ, ककिभिे परमेश्वरले अत्र्न्तै
धेरै मूल्र् िुकाउिुभएको छ, तैपनि मानिस सहजताको साथ आराम गरररहे को छ [५] र उसले
परमेश्वरको कार्थलाई असलकनत पनि ध्र्ाि ददाँ दैि।

आज मैले परमेश्वरको कार्थको बारे मा भनिरहे को कुराहरूमा “आधारहीि मूिथता”[६] का धेरै

कुराहरू समावेश हुिसकिे भए तापनि, मानिसको प्रवेशको लाचग र्सको गहि प्रासङ्चगकता छ। म
केवल कामको बारे मा केही कुरा गरररहे को छु र त्र्सपनछ प्रवेशको बारे मा केही कुरा गरररहे को छु,
तर र्ी दव
ु ै पक्ष उविकै अपररहार्थ छि ्, र दव
ु ैलाई जोड्दा, ती मानिसको जीविको लाचग अझै बढी

[७]
लाभदार्क छि ्। र्ी दई
ु पक्ष एक-अकाथका परू क हुि ् र अत्र्न्तै फाइदाजिक छि ्, जसले
मानिसहरूलाई परमेश्वरको इच्छाको बारे मा अझै राम्ररी बुझ्ि मद्दत गछथ ि ् र मानिसहरू र

५. “सहजताको साथ आराम गरररहेको छ” भन्िे वाकर्ाांशले मानिसहरू परमेश्वरको कार्थप्रनत उदासीि छि ् र नतिीहरूले
र्सलाई महत्त्वपूणथ ठान्दै िि ् भन्िे अथथ ददन्छ।
६. “आधारहीि मूित
थ ा” को अथथ मानिसहरू परमेश्वरले बोल्िुहुिे वििहरूको आधारभूत कुरा बुझ्ि आधारभूत रूपमा
िै असमथथ छि ् र उहााँले केको बारेमा कुरा गदै हुिुहुन्छ त्र्स बारे मा उिीहरूलाई केही पनि थाहा हुाँदैि भन्िे हुन्छ। र्ो
वाकर्लाई व्र्ांग्र्ात्मक रूपमा प्रर्ोग गररएको छ।
७. “एक-अकाथका पूरक हुि ्” भन्िक
ु ो अथथ सङ्गनतमा “कार्थ” र “प्रवेश” दव
ु ैलाई एकट्ठा गिुथ परमेश्वरसम्बन्धी हाम्रो
ज्ञािको लाचग अझै लाभदार्क हुिेछ भन्िे हुन्छ।
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परमेश्वरको

बीिमा

सञ्िार

सम्भव

गराउाँ छि ्।

कामसम्बन्धी

आजको

कुराकािीद्वारा,

परमेश्वरसाँगको मािवजानतको सम्बन्धमा थप सुधार भएको छ, पारस्पररक बुझाइ गहि भएको छ,

र मानिस परमेश्वरको बोझको बारे मा अझै बढी सोिवविार र वास्ता गिथ सकिे भएको छ;
मानिसलाई परमेश्वरले जे अिुभूनत गिुथहुन्छ त्र्ही अिुभूनत गिे, परमेश्वरले उसलाई पररवतथि

गिुथहुिेछ भन्िे बारे मा थप आत्मववश्वास गिे, र परमेश्वरको दे िा पराइलाई प्रतीक्षा गिे तुल्र्ाइएको

छ। आज मानिसबाट पूरा हुिैपछथ भिी परमेश्वरले तोकिुभएको एक मात्र सतथ र्ही हो—परमेश्वरलाई
प्रेम गिे व्र्क्कतको रूपमा क्जउिु, र्स्तो गिथु ताकक परमेश्वरको बद्
ु चधको उत्कृष्टताको ज्र्ोनत

अन्धकारको र्ुगमा िक्म्करहोस ् र मानिसको क्जर्ाइले परमेश्वरको कार्थमा उज्र्ालो पष्ृ ठ छोडोस ्,
जुि उज्र्ालो सांसारको पूवथमा सदासवथदा िक्म्करहोस ्, सांसारको ध्र्ाि र सबैको कृतज्ञता प्राप्त
गरोस ्। अवश्र् िै, वतथमाि र्ुगमा परमेश्वरलाई प्रेम गिेहरूको लाचग र्ो अझै उिम प्रवेश हो।

काम्र्प्रर्ेश्(५)
आज नतमीहरू सबैलाई थाहा छ, कक परमेश्वरले मानिसलाई जीविको सही मागथमा डोऱ्र्ाउाँ दै

हुिुहुन्छ, उहााँले मानिसलाई अको र्ुगमा कदम िाल्ि अगुवाइ गरररहिुभएको छ, उहााँले मानिसलाई
र्ो अन्धकारको परु ािो र्ग
ु दे खि अझ उता, शरीरदे खि बादहर, अन्धकारको शक्कतहरूको चथिोसमिो र
शैतािको प्रभावबाट टाढा लैजााँदै हुिुहुन्छ, र्सैले कक प्रत्र्ेक व्र्क्कत स्वतन्त्रताको सांसारमा क्जउि
सकोस ्। सुन्दर भोसलको िानतर, र मानिसहरू उिीहरूका भोसलका पाइलाहरूमा अझ साहसी हुि
सकूि ् भिेर, परमेश्वरका आत्माले मानिसका लाचग सबै कुराको र्ोजिा बिाउिुहुन्छ, र मानिसले
अझ बढी आिन्द पाओस ् भिेर परमेश्वरले दे हमा आफ्िा सबै प्रर्ासहरू मानिसको अगाडडको बाटो
तर्ारी गिथम
ु ा लगाउिह
ु ु न्छ, र त्र्सरी मानिसले अनत िै िाहिा गरे को त्र्ो ददि िााँडै ल्र्ाउिे कार्थ
गिुथहुन्छ। र्स्तो हुन्छ कक नतमीहरू सबैले र्ो सुन्दर क्षणलाई मिमा राख्छौ; परमेश्वरसाँग एकसाथ
आउिु कुिै सक्जलो काम होइि। नतमीहरूले उहााँलाई कदहल्र्ै िचििेको भए पनि, नतमीहरू लामो

समर्दे खि उहााँको साथमा छौ। र्दद सबैले र्ी सुन्दर तर क्षखणक ददिहरू सदाका लाचग सम्झि

सके त, अनि ती कुराहरूलाई पथ्
ृ वीमा उिीहरूको प्र्ारो सम्पवि बिाउि सके त हुन्थ्र्ो! परमेश्वरको
काम लामो समर्दे खि मानिसलाई प्रकट गररएको छ—तर मानिसहरूका हृदर्हरू अनत जदटल
भएकाले, र उिीहरूमा त्र्सप्रनत कदहल्र्ै कुिै िासो िभएकोले, परमेश्वरको काम त्र्सको मल
ू जगमा

िै रोककएको छ। र्स्तो लाग्छ, कक उिीहरूका वविार, धारणा र मािससक र्दक्ष्टकोण, पुरािै रहन्छ,
र्हााँसम्म कक उिीहरूमध्र्े धेरै जिाको मािससक र्दक्ष्टकोण प्रािीि समर्को आददम मानिसहरूको

जस्तो छ, र असलकनत पनि पररवतथि भएको छै ि। फलस्वरूप, मानिसहरू अझै पनि परमेश्वरले
गिुथहुिे कामको बारे मा अलमल्ल पछथ ि ् र अस्पष्ट हुन्छि ्। उिीहरू आफूले गिुथपिे र उिीहरू कुि
कुरासभत्र प्रवेश गिुथपछथ भन्िे बारे मा अझ बढी अस्पष्ट हुन्छि ्। र्ी कुराहरूले परमेश्वरको काममा

ठूलठूला कदठिाइहरू ल्र्ाउाँ दछ र मानिसहरूको जीविलाई अगाडड बढ्िबाट रोकदछ। मानिसको सार
र उिीहरूका कम क्षमताको कारण, उिीहरू आधारभत
ू रूपमा िै परमेश्वरको कामलाई बझ्
ु ि असमथथ
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हुन्छि ्, र र्ी कुराहरूलाई कदहल्र्ै महत्त्वपूणथ ठान्दै िि ्। र्दद नतमीहरू आफ्िो जीविमा प्रगनत गिथ
िाहन्छौ भिे नतमीहरूले आफ्िो अक्स्तत्वका कुराहरूमा ध्र्ाि ददि थाल्िु पदथछ, जीविमा नतमीहरूको
प्रवेशलाई निर्न्त्रण गिथ ती प्रत्र्ेक कुरा राम्ररी बझ्
ु िप
ु छथ , नतमीहरू प्रत्र्ेकको हृदर् पण
ू थ रूपमा
रूपान्तरण गिुथपछथ , र नतमीहरूका हृदर्सभत्रको ररिोपिका समस्र्ाहरू र नतमीहरूलाई कष्ट ददिे त्र्ो

बासी र डरलाग्दो अक्स्तत्वको समाधाि गिुथपछथ , र्सरी नतमीहरू प्रत्र्ेक सभत्रदे खि बादहरसम्म

िवीकरण हुि सकिेछौ र उच्ि पाररएको, मािव अिुभवभन्दा परको र स्वतन्त्र जीविको सााँच्िै
आिन्द उठाउि सकिेछौ। र्सको उद्दे श्र् नतमीहरू प्रत्र्ेक जीववत हुि सक, नतमीहरूका आत्मामा

पुिजीववत हुि सक र एक जीववत प्राणीको स्वरूप धारण गिथ सक भन्िे हो। नतमीहरू जुि-जुि
दाजुभाइ, दददी-बदहिीहरूको सम्पकथमा आउाँ छौ उिीहरूमध्र्े जीवन्त र ताजा व्र्क्कतहरू बबरलै
हुन्छि ्। उिीहरू सबै प्रािीि बााँदरहरू झैँ सरल मिका र मूिथ छि ्, स्पष्ट रूपमा उिीहरूको ववकास
हुिे कुिै सम्भाविा हुाँदैि। त्र्ोभन्दा पनि अझ िराम्रो कुरा, मेरो सम्पकथमा आएका दाजुभाइ, दददीबदहिीहरू पहाडहुाँदो बस्िे असभ्र् मानिसहरूझैँ असशष्ट र अभि भएका छि ्। उिीहरू सशष्टािारको
बारे मा त्र्वि जान्दै िि ्, व्र्वहार कसरी गिथप
ु छथ भन्िे आधारभत
ू कुराहरू त झि ् परको कुरा

भइहाल्र्ो। धेरै जवाि बदहिीहरू छि ्, जो बुद्चधमती र सभ्र् दे खिए पनि, र फूलजस्तो सुन्दर भए
पनि, उिीहरू अझै पनि “वैकक्ल्पक” फेसिमा सांलग्ि हुन्छि ्। एउटी बदहिीको[क] कपालले उिको
सम्पण
ू थ अिह
ु ार छोप्छ, उिका आाँिाहरू केही पनि दे खिाँदैि। उिको अिह
ु ारका ववशेषताहरू सफा र
सदािारी भए तापनि, उिको केशको शैली अिाकषथक हुन्छ, जसले व्र्क्कतलाई अिौठो अिुभव
गराउाँ छ, मािौं कक ऊ एक ककशोर िजरबन्द केन्िकी एक िम्बरकी अपराधी हुि ्। पािीसभत्रको
मोतीजस्तो सफा र िक्म्कला उसका आाँिाहरूले उसका कपडा र केशको शैलीलाई सन्तुसलत

बिाउाँ छि ्, ती घोर अन्धकार रातमा अिािक दे खिएको लालदटिको जोडी जस्तो दे खिन्छ, जसले

रोककाँदै आाँिा िै अन्धो बिाउिे िमक छछथ , त्र्सले मानिसहरूका हृदर्लाई भर्भीत बिाउाँ छ, र पनि
उिी जािाजािी कसैबाट लुककरहे की नछि ् जस्तो दे खिन्छे । जब म उिलाई भेट्छु, उिी सधैँ “र्दश्र्”
बाट पक्न्सिे उपार्हरू बिाइरहे की हुन्छे , मािौं भिथरै कसैको हत्र्ा गरे र, र पक्रा परुाँ ला कक भिी

साह्रै डराएको र निरन्तर छल्दै दहाँडडरहे को हत्र्ाराजस्तो; र्सैले उिी ती काला अकफ्रकीहरू[१] जस्तो

गनछथि ् जो पस्
ु तौंपस्
ु तादे खि दासहरूका रूपमा रहे र अरूको अगाडड कदहल्र्ै आफ्िो सशर उठाउि
सकदै िि ्। व्र्वहारहरूको र्स क्रममा र्ी मानिसहरूले जुि प्रकारले वस्त्र लाउाँ छि ् र आफ्िो शङ्
ृ गार

गछथ ि ् त्र्समा सध
ु ार गिथका लाचग धेरै मदहिा काम गिुथपिे हुन्छ।
हजारौं वषथदेखि चिनिर्ााँ जिताले दासको जीवि क्जइरहे का छि ् र र्सले उिीहरूको वविार,
धारणा, जीवि, भाषा, व्र्वहार र कार्थहरूलाई र्नत सीसमत बिाएको छ कक उिीहरूलाई असलकनत

पनि स्वतन्त्रता िददई छाडडएको छ। इनतहासका हजारौं वषथले महत्त्वपूणथ मानिसहरूलाई आत्माको
क. मल
ू पाठमा “उिको” भिेर पदढन्छ।
१. “काला अकफ्रकीहरू” भिेको काला मानिसहरू हुि ् जसलाई परमेश्वरले सराप्िुभ एको चथर्ो, जो पुस्तौंपुस्तादे खि
दास चथए।
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अधीिमा पारे को छ र आत्मावविाको लासजस्तो बिाएको छ। धेरै जिा र्स्ता छि ् जो शैतािको

हत्र्ा गिे छुरीमुनि क्जउाँ छि ्, धेरै जिा र्स्ता छि ् जो जङ्गली पशुहरूका गुफाजस्ता घरहरूमा
बस्छि ्, धेरै जिा त्र्स्ता छि ् जसले गोरु वा घोडाहरूले िािे िािा िान्छि ,् र धेरै र्स्ता

मानिसहरू छि ् जो झूटो बोल्छि ्, “पातालमा” सांवेदिाहीि र लथासलङ्ग छि ्। बादहरी रूप-रङ्गमा
मानिसहरू आददम मानिसभन्दा फरक छै िि ्, उिीहरूको ववश्राम गिे स्थाि िरकजस्तै छि ्, र

साथीहरूको रूपमा उिीहरू िारै नतरबाट हरप्रकारका फोहोरी भूतात्माहरू र दष्ु टात्माद्वारा घेररएका

छि ्। बादहरपट्दट, मानिस उच्ि कोटीका “प्राणीहरू” जस्तो दे खिन्छ; वास्तवमा उिीहरू फोहोर
भूतात्माहरूसाँग बााँचिरहे का र बससरहे का छि ्। उिीहरूलाई हे रिाह गिे कोही िभएकोले मानिसहरू

शैतािको ढुकिे ठाउाँ मा बस्छि ्, भाग्िे कुिै बाटो िभएकोले त्र्सको कदठि पासोमा पछथ ि ्। उिीहरू

आफ्िा वप्रर्जिहरूसाँग आरामदार्ी घरमा भेला हुन्छि ् र िुसी र सन्तुष्ट जीवि बबताउाँ छि ्
भन्िुको साटो, मानिस भूतात्माहरूको सामिा गदै र शैतािहरूसाँग हे लमेल गदै पातालमा बस्दछ
भिेर भन्ि सककन्छ। वास्तवमा, मानिसहरू अझै पनि शैतािको बन्धिमा छि ्, उिीहरू त्र्हााँ

बस्छि ् जहााँ फोहोर भूतात्माहरू भेला हुन्छि ्, र उिीहरू फोहोर भूतात्माहरूद्वारा गलत प्रकारले
निर्क्न्त्रत हुन्छि ्, मािौं उिीहरूका ओछ्र्ािहरू उिीहरूका लासहरूलाई नििामा पािे ठाउाँ हुि ्,
मािौं ती आरामदार्ी गुाँड हुि ्। उिीहरूको घरसभत्र प्रवेश गदाथ, आाँगि चिसो र एकान्त हुन्छ, चिसो
हावा सस
ु ेली हाल्दै सक
ु िा हााँगाहरू भएर बग्छ। “बस्िे ठाउाँ ” को ढोका िोल्दा त्र्ो कोठा परू ै कालो

हुन्छ—हात फैलाउाँ दा पनि आफ्िा औीँलाहरू दे ख्न सककाँदै ि। ढोकाको चिराबाट केही प्रकाश नछछथ ,
जसले कोठालाई झि ् अाँध्र्ारो र डरलाग्दो बिाउाँ छ। समर्-समर्मा, मुसाहरूले अिौठो िीीँिीीँ आवाज
निकाल्छि ्, मािौं ती रमाउाँ दै छि ्। कोठासभत्रका सबै कुरा घण
ृ ास्पद र डरलाग्दा हुन्छि ्, भिथरै मुदाथ
बाकसमा हासलएको व्र्क्कतले ओगटे को जस्तो। त्र्ो कोठामा भएको ओछ्र्ाि, ससरकहरू, र साधारण

सािो कोठा सबै धूलोले ढाककएका हुन्छि ्, भुइाँमा धेरै सािा स्टुलहरू छि ् जसका िुट्टाहरू िाङ्गा
र हक्ल्लरहे का छि ् र माकुरोका जालहरू सभिाहरूमा झुक्ण्डएका हुन्छि ्। टे बलमा एउटा ऐिा हुन्छ,
त्र्सको छे उमा काठको कााँचगर्ो हुन्छ। ऐिातफथ बढ्दै ताँ एउटा मैिबिी उठाउाँ छस ् र त्र्सलाई
जलाउाँ छस ्। ताँ त्र्ो ऐिा धूलोले छोवपएको दे ख्छस ्, जसले मानिसहरूका प्रनतबबम्बहरूमा[ि] एक

ककससमको “श्रांग
ृ ार” ददन्छ, र्सैले उिीहरू भिथरै चिहािबाट बादहर आएका जस्ता दे खिन्छि ्। कााँचगर्ो

केशहरूले भररएको हुन्छ। र्ी सबै थोकहरू पुरािो र मैला हुन्छि ्, र र्स्तो लाग्छ कक ती भिथरै
मरे को व्र्क्कतले प्रर्ोग गिे गथ्र्ो। कााँचगर्ो हे दाथ, छे उमा लास राखिएको हुि सकिे महसुस हुन्छ।
कााँचगर्ोका केशहरूमा रकत-सांिार िभएकोले नतिमा मत
ृ कको गन्ध हुन्छ। ढोकाको चिराबाट चिसो
बतास सभत्र पस्दछ, मािौं एउटा भत
ू चिराबाट जबरजस्ती पस्दै छ र कोठामा बस्ि आउाँ दै छ।
कोठाभरर एक दमिकारी ठन्डा छ, र अिािक, सडडरहे को लासको दग
ु थन्ध आउाँ छ, र र्नत बेला
पिाथलहरूमा झुक्ण्डएका छ्र्ाससमस थोकहरू छि ्, ओछ्र्ािमा अस्तव्र्स्त बबछ्र्ौिा फोहोर र

दग
ु थक्न्धत छ, कुिामा अन्ि छ, कोठा धूलोले ढाककएको छ, भुइाँ घााँसहरू र फोहोर र अन्र् कुराले
ि. मल
ू पाठमा “मानिसहरूको अिुहार” भिेर पदढन्छ।
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ढाककएको छ भन्िे दे खिन्छ—मािौं ती अगाडड लिथराउाँ दै , दााँत ककट्दै र हावामा िङ्ग्राले चिथोदै

भिथरै मरे को व्र्क्कतले प्रर्ोग गरे का हुि ्। र्ो ताँलाई कम्प छुटाउिका निक्म्त पर्ाथप्त हुन्छ। त्र्ो
कोठामा कहीीँ पनि जीविको सङ्केत हुाँदैि, परमेश्वरले भन्िभ
ु एझैं पाताल र िरक जस्तो सबै
अन्धकार र सभजेको हुन्छ। र्ो मानिसको चिहाि जस्तै छ, रङ्ग-रोगि िगररएका कोठा, स्टुलहरू,
झ्र्ालका िौिटहरू र ढोकाहरू शोकको पोसाकमा छि ् र मत
ृ व्र्क्कतलाई मौि श्रद्धाञ्जली अपथण
गदै छि ्। मानिस धेरै दशक वा धेरै शताब्दीदे खि वा केही सहस्राब्दीदे खि र्स पातालमा क्जइरहे को

छ, िााँडै बादहर जान्छ र दढलो फकथन्छ। उिीहरू पदहलो प्रकाशमा आफ्िो “चिहाि” बाट दे िा

पदथछि ्, जब भालेहरू बाससरहे का हुन्छि ्, र माचथ आकाशनतर हे रेर र भूसममा हे रेर, उिीहरूले आफ्िो
ददिका गनतववचधहरू सुरु गछथ ि ्। जब सूर्थ पहाडहरूको पछाडड िस्छ, उिीहरू आफ्िो थककत
शरीरलाई फेरर नघसारे र “चिहाि” मा लान्छि ्; उिीहरूले आफ्िो पेट भरे को समर्सम्म सााँझ

पररसकेको हुन्छ। अनि र्सरी भोसल फेरर “चिहाि” छोड्िे तर्ारी गररसकेपनछ, उिीहरूले बिी
निभाउाँ छि ्, जसले आगोको चधपचधप गिे िमक निकाल्छ। र्स समर्मा, िन्िमाको मुनि हरे क

कुिामा दे ख्न सककिे डााँडोहरू जस्तै फैसलएका चिहािका थुप्रोहरू मात्र दे ख्न सककन्छ। ती “चिहािहरू”

सभत्रबाट कदहलेकहीीँ घुरेको आवाज निस्कन्छ, त्र्ो बढ्छ र घट्छ। सबै मानिसहरू तुरुन्तै मस्त
निदाउाँ छि ्, र फोहोरी भूतात्माहरू र प्रेतहरू सबै पनि शाक्न्तपूवथक ववश्राम गरररहे का दे खिन्छि ्।

बेला-बेलामा टाढा कागहरू कराउाँ दै गरे को सुनिन्छ—शान्त र मौि रातमा र्स्ता उदास आवाजहरू

तेरो मेरुदण्डलाई कपाउि र तेरो कपाल ठाडो पािथ पर्ाथप्त हुन्छि ्…। मानिसले मिे र फेरर जन्मिे
र्स्तो पररक्स्थनतमा कनत वषथ बबताएको छ भिी कसले भन्ि सकछ र; उिीहरू मानिसहरू र

वपसािहरू हे लमेल गरे र बस्िे त्र्ो मािव सांसारमा बसेको कनत भएको छ कसलाई के थाहा, र

त्र्नत मात्र कहााँ हो र, उिीहरूले कनत पटक सांसारलाई बबदाइ ददएका छि ् भन्िे कसलाई के थाहा।
पथ्
ृ वीको र्स िरकमा मानिसहरू सुिमर् जीवि बबताउाँ छि ्, मािौं उिीहरूससत गुिासोको एउटै
पनि शब्द छै ि, ककिकक उिीहरू लामो समर्दे खि पातालको जीविसाँग अभ्र्स्त भइसकेका छि ्।

अनि त्र्सरी िै मानिसहरू फोहोर भूतात्माहरू बस्िे र्ो ठाउाँ साँग मोदहत छि ्, मािौं ती फोहोरी
भूतात्माहरू उिीहरूका साथी र सहपाठीहरू हुि ्, मािौं मानिसको सांसार गुन्डाहरूको समूह[२] हो—
ककिकक मानिसको मल
ू अक्स्तत्व धेरै लामो समर्दे खि गप्ु त रूपले हराएको छ, कुिै सङ्केत िछोडी

त्र्ो ववलुप्त भएको छ। मानिसहरूको रूपरङ्ग एक फोहोर भूतात्माको जस्तो छ; त्र्ोभन्दा बढी,
उिीहरूका

कार्थहरू

फोहोरी

भत
ू ात्माहरूद्वारा

प्रभाववत

हुन्छि ्। आज, उिीहरू फोहोरी
भूतात्माहरूभन्दा फरक दे खिाँदैिि ्, मािौं उिीहरू फोहोरी भूतात्माहरूबाट जन्मेका हुि ्। र्सबाहे क,
मानिसहरूले आफ्िा वपतापि
ु ाथहरूलाई धेरै प्रेम र समथथि गछथ ि ्। मानिस लामो समर्दे खि

शैतािद्वारा पेसलएको छ र उिीहरू पहाडका बााँदरहरू जस्तै भएका छि ् भन्िे कसैलाई थाहा छै ि।

उिीहरूको राता-राता आाँिाहरूमा बबन्तीभावको हे राइ हुन्छ, अनि उिीहरूबाट िम्किे मधुरो
२. “गुन्डाहरूको समह
ू ” ले मािवजानतको भ्रष्टतालाई र कसरी मािवजानतको बीिमा कुिै पववत्र मािव छै िि ् भन्िे
तथ्र्लाई जिाउाँ छ।
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ज्र्ोनतमा फोहोरी भूतात्माको हानिकारक द्वेषको मन्द सङ्केत िम्कन्छ। उिीहरूका अिुहार
िाउरीले ढाककएको हुन्छ, धूपीको बोक्राजस्तै चिरा परे को हुन्छ, उिीहरूका मुि बादहरपट्दट फैसलएको
हुन्छ, मािौं त्र्ो शैतािले बिाएको हो, उिीहरूका कािहरू सभत्र र बादहर फोहोरले ढाककएका हुन्छि ्,

र उिीहरूका ढाड कुप्रेका हुन्छि ्, उिीहरूका िुट्टाहरूले उिीहरूको शरीरको भार उठाउि सांघषथ
गछथ ि ्, र उिीहरूका हड्डीसररका पािुराहरू ताल समलाएर अचग-पनछ हुन्छि ्। मािौं उिीहरू छाला
र हड्डीबाहे क अरू केही होइिि ्, तर उिीहरू पहाडको भालु जविकै मोटा पनि छि ्। सभत्रदे खि

बादहरसम्म, उिीहरू प्रािीि कालदे खिको बााँदरजस्तो तर्ार र पोसाक लगाएका छि —
् मािौं, आज,
बााँदरहरू पूणथ रूपमा, आधुनिक मानिसको आकारमा ववकससत हुि[३] सकेका छै िि ्, र्सैले उिीहरू
पछौटे छि ्!

मानिस पशुहरू साँगसाँगै बस्दछ, र उिीहरू वववाद र मौखिक असहमनत प्रकट िगरी समलेर

बस्छि ्। मानिस आफूले गरे को पशुहरूको हे रिाह र वास्तामा असन्तुष्ट छ, र पशुहरू मानिसलाई

जीववत राख्नका निक्म्त, स्पष्ट रूपमा मानिसको फाइदाका लाचग अक्स्तत्वमा छि ्, त्र्समा
उिीहरूलाई कुिै फाइदा हुाँदैि अनि नतिीहरू मानिसप्रनत पूणथ र सम्पूणथ आज्ञाकाररतामा बस्छि ्।
दे ख्ि सककिे सबै दहसाबमा, मानिस र पशुबीिको सम्बन्ध िक्जक[४] र मेलसमलापमा[५] छ—अनि
र्स्तो लाग्छ कक फोहोरी भूतात्माहरू मानिस र पशुको सही समश्रण हो। र्सैले मानिस र पथ्
ृ वीमा

भएका फोहोर भत
ू ात्माहरू अझ घनिष्ठ र असभन्ि छि ्: फोहोर भत
ू ात्माहरूबाट अलग भए पनि

मानिस उिीहरूसाँग सम्बक्न्धत हुन्छ, र्सै बीिमा, ती फोहोर दष्ु ट भूतात्माहरूले मानिसबाट कुिै
पनि कुरा रोकेर राख्दै िि ् र आफूसाँग भएका सबै कुरालाई उिीहरूका निक्म्त “समवपथत” गछथ ि ्।
ददिहुाँ मानिसहरू “िरकको राजा” (उिीहरूका पुिाथ) को साथमा आिन्दले रमाउाँ दै “िरकको राजाको
महलमा” िस
ु ीले उफ्रन्छि ् र त्र्सको िालबाजीमा परररहे का हुन्छि ्, र्सैले आज मानिसहरू गम्भीर
अवस्थामा फसेका छि ्, र पातालमा त्र्नत धेरै समर् बबताएपनछ, नतिीहरूले “जीववतहरूको सांसारमा”
मा फकथिे इच्छा गिथ छोडडसकेका छि ्। र्सैले , उिीहरूले उज्र्ालो दे ख्ने बबविकै, र परमेश्वरका
मागहरू र परमेश्वरको िररत्र, र उहााँको कामका मागहरू दे ख्िे बबविकै, उिीहरू डराउाँ छि ् र चिक्न्तत
बन्छि ्, तापनि अझै पातालमा फकथिे र प्रेतहरूको साथमा बस्िे नतसथिा गदथछि ्। उिीहरूले धेरै
पदहले िै परमेश्वरलाई बबसे, र त्र्सैले उिीहरू सधैँ चिहािमा भौतारररहे का छि ्। जब म एक

व्र्क्कतलाई भेट्छु, म उसाँग कुरा गिथ िोज्छु, तब मात्र म मेरो सामुन्िे उसभरहे को व्र्क्कत बबलकुलै
मािव होइि भन्िे पिा लगाउाँ छु। उिको कपाल लथासलङ्ग हुन्छ, उिको अिुहार फोहोर, र उिको
दन्ते मुस्कािमा ब्वााँसोको जस्तै केही कुरा हुन्छ। र्सैले पनि नतिमा भिथरै चिहािबाट निस्केर

३. “ववकससत हुि” ले बााँदरहरू आजका मानिसहरूको स्वरूपमा “क्रसमक ववकास” भएर आएकोलाई जिाउाँ छ। र्हााँ
र्सलाई व्र्ङ्ग्र्पण
ू थ रूपमा प्रर्ोग गररएको छ: वास्तवमा प्रािीि बााँदरहरू सोझो दहाँड्िे मािव प्राणीमा रूपान्तरण भएको
भन्िे त्र्स्तो कुिै ससद्धान्त छै ि।
४. “िक्जक” भन्िे शब्द चगल्लाको भावमा प्रर्ोग गररएको हो।
५. “मेलसमलापमा” भन्िे शब्द चगल्लाको भावमा प्रर्ोग गररएको हो।
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जीववतहरूको सांसारको मानिसलाई हे िे प्रेतको अिौठोपि भए जस्तो दे खिन्छ। र्स व्र्क्कतले सधैँ
उसका ओठहरूमा मुस्काि ल्र्ाउिे कोससस गनछथि ्; र्ो धूतथ र कुदटल दव
ु ै दे खिन्छ। जब नतिी
मसाँग मस्
ु कुराउाँ छे , र्स्तो लाग्छ, कक नतिी केही भन्ि िाहक्न्छि ् तर शब्दहरू भेट्टाउि सक्कदिि ्,
त्र्सैले उिले गिथ सकिे भिेको एक छे उमा भाव शून्र् र मूिथ भएर िडा हुिु मात्र हो। पछाडडबाट
हे दाथ, उसले “चिनिर्ााँ श्रसमकहरूका शक्कतशाली छवव” प्रस्तुत गरे की जस्तो दे खिन्छ; मानिसहरूले

कुरा गिे प्रािीिका ववख्र्ात र्ाि हुआङ/र्ाि वाङगका सन्तािहरूको[ग] छवव स्मरण गदाथ र्स्ता
क्षणहरूमा उिी अझ बढी घखृ णत दे खिन्छे । जब म उिलाई प्रश्ि गछुथ, उिले िप
ु िाप आफ्िो टाउको

निहुराउाँ नछि ्। जबाफ ददि उिलाई धेरै समर् लाग्छ, र उिले त्र्सो गदाथ उिले आफ्िा भाविाहरू
व्र्कत गिथ सक्कदि। उिले आफ्िा हातहरू क्स्थर राख्न सक्कदि, र बबरालोले जस्तै आफ्िा दई
ु
औीँलाहरू िुस्छे । अब मात्र म बुझ्छु कक मानिसका हातहरू भिथरै फोहोर मैला उठाएको जस्तो

दे खिन्छ, फोहोर िङहरूको र्नत धेरै रङ्ग उडेको छ, कक ती सेता हुिुपछथ भिी कसैलाई थाहा हुाँदैि,
“पातला” िङहरू बाकलो फोहोरले ढाकेको हुन्छ। र्ोभन्दा पनि अझ नघिलाग्दो कुरा त, उिीहरूको
हातको पछाडडको भाग कुिुराको छाला जस्तो दे खिन्छ, जुि उक्प्कएको हुन्छ। उिीहरूको हातमा
भएका रे िाहरू सबै रगतको मूल्र् र मािव श्रमको पसीिाले व्र्ाप्त हुन्छि ्, ती प्रत्र्ेकसभत्र केही
र्स्तो थोक हुन्छ जुि फोहोर जस्तो दे खिन्छ, “माटोको सुगन्ध” निकाल्छ, जसले मानिसको द्ःु िको

आत्माको बहुमल्
ू र्ता र प्रशांसाको उिम प्रनतनिचधत्व गछथ —र्सैले द्ःु िको र्ो आत्मा मानिसका
हातमा भएका प्रत्र्ेक रे िामा गदहरो रूपमा गाडडएको छ। सशरदे खि पैतालासम्म, मानिसले लगाउिे
लुगाफाटो पशुको भुत्लाजस्तो दे खिाँदैि, तर उिीहरूले त्र्ो थोरै मात्र जान्दछि ्, तापनि उिीहरू र्नत

धेरै “आदरणीर्” छि ्, कक उिीहरूको मूल्र् वास्तवमा स्र्ालको भुत्लाभन्दा कम छ—मर्ूरको एउटा
प्वााँिभन्दा पनि कम, ककिकक उिीहरूको लग
ु ाले लामो समर्दे खि उिीहरूलाई र्नत कुरूप बिाएको
छ कक उिीहरू सुाँगुर र कुकुरभन्दा पनि नघिलाग्दा दे खिन्छि ्। उसको अपर्ाथप्त कपडा उसको

पछाडड वपदठउाँ मा आधा झुन्डेको छ, र उसका सुरुवाल िुट्टाहरूले—कुिुराको आन्िा जस्तै—उसको
कुरूपतालाई सूर्थको उज्र्ालोमा पूणथ रूपमा प्रकट गदथछ। ती छोटा र कससला छि ्, मािौं उसका
िुट्टाहरू लामो समर्दे खि बााँचधएका छै िि ् भिी दे िाउि ती लगाइएको हो: ती ठूला िुट्टाहरू

हुि ्, पुरािो समाजको “तीि इन्ि सि
ु ौलो कमलहरू” भन्दा लामो छै िि ्। र्स व्र्क्कतको पदहरि
धेरै पक्श्िमी शैलीको छ, तर धेरै सस्तो पनि छ। जब म उिलाई भेट्छु, उिी सधैँ लजालु हुन्छे ,
उिको अिुहार रातोवपरो हुन्छ, र उिले आफ्िो टाउको उठाउि सक्कदिि ्, मािौं उिलाई फोहोर
भूतात्माहरूले चथिेका छि ्, र उिले मानिसहरूको अचग आएर आफ्िो अिुहार दे िाउि सक्कदिि ्।

धल
ू ोले मानिसको अिह
ु ारलाई ढाकछ। आकाशबाट झरे को र्ो धल
ू ो मानिसको अिह
ु ारमा अिचु ित
ढङ्गले िसेको जस्तो दे खिन्छ, जसले त्र्सलाई भाँगेराको भुवाझैं दे खििे बिाउाँ छ। मानिसको आाँिा

ग. “र्ाि” र “हुआङ” दई
ु पौराखणक सम्राटहरूका िाउाँ हरू हुि ् जो िीिको पदहलो सांस्कृनत प्रदाि गिेहरूमध्र्ेका चथए।
“र्ाि वाङ” भन्िे िाम “िरकको राजा” अथथ ददिे चिनिर्ााँ िाउाँ हो। मन्डाररि भाषामा “र्ाि हुआङ” र “र्ाि वाङ” को
उच्िारण लगभग एकै प्रकारको हुन्छ।
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पनि भाँगेराको जस्तै हो: सािो र सुकिा, कुिै िमक िभएको। जब मानिसहरू बोल्छि ्, उिीहरूको

बोलीविि आदतस्वरूप रोककिे र कपटी, घखृ णत र अरूलाई अरुचिकर हुिे हुन्छ। तापनि धेरै जिाले
त्र्स्ता मानिसहरूलाई “राष्रका प्रनतनिचधहरू” भिी प्रशांसा गछथ ि ्। के र्ो ठट्टा होइि र? परमेश्वर

मानिसहरूलाई पररवतथि गिथ, मुक्कत ददि, उिीहरूलाई मत्ृ र्ुको चिहािबाट उद्धार गिथ िाहिुहुन्छ,
र्सैले कक उिीहरू पाताल र िरकमा क्जउिे जीविबाट उम्कि सकूि ्।

काम्र्प्रर्ेश्(६)
काम र प्रवेश अन्तनिथदहत रूपमा व्र्ावहाररक छि ्; नतिले परमेश्वरको काम र मानिसको प्रवेशलाई

सांकेत गछथ ि ्। मानिस परमेश्वरको वास्तववक अिुहार र परमेश्वरको काममा नछिथ पूणथ रूपमा असक्षम
भएकोले त्र्सले उसको प्रवेशमा अत्र्न्तै ठूलो कदठिाइ ल्र्ाएको छ। आजको ददिसम्म पनि धेरै

जिा मानिसहरूले आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले कुि काम परू ा गिथह
ु ु िेछ, वा परमेश्वरले मानिसको

सुि र द्ःु िमा उसको साथ िडा हुिलाई दे हमा आउिका निक्म्त ककि िरम अपमाि सहिुभर्ो
भिी जान्दै िि ्। परमेश्वरको कामको लक्ष्र्दे खि आखिरी ददिहरूको लाचग परमेश्वरको र्ोजिाको
उद्दे श्र्सम्मका कुराहरूको बारे मा मानिस पूणथ रूपमा अन्धकारमा छ। ववसभन्ि कारणले गदाथ

मानिसहरू परमेश्वरले उिीहरूले पूरा गिैपिे भिी सतथ तोकिभ
ु एको प्रवेशको ववषर्मा सधैं उत्साहहीि
र अस्पष्ट[१] भएका छि ्, जसले दे हमा परमेश्वरको कामका निक्म्त सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ ल्र्ाएको

छ। र्स्तो दे खिन्छ कक सबै मानिसहरू बाधा बिेका छि ् र आजको ददिसम्म, उिीहरू अझै अस्पष्ट
िै छि ्। र्सकारण, मलाई लाग्छ, हामीले परमेश्वरले मानिसमा गिुथहुिे काम र परमेश्वरको जरूरी
असभप्रार्को बारे मा कुराकािी गिथप
ु छथ , ताकक नतमीहरू सबै अय्र्ब
ू जस्तै परमेश्वरको बफादार सेवकहरू

बन्ि सक, जो परमेश्वरलाई अस्वीकार गिथभन्दा बरु हरप्रकारका अपमाि सहाँदै मिथ तर्ार हुन्छ;
अनि पत्रुसजस्तै, जसले आफ्िो सम्पूणथ अक्स्तत्व परमेश्वरलाई समपथण गछथ र आखिरी ददिहरूमा
परमेश्वरले प्राप्त गिुथहुिे घनिष्ठ व्र्क्कतहरू बन्छ। सबै दाजुभाइ र दददी-बदहिीहरूले आफ्िा सबै
कुरा र आफ्िो सम्पूणथ अक्स्तत्व परमेश्वरको स्वगीर् इच्छाका निक्म्त समपथण गिथ सकूि ्, परमेश्वरको
घरमा पववत्र सेवकहरू बिि
ू ्, र परमेश्वरद्वारा प्रदाि गररएको अिन्तको प्रनतज्ञाको आिन्द सलि

सकूि ्, ताकक परमेश्वर वपताको हृदर्ले िााँडै शाक्न्तपूणथ ववश्राम पाउि सकोस ्। परमेश्वरलाई प्रेम

गिेहरू सबैको आदशथ वाकर् “परमेश्वर वपताको इच्छा पूरा गिुथ” हुिुपछथ । र्ी शब्दहरूले प्रवेशका
लाचग मानिसका मागथनिदे शिको रूपमा र उसका कार्थहरूलाई निदे सशत गिे कम्पासको रूपमा काम

गिथप
ु छथ । मानिसमा हुिुपिे सांकल्प र्ही हो। पथ्
ू थ रूपमा पूरा गिथु र
ृ वीमा परमेश्वरको कामलाई पण
परमेश्वरले दे हमा गिुथभएको काममा सहकार्थ गिुथ—र्ो मानिसको कतथव्र् हो, जब एक ददि परमेश्वरको
काम पूरा हुन्छ, तब मानिसले उहााँलाई िुसीसाथ बबदा ददन्छ, ककिकक उहााँ समर्भन्दा अनघ िै
स्वगथमा वपताकहााँ फकथिुहुन्छ। के मानिसले पूरा गिुथपिे क्जम्मेवारी र्ही होइि र?
१. “अस्पष्ट” ले मानिसहरूमा परमेश्वरको कामको स्पष्ट जािकारी छै ि भन्िे बझ
ु ाउाँ छ।
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जब अिुग्रहको र्ुगमा परमेश्वर तेस्रो स्वगथमा फकथिुभर्ो, त्र्सबेला सम्पूणथ मािवजानतलाई

छुटकारा ददिे परमेश्वरको काम वास्तवमा अक्न्तम िरणमा पुचगसकेको चथर्ो। पथ्
ृ वीमा केवल

र्ेशल
ू े आफ्िो वपदठउाँ मा बोकिुभएको क्रूस, र्ेशल
ू ाई बेदह्रएको सत
ू ी कपडा, र कााँढाको मक
ु ु ट र र्ेशल
ू े
पदहररिुभएको लाल-बैजिी वस्त्र मात्र बााँकी रहे को चथर्ो (र्हूदीहरूले नर्िै थोकहरूलाई सलएर उहााँको
हााँसो उडाए)। अथाथत ्, र्ेशूको क्रूसीकरणको कामले ठूलो सिसिी उत्पन्ि गरे पनछ, पररक्स्थनत फेरर
शान्त भर्ो। त्र्स बेलादे खि र्ता, र्ेशूका िेलाहरूले उहााँको काम अनघ बढाउि थाले, सबैनतरका

मण्डलीहरूलाई गोठालो र ससञ्िि गिे काम गरे । उिीहरूका कामको बेहोरा र्सप्रकार चथर्ो:

उिीहरूले सबै मानिसहरूलाई पश्िािाप गिथ, आफ्िा पापहरू स्वीकार गिथ र बक्प्तस्मा सलि आग्रह
गरे ; अनि सबै प्रेररतहरू र्ेशूको क्रूसीकरणको सभत्री कथालाई केही थपथाप िगरी फैलाउि गए, र
र्सैले सबै जिा आफ्िा पापहरू स्वीकार गदै र्ेशूको सामु लम्पसार िपरी रहि सकेिि ्; र

र्सबाहे क, प्रेररतहरू र्ेशूले बोल्िुभएका वििहरू प्रिार गदै सबै ठाउाँ मा गए। त्र्स बेलादे खि
अिुग्रहको र्ुगमा मण्डलीहरूको निमाथण सुरु भर्ो। त्र्स र्ुगको अवचधमा पनि र्ेशूले जे गिुथभर्ो

त्र्ो मानिसको जीवि र स्वगथमा हुिुहुिे वपताको इच्छाको बारे मा गिुथभएको कुरा मात्र चथर्ो, र
त्र्ो एउटा फरक र्ुग भएकोले ती धेरै वटा भिाइ र अभ्र्ासहरू आजका भन्दा धेरै फरक चथए।
तापनि, साराांशमा ती एउटै हुि ्: ती दव
ु ै सदटक र सही रूपमा दे हमा परमेश्वरका आत्माको काम
हुि ्। र्स प्रकारको काम र वाणी त्र्स बेलादे खि आजसम्म जारी छ, र त्र्सैले र्स प्रकारको कुरा
आजका धासमथक सांस्थाहरूमा अझै पनि बताइन्छ, र र्ो बबलकुलै पररवतथि भएको छै ि। जब र्ेशूको

काम समाप्त भर्ो र मण्डलीहरू र्ेशू ख्रीष्टको सही बाटोमा लागेका चथए, तैपनि परमेश्वरले उहााँको
कामको अको िरणका लाचग आफ्िो र्ोजिा सुरु गिुथभर्ो, जुि आखिरी ददिहरूमा उहााँ दे हमा

आउिप
ु िे ववषर् चथर्ो। मानिसले र्सलाई हे दाथ परमेश्वरको क्रूसीकरणले परमेश्वरको दे हधारणको

काम र्सअनघ िै समाप्त गररसकेको, सम्पूणथ मािवजानतलाई छुटकारा ददइसकेको र उहााँलाई पाताल
जािे सााँिो कब्जा गिे अिुमनत ददइसकेको चथर्ो। सबै जिाले परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा पूरा

भइसकेको छ भिी सोच्छि ्। वास्तवमा, परमेश्वरको र्दक्ष्टकोणबाट, उहााँको कामको एउटा सािो
भाग मात्र पूरा भएको चथर्ो। उहााँले जे गिुथभर्ो ती केवल मािवजानतलाई छुटकारा ददिका निक्म्त

चथए; उहााँले मािवजानतलाई ववजर् गिथभ
ु एको चथएि, मानिसको शैतािी अिह
ु ार पररवतथि गिथभ
ु एको
हुिु त परै जाओस ्। त्र्सकारण, परमेश्वर भन्िुहुन्छ, “मेरो दे हधारणले मत्ृ र्ुको पीडा भोगेको भए
पनि मेरो दे हधारणको सम्पूणथ उद्दे श्र् त्र्ो चथएि। र्ेशू मेरा वप्रर् पुत्र हुि ् र उिी मेरो निक्म्त
क्रूसमा टााँचगएका चथए, तर उिले मेरो काम सम्पूणथ रूपमा समाप्त गरे िि ्। उिले त्र्सको एक
भाग मात्र गरे ।” र्सकारण परमेश्वरले दे हधारणको कामलाई निरन्तरता ददि र्ोजिाहरूको दोस्रो

िरण सुरु गिुथभर्ो। परमेश्वरको अक्न्तम असभप्रार् शैतािको पञ्जाबाट उद्धार गररएका सबै
मानिसहरूलाई ससद्ध पािुथ र प्राप्त गिुथचथर्ो, र्सकारण परमेश्वरले एकिोदट फेरर दे हमा आउि
साहसपूवथक ितराको सामिा गिे तर्ारी गिुथभर्ो। “दे हधारण” को अथथले त्र्ो एक जिलाई बुझाउाँ छ

जसले मदहमा ल्र्ाउिुहुन्ि (ककिकक परमेश्वरको काम अझै समाप्त भएको छै ि), तर जो वप्रर्
पत्र
ु को पदहिािसाथ दे िा पिथुहुन्छ, र उहााँ ख्रीष्ट हुिुहुन्छ, जसमा परमेश्वर प्रसन्ि हुिुहुन्छ।
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त्र्सकारण, र्सलाई “साहसपूवथक ितराको सामिा गिुथ” भनिन्छ। दे हधारणको दे ह अनत थोरै

शक्कतको हुन्छ र र्समा ठूलो सावधािी अपिाउिुपछथ ,[२] र उहााँको शक्कत स्वगथका वपताको
अक्ख्तर्ारभन्दा आकाश-पातालझै सभन्ि छ; उहााँले अरू काममा सांलग्ि िभई वपता परमेश्वरको
काम र उहााँको आदे श पूरा गदै दे हको सेवकाइ मात्र पूरा गिुथहुन्छ, र उहााँले त्र्स कामको एक भाग

मात्र पूरा गिुथहुन्छ। र्सकारण, परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिासाथ उहााँलाई “ख्रीष्ट” भन्िे िाउाँ ददइर्ो—
त्र्स िाउाँ सभत्र रहे को अथथ त्र्ही हो। त्र्सो भन्िक
ु ो कारण के हो भिे त्र्स आगमिको साथमा
परीक्षा पनि चथर्ो र्सैले कामको एक भाग मात्र परू ा हुाँदैथ्र्ो। र्सबाहे क, परमेश्वर वपताले उहााँलाई
“ख्रीष्ट” र “वप्रर् पुत्र” मात्र भिेर सम्बोधि गिुथ, तर उहााँलाई सारा मदहमा िददिुको कारण के चथर्ो

भिे दे हधारी मानिस कामको एक भाग गिथ मात्र आउिुहुन्छ, स्वगथमा हुिुहुिे वपताको प्रनतनिचधत्व
गिथ होइि, बरु वप्रर् पुत्रको सेवकाइ पूरा गिथ आउिुहुन्छ। जब वप्रर् पुत्रले आफ्िो कााँधमा स्वीकार
गिुथभएका सम्पूणथ आज्ञा पूरा गिुथहुन्छ, तब वपताले उहााँलाई वपताको पदहिािसदहत पूणथ मदहमा

ददिुहुिेछ। र्सलाई “स्वगथको सांदहता” हो भिेर भन्ि सककन्छ। ककिकक दे हमा आउिुभएका जि र
स्वगथमा हुिुहुिे वपता दई
ु सभन्ि क्षेत्रमा हुिुहुन्छ, उहााँ दई
ु ले आत्मामा मात्र एकअकाथलाई हे िुथहुन्छ,
वपताले वप्रर् पुत्रमाचथ िजर राख्नुहुन्छ, तर पुत्रले टाढाबाट वपतालाई दे ख्न सकिुहुन्ि। र्स्तो ककि

हुन्छ भिे दे ह जुि कार्थहरू गिथ सक्षम छ ती अनत सािा स्तरका हुन्छि ् र उहााँ सम्भवत्ः कुिै
पनि क्षण माररि सकिह
ु ु न्छ, र्ािे कक र्ो आगमि सबैभन्दा ठूलो ितराले भररएको छ भिेर भन्ि
सककन्छ। र्ो परमेश्वरका लाचग एकपटक फेरर आफ्िा वप्रर् पुत्रलाई बाघको मुिमा पािुथसमाि हो,

जहााँ उहााँको जीवि ितरामा हुन्छ, उहााँलाई त्र्स्तो ठाउाँ मा राख्नु हो जहााँ शैतािको ध्र्ाि सबैभन्दा
बढी केक्न्ित हुन्छ। र्स्ता डरलाग्दा पररक्स्थनतहरूमा पनि, परमेश्वरले अझै आफ्िा वप्रर् पुत्रलाई
“उहााँको वर्स्कतामा पऱ्ु र्ाउि” फोहोरीपि र व्र्सभिारीपिले भररएको स्थािका मानिसहरूलाई
सुक्म्पददिुभर्ो। ककिकक त्र्सो गिुथ मात्र परमेश्वरको कार्थलाई उचित र स्वाभाववक बिाउिे एक

मात्र तररका हो, र र्ो मात्र वपता परमेश्वरका सबै इच्छाहरू पूरा गिे र मािवजानतको बीिमा

उहााँको कामको अक्न्तम भाग पूरा गिे एक मात्र तररका हो। र्ेशूले वपता परमेश्वरको कामको एक
िरण पूरा गिुथबाहे क अरू केही गिुथभएि। दे हधारणको दे हले गिे अवरोधहरू र पूरा गिुथपिे कामका

सभन्िताहरूको कारण, र्ेशू आफैलाई पनि दे हमा दोस्रोपल्ट फकेर आउिप
ु िे कुरा थाहा चथएि।
त्र्सकारण, कुिै पनि बाइबल व्र्ाख्र्ाकार वा अगमवकताले आखिरी ददिहरूमा परमेश्वर फेरर

दे हधारी हुिुहुिेछ अथाथत ्, उहााँ दे हमा आफ्िो कामको दोस्रो भाग पूरा गिथ फेरर दे हमा आउिुहुिेछ
भिी अगमवाणी गिे दहम्मत गरे िि ्। त्र्सकारण, परमेश्वरले र्सअनघ िै लामो समर्दे खि

आफूलाई दे हमा लक
ु ाउिभ
ु एको चथर्ो भिी कसैले महसस
ु गरे िि ्। र्ो त्र्वि अिम्मको कुरा होइि,
ककिकक जब र्ेशू पुिरुत्थानित हुिुभर्ो र स्वगथमा उिासलिुभर्ो तब मात्र उहााँले र्ो आज्ञा स्वीकार
गिुथभर्ो, त्र्सैले परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणको बारे मा कुिै स्पष्ट अगमवाणी छै ि, र र्ो मािव

२. “अनत थोरै शक्कतको हुन्छ र र्समा ठूलो सावधािी अपिाउिुपछथ ” भन्िे कुराले शरीरका कदठिाइहरू धेरै छि ्, र
गररएको काम अनत सीसमत भएको सांकेत गछथ ।
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ददमागले सोच्िै िसकिे कुरा हो। बाइबलका अगमवाणीका सबै पुस्तकहरूमा र्ो कुरा स्पष्ट रूपमा

बताउिे कुिै वििहरू छै िि ्। तर जब र्ेशू काम गिथ आउिुभर्ो, त्र्सबेला अनघबाटै एउटा स्पष्ट
अगमवाणी भइसकेको चथर्ो, जसमा भनिएको चथर्ो कक एउटी कन्र्ाले गभथधारण गिेछे , र उसले

एउटा छोरो जन्माउिेछे, जसको अथथ र्ो हो कक उहााँ पववत्र आत्माबाट गभथमा आउिुभएको चथर्ो।
तापनि, परमेश्वरले अझै पनि र्ो मत्ृ र्ुको जोखिममा भएको बताउिुभर्ो, त्र्सैले आजको
पररक्स्थनतमा र्ो झि ् कनत धेरै जोखिम होला? र्समा कुिै आश्िर्थ छै ि, परमेश्वरले र्ो दे हधारण

अिग्र
ु हको र्ग
ु को अवचधमा भएको भन्दा हजारौं गण
ु ा जोखिममा छ भन्िह
ु ु न्छ। धेरै स्थािहरूमा,
परमेश्वरले िीिको भूसममा उहााँले ववजर्ीहरूको एउटा समूह प्राप्त गरररहिुभएको हुिुहुिेछ भिी
अगमवाणी गिुथभएको छ। सांसारको पूवथमा ववजेताहरू प्राप्त गिुथपिे भएकोले, परमेश्वरले उहााँको

दोस्रो दे हधारणमा पाइला टे किुहुिे ठाउाँ निस्सन्दे ह िीिको भूसम हो, ठीक त्र्ही स्थाि जहााँ ठूलो
रातो अक्जङ्गर गुाँडुक्ल्कएर बसेको छ। त्र्हााँ, परमेश्वरले ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरू प्राप्त
गिुथहुिेछ ताकक त्र्सलाई पूणथ रूपमा पराक्जत र लक्ज्जत तुल्र्ाउि सककओस ्। परमेश्वरले र्ी

मानिसहरूलाई जगाउि लाग्िुभएको छ, जो द्ःु िको बोझले दबबएका छि ्, उिीहरू पूणथ रूपमा

िबबउाँ झञ्जेलसम्म जगाउिुहुिेछ र उिीहरूलाई कुइरोबाट बादहर निकालेर त्र्ो ठूलो रातो
अक्जङ्गरलाई अस्वीकार गिथ लगाउिुहुिेछ। उिीहरू आफ्िो सपिाबाट बबउाँ झिेछि ्, ठूलो रातो
अक्जङ्गरको सारलाई चिन्ि सकिेछि ्, आफ्िो सम्पण
ू थ हृदर् परमेश्वरलाई ददि सक्षम हुिेछि ्,
अन्धकारका शक्कतहरूको दमिबाट माचथ उठ्िेछि ्, सांसारको पूवथमा िडा हुिेछि ्, र परमेश्वरको

ववजर्को प्रमाण बन्िेछि ्। र्स प्रकारले मात्र परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गिुथहुिेछ। र्ही कारणले

गदाथ मात्र, परमेश्वरले इस्राएलमा समाप्त गिुथभएको काम त्र्ो दे शमा ल्र्ाउिुभर्ो जहााँ ठूलो रातो
अक्जङ्गरले गाँड
ु ु क्ल्कएर बसेको छ, र उहााँ जािभ
ु एको कररब दई
ु हजार वषथपनछ फेरर अिुग्रहको

र्ुगको कामलाई निरन्तरता ददि दे हमा आउिुभएको छ। मानिसको िाङ्गो आाँिाको िजरमा,
परमेश्वरले दे हमा िर्ााँ काम सरु
ु गदै हुिुहुन्छ। तर परमेश्वरको र्दक्ष्टमा, केही हजार वषथको
अन्तरालपनछ मात्र, अनि उहााँको कामको स्थाि र कार्थक्रममा पररवतथि गरे र उहााँले अिुग्रहको

र्ुगको कामलाई निरन्तरता ददाँ दै हुिुहुन्छ। तापनि, आजको काममा दे हको शरीरले सलएको स्वरूप
र्ेशभ
ू न्दा बबलकुलै फरक दे खिन्छ, ती एउटै सार र मल
ू बाट प्राप्त हुन्छि ्, र ती एउटै स्रोतबाट
आउाँ छि ्। हुि सकछ, उहााँहरूमा बादहरबाट धेरै सभन्िताहरू छि ्, तर उहााँहरूको कामको सभत्री सत्र्हरू
पूणथ रूपमा एकसमाि छि ्। आखिर र्ी र्ुगहरू रात र ददि जस्तै फरक छि ्। त्र्सैले, परमेश्वरको
कामले कसरी कुिै पररवतथि िहुिे ढााँिा पछ्र्ाउि सकछ र? अथवा उहााँको कामका ववसभन्ि
िरणहरू कसरी एकअकाथको बाटोमा आउि सकछि ् र?

र्ेशूले एक र्हूदीको रूप सलिुभर्ो, र्हूदीहरूको पदहरि लगाउिुभर्ो र र्हूदीहरूको िािा िाएर
हुकथिुभर्ो। र्ो उहााँको सामान्र् मािवीर् पक्ष हो। तर आज दे हधारी मानिसले एससर्ाको िागररकको
रूप सलिुहुन्छ र ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा हुकथिुहुन्छ। र्ी कुराहरू कुिै पनि प्रकारले
परमेश्वरको दे हधारणको लक्ष्र्साँग बाझ्दै िि ्। बरु, ती एकअकाथको पूरक हुि ्, जसले परमेश्वरको

दे हधारणको महत्त्वलाई पण
ू थतामा पऱ्ु र्ाउाँ छि ्। दे हधारी मानिसलाई “मानिसका पत्र
ु ” वा “ख्रीष्ट” भिेर
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सम्बोधि गररएकोले, आजका ख्रीष्टको बादहरी भागको बारे मा र्ेशू ख्रीष्टको जस्तै शब्दहरूमा
बताउि सककां दै ि। आखिर, र्स दे हलाई “मानिसका पुत्र” भनिन्छ र र्ो दे ह दै दहक शरीरको प्रनतरूपमा

हुिह
ु ु न्छ। परमेश्वरको कामको प्रत्र्ेक िरणमा धेरै गहि अथथ हुन्छ। र्ेशू पववत्र आत्माद्वारा गभथमा
आउिुभएको कारण के चथर्ो भिे उहााँले पापीहरूलाई छुटकारा ददिुपिे चथर्ो। उहााँ पापरदहत
हुिुपथ्र्ो। तर अन्त्र्मा जब उहााँलाई पापपूणथ दे ह समाि हुि कर लगाइर्ो र उहााँले पापीहरूको
पाप सलिुभर्ो, तब मात्र उहााँले उिीहरूलाई श्रावपत क्रूसबाट बिाउिुभर्ो, जुि क्रूसद्वारा परमेश्वरले
मािवजानतलाई सजार् ददिभ
ु र्ो। (क्रूस भिेको मािवजानतलाई सराप र सजार् ददिे परमेश्वरको

साधि हो; जब-जब सराप र सजार्को उल्लेि गररन्छ, त्र्ो ववशेष गरी पापीहरूको सन्दभथमा हुन्छ।)
त्र्सको लक्ष्र् सबै पापीहरूलाई पश्िािाप गिथ लाउिु चथर्ो, अनि क्रूसीकरणको माध्र्मबाट
उिीहरूलाई आफ्िा पापहरू स्वीकार गिथ लाउिु चथर्ो। अथाथत ्, सारा मािवजानतको उद्धार गिथका

लाचग परमेश्वर दे हको शरीरमा दे हधारी हुिुभर्ो जुि दे ह पववत्र आत्माद्वारा गभथमा आउिुभएको
चथर्ो र उहााँ आफैले सम्पूणथ मािवजानतका पापहरू बोकिुभर्ो। र्सलाई दै निक भाषामा वणथि

गिुथपदाथ, उहााँले सबै पापीहरूको सट्टामा दे हको एक पववत्र शरीर िढाउिुभर्ो, र र्ो कुरा शैतािबाट

त्र्सले कुल्िेका सारा निदोष मािवजानतलाई सलि र नतिीहरूलाई परमेश्वरकहााँ फकाथउि “बबन्ती”

गिथको लाचग र्ेशूलई “पापबसल” को रूमा शैतािको अगाडड राख्िु जस्तै हो। त्र्सकारण, छुटकाराको
कामको र्ो िरण परू ा गिथ पववत्र आत्माद्वारा गभथधारण हुिु आवश्र्क चथर्ो। र्ो एउटा आवश्र्क
सतथ चथर्ो, परमेश्वर वपता र शैतािबीिको लडाइाँमा र्ो एउटा “शाक्न्त सम्झौता” चथर्ो। र्सैले
र्ेशूलाई शैतािको हातमा सुक्म्पएपनछ मात्र कामको र्ो िरण समाप्त भएको चथर्ो। तापनि,
परमेश्वरको छुटकाराको कामले आज पदहलेकोभन्दा अतुलिीर् मात्राको भव्र्ता हाससल गरे को छ,
र शैतािका निक्म्त अझ अरू मागहरू गिे कुिै बहािा छै ि, त्र्सैले अब दे हधारण गिथका निक्म्त
परमेश्वरलाई पववत्र आत्माद्वारा गभथमा आउिु आवश्र्क छै ि। परमेश्वर अन्तनिथदहत रूपमा पववत्र

र निदोष हुिुहुन्छ, र्स दे हधारणमा परमेश्वर अब अिुग्रहको र्ुगका र्ेशू हुिुहुन्ि। तापनि, उहााँ
अझै पनि वपता परमेश्वरको इच्छाका लाचग र वपता परमेश्वरका िाहिाहरू परू ा गिथका लाचग अझै
दे हधारण गदै हुिुहुन्छ। र्ो निश्िर् पनि काम-कुराहरू व्र्ाख्र्ा गिे एक अिुचित तररका होइि?
के परमेश्वरको दे हधारणले तोककएका निर्महरू पालिा गिथप
ु छथ ?

धेरै मानिसहरू परमेश्वरको दे हधारणको बारे मा अगमवाणी पाउिे आशा गदै प्रमाणहरू िोज्िको

लाचग बाइबल हे छथि ्। परमेश्वरले धेरै अनघ िै बाइबलमा “काम गिथ” छोडडसकिुभएको छ अनि

उहााँले धेरै अनघ र्ोजिा गिुथभएको कामलाई जोस र रुचिसदहत अनघ बढाउि त्र्सका सीमाहरूभन्दा
पर “फड्को माररसकिुभएको” छ, तर त्र्स ववषर्मा मानिसलाई कदहल्र्ै बताउिभ
ु एको छै ि, कसरी
र्स कामको बारे मा मानिसले उसको भ्रसमत र अस्तव्र्स्त वविारद्वारा जान्ि सकछ? मानिसहरूमा

समझको धेरै अभाव छ। परमेश्वरको स्वभावको थोरै स्वाद पाएपनछ, उिीहरू एउटा मञ्िमा िढ्छि ्
र उच्िस्तरीर् “ह्वीलिेर्र” मा बसेर आरामसाथ परमेश्वरको काम निरीक्षण गछथ , र्हााँसम्म कक
उिीहरू सूर्थमुनिका सबै कुराको बारे मा ठुल्ठूला र अप्रासांचगक कुराहरू गरे र परमेश्वरको बारे मा

सशक्षा ददिसमेत सरु
ु गछथ ि ्। धेरै जिा “बढ
ु ो मान्छे ” हरूले पढ्िे िस्मा लाएर आफ्िो दाह्री
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सुम्सुमाउाँ दै , उिीहरूका “पुरािो पञ्िाङ्ग” (बाइबल) का पहें ला पष्ृ ठहरू िोल्छि ्, जुि उिीहरूले

जीविभरर पदढरहे का हुन्छि ्। गुिगुिाएका शब्दहरूमा र आत्मासाँग िम्केका जस्ता आाँिाहरू सलएर,
उसले कदहले प्रकाशको पस्
ु तक, कदहले दानिएलको पस्
ु तक, र कदहले र्शैर्ाको पस्
ु तक िोल्छ, जि
ु

सबैले राम्ररी जािेकै हुन्छि ्। अनत ससािा शब्दहरू बाकलो गरी भररएका एकपनछ अको पष्ृ ठ हे दै,
उसले िुपिाप पढ्छ, उसको ददमाग निरन्तर िल्बसलरहन्छ। अिािक दाह्री मुसारररहे को हात
रोककन्छ र दाह्री तान्ि थाल्छ। बेलाबेलामा दाह्रीको रौं िाँडु डांदै गरे को आवाज सुनिन्छ। र्स्तो अिौठो

व्र्वहार दे ख्दा अिम्म लाग्छ। “त्र्स्तो शक्कत ककि प्रर्ोग गिे ? ऊ कुि कुराका लाचग त्र्नत
पागल छ?” एकिोदट फेरर त्र्स बुढो मान्छे लाई हे दाथ हामी उसका आाँिीभौंहरू ठाडो भएका दे ख्छौं।
त्र्स बुढो मान्छे ले आफ्िा आाँिाहरू ढुसी लागेका जस्ता ती पष्ृ ठहरूमा टााँससराख्दा, हााँसको प्वााँि
झरे जस्तै उसका पलकबाट सेता आाँिीभौंका रौंहरू, मािौं सांर्ोगले तर पनि एकदमै राम्रोसाँग, ठीक

दई
ु सेक्न्टसमटर तल िसेका छि ्। धेरैिोदट त्र्ही पष्ृ ठ पढे पनछ ऊ िउफ्री रहि सकदै ि र कसैसाँग

तुच्छ कुरा[३] गरे जस्तै फतफताउि थाल्छ, तापनि उसको आाँिाबाट निस्केको मन्द िमकले पञ्िाङ्ग

छोडेको छै ि। अिािक उसले िोसलरािेको पष्ृ ठ छोप्छ र “अको सांसार” नतर पल्टाउाँ छ। उसका
िालहरू र्नत हताररएका[४] र डरलाग्दा छि ् कक प्रार््ः त्र्सले मानिसहरूलाई िै तसाथउाँछ। भिथरै ,
आफ्िो प्वालबाट निस्केको मुसो त्र्ो मान्छे िुप लागी बसेको बेलामा स्वतन्त्रताका साथ घुम्ि
ढुकक महसस
ु गिथ थालेको बेला, उसको अप्रत्र्ासशत िालहरूद्वारा र्नत आतङ्ककत बन्छ कक र्ो
तुरुन्तै प्वालसभत्र पस्छ, र धुवााँको डल्लाजस्तै त्र्ससभत्र बबलाउाँ छ, फेरर कदहल्र्ै दे िा पदै ि। अनि

अब केही बेरका निक्म्त रोककएको बुढो मान्छे को दे ब्रे हातले माचथ-तल, माचथ-तल गदै फेरर दाह्री

मुसािथ थाल्छ। ऊ त्र्ो पुस्तक डेस्कमा िै छोडेर आफ्िो आसिबाट उठछ। ढोकाको चिरा र िुला
झ्र्ालबाट बतास सभत्र आउाँ छ र वहाँदै निदथ र्तापव
ू थक पस्
ु तकलाई बन्द गछथ , र फेरर िोल्छ। त्र्स

र्दश्र्मा एउटा वणथि गिथ िसककिे उदासी छ, अनि बतासले पुस्तकका पन्िाहरू पल्टाएको

आवाजबाहे क सारा सक्ृ ष्ट िै मौि भएको जस्तो दे खिन्छ। उसले पनछक्ल्तर हात बााँधेर कोठामा
बबस्तारै अनघ-पनछ दहांड्छ, कदहले रोककन्छ, कदहले सुरु गछथ , बेला-बेलामा हुि सकदै ि भन्िे भावमा

आफ्िो टाउको हल्लाउाँ छ, र उसको मुिले र्ी शब्दहरू बारम्बार दोहोऱ्र्ाएको जस्तो दे खिन्छ, “ओह!

परमेश्वर! के तपाईं सााँच्िै त्र्सो गिथुहुन्छ?” बेला-बेलामा उसले हो भन्िे भावमा टाउको हल्लाउाँ दै
र्सो पनि भन्छ, “हे परमेश्वर! तपाईंको कामलाई कसले बुझ्ि सकछ र? के तपाईंको पाइलाका

छापहरू िोज्ि कदठि छै ि र? म ववश्वास गछुथ, तपाईंले कुिै असल कारणबबिा समस्र्ा उत्पन्ि
गिे कार्थ गिुथहुन्ि।” हाल, त्र्स बुढो मान्छे ले आफ्िा आाँिीभौंहरू कससलोसाँग िुम्च्र्ाउाँ छ र उसका
आाँिाहरू बन्द गछथ , केही असक्जलो मािेको र अनत िै ठूलो पीडा भएको भाव दे िाउाँ छ, मािौं उसले
सुस्त र जािाजािी अिुमाि गिथ आाँटेको छ। बबिरा बुढो मान्छे ! आफ्िो सम्पूणथ जीवि क्जइसकेपनछ

३. “तुच्छ कुरा” मानिसहरूले परमेश्वरको कामको निरीक्षण गदाथ दे खििे उिीहरूका कुरूप अिुहारका लाचग एउटा
उपमा हो।
४. “हताररएका” ले त्र्स “बूढो मान्छे ” ले बाइबल हेिे बेला देिाउिे उत्सुक, हडबड िाललाई बुझाउाँ दछ।
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“दभ
ु ाथग्र्वश” र्नत दढलो गरी त्र्ो ददि र्ो ववषर् आर्ो। र्सको बारे मा के गिथ सककन्छ र? म
पनि अन्र्ोल र शक्कतहीि छु। कसले उसको पुरािो पञ्िाङ्गलाई उमेरससतै पहें लो बिार्ो? कसले
उसको दाह्री र आाँिीभौंलाई, उसको अिह
ु ारको ववसभन्ि भागलाई निष्ठुरतापव
ू थक सेतो दहउाँ ले

ढाककददर्ो? र्स्तो लाग्छ, उसका दाह्रीका रौंहरूले उसको वररष्ठतालाई प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्। तर

मानिस र्नत हदसम्म मूिथ भएर ऊ पुरािो पञ्िाङ्गमा परमेश्वरको उपक्स्थनत िोज्ि जान्छ भिेर
कसलाई थाहा चथर्ो र? एउटा पुरािो पञ्िाङ्गमा कागजका कनतवटा पािाहरू हुि सकछि ्? के
र्सले परमेश्वरका सबै कार्थहरूलाई ठीक रूपमा उल्लेि गिथ सकछ? कसले त्र्सको प्रत्र्ाभनू त ददिे
आाँट गछथ ? मानिसले वास्तवमा शब्दहरू व्र्ाख्र्ा गिे र कपालहरू चिरा पािे [५] कार्थ गरे र
परमेश्वरको उपक्स्थनत िोजी गिे र परमेश्वरको इच्छा बुझ्िे कुरा सोच्छ, र त्र्सो गरे र जीविमा

प्रवेश गिे कुरा सोच्छ। के र्सरी जीविमा प्रवेश गिे कोससस गिुथ मुिले भिेजस्तै सक्जलो छ

र? के र्ो सबैभन्दा हास्र्ास्पद, असमल्दो ककससमको झुटो तकथ होइि र? के तैँले र्ो हााँसोलाग्दो
पाउाँ दै िस ् र?

काम्र्प्रर्ेश्(७)
मानिसलाई आक्त्मक जीविको आपनू तथ र परमेश्वरलाई चिन्िे कार्थको अिभ
ु वको मात्र होइि,

तर अझै महत्त्वपूणथ कुरा, उसको स्वभावको पररवतथिको कमी भएको छ भन्िे कुरा बुझ्ि उसलाई
आजको ददिसम्मको समर् लागेको छ। मानिस उसको आफ्िै जानतको इनतहास र प्रािीि

सांस्कृनतको ववषर्मा पूणथ अिजाि भएको कारण र्ो भएको छ, त्र्सको पररणाम स्वरूप मानिसले
परमेश्वरको कामको बारे मा केही पनि जान्दै ि। मानिस उसको हृदर्को गदहराइमा परमेश्वरसाँग

गााँससि सकोस ् भन्िे सबै मानिसको हुन्छ, तर मानिसको दे ह अनत िै भ्रष्ट भएकोले िेतिाशन्
ू र्
र बोधो दव
ु ै छ, र्सले उसलाई परमेश्वरको बारे मा केही पनि जान्ि िसकिे बिाएको छ। आज
मानिसको बीिमा आउिे क्रममा, परमेश्वरको उद्दे श्र् भिेको मानिसहरूका वविार र आत्मालाई

पररवतथि गिुथ हो, साथै लािौँ वषथदेखि उिीहरूको हृदर्मा रहे को परमेश्वरको रूपलाई पररवतथि गिुथ

हो। उहााँले मानिसलाई ससद्ध बिाउिको लाचग र्ो मौका सलिह
ु ु िेछ। अथाथत ्, उहााँले मानिसको
ज्ञािद्वारा, मानिसहरूले उहााँलाई चिन्िे तररका र उहााँप्रनत उिीहरूको र्दक्ष्टकोणलाई पररवतथि
गिुथहुन्छ, र्सरी मानिसलाई परमेश्वरलाई चिन्िे एउटा िर्ााँ ववजर्ी सुरुआत गिथ, र मािवीर्
आत्माको िवीकरण र रूपान्तरण हाससल गिथ सक्षम बिाउिुहुन्छ। निराकरण गिुथ र अिुशासिमा
राख्िु िै साधिहरू हुि ् भिे, ववजर् र िवीकरण गिथु र्सका लक्ष्र्हरू हुि ्। मानिसहरूमा भएको
अस्पष्ट परमेश्वर सम्बन्धी अन्धववश्वासी वविारहरू हटाउिु परमेश्वरको सधैँभररको असभप्रार् रहे को

छ, र हालै र्ो उहााँले गिुथपिे अत्र्न्त जरुरी कार्थ पनि भएको छ। र्स क्स्थनतलाई वविार गिथ सबै
५. “शब्दहरू व्र्ाख्र्ा गिे र कपालहरू चिरा पािे” भ्रममा परे का ववशेषज्ञहरूको चगल्ला गिथ प्रर्ोग गररन्छ, जसले
शब्दहरूलाई सलएर कपाललाई चिरा पछथ ि ्, तर सत्र्को िोजी गदै िि ् वा पववत्र आत्माको कामबारे जान्दै िि ्।
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मानिसहरूले दीघथकालीि र्दक्ष्टकोण राख्ि सकूि ्। प्रत्र्ेक व्र्क्कतले अिुभव गिे तररका पररवतथि

होस ्, र्सैले कक परमेश्वरको र्ो जरुरी असभप्रार् िााँडै सफल होस ् र परमेश्वरको पथ्
ृ वीको कामको
अक्न्तम िरण पण
ू थतर्ा सम्पन्ि हुि सकोस ्। नतमीहरूले परमेश्वरलाई जि
ु निष्ठा ददिु उचित छ
त्र्ो उहााँलाई दे ओ, अक्न्तम िोदट परमेश्वरको हृदर्लाई सान्त्विा दे ओ। भाइ-बदहिीहरूको माझमा
कोही पनि र्ो क्जम्मेवारीबाट पनछ हट्िु, वा झारा टािे काम गरे को बहािा गिुथ हुाँदैि। र्स पटक
परमेश्वर निमन्त्रणाको प्रनतकक्रर्ा ददाँ दै, र मानिसको अवस्थाको प्रनतकक्रर्ा स्वरूप दे हमा आउिुहुन्छ।
अथाथत ्, उहााँ मानिसलाई जि
ु कुराको आवश्र्क छ त्र्ो प्रदाि गिथ आउिुहुन्छ। मानिसको र्ोग्र्ता
वा प्रकार जे-जस्तो भए पनि, सांक्षेपमा उहााँले उसलाई परमेश्वरको विि दे ख्न र उहााँको वििबाट

परमेश्वरको अक्स्तत्व र प्रकटीकरण भएको दे ख्न र ऊबाट परमेश्वरले िाहिुभएको ससद्धतालाई
स्वीकार गिथ सकिे बिाउिुहुन्छ, मानिसका वविार र धारणालाई पररवतथि गिुथहुन्छ, र्सैले कक
मानिसको हृदर्को गदहराइमा परमेश्वरको मल
अिह
ू
ु ार र्दढतापूवथक गढे र बसोस ्। पथ्
ृ वीमा

परमेश्वरको एक मात्र इच्छा र्ही हो। मानिसको जन्मजात प्रकृनत जनत िै महाि ् भए पनि, वा

मानिसको गुण जनत िै िराम्रो भए पनि वा ववगतमा मानिसको व्र्वहार वास्तवमा जस्तोसुकै
भए भिे पनि, परमेश्वरले र्ी कुरामा कुिै ध्र्ाि ददिुहुन्ि। मानिसले आफ्िो सभत्री हृदर्मा रहे को
परमेश्वरको स्वरूपलाई िर्ााँ बिाओस ् र मािवजानतको सार बुझ्ि सकोस ्, र त्र्सद्वारा मानिसको
वैिाररक र्दक्ष्टकोण रूपान्तरण होस ् र अन्तस्करणबाट परमेश्वरको िाहिा गिथ सकोस ् र उहााँसाँगको

एक अिन्त सम्बन्ध जागत
ृ होस ् भन्िे मात्रै उहााँ िाहिुहुन्छ: परमेश्वरले मानिससाँग गिुथभएको
एउटा माग र्ही हो।

धेरै हजार वषथसम्म फैसलएको प्रािीि सांस्कृनत र इनतहासको ज्ञािले मानिसको सोि र

धारणालाई साथै उसको मािससक र्दक्ष्टकोणलाई र्नत कससलोसाँग बन्द गररददएको छ कक

नतिीहरूलाई अप्रभाववत र गैरजैववक रूपमा वविण्डिीर्[१] बिाइएको छ। मानिसहरू िरकको अठारौं
िक्रमा बस्छि ्, जहााँ उिीहरूलाई परमेश्वरले कालकोठरीमा हासलददिुभएझैं, उज्र्ालो कदहल्र्ै दे ख्न

सककाँदै ि। सामन्ती सोिले मानिसहरूलाई र्नत दमि गरे को छ कक उिीहरूलाई सास फेिथ मुक्श्कल

परे को छ र निस्साससरहे का छि ्। नतिीहरूसाँग ववरोध गिे असलकनत पनि शक्कत छै ि ; नतिीहरूले
िप
ु िाप सहि मात्र सकछि ्…। धासमथकता र न्र्ार्का लाचग सांघषथ गिथ वा िडा हुिे दहम्मत कदहल्र्ै
कसैले गरे को छै ि; मानिसहरू ददिददिै र हरे क वषथ सामन्ती प्रहार र दव्ु र्थवहारमुनि पशुको भन्दा
िराम्रो जीवि मात्र क्जउाँ छि ्। नतिीहरूले मािव सांसारमा िुसी पाउि परमेश्वरलाई िोज्िुपछथ भिी
कदहल्र्ै सोिेका छै िि ्। र्स्तो लाग्छ, कक मानिसहरू र्नतसम्म वपदटएका छि ् कक नतिीहरू शरदमा

झरे का पातहरूझैं सुककसकेका, िररएका र पहें लो-िैरो भएका छि ्। मानिसहरूले आफ्िो स्मरण
शक्कत गुमाएको धेरै भइसकेको छ; नतिीहरू असहार् बिेर त्र्ो िरकमा बस्छि ् जसलाई मािव
सांसार भनिन्छ, त्र्हााँ त्र्स अक्न्तम ददिको आगमि पखिथरहे का छि ् जहााँ नतिीहरू र्स िरक

१. “गैरजैववक रूपमा वविण्डिीर्” र्ो र्हााँ व्र्ङ्ग्र्को रूपमा छ, जसको अथथ मानिसहरू नतिीहरूको ज्ञाि, सांस्कृनत
र आध्र्ाक्त्मक र्दक्ष्टकोणमा कठोर हुन्छि ् भन्िे हो।
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साँगसाँगै िष्ट हुन्छि ्, मािौं नतिीहरूले िाहिा गरे का त्र्ो अक्न्तम ददि त्र्ो ददि हो जब मानिसले
आरामदार्ी शाक्न्त पाउाँ छ। सामन्ती िैनतकताहरूले मानिसको जीविलाई “पाताल” मा लचगसकेको
छ, जसले मानिसको प्रनतरोध गिे क्षमतालाई अझ कमजोर बिाएको छ। सबै प्रकारका उत्पीडिले

मानिसलाई एकपनछ अको िरण गरी धकेल्दै , पातालको गदहराइमा िसाल्छ, परमेश्वरबाट झि ्-झि ्
टाढा बिाउाँ छ, आजको ददिसम्म ऊ परमेश्वरप्रनत पूणथ अपररचित भएको छ र उहााँलाई भेट्दा
नतिीहरू उम्किे हतार गदथछि ्। मानिसले उहााँलाई ध्र्ाि ददाँ दैि र उहााँलाई एकलै उसभिका निक्म्त
छोडडददन्छ, मािौं मानिसले कदहल्र्ै उहााँलाई चििेको छै ि, उहााँलाई अनघ कदहल्र्ै दे िेको छै ि।

तापनि परमेश्वरले मािव जीविको लामो र्ात्राभरर मानिसलाई पखिथरहिुभएको छ, उहााँको रोकि

िसककिे क्रोध कदहल्र्ै ऊमाचथ पोिाउिुभएको छै ि, मानिसले पश्िािाप गरी िर्ााँ सुरुवात गरोस ्
भिी एक शब्द पनि िबोली िुपिाप पिथिुहुन्छ। मानिससाँग मािव सांसारको द्ःु िमा सहभागी हुि
परमेश्वर धेरै अनघ िै मािव सांसारमा आउिुभर्ो। उहााँ मानिसको साथमा बस्िुभएका सारा
वषथहरूमा कसैले पनि उहााँको अक्स्तत्वलाई पिा लगाएको छै ि। परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा

ल्र्ाउिुभएको काम पूरा गिे क्रममा उहााँले मािव सांसारको अन्र्ार्पूणथ द्ःु िलाई िुपिाप सहिु

मात्र हुन्छ। उहााँले परमेश्वर वपताको इच्छा र मािव जानतको आवश्र्कताका िानतर मानिसले
अनघ कदहल्र्ै अिुभव िगरे का द्ःु िहरू धीरजसाथ निरन्तर भोचगरहिुहुन्छ। मानिसको उपक्स्थनतमा
उहााँले िप
ु िाप उसलाई पिथिभ
ु र्ो, र मानिसको उपक्स्थनतमा उहााँले वपता परमेश्वरको इच्छाको
िानतर र मािव जानतको आवश्र्कताका लाचग आफैलाई िम्र तुल्र्ाउिुभर्ो। प्रािीि सांस्कृनतको

ज्ञािले मानिसलाई अन्धववश्वासपूणथ रूपमा परमेश्वरको उपक्स्थनतबाट िोरे र लगेको छ र उसलाई

शैतािहरूका राजा र त्र्सका सन्तािको हातमा सुक्म्पददएको छ। िार पुस्तक र पञ्िोत्कृष्ट
[क]
पस्
ु तकहरू ले मानिसका सोि र धारणाहरूलाई वविोहको अको र्ग
ु नतर लगेको छ, जसले उसलाई

त्र्ो पुस्तक/उत्कृष्ट दस्तावेज सङ्कलि गिेहरूलाई पदहलेको तुलिामा अझ बढी प्रशांसा ददिे
बिाउाँ छ, र र्सको फलस्वरूप उसले परमेश्वर सम्बन्धी आफ्िो धारणालाई अझ बढी िराब बिाउाँ छ।

मानिसले थाहा िपाई, शैतािहरूको राजाले क्रूर बन्दै उसको हृदर्बाट परमेश्वरलाई निकाल्छ र त्र्ो
ठाउाँ मा आफै बस्दै ववजर् बिेकोमा हवषथत हुन्छ। त्र्स समर्दे खि िै, मानिस दष्ु ट र नघिलाग्दो
आत्माको अधीिमा छ र ऊससत शैतािहरूको राजाको अिह
ु ार छ। परमेश्वरप्रनतको घण
ृ ाले उसको
छाती भररन्छ, र शैतािहरूको राजाको िराब दभ
ु ाथविा मानिसहरूसभत्र तबसम्म ददिददिै फैसलन्छ

जबसम्म ऊ पूणथ रूपमा िष्ट हुाँदैि। मानिससाँग असलकनत पनि स्वतन्त्रता चथएि र शैतािहरूको
राजाको कष्टबाट स्वतन्त्र हुिे कुिै उपार् चथएि। त्र्ही ठाउाँ मा कैदीको रूपमा लचगिु, आत्मसमपथण

गिथु र त्र्सको उपक्स्थनतमा समपथण हुिब
ु ाहे क ऊसाँग अरू ववकल्प चथएि। धेरै पदहले , जब मानिसको
हृदर् र आत्मा त्र्सको शैशवकालमा िै चथर्ो, तब शैतािहरूको राजाले त्र्समा िाक्स्तकताको
रोगको बीउ रोप्र्ो र उसलाई “ववज्ञाि र प्रववचध अध्र्र्ि गर; िार आधुनिकीकरण महसुस गर;

सांसारमा परमेश्वर भन्िे कुिै कुरा छै ि” भन्िे झुटहरू ससकार्ो। त्र्नत मात्र होइि, र्ो हरे क मौकामा
क. िार पुस्तक र पञ्िोत्कृष्ट पुस्तकहरू िीि देशको कन्फ्र्सु सर्स धमथको आचधकाररक पुस्तकहरू हुि ्।
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र्सो भन्दै चिच्र्ाउाँ छ: “एउटा सुन्दर जन्मभूसम निमाथण गिथ हामी आफ्िो मेहिती पररश्रममा

भरोसा गरौं,” र प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई बाल्र्कालदे खि िै आफ्िो दे शलाई ववश्वासर्ोग्र् सेवा प्रदाि

गिथ तर्ार हुिप
ु छथ भन्छ। मानिसलाई अिजािमा त्र्सको उपक्स्थनतमा ल्र्ाइर्ो, जहााँ र्सले कुिै
सङ्कोि िमानिकि अहङ्कारका साथ सबै श्रेर् आफैले सलर्ो (अथाथत ्, सबै मािव जानतलाई उहााँकै

हातमा राख्ने परमेश्वरको श्रेर्लाई)। त्र्समा कदहल्र्ै पनि शमथको कुिै अिुभूनत चथएि। र्सबाहे क,
र्सले लाजै िमािी परमेश्वरका मानिसहरूलाई समात्र्ो र तािेर फेरर आफ्िो घरमा ल्र्ार्ो, जहााँ

र्ो मस
ु ोझैं टे बलमा उकफ्रर्ो र त्र्सलाई परमेश्वरको रूपमा पज
ू ा गिथ मानिसलाई लगार्ो। कस्तो
निराशलाग्दो कुरा! र्सले वववादास्पद र स्तब्ध पािे कुराहरू चिच्र्ाउाँ दै भन्छ, जस्तै: “सांसारमा

परमेश्वर भन्िे कुिै कुरा छै ि। बतास प्राकृनतक निर्मअिुसार रूपान्तरणबाट आउाँ छ; वषाथ तब

हुन्छ जब पािी बाफ बिेर चिसो तापक्रमसाँग समल्छ, बाकला थोपाहरू बन्छ अनि जसमिमा झछथ ;
भूकम्प भिेको भूगभीर् पररवतथिको कारण पथ्
ू थको सतहमा
ृ वीको सतह हक्ल्लिु हो; िडेरीिादहाँ सर्
न्र्ूक्कलर्ोनिक ववघटि हुाँदा हावामा सुकिापि हुिे भएकोले गदाथ हुन्छ। र्ी प्राकृनतक घटिाहरू
हुि ्। र्ी सबै थोकमा, के परमेश्वरको काम छ र?” र्स्ता व्र्क्कतहरू पनि छि ् जो निम्ि कुराहरू
भन्दै कराइरहे का हुन्छि ्, त्र्स्ता भिाइहरू जसलाई समथथि गिुथ हुाँदैि: “मानिस ववगतमा बााँदरबाट
ववकससत भएको चथर्ो, र आज सांसार कररब लामो र्ुगभन्दा पदहलेदेखि सुरु भएको आददम

समाजहरूको उिराचधकारबाट आएको हो। कुिै दे श फस्टाउाँ छ कक पति हुन्छ भन्िे कुरा रूपमा
त्र्सको जिताको हातमा हुन्छ।” पष्ृ ठभूसममा, र्सले मानिसलाई त्र्सलाई सभिामा झुण्ड्र्ाउिे वा
टे बलमा रािेर श्रद्धाञ्जली ददिे र त्र्सलाई भेटी िढाउिे बिाउाँ छ। र्सको साथसाथै र्ो र्सो भन्दै

कराउाँ छ, “परमेश्वर हुिुहुन्ि,” र्सले आफैलाई परमेश्वरजस्तो उच्ि बिाउाँ छ, परमेश्वरको स्थािमा
उसभएर र राजाको भसू मकालाई ग्रहण गदै अन्त्र्मा अभितासाथ परमेश्वरलाई पथ्
ृ वीको ससमािाबाट
बादहर धकेल्छ। कनत िराम्रो घतले वववेक गुमाएको! र्सले एक व्र्क्कतलाई त्र्सलाई अत्र्न्तै

घण
ु
ृ ा गिे बिाउाँ छ। र्स्तो दे खिन्छ कक परमेश्वर र र्ो शपथ सलइएका शत्रुहरू हुि ्, र ती दई
साँगसाँगै रहि सकदै िि ्। र्सले व्र्वस्थाले िभेट्िे ठाउाँ मा स्वतन्त्र रूपले घुम्दै [२] परमेश्वरलाई बादहर
लिेट्िे र्ोजिा बिाउाँ छ। र्ो शैतािहरूको कस्तो राजा हो! र्सको अक्स्तत्वलाई कसरी सहि

सककन्छ? जबसम्म र्सले परमेश्वरको कामलाई िाश पादै ि र सबैलाई परू ै लथासलङ्ग[३] बिाउाँ दै ि

तबसम्म र्सले ववश्राम गदै ि, मािौं र्सले माछा िगरुञ्जेल र्ा त जाल िफाटुञ्जेल अन्त्र्सम्मै
कडा ववरोध गिथ िाहन्छ, जािी-जािी आफैलाई परमेश्वरको ववरोधमा राख्छ र झि ्-झि ् िक्जकनतर

बढ्छ। त्र्सको घखृ णत अिुहार लामो समर्दे खि पूणथ रूपमा उदाङ्गो भएको छ, अब त्र्ो िोट

लागेको र कुटवपट गररएको[४] छ र द्ःु ित क्स्थनतमा छ, तैपनि परमेश्वरप्रनतको आफ्िो घण
ृ ामा र्ो
२. “व्र्वस्थाले िभेट्िे ठाउाँ मा स्वतन्त्र रूपले घुम्दै ” ले शैताि ररसले बौलाएर अनिर्क्न्त्रत भई दौडडन्छ भन्िे सङ्केत
गदथछ।
३. “पूरै लथासलङ्ग” ले शैतािको दहांस्रक व्र्वहार हेिुथ पनि असहिीर् हुन्छ भिी सङ्केत गदथछ।
४. “िोट लागेको र कुटवपट गररएको” भिेको शैतािको राजाको कुरूप अिुहार हो।
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अझै िरम हुाँदैि, मािौं परमेश्वरलाई एक गााँसमा िाएपनछ मात्र त्र्सको हृदर्को घण
ृ ालाई त्र्सले
कम गिथ सकछ। हामी कसरी र्सलाई सहि सकछौं, र्ो परमेश्वरको शत्रुलाई! केवल र्सलाई समाप्त
गरे र अनि पण
ू थ िाश पारे र मात्र हाम्रो जीविको इच्छा सफल हुिेछ। त्र्सलाई जताततै त्र्सरी
दगुररदहाँड्िे अिुमनत कसरी ददि सककन्छ? र्सले मानिसलाई र्नत भ्रष्ट पारे को छ कक मानिसले

स्वगथ-सूर्थलाई जान्दै ि, र ऊ मत्ृ र्ु-अन्त र भावहीि भएको छ। मानिसले सामान्र् मािव-तकथ
हराएको छ। भववष्र्का सबै चिन्ताहरू हटाउिका लाचग र्सलाई िाश गिथ र जलाउि र परमेश्वरको
कार्थलाई िााँडै अभत
ू पव
ू थ मदहमामा पग्ु ि ददिका निक्म्त हाम्रो सम्पण
ू थ अक्स्तत्व िै ककि समपथण

िगिे? बदमासहरूको र्ो चगरोह मानिसहरूको सांसारमा आर्ो र र्सलाई उत्पातमा पुऱ्र्ार्ो। गोप्र्
रूपमा धकेलेर उिीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पारी नतिीहरूको लास िािलाई गोप्र्मा र्ोजिा बिाउाँ दै

नतिीहरूले सारा मािवजानतलाई भीरको टुप्पामा ल्र्ाएका छि ्। नतिीहरू परमेश्वरको र्ोजिा तोड्िे

र उहााँसाँग िेलमा प्रवेश गरी एउटै दाउमा सबै क्जत्िे[५] व्र्थथको आशा गछथ ि ्। त्र्ो कुिै पनि
हालतमा सक्जलो छै ि! आखिर ददर्ाबलसहरूको राजाको लाचग िै क्रूस तर्ार पाररएको छ, जो
सबैभन्दा जघन्र् अपराधको दोषी छ। परमेश्वर क्रूसको स्वासमत्वमा हुिुहुन्ि। उहााँले पदहले िै
र्सलाई ददर्ाबलसको लाचग टाढा पन्साई सकिुभएको छ। परमेश्वर धेरै समर् अगाडड िै ववजर्ी

हुिुभएको छ, र मािव जानतको पापको लाचग उप्रान्त द:ु ि महसुस गिुथहुन्ि, तर सबै मािवजानतको
लाचग उद्धार ल्र्ाउिह
ु ु िेछ।

माचथदे खि तलसम्म र सुरुदे खि अन्तसम्म, शैतािले परमेश्वरको कार्थलाई बाधा ददइरहे को छ

र उहााँको ववरुद्धमा कार्थ गदै आएको छ। “पुराति साांस्कृनतक सम्पदा,” बहुमूल्र् “पुराति
सांस्कृनतको ज्ञाि,” “ताओवाद र कन्फ्र्ुससर्सवादको सशक्षा,” र “कन्फ्र्ुससर्सवादका उत्कृष्ट लेिहरू
र सामन्ती सांस्कार,” र्ी सबै कुराले मानिसलाई िरकमा लगेको छ। उन्ित आधनु िक ववज्ञाि र
प्रववचध, साथै उच्ि ववकससत उद्र्ोग, कृवष, र व्र्वसार् हराएर गएको छ। बरु, र्सले परमेश्वरको

कार्थलाई जािाजािी बबथोल्ि, ववरोध गिथ र ध्वस्त पािथका लाचग पुरािो समर्का “बााँदरहरू” ले
फैलाएको सामन्ती सांस्कारलाई जोड ददिे बाहे क केही पनि गदै ि। र्सले आजको ददिसम्म
मानिसलाई कष्ट ददइरहे को मात्र छै ि, तर र्सले मानिसलाई पूरै निल्ि[६] पनि िाहन्छ।

सामन्तवादको िीनत शास्त्र र िैनतक सशक्षाको प्रिार-प्रसार र प्रािीि सांस्कृनतको ज्ञािको अक्स्तत्वले
मािवतालाई ठूला र सािा ददर्ाबलसहरूमा पररणत गदै लामो समर्दे खि सङ्क्रसमत गदै आएको
छ। िुसीसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण गिेहरू थोरै छि ्, िुशीसाथ उहााँको आगमिलाई स्वागत गिेहरू

थोरै छि ्। सम्पूणथ मािवताको अिुहार हत्र्ा गिे असभप्रार्ले भररएको छ, र सबै ठाउाँ मा, हत्र्ा गिे

सास हावामा फैसलन्छ। नतिीहरूले र्स भसू मबाट परमेश्वरलाई निकाल्िे प्रर्ास गरररहे का छि ्;
हातमा छुरी र तरबारहरू सलएर नतिीहरू परमेश्वरको “वविाश” गिे र्ुद्धको लाचग तर्ारी गदथछि ्।

५. “एउटै दाउमा सबै क्जत्िे” भिेको अन्तमा क्जत्िे आशामा आफ्िो सबै पैसा एकल सतथमा राख्नु हो। र्ो शैतािको
भर्ावह र िराम्रा र्ोजिाहरूका लाचग एउटा उपमा हो। र्ो वाकर्ाांश खिसी गिथका निक्म्त प्रर्ोग गररन्छ।
६. “निल्ि” ले ददर्ाबलसहरूको राजाको क्रूर व्र्वहारलाई जिाउाँ छ, जसले मानिसहरूलाई सम्पण
ू थ रूपमा मोदहत गदथछ।
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मानिसलाई परमेश्वर हुिुहुन्ि भिी निरन्तर ससकाइिे शैतािको र्स दे शभरर, मूनतथहरू फैसलएको
छ, र माचथको हावामा जलेको कागज र धूपको वाकवाक लाग्िे दग
ु थन्ध व्र्ाप्त भएकोले, त्र्ो
निस्साससददिे ककससमको बाकलो छ। र्ो फोहोरको दग
ु थन्धजस्तै हो जि
ु ववषालु सपथको गाँड
ु ु ल्कर्ाईले

फैसलएर आउाँ छ, र्नतसम्म कक बान्ता रोकि समेत सककाँदै ि। र्सबाहे क, दष्ु ट भूतहरूले धमथशास्त्रका

वििहरूको कीतथि गरे को आवाज सुन्ि सककन्छ, र्स्तो आवाज जुि टाढा िरकबाट आइरहे को छ
जस्तो लाग्छ, र्नतसम्म कक थरथर िकााँपी रहि सककाँदै ि। र्स दे शका जताततै इन्िे िीका सबै

रङ्गका मनू तथहरू राखिएका छि ् र भसू मलाई कामक
ु आिन्दको सांसारमा पररणत गररएको छ, जबकी
ददर्ाबलसहरूका राजा मूिथतापूणथ तररकाले हााँस्दै छि ्, मािौं र्सको वविाशकारी षड्र्न्त्र सफल

भएको छ। र्सैबीि, मानिस पूणथ रूपमा बेपरवाह रहन्छ, र ि त शैतािले उसलाई िेतिाशून्र् हुिे
गरी भ्रष्ट पारे को छ र उसलाई हराएर उसको सशर झुण्ड्र्ाइएको छ भन्िे कुिै अिुभूनत िै उसलाई
छ। त्र्सले परमेश्वरमा भएका सबै कुरा मेटाउि र फेरर अशुद्ध पािे र उहााँको हत्र्ा गिे इच्छा

गछथ ; र्सले उहााँको काम बबगािथ र त्र्समा बाधा पुऱ्र्ाउि िाहन्छ। र्सले कसरी परमेश्वरलाई

समाि दजाथको हुि ददन्छ र? पथ्
ृ वीमा मानिसहरू बीिको काममा परमेश्वरले “हस्तक्षेप” गिुथभएको
र्सले कसरी सहि सकछ? र्सले कसरी परमेश्वरलाई त्र्सको नघिलाग्दो अिुहार उदाङ्गो पािे
अिुमनत ददि सकछ? र्सले परमेश्वरलाई कसरी त्र्सको काम लथासलङ्ग पािे अिुमनत ददि

सकछ? क्रोधले ग्रससत र्ो ददर्ाबलसले कसरी पथ्ृ वीमा रहे को आफ्िो शाही दरबार परमेश्वरलाई

निर्न्त्रण गिथ ददि सकछ? कसरी र्ो स्वेच्छाले उहााँको उच्ि पराक्रमको अचग झुकि सकछ? र्सको
नघिलाग्दो अिुहारलाई जस्ताको त्र्स्तै प्रकट गररएको छ, र्सैले अब हााँस्िे कक रुिे कसैलाई केही
थाहा छै ि, र र्सको बारे मा कुरा गिुथ सााँच्िै गाह्रो छ। के र्सको सार र्ही होइि र? नघिलाग्दो

प्राण सदहतको, र्सले अझै पनि आफू ववश्वासै गिथ िसककिे गरी सन्
ु दर छु भिी ववश्वास गछथ ।

र्ो अपराधमा लाचगपिे साथीहरूको समूह![७] हो! नतिीहरू सुि ववलासमा सलप्त हुि मरणशील
क्षेत्रमा ओलेर आउाँ छि ् र अराजकता मच्िाउाँ दै होहल्ला गछथ ि ्, र्हााँसम्म कक सांसार भिगोल र
अक्स्थर ठाउाँ बन्छ र मानिसको हृदर् त्रास र असहजताले भररन्छ, र नतिीहरूले मानिससाँग

र्नतसम्म िेलबाड गरे को छ कक उसको स्वरूप मैदािको अमािवीर् जिावरको जस्तो, अत्र्न्त

कुरूप बिेको छ, जसबाट मल
ू पववत्र मानिसको अक्न्तम छाप समेत हराएको छ। र्सबाहे क ,
नतिीहरूले पथ्
ृ वीमा सावथभौम शक्कत पनि सलि िाहन्छि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको कामलाई र्नत

बाधा ददन्छि ् कक त्र्ो एक इन्ि मात्र अगाडड बढ्ि पनि कदठि हुन्छ, र नतिीहरूले तामा र
क्स्टलको पिाथललाई जस्तै कससलो गरी मानिसलाई बन्द गरी राख्छि ्। र्नत धेरै भर्ङ्कर पापहरू
गररसकेपनछ र र्नत धेरै ववपविहरू आउि ददइसकेपनछ, के नतिीहरूले अझै पनि सजार् बाहे क अरू

केही कुराको आशा गरररहे का छि ्? भूतात्माहरू र दष्ु टात्माहरू केही समर्सम्म र्स पथ्
ृ वीमा र्ताउता उन्मिताको साथ दौडडरहे का छि ्, र परमेश्वरको इच्छा र अथक प्रर्ास दव
ु ैलाई र्नत कससलो
गरी बन्द गरे का छि ् कक नतिलाई छे ड्ि सककाँदै ि। सााँच्िै, र्ो मरणशील पाप हो! परमेश्वर चिक्न्तत
७. “अपराधमा लाचगपिे साथीहरूको समूह” भिेको “गुन्डाहरूको दल” जस्तै हो।
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िभई कसरी बस्ि सकिुहुन्छ र? परमेश्वर कसरी क्रोचधत हुि सकिुहुन्ि र? नतिीहरूले परमेश्वरको
कामलाई अत्र्न्तै गम्भीर रूपमा बाधा पुऱ्र्ाएका छि ् र ववरोध गरे का छि ्: कनत वविोही! ती ठूला
र सािा भत
ू ात्माहरूले समेत ससांहको कुकथु च्िोमा रहे का स्र्ालहरूझैँ व्र्वहार गछथ ि ् र वतथमािको

िराब प्रवाहलाई पछ्र्ाउाँ छि ्, अनघ बढ्दै जााँदा बाधाहरू ल्र्ाउाँ छि ्। सत्र् जािेपनछ नतिीहरूले जािीजािी त्र्सको ववरोध गदथछि ्, र्ी वविोहका छोराहरू! मािौं नतिीहरूका िरकको राजा राजाको शाही

ससांहासि बसेको छ, नतिीहरू अरू सबैलाई घण
ृ ाको साथ व्र्वहार गदै आफूप्रनत गवथ गछथ ि ् र आत्मसन्तष्ु ट बिेका छि ्। नतिीहरूमध्र्े कनत जिा सत्र्ताको िोजी गछथ ि ् र धासमथकताको पनछ
लाग्छि ्? नतिीहरू सबै सुाँगुर र कुकुरभन्दा िीि जिावरहरू हुि ्, गन्हाउिे खझाँ गोहरूको हूलको
अगुवाहरू हुि ्, र नतिीहरूले आत्म-सन्तुष्ट बिी आफैलाई बधाई ददाँ दै टाउको हल्लाउाँ छि ् र

नतिीहरूले गोबरको थुप्रोको बीिमा सबै ककससमका समस्र्ाहरू उत्पन्ि गछथ ि ्।[८] नतिीहरूको िरकको

राजा सबैभन्दा महाि ् राजा हुि ् भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्, नतिीहरू आफैिादहां दग
ु थक्न्धत
खझाँगोहरूभन्दा बढी केही पनि होइिि ् भन्िे नतिीहरूलाई थाहै छै ि। र अझै पनि, नतिीहरूले

आमाबाबुलाई परमेश्वरको अक्स्तत्वमा हानि गिथ लगाउिको निक्म्त नतिीहरूका सुाँगुरहरू र

कुकुरहरूको शक्कतको फाइदा उठाउाँ छि ्। अनत िीि खझाँगोहरूझैं, उिीहरूले आफ्िा आमाबुबालाई दााँत

भएका ह्वेल माछाहरू[९] जविकै ठूलो छि ् भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। नतिीहरू आफै अनत सािा छि ्,

नतिीहरूका आमाबब
ु ा अशद्
ु ध साँग
ु रु हरू र कुकुरहरू हुि ् जो नतिीहरूभन्दा करोडौँ गण
ु ा ठूला छि ्
भन्िे बारे मा नतिीहरूलाई थाहै हुाँदैि। उिीहरूको आफ्िै तच्
ु छताको बारे मा अिजाि रहे र, नतिीहरू
भावी सन्ताि उत्पन्ि गिथ अनिर्क्न्त्रत भएर दगुिथका निक्म्त सुाँगुरहरू र कुकुरहरूले निकालेका

सडेका दग
ु थन्धहरूमा भरोसा राख्छि ्, नतिीहरूलाई कुिै लाज-समथको बारे मा थाहा हुाँदैि! नतिीहरूका
ढाडमा हररर्ो पिेटा सलएर (र्सले नतिीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछौं भिी गिे दाबीलाई

जिाउाँ छ), नतिीहरू आफैले पूणथ हुन्छि ् र सबै ठाउाँ मा आफ्िो सुन्दरता र आकषथणको घमण्ड गछथ ि ्,
जबकक नतिीहरूले गोप्र् रूपमा आफ्िै शरीरमा भएका अशुद्धता मानिसहरूमा फैलाउाँ छि ्। र्सको
साथै, नतिीहरू आफैसाँग अत्र्न्त प्रसन्ि हुन्छि ्, मािौं नतिीहरूले आफ्िा अशुद्धताहरू लुकाउिका
इन्िे िी रङ्गका पिेटाहरूको जोडी प्रर्ोग गिथ सकछि ्, र र्स तररकाले नतिीहरूले सत्र् परमेश्वरको

अक्स्तत्वमाचथ अत्र्ािार ल्र्ाउाँ छि ् (र्सले धासमथक सांसारको र्दश्र् पछाडड के हुन्छ भन्िे कुरालाई
सङ्केत गदथछ)। खझाँगोका पिेटाहरू मन्त्रमुग्ध पािे सुन्दर हुि सकिे भए पनि, त्र्ो खझाँगा आफै
आखिर एउटा क्षुि प्राणी मात्र हो, जसको पेट फोहरले भररएको र शरीर कीटाणुहरूले ढाकेको हुन्छ
भन्िे कुरालाई मानिसले कसरी जान्िेचथर्ो? सुाँगुरहरू र कुकुरहरूको बललाई नतिीहरू आमाबुबा
मान्छि ्, नतिीहरू दे शभरर अनिर्क्न्त्रत अन्धाधन्
ु ध दौडन्छि ् (र्सले दे शको सरकारको बसलर्ो

८. “सबै ककससमका समस्र्ाहरू उत्पन्ि गछथ ि ्” भन्िे भिाइले भूतात्माग्रस्त मानिसहरूले कसरी दङ्गा मच्िाउाँ छि ्,
परमेश्वरको काममा बाधा पुऱ्र्ाउाँ छि ् र ववरोध गछथ ि ् सो कुरालाई जिाउाँ छ।
९. “दााँत भएका ह्वेल माछाहरू” भन्िे वाकर् खिसी गिथको लाचग प्रर्ोग गररन्छ। र्ो खझाँगोहरू र्नत सािो हुन्छि ् कक
सुाँगुरहरू र कुकुरहरू पनि नतिीहरूलाई ह्वेल माछाहरू जस्तै ठूलो लाग्छ भन्िे कुरालाई जिाउिे एउटा उपमा हो।
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समथथिमा परमेश्वरको िेदो गिे धासमथक अचधकारीहरूलाई सङ्केत गदथछ, जसले परमेश्वर र सत्र्को

ववरुद्ध वविोह गदथछ), उिीहरूको क्रूरतामा कुिै सीमा हुाँदैि। मािौं, र्ो र्हूदी फररसीहरूका प्रेतहरू
परमेश्वरसाँगै नतिीहरूका परु ािो गाँड
ु , अथाथत ् ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा फकेर आएका छि ्।

नतिीहरूले हजारौं वषथ अनघको उिीहरूको कामलाई जारी राख्दै , अको सतावट कार्थ सुरु गरे का छि ्।
पनतत मानिसहरूको र्ो समूह अन्त्र्मा पथ्
ृ वीमा िाश हुिे निक्श्ित छ! र्स्तो दे खिन्छ कक, हजारौं
वषथपनछ ती अशुद्ध आत्माहरू अझ बढी धत
ू थ र िलाक भएका छि ्। नतिीहरू गोप्र् रूपमा
परमेश्वरको कामलाई कमजोर पािे तररकाहरूका बारे मा निरन्तर सोचिरहे का छि ्। प्रशस्त िलाकी

र छलसदहत, नतिीहरूले आफ्िो मातभ
ृ ूसममा हजारौं वषथ पदहलेको द्ःु िद घटिालाई फेरर प्रस्तुत

गिथ िाहन्छि ्, परमेश्वरलाई चिढाएर रुिे अवस्थामा पुऱ्र्ाउाँ छि ्। नतिीहरूलाई िाश पािथ तेस्रो
स्वगथमा फकेर जािबाट उहााँ आफैलाई मुक्स्कलले रोकि सकिुहुन्छ। मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम
गिथको लाचग, उसले उहााँको इच्छालाई बुझ्िुपछथ , उहााँका आिन्दहरू र द्ःु िहरू जान्िप
ु छथ , र उहााँले
कुि कुरालाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ त्र्ो बुझ्िुपछथ । र्सो गदाथ र्सले मानिसको प्रवेशमा अझ बढी प्रोत्साहि

ददिेछ। मानिसको प्रवेश जनत िााँडो हुन्छ, त्र्वि िै िााँडो परमेश्वरको इच्छा पूरा हुन्छ, मानिसले
शैतािको राजालाई स्पष्टसाँग दे ख्दछ, र ऊ परमेश्वरको अझ िक्जक जान्छ, र्सरी उहााँको इच्छालाई
पूरा गिथ सककन्छ।

काम्र्प्रर्ेश्(८)
मैले धेरै पटक के भिेको छु भिे, परमेश्वरको आखिरी ददिहरूको काम भिेको प्रत्र्ेक व्र्क्कतको

आत्मा पररवतथि गिथु, प्रत्र्ेक व्र्क्कतको प्राण पररवतथि गिथु, ताकक ठूलो आघात सहे को नतिीहरूका
हृदर् सध
ु ार होस ्, र्सरी दष्ु टले गम्भीर रूपले क्षनत पऱ्ु र्ाएको नतिीहरूको प्राणको उद्धार होस ्; र्ो
मानिसहरूका आत्मालाई बबउाँ झाउिको लाचग, नतिीहरूको चिसो हृदर्लाई पगाल्ि र नतिीहरूलाई

िर्ााँ बिाउिको लाचग हो। र्ो परमेश्वरको सबैभन्दा ठूलो इच्छा छ। मानिसको जीवि र अिुभवहरू
कनत उच्ि वा गहि छ भन्िे कुरा पन्छ्र्ाओ; जब मानिसहरूका हृदर् जागत
ृ हुन्छ, र नतिीहरूलाई
जब नतिीहरूका सपिाबाट बबउाँ झाइन्छ र ठूलो रातो अक्जङ्गरले गरे को ठूलो हानिको बारे मा

नतिीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ तब परमेश्वरको सेवकाइको काम पूरा भइसकेको हुिेछ। परमेश्वरको
काम समाप्त भएको ददि मानिसले आचधकाररक रूपमा परमेश्वरमाचथको ववश्वासको सही मागथमा
दहाँड्ि सुरु गिे ददि पनि हो। र्स समर्मा, परमेश्वरको सेवकाइ समाप्त हुिेछ: दे हधारी परमेश्वरको
काम परू ा भएको हुिेछ, र मानिसले आचधकाररक रूपमा आफूले गिथु पिे कतथव्र् परू ा गिे कार्थको
थालिी गिेछ—उहााँले आफ्िो सेवकाइ गिुथहुिेछ। परमेश्वरको कामका िरणहरू नर्िै हुि ्। र्सैले,
नतमीहरूले र्ी कुराहरू जान्िे जगमा प्रवेश गिथ आफ्िो बाटो छामछुम गिुथपदथछ। र्ी सबै कुरा
नतमीहरूले बुझ्िुपिे कुरा हो। मानिसको हृदर्को गदहराइमा पररवतथि भएपनछ उसको प्रवेशमा

सुधार हुिेछ, ककिकक परमेश्वरको काम भिेको भूतहरू भेला हुिे र्स ठाउाँ बाट मानिसलाई पूणथ
मक्ु कत ददिु हो—त्र्ो मानिस, जि
ु मानिसको छुटकारा भएको छ, जो अझै पनि अन्धकारको शक्कतको
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अधीिमा छ र जसले आफैलाई जगाएको छै ि; र्ो मानिस पापका सहस्राब्दीहरूबाट मुकत हुि, र
परमेश्वरको वप्रर् हुि सकोस ्, र परमेश्वरको राज्र् स्थापिा गदै त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई प्रहार

गदै परमेश्वरको हृदर्लाई िााँडै ववश्राम ददि सकोस ् भिेर हो; नतमीहरूको छातीमा फुल्िे घण
ृ ालाई
कुिै सङ्कोि िमािी व्र्कत गिुथ, ती ढुसीका ककटाणुहरूलाई िाश पािुथ, ताँलाई त्र्स्तो जीवि त्र्ाग्ि

लगाउिु हो, जुि गोरु वा घोडाको जीविभन्दा फरक छै ि, अब फेरर दास बन्ि िददिु, अब उप्रान्त
ठूलो रातो अक्जङ्गरले स्वतन्त्र रूपले कुक्ल्िि वा हुकुम िलाउि िददिु हो; नतमीहरू अबदे खि र्ो
असफल राष्रका हुिेछैिौ, त्र्ो जघन्र् ठूलो रातो अक्जङ्गरका हुिेछैिौ, र अबदे खि र्ोद्वारा नतमीहरू

अब दास बिाइिेछैिौ। परमेश्वरले अवश्र् िै भूतात्माहरूको गुाँडलाई टुक्रा-टुक्रा पािुथहुिेछ, र नतमीहरू

परमेश्वरको छे उमा िडा हुिेछौ—नतमीहरू परमेश्वरका हुिेछौ, र दासहरूको साम्राज्र्का हुिेछैिौ।
परमेश्वरले धेरै अनघ िै र्स अन्धकारको समाजलाई सभत्रैदेखि घण
ृ ा गिुथभएको छ। उहााँले आफ्िो
दााँत ककट्िुहुन्छ, त्र्स दष्ु ट, जघन्र् प्रािीि सपथलाई िुट्टाले ककच्ि उत्सुक हुिुहुन्छ, र्सैले कक र्ो
फेरर कदहल्र्ै िउठोस ्, र र्सले फेरर कदहल्र्ै मानिसलाई दव्ु र्थवहार िगरोस ्; त्र्सको ववगतका

कार्थहरूलाई उहााँले माफ ददिुहुिेछैि, त्र्सले ववगतमा मानिससाँग गरे को छललाई सहि गिुथहुिेछैि,

र उहााँले र्ुगौंर्ुगभरर र्सले गरे को प्रत्र्ेक पापको दहसाब सलिुहुिेछ। परमेश्वरले सबै दष्ु टताको र्ो
िेतालाई[१] पासोबाट असलकता पनि फुक्त्कि ददिुहुिेछैि, उहााँले त्र्सलाई पूणथ रूपमा िष्ट गिुथहुिेछ।

हजारौं वषथदेखि र्ो फोहोरको दे शको रूपमा रहे को छ। र्ो असहिीर् रूपमा फोहोर छ, प्रिरु

द्ःु ि छ, प्रेतहरू छल्दै र धोका ददाँ दै, आधारहीि आरोपहरू लगाउाँ दै ,[२] निदथर्ी र क्रूर हुाँदै, र्ो भूतको
सहरलाई कुक्ल्िसमल्िी गदै र त्र्समा लासहरू छरपस्ट छोड्दै अनिर्क्न्त्रत हुन्छि ्; कुहे को लासको
[३]
दग
ु थन्धले दे शलाई ढाकछ र हावामा फैसलन्छ, र त्र्सलाई कडा सुरक्षामा राखिन्छ। आकाशहरूभन्दा

परको सांसारलाई कसले दे ख्न सकछ? शैतािले मानिसको सम्पण
ू थ शरीरलाई कससलो गरी बााँधेर
राख्छ, त्र्सले उसका दव
ु ै आाँिाहरू ढाककददन्छ, र उसका ओठहरू बसलर्ो गरी बन्द गररददन्छ।

ददर्ाबलसहरूका राजाले हजारौं वषथदेखि आजको ददिसम्म उधुम मच्िाएको छ, अनि अझै पनि
र्सले भूतको सहरमाचथ ध्र्ाि लाएर हे छथ, मािौं र्ो भूतहरूको अभेद्र् महल हो; र्स बेला रिवारी

कुकुरहरूको र्ो झुन्डले परमेश्वरले उिीहरूलाई थाहै िपाई पक्रिुहुिेछ र ती सबैलाई मेटाउिुहुिेछ,
शाक्न्त र आिन्दको ठाउाँ हुिेछैि भिी डराएर ठूला-ठूला आाँिाले हे छथि ्। र्स्तो भत
ू को शहरका
र्स्ता मानिसहरूले कसरी परमेश्वरलाई दे िेका हुि सकछि ् र? के नतिीहरूले कदहल्र्ै परमेश्वरको
मार्ालु र प्रेसमलोपिको आिन्द उठाएका छि ्? मािव सांसारका मासमलाको बारे मा नतिीहरूले कनत
बुझेका छि ्? नतिीहरूमध्र्े कसले परमेश्वरको उत्सुक इच्छालाई बुझ्ि सकछ? त्र्सैले दे हधारी

परमेश्वर पण
ू थ रूपमा लक
ु े र रहिु त्र्वि अिम्मको कुरा होइि: र्स्तो अन्धकारको समाजमा जहााँ
१. “सबै दष्ु टताको िेता” ले परु ािो शैतािलाई जिाउाँ छ। र्ो वाकर्ाांशले अनत मि िपिे कुरा व्र्कत गदथछ।
२. “आधारहीि आरोपहरू लगाउाँ दै ” ले ती तररकाहरूलाई बझ
ु ाउाँ छ, जसद्वारा शैतािले मानिसहरूलाई हानि गदथछ।
३. “कडा सरु क्षामा राखिन्छ” ले ती तररकाहरू बझ
ु ाउाँ छ जसद्वारा शैतािले मानिसलाई कष्ट ददन्छ, जुि ववशेष गरी
क्रूर हुन्छ, र मानिसहरूलाई र्वि धेरै निर्न्त्रण गछथ कक नतिीहरूका निक्म्त िलमलाउि ठाउाँ िै हुाँदैि।
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भूतहरू निदथर्ी र अमािवीर् हुन्छि ्, जहााँ शैतािका राजाले कुिै िासो िरािी मानिसहरूलाई माछथ ,
त्र्सले र्स परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई कसरी सहि गिथ सकछ जो प्रेसमलो, दर्ालु, साथै पववत्र पनि
हुिह
ु ु न्छ? त्र्सले परमेश्वरको आगमिको प्रशांसा र जर्जर्कार कसरी गिथ सकछ? र्ी िापलस
ु हरू!
नतिीहरूले दर्ाको बदलीमा घण
ृ ा गछथ ि ्, नतिीहरूले परमेश्वरलाई तुच्छ ठािेको धेरै भइसकर्ो,
नतिीहरूले परमेश्वरससत दव्ु र्थवहार गछथ ि ्, नतिीहरू िरम रूपमा क्रूर छि ्, नतिीहरूमा परमेश्वरप्रनत

असलकनत पनि आदर छै ि, नतिीहरू लुट्छि ् र िोस्छि ्, नतिीहरूले सबै वववेक गुमाएका छि ्,
नतिीहरू सबै वववेकको ववरुद्धमा जान्छि ्, नतिीहरूले निदोष मानिसहरूलाई मूिथ बिाएका छि ्।
प्रािीिका पुिाथहरू? वप्रर् अगुवाहरू? नतिीहरू सबैले परमेश्वरको ववरोध गछथ ि ्! नतिीहरूका हस्तक्षेपले

आकाशमुनिका सबैलाई अन्धकार र अराजकताको क्स्थनतमा छोडेको छ। धासमथक स्वतन्त्रता?
िागररकहरूका वैधानिक अचधकार र दहतहरू? ती सबै पाप ढाकिे र्ुक्कतहरू हुि ्। परमेश्वरको
कामलाई कसले अङ्गालेको छ? परमेश्वरको कामका निक्म्त कसले आफ्िो जीवि अपथण गरे को वा

आफ्िो रगत बगाएको छ? ककिकक एक पुस्तादे खि अको पुस्तामा, आमाबुबादे खि छोराछोरोसम्म
दासत्वमा परे को मानिसले अमर्ाथददत रूपमा परमेश्वरलाई दास बिाएको छ—र्सले कसरी क्रोध
जगाउाँ दै ि? सहस्राब्दी दे खिको घण
ृ ा हृदर्मा जमेको छ, हजारौं वषथको पापमर् अवस्था हृदर्मा

कुाँददएको छ—र्सले कसरी घण
ृ ा पैदा गदै ि? परमेश्वरको लाचग बदला लेऊ, उहााँको शत्रुलाई पूणथ

रूपमा िाश पार, त्र्सलाई अब जथाभाबी दगरु र दहाँड्ि िदे ऊ, र त्र्सलाई आफ्िो इच्छाअिस
ु ार

समस्र्ाहरू सुरु गिथ िदे ऊ! समर् अदहले िै हो: त्र्स भूतको घखृ णत अिुहार तोड्ि र अन्धो
पाररएका र हरप्रकारका द्ःु ि र कदठिाइ झेलेका मानिसहरूलाई नतिीहरूको पीडाबाट उठ्िे र त्र्ो
बूढो ददर्ाबलसनतर आफ्िो वपदठउाँ फकाथउिे अिुमनत ददिका निक्म्त मानिसले धेरै समर्दे खि

आफ्िा सबै शक्कत जम्मा गदै आएको छ, उसले आफ्िा सबै प्रर्ासहरू समपथण गरे को छ र र्सका
लाचग हरे क मूल्र् िुकाएको छ। परमेश्वरको काममा त्र्स्तो अभेद्र् बाधा ककि पािुथ? परमेश्वरका

मानिसहरूलाई धोका ददि ककि ववसभन्ि र्ुक्कतहरू प्रर्ोग गिुथ? सााँिो स्वतन्त्रता र वैधानिक

अचधकार र दहतहरू कहााँ छि ्? निष्पक्षता कहााँ छ? सान्त्विा कहााँ छ? स्िेह कहााँ छ? परमेश्वरका
मानिसहरूससत िलाकी गिथ ककि छलपूणथ र्ुक्कतहरू प्रर्ोग गिुथ? परमेश्वरको आगमिलाई दमि
गिथ ककि शक्कत प्रर्ोग गिथु? उहााँले सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको पथ्
ु िे
ृ वीमा परमेश्वरलाई स्वतन्त्र रूपमा घम्

अिुमनत ककि िददिु? परमेश्वरले उहााँको सशर टे काउिे ठाउाँ िपाउञ्जेल ककि उहााँको िेदो गिुथ?
मानिसहरूमाझ स्िेह कहााँ छ? मानिसहरूमाझ स्वागत कहााँ छ? परमेश्वरको त्र्वि धेरै िाहिा ककि
पैदा गिुथ? परमेश्वरलाई ककि घरीघरी बोलाउि लगाउिु? परमेश्वरलाई ककि उहााँका वप्रर् पुत्रका

निक्म्त चिक्न्तत हुि कर लाउिु? र्स अाँध्र्ारो समाजमा, त्र्सका द:ु िी रक्षक कुकुरहरूले ककि
परमेश्वरलाई उहााँले सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको सांसारमा स्वतन्त्र रूपमा आउि र जाि ददाँ दैिि ्? पीडा र
कष्टको बीिमा क्जउिे मानिसले ककि बुझ्दै ि? नतमीहरूका िानतर, परमेश्वरले ठूलो र्ातिा
सहिुभएको छ, उहााँले ठूलो पीडा सहे र आफ्िा वप्रर् पुत्र, उहााँको मासु र रगत नतमीहरूलाई ददिुभएको

छ—र पनि नतमीहरू ककि अझै पनि आाँिा चिक्म्लरहन्छौ? सबैले पूणथ रूपमा दे ख्िे गरी, नतमीहरू
परमेश्वरको आगमिलाई अस्वीकार गदथछौ, र परमेश्वरको समत्रतालाई अस्वीकार गछौ। नतमीहरू
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ककि र्नत धेरै अवववेकी छौ? के नतमीहरू र्स्तो प्रकारको अाँध्र्ारो समाजमा अन्र्ार्हरू सहि

इच्छुक छौ? नतमीहरूका पेटहरू हजारौं वषथको शत्रुताले भिुथको साटो ककि नतमीहरू आफैलाई
शैतािहरूका राजाको “ददसा” ले भदै िौ?

परमेश्वरको काममा आउिे बाधाहरू कनत ठूला छि ्? के कदहल्र्ै कसैलाई थाहा भएको छ?

गदहरो अन्धववश्वासका रङ्गहरूको वपाँजरामा परे का मानिसहरूका हुिाले, कसले परमेश्वरको
वास्तववक अिुहार जान्ि सकछ? र्स्तो िोक्रो र हास्र्ास्पद पछौटे साांस्कृनतक ज्ञािद्वारा,

नतिीहरूले कसरी परमेश्वरले बोल्िभ
ु एका वििहरूलाई पण
ू थ रूपमा बुझ्ि सकथे? र्हााँसम्म कक,
नतिीहरूलाई आमिे-सामिे बताइाँदा, र मुिदे खि मुिमा िुवाउाँ दा समेत , नतिीहरूले कसरी बुझ् ि
सकदछि ्? कदहलेकहीीँ र्स्तो हुन्छ मािौं परमेश्वरका वििहरू बदहरा कािहरूमा परे को छ:
मानिसहरूले असलकनत पनि प्रनतकक्रर्ा ददाँ दैिि ,् नतिीहरू आफ्िो टाउको हल्लाउाँ छि ् र केही पनि

बुझ्दै िि ्। र्ो कसरी चिन्ताको ववषर् हुि सकदै ि? र्ो “टाढाको,[४] प्रािीि साांस्कृनतक इनतहास र
साांस्कृनतक ज्ञाि” ले र्स्ता बेकम्मा मानिसहरूको समूहलाई पोषण ददएको छ। र्ो प्रािीि

सांस्कृनत—अिमोल सम्पदा—फोहरको थुप्रो हो! र्ो धेरै पदहले िै अिन्त समथ बन्र्ो, र र्ो कुरा
उल्लेि गिथ पनि लार्कको छै ि! र्सले मानिसहरूलाई परमेश्वरको ववरोध गिे िाल र तररकाहरू

ससकाएको छ र राक्ष्रर् सशक्षाको “व्र्वक्स्थत, कोमल मागथदशथि”[५] ले मानिसहरूलाई परमेश्वरप्रनत

अझ बढी अिाज्ञाकारी बिाएको छ। परमेश्वरको कामको प्रत्र्ेक भाग अत्र्न्त कदठि छ, र
पथ्
ृ वीको उहााँको कामको हरे क िरणले परमेश्वरलाई तिाव ददइरहे को छ। पथ्
ृ वीको उहााँको काम
कनत कदठि छ! पथ्
ृ वीको परमेश्वरको कार्थका िरणहरूमा ठूलो कदठिाइ समावेश छ: ककिकक

मानिसको कमजोरी, कमीहरू, बालकपि, अज्ञािता, र मानिसका सबै कुराहरूका निक्म्त परमेश्वरले
सावधािीपव
ू थक र्ोजिाहरू बिाउिह
ु ु न्छ र वविारशील बिेर ध्र्ाि ददिुहुन्छ। मानिस कागजको
बाघ जस्तो हो जसलाई कसैले प्रलोभि दे िाउिे वा उकसाउिे आाँट गदै ि; असलकनत छुाँदा मात्र
उसले पछाडड फकेर टोकछ, वा अन्र्था ढल्छ र आफ्िो बाटो गुमाउाँ छ, र र्ो मािौं थोरै एकाग्रता

हराएको जस्तो हो, ऊ फेरर फकथन्छ, वा अन्र्था परमेश्वरलाई बेवास्ता गछथ , वा आफ्िा आमाबुबाका

सुाँगुरहरू र कुकुरहरूकहााँ जान्छि ् र नतिीहरूका शरीरका अशुद्ध कुराहरूमा सलप्त हुन्छि ्। हो,
कस्तो ठूलो बाधा! व्र्ावहाररक रूपमा उहााँको कामको हरे क िरणमा परमेश्वरलाई परीक्षा हुन्छ, र
हरे क िरणमा परमेश्वर ठूलो ितरामा पिुथहुन्छ। उहााँका वििहरू सााँिो र इमािदार अनि द्वेषरदहत

छि ्, तापनि नतिलाई स्वीकार गिथ को इच्छुक हुन्छ? पूणथ रूपले समवपथत हुि को तर्ार हुन्छ?
र्सले परमेश्वरको हृदर् तोड्दछ। उहााँले मानिसका लाचग ददि रात पररश्रम गिथह
ु ु न्छ, उहााँ
मानिसको जीविका लाचग चिक्न्तत हुिह
ु ु न्छ, र उहााँले मानिसको कमजोरीप्रनत सहािुभूनत
राख्नुहुन्छ। उहााँले आफ्िो प्रत्र्ेक िरणको काममा, उहााँले बोल्िुभएका प्रत्र्ेक वििमा धेरै वटा

पररवतथि र मोडहरू सहिुभएको छ; उहााँ सधैँ एउटा िट्टाि र कदठि ठाउाँ को िेपारोमा हुिुहुन्छ,
४. “टाढा” शब्दलाई र्हााँ चगल्ला गिथ प्रर्ोग गररएको छ।
५. “व्र्वक्स्थत, कोमल मागथदशथि” चगल्लाका निक्म्त प्रर्ोग गररएको छ।
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र हर घडी निरन्तर मानिसको कमजोरी, अिाज्ञाकाररता, बालकपि र जोखिमको बारे मा सोच्िुहुन्छ।
र्सको बारे मा कसलाई कदहल्र्ै थाहा भएको छ? उहााँले कसमाचथ भरोसा राख्न सकिुहुन्छ? कसले

बझ्
ु ि सकदछ? उहााँले सधैँ मानिसका पापहरू, र ढाडको हड्डी िभएको तथ्र्, मािवको मेरुदण्ड
िभएको कुरालाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ र सधैँ मानिसको कमजोरीका लाचग चिन्ता गिुथहुन्छ र मानिसको

अगाडड रहे को मागथको बारे मा वविार गिुथहुन्छ। उहााँले मानिसका वििहरू र कामहरू अवलोकि
गिे क्रममा, उहााँ सधैँ कृपा र क्रोधले भररिुहुन्छ, र सधैँ र्ी कुराको र्दश्र्ले उहााँको हृदर्मा पीडा

ल्र्ाउाँ दछ। आखिर, निदोषहरू स्तब्ध बिेका छि ्; परमेश्वरले ककि सधैँ उिीहरूका लाचग
पररक्स्थनतहरू कदठि बिाउिुपछथ ? कमजोर मानिसमा धैर्थको कमी हुन्छ; ककि उिीहरूप्रनत
परमेश्वरको क्रोध कदहल्र्ै कम हुाँदैि? कमजोर र शक्कतहीि मानिसमा अब थोरै पनि सामथ्र्थ

हुाँदैि; ककि परमेश्वरले सधैँ उसको अिाज्ञाकाररताका लाचग उसलाई हप्काउिुपछथ ? स्वगथका
परमेश्वरका धम्कीहरूको सामिा गिथ सकिे को छ र? आखिर, मानिस कमजोर छ, र अत्र्न्तै
कष्टको अवस्थामा छ, परमेश्वरले आफ्िो क्रोधलाई उहााँको मुटुमा धकेल्िुभएको छ, र्सैले कक

मानिसले बबस्तारै आफ्िो बारे मा मिि गिथ सकोस ्। तापनि मानिस, जो गम्भीर समस्र्ामा छि ,्
उसले

परमेश्वरको

इच्छालाई रिीभर

पनि बुझ्दै ि; मानिसलाई शैतािको

प्रािीि राजाले

पाइतालामुनि कुल्िेको छ, तर ऊ पूणथ रूपमा अिसभज्ञ छ, उसले सधैँ आफूलाई परमेश्वरको
ववरुद्धमा उभ्र्ाउाँ छ, वा ऊ परमेश्वरप्रनत ि तातो, ि चिसो हुन्छ। परमेश्वरले र्नत धेरै वििहरू
बोल्िुभएको छ, तापनि कसले ती कुराहरूलाई गम्भीरतापूवथक सलएको छ र? मानिसले परमेश्वरका
वििहरू बुझ्दै ि, तापनि ऊ अटल, र तष्ृ णा रदहत रहन्छ, र प्रािीि शैतािको सारलाई वास्तवमा

कदहल्र्ै जािेको छै ि। मानिसहरू पातालमा, िरकमा बस्छि ्, तर नतिीहरू समुितलको दरबारमा

बस्छि ् भन्िे नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्; नतिीहरूलाई ठूलो रातो अक्जङ्गरले सताउाँ छ, तापनि
नतिीहरूले त्र्स दे शबाट “कृपा पाएका”[६] छि ् भन्िे ठान्छि ्; शैतािले नतिीहरूको उपहास गछथ

तापनि उिीहरूले दे हको उत्कृष्ट कलाको आिन्द सलन्छि ् भन्िे ठान्छि ्। नतिीहरू कस्तो फोहोर,
तुच्छ िीिहरू हुि ्! मानिसले दभ
ु ाथग्र्को सामिा गरे को छ, तर उसलाई र्ो थाहा छै ि, र र्ो

[७]
अन्धकार समाजमा उसले एकपनछ अको दभ
ु ाथग्र् भोग्छ, तर ऊ र्स ववषर्मा कदहल्र्ै सिेत

छै ि। उसले कदहले आफूलाई बबिरा ठान्िे सोिाइ र दासको जस्तो स्वभावबाट छुटाउिेछ ? ऊ
ककि परमेश्वरको हृदर्को बारे मा र्नत बेपबाथह छ? के उसले िुपिाप र्स उत्पीडि र कदठिाइको
सहि गदथछ ? के उसले त्र्ो ददिको लाचग आशा गदै ि जब उसले अन्धकारलाई उज्र्ालोमा बदल्ि

सकछ? के उसले धासमथकता र सत्र्ताप्रनत भएको अन्र्ार्लाई फेरर समाधाि गिथ िाहाँदैि ? के ऊ
मानिसहरूले सत्र् त्र्ागेर र तथ्र्हरू बङ्ग्र्ाएको हे रर केही िगरी बस्ि तर्ार छ? के ऊ र्ो

६. “कृपा पाएका” भन्िे शब्द निजीव जस्तो दे खििे र कुिै आत्म-जागरूकता िभएको जस्तो दे खििे मानिसहरूलाई
चगल्ला गिथ प्रर्ोग गररन्छ।
७. “एकपनछ अको दभ
ु ाथग्र्” मानिसहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरको भूसममा जन्मेका चथए, र नतिीहरू आफ्िो सशर उच्ि
पािथ असमथथ छि ् भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ।
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दव्ु र्थवहार सदहरहिु पदाथ िुसी छ? के ऊ दास हुि राजी छ? के ऊ र्स असफल राज्र्का दासहरूको
साथमा परमेश्वरको हातमा िाश हुि तर्ार छ? तेरो सांकल्प कहााँ छ? तेरो महत्वाकाांक्षा कहााँ छ?
तेरो मर्ाथदा कहााँ छ? तेरो इमािदारीता कहााँ छ? तेरो स्वतन्त्रता कहााँ छ? के त्र्ो ठूलो रातो

अक्जङ्गर, ददर्ाबलसहरूका राजाका लाचग ताँ तेरो सम्पूणथ जीवि अपथण गिथ[८] इच्छुक छस ?् के

त्र्सले ताँलाई मत्ृ र्ुसम्मै र्ातिा ददि ताँ त्र्सलाई िुसीसाथ अिुमनत ददन्छस ्? गदहराइको अिुहार
अस्तव्र्स्त र अाँध्र्ारो छ, जबकक र्स्तो पीडा भोग्िे आम जिताले स्वगथसाँग पुकारा गछथ र

पथ्
ु ासो गछथ । मानिसले कदहले आफ्िो सशर ठाडो गिथ सकिेछ? मानिस दब्ु लो र पातलो
ृ वीसाँग गि
छ, ऊ र्ो क्रूर र निरङ्कुश शैतािसाँग कसरी लड्ि सकछ? ककि उसले सकेसम्म िााँडो परमेश्वरलाई
आफ्िो जीवि ददि सकदै ि? ऊ ककि अझै पनि डगमगाउाँ छ? उसले परमेश्वरको काम कदहले

समाप्त गिथ सकछ? त्र्सरी, उद्दे श्र्हीि रूपमा धम्काइए पनि र चथिोसमिो गररए पनि, उसको

सम्पूणथ जीवि अन्तत्ः व्र्थथमा व्र्तीत हुिेछ ; ऊ पुग्ि ककि हतार गछथ , र प्रस्थाि गिथ ककि

त्र्वि हतार गछथ ? ककि उसले परमेश्वरलाई ददि मूल्र्वाि ् थोकहरू राख्दै ि? के उसले घण
ृ ाको
सहस्राब्दीलाई बबसेको छ?

हुि सकछ, धेरै मानिसहरूले परमेश्वरका केही वििहरूलाई घण
ृ ा गछथ ि ्, वा हुि सकछ उिीहरू
ि त नतिलाई घण
ु ै होस ्, तथ्र्हरू अिुचित तकथ हुि
ृ ा गछथ ि ् वा ि कुिै िासो ददन्छि ्। िाहे जेसक
सकदै ि; कसैले पनि तथ्र्हरू उल्लङ्घि गिे वििहरू बोल्ि सकदै ि। परमेश्वर र्स पटक र्स्तो

काम गिथ, उहााँले अझै पूरा गिुथ बााँकी रहे को काम समाप्त गिथ, र्स र्ुगलाई समाक्प्तनतर पुऱ्र्ाउि,
र्स र्ुगको न्र्ार् गिथ, द्ःु िको समि
ु बाट पापीहरूलाई बिाउि र नतिीहरूलाई पूणथ रूपले पररवतथि
गिथ दे ह बन्िुभर्ो। र्हूदीहरूले परमेश्वरलाई क्रूसमा टााँगे, र्सरी र्हूददर्ामा परमेश्वरको र्ात्रा समाप्त
भर्ो। धेरै समर् िबबत्दै , परमेश्वर एक पटक फेरर मानिसको बीिमा आउिभ
ु र्ो, िप
ु िाप ठूलो रातो
अक्जङ्गरको दे शमा आउिुभर्ो। वास्तवमा, र्हूदी राज्र्को धासमथक समुदार्ले लामो समर्दे खि िै

उिीहरूको पिाथलमा र्ेशूको तक्स्वर झुण्ड्र्ाइएको चथर्ो र नतिीहरूको मुिबाट मानिसहरूले “प्रभु
र्ेशू ख्रीष्ट” भिी चिच्र्ाउाँ थे। बााँकी रहे को आफ्िो कामको दोस्रो िरण पूरा गिथ मानिसको बीिमा
फकथिे वपताको आज्ञालाई र्ेशूले स्वीकार गिुथभएको धेरै भइसकर्ो भन्िे कुरा नतिीहरूलाई थाहै

चथएि। फलस्वरूप, मानिसहरू उहााँलाई दे िेर छकक परे : उहााँ त्र्स्तो सांसारमा जन्मिभ
ु एको चथर्ो

जहााँ धेरै र्ुगहरू बबनतसकेका चथए, र उहााँ मानिसको बीिमा एकदमै साधारण स्वरूप सलएर दे िा

पिुथभर्ो। वास्तवमा, र्ुगहरू बबनतसकेपनछ, उहााँको वस्त्र र सम्पूणथ रूप पररवतथि भएका चथए, मािौं
उहााँको पुिजथन्म भएको चथर्ो। उहााँ क्रूसबाट ओलेर फेरर जीववत भई उठ्िुभएका उिै प्रभु र्ेशू

ख्रीष्ट हुिह
ु ु न्छ भिी मानिसहरूले कसरी जान्ि सकथे? जसरी र्ेशम
ू ा र्होवाको कुिै स्वरूप चथएि,
त्र्सरी िै उहााँमा कुिै पनि िोटपटकको कुिै छाप छै ि। आजका र्ेशूले ववगतको समर्को शैलीलाई
त्र्ाग्िुभएको धेरै भइसकर्ो। मानिसहरूले उहााँलाई कसरी चिन्ि सकथे? “थोमा” जस्ता मानिसहरूले

सधैँ उहााँ पुिरुत्थाि हुिुभएको र्ेशू हुिुहुन्छ भन्िे कुरामा शङ्का गछथ ि ्, र आफ्िो मिमा ढुकक
८. “तेरो सम्पूणथ जीवि अपथण गिथ” भन्िे वाकर्लाई अपमािजिक अथथमा प्रर्ोग गररएको छ।
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हुिका निक्म्त सधैँ र्ेशूका हातमा कीलाका दागहरू हे िथ िाहन्छि ्; ती िदे िेसम्म, ऊ सधैँ शङ्काको
बादलमा उसभन्छ, र आफ्िो िुट्टा ठोस जसमिमा राख्न र र्ेशूलाई पछ्र्ाउि असमथथ हुन्छ। बबिरा
“थोमा”—र्ेशू परमेश्वर वपताले अह्राउिभ
ु एको काम गिथ आउिभ
ु एको हो भिी कसरी उसले जान्ि

सकछ? र्ेशूले क्रूसीकरण दाग ककि बोकिु आवश्र्क छ र? के क्रूसका दागहरू र्ेशूको चिह्ि हुि ्?
उहााँ आफ्िा वपताको इच्छाको काम गिथ आउिुभएको हो; ककि उहााँ हजारौं वषथ पदहलेको र्हूदी
जस्तो लुगा लगाएर र सक्जएर आउिुपछथ र? के परमेश्वरले दे हमा सलिुहुिे स्वरूपले उहााँको कामलाई
वाधा ददि सकछ? र्ो कसको ससद्धान्त हो? परमेश्वरले काम गिथह
ु ु ाँदा, ककि त्र्ो मानिस कल्पिा
अिुसार हुिुपछथ ? परमेश्वरले उहााँको काममा र्सले प्रभाव पारोस ् भन्िे कुरामा मात्र ध्र्ाि ददिुहुन्छ।
उहााँले व्र्वस्था पालि गिुथहुन्ि, र उहााँको काममा कुिै निर्म छै ि—मानिसले र्सलाई कसरी बुझ्ि

सकछ र? मानिस आफ्िै धारणा र कल्पिाहरूमा भर परे र परमेश्वरको काममा कसरी पूणथ रूपमा

प्रवेश गिथ सकदछ? र्सैले नतमीहरू राम्ररी शान्त हुिु िै राम्रो हुन्छ: तुच्छ कुराहरूको चिन्ता िगर्,
र ताँलाई िर्ााँ लाग्िे कुराहरूलाई ठूलो िबिा—र्सले ताँलाई आफैलाई चगल्लाको पात्र बिाउिबाट र

मानिसहरू ताँलाई हे रेर हााँस्िबाट रोकिेछ। तैंले र्नतका वषथसम्म परमेश्वरमा ववश्वास गरे को छस ्,
अझै पनि तैँले परमेश्वरलाई चिन्दै िस ्। अन्त्र्मा, ताँ सजार्मा डुब्छस ्; ताँ जो “शीषथ वगथ”[९] मा

राखिएको छस ्, ताँलाई सजार् पाएकाहरूको श्रेणीमा साररएको छ। तैंले आफ्िा क्षुि िलाकीहरू दे िाउि
ितरु साधिहरू प्रर्ोग िगरे को भए िै राम्रो हुन्थ्र्ो। के तेरो अल्पदशीताले अिन्ततादे खि
अिन्तसम्म दे ख्िुहुिे परमेश्वरलाई सााँच्िै बुझ्ि सकछ? के तेरा सतही अिुभवहरूले ताँलाई पूणथ
रूपमा परमेश्वरको इच्छा जान्िे तुल्र्ाउाँ छ? अहङ्कारी िबि ्। आखिर परमेश्वर सांसारको हुिुहुन्ि—
त्र्सैले उहााँको काम तैंले आशा गरे को जस्तो कसरी हुिसकछ?

काम्र्प्रर्ेश्(९)
मानिसको शुद्ध र बालकजस्तो आत्मामा प्रवेश भएको जातीर् परम्परा र मािससक र्दक्ष्टकोणले

लामो समर्दे खि िै छार्ा पारे को छ, र असलकनत पनि मािवता िरािी मानिसको आत्मालाई
आक्रमण गरे को छ, मािौं र्ो भाविा वा आत्म-अिभ
ु नू तदे खि वक्ञ्ित छ। र्ी भत
ू ात्माहरूका तररकाहरू
अत्र्न्तै क्रूर छि ्, र मािौं “सशक्षा” र “पालिपोषण” परम्परागत ववचध भएको छ जसद्वारा शैतािका

राजाले मानिसलाई माछथ । आफ्िो “गहि सशक्षा” प्रर्ोग गदै र्सले आफ्िो कुरूप प्राणलाई पूणथ

रूपमा ढाकदछ, मानिसको भरोसा पाउिका लाचग भेडाको भेष धारण गछथ र मानिस सुस्ताएर
निदाएको मौका पारे र उसलाई पण
ू थ रूपमा िाश पािथ िोज्छ। बबिरा मािवजानत—नतिीहरूलाई

हुकाथइएको भूसम शैतािको दे श हो, नतिीहरूलाई हुकाथउिे व्र्क्कत वास्तवमा नतिीहरूलाई िोट पुऱ्र्ाउिे
नतिीहरूको शत्रु हो भन्िे कुरा नतिीहरूले कसरी जान्ि सकछि ् र। तापनि मानिस पटककै बबउाँ खझाँदैि;
आफ्िो भोक र नतिाथ मेटाएपनछ, ऊ आफूलाई हुकाथएकोमा आफ्िा “आमाबुबा” को “दर्ा” को ऋण
९. “शीषथ वगथ” भन्िे वाकर्ाांश उत्साहसाथ परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिेहरूको चगल्ला गिथको निक्म्त प्रर्ोग गररन्छ।
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िुकाउि तर्ार हुन्छ। मानिस र्स्तै छ। आज पनि उसलाई हुकाथउिे राजा उसको शत्रु हो भन्िे कुरा
उसलाई थाहा छै ि। पथ्
ृ वी मरे का मानिसहरूको हड्डीको रासले भररएको छ, शैतािले निरन्तर उन्मि
आिन्द मान्छ, र “पातालमा” मानिसको मासु िाइरहन्छ, मािव अक्स्थपांजरहरूको साथ चिहािमा
बस्छ र मानिसको िष्ट भएको शरीरको अक्न्तम अवशेषहरू उपभोग गिे व्र्थथको प्रर्ास गछथ ।

तैपनि मानिस सदै व अज्ञािी छ, र उसले कदहल्र्ै पनि शैतािलाई उसको शत्रु जस्तो व्र्वहार गरे को

छै ि, बरु उसको सम्पूणथ हृदर्ले त्र्सको सेवा गदथ छ। त्र्स्ता भ्रष्ट मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्ि

सकदै िि ्। के परमेश्वरलाई मानिस बिेर नतिीहरूको बीिमा आउिु र उहााँको सबै मुक्कतको काम
गिुथ सक्जलो छ? पदहले िै पातालमा डुबबसकेको मानिसले कसरी परमेश्वरका मागहरू पूरा गिथ

सकछ र? मािव जानतको कार्थको िानतर परमेश्वरले धेरै अनिदो रातहरू बबताउिुभएको छ। माचथको
उिाइदे खि तलका गदहराइहरूसम्म उहााँ मानिससाँग आफ्िा ददिहरू बबताउि मानिस क्जउिे जीववत
िरकमा ओलथिुभएको छ, उहााँले मानिसबीिको जीणथताको कदहल्र्ै गुिासो गिुथभएि, र उहााँले

मानिसको अिाज्ञाकाररताका लाचग कदहल्र्ै उसको निन्दा गिुथभएको छै ि, तर उहााँले आफ्िो काम
व्र्क्कतगत रूपमा गिे क्रममा सबैभन्दा ठूलो अपमाि सहिुहुन्छ। परमेश्वर कसरी िरकको हुि
सकिुहुन्छ? उहााँले आफ्िो जीवि कसरी िरकमा बबताउि सकिुहुन्छ? तर सारा मािव जानतले िााँडै

ववश्राम पाउि सकूि ् भिी सम्पूणथ मािव जानतको िानतर उहााँले पथ्
ृ वीमा आउिका निक्म्त अपमाि

सहिभ
ु एको छ र अन्र्ार् सहिभ
ु एको छ, र मानिसलाई मक
ु त गिथ व्र्क्कतगत रूपमा “िरक” र
“पाताल” मा, बाघको िोरमा पस्िुभएको छ। मानिस कसरी परमेश्वरको ववरोध गिथ र्ोग्र्को छ?
परमेश्वरको बारे मा गुिासो गिुथपिे के कारण उसाँग छ? ऊसाँग परमेश्वरलाई हे िे धष्ृ टता कसरी हुि
सकछ? स्वगथका परमेश्वर भ्रष्टताको र्ो अत्र्न्तै फोहोर दे शमा आउिुभएको छ, र उहााँले कदहल्र्ै
पनि आफ्िा गुिासाहरू पोिाउिभ
ु एको छै ि, वा मानिसको ववषर्मा गि
ु ासो गिथभ
ु एको छै ि, तर बरु

िुपिाप मानिसका बरबादीहरू[१] र चथिोसमिो स्वीकार गिुथहुन्छ। उहााँले मानिसका वववेकहीि
मागहरूलाई कदहल्र्ै प्रनतकार गिुथभएको छै ि, उहााँले कदहल्र्ै मानिसबाट अिावश्र्क मागहरू

गिुथभएको छै ि, र उहााँले कदहल्र्ै मानिसबाट अिुचित मागहरू गिुथभएको छै ि; उहााँले कुिै गुिासो

िगरी मानिसका निक्म्त आवश्र्क सबै काम गिुथहुन्छ: सशक्षा ददिे, अन्तर्दथक्ष्ट ददिे, निन्दा गिे,
वििहरूको शोधि, स्मरण गराउिे, अती ददिे, सान्त्विा ददिे, न्र्ार् गिे, र प्रकट गिे। उहााँको कुि
कदम मानिसको जीविका लाचग रहे ि? उहााँले मानिसका सम्भाविाहरू र भाग्र्लाई हटाउिुभएको
भए पनि, परमेश्वरले िाल्िुभएको कुििादहाँ कदम मानिसको भाग्र्का लाचग होइि? तीमध्र्े

कुििादहाँ मानिसको अक्स्तत्वको लाचग होइि? तीमध्र्े कुििादहाँ मानिसलाई र्ो कष्ट र रातको
कालो जस्तो अन्धकारको दमिबाट मक
ु त गिथका निक्म्त होइि? तीमध्र्े कुििादहाँ मानिसका लाचग

होइि? परमेश्वरको हृदर्लाई कसले बुझ्ि सकछ, जुि प्रेसमलो आमाको जस्तो हृदर् हो? परमेश्वरको

उत्सुक हृदर्लाई कसले बुझ्ि सकछ? परमेश्वरको भावपूणथ हृदर् र उत्साही अपेक्षाहरूको निक्म्त
भावशून्र् हृदर्हरू, सांवेदिाहीि, उदासीि आाँिाहरू अनि बारम्बारको हप्की र मानिसका अपमािहरू
१. “बरबादीहरू” मािव जानतको अिाज्ञाकाररतालाई प्रकट गिथ प्रर्ोग गररन्छ।
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ददइएको छ; ती कुराको बदली तीक्ष्ण दटप्पणीहरू, र उपहास, र हे ला गररएको छ; नतिका बदली

मानिसको उपहास, उसको कुल्िाई र अस्वीकृनत, गलत बुझाइ र बबलौिा र दश्ु मिी, अनि इन्कार,
साथै धोका, आक्रमण र कटुताद्वारा कजाथ नतररएको छ। न्र्ािो वििहरूले आाँिा तराई र ठडडएका

हजारौं औीँलाहरूको चिसो प्रनतरोधको सामिा गरे को छ। परमेश्वरले सहाँ दै, टाउको निहुराउराउाँ दै ,
इच्छुक गोरुले जस्तो मानिसको सेवा मात्र गिथ सकिुहुन्छ।[२] र्नत धेरै सूर्थ र िन्िमाहरू, उहााँले
धेरै िोदट ताराहरूको सामिा गिुथभएको छ, धेरै िोदट उहााँ बबहाि ओलथिुभएको छ र सााँझमा
फकथिुभएको छ, र बेिैि भएर छटपटाउिुभएको छ, उहााँले आफ्िो वपताबाट छुट्दटिु परे को
पीडाभन्दा हजार गुणा ठूलो पीडा सहिुभएको छ, मानिसको आक्रमण र तोडाइ, र मानिसको

निराकरण र काटछााँटको कार्थलाई सहिुभएको छ। परमेश्वरको िम्रता र लुकेको अवस्थाको सट्टा

मानिसको निरन्तर पूवाथग्रह,[३] मानिसको अिुचित र्दक्ष्टकोण र अिुचित व्र्वहार प्रस्तुत गररएको
छ, र परमेश्वरको िुपिाप कार्थ गिे शैली, उहााँको धैर्थ, र उहााँको सहिशीलताको सट्टा मानिसको

लोभी हे राइ प्रस्तुत गररएको छ; मानिसले कुिै पछुतो िगरी परमेश्वरलाई कुल्िेर मािे प्रर्ास

गछथ , र परमेश्वरलाई भुइाँमा कुक्ल्िि िोज्छ। परमेश्वरप्रनत मानिसले गिे व्र्वहार “दल
ु थभ ितुरता”
मध्र्ेको एउटा हो, र मानिसले धम्काउिे र नतरस्कार गिे परमेश्वर हजारौं मानिसका िुट्टामुनि
कुक्ल्िएर धूलोपीठो पाररिुभएको छ, जबकक मानिस आफै माचथ उसभन्छ, मािौं ऊ पहाडका राजा

बन्िेछ, मािौं उसले सम्पूणथ शक्कत सलि[४] िाहन्छ, उसले पदाथ पछाडडबाट राजदरवार कब्जा गिथ ,
परमेश्वरलाई पदाथ पछाडड होससर्ार र निर्म पालि गिे निदे शक बिाउि िाहन्छ, जसलाई

प्रनतरोध गिे वा समस्र्ा उत्पन्ि गिे अिुमनत हुाँदैि। परमेश्वरले अक्न्तम सम्राटको भूसमका
िेल्िुपछथ , उहााँ सबै स्वतन्त्रताबाट बक्न्ित कठपुतली[५] हुिुपदथ छ। मानिसका कामहरू बताउिै
िसककिे छि ्, र्सैले ऊ परमेश्वरबाट र्ो वा त्र्ो माग गिथ कसरी र्ोग्र् छ? परमेश्वरलाई सल्लाह

ददि ऊ कसरी र्ोग्र्को छ? परमेश्वरले उसको कमजोरीहरूप्रनत सहािुभूनत दसाथऊि ् भिी माग
गिथको लाचग ऊ कसरी र्ोग्र्को छ? ऊ कसरी परमेश्वरको कृपा पाउि र्ोग्र्को छ? ऊ कसरी
घरीघरी परमेश्वरको उदारता प्राप्त गिथ र्ोग्र्को छ? ऊ कसरी घरीघरी परमेश्वरको क्षमा प्राप्त

गिथ र्ोग्र्को छ? उसको वववेक कहााँ छ? उसले धेरै पदहले िै परमेश्वरको हृदर् तोडेको छ, उसले

२. “आाँिा तराई र ठडडएका हजारौं औीँलाहरूको चिसो प्रनतरोधको सामिा गरेको छ, टाउको निहुराउराउाँ दै , इच्छुक
गोरुले जस्तो मानिसको सेवा मात्र गदै ” मूल रूपमा र्ो एउटै वाकर्मा छ, तर र्हााँ कुरा स्पष्ट बिाउिका लाचग दई
ु भागमा
ववभाक्जत गररएको छ। पदहलो वाकर्ले मानिसका कार्थहरूलाई जिाउाँ छ, जबकक दोस्रोले परमेश्वरले भोग्िुभएको कष्टलाई,
र परमेश्वर िम्र र लुकिुभएको छ भन्िे तथ्र्लाई दसाथउाँछ।
३. “पूवाथग्रह” ले मानिसहरूको अिाज्ञाकारी व्र्वहारलाई जिाउाँ छ।
४. “सम्पूणथ शक्कत सलि” ले मान्छे को अिाज्ञाकारी व्र्वहारलाई जिाउाँ छ। नतिीहरू आफैलाई माचथ राख्छि ्, अरूलाई
बन्धिमा पािथ, नतिीहरूलाई उिीहरूको पनछ लगाउि र उिीहरूका निक्म्त कष्ट भोग्ि लगाउाँ छि ्। नतिीहरू परमेश्वरप्रनत
शत्रुवत ् शक्कतहरू हुि ्।
५. “कठपुतली” भन्िे शब्द परमेश्वरलाई िचिन्िेहरूलाई चगल्ला गिथ प्रर्ोग गररएको छ।
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धेरै पदहले िै परमेश्वरको हृदर्लाई टुक्रा-टुक्रा पारे को छ। मानिसले उहााँलाई थोरै भए पनि

उहााँप्रनत न्र्ािो व्र्वहार गदै उहााँप्रनत परोपकारी व्र्वहार गिेछि ् भन्िे आशाले परमेश्वर उज्ज्वल
आाँिा र झ्र्ाप्ले पुच्छर भएका मानिसहरू बीिमा आउिुभर्ो। तापनि, परमेश्वरको हृदर्
मानिसबाट सान्त्विा पाउिलाई सुस्त छ, र उहााँले दहउाँ को डल्लाको [६] आक्रमण र र्ातिा मात्रै

पाउिुभएको छ। मानिसको हृदर् अनत िै लोभी छ, उसको िाहिा पनि धेरै ठूलो छ, ऊ कदहल्र्ै

तप्ृ त हुि सकदै ि, ऊ सधैँ दष्ु ट र दस्
ु साहसी हुन्छ, उसले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै स्वतन्त्रता वा
बोल्िे अचधकार ददाँ दैि, र परमे श्वरलाई अपमािको अधीिमा बस्िु, र उसले िाहे अिुसार उहााँको
निर्न्त्रण गिुथ ददिु बाहे क अको ववकल्प हुाँदैि।
सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म, परमेश्वरले धेरै पीडा सहिुभएको छ, र धेरै आक्रमणहरू भोग्िुभ एको

छ। तर आज पनि मानिसले परमेश्वरसाँगको उसको मागलाई अझै िुकुलो बिाउाँ दै ि, उसले अझै

पनि परमेश्वरलाई सूक्ष्म जााँि गछथ , अझै पनि उहााँप्रनत उसको कुिै सदहष्णुता छै ि, र उहााँलाई
सल्लाह ददिु, उहााँको आलोििा गिुथ र उहााँलाई अिुशासिमा राख्िे बाहे क अरू केही पनि गदै ि ,
मािौं परमेश्वरले गलत बाटो सलिुहुन्छ भन्िे कुरामा ऊ डराएको छ, पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे परमे श्वर
क्रूर र वववेकहीि हुिुहुन्छ, वा दङ्गा िलाउाँ दै हुिुहुन्छ, वा उहााँको कुिै पनि मोल छै ि। मानिसमा

परमेश्वरप्रनत सधैँ र्स्तो र्दक्ष्टकोण रहे को छ। र्सले कसरी परमेश्वरलाई द्ःु िी िबिाउला? दे ह
बिेर, परमेश्वरले ठूलो पीडा र अपमाि सहिभ
ु एको छ; झि ् परमेश्वरलाई मानिसका सशक्षाहरू

स्वीकार गिथ लगाउिु कनत िराब कुरा हो? मानिसको बीिमा भएको उहााँको आगमिले उहााँका

सबै स्वतन्त्रता िोसेको छ, मािौं उहााँ पातालमा कैदी हुिुभएको हो, र उहााँले असलकनत पनि ववरोध
िगरी उहााँले मानिसलाई उहााँको चिरफार गिे अिुमनत ददिुभएको छ। के र्ो लाजमदो कुरा होइि
र? साधारण मानिसको पररवारमा आएर, “र्ेशू” ले सबैभन्दा ठूलो अन्र्ार् भोग्िुभएको छ। त्र्ो

भन्दा पनि अपमािजिक कुरा र्ो हो, कक उहााँ र्स धूलोको सांसारमा आउिुभर्ो र आफूलाई
अत्र्न्तै तल्लो स्तरमा होच्र्ाउिुभर्ो, र उहााँले सबैभन्दा साधारण दे ह धारण गिुथभर्ो। एक अनत
साधारण मानिस बिेर, के सवोच्ि परमेश्वरले कदठिाइ भोग्िुहुन्ि र? अनि के उहााँले मािवजानतका

लाचग त्र्सो गिुथहुन्ि र? के त्र्स्तो कुिै समर् छ जुि बेला उहााँले आफ्िो बारे मा सोचिरहिु भएको
चथर्ो? र्हूदीहरूले उहााँलाई अस्वीकार गरे र मारे पनछ, अनि मानिसहरूले उहााँलाई चगल्ला गरे र

खिसी गरे पनछ, उहााँले कदहल्र्ै स्वगथसाँग गुिासो गिुथभएि वा पथ्
ृ वीलाई ववरोध गिुथभएि। आज,
र्ो सहस्राब्दी पुरािो द्ःु िद घटिा र्ो र्हूदीहरू जस्ता मानिसहरू बीिमा दे िा परे को छ। के
नतिीहरूले पनि त्र्स्तै पापहरू गदै िि ् र? कुि कुराले मानिसलाई परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू प्राप्त
गिथ र्ोग्र् बिाउाँ छ? के उसले परमेश्वरको ववरोध गदै ि र त्र्सपनछ आफ्िा आसशषहरू क्स्वकादै ि?
ककि मानिसहरूले कदहल्र्ै न्र्ार्को सामिा वा सत्र्को िोजी गिे काम गदै िि ?
् ककि उसले

कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको काममा िासो ददाँ दैि? उसको धासमथकता कहााँ छ? उसको निष्पक्षता कहााँ
छ? के उसाँग परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिे आाँट छ? उसको न्र्ार्को भाव कहााँ छ? मानिसको
६. “दहउाँ को डल्ला” भन्िे वाकर्ाांश मानिसहरूको तच्
ु छ व्र्वहारलाई जोड ददि प्रर्ोग गररएको छ।
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निक्म्त जुि कुरा वप्रर् छ त्र्ो परमेश्वरका निक्म्त कनतसम्म वप्रर् छ? मानिसले पनिरबाट िक

छुट्र्ाउि सकदै ि[७], ऊ सधैँ कालो र सेतोमा झुक्ककन्छ,[८] उसले न्र्ार् र सत्र्लाई दबाउाँ छ, र
अन्र्ार् र अधमथलाई उच्िमा उठाउाँ छ। उसले ज्र्ोनतलाई भगाउाँ छ, र अन्धकारमा कुद्छ र उफ्रन्छ।
सत्र् र न्र्ार्को िोजी गिेहरूले ज्र्ोनतलाई िेद्छि ्, परमेश्वरको िोजी गिेहरूले उहााँलाई आफ्िो

िुट्टामुनि कुल्िन्छि ् र आफैलाई आकाशमा उिाल्छि ्। मानिस डााँकुभन्दा [९] फरक छै ि। उसको
वववेक कहााँ छ? कसले सही र गलत छुट्ट्र्ाउि सकछ? कसले न्र्ार्लाई समथथि गिथ सकछ?
सत्र्को लाचग द:ु ि भोग्ि को तर्ार छ? मानिसहरू क्रूर र राक्षसी छि ्! परमेश्वरलाई क्रूसमा

कााँटी ठोकेर नतिीहरूले ताली बजाउाँ छि ् र िुसी हुन्छि ्, उिीहरूको जङ्गली चिच्र्ाहट कदहल्र्ै
थासमाँदैि। नतिीहरू कुिुरा र कुकुरहरू जस्ता छि ्, नतिीहरू गुटबन्दी गछथ ि ् र षड्र्न्त्र गछथ ि ्, र

नतिीहरूले आफ्िै राज्र् स्थावपत गरे का छि ्, नतिीहरूको हस्तक्षेपले कुिै ठाउाँ बाधा ददि बााँकी रािेको

छै ि, नतिीहरू आफ्िा आाँिाहरू बन्द गछथ ि ् र बारम्बार बौलाहाझैं लामो सोर निकालेर चिच्र्ाउाँ छि ,्
सबै एकसाथ थुनिएर बस्छि ्, र हलिलपूणथ र जीवान्त सदहतको अशान्त वातावरण छाउाँ छ, र जसले

अन्धाधुन्ध आफूलाई अरूसाँग सांलग्ि गदथछ नतिीहरू प्रकट हुाँदै जान्छि ्, सबैले आफ्िा पुिाथहरूको
“प्रससद्ध” िाउाँ लाई माचथ उिाल्छि ्। र्ी कुकुरहरू र कुिुराहरूले धेरै पदहले िै परमेश्वरलाई उिीहरूको
ददमागको पछाडड रािेका चथए र परमेश्वरको हृदर्को अवस्थालाई कदहल्र्ै ध्र्ाि ददएका छै िि ्।

परमेश्वरले मानिस भिेको कुकुर वा कुिरु ा जस्तै हो भन्िु त्र्वि आश्िर्थको कुरा होइि, एउटा

भुककरहे को कुकुरले अन्र् सर्ौं कुकुरलाई भक
ु िे बिाउाँ छ; र्सरी, धेरै झूटो प्रिारद्वारा उसले परमेश्वरको
कामलाई वतथमाि समर्मा ल्र्ाएको छ, परमेश्वरको काम के हो, त्र्हााँ न्र्ार् छ कक छै ि, परमेश्वरले

िुट्टा टे किे ठाउाँ छ कक छै ि, भोसल कस्तो होला, उसको आफ्िो तुच्छता, उसको आफ्िै फोहोर पनि

कस्तो छ भन्िे कुरामा ध्र्ाि ददाँ दैि। मानिसले कदहल्र्ै त्र्स्ता कुराहरूको बारे मा सोिेको छै ि, ऊ
भोसलको निक्म्त कदहल्र्ै चिन्ता गदै ि, र उसले लाभदार्क र बहुमूल्र् सबै थोकहरू आफ्िो अङ्गालोमा
जम्मा गरे को छ, परमेश्वरका निक्म्त टुक्राटाक्री र उब्रेका कुराहरू[१०] मात्र छोड्छ। मािवजानत कनत धेरै

क्रूर छ! उसले परमेश्वरको लाचग कुिै भाविा छोड्दै ि, र परमेश्वरबाटको सबै थोकलाई गुप्तमा िाई
सकेपनछ, उसले परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई कुिै ध्र्ाि िददई, उहााँलाई आफ्िो पछाडड टाढा धकेल्छ।
उसले परमेश्वरमा आिन्द गछथ , तैपनि परमेश्वरको ववरोध गदथछ, र उहााँलाई िट्
ु टामनु ि कुल्िन्छ, साथै

उसको मुिले परमेश्वरलाई धन्र्वाद र प्रशांसा िढाउाँ छ; उसले परमेश्वरसाँग प्राथथिा गदथछ, र परमेश्वरमा

७. “पनिरबाट िक छुट्र्ाउि सकदै ि” भन्िे वाकर्ाांशले मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई शैतािी थोकमा बङ्ग्र्ाउिे
कार्थलाई, समग्रमा, मानिसहरूले परमेश्वरलाई अस्वीकार गिे व्र्वहारलाई जिाउाँ छ।
८. “कालो र सेतोमा झुक्ककन्छ” भिेको सत्र्लाई भ्रमससत, र धासमथकतालाई िराबीससत समसाउिु हो।
९. “डााँकु” भन्िे शब्द मानिसहरू समझहीि छि ् र नतिीहरूमा अन्तर्दथक्ष्टको अभाव छ भिेर सङ्केत गिथ प्रर्ोग
गररएको हो।
१०. “टुक्राटाक्री र उब्रेका कुराहरू” भन्िे वाकर्ाांश मानिसहरूले परमेश्वरलाई दमि गिे व्र्वहारलाई जिाउिका लाचग
प्रर्ोग गररन्छ।
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भर पदथछ, त्र्सको साथसाथै उसले परमेश्वरलाई धोका ददन्छ। उसले परमेश्वरको िाउाँ “उच्ि पादथछ”,
र परमेश्वरको अिुहार हे दथछ, तापनि ऊ लाज र समथ िमािी परमेश्वरको ससांहासिमा बस्छ र
परमेश्वरको “अधमथ” को न्र्ार् गदथछ; उसको मि
ु बाट ऊ परमेश्वरप्रनत ऋणी भएको छ भन्िे शब्दहरू
निस्कन्छि ्, र उसले परमेश्वरका वििहरूलाई हे दथछ, तापनि आफ्िो हृदर्मा उसले परमेश्वरलाई गाली

गछथ ; ऊ परमेश्वरप्रनत “सहिशील” हुन्छ र पनि उसले परमेश्वरलाई चथिोसमिो गछथ , र उसको मुिले
त्र्ो परमेश्वरको िानतर िै हो भन्छ; उसले आफ्िो हातमा परमेश्वरका थोकहरू सलन्छ, र उसको

मि
ु मा परमेश्वरले ददिभ
ु एको िािेकुरा िपाउाँ छ, तर उसका आाँिाहरू चिसो र भावहीि भएर

परमेश्वरलाई हे रररहन्छ, मािौं ऊ उहााँका सबै कुरा हतार-हतार िाि िाहन्छ; उसले सत्र्लाई हे छथ, तर
त्र्ो शैतािको िाल हो भिी जोड् ददन्छ; उसले न्र्ार्लाई हे छथ, तर त्र्सलाई आत्म-त्र्ाग बन्ि बाध्र्

पाछथ ; उसले मानिसका कामहरूलाई हे छथ र परमेश्वर जे हुिुहुन्छ नतिीहरू त्र्ही हो भिी जोड् ददन्छ;
उसले मानिसको स्वाभाववक वरदािलाई हे छथ र ती सत्र् हुि ् भिी जोड् ददन्छ; उसले परमेश्वरका
कामहरूलाई हे छथ र ती अहङ्कार र असभमाि, धम्की र स्व-धासमथकता हो भन्छ; जब मानिसले

परमेश्वरलाई हे छथ, उसले उहााँलाई मािवको िाउाँ ददि क्जद्दी गछथ , र उहााँलाई शैतािको समलेमतोमा
बस्िे सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको आसिमा राख्न ठूलो कोससस गछथ ; ती परमेश्वरका वाणीहरू हुि ् भन्िे
कुरा उसले राम्ररी जान्दछ, तापनि ती मानिसको लेि बाहे क अरू केही होइि भिी भन्छ; आत्मा दे हमा

प्रकट हुिभ
ु एको छ, परमेश्वर दे ह बन्िभ
ु एको छ भन्िे कुरा उसले राम्ररी जान्दछ, तर केवल र्ो दे ह
मात्रै शैतािको सन्ताि हो भिेर भन्छ; परमेश्वर िम्र र लक
ु िुभएको छ भिी उसले राम्रोसाँग जान्दछ,
तैपनि शैताि लाजमा परे को छ र परमेश्वरले क्जत्िुभएको छ भिेर मात्रै भन्छ। कस्तो बेकम्मा!

मानिस सुरक्षा गिे कुकुरको रूपमा सेवा गिथ पनि र्ोग्र् छै ि! उसले कालो र सेतोको सभन्िता पनि
छुट्ट्र्ाउि सकदै ि, र जािी-जािी कालोलाई सेतो बिाउाँ छ। के मानिसका शक्कतहरू र मानिसले पैदा

गरे का समस्र्ाहरूले परमेश्वरको मुक्कतको ददिलाई सहि सकछि ्? जािी-जािी परमेश्वरको ववरोध
गरे पनछ, मानिसले वास्तै गरे ि, वा र्हााँसम्म कक उहााँलाई मािथ िोज्र्ो, परमेश्वरलाई आफैलाई दे िाउिे

अिुमनत ददएि। धासमथकता कहााँ छ? प्रेम कहााँ छ? ऊ परमेश्वरको छे उमा बस्दछ, र क्षमा माग्िका

निक्म्त परमेश्वरलाई घुाँडा टे काउि, उसका सबै प्रबन्धहरू पालि गिथ, उसका सबै र्ुक्कतहरू स्वीकार
गिथ कर गदथछ, परमेश्वरले गिथुहुिे सबै कुरामा ऊबाट सङ्केत सलिु लगाउाँ छ, वा ित्र ऊ ररसाउाँ छ[११] र
अिािक अनत क्रोचधत बन्छ। कालोलाई सेतो बिाउिे अन्धकारको र्स्तो प्रभावमा परमेश्वर कसरी

शोकले ग्रस्त हुि सकिुहुन्ि र? ककि र्सो भनिन्छ, जब परमेश्वरले आफ्िो सबभन्दा पनछल्लो काम
सुरु गिुथभर्ो, त्र्ो आकाश र पथ्
ृ वी सक्ृ ष्ट गिे कामजस्तै चथर्ो? मानिसका कामहरू र्नत “सम्पन्ि”
छि ्, कक “सधैँ बचगरहिे जीववत पािीको मल
ू ” ले मानिसको हृदर्को िेतलाई निरन्तर “भदथछ,” भिे

मानिसको “क्जउाँ दो पािीको मूल” ले सङ्कोि िमािी[१२] परमेश्वरको ववरुद्ध प्रनतस्पधाथ गदथछ; ती दई
ु
११. “ररसाउाँ छ” ले मानिसको कुरूप अिुहारलाई बुझाउाँ छ जुि क्रुद्ध र चिदढएको हुन्छ।
१२. “सङ्कोि िमािी” ले मानिसहरू लापरवाह भएको कुरालाई र परमेश्वरप्रनतको असलकता पनि श्रद्धा िहुिल
ु ाई
जिाउाँ छ।
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परस्पर िसमल्िे छि ्, र र्सले परमेश्वरका मानिसहरूलाई दण्डबाट छुटकारा पाउिे साधि प्रदाि गदथछ,
जब कक मानिसले र्सका ितराहरूमा कुिै ध्र्ाि िददई त्र्ससाँग सहकार्थ गछथ । अनि कुि प्रभावका

निक्म्त? उसले उदासीि भएर परमेश्वरलाई एकानतर पन्साउाँ छ, र उहााँलाई टाढा राख्छ, जहााँ मानिसहरूले

उहााँमाचथ कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, उहााँले नतिीहरूका ध्र्ाि खिांच्िुहोला भन्िे गदहरो डर मान्छ, र
परमेश्वरको जीववत पािीको मल
ू ले मानिसलाई लोभ्र्ाउला र मानिसलाई प्राप्त गलाथ भिी ठूलो डर

मान्छ। र्सैले धेरै वषथ साांसाररक चिन्ताहरूको अिुभव गररसकेपनछ, उसले परमेश्वरको ववरुद्धमा
गप्ु त र्क्ु कत र षड्र्न्त्र गदथछ, र परमेश्वरलाई उसको निन्दाको लक्ष्र् पनि बिाउाँ छ। मािौं, परमेश्वर

उसको आाँिामा मुढो जस्तो हुिुभएको छ, र ऊ परमेश्वरलाई समातेर उहााँलाई शोधि र शुद्धीकरण
गिथका लाचग आगोमा हाल्ि िाहन्छ। परमेश्वरको असुववधा दे िेर, मानिस आफ्िो छाती वपट्छ र

हााँस्छ, ऊ िुसीले िाच्छ, र परमेश्वर पनि शोधिमा पिुथभएको छ भिी भन्छ, र उसले परमेश्वरको
फोहोर अशुद्धता सफा गिेछ भिी भन्छ, मािौं र्ो मात्र तकथसांगत र समझदार कुरा हो, र्ी मात्र

निष्पक्ष र स्वगथको उचित तररकाहरू हुि ्। मानिसको र्ो दहांस्रक व्र्वहार जािाजािी र अिजाि, दव
ु ैमा
गररएको जस्तो दे खिन्छ। मानिसले आफ्िो कुरूप अिुहार र उसको घखृ णत, फोहोर आत्मा दव
ु ै प्रकट
गदथछ, र साथसाथै एक सभिारीको दर्िीर् रूप पनि दे िाउाँ छ; टाढा-टाढासम्म भााँडभैलो गरे पनछ, उसले

एक दर्िीर् रूप अपिाउाँ छ र स्वगथको क्षमाका लाचग बबन्ती गछथ , एक अनत िै दर्िीर् फ्र्ाउरो जस्तै।

मानिसले जदहले पनि िसोिेको तररकामा काम गदथछ, ऊ सधैँ “अरूलाई तसाथउि बाघको वपदठउाँ मा

सवार हुन्छ,”[क] उसले सधैँ असलकनत भए पनि असभिर् गरररहे को हुन्छ, उसले परमेश्वरको हृदर्लाई
असलकनत पनि ध्र्ाि ददाँ दैि, ि त उसले आफ्िै इज्जतको कुिै तुलिा िै गछथ । उसले िुपिाप
परमेश्वरको ववरोध मात्र गदथछ, मािौं परमेश्वरले उसाँग िराम्रो व्र्वहार गिुथभएको छ, र उसाँग त्र्स्तो
व्र्वहार गिथु हुाँदैि चथर्ो, र मािौं स्वगथ आाँिा ववहीि छ र जािी-जािी उसका लाचग क्स्थनतहरू गाह्रो
बिाइरहे को छ। र्सैले मानिसले गोप्र् रूपमा कुदटल षड्र्न्त्रहरू गदथछ, र उसले परमेश्वरबाट गरे को

मागलाई थोरै मा पनि िुकुलो पादै ि, सशकारीको आाँिाले हे दै, परमेश्वरको हरे क िालमा क्रोध पूवक
थ
हे दै, ऊ आफू परमेश्वरको शत्रु हो भन्िे कदहल्र्ै सोच्दै ि, अनि त्र्ो ददि आउिेछ जब परमेश्वरले

कुदहरो हटाउिुहुिेछ, र क्स्थनतहरू स्पष्ट पािुथहुिेछ, र उसलाई “बाघको मुि” बाट बिाउिुहुिेछ र
उसको पक्षमा बदला सलिह
ु ु िेछ भन्िे आशा गदथछ। आज पनि, मानिसहरूले अझै पनि र्ो सोच्दै िि ्
कक उिीहरूले परमेश्वर ववरोधीको भूसमका िेसलरहे का छि ् जुि भूसमकालाई र्ुगौंर्ुगदे खि धेरै

मानिसहरूले िेलेका छि ्; नतिीहरूले गिे सबै कुरामा नतिीहरू लामो समर्दे खि गलत बाटोमा गएका
छि ्, नतिीहरूले बुझेका सबै कुरा लामो समर्दे खि समुिले निलेको छ भन्िे कुरा नतिीहरूले कसरी
जान्ि सकछि ् र।

क. र्सलाई स्रोत वाकर्ाांश “hú jiǎ hǔ wēi [हु जे हउ वेइ]” को आधारमा अिुवाद गररएको हो, जुि एक चिनिर्ााँ
उिाि हो। र्सले एउटा कथालाई सङ्केत गदथछ, जहााँ एउटा स्र्ाल बाघको साथमा दहाँडरे अन्र् जिावरहरूलाई तसाथउाँछ,
र्सरी बाघले पाउिु पिे डर र इज्जत “सापट” सलन्छ। र्हााँ अरूलाई तसाथउि वा दमि गिथ कसैको इज्जत “सापट सलिे”
मानिसहरूलाई जिाउि र्ो उपमाको प्रर्ोग गररएको छ।
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कसले कदहल्र्ै सत्र्तालाई क्स्वकारे को छ? कसले िुल्ला अङ्गालोले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै

स्वागत गरे को छ? कसले िुसीसाथ परमेश्वरको उपक्स्थनतको इच्छा कदहल्र्ै गरे को छ? मानिसको
व्र्वहार सडडएको धेरै भर्ो, र उसको अशद्
ु धताले लामो समर्दे खि परमेश्वरको मक्न्दरलाई चिन्िै

िसककिे अवस्थामा छोडेको छ। र्सै बीि, मानिसले अझै पनि आफ्िो काम गरररहन्छ, सधैँ
परमेश्वरलाई नतरस्कार गछथ । मािौं, उसले परमेश्वरलाई ववरोध गिुथपछथ भन्िे कुरा ढुङ्गामा लेखिएको
छ, र अपररवतथिीर् छ र फलस्वरूप उसले आफ्िो विि र कार्थको अझ अरू दव्ु र्थवहार भोग्िुभन्दा

बरु श्रावपत हुन्छ। र्स्ता मानिसहरूले कसरी परमेश्वरलाई चिन्ि सकछि ्? नतिीहरू कसरी
परमेश्वरससत आराम पाउि सकछि ्? अनि नतिीहरू कसरी परमेश्वरको सामु आउिे र्ोग्र् ठहररि
सकछि ्? निस्सन्दे ह, आफैलाई परमेश्वरको व्र्वस्थापिको र्ोजिामा समवपथत गिुथ कुिै गलत कुरो

होइि—तर मानिसहरूले ककि सधैँ परमेश्वरको काम र परमेश्वरको पूणथतालाई मिको पनछक्ल्तर
राख्छि ्, जबकक निस्वाथथ रूपमा आफ्िै रगत र आाँसुहरू समपथण गछथ ि ्? मानिसहरूको नि्ःस्वाथथ

भक्कतको भाविा निस्सन्दे ह, बहुमूल्र् छ—तर नतिीहरूले कातेको “रेशम” परमेश्वर जो हुिुहुन्छ
त्र्सको प्रनतनिचधत्व गिथ पूणथ रूपमा असमथथ छ भन्िे कुरा नतिीहरूले कसरी थाहा पाउि सकछि ्?
[१३]
मानिसहरूको राम्रो असभप्रार्, निस्सन्दे ह, बहुमूल्र् र दल
ु थभ छि ्—तर नतिीहरूले “अिमोल धि”
लाई कसरी निल्ि सकछि ्? नतमीहरू प्रत्र्ेकले आफ्िो ववगतको बारे मा सोच्िुपछथ : ककि नतमीहरू

कदहल्र्ै अलग हुिह
ु ु न्ि? नतमीहरू ककि निदथर्ी सजार् र सरापहरूबाट कदहल्र्ै अलग भएका छै िौ?
ककि मानिसहरूले जदहले पनि भव्र् शब्दहरू र धमी न्र्ार्साँग “घनिष्ठ सम्बन्ध” कार्म राख्छि ्?
के परमेश्वरले सााँच्िै नतिीहरूलाई जााँच्दै हुिुहुन्छ? के परमेश्वरले जािी-जािी नतिीहरूलाई शोधि

गदै हुिुहुन्छ? र मानिसहरू कसरी शोधिमा प्रवेश गछथ ि ्? के नतिीहरूले सााँच्िै परमेश्वरको काम
जान्दछि ्? मानिसहरूले परमेश्वरको काम र उिीहरूको आफ्िै प्रवेशको बारे मा के-कस्ता पाठहरू
ससकेका छि ्? मानिसहरूले परमेश्वरको उपदे श िबबसूथि ्, र नतिीहरूमा परमेश्वरको काममा अन्तर्दथक्ष्ट
होस ्, त्र्सलाई स्पष्ट चिन्ि सकूि ्, र नतिीहरूको आफ्िै प्रवेशको उचित रूपले व्र्वस्थापि गरूि ्।

काम्र्प्रर्ेश्(१०)
मािवजानतले र्नतसम्म प्रगनत गिुथ पूवथर्दष्टान्तवविाको अवस्था हो। परमेश्वरको काम र

मानिसको प्रवेश कााँधमा कााँध समलाएर अगाडड बढ्छ र र्सैले परमेश्वरको काम पनि एक अतुलिीर्
भव्र् घटिा हो। मानिसको प्रवेश आजको ददिसम्म मानिसले कदहल्र्ै कल्पिा िगरे को आश्िर्थ
[१]
हो। परमेश्वरको काम िरम बबन्दम
ु ा पुगेको छ—र सोहीअिरू
ु प मानिसको “प्रवेश” पनि सशिरमा

१३. “अिमोल धि” ले परमेश्वरको सम्पण
ू थतालाई जिाउाँ छ।
१. र्हााँ “मानिसको ‘प्रवेश’” ले मानिसको अवज्ञाकारी व्र्वहारलाई जिाउाँ छ। मानिसको जीविमा प्रवेशलाई जिाउिुको
साटो—जुि सकारात्मक छ—र्सले नतिीहरूको िकारात्मक व्र्वहार र कामहरूलाई जिाउाँ छ। र्सले व्र्ापक तवरले मानिसको
ती कार्थहरूलाई जिाउाँ छ जुि परमेश्वरका ववरुद्ध छि ्।
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पुगेको छ। परमेश्वरले उहााँले सकिुभएसम्म आफूलाई होच्र्ाउिुभएको छ र उहााँले कदहल्र्ै पनि
मािवजानत वा ब्रह्माण्ड र सबै थोकको ववरोध गिुथभएको छै ि। र्सैबीि, मानिस परमेश्वरको सशरमा

िढे को छ र परमेश्वरमाचथको मानिसको चथिोसमिो सशिरमा पुगेको छ; सबै सशिरमा पग
ु ेको छ

र धासमथकताको ददि दे िा पिे समर् भएको छ। ककि निरन्तर भूसमलाई उदासीले छोप्ि र सबै

मानिसहरूलाई अन्धकारले ढाकि ददिे? परमेश्वरले कैर्ौँ हजार वषथदेखि हे दै आउिुभएको छ—दशौँ
हजार वषथदेखि पनि हुि सकछ—अनि लामो समर्दे खि उहााँको सहिशीलता सीमामा पुगेको छ।
उहााँले मािवजानतको हरे क िाल हे दै आउिभ
ु एको छ, उहााँले मािवजानतको अधमथले कनत लामो
समर् उपिव गछथ भिी हे दै आउिुभएको छ, तैपनि लामो समर्दे खि लादटएको मानिसले केही पनि

महसुस गदै ि। अनि परमेश्वरका कामहरूलाई कसले अवलोकि गरे को छ र? कसले आफ्िा आाँिा

उठाएर टाढा हे रको छ र? कसले कदहल्र्ै ध्र्ाि ददएर सुिेको छ र? को परमप्रभुको हातमा कदहल्र्ै

परे को छ र? मानिसहरू सबै काल्पनिक डरहरूले ग्रस्त[२] छि ्। िल र परालको थुप्रोको के काम?
नतिीहरूले गिथ सकिे एउटै कुरा भिेको परमेश्वरलाई र्ातिा ददएर मािुथ मात्र हो। नतिीहरू िल र

परालको थुप्रो मात्र भए तापनि नतिीहरूले “सवोिम”[३] तररकाले गिथ सकिे एउटा कुरा अझ बााँकी
छ: परमेश्वरलाई र्ातिा ददएर मािुथ अनि “र्सले मानिसहरूको हृदर्लाई हवषथत तुल्र्ाउाँ छ” भिेर

चिच्र्ाउिु। कस्ता खझाँगे ससपाही र गाँगटे जिथलहरू! आश्िर्थ रूपले, मानिसहरूको अटुट हुलमाझ,
अभेद्र् घेराबन्दीले उहााँलाई घेदै नतिीहरूले आफ्िो ध्र्ाि परमेश्वरतफथ केक्न्ित गछथ ि ्। नतिीहरूको
जोश अझ तातो गरी बसलरहे को छ,[४] नतिीहरूले परमेश्वरलाई हुलका हुल गरे र घेरेका छि ्, ताकक
उहााँ एक इन्ि पनि हलिल गिथ िसकूि ्। नतिीहरूका हातमा हरप्रकारका हनतर्ारहरू छि ् र
परमेश्वरलाई नतिीहरू आफ्िा आाँिा ररसले भरे र कुिै शत्रुलाई हे रेझ ैँ हे छथि ्; नतिीहरू “परमेश्वरका
हातिट्
ु टा िाँड्
ु ि” आतरु छि ्। कस्तो अिम्म! मानिस र परमेश्वर ककि र्सरी समल्िै िसकिे

शत्रुहरू बिे? के र्ो सबैभन्दा प्रेसमलो परमेश्वर र मानिसबीि ररससबीको कारणले भएको हो? के

परमेश्वरका कार्थहरू मानिसको लाचग फाइदाजिक िभएकोले गदाथ हो? के नतिले मानिसलाई हानि

गछथ ि ्? परमेश्वरले मानिसको घेराबन्दी तोड्िुहोला, तेस्रो स्वगथमा फकथिुहोला र फेरर मानिसलाई
कालकोठरीमा फासलददिुहोला भिेर डराउाँ दै मानिसले एक टक लगाएर उहााँलाई हे छथ। मानिस

परमेश्वरसाँग सावधाि छ, चिक्न्तत छ र मानिसमाझ रहिभ
ु एका परमेश्वरलाई “मेससि गि” ताकेर
ऊ जसमिमा र्ताउता क्जउ मकाथउाँछ। मािौँ कक, परमेश्वर असलकनत मात्र िलमलाउिुभर्ो भिे

मानिसले कुिै पनि कुरा बााँकी िछोडी उहााँको हरे क कुरा िष्ट गिेछ—उहााँको सारा शरीर र उहााँले

पदहरिुभएका हरे क कुरा। परमेश्वर र मानिसबीिको सम्बन्ध सुधािै िसककिे अवस्थामा पुगेको
छ। मानिसले परमेश्वरलाई बझ्
ु ि सकदै ि; र्सैबीि मानिसले जािीजािी आफ्िा आाँिाहरू बन्द गछथ

२. “काल्पनिक डरहरूले ग्रस्त” भिेर मानिसको मािवताको पथभ्रष्ट जीविलाई चगल्ला गिथलाई प्रर्ोग गररएको छ।
र्सले मािवजानतको जीविको कुरुप अवस्थालाई जिाउाँ छ, जहााँ मानिसहरू भत
ू हरूसाँगै बस्छि ्।
३. “सवोिम” चगल्ला गरेर भनिएको हो।
४. “जोश अझ तातो गरी बसलरहेको छ” चगल्ला गरे र भनिएको हो, र्सले मानिसको कुरुप अवस्थालाई जिाउाँ छ।
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र मेरो अक्स्तत्व हे िथ र मेरो न्र्ार्लाई क्षमा गिथ पूणथ रूपमा अनिच्छुक हुन्छ र र्ताउता व्र्थै
भौताररन्छ। र्सैले, मानिसले अपेक्षा िै िगरे को बेला, म िुपिाप बचगजान्छु र अब फेरर कदहल्र्ै

मानिससाँग को माचथ र को तल छ भिेर तल
ु िा गिेछैिाँ। मािवजानत सबैभन्दा तल्लो दजाथको
“जन्तु” हो र म उसलाई अबउप्रान्त ध्र्ाि िददिे इच्छा गछुथ। मैले धेरै पदहले िै मेरो सबै अिुग्रह

म शान्तसाँग बस्िे ठाउाँ मा कफताथ लगेको छु; मानिस र्नत अवज्ञाकारी भएको हुिाले उसले मेरो
मूल्र्वाि ् अिुग्रहको आिन्द उठाउिुपिे के कारण छ र? मप्रनत शत्रुतापूणथ व्र्वहार गिे
शक्कतहरूलाई व्र्थथमा मेरो अिग्र
ु ह प्रदाि गिथ म इच्छुक छै िाँ। मेरा मल्
ू र्वाि ् फलहरू किािका

जोसशला र उत्सक
ु तासाथ मेरो पुिरागमिको प्रतीक्षा गिे ककसािहरूलाई प्रदाि गिेछु। म केवल

स्वगथ अिन्तसम्म रहोस ् र र्सअलावा, मानिस कदहले बुढो िहोस ्, स्वगथ र मानिसले सदाको लाचग
आराम गरूि अनि आदशथ र्ुगमा प्रवेश गदाथ सदाबहार “सल्ला र साइप्रसहरू” सधैँ परमेश्वर र
स्वगथको साथमा रहूि ् भन्िे िाहिा गछुथ।

मैले मानिससाँग धेरै ददि र रातहरू बबताएको छु, म मानिससाँग सांसारमा साँगै बसेको छु र

मैले मानिसको लाचग धेरै मापदण्डहरू बिाएको छै िाँ; मैले मानिसलाई सधैं अगाडडतफथ मागथदशथि

मात्र गछुथ, मैले मानिसलाई मागथदशथिबाहे क केही पनि गददथिाँ र मानिसको निर्नतको िानतर म

प्रबन्ध-कार्थलाई निरन्तर अगाडड बढाउाँ छु। स्वगथमा हुिुहुिे वपताको इच्छा कसले बुझेको छ? स्वगथ
र पथ्
ृ वीको बीिमा कसले र्ात्रा गरे को छ? म अबउप्रान्त मानिसको “वद्
ृ धावस्था” उसाँग बबताउिे
इच्छा गददथिाँ ककिकक मानिस अत्र्न्तै पुरािो ढङ्गको छ, उसले केही पनि बुझ्दै ि; उसले त मैले

तर्ार गरे को भोजमा बेस्सरी िाि मात्र जान्दछ, ऊ बााँकी सबैबाट अलग रहन्छ, र उसले अन्र्
कुिै पनि ववषर्मा वविार िै गदै ि। मािवजानत अत्र्न्तै कञ्जुस छ, मानिसमाझ धेरै ठुलो

कोलाहल, उदासी र ितरा छ, अनि र्सकारण म आखिरी ददिहरूमा प्राप्त गररिे ववजर्का मल्
ू र्वाि ्
फलहरू बााँड्ि िाहन्िाँ। मानिसले आफै सज
्
आिन्द उठाओस ्, ककिकक
ृ िा गरेका प्रिुर आसशषहरूको

मानिसले मेरो स्वागत गदै ि—मैले ककि मानिसलाई िककली मुस्काि ल्र्ाउि कर लगाउिे?

सांसारका हरे क कुिामा न्र्ािोपिको अभाव छ, सांसारका सारा भूभागहरूमा वसन्तको िामनिसाि
छै ि, ककिकक पािीमा बस्िे जीवझैँ मानिसमा असलकनत पनि न्र्ािोपि छै ि , ऊ लाशझैँ छ र उसको

िशामा बग्िे रगत पनि मट
ु ु चिस्र्ाउिे जमेको बरफजस्तै छ। न्र्ािोपि कहााँ छ? मानिसले
परमेश्वरलाई कुिै पनि कारणवविा क्रूसमा टााँग्र्ो, र त्र्सपनछ उसले असलकनत पनि सन्दे हको
महसुस गरे ि। कसैले कदहले पनि पछुतो गरे को छै ि, अनि र्ी क्रूर निरां कुशहरूले अझ पनि
मानिसको पुत्रलाई फेरर एकपटक “क्जउाँ दै पक्रिे”[५] र नतिीहरूको हृदर्सभत्रका घण
ृ ालाई अन्त्र् गिथ
उहााँलाई गोली बसाथउिे समूहको अगाडड ल्र्ाउिे र्ोजिा बिाइरहे का छि ्। र्स्तो ितरापण
ू थ भसू ममा
रहे र मलाई के फाइदा छ र? र्दद म र्हीां रहेँ भिे मैले मानिसलाई द्वन्द्व र दहांसा अनि कदहले

अन्त्र् िहुिे द्ःु ि मात्र ल्र्ाउिेछु, ककिकक मैले मानिसकहााँ कदहल्र्ै शाक्न्त ल्र्ाएको छै ि, केवल
५. “क्जउाँ दै पक्रिे” ले मानिसको दहांस्रक र घखृ णत व्र्वहारलाई जिाउाँ छ। मानिस क्रुर छ र परमेश्वरप्रनत असलकनत
पनि क्षमाशील छै ि अनि उसले उहााँसाँग निरथथक मागहरू गछथ ।
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र्ुद्ध ल्र्ाएको छु। मािवजानतका आखिरी ददिहरू र्ुद्धले भररिुपछथ र दहांसा र द्वन्द्वको बीिमा

मानिसको गन्तव्र् चगिुथपछथ । म र्ुद्धको “आिन्द” बााँडिाँड
ु गरी सलि िाहन्िाँ, म मानिसको रकतपात
र बसलदािमा साथ ददिेछैि ककिकक मानिसको अस्वीकारले मलाई “निराशा” मा पऱ्ु र्ाएको छ र
मसाँग मानिसका र्ुद्धहरू हे िे हृदर् छै ि—मानिस आफ्िो चधत मरुञ्जेल लडाइाँ गरोस ्। म आराम

गिथ िाहन्छु, म सुत्ि िाहन्छु; मािवजानतका आखिरी ददिहरूमा भूतहरू उसका साथी बिूि ्! मेरो

इच्छा कसले जान्दछ? मानिसले मेरो स्वागत गदै ि र उसले कदहल्र्ै पनि मलाई पिेि, त्र्सकारण
म उसलाई बबदा ददि मात्र सकछु, अनि म उसलाई मािवजानतको गन्तव्र् प्रदाि गछुथ, म मेरा सबै

सम्पवि मानिसलाई छोडडददन्छु, मेरो जीवि मानिसका बबिमा रोप्छु, मेरो जीविको बबउ मानिसको
हृदर्को भूसममा रोप्छु, ऊकहााँ मेरा चिरस्थार्ी सम्झिाहरू छोड्छु, मेरो सबै प्रेम मािवजानतकहााँ

छोड्छु र मानिसले ममा कदर गिे सबै कुरा मानिसलाई ददन्छु, म र्ी सबै प्रेमको उपहारको रूपमा
ददन्छु जसद्वारा हामीले एक अकाथको िाहिा गछौँ। हामीले एक अकाथलाई सदा प्रेम गरौँ, हामीले

एक अकाथलाई ददिे असल कुरा हाम्रो दहजो होस ् भन्िे मेरो िाहिा छ, ककिकक मैले मेरो सम्पूणथता
मािवजानतलाई ददइसकेको छु—मािवजानतसाँग के िै गुिासो हुि सकछ र? मैले पदहले िै मेरो
जीविको सम्पूणत
थ ा मानिसकहााँ छोडेको छु र कुिै शब्दवविा िै, मैले प्रेमको सुन्दर भूसमलाई
मािवजानतको निक्म्त जोत्ि कदठि पररश्रम गरे को छु; मैले मानिससाँग कदहले पनि न्र्ार्ोचित

सतथहरू रािेको छै िाँ, मैले मानिसका प्रबन्धहरूमा समवपथत हुिे र मािवजानतको निक्म्त अझ सन्
ु दर
भोसल सज
ृ िा गिेबाहे क केही पनि गरे को छै िाँ।
परमेश्वरको काम समद्
ृ ध र प्रशस्त भए तापनि मानिसको प्रवेश अभावग्रस्त िै छ। मानिस

र परमेश्वरबीिको सांर्ुकत “उद्र्म” मा लगभग सबै िै परमेश्वरका काम हुि ्; मानिसले कनत
हदसम्म प्रवेश गरे को छ भन्िे ववषर्मा कुरा गदाथ, र्ो कुरा दे िाउिे उसाँग लगभग केही पनि छै ि।

मानिस र्नत दररि र र्दक्ष्टववहीि छ कक उसले आफ्िो हातमा “प्रािीि हनतर्ारहरू” सलएर आजको
परमेश्वरसाँग आफ्िो तागतको मापि पनि गछथ । र्ी “प्रािीि वािरहरू” मुक्स्कलले मात्र ससधा दहाँड्ि

सक्षम छि ् र नर्िीहरू आफ्िा “िाङ्गा” शरीरहरूको कुिै सरम मान्दै िि ्। नतिीहरूलाई परमेश्वरको
कामको मूल्र्ाङ्कि गिथ के कुराले र्ोग्र् बिाउाँ छ? र्ी िारिुट्टे वािरहरूमध्र्े धेरैका आाँिाहरू

क्रोधले भररएका छि ् र नतिीहरूले सारा भसू ममा प्रख्र्ात हुिे वािर-मानिसहरू र परमेश्वरबीिको
आखिरी ददिहरूको प्रनतस्पधाथ गराउिको निक्म्त आफ्िा हातहरूमा प्रािीि ढुङ्गे हनतर्ारहरू सलएर
सांसारले पदहले कदहल्र्ै िदे िेको वािर-मानिसहरूको प्रनतस्पधाथ सुरु गिे प्रर्ास गदै आफूलाई
परमेश्वरको ववरुद्ध उभ्र्ाउाँ छि ्। र्सबाहे क, र्ी आधा ससधा उसभिे प्रािीि वािर-मानिसहरूमध्र्े

धेरै आत्मसन्तक्ु ष्टले भररन्छि ्। अिह
ु ार ढाकिे एकदमै जगक्ल्टएका रौँहरू भएका नतिीहरू प्राणघाती

इरादाले भररपूणथ छि ् र नतिीहरूले आफ्िा अगाडडका िुट्टाहरू उिाल्छि ्। नतिीहरू आधुनिक
मानिसको रूपमा ववकससत हुि बााँकी िै छ, र्सैले आफ्िो निधारलाई राम्ररी जोडडएका शीतका
थोपाहरूजस्ता पससिाका दािाहरूले ढाकेर कदहलेकाहीीँ नतिीहरू ससधा उसभन्छि ् र कदहलेकादहाँ

नतिीहरू घस्रन्छि ्—नतिीहरूको उस्तक
ु ता स्प्ष्ट दे खिन्छ। त्र्सका भारी र दढला िार िुट्टामा

उसभएको, प्रहारलाई मक्ु स्कलले छल्ि सकिे र जबाफी हमला गिे तागतवविाको, आफ्िो समत्र,
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मौसलक स्वरूपको, प्रािीि वािर-मानिसलाई हे रेर नतिीहरूले मुक्स्कलले आफूलाई रोकि सकछि ्।
आाँिाको एक निमेषमा—के भर्ो भिेर दे ख्ि पाउिुअगावै—अिडासभत्रको “दहरो” हावामा िुट्टा ठाडो

पारे र जसमिमा ढल्छ। ती सारा वषथहरू जसमिमा गलत तररकाले टे केका ती िट्
ु टाहरू अकस्मात ्
उिािो परे का छि ् र अबउप्रान्त उकत वािर-मानिसमा प्रनतवाद गिे कुिै इच्छा छै ि। र्स
समर्पनछ, र्ीमध्र्े सबैभन्दा प्रािीि वािर-मानिसलाई पथ्
ृ वीबाट हटाइएको छ—र्ो सााँच्िै िै
“पीडादार्ी” कुरा हो। र्स प्रािीि वािर-मानिसको अकस्मात ् अन्त्र् भएको छ। मानिसको अद्भुत

सांसारबाट ऊ ककि र्नत िााँडो हताररिु परे को? अफसोसको कुरो, त्र्सले परमेश्वरववरुद्ध आफ्िो

तागत मापि िगरीकि र्स सांसारबाट बबदा सलर्ो! कस्तो वविारहीि बुढो वािर-मानिस—कािेिुसी

िगरी, “प्रािीि सांस्कृनत र कलाहरू” आफ्िा सन्तािहरूलाई िसुक्म्पई मऱ्र्ो! आफ्िा िक्जककालाई

आफ्िो छे उमा बोलाएर आफ्िो प्रेमको बारे मा बताउिे समर् उसलाई समलेि, उसले ढुङ्गाको पाटीमा
कुिै सन्दे श छोडेि, उसले स्वगथ-ददि छुट्र्ाएि र अकथिीर् कष्टको बारे मा केही भिेि। उसले

अक्न्तम सास फेदाथ, आफ्िा आाँिा बन्द गिुथअगाडड, िार कडा िुट्टाहरूलाई आकासनतर फकेका
रुिका हााँगाहरूझैँ माचथनतर तन्काउिुअनघ उसले आफ्िा सन्तािहरूलाई “परमेश्वरलाई िुिौनत ददि

अिडामा ििढिू” भिी अती ददिलाई आफ्िो मिथ लागेको शरीरको छे उमा बोलाएि। र्स्तो लाग्छ,
उसले िराम्रो मत्ृ र्ुवरण गऱ्र्ो…। अकस्मात ्, अिडामुनिबाट गजथिर्ुकत हााँसो सुनिन्छ; आधा ससधा
उसभएको वािर-मानिस उिेक्जत हुन्छ; हातमा बाह्रससङ्गे वा परु ािो वािर-मानिसभन्दा ववकससत
अन्र् जङ्गली जन्तु सशकार गिथको लाचग प्रर्ोग गररिे “ढुङ्गाको लाठो” सलएर ररसले िुर हुाँदै ऊ

उसको मिमा राम्ररी सोचिएको र्ोजिाको [६] साथ अिडामा उफ्रन्छ। मािौं उसले कुिै सराहिीर्
काम िै गरे को छ। आफ्िो ढुङ्गाको लाठोको “बल” मा ऊ “तीि समिेटसम्म” ससधा उसभन्छ। र्स

तेस्रो “िट्
ु टा” को “शक्कत” कनत ठुलो! र्सले ठुलो, भद्दा, मि
ू थ आधा उसभएको वािर-मानिसलाई
तीि समिेटसम्म थाम्र्ो—र्ो आदरणीर्[७] बुढो वािर-मानिस रवाफी छ भन्िे कुरामा कुिै आश्िर्थ

छै ि। निश्िर् िै, त्र्ो प्रािीि ढुङ्गे हनतर्ार “मानिसहरूले सोिेजस्तै छ”: त्र्समा एउटा िककु,
बबाँड, धार र टुप्पो छ, त्र्समा भएको एउटै कमजोरी भिेको त्र्सको धारमा िमक िहुिु हो—त्र्ो
कनत िेदजिक छ। त्र्ो प्रािीि समर्को “सािो दहरो” लाई फेरर हे र , जो अिडामा िडा भएको छ

र तल भएकाहरूलाई घण
ु थल िीि हुि,् अनि ऊ
ृ ाको िजरले हे रररहे को छ, मािौं कक नतिीहरू दब
आफूिादहाँ वीर दहरो। उसले मञ्िअगाडड भएकालाई आफ्िो हृदर्मा गुप्त रूपले घण
ृ ा गछथ । “दे श

समस्र्ामा छ र हामीमध्र्े हरे क उिरदार्ी छौँ, नतमीहरू ककि तकथन्छौ? नतमीहरूले दे शले वविाशको

सामिा गरे को दे ख्छौ, तर रकतपातपूणथ र्ुद्धमा सहभागी हुि िाहाँदैिौ, के त्र्सकारण र्स्तो गरे का
हौ? दे श वविाशको िक्जक छ—ककि नतमीहरू सबैभन्दा पदहले िासो दे िाउिे र सबैभन्दा अक्न्तममा
आिन्द मिाउिे हुाँदैिौ? दे श असफल भएको र र्समा मानिसहरू सडेको नतमीहरू कसरी सहि

६. “उसको मिमा राम्ररी सोचिएको र्ोजिा” चगल्ला गरेर भनिएको हो, अनि र्सले मानिसहरूले कसरी आफैलाई
जान्दै िि ् र आफ्िो वास्तववक कदको बारेमा अिजाि छि ् भन्िे कुरालाई जिाउाँ छ। र्ो अपमािजिक असभव्र्क्कत हो।
७. “आदरणीर्” चगल्ला गरे र भनिएको हो।
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सकछौ? के नतमीहरू राक्ष्रर् अधीिताको सरम सहि इच्छुक छौ? कस्तो िालार्कहरूको झुण्ड!”

उसले र्स्तो सोच्दै गदाथ मञ्िअगाडड झगडा सुरु हुन्छ र उसका आाँिा अझ क्रुद्ध हुन्छि ्, मािौँ
कक ती आाँिाहरूले ज्वाला प्रहार गिथ[८] लागेका छि ्। र्द्
ु धमा परमेश्वरलाई हराउि ऊ बेिैि छ,
मानिसहरूलाई िुसी पािथको लाचग परमेश्वरलाई मत्ृ र्ुको मुिमा पुऱ्र्ाउि ऊ लालानर्त छ। उसको
ढुङ्गे हनतर्ार प्रससद्चधको लार्क होला तर त्र्ो कदहल्र्ै पनि परमेश्वरको ववरुद्धमा जाि सकदै ि

भन्िे कुरा उसलाई थाहै छै ि। उसले आफ्िो बिाउ गिुथअगाडड, ऊ ढलेर आफ्िो िुट्टामा िडा

हुिअ
ु गाडड िै, दव
ु ै आाँिाका ज्र्ोनत गम
ु ाएर ऊ अगाडड र पछाडड हक्ल्लन्छ। ऊ आफ्िा परु ािो
पुिाथनतर ढल्छ र फेरर उठ्दै ि; प्रािीि वािर-मानिसलाई जोरले पकडेर ऊ अब फेरर कराउाँ दै ि र

आफ्िो िीिता स्वीकार गछथ , अनि उसमा प्रनतवाद गिे कुिै इच्छा हुाँदैि। ती दई
ु वािर-मानिसहरू
अिडाअगाडड िै मछथ ि ्। मािवजानतको पुिाथ जो वतथमाि ददिसम्म जीववत चथर्ो, ऊ धासमथकताको
सूर्थ दे िा परे पनछ अज्ञािताले मऱ्र्ो, र्ो कस्तो दभ
्
त्र्नतकै
ु ाथग्र्! नतिीहरूले र्नत महाि ् आसशषलाई
जाि ददए, त्र्ो कनत मूिथतापूणथ कुरो चथर्ो—नतिीहरूको आसशषको
्
ददि, हजारौँ वषथ पिेका ती

वािर-मानिसहरूले ददर्ाबलसहरूको राजासाँग “आिन्द मिाउिलाई” ती आसशष हरूलाई
्
पातालमा
लगेका छि ्! ककि र्ी आसशषहरूलाई
्
जीववत रहिेहरूको सांसारमा आफ्िा छोरा र छोरीहरूसाँग
आिन्द मिाउिको लाचग िराख्िे? नतिीहरूले केवल समस्र्ाको माग गरररहे का छि ्! नतिीहरूले

थोरै प्रनतष्ठा, ख्र्ानत र असभमािको निक्म्त िरकका ढोकाहरू िोल्िमा प्रथम हुि र िरकका
छोराहरू हुिको लाचग सांघषथ गदै माररिे दभ
ु ाथग्र् भोग्िु, र्ो कस्तो बबाथदी! त्र्स्तो मूल्र् अत्र्न्तै
अिावश्र्क छ। “राक्ष्रर् भाविाले ओतप्रोत” भएका त्र्स्ता पुरािा पुिाथहरू आफैलाई िरकमा थुिेर
अनि दब
ु थल िीिहरूलाई बादहरै रािेर “आफ्िै लाचग र्नत कठोर तर अरूको निक्म्त र्नत सहिशील”

हुि,ु र्ो कस्तो टीठलाग्दो कुरो। र्स्ता “मानिसहरूका प्रनतनिचधहरू” कहााँ पाउि सककन्छ? नतिीहरूका
“सन्तािहरूको कल्र्ाण” र “भावी पुस्ताको शाक्न्तपूणथ जीवि” को निक्म्त नतिीहरूले परमेश्वरलाई
हस्तक्षेप गिथ ददाँ दैिि ्, अनि र्सैले नतिीहरूले आफ्िै जीविलाई कनत पनि ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। नतिीहरूले

कुिै रोकटोकवविा, वविाशब्द पातालमा प्रवेश गरेर आफैलाई “राक्ष्रर् उद्दे श्र्का” निक्म्त समपथण

गछथ ि ्। त्र्स्तो राष्रवाद कहााँ पाउि सककन्छ? परमेश्वरसाँग र्ुद्ध गदै नतिीहरू मत्ृ र्ुसाँग डराउाँ दै िि ्,
ि त रकतपातसाँग िै डराउाँ छि ्, भोसलको निक्म्त त नतिीहरू डराउिे झि ् कुरै िगरौं। नतिीहरू

केवल र्ुद्ध मैदाितफथ दौडन्छि ्। नतिीहरूले आफ्िो “समपथण भाव” को निक्म्त अिन्तसम्म पछुतो
गिुथ र िरकको सधैँ जसलरहिे ज्वालामा जल्िु कस्तो दर्ालाग्दो कुरो!

कनत िािलाग्दो! परमेश्वरको दे हधारणलाई ककि मानिसहरूद्वारा सधेँ इन्कार र गाली गररन्छ?

ककि मानिसहरूमा परमेश्वरको दे हधारणको बारे मा केही पनि बझ
ु ाइ छै ि? के परमेश्वर गलत

समर्मा आउिुभएकोले र्सो भएको हुि सकछ? के परमेश्वर गतल ठाउाँ मा आउिुभएको हुिाले
र्सो भएको हुि सकछ? के परमेश्वरले मानिसको “स्वीकृनतको हस्ताक्षर” वविा एकलै काम गिुथभएको
८. “प्रहार गिथ” ले परमेश्वरबाट पराक्जत भई ररसले िरु भएका मानिसहरूको कुरुप अवस्थालाई जिाउाँ छ। र्सले
परमेश्वरप्रनत नतिीहरूको ववरोधको हदलाई जिाउाँ छ।
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हुिाले र्सो भएको हुि सकछ? के परमेश्वरले मानिसको अिुमनतवविा आफै निणथर् गिुथभएको
कारणले र्सो भएको हुि सकछ? तथ्र्हरूले र्ो बताउाँ छि ् कक परमेश्वरले पूवथसूििा ददिभ
ु र्ो।
परमेश्वरले दे ह बन्िुभएर गल्ती गिथभ
ु एि—के उहााँले मानिसको सहमनत माग्िुपछथ र? र्सअलावा,
परमेश्वरले मानिसलाई धेरै पदहले िै स्मरण गराउिुभर्ो, सार्द मानिसहरूले बबसेका छि ्। नतिीहरू
दोषी छै िि ्, ककिकक मानिसलाई शैतािले धेरै पदहलेदेखि िै भ्रष्ट पारे को छ जसले गदाथ उसले

स्वगथमुनि हुिे कुिै पनि कुरा बुझ्ि सकदै ि, आक्त्मक सांसारमा हुिे घटिाहरूको बारे मा त कुरै
िगरौं! र्ो कस्तो लज्जास्पद कुरो, मानिसका पव
ू थजहरू, वािर-मानिसहरू, अिडामा मरे , तर र्ो
अिम्मको कुरा होइि: स्वगथ र पथ्
ृ वी कदहल्र्ै पनि समलेका छै िि ्, अनि ददमाग ढुङ्गाबाट बिेको

वािर-मानिसले परमेश्वर फेरर दे ह बन्ि सकिुहुन्थ्र्ो भन्िे कुरा कसरी बुझ्ि सकथ्र्ो र? कनत
द्ःु िको कुरो, “साठी वषथको” र्स्तो “बुढो मानिस” परमेश्वरको दे िा पिुथभएको ददिमा मऱ्र्ो। त्र्स्तो

महाि ् आसशषको
् आगमिमा आसशषववहीि
्
भएर उसले सांसार छोड्िु के आश्िर्थको कुरा होइि र?

परमेश्वरको दे हधारणले सबै धमथ र क्षेत्रहरूलाई तरङ्चगत पारे को छ, र्सले धासमथक वत
ृ का मूल
प्रणालीलाई “भिगोलको अवस्थामा” धकेसलददएको छ र र्सले परमेश्वर दे िा पिुथभएको िाहिा

गिेहरूको हृदर् हल्लाइददएको छ। कसले उपासिा गदै ि र? कसले परमेश्वरलाई दे ख्ि िाहाँदैि र?

परमेश्वर धेरै वषथदेखि व्र्क्कतगत रूपमा मानिसको बीिमा रहाँदै आउिुभएको छ, तापनि मानिसले
कदहले पनि र्सलाई महसस
ु गरे को छै ि। आज, परमेश्वर स्वर्म ् दे िा पिथभ
ु एको छ र उहााँको
पदहिाि जिसाधरणलाई दे िाउिुभएको छ—र्सले कसरी मानिसको हृदर्मा हषथ ल्र्ाउाँ दै िथ्र्ो र?
परमेश्वरले एकपटक मानिससाँग आिन्द र शोक बााँडिाँड
ु गिुथभर्ो र आज उहााँको मािवजानतसाँग

पुिसमथलि भएको छ र ऊसाँग बबतेका समर्का कथाहरू सुिाउाँ दै हुिुहुन्छ। उहााँ र्हूददर्ाबाट बादहर
जािभ
ु एपनछ मानिसहरूले उहााँलाई भेट्टाउि सकेिि ्। नतिीहरूले फेरर एकपटक उहााँलाई भेट्िे

िाहिा गछथ ि ्, नतिीहरूलाई थाहै छै ि, आज नतिीहरूले उहााँलाई फेरर भेदटसकेका र उहााँसाँग पुिसमथलि
भइसकेका छि ्। र्सले कसरी दहजोका सोिहरूमा हलिल िल्र्ाउला र? दई
ु हजार वषथअगाडड

आजकै ददि र्हूदीका सन्ताि र्ोिाको छोरो ससमोिले र्ेशूलाई उद्धारकताथको रूपमा सलर्ो, उहााँकै
टे बुलमा िार्ो र उहााँलाई धेरै वषथ पछ्र्ार्ो अनि उहााँप्रनत गदहरो प्रेम महसुस गऱ्र्ो: उसले उहााँलाई
आफ्िो हृदर्को गदहराइबाट प्रेम गऱ्र्ो, उसले प्रभु र्ेशल
ू ाई अत्र्न्तै प्रेम गऱ्र्ो। चिसो डुाँडमा

जक्न्मएको सुिौलो कपाल भएको बालक कसरी परमेश्वरको दे हधारणको पदहलो स्वरूप हुिुहुन्थ्र्ो
भन्िेबारे मा र्हूदी मानिसहरूलाई केही पनि थाहा चथएि। नतिीहरूले उहााँलाई आफूजस्तै सोिे,
कसैले पनि उहााँलाई फरक सोिेि—मानिसहरूले सामान्र् र साधारण र्ेशूलाई कसरी पदहिाि गिथ

सकथे र? र्हूदी मानिसहरूले उहााँलाई त्र्स समर्को र्हूदी छोराको रूपमा सोिे। कसैले पनि
उहााँलाई प्रेसमलो परमेश्वरको रूपमा हे रेि, मानिसहरूले उहााँसाँग अन्धाधुन्ध माग गिेबाहे क केही
पनि गरे िि ्, नतिीहरूले उहााँसाँग प्रिुर र प्रशस्त मात्रामा अिुग्रह, शाक्न्त र आिन्दको माग गरे ।
नतिीहरूलाई के मात्र थाहा चथर्ो भिे उहााँसाँग लिपनत मानिससाँग जस्तै जोकोहीले इच्छा गरे को

हरे क कुरा छ। तथावप मानिसहरूले उहााँलाई प्रेसमलो व्र्क्कतको रूपमा व्र्वहार गरे रिि ्; त्र्स
बेलाका मानिसहरूले उहााँलाई प्रेम गरे िि ् र उहााँको ववरोध मात्र गरे अनि उहााँसाँग तकथहीि मागहरू
1039

गरे । उहााँले कदहले पनि प्रनतरोध गिुथभएि, मानिसले उहााँलाई िचििेको भए तापनि उहााँले निरन्तर
मानिसहरूलाई अिुग्रह ददिुभर्ो। उहााँले मानिसलाई िुपिाप न्र्ािोपि, प्रेम र दर्ा ददिेबाहे क केही
पनि गिथभ
ु एि, त्र्ो भन्दा बढी त उहााँले मानिसलाई व्र्वस्थाको बन्धिबादहर निकाल्िभ
ु र्ो र

उसलाई अभ्र्ासका िर्ााँ माध्र्महरू ददिुभर्ो। मानिसले उहााँलाई प्रेम गरे ि, उसले उहााँको डाह

मात्र गऱ्र्ो र उहााँका असाधारण प्रनतभाहरूको पदहिाि गऱ्र्ो। प्रेसमलो र्ेशू मुक्कतदाता

मािवजानतकहााँ आउिुहुाँदा उहााँले कनत ठूलो अपमाि भोग्िुभर्ो भन्िे कुरा अन्धो मािवजानतले
कसरी जािोस ् र? कसैले पनि उहााँको कष्टको बारे मा सोिवविार गरे ि, कसैले पनि परमेश्वर
वपताप्रनतको उहााँको प्रेमलाई जािेि, र कसैले पनि उहााँको एकलोपिलाई जान्ि सकेि; मररर्म

उहााँलाई जन्म ददिे आमा भए तापनि कृपालु प्रभु र्ेशूको हृदर्मा भएका सोिहरूको बारे मा नतिले
कसरी जान्ि सक्कथि ् र? मानिसको पुत्रले सहिुभएको व्र्कत िै गिथ िसककिे कष्टको बारे मा
कसले जान्दथ्र्ो र? उहााँसाँग अिुरोधहरू गरे पनछ त्र्स समर्मा मानिसहरूले उहााँलाई बेपरवाह गदै

आफ्िो मिको पछाडड रािे र उहााँलाई निकालेर बादहर फाले। त्र्सैले ददिप्रनतददि, वषौँवषथ उहााँ

सडकहरूमा भौताररिुभर्ो, कदठि साढे तेिीस वषथसम्म र्ताउता भौताररिुभर्ो, र ती वषथहरू लामा
र छोटा दव
ु ै चथए। जब मानिसहरूलाई उहााँको आवश्र्कता पऱ्र्ो नतिीहरूले उहााँसाँग माग गिे

प्रर्ासका साथ उहााँलाई मुस्कािका साथ आफ्िा घरमा निमन्त्रणा ददए—अनि उहााँको र्ोगदाि

पाएपनछ नतिीहरूले उहााँलाई ढोकाबादहर तरु
ु न्तै धकेसलददए। मानिसहरूले उहााँले आफ्िो मि
ु बाट
उपलब्ध गराउिुभएको िािा िाए, नतिीहरूले उहााँको रगत वपए, नतिीहरू उहााँले नतिीहरूलाई प्रदाि

गिुथभएको अिुग्रहमा रमाए, तैपनि नतिीहरूले उहााँको ववरोध गरे ककिकक नतिीहरूले आफूलाई कसले

जीवि ददिुभएको भन्िे कुरा कदहल्र्ै पनि जािेिि ्। अन्तत्ः नतिीहरूले उहााँलाई क्रूसमा कााँटी
ठोककददए, तैपनि उहााँले आवाज निकाल्िुभएि। आज पनि उहााँ िप
ु िाप हुिह
ु ु न्छ। मानिसहरूल
उहााँको दे ह िान्छि ्, नतिीहरूले उहााँको रगत वपउाँ छि ्, नतिीहरूले उहााँले नतिीहरूको निक्म्त

बिाउिुभएको िािा िान्छि ्, अनि नतिीहरू उहााँले नतिीहरूको निक्म्त िोल्िुभएको बाटो दहाँड्छि ्,
तैपनि नतिीहरूले उहााँलाई इन्कार गिे इरादा राख्छि ्; वास्तवमा नतिीहरूले आफूहरूलाई जीवि
ददिुहुिे परमेश्वरलाई शत्रुलाई झैँ व्र्वहार गछथ ि ् र दासहरूलाई िादहाँ स्वगीर् वपताको रूपमा

व्र्वहार गछथ ि ्। र्समा, के नतिीहरूले जािीजािी उहााँको ववरोध गदै िि ् र? र्ेशू कसरी क्रूसमा मिथु
पुग्िुभर्ो? के नतमीहरूलाई थाहा छ? के उहााँलाई उहााँको सबैभन्दा िक्जक रहे को, उहााँसाँगै िाएको,
वपएको र उहााँसाँगै रमाएको र्हूदाले धोका ददएि र? के उहााँ िगण्र् सामान्र् सशक्षकभन्दा बढी
हुिुिभएको कारण र्हूदाले र्ेशूलाई धोका ददएको होइि र? र्दद मानिसहरूले र्ेशू असाधारण र
उहााँ स्वगथको हुिह
ु ु न्थ्र्ो भन्िे कुरा दे िेका भए, नतिीहरूले कसरी उहााँलाई क्जउाँ दै िौबबस घण्टासम्म
उहााँको शरीरमा सास बााँकी िरहे सम्म क्रूसमा ककला ठोकिे चथए र? परमेश्वरलाई कसले जान्ि
सकछ? मानिसहरूले तप्ृ त िहुिे लालिसाथ परमेश्वरको आिन्द सलिेबाहे क केही पनि गदै िि ,् तर
नतिीहरूले उहााँलाई कदहल्र्ै पनि चििेका छै िि ्। नतिीहरूलाई औीँला ददइएको चथर्ो तर नतिीहरूले

डुाँडुलो निलेका छि ्, अनि नतिीहरूले “र्ेशू” लाई पूणथ रूपमा आफ्िो आदे श र आज्ञा पालि गिे

बिाए। कहीीँ पनि सशर राख्िे ठाउाँ िभएको मानिसको पत्र
ु लाई कसले कदहल्र्ै दर्ा दे िाएको छ?
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परमेश्वरको आज्ञा पूरा गिथको निक्म्त उहााँको फौजमा सामेल हुिे कसले कदहल्र्ै सोि रािेको छ?
कसले कदहल्र्ै उहााँको लाचग सोिेको छ? उहााँका कदठिाइहरूको बारे मा कोही कदहल्र्ै वविारशील

भएको छ? असलकनत पनि प्रेमबबिा मानिसले उहााँलाई अगाडड र पछाडड बटाछथ ; मानिसलाई उसको
ज्र्ोनत र जीवि कहााँबाट आउाँ छ भन्िे थाहा छै ि र दई
ु हजार वषथ पदहलेका मानिसका बीिमा

कष्ट भोग्िुभएका “र्ेशूलाई” पुि्ः एकपटक क्रूसमा टााँग्िे गोप्र् र्ोजिा बिाउिेबाहे क उसले केही
पनि गदै ि। के “र्ेशूले” त्र्स्तो घण
ृ ालाई प्रेररत गिुथहुन्छ? के उहााँले धेरै पदहले गिुथभएका सबै
काम-कुराहरू बबससथसककएको छ? हजारौँ वषथदेखि एकबत्रत भएको घण
ृ ा अन्तमा बादहर निस्किेछ।

नतमीहरू, काटीकुटी र्हूदीहरूजस्तै छौ! “र्ेशू” कदहले नतमीहरूको ववरोधी हुिुभएको छ र नतमीहरूले
उहााँलाई त्र्नत धेरै घण
ृ ा गिुथपछथ ? उहााँले त्र्नत धेरै कुराहरू गिुथ र भन्िुभएको छ—के तीमध्र्े कुिै

पनि नतमीहरूको निक्म्त फाइदाजिक छै िि ् र? उहााँले सट्टाभिाथ िमागी आफ्िो जीवि नतमीहरूको
निक्म्त ददिुभर्ो, उहााँले नतमीहरूलाई आफ्िो सम्पूणथता ददिुभर्ो—के नतमीहरू वास्तवमा अझै पनि
उहााँलाई क्जउाँ दै िाि िाहन्छौ? उहााँले कुिै पनि कुरा आफूसाँग िरािी, साांसाररक मदहमा, मानिसका

बीिमा भएको न्र्ािोपि वा मानिसका बीिमा भएको प्रेम , मानिसका बीिमा भएका सबै
आसशषहरूमा
्
िरमाई, आफ्िो सबै थोक नतमीहरूलाई ददिुभएको छ। मानिसहरू उहााँप्रनत र्नत िीि
छि ्, उहााँले कदहल्र्ै पनि पथ्
ृ वीका सारा सम्पविहरूको आिन्द सलिुभएि, उहााँले आफ्िो सारा
इमान्दार र स्िेही हृदर् मािवजानतको निक्म्त समपथण गिथुहुन्छ—अनि कसले कदहल्र्ै उहााँलाई
न्र्ािोपि ददएको छ? उहााँलाई कसले कदहल्र्ै आराम ददएको छ? मानिसले सबै दबाब उहााँमाचथ
थुपारे को छ, उसले सबै दभ
ु ाथग्र् उहााँलाई सुक्म्पददएको छ, मानिसका बीिमा भएका सबैभन्दा
दभ
ु ाथग्र्पूणथ अिुभवहरूलाई जबरजस्ती उहााँमाचथ थुपारे को छ, उसले सबै अन्र्ार्को दोष उहााँलाइ

ददन्छ र उहााँले र्सलाई मौितामा स्वीकार गिथभ
ु एको छ। के उहााँले कसैको ववरोध गिथभ
ु एको छ

र? के उहााँले कसैबाट कदहल्र्ै थोरै भरपाई माग्िुभएको छ र? कसले उहााँलाई कदहल्र्ै सहािुभूनत
दे िाएको छ र? सामान्र् मानिसहरूको रूपमा, नतमीहरूमध्र्े कसले मिोरम बाल्र्काल पाएि र?

कसले रङ्गीि जवािी पाएि र? कोसाँग प्रीर्जिहरूको न्र्ािोपि छै ि र? कोसाँग आफन्त र
साथीभाइहरूको प्रेम छै ि र? कसले अरूको सम्माि पाएको छै ि र? को न्र्ािो पररवाररदहत छ र?

कसले ववश्वासपात्रको सान्त्विा पाएको छै ि र? अनि के उहााँले र्ीमध्र्े कुिै कुराको कदहल्र्ै

आिन्द सलिुभएको छ र? कसले उहााँलाई कदहल्र्ै थोरै न्र्ािोपि ददएको छ र? कसले उहााँलाई
कदहल्र्ै थोरै सान्त्विा ददएको छ र? कसले उहााँलाई कदहल्र्ै थोरै मािव िैनतकता दे िाएको छ

र? कसले उहााँलाई कदहल्र्ै सहे को छ र? कदठि समर्हरूमा को कदहल्र्ै उहााँसाँग रहे को छ र?
कसले उहााँसाँग कदठि जीवि कदहल्र्ै गुजारे को छ र? मानिसले कदहल्र्ै पनि उहााँले पालिा गिथप
ु िे

मापदण्डहरूलाई कम गरे को छै ि; उसले त बबिासङ्कोि उहााँसाँग माग मात्र गछथ , मािौं कक मानिसको

सांसारमा आउिुभएर उहााँले मानिसको गोरु वा घोडा, उसको कैदी बन्िुपछथ र उहााँको सबैथोक
मानिसलाई ददिुपछथ ; र्दद होइि भिे, मानिसले उहााँलाई कदहल्र्ै माफ गिेछैि, उहााँसाँग कदहल्र्ै

सहज व्र्वहार गिेछैि, उहााँलाई कदहल्र्ै परमेश्वर भिेर पुकािेछैि र उहााँलाई कदहल्र्ै उच्ि आदर

गिेछैि। मानिस उहााँप्रनतको प्रववृ िमा अत्र्न्तै कठोर छ, मािौँ कक उहााँलाई मत्ृ र्स
ु म्मै र्ातिा
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ददिको निक्म्त लाचगपरे को छ, त्र्सपनछ मात्र उसले परमेश्वरले पालिा गिुथपिे मापदण्डलाई िुकुलो
गिेछ; ित्रभिे मानिसले कदहल्र्ै पनि परमेश्वरले पालिा गिुथपिे आवश्र्क मापदण्डलाई कदहले

पनि कम गिेछैि। र्स्तो मानिसलाई परमेश्वरले कसरी घण
ु ु न्ि र? के र्ो आजको ववर्ोग
ृ ा गिथह
होइि र? मानिसको वववेक कहीीँ पनि दे खिन्ि। उसले परमेश्वरको प्रेमको पैँिो नतिेछु भिेर भन्छ
तर उसले परमेश्वरलाई चिछथ र उहााँलाई र्ातिा ददएर माछथ । के र्ो उसका पुिाथहरूबाट हस्तान्तरण
भई आएका परमेश्वरप्रनतको उसको ववश्वासको कुिै “गोप्र् रे ससपी” होइि र? “र्हूदीहरू” िपाइिे
ठाउाँ कहीीँ छै ि र आज पनि नतिीहरूले त्र्ही काम गछथ ि ्, नतिीहरूले आज पनि परमेश्वरको ववरोध

गिे त्र्ही काम गछथ ि ् तर पनि नतिीहरू आफूहरूले परमेश्वरलाई माचथ उठाइरहे का छौं भन्िे
ववश्वास गछथ ि ्। के मानिसको आफ्िै आाँिाले परमेश्वरलाई चिन्ि सकथ्र्ो र? दे हमा क्जउिे मानिसले

कसरी आत्माबाट आउिुभएको दे हधारी परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्र्वहार गिथ सकथ्र्ो र?

मानिसमाझ उहााँलाई कसले चिन्ि सकथ्र्ो र? मानिसको बीिमा सत्र्ता कहााँ छ? सााँिो धासमथकता
कहााँ छ? परमेश्वरको स्वभावलाई चिन्ि को सक्षम छ? स्वगथका परमेश्वरसाँग कसले प्रनतस्पधाथ गिथ

सकछ? आश्िर्थ िमािे हुन्छ, उहााँ मानिसको बीिमा आउिुभएको बेला कसैले पनि परमेश्वरलाई
चििेको छै ि र उहााँलाई इन्कार गररएको छ। मानिसले कसरी परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई सहि गिथ

सकथ्र्ो र? उसले कसरी ज्र्ोनतलाई अन्धकार हटाउिे अिुमनत ददि सकछ र? के र्ो सबै मानिसको
सम्माििीर् भक्कत होइि र? के र्ो मानिसको इमान्दार प्रवेश होइि र? अनि के परमेश्वरको काम
मानिसको प्रवेशमा केक्न्ित छै ि र? म िाहन्छु कक नतमीहरूले परमेश्वरको कामलाई मानिसको

प्रवेशसाँग समलाएर मानिस र परमेश्वरबीिमा राम्रो सम्बन्ध स्थावपत गर अनि नतमीहरूको क्षमताले

भ्र्ाएसम्म मानिसले गिुथपिे कतथव्र् निवाथह गर। तत्पश्िात, र्स तररकाबाट परमेश्वरको कामको
अन्त्र् हुिेछ र निष्कषथको रूपमा उहााँले मदहमा प्राप्त गिथह
ु ु िेछ!

परमेश््र्रको्कामको्दशवन्(१)
र्ूहन्िाले सात वषथ र्ेशूका निक्म्त काम गरे , अनि र्ेशू आउिुहुाँदा अनघबाटै बाटो तर्ार

पाररसकेका चथए। र्ोभन्दा अनघ र्ह
ू न्िाले प्रिार गरे का स्वगथ राज्र्को सस
ु मािार सारा दे शभरर
सुनिएको चथर्ो, र्सरी र्ो र्हूददर्ाभरर फैसलर्ो, अनि सबैले नतिलाई अगमवकता भन्थे। त्र्स बेला,
राजा हे रोदले र्ूहन्िाको हत्र्ा गिथ िोजे, तापनि उिले साहस गरे िि ्, ककिकक मानिसहरूले नतिलाई
उच्ि आदर गथे, र उिले र्ूहन्िालाई मारे भिे मानिसहरूले नतिको ववरुद्ध वविोह गिेछि ् भिी

हे रोद डराए। र्ह
ू न्िाले गरे का कामले सवथसाधारण मानिसहरूमा जरा गाड्र्ो, अनि नतिले

र्हूदीहरूलाई ववश्वासी बिाए। ककिकक नतिले सात वषथसम्म र्ेशूको निक्म्त बाटो तर्ार गरे , ठीक
त्र्स बेलासम्म जब र्ेशूले आफ्िो सेवकाइ सुरु गिुथभर्ो। र्ही कारणले गदाथ र्ूहन्िा

अगमवकताहरूमध्र्े सबैभन्दा महाि ् चथए। र्ूहन्िा झ्र्ालिािमा परे पनछ मात्र र्ेशूले आफ्िो

औपिाररक काम सुरु गिुथभर्ो। र्ूहन्िाभन्दा अनघ परमेश्वरका निक्म्त बाटो तर्ार पािे कुिै
अगमवकता चथएि, ककिकक र्ेशभ
ू न्दा अनघ परमेश्वर कदहल्र्ै पनि दे ह बन्िभ
ु एको चथएि। र्सैले
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र्ूहन्िासम्मका सबै अगमवकताहरूमध्र्े नतिी दे हधारी परमेश्वरका निक्म्त बाटो तर्ार पािे एक

मात्र व्र्क्कत चथए, र र्सरी, र्ूहन्िा पुरािो र िर्ााँ करारका सबैभन्दा महाि ् अगमवकता बिे।

र्ेशक
ू ो बक्प्तस्मा हुिभ
ु न्दा सात वषथ अनघदे खि िै र्ह
ू न्िाले स्वगथ राज्र्को सस
ु मािार फैलाउि
थालेका चथए। नतिले गरे का काम मानिसहरूका निक्म्त पनछबाट गररएको र्ेशूको कामभन्दा माचथ
दे खिन्थ्र्ो, तापनि नतिी अगमवकता मात्रै चथए। नतिले मक्न्दरसभत्र होइि तर सहर र त्र्सदे खि

बादहर काम गरे र बोले। निश्िर् िै, र्ो नतिले र्हूदी जानतहरूको बीिमा गरे , ववशेष गरी नतिीहरूका
माझमा जो गररब चथए। र्ह
ू न्िा समाजका उच्ि वगथका मानिसहरूको सम्पकथमा बबरलै आए, अनि

नतिले र्हूददर्ाका साधारण मानिसहरूका बीिमा मात्र सुसमािार प्रिार गदथ थे। नतिले प्रभु र्ेशूका
निक्म्त सही मानिसहरू तर्ार गिथ अनि उहााँले काम गिे उपर्ुकत स्थािहरू तर्ार पािथ र्सो

गरे का चथए। र्ूहन्िाजस्तो अगमवकताले मागथ तर्ार गरे को हुिाले, प्रभु र्ेशूले आउिसाथ सीधै
आफ्िो क्रूसको बाटो दहाँड्ि सुरु गिथ सकिुभर्ो। जब परमेश्वर आफ्िो काम गिथ दे ह बन्िुभर्ो,
त्र्सबेला उहााँले मानिसहरू िुन्िे काम गरररहिु परे ि, ि त उहााँ आफैले मानिसहरू वा काम गिे

ठाउाँ िै िोज्िु पऱ्र्ो। उहााँ आउिुहुाँदा उहााँले त्र्स्ता कामहरू गिुथभएि; उहााँ आउिुभन्दा अनघ िै
सही व्र्क्कतले उहााँका निक्म्त ती कुराहरू तर्ार पाररसकेका चथए। र्ेशूले आफ्िो काम सुरु गिुथभन्दा

अनघ िै र्ूहन्िाले र्ो काम पूरा गररसकेका चथए, ककिकक जब दे हधारी परमेश्वर आफ्िो काम गिथ
आउिभ
ु र्ो, उहााँले नतिीहरूकहााँ गएर सीधै आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु र्ो जसले उहााँलाई पखिथरहे का

चथए। र्ेशू मानिसलाई शुद्धीकरण गिे काम गिथ आउिुभएको चथएि। उहााँ त्र्ो सेवकाइ गिथ मात्र
आउिुभर्ो जुि उहााँले गिुथपथ्र्ो; अरू कुिै पनि कुराको उहााँससत कुिै सम्बन्ध चथएि। जब र्ूहन्िा

आए तब नतिले केही पनि गरे िि ्, तर प्रभु र्ेशूको कामको पात्र बन्ि सकूि ् भिी मक्न्दर र

र्हूदीहरूको झन्
ु डबाट ती मानिसहरूलाई बादहर निकाले जसले स्वगथ राज्र्को सस
ु मािार ग्रहण
गरे का चथए। र्ूहन्िाले सात वषथसम्म काम गरे , जसको अथथ, नतिले सात वषथसम्म सुसमािार प्रिार
गरे भन्िे हो। नतिको कामको अवचधमा र्ूहन्िाले धेरै आश्िर्थकमथहरू गरे िि ्, ककिकक नतिको काम

भिेको बाटो तर्ार पािुथ चथर्ो; नतिको काम तर्ारी गिे काम चथर्ो। अरू सबै काम र्ेशूले गिथ
लाग्िुभएको काम, नतिीससत सम्बक्न्धत चथएि; नतिले मानिसहरूलाई नतिीहरूको पाप स्वीकार गिथ

र पश्िािाप गिथ मात्र लगाए अनि मानिसहरूले मक्ु कत पाउि सकूि ् भिी नतिीहरूलाई बक्प्तस्मा
ददए। नतिले िर्ााँ काम गरे अनि मानिसले पदहले कदहल्र्ै िदहाँ डेको बाटो िोलेको भए तापनि

नतिले र्ेशूको निक्म्त बाटो मात्रै तर्ार पारे । नतिी तर्ारीको काम गिे अगमवकता मात्र चथए,
अनि नतिी र्ेशूले गिे काम गिथ असक्षम चथए। स्वगथ राज्र्को सुसमािार प्रिार गिे पदहलो

व्र्क्कत र्ेशू हुिुहुन्िचथर्ो तापनि उहााँले त्र्ही बाटोलाई अगाडड बढाउिभ
ु र्ो जि
ु र्ह
ू न्िाले सरु
ु
गरे का चथए, अझै पनि उहााँको काम गिथ सकिे कोही पनि चथएि, र त्र्ो र्ूहन्िाको कामभन्दा उच्ि

चथर्ो। र्ेशूले आफ्िो बाटो आफै तर्ार गिथ सकिुभएि; उहााँको काम सीधै परमेश्वरको पक्षमा
गररएको चथर्ो। र्सैले र्ूहन्िाले जनत वषथ काम गरे का भए पनि नतिी एक अगमवकता र बाटो

तर्ार पािे मानिस िै चथए। र्ेशूले गिुथभएको तीि वषे कामले र्ूहन्िाले सात वषथसम्म गरे का

कामलाई उनछन्र्ो, ककिकक उहााँको कामको सार त्र्स्तै चथएि। र्ेशल
ू े आफ्िो सेवकाइ गिथ थाल्िह
ु ु ाँदा
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र्ूहन्िाको काम समाप्त भएको चथर्ो, त्र्स बेलासम्म र्ूहन्िाले प्रभु र्ेशूको प्रर्ोगका निक्म्त
प्रशस्त मानिस र स्थािहरू तर्ार पाररसकेका चथए, र तीि वषथको काम सुरु गिथका निक्म्त ती

सब प्रभु र्ेशक
ू ा निक्म्त पर्ाथप्त चथए। अनि र्सरी, र्ह
ू न्िाको काम समाप्त हुिसाथै प्रभु र्ेशल
ू े
औपिाररक रूपमा उहााँको आफ्िो काम सुरु गिुथभर्ो, अनि र्ूहन्िाद्वारा बोसलएका वििहरूलाई पर
पन्छाइए। ककिकक र्ूहन्िाद्वारा गररएको काम पररवतथिका निक्म्त मात्र चथर्ो, र नतिका वििहरू

मानिसलाई िर्ााँ वद्
ृ चधनतर डोर्ाथउिे जीविका वििहरू चथएिि ्, आखिर, नतिका वििहरू अस्थार्ी
प्रर्ोगका निक्म्त मात्रै चथए।

र्ेशूले गिुथभएको काम अलौककक चथएि; त्र्सको प्रकक्रर्ा चथर्ो, र र्ो सबै कुराहरूको सामान्र्

निर्म बमोक्जम बढ्दै गर्ो। र्ेशूले उहााँको जीविको अक्न्तम छ मदहिा सम्ममा, उहााँ र्ो काम
गिथ आउिुभएको हो भन्िे निक्श्ित रूपमा जान्िुभर्ो, अनि उहााँ क्रूसमा टााँचगि आउिुभएको हो

भिी जान्िुभर्ो। जसरी उहााँले गेतसमिीको बगैंिामा तीि पल्ट प्राथथिा गिुथभर्ो त्र्सरी िै उहााँ
क्रूसमा टााँचगिुभन्दा अनघ पनि र्ेशूले निरन्तर वपता परमेश्वरससत प्राथथिा गिुथभर्ो। बक्प्तस्मापनछ
र्ेशूले साढे तीि वषथसम्म आफ्िो सेवकाइ गिुथभर्ो, र उहााँको आचधकाररक काम साढे दई
ु वषथसम्म

जारी रह्र्ो। पदहलो वषथको अवचधमा उहााँलाई शैतािले दोष लगार्ो, मानिसहरूले सताए अनि उहााँ

मानिसको परीक्षामा पिुथभर्ो। उहााँले आफ्िो काम गिुथहुाँदा उहााँले धेरै वटा परीक्षामाचथ ववजर्
पाउिभ
ु र्ो। अक्न्तम छ मदहिामा, जब र्ेशू िााँडै क्रूसमा टााँचगि लाग्िभ
ु एको चथर्ो त्र्सबेला पत्रस
ु को

मुिबाट उहााँ जीववत परमेश्वरका पुत्र हुिुहुन्छ, उहााँ ख्रीष्ट हुिुहुन्छ भन्िे विि निक्स्कर्ो। तब
मात्र उहााँको कामको बारे मा सबैले जािे, अनि त्र्सबेला मात्र उहााँको पदहिाि प्रकट भर्ो। त्र्सपनछ,
र्ेशूले आफ्िा िेलाहरूलाई उहााँ मानिसको निक्म्त क्रूसमा टााँचगिुपछथ , र तेस्रो ददिमा उहााँ फेरर

जीववत हुिह
ु ु िेछ; उहााँ उद्धारको काम परू ा गिथ आउिभ
ु एको हो, र उहााँ उद्धारकताथ हुिह
ु ु न्थ्र्ो भिी
भन्िुभर्ो। अक्न्तम छ मदहिामा मात्र उहााँले आफ्िो पदहिाि र उहााँले गिथ िाहिुभएको कामबारे

प्रकट गिुथभर्ो। र्ो परमेश्वरको समर् पनि चथर्ो, अनि काम त्र्सरी िै गिुथ पिेचथर्ो। त्र्स बेला,

र्ेशूको कामका केही भाग पुरािो करार, साथै मोशाको व्र्वस्था र व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा
ददइएको र्होवाको वििअिुसार चथर्ो। र्ेशूले उहााँको भागको काम गिथ र्ी सबै कुराहरू प्रर्ोग

गिथह
ु ु न्थ्र्ो। उहााँले मानिसहरूलाई प्रिार गिथभ
ु र्ो र सभाघरहरूमा नतिीहरूलाई सशक्षा ददिभ
ु र्ो,

अनि उहााँससत शत्रुतामा रहे का फररसीहरूलाई हप्काउि उहााँले पुरािो करारका अगमवकताहरूका
भववष्र्वाणीहरू प्रर्ोग गिुथभर्ो, अनि नतिीहरूका अिाज्ञाकाररता प्रकट गिथ र नतिीहरूलाई दोषी

ठहऱ्र्ाउि उहााँले पववत्र-शास्त्रका वििहरू प्रर्ोग गिुथभर्ो। ककिकक र्ेशूले जे गिुथभएको चथर्ो

त्र्सलाई नतिीहरू तच्
ु छ ठान्थे; ववशेष गरी, र्ेशक
ू ा धेरै वटा कामहरू पववत्रशास्त्रको व्र्वस्थाअिस
ु ार
गररएको चथएि, अनि र्सबाहे क, उहााँले जे ससकाउिुभर्ो ती नतिीहरूका आफ्िै वििभन्दा उच्ि
चथए, अनि पववत्रशास्त्रमा अगमवकताहरूले गरे का भववष्र्वाणीका वििहरूभन्दा उच्ि चथए। र्ेशूको

काम मानिसको छुटकारा र उहााँको क्रूसीकरणको निक्म्त मात्र चथर्ो, र्सैले उहााँले कुिै मानिसलाई
क्जत्िका निक्म्त धेरै कुराहरू भन्िु आवश्र्क चथएि। उहााँले मानिसलाई ससकाउिुभएका धेरै कुरा
पववत्र-शास्त्रका वििहरूबाट सलइएका चथए, अनि उहााँका कामहरू पववत्र-शास्त्रका वििहरूभन्दा
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उिम िभए पनि उहााँले क्रूसीकरणको कामलाई पूरा गिथ सकिुभर्ो। उहााँको काम वििको चथएि,

ि त मािव जानतलाई क्जत्िु िै चथर्ो, तर मािव जानतलाई छुटकारा ददिका निक्म्त गररएको काम
चथर्ो। उहााँले मािव जानतका निक्म्त पापबसलको रूपमा मात्र काम गिथभ
ु र्ो, अनि मािव जानतका

निक्म्त वििको स्रोतको रूपमा काम गिुथभएि। उहााँले अन्र्जानतहरूको काम गिुथभएि, जुि

मानिसहरूलाई क्जत्िे काम चथर्ो, तर क्रूसमा टााँचगिे काम गिुथभर्ो, र्ो काम नतिीहरूका माझमा
गररर्ो जसले परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे ववश्वास गरे । उहााँको काम पववत्रशास्त्रको आधारमा गररएको
भए पनि, अनि फररसीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउि उहााँले प्रािीि अगमवकताहरूले भववष्र्वाणी गरे का

वििहरू प्रर्ोग गिुथभए पनि क्रूसीकरणको काम पूरा गिथ र्ो िै पर्ाथप्त चथर्ो। र्दद आजको काम
पववत्रशास्त्रमा

प्रािीि अगमवकताहरूले

गरे का

भववष्र्वाणीहरूको

आधारमा

गररन्थ्र्ो

भिे

नतमीहरूलाई क्जत्ि असम्भव हुिे चथर्ो, ककिकक पुरािो करारमा नतमी चिनिर्ााँ मानिसहरूका
अिाज्ञाकाररता र पापको बारे मा उल्लेि छै ि, अनि नतमीहरूका पापको कुिै इनतहास छै ि। र्सैले,
र्दद बाइबलमा र्ो काम अझै रदहरहन्थ्र्ो भिे नतमीहरूले कदहल्र्ै पनि समपथण गिे चथएिौ।

बाइबलले इस्राएलीहरूको सीसमत इनतहास मात्र उल्लेि गदथछ , जसले नतमीहरू िराब कक असल छौ

भिी प्रमाखणत गिथ वा नतमीहरूको न्र्ार् गिथ सकदै ि। कल्पिा गर, र्दद मैले इस्राएलीहरूको

इनतहासअिुसार नतमीहरूको न्र्ार् गिुथ पऱ्र्ो भिे के नतमीहरू आज जस्तै मेरो पनछ लाग्िेछौ?
नतमीहरू कनत कठोर छौ भन्िे कुरा के नतमीहरू जान्दछौ? र्दद र्ो िरणमा कुिै विि बोसलएि
भिे ववजर्को काम पूरा गिथ असम्भव हुिेछ। म क्रूसमा टााँचगि आएको होइिाँ, त्र्सैले मैले ती
वििहरू बोल्िैपछथ , जुि बाइबलको भन्दा अलग छि ्, ताकक नतमीहरूलाई क्जत्ि सककर्ोस ्। र्ेशूले
गिुथभएको काम एउटा िरण हो, जुि पुरािो करारभन्दा उच्ि छ; त्र्ो िर्ााँ र्ुग सुरु गिथ र त्र्स

र्ग
ु लाई डोर्ाथउिका निक्म्त प्रर्ोग गररएको चथर्ो। उहााँले ककि र्सो भन्िभ
ु र्ो, “म व्र्वस्थालाई

रद्द गिथ आएको होइिाँ , तर व्र्वस्था पूरा गिथ आएको हुाँ?” तापनि उहााँको काम पुरािो करारका
इस्राएलीहरूले अभ्र्ास गरे का व्र्वस्थाहरू र पालि गरे का आज्ञाहरू भन्दा धेरै फरक चथर्ो, ककिकक
उहााँ व्र्वस्था पालि गिथ आउिुभएको चथएि, तर त्र्ो पूरा गिथ आउिुभएको चथर्ो। त्र्ो पूरा गिे
प्रकक्रर्ामा धेरै वटा व्र्ावहाररक कुराहरू सामेल चथए: उहााँको काम अझै बढी व्र्ावहाररक र वास्तववक
चथर्ो, अनि र्सबाहे क, त्र्ो अझै बढी जीववत चथर्ो, अनि र्ो निर्महरूको अन्धो पालिा चथएि।

के इस्राएलीहरूले शबाथ पालि गरे िि ् र? जब र्ेशू आउिुभर्ो, उहााँले शबाथ पालि गिुथभएि,
ककिकक उहााँले मानिसको पुत्र शबाथका प्रभु हुि ् भिी भन्िुभर्ो, अनि जब शबाथका प्रभु आउिुभर्ो,
उहााँले आफ्िो िाहिाअिुसार गिुथभर्ो। उहााँ पुरािो करारका व्र्वस्थाहरू परू ा गिथ र त्र्ो व्र्वस्था
बदल्ि आउिभ
ु एको चथर्ो। आज जे गररन्छ ती सबै वतथमािमा आधाररत छि ्, तापनि र्ो परमेश्वरले

व्र्वस्थाको र्ुगमा गिुथभएको कामको जगमा आधाररत छ, अनि र्सले र्ो क्षेत्रलाई िाघ्दै ि।
उदाहरणका निक्म्त, नतमीहरूको क्जब्रोलाई वशमा राख्िू, व्र्सभिार िगिूथ—के र्ी पुरािो करारका

व्र्वस्थाहरू होइिि ् र? आज, नतमीहरूले गिुथपिे कार्थिादहाँ दस आज्ञामा मात्र सीसमत छै ि, तर
अनघबाट आएकोभन्दा उच्ि व्र्वस्थाका आज्ञाहरू र निर्महरू सामेल छि ्। तापनि र्सको अथथ
पदहलेबाट आएको कुरा रद्द गररर्ो भन्िे होइि, ककिकक परमेश्वरको कामको हरे क िरण पदहलेबाट
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आएको िरणको जगमा पूरा गररन्छ। जहााँसम्म त्र्ो बेला र्होवाले इस्राएलमा गिुथभएको कामको
कुरा छ, जस्तै मानिसहरूले बसल िढाउिे, बाबु र आमालाई आदर गिे, मूनतथपूजा िगिे, अरूलाई
आक्रमण िगिे वा िसराप्िे, व्र्सभिार िगिे, धम्र
ू पाि वा मद्र्पाि िगिे, ससिु ििािे वा रगत
िवपउिे—के र्सले आज पनि नतमीहरूले गिे अभ्र्ासको जग बिाउाँ दै ि र? ववगतको जगमाचथ िै

आजसम्म काम पूरा गरराँदैआएको छ। ववगतका व्र्वस्थाहरू उल्लेि िगररए पनि र ताँबाट िर्ााँ
मागहरू गररएको भए पनि र्ी व्र्वस्थाहरूलाई रद्द गिुथको सट्टा उच्ि पाररएका छि ्। नतिलाई

रद्द गररएका छि ् भन्िक
ु ो अथथ पदहलेका र्ग
ु हरू परु ािा भए भन्िे हुन्छ, जबकी केही र्स्ता
आज्ञाहरू छि ् जसलाई तैँले सारा अिन्तताभरर सम्माि गिुथपछथ । ववगतका आज्ञाहरू पदहलेबाटै

प्रर्ोगमा ल्र्ाइएका छि ्, जुि अनघबाटै मानिसको अक्स्तत्व बिेको छ, अनि केही आज्ञाहरूमाचथ
ववशेष जोड् ददइरहिु आवश्र्क छै ि, जस्तै “धूम्रपाि िगिूथ” र “मद्र्पाि िगिूथ,” आदद। नतमीहरूको

आजका िााँिोहरू, नतमीहरूको कदअिुसार अनि आजको कामअिुसार र्ही जगमाचथ िर्ााँ आज्ञाहरू
प्रस्तुत गररएका छि ्। िर्ााँ र्ुगका निक्म्त आज्ञाहरू जारी गिुथको अथथ पुरािो र्ुगका आज्ञाहरू
िाररज गिुथ होइि, तर त्र्ही जगमाचथ नतिलाई अझ उच्ि स्तरमा उठाउिु र मानिसका कार्थहरूलाई
अझै पूणथ र वास्तववकतासाँग अझ बढी समल्दोजुल्दो बिाउिु हो। र्दद नतमीहरूले आज इस्राएलीहरूले

जस्तो आज्ञाहरू पालि गिुथ र पुरािो करारका व्र्वस्था पालि गिुथ मात्र आवश्र्क हुन्थ्र्ो भिे, र
र्दद नतमीहरूले र्होवाले ददिभ
ु एका व्र्वस्थाहरू कण्ठ गिथप
ु थ्र्ो भिे, नतमीहरू पररवतथि हुिे कुिै

सम्भाविा हुिे चथएि। र्दद नतमीहरू ती थोरै आज्ञाहरू पालि गिुथमा र असङ्ख्र्ौं व्र्वस्थाहरू
कण्ठ गिुथमा सीसमत हुन्थ्र्ौ भिे नतमीहरूको पुरािो स्वभाव सभत्र गढे र बस्िे चथर्ो, र त्र्सलाई
जैदेखि उिेल्िे कुिै उपार् हुिे चथएि। फलस्वरूप, नतमीहरू अझ भ्रष्ट बन्िेचथर्ौ, अनि नतमीहरूमध्र्े
कोही पनि आज्ञाकारी बन्िे चथएिौ। भन्िक
ु ो अथथ र्ो हो, कक केही साधारण आज्ञाहरू वा अिगन्ती

व्र्वस्थाहरूले नतमीहरूलाई र्होवाको काम बुझ्ि सहार्ता गिथ सकदै िि ्। नतमीहरू इस्राएलीहरू
जस्तो छै िौ: व्र्वस्था पालि गरे र अनि आज्ञाहरू कण्ठ गरे र नतिीहरूले र्होवाका कामहरू दे ख्ि

र उहााँलाई मात्र नतिीहरूका भक्कत ददि सके। तर नतमीहरू र्ो प्राप्त गिथ सकदै िौ, अनि पुरािो

करारको र्ुगका थोरै आज्ञाहरू नतमीहरूका हृदर् अपथण गिथ लाउिु वा नतमीहरूको रक्षा गिथ मात्र

असक्षम छै ि, तर त्र्सले नतमीहरूलाई लापरवाही बिाउाँ छ, र नतमीहरूलाई पातालमा पर्
ु ाथउाँछ।
ककिकक मेरो कामिादहाँ ववजर् गिे काम हो र त्र्ो नतमीहरूको अिाज्ञाकाररता र पुरािो स्वभावप्रनत

लक्षक्षत छ। र्होवा र र्ेशूका दर्ालु वििहरू आजको न्र्ार्का कठोर वििहरूसम्म पुग्ि िुकछ।

त्र्स्ता कठोर वििहरूवविा नतमी “ववशेषज्ञहरू” लाई क्जत्ि असम्भव हुिेचथर्ो, जो हजारौं वषथदेखि
अिाज्ञाकारी भएका छौ। परु ािो करारको व्र्वस्थाले धेरै अनघ िै नतमीहरूमाचथको आफ्िो शक्कत
गुमाइसकेको छ, अनि आजको न्र्ार् पुरािो व्र्वस्थाको भन्दा धेरै भर्ािक छ। नतमीहरूलाई धेरै
उपर्ुकत हुिेिादहाँ न्र्ार् िै हो, व्र्वस्थाका िगण्र् प्रनतबन्धहरू होइिि ्, ककिकक नतमीहरू
आदीकालका मािव जानत होइिौ, तर हजारौं वषथदेखि भ्रष्ट हुाँदैआएका मािव जानत हौ। मानिसले

आज जे प्राप्त गिुथपछथ त्र्ो आजको मानिसको वास्तववक अवस्थासाँग समल्दोजुल्दो, अदहलेको
मानिसको क्षमता र वास्तववक कदअिस
ु ारको छ, अनि र्सका निक्म्त तैँले निर्महरू पालि
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गिुथपदै ि। र्ो तेरा पुरािो स्वभावमा पररवतथि हाससल गिथ सककर्ोस ् भिेर, अनि तेरा वविारहरूलाई

पर पन्साउिका सककर्ोस ् भिेर हो। के ताँ ती आज्ञाहरू निर्महरू हुि ् भिी सोच्छस ्? ती मानिसलाई
ददइएका सामान्र् आवश्र्कताहरू हुि ् भिेर भन्ि सककन्छ। ती तैँले पालि गिैपिे निर्महरू

होइिि ्। उदाहरणको लचग, िुरोट वपउि निषेध गररएको कुरालाई सलऔां—के र्ो निर्म हो? र्ो

निर्म होइि। र्ो सामान्र् मािवताले माग गरे को कुरा हो; र्ो निर्म होइि, तर सारा मािवतालाई
प्रनतबन्ध लगाइएको कुरा हो। आज प्रस्तुत गररएका दजथिौं वा त्र्ोभन्दा बढी आज्ञाहरू पनि

निर्महरू होइिि ्, ती सामान्र् मािवता प्राप्त गिथ िादहिे कुराहरू हुि ्। ववगतमा मानिसहरूमा
र्स्ता कुराहरू चथएिि ् वा तीबारे नतिीहरूले जान्दै ि चथए, र्सैले आज मानिसहरूले ती कुरा प्राप्त
गिुथ आवश्र्क छ, अनि त्र्स्ता कुराहरूलाई निर्मको रूपमा मानिाँदैि। व्र्वस्थाहरू निर्महरूजस्ता

होइिि ्। मैले जुि निर्महरूको कुरा गदै छु, ती ववचधववधािहरू, औपिाररकताहरू वा मानिसको भ्रष्ट

र गलत अभ्र्ासहरू हुि ्; ती त्र्स्ता कािुिहरू हुि ् जसले मानिसलाई कुिै सहार्ता गदै ि, उसलाई

फाइदा हुाँदैि, नतिले काम गिे र्स्तो मागथ बिाउाँ छि ् जसको कुिै अथथ हुाँदैि। निर्महरूको सार
र्ही िै हो, र त्र्स्ता निर्महरूलाई त्र्ाचगददिुपछथ , ककिकक नतिले मानिसलाई कुिै फाइदा गराउाँ दै ि।
जुि कुराले मानिसलाई फाइदा गराउाँ छ त्र्सलाई िै व्र्वहारमा लागू गिुथपछथ ।

परमेश््र्रको्कामको्दशवन्(२)
अिुग्रहको र्ुगमा पश्िािापको सुसमािार प्रिार गररएको चथर्ो, अनि मानिसले त्र्समा ववश्वास

गऱ्र्ो भिे उसले मुक्कतपाउाँ थ्र्ो। आज, मुक्कतको सट्टामा ववजर् र ससद्धताको कुरा मात्र गररन्छ।

एक व्र्क्कतले उद्धार पाउाँ दा उसको सम्पण
ू थ पररवारले आसशष ् पाउाँ छ वा एक पल्ट मक्ु कत पाएपनछ
सधैँभरर मक्ु कत पाइन्छ भिी कहीीँ पनि भनिएको छै ि। आज र्स्ता शब्दहरू कसैले बोल्दै ि र

त्र्स्ता कुराहरू पुरािा भएका छि ्। त्र्ो बेला र्ेशूको काम सारा मािवजानतलाई छुटकारा ददिु
चथर्ो। उहााँमा ववश्वास गिेहरू सबैका पापहरू क्षमा गररए। जबसम्म तैँले उहााँमा ववश्वास गछथ स ्,

उहााँले ताँलाई छुटकारा ददिुहुिेछ; र्दद ताँ उहााँमा ववश्वास गचथथस ् भिे ताँ उप्रान्त पापको वसमा

हुाँदैिचथस ्, तेरा पापहरू हटाइएका हुिेचथए। मक्ु कत पाउिु र ववश्वासद्वारा धमी ठहराइिक
ु ो अथथ
र्ही िै हो। तापनि ववश्वास गिेहरूमा ती कुराहरू रहे , जि
ु वविोही र परमेश्वर ववरोधी चथए,
जसलाई बबस्तारै हटाउिु पथ्र्ो। मुक्कतको अथथ र्ेशूद्वारा पूणथ रूपमा प्राप्त गररएको छ भन्िे
होइि, तर मानिस अब पापमा चथएि, उसका पापहरू क्षमा गररएका चथए भन्िे हुन्थ्र्ो। र्दद तैँले
ववश्वास गररस ् भिे ताँमा कदहल्र्ै पाप हुिेचथएि। त्र्स बेला र्ेशल
ू े धेरै काम गिथभ
ु र्ो जि
ु उहााँका

िेलाहरूले बुझ्दै िचथए, अनि उहााँले भन्िुभएका धेरै कुराहरू मानिसहरूले बुझ्दै िचथए। ककिकक त्र्स
बेला उहााँले कुिै स्पष्टीकरण ददिुभएि। र्सैले उहााँ जािुभन्दा धेरै वषथपनछ मिीले र्ेशूको वांशावली

बिाए, र अरूले पनि धेरै काम गरे , जुि मानिसको इच्छा चथर्ो। र्ेशू मानिसलाई ससद्ध बिाउि

र प्राप्त गिथ होइि, तर एक िरणको काम गिथ आउिुभएको चथर्ो: स्वगथको राज्र्को सुसमािार
ल्र्ाउि र क्रूसीकरणको काम परू ा गिथ। अनि र्ेशू क्रूसमा टााँचगिभ
ु एपनछ उहााँको काम पण
ू थ रूपमा
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समाप्त भर्ो। तर अदहलेको िरणमा—ववजर्को काममा—धेरै वििहरू बोल्िुपछथ , धेरै काम गिुथपछथ

र धेरै वटा प्रकक्रर्ाहरू हुिुपछथ । त्र्सरी िै र्ेशू र र्होवाको कामका रहस्र्हरू पनि प्रकट गररिुपछथ ,
ताकक सबै मानिसमा नतिीहरूका ववश्वासको समझ र स्पष्टता हुि सकोस ्, ककिकक आखिरी

ददिहरूको काम र्ही िै हो, अनि आखिरी ददिहरू परमेश्वरको कामको अन्त्र् हो, कामहरू समाप्त
हुिे समर् हो। र्ो िरणको कामले ताँलाई र्होवाका व्र्वस्था र र्ेशूले ददिुभएको छुटकाराबारे
स्पष्ट पािेछ, अनि र्ो ववशेष गरी तैँले परमेश्वरको छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाका सबै

कामहरू बझ्
ु ि सक् अनि र्ो छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको अथथ र सारको महत्त्वलाई,
अनि र्ेशूले गिुथभएका सबै काम र उहााँले बोल्िुभएका वििहरूको उद्दे श्र्लाई, अनि तेरो

अन्धववश्वास र बाइबलप्रनतको भक्कतलाई बुझ्ि सक् भिेर हो। र्ी सबैले ताँलाई सबै कुरा पूणथ

रूपमा बुझ्िे तुल्र्ाउिेछ। तैँले र्ेशूले गिुथभएको काम र आज परमेश्वरले गिुथभएको काम, दव
ु ै

बुझ्िेछस ्; तैँले सत्र्, जीवि र बाटो सबै बुझ्िेछस ् र दे ख्िेछस ्। र्ेशूले गिुथभएको कामको िरणमा
र्ेशू ककि अक्न्तम कार्थ िगरी बबदा भएर जािुभर्ो? ककिकक र्ेशूको कामको िरण अक्न्तम काम

चथएि। उहााँलाई क्रूसमा झुक्ण्डिुभएपनछ उहााँका वििहरूको पनि अन्त्र् भर्ो; उहााँको क्रूसीकरणपनछ
उहााँको काम पूणथ रूपले समाप्त भर्ो। वतथमाि िरण सभन्िै छ: आखिरीसम्म विि बोसलसकेपनछ

र परमेश्वरका सबै काम समाप्त भएपनछ मात्र उहााँको काम पूरा भएको हुिेछ। र्ेशूको कामको
िरणमा, धेरै वटा वििहरू िबोसलएकै अवस्थामा रहे वा जसलाई पण
ू थ रूपमा व्र्कत गररएि।
तापनि उहााँले के भन्िुभर्ो र के भन्िुभएि भन्िे कुरा र्ेशूले वास्ता गिुथभएि, ककिकक उहााँको

सेवकाइ वििको सेवकाइ चथएि, र्सैले उहााँलाई क्रूसमा झुण्ड्र्ाइएपनछ उहााँ बबदा हुिुभर्ो। कामको
त्र्ो िरण ववशेष गरी क्रूसीकरणको निक्म्त चथर्ो, र त्र्ो वतथमाि िरणजस्तो चथएि। र्ो वतथमाि
िरणको काम ववशेष गरी परू ा गिथु, स्पष्ट पािे अनि सबै कामलाई टुङ्गोमा पर्
ु ाथउिु हो। र्दद
वििहरू अन्त्र्सम्मै बोसलएि भिे, र्ो कामलाई टुङ्गोमा पुऱ्र्ाउिे कुिै उपार् हुिेछैि, ककिकक र्ो
िरणको काममा वििहरू प्रर्ोग गरे र सबै कामलाई समाक्प्तमा पुऱ्र्ाइिेछ र पूरा गररिेछ। त्र्ो
बेला, र्ेशूले त्र्स्ता धेरै काम गिुथभर्ो जुि मानिसले बुझ्ि सकेिि ्। उहााँ िुपिाप बबदा हुिुभर्ो,

अनि आज पनि धेरै मानिसहरू छि,् जसले उहााँको विि बुझ्दै िि ्, जसको बुझाइ गलत छ, तापनि
नतिीहरू त्र्ो सही छ भिी ववश्वास गछथ ि ्, अनि नतिीहरू गलत छि ् भिी जान्दै िि ्। अक्न्तम

िरणले परमेश्वरको कामलाई पूणथ समाक्प्तमा पुऱ्र्ाउिेछ, र त्र्सलाई निष्कषथ प्रदाि गिेछ। सबैले

परमेश्वरको व्र्वस्थापि र्ोजिालाई बुझ्िे र जान्िेछि ्। मानिससभत्र हुिे वविारहरू, उसका
असभप्रार्हरू, उसको गलत र हास्र्ास्पद बुझाइ, र्होवा र र्ेशूको कामको सम्बन्धमा उसका
धारणाहरू, अन्र्जानतहरूको ववषर्मा उसका र्दक्ष्टकोणहरू र अन्र् गलत सोिहरू र गल्तीहरूलाई

सुधाररिेछि ्। अनि मानिसले जीविका सबै सही मागथहरू र परमेश्वरले गिुथभएका सबै काम र
सम्पूणथ सत्र्तालाई बुझ्िेछ। जब त्र्स्तो हुन्छ, र्ो िरणको काम समाप्त हुिेछ। र्होवाको काम
सांसारको सक्ृ ष्ट गिुथ चथर्ो, त्र्ो सुरुआत चथर्ो; कामको र्ो िरण कामको समाक्प्त हो, अनि र्ो
निष्कषथ हो। सुरुमा, परमेश्वरको काम इस्राएलका िुनिएका मानिसहरूको माझमा गररएको चथर्ो,
र्ो सबैभन्दा पववत्र स्थािमा िर्ााँ र्ुगको शभ
ु ारम्भ चथर्ो। कामको अक्न्तम िरण सांसारको न्र्ार्
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गिथ र र्ुगको अन्त्र् गिथ दे शहरूमध्र्े सबैभन्दा अशुद्ध दे शमा गररन्छ। पदहलो िरणमा,
परमेश्वरको काम सबैभन्दा उज्र्ालो ठाउाँ मा गररएको चथर्ो, अनि अक्न्तम िरण सबैभन्दा अन्धकार
स्थािमा गररन्छ, अनि र्स अन्धकारलाई हटाइिेछ, ज्र्ोनत ल्र्ाइिेछ र सबै मानिसहरूलाई

क्जनतिेछ। जब र्ो सबैभन्दा अशुद्ध र अन्धकार ठाउाँ का मानिसहरूलाई क्जनतएको हुन्छ, अनि
सारा जिसङ्ख्र्ाले परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी स्वीकार गछथ , जो सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ, र हरे क
व्र्क्कत पूणथ रूपमा ववश्वस्त भएपनछ त्र्ही तथ्र्लाई सारा ब्रह्माण्डमा ववजर्को काम गिथको

निक्म्त प्रर्ोग गररिेछ। र्ो िरणको काम प्रतीकात्मक हुन्छ: र्ो र्ग
ु को काम समाप्त भएपनछ छ
हजार वषथको व्र्वस्थापि काम पूणथ रूपमा समाप्त हुिेछ। अन्धकार ठाउाँ मा रहे का सबै

मानिसहरूलाई क्जनतसकेपनछ, अरू ठाउाँ मा पनि र्स्तै हुिेछ भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि। त्र्सरी िै
िीिमा गररएको ववजर्को कामले मात्र अथथपूणथ प्रतीक बोकदछ। िीिले अन्धकारका सबै शक्कतहरू

सक्म्मसलत गदथछ, अनि िीिका मानिसहरूले ती सबैको प्रनतनिचधत्व गछथ ि ,् जो दे हका, शैतािका र
मासु र रगतका हुि ्। ठूलो रातो अक्जङ्गरद्वारा अनत भ्रष्ट भएकाहरू, परमेश्वरको जोरदार ववरोध
गिेहरू, मािवता अनत िै िीि र अशद्
ु ध भएकाहरू िीिका मानिसहरू िै हुि ्, र्सैले नतिीहरू सारा
भ्रष्ट मािवताको मुख्र् िमुिा हुि ्। र्सको अथथ अरू दे शमा कुिै समस्र्ाहरू छै िि ् भन्िे होइि;
मानिसका धारणाहरू सबै एकै प्रकारका हुन्छि ्, अनि ती दे शका मानिसहरू असल क्षमताका भए

पनि र्दद नतिीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दै िि ् भिे नतिीहरूले उहााँको ववरोध गरररहे का हुि सकछि ्।
ककि र्हूदीहरूले पनि परमेश्वरको ववरोध गरे र उहााँलाई िुिौती ददए? ककि फररसीहरूले पनि

उहााँको ववरोध गरे ? ककि र्हूदाले र्ेशूलाई धोका ददए? त्र्ो बेला धेरै जिा िेलाहरूले र्ेशूलाई
चििेिि ्। र्ेशू क्रूसमा टााँचगएर मिुथभएपनछ र फेरर जीववत हुिुभएपनछ पनि ककि मानिसहरूले अझै
उहााँमा ववश्वास गरे िि ्? के मानिसको अिाज्ञाकाररता एकै प्रकारको छै ि र? िीिका मानिसहरूलाई
एउटा उदाहरण बिाइएको मात्र हो, अनि जब नतिीहरू क्जनतन्छि ् नतिीहरू आदशथ र िमुिाहरू

बन्िेछि ्, र अरूका निक्म्त उदाहरणहरूका रूपमा काम गछथ ि ्। मैले ककि सधैँ नतमीहरू मेरो

व्र्वस्थापि र्ोजिाको एक सहार्क हौ भन्दछु? िीिका मानिसहरूमा भ्रष्टता, अशुद्धता,
अधासमथकता, ववरोध र वविोह पूणथ रूपमा दे खिएका छि ् र नतिका ववसभन्ि स्वरूपहरू प्रकट भएका

छि ्। एकानतर, नतिीहरू कम क्षमताका छि ् भिे अकोनतर नतिीहरूका जीवि र सोि पछौटे छ, र
नतिीहरूका आिीबािी, सामाक्जक वातावरण, जन्मेको पररवार—सबै गररब र धेरै पछौटे छि ्।

नतिीहरूका दजाथ पनि निकै िीि छ। र्ो ठाउाँ को काम प्रतीकात्मक हो, अनि र्ो जााँिको काम
सम्पूणथ रूपमा पूरा गररएपनछ, परमेश्वरले गिुथहुिे त्र्सपनछको काम धेरै िै सहज हुिेछ। र्दद र्ो
िरणको काम परू ा गिथ सककर्ो भिे त्र्सपनछ कामहरू अवश्र् अनघ बढ्िेछि ्। र्ो िरणको काम
पूरा भएपनछ, पूणथ रूपमा ठूलो सफलता हाससल हुिेछ, अनि सारा ब्रह्माण्डभरर ववजर् गिे काम
पूणथ रूपमा समाप्त हुिेछ। वास्तवमा, नतमीहरूको बीिमा काम सफल भएपनछ, त्र्ो सारा
ब्रह्माण्डभरर सफलता पाएको बराबर हुिेछ। मैले नतमीहरूलाई आदशथ र िमुिाको रूपमा काम गिथ
लगाउिुको महत्त्व र्ही िै हो। वविोहीपि, ववरोध, अशुद्धता, अधासमथकता—र्ी सबै र्ी मानिसहरूमा
पाइन्छ, अनि नतिीहरूमा मािवजानतका सारा वविोहीपिको प्रनतनिचधत्व गररएको छ। नतिीहरू
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सााँच्िै केही त हुि ्। र्सैले नतिीहरूलाई ववजर्को िमुिाको रूपमा उच्ि पाररएका छि ्, अनि
नतिीहरूलाई क्जनतएपनछ नतिीहरू स्वाभाववक रूपले अरूका निक्म्त िमुिा र आदशथहरू बन्िेछि ्।
पदहलो िरण इस्राएलमा पूरा गिथु जविको प्रतीकात्मक अरू केही चथएि: सारा मानिसहरूमध्र्े

इस्राएलीहरू सबैभन्दा पववत्र अनि कम भ्रष्ट चथए, र्सैले र्ो दे शमा उदर् भएको िर्ााँ र्ुगको निकै
महत्त्व छ। र्ो भन्ि सककन्छ, कक मािवजानतका वपतापुिाथहरू इस्राएलबाट आएका चथए, अनि

इस्राएल परमेश्वरको कामको जन्म स्थाि चथर्ो। सुरु-सुरुमा, र्ी मानिसहरू अनत िै पववत्र चथए,

अनि नतिीहरू सबैले र्होवाको आराधिा गथे, अनि नतिीहरूमा गररएको परमेश्वरको कामले
सबैभन्दा ठूलो प्रनतफल ल्र्ाउि सकर्ो। सम्पूणथ बाइबलले दई
ु वटा र्ुगको काम उल्लेि गदथछ:

एउटा व्र्वस्थाको र्ुगको काम, र अको अिुग्रहको र्ुगको काम चथर्ो। पुरािो करारले र्होवाले
इस्राएलीहरूलाई ददिुभएका वििहरू र इस्राएलमा उहााँले गिुथभएको काम उल्लेि गछथ ; िर्ााँ करारले

र्हूददर्ामा र्ेशूले गिुथभएको काम उल्लेि गछथ । तर बाइबलमा ककि कुिै चिनिर्ााँ िाउाँ छै ि?

ककिकक परमेश्वरको कामको पदहलो दई
ु भाग इस्राएलमा पूरा गररर्ो, ककिकक इस्राएलीहरू िुनिएका
मानिसहरू चथए—जसको अथथ, र्होवाको कामलाई सुरुमा स्वीकार गिे नतिीहरू िै चथए भन्िे हो।

नतिीहरू सारा मािवजानतमध्र्े सबैभन्दा कम भ्रष्ट चथए, अनि सुरु-सुरुमा, नतिीहरू परमेश्वरलाई

हे िे र उहााँलाई आदर गिे मि भएका मानिसहरू चथए। नतिीहरूले र्होवाका वििहरू पालि गथे ,
र सधैँ मक्न्दरमा सेवा गथे, अनि पज
ू ाहारीले लगाउिे पोसाक वा मक
ु ु टहरू लगाउाँ थे। परमेश्वरको
आराधिा गिे प्रथम मानिसहरू र उहााँको कामका पात्र बन्िे प्रथम मानिसहरू नतिीहरू िै चथए।

ती मानिसहरू सारा मािवजानतका निक्म्त आदशथ र िमुिाहरू चथए। ती पववत्रताको, धमी
मानिसहरूका आदशथ र िमुिाहरू चथए। अय्र्ूब, अब्राहाम, लोत वा पत्रुस र नतमोथी जस्ता व्र्क्कतहरू
सबै इस्राएली िै चथए, अनि सबैभन्दा पववत्र आदशथ र िमि
ु ाहरू चथए। मािवजानतमा परमेश्वरको

आराधिा गिे सबैभन्दा पदहलो दे श इस्राएल िै चथर्ो, अनि अरू कुिै पनि ठाउाँ बाट भन्दा त्र्हााँबाट
धेरै जिा धासमथक मानिसहरू आए। भववष्र्मा उहााँले भूसमभररका मािवजानत सुव्र्वक्स्थत गिथ सकूाँ
भिी परमेश्वरले नतिीहरूमा काम गिुथभर्ो। अिुग्रहको र्ुगमा इस्राएलदे खि बादहरका मानिसहरूले

नतिै आदशथ र िमुिाहरू अिुसार सेवा गिथ सकूि ् भिी नतिीहरूका उपलक्ब्धहरू र र्होवालाई
आराधिा गिे क्रममा नतिीहरूले गरे का धमी कार्थहरूको वववरण राखिर्ो; अनि नतिीहरूका कार्थहरूले
आजको ददिसम्म धेरै हजार वषथको काम थामेर रािेको छ।

सांसारको जग बसासलएपनछ परमेश्वरको कामको पदहलो िरण इस्राएलमा पूरा गररर्ो, र्सैले

इस्राएल पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कामको जन्म स्थाि चथर्ो, अनि पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कामको आधार
चथर्ो। र्ेशक
ू ो कामको क्षेत्रले सारा र्हूददर्ालाई ढाकर्ो। उहााँको कामको अवचधमा र्हूददर्ादे खि
बादहरका थोरै मानिसले मात्र त्र्सको बारे मा जान्दथे, ककिकक उहााँले र्हूददर्ाभन्दा बादहर कुिै कार्थ

गिुथभएि। आज परमेश्वरको काम िीिमा ल्र्ाइएको छ, अनि र्ो पूणथ रूपमा र्ही क्षेत्रमा मात्र
गररन्छ। र्स िरणको अवचधमा, कुिै पनि काम िीिदे खि बादहर सुरु गरराँदैि; र्ो िीिदे खि बादहर

फैसलिे काम पनछबाट हुिेछ। र्ो िरणको काम र्ेशूको कामको िरणबाट िै अगाडड बढ्छ। र्ेशूले
छुटकारा ददिे काम गिथभ
ु र्ो, अनि र्ो िरणिादहाँ त्र्ही कामबाट अगाडड बढ्दछ; छुटकारा ददिे
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काम पूरा भएको छ, र र्ो िरणमा पववत्र आत्माद्वारा गभथधारण हुिुपिे आवश्र्कता छै ि, ककिकक
र्ो िरणको काम पदहलेको िरणको जस्तो होइि, अनि त्र्सबाहे क, िीि इस्राएलजस्तो छै ि। र्ेशूले
छुटकाराको कामको िरण परू ा गिथभ
ु र्ो। मानिसले र्ेशल
ू ाई दे िे, अनि केही समर् पनछ िै उहााँको
काम अन्र्जानतहरूमा फैसलि थाल्र्ो। आज, अमेररका, बेलार्त र रससर्ामा परमेश्वरमाचथ ववश्वास
गिे मानिसहरू धेरै छि ्, त्र्सकारण िीिमा ववश्वास गिेहरूको सङ्ख्र्ा ककि थोरै छि ्? ककिकक

िीि सबैभन्दा बन्द दे श हो। र्सैले िीि परमेश्वरको मागथलाई स्वीकार गिे अक्न्तम दे श चथर्ो,
अदहले त्र्सले स्वीकार गरे को एक सर् वषथभन्दा कम समर् भएको छ—अमेररका र बेलार्तभन्दा

धेरै पनछ र्सले स्वीकार गरे को हो। परमेश्वरको काम समाप्त गिथ, अनि उहााँका सबै कामहरू पूरा
गिथ उहााँको कामको अक्न्तम िरण िीिमा गररन्छ। इस्राएलका सबै मानिसहरूले र्होवालाई
नतिीहरूका परमप्रभु भिी भिे। त्र्स बेला, नतिीहरूले उहााँलाई नतिीहरूका पररवारको सशर मान्थे

अनि सम्पूणथ इस्राएल एउटा ठूलो पररवार बन्र्ो, जहााँ हरे कले नतिीहरूका परमप्रभु र्होवाको
आराधिा गथ्र्ो। र्होवाको आत्मा धेरै पल्ट नतिीहरूकहााँ दे िा पिुथभर्ो, अनि उहााँले आफ्िो

आवाजमा र वाणीहरूमा नतिीहरूसाँग बोल्िुभर्ो, र नतिीहरूका जीविलाई डोऱ्र्ाउि बादलको िामो
र आवाज प्रर्ोग गिुथभर्ो। त्र्स समर् आत्माले आफ्िो आवाजमा र वाणीहरूमा मानिसहरूसाँग

बोल्दै इस्राएललाई आफ्िो अगुवाइ प्रत्र्क्ष रूपमा प्रदाि गिुथभर्ो, अनि नतिीहरूले बादल दे ख्थे र
गजथिको आवाज सन्
ु थे, अनि र्स तररकाले उहााँले हजारौं वषथसम्म नतिीहरूका जीविलाई

डोऱ्र्ाउिुभर्ो। र्सरी इस्राएलका मानिसहरूले मात्र सधैँ र्होवाको आराधिा गरे का छि ्। नतिीहरूले
र्होवा नतिीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ, र उहााँ अन्र्जानतहरूका परमेश्वर हुिुहुन्ि भिी ववश्वास गथे।
र्ो अिम्म मान्िुपिे ववषर् होइि: आखिर र्होवाले कररब िार हजार वषथदेखि नतिीहरूका माझमा
काम गिथभ
ु एको चथर्ो। िीि दे शमा, हजारौं वषथको निक्ष्क्रर् आलस्र्पनछ अदहले मात्र पनतत

मानिसहरूले स्वगथ र पथ्
ृ वी अनि सबै कुराहरू प्राकृनतक रूपमा बिेका होइिि ् तर सक्ृ ष्टकताथले
बिाउिुभएको हो भिी जान्ि सकेका छि ्। सुसमािार ववदे शबाट आएकोले ती सामन्ती,
प्रनतकक्रर्ात्मक मिहरूले र्ो सुसमािार ग्रहण गिे सबै ववश्वासघाती हुि ् भिी ववश्वास गछथ ि ्,

नतिीहरू सबै घखृ णत मानिसहरू हुि ्, जसले नतिीहरूका पुिाथ बुद्धसाँग ववश्वासघात गरे । र्सबाहे क,
धेरै सामन्ती मिहरूले सोध्छि ्, “चिनिर्ााँ मानिसहरूले ववदे शीहरूको परमेश्वरमा कसरी ववश्वास
गिथ सकछि ्? के नतिीहरूले आफ्िा वपतापुिाथहरूसाँग ववश्वासघात गरररहे का छै िि ् र? के नतिीहरूले

दष्ु ट काम गरररहे का छै िि ् र?” आज, मानिसहरूले र्होवा नतिीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे कुरा
भुलेको धेरै भइसकेको छ। नतिीहरूले सक्ृ ष्टकताथलाई नतिीहरूको मिको पनछक्ल्तर धकेलेको धेरै
भइसकेको छ, र नतिीहरूले बरु क्रसमक-ववकासवादको ससद्धान्तमा, अथाथत ् मानिस बााँदरबाट उत्पन्ि
भएको हो, अनि प्राकृनतक सांसार स्वभाववक रूपले बन्ि आएको हो भिी ववश्वास गछथ ि ्।

मािवजानतले िािे सबै असल भोजिहरू प्रकृनतले जुटाएको हो, मानिसको जीवि र मत्ृ र्ुको क्रम
छ र र्ी सबैमाचथ शासि गिे परमेश्वर छै ि भिी नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ्। त्र्सबाहे क, धेरै जिा

िाक्स्तकहरू छि ्, जसले सबै कुरामाचथ परमेश्वरले शासि गिुथहुन्छ भिी ववश्वास गिुथ अन्धववश्वास
हो र र्ो वैज्ञानिक होइि भिी ववश्वास गछथ ि ्। तर के ववज्ञािले परमेश्वरको कामको स्थाि सलि
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सकछ? के ववज्ञािले मािवजानतमाचथ शासि गिथ सकछ? िाक्स्तकहरूले शासि गरे को दे शमा
सुसमािार प्रिार गिुथ सक्जलो काम हुाँदैि, र र्समा धेरै बाधाहरू हुन्छि ्। आज, के र्स्तो प्रकारले
परमेश्वरको ववरोध गिे धेरै छै िि ् र?
जब र्ेशू आफ्िो काम गिथ आउिुभर्ो, धेरै जिा मानिसहरूले उहााँको कामलाई र्होवाको

कामको ववरुद्ध तुलिा गरे , अनि, ती िसमलेको दे िेर नतिीहरूले र्ेशूलाई क्रूसमा झुण्ड्र्ाए।

नतिीहरूले उहााँहरूको काममा ककि एकरूपता दे िि
े ि ्? ककिकक र्ेशूले गिुथभएको काम केही हदसम्म
िर्ााँ चथर्ो, अनि र्ेशल
ू े आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु न्दा अनघ कसैले पनि उहााँको वांशावली लेिेको
चथएि। र्दद कसैले लेिेका भए, कुिै चिन्ता गिुथपिे चथएि, र कसले र्ेशूलाई क्रूसमा टााँग्िे चथर्ो

र? र्दद मिीले दशकौं अनघ िै र्ेशूको वांशावली लेिेका भए र्ेशूले त्र्स्तो ठूलो सतावट सहिु

पिेचथएि। होइि र? मानिसहरूले र्ेशूको वांशावलीमा उहााँ अब्राहामका पुत्र र दाऊदको सन्तनत

हुिुहुन्छ भन्िे पढे पनछ नतिीहरूले उहााँलाई सताउि छोडडददिेचथए। उहााँको वांशावली धेरै दढलो गरे र
लेखििु के द्ःु िको कुरा होइि र? अनि बाइबलले परमेश्वरको कामका दई
ु िरण मात्र उल्लेि गिुथ

पनि द्ःु िको कुरा हो: एउटा िरण व्र्वस्थाको र्ुगको काम चथर्ो र अको अिुग्रहको र्ुगको काम

चथर्ो; एउटा िरण र्होवाको काम चथर्ो, र अको र्ेशूको काम चथर्ो। र्दद एक महाि ् अगमवकताले
आजको कामको बारे मा अनघबाटै बताएका भए कनत राम्रो हुिेचथर्ो। बाइबलमा “आखिरी ददिहरूका
काम” शीषथकको अनतररकत िण्ड हुिेचथर्ो—के त्र्ो अझ राम्रो हुिे चथएि र? आज मानिस ककि

त्र्वि धेरै कदठिाइमा परे को छ? नतमीहरूको समर् धेरै कदठि भएको चथर्ो। र्दद कोही घण
ृ ा
गररिे र्ोग्र्को छ भिे नतिीहरू र्शैर्ा र दानिएल हुि ्, ककिकक उिीहरूले आखिरी ददिहरूका
कामबारे बताएिि ्, र्दद कसैलाई दोष ददिुपछथ भिे नतिीहरू िर्ााँ करारका प्रेररतहरू हुि ्, जसले
परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणको वांशावली अनघबाटै लेिेिि ्। कनत लाजमदो कुरा! नतमीहरूले सबैनतर
प्रमाण िोज्िुपछथ , र वििहरूको स-सािा िण्डहरू भेटेपनछ ती सााँच्िै प्रमाण हुि ् भन्ि सककाँदै ि।
कनत लाजमदो! परमेश्वर उहााँको काममा ककि त्र्नत गोपिीर् हुिुहुन्छ? आज, धेरै मानिसहरूले

निणाथर्क सबुत प्राप्त गिुथ बााँकी िै छ, तापनि नतिीहरूले र्सलाई इन्कार गिथ पनि सकदै िि ्।
र्सकारण नतिीहरूले के गिुथपछथ ? नतिीहरू र्दढ भएर परमेश्वरको पनछ लाग्ि सकदै िि ्, अनि ि त

त्र्स्तो शङ्कासदहत नतिीहरू अचग बढ्ि िै सकछि ्। र्सैले, “बद्
ु चधमाि ् र प्रनतभाशाली ववद्वािहरू”
ले “कोससस गिे र हे िे” आिरण सलएर परमेश्वरलाई अङ्गाल्छि ्। र्ो धेरै ठूलो समस्र्ा हो! र्दद

मिी, मकूथस, लूका र र्ूहन्िाले भववष्र्को ववषर्मा बताउि सकेका भए के सबै कुराहरू धेरै सक्जलो
हुिे चथएि र? र्दद र्ूहन्िाले परमेश्वरको राज्र्को जीविको सभत्री सत्र्ता दे िेका भए धेरै राम्रो
हुिेचथर्ो—कनत द्ःु िको कुरा, कक नतिले दशथिहरू मात्र दे िे र पथ्
ृ वीमा भएको वास्तववक, भौनतक
काम दे िेिि ्। र्ो कस्तो लाजमदो कुरा! परमेश्वरमा के गलत छ? इस्राएलमा उहााँको काम राम्रोसाँगले
भए पनि उहााँ अदहले ककि िीिमा आउिुभएको छ, र उहााँ ककि मानिस बन्िु पऱ्र्ो, र ककि

व्र्क्कतगत रूपले काम गदै मानिसहरूको बीिमा बस्िु पऱ्र्ो? परमेश्वर मानिसप्रनत अनत वविारशून्र्
हुिुहुन्छ! उहााँले मानिसहरूलाई अनघबाटै बताउिुभएि भन्िे मात्र होइि, तर उहााँले अिािक उहााँको
सजार् र न्र्ार् ल्र्ाउिभ
ु र्ो। र्सले वास्तवमा कुिै अथथ ददाँ दैि! परमेश्वर पदहलो पल्ट मानिस
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बन्िुहुाँदा उहााँले मानिसलाई अनघबाटै सबै सभत्री सत्र्ता िबताउिुभएकोले गदाथ धेरै कष्ट भोग्िुपऱ्र्ो।
निश्िर् िै, त्र्ो उहााँले भुल्िुभएको छै ि होला! अनि र्स पटक पनि उहााँले ककि मानिसलाई अझै

र्ो भन्िुहुन्ि? आज, कनत िेदको कुरा छ, कक बाइबलमा छर्सट्ठी वटा पस्
ु तक मात्र छि ्। आखिरी

ददिहरूका कामको भववष्र्वाणी गिे अझै एउटा पुस्तक हुिु आवश्र्क छ। के ताँलाई र्स्तो लाग्दै ि
र? र्होवा, र्शैर्ा र दाऊदले पनि आजको कामको बारे मा कुिै उल्लेि गरे िि ्। ती वतथमािबाट
अझ पर हटाइए, िार हजार वषथभन्दा बढी समर्द्वारा अलग गररए। ि त र्ेशूले अनघबाटै आजको
कामको बारे मा पण
ू थ रूपले बताउिभ
ु र्ो, त्र्सको बारे मा थोरै मात्र बोल्िभ
ु र्ो, र पनि मानिसले

अपर्ाथप्त प्रमाण पाउाँ छ। र्दद तैँले आजको कामलाई पदहलेको कामसाँग तुलिा गररस ् भिे ती दई
ु
एक-अकाथसाँग कसरी समल्ि सकछ? र्होवाको कामको िरण इस्राएलनतर लक्षक्षत चथर्ो, र्सैले र्दद

तैँले आजको कामलाई त्र्ोसाँग तुलिा गररस ् भिे अझ ठूलो अमेल हुिेछ; ती दई
ु को तुलिा गिथ िै
सककाँदै ि। ि त ताँ इस्राएलको होस ्, ि ताँ र्हूदी िै होस ्; तेरो क्षमता र तेरो सबै कुराहरूमा कमी
छ—नतिीहरूको ववरुद्ध तैँले आफैलाई कसरी तुलिा गिथ सकछस ्? के र्ो सम्भव छ? र्ो जाि, कक

आज राज्र्को र्ुग हो, र र्ो व्र्वस्थाको र्ुग र अिुग्रहको र्ुगभन्दा फरक छ। जे भए पनि, सूत्र
प्रर्ोग गिे कोससस िगर; त्र्स्ता कुिै पनि सूत्रमा परमेश्वरलाई पाउि सककाँदै ि।

र्ेशू उहााँको जन्मपनछ २९ वषथसम्म कसरी क्जउिुभर्ो? बाइबलमा उहााँको बाल्र्काल र जवाि

अवस्थाको बारे मा केही पनि लेखिएको छै ि; ती कस्ता चथए भिी के ताँलाई थाहा छ? के उहााँको
बाल्र्काल वा जवाि अवस्था िै चथएि र उहााँ जन्माँदा िै तीस ३० वषथको हुिुहुन्थ्र्ो भन्िे
हुिसकछ? ताँलाई अत्र्न्तै थोरै मात्र थाहा छ, र्सैले आफ्िा वविारहरू फैलाउि लापरवाही िगर्।

त्र्सले तेरो कुिै भलाइ गदै ि! बाइबलमा र्नत मात्र लेखिएको छ, कक र्ेशूको ३०औां जन्म ददि

अनघ उहााँको बक्प्तस्मा भएको चथर्ो र शैतािद्वारा उहााँको परीक्षा हुि उहााँ पववत्र आत्माद्वारा
उजाड्-स्थािमा लचगिुभएको चथर्ो। अनि िारवटा सुसमािारका पुस्तकहरूले उहााँको साढे तीि
वषथको कामको मात्र वणथि गदथछि ्। उहााँको बाल्र्काल र जवाि अवस्थाको कुिै वववरण छै ि, तर
र्सले उहााँको बाल्र्काल र जवाि अवस्था चथएि भन्िे प्रमाखणत गदै ि ; र्नत मात्र हो, कक उहााँले

सुरुसुरुमा कुिै काम गिुथभएि, र उहााँ एक सामान्र् व्र्क्कत हुिुहुन्थ्र्ो। त्र्सो भए, र्ेशू जवाि
अवस्था वा बाल्र्कालबबिै ३३ वषथ क्जउिभ
ु र्ो भिेर भन्ि सककन्छ? के उहााँ अिािक साढे तेिीस
वषथको हुिुभर्ो भन्िे हुिसकछ? मानिसले उहााँको बारे मा सोच्िे सबै कुरा अलौककक र अवास्तववक
छ। दे हधारी परमेश्वरमा साधारण र सामान्र् मािवता छ भन्िे कुरामा कुिै शङ्का छै ि, तर जब

उहााँले आफ्िो काम गिुथहुन्छ तब त्र्ो सीधै उहााँको अपूणथ मािवता र पूणथ ईश्वरत्वद्वारा हुन्छ।
र्सैकारणले गदाथ मानिसहरूले आजको कामको बारे मा, अनि र्ेशक
ू ो कामको बारे मा समेत शङ्का
गछथ ि ्। परमेश्वर दई
ु िोदट मानिस बन्िुभएको समर्बीिका कामहरू फरक-फरक भए पनि उहााँको

सार फरक छै ि। निश्िर् िै, र्दद तैँले िारवटा सुसमािारका पुस्तकहरू पदढस ् भिे सभन्िताहरू
ठूला छि ्। र्ेशूको जीविको बाल्र्काल र जवाि अवस्थामा ताँ कसरी फकथि सकछस ्? तैँले र्ेशूको

सामान्र् मािवतालाई कसरी बुझ्ि सकछस ्? सार्द ताँमा आजको परमेश्वरको मािवता सम्बन्धी
बसलर्ो ज्ञाि छ, तापनि तैँले र्ेशक
ू ो मािवतालाई बझ
ु ेको छै िस ्, र्सलाई राम्ररी जान्िे कुरा त परै
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जाओस ्। र्दद मिीले िलेिेका भए तैँले र्ेशूको मािवताको बारे मा कुिै सङ्केत पाउिे चथएिस ्।

सार्द, मैले ताँलाई र्ेशूको जीविका कथाहरू, र र्ेशूको जीविको बाल्र्काल र जवाि अवस्थाका

सभत्री सत्र्ताहरू बताउाँ दा तैँले आफ्िो सशर हल्लाउाँ दै भन्िेछस ्, “होइि, उहााँ त्र्स्तो हुि सकिुहुन्ि।
उहााँमा कुिै कमजोरी हुि सकदै ि, उहााँमा मािवता धेरै कम हुिुपछथ !” ताँ सार्द जोडले कराउिेछस ्
र चिच्र्ाउिे पनि छस ्। तैँले र्ेशूलाई बुझ्दै िस ्, त्र्सकारण मबारे पनि ताँमा अिेक धारणाहरू छि ्।

ताँ र्ेशू अत्र्न्तै ईश्वरीर् हुिुहुन्छ, उहााँमा दे हको केही पनि छै ि भन्िे ववश्वास गछथ स ्। तर तथ्र्हरू
सधैँ तथ्र्हरू िै हुन्छि ्। कोही पनि तथ्र्को सत्र्ताको ववरुद्ध बोल्ि िाहाँदैि, ककिकक जब म
बोल्दछु, त्र्ो सत्र्को ववषर्मा हुन्छ; अिुमािहरू हुाँदैि, ि त त्र्ो अगमवाणी िै हुन्छ। जाि कक
परमेश्वर उच्ि स्थािहरूमा उकलि सकिुहुन्छ, र त्र्सबाहे क उहााँ ठूलो गदहराइमा लुकि सकिुहुन्छ।

उहााँ तैँले तेरो मिले सोच्ि सकिे ककससमको हुिुहुन्ि, उहााँ सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ, कुिै
व्र्क्कतले सोिेको जस्तो व्र्क्कतगत परमेश्वर होइि।

परमेश््र्रको्कामको्दशवन्(३)
परमेश्वर पदहलो पटक पववत्र आत्माद्वारा गभथधारण भई दे ह बन्िुभर्ो, र र्ो उहााँले गिथ

िाहिभ
ु एको कामसाँग सान्दसभथक चथर्ो। अिग्र
ु हको र्ग
ु र्ेशक
ू ो िाउाँ बाट सरु
ु भर्ो। जब र्ेशल
ू े

आफ्िो सेवकाइ गिथ थाल्िुभर्ो, पववत्र आत्माले र्ेशूको िाउाँ को गवाही ददि थाल्िुभर्ो, र उप्रान्त

र्होवाको िाउाँ को ििाथ हुि छाड्र्ो; बरु, पववत्र आत्माले मुख्र् रूपमा र्ेशूको िाउाँ मा िर्ााँ काम सुरु
गिुथभर्ो। उहााँमा ववश्वास गिेहरूको गवाही र्ेशू ख्रीष्टको लाचग चथर्ो र नतिीहरूले गरे का काम

पनि र्ेशू ख्रीष्टको लाचग िै चथर्ो। परु ािो करारको व्र्वस्थाको र्ग
ु अन्त्र् हुिक
ु ो अथथ मख्
ु र्
रूपमा र्होवाको िाउाँ मा सञ्िालि गररएको काम समाप्त भर्ो भन्िे चथर्ो। त्र्हााँदेखि उता,

परमेश्वरको िाउाँ र्होवा चथएि; र्सको साटो उहााँलाई र्ेशू भनिर्ो, र र्हााँबाट उसो पववत्र आत्माले
ववशेष गरी र्ेशूको िाउाँ मा काम सुरु गिुथभर्ो। र्सैले, आज पनि र्होवाका वििहरू िािे र वपउिे

मानिसहरू र अझै पनि सबै कुरा व्र्वस्थाको र्ुगको अिुसार गिेहरू—के तैँले अन्धाधुन्ध निर्महरू
पालि गरररहे को छै िस ् र? के नतमीहरू ववगतमा अड्ककएका छै िौ र? अदहले नतमीहरूलाई थाहा छ,
आखिरी ददिहरू आइसकेका छि ्। के र्ो हुि सकछ, कक जब र्ेशू आउिुहुन्छ, उहााँलाई अझै पनि
र्ेशू िै भनििेछ? र्होवाले इस्राएलका मानिसहरूलाई मसीह आउिुहुिेछ भिी भन्िुभएको चथर्ो,
तापनि उहााँ आउिुहुाँदा उहााँलाई मसीह भनिएि, तर र्ेशू भनिर्ो। र्ेशूले उहााँ फेरर आउिुहुिेछ, र
उहााँ जसरी जािभ
ु र्ो त्र्सरी आउिह
ु ु िेछ भिी भन्िभ
ु र्ो। र्ी र्ेशक
ू ा वििहरू चथए, तर र्ेशू कसरी
जािुभर्ो के तैँले दे खिस ्? र्ेशू सेतो बादलमा सवार भएर जािुभर्ो, तर के उहााँ व्र्क्कतगत रूपले

सेतो बादलमा मानिसहरूकहााँ आउि सकिुहुन्छ? र्दद त्र्स्तो हो भिे, के उहााँलाई अझै र्ेशू

भनििेछैि? जब र्ेशू फेरर आउिुहुन्छ, र्ुगमा पररवतथि भइसकेको हुिेछ, त्र्सोभए के उहााँलाई अझै
र्ेशू भन्ि सककन्छ? के परमेश्वरलाई र्ेशूको िाउाँ बाट मात्र चिन्ि सककन्छ? के उहााँलाई िर्ााँ र्ुगमा
िर्ााँ िाउाँ ले बोलाउि सककाँदै ि? के सारा अिन्तताभरर परमेश्वरलाई एक व्र्क्कतको स्वरूप र एउटा
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ववशेष िाउाँ ले प्रनतनिचधत्व गिथ सकदछ? प्रत्र्ेक र्ुगमा, परमेश्वरले िर्ााँ काम गिुथहुन्छ र उहााँलाई
िर्ााँ िाउाँ ले बोलाइिुहुन्छ; उहााँले कसरी ववसभन्ि र्ुगहरूमा उही काम गिथ सकिुहुन्छ? उहााँ कसरी

परु ािोसाँग टााँससरहि सकिुहुन्छ? र्ेशक
ू ो िाउाँ लाई छुटकाराको कामका लाचग सलइएको चथर्ो, तब के
आखिरी ददिहरूमा उहााँ फकथिुहुाँदा पनि उहााँलाई अझै त्र्ही िाउाँ ले बोलाइन्छ? के उहााँले अझै पनि
छुटकाराको काम गरररहिुभएको हुिेछ? र्होवा र र्ेशू एक हुिुभए पनि ककि ववसभन्ि र्ुगमा
उहााँहरूलाई ववसभन्ि िाउाँ ले बोलाइन्छ? के र्ो उहााँहरूका कामको र्ुग फरक-फरक भएकोले होइि

र? के एउटै िाउाँ ले सारा अिन्तताभरर परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ? र्स्तो भएकोले,
परमेश्वरलाई ववसभन्ि र्ुगमा सभन्िासभन्िै िाउाँ ले बोलाउिुपछथ , र उहााँले र्ुगलाई पररवतथि गिथ र

र्ुगको प्रनतनिचधत्व गिथ िाउाँ प्रर्ोग गिुथपदथछ। ककिकक कुिै पनि िाउाँ ले पूणथ रूपमा स्वर्म ्
परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि, र प्रत्र्ेक िाउाँ ले एक निक्श्ित र्ुगमा परमेश्वरको स्वभावको
अस्थार्ी पक्षको मात्र प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ; त्र्सले केवल उहााँको कामको प्रनतनिचधत्व मात्रै
गिुथपछथ । त्र्सकारण, त्र्ो सम्पूणथ र्ुगमा प्रनतनिचधत्व गिथ परमेश्वरले उहााँको स्वभाव सुहाउाँ दो िाउाँ

िुन्ि सकिुहुन्छ। िाहे त्र्ो र्होवाको र्ुग होस ् वा र्ेशूको र्ुग होस ्, उहााँकै िाउाँ ले प्रत्र्ेक र्ुगको
प्रनतनिचधत्व गदथछ।

अिुग्रहको

र्ुगको

अन्त्र्मा, अक्न्तम

र्ुग आइपुगेको

हुन्छ, र र्ेशू
आइसकिुभएको हुन्छ। उहााँलाई अझै कसरी र्ेशू भन्ि सककन्छ? उहााँले कसरी अझै पनि
मानिसहरूका बीिमा र्ेशक
ू ो रूप धारण गिथ सकिह
ु ु न्छ? के र्ेशू िासरतको एक छववबाहे क अरू

केही हुिुहुन्िचथर्ो भन्िे तैँले बबससथस ्? के र्ेशू मािव जानतका उद्धारक मात्र हुिुहुन्थ्र्ो भन्िे तैँले
बबससथस ्? आखिरी ददिहरूमा उहााँले मानिसलाई क्जत्िे र ससद्ध गिे काम कसरी गिथ सकिुहुन्थ्र्ो?

र्ेशू सेतो बादलमा सवार भएर जािुभर्ो—तथ्र् र्ही हो—तर उहााँ कसरी मानिसहरूमाझ सेतो
बादलमा फकेर आउिभ
ु एपनछ पनि उहााँलाई र्ेशू िै भिेर बोलाइन्छ र? र्दद उहााँ सााँच्िै बादलमा

आउिुभर्ो भिे, मानिसहरू उहााँलाई चिन्ि कसरी असफल बन्छि ् र? के सारा सांसारभररका

मानिसहरूले उहााँलाई चिन्िेछैिि ् र? त्र्सोभए, के र्ेशू मात्र परमेश्वर बन्िुहुन्ि र? त्र्ो अवस्थामा,
परमेश्वरको स्वरूप एक र्हूदीको रूप हुिेचथर्ो, साथै सदाका लाचग त्र्स्तै हुिेचथर्ो। र्ेशूले

भन्िुभर्ो, कक उहााँ जसरी जािुभएको चथर्ो त्र्सरी िै आउिुहुिेछ, तर के ताँ उहााँका वििहरूको
वास्तववक अथथ जान्दछस ्? के र्ो उहााँले नतमीहरूको समह
ू लाई भन्िभ
ु एको हुि सकछ? ताँ र्नत मात्र
जान्दछस ्, कक उहााँ जसरी बादलमा सवार भएर जािुभएको चथर्ो त्र्सरी िै आउिुहुिेछ, तर

परमेश्वर आफैले कसरी आफ्िो काम गिुथहुन्छ भन्िे के ताँलाई ठीकसाँग थाहा छ? र्दद ताँ सााँच्िै
दे ख्ि सक्कथस ् भिे, र्ेशूले बोल्िुभएका वििहरूको व्र्ाख्र्ा कसरी गिुथपछथ ? उहााँले भन्िुभर्ो: जब
मानिसका पत्र
ु आखिरी ददिहरूमा आउाँ दछ, त्र्ो ऊ आफैले जान्िेछैि, स्वगथदत
ू हरूले जान्िेछैिि ्,

स्वगथका दत
ू हरूले जान्िेछैिि ्, र सारा मािव जानतले जान्िेछैि। केवल वपताले मात्र जान्िुहुन्छ,
अथाथत ्, आत्माले मात्र जान्िुहुन्छ। मानिसको पत्र
ु ले आफैले पनि जान्दै ि, तापनि, के ताँ दे ख्न र
जान्ि सकछस ्? र्दद तैँले जान्ि र आफ्िै आाँिाले दे ख्न सक्कथस ् भिे , के र्ी वििहरू व्र्थथमा

बोसलएका हुिे चथएिि ् र? अनि त्र्सबेला र्ेशूले के भन्िुभर्ो? “तर त्र्ो ददि र घडीको बारे मा ि
त कुिै मानिसलाई थाहा छ, ि त स्वगथका दत
ू हरूलाई, ि त पत्र
ु लाई, तर मेरा वपतालाई मात्रै थाहा
1055

छ। तर िोआका ददिहरू जस्ता चथए, मानिसको पुत्रको आगमि पनि त्र्स्तै हुिेछ। … र्सकारण,
नतमीहरू पनि तर्ार हौ: ककिभिे मानिसको पुत्र नतमीहरूले िसोिेको समर्मा आउाँ छ।” जब त्र्ो
ददि आउाँ छ, मानिसको पुत्र आफैलाई पनि त्र्ो थाहा हुाँदैि। मानिसका पत्र
ु ले एक सामान्र् र
साधारण व्र्क्कत, परमेश्वरको दे हधारी शरीरलाई बुझाउाँ छ। मानिसका पुत्र आफैलाई पनि थाहा छै ि
भिे तैँले कसरी जान्ि सकछस ्? र्ेशूले भन्िुभर्ो, कक उहााँ जसरी जािुभएको चथर्ो त्र्सरी िै

आउिुहुिेछ। जब उहााँ आउिुहुन्छ, त्र्ो उहााँ आफैले पनि थाहा पाउिुहुन्ि, त्र्सोभए के उहााँले ताँलाई
पदहल्र्ैबाट जािकारी ददि सकिह
ु ु न्छ? के ताँ उहााँको आगमिलाई दे ख्न सकछस ्? के र्ो ठट्टा होइि?
परमेश्वर हरे क पल्ट पथ्
ृ वीमा आउिुहुाँदा उहााँले आफ्िो िाउाँ , उहााँको सलङ्ग, उहााँको स्वरूप, र उहााँको

काम बदल्िुहुन्छ; उहााँले आफ्िो काम दोहोऱ्र्ाउिह
ु ु न्ि। उहााँ त्र्ो परमेश्वर हुिुहुन्छ जो सधैँ िर्ााँ
हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पनि पुरािो हुिुहुन्ि। जब उहााँ पदहले आउिुभर्ो, उहााँलाई र्ेशू भनिर्ो; उहााँ
र्स पटक फेरर आउिुहुाँदा के उहााँलाई अझै र्ेशू िै भन्ि सककन्छ? पदहले जब उहााँ आउिुभर्ो,

उहााँ पुरुष हुिुहुन्थ्र्ो; के उहााँ र्स पटक फेरर पुरुष हुि सकिुहुन्छ? अिुग्रहको र्ुगमा उहााँको काम
क्रूसमा टााँचगिुचथर्ो; जब उहााँ फेरर आउिुहुिेछ, के उहााँले अझै पनि मािव जानतलाई पापबाट
छुटकारा ददि सकिुहुन्छ? के उहााँलाई फेरर क्रूसमा टााँग्ि सककन्छ? के त्र्ो उहााँको कामलाई
दोहोऱ्र्ाउिुजस्तो हुाँदैि र? के ताँलाई थाहा छै ि, परमेश्वर सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पनि पुरािो
हुिह
ु ु न्ि? केही मानिसहरू छि ्, जसले परमेश्वर अपररवतथिीर् हुिुहुन्छ भिी भन्छि ्। र्ो सही हो,

तर त्र्सले परमेश्वरको स्वभाव र उहााँको सारको अपररवतथिीर्तालाई बुझाउाँ छ। उहााँको िाउाँ र
काममा हुिे पररवतथिले उहााँको सार पररवतथि भएको बुझाउाँ दै ि; अको शब्दमा भन्िुपदाथ, परमेश्वर
सधैँ िै परमेश्वर िै हुिुहुिेछ, र र्ो कदहल्र्ै पररवतथि हुिेछैि। र्दद ताँ परमेश्वरको काम
अपररवतथिीर् छ भिी भन्छस ् भिे, के उहााँले आफ्िो छ हजार वषथको प्रबन्ध र्ोजिा परू ा गिथ

सकिुहुन्छ? ताँ परमेश्वर सदासवथदा अपररवतथिीर् हुिुहुन्छ भन्िे मात्र जान्दछस ्, तर के ताँ परमेश्वर
सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै पनि पुरािो हुिुहुन्ि भिी जान्दछस ्? र्दद परमेश्वरको काम

अपररवतथिीर् छ भिे, के उहााँले मािव जानतलाई डोऱ्र्ाएर आजको ददिसम्म ल्र्ाउि सकिुहुिेचथर्ो?
र्दद परमेश्वर अपररवतथिीर् हुिुहुन्छ भिे, उहााँले ककि पदहले िै दई
ु र्ुगको काम गररसकिुभर्ो?
उहााँको काम अगाडड बढ्ि कदहल्र्ै रोककाँदै ि, जसको अथथ र्ो हो, कक उहााँको स्वभाव बबस्तारै

मानिसमा प्रकट गररर्ो, र जे प्रकट गररएको छ त्र्ो उहााँको अन्तनिथदहत स्वभाव हो। आददमा,
परमेश्वरको स्वभाव मानिसबाट लुकेको चथर्ो, उहााँले कदहल्र्ै पनि आफ्िो स्वभाव मानिसको सामु
िुल्लमिुल्ला प्रकट गिुथभएि, र मानिसलाई उहााँको बारे मा केही पनि थाहा चथएि। र्सकारण,
उहााँले मानिसलाई आफ्िो स्वभाव क्रसमक रूपमा प्रकट गिथ उहााँको काम प्रर्ोग गिथुहुन्छ, तर र्सरी
काम गिुथको अथथ हरे क र्ुगमा उहााँको स्वभाव पररवतथि हुन्छ भन्िे होइि। परमेश्वरको इच्छा साँधै
पररवतथि भइरहिे भएकोले उहााँको स्वभाव सधैँ पररवतथि भइरहे को छ भन्िे होइि। बरु, र्ो कुरा
हो, कक उहााँको कामको र्ुगहरू सभन्िासभन्िै भएकोले, परमेश्वरले आफ्िो अन्तनिथदहत स्वभावलाई

पूणथ रूपमा धारण गिुथहुन्छ, र एक-एक िरण गदै त्र्ो मानिसलाई प्रकट गिुथहुन्छ, र्सैले कक
मानिसले उहााँलाई चिन्ि सकोस ्। तर कुिै पनि प्रकारले र्सको अथथ सरु
ु मा परमेश्वरको कुिै ववशेष
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स्वभाव हुाँदैि वा र्ुगहरू बबत्दै जााँदा उहााँको स्वभाव बबस्तारै पररवतथि भएको हो भन्िे प्रमाण
होइि—त्र्स्तो बझ
ु ाई गलत हुन्छ। र्ुगहरू बबत्दै जााँदा सोही अिुसार परमेश्वरले मानिसलाई उहााँको

अन्तनिथदहत र ववशेष स्वभाव—उहााँ के हुिुहुन्छ भन्िे कुरा प्रकट गिथह
ु ु न्छ; एउटै र्ग
ु को कामले
परमेश्वरको सम्पूणथ स्वभावलाई व्र्कत गिथ सकदै ि। अनि र्सैले “परमेश्वर सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र

कदहल्र्ै पुरािो हुिुहुन्ि” भन्िे शब्दहरूले उहााँको कामलाई बुझाउाँ छ, अनि “परमेश्वर अपररवतथिीर्
हुिुहुन्छ” भन्िे शब्दहरूले परमेश्वरमा अन्तनिथदहत रूपमा के छ र को हुिुहुन्छ भन्िे बुझाउाँ छ। जे
सक
ु ै होस ्, तैँले छ हजार वषथको कामलाई एक मात्र बबन्दम
ु ा कब्जा गिथ सकदै िस ्, वा त्र्सलाई मत
ृ
शब्दहरूमा सीसमत गिथ सकदै िस ्। त्र्सो गिुथ मानिसको मूिथता हो। परमेश्वर मानिसले कल्पिा

गरे जस्तो सरल हुिुहुन्ि, र उहााँको काम कुिै एक र्ुगमा रदहरहि सकदै ि। उदाहरणका लाचग,
र्होवाले सधैँ परमेश्वरको िाउाँ लाई जिाउि सकदै ि; परमेश्वरले र्ेशूको िाउाँ मा पनि आफ्िो काम
गिथ सकिुहुन्छ। र्ो परमेश्वरको काम सधैँ अगाडड ददशामा बदढरहे को छ भन्िे सङ्केत हो।

परमेश्वर सधैँ परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, र उहााँ कदहल्र्ै पनि शैताि बन्िुहुन्ि; शैताि सधैँ शैताि
िै रहन्छ, र त्र्ो कदहल्र्ै परमेश्वर बन्िेछैि। परमेश्वरको बद्
ु चध, परमेश्वरको आश्िर्थता, परमेश्वरको
धासमथकता, र परमेश्वरको मदहमा कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैि। उहााँको सार र उहााँसाँग जे छ र उहााँ जे
हुिुहुन्छ त्र्ो कदहल्र्ै पररवतथि हुाँदैि। तर उहााँको कामको ववषर्मा भन्दा, र्ो सधैँ अगाडड बदढरहे को

हुन्छ, सधैँ गदहरो हुाँदै जान्छ, ककिकक उहााँ सधैँ िर्ााँ हुिह
ु ु न्छ र कदहल्र्ै पनि परु ािो हुिुहुन्ि।
हरे क र्ग
ु मा परमेश्वरले िर्ााँ िाउाँ धारण गिुथहुन्छ, हरे क र्ुगमा उहााँले िर्ााँ काम गिुथहुन्छ, र
प्रत्र्ेक र्ुगमा उहााँले आफ्िा सक्ृ ष्टहरूलाई उहााँको िर्ााँ इच्छा र िर्ााँ स्वभाव दे िाउिुहुन्छ। र्दद
िर्ााँ र्ुगमा, मानिसहरू परमेश्वरको िर्ााँ स्वभाव प्रकट भएको दे ख्न असफल हुन्छि ् भिे, के
नतिीहरूले उहााँलाई सदाका लाचग क्रूसमा टााँग्िेछैिि ् र? र त्र्सो गरे र, के नतिीहरूले परमेश्वरको

पररभाषा ददाँ दैिि ् र? र्दद परमेश्वर केवल पुरुषको रूपमा दे हमा आउिुभर्ो भिे, मानिसहरूले
उहााँलाई पुरुषहरूका परमेश्वर झैं पुरुषको रूपमा पररभावषत गिेचथए, र उहााँ मदहलाहरूका पनि

परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी कदहल्र्ै ववश्वास गिेचथएिि ्। तब मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुरुषकै

सलङ्गको मान्िेचथए, परमेश्वरलाई पुरुषहरूका सशर मान्िेचथए—त्र्सोभए मदहलाको हकमा के हुन्छ?
र्ो अिचु ित छ; र्ो पक्षपातपण
ू थ व्र्वहार होइि र? र्दद त्र्सो हो भिे परमेश्वरले मक्ु कत
ददिुभएकाहरू सबै उहााँजस्तै पुरुषहरू हुिेचथए, र एउटै पनि मदहलाले मुक्कत पाउिे चथएि। जब
परमेश्वरले मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, उहााँले आदमलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो र हव्वालाई सक्ृ ष्ट

गिुथभर्ो। उहााँले आदमलाई सक्ृ ष्ट मात्र गिुथभएि, उहााँले िर र िारी दव
ु ैलाई उहााँको आफ्िै स्वरूपमा
सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो। परमेश्वर केवल परु
ु षहरूका परमेश्वर मात्रै हुिह
ु ु न्ि, तर उहााँ मदहलाहरूका परमेश्वर
पनि हुिुहुन्छ। परमेश्वर आखिरी ददिहरूमा कामको एउटा िर्ााँ िरणमा प्रवेश गिुथहुन्छ। उहााँले

आफ्िो स्वभाव अझ बढी प्रकट गिुथहुिेछ, र त्र्ो र्ेशूको समर्को स्िेह र प्रेम हुिेछैि। उहााँको
हातमा िर्ााँ काम भएकोले र्ो िर्ााँ कामको साथमा िर्ााँ स्वभाव हुिेछ। त्र्सकारण, र्दद र्ो काम
आत्माद्वारा गररएको चथर्ो भिे—र्दद परमेश्वर मानिस िबन्िुभएको भए, र उहााँसाँग सम्पकथ गिे

मानिसससत कुिै उपार् िभएकोले आत्मा गजथिको माध्र्मबाट सीधै बोल्िभ
ु एको चथर्ो भिे के
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मानिसले उहााँको स्वभाव जान्ि सकिेचथर्ो? र्दद र्ो काम गिे आत्मा मात्र हुिुहुन्थ्र्ो भिे,
मानिसले परमेश्वरको स्वभावको बारे मा जान्िे कुिै उपार् चथएि। जब परमेश्वर दे ह बन्िुहुन्छ,
जब विि दहमा दे िा पिथह
ु ु न्छ, जब उहााँले दे हद्वारा उहााँको सम्पण
ू थ स्वभाव प्रकट गिथुहुन्छ तब
मात्र मानिसहरूले आफ्िो आाँिाले परमेश्वरको स्वभाव दे ख्न सकछि ्। परमेश्वर सााँच्िै र वास्तववक

रूपमा मानिसहरूको बीिमा वास गिुथहुन्छ। उहााँ वास्तववक हुिुहुन्छ; मानिस वास्तवमा उहााँको
स्वभावसाँग सांलग्ि हुि सकछ, उहााँसाँग जे छ र उहााँ जे हुिुहुन्छ त्र्समा सांलग्ि हुिसकछ; र्स
तररकाले मात्र मानिसले सााँच्िै उहााँलाई चिन्ि सकदछ। साथै, परमेश्वरले त्र्ो काम पनि परू ा
गिुथभएको छ, जसमा “परमेश्वर पुरुषहरूका परमेश्वर र स्त्रीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ” र उहााँले
शरीरमा आफ्िो काम सम्पूणथ रूपमा पूरा गिुथभर्ो। उहााँले कुिै पनि र्ुगमा कामको िकल गिथह
ु ु न्ि।
आखिरी ददिहरू आइपुचगसकेको हुिाले उहााँले त्र्ही काम गिुथहुिेछ जुि उहााँले आखिरी ददिहरूमा
गिुथहुन्छ र आखिरी ददिहरूमा उहााँको सम्पण
ू थ स्वभाव प्रकट गिुथहुन्छ। आखिरी ददिहरूको कुरा

गदाथ, र्सले एक अलग र्ुगलाई जिाउाँ छ, जसमा नतमीहरूले अवश्र् पनि ववपवि र भूकम्प, अनिकाल

र महामारीहरूको सामिा गिुथपिेछ भिी र्ेशूले भन्िुभएको र्ुगलाई जिाउाँ छ, जसले र्ो िर्ााँ र्ुग

हो अब पुरािो अिुग्रहको र्ुग होइि भन्िे दे िाउाँ छ। मानिसहरूले भिेजस्तै, मानिसलऔां, परमेश्वर

सदासवथदा अपररवतथिीर् हुिुहुन्छ, उहााँको स्वभाव सधैँ दर्ालु र प्रेसमलो हुन्छ, उहााँले मानिसलाई
आफैलाई जस्तै प्रेम गिथह
ु ु न्छ, र उहााँले प्रत्र्ेक मानिसलाई मक्ु कत ददिह
ु ु न्छ र मानिसलाई कदहल्र्ै
घण
ृ ा गिुथहुन्ि, तब के उहााँको कामको कदहल्र्ै अन्त्र् हुन्छ होला? जब र्ेशू आउिुभर्ो र क्रूसमा
टााँचगिुभर्ो, सबै पापीहरूका निक्म्त आफैलाई वेदीमा बसल िढाउिुभर्ो, उहााँले मुक्कतको काम पूरा
गररसकिुभएको चथर्ो र अिुग्रहको र्ुगको अन्त्र् गिुथभएको चथर्ो। त्र्सैले आखिरी ददिहरूमा त्र्ो

र्ग
ु को काम दोहोऱ्र्ाउिक
ु ो अथथ के हुिेचथर्ो? के त्र्ही काम गिथु भिेको र्ेशक
ू ो कामलाई इन्कार
गिुथ होइि र? र्दद परमेश्वर र्ो िरणमा आउिुहुाँदा क्रूसमा टााँचगिे कार्थ गिथभ
ु एि, तर प्रेसमलो र
दर्ालु िै रहिुभर्ो भिे के उहााँले र्ुगको अन्त्र् गिथ सकिुहुिेचथर्ो? के प्रेसमलो र दर्ालु परमेश्वरले
र्ुगलाई अन्त्र् गिथ सकिुहुिेचथर्ो? र्ुगलाई समापि गिे आफ्िो अक्न्तम काममा, परमेश्वरको

स्वभाव सजार् र न्र्ार् हो, जसमा उहााँले िुल्लमिुल्ला सबै मानिसहरू न्र्ार् गिथ र सााँिो हृदर्ले

उहााँलाई प्रेम गिेहरूलाई ससद्ध बिाउिको लाचग सबै अधमी कुरालाई प्रकट गिथह
ु ु न्छ। र्स्तो
स्वभावले मात्र र्ुगलाई अन्त्र्मा पुऱ्र्ाउि सकछ। आखिरी ददिहरू पदहले िै आइसकेका छि ्।

सक्ृ ष्टमा भएका सबै थोकहरूलाई नतिीहरूको प्रकारअिुसार अलग गररन्छि ्, र नतिीहरूका प्रकृनतको

आधारमा ववसभन्ि वगथमा ववभाक्जत गररन्छि ्। परमेश्वरले मािवताको पररणाम र नतिीहरूको
गन्तव्र् प्रकट गिथुहुिे क्षण र्ही िै हो। र्दद मानिसहरूले सजार् र न्र्ार् भोग्दै िि ् भिे, नतिीहरूको
अिाज्ञाकाररता र अधासमथकता प्रकट गिे कुिै तररका हुिेछैि। केवल सजार् र न्र्ार्को माध्र्मबाट
मात्र सबै सक्ृ ष्टको पररणाम प्रकट गिथ सककन्छ। जब मानिसलाई सजार् ददइन्छ र न्र्ार् गररन्छ,

तब मात्र उसले आफ्िो वास्तववक रङ्ग दे िाउाँ दछ। िराबलाई िराबको साथमा, असललाई असलको
साथमा राखििेछ, र सारा मािव जानतलाई नतिीहरूको आफ्िै प्रकारअिुसार अलग गररिेछ। सजार्
र न्र्ार्द्वारा, सबै सक्ृ ष्टको पररणाम प्रकट गररिेछ, र्सरी दष्ु टलाई दण्ड ददि र असललाई इिाम
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ददि सककन्छ, र सबै मानिसहरू परमेश्वरको प्रभुत्वमा हुन्छि ्। र्ी सबै काम धासमथक सजार् र
न्र्ार्द्वारा हाससल गिुथपदथछ। मानिसको भ्रष्टता िरम सीमामा पग
े ोले, र उसको अिाज्ञाकाररता
ु क
अत्र्न्तै गम्भीर बिेकोले परमेश्वरको धासमथक स्वभाव, अथाथत ् ववशेष गरी दण्ड र न्र्ार् समससएको,
र आखिरी ददिहरूमा प्रकट भएको स्वभावले मात्र मानिसलाई पूणथ रूपमा पररवतथि गिथ र पूणथ
बिाउि सकछ। र्ो स्वभावले मात्र िराबीलाई प्रकट गिथ र त्र्सरी सबै अधमीहरूलाई कडा दण्ड

ददिु सकछ। त्र्सकारण, र्स प्रकारको स्वभावसाँग र्ुगको महत्त्व गााँससएको हुन्छ, अनि उहााँको
स्वभावको प्रकाश तथा प्रदशथि प्रत्र्ेक िर्ााँ र्ग
ु को कामका लाचग प्रकट गररन्छ। परमेश्वरले आफ्िो
स्वभाव मिोमािी ढङ्गमा र कुिै महत्त्ववविा प्रकट गिुथहुन्छ भन्िे होइि। आखिरी ददिहरूमा

मानिसका पररणामहरू प्रकट गिे क्रममा, परमेश्वरले मानिसलाई असीम करुणा र प्रेम प्रदाि

गिुथहुन्छ र ऊप्रनत प्रेसमलो गरररहिुहुन्छ, मानिसलाई धासमथक न्र्ार्को अधीिमा ल्र्ाउिुभएि, बरु
उसलाई सहिशीलता, धैर्थ र क्षमा दे िाउिुहुन्छ, र मानिसको पाप जनत िै गम्भीर िै भए पनि
त्र्सको निक्म्त असलकनत पनि धमी न्र्ार् िगरी क्षमा गिुथहुन्छ भन्िे मान्र्ता राख्दा: परमेश्वरको

सबै व्र्वस्थापि कदहले समाप्त हुिेछ? र्स्तो प्रकारको स्वभावले मानिसहरूलाई कदहले
मािवजानतको उपर्ुकत गन्तव्र्मा डोऱ्र्ाउि सकिेछ? उदाहरणको लाचग, एक जिा न्र्ार्ाधीश, जो

सधैँ प्रेसमलो छ, दर्ालु अिुहार र कोमल हृदर्का न्र्ार्ाधीश छ, उसलाई सलऊाँ। मानिसहरूले जस्तोसक
ु ै अपराध गरे को भए पनि उसले नतिीहरूलाई प्रेम गछथ , र नतिीहरू जो-सक
ु ै भए पनि नतिीहरूलाई
प्रेम गछथ । त्र्ो अवस्थामा, के ऊ निणथर्मा पुग्िसकछ? आखिरी ददिहरूमा, केवल धासमथक इन्साफले

मात्र मानिसलाई उिीहरूको प्रकारअिुसार छुट्ट्र्ाउि सकछ र मानिसलाई एउटा िर्ााँ क्षेत्रमा

ल्र्ाउि सकछ। र्स तररकाले, न्र्ार् र सजार्को परमेश्वरको धासमथक स्वभावद्वारा सम्पूणथ र्ुगलाई
समाप्त गररन्छ।

परमेश्वरका सबै व्र्वस्थापिहरूमा उहााँको काम पूणथ रूपमा स्पष्ट छ: अिुग्रहको र्ुग, अिुग्रहको

र्ुग िै हो, र आखिरी ददिहरू, आखिरी ददिहरू िै हुि ्। प्रत्र्ेक र्ुगबीि स्पष्ट सभन्िताहरू छि ्,
ककिकक परमेश्वरले हरे क र्ुगमा त्र्ो काम गिुथहुन्छ जसले त्र्स र्ुगको प्रनतनिचधत्व गदथछ।

ककिकक आखिरी ददिहरूको काम गिथका लाचग, र्ुगलाई समाप्त गिथ जलि, न्र्ार्, सजार्, क्रोध र
वविाश हुिप
ु दथछ। आखिरी ददिहरूले अक्न्तम र्ग
ु लाई बुझाउाँ छ। अक्न्तम र्ग
ु को अवचधमा, के
परमेश्वरले र्ुगको अन्त्र् गिुथहुिेछैि र? र्ुगको अन्त्र् गिथ, परमेश्वरले आफ्िो साथमा सजार् र
न्र्ार् ल्र्ाउिैपछथ । र्स तररकाले मात्र उहााँले र्ुगको अन्त्र् गिथ सकिुहुन्छ। र्ेशूको उद्दे श्र् मानिस
जीववत रहोस ्, बााँिोस ् र ऊ अझ राम्रो तररकाले क्जओस ् भन्िे चथर्ो। उहााँले मानिसलाई पापबाट

बिाउिभ
ु र्ो, र्सैले कक ऊ आफ्िो भ्रष्टतामा िक्स्काँदै िजाओस ्, र उप्रान्त पाताल र िरकमा

िक्जओस ्, र मानिसलाई पाताल र िरकबाट बिाएर, र्ेशूले उसलाई जीववत रहि ददिुभर्ो। अब
आखिरी ददिहरू आइपुगेका छि ्। परमेश्वरले मानिसलाई िष्ट गिुथहुिेछ र मािव जानतलाई पूणथ

रूपमा िाश पािुथहुिेछ, अथाथत ्, उहााँले मािव जानतको वविोहलाई रूपान्तरण गिुथहुिेछ। र्स कारणले
गदाथ, ववगतको करुणामर् र प्रेसमलो स्वभाव सलएर र्ुगको अन्त्र् गिथ वा उहााँको छ हजार वषथको
व्र्वस्थापि र्ोजिालाई सफल बिाउि परमेश्वरको निक्म्त असम्भव हुिेछ। प्रत्र्ेक र्ग
ु मा
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परमेश्वरको स्वभावको ववशेष प्रनतनिचधत्व हुाँदछ, र प्रत्र्ेक र्ुगमा परमेश्वरले गिुथ पिे कामहरू
हुन्छि ्। र्सैले, प्रत्र्ेक र्ुगमा परमेश्वर स्वर्मले
् गिुथहुिे कामले उहााँको वास्तववक स्वभावको प्रकट
गरे को हुन्छ, र उहााँको िाउाँ र उहााँले गिथह
ु ु िे काम, दव
ु ै र्ग
ु साँगै पररवतथि हुाँदछ—ती सबै िर्ााँ हुन्छि ्।
व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा मािव जानतलाई डोऱ्र्ाउिे काम र्होवाको िाउाँ मा गररएको चथर्ो र

पथ्
ृ वीमा पदहलो िरणको काम सुरु भएको चथर्ो। र्स िरणमा मक्न्दर र वेदी निमाथण गिे काम
समावेश चथर्ो र इस्राएली मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउि र नतिीहरूका बीिमा काम गिथका लाचग

व्र्वस्थाको प्रर्ोग गररएको चथर्ो। इस्राएलका मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाएर उहााँले पथ्
ृ वीमा आफ्िो
कामका लाचग एउटा आधार सुरु गिुथभर्ो। र्ही आधारबाट उहााँले आफ्िो काम इस्राएलभन्दा बादहर

फैलाउिुभर्ो, जसको अथथ र्ो हो, कक इस्राएलबाट सुरु गरे र उहााँले आफ्िो कामलाई बादहरनतर

बढाउिुभर्ो, र्सरी पनछ आउिे पुस्ताहरूले र्होवा परमेश्वर हुिुहुन्छ, र र्होवाले िै आकाश र पथ्
ृ वी
साथै सबै थोक सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, र सबै प्राणी र्होवाले िै बिाउिुभएको हो भिी क्रसमक रूपमा थाहा

पाए। उहााँले आफ्िो काम इस्राएलका मानिसहरूद्वारा नतिीहरूभन्दा बादहरसम्म फैलाउिुभर्ो।
इस्राएल दे श पथ्
ृ वीमा र्होवाको काम भएको पदहलो पववत्र स्थाि चथर्ो, र इस्राएल भूसममा िै

परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा पदहलो काम गिुथभएको चथर्ो। व्र्वस्थाको र्ुगको काम त्र्ही चथर्ो। अिुग्रहको
र्ुगको अवचधमा र्ेशू मानिसलाई मुक्कत ददिे परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो। उहााँसाँग जे चथर्ो र त्र्ो अिुग्रह,
प्रेम, करुणा, सहिशीलता, धैर्थता, िम्रता, वास्ता, सदहष्णत
ु ा चथर्ो र उहााँले गिथभ
ु एका धेरै वटा काम
मानिसको छुटकाराको लाचग िै चथर्ो। उहााँको स्वभाव करुणा र प्रेमको स्वभाव चथर्ो, र उहााँ

करुणामर् र प्रेसमलो हुिुभएकोले उहााँ मानिसका निक्म्त क्रूसमा टााँचगिु पऱ्र्ो, अनि परमेश्वरले
मानिस आफैलाई जस्तो प्रेम गिथुहुन्छ भिी दे िाउि त्र्सो गिुथभर्ो, र्हााँसम्म कक उहााँले आफैले

पण
ू थरूपमा अपथण गिथभ
ु र्ो। अिग्र
ु हको र्ग
ु को अवचधमा, परमेश्वरको िाम र्ेशू चथर्ो, अथाथत ्, परमेश्वर

मानिसलाई मुक्कत ददिे परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, र उहााँ एक करुणामर् र प्रेसमलो परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो।
परमेश्वर मानिसको साथमा हुिुहुन्थ्र्ो। उहााँको प्रेम, उहााँको करुणा र उहााँको उद्धारले प्रत्र्ेक
व्र्क्कतलाई समेटेको चथर्ो। र्ेशूको िाउाँ र उहााँको उपक्स्थनतलाई स्वीकार गरे र मात्र मानिसले

शाक्न्त र आिन्द, अनि उहााँको आसशष ्, उहााँको ववशाल र असङ्ख्र् अिुग्रहहरू, र उहााँको मुक्कत
पाउि सकथ्र्ो। र्ेशक
ू ो क्रूसीकरणद्वारा उहााँलाई पछ्र्ाउिे सबैले मक्ु कत पाए र नतिीहरूका पापहरू

क्षमा भए। अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा, र्ेशू परमेश्वरको िाउाँ चथर्ो। अको शब्दमा भन्िुपदाथ,
अिुग्रहको र्ुगको काम मुख्र् रूपमा र्ेशूको िाउाँ मा िै गररएको चथर्ो। अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा,
परमेश्वरलाई र्ेशू भनिन्थ्र्ो। उहााँले पुरािो करारभन्दा उताको िर्ााँ कामको िरण सलिुभर्ो, र

उहााँको काम क्रूसीकरणससतै समाप्त भर्ो। र्ो उहााँको कामको सम्पण
थ ा चथर्ो। त्र्सकारण,
ू त
व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा र्होवा परमेश्वरको िाउाँ चथर्ो, र अिुग्रहको र्ुगमा र्ेशूको िाउाँ ले
परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गऱ्र्ो। आखिरी ददिहरूमा, उहााँको िाउाँ सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर हो—
सवथशक्कतमाि ्, जसले आफ्िो मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउि, मानिसलाई क्जत्ि र आखिरीमा र्ुगको

अन्त्र् गिथ आफ्िो शक्कतको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। प्रत्र्ेक र्ुगमा, उहााँको कामको हरे क िरणमा,
परमेश्वरको स्वभाव स्पष्ट हुन्छ।
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सुरुमा, पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा मानिसलाई डोऱ्र्ाउिु एउटा बच्िाको

जीविलाई डोऱ्र्ाउिु जस्तो चथर्ो। सबैभन्दा पदहलेको मािव जानत र्होवाको िर्ााँ जन्मेको सशशु
चथर्ो; नतिीहरू इस्राएलीहरू चथए। नतिीहरूमा परमेश्वरलाई कसरी आदर गिे वा पथ्
ृ वीमा कसरी

क्जउिे भन्िे केही ज्ञाि चथएि। भन्ि िोजेको कुरा के हो भिे, र्होवाले मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट
गिुथभर्ो, अथाथत ् उहााँले आदम र हव्वालाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, तर उहााँले नतिीहरूलाई कसरी र्होवाप्रनत

आदर दे िाउिे वा पथ्
ृ वीमा रहे का र्होवाका निर्महरू कसरी पालि गिे भिी बुझ्िे क्षमता

ददिभ
ु एि। र्होवाको प्रत्र्क्ष अगव
ु ाइवविा कसैले पनि र्ो कुरा जान्ि सकदै िचथर्ो, ककिकक सरु
ु मा
त मानिसमा त्र्स्ता क्षमताहरू चथएिि ्। मानिसले केवल र्होवा परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर मात्रै
जान्दथ्र्ो, तर उहााँलाई कसरी आदर गिे, कस्तो प्रकारको आिरणलाई उहााँको आदर गरे को भन्ि

सककन्थ्र्ो, कस्तो प्रकारको मिले उहााँलाई आदर गररिुपथ्र्ो, वा उहााँको आदरमा उहााँलाई के िढाउिे
त्र्सको बारे मा मानिसलाई केही थाहा चथएि। मानिसलाई परमेश्वरद्वारा सक्ृ ष्ट गररएका सबै

थोकहरू, जुि उपभोग गिथ सककन्छ ती कसरी उपभोग गिे भन्िे मात्र थाहा चथर्ो, तर पथ्
ृ वीमा
कस्तो ककससमको जीवि परमेश्वरको सक्ृ ष्टको लाचग र्ोग्र् हुन्छ भन्िे कुरा मानिसलाई असलकनत
पनि थाहा चथएि। कसैले निदे शि िददई, कसैले नतिीहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा अगुवाइ िगरी र्स

मािव जानतले मािव जानतको उचित जीवि कदहल्र्ै पनि बबताउि सकिे चथएि, तर शैतािले
क्रुद्ध बिेर कैदी बिाएका हुिेचथए। र्होवाले मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो, भन्िप
ु दाथ, उहााँले
मािव जानतका पुिाथ, हव्वा र आदमलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, तर उहााँले नतिीहरूलाई अरू कुिै बौद्चधकता
वा बुद्चध ददिुभएि। नतिीहरू पदहलेदेखि िै पथ्
ृ वीमा बससरहे का भए तापनि नतिीहरूले प्रार््ः केही

पनि बुझेका चथएिि ्। र्सैले, मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गिे र्होवाको काम आधा मात्र भएको चथर्ो,
र त्र्ो पण
ू थ हुिु अझै बााँकी िै चथर्ो। उहााँले माटोबाट मानिसको ढााँिा मात्र बिाउिभ
ु एको चथर्ो र
त्र्सलाई उहााँको सास ददिुभर्ो, तर उहााँलाई आदर गिे पर्ाथप्त इच्छा मानिसलाई ददिुभएि।
सुरुमा, मानिसमा उहााँलाई आदर गिे वा उहााँको भर् मान्िे मि चथएि। मानिसले केवल उहााँका

वििहरू कसरी सुन्िुपछथ भन्िे मात्र जािेको चथर्ो, तर पथ्
ृ वीको जीवि र मािव जीविको सामान्र्
निर्महरूको आधारभूत ज्ञािको बारे मा ऊ अिजाि चथर्ो। अनि र्सरी, र्होवाले पुरुष र स्त्रीलाई
सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो र सात ददिको र्ोजिा परू ा गिथभ
ु एको भए तापनि, उहााँले कुिै पनि प्रकारले

मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिे कार्थ पूरा गिुथभएको चथएि, ककिकक मानिस एक भुस मात्र चथर्ो, र उसमा

मानिस हुिुको वास्तववकताको अभाव चथर्ो। मानिसले केवल र्नत मात्र जान्दथ्र्ो, कक मािव
जानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथहुिे र्होवा हुिह
ु ु न्छ, तर र्होवाको विि र कािुिहरू कसरी पालि गिुथपछथ
भन्िे उसलाई असलकनत पनि ज्ञाि चथएि। त्र्सकारण मािव जानत अक्स्तत्वमा आएपनछ पनि
र्होवाको काम पूरा हुिु अझै बााँकी िै चथर्ो। उहााँले अझै पनि मािव जानतलाई उहााँको सामु आउि
पूणथ रूपमा अगुवाइ गिुथ बााँकी िै चथर्ो, ताकक नतिीहरू पथ्
ृ वीमा एकसाथ क्जउि र उहााँको आदर
गिथ सकूि ्, ताकक उहााँको अगुवाइद्वारा नतिीहरू पथ्
ृ वीमा सामान्र् मािव जीविको सही बाटोमा
आउि सकूि ्। र्स तररकाले मात्र मुख्र् रूपले र्होवाको िाउाँ मा सञ्िालि गररएको काम पूरा हुि
सकथ्र्ो; अथाथत ्, र्सरी मात्र सांसारको सक्ृ ष्ट गिे र्होवाको काम पण
ू थ रूपमा समाप्त हुि सकथ्र्ो।
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र्सैले, मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथभएपनछ, मािव जानतले उहााँका आदे श र कािुिको पालिा गिथ
सकोस ् र पथ्
ृ वीमा सामान्र् मािव जीविका सबै गनतववचधहरूमा भाग सलि सकोस ् भिेर उहााँले

हजारौं वषथसम्म पथ्
ृ वीमा मािव जानतको जीविलाई डोऱ्र्ाउिु पऱ्र्ो। त्र्सपनछ मात्र र्होवाको काम

पूणथ रूपमा सककर्ो। उहााँले मािव जानतलाई सक्ृ ष्ट गररसकिुभएपनछ र्ो कामलाई र्ाकूबको र्ुगसम्म

निरन्तरता ददिुभर्ो, जि
ु बेला उहााँले र्ाकूबका बाह्र छोरालाई इस्राएलका बाह्र कुल बिाउिुभर्ो।
त्र्स समर्दे खि उसो, सारा इस्राएलीहरू त्र्ो मािव जानत भए जसलाई उहााँले आचधकाररक रूपमा

पथ्
ु र्ो, र इस्राएल पथ्
ृ वीमा डोऱ्र्ाउिभ
ृ वीको ववशेष स्थाि बन्ि पग्ु र्ो जहााँ उहााँले आफ्िो काम
गिुथभर्ो। र्होवाले र्ी मानिसहरूलाई त्र्ो पदहलो समूह बिाउिुभर्ो जसमाचथ उहााँले आचधकाररक
रूपमा पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम गिुथभर्ो र उहााँले सम्पूणथ इस्राएल दे शलाई उहााँको कामको मूल केन्ि

बिाउिुभर्ो र नतिीहरूलाई अझ ठूला कामको सुरुवातको रूपमा प्रर्ोग गिुथभर्ो, ताकक पथ्
ृ वीमा
उहााँद्वारा जन्मेका सबै मानिसहरूले उहााँको आदर गिथ र पथ्
ृ वीमा कसरी क्जउिुपछथ भिी जान्ि

सकूि ्। अनि र्सैले, इस्राएलीहरूले गरे का कामहरू अन्र्जानत मानिसहरूले पछ्र्ाउिुपिे एउटा
उदाहरण बन्र्ो, र इस्राएलीहरूका बीिमा भनिएका कुरा अन्र्जानतका मानिसहरूले सुन्िु पिे

वििहरू बिे। ककिकक र्होवाका व्र्वस्था र आज्ञाहरू सबैभन्दा पदहले प्राप्त गिे नतिीहरू िै चथए,
अनि त्र्सरी िै र्होवालाई आदर गिे मागथहरू पदहलो पटक जान्िे पनि नतिीहरू िै चथए। नतिीहरू

मािव जानतका ती पि
ु ाथहरू चथए जसले र्होवाका मागथहरू जान्दथे, साथै नतिीहरू र्होवाले
िुन्िुभएको मािव जानतका प्रनतनिचधहरू पनि चथए। जब अिुग्रहको र्ुग आइपुग्र्ो, तब र्होवाले
मानिसलाई र्स प्रकारले डोऱ्र्ाउि छोड्िुभर्ो। मानिसले पाप गरे को चथर्ो र आफैलाई पापमा

छोडडददएको चथर्ो, र त्र्सैले उहााँले मानिसलाई पापबाट उद्धार गिथ सुरु गिुथभर्ो। र्स्तो प्रकारले,
उहााँले मानिस पापबाट पण
ू थ रूपमा उद्धार िहुञ्जेल मानिसको भत्सथिा गिथभ
ु र्ो। आखिरी ददिहरूमा
मानिस र्स्तो हदसम्म भ्रष्टतामा डुबेको छ, कक र्स िरणको काम न्र्ार् र दण्डद्वारा मात्र गिथ

सककन्छ। केवल र्स तररकाले मात्र काम पूरा गिथ सककन्छ। र्ो धेरै र्ुगदे खि भइआएको काम

भएको छ। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, परमेश्वरले एउटा र्ुगलाई अको र्ुगबाट अलग गिथ र नतिको
बीिमा पररवतथि ल्र्ाउि परमेश्वरले आफ्िो िाउाँ , आफ्िो काम, र परमेश्वरका ववसभन्ि स्वरूपहरूको
प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ; परमेश्वरको िाउाँ र उहााँको कामले उहााँको र्ग
ु र प्रत्र्ेक र्ग
ु मा उहााँको कामको
प्रनतनिचधत्व गदथछ। प्रत्र्ेक र्ुगमा परमेश्वरको काम सधैँ एक समाि हुन्छ, उहााँ सधैँ एउटै िाउाँ द्वारा
बोलाइिुहुन्छ भन्िे मानिसलाँ दा, मानिसहरूले उहााँलाई कसरी चिन्दछि ्? परमेश्वरलाई र्होवा

भन्िुपदथछ, र परमेश्वरलाई र्होवा भन्िुबाहे क अरू अकै िाउाँ द्वारा बोलाइन्छ भिे ऊ परमेश्वर

होइि। वा अन्र्था परमेश्वर मात्र र्ेशू हुि सकिह
ु ु न्छ, र र्ेशक
ू ो िाउाँ बाहे क उहााँ अरू कुिै िाउाँ ले
बोलाइिु हुाँदैि; र्ेशूबाहे क, र्होवा परमेश्वर हुिुहुन्ि, र सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर पनि परमेश्वर
हुिुहुन्ि। मानिसले परमेश्वर सवथशक्कतमाि ् हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गदथछ, तर परमेश्वर, परमेश्वर
हुिुहुन्छ, जो मानिससाँग हुिुहुन्छ, र उहााँलाई र्ेशू भन्िुपछथ , ककिकक परमेश्वर मानिससाँग हुिुहुन्छ।
र्सो गिुथ भिेको ससद्धान्त अिुरूप हुिु, र परमेश्वरलाई एउटा निक्श्ित क्षेत्रमा सीसमत गिुथ हो।
त्र्सैले, प्रत्र्ेक र्ुगमा परमेश्वरले गिथुहुिे काम, जि
ु िाउाँ द्वारा उहााँ बोलाइिह
ु ु न्छ, र उहााँले धारण
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गिुथभएको स्वरूप—उहााँले आजको ददिसम्म प्रत्र्ेक िरणमा गिुथहुिे काम—ती सबैले एउटै मात्र
निर्म पालि गदै िि ्, र कुिै पनि प्रकारको सीमामा बााँचधएका छै िि ्। उहााँ र्होवा हुिह
ु ु न्छ, तर उहााँ
र्ेश,ू साथसाथै मसीह र सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर पनि हुिह
ु ु न्छ। उहााँको िाउाँ क्रमश्ः पररवतथि हुाँदै
जााँदा उहााँको काम पनि बबस्तारै पररवतथि हुन्छि ्। कुिै एउटा िाउाँ ले पूणथ रूपले उहााँको प्रनतनिचधत्व
गिथ सकदै ि, तर उहााँलाई बोलाइिे सबै िाउाँ ले उहााँको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछि ्, र प्रत्र्ेक र्ुगमा

उहााँले गिुथहुिे कामले उहााँको स्वभावको प्रनतनिचधत्व गदथछ। मानिसलऔां, जब आखिरी ददिहरू
आइपग्ु छि ्, तैँले दे ख्ने परमेश्वर अझै पनि र्ेशू हुिह
ु ु न्छ, र र्सबाहे क उहााँ अझ पनि सेतो बादलमा
सवार हुिुहुन्छ, र उहााँमा अझै पनि र्ेशूको रूप छ, र उहााँले बोल्िुहुिे वििहरू अझै पनि र्ेशूकै
वििहरू हुन्छि ्: “नतमीहरूले आफ्िो नछमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गिथप
ु छथ , नतमीहरूले उपवास

बस्िुपछथ र प्राथथिा गिैपछथ , नतमीहरूका शत्रुलाई त्र्सरी िै प्रेम गर, जस्तो नतमीहरूले आफ्िो
जीविलाई मार्ा गछौ, अरूलाई सहिे गर, अनि धीरज र िम्र होओ। मेरा िेलाहरू बन्िुभन्दा अनघ
नतमीहरूले र्ी सबै कुराहरू गिुथपदथछ। र र्ी सबै कुराहरू गरे र, नतमीहरू मेरो राज्र्मा प्रवेश गिथ

सकछौ।” के र्ो अिुग्रहको र्ुगको काम अन्तगथत पदै ि र? के उहााँले जे भन्िुहुन्छ, त्र्ो अिुग्रहको

र्ुगको बाटो हुाँदैि र? र्दद नतमीहरूले र्ी वििहरू सुन्र्ौ भिे नतमीहरूलाई कस्तो लाग्िेचथर्ो? के
नतमीलाई अझै पनि र्ो र्ेशूको काम हो भन्िे लाग्दै िचथर्ो? के र्ो त्र्सको िकल गरे को हुिेचथएि
र? के मानिसले र्समा आिन्द पाउि सकछ? के नतमीहरूले परमेश्वरको काम अदहले जस्तो छ
त्र्स्तै मात्र रहि सकछ र अझै अगाडड बढ्दै ि भन्िे महसुस गिेचथर्ौ। उहााँसाँग र्नत धेरै शक्कत

छ, र अब िर्ााँ काम अरू बााँकी छै ि, र उहााँले आफ्िो शक्कतलाई त्र्सको सीमामा ल्र्ाउिुभएको
छ। आजभन्दा दई
ु हजार वषथ अगाडड अिुग्रहको र्ुग चथर्ो, र दई
ु हजार वषथपनछ पनि उहााँले अझै

अिग्र
ु हको र्ग
ु को बाटोको प्रिार गदै हुिह
ु ु न्छ, र अझै पनि मानिसहरूलाई पश्िािाप गिथ
लगाउाँ दै हुिुहुन्छ। मानिसहरूले भन्िेछि ्, “परमेश्वर, तपाईंसाँग मात्र र्नत धेरै शक्कत छ। म ववश्वास
गछुथ, तपाईं धेरै बुद्चधमाि ् हुिुहुन्छ, र पनि तपाईं अझै धैर्थ मात्र जान्िुहुन्छ अनि धैर्थको मात्र
चिन्ता गिुथहुन्छ। तपाईंले शत्रुलाई कसरी प्रेम गिुथपछथ भन्िे मात्रै जान्िुहुन्छ, त्र्ोबाहे क अरू केही

जान्िुहुन्ि।” मानिसको मिमा, परमेश्वर सधैँ अिुग्रहको र्ुगमा जस्तै रहिुहुन्छ, र मानिसले सधैँ
परमेश्वर प्रेसमलो र करुणामर् हुिह
ु ु न्छ भिी ववश्वास गिेछ। के ताँ परमेश्वरको काम सधैँ उही
पुरािो मैदािमा िै िडा हुिेछ भिी सोच्छस ्? र्सैले, उहााँको कामको र्स िरणमा उहााँ क्रूसमा
टााँचगिुहुिेछैि, र नतमीहरूले दे ख्ने र छुिे सबै कुरा नतमीहरूले कल्पिा गरे को वा कसैले भिेको सुिक
े ो
जस्तो हुिेछैि। आज, परमेश्वर फररसीहरूससत सभड्िुहुन्ि, ि त सांसारलाई र उहााँलाई चिन्िेहरूलाई
उहााँको पनछ लाग्िे नतमीहरू मात्र हौ भिी जान्ि ददिह
ु ु न्छ, ककिकक उहााँलाई फेरर क्रूसमा टााँचगिेछैि।

अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा, र्ेशूले आफ्िो सुसमािारको कामका लाचग सम्पूणथ दे शभरर िुल्लमिुल्ला

प्रिार गिुथभर्ो। क्रूसीकरणको कामको लाचग उहााँ फररसीहरूसाँग सभड्िुभर्ो; र्दद उहााँ फररसीहरूसाँग
िसभड्िुभएको भए र अचधकारको स्थािमा बस्िेहरूले उहााँलाई कदहल्र्ै िचििेका भए, उहााँलाई

नतिीहरूले कसरी दोषी ठहराउि सकथे, त्र्सपनछ धोका ददि र क्रूसमा टााँग्ि सकथे? र र्सैले उहााँ
क्रूसमा टााँचगिको निक्म्त फररसीहरूससत सभड्िभ
ु र्ो। आज, परीक्षाबाट बच्ि उहााँले गोप्र् रूपमा
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आफ्िो काम गिुथहुन्छ। परमेश्वरका दई
ु दे हधारणमा काम र महत्त्व फरक-फरक छि ्, र र्ो पररक्स्थनत
पनि फरक छ, त्र्सैले उहााँले गिुथहुिे काम कसरी त्र्स्तै हुि सकछ र?
के र्ेशक
ू ो “परमेश्वर हामीसाँग” भन्िे िाउाँ ले परमेश्वरको स्वभावलाई पण
ू थरूपमा प्रनतनिचधत्व

गिथसकछ? के त्र्सले पूणथ रूपमा परमेश्वरलाई व्र्कत गिथ सकछ? र्दद मानिसले परमेश्वरलाई
र्ेशू मात्र भिी बोलाउि सककन्छ र परमेश्वरको अको िाउाँ हुि सकदै ि, ककिकक परमेश्वरले आफ्िो
स्वभाव पररवतथि गिथ सकिुहुन्ि भिी भन्छ भिे, र्ी शब्दहरू सााँच्िै ईश्वरनिन्दा हुन्छ! के ताँ र्ेशू

िाउाँ , परमेश्वर हामीसाँग हुिुहुन्छ भन्िे िाउाँ ले मात्र पण
ू थ रूपमा परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ
भिी ववश्वास गछथ स ्? परमेश्वरलाई धेरै वटा िाउाँ ले सम्बोधि गिथ सककन्छ, परमेश्वरलाई समेट्िे
िाउाँ एउटै मात्र छै ि, परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ एउटा मात्र िाउाँ पनि छै ि। र्सैले, परमेश्वरका

धेरै वटा िाउाँ हरू छि ्, तर र्ी धेरै वटा िाउाँ ले परमेश्वरको स्वभावलाई पूणथ रूपमा व्र्कत गिथ

सकदै िि ्, ककिकक परमेश्वरको स्वभाव र्नत समद्
ृ ध छ कक त्र्ो मानिसको क्षमताले बुझ्ि
सकिेभन्दा बढी छ। मानिसले मािव जानतको कुिै पनि भाषा प्रर्ोग गरे र परमेश्वरलाई पूणथरूपमा

समेट्िे कुिै तररका छै ि। मािव जानतले परमेश्वरको स्वभावको बारे मा जे जान्दछ ती सबैलाई

समेट्ि नतिीहरूससत सीसमत शब्दावली मात्र छ: महाि ्, सम्मानित, अिम्मका, बुझ्ि िसककिे,
सवोच्ि, पववत्र, धमी, बुद्चधमाि र र्स्तै अन्र्। धेरै वटा शब्दहरू! र्ो सीसमत शब्दावलीले मानिसले
परमेश्वरको स्वभावमा दे िेको थोरै कुराको समेत वणथि गिथ सकदै ि। समर् बबत्दै जााँदा, अरू धेरैले
त्र्स्ता शब्दहरू थपे जसले उिीहरूका हृदर्को जोशको राम्ररी वणथि गिथ सकछ भन्िे नतिीहरूले

ठािेका चथए: परमेश्वर अनत महाि ् हुिुहुन्छ! परमेश्वर अत्र्न्तै पववत्र हुिुहुन्छ! परमेश्वर अत्र्न्तै
प्रेसमलो हुिुहुन्छ! आज, र्स्ता मािव भिाइहरू िरम सीमामा पग
ु ेका छि ्, तापनि मानिस अझै

पनि आफैलाई व्र्कत गिथ असक्षम छ। र्सैले, मानिसका निक्म्त परमेश्वरका िाउाँ धेरै छि ्, तापनि
उहााँको िाउाँ एउटै मात्र छै ि, अनि परमेश्वरको अक्स्तत्व प्रशस्त भएकोले र मानिसको भाषा अनत

दब
ु थल भएको गदाथ र्सो भएको हो। कुिै एउटा ववशेष शब्द वा िाउाँ मा सम्पूणथ रूपले परमेश्वरको
प्रनतनिचधत्व गिे क्षमता हुाँदैि, त्र्सो भए के ताँ उहााँको िाउाँ निक्श्ित गिथ सककन्छ भन्िे सोच्छस ्?

उहााँ र्नत महाि ् र अनत पववत्र हुिुहुन्छ, तापनि तैँले उहााँलाई प्रत्र्ेक िर्ााँ र्ुगमा उहााँको िाउाँ
पररवतथि गिे अिम
ु नत ददाँ दैिस ्? त्र्सकारण, परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा आफ्िो काम गिथह
ु ु िे
प्रत्र्ेक र्ुगमा, उहााँले र्ुग सुहाउाँ दो एउटा िाउाँ प्रर्ोग गिुथहुन्छ, जसले उहााँले गिथ िाहिुभएको
कामलाई समेट्छ। उहााँले त्र्स र्ुगमा उहााँको स्वभावको प्रनतनिचधत्व गिथ र्ो ववशेष िाउाँ प्रर्ोग

गिुथहुन्छ, जसको क्षखणक महत्त्व हुन्छ। र्ो आफ्िो स्वभाव व्र्कत गिथ परमेश्वरले मािव जानतको
भाषा प्रर्ोग गिथभ
ु एको हो। त्र्सरी िै, आक्त्मक अिभ
ु वहरू प्राप्त गिे र परमेश्वरलाई व्र्क्कतगत
रूपमा दे ख्ने धेरै मानिसहरूले र्ो एउटा ववशेष िाउाँ पूणथ रूपमा परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ असमथथ

छ भन्िे महसुस गछथ ि ्—अहो, र्समा कुिै सहार्ता गिथ सककाँदै ि—त्र्सैले मानिसले अब परमेश्वरलाई
कुिै िाउाँ बाट सम्बोधि गदै ि, तर उहााँलाई “परमेश्वर” मात्र भन्छ। र्स्तो लाग्छ, कक मानिसको

हृदर् प्रेमले भररपूणथ छ र अन्तववथरोधहरूमा पनि परे को छ, ककिकक मानिसले परमेश्वरको व्र्ाख्र्ा

गिथ जान्दै ि। परमेश्वर जे हुिह
ु ु न्छ त्र्ो अनत प्रशस्त छ, र्सैले त्र्सको वणथि गिे कुिै तररका िै
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छै ि। परमेश्वरको स्वभावको सार बताउिे कुिै एउटा शब्द छै ि, अनि परमेश्वरसाँग जे छ र उहााँ

जे हुिुहुन्छ ती सबै वणथि गिे शब्द एउटा पनि छै ि। र्दद कसैले मलाई, “वास्तवमा तपाईं कुि
िाउाँ प्रर्ोग गिथुहुन्छ?” भिी सोध्छ भिे, म नतिीहरूलाई भन्िेछु, “परमेश्वर, परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ!” के
र्ो परमेश्वरका निक्म्त सवोिम िाम होइि र? के र्समा परमेश्वरको स्वभावलाई सबैभन्दा
राम्रोसाँगले समेदटएको छै ि र? त्र्सो हो भिे, परमेश्वरको िाउाँ को िोजी गिथ नतमीहरू ककि त्र्वि

धेरै प्रर्ास गछौ? नतमीहरू ककि िािु ि वपउिु हुाँदै आफ्िो ददमागलाई िामकै िानतर र्ातिा
ददन्छौ? त्र्ो ददि आउिेछ, जब परमेश्वरलाई र्होवा, र्ेशू वा मसीह भनििेछैि—उहााँलाई सक्ृ ष्टकताथ

मात्र भनििेछ। त्र्स बेला उहााँले पथ्
ृ वीमा धारण गिुथभएका सबै िाउाँ हरू समाप्त हुिेछ, ककिकक
पथ्
ृ वीमा उहााँको काम समाप्त भएको हुिेछ, त्र्सपनछ उहााँको कुिै िाउाँ हुिेछैि। जब सबै थोक
सक्ृ ष्टकताथको अधीिमा आउाँ दछि ्, उहााँलाई अत्र्ाचधक उपर्ुकत तर अपूणथ िाउाँ ककि िादहन्छ र?
के ताँ अदहले पनि परमेश्वरको िाउाँ िोक्जरहे को छस ्? के ताँ अझै पनि परमेश्वरलाई र्होवा मात्र
भनिन्छ भन्िे दहम्मत गछथ स ्? के ताँ अझै पनि परमेश्वरलाई र्ेशू मात्र भनिन्छ भन्िे दहम्मत
गछथ स ्? के ताँ परमेश्वरको ववरुद्धमा गररिे ईश्वर निन्दाको पाप सहि सकछस ्? सुरुमा परमेश्वरको

कुिै िाउाँ चथएि भन्िे ताँलाई थाहा हुिुपछथ । उहााँले केवल एउटा वा दई
ु वटा वा धेरै िाउाँ सलिुभर्ो,
ककिकक उहााँले गिुथपिे काम चथर्ो र मािव जानतलाई व्र्वस्थापि गिुथपथ्र्ो। उहााँलाई जुिसुकै
िाउाँ ले बोलाए पनि—के उहााँले त्र्ो स्वतन्त्र रूपमा िन्
ु िभ
ु एि र? के त्र्सको निणथर् गिथ उहााँलाई

तेरो, अथाथत ् उहााँको सक्ृ ष्टको आवश्र्कता पछथ ? परमेश्वरलाई जुि िाउाँ ले सम्बोधि गररन्छ त्र्ो
िाउाँ मानिसले मािव जानतको भाषामा उहााँलाई बुझ्ि सकिे अिुसार छ, तर र्ो िाउाँ कुिै र्स्तो

कुरा होइि जुि मानिसले उनछन्ि सकछ! तैँले केवल स्वगथमा परमेश्वर हुिुहुन्छ, उहााँलाई परमेश्वर
भनिन्छ, उहााँ महाि ् शक्कत भएका महाि ् परमेश्वर हुिुहुन्छ, जो अनत बद्
ु चधमाि ् हुिह
ु ु न्छ, अनत

उच्ि, अनत अिम्मका, अनत रहस्र्मर् र अनत सवथशक्कतमाि ् हुिुहुन्छ भिेर मात्र भन्ि सकछस ्,
अरू केही भन्ि सकदै िस ;् तैँले जािेको थोरै कुरा र्नत मात्र हो। र्स्तो भएकोले के र्ेशूको िाउाँ ले
मात्र परमेश्वर स्वर्मलाई
्
प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ? जब आखिरी ददिहरू आउाँ छि ्, काम गिथ

परमेश्वर उहााँ िै हुिुभए पनि उहााँको िाउाँ पररवतथि हुिुपदथछ, ककिकक र्ो एउटा फरक र्ुग हो।
परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डमा र माचथको क्षेत्रमा महाि ् हुिभ
ु एकोले के उहााँले दे हको स्वरूप प्रर्ोग
गरे र आफूलाई पूणथ रूपमा व्र्ाख्र्ा गिथ सकिुहुन्छ र? आफ्िो कामको एक िरण गिथका लाचग

परमेश्वरले आफैलाई र्स दे ह धारण गराउिुहुन्छ। दे हको र्ो स्वरूपमा कुिै िास महत्त्व छै ि,
र्ुगहरू बबतेर जािे कुरासाँग र्सको कुिै सम्बन्ध छै ि, ि त परमेश्वरको स्वभावसाँग र्सको कुिै
सम्बन्ध छ। र्ेशल
ू े ककि आफ्िो स्वरूप रदहरहि ददिभ
ु एि? ककि उहााँले मानिसलाई उहााँको चित्र
बिाउि ददिुभएि, जुि पनछबाट आउिे पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गिथ सककन्थ्र्ो? ककि उहााँले

मानिसहरूलाई उहााँको स्वरूप परमेश्वरको प्रनतरूप हो भिेर स्वीकार गिे अिुमनत ददिुभएि?
मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूपमा सक्ृ ष्ट गररएको भए पनि, के मानिसको स्वरूपले परमेश्वरको
उच्ि स्वरूपको प्रनतनिचधत्व गिुथ सम्भव चथर्ो? जब परमेश्वर दे ह बन्िुहुन्छ, उहााँ केवल स्वगथबाट
मात्र एउटा िास शरीरमा आउिह
ु ु न्छ। दे हमा ओलथिह
ु ु िे उहााँको आत्मा िै हो, जसद्वारा उहााँले
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आत्माको काम गिुथहुन्छ। शरीरमा प्रकट गररिे आत्मा र्ही हो, र आत्माले िै दे हमा उहााँको काम
गिुथहुन्छ। दे हमा गररएको कामले आत्मालाई पूणथ रूपमा प्रनतनिचधत्व गदथछ, र दे ह कामका लाचग

हो, तर त्र्सको अथथ दे हको स्वरूप परमेश्वर स्वर्मको
्
स्वरूपको प्रनतस्थापि हो भन्िे होइि;
परमेश्वर दे ह बन्िुको उद्दे श्र् वा महत्त्व र्ो होइि। आत्माले शरीरमा उहााँको काम राम्ररी हाससल
गिथ सकिुभएको होस ् भिेर उहााँको कामको निक्म्त उपर्ुकत वास गिे ठाउाँ प्राप्त गिथ, मानिसहरूले

उहााँका कामहरू दे िूि ्, उहााँको स्वभावलाई बुझ्ि सकूि ्, उहााँका वििहरू सुन्ि सकूि ्, र उहााँको

कामको िमत्कारहरू जान्ि सकूि ् भिेर मात्रै उहााँले दे हमा काम गिथुहुन्छ। उहााँको िाउाँ ले उहााँको
स्वभावको प्रनतनिचधत्व गदथछ, उहााँको कामले उहााँको चििारीको प्रनतनिचधत्व गदथछ , तर उहााँको
दे हको रूपले उहााँको स्वरूपको प्रनतनिचधत्व गछथ भिी उहााँले कदहल्र्ै पनि भन्िुभएि, त्र्ो त केवल

मानिसको धारणा मात्रै हो। र्सैले, परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्वपूणथ पक्षहरू उहााँको िाउाँ , उहााँको
काम, उहााँको स्वभाव, र उहााँको सलङ्ग हो। र्स र्ुगमा उहााँको व्र्वस्थापिको प्रनतनिचधत्व गिथ र्ी

कुराहरूको प्रर्ोग गररन्छ। उहााँको व्र्वस्थापिसाँग उहााँ शरीरमा दे िा पिुथहुिे कुराको कुिै सम्बन्ध

छै ि, त्र्ो त्र्स समर्को उहााँको कामका निक्म्त मात्र हो। तापनि दे हधारी परमेश्वरको कुिै ववशेष

रूप िहुिु असम्भव छ, र्सकारण उहााँले आफ्िो प्रकटीकरण निक्श्ित गिथ एउटा उपर्ुकत पररवार
िुन्िुहुन्छ। र्दद परमेश्वरको प्रकटीकरणससत प्रनतनिचधत्वको महत्त्व हुन्थ्र्ो भिे उहााँको जस्तै
अिह
ु ार भएका सबै जिाले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिेचथए। के त्र्ो अनत भर्ािक गल्ती

हुिेचथएि र? मानिसले र्ेशूलाई पुजूि ् भिेर मानिसले उहााँको चित्र बिाएका चथए। त्र्स बेला,
पववत्र आत्माले कुिै ववशेष निदे शिहरू ददिुभएि, त्र्सकारण मानिसले त्र्ो काल्पनिक चित्र
आजसम्म हस्तान्तरण गदै आएको छ। वास्तवमा, परमेश्वरको सुरुको मिसार् अिुसार मानिसले
त्र्सो गिथह
ु ु ाँदैि चथर्ो। मानिसको जोशले मात्र र्ेशक
ू ो चित्र आजको ददिसम्म रहे को छ। परमेश्वर
आत्मा हुिुहुन्छ, र अक्न्तम ववश्लेषणमा पनि मानिसले उहााँको स्वरूप के हो सो पण
ू थ रूपमा पिा

लगाउि सकदै ि। उहााँको स्वरूपलाई उहााँको स्वभावले मात्र प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ। उहााँको िाक,
उहााँको मुि, आाँिा, र केशको ढााँिा कस्तो हुिेछि ् भन्िे बारे मा भन्दा र्ी सब तेरो पिा लगाउिे

क्षमताभन्दा बादहर छि ्। जब र्ूहन्िाकहााँ प्रकाश आर्ो, नतिले मानिसको पुत्रको स्वरूपलाई हे रे:
उहााँको मि
ु बाट एउटा धाररलो दई
ु धारे तरवार निस्केको चथर्ो, उहााँका आाँिा आगोका ज्वालाजस्ता
चथए, उहााँको सशर र केश ऊिजस्तो सेतो चथर्ो, उहााँका पाउहरू टल्काएका कााँसाजस्ता चथए। उहााँको
छातीमा सुिौला कफिा चथर्ो। उहााँका वििहरू अत्र्न्तै स्पष्ट चथए, तर नतिले वणथि गरे का

परमेश्वरको स्वरूप सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको स्वरूप चथएि। नतिले जे दे िे त्र्ो एउटा दशथि मात्र
चथर्ो, र भौनतक सांसारको व्र्क्कतको स्वरूप चथएि। र्ह
ू न्िाले एउटा दशथि दे िेका चथए, तर नतिले

परमेश्वरको वास्तववक रूप दे िेिि ्। सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको स्वरूपले बिेको परमेश्वरको दे हधारी
शरीर परमेश्वरको स्वभावलाई त्र्सको पूणथतामा प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। जब र्होवाले मािव

जानत सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, उहााँले त्र्ो आफ्िै स्वरूपमा सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो र पुरुष र स्त्रीको रूपमा सक्ृ ष्ट
गिुथभर्ो भिी भन्िुभर्ो। त्र्स बेला, उहााँले पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बिाउिुभर्ो
भिी भन्िभ
ु र्ो। मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूपसाँग मेल िाए पनि त्र्सलाई व्र्ाख्र्ा गदै
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मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूप हो भन्ि समल्दै ि। ि त तैँले परमेश्वरको पूणथ िमुिा ददि
मािव जानतको भाषा िै प्रर्ोग गिथ सकछस ्, ककिकक परमेश्वर अनत उच्ि, अनत महाि ्, अनत

अिम्मका र बझ्
ु िै िसककिे हुिुहुन्छ!
जब र्ेशू आफ्िो काम गिथ आउिुभर्ो, र्ो पववत्र आत्माको निदे शिमा चथर्ो; उहााँले पववत्र

आत्माले िाहिुभए जस्तै गिुथभर्ो, पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगअिुसार वा र्होवाको कामअिुसार
होइि। र्ेशूले जुि काम गिथ आउिुभर्ो त्र्ो र्होवाको व्र्वस्था वा र्होवाका आज्ञाहरू पालि

गिथप
ु िे काम चथएि, तैपनि नतिको स्रोत एउटै र उस्तै चथर्ो। र्ेशल
ू े गिथभ
ु एको कामले र्ेशक
ू ो
िाउाँ लाई प्रनतनिचधत्व गऱ्र्ो, र त्र्सले अिुग्रहको र्ुगलाई प्रनतनिचधत्व गऱ्र्ो; र्होवाले गिुथभएको

कामको ववषर्मा भन्िे हो भिे, त्र्सले र्होवाको प्रनतनिचधत्व गथ्र्ो र त्र्सले व्र्वस्थाको र्ुगलाई
प्रनतनिचधत्व गथ्र्ो। उहााँहरूका काम दई
ु फरक र्ुगहरूमा गररएका आत्माको काम चथए। र्ेशूले

गिुथभएको कामले अिुग्रहको र्ुगलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गिथ सकथ्र्ो, र र्होवाले गिुथभएको कामले
पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गिथ सकथ्र्ो। र्होवाले इस्राएल र समश्रका
मानिसहरूलाई र इस्राएल बादहरका सबै जानतहरूलाई मात्र डोऱ्र्ाउिुभर्ो। िर्ााँ करारको अिुग्रहको

र्ुगमा र्ेशूले गिुथभएको काम त्र्ो र्ुगलाई डोऱ्र्ाउिुका निक्म्त परमेश्वरले र्ेशूको िाउाँ मा गिुथभएको
काम चथर्ो। र्दद ताँ र्ेशूको काम परमप्रभुले गिुथभएको काममा आधाररत चथर्ो, र उहााँले कुिै िर्ााँ

काम थाल्िभ
ु एि, उहााँले जे गिथभ
ु र्ो सबै र्होवाको वििअिस
ु ार, र्होवाको कामअिस
ु ार र र्शैर्ाका
अगमवाणीहरू अिुसार चथर्ो भिी भन्छस ् भिे, र्ेशू दे हधारण गिुथभएका परमेश्वर बन्ि सकिुहुन्ि।

र्दद उहााँले आफ्िो काम र्स तररकाले सञ्िालि गिुथभएको चथर्ो भिे उहााँ एक प्रेररत वा

व्र्वस्थाको र्ुगका एक सेवक मात्र हुिुहुिेचथर्ो। र्दद र्ो तैँले भिेको जस्तै हो भिे, र्ेशूले एउटा
र्ग
ु सरु
ु गिथ सकिह
ु ु िे चथएि, ि त उहााँले अरू कुिै काम िै गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो। त्र्सरी िै, पववत्र

आत्माले मुख्र् रूपले र्होवाद्वारा उहााँको काम गिुथपदथछ, अनि र्होवावविा पववत्र आत्माले कुिै
िर्ााँ काम गिथ सकिुहुिेचथएि। मानिसले र्ेशूको कामलाई र्स तररकाले बुझ्िु गलत हो। र्दद

कुिै व्र्क्कतले र्ेशूद्वारा गररएको काम र्होवाको विि र र्शैर्ाका भववष्र्वाणीहरू अिुसार

गररएको चथर्ो भिी ववश्वास गदथछ भिे, र्ेशू दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो कक उहााँका
भववष्र्वकताहरूमध्र्े एक हुिुहुन्थ्र्ो? र्स धारणाअिस
हुिेचथएि, र र्ेशू
ु ार अिग्र
ु हको र्ग
ु
परमेश्वरको अवतार हुि सकिुहुन्िचथर्ो, ककिकक उहााँले गिुथभएको कामले अिुग्रहको र्ुगलाई
प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िचथर्ो र पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गिथ

सकिेचथर्ो। र्ेशू िर्ााँ काम गिथ, एउटा िर्ााँ र्ुगको सुरु गिथ, इस्राएलमा पदहले गररएको कामलाई
तोड्ि र इस्राएलमा र्होवाले गिथभ
ु एको कामअिस
ु ार वा उहााँको परु ािा निर्महरू वा कुिै पनि

निर्मअिुसार होइि, तर उहााँले गिुथपिे िर्ााँ काम गिथ आउिुहुाँदा मात्र एउटा िर्ााँ र्ुग हुि सकथ्र्ो।
िर्ााँ र्ुग सुरु गिथ परमेश्वर आफै आउिुहुन्छ, र त्र्ो र्ुगलाई समाप्त गिथ परमेश्वर आफै
आउिुहुन्छ। र्ुग सुरु गिे र र्ुग समाप्त गिे काम गिथ मानिस असक्षम छ। र्दद र्ेशू
आउिुभएपनछ पनि उहााँले र्होवाको कामलाई समाप्त गिुथभएको चथएि भिे त्र्सले उहााँ एक

साधारण मानिस मात्र हुिह
ु ु न्थ्र्ो र परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ िसकिे व्र्क्कत हुिह
ु ु न्थ्र्ो भन्िे
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प्रमाखणत गिेचथर्ो। वास्तवमा भन्िे हो भिे, र्ेशू आउिुभर्ो र र्होवाको कामलाई समाप्त गिुथभर्ो,
र्होवाको कामलाई निरन्तरता ददिुभर्ो र त्र्सबाहे क आफ्िै एउटा िर्ााँ काम पनि गदै जािुभर्ो,
ठीक र्ही कारणले र्ो एउटा िर्ााँ र्ग
ु चथर्ो र र्ेशू परमेश्वर स्वर्म ् िै हुिह
ु ु न्थ्र्ो भन्िे कुरालाई
र्सले प्रमाखणत गछथ । उहााँहरूले कामका दई
ु सभन्ि-सभन्ि िरणहरू गिुथभर्ो। एउटा िरण मक्न्दरमा
पूरा गररर्ो, र अको मक्न्दरको बादहर सञ्िालि गररर्ो। एउटा िरण व्र्वस्था अिुसार मानिसको
जीवि डोऱ्र्ाउिु चथर्ो, र अको पापको बसलदाि िढाउिु चथर्ो। कामका र्ी दई
ु िरणहरू स्पष्ट

रूपमा फरक-फरक चथए; र्सले िर्ााँ र्ग
ु लाई परु ािोबाट छुट्ट्र्ाउाँ छ, र ती दई
ु सभन्िासभन्िै र्ुग

हुि ् भन्िु पूणथ रूपमा सही हुन्छ। उहााँहरूको कामको स्थाि फरक चथर्ो, र उहााँहरूको कामको
ववषर्वस्तु फरक चथर्ो, र उहााँहरूको कामको उद्दे श्र् पनि सभन्ि चथर्ो। त्र्सरी िै, ती कामहरूलाई

दई
ु र्ुगहरूमा ववभाजि गिथ सककन्छ: िर्ााँ र पुरािो करार, र्ो भिेको िर्ााँ र पुरािो र्ुग हो। जब
र्ेशू आउिुभर्ो उहााँ मक्न्दरमा जािुभएि, जसले र्होवाको र्ुग समाप्त भएको चथर्ो भन्िे प्रमाखणत

गदथछ। उहााँ मक्न्दरसभत्र पस्िुभएि, ककिकक मक्न्दरमा र्होवाको काम समाप्त भइसकेको चथर्ो, र
त्र्सलाई फेरर गिुथपिे आवश्र्क चथएि, र त्र्ो फेरर गिुथ भिेको दोहोऱ्र्ाउिु मात्रै हुिेचथर्ो।
मक्न्दरलाई छोडेर, एउटा िर्ााँ काम सुरु गरे र अनि मक्न्दरदे खि बादहर िर्ााँ मागथ सुरु गरे र मात्रै
उहााँले परमेश्वरको कामलाई आफ्िो िरम बबन्दम
ु ा ल्र्ाउि सकिुभर्ो। र्दद उहााँ आफ्िो काम गिथ

मक्न्दरबाट बादहर िजािभ
ु एको भए, परमेश्वरको काम मक्न्दरको जगमाचथ अड्केर बस्िेचथर्ो, र

त्र्हााँ कुिै िर्ााँ पररवतथिहरू हुिेचथएि। र्सैले जब र्ेशू आउिुभर्ो, उहााँ मक्न्दरमा प्रवेश गिुथभएि,
र उहााँले मक्न्दरमा आफ्िो काम गिुथभएि। उहााँले मक्न्दरको बादहर काम गिथभ
ु र्ो, र आफ्िा

िेलाहरूलाई डोऱ्र्ाउाँ दै आफ्िो काम स्वतन्त्र रूपले अनघ बढाउिुभर्ो। परमेश्वरले आफ्िो काम गिथ

मक्न्दरबाट प्रस्थाि गिथक
ु ो अथथ परमेश्वरसाँग िर्ााँ र्ोजिा चथर्ो भन्िे हुन्छ। उहााँको काम मक्न्दरको
बादहर सञ्िालि हुिुपिे चथर्ो, र कार्ाथन्वर्ि गिे तररकामा निर्क्न्त्रत िरहे को िर्ााँ कार्थ हुिुपथ्र्ो।
र्ेशू आइपुग्िुभएपनछ तुरुन्तै उहााँले पुरािो करारको र्ुगको र्होवाको कामलाई समाप्त गिुथभर्ो।

उहााँहरूलाई दई
ु फरक िाउाँ ले बोलाइएको भए पनि, दव
ु ै िरणका कामहरू पूरा गिे एउटै आत्मा

हुिुहुन्थ्र्ो, र गररएको काम निरन्तर भइरहिे काम चथर्ो। जसरी िाउाँ फरक चथर्ो, र कामको
ववषर् फरक चथर्ो, त्र्सरी िै र्ग
ु पनि फरक चथर्ो। जब र्होवा आउिभ
ु र्ो, त्र्ो र्होवाको र्ग
ु
चथर्ो, र जब र्ेशू आउिुभर्ो, त्र्ो र्ेशूको र्ुग चथर्ो। त्र्सैले, हरे क आगमि साँगै, परमेश्वरलाई
एउटा िाउाँ ले बोलाइन्छ, उहााँले एउटा र्ुगको प्रनतनिचधत्व गिुथहुन्छ, र िर्ााँ मागथ सुरु गिुथहुन्छ; र
हरे क िर्ााँ मागथमा, उहााँले िर्ााँ िाउाँ धारण गिुथहुन्छ, जसले परमेश्वर सधैँ िर्ााँ हुिुहुन्छ र कदहल्र्ै
पनि परु ािो हुिह
ु ु न्ि भन्िे दे िाउाँ दछ, र उहााँको काम कदहल्र्ै अगाडड बढ्िब
ु ाट रोककाँदै ि। इनतहास
जदहल्र्ै पनि अगाडड बदढरहे को छ, र परमेश्वरको काम सधैँ अगाडड बदढरहे को छ। उहााँको छ हजार
वषे व्र्वस्थापि र्ोजिालाई त्र्सको लक्ष्र्मा पुऱ्र्ाउिको लाचग त्र्ो अगाडडको ददशामा

बदढरहिुपछथ । प्रत्र्ेक ददि उहााँले िर्ााँ काम गिुथपदथछ, प्रत्र्ेक वषथ उहााँले िर्ााँ काम गिुथपदथछ; उहााँले

िर्ााँ मागथहरू सुरु गिुथपदथछ, िर्ााँ र्ुगहरू सुरु गिुथपदथछ, िर्ााँ र अझ ठूलो काम सुरु गिुथपदथछ, र
ती साँगसाँगै िर्ााँ िाउाँ हरू र िर्ााँ काम ल्र्ाउाँ दछ। पल-पल परमेश्वरका आत्माले िर्ााँ काम
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गदै हुिुहुन्छ, उहााँ कदहल्र्ै पनि पुरािो तररका वा निर्ममा अल्झेर बस्िुहुन्ि। ि त उहााँको कार्थ

कदहल्र्ै रोककएको छ, तर हरे क बबतेको क्षण साँगै पूरा हुाँदैछ। र्दद ताँ पववत्र आत्माको काम
अपररवतथिीर् छ भिी भन्छस ् भिे ककि र्होवाले पज
ू ाहारीहरूलाई मक्न्दरमा उहााँको सेवा गिथू
भन्िुभर्ो, तैपनि र्ेशू आउिुहुाँदा मानिसहरूले उहााँ प्रधाि पूजाहारी हुिुहुन्छ र उहााँ दाऊदको वांशका
हुिुहुन्छ र साथै प्रधाि पूजाहारी र महाि ् राजा हुिुहुन्छ भिेर पनि उहााँ मक्न्दरमा प्रवेश गिुथभएि?
अनि उहााँले ककि बसलहरू िढाउिुभएि? मक्न्दरसभत्र पस्िु वा मक्न्दरमा िपस्िु—र्ो सबै परमेश्वर

स्वर्मको
् काम होइि र? र्दद, मानिसले कल्पिा गरे झ ैं र्ेशू फेरर आउिह
ु ु िेछ र आखिरी ददिहरूमा
पनि अझै र्ेशू िै कहलाइिुहुन्छ र अझै पनि सेतो बादलमा सवार भएर र्ेशूको स्वरूपमा
मानिसहरूमाझ ओलथिुहुन्छ भिे, के त्र्ो उहााँको काम दोहोऱ्र्ाउिु िै हुाँदैि र? के पववत्र आत्मा
पुरािोसाँग टााँससरहि सकिुहुन्छ? मानिसले ववश्वास गिे सबै धारणाहरू हुि ्, र मानिसले बुझ्िे सबै
शाक्ब्दक अथथअिुसार, र उसको कल्पिाशक्कत अिुसार हुन्छ; ती पववत्र आत्माको कामका

ससद्धान्तहरूसाँग बाखझन्छि ् र ती परमेश्वरको असभप्रार् अिुरूप हुाँदैिि ्। परमेश्वरले त्र्स्तो प्रकारले
काम गिुथहुन्ि; परमेश्वर त्र्नत मूिथ र अबुझ हुिुहुन्ि, र उहााँको काम तैँले सोिेको जस्तो सरल
छै ि। मानिसले कल्पिा गिे सबै कुराको आधारमा, र्ेशू बादलमा सवार भएर आउिुहुिेछ र
नतमीहरूको बीिमा ओलथिुहुिेछ। नतमीहरू उहााँलाई दे ख्नेछौ, जसले बादलमा सवार भएर, नतमीहरूलाई
म र्ेशू हुाँ भिी भन्िह
ु ु िेछ। नतमीहरूले उहााँको हातमा कीलका डामहरू पनि दे ख्नेछौ, र उहााँ र्ेशू िै
हुिुहुन्छ भिी चिन्िेछौ। अनि उहााँले नतमीहरूलाई फेरर मक्ु कत ददिुहुिेछ र उहााँ नतमीहरूका

शक्कतशाली परमेश्वर हुिुहुिेछ। उहााँले नतमीहरूलाई बिाउिुहुिेछ, नतमीहरूलाई एउटा िर्ााँ िाउाँ
प्रदाि गिुथहुिेछ, र नतमीहरू हरे कलाई एउटा सेतो ढुङ्गा ददिुहुिेछ, त्र्सपनछ नतमीहरूलाई स्वगथको

राज्र्मा प्रवेश गिे अिम
ु नत ददिह
ु ु िेछ र स्वगथलोकमा ग्रहण गररिेछ। के र्स्ता ववश्वास मानिसका
धारणाहरू होइिि ् र? के परमेश्वरले मानिसको धारणाअिुसार काम गिुथहुन्छ, वा उहााँले मानिसका

धारणाहरू ववपरीत काम गिुथहुन्छ? के मानिसका धारणाहरू सबै शैतािबाट प्राप्त भएका होइिि ्
र? के सबै मानिस शैतािले भ्रष्ट भएका छै िि ् र? र्दद परमेश्वरले आफ्िो काम मानिसको

धारणाअिुसार गिुथभर्ो भिे के उहााँ शैताि बन्िुहुन्ि र? के उहााँ आफ्िा सक्ृ ष्टहरू जस्तै बन्िुहुन्ि
र? अदहले शैतािले उहााँका सक्ृ ष्टहरूलाई धेरै भ्रष्ट पारे कोले मानिस शैतािको मत
ू थ रूप बिेको छ,
र्दद परमेश्वरले शैतािका कुराहरू अिुरूप काम गिुथभर्ो भिे के उहााँ शैतािको साठगााँठमा हुिुहुिे
चथएि र? मानिसले परमेश्वरको कामलाई कसरी बुझ्ि सकछ? त्र्सकारण परमेश्वरले कदहल्र्ै पनि

मानिसका धारणाहरू अिुसार काम गिुथहुन्ि, र तैँले कल्पिा गरे अिुसार पनि काम गिुथहुन्ि। कनत
जिा मानिसहरू छि ्, जसले परमेश्वर आफैले उहााँ बादलमा आउिह
ु ु िेछ भन्िभ
ु एको छ भिी
भन्छि ्। परमेश्वर आफैले त्र्सो भन्िुभएको चथर्ो भन्िे कुरा सत्र् हो, तर परमेश्वरका रहस्र्हरू
कसैले पनि बुझ्ि सकदै ि भन्िे के ताँलाई थाहा छै ि? के परमेश्वरका वििहरूको व्र्ाख्र्ा कसैले

पनि गिथ सकदै ि भन्िे ताँलाई थाहा छै ि? के ताँ पववत्र आत्माले िै त्र्ो ज्ञाि र प्रकाश ददिुभएको
हो भन्िेमा निक्श्ित छस ्, र ताँलाई असलकनत पनि शङ्का छै ि? त्र्सरी ताँलाई प्रत्र्क्ष रूपमा

दे िाउिे निश्िर् िै पववत्र आत्मा हुिह
ु ु न्िचथर्ो। ताँलाई निदे शि ददिे पववत्र आत्मा हुिुहुन्थ्र्ो, कक
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तेरा आफ्िै धारणहरूको कारण तैँले त्र्स्तो वविार गररस ?् तैँले भनिस ्, “परमेश्वर आफैले र्सो
भन्िुभएको चथर्ो।” तर परमेश्वरका वििहरूलाई िाप्ि हामीले हाम्रो आफ्िै वविार र ददमागको

प्रर्ोग गिथ सकदै िौं। र्शैर्ाद्वारा बोसलएका वििहरूको कुरा गदाथ, के तैँले नतिका वििहरूलाई
पूणथ सुनिक्श्ितताको साथ व्र्ाख्र्ा गिथ सकछस ्? के ताँ नतिका वििहरूलाई व्र्ाख्र्ा गिे दहम्मत

गछथ स ्? तैँले र्शैर्ाका वििहरूको व्र्ाख्र्ा गिे दहम्मत गदै िस ् भिे र्ेशूका वििहरूको व्र्ाख्र्ा
गिे दहम्मत ककि गछथ स ्? को धेरै उच्ि हुिुहुन्छ, र्ेशू कक र्शैर्ा? र्सको जबाफ र्ेशू हुिुहुन्छ
भन्िे हुन्छ, त्र्सकारण तैँले ककि र्ेशल
ू े बोल्िभ
ु एका वििहरूको व्र्ाख्र्ा गछथ स ्? के परमेश्वरले

ताँलाई उहााँको कामको बारे मा अनघबाटै बताउिुहुन्छ र? एउटै पनि प्राणीले जान्ि सकदै ि, स्वगथका
सन्दे शवाहकहरूले पनि जान्दै िि ्, ि त मानिसका पुत्रले जान्िुहुन्छ, त्र्सकारण तैँले कसरी जान्ि

सक्कथस ्? मानिसमा धेरै कुराको कमी छ। अदहले नतमीहरूका लाचग महत्वपूणथ कुरा भिेको कामका
तीि िरणहरू जान्िु हो। र्होवाको कामदे खि सलएर र्ेशूको कामसम्म, र र्ेशूको कामदे खि अदहलेको

िरणसम्म, र्ी तीि िरणले परमेश्वरको सम्पूणथ व्र्वस्थापि कार्थलाई एउटै लहरमा गााँस्दछ र ती
सबै एउटै आत्माको काम हुि ्। सांसारको सक्ृ ष्ट भएदे खि िै परमेश्वर सधैँ मािव जानतको
व्र्वस्थापि गिे काममा लाग्िभ
ु एको छ। सुरु र अन्त्र् उहााँ िै हुिुहुन्छ, पदहलो र अक्न्तम उहााँ
िै हुिुहुन्छ, र र्ुग सुरु गिे उहााँ िै हुिुहुन्छ र र्ुगलाई समाप्त गिे पनि उहााँ िै हुिुहुन्छ।

ववसभन्ि र्ग
ु हरूमा र ववसभन्ि स्थािहरूमा हुिे कार्थका तीि िरणहरू आत्माले गिथह
ु ु िे काम िै
हुि ् भन्िे कुरा स्पष्ट छ। ती तीि िरणहरूलाई अलग गिे सबै मानिसहरू परमेश्वरकै ववरोधमा

िडा हुन्छि ्। अब, र्सले ताँलाई पदहलो िरणदे खि आजसम्मका सबै कामहरू एउटै परमेश्वरको,
एउटै आत्माको काम हो भिी बुझ्ि सकिे बिाउाँ छ। र्स कुरामा कुिै शङ्का छै ि।

बाइबल्सम्बन्धमा्(१)
परमेश्वरमाचथको ववश्वासमा बाइबललाई कसरी हे िुथपछथ ? र्ो ससद्धान्तको प्रश्ि हो। हामी ककि

र्ो प्रश्िबारे कुरा गदै छौं? ककिकक भववष्र्मा नतमीहरूले सुसमािार फैलाउिेछौ र राज्र्को र्ुगको

कामलाई फराककलो पािेछौ, र परमेश्वरको आजको कामको बारे मा मात्र कुरा गिथ सकिु पर्ाथप्त
छै ि। उहााँको कामलाई ववस्तार गिथका निक्म्त, नतमीहरूले मानिसहरूको पुरािा धासमथक वविारहरू

र पुरािो ववश्वासको माध्र्महरूलाई सुल्झाउि सक्षम हुिु र उिीहरूलाई पूणथ रूपले ववश्वस्त
तुल्र्ाउि सकिु महत्त्वपूणथ हुन्छ—र त्र्स बबन्दम
ु ा पुग्िको लाचग बाइबल समावेश हुन्छ। धेरै
वषथदेखि मानिसहरूका परम्परागत ववश्वासका माध्र्महरू (ख्रीक्ष्टर्ि धमथको, जि
ु ववश्वका तीि

प्रमुि धमथमध्र्े एक हो) बाइबल पढ्िु िै भएको छ; बाइबलबाट टाढो हुिु भिेको प्रभुमा ववश्वास
गिुथ होइि, बाइबलबाट टाढो हुिु शास्त्रववरुद्ध र झूटो सशक्षा हो, र जब मानिसहरूले अन्र् पुस्तकहरू

पढ्छि ् तब पनि र्ी पुस्तकहरूको जग बाइबलको व्र्ाख्र्ा िै हुिुपदथछ। र्सको अथथ के हो भिे,
र्दद ताँ प्रभुमा ववश्वास गछथ स ् भिे तैंले बाइबल पढ्िै पछथ , र बाइबल बादहर तैंले कुिै पुस्तकको
पज
ू ा गिथह
ु ु ाँदैि जसमा बाइबल समावेश छै ि। र्दद तैंले त्र्सो गररस ् भिे तैँले परमेश्वरलाई धोका
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ददइरहे को हुन्छस ्। बाइबल भएको समर्दे खि िै परमेश्वरमाचथको मानिसहरूको ववश्वास िै
बाइबलमाचथको ववश्वासको रूपमा रदहआएको छ। मानिसहरूले प्रभुमा ववश्वास गछथ ि ् भन्िुको सट्टा
नतिीहरूले बाइबलमा ववश्वास गछथ ि ् भन्िु राम्रो हुन्छ; उिीहरूले बाइबल पढ्िु सरु
ु गरे भन्िभ
ु न्दा
उिीहरूले बाइबलमा ववश्वास गिथ थाले भन्िु राम्रो हुन्छ; उिीहरू प्रभुको सामु फककथए भन्िभ
ु न्दा

उिीहरू बाइबलको अचग फककथए भन्िु राम्रो हुन्छ। र्सरी, मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जस्तो
मािेर त्र्सको आराधिा गछथ ि ्, र्ो उिीहरूको जीविरकत जस्तो बन्छ, र र्सलाई गम
ु ाउिु आफ्िो

जीवि गम
ु ाउिज
ु स्तै हुन्छ। मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जविकै उच्ि रूपमा हे छथि ्, र र्सलाई
परमेश्वरभन्दा उच्ि दे ख्िेहरू पनि छि ्। र्दद मानिसहरू पववत्र आत्माको कामववहीि छि ् भिे ,
र्दद उिीहरूले परमेश्वरलाई महसुस गिथ सकदै िि ् भिे, उिीहरू बााँच्ि सकछि ्—तर उिीहरूले
बाइबल वा बाइबलका प्रससद्ध अध्र्ार्हरू र भिाइहरू हराउिे बबविकै उिीहरूको जीवि िै हराएको

जस्तो हुन्छ। र्सरी प्रभुमा ववश्वास गिेबबविकै मानिसहरू बाइबल पढ्ि थाल्छि ्, र बाइबल कण्ठ
गिथ थाल्छि ्, र नतिीहरूले जनत धेरै बाइबल कण्ठ गिथ सकछि ्, त्र्सले त्र्नत िै धेरै नतिीहरूले
प्रभुलाई प्रेम गछथ ि ् र नतिीहरूमा ठूलो ववश्वास छ भिी प्रमाखणत गदथछ। बाइबल पढे काहरू र

त्र्सबारे अरूसाँग कुरा गिथ सकिेहरू सबै असल दाजुभाइ तथा दददी-बदहिीहरू हुि ्। र्विका वषथहरूमा
प्रभुप्रनत मानिसहरूको ववश्वास र बफादाररतालाई उिीहरूको बाइबलको ज्ञािको हदअिुसार मापि
गररएको छ। धेरै मानिसहरू परमेश्वरमा ककि ववश्वास गिे भन्िे कुरा समेत बझ्
ु दै िि ्, ि त कसरी

ववश्वास गिुथपछथ भिेर िै बुझ्छि ्, र बाइबलका अध्र्ार्हरूको अथथ बुझ्िका लाचग अन्धाधुन्ध
सुराकहरू िोज्िेबाहके अरू केही गदै िि ्। मानिसहरूले कदहल्र्ै पनि पववत्र आत्माको कामको

निदे शि पछ्र्ाएका छै िि ्; शुरुदे खि िै, नतिीहरूले बाइबलको कठोर अध्र्र्ि र अिुसन्धाि
गिथब
ु ाहे क अरू केही गरे का छै िि ्, र कसैले पनि बाइबलबादहर पववत्र आत्माको िर्ााँ काम कदहल्र्ै
फेला पारे को छै ि। कोही पनि कदहल्र्ै बाइबल छोडी अकोनतर गएको छै ि , ि त नतिीहरूले कदहल्र्ै

त्र्सो गिे आाँट िै गरे का छि ्। मानिसहरूले र्नत धेरै वषथसम्म बाइबल अध्र्र्ि गरे का छि ,्
नतिीहरूले र्नत धेरै व्र्ाख्र्ाहरू गरे का छि ्, अनि नतिीहरूले र्नत धेरै काम गरे का छि ्; नतिीहरूमा

बाइबलको बारे मा ववसभन्ि मतसभन्िताहरू पनि छि ् जसको बारे मा नतिीहरू निरन्तर बहस गछथ ि ,्
त्र्सैले आज दई
ु हजारभन्दा बढी सम्प्रदार्हरू गठि भएका छि ्। नतिीहरू सबै बाइबलमा भएका

केही ववशेष व्र्ाख्र्ाहरू वा अझ गदहरा रहस्र्हरू फेला पािथ िाहन्छि ्, नतिीहरू र्सलाई अन्वेषण

गिथ िाहन्छि ् र र्समा इस्राएलमा भएको र्होवाको कामको पष्ृ ठभूसम, वा र्हूददर्ामा र्ेशूको
कामको पष्ृ ठभूसम, वा अरू कसैले थाहा िपाएका थप रहस्र्हरू पिा लगाउि िाहन्छि ्। मानिसहरूको
बाइबलप्रनतको र्दक्ष्टकोण मोह र ववश्वासको छ, र कोही पनि बाइबलको सभत्री कथा वा तत्वबारे

पूणथ रूपमा स्पष्ट छै िि ्। त्र्सैले, आज बाइबलको कुरा आउाँ दा मानिसहरूमा अवणथिीर् आश्िर्थ-

भाव पैदा हुन्छ, र त्र्सप्रनत नतिीहरू अझ बढी मोदहत हुन्छि ् र त्र्समा अझ बढी ववश्वास गछथ ि ्।
आज, सबै जिा बाइबलमा आखिरी ददिहरूको कामका अगमवाणीहरू पिा लगाउि िाहन्छि ,्
नतिीहरू परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा के काम गिुथहुन्छ र आखिरी ददिहरूका चिन्हहरू के-के
हुि ् भिी पिा लगाउि िाहन्छि ्। र्सप्रकार, नतिीहरूले गिे बाइबलको आराधिा अझ बढी जोसशलो
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हुाँदै जान्छ र आखिरी ददिहरू जनत िक्जककां दै जान्छि ् नतिीहरूले ववशेष गरी आखिरी
ददिहरूसम्बन्धी बाइबलका अगमवाणीहरूलाई अझ बढी अन्धाधुन्ध ववश्वास गछथ ि ्। बाइबलमाचथ
त्र्स्तो अन्धववश्वास भएकोले, बाइबलमा त्र्स्तो भरोसा भएकोले, नतिीहरूमा पववत्र आत्माको
कामको िोजी गिे कुिै इच्छा हुाँदैि। मानिसहरूले आफ्िा धारणाहरूमा केवल बाइबलले मात्र पववत्र
आत्माको काम ल्र्ाउि सकछ भन्िे सोच्छि ्; नतिीहरूले सोच्छि ् कक केवल बाइबलमा नतिीहरूले

परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्ि सकछि ्; केवल बाइबलमा परमेश्वरको कामका रहस्र्हरू लुकेका छि ्;
अन्र् पस्
ु तकहरू वा मानिसहरूले होइि, केवल बाइबलले परमेश्वरका सबै कुराहरू र उहााँको कार्थको
सम्पूणथता स्पष्ट पािथ सकछ; बाइबलले स्वगथको कामलाई पथ्
ु ै
ृ वीमा ल्र्ाउि सकछ; र बाइबलले दव

र्ुग सुरु र अन्त्र् गिथ सकछ। र्स्ता धारणाहरू भएकाले मानिसहरूमा पववत्र आत्माको कामको
िोजी गिे कुिै झुकाव हुाँदैि। त्र्सकारण, ववगतमा मानिसहरूका निक्म्त बाइबल जनत िै धेरै
सहर्ोगी भएको भए पनि र्ो परमेश्वरको िवीितम काममा बाधा बिेको छ। बाइबलबबिा,
मानिसहरूले परमेश्वरका पाइलाहरू अन्र्त्र िोजी गिथ सकछि ्, तैपनि आज, उहााँका पाइलाहरू
बाइबलद्वारा रोककएका छि ्, र उहााँको िवीितम काम ववस्तार गिुथ दई
ु गुणा कदठि, र एक कडा
सांघषथ बिेको छ। र्ो सबै बाइबलका प्रससद्ध अध्र्ार्हरू र भिाइहरूका साथै बाइबलका ववसभन्ि

अगमवाणीहरूको कारण भएको हो। मानिसहरूका मिमा बाइबल एउटा मूनतथ बिेको छ, र्ो उिीहरूका
ददमागमा एउटा पहे ली बिेको छ, र बाइबल बादहर परमेश्वरले काम गिथ सकिुहुन्छ भन्िे ववश्वास
गिथ नतिीहरू असमथथ छि ्, मानिसहरूले बाइबल बादहर पनि परमेश्वर पाउि सकछि ् भिी नतिीहरू

ववश्वास गिथ सकदै िि ्, उिीहरूले अक्न्तम कामको समर्मा परमेश्वर बाइबलबाट टाढा हुि र फेरर
पदहलेदेखि सुरु गिथ सकिुहुन्छ भिी ववश्वास गिे कुरा त परै जाओस ्। र्ो मानिसहरूले सोच्िै
िसकिे कुरा हो; उिीहरू र्समा ववश्वास गिथ सकदै िि ्, ि त उिीहरूले र्सको कल्पिा गिथ िै

सकछि ्। परमेश्वरको िर्ााँ कामलाई स्वीकार गिे ववषर्मा बाइबल मानिसहरूका निक्म्त ठूलो बाधा
र परमेश्वरको र्ो िर्ााँ काम फैलाउिे कार्थको कदठिाइ बिेको छ। र्सैले र्दद नतमीहरूले बाइबलको

सभत्री कथा बुझ्दै िौ भिे, नतमीहरूले सफलतापूवथक सुसमािार फैलाउि सकिेछैिौ, ि त नतमीहरूले
िर्ााँ कार्थको गवाही ददि िै सकछौ। आज नतमीहरूले बाइबल िपढ्िे भए पनि, नतमीहरू अझै पनि

त्र्सलाई धेरै मि पराउाँ छौं, भन्िक
ु ो अथथ, नतमीहरूका हातमा बाइबल िहोला, तर नतमीहरूका धेरै
वटा धारणाहरू त्र्सैबाट आउाँ छि ्। नतमीहरू बाइबलको उत्पवि वा परमेश्वरको कामको अनघल्लो
दई
ु िरणका सभत्री कथा बुझ्दै िौ। नतमीहरूले प्रार्जसो बाइबल िपढ्िे भए पनि, नतमीहरूले

बाइबललाई बुझ्िुपछथ , नतमीहरूले बाइबलको सही ज्ञाि हाससल गिैपछथ , र्सरी मात्र नतमीहरू

परमेश्वरको छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिा कुि ववषर्मा छ भन्िे कुरा जान्ि सकिेछौ।
नतमीहरूले मानिसहरूलाई क्जत्ि, र्ो प्रवाह िै सत्र् मागथ हो भिी उिीहरूलाई स्वीकार गराउि,

नतमीहरूले आज दहाँड्िे मागथ सत्र्को मागथ हो, र र्ो पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत छ, र र्ो कुिै
पनि मािवद्वारा सुरु गररएको होइि भिी स्वीकार गराउिका निक्म्त र्ी कुराहरूलाई प्रर्ोग गिेछौ।

परमेश्वरले व्र्वस्थाको र्ुगमा काम गिुथभएपनछ, पुरािो करारको पुस्तक प्रकासशत गररर्ो,

त्र्ही समर्दे खि िै मानिसहरूले बाइबल पढ्ि सरु
ु गरे । र्ेशू आउिभ
ु एपनछ, उहााँले अिग्र
ु हको
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र्ुगको काम गिुथभर्ो, र उहााँका प्रेररतहरूले िर्ााँ करार लेिे। र्सरी बाइबलका पुरािो र िर्ााँ
करारहरू प्रकासशत भएका चथए, र आजसम्म पनि, परमेश्वरमा ववश्वास गिे सबैले बाइबल पढ्दै

आएका छि ्। बाइबल इनतहासको एक पस्
ु तक हो। नि:सन्दे ह, र्समा अगमवकताहरूका केही
भववष्र्वाणीहरू पनि समावेश छि ् र त्र्स्ता भववष्र्वाणीहरू कुिै पनि प्रकारले इनतहास होइिि ्।

बाइबलमा थुप्रै भागहरू छि ्—त्र्हााँ अगमवाणी मात्र छै ि, वा र्होवाको काम मात्र छै ि, ि त त्र्हााँ

केवल पावलका पत्रहरू मात्र छि ्। बाइबलमा कनत भागहरू छि ् ताँलाई थाहा हुिुपदथछ; पुरािो
निर्ममा उत्पवि, प्रस्थाि…, आदद छि ् र त्र्हााँ अगमवाणीहरूका पस्
ु तकहरू पनि छि ् जि
ु
अगमवकताहरूले लेिेका चथए। अन्त्र्मा, पुरािो निर्म मलाकीको पुस्तकमा गएर समाप्त हुन्छ।
र्सले व्र्वस्थाको र्ुगको काम असभलेि गछथ , जसको िेतत्ृ व र्होवाले गिुथभएको चथर्ो; उत्पविदे खि

मालाकीको पुस्तकसम्म, र्ो व्र्वस्थाको र्ुगको सबै कामको ववस्तत
ृ असभलेि हो। भन्िुको अथथ,
पुरािो निर्मले ती सबै कुराहरू असभलेि गछथ जुि व्र्वस्थाको र्ुगमा र्होवाद्वारा डोऱ्र्ाइएका

मानिसहरूले अिुभव गरे का चथए। पुरािो निर्मको व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा, र्होवाले िडा

गिुथभएका धेरै अगमवकताहरूले उहााँको निक्म्त अगमवाणी व्र्कत गरे , ववसभन्ि कुल र जानतहरूलाई
निदे शिहरू ददए र र्होवाले गिुथहुिे कामबारे भववष्र्वाणी गरे । िडा गररएका र्ी मानिसहरू सबैलाई
र्होवाले अगमवाणी गिे आत्मा ददिुभएको चथर्ो्ः नतिीहरूले र्होवाका दशथिहरू दे ख्न सकथे र
उहााँको आवाज सन्
ु ि सकथे, र र्सरी नतिीहरूले उहााँद्वारा प्रेरणा पाए र अगमवाणी लेिे। नतिीहरूले

गरे को काम र्होवाको आवाजको असभव्र्क्कत, र्होवाको अगमवाणीको असभव्र्क्कत चथर्ो, र त्र्स
समर् र्होवाको काम आत्मालाई प्रर्ोग गरी मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउिु चथर्ो; उहााँ दे ह बन्िुभएि, र
मानिसहरूले उहााँको अिुहार दे िेिि ्। र्सरी, उहााँले आफ्िो काम गिथ धेरै अगमवकताहरू िडा

गिथभ
ु र्ो, उहााँले नतिीहरूलाई वाणीहरू ददिभ
ु र्ो जसलाई नतिीहरूले इस्राएलको हरे क कुल र वांशमा
हस्तान्तरण गररददए। नतिीहरूको काम अगमवाणी बोल्िु चथर्ो, र नतिीहरूमध्र्े कसै-कसैले अरूलाई
दे िाउि र्होवाले नतिीहरूलाई ददिुभएका निदे शिहरू लेिे। र्होवाले नतिीहरूलाई अगमवाणी बोल्ि
वा भववष्र्को कामको अगमवाणी गिथ वा त्र्स समर्मा गिुथपिे बााँकी कामहरूबारे अगमवाणी गिथ

िडा गिुथभर्ो ताकक मानिसहरूले र्होवाको अद्भुतता र बुद्चध दे ख्न सकूि ्। अगमवाणीका र्ी
पस्
ु तकहरू बाइबलका अन्र् पस्
ु तकहरू भन्दा बबलकुलै सभन्ि चथए; नतिीहरू त अगमवाणीको आत्मा

ददइएका व्र्क्कतहरूद्वारा—र्होवाबाट दशथि वा आवाज पाएका व्र्क्कतहरूद्वारा—बोसलएका वा
लेखिएका वििहरू चथए। अगमवाणीका पुस्तकहरूबाहे क, पुरािो निर्मका अरू सबै कुराहरू र्होवाले
आफ्िो काम पूरा गररसकिुभएपनछ मानिसहरूद्वारा तर्ार पारे का असभलेिहरूले भररएका छि ्।

उत्पवि र प्रस्थािका पस्
ु तकहरूको तल
ु िा र्शैर्ा र दानिएलका पस्
ु तकहरूसाँग गिथ िसककएझैं, र्ी

पुस्तकहरूले र्होवाले िडा गिुथभएका अगमवकताहरूले बोलेका भववष्र्वाणीको स्थाि सलि

सकदै िि ्। ती अगमवाणीहरू काम पूरा हुिुभन्दा अनघ बोसलएका चथए; अन्र् पुस्तकहरू भिे काम
समाप्त भएपनछ लेखिएका चथए, जुि कुरा लेख्न मानिसहरू सक्षम चथए। त्र्स समर्का

अगमवकताहरूले र्होवाबाट प्रेरणा पाए र केही अगमवाणी बोले , नतिीहरूले धेरै वििहरू बोले, र
नतिीहरूले अिग्र
ु हको र्ग
ु का कुराहरूका साथसाथै आखिरी ददिहरूमा सांसारको वविाश हुिेबारे पनि
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अगमवाणी गरे —जुि काम गिे र्होवाले र्ोजिा गिुथभएको चथर्ो। बााँकी पुस्तकहरू सबैले र्होवाले

इस्राएलमा गिुथभएको काम लेिे। र्सरी, जब नतमी बाइबल पढ्छौ, नतमीहरूले मुख्र् रूपमा र्होवाले
इस्राएलमा जे गिथभ
ु र्ो त्र्ो पदढरहे का हुन्छौ; बाइबलको परु ािो निर्मले मुख्र् रूपमा र्होवाले
इस्राएललाई डोऱ्र्ाउिुभएको काम, इस्राएलीहरूलाई समश्रबाट बादहर निकाल्ि मोशालाई प्रर्ोग

गिुथभएको कुराको असभलेि गदथछ, जसले नतिीहरूलाई फारोको बन्धिबाट मुकत गरे , र नतिीहरूलाई
उजाडस्थािमा लगे, अनि त्र्हााँबाट नतिीहरू किािमा प्रवेश गरे , र त्र्सपनछ आउिे सबै कुराहरू
किािमा क्जइएको नतिीहरूको जीवि चथर्ो। र्सबाहे कका अरू सबै भागहरू इस्राएलभरर र्होवाले

गिुथभएको कामका असभलेिहरूले भररएको छ। पुरािो निर्ममा असभलेि गररएका सबै कुराहरू
इस्राएलमा र्होवाले गिुथभएको काम हो, र्ो र्होवाले त्र्ही दे शमा गिुथभएको काम हो जहााँ उहााँले
आदम र हव्वालाई बिाउिुभएको चथर्ो। िोआपनछ परमेश्वरले आचधकाररक रूपमा पथ्
ृ वीमा
मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउि थाल्िुभएको कुरादे खि िै पुरािो निर्ममा असभलेि गररएका सबै कुराहरू

इस्राएलको काम हो। अनि इस्राएलदे खि बादहरको कुिै पनि काम ककि असभलेि गररएको छै ि त?
ककिकक इस्राएल दे श मािवजानतको उद्गमस्थल हो। सुरुमा, इस्राएलबाहे क अरू कुिै दे श चथएि, र
र्होवाले अरू कुिै ठाउाँ मा काम गिुथभएि। र्स प्रकार, बाइबलको पुरािो निर्ममा जे असभलेि

गररएको छ त्र्ो पूणथ रूपमा त्र्सबेला परमेश्वरले इस्राएलमा गिुथभएको काम हो। अगमवकताहरू,
र्शैर्ा, दानिएल, र्समथर्ा र इजककएलद्वारा बोसलएका वििहरू … नतिीहरूका वििहरूले पथ्
ृ वीमा

उहााँको अन्र् कामको भववष्र्वाणी गछथ ि ्, नतिीहरूले र्होवा परमेश्वर स्वर्मको
्
कामको
भववष्र्वाणी गछथ ि ्। र्ी सबै परमेश्वरबाट आएका हुि ्, र्ो पववत्र आत्माको काम हो, र
अगमवकताहरूका र्ी पुस्तकहरूबाहे क अरू सबै कुराहरू र्होवाको कामको बारे मा मानिसहरूका

अिभ
ु वहरूको असभलेि हुि ्।
मािवजानत अक्स्तत्वमा आउिुभन्दा पदहले सक्ृ ष्टको काम भर्ो, तर उत्पवि पुस्तक मािवजानत
सक्ृ ष्ट गररएपनछ मात्र आर्ो; र्ो व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा मोशाद्वारा लेखिएको पुस्तक चथर्ो।
र्ो आज नतमीहरूमाझ भइरहिे कुराहरू जस्तै छ्ः घटिाहरू घटे पनछ नतमीहरूले भववष्र्का

मानिसहरूलाई दे िाउिका निक्म्त ती कुराहरू लेख्छौ, अनि नतमीहरूले जे असभलेि गरे का हुन्छौ
ती कुराहरू भववष्र्का मानिसहरूको लाचग ववगतमा घटे का घटिाहरू हुि ्—ती इनतहासभन्दा बढी
अरू केही होइिि ्। पुरािो निर्ममा असभलेि गररएका कुराहरू इस्राएलमा र्होवाले गिुथभएको काम

हो, र िर्ााँ निर्ममा लेखिएका कुराहरूिादहाँ अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा र्ेशूले गिुथभएको काम हो;
नतिीहरूले दई
ु फरक-फरक र्ुगहरूमा परमेश्वरले गिुथभएको कामको दस्तावेजीकरण गछथ ि ्। पुरािो
निर्मले व्र्वस्थाको र्ग
ु को अवचधमा परमेश्वरले गिथभ
ु एको कामको दस्तावेजीकरण गछथ , र र्सरी

पुरािो निर्म एक ऐनतहाससक पुस्तक हो भिे िर्ााँ निर्मिादहाँ अिुग्रहको र्ुगको कामको उपज
हो। जब िर्ााँ काम सुरु भर्ो, तब िर्ााँ निर्म पनि पुरािो भर्ो—र र्सरी िर्ााँ निर्म पनि एउटा
ऐनतहाससक पुस्तक हो। निश्िर् िै, िर्ााँ निर्म पुरािो निर्म जविकै व्र्वक्स्थत छै ि, ि त र्सले

त्र्नत िै धेरै कुराहरूको असभलेि िै गदथछ। र्होवाले बोल्िुभएका अिेकौं वििहरू सबै बाइबलको

परु ािो निर्ममा असभलेि गररएका छि ् भिे िारवटा सस
ु मािारका पस्
ु तकहरूमा र्ेशक
ू ा केही
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वििहरू मात्र असभलेि गररएका छि ्। निश्िर् िै, र्ेशूले पनि धेरै काम गिुथभर्ो, तर त्र्सलाई
ववस्तत
ृ रूपमा असभलेि गररएको छै ि। र्ेशूले जनत काम गिुथभर्ो त्र्सैको कारण िर्ााँ निर्ममा
थोरै मात्र असभलेि गररएका छि ;् उहााँले पथ्
ु एको काम र प्रेररतहरूले
ृ वीमा साढे तीि वषथमा गिथभ
गरे का कामहरू जनत छि ् ती र्होवाले गिुथभएको कामभन्दा धेरै िै कम चथए। अनि र्सैकारण,
िर्ााँ निर्ममा पुरािो निर्ममा भन्दा थोरै पुस्तकहरू छि ्।

बाइबल कस्तो ककससमको पुस्तक हो? पुरािो निर्म व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा परमेश्वरले

गिथभ
ु एको काम हो। बाइबलको परु ािो निर्ममा व्र्वस्थाको र्ग
ु को अवचधमा र्होवाले गिथभ
ु एका

सबै कामहरू अनि उहााँले गिुथभएको सक्ृ ष्टको काम असभलेि गररएको छ। र्सका सबै भागहरूले

र्होवाद्वारा गररएको काम असभलेि गदथछि ्, र र्सले अन्तत्ः मलाकीको पुस्तकमा र्होवाको
कामका वववरणहरू समापि गदथछ। पुरािो निर्ममा परमेश्वरले गिुथभएका दई
ु वटा कामहरू असभलेि

गररएका छि: एउटा सक्ृ ष्टको काम हो, र अको व्र्वस्थाको घोषणा हो। दव
ु ै काम र्होवाले गिुथभएको
चथर्ो। व्र्वस्थाको र्ुगले र्होवा परमेश्वरको िाउाँ मा गररएको कामको प्रनतनिचधत्व गदथछ ; र्ो

आधारभूत रूपमा र्होवाको िाउाँ मा गररएका कामहरूको सम्पूणथता हो। त्र्सैले, पुरािो निर्मले

र्होवाको कामको असभलेि गदथछ, र िर्ााँ निर्मले र्ेशूको कामको असभलेि गदथछ, त्र्ो काम जुि
ववशेष रूपले र्ेशूको िाउाँ मा गररएको चथर्ो। र्ेशूको िाउाँ को महत्त्व र उहााँले गिुथभएको काम प्रार््ः

िर्ााँ निर्ममा लेखिएको छ। परु ािो निर्मको व्र्वस्थाको र्ग
ु को अवचधमा, र्होवाले इस्राएलमा
मक्न्दर र वेदी निमाथण गिुथभर्ो, उहााँले पथ्
ृ वीमा इस्राएलीहरूको जीविलाई डोऱ्र्ाउिुभर्ो, त्र्सले

नतिीहरू उहााँका िुनिएका मानिसहरू चथए, उहााँले पथ्
ृ वीमा िुन्िुभएका र उहााँको जस्तै हृदर् भएका
मानिसहरूको पदहलो समूह र उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा डोऱ्र्ाउिुभएको पदहलो समूह चथए भिी

प्रमाखणत गछथ । इस्राएलका बाह्र कुल र्होवाले िन्
ु िभ
ु एका पदहलो मानिसहरू चथए, र त्र्सैले उहााँले

सधैं व्र्वस्थाको र्ुगमा र्होवाको काम समाप्त िहुञ्जेल नतिीहरूमा काम गिुथभर्ो। दोस्रो िरणको
काम िर्ााँ निर्मको अिुग्रहको र्ुगको काम चथर्ो, र त्र्ो र्हूदीहरूको बीिमा, इस्राएलका बाह्र
कुलमध्र्े एकमा गररएको चथर्ो। र्स कामको दार्रा सािो चथर्ो ककिकक र्ेशू दे हधारी परमेश्वर

हुिुहुन्थ्र्ो। र्ेशूले र्हूददर्ाको दे शमा मात्र काम गिुथभर्ो, र साढे तीि वषथ मात्र काम गिुथभर्ो;
त्र्सैले, िर्ााँ निर्ममा असभलेि गररएका कुराहरूले परु ािो निर्ममा असभलेि गररएको कामको
मात्रालाई उनछन्ि िसकेको हो। अिुग्रहको र्ुगमा र्ेशूले गिुथभएको काम मुख्र् रूपमा सुसमािारका
िार वटा पुस्तकमा लेखिएको छ। अिुग्रहको र्ुगका मानिसहरू दहाँडेका बाटो उिीहरूको जीवि
स्वभावको सबैभन्दा सतही पररवतथिहरू िै चथए, जसका अचधकाांश भागहरू प्रेररतहरूका पत्रहरूमा

लेखिएका छि ्। ती पत्रहरूले त्र्स बेला पववत्र आत्माले कसरी काम गिथभ
ु र्ो भिेर दे िाउाँ छि ्।
(निश्िर् िै, पावलले सजार् पाएको वा ववपविले प्रहार गरे को भए पनि वा िभए पनि, नतिले गरे का
काममा नतिी पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत चथए, नतिी त्र्स्ता व्र्क्कत चथए जो त्र्स समर् पववत्र

आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएका चथए; पत्रुस पनि पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएका चथए, तर नतिले

पावलले जनत धेरै काम गरे िि ्। पावलको काममा मानिसका अशुद्धताहरू चथए, तापनि पावलले
लेिेका पत्रहरूमा ती समर्मा पववत्र आत्माले कसरी काम गिथह
ु ु न्थ्र्ो भन्िे कुरा दे ख्न सककन्छ।
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पावलले डोऱ्र्ाएको बाटो ठीक चथर्ो, त्र्ो सही चथर्ो, र त्र्ो पववत्र आत्माको बाटो चथर्ो।)

र्दद तैँले व्र्वस्थाको र्ुगको काम अनि इस्राएलीहरूले कसरी र्होवाको मागथ पछ्र्ाए भिी हे िथ

िाहन्छस ् भिे तैँले परु ािो निर्म पढ्िप
ु छथ ; र्दद तैँले अिग्र
ु हको र्ग
ु को काम बझ्
ु ि िाहन्छस ् भिे,

तैँले िर्ााँ निर्म पढ्िुपछथ । तर तैँले आखिरी ददिहरूको कामलाई कसरी हे िथ सकछस ् त? तैँले
आजका परमेश्वरको िेतत्ृ वलाई स्वीकािुथपदथछ, र आजको काममा प्रवेश गिुथपदथछ, ककिकक र्ो िर्ााँ

काम हो, र र्सलाई पदहले िै बाइबलमा कसैले पनि असभलेि गरे को छै ि। आज, परमेश्वर दे ह
बन्िभ
ु एको छ र िीिका अरू िनु िएका मानिसहरूलाई छान्िभ
ु एको छ। परमेश्वरले र्ी मानिसहरूमा

काम गिुथहुन्छ, उहााँ पथ्
ृ वीमा गररएको उहााँको कामबाट अनघ बढ्िुहुन्छ, र अिुग्रहको र्ुगमा भएको
कामबाट अनघ बढ्िुहुन्छ। आजको काम त्र्ो बाटो हो जहााँ मानिस कदहल्र्ै दहांडेको छै ि, र र्ो

त्र्स्तो मागथ हो जुि कसैले कदहल्र्ै दे िेको छै ि। र्ो र्स्तो काम हो जुि पदहला कदहल्र्ै गररएको

छै ि—र्ो परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा भिथरै गिुथभएको काम हो। र्सैले, पदहले कदहल्र्ै िगररएको काम
इनतहास होइि, ककिकक अदहले भिेको अदहले हो, र र्ो ववगत बन्ि बााँकी िै छ। परमेश्वरले पथ्
ृ वी

र इस्राएलदे खि बादहर अझ ठुलो, अझ िर्ााँ काम गिुथभएको छ भिी मानिसहरूलाई थाहा छै ि, जुि
इस्राएलको दार्राभन्दा धेरै पर, अगमवकताहरूको अगमवाणीहरू भन्दा बादहर गइसकेको छ, जुि

अगमवाणीहरूभन्दा बादहरको िर्ााँ र अिम्मको काम हो, र इस्राएलभन्दा परको अझ िर्ााँ काम
हो, जि
ु र्स्तो काम हो जसलाई मानिसहरूले ि त बझ्
ु ि सकछि ् ि कल्पिा गिथ िै। बाइबलमा

त्र्स्तो कामको स्पष्ट असभलेि कसरी हुि सकछ र? आजको कामको बारे मा एउटै कुरा पनि
िछोडी अचग्रम रूपमा कसले लेख्न सकथ्र्ो र? त्र्ो जीणथ पुरािो पुस्तकको परम्परालाई िुिौती ददिे
र्ो अझ शक्कतशाली, अझ बुद्चधमािी काम कसले असभलेि गिथ सकथ्र्ो र? आजको काम इनतहास
होइि, र र्स्तो भएकोले र्दद तैँले आजको िर्ााँ मागथमा दहांड्ि िाहन्छस ् भिे तैँले बाइबललाई

छोड्िुपछथ , तैँले बाइबलका अगमवाणी वा इनतहासका पुस्तकहरूभन्दा पर जािुपछथ । तब मात्र तैँले
िर्ााँ मागथमा दठकसाँग दहांड्ि सकिेछस ्, अनि मात्र तैँले िर्ााँ क्षेत्र र िर्ााँ काममा प्रवेश गिथ

सकिेछस ्। तैँले ताँलाई आज ककि बाइबल िपढ्िु भनिएको छ, ककि बाइबलदे खि अलग अको काम

छ, ककि परमेश्वरले बाइबलमा अझ िर्ााँ र ववस्तत
ृ अभ्र्ास िोज्िुहुन्ि, र ककि त्र्सको सट्टामा
बाइबलबादहर शक्कतशाली काम छ भिेर बझ्
ु िप
ु दथछ। नतमीहरूले बझ्
ु िप
ु िे सबै कुरा र्ही हो। तैँले
पुरािो र िर्ााँ कामबीिको सभन्िता बुझ्िुपदथछ , र तैँले बाइबल िपढे पनि तैँले त्र्सलाई चिरफार
गिथ सकिुपछथ ; र्दद होइि भिे, तैँले अझै बाइबलको आराधिा गरररहिेछस ् र तेरो निक्म्त िर्ााँ

काममा प्रवेश गिथ र िर्ााँ पररवतथिहरू अिुभूत गिथ गाह्रो हुिेछ। त्र्हााँ एक उच्ि मागथ छ भिे
ककि त्र्ो न्र्ि
ू , परु ािो मागथको अध्र्र्ि गिथु? जब त्र्हााँ िर्ााँ वाणीहरू र िर्ााँ काम छि ् भिे

ककि पुरािो ऐनतहाससक वववरणहरूको बीिमा क्जउिु? ती िर्ााँ वाणीहरूले तेरो निक्म्त प्रबन्ध गिथ
सकछि ्, जसले र्ो िर्ााँ काम हो भिी प्रमाखणत गदथछ ; पुरािा वववरणहरूले ताँलाई तप्ृ त पािथ वा

तेरा वतथमाि आवश्र्कताहरूलाई पूरा गिथ सकदै िि ्, जसले ती इनतहास हुि ् अनि र्हााँको र अदहलेको
काम होइिि ् भिी प्रमाखणत गदथछ। सबैभन्दा उच्ि मागथ भिेको िर्ााँ काम हो, र िर्ााँ कामको
साथमा, ववगतको मागथ जनतसक
ु ै उच्ि भए पनि र्ो अझै पनि मानिसहरूका वविारहरूको इनतहास
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िै हो, र सन्दभथको रूपमा र्सको महत्त्व िै भए पनि, र्ो अझै पनि पुरािो मागथ िै हो। र्सलाई
“पववत्र पुस्तक” मा लेखिएको भए पनि पुरािो मागथ इनतहास िै हो; “पववत्र पुस्तक” मा र्सको कुिै
वववरण िभए पनि, िर्ााँ मागथ र्हााँको र अदहलेको हो। र्ो मागथले ताँलाई बिाउि सकछ, र र्ो
मागथले ताँलाई पररवतथि गिथ सकछ, ककिकक र्ो पववत्र आत्माको काम हो।

नतमीहरूले बाइबललाई बुझ्िुपछथ —र्ो काम अत्र्न्तै आवश्र्क छ! आज, तैँले बाइबल पढ्िु

आवश्र्क छै ि, ककिकक त्र्समा कुिै िर्ााँ कुरा छै ि; र्ो पूणथत: पुरािो छ। बाइबल एउटा ऐनतहाससक
पस्
ु तक हो, र र्दद तैंले अिग्र
ु हको र्ग
ु मा परु ािो करार िाएको र वपएको छस ् भिे—र्दद तैंले
अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा पुरािो करारको समर्मा िादहिे कुराको अभ्र्ास गरे को छस ् भिे—
र्ेशूले ताँलाई अस्वीकार गिुथहुिेचथर्ो, र ताँलाई दण्ड ददिुहुिेचथर्ो; र्दद तैंले र्ेशूका कामहरूमा पुरािो

करार लागू गरे को चथइस ् भिे, ताँ एक फररसी हुिे चथइस ्। र्दद आज, तैंले िाि र वपउि अनि
प्रर्ोग गिथका लाचग पुरािो र िर्ााँ करारलाई एकसाथ राख्छस ् भिे, आजका परमेश्वरले ताँलाई
दोषी ठहराउिुहुिेछ; ताँ आजको पववत्र आत्माको कामको पनछ पति भएको हुिेछस ्! र्दद ताँ पुरािो
करार र िर्ााँ करार िान्छस ् र वपउाँ छस ् भिे , ताँ पववत्र आत्माको प्रवाहभन्दा बादहर छस ्! र्ेशूको
समर्मा, र्ेशूले र्हूदीहरू र उहााँको पनछ लाग्िेहरू सबैलाई त्र्स बेला उहााँमा भएको पववत्र आत्माको
कामअिुसार डोऱ्र्ाउिुभर्ो। उहााँले बाइबललाई उहााँको कामको आधारको रूपमा सलिभ
ु एि, तर
उहााँको कामअिस
ु ार बोल्िभ
ु र्ो; उहााँले बाइबलले भिेको कुरामा ध्र्ाि ददिभ
ु एि, ि त उहााँले आफ्िा

अिुर्ार्ीहरूलाई डोऱ्र्ाउिे तररका िै िोज्िुभर्ो। उहााँले काम गिथ थाल्िुभएदे खि िै पश्िािापको
मागथ फैलाउिुभर्ो—एउटा र्स्तो विि जसको बारे मा पुरािो करारका अगमवाणीहरूमा एउटै पनि
उल्लेि गररएको चथएि। उहााँले केवल बाइबलअिुसार काम गिुथभएि भन्िे मात्र होइि, तर उहााँले
एउटा िर्ााँ बाटोमा पनि दहाँ डाउिभ
ु र्ो र िर्ााँ काम पनि गिथभ
ु र्ो। उहााँले प्रिार गिथह
ु ु ाँदा कदहल्र्ै
पनि बाइबलको उल्लेि गिुथभएि। व्र्वस्थाको र्ुगको अवचधमा कसैले पनि उहााँले जस्तो

बबरामीहरूलाई निको पािे र दष्ु टात्माहरू निकाल्िे आश्िर्थकमथहरू गिथ सकेको चथएिि ्। त्र्सरी िै

उहााँको काम, सशक्षा अनि उहााँका वििहरूको अचधकार र शक्कत व्र्वस्थाको र्ुगको कुिै पनि
व्र्क्कतको भन्दा उिम चथर्ो। र्ेशूले केवल उहााँको िर्ााँ काम गिुथभर्ो, र धेरै मानिसहरूले बाइबल
प्रर्ोग गदै उहााँको निन्दा गरे पनि—र उहााँलाई क्रूसमा टााँग्ि परु ािो करार प्रर्ोग गरे पनि उहााँको

काम पुरािो करारको भन्दा उिम चथर्ो; र्दद र्स्तो चथएि भिे, मानिसहरूले ककि उहााँलाई क्रूसमा

टााँग्थे? के पुरािो करारमा उहााँको सशक्षा, बबरामीलाई निको पािे र दष्ु टात्माहरूलाई धपाउिे उहााँको
क्षमताको बारे मा केही िभनिएकोले गदाथ होइि र? उहााँको काम िर्ााँ मागथमा डोऱ्र्ाउिका निक्म्त

गररएको चथर्ो, र्ो जािाजािी बाइबलको ववरुद्ध लड्ि वा जािी-जािी परु ािो करारबाट छुटकारा
ददिका निक्म्त चथएि। उहााँ आफ्िो सेवकाइ गिथ, उहााँको िाहिा र िोजी गिेहरूलाई िर्ााँ काम
ददि मात्रै आउिुभर्ो। उहााँ पुरािो करारको व्र्ाख्र्ा गिथ वा त्र्सको कामलाई समथथि गिथ
आउिुभएि। उहााँको काम व्र्वस्थाको र्ुगलाई निरन्तरता ददिका लाचग चथएि, ककिकक उहााँको
कामले बाइबल त्र्सको आधार हो कक होइि भन्िे कुरामा कुिै ध्र्ाि ददएि; र्ेशू केवल उहााँले
गिथप
ु िे काम गिथ मात्रै आउिभ
ु र्ो। र्सैले, उहााँले परु ािो करारका अगमवाणीहरूको व्र्ाख्र्ा
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गिुथभएि, ि त उहााँले पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुगका वििहरू अिुसार काम िै गिुथभर्ो।

पुरािो करारले भिेका कुरालाई उहााँले बेवास्ता गिुथभर्ो, उहााँको काम त्र्ोसाँग सहमत छ कक छै ि
भिी उहााँले वास्ता गिथभ
ु एि, अनि अरूले उहााँको कामको बारे मा के जान्दछि ् वा नतिीहरूले

त्र्सलाई दोषी ठहराएका छि ् भिी वास्ता गिुथभएि। उहााँले केवल आफूले गिुथपिे काम
गदै जािुभर्ो, र्द्र्वप धेरै मानिसहरूले उहााँलाई दोषी ठहराउि पुरािो करारका अगमवकताहरूका
अगमवाणीहरू प्रर्ोग गरे । मानिसहरूको िजरमा उहााँको कामको कुिै आधार िभएको र त्र्हााँ धेरै

कुरा परु ािो करारको वववरणसाँग िसमलेको जस्तो दे खिन्थ्र्ो। के र्ो मानिसको गल्ती चथएि र?
के परमेश्वरको कामका निक्म्त ससद्धान्त प्रर्ोग गिुथ आवश्र्क हुन्छ? के परमेश्वरको काम
अगमवकताहरूका अगमवाणीअिुसार हुिै पछथ ? त्र्सोभए, ठूलो को हो: परमेश्वर वा बाइबल?

परमेश्वरले ककि बाइबलअिुसार काम गिुथपछथ र? के परमेश्वरसाँग बाइबललाई उनछन्िे कुिै अचधकार
छै ि भन्िे हुिसकछ? के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गिथ सकिुहुन्ि र? र्ेशू र
उहााँका िेलाहरूले ककि शबाथ-ददि पालिा गिुथभएि? र्दद उहााँले शबाथ-ददिलाई ध्र्ािमा राख्दै र

पुरािो करारका आज्ञाहरू अिुसार अभ्र्ास गिुथपथ्र्ो भिे, र्ेशूले उहााँ आउिुभएपनछ शबाथ-ददि
ककि पालिा गिुथभएि, तर बरु िुट्टा धोइददिुभर्ो, सशर ढाकिुभर्ो, रोटी भााँच्िुभर्ो र दािरस
वपउिुभर्ो? के र्ी सबै कुरा पुरािो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छै िि ् र? र्दद र्ेशूले पुरािो

करारलाई आदर गिथुहुन्थ्र्ो भिे उहााँले र्ी ससद्धान्तहरू ककि तोड्िभ
ु र्ो? कुििादहाँ पदहले आर्ो,
परमेश्वर वा बाइबल, त्र्ो ताँलाई थाहा हुिुपछथ । शबाथका प्रभु हुिुभएकोले के उहााँ बाइबलका

परमप्रभु पनि हुि सकिुहुिे चथएि र?
िर्ााँ करारको समर्मा र्ेशल
ू े गिथभ
ु एको कामले िर्ााँ काम सुरु गऱ्र्ो: उहााँले पुरािो करारको
काम अिस
ु ार काम गिथभ
ु एि, ि त उहााँले परु ािो करारका र्होवाले बोल्िभ
ु एका वििहरूलाई िै

प्रर्ोग गिुथभर्ो। उहााँले आफ्िै काम गिुथभर्ो, र उहााँले िर्ााँ काम गिुथभर्ो, र त्र्ो काम व्र्वस्थाभन्दा

अझ उच्ि चथर्ो। र्सैले, उहााँले भन्िुभर्ो: “म व्र्वस्था वा अगमवकताहरू िष्ट गिथ आएको हुाँ
भन्िे िसोि: म िष्ट गिथ होइि, तर पूरा गिथ आएको हुाँ।” र्सैले, उहााँले जे पूरा गिुथभर्ो त्र्स

अिुसार धेरै वटा ससद्धान्त भङ्ग गररए। शबाथको ददिमा, उहााँले आफ्िा िेलाहरूलाई अन्िका

िेतहरू भएर लग्िुहुाँदा ती िेलाहरूले अन्िका बालाहरू दटपे र िाए; उहााँले शबाथ ददि पालि
गिुथभएि र भन्िुभर्ो, “मानिसको पुत्र शबाथको ददिको समेत प्रभु हुिुहुन्छ।” त्र्सबेला,
इस्राएलीहरूको निर्मअिुसार शबाथ ददि पालि िगिे कुिै पनि मानिसलाई ढुङ्गाले हािेर
माररन्थ्र्ो। तापनि, र्ेशू ि त मक्न्दरमा प्रवेश गिुथभर्ो ि उहााँले शबाथ ददि पालि गिुथभर्ो, र

उहााँको काम परु ािो करारको समर्का र्होवाले गिथभ
ु एको चथएि। र्सरी, र्ेशल
ू े गिथभ
ु एको कामले
पुरािो करारको व्र्वस्थालाई उनछन्र्ो, र्ो त्र्ोभन्दा अझ उच्ि चथर्ो, र र्ो त्र्ो अिुरूप चथएि।

अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा, र्ेशूले पुरािो करारको व्र्वस्थाअिुसार काम गिुथभएि, र ती
ससद्धान्तहरूलाई पदहले िै भङ्ग गररसकिुभएको चथर्ो। तर इस्राएलीहरू जोरदार रूपमा बाइबलमा

अडे र नतिीहरूले र्ेशूको निन्दा गरे —के त्र्सो गिुथ र्ेशूको कामलाई इन्कार गिुथ चथएि र? आज
धासमथक सांसार पनि जोरदार रूपमा बाइबलमा अडेको छ र कोही-कोही मानिसहरू भन्छि,् “बाइबल
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एउटा पववत्र पुस्तक हो र र्ो पढ्िुपछथ ।” केही व्र्क्कतहरू भन्छि ्, “परमेश्वरको काम सदाका लाचग
कार्म राख्नुपछथ , पुरािो करार परमेश्वरले इस्राएलीहरूसाँग गिुथभएको करार हो, र र्सलाई उल्लङ्घि

गिथ सककाँदै ि, र शबाथ-ददि सधैँ पालि गिथप
ु दथछ!” के ती हास्र्ास्पद छै िि ् र? र्ेशल
ू े ककि शबाथ

ददिको पालि गिुथभएि? के उहााँले पाप गरररहिुभएको चथर्ो? र्स्ता कुराहरू कसले सम्पूणथ रूपले
बुझ्ि सकदछ? मानिसहरूले बाइबल जसरी पढे पनि, उिीहरूको समझ-शक्कत प्रर्ोग गरे र

परमेश्वरको कार्थ जान्िु असम्भव हुिेछ। उिीहरूले परमेश्वरको शुद्ध ज्ञाि प्राप्त िगिे मात्र
होइि, तर नतिीहरूका धारणा झि ्-झि ् िराम्रो हुाँदैजान्छ, र्सरी नतिीहरूले परमेश्वरको ववरोध गिथ

थाल्िेछि ्। र्दद आजका दे हधारी परमेश्वर िहुिुभएको भए, मानिसहरू नतिीहरूका आफ्िै धारणाले
बरबाद हुिेचथए, र नतिीहरू परमेश्वरको सजार्मा परे र मिे चथए।

बाइबल्सम्बन्धमा्(२)
बाइबललाई पुरािो र िर्ााँ करार पनि भनिन्छ। “करार” ले केलाई जिाउाँ छ के नतमीहरूलाई

थाहा छ? पुरािो करारमा रहे को “करार” र्होवाले समश्रीहरूलाई मारे र इस्राएलीहरूलाई फारोबाट

बिाउिुभएपनछ इस्राएलका मानिसहरूसाँग गिुथभएको करारबाट आएको हो। अवश्र् िै, ढोकाको
िौकोसमा पोनतएको थम
ु ाको रगत िै र्ो करारको प्रमाण चथर्ो। त्र्समाफथत परमेश्वरले मानिससाँग

करार स्थावपत गिुथभएको चथर्ो। जसमा के भनिएको चथर्ो भिे, ढोकाको िौकोस माचथ र दव
ु ै
छे उमा थुमाको रगत पोनतएका जनत सबै इस्राएलीहरू हुि ्। नतिीहरू परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरू
चथए र नतिीहरू सबैलाई र्होवाले क्षमा ददिुभएको चथर्ो (ककिभिे त्र्नत बेला र्होवाले समश्रका

सबै ज्र्ेष्ठ पत्र
ु र पदहले जन्मेको भेडा र गाईवस्तल
ु ाई मािथ लाग्िभ
ु एको चथर्ो)। र्ो करारको अथथ

दई
ु तहमा छ। समश्रका कुिै पनि मानिस वा पशल
ु ाई र्होवाले बिाउिह
ु ु िे चथएि; उहााँले नतिीहरूको
ज्र्ेष्ठ पुत्र र पदहले जन्मेको भेडा र गाईवस्तल
ु ाई मािुथ हुिेचथर्ो। तसथथ, भववष्र्वाणीका थुप्रै
पुस्तकहरूमा समश्रीहरूलाई र्होवाबाट बााँचधएको करारको पररणामस्वरूप कठोर सजार् हुिे भिी
पदहला िै भनिएको चथर्ो। करारको पदहलो तहको अथथ र्ही हो। र्होवाले समश्रका ज्र्ेष्ठ पुत्र र
पदहले जन्मेका सबै पशु मािथभ
ु र्ो र इस्राएलीलाई जोगाउिभ
ु र्ो, जसको मतलब इस्राएली भसू ममा

रहे का सबैलाई र्होवाले रे िदे ि गिुथभर्ो र उहााँले सबैलाई बिाउिुभर्ो; उहााँले नतिीहरूमा दीघथकालीि
काम गिथ िाहिुभर्ो, र थुमाको रगत प्रर्ोग गरे र उिीहरूसाँग करार स्थापिा गिुथभर्ो। त्र्स

बेलादे खि र्होवाले इस्राएलीहरूलाई मािुथहुिेचथएि र नतिीहरू सधैँका लाचग उहााँका िुनिएका जिहरू
हुिेचथए भिी भन्िुभर्ो। उहााँ इस्राएलका बाह्र कुलमाझ, सम्पण
ू थ व्र्वस्थाको र्ग
ु सरु
ु गिे काममा
लाग्िुहुिेचथर्ो, उहााँले इस्राएलीहरूका बीिमा आफ्िा सबै व्र्वस्था सावथजनिक गिुथहुिेचथर्ो, नतिीहरू

मध्र्ेबाट भववष्र्वकता र न्र्ार्कताथहरू छान्िुहुिेचथर्ो र नतिीहरू उहााँको कामको केन्ि हुिेचथए।
र्होवाले नतिीहरूसाँग एउटा करार गिुथभर्ो: र्ुग पररवतथि िभएसम्म उहााँबाट िुनिएकाहरूमाझ

मात्र उहााँ काम गिुथहुिेचथर्ो। र्होवाको करार अपररवतथिीर् चथर्ो, ककिकक र्सको निमाथण रगतमा
गररएको चथर्ो, र उहााँका िनु िएका मानिससाँग र्ो स्थावपत गिथभ
ु एको चथर्ो। अझ महत्त्वपण
ू थ कुरा,
1079

उहााँले सम्पूणथ र्ुगको लाचग आफ्िो काम सुरु गिथ उपर्ुकत दार्रा र निसािा रोज्िुभर्ो, त्र्सैले
मानिसहरूले करारलाई ववशेष महत्त्वका साथ हे रे। करारको दोस्रो तहको अथथ र्ही हो। करारको

स्थापिा हुिभ
ु न्दा अनघको उत्पविको बाहे क, परु ािो करारका अन्र् सबै पस्
ु तकले करारको
स्थापिापनछ इस्राएलीहरूका बीिमा परमेश्वरले गिुथभएको कामको असभलेि राख्दछ। अवश्र् पनि,
कदहलेकहीीँ अन्र्जानतहरूका वववरणहरू छि ्, तर समग्रमा, पुरािो करारले इस्राएलमा परमेश्वरले

गिुथभएको कामको दस्तावेज राख्छ। इस्राएलीहरूसाँग र्होवाको करारको कारण व्र्वस्थाको र्ुगमा
लेखिएका पस्
ु तकहरूलाई परु ािो करार भनिन्छ। ती इस्राएलीहरूसाँग र्होवाले बााँध्िभ
ु एको करार
अिुसार िामकरण गररएका छि ्।

िर्ााँ करार भन्िे िाम र्ेशूले क्रूसमा बगाउिुभएको रगत र उहााँमा ववश्वास गिे सबैसाँग

बााँध्िुभएको उहााँको करारबाट राखिएको हो। र्ेशूको करार र्ही चथर्ो: उहााँले बगाएको रगतको

कारण पापबाट क्षमा पाउि उहााँमाचथ ववश्वास गिे बाहे क नतिीहरूले केही पनि गिथ सकदै ि चथए,
र्सरी उिीहरूले मुक्कत पाउिेचथए, अनि उहााँ माफथत पुिजथन्म पाउिे चथए, र अबदे खि उसो पापीहरू

हुिे चथएिि ्; उहााँको अिुग्रह प्राप्त गिथको लाचग र मरे पनछ िरकको कष्टमा िजािको लाचग उहााँमा
ववश्वास गिे बाहे क मानिसहरूले केही पनि गिथ सकदै िचथए। अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा लेखिएका

सबै पुस्तक र्ही करारमा आधाररत चथए र ती सबै करारमा अन्तनिथदहत कार्थ र वाणीको दस्तावेज
हुि ्। ती पस्
ु तकहरू प्रभु र्ेशक
ू ो क्रूसीकरणबाट भएको मक्ु कत वा करारभन्दा बादहर जााँदैिि ्; ती सबै
प्रभुमा रहे का अिुभवप्राप्त दाजुभाइहरूले लेिेका पुस्तक हुि ्। तसथथ, ती पुस्तकहरूलाई पनि
करारअिुसार िामकरण गररएको छ: नतिीहरूलाई िर्ााँ करार भनिन्छ। र्ी दई
ु करारले व्र्वस्थाको
र्ुग र अिुग्रहको र्ुगलाई मात्र समावेश गदथछ, र अक्न्तम र्ुगसाँग नर्िको कुिै सम्बन्ध छै ि।

त्र्सैले, आजको आखिरी ददिका मानिसहरूका लाचग बाइबल कुिै ठूलो उपर्ोगको छै ि। अचधकमा,
र्सले एक अस्थार्ी सन्दभथको रूपमा काम गदथछ, आधारभूत रूपमा र्सको उपर्ोग मूल्र् थोरै छ।
र्द्र्वप धासमथक मानिसहरू अझै र्सलाई सबैभन्दा मूल्र्वाि ् ठान्छि ्। नतिीहरू बाइबल िै

जान्दै िि ्; नतिीहरू केवल बाइबलको व्र्ाख्र्ा कसरी गिे भन्िे मात्र जान्दछि ्, र र्सको उत्पविको
मौसलकताबारे नतिीहरू अिजाि छि ्। बाइबलप्रनत नतिीहरूको र्दक्ष्टकोण र्स्तो छ: बाइबलका सबै

कुरा ठीक छि ्, र्समा कुिै अशद्
ु धता वा त्रदु ट छै ि। नतिीहरू बाइबल ठीक र त्रदु टरदहत छ भन्िेमा

पदहले िै र्दढ छि ्, त्र्सैले नतिीहरू र्सलाई ठूलो िासोको साथ अध्र्र्ि र जााँि गछथ ि ्। आजको
िरणको कामबारे बाइबलमा भववष्र्वाणी गररएको चथएि। सबैभन्दा अन्धकार स्थािमा ववजेता

बन्िे कार्थको बारे मा कदहल्र्ै केही उल्लेि गररएको चथएि, ककिकक र्ो हालैको काम हो। कामको

र्ग
ु फरक भएकै कारण, र्ेशू आफै पनि र्ो िरणको काम आखिरी ददिहरूमा हुिेछ भिेर अिजाि
हुिुहुन्थ्र्ो—त्र्सोभए आखिरी ददिहरूका मानिसहरूले बाइबल जााँिेर र्स िरणको कामलाई कसरी
पिा लगाउि सकछि ्?

बाइबल व्र्ाख्र्ा गिे धेरैजसोले ताककथक नििोड प्रर्ोग गछथ ि,् र नतिीहरूको कुिै वास्तववक

पष्ृ ठभूसम हुाँदैि। नतिीहरू धेरै िीजको नििोड निकाल्ि तकथ प्रर्ोग गछथ ि ्। वषौंदे खि, कसैले पनि
बाइबललाई चिरफार गिथ वा बाइबललाई “हुाँदैि” भन्ि दहम्मत गरे ि, ककिकक र्ो पस्
ु तक “पववत्र
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पुस्तक” हो र मानिसहरूले र्सलाई परमेश्वरको रूपमा पुज्छि ्। र्स्तो हजारौं वषथदेखि हुाँदै आएको
छ। परमेश्वरले र्ी कुरामा कुिै ध्र्ाि ददिुभएि, र कसैले पनि बाइबलको सभत्री कथा पिा लगाउि
सकेको छै ि। हामी बाइबललाई मल्
ू र्वाि ् बिाउिु भिेको मनू तथपज
ू ा हो भिी भन्छौं, तैपनि ती भकत
ववश्वासीहरू र्स प्रकारले हे िे आाँट गदै िि ्, र नतिीहरूले ताँलाई भन्िेछि ्: “समत्र! त्र्सो िभि, त्र्ो
ज्र्ादै िराम्रो कुरा हो! नतमी कसरी ईश्वरनिन्दा गिथ सकछौ?” त्र्सपनछ उिीहरूले द्ःु खित

असभव्र्क्कत ददिेछि ्: “हे कृपालु र्ेशू, मुक्कतदाता, उसको पाप क्षमा गिुथहोस ् भिेर म तपाईंलाई

बबन्ती गदथछु, ककिकक तपाईं मानिसलाई प्रेम गिथुहुिे प्रभु हुिुहुन्छ, र हामी सबैले पाप गरे का छौं,
कृपर्ा हामीलाई महाि ् करुणा दे िाउिुहोस ्। आमेि।” र्सले िै नतिीहरू कनत “धमाथत्मा” छि ् भन्िे
दे िाउाँ छ; सत्र् स्वीकािथ नतिीहरूलाई कसरी सक्जलो हुि सकथ्र्ो? तेरो भिाइबाट िै ताँ बेवकुफ
छस ् भिेर उिीहरू डराउाँ छि ्। बाइबल मािव वविार र मािव धारणाले कलङ्ककत हुिसकछ भिेर
कसैले सोच्िे दहम्मत गदै ि र र्ो त्रुदट कसैले दे ख्न सकदै ि। बाइबलमा भएका केही कुरा व्र्क्कतको
अिुभव र ज्ञाि हुि ्, र्समा भएका केही कुरा पववत्र आत्माको ज्ञाि हो, र त्र्हााँ मािव बौद्चधकता
र वविारको समलावट पनि छ। र्ी िीजमा परमेश्वरले कदहले पनि हस्तक्षेप गिुथभएि, तर र्सको

सीमा छ: र्ी िीजहरूले सामान्र् मानिसहरूको सोिाइलाई िाघ्ि सकदै ि, र्दद िाघेको छ भिे ,

नर्िीहरूले परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप गरररहे का हुन्छि ् र अवरोध पुर्ाथइरहे का हुन्छि ्। सामान्र्
मानिसहरूको सोिाइ िाघ्िे कुरा शैतािको काम हो, ककिकक र्सले मानिसहरूलाई उिीहरूको
कतथव्र्बाट अलग राख्छ। र्ो शैतािको काम हो, शैतािद्वारा निदे सशत छ र र्स्तो क्षणमा पववत्र
आत्माले ताँलाई र्स्तो व्र्वहार गिथ ददिुहुन्ि। कदहलेकहीीँ, केही भाइ-बदहिीहरूले सोध्छि ्: “के मैले

र्स्तो तररकाले काम गिुथ उचित छ?” म नतिीहरूको कद हे छुथ र भन्छु: “छ!” कनतपर् र्सो भन्िे

व्र्क्कतहरू पनि छि ्: “र्दद म र्स्तो वा त्र्स्तो तररकाले काम गछुथ भिे, के मेरो अवस्था सामान्र्
छ?” र म भन्छु: “हो! सामान्र् छ, ववशेष गरी सामान्र्!” अरू भन्छि ्: “के मैले र्स्तो तररकाले

काम गिुथ ठीक छ?” र म भन्छु: “छै ि!” नतिीहरू भन्छि ्: “ककि र्ो उसको लाचग ठीक छ र मेरो

लाचग छै ि?” अनि म भन्छु: “ककिकक तैँले जे गरररहे को छस ् त्र्सको स्रोत शैताि हो, र्ो एउटा

अवरोध हो र तेरो प्रेरणाको स्रोत गलत छ।” कदहलेकाहीीँ काम प्रभावकारी िहुिे समर् पनि हुन्छ।
भाइ-बदहिीहरू र्सबारे अिजाि छि ्। केहीले मलाई निक्श्ित तररकाले कार्थ गिथु ठीक हुन्छ कक

हुाँदैि भन्िे सोध्छि ्, जब म उिीहरूको कामले भववष्र्को काममा अवरोध िडा गदै ि भन्िे दे ख्छु,
म र्ो ठीक भिी छ भन्छु। पववत्र आत्माको कामले मानिसलाई दार्रा ददन्छ; मानिसहरूले पववत्र
आत्माको इच्छालाई अक्षरश्ः पछ्र्ाउिु पदै ि, ककिकक मानिसहरूमा सामान्र् सोि, र कमजोरी

हुन्छ र उिीहरूका शारीररक आवश्र्कता हुन्छि ्, उिीहरूसाँग वास्तववक समस्र्ाहरू हुन्छि ् र
उिीहरूका ददमागमा त्र्स्ता वविार हुन्छि ् जसलाई आधारभूत रूपमा निर्न्त्रण गिे साधि
उिीहरूसाँग हुाँदैि। मैले मानिसहरूलाई माग्िे हरे क कुराको सीमा हुन्छ। केहीले मेरा विि अस्पष्ट
छि ्, मैले नतिीहरूलाई जुिसुकै तररकाले काम गिथ भनिरहे को छु भन्िे ववश्वास गछथ ि ् ककिकक

मेरा आवश्र्कताहरूको उपर्ुकत दार्रा छ भन्िे ताँ जान्दै िस ्। र्दद र्ो तैँले कल्पिा गरे जस्तो
चथर्ो भिे—र्दद मैले बबिा अपवाद सबै मानिसहरूसाँग उही माग गरे को चथएाँ भिे र उिीहरू सबैको
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कद समाि हुिुपछथ भन्िे माग गरे को भए—र्सले काम गदै िथ्र्ो। र्ो असम्भव माग हो, र र्ो
मानिसको कामको ससद्धान्त हो, परमेश्वरको कामको ससद्धान्त होइि। परमेश्वरको काम
मानिसहरूको वास्तववक अवस्था अिस
ु ार सम्पन्ि गररन्छ र त्र्ो नतिीहरूको जन्मजात क्षमतामा

आधाररत हुन्छ। र्ो सुसमािार फैलाउिे ससद्धान्त पनि हो: नतमीहरू प्रकृनतलाई र्सको मागथ सलि
ददाँ दै, बबस्तारै अगाडड बढ्िैपछथ ; केवल जब नतमीहरू कसैसग
ाँ उिीहरूले बुझ्िे गरी स्पष्ट सत्र् बोल्ि

सकछौ, त्र्सबेला मात्र उिीहरू बाइबललाई पन्छ्र्ाउि सक्षम हुिेछि ्। र्दद परमेश्वरले र्ो कामको
र्ो िरण गिथभ
ु एि भिे, प्रिलि तोड्ि को सक्षम हुिेचथर्ो? को िर्ााँ काम गिथ सक्षम हुिेचथर्ो?
बाइबल बादहर िर्ााँ मागथ पिा लगाउि को सक्षम हुिेचथर्ो? ककिकक मानिसका परम्परागत धारणा
र सामन्ती िैनतक ससद्धान्तहरू र्वि कट्टर छि ् कक, र्ी िीजहरूलाई आफै त्र्ाग्िे क्षमता

नतिीहरूसाँग छै ि, ि त नतिीहरूसाँग र्सो गिे साहस िै छ। र्सो भन्िुको अथथ आजका मानिस

बाइबलमा भएका केही मत
ृ वििद्वारा कसरी निर्न्त्रण गररएका छि ्, ती वििबाट जसले

उिीहरूको हृदर् कब्जा गरे को छ भन्िे होइि। नतिीहरू कसरी बाइबल त्र्ाग्ि इच्छुक हुि सकथे?
नतिीहरू कसरी सक्जलैसाँग बाइबल बादहरको मागथ स्वीकािथ सकथे ? त्र्ो तबसम्म हुाँदैि जबसम्म
ताँ बाइबलको सभत्री कथा र पववत्र आत्माको कामको ससद्धान्तबारे स्पष्ट रूपमा बोल्ि सकदै िस ,्
ता कक सबै मानिसहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुि सकूि ्—जुि अत्र्न्तै आवश्र्क कुरा हो। ककिभिे
धमथमा सबैले बाइबललाई आदर गछथ ि ् र र्सलाई परमेश्वरको रूपमा पुज्छि ्, उिीहरूले परमेश्वरलाई
पनि बाइबलसभत्र िै सीसमत गिे प्रर्ास गछथ ि ् र र्ो र्स्तो पनि हो कक उिीहरूले फेरर एकिोटी
परमेश्वरलाई क्रूसमा कीला ठोकेपनछ मात्र नतिीहरूले आफ्िा लक्ष्र् प्राप्त गछथ ि ्।

बाइबल्सम्बन्धमा्(३)
बाइबलमा भएका सबै कुरा परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िुभएका वििहरूको असभलेि

होइिि ्। बाइबलमा परमेश्वरको कार्थको अनघल्ला दई
ु िरणहरूको असभलेि राखिएको छ, जसमा
एउटा अांश अगमवकताहरूको अगमवाणीको असभलेि हो, र अको अांश परमेश्वरले सबै र्ुगहरूमा

प्रर्ोग गिथभ
ु एका मानिसहरूद्वारा लेखिएका अिभ
ु व र ज्ञाि हुि ्। मािवीर् अिभ
ु वहरू मािवीर्
धारणा र ज्ञािद्वारा प्रभाववत भएका हुन्छि ् र र्ो टािथ िसककिे कुरा हो। बाइबलका धेरैजसो

पुस्तकहरूमा मािवीर् धारणा, मािवीर् पूवाथग्रह, र मािवका बेतुकका बोधहरू छि ्। अवश्र् िै,
धेरैजसो वििहरू पववत्र आत्माको अन्तज्ञाथि र ज्र्ोनतका पररणाम हुि ्, र ती सही बुझाइहरू हुि ्—
तर पनि ती सत्र्ताको पण
ू थत्ः सही असभव्र्क्कत हुि ् भिेर भन्ि सककाँदै ि। कुिै िीजको बारे मा

नतिीहरूको र्दक्ष्टकोण व्र्क्कतगत अिुभवबाट प्राप्त ज्ञाि, वा पववत्र आत्माको अन्तज्ञाथिबाहे क अरू
केही हुाँदैि। अगमवकताहरूका अगमवाणीहरूलाई व्र्क्कतगत तवरमा परमेश्वरले निदे सशत गिुथभएको
चथर्ो: र्शैर्ा, दानिर्ल, एज्रा, र्समथर्ा र इजककएललगार्तका भववष्र्वाणीहरू पववत्र आत्माको प्रत्र्क्ष

निदे शिबाट आएका हुि ्; र्ी व्र्क्कतहरू िष्टा चथए, नतिीहरूले भववष्र्वाणी गिे आत्मा पाएका
चथए, र नतिीहरू सबै पुरािो करारका अगमवकताहरू चथए। व्र्वस्थाको र्ग
ु को दौराि, र्होवाको
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प्रेरणा पाएका र्ी व्र्क्कतहरूले थुप्रै भववष्र्वाणी बोले, जसलाई र्होवाले प्रत्र्क्ष निदे शि ददिुभएको

चथर्ो। अनि र्होवाले नतिीहरूमा ककि काम गिुथभर्ो त? ककिभिे इस्राएलका मानिसहरू परमेश्वरका

िनु िएका मानिसहरू चथए, र अगमवकताहरूका कामहरू नतिीहरूको बीिमा गररिु चथर्ो; त्र्सकारण,

अगमवकताहरूले त्र्स्ता प्रकाशहरू प्राप्त गिथ सके। वास्तवमा, नतिीहरू आफूले भिे नतिीहरूलाई
ददइएका परमेश्वरका प्रकाशहरू बुझ्ि सकेिि ्। पववत्र आत्माले नतिीहरूका मुिबाट र्ी शब्दहरू
बोल्िुभर्ो ताकक भववष्र्का मानिसहरूले र्ी कुराहरू बुझ्ि सकूि ् र नतिीहरू वास्तवमा परमेश्वरको
आत्मा, पववत्र आत्माका काम चथए, मािवबाट आएका चथएिि ् र नतिीहरूलाई पववत्र आत्माको

कामको पुक्ष्ट गिथलाई आएका चथए भिी दे ख्न सकूि ्। अिुग्रहको र्ुगको दौराि, नतिीहरूको सट्टामा
र्ेशू आफैले र्ो सबै काम गिुथभर्ो, र त्र्सैले मानिसहरूले त्र्सउप्रान्त भववष्र्वाणी बोलेिि ्। त्र्सो

भए, के र्ेशू अगमवकता हुिुहुन्थ्र्ो? र्ेशू निस्सन्दे ह, एक अगमवकता हुिुहुन्थ्र्ो, तर उहााँ
प्रेररतहरूको काम गिथ पनि सक्षम हुिुहुन्थ्र्ो—उहााँ भववष्र्वाणी बोल्ि र प्रिार गिथ र दे शभररका

मानिसहरूलाई ससकाउि पनि सकिुहुन्थ्र्ो। र्द्र्वप, उहााँले गिुथभएको काम र उहााँले प्रनतनिचधत्व

गिुथभएको पदहिाि उस्तै चथएि। उहााँ सबै मािवजानतलाई छुटकारा ददलाउि, मानिसलाई पापबाट
छुटकारा ददलाउि आउिुभर्ो। उहााँ एक अगमवकता र प्रेररत हुिुहुन्थ्र्ो, तर त्र्ो भन्दा पनि बढी
उहााँ ख्रीष्ट हुिुहुन्थ्र्ो। एक अगमवकताले भववष्र्वाणी बोल्ि सकछ, तर र्स्तो अगमवकता ख्रीष्ट
हो भिेर भन्ि सककदै ि। त्र्नतिेर , र्ेशल
ू े धेरै अगमवाणी बोल्िभ
ु र्ो, र त्र्सैले र्ो भन्ि सककन्छ

कक उहााँ एक अगमवकता हुिुहुन्थ्र्ो, तर उहााँ अगमवकता हुिुभएकाले ख्रीष्ट हुिुहुन्िथ्र्ो भिी
भन्ि सककदै ि। र्सको कारण के हो भिे, उहााँले कामको िरण कार्ाथन्वर्ि गिथमा परमेश्वर

स्वर्मलाई
्
प्रनतनिचधत्व गिुथभर्ो, र उहााँको पररिर् र्शैर्ाको भन्दा फरक चथर्ो: उहााँ छुटकाराको
काम परू ा गिथ आउिभ
ु र्ो, र उहााँले मािव जीविको लाचग पनि प्रबन्ध गिथभ
ु र्ो, र परमेश्वरको

आत्मा सोझै उहााँमा आउिुभर्ो। उहााँले गिुथभएको काममा, परमेश्वरको आत्माबाट कुिै प्रेरणा वा
र्होवाबाट निदे शिहरू आएका चथएिि ्। बरु, आत्माले िै प्रत्र्क्ष रूपमा काम गिुथभर्ो—र्ो कुरा उहााँ

अगमवकताजस्तो हुिुहुन्ि भिेर प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त छ। उहााँले गिुथभएको काम छुटकाराको काम
चथर्ो, त्र्सपनछ दोस्रोमा भववष्र्वाणी बोल्िे काम चथर्ो। उहााँ एक अगमवकता, प्रेररत हुिुहुन्थ्र्ो,
तर त्र्ो भन्दा बढी उहााँ छुटकाराकताथ हुिह
ु ु न्थ्र्ो। भववष्र्वाणी गिेहरूले भिे केवल अगमवाणी
बोल्ि सकथे, तर अन्र् कुिै काम गिथमा परमेश्वरको आत्माको प्रनतनिचधत्व गिथ असमथथ चथए।

ककिकक र्ेशूले धेरै काम गिुथभर्ो जुि पदहला कदहल्र्ै मानिसबाट भएको चथएि, र मािवजानतलाई
छुटकारा गिे काम पनि गिुथभर्ो, त्र्सैले उहााँ र्शैर्ालगार्त भन्दा फरक हुिुहुन्थ्र्ो। केदह व्र्क्कतले
आजको मल
ू धारलाई स्वीकार गदै िि ् ककिभिे र्सले नतिीहरूका लाचग बाधा ससजथिा गरे को छ।

नतिीहरू भन्छि ्: “पुरािो करारमा धेरै अगमवकताहरूले धेरै वििहरू पनि बोलेका चथए—त्र्सो भए
नतिीहरू ककि दे ह बन्िुभएको परमेश्वर चथएिि ्? आजका परमेश्वर वििहरू बोल्िुहुन्छ—उहााँ

दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी प्रमाखणत गिथ के त्र्ो पर्ाथप्त छ? तैँले बाइबलको बढाइ गदै िस ्,
ि त तैँले र्सको अध्र्र्ि िै गछथ स ्—त्र्सो भए, ताँसाँग उहााँ परमेश्वरको दे हधारण हुिह
ु ु न्छ भिेर
भन्ि सकिे के आधार छ? ताँ भन्छस ्, नतिीहरू पववत्र आत्माद्वारा निदे सशत छि ्, र ताँ ववश्वास
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गछथ स ्, कामको र्ो िरण व्र्क्कतगत तवरले परमेश्वरले गिुथभएको काम हो—तर र्सको लाचग तेरो
आधार के हो? ताँ आज परमेश्वरको वििमा आफ्िो ध्र्ाि केक्न्ित गछथ स ्, र र्स्तो दे खिन्छ, तैँले
बाइबललाई इन्कार गरे को छस ् र र्सलाई एकानतर पन्छाएका छस ्।” अनि त्र्सैले , नतिीहरू भन्छि ्,
ताँ झुटा सशक्षा र ववधमथमा ववश्वास गछथ स ्।

र्दद ताँ आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरको कार्थको बारे मा साक्षी ददि िाहन्छस ् भिे, तैँले बाइबलको

सभत्री कथा, बाइबलको सांरििा र बाइबलको सार बुझ्िुपछथ । आज, मानिसहरू बाइबल िै परमेश्वर
हुि ् र परमेश्वर िै बाइबल हुिुहुन्छ भिेर ववश्वास गछथ ि ्। त्र्सैले, नतिीहरू बाइबलका सबै वििहरू
मात्र परमेश्वरले बोल्िुभएका वििहरू चथए र ती सबै परमेश्वरले भन्िुभएको चथर्ो भिेर ववश्वास

गछथ ि ्। परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूले र्ो समेत सोच्छि ् कक, पुरािो र िर्ााँ करारका सबै छै सठ्ठी
पुस्तकहरू मानिसहरूले लेिेका भए पनि, ती सबै परमेश्वरका प्रेरणाद्वारा ददइएका चथए, र पववत्र
आत्माका वाणीहरूका असभलेि चथए। र्ो मानिसको गलत बुझाइ हो, र र्ो कुरा तथ्र्हरूसाँग पूणथ

रूपमा मेल िााँदैि। वास्तवमा, अगमवाणीका पुस्तकहरूबाहे क पुरािो करारको अचधकाांश भाग एक
ऐनतहाससक असभलेि हो। िर्ााँ करारका केही पत्रहरू मानिसका अिुभवहरूबाट आएका हुि ्, र केही
पववत्र आत्माको अन्तज्ञाथिबाट आएका हुि ्; उदाहरणका लाचग, पावलका पत्रहरू मानिसकै कामबाट

उत्पन्ि भएका चथए, ती सबै पववत्र आत्माको अन्तज्ञाथिका पररणाम हुि ्, र ती मण्डलीहरूका लाचग
लेखिएका चथए, र मण्डलीहरूका दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूका लाचग उपदे श र प्रोत्साहिका
शब्दहरू चथए। नतिीहरू पववत्र आत्माले बोलेका वििहरू चथएिि ्—पावल पववत्र आत्माको तफथबाट
बोल्ि सकदै िथे, ि त नतिी अगमवकता िै चथए, नतिले र्ूहन्िाले दे िेका दशथिहरू दे ख्ने कुरा त परै

जाओस ्। नतिका पत्रहरू एकफसस, कफलाडेक्ल्फर्ा, गलानतर्ा र अन्र् मण्डलीहरूको लाचग लेखिएका

चथए। त्र्सकारण, िर्ााँ करारका पावलका पत्रहरू पावलले मण्डलीहरूका निक्म्त लेिेका पत्रहरू चथए,
अनि नतिीहरू ि त पववत्र आत्माबाट आएका प्रेरणाहरू हुि ्, ि त नतिीहरू पववत्र आत्माका प्रत्र्क्ष
वाणीहरू िै हुि ्। ती केवल उपदे श, सान्त्विा र प्रोत्साहिका शब्दहरू हुि ् जुि नतिले आफ्िो
कामको ससलससलामा मण्डलीहरूको लाचग लेिेका चथए। त्र्सैले पनि ती पावलको त्र्नतिेरको

कामका असभलेि हुि ्। ती प्रभुमा सबै दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूका लाचग लेखिएका चथए, ताकक
त्र्स समर्का मण्डलीहरूका दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूले उिको सल्लाह अिस
ु रण गरूि ् र प्रभु

र्ेशूको पश्िािापको मागथमा दहाँडूि ्। पावलले िाहे नतिीहरू त्र्ो समर्का मण्डलीहरू हुि ् वा
भववष्र्का, नतिीहरू सबैले नतिले लेिेका कुरा िािु र वपउिुपछथ भिेर कुिै पनि दहसाबले भिेिि ्,
ि त नतिले आफ्िा सबै शब्दहरू परमेश्वरबाट आएका हुि ् भिेर िै भिे। त्र्स बेलाको मण्डलीको
पररक्स्थनतअिस
ु ार, उिले केवल दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूसाँग कुराकािी गरे र नतिीहरूलाई
हौसला ददए र नतिीहरूमा ववश्वासको प्रेरणा ददए र उिले केवल मानिसहरूलाई प्रिार गरे वा

सम्झाए अनि उपदे श ददए। नतिका शब्दहरू आफ्िै बोझमा आधाररत चथए र नतिले र्ी
शब्दहरूमाफथत मानिसहरूलाई सहार्ता गरे । नतिले त्र्स समर्का मण्डलीहरूको प्रेररतको काम
गरे , नतिी प्रभु र्ेशूद्वारा प्रर्ोग भएका कामदार चथए, र र्सैले नतिले मण्डलीहरूको क्जम्मेवारी

सलिप
ु थ्र्ो, र मण्डलीहरूको काम गिथप
ु थ्र्ो, नतिले दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूको क्स्थनतको बारे मा
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थाहा पाउिुपथ्र्ो—र र्सैकारण, नतिले प्रभुमा सबै दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूका लाचग पत्रहरू

लेिे। नतिले मानिसहरूका लाचग भिेका सबै सुधारात्मक र सकारात्मक कुराहरू सही चथए, तर
र्सले पववत्र आत्माको वाणीहरूलाई प्रनतनिचधत्व गदै ि, र र्सले परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ
सकदै ि। एकजिा मानिसको अिुभवहरूका असभलेिहरू

र एकजिा मानिसको पत्रहरूलाई

मानिसहरूले मण्डलीहरूको लाचग पववत्र आत्माले बोल्िुभएका वििहरूको रूपमा सलिु एक अत्र्न्तै
गलत बुझाइ, र एक ठूलो ईश्वरनिन्दा हो! र्ो कुरा ववशेषगरी पावलले मण्डलीहरूका निक्म्त लेिेका

पत्रहरूको प्रसङ्गमा सत्र् हुि आउाँ छ, ककिकक उिका पत्रहरू त्र्स बेलाका प्रत्र्ेक मण्डलीको
पररक्स्थनतहरू र क्स्थनतहरूको आधारमा दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूका लाचग लेखिएका चथए र

ती प्रभुमा दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूलाई प्रोत्साहि ददिको लाचग चथए ताकक नतिीहरूले प्रभु
र्ेशूको अिुग्रह प्राप्त गिथ सकूि ्। नतिका पत्रहरू त्र्सबेलाका दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूलाई
जगाउिको लाचग चथर्ो। र्ो भन्ि सककन्छ कक र्ो नतिको आफ्िै बोझ चथर्ो र र्ो पववत्र आत्माले

उिलाई ददिुभएको बोझ पनि चथर्ो; जे भए पनि, नतिी त्र्स समर्का मण्डलीहरूको िेतत्ृ व गिे

एक प्रेररत चथए जसले मण्डलीहरूको लाचग पत्रहरू लेिे र नतिीहरूलाई प्रोत्सादहत गरे —र्ो नतिको
क्जम्मेवारी चथर्ो। नतिको पदहिाि केवल एक कामदार प्रेररतको मात्र चथर्ो, र नतिी परमेश्वरले

पठाउिुभएको एक प्रेररत चथए; नतिी अगमवकता चथएिि ्, ि त नतिी भववष्र्वकता िै चथए। नतिको
लाचग, नतिको आफ्िो काम र दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहिीहरूको जीवि सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ चथर्ो।
तसथथ, नतिी पववत्र आत्माको तफथबाट बोल्ि सकदै िथे। नतिका शब्दहरू पववत्र आत्माका वििहरू

चथएिि ्, नतिलाई परमेश्वरको विि भन्ि समल्िे कुरा त परै जाओस ्, ककिकक पावल परमेश्वरको
सक्ृ ष्टबाहे क अरू केही चथएिि ्, र नतिी अवश्र् पनि परमेश्वरको दे हधारण चथएिि ्। नतिको पररिर्

र्ेशक
ू ो जस्तो चथएि। र्ेशक
ू ा शब्दहरू पववत्र आत्माका वििहरू चथए, नत परमेश्वरका वििहरू

चथए, ककिकक उहााँको पररिर् परमेश्वरको पुत्र—ख्रीष्टको चथर्ो। कसरी पावल उहााँको बराबर हुि
सकछि ् र? र्दद मानिसहरूले पावलको जस्तो पत्रहरू र शब्दहरूलाई पववत्र आत्माका वाणीहरूका
रूपमा दे ख्छि ् र नतिलाई परमेश्वरको रूपमा पुज्छि ् भिे, नतिीहरू फरक िै छुट्र्ाउि िसकिे
अनत िै अवववेकी छि ् भिेर मात्र भन्ि सककन्छ। अझै कठोर रूपमा बोल्दा, के र्ो ईश्वरनिन्दा

होइि र? कुिै मानिस कसरी परमेश्वरको तफथबाटबोल्ि सकछ र? अनि कसरी मानिसहरू नतिका

पत्रहरू र नतिले बोलेका शब्दहरूको असभलेिहरूसामु ती पववत्र पुस्तक वा स्वगीर् पुस्तक िै हुि ्
जस्तो गरी झुकि सकछि र? के कुिै मानिसले परमेश्वरका वििहरूलाई र्विकै बोल्ि सकछ त?
कुिै मानिसले कसरी परमेश्वरको तफथबाट बोल्ि सकछ र? अनि त्र्सो भए, ताँ के भन्छस ्—नतिले
मण्डलीहरूको लाचग लेिेका पत्रहरूमा नतिको आफ्िै वविारको दाग समससएको हुि सकदै ि र?
कसरी नतिमा मािव वविारहरूको दाग िलागेको हुि सकछ र? नतिले आफ्िा व्र्क्कतगत
अिुभवहरू र आफ्िै ज्ञािको आधारमा मण्डलीहरूको लाचग पत्रहरू लेिे। उदाहरणका लाचग, पावलले

गलानतका मण्डलीहरूलाई एउटा पत्र लेिे जसमा एउटा निक्श्ित धारणा चथर्ो, र पत्रुसले अको पत्र
लेिेका चथए, जसमा अको र्दक्ष्टकोण चथर्ो। तीमध्र्े कुििादहाँ पववत्र आत्माबाट आर्ो र? निक्श्ित

रूपमा कसैले पनि भन्ि सकदै ि। तसथथ, र्ो मात्र भन्ि सककन्छ कक नतिीहरू दव
ु ैले मण्डलीहरूका
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लाचग बोझ बहि गरे का चथए, तैपनि नतिीहरूका पत्रहरूले नतिीहरूको कद प्रनतनिचधत्व गछथ ि ,्
नतिले दाजुभाइ तथा दददीबदहिीहरूको लाचग प्रावधि र सहर्ोग अनि मण्डलीहरूमाचथको नतिीहरूको

बोझलाई प्रनतनिचधत्व गदथछि ् र नतिले मािव कार्थलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गदथछि—ती सम्पण
ु थ
रूपमा पववत्र आत्माका चथएिि ्। र्दद तैँले नतिका पत्रहरूलाई पववत्र आत्माका वििहरू हुि ् भिेर
भन्छस ् भिे, ताँ हास्र्ास्पद छस ्, र तैँले ईश्वरनिन्दा गदै छस ्! िर्ााँ करारका पावलका पत्रहरू र

अन्र् पत्रहरू हालसालैका आक्त्मक व्र्क्कतहरूका सांस्मरण जस्तै हुि ्: ती वािम्र्ाि िीका पुस्तकहरू
वा लरे न्सका अिभ
ु वहरूसाँग समल्दाजल्
ु दा छि ्। कुरा र्नत मात्र हो कक हालसालैका आक्त्मक
व्र्क्कतत्वका पुस्तकहरूलाई िर्ााँ करारमा सांकसलत गररएको छै ि, तैपनि र्ी मानिसहरूको सार

िादहाँ एउटै चथर्ो: नतिीहरू एक निक्श्ित अवचधमा पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिुथभएका व्र्क्कतहरू
चथए, र नतिीहरूले प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िथे।

िर्ााँ करारको मिीको सुसमािारले र्ेशुको वांशावलीको दस्तावेजीकरण गछथ । सुरुमा, र्सले

भन्छ कक र्ेशू अब्राहाम र दाऊदका सन्ताि र र्ोसेफका छोरा चथए; त्र्सपनछ र्सले भन्छ कक

र्ेशू पववत्र आत्माबाट गभथधारण हुिुभर्ो अनि कन्र्ाबाट जन्मिुभर्ो—र्सको मतलब उहााँ र्ोसेफको
छोरा वा अब्राहम र दाऊदका सन्ताि हुिुहुन्िथ्र्ो। र्द्र्वप, वांशावलीले र्ेशू र्ोसेफससत सम्बक्न्धत
हुिुहुन्छ भिेर जोड ददन्छ। त्र्सपनछ, वांशावलीले र्ेशू जन्मिुभएको प्रकक्रर्ाको असभलेि राख्न सुरू
गदथछ। र्सले भन्छ कक र्ेशू पववत्र आत्माबाट गभथधारण हुिभ
ु एको चथर्ो, उहााँ कन्र्ाबाट

जन्मिुभर्ो, र उहााँ र्ोसेफको छोरा हुिुहुन्िथ्र्ो। र्द्र्वप वांशावलीमा र्ो स्पष्ट रूपमा लेखिएको
छ कक र्ेशू र्ोसेफका पुत्र हुिुहुन्थ्र्ो र वांशावली र्ेशूका निक्म्त लेखिएकोले र्समा बर्ासलस

पुस्ताका असभलेिहरू राखिएका छि ्। जब र्ो र्ोसेफको पुस्तामा जान्छ, तब र्सले तुरुन्तै भन्छ
कक र्ोसेफ मररर्मको पनत चथए, र र्ी शब्दहरू र्ेशू अब्राहामका सन्ताि हुिह
ु ु न्छ भिेर प्रमाखणत
गिथका निक्म्त ददइएका चथए। के र्ो ववरोधाभास होईि र? वांशावलीले स्पष्ट रूपमा र्ोसेफको

पुिाथको असभलेि राख्छ, र्ो स्पष्ट रूपमा र्ोसेफको वांशावली हो, तर मिीले र्ो र्ेशूको वांशावली
हो भिेर जोड ददन्छि ्। के र्सले पववत्र आत्माद्वारा र्ेशूको गभथधारणको तथ्र्लाई इन्कार गदै ि

र? त्र्सो भए, मिीले लेिेको वांशावली मािव वविार होइि र? र्ो हास्र्ास्पद छ! र्सरी र्ो पुस्तक
पण
ू थ रूपमा पववत्र आत्माबाट आएको चथएि भिेर तैँले थाहा पाउि सकछस ्। हुि सकछ, केही
मानिसहरूले र्स्तो सोच्ि सकछि कक पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको वांशावली हुिुपछथ , जसको फलस्वरूप
नतिीहरूले र्ेशूलाई अब्राहमको बर्ालीसौँ पुस्ताको रूपमा तोकछि ्। त्र्ो सााँच्िै हास्र्ास्पद छ!

पथ्
ृ वीमा आइसकेपनछ परमेश्वरको कसरी एउटा वांशावली हुि सकछ? र्दद तैँले परमेश्वरको वांशावली
छ भिेर भन्छस ् भिे, के तैँले उहााँलाई परमेश्वरका प्राणीहरूको दजाथ ददएको हुाँदैिस ् र? परमेश्वर
पथ्
ृ वीको हुिुिभएकोले उहााँ सक्ृ ष्टको प्रभु हुिुहुन्छ, र उहााँ दे हीर् हुिुभए तापनि उहााँ मानिस जस्तो
उही सारको हुिुहुन्ि। कसरी तैँले परमेश्वरलाई परमेश्वरद्वारा सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूसाँग समाि
दजाथमा राख्न सकछस ्? अब्राहमले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िि ्। नतिी त्र्स समर्मा

र्होवाको कामको पात्र चथए, नतिी त केवल र्होवाले स्वीकािुथभएको एक ववश्वासी सेवक चथए र
नतिी इस्राएलका मानिसहरूमध्र्े एक चथए। नतिी कसरी र्ेशक
ू ो पि
ु ाथ हुि सकछि ् र?
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र्ेशूको वांशावली कसले लेख्र्ो? के र्ेशू आफैले र्ो लेख्नुभएको चथर्ो? के र्ेशू आफैले

नतिीहरूलाई, “मेरो वांशावली लेि ्” भन्िुभएको चथर्ो? र्ेशूलाई क्रूसमा टााँचगएपनछ मिीले असभलेि
रािेका चथए। त्र्स बेला, र्ेशल
ू े धेरै कामहरू गिथभ
ु र्ो जि
ु उहााँका िेलाहरूले बझ्
ु ि िसकिे प्रकृनतका

चथए, र उहााँले कुिै व्र्ाख्र्ा उपलब्ध गराउिुभएको चथएि। उहााँ जािुभइसकेपनछ, िेलाहरूले जताततै

प्रिार र काम गिथ थाले, र त्र्ो िरणको कामको िानतर, नतिीहरूले पत्र र सुसमािारका पुस्तकहरू
लेख्न थाले। िर्ााँ करारको सुसमािारका पुस्तकहरू र्ेशू क्रूसमा टााँचगिुभएको बीसदे खि तीस वषथपनछ
असभलेिीकरण गररएका चथए। पदहले , इस्राएलका मानिसहरूले केवल परु ािो करार पढ्थे। र्सको
मतलब, अिुग्रहको र्ुगको शुरूमा मानिसहरूले पुरािो करार पढ्थे। िर्ााँ करार केवल अिुग्रहको

र्ुगमा दे िा पऱ्र्ो। जब र्ेशूले काम गिुथभर्ो त्र्ो बेला िर्ााँ करार अक्स्तत्वमा चथएि; उहााँ

पुिरुत्थाि हुिुभएपनछ र स्वगथमा उकलिुभएपनछ मानिसहरूले उहााँको कामको असभलेिीकरण गरे ।
त्र्सपनछ मात्र िारओटा सुसमािारका पुस्तकहरू आए र र्सका अनतररकत पावल र पत्रुसका
पत्रहरू, साथै प्रकाशको पुस्तक पनि आए। र्ेशू स्वगथमा उकलिुभएको तीि सर्भन्दा बढी बषथपनछ,

त्र्सपनछका पुस्ताहरूले र्ी कागजातहरूलाई छिौट गदै एकत्रीकरण गरे , र त्र्सपनछ मात्र बाइबलको
िर्ााँ करार अक्स्तत्वमा आर्ो। र्ो काम पूरा भएपनछ मात्र त्र्हााँ िर्ााँ करार अक्स्तत्वमा आर्ो; र्ो

पदहले अक्स्तत्वमा चथएि। परमेश्वरले ती सबै कामहरू गररसकिुभएको चथर्ो, र पावल र अन्र्
प्रेररतहरूले ववसभन्ि स्थािहरूमा भएका मण्डलीहरूलाई धेरै पत्रहरू लेखिसकेका चथए। त्र्सपनछका
मानिसहरूले नतिीहरूका पत्रहरूलाई एकबत्रत गरे , र र्समा नतिीहरूले पत्मोस टापुमा र्ुहन्िाले

असभलेि रािेका सबैभन्दा ठूलो दशथिलाई पररसशष्टको रूपमा सांलग्ि गरे , जसमा परमेश्वरको
आखिरी ददिहरूको कार्थको बारे मा अगमवाणी गररएको चथर्ो। मानिसहरूले र्ो अिुक्रम बिाए, जुि
आजका वाणीहरू भन्दा फरक छ। आज जे असभलेि गररएको छ त्र्ो परमेश्वरको कार्थको

िरणहरूअिुसार छ; आज मानिसहरू जे कुरामा सांलग्ि हुन्छि ् त्र्ो िै व्र्क्कतगत तवरमा
परमेश्वरले गिुथभएको काम हो, र व्र्क्कतगत तवरमा उहााँले बोल्िुभएका वििहरू हुि ्। तैँले—
मािवजानतले—हस्तक्षेप गिथ आवश्र्क छै ि; आत्माबाट सीधै आएका वििहरूलाई िरणबद्ध रूपमा
क्रमबद्ध गररएको छ, र नतिीहरू मानिसका असभलेिहरूको बन्दोबस्त भन्दा फरक छि ्। नतिीहरूले

जे असभलेि रािे, र्ो भन्ि सककन्छ कक त्र्ो नतिीहरूको सशक्षा र मािव क्षमताको स्तरअिस
ु ारको
चथर्ो। नतिीहरूले जे असभलेि रािे त्र्ो मानिसहरूको अिुभवहरू चथर्ो, र प्रत्र्ेकको असभलेि राख्ने

र जान्िे आफ्िै तररका चथर्ो, र प्रत्र्ेक असभलेि फरक चथर्ो। तसथथ, र्दद तैँले बाइबललाई
परमेश्वरको रूपमा पुज्छस ् भिे, ताँ अत्र्न्तै अिसभज्ञ र मूिथ छस ्! ककि ताँ आजका परमेश्वरको

कामको िोजी गदै िस ्? केवल परमेश्वरको कामले मानिसलाई मक
ु त गिथ सकछ। बाइबलले
मानिसलाई मुकत गिथ सकदै ि, मानिसहरूले र्सलाई हजारौं बषथसम्म पढ्ि सकछि ् र अझै पनि

नतिीहरूमा थोरै पनि पररवतथि िहुि सकछ, र र्दद तैँले बाइबललाई पुज्छस ् भिे, तैँले पववत्र
आत्माको काम कदहल्र्ै पनि प्राप्त गिथ सकिेछैिस ्। इस्राएलमा परमेश्वरले गिुथभएका कामका दव
ु ै
िरणहरू बाइबलमा असभलेि गररएका छि ्, र र्सैले ती सबै असभलेिहरूमा सबै िामहरू इस्राएलका

हुि ्, अनि सबै घटिाहरू इस्राएलका हुि ्; “र्ेश”ू िाम पनि इस्राएली िाम हो। र्दद ताँ आज बाइबल
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पदढरहन्छस ् भिे, के तैँले अिुबन्धको पालि गरररहे को हाँदैिस ् र? बाइबलको िर्ााँ करारमा जे

असभलेि राखिएको छ त्र्ो र्हूददर्ाका कुराहरू हुि ्। मूल पाठ ग्रीक र दहब्रू दव
ु ैमा चथर्ो, र उहााँलाई
बोलाइएको िाम र त्र्स बेलाका र्ेशक
ू ा शब्दहरू सबै मानिसकै भाषा हुि ्। जब उहााँलाई क्रूसमा
टााँचगएको चथर्ो, र्ेशूले भन्िुभर्ो: “एसल, एसल, लामा सबख्थिी?” के र्ो दहब्रू होइि र? र्स्तो ककि
भएको हो भिे र्ेशू र्हूददर्ामा दे हधारण हुिुभएको चथर्ो, तर र्सले परमेश्वर र्हूदी हुिुहुन्छ भन्िे
प्रमाखणत गदै ि। आज, परमेश्वर िीिमा दे ह बन्िुभएको छ, र त्र्सैले उहााँले जे भन्िुहुन्छ त्र्ो
पनि निस्सन्दे ह चिनिर्ााँमा छ। र्द्र्वप, र्सलाई बाइबलबाट अिव
ु ाद गररएको चिनिर्ााँसाँग तल
ु िा

गिथ सककाँदै ि, ककिकक र्ी शब्दहरूको स्रोत फरक छ: एउटा मानिसहरूले असभलेि गररएको दहब्रूबाट
आउाँ छ, र अको आत्माका प्रत्र्क्ष वाणीहरूबाट आउाँ छ। कसरी त्र्हााँ कुिै सभन्िता हुि सकदै ि र?

बाइबल्सम्बन्धमा्(४)
धेरैजसो मानिसहरूले के ववश्वास गछथ ि ् भिे, बाइबल बुझ्िु र र्सको व्र्ाख्र्ा गिथ सक्षम हुिु
भिेको सही मागथ पिा लगाउिु सरह हो—तर वास्तवमा, के कुराहरू र्नत सरल छि ् र? बाइबलको
वास्तववकता कसैलाई पनि थाहा छै ि: र्ो परमेश्वरको कार्थको ऐनतहाससक असभलेि, र परमेश्वरको

कार्थको अनघल्लो दई
ु िरणको प्रमाण भन्दा बढी केही पनि होइि, र र्सले ताँलाई परमेश्वरको
कार्थको उद्दे श्र्को बारे मा कुिै समझ प्रदाि गदैि। र्सले व्र्वस्थाको र्ुग र अिुग्रहको र्ुगको

अवचधको परमेश्वरको कामको दई
ु िरणहरूलाई प्रस्तुत गदथछ भन्िे कुरा बाइबल पढे का सबैलाई
थाहा छ। पुरािो करारले इस्राएलको इनतहास र सक्ृ ष्टको समर्दे खि व्र्वस्थाको र्ुगको

अन्त्र्सम्मको र्होवाको कार्थको इनतहासलाई वणथि गदथछ। िर्ााँ करारले पथ्
ू े गिथभ
ु एका
ृ वीमा र्ेशल

कामहरूको असभलेि राख्दछ जि
ु सस
ु मािारका िार पस्
ु तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ—

के ती ऐनतहाससक असभलेिहरू होइिि ् र? ववगतका कुराहरूलाई आज फकाथएर ल्र्ाउाँ दा ती इनतहास
बन्छि ्, र ती जनत सत्र् वा वास्तववक भए पनि, ती इनतहास िै हुि ्—र इनतहासले वतथमािलाई
सम्बोधि गिथ सकदै ि, ककिभिे परमेश्वरले इनतहासलाई फकेर हे िुथहुन्ि! र्सैले, र्दद तैँले केवल

बाइबललाई मात्रै बझ्
ु छस ्, र आज परमेश्वरले गिथुहुिे कामको बारे मा केही बझ्
ु दै िौ भिे, र र्दद ताँ
परमेश्वरमा ववश्वास त गछथ स ् तर पववत्र आत्माको काम िोज्दै िस ् भिे , परमेश्वर िोज्िुको अथथ
के हो भन्िे ताँलाई थाहा छै ि। र्दद ताँ इस्राएलको इनतहासको अध्र्र्ि गिथ , परमेश्वरले आकाश र
पथ्
ृ वी सक्ृ ष्ट गिुथभएको इनतहासको अिुसन्धाि गिथका लाचग बाइबल पढ्छस ् भिे, तैँले परमेश्वरमा

ववश्वास गदै िस ्। तर आज, तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गिे र जीविको पनछ लाग्िे हुिाले, तैँले
परमेश्वरको ज्ञािको िोजी गिे, र मररसकेका अक्षरहरू, र धमथससद्धान्तहरू वा इनतहासलाई बुझ्िे

प्रर्ासको पनछ िलाग्िे हुिाले, तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा िोज्िुपछथ , र तैँले पववत्र आत्माको
कामको ददशा िोज्िुपछथ । र्दद ताँ परु ातत्वववद होस ् भिे तैँले बाइबल पढ्ि सकिे चथइस ्—तर ताँ

पुरातत्वववद होइिस ्, ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूमध्र्े एक होस ्, र तैँले आजको परमेश्वरको
इच्छाको िोजी गिथु िै उिम हुिेचथर्ो। बाइबल पढे र बढीमा तैँले इस्राएलको थोरै इनतहास बझ्
ु ि
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सकिेछस ्, अब्राहाम, दाऊद र मोशाको जीविको बारे मा जान्ि सकिेछस ्, उिीहरूले कसरी र्होवालाई
आदर गरे र कसरी उहााँको ववरोध गिेहरूलाई र्होवाले जलाउिुभर्ो, र उहााँले कसरी त्र्ो र्ुगका

मानिसहरूसाँग बोल्िभ
ु र्ो भिेर तैँले पिा लगाउिेछस ्। तैँले केवल ववगतमा परमेश्वरले गिथभ
ु एको
कामको बारे मा पिा लगाउिेछस ्। बाइबलका असभलेिहरू कसरी प्रारक्म्भक इस्राएलका मानिसहरूले

परमेश्वरको आदर गरे र र्होवाको अगुवाइमा जीवि बबताए भन्िे कुरासाँग सम्बक्न्धत छि ्।
इस्राएलीहरू परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरू चथए, त्र्सकारण पुरािो करारमा तैँले इस्राएलका सबै

मानिसहरूका र्होवाप्रनतको बफादारीता, कसरी र्होवाको आज्ञा पालि गिेहरू सबैले उहााँबाट हे रिाह
पाए र नतिीहरूलाई उहााँले आसशष ् ददिुभर्ो सो दे ख्न सकछस ्; जब परमेश्वरले इस्राएलमा काम

गिुथभर्ो उहााँ कृपा र प्रेमले भररपूणथ हुिुहुन्थ्र्ो, साथसाथै उहााँले भस्म पािे आगोको ज्वाला पनि
धारण गिुथभएको चथर्ो, र िम्रदे खि सलएर शक्कतशालीसम्मै, सारा इस्राएलीहरूले र्होवाको आदर
गथे र त्र्सैले सम्पूणथ दे श िै परमेश्वरद्वारा आसशवषत भए भन्िे कुरा तैँले जान्ि सकछस ्। पुरािो
करारमा असभलेि राखिएको इस्राएलको इनतहास र्ही हो।

बाइबल इस्राएलमा परमेश्वरले गिुथभएको कार्थको ऐनतहाससक असभलेि हो, र र्सले प्रािीि

भववष्र्वकताहरूको धेरै भववष्र्वाणीका साथै त्र्स समर्मा उहााँको कार्थमा र्होवाले बोल्िुभएका
केही वाणीहरूको असभलेि राख्छ। र्सैले, सबै मानिसहरूले र्स पुस्तकलाई पववत्र ठान्छि ् (ककिकक

परमेश्वर पववत्र र महाि ् हुिुहुन्छ)। अवश्र् िै, र्ी सबै र्होवाप्रनतको नतिीहरूको श्रद्धा र
परमेश्वरप्रनतको नतिीहरूको उपासिाको पररणाम हो। परमेश्वरका सक्ृ ष्टहरूले आफ्िा सक्ृ ष्टकताथको
र्नत आदर गिे र वप्रर् ठान्िे भएकाले मात्रै मानिसहरूले र्ो पुस्तकलाई र्सरी उल्लेि गछथ ि ्, र
र्स पुस्तकलाई स्वगीर् पुस्तक भिी भन्िे मानिसहरू पनि छि ्। वास्तवमा, र्ो मािव असभलेि
मात्र हो। र्ो व्र्क्कतगत तवरमा र्होवाले िामाकरण गिथभ
ु एको चथएि, ि त र्होवाले र्सको

सक्ृ ष्टलाई व्र्क्कतगत तवरमा अगुवाइ िै गिुथभर्ो। अको शब्दमा भन्दा, र्स पुस्तकको लेिक

परमेश्वर होइि, तर मानिसहरू हुि ्। पववत्र बाइबल केवल मानिसले र्सलाई ददएको सम्मािजिक
िाम मात्र हो। र्ो िामको बारे मा र्होवा र र्ेशूले एक-अकाथसाँग छलफल गरे पनछ निणथर् गररएको
चथएि; र्ो मािव वविार भन्दा बदढ केही पनि होइि। ककिकक र्ो पुस्तक र्होवाले लेख्नुभएको

चथएि, र्ेशल
ू े लेख्नभ
ु एको हो भन्िे कुरा त परै जाओस ्। र्सको सट्टा, र्ो धेरै प्रािीि

भववष्र्वकताहरू, प्रेररतहरू र िष्टाहरूले मानिसहरूका लाचग ददएका वववरणहरू हुि ् जुि पनछल्ला
पुस्ताले प्रािीि लेिहरूको पुस्तकमा सङ्कसलत गरे का चथए, जुि ववशेषगरी पववत्र दे खिन्छ, अथाथत ्
र्स्तो पुस्तक जसमा भववष्र्का पुस्ताहरूले िोल्ि पखिथरहे का धेरै अतुलिीर् र गदहरा रहस्र्हरू

समावेश छि ् भन्िे नतिीहरूले ववश्वास गछथ ि ्। त्र्स्तै गरी, मानिसहरू र्ो पस्
ु तक स्वगीर् पस्
ु तक
हो भिेर ववश्वास गिथ अझ बढी िाहिा गछथ ि ्। िार सुसमािार र प्रकाशको पुस्तकलाई र्समा
जोडेपनछ त, र्सप्रनत मानिसहरूको र्दक्ष्टकोण अरू कुिै पनि पुस्तकको भन्दा ववशेष गरी फरक

छ, र कसैले पनि र्ो “स्वगीर् पुस्तक” ववच्छे दि गिे आाँट गदै ि ककिकक र्ो एकदम “पववत्र” छ।

ककि बाइबल पढ्िे बबविकै मानिसहरूले र्समा अभ्र्ास गिे उचित मागथहरू पाउि सकदछि ्?

ककि नतिीहरूले बझ्
ु ि िसकिे धेरै कुरा नतिीहरूले प्राप्त गिथ सकछि ्? आज, म बाइबललाई र्स
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तररकाले ववच्छे दि गदै छु र र्सको मतलब र्ो होइि कक म र्सलाई घण
ृ ा गदथछु, वा म सन्दभथको

लाचग रहे को र्सको मूल्र्लाई अस्वीकार गछुथ। म ताँलाई अन्धकारमा राख्िबाट रोकिको लाचग

ताँलाई बाइबलको अन्तनिथदहत मल्
ू र् र उत्पवि बारे व्र्ाख्र्ा गदै छु र स्पष्ट पादै छु। ककिभिे
मानिसहरूमा बाइबलको बारे मा अनत धेरै र्दक्ष्टकोणहरू छि ,् र तीमध्र्े धेरै त गलत िै छि ्; र्स

तररकाले बाइबल पढ्दा उिीहरू के प्राप्त गिुथ पिे हो सो प्राप्त गिथबाट उिीहरूलाई रोकिे मात्र
होइि, तर, अझ महत्त्वपूणथ कुरा के छ भिे, र्सले मैले गिथ िाहे को काममा बाधा पुऱ्र्ाउाँ छ। र्सले

भववष्र्को कामलाई ठूलो हस्तक्षेप गदथछ, र लाभहरू होइि, केवल कमजोरीहरू प्रदाि गदथछ। तसथथ,
मैले ताँलाई ससकाइरहे को कुरा केवल बाइबलको सार र सभत्री कथा मात्र हो। मैले ताँलाई तैँले बाइबल

पढ्िु हुाँदैि, वा तैँले र्ो मूल्र्हीि छ भिेर घोषणा गदै जािुपछथ भनिरहे को छै ि, तर र्ो मात्र
भनिरहे को छु कक ताँसाँग बाइबलको सही ज्ञाि र र्दक्ष्टकोण हुिुपछथ । अत्र्न्तै एकतफी िहोऊ!
बाइबल मानिसहरूद्वारा लेखिएको एउटा इनतहासको पुस्तक भए तापनि, र्समा प्रािीि सन्तहरू

र भववष्र्वकताहरूले परमेश्वरको सेवा गरे का थुप्रै ससद्धान्तहरू, साथै परमेश्वरको सेवा गिे
सम्बन्धमा भिथरका प्रेररतहरूको अिुभवहरू पनि प्रस्तुत गररएका छि ्—ती सबैलाई र्ी मानिसहरूले
वास्तवमै दे िेका र चििेका चथए, र र्स र्ुगका मानिसहरूलाई सही मागथ िोजी गिुथमा सन्दभथको
रूपमा त्र्सले काम गिथ सकछ। तसथथ, बाइबल पढ्दा मानिसहरूले जीविका थुप्रै मागथहरू पनि

प्राप्त गिथ सकदछि ् जि
ु अरू पस्
ु तकहरूमा पाउि सककाँदै ि। र्ी मागथहरू ववगतका भववष्र्वकताहरू

र प्रेररतहरूले र्ुगहरूमा अिुभव गरे का पववत्र आत्माको काम बारे का जीविका मागथहरू हुि ्, र धेरै
जसो वििहरू मूल्र्वाि ् छि ्, र जसले मानिसहरूलाई िादहिे कुराहरू प्रदाि गिथ सकदछि ्। तसथथ,
सबै मानिसहरू बाइबल पढ्ि मि पराउाँ छि ्। बाइबलमा धेरै कुरा लुकेका छि ् तसथथ महाि ् आक्त्मक
व्र्क्कतत्वहरूको लेिहरूप्रनत भन्दा र्सप्रनत व्र्क्कतहरूको धारणा फरक छ। परु ािो र िर्ााँ र्ग
ु मा
र्होवा र र्ेशूको सेवा गिे व्र्क्कतहरूको अिुभव र ज्ञािहरूको असभलेि र सङ्ग्रह िै बाइबल हो,
र पनछ आउिे पुस्ताहरूले र्सबाट अभ्र्ास गिथ धेरै ज्ञाि, प्रकाश र मागथहरू प्राप्त गिथ सक्षम

भएका छि ्। बाइबल कुिै पनि महाि ् आक्त्मक व्र्क्कतत्वको लेिहरू भन्दा उच्ि हुिुको कारण के
हो भिे, उिीहरूका सबै लेिहरू बाइबलबाट सलइएको हो, उिीहरूका सबै अिुभवहरू बाइबलबाट

आएका हुि ् र ती सबैले बाइबलको व्र्ाख्र्ा गछथ ि ्। मानिसहरूले कुिै पनि महाि ् आक्त्मक
व्र्क्कतत्वका पस्
ु तकहरूबाट प्रावधाि प्राप्त गिथ सकिे भए पनि, उिीहरूले अझै बाइबललाई पुज्छि ्,
ककिकक र्ो उिीहरूका लाचग महाि ् र गहि दे खिन्छ! बाइबलले पावलका पत्रहरू र पत्रुसका पत्रहरू
जस्ता जीविका वििहरूका केही पुस्तकहरूलाई एकट्ठा गिे भए पनि, र मानिसहरूलाई र्ी

पस्
ु तकहरूले प्रावधाि ददिे र मद्दत गिथसकिे भए पनि, र्ी पस्
ु तकहरू परु ािो भएका छि ्, ती अझै

पुरािै र्ुगमा पछथ ि ्, र ती जनतसुकै राम्रो भए पनि, ती केवल एक अवचधको लाचग उपर्ुकत छि ्,
र अिन्त छै िि ्। ककिकक परमेश्वरको काम साँधै ववकास भइरहे को हुन्छ, र र्ो केवल पावल र
पत्रुसको समर्मा रोककि सकदै ि, वा साँधै अिुग्रहको र्ुगमा रहि सकदै ि जुि र्ग
ु मा र्ेशूलाई
क्रूसमा टााँचगएको चथर्ो। त्र्सैले, र्ी पुस्तकहरू अिुग्रहको र्ुगका लाचग मात्र उपर्ुकत छि ्, आखिरी

ददिहरूको राज्र्को र्ग
ु को लाचग होइि। नतिीहरूले केवल अिग्र
ु हको र्ग
ु का ववश्वासीहरूका लाचग
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प्रदाि गिथ सकछि ्, राज्र्को र्ुगका सन्तहरूको लाचग होइि, र ती जनतसुकै राम्रो भए पनि ती
अप्रिसलत छि ्। र्होवाले गिुथभएको सक्ृ ष्टको काम वा इस्राएलमा उहााँले गिुथभएको कार्थ पनि र्स्तै

हो: र्ो काम जनतसक
ु ै महाि ् भए पनि, र्ो अझै म्र्ाद सककएको िै हुिेचथर्ो र त्र्ो बबतेर जािे
समर् आउिेचथर्ो। परमेश्वरको काम पनि र्स्तै हो: र्ो महाि ् छ, तर र्ो समाप्त हुिे समर्

आउिे िै छ; र्ो साँधै सक्ृ ष्टको कार्थको बीिमा रहि सकदै ि, ि त क्रूसीकरणको बीिमा िै।
क्रूसीकरणको काम जविकै ववश्वासलाग्दो भए तापनि, शैतािलाई पराक्जत गिथ र्ो जनतसुकै
प्रभावकारी भए तापनि, आखिरमा काम भिेको, काम िै हो, र र्ुगहरू पनि, आखिर र्ग
ु हरू िै हुि ्।
काम सधैँ उही जगमा रहि सकदै ि, ि त समर् कदहल्र्ै पररवतथि िहुिे िै हुन्छ, ककिकक सक्ृ ष्ट

चथर्ो त्र्सकारण आखिरी ददिहरू पनि हुिै पछथ । र्ो अपररहार्थ छ! त्र्सकारण, आज िर्ााँ करारमा
रहे का जीविका वििहरू—प्रेररतहरूका पत्रहरू, र सुसमािारका िार पुस्तकहरू ऐनतहाससक पुस्तकहरू
भएका छि ्, नतिीहरू पुरािो पञ्िाङ्ग भएका छि ्, र कसरी पुरािो पञ्िाङ्गहरूले मानिसहरूलाई

िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गराउि सकदछि ्? र्ी पञ्िाङ्गहरू जीवि प्रदाि गिथ जविको सक्षम भए पनि,
मानिसहरूलाई क्रूसमा अगुवाई गिथ उिीहरू जविको सक्षम भए पनि, के नतिीहरू पुरािो भएका
छै िि ्? के नतिीहरू मूल्र् ववहीि छै िि ् र? र्सैले, म भन्छु तैँले अन्धा भएर र्ी पञ्िाङ्गहरूमा

ववश्वास गिुथ हुाँदैि। ती धेरै पुरािा भइसकेका छि ्, नतिीहरूले ताँलाई िर्ााँ काममा ल्र्ाउि सकदै िि ्,
र नतिीहरूले ताँलाई बोझ मात्रै ददि सकछि ्। ि त नतिले ताँलाई िर्ााँ काममा, र िर्ााँ प्रवेशमा
ल्र्ाउि िै सकछि ्, तर नतिले ताँलाई पुरािो धासमथक मण्डलीहरूमा लैजान्छि ्—र र्दद त्र्सो भर्ो

भिे, के ताँ परमेश्वरप्रनतको तेरो ववश्वासमा पनछ हदटरहे को हुिेचथएिस ् र?
बाइबलले दस्तावेज रािेको कुरा भिेको, इस्राएलका िुनिएका मानिसहरूले गरे का केही कुरा
लगार्त, इस्राएलमा परमेश्वरले गिथभ
ु एको काम हो। समावेश गररिे वा हटाउिे केही िर्ि गररएका

अांशहरू चथए भन्िे तथ्र्को बाबजुद पनि, पववत्र आत्माले स्वीकृनत िददिुभएको भए पनि, उहााँले

कुिै दोष ददिुभएि। बाइबल ववशुद्ध रूपमा इस्राएलको इनतहास हो, जुि परमेश्वरको कार्थको
इनतहास पनि हो। अवश्र् िै , र्शैर्ा, दानिएल र अन्र् अगमवकताहरूका अगमवाणीहरू, वा र्ूहन्िाका
दशथिहरूको पुस्तक बाहे क र्समा असभलेि गररएका मानिसहरू, मासमलाहरू, र कुराहरू सबै
वास्तववक चथए, र तीमध्र्े कुिैको चिन्हगत अथथ चथएि। इस्राएलका प्रारक्म्भक मानिसहरू ज्ञािी
र सभ्र् चथए, र नतिीहरूको प्रािीि ज्ञाि र सांस्कृनत उन्ित िै चथर्ो, र र्सैले उिीहरूले जे लेिेका

चथए ती आजका मानिसहरूले लेख्ने भन्दा उच्ि स्तरको चथर्ो। पररणामस्वरूप, ती पुस्तकहरू लेख्न
सकिु कुिै छकक लाग्दो कुरा होइि, ककिभिे र्होवाले नतिीहरूका बीिमा धेरै काम गिुथभएको
चथर्ो र नतिीहरूले धेरै कुरा दे िेका चथए। दाऊदले र्होवाका कार्थहरू आफ्िै आाँिाले हे रे, उिले

व्र्क्कतगत रूपमा ती अिुभव गरे , र धेरै चिह्िहरू र िमत्कारहरू दे िे, र उिले र्होवाका कार्थहरूको
प्रशांसामा ती सबै भजिहरू लेिे। नतिीहरूले निक्श्ित अवस्थाहरूमा र्ी पुस्तकहरू लेख्न सके,
उिीहरूसाँग असाधारण प्रनतभा भएको कारणले होइि। नतिीहरूले र्होवाको प्रशांसा गरे ककिभिे

नतिीहरूले उहााँलाई दे िेका चथए। र्दद तैँले र्होवाको केही पनि िदे िेको छै िस ् भिे , र उहााँको
अक्स्तत्वबारे ताँ अिजाि छस ् भिे, तैँले कसरी उहााँको प्रशांसा गिथ सक्कथस ्? र्दद नतमीहरूले
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र्होवालाई दे िेका छै िौ भिे , नतमीहरूले उहााँको प्रशांसा गिथ जान्िे चथएिौ, ि त उहााँको उपासिा

गिथ िै जान्िेचथर्ौ, नतमीहरूले उहााँको गुणगाि गिे गीत लेख्ने कुरा त परै जाओस ्, र नतमीहरूलाई
र्होवाको केही कामहरू आववष्कार गिथ भनिर्ो भिे पनि, नतमीहरूले त्र्सो गिथ सकिेचथएिौ। आज
नतमीहरूले परमेश्वरको प्रशांसा गिथ सकछौ र परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछौ ककिकक नतमीहरूले

उहााँलाई दे िेका छौ र उहााँको कामको अिुभव पनि गरे का छौ—र र्दद नतमीहरूको क्षमता सुधाररन्छ
भिे, के नतमीहरूले पनि, दाऊदले जस्तै परमेश्वरको प्रशांसामा कववताहरू लेख्न सकिेछैिौ र?

बाइबल बुझ्िु, इनतहास बुझ्िु, तर पववत्र आत्माले आज के गरररहे को छ भिेर िबझ्
ु िु—त्र्ो

गलत हो! तैँले इनतहासको अध्र्र्िमा निकै राम्रो गरे को छस ्, तैँले एउटा उत्कृष्ट काम गरे का छस ्,

तर पववत्र आत्माले आज गिुथहुिे कामको बारे मा तैँले केही बुझ्दै िस ्। के र्ो मूिथता होइि र? अरू

मानिसहरूले ताँलाई सोध्छि ्: “आज परमेश्वर के गदै हुिुहुन्छ? आज ताँ के कुरामा प्रवेश गिुथपछथ ?
तेरो जीविको िोज कस्तो भइरहे को छ? के ताँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छस ्?” ताँसाँग उिीहरूले
सोधेको कुिै कुराको उिर हुिेछैि—त्र्सैले ताँलाई के थाहा छ र? तैँले भन्िेछस ्: “मैले आफ्िो
दे हप्रनत वपदठउाँ फकाथउिुपछथ र आफैलाई चिन्िुपछथ भन्िे मात्रै मलाई थाहा छ।” अनि र्दद नतिीहरूले

“तपाईंलाई अरू के थाहा छ?” भिेर सोधे भिे, ताँलाई परमेश्वरको सबै बन्दोबस्तहरू पालि गिे

बारे मा थाहा छ, र तैँले बाइबलको थोरै इनतहासको बारे मा बुझेको छस ्, र त्र्नत िै हो भिेर तैँले
भन्िेछस ्। के र्नतका वषथहरूमा परमेश्वरमाचथ ववश्वास गरे र तैँले प्राप्त गरे को कुरा र्नत हो त?

र्दद तैँले बुझेको सबै कुरा हो त्र्नत िै भिे, ताँसाँग धेरै कुराको कमी छ। र्सैले, नतमीहरूको हालको
कद आधारभूत रूपमा मैले नतमीहरूबाट िाहे को कुरा हाससल गिथ असमथथ छ, र नतमीहरूको फरक

छुट्र्ाउिे क्षमताका साथै नतमीहरूले बुझ्िे सत्र्ताहरू पनि सािा छि ्—भन्िुको अथथ, नतमीहरूको

ववश्वास एकदम सतही छ! नतमीहरू सत्र्ले अझ बढी सस
ु क्ज्जत हुिप
ु दथछ, नतमीहरूलाई अझ बढी
ज्ञािको आवश्र्कता छ, नतमीहरूले अझ धेरै दे ख्नुपछथ , त्र्सपनछ मात्र नतमीहरू सुसमािार फैलाउि
सक्षम हुिेछौ, ककिकक नतमीहरूले हाससल गिुथपिे भिेकै र्ही हो!

अभ्यास्(१)
ववगतमा, मानिसहरूले अिुभव गिे तररकाहरूमा धेरै वविलिहरू र ववसङ्गनतहरू चथए।

नतिीहरूले परमेश्वरका मापदण्डहरूका स्तरहरूलाई बुझ्दै बुझेिि ्, त्र्सैले ववसभन्ि क्षेत्रहरूमा

मानिसहरूका अिुभवहरू गलत भए। परमेश्वरले मानिसबाट के िाहिुहुन्छ भिे मानिसले सामान्र्
मािव जीवि क्जउि सकोस ्। उदाहरणको लाचग, िािे कुरा र लुगाफाटोको सम्बन्धमा आधनु िक

परम्पराहरू अिुसरण गिुथ, सुट र टाई लगाउिु, आधुनिक कलाको बारे मा थोरै ससकिु र नतिीहरूका
फुसथदको समर्मा कला, सांस्कृनत र मिोरञ्जिको आिन्द सलिु ठीकै कुरा हो। नतिीहरूले केही

अववस्मरणीर् फोटोहरू सलि सकछि ्, नतिीहरूले पढे र केही उपर्ोगी ज्ञाि प्राप्त गिथ सकदछि ,् र
क्जउिे वातावरण तुलिात्मक रूपमा राम्रो बिाउि सकछि ्। र्ी सबै कुराहरू सामान्र् मािव

जीविको लाचग उपर्क
ु त छि ्, तैपनि मानिसहरूले ती कुराहरूलाई परमेश्वरले घण
ु ु िे कुराको
ृ ा गिथह
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रूपमा सलन्छि ् र ती कामहरू गिथदेखि आफूलाई रोकछि ्। उिीहरूको अभ्र्ासमा केही निर्महरू

पालि गिे कार्थ मात्र समावेश हुन्छ, जसले िाडलको पािी जस्तो सुस्त र पूणथतर्ा अथथहीि
जीवितफथ उन्मि
ु गराउाँ छ। वास्तवमा, परमेश्वरले कदहल्र्ै पनि मानिसहरूले र्स तररकाले काम
गिुथपछथ भिी भन्िुभएको छै ि। सबै मानिसहरू आफ्िो स्वभावलाई निर्न्त्रण गिथ िाहन्छि ् र
परमेश्वरसाँग िक्जक रहिका लाचग निरन्तर प्राथथिा गछथ ि ्, नतिीहरूले आफ्िो मिमा परमेश्वरका

असभप्रार्हरूका बारे मा निरन्तर वविार गछथ ि ्, नतिीहरूका आाँिाले निरन्तर र्ो वा त्र्ो कुराहरूको
अवलोकि गछथ ि ्, परमेश्वरसाँगको नतिीहरूको सम्बन्ध कसरी-कसरी तोडडिेछ कक भिेर डराउाँ छि ्।

र्ी सबै मानिस आफैले निकाल्िे निष्कषथहरू हुि ्; ती मानिसहरू आफैले बिाएका निर्महरू हुि ्।
र्दद ताँलाई आफ्िै स्वभावको सार थाहा छै ि र तेरो अभ्र्ास कुि स्तरमा पुग्ि सकछ भन्िे बुझ्ि
सकदै िस ् भिे, परमेश्वरले मानिसबाट कुि मापदण्ड िाहिुहुन्छ त्र्ो निक्श्ित रूपले जान्िे ताँससत
कुिै उपार् हुाँदैि, र ताँसाँग अभ्र्ासको सटीक मागथ पनि हुिेछैि। परमेश्वरले मानिसबाट िास के
िाहिुहुन्छ भन्िे कुरा तैँले बुझ्ि िसकिे हुिाले, तेरो मि सधैँ िसलरहे को हुन्छ, ताँ परमेश्वरका
असभप्रार्हरूको ववश्लेषण गदै आफ्िो मक्स्तष्कलाई कष्ट ददन्छस ् र पववत्र आत्माद्वारा प्रभाववत

हुि र अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिे कुिै मागथको िोजी गदै छामछुम गछथ स ्। फलस्वरूप, ताँ अभ्र्ासका
त्र्स्ता केही तररकाहरूको ववकास गछथ स ् जुि उपर्क
ु त छ भन्िे ताँलाई लाग्छ। परमेश्वरले
मानिसबाट वास्तवमा के माग गिथुहुन्छ भन्िे बारे मा ताँलाई अिोपिो छै ि; िनतजाको बारे मा
असलकनत पनि वास्ता िगरी र तेरो अभ्र्ासमा वविलि वा त्रुदटहरू छि ् कक छै िि ् भिी वास्ता

िै िगरी, तेरो आफ्िै अभ्र्ासहरूलाई ताँ अन्धाधुन्ध अनघ बढाउाँ छस ्। र्सरी, तेरो अभ्र्ासमा प्राकृनतक
रूपमा िै सटीकताको कमी हुन्छ र ससद्धान्त ववहीि हुन्छ। र्समा िास गरी सामान्र् मािव
तकथ र वववेकको, साथै परमेश्वरको ताररफ र पववत्र आत्माको सहकार्थको कमी हुन्छ। तेरो आफ्िै
बाटोमा दहाँड्िु िै पूणथ रूपमा सक्जलो हुन्छ। र्स ककससमको अभ्र्ास भिेको आफैलाई प्रनतबक्न्धत
गिथ र निर्न्त्रण गिथ निर्महरू पालिा गिुथ वा जािाजािी अचधक भार उठाउिु हो। तापनि ताँ
आफ्िो अभ्र्ास सही र ठीक छ भिी सोच्छस ्, तर ताँलाई तेरो अचधकाांश अभ्र्ासमा अिावश्र्क

प्रकक्रर्ा वा निर्म पालि समावेश छ भन्िे ताँलाई थाहा छै ि। आफ्िो स्वभावमा कुिै पररवतथि
िगरी, कुिै िर्ााँ बझ
ु ाइ र िर्ााँ प्रवेश प्राप्त िगरी वषौंसम्म र्सरी अभ्र्ासहरू गिेहरू धेरै छि ्।

नतिीहरूले अन्जािमा उही पुरािा गल्तीहरू दोहोऱ्र्ाउाँ छि ् र नतिीहरूले आफ्िो क्रूर स्वभावलाई पूणथ
रूपमा प्रकट हुि ददन्छि ्, र्हााँसम्म कक कनत िोदट त नतिीहरूले वववेकहीि अमािवीर् कार्थहरू
गछथ ि ्, र त्र्स्तो व्र्वहार गदथछि ् जसले मानिसहरूलाई सोिमा पाछथ ि ् र छकक पछथ ि ्। के र्स्ता
मानिसहरूले स्वभावको पररवतथि अिभ
ु व गरे का छि ् भिेर भन्ि सककन्छ?

अब, परमेश्वरमाचथको ववश्वास परमेश्वरको वििको र्ुगमा प्रवेश गरे को छ। तुलिात्मक रूपले

भन्िे हो भिे, मानिसहरूले कुिै बेला जनत प्राथथिा गथे त्र्नत प्राथथिा गदै िि ्; परमेश्वरका वििहरूले
सत्र्ता र अभ्र्ासका सबै पक्षहरूको बारे मा स्पष्ट रूपमा बताएको छ, त्र्सैले अब मानिसहरूले

िोजी गिे र छामछुम गिे कुिै आवश्र्कता छै ि। राज्र्को र्ुगमा, परमेश्वरको वििले

मानिसहरूलाई अगाडड बढाउाँ छ, र र्ो त्र्स्तो जीवि हो जसमा सबै कुरा उिीहरूले दे ख्ने गरी स्पष्ट
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पाररएको हुन्छ—ककिकक परमेश्वरले सबै कुरा स्पष्ट रूपमा उदाङ्गो पािुथभएको छ, र मानिसलाई
जीविमा अिुभूनतको आधारमा अनघ बढ्ि बाध्र् गररएको छै ि। वववाह, साांसाररक मासमलाहरू,
जीवि, भोजि, वस्त्र र आश्रर्, पारस्पररक सम्बन्धहरूको ववषर्मा व्र्क्कतले कसरी परमेश्वरको
इच्छा पूरा गिे तररकामा सेवा गिथ सकछ, व्र्क्कतले कसरी दे हलाई त्र्ाग्िुपछथ , र र्स्तै अन्र्
कुराहरू, र्ीमध्र्े परमेश्वरले नतमीहरूलाई कुि-कुि कुराको बारे मा वणथि गिुथभएको छै ि? के तैंले

अझै पनि प्राथथिा र िोजी गिुथपछथ ? वास्तवमा त्र्सको कुिै आवश्र्कता छै ि! र्दद तैँले अझै पनि

र्ी कुराहरू गछथ स ् भिे, तैँले अिावश्र्क रूपमा कार्थ गरररहे को छस ्। र्ो अज्ञािता र मि
ू थता हो, र
पूणथ रूपमा अिावश्र्क कुरा हो! र्ोग्र्ताको अभावमा रहे का र परमेश्वरका वििहरू बुझ्ि

िसकिेहरूले मात्र लगातार मूिथतापूणथ प्राथथिाहरू गछथ ि ्। सत्र्ताको अभ्र्ास गिथका लाचग मुख्र्
कुरा भिेको ताँसाँग सांकल्प छ कक छै ि भन्िे हो। कनतपर् मानिसहरू नतिीहरूका शारीररक
इच्छाहरूलाई पछ्र्ाउाँ दा त्र्ो कार्थ सत्र्ता अिुरूप हुाँदैि भिेर जािे पनि त्र्सको पनछ लाग्िे

क्जद्दी गछथ ि ्। अनि र्सले नतिीहरूका आफ्िै जीविको प्रगनतमा बाधा पुऱ्र्ाउाँ छ, अनि प्राथथिा र
िोजी गरे पनि उिीहरू अझै पनि शरीरको अनघ झुकेर व्र्वहार गिथ िाहन्छि ्। र्सो गरे र, के

नतिीहरूले जािाजािी पाप गरररहे का हुाँदैिि ् र? शरीरको सुिववलासको लालसा गिेहरू र पैसाको
लालसा गिेहरूले जस्तै नतिीहरूले परमेश्वरससत र्सरी प्राथथिा गदथछि ्: “हे परमेश्वर! के तपाईं
मलाई शरीरको सि
ु को र धिको लालि गिथ अिम
ु नत ददिह
ु ु न्छ? के मैले र्स प्रकारले पैसा कमाउिु
तपाईंको इच्छा हो?” के र्ो प्राथथिा गिे उपर्ुकत तररका हो? र्सो गिे मानिसहरूलाई स्पष्ट रूपमा

िै परमेश्वर र्ी कुराहरूमा प्रसन्ि हुिुहुन्ि, र उिीहरूले र्ी कुराहरूलाई त्र्ाग्िुपछथ भन्िे राम्ररी िै
थाहा हुन्छ, तर नतिीहरूले आफ्िो हृदर्मा राख्िे कुरा पदहल्र्ै निक्श्ित भइसकेको हुन्छ, र जब
नतिीहरूले प्राथथिा र िोजी गछथ ि ् नतिीहरूले परमेश्वरलाई र्स प्रकारले नतिीहरूलाई व्र्वहार गिे

अिुमनत ददि करमा पािे कोससस गरररहे का हुन्छि ्। नतिीहरूका हृदर्मा, नतिीहरूले र्सको
समथथिमा परमेश्वरले केही भन्िुभएको होस ् भिी माग पनि गछथ ि ्—र्सैलाई िै वविोहीपि भनिन्छ।

मण्डलीका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई आफ्िो पक्षमा बिाउिे र नतिीहरूका आफ्िै स्वतन्त्र राज्र्
िडा गिे मानिसहरू पनि छि ्। र्स्ता कार्थहरूले परमेश्वरको ववरोध गदथछ भन्िे ताँलाई राम्ररी िै
थाहा हुन्छ, तर तैँले र्स्तो केही गिे सङ्कल्प गररसकेपनछ पनि ताँ शान्त र हताश िभई
परमेश्वरलाई िोज्ि र प्राथथिा गिथ थाल्छस ्। ताँ कनत बेसरम र निलथज्ज छस ्! साांसाररक थोकहरूलाई

छोड्िे ववषर्मा, धेरै पदहले िै बताइएको छ। परमेश्वरले सांसारका थोकहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ भिेर
स्पष्ट रूपमा जान्दा-जान्दै , र्सरी प्राथथिा गिे मानिसहरू पनि छि ्: “हे परमेश्वर! म साांसाररक

थोकहरूको पनछ लागेको तपाईं िाहिह
ु ु न्ि भन्िे मलाई थाहा छ, तर तपाईंको िाउाँ बदिाम िहोस ्
भिेर म र्ो गदथछु; साांसाररक मानिसहरूले ममा तपाईंको मदहमा दे ख्न सकूि ् भिेर म र्सो गछुथ।”
र्ो कस्तो प्रकारको प्राथथिा हो? के नतमीहरू भन्ि सकछौ? र्ो परमेश्वरलाई बाध्र् पािे र दबाबमा

पािे प्राथथिा हो। के र्सरी प्राथथिा गिथ ताँलाई लाज लाग्दै ि ? र्सरी प्राथथिा गिे मानिसहरूले

जािाजािी परमेश्वरको ववरोध गदथछि ्, र र्स प्रकारको प्राथथिा पूणथ रूपले शङ्कास्पद असभप्रार् हो;
र्ो वास्तवमा शैतािी स्वभावको असभव्र्क्कत हो। परमेश्वरका वििहरू स्पष्ट छि ्, निक्श्ित रूपमा
1094

उहााँको इच्छा, उहााँको स्वभाव र उहााँले ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूलाई कसरी व्र्वहार गिुथहुन्छ
भन्िे सम्बन्धमा बोसलएका वििहरू। र्दद तैंले सत्र्ता बुझ्दै िस ् भिे, तैंले परमेश्वरका वििहरू
अझ धेरै पढ्िप
ु छथ —र्सो गदाथको पररणाम अन्धाधन्
ु ध प्राथथिा गरे र िोजी गरे र आउिे पररणाम

भन्दा उिम हुन्छ। धेरै वटा अवस्थाहरूमा िोजी र प्राथथिाको सट्टामा परमेश्वरका वििहरू पढ्िे
र सत्र्मा सङ्गनत गिे गिुथ राम्रो हुन्छ। तेरो निर्समत प्राथथिाहरूमा, तैंले परमेश्वरका वििहरू
सभत्रबाट आफूलाई अझ बढी मिि गिे र जान्िे प्रर्ास गिुथपदथछ। र्ो तेरो जीविको प्रगनतका

लाचग अझै बढी लाभदार्क हुन्छ। र्दद अदहले पनि, ताँ आकाशनतर आाँिा उठाउाँ दै िोजी गछथ स ्
भिे, के र्सले ताँ अझै पनि अस्पष्ट परमेश्वरमा ववश्वास गछथ स ् भन्िे दे िाउाँ दै ि र? पदहले, तैंले
आफ्िो िोजी र प्राथथिाबाट पररणामहरू दे खिस ्, र पववत्र आत्माले तेरो आत्मालाई केही हदसम्म

छुिुभर्ो ककिभिे त्र्ो अिुग्रहको र्ुगको समर् चथर्ो। तैंले परमेश्वरलाई दे ख्न सकदै िचथइस ्, त्र्सैले
अिुभूनतको आधारमा अगाडडको बाटो दहाँड्िु र त्र्सरी िोजी गिे बाहे क ताँसाँग कुिै ववकल्प चथएि।

अब परमेश्वर मानिसको बीिमा आउिुभएको छ, विि दे हमा दे िा पिुथभएको छ, र तैंले परमेश्वरलाई

दे िेको छस ्; र्सैले पववत्र आत्माले अब पदहलेजस्तो काम गिुथहुन्ि। र्ुग पररवतथि भएको छ र
पववत्र आत्माले काम गिे तररका पनि बदलेको छ। मानिसहरूले पदहले जस्तो प्राथथिा िगिे भए

पनि, परमेश्वर पथ्
ृ वीमा हुिुहुिे हुाँदा, अब मानिसहरूका निक्म्त परमेश्वरलाई प्रेम गिे मौका छ।
मािवजानत परमेश्वरलाई प्रेम गिे र्ग
ु मा प्रवेश गरे को छ र सामान्र्तर्ा नतिीहरू आफूसभत्र िै
परमेश्वरको िक्जक जाि सकदछि ्: “हे परमेश्वर! तपाईं सााँच्िै अनत भलो हुिुहुन्छ, र म तपाईंलाई
प्रेम गिथ िाहन्छु!” केवल केही स्पष्ट र सरल वििहरूले मानिसहरूको हृदर्मा परमेश्वरप्रनतको
प्रेमको आवाज ददन्छ; र्ो प्राथथिा मानिस र परमेश्वर बीिको प्रेमलाई गदहराउिका लाचग मात्र

बोसलएको हो। ताँ कदहलेकहीीँ आफैले वविोहीपि प्रकट गरे को दे ख्छस ् र र्सो भन्छस ्: “हे परमेश्वर!
म ककि र्नत भ्रष्ट छु?” ताँलाई आफैलाई एक-दई
ु पटक दहकाथउिे तीव्र इच्छा हुन्छ, र तेरो आाँिा
आाँसुले भररन्छ। र्स्तो समर्मा, तैंले आफ्िो हृदर्मा पछुतो र आपदको महसुस गछथ स ्, तर ताँससत
र्ी भाविाहरू व्र्कत गिे कुिै तररका हुाँदैि। र्ो अदहलेको पववत्र आत्माको काम हो, तर जीविको

पनछ लाग्िेहरूले मात्र र्सलाई प्राप्त गिथ सकदछि ्। ताँलाई ताँप्रनत परमेश्वरसाँग धेरै प्रेम छ र
ताँसाँग एक ववशेष प्रकारको भाविा छ भन्िे लाग्छ। ताँसाँग स्पष्टसाँग प्राथथिा गिथ शब्दहरू िभए

पनि, ताँलाई परमेश्वरको प्रेम सधैँ समुि जस्तो गदहरो भएको महसुस हुन्छ। र्ो अवस्थाको बारे मा
व्र्कत गिथका लाचग कुिै उपर्ुकत शब्दहरू छै िि ्, र र्ो र्स्तो अवस्था हो जुि प्रार्जसो आत्मामा
उत्पन्ि हुन्छ। व्र्क्कतलाई उसको हृदर्मा परमेश्वरको िक्जक लैजािे उद्दे श्र्को र्स ककससमको
प्राथथिा र सङ्गनत सामान्र् हो।

अदहले मानिसहरूले छामछुम गिे र िोजी गिे समर् अतीत बनिसकेको भए पनि, र्सको

अथथ उिीहरूले अबदे खि प्राथथिा र िोजी गिुथ आवश्र्कता छै ि भन्िे होइि, ि त र्सको अथथ
मानिसहरूले काम गिथ थाल्िुभन्दा अनघ परमेश्वरको इच्छा प्रकट होस ् भिी पिथिुपछथ भन्िे िै

हो; र्ी मानिसका भ्रमहरू मात्र हुि ्। परमेश्वर मानिसहरूको बीिमा बास गिथ, नतिीहरूका ज्र्ोनत,
जीवि, र मागथ बन्ि आउिभ
ु एको छ: तथ्र् र्ही हो। अवश्र् िै, पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको आगमि हुाँदा
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उहााँले निश्िर् पनि मािवजानतका लाचग व्र्ावहाररक मागथ र जीवि ल्र्ाउिुहुन्छ, जुि नतिीहरूले
आिन्द सलिका लाचग नतिीहरूको कदको निक्म्त उपर्ुकत हुन्छ—उहााँ मािव अभ्र्ासका सबै
तररकाहरू तोड्ि आउिभ
ु एको होइि। मानिस अब छामछुम र िोजी गदै क्जउाँ दै ि, ककिकक त्र्सको

बदली परमेश्वर उहााँको काम गिथ र विि बोल्ि पथ्
ृ वीमा आउिुभएको छ। उहााँ मानिसलाई
नतिीहरूले क्जउाँ दै आइरहे को अन्धकार र अस्पष्टताको जीविबाट छुटकारा ददि, र नतिीहरूलाई

ज्र्ोनतले भररपूणथ जीवि ददि आउिुभएको छ। अदहलेको काम भिेको थोकहरू स्पष्ट पािुथ, स्पष्ट

रूपमा बोल्िु, प्रत्र्क्ष जािकारी ददिु र काम-कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा पररभावषत गिथु हो, ताकक
जसरी र्होवा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई बसलहरू कसरी िढाउिे र मक्न्दर कसरी निमाथण गिे

भिी बताउाँ दै डोऱ्र्ाउिुभर्ो त्र्सरी िै मानिसहरूले र्ी कुराहरू व्र्वहारमा उतािथ सकूि ्। त्र्सकारण,
प्रभु र्ेशू जािुभएपनछ जसरी नतमीहरूले उत्कट िोजी गिे जीवि क्जउाँ थ्र्ौ अब त्र्सरी क्जउिु

आवश्र्क छै ि। के नतमीहरूले भववष्र्मा सुसमािार फैलाउिे काम अन्धाधुन्ध गिुथपछथ र? के

नतमीहरूले क्जउिका लाचग उचित तररका पिा लगाउिे कोसससमा छामछुम गिुथपछथ ? के नतमीहरूले
आफ्िा कामहरू कसरी गिे भिेर छामछुम गिुथपछथ ? के नतमीहरूले कसरी साक्षी ददिुपदथछ भिी

जान्िका लाचग नतमीहरू भुइाँमा घोप्टो पिुथ आवश्र्क छ? के नतमीहरूले कसरी वस्त्र लाउिुपछथ र
क्जउिुपछथ भिी जान्ि उपवास र प्राथथिा गिुथ आवश्र्क छ? के नतमीहरूले परमेश्वरद्वारा ववजर्
गररिे कार्थलाई स्वीकार गिथ स्वगथका परमेश्वरसाँग निरन्तर प्राथथिा गिथु आवश्र्क छ? के तैंले

परमेश्वरको आज्ञा कसरी पालि गिुथपछथ भिी जान्िका निक्म्त निरन्तर, रातददि प्राथथिा गिुथ
आवश्र्क छ? नतमीहरूको बीिमा र्स्ता धेरै छि ् जसले कुरा िबुझेको कारण अभ्र्ास गिथ सकदै िौं
भिी भन्छि ्। मानिसहरूले आजका ददिमा परमेश्वरको काममा ध्र्ाि िै ददइरहे का छै िि ्! मैले
धेरै पदहले िै धेरै वििहरू बताएको चथएाँ, तर नतमीहरूले ती वििहरू पढ्िका निक्म्त कदहले पनि

ध्र्ाि ददएिौ, र्सैले अभ्र्ास कसरी गिे भिी नतमीहरूले िजान्िु कुिै अिम्मको कुरा होइि।

अवश्र् िै, आजको र्ुगमा पववत्र आत्माले अझै पनि मानिसहरूलाई आिन्द महसुस गराउि
नतिीहरूलाई छुिुहुन्छ, र उहााँ मानिसको साथमा क्जउिुहुन्छ। र्ो तेरो जीविमा प्रार्जसो आउिे

ती[क] ववशेष, रमाइला भाविाहरूको स्रोत हो। कदहलेकहीीँ, त्र्स्तो ददि आउाँ छ जब ताँ परमेश्वर प्रेसमलो
हुिह
ु ु न्छ भन्िे महसस
ु गछथ स ् र ताँ उहााँससत प्राथथिा िगरी बस्ि सकदै िस ्: “हे परमेश्वर! तपाईंको
प्रेम र्नत सुन्दर छ र तपाईंको स्वरूप र्नत महाि ् छ। म तपाईंलाई गदहरो प्रेम गिथ िाहन्छु। म

आफैलाई पूणथ रूपमा समपथण गिथ र मेरो सम्पण
ू थ जीवि तपाईंको निक्म्त अपथण गिथ िाहन्छु।
तपाईंको लाचग हो भिे, र्सो गदाथ मैले तपाईंलाई प्रेम गिथ सकछु भिे म तपाईंलाई सबै थोक

समपथण गिेछु…।” र्ो पववत्र आत्माले ताँलाई ददिभ
ु एको आिन्दको अिभ
ु नू त हो। र्ो अन्तर्दथक्ष्ट
होइि, ि र्ो ज्र्ोनत िै हो; र्ो छोइिुको अिुभव हो। र्ससाँग समल्दोजुल्दो अिुभवहरू घरीघरी प्राप्त

हुिेछि ्: कदहलेकहीीँ जब ताँ काम गिथका लाचग जान्छस ्, ताँ प्राथथिा गछथ स ् र परमेश्वरको िक्जक
आउाँ छस ् र तैँले र्नत छुवाइको महसुस गछथ स ् कक आशल
ु े तेरो अिुहार सभजाउिेछ र, तैंले सबै
क. मल
ू पाठमा “र्ी केही हुि ्” भिेर पदढन्छ।
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आत्म-निर्न्त्रण गुमाउाँ छस ्, र ताँ आफ्िो हृदर् सभत्रको आिन्द प्रकट गिथ सकिे स्थािको िोजी

गिे उत्कट इच्छा गछथ स ्…। त्र्हााँ र्स्ता समर्हरू हुन्छि ् जब ताँ केही सावथजनिक ठाउाँ मा हुन्छस ्,
र तैंले परमेश्वरको प्रेमको धेरै आिन्द प्राप्त गरे को छस ्, तेरो भाग्र् साधारण छ, र त्र्ोभन्दा बढी
ताँ अरू कसैले भन्दा बढी अथथपूणथ जीवि क्जइरहे का छस ् भन्िे ताँलाई अिुभूनत हुन्छ। परमेश्वरले
ताँलाई उठाउिुभएको छ र त्र्ो ताँप्रनतको परमेश्वरको महाि ् प्रेम हो भन्िे कुरा तैँले सभत्री रूपमा
जान्िेछस ्। तेरो मिको गदहराइमा ताँलाई मानिसले व्र्कत गिथ िसकिे र मानिसले बुझ्ि िसकिे

ककससमको प्रेम परमेश्वरमा छ भन्िे तैँले महसस
ु गछथ स ्, मािौं ताँलाई त्र्ो थाहा छ तर त्र्ो वणथि

गिे कुिै उपार् छै ि, र्सले ताँलाई सधैँ सोच्ि बाध्र् तुल्र्ाउाँ छ, तर तैँले त्र्सलाई व्र्कत गिथ
सकदै िस ्। र्स्तो समर्मा, ताँ कहााँ छस ् भन्िे पनि तैँले बबसथन्छस ्, र तैँले र्सरी पुकाछथ स ्: “हे

परमेश्वर! तपाईं र्नत बुझ्ि िसककिे र र्नत प्रेसमलो हुिुहुन्छ!” र्सले मानिसहरूलाई अलमल्लमा
पाछथ , तर त्र्स्ता कुराहरू बारम्बार भइरहन्छि ्। नतमीहरूले धेरै पटक र्स्तो अिभ
ु व गरे का छौ।
पववत्र आत्माले आज ताँलाई ददिुभएको र तैँले अदहले क्जउिुपिे जीवि र्ही हो। र्ो ताँलाई
क्जउिदे खि रोकिको लाचग ददइएको होइि, तर तेरो क्जउिे तररका बदल्िका निक्म्त हो। र्ो त्र्स्तो
भाविा हो जसलाई वणथि गिथ वा व्र्कत गिथ सककाँदै ि। र्ो मानिसको वास्तववक अिुभूनत पनि

हो, र त्र्ोभन्दा पनि बढी, र्ो पववत्र आत्माको काम हो। तैँले र्सलाई तेरो हृदर्मा बुझ्ि सकछस ्,
तर तैँले र्सबारे कसैलाई पनि स्पष्ट रूपमा बताउि सकदै िस ्। र्ो ताँ दढलो बोल्िे भएकोले वा ताँ
भकभकाउिे भएकोले होइि, तर र्ो शब्दहरूमा व्र्कत गिथ िसककिे भाविा भएकोले हो। आज

ताँलाई र्ी थोकहरूको आिन्द सलि ददइएको छ, र तैंले र्ही जीवि क्जउिु पछथ । अवश्र्, तेरो
जीविका अन्र् पक्षहरू िाली छै िि ्; र्नत मात्र हो कक र्ो छुवाइको अिुभव तेरो जीविको एक

ककससमको आिन्द बन्छ, जसले ताँलाई पववत्र आत्माबाट सधैँ त्र्स्ता अिभ
ु वहरूको आिन्द सलि
इच्छुक बिाउाँ छ। तर तैंले र्ो जान्िुपछथ कक र्स प्रकारको छुवाइ दे हदे खि बादहर जाि, तेस्रो स्वगथमा

जािु वा सारा सांसारभरर र्ात्रा गिथको निक्म्त ददइिे होइि। बरु, तैंले आज उपभोग गरे को परमेश्वरको

प्रेमलाई तैँले महसुस गर्, र त्र्सको स्वाद सलि सक् , परमेश्वरको आजको कामको महत्त्व अिुभव
गिथ सक् , र आफूलाई परमेश्वरको वास्ता र सुरक्षासाँग फेरर पररचित गरा भिेर र्ो ददइएको हो।

र्ी सबै कुराहरू ताँलाई परमेश्वरको आजको कामको बारे मा अझ ठूलो ज्ञाि प्राप्त होस ् भिेर
ददइएको हो—परमेश्वरले र्ो काम गिुथको लक्ष्र् र्ही हो।

परमेश्वर दे हधारी हुिुभन्दा अनघ क्जउिे तररका भिेको िोजी र छामछुम गिुथ िै चथर्ो। त्र्स
बेला मानिसहरूले परमेश्वरलाई दे ख्न सकदै िचथए, त्र्सैले िोज्िु र छामछुम गिुथ बाहे क अरू ववकल्प
चथएि। आज तैंले परमेश्वरलाई दे िेका छस ् र तैंले कसरी अभ्र्ास गिथप
ु छथ त्र्ो उहााँले प्रत्र्क्ष
रूपमा बताउिुहुन्छ; र्सैले तैंले छामछुम वा िोजी गिुथ आवश्र्क छै ि। उहााँले मानिसलाई जुि
बाटोमा डोऱ्र्ाउिुहुन्छ त्र्ो सत्र्को मागथ हो, र उहााँले मानिसलाई बताउिुहुिे कुराहरू र मानिसले

प्राप्त गिे कुराहरू जीवि र सत्र्ता हुि ्। ताँसाँग मागथ र जीविको सत्र्ता छ, र्सैले िोजी
गरररहिुपिे के आवश्र्कता छ र? पववत्र आत्माले साँगसाँगै दई
ु िरणहरूको काम गिुथहुन्ि। र्दद
जब म आफ्िो विि बोसलसकछु, तब मानिसहरूले होससर्ारीसाथ परमेश्वरको विि िााँदैिि ् र
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वपउाँ दै िि ्, र सत्र्लाई राम्ररी पछ्र्ाउाँ दै िि,् अझै पनि नतिीहरू अिुग्रहको र्ुगमा गरे झ ैं काम गदथछि ्,
अन्धोजस्तो बिेर छामछुम गछथ ि ्, निरन्तर प्राथथिा र िोजी गछथ ि ् भिे, के त्र्सको अथथ मेरो र्स
िरणको काम—वििहरूको काम—व्र्थथमा भइरहे को छ भन्िे हुाँदैि र? मैले मेरो विि बोलेर समाप्त
गररसकेको भए पनि, मानिसहरूले अझै पनि पूणथ रूपमा बुझ्ि सकदै िि ्, ककिकक नतिीहरूमा
क्षमताको अभाव छ। मण्डली जीवि क्जएर र एक-अकाथसाँग सङ्गनत गरे र र्ो समस्र्ा समाधाि
गिथ सककन्छ। पदहले, अिुग्रहको र्ुगमा, परमेश्वरले दे हधारण गिुथभएको भए तापनि, उहााँले
वििहरूको काम गिथभ
ु एि, र्सैले कामलाई कार्म राख्नका लाचग पववत्र आत्माले त्र्स समर्मा

त्र्सरी काम गिुथभर्ो। त्र्सबेला मुख्र् रूपमा पववत्र आत्माले िै काम गिुथभर्ो, तर अदहले दे हधारी
परमेश्वरले पववत्र आत्माको स्थाि सलएर आफैले काम गरररहिुभएको छ। पदहले , जबसम्म

मानिसहरूले बारम्बार प्राथथिा गथे, नतिीहरूले शाक्न्त र आिन्द अिुभव गथे; त्र्हााँ निन्दा साथसाथै

अिुशासि पनि चथर्ो। र्ो सब पववत्र आत्माको काम चथर्ो। अब र्ी अवस्थाहरू बारम्बार हुाँदैिि ्।
पववत्र आत्माले कुिै एउटा र्ुगमा एक ककससमको काम मात्र गिथ सकिुहुन्छ। र्दद दे हले
मानिसहरूमा एक प्रकारको काम गदै र पववत्र आत्माले अको प्रकारको काम गदै उहााँले एकसाथ

दई
ु ककससमको काम गिुथभएको भए, र र्दद दे हले भिेका कुराहरूको महत्त्व चथएि र आत्माले

गिुथभएको कामको मात्र महत्त्व चथर्ो भिे, ख्रीष्टसाँग कुिै सत्र्ता, बाटो वा जीवि हुिेचथएि। र्ो
आफैमा परस्पर-ववरोधमा हुिेचथर्ो। के पववत्र आत्माले त्र्सरी काम गिथ सकिह
ु ु न्छ? परमेश्वर

सवथशक्कतमाि ्, सवथज्ञािी, पववत्र र धमी हुिुहुन्छ, र उहााँले निक्श्ित रूपमा कुिै गल्ती गिुथहुन्ि।
मानिसको ववगतका अिुभवहरूमा धेरै वविलि र त्रुदटहरू चथए। सामान्र् मािवता भएका

मानिसहरूमा हुिुपिे वा नतिीहरूले गिुथपिे केही कुरा चथए वा मािव जीविमा टाढा बस्ि कदठि
हुिे गल्तीहरू चथए, र जब ती कुराहरूलाई राम्रोसाँग सामिा गरराँदैिचथर्ो, मानिसहरूले त्र्सका
निक्म्त परमेश्वरलाई क्जम्मेवार बिाउाँ थे। एउटी बदहिीले घरमा पाहुिाहरू बोलाएकी चथइि ्। उिको
बफाइएका रोटीहरू राम्ररी बाकफएका चथएिि ्, त्र्सैले उिले सोचिि ्: “र्ो पककै पनि परमेश्वरको
अिुशासि हो। परमेश्वरले मेरो व्र्थथको हृदर्लाई फेरर निराकरण गदै हुिुहुन्छ; मेरो घमण्ड सााँच्िै

ठूलो छ।” वास्तवमा, जहााँसम्म मानिसको सामान्र् सोच्िे तररकाको कुरा छ, जब पाहुिाहरू आउाँ छि ्,
ताँ उत्सादहत बन्छस ् र हतार गछथ स ्, तैंले जे गरररहे को हुन्छस ् त्र्समा अव्र्वक्स्थत बन्छस ्, अनि
र्सरी कक त भात डढ्छ वा िािे कुरामा िुि िको हुन्छ। काममा धेरै िै व्र्स्त हुाँदा र्स्तो हुि
आउाँ छ, तर मानिसहरूले अन्त्र्मा त्र्सलाई “परमेश्वरले ददिुभएको अिुशासि” भन्िे ठान्छि ्।

वास्तवमा, र्ी सबै मािव जीविमा हुिे गल्तीहरू मात्र हुि ्। र्दद तैँले परमेश्वरमा ववश्वास गदै िस ्
भिे पनि के तैँले बारम्बार र्स्तो कुराको सामिा गदै िस ् र? जि
ु समस्र्ाहरू उत्पन्ि हुन्छि ् ती
प्रार््ः मानिसहरूले गरे का गल्तीहरूका पररणाम हुि ्—त्र्स्ता गल्तीहरू पववत्र आत्माका काम हुि ्
भन्िे हुाँदैि। परमेश्वरसाँग त्र्स्ता गल्तीहरूको कुिै सरोकार हुाँदैि। जस्तै, जब िाइरहे को बेला तैँले
आफ्िो क्जब्रो टोकछस ्, के त्र्ो परमेश्वरको अिुशासि हो त? परमेश्वरको अिुशासिका ससद्धान्तहरू
हुन्छि ् र सामान्र्तर्ा र्ो तब दे खिन्छ जब ताँ जािाजािी अपराध गछथ स ्। जब ताँ परमेश्वरको
िाउाँ वा उहााँको गवाही वा कामसाँग सम्बक्न्धत कार्थ गछथ स ् तब मात्र उहााँले ताँलाई अिश
ु ासिमा
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राख्िुहुन्छ। अदहले मानिसहरूले उिीहरूले गिे कार्थहरूमा सिेत हुिका निक्म्त िादहिे सत्र्ता
पर्ाथप्त मात्रामा बुझेका छि ्। उदाहरणको लाचग: तैंले मण्डलीको पैसा दहिासमिा गररस ् वा त्र्ो
लापरवाहसाथ ििथ गररस ् भिे के ताँलाई केही महसस
ु िहुिे हुिसकछ र? त्र्सो गदाथ तैंले केही त
महसुस गिेछस ्। त्र्ो गररसकेपनछ केही महसुस गिुथ मात्र पनि असम्भव हुन्छ। तैंले आफ्िो

वववेकको ववरुद्धमा गरे का कार्थहरूको बारे मा तैंले आफ्िो हृदर्मा स्पष्ट बुझेको हुन्छस ्।
मानिसहरूको आ-आफ्िै रुचि र प्राथसमकताहरू हुिे भएकाले, सत्र्लाई कसरी अभ्र्ास गिुथपछथ भिी
जािेर पनि उिीहरू आफैमा सलप्त हुन्छि ्। त्र्स्तो हुाँदा, नतिीहरूले केही गररसकेपनछ, नतिीहरूले
कुिै प्रत्र्क्ष अपमािको महसुस गदै िि ् वा कुिै स्पष्ट अिुशासिबाट भएर जााँदैिि ्। र्सको कारण

र्ो हो कक नतिीहरूले जािाजािी अपराध गरे का हुन्छि ्, त्र्सैले परमेश्वरले नतिीहरूलाई
अिुशासिमा राख्िुहुन्ि; जब धमी न्र्ार्को समर् आउाँ छ, हरे कले उिीहरूको कमथको आधारमा

परमेश्वरबाट दण्ड पाउाँ छ। अदहले मण्डलीमा केही मानिसहरू छि ् जसले पैसा दहिासमिा गछथ ि ,्
जसले पुरुष र मदहलाबीि स्पष्ट ससमा कार्म गदै िि ्, र कनतले परमेश्वरको कामलाई गोप्र्मा

दोष लाउाँ छि ्, अवज्ञा गछथ ि ् र ध्वस्त पािे कोससस गछथ ि ्। तापनि ककि नतिीहरूको सबै कुरा राम्रो

छ? त्र्स्ता कामहरू गदाथ, नतिीहरू सिेत हुन्छि ्, र आफ्िो हृदर्मा निन्दाको महसुस गछथ ि ् र
र्सैको कारण कदहलेकहीीँ नतिीहरूले सजार् र शोधि भोग्छि ्, तर नतिीहरू अत्र्न्तै निलथज्ज छि ्!

मानिसहरू छाडापिमा सांलग्ि हुाँदा जस्तै—त्र्स बेला नतिीहरूले के गदै छि ् सो नतिीहरूले जान्दछि ्,
तर नतिीहरूको असभलाषा धेरै िै ठूलो हुन्छ र नतिीहरूले आफैलाई निर्न्त्रण गिथ सकदै िि ्। पववत्र
आत्माले नतिीहरूलाई अिुशासिमा राख्िुभर्ो भिे पनि, त्र्सद्वारा केही फाइदा हुाँदैि, त्र्सैले
पववत्र आत्माले अिुशासिमा राख्िुहुन्ि। र्दद पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई अिुशासिको कारबाही

गिथभ
ु एि भिे, र्दद नतिीहरूले कुिै चधककारको महसस
ु गदै िि ् र नतिीहरूको दे हलाई केही पनि

हुाँदैि भिे, त्र्सपनछ कस्तो निन्दा हुिसकछ र? त्र्ो काम गररसकेपनछ—कस्तो अिुशासि हुि
सकछ? र्सले नतिीहरू अत्र्न्तै निलथज्ज छि ् र नतिीहरूमा मािवताको अभाव छ, र नतिीहरू श्राप
र दण्डको र्ोग्र् छि ् भन्िे मात्र प्रमाखणत गदथछ! पववत्र आत्माले अिावश्र्क रूपमा काम गिुथहुन्ि।

र्दद ताँलाई सत्र्ता राम्ररी थाहा छ तर त्र्सको अभ्र्ास गदै िस ् भिे , र्दद ताँ कुिै पनि दष्ु कमथ

गिथ सक्षम छस ् भिे, ताँ दष्ु टको साथमा ताँलाई दण्ड ददइिे ददिको प्रतीक्षा गिथ मात्र सकछस ्। र्ो
तेरो लाचग उिम अन्त्र् हो! अदहले मैले वववेकको बारे मा बारम्बार प्रिार गरे को छु, जुि न्र्ूितम

मापदण्ड हो। र्दद मानिसहरूमा वववेकको कमी छ भिे, उिीहरूले पववत्र आत्माको अिुशासि
गुमाएका छि ्; नतिीहरू जे गिथ िाहन्छि ् त्र्ो गिथ सकछि ् र परमेश्वरले त्र्समा कुिै ध्र्ाि

ददिह
ु ु न्ि। जि
ु मानिसहरूमा सााँच्िै वववेक र बुद्चध हुन्छ नतिीहरूले कुिै गल्ती गदै छि ् भिे
उिीहरूलाई त्र्ो थाहा हुन्छ। नतिीहरूले वववेकमा थोरै दोषी महसस
ु गदाथ असहज महसुस गछथ ि ्;
नतिीहरूले सभत्री लडाइाँको सामिा गिुथपिेछ र अन्तत्ः शरीरलाई त्र्ाग्िेछि ्। नतिीहरू त्र्स्तो

क्स्थनतमा पुग्िेछैिि ् जहााँ उिीहरूले गम्भीर रूपमा परमेश्वरको ववरोध गिे कुिै काम गिथ सकछि ्।

मानिसहरूले जब केही गलत गछथ ि ् तब िाहे पववत्र आत्माले नतिीहरूलाई अिुशासि र दण्ड
ददिभ
ु ए पनि िददिभ
ु ए पनि, उिीहरूलाई केही त महसस
ु हुन्छ। र्सैले, अदहले मानिसहरूले सबै
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प्रकारका सत्र्ताहरू बुझ्दछि ् र र्दद नतिीहरूले ती अभ्र्ास गदै िि ् भिे त्र्ो एउटा मािवीर्
समस्र्ा हो। म मानिसहरूसाँग कदहल्र्ै पनि र्सरी कुिै प्रनतकक्रर्ा ददाँ ददिाँ, ि त म नतिीहरूबाट
कुिै आशा िै गछुथ। तैँले आफूलाई जस्तो मि लाग्छ त्र्स्तो गिथ सकछस ्।

जब कनतपर् मानिसहरू भेला हुन्छि ्, नतिीहरूले परमेश्वरको वििलाई एकानतर राख्छि ् र
सधैँ र्ो व्र्क्कत वा त्र्ो व्र्क्कत कस्तो छ भिी कुरा गरररहन्छि ्। अवश्र्, थोरै वववेकी हुिु राम्रो
कुरा हो, ताकक ताँ जहीीँ गए पनि ताँ सक्जलै धोकामा पिेछैिस ्, र सक्जलै ठचगिे वा मूिथ बन्िेछैिस ्—

र्ो पनि मानिसहरूमा हुिप
ु िे पक्ष हो। तर ताँ र्स पक्षमा मात्र केक्न्ित हुिु हुाँदैि। र्ो कामकुराहरूको िकारात्मक पक्षसाँग सम्बक्न्धत छ, र तैँले सधैँ आफ्िा आाँिाहरू अरू मानिसहरूमा
लगाइरहि सकदै िस ्। अदहले ताँमा पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे कुराको थोरै ज्ञाि
छ, परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास अनत सतही छ, र ताँमा थोरै मात्र सकारात्मक कुराहरू छि ्। तैंले

ववश्वास गरे को व्र्क्कत परमेश्वर हुिुहुन्छ, र तैंले बुझ्िुपिे व्र्क्कत परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, शैताि

होइि। र्दद ताँलाई शैतािले कसरी काम गदथछ र दष्ु टात्माहरूले काम गिे सबै तररकाहरूको बारे मा

मात्र थाहा छ, तर परमेश्वरको बारे मा कुिै पनि प्रकारको ज्ञाि छै ि भिे, त्र्सको के अथथ हुन्छ र?
के आज तैंले ववश्वास गिे भिेको परमेश्वरलाई होइि र? तेरो ज्ञािमा र्ी सकारात्मक कुराहरू
ककि सामेल छै िि ्? तैँले प्रवेशको सकारात्मक पक्षमा ध्र्ाि ददाँ दैिस ्, ि त तैँले त्र्सलाई बुझ्छस ्,

त्र्सोभए ताँ आफ्िो ववश्वासमा के प्राप्त गिथ िाहन्छस ्? के तैँले कसरी िोजी गिथप
ु छथ भिी
जान्दै िस ्? तैँले िकारात्मक पक्षहरूको बारे मा धेरै जान्दछस ्, तर प्रवेशको सकारात्मक पक्षको बारे मा

ताँलाई केही पनि थाहा छै ि, त्र्सरी तेरो कद कसरी बढ्ि सकछ? शैतािससत लडाइाँको बारे मा मात्र
कुरा गिे ताँजस्तो व्र्क्कतका निक्म्त भववष्र्मा कस्तो सम्भाविाहरू हुि सकछ? के तेरो प्रवेश अनत
परु ािो हुिेछैि र? तैंले अदहले र्स्तो काम गरे र के प्राप्त गिथ सकिेछस ?् अदहले तैंले बझ्
ु िप
ु िे
मुख्र् कुरा भिेका परमेश्वरले अदहले के गिथ िाहिुहुन्छ, मानिसले कसरी सहर्ोग गिुथपदथछ,

नतिीहरूले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपदथछ, नतिीहरूले पववत्र आत्माको कामलाई कसरी बुझ्िुपछथ ,
आज परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै वििहरूमा नतिीहरू कसरी प्रवेश गिुथपदथछ, नतिीहरूले ती कसरी
िािु, वपउिु, अिुभव गिुथ र बुझ्िुपछथ , नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई कसरी पूरा गिुथपछथ , कसरी

परमेश्वरद्वारा पण
ू थ रूपमा ववजर् गररिप
ु छथ र परमेश्वरको अचग समवपथत हुिुपछथ आदद हुि ्…। तैँले
ध्र्ाि केक्न्ित गिुथपिे र ताँ अदहले प्रवेश गिुथपिे कुराहरू नर्िै हुि ्। के तैंले बुखझस ्? अरू

मानिसहरूको बारे मा असल-िराब छुट्र्ाउिे क्षमतामा मात्रै ध्र्ाि केक्न्ित गदाथ के फाइदा हुन्छ?
ताँ र्हााँ शैतािलाई चिन्ि सकछस ्, त्र्हााँ दष्ु टात्माहरूलाई चिन्ि सकछस ्—तैँले दष्ु टात्माहरूको बारे मा

पण
ू थ ज्ञाि पाउि सकछस ्, तर र्दद तैँले परमेश्वरको कामको बारे मा केही पनि भन्ि सकदै िस ् भिे,
के र्स्तो समझशक्कत परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञािको ववकल्प हुि सकछ? मैले पदहले िै दष्ु टात्माको
कामका असभव्र्क्कतहरूको बारे मा सङ्गनत गररसकेको छु, तर र्ो त्र्सको मुख्र् भाग होइि। अवश्र्

मानिसहरूमा केही समझशक्कत हुिुपदथछ र र्ो परमेश्वरको सेवा गिेहरूमा हुिुपिे कुरा हो, र्सैले
कक नतिीहरू मूिथतापूणथ कामहरू गिथ र परमेश्वरको काममा बाधा ददिबाट जोचगऊि ्। तापनि,
सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा भिेको परमेश्वरको कामको ज्ञाि हुिु र परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्िु हो।
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ताँसभत्र परमेश्वरको कार्थको र्स िरणको के ज्ञाि छ? के ताँ परमेश्वरले के काम गिुथहुन्छ,
परमेश्वरको इच्छा के हो, तेरा आफ्िै कमी-कमजोरीहरू के हुि ् र तैंले आफूलाई के कुराले सुसक्ज्जत

पािथप
ु छथ भन्िे ववषर्मा कुरा गिथ सकछस ्? के तैँले तेरो सबैभन्दा िर्ााँ प्रवेश के हो सो भन्ि
सकछस ्? तैंले फल कटिी गिथ र िर्ााँ प्रवेशको बारे मा बुझाइ प्राप्त गिथ सकिुपछथ । भ्रममा परे को
बहािा िगर्; आफ्िो अिुभव र ज्ञािलाई गदहरो बिाउि तैंले िर्ााँ प्रवेशमा धेरै कोससस गिुथपछथ , र

अझ बढी तैंले िर्ााँ-िर्ााँ प्रवेशहरूको र अिुभवहरूको अनत िै सही तररकाको ज्ञाि प्राप्त गिुथपछथ ।
र्नत मात्र होइि, िर्ााँ काम र िर्ााँ प्रवेशहरूमाफथत, तैंले तेरो अनघल्लो परु ािो र वविलि भएका
अभ्र्ासहरूको सम्बन्धमा समझशक्कत पाएको हुिुपछथ , र िर्ााँ अिुभवहरूमा प्रवेश गिथका लाचग
नतिलाई कसरी फाल्िे सो कुराको िोजी गिुथपछथ । तैंले तुरुन्तै बुझ्िप
ु िे र प्रवेश गिुथपिे कुराहरू
नर्िै हुि ्। तैंले पुरािो र िर्ााँ प्रवेशहरू बीिको सभन्िता र सम्बन्धलाई बुझ्िुपछथ । र्दद तैंले र्ी
कुराहरू बुझेको छै िस ् भिे, तेरो निक्म्त प्रगनत गिे कुिै उपार् हुिेछैि, ककिकक तैँले पववत्र आत्माको
कामको गनतलाई पछ्र्ाउि सकिेछैिस ्। तैंले सामान्र् रूपमा परमेश्वरको विि िािे र वपउिे गिथ

सकिुपछथ र सामान्र् सङ्गनत गिथ सकिुपछथ अनि तेरो पदहलेको पुरािो अभ्र्ास र तेरो परम्परागत

धारणा बदल्ि नतिको प्रर्ोग गिुथपछथ , ताकक ताँ िर्ााँ अभ्र्ासमा प्रवेश गिथ सक् र परमेश्वरको िर्ााँ

काममा प्रवेश गिथ सक् । तैंले हाससल गिुथपिे कुराहरू नर्िै हुि ्। मैले ताँलाई ताँ सही रूपमा कस्तो
छस ् त्र्ो मात्र पिा लाउि लगाइरहे को छै िाँ; लक्ष्र् र्ो होइि। बरु म ताँलाई सत्र्ता सम्बन्धी तेरो

अभ्र्ास र जीवि प्रवेश सम्बन्धी तेरो बुझाइलाई गम्भीरतासाथ ली भिेर मात्र भनिरहे को छु। तैंले
आफैलाई चिन्िे क्षमताले तेरो वास्तववक कदको प्रनतनिचधत्व गदै ि। र्दद ताँ परमेश्वरको कामको
अिुभव गिथ सकछस ् भिे, परमेश्वरको वििको सत्र्ताको अिुभव गिथ र बुझ्िे क्षमता छ, र तेरो
पदहलेका व्र्क्कतगत धारणा र गल्तीहरू बझ्
ु ि सकछस ् भिे, त्र्ही िै तेरो वास्तववक कद हो र र्ो
नतमीहरू सबैले हाससल गिुथपिे कुरा हो।

धेरै पररक्स्थनतहरूमा कसरी अभ्र्ास गिे भन्िे नतमीहरूलाई थाहा हुाँदैि, र पववत्र आत्माले
कसरी काम गिुथहुन्छ भन्िे कुरा त नतमीहरूलाई झिै कम थाहा हुन्छ। कदहलेकहीीँ तैँले र्स्तो
काम गछथ स ् जुि स्पष्ट रूपमा पववत्र आत्माप्रनतको अिाज्ञाकाररता हुन्छ। परमेश्वरका वििहरू
िाएकोले र वपएकोले, ताँमा र्स ववषर्को ससद्धान्तको ज्ञाि पदहले िै छ, त्र्सैले ताँसभत्र दोष र
अशाक्न्तको अिुभूनत छ; निश्िर् र्ो त्र्स्तो भाविा हो, जुि कसैले पनि केही सत्र् जािेपनछ

महसुस गदथछ। र्दद मानिसहरूले परमेश्वरको आजको वििअिुसार सहकार्थ वा अभ्र्ास गदै िि ्
भिे, उिीहरूले पववत्र आत्माको काममा बाधा पुऱ्र्ाइरहे का हुन्छि ्, र उिीहरूले निश्िर् िै आफूसभत्र
असन्तक्ु ष्ट महसस
ु गछथ ि ्। भिौं, तैँले कुिै ववशेष कुराको ससद्धान्त बझ्
ु छस ्, तर तैँले त्र्स अिस
ु ार
अभ्र्ास गदै िस ् भिे , तैँले मिसभत्र निन्दाको भाविा भोग्छस ्। र्दद तैँले ससद्धान्त बुझ्दै िस ् र

सत्र्को र्स पक्षलाई पटककै जान्दै िस ् भिे, तैंले र्स कुरामा निन्दाको अिुभूनत महसुस गिेछस ्
भन्िेछैि। पववत्र आत्माको निन्दा सधैँ प्रसांग अिुसार हुन्छ। तैंले प्राथथिा गरे का छै िस ् र पववत्र
आत्माको काममा सहकार्थ गरे को छै िस ् र्सैले तैंले त्र्ो काममा दढलाइ गररस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ।

वास्तवमा, र्सलाई दढलाइ गिथ सककाँदै ि। पववत्र आत्माले अरू कसैलाई प्रभाववत गिथह
ु ु िेछ; पववत्र
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आत्माको कामलाई कसैले पनि बन्धिमा पािथ सकदै ि। तैँले परमेश्वरलाई निराश पारे को छस ् भन्िे
लाग्छ, र र्ो तेरो वववेकमा हुिुपिे अिुभूनत हो। तैँले सत्र्ता प्राप्त गिथ सकछस ् कक सकदै िस ् त्र्ो
तेरो आफ्िै सरोकारको कुरा हो र त्र्ो परमेश्वरससत सम्बक्न्धत छै ि। कदहलेकहीीँ तेरो आफ्िै

वववेकले ताँलाई दोषी महसुस गराउाँ छ, तर र्ो पववत्र आत्माबाट आएको ज्ञाि वा प्रकाश होइि, ि

त र्ो पववत्र आत्माले गिुथभएको निन्दा िै हो। बरु र्ो मािव वववेकसभत्रको भाविा हो। र्दद ताँ

परमेश्वरको िाउाँ , परमेश्वरको गवाही वा परमेश्वरको कामसाँग सम्बक्न्धत मासमलामा अिुचित
प्रकारले काम गछथ स ् भिे, परमेश्वरले ताँलाई त्र्नतकै छोड्िह
ु ु िेछैि। तर एउटा सीमा छ—परमेश्वरले
ताँसाँग सामान्र्, स-सािा कुराहरूमा झमेला सलिुहुिेछैि। उहााँले ताँलाई बेवास्ता गिुथहुिेछ। र्दद तैँले

ससद्धान्तहरू उल्लङ्घि गछथ स ्, र तैंले परमेश्वरको कामलाई बाधा ददाँ दै समस्र्ामा पाछथ स ् भिे ,
उहााँले आफ्िो क्रोध ताँमाचथ प्रकट िन्र्ाउिुहुिेछ र ताँलाई बबलकुल छोड्िुहुिेछैि। तैंले गिे केही
गल्तीहरू मािव जीविको क्रममा अपररहार्थ रूपमा हुिे गल्तीहरू हुि ्। उदाहरणका लाचग, ताँ आफ्िो
रोटी ठीकसाँग बफाउाँ दै िस ् र त्र्ो परमेश्वरले ताँलाई अिुशासिको कारबाही गिुथभएको हो भन्छस ्—
र्ो भन्िु पूरै अतकथशील कुरा हो। तैंले परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ अनघ, के र्स प्रकारको घटिा

प्रार्जसो हुाँदैि चथर्ो र? ताँलाई त्र्ो पववत्र आत्माले गिुथभएको अिुशासिको कारबाही हो जस्तो
लाग्छ, तर वास्तवमा कुरा त्र्स्तो होइि (केही ववशेष पररक्स्थनतहरू बाहे क), ककिकक र्ो काम
पण
ू थतर्ा पववत्र आत्माबाट आएको हुाँदैि, बरु मािवीर् भाविाहरूबाट आएको हुन्छ। तापनि, ववश्वास
गिे मानिसहरूले र्स्तो प्रकारले सोच्िु सामान्र् कुरा हो। तैंले परमेश्वरमा ववश्वास िगरे को
समर्मा र्स्तो वविार गिेचथइिस ्। तैंले परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनछ, तैंले र्ी कुराहरूबारे

सोिवविार गदै समर् बबताउि थासलस ्, त्र्सैले तैंले स्वभाववक रूपमा र्स्तो प्रकारले सोच्ि थालेको

हुन्छस ्। र्ो सामान्र् मानिसको सोिबाट उत्पन्ि हुन्छ र उिीहरूको मािससकतासाँग सम्बक्न्धत
हुन्छ। तर म ताँलाई बताउाँ छु, त्र्स्तो सोि पववत्र आत्माको कामको दार्रासभत्र पदै ि। र्ो पववत्र

आत्माले मानिसहरूलाई नतिीहरूको वविारद्वारा ददिुहुिे सामान्र् प्रनतकक्रर्ाको एउटा उदाहरण हो;
तर तैंले र्ो बुझ्िुपछथ कक र्ो प्रनतकक्रर्ा पववत्र आत्माको काम होइि। र्स प्रकारको “ज्ञाि” छ

भन्दै मा, त्र्सले ताँमा पववत्र आत्माको काम छ भन्िे कुराको प्रमाण ददाँ दैि। तेरो ज्ञाि पववत्र
आत्माको ज्ञािबाट उत्पन्ि हुाँदैि, र्ो पववत्र आत्माको काम हुिे त कुरै भएि। र्ो केवल सामान्र्
मािवीर् सोिको उपज हो र पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट वा प्रकाशसाँग र्सको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि—

र्ी पूणथ रूपले सभन्िासभन्िै घटिाहरू हुि ्। त्र्स्ता सामान्र् मािव वविारहरू पूणथ रूपमा पववत्र
आत्माबाट आउाँ दै िि ्। जब पववत्र आत्माले मानिसहरूलाई अन्तर्दथक्ष्ट ददिका निक्म्त काम गिुथहुन्छ,
तब उहााँले सामान्र्तर्ा नतिीहरूलाई परमेश्वरको कामको ज्ञाि र नतिीहरूको वास्तववक प्रवेश र

वास्तववक अवस्थाको ज्ञाि ददिुहुन्छ। उहााँले नतिीहरूलाई परमेश्वरका जरुरी असभप्रार्हरू र आज
मानिसका लाचग उहााँका मागहरू बुझ्िे पनि तुल्र्ाउिुहुन्छ, र्सैले नतिीहरूमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट
पािथ, सतावट र ववपविको सामिा गिुथ पदाथ समेत परमेश्वरलाई प्रेम गिथ, र रगत बगाउि वा

आफ्िो प्राणसमेत अपथण गिथ परे पनि परमेश्वरका निक्म्त िडा हुिलाई आफ्िा सबै कुरा त्र्ाग्िे
सांकल्प गिथ सकूि ् र कुिै पनछतो िगरी त्र्सो गिथ सकूि ्। र्दद ताँसाँग र्स प्रकारको सांकल्प छ
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भिे, त्र्सको अथथ ताँमा पववत्र आत्माको उत्साह र काम छ भन्िे हुन्छ—तर र्ो जाि ् कक बबतेर
जािे हरे क क्षणमा ताँससत र्स्तो उत्साह हुाँदैि। कदहलेकहीीँ सेवाहरूमा जब ताँ प्राथथिा गछथ स ् र

परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तैँले आफ्िो हृदर् छोएको र प्रेरणा पाएको महसुस

गछथ स ्। जब सङ्गनतमा हुिे अरू कसैले आफ्िो अिुभव र परमेश्वरको वििको बुझाइबारे बताउाँ छि ्
त्र्स बेला ताँलाई अनत िर्ााँ र ताजा महसुस हुन्छ र तेरो हृदर् पूणथ सफा र उज्र्ालो हुन्छ। र्ो
सबै पववत्र आत्माको काम हो। र्दद ताँ एक अगुवा होस ् र ताँ मण्डलीमा काम गिथ जााँदा, पववत्र
आत्माले ताँलाई असाधारण ज्ञाि र प्रकाश ददिह
ु ु न्छ, मण्डलीसभत्र रहे का समस्र्ाहरूको बारे मा
अन्तज्ञाथि ददिुहुन्छ, र नतिलाई समाधाि गिथ सत्र्तामा सङ्गनत कसरी बााँढ्िे त्र्ो जान्ि ददिुहुन्छ,
ताँलाई आफ्िो काममा अववश्वसिीर् रूपमा जोसशलो, क्जम्मेवार र गम्भीर बिाउिुहुन्छ भिे, र्ी
सबै पववत्र आत्माको काम हो।

अभ्यास्(२)
बबतेको समर्मा, मानिसहरूले परमेश्वरसाँग रहि र हरे क क्षणमा आत्मामा क्जउिको लाचग

आफैलाई तासलम ददन्थे। आजको अभ्र्ासको तुलिामा, र्ो आक्त्मक तासलमको एउटा साधारण रूप

हो; र्ो मानिसहरू जीविको सही मागथमा प्रवेश गिथअ
ु नघ नतिीहरूले गिथप
ु िे अभ्र्ासको सबैभन्दा

सतही र सरल ववचध हो, र र्ो मानिसहरूको ववश्वासको अभ्र्ासको सबैभन्दा पदहलो िरण हो।
र्दद मानिसहरू सधैँ आफ्िो जीविमा र्स ककससमको अभ्र्ासमा भर पदथछि ् भिे , नतिीहरूसाँग
धेरै भाविाहरू हुिेछि ्, र नतिीहरूले गल्तीहरू पनि गिथ सकिेछि ्, र नतिीहरू वास्तववक जीविमा
प्रवेश गिथ असमथथ हुिेछि ्; नतिीहरूले आफ्िो आत्मालाई तासलम ददि, आफ्िो हृदर्मा सामान्र्

रूपमा परमेश्वरको िक्जक जाि मात्र सकिेछि ्, र नतिीहरूले परमेश्वर आफूसाँग भएकोमा सधैँ
ठूलो आिन्द पाउिेछि ्। नतिीहरूले आफैलाई परमेश्वरसाँगको एकताको सािो क्षेत्रमा सीसमत
राख्नेछि ्, र कुिै पनि अत्र्न्तै गहि कुरालाई पहुाँि गिथ सकिेछैिि ्। र्स्ता सीमाहरूसभत्र क्जउिे
मानिसहरूले कुिै ठूलो प्रगनत गिथ सकदै िि ्। कुिै पनि समर्मा, नतिीहरू र्सो भन्दै चिच्र्ाउि

सकछि ्, “अहो! प्रभु र्ेश।ू आमेि!” नतिीहरू लगभग हरे क ददि िै र्स्तै हुन्छि ्—र्ो ववगतको
समर्को अभ्र्ास हो, हरे क क्षण आत्मामा क्जउिे कार्थको अभ्र्ास। र्ो अभि कार्थ होइि र? आज,
जब परमेश्वरका वििहरू चिन्ति गिे समर् हुन्छ, केवल परमेश्वरका वििहरूमा चिन्ति गिुथमा
ध्र्ाि दे ओ; जब सत्र्लाई अभ्र्ास गिे समर् आउाँ छ, सत्र्लाई अभ्र्ास गिे कुरामा ध्र्ाि दे ओ;

जब तेरो कतथव्र् परू ा गिे समर् हुन्छ, केवल तेरो कतथव्र् परू ा गर्। र्स प्रकारको अभ्र्ास वास्तवमा
एकदम स्वतन्त्रता ददिे ककससमको हुन्छ; र्सले ताँलाई मुकत गछथ । र्ो बूढो धासमथक मानिसहरूले
प्राथथिा गरे का र अिुग्रहको शब्द बोलेको जस्तो होइि। अवश्र् िै, पदहले र्ो ववश्वासका मानिसहरूका

अभ्र्ासहरू चथए, तर अब र्स तररकाले अभ्र्ास गिुथ अत्र्न्तै पछौटे पि हो। अदहले परमेश्वरको

काम उच्ि स्तरमा छ; आज बताइिे, अथाथत ्, “परमेश्वरलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउिु” भन्िे
वाकर् अभ्र्ासको सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ पक्ष हो। मानिसहरूको वास्तववक जीविमा हुिप
ु िे सामान्र्
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मािवता र्ही हो, र मानिसहरूको सामान्र् मािवतामा हुिुपिे कुरा भिेको परमेश्वरले आज
बोल्िुहुिे सबै वििहरू हुि ्। परमेश्वरका र्ी वििहरूलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउिु िै
“परमेश्वरलाई वास्तववक जीविमा ल्र्ाउि”ु भन्िे वाकर्को व्र्ावहाररक अथथ हो। आज, मानिसहरूले

मुख्र्तर्ा निम्ि कुराद्वारा आफूलाई सुसक्ज्जत गिुथपछथ : एउटा सन्दभथमा, नतिीहरूले आफ्िो क्षमता

सुधार गिुथपदथछ, सशक्षक्षत हुिुपदथछ, र उिीहरूको पढ्िे र बुझ्िे क्षमतामा सुधार गिुथपछथ ; अकोमा,
नतिीहरूले सामान्र् मानिसको जीवि बबताउिुपछथ । ताँ भिथरै सांसारबाट परमेश्वरको सामु आएको
छस ्; तैंले पदहले आफ्िो हृदर्लाई परमेश्वरको अगाडड शान्त हुि तासलम ददिप
ु छथ । अभ्र्ासको
सबैभन्दा पदहलो सुरुआत र्ही हो, र र्ो तेरो जीविको स्वभाव पररवतथिको पदहलो कदम पनि हो।
कनतपर् मानिसहरू आफ्िा अभ्र्ासमा तुलिात्मक रूपमा अिुकूल हुि सकछि ्; नतिीहरूले काम
गदै गदाथ िै वास्तववकतामा बुझ्िुपिे सत्र्ताहरू र अभ्र्ासका ससद्धान्तहरूलाई पिा लगाउाँ दै
सत्र्को बारे मा सोच्छि ्। एउटा पक्ष के हो भिे , ताँसाँग सामान्र् मािव जीवि हुिुपदथछ, र अको

कुरा भिेको सत्र्तामा प्रवेश हुिैपछथ । र्ी सबै कुराहरूले वास्तववक जीविको लाचग उिम अभ्र्ासको
निमाथण गछथ ि ्।

परमेश्वरलाई मानिसहरूको वास्तववक जीविमा ल्र्ाउिका लाचग मुख्र्तर्ा नतिीहरूले

परमेश्वरको आराधिा गिुथपछथ , परमेश्वरलाई चिन्िे प्रर्ास गिुथपदथछ, र सामान्र् मािवतामा रहे र
परमेश्वरको सक्ृ ष्टको रूपमा रहे को कतथव्र् परू ा गिथप
ु दथछ। र्ो गिथु भिेको नतिीहरूले हरे क पल्ट

कुिै काम गदाथ परमेश्वरसाँग प्राथथिा गिुथपछथ , नतिीहरूले प्राथथिा गरे िि ् भिे त्र्ो ठीक होइि र

नतिीहरूले उहााँप्रनत ऋणी महसुस गिुथपदथछ भन्िे होइि। आजको अभ्र्ास त्र्स्तो छै ि; र्ो वास्तवमै

िुकुलो र सरल छ! र्सका लाचग मानिसहरूले ससद्धान्तहरू पालि गिुथ आवश्र्क पदै ि। बरु,
प्रत्र्ेक व्र्क्कतले नतिीहरूको आफ्िो व्र्क्कतगत कदअिस
ु ार काम गिथप
ु छथ : र्दद तेरो पररवारका

सदस्र्हरूले परमेश्वरमा ववश्वास गदै िि ् भिे, नतिीहरूलाई अववश्वासीको रूपमा व्र्वहार गर्, र
र्दद नतिीहरू ववश्वास गछथ ि ् भिे, उिीहरूलाई ववश्वासीको रूपमा व्र्वहार गर्। प्रेम र धैर्थको
प्रर्ोग िगर्, बरु बुद्चधको प्रर्ोग गर्। केही मानिसहरू तरकारी ककन्ि बादहर जान्छि ् र दहाँड्दै गदाथ

नतिीहरू र्सो भन्दै गुिगुिाउाँ छि ्: “हे परमेश्वर! तपाईं आज मैले कुि-कुि सब्जीहरू िरीद गरे को
िाहिह
ु ु न्छ? म तपाईंको सहार्ता माग्छु। हामीले सबै कुरामा उहााँको िाउाँ को मदहमा गिथप
ु छथ र

हामी सबैले उहााँको गवाही ददिुपछथ भिी परमेश्वरले माग गिुथहुन्छ, त्र्सैले र्दद ववक्रेताले मलाई
सडेको सब्जी ददए पनि म परमेश्वरलाई धन्र्वाद ददिेछु—म सहिेछु। हामी परमेश्वरमा ववश्वास
गिे मानिसहरूले तरकारीहरू छिौट गरे र सलि सकदै िौं।” र्सो गिुथ भिेको गवाही ददिु हो भन्िे

नतिीहरूलाई लाग्छ, र र्सको फलस्वरूप नतिीहरूले सडेका सब्जीहरू ककन्ि पैसा ििथ गछथ ि ,् तर
नतिीहरू अझै प्राथथिा गदै र्सो भन्छि ्: “हे परमेश्वर! तपाईंलाई स्वीकार्थ छ भिे म र्ी सडेका

तरकारीहरू िािेछु।” के त्र्स्तो अभ्र्ास हास्र्ास्पद छै ि र? के र्ो कुिै ससद्धान्त अिुसरण गिुथ

होइि र? र्सभन्दा पदहले, मानिसहरू हरे क क्षण आत्मामा क्जउि तासलम सलन्थे—र्ो पदहले
अिुग्रहको र्ुगमा गररिे गररएको कामसाँग सम्बक्न्धत छ। भक्कत, िम्रता, प्रेम, धैर्थ, सबै कुराहरूका
लाचग धन्र्वाद ददिु—र्ी सब अिग्र
ु हको र्ग
ु मा प्रत्र्ेक ववश्वासीबाट माग गररएको कुरा चथर्ो।
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त्र्स बेला, मानिसहरूले परमेश्वरसाँग सबै कुराको निक्म्त प्राथथिा गथे; नतिीहरूले लुगा ककन्दा
प्राथथिा गथे र भेला हुिे बारे मा सूििा पाउाँ दा पनि, उिीहरूले र्सरी प्राथथिा गथे: “हे परमेश्वर!
तपाईं म गएको िाहिह
ु ु न्छ कक िाहिह
ु ु न्ि? र्दद तपाईं म गएको िाहिह
ु ु न्छ भिे, मेरो लाचग एक
सहज मागथ तर्ार गिुथहोस ्। र्दद तपाईं म िगएको िाहिुहुन्छ भिे मलाई अल्झाएर लडाउिुहोस ्।”

नतिीहरूले प्राथथिा गदाथ परमेश्वरलाई बबन्ती गथे, र प्राथथिापनछ नतिीहरूले असहज महसुस गथे र
जााँदैिचथए। केही दददी-बदहिीहरू भेलाहरूबाट घर फकंदा आफ्िा अववश्वासी पनतहरूले कुटवपट

गलाथि ् भिी डराएको कारण प्राथथिा गदाथ असहज महसस
ु गथे र भेलाहरूमा जााँदैिथे। नतिीहरू त्र्ो

परमेश्वरको इच्छा हो भिी ववश्वास गथे, वास्तवमा, नतिीहरू गएकै भए पनि केही हुिे चथएि।
पररणाम स्वरूप नतिीहरूले त्र्ो भेला छुटाउाँ थे। र्ी सबै कुरा मानिसहरूको अज्ञािताको पररणाम
चथर्ो। र्स्तो अभ्र्ास गिे मानिसहरू नतिीहरूका आफ्िै भाविाहरूद्वारा क्जउाँ छि ्। अभ्र्ास गिे

र्ो तररका अनत त्रुदटपूणथ र हास्र्ास्पद छ र अस्पष्टताले रङ्चगएको छ। र्समा नतिीहरूका आफ्िै

व्र्क्कतगत भाविा र वविारहरू धेरै छि ्। र्दद ताँलाई भेला हुिे बारे मा बताइन्छ भिे जा; त्र्सका
निक्म्त परमेश्वरससत प्राथथिा गिुथ आवश्र्क छै ि। के र्ो सरल छै ि र? र्दद तैंले आज कुिै वस्त्र
ककन्िुपछथ भिे, तुरुन्तै गएर ककि ्। परमेश्वरलाई प्राथथिा गदै र्सो िभि ्: “हे परमेश्वर! तपाईं म

गएको िाहिुहुन्छ कक िाहिुहुन्ि? म गएपनछ कुिै दाजुभाइ र दददीबदहिी आए भिे के होला?”
कुिै दाजभ
ु ाइ वा दददीबदहिी आउला भिी ताँ डराउाँ छस ्, तर पररणाम र्ो हुन्छ कक सााँझ पररसकदा
पनि कोही आउाँ दै ि। अिुग्रहको र्ुगमा पनि, अभ्र्ास गिे र्ो तररका अव्र्ावहाररक र गलत चथर्ो।

र्सैले, र्दद मानिसहरूले बबतेको समर्मा जस्तै अभ्र्ास गछथ ि ् भिे, नतिीहरूको जीविमा कुिै
पररवतथि हुिेछैि। नतिीहरूले अज्ञाितामा जे आउाँ छ त्र्ो सहिेछि ्, समझशक्कतलाई ध्र्ाि
ददिेछैिि ्, र अन्धाधन्
ु ध आज्ञापालि गिे र सहिे बाहे क अरू केही गिेछैिि ्। त्र्सबेला, मानिसहरूले

परमेश्वरको मदहमा गिे कुरामा ध्र्ाि केक्न्ित गथे, तर परमेश्वरले नतिीहरूबाट कुिै मदहमा प्राप्त
गिुथहुन्िचथर्ो, ककिभिे नतिीहरू व्र्ावहाररक जीवि बबताउाँ दै िथे। नतिीहरूले आफ्िो व्र्क्कतगत
धारणाअिुसार आफैलाई बन्धिमा रािे र सीसमत बिाए, अनि धेरै वषथको अभ्र्ासले पनि उिीहरूको
जीविमा कुिै पररवतथि ल्र्ाएि। नतिीहरूले केवल सहि, िम्र हुि, प्रेम गिथ र क्षमा गिथ मात्र
जान्दथे, तर नतिीहरूमा पववत्र आत्माबाट पाइिे अनत थोरै ज्ञािको पनि अभाव चथर्ो। त्र्स्तो

प्रकारले मानिसहरूले कसरी परमेश्वरलाई चिन्ि सकथे? र नतिीहरूले सम्भवत्ः कसरी परमेश्वरको
मदहमा गिथ सकथे?

र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई आफ्िो वास्तववक जीविमा, र नतिीहरूका सामान्र् मािव

जीविमा ल्र्ाउाँ छि ् भिे मात्र नतिीहरू परमेश्वरमाचथको ववश्वासको सही मागथमा प्रवेश गिथ

सकदछि ्। परमेश्वरका वििहरूले िै आज नतमीहरूलाई डोऱ्र्ाउाँ छ; ववगतको समर्मा जस्तो िोज्िु
र छामछाम-छुमछुम गिुथ कुिै आवश्र्क छै ि। जब तैँले परमेश्वरका वििहरू बमोक्जम अभ्र्ास

गिथ सकछस ्, र आफैलाई मािवीर् क्स्थनतहरू बमोक्जम जााँच्ि र िाप्ि सकछस ्, तब तैँले पररवतथि
हाससल गिथ सकिेछस ्। र्ो कुिै धमथससद्धान्त होइि, तर परमेश्वरले मानिसबाट जे िाहिुहुन्छ त्र्ो
हो। आज, म ताँलाई अवस्थाहरू कस्ता छि ् सो बताउाँ छु: तैँले मेरा वििहरू अिस
ु ार कार्थ गिथमा
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मात्र ध्र्ाि दे । ताँलाई मैले गरे का मेरा मागहरू एक सामान्र् मानिसका आवश्र्कताहरूमा आधाररत

छि ्। मैले ताँलाई पदहले िै मेरा वििहरू भनिसकेको छु; जबसम्म तैँले ती अभ्र्ास गिे कुरामा
ध्र्ाि ददन्छस ्, ताँ परमेश्वरको असभप्रार्हरूसाँग अिरू
ु प हुिेछस ्। परमेश्वरका वििहरूसभत्र क्जउिे
समर् अदहले िै हो। परमेश्वरका वििहरूले सबै कुराको वणथि गरे का छि ्, सबै कुरा स्पष्ट पाररएको
छ, र जबसम्म ताँ परमेश्वरका वििहरू अिुसार क्जउाँ छस ्, तब तैँले पूणथ रूपमा स्वतन्त्र र मक
ु त

जीवि क्जउिेछस ्। ववगतमा, जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई उिीहरूको वास्तववक जीविमा ल्र्ाउाँ थे,
नतिीहरूले अनत धेरै ससद्धान्त र ववचधववधािको अभ्र्ास गरे , र त्र्सबाट गज्र
ु ेर गए; र्हााँसम्म कक

स-सािा मासमलाहरूमा पनि उिीहरू प्राथथिा गथे र िोजी गथे , र्स क्रममा स्पष्टसाँग बताइएका

परमेश्वरका वििहरूलाई पन्साउथे र ती पढ्ि बेवास्ता गथे। र्सको साटो, नतिीहरूले आफ्िो

सम्पूणथ समर् िोजी कार्थमा लगाउाँ थे—फलस्वरूप कुिै पररणाम प्राप्त हुाँदैिथ्र्ो। उदाहरणको लाचग,
भोजि र लुगाफाटोका ववषर्हरूलाई सलऊाँ: परमेश्वरले तेरा लाचग सबै कुरा समलाइददिुभएको होस ्
भन्दै ताँ प्राथथिा गछथ स ् र र्ी ववषर्हरूलाई परमेश्वरको हातमा राख्छस ्। जब परमेश्वरले र्ी शब्दहरू

सुन्िुहुन्छ, उहााँले भन्िुहुिेछ: “के मैले आफैलाई र्स्ता तुच्छ कुराहरूमा सांलग्ि गिुथ आवश्र्क छ?
मैले तेरा लाचग सक्ृ ष्ट गरे को सामान्र् मािवता र तकथ-शक्कत कहााँ गर्ो?” कदहलेकहीीँ, कसैले

उिीहरूको कार्थहरूमा गल्ती गदथछि ्; त्र्सपनछ नतिीहरू आफूले परमेश्वरलाई अप्रसन्ि पारे का छि ्
भिी ववश्वास गछथ ि ् र सङ्कोिी बन्छि ्। कनतपर् मानिसका क्स्थनत धेरै राम्रो हुन्छ, तर जब
उिीहरूले कुिै स-सािा कामहरू गलत तररकाले गछथ ि ्, नतिीहरू परमेश्वरले नतिीहरूलाई सजार्
ददइरहिुभएको छ भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। वास्तवमा, र्ो परमेश्वरले गिुथभएको काम हुाँदैि, तर
मानिसहरूका आफ्िै मिको प्रभाव हो। कदहलेकहीीँ, तैंले कसरी अिुभव गरररहे को कुरामा केही गलत

हुाँदैि, तर अरूले िादहाँ तैंले सही प्रकारले अिभ
ु व गरररहे को छै िस ् भिी भन्छि ्, र त्र्सैले ताँ
पासोमा पछथ स ्—ताँ आन्तररक रूपमा िकारात्मक बन्छस ्, र अन्धकारमा हुन्छस ्। धेरै िोदट, जब

मानिसहरू र्स प्रकारले िकारात्मक हुन्छि ्, नतिीहरूलाई परमेश्वरले सजार् ददइरहिुभएको छ
भन्िे लाग्छ, तर परमेश्वर भन्िुहुन्छ: “मैले ताँलाई सजार् ददिे कुिै काम गरे को छै िाँ; तैँले कसरी
मलाई त्र्सरी दोष ददि सकछस ्?” मानिसहरू सक्जलै िकारात्मक बन्छि ्। नतिीहरू बारम्बार अनत

सांवेदिशील पनि बन्छि ् र प्रार्जसो परमेश्वरको ववषर्मा गि
ु ासो गदथछि ्। तैंले त्र्स्तो प्रकारले
कष्ट भोगेको परमेश्वर िाहिुहुन्ि, तैपनि तैँले आफैलाई त्र्ो क्स्थनतमा पिथ ददन्छस ्। त्र्स प्रकारको

द:ु ि भोगाइको कुिै मूल्र् हुाँदैि। मानिसहरूलाई परमेश्वरले गिुथभएका कामहरूको बारे मा थाहा
छै ि, र धेरै कुराहरूमा नतिीहरू अिजाि हुन्छि ् र स्पष्टसाँग बुझ्ि असमथथ छि ्, त्र्सैले नतिीहरू
आफ्िै धारणा र कल्पिाहरूमा फस्ि थाल्छि ्, झि ्-झि ् गहि रूपमा फस्दै जान्छि ्। कनतपर्

मानिसहरू भन्छि ्, कक सबै थोक र ववषर् परमेश्वरको हातमा छि ्—त्र्सकारण के मानिसहरू
िकारात्मक हुाँदा परमेश्वरलाई थाहा हुाँदैि र? अवश्र् परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। जब ताँ मािव
धारणामा फस्छस ्, तब पववत्र आत्माले ताँमा काम गिे कुिै उपार् हुाँदैि। धेरै िोदट कनतपर्

मानिसहरू िकारात्मक अवस्थामा फस्छि ्, तर म अझै पनि मेरो कामलाई जारी राख्छु। ताँ
िकारात्मक भए पनि सकारात्मक भए पनि, म ताँद्वारा करमा पददथिाँ—तर मैले बोल्िे धेरै वििहरू
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र मैले गिे धेरै काम मानिसहरूको अवस्थाअिुसार एक-अकाथसाँग घनिष्ठ रूपमा सम्बक्न्धत छि ्।

जब ताँ िकारात्मक हुन्छस ्, र्सले पववत्र आत्माको काममा बाधा ददाँ दैि। सजार् र मत्ृ र्ुको परीक्षाको
समर्मा, मानिसहरू सबै एक िकारात्मक अवस्थामा फसेका चथए, तर त्र्सले मेरो काममा बाधा

पुऱ्र्ाएि। जब ताँ िकारात्मक चथइस ्, पववत्र आत्माले अरूमा गिुथपिे काम गरररहिुभर्ो। तैँले एक

मदहिाको लाचग पनछ लाग्ि छोड्ि सकछस ्, तर म काम गरररहन्छु—तैँले वतथमाि वा भववष्र्मा जे
गरे पनि, र्सले पववत्र आत्माको काम रोकि सकदै ि। कनतपर् िकरात्मक क्स्थनतहरू मानिसको

कमजोरीबाट आउाँ छि ्; जब मानिसहरूले सााँच्िै परमेश्वरका आवश्र्कताहरू परू ा गिथ वा नतिलाई

बुझ्ि सकदै िौं भन्िे ठान्छि ्, तब नतिीहरू िकारात्मक बन्छि ्। उदाहरणको लाचग, सजार्को

समर्मा, परमेश्वरका वििहरूले सजार्को बीिमा पनि केही हदसम्म परमेश्वरलाई प्रेम गिे कुरा
बताएको छ, तर मानिसहरूले आफूलाई असक्षम ठािे। नतिीहरूको दे हलाई शैतािले अनत धेरै गहि
रूपले भ्रष्ट पारे कोमा र नतिीहरूका क्षमता अनत कमजोर भएकोमा नतिीहरूले ववशेष गरी शोक

गरे र ववलाप गरे । नतिीहरूले आफू त्र्स्तो वातावरणमा जन्मेकोमा अनत द्ःु िी महसुस गरे । र
कनतपर् मानिसहरूलाई आफूले परमेश्वरमा ववश्वास गिथ र परमेश्वरलाई चिन्िको लाचग धेरै दढलो

भएको छ, र नतिीहरू ससद्ध बिाइि अर्ोग्र् छि ् भन्िे महसुस गरे । र्ी सबै सामान्र् मािव

अवस्थाहरू हुि ्।
मानिसको दे ह शैतािको हो, र्ो वविोही स्वभावले भररएको छ, र्ो निकै द्ःु िलाग्दो ककससमको
फोहोर छ, र र्ो अशुद्ध कुरा हो। मानिसहरू दे हको मिोरञ्जिको अनत िै लोभ गदथछि ् र दे हका
प्रकटीकरणहरू धेरै छि ्; र्सैकारण परमेश्वरले मानिसको दे हलाई केही हदसम्म तुच्छ ठान्िुहुन्छ।

जब मानिसहरूले शैतािका फोहोर र भ्रष्ट थोकहरू फ्र्ााँकछि ्, नतिीहरूले परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त
गछथ ि ्। तर र्दद नतिीहरूले अझै आफूलाई फोहोर र भ्रष्टताबाट अलग गदै िि ् भिे , नतिीहरू अझै

पनि शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जइरहे का हुन्छि ्। मानिसहरूले गिे गुप्त सहार्ता, छलकपट र
कुदटलपि सबै शैतािका कुराहरू हुि ्। परमेश्वरले ददिुहुिे मुक्कत ताँलाई शैतािका नर्िै कुराहरूबाट
मुकत गिथका निक्म्त हो। परमेश्वरको काम गलत हुि सकदै ि; र्ो सबै मानिसहरूलाई अन्धकारबाट

मुकत गिथका लाचग गररन्छ। जब तैँले एक निक्श्ित बबन्दस
ु म्म ववश्वास गरे को छस ् र आफूलाई

दे हको भ्रष्टताबाट अलग गिथ सकछस ्, र अब उप्रान्त र्ो भ्रष्टताको बन्धिमा रहाँदैिस ्, तब के तैँले
मुक्कत पाएको हुाँदैिस ् र? जब ताँ शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउाँ छस ् तब ताँ परमेश्वरलाई प्रकट
गिथ असमथथ हुन्छस ्, ताँ कुिै फोहोर वस्तु हुन्छस ् र परमेश्वरको उिराचधकार प्राप्त गिथ सकदै िस ्।
ताँलाई शुद्ध पाररएपनछ र ससद्ध बिाइएपनछ, ताँ पववत्र हुिेछस ्, ताँ एक सामान्र् मानिस हुिेछस ्,
र तैँले परमेश्वरबाट आसशष ् पाउिेछस ् र ताँ परमेश्वरका निक्म्त आिन्दको मानिस बन्िेछस ्। आज

परमेश्वरले गिुथभएको काम मुक्कत हो, र र्सबाहे क, र्ो न्र्ार्, सजार् र सराप हो। र्सका धेरै वटा
पक्षहरू छि ्। नतमीहरू सबैले दे ख्छौ कक परमेश्वरका वाणीहरूमा न्र्ार् र दण्डका साथै सरापहरू

पनि छि ्। म एउटा प्रभाव हाससल गिथका लाचग, मानिसलाई नतिीहरू आफैलाई चिन्िे बिाउिका

लाचग बोल्छु, मानिसहरूलाई मािथका लाचग होइि। मेरो हृदर् नतमीहरूको दहतका लाचग हो। बोल्िु

मैले कार्थ गिे एउटा तररका हो; वििहरू माफथत म परमेश्वरको स्वभाव व्र्कत गदथछु र ताँलाई
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परमेश्वरको इच्छाबारे बुझाउाँ छु। तेरो दे ह मिथ सकछ, तर ताँसाँग एउटा आत्मा र एउटा प्राण छ।

र्दद मानिसहरूमा दे ह मात्र चथर्ो भिे, नतिीहरूको ववश्वासको कुिै अथथ हुिेचथएि, ि त मैले गरे को
र्ो सब कामको कुिै अथथ िै हुिेचथर्ो। आज, म एउटा तररकामा बोल्छु र फेरर अको तररकामा
बोल्छु; केही समर् म मानिसलाई अत्र्न्तै घण
ृ ा गछुथ, र केही समर् म अत्र्न्तै प्रेम गछुथ। म तेरो
स्वभावमा पररवतथि ल्र्ाउि, साथसाथै परमेश्वरको कामसम्बन्धी तेरो धारणालाई रूपान्तरण गिथका
लाचग र्ी सब गदथछु।

आखिरी ददिहरू आइपग
ु ेका छि ् र ववश्वभररका दे शहरू गोलमालमा छि ्। राजिीनतक

अस्तव्र्स्तता छ, जताततै अनिकाल, रूढी, बाढी-पदहरो र िडेरी जताततै दे िा परे को छ। मानिसको

सांसारमा वविाश आएको छ; स्वगथले पनि ववपवि पठाएको छ। र्ी आखिरी ददिका चिन्हहरू हुि ्।
तर मानिसहरूका लाचग त, र्ो सांसार भव्र् र सान्दार छ भन्िे दे खिन्छ; र्ो झि ्-झि ् बढी त्र्स्तै
हुाँदैछ, मानिसहरूका सारा हृदर् र्सप्रनत तानिन्छ, र धेरै मानिसहरू र्समा फससएका छि ् र

आफैलाई र्सबाट मुकत गिथ सकदै िि ्; धेरै सङ्ख्र्ाका मानिसहरूलाई िलाकी र जादग
ू रमा सांलग्ि
हुिेहरूले मोदहत तुल्र्ाउिेछि ्। र्दद ताँ प्रगनतको लाचग प्रर्ास गदै िस ्, आदशथहरू ववहीि छस ्, र
आफैलाई सााँिो मागथमा बसालेको छै िस ् भिे, ताँलाई पापको बढ्दो छालले बगाइददिेछ। सबै
दे शहरूमध्र्े िीि सबैभन्दा पछाडडएको दे श हो; र्ो त्र्ो दे श हो जहााँ ठूलो रातो अक्जङ्गर गुाँडुल्केर
बस्छ, र्समा मनू तथपज
ू ा गिे र जाद-ू मन्त्र गिे धेरै मानिसहरू छि ्, र्हााँ धेरै मक्न्दरहरू छि ्, र र्ो
फोहोर भूतात्माहरू बास बस्िे ठाउाँ हो। ताँ र्हीीँ जन्मेका चथइस ्, तैंले र्सद्वारा सशक्षा पाइस ् र
त्र्सको प्रभावमा पररस ्; ताँ त्र्सद्वारा भ्रष्ट पाररएको र सताइएको छस ,् तर बबउाँ खझएपनछ तैंले

त्र्सलाई त्र्ाग्छस ् र परमेश्वरद्वारा पूणथ रूपमा प्राप्त गररन्छस ्। र्ो परमेश्वरको मदहमा हो, र
र्सैले कामको र्स िरणको ठूलो महत्त्व छ। परमेश्वरले र्त्रो ठूलो काम गिथभ
ु एको छ, र्नत धेरै

वििहरू बोल्िुभएको छ, र उहााँले आखिरमा नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा प्राप्त गिुथहुिेछ—र्ो परमेश्वरको
व्र्वस्थापिको कामको एउटा दहस्सा हो, र नतमीहरू शैतािसाँगको परमेश्वरको लडाइाँका “ववजर्
गरी लुदटएका थोकहरू” हौ। तैँले सत्र्लाई जनत धेरै बुझ्छस ् र तेरो मण्डली जीवि जनत राम्रो

हुन्छ, त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई त्र्नत िै बढी घुाँडा टे काइन्छ। र्ी सबै आक्त्मक सांसारका
ववषर्हरू हुि ्—ती आक्त्मक सांसारका लडाइाँहरू हुि ्, र जब परमेश्वर ववजर्ी हुिुहुिेछ, शैताि लक्ज्जत

हुिेछ र ढल्िेछ। परमेश्वरको कामको र्स िरणको ठूलो महत्त्व छ। परमेश्वर र्स्तो वह
ृ त ् काम
गिुथहुन्छ र मानिसहरूको र्ो समूहलाई पण
ू थ रूपमा मुक्कत ददिुहुन्छ, ताकक तैँले शैतािको प्रभावबाट

मुकत हुि, पववत्र भूसममा बस्ि, परमेश्वरको ज्र्ोनतमा रहि, र ज्र्ोनतको िेतत्ृ व र अगुवाइ पाउि
सकछस ्। अनि त्र्सपनछ तेरो जीविको अथथ हुन्छ। नतमीहरूले जे िान्छौ र पदहररन्छौ त्र्ो
अववश्वासीहरूको भन्दा फरक हुन्छ; नतमीहरूलाई परमेश्वरका वििहरूमा आिन्द लाग्छ, र नतमीहरू
अथथपूणथ जीवि क्जउाँ छौ—र नतिीहरू कुि कुरामा रमाउाँ छि ्? नतिीहरूले केवल आफ्िा “पख्
ु र्ौली
सम्पदा” र “राक्ष्रर् भाविा” मा आिन्द मिाउाँ छि ्। नतिीहरूसाँग मािवताको छाप रिीभर पनि

हुाँदैि! नतमीहरूका वस्त्र, बोलीविि र कार्थहरू उिीहरूको भन्दा फरक छि ्। आखिरमा, नतमीहरू
पण
ू थ रूपमा फोहोरबाट उम्किेछौ, अब उप्रान्त शैतािको परीक्षाको पासोमा फस्िेछैिौ, र परमेश्वरको
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दै निक प्रबन्ध प्राप्त गिेछौ। नतमीहरू सधैँ सतकथ हुिुपदथछ। नतमीहरू फोहोर ठाउाँ मा बसे पनि
नतमीहरूलाई फोहोरको दाग लागेको छै ि र नतमीहरू परमेश्वरको महाि ् सुरक्षा पाउाँ दै उहााँको छे उमा
बस्ि सकछौ। परमेश्वरले नतमीहरूलाई पहेँलो दे शका सबै मानिसहरू मध्र्ेबाट िन्
ु िभ
ु एको छ। के
नतमीहरू सबैभन्दा धन्र् व्र्क्कतहरू होइिौ र? ताँ एक सक्ृ ष्ट गररएको प्राणी होस ्—तैँले अवश्र् पनि

परमेश्वरको आराधिा गिुथपछथ र अथथपूणथ जीविको िोजी गिुथपछथ । र्दद तैँले परमेश्वरको आराधिा

गदै िस ् तर तेरो आफ्िै फोहोर दे हमा क्जउाँ छस ् भिे, के ताँ मानिसको वस्त्र धारण गरे को पशु हुाँदैिस ्
र? ताँ एक मानिस भएकोले तैँले आफैलाई परमेश्वरका निक्म्त समवपथत गिथुपछथ र सबै द्ःु िहरू
भोग्िुपछथ । ताँ आज जुि सािो द्ःु िमा परे को छस ् त्र्सलाई तैँले िुसी र र्दढतासाथ स्वीकार
गिुथपछथ , अनि अय्र्ूब र पत्रुसले जस्तो एक अथथपूणथ जीवि क्जउिुपछथ । र्स सांसारमा, मानिसले
शैतािको वस्त्र लगाउाँ छ, शैतािबाट सलएर िान्छ, र शैतािकै फोहोरमा कुल्िीसमल्िी भई त्र्सकै

हुकुममा रही काम र सेवा गदथछ। र्दद तैँले जीविको अथथ बुझ्दै िस ् वा सााँिो मागथ प्राप्त गदै िस ्
भिे, र्स्तो प्रकारले क्जउिुको के महत्त्व हुन्छ र? नतमीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हौ जसले सही
मागथलाई पछ्र्ाउाँ छि ्, जसले सुधारका िोजी गछथ ि ्। नतमीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हौ जो ठूला रातो
अक्जङ्गरको दे शमा िडा हुन्छि ्, जसलाई परमेश्वरले धमी भन्िुहुन्छ। के त्र्ो सबैभन्दा अथथपूणथ
जीवि होइि र?

दे हधारणको्रहस्य्(१)
अिुग्रहको र्ुगमा, र्ूहन्िाले र्ेशूको निक्म्त बाटो तर्ार पारे । र्ूहन्िा आफैले परमेश्वरको काम

गिथ सकदै ि चथए, तर केवल मानिसको कतथव्र् पूरा गरे । र्ूहन्िा प्रभक
ु ो अग्रदत
ू चथए, तैपनि नतिी

परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ असमथथ चथए; नतिी पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिथभ
ु एको व्र्क्कत मात्र
चथए। र्ेशूले बक्प्तस्मा सलिुभएपनछ, पववत्र आत्मा ढुकुरजस्तै उहााँमाचथ ओलथिुभर्ो। त्र्सपनछ

उहााँले आफ्िो काम सुरु गिुथभर्ो, अथाथत ् उहााँले ख्रीष्टको सेवकाइ गिथ थाल्िुभर्ो। त्र्सैकारण उहााँले
परमेश्वरको पदहिाि धारण गिुथभर्ो, ककिकक उहााँ परमेश्वरबाट आउिुभएको चथर्ो। र्सभन्दा

पदहले उहााँको ववश्वास जे-जस्तो भए पनि—त्र्ो कदहलेकहीीँ कमजोर, वा कदहलेकहीीँ बसलर्ो भएको

हुि सकछ—त्र्ो सबै सामान्र् मािव जीविमा हुिे कुरा हो, जुि उहााँले आफ्िो सेवकाइको काम
गिुथभन्दा पदहले उहााँमा चथर्ो। उहााँले बक्प्तस्मा सलइसकेपनछ (अथाथत ्, असभषेक हुिुभएपनछ),
परमेश्वरको शक्कत र मदहमा तुरुन्तै उहााँसाँग चथर्ो, त्र्सैले उहााँले आफ्िो सेवकाइ गिथ थाल्िुभर्ो।
उहााँले चिन्हहरू र अिम्मका कामहरू गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो, आश्िर्थकमथहरू गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो र उहााँससत
शक्कत र अचधकार चथर्ो, ककिकक उहााँले सीधै परमेश्वरको तफथबाट काम गदै हुिुहुन्थ्र्ो; उहााँले

आत्माको तफथबाट काम गदै हुिुहुन्थ्र्ो र आत्माको आवाज प्रकट गदै हुिुहुन्थ्र्ो। त्र्सकारण, उहााँ
आफै परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो; र्ो निववथवाद छ। र्ूहन्िा त्र्स्तो व्र्क्कत चथए जसलाई पववत्र आत्माले

प्रर्ोग गिुथभएको चथर्ो। नतिले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िचथए, ि त नतिले परमेश्वरको

प्रनतनिचधत्व गिथु सम्भव िै चथर्ो। र्दद नतिले त्र्सो गिे इच्छा गरे का भए, पववत्र आत्माले
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नतिलाई त्र्सो गिे अिुमनत ददिुहुिेचथएि, ककिकक नतिले त्र्ो काम गिथ सकदै िचथए, जुि परमेश्वर
आफैले पूरा गिथ िाहिुहुन्थ्र्ो। हुि सकछ, नतिमा मानिसको इच्छाका धेरै कुराहरू चथए, वा वविसलत
पािे केही कुरा चथर्ो; कुिै पनि पररक्स्थनतमा नतिले सीधै परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि

चथए। नतिका गल्तीहरू र मूिथताहरूले नतिी आफैलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गथे, तर नतिको काम
भिेको पववत्र आत्माको प्रनतनिचध हुिु चथर्ो। तापनि, नतिका सबै कुराले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व
गथे भिेर तैँले भन्ि सकदै िस ्। के नतिको वविलि र गल्तीले पनि परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ
सकथ्र्ो? मानिसको प्रनतनिचधत्व गदाथ गल्ती गिथु सामान्र् कुरा हो, तर र्दद कसैले परमेश्वरको

प्रनतनिचधत्व गदाथ गल्ती गछथ भिे के उसले परमेश्वरको अिादर गदै ि? के र्ो पववत्र आत्माको

ववरुद्ध ईश्वरनिन्दा हुिेछैि र? पववत्र आत्माले मानिसलाई हलकासाथ परमेश्वरको स्थािमा िडा
हुिे अिुमनत ददिुहुन्ि, िाहे ऊ अरूद्वारा उच्ि पाररएको िै ककि िहोस ्। र्दद ऊ परमेश्वर होइि

भिे, ऊ अन्त्र्सम्म क्स्थर बस्ि सकदै ि। पववत्र आत्माले मानिसको इच्छाअिुसार कुिै व्र्क्कतलाई
परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिे अिुमनत ददिुहुन्ि! उदाहरणका लाचग, पववत्र आत्माले िै र्ूहन्िाको
बारे मा साक्षी ददिुभएको चथर्ो र नतिी र्ेशूका निक्म्त बाटो तर्ार पािे व्र्क्कत हुि ् भिी पववत्र
आत्माले िै नतिलाई प्रकट गिुथभएको चथर्ो, तर नतिीमाचथ गररएको पववत्र आत्माको काम राम्ररी

निधाथररत गररएको चथर्ो। र्ेशूको निक्म्त बाटो तर्ार पािे व्र्क्कत हुिु, उहााँको निक्म्त बाटो तर्ार
पािथु भिेर मात्रै र्ह
ू न्िालाई भनिएको चथर्ो। भन्िप
ु दाथ, पववत्र आत्माले नतिलाई बाटो तर्ार पािे
काममा मात्र समथथि गिुथभर्ो र नतिलाई त्र्ो काम मात्र गिे अिुमनत ददिुभर्ो—नतिलाई अरू

कुिै काम गिथ ददइएि। र्ूहन्िाले एसलर्ाको प्रनतनिचधत्व गथे र नतिले बाटो तर्ार पािे एक
अगमवकताको प्रनतनिचधत्व गरे । पववत्र आत्माले नतिलाई र्समा समथथि गिुथभर्ो; जबसम्म नतिको
काम बाटो तर्ार पािे चथर्ो पववत्र आत्माले नतिलाई समथथि गिथभ
ु र्ो। तापनि, र्दद नतिले आफू

परमेश्वर हुाँ भिेर दाबी गरे का भए, र नतिी मुक्कतको काम पूरा गिथ आएका हुि ् भिेका भए पववत्र
आत्माले नतिलाई अिुशासिमा राख्िु हुिेचथर्ो। र्ूहन्िाको काम जनत िै महाि ् भए पनि र

त्र्सलाई पववत्र आत्माले समथथि गिुथभएको भए पनि, नतिको काम सीमाहीि चथएि। मानिसलऊाँ,

पववत्र आत्माले सााँच्िै नतिको कामलाई समथथि गिुथभएको भए पनि, नतिलाई ददइएको शक्कत
बाटो तर्ार पािे कामसम्म मात्र सीसमत चथर्ो। नतिले अरू कुिै पनि काम पटककै गिथ सकेिि ्,

ककिकक नतिी बाटो तर्ार पािे र्ूहन्िा मात्र चथए, र्ेशू चथएिि ्। त्र्सकारण, पववत्र आत्माको गवाही

महत्त्वपूणथ हुन्छ, तर पववत्र आत्माले मानिसलाई जुि काम गिे अिुमनत ददिुहुन्छ त्र्ो अझ
महत्त्वपूणथ हुन्छ। के र्ह
ू न्िाले त्र्नतबेला ठूलठूला साक्षी पाएका चथएिि ् र? के नतिको काम पनि
महाि ् चथएि र? तर नतिले गरे को कामले र्ेशक
ू ो कामलाई उनछन्ि सकेि, ककिकक नतिी पववत्र

आत्माले प्रर्ोग गिुथभएको मानिसभन्दा बढी केही चथएिि ् र सीधै परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ

सकदै ि चथए, त्र्सैले नतिले गरे का काम सीसमत चथर्ो। नतिले बाटो तर्ार पािे काम गररसकेपनछ,
पववत्र आत्माले अब नतिको गवाहीलाई समथथि गिुथभएि, नतिीबाट कुिै िर्ााँ काम भएि, परमेश्वर
आफैले काम सुरु गिुथभएपनछ नतिी गए।

केही व्र्क्कतहरू हुन्छि ्, जो दष्ु टात्माले सताइएका हुन्छि ् र डरलाग्दो आवाजमा कराउाँ दै
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भन्छि ्, “म ईश्वर हुाँ!” तापनि, अन्त्र्मा उिीहरू प्रकट हुन्छि ्, ककिकक उिीहरूले जसको प्रनतनिचधत्व
गछथ ि ् त्र्समा नतिीहरू गलत हुन्छि ्। उिीहरूले शैतािको प्रनतनिचधत्व गदथछि ् र पववत्र आत्माले

नतिीहरूलाई सन्
ु िह
ु ु न्ि। तैँले आफूलाई जनत िै उच्ि पारे पनि वा ताँ जनत िै बल लगाएर कराए
पनि ताँ सक्ृ ष्ट गररएको एक प्राणी मात्र होस ् र ताँ शैतािको होस ्। म कदहल्र्ै पनि र्सो भन्दै

कराउाँ ददि, “म ईश्वर हुाँ, म ईश्वरको प्र्ारो छोरा हुाँ!” तर मैले गिे काम भिेको परमेश्वरको काम
हो। के म चिच्र्ाउिु पछथ ? उच्ि पाररिुपिे कुिै आवश्र्कता छै ि। परमेश्वरले आफ्िो काम आफै
गिथह
ु ु न्छ र उहााँलाई कुिै व्र्क्कतको दजाथ वा सम्मािजिक पदवी ददि मानिसको सहमनत िादहाँदैि:

उहााँको कामले उहााँको पदहिाि र प्रनतष्ठाको प्रनतनिचधत्व गदथछ। बक्प्तस्मा सलिु अनघ, के र्ेशू

स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्ि चथर्ो र? के उहााँ परमेश्वरको दे हधारी शरीर हुिुहुन्िथ्र्ो र? निस्सन्दे ह,
उहााँले साक्षी प्राप्त गिथभ
ु एपनछ मात्र उहााँ परमेश्वरका एकले पुत्र बन्िुभर्ो भिी भन्ि सककाँदै ि।
उहााँले आफ्िो काम सुरु गिुथभन्दा धेरै अनघदे खि िै के र्ेशूको िाउाँ को कुिै मानिस चथएि र? तैँले
िर्ााँ बाटोहरू बिाउि वा आत्माको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िस ्। तैँले आत्माको काम वा उहााँले

बोल्िुहुिे वििहरूलाई व्र्कत गिथ सकदै िस ्। आफैले परमेश्वरको काम गिथ ताँ असमथथ छस ्, र
आत्माको काम गिथ पनि ताँ असमथथ िै छस ्। परमेश्वरको बुद्चध, िमत्कार, अथाहपि र उहााँको

स्वभावको सम्पूणथता—जसबाट परमेश्वरले मानिसलाई सजार् ददिुहुन्छ—र्ी सबै तेरो व्र्कत गिे
क्षमतादे खि बादहर छि ्। र्सैले परमेश्वर हुाँ भिेर दाबी गिे प्रर्ास गिथु व्र्थथ हो; ताँसाँग केवल िाउाँ

मात्र हुिेछ र कुिै पनि सार हुाँदैि। परमेश्वर स्वर्म ् आउिुभएको छ, तर कसैले उहााँलाई चिन्दै िि,्
तापनि उहााँ आफ्िो काममा लाचगरहिुहुन्छ र आत्माको प्रनतनिचधत्व गदै त्र्सो गिुथहुन्छ। तैँले
िाहे उहााँलाई मानिस भि ् वा परमेश्वर, प्रभु भि ् वा ख्रीष्ट, वा उहााँकी बदहिी भि ्, त्र्सले कुिै
फरक पादै ि। तर उहााँले गिथुहुिे काम आत्माको हो र र्ो कामले स्वर्म ् परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व
गदथछ। मानिसले उहााँलाई जसरी सम्बोधि गरे पनि उहााँले त्र्ो वास्ता गिुथहुन्ि। के िाउाँ ले उहााँको

काम निधाथररत गिथ सकछ? तैँले उहााँलाई जसरी सम्बोधि गरे पनि, जहााँसम्म परमेश्वरको कुरा छ,
उहााँ परमेश्वरका आत्माको दे हधारी शरीर हुिुहुन्छ; उहााँले आत्माको प्रनतनिचधत्व गिुथहुन्छ र
आत्माद्वारा स्वीकृत हुिुहुन्छ। र्दद तैँले िर्ााँ र्ुगको लाचग बाटो बिाउि वा पुरािोलाई अन्त्र्
गिथ वा िर्ााँ र्ग
ु मा प्रवेश गिथ, वा िर्ााँ काम गिथ सकदै िस ् भिे, ताँ परमेश्वर कहसलि सकदै िस ्!

पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएको मानिसले पनि परमेश्वर स्वर्मको
् प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि।

त्र्स्तो मानिसले परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि भन्िे मात्र होइि, तर उसले गिे कामले

पनि सीधै परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। अको शब्दमा भन्िे हो भिे , मािव अिुभवलाई
प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको व्र्वस्थापिमा राख्न सककाँदै ि, र र्सले परमेश्वरको व्र्वस्थापिको

प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। परमेश्वर आफैले गिे काम पूणथ रूपमा त्र्ो काम हो जुि उहााँले आफ्िै
व्र्वस्थापि र्ोजिामा गिथ िाहिुहुन्छ र र्ो महाि ् व्र्वस्थापिसाँग सम्बक्न्धत छ। मानिसले गिे

काममा नतिीहरूको व्र्क्कतगत अिुभव समससएको हुन्छ। र्समा पदहलेबाटै गइसकेकाहरूले टे केका
भन्दा उता अिुभवको एउटा िर्ााँ बाटो िोक्जन्छ, अनि पववत्र आत्माको अगुवाइमा आफ्िा भाइबदहिीहरूलाई डोऱ्र्ाइन्छ। र्ी मानिसहरूले आफ्िा अिभ
ु वहरू वा आक्त्मक मानिसहरूको आक्त्मक
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लेििहरू प्रदाि गछथ ि ्। र्ी मानिसहरू पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग गररएका भए पनि, उिीहरूले गिे

काम छ हजार वषथको महाि ् र्ोजिाको व्र्वस्थापि कार्थससत सम्बक्न्धत हुाँदैिि ्। उिीहरू केवल
ती हुि ्, जो उिीहरूले गिथ सकिे कामहरू समाप्त िभएसम्म वा उिीहरूका जीवि समाप्त
िभएसम्मका निक्म्त पववत्र आत्माले ववसभन्ि कालिण्डमा पववत्र आत्माको प्रवाहमा मानिसहरूलाई

अगुवाइ गिथका निक्म्त िडा गिुथभएको हुन्छ। उिीहरूले गिे काम परमेश्वर स्वर्मका
् निक्म्त बाटो
तर्ार पािुथ वा पथ्
्
व्र्वस्थापिको एक िास पक्षलाई निरन्तरता ददिु
ृ वीमा परमेश्वर स्वर्मको
मात्र हो। उिीहरू आफैमा, र्ी मानिसहरू उहााँको व्र्वस्थापिको ठूलो काम गिथ असमथथ हुन्छि ्, ि
त उिीहरूले िर्ााँ तररकाहरू निकाल्ि सकछि ्, अझ थोरै ले मात्र परमेश्वरको पदहलेका र्ुगका सबै

कार्थहरूलाई टुङ्गोमा पुऱ्र्ाउि सकछि ्। र्सैले, उिीहरूले गिे कार्थले केवल सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीले
आफ्िो कार्थ पूरा गिुथलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गदथछ र परमेश्वर आफैले आफ्िो सेवकाइ गिुथहुिे
कुरालाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि। ककिकक उिीहरूले गिे काम परमेश्वर आफैले गिुथहुिे कामजस्तो
हुाँदैि। िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गिे काम भिेको परमेश्वरको स्थािमा रहे र मानिसले गिथ सकिे काम
होइि। र्ो काम परमेश्वर स्वर्मले
् बाहे क अरू कसैले गिथ सकदै ि। मानिसले गिे सबै कामहरू

सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा उसले निभाउिे आफ्िो कतथव्र् मात्र हुि ् र पववत्र आत्माद्वारा प्रेररत
भएर वा ज्ञाि प्राप्त गरे पनछ मात्र र्ो गररन्छ। र्ी मानिसहरूले प्रदाि गिे मागथनिदे शिमा पूणथ

रूपमा मानिसलाई दै निक जीविमा अभ्र्ास गिे, र उसले कसरी परमेश्वरको इच्छा अिरू
ु प व्र्वहार

गिुथपछथ भन्िे दे िाउिु हो। मानिसको कामले ि त परमेश्वरको व्र्वस्थापिलाई सक्म्मसलत गदथछ,

ि आत्माको कामलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ। उदाहरणको लाचग, ववटिेस ली र वािम्र्ाि िीको काम
भिेको बाटो दे िाउिु चथर्ो। बाटो िर्ााँ होस ् वा पुरािो, त्र्ो काम बाइबलमै रहे को ससद्धान्तमा

आधाररत चथर्ो। िाहे त्र्ो काम स्थािीर् ििथको पि
ु स्थाथपिा गिे होस ् वा स्थािीर् ििथ निमाथण
गिे होस ्, जे भए पनि नतिीहरूको काम ििथ स्थापिा गिुथससत सम्बक्न्धत चथर्ो। नतिीहरूले जुि

काम अचग बढाए त्र्ो र्ेशू र उहााँका प्रेररतहरूले अधूरो छोडेका वा अिुग्रहको र्ुगमा थप ववकास
िभएको काम चथर्ो। नतिीहरूले त्र्ो कामलाई पुिस्थाथवपत गरे जुि र्ेशूले त्र्स बेलाको उहााँको

काममा उहााँको पनछ आउिे पुस्ताहरूलाई गिथ भिी अह्राउिुभएको चथर्ो, जस्तै उिीहरूका सशर
ढाकिे, बक्प्तस्मा सलिे, रोटी भााँच्िे, वा दािमद्र् वपउिे। र्ो भन्ि सककन्छ, कक नतिीहरूको काम

बाइबल पालि गदै जािु र बाइबलसभत्र बाटाहरू िोज्िु चथर्ो। नतिीहरूले कुिै पनि प्रकारको िर्ााँ
प्रगनत गरे िि ्। त्र्सकारण, नतिीहरूको काममा केवल बाइबलसभत्रका िर्ााँ बाटाहरू साथै अझ राम्रो
र अझ बढी र्थाथथवादी अभ्र्ासहरूलाई पिा लगाउिे कार्थलाई मात्रै दे ख्न सककन्छ। तर नतिीहरूको

काममा परमेश्वरको वतथमाि इच्छा भेट्टाउि सककाँदै ि, परमेश्वरले अन्त्र्को ददिमा गिथ

िाहिुभएका िर्ााँ काम भेट्टाउिे कुरा परै जाओस ्। ककिकक नतिीहरूले दहाँडेका बाटो अझै पनि

पुरािो िै चथर्ो—त्र्समा कुिै िवीकरण चथएि र कुिै प्रगनत चथएि। नतिीहरूले र्ेशूको
क्रसीकरणलाई समानत रािे, मानिसहरूलाई पश्िािाप गिथ र उिीहरूका पापहरू स्वीकार गिथ लगाउिे

अभ्र्ासलाई पालिा गरे , अनि जो आखिरीसम्म क्स्थर रहन्छ त्र्सले उद्धार पाउिेछ र पुरुष

स्त्रीको सशर हो, पत्िीले आफ्िो पनतको आज्ञापालि गिथप
ु छथ भन्िे भिाइलाई िै पालिा गरररहे , र
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अझ बढी परम्परागत धारणा पालि गदै दददी-बदहिीहरूले प्रिार गिुथहुाँदैि, तर आज्ञापालि मात्र
गिुथपछथ भिी भिे। र्दद र्स्तो प्रकारको िेतत्ृ वलाई निरन्तरता ददइएको भए पववत्र आत्माले कदहल्र्ै

पनि िर्ााँ कामहरू गिथ, मानिसहरूलाई निर्महरूबाट छुटकारा ददि वा नतिीहरूलाई सशक्षाबाट
स्वतन्त्र तुल्र्ाउि वा सुन्दरताको क्षेत्रसभत्र लैजाि सकिुहुिे चथएि। त्र्सकारण, र्ुगलाई पररवतथि
गिे कामको र्ो िरणमा परमेश्वर आफैले काम गिुथ र बोल्िु आवश्र्क हुन्छ; अन्र्था कसैले पनि
उहााँको सट्टामा त्र्सो गिथ सकदै ि। अदहलेसम्म, र्स प्रवाहदे खि बादहर गररएको पववत्र आत्माका
सबै काम ठप्प भएका

छि ्, र पववत्र

आत्माद्वारा

प्रर्ोग

भएका व्र्क्कतहरूले

आफ्िो

प्रासङ्चगकतालाई हराएका छि ्। त्र्सकारण, पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिुथभएको व्र्क्कतको काम

परमेश्वर आफैले गिुथभएको कामजस्तो हुाँदैि, उिीहरूका पदहिािहरू र उिीहरूले जसको लाचग काम
गछथ ि ् ती पनि त्र्स्तै फरक हुन्छि ्। ककिभिे पववत्र आत्माले गिथ िाहिुभएको काम फरक हुन्छ,
र काम गिे अरूलाई फरक-फरक पदहिाि र दजाथहरू ददइन्छ। पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिुथहुिे

मानिसहरूले पनि केही िर्ााँ काम गिथ सकदछि ्, र पदहलेको र्ुगमा गररएका केही कामहरूलाई
हटाउि सकदछि ्, तर उिीहरूले जे गछथ ि ् त्र्सले िर्ााँ र्ुगमा परमेश्वरको सभत्री स्वभाव र इच्छा

प्रकट गिथ सकदै िि ्। उिीहरू केवल पदहलेको र्ुगको कामलाई हटाउिका लाचग मात्र काम गदथछि ्,
अनि परमेश्वर स्वर्मको
् स्वरूपको ससधा प्रनतनिचधत्व गिे उद्दे श्र्ले काम गदै िि ्। र्सैले , उिीहरूले

जनत िै परु ािा अभ्र्ासहरू रद्द गरे पनि वा जनत िर्ााँ अभ्र्ासहरू लागू गरे पनि नतिीहरूले

मानिसको र सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको िै प्रनतनिचधत्व गदथछि ्। तापनि, जब परमेश्वर आफैले

काम गिुथहुन्छ, उहााँले िुल्लमिुल्ला पुरािो समर्का अभ्र्ासहरू रद्द भएको घोषणा गिुथहुन्ि वा

िर्ााँ र्ुगको सुरुवात भएको भिी प्रत्र्क्ष रूपमा घोषणा गिुथहुन्ि। उहााँ आफ्िो काममा प्रत्र्क्ष र
स्पष्ट हुिह
ु ु न्छ। आफूले गिथ िाहे को काम गिथ उहााँ स्पष्ट हुिह
ु ु न्छ; अथाथत ् उहााँले गिथभ
ु एको काम

उहााँले प्रत्र्क्ष रूपमा प्रकट गिुथहुन्छ, उहााँले सुरुमा िाहिुभएको जस्तै आफ्िो अक्स्तत्व र स्वभाव
प्रकट गदै आफ्िो काम प्रत्र्क्ष रूपमा गिुथहुन्छ। जब मानिसहरूले र्सलाई हे छथि ्, उहााँको स्वभाव

र त्र्सरी उहााँको काम पनि ववगतका र्ुगहरूको भन्दा फरक हुन्छ। तापनि, परमेश्वर स्वर्मको
्
र्दक्ष्टकोणबाट, र्ो केवल उहााँको कार्थको निरन्तरता र थप ववकास मात्रै हो। जब परमेश्वर आफैले

काम गिथुहुन्छ, उहााँले आफ्िो विि प्रकट गिथह
ु ु न्छ र सीधै िर्ााँ काम ल्र्ाउिह
ु ु न्छ। र्सको ववपरीत,
जब मानिसले काम गदथछ, र्ो जािी-जािी र अध्र्र्ि माफथत हुन्छ, वा र्ो ज्ञािको ववस्तार हो र
अरूको काममा आधाररत अभ्र्ासको प्रणालीबद्धता हो। भन्िुको अथथ, मानिसले गरे को कामको
सार भिेको स्थावपत व्र्वस्था पालि गिुथ हो र “िर्ााँ जुिा लगाएर पुरािो बाटोमा दहाँड्िु” हो।

र्सको अथथ पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिथभ
ु एका मानिसहरू दहाँड्िे बाटो पनि परमेश्वर आफैले सरु
ु

गिुथभएको कुरामा निसमथत हुन्छ भन्िे हो। त्र्सैले, र्ी सबै कुरालाई वविार गदाथ, मानिस अझै
मानिस िै हो, र परमेश्वर पनि परमेश्वर िै हुिह
ु ु न्छ।
जसरी इसहाक प्रनतज्ञाद्वारा अब्राहामको निक्म्त जन्मेका चथए, त्र्सरी िै र्ूहन्िा पनि प्रनतज्ञामा
िै जन्मेका चथए। नतिले र्ेशूका लाचग बाटो बिाए, र धेरै काम गरे , तर नतिी परमेश्वर चथएिि ्।

बरु, नतिी अगमवकताहरूमध्र्े एक चथए, ककिकक नतिले केवल र्ेशक
ू ो निक्म्त बाटो मात्रै तर्ार
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पारे । नतिको काम पनि महाि ् चथर्ो, र नतिले बाटो तर्ार पारे पनछ मात्र र्ेशूले आचधकाररक रूपमा

आफ्िो काम सुरु गिुथभर्ो। साराांशमा भन्िुपदाथ, नतिले केवल र्ेशूका निक्म्त पररश्रम मात्रै गरे , र
नतिले गरे को काम र्ेशक
ू ो सेवाका लाचग गररएको काम चथर्ो। नतिले बाटो तर्ार पाररसकेपनछ,
र्ेशूले आफ्िो काम सुरु गिुथभर्ो, जुि काम िर्ााँ, अझ ठोस र ववस्तत
ृ चथर्ो। र्ूहन्िाले कामको

सुरुको भाग मात्रै गरे ; त्र्ो िर्ााँ कामको धेरैजसो भाग र्ेशूले िै गिुथभर्ो। र्ूहन्िाले पनि िर्ााँ

काम त गरे , तर िर्ााँ र्ुग सुरुवात गिे व्र्क्कत नतिी चथएिि ्। र्ूहन्िा प्रनतज्ञाद्वारा जन्मेका
चथए, र नतिको िाउाँ स्वगथदत
ू ले रािेका चथए। त्र्स बेला, कसै-कसैले नतिको िाउाँ नतिका बब
ु ा

जकररर्ा कै िाउाँ राख्न िाहन्थे, तर नतिकी आमाले भनिि ्, “र्ो बालकलाई त्र्ो िाउाँ ले बोलाउि
सककाँदै ि। उसलाई र्ूहन्िा भनििुपछथ ।” र्ो सबै पववत्र आत्माको आज्ञामा भएको चथर्ो। र्ेशूको िाउाँ

पनि पववत्र आत्माको आज्ञामा राखिएको चथर्ो, उहााँ पववत्र आत्माबाट जन्मिुभएको चथर्ो, र उहााँ
पववत्र आत्माद्वारा प्रनतज्ञा गररिुभएको चथर्ो। र्ेशू परमेश्वर, ख्रीष्ट र मानिसको पुत्र हुिुहुन्थ्र्ो।

तर, र्ूहन्िाको काम पनि ठूलो चथर्ो भिे नतिलाई ककि परमेश्वर भनिएि? र्ेशूले गिुथभएको काम
र र्ूहन्िाले गरे को कामबीिको वास्तववक सभन्िता के चथर्ो? के त्र्सको एक मात्र कारण र्ूहन्िाले
र्ेशूका निक्म्त बाटो तर्ार पारे कोले हो? कक नतिी परमेश्वरद्वारा पदहलेबाटै निर्ुकत गररएकोले

गदाथ हो? र्ूहन्िाले पनि “पश्िािाप गर: ककिभिे स्वगथको राज्र् िक्जकै छ,” भिेर भिेको भए पनि
र नतिले पनि स्वगथको राज्र्को सस
ु मािार प्रिार गरे को भए पनि, नतिको काम त्र्ोभन्दा अनघ

बढे ि, नतिले केवल सुरुआत मात्र गरे । र्सको ववपरीत, र्ेशूले िर्ााँ र्ुगको थालिी गिुथभर्ो र
पुरािोलाई अन्त्र् गिुथभर्ो, तर उहााँले पुरािो करारको व्र्वस्था पनि पूरा गिुथभर्ो। उहााँले गिुथभएको

काम र्ूहन्िाको भन्दा महाि ् चथर्ो, र त्र्नत मात्र होइि, उहााँ सारा मािव जानतलाई उद्धार गिथ

आउिभ
ु र्ो—उहााँले त्र्ो िरणको काम परू ा गिथभ
ु र्ो। र्ह
ू न्िाको कुरा गिे हो भिे नतिले बाटो मात्र
तर्ार पारे । नतिको काम महाि ् चथर्ो, नतिका वििहरू धेरै चथए र नतिको पनछ लाग्िे िेलाहरू
धेरै चथए, तैपनि नतिको कामले मानिसलाई एउटा िर्ााँ सुरुवातमा ल्र्ाउिुभन्दा बढी केही गरे ि।

मानिसले नतिीबाट कदहल्र्ै पनि जीवि वा बाटो वा गदहरा सत्र्ताहरू प्राप्त गरे ि, ि मानिसले
नतिीबाट परमेश्वरको इच्छाको बुझाइलाई िै प्राप्त गिथ सकर्ो। र्ूहन्िा एक महाि ् अगमवकता
(एसलर्ा) चथए, जसले र्ेशक
ू ो कामका लाचग िर्ााँ आधार िोसलददर्ो, र िनु िएकाहरूलाई तर्ार गरे ;
नतिी अिुग्रहको र्ुगका अग्रदत
ू चथए। त्र्स्ता मासमलाहरूलाई नतिीहरूको सामान्र् मािवीर्
उपक्स्थनतलाई हे रेर मात्र बुझ्ि सककाँदै ि। र्ो अझ बढी उपर्ुकत पनि छ, ककिकक र्ूहन्िाले पनि

धेरै काम गरे , अनि त्र्सबाहे क नतिी पववत्र आत्माद्वारा प्रनतज्ञा गररएका चथए, र नतिको कामलाई
पववत्र आत्माले समथथि गिथभ
ु एको चथर्ो। त्र्स्तो भएकोले, उिीहरूले गरे का कामद्वारा मात्र कसैले
पनि उिीहरूका ववशेष पदहिािको सभन्ितालाई छुट्र्ाउि सकदछ, ककिकक कुिै व्र्क्कतको बादहरी

रूप हे रेर उसको सार बताउिे सकिे कुिै उपार् छै ि, ि त मानिसले पववत्र आत्माको गवाही

निक्श्ित गिे कुिै उपार् िै छ। र्ूहन्िाले गरे का काम र र्ेशूले गिुथभएको काम फरक र सभन्िासभन्िै
प्रकृनतका चथए। र्सैबाट िै कसैले पनि र्ूहन्िा परमेश्वर चथए कक चथएि भिी निक्श्ित गिथ

सकदछ। र्ेशक
ू ो कामको थालिी गिथु, जारी राख्नु, निष्कषथमा पऱ्ु र्ाउिु र त्र्सलाई सफल तल्
ु र्ाउिु
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पिेचथर्ो। उहााँले र्ी सबै िरणहरू पूरा गिुथभर्ो, तर र्ूहन्िाको काम सुरुवात गिुथभन्दा बाहे क अरू

केही चथएि। सुरुमा, र्ेशूले सुसमािार प्रिार गिुथभर्ो र पश्िािापको बाटो प्रिार गिुथभर्ो, र
त्र्सपनछ मानिसलाई बक्प्तस्मा ददि, बबरामीहरूलाई निको पािथ र भत
ू ात्माहरू निकाल्ि थाल्िभ
ु र्ो।
अन्त्र्मा, उहााँले मािव जानतलाई पापबाट छुटाउिुभर्ो र सम्पूणथ र्ुगका लाचग आफ्िो काम पूरा

गिुथभर्ो। उहााँ मानिसलाई प्रिार गदै र स्वगथको राज्र्को सुसमािार फैलाउाँ दै सबै ठाउाँ मा जािुभर्ो।
र्स सन्दभथमा उहााँ र र्ूहन्िा एक समाि हुिुहुन्थ्र्ो, सभन्िता र्नत मात्र चथर्ो कक र्ेशूले िर्ााँ र्ुग
सरु
ु गिथभ
ु र्ो र मानिसका निक्म्त अिग्र
ु हको र्ग
ु ल्र्ाउिभ
ु र्ो। उहााँको मि
ु बाट मानिसले अभ्र्ास
गिुथपिे वििहरू र अिुग्रहको र्ुगमा मानिसले दहाँ ड्िुपिे बाटो आर्ो र अन्त्र्मा उहााँले छुटकाराको

काम समाप्त गिुथभर्ो। र्ूहन्िाले र्ो काम कदहल्र्ै गिथ सकदै िचथर्ो। अनि र्सरी र्ेशूले परमेश्वर
स्वर्मले
् गिुथहुिे काम गिुथभर्ो, र उहााँ परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ, जसले प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरको
प्रनतनिचधत्व गिुथहुन्छ। मानिसका धारणाले प्रनतज्ञाद्वारा जन्मिे, पववत्र आत्माद्वारा जन्मिे, पववत्र

आत्माद्वारा समथथि गररएका र िर्ााँ बाटो िोल्िेहरू सबै परमेश्वर हुि ् भिी भन्छ। र्स
तकथअिुसार त र्ूहन्िा पनि परमेश्वर हुिेचथर्ो, साथै मोशा, अब्राहाम र दाऊद…, सबै परमेश्वर

हुिेचथए। के र्ो ठूलो ठट्टा होइि र?
आफ्िो सेवकाइको काम गिुथभन्दा पदहले, र्ेशू पनि केवल एक सामान्र् व्र्क्कत हुिुहुन्थ्र्ो
जसले पववत्र आत्माले जे गिथभ
ु र्ो त्र्स अिस
ु ार काम गिथभ
ु र्ो। त्र्नतबेला उहााँलाई आफ्िो पदहिाि
थाहा भएको भए पनि वा िभए भए पनि, उहााँले परमेश्वरबाट आएका सबै कुरा पालि गिुथभर्ो।

उहााँको सेवकाइ सुरु हुिुभन्दा अनघ पववत्र आत्माले आफ्िो पदहिाि कदहल्र्ै प्रकट गिुथभएि। जब
उहााँले आफ्िो सेवकाइको थाल्िुभर्ो तब मात्र उहााँले ती निर्महरू र ती व्र्वस्थाहरू रद्द गिुथभर्ो,
र उहााँले आचधकाररक रूपमा आफ्िो सेवाको काम सरु
ु गिथभ
ु एपनछ मात्र उहााँका वििहरू अचधकार

र शक्कतले ओतप्रोत भए। उहााँले आफ्िो सेवकाइ सुरु गिुथभएपनछ मात्र उहााँले िर्ााँ र्ुगको सुरुआत
गिथका लाचग काम गिुथभर्ो। र्सभन्दा अनघ, २९ वषथसम्म पववत्र आत्मा उहााँसभत्र लुकेर रहिुभर्ो,
जुि अवचधमा उहााँले केवल एक मानिसको प्रनतनिचधत्व गिुथभर्ो र उहााँ परमेश्वरको पदहिाि

ववहीि हुिुहुन्थ्र्ो। परमेश्वरको काम उहााँको काम र उहााँको सेवकाइसाँगै सुरु भर्ो, कुिै मानिसले
उहााँलाई िचििे पनि उहााँले आफू सभत्रको र्ोजिाअिस
ु ार काम गिथभ
ु र्ो र उहााँले गिथभ
ु एको काम
स्वर्म ् परमेश्वरको प्रत्र्क्ष प्रनतनिचधत्व चथर्ो। त्र्स बेला, र्ेशूले आफ्िो वरपरका मानिसहरूलाई

सोध्िुभर्ो, “नतमीहरू म को हुाँ भिी भन्दछौ?” नतिीहरूले जबाफ ददए, “तपाईं अगमवकताहरूमध्र्े
सबैभन्दा महाि ् र हाम्रा उत्कृष्ट चिककत्सक हुिुहुन्छ” र कोहीले भिे, “तपाईं हाम्रा प्रधाि पूजाहारी

हुिह
ु ु न्छ” र त्र्स्तै अरू। सबै ककससमका उिरहरू ददइए, कनत जिाले त उहााँ र्ह
ू न्िा िै हुिुहुन्छ,
उहााँ एसलर्ा हुिह
ु ु न्छ भिी भिे। त्र्सपनछ र्ेशू ससमोि पत्रुसतफथ फकथिुभर्ो र सोध्िुभर्ो, “म को
हुाँ भिी नतमी भन्दछौ?” पत्रुसले जबाफ ददए, “तपाईं जीववत परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुिुहुन्छ।” त्र्स

बेलादे खि, मानिसहरूले उहााँ परमेश्वर िै हुिुहुन्छ भिी जािे। जब उहााँको पदहिाि प्रकट भर्ो,
त्र्सबारे सबैभन्दा पदहले थाहा पाउिे पत्रुस िै चथए, र नतिको मुिबाट र्ो बोसलएको चथर्ो। तब
र्ेशल
ू े भन्िभ
ु र्ो, “नतमीले भिेको कुरा मासु र रगतले होइि, तर मेरा वपताले प्रकट गिथभ
ु र्ो।”
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उहााँको बक्प्तस्मापनछ, अरूलाई र्ो थाहा िभए पनि, उहााँले गिुथभएको काम परमेश्वरको तफथबाट
चथर्ो। उहााँ आफ्िो काम गिथ आउिुभर्ो, उहााँको पदहिाि प्रकट गिुथ होइि। पत्रुसले र्सबारे

बोलेपनछ मात्र उहााँको पदहिाि िल्
ु लमिल्
ु ला जानिर्ो। उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी तैँले
िजािे पनि िजािे पनि, जब समर् आर्ो, तब उहााँले आफ्िो काम थाल्िुभर्ो। अनि ताँलाई र्ो

कुरा थाहा िभए पनि, उहााँले पदहलेजस्तै आफ्िो काम गदै जािुभर्ो। र्दद तैँले र्सलाई अस्वीकार
गऱ्र्ौ भिे पनि, उहााँले आफ्िो काम गिुथहुिे िै चथर्ो र त्र्ो गिे समर् भएपनछ त्र्ो पूरा
गिथह
ु ु िेचथर्ो, तर मानिसहरूले उहााँको दे हलाई जान्ि सकूि ् भिेर होइि, बरु मानिसले उहााँको
कामलाई स्वीकार गरोस ् भिेर उहााँ आफ्िो काम र सेवकाइ गिथ आउिुभर्ो। र्दद तैँले र्ो ददिको
कामको िरण परमेश्वर स्वर्मको
्
काम हो भिी चिन्ि असफल भइस ् भिे , त्र्ो ताँमा दशथिको

अभाव भएकोले गदाथ हो। अझै, ताँ र्स िरणको कामलाई अस्वीकार गिथ सकदै िस ्; ताँ र्ो पदहिाि

गिथ सकदै िस ् भन्दै मा त्र्सले पववत्र आत्माले काम गरररहिुभएको छै ि वा उहााँको काम गलत छ

भिी प्रमाखणत गदै ि। कोही-कोही छि ्, जसले बाइबलमा भएको र्ेशूको कामसाँग तुलिा गदै वतथमाि
कार्थको जााँि गदथछि ् र र्स िरणको कामलाई अस्वीकार गिथ त्र्सबाट दे खिएको कुिै पनि

अमेलहरूको प्रर्ोग गदथछि ्। के र्ो अन्धाको काम होइि र? बाइबलमा लेखिएका कुराहरू सीसमत

छि ्; नतिले पूणथ रूपमा परमेश्वरको कामको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै िि ्। सुसमािारका िार वटा
पस्
ु तकहरूमा जम्मा एक सर्भन्दा कम अध्र्ार्हरू छि ्, जसमा सीसमत सङ्ख्र्ामा घटिाहरू छि ्,

जस्तै र्ेशूले अञ्जीरको रूिलाई सराप ददिुभएको, पत्रुसले प्रभुलाई तीि पल्ट इन्कार गरे को, र्ेशू

उहााँको क्रूसको मत्ृ र्ु र पुिरुत्थािपनछ िेलाहरूकहााँ दे िापिुथभएको, उपवासको बारे मा ससकाउिुभएको,
प्राथथिाको बारे मा ससकाउिुभएको, सम्बन्धववच्छे दको बारे मा ससकाउिुभएको, र्ेशूको जन्म र
वांशावली, र्ेशल
ू े िेलाहरू निर्क
ु त गिथभ
ु एको, र र्स्तै अरू। तापनि, मानिसले ती कुरालाई धि

जविकै महत्त्व ददन्छ, नतिलाई आजको कामको ववरुद्ध तुलिा पनि गछथ । नतिीहरू र्ेशूले आफ्िो
जीविमा गिुथभएका सबै कामहरू र्नत मात्र चथए, परमेश्वरले र्नत मात्र गिथ सकिुहुन्थ्र्ो, त्र्ोभन्दा
बढी केही पनि गिथ सकिुहुन्िचथर्ो भिी ववश्वास गछथ ि ्। के र्ो हास्र्ास्पद छै ि र?

पथ्
ृ वीमा र्ेशूले बबताउिुभएको समर् साढे तेिीस वषथ चथर्ो, अथाथत ् उहााँ पथ्
ृ वीमा साढे तेिीस

वषथसम्म क्जउिभ
ु र्ो। र्स समर्को साढे तीि वषथ मात्र उहााँको सेवकाइ गिथम
ु ा ििथ भर्ो; बााँकी
समर् उहााँले सामान्र् मािव जीवि बबताउिुभर्ो। सुरुमा, उहााँ सभाघरमा आराधिा गिथ जािुहुन्थ्र्ो

र त्र्हााँ पूजाहारीहरूले गिे धमथशास्त्रको व्र्ाख्र्ा र अरूको प्रिार सुन्िुहुन्थ्र्ो। उहााँले बाइबलको

धेरै ज्ञाि प्राप्त गिुथभर्ो: उहााँ त्र्स्तो ज्ञािसदहत जन्मिुभएको चथएि, र पढे र अनि सुिेर मात्र
त्र्ो प्राप्त गिथभ
ु एको चथर्ो। बाइबलमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, कक उहााँले बाह्र वषथको उमेरमा

सभाघरका सशक्षकहरूलाई प्रश्ि गिुथहुन्थ्र्ो: प्रािीि अगमवकताहरूका भववष्र्वाणीहरू कुि-कुि
चथए? मोशाको व्र्वस्थाको ववषर्मा के भन्ि सककन्छ? पुरािो करार? मक्न्दरमा पूजाहारीको पोसाक
लगाएर परमेश्वरको सेवा गिे मानिसको बारे मा के भन्ि सककन्छ? … उहााँले धेरै प्रश्िहरू

सोध्िुहुन्थ्र्ो, ककिकक उहााँमा ि त ज्ञाि चथर्ो ि बुझाइ िै चथर्ो। उहााँ पववत्र आत्माबाट जन्मिु
भएको भए पनि, उहााँ पण
ू थ रूपमा सामान्र् मानिसजस्तो जन्मिभ
ु एको चथर्ो; उहााँमा केही ववशेष
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गुणहरू चथए, तैपनि उहााँ एक सामान्र् मानिस िै हुिुहुन्थ्र्ो। उहााँको कद र उमेरको अिुपातमा िै
उहााँको बुद्चध निरन्तर वद्
ृ चध हुाँदै गर्ो र उहााँले सामान्र् मानिसको जीविका िरणहरू पार
गिथभ
ु र्ो। मानिसहरू कल्पिामा, र्ेशल
ू े कुिै बाल्र्ावस्था र ककशोरावस्थाको अिभ
ु व गिथभ
ु एि; उहााँले
जन्मिे बबविकै ३० वषे मानिसको जीवि क्जउि थाल्िुभर्ो, र आफ्िो काम पूरा भएपनछ उहााँ

क्रूसमा टााँचगिुभर्ो। उहााँ सार्द सामान्र् मानिसको जीविका िरणहरूबाट भएर जािुभएि; उहााँले

ि त अन्र् मानिसहरूसाँग िािपाि गिुथभर्ो ि त सम्बन्ध स्थापिा िै गिुथभर्ो, र उहााँको एक
झलक पाउि समेत मानिसहरूलाई सक्जलो चथएि। उहााँ सार्द मनतभ्रममा हुिह
ु ु न्थ्र्ो, जसले
उहााँलाई दे ख्नेहरूलाई तसाथउिुहुन्थ्र्ो, ककिकक उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो। दे हमा आउिुहुिे परमेश्वर

पककै पनि सामान्र् मानिस जस्तो क्जउिुहुन्ि भन्िे ववश्वास मानिसहरू गछथ ि ्; उिीहरू उहााँले दााँत

माझ्िु पदै ि वा मुि धुिु पदै ि ककिभिे उहााँ पववत्र व्र्क्कत हुिुहुन्छ भन्िे ववश्वास गछथ ि ्। के र्ी
सब ववशुद्ध रूपमा मािव धारणा होइिि ् र? बाइबलले मानिसको रूपमा र्ेशूले क्जउिुभएको
जीविको बारे मा वणथि गरे को छै ि, उहााँको कामको मात्र वणथि गरे को छ, तर त्र्सले उहााँमा सामान्र्
मािवता चथएि वा तीस वषथको हुिुभन्दा अनघसम्म उहााँले सामान्र् मािव जीवि क्जउिुभएि भिी
प्रमाखणत गदै ि। उहााँले २९ वषथको उमेरमा आफ्िो आचधकाररक काम सुरु गिुथभर्ो, तर उहााँको त्र्ो
उमेरभन्दा अनघको उहााँको सम्पूणथ जीविलाई तैँले िाररज गिथ सकदै िस ्। बाइबलले त्र्स अवचधलाई
र्स वववरणबाट हटाएको मात्रै हो; ककिकक त्र्ो सामान्र् मानिसको रूपमा उहााँको जीवि चथर्ो, र

उहााँले ईश्वरीर् कार्थ गिुथभएको अवचध चथएि, त्र्सैले त्र्ो लेख्नु जरुरी चथएि। ककिकक र्ेशूको
बक्प्तस्माभन्दा अनघ पववत्र आत्माले प्रत्र्क्ष रूपमा कार्थ गिुथभएि, तर र्ेशूले उहााँको सेवकाइ गिे

समर् िआउञ्जेल सामान्र् मानिसको रूपमा क्जउिुभर्ो। उहााँ दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, तैपनि
उहााँ सामान्र् मानिसजस्तै पररपकव हुिे क्रमबाट भएर जािभ
ु र्ो। पररपकवताको र्ो प्रकक्रर्ा
बाइबलबाट हटाइएको चथर्ो। त्र्सले मानिसको जीविको ववकासमा कुिै ठूलो सहर्ोग िपुर्ाथउिे

भएकोले त्र्सलाई हटाइएको हो। उहााँको बक्प्तस्माभन्दा अनघको अवचध लुकेको अवचध चथर्ो, जुि

बेला उहााँले कुिै चिन्ह र आश्िर्थकमथहरू गिुथभएि। बक्प्तस्मापनछ मात्र र्ेशूले मािव जानतको
छुटकारा, प्रशस्त र अिुग्रह, सत्र्ता, र प्रेम र दर्ाको सारा काम गिथ थाल्िुभर्ो। र्स कामको
सरु
ु आत निक्श्ित रूपमा अिग्र
ु हको र्ग
ु को सरु
ु आत पनि चथर्ो; र्स कारणले गदाथ, र्सबारे लेखिर्ो
र वतथमािसम्म हस्तान्तरण गररर्ो। त्र्सले एउटा मागथ िोल्िु चथर्ो र अिुग्रहको र्ुगमा र क्रूसको

बाटोमा िुट्टा टे किका निक्म्त सबैलाई ससद्धतामा ल्र्ाउिु चथर्ो। र्ो मानिसद्वारा लेखिएको

वववरणबाट आएको भए पनि सबै कुरा सत्र् तथ्र् हो, तापनि कता-कता स-सािा त्रुदटहरू भेट्टाइन्छ।
त्र्सो भए पनि, र्ी वववरणहरू असत्र् छि ् भन्ि सककाँदै ि। जि
ु कुराहरू लेखिएका छि ् ती पण
ू थ

रूपमा सत्र् छि ्, मानिसहरूले र्सबारे लेख्दा मात्र केही गल्तीहरू गरे । कसै-कसैले के भन्छि ् भिे,
र्दद र्ेशू सामान्र् र साधारण मािवतामा हुिुहुन्थ्र्ो भिे, उहााँले कसरी चिह्ि र िमत्कारहरू गिथ
सकिुभर्ो? र्ेशू जुि िालीस ददिको परीक्षाबाट भएर जािभ
ु र्ो त्र्ो एउटा आश्िर्थको चिन्ह चथर्ो,
जुि एक साधारण मानिसले हाससल गिथ सकदै िचथर्ो। उहााँको िालीस ददिको परीक्षा पववत्र

आत्माको काम गिे स्वभावमा चथर्ो; त्र्सैले कसैले उहााँमा अलौककक शक्कत असलकनत पनि चथएि
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भिी कसरी भन्ि सकछ? चिन्ह र िमत्कारहरू गिे उहााँको क्षमताले उहााँ मािवभन्दा माचथको

व्र्क्कत हुिुहुन्थ्र्ो, सामान्र् मानिस होइि भिी प्रमाखणत गदै ि; र्ो पववत्र आत्माले उहााँजस्तो एक
सामान्र् मानिसमा गिथभ
ु एको काम हो; त्र्सैले उहााँलाई आश्िर्थकमथहरू गिथ र अझ ठूलो काम गिथ
सक्षम बिाइर्ो। र्ेशू आफ्िो सेवकाइ गिुथभन्दा अनघ, वा बाइबलले भिे अिुसार, पववत्र आत्मा

उहााँमाचथ ओसलथिुभन्दा अनघ केवल एक साधारण मानिस हुिुहुन्थ्र्ो र कुिै पनि दहसाबले अलौककक
हुिुहुन्ि चथर्ो। जब पववत्र आत्मा उहााँमाचथ ओलथिुभर्ो, अथाथत ् जब उहााँले आफ्िो सेवकाइको काम

सरु
ु गिथभ
ु र्ो, उहााँ अलौकककताले भररिभ
ु र्ो। र्सरी, मानिसले परमेश्वरको दे हधारी शरीरमा सामान्र्
मािवता हुाँदैि भिी ववश्वास गछथ ; र्सबाहे क, उसले दे हधारी परमेश्वरमा ईश्वरत्व मात्र हुन्छ, तर
मािवता हुाँदैि भिी गलत वविार गछथ । निस्सन्दे ह, जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम गिथ
आउिुहुन्छ, सबै मानिसहरूले अलौककक घटिाहरू दे ख्छि ्। उिीहरूले आफ्िा आाँिाले जे दे ख्छि ् र
उिीहरूले आफ्िो कािले जे सुन्छि ् ती सबै अलौककक हुि ्, ककिकक उहााँको काम र उहााँका वििहरू

बुझ्ि िसककिे र प्राप्त गिथ िसककिे कुरा हुि ्। र्दद स्वगथको कुिै िीज पथ्
ृ वीमा ल्र्ाइर्ो भिे
त्र्ो अलौककक िभएर अरू के हुि सकछ र? जब स्वगथको राज्र्का रहस्र्हरू पथ्
ृ वीमा ल्र्ाइन्छि ्,

रहस्र्हरू जुि बुझ्ि िसककिे र अज्ञात हुन्छि ्, जुि आश्िर्थजिक र बुद्चधमाि हुन्छि ्—के ती
सबै अलौककक होइिि ् र? तापनि, ताँलाई थाहा हुिुपछथ , त्र्ो जनतसुकै अलौककक भए पनि, सबै थोक
उहााँको सामान्र् मािवतामा िै सम्पन्ि हुन्छि ्। परमेश्वरको दे हधारी शरीर मािवतामा छ; र्दद
उहााँ हुिुहुन्िथ्र्ो भिे उहााँ परमेश्वरको दे हधारी शरीर हुिुहुिेचथएि। र्ेशूले आफ्िो समर्मा धेरै

आश्िर्थकमथहरू गिुथभर्ो। त्र्स समर्का इस्राएलीहरूले जे दे िे त्र्ो अलौककक कुराले भररएका चथए;

नतिीहरूले स्वगथदत
ू हरू र सन्दे शवाहकहरू दे िे, अनि नतिीहरूले र्होवाको आवाज सुिे। के र्ी सबै

अलौककक चथएिि ् र? निश्िर्, आज त्र्हााँ केही दष्ु ट आत्माहरू छि ् जसले अलौककक िीजहरूद्वारा
मानिसलाई धोका ददन्छि ्? नतिीहरूले गिे िकल बाहे क अरू केही होइि, पववत्र आत्माले अदहले

िगिुथहुिे कामद्वारा मानिसहरूलाई धोका ददन्छि ्। धेरै मानिसहरूले िमत्कारहरू गछथ ि ् र
बबरामीहरूलाई निको पाछथ ि ् र भूतहरू धपाउाँ छि ्; र्ी सबै दष्ु टात्माको कामबाहे क अरू केही होइि,
ककिकक पववत्र आत्माले अदहले त्र्स्तो काम गिुथहुन्ि, र त्र्स समर्दे खि पववत्र आत्माको कामको
िकल गिे सबै जिा वास्तवमा सााँच्िै दष्ु टात्माहरू हुि ्। इस्राएलमा त्र्सबेला गररएका सबै कामहरू
अलौककक प्रकृनतको काम चथए, र्द्र्वप पववत्र आत्मा अदहले त्र्स्तो तररकाले काम गिुथहुन्ि, र

त्र्स्ता कुिै पनि काम अदहले शैतािको िकल र छली भेष र त्र्सको िलबली हो। तर तैँले जुिै
पनि अलौककक कार्थ दष्ु ट आत्माबाट िै आउाँ छ भिेर भन्ि सकदै िस ्—र्ो परमेश्वरको कामको
र्ग
ु मा निभथर हुन्छ। वतथमाि समर्मा दे हधारी परमेश्वरले गिथभ
ु एको कामलाई वविार गर्: र्सको
कुि पक्ष अलौककक होइि? के उहााँका वििहरू तेरो निक्म्त बुझ्ि िसककिे र प्राप्त गिथ िसककिे

छि ्, र उहााँले गिुथहुिे काम कुिै मानिसले गिथ सकदै ि। उहााँले जे बुझ्िुहुन्छ त्र्सलाई बुझ्ि

मानिसको निक्म्त कुिै उपार् छै ि, र उहााँको ज्ञािको ववषर्मा भन्दा, त्र्ो कहााँबाट आउाँ छ मानिसले
जान्दै ि। केही मानिसहरू भन्छि ्, “म पनि तपाईंजस्तो िै सामान्र् छु, तर तपाईंले जे जान्िुहुन्छ

त्र्ो म जाक्न्दिाँ, र्ो कसरी हुि सकछ? म जेठो छु र अिभ
ु वमा धिी छु, तर म जे जाक्न्दिाँ त्र्ो
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तपाईंले कसरी जान्िुहुन्छ?” जहााँसम्म मानिसको कुरा छ, र्ी सबै र्स्ता कुरा हुि ् जुि मानिसले
प्राप्त गिथ सकदै ि। त्र्सपनछ र्स्ता मानिसहरू पनि छि ्, जो भन्छि ्, “इस्राएलमा गररएको काम
कसैले जान्दै ि, र बाइबलका व्र्ाख्र्ाकारहरूले पनि कुिै स्पष्टीकरण ददि सकदै िि ्; तपाईंले कसरी
ती जान्ि सकिुहुन्छ?” के र्ी सबै अलौककक ववषर्हरू होइिि ्? उहााँसाँग आश्िर्थकमथको कुिै अिुभव

छै ि, तापनि उहााँले सबै कुरा जान्िुहुन्छ; उहााँ बोल्िुहुन्छ र ठूलो सहजतासाँग सत्र् व्र्कत गिुथहुन्छ।
के र्ो अलौककक होइि? उहााँको कामले दे हले प्राप्त सकिे िीजलाई पार गदथछ। मासुको शरीर
भएको कुिै पनि मानिसको वविारमा र्ो प्राप्त गिथ िसककिे र मानिसको मिको तकथले बझ्
ु िै
िसकिे कुरा हो। उहााँले कदहल्र्ै बाइबल पढ्िुभएको चथएि, तापनि उहााँले इस्राएलमा परमेश्वरले
गिुथभएको कामलाई बुझ्िुहुन्छ। उहााँ र्स पथ्
ृ वीमा उसभएर बोल्िुहुन्छ, तापनि उहााँले तेस्रो स्वगथका

रहस्र्हरूको कुरा बोल्िुहुन्छ। जब मानिसले र्ी वििहरू पढ्छि ्, र्ो भाविाले उसलाई क्जत्ि
सकछ: “के र्ो तेस्रो स्वगथको भाषा होइि?” के र्ी सबै मासमलाहरू सामान्र् मानिसले हाससल गिथ
सकिेभन्दा बढी छै िि ् र? त्र्स समर्, जब र्ेशू िालीस ददि उपवास बस्िुभर्ो, के त्र्ो अलौककक

चथएि र? र्दद ताँ िालीस ददिको उपवास सबै अवस्थाहरूमा अलौककक हो, जो दष्ु टात्माको काम
हो भिी भन्छस ् भिे , के तैँले र्ेशूको निन्दा गदै िस ् र? आफ्िो सेवकाइ गिुथभन्दा अनघ र्ेशू एक

साधारण मानिसजस्तै हुिुहुन्थ्र्ो। उहााँ पनि पाठशाला जािुभर्ो; ित्र भिे उहााँले कसरी पढ्ि र
लेख्न ससकिुहुन्थ्र्ो र? जब परमेश्वर दे ह बन्िुभर्ो, आत्मा दे हमा लक
ु िभ
ु एको चथर्ो। र्द्र्वप, एक
सामान्र् मानिस भएकोले, उहााँ ववकास र पररपकवताको प्रकक्रर्ाबाट भएर जािु आवश्र्क चथर्ो, र

उहााँको अिुभूनत गिे क्षमता पररपकव िहुञ्जेल र उहााँले सबै कुरा बुझ्ि सकिे िहुञ्जेल उहााँलाई
एक साधारण मानिस मान्ि सककन्थ्र्ो। उहााँको मािवता पररपकव भएपनछ मात्र उहााँले आफ्िो
सेवकाइ गिथ सकिभ
ु र्ो। उहााँको सामान्र् मािवता अपररपकव िभई र उहााँको वववेक कमजोर
हुाँदाहुाँदै उहााँले आफ्िो सेवकाइ कसरी गिथ सकिुहुन्थ्र्ो र? निश्िर्, उहााँले छ वा सात वषथको उमेरमा
आफ्िो सेवकाइको गरूि ् भिी अपेक्षा गिथ सककाँदै िथ्र्ो! परमेश्वरले उहााँ पदहलोिोदट दे ह बन्िुभएको

बेला ककि आफैलाई िुलेआम प्रकट गिुथभएि? ककिभिे उहााँको दे हको मािवता अझै अपररपकव

चथर्ो; उहााँको दे हको सांज्ञािात्मक प्रकक्रर्ाहरू, र र्स दे हको सामान्र् मािवता पूणथ रूपमा उहााँको
अधीिमा चथएिि ्। र्सकारण उहााँले आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु न्दा अनघ िै उहााँमा सामान्र् मािवता
र सामान्र् व्र्क्कतको सामान्र् ज्ञाि हुिुपिे पूणथ आवश्र्कता चथर्ो—र्नतसम्म कक उहााँले दे हमा
आफ्िो काम पूरा गिथ पर्ाथप्त रूपमा सुसक्ज्जत हुिुभएको होस ्। र्दद उहााँ र्स कामको बराबरी

हुिुहुन्िथ्र्ो भिे उहााँ बढ्दै र पररपकव हुाँदै जािु आवश्र्क हुिेचथर्ो। र्दद र्ेशूले सात वा आठ
वषथको उमेरमा आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु एको भए, के मानिसले उहााँलाई ववलक्षण प्रनतभा सम्पन्ि

व्र्क्कत ठान्िे चथएिि ् र? के सबै मानिसले उहााँलाई एउटा बालक ठान्िे चथएिि ् र? कसले उहााँलाई

पत्र्ाउि सककिे मान्िे चथर्ो होला र? सात वा आठ वषथको बालक िडा हुिे मञ्िभन्दा अग्लो
हुाँदैि, र्दद ऊ त्र्सको पछाडड िडा भर्ो भिे के ऊ प्रिार गिथ र्ोग्र् हुन्छ? उहााँको सामान्र्
मािवता पररपकव हुिुभन्दा अनघ, उहााँले कार्थ गिुथ हुाँदैिथ्र्ो। जहााँसम्म अझै अपररपकव िै रहे को
उहााँको मािवताको कुरा छ, कामको राम्रो अांश प्राप्त गिथ सककाँदै िचथर्ो। शरीरमा हुिे परमेश्वरका
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आत्माको काम पनि त्र्सका आफ्िै ससद्धान्तहरूद्वारा सांिालि हुन्छ। उहााँ सामान्र् मािवतामा
सुसक्ज्जत हुिुभएपनछ मात्र उहााँले काम गिथ सकिुहुन्छ र वपताको कार्थभार सलि सकिुहुन्छ। तब
मात्र उहााँले आफ्िो काम सरु
ु गिथ सकिुहुन्छ। उहााँको बाल्र्कालमा, र्ेशल
ू े परु ािो समर्मा घटे का
धेरै कुराहरूको बारे मा केही बुझ्ि सकिुहुन्िचथर्ो, र सभाघरका सशक्षकहरूलाई सोधेर मात्र उहााँले
र्ो कुरा बुझ्ि सकिुभर्ो। र्दद उहााँले बोल्ि ससकिे बबविकै आफ्िो काम सुरु गिुथभएको चथर्ो

भिे, के उहााँले गल्ती िगिुथ सम्भव हुिेचथर्ो? परमेश्वरले कसरी गलत कदम िाल्ि सकिु सम्भव
हुन्छ? तसथथ, जब उहााँ काम गिथ सक्षम हुिभ
ु र्ो तब मात्र उहााँले आफ्िो काम सरु
ु गिथभ
ु र्ो;
जबसम्म उहााँ र्ो काम गिथ पूणथ रूपमा सक्षम हुिुभएि तबसम्म उहााँले कुिै काम गिुथभएि। २९
वषथको उमेरमा, र्ेशू पदहले िै पररपकव हुिुहुन्थ्र्ो र उहााँले गिुथपिे काम गिथ उहााँको मािवता

पर्ाथप्त चथर्ो। तब मात्र परमेश्वरका आत्माले उहााँमा आचधकाररक रूपमा काम गिथ थाल्िुभर्ो।
त्र्सबेला, र्ूहन्िाले उहााँका निक्म्त बाटो िोल्िलाई सात वषथसम्म तर्ारी गरे का चथए र नतिको

काम ससध्र्ाएपनछ नतिी झ्र्ालिािामा परे । त्र्सपनछ र्ो बोझ पूरै र्ेशूमाचथ आइपऱ्र्ो। र्दद
उहााँले र्ो काम २१ वा २२ वषथको उमेरमा गिुथभएको भए भिे, त्र्ो बेला उहााँमा मािवताको अझै
कमी हुन्थ्र्ो, उहााँ भिथर मात्र र्ुवा वर्स्क अवस्थामा प्रवेश गिुथभएको हुिुहुिेचथर्ो, र उहााँले बुझ्ि
िसकिे धेरै कुराहरू हुिेचथए, तब उहााँ निर्न्त्रण गिथ असक्षम हुिुहुिेचथर्ो। र्ेशूले उहााँको काम सरु
ु

गिथभ
ु न्दा अनघ िै र्ह
ू न्िाले आफ्िो काम समाप्त गरे को केही समर् भइसकेको चथर्ो, जि
ु बेला

उहााँ अधबैँसे भइसकिुभएको चथर्ो। त्र्स उमेरमा, उहााँको सामान्र् मािवता उहााँले गिुथपिे कामका
निक्म्त पर्ाथप्त चथर्ो। अब, दे हधारी परमेश्वरको पनि सामान्र् मािवता छ, र तुलिात्मक रूपमा
उहााँको पररपकवता नतमीहरू बीिका वद्
ृ धको जनत िभए पनि र्ो मािवता उहााँको र्ो कार्थ गिथका

लाचग पदहलेबाट िै पर्ाथप्त छ। आजको कामका पररक्स्थनतहरू पण
ू थ रूपमा र्ेशक
ू ो समर्को जस्तै
छै िि ्। र्ेशूले बाह्र प्रेररतलाई ककि िुन्िुभर्ो? र्ो सबै उहााँको कार्थको समथथिमा र त्र्समा समलेर

काम गिथका निक्म्त चथर्ो। एकानतर, त्र्स बेला उहााँले आफ्िो कामको लाचग जग बसाल्िुपथ्र्ो

भिे अकोतफथ आउिे ददिहरूका निक्म्त उहााँले आफ्िो कामको जग बसाल्िु पिेचथर्ो। त्र्स बेलाको
कामको आधारमा, बाह्र प्रेररतहरू िुन्िे इच्छा र्ेशूको चथर्ो, ककिकक र्ो परमेश्वर स्वर्मको
् इच्छा

चथर्ो। उहााँले बाह्र प्रेररतहरू िन्
ु िप
ु छथ र सबै ठाउाँ मा प्रिारको लाचग डोऱ्र्ाउिप
ु छथ भन्िे ववश्वास

उहााँको चथर्ो। तर आज नतमीहरूको बीि र्सको कुिै आवश्र्कता छै ि! जब दे हधारी परमेश्वरले
शरीरमा काम गिुथहुन्छ, त्र्समा धेरै वटा ससद्धान्तहरू हुन्छि ्, र थुप्रै कुराहरू हुन्छि ् जुि मानिसले
सक्जलै बुझ्दै ि; मानिसले उहााँको काम गिथ वा परमेश्वरबाट धेरै मागहरू गिथ लगातार आफ्िा
धारणाहरूको प्रर्ोग गदथछ। तापनि आजको ददिसम्म धेरै मानिसहरूलाई नतिीहरूका ज्ञाि पण
ू थ

रूपमा नतिीहरूका आफ्िै धारणाले बिेको छ भन्िे थाहा छै ि। परमेश्वरले जुिै र्ुग वा जुि
स्थािमा दे हधारण हुिुभए पनि, उहााँले शरीरमा गिुथहुिे कामका ससद्धान्तहरू अपररवनतथत छि ्।
उहााँले दे ह बिेर आफ्िो काममा शरीरको सीमालाई िाघ्ि सकिुहुन्ि; झि ् उहााँ दे ह बिेर शरीरको
सामान्र् मािवतासभत्र काम िगिथ त अझै सकिुहुन्छ। अन्र्था, परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व
ववलीि हुिेचथर्ो, र विि दे हधारी बन्िभ
ु र्ो भन्िे कुरा पण
ू थ अथथहीि हुिेचथर्ो। र्सबाहे क , स्वगथमा
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बस्िुहुिे वपताले (आत्माले) मात्र परमेश्वरको दे हधारणको बारे मा जान्िुहुन्छ, र अरू कसैले जान्दै ि,
ि त दे ह आफैले जान्िुहुन्छ ि स्वगथका सन्दे शवाहकहरूले जान्दछि ्। र्स्तो भएकोले परमेश्वरले

शरीरमा गिथह
ु ु िे काम अनत सामान्र् हुन्छ, र विि सााँच्िै दे हधारी बन्िभ
ु एको छ भिी दे िाउि
राम्ररी सक्षम हुन्छ, र दे हको अथथ एक साधारण र सामान्र् मानिस भन्िे हुन्छ।
कसै-कसैलाई र्स्तो लाग्ि सकछ, “ककि परमेश्वर आफैले र्ो र्ुगको सुरुवात गिुथपदथछ? के कुिै

सक्ृ ष्ट गररएको प्राणी उहााँको स्थािमा िडा हुि सकदै ि र?” नतमीहरू सबैलाई थाहा छ, कक परमेश्वर
एउटा िर्ााँ र्ग
ु सरु
ु गिे स्पष्ट उद्दे श्र्सदहत दे ह बन्िभ
ु र्ो, र निश्िर्, जब उहााँ एउटा िर्ााँ र्ुगमा
प्रवेश गिुथहुन्छ, त्र्सको साथमा उहााँले पदहलेको र्ुगको अन्त्र् गिुथभएको हुिेछ। परमेश्वर सुरु र
अन्त्र् हुिुहुन्छ; उहााँ आफैले आफ्िो कामलाई गनत ददिुहुन्छ, त्र्सैले र्ो पदहलेको र्ुगको अन्त्र्

गिे पनि स्वर्म ् उहााँ िै हुिुपदथछ। त्र्ो उहााँले शैतािलाई क्जत्िुभएको र सांसारमा उहााँको ववजर्को
प्रमाण हो। प्रत्र्ेक िोदट जब उहााँले मानिसको माझमा काम गिुथहुन्छ, त्र्ो एक िर्ााँ लडाइाँको

सुरुवात हुन्छ। िर्ााँ कार्थको सुरुवातवविा स्वाभाववक रूपले पुरािोको अन्त्र् भएको हुाँदैि। र जब
पुरािोको अन्त्र् भएको हुाँदैि, तब त्र्ो शैतािसाँगको लडाइाँ अझै समाप्त भएको छै ि भन्िे कुराको
प्रमाण हुन्छ। र्दद परमेश्वर स्वर्म ् आउिुहुन्छ, र मानिस बीिमा िर्ााँ कामहरू गिुथहुन्छ भिे
मात्र, मानिसले शैतािको अधीिताबाट छुटकारा पाएर िर्ााँ जीवि प्राप्त गरी िर्ााँ सरु
ु आत गिथ
सकदछ। अन्र्था, मानिस सदासवथदा परु ािो र्ग
ु मा क्जउिेछ र सधैँका लाचग शैतािको परु ािो

प्रभावमा क्जउिेछ। परमेश्वरले अगुवाइ गिुथभएको हरे क र्ुगमा, मानिसका एक अांश स्वतन्त्र हुन्छ,
र र्सरी मानिस परमेश्वरको कामसदहत िर्ााँ र्ुगतफथ अचग बढ्छ। परमेश्वरको ववजर् हुिुको अथथ
उहााँलाई पछ्र्ाउिे सबैको ववजर् हो। र्दद सक्ृ ष्ट गररएको मािव जानतलाई र्ुगको अन्त्र् गिे
क्जम्मेवारी ददइर्ो भिे त्र्ो मानिस वा त शैतािको र्दक्ष्टकोणबाट हुन्छ, र त्र्ो परमेश्वरको ववरोध
गिुथ वा उहााँलाई धोका ददिुभन्दा काम हुाँदैि, त्र्ो परमेश्वरको आज्ञापालि हुाँदैि, र मानिसले गिे
काम शैतािको हनतर्ार बन्दछ। र्दद मानिसले परमेश्वर आफैले सुरु गिुथभएको र्ुगमा परमेश्वरको

आज्ञापालि गदथछ भिे मात्र शैतािलाई पूणथ रूपले ववश्वस्त तुल्र्ाउि सककन्छ, ककिकक सक्ृ ष्ट

गररएको प्राणीको कतथव्र् त्र्ही िै हो। त्र्सकारण म भन्छु, कक नतमीहरूले केवल उहााँलाई पछ्र्ाउिु
र आज्ञापालि गिथप
ु छथ , त्र्ोभन्दा बढी नतमीहरूले गिथप
ु दै ि। प्रत्र्ेकले आफ्िो कतथव्र् पालि गिथु र

प्रत्र्ेकले आ-आफ्िो काम गिुथ भिेको र्ही िै हो। परमेश्वरले आफ्िै काम गिुथहुन्छ र उहााँको

िानतर मानिसले र्ो गररददिु आवश्र्क छै ि, ि त उहााँ सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको काममा िै

सहभागी बन्िुहुन्छ। मानिसले आफ्िै कतथव्र् पूरा गछथ र ऊ परमेश्वरको काममा सहभागी हुाँदैि।
र्ो मात्र आज्ञापालि र शैतािको हारको प्रमाण हो। परमेश्वर आफैले िर्ााँ र्ग
ु सरु
ु गिे काम

समाप्त गिुथभएपनछ मािव जानतको बीिमा काम गिथ फेरर उहााँ आफै आउिुहुन्ि। तब मात्र
मानिसले आफ्िो काम गिथ र सक्ृ ष्ट गररएको एक प्राणीको रूपमा उसको काम पूरा गिथ आचधकाररक
रूपमा िर्ााँ र्ुगमा पाइला टे कछ। र्ी िै ती ससद्धान्तहरू हुि ् जसद्वारा परमेश्वरले काम गिुथहुन्छ,
जसलाई कसैले उल्लङ्घि गिथ सकदै ि। र्स तररकाले कार्थ गिुथ मात्र समझदारी र व्र्ावहाररक
हुन्छ। परमेश्वरको काम परमेश्वर आफैले गिथप
ु छथ । उहााँ िै हुिह
ु ु न्छ जसले आफ्िो कामलाई गनत
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ददिुहुन्छ, र उहााँ िै हुिुहुन्छ, जसले आफ्िो काम समाप्त गिुथहुन्छ। उहााँले कामको र्ोजिा
बिाउिुहुन्छ, र उहााँ र्सलाई प्रबन्ध गिुथहुन्छ, र अझ बढी, उहााँ िै हुिुहुन्छ, जसले कामलाई फलदार्ी

बिाउिह
ु ु न्छ। जसरी बाइबलमा भनिएको छ “आदद र अन्त्र् म िै हुाँ; म बीउ छिे र कटिी गिे
हुाँ।” उहााँको व्र्वस्थापि कार्थससत सम्बक्न्धत सबै कुरा परमेश्वर आफैले गिुथहुन्छ। उहााँ छ हजार
वषे व्र्वस्थापि र्ोजिाको शासक हुिुहुन्छ; उहााँको स्थािमा रहे र कसैले पनि उहााँको काममा गिथ
सकदै ि र कसैले पनि उहााँको कामलाई समाप्त गिथ सकदै ि , ककिकक उहााँ िै हुिुहुन्छ, जसले सबै
थोक आफ्िो हातले समात्िह
ु ु न्छ। सांसार सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एपनछ, उहााँले सारा सांसारलाई उहााँको ज्र्ोनतमा
क्जउिका निक्म्त डोऱ्र्ाउिुहुन्छ, र उहााँले सम्पूणथ र्ुगलाई पनि समाप्त गिुथहुन्छ, त्र्सरी आफ्िो
सम्पूणथ र्ोजिालाई सफल तुल्र्ाउिुहुिेछ!

दे हधारणको्रहस्य्(२)
त्र्ो बेला जब र्ेशूले र्हूददर्ामा काम गिुथभर्ो, उहााँले िुल्लमिुल्ला त्र्सो गिुथभर्ो, तर अदहले
म नतमीहरूको माझमा गुप्त रूपमा काम गछुथ र बोल्छु। अववश्वासीहरू र्सबारे पूणथ रूपमा अिजाि

छि ्। नतमीहरूको बीिको मेरो काम बादहरकाहरूका लाचग बन्द छ। र्ी वििहरू, र्ी सजार् र
न्र्ार्हरू, नतमीहरूलाई मात्र थाहा छ, अरू कसैलाई थाहा छै ि। र्ी सबै काम नतमीहरूको बीिमा
गररन्छ र नतमीहरूकै निक्म्त िुलासा गररन्छ; अववश्वासीहरूमध्र्े कसैले पनि र्ो कुरा जान्दै ि,

ककिकक समर् अझ आइपुगेको छै ि। र्हााँका र्ी मानिसहरू सजार् सहे पनछ पूणथ बिाउि लाचगएका
छि ्, तर बादहरकाहरूलाई र्सबारे केही पनि थाहा छै ि। र्ो काम धेरै िै लुकेको छ! उिीहरूका

लाचग, दे हधारी परमेश्वर लक
ु िभ
ु एको छ, तर र्स प्रवाहमा हुिेहरूका लाचग उहााँ िल
ु ा हुिुहुन्छ भिी
भन्ि सककन्छ। परमेश्वरमा सबै िल
ु ा छि ्, सबै प्रकट भएको छ, र सबै स्वतन्त्र पाररएको छ,

तैपनि र्ो कुरा उहााँमा ववश्वास गिेहरूका लाचग मात्र सत्र् छ; जहााँसम्म बााँकी मानिसहरू, अथाथत ्
अववश्वासीहरूको कुरा छ, उिीहरूलाई केही पनि थाहा ददइएको छै ि। अदहले नतमीहरूको बीिमा र

िीिमा भइरहे को काम नतिीहरूलाई जान्ि िददिका निक्म्त कडाइका साथ बन्द छ। र्दद उिीहरूले
र्स कामको बारे मा थाहा पाए भिे, उिीहरूले र्सलाई दोषी ठहिेछि ् र त्र्सको निक्म्त सतावट
गिेछि ्। उिीहरूले र्समा ववश्वास गिेचथएिि ्। ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा, र्ो सबैभन्दा पछौटे

स्थािमा काम गिुथ सक्जलो छै ि। र्दद र्ो कामलाई िुला गररएको भए, र्सलाई अगाडड बढाउि

असम्भव हुिेचथर्ो। कामको र्ो िरण र्स ठाउाँ मा पूरा गिथ सककाँदै -सककाँदै ि। र्दद र्ो काम िुला
रूपमा गिे हो भिे उिीहरूले र्सलाई कसरी अगाडड बढ्ि ददि सकथे ? के त्र्सले कामलाई अझ
बढी जोखिममा पािेचथएि र? र्दद र्ो काम लुकाइएको चथएि, बरु र्ेशूको समर्मा जस्तो उहााँले

आश्िर्थजिक रूपमा बबरामीहरूलाई निको पादै र दष्ु टात्माहरू निकाल्दै गररएको चथर्ो भिे, के धेरै

पदहला िै भूतात्माहरूद्वारा “पकक्रएको” हुिेचथएि र? के उिीहरूले परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई सहि
गिथ सकिेचथए र? र्दद अदहले मैले सभाघरहरूमा पसेर त्र्हााँ प्रिार गरेँ र मानिसहरूलाई भाषण
ददएाँ भिे के म धेरै पदहले िै टुक्रा-टुक्रा पाररिेचथइिाँ र? र्दद त्र्स्तो हुन्थ्र्ो भिे, मेरो काम कसरी
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भइरहि सकथ्र्ो र? िुल्लमिुल्ला कुिै चिन्ह र िमत्कारहरू प्रकट िगररिुको कारण र्सलाई

लुकाउिका लाचग िै हो। र्सैले, अववश्वासीहरूले मेरो काम दे ख्न, जान्ि, वा थाहा पाउि सकदै िि ्।

र्दद र्ो िरणको काम पनि अिग्र
ु हको र्ग
ु मा र्ेशूको जस्तै गरी गररएको भए, र्ो अदहलेको जस्तो
क्स्थर हुि सकदै िचथर्ो। र्सैले, र्स तररकाले गोप्र् रूपमा काम गिुथ नतमीहरूका लाचग र सम्पूणथ
कामका लाचग फाइदाजिक छ। जब पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको काम समाप्त हुन्छ, अथाथत ् जब र्ो गुप्त

कार्थ समाप्त हुन्छ, तब कामको र्ो िरण िुला रूपमा ववस्फोट हुिेछ। िीिमा ववजेताहरूको एउटा
समह
ू छ भिी सबैले थाहा पाउिेछि ्; र परमेश्वर िीि दे शमा दे हधारी हुिभ
ु एको छ र उहााँको काम
समाप्त भएको छ भिी सबैले थाहा पाउिेछि ्। त्र्सपनछ मात्रै मानिसले र्ो कुरा दे ख्िेछ: िीिले
अझै पनि ककि ह्रास वा पति दे िाउिु बााँकी छ? के दे खिन्छ भिे, परमेश्वरले िीिमा व्र्क्कतगत

रूपमा आफ्िो काम गरररहिुभएको छ र मानिसहरूको एउटा समूहलाई ववजेताहरू बन्ि ससद्ध
पािुथभएको छ।

परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा आफ्िो काम गिुथभएको बेला उहााँको पनछ लाग्िे केही

मानिसहरूलाई मात्र दे हधारी बन्िुभएका परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गिुथहुन्छ, सबै प्राणीहरूलाई
होइि। उहााँ केवल आफ्िो कामको एक िरण पूरा गिथ मात्र दे ह बन्िुभर्ो, मानिसलाई आफ्िो
स्वरूप दे िाउिका निक्म्त होइि। र्द्र्वप उहााँको काम उहााँ आफैले गिुथपदथछ, त्र्सैले उहााँले दे हमा

िै त्र्ो गिथु आवश्र्क छ। जब र्ो काम समाप्त हुन्छ, उहााँ मािव सांसारबाट प्रस्थाि गिथह
ु ु िेछ;
उहााँ आउिे कामको बाटोमा िडा हुिे डरले मानिसजानत बीि लामो समर्सम्म बस्ि सकिुहुन्ि।

उहााँले भीडलाई जे दे िाउिुहुन्छ त्र्ो उहााँको धमी स्वभाव र उहााँका सबै कामहरू मात्र हुि ्, र उहााँ
दई
ु पटक मानिस बन्िुभएको स्वरूप होइि, ककिकक परमेश्वरको स्वरूपलाई उहााँको स्वभावद्वारा
मात्र दे िाउि सककन्छ, र उहााँको दे हधारी मासल
ु े त्र्सको स्थाि सलि सकदै ि। उहााँको दे हको स्वरूप
सीसमत मानिसहरूलाई मात्र, उहााँले दे हमा काम गिुथहुाँदा उहााँको पनछ लाग्िेहरूलाई मात्र दे िाइन्छ।

र्सैले गदाथ अदहले भइरहे को काम गोप्र् रूपमा गररन्छ। त्र्सरी िै , जब र्ेशूले आफ्िो काम

गिुथभर्ो, तब उहााँले आफूलाई र्हूदीकहााँ मात्र दे िाउिुभर्ो, र अरू कुिै पनि जानतको सामु आफैलाई
िुल्लमिुल्ला कदहल्र्ै दे िाउिुभएि। र्सरी, उहााँले आफ्िो काम ससध्र्ाइसकिुभएपनछ, उहााँ

मानिसको सांसारबाट तरु
ु न्तै जािभ
ु र्ो र त्र्हााँ बस्िभ
ु एि; पनछबाट आफैलाई प्रकट गिे उहााँ अथाथत ्
मानिसको स्वरूप हुिुहुन्ि चथर्ो, तर पववत्र आत्मा हुिुहुन्थ्र्ो, जसले प्रत्र्क्ष रूपमा काम गिुथभर्ो।
जब दे हधारी परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा समाप्त हुन्छ, उहााँ मरणशील सांसारबाट जािुहुन्छ, र
उहााँले दे हमा हुाँदा जुि काम गिुथभर्ो त्र्ो काम फेरर कदहल्र्ै गिुथहुिेछैि। त्र्सपनछ, सबै काम
पववत्र आत्माले िै प्रत्र्क्ष रूपमा गिथह
ु ु िेछ। र्स अवचधमा, मानिसले उहााँको शारीररक स्वरूपलाई
मुक्स्कलले दे ख्न सकछ; उहााँले आफूलाई मानिसकहााँ कुिै पनि हालतमा दे िाउिुहुन्ि, तर सदासवथदा

लाचग लुकिुहुन्छ। दे हधारी परमेश्वरको कामको समर् सीसमत छ। र्ो एक निक्श्ित र्ुग, अवचध,
जानत र ववशेष मानिसहरू माझ पूरा गररन्छ। र्ो कामले केवल परमेश्वरले दे हधारण गिुथभएको

अवचधमा गररएको कार्थलाई मात्रै प्रनतनिचधत्व गदथ छ; र्सले एउटा र्ुगको प्रनतनिचधत्व गछथ , र र्सले

एक ववशेष र्ग
ु मा परमेश्वरका आत्माको कामलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ , र उहााँको सम्पण
ू थ कार्थलाई
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होइि। त्र्सैले, दे ह बिेको परमेश्वरको स्वरूप सबै मानिसलाई दे िाइिेछैि। भीडलाई जे दे िाइन्छ

त्र्ो उहााँ दई
ु िोदट दे ह बन्िुहुाँदाको उहााँको स्वरूप होइि, बरु परमेश्वरको धासमथकता र र्सको
पण
ू थतामा उहााँको स्वभाव हो। मानिसलाई दे िाइएको स्वरूप र्ो एउटै मात्र होइि, ि त दई
ु वटा
समचश्रत स्वरूपहरू िै हो। त्र्सकारण, परमेश्वरको दे हधारी शरीरले आफूले गिुथपिे काम पूरा गरे पनछ
र्स पथ्
ृ वीबाट प्रस्थाि गिुथ अनिवार्थ छ, ककिकक उहााँ आफूले गिुथपिे काम गिथ मात्र आउिुहुन्छ,
मानिसहरूलाई आफ्िो स्वरूप दे िाउिु होइि। दे हधारणको महत्त्वलाई परमेश्वरले दई
ु पटक दे ह
बिेर परू ा गररसकिभ
ु एको छ, तापनि उहााँलाई अनघ कदहल्र्ै िदे ख्ने कुिै पनि जानतको सामु उहााँले
आफूलाई प्रकट गिुथहुिेछैि। र्ेशू फेरर कदहल्र्ै पनि आफूलाई धासमथकताको सूर्थको रूपमा र्हूदीहरू
सामु दे िा पिुथहुिेछैि, ि त उहााँ जैतूि डााँडाको टुप्पामा िडा भएर सबै मानिसहरूको सामु दे िा

िै पिुथहुिेछ; र्हूदीहरूले र्ेशू र्हूददर्ामा हुिुहुाँदाको अवचधमा उहााँको चित्र मात्र दे िेका छि ्। ककिकक
र्ेशूले उहााँको दे हधारणमा गिुथभएको काम दई
ु हजार वषथ अनघ िै समाप्त भर्ो; उहााँ एक र्हूदीको
रूपमा र्हूददर्ामा फकथिुहुिेछैि, उहााँले आफैलाई कुिै पनि अन्र्जानत मानिसहरूकहााँ प्रकट गिुथहुिेछ
भन्िे कुरा त परै जाओस ्, ककिकक मानिस बिेको र्ेशूको दे ह एक र्हूदीको रूप मात्र हो, र र्ह
ू न्िाले
दे िेका मानिसको पुत्रको स्वरूप होइि। र्ेशूले आफ्िा िेलाहरूलाई उहााँ फेरर आउिुहुिेछ भिेर
प्रनतज्ञा गिुथभए पनि उहााँले आफैलाई ती सबै अन्र्जानत राष्रहरूमा एक र्हूदीको रूपमा प्रकट

गिथह
ु ु िेछैि। दे हधारी परमेश्वरको काम भिेको एउटा र्ग
ु सरु
ु गिथु हो भन्िे नतमीहरूले जान्िुपछथ ।
र्ो काम केही वषथहरूमा सीसमत हुन्छ, र उहााँले परमेश्वरको आत्माका सबै काम पूरा गिथ सकिुहुन्ि,
जसरी एक र्हूदीको रूपमा रहे को र्ेशूको रूपले केवल उहााँले र्हूददर्ामा काम गिुथहुाँदाको परमेश्वरको
स्वरूपलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गिथसकथ्र्ो, र उहााँले क्रूसमा टााँचगिे काम मात्र गिथ सकिुहुन्थ्र्ो। र्ेशू
दे हमा हुिभ
ु एको अवचधमा, उहााँले र्ुगलाई अन्त्र् गिे वा मािव जानतलाई िाश पािे काम गिथ

सकिुभएि। त्र्सकारण, उहााँ क्रूसमा टााँचगिुभएपनछ र आफ्िो कामलाई निष्कषथमा पुऱ्र्ाउिुभएपनछ,
उहााँ सवोच्िमा िदढजािुभर्ो र सधैँभररका लाचग आफूलाई मानिसबाट लुकाउिुभर्ो। त्र्स बेलादे खि

र्ता, अन्र्जानत दे शहरूका ववश्वासर्ोग्र् ववश्वासीहरू प्रभु र्ेशूको प्रकटीकरण दे ख्न असमथथ चथए,
तर नतिीहरूले सभिामा टााँसेका उहााँको तक्स्वरलाई मात्रै दे ख्ि सकथे। र्ो चित्र मानिसले बिाएको

चित्र मात्रै हो, र त्र्ो परमेश्वरले आफैलाई मानिसकहााँ दे िाउिभ
ु एको चित्र होइि। परमेश्वरले

आफैलाई उहााँले दई
ु िोदट दे हधारण गिुथभएको दे हमा िुल्लमिुल्ला भीडहरूको सामु प्रकट
गिुथहुिेछैि। उहााँले मािव जानतको बीिमा गिुथहुिे काम भिेको उिीहरूलाई उहााँको स्वभाव बुझ्िे
मौका ददिको लाचग हो। मानिसलाई र्ी सबै कुरालाई ववसभन्ि र्ुगहरूको कामद्वारा दे िाइन्छ; र्ो

र्ेशक
ू ो प्रकटीकरणद्वारा िभई उहााँले प्रकट गिथभ
ु एको स्वभाव र उहााँले गिथभ
ु एका कामद्वारा परू ा

हुन्छ। र्ो भिेको के हो भिे, दे हधारण भएको स्वरूपद्वारा होइि, तर दे हधारी परमेश्वरले गिुथभएको
कामद्वारा मानिसको निक्म्त परमेश्वरको स्वरूप प्रकट गररन्छ, जोसाँग स्वरूप र रूप दव
ु ै छ; र
उहााँको कामद्वारा, उहााँको स्वरूप दे िाइन्छ र उहााँको स्वभावलाई प्रकट गररन्छ। उहााँले दे हमा गिथ
िाहिुभएको कामको महत्त्व र्ही हो।

जब परमेश्वरका दई
ु वटा दे हधारणका काम समाप्त हुन्छ, तब उहााँले अववश्वासीहरूका सबै
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राष्रहरूभरर आफ्िो धासमथक स्वभाव दे िाउि सुरु गिुथहुिेछ, र भीडलाई उहााँको स्वरूप दे ख्न
ददिुहुिेछ। उहााँले आफ्िो स्वभाव प्रकट गिुथहुिेछ र र्सद्वारा मानिसका ववसभन्ि वगथहरूको अन्त्र्
स्पष्ट पािथह
ु ु िेछ, त्र्सद्वारा पुरािो र्ग
ु लाई पण
ू थ रूपमा अन्त्र् ल्र्ाउिह
ु ु िेछ। उहााँले दे हमा गिथभ
ु एको
काम धेरै फैसलएि (जसरी र्ेशूले र्हूददर्ामा मात्रै काम गिुथभर्ो, र आज म केवल नतमीहरूको
बीिमा काम गदथछु) ककिकक दे हमा उहााँले गिुथहुिे कामहरूको ससमा र हदहरू छि ्। उहााँले एक

साधारण र सामान्र् मानिसको स्वरूपमा छोटो समर्का निक्म्त काम गदै हुिुहुन्छ; उहााँले अिन्तको
काम गिथ वा अववश्वासी राष्रका मानिसहरूको सामु दे िा पिथ दे हधारी शरीरको प्रर्ोग गरररहिभ
ु एको
छै ि। दे हको काम क्षेत्रमा मात्र सीसमत हुि सकछ (जस्तै केवल र्हूददर्ामा वा केवल नतमीहरूका
बीिमा मात्रै काम गिुथ), त्र्सपनछ, र्ी सीमाहरूसभत्र गररएको कामद्वारा र्सको दार्रा ववस्तार गिथ

सककन्छ। निश्िर् िै, ववस्तारको काम सीधै उहााँको आत्माद्वारा गररन्छ, तब र्ो उप्रान्त उहााँको

दे हधारणको दे हको काम हुिेछैि। ककिकक दे हको कामका ससमािाहरू हुन्छि ् र त्र्ो ब्रह्माण्डका

सबै कुिामा फैसलाँ दैि—र्सले र्ो पूरा गिथ सकदै ि। दे हमा गररिे कामद्वारा, उहााँका आत्माले
त्र्सपनछको काम गिुथहुन्छ। त्र्सकारण, दे हमा गररएको काम उद्घाटि प्रकृनतको हो, जुि निक्श्ित

ससमािाहरूसभत्र गररन्छ; त्र्सपनछ, उहााँका आत्माले र्ो काम अगाडड बढाउिुहुन्छ, र उहााँले एउटा
ववस्तत
ृ क्षेत्रमा त्र्ो गिुथहुन्छ।

परमेश्वर र्ुगलाई डोऱ्र्ाउिको लाचग मात्रै पथ्
ु ु न्छ; उहााँले एउटा िर्ााँ
ृ वीमा काम गिथ आउिह
र्ुग सुरु गिे र पुरािो र्ुगलाई समाप्त गिे मात्र असभप्रार् राख्िुहुन्छ। उहााँ पथ्
ृ वीमा कुिै मानिसको

जीविको बबताउि, मािव सांसारको जीविको आिन्द र द्ःु िहरू आफै अिुभव गिथ , वा आफ्िै

हातद्वारा कुिै ववशेष व्र्क्कतलाई ससद्ध बिाउि वा कुिै व्र्क्कत बढ्दै गएको व्र्क्कतगत रूपमा
हे िथ आउिुभएको होइि। र्ो उहााँको काम होइि; उहााँको काम भिेको िर्ााँ र्ग
ु लाई सरु
ु गिथु र

पुरािोलाई अन्त्र् गिुथ मात्रै हो। अथाथत ्, उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा एउटा र्ुगको सुरु गिुथहुिेछ,
व्र्क्कतगत रूपमा अकोलाई अन्त्र् गिुथहुन्छ, र व्र्क्कतगत रूपले आफ्िो काम गरी शैतािलाई
पराक्जत गिुथहुिेछ। प्रत्र्ेक िोदट जब उहााँले आफ्िो काम व्र्क्कतगत रूपमा गिुथहुन्छ, तब त्र्ो

उहााँले र्ुद्धको मैदािमा िुट्टा टे किुभएको जस्तो हुन्छ। सवथप्रथम, शरीरमा हुाँदा उहााँले सांसारलाई
परास्त गिथह
ु ु न्छ र शैतािमाचथ ववजर्ी बन्िह
ु ु न्छ। उहााँले सम्पण
ू थ मदहमा सलिह
ु ु न्छ र दई
ु हजार
वषथको सम्पूणथ कामको पदाथ उठाउिुहुन्छ, जसले गदाथ पथ्
ृ वीमा सबै मानिसले दहाँड्िे सही मागथ र

क्जउिका निक्म्त शाक्न्त र आिन्दको जीवि पाउि सकछि ्। तापनि, परमेश्वर मानिससाँग लामो

समर्सम्म र्स सांसारमा बस्ि सकिुहुन्ि, ककिकक परमेश्वर, परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, र जे भए पनि
मानिसजस्तो हुिह
ु ु न्ि। उहााँले सामान्र् व्र्क्कतको जीविकाल बााँच्ि सकिह
ु ु न्ि, अथाथत ् उहााँ पथ्
ृ वीमा

त्र्स्तो व्र्क्कतको रूपमा वास गिथ सकिुहुन्ि, जो कुिै साधारण व्र्क्कतभन्दा केही पनि होइि,
ककिकक उहााँसाँग आफ्िो मािव जीवि थामेर राख्नका निक्म्त एक सामान्र् व्र्क्कतको सामान्र्
मािवताको केवल थोरै मात्र अांस छ। अको शब्दमा भन्िुपदाथ, परमेश्वरले कसरी पथ्
ृ वीमा एउटा

पररवार सुरु गिथ, व्र्वसार् बिाउि र छोराछोरीहरूलाई हुकाथउि सकिुहुन्छ? के त्र्ो उहााँको बदिाम
हुिेछैि र? सामान्र् रूपले काम गिथ ददिे उद्दे श्र्ले मात्र उहााँलाई सामान्र् मािवता प्रदाि गररएको
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हो, एक सामान्र् मानिसले जस्तो पररवार र व्र्वसार् बिाउि ददिको लाचग होइि। उहााँको सामान्र्

ज्ञाि, सामान्र् ददमाग र सामान्र् भोजि र उहााँको शरीरको लुगा िै उहााँसाँग सामान्र् मािवता छ
भन्िे कुराको पर्ाथप्त प्रमाण हो; उहााँसाँग सामान्र् मािवता छ भिी प्रमाखणत गिथ उहााँको पररवार
वा व्र्वसार् हुिु आवश्र्कता चथएि। र्ो पूणथ रूपमा अिावश्र्क हुिेचथर्ो! परमेश्वर पथ्
ृ वीमा
आउिु भिेको विि दे हधारी हुिु हो; उहााँले मानिसलाई उहााँको विि बुझ्ि र उहााँको विि हे िथ

ददइरहिुभएको छ, अथाथत ् दे हले गरे को काम मानिसलाई हे िथ ददिुहुन्छ। मानिसहरूले उहााँको दे हलाई
कुिै िास तररकाले व्र्वहार गरूि ् भन्िे होइि, तर मानिसले आखिरीसम्म आज्ञापालि गरोस ्,
अथाथत ् उहााँको मुिबाट निस्केका सबै विि पालि गरोस ्, र उहााँले गिुथहुिे सबै काममा समवपथत

होस ् भन्िे उहााँको उद्दे श्र् चथर्ो। उहााँले केवल शरीरमा काम गरररहिुभएको छ; उहााँले जािाजािी

मानिसलाई उहााँको दे हको महािता र पववत्रतालाई उिाल्ि भनिरहिुभएको छै ि, बरु उहााँले आफ्िो
कामको ज्ञाि र उहााँले पाउिुभएको सम्पूणथ अचधकारको प्रदशथि गदै हुिुहुन्छ। त्र्सकारण, उहााँससत
उत्कृष्ट मािवता भए पनि उहााँले कुिै घोषणा गिुथहुन्ि, र उहााँले गिुथपिे काममा मात्र ध्र्ाि

केक्न्ित गिुथहुन्छ। परमेश्वर दे हधारी हुिुभर्ो र पनि उहााँले आफ्िो सामान्र् मािवताको ककि
प्रिार गिुथहुन्ि वा गवाही ददिुहुन्ि, तर केवल आफूले गिथ िाहिुभएको काम गिुथहुन्छ त्र्ो
नतमीहरूलाई थाहा हुिुपदथछ। त्र्सकारण, नतमीहरूले दे हधारी परमेश्वरबाट दे ख्न सकिे भिेको उहााँ
ईश्वरीर् रूपमा जो हुिह
ु ु न्छ त्र्ही मात्र हो; र्सको कारण के हो भिे मानिसले अिक
ु रण गिथको

लाचग उहााँले उहााँ मानिसको रूपमा को हुिुहुन्छ त्र्ो कदहल्र्ै पनि घोषणा गिुथहुन्ि। जब मानिसले
मानिसहरूलाई डोऱ्र्ाउाँ छ तब मात्र उसले अरूबाट प्रशांसा र सङ्कल्पता प्राप्त गरे र अरूको िेतत्ृ व
प्राप्त गिथको लाचग मानिसको रूपमा ऊ को हो भिी बताउाँ छ। र्सको ववपरीत, परमेश्वरले उहााँको
कामद्वारा मात्रै मानिसलाई क्जत्िह
ु ु न्छ (अथाथत ् मानिसले प्राप्त गिथ िसकिे काम); उहााँलाई कुिै
मानिसले प्रशांसा गिुथ वा उहााँले मानिसलाई उहााँको श्रद्धा गिे बिाउिुको कुिै अथथ छै ि। उहााँले
मानिससभत्र उहााँप्रनत श्रद्धाको भाव वा उहााँको अथाहपिको भाव मात्रै हासलददिुहुन्छ। परमेश्वरले
मानिसलाई प्रभाववत पारररहिुको कुिै आवश्र्कता छै ि; तैँले उहााँको स्वभाव दे िेपनछ उहााँलाई
आदर मात्र गिुथपछथ । परमेश्वरले गिुथहुिे काम उहााँकै हो; मानिसले उहााँको सट्टामा र्ो गिथ, ि त
मानिसले र्सलाई प्राप्त िै गिथसकछ। परमेश्वरले मात्रै आफ्िो काम आफै गरे र मानिसलाई िर्ााँ

जीविमा ल्र्ाउिका निक्म्त िर्ााँ र्ुग ल्र्ाउिुहुन्छ। उहााँले गिुथहुिे काम भिेको मानिसलाई िर्ााँ

जीवि आफ्िो बिाउि सकिे तुल्र्ाउिु र िर्ााँ र्ुगमा प्रवेश गराउिका निक्म्त हो। बााँकी काम
सामान्र् मािवता भएका ती व्र्क्कतहरूलाई सुक्म्पएको छ, जसलाई अरूले इज्जत गछथ ि ्।

त्र्सकारण, अिग्र
ु हको र्ग
ु मा, उहााँले दई
ु हजार वषथको काम आफ्िो तेिीस वषथको शरीरबाट मात्र
साढे तीि वषथमा पूरा गिुथभर्ो। जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम पूरा गिथ आउिुहुन्छ, उहााँले

जदहले पनि केही वषथको छोटो अवचधसभत्र दई
ु हजार वषथको वा एउटा सम्पूणथ र्ुगको काम पूरा

गिुथहुन्छ। उहााँ रोककिुहुन्ि, र उहााँले दढलाइ गिुथहुन्ि; धेरै वषथको काम केही वषथसभत्रै पूरा होस ् भिेर
उहााँले केवल त्र्सलाई छोट्र्ाउिुहुन्छ। र्सको कारण के हो भिे, उहााँले व्र्क्कतगत रूपमा जुि
काम गिथह
ु ु न्छ त्र्ो पण
ू थ रूपमा िर्ााँ बाटो िोल्ि र िर्ााँ र्ग
ु नतर डोऱ्र्ाउिका निक्म्त हुन्छ।
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दे हधारणको्रहस्य्(३)
जब परमेश्वरले आफ्िो काम गिुथहुन्छ, उहााँ कुिै निमाथण कार्थमा वा असभर्ािमा सांलग्ि हुिका
लाचग आउिुहुन्ि, तर आफ्िो सेवकाइ पूरा गिथ आउिुहुन्छ। प्रत्र्ेक पटक उहााँ दे ह बन्िुहुाँदा केवल

एक िरणको काम परू ा गिथ र िर्ााँ र्ग
ु सरु
ु गिथका निक्म्त हो। अब परमेश्वरको राज्र्को र्ग
ु
पनि आइपुगेको छ, त्र्सरी िै राज्र्को तासलम पनि आइपुगेको छ। कामको र्ो िरण मानिसले

गिे काम होइि, र र्ो मानिसले कुिै हदसम्म गिुथपिे काम होइि, तर केवल परमेश्वरको कामको
एक अांश पूरा गिथका लाचग हो। उहााँले गिे काम मानिसको काम होइि, र्ो काम गिे मानिसले

पथ्
ृ वी छोड्िु अनघ केही निक्श्ित पररणाम प्राप्त गिुथ होइि; र्ो उहााँको सेवकाइ पूरा गिुथ र उहााँले

गिथप
ु िे काम समाप्त गिथु हो, जि
ु र्स पथ्
ृ वीमा उहााँको कामका लाचग उचित प्रबन्धहरू गिथु र
त्र्सद्वारा मदहमा प्राप्त गिुथ हो। दे हधारी परमेश्वरले गिुथहुिे काम पववत्र आत्माद्वारा प्रर्ोग

भएका मानिसहरूले गिे कामभन्दा सभन्ि हुन्छ। जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आफ्िो काम गिथ
आउिुहुन्छ, उहााँले केवल आफ्िो सेवकाइको पूरा गिुथमा ध्र्ाि ददिुहुन्छ। उहााँको सेवकाइसाँग

सम्बक्न्धत िभएका अरू सबै मामलाहरूमा, उहााँले प्रार््ः भाग सलिह
ु ु न्ि, र्हााँसम्म कक उहााँले आाँिा
पनि बन्द गिुथहुन्छ। आफूले गिुथपिे काम मात्र उहााँले गिुथहुन्छ, र मानिसले गिुथपिे काममा उहााँले
थोरै मात्र िासो राख्नुहुन्छ। उहााँले गिुथहुिे काम पूणथ रूपमा उहााँ हुिुभएको र्ुग र उहााँले पूरा गिुथपिे
सेवकाइसाँग सम्बक्न्धत हुन्छ, मािौं अरू सबै ववषर्हरू उहााँको कार्थक्षेत्र बादहर छि ्। मािव जानतको

बीिमा क्जउिका लाचग उहााँले आफूलाई आधारभत
ू ज्ञािले सुसक्ज्जत पािुथहुन्ि, ि त उहााँले धेरै
सामाक्जक सीपहरू ससकिुहुन्छ, ि आफूलाई मानिसले बुझ्िे अरू कुिै कुराद्वारा सस
ु क्ज्जत

पािुथहुन्छ। मानिसमा हुिुपिे कुराहरूले उहााँलाई चिक्न्तत बिाउाँ दै ि, र उहााँले केवल आफ्िो काम
गिुथहुन्छ जुि उहााँको कतथव्र् हो। र्सरी मानिसले हे दाथ, दे हधारी परमेश्वरलाई धेरै कुरामा कमी
दे ख्छ कक उहााँले मानिसमा हुिुपिे धेरै कुराहरूमा समेत ध्र्ाि ददिुहुन्ि, उहााँलाई र्स्ता ववषर्हरूको
केही पनि ज्ञाि छै ि। जीविको बारे मा सामान्र् ज्ञाि जस्ता कुराहरू, साथै व्र्क्कतगत आिरण र

अरूसाँग गररिे बातचितको उहााँसाँग कुिै सम्बन्ध िभएको जस्तो दे खिन्छ। तर तैँले दे हधारी
परमेश्वरबाट असामान्र्ताको सािोभन्दा सािो सङ्केत पनि पाउि सकदै िस ्। भन्िुको अथथ, उहााँको

मािवताले केवल एक सामान्र् व्र्क्कतको रूपमा उहााँको जीविलाई, उहााँको ददमागको सामान्र्
तकथलाई थामेर राख्छ, उहााँलाई सही र गलत छुट्र्ाउिे क्षमता प्रदाि गदथछ। तापनि, उहााँ अरू कुिै

कुराले सुसक्ज्जत हुिुहुन्ि, ती सबै थोकहरू केवल मानिसमा (सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूमा) मात्र
हुिुपछथ । परमेश्वर केवल उहााँको आफ्िै सेवकाइ परू ा गिथ मात्र शरीर बन्िुहुन्छ। उहााँको काम एउटा
सम्पूणथ र्ुगनतर निदे सशत हुन्छ, कुिै एक व्र्क्कत वा स्थािमा होइि, तर सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा।
उहााँको कामको ददशा र उहााँले काम गिे ससद्धान्त र्ही िै हो। र्सलाई कसैले पनि पररवतथि गिथ

सकदै ि, र मानिसको निक्म्त र्समा सांलग्ि हुिे कुिै उपार् छै ि। प्रत्र्ेक पटक जब परमेश्वर दे ह
बन्िुहुन्छ, उहााँले आफ्िो साथमा त्र्स र्ुगको काम ल्र्ाउिुहुन्छ, र मानिसले अझ राम्ररी उहााँलाई
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बुझूि ् र प्राप्त गरूि ् भिी उहााँ मानिससाँग बीस, तीस, िालीस, वा सिरी वा असी वषथसम्म क्जइरहिे

उहााँको कुिै उद्दे श्र् हुाँदैि। त्र्सको कुिै आवश्र्कता छै ि! त्र्सो गदाथ कुिै पनि प्रकारले परमेश्वरको
सभत्री स्वभावसम्बन्धी मानिसको ज्ञािलाई गदहरो बिाउाँ दै ि; र्सको साटो, त्र्सले केवल उसका
धारणाहरू मात्र बढाउाँ छ र उसका धारणा र वविारहरूलाई जीवाश्म बिाउाँ छ। र्सैले नतमीहरू सबैले

दे हधारी परमेश्वरको काम के हो भिेर ठ्र्ाककै बुझ्िु आवश्र्क छ। मैले बोलेका वििहरू नतमीहरूले
पककै पनि बुझ्ि सकछौ: “म सामान्र् मािव जीविको अिुभव गिथ आएको चथइिाँ?” के नतमीहरूले

र्ी वििहरू भल
ु ेका छौ: “परमेश्वर पथ्
ु एको
ृ वीमा एक सामान्र् मानिसको जीवि क्जउि आउिभ
होइि?” नतमीहरू परमेश्वर दे ह बन्िुको उद्दे श्र् बुझ्दै िौ, ि त नतमीहरू “सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको
जीविको अिुभव गिे मिसार्ले पथ्
ृ वीमा कसरी परमेश्वर आउि सकिुहुन्छ?” भन्िे कुराको अथथ
जान्दछौ। परमेश्वर केवल आफ्िो काम पूरा गिथ पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ, र र्सैले पथ्
ृ वीमा उहााँको
काम अल्पकालीि हुन्छ। उहााँ पववत्र आत्मालाई उहााँको आफ्िो मासुको शरीरलाई ििथको िेतत्ृ व
गिे महामािव बिाउि लगाउिे उद्दे श्र्ले पनि आउिुहुन्ि। जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ, र्ो
विि दे हधारी बन्िु िै हो; तापनि, मानिसले उहााँको कामबारे जान्दै ि र जबरजस्ती उहााँलाई ववसभन्ि

उपाचधहरू ददन्छ। तर नतमीहरू सबैले बुझ्िुपछथ , कक परमेश्वर “विि दे ह बन्िुहुन्छ,” केही क्षणसम्म

परमेश्वरको भूसमका िेल्ि परमेश्वरका आत्माले तर्ार गिुथभएको मासुको शरीर होइि। परमेश्वर

आफै पनि हे रिाहको उपज हुिह
ु ु न्ि, तर विि दे हधारी हुिभ
ु एको हो, र आज उहााँले आचधकाररक
रूपमा नतमीहरू सबैको माझ आफ्िो काम गिुथहुन्छ। नतमीहरू सबैलाई थाहा छ, र स्वीकार गछौ,
कक परमेश्वरले दे हधारण हुिुभएको कुरा वास्तववक सत्र्ता हो, तापनि, नतमीहरू र्सलाई बुझेको
जस्तो व्र्वहार गछौ। दे हधारी परमेश्वरको कामदे खि उहााँको दे हधारणको महत्त्व र तत्त्वसम्म

नतमीहरू थोरै पनि बझ्
ु ि सकदै िौ र स्मरणबाट सक्जलै भन्ि सककिे वििहरूद्वारा अरूलाई
पछ्र्ाउाँ छौं। के दे हधारी परमेश्वर तैँले कल्पिा गरे को जस्तो हुिुहुन्छ भिी ताँ ववश्वास गछथ स ्?
परमेश्वर केवल र्ुगलाई डोऱ्र्ाउि र िर्ााँ कामलाई गनत ददिका निक्म्त मात्रै दे ह बन्िुहुन्छ।

नतमीहरूले र्ो कुरा बुझ्िु आवश्र्क छ। र्ो मानिसको प्रकार्थभन्दा धेरै फरक छ, र दव
ु ैलाई उही
रूपमा उल्लेि गिथ सककाँदै ि। मानिसलाई काम गिथ प्रर्ोग गिुथभन्दा पदहले उसलाई लामो

समर्सम्म ववकास गिथु र ससद्ध बिाउिु आवश्र्क हुन्छ, र जि
ु प्रकारको मािवता िादहएको
हुन्छ त्र्ो ववशेष प्रकारले उच्ि स्तरको हुन्छ। मानिसले सामान्र् मािवताको ज्ञािलाई कार्म
राख्न सकिे मात्र होइि, तर उसले अरूसाँग सम्बक्न्धत आफ्िो आिरणलाई निर्न्त्रण गिे धेरै

ससद्धान्तहरू र निर्महरूलाई बुझ्ि, र र्सबाहे क ऊ बुद्चध र िैनतक ज्ञािको बारे मा अझ बढी
अध्र्र्ि गिथ प्रनतबद्ध हुि सकिुपछथ । मानिस र्स्तै कुराले सस
ु क्ज्जत हुिप
ु छथ । तापनि, दे ह बन्िुहुिे
परमेश्वरको हकमा त्र्स्तो हुाँदैि, ककिकक उहााँको कामले ि त मानिसको ि मानिसको कामको
प्रनतनिचधत्व गछथ , बरु, उहााँको अक्स्तत्वको प्रत्र्क्ष असभव्र्क्कत र उहााँले गिुथपिे कामको प्रत्र्क्ष

कार्ाथन्वर्िको प्रनतनिचधत्व गदथछ। (स्वाभाववक रूपमा, उहााँको काम उपर्ुकत समर्मा सम्पन्ि

हुन्छ, सांर्ोगले वा निरुद्दे श्र्मा होइि, र र्ो उहााँको सेवकाइ पूरा गिे समर् भएको बेलामा सुरु
भएको छ)। उहााँ मानिसको जीविमा वा मानिसको काममा सहभागी हुिह
ु ु न्ि, अथाथत ् उहााँको
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मािवता र्ीमध्र्े कुिै पनि कुराद्वारा सुसक्ज्जत छै ि (र्द्र्वप र्सले उहााँको कामलाई असर
गदै ि)। उहााँ तब मात्र आफ्िो सेवकाइ पूरा गिुथहुन्छ जब उहााँले र्सो गिे समर् आउाँ छ; उहााँको
दजाथ जे-सक
ु ै भए पनि, उहााँ आफूले गिथप
ु िे काममा लगातार अचग बढ्िह
ु ु न्छ। मानिसले उहााँको

ववषर्मा जे जान्दछ, उहााँको ववषर्मा मानिसको वविार जे-जस्तो भए पनि उहााँको काम पूणथ रूपमा
अप्रभाववत हुन्छ। उदाहरणका लाचग, जब र्ेशूले आफ्िो काम पूरा गिुथभर्ो, उहााँ को हुिुहुन्छ भिेर
ठ्र्ाककै कसैलाई पनि थाहा चथएि, तर उहााँ केवल आफ्िो काममा अचग बढ्िुभर्ो। र्ी कुिै पनि

कुराले उहााँले गिथप
ु िे काम गिथ उहााँलाई कुिै बाधा पऱ्ु र्ाएि। त्र्सकारण, उहााँले सरु
ु मा आफ्िो
पदहिाि स्वीकार गिे र घोषणा गिे गिुथभएि, र मानिस उहााँको पनछ लागेका मात्र चथए। स्वाभाववक
रूपमा, र्ो परमेश्वरको िम्रता मात्र चथएि, तर परमेश्वरले दे हमा काम गिुथहुिे तररका पनि चथर्ो।

उहााँले र्सरी मात्र काम गिथ सकिुहुन्थ्र्ो, ककिकक िाङ्गो आाँिाले उहााँलाई चिन्िे मानिसको कुिै
उपार् चथएि। अनि र्दद मानिसले उहााँलाई चििेको भए पनि उसले उहााँको काममा कुिै सहर्ोग
गिथ सकदै िथ्र्ो। र्सबाहे क, मानिसले उहााँको दे हलाई चििोस ् भिेर उहााँ दे ह बन्िुभएको चथएि; र्ो
उहााँले आफ्िो काम गिथ र आफ्िो सेवकाइ पूरा गिथको लाचग चथर्ो। र्सकारण, उहााँले आफ्िो

पदहिाि सावथजनिक गिुथलाई कुिै महत्त्व ददिुभएि। जब उहााँले गिुथपिे सबै कामहरू पूरा गिुथभर्ो

तब उहााँको सम्पूणथ पदहिाि र दजाथ स्वाभाववक रूपमा मानिसको अचग स्पष्ट भर्ो। दे हधारी

परमेश्वर िप
ु िाप रहिह
ु ु न्छ र कदहल्र्ै पनि कुिै घोषणाहरू गिथह
ु ु न्ि। उहााँले ि त मानिसलाई ि
मानिसले कसरी उहााँलाई पछ्र्ाउाँ दै छ भिेर ध्र्ाि ददिह
ु ु न्छ, तर केवल आफ्िो सेवकाइ पूरा गिथ र
उहााँले गिुथपिे काम पूरा गिथ अचग बढ्िुहुन्छ। उहााँको कामको बाटोमा कोही पनि िडा हुि सकदै ि।

जब उहााँको काम समाप्त गिे समर् आउाँ दछ, र्ो निश्िर् िै निष्कषथमा पुग्िेछ र समाप्त हुिेछ,
र कसैले पनि अन्र्था निदे सशत गिथ सकदै ि। उहााँले मानिसमा आफ्िो काम पूरा गरे र जािभ
ु एपनछ
मात्र मानिसले उहााँले गिुथहुिे कामलाई बुझ्िेछ, तापनि अझै पूणथ रूपमा स्पष्ट होइि। उहााँले पदहलो
आफ्िो काम कुि उद्दे श्र्ले गिुथभएको चथर्ो भिी बुझ्ि मानिसलाई धेरै लामो समर् लाग्िेछ।

अको शब्दमा भन्िुपदाथ, दे हधारी परमेश्वरको र्ुगको काम दई
ु भागमा बााँडडएको छ। एउटा भागमा
दे हधारी परमेश्वर आफैले गिुथहुिे काम र परमेश्वरको दे हधारी शरीर आफैले बोल्िुहुिे वििहरू
छि ्। उहााँको शरीरको सेवकाइ पण
ू थरूपमा परू ा भएपनछ, त्र्ो कामको अको भाग ती मानिसहरूद्वारा
गररिुपछथ जो पववत्र आत्माद्वारा िलाइन्छि ्। मानिसले आफ्िो काम पूरा गिे समर् र्ही हो,

ककिकक परमेश्वरले अनघबाटै बाटो िोसलददइसकिुभएको हुन्छ, र त्र्समा मानिस आफै दहाँड्िुपछथ ।
भन्िुको अथथ, दे हधारी बन्िुभएका परमेश्वरले कामको एक भाग पूरा गिथह
ु ु न्छ, र त्र्सपनछ पववत्र
आत्मा र पववत्र आत्माले प्रर्ोग गिथभ
ु एका मानिसहरूले बााँकी काम गिथप
ु छथ । त्र्सकारण, दे हधारी
हुिुभएका परमेश्वरले र्स िरणमा गिुथहुिे मुख्र् काम के हो र दे ह बन्िुभएका परमेश्वरको महत्त्व
के हो र उहााँले गिुथपिे काम के हो त्र्सलाई मानिसले ठीकसाँग बुझ्िप
ु छथ , र उसले मानिससाँग

माग गरे जस्तो परमेश्वरससत माग गिुथहुाँदैि। र्सैमा मानिसको गल्ती, उसको धारणा र त्र्ोभन्दा
बढी उसको अिाज्ञाकाररता लुकेको हुन्छ।
परमेश्वर मानिसलाई उहााँको दे हबारे जान्ि ददिे, वा दे हधारी परमेश्वरको शरीर र मानिसको
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शरीर बीिका सभन्िताहरू छुट्ट्र्ाउि ददिे उद्दे श्र्ले दे हधारी बन्िुभएको होइि; ि त परमेश्वर
मानिसको समझशक्कतलाई तासलम ददिका लाचग िै दे ह बन्िुभएको हो, र मानिसलाई परमेश्वरको

दे हधारी शरीरको पज
ू ा गिे अिम
ु नत ददिे र त्र्सरी ठूलो मदहमा प्राप्त गिे उद्दे श्र्ले त झि ् र्ो

हुाँदै-होइि। र्ी कुिै पनि कुरा परमेश्वर दे ह बन्िुको मूल असभप्रार् होइि। ि त मानिसलाई दोषी
ठहराउिका लाचग, ि त जािाजािी मानिसलाई प्रकट गिथ, ि त उसका निक्म्त क्स्थनतहरू गाह्रो
बिाउि परमेश्वर दे ह बन्िुभएको हो। र्ीमध्र्े कुिै पनि कुराहरू परमेश्वरको असभप्रार् होइि। हरे क

पल्ट जब परमेश्वर दे ह बन्िुहुन्छ, त्र्ो अपररहार्थ कुरा हुन्छ। उहााँले जसरी काम गिथह
ु ु न्छ त्र्ो
उहााँको महाि ् काम र उहााँको ठूलो व्र्वस्थापिको िानतर गिथुहुन्छ, मानिसले कल्पिा गरे को जस्तो

प्रकारले काम गिथको लाचग होइि। परमेश्वर उहााँको कामको आवश्र्कताअिुसार मात्र पथ्
ृ वीमा
आउिुहुन्छ, र आवश्र्क पदाथ मात्र आउिुहुन्छ। उहााँ केवल र्ता-उता हे िथका निक्म्त मात्र पथ्
ृ वीमा
आउिुहुन्ि, तर उहााँले गिुथपिे काम पूरा गिथ आउिुहुन्छ। उहााँले आफ्िो काम पूरा गिथ ककि र्स्तो

गह्रौं बोझ सलिुहुन्छ र र्स्तो ठूलो जोखिम उठाउिुहुन्छ? जब आवश्र्क पछथ तब परमेश्वर दे ह
बन्िुहुन्छ, र सधैँ द्ववविर् महत्त्वसदहत दे ह बन्िुहुन्छ। र्दद मानिसहरूलाई उहााँनतर हे िथ लगाउिु

र नतिीहरूका क्षक्षनतजलाई फराककलो बिाउिका लाचग मात्र हो भिे , निक्श्ित रूपमा उहााँ कदहल्र्ै

पनि त्र्नत सक्जलै मानिसहरूको बीिमा आउिह
ु ु िे चथएि। उहााँ आफ्िो व्र्वस्थापि र उहााँको
महाि ् कामको िानतर, र अझै बढी मािवजानत प्राप्त गिथ सकाँू भिेर पथ्
ु ु न्छ। उहााँ
ृ वीमा आउिह
र्ुगको प्रनतनिचधत्व गिथ आउिुहुन्छ, उहााँ शैतािलाई हराउि आउिुहुन्छ, र शैतािलाई हराउिका

लाचग उहााँले आफैमा शरीर धारण गिुथहुन्छ। अझ बढी, उहााँ सम्पूणथ मािवजानतलाई नतिीहरूको
जीवि क्जउि अगुवाइ गिथका निक्म्त आउिुहुन्छ। र्ी सबै उहााँको व्र्वस्थापिससत सम्बक्न्धत
छि ्, र र्ो सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डको कामसाँग सम्बक्न्धत छ। र्दद मानिसलाई उहााँको दे ह चिन्िे तल्
ु र्ाउि

र मानिसहरूका आाँिा िोसलददिका निक्म्त मात्र परमेश्वर मानिस बन्िुभर्ो भिे उहााँले ककि सबै

दे शको र्ात्रा गिुथभएि? के र्ो अत्र्न्तै सक्जलो कुरा हुिेछैि र? तर उहााँले त्र्सो गिुथभएि, बरु
उहााँले बस्िलाई उपर्ुकत स्थाि िुिेर आफूले गिुथपिे काम सुरु गिुथहुन्छ। र्ो दे ह मात्रै पनि धेरै

महत्त्वपूणथ छ। उहााँले सम्पूणथ र्ुगको प्रनतनिचधत्व गिुथहुन्छ, साथै सम्पूणथ र्ुगको काम पनि गिुथहुन्छ;
उहााँले अनघल्लो र्ग
ु को अन्त्र् गिे र िर्ााँ र्ग
ु सरु
ु गिे, दव
ु ै काम गिथुहुन्छ। र्ी सबै महत्त्वपण
ू थ
कुरा हुि ्, जुि परमेश्वरको व्र्वस्थापिसाँग सम्बक्न्धत छ, र र्ो सबै एक िरणको कामको महत्त्व

हो, जुि काम गिथ परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुहुन्छ। जब र्ेशू पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो, उहााँले केही वििहरू
मात्र बोल्िुभर्ो र केही कामहरू गिुथभर्ो; उहााँले आफैलाई मानिसको जीविसाँग सम्बक्न्धत गिुथभएि,
र आफ्िो काम समाप्त गिथसाथ उहााँ जािभ
ु र्ो। आज, जब मैले बोसलसकेँ र नतमीहरूलाई मेरा

वििहरू ददइसकेँ , र जब नतमीहरू सबैले बुझेका छौ, नतमीहरूको जीवि जस्तै भए पनि मेरो कामको
र्ो िरण समाप्त भइसकेको हुिेछ। भववष्र्मा मेरो काममा र्स िरणलाई अगाडड बढाउिे र र्ी
वििहरू अिुसार पथ्
ृ वीमा काम जारी राख्ने केही मानिसहरू हुिुपछथ ; त्र्स बेला, मानिसको काम र
मानिसको पुि्ः निमाथण कार्थ सुरु हुिेछ। तर वतथमाि समर्मा, परमेश्वरले केवल आफ्िो सेवकाइ
परू ा गिथ र उहााँको कामको एक िरण परू ा गिथको लाचग मात्रै आफ्िो काम गिथह
ु ु न्छ। परमेश्वरले
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मानिसको तररकाले काम गिुथहुन्ि। मानिसलाई मण्डलीहरू र मञ्िहरू मि पदथछ , र समारोहलाई
महत्त्व ददाँ दछ, तर परमेश्वरलाई सबैभन्दा मि िपिे कुरा भिेको मण्डलीहरू र मानिसहरूका सभाहरू

हुि ्। परमेश्वर मानिससाँग अिौपिाररक रूपमा कुराकािी गिथह
ु ु न्छ र बोल्िह
ु ु न्छ; परमेश्वरको काम
र्ही हो, जुि असाधारण रूपमा स्वतन्त्र पाररएको छ र र्सले नतमीहरूलाई स्वतन्त्र पादथछ। र्द्र्वप

म नतमीहरूसाँग भेला हुि पटककै मि पराउाँ ददि, र म नतमीहरूको जस्तो सांगदठत जीविससत
अभ्र्स्त हुि असमथथ छु। सबैभन्दा बढी म निर्महरू मि पराउाँ ददि; नतिले मानिसलाई बाधा
ददन्छि ्, र्हााँसम्म कक मानिस दहाँ डडुल गिथ डराउाँ छ, बोल्ि डराउाँ छ, र गाउि डराउाँ छ, उसका

आाँिाहरूले ससधा अगाडड ताँलाई हे रररहे को हुन्छ। म नतमीहरूको भेला हुिे तररकालाई एकदम घण
ृ ा
गदथछु र ठूला मण्डलीहरूलाई झि ् बढी घण
ृ ा गदथ छु। म केवल नतमीहरूसाँग र्स प्रकारले भेला हुि
अस्वीकार गदथछु, ककिकक र्स प्रकारको जीवि शैलीले एक व्र्क्कतलाई बन्धिमा परे को महसुस

गराउाँ छ अनि नतमीहरू धेरै वटा उत्सवहरू र धेरै निर्महरू पालि गदथछौ। र्दद नतमीहरूलाई िेतत्ृ व
गिे अिुमनत ददइर्ो भिे नतमीहरू सबै मानिसहरूलाई निर्महरूको अधीिमा पाछौ, र नतमीहरूको

िेतत्ृ वका निर्महरूलाई पन्साउिे कुिै तररका नतिीहरूसाँग हुाँदैि; र्सको सट्टामा धमथको वातावरण
झि ्-झि ् तीव्र हुाँदै जान्छ, र मानिसका अभ्र्ासहरू भिे बबस्तारै वद्
ृ चध ववकास भइरहन्छ। केही

मानिसहरू नतिीहरू भेला हुाँदा बोसलरहन्छि ् र बोसलरहन्छि ्, नतिीहरू कदहल्र्ै थाकदै िि ्, र कोहीकोही त धेरै ददिसम्म िरोकी प्रिार गरररहन्छि ्। र्ी सबै ठूला मण्डलीहरू र मानिसका सभाहरू

मानिन्छि ्; नतिीहरूको िािे र वपउिे, रमाइलो गिे वा आत्मा स्वतन्त्र हुिे कुरासाँग कुिै सरोकार
हुाँदैि। र्ी सबै सभाहरू हुि ्! नतमीहरूका सहकमीहरूका सभाहरू, साथै ठूला र सािा मण्डलीहरू सबै
मेरो लाचग घखृ णत छि ्, र तीबारे मलाई कदहल्र्ै पनि कुिै िासो लागेको छै ि। म र्ही

ससद्धान्तद्वारा काम गदथछु: म भेलाहरूको अवचधमा प्रिार गिथ िाहन्िाँ, ि त म कुिै ठूलो
सावथजनिक भेलामा केही घोषणा गिे, ि केही ददिको ववशेष सम्मेलिमा नतमीहरूलाई सबै कुरा

बताउिे इच्छा िै गछुथ। नतमीहरू सबै भेला हुाँदा बस्िु, औपिाररक हुिु र उचित हुिुपछथ भन्िे
कुरासाँग म सहमत छै ि; नतमीहरू कुिै पनि समारोहमा सीसमत भएर बस्िे कुरालाई म घण
ृ ा गदथछु,
र अझ त्र्ोभन्दा बढी, म नतमीहरूको त्र्स्तो समारोहमा भाग सलि इन्कार गदथछु। नतमीहरूले जनत

धेरै र्सो गछौ मलाई त्र्ो त्र्वि िै बढी घण
ृ ास्पद लाग्छ। मलाई र्ी समारोहहरूमा र नतमीहरूका
निर्महरूमा असलकनत पनि िासो छै ि। नतमीहरूले तीबाट जवि िै राम्रो काम गरे पनि मलाई ती
सबै घण
ृ ास्पद लाग्छ। नतमीहरूको व्र्वस्था अिुपर्ुकत छ वा नतमीहरू अनत तुच्छ छौ भन्िे होइि;

तर र्ो हो भिे म नतमीहरूको जीविशैलीलाई घण
ृ ा गदथछु र त्र्ोभन्दा बढी, म र्समा बािी हुि
सक्कदि। मैले गिथ िाहिे कामलाई नतमीहरू असलकनत पनि बझ्
ु दै िौ। जब र्ेशल
ू े ववगतमा त्र्ो

बेला आफ्िो काम गिुथहुन्थ्र्ो, कुिै ठाउाँ मा उपदे श ददइसकिुभएपनछ, उहााँले आफ्िा िेलाहरूलाई
सहरबाट बादहर लजािुहुन्थ्र्ो र नतिीहरूसाँग नतिीहरूले बुझ्िु िााँिो रहे को मागथको बारे मा कुरा
गिुथहुन्थ्र्ो। उहााँले प्रार््ः त्र्स्तो तररकाले काम गिुथहुन्थ्र्ो। भीडको बीिमा उहााँले गिुथहुिे काम
थोरै र कदहलेकहीीँ मात्र हुन्थ्र्ो। नतमीहरूले उहााँसाँग जे माग्छौ, त्र्स अिुसार परमेश्वर जो दे हधारी
बन्िह
ु ु न्छ उहााँसाँग सामान्र् मािव जीवि हुिह
ु ु ाँ दैि; उहााँले आफ्िो काम गिथप
ु दथछ, र िाहे उहााँ
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बससरहिुभएको, उसभरहिुभएको, दहाँ डडरहिुभएको होस ्, जुिसुकै बेला उहााँ बोल्िैपछथ । उहााँले हरसमर्

काम गिुथपदथछ, र “कार्थहरू” लाई कदहल्र्ै रोकि सकिुहुन्ि, अन्र्था उहााँले आफ्िो कतथव्र्हरूलाई
उपेक्षा गरररहिभ
ु एको हुन्छ। के मानिसका र्ी मागहरू मािव िेतिाका लाचग उपर्क
ु त छि ्?
नतमीहरूको इमािदारीता कहााँ छ? के नतमीहरू आवश्र्कभन्दा बढी िै माग गदै िौ र? मैले काम
गदाथ मेरो जााँि गिथ के मलाई तेरो िााँिो पछथ ? के मैले सेवकाइ गदाथ मेरो निरीक्षण गिथ मलाई
तेरो आवश्र्कता पछथ ? मैले के काम गिुथपदथछ र मैले कदहले काम गिुथपछथ त्र्ो मलाई राम्ररी थाहा

छ; अरूले हस्तक्षेप गिथप
ु िे कुिै आवश्र्कता छै ि। सार्द ताँलाई र्स्तो लाग्ि सकछ कक मैले धेरै
काम गरे को छै िाँ, तर तबसम्ममा मेरो काम र्सको अन्त्र्मा पुचगसकेको हुन्छ। उदाहरणका लाचग,
िार सुसमािारका पुस्तकहरूमा पाइिे र्ेशूका वििहरूलाई सलऊाँ: के ती पनि सीसमत चथएिि ् र?

त्र्स बेला, जब र्ेशू सभाघरमा पस्िुहुन्थ्र्ो र एउटा उपदे श प्रिार गिुथहुन्थ्र्ो, उहााँले प्रार््ः केही
समिेटमा िै समाप्त गिुथहुन्थ्र्ो, र बोसलसकिुभएपनछ उहााँले केही िभिी आफ्िा िेलाहरूलाई
डुङ्गामा िढाएर लजािुहुन्थ्र्ो। बढीमा सभाघरमा बस्िेहरूले आपसमा बहस गथे, तर र्ेशूले त्र्समा

भाग सलिुहुन्िचथर्ो। परमेश्वरले त्र्ो काम मात्र गिुथहुन्छ, जुि उहााँले गिुथपछथ , र त्र्ोभन्दा बढी
केही पनि गिुथहुन्ि। अब धेरैले म धेरै बोलाँ ु र कम्तीमा पनि ददिमा धेरै घण्टा बातचित गरूाँ भन्िे
िाहन्छि ्। नतमीहरू दे ख्न सकछौ, परमेश्वर बोल्िुहुन्ि भिे उहााँ परमेश्वर हुि छोड्िुहुन्छ, र जो

बोल्िुहुन्छ उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ। नतमीहरू सबै अन्धा छौ! सबै क्रूर छौ! नतमीहरू सबै अज्ञािी
िीजहरू हौ, जसको कुिै िेतिा छै ि! नतमीहरूसाँग धेरै धारणाहरू छि ्! नतमीहरूका मागहरू धेरै

छि ्! नतमीहरू अमािवीर् छौ! परमेश्वर के हुिुहुन्छ भिी नतमीहरू असलकनत पनि बुझ्दै िौं! बोल्िेहरू
र वकताहरू सबै परमेश्वर िै हुि ्, र जसले नतमीहरूलाई वििहरू प्रदाि गिथ िाहन्छ, त्र्ो नतमीहरूका
बब
ु ा हो भिी नतमीहरू ववश्वास गदथछौ। मलाई भि, के नतमीहरूको राम्ररी बिेका ववशेषताहरू र

असामान्र् रूप सदहतका नतमीहरूमा के असलकता पनि िेतिा छ? के नतमी अझै पनि हे भेिसिलाई
चिन्छौ! नतमीहरू प्रत्र्ेक एक लोभी र भ्रष्ट अचधकारी जस्तै छौ, र्सैले नतमीहरू िेतिालाई कसरी
दे ख्ि सकछौ? नतमीहरू सही र गलत बीि कसरी भेद छुट्ट्र्ाउि सकछौ? मैले नतमीहरूलाई धेरै
कुरा ददएको छु, तर नतमीहरूमध्र्े कनत जिाले त्र्सलाई महत्त्व ददएका छौ? कसले त्र्सलाई पूणथ
रूपमा प्राप्त गरे को छ? नतमीहरू आज दहाँ ड्िे बाटो कसले िोलेको हो त्र्ो नतमीहरू जान्दै िौ, त्र्सैले

नतमीहरू निरन्तर मसाँग माग गदथछौ, मसाँग र्स्तो हास्र्ास्पद र अिुचित मागहरू गदथछौ। के
नतमीहरू अप्ठ्र्ारो मान्दै रातो भएका छै िौ? के म पर्ाथप्त बोलेको छै ि र? के मैले पर्ाथप्त गरे को
छै ि? नतमीहरूमध्र्े कसले मेरा वििहरूलाई सााँिो धिको रूपमा सााँिेर राख्न सकछ? मेरो

उपक्स्थनतमा हुाँदा नतमीहरूले मलाई िापलस
ु ी गछौ, तर िहुाँदा नतमीहरू झट
ू ो बोल्छौ र ठग्छौ।
नतमीहरूका कार्थहरू पनि तुच्छ छि ्, र नतिले मेरो वविोह गछथ ि ्! मलाई थाहा छ, नतमीहरूका
जीविलाई पररवतथि गिथ होइि, तर नतमीहरूका आाँिाहरूलाई आिन्द ददि र नतमीहरूका क्षक्षनतज

फराककलो बिाउि म नतमीहरूसाँग बोसलरहुाँ र म काम गरररहुाँ भिी नतमीहरू भन्छौ। म नतमीहरूसाँग
धेरै बोसलसकेको छु। नतमीहरूका जीवि धेरै पदहले िै पररवतथि भइसकेको हुिुपथ्र्ो, तर पनि ककि
नतमीहरू अझै आफ्िो परु ािो अवस्थाहरूमा फकथन्छौ? के नतमीहरूबाट मेरा वििहरू िोससएकोले र
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नतमीहरूले ती ग्रहण िगरे काले गदाथ हो? सत्र् कुरा भन्दा, म नतमीहरूजस्तो पनतत मानिसहरूलाई

अरू बढी भन्ि िाहन्िाँ—त्र्ो व्र्थथ हुन्छ! म व्र्थथका काम धेरै गिथ िाहन्िाँ! नतमीहरू केवल आफ्िो
क्षक्षनतज फराककलो बिाउि वा नतमीहरूका आाँिाहरूलाई तप्ृ त पािथ मात्र िाहन्छौ, र जीवि प्राप्त
गिथ िाहाँदैिौ! नतमीहरूले आफैलाई धोका ददइरहे का छौ! म नतमीहरूलाई सोध्छु, मैले नतमीहरूलाई

आमिेसामिे भिेका कनत वटा कुराहरू नतमीहरूले व्र्वहारमा अपिाएका छौ? नतमीहरू अरूलाई

छकर्ाउि िालहरू मात्र िेल्छौ! नतमीहरूको माझमा जो दशथकहरू जस्तो मात्र भएर हे छथि ्
नतिीहरूलाई म घण
ु लता अत्र्न्तै घखृ णत पाउाँ छु। र्दद नतमीहरू
ृ ा गदथछु, र मैले नतमीहरूको कौतह
र्हााँ सत्र् मागथलाई पछ्र्ाउि वा सत्र्ताका लाचग नतिाथउिका निक्म्त छै िौ भिे , नतमीहरू मेरो
घण
ृ ाका पात्र हौ! म जान्दछु, कक नतमीहरू आफ्िो कौतुहलता मेटाउि वा नतमीहरूको कुिै लोभी
इच्छा पूरा गिथको लाचग मात्र मैले बोलेको सुन्छौ। नतमीहरूमा सत्र्ताको अक्स्तत्व िोज्िे वा
जीविमा प्रवेश गिे सही मागथ पिा लगाउिे वविार छै ि; र्ी मागहरू नतमीहरूको बीिमा छाँ दैछैि।
नतमीहरूले परमेश्वरलाई नतमीहरूले अध्र्र्ि गिे र सराहिा गिे िेलौिालाई जस्तो व्र्वहार

गदथछौ। नतमीहरूमा जीविलाई पछ्र्ाउिे जोश थोरै छ, तर क्जज्ञासु हुिे इच्छाहरू धेरै छि ्! त्र्स्ता
मानिसहरूलाई जीविको मागथको वणथि गिुथ हावामा बोसलपठाउिु बराबर हो; म केही िबोल्ि पनि
सकछु! म नतमीहरूलाई भन्दछु: र्दद नतमीहरू केवल आफ्िो हृदर्सभत्रको ररिोपि भिथ िोज्दै छौ

भिे नतमीहरू मकहााँ िआउिु िै राम्रो हुन्छ! नतमीहरूले जीवि प्राप्त गिे कुरालाई महत्त्व ददिप
ु छथ !
आफैलाई मूिथ ितुल्र्ाओ! नतमीहरूले आफ्िो क्जज्ञासालाई जीविको िोजी गिे आधार िबिाउिु

वा मलाई नतमीहरूसाँग बोल्ि गिथ आग्रह गिे एउटा बहािाको रूपमा प्रर्ोग िगिुथ िै राम्रो हुन्छ।
र्ी सबै ती र्ुक्कतहरू हुि ् जसमा नतमीहरूलाई धेरै बािी पररसकेको छ! म नतमीहरूलाई फेरर
सोध्छु: मैले ताँलाई जनतसम्म प्रवेश गिथु भिेको चथएाँ त्र्समा ताँ वास्तवमा कनतसम्म प्रवेश गरे को
छस ्? के मैले ताँलाई भिेका सबै कुराहरू तैँले बुझेको छस ्? के मैले ताँलाई भिेका सबै कुरा
व्र्वहारमा अपिाउिे गरे को छस ्?

प्रत्र्ेक र्ुगको काम परमेश्वर आफैले सुरु गिुथभएको हो, तर परमेश्वरले जुिसुकै तररकाले

काम गिुथभए पनि, उहााँले कुिै असभर्ाि सुरु गिुथहुन्ि, वा ववशेष सम्मेलिहरू राख्नुहुन्ि, वा
नतमीहरूको पक्षमा कुिै प्रकारको सांगठि स्थापिा गिथ आउिह
ु ु न्ि भन्िे ताँलाई थाहा हुिप
ु छथ । उहााँ

आफूले गिुथपिे काम पूरा गिथ मात्र आउिुहुन्छ। उहााँको कामलाई कुिै मानिसले बाधा ददि सकदै ि।
उहााँले आफ्िो काम आफ्िो इच्छाअिुसार गिुथहुन्छ; मानिसले त्र्सको बारे मा जे वविार गछथ वा
जान्दछ, त्र्स कुराले कुिै फरक पादै ि, उहााँ केवल आफ्िो काम पूरा गिुथमा मात्र ध्र्ाि ददिुहुन्छ।

सांसारको सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म, कामका तीि िरणहरू भइसकेका छि ्; र्होवादे खि र्ेशस
ू म्म र
व्र्वस्थाको र्ुगदे खि अिुग्रहको र्ुगसम्म, परमेश्वरले मानिसका लाचग कदहल्र्ै ववशेष सम्मेलिको

आर्ोजिा गिुथभएको छै ि, ि त उहााँले ववशेष ववश्वव्र्ापी कार्थकारी सम्मेलि आर्ोजिा गिथ र

त्र्सद्वारा उहााँको कामको क्षेत्र बढाउि सम्पूणथ मािव जानतलाई एकसाथ भेला गिुथभएको छ।
उहााँले केवल एक उपर्ुकत समर्मा र उपर्ुकत ठाउाँ मा सम्पूणथ र्ुगको प्रारक्म्भक कार्थ पूरा गिुथहुन्छ,
र त्र्सरी र्ुग सरु
ु गिथुहुन्छ र मािव जानतलाई उिीहरूको जीवि क्जउिका लाचग डोऱ्र्ाउिह
ु ु न्छ।
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ववशेष सम्मेलिहरू मानिसको झुण्डहरू हुि ्; िाडपवथ मिाउि मानिसहरूलाई भेला गिे काम
मानिसकै काम हो। परमेश्वरले िाडपवथहरू मिाउिुहुन्ि र, त्र्सबाहे क ती कुराहरूलाई उहााँ घखृ णत

गिथह
ु ु न्छ; उहााँले ववशेष सम्मेलिहरू बोलाउिह
ु ु न्ि र साथै, उहााँ नतिलाई घण
ु ु न्छ। अब दे हधारी
ृ ा गिथह
परमेश्वरले गिुथहुिे काम के हो भन्िे कुरालाई तैँले ठीकससत बझ्
ु िप
ु छथ !

दे हधारणको्रहस्य्(४)
नतमीहरूलाई बाइबलको पष्ृ ठभूसमको कथा र र्सको निमाथणको बारे मा थाहा हुिुपदथछ। र्ो ज्ञाि
ती व्र्क्कतहरूको स्वासमत्वमा हुाँदैि जसले परमेश्वरको िर्ााँ कामलाई ग्रहण गरे का छै िि ्।
नतिीहरूलाई थाहा छै ि। र्दद ताँ नतिीहरूसाँग सारका र्ी ववषर्हरूमा स्पष्टसाँग कुरा गछथ स ् भिे,
नतिीहरूले उप्रान्त ताँसाँग बाइबलको बारे मा त्र्वि कुरा गिेचथएिि ्। नतिीहरू अगमवाणी गररएको

कुरालाई लगातार िोतसलरहन्छि ्: के र्ो भिाइ परू ा भएको छ? के त्र्ो भिाइ पूरा भएको छ?

नतिीहरूले सुसमािारलाई बाइबलअिुसार ग्रहण गरे का हुन्छि ्, र नतिीहरूले बाइबलअिुसार िै
सुसमािार प्रिार गछथ ि ्। परमेश्वरमाचथ नतिीहरूले गरे को ववश्वास बाइबलका वििहरूमा आधाररत
हुन्छ; बाइबलवविा, नतिीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गिेछैिि ्। नतिीहरू र्सरी बाइबलका स-सािा
कुराहरू जााँच्दै र्स्तै प्रकारले क्जउाँ छि ्। जब नतिीहरू एक पल्ट फेरर बाइबल िोतल्छि ् र ताँलाई
स्पष्टीकरणका लाचग सोध्छि ्, ताँ भन्छस ्, “पदहले, हामी प्रत्र्ेक भिाइको सत्र्ता प्रमाखणत िगरौं।

त्र्सको साटो, पववत्र आत्माले कसरी काम गिुथहुन्छ सो हे रौं। हामी दहाँडेका मागथलाई सलऔां, र
त्र्सलाई सत्र्तासाँग तुलिा गरौं, कक र्ो मागथ सााँच्िै पववत्र आत्माको काम हो कक होइि हे रौं, र
हामी पववत्र आत्माको काम प्रर्ोग गरी त्र्ो मागथ सही छ कक छै ि भिेर जााँिौं। र्ो भिाइ वा त्र्ो

भिाइ अनघबाटै भनिएझैँ पूरा हुिआएको छ कक छै ि भन्िे कुरािादहाँ हामी मानिसले पिा लगाउिे
कोससस गिुथहुाँदैि। त्र्सको साटो हामीले पववत्र आत्माको काम र परमेश्वरले हालमा गरररहिुभएको
कामको बारे मा कुरा गिुथ उिम हुन्छ।” बाइबलमा भएका अगमवाणीहरू अगमवकताहरूको समर्मा
ददइएका परमेश्वरका वििहरू हुि ् र ती परमेश्वरले प्रर्ोग गिुथभएका मानिसहरूले प्रेरणा प्राप्त

गरे पनछ लेिेका वििहरू हुि ्; र्ी परमेश्वर स्वर्मले
् मात्र र्ी वििहरूलाई व्र्ाख्र्ा गिथ सकिह
ु ु न्छ,
र केवल पववत्र आत्माले ती वििहरूको अथथ प्रकट गिथ सकिुहुन्छ, र केवल परमेश्वर आफैले मात्र
ती सात वटा मोहोर तोड्ि र िमथपत्रको मुट्ठो िोल्ि सकिुहुन्छ। ताँ भन्छस ्: “तपाईं परमेश्वर
हुिुहुन्ि, ि त म िै हुाँ। त्र्सोभए, कसले हल्कासाथ परमेश्वरको वििको व्र्ाख्र्ा गिे आाँट गछथ ?
के ताँ अझै र्ी वििहरूलाई व्र्ाख्र्ा गिे दहम्मत गछथ स ्? र्समथर्ा, र्ूहन्िा र एसलर्ा अगमवकताहरू

आए भिे पनि उिीहरूले समेत ती वििहरू बोल्िे र नतिको व्र्ाख्र्ा गिे आाँट गिेचथएिि ,्

ककिकक नतिीहरू थुमा होइिि ्। केवल थुमाले मात्र सात मोहोर तोड्ि र िमथपत्रको मुट्ठो िोल्ि
सकिुहुन्छ, र अरू कसैले पनि उहााँको वििको व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै ि। म परमेश्वरको िाउाँ िोस्िे

दहम्मत गददथ िाँ, उहााँका वििहरूको व्र्ाख्र्ा गिे कोससस गिे त कुरै िगरौं। म त्र्ो व्र्क्कत मात्र
हुि सकछु जसले परमेश्वरको आज्ञापालि गदथछ। के तपाईं परमेश्वर हुिुहुन्छ? परमेश्वरका कुिै
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पनि प्राणीहरूले त्र्ो िमथपत्रको मुट्ठो िोल्िे वा ती वििहरूको व्र्ाख्र्ा गिे दहम्मत गदै िि ्, र

म पनि नतिको व्र्ाख्र्ा गिे आाँट गददथिाँ। तपाईंले नतिको व्र्ाख्र्ा गिे कोससस िगिुथ िै राम्रो

हुन्छ। कसैले पनि नतिको व्र्ाख्र्ा गिे कोससस गिथह
ु ु ाँदैि। हामी पववत्र आत्माको कामको बारे मा
कुरा गरौं; मानिसले र्नत मात्र गिुथ सकछ। मलाई र्होवा र र्ेशक
ू ो कामको बारे मा थोरै मात्र थाहा
छ, तर मलाई र्स्तो कामको कुिै व्र्क्कतगत अिुभव िभएको कारण, म र्सको बारे मा केही

हदसम्म मात्र कुरा गिथ सकछु। र्शैर्ा वा र्ेशूले उहााँहरूको समर्मा बोल्िुभएका वििहरूको अथथको
बारे मा म कुिै स्पष्टीकरण ददिेछैिाँ। म बाइबलको अध्र्र्ि गददथ ि,ाँ बरु म त परमेश्वरको वतथमाि
कामको अिुसरण गदथछु। तपाईंले वास्तवमा बाइबललाई सािो िमथपत्रको मुट्ठो रूपमा हे िुथहुन्छ,
तर के र्ो केवल थुमाले मात्र िोल्ि सकिे वस्तु होइि र? थुमाबाहे क, अरू कसले र्ो िोल्ि सकछ

र? तपाईं थुमा हुिुहुन्ि, मैले म आफै परमेश्वर हुाँ भिेर दाबी गिे आाँट गिे कुरा त परै जाओस ्,
त्र्सैले हामी बाइबलको ववश्लेषण िगरौं वा र्सका स-सािा कुराहरूको जााँि िगरौं। पववत्र आत्माले
गिुथभएको कामको, अथाथत ् वतथमािमा परमेश्वर आफैले गिुथभएको कामको बारे मा छलफल गिुथ धेरै
राम्रो हुन्छ। परमेश्वरले कुि-कुि ससद्धान्तहरूद्वारा काम गिुथहुन्छ, र उहााँको कामको सार के हो
सो हे रौं अनि, र्सलाई प्रर्ोग गदै के आज हामी दहाँडक
े ा मागथ सही छ कक छै ि सो जााँिौं, र त्र्सरी

र्सलाई निक्श्ित गरौं।” र्दद नतमीहरू सुसमािार प्रिार गिथ िाहन्छौ भिे, ववशेष गरी धासमथक

सांसारमा हुिेहरूलाई प्रिार गिथ िाहन्छौ भिे, नतमीहरूले बाइबललाई बझ्
ु िुपछथ र त्र्सको सभत्री
कथालाई राम्ररी जान्िुपछथ ; अन्र्था, तेरो निक्म्त सुसमािार प्रिार गिे कुिै उपार् छै ि। तैंले समग्र
चित्रलाई राम्ररी बुझेर बाइबलका मत
ृ शब्दहरूलाई एक-एक गरी जााँच्ि बन्द गररस ्, अनि परमेश्वरको
काम र जीवि सत्र्ताको बारे मा मात्र कुरा गछथ स ् भिे, तब तैंले सााँिो हृदर्ले िोजी गिेहरूलाई
प्राप्त गिथ सकिेछस ्।

र्होवाको काम, उहााँले राख्नुभएका व्र्वस्थाहरू, र उहााँले मानिसहरूलाई जीवि क्जउि डोऱ्र्ाउिको

लाचग प्रर्ोग गिुथभएका ससद्धान्तहरू, व्र्वस्थाको र्ुगमा उहााँले गिुथभएको कामको ववषर्वस्तु,

उहााँले आफ्िो व्र्वस्थालाई स्थावपत गिुथको महत्त्व, अिुग्रहको र्ुगका निक्म्त उहााँले गिुथभएको काम

र परमेश्वरले र्स अक्न्तम िरणमा गिुथहुिे कामको महत्त्व: नतमीहरूले बुझ्िैपिे कुराहरू नर्िै हुि ्।
पदहलो िरण व्र्वस्थाको र्ग
ु को काम हो, दोस्रो अिग्र
ु हको र्ग
ु को काम र तेस्रो आखिरी ददिहरूको

काम हो। नतमीहरू परमेश्वरको कामका र्ी िरणहरूको बारे मा स्पष्ट हुिुपदथछ। सुरुदे खि अन्त्र्सम्म,
जम्मा तीि िरणहरू छि ्। कामको प्रत्र्ेक िरणको सार के हो? छ हजार वषथको प्रबन्ध र्ोजिाको
काममा कनत वटा िरणहरू पूरा गररन्छ? र्ी िरणहरूलाई कसरी पूरा गररन्छ र ककि प्रत्र्ेकलाई

त्र्सको आफ्िै तररकामा गररन्छ? र्ी सबै महत्त्वपण
ू थ प्रश्िहरू हुि ्। प्रत्र्ेक र्ुगको कामको
प्रनतनिचधमूलक महत्त्व छ। र्होवाले कुि काम गिुथभर्ो? उहााँले त्र्ो ककि ववशेष तररकाले गिुथभर्ो?
उहााँलाई ककि र्होवा भनिर्ो। फेरर, अिुग्रहको र्ुगमा र्ेशूले कुि काम गिुथभर्ो र कुि तररकामा
त्र्ो गिुथभर्ो? परमेश्वरको स्वभावको कुि पक्षहरूलाई कामको प्रत्र्ेक िरण र प्रत्र्ेक र्ुगले
प्रनतनिचधत्व गदथछ? उहााँको स्वभावका कुि-कुि पक्षहरूलाई व्र्वस्थाको र्ुगमा प्रकट गररएका

चथए? र अिग्र
ु हको र्ग
ु मा कुि-कुिलाई प्रकट गररएका चथए? र अक्न्तम र्ग
ु मा कुि-कुिलाई प्रकट
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गररर्ो? र्ी सारगत प्रश्िहरू हुि ्, जुि ववषर्मा नतमीहरू स्पष्ट हुिुपदथछ। परमेश्वरको सम्पूणथ
स्वभाव छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको क्रममा प्रकट भएको छ। र्ो अिुग्रहको र्ुगमा मात्र
प्रकट भएको छै ि, ि त व्र्वस्थाको र्ग
ु मा मात्र प्रकट गररएको छ, आखिरी ददिहरूमा मात्रै र्सलाई

प्रकट गररएको छ भन्िे कुरा त परै जाओस ्। आखिरी ददिहरूमा गररएको कार्थले न्र्ार्, क्रोध र
सजार्लाई प्रनतनिचधत्व गदथछ। आखिरी ददिहरूमा गररएको कामले व्र्वस्थाको र्ुगको वा अिुग्रहको
र्ुगको कामको स्थाि सलि सकदै ि। र्द्र्वप, र्ी तीि िरणहरू एकसाथ जोडडएका छि ्, एउटै

अक्स्तत्वमा छि ्, र सबै एउटै परमेश्वरका काम हुि ्। स्वाभाववक रूपमा, र्स कामको कार्ाथन्वर्िलाई
अलग-अलग र्ुगहरूमा ववभाक्जत गररएको छ। आखिरी ददिहरूमा गररएको कामले सबै कुराको
अन्त्र् गदथछ; व्र्वस्थाको र्ुगमा गररएको काम सुरुवातको काम चथर्ो; अनि अिुग्रहको र्ुगमा

गररएको काम छुटकाराको काम चथर्ो। छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिाको कामका दशथिहरूको
कुरा गिे हो भिे कसैले पनि त्र्सको अन्तर्दथक्ष्ट वा समझ प्राप्त गिथ सकदै ि, र र्ी दशथिहरू
पहे लीहरू िै रहन्छि ्। आखिरी ददिहरूमा, राज्र्को र्ुगलाई प्रारम्भ गिथका लाचग वििको काम

मात्र गररन्छ, तर र्सले सबै र्ुगको प्रनतनिचधत्व गदै ि। आखिरी ददिहरू आखिरी ददिहरूभन्दा

बढी केही होइिि ्, र परमेश्वरको राज्र्को र्ुगभन्दा बढी होइि, र नतिले अिुग्रहको र्ुग वा

व्र्वस्थाको र्ुगलाई प्रनतनिचधत्व गदै ि। र्नत मात्र हो, कक आखिरी ददिहरूमा, छ हजार वषे

व्र्वस्थापिको र्ोजिाका सबै काम नतमीहरूलाई प्रकट गररएको छ। र्ो रहस्र्को घम्
ु टो उठाउिु
हो। र्स प्रकारको रहस्र् कुिै मानिसले प्रकट गिथ िसकिे कुरा हो। मानिससाँग बाइबलसम्बन्धी
ज्ञाि जनत िै धेरै भए पनि त्र्ो वििहरू भन्दा बढी केही हुाँदैि, ककिकक मानिसले बाइबलको
सारलाई बुझ्दै ि। बाइबल पढ्दा मानिसले केही सत्र्ता बुझ्ि सकछ, केही वििको व्र्ाख्र्ा गिथ

सकछ, वा केही प्रससद्ध िण्डहरू र अध्र्ार्हरूमाचथ सक्ष्
ू म जााँि गरे को हुिसकछ, तर उसले ती
वििहरूसभत्र रहे को अथथ कदहल्र्ै पनि बुझ्ि सकदै ि, ककिकक मानिसले दे ख्िे भिेका मत
ृ शब्दहरू
मात्र हुि ्, र्होवा र र्ेशूको कामको र्दश्र् दे ख्दै िि ्, र मानिससाँग र्स कामको रहस्र् पिा लगाउिे
कुिै तररका हुाँदैि। त्र्सकारण, छ हजार वषे व्र्वस्थापि र्ोजिाको रहस्र् सबैभन्दा ठूलो रहस्र्
हो, र्सलाई सबैभन्दा गदहराइमा लुकाइएको छ, र र्ो मानिसका निक्म्त पूणथ रूपमा बुझ्ि िसककिे
छ। परमेश्वर आफैले मानिसलाई िबताउञ्जेल र प्रकट िगरुञ्जेलसम्म कसैले पनि परमेश्वरको

इच्छा स्पष्ट रूपमा बुझ्ि सकदै ि; अन्र्था, र्ी कुराहरू मानिसका निक्म्त सधैँ रहस्र्को कुरा

बन्िेछि ्, सधैँका लाचग मोहोर लगाइएका रहस्र्हरू रहिेछि ्। धासमथक सांसारमा हुिेहरू सबैको
कदहल्र्ै वास्ता िगर; र्दद आज नतमीहरूलाई िबताइएको भए नतमीहरूले पनि र्ो बुझ्िे चथएिौ।
छ हजार वषथको र्ो काम अगमवकताहरूका सबै अगमवाणीहरूभन्दा धेरै रहस्र्मर् छ। सक्ृ ष्टदे खि

अदहलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो रहस्र् र्ही हो, र र्ुगौँ र्ुगका अगमवकताहरूमध्र्े कसैले पनि
र्सलाई बुझ्ि सकेको छै ि, ककिकक र्ो रहस्र्लाई अक्न्तम र्ुगमा मात्र प्रकट गररन्छ र र्सभन्दा

अनघ र्सलाई कदहल्र्ै प्रकट गररएको छै ि। र्दद नतमीहरू र्स रहस्र्लाई बुझ्ि सकछौ भिे, र
र्दद नतमीहरूले र्सलाई सम्पूणथ रूपमा ग्रहण गिथ सकछौ भिे, सबै धासमथक व्र्क्कतहरू र्ो

रहस्र्द्वारा परास्त हुिेछि ्। सबैभन्दा ठूलो दशथि र्ही िै हो; र्ो मानिसले बुझ्िे सबैभन्दा उत्कट
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इच्छा गिे, तर उसका निक्म्त धेरै अस्पष्ट कुरा हो। जब नतमीहरू अिुग्रहको र्ुगमा चथर्ौ, त्र्स

बेला र्ेशूले गिुथभएको काम वा र्होवाले गिुथभएको काम के चथर्ो भन्िे ताँलाई थाहा चथएि।
परमेश्वरले ककि व्र्वस्था ददिभ
ु र्ो, ककि उहााँले मानिसहरूलाई त्र्ो व्र्वस्था पालि गिथ

लगाउिुभर्ो वा मक्न्दर ककि बिाउिुपऱ्र्ो भिी मानिसहरूले बुझेिि ्, र इस्राएलीहरूलाई ककि
समश्रबाट उजाड-स्थािमा र त्र्सपनछ किािमा लचगर्ो भन्िे कुरा मानिसहरूले बुझ्िे कुरा त परै
जाओस ्। आज आएर मात्रै र्ी ववषर्हरूलाई प्रकट गररएको छ।

आखिरी ददिहरूमा हुिे काम तीिवटा िरणमध्र्े अक्न्तम िरण हो। र्ो अको िर्ााँ र्ग
ु को
काम हो र र्सले व्र्वस्थापिको कामको सम्पण
ू थतालाई प्रनतनिचधत्व गदै ि। छ हजार वषथको
व्र्वस्थापि र्ोजिाको कामलाई तीि िरणमा ववभाजि गररएको छ। कुिै पनि एउटा िरणले मात्र
तीिवटा र्ुगको कामको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि, तर सम्पूणथको केवल एक भागलाई मात्र
प्रनतनिचधत्व गदथछ। र्होवाको िाउाँ ले परमेश्वरको सम्पूणथ स्वभावलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकदै ि।

उहााँले व्र्वस्थाको र्ुगमा आफ्िो काम गिुथभर्ो भन्िे तथ्र्ले परमेश्वर व्र्वस्थाको अधीिमा मात्र
परमेश्वर हुि सकिुहुन्छ भिी प्रमाखणत गदै ि। र्होवाले मानिसका लाचग व्र्वस्था ददिुभर्ो र
मानिसलाई आज्ञाहरू सुम्पिुभर्ो र मानिसलाई मक्न्दर र वेदीहरू बिाउि लगाउिुभर्ो; उहााँले
गिुथभएको कामले व्र्वस्थाको र्ुगलाई मात्र प्रनतनिचधत्व गदथछ। उहााँले गिुथभएको कामले परमेश्वर
मानिसलाई व्र्वस्था पालि गिथ लगाउिे परमेश्वर मात्र हुिह
ु ु न्छ, वा उहााँ मक्न्दरमा आउिह
ु ु िे
परमेश्वर हुिुहुन्छ वा उहााँ वेदीको सामिे आउिुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी प्रमाखणत गदै ि। त्र्सो

हो भिी भन्िु असत्र् हुिेचथर्ो। व्र्वस्था अन्तगथत गररएको कामले केवल एउटा र्ुगलाई मात्र
प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ। त्र्सकारण, र्दद परमेश्वरले व्र्वस्थाको र्ुगमा मात्र काम गिुथभएको
चथर्ो भिे, मानिसले परमेश्वरलाई निम्िसलखित पररभाषासभत्र सीसमत तल्
ु र्ाउिेचथर्ो, “परमेश्वर

मक्न्दरमा बस्िुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ, र परमेश्वरको सेवा गिथ हामीले पूजाहारीको पोसाक
लगाउिुपछथ र मक्न्दरसभत्र प्रवेश गिुथपदथछ।” र्दद अिग्र
ु हको र्ुगमा र्ो काम कदहल्र्ै िभएको भए
र व्र्वस्थाको र्ुग अदहलेसम्म जारी िै रहे को भए मानिसले परमेश्वर दर्ालु र प्रेसमलो पनि

हुिुहुन्छ भिी जान्िे चथएि। र्दद व्र्वस्थाको र्ुगमा काम िगररएको भए, त्र्सको साटो अिुग्रहको
र्ग
ु मा मात्र काम भएको भए, परमेश्वरले मानिसलाई छुटकारा ददि र मानिसका पापहरू क्षमा गिथ

मात्र सकिुहुन्छ भिेर मात्रै मानिसले जान्िेचथए। मानिसले उहााँ पववत्र र निदोष हुिुहुन्छ, र
मानिसको िानतर उहााँले आफैलाई बसलदाि गिथ र क्रूसमा टााँचगि सकिुहुन्छ भिेर मात्र जान्िेचथर्ो।
मानिसले र्ी सबै कुराहरू मात्र जान्िेचथर्ो, तर अरू केही पनि बुझेको हुिेचथएि। त्र्सकारण हरे क
परमेश्वरको स्वभावको एउटा भागलाई प्रनतनिचधत्व गछथ । व्र्वस्थाको र्ग
ु मा, अनि अिग्र
ु हको

र्ुगमा, र र्स वतथमाि िरणमा परमेश्वरको स्वभावका कुि-कुि पक्षहरूको प्रनतनिचधत्व गररर्ो
भन्िे सम्बन्धमा िादहाँ: जब ती सबै तीि िरणहरूलाई एकट्ठा गररन्छ, तब मात्र परमेश्वरको

स्वभावको सम्पूणथता प्रकट हुि सकदछ। मानिसले तीि वटै िरणहरूलाई जानिसकेपनछ मात्रै उसले
र्सलाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकछ। र्ी तीि िरणमध्र्े कुिैलाई पनि हटाउि सककाँदै ि। तैंले र्ी तीि
िरणको कार्थलाई बखु झस ् भिे मात्र परमेश्वरको स्वभावलाई पण
ू थ रूपमा बझ्
ु िेछस ्। परमेश्वरले
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व्र्वस्थाको र्ुगमा उहााँको आफ्िो काम पूरा गिुथभर्ो भन्िे तथ्र्ले उहााँ व्र्वस्थाको अधीिमा

हुिुहुिे परमेश्वर मात्र हुिुहुन्छ भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गदै ि, र उहााँले आफ्िो छुटकाराको काम
परू ा गिथभ
ु र्ो भन्िे तथ्र्को अथथ परमेश्वरले मािवजानतलाई सधैँ छुटकारा ददइरहिुहुन्छ भन्िे
हुाँदैि। र्ी सबै मानिसका निष्कषथहरू हुि ्। अिुग्रहको र्ुग समाप्त भइसकेपनछ, तैंले परमेश्वर केवल
क्रूसको स्वासमत्वमा हुिुहुन्छ र क्रूसले मात्र परमेश्वरको मुक्कतलाई प्रनतनिचधत्व गदथछ भन्ि

सकदै िस ्। त्र्सो गिुथ भिेको परमेश्वरलाई पररभावषत गिुथ हो। वतथमाि िरणमा, परमेश्वरले मुख्र्

रूपमा वििको काम गरररहिभ
ु एको छ, तर ताँ परमेश्वर मानिसप्रनत कदहल्र्ै कृपालु हुिुभएको छै ि
र उहााँले सजार् र न्र्ार् मात्र ल्र्ाउिुभएको छ भन्ि सकदै िस ्। आखिरी ददिहरूका कामले
र्होवाको र र्ेशूका कामलाई साथै मानिसले िबुझेका सबै रहस्र्हरूलाई प्रकट गदथछ, जसले

मािवजानतको गन्तव्र् र अन्त्र्, र मािवजानतको माझमा मुक्कतका सबै काम समाप्त भएको
कुरालाई प्रकट गदथछ। आखिरी ददिहरूमा गररिे कामको र्ो िरणले सबै कुरालाई समाप्त गदथछ।

मानिसले िबुझेका सबै रहस्र्हरू प्रकट गिुथ, मानिसहरूलाई ती कुराहरू गदहरो रूपले बुझ्ि ददिु र

नतिीहरूका हृदर्मा पूणथ रूपमा स्पष्ट बुझाइ हुि ददिु आवश्र्क छ। त्र्सपनछ मात्र मािवजानतलाई
नतिीहरूका प्रकारअिुसार वगथमा छुट्ट्र्ाउि सककन्छ। छ हजार वषथको व्र्वस्थापि र्ोजिा पूरा
भएपनछ मात्र मानिसले पूणथ रूपमा परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्ि सकिेछ, ककिकक त्र्स बेला
उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिा अन्त्र् भएको हुिेछ। अब नतमीहरूले अक्न्तम र्ग
ु मा परमेश्वरको
कामलाई अिुभव गरे का छौ, त्र्सकारण परमेश्वरको स्वभाव कस्तो छ? के ताँ परमेश्वर वििहरू

मात्र बोल्िे र त्र्ोभन्दा बढी अरू केही िगिे परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी भन्िे दहम्मत गछथ स ्? तैँले
त्र्स्तो निष्कषथ निकाल्िे दहम्मत गदै िस ्। परमेश्वर रहस्र्हरू प्रकट गिे परमेश्वर हुिुहुन्छ,
परमेश्वर थम
ु ा हुिुहुन्छ र सातवटा मोहोर तोड्िे व्र्क्कत हुिह
ु ु न्छ भिेर कनतले भन्छि ्। तर कसैले
पनि र्स्तो निष्कषथ निकाल्िे आाँट गदै ि। सार्द अरूले भन्छि ्, कक परमेश्वर दे हधारी मानिस

हुिुहुन्छ, तर पनि र्ो अझै सही हुाँदैि। अझ अरूले भन्छि ् होला, कक दे हधारी परमेश्वरले केवल
वििहरू बोल्िुहुन्छ, र चिह्ि र िमत्कारका कामहरू गिथुहुन्ि, तर ताँ र्स प्रकारले बोल्िे आाँट कमै

गछथ स ्, ककिकक र्ेशू दे हधारी बन्िुभर्ो र उहााँले चिन्ह र िमत्कारका कामहरू गिुथभर्ो, ताकक तैँले
परमेश्वरलाई र्वि हलक
ु ा रूपमा पररभावषत गिे दहम्मत िगर्। छ हजार वषे व्र्वस्थापि

र्ोजिाभरर गररएका सबै काम अब मात्रै समाप्त हुन्छ। र्ी सबै कामहरू मानिसलाई प्रकट गरे पनछ
र मािवजानतको बीिमा गररएपनछ मात्र मािवजानतले परमेश्वरका सबै स्वभाव साथै उहााँसाँग के
छ र उहााँ के हुिुहुन्छ भिी जान्िेछ। जब र्स िरणको काम पूणथ रूपमा समाप्त हुन्छ, मानिसले
िबझ
ु ेका सबै रहस्र्हरू प्रकट भएका हुन्छि ्, पदहले िबझ
ु ेका सबै सत्र्ताहरू स्पष्ट पाररिेछि ्, र
मािवजानतलाई उिीहरूको भावी मागथ र गन्तव्र्को बारे मा बताइिेछ। वतथमाि िरणमा गररिुपिे
सम्पूणथ काम र्ही हो। मानिसले आज दहाँडेको बाटो क्रूसको र द्ःु िको बाटो भए पनि मानिसले
जुि अभ्र्ासहरू गछथ , र उसले आज जे िान्छ, वपउाँ छ र उपभोग गछथ त्र्ो व्र्वस्थाको अधीिमा

हुाँदा र अिुग्रहको र्ुगमा मानिसले पाएको कुराभन्दा धेरै फरक छ। आज मानिसबाट जे माग
गररन्छ त्र्ो ववगतको जस्तो छै ि र व्र्वस्थाको र्ग
ु को मानिसससत माग गररएको जस्तो त झि ्
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छाँ दै-छै ि। अब, व्र्वस्थाको अधीिमा परमेश्वरले इस्राएलमा आफ्िो काम गरररहिुभएको बेला

मानिससाँग के माग गररएको चथर्ो? मानिसले शबाथ र र्होवाको व्र्वस्था पालि गिुथ बाहे क अरू
केही गिथु पदै िचथर्ो। कसैले पनि शबाथको ददिमा काम गिथह
ु ु ाँदैिथ्र्ो वा परमप्रभक
ु ो व्र्वस्था
उल्लङ्घि गिुथहुाँदैिथ्र्ो। तर अदहले त्र्स्तो छै ि। शबाथमा मानिस काम गछथ , भेला हुन्छ र
सामान्र् रूपमा प्राथथिा गदथछ, र उसमाचथ कुिै प्रनतबन्ध लगाइएको छै ि। अिुग्रहको र्ुगमा हुिेहरूले

बक्प्तस्मा सलिुपथ्र्ो, र उिीहरूलाई उपवास बस्ि, रोटी भााँच्ि, दािमद्र् वपउि, सशर ढाकि र
अरूका िट्
ु टा धोइददि लगाइएको चथर्ो। अदहले र्ी निर्महरू िाररज गररएका छि ्, तर मानिसबाट
अझ ठूला मागहरू गररएका छि ्, ककिकक परमेश्वरको काम अझ गदहरो हुाँदैजान्छ र मानिसको
प्रवेश अझ उच्ि हुाँदैजान्छ। ववगतमा, र्ेशूले आफ्िो हात मानिसमाचथ राख्नुहुन्थ्र्ो र प्राथथिा

गिुथहुन्थ्र्ो, तर अब सबै कुरा भनिएको छ, र्सैले हात रािेर के हुन्छ? वििहरूले मात्र पररणाम
प्राप्त गिथ सकछ। ववगतमा जब उहााँले मानिसमाचथ आफ्िो हात राख्नुहुन्थ्र्ो, त्र्ो मानिसलाई
आसशष ् ददि र उसका रोगहरू निको पािथका निक्म्त हुन्थ्र्ो। त्र्स बेला पववत्र आत्माले त्र्सरी िै
काम गिुथभर्ो, तर अदहले त्र्स्तो छै ि। अदहले पववत्र आत्माले काम गिथ र पररणामहरू प्राप्त गिथ

वििहरूको प्रर्ोग गिुथहुन्छ। उहााँका वििहरू नतमीहरूलाई स्पष्ट पाररएको छ, र भनिएजस्तै गरी
नतमीहरूले नतिलाई आफ्िो व्र्वहारमा उतािुथपछथ । उहााँका वििहरू उहााँका इच्छा हुि ्; ती उहााँले

गिथ िाहिभ
ु एका काम हुि ्। उहााँका वििहरूद्वारा तैँले उहााँको इच्छालाई र तैँले के प्राप्त गरे को
उहााँ िाहिुहुन्छ त्र्ो बुझ्िेछस ्, र हातहरू राख्नुपिे कुिै आवश्र्कतावविा िै तैँले सीधै उहााँका

वििहरूलाई व्र्वहारमा उतािथ सकछस ्। कसै-कसैले र्सो भन्लाि ्, “तपाईंको हात ममाचथ राख्नुहोस ्!
तपाईंका हातहरू ममाचथ राख्नुहोस ् र मैले तपाईंको आशीवाथद पाउि सकूाँ र म तपाईंमा सहभागी

हुि सकाँू ।” र्ी सबै अतीतका परु ािा अभ्र्ासहरू हुि ्, जि
ु अब अप्रिसलत भएका छि ्, ककिकक र्ुग
पररवतथि भएको छ। ि त उद्दे श्र् ववहीि रूपले ि त निर्महरू अिुसार, तर पववत्र आत्माले

र्ुगअिुसार काम गिुथहुन्छ। र्ुग पररवतथि भएको छ, र िर्ााँ र्ुगले अनिवार्थ रूपमा िै आफ्िो

साथमा िर्ााँ काम ल्र्ाउाँ दछ। कामको हरे क िरणमा र्ही कुरा लागू हुन्छ, त्र्सैले उहााँको काम
कदहल्र्ै दोहोरराँदैि। अिुग्रहको र्ुगमा, र्ेशूले त्र्स प्रकारको काम प्रशस्तै गिुथभर्ो, जस्तै बबरामीलाई
निको पािे, भत
ू हरू निकाल्िे, मानिसको निक्म्त प्राथथिा गिथ ऊमाचथ आफ्िो हात राख्ने र मानिसलाई
आसशष ् ददिे। तापनि, वतथमाि समर्मा त्र्सो गिुथ अथथहीि हुिेछ। पववत्र आत्माले त्र्स समर्मा
त्र्सरी िै काम गिुथभर्ो, ककिकक त्र्ो अिुग्रहको र्ुग चथर्ो, र मानिसले उपभोग गिथ सकिे पर्ाथप्त

अिुग्रह चथर्ो। ऊबाट कुिै प्रकारको मूल्र् माग गररएको चथएि र जबसम्म ऊसाँग ववश्वास हुन्थ्र्ो,
तबसम्म उसले अिग्र
ु ह प्राप्त गथ्र्ो। सबैसाँग अिग्र
ु हको साथ व्र्वहार गररन्थ्र्ो। अब र्ग
ु पररवतथि
भएको छ, र परमेश्वरको काम अझ अगाडड बढे को छ; सजार् र न्र्ार्को माध्र्मबाट मानिसको

वविोहीपि र मानिससभत्रको अशुद्ध थोकहरूलाई हटाइन्छ। त्र्ो िरण मुक्कतको िरण भएकोले
मानिसले उपभोग गिथ सकिे प्रशस्त अिुग्रह प्रकट गदै , अिुग्रहको माध्र्मद्वारा नतिीहरूका पाप
क्षमा गिथ परमेश्वरले त्र्स प्रकारले काम गिथ आवश्र्क भर्ो। र्स वतथमाि िरणिादहाँ दण्ड,
न्र्ार्, वििहरूको प्रहार, साथै अिश
ु ासि र वििहरूको प्रकाशद्वारा मानिससभत्रको अधमथलाई प्रकट
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गिुथ हो, र्सैले कक त्र्सपनछ मािवजानतले मुक्कत पाउि सकोस ्। र्ो काम छुटकाराभन्दा अझ
गदहरो हुन्छ। अिुग्रहको र्ुगमा भएको अिुग्रह मानिसको उपभोगका लाचग पर्ाथप्त चथर्ो; अब
मानिसले र्ो अिग्र
ु हको अिभ
ु व गररसकेको छ, अब उसले र्ो उपभोग गिथप
ु दै ि। र्ो कामको समर्
अब बबनतसकेको छ र अब र्ो गिुथपदै ि। अब मानिस वििको न्र्ार्द्वारा बच्िुपछथ । मानिसको
न्र्ार् भएपनछ, उसले सजार् पाएपनछ र शोधि गररएपनछ त्र्सैद्वारा उसको स्वभाव पररवतथि

हुन्छ। के र्ो सबै मैले बोलेका वििहरूको कारणले गदाथ होइि र? कामको प्रत्र्ेक िरणलाई सम्पूणथ
मािवजानतको प्रगनत र र्ग
ु अिरू
ु प िै गररन्छ। काम सबै महत्त्वपण
ू थ छ, र र्ो सबै अक्न्तम
मुक्कतका लाचग गररन्छ, र्सैले कक मािवजानतले भववष्र्मा एक राम्रो गन्तव्र् पाउि सकोस ,् र

अन्त्र्मा मािवजानत प्रकारअिुसार वगीकरण हुि सकोस ्।
आखिरी ददिहरूको काम भिेको वििहरू बोल्िु हो। वििहरूको माध्र्मद्वारा मानिसमा ठूला
पररवतथिहरू आउि सकछि ्। र्ी वििहरू स्वीकार गदाथ ती मानिसहरूमा आउिे पररवतथिहरू,

अिुग्रहको र्ुगका चिह्ि र िमत्कारका कामहरूलाई स्वीकार गदाथ मानिसहरूमा परे को प्रभावभन्दा

बढी हुन्छ। ककिकक अिुग्रहको र्ुगमा, मानिसमाचथ हात रािेर प्राथथिा गरे र ऊबाट भूतहरू
निकासलन्थ्र्ो, तर मानिससभत्रको भ्रष्ट स्वभाव अझै रदहरहन्थ्र्ो। मानिसलाई उसको बबमारीबाट
निको पाररन्थ्र्ो र उसका पापहरू क्षमा गररन्थ्र्ो, तर मानिसलाई ऊसभत्रको भ्रष्ट शैतानिक

स्वभावबाट शद्
ु ध पािथप
ु िे काम गिथ अझै बााँकी िै चथर्ो। मानिसलाई उसको ववश्वासको लाचग
मात्र मुक्कत ददइन्थ्र्ो र उसका पापहरू क्षमा गररन्थ्र्ो, तर मानिसको पापी स्वभाव िाश पाररएको

चथएि, र त्र्ो अझै पनि ऊसभत्र िै रहन्थ्र्ो। मानिसका पापहरू दे हधारी परमेश्वरको माध्र्मबाट
क्षमा गररएको चथर्ो, तर र्सको अथथ मानिससभत्र उप्रान्त कुिै पाप चथएि भन्िे होइि। मानिसका

पापहरू पापबसलद्वारा क्षमा गिथ सककन्थ्र्ो, तर मानिसलाई कसरी फेरर पाप िगिे बिाउि सककन्छ,
र उसको पापमर् प्रकृनत कसरी पूणथ रूपले हटाउि र रूपान्तररत गिथ सककन्छ, र्ो समस्र्ा समाधाि

गिे ऊसाँग कुिै उपार् हुाँदैि। मानिसका पापहरू क्षमा गररए, र र्ो परमेश्वरको क्रूसीकरणको कामको
कारणले गदाथ हो, तर मानिस निरन्तर आफ्िो परु ािो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावमा क्जइरह्र्ो। र्स्तो
भएकोले, मानिस उसको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट पूणथ रूपमा जोचगिुपछथ , ताकक उसको पापमर्

प्रकृनत पण
ू थ रूपले िाश हुि सकोस ्, र फेरर कदहल्र्ै ववकास िहोस ् र र्सरी मानिसको स्वभाव
रूपान्तरण हुि सकोस ्। र्सको निक्म्त मानिसले जीविको वद्
ृ चधको मागथलाई, जीविको मागथलाई
र आफ्िो स्वभाव बदल्िे तररकालाई बुझ्िु आवश्र्क हुन्छ। र्सबाहे क, मानिसले र्ो मागथअिुसार
व्र्वहार गिुथ आवश्र्क हुन्छ, र्सैले कक उसको स्वभाव बबस्तारै पररवतथि हुि सकोस ् र ऊ ज्र्ोनतको
उज्र्ालोमा क्जउि सकोस ्, र्सैले कक उसले जे गछथ सबै परमेश्वरको इच्छाबमोक्जम होस ्, र्सैले
कक उसले आफ्िो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावलाई त्र्ाग्ि सकोस ् र त्र्सरी ऊ शैतािको अन्धकारको

प्रभावबाट मुकत हुि सकोस ्, र पापबाट पूणथ रूपमा माचथ उठ्ि सकोस ्। तब मात्र मानिसले पूणथ
मुक्कत पाउिेछ। जुि बेला र्ेशूले आफ्िो काम गदै हुिुहुन्थ्र्ो, उहााँसम्बन्धी मानिसको ज्ञाि अझै

अनिक्श्ित र अस्पष्ट िै चथर्ो। मानिसले सधैँ उहााँ दाऊदको छोरा हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गरे , र
उहााँलाई एक महाि ् अगमवकता, मानिसका पापबाट छुटकारा ददिे परोपकारी प्रभु भिी घोषणा गरे ।
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कोही-कोही आफ्िो ववश्वासको शक्कतले गदाथ उहााँको वस्त्रको छे उ छुाँदा मात्रै पनि निको भए; अन्धोले

दे ख्न सकर्ो र मरे काहरू समेत फेरर जीववत हुि सके। तापनि, मानिस ऊ आफै सभत्र गदहरो जरा
गाडेर बसेको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावलाई पिा लाउि असमथथ िै चथर्ो, ि त त्र्सलाई कसरी फाल्िे
भन्िे कुरा िै थाहा चथर्ो। मानिसले प्रशस्त अिुग्रह प्राप्त गऱ्र्ो, जस्तै शरीरको शाक्न्त र सुि,
एक जिा सदस्र्को ववश्वासले सम्पूणथ पररवारमा आसशष ् ल्र्ाउिे, बबमारी निको पािे, इत्र्ादद।

बााँकी मानिसका असल कामहरू र उसको धासमथक रूप चथर्ो; र्दद कोही र्ी कुराका आधारमा क्जउि
सकछ भिे नतिीहरूलाई स्वीकार्थ ववश्वासी मानिन्थ्र्ो। केवल र्स प्रकारका ववश्वासीहरू मात्रै
मत्ृ र्ुपनछ स्वगथमा प्रवेश गिथ सकथे, जसको अथथ नतिीहरूले मुक्कत पाएका चथए भन्िे हुन्थ्र्ो। तर,
नतिीहरूको जीविकालमा, र्ी मानिसहरूले जीविका सबै मागथलाई बुझेिि ्। नतिीहरूले पापहरू गिे

अनि फेरर आफ्िा पापहरू स्वीकार गिे निरन्तर िक्रमा परे का चथए, तर आफ्िा स्वभाव बदल्िे
कुिै तररका नतिीहरूले जािेका चथएिि ्: अिुग्रहको र्ुगमा मानिसको अवस्था र्स्तै चथर्ो। के

मानिसले पूणथ मुक्कत पाएको छ? छै ि! त्र्सकारण कामको त्र्ो िरण समाप्त भएपनछ पनि न्र्ार्

र सजार्को काम बााँकी िै रह्र्ो। र्ो िरण भिेको वििद्वारा मानिसलाई शुद्ध बिाउिको निक्म्त,
अनि त्र्सद्वारा पछ्र्ाउिको लाचग उसलाई एक मागथ ददिका निक्म्त हो। र्दद भूतहरू िै

निकासलरहिे हो भिे र्ो िरण फलदार्ी वा अथथपूणथ हुाँदैि, ककिकक त्र्ो मानिसको पापी प्रकृनत
हटाउि असफल हुिेचथर्ो, र मानिस आफ्िा पापहरूको क्षमामा िै अड्ककरहिे चथर्ो। पापबसलको
माध्र्मले मानिसलाई उसका पापहरूका निक्म्त क्षमा गररएको छ, ककिकक क्रूसीकरणको काम
अनघबाटै समाप्त भइसकेको छ र परमेश्वर शैतािमाचथ ववजर्ी हुिुभएको छ। तर मानिसको भ्रष्ट
स्वभाव अझै ऊसभत्रै रहे को छ, मानिसले अदहले पनि पाप गिथ र परमेश्वरको ववरोध गिथ सकछ, र
परमेश्वरले मािवजानतलाई प्राप्त गिथभ
ु एको छै ि। र्सैले कामको र्स िरणमा परमेश्वरले मानिसको
भ्रष्ट स्वभाव प्रकट गिथ वििको प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र उसलाई सही मागथअिुसार दहाँड्िे अभ्र्ास गिथ
लगाउिुहुन्छ। र्ो िरण अनघल्लोभन्दा धेरै अथथपूणथ छ, साथै धेरै फलदार्ी पनि छ, ककिकक अदहले

वििले िै सोझै मानिसको जीविलाई प्रदाि गछथ र मानिसको स्वभावलाई पूणथ रूपले िवीकरण

गछथ ; र्ो कामको अझै ववस्तत
ृ िरण हो। त्र्सकारण, आखिरी ददिहरूमा हुिे दे हधारणले परमेश्वरको
दे हधारणको महत्त्वलाई परू ा गरे को छ र मानिसको मक्ु कतको लाचग परमेश्वरको व्र्वस्थापि
र्ोजिालाई पूणथ रूपमा समाप्त गरे को छ।

परमेश्वरले मानिसलाई मुक्कत ददिे काम सोझै आत्माको ववचध र आत्माको पदहिािको

माध्र्मबाट गरराँदैि, ककिकक उहााँका आत्मालाई मानिसले ि त छुि सकछ ि त दे ख्न िै सकछ, ि
त मानिस िक्जक जाि िै सकदछ। र्दद उहााँले मानिसलाई सीधा आत्माको र्दक्ष्टकोण प्रर्ोग गरी

मुक्कत ददि िोज्िुभर्ो भिे, मानिस उहााँको मुक्कत प्राप्त गिथ असमथथ बन्िेचथर्ो। र्दद परमेश्वरले
सक्ृ ष्ट गररएको मानिसको बादहरी रूप धारण गिुथभएको चथएि भिे, मानिसले र्ो मुक्कत पाउिे कुिै

उपार् हुिेचथएि। ककिकक जसरी र्होवाको बादलको िक्जक कोही पनि जाि सकेि त्र्सरी िै
मानिस उहााँको िक्जक आउिे कुिै उपार् छै ि। केवल एक सक्ृ ष्ट गररएको एक प्राणी बिेर अथाथत ्
उहााँको वििलाई उहााँ बन्ि लाग्िभ
ु एको मासक
ु ो शरीरमा रािेर मात्र उहााँले आफ्िो पनछ लाग्िेहरूमा
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व्र्क्कतगत तवरले वििअिुसार काम गिथ सकिुहुन्छ। तब मात्र मानिसले व्र्क्कतगत रूपमा उहााँको
वििलाई दे ख्न र सुन्ि सकदछ, र र्सरी मात्र उसले पूणथ रूपमा मुक्कत पाउि सकछ। र्दद परमेश्वर

मानिस बन्िभ
ु एको चथएि भिे, मासु र रगत हुिे कसैले पनि त्र्स्तो ठूलो उद्धार प्राप्त गिथ
सकिेचथएि, ि त एकै जिा व्र्क्कतले समेत मुक्कत पाउिेचथर्ो। र्दद परमेश्वरका आत्माले
मािवजानतको माझ प्रत्र्क्ष रूपमा काम गिुथभएको भए, सम्पूणथ मािवजानत िै िष्ट हुिेचथर्ो,
अन्र्था, परमेश्वरको सम्पकथमा आउिै िसकिे गरी नतिीहरू पूणथ रूपले शैतािको कैदमा पिेचथए।

पदहलो दे हधारण मानिसलाई पापबाट छुटकारा ददिका लाचग, मानिसलाई र्ेशक
ू ो मासक
ु ो शरीरको
माध्र्मबाट छुटकारा ददिु चथर्ो, अथाथत ्, उहााँले मानिसलाई क्रूसबाट बिाउिुभर्ो, तर मानिससभत्र

भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव अझै रदहरह्र्ो। दोस्रो दे हधारण पापको बसलदािको रूपमा सेवा गिुथ होइि,
तर पापबाट छुटकारा पाएकाहरूलाई पूणथ रूपमा बिाउिका लाचग हो। र्ो र्सकारण गररएको हो,

कक क्षमा गररएकाहरूले नतिीहरूको पापबाट छुटकारा पाऊि ् र पूणथ रूपमा शुद्ध पाररऊि ्, र
स्वभावमा पररवतथि प्राप्त गरे र शैतािको अन्धकारको प्रभावबाट मुकत हुि सकूि ् र परमेश्वरको
ससांहासिको अगाडड फकथि सकूि ्। र्स तररकाले मात्र मानिस पूणथ रूपमा पववत्र हुि सकछ।
व्र्वस्थाको र्ुग समाप्त भएर अिुग्रहको र्ुगबाट परमेश्वरले मुक्कतको कामको सुरु गिुथभर्ो, जुि
आखिरी ददिहरूसम्म जारी रहन्छ, जब मािवजानतलाई उिीहरूको वविोहका लाचग न्र्ार् गिे र

सजार् ददिे क्रममा, उहााँले मािवजानतलाई पण
ू थ रूपमा शद्
ु ध पािथह
ु ु िेछ। त्र्सबेला मात्र परमेश्वरले
आफ्िो मुक्कतको कामलाई समाप्त गिुथहुिेछ र ववश्राममा प्रवेश गिुथहुिेछ। त्र्सकारण, कामका

तीि िरणमा, परमेश्वर आफैले मानिसहरूको बीिमा काम गिथका निक्म्त केवल दई
ु पटक मात्र
दे हधारी बन्िुभर्ो। ककिभिे कामका तीि िरणमध्र्े एउटा मानिसलाई उिीहरूको जीविमा

डोऱ्र्ाउिु चथर्ो, अनि अन्र् दई
ु वटा मक्ु कतको काम गिथका निक्म्त हो। केवल मानिस बिेर मात्र

परमेश्वर मानिससाँग बस्ि, सांसारको द:ु ि अिुभव गिथ, र मानिसको सामान्र् मासुको शरीरमा

क्जउि सकिुहुन्छ। केवल र्स तररकाले मात्र उहााँले मानिसलाई सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको रूपमा
िादहिे कुराहरू व्र्ावहाररक तररकाले प्रदाि गिथ सकिुहुन्छ। परमेश्वरको दे हधारणद्वारा मानिसले
परमेश्वरबाट पूणथ मुक्कत पाउाँ छ, उसको प्राथथिाको जबाफ स्वरूप सीधै स्वगथबाट होइि। ककिकक

मानिस दे ह र रगतको भएकोले ऊसाँग परमेश्वरका आत्मालाई कुिै पनि तररकाले दे ख्ि सकदै ि,
उहााँको आत्माको िक्जक जािे कुरा त परै जाओस ्। मानिस केवल परमेश्वरले दे हधारण गिुथभएको
शरीरससत सम्पकथमा आउि सकछ, र केवल र्स तररकाले मात्र मानिसले सबै मागथहरू र सबै

सत्र्ताहरू बुझ्ि सकदछ, र पूणथ मुक्कत प्राप्त गदथछ। दोस्रो दे हधारण मानिसका पापहरू मेटाउि र

उसलाई पण
ू थ रूपमा शद्
ु ध गिथ पर्ाथप्त हुिेछ। र्सैले, दोस्रो दे हधारणद्वारा परमेश्वरको सम्पण
ू थ
कामलाई समाप्त गररिेछ र परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व पूरा हुिेछ। त्र्सपनछ, शरीरमा गररिे
परमेश्वरको काम पूणथ रूपमा अन्त्र् हुिेछ। दोस्रो दे हधारणपनछ, उहााँ आफ्िो कामको लाचग तेस्रो
पटक शरीर बन्िुहुिेछैि। ककिकक उहााँको सम्पूणथ व्र्वस्थापि अन्त्र् भएको हुिेछ। आखिरी
ददिहरूका दे हधारणले उहााँका िुनिएका मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा प्राप्त गिुथभएको हुिेछ, र आखिरी
ददिहरूमा मािवजानत सबैलाई उिीहरूका प्रकारअिस
ु ार वगीकरण गररएको हुिेछ। उहााँले फेरर
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मुक्कतको काम गिुथहुिेछैि, ि त उहााँ कुिै काम गिथ दे हमा फकेर िै आउिुहुिेछ। आखिरी ददिहरूको
काममा, विि चिह्ि र िमत्कारका कार्थहरूको प्रकटीकरणभन्दा अझ शक्कतशाली हुन्छ, र वििको
अचधकारले चिह्ि र िमत्कारका कार्थहरूलाई उनछन्िेछ। त्र्ो वििले मानिसको हृदर्को गदहराइमा

गडेका सबै भ्रष्ट स्वभावलाई प्रकट गदथछ। ताँससत त्र्सलाई आफै पदहिाि गिे कुिै उपार् छै ि।

जब वििद्वारा नतिलाई तेरो अचग उदाङ्गो पाररन्छ तब तैँले नतिलाई प्राकृनतक रूपमै चिन्िेछस ्;
तैँले नतिलाई अस्वीकार गिथ सकिेछैिस ्, र ताँ पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुिेछस ्। के र्ो वििको
अचधकार होइि र? र्ो आज वििको कामद्वारा प्राप्त गररिे पररणाम हो। त्र्सकारण, रोग निको

पारे र र भूतहरू निकालेर मानिस उसका पापहरूबाट पूणथ रूपले मक
ु त हुि सकदै ि, ि त चिह्ि र
िमत्कारहरू दे िाएर िै उसलाई सम्पूणथ रूपमा पूणथ बिाउि सककन्छ। रोग निको पािे र भूतहरू
धपाउिे अचधकारले मानिसलाई अिुग्रह मात्र ददन्छ, तर मानिसको शरीर अझै पनि शैतािकै

अधीिमा हुन्छ, र ऊसभत्र त्र्ो भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव अझै रदहरहन्छ। अको शब्दमा भन्िे हो भिे,

जुि कुरा अझै शुद्ध पाररएको हुाँदैि त्र्ो पाप र फोहोरसाँग सम्बक्न्धत हुन्छ। वििको माध्र्मबाट
शुद्ध पाररएपनछ मात्र मानिस परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुि र पववत्र हुि सकछ। जब मानिसबाट
भूतहरू निकासलन्थ्र्ो र उसले छुटकारा पाउाँ थ्र्ो, त्र्सको मतलब ऊ शैतािको हातबाट िोससएर
परमेश्वरमा फककथर्ो भन्िे मात्र हुन्थ्र्ो। तापनि, परमेश्वरद्वारा शुद्ध िपारी वा पररवतथि िगरी ऊ
भ्रष्ट मानिसजस्तो िै रहन्छ। मानिससभत्र अझै पनि फोहोर, ववरोध, र वविोहीपि हुन्छ; परमेश्वरले

छुटकारा ददिुभएकोले मानिस उहााँकहााँ फकेको मात्र हुन्छ, तर ऊसाँग परमेश्वरको बारे मा रिीभर
पनि ज्ञाि हुाँदैि र अझै पनि ऊ उहााँको ववरोध गिथ र उहााँलाई धोका ददि सक्षम हुन्छ। मानिसलाई
छुटकारा ददिुभन्दा अनघ, शैतािका धेरै वटा ववषर्हरू ऊसभत्रै रोवपएको हुन्छ, र हजारौं वषथसम्म
शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएपनछ, ऊसभत्र एउटा स्थावपत प्रकृनत हुन्छ जसले परमेश्वरको ववरोध गछथ ।

र्सकारण जब मानिसलाई छुटकारा ददइएको हुन्छ, त्र्ो ठूलो मूल्र् नतरे र मानिसलाई छुटाइएको
घटिाभन्दा अरू केही हुाँदैि, तर ऊसभत्रको ववषाकत प्रकृनत हटे को हुाँदैि। अशुद्ध भएको मानिस
परमेश्वरको सेवाको र्ोग्र् हुिुभन्दा अनघ पररवतथिको प्रकक्रर्ाबाट भएर जािुपछथ । न्र्ार् र सजार्को

र्स कार्थको माध्र्मबाट, मानिसले आफैसभत्र भएको फोहोर र भ्रष्ट सारलाई पूणथ रूपमा चिन्िेछ,
र ऊ पण
ू थरूपमा पररवतथि हुि र शद्
ु ध हुि सक्षम हुिेछ। र्सरी मात्र मानिस परमेश्वरको ससांहासिको
अचग फकेर आउिको र्ोग्र् हुि सकछ। र्स ददिमा गररएका सबै काम मानिस शुद्ध र पररवतथि

हुि सकोस ् भिेर हो; वििको न्र्ार् र सजार्, साथै शोधिको माध्र्मबाट, मानिसले आफ्िो
भ्रष्टतालाई हटाउि र शद्
ु ध हुि सकछ। कामको र्स िरणलाई मुक्कतका निक्म्त हो भिी ठान्िुको
साटो र्ो शद्
ु धीकरणको काम हो भन्िु धेरै उचित हुन्छ। वास्तवमा, र्ो िरण ववजर्को िरण हो
साथ साथै र्ो मुक्कतको कामको दोस्रो िरण पनि हो। र्ो वििको न्र्ार् र सजार्को माध्र्मबाट
िै मानिस परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररिे क्स्थनतमा आउाँ छ, र विि प्रर्ोग गदाथ िै मानिसको

हृदर्सभत्रका सबै अशुद्धता, धारणा, असभप्रार् र व्र्क्कतगत आकाांक्षाहरूलाई शुद्ध गिथ, न्र्ार् गिथ
र पूणथ रूपमा प्रकट गररन्छ। ककिकक मानिसलाई छुटकारा ददइएको र उसका पापहरू क्षमा गररएको

हुि सकछ, तर त्र्सलाई परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झिुहुन्ि र मानिससाँग उसको
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अपराधअिुसार व्र्वहार गिुथहुन्ि भिेर मात्र मान्ि सककन्छ। तापनि, जब मासुको शरीरमा क्जउिे
मानिस पापबाट छुटाइएको हुाँदैि, उसले पापै मात्र गरररहि सकछ, र्सरी अटुट रूपमा आफ्िो भ्रष्ट
शैतानिक स्वभाव प्रकट गछथ । र्ो मानिसले क्जउिे जीवि हो, जहााँ पाप गिे र क्षमा गररिे िक्र
निरन्तर िसलरहन्छ। अचधकाांश मािवजानतले ददिमा पाप गछथ ि ् र सााँझमा मात्र त्र्ो स्वीकार

गछथ ि ्। र्सरी, पापको बसल मानिसका लाचग सदासवथदा प्रभावकारी भए पनि त्र्सले मानिसलाई

पापबाट बिाउि सकदै ि। मुक्कतको काम आधा मात्र सम्पन्ि भएको छ, ककिकक मानिसमा अझै

पनि भ्रष्ट स्वभाव छ। उदाहरणका लाचग, जब मानिसहरूले आफूहरू मोआबबाट आएका हौँ भन्िे
थाहा पाए, तब नतिीहरूले गुिासोका शब्दहरू बोले, जीविको िोजी गिथ छाडे, र अनत िै िकारात्मक
बिे। के र्सले मािवजानत अझै पनि परमेश्वरको शासिको अधीिमा पूणथ रूपमा बस्ि असमथथ
छ भिी दे िाउाँ दै ि र? के र्ही िै नतिीहरूको भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव होइि? जब ताँलाई दण्डको

अधीिमा पररएको चथएि, तेरा हातहरू अरू सबैका भन्दा माचथ उठ्थे, र्हााँसम्म कक र्ेशूको भन्दा
पनि माचथ। र ताँ ठूलो स्वरमा कराउाँ चथस ्: “परमेश्वरको प्र्ारो छोरा हुिू! परमेश्वर एक घनिष्ठ
हुिू! हामी शैतािको सामु झुकिुभन्दा बरु मछौं! प्रािीि शैतािको ववरुद्ध वविोह गर! त्र्ो ठूलो
रातो अक्जङ्गरको ववरुद्धमा वविोह गर! त्र्ो ठूलो रातो अक्जङ्गर शक्कतबाट िराम्रो घतले िसोस ्।

परमेश्वरले हामीलाई पूणथ बिाउिुभएको होस ्!” तेरो पुकार अरू सबैको भन्दा िको चथर्ो। तर
त्र्सपनछ सजार्को समर् आर्ो, र एकिोदट फेरर, मािवजानतको भ्रष्ट स्वभाव प्रकट भर्ो।
त्र्सपनछ नतिीहरूका पुकार रोककर्ो, र उिीहरूको सांकल्प असफल भर्ो। मानिसको भ्रष्टता र्ही

िै हो; जुि पापभन्दा गदहरो गाडडएको छ, र्ो शैतािले रोपेको कुरा हो र र्सले मानिससभत्र गदहरो

जरा गाडेको छ। आफ्िा पापहरू थाहा पाउिु मानिसको निक्म्त सक्जलो छै ि, उसले गदहरो जरा
गाडेको आफ्िो प्रकृनतलाई चिन्िे कुिै उपार् छै ि, र र्ो िनतजा प्राप्त गिथ ऊ वििद्वारा गररिे

न्र्ार्मा भर पिुथपछथ । तब मात्र मानिस बबस्तारै र्स बबन्दब
ु ाट पररवतथि हुि सकछ। मानिस
ववगतमा र्सरी चिच्च्र्ार्ो, ककिभिे उसलाई आफ्िो अन्तनिथदहत भ्रष्ट स्वभावको बारे मा कुिै ज्ञाि

चथएि। मानिससभत्र अवक्स्थत अशुद्धताहरू नर्िै हुि ्। न्र्ार् र सजार्को र्नत लामो अवचधमा,
मानिस तिावको वातावरणमा बााँच्र्ो। के र्ो सबै वििको माध्र्मद्वारा हाससल भएको चथएि र?
के ताँ पनि सेवाकताथहरूको परीक्षण हुिु अनघ एकदमै ठूलो आवाजमा कराइिस ् र? “परमेश्वरको
राज्र्सभत्र प्रवेश गिुथहोस ्! र्ो िाउाँ स्वीकार गिेहरू सबै परमेश्वरको राज्र्मा प्रवेश गिेछि ्! सबै
जिा परमेश्वरमा सहभागी हुिेछि ्।” जब सेवाकताथहरूको परीक्षा आर्ो, ताँ रुिै छोडडस ्। सबैभन्दा
सुरुमा सबै जिा कराए, “हे परमेश्वर! तपाईं मलाई जहााँ राख्नुहुन्छ, म तपाईंद्वारा सांिासलत हुिलाई

अधीिमा बस्िेछु।” परमेश्वरका वििहरू पदढसकेपनछ मानिसहरूले भिे , “मेरो पावल को हुिेछ? म
राजी छु!” तब नतिीहरूले र्ी वििहरू दे िे, “अनि अय्र्ूबको ववश्वासको बारे मा के भन्िे?” र भिे,
“म अय्र्ूबको ववश्वासलाई आफैमा सलि तर्ार छु। हे परमेश्वर, कृपर्ा मलाई जााँच्िुहोस ्!” जब

सेवा-कताथहरूको परीक्षण आर्ो, नतिीहरू एकैिोदट ढले, र मुक्स्कलले फेरर िडा हुि सके। त्र्सपनछ,
असलअसल गदै नतिीहरूको हृदर्मा भएका अशुद्धताहरू कम हुाँदै गए। के र्ो वििद्वारा प्राप्त
भएको चथएि र? र्सैले, आज नतमीहरूले जे अिभ
ु व गऱ्र्ौ ती वििद्वारा प्राप्त गररएका पररणामहरू
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हुि ्, ती र्ेशूको चिन्ह र िमत्कारहरूद्वारा प्राप्त गररएका भन्दा महाि ् छि ्। तैँले दे िेको परमेश्वरको
मदहमा र तैँले दे ख्िे परमेश्वर स्वर्मको
्
अक्ख्तर्ार केवल क्रूसीकरण, बबरामीलाई निको पािे र
भत
ू हरू निकाल्िे माध्र्मबाट मात्र दे खिाँदैि, तर त्र्ोभन्दा बढी उहााँको वििले गिे न्र्ार्बाट

दे खिन्छ। र्सले ताँलाई परमेश्वरको अक्ख्तर्ार र शक्कतमा केवल चिन्हहरू, बबरामीलाई निको पािे

र भूतहरू धपाउिे काम मात्र सामेल हुाँदैि, तर परमेश्वरको वििको न्र्ार्ले परमेश्वरको
अक्ख्तर्ारलाई अझ राम्री प्रनतनिचधत्व गिथ र उहााँको महाितालाई प्रकट गिथ सकछ।

मानिसले अदहले के हाससल गरे को छ—उसको वतथमाि कद, ज्ञाि, प्रेम, बफादारीता, आज्ञाकारीता

र अन्तर्दथक्ष्ट—वििको न्र्ार्को माध्र्मबाट प्राप्त भएका कुराहरू नर्िै हुि ्। ताँ आजको ददिसम्म
बफादार हुि र िडा रहि सकेको छस ्, त्र्ो वििको माध्र्मद्वारा िै हो। अदहले मानिसले दे हधारी
परमेश्वरको काम वास्तवमै असाधारण छ, र र्समा मानिसले प्राप्त गिथ िसकिे, र रहस्र् र
अिम्मका कुराहरू धेरै कुराहरू छि ् भन्िे दे ख्ि सकछ। त्र्सैकारण धेरै जिा अधीिमा बसेका

छि ्। कोही-कोही नतिीहरूका जन्मदे खि िै कदहल्र्ै कसैको अधीिमा बसेका छै िि ्, तापनि नतिीहरूले
आजको ददिमा परमेश्वरका वििहरू दे ख्दा नतिीहरूले थाहै िपाई नतिीहरू अधीिमा बसेका

हुन्छि ्, अनि नतिीहरू जााँच्िे वा अरू कुिै कुरा गिे आाँट गदै िि ्। मािवता वििको अधीिमा
परे को छ र वििको न्र्ार्को मुनि लम्पसार परे को छ। र्दद परमेश्वरका आत्माले मानिससाँग
सीधै बोल्िह
ु ु न्थ्र्ो भिे मािवजानत सबै त्र्ो आवाजको अधीिमा बस्िेचथए, अनि जसरी पावल
दमस्कसको बाटोको ज्र्ोनतले गदाथ भुइाँमा लडेका चथए त्र्सरी िै नतिीहरू प्रकाशको वििवविा िै
लड्िेचथए। र्दद परमेश्वरले र्स प्रकारले काम गरररहिुभएको भए, मानिसले कदहल्र्ै पनि वििको

न्र्ार्द्वारा आफ्िो भ्रष्टतालाई जान्ि र त्र्सबाट मुक्कत प्राप्त गिथ सकदै िचथर्ो। केवल मानिस

बिेर मात्र परमेश्वरले प्रत्र्ेक र सबै मािवजानतको कािमा उहााँका वििहरू पऱ्ु र्ाउि सकिुहुन्छ,
र्सरी जसको काि छ ती सबैले उहााँको विि सुन्ि र वििद्वारा न्र्ार्को कामलाई स्वीकार गिथ
सकछि ्। र्ो आत्मा प्रकट भएर मानिसलाई अधीिमा बस्ि डर दे िाएर होइि, बरु उहााँको वििद्वारा

प्राप्त गररिे पररणाम हो। र्स्तो व्र्ावहाररक र अझ असाधारण कार्थको माध्र्मबाट मात्रै धेरै
वषथदेखि सभत्र लुकेको मानिसको पुरािो स्वभावलाई पूणथ रूपमा प्रकट गिथ सककन्छ, र्सरी मानिसले

त्र्सलाई चिन्ि र पररवतथि गिथ सकदछ। र्ी सबै दे हधारी परमेश्वरका व्र्ावहाररक कार्थहरू हुि ्,
जसमा व्र्ावहाररक रूपमा बोलेर अनि न्र्ार् कार्ाथन्वर्ि गरे र उहााँले वििद्वारा मानिसमा न्र्ार्को

पररणाम प्राप्त गिुथहुन्छ। दे हधारी परमेश्वरको अचधकार र परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व र्ही हो।
र्ो दे हधारी परमेश्वरको अचधकार जिाउि, वििको कामले हाससल गरे का पररणामहरू जिाउि र

आत्मा दे हमा आउिभ
ु एको छ भिी बताउि र वििद्वारा मानिसको न्र्ार् गरी उहााँको अचधकार
प्रदशथि गिथका निक्म्त गररन्छ। उहााँको शरीर एक साधारण र सामान्र् मािवताको बादहरी रूप भए

पनि उहााँका वििहरूले प्राप्त गरे का पररणामहरूले मानिसलाई उहााँ अचधकारले पूणथ हुिुहुन्छ, उहााँ
स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ र उहााँका वििहरू स्वर्म ् परमेश्वरका असभव्र्क्कत हुि ् भिी दे िाउाँ छ।
र्स माध्र्मद्वारा सबै मािवजानतलाई उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर हुिुहुन्छ, उहााँ दे ह बन्िुभएका परमेश्वर
हुिह
ु ु न्छ, उहााँलाई कसैले उल्लङ्घि गिथु हुाँदैि, र अनि कसैले पनि वििद्वारा गररिे उहााँको
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न्र्ार्लाई उनछन्ि सकदै ि, अन्धकारको कुिै शक्कत उहााँको अक्ख्तर्ारमाचथ ववजर्ी हुि सकदै ि
भिी दे िाइन्छ। उहााँ दे हधारी हुिुभएका विि हुिुहुन्छ, त्र्सकारण र उहााँको अचधकारको कारण र
वििद्वारा उहााँले गिे न्र्ार्को कारण मानिस पूणथ रूपमा उहााँको अधीिमा बस्छ। उहााँको दे हधारी

शरीरद्वारा ल्र्ाइएको काम उहााँससत भएको अचधकार हो। शरीरले पनि अक्ख्तर्ार प्राप्त गिथ सकोस ्
भिेर उहााँ दे ह बन्िुको हो, र उहााँ मानिसले दे ख्न र अिुभव गिथ सकिे गरी मानिसमा व्र्ावहाररक

ढङ्गले काम गिथ सक्षम हुिुहुन्छ। र्ो काम परमेश्वरका आत्माले सीधै गिुथभएको कामभन्दा धेरै
र्थाथथ परक हुन्छ, जोसाँग सबै अचधकार छ, र र्सका पररणामहरू पनि स्पष्ट हुन्छि ्। ककिकक
दे हधारी परमेश्वर व्र्ावहाररक रूपमा बोल्ि र काम गिथ सकिुहुन्छ। उहााँको दे हको बादहरी रूपको

कुिै अचधकार हुाँदैि, र मानिस त्र्सको िक्जक जाि सकछ, जबकी उहााँको सारले अक्ख्तर्ार बोकदछ,
तर उहााँको अक्ख्तर्ारलाई कसैले दे ख्न सकदै ि। जब उहााँ बोल्िुहुन्छ र काम गिथह
ु ु न्छ, मानिसले
उहााँको अक्ख्तर्ारको अक्स्तत्व पिा लगाउि सकदै ि ; र्सले उहााँलाई व्र्ावहाररक प्रकृनतको काम
गिथ सहर्ोग पुऱ्र्ाउाँ छ। र्ो सबै व्र्ावहाररक कार्थले पररणामहरू प्राप्त गिथ सकछ। कुिै मानिसले
उहााँमा अचधकार छ भन्िे महसुस िगरे पनि, वा उहााँलाई द्ःु िी बिाउिु हुाँदैि भिी िबुझे पनि, वा
उहााँको क्रोध िदे िे पनि, उहााँले उहााँको गुप्त अक्ख्तर्ार, उहााँको लुकेको क्रोध र उहााँले िुल्लमिुल्ला

बोल्िुहुिे वििबाट आफ्िा वििहरूद्वारा आफूले िाहिुभएको पररणाम प्राप्त गिुथहुन्छ। अको
शब्दमा, उहााँको आवाजको सरु , उहााँको बोलीको कठोरता, र उहााँको वििका सबै बद्
ु चधद्वारा मानिस

पूणथ रूपले ववश्वस्त हुन्छ। र्स प्रकारले, मानिस दे हधारी परमेश्वरको अधीिमा बस्छ, जसको कुिै
अचधकार छै ि जस्तो दे खिन्छ, र्सरी मानिसलाई बिाउिे परमेश्वरको उद्दे श्र् पूरा हुन्छ। र्ो उहााँको
दे हधारणको महत्त्वको अको पक्ष हो: अझ बढी र्थाथथतापूवथक बोल्िु र उहााँको वििको
वास्तववकतालाई मानिसमा प्रभाव पािे तल्
ु र्ाउिु, र्सैले कक मानिसले परमेश्वरको वििको

शक्कतलाई दे ख्न सकोस ्। त्र्सकारण, र्दद दे हधारणको माध्र्मद्वारा र्ो काम गररएको चथएि भिे,
त्र्सले थोरै पररणामहरू पनि प्राप्त गिथ सकदै िचथर्ो र पापी मानिसहरूलाई पूणथ रूपमा मुक्कत
ददि सकिे चथएि। र्दद परमेश्वर मानिस िबन्िुभएको भए उहााँ आत्मा िै रहिुहुिे चथर्ो, जो

मानिसका निक्म्त अर्दश्र् र अिुभव गिथ िसककिे दव
ु ै हुिेचथर्ो। मानिस शारीररक प्राणी भएकोले
ऊ र परमेश्वर दई
ु फरक सांसारका हुिह
ु ु न्छ र जसका ववसभन्ि प्रकृनतहरू छि ्। मानिस दे ह भएकोले
परमेश्वरका आत्मा ऊससत साँगै रहि सकदै ि, र नतिको बीिमा सम्बन्ध स्थावपत गिे कुिै उपार्

छै ि, अनि मानिस आत्मामा पररवतथि हुिु त झि ् हुिै िसकिे कुरा हो। र्स्तो भएकोले, आफ्िो
मूल कार्थलाई गिथको लाचग परमेश्वरका आत्मा सक्ृ ष्ट गररएको प्राणी हुिु िै पदथछ। परमेश्वर उच्ि
स्थािमा िढ्ि र मािव प्राणी बन्िका निक्म्त आफूलाई िम्र तल्
ु र्ाउि, दव
ु ै कार्थ गिथ सकिे
हुिुहुन्छ, र्सरी उहााँले मािवजानतका माझमा काम गिथ र नतिीहरूका बीिमा सकिुहुन्छ, तर मानिस
उच्ि स्थािमा उक्कलि र आत्मा बन्ि सकदै ि, र ऊ तल्लो स्थािमा त झिै ओलथि सकदै ि। र्सैले
गदाथ परमेश्वर आफ्िो काम पूरा गिथ मानिस बन्िुपछथ । र्सरी िै, पदहलो दे हधारणको अवचधमा

दे हधारी परमेश्वरको शरीरले मात्रै उहााँको क्रूसीकरणद्वारा मानिसलाई छुटकारा ददि सकर्ो, ित्र
भिे परमेश्वरका आत्मा मानिसको पापबसलको रूपमा क्रूसमा टााँचगिे कुिै उपार् हुिेचथएि। परमेश्वर
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मानिसको पापबसल हुिका निक्म्त सीधै मानिस बन्ि सकिुहुन्थ्र्ो, तर मानिस परमेश्वरले उसको
निक्म्त तर्ार पािुथभएको पापबसल बोकेर सीधै स्वगथमा उक्कलि सकदै िथ्र्ो। र्स्तो भएकोले,
परमेश्वरलाई स्वगथ र पथ्
ृ वीको बीिमा केही पल्ट आउिे र जािे गिथ लाउिु मात्र सम्भव हुन्थ्र्ो,
मानिसलाई मुक्कत पाउिका निक्म्त स्वगथमा उक्कलि लगाउिु सम्भव भएि, ककिकक मानिस पनतत

भएको चथर्ो, साथै मानिस र्सै पनि स्वगथमा उक्कलिु सकदै ि, झि ् पापबसल प्राप्त गिथ सकिु त
कुरै िगरौं। त्र्सकारण, र्ेशू मािवजानतको बीिमा आउिु र कुिै मानिसले गिथ िसकिे काम
व्र्क्कतगत रूपमा गिथु आवश्र्क चथर्ो। हरे क िोदट परमेश्वर अनत आवश्र्क परे कोले गदाथ मात्रै

मानिस बन्िुहुन्छ। र्दद कुिै पनि िरणहरू प्रत्र्क्ष रूपमा परमेश्वरका आत्माद्वारा पूरा गिथ
सककन्थ्र्ो भिे उहााँ दे हधारी हुिे अपमािजिक कार्थमा समवपथत बन्िुहुिे चथएि।
कामको र्ो अक्न्तम िरणमा, वििको माध्र्मद्वारा पररणामहरू प्राप्त गररन्छ। वििको

माध्र्मबाट, मानिसले धेरै वटा रहस्र्हरू र परमेश्वरले ववगतका पुस्ताहरूमा गिुथभएको कामलाई
बुझ्ि सकछ; वििद्वारा मानिसले पववत्र आत्माबाट ज्ञाि प्राप्त गदथछ ; वििद्वारा िै मानिसले

ववगतका पुस्ताहरूले कदहल्र्ै बुझ्ि िसकेका रहस्र्हरू साथै ववगत समर्का अगमवकता र
प्रेररतहरूका कामहरूलाई र उिीहरूले काम गरे का ससद्धान्तहरूलाई बुझ्ि सकदछ; वििद्वारा,
मानिसले स्वर्म ् परमेश्वरको स्वभावलाई साथै मानिसको वविोहीपि र ववरोधलाई बुझ्ि सकछ,

साथै उसको आफ्िै सारलाई पनि बझ्
ु ि सकछ। कामका र्ी िरणहरू र बोसलएका सबै वििहरूद्वारा,
मानिसले आत्माको काम, दे हधारी परमेश्वरको शरीरले गिे काम, र अझ त्र्ोभन्दा बढी उहााँको
सम्पूणथ स्वभावको बारे मा जान्दछ। परमेश्वरको छ हजार वषथभन्दा धेरै समर्को व्र्वस्थापिको
कामसम्बन्धी तेरो ज्ञाि पनि वििको माध्र्मबाट िै प्राप्त भएको चथर्ो। के तेरा पदहलेका

धारणाहरू र नतिलाई पन्छ्र्ाउिे कार्थमा तैँले पाएको सफलता पनि वििबाटै प्राप्त भएको होइि?

अनघल्लो िरणमा, र्ेशूले चिह्ि र िमत्कारका कामहरू गिुथभर्ो, तर र्स िरणमा कुिै चिह्ि र

िमत्कारहरू छै िि ्। परमेश्वरले ककि चिह्ि र िमत्कारहरू प्रकट गिुथहुन्ि भन्िे तेरो बुझाइ पनि
के वििद्वारा िै प्राप्त गररएको होइि र? त्र्सकारण, र्स िरणमा बोसलएका वििहरूले ववगतका

पुस्ताहरूका प्रेररतहरू र अगमवकताहरूले गरे का कार्थलाई उनछन्छि ्। अगमवकताहरूले गरे का
अगमवाणीहरूले पनि र्ो पररणाम प्राप्त गिथ सकदै िचथर्ो। अगमवकताहरूले केवल अगमवाणी

बोले, नतिीहरूले भववष्र्मा के हुिेछ भन्िे कुरा बताए, तर त्र्स समर्मा परमेश्वरले गिथ
िाहिुभएको कामको बारे मा बताएिि ्। ि त उिीहरूले मािवजानतलाई नतिीहरूका जीविमा

डोऱ्र्ाउि, वा मािवजानतलाई सत्र्ता ददि, वा नतिीहरूलाई रहस्र् प्रकट गिथ िै बोले, जीवि प्रदाि
गिथको लाचग बोल्िे कुरा त परै जाओस ्। र्स िरणमा बोसलएका वििहरूमा भववष्र्वाणी र सत्र्ता
छ, तर मुख्र् रूपमा र्ी वििहरूले मानिसलाई जीवि प्रदाि गिे काम गदथछ। वतथमािका र्ी
वििहरू अगमवकताहरूका अगमवाणीहरूभन्दा फरक छि ्। र्ो िरणको काम मानिसको जीविका

लाचग हो, मानिसको जीविको स्वभाव पररवतथि गिथका लाचग हो, तर अगमवाणी बोल्िका लाचग
होइि। पदहलो िरण र्होवाको कामको निक्म्त चथर्ो: उहााँको काम भिेको पथ्
ृ वीमा मानिसहरूलाई

परमेश्वरको आराधिा गिथ तर्ार पािथु चथर्ो। र्ो पथ्
ु गिे ठाउाँ िोज्िे सरु
ु वाती काम
ृ वीमा काम सरु
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चथर्ो। त्र्सबेला, र्होवाले इस्राएलीहरूलाई शबाथ पालि गिथ , नतिीहरूका आमाबाबुको आदर गिथ

र एक-अकाथससत समलेर जीवि बबताउि ससकाउिुभर्ो। ककिभिे त्र्स समर्का मानिसहरूले मानिस
कुि कुराले बिेको छ भिी बझ
ु ेका चथएिि ्, ि त नतिीहरूले र्स पथ्
ु ेका
ृ वीमा कसरी क्जउिे भिी बझ

िै चथए। कामको पदहलो िरणमा उहााँले मािवजानतलाई नतिीहरूका जीवि क्जउि मागथनिदे शि गिुथ

आवश्र्क चथर्ो। र्होवाले उिीहरूलाई भन्िुभएका सबै कुरा अनघबाट मािवजानतलाई थाहा चथएि
वा नतिीहरूको स्वासमत्वमा चथएि। त्र्स बेला परमेश्वरले अगमवाणीहरू बोल्ि धेरै जिा

अगमवकताहरू िडा गिथभ
ु र्ो, र नतिीहरूले ती सबै र्होवाको निदे शिमा गरे । र्ो परमेश्वरको कामको

एउटा भाग मात्र चथर्ो। पदहलो िरणमा, परमेश्वर दे ह बन्िुभएि, र्सैले उहााँले सबै कुल र
जानतहरूलाई अगमवकताहरूद्वारा निदे शि ददिुभर्ो। जब र्ेशूले आफ्िो समर्मा काम गिुथभर्ो,
उहााँ आजको ददिमा जविकै धेरै बोल्िुभएि। आखिरी ददिहरूमा हुिे विि कामको र्ो िरण
ववगतको कुिै पनि र्ुगहरू र पुस्ताहरूमा कदहल्र्ै गररएको छै ि। र्शैर्ा, दानिएल र र्ूहन्िाले धेरै
अगमवाणीहरू बोलेका भए तापनि, नतिीहरूका अगमवाणीहरू अदहले बोसलएका वििहरूभन्दा

बबलकुलै फरक चथए। नतिीहरूले जे बोले ती अगमवाणीहरू मात्र चथए, तर अदहले बोसलएका वििहरू

त्र्स्ता होइिि ्। र्दद मैले अदहले बोलेका सबै कुरालाई अगमवाणीमा पररणत गरें भिे के नतमीहरू

त्र्सलाई बुझ्ि सकिेछौ? मैले बोलेको कुरा म गएपनछ हुिे कुराहरू हुि ् भन्िे मानिसलिे हो भिे,
तैँले त्र्ो कसरी बझ्
ु ि सकिेछस ्? वििको काम र्ेशक
ू ो समर्मा वा व्र्वस्थाको र्ग
ु मा कदहल्र्ै
गररएको चथएि। सार्द कनतले भन्िेछि ्, “के र्होवाले पनि उहााँको कामको समर्मा वििहरू

बोल्िुभएि र? के र्ेशूले काम गरररहिुभएको बेला रोग निको पािे, भत
ू हरू निकाल्िे, र चिन्ह र
िमत्कारका कामहरू गिे बाहे क वििहरू पनि बोल्िुभएि र?” बोसलएका कुराहरूका बीिमा सभन्िता
हुन्छि ्। र्होवाले बोल्िभ
ु एका वििहरूको सार के चथर्ो? उहााँले मािवजानतलाई पथ्
ृ वीमा आफ्िो
जीवि बबताउि मात्र डोऱ्र्ाउाँ दै हुिुहुन्थ्र्ो, जसले जीविका आक्त्मक ववषर्हरूलाई छोएि। जब

र्होवाले बोल्िुभर्ो, सबै ठाउाँ का मानिसहरूलाई निदे शि ददिलाई बोल्िुभर्ो भिी ककि भनिएको

छ? “निदे शि” शब्दको अथथ स्पष्ट रूपमा भन्िु र ससधा आदे श ददिु भन्िे हुन्छ। उहााँले मानिसलाई
जीवि मात्र ददिुभएि; उहााँले र्दष्टान्तहरूको माध्र्मद्वारा होइि बरु मानिसलाई हातले समात्िुभर्ो
र उहााँलाई आदर गिथ ससकाउिभ
ु र्ो। र्होवाले इस्राएलमा गिथभ
ु एको काम मानिसको निराकरण गिथ
वा उसलाई अिुशासिमा राख्ि वा न्र्ार् र दण्ड ददिका निक्म्त चथएि, त्र्ो मानिसलाई डोऱ्र्ाउिका

निक्म्त चथर्ो। र्होवाले मोशालाई नतिका आफ्िा मानिसहरूलाई उजाड्-स्थािमा मन्ि बटुल्ि

लगाउिू भिी आज्ञा ददिुभर्ो। प्रत्र्ेक बबहाि सूर्ोदर् हुिुभन्दा अनघ उिीहरूले त्र्ो ददिलाई
पग्ु िेजनत मन्ि बटुल्िु पथ्र्ो। मन्ि भोसलको ददिसम्म राख्न सककाँदै िथ्र्ो, ककिकक त्र्ो कुदहहाल्थ्र्ो।
उहााँले मानिसहरूलाई भाषण ददिुभएि वा नतिीहरूको प्रकृनत प्रकट गररददिुभएि, ि त उहााँले
नतिीहरूका वविार र सोिाइहरूलाई िै िुलासा गररददिुभर्ो। उहााँले मानिसहरूलाई पररवतथि
गिुथभएि, बरु उिीहरूको जीवि अचग बढाउि मागथनिदे शि ददिुभर्ो। त्र्स समर्का मानिसहरू केही

िबुझ्िे र केही आधारभत
ू व्र्ावहाररक गनतववचधहरू गिथ िसकिे बालबासलकाहरू जस्ता चथए, त्र्सैले
र्होवाले भीडहरूलाई डोऱ्र्ाउि व्र्वस्थाहरू मात्र घोषणा गिथभ
ु र्ो।
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र्सैले सााँिो हृदर्ले िोजी गिेहरूले आजको ददिमा गररएको कामको ज्ञाि प्राप्त गरूि ् र

नतिीहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त हुि सकूि ् भिी सुसमािार फैलाउिका लाचग, तैंले सभत्रको कथा,
त्र्सको सार र प्रत्र्ेक िरणमा गररएको कामको महत्त्वलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्िप
ु छथ । र्सलाई र्स्तो
बिाएर राि ्, ताकक तेरो सङ्गनत सुिेर अरूले पनि र्होवाको काम, र्ेशूका काम र अझ बढी आजका
परमेश्वरका सबै कामहरू, साथै र्ी तीि िरणहरूको बीिका सम्बन्धहरू साथै सभन्िताहरूलाई बुझ्ि
सकूि ्। र्सलाई र्स्तो बिाएर राि ्, ताकक नतिीहरूले सुनिसकेपनछ, अरूले र्ी तीि िरणले एकले

अकोलाई बाधा ददएिि ्, तर र्ी सबै एउटै आत्माको काम हुि ् भिी बझ्
ु ि सकूि ्। उहााँहरूले ववसभन्ि
र्ुगहरूमा काम गिुथहुिे भए तापनि, उहााँहरूले गिुथहुिे कामको ववषर्वस्तु सभन्ि भए तापनि, र
उहााँहरूले बोल्िे वििहरू फरक भए तापनि, उहााँहरूले काम गिे ससद्धान्तहरू एउटै र उस्तै हुन्छि ्।
र्ी कुराहरू परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे सबै मानिसहरूले बुझ्िुपिे सबैभन्दा ठूला दशथिहरू हुि ्।

दई
ु ्दे हधारणहरूले्दे हधारणको्महत्त्र््पूरा्गर्व न
परमेश्वरले गिुथभएको कामको हरे क िरणको आफ्िै व्र्वहाररक महत्त्व छ। त्र्ो बेला, जब र्ेशू

आउिुभर्ो, उहााँ पुरुषको स्वरूपमा हुिुहुन्थ्र्ो, र र्स पटक जब परमेश्वर आउिुहुन्छ, उहााँ मदहलाको
स्वरूपमा हुिुहुन्छ। र्सबाट, के दे ख्ि सककन्छ भिे परमेश्वरले सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको परु
ु ष र स्त्री

दव
ु ैलाई उहााँको काममा प्रर्ोग गिथ सककन्छ, र उहााँको लाचग सलङ्गको कुिै सभन्िता छै ि। जब
उहााँको आत्मा आउिुहुन्छ, उहााँले आफूलाई िुशी लागेको कुिै पनि दे ह सलि सकिुहुन्छ, र त्र्ो

दे हले उहााँलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ; िाहे र्ो पुरुष होस ् र्ा स्त्री, जबसम्म र्ो उहााँको दे हधारी

शरीर हो, र्सले परमेश्वरलाई प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ। र्दद उहााँ आउिह
ु ु ाँदा र्ेशू स्त्रीको रूपमा दे िा
पिथभ
ु एको भए, अको शब्दमा भन्दा, र्दद पववत्र आत्माद्वारा सशशु बालक िभई सशशु बासलका
गभथमा बसेको भए, कामको त्र्ो िरण उही रूपमा पूरा भएको हुिेचथर्ो। र्दद त्र्सो भएको भए,
कामको वतथमाि िरण पुरुषद्वारा पूरा गररिु पिेचथर्ो, तर काम उही रूपमा पूरा हुिेचथर्ो। र्ीमध्र्े
हरे क िरणमा गररएको कामको उविकै महत्त्व छ; कुिै पनि िरणको काम दोहोरराँदैि, ि त र्ो

अकोसाँग बाखझिे िै गछथ । त्र्ो समर्मा, र्ेशल
ू े आफ्िो काम गिे क्रममा, उहााँलाई एक मात्र पत्र
ु

भनिर्ो, र “पुत्र” ले पुरुष सलङ्गलाई जिाउाँ छ। हालको र्ो िरणमा ककि एक मात्र पुत्रलाई उल्लेि
गरराँदैि? कामका आवश्र्कताहरूको कारणले र्ेशक
ू ो भन्दा फरक सलङ्ग पररवतथिलाई बाध्र् गरे को

छ। परमेश्वरको लाचग सलङ्गमा कुिै सभन्िता छै ि। उहााँले आफ्िो इच्छा अिुसार आफ्िो काम
गिथह
ु ु न्छ, र आफ्िो काम गिे क्रममा उहााँ कुिै पनि प्रनतबन्ध हरूको अधीिमा हुिह
ु ु न्ि, तर ववशेष
गरी स्वतन्त्र हुिुहुन्छ। तैपनि कामको हरे क िरणको आफ्िै व्र्वहाररक महत्त्व छ। परमेश्वर दई
ु
पटक दे ह बन्िुभर्ो, र आखिरी ददिहरूको अवचधमा भएको उहााँको दे हधारण अक्न्तम पटक हो

भन्िे कुरा आफैमा स्पष्ट छ। आफ्िा सबै कार्थहरूलाई प्रकट गिथको लाचग उहााँ आउिुभएको छ।
र्दद र्ो िरणमा मानिसले साक्षी ददिे गरी व्र्क्कतगत रूपमा िै काम गिथको लाचग उहााँ दे ह
िबन्िभ
ु एको भए, परमेश्वर परु
ु ष मात्रै हुिुहुन्छ, स्त्री हुिह
ु ु न्ि भन्िे धारणालाई मानिसले सदासवथदा
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पकक्रराख्िे चथर्ो। र्सभन्दा पदहले, सारा मािवजानतले परमेश्वर पुरुष मात्रै हुि सकिुहुन्छ र
स्त्रीलाई परमेश्वर भिेर भन्ि सककाँदै ि भिेर ववश्वास गऱ्र्ो, ककिभिे सारा मािवजानतले

स्त्रीहरूमाचथ परु
ु षहरूकै अक्ख्तर्ार हुन्छ भन्िे ठािे। नतिीहरूले कुिै पनि स्त्रीले अक्ख्तर्ार सलि
सकदै ि, पुरुषहरूले मात्रै सकछ भन्िे ववश्वास गरे । र्नत मात्र होइि, स्त्रीको सशर पुरुष िै हो र
स्त्रीले पुरुषको आज्ञा पालि गिैपछथ , उसलाई उनछन्िुहुाँदैि भिेर समेत नतिीहरूले भिे। ववगतका
समर्हरूमा, जब पुरुष स्त्रीको सशर हो भिेर भनिर्ो, र्ो आदम र हव्वाप्रनत निदे सशत चथर्ो, जो
सपथद्वारा छसलएका चथए—सरु
ु मा र्होवाले सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एकै परु
ु ष र स्त्रीप्रनत होइि। अवश्र् िै, एक

स्त्रीले आफ्िो पनतको आज्ञापालि गिुथपछथ र उसलाई प्रेम गिुथपछथ , र पनतले आफ्िो पररवारलाई

िुवाउि र सहार्ता गिथ ससकिैपछथ । र्ी र्होवाले निधाथररत गिुथभएका निर्म र उदीहरू हुि ् जसलाई
मािवजानतले पथ्
ु र्ो, “तेरो इच्छा
ृ वीमा नतिीहरूको जीविमा पालि गिैपछथ । र्होवाले स्त्रीलाई भन्िभ
तेरो पनतनतर हुिेछ, र त्र्सले ताँमाचथ शासि गिेछ।” मािवजानत (अथाथत ्, पुरुष र स्त्री दव
ु ै) ले
र्होवाको प्रभुत्वको अधीिमा रही सामान्र् जीवि क्जउि सकूि ्, र मािवजानतको जीविमा सांरििा

होस ्, र नतिीहरूको उचित सांरििाबाट ििसोस ् भिेर मात्रै उहााँले र्ो बोल्िुभएको चथर्ो। त्र्सकारण,
पुरुष र स्त्रीले कस्तो व्र्वहार गिुथपछथ त्र्स ववषर्मा र्होवाले उचित निर्महरू बिाउिुभर्ो,
र्द्र्वप र्ो पथ्
ृ वीमा क्जइरहे का सक्ृ जत सबै प्राणीहरूमा मात्रै सम्बक्न्धत चथर्ो, र परमेश्वरको

दे हधारी शरीरसाँग र्सको कुिै सम्बन्ध चथएि। परमेश्वर कसरी उहााँका सक्ृ जत प्राणीहरूजस्तै हुि
सकिुहुन्छ? उहााँका वििहरू उहााँले सक्ृ ष्ट गिुथभएका मािवजानततफथ मात्रै निदे सशत चथए;
मािवजानतले सामान्र् जीवि क्जओस ् भिेर मात्रै उहााँले पुरुष र स्त्रीका लाचग निर्महरू स्थावपत

गिुथभर्ो। सुरुमा, जब र्होवाले मािवजानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, पुरुष र स्त्री दव
ु ै गरी उहााँले दई
ु
प्रकारका मािवजानत बिाउिभ
ु र्ो; त्र्सैले उहााँको दे हधारी शरीरहरूमा परु
ु ष र स्त्रीको ववभाजि छ।
उहााँले आदम र हव्वासाँग बोल्िुभएको वििहरूको आधारमा आफ्िो कामको निणथर् गिुथभएि। उहााँ

दई
ु पटक दे ह बन्िुभर्ो जि
ु कुरालाई, उहााँले सुरुमा मािवजानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथभएको समर्को
उहााँको वविार अिुसार िै पूणथ रूपमा निधाथररत गररएको चथर्ो; अथाथत ्, नतिीहरू भ्रष्ट हुिुभन्दा

पदहलेको पुरुष र स्त्रीको आधारमा उहााँले आफ्िा दई
ु दे हधारणहरूको काम पूरा गिुथभर्ो। र्दद

सपथको छलमा परे का आदम र हव्वासाँग र्होवाले बोल्िुभएको वििहरूलाई मािवजानतले सलएका,
र त्र्सलाई परमेश्वरको दे हधारणमा लागू गरे का भए, के र्ेशूले पनि जसरी उहााँले गिुथपथ्र्ो त्र्सरी

आफ्िी पत्िीलाई प्रेम गिुथ पदै ि चथर्ो र? र्सरी, के परमेश्वर अझै परमेश्वर िै हुिुहुिे चथर्ो?
अनि र्सो भएमा, के उहााँले अझै आफ्िो कामलाई पूरा गिथ सक्षम हुिुहुिे चथर्ो? र्दद परमेश्वरको
दे हधारी शरीर स्त्री बन्िु गलत हो भिे, परमेश्वरले स्त्रीलाई सक्ृ ष्ट गिथु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुिे
चथएि र? र्दद मानिसहरूले अझै परमेश्वर स्त्रीको रूपमा दे हधारी हुिु गलत हो भन्िे ववश्वास
गछथ ि ् भिे, र्ेशू, जसले वववाह गिुथभएि त्र्सकारण आफ्िी पत्िीलाई प्रेम गिथ सकिुभएि, के उहााँ

पनि वतथमाि दे हधारण जविकै गल्तीमा हुिुहुिे चथएि र? ताँ वतथमािको ददिमा परमेश्वरको
दे हधारणको सत्र्तालाई मापि गिथको लाचग र्होवाले हव्वासाँग बोल्िुभएका वििहरूको प्रर्ोग

गछथ स ्, त्र्सकारण तैँले अिग्र
ु हको र्ग
ु मा दे ह बन्िुभएका प्रभु र्ेशल
ू ाई न्र्ार् गिथको लाचग
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परमेश्वरले आदमलाई ददिुभएको वििहरूको प्रर्ोग गिैपछथ । के र्ी एउटै र उही होइिि ्? तैँले

सपथले छल िगरे को पुरुष अिुसार प्रभु र्ेशूको िाप सलन्छस ्, त्र्सैले तैँले आजको दे हधारणको

सत्र्तालाई सपथले छल गरे को स्त्री अिस
ु ार न्र्ार् गिथ सकदै िस ्। र्ो अिचु ित हुिेछ! परमेश्वरलाई
र्सरी मापि गरे को कुराले ताँमा तकथशक्कत छै ि भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गछथ । जब र्होवा दई
ु
पटक दे ह बन्िुभर्ो, उहााँको दे हको सलङ्ग ती पुरुष र स्त्रीसाँग सम्बक्न्धत चथए जो सपथको छलमा

परे का चथएिि ्; उहााँ दई
ु पटक दे ह बन्िुभएको र्ो ती पुरुष र स्त्री अिुसार चथए जो सपथको छलमा
परे का चथएिि ्। र्ेशक
ू ो परु
ु षत्व, सपथको छलमा परे को आदमको जस्तै चथर्ो भिेर वविार िगर।

उहााँहरू पूणथ रूपमा असम्बक्न्धत हुिुहुन्छ, उहााँहरू फरक स्वभाव भएका पुरुषहरू हुिुहुन्छ। र्ेशूको
पुरुषत्वले उहााँ सबै स्त्रीहरूका सशर हुिुहुन्छ, सबै पुरुषहरूका होइि भिेर अवश्र् िै प्रमाखणत गदै ि?

के उहााँ (पुरुष र स्त्री दव
ु ै लगार्त) सारा र्हूदीहरूका राजा हुिुहुन्ि र? उहााँ परमेश्वर स्वर्म ्
हुिुहुन्छ, स्त्रीको सशर मात्रै होइि तर पुरुषको पनि सशर हुिुहुन्छ। उहााँ सारा प्राणीहरूका प्रभु
हुिुहुन्छ र सारा प्राणीहरूका सशर हुिुहुन्छ। र्ेशूको पुरुषत्व स्त्रीको सशरको प्रतीक हो भिेर तैँले
कसरी निधाथररत गछथ स ्? के र्ो ईश्वरनिन्दा हुिेछैि र? र्ेशू पुरुष हुिुहुन्छ जसलाई भ्रष्ट तुल्र्ाइएको

छै ि। उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ; उहााँ ख्रीष्ट हुिुहुन्छ; उहााँ प्रभु हुिुहुन्छ। उहााँ कसरी आदमजस्तो पुरुष
हुि सकिुहुन्छ जो भ्रष्ट तुल्र्ाइएका चथए? र्ेशू परमेश्वरका सबैभन्दा पववत्र आत्माले धारण
गिथभ
ु एको दे ह हुिह
ु ु न्छ। उहााँ आदमको परु
ु षत्व भएको परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर तैँले कसरी भन्ि
सकछस ्? त्र्स हकमा, के परमेश्वरका सबै कार्थ गलत हुिेचथएि र? के सपथको छलमा परे का
आदमको पुरुषत्वलाई र्होवाले र्ेशूसभत्र समार्ोजि गिुथहुिेचथर्ो? के वतथमाि समर्का दे हधारण
दे हधारी परमेश्वरको अको कामको घटिा होइि र, जो र्ेशूभन्दा फरक सलङ्गको हुिुहुन्छ तर
स्वभावमा उहााँजस्तै हुिह
ु ु न्छ? के ताँ अझै पनि दे हधारी परमेश्वर स्त्री हुि सकिुहुन्ि ककिभिे
सपथले सुरुमा स्त्रीलाई िै छल गरे को चथर्ो भिेर भन्िे आाँट गछथ स ्? के ताँ अझै स्त्री सबैभन्दा

अशुद्ध र मािवजानतको भ्रष्टताको स्रोत भएकोले, परमेश्वर स्त्रीको रूपमा दे ह बन्िे सम्भाविा हुि
सकदै ि भिेर भन्िे आाँट गछथ स ्? के ताँ “स्त्रीले साँधै पुरुषको आज्ञापालि गिुथपछथ र कदहल्र्ै पनि
परमेश्वरको प्रकट वा प्रत्र्क्ष रूपमा प्रनतनिचधत्व गिे गिुथहुाँदैि” भिेर र्दढ रूपमा भनिरहिे आाँट
गछथ स ्? तैँले ववगतमा बखु झिस ्, तर के ताँ परमेश्वरको कामको, ववशेष गरी परमेश्वरको दे हधारी

शरीरको निन्दा गदै दहाँ ड्छस ्? र्दद र्ो ताँलाई स्पष्ट भएि भिे, तैँले आफ्िो क्जब्रोलाई सम्हालेर

राि ्, ित्रता तेरो मूिथता र अज्ञािता प्रकट गररिेछ र तेरो कुरूपता िुलासा गररिेछ। तैँले सबै कुरा
बुझ्छस ् भन्िे वविार िगर्। म ताँलाई भन्छु, तैँले दे िेको र अिुभव गरे को सबै कुरा मेरो व्र्वस्थापि
र्ोजिाको हजारौं भागको एक टुक्रा बझ्
ु िको लाचग पनि तेरो निक्म्त पर्ाथप्त छै ि। त्र्सो भए ताँ

ककि त्र्नत अहङ्कारी हुन्छस ्? ताँसाँग भएको थोरै प्रनतभा र असलकनत ज्ञाि र्ेशूले आफ्िो कामको
लाचग एक सेकण्ड प्रर्ोग गिथको लाचग पनि अपर्ाथप्त छ! ताँसाँग वास्तवमा कनत अिुभव छ? तैँले
दे िेका र तैँले आफ्िो जीविभरर सुिेका सबै अनि तैँले कल्पिा गरे का कुराहरू मैले एक पलमा

गिे कामभन्दा थोरै छि ्! तैँले कुरा िकोट्र्ाएको र गल्ती ििोतलेकै जाती हुन्छ। ताँ आफूले
िाहे जनत अहङ्कारी बन्ि सकछस ्, तर ताँ एउटा प्राणी बाहे क केही पनि होइिस ्, कसमला बराबरको
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पनि छै िस ्! तेरो पेटसभत्र जनत छ त्र्ो सबै कसमलाको पेटमा भएको भन्दा थोरै छ! तैँले केही

अिुभव र वररष्ठता प्राप्त गरे को छस ् भन्दै मा, र्सले ताँलाई ठूलो पक्ल्टिे र ठूला-ठूला गफ िुट्िे
अचधकार ददन्छ भिेर िसोि ्। के तेरा अिभ
ु व र तेरो वररष्ठता मैले उच्िारण गरे का शब्दहरूको
उपज होइिि ् र? के ताँ ती तेरो आफ्िै पररश्रम र मेहितको सट्टामा ददइएका हुि ् भन्िे ववश्वास
गछथ स ्? आज, म दे ह बिेको छु भन्िे तैँले दे ख्छस ्, र र्सको बारे मा मात्रै ताँमा अचधक अवधारणाहरू

छि ्, र त्र्सबाट धारणाको कुिै अन्त्र् हुाँदैि। र्दद मेरो दे हधारण िभएको भए, ताँसाँग असाधारण
प्रनतभाहरू भएको भए तापनि, ताँसाँग त्र्नत धेरै अवधारणाहरू हुिे चथएि; अनि के र्ीबाट िै तेरा

धारणाहरू पैदा हुाँदैिि ् र? र्दद पदहलो पटक र्ेशू दे ह िबन्िुभएको भए, के तैँले दे हधारणको बारे मा
जान्िे समेत चथइस ् र? पदहलो दे हधारणले ताँलाई ज्ञाि ददएको हुिाले िै दोस्रो दे हधारणको न्र्ार्
गिे दस्
ु साहस ताँसाँग छै ि र? ककि आज्ञाकारी अिुर्ार्ी हुिुको सट्टा तैँले र्सलाई अध्र्र्ि
गरररहे को छस ् र? जब ताँ प्रवाहमा प्रवेश गरे को हुन्छस ् र दे हधारी परमेश्वरको अनघ आएको हुन्छस ्,
के उहााँले ताँलाई उहााँको अिुसन्धाि गिथ ददिुहुन्छ? तैँले तेरो आफ्िै पाररवाररक इनतहास अिुसन्धाि

गिथ सकछस ्, तर र्दद तैँले परमेश्वरको “पाररवाररक पष्ृ ठभूसम” को अिुसन्धाि गिे प्रर्ास गररस ्
भिे, आजका परमेश्वरले ताँलाई त्र्स्तो अध्र्र्ि गिथ ददिुहुन्छ र? के ताँ अन्धा छै िस ्? के तैँले
आफैमा नतरस्कार ल्र्ाउाँ दै िस ् र?
र्दद र्ेशक
ू ो काम मात्रै परू ा भएको चथर्ो, र आखिरी ददिहरूको र्ो िरणको कार्थद्वारा र्सलाई

पूरक गररएको चथएि भिे, मानिस साँधै भरर िै, र्ेशू मात्रै परमेश्वरका एक मात्र पुत्र हुिुहुन्छ,
अथाथत ्, परमेश्वरको एउटा मात्रै पुत्र छ, त्र्सपनछ अको िाम सलएर आउिे जो-कोही परमेश्वरको
एक मात्र पुत्र हुाँदैिथ्र्ो, परमेश्वर स्वर्म ् हुिे कुरा त परै जाओस ् भन्िे धारणामा टााँससरहिे चथर्ो।
पापबसलको रूपमा सेवा गिे वा परमेश्वरको तफथबाट शक्कत सलिे र सारा मािवजानतलाई उद्धार
गिे जोसुकै पनि परमेश्वरका एक मात्र पुत्र हुि सकछ भन्िे धारणा मानिसमा छ। आउिे व्र्क्कत
पुरुष हो भिे, उहााँलाई परमेश्वरका एक मात्र पुत्र र परमेश्वरका प्रनतनिचधको रूपमा सलि सककन्छ
भिेर ववश्वास गिेहरू पनि छि ्। र्ेशू र्होवाका पुत्र, उहााँका एक मात्र पुत्र हुिुहुन्छ भिेर भन्िेहरू

समेत छि ्। के त्र्स्ता धारणाहरू हदभन्दा बढी भएिि ् र? र्दद कामको र्ो िरण अक्न्तम र्ुगमा
िगररएको भए, परमेश्वरको अनघ सारा मािवजानत कालो छार्ामा छोवपिेचथए। र्दद र्स्तो भएको

भए, पुरुषले आफैलाई स्त्रीभन्दा उच्ि ठान्िेचथर्ो, र स्त्रीहरूले कदहल्र्ै पनि आफ्िो सशर ठाडो पािथ
सकदै िचथए, अनि एक जिा स्त्रीलाई पनि मुकत गिथ सककाँदै िचथर्ो। मानिसहरूले साँधै परमेश्वर

पुरुष हुिुहुन्छ, र्नत मात्र होइि उहााँले साँधै स्त्रीलाई तुच्छ ठान्िुहुन्छ र उिलाई उद्धार ददिुहुन्ि
भिेर ववश्वास गछथ ि ्। र्दद र्स्तो हो भिे, र्होवाले सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एका र भ्रष्ट तल्
ु र्ाइएका सबै
स्त्रीहरूले मुक्कत पाउिे मौका कदहल्र्ै पाउिे चथएिि ् भन्िे सत्र् हुिेचथएि र? त्र्सो भए र्होवाले
स्त्रीलाई सक्ृ ष्ट गिुथभएको, अथाथत ्, हव्वालाई सक्ृ ष्ट गिुथभएको बेकार हुिेचथएि र? अनि के

स्त्रीअिन्तको लाचग िाश हुिेचथएि र? र्सकारणले गदाथ, स्त्रीलाई मात्र होइि तर सम्पूणथ
मािवजानतलाई मुकत गिथको लाचग आखिरी ददिहरूको कार्थको िरण पूरा गररन्छ। र्दद परमेश्वर
स्त्रीको रूपमा दे हधारी हुिभ
ु र्ो भिे, र्ो मदहलालाई मक्ु कत ददिको लाचग मात्रै हुिेछ भिेर र्दद
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कसैले ठान्छ भिे, त्र्ो व्र्क्कत वास्तवमा िै मूिथ हुिेचथर्ो!
आजको कार्थले अिुग्रहको र्ुगको कार्थलाई अगाडड बढाएको छ; अथाथत ्, सम्पूणथ छ हजार वषे
व्र्वस्थापि र्ोजिाको कार्थ अनघ बढे को छ। अिग्र
ु हको र्ग
ु समाप्त भइसकेको भए तापनि,

परमेश्वरको काममा प्रगनत भएको छ। कामको र्ो िरण अिुग्रहको र्ुग र व्र्वस्थाको र्ुगको
जगमा स्थावपत छ भिेर म बारम्बार ककि भन्छु? ककिभिे आजको ददिको काम अिुग्रहको र्ुगमा

गररएको कामको निरन्तरता हो, र व्र्वस्थाको र्ुगमा गररएको कार्थको वद्
ृ चध हो। तीि िरणहरू
कससलो गरी एक-अकाथसाँग सम्बक्न्धत छि ्, र्ो साङ्लाको हरे क जोडि अकोसाँग राम्ररी जोडडएको

छ। कार्थको र्ो िरण र्ेशूले गिुथभएको काममा निमाथण हुन्छ भिेर म ककि भन्छु? र्ो िरण र्ेशूले
गिुथभएको काममा निमाथण भएि भन्िे मान्र्ता राख्दा, र्ो िरणमा क्रूसीकरणको अको घटिा घट्िे
चथर्ो, र अनघल्लो िरणको उद्धारको काम फेरर गररिुपिेचथर्ो। र्ो अथथहीि हुिेचथर्ो। त्र्सकारण
काम पूणथ रूपमा पूरा भएको होइि, तर र्ुग अनघ बढे को छ र कामको स्तर पदहलेको भन्दा माचथ
उठे को छ। कामको र्ो िरण व्र्वस्थाको र्ुगको जगमा र र्ेशूको कार्थको िट्टािमा निमाथण

गररएको छ भिेर भन्ि सककन्छ। परमेश्वरको कार्थ एकपनछ अको िरण गदै निमाथण हुन्छ, र र्ो
िरण िर्ााँ सुरुवात होइि। कार्थका तीि वटा िरणहरूको सांर्ोजिलाई मात्रै छ हजार वषे

व्र्वस्थापि र्ोजिाको रूपमा सलि सककन्छ। र्ो िरणको कार्थ अिुग्रहको र्ुगको कार्थको जगमा

परु ा गररन्छ। र्दद कार्थका र्ी दई
ु िरणहरू सम्बक्न्धत चथएिि ् भिे, र्ो िरणमा ककि क्रूसीकरण
दोहोररएि? म ककि मानिसका पापहरू बोक्कदि, तर सीधै मानिसलाई न्र्ार् गिथ र दण्ड ददि

आउाँ छु? मानिसलाई न्र्ार् गिे र सजार् ददिे मेरो काम क्रूसीकरणपनछ िआएको भए, अनि मेरो

आगमि पववत्र आत्माको गभथधारणद्वारा िभएको अ भए, मानिसलाई न्र्ार् गिथ र सजार् ददिको
लाचग म र्ोग्र् हुिेचथइिाँ। म र्ेशस
ू ाँग एउटै भएको हुिाले म मानिसलाई सीधै सजार् ददि र न्र्ार्
गिथ आउाँ छु। र्ो िरणको काम अनघल्लो िरणको काममा िै पूणथ रूपमा निसमथत छ। र्ही कारणले
गदाथ र्स प्रकारको कामले मानिसलाई िरणबद्ध रूपमा मुक्कतमा ल्र्ाउाँ छ। र्ेशू र म एउटै

आत्माबाट आएका हौं। हाम्रा दे हहरूमा हामी सम्बक्न्धत िभए पनि, हाम्रा आत्माहरू एउटै छि ्;
हामीले गिे कामको ववषर्वस्तु र हामीले सलिे काम उही िभए तापनि, सारमा हामी उस्तै छौं;
हाम्रा दे हहरूले फरक-फरक रूपहरू सलि सकछ, तर त्र्ो कुरा र्ग
ु को पररवतथि र हाम्रो कामको
फरक आवश्र्कताहरूको कारणले गदाथ हो; हाम्रा सेवकाइहरू उस्तै छै िि ्, त्र्सकारण हामीले अनघ
सािे काम र मानिसलाई हामीले प्रकट गिे स्वभावहरू पनि फरक छि ्। र्ही कारणले र्ो ददिमा

मानिसले जे दे ख्छ र बुझ्छ त्र्ो ववगतको जस्तो छै ि, जसको कारण र्ुगको पररवतथि िै हो।

उहााँहरू सलङ्गमा र उहााँहरूको दे हहरूको रूपमा फरक हुिह
ु ु न्छ, र उहााँहरू एउटै पररवारमा
जन्मिुभएको चथएि, उही समर् अवचधमा जन्मिे कुरा त परै जाओस ्, तैपनि उहााँहरूका आत्मा
एउटै हो। उहााँहरूका दे हमा ि त रगतको िाता छ ि त कुिै पनि प्रकारको शारीररक साइिो िै

छ, तैपनि उहााँहरू दई
ु फरक समर् अवचधहरूका परमेश्वरका दे हधारी शरीरहरू हुिुहुन्छ भन्िे
कुरालाई िकािथ सककाँदै ि। उहााँहरू परमेश्वरका दे हधारी शरीरहरू हुिुहुन्छ भन्िे कुरा अकाट्र्
सत्र्ता हो। तैपनि, उहााँहरू एउटै रगत-वांशीह हुिह
ु ु न्ि र उहााँहरूले एउटै मािव भाषा बोल्िुहुन्ि
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(एक जिा पुरुष हुिुहुन्थ्र्ो जसले र्हूदीहरूको भाषा बोल्िुहुन्थ्र्ो र अकाथ मदहला हुिुहुन्छ जसले
चिनिर्ााँ मात्रै बोल्िुहुन्छ)। र्ी िै कारणहरूले गदाथ आफूले गिुथपिे काम गिथको लाचग उहााँहरू फरक-

फरक दे शमा, र फरक-फरक समर् अवचधमा क्जउिु पनि भर्ो। उहााँहरू एउटै आत्मा हुिह
ु ु न्छ,
उहााँहरूमा एउटै सार छ भन्िे तथ्र्को बाबजुद पनि, उहााँहरूको दे हहरूको बादहरी भेसहरूका बीिमा

कुिै ठोस समािताहरू छै िि ्। उहााँहरू दव
ु ै उही मािवतामा हुिुहुन्छ, तर जहााँ सम्म उहााँहरूको
दे हहरूको बादहरी रूप र उहााँहरूको जन्मको पररक्स्थनतहरूको सवाल छ, उहााँहरू उही हुिुहुन्ि।
उहााँहरूको सम्बक्न्धत काममा वा उहााँहरू बारे को मानिसको ज्ञािमा र्ी कुराहरूले कुिै प्रभाव
पादै िि ्, ककिभिे, अक्न्तम ववश्लेषणमा, उहााँहरू एउटै आत्मा हुिुहुन्छ र कसैले पनि उहााँहरूलाई
अलग गिथ सकदै िि ्। रगतद्वारा उहााँहरू सम्बक्न्धत िभए तापनि, उहााँहरूको सम्पूणथ अक्स्तत्व
उहााँहरूको आत्माहरूको निर्न्त्रणमा छि ्, जसले उहााँहरूलाई फरक समर् अवचधमा फरक काम

ददिुहुन्छ, र उहााँहरूको दे ह फरक-फरक वांशमा पछथ ि ्। र्होवाको आत्मा र्ेशूका आत्माका वपता
हुिुहुन्ि, र र्ेशूको आत्मा र्होवाका आत्माका पुत्र हुिुहुन्ि: उहााँहरू एउटै र उही आत्मा हुिुहुन्छ।
त्र्सरी िै, आजका दे हधारी परमेश्वर र र्ेशूमा रगतको सम्बन्ध छै ि, तर उहााँहरू एउटै हुिुहुन्छ,
र्ो र्सैले हो कक उहााँहरूका आत्मा एउटै हुिुहुन्छ। परमेश्वरले कृपा र दर्ाको, साथै मानिसको
धासमथक न्र्ार् र सजार्को, र मानिसमा श्राप हासलददिे काम गिथ सकिुहुन्छ; र अक्न्तममा, उहााँले

सांसारलाई िष्ट गिे र दष्ु टलाई दण्ड ददिे काम गिथ सकिुहुन्छ। के उहााँले र्ो सबै आफै गिथह
ु ु न्ि
र? के र्ो परमेश्वरको सवथशक्कतमािता
् होइि र? उहााँ मानिसको लाचग व्र्वस्था प्रकाश गिथ र

उसको निक्म्त आज्ञाहरू जारी गिथ सक्षम हुिुहुन्थ्र्ो, र सारा इस्राएलीहरूलाई आफ्िो प्रभुत्वको
अधीिमा राख्दै , प्रारक्म्भक इस्राएलीहरूलाई पथ्
ृ वीमा नतिीहरूको जीवि क्जउि अगुवाइ गिथ, र
मक्न्दर र वेदीहरू बिाउि नतिीहरूलाई अगव
ु ाइ गिथ पनि सक्षम हुिह
ु ु न्थ्र्ो। उहााँको अक्ख्तर्ारको
कारणले गदाथ, उहााँ इस्राएलका मानिसहरूसाँग दई
ु हजार वषथसम्म पथ्
ृ वीमा बस्िुभर्ो। इस्राएलीहरूले
उहााँको ववरुद्धमा वविोह गिे आाँट गरे िि ्; सबैले र्होवाको श्रद्धा गरे र उहााँका आज्ञाहरूलाई पालि

गरे । त्र्स प्रकारको कार्थ उहााँको अक्ख्तर्ारको सद्गुण र उहााँको सवथशक्कतमािताद्वारा
्
गररएको

चथर्ो। त्र्सपनछ, अिुग्रहको र्ुगको अवचधमा, र्ेशू सारा पनतत मािवजानतलाई (इस्राएलीहरूलाई
मात्रै होइि) छुटकारा ददि आउिभ
ु र्ो। उहााँले मानिसलाई कृपा र दर्ा दे िाउिभ
ु र्ो। अिग्र
ु हको

र्ुगमा मानिसले दे िेका र्ेशू दर्ाले भररपूणथ हुिुहुन्थ्र्ो र मानिसप्रनत उहााँ साँधै प्रेसमलो हुिुहुन्थ्र्ो,
ककिभिे उहााँ मािवजानतलाई पापबाट मुकत गिथको लाचग आउिुभएको चथर्ो। उहााँको क्रूसीकरणले
मािवजानतलाई पापबाट पूणथ रूपमा मुकत िगरे सम्म उहााँ मानिसहरूका पाप क्षमा गिथ सक्षम

हुिह
ु ु न्थ्र्ो। र्ो अवचधमा, कृपा र दर्ासदहत परमेश्वर मानिस सामु दे िा पिथभ
ु र्ो; अथाथत ्, उहााँ
मानिसको लाचग पापबसल बन्िुभर्ो र मानिसको पापहरूको निक्म्त क्रूसमा माररिुभर्ो, ताकक

नतिीहरूलाई सदाको लाचग क्षमा ददइि सकोस ्। उहााँ कृपालु, करुणामर्, धैर्थ, र प्रेसमलो हुिुहुन्थ्र्ो।
अनि अिुग्रहको र्ुगमा र्ेशूलाई पछ्र्ाउिेहरू सबैले सबै कुरामा धैर्थ र प्रेसमलो बन्िे प्रर्ास गरे ।
नतिीहरू सहिशील चथए, र कुटवपट गदाथ, सराप्दा, वा ढुङ्गाले हान्दा पनि नतिीहरू कदहल्र्ै आफ्िो
प्रनतरक्षा गिथ लडेिि ्। तर अक्न्तम िरणको अवचधमा त्र्स उप्रान्त र्स्तो हुि सकदै ि। उहााँहरू
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एउटै आत्माका हुिुहुन्थ्र्ो तैपनि र्ेशू र र्होवाको काम पूणथ रूपमा एउटै चथएि। र्होवाको कामले
र्ुगलाई अन्त्र् गरे ि, तर पथ्
ृ वीमा मािवजानतको जीविलाई प्रारम्भ गदै िर्ााँ र्ुगको अगुवाइ
गऱ्र्ो, र आजको काम भिेको गम्भीर रूपमा भ्रष्ट बिेका अन्र्जानत राष्रका मानिसहरूलाई क्जत्ि,

र िीिमा भएका परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरूलाई मात्रै होइि, तर सम्पूणथ ब्रह्माण्ड र सारा

मािवजानतलाई अगुवाइ गिथको लाचग हो। र्ो काम िीिमा मात्रै गररन्छ भन्िे ताँलाई लाग्ि सकछ,
तर वास्तवमा र्ो अरू दे शमा पनि फैलि थासलसकेको छ। ककि िीि बादहरका मानिसहरूले

बारम्बार सााँिो मागथको िोजी गछथ ि ्? र्सको कारण के हो भिे आत्माले िै काम सरु
ु गररसकिुभएको

छ, र आज बोसलएका वििहरू ब्रह्माण्डभररका मानिसहरूप्रनत लक्षक्षत छि ्। र्ससाँगै , कामको आधा

भाग पदहले िै भइरहे को छ। सांसारको सक्ृ ष्टदे खि वतथमािसम्म, परमेश्वरका आत्माले र्ो महाि ्
कार्थलाई अनघ बढाउिुभएको छ, र उहााँले फरक र्ुगहरूमा र फरक राष्रहरूका बीिमा फरक-फरक
काम गिुथभएको छ। हरे क र्ुगका मानिसहरूले उहााँका फरक स्वभावलाई दे ख्छि ्, जसलाई उहााँले

गिुथहुिे फरक कामद्वारा स्वभाववक रूपमा िै प्रकट गररन्छ। उहााँ कृपा र दर्ाले भररएका परमेश्वर

हुिुहुन्छ; उहााँ मानिसको निक्म्त पापबसल र मानिसका गोठालो हुिुहुन्छ; तर उहााँ मानिसको न्र्ार्,
सजार्, र श्राप पनि हुिुहुन्छ। उहााँ मानिसलाई पथ्
ु हजार वषथसम्म अगुवाइ गिथ
ृ वीमा क्जउि दई
सकिुभर्ो, र उहााँले भ्रष्ट मािवजानतलाई पापबाट मुकत गिथ पनि सकिुभर्ो। आज, जसले उहााँलाई
चिन्दै िि ्, उहााँ ती मािवजानतलाई क्जत्ि, र उहााँको प्रभत्ु वमनु ि घाँड
ु ा टे काउि पनि सकिुहुन्छ, ताकक

सबै उहााँमा पूणथ रूपमा समवपथत हुि सकूि ्। अक्न्तममा, उहााँ कृपालु र प्रेसमलो परमेश्वर मात्रै
हुिुहुन्ि, बुद्चध र आश्िर्थका परमेश्वर मात्रै हुिुहुन्ि, पववत्र परमेश्वर मात्रै हुिुहुन्ि, तर, अझै बढी,
मानिसलाई न्र्ार् गिे परमेश्वर पनि हुिुहुन्छ भन्िे कुरालाई दे िाउि उहााँले ब्रह्माण्डभररका

मानिसहरूसभत्र रहे का अशद्
ु ध र अधमी कुराहरूलाई जलाएर हटाउिुहुन्छ। मािजानतका बीिमा
रहे का दष्ु टहरूका लाचग उहााँ ज्वाला, न्र्ार्, र दण्ड हुिुहुन्छ; ससद्ध हुिुपिेहरूका लाचग, उहााँ सांकष्ट,

शोधि, र परीक्षाहरू, साथै सान्त्विा, भरण-पोषण, वििको प्रावधाि, निराकरण, र काट-छााँट हुिुहुन्छ।
अनि हटाइएकाहरूका लाचग, उहााँ दण्ड र बदला हुिुहुन्छ। मलाई भि ्, के परमेश्वर सवथशक्कतमाि ्
हुिुहुन्ि? उहााँ कुिै पनि र सबै काम गिथ सकिे हुिुहुन्छ, नतमीहरूले कल्पिा गरे जस्तो, क्रूसमा
टााँचगिु सकिे मात्रै होइि। तैँले परमेश्वरलाई अत्र्न्तै सािो ठान्छस ्! के उहााँले उहााँको
क्रूसीकरणद्वारा सारा मािवजानतलाई छुटकारा ददिे बाहे क अरू केही गिथ सकिुहुन्ि भन्िे ताँ
ववश्वास गछथ स ्? त्र्सपनछ, तैँले उहााँलाई जीविको रूिको फल िाि र जीविको िदीबाट वपउिको

लाचग स्वगथसम्मै पछ्र्ाउिेछस ्? … के र्ो त्र्नत सरल हुि सकछ? मलाई भि ्, तैँले के पूरा गरे को
छस ्? के ताँमा र्ेशक
ू ो जीवि छ? ताँलाई वास्तवमा िै उहााँले उद्धार गिथभ
ु एको चथर्ो, तर क्रूसीकरण
र्ेशू स्वर्मको काम चथर्ो। मािवजानतको रूपमा तैँले के कतथव्र् पूरा गरे को छस ्? ताँमा दे िावटी
भक्कत मात्रै छ, तर तैँले उहााँको मागथलाई बुझ्दै िस ्। के तैँले त्र्सरी िै उहााँलाई प्रकट गछथ स ्? र्दद

तैँले परमेश्वरको जीवि प्राप्त गरे को छै िस ् वा उहााँको धमी स्वभावको पूणथतालाई दे िेको छै िस ्
भिे, तैँले आफूलाई मसाँग जीवि छ भिी दाबी गिथ सकदै िस ्, र ताँ स्वगथको राज्र्को ढोकाबाट
प्रवेश गिथ र्ोग्र् छै िस ्।
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परमेश्वर आत्मा मात्रै हुिुहुन्ि, उहााँ दे ह पनि बन्ि सकिुहुन्छ। र्सको साथै, उहााँ मदहमाको
शरीर हुिुहुन्छ। नतमीहरूले उहााँलाई िदे िे पनि, र्ेशल
ू ाई इस्राएलीहरू—त्र्ो समर्का र्हूदीहरूले
दे िेका चथए। उहााँ सरु
ु मा दे हको शरीर हुिह
ु ु न्थ्र्ो, तर उहााँलाई क्रूसमा टााँचगएपनछ, उहााँ मदहमाको
शरीर बन्िुभर्ो। उहााँ जहााँसुकै जाि सकिे आत्मा हुिुहुन्छ र उहााँले जि
ु सुकै ठाउाँ मा काम गिथ
सकिुहुन्छ। उहााँ र्होवा, वा र्ेशू, वा मसीह हुि सकिुहुन्छ; अन्त्र्मा, उहााँ सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर
पनि बन्ि सकिुहुन्छ। उहााँ धासमथकता, न्र्ार्, र सजार् हुिुहुन्छ; उहााँ श्राप र क्रोध हुिुहुन्छ; तर

उहााँ कृपा र दर्ा पनि हुिह
ु ु न्छ। उहााँले गिथभ
ु एका सबै कामले उहााँको प्रनतनिचधत्व गिथ सकछ। उहााँ
कुि प्रकारको परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर ताँ भन्छस ्? तैँले व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै िस ्। र्दद तैँले सााँिो

रूपमा व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै िस ् भिे, तैँले परमेश्वरको बारे मा निष्कषथ निकाल्ि सकदै िस ्। उहााँले
एउटा िरणमा छुटकाराको काम गिुथभर्ो भन्दै मा, परमेश्वर सदासवथदा कृपा र दर्ाका परमेश्वर
हुिुहुन्छ भन्िे निष्कषथ िनिकाल ्। के ताँ उहााँ कृपालु र प्रेसमलो परमेश्वर मात्रै हुिुहुन्छ भन्िे कुरामा

निक्श्ित हुि सकछस ्? र्दद उहााँ कृपालु र प्रेसमलो परमेश्वर मात्रै हुिुहुन्छ भिे, आखिरी ददिहरूमा
उहााँले ककि र्ग
ु को अन्त्र् ल्र्ाउिुहुिेछ? उहााँले ककि त्र्नत धेरै ववपविहरू पठाउिुहुिेछ?

मानिसहरूका धारणा र वविारहरू अिुसार, परमेश्वर अन्त्र्सम्मै कृपालु र प्रेसमलो हुिुपछथ , ताकक
मािवजानतको हरे क सदस्र् मुकत हुि सकोस ्। तर ककि आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वरलाई शत्रुको
रूपमा हे िे र्स दष्ु ट मािवजानतलाई िष्ट गिथको लाचग उहााँले भक
ू म्प, महामारी, र अनिकाल

पठाउिुहुन्छ? मानिसलाई ककि उहााँले र्ी ववपविहरू भोग्ि ददिुहुन्छ? नतमीहरूमध्र्े कसैले पनि
उहााँ कुि प्रकारको परमेश्वर हुिुहुन्छ सो भन्िे आाँट गदै िौ, र कसैले पनि व्र्ाख्र्ा गिथ सकदै ि।
के ताँ उहााँ आत्मा हुिुहुन्छ भन्िेमा निक्श्ित हुि सकछस ्? के ताँ उहााँ र्ेशूको दे ह बाहे क अरू कोही

हुिह
ु ु न्ि भिेर भन्िे आाँट गिथ सकछस ्? अनि के ताँ उहााँ मानिसको िानतर सदासवथदा िै क्रूसमा
टााँचगिुभएको परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर भन्िे आाँट गछथ स ्?

के्त्रत्रएकत्र््अक्स्ित्र्मा्र्?
र्ेशक
ू ो सत्र्ता दे ह हुि आएपनछ, मानिसले र्स्तो ववश्वास गऱ्र्ो्ः स्वगथमा, वपता मात्र हुिह
ु ु न्ि,
तर पुत्र, र आत्मा पनि हुिुहुन्छ। स्वगथमा र्स प्रकारका परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे मानिसमा भएको

र्ो धारणा परम्परागत हो्ः एक बत्रएकत्व परमेश्वर जो वपता, पुत्र र पववत्र आत्मा हुिुहुन्छ। सबै
मािवजानतमा र्ी धारणाहरू छि ््ः परमेश्वर एक परमेश्वर हुिुहुन्छ, तर तीि भागले रििा गररन्छ,
त्र्ो परम्परागत धारणामा गम्भीर रूपमा गढे र बस्िेहरू सबैले वपता, पत्र
ु र पववत्र आत्मा हुिह
ु ु न्छ
भन्िे ठान्छि ्। केवल ती तीि भागले एक सम्पूणथ परमेश्वर बन्दछ। पववत्र वपता बबिा परमेश्वर

पूणथ हुिुहुन्ि। त्र्स्तै गरी, ि ता पुत्र, ि पववत्र आत्मा बबिा परमेश्वर पूणथ बन्िुहुन्छ। नतिीहरूका
धारणाहरूमा, नतिीहरू ववश्वास गदथछि ् कक ि ता वपतालाई मात्र ि पुत्रलाई मात्र परमेश्वर मान्ि
सककन्छ। केवल वपता, पुत्र र पववत्र आत्मा समलेर िै स्वर्म ् परमेश्वर मान्ि सककन्छ। अब, सबै
धासमथक ववश्वासीहरू र नतमीहरूका बीिका प्रत्र्ेक अिर्
ु ार्ीहरूमा र्स्तो आस्था छ। तापनि, त्र्ो
1156

आस्था सही हो कक होइि भिी कसैले पनि बताउि सकदै ि, ककिकक नतमीहरू परमेश्वर स्वर्मको

बारे का ववषर्हरूमा सधैं अन्र्ोलताको बादलमा छौ। र्द्र्वप र्ी धारणाहरू हुि ्, नतमीहरू ती सही
हुि ् वा गलत हुि ् सो जान्दै िौं, ककिकक नतमीहरू धासमथक धारणाहरूद्वारा गम्भीर रूपमा प्रभाववत

भएका छौ। नतमीहरूले धमथका र्ी परम्परागत धारणाहरूलाई गदहरो रूपमा स्वीकार गरे का छौ, र
र्ो ववष नतमीहरूसभत्र धेरै गदहराइमा पसेको छ। त्र्सकारण, र्स ववषर्मा पनि नतमीहरू र्स

हानिकारक प्रभावको अचग झुकेका छौ, ककिकक बत्रएकत्व परमेश्वर अक्स्तत्वमा छै ि। अथाथत ्, वपता,
पत्र
ु र पववत्र आत्माको बत्रएकत्व अक्स्तत्वमा छै ि। र्ी सबै मानिसको परम्परागत धारणाहरू हुि ्,
र मानिसको झुटा आस्थाहरू हुि ्। धेरै शताब्दीहरूदे खि मानिसले र्स बत्रएकत्वमा ववश्वास गरे को,
मानिसको मिमा धारणाहरू सांकसलत गररएको, मानिसद्वारा निमाथण गररएको, र मानिसले पदहले

कदहल्र्ै िदे िेको कुरा हो। र्नत धेरै वषथहरूमा त्र्हााँ बाइबलका धेरै व्र्ाख्र्ाकारहरू भएका छि ्,
जसले बत्रएकत्वको “सााँिो अथथ” वणथि गरे का छि ्, तर बत्रएक परमेश्वरका तीि अलग तत्वका
व्र्क्कतत्वहरूको रूपमा र्सरी वणथि गरे को कुरा अनिक्श्ित र अस्पष्ट छ, र सबै मानिसहरू
परमेश्वरको र्स्तो “बिावट” द्वारा अलमल्लमा परे का छि ्। कुिै पनि महाि ् व्र्क्कतले कदहल्र्ै
र्सको ववस्तत
ृ वववरण प्रस्तुत गिथ सकेको छै ि; प्रार््ः स्पष्टीकरणहरू तकथको रूपमा र कागजमा
सांकलि गररएको छ, तर एकै जिा व्र्क्कतले पनि र्सको अथथ पूणथ रूपमा बुझेको छै ि। ककिकक

मानिसको हृदर्मा भएको र्स महाि ् बत्रएकत्व कुिै अक्स्तत्वमा छै ि। ककिकक अदहलेसम्म कसैले
पनि परमेश्वरको वास्तववक अिुहार दे िेका छै ि, र ि ता कोही परमेश्वर बस्िुहुिे स्थािमा कुि-

कुि कुराहरू छि ्, “परमेश्वरको घर” मा कनत लाि वा करोड् पुस्ताहरू छि ् भिी निक्श्ित गिथ वा

परमेश्वरको अन्तनिथदहत सांरििा कनत वटा भागले बिेको छ भिी जााँच्ि कोही परमेश्वरको
वासस्थािमा जाि सकिे भाग्र्मािी हुि सकेको छ। मख्
ु र् रूपमा जााँच्िु पिे कुरा र्ो हो्ः वपता र
पुत्रको साथसाथै पववत्र आत्माको र्ुग; प्रत्र्ेक व्र्क्कतत्वको आ-आफ्िो प्रकटीकरण; उहााँहरू कसरी
ववभाक्जत हुिुभर्ो, र उहााँहरू कसरी एक हुिुभर्ो। िेदको कुरा, र्नत धेरै वषथहरूमा, कुिै एकै जिा
मानिसले पनि र्ी ववषर्हरूको सत्र्ता निक्श्ित गिथ सकेको छै ि। ती सबै केवल अिुमाि मात्र

हुि ्, ककिकक कुिै पनि मानिस उकलेर स्वगथ घुम्ि गएको छै ि र बत्रएकत्वको ववषर्मा िासो राख्ने
सबै उत्कट र भकत धासमथक ववश्वासीहरूलाई सत्र्ताको ववषर्मा जािकारी ददि सम्पण
ू थ
मािवजानतका लाचग “अिुसन्धािको ररपोटथ ” सलएर आएको छै ि। निश्िर्, त्र्स्ता धारणाहरू

बिाएकोमा मानिसलाई दोष ददि सककां दै ि, ककिकक मािवजानतलाई सक्ृ ष्ट गदाथ र्होवा वपताले ककि
पुत्र र्ेशूलाई साथमा सलिुभएि? र्दद सुरुमा, सबै र्होवाको िाउाँ द्वारा भएको हुन्थ्र्ो भिे त्र्ो अझ
राम्रो हुिेचथर्ो। र्दद दोष ददिैपछथ भिे र्होवा वपताको क्षखणक गल्तीलाई ददिप
ु छथ , जसले सक्ृ ष्टको
समर्मा पुत्र र पववत्र आत्मालाई उहााँको सामु बोलाउिुभएि, बरु उहााँले आफ्िो काम एकलै गिुथभर्ो।

र्दद उहााँहरू सबैले एकैसाथ काम गिुथहुन्थ्र्ो भिे, के उहााँहरू एक हुिुहुिे चथएि र? र्दद सुरुदे खि
अन्त्र्सम्म र्होवाको िाउाँ मात्र हुन्थ्र्ो भिे, र अिुग्रहको र्ुगबाट र्ेशूको िाउाँ हुाँदैिथ्र्ो भिे, वा

र्दद उहााँलाई अझै पनि र्होवा भनिन्थ्र्ो भिे, के परमेश्वर मािवजानतले गिे र्ो ववभाजिको

पीडाबाट जोचगिु हुिेचथएि? निस्सन्दे ह, र्ी सबैका लाचग र्होवालाई दोष ददि समल्दै ि; र्दद दोष
1157

ददिु िै पछथ भिे, त्र्ो पववत्र आत्मालाई ददिुपछथ , जसले मानिसलाई अन्र्ोल र भ्रममा पािुथहुाँदै
हजारौं वषथसम्म र्होवा, र्ेशू र पववत्र आत्माको िाउाँ मा आफ्िो काम गरररहिुभर्ो, जसको कारण

मानिसले परमेश्वर को हुिह
ु ु न्छ भिी दठकसाँगले जान्ि सकेि। र्दद पववत्र आत्मा आफैले कुिै
रूप वा स्वरूप बबिा, र त्र्सबाहे क र्ेशूजस्तो कुिै िाउाँ बबिा िै काम गिुथहुन्थ्र्ो, र मानिसले
उहााँलाई छुि वा दे ख्न सकदै ि चथर्ो, गजथिको आवाज मात्र सुन्ि सकथ्र्ो भिे, के त्र्स प्रकारको

काम मािवजानतका निक्म्त धेरै फाइदाजिक हुिे चथएि र? त्र्सो भए अब के गिथ सककन्छ?
मानिसका धारणाहरू थवु प्रएर पहाड्जस्तै उच्ि र समि
ु जनतकै ववशाल भएको छ, र्स हदसम्म कक
वतथमाि समर्का परमेश्वरले उिीहरूलाई धेरै सहि गिथ सकिेछैिि ् र पूणथ रूपमा अन्र्ोलमा परे को

छ। ववगतमा जब र्होवा, र्ेशू मात्र हुिुहुन्थ्र्ो र उहााँहरूको बीिमा पववत्र आत्मा हुिुहुन्थ्र्ो,
त्र्सबेला मानिस अनघबाटै उहााँको कसरी सामिा गिे भिी अन्र्ोलमा परे को चथर्ो, र अब

सवथशक्कतमाि ् परमेश्वर थवपिुभएको छ, जो परमेश्वरको एउटा भाग हुिुहुन्छ भनिएको छ। उहााँ
को हुिुहुन्छ भन्िे कसलाई थाहा छ, र र्नत धेरै वषथसम्म उहााँ बत्रएकत्वको कुि व्र्क्कतमा
समससिुभएको छ वा लुकिुभएको छ? मानिसले र्ो कसरी सहि गिथ सकछ? मानिसलाई बत्रएक
परमेश्वरको मात्र व्र्ाख्र्ा गिथ जीविभरको समर् लाग्छ, तर अब “िार व्र्क्कतत्वहरूमा एक

परमेश्वर” हुिुहुन्छ। र्ो कसरी वणथि गिथ सककन्छ? के ताँ व्र्ाख्र्ा गिथ सकछस ्? दाजुभाइ र दददीबदहिीहरू हो! नतमीहरूले आजको ददिसम्म कसरी त्र्स्तो परमेश्वरमा ववश्वास गरे का छौ? म

नतमीहरूलाई बधाई ददन्छु। बत्रएक परमेश्वर सहि गिथ पदहले िै पर्ाथप्त चथर्ो; नतमीहरू िार

व्र्क्कतत्वहरूमा एक परमेश्वरमाचथ कसरी र्स्तो अटल ववश्वास गरररहि सकछौ? नतमीहरूलाई
बादहर निस्कि आग्रह गररएको छ, तापनि नतमीहरू अस्वीकार गछौ। कस्तो बुझ्िै िसककिे कुरा!
नतमीहरू सााँच्िै केही हौ! एक व्र्क्कतले केही वास्ता िरािी िार परमेश्वरमा ववश्वास गिथ सकछ

र त्र्सबाट केही पनि पाउाँ दै ि; के नतमीहरू र्ो एउटा िमत्कार हो भिी सोच्दै िौ? नतमीहरूलाई हे दाथ,

कसैले पनि नतमीहरू त्र्स्तो ठूलो िमत्कार गिथ सक्षम छौ भिेर सोच्दै ि चथर्ो! म नतमीहरूलाई
बताउाँ छु, वास्तवमा, बत्रएक परमेश्वर र्ो ब्रह्माण्डमा कहीां पनि अक्स्तत्वमा छै िि ्। परमेश्वरको कुिै
वपता र पुत्र छै ि, र वपता र पुत्रले एकसाथ समलेर पववत्र आत्मालाई एक साधिको रूपमा प्रर्ोग
गिे अवधारणाको त कुरै छाडौँ। र्ी सबै र्स सांसारको ठूलो भ्रम हो र र्सको कुिै अक्स्तत्व छै ि!

र्द्र्वप र्स्तो भ्रमको पनि सुरुआत ् छ र र्ो पूणथ रूपमा आधारहीि छै ि, ककिकक नतमीहरूका
ददमाग र्नत सरल छै ि, र नतमीहरूका वविारहरू तकथबबिाको छै िि ्। बरु, ती एकदम उचित र
स्पष्ट छि ्, र्नतसम्म कक त्र्सलाई कुिै शैतािले पनि क्जत्ि सकदै ि। िेदको कुरा, र्ी वविारहरू

सबै भ्रम हुि ् र नतिको कुिै अक्स्तत्व छै ि। नतमीहरूले बबलकुल वास्तववक सत्र्ता दे िेका छै िौ;
नतमीहरू केवल अिम
ु ाि र कल्पिाहरू गदथछौ, छलपूवथक अरूको भरोसा प्राप्त गिथ र बुद्चध र
वववेक िभएका अनत मूिथ मानिसहरूलाई अधीिमा राख्नका निक्म्त नतमीहरूले बिावटी कथा

बिाउाँ छौं, र्सैले उिीहरू नतमीहरूका महाि ् र प्रससद्ध “ववशेष सशक्षाहरू” मा ववश्वास गछथ ि ्। के र्ो
सत्र् हो? के र्ो मानिसले ग्रहण गिुथपिे जीविको बाटो हो? र्ो सबै बकवास हो! एक शब्द पनि
उपर्क
ु त छै ि! र्नत धेरै वषथमा, परमेश्वर नतमीहरूद्वारा र्सरी ववभाक्जत पाररिभ
ु र्ो, हरे क पस्
ु तासाँग
1158

अझ सूक्ष्म-सूक्ष्म हुाँदै ववभाक्जत भइरहे को छ, त्र्स हदसम्म कक परमेश्वरलाई िुल्लम िुल्ला तीि
परमेश्वरमा ववभाक्जत हुिुभएको छ। अनि मानिसका निक्म्त अदहले परमेश्वरलाई एक मािेर फेरर
जोडडिु असम्भव छ, ककिकक नतमीहरूले उहााँलाई धेरै राम्ररी ववभाक्जत गरे का छौ! र्दद दढलो

हुिुभन्दा अनघ मैले शीघ्र कार्थ गररिाँ भिे, र्ो भन्ि गाह्रो छ कक नतमीहरूले कनत बेरसम्म निलथज्ज
भई त्र्समा लाचगरहन्छौ। र्सरी परमेश्वरलाई ववभाजि गरररहाँदा, उहााँ कसरी अझै पनि नतमीहरूका

परमेश्वर हुि सकिुहुन्छ? के नतमीहरू अझै परमेश्वरलाई चिन्ि सकछौ? के नतमीहरू अझै
नतमीहरूका मल
ू भेटाउाँ छौ? र्दद म असलकनत दढलो आइपग
ु ेको भए, सम्भवत्ः नतमीहरूले “वपता र
पुत्र” र्होवा र र्ेशूलाई इस्राएलमा कफताथ पठाउिे चथर्ौ र नतमीहरू आफै परमेश्वरको एक भाग हौ

भिी दाबी गिे चथर्ौ। भाग्र्वश, अदहले िै आखिरी ददिहरू हो। अन्तमा, मैले लामो समर्दे खि
पिेको र्ो ददि आएको छ, र मैले आफ्िै हातले कामको र्ो िरण पूरा गरे पनछ मात्र नतमीहरूले

परमेश्वर स्वर्मलाई ववभाजि गिे कार्थ रोककएको छ। र्दद र्स्तो हुाँदैिथ्र्ो भिे, नतमीहरू धेरै
बढे र जािेचथर्ौ, नतमीहरूको आराधिाका टे बलहरूमा सबै शैतािहरूलाई राख्ने चथर्ौ। र्ो नतमीहरूको
कलाकृनत हो! र्ो नतमीहरूले परमेश्वरलाई ववभाक्जत गिे माध्र्म हो! के नतमीहरू अझै पनि त्र्सो

गरररहन्छौं? म नतमीहरूलाई सोध्छु्ः परमेश्वरहरू कनत जिा छि ्? कुि परमेश्वरले नतमीहरूलाई
मुक्कत ददिुहुिेछ? के पदहलो, दोस्रो वा नतमीहरूले सधैं प्राथथिा गिे तेस्रो परमेश्वरले? कसमाचथ
नतमीहरू साँधै ववश्वास गछौ? के वपताले? वा पत्र
ु ले? वा पववत्र आत्माले? मलाई भि ताँ कसमाचथ

ववश्वास गछथ स ्? तेरो हरे क शब्दद्वारा तैंले परमेश्वरमा ववश्वास गछुथ भिे पनि नतमीहरू वास्तवमा
आफ्िै ददमागमा ववश्वास गछौं। नतमीहरूको हृदर्मा परमेश्वर पटककै छै ि! अनि अझै नतमीहरूका
मिमा र्स्ता बत्रएकत्वहरू धेरै छि ्! के नतमीहरू सहमत हुाँदैिौं?
र्दद कामका तीि िरणहरूलाई बत्रएकत्वको अवधारणा अिस
ु ार मल्
ू र्ाङ्कि गररन्छ भिे, त्र्हााँ

तीि जिा परमेश्वर हुिुपदथछ, ककिकक प्रत्र्ेकले गरे को काम एउटै छै ि। र्दद नतमीहरूमध्र्े कसैले
बत्रएकत्व सााँच्िै छ भन्छौ भिे, तीि व्र्क्कतत्वहरूमा एक परमेश्वर भिेको के हो त्र्ो बताऊ।
पववत्र वपता के हुिुहुन्छ? पुत्र के हुिुहुन्छ? पववत्र आत्मा के हुिुहुन्छ? के र्होवा पववत्र वपता

हुिुहुन्छ? के र्ेशू पुत्र हुिुहुन्छ? त्र्सोभए, पववत्र आत्माको बारे मा के छ? के वपता आत्मा हुिुहुन्ि?
के पत्र
ु को सार पनि आत्मा होइि र? के र्ेशक
ू ो काम पववत्र आत्माको काम चथएि? के त्र्सबेला
र्होवाको काम र्ेशूको कामजस्तै आत्माद्वारा गररएको चथएि र? परमेश्वरसाँग कनतवटा आत्मा

हुि सकछ? तेरो बर्ािअिुसार वपता, पुत्र र पववत्र आत्माका तीि व्र्क्कतत्वहरू एक हुि ्; र्दद त्र्सो
हो भिे, तब त्र्हााँ तीिवटा आत्मा छि ्, तर तीिवटा आत्मा हुिुको अथथ त्र्हााँ तीि परमेश्वर छि ्
भन्िे हुन्छ। र्सको अथथ त्र्हााँ कुिै एक सााँिो परमेश्वर छै ि; र्स प्रकारको परमेश्वरसाँग अझै पनि
परमेश्वरको अन्तनिथदहत तत्व कसरी हुि सकछ? र्दद ताँ एक मात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर स्वीकार
गछथ स ् भिे, कसरी उहााँको पुत्र हुि र वपता हुि सकछ? के र्ी सबै केवल तेरा धारणाहरू होइिि ्?

परमेश्वरमा एक मात्र हुिुहुन्छ, र्स परमेश्वरमा एक मात्र व्र्क्कतत्व हुिुहुन्छ, र परमेश्वरका एक
आत्मा मात्र हुिुहुन्छ, बाइबलमा “पववत्र आत्मा एउटै मात्र हुिुहुन्छ, र एउटै परमेश्वर हुिुहुन्छ”
भन्िेबारे धेरै लेखिएका छि ् भन्िे जस्तै। तैंले भन्िे वपता र पत्र
ु अक्स्तत्वमा भए पनि आखिर
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परमेश्वर एक मात्र हुिुहुन्छ, अनि नतमीहरूले ववश्वास गिे वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको सार पववत्र
आत्माको सारमा छ। अको शब्दमा भन्िे हो भिे , परमेश्वर आत्मा हुिुहुन्छ, तर उहााँ दे ह बन्ि र

मानिसहरूका माझ वास गिथ साथै सबै थोकभन्दा उच्ि हुि सकिह
ु ु न्छ। उहााँका आत्मा सवथसक्म्मसलत र सवथव्र्ापी छ। उहााँ एकसाथ दे हमा र ब्रह्माण्डमा र त्र्समाचथ हुि सकिह
ु ु न्छ। सबै
मानिसहरूले परमेश्वर एक मात्र सााँिो परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे गरे काले, परमेश्वर एक मात्र हुिुहुन्छ,
कसैले पनि आफ्िो इच्छाले ववभाजि गिथ सकदै ि! परमेश्वर एक मात्र आत्मा, र एक मात्र व्र्क्कतत्व
हुिह
ु ु न्छ; र त्र्ो परमेश्वरका आत्मा हुिह
ु ु न्छ। र्दद तैंले भिेको जस्तै वपता, पत्र
ु र पववत्र आत्मा
हो भिे त, के उहााँहरू तीि परमेश्वर हुिुहुन्ि र? पववत्र आत्मा एउटा थोक हुिुहुन्छ, पुत्र अको, र
वपता अझ अको। उहााँहरूका व्र्क्कतत्व फरक छि ् र उहााँहरूका सारहरू फरक छि ,् त्र्सोभए उहााँहरू

प्रत्र्ेक कसरी एउटै परमेश्वरका भागहरू हुि सकिुहुन्छ? पववत्र आत्मा आत्मा हुिुहुन्छ; र्ो बुझ्ि
मानिसका निक्म्त सक्जलो छ। र्दद त्र्सो हो भिे, वपता झि ् अझ बढी आत्मा हुिुहुन्छ। उहााँ र्स
पथ्
ृ वीमा कदहल्र्ै ओलथिुभएको छै ि र कदहल्र्ै दे ह बन्िुभएको छै ि; मानिसहरूका हृदर्मा उहााँ
र्होवा परमेश्वर हुिुहुन्छ, र निश्िर् उहााँ एक आत्मा पनि हुिुहुन्छ। त्र्सोभए उहााँ र पववत्र
आत्माको बीिमा के सम्बन्ध छ? के र्ो वपता र पुत्रबीिको सम्बन्ध हो? वा के र्ो पववत्र आत्मा

र वपताको आत्मा बीिको सम्बन्ध हो? के प्रत्र्ेक आत्माको सार एउटै हो? वा के पववत्र आत्मा

वपताको साधि हुिह
ु ु न्छ? र्सलाई कसरी वणथि गिथ सककन्छ? तब पत्र
ु र पववत्र आत्माको बीि के
सम्बन्ध छ? के र्ो दई
ु वटा आत्मा बीिको सम्बन्ध हो वा मानिस र आत्मा बीिको सम्बन्ध हो?
र्ी सबै र्स्तै ववषर्हरू हुि ् जसको हामीससत कुिै स्पष्टीकरण छै ि! र्दद उहााँहरू सबै एउटै आत्मा
हुिुहुन्छ भिे, तीि व्र्क्कतत्वहरूको कुरा हुि सकदैि, ककिकक उहााँहरूमा एउटै आत्मा हुिुहुन्छ। र्दद
उहााँहरू फरक-फरक व्र्क्कतत्वहरू चथए भिे, उहााँहरूका आत्माहरू शक्कतमा फरक हुिेचथर्ो, र उहााँहरू

केवल एक मात्र आत्मा हुि सकिुहुन्ि। वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको र्ो अवधारणा सबैभन्दा
हास्र्स्पद छ! र्सले परमेश्वरलाई ववभाक्जत गदथछ र उहााँलाई फरक-फरक प्रनतष्ठा र आत्मा

भएका तीि व्र्क्कतत्वहरूमा बााँड्दछ; त्र्सोभए अझै पनि उहााँ कसरी एक आत्मा र एक परमेश्वर
हुि सकिुहुन्छ? मलाई भि ्, के आकाश र पथ्
ृ वी, र सबै थोक वपता, पुत्र वा पववत्र आत्माले सक्ृ ष्ट
गिथभ
ु एको हो? कोही भन्छि ् कक उहााँहरू सबैले एकसाथ सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको हो। त्र्सोभए

मािवजानतलाई कसले छुटकारा ददर्ो? के पववत्र आत्माले, पुत्रले वा वपताले हो? कसै-कसैले भन्छि ्,
मािवजानतलाई पुत्रले उद्धार गिुथभएको हो। त्र्सोभए, सारमा पुत्र को हुिुहुन्छ? के उहााँ परमेश्वरका
आत्माको दे हधारण हुिुहुन्ि र? दे हधारणले स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरलाई सक्ृ ष्ट गररएको मानिसको

र्दक्ष्टकोणबाट वपताको िाउाँ ले सम्बोधि गदथछ। के र्ेशू पववत्र आत्माद्वारा गभथधारण भई

जन्मिुभएको ताँलाई थाहा छै ि? उहााँसभत्र पववत्र आत्मा हुिुहुन्छ; तैंले जे भिे पनि, उहााँ अझै पनि
स्वगथका परमेश्वरसाँग एक हुिुहुन्छ, ककिकक उहााँ परमेश्वरका आत्माको दे हधारण हुिुहुन्छ। पुत्रको
बारे मा र्ो धारणा असत्र् हो। एउटै आत्मा हुिुहुन्छ, जसले सबै काम गिुथहुन्छ, केवल परमेश्वर
स्वर्मले मात्र, अथाथत ् परमेश्वरका आत्माले आफ्िो काम गिथह
ु ु न्छ। परमेश्वरका आत्मा को
हुिह
ु ु न्छ? के र्ो पववत्र आत्मा होइि र? के र्ो र्ेशम
ू ा काम गिे पववत्र आत्मा िै होइि र? र्दद
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र्ो काम पववत्र आत्मा (अथाथत ् परमेश्वरका आत्मा) द्वारा िगररएको भए, के उहााँको कामले स्वर्म ्
परमेश्वरको प्रनतनिचधत्व गिथ सकथ्र्ो? र्ेशूले प्राथथिा गिुथहुाँदा स्वगथका परमेश्वरलाई वपता िाउाँ ले
सम्बोधि गिथभ
ु र्ो, त्र्ो केवल एक सक्ृ ष्ट गररएको मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट गररएको चथर्ो, ककिकक
परमेश्वरका आत्माले एउटा साधारण र सामान्र् दे ह धारण गिुथभएको चथर्ो र बादहरीपट्दट सक्ृ ष्ट

गररएको एउटा प्राणीको आवरण चथर्ो। र्दद उहााँसभत्र पनि परमेश्वरका आत्मा हुिुहुन्थ्र्ो भिे,
उहााँको बादहरी रूप अझै पनि सामान्र् मानिसको जस्तो दे खिन्थ्र्ो; अको शब्दमा भन्िुपदाथ, उहााँ
“मानिसका पत्र
ु ” बन्िभ
ु एको चथर्ो, जसको बारे मा र्ेशू आफैलगार्त सबै मानिसहरूले बोलेका चथए।
उहााँ मानिसका पुत्र भएकाले (पुरुष वा स्त्री, िाहे जे भए पनि बादहरी रूपमा मानिसको आवरणमा

हुिुहुन्थ्र्ो) उहााँ साधारण मानिसहरूको सामान्र् पररवारमा जन्मिु भएका व्र्क्कत हुिुहुन्छ।
त्र्सकारण, र्ेशूले स्वगथका परमेश्वरलाई त्र्सरी िै वपता भिी सम्बोधि गिथभ
ु र्ो जसरी नतमीहरूले

पदहलोिोदट उहााँलाई वपता भिेका चथर्ौ; उहााँले सक्ृ ष्ट गररएको मानिसको र्दक्ष्टकोणबाट त्र्सो
भन्िुभर्ो। के नतमीहरूलाई प्रभुको त्र्ो प्राथथिा र्ाद छ, जुि र्ेशूले नतमीहरूलाई कण्ठ गिुथ भिी
ससकाउिुभएको चथर्ो? “हे हाम्रा वपता, जो स्वगथमा हुिुहुन्छ…।” उहााँले सबै मानिसहरूलाई स्वगथमा
हुिुहुिे परमेश्वरलाई वपता भिी सम्बोधि गिूथ भन्िुभर्ो। अनि उहााँ आफैले पनि उहााँलाई वपता

भन्िु भएकोले, उहााँले नतमीहरू सबैको बराबर स्तरमा िडा हुिे व्र्क्कतको र्दक्ष्टकोणबाट त्र्सो
भन्िभ
ु र्ो। नतमीहरूले स्वगथमा हुिह
ु ु िे परमेश्वरलाई वपता भिी सम्बोधि गिे हुिाले, र्ेशल
ू े आफैलाई
नतमीहरूसाँग बराबर स्तरमा, र पथ्
ृ वीमा परमेश्वरद्वारा िुनिएका एक मानिस (अथाथत ् परमेश्वरका

पुत्र) को रूपमा हे िुथभर्ो। र्दद नतमीहरू परमेश्वरलाई वपता भिी सम्बोधि गछौ भिे, के र्ो
नतमीहरू एक सक्ृ ष्ट गररएको प्राणी भएकोले िै होइि र? तापनि क्रूसमा टााँचगिुभन्दा अनघ पथ्
ृ वीमा

र्ेशक
ू ो अचधकार जनत िै महाि ् भए पनि, उहााँ पववत्र आत्मा (अथाथत ्, परमेश्वर) द्वारा सांिासलत
केवल मानिसका पुत्र र पथ्
ृ वीको एक सक्ृ ष्ट गररएको प्राणी मात्र हुिुहुन्थ्र्ो, ककिकक उहााँले आफ्िो
काम पूरा गिुथ अझै बााँकी िै चथर्ो। त्र्सकारण, उहााँले स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरलाई वपता भिी

सम्बोधि गिुथ पूणथ रूपमा उहााँको िम्रता र आज्ञाकाररता चथर्ो। तापनि, उहााँले परमेश्वर (अथाथत ्,
स्वगथमा हुिुहुिे आत्मा) लाई त्र्सरी सम्बोधि गिुथले उहााँ स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरका आत्माका
पत्र
ु हुिुहुन्थ्र्ो भिी प्रमाखणत गदै ि। बरु, कुरा र्नत मात्र हो, कक उहााँको र्दक्ष्टकोण फरक चथर्ो,
उहााँ फरक व्र्क्कत हुिुहुन्थ्र्ो भन्िे होइि। सभन्िासभन्िै व्र्क्कतत्वहरूको अक्स्तत्व छ भन्िु भ्रम
हो! उहााँलाई क्रूसमा टााँचगिुभन्दा अनघ र्ेशू दे हका ससमाहरूमा सससमत मानिसका पुत्र हुिह
ु ु न्थ्र्ो,
अनि उहााँससत पववत्र आत्माको पूणथ अचधकार चथएि। त्र्सकारण उहााँले सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको
र्दक्ष्टकोणबाट परमेश्वर वपताको इच्छा िोज्ि मात्र सकिह
ु ु न्थ्र्ो। र्सैले उहााँले गेतसमिीमा तीि
पटक प्राथथिा गिुथभर्ो्ः “मेरो इच्छा होइि, तर तपाईंको इच्छा पूरा होस ्।” उहााँलाई क्रूसमा
टााँचगिुभन्दा अनघ उहााँ र्हूदीहरूका मात्र राजा हुिुहुन्थ्र्ो; उहााँ ख्रीष्ट, मानिसका पुत्र, मदहसमत शरीर
हुिुहुन्िचथर्ो। त्र्सैकारण, सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको र्दक्ष्टकोणबाट उहााँले परमेश्वरलाई वपता
भन्िुभर्ो। अब, तैँले परमेश्वरलाई वपता भन्िेहरू सबै पुत्र हुि ् भन्ि सकदै िस ्। र्दद त्र्स्तो हुन्थ्र्ो
भिे, र्ेशल
ू े एकिोदट प्रभक
ु ो प्राथथिा ससकाउिभ
ु एपनछ के नतमीहरू सबै परमेश्वरका पत्र
ु बन्िेचथएिौ
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र? र्दद नतमीहरू अझै पनि ववश्वस्त भएका छै िौ भिे मलाई भि ्, नतमीहरू कसलाई वपता भन्छौ?

र्दद नतमीहरू र्ेशूलाई सङ्केत गदै छौ भिे, र्ेशूका वपतािादहाँ नतमीहरूका निक्म्त को हुि ्? र्ेशू
जािभ
ु एपनछ, वपता र पत्र
ु को र्ो धारणा अब छै ि। र्ो धारणा र्ेशू दे ह बन्िु भएका वषथहरूका लाचग
मात्र उपर्ुकत चथर्ो; र्दद नतमीहरू परमेश्वरलाई वपता भन्छौ भिे अन्र् सबै पररक्स्थनतहरूमा त्र्ो

सम्बन्ध सक्ृ ष्टका परमप्रभु र सक्ृ ष्ट गररएका प्राणी बीिको मात्र हुन्छ। वपता, पुत्र र पववत्र आत्माकोबत्रएकत्वको धारणा कुिै पनि समर् िडा हुि सकेको छै ि; र्ो र्ुगहरूमा बबरलै दे खिएको एउटा
भ्रम मात्र हो र र्सको कुिै अक्स्तत्व छै ि!

र्सले प्रार््ःजसो मानिसहरूका मिमा उत्पविको पस्
ु तकको विि सम्झिा गराउाँ छ्ः “मानिसलाई

हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै रूपमा बिाऔां।” र्हााँ परमेश्वरले “हामी” मानिसलाई “हाम्रै स्वरूप” मा बिाऔां
भन्िुभएकोले, “हामी” शब्दले दई
ु वा अचधकलाई सांकेत गदथछ; उहााँले “हामी” भन्िुभएकोले त्र्हााँ
एक मात्र परमेश्वर छै िि ्। र्सरी, मानिसले अस्पष्ट सभन्िासभन्िै व्र्क्कतत्वहरूको बारे मा सोच्ि

थाल्र्ो, र र्ी शब्दहरूबाट वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको धारणा उत्पन्ि भर्ो। त्र्सो भए वपता

कस्तो हुिुहुन्छ? पुत्र कस्तो हुिुहुन्छ? अनि पववत्र आत्मा कस्तो हुिुहुन्छ? के आजको मािवजानत
तीि जिा समलेर बिेको एक व्र्क्कतत्वको स्वरूपमा बिाइिु सम्भव छ? त्र्सो भए, के त्र्स्तो

मानिसको स्वरूप वपता, पुत्र वा पववत्र आत्माको जस्तो हुन्छ? मानिस परमेश्वरको कुि
व्र्क्कतत्वहरूको स्वरूपमा छ? मानिसको अवधारणा केवल गलत र मि
ू थतापण
ू थ छ! र्सले एक
परमेश्वरलाई धेरैवटा परमेश्वरहरूमा ववभाजि गिथ मात्र सकदछ। मोशाले उत्पविको पुस्तक लेिेका
समर्मा मािवजानत सांसारको सक्ृ ष्टपनछ सक्ृ ष्ट गररएको चथर्ो। आददमा, सांसार सुरु भएको बेला

मोशा चथएिि ्। मोशाले धेरैपनछ मात्र बाइबल लेिेका चथए, त्र्सैले स्वगथका परमेश्वरले के बोल्िुभर्ो

भिी नतिले सम्भवत्ः कसरी जान्ि सकथे? परमेश्वरले सांसार कसरी सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो भन्िे कुराको
नतिलाई असलकनत पनि आभास चथएि। बाइबलको पुरािो करारमा वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको

बारे मा कुिै उल्लेि गररएको छै ि, केवल एक मात्र सत्र् परमेश्वर, र्होवाले इस्राएलमा आफ्िो काम
गिुथभएको उल्लेि मात्र छ। र्ुग पररवतथि हुाँदै जााँदा उहााँलाई ववसभन्ि िाउाँ हरूले सम्बोधि गररर्ो,

तर ती प्रत्र्ेक िाउाँ ले फरक-फरक व्र्क्कतत्वलाई बुझाउाँ छ भिी र्सले प्रमाखणत गदै ि। र्दद त्र्स्तो
हुन्थ्र्ो भिे, तब के परमेश्वरमा असङ्ख्र् व्र्क्कतत्वहरू हुिे चथएिि ् र? परु ािो करारमा जे लेखिएको
छ त्र्ो र्होवाको काम हो, त्र्ो व्र्वस्थाको र्ुगमा सुरु गिथ परमेश्वर आफैले गिुथभएको काम
चथर्ो। त्र्ो परमेश्वरको काम चथर्ो, जहााँ जसै उहााँ बोल्िुभर्ो, त्र्स्तै हुि आर्ो र जसै उहााँले
आज्ञा गिुथभर्ो, त्र्स्तै भर्ो। कुिै पनि समर्मा र्होवाले उहााँ काम गिथ आउिुभएका वपता हुिुहुन्छ
भन्िभ
ु एि, ि ता उहााँले मािवजानतको उद्धार गिथ पत्र
ु आउिह
ु ु िे अगमवाणी िै गिथभ
ु र्ो। जब
र्ेशूको समर् आर्ो, त्र्स बेला परमेश्वर सम्पूणथ मािवजानतलाई छुटकारा ददि दे ह बन्िभ
ु र्ो मात्र
भनिर्ो, पुत्र आउिुभर्ो भिी भनिएि। र्ुगहरू एकै प्रकारका िभएकाले र परमेश्वर आफैले गिुथहुिे

काम पनि फरक-फरक हुिे भएकोले, उहााँले आफ्िो कामलाई ववसभन्ि क्षेत्रहरूमा गिुथ आवश्र्क छ।
र्स प्रकारले, उहााँले प्रनतनिचधत्व गिुथहुिे पदहिाि पनि फरक-फरक हुन्छि ्। मानिसले र्होवा र्ेशक
ू ा
वपता हुिह
ु ु न्छ भिी ववश्वास गछथ , तर वास्तवमा र्ेशल
ू े र्सलाई स्वीकािथु भएि, जसले भन्िभ
ु र्ो्ः
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“हामी कदहल्र्ै पनि वपता र पुत्रको रूपमा चिनिांदैिौ; म र स्वगथमा हुिुहुिे वपता एक हौं। वपता
ममा हुिुहुन्छ र म वपतामा छु; जब मानिसले पुत्रलाई दे ख्छि ्, नतिीहरूले स्वगथमा हुिुहुिे वपतालाई
दे ख्दछि ्।” सबै भनिसकेपनछ, उहााँ िाहे वपता होऊि ् वा पत्र
ु , उहााँहरू एक आत्मा हुिह
ु ु न्छ, अलगअलग व्र्क्कतत्वहरूमा ववभाक्जत हुिुहुन्ि। मानिसले एक पटक व्र्ाख्र्ा गिथ िोज्र्ो भिे फरकफरक व्र्क्कतत्वहरू साथै वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको सम्बन्धको धारणाले गदाथ ववषर्हरू जदटल

बन्छि ्। जब मानिसले फरक-फरक व्र्क्कतत्वहरूको कुरा गछथ , के त्र्सले परमेश्वरलाई भौनतक
बिाउाँ दै ि? मानिसले ती व्र्क्कतत्वहरूलाई पदहलो, दोस्रो र तेस्रो दजाथमा राख्छ; र्ी सबै मानिसको

कल्पिा मात्र हुि ्, जुि उल्लेि गिुथ र्ोग्र्को छै ि, र पूणथ रूपमा अवास्तववक छ! र्दद तैंले उसलाई,
“त्र्हााँ कनतजिा परमेश्वरहरू छि ्?” भिी सोचधस ् भिे, उसले भन्िेछ कक परमेश्वर वपता, पुत्र र

पववत्र आत्मा भएको बत्रएकत्व हुिुहुन्छ्ः एक मात्र सााँिो परमेश्वर। र्दद तैंले अझ बढ्ता, “वपता
को हुिुहुन्छ?” भिी सोचधस ् भिे, उसले र्सो भन्िेछ्ः “वपता स्वगथमा हुिुहुिे परमेश्वरका आत्मा
हुिुहुन्छ; उहााँ सबैका निर्न्त्रक हुिुहुन्छ, र उहााँ स्वगथका मासलक हुिुहुन्छ।” “त्र्सोभए के र्होवा
आत्मा हुिुहुन्छ?” उसले भन्िेछ्ः “हो!” र्दद तैंले उसलाई, “पुत्र को हुिुहुन्छ?” भिी सोचधस ् भिे,

उसले भन्िेछ कक अवश्र् र्ेशू पुत्र हुिुहुन्छ। “त्र्सोभए र्ेशूको कथा के हो? उहााँ कहााँबाट
आउिुभएको हो?” उसले भन्िेछ्ः “र्ेशू पववत्र आत्माद्वारा मररर्मको गभथमा आउिुभर्ो र
जन्मिभ
ु र्ो।” त्र्सो भए के उहााँको सार पनि आत्मा होइि र? के उहााँको काम पनि पववत्र आत्माको

प्रनतनिचध होइि र? र्होवा आत्मा हुिुहुन्छ, र र्सैले र्ेशूको सार पनि हुिुहुन्छ। अब आखिरी
ददिहरूमा, र्ो भन्िु आवश्र्क छै ि कक र्ो अझै पनि आत्मा हुिुहुन्छ; उहााँहरू कसरी फरक-फरक

व्र्क्कतत्वहरू हुि सकछि ्? के र्ो आत्माले सभन्िै र्दक्ष्टकोणबाट गरररहिुभएको आत्माकै काम
होइि र? जस्तै, त्र्हााँ व्र्क्कतत्वहरू बीि कुिै सभन्िता हुाँदैि। र्ेशक
ू ो गभथधाि पववत्र आत्माबाट
भएको चथर्ो, र निस्सन्दे ह, उहााँको काम ठ्र्ाककै पववत्र आत्माको काम चथर्ो। र्होवाले गिुथभएका
कामको पदहलो िरणमा उहााँ ि ता दे ह िै हुिुभर्ो, ि मानिसकहााँ दे िा पिुथभर्ो। र्सैले मानिसले
उहााँको रूप कदहल्र्ै पनि दे िेि। उहााँ जनतसुकै महाि ् र जनत िै अग्लो हुिुहुन्थ्र्ो भिे पनि, उहााँ

अझै आत्मा, परमेश्वर स्वर्म ् िै हुिुहुन्थ्र्ो, जसले आददमा मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो। अथाथत ्,
उहााँ परमेश्वरका आत्मा हुिह
ु ु न्थ्र्ो। उहााँले बादलहरूको बीिबाट मानिससाँग बोल्िभ
ु र्ो, केवल
आत्माको रूपमा र कसैले पनि उहााँ दे िापिुथभएको घटिालाई दे िेि। अिुग्रहको र्ुगमा मात्र जब

परमेश्वरका आत्मा दे हमा आउिुभर्ो र र्हूददर्ामा दे हधारण हुिुभर्ो एक र्हूदीको स्वरूपमा
पदहलोिोदट मानिसले उहााँलाई दे ख्र्ो। उहााँको सन्दभथमा र्होवाका कुिै कुरा चथएि। तापनि, उहााँ

पववत्र आत्माद्वारा गभथधाि, अथाथत ् स्वर्म ् र्होवा स्वर्मको आत्माद्वारा गभथधाि हुिुभर्ो, र
र्ेशू परमेश्वरका आत्माको मुतथरूपको रूपमा जन्मिुभर्ो। मानिसले पदहले पववत्र आत्मा ढुकुरको
रूपमा र्ेशूमाचथ ओलथिुभएको दे ख्र्ो; र्ो केवल र्ेशू मात्र आत्मा चथएि, बरु पववत्र आत्मा

हुिुहुन्थ्र्ो। त्र्सोभए के र्ेशूका आत्मालाई पववत्र आत्माबाट अलग गिथ सककन्छ? र्दद र्ेशू, पुत्र
र पववत्र आत्मा पववत्र आत्मा िै हुिुहुन्छ भिे, तब उहााँहरू कसरी एक हुि सकिुहुन्छ? र्दद
त्र्स्तो हुन्थ्र्ो भिे, काम गिथ सककिे चथएि। र्ेशूसभत्रका आत्मा, स्वगथमा हुिुहुिे आत्मा, र
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र्होवाका आत्मा सबै एक हुि ्। उहााँलाई पववत्र आत्मा, परमेश्वरका आत्मा, सात गुणा तीब्र
पाररएको आत्मा र सवथ -सक्म्मसलत आत्मा भनिन्छ। परमेश्वरका आत्माले धेरै काम गिथ सकिुहुन्छ।

उहााँले सांसारलाई सक्ृ ष्ट गिथ सकिह
ु ु न्छ र जलप्रलर् पठाएर र्सलाई िाश गिथ पनि सकिह
ु ु न्छ;
उहााँले सबै मािवजानतलाई उद्धार गिथ सकिुहुन्छ, र र्सबाहे क उहााँले सारा मािवजानतलाई क्जत्ि
र िाश पािथ सकिुहुन्छ। र्ो काम सबै परमेश्वर आफैले गिुथभएको हो र उहााँको सट्टामा परमेश्वरको
कुिै व्र्क्कतत्वले गिथ सककदै ि। उहााँका आत्मालाई र्होवा र र्ेशू, साथै सवथशक्कतमाि ् भिेर पनि

सम्बोधि गिथ सककन्छ। उहााँ प्रभु र ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। उहााँ मानिसको पत्र
ु पनि बन्ि सकिह
ु ु न्छ।
उहााँ स्वगथहरूमा हुिुहुन्छ र पथ्
ृ वीमा पनि हुिुहुन्छ; उहााँ ब्रह्माण्डभन्दा माचथ र भीड्को माझमा

हुिुहुन्छ। स्वगथहरू र पथ्
ृ वीका एकमात्र मासलक उहााँ हुिुहुन्छ! सक्ृ ष्टको समर्दे खि अदहलेसम्म र्ो
काम परमेश्वर स्वर्मको आत्माले गदै आउिभ
ु एको छ। त्र्ो काम िाहे स्वगथहरूमा होस ् वा दे हमा,

सबै उहााँको आफ्िै आत्माद्वारा गररन्छ। िाहे स्वगथमा होस ् वा पथ्
ृ वीमा, सबै प्राणीहरू उहााँको
सवथशक्कतमाि ् हत्केलामा छि ्; र्ी सबै स्वर्म ् परमेश्वरका काम हुि ् र उहााँको ठाउाँ मा अरू कसैले
र्ो गिथ सकदै ि। स्वगथहरूमा उहााँ आत्मा हुिुहुन्छ, तर परमेश्वर स्वर्म ् पनि हुिुहुन्छ; मानिसहरूका
माझ उहााँ दे ह हुिुहुन्छ, तर परमेश्वर स्वर्म ् िै रहिुहुन्छ। र्द्र्वप उहााँलाई सर्ौं हजारौं िाउाँ ले
सम्बोधि गिथ सककन्छ, उहााँ अझै पनि उहााँ िै , र उहााँको आत्माको प्रत्र्क्ष असभव्र्क्कत हुिुहुन्छ।
उहााँको क्रुससकरणद्वारा सारा मािवजानतको छुटकारा उहााँका आत्माको प्रत्र्क्ष कार्थ चथर्ो, र आखिरी

ददिहरूमा सबै जानत र सबै दे शहरूका निक्म्त घोषणा पनि हो। सबै समर्मा, परमेश्वरलाई
सवथशक्कतमाि ् र एक मात्र सााँिो परमेश्वर, सवथ-सक्म्मसलत परमेश्वर स्वर्म ् भन्ि सककन्छ। अलग-

अलग व्र्क्कतत्वहरू छै िि ्, वपता, पुत्र र पववत्र आत्माको धारणाको त कुरै िगरौँ। स्वगथ र पथ्
ृ वीमा
एउटै मात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ!
परमेश्वरको व्र्वस्थापिको र्ोजिा छ हजार वषथसम्म फैसलन्छ र उहााँको कामका सभन्िताहरूको

आधारमा तीि र्ुगहरूमा ववभाक्जत भएको छ: पदहलो र्ुग पुरािो करारको व्र्वस्थाको र्ुग हो;

दोस्रो अिुग्रहको र्ुग हो; र तेस्रो आखिरी ददिहरूको—परमेश्वरको राज्र्को र्ुग हो। प्रत्र्ेक र्ुगमा
फरक पदहिािको प्रनतनिचधत्व गररएको छ। र्ो काममा सभन्िता, अथाथत ्, कामको मागहरूको कारणले
मात्र हो। व्र्वस्थाको र्ग
ु को अवचधमा गररएको कामको पदहलो िरण इस्राएलमा सम्पन्ि भर्ो र

छुटकाराको दोस्रो िरणको काम र्हूददर्ामा सम्पन्ि गररर्ो। छुटकाराको कामका लाचग, र्ेशू पववत्र
आत्माद्वारा गभथधाि हुिुभर्ो अनि एक मात्र पुत्रको रूपमा जन्मिुभर्ो। र्ी सबै कामको मागले
गदाथ भएको चथर्ो। आखिरी ददिहरूमा, परमेश्वर अन्र्जानत राष्रहरूमा आफ्िो कामको ववस्तार

गिथ र त्र्हााँका मानिसहरूलाई क्जत्ि िाहिुहुन्छ, र्सैले कक उहााँको िाउाँ नतिीहरूका बीिमा महाि ्
होस ्। उहााँ मानिसहरूलाई समझमा र सबै सत्र्ताको प्रवेशमा डोऱ्र्ाउि िाहिह
ु ु न्छ। र्ी सबै काम
एउटै आत्माद्वारा गररन्छ। र्द्र्वप उहााँले फरक र्दक्ष्टकोणबाट र्ो गिथ सकिुहुिेछ, तर पनि कामका
प्रकृनत र ससद्धान्तहरू त्र्स्तै रहन्छि ्। एकिोदट जब तैंले ती ससद्धान्तहरू र उहााँहरूले गरे को
कामको प्रकृनत अवलोकि गछथ स ्, तब र्ो सब एक आत्माद्वारा गररएको हो भिी ताँलाई थाहा

हुिेछ। अझै कसै-कसैले भन्ि सकछ्ः “वपता वपता िै हुिह
ु ु न्छ, पत्र
ु पत्र
ु िै हुिह
ु ु न्छ, र पववत्र आत्मा
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पववत्र आत्मा िै हुिुहुन्छ, र अन्त्र्मा, उहााँहरूलाई एउटै बिाइिुहुिेछ।” त्र्सोभए ताँ कसरी
उहााँहरूलाई एक बिाउाँ छस ्? वपता र पववत्र आत्मालाई कसरी एक बिाउि सककन्छ? र्दद उहााँहरू
अन्तनिथदहत रूपमा दई
ु चथए भिे, उहााँहरूलाई जसरी एकसाथ जोडे पनि के उहााँहरू दई
ु जिा िै

रहाँदैिि ् र? जब ताँ उहााँहरूलाई एक बिाउिे बारे कुरा गछथ स ्, के त्र्ो दई
ु अलग-अलग भागलाई
जोडेर एउटा बिाउिुजस्तो हुाँदैि र? तर एउटा ससङ्गो बिाउिु अनघ के उहााँहरू दई
ु भाग हुिुहुन्ि
चथर्ो र? प्रत्र्ेक आत्माको एक अलग सार हुन्छ, र दई
ु आत्मालाई ससङ्गो एउटा बिाउि सककां दै ि।

आत्मा कुिै भौनतक वस्तु होइि र र्ो भौनतक सांसारका अरू कुिै थोकजस्तो हुाँदैि। जब मानिसले
र्सलाई हे छथ , वपता एक आत्मा हुिुहुन्छ, पुत्र अको र पववत्र आत्मा अझ अको हुिुहुन्छ, अनि
तीिवटा आत्मा तीि चगलास पािीजस्तै एउटै मा समससिुहुन्छ। त्र्सो गिुथ के तीि जिालाई एउटा

बिाउिु होइि र? र्ो पूणथ रूपमा गलत र निरथथक व्र्ाख्र्ा हो। के र्ो परमेश्वरलाई ववभाजि गिुथ
होइि र? वपता, पुत्र र पववत्र आत्मा सबैलाई कसरी एक बिाउि सककन्छ? के उहााँहरू प्रत्र्ेक

सभन्िासभन्िै प्रकृनत भएका तीि भाग हुिुहुन्ि र? कोही र्स्तो भन्िेहरू छि ्, “के परमेश्वरले र्ेशू
उहााँका प्र्ारो पुत्र हुिुहुन्छ भिेर स्पष्ट रूपमा बताउिुभएि र?” र्ेशू परमेश्वरका वप्रर् पुत्र हुिुहुन्छ,

जोसाँग उहााँ प्रसन्ि हुिुहुन्छ—र्ो परमेश्वर स्वर्मले भन्िुभएको चथर्ो। त्र्ो परमेश्वरले आफैलाई
ददिुभएको गवाही चथर्ो, तर एउटा सभन्िै र्दक्ष्टकोणबाट, जुििादहाँ स्वगथका आत्माले उहााँको आफ्िै
दे हधारणको बारे मा ददिभ
ु एको गवाही चथर्ो। र्ेशू उहााँको दे हधारण हुिह
ु ु न्छ, स्वगथमा हुिुहुिे उहााँका
पुत्रको होइि। के तैंले बुखझस ्? के र्ेशूले “म वपतामा छु, र वपता ममा हुिुहुन्छ,”—भन्िुभएको

वििले उहााँहरू एउटै आत्मा हुिुहुन्छ भिी सांकेत गदै ि? र के दे हधारणकै कारणले गदाथ उहााँहरू
स्वगथ र पथ्
ु ु न्छ; िाहे जे
ृ वीको बीिमा अलग हुिुभएको चथएि? वास्तवमा, उहााँहरू अझै एक हुिह
भए तापनि, र्ो केवल परमेश्वर आफैलाई ददिभ
ु एको गवाही मात्र हो। र्ग
ु हरूमा पररवतथि भएकाले,

कामका मागहरू र उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाका ववसभन्ि िरणहरूको कारण, मानिसले उहााँलाई

बोलाउिे िाउाँ पनि फरक हुन्छ। जब उहााँ पदहलो िरणको काम गिथ आउिुभर्ो, उहााँलाई र्होवा
कहलाइि सककन्थ्र्ो, जो इस्राएलीहरूका गोठालो हुिुहुन्छ। दोस्रो िरणमा, दे हधारी परमेश्वरलाई

केवल प्रभु र ख्रीष्ट कहलाइि सककन्थ्र्ो। तर त्र्स बेला स्वगथमा हुिुहुिे आत्माले उहााँ परमेश्वरका
वप्रर् पत्र
ु हुिुहुन्छ मात्र भन्िभ
ु र्ो, र उहााँ परमेश्वरका एक मात्र पत्र
ु हुिह
ु ु न्छ भिी उल्लेि गिथभ
ु एि।
र्ो त्र्सै भएको चथएि। कसरी परमेश्वरको एक मात्र सन्ताि हुि सकछ? त्र्सो भए के परमेश्वर
मानिस बन्िुहुन्ि चथर्ो र? उहााँ दे हधारी हुिुभएकोले, उहााँलाई परमेश्वरका वप्रर् पुत्र भनिर्ो, अनि

र्सैबाट वपता र पुत्र बीिको सम्बन्ध बन्र्ो। र्ो स्वगथ र पथ्
ृ वी बीिको अन्तरको कारणले भएको
चथर्ो। र्ेशल
ू े दे हको र्दक्ष्टकोणबाट प्राथथिा गिथभ
ु र्ो। उहााँले सामान्र् मानिसको दे ह धारण गिथभ
ु एको

हुिाले दे हको र्दक्ष्टकोणबाट उहााँले भन्िुभर्ो्ः “मेरो बादहरी िोल सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको हो।
ककिकक र्स पथ्
ृ वीमा आउिका लाचग मैले दे ह धारण गछुथ, म अदहले स्वगथबाट टाढा, धेरै टाढा छु।”
र्सकारण, उहााँले वपता परमेश्वरसाँग दे हको र्दक्ष्टकोणबाट मात्र प्राथथिा गिथ सकिुहुन्थ्र्ो। र्ो उहााँको
कतथव्र् चथर्ो, र परमेश्वरका दे हधारी आत्मा र्ही कुराले सुसक्ज्जत हुिुपदथछ। उहााँले दे हको
र्दक्ष्टकोणबाट वपतासाँग प्राथथिा गिथभ
ु एकोले उहााँ परमेश्वर हुिह
ु ु न्ि भन्ि सककां दै ि। र्द्र्वप उहााँ
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परमेश्वरका वप्रर् पुत्र कहलाइिुभर्ो, उहााँ अझै परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्थ्र्ो, ककिकक उहााँ आत्माको
दे हधारण हुिुहुन्थ्र्ो, र उहााँको सार अझै आत्मा िै हुिुहुन्थ्र्ो। र्दद उहााँ परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्थ्र्ो
भिे उहााँले ककि प्राथथिा गिथभ
ु र्ो भिी मानिसहरूले सोच्दछि ्। ककिकक उहााँ दे हधारी परमेश्वर,

दे हमा वास गिुथभएका परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो, स्वगथमा हुिुहुिे आत्मा होइि। मानिसले हे दाथ, वपता, पुत्र
र पववत्र आत्मा सबै परमेश्वर हुिुहुन्छ। केवल तीिै जिा समलेर बिेको एक जिालाई मात्र सााँिो
परमेश्वर मान्ि सककन्छ, र र्स प्रकारले, उहााँको शक्कत असाधारण रूपमा महाि ् छ। कोही र्स्तो

भन्िेहरू छि ् कक र्सरी मात्र उहााँ सात गण
ु ा तीव्र पाररएको आत्मा हुिुहुन्छ। जब पत्र
ु ले उहााँको
आगमिपनछ प्राथथिा गिुथभर्ो, उहााँले प्राथथिा गिुथभएको आत्मालाई िै चथर्ो। वास्तवमा, उहााँले सक्ृ ष्ट
गररएको प्राणीको र्दक्ष्टकोणबाट प्राथथिा गदै हुिुहुन्थ्र्ो। ककिकक दे ह पूणथ हुाँदैि, उहााँ पूणथ हुिुहुन्ि
चथर्ो र उहााँ दे हमा आउिुहुाँदा उहााँमा धेरै कमजोरीहरू चथए, र उहााँले आफ्िो दे हमा भएर काम
गिुथहुाँदा धेरै व्र्ाकुल हुिुभर्ो। त्र्सकारण उहााँलाई क्रूसमा टााँचगिुभन्दा अनघ उहााँले वपता

परमेश्वरसाँग तीि पटक प्राथथिा गिुथभर्ो, साथै त्र्ोभन्दा अनघ पनि धेरै पटक प्राथथिा गिुथभर्ो।

उहााँले आफ्िा िेलाहरूको बीिमा प्राथथिा गिुथभर्ो; उहााँले डााँडामा एकलै प्राथथिा गिुथभर्ो; उहााँले माछा
मािे डुङ्गामा िढे र प्राथथिा गिुथभर्ो; उहााँले मानिसहरूका भीड्को बीिमा प्राथथिा गिुथभर्ो; उहााँले

रोटी भााँच्दा प्राथथिा गिुथभर्ो; र उहााँले अरूलाई आसशवाथद ददिुहुाँदा प्राथथिा गिुथभर्ो। उहााँले ककि
त्र्सो गिथभ
ु र्ो? उहााँले आत्मालाई प्राथथिा गिथभ
ु र्ो; उहााँले आत्मा, अथाथत ् स्वगथमा हुिुहुिे
परमेश्वरलाई

दे हको

र्दक्ष्टकोणबाट

प्राथथिा

गरररहिुभएको

चथर्ो।

त्र्सकारण, मानिसको

र्दक्ष्टकोणबाट, र्ेशू कामको त्र्स िरणमा पुत्र बन्िभ
ु र्ो। तापनि र्ो िरणमा उहााँले प्राथथिा गिुथहुन्ि।

र्स्तो ककि हो? र्सको कारण र्ो हो कक उहााँले वििको काम, अनि वििको न्र्ार् र दण्ड प्रकट

गिथह
ु ु न्छ। उहााँलाई प्राथथिाहरूको कुिै आवश्र्कता छै ि, र उहााँको सेवकाइ बोल्िु हो। उहााँ क्रूसमा

टााँचगिुभएको छै ि, र मानिसहरूले उहााँलाई शक्कत हुिे मानिसहरूको हातमा सुक्म्पिुभएको छै ि।
उहााँ केवल आफ्िो काम गिुथहुन्छ। जब र्ेशूले प्राथथिा गिथभ
ु र्ो, उहााँले स्वगथको राज्र् ओसलथओस ्,
वपताको इच्छा पूरा होस ् भिेर र आउिे कामका लाचग भिी परमेश्वर वपतासाँग प्राथथिा गदै

हुिुहुन्थ्र्ो। र्स िरणमा, स्वगथको राज्र् अनघबाटै आइसकेको छ, त्र्सैले के उहााँले अझै पनि प्राथथिा
गिथु आवश्र्क छ? उहााँको काम भिेको र्ग
ु को अन्त्र् गिथु हो, र त्र्हााँ अझ अरू िर्ााँ र्ग
ु हरू

छै िि ्, त्र्सैले अको िरणका लाचग प्राथथिा गिुथ आवश्र्क छ? मलाई डर लाग्छ, प्राथथिा गिुथ
आवश्र्क छै ि।

मानिसको व्र्ाख्र्ामा धेरै ववरोधाभासहरू छि ्। सााँच्िै, र्ी सबै मानिसका धारणाहरू हुि ्;
नतमीहरू त्र्सको बारे मा थप जााँिबझ
ु िगरी, ती सबै सही छि ् भिी ववश्वास गछौ। के नतमीहरूलाई
थाहा छै ि कक बत्रएक परमेश्वरसम्बन्धी र्स्तो वविारहरू केवल मानिसको धारणाहरू मात्र हुि ्?
मानिसको कुिै ज्ञाि पूणथ र ससद्ध छै ि। त्र्हााँ सधैं अशुद्धताहरू हुन्छि ्, र मानिससाँग धेरै

वविारहरू हुन्छि ्; र्सले दे िाउाँ दछ कक सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीले परमेश्वरको कामको व्र्ाख्र्ा गिथ
सकदै ि। मानिसका ददमागमा धेरै कुराहरू हुन्छि ्, जुि सबै तकथ र वविारबाट आउाँ दछि ्, जुि

सत्र्को ववरोधमा हुन्छि ्। के तेरो तकथले परमेश्वरको कामलाई राम्ररी ववश्लेषण गिथ सकछ? के
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तैंले र्होवाका सबै कामको अन्तर्दथक्ष्ट पाउि सकछस ्? के मानिसको रूपमा ताँ ती सबै दे ख्न सकछि ्
वा के परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ जसले अिन्ततादे खि अिन्ततासम्म दे ख्न सकिुहुन्छ? के धेरै अनघ
अिन्ततादे खि स्वगथ, पथ्
ृ वी, अनि सबै थोकहरूका अिन्ततासम्म दे ख्न सकिे ताँ होस ् वा के र्ो धेरै

अनघ अिन्ततादे खि आउिे अिन्ततासम्म दे ख्न सकिे परमेश्वर िै हुिुहुन्छ? ताँ के भन्छस ्? ताँ
परमेश्वरलाई व्र्ाख्र्ा गिथ कसरी र्ोग्र् छस ्? तेरो स्पष्टीकरणको आधार के हो? के ताँ परमेश्वर

होस ्? स्वगथहरू र पथ्
ृ वी, अनि सबै थोकहरू परमेश्वर आफैले बिाउिुभएको हो। र्ो गिे ताँ होइिस ्,
त्र्सैले ताँ ककि गलत स्पष्टीकरणहरू ददइरहे को छस ्? अब, के ताँ अझै बत्रएक परमेश्वरमा ववश्वास
गरररहन्छस ्? के त्र्सो गिुथ ताँलाई धेरै बोखझलो लाग्दै ि? तैंले तीि परमेश्वरमा होइि, एक
परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ िै सबैभन्दा उिम हुन्छ। हलुको हुिु सबैभन्दा उिम हो, ककिकक प्रभुको
बोझ हलुको छ।

अभ्यास्(३)
नतमीहरूले आफै परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउि, आफ्िै क्षमतामा परमेश्वरका वििहरू

अिुभव गिथ, र अरूको िेतत्ृ ववविा सामान्र् आक्त्मक जीवि क्जउि सक्षम हुिका लाचग नतमीहरूससत
स्वतन्त्र रूपमा क्जउि सकिे क्षमता हुिप
ु छथ । तैँले क्जउि, वास्तववक अिभ
ु वमा प्रवेश गिथ, र सााँिो
अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गिथको लाचग परमेश्वरले आज बोल्िुभएका वििहरूमा भर पिथ सकिुपछथ । र्सो

गरे र मात्र ताँ र्दढ भएर िडा हुि सकिेछस ्। आज, धेरै मानिसहरूले भववष्र्का कष्ट र परीक्षाहरू
पूणथ रूपमा बुझ्दै िि ्। भववष्र्मा, केही मानिसहरूले कष्टहरू अिुभव गिेछि ्, र केहीले दण्ड
भोग्िेछि ्। र्ो दण्ड अझ बढी कठोर हुिेछ; र्ो तथ्र्हरू आउिे कुरा हो। आज, तैँले गिे सबै
अिभ
ु व, अभ्र्ास, र प्रकटीकरणले भववष्र्का परीक्षाहरूका लाचग जग बसाल्छ, र कम्तीमा पनि ताँ
स्वतन्त्र रूपमा क्जउि सकिुपछथ । आज, मण्डलीमा धेरै जिाका पररक्स्थनतहरू सामान्र्तर्ा निम्ि

प्रकारका छि ्: र्दद त्र्हााँ काम गिथ अगुवा र कामदारहरू छि ् भिे, नतिीहरू िुसी हुन्छि ्, र र्दद
छै िि ् भिे, नतिीहरू द्ःु िी हुन्छि ्। नतिीहरूले मण्डलीको कामलाई वा नतिीहरूका आफ्िै आक्त्मक
जीविलाई ध्र्ाि ददाँ दैिि ्, र नतिीहरूसाँग थोरै पनि बोझ हुाँदैि—नतिीहरू हिहाओ िरा[क] जस्तो
अलमल्ल पछथ ि ्। स्पष्ट भन्िे हो भिे, मैले धेरै मानिसमा गरे को काम ववजर् प्राप्त गिथका निक्म्त

मात्र हो, ककिभिे तीमध्र्े धेरै मूल रूपमा ससद्ध पाररि अर्ोग्र् छि ्। मानिसहरूको सािो भागलाई
मात्र ससद्ध पािथ सककन्छ। र्दद, र्ी वििहरू सुिेपनछ पनि ताँ “परमेश्वरले गिुथभएको काम केवल

मानिसहरूलाई ववजर् गिथु मात्र हो, म औपिाररकताको लाचग मात्र पनछ लाग्िेछु” भिी सोच्छस ्
भिे त्र्स्तो व्र्वहार कसरी स्वीकार्थ हुि सकछ र? र्दद ताँससत सााँच्िै वववेक छ भिे, तब ताँससत

क. हिहाओ िराको कथा एसोपको कसमला र फटें ग्राको कथासाँग समल्दोजुल्दो छ। हिहाओ िरा आफ्िो नछमेकी
िीलकण्ठ िराबाट बारम्बार िेताउिीहरू पाए पनि न्र्ािो मौसम हुाँदा गुाँड बिाउिुको सट्टा सुत्िु रुिाउाँ छ। जब दहउाँ द
आउाँ छ, त्र्ो िरा चिसोले कठाङ्चग्रएर मछथ ।
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बोझ, र क्जम्मेवारीको भाविा पनि हुिुपछथ । तैँले भन्िुपछथ : “ममाचथ ववजर् गररए वा िगररए पनि,
मलाई ससद्ध बिाइए वा िबिाइए पनि, मैले गवाहीको र्स कदमलाई ठीकसाँग वहि गिुथपछथ ।”
परमेश्वरको एक प्राणीको रूपमा, व्र्क्कत परमेश्वरद्वारा पण
ू थ रूपमा ववजर् गररि सकछ, र अन्त्र्मा,
ऊ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ सक्षम हुन्छ, र उसले परमेश्वरको प्रेमको पैँिो परमेश्वरलाई प्रेम गिे
हृदर्द्वारा र आफैलाई पूणथ रूपमा परमेश्वरमा समपथण गरे र नतिथ सकछ। र्ो मानिसको क्जम्मेवारी

हो, र्ो मानिसले गिुथपिे कतथव्र् हो, र मानिसले वहि गिुथपिे बोझ हो, र मानिसले र्ो आज्ञा पूरा
गिैपछथ । तब मात्र उसले सााँिो रूपमा परमेश्वरमा ववश्वास गछथ । आज, के तैँले मण्डलीमा गिे

कार्थहरू तेरो क्जम्मेवारीको पररपूणथता हो त? र्ो ताँमा बोझ छ कक छै ि भन्िे कुरामा र तेरो आफ्िै
ज्ञािमा निभथर गछथ । र्स कामको अिुभव सलाँ दा, र्दद मानिसलाई ववजर् गररन्छ र उसाँग सही

ज्ञाि छ भिे, उसले आफ्िो सम्भाविा वा निर्नत जे-जस्तो भए पनि, ऊ आज्ञाकारी हुि सकिेछ।
र्स तररकाले, परमेश्वरको महाि ् काम त्र्सको सम्पूणथतामा महसुस हुिेछ, ककिकक नतमी मानिसहरू

र्ीभन्दा बढी केही गिथ सक्षम छै िौ, र कुिै पनि उच्ि मापदण्डहरू पूरा गिथ असमथथ छौ। तापनि,

भववष्र्मा केही व्र्क्कतहरू ससद्ध बिाइिेछि ्। नतिीहरूको क्षमतामा सुधार हुिेछ, नतिीहरूको
हौसलामा उिीहरूसाँग अझ गदहरो ज्ञाि हुिेछ, र नतिीहरूको जीवि वद्
ृ चध हुिेछ…। अझै कोहीकोही भिे र्ो कुरा प्राप्त गिथ पूणथ रूपमा असक्षम छि ्, र त्र्सैले मुक्कत पाउि सकदै िि ्। म ककि
नतिीहरूले मक्ु कत पाउि सकदै िि ् भन्दै छु, त्र्सको एउटा कारण छ। भववष्र्मा, केहीलई ववजर्
गररिेछ, केहीलाई हटाइिेछ , केहीलाई ससद्ध पाररिेछ, र केहीलाई प्रर्ोग गररिेछ—र त्र्सरी िै कसैले

सङ्कष्टहरू भोग्िेछि ्, कसैले दण्ड भोग्िेछि ् (प्राकृनतक ववपविहरू र मािव निसमथत दभ
ु ाथग्र्हरू),
केही िष्ट हुिेछि ्, र केही बााँच्िेछि ्। र्समा, प्रत्र्ेकलाई त्र्सको प्रकारअिुसार वगीकृत गररिेछ,
प्रत्र्ेक समह
ू ले व्र्क्कतको एक प्रकार प्रनतनिचधत्व गदथछ। सबै मानिसहरूलाई हटाइिेछैि, ि त सबै

मानिसहरूलाई िै ससद्ध बिाइन्छ। र्स्तो ककि हुन्छ भिे चिनिर्ााँ जिताको क्षमता अनत कम
छ, र त्र्हााँ थोरै मानिसहरूमा मात्र पावलको जस्तो आत्म-िेतिा छ। नतमीहरूको बीिमा थोरै
जिासाँग मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गिे पत्रुसको जस्तो र्दढता छ, वा अय्र्ूबमा भएको जस्तो ववश्वास

छ। नतमीहरूमध्र्े मुक्स्कलले मात्र कोही त्र्स्तो व्र्क्कत छ जसले दाऊदले जस्तै र्होवाको डर
मान्छ र उहााँको सेवा गछथ , जोसाँग त्र्ही स्तरको बफादारी छ। नतमीहरू कनत दर्िीर् छौ!

आज, ससद्ध तुल्र्ाइिे कुरा केवल एउटा पक्ष हो। िाहे जे भए पनि, नतमीहरूले गवाहीको र्स

िरणलाई सही रूपमा वहि गिुथपदथछ। र्दद नतमीहरूलाई मक्न्दरमा परमेश्वरको सेवा गिथ भनिर्ो

भिे, नतमीहरू त्र्ो कसरी गछौ त? र्दद ताँ पूजाहारी चथइिस ्, र जेठो छोरा वा परमेश्वरका छोराहरूको
हैससर्तमा चथइिस ् भिे, के ताँ अझै पनि बफादारीका लाचग र्ोग्र् हुिेचथस ् त? के ताँ अझै पनि
परमेश्वरको राज्र् ववस्तार गिे काममा तेरो सम्पूणथ कोससस लगाउिेचथस ् त? के ताँ अझै पनि

परमेश्वरले आज्ञा गिुथभएको काम ठीकसाँग गिथ सक्षम हुिेचथस ् त? तेरो जीवि जनत िै धेरै वद्
ृ चध
भएको भए पनि, आजको कामले ताँलाई सभत्रबाट पूणथ ववश्वस्त तुल्र्ाउाँ छ, र तेरा सबै धारणाहरू

हटाउाँ छ। जीविको पनछ लाग्िका निक्म्त आवश्र्क कुराहरू ताँसाँग होस ् वा िहोस ्, परमेश्वरको
कामले ताँलाई पण
ू थ ववश्वस्त तल्
ु र्ाउाँ छ। केही मानिसहरू भन्छि ्: “म केवल परमेश्वरमा ववश्वास
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गदथछु, र जीविको पनछ लाग्िुको अथथ के हो, म बुक्झ्दिाँ।” र कोही भन्छि ्: “म परमेश्वरमाचथको

आफ्िो ववश्वासमा अलमल्ल परे को छु। मलाई थाहा छ, म ससद्ध पाररि सक्कदिाँ, र्सैले म दण्ड

भोग्ि तर्ार छु।” दण्ड भोग्ि वा िष्ट हुि तर्ार भएका र्स्ता मानिसहरूलाई पनि आजको काम
परमेश्वरद्वारा गररएको हो भिी स्वीकार गिथ लगाइिेछ। केही व्र्क्कतहरूले र्स्तो पनि भन्छि ्:
“म ससद्ध हुिका लाचग बबन्ती गददथिाँ, तर आज म परमेश्वरका सबै तासलमहरू स्वीकािथ, र सामान्र्
मािवताको जीवि बबताउि, मेरो क्षमतामा सुधार गिथ र परमेश्वरका सबै प्रबन्धहरू पालि गिथ
तर्ार छु…।” र्समा, नतिीहरूलाई पनि ववजर् गररएको हुन्छ र नतिीहरूले गवाही वहि गरे का
हुन्छि ्, जसले र्ी मानिसहरूमा परमेश्वरको कामको बारे मा केही ज्ञाि छ भिी प्रमाखणत गछथ ।

कामको र्ो िरण अनत िै िााँडो सम्पन्ि भएको छ, र भववष्र्मा र्ो ववदे शमा अझ नछटो सम्पन्ि

हुिेछ। आज, ववदे शका मानिसहरूलाई पिथि धेरै गाह्रो भएको छ, नतिीहरू सबै हतार-हतार िीिनतर
गइरहे का छि ्—र र्दद नतमीहरूलाई ससद्ध पाररि सककाँदै ि भिे नतमीहरूले ववदे शका मानिसहरूलाई
दढलाइ गराइरहे का हुन्छौ। त्र्स समर्मा, नतमीहरू जनत राम्रोसाँग प्रवेश गरे को भए पनि वा नतमीहरू
जस्तो भए पनि, जब समर् आउाँ छ, तब मेरो काम समाप्त र पूणथ हुिेछ। नतमीहरूद्वारा मेरो काम
बबलम्ब हुिेछैि। म सबै मािवजानतको काम गछुथ, र र्सैले मैले नतमीहरूका लाचग अझ धेरै समर्
ििथ गिुथ कुिै आवश्र्क छै ि। नतमीहरू बढी िै अिुत्प्रेररत छौ, नतमीहरूमा आत्म-जागरूकताको
धेरै िै अभावमा छ! नतमीहरू ससद्ध तल्
ु र्ाइि र्ोग्र्का छै िौ—नतमीहरूमा मक्ु स्कलले मात्र कुिै
सम्भाव्र्ता छ! भववष्र्मा, र्दद मानिसहरू र्नत िकुलो र लापवाथह भइरहे भिे पनि, र आफ्िो

क्षमतामा सुधार गिथ असक्षम रहन्छि ् भिे पनि, त्र्सले सम्पूणथ ब्रह्माण्डको काममा बाधा उत्पन्ि

गिेछैि। जब परमेश्वरको काम समाप्त हुिे समर् आउाँ छ, तब र्ो समाप्त हुिेछ, र जब
मानिसहरूलाई हटाउिे समर् आउाँ छ, तब नतिीहरू हटाइिेछि ्। अवश्र् िै , जुि मानिसहरूलाई ससद्ध
बिाइिुपछथ , र जो ससद्ध बिाइि र्ोग्र्का हुन्छि ्, उिीहरूलाई ससद्ध बिाइिेछ—तर र्दद
नतमीहरूसाँग सााँच्िै कुिै आशा छै ि भिे, तब परमेश्वरको कामले नतमीहरूलाई पिथिेछैि! अन्त्र्मा,
र्दद ताँलाई ववजर् गररर्ो भिे त्र्सलाई पनि गवाही वहि गरे को मान्ि सककन्छ। परमेश्वरले

नतमीहरूबाट के माग्िुहुन्छ त्र्सका सीमाहरू छि ्; मानिसले हैससर्तको जुि उच्िता हाससल गिथ
सकछ ऊबाट माचगिे गवाहीको उिाइ त्र्ही िै हो। र्ो मानिसले कल्पिा गरे झ ैं, त्र्स्तो गवाही
सबैभन्दा उच्ि सीमामा पुग्छि ् र र्ो सािदार हुिेछ भन्िे हुाँदैि—र्ो नतमी चिनिर्ााँ मानिसहरूमा
हाससल गिथ सककिे कुिै उपार् िै छै ि। म र्ो समर्भरर नतमीहरूसाँग सांलग्ि रहे को छु र र्ो कुरा

नतमीहरू आफैले दे िेका छौ: मैले नतमीहरूलाई ववरोध िगिूथ, वविोही िहुिू, बाधा पािे वा मेरो
वपदठउाँ पछाडड िलबल पािे काम िगिथू भिेको छु। मैले र्सबारे मा मानिसहरूलाई धेरैपटक प्रत्र्क्ष
रूपमा सिेत गराएको छु, तर त्र्ो पनि पर्ाथप्त छै ि—नतिीहरू फकेको क्षणमा िै पररवतथि हुन्छि ्,
जबकक कसै-कसैले कुिै पछुतो िगरी गोप्र् रूपमा ववरोध गदथछि ्। के ताँ मलाई र्ी कुराहरू केही
थाहा छै ि भिी सोच्छस ्? के ताँ मेरो निक्म्त समस्र्ा उत्पन्ि गिथ सकछस ् र त्र्सबाट केही पनि

हुाँदैि भिी सोच्छस ्? तैँले मेरो वपदठउाँ पछाडड मेरो काम िाश पािे कोससस गरे को, के म जाक्न्दिाँ
भिी ताँ सोच्छस ्? के तेरा िीि र्क्ु कतहरूले तेरो िररत्रको स्थाि सलि सकछ भिी सोच्छस ्? ताँ सधैं
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आज्ञाकारी हुिे दे िावटी गछथ स ्, तर गोप्र् रूपमा ववश्वासघाती छस ्, ताँ आफ्िो हृदर्मा िराब
वविारहरू राख्छस ्, ताँजस्तो मानिसका निक्म्त मत्ृ र्ु पनि पर्ाथप्त दण्ड हुाँदैि! के पववत्र आत्माले

ताँसभत्र गिथह
ु ु िे सािो कामले मप्रनतको तेरो श्रद्धाको ठाउाँ सलि सकछ भिी सोच्छस ्? के ताँ स्वगथलाई
पुकारे र ज्ञाि प्राप्त गछुथ भिी सोच्छस ्? ताँलाई कुिै सरम छै ि! ताँ अनत िै बेकम्मा छस ्! के तेरा
“असल कामहरू” स्वगथमा जााँदै चथए, र र्सपनछ उहााँले एउटा अपवाद बिाउिुभर्ो र ताँलाई थोरै

प्रनतभा ददिुभर्ो, ताँलाई बोल्ि ससपालु बिाउिुभर्ो, ताँलाई अरूलाई धोका ददिे र मलाई धोका ददिे

अिम
ु नत ददिभ
ु र्ो भिी सोच्छस ्? ताँ कनत वववेकहीि छस ्! तेरो ज्ञाि कहााँबाट आउाँ छ, के ताँलाई
थाहा छ? ताँ कसको भोजि िाएर हुककथस ्, के ताँलाई थाहा छै ि? ताँ कनत बेसरम छस ्! नतमीहरूमध्र्े
कोही-कोही िार वा पााँि वषथसम्म निराकरण भइसकेपनछ पनि पररवतथि भएका छै िौ, र नतमीहरू
र्ी ववषर्हरूको बारे मा स्पष्ट छौ। नतमीहरू आफ्िो प्रकृनतको बारे मा स्पष्ट हुिुपछथ , र जब एक
ददि ताँ त्र्ाचगन्छस ् त्र्सबेला कुिै ववरोध िगर्। आफ्िो सेवामा माचथ र तल, दव
ु ैनतर हुिेहरूलाई

धोका ददिे कोही-कोहीलाई धेरै निराकरण गररएको छ; कोही-कोहीलाई धिको धेरै लोभी भएकोले
पनि थोरै निराकरण गररएको छै ि ; कोही-कोहीलाई पुरुष र मदहलाबीि स्पष्ट सीमा िरािेकाले गदाथ
बारम्बार निराकरण गररएको छ; कोही अल्छी भएकाले, केवल दे हको बारे मा मात्र सोचिरहे काले, र

मण्डलीहरूमा जााँदा ससद्धान्तहरूअिुसार व्र्वहार िगरे काले धेरै निराकरणमा परररहे का छि ्; कनत

मानिसहरू नतिीहरू जहीां गए पनि गवाही वहि गिथ असफल भएकोले, जािाजािी र लापरवाहसाथ

काम गिे, र जािाजािी पापसमेत गिे भएकाले, र्सको बारे मा नतिीहरूलाई धेरैिोदट िेताविी

ददइएको छ; केही मानिसहरू भेला हुाँदा केवल वििहरू र धमथससद्धान्तहरूको मात्र कुरा गछथ ि ्,
अरूभन्दा श्रेष्ठ भएको व्र्वहार गदथछि ,् नतिीहरूमा सत्र् वास्तववकता रविभर पनि हुाँदैि, र नतिीहरू

आफ्िा दाजभ
ु ाइ-दददीबदहिीहरूको ववरुद्धमा षड्र्न्त्र र प्रनतस्पधाथ गरररहे का हुन्छि ्—र्सैको कारण,
उिीहरू बारम्बार उदाङ्गो भएका छि ्। मैले र्ी वििहरू धेरैपल्ट नतमीहरूलाई भिेको छु र आज,
म र्सबारे थप केही भक्न्दिाँ—नतमीहरू जे गिथ िाहन्छौ त्र्ही गर! आफ्िो निणथर् आफै लेओ! धेरै

मानिसहरू केवल एक वा दई
ु वषथ मात्र र्स तररकाले निराकरणमा परे का छै िि ्, कोही-कोही तीि
वा िार वषथसम्म परे का छि ् भिे कसै-कसैले एक दशकभन्दा बढी समर्सम्म र्ो अिुभव गरे का
छि ्, उिीहरू ववश्वासी बिेको समर्दे खि िै निराकरणमा परे का छि ्, तर आजको समनतमा नतिीहरूमा

थोरै मात्र पररवतथि आएको छ। ताँ के भन्छस ्, के ताँ सुाँगुरहरूजस्तो छै िस ् र? के र्ो परमेश्वरले
ताँसाँग अन्र्ार् गिुथभएको हुि सकछ? नतमीहरू एक निक्श्ित तहसम्म पुग्ि सकेिौ भिे परमेश्वरको
काम समाप्त हुाँदैि भिी िसोि। र्दद नतमीहरूले परमेश्वरका मापदण्डहरू पूरा गिथ असक्षम भर्ौ

भिे के परमेश्वरले नतमीहरूलाई पिथिुहुिेछ? म ताँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु—अवस्था त्र्स्तो छै ि।
र्नत धेरै आशा िराि ्! आजको कामको एउटा समर्सीमा छ, र परमेश्वर केवल ताँसाँग
िेसलरहिुभएको छै ि! पदहले, सेवा-कताथहरूले परीक्षाको अिुभवको कुरा आउाँ दा, मानिसहरूले के सोच्थे

भिे, उिीहरू परमेश्वरको बारे मा आफ्िा गवाहीमा िरो उत्रि र परमेश्वरद्वारा ववजर् गररिका

निक्म्त उिीहरू एउटा निक्श्ित बबन्दम
ु ा पुग्िुपछथ —उिीहरू स्वेच्छाले िुसीसाथ सेवा-कताथ हुिुपछथ , र
उिीहरूले प्रत्र्ेक ददि परमेश्वरको प्रशांसा गिथप
ु छथ , र उिीहरू असलकनत पनि अनिर्क्न्त्रत र लापरवाह
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हुिु हुाँदैि। उिीहरूले तब मात्र आफूहरू सााँच्िै सेवा-कताथ हुिेछौं भिी सोच्थे, तर के अवस्था सााँच्िै
र्ही हो र? त्र्सबेला, ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूलाई िुलासा गररर्ो; नतिीहरूले हरप्रकारका

व्र्वहार दे िाए। कसैले गि
ु ासो गरे , कसैले धारणाहरू फैलाए, कोही भेलाहरूमा उपक्स्थत हुि छाडे,
र कनतले त मण्डलीको पैसा पनि बााँडे। दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूले एकअकाथको ववरुद्धमा षड्र्न्त्र
रचिरहे का चथए। र्ो वास्तवमै एक ठूलो मुक्कत चथर्ो, तर र्सबारे मा एउटा राम्रो कुरा चथर्ो: कोही

पनि पछाडड हटे िि ्। र्ही िै सबैभन्दा बसलर्ो कुरा चथर्ो। र्सैको कारण, नतिीहरूले शैतािको सामु
गवाहीको एक िरण वहि गरे , र पनछ परमेश्वरका मानिसहरूको पदहिाि प्राप्त गरे अनि आजको

ददिसम्म आइपुगे। परमेश्वरको काम नतमीहरूले कल्पिा गरे झ ैं सम्पन्ि हुाँदैि, बरु जब समर्
समाप्त हुन्छ, तब त्र्ो काम समाप्त हुिेछ, िाहे नतमीहरू जुिसुकै क्स्थनतमा पुगेको िै ककि
िहोऊ। केही मानिसहरूले भन्ि सकछि ्: “र्स्तो प्रकारले काम गरे र तपाईं मानिसहरूलाई मुक्कत
ददिुहुन्ि वा उिीहरूलाई प्रेम गिुथहुन्ि—तपाईं धमी परमेश्वर हुिुहुन्ि।” म ताँलाई स्पष्ट रूपमा

भन्छु: आजको मेरो कामको मुख्र् कुरा ताँलाई ववजर् गिुथ र ताँलाई गवाही वहि गिे बिाउिु हो।
ताँलाई मुक्कत ददिु त एउटा थप कार्थ मात्र हो; तैँले मुक्कत पाउि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा

तेरो आफ्िै िोजीमा निभथर हुन्छ, र त्र्ो कुरा मसाँग सम्बक्न्धत छै ि। तैपनि मैले ताँलाई ववजर्
गिुथ िै पछथ ; मलाई निर्न्त्रणमा रािेर डोऱ्र्ाउिे कोससस िगर्—आज म काम गछुथ र ताँलाई मुक्कत

ददन्छु, तर तैँले र्सो गछथ स ् भन्िे हुाँदैि।
आज, नतमीहरूले जे बुझ्ि सकेका छौ त्र्ो इनतहासभरर कुिै पनि ससद्ध िबिाइएको व्र्क्कतले

बुझेको भन्दा उच्ि छ। िाहे त्र्ो परीक्षाहरूसम्बन्धी नतमीहरूको ज्ञाि होस ् वा परमेश्वरमाचथको

ववश्वास, र्ो सब परमेश्वरमा ववश्वास गिे कुिै ववश्वासीको भन्दा बढी छ। नतमीहरूले बुझेका
कुराहरू ती हुि ् जि
ु नतमीहरूले वातावरणको परीक्षाहरूमा पिथभ
ु न्दा अनघ जािेका चथर्ौ, तर
नतमीहरूको वास्तववक कद उिीहरूसाँग पूणथ रूपमा असमल्दो छ। नतमीहरूले जे जािेका छौ त्र्ो

नतमीहरूले अभ्र्ास गिेभन्दा उच्ि छ। नतमीहरू परमेश्वरमा ववश्वास गिे मानिसहरूले परमेश्वरलाई

प्रेम गिुथपछथ , र आसशषका
् लाचग होइि बरु परमेश्वरको इच्छा पूरा गिे कोससस गिुथपछथ त भन्छौ,

तर नतमीहरूका जीविमा प्रकट हुिे कुरािादहां र्ोभन्दा धेरै टाढा छ, र अत्र्न्तै कलङ्ककत छ। धेरै
जिा मानिसहरू शाक्न्त र अन्र् फाइदाहरू पाउिका लाचग परमेश्वरमा ववश्वास गछथ ि ्। र्दद त्र्ो
तेरो आफ्िै फाइदाको कुरा होइि भिे ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गदै िस ्, र र्दद तैँले परमेश्वरका
अिुग्रहहरू प्राप्त गिथ सककिस ् भिे, ताँ ठुक्स्कन्छस ्। ताँ जे भन्छस ् त्र्ो कसरी तेरो वास्तववक कद

हुि सकछ? जब बच्िाहरू बबरामी हुिे, वप्रर्जिहरू अस्पतालमा भिाथ हुिे, कम उब्जिी, र पररवारका
सदस्र्हरूद्वारा सतावट जस्ता अपररहार्थ पाररवाररक घटिाहरूको कुरा आउाँ छ, प्रार््ः ददिददिै
भइरहिे घटिाहरूसमेत तेरा निक्म्त अनत हुन्छि ्। जब र्स्ता कुराहरू हुन्छि ्, ताँ आविन्छस ्, र के
गिुथपिे हो सो जान्दै िस ्—र प्रार््ःजसो समर् ताँ परमेश्वरको बारे मा गुिासो गछथ स ्। ताँ परमेश्वरका

वििहरूले ताँलाई छल गऱ्र्ो, परमेश्वरको कामले तेरो चगल्ला गऱ्र्ो भिी गुिासो गछथ स ्। के
नतमीहरूसाँग त्र्स्तो वविार छै ि र? के ताँ त्र्स्ता कुराहरू आफूलाईं ववरलै हुन्छि ् भिी सोच्छस ्?
नतमीहरू हरे क ददि त्र्स्ता घटिाहरूको बीिमा क्जउाँ छौ। नतमीहरू परमेश्वरमाचथको आफ्िो
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ववश्वासको सफलता, र परमेश्वरको इच्छा कसरी पूरा गिे भन्िे ववषर्मा असलकनत पनि वविार

गदै िौ। नतमीहरूको वास्तववक कद धेरै सािो छ, सािो चिङिाको भन्दा पनि सािो छ। जब तेरो
पररवारको व्र्वसार्मा धि गम्
ु छ तब ताँ परमेश्वरको बारे मा गि
ु ासो गछथ स ्, जब ताँ आफूलाई
परमेश्वरको सुरक्षा िभएको वातावरणमा पाउाँ छस ् ताँ अझै परमेश्वरको बारे मा गुिासो गछथ स ्, र तेरो

एउटा चिङिा मदाथ वा गोठमा बुढी गाई बबमार हुाँदा पनि ताँ गुिासो गछथ स ्। तेरो छोराको बबहे गिे
समर् भइसकदा पनि पररवारमा पुग्दो पैसा िहुाँदा ताँ गि
ु ासो गछथ स ्; तर ताँ मेजमािको कतथव्र्
निभाउि िाहन्छस ्, तर त्र्ो ििथ उठाउि सकदै िस ्, र त्र्सपनछ ताँ गि
ु ासो गछथ स ्। ताँ गि
ु ासोहरूले
भररएर पोखिन्छस ्, र ताँ र्सैले गदाथ कदहलेकहीां भेलाहरूमा भाग सलांदैिस ् वा परमेश्वरका वििहरू

िााँदैिस ् र वपउाँ दै िस ्, कदहलेकहीां धेरै लामो समर्सम्म िकारात्मक हुन्छस ्। आज ताँलाई जे हुन्छ
त्र्सको तेरो सफलताको सम्भाविा वा निर्नतसाँग कुिै सम्बन्ध छै ि; र्ी कुराहरू त तैँले परमेश्वरमा

ववश्वास िगरे को भए पनि हुिेचथए, तैपनि आज ताँ नतिको क्जम्मेवारी परमेश्वरमा साछथ स ्, र

परमेश्वरले िै ताँलाई हटाउिुभएको हो भिी क्जद्दी गछथ स ्। परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वास के भर्ो?
के तैँले सााँच्िै आफ्िो जीवि अपथण गरे को छस ्? र्दद नतमीहरूले पनि अय्र्ूबको जस्तै परीक्षाहरू
भोगेका हुन्थ्र्ौ भिे, आज परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे नतमीहरूमध्र्े कोही पनि र्दढ भई िडा हुि सकिे
चथएिौ, नतमीहरू लड्िे चथर्ौ। अनि स्पष्टत्ः नतमीहरू र अय्र्ूबको बीिमा सांसारजनतकै ठूलो

सभन्िता छ। आज, र्दद नतमीहरूको आधा सम्पविहरू कब्जा गररर्ो भिे नतमीहरू परमेश्वरको
अक्स्तत्वलाई इन्कार गिे आाँट गछौ; र्दद नतमीहरूका छोराछोरी नतमीहरूबाट िोससर्ो भिे नतमीहरू
सडकमा दस्
ु साहस गरी कराउिेछौ; र्दद तेरो एक मात्र जीववका समाप्त भर्ो भिे ताँ प्रर्ास गरे रै

त्र्ो ववषर्लाई परमेश्वरकहााँ लैजान्छस ्; मैले सुरुमा ताँलाई डराउि ककि त्र्नत धेरै वििहरू भिें

भिी ताँ सोध्छस ्। त्र्स्तो समर्मा तैँले गिथ आाँट िगिे कुिै कुरा हुाँदैि। र्सले नतमीहरूले कुिै
पनि सही अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गरे का छै िौ, र नतमीहरूमा कुिै वास्तववक कद छै ि भिी दे िाउाँ छ।
र्सैले, नतमीहरूमा भएका परीक्षाहरू धेरै ठूला छि ्, ककिकक नतमीहरू धेरै जान्दछौ, तर नतमीहरूले

वास्तवमा जे बुझ्छौ त्र्ो नतमीहरूले जािेका हजारौं भागको एक भाग पनि हुाँदैि। केवल बुझाइ र

ज्ञािमा िरोकी; तैँले वास्तवमा कनतसम्म अभ्र्ास गिथ सकछस ्, तेरो आफ्िै पररश्रमको पससिाद्वारा
कनतसम्म पववत्र आत्माको ज्ञाि र प्रकाश प्राप्त गररएको चथर्ो, अनि तेरा अभ्र्ासहरूमध्र्े

कनतवटामा तैँले आफ्िो सांकल्प पूरा गरे को छस ् त्र्ो त्र्ो हे िुथ राम्रो हुन्छ। तैँले आफ्िो कद र
अभ्र्ासलाई गम्भीरतासाथ सलिुपछथ । परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा ताँ कसैको निक्म्त झारा
टािे मात्र गिुथ हुाँदैि—तैँले अन्त्र्मा सत्र् र जीवि प्राप्त गछथ स ् कक गदै िस ् भन्िे कुरा ताँ आफैले
गरे को सत्र्को िोजीमा निभथर गछथ ।

अभ्यास्(४)
आज मैले कुरा गरे को शाक्न्त र आिन्द तैंले ववश्वास गरे को र बुझेको जस्तो शाक्न्त होइि।

ताँ शाक्न्त र आिन्द भिेको ददिभरर िस
ु ी रहिु, तेरो पररवारमा रोग वा ववपवि िहुिु हो, तेरो
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हृदर्मा असलकनत पनि शोक िभई सधैँ िुसी रहिु र तेरो जीवि जुि हदसम्म ववकास भएको

भए पनि आिन्दको अवणथिीर् अिुभूनत हुिु हो भिी सोच्छस ्। त्र्ो तेरो छोरालाई हुकाथउिु र
उसलाई ववश्वववद्र्ालर्मा भिाथ गिथु बाहे कको कुरा हो। र्ी कुरालाई मिमा रािेर, तैँले परमेश्वरससत
प्राथथिा गररस ् र परमेश्वरको अिुग्रह कनत महाि ् छ भिी दे िेर ताँ कािदे खि कािमा डङच्ि परे र
हााँस्दै अनत आिक्न्दत भइस ,् र परमेश्वरलाई धन्र्वाद ददि रोककाँदै िस ्। र्स्तो शाक्न्त र आिन्द

पववत्र आत्माको उपक्स्थनतबाट आउिे सााँिो शाक्न्त र आिन्द होइि। बरु, र्ो दे हको सन्तुक्ष्टबाट

प्राप्त हुिे शाक्न्त र आिन्द हो। आज कुि र्ुग हो त्र्ो तैंले बझ्
ु िप
ु छथ ; र्ो अिग्र
ु हको र्ग
ु होइि,
र अब र्ो तैँले रोटीले आफ्िो पेट भिथ प्रर्ास गिे समर् होइि। ताँ धेरै आिक्न्दत होलास ्, ककिकक

तेरो पररवारको निक्म्त सबै कुरा राम्रो भइरहे को हुन्छ, तर तेरो जीविले अक्न्तम सास फेदै छ—र
र्सरी तेरो आिन्द जनत िै ठूलो भए पनि, पववत्र आत्मा ताँसग
ाँ हुिुहुन्ि। पववत्र आत्माको उपक्स्थनत
प्राप्त गिुथ सरल कुरा हो: तैंले जे गिुथपछथ त्र्ो ठीकसाँगले गर्, मािवको कतथव्र् र कार्थ राम्रोसाँग
पूरा गर्, र तेरा कमी-कमजोरीहरू सुधार गिथ आफैलाई आवश्र्क कुराहरूले सुसक्ज्जत पार्। र्दद

ताँमा सधैँ आफ्िो जीविको लाचग बोझ छ र परमेश्वरको सत्र्ता बुझेको वा परमेश्वरको वतथमाि
कामलाई बुझेकोमा िुसी छस ् भिे त्र्ो सााँच्िै पववत्र आत्माको उपक्स्थनत प्राप्त गिुथ हो। वा, र्दद
तैंले कसरी सामिा गिुथपछथ भिी िजािेको समस्र्ा सामिा गिुथ पदाथ, वा तैंले सङ्गनत गरे को

सत्र्ता िबझ
ु ेकोले कदहलेकहीीँ ताँ चिन्ताले ग्रस्त हुन्छस ् भिे त्र्सले पववत्र आत्मा तेरो साथमा
हुिुहुन्छ भन्िे प्रमाण ददन्छ। र्ी जीविको अिुभवका सामान्र् अवस्थाहरू हुि ्। तैंले पववत्र
आत्माको उपक्स्थनत र अभाव बीिको सभन्ितालाई बुझ्िुपछथ , र र्सको बारे मा रहे को तेरो

र्दक्ष्टकोणमा अत्र्ाचधक सरल हुिु हुाँदैि।
र्सभन्दा पदहले, पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुिु र पववत्र आत्माको काम हुिु फरक-फरक कुरा
हो भिेर भनिएको चथर्ो। पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुिुको सामान्र् अवस्था सामान्र् वविारहरू,
सामान्र् वववेक र सामान्र् मािवतामा प्रकट हुन्छ। व्र्क्कतको िररत्र पदहले जस्तो चथर्ो त्र्स्तै
रहिेछ, तर नतिीहरूसभत्र शाक्न्त हुिेछ, र बादहरी रूपमा नतिीहरूमा सन्तको सशष्टता हुिेछ। पववत्र

आत्मा नतिीहरूसाँग हुिुहुाँदा नतिीहरू र्स्तै हुिेछि ्। जब कसैसाँग पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुन्छ,
नतिीहरूको सोिवविार सामान्र् हुन्छ। जब नतिीहरू भोकाउाँ छि ् तब नतिीहरू िाि िाहन्छि ्, जब
नतिीहरू नतिाथउाँछि ् नतिीहरू पािी वपउि िाहन्छि ्। … र्स प्रकारको सामान्र् मािवताको

प्रकटीकरणहरू पववत्र आत्माको अन्तर्दथक्ष्ट होइि; ती त पववत्र आत्माको उपक्स्थनतमा हुिे
मानिसहरूका सामान्र् सोिाइ र सामान्र् क्स्थनत हुि ्। कनतपर् मानिसहरूले गलत रूपमा के
ववश्वास गछथ ि ् भिे, जोसाँग पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुन्छ नतिीहरू भोकाउाँ दै िि ्, नतिीहरू
थाकदै िि ्, र नतिीहरूले आफ्िो पररवारको बारे मा सोच्दै िि ्, आफैलाई दे हबाट पूणथ रूपले अलग

गरे का हुन्छि ्। वास्तवमा, मानिसहरूसाँग पववत्र आत्मा जनत धेरै रहिुहुन्छ, उिीहरू त्र्नत िै
सामान्र् हुन्छि ्। नतिीहरू परमेश्वरको लाचग द्ःु ि भोग्ि र काम-कुराहरूलाई त्र्ाग्ि, आफैलाई
परमेश्वरको निक्म्त अपथण गिथ, र परमेश्वरप्रनत बफादार हुि जान्दछि ्; त्र्सबाहे क, नतिीहरूले िािा
र लग
ु ाफाटोको बारे मा पनि वविार गछथ ि ्। अको शब्दमा भन्दा, मानिसहरूमा हुिप
ु िे र हुिे सामान्र्
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मािवतालाई नतिीहरूले असलकनत पनि गुमाएका हुाँदैिि ्, बरु नतिीहरूमा िास तकथशक्कत हुन्छ।
कदहलेकहीीँ नतिीहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ् र परमेश्वरको कामको बारे मा चिन्ति गदथछि ्;

नतिीहरूका हृदर्मा ववश्वास हुन्छ र नतिीहरू सत्र्को पनछ लाग्ि इच्छुक हुन्छि ्। स्वाभाववक
रूपमा, पववत्र आत्माको काम र्ही जगमा आधाररत हुन्छ। र्दद मानिसहरूमा सामान्र् सोिवविार
छै ि भिे, नतिीहरूमा कुिै तकथशक्कत हुाँदैि—र्ो सामान्र् अवस्था होइि। जब मानिसहरूमा सामान्र्
सोिवविार हुन्छ र पववत्र आत्मा नतिीहरूसाँग हुिुहुन्छ, नतिीहरूमा अवश्र् िै सामान्र् मानिसको

तकथशक्कत हुन्छ, त्र्सैले नतिीहरूसाँग सामान्र् अवस्था हुन्छ। परमेश्वरको कामको अिभ
ु व गदाथ,
पववत्र आत्माको काम कदहलेकहीीँ प्राप्त हुन्छ, जबकक पववत्र आत्माको उपक्स्थनत प्रार््ः निरन्तर
रदहरहन्छ। जबसम्म मानिसहरूको तकथशक्कत र सोिवविार सामान्र् हुन्छ, र जबसम्म नतिीहरूको
अवस्था सामान्र् हुन्छ, तबसम्म पववत्र आत्मा अवश्र् िै नतिीहरूको साथमा रहिुहुन्छ। जब
मानिसहरूका तकथशक्कत र सोिवविार सामान्र् हुाँदैिि ्, तब नतिीहरूको मािवता सामान्र् हुाँदैि।
र्दद र्स क्षणमा, ताँमा पववत्र आत्माको काम छ भिे, पववत्र आत्मा निश्िर् िै ताँसाँग हुिुहुिेछ।
तर र्दद पववत्र आत्मा ताँसाँग हुिुहुन्छ भिे, र्सले पववत्र आत्माले ताँसभत्र अवश्र् िै काम

गरररहिुभएको छ भन्िे जिाउाँ दै ि, ककिकक पववत्र आत्माले ववशेष समर्हरूमा काम गिुथहुन्छ।
पववत्र आत्माको उपक्स्थनत प्राप्त गिुथले मानिसको सामान्र् अक्स्तत्वलाई मात्रै कार्म राख्न सकछ,
तर पववत्र आत्माले निक्श्ित समर्हरूमा मात्र काम गिथह
ु ु न्छ। उदाहरणका लाचग, र्दद ताँ एक
अगुवा वा सेवक होस ् भिे, जब ताँ मण्डलीको लाचग पािी हाल्छस ् वा भरणपोषण गछथ स ्, तब पववत्र

आत्माले ताँलाई केही वििहरूको प्रकाश ददिुहुिेछ जुि अरूलाई निमाथण गिे ककससमको हुन्छ र
त्र्सले तेरा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूका केही व्र्ावहाररक समस्र्ाहरूलाई समाधाि गिथ सकछ—
त्र्स्तो समर्मा पववत्र आत्माले काम गरररहिुभएको हुन्छ। कदहलेकहीीँ, जब तैँले परमेश्वरका
वििहरू िाइरहे को र वपइरहे को हुन्छस ्, त्र्स बेला पववत्र आत्माले ताँलाई निक्श्ित वििहरूको

प्रकाश ददिुहुन्छ जुि तेरो आफ्िै अिुभवहरूससत सान्दसभथक हुन्छि ्, अनि त्र्सले ताँलाई आफ्िै
अवस्थाको बारे मा अझ ठूलो ज्ञाि ददन्छ; र्ो पनि पववत्र आत्माको काम िै हो। कदहलेकहीीँ, जब म
बोल्छु, नतमीहरू सुन्छौ र मेरो वििहरूको आधारमा नतमीहरूको आफ्िै अवस्थालाई मापि गिथ

सकछौ, र कदहलेकहीीँ ताँ प्रभाववत वा उत्प्रेररत हुन्छस ्; र्ो सबै पववत्र आत्माको काम िै हो। कनतपर्
मानिसहरू पववत्र आत्माले नतिीहरूमा सधैँ काम गरररहिुभएको छ भिी भन्छि ्। र्ो असम्भव

छ। र्दद नतिीहरूले पववत्र आत्मा सधैँ उिीहरूको साथमा हुिुहुन्छ भिी भन्छि ् भिे त्र्ो र्थाथथ
परक हुिेचथर्ो। र्दद नतिीहरूले आफ्िा सोिवविार र िेतिा सधैँ सामान्र् छि ् भिी भन्छि ् भिे
त्र्ो पनि र्थाथथ परक हुिेछ र त्र्सले पववत्र आत्मा नतिीहरूसाँग हुिह
ु ु न्छ भिी दे िाउिेचथर्ो।
र्दद पववत्र आत्माले नतिीहरूमा सधैँ काम गरररहिुभएको छ, नतिीहरूले परमेश्वरबाट अन्तर्दथक्ष्ट

पाएका छि ् र प्रत्र्ेक क्षण पववत्र आत्माद्वारा छोइएका छि ् र हरसमर् िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त गदथछि ्
भिी भन्छि ् भिे, त्र्ो कुिै पनि हालतमा सामान्र् कुरा होइि! र्ो पूणथ रूपमा अलौककक हो!

त्र्स्ता मानिसहरू दष्ु टात्माहरू हुि ् भन्िेमा कुिै शङ्का छै ि! परमेश्वरका आत्मा दे हमा आउिुहुाँदा
समेत, कदहलेकहीीँ उहााँले िािु र ववश्राम गिथप
ु दथछ भिे—मानिसको बारे मा त झि ् केही िभिे हुन्छ।
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दष्ु ट आत्माहरूद्वारा ग्रस्त मानिसहरूमा दे हको कुिै कमजोरी िभएको जस्तो दे खिन्छ। नतिीहरूले

सबै थोक छोड्ि र त्र्ाग्ि सकछि ,् नतिीहरू भाविाबाट मुकत हुन्छि ्, र्ातिा सहि सकिे हुन्छि ्
र असलकनत पनि थकाि महसुस गदै िि ्, मािौं नतिीहरूले शरीरलाई पार गररसकेका छि ्। के
र्ो अत्र्न्त अलौककक होइि र? दष्ु टात्माहरूको काम अलौककक हुन्छ—कुिै पनि मानिसले त्र्स्तो
कुरा हाससल गिथ सकदै ि! वववेकको कमी हुिेहरू त्र्स्ता मानिसहरूलाई दे ख्दा ईष्र्ाथलु हुन्छि ्:
परमेश्वरमाचथको आफ्िो ववश्वासमा नतिीहरूससत जोश छ, ठूलो ववश्वास छ भिी नतिीहरू
भन्छि ्, र कमजोरीको सािोभन्दा सािो चिन्ह समेत कदहल्र्ै दे िाउाँ दै िि ्! वास्तवमा ती सबै

दष्ु ट आत्माको कामका प्रकटीकरणहरू हुि ्। ककिकक, सामान्र् मानिसहरूससत अपररहार्थ रूपमा
िै मािवीर् कमजोरीहरू हुन्छि ्; जोसाँग पववत्र आत्माको उपक्स्थनत हुन्छ नतिीहरूमा हुिे सामान्र्
अवस्था र्ही िै हो।

आफ्िो गवाहीमा र्दढ भएर िडा हुिु भिेको के हो? केही व्र्क्कतहरूले अदहले गरररहे जस्तै

पछ्र्ाउाँ छौं र उिीहरू जीवि प्राप्त गिथ सक्षम छि ् कक छै िि ् भन्िे वास्ता गदै िि ् भिी भन्छि ;्
नतिीहरू जीविको िोजी गदै िि ्, तर नतिीहरू पनछ पनि हट्दै िि ्। नतिीहरू कामको र्ो िरण मात्र

परमेश्वरले िै गिुथहुन्छ भन्िे कुरालाई स्वीकार गछथ ि ्। के र्ो नतिीहरूको गवाहीमा असफल हुिु
होइि र? त्र्स्ता मानिसहरूले आफूलाई ववजर् गररएको गवाही पनि ददाँ दैिि ्। क्जनतएका
मानिसहरूले अरू सबै कुराहरूको बाबजत
ु पनि पछ्र्ाउाँ छि ् र जीविको िोजी गिथ सकछि ्।
नतिीहरूले व्र्ावहाररक परमेश्वरमा ववश्वास मात्र गदै िि ्, तर परमेश्वरका सबै प्रबन्धहरू पछ्र्ाउि

पनि जान्दछि ्। गवाही ददिेहरू त्र्स्तै व्र्क्कतहरू हुि ्। गवाही िददिेहरू कदहल्र्ै पनि जीविको
पनछ लागेका हुाँदैिि ् र अझै पनि अस्तव्र्स्त भएर पछ्र्ाइरहे का हुन्छि ्। तैँले पछ्र्ाउाँ छस ् होला,

तर त्र्सको अथथ ताँ क्जनतएको छस ् भन्िे हुाँदैि, ककिकक ताँलाई परमेश्वरको आजको कामको कुिै
ज्ञाि छै ि। ववजर् गररिको लाचग केही सतथहरू पूरा गिुथपदथछ। पछ्र्ाउिेहरू सबै क्जनति सकदै िि ्,
ककिकक आजका परमेश्वरलाई ककि पछ्र्ाउिुपछथ भन्िे बारे मा तैँले आफ्िो हृदर्मा केही पनि

बुझ्दै िस ्, ि त ताँलाई आजको ददिसम्म ताँ कसरी आइपुचगस ्, कसले ताँलाई आजको ददिसम्म
सहार्ता गऱ्र्ो सो कुरा िै जान्दछस ्। केही व्र्क्कतहरूको परमेश्वरमाचथको ववश्वासको अभ्र्ास
सधैँ अन्धाधन्
ु ध र अलमल्ल ककससमको हुन्छ; त्र्सैले पछ्र्ाउिक
ु ो अथथ ताँससत गवाही छ भन्िे
हुाँदैि। वास्तवमा, सााँिो गवाही भिेको के हो? र्हााँ कुरा गररएको गवाहीका दई
ु भाग छि ्: एउटा
क्जनतएको गवाही हो, र अकोिादहाँ ससद्ध पाररएको गवाही हो (जुि स्वाभाववक रूपमा भववष्र्को

ठूला परीक्षाहरू र महासांकष्ट पनछ हुिेछ)। अको शब्दमा, र्दद ताँ महासांकष्ट र परीक्षाहरूमा र्दढ
भएर िडा हुि सककस ् भिे, तैंले गवाहीको दोस्रो िरण धारण गरे को हुिेछस ्। आजको लाचग

महत्त्वपूणथ भिेको गवाहीको पदहलो िरण िै हो: हरे क सजार् र न्र्ार्को परीक्षाको अवचधमा र्दढ
भई िडा हुि सक्षम हुिु। ववजर् गररिुको गवाही र्ही हो। ककिकक ववजर्को समर् अदहले िै हो।
(पथ्
ृ वीमा परमेश्वरले काम गिुथहुिे समर् अदहले िै हो भन्िे कुरालाई तैँले र्ाद गिुथपछथ ; पथ्
ृ वीमा

दे हधारी परमेश्वरको मुख्र् काम भिेको मानिसहरूको र्ो समूहलाई क्जत्िु हो जसले न्र्ार् र

सजार्बाट भएर जााँदा उहााँलाई पछ्र्ाउाँ छ।) तैँले गवाही ददि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा तैँले
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अन्त्र्सम्म पछ्र्ाउि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरामा मात्र निभथर िभएर, त्र्ोभन्दा अझ

महत्त्वपूणथ कुरा, तैँले परमेश्वरको कामको प्रत्र्ेक िरण अिुभव गिे क्रममा, तैँले परमेश्वरको सजार्
र न्र्ार्लाई सााँिो रूपमा बझ्
ु ि सकछस ् कक सकदै िस ्, र तैंले र्ो सारा कामलाई सााँिो रूपमा

बुझ्छस ् कक बुझ्दै िस ् भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। ताँ अन्त्र्सम्म पछ्र्ाएर मात्र उम्कि सकदै िस ्।
ताँ प्रत्र्ेक सजार् र न्र्ार्को अवचधमा स्वेच्छाले समवपथत हुि सकिुपछथ , तैंले अिुभव गिे कामको
प्रत्र्ेक िरणलाई सााँच्िै राम्ररी बुझ्ि सकिुपछथ , अनि परमेश्वरको स्वभावको ज्ञाि र आज्ञापालि

प्राप्त गिथ सकिप
ु छथ । ववजर् गररिक
ु ो अक्न्तम गवाही र्ही हो, जि
ु गवाही तैँले ददिप
ु छथ । ववजर्
गररिुको गवाहीले मुख्र् रूपमा दे हधारी परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञािलाई सङ्केत गदथछ। अत्र्न्त
महत्त्वपूणथ कुरा, गवाहीको र्ो िरण परमेश्वरको दे हधारणको निक्म्त हो। तैंले सांसारका मानिसहरू

वा अचधकार प्रर्ोग गिे व्र्क्कतहरूका अगाडड के गछथ स ् वा के भन्छस ् भन्िे कुराको महत्त्व हुाँदैि;
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा के हो भिे, तैँले परमेश्वरका मुिबाट निस्केका सबै वििहरू र उहााँका
सबै कामहरूलाई पालि गिथ सकछस ् कक सकदै िस ्। त्र्सकारण, गवाहीको र्ो िरण शैताि र

परमेश्वरका सबै शत्रुहरूप्रनत निदे सशत हुन्छ—परमेश्वर दोस्रो पटक दे ह बन्िुहुिेछ र अझ महाि ्
काम गिथ आउिुहुिेछ भिी ववश्वास िगिे, र्सबाहे क, परमेश्वर दे हमा आउिुभएको तथ्र्लाई पनि
ववश्वास िगिे भूतात्माहरू र शत्रुहरूप्रनत निदे सशत हुन्छ। अको शब्दमा भन्दा, र्ो सम्पूणथ ख्रीष्टववरोधीहरूमा निदे सशत हुन्छ—परमेश्वरको दे हधारणमा ववश्वास िगिे सबै शत्रुहरूप्रनत।

परमेश्वरको बारे मा सोच्िु र परमेश्वरको नतसथिा गिुथले ताँ परमेश्वरद्वारा क्जनतएको छस ् भन्िे

प्रमाखणत गदै ि; र्ो तैंले उहााँ दे ह बन्िुभएका विि हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गछथ स ् कक गदै िस ्, विि
दे हधारी हुिुभएको छ भिी ववश्वास गछथ स ् कक गदै िस ्, र परमेश्वरका आत्मा विि बन्िुभएको छ

भन्िे कुरामा ववश्वास गछथ स ् कक गदै िस ,् र विि दे हमा प्रकट हुिभ
ु एको छ भिी ववश्वास गछथ स ्
कक गदै िस ् भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। मुख्र् गवाही र्ही हो। तैँले कसरी पछ्र्ाउाँ छस ् त्र्ो महत्त्वपूणथ
छै ि, ि त तैँले आफैलाई कसरी समवपथत गछथ त्र्ो िै महत्त्वपूणथ हुन्छ; महत्त्वपूणथ कुरा भिेको तैँले
र्स सामान्र् मािवताबाट विि दे ह बन्िुभएको छ र सत्र्का आत्मा शरीरमा प्रकट हुिुभएको
छ—सत्र्, बाटो र जीवि सबै दे हमा आएका छि ्, परमेश्वरका आत्मा सााँच्िै पथ्
ृ वीमा आउिुभएको

छ र आत्मा दे हमा आउिभ
ु एको छ भन्िे कुरालाई पिा लगाउि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे हो।

बादहरबाट हे दाथ, र्ो पववत्र आत्माको धारणभन्दा फरक दे खििे भए पनि, र्स काममा तैंले आत्मा
पदहले िै दे ह बन्िुभएको छ, र्सबाहे क, विि दे हधारी बन्िुभएको छ र विि दे हमा दे िा पिुथभएको

छ भन्िे कुरालाई स्पष्ट रूपमा दे ख्ि सकछस ्। तैँले र्ी वििहरूको सही अथथ बुझ्ि सकछस ्:
“प्रारम्भमा विि हुिुहुन्थ्र्ो, र विि परमेश्वरसाँग हुिुहुन्थ्र्ो, र विि िै परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो।”
र्सबाहे क, तैंले आजको विि परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे बुझ्िुपछथ , र विि दे हधारी बन्िुहुन्छ भन्िे
कुरालाई दे ख्िुपछथ । तैंले ददि सकिे सवोिम गवाही र्ही हो। परमेश्वर दे हधारी बन्िुभएको छ भन्िे
बारे मा ताँसाँग सही ज्ञाि छ भन्िे र्सैले प्रमाखणत गदथछ —ताँ उहााँलाई चिन्ि मात्र सकदै िस ् तर आज
ताँ दहाँडडरहे को बाटो जीविको बाटो हो र सत्र्को बाटो हो भिेर पनि जान्दछस ्। र्ेशूले गिुथभएको

कामको िरणले “विि परमेश्वरसाँग हुिह
ु ु न्थ्र्ो” भन्िे सार मात्र परू ा गऱ्र्ो: परमेश्वरको सत्र्ता
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परमेश्वरसाँग चथर्ो, र परमेश्वरका आत्मा दे हसाँग हुिुहुन्थ्र्ो र त्र्ो दे हबाट अलग गिथ िसककिे
चथर्ो। अथाथत ्, दे हधारी परमेश्वरको दे ह परमेश्वरका आत्माको साथमा हुिुहुन्थ्र्ो, जुि दे हधारण

गिथह
ु ु िे र्ेशू िै परमेश्वरको पदहलो दे हधारण हुिुहुन्थ्र्ो भन्िे कुराको अझ ठूलो प्रमाण हो। कामको
र्ो िरणले “विि दे ह बन्िुहुन्छ” भन्िे वाकर्ाांशको सटीक रूपमा सभत्री अथथ पूरा गदथछ, “विि
परमेश्वरसाँग हुिुहुन्थ्र्ो, र विि परमेश्वर हुिुहुन्थ्र्ो” भन्िे वाकर्ाांशमा गदहरो अथथ थप्दछ र
ताँलाई “आददमा विि चथर्ो” भन्िे वििमा ठोस रूपमा ववश्वास गिे तुल्र्ाउाँ छ बिाउाँ छ। भन्िुको
अथथ के हो भिे, सक्ृ ष्टको समर्मा परमेश्वरसाँग वििहरू चथए, उहााँका वििहरू उहााँसाँगै चथए र

उहााँबाट अलग हुि सकदै िथे, अनि अक्न्तम र्ुगमा, उहााँले आफ्िा वििहरूको शक्कत र
अक्ख्तर्ारलाई अझ स्पष्ट पािुथहुन्छ र मानिसलाई उहााँका सबै मागथहरू दे ख्ने—उहााँका सबै वििहरू

सुन्िे अिुमनत ददिुहुन्छ। अक्न्तम र्ुगको काम र्स्तै हो। तैँले र्ी कुराहरू सम्पूणथ रूपमा बुझ्िुपछथ ।
र्ो दे हलाई जान्िुको सवाल होइि, तर तैँले दे ह र वििलाई कसरी बुझ्छस ् भन्िे कुराको सवाल
हो। र्ो तैँले धारण गिुथपिे, सबैले जान्िुपिे गवाही हो। र्ो दोस्रो दे हधारणको काम हो—र परमेश्वर

दे ह बन्िुहुिे अक्न्तम पटक हो—त्र्सैले र्सले दे हधारणको महत्त्वलाई पूणथ रूपमा पूरा गदथछ, र
दे हमा परमेश्वरका सम्पूणथ कामहरूलाई पूरा र प्रस्तुत गदथछ, परमेश्वर दे हमा हुिुहुिे र्ुगलाई
समाप्त गदथछ। र्सैले, तैंले दे हधारणको अथथ जान्िुपछथ । ताँ कनत धेरै दगुररदहांड्छस ्, वा तैंले अरू

बादहरी कुराहरू कनत राम्ररी गछथ स ् भन्िे कुराले फरक पादै ि; तर ताँ दे हधारी परमेश्वरको सामु
सााँच्िै समवपथत हुि र तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व परमेश्वरमा समपथण गिथ, र उहााँको मुिबाट निस्किे
सबै वििहरू पालि गिथ सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा महत्त्वपूणथ हुन्छ। तैंले र्ही िै गिुथपदथछ,
र तैँले र्सैलाई पालि गिुथपछथ ।

गवाहीको अक्न्तम िरण भिेको ताँ ससद्ध बिाइिे र्ोग्र्को छस ् कक छै िस ् भन्िे कुराको

गवाही हो—भन्िुको अथथ, दे हधारी परमेश्वरको मुिबाट बोसलएका सबै वििहरू बुखझसकेपनछ ताँमा

परमेश्वरको बारे मा ज्ञाि हुन्छ र ताँ उहााँको बारे मा निक्श्ित हुन्छस ्, र ताँ परमेश्वरको मुिबाट
निस्केका सबै वििअिुसार क्जउाँ छस ्, र परमेश्वरले ताँबाट माग्िुभएका सतथहरू हाससल गछथ स ्—
पत्रुसको शैली र अय्र्ूबको ववश्वास—र्हााँसम्म कक ताँ मत्ृ र्ुसम्म आज्ञा पालि गिथ सकछस ्, आफूलाई

पण
ू थरूपमा उहााँमा समवपथत गिथ सकछस ्, र अन्त्र्मा एक र्स्तो व्र्क्कतको स्वरूप प्राप्त गिथ सकछस ्
जुि मापदण्ड अिुसारको हुन्छ, अथाथत ् र्स्तो व्र्क्कतको स्वरूप जो परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्
अिुभव गरे पनछ ववजर् गररएको र ससद्ध पाररएको हुन्छ। अक्न्तम गवाही र्ही हो—ससद्ध बिाइएको

व्र्क्कतले अन्त्र्मा ददिुपिे गवाही र्ही हो। तैंले ददिुपिे गवाहीका दई
ु िरण र्ी िै हुि ्, ती अन्तरसम्बक्न्धत र अपररहार्थ छि ्। तर तैंले जान्िैपिे एउटा कुरा छ: आज मैले ताँबाट िाहे को गवाही
सांसारका मानिसहरूप्रनत निदे सशत छै ि, ि त कुिै एकल व्र्क्कतप्रनत िै छ, तर मैले ताँलाई गिथ

भिी भिेको कुरामा निदे सशत छ। तैँले मलाई सन्तुष्ट पािथ सकछस ् कक सकदै िस ्, साथै मैले

नतमीहरू प्रत्र्ेकबाट माग गरे का सतथहरूको मापदण्ड तैँले पूणथ रूपमा पूरा गिथ सकछस ् कक सकदै िस ्
भन्िे कुराद्वारा र्सको मापि गररन्छ। तैंले बुझ्िुपिे कुरा र्ही िै हो।
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अभ्यास्(५)
अिग्र
ु हको र्ग
ु को अवचधमा, र्ेशल
ू े केही वििहरू बोल्िभ
ु र्ो र एक िरणको काम गिथुभर्ो। ती

सबैको निक्म्त एउटा सन्दभथ चथर्ो र त्र्स समर्का मानिसहरूको अवस्थाको निक्म्त ती उचित चथए;
र्ेशूले त्र्स बेलाको सन्दभथ अिुसार बोल्िुभर्ो र काम गिुथभर्ो। उहााँले केही अगमवाणीहरू पनि

गिुथभर्ो। आखिरी ददिहरूमा सत्र्को आत्मा आउिुहुिेछ र कामको एक िरणको कामलाई अनघ
बढाउिह
ु ु िेछ भिेर र्ेशल
ू े अगमवाणी गिथभ
ु र्ो। भन्िुको अथथ, त्र्स र्ग
ु मा उहााँ आफैले गिथुपिे

कामबाहे क उहााँलाई केही पनि थाहा चथएि; अको शब्दमा, दे हधारी परमेश्वरले ल्र्ाउिुभएको काम
सीसमत छ। र्सैले, उहााँले आफू जुि र्ुगमा हुिुहुन्छ त्र्ही र्ुगको काम मात्र गिुथहुन्छ र उहााँसाँग

सम्बन्ध िभएका अन्र् काम गिुथहुन्ि। त्र्स बेला, र्ेशूले भाविा वा दशथिहरू अिुसार काम गिुथभएि,
तर समर् र सन्दभथसाँग मेल िािे ककससमले काम गिुथभर्ो। उहााँलाई कसैले पनि अगुवाइ वा
मागथदशथि गरे ि। उहााँको कामको सम्पण
ू थता िै उहााँको आफ्िै अक्स्तत्व चथर्ो—र्ो परमेश्वरको दे हधारी

आत्माले अनघ बढाउिुपिे काम चथर्ो, जुि दे हधारणले अक्स्तत्वमा ल्र्ाएको सारा काम चथर्ो। र्ेशूले

उहााँ आफैले जे दे ख्नुभएको र सुन्िुभएको चथर्ो त्र्ही अिुसार मात्र काम गिुथभर्ो। अको शब्दमा,
आत्माले प्रत्र्क्ष रूपमा काम गिुथभर्ो; उहााँको निक्म्त सन्दे श वाहकहरू प्रकट भएर उहााँलाई सपिाहरू

ददिप
ु िे आवश्र्कता चथएि, ि त उहााँमाचथ कुिै महाि ् ज्र्ोनत िम्केर उहााँलाई दे ख्िे िै तल्
ु र्ाउिु
पथ्र्ो। उहााँले स्वतन्त्र भएर वविा अवरोध काम गिुथभर्ो, ककिभिे उहााँको काम भाविाहरूमा आधाररत

चथएि। अको शब्दमा, जब उहााँले काम गिुथभर्ो, उहााँले छामछाम-छुमछुम गिुथभएि र अिुमाि
लगाउिुभएि, तर उहााँका आफ्िै वविारहरू र उहााँका आफ्िै आाँिाले दे ख्नुभएका कुराहरूको आधारमा
काम गदै र बोल्दै आफूलाई पछ्र्ाउिे िेलाहरूलाई तत्कालीि भरणपोषण उपलब्ध गराउाँ दै सहजताका
साथ काम कुराहरू पूरा गिथुभर्ो। परमेश्वरको काम र मानिसहरूको काम बीिको फरक र्ही हो: जब

मानिसहरूले काम गछथ ि ्, नतिीहरूले थप गदहराइ हाससल गिथ अरूले बसालेको जगको आधारमा सधैँ
अिुकरण गदै र सोिवविार गदै िोज्छि ् र छामछाम-छुमछुम गछथ ि ्। परमेश्वरको काम उहााँ जो

हुिुहुन्छ त्र्सको प्रबन्ध हो र उहााँले आफूले गिुथपिे काम गिुथहुन्छ। उहााँले कुिै पनि मानिसको
ज्ञािलाई प्रर्ोग गरे र मण्डलीलाई भरण-पोषण प्रदाि गिथुहुन्ि। बरु, उहााँले मानिसहरूको अवस्थामा
आधाररत भएर वतथमाि काम गिुथहुन्छ। तसथथ, र्स तररकाले काम गिुथ मानिसहरूले गिे कामभन्दा

हजारौं गुणा बढी स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्िो कतथव्र् पूरा गिुथहुन्ि र उहााँलाई
जसरी मि लाग्छ त्र्सरी काम गिुथहुन्छ जस्तो पनि लाग्ि सकछ—तर उहााँले गिुथहिे सबै काम िर्ााँ
छ। तैपनि, तैंले दे हधारी परमेश्वरको काम कदहल्र्ै पनि भाविाहरूमा आधाररत हुाँदैि भन्िे जान्िुपछथ ।
त्र्स समर्, र्ेशूले क्रूसमा टााँचगिुपिे आफ्िो काम ससध्र्ाउिुभएपश्िात, र्ेशूलाई पछ्र्ाउिे िेलाहरूले
उिीहरू आफ्िो अिुभवको कुिै िास क्स्थनतमा पुगेपनछ परमेश्वरको ददि िक्जकै आएको र उिीहरूले

िााँडै प्रभुलाई भेट्िेछि ् भन्िे अिुभूनत गरे । उिीहरूको भाविा र्ही चथर्ो, र उिीहरूको लाचग र्ो

भाविा अत्र्न्त महत्त्वपूणथ चथर्ो। तर वास्तवमा, मानिसहरूसभत्रका भाविाहरू भरोसार्ोग्र् हुाँदैिि ्।
उिीहरूले सार्द आफूहरू बाटोको अन्त्र्मा पुग्ि लागेको, वा उिीहरूले गरे का र कष्ट भोगेका सबै
1178

कुराहरू परमेश्वरले िै पूवथनिधाथररत गिुथभएको चथर्ो भन्िे अिुभूनत गरे । पावलले पनि आफूले

दौड ससद्ध्र्ाइसकेको र उिम लड़ाइाँ लडडसकेको अनि आफ्िो निक्म्त धासमथकताको मुकुट
राखिसककएको कुरा गरे का चथए। नतिले गरे को अिुभूनत र्ही चथर्ो, र र्सको बारे मा नतिले
पत्रहरू लेिे र मण्डलीहरूलाई पठाए। त्र्स्ता कार्थहरू नतिले मण्डलीहरूका लाचग बोकेको बोझबाट

आए र र्सरी पववत्र आत्माद्वारा बेवास्ता गररए। जब पावलले र्ी वििहरू बोले , नतिमा
असहजताको कुिै भाव चथएि, ि त नतिले कुिै प्रकारको दोष िै महसुस गरे , त्र्सैले नतिले
त्र्स्ता कुराहरू अनत सामान्र् र बबलकुल सही चथए, र ती पववत्र आत्माबाट आएका चथए भन्िे

ववश्वास गरे । तर आजको र्दक्ष्टकोणबाट हे दाथ ती बबलकुलै पववत्र आत्माबाट आएका चथएिि ्। ती

अरू केही िभएर मानिसका भ्रम मात्र चथए। मानिसहरूसभत्र धेरै भ्रमहरू छि ,् र ती प्रकट हुाँदा
परमेश्वरले तीमाचथ ध्र्ाि ददिुहुन्ि वा कुिै वविार व्र्कत गिुथहुन्ि। पववत्र आत्माका धेरैजसो

काम मानिसहरूका भाविाहरूमाफथत पूरा गरराँ दैिि ्—परमेश्वर दे ह बन्िुभन्दा अनघको कदठि,
अन्धकार समर्मा वा कुिै प्रेररत वा काररन्दाहरू िभएको समर्मा बाहे क पववत्र आत्माले

मानिसहरूका भाविाहरूसभत्र काम गिुथहुन्ि। कामको त्र्स िरणमा पववत्र आत्माको कामले

मानिसहरूलाई केही ववशेष भाविा जगाउाँ छ। उदाहरणको लाचग: जब मानिसहरूलाई परमेश्वरका
वििहरूको मागथनिदे शि हुाँदैि, तब उिीहरूले प्राथथिा गदाथ िुसीको अवणथिीर् बोध हुन्छ; उिीहरूको
हृदर्मा आिन्दको अिुभूनत हुन्छ, र उिीहरू शाक्न्त र सहजतामा हुन्छि ्। एकपटक वििहरूको
मागथनिदे शि प्राप्त गरे पनछ मानिसहरू उिीहरूका आत्मामा उज्र्ालो महसुस गछथ ि ्, उिीहरूका

कार्थहरूमा अभ्र्ासको मागथ हुन्छ, र अवश्र् पनि, उिीहरूमा शाक्न्त र सहजताका भाविाहरू पनि
हुन्छि ्। जब मानिसहरूले ितराको सामिा गछथ ि ्, वा परमेश्वरले उिीहरूलाई केही कुराहरू
गिथबाट रोकिुहुन्छ, उिीहरू आफ्िो हृदर्मा अशान्त र असहज महसुस गछथ ि ्। र्ी सबै पववत्र
आत्माले मानिसलाई प्रदाि गिथुभएका भाविाहरू हुि ्। तैपनि, र्दद प्रनतकूल वातावरणले भर्को

क्स्थनत उत्पन्ि गऱ्र्ो र त्र्सले मानिसलाई अनत िै चिक्न्तत र डरपोक बिाउाँ छ भिे , त्र्ो

मािवजानतको सामान्र् असभव्र्क्कत हो र पववत्र आत्माको कामसाँग त्र्सको कुिै सम्बन्ध हुाँदैि।

मानिसहरू सधैं आफ्िा भाविाहरूमाझ बााँचिरहे का हुन्छि ्, र नतिीहरूले धेरै वषथदेखि त्र्सो
गदै आएका छि ्। जब उिीहरूको हृदर्मा शाक्न्त हुन्छ, उिीहरूले (उिीहरू इच्छुक हुिु शाक्न्तको
भाविा हो भन्िे ववश्वास गदै ) कार्थ गछथ ि ्, र जब उिीहरूको हृदर्मा शाक्न्त हुाँदैि, उिीहरूले
(उिीहरूका अनिच्छा वा अरुचि असहजताको भाविा हो भिी ववश्वास गदै ) कार्थ गदै िि ्। र्दद

क्स्थनत सहज छ भिे उिीहरू र्ो परमेश्वरको इच्छा हो भन्िे सोच्छि ्। (वास्तवमा, र्ो र्स्तो कुरा
हो जि
ु सहज रूपमा िल्िप
ु छथ , ककिकक र्ो वस्तह
ु रूको प्राकृनतक निर्म हो।) जब क्स्थनत सहज

हुाँदैि, तब उिीहरू त्र्ो परमेश्वरको इच्छा होइि भन्िे सोच्छि ्। जब उिीहरूले त्र्स्तो कुराको
सामिा गछथ ि ् जुि सहज हुाँदैि, उिीहरू रोककन्छि ्। त्र्स्ता भाविाहरू सही हुाँदैिि ्, र ती
भाविाअिुसार कार्थ गिाथले धेरै दढलाइहरू उत्पन्ि हुन्छि ्। उदाहरणको लाचग, निश्िर् िै सत्र्तालाई
व्र्वहारमा उतािथ गाह्रो हुन्छ र परमेश्वरको इच्छाको काम गिुथ त अझ धेरै कदठि हुन्छ। धेरैवटा
सकारात्मक कुराहरू महसस
ु गिथ गाह्रो हुन्छ। जस्तै भिाइ िै छ नि, “असल कुरा महसस
ु गिथभ
ु न्दा
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अनघ प्रार््ः कदठि कुराहरू अिुभव गिुथपिे हुन्छ।” मानिसहरूको व्र्ावहाररक जीविमा औधी धेरै
भाविाहरू हुन्छि ्, ती भाविाहरूले उिीहरूलाई अन्र्ोलमा पाछथ ि ् र धेरै कुराहरूको बारे मा अनिक्श्ित
तल्
ु र्ाउाँ छि ्। मानिसहरूले सत्र्तालाई िबझ
ु ेसम्म उिीहरूका निक्म्त केही पनि स्पष्ट हुाँदैि। तर
सामान्र्त्ः जब उिीहरूले भाविाहरूअिुसार काम गछथ ि ् वा बोल्छि ्, र्ो कुराले प्राथसमक
ससद्धान्तहरूको उल्लङ्घि िगरुन्जेलसम्म, पववत्र आत्माले केही पनि प्रनतकक्रर्ा गिुथहुन्ि। र्ो
पावलले महसुस गरे को “धासमथकताको मुकुट” जस्तो हो: धेरै वषथसम्म कसैले पनि नतिको भाविा
गलत छ भिेर ववश्वास गरे ि, ि त पावल आफैले िै आफ्िा भाविाहरू गलत भएको महसस
ु गरे ।

मानिसका भाविाहरू कहााँबाट आउाँ छि ् त? नतिीहरू वास्तवमा उिीहरूको ददमागबाट आउिे
प्रनतकक्रर्ाहरू हुि ्। ववसभन्ि वातावरण र ववसभन्ि मासमलाअिुसार ववसभन्ि भाविाहरू उत्पन्ि
हुन्छि ्। धेरैजसो समर्, मानिसहरूले मािवीर् तकथअिुसार सुत्रात्मक ढााँिा प्राप्त गिथ निष्कषथहरू

निकाल्छि ्, जसको पररणामस्वरूप धेरै मािवीर् भाविाहरू निमाथण हुन्छि ्। र्ो कुरालाई महसुसै
िगरी, मानिसहरू उिीहरूका आफ्िै ताककथक निष्कषथहरूमा प्रवेश गछथ ि ,् र र्सरी र्ी भाविाहरू
मानिसहरूले आफ्िो जीवि क्जउिे आधार बन्छि ्; ती भाविाहरू उिीहरूको जीविमा सांवेगात्मक

बैसािी बन्छि ्, जस्तै पावलको “धासमथकताको मुकुट” वा ववटिेस लीले “प्रभुलाई आकाशमा भेट्िु।”
परमेश्वरका निक्म्त मानिसका र्ी भाविाहरूमा हस्तक्षेप गिे कुिै उपार् छै ि र उहााँले उिीहरूलाई
उिीहरूकै इच्छाअिस
ु ार बढि ददिु िै पछथ । आज, मैले ताँससत सत्र्ताको ववसभन्ि पक्षबारे स्पष्ट

रूपमा कुरा गरे को छु। र्दद ताँ आफ्िा भाविाहरूअिुसार अचग बदढरहन्छस ् भिे के ताँ अझै पनि
अस्पष्टताको बीिमा बााँचिरहे को छै िस ् र? तैँले तेरो लाचग स्पष्ट रूपमा तर् गररएका वििहरू

स्वीकार गदै िस ्, र सधैं तेरा व्र्क्कतगत भाविाहरूमा भरोसा गछथ स ्। र्समा, के ताँ एउटा हािीलाई
छाम्िे अन्धो मानिसजस्तो छै िस ् र? र ताँ आखिरमा के िै प्राप्त गिेछस ् र?

आज दे हधारी परमेश्वरले गिुथभएका सबै कामहरू वास्तववक छि ्। र्ो तैँले महसुस गिथ सकिे

कुरा होइि, वा तैँले कल्पिा गिथ सकिे कुरा होइि, झि ् र्ो तैंले निष्कषथ निकाल्ि सकिे कुरा हुिे
त कुरै िगरौं—र्ो त र्स्तो कुरा हो जसलाई तैँले ताँमाचथ तथ्र्हरू आएपनछ मात्र बुझ्ि सकछस ्।
कदहलेकहीां, तथ्र्हरू आए पनि तैँले अझै स्पष्ट रूपमा दे ख्न सकदै िस ्, र मानिसहरूले तबसम्म

बझ्
ु िेछैिि ् जबसम्म व्र्क्कतगत रूपमै परमेश्वर आफैले घदटत भइरहे का सााँिो तथ्र्हरूलाई ठूलो
रूपमा स्पष्टता प्रदाि गिुथहुन्ि। त्र्स बेला, र्ेशूलाई पछ्र्ाउिे िेलाहरूमाझ धेरै भ्रमहरू चथए।

उिीहरूले परमेश्वरको ददि िक्जकै आउाँ दैछ र उिीहरू प्रभुको लाचग िााँडै मिेछि ् र िााँडै प्रभु
र्ेशूसाँग भेट्िेछि ् भन्िे ववश्वास गरे । र्ही भाविाको कारण पत्रुसले पूरै सात वषथ पिे तैपनि त्र्ो

ददि आएि। उिीहरूले आफ्िो जीवि पररपकव भएको महसस
ु गरे ; उिीहरूसभत्रका भाविाहरू वद्
ृ चध

हुाँदै गए र र्ी भाविाहरू अझ बढी तीव्र भए, तर उिीहरूले धेरै असफलताहरू भोगे र सफलता
हाससल गिथ सकेिि ्। के हुाँदैछ भन्िे उिीहरू आफैलाई थाहा चथएि। के पववत्र आत्माबाट सााँिो
रूपले आएको कुरा पूरा हुि सकदै िथ्र्ो त? मानिसहरूका भाविाहरू भरोसार्ोग्र् हुाँदैिि ्।
मानिसहरूका आ-आफ्िै सोच्िे तररका र वविारहरू हुन्छि ्, त्र्सकारण, उिीहरूले त्र्स समर्को
पररप्रेक्ष्र् र अवस्थाहरूको आधारमा असांख्र् सम्बन्ध र अथथहरू निमाथण गछथ ि ्। ववशेष रूपमा, जब
1180

सोिवविार गिे स्वस्थ तररकाहरू भएका मानिसहरूलाई केही हुन्छ, उिीहरू अनत उिेक्जत हुन्छि ्
र असांख्र् सम्बन्ध र अथथहरू निमाथण िगरररहि सकदै िि ्। र्ो ववशेष गरी उच्ि ज्ञाि र
ससद्धान्तहरू भएका “ववशेषज्ञहरू” मा लागू हुन्छ, जसका सम्बन्ध र अथथहरू सांसारसाँग धेरै वषथको
कार्थ-व्र्वहारपनछ अझ प्रिुर हुन्छि ्; उिीहरूले महसुसै िगरी, ती कुराहरूले उिीहरूका हृदर्लाई
निर्न्त्रणमा सलन्छि ् र ती कुराहरू उिीहरूका अनत िै शक्कतशाली भाविाहरू बन्छि ्, र उिीहरू

ती कुराहरूसाँग सन्तुष्ट हुन्छि ्। जब मानिसहरूले केही गिथ िाहन्छि ्, उिीहरूसभत्र भाविा र
कल्पिाहरू दे िा पदथछि ् अनि उिीहरूले आफू सही छु भन्िे सोच्दछि ्। पनछ, जब उिीहरूले ती
कुराहरू पूरा िभएका दे ख्छि ्, तब उिीहरूले के गलत गलत भर्ो भन्िे बुझ्दै िि ्। सार्द उिीहरूले
परमेश्वरले िै आफ्िो र्ोजिा बदल्िुभर्ो भन्िे ववश्वास गछथ ि ्।

सबै मानिसहरूमा अपररहार्थ रूपमा भाविाहरू हुन्छि ्। व्र्वस्थाको र्ुगमा धेरै मानिसहरूमा
पनि केही निक्श्ित भाविाहरू चथए, तर उिीहरूका भाविाहरूमा आजका मानिसहरूको भन्दा कम
त्रुदटहरू चथए। ककिकक, पदहले, मानिसहरूले

र्होवा दे िा पिुथभएको दे ख्न सकथे; उिीहरूले

सन्दे शवाहकहरू दे ख्न सकथे र उिीहरूलाई सपिाहरू आउाँ थ्र्ो। आजका मानिसहरू ईश्वरीर् दशथिहरू

वा सन्दे शवाहकहरू दे ख्न सकदै िि ्, र र्सरी उिीहरूका भाविाहरूमा रहे का त्रुदटहरूमा बढोिरी भएको
छ। जब आजका मानिसहरूले केही कुरालाई ववशेष रूपमा सही भएको महसुस गछथ र त्र्सलाई
व्र्वहारमा ल्र्ाउाँ छि ्, तब पववत्र आत्माले उिीहरूलाई दोष लगाउिह
ु ु न्ि, अनि नतिीहरूलाई मिसभत्र
शाक्न्त समल्छ। र्ो तथ्र्पश्िात, सङ्गनत वा परमेश्वरको विि पढे र मात्र उिीहरूले आफू गलत
रहे को थाहा पाउाँ छि ्। र्सको एउटा पक्ष के हो भिे त्र्हााँ मानिसहरूकहााँ दे िा पिे कोही पनि

सन्दे शवाहकहरू छै िि ्, सपिाहरू ववरलै मात्र आउाँ छि ्, र मानिसहरूले आकाशमा कुिै पनि ईश्वरीर्
दशथिहरू दे ख्दै िि ्। अको पक्ष के हो भिे पववत्र आत्माले मानिसहरूसभत्र उहााँको ताडिा र अिश
ु ासि

कारबाही बढाउिुहुन्ि; उिीहरूसभत्र पववत्र आत्माको काम ववरलै हुन्छ। तसथथ, र्दद मानिसहरूले
परमेश्वरका वििहरू िााँदैिि ् र वपउाँ दै िि ,् व्र्ावहाररक रूपमा सत्र्को िोजी गदै िि ्, र अभ्र्ासको
मागथ बुझ्दै िि ् भिे उिीहरूले केही पनि हाससल गिेछैिि ्। पववत्र आत्माको कामका ससद्धान्तहरू

र्सप्रकार छि ्: उहााँले त्र्ो कुरामा ध्र्ाि ददिुहुन्ि, जसको सम्बन्ध उहााँको कामसाँग छै ि; र्दद कुिै
कुरा उहााँको कार्थक्षेत्रको दार्रासभत्र छै ि भिे, उहााँले कदहल्र्ै पनि हस्तक्षेप वा मध्र्स्थता गिथह
ु ु न्ि,
मानिसहरूलाई उिीहरूले िाहे का जुिसुकै समस्र्ा िडा गिथ ददिुहुन्छ। ताँ जसरी िाहन्छस ् त्र्सरी

कार्थ गिथ सकछस ्, तर त्र्ो ददि आउिेछ, जुि ददि तैंले आफैलाई आतांक र हानिले ग्रस्त भएको
पाउिेछस ्। परमेश्वर केवल उहााँको आफ्िै दे हमा मात्र एकाग्र मिले काम गिुथहुन्छ, उहााँले मानिसको
काममा कदहल्र्ै हस्तक्षेप गिथह
ु ु न्ि। र्सको सट्टा, उहााँले मानिसको सांसारलाई फराककलो ठाउाँ
ददिुहुन्छ, र आफूले गिुथपिे कामहरू गिुथहुन्छ। र्दद तैंले आज केही गलत गररस ् भिे ताँलाई दोष

लगाइिे छै ि, ि त भोसल तैंले केही राम्रो गररस ् भिे ताँलाई पुरस्कार िै ददइिेछ। र्ी मािवीर्

ववषर्हरू हुि ्, र नर्िको पववत्र आत्माको कामसाँग असलकनत पनि सम्बन्ध हुाँदैि—र्ो मेरो कामको
दार्रासभत्र बबलकुलै पदै ि।
पत्रस
ु ले आफूले काम गरररहे का समर्मा धेरै वििहरू बोले, र धेरै कामहरू गरे । के र्ो कुिै
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पनि मािवीर् वविारहरूबाट िआएको हुिु सम्भव छ? ककिकक र्ो सम्पूणथ रूपले पववत्र आत्माबाट
आउि असम्भव छ। पत्रुस केवल परमेश्वरको एक सक्ृ ष्ट चथए, नतिी एक अिुर्ार्ी चथए, नतिी
पत्रस
ु चथए, र्ेशू चथएिि ् र उहााँहरूका सार एकसमाि चथएिि ्। पत्रस
ु पववत्र आत्माद्वारा पठाइएका
भए पनि नतिले गरे का सबै काम-कुराहरू पववत्र आत्माबाट आएका चथएिि ्, ककिकक आखिर नतिी
एक मानिस मात्र चथए। पावलले पनि धेरै वििहरू बोले र नतिले मण्डलीहरूलाई थोरै पत्रहरू

लेिेिि ्, तीमध्र्े कनतपर् बाइबलमा सांकसलत गररएका छि ्। पववत्र आत्माले कुिै रार्हरू व्र्कत

गिथभ
ु एि, ककिकक त्र्स बेला पावललाई पववत्र आत्माले प्रर्ोग गरररहिभ
ु एको चथर्ो। नतिले केही

अिुभव र ज्ञािहरू प्राप्त गरे , र नतिले ती कुराहरूलाई लेिे, र प्रभुमा नतिका भाई-बदहिीहरूलाई

हस्तान्तरण गररददए। र्ेशूको कुिै प्रनतकक्रर्ा चथएि। ककि त्र्स बेला पववत्र आत्माले नतिलाई
रोकिुभएि? ककिकक मानिसहरूको सामान्र् सोच्िे तररकाबाट केही अशुद्धताहरू आउाँ छि ्; र्ो

अपररहार्थ कुरा हो। र्सबाहे क, नतिका कार्थहरू हस्तक्षेप वा ववघ्िवाधाको हदसम्म पुगेिि ्। जब
मािवताबाट र्स ककससमको केही काम हुन्छ, तब मानिसहरूले त्र्सलाई स्वीकार गिथ सक्जलो
हुन्छ। र्दद मानिसको सामान्र् सोच्िे तररकाका अशुद्धताहरूले कुिै कुरामा हस्तक्षेप गदै िि ् भिे,
नतिहरू सामान्र् मानिन्छ। अको शब्दमा, सामान्र् सोच्िे तररका भएका सबै मानिसहरूले त्र्स

प्रकारले सोच्ि सकछि ्। जब मानिसहरू दे हमा क्जउाँ छि ्, उिीहरूका सोिवविार गिे आफ्िै तररका

हुन्छि ्, तर ती वविारहरूलाई उिेलेर फ्र्ाकिे कुिै तररका हुाँदैि। तैपनि, केही समर् परमेश्वरको
कामको अिुभव गरे पनछ र केही सत्र् बुझेपनछ, र्स प्रकारले सोिवविार गिे तररकाहरू थोरै
हुिेछि ्। जब उिीहरूले धेरै कुराहरूको अिुभव गरे का हुन्छि ्, तब उिीहरूले स्पष्ट रूपमा दे ख्न
सकिेछि ् र र्सरी ववभन्ि काम-कुराहरूमा कम बाधा पुऱ्र्ाउिेछि ्। अको शब्दमा, जब मानिसहरूका

कल्पिा र ताककथक निष्कषथहरू िण्डि गररन्छि ,् तब उिीहरूको असामान्र् भाविाहरू कम हुिेछि ्।
दे हमा क्जउिे सबैको आ-आफ्िै सोच्िे तररका हुन्छ, तर आखिरमा, परमेश्वरले उिीहरूमा त्र्ो

हदसम्म काम गिुथहुन्छ कक उिीहरूको सोच्िे तररकाले उिीहरूलाई बाधा पुऱ्र्ाउि सकिेछैि, उिीहरू
अबउप्रान्त आफ्िो जीविका भाविाहरूमा भर पिेछैिि ्, उिीहरूको वास्तववक कद बढ्िेछ, र उिीहरू
वास्तववकतामा परमेश्वरका वििहरूअिुसार क्जउि सकिेछि ्, र अबउप्रान्त उिीहरूले अस्पष्ट वा
निरथथक काम-कुराहरू गिेछैिि ्, र उिीहरूले ववघ्िवाधा िडा गिे कार्थहरू गिेछैिि ्। र्सप्रकार

उिीहरूका भ्रम अबउप्रान्त रहाँदैिि ्, र र्स समर्पश्िात उिीहरूका कार्थहरू उिीहरूको वास्तववक
कदअिुरूपका हुिेछि ्।

वर्जयको्कामको्शभत्री्सत्यिा्(१)
मािवजानत शैतािद्वारा र्नत गम्भीर रूपले भ्रष्ट भएको छ कक उसले परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी
जान्दै ि, र उसले परमेश्वरको आराधािा गिथ छाडेको छ। आददमा, जब आदम र हव्वाको सक्ृ ष्ट
गररएको चथर्ो, र्होवाको मदहमा र गवाही सधैं उपक्स्थत चथए। तर भ्रष्ट बिेपनछ, मानिसले त्र्ो

मदहमा र गवाही गम
ु ार्ो, ककिकक सबैले परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोह गरे , र उहााँलाई परू ै आदर
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गिथ छाडे। आजको ववजर्को काम भिेको सम्पूणथ गवाही र सम्पूणथ मदहमा फेरर प्राप्त गिुथ, र सबै

मानिसहरूलाई परमेश्वरको आराधािा गिे बिाउिु हो, र्सैले कक सक्ृ ष्ट गररएकाहरूका बीिमा
गवाही होस ्; र्ो र्स िरणको दौराि गिथप
ु िे काम हो। वास्तवमा, कसरी मािवजानतमाचथ ववजर्

प्राप्त गिुथपछथ ? मानिसलाई पूणथ रूपमा ववश्वास ददलाउि र्स िरणको कामका वििहरू प्रर्ोग गदै ;
उसलाई पूणथ रूपमा मिाउि न्र्ार्, सजार् र क्रूर श्राप प्रर्ोग गदै ; मानिसको वविोहीपिलाई िुलासा
गदै अनि उसको प्रनतरोधको न्र्ार् गदै ताकक उसले मािवजानतको अधासमथकता र फोहोरलाई जान्ि

सकोस ्, र र्सरी ती िीजहरूलाई परमेश्वरको धासमथक स्वभावको प्रनतभारको रूपमा प्रर्ोग गिथ

सकोस ्। मुख्र् रूपमा र्ी वििहरूद्वारा िै मानिस उपर ववजर् प्राप्त गिथ र पूणथ रूपमा राजी
बिाउि सककन्छ। वििहरू मािवजानतलाई क्जत्िे अक्न्तम माध्र्म हुि ्, र सबै जसले परमेश्वरको
ववजर्लाई स्वीकार गदथछि ् उहााँको वििको प्रहार र न्र्ार्लाई पनि स्वीकार गिथप
ु दथछ। आजको
बोल्िे प्रकक्रर्ा ठ्र्ाककै क्जत्िे प्रकक्रर्ा हो। अनि मानिसहरूले कसरी सहर्ोग गिुथपछथ ? र्ी वििहरू
कसरी िािे र वपउिे भिी जान्दै , र ती बुझ्िे समझ प्राप्त गदै । मानिसहरूलाई कसरी क्जत्िे भन्िे
सम्बन्धमा, नतिीहरू आफैँ ले गिथ सकिे केही कुरा होइि। र्ी वििहरू िाएर अनि वपएर तैँले गिथ

सकिे आफ्िो भ्रष्टता र फोहोर, आफ्िो वविोहीपि र अधासमथकता थाहा पाउाँ िे, र परमेश्वरको अगाडड

अचग निहुररिे मात्र हो। र्दद, परमेश्वरको इच्छा बुझेपनछ, तैँले अभ्र्ास गिथ सककस ्, र र्दद ताँसाँग
दशथिहरू छि ् र र्ी वििहरूप्रनत पण
ू थ रूपमा समवपथत हुि सककस ्, र आफैले कुिै छिौट गदै िस ्
भिे, ताँमाचथ ववजर् भएको हुिेछ-अनि त्र्ो र्ी वििहरूकै फलस्वरूप भएको हुिेछ। ककि
मािवजानतले गवाही गुमार्ो? ककिकक परमेश्वरमाचथ कसैको ववश्वास छै ि, ककिकक मानिसहरूको

हृदर्मा परमेश्वरको कुिै स्थाि छै ि। मािवजानतलाई क्जत्िु भिेको मािवजानतको ववश्वास

पि
ु स्थाथपिा गिथु हो। मानिसहरू सधैं अनिर्क्न्त्रत रूपमा साांसाररक सांसारमा दगि
ु थ िाहन्छि ्,
नतिीहरूले अत्र्चधक आशा राख्छि ्, नतिीहरूको भववष्र्का लाचग धेरै िै कुराहरू िाहन्छि ्, र
नतिीहरूका धेरै िै असाधारण मागहरू छि ्। नतिीहरू जदहल्र्ै पनि शरीरको बारे मा सोच्दछि ,्

शरीरका लाचग र्ोजिा गदथछि ्, र परमेश्वरप्रनतको ववश्वासको मागथ िोज्ि कुिै िासो राख्दै िि ्।

नतिीहरूका हृदर्हरू शैतािले हरण गरे को हुन्छ, नतिीहरूले परमेश्वरप्रनत आफ्िो श्रद्धा गुमाएका
छि ्, र नतिीहरू शैतािमा अटल छि ्। तर मानिसको सक्ृ ष्ट परमेश्वरले गिथभ
ु एको चथर्ो। र्सैले,
मानिसले उकत गवाही गुमाएको छ, अथाथत उसले परमेश्वरको मदहमा गुमाएको छ। मािवजानत
उपर ववजर् प्राप्त गिुथको उद्दे श्र् परमेश्वरप्रनतको मानिसको श्रद्धाको मदहमा फेरर दाबी गिुथ हो।

र्सलाई र्सरी भन्ि सककन्छ्ः र्स्ता धेरै मानिसहरू छि ् जसले जीविलाई पछ्र्ाउाँ दै िि;् जीविको

पनछ लाग्िे र्दद कोही छि ् भिे पनि, नतिीहरूका सङ्ख्र्ा औीँलामा गन्ि सककिे मात्र छ। मानिसहरू
आफ्िो भववष्र्मा व्र्स्त छि ् र जीविप्रनत कुिै ध्र्ाि ददाँ दैिि ्। कसै-कसैले परमेश्वरको ववरुद्ध
वविोह र ववरोध गछथ ि ्, उहााँको वपदठउाँ पछाडड उहााँलाई दोष लगाउाँ छि ् र सत्र्ताको अभ्र्ास गदै िि ्।
अदहलेलाई र्ी मानिसहरूलाई बेवास्ता गररन्छ; अदहलेलाई र्ी वविोहीका छोराहरूलाई केही पनि

गररदैँि, तर भववष्र्मा ताँ रुाँ दै र दाह्रा ककट्दै , अन्धकारमा क्जउिेछस ्। ताँ त्र्समा क्जउाँ दा तैँले
ज्र्ोनतको बहुमल्
ू र्ता महसस
ु गिेछैिस ्, तर एक पल्ट त्र्ो अाँध्र्ारो रातमा क्जइरहदा तैँले त्र्ो
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कनत मूल्र्वाि ् रहे छ भिी महसुस गिेछस ् र तब ताँ द्ःु िी हुिेछस ्। ताँलाई अदहले ठीकै लाग्छ,
तर त्र्स्तो ददि आउिेछ जब ताँ द्ःु िी हुिेछस ्। जब त्र्ो ददि आउाँ छ, तब अाँध्र्ारो आइपछथ र

ज्र्ोनत रहाँदैि, र पछुतो गिथ पनि धेरै दढलो हुिेछ। ककिकक तैँले आजको काम अझै बझ
ु ेको छै िस ्
र अदहले ताँसाँग भएको समर्लाई कदर गिथ असफल छस ्। जब सम्पूणथ ब्रह्माण्डको काम सुरु
हुन्छ, अथाथत ् आज मैले भिेका सबै कुराहरू सााँिो हुन्छ, धेरै मानिसहरू आफ्िो टाउको समातेर
कष्टको आाँसु रुिेछि ्। अनि त्र्सो गदाथ, के नतिीहरू रुाँ दै र दाह्रा ककट्दै अन्धकारमा परे का हुाँदैिि ्
र? वास्तवमा जीविलाई पछ्र्ाउिे र पण
ू थ बिाइएका सबैको प्रर्ोग गिथ सककन्छ भिे, प्रर्ोग गिथ
अर्ोग्र् वविोहका सबै छोराहरू अन्धकारमा पिेछि ्। नतिीहरू पववत्र आत्माको कामबाट अलक्ग्गएका

हुिेछि ् र कुिै पनि कुराको अथथ बुझ्ि असमथथ हुिेछि ्। त्र्सैले नतिीहरूलाई सजार् ददइिेछ र
रुवाइका पीडा भोग्िेछि ्। र्दद ताँ कामको र्स िरणमा राम्रोसाँग सस
ु क्ज्जत भइस ्, र ताँ आफ्िो

जीविमा बढे को छस ् भिे, ताँ प्रर्ोग हुि र्ोग्र् छस ्। र्दद ताँ राम्ररी सुसक्ज्जत छै िस ् भिे, ताँलाई

अको िरणको कामका लाचग बोलाइएको छ भिे पनि, ताँ प्रर्ोगका निक्म्त अर्ोग्र् हुिेछस ्—र्ो बेला
तैँले आफैलाई सुसक्ज्जत पािे इच्छा गररस ् भिे पनि अको मौका पाउिे छै िस ्। परमेश्वरलाई

छोडडएको हुिेछ; अदहले तेरो सामु रहे को र्स ककससमको अवसर पाउाँ ि ताँ कहााँ जाि सकछस ् र?
परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा प्रबन्ध गिुथभएको त्र्ो अभ्र्ास प्राप्त गिथ ताँ कहााँ जाि सकछस ् र?
त्र्नतबेला, परमेश्वर व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िु हुिेछैि वा आवाज ददिु हुिेछैि; तैँले गिथ सकिे
भिेको आज बोसलएका कुराहरू पढ्ि सकिे मात्र हो-त्र्स्तो भए समझ सक्जलै कसरी आउाँ ि
सकछ? आजको भन्दा भववष्र्को जीवि कसरी राम्रो हुि सकछ? त्र्स क्स्थनतमा, के तैँले रुाँ दै र
दााँत ककट्दै क्जउाँ दो मत्ृ र्ु भोचगरहे को हुाँदैिस ् त? ताँलाई अदहले आसशषहरू ददइाँदैछ , तर ती कसरी
उपभोग गिे भिेर ताँलाई थाहा छै ि; ताँ आसशषमा बााँचिरहे को छस ्, तर पनि ताँ अिजाि छस ्।

र्सबाट तैँले कष्ट भोग्िे निक्श्ित छ भिी प्रमाखणत हुन्छ। आज, केही मानिसहरूले प्रनतरोध गछथ ि ्,
केहीले वविोह गछथ ि ्, कसैले र्ो वा त्र्ो गछथ ि ्, र म र्सलाई बेवास्ता गछुथ, तर म नतमीहरूले गिथ
लागेका कुराबारे अिजाि छु भिी िसोि। के म नतमीहरूको सार बुक्झ्दिाँ र? ककि मेरो ववरुद्ध

झगडा गरररहन्छौ? के ताँ आफ्िै िानतर जीवि र आसशषहरूको
्
पनछ लाग्िलाई परमेश्वरमा ववश्वास

गददथिस ्? के तैँले ववश्वास गरे को तेरो आफ्िै लाचग होइि र? हाल, म केवल बोलेर ववजर्को कार्थ

गदै छु, र र्ो ववजर्को काम समाप्त भएपनछ, तेरो अन्त्र् पककै हुिेछ। के मैले ताँलाई स्पष्ट रुपमा
भनिरहिु पछथ र?
आजको ववजर्को कामको उद्दे श्र् मानिसको अन्त्र् कस्तो हुिेछ भिी स्पष्ट पािुथ हो। ककि
आजको सजार् र न्र्ार् आखिरी ददिहरूमा ठूलो सेता ससांहासिको अनघ हुिे न्र्ार् हो भिेर
भनिन्छ? के ताँ र्ो दे ख्दै िस ्? ववजर्को काम ककि अक्न्तम िरणमा छ? के र्ो सबै वगथका
मानिसहरूको अन्त्र् कस्तो प्रकारको हुिेछ भन्िे कुरा स्पष्ट रूपमा प्रस्तत
ु गिथका निक्म्त होइि
र? के र्ो दण्ड र न्र्ार्को ववजर्को क्रममा सबैलाई आफ्िो वास्तववक रङ्ग दे िाउिे अिुमनत

ददि र त्र्सपनछ नतिीहरूका आ-आफ्िै प्रकारअऩुसार वगीकरण गिथका लाचग होइि र? र्सलाई

मािवजानतलाई क्जत्िु भन्िभ
ु न्दा बरु प्रत्र्ेक वगथको व्र्क्कतले कस्तो प्रकारको अन्त्र्को सामिा
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गिुथपछथ त्र्ो दे िाउिु हो भन्िु राम्रो हुन्छ। र्ो मानिसहरूको पापहरूको न्र्ार् गिे र त्र्सपनछ
ववसभन्ि वगथहरूका मानिसहरूलाई प्रकट गदै त्र्सद्वारा नतिीहरू दष्ु ट वा धमी के हुि ् भिेर निणथर्
गिथु हो। ववजर्को कामपनछ, असललाई इिाम ददिे र दष्ु टलाई दण्ड ददिे काम हुन्छ। पण
ू थ रूपमा
आज्ञापालि गिे मानिसहरूलाई-अथाथत ् पूणथ रूपले क्जनतएका मानिसहरूलाई-सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा

परमेश्वरको कार्थ फैलाउिे अको िरणमा राखििेछ; अनि िक्जनतएकाहरूलाई अन्धकारमा राखििेछि ्
र नतिीहरूले ववपविको सामिा गिेछि ्। र्सरी मानिसलाई नतिीहरूका प्रकारअिुसार वगीकरण
गररिेछ, दष्ु ट काम गिेहरू दष्ु टहरूको समह
ू मा राखििेछि ्, फेरर सर्
ू थको ककरणसाँग िहुिे गरी
राखििेछि ्, र धमीहरू असल मानिसहरूको समूहमा राखििेछि ्, जसले ज्र्ोनत प्राप्त गिेछि ् र

सदासवथदा ज्र्ोनतमा क्जउाँ िेछि ्। सबै िीजहरूको अन्त्र् िक्जक छ; मानिसको अन्त्र् उसको आाँिाको
अनघ स्पष्ट दे िाइएको छ, र सबै िीजहरू त्र्सको प्रकारअिुसार वगीकृत गररिेछ। त्र्सोभए,
मानिसहरूले नतिीहरूको प्रकारअिुसार वगीकरण गररएको पीडाबाट कसरी उम्कि सकछि ्? सबै

िीजहरूको अन्त्र् िक्जक आउाँ दा प्रत्र्ेक प्रकारको व्र्क्कतको अन्त्र् प्रकट हुन्छ, र र्ो (ववजर्का
सबै कामहरू लगार्त, वतथमाि कार्थबाट सुरु गदै ) सम्पूणथ ब्रह्माण्डलाई क्जत्िे काम गररिे अवचधमा
गररन्छ। सबै मािवजानतको अन्त्र्को प्रकाश न्र्ार्को ससांहासिअनघ, दण्ड ददिे अवचधमा, र आखिरी
ददिहरूको ववजर्को कामको क्रममा गररन्छ। प्रकारअिुसार मानिसहरू वगीकरण गिुथ भिेको

मानिसहरू नतिीहरूका सरु
ु को वगथमा फकथिु होइि, ककिकक सक्ृ ष्टको समर्मा मानिस सक्ृ ष्ट गररएको
बेला एक ककससमको मानिस मात्र चथर्ो, पुरुष र स्त्रीको भेद मात्र चथर्ो। त्र्हााँ धेरै प्रकारका

मानिसहरू चथएिि ्। हजारौं वषथ भ्रष्टतापनछ मात्र मानिसहरूका ववसभन्ि वगथहरू दे िा परे को हो,
कोही फोहोर ददर्ावलसहरूको क्षेत्रमा हुन्छि ्, कोही दष्ु ट ददर्ावलसहरूको क्षेत्रमा पछथ ि ्, र कोही
जीविको पनछ लाग्िेहरू जो सवथशक्कतमािको
् क्षेत्रमा हुन्छि ्। केवल र्सरी मानिसहरूको माझमा
बबस्तारै वगथहरू अक्स्तत्वमा आए, र मानिसको ठूलो पररवारसभत्र त्र्सरी मात्र मानिसहरू वगथहरूमा

बााँडडन्छि ्। सबै मानिसहरूले सभन्ि सभन्ि “वपता” प्राप्त गरे ; सबै मानिस पूणथ रूपमा
सवथशक्कतमािको
् प्रभुत्वमा हुन्छि ् भन्िे होइि, ककिकक मानिस अनत वविोही छ। धासमथक न्र्ार्ले

प्रत्र्ेक प्रकारको मानिसको वास्तववक रूप प्रकट गदथछ , कुिै पनि कुरा लुकदै ि। सबैले ज्र्ोनतमा
आफ्िो वास्तववक अिह
ु ार दे िाउाँ छि ्। र्स अवस्थामा, मानिस सरु
ु मा जस्तो चथर्ो अब त्र्स्तो
हुाँदैि, उसका पुिाथहरूको मूल स्वरूप धेरै समर्अनघ िै हराइ सकर्ो, ककिकक आदम र हव्वाका
अिचगन्ती सन्तािहरू लामो समर्दे खि शैतािको पासोमा परे का छि ,् फेरर कदहल्र्ै स्वगथसूर्थलाई

जान्दै िि ्, र ककिकक मानिसहरू शैतािको हर ककससमको ववषद्वारा भररएका छि ्। र्सैले ,
मानिसहरूले आफ्िो उचित गन्तव्र् पाएका छि ्। साथै, र्ो उिीहरूको सभन्ि-सभन्िै ववषको आधारमा

नतिीहरूलाई नतिीहरूका प्रकारअिुसार वगीकृत गररएको छ, जसको अथथ हुन्छ, नतिीहरूलाई आज
जुि हदसम्म क्जनतएको छ त्र्सको आधारमा वगीकरण गररएको छ। मानिसको अन्त्र् सांसारको

सक्ृ ष्टदे खि पूवथनिधाथररत गररएको कुरा होइि। ककिभिे आददमा, केवल एउटा मात्र वगथ चथर्ो, जसलाई
सामूदहक रूपमा “मािवजानत” भनिन्थ्र्ो, र सुरुमा मानिस शैतािद्वारा भ्रष्ट भएको चथएि, र सबै
मानिसहरू परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउाँ थे, नतिीहरूमाचथ अन्धकार आइपरे को चथएि। तर मानिस
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शैतािद्वारा भ्रष्ट भएपनछ, सबै प्रकार र ककससमका मानिसहरू पथ्
ृ वीभरर फैसलए-त्र्ो पररवारबाट

आएका सबै प्रकार र ककससमका मानिसहरूलाई “मािवजानत” भन्िे िाम ददइर्ो, जुि पुरुष र स्त्रीले
रििा गररए। नतिीहरू आफ्िा पुिाथहरूले नतिीहरूका सबैभन्दा प्रािीि पि
ु ाथहरूबाट-परु
ु ष र स्त्रीले

रििा गररएको मािवजानत (अथाथत ्, प्रारम्भको आदम र हव्वा, सबैभन्दा प्रािीि पुिाथहरूबाट)—
भड्काइएका चथए। त्र्स बेला, पथ्
ृ वीमा क्जउिे मानिसहरू इस्रार्लीहरू मात्र चथए, जो र्होवाद्वारा

डोऱ्र्ाइएका चथए। सम्पूणथ इस्रार्ली (अथाथत ् सरु
ु को पररवारको वांश) बाट निस्केका ववसभन्ि

ककससमका मानिसहरूले र्होवाको मागथनिदे शि गम
ु ाए। र्ी सरु
ु का मानिसहरू मािव सांसारका
मासमलाहरूबारे पूणथ रूपमा अिसभज्ञ चथए, पनछ उिीहरू आफ्िा पुिाथहरूसाँग उिीहरूले दाबी गरे का

क्षेत्रहरूमा बस्ि गए, जुि आजको ददिसम्म जारी छ। र्सरी नतिीहरू कसरी र्होवाबाट तकेर गए

र आजको ददिसम्म नतिीहरू कसरी सबै प्रकारका फोहोर ददर्ावलस र दष्ु टात्माहरूबाट भ्रष्ट भएका
छि ् भन्िे कुराका बारे मा अिजाि छि ्। जो व्र्क्कतहरू अदहलेसम्म गम्भीर रूपमा भ्रष्ट भएका र

ववषाकत छि ्-जसलाई आखिरीमा उद्धार गिथ सककदै ि, नतिीहरूका निक्म्त आफ्िा पुिाथहरू, अथाथत ्
नतिीहरूलाई भ्रष्ट पािे ददर्ावलसहरूसाँग जािु बाहे क अरू ववकल्प हुिेछैि। नतिीहरू जसलाई
आखिरीमा मुकत गिथ सककिेछ नतिीहरू मािवजानतको उपर्ुकत गन्तव्र्मा जािेछि ्, जसको अथथ

हो, नतिीहरू मुक्कत पाएका र क्जनतएकाहरूका निक्म्त आरक्षक्षत गररएको गन्तव्र्मा जािेछि ्।

नतिीहरू जसलाई मक
ु त गिथ सककन्छ उिीहरूलाई मक
ु त गिथका निक्म्त सबै कुरा गररिेछ-तर
असांवेदिशील र असाध्र् मानिसहरूका लाचग एकमात्र ववकल्प नतिीहरूका पुिाथहरूको पनछपनछ

दण्डको अतल कुण्डमा जािु हुिेछ। तेरो अन्त्र् आददमा पूवथनिधाथररत चथर्ो र अदहले प्रकट गररएको
छ भिेर िसोि ्। र्दद ताँ त्र्सरी सोच्छस ् भिे, के तैँले मािवजानतको प्रारक्म्भक सक्ृ ष्टको क्रममा,
कुिै पनि अलग शैतािी वगथको सक्ृ ष्ट गररएको चथएि भिेर बबससथस ्? के तैँले आदम र हव्वाले
बिेको एउटा मात्र मािवजानत सक्ृ ष्ट गररएको चथर्ो (अथाथत ्, केवल पुरुष र स्त्री मात्र सक्ृ ष्ट गररएको

चथर्ो) भिेर बबससथस ्? र्दद ताँ सुरुमा हुिे शैतािको सन्ताि भएको भए, के र्सको अथथ र्होवाले
मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथहुाँदा उहााँले शैतािी समूहलाई उहााँको सक्ृ ष्टमा समावेश गिुथभर्ो भन्िे हुाँदैि

र? के उहााँले त्र्स्तो केही गिुथहुन्छ र? उहााँले मानिसलाई उहााँको गवाहीका लाचग सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो;
उहााँले मानिसलाई आफ्िो मदहमाको लाचग सक्ृ ष्ट गिथभ
ु र्ो। उहााँको ववरोध गछथ भिी जान्दाजान्दै

उहााँले शैतािको सन्तािको ककि बिाउिु हुन्थ्र्ो र? र्होवाले त्र्स्तो कार्थ कसरी गिथ सकिुहुन्थ्र्ो?
र्दद उहााँले त्र्सो गिुथहुन्थ्र्ो भिे, कसले उहााँ धासमथक परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी भन्िे चथर्ो होला?
जब म अदहले नतमीहरूमध्र्े कोही-कोही अन्त्र्मा शैतािको साथ जािेछौ भन्छु, त्र्सको अथथ ताँ
सरु
ु दे खि िै शैतािको साथमा चथइस भन्िे होइि; बरु, र्सको अथथ ताँ र्नत तल डुबेका छस ् कक
परमेश्वरले ताँलाई मुकत गिे कोससस गिुथभए पनि ताँ त्र्ो मुक्कत प्राप्त गिथ असफल छस ् भन्िे

हो। ताँलाई शैतािको वगथमा राख्नु बाहे क अरू ववकल्प छै ि। ककिभिे ताँ मुक्कतभन्दा पर छस ्, तर
परमेश्वर ताँप्रनत अधमी हुिुभएकोले र ताँलाई जािीजािी शैतािको मूतथ रूप बिाएर शैतािको वगथमा
राख्दै जािीजािी द्ःु ि ददि िाहिुभएकोले गदाथ होइि। र्ो ववजर्को कामको सभत्री सत्र्ता होइि।
र्दद तैँले ववश्वास गिे र्ही हो भिे, नतमीहरूको समझ अनत िै एकतफी हो! ववजर्को अक्न्तम
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िरणको उद्दे श्र् मानिसहरूलाई मुकत गिुथ र उिीहरूको अन्त्र् प्रकट गिुथ हो। र्ो न्र्ार्को
माध्र्मबाट मानिसहरूको पनतत अवस्था प्रकट गिुथ, र त्र्सो गरे र उिीहरूलाई पश्िािाप गिथ, माचथ
उठ्ि, र जीवि र मािव जीविको सही मागथलाई पछ्र्ाउिे बिाउिु हो। र्ो िेतिाहीि र मन्द

बुद्चधका मानिसहरूको हृदर्लाई ब्र्ुाँझाउिु र न्र्ार्द्वारा नतिीहरूका सभत्री वविोहीपि दे िाउिु हो।
तथावप, र्दद मानिसहरू अझै पनि पश्िािाप गिथ असमथथ छि ् भिे, अझै पनि मािव जीविको

सही बाटोको पनछ लाग्ि असमथथ छि ् भिे र र्ी भ्रष्टताहरू त्र्ाग्ि असमथथ छि ् भिे , नतिीहरू

मक्ु कतभन्दा धेरै पर छि ् र शैतािद्वारा निसलिेछि ्। परमेश्वरको ववजर्को महत्त्व र्स्तो छ:
मानिसहरूलाई मुकत गिुथ, र नतिीहरूका अन्त्र्हरू पनि दे िाउिु। असल अन्त्र्हरू, िराब अन्त्र्हरूती सबै ववजर्को कामद्वारा प्रकट हुिेछि ्। मानिसहरू मुकत बिाइिेछि ् वा श्रावपत हुिेछि ् र्ी
सबै ववजर्को कामको दौराि प्रकट गररिेछ।

आखिरी ददिहरू ती हुि ् जब सबै िीजहरूलाई ववजर्द्वारा नतिका प्रकारअिुसार वगीकृत

गररिेछ। ववजर् हाससल गिुथ आखिरी ददिहरूको काम हो; अको शब्दमा, प्रत्र्ेक व्र्क्कतको पापको

न्र्ार् गिुथ आखिरी ददिहरूको काम हो। अन्र्था, मानिसहरूलाई वगीकृत कसरी गिथ सककन्छ?

वगीकरणको काम जुि नतमीहरूको बीिमा गररन्छ त्र्ो सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा गररिे र्स्तो कामको
सुरूवात हो। त्र्सपनछ, सबै दे शहरू र सबै मानिसहरूलाई पनि ववजर्को कामको अधीिमा ल्र्ाइिेछ।
र्सको अथथ सक्ृ ष्टको प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई उसको प्रकारअिस
ु ार वगीकृत गरी न्र्ार् गररिको लाचग

न्र्ार्को आसि अगाडड समवपथत गराइिेछ। कुिै व्र्क्कत वा कुिै पनि कुरा र्स सजार् र न्र्ार्

भोग्िुबाट बच्ि सकदै ि, ि ता कुिै व्र्क्कत वा िीजलाई त्र्सको प्रकारले वगीकृत िगररएको हुन्छ;
प्रत्र्ेक व्र्क्कतलाई वगीकृत गररिेछ, ककिकक सबै िीजको अन्त्र् िक्जकै आउाँ दै छ, अनि सारा

आकाश र पथ्
ु ेको हुिेछ। मानिस कसरी मािवजानतको अक्स्तत्वको अक्न्तम
ृ वी आफ्िो निष्कषथमा पग
ददिबाट उम्कि सकछ? र र्सैले, नतमीहरूको अिाज्ञाकाररताका कार्थहरू कदहलेसम्म लक्म्बरहन्छ?
के नतमीहरूका आखिरी ददिहरू िक्जकै छ भिी बुझ्दै िौ? परमेश्वरलाई आदर गिे र उहााँ दे िा

परे को िाहिेहरूले परमेश्वरको धासमथकताको दे िा पिे घटिाको ददि ककि दे ख्न सकदै िि ् र?
नतिीहरूले भलाइका लाचग अक्न्तम पुरस्कार ककि प्राप्त गिथ सकदै िि ् र? के नतमीहरू असल काम

गिेहरू हौ वा िराब काम गिेहरू हौ? के ताँ धासमथक न्र्ार् स्वीकार गिे र त्र्सपनछ आज्ञापालि

गिे व्र्क्कत होस ्, वा के ताँ धासमथक न्र्ार् स्वीकार गरे र श्रावपत हुिे व्र्क्कत होस ्? के ताँ ज्र्ोनतमा
न्र्ार्-आसिको अचग बस्छस ् वा के ताँ अन्धकारको बीिमा पातालमा बस्छस ?् के ताँ त्र्ो व्र्क्कत
होस ्, जसलाई आफूले अन्त्र्मा इिाम वा दण्ड के पाउिेछु भिी थाहा छै ि? के ताँ त्र्ो व्र्क्कत
होस ्, जसले परमेश्वर धासमथक हुिह
ु ु न्छ भिी एकदमै स्पस्ट रुपले जािेको छ र गदहरो रूपले बझ
ु ेको
छ? र्सैले तेरो आिरण र हृदर् कस्तो छ? आज मैले ताँलाई क्जत्दा, के मैले ताँलाई तेरो व्र्वहार

असल वा िराब छ भिी बताउिु आवश्र्क छ? नतमीहरूले मेरो लाचग कनतसम्म त्र्ाग गरे का छौ?
तैँले कनतसम्म गदहरो रूपमा आराधिा गछथ स ्? के तैँले मससत कस्तो व्र्वहार गरे का छस ् भन्िे

कुरा आफै स्पष्ट जान्दै िस ् र? तेरो अक्न्तम अवस्था कस्तो हुिेछ भन्िे कुरा अरू कसैले भन्दा
तैँले िै राम्ररी जान्िु पदथछ! सााँच्िै, म ताँलाई भन्दछु: मािवजानतलाई मैले िै बिाएाँ, र मैले ताँलाई
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पनि सक्ृ ष्ट गरें , तर मैले नतमीहरूलाई शैतािको हातमा ददइिाँ; ि ता मैले जािाजािी नतमीहरूलाई
मेरो ववरुद्ध वविोह गिे वा मेरो ववरोध गिे बिाएर मद्वारा दण्ड पाउिे बिाएको हुाँ। के र्ी सबै
ववपविहरू र कष्टहरू नतमीहरूका हृदर् धेरै कठोर र नतमीहरूको आिरण पनि घखृ णत भएकोले
होइि र? र्सैले के नतमीहरू आफैले निधाथररत गरे को अन्त्र्को सामिा नतमीहरूले गिुथपदै ि र? के

नतमीहरू आफ्िो हृदर्मा नतमीहरूको अन्त्र् कस्तो हुिेछ भिी अरू कसैले भन्दा राम्ररी जान्दै िौ
र? मैले मानिसहरूलाई क्जत्िुको कारण नतिीहरूलाई िुलासा गिुथ र राम्रोसाँगले मुक्कतमा ल्र्ाउिु
हो। र्ो ताँलाई दष्ु ट कार्थ गराउिका लाचग होइि, ि ता र्ो जािाजािी वविाशको िरकमा जािका

लाचग हो। जब समर् आउाँ छ, तेरा सबै ठूलो द:ु ि, नतमीहरूको रुवाइ र दाह्रा ककटाइ—के र्ी सबै तेरो
पापहरूको कारणले होइि र? र्सैले, के र्ो तेरो आफ्िै भलोपि वा तेरो आफ्िै िराबीको सवोिम

न्र्ार् होइि? के र्ो तेरो अन्त्र् कस्तो हुिेछ भन्िे कुराको उिम प्रमाण होइि र?
आज, म िीिमा परमेश्वरले िुन्िुभएका मानिसहरूको माझमा नतिीहरूका सबै वविोही
स्वभावहरू प्रकट गिथ र उिीहरूका सबै कुरूपताको िकाब उतािथका निक्म्त काम गदथछु, र र्सले
मलाई मैले भन्िु पिे सबै कुरा भन्िे सन्दभथ प्रदाि गदथछ। पनछबाट, जब म सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा
ववजर् हाससल गिे अको िरणको काम सम्पन्ि गदथछु, मैले नतमीहरूमाचथ गिे मेरो न्र्ार्लाई म

सम्पूणथ ब्रह्माण्डमा भएका सबैको अधमथहरूको न्र्ार् गिथ प्रर्ोग गिेछु, ककिकक नतमीहरू
मािवजानत बीिमा वविोहीहरूको प्रनतनिचधहरू हौ। नतिीहरू जो कदम बढाउि सकदै िि ् नतिीहरू

केवल प्रनतभार र सेवा गिे वस्तुहरू बन्िेछि ्, जबकक कदम अचग बढाउिेहरूलाई प्रर्ोगमा

ल्र्ाइिेछ। म ककि भन्दछु, कक जो कदम बढाउाँ दै िि ् नतिीहरूले बाधाको रूपमा मात्र काम गछथ ि ्?
ककिभिे मेरो वतथमाि वििहरू र काम सबै नतमीहरूको पष्ृ ठभूसमनतर लक्षक्षत हुन्छि ्, अनि ककिभिे
नतमीहरू सारा मािवजानतको बीिमा वविोहीहरूका प्रनतनिचध र प्रतीकहरू बिेका छौ। पनछबाट,
नतमीहरूलाई क्जत्िे र्ी वििहरू म सलएर पराई दे शहरूमा लैजािेछु, र त्र्हााँका मानिसहरूलाई

क्जत्ि ती प्रर्ोग गिेछु, तापनि नतमीहरूले नतिीहरूलाई प्राप्त गरे का हुिेछैिौ। के त्र्सले ताँलाई
ववफल बिाउाँ दै ि र? सारा मािवजानतको भ्रष्ट स्वभाव, मानिसको वविोही कार्थ, र मानिसको कुरूप
छवव र अिुहार—र्ी सबै आज नतमीहरूलाई क्जत्ि प्रर्ोग गररएका वििहरूमा असभलेि राखिएका

छि ्। अनि म र्ी वििहरू हरे क राष्र र सबै सम्प्रदार्का मानिसहरूलाई क्जत्ि प्रर्ोग गिेछु,
ककिकक नतमीहरू मुख्र् िमुिा, उदाहरण हौ। तापनि, मैले जािाजािी नतमीहरूलाई त्र्ाग्ि लागेको

चथइिाँ; र्दद ताँ आफ्िो िोजीमा राम्रो गिथ असफल हुन्छस ् र त्र्सरी ताँ निको िहुिे साबबत हुन्छस ्
भिे, के ताँ केवल सेवा गिे वस्तु र प्रनतभार हुाँदैिौ र? मैले एक पटक भिें, कक मेरो बुद्चध शैतािका
र्ोजिाहरूको आधारमा प्रर्ोग गररएको चथर्ो। मैले ककि त्र्सो भिें ? के मैले अदहले भनिरहे को र

गरररहे को कुराको पनछ रहे को सत्र्ता र्ही होइि र? र्दद ताँ अचग बढि सकदै िस ् भिे , र्दद ताँ

ससद्ध बिाइएको छै िस ्, बरु त्र्सको साटो दण्ड पाएको छस ् भिे, के ताँ प्रनतभार बन्दै िस ्? तैँले
आफ्िो समर्मा धेरै द्ःु ि भोगेको छस ् होला, तर अझै पनि ताँ केही बुझ्दै िस ्; ताँ जीविबारे सबै

ववषर्मा अिजाि छस ्। र्द्र्वप ताँलाई दण्ड ददइएको र न्र्ार् गररएको भए पनि, ताँ बबल्कुल
पररवतथि भएको छै िस ्, र तैँले सभत्रबाट जीवि प्राप्त गरे को छै िस ्। जब तेरो कामको जााँि गिे
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समर् आउाँ छ, तैँले आगोजस्तो कठोर जााँिको र अझ ठूलो सङ्कष्टको अिुभव गिेछस ्। र्ो आगोले
तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्वलाई िरािी बिाउाँ िेछ। कुिै जीवि िभएको व्र्क्कत, सभत्रपट्दट असलकनत

पनि शद्
ु ध सुि िभएको व्र्क्कत, अझै पनि पुरािो भ्रष्ट स्वभावससत अल्झेको व्र्क्कत, ववफल

भइकि एउटै पनि राम्रो काम गिथ िसकिे व्र्क्कतको रूपमा, ताँ ककि हटाइदै िस ् र? के एक

पैसाभन्दा कम मूल्र् भएको व्र्क्कत, अनि जीवि िै िभएको व्र्क्कत ववजर्को कामको लाचग कुिै
काम लाग्छ? जब त्र्ो समर् आउाँ छ, नतमीहरूका ददिहरू िोआ र सदोमको भन्दा कदठि हुिेछ!
त्र्स बेला तेरो प्राथथिाले तेरो निक्म्त कुिै राम्रो गिेछैि। मक्ु कतको काम अनघबाटै समाप्त

भइसकेपनछ, ताँ पनछ आएर फेरर कसरी िर्ााँगरी पश्िाताप शुरू गिथ सकछस ्? मुक्कतको सबै काम
एक पल्ट समाप्त भइसकेपनछ, त्र्ो फेरर हुिेछैि; दष्ु टहरूलाई दण्ड ददिे कामको सुरुआत मात्र
हुिेछ। ताँ प्रनतकार गछथ स ्, ताँ वविोह गछथ स ्, र ताँ ती कुरा गछथ स ् जुि िराब छि ् भिी ताँ जान्दछस ्।
के ताँ कठोर दण्डको भाचगदार होइिस ्? मैले आज र्ी कुराहरू ताँलाई भन्दै छु। र्दद ताँ सुन्ि

अस्वीकार गछथ स ् भिे, पनछ ताँमाचथ ववपवि आइपदाथ, त्र्सबेला पछुतो गिथ सुरु गिुथ र ववश्वास गिथ

थाल्िु के धेरै दढलो हुिेछैि र? आजको ददि म ताँलाई पश्िाताप गिे मौका ददांदैछु, तर ताँ त्र्सो
गिथ तर्ार छै िस ्। ताँ कदहलेसम्म पिथि िाहन्छस ्? के दण्ड पाउिे ददिसम्म? मलाई आज तेरो
ववगतका अपराधहरूको सम्झिा छै ि; म ताँलाई तेरो िकारात्मक पक्षलाई िहे रेर तेरो सकारात्मक

पक्षलाई मात्र हे रेर बारम्बार क्षमा ददन्छु , ककिकक मेरा सबै वतथमाि वििहरू र काम ताँलाई मक
ु त

गिथका लाचग हुि ् र ताँप्रनत मेरो कुिै िराब उद्दे श्र् छै ि। तापनि ताँ प्रवेश गिथ इन्कार गछथ स ्; ताँ
असल र िराब छुट्ट्र्ाउि सकदै िस ् र दर्ालाई कसरी कदर गिे त्र्ो जान्दै िस ्। के त्र्स्ता

मानिसहरूले दण्ड र धासमथक सजार् मात्र पिेर बससरहे का हुाँदैिि ् र?
जब मोशाले िट्टािलाई दहकाथए र र्होवाले ददिुभएको पािी निक्स्कर्ो, त्र्ो उिको ववश्वासको
कारणले चथर्ो। जब दाऊदले म, र्होवाको प्रशांसामा आिन्दले भररएको हृदर्ले वीणा बजार्ो—त्र्ो
उसको ववश्वासको कारणले चथर्ो। जब अय्र्ूबले डााँडाकााँडा ढाकिे वस्तुभाउ र असांख्र् सम्पवि

गुमार्ो र उसको शरीर कष्टकर िदटराले ढाकर्ो, त्र्ो उसको ववश्वासको कारणले चथर्ो। जब उसले
मेरो, अथाथत ् र्होवाको, आवाज सुन्ि र मेरो, अथाथत ् र्होवाको, मदहमा दे ख्ि सकर्ो, त्र्ो उसको

ववश्वासको कारणले चथर्ो। पत्रस
ु ले र्ेशू ख्रीष्टलाई पछ्र्ाउि सकिुको कारण उसको ववश्वास िै
चथर्ो। उसले मेरो िानतर क्रूसमा टााँचगि र मदहसमत गवाही ददि सकिु उसकै ववश्वासको कारणले

चथर्ो। जब र्ूहन्िाले मानिसको पुत्रको मदहसमत प्रनतरूप दे ख्र्ो, त्र्ो उसको ववश्वासको कारणले
चथर्ो। जब उसले आखिरी ददिहरूका चिन्हहरू दे ख्र्ो, त्र्ो सबै उसकै ववश्वासको कारणले चथर्ो।
अन्र्जानत भिाउाँ दा भीडहरूले मेरो प्रकाश प्राप्त गिथु र मानिसको बीिमा मेरो काम गिथको निक्म्त

म शरीरमा फकेको छु भन्िे कुरा थाहा पाउिुको कारण पनि नतिीहरूको ववश्वासकै कारणले हो।

मेरा कठोर वििहरूद्वारा प्रहार गररएका र तीद्वारा सान्त्विा पाएका अनि मुक्कत पाएका सबैले

र्ो कुरा नतिीहरूको आफ्िै ववश्वासले गरे का होइिि ् र? मानिसहरूले नतिीहरूको ववश्वासको कारण
धेरै कुरा पाएका छि ्, र त्र्ो सधैं आसशष ् िै हुाँदैि। नतिीहरूले दाऊदले महसुस गरे को सुि र
आिन्द िपाउि सकछि ्, वा मोशाले जस्तो र्होवाले ददिभ
ु एको पािी िपाउि सकछि ्। उदाहरणका
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लाचग, अय्र्ूबले आफ्िो ववश्वासको कारण र्होवाद्वारा आसशष ् पाए, तर नतिले ववपवि पनि भोगे।

िाहे ताँ आसशष पाएको व्र्क्कत होस ् वा ववपवि भोगेको व्र्क्कत, ती दव
ु ै आसशवषत घटिाहरू हुि ्।
बबिा ववश्वास, ताँ र्ो ववजर्को काम प्राप्त गिथ सकिे चथइिस ,् आज तेरो आाँिा अगाडड प्रकट

गररएका र्होवाका कामहरू दे ख्ने कुरा त परै जाओस ्। नतमीहरूले दे ख्न सकिे चथएिौँ, नतमीहरूले

ग्रहण गिथ सकिे कुरा त परै जाओस ्। र्ी कोराथहरू, र्ी ववपविहरू, र सबै न्र्ार्हरू—र्दद ती ताँ
माचथ आइलागेिि ् भिे, के ताँ आज र्होवाका कामहरू दे ख्न सकिे चथइिस ्? आज, ववश्वासले िै

ताँलाई क्जत्ि सककिे बिाउाँ छ, र्ो क्जनतएपनछ िै ताँ र्होवाको हरे क काममा ववश्वास गिथ सकिे

हुन्छस ्। ववश्वासको कारणले िै तैँले त्र्स्तो दण्ड र न्र्ार् पाउाँ छस ्। र्ो दण्ड र न्र्ार्द्वारा, ताँलाई
क्जनतन्छ र ससद्ध बिाइन्छ। आज तैँले पाइरहे को र्स ककससमको दण्ड र न्र्ार्वविा, तेरो ववश्वास
व्र्थथ हुिेथ्र्ो, ककिकक तैँले परमेश्वरलाई चििेको हुाँदैि चथइस ्, तैँले उहााँमाचथ जवि धेरै ववश्वास गरे
पनि, तेरो ववश्वास त रहिेथ्र्ो, तर वास्तवमा एउटा आधारहीि िाली असभव्र्क्कत मात्र। तैँले

ववजर्को र्ो काम प्राप्त गरे पनछ मात्र, जुि कामले ताँलाई पूणथ आज्ञाकारी बिाउाँ छ, त्र्सले तेरो
ववश्वासलाई सत्र् र ववश्वसिीर् बिाउाँ छ, र तेरो हृदर् परमेश्वरनतर फकथन्छ। र्दद तैँले र्ो “ववश्वास”

शब्दको कारण ठूलो दण्ड र श्राप भोग्िुपर्ो भिे पनि, ताँसाँग सााँिो ववश्वास छ भिे तैँले अनत

सत्र्, सबैभन्दा वास्तववक र सबैभन्दा बहुमूल्र् िीज पाउछस ्। र्सको कारण र्ो हो कक न्र्ार्को
क्रममा मात्र तैँले परमेश्वरको सक्ृ ष्टको अक्न्तम गन्तव्र् दे ख्छस ्; र्ो न्र्ार्मा तैँले सक्ृ ष्टकताथलाई
प्रेम गररिुपदथछ भिी बुझ्छस ्; ववजर्को र्स्तो काममा तैँले परमेश्वरको बाहुली दे ख्छस ्; र्ो ववजर्मा
तैँले मािव जीविलाई पूणथ रूपमा बु ्झ्छस ्; र्ही ववजर्मा तैँले मािव जीविको सही बाटो प्राप्त

गछथ स ् र “मानिस” को वास्तववक अथथ बु ्झ्छस ्; र्ो ववजर्मा मात्र तैँले सवथशक्कतमािको धासमथक
स्वभाव र उहााँको सन्
ु दर, मदहसमत अिह
ु ार दे ख्छस ्; र्ही ववजर्को काममा तैँले मानिसको उत्पविबारे

जान्दछस ् र मािवजानतको “अमर इनतहास” लाई बु ्झ्छस ्; र्ही ववजर्मा तैँले मािवजानतका पुिाथहरू

र मािवजानतको भ्रष्टताको सुरुआतबारे बु ्झ्छस ्; र्स ववजर्मा तैँले आिन्द र सान्त्विा पाउाँ छस ्,
साथै अिन्त ताडिा, अिुशासि, र सक्ृ ष्टकताथबाट उहााँले सक्ृ ष्ट गिुथभएको मािवजानतलाई गिुथहुिे

निन्दाका शब्दहरू प्राप्त गदथछस ्; र्ही ववजर्को काममा तैँले आसशषहरू
्
प्राप्त गदथछस ्, साथै
मानिसले पाउिु पिे ववपविहरू प्राप्त गदथछस ्…। के र्ो सब तेरो थोरै ववश्वासको कारणले होइि

र? अनि के र्ी कुराहरू प्राप्त गरे पनछ तेरो ववश्वास बढ्र्ो? के तैँले धेरै मात्रामा प्राप्त गरे को छै िस ्
र? तैँले परमेश्वरको विि सुिेको र परमेश्वरको ज्ञाि दे िेको मात्र छै इिस ्, तर तैँले उहााँको कामको

प्रत्र्ेक िरणको व्र्क्कतगत रूपमा अिुभव पनि गरे को छस ्। हुि सकछ, तैँले भन्छस ् र्दद ताँमा
ववश्वास हुाँदैिथ्र्ो भिे, तैँले र्स ककससमको दण्ड वा र्स ककससमको न्र्ार् भोग्िु पिेचथएि। तर
ताँलाई थाहा हुिुपछथ , कक बबिा ववश्वास, ताँ सवथशक्कतमािबाट र्स ककससमको दण्ड वा र्स ककससमको
वास्ता प्राप्त गिथ सकिे मात्र चथइिस ,् तर तैँले सक्ृ ष्टकताथलाई भेट्िे अवसर सधैका निक्म्त गुमाउिे
चथइस ्। तैँले मािवजानतको उत्पविको बारे मा कदहल्र्ै पनि जान्िे चथइिस ् र मािव जीविको महत्त्व

कदहल्र्ै बुझ्िे चथइिस ्। र्दद तेरो शरीर मरे र तेरो प्राण निस्केर गर्ो भिे पनि, तैँले अझै
सक्ृ ष्टकताथका सबै कार्थहरू बझ्
ु ि सकिे चथइिस ्, सक्ृ ष्टकताथले मािवजानतलाई सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एपनछ
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पथ्
ृ वीमा गिुथभएका महाि ् कामलाई जान्िे कुरा त परै छाडौँ। उहााँले बिाउिुभएको मािवजानतको
सदस्र्को रूपमा, के ताँ अिजािमा र्स प्रकारले अन्धकारमा पिथ र अिन्त दण्ड भोग्ि इच्छुक

छस ्? र्दद तैँले आजको दण्ड र न्र्ार्बाट आफूलाई अलग गछथ स ् भिे , तैँले कुि कुराको सामिा
गछथ स ्? के ताँ एक पल्ट वतथमाि न्र्ार्बाट अलग हुाँदा र्ो कदठि जीविबाट उक्म्कि सकछस ् भिी
वविार गछथ स ्? के र्ो सत्र् होइि कक र्दद तैँले “र्ो ठाउाँ ” छोडडस ् भिे तैँले ददर्ावलसले ल्र्ाउिे

कष्टमर् र्ातिा वा क्रूर दव्ु र्थवहारहरू सामिा गछथ स ्? हुि सकछ, तैँले असहिीर् ददिहरू र रातहरूको
सामिा गिथप
ु छथ ? के ताँ सोच्छस ्, कक आज ताँ र्ो न्र्ार्बाट उक्म्कस ् भिे, सधैंका लाचग त्र्ो भववष्र्को

र्ातिालाई छल्ि सकछस ्? तेरो बाटोमा के आउाँ छ? के त्र्ो सााँच्िै तैँले आशा गरे को साङ्चग्रला हुि
सकछ? के ताँलाई लाग्छ कक ताँ आफुसाँग अदहले भएको वास्तववकताबाट टाढा भागेर भववष्र्को
अिन्त दण्डबाट उक्म्कि सकछस ्? आजको ददिपनछ, के तैँले र्स ककससमको मौका र र्स ककससमको

आसशष पाउि सकिेछस ्? ताँमाचथ ववपवि आइपदाथ के ताँ ती पाउि सकछस ्? सारा मािवजानत
ववश्राममा प्रवेश गदाथ के ताँ ती प्राप्त गिथ सकछस ्? तेरो अदहलेको सुिी जीवि र तेरो समलेको

सािो पररवार—के नत तेरो भववष्र्को अिन्त गन्तव्र्को प्रनतस्थापिा हुि सकछ। र्दद ताँसाँग सााँिो
ववश्वास छ भिे, र र्दद तैँले आफ्िो ववश्वासको कारण ठूलो कुरा प्राप्त गररस ् भिे, ताँ—सक्ृ ष्ट

गररएको प्राणीले—जे प्राप्त गिुथपछथ र तैँले पदहलो स्थािमा जे प्राप्त गिुथपदथछ, त्र्ो र्ही िै हो।
त्र्स्तो ववजर् भन्दा बढी कुिै कुरा तेरो ववश्वास र जीविको लागी लाभदार्क हुाँदैि।
आज, तैँले परमेश्वरले क्जनतएका मानिसहरूसाँग के माग गिुथहुन्छ, ससद्ध भएका व्र्क्कतहरूप्रनत

उहााँको र्दक्ष्टकोण कस्तो छ, र ताँ अदहले कुि कुरामा प्रवेश गिुथपदथछ त्र्ो बुझ्िु आवश्र्क छ। केही

कुराहरू तैँले थोरै मात्र बुझ्िु आवश्र्क हुन्छ। तैँले रहस्र्का केही वििहरूलाई छािबबि गिुथ पदै ि ;
ती कुराले जीविलाई धेरै सहार्ता गदै ि, र नतिलाई केवल ससथती मात्र हे िथप
ु छथ । तैँले आदम र
हव्वाको रहस्र्जस्ता रहस्र्हरू पढ्ि सकछस ्: आदम र हव्वा त्र्नत बेला के कस्ता चथए, र आज
परमेश्वरले के काम गिथ िाहिुहुन्छ। तैँले र्ो बुझ्िु आवश्र्क छ, कक मानिसलाई क्जत्िे र ससद्ध

गिे काममा, परमेश्वर मानिसलाई आदम र हव्वाको जस्तो मागथमा फकाथउि िाहिुहुन्छ। तेरो

हृदर्मा, पूणथताको तहको बारे मा राम्रो वविार हुिुपदथछ, जुि परमेश्वरका स्तरहरू पूरा गिथ प्राप्त
गिैपदथछ, र त्र्सपनछ तैँले त्र्ो प्राप्त गिे प्रर्ास गिैपछथ । र्ो तेरो अभ्र्ाससाँग सम्बक्न्धत छ, र
र्ो तैँले बुझ्िु पिे कुरा हो। र्ी ववषर्हरूको बारे मा तैँले परमेश्वरको वििहरूअिुसार प्रवेश गिथ

िोज्िु िै पर्ाथप्त छ। जब तैँले “मािवजानत आजको क्स्थनतमा आइपुग्िको लाचग दसौं हजार
वषथको इनतहास लाग्र्ो” भिेर पढ्छस ्, ताँ उत्सुक हुन्छस ्, र ताँ दाजुभाइ तथा दददी-बदहिीहरूससत
जबाफ पाउिे कोससस गछथ स ्। “परमेश्वर भन्िुहुन्छ, मािवजानतको ववकास ववगत छ हजार वषथको

छ, होइि त? र्ो दस हजारौं वषथको कुरा के हो?” र्स प्रश्िको उिर पाउि कोससस गिुथको के िै
उपर्ोग छ र? िाहे परमेश्वर आफैले दस हजारौं वषथदेखि वा लािौं वषथदेखि काम गरररहिुभएको

छ—के तैँले र्सबारे सााँच्िै जािेको उहााँ िाहिुहुन्छ? र्ो त्र्स्तो िीज होइि जुि ताँ सक्ृ ष्ट गररएको
व्र्क्कतले जान्िु आवश्र्क छ। आफैलाई सांक्षक्षप्तमा र्स ककससमको कुराकािीलाई वविार गिे
अिम
ु नत दे ऊ, र र्सलाई कुिै एउटा दशथिजस्तो सोिेर बझ्
ु िे कोससस िगर। आज ताँ कुि कुरामा
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प्रवेश गिुथपछथ र बुझ्िुपछथ त्र्ो जान्िुपछथ , अनि तैँले त्र्सलाई राम्ररी बुझ्िु आवश्र्क छ। तब मात्र
ताँ क्जनतिेछस ्। माचथको कुरा पदढसकेपनछ, ताँमा एउटा सामान्र् प्रनतकक्रर्ा हुिुपदथछ: परमेश्वर
चिन्ताले जल्दै हुिह
ु ु न्छ, उहााँ हामीलाई क्जत्ि अनि मदहमा र गवाही पाउि िाहिह
ु ु न्छ, त्र्सोभए
हामीले उहााँलाई कसरी सहकार्थ गिुथपछथ ? उहााँद्वारा पूणथ रूपमा क्जनति र उहााँको गवाही बन्िको

निक्म्त हामीले के गिुथपदथछ? परमेश्वरलाई मदहमा प्राप्त गिथ सकिे बिाउि हामीले के गिैपछथ ?
हामीले आफूलाई शैतािको राज्र्-क्षेत्रमुनि होइि तर परमेश्वरको राज्र्-क्षेत्रअन्तगथत क्जउि ददि

के गिैपछथ ? मानिसहरूले र्स ववषर्मा सोचिरहे को हुिप
ु छथ । नतमीहरूमध्र्े हरे क परमेश्वरको
ववजर्को महत्वको बारे स्पष्ट हुिुपदथछ। त्र्ो स्पष्ट भएपनछ मात्र तैँले प्रवेश पाउिेछस ्, तैँले र्ो
िरणको कामलाई जान्िेछस ्, अनि ताँ पूणथ आज्ञाकारी बन्िेछस ्। ित्र, नतमीहरूले सााँिो आज्ञाकाररता
प्राप्त गिेछैिौ।

ििँ्क्रकन्प्रनिभार्हुन्अननच्र्ुक्र्स?
ववजर् गररएका व्र्क्कतहरू प्रनतभारहरू हुि ्, र मानिसहरू ससद्ध तुल्र्ाइएपनछ मात्र आखिरी
ददिहरूको कामका आदशथ र र्दष्टान्तहरू बन्छि ्। पूणथ तुल्र्ाइिुअनघ नतिीहरू पखणथकाहरू,
औजारहरूका साथै सेवाका वस्तह
ु रू हुन्छि ्। परमेश्वरद्वारा पण
ू थ रूपमा ववजर् गररएका मानिसहरू
उहााँको व्र्वस्थापि कार्थको मूतथरूपका साथै आदशथ र र्दष्टान्तहरू हुि ्। मैले त्र्स्ता मानिसहरूको

वणथि गिथ प्रर्ोग गरे का वििहरू साधारण हुि सकछि ्, तर नतिले धेरै रोिक कथाहरू उजागर
गछथ ि ्। नतमीहरू थोरै ववश्वास भएकाहरू सधैं आफ्िो अिुहार रातो िहुञ्जेल एक साधारण िामपदवीको बारे मा बहस गदथ छौ, र कदहलेकहीां त्र्सैको पररणामस्वरूप सम्बन्धहरूसमेत बबग्रन्छि ्। र्ो
केवल एउटा सािो िाम-पदवी भए पनि नतमीहरूको सोि र नतमीहरूको ववश्वासमा र्ो एक िगण्र्

उपाचधभन्दा निकै ठूलो कुरा मात्र होइि, र्ो त नतमीहरूको निर्नतससत जोडडएको एउटा महत्त्वपूणथ

ववषर् पनि हो। त्र्सकारण, वववेक िभएका व्र्क्कतहरूहरूले प्रार््ः र्स्ता तुच्छ कुरामा ठूलो
िोकसािी भोग्छि ्—र्ो थोरै बित गरे र धेरै गुमाउिु मात्र हो। केही महत्त्वहीि िाम-पदवीका निक्म्त

नतमीहरू भाग्िेछौ र कदहल्र्ै फकंिेछैिौ। र्स्तो ककि हुन्छ भिे नतमीहरूले जीविलाई महत्त्वहीि
रूपमा हे छौ र आफूलाई सम्बोधि गिे िामलाई धेरै महत्त्व ददन्छौ। त्र्सैले नतमीहरूको आक्त्मक
जीविमा, र नतमीहरूको व्र्ावहाररक जीविमा पनि नतमीहरूले आफ्िा कदसम्बन्धी धारणाहरूको

कारण धेरै वटा जदटल र अिौठा कथाहरू निमाथण गछौ। हुि सकछ, नतमीहरूले स्वीकार िगरौला,
तर म नतमीहरूलाई के भन्छु भिे नतमीहरू अझै व्र्क्कतगत रूपमा त्र्स्ता व्र्क्कतहरूको सम्पकथमा
आएको िभए पनि त्र्स्ता मानिसहरू वास्तववक जीविमा सााँच्िै अक्स्तत्वमा छि ्। र्स प्रकारका

कुराहरू नतमीहरू प्रत्र्ेकको जीविमा घदटत भएका छि ्। र्दद नतमीहरू ववश्वास गदै िौ भिे, तल
ददइएको एउटी बदहिी (वा एक जिा भाइ) को छोटो वववरण हे र। र्ो सम्भव छ कक त्र्ो व्र्क्कत

वास्तवमै ताँ िै होस ्, वा हुि सकछ त्र्ो तेरो जीविमा पररचित कोही व्र्क्कत हो। र्दद म गल्ती
छै ि भिे, र्ो छोटो वववरणले तैंले गरे को अिभ
ु वको वणथि गछथ । त्र्ो वणथिमा केही पनि कमी छै ि,
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एउटै वविार वा धारणा पनि छोडडएको छै ि, सबै कुराहरूलाई सम्पूणथ रूपमा र्ो कथासभत्र लेखिएका
छि ्। ताँलाई ववश्वास लागेि भिे, पदहले र्ो पढ्।

र्ो एक “आक्त्मक व्र्क्कत” को एउटा सािो अिभ
ु व हो।

मण्डलीका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूले गरे का धेरै कुरा परमेश्वरको इच्छाबमोक्जम िभएको दे िेर

उिी चिक्न्तत भइि,् त्र्सैले उिले नतिीहरूलाई गाली गिथ थासलि:् “नतमीहरू िीि प्राणीहरू! के

नतमीहरूससत वववेक छै ि? नतमीहरू वास्तवमा ककि वववेकहीि कुराहरू गदै छौ? नतमीहरू जे मि

लाग्र्ो त्र्ो गिथ छोडेर ककि सत्र्को िोजी गदै िौ? … र मैले र्ी कुराहरू नतमीहरूलाई भनिरहे छु,
तर र्ही बेला म आफैलाई घण
ृ ा गछुथ। म परमेश्वर अधैर्थताले जल्िुभएको दे ख्छु र आफूसभत्र

आगोको अिुभव गछुथ। म परमेश्वरले मलाई सुम्पिुभएको कामलाई पूणथ रूपमा पूरा गिथ सााँच्िै िै
इच्छुक छु र म सााँच्िै िै नतमीहरूको सेवामा रहि िाहन्छु। र्नत मात्र हो कक अदहले म अनत

कमजोर छु। परमेश्वरले हामीमाचथ धेरै समर् बबताउिुभएको छ र धेरै वििहरू बोल्िुभएको छ,
तर हामी अझै पनि उस्तै छौं। म सधैं आफ्िो हृदर्मा परमेश्वरको धेरै ऋणी भएको महसुस

गछुथ…।” (उिी रुि थासलि ्, बोल्ि असमथथ भइि ्।) त्र्सपनछ उिले प्राथथिा गिथ थासलि ्: “हे परमेश्वर!
म तपाईंसाँग बबन्ती गछुथ, मलाई शक्कत ददिुहोस ् र मलाई तपाईंले पदहले उत्प्रेररत गिुथभएको भन्दा

बढी उत्प्रेररत गिुथहोस ्, र तपाईंका आत्माले ममा काम गरूि ्। म तपाईंसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुक

छु। तपाईं आखिरमा मदहमा प्राप्त गिथह
ु ु न्जेलसम्म, म अदहले िै आफैलाई सम्पण
ू थ रूपमा तपाईंलाई
ददि तर्ार छु, िाहे त्र्सको निक्म्त मैले आफ्िो जीवि िै ददिु ककि िपरोस ्। हामी ठूला प्रशांसाहरू

अपथण गिथ िाहन्छौं ताकक हाम्रा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरू तपाईंको पववत्र िाउाँ को प्रशांसा गिथ ,
तपाईंलाई प्रकट गिथ, तपाईंको काम सााँिो हो भिी प्रमाखणत गिथ, तपाईंले बोकिुभएका बोझहरूका
निक्म्त तपाईंलाई सारा वास्ता प्रकट गिथ िस
ु ीसाथ गीत गाउि र िाच्ि सकूि ्…।” उिले र्सरी

गम्भीरतासाथ प्राथथिा गररि ्, र पववत्र आत्माले सााँच्िै िै उिलाई एउटा बोझ ददिुभर्ो। र्स

अवचधमा, उिले असाधारण बोझ पाइि ्, र उिले सारा ददि पढ्ि, लेख्न, र सुन्िमा बबताउिे गचथथि ्।
उिी सम्भवत्ः व्र्स्त हुि सककिे हदसम्म िै व्र्स्त चथइि ्। उिको आक्त्मक क्स्थनत उत्कृष्ट

चथर्ो, र उिी आफ्िो हृदर्मा सधैं ऊजाथवाि ् र बोझ भएकी चथइि ्। बेला-बेलामा उिी कमजोर

हुक्न्थि ् र ववघ्िवाधा भोक्ग्थि ्, तर धेरै समर् िबबत्दै उिी आफ्िो सामान्र् क्स्थनतमा फकथक्न्थि ्।
र्स प्रकारको समर्पनछ, ित
ु गनतमा उिको प्रगनत हुन्थ्र्ो, उिले परमेश्वरका धेरै वििहरूको
बारे मा केही बुझाइ प्राप्त गिथ सक्कथि ्, र उिले भजिहरू पनि िााँडै ससक्कथि ्—समग्रमा, उिको
आक्त्मक क्स्थनत उत्कृष्ट चथर्ो। जब उिले मण्डलीका धेरै कुराहरू परमेश्वरको इच्छाअिुरूप
िभएको दे खिि ्, तब उिी चिक्न्तत भइि ् र उिले आफ्िा दाजभ
ु ाइ तथा दददी-बदहिीहरूको निन्दा

गदै भनिि ्: “के र्ो नतमीहरूको किथव्र्प्रनतको भक्कत हो? ककि नतमीहरू र्नत थोरै मूल्र् नतिथ पनि
असमथथ छौ? र्दद नतमीहरू र्ो काम गिथ िाहाँदैिौ भिे, म गिेछु…।”

जब उिमा बोझ चथर्ो, उिले आफ्िो ववश्वासमा अझै बसलर्ो महसुस गररि ्, ककिकक पववत्र

आत्माले धेरैभन्दा धेरै काम गरररहिुभएको चथर्ो। कदहलेकहीां उिले केही कदठिाइहरूको सामिा
गचथथि ् र िकारात्मक बक्न्थि ्, तर उिी र्ी सबैमाचथ ववजर् पाउि सक्षम चथइि ्। अथाथत ्, जब उिले
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पववत्र आत्माको काम अिुभव गचथथि ्, उिको अवस्था राम्रो हुाँदाहुाँदै पनि, उिी अझै पनि कुिै िास
कदठिाइहरूको सामिा गिथ वा केही हदसम्म कमजोर हुिबाट बच्ि सक्कदिचथि ्। र्स्ता कुराहरू

अपररहार्थ रूपमा घदटत हुन्थे, तर िााँडै िै उिी ती अवस्थाहरूबाट बादहर आउि सक्कथि ्। जब उिी
कमजोर महसुस गचथथि ्, तब उिी प्राथथिा गचथथि ् र आफ्िै कद वास्तवमै अपर्ाथप्त भएको महसुस
गचथथि ्, तर उिी परमेश्वरसाँग सहकार्थ गिथ इच्छुक चथइि ्। परमेश्वरले जे गिुथ भए पनि, उिी
उहााँको इच्छा पूरा गिथ र उहााँका सबै प्रबन्धहरू पालि गिथ इच्छुक चथइि ्। त्र्हााँ उिको बारे मा

निक्श्ित धारणा र पव
ू ाथग्रहहरू भएका केही व्र्क्कतहरू चथए, तर उिले आफूलाई बेवास्ता गरी
सकक्रर्तासाथ उिीहरूको सङ्गनतमा सांलग्ि हुि सक्षम चथइि ्। पववत्र आत्माले उहााँको सामान्र्
काम गरररहिुभएको बेला मानिसहरूका अवस्थाहरू र्स्तै हुन्छि ्। केही समर् बबतेपनछ, परमेश्वरको
काम पररवतथि हुि थाले, र सबै मानिसहरू कामको अको िरणमा प्रवेश गरे , जसमा परमेश्वरले

उिीहरूको लाचग सभन्िै मापदण्डहरू तर् गिुथभएको चथर्ो। त्र्सैले त्र्हााँ िर्ााँ वििहरू बोसलए,
जसले मानिसहरूको लाचग िर्ााँ मापदण्डहरू तर् गऱ्र्ो: “… मससत नतमीहरूका निक्म्त घण
ृ ा मात्र
छ, आसशषहरू
्
छाँ दै छै िि ्। मैले नतमीहरूलाई आसशष ् ददिे कुरा कदहल्र्ै सोिेको छै िाँ, ि त मैले

कदहल्र्ै नतमीहरूलाई पूणथ गिे वविार िै गरे को छु, ककिकक नतमीहरू अनत िै वविोही छौ। नतमीहरू
बेइमाि र छली छौ, र नतमीहरूमा र्ोग्र्ताको कमी छ र नतमीहरू निम्ि कदका छौ, त्र्सैले
नतमीहरू मेरो िजरसभत्र वा मेरो हृदर्मा कदहल्र्ै पनि रहे का छै िौ। मेरो काम नतमीहरूलाई दोषी

ठहराउिे असभप्रार्ले मात्र गररन्छ; मेरो हात नतमीहरूबाट कदहल्र्ै पनि टाढा भएको छै ि, ि त मेरो

ताडिा िै टाढा रहे को छ। मैले नतमीहरूलाई निरन्तर न्र्ार् गरे को र सराप ददएको छु। नतमीहरूले
मलाई िबुझ्िे भएकोले मेरो क्रोध सधैं नतमीहरूमाचथ िनिएको छ। मैले सधैं नतमीहरूको बीिमा
काम गरे को भए पनि नतमीहरूले नतमीहरूप्रनतको मेरो मिोभावलाई जान्िप
ु छथ । र्ो घण
ृ ाबाहे क अरू

केही होइि—अरू कुिै मिोभाव वा धारणा छै ि। म र्नत मात्र िाहन्छु कक नतमीहरूले मेरो बुद्चध
र मेरो महाि ् शक्कतका लाचग प्रनतभारको रूपमा काम गर। नतमीहरूको वविोहीपिद्वारा मेरो

धासमथकता प्रकट हुिे भएकोले नतमीहरू मेरा प्रनतभारबाहे क अरू केही होइिौ। मैले नतमीहरूलाई मेरो

कामका प्रनतभार, मेरो कामका सहार्क अङ्ग बन्ि ् लगाएको छु…।” “सहार्क अङ्ग” र “प्रनतभार”

भन्िे शब्दहरू दे ख्नेबबविकै उिले सोच्ि थासलि ्: “र्ी वििहरूको आधारमा मैले कसरी पछ्र्ाउिे ?
त्र्स्तो मूल्र् िक
ु ाएपनछ पनि म अझै प्रनतभार मात्र हुाँ। के प्रनतभार भिेको एउटा सेवा-कताथ मात्र
होइि र? ववगतमा, हामी सेवा-कताथहरू हुिेछैिौं, हामी परमेश्वरका मानिसहरू हुिेछौं भनिएको चथर्ो,

तर के हामी आज पनि सेवा-कताथको भूसमकामा छै िौं र? के सेवा-कताथहरूमा जीविको अभाव हुाँदैि
र? मैले जनत धेरै कष्ट सहे पनि परमेश्वरले त्र्सका लाचग मेरो प्रशांसा गिथुहुिेछैि! म प्रनतभार
बनिसकेपनछ, के र्ो समाप्त हुाँदैि र? …” उिले र्स ववषर्मा जनत धेरै सोचिि ् त्र्वि िै बढी उिी
द्ःु िी बनिि ्। उिले मण्डलीमा आएर आफ्िा दाजुभाइ तथा दददी-बदहिीहरूको अवस्था दे ख्दा झिै

िराम्रो महसुस गररि ्: “नतमीहरू ठीक छै िौ! म ठीक छै िाँ! म िकारात्मक भएकी छु। उफ! के गिथ
सककन्छ? परमेश्वरले अझै पनि हामीलाई िाहिुहुन्ि। र्स प्रकारको काम गिुथभएर उहााँले हामीलाई
िकारात्मक िबिाउिह
ु ु िे कुिै कुरै छै ि। मलाई थाहा छै ि ममा के गलत छ। म प्राथथिा पनि गिथ
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िाहन्िाँ। जे होस ्, म अदहल्र्ै ठीक छै िाँ र वास्तवमै आफ्िो आन्तररक उत्साह बटुल्ि सक्कदिाँ।
मैले धेरैिोदट प्राथथिा गरे को छु, तर म अझै गिथ सक्कदिाँ, र म त्र्ो गरररहि िाहन्िाँ। म र्सलाई

र्सरी िै हे छुथ। परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ, हामी प्रनतभारहरू हौं, त्र्सो भए के प्रनतभारहरू केवल सेवाकताथहरू होइिि ् र? परमेश्वर भन्िुहुन्छ, हामी प्रनतभारहरू हौं, उहााँका छोराहरू होइिौं, अनि उहााँका

मानिसहरू पनि होइिौं। हामी उहााँका छोराहरू होइिौं, झि ् उहााँका ज्र्ेष्ठ छोराहरू हुिे त कुरै छोडौं।
हामी केही पनि होइिौं, केवल प्रनतभारहरू हौं। र्दद हामी त्र्ही हौं भिे , के हामीले राम्रो पररणाम
पाउि सम्भव छ त? प्रनतभारहरूको कुिै आशा हुाँदैि ककिकक नतिीहरूसाँग जीवि हुाँदैि। र्दद हामी
उहााँका छोराहरू, उहााँका मानिसहरू हुन्थ्र्ौं भिे, त्र्समा आशा हुिेचथर्ो—हामी पूणथ तल्
ु र्ाइि
सकथ्र्ौं। के प्रनतभारहरूले परमेश्वरको जीवि बोकि सकछि ्? के परमेश्वरले उहााँको सेवा गिेहरूमा

जीवि हासलददि सकिुहुन्छ? उहााँले प्रेम गिुथहुिे व्र्क्कतहरू नतिीहरू हुि ् जोसाँग उहााँको जीवि छ,
र जोसाँग उहााँको जीवि छ नतिीहरू मात्र उहााँका छोराहरू, उहााँका मानिसहरू हुि ्। म िकारात्मक
र कमजोर भए पनि म आशा गछुथ, नतमीहरू सबै िकारात्मक छै िौ। मलाई थाहा छ, र्सरी पछाडड
फकँदा र िकारात्मक हुाँदा त्र्सले परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सकदै ि, तर म प्रनतभार हुि तर्ार
छै ि। म एक प्रनतभार बन्ि डराउाँ छु। जे होस ्, मसाँग त्र्नत ऊजाथ मात्र छ, र म अब निरन्तरता
ददि सक्कदिाँ। म आशा गछुथ, मैले जे गरें त्र्स्तो नतमीहरूमध्र्े कसैले पनि गिेछैिौ, बरु मबाट
केही हदसम्म प्रेरणा प्राप्त गिथ सकिेछौ। मलाई लाग्छ, म मिथ पनि सकछु! मैले मत्ृ र्क
ु ो सामिा

गिुथभन्दा अनघ म नतमीहरूलाई केही अक्न्तम कुराहरू छोडडराख्नेछु—म आशा गछुथ, नतमीहरू

अन्त्र्सम्म प्रनतभारहरूको रूपमा काम गिथ सकिेछौ; हुि सकछ, अन्त्र्मा परमेश्वरले प्रनतभारहरूको
प्रशांसा गिुथहुिेछ…।” जब दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूले र्ो दे िे तब उिीहरूले अिक्म्मत हुाँदै भिे: “उिी
कसरी त्र्नत िकारात्मक हुि सक्कछि ्? के उिी पनछल्ला दई
ु -िार ददि पण
ू थ स्वस्थ चथइिि ् र?

उिले ककि अिािक सबै बल गुमाइि ्? उिी ककि सामान्र् िभएकी हुि ्?” उिले भनिि ्: “म
सामान्र् भइरहे की छै ि िभि। वास्तवमा, म मेरो हृदर्मा सबै कुरामा स्पष्ट छु। मलाई थाहा छ,
मैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरे की छै िाँ, तर के र्ो मैले उहााँको प्रनतभारको रूपमा कार्थ गिथ

ििाहे कीले गदाथ होइि र? मैले केही िराब गरे की छै िाँ। हुि सकछ, एक ददि परमेश्वरले ‘प्रनतभारहरू’
भन्िे िामलाई बदलेर ‘प्राणीहरू’ बिाउिह
ु ु िेछ, र त्र्वि मात्र होइि, उहााँद्वारा महत्त्वपण
ू थ रूपमा

प्रर्ोग गररएकाहरूलाई उहााँका प्राणीहरू बिाउिुहिेछ। के र्समा केही आशा छै ि? म आशा गछुथ,
नतमीहरू िकारात्मक वा निराश हुिेछैिौ, र परमेश्वरको अिुसरण गरररहिेछौ र प्रनतभारहरूको
रूपमा आफूले सकदो सेवा गिेछौ। जुिै अवस्था भए पनि, म निरन्तरता ददि सक्कदिाँ। मेरा
कार्थहरूले नतमीहरूलाई सससमत िबिाओस ्।” अरू मानिसहरूले र्ो कुरा सि
ु े, र भिे, “तपाईंले

उहााँलाई पछ्र्ाउि छाड्िुभर्ो भिे पनि, हामी निरन्तरता ददिेछौं, ककिकक परमेश्वरले हामीलाई

कदहल्र्ै अिुचित व्र्वहार गिुथभएको छै ि। हामी तपाईंको िकरात्मकताद्वारा बाध्र् हुिेछैिौं।”
केही समर्सम्म र्ो अिुभवबाट गुक्ज्रसकेपनछ पनि उिी अझै प्रनतभार हुिे कुरामा िकारात्मक
अवस्थामा चथइि ्, त्र्सैले मैले उिलाई भिें: “ताँलाई मेरो कामको बारे मा केही ज्ञाि छै ि। ताँसाँग

मेरा वििहरूको सभत्री सत्र्, सार, वा अपेक्षक्षत पररणामबारे कुिै बझ
ु ाइ छै ि। ताँलाई मेरो कामका
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लक्ष्र्हरू थाहा छै ि, ि त र्ससभत्रका ज्ञाि-बुद्चध िै थाहा छ। ताँमा मेरो इच्छाको कुिै बोध छै ि।
ताँ पनछ हट्ि मात्र जान्दछस ्, ककिकक ताँ एक प्रनतभार होस ्—ताँले आफैलाई हैससर्तको कुरामा धेरै

लगाइराख्छस ्! ताँ कनत मि
ू थ छस ्! मैले ताँलाई ववगतमा धेरै कुरा भिेको चथएाँ। मैले भिेको चथएाँ

कक म ताँलाई ससद्ध पािेछु; के तैंले भुसलस ्? मैले प्रनतभारको बारे मा कुरा गिुथभन्दा अनघ के मैले
ससद्ध पािे कुरा गरे को चथइिाँ र?” “पिथिुहोस ्, मलाई र्सको बारे मा सोच्ि ददिुहोस ्। हो, त्र्ो सही

हो! तपाईंले प्रनतभारको ववषर्मा कुरा गिुथभन्दा पदहले ती कुराहरू गिुथभएको चथर्ो!” “जब मैले
ससद्ध पािे कुरा गरे को चथएाँ, तब के मैले मानिसहरूलाई ववजर् गररएपनछ मात्र ससद्ध पािथ

सककिेछ भिेको चथइिाँ र?” “चथर्ो!” “के मेरा वििहरू निष्कपट चथएिि ् र? के ती असल निर्तले

भनिएका चथएिि ् र?” “हो! तपाईं परमेश्वर हुिुहुन्छ, तपाईंले कदहल्र्ै पनि बेइमािीपूवथक कुरा
गिुथभएको छै ि—र्ो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गिे आाँट गिथ सकदै ि। तर तपाईं अत्र्न्तै धेरै
तररकाले बोल्िुहुन्छ।” “के मेरा बोल्िे तररकाहरू कामका ववसभन्ि िरणहरूअिुसार बदसलाँ दैि र?

के मैले भिेका कुराहरू तेरा आवश्र्कताहरूको आधारमा गररएका र भनिएका छै िि ् र?” “तपाईं
मानिसहरूको आवश्र्कताअिुसार काम गिुथहुन्छ र तपाईंले उिीहरूका िााँिोहरू पूरा गररददिुहुन्छ।

र्ो असत्र् होइि!” “त्र्सो भए, के मैले ताँलाई भिेका कुराहरू लाभदार्क छै िि ् र? के मेरा
सजार्हरू तेरै िानतर प्रदाि गररएका छै िि ् र?” “तपाईं अझै कसरी भन्ि सकिुहुन्छ कक र्ो मेरो
िानतर हो! तपाईंले मलाई मरणासन्ि हुिे गरी सजार् ददिभ
ु र्ो—म अझ अरू क्जउि िाहन्िाँ।
आज तपाईं र्ो भन्िुहुन्छ, भोसल तपाईंले त्र्ो भन्िुहुन्छ। मलाई थाहा छ, तपाईंले मेरो आफ्िै

िानतर मलाई ससद्ध पादै हुिुहुन्छ, तर तपाईंले मलाई ससद्ध पािुथभएको छै ि—तपाईंले मलाई

प्रनतभार बिाउिुहुन्छ र अझै पनि तपाईं मलाई दण्ड ददिुहुन्छ। तपाईं मलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, है ि
र? कसैले पनि तपाईंका वििहरूमा ववश्वास गिे दहम्मत गदै ि, र अदहले मात्र मैले स्पष्ट बुझेँ
कक तपाईंको सजार् तपाईंको हृदर्को घण
ृ ालाई ठीक पािथलाई हो, मलाई मुक्कत ददिलाई होइि।

तपाईंले पदहले मबाट सत्र् लुकाउिुभर्ो; तपाईंले भन्िुभर्ो कक तपाईंले मलाई ससद्ध पािुथहुिेछ र
त्र्ो सजार् मलाई ससद्ध पािथका निक्म्त हुिेछ। र्सैले मैले सधैं तपाईंको आज्ञा पालि गरे को छु;
मैले सोिेकै चथइिाँ, आज मैले प्रनतभारको उपाचध धारण गिेछु। हे परमेश्वर, के तपाईंले मलाई अरू

कुिै अरू कार्थ गिथ लगाउिभ
ु एको भए राम्रो हुिेचथएि र? के तपाईंले मलाई एउटा प्रनतभारको टोपी
िै लगाइददिुपथ्र्ो र? मैले राज्र्मा द्वारपाल हुिे कुरासमेत स्वीकार गिेचथएाँ। म वररपरर दौडाँदै

छु र आफैलाई अवपथत गदै छु, तर अन्त्र्मा मेरा हातहरू िाली छि ्—मसाँग एक पैसा पनि छै ि।
तैपनि तपाईं अदहले मैले तपाईंको प्रनतभारको रूपमा काम गिुथपछथ भिेर भन्िुहुन्छ। मैले आफ्िो
अिह
ु ारसमेत कसरी दे िाउि सकछु र?” “तैंले के कुरा गदै छस ्? मैले ववगतमा र्नत धेरै न्र्ार्को
काम गरे को छु र ताँ त्र्ो बुझ्दै िस ्? के तैंले आफैलाई राम्ररी बुझेको छस ्? के ‘प्रनतभार’ को उपाचध

वििहरूको न्र्ार् पनि होइि र? के ताँ प्रनतभारहरूसम्बन्धी मेरा सबै कुराकािीहरू एउटा ववचध
पनि हो, तेरो न्र्ार् गिे तररका पनि हो भिी सोच्छस ्? त्र्सो भए, तैँले कसरी मलाई पछ्र्ाउाँ छस ्?”

“मैले अझसम्म तपाईंलाई कसरी पछ्र्ाउिे भिी र्ोजिा बिाएको छै ि। पदहले मैलै जान्िुपछथ : म
प्रनतभार हुाँ वा होइि? के प्रनतभारहरूलाई पनि ससद्ध पािथ सककन्छ? के ‘प्रनतभार’ को उपाचध बदल्ि
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सककन्छ? के मैले एक प्रनतभार भएर सािदार गवाही ददि सकछु, र त्र्सपनछ ससद्ध तुल्र्ाइिे

व्र्क्कत बन्ि सकछु, जो परमेश्वरलाई प्रेम गिे व्र्क्कतको एक उदाहरण हुन्छ, र जो परमेश्वरको
घनिष्ठ हुन्छ? के म पण
ू थ बिाइि सकछु? मलाई सत्र् भन्िह
ु ोस ्!” “के ताँलाई सधैं ववकससत भइरहिे,
सधैं पररवतथि भइरहिे कुराहरूबारे थाहा छै ि? जबसम्म ताँ एक प्रनतभारको रूपमा तेरो वतथमाि

भूसमकामा आज्ञाकारी हुि इच्छुक हुन्छस ् ताँ बदसलि सकछस ्। ताँ एक प्रनतभार होस ् वा िहोस ् भन्िे
कुराको तेरो भववतव्र्साँग कुिै सरोकार छै ि। मुख्र् कुरा के हो भिे ताँ जीविको स्वभावमा पररवतथि

भएको व्र्क्कत हुि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे हो।” “तपाईंले मलाई ससद्ध पािथ सकिह
ु ु न्छ कक
हुन्ि के त्र्ो भन्ि सकिह
ु ु न्छ?” “जबसम्म तैँले पछ्र्ाउाँ छस र आखिरीसम्म आज्ञापालि गछथ स ्,
तबसम्म म प्रत्र्ाभूनत ददन्छु कक म ताँलाई ससद्ध बिाउि सकछु।” “अनि मैले कस्तो ककससमको
कष्ट भोग्िुपिेछ?” “तैंले कदठिाइको साथसाथै वििहरूको न्र्ार् र सजार्को पनि अिुभव गिुथपिेछ,
ववशेष गरी वििहरूको सजार्, जि
ु प्रनतभारको दण्डजस्तै हो!” “प्रनतभारको रूपमा पनि उस्तै दण्ड?

ठीक छ, र्दद म कदठिाइबाट गुज्रेपनछ तपाईंद्वारा ससद्ध पाररि सकछु भिे, र्दद त्र्हााँ आशा छ
भिे, त्र्ो त राम्रो हो। र्दद र्ो केवल आशाको एक त्र्ान्िो मात्र हो भिे पनि त्र्ो एउटा प्रनतभार

हुिुभन्दा राम्रो हो। त्र्ो ‘प्रनतभार,’ भन्िे िाम-पदवी अनत िै िराम्रो सुनिन्छ। म एक प्रनतभार बन्ि
इच्छुक छै िाँ!” “प्रनतभारससत त्र्वि िराम्रो के कुरा छ र? के प्रनतभारहरू उिीहरू आफैमा पूणथ रूपले
असल हुाँदैिि ् र? के प्रनतभारहरू आसशषको
् आिन्द सलि अर्ोग्र् छि ् र? र्दद म प्रनतभारहरूले
आसशषहरूको
्
आिन्द सलि सकछि ् भन्छु भिे, तैँले आसशषहरूको
्
आिन्द सलि सकछस ्। के मेरो

कामको कारण मानिसहरूको िाम-पदवी बदसलन्छ भन्िे कुरा सत्र् होइि र? तैपनि एउटा सामान्र्
उपाचधको कुराले मात्र पनि ताँलाई र्नत धेरै चिक्न्तत पादैछ? ताँ र्स प्रकारको प्रनतभार हुिु ताँलाई
ठीक सह
ु ाउाँ छ। के ताँ पछ्र्ाउि इच्छुक छस ् कक छै िस ्?” “ठीक छ, के तपाईं मलाई पण
ू थ बिाउि

सकिुहुन्छ कक हुन्ि? के तपाईं मलाई तपाईंका आसशषहरूको
्
आिन्द सलि ददिुहुन्छ?” “के ताँ
अन्त्र्सम्म पनछ लाग्ि इच्छुक छस ् वा छै िस ्? के ताँ आफैलाई अपथण गिथ इच्छुक छस ्?” “मलाई
र्सको बारे मा सोच्ि ददिुहोस ्। एउटा प्रनतभारले पनि तपाईंको आसशषको
् आिन्द सलि सकछ, र

उसलाई पूणथ तुल्र्ाउि सककन्छ। मलाई पूणथ तुल्र्ाइसकेपनछ म तपाईंको घनिष्ठ हुिेछु र तपाईंको
इच्छालाई सम्पण
ू थ रूपले बझ्
ु िेछु, र तपाईंसाँग जे छ त्र्ो मसाँग पनि हुिेछ। तपाईं जि
ु कुरामा

आिन्द सलि सक्षम हुिुहुन्छ म त्र्समा आिन्द सलि सक्षम हुिेछु, र तपाईं जे कुरा जान्िुहुन्छ
त्र्ो कुरा म जान्िेछु। … कदठिाइबाट गुज्रेर गएपनछ र ससद्ध पाररएपनछ, म आसशषहरूको
्
आिन्द
सलि सकिेछु। त्र्सो भए मैले कस्ता आसशषहरूको
्
आिन्द सलि पाउिेछु त?” “तैंले कस्ता आसशषहरू
्
पाउिेछस ् भिी चिन्ता िगर्। र्दद मैले ताँलाई र्ी कुराहरू भिें भिे पनि ती तेरो कल्पिाभन्दा

बादहरका छि ्। एक राम्रो प्रनतभार बिे पनछ, ताँलाई ववजर् गररिेछ, र ताँ एक सफल प्रनतभार

हुिेछस ्। र्ो ववजर् प्राप्त गररएको व्र्क्कतको आदशथ र र्दष्टान्त हो, तर निश्िर् िै ताँलाई ववजर्
गररएपनछ मात्र ताँ एउटा आदशथ र र्दष्टान्त बन्ि सकछस ्।” “एउटा आदशथ र र्दष्टान्त भिेको के
हो?” “र्ो सबै अन्र्जानतहरूका लाचग आदशथ र र्दष्टान्त हो, अथाथत ् नतिीहरूको लाचग जसलाई ववजर्

गररएको छै ि।” “र्समा कनत जिा मानिसहरू पछथ ि ्?” “धेरै धेरै मानिसहरू। र्ो नतमीहरूमध्र्े िार
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वा पााँि हजार मानिस मात्र होइि—सारा सांसारमा र्ो िाउाँ लाई स्वीकार गिे सबैलाई ववजर् गररिु

िै पछथ ।” “त्र्सो भए र्ो केवल पााँि वा दस सहरहरू मात्र होइि!” “अब र्सबारे चिन्ता िगर्, र
आफूलाई बढ्तै चिक्न्तत िपार्। अदहले तैँले कसरी प्रवेश प्राप्त गिथ सकछस ् त्र्समा ध्र्ाि दे ! म
प्रत्र्ाभूनत ददन्छु, ताँलाई पूणथ बिाइि सककन्छ।” “कुि हदसम्म? अनि मैले के-कस्ता आसशषहरूको
्

आिन्द सलि सकछु?” “ताँ ककि र्नत धेरै चिक्न्तत हुन्छस ्? ताँलाई पूणथ बिाइि सककन्छ भिेर मैले
प्रत्र्ाभूनत ददएको छु त। के म भरोसार्ोग्र् छु भन्िे कुरा तैंले भुसलस ्?” “र्ो सत्र् हो कक तपाईं

भरोसार्ोग्र् हुिह
ु ु न्छ, तर तपाईंको बोल्िे केही तररकाहरू सधैं पररवतथि हुन्छि ्। आज तपाईं मलाई
पूणथ पाररिेछ भिी प्रत्र्ाभूनत ददिुहुन्छ, तर भोसल तपाईं र्ो त अनिक्श्ित छ भन्ि सकिह
ु ु न्छ।

अनि केही मानिसहरूलाई तपाईं भन्िुहुन्छ ‘म प्रत्र्ाभूनत ददन्छु, ताँजस्तो कसैलाई पनि पूणथ बिाउि
सककाँदै ि।’ मलाई थाहा छै ि तपाईंका वििहरूलाई के हुाँदैछि ्। म त्र्समा ववश्वास गिे आाँट गददथिाँ।”
“त्र्सो भए के ताँ आफैलाई अपथण गिथ सकछस ् कक सकदै िस ्?” “के अपथण गिुथ?” “तेरो भववष्र् र
तेरा आशाहरू अपथण गर्।” “ती कुराहरू त छोड्ि सक्जलो छ! मुख्र् कुरा भिेको ‘प्रनतभार’ को

उपाचध हो—म वास्तवमै त्र्ो िाहन्िाँ। र्दद तपाईंले मबाट त्र्ो िाम-पदवी हटाउिुभर्ो भिे म कुिै

पनि कुराका निक्म्त िुल्ला हुिेछु, जेसुकै पनि गिथ सकिेछु। के र्ी केवल सािा कुराहरू होइिि ् र?
के तपाईं त्र्ो पद हटाउि सकिुहुन्छ?” “त्र्ो त सक्जलो हुन्छ, होइि र? र्दद म ताँलाई त्र्ो िाम-

पदवी ददि सकछु भिे, म निश्िर् िै त्र्ो हटाउि पनि सकछु। तर अदहले त्र्ो समर् होइि। तैंले
पदहले र्ो कामको िरणको अिुभव पूरा गिुथपछथ , अनि मात्र तैँले िर्ााँ उपाचध प्राप्त गिथ सकछस ्।

कुिै व्र्क्कत जनत धेरै ताँजस्तो हुन्छ उवि िै बढी उसले एउटा प्रनतभार हुिुपछथ । ताँ एउटा प्रनतभार
हुि जनत धेरै डराउाँ छस ्, त्र्वि िै बढी म ताँलाई त्र्ो िाम ददिेछु। ताँजस्तो व्र्क्कतलाई कडा
अिश
ु ासि कारबाही र व्र्वहार गररिप
ु छथ । व्र्क्कत जनत धेरै वविोही हुन्छ, उवि िै बढी नतिीहरू
सेवा-कताथहरू हुिेछि ् र अन्त्र्मा नतिीहरूले केही पनि पाउिेछैिि ्।” “मैले धेरै लगिसाथ िोजी
गरररहे को छु तर पनि ककि म ‘प्रनतभार’ िाउाँ त्र्ाग्ि सक्कदिाँ? हामीले र्ी सारा वषथहरूमा तपाईंलाई
पछ्र्ाएका छौं र थोरै द्ःु ि भोगेका छै िौं। हामीले तपाईंका लाचग धेरै कुराहरू गरे का छौं। हामीले

बतास र वषाथ भोगेका छौं, हामी आफ्िो र्ुवावस्थाको अन्त्र्नतर पुग्दै छौं। हामीले ि त वववाह
गरे का छौं ि त पररवार सरु
ु गरे का छौं, र त्र्सो गिे हामीमध्र्े कोही अझै बादहर आउाँ छि ्। म

उच्ि माध्र्समक अध्र्र्ि गरूञ्जेल स्कुलमा बसें, तर तपाईं आउिुभएको सुन्िासाथ मैले
ववश्वववद्र्ालर् जािे मौका छोडडददएाँ। अनि तपाईं भन्िुहुन्छ, हामी प्रनतभारहरू हौं! हामीले र्नत
धेरै गुमाएका छौं! हामीले र्ी सबै कुराहरू गरे का छौं, तर अदहले र्स्तो दे खिन्छ कक हामी केवल
तपाईंका प्रनतभारहरू हौं। र्ो दे िेर मेरा परु ािा सहपाठी र दौंतरीहरूले के सोच्लाि ्? जब उिीहरूले
मलाई दे ख्छि ् र मेरो कद र मेरो पदको बारे मा सोध्छि ्, म नतिीहरूलाई त्र्ो कुरा बताउि कसरी

लक्ज्जत िहुाँला र? सुरुमा, मैले तपाईंप्रनतको आफ्िो ववश्वासका निक्म्त जुिसक
ु ै मल्
ू र् पनि िुकाएाँ,
अरू सबैले मलाई मूिथ ठािेर मेरो हााँसो उडाए। तर मैले तपाईंलाई पछ्र्ाइरहेँ अनि ववश्वास िगिे

ती सबैलाई दे िाउि सकिे मेरो ददि आउला भिी आशा गरररहेँ। तर र्सको सट्टा, आज तपाईंले
मलाई म एक प्रनतभार हुाँ भिी भन्िभ
ु र्ो। र्दद तपाईंले मलाई सबैभन्दा तल्लो उपाचध ददिभ
ु एको
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भए, र्दद तपाईंले मलाई राज्र्का मानिसहरूमध्र्े एक जिा हुि ददिुभएको भए त्र्ो राम्रो हुिेचथर्ो!
म तपाईंको िेला वा तपाईंको ववश्वासपात्र हुि सककिाँ भिे पनि तपाईंको अिुर्ार्ी बन्िु राम्रै हुन्छ!

हामीले धेरै वषथदेखि तपाईंलाई पछ्र्ाएका छौं, हाम्रा पररवारहरूलाई त्र्ागेका छौं, र अदहलेसम्म

िोज्दैआउि धेरै गाह्रो भएको छ, तर र्सको सट्टामा हामीले पाएको दे िाउि सककिे कुरा भिेको

‘प्रनतभार’ को उपाचध मात्र हो! मैले तपाईंका लाचग सबै कुरा त्र्ागेको छु; मैले सबै साांसाररक
सम्पविहरू छोडडददएको छु। पदहले, कसैले मलाई सम्भाववत जीविसाथीसाँग पररिर् गरार्ो। ऊ

वास्तवमै सन्
ु दर र राम्रो पदहरिवाला चथर्ो; ऊ एक उच्ि-सरकारी अचधकारीको छोरो चथर्ो। त्र्सबेला

म ऊप्रनत िासो राख्थेँ। तर मैले परमेश्वर आउिुभएको छ र उहााँले आफ्िो काम गरररहिुभएको छ,
र तपाईंले हामीलाई राज्र्मा लैजािुहुाँदै छ र हामीलाई ससद्ध बिाउिुहुाँदै छ, र तपाईंले हामीलाई
असलकनत पनि समर् िगुमाई सबै कुरा छोड्िे सांकल्प गिथ आग्रह गिुथभएको छ भन्िे कुरा

सुन्िासाथ मैले आफूमा सांकल्पको पण
ू थ कमी भएको दे िें। त्र्सपनछ मैले आफैलाई कठोर बिाएाँ र

त्र्ो अवसरलाई अस्वीकार गरें । त्र्सपनछ, उसले मेरो पररवारका निक्म्त धेरैपटक उपहारहरू पठार्ो,
तर मैले ती उपहारहरू हे दै हे ररिाँ। के तपाईं त्र्स बेला म द्ःु िी चथएाँ भिी सोच्िुहुन्छ? र्ो औधी

राम्रो कुरा चथर्ो, तर त्र्ो व्र्थथ भएको छ। म कसरी द्ःु िी हुि सक्कदिाँचथएाँ र? म र्सबारे धेरै
ददिसम्म द्ःु िी बिें र्हााँसम्म कक म रातमा सुत्ि सक्कदिचथएाँ, तर अन्त्र्मा मैले त्र्ो कुरा
छाडडददएाँ। प्रत्र्ेकिोदट मैले प्राथथिा गदाथ मलाई पववत्र आत्माले उत्प्रेररत गिथह
ु ु न्थ्र्ो जो भन्िह
ु ु न्थ्र्ो:
‘के ताँ मेरो लाचग सबै कुरा त्र्ाग्ि इच्छुक छस ्? के ताँ मेरो लाचग आफैलाई अपथण गिथ इच्छुक
छस ्?’ जब म तपाईंका ती वििहरू वविार गथेँ, म रुन्थेँ। म धेरै प्रभाववत भएको थएाँ र उदासीमा

म कनतिोदट रोएाँ त्र्ो मलाई िै थाहा छै ि। एक वषथपनछ मैले सुिें कक त्र्ो व्र्क्कतले बबहे गरे छ।

भन्िु िपलाथ, म द्ःु िी चथएाँ, तर पनि मैले तपाईंको िानतर त्र्ो कुरालाई छोडडददएाँ। अनि अरू सबै

त कुरै िगरौं, मेरो भोजि र कपडाहरू पनि घदटर्ा छि ्—मैले त्र्ो वववाह छोडडददएाँ, मैले र्ी सबै
त्र्ागें , त्र्सकारण तपाईंले मलाई प्रनतभारको रूपमा व्र्वहार गिुथ हुाँदैि! मैले मेरो वववाह, मेरो
जीविको सबैभन्दा महत्त्वपूणथ घटिा त्र्ाचगददएाँ, र्ी सबै मैले आफैलाई तपाईंमा अपथण गिथका लाचग

गरें । एक व्र्क्कतको सम्पूणथ जीवि एक राम्रो जीविसाथी पाउिु र एक िुसीको पररवार प्राप्त

गिथभ
ु न्दा बढी अरू केही होइि। मैले र्ो सब, सबैभन्दा राम्रो कुरो छोडडददएाँ, र अदहले मसाँग केही
छै ि र म एकलो छु। तपाईं मलाई कहााँ पठाउि िाहिुहुन्छ? मैले तपाईंलाई पछ्र्ाउि थालेदेखि िै

पीडा भोगेको छु। मैले राम्रो जीवि बबताएको छै िाँ। मैले आफ्िो पररवार र आफ्िो पेशाका साथै
दै दहक आिन्दहरू त्र्ागेको छु, र हामी सबैले गरे का र्ो बसलदाि अझै पनि तपाईंका आसशष हरू
्

पाउि पर्ाथप्त छै ि? त्र्सैले अदहले र्ो ‘प्रनतभार’ को कुरा आर्ो। परमेश्वर, तपाईंले अनत िै गिथभ
ु एको
छ! हामीलाई हे िुथहोस ्—र्ो सांसारमा हामीले भर पिथ सकिे केही पनि छै ि। हामीमध्र्े कनतले हाम्रा

छोराछोरीलाई त्र्ागेका छौं, कनतले आफ्िो काम, आफ्िो पनत/पत्िी,[क] आदद इत्र्ादद त्र्ागेका छि ्;
हामीले सबै शारीररक सुिहरू त्र्ागेका छौं। हाम्रो निक्म्त अरू के आशा छ? हामी सांसारमा कसरी
क. मल
ू पाठमा “पत्िीहरू” भिेर पदढन्छ।
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जीववत रहि सकछौं? के हामीले गरे का र्ी बसलदािहरू एक पैसा मूल्र्को पनि छै िि ्? के तपाईं ती

सब दे ख्न सकिुहुन्ि? हाम्रो कद तुच्छ छ र हाम्रो र्ोग्र्तामा कमी छ—हामी त्र्ो स्वीकाछौं, तर
तपाईंले हामीबाट िाहिभ
ु एको कुरामा हामीले कदहले ध्र्ाि ददएका छै िौ र? अदहले तपाईंले
निदथर्तापूवक
थ
हामीलाई छोड्दै हुिुहुन्छ र त्र्सको साटोमा हामीलाई ‘प्रनतभार’ को उपाचध
ददांदैहुिुहुन्छ? के हाम्रो बसलदािले हाम्रो निक्म्त ल्र्ाएको सबै कुरा र्ही िै हो? अन्त्र्मा, र्दद
मानिसहरूले मलाई परमेश्वरमा ववश्वास गरे र के पार्ौ भिी प्रश्ि गरे भिे के म नतिीहरूलाई

वास्तवमै र्ो ‘प्रनतभार’ भन्िे शब्द दे िाउि सकछु? म एक ‘प्रनतभार’ हुाँ भन्ि म कसरी मि
ु िोल्ि
सकछु? म र्ो कुरा मेरा बाबुआमालाई बताउि सक्कदिाँ, र म मेरो पदहलेको सम्भाववत जीविसाथीलाई
बताउि सक्कदिाँ। मैले त्र्वि धेरै मूल्र् िुकाएको छु, र र्सको बदलामा मैले जे बन्ि पाएाँ त्र्ो

‘प्रनतभार’ हो! आह! म धेरै द्ःु िी महसुस गछुथ!” (उिले आफ्िो नतघ्रामा बारम्बार मुकका हान्दै रुि
थासलि ्।) “र्दद मैले अदहले ताँलाई प्रनतभारको उपाचध ददाँ ददिाँ, बरु ताँलाई मेरा मानिसहरूमध्र्े एक

बिाउिेछु र ताँलाई अगाडड बढिे र सुसमािार फैलाउिे निदे शि ददन्छु भिें भिे, र्दद मैले ताँलाई
काम गिे हैससर्त ददएाँ भिे, के ताँ त्र्ो काम गिथ सकछस ्? तैंले र्ो कामको एकपनछ अको िरणबाट

वास्तवमा के प्राप्त गरे को छस ्? तैपनि अझै ताँ र्हााँ छस ्, तेरो कथाले मलाई आिन्द ददांदैछस ्—
ताँलाई सरम िै छै ि! ताँ भन्दै छस ् कक तैंले मूल्र् िुकाएर पनि केही प्राप्त गरे को छै िस ्। के मैले

ताँलाई व्र्क्कतलाई प्राप्त गिे मेरा सतथहरू िबताएको हुि सकछ? मेरो काम कसका लाचग हो? के
ताँलाई थाहा छ? र्हााँ तैंले पुरािा गुिासोहरू बल्झाउाँ दै छस ्! के ताँ अब एक मानिसको रूपमा समेत
गणिा हुन्छस ् र? के तैंले भोगेको कुिै पनि पीडा तेरो आफ्िै इच्छाले प्राप्त गरे को होइि र? अनि
के तेरा द्ःु िहरू आसशष ् प्राप्त गिथका लाचग भोचगएका चथएि र? के तैंले मेरा सतथहरू पूरा गररस ्?
ताँ केवल आसशष ् प्राप्त गिथ िाहन्छस ्। ताँलाई कुिै सरम िै छै ि! मैले ताँलाई ददएका सतथहरू के

सधैं अनिवार्थ चथए र? र्दद ताँ मलाई पछ्र्ाउि इच्छुक छस ् भिे तैंले सबै कुरामा मेरो आज्ञा
पालि गिैपछथ । सतथहरूसाँग सम्झौता गिे प्रर्ास िगर्। आखिर, मैले ताँलाई अनघ िै भिेको चथएाँ

कक र्ो मागथ द:ु िको मागथ हो। र्ो डरलाग्दा सम्भाविाहरूले भररएको छ, राम्रो कुरा थोरै मात्र
पाइन्छ। के तैंले भुसलस ्? मैले र्ो धेरैपटक भिेको छु। र्दद ताँ कष्ट भोग्ि इच्छुक छस ् भिे मेरो

पनछ लाग ्। र्दद ताँ कष्ट भोग्ि इच्छुक छै िस ् भिे, रोकी। म ताँसाँग जबरजस्ती गददथिाँ—ताँ आउि
वा जाि स्वतन्त्र छस ्! तैपनि, मेरो काम र्सरी िै गररन्छ र तेरो व्र्क्कतगत वविोहको कारण म
आफ्िो सम्पूणथ काममा दढलाइ गिथ सक्कदिाँ। ताँ आज्ञापालि गिथ इच्छुक िहोलास ्, तर अरूहरू
इच्छुक छि ्। नतमीहरू सबै हताश भएका मानिसहरू हौ! नतमीहरू कुिै पनि कुराको डर मान्दै िौ!

तैंले मसाँग सतथहरूको सम्झौता गदै छस ्—के ताँ बााँच्ि िाहन्छस ् कक िाहाँदैिस ्? ताँ आफ्िै निक्म्त
र्ोजिा बिाउाँ छस ् र तेरो आफ्िै प्रससद्चध र फाइदाका लाचग सांघषथ गछथ स ्। के मेरो काम सबै

नतमीहरूका लाचग होइि र? के ताँ अन्धो छस ्? म दे ह बन्िुभन्दा पदहले तैंले मलाई दे ख्न सकदै िचथस ्,
र तैंले बोलेका र्ी वििहरू त्र्सबेला क्षमार्ोग्र् चथए, तर अदहले मैले दे हधारण गरे को छु र मैले
नतमीहरूमाझ काम गदै छु, तैपनि ताँ दे ख्न सकदै िस ्? ताँ के बुझ्दै िस ्? ताँ भन्छस ् कक तैंले हानि

िवपस ्; र्सैले म नतमीहरू हताश भएका मानिसहरूलाई मक्ु कत ददि दे ह बिेको छु र धेरै कामहरू
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गरे को छु, र अदहले पनि ताँ गुिासो गदै छस ्—के तैंले हानि िपेको छु भन्छस ् होइि? के मैले गरे का
सबै काम नतमीहरूको लाचग होइि र? म मानिसहरूको वतथमाि कदअिुसार र्ो उपाचध प्रर्ोग
गदथछु। र्दद म ताँलाई ‘प्रनतभार’ भन्छु भिे ताँ तरु
ु न्तै एक प्रनतभार बन्छस ्। त्र्सरी िै , र्दद म

ताँलाई ‘परमेश्वरका मानिसहरूमध्र्े एक’ भन्छु भिे, ताँ तुरून्तै त्र्स्तो बन्छस ्। म ताँलाई जे भिेर

बोलाउाँ छु, ताँ त्र्ही होस ्। अनि मेरा थोरै शब्दहरू तेरो निक्म्त ररसउठदो छि ?् त्र्सो भए, मलाई

माफ गर्। र्दद तैंले अब आज्ञापालि गदै िस ् भिे , अन्त्र्मा ताँ श्रावपत हुिेछस ्—के तब ताँ िुसी
हुन्छस ्? ताँ जीविको मागथमा ध्र्ाि ददांदैिस ्, तर तेरो हैससर्त र िाम-पदवीमा मात्र ध्र्ाि ददन्छस ्;
तेरो जीवि कस्तो ककससमको छ? म तैंले ठूलो मूल्र् िुकाएको कुरा इन्कार गददथिाँ छस ्, तर तेरो
आफ्िै कद र अभ्र्ासलाई हे र—
् र अदहले पनि ताँ सतथहरूको ववषर्मा सम्झौता गिे कोससस गदै छस ्।

के तैंले तेरो सांकल्पद्वारा प्राप्त गरे को कद र्ही हो त? के ताँसाँग असलकनत पनि इमािदाररता छ?
के तेरो वववेक छ? के गल्ती गिे म हुाँ? के मैले ताँलाई ददएका सतथहरू गलत चथए? त्र्सो भए, त्र्ो

के हो? म ताँलाई केही ददिका लाचग एक प्रनतभारको रूपमा काम गिथ लगाउि िाहन्छु र अझै
पनि ताँ त्र्सो गिथ इच्छुक छै िस ्। त्र्ो कस्तो प्रकारको सांकल्प हो? नतमीहरू सबै कमजोर इच्छा
भएका कार्रहरू हौ। ताँजस्ता मानिसहरूलाई अब दण्ड ददिु िै पिे भो!” मैले एकपटक र्ो भिेपनछ,
उिले एक विि पनि बोसलिि ्।

अदहले र्स प्रकारको कामको अिभ
ु व गिथका निक्म्त नतमीहरूसाँग परमेश्वरको कामका िरणहरू

र मानिसलाई रूपान्तरण गिे उहााँका तररकाहरूको केही बुझाइ हुिुपछथ । रूपान्तरणको िनतजा प्राप्त
गिे र्ो एक मात्र तररका हो। नतमीहरूको िोजीमा, नतमीहरूसाँग अत्र्न्तै धेरै धारणा, आशा र
भववष्र्हरू छि ्। अदहलेको काम नतमीहरूको हैससर्तको िाहिा र असाधारण िाहिाहरूको निराकरण
गिथको निक्म्त हो। आशा, हैससर्त र धारणाहरू सबै शैतानिक स्वभावका उत्कृष्ट प्रनतनिचधत्वहरू

हुि ्। शैतािको ववषले सधैँ मानिसहरूका वविारहरूलाई िष्ट गछथ र मानिसहरू शैतािका र्ी
परीक्षाहरूदे खि मुकत हुि सधैँ असमथथ छि ्, त्र्ही कारणले िै मानिसहरूका हृदर्मा र्ी कुराहरूको
अक्स्तत्व छ। नतिीहरू पापको माझमा क्जउाँ छि ् तापनि र्सलाई पाप भिी ववश्वास गदै िि ्, तैपनि

नतिीहरू सोच्छि ्: “हामी परमेश्वरमा ववश्वास गछौं, त्र्सैले उहााँले हामीलाई आसशषहरू
्
ददिुपछथ र
हाम्रो निक्म्त सबै कुरा उचित तवरले व्र्वस्था गिथप
ु छथ । हामी परमेश्वरमा ववश्वास गछौं, र्सैले

हामी अरूभन्दा श्रेष्ठ हुिुपछथ र हाम्रो हैससर्त र भववष्र् अरूको भन्दा अझ धेरै हुिुपछथ । हामीले
परमेश्वरमा ववश्वास गिे हुिाले, उहााँले हामीलाई असीसमत आसशषहरू
्
ददिुपछथ । अन्र्था, र्सलाई
परमेश्वरमाचथ गररिे ववश्वास भनििे चथएि।” धेरै वषथसम्म, आफ्िो अक्स्तत्वका निक्म्त मानिसहरू

भर परे का सोिहरूले नतिीहरूको हृदर्हरूलाई र्नत हदसम्म बबगारे का छि ् कक नतिीहरू छली,
डरपोक र घखृ णत बिेका छि ्। नतिीहरूमा इच्छाशक्कत र सङ्कल्पको अभाव मात्र िभएर, नतिीहरू

लोभी, अहङ्कारी र मिमािी गिे पनि भएका छि ्। नतिीहरूसाँग स्वर्मलाई
्
उनछन्िे सङ्कल्पको

अभाव छ, र त्र्ोभन्दा बढी, र्ी अाँध्र्ारा प्रभावहरूबाट मुकत हुिे असलकनत पनि साहस नतिीहरूसाँग
छै ि। मानिसहरूका वविार र जीवि र्नत कुदहएका छि ् कक परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिे सम्बन्धमा
नतिीहरूका र्दक्ष्टकोणहरू अझ पनि असहिीर् रूपले घखृ णत छि ् र त्र्ोभन्दा बढी, जब मानिसहरूले
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परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको ववश्वासको सम्बन्धमा आफ्िा र्दक्ष्टकोणहरू राख्छि ् त्र्ो सुन्ि

िसककिे ककससमका हुन्छि ्। मानिसहरू सबै डरपोक, अर्ोग्र्, घखृ णत र कमजोर छि ्। अन्धकारका
शक्कतहरूप्रनत नतिीहरूले घण
ु गदै िि ् र नतिीहरू ज्र्ोनत र सत्र्ताप्रनत प्रेमको महसुस
ृ ाको महसस
गदै िि ्; बरु नतिलाई निष्काससत गिे भरमग्दरु प्रर्ास नतिीहरू गछथ ि ्। के नतमीहरूका अदहलेका

सोि र र्दक्ष्टकोणहरू र्स्तै छै िि ् र? “मैले परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिे हुिाले ममाचथ आसशषहरूको
्
वषाथ हुिुपछथ र मेरो है ससर्त कदहले पनि फुत्केर िगएको होस ् र त्र्ो गैरववश्वासीहरूको भन्दा उच्ि
रहिप
ु छथ भन्िे कुराको सनु िक्श्ित गररिप
ु छथ ।” नतमीहरूले आफूसभत्र त्र्स ककससमको र्दक्ष्टकोण

केवल एक वा दई
ु वषथदेखि मात्र होइि तर धेरै वषथदेखि रािेका छौ। नतमीहरूको कारोबारी तररकाको
सोिाइ अनत ववकससत भएको छ। नतमीहरू आज र्स िरणमा आइपुगेको भए तापनि नतमीहरूले

हैससर्तलाई अझ पनि छाडेका छै िौ तर एक ददि नतमीहरूको हैससर्त गुम्िेछ र नतमीहरूको िाम

िष्ट हुिेछ भन्िे गदहरो डरको साथ र्सको बारे मा निरन्तर सोधपुछ गिथमा सङ्घषथ गछौ र ददिहुाँ
र्सको अवलोकि गछौ। मानिसहरूले सहजता प्रनतको आफ्िो िाहिालाई कदहल्र्ै पन्छाएका छै िि ्।

र्सैले, आज म र्सरी नतमीहरूको न्र्ार् गदै छु, अन्त्र्मा नतमीहरूसाँग कुि हदसम्म बुझाइ हुिेछ?
नतमीहरूले आफ्िो हैससर्त उच्ि िभए पनि परमेश्वरको उिाइको आिन्द सलएका छौं भिी

भन्िेछौ। नतमीहरूको जन्म तुच्छ भएकोले नतमीहरूको कुिै हैससर्त छै ि, तर परमेश्वरले

नतमीहरूलाई उिाल्िह
ु ु िे भएकोले नतमीहरूको हैससर्त प्राप्त गछौ—र्ो उहााँले नतमीहरूलाई ददिभ
ु एको
कुरा हो। आज नतमीहरू व्र्क्कतगत रूपमा परमेश्वरको प्रसशक्षण, उहााँको दण्ड, र उहााँको न्र्ार् प्राप्त
गिथ सकछौ। र्ो पनि उहााँले उिाल्िुभएको कार्थ िै हो। नतमीहरू व्र्क्कतगत रूपमा उहााँको
शुद्धीकरण र प्रज्वलि प्राप्त गिथ सक्षम छौ। र्ो परमेश्वरको महाि ् प्रेम हो। र्ुगौंर्ुगदे खि त्र्हााँ

एक जिा पनि त्र्स्तो व्र्क्कत छै ि जसलाई उहााँको शद्
ु धीकरण र प्रज्वलि प्राप्त भएको छ, र

एक जिा व्र्क्कत पनि उहााँका वििहरूद्वारा ससद्ध हुि सकेको छै ि। अदहले परमेश्वर नतमीहरूलाई
शुद्ध पादै , नतमीहरूका सभत्री वविोहीपि प्रकट गदै नतमीहरूसाँग आमिेसामिे बोल्दै हुिुहुन्छ—र्ो
निश्िर् िै उहााँले उिाल्िुभभएको कार्थ हो। मानिसहरूसाँग के-कस्ता र्ोग्र्ताहरू छि ्? िाहे नतिीहरू

दाऊदका छोराहरू हुि ् वा मोआबका सन्तािहरू, समग्रमा, मानिसहरू सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू हुि ्,
जोसाँग घमन्ड गिथ लार्कको केही पनि छै ि। नतमीहरू परमेश्वरका प्राणीहरू भएकाले नतमीहरूले
प्राणीको कतथव्र् पूरा गिुथपछथ । नतमीहरूका लाचग अरू आवश्र्क सतथहरू छै िि ्। नतमीहरूले र्सरी
प्राथथिा गिुथपछथ : “हे परमेश्वर! िाहे मेरो है ससर्त होस ् वा िहोस ्, म अब आफूलाई बुझ्छु। र्दद मेरो

हैससर्त उच्ि छ भिे र्ो तपाईंले उिाल्िुभएकोले गदाथ हो, र र्दद र्ो तुच्छ छ भिे र्ो तपाईंको

पव
ू थनिधाथरणले गदाथ हो। सबै कुरा तपाईँको हातमा छि ्। मसाँग ि त कुिै ववकल्प छ, ि कुिै
गुिासो छ। म र्स दे शमा र र्ी मानिसहरूको बीिमा जन्मिुपछथ भिी तपाईंले िै पूवथनिधाथररत

गिुथभर्ो, र मैले गिुथपिे भिेको तपाईंको अधीिमा पूणथ रूपमा आज्ञाकारी हुिु मात्र हो, ककिकक सबै
कुरा तपाईंले पूवथनिधाथररत गिुथभएको प्रबन्धसभत्र छि ्। म हैससर्तको बारे मा वविार गददथिाँ; आखिर,

म एक प्राणी मात्र हुाँ। र्दद तपाईंले मलाई अतल कुण्डमा, आगो र गन्धकको कुण्डमा राख्नुभर्ो
भिे, म एक प्राणीबाहे क अरू केही पनि होइि। र्दद तपाईं मलाई प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ भिे म एक
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प्राणी हुाँ। र्दद तपाईं मलाई ससद्ध पािुथहुन्छ भिे पनि म एक प्राणी िै हुाँ। र्दद तपाईं मलाई
ससद्ध पािुथहुन्ि भिे पनि म तपाईंलाई प्रेम गिेछु, ककिकक म एक प्राणीभन्दा बढी अरू केही
होइि। म सक्ृ ष्टका परमप्रभद्
ु वारा सक्ृ ष्ट गररएको एक क्षुि प्राणीबाहे क अरू केही पनि होइि, सक्ृ ष्ट

गररएका सारा मानिसहरूमध्र्े एक जिा मात्र हुाँ। तपाईंले िै मलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, र अब एकिोदट
फेरर तपाईंले मलाई तपाईंको इच्छाअिुसार गिथ आफ्िो हातमा राख्नुभएको छ। म तपाईंको औजार
र तपाईंको प्रनतभार बन्ि इच्छुक छु, ककिकक सबै कुरा तपाईंले िै पूवथनिधाथरण गिुथभएको हो।
र्सलाई कसैले पररवतथि गिथ सकदै ि। सबै थोक र सबै घटिाहरू तपाईंको हातमा छि ्।” जब त्र्ो

समर् आउाँ छ जसले ताँलाई हैससर्तको बारे मा सोिवविार गिथ ददाँ दैि, तब ताँ त्र्सबाट मुकत हुिेछस ्।
तब मात्र ताँ आत्मववश्वास र दहम्मतका साथ िोजी गिथ सक्षम हुिेछस ्, र तब मात्र तेरो हृदर्
कुिै पनि करकापबाट मुकत हुि सकछ। एकपटक मानिसहरू र्ी कुराहरूबाट मुकत भए भिे
त्र्सपनछ उिीहरूलाई कुिै चिन्ताहरू हुाँदैिि ्। अदहले नतमीहरूमध्र्े धेरैको चिन्ताहरू के-के छि ्?
नतमीहरू सधैं हैससर्तद्वारा वववश हुन्छौ र निरन्तर आफ्िै सम्भाव्र्ताहरूप्रनत चिक्न्तत रहन्छौ।
नतमीहरू जदहल्र्ै पनि परमेश्वरका वाणीहरूको पष्ृ ठ पल्टाउछौ, मािवजानतको गन्तव्र्को बारे मा

बताउिे भिाइहरू पढ्िे इच्छा राख्छौ र तेरा सम्भाव्र्ताहरू के -के हुि ् र तेरो गन्तव्र् के हुिेछ
भिी जान्ि िाहन्छौ। नतमीहरू सोच्छौ, “के सााँच्िै मेरा कुिै सम्भाव्र्ताहरू छि ्? के परमेश्वरले

नतिलाई हटाइददिभ
ु एको छ? परमेश्वरले म एक प्रनतभार हुाँ मात्र भन्िह
ु ु न्छ; त्र्सो भए, मेरा
सम्भाव्र्ताहरू के-कस्ता छि ् त?” नतमीहरूलाई आफ्िा सम्भाव्र्ताहरू र भववतव्र्लाई पन्छाउि
गाह्रो हुन्छ। नतमीहरू अब अिुर्ार्ी हौ र नतमीहरूले र्स िरणको कामको बारे मा केही समझ
प्राप्त गरे का छौ। र्द्र्वप, नतमीहरूले अझ पनि आफ्िो हैससर्तको इच्छालाई पन्छाएका छै िौ।

नतमीहरूको हैससर्त उच्ि हुाँदा नतमीहरू असल तवरले िोजी गछौ, तर नतमीहरूको है ससर्त कम
हुाँदा नतमीहरू िोजी िै गदै िौ। हैससर्तका आसशषहरू
्
सधैँ नतमीहरूको मिमा हुन्छि ्। ककि
अचधकाांश मानिसहरूले आफूलाई िकरात्मकताबाट हटाउि सकदै िि ्? के उिर सधैं “आशाहीि
सम्भाविाहरूको कारणले” भन्िे हुाँदैि र? परमेश्वरका वाणीहरू जारी भएलगिै नतमीहरू आफ्िो
हैससर्त र पदहिाि के हो भिी हे िथ हतार गछौ। नतमीहरू हैससर्त र पदहिािलाई प्राथसमकतामा

राख्छौ, र ईश्वरीर् दशथिलाई दोस्रो स्थािमा झाछौ। तेस्रो स्थािमा त्र्ो कुरा हुन्छ जसमा नतमीहरू
प्रवेश गिुथपछथ , अनि िौथो स्थािमा परमेश्वरको वतथमाि इच्छा हुन्छ। नतमीहरू पदहले परमेश्वरले

नतमीहरूलाई ददिुभएको उपाचध “प्रनतभार” बदसलएको छ कक छै ि भिी हे छौ। नतमीहरूले पढे को

पढ्र्ै गछौ, र जब नतमीहरूले “प्रनतभार” को उपाचध हटाइएको दे ख्छौ, तब नतमीहरू िुसी हुन्छौ र
परमेश्वरलाई प्रशस्त रूपमा धन्र्वाद ददन्छौ र उहााँको महाि ् शक्कतको प्रशां सा गछौ। तर र्दद

नतमीहरूले आफूलाई अझै प्रनतभारहरू िै भएको दे ख्र्ौ भिे, नतमीहरू द्ःु िी हुन्छौ र नतमीहरूको
हृदर्को उत्साह तुरुन्तै हराउाँ छ। तैँले जनत र्स ककससमले िोजी गछथ स ्, तैँले त्र्नत िै कम कटिी
गछथ स ्। व्र्क्कतको हैससर्तको इच्छा जनत ठूलो हुन्छ, नतिीहरूसाँग त्र्नत िै धेरै गम्भीर निराकरण
गररिुपिे हुन्छ र नतिीहरू त्र्नत िै ठूलो शोधि भएर जािुपिे हुन्छ। र्स्ता मानिसहरू बेकम्मा

हुन्छि ्! नतिीहरूले र्ी कुराहरूलाई पण
ू थ रूपमा छोड्िको लाचग नतिीहरूको र्थेष्ट निराकरण र
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न्र्ार् गररिुपछथ । र्दद नतमीहरू अन्त्र्सम्मै र्सरी पनछ लाग्र्ौ भिे, नतमीहरूले केही पनि कटिी
गिेछैिौ। जीविको पनछ िलाग्िेहरूलाई रूपान्तरण गिथ सककाँदै ि र सत्र्को निक्म्त िनतिाथउिेहरूले

सत्र् प्राप्त गिथ सकदै िि ्। तैँले व्र्क्कतगत रूपान्तरण र प्रवेशको पनछ लाग्िे कुरामा ध्र्ाि
ददाँ दैिस ्, तर परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा अवरोध गिे र उहााँको िक्जक लािबाट ताँलाई रोकिे

असामान्र् इच्छा र िीजहरूमा ध्र्ाि ददन्छस ्। के ती कुराहरूले तेरो रूपान्तरण गिथ सकछि ्? के
नतिीहरूले ताँलाई राज्र्सभत्र ल्र्ाउाँ छि ्? र्दद सत्र्को िोजी गिुथ तेरो िोजीको उद्दे श्र् होइि भिे,

तैँले र्स मौकाको फाइदा सलएर र्समा सफल हुिको निक्म्त सांसारनतर फकथिप
ु छथ । तेरो समर्
र्सरी फाल्िु उचित हुाँदैि—तैँले आफैलाई ककि कष्ट ददिे? तैँले सुन्दर सांसारमा भएका सबै
ककससमका िीजहरूको आिन्द सलि सक्कथस ् भन्िे कुरा सत्र् होइि? पैसा, सुन्दर स्त्रीहरू, है ससर्त,
असभमाि, पररवार, बालबच्िाहरू र अन्र्—के सांसारका र्ी उत्पादिहरू तैँले आिन्द मिाउि सकिे

सवोिम कुराहरू होइिि ् र? तैँले सुि पाउिे ठाउाँ कहााँ पाउलास ् भिेर र्हााँ भौताररिुको के फाइदा?

मानिसको पुत्रको सशर राख्िे ठाउाँ कहीीँ छै ि, र्सैले तैँले आरामको ठाउाँ कसरी पाउि सक्कथस ्?
उहााँले तेरो निक्म्त आराम गिे एउटा सुन्दर ठाउाँ कसरी सज
ृ िा गिथ सकिुहुन्थ्र्ो र? के त्र्ो सम्भव
छ? मेरो न्र्ार् बाहे क, आज तैँले सत्र्को बारे मा सशक्षाहरू मात्र प्राप्त गिथ सकछस ्। तैँले मबाट

सान्त्विा प्राप्त गिथ सकदै िस ् र तैँले ददिरात िाहिा गिे गुलाबको ओछ्र्ाि प्राप्त गिथ सकदै िस ्।
म ताँलाई सांसारको धिसम्पवि ददिेछैि। र्दद तैँले सााँक्च्िकै पछ्र्ाइस ् भिे म ताँलाई जीविको

मागथ सम्पूणथ रूपमा ददि, ताँलाई पािीमा फककथएको माछा जस्तो बिाउि इच्छुक छु। र्दद तैँले

सााँक्च्िकै पछ्र्ाउाँ दै िस ् भिे, म सबै कफताथ सलिेछु। आरामको लोभ गिेहरूलाई म मेरा मुिका
वििहरू ददि तर्ार छै िाँ, जो सुाँगुर र कुकुरहरू जस्ता छि ्।

वर्जयको्कामको्दोस्रो्चरणका्प्रभार्हरू्कसरी्हाशसल्हुन्र्न
सेवा गिेहरूको काम ववजर्को कामको पदहलो िरण चथर्ो। आज ववजर्को कामको दोस्रो

िरण हो। ववजर्को काममा पनि ककि त्र्हााँ ससद्ध बिाइिे कुरा उल्लेि छ? र्ो भववष्र्का लाचग
आधार निमाथण गिथलाई हो। आज ववजर्को कामको अक्न्तम िरण हो; मािवजानतलाई ससद्ध
बिाउिे कार्थको औपिाररक सुरुआत गिे महासङ्कष्टको अिुभव गिे समर् त्र्सपनछ आउिेछ।
अदहले मुख्र् ववषर् ववजर् हो, तर अदहले ससद्धताको प्रकक्रर्ाको पदहलो िरणको समर् पनि हो।

र्ो पदहलो िरणले मानिसहरूको ज्ञाि र आज्ञाकाररतालाई ससद्ध बिाउिु आवश्र्क हुन्छ, जसले
वास्तवमा ववजर्को कामका लाचग आधार तर्ार गदथछ। र्दद ताँ ससद्ध पाररिे हो भिे , ताँ भववष्र्को
महासङ्कष्टको बीिमा र्दढ भएर िडा रहि सकिुपछथ र कामको अको िरणलाई फैलाउि तेरा सबै
थोक ददिुपछथ ; ससद्ध पाररिुको अथथ र्ही हो, र अनि र्स्तो समर् परमेश्वरले मानिसहरूलाई पूणथ
रूपमा प्राप्त गररिे समर् पनि हो। आज हामी ववजर् गररिे बारे मा कुरा गदै छौं, जुि ससद्ध

बिाइिे बारे मा कुरा गिुथजस्तै हो। तर आज गररिे काम भववष्र्मा ससद्ध बिाउिुको आधार हो;
ससद्ध बिाइिका लाचग, मानिसहरूले ववपविको अिभ
ु व गिैपछथ , र ववपविको र्ो अिभ
ु वको आधार
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क्जनतएको कुरामा हुिुपदथछ। र्दद मानिसहरू आजको जगवविा छि ् भिे—र्दद नतिीहरू पूणथ रूपमा
क्जनतएका छै िि ् भिे—कामको अको िरणमा नतिीहरूलाई र्दढ भएर िडा हुि गाह्रो हुिेछ। क्जनतिु
मात्रै अक्न्तम लक्ष्र् होइि। र्ो शैतािको अगाडड परमेश्वरको गवाही ददिे एउटा िरण मात्र हो।

ससद्ध बिाइिु िै अक्न्तम लक्ष्र् हो, र र्दद ताँलाई ससद्ध बिाइएि भिे , ताँ िष्ट हुिेछस ्। भववष्र्मा
कदठिाइको सामिा गिुथ पदाथ मात्र तेरो वास्तववक कद दे खििेछ; भन्िुको अथथ, तब मात्र
परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेमको शुद्धताको स्तर स्पष्ट हुिेछ। आज मानिसहरूले भन्िे गरे का कुरा
र्ो हो: “परमेश्वरले जेसक
ु ै गिथभ
ु ए पनि हामीले उहााँको आज्ञापालि गिैपछथ । त्र्सैले हामी प्रनतभार

हुि इच्छुक छौं जसले परमेश्वरको महाि ् शक्कत र परमेश्वरको स्वभावको प्रकट गिथ सकदछ।
परमेश्वर हामीप्रनत दर्ालु हुिुभए पनि वा उहााँले हामीलाई सराप ददिुभए पनि, वा उहााँले हाम्रो
न्र्ार् गिुथभए पनि, हामी अझै पनि परमेश्वरप्रनत धन्र्वादी छौं।” तैँले र्सो भन्िुले ताँमा केही
मात्रामा ज्ञाि छ भन्िे मात्र दे िाउाँ छ, तर र्स्तो ज्ञाि वास्तववकतामा प्रर्ोग गिथ सककन्छ कक

सककाँदै ि भन्िे कुरा र्ो ज्ञाि वास्तववक हो कक होइि भन्िे कुरामा निभथर गदथछ। आज मानिसहरूमा

त्र्स्तो अन्तर्दथक्ष्ट र ज्ञाि हुिु भिेको ववजर्को कामको प्रभाव हो। ताँ ससद्ध पाररि सकछस ् कक
सकदै िस ् भन्िे कुरा ववपविको सामिा गिुथ पदाथ मात्र दे ख्न सककन्छ, र त्र्स बेला तैँले आफ्िो
हृदर्बाट परमेश्वरलाई सााँच्िै प्रेम गछथ स ् कक गदै िस ् भन्िे दे खििेछ। र्दद तेरो प्रेम सााँच्िै शुद्ध

छ भिे, तैँले र्सो भन्िेछस ्: “हामी प्रनतभार हौं, हामी परमेश्वरका हातका प्राणीहरू हौं।” जब तैँले

अन्र्जानत राष्रहरूमा सुसमािार फैलाउाँ छस ्, तब तैँले भन्िेछस ्, “म सेवा मात्रै गदै छु। हामीसभत्रको
भ्रष्ट स्वभावहरू प्रर्ोग गरे र, परमेश्वरले हामीलाई उहााँको धासमथक स्वभाव दे िाउि र्ी सबै कुरा

भन्िुभएको छ; र्दद उहााँले त्र्स्ता कुराहरू िभन्िुभएको भए, हामी परमेश्वरलाई दे ख्न सकिेचथएिौं,
उहााँको बद्
्
पाउि िै
ु चध बझ्
ु ि सकिेचथएिौं, ि त त्र्नत ठूलो मक्ु कत र त्र्नत महाि ् आसशषहरू

सकिेचथर्ौं।” र्दद ताँसाँग सााँच्िै र्ो व्र्ावहाररक ज्ञाि छ भिे, त्र्ो पर्ाथप्त छ। तापनि तैँले आज
भन्िे धेरैजसो कुरामा कुिै ज्ञाि छै ि, र त्र्ो िाराहरू मात्र हो: “हामी प्रनतभार र सेवाकताथहरू हौं;
हामी क्जनति र परमेश्वरका निक्म्त गहि गवाही ददि िाहन्छौं।” चिच्र्ाएर मात्र त्र्सको अथथ

ताँसाँग वास्तववकता छ भन्िे हुाँदैि, ि त र्सले ताँसाँग कद छ भिी प्रमाखणत िै गदथछ ; ताँससत
वास्तववक ज्ञाि हुिप
ु दथछ, र तेरो ज्ञािलाई जााँि गररिु पछथ ।

परमेश्वरले समर्को र्स अवचधमा व्र्कत गिुथभएका र्ी वाणीहरूलाई तैँले अझै धेरै पढ्िुपछथ ,

र त्र्सको तुलिामा तेरा कार्थहरूलाई हे िुथपछथ : र्ो सााँच्िै सत्र् हो कक ताँ सााँच्िै र वास्तवमा िै

एक प्रनतभार होस ्! आज तेरो ज्ञािको सीमा कनत छ? तेरा उपार्हरू, तेरा वविारहरू, तेरा व्र्वहार,
तेरा बोलीविि र कामहरू—के र्ी सबै असभव्र्क्कतहरू परमेश्वरको धासमथकता र पववत्रताका निक्म्त
तुलिाको आधार होइिि ् र? के नतमीहरूका असभव्र्क्कतहरू परमेश्वरका वििहरूद्वारा प्रकट

गररएको भ्रष्ट स्वभावका असभव्र्क्कतहरू होइिि ् र? तेरा सोिाइ र वविारहरू, तेरा प्रेरणाहरू, र
ताँमा प्रकट भएको भ्रष्टताले के परमेश्वरको धमी स्वभाव, साथै उहााँको पववत्रतालाई दे िाउाँ दै ि र।
परमेश्वर पनि फोहोरको दे शमा जक्न्मिुभएको चथर्ो, तर उहााँ फोहोरद्वारा कलङ्ककत िभई

रहिभ
ु र्ो। उहााँ ताँ जस्तै त्र्ही फोहोर सांसारमा बस्िह
ु ु न्छ, तर उहााँमा वववेक र समझ छ, र उहााँले
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फोहोरलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ। सार्द तैँले आफ्िो बोलीविि र काममा रहे को कुिै फोहोर फेला पािथ
सकदै िस ्, तर उहााँले त्र्सो गिथ सकिुहुन्छ, र उहााँले ताँलाई ती दे िाउिुहुन्छ। तेरा ती परु ािा

थोकहरू—ताँमा भएको ववकास, समझ र ज्ञािको कमी, र तेरो पछाडडएको जीवि शैली—ती सबैलाई
कसरी आजको प्रकाशले ज्र्ोनतमा ल्र्ाएको छ; परमेश्वर र्सरी काम गिथ पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो भिे

मात्रै मानिसहरूले उहााँको पववत्रता र धमी स्वभावलाई दे ख्छि ्। उहााँले तेरो न्र्ार् गिुथहुन्छ र ताँलाई
सजार् ददिुहुन्छ, जसले गदाथ तैँले समझ प्राप्त गछथ स ्; कदहलेकहीीँ, तेरो शैतािी प्रकृनत प्रकट हुन्छ,
र उहााँले त्र्ो ताँलाई दे िाउिह
ु ु न्छ। उहााँले आफ्िो हत्केलालाई जस्तै मानिसको सारलाई जान्िह
ु ु न्छ।
उहााँ नतमीहरूको बीिमा क्जउिुहुन्छ, उहााँले तैँले िािे जस्तै भोजि िािुहुन्छ, र उहााँ उही

वातावरणमा बस्िुहुन्छ—तर पनि, उहााँले अझ धेरै कुरा जान्िुहुन्छ; उहााँले ताँलाई िुलासा गिथ
सकिुहुन्छ र मािवताको भ्रष्ट सारलाई दे ख्न सकिुहुन्छ। उहााँले क्जउिेसम्बन्धी मानिसका
ससद्धान्तहरू र कुदटलता र छलीपिलाई भन्दा बढी अरू कुिै कुरालाई घण
ु ु न्ि। उहााँले ववशेष
ृ ा गिथह
गरी

मानिसहरूका

शारीररक

अन्तरकक्रर्ाहरूलाई

घण
ृ ा

गिुथहुन्छ।

उहााँ

मानिसको

क्जउिे

ससद्धान्तहरूससत पररचित िहुि सकिुहुन्छ, तर मानिसहरूले प्रकट गिे भ्रष्ट स्वभावहरूलाई उहााँले
स्पष्ट रूपमा दे ख्न र पदाथफास गिथ सकिुहुन्छ। उहााँ र्ी कुराहरूका माध्र्मबाट मानिससाँग बोल्ि र
उसलाई ससकाउि काम गिुथहुन्छ, मानिसहरूको न्र्ार् गिथ , अनि उहााँको आफ्िै धमी र पववत्र
स्वभाव प्रकट गिथ उहााँले र्ी कुराहरूको प्रर्ोग गिथह
ु ु न्छ। र्सरी मानिसहरू उहााँको कामका निक्म्त

प्रनतभारहरू अथाथत ् तुलिा गिे आधारहरू बन्छि ्। केवल दे हधारी परमेश्वरले मात्र मानिसको भ्रष्ट
स्वभाव र शैतािका सबै कुरूप अिुहारहरूलाई स्पष्ट पािथ सकिुहुन्छ। उहााँले ताँलाई दण्ड िददिुभए

पनि, र ताँलाई उहााँको धासमथकता र पववत्रताका लाचग प्रनतभार वा तुलिाको आधारको रूपमा प्रर्ोग
गिथभ
ु ए पनि, तैँले लक्ज्जत महसस
ु गछथ स ् र लक
ु िे कुिै ठाउाँ पाउाँ दै िस ्, ककिकक ताँ अनत िै फोहोरी
छस ्। उहााँले मानिसमा प्रकट भएका थोकहरू प्रर्ोग गरे र बोल्िुहुन्छ, र जब र्ी थोकहरू प्रकाशमा
ल्र्ाइन्छि ् तब मात्र मानिसहरूले परमेश्वर कविसम्म पववत्र हुिुहुन्छ भिी जान्दछि ्। उहााँले
मानिसहरूमा भएको थोरै अपववत्रतालाई समेत िदे िेको जस्तो गिुथहुन्ि, िाहे ती नतिीहरूको हृदर्मा
भएका फोहोर वविारहरू िै ककि िहोऊि ्; र्दद मानिसहरूका बोलीविि र कामहरू उहााँको इच्छासाँग

समल्दै िि ् भिे, उहााँले नतिीहरूलाई क्षमा गिथुहुन्ि। उहााँका वििहरूमा, मानिस वा अरू कुिै थोकको
फोहोरको निक्म्त कुिै ठाउाँ छै ि—र्ो सबैलाई प्रकाशमा ल्र्ाइिुपछथ । तब मात्र तैँले उहााँ सााँच्िै मानिस
जस्तो हुिुहुन्ि भिी दे ख्नेछस ्। र्दद मानिसहरूमा थोरै मात्र पनि फोहोर छ भिे, उहााँले नतिीहरूलाई
पूणथ रूपमा घण
ृ ा गिुथहुन्छ। कदहलेकहीीँ र्स्ता समर्हरू पनि हुन्छि ् जब मानिसहरूले बुझ्ि
सकदै िि ् र भन्छि ्, “परमेश्वर, तपाईं ककि त्र्नत धेरै ररसाउिह
ु ु न्छ? तपाईं ककि मानिसका
कमजोरीहरूबारे वविार गिुथहुन्ि? तपाईं ककि मानिसहरूप्रनत थोरै क्षमाशील हुि सकिुहुन्ि? तपाईं
ककि मानिसको बारे मा वविार गिुथहुन्ि? मानिसहरू कुि हदसम्म भ्रष्ट छि ् भिी तपाईं स्पष्ट

जान्िुहुन्छ, तापनि तपाईं ककि अझै उिीहरूसाँग र्स्तो व्र्वहार गिुथहुन्छ?” उहााँले पापलाई घण
ृ ा
गिुथहुन्छ, त्र्सप्रनत उहााँ नघिाउिुहुन्छ, र ताँमा अिाज्ञाकाररताको कुिै लक्षण छ भिे उहााँले ववशेष
गरी घण
ु ु न्छ। जब ताँ वविोही स्वभाव प्रकट गछथ स ्, उहााँले त्र्ो दे ख्नह
ु ु न्छ र अत्र्न्तै
ृ ा गिथह
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नघिाउिुहुन्छ—असाधारण रूपमा नघिाउिुहुन्छ। नर्िै कुराहरूद्वारा उहााँको स्वभाव र परमेश्वर के
हुिुहुन्छ भन्िे कुरा प्रकट हुन्छि ्। जब ताँ आफैलाई तुलिा गदै माचथ उठाउाँ छस ्, तब उहााँले मानिसले
जस्तै िािे कुरा िािभ
ु ए पनि, त्र्स्तै लग
ु ाफाटो लगाउिभ
ु ए पनि, नतिीहरूले जस्तै नतिै कुराहरूमा

रमाउिुभए पनि र नतिीहरूका साथमा क्जउिु र बस्िुभए पनि, उहााँ मानिसजस्तो हुिुहुन्ि भन्िे
कुरा तैँले दे ख्छस ्। के र्ो प्रनतभारको महत्त्व होइि? नर्िै मािवीर् थोकहरूद्वारा िै परमेश्वरको
शक्कतलाई दे िाइन्छ; अन्धकारले िै ज्र्ोनतको अिमोल अक्स्तत्वलाई तर् गदथछ।

अवश्र् िै, परमेश्वरले नतमीहरूलाई र्सैको िानतर मात्र प्रनतभार बिाउिह
ु ु न्ि। बरु, जब र्ो
कामले फल फलाउाँ छ तब मात्र मानिसको वविोह परमेश्वरको धमी स्वभावका लाचग एउटा प्रनतभार

हो भन्िे स्पष्ट हुन्छ, र नतमीहरू प्रनतभारहरू भएकाले मात्र नतमीहरूससत परमेश्वरको धासमथक
स्वभावको प्राकृनतक असभव्र्क्कत जान्िे मौका हुन्छ। नतमीहरूको वविोहको कारण नतमीहरूलाई
न्र्ार् गररन्छ र सजार् ददइन्छ, तर नतमीहरूको वविोहको कारणले गदाथ पनि नतमीहरू प्रनतभार
बिाउाँ छ, र नतमीहरूको वविोहको कारण िै परमेश्वरले नतमीहरूमाचथ प्रदाि गिुथहुिे ठूलो अिुग्रह

नतमीहरू प्राप्त गदथछौ। नतमीहरूको वविोह परमेश्वरको सवथशक्कत र बुद्चधका निक्म्त एउटा प्रनतभार
हो, र नतमीहरूको वविोहको कारणले िै नतमीहरूले र्नत ठूलो मुक्कत र आसशष ् प्राप्त गरे का छौ।

नतमीहरूलाई बारम्बार मैले न्र्ार् गरे को भए पनि, मानिसले पदहले कदहल्र्ै िपाएको ठूलो मुक्कत

नतमीहरूले पाएका छौ। र्ो काम नतमीहरूका लाचग अत्र्न्त महत्त्वपण
ू थ छ। एउटा “प्रनतभार” हुिु
पनि नतमीहरूका लाचग मूल्र्वाि ् कुरा हो: नतमीहरूले मुक्कत पार्ौ र मुक्कतको अिुग्रह प्राप्त गऱ्र्ौ,
ककिकक नतमीहरू प्रनतभार हौ, त्र्सैले के प्रनतभार अत्र्न्त मूल्र्वाि ् छै ि र? के र्ो ठूलो महत्त्वको

कुरा होइि? नतमीहरू परमेश्वर बस्िुभएकै क्षेत्रमा, त्र्ही फोहोर दे शमा बस्छौ, र्सैले नतमीहरू
प्रनतभार हौ र सबैभन्दा ठूलो मक्ु कत प्राप्त गछौ। र्दद परमेश्वर दे ह िबन्िुभएको भए, नतमीहरू

जस्तो तुच्छ मानिसहरूप्रनत को दर्ालु हुन्थ्र्ो होला, र कसले नतमीहरूजस्तो िीि मानिसहरूलाई
हे रिाह गथ्र्ो होला? कसले नतमीहरूलाई वास्ता गथ्र्ो होला? र्दद परमेश्वर नतमीहरूको बीि काम
गिथ दे ह िबन्िुभएको भए नतमीहरूले र्ो मुक्कत कदहले पाउिेचथर्ौ, जुि नतमीहरूभन्दा अनघका

मानिसहरूले कदहल्र्ै पाएिि ्? र्दद म नतमीहरूको हे रिाह गिथ, नतमीहरूका पापहरूको न्र्ार् गिथ

दे ह िबिेको भए, के नतमीहरू धेरै अनघ िै पातालमा पिेचथएिौ र? र्दद म दे ह िबिेको भए र
नतमीहरूको माझमा आफैलाई िम्र िबिाएको भए, नतमीहरू परमेश्वरको धासमथक स्वभावको एक

प्रनतभार कसरी हुि सकथ्र्ौ र? के मैले मानिसको रूप धारण गरे कोले र नतमीहरूले महाि ् मुक्कत
प्राप्त गिथ सक्षम बिाउि नतमीहरूको माझमा आएकोले िै नतमीहरू प्रनतभार भएका होइिौ र? के
म मानिस बिेकोले िै नतमीहरूले र्ो मक्ु कत प्राप्त गरे का होइिौ र? र्दद परमेश्वर नतमीहरूसाँग

बस्िका लाचग मानिस िबन्िुभएको भए, के नतमीहरूले अझै पनि मािव िरकमा कुकुर र सुाँगुरभन्दा

तुच्छ जीवि क्जउाँ दैछौ भिी थाहा पाउिेचथर्ौ? के नतमीहरू दे हको मेरो कामको प्रनतभार भएकोले
नतमीहरूलाई सजार् ददइएको र न्र्ार् गररएको छै ि र? नतमीहरूका निक्म्त प्रनतभारको कामभन्दा
उपर्ुकत अको काम छै ि, ककिकक नतमीहरू प्रनतभारहरू भएकाले नतमीहरूलाई न्र्ार्को माझमा

बिाइएको छ। के नतमीहरूलाई नतमीहरू प्रनतभारको रूपमा काम गिथ र्ोग्र्को हुिु नतमीहरूको
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जीविको आसशष हो जस्तो लाग्दै ि? नतमीहरू केवल प्रनतभारको काम गदथछौ, तैपनि नतमीहरूले

र्स्तो मुक्कत प्राप्त गछौ, जुि नतमीहरूले पदहले कदहल्र्ै ि त पाएका, ि त कल्पिा गरे का चथर्ौ।
आज, नतमीहरूको कतथव्र् एक प्रनतभार हुिु हो, र नतमीहरूले पाउिे इिामिादहां भववष्र्मा पाउिे
अिन्तका आसशषहरू
् हुि ्। नतमीहरूले पाएका मक्ु कत कुिै क्षखणक जािकारी वा आजका लाचग बबतेर

जािे ज्ञािको केही भाग मात्र होइि, बरु त्र्ो ठूलो आसशष ् हो: जीविको अिन्त निरन्तरता। मैले
नतमीहरूलाई क्जत्ि “प्रनतभार” प्रर्ोग गरे को भए पनि, नतमीहरूले र्ो बुझ्िुपछथ , कक र्ो मुक्कत र
आसशष ् नतमीहरूलाई प्राप्त गिथका लाचग ददइएको हो; र्ो ववजर्को लाचग हो, तर र्सले नतमीहरूलाई

अझ राम्ररी बिाओस ् भिेर पनि हो। “प्रनतभार” तथ्र् हो, तर नतमीहरू प्रनतभार हुिुको कारण
नतमीहरूको वविोहीपि हो, र र्सैकारण नतमीहरूले ती आसशषहरू प्राप्त गरे का छौ, जुि अरू कसैले
कदहल्र्ै प्राप्त गरे को छै ि। आज नतमीहरूलाई हे िथ र सुन्ि ददइएको छ; भोसल नतमीहरूले प्राप्त

गिेछौ, र त्र्ोभन्दा बढी, नतमीहरूले ठूलो आसशष ् पाउिेछौ। र्सैले, के प्रनतभारहरू ठूलो मूल्र्का
छै िि ् र? आजको ववजर्को कामका प्रभावहरूलाई प्रनतभारको रूपमा काम गिे नतमीहरूका वविोही

स्वभावहरूद्वारा प्राप्त गररन्छ। अथाथत ्, सजार् र न्र्ार्को दोस्रो घटिाको िरमोत्कषथ भिेको
नतमीहरूको फोहोर र वविोहलाई एक प्रनतभारको रूपमा प्रर्ोग गिुथ हो, जसले नतमीहरूलाई

परमेश्वरको धासमथक स्वभाव दे िाउाँ छ। जब नतमीहरूले न्र्ार् र सजार्को दोस्रो घटिामा आफैलाई

फेरर आज्ञाकारी बिाउाँ छौ, तब परमेश्वरको धासमथक स्वभावको सम्पण
ू थता नतमीहरूलाई िल्
ु लमिल्
ु ला

प्रकट हुन्छ। भन्िुको अथथ, जब नतमीहरूले ववजर्को कामलाई स्वीकार गिे कार्थ अन्त्र् गछौ,
त्र्सै बेला नतमीहरूले प्रनतभारको कतथव्र् पूरा गिे काम पनि समाप्त हुन्छ। नतमीहरूलाई िामहरू
ददिे मेरो उद्दे श्र् होइि। बरु, म ववजर्को कामको पदहलो घटिालाई पूरा गिथ परमेश्वरको धासमथक

र उल्लङ्घि गिथ िसककिे स्वभाव प्रकट गदै नतमीहरूको सेवा-कताथहरूको भसू मकालाई प्रर्ोग गदै छु।
नतमीहरूका तुलिात्मक कुराद्वारा, प्रनतभारको रूपमा काम गिे नतमीहरूका वविोहीपिद्वारा

ववजर्को कामको दोस्रो घटिाका प्रभावहरू हाससल हुन्छि ्, र्सरी परमेश्वरको धासमथक स्वभाव
त्र्सको पूणथतामा नतमीहरूलाई दे िाइन्छ, जसलाई पदहलो घटिामा पूणथ रूपमा प्रकट गररएको
चथएि, र नतमीहरूलाई परमेश्वरको धमी स्वभाव, उहााँ जे हुिुहुन्छ त्र्ो सबै, जसमा बुद्चध, आश्िर्थ,
र उहााँको कामको सरु
ु को पववत्रता छ त्र्सलाई त्र्सको पण
ू थतामा दे िाइन्छ। र्स्तो कार्थको प्रभाव
ववसभन्ि अवचधमा गररएका ववजर्द्वारा र ववसभन्ि हदका न्र्ार्द्वारा हाससल गररन्छ। न्र्ार्
र्सको िरमोत्कषथको जनत िक्जक पुग्छ, त्र्नत िै बढी त्र्सले मानिसहरूको वविोही स्वभावहरू

प्रकट गदथछ, र ववजर् पनि उवििै बढी प्रभावकारी हुन्छ। ववजर्को र्ो कामको अवचधमा परमेश्वरको
सम्पण
ू थ धासमथक स्वभावलाई स्पष्ट पाररन्छ। ववजर्को कामलाई दई
ु िरणमा ववभाजि गररएको
छ, र र्सका सभन्िासभन्िै िरणहरू र हदहरू छि ,् अवश्र् िै, हाससल गररिे प्रभावहरू पनि फरकफरक छि ्। भन्िुको अथथ, मानिसहरूको समपथणताको ह अझै गहि बन्छ। र्सपनछ मात्र

मानिसहरूलाई ससद्धताको सही मागथमा पूणथ रूपमा ल्र्ाइन्छ; ववजर्का सबै काम पूरा भएपनछ
मात्र (जब दोस्रो िरणको न्र्ार्ले त्र्सको अक्न्तम प्रभाव हाससल गरे को हुन्छ) मानिसहरूको न्र्ार्
गरराँदैि, तर जीविको अिभ
ु व गिे सही मागथमा प्रवेश गिे अिम
ु नत ददइन्छ। ककिकक न्र्ार्
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ववजर्को एक प्रनतनिचधत्व हो, र ववजर्ले न्र्ार् र सजार्को रूप सलन्छ।

परमेश्वर सबैभन्दा पछौटे र फोहर ठाउाँ मा दे ह बन्िुभर्ो, र र्स्तो तररकाले मात्र परमेश्वरले

उहााँको पववत्र र धमी स्वभावको सम्पण
ू थता स्पष्ट रूपमा दे िाउि सकिह
ु ु न्छ। अनि उहााँको धमी
स्वभाव कुि माध्र्मबाट दे िाइन्छ? र्ो त्र्स बेला दे िाइन्छ जब उहााँले मानिसको पापको न्र्ार्
गिुथहुन्छ, जब उहााँले शैतािको न्र्ार् गिुथहुन्छ, जब उहााँले पापलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, र जब उहााँको
ववरोध गिे र उहााँको ववरुद्धमा वविोह गिे शत्रुहरूलाई तुच्छ ठान्िुहुन्छ। मैले आज बोल्िे वििहरू
मानिसका पापको न्र्ार् गिथ, मानिसको अधमथको न्र्ार् गिथ, मानिसको अिाज्ञाकाररतालाई श्राप

ददिका निक्म्त हुि ्। मानिसको कुदटलपि र कपट, मानिसका बोली-वििहरू र कामहरू—जुि सबै
परमेश्वरको ववरोधाभासमा छि ्, ती सबलाई न्र्ार्को दार्रामा ल्र्ाउिुपछथ , र मानिसको
अिाज्ञाकाररतालाई पापको रूपमा भत्सथिा गररिुपछथ । उहााँका वििहरू न्र्ार्का ससद्धान्तहरूमा िै

केक्न्ित हुन्छि ्; उहााँले आफ्िै धासमथक स्वभाव प्रकट गिथ मानिसको अधमथको न्र्ार्, मानिसको
वविोहीपिको श्राप, र मानिसको कुरूप अिुहारको िुलासालाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ। पववत्रता उहााँको
धासमथक स्वभावको प्रनतनिचधत्व हो, र वास्तवमा परमेश्वरको पववत्रता उहााँको धासमथक स्वभाव िै

हो। नतमीहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू िै आजका वििहरूको सन्दभथ हुि ्—म नतिलाई बोल्ि र न्र्ार्
गिथ, अनि ववजर्को काम पूरा गिथको लाचग प्रर्ोग गदथछु। वास्तववक काम र्ही मात्र हो, र र्ो
र्सले मात्र परमेश्वरको पववत्रतालाई पण
ू थ रूपमा िम्किे तल्
ु र्ाउाँ छ। र्दद ताँमा भ्रष्ट स्वभावको कुिै
छाप छै ि भिे, परमेश्वरले ताँलाई न्र्ार् गिुथहुिेछैि, ि त उहााँले ताँलाई उहााँको धमी स्वभाव िै
दे िाउिुहुिेछ। ताँमा एक भ्रष्ट स्वभाव भएकोले, परमेश्वरले ताँलाई त्र्सै छोड्िुहुिेछैि, र र्सैद्वारा

िै उहााँको पववत्रतालाई दे िाइन्छ। र्दद परमेश्वरले मानिसको अपववत्रता र वविोहीपि अनत ठूलो

भएको दे ख्नभ
ु र्ो र पनि उहााँ बोल्िभ
ु एि वा तेरो न्र्ार् गिथभ
ु एि, ि त तेरो अधमथका लाचग ताँलाई

सजार् िै ददिुभर्ो, तब त्र्सले उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्ि भन्िे प्रमाखणत गछथ , ककिकक उहााँमा पापप्रनत
कुिै घण
ृ ा हुिेचथएि, उहााँ मानिस झैं फोहोर हुिुहुिेचथर्ो। आज तेरो फोहोरकै कारण म तेरो न्र्ार्
गदथछु, र तेरो भ्रष्टता र वविोहीपिको कारण म ताँलाई सजार् ददन्छु। मैले वाहवाही पाउि वा

जािी-जािी नतमीहरूलाई दमि गिथका निक्म्त मेरो शक्कतको प्रर्ोग गरररहे को छै िाँ ; र्स फोहोर

दे शमा जन्मेका नतमीहरू फोहोरद्वारा िराम्रोसाँग दवू षत भएका हुिाले म र्ी कुराहरू गछुथ। नतमीहरूले
आफ्िो सत्र्निष्ठता र मािवता हराएका छौ र नतमीहरू सांसारको सबैभन्दा फोहोर कुिाहरूमा
जन्मेका सुाँगुरहरूजस्ता भएका छौ, र त्र्सैले गदाथ नतमीहरूको न्र्ार् गररन्छ र म नतमीहरूमाचथ
मेरो क्रोध पोिाउाँ छु। ठीक र्ही न्र्ार्को कारण नतमीहरूले परमेश्वर धमी परमेश्वर हुिुहुन्छ, र
परमेश्वर पववत्र परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी बझ्
ु ि सकेका छौ; उहााँको र्ही पववत्रता र धासमथकताको

कारण िै उहााँले नतमीहरूको न्र्ार् गिुथहुन्छ र नतमीहरूमाचथ उहााँको आफ्िो क्रोध पोिाउिुहुन्छ।
उहााँले मानिसहरूको वविोहपि दे ख्दा उहााँको धमी स्वभाव प्रकट गिथ सकिुहुिे भएकोले, र उहााँले

मानिसको फोहोर दे ख्दा उहााँको पववत्रता प्रकट गिथ सकिुहुिे भएकोले, र्ही िै उहााँ स्वर्म ् परमेश्वर
हुिुहुन्छ, जो पववत्र र मौसलक अवस्थाको हुिुहुन्छ, तापनि उहााँ फोहोरको दे शमा बस्िुहुन्छ भिी
दे िाउि पर्ाथप्त हुन्छ। र्दद व्र्क्कत अरूसाँग दहलोमा लडबडडन्छ, र उसमा केही पनि पववत्र छै ि
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भिे, र ऊसाँग कुिै धासमथक स्वभाव छै ि भिे, ऊ मानिसको अधमथको न्र्ार् गिथ र्ोग्र्को हुाँदैि, ि
त ऊ मानिसको न्र्ार् गिथ िै र्ोग्र्को हुन्छ। र्दद कुिै व्र्क्कतले अको व्र्क्कतको न्र्ार् गिे हो

भिे, के त्र्ो उिीहरूले आफैलाई अिह
ु ारमा झापड हािेको जस्तो हुिेचथएि र? एक-अकाथमा एकसमाि
रूपले फोहोर रहे का व्र्क्कतहरू आफूजस्तै व्र्क्कतहरूको न्र्ार् गिथ कसरी र्ोग्र् हुि सकछि ्?
पववत्र परमेश्वर स्वर्म ् मात्र सम्पूणथ फोहोर मािव जानतको न्र्ार् गिथ सक्षम हुिुहुन्छ। मानिसले
कसरी मानिसकै पापहरूको न्र्ार् गिथ सकछ? मानिसले कसरी मानिसका पापहरू दे ख्न सकदछ, र
ती पापहरूलाई दोषी ठहराउि मानिस कसरी र्ोग्र्को हुि सकछ? र्दद परमेश्वर मानिसका
पापहरूको न्र्ार् गिथ र्ोग्र् हुिुहुन्िचथर्ो भिे, उहााँ कसरी धमी परमेश्वर स्वर्म ् हुि सकिुहुन्थ्र्ो?
जब मानिसहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू प्रकट हुन्छि ्, परमेश्वर मानिसहरूको न्र्ार् गिथका निक्म्त
बोल्िुहुन्छ र मात्र मानिसहरूले उहााँ पववत्र हुिुहुन्छ भिी दे ख्छि ्। जब उहााँले मानिसका पापहरू

प्रकट गदै मानिसलाई उसका पापहरूका निक्म्त न्र्ार् गिुथहुन्छ र सजार् ददिुहुन्छ, कुिै पनि

व्र्क्कत वा थोक र्स न्र्ार्बाट उम्कि सकदै ि; सबै फोहोर कुराहरूलाई उहााँले िै न्र्ार् गिुथहुन्छ,
र र्सरी मात्र उहााँको स्वभावलाई धमी भन्ि सककन्छ। र्दद र्ो अन्र्था चथर्ो भिे , नतमीहरू िाउाँ
र तथ्र्, दव
ु ैमा प्रनतभार हौ भिी कसरी भन्ि सककन्थ्र्ो?

इस्राएलमा गररएको काम र आजको कामको बीिमा ठूलो सभन्िता छ। र्होवाले इस्राएलीहरूको

जीविलाई डोऱ्र्ाउिभ
ु र्ो र त्र्हााँ त्र्नत धेरै सजार् र दण्ड चथएि, ककिकक त्र्सबेला मानिसहरूले

सांसारलाई थोरै मात्र बुझेका चथए, र भ्रष्ट स्वभावहरू थोरै चथए। त्र्सबेला, इस्राएलीहरूले पूणथ रूपमा
र्होवाको आज्ञा पालि गथे। जब उहााँले नतिीहरूलाई वेदीहरू बिाउिू भिी भन्िुभर्ो, तब नतिीहरूले

तुरुन्तै वेदीहरू निमाथण गरे ; जब उहााँले नतिीहरूलाई पूजाहारीको पोसाक लगाउिू भिी भन्िुभर्ो,

नतिीहरूले आज्ञापालि गरे । ती ददिहरूमा, र्होवा भेडाको बगाललाई हे रिाह गिे गोठालो झैं
हुिुहुन्थ्र्ो, भेडाहरू गोठालोको अगुवाइमा दहाँड्थे र िरिका घााँसहरू िान्थे; के िािे, कसरी लुगा
लगाउिे, कसरी बस्िे अनि कसरी र्ात्रा गिे भिी बताउाँ दै र्होवाले नतिीहरूको जीविलाई
डोऱ्र्ाउिुभर्ो। त्र्ो परमेश्वरको स्वभाव स्पष्ट पािे समर् चथएि, ककिकक त्र्स समर्को मािवजानत

भिथर जन्मेको चथर्ो; त्र्हााँ वविोही र ववरोधीहरू थोरै चथए, मािवजानतको बीिमा त्र्नत फोहोर
चथएि, र्सैले मानिसहरूले परमेश्वरको स्वभावको प्रनतभारको रूपमा काम गिथ सकदै िचथए। त्र्ो

फोहोरको दे शबाट आएकै मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको पववत्रतालाई दे िाइन्छ; आज, उहााँले फोहोर

दे शका र्ी मानिसहरूमा प्रकट भएको फोहोर प्रर्ोग गिुथहुन्छ, र उहााँले न्र्ार् गिुथहुन्छ, र न्र्ार्को
बीिमा उहााँले र्ही कुरा प्रकट गिुथहुन्छ। उहााँले ककि न्र्ार् गिुथहुन्छ? उहााँले न्र्ार्को वििहरू
बोल्ि सकिह
ु ु न्छ, ककिकक उहााँले पापलाई घण
ु ु न्छ; र्दद उहााँले मािवजानतको वविोहीपिलाई
ृ ा गिथह
घण
ृ ा गिुथ हुाँदैिचथर्ो भिे उहााँले कसरी त्र्वि ररसाउि सकिुहुन्थ्र्ो? र्दद उहााँसभत्र कुिै घण
ृ ा, कुिै
इन्कार चथएि भिे, र्दद उहााँले मानिसहरूको वविोहलाई ध्र्ाि िददिुभएको भए, त्र्सले उहााँलाई
मानिस जस्तै फोहोर साबबत गिेचथर्ो। उहााँले मानिसको न्र्ार् गिथ र मानिसलाई सजार् ददि

सकिुहुन्छ, ककिकक उहााँ फोहोरलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ, र उहााँले जुि कुरालाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ त्र्ो उहााँमा
छाँ दैछैि। र्दद उहााँमा पनि ववरोध र वविोह भएको भए, उहााँले ववरोधी र वविोहीहरूलाई तच्
ु छ
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मान्िुहुिे चथएि। र्दद आखिरी ददिहरूको काम इस्राएलमा गररएको भए त्र्सको कुिै अथथ हुिे
चथएि। आखिरी ददिहरूको काम ककि िीिमा भइरहे को छ, जुि सबैभन्दा अन्धकार र पछौटे ठाउाँ

हो? र्ो उहााँको पववत्रता र धासमथकता प्रदशथि गिथका लाचग हो। सांक्षेपमा, ठाउाँ जनत धेरै अन्धकार

हुन्छ परमेश्वरको पववत्रता त्र्वि िै बढी स्पष्ट रूपमा दे िाउि सककन्छ। वास्तवमा, र्ी सबै
परमेश्वरको कामका लाचग हो। आज मात्र नतमीहरूले परमेश्वर स्वगथबाट नतमीहरूको बीिमा िडा
हुि तल आउिुभर्ो, नतमीहरूको फोहोर अवस्था र वविोहीपि दे िाउिुभर्ो भन्िे थाहा पार्ौ, र
अदहले मात्र नतमीहरूले परमेश्वरलाई चिन्र्ौ। के र्ो सबैभन्दा ठूलो उत्थाि होइि र? वास्तवमा,
नतमीहरू िीिका मानिसहरूको त्र्ो समूह हौ जसलाई िुनिएको चथर्ो। नतमीहरू िुनिएकाले र
नतमीहरूले परमेश्वरको अिुग्रहको आिन्द पाएकाले, अनि नतमीहरू त्र्वि ठूलो अिुग्रहको आिन्द

सलि र्ोग्र् िभएका हुिाले, र्सले र्ो प्रमाखणत गदथछ कक र्ी सबै नतमीहरूको सवोच्ि उत्थाि हो।
परमेश्वर नतमीहरूको सामु दे िापिुथभएको छ, र नतमीहरूलाई उहााँको सम्पूणथ स्वभाव दे िाउिुभएको
छ, र उहााँले नतमीहरूलाई सबै कुरा ददिुभएको छ, र नतमीहरूले आिन्द सलि सकिे सबै आसशषहरू
ददिुभएको छ। नतमीहरूले परमेश्वरको धासमथक स्वभावको स्वाद मात्र पाएका छै िौ, तर त्र्सबाहे क,
नतमीहरूले परमेश्वरको मुक्कतको, परमेश्वरको छुटकाराको र परमेश्वरको असीसमत, अिन्त प्रेमको

स्वाद पनि पाएका छौ। नतमीहरू जो सबैभन्दा फोहोर छौ, नतमीहरूले त्र्वि ठूलो अिुग्रह उपभोग

गरे का छौ भिे, के नतमीहरू आसशवषत होइिौ र? के र्ो परमेश्वरले नतमीहरूलाई उिाल्िभ
ु एको

होइि र? नतमीहरूको हैससर्त सबैभन्दा कम छ; नतमीहरू अन्तनिथदहत रूपले िै त्र्स्तो ठूलो आसशष ्
पाउि अर्ोग्र् छौ, तरै पनि परमेश्वरले अपवादको रूपमा ताँलाई उिाल्िुभर्ो। के ताँलाई लाज
लाग्दै ि? र्दद ताँ आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथ असमथथ छस ् भिे, ताँ अन्त्र्मा आफै लाजमा पिेछस ्, र

तैँले आफैलाई दण्ड ददिेछस ्। आज, ताँ अिश
ु ासिमा परे को छै िस ्, ि त तैँले दण्ड िै पाएको छस ्;
तेरो दे ह सुरक्षक्षत र स्वस्थ छ—तर अन्त्र्मा, र्ी वििहरूले ताँलाई लाजमा पािेछि ्। आजको

ददिसम्म मैले कसैलाई िुल्लमिुल्ला सजार् ददएको छै िाँ; मेरा वििहरू कठोर हुि सकछि ्, तर
मैले मानिसहरूससत कसरी व्र्वहार गिे? म नतिीहरूलाई सान्त्विा ददन्छु, र नतिीहरूलाई प्रोत्साहि
ददन्छु, र नतिीहरूलाई स्मरण गराउाँ छु। नतमीहरूलाई बिाउिु बाहे क अरू कुिै पनि कारणले म र्ो
गददथिाँ। के नतमीहरू सााँच्िै मेरो इच्छा बझ्
ु दै िौ? मैले के भिेको छु त्र्ो नतमीहरूले बझ्
ु िप
ु छथ र

त्र्सबाट उत्प्रेररत हुिुपछथ । अदहले मात्र बुझ्िे मानिसहरू धेरै छि ्। के र्ो प्रनतभार हुिुको आसशष ्
होइि र? के प्रनतभार हुिु सबैभन्दा ठूलो आसशषको कुरा होइि र? अन्त्र्मा, जब नतमीहरू सुसमािार
फैलाउि जान्छौ, नतमीहरू र्सो भन्छौ: “हामी आम ककससमका प्रनतभारहरू हौं।” नतिीहरूले ताँलाई

सोध्िेछि ्, “नतमी प्रनतभार हौ भन्िुको अथथ के हो?” र तैँले भन्िेछस ्: “हामी परमेश्वरको कामको,
र उहााँको महाि ् शक्कतको प्रनतभार हौं। हाम्रो वविोहीपिद्वारा परमेश्वरको सम्पूणथ धासमथक स्वभाव

प्रकाशमा ल्र्ाइन्छ; हामी आखिरी ददिहरूको परमेश्वरको कार्थको सेवा गिे वस्तुहरू हौं, हामी उहााँका
कामका थप भागहरू हौं, र र्सका साधिहरू पनि हौं।” जब नतिीहरूले त्र्ो सुन्िेछि ्, नतिीहरू

छकक पछथ ि ्। त्र्सपनछ तैँले भन्िेछस ्: “हामी परमेश्वरले सम्पूणथ ब्रह्माण्डको काम पूरा गिुथभएको,
र उहााँले सारा मािवजानतलाई क्जत्िभ
ु एको तथ्र्का िमि
ु ाहरू र उदाहरणहरू हौं। हामी पववत्र वा
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फोहोर जे भए पनि, समग्रमा, हामी नतमीहरूभन्दा अझै बढी आसशवषत ् छौं, ककिकक हामीले
परमेश्वरलाई दे िेका छौं, र उहााँले हामीमाचथ ववजर् हाससल गिे मौकाको माध्र्मद्वारा परमेश्वरको
महाि ् शक्कतलाई दे िाइएको छ; हामी फोहोर र भ्रष्ट भएकाले गदाथ मात्रै उहााँको धासमथक स्वभाव

प्रकट भएको छ। के नतमीहरूले त्र्सरी िै परमेश्वरको अक्न्तम ददिको कामको साक्षी ददि सकछौ?
नतमीहरू र्ोग्र्का छै िौ! र्ो अरू केही िभएर परमेश्वरले हामीलाई उच्ि पािुथभएको तथ्र् हो! हामी

अहङ्कारी िभए पनि, हामीले गवथसाथ परमेश्वरको प्रशांसा गिथ सकछौं, ककिकक त्र्स्तो महाि ्
प्रनतज्ञाको हकदार कोही पनि हुि सकदै ि, र कसैले पनि त्र्स्तो ठूलो आसशष ् उपभोग गिथ सकदै ि।
हामी असाध्र्ै कृतज्ञ छौं ककिभिे, हामी र्नत फोहोरी भएर पनि परमेश्वरको व्र्वस्थापिको
अवचधमा प्रनतभारको रूपमा काम गिथ सकछौं।” र जब नतिीहरूले सोध्छि ्, “िमुिाहरू र उदाहरणहरू

के-के हुि ्?” तैँले भन्िेछस ्, “हामी सबैभन्दा वविोही र फोहोरी मािवजानत हौं; हामी शैतािद्वारा
गहि रूपले भ्रष्ट पाररएका छौ, दे हमा हामी सबैभन्दा पछौटे र तुच्छ छौं। हामी शैतािद्वारा प्रर्ोग
गररएकाहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हौं। आज, हामी परमेश्वरद्वारा क्जनतिे मािवजानतको माझमा

पदहलो मानिसहरूको रूपमा िुनिएका छौं, र हामीले परमेश्वरको धासमथक स्वभावलाई दे िेका छौं र
उहााँको प्रनतज्ञा पाएका छौं; हामी धेरै मानिसलाई क्जत्ि प्रर्ोग भइरहे का छौं, त्र्सैले हामी

मािवजानतमा क्जनतएका मानिसहरूको िमूिा र उदाहरण हौं।” र्ी वििहरूभन्दा अझ राम्रो साक्षी
अरू छै ि, र र्ो तेरो सवोिम अिभ
ु व हो।

वर्जयको्कामको्शभत्री्सत्यिा्(२)
नतमीहरू राजाको रूपमा शासि गिथ िोज्थ्र्ौ, र आज नतमीहरूले र्सलाई पण
ू थ रूपमा त्र्ाग्ि

अझै बााँकी छ; नतमीहरू अझै पनि राजाको रूपमा शासि गिथ, स्वगथहरूलाई निर्न्त्रण गिथ र

पथ्
ृ वीलाई समथथि गिथ िाहन्छौ। अब, र्ो प्रश्िलाई वविार गर: के नतमीसाँग त्र्स्ता र्ोग्र्ताहरू

छि ्? के नतमी पूणथ रूपमा िेतिाहीि भइरहे का छै िौं र? के नतमी जे िोज्छौ र जुि कुरामा ध्र्ाि

ददन्छौ त्र्समा समवपथत छौ? नतमीमा सामान्र् मािवता पनि छै ि—के र्ो दर्िीर् हैि? र्सैले,
आज म केवल ववजर् गिे, गवाही ददिे, नतम्रो क्षमता सध
ु ार गिे, र ससद्ध हुिे मागथमा प्रवेश गिे
कुरा गदथछु, र अरू केही कुरा गददथिाँ। केही मानिसहरू असमचश्रत सत्र्ताबाट थककत छि ्, र जब
नतिीहरूले सामान्र् मािवताको र मानिसहरूको क्षमता सुधारका र्ी सबै कुरा दे ख्छि ्, नतिीहरू

अनिच्छुक हुन्छि ्। नतिीहरू जसले सत्र्लाई प्रेम गदै िि ् नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउि सक्जलो
हुाँदैि। जबसम्म नतमीहरू आज प्रवेश गछौ, र परमेश्वरको इच्छाअिस
ु ार, एक—एक िरण गदै कार्थ
गछौ, के नतमी हटाइि सकछौ? मुख्र् भूसम िीिमा परमेश्वरले र्नत धेरै काम—र्नत ठूलो पररमाणको

काम—गररसकिुभएपनछ, र उहााँले र्नत धेरै शब्दहरू बोल्िुभएपनछ, के उहााँले आधा बाटोमा
छोड्िुहुन्थ्र्ो? के उहााँले मानिसहरूलाई अतल कुण्डमा लैजािुहुन्थ्र्ो? आज, महत्त्वपूणथ कुरा र्ो हो
कक नतमीहरूले मानिसको तत्वलाई थाहा पाउिुपदथ छ, र नतमीहरूले कुि कुरामा प्रवेश गिुथपदथछ भिेर

जान्िप
ु दथछ; नतमीले जीविमा प्रवेश गिे, र स्वभावमा हुिे पररवतथि, वास्तवमा कसरी क्जनतिे, र
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कसरी पूणथ रूपमा परमेश्वरको आज्ञा पालि गिे, कसरी परमेश्वरको अक्न्तम गवाही ददिे, र कसरी

मत्ृ र्ुसम्मै आज्ञाकारी हुिे भन्िे कुराहरूको बारे मा बातचित गिैपछथ । नतमीले र्ी कुराहरूमा ध्र्ाि
केक्न्ित गिैपदथछ, र जि
ु वास्तववक वा महत्त्वपूणथ छै ि त्र्ो पदहले अलग राख्नप
ु छथ र बेवास्ता

गिुथपदथछ। आज, नतमीले कसरी क्जनतिे, र क्जनतएपनछ मानिसहरूले कसरी आफूलाई सांिालि गछथ ि ्
त्र्ो बारे मा सिेत हुिुपदथछ। सार्द नतमीलाई क्जनतएको छ भन्छौं होला, तर के नतमी मत्ृ र्ुसम्म
आज्ञा पालि गिथ सकछौ? कुिै सम्भाविाहरू भए पनि वा िभए पनि नतमी अन्त्र्सम्म पनछ
लाग्िप
ु दथछ, वातावरण जस्तै भए पनि नतमीले परमेश्वरप्रनतको ववश्वास गम
ु ाउिह
ु ु ाँदैि। आखिरीमा,
नतमीले गवाहीका दई
ु पक्ष प्राप्त गिुथपछथ ्ः अय्र्ूवको गवाही—मत्ृ र्ुसम्म आज्ञाकाररता; र पत्रुसको
गवाही—परमेश्वरप्रनतको सवोच्ि प्रेम। एउटा पक्षमा, नतमी अय्र्ूवजस्तै हुिुपछथ ्ः नतिले सबै भौनतक
सम्पविहरू गुमाए, र शरीर पीडाले ढाककर्ो, तापनि नतिले र्होवाको िाउाँ त्र्ागेिि ्। र्ो अय्र्ूवको
गवाही चथर्ो। पत्रुस मत्ृ र्ुसम्म परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सक्षम चथए। जब नतिलाई क्रूसमा टााँचगर्ो

र नतिले मत्ृ र्ुको सामिा गरे , त्र्स बेला पनि नतिले परमेश्वरलाई प्रेम गरररहे ; नतिले आफ्िै
सम्भाविाहरूको बारे मा सोिेिि ् वा सुन्दर आशा वा असाधारण वविारहरूको पनछ लागेिि ्, नतिले
केवल परमेश्वरलाई प्रेम गिथ र परमेश्वरका सबै प्रबन्धहरूको पालि गिथ िोजे। नतमीले गवाही

ददिेबारे वविार गिुथभन्दा अनघ, क्जनतएर ससद्ध बिाइएपनछको कुिै व्र्क्कत बन्िु भन्दा पदहले ,
नतमीले र्स्तो स्तर प्राप्त गिथप
ु छथ । आज, र्दद मानिसहरूले सााँच्िै आफ्िो सार र दजाथ थाहा

पाउथ्र्ो भिे, के उिीहरूले अझै पनि सम्भाविा र आशाहरू िोज्िे चथए? नतमीले जान्िुपिे कुरा
र्ो हो्ः परमेश्वरले मलाई ससद्ध बिाउिु भए पनि वा िबिाउिु भए पनि, म परमेश्वरको पनछ

लाग्िुपछथ ; अदहले उहााँले गिुथहुिे सबै कुरा असल छि ् र ती मेरो िानतर गररएको हुि ्, र र्सैले कक
हाम्रो स्वभाव पररवतथि हुि सकोस ् र हामी आफैलाई शैतािको प्रभावबाट छुटाउि सकौं, हामी
आफैलाई फोहोरको भूसममा जन्मि ददिे अिुमनत ददि सकौं, र आफैलाई अशुद्धताबाट मक
ु त गिथ
सकौं, फोहोर र शैतािको प्रभावलाई फाल्ि सकौं, त्र्सलाई पछाडड छोड्ि सकौं। अवश्र्, नतमीबाट
िादहिे र्ही िै हो, तर परमेश्वरका निक्म्त र्ो ववजर् मात्र हो, र्सैले कक मानिसहरूले आज्ञापालि

गिे सङ्कल्प गरूि ् र परमेश्वरका सबै र्ोजिाहरूको अधीिमा बस्ि सकूि ्। र्ही तररकाले, सबै
कुराहरू सम्पन्ि हुिेछि ्। आज, अचधकाांश व्र्क्कतहरू अनघ िै क्जनतसककएका छि ्, तर नतिीहरूसभत्र
अझै पनि वविोही र अिाज्ञाकारी धेरै कुरा छि ्। मानिसहरूको वास्तववक कद अझै पनि धेरै सािो

छ, र आशाहरू र सम्भाविाहरू हुन्छि ् भिे मात्र नतिीहरू शक्कतले पूणथ हुि सकिेछि ्; आशा र
सम्भाविाहरूको अभावमा, नतिीहरू िकारात्मक बन्छि ्, र परमेश्वरलाई छोड्िे ववषर्मा वविार

गदथछि ्। र्सबाहे क, मानिसहरूमा सामान्र् मािवता क्जर्ाउि िोजी गिे कुिै ठुलो िाहिा छै ि।
र्ो अस्वीकार्थ छ। र्सैले, मैले अझै पनि ववजर्को कुरा गिैपछथ । वास्तवमा, ववजर् भएकै समर्मा
ससद्धता पनि हुन्छ: जब नतमी क्जनतन्छौ, तब ससद्ध बन्िुको पदहलो प्रभावहरू पनि प्राप्त गररन्छ।
जहााँ क्जनतिे र ससद्ध बिाइिे कुरा बीि सभन्िता हुन्छ, त्र्ो पनि मानिसहरूमा भएको पररवतथिको

तहअिुसार हुन्छ। ससद्ध बिाइिुको पदहलो िरण क्जनतिु हो, अनि त्र्सको अथथ नतिीहरू पूणथरूपमा
ससद्ध भइसकेका छि ् भन्िे होइि, ि त र्ो नतिीहरू पण
ू थ रूपमा परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएका
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छि ् भन्िे प्रमाण िै हो। मानिसहरू क्जनतएपनछ, नतिीहरूको स्वभावमा केही पररवतथिहरू हुन्छि ्,
तर त्र्स्ता पररवतथिहरू परमेश्वरबाट पूणथ रूपमा प्राप्त भएका व्र्क्कतहरूमा कम हुन्छि ्। आज,
जे गररन्छ त्र्ो मानिसहरूलाई ससद्ध बिाउिे—नतिीहरूलाई क्जत्िे प्रारक्म्भक काम हो—अनि र्दद
नतमीले ववजर् हुिे कामलाई प्राप्त गिथ सकदै िौं भिे, नतमीसाँग ससद्ध हुिे र परमेश्वरद्वारा पूणथ
रूपले क्जनतिे कुिै माध्र्म हुिेछैि। नतमीले दण्ड र न्र्ार्को थोरै वििहरू प्राप्त गिेछौ, तर ती
नतम्रो हृदर् पूणथ रूपमा पररवतथि गिथ असमथथ हुिेछि ्। र्सैले नतमी ती मध्र्ेका एक हुिेछौ, जो
हटाइिेछि ्; त्र्ो टे बलमाचथको भव्र् भोज हे िथु, तर ििािु भन्दा त्र्वि फरक हुाँदैि। के र्ो नतम्रो
लाचग द्ःु िद पररर्दश्र् होइि र? अनि त्र्सकारण नतमीले पररवतथिहरू िोज्िुपदथछ: िाहे त्र्ो क्जत्िे

होस ् वा ससद्ध पाररिे , ती दव
ु ै नतमीसभत्र पररवतथिहरू भएका छि ् कक छै िि ्, र नतमी आज्ञाकारी
छौ कक छै िौ भन्िे कुराससत सम्बक्न्धत हुन्छि ्, अनि त्र्सले नतमी परमेश्वरद्वारा प्राप्त गिथ
सकछौ कक सकदै िौ भन्िे कुरा निक्श्ित गदथछ। र्ो जाि कक “क्जनतिु” र “ससद्ध बिाइिु” पररवतथि
र आज्ञाकाररताको मात्रामा साथै परमेश्वरप्रनत नतम्रो प्रेम कनत शुद्ध छ भन्िे कुरामा आधाररत
हुन्छि ्। आज हामीलाई िादहिे कुरा के हो भिे नतमी पूणथ रूपमा ससद्ध हुि सकछौ, तर सुरुमा
नतमीलाई क्जनतिुपछथ —नतमीमा परमेश्वरको दण्ड र न्र्ार्को पर्ाथप्त ज्ञाि हुिप
ु दथछ, उहााँलाई
पछ्र्ाउिे ववश्वास हुिुपदथछ, र पररवतथि िोज्िे र ज्ञािको िोजी गिे व्र्क्कत बन्िुपदथछ। तब मात्र
नतमी त्र्ो व्र्क्कत बन्िेछौ जो ससद्ध बिाइि िोक्जन्छ। नतमीहरूले बझ्
ु िप
ु दथछ, कक ससद्ध हुिे
क्रममा नतमी क्जनतिेछौ, र क्जनतिे क्रममा नतमी ससद्ध बिाइिेछौ। आज, नतमी ससद्ध बिाइि वा
नतम्रो बादहरी मािवतामा पररवतथि गिथ र नतम्रो क्षमतामा सुधार गिथ िोजी गिथ सकछौ, तर प्रमुि

महत्त्वको कुरा र्ो हो कक आज परमेश्वरले गिुथहुिे सबै कुराको अथथ छ र त्र्ो लाभदार्क छ भिी
बझ्
ु ि सकिेछौ: र्सले नतमी फोहोर दे शमा जन्मेको व्र्क्कतलाई फोहोरबाट उम्कि र ती फाल्ि
सक्षम बिाउाँ छ, र्सले नतमीलाई शैतािको प्रभावलाई क्जत्ि, र शैतािको अन्धकारको प्रभाव पछाडी
छोडीराख्न सक्षम बिाउाँ छ। र्ी कुराहरूमा ध्र्ाि ददाँ दा, नतमी फोहोरको र्ो दे शमा सुरक्षक्षत हुिेछौ।
आखिरमा, नतमीलाई के गवाही ददि आग्रह गररन्छ? नतमी फोहोरको दे शमा जन्मेका छौ, तर नतमी

पववत्र बन्ि सक्षम छौ, र शैतािको क्षेत्रमा क्जउिका निक्म्त फेरर कदहल्र्ै फोहोरद्वारा दवु षत हुाँदैिौ,
तर आफैलाई शैतािको प्रभावबाट छुटाउछौ, शैतािको कब्जा वा उत्पीडिमा पदै िौ, सवथशक्कतमािका
हातहरूमुनि क्जउछौ। शैतािससतको लडाइाँमा पाएको ववजर्को गवाही र प्रमाण र्ही िै हो। नतमी

शैतािलाई त्र्ाग्ि सक्षम हुन्छौ, नतमी आफ्िो क्जर्ाइमा शैतािी स्वभावहरू प्रकट गदै िौ, बरु
परमेश्वरले मानिसलाई सक्ृ ष्ट गिुथहुाँदा उहााँले माग गिुथभएअिुसार क्जउिेछौ्ः सामान्र् मािवता,
सामान्र् ज्ञाि, सामान्र् अन्तर्दथक्ष्ट, परमेश्वरलाई प्रेम गिे सामान्र् सांकल्प, र परमेश्वरप्रनतको

बफादारीता। र्ो परमेश्वरको एक प्राणीले वहि गिे गवाही हो। नतमी भन्छौ, “हामी फोहोरको दे शमा
जक्न्मएका छौं, तर परमेश्वरको सुरक्षाको कारण, उहााँको िेतत्ृ वको कारण, र उहााँले हामीलाई

क्जत्िुभएको कारण, हामीले आफैलाई शैतािको प्रभावदे खि छुटाएका छौं। आज हामीले आज्ञापालि
गिथ सकिु पनि परमेश्वरले हामीलाई क्जत्िुभएको प्रभाव हो, अनि र्ो हामी असल भएकोले, वा

हामीले स्वाभाववक रूपले परमेश्वरलाई प्रेम गरे कोले होइि। परमेश्वरले हामीलाई िन्
ु िभ
ु एकोले र
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हामीलाई पूवथनिर्ुकत गिुथभएकोले आज हामी क्जनतएका छौं, र उहााँको गवाही ददि सकछौं, उहााँको
सेवा गिथ सकछौं; र्सरी, उहााँले हामीलाई िुन्िुभएको र रक्षा गिुथभएकोले पनि, हामी शैतािको
क्षेत्रबाट बिाइएको र छुटाइएका छौं, अनि फोहोर पछाडड छोड्ि र ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा

शुद्ध हुि सकछौं।” र्सबाहे क, नतमी बादहरी रूपमा जसरी क्जउाँ छौ त्र्सले नतमीमा सामान्र् मािवता
छ भन्िे दे िाउाँ छ, नतमीले जे भन्छौं त्र्सको अथथ हुन्छ, र नतमी सामान्र् व्र्क्कतको स्वरूप

क्जर्ाउाँ छौं। जब अरूले नतमीलाई हे छथि ्, नतमीले उिीहरूलाई र्सो भन्ि लाउिुहुाँदैि: “के र्ो ठूलो
रातो अक्जङ्गरको स्वरूप होइि?” दददी—बदहिीहरूको आिरण एउटी बदहिीलाई िसह
ु ाउिे छ;
दाजुभाइहरूको आिरण एक भाइलाई िसुहाउिे छ; अनि नतमीमा सन्तहरूको सशष्टता थोरै पनि

छै ि। तब मानिसहरूले भन्िेछि ्, “र्ो अिम्म मान्िु पिे कुरा होइि, कक परमेश्वरले नतिीहरूलाई

मोआबको सन्ताि भन्िुभर्ो, उहााँ पूणथ रूपमा सही हुिुहुन्थ्र्ो।” र्दद मानिसहरूले नतमीहरूलाई
हे छथि ् र भन्दछि ्, “र्द्र्वप परमेश्वरले नतमीहरूलाई मोआबको सन्ताि भन्िुभए पनि, नतमीहरू
जसरी क्जइरहे का छौ त्र्सले नतमीहरूले शैतािको प्रभावलाई पछाडी छोडी रािेका छौ भन्िे प्रमाखणत

गदथछ; र्द्र्वप ती कुराहरू नतमीहरूसभत्र छि ्, नतमीहरू त्र्सप्रनत आफ्िो वपदठउाँ फकाथउि सकछौ,
र्सले नतमीहरू पूणथ रूपमा क्जनतएका छौ भन्िे दे िाउाँ दछ,” नतमीहरू जो क्जनतएका र बिाइएका

छौ, नतमीहरू भन्िेछौ, “र्ो सााँिो हो, कक हामी मोआबका सन्तािहरू हौं, तर हामी परमेश्वरद्वारा

मक
ु त भएका छौं, र ववगतमा मोआबका सन्तािहरू त्र्ाचगएका र श्रावपत चथए, र इस्राएलका

मानिसहरूद्वारा अन्र्जानतहरूको माझमा निवाथससत चथए, आज परमेश्वरले हामीलाई मुकत
गिुथभएको छ। र्ो सत्र् हो कक हामी सबै मानिसहरूमध्र्े सबैभन्दा भ्रष्ट छौं—र्ो परमेश्वरले घोषणा
गिुथभएको चथर्ो, र्ो तथ्र् हो, र र्ो सबैले इन्कार गिथ िसकिे कुरा हो। तर आज हामी त्र्ो

प्रभावबाट उम्केका छौं। हामी हाम्रा पि
ु ाथलाई घण
ु ाथतफथ वपदठउाँ फकाथउि,
ृ ा गदथछौं, हामी हाम्रा पि
त्र्ो पूणथ रूपले त्र्ाग्ि र परमेश्वरको इच्छाबमोक्जम काम गदै र उहााँले हामीबाट गिुथभएका मागहरू
प्राप्त गदै र परमेश्वरको इच्छाको सन्तुक्ष्ट हाससल गदै , परमेश्वरका सबै व्र्वस्थाहरू पालि गदथछौं।

मोआबले परमेश्वरलाई धोका ददर्ो, उसले परमेश्वरको इच्छाअिुसार कार्थ गरे ि, र परमेश्वरले

उसलाई घण
ृ ा गिुथभर्ो। तर हामीले परमेश्वरको हृदर्को ख्र्ाल राख्नुपदथछ, र आज, हामी परमेश्वरको
इच्छा बझ्
ु दछौं, त्र्सैले हामी परमेश्वरलाई धोका ददि सकदै िौं, र हाम्रो पुरािो पि
ु ाथलाई त्र्ाग्िुपछथ !”
पदहले मैले ठूलो रातो अक्जङ्गरलाई त्र्ाग गिे कुरा गरें , र आज, र्ो मुख्र् रूपले मानिसको पुरािो

पुिाथलाई त्र्ाग गिे कुरा हो। र्ो मानिसहरूको ववजर्को एउटा गवाही हो, र नतमी आज जसरी

प्रवेश गरे पनि, र्स क्षेत्रमा नतम्रो साक्षीमा कमी हुिुहुाँदैि।
मानिसहरूको क्षमता धेरै दब
ु थल छ, नतिीहरूमा सामान्र् मािवताको धेरै कमी छ, नतिीहरूका
प्रनतकक्रर्ाहरू एकदमै सुस्त, एकदमै अल्छी छि ्, शैतािको भ्रष्टताले नतिीहरूलाई बोधो र मन्द
बुद्चध बिाएको छ, र र्द्र्वप नतिीहरू एक वा दई
ु वषथमा पूणथ रूपमा पररवतथि हुि सकदै िि ्,
नतिीहरूसाँग सहकार्थ गिे सांकल्प हुिुपदथछ। र्ो शैतािको सामु एउटा गवाही हो पनि भन्ि
सककन्छ। आजको गवाही वतथमाि ववजर्को कामद्वारा प्राप्त गरे को प्रभाव हो, साथै भववष्र्का

अिर्
ु ार्ीहरूका लाचग िमि
ु ा र आदशथ हो। भववष्र्मा, र्ो सबै राष्रहरूमा फैसलिेछ; िीिमा गररएको
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काम सबै दे शहरूमा फैसलिेछ। मोआबका सन्तािहरू ववश्वका सबैभन्दा न्र्ूितम सांख्र्ा

भएकामानिसहरू हुि ्। केही व्र्क्कतहरू सोध्छि ्, “के हामका सन्तािहरू सबैभन्दा न्र्ूितम सांख्र्ाका
छै िि ्?” ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्ताि र हामका सन्तािहरू ववसभन्ि प्रनतनिचधमल
ू क महत्त्वका
छि ्, र हामका सन्तािहरू एउटा फरक ववषर् हुि ््ः नतिीहरू जनत िै श्रावपत भए पनि, नतिीहरू
अझै पनि िोआका सन्ताि हुि ्; र्सै बीिमा, मोआबको उत्पवि भिे शुद्ध चथएि्ः मोआब

व्र्सभिारबाट आएको चथर्ो, र र्सै कुरामा सभन्िता छ। र्द्र्वप ती दव
ु ै श्रावपत चथए, तापनि
नतिीहरूको ओहोदा एउटै चथएिि ्, र र्सकारण मोआबका सन्तािहरू सबैभन्दा न्र्ि
ू तम सांख्र्ा

भएका मानिसहरू हुि ्—र सबैभन्दा न्र्ूितम सांख्र्ा भएकामानिसहरूलाई क्जत्िुभन्दा बढी
ववश्वसिीर् तथ्र् अरू हुि सकदै ि। आखिरी ददिहरूको कामले सबै निर्महरू तोड्दछ, अनि नतमी

श्रावपत वा आसशष पाएको व्र्क्कत, जो भए पनि, जबसम्म नतमीले मेरो काममा सहार्ता गछौ र

आजको ववजर्को कामका निक्म्त उपर्ोगी हुन्छौ, तब नतमी मोआबको सन्ताि वा ठूलो रातो
अक्जङ्गरको सन्ताि, जो भए पनि, जबसम्म नतमी कामको र्स िरणमा परमेश्वरको एउटा प्राणीको

कतथव्र् पूरा गछौ र नतमीले गिथ सकिे सकदो गछौ, तब पाउिु पिे प्रभाव प्राप्त हुिेछ। नतमी ठूलो
रातो अक्जङ्गरको सन्ताि हौं, र नतमी मोआबको सन्ताि हौं; समग्रमा भन्िे हो भिे , जो मासु र

रगतका हुि ् नतिीहरू सबै परमेश्वरका प्राणीहरू हुि ् र नतिीहरू सक्ृ ष्टकताथद्वारा बिाइएका चथए।
नतमी परमेश्वरको प्राणी हौं, नतमीसाँग कुिै ववकल्प हुिुहुाँदैि, र र्ो नतम्रो कतथव्र् हो। अवश्र्, आज
सक्ृ ष्टकताथको काम सम्पण
ू थ ब्रह्माण्डप्रनत निदे सशत छ। नतमी जुि वांशबाट आएको सन्ताि भए

पनि, सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा नतमी परमेश्वरको एउटा प्राणी हौं, नतमीहरू—जो मोआबको सन्ताि
हौं—परमेश्वरका प्राणीहरूको भाग हौं, फरक र्नत मात्र छ कक नतम्रो मूल्र् कम छ। आज, परमेश्वरको

काम सबै प्राणीहरूको माझमा र सारा ब्रह्माण्डमा गररिे भएकोले , सक्ृ ष्टकताथ उहााँको काम गिथका
निक्म्त कुिै पनि मानिसहरू, ववषर्हरू वा थोकहरू िुन्ि स्वतन्त्र हुिुहुन्छ। नतमी कुि वांशबाट
आएका चथर्ौ भन्िे कुरा उहााँले परवाह गिुथहुन्ि; जबसम्म नतमी उहााँको प्राणीहरू मध्र्े एउटा प्राणी

रहन्छौ, र जबसम्म नतमी उहााँको काम—ववजर् र गवाहीको काम—का निक्म्त फाइदाजिक हुन्छौ,
उहााँले नतमीसभत्र कुिै सांकोिबबिा उहााँको काम पूरा गिुथहुिेछ। र्सले मानिसहरूका परम्परागत
धारणाहरूलाई िकिािरू पाछथ , जि
ु िादहाँ र्ही हुि ् कक परमेश्वरले अन्र्जानतहरूका बीिमा कदहल्र्ै

पनि काम गिुथहुिेछैि, ववशेष गरी नतिीहरूका माझमा जो श्रावपत र तुच्छ छि ्; ककिकक जो श्रावपत
छि ्, नतिीहरूबाट भववष्र्मा आउिे सबै पुस्ताहरू पनि सदाका लाचग श्रावपत हुिेछि ्, जसको निक्म्त
मुक्कत पाउिे कुिै पनि सम्भाविा हुाँदैि; परमेश्वर कदहल्र्ै पनि अन्र्जानतहरूको दे शमा ओलेर

काम गिथह
ु ु िे छै ि, र उहााँले फोहोरको दे शमा कदहल्र्ै पनि िट्
ु टा टे किु हुिेछैि, ककिकक उहााँ पववत्र
हुिुहुन्छ। आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरको कामद्वारा र्ी सबै धारणाहरू िकिािूर पाररएका छि ्।
र्ो जाि कक परमेश्वर सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ, स्वगथहरू, पथ्
ृ वी र सबै थोकहरूमाचथ
उहााँको अचधकार छ, अनि उहााँ इस्राएलका मानिसहरूका परमेश्वर मात्र हुिुहुन्ि। त्र्सैले, िीिमा

भएको र्ो कामको ठूलो महत्त्व छ, र के र्ो सबै दे शहरूमा फैसलएको छै ि र? भववष्र्को ठूलो गवाही
िीिमा मात्र सीसमत हुिेछैि; र्दद परमेश्वरले नतमीहरूलाई क्जत्िु मात्र सकिभ
ु र्ो भिे, के
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भूतात्माहरू ववश्वस्त हुि सकछि ्? नतिीहरू ववजर् हुिु के हो, वा परमेश्वरको महाि ् शक्कत के हो
बुझ्दै िि ्, अनि जब सारा ब्रह्माण्डका परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरूले अक्न्तम प्रभावहरू दे ख्दछि ्,
तब सबै प्राणीहरू क्जनतिेछि ्। मोआबका सन्तािहरू भन्दा बढी कोही पनि वपछडडएको वा भ्रष्ट

छै ि। मात्र र्दद ती मानिसहरू जो धेरै भ्रष्ट छि ,् जसले परमेश्वरलाई स्वीकार गदै िि ् वा परमेश्वर

हुिुहुन्छ भिी ववश्वास गदै िि ्, क्जत्ि सककर्ो भिे, र नतिीहरूका मुिले परमेश्वरलाई स्वीकार
गछथ ि ्, उहााँको प्रशांसा गछथ ि ् र उहााँलाई प्रेम गिथ सकछि ् भिे , के र्ो ववजर्को गवाही हुिेछैि र।
र्द्र्वप नतमीहरू पत्रस
होइिौ, नतमीहरू पत्रस
ु
ु को स्वरूपअिस
ु ार क्जउछौ, नतमीहरू पत्रस
ु को र

अय्र्ूवको गवाही धारण गिथ सकछौ, र र्ो सबैभन्दा ठूलो गवाही हो। अन्त्र्मा नतमी र्सो भन्िेछौ्ः
“हामी इस्राएलीहरू होइिौं, तर मोआबको त्र्ाचगएका सन्तािहरू हौं, हामी पत्रुस होइिौं, जसको

क्षमता प्राप्त गिथ हामी असक्षम छौं, ि त अय्र्ूव हौं, अनि हामी परमेश्वरको लाचग द्ःु ि भोग्िे र
आफैलाई परमेश्वरमा समपथण गिे पावलको सांकल्पससत तुलिा गिथ सकदै िौं, र हामी धेरै पछौटे

छौं, र र्सैले हामी परमेश्वरको आसशषको आिन्द सलि अर्ोग्र् छौं। आज पनि परमेश्वरले हामीलाई
माचथ उठाउिुभएको छ; त्र्सकारण हामीले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट गिुथपदथछ, र हामी अपर्ाथप्त क्षमता

वा र्ोग्र्ताका भए पनि, हामी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ तर्ार छौं—हामीसाँग र्ो सांकल्प छ। हामी
मोआबका सन्तािहरू हौं, र हामी श्रावपत चथर्ौं। र्ो परमेश्वरद्वारा घोषणा गररएको चथर्ो, र हामी

र्सलाई पररवतथि गिथ असक्षम छौं, तर हाम्रो जीविशैली र हाम्रो ज्ञाि पररवतथि हुि सकदछ, र
हामी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पािथ कदटबद्ध छौं।” जब नतमीसाँग र्ो सांकल्प हुन्छ, तब त्र्सले
नतमीले ववजर् प्राप्त गरररहे को गवाही ददएका छौ भन्िे प्रमाखणत गदथछ।

वर्जयको्कामको्शभत्री्सत्यिा्(३)
ववजर्को कामको अपेक्षक्षत प्रभाव, सबैभन्दा बढी, मानिसको दे हले अब उसो वविोह िगरोस ्;

अथाथत ्, मानिसको ददमागले परमेश्वरको बारे मा िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त गरोस ्, मानिसको हृदर्ले
परमेश्वरको पूरा आज्ञापालि गरोस ्, र मानिसले परमेश्वरको निक्म्त हुिे आकाांक्षा रािोस ् भन्िे

हो। मानिसहरू आफ्िो स्वभाव वा दे ह पररवतथि हुाँदा त्र्सलाई ववजर् प्राप्त भएको कुराको रूपमा
सलांदैिि ्; जब मानिसको सोि, मानिसको िेतिा, र मानिसको समझ पररवतथि हुन्छ, भन्िुको अथथ,
जब तेरो सम्पूणथ मािससक मिोवनृ त पररवतथि हुन्छ—त्र्स बेला ताँ परमेश्वरद्वारा क्जनतएका
हुन्छस ्। जब नतमी आज्ञापालि गिे सांकल्प गछौ र िर्ााँ मािससकता अपिाउाँ छौ, जब नतमी

परमेश्वरका वििहरू र काममा आफ्िो कुिै पनि वविारहरू वा असभप्रार्हरू ल्र्ाउाँ दै िौ, जब नतम्रो

ददमागले सामान्र् रूपमा सोिवविार गिथ सकछ—जसको मतलब हो, जब नतमी सम्पूणथ हृदर्ले
आफैलाई परमेश्वरका निक्म्त प्रर्ोगमा ल्र्ाउाँ छौ—तब नतमी त्र्स्तो मानिस बन्छौ, जो पूणथ रूपमा

क्जनतएको हुन्छ। धमथमा, धेरै मानिसहरूले आफ्िो जीविभरर ठूलो द्ःु ि भोग्छि ््ः नतिीहरू आफ्िो
दे हलाई वशमा राख्छि ्, र नतिीहरूको क्रूस बोकदछि ्, र मत्ृ र्ु हुि लाग्दा समेत नतिीहरू कष्ट
भोग्छि ् र सहन्छि ्! कोही-कोही त आफ्िो मत्ृ र्ु हुिे बबहािसम्म उपवास बससरहे का हुन्छि ्।
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नतिीहरू आफ्िो सारा जीविभरर राम्रो भोजि, र वस्त्र अस्वीकार गछथ ि ्, केवल कष्टमा मात्र ध्र्ाि

ददन्छि ्। नतिीहरू आफ्िो दे हलाई वशमा राख्न र आफ्िो दे ह त्र्ाग्ि सक्षम हुन्छि ्। कष्ट भोग्ि
सकिे नतिीहरूका भाविा सराहिीर् हुन्छ। तर नतिीहरूको सोिवविार, नतिीहरूको धारणाहरू,
नतिीहरूको मािससक मिोववृ ि, र वास्तवमै नतिीहरूको पुरािो स्वभाव असलकनत पनि निराकरण

गररएको हुाँदैि। नतिीहरूमा आफ्िै बारे मा सही ज्ञािको कमी हुन्छ। परमेश्वरको बारे मा नतिीहरूका
मािससक छबब एक परम्परागत, अस्पष्ट परमेश्वरको हुन्छ। परमेश्वरका लाचग कष्ट भोग्िे
नतिीहरूको सांकल्प नतिीहरूका जोश र नतिीहरूको मािवताको असल िररत्रबाट आउाँ दछ। नतिीहरूले

परमेश्वरमा ववश्वास गरे पनि, नतिीहरू ि त उहााँलाई बुझ्दछि ्, ि उहााँको इच्छा जान्दछि ्। नतिीहरू

केवल काम गछथ ि ् र परमेश्वरका लाचग अन्धाधुन्ध कष्ट भोग्छि ्। नतिीहरूले भेदशक्कतलाई कुिै
प्रकारको महत्त्व ददाँ दैिि ्, नतिीहरूका सेवाले सााँच्िै परमेश्वरको इच्छा कसरी पूरा गदथछ भन्िे

सुनिक्श्ित गिथ त्र्वि वास्ता गदै िि ्, र परमेश्वरको ज्ञाि कसरी प्राप्त गिे भन्िे कुरा त परै छाडौं।
नतिीहरूले सेवा गरे का परमेश्वर उहााँको अन्तनिथदहत स्वरूपमा हुिुहुन्ि, तर नतिीहरूले कल्पर्िा
गरे का परमेश्वर, नतिीहरूले सुिेका परमेश्वर वा सलखित दन्त्र्कथाहरूमा पढे का परमेश्वर मात्र

हुिुहुन्छ। त्र्सपनछ परमेश्वरका निक्म्त कष्ट भोग्ि आफ्िा उवथर कल्पिाहरू र धासमथकता प्रर्ोग
गछथ ि ् र परमेश्वरले गिथ िाहिभ
ु एको परमेश्वरका काम गिथ थाल्छि ्। नतिीहरूका सेवा अनत िै
अवास्तववक हुन्छ, ककिकक व्र्ावहाररक रूपमा नतिीहरू कुिैले पनि वास्तवमा परमेश्वरको
इच्छाअिुसार सेवा गिथ सकदै ि। नतिीहरूले जनत िै िुसीसाथ द:ु ि भोगे पनि, सेवाको बारे मा
नतिीहरूको मूल र्दक्ष्टकोण र परमेश्वरको बारे मा नतिीहरूका मािससक छबब अपररवनतथत रहन्छ,

ककिभिे नतिीहरूले परमेश्वरको न्र्ार्, दण्ड, शुद्धीकरण र ससद्धता भोगेका हुाँदैिि ्, र ि ता कसैले
नतिीहरूलाई सत्र्को प्रर्ोग गरी डोऱ्र्ाएको हुन्छ। नतिीहरूले मक्ु कतदाता र्ेशम
ू ा ववश्वास गरे पनि

नतिीहरूमध्र्े कसैले पनि मुक्कतदातालाई दे िेका हुाँदैिि ्। नतिीहरू उहााँलाई केवल दन्त्र् कथा र
सुिेका कुराहरूको माध्र्मबाट जान्दछि ्। फलस्वरूप, नतिीहरूका सेवा आाँिा बन्द गरे र बबिा

उद्दे श्र् गररएको कामभन्दा बढी हुाँदैि, त्र्ो एक अन्धोले आफ्िो बुबाको सेवा गरे को जस्तो हुन्छ।
त्र्स्तो सेवाबाट अन्त्र्मा के हाससल गिथ सककन्छ? अनि र्सलाई कसले अिुमोदि गिेछ? सुरुदे खि
अन्त्र्सम्म, नतिीहरूको सेवा एक समाि रहन्छ; नतिीहरू केवल मािव निसमथत पाठहरू प्राप्त

गदथछि ् र नतिीहरूको सेवा केवल नतिीहरूको सहजता र नतिीहरूका आफ्िै रुचिहरूमा आधाररत

हुन्छि ्। र्सले कस्तो इिाम ल्र्ाउि सकछ? र्ेशूलाई दे ख्ने पत्रुसले पनि परमेश्वरको इच्छाअिुसार
सेवा गिथ जान्दै ि चथए; नतिले पनछबाट अन्त्र्नतर, नतिको बुढेसकालमा मात्र जािे। र्सले ती
अन्धो व्र्क्कतहरूको बारे मा के भन्छ जसले निराकरण गररएको वा छााँटकााँट गररएको असलकनत

पनि अिुभव गरे का हुाँदैिि ्, र जसलाई कसैले डोऱ्र्ाएको हुाँदैिि ्? के आज नतमीहरूमध्र्े धेरैको
सेवा ती अन्धा मानिसहरूको जस्तो छै ि र? ती सबै जसले न्र्ार् प्राप्त गरे का छै िि ्, कााँटछााँट र

निराकरण प्राप्त गरे का छै िि ् र जो पररवतथि भएका छै िि ्—के नतिीहरू सबै अधुरो मात्र क्जनतएका

छै िि ्? त्र्स्ता मानिसहरू कुि कुरामा काम लाग्छि ्? र्दद तेरो सोि, जीविको बारे मा तेरो ज्ञाि,
र परमेश्वरसम्बन्धी तेरो ज्ञािले कुिै िर्ााँ पररवतथि दे िाउाँ दै ि र तैँले वास्तवमा केही पनि प्राप्त
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गदै िस ् भिे, त्र्सकारण तैँले आफ्िो सेवामा कुिै उल्लेििीर् कुरा कदहले पनि हाससल गिेछैिस ्!

दशथि र परमेश्वरको कामको िर्ााँ ज्ञािबबिा, ताँलाई क्जनतएको हुाँदैि। तब परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे
तेरो तररका कष्ट भोग्िे र उपवास बस्िेहरूको जस्तो हुिेछ्ः थोरै मल्
ू र्को! सही रूपमा के हो भिे,
नतिीहरू जे गछथ ि ् त्र्समा गवाही थोरै मात्र छ, म भन्छु, नतिीहरूका सेवा व्र्थथ छ! आफ्िो

जीविभरर नतिीहरूले कष्ट भोग्छि ् अनि झ्र्ालिािमा समर् बबताउाँ छि ्; नतिीहरू सधैं सहिशील,

प्रेसमलो हुन्छि ्, र नतिीहरूले सधैं क्रूस बोकदछि ्, सांसारद्वारा नतिीहरूको हााँसो उडाइन्छ र अस्वीकार
गररन्छ, नतिीहरू हरप्रकारका कदठिाइ अिभ
ु व गछथ ि ्, र र्द्र्वप नतिीहरू अन्त्र्सम्म आज्ञाकारी

हुन्छि ्, तापनि नतिीहरू अझै पनि क्जनतएका हुाँदैिि ्, र क्जनतएको कुिै कुराको गवाही ददि सकदै िि ्।
नतिीहरूले ठूलो पीडा भोगेका छि ्, तर सभत्रपट्दट नतिीहरूले परमेश्वरलाई पटककै चिन्दै िि ्।
नतिीहरूको पुरािो सोिवविार, पुरािा धारणाहरू, धासमथक अभ्र्ासहरू, मािव-निसमथत ज्ञाि, र मािवीर्
वविारहरू निराकरण गररएको छै ि। नतिीहरूमा िर्ााँ ज्ञािको असलकनत पनि सङ्केत छै ि।

परमेश्वरसम्बन्धी नतिीहरूको ज्ञाि थोरै पनि सत्र् वा सदह हुाँदैि। नतिीहरूले परमेश्वरको इच्छा
गलत बुझेका हुन्छि ्। के र्सले परमेश्वरको सेवा गदथछ? ववगतमा परमेश्वरसम्बन्धी तेरो ज्ञाि
जे—जस्तो भए पनि, र्दद त्र्ो आज त्र्स्तै रदहरहन्छ भिे र परमेश्वरले जे गिुथभए पनि उहााँसम्बन्धी

तेरो ज्ञाि तेरा आफ्िै वविारहरूमा आधाररत गिथ जारी राख्छस ् भिे , भन्िुको अथथ, र्दद ताँमा

परमेश्वरसम्बन्धी कुिै िर्ााँ, सााँिो ज्ञाि छै ि भिे र र्दद ताँ परमेश्वरको सााँिो छबब र स्वभावलाई
जान्ि असफल हुन्छस ् भिे, र्दद परमेश्वरसम्बन्धी तेरो ज्ञाि सामन्ती, अन्धववश्वासपूणथ सोिबाट
निदे सशत छ र अझै मािव कल्पिा र धारणाबाट जन्मेको छ भिे, ताँ क्जनतएको छै िस ्। मैले ताँलाई
बताउिे धेरै वििहरू ताँलाई र्ी वििहरू जान्ि ददिु, र्ो ज्ञािले ताँलाई अझ िर्ााँ, सही ज्ञािमा

डोर्ाथओस ् भिेर हो; म र्ी कुराहरू ताँमा भएका ती परु ािा धारणाहरू र परु ािो ज्ञािको तररका
मेटाउिका लाचग भन्छु, र्सैले कक ताँ िर्ााँ ज्ञाि प्राप्त गिथ सक! र्दद तैँले सााँच्िै मेरा वििहरू

िार्ौ र वपर्ौ भिे, तेरो ज्ञािमा धेरै पररवतथि हुिेछ। जबसम्म ताँ आज्ञाकारी हृदर्सदहत परमेश्वरका
वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तेरो र्दक्ष्टकोण उल्टाइिेछ। जबसम्म ताँ बारम्बार दोहोररिे
सजार्हरू स्वीकार गिथ सकछस ्, तेरो पुरािो मािससकता बबस्तारै पररवतथि हुिेछ। जब तेरो पुरािो
मािससकताको स्थाि पण
े ।
ू थ रूपमा िर्ााँले सलन्छ, त्र्हीअिस
ु ार तेरो अभ्र्ास पनि पररवतथि हुिछ
र्स तररकाले, तेरो सेवा झिझि ् लक्ष्र्मा केक्न्ित हुिेछ, र झि ् बढी परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ

सक्षम हुिेछस ्। र्दद तैँले आफ्िो जीवि, मािव जीविसम्बन्धी तेरो ज्ञाि र परमेश्वरसम्बन्धी तेरा
धेरैवटा धारणाहरू पररवतथि गिथ सककस ् भिे, तेरो स्वाभाववकता बबस्तारै घट्दै जान्छ। जब
परमेश्वरले मानिसहरूलाई क्जत्िुहुन्छ तब र्ो, र र्स्तो कुिै पनि कुरामा त्र्सको प्रभाव हुाँदैि, र्ो
मानिसहरूसभत्र हुि आउिे प्रभाव हो। र्दद, परमेश्वरप्रनतको तेरो ववश्वासमा ताँ आफ्िो दे हलाई

वशमा राख्नु र सहिु, र कष्ट भोग्िु मात्र जािेका छस ् भिे र त्र्ो सही हो कक गलत भिी ताँलाई
थाहा छै ि, त्र्ो कसको िानतर गररएको हो भन्िे पिो िै छै ि भिे , त्र्स्तो अभ्र्ासले कसरी
पररवतथिनतर डोऱ्र्ाउाँ छ?

र्ो बझ
कक मैले नतमीहरूसाँग मागेको कुरािादहाँ नतमीहरूको दे हलाई दासत्वमा राि वा
ु
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नतमीहरूका ददमागलाई स्वतन्त्र रूपमा सोिवविारहरू गिथबाट रोक भिेको होइि। र्ो ि ता त्र्स

कामको लक्ष्र् हो, ि त्र्ो काम अदहले गिुथ िै आवश्र्क छ। अदहले, नतमीहरूसाँग सकारात्मक
पक्षको ज्ञाि हुिप
ु दथछ, जसले गदाथ नतमीहरू आफैलाई पररवतथि गिथ सकछौ। सबैभन्दा आवश्र्क
कार्थ भिेको नतमीले आफैलाई परमेश्वरको वििले सुसक्ज्जत पािथु हो, जसको अथथ, नतमीहरूले

आफैलाई अदहले वतथमाि सत्र्ता र दशथिले सुसक्ज्जत पािुथ, अनि त्र्सपनछ बादहर जािु र त्र्सलाई
व्र्वहारमा अपिाउिु हो भन्िे हुन्छ। र्ो नतमीहरूको क्जम्मेवारी हो। मैले नतमीहरूलाई अझ ठूलो
अन्तर्दथक्ष्ट िोज्िु र प्राप्त गिथु भिेको होइि। वतथमािमा, नतमीहरूसाँग त्र्सका लाचग कद छै ि।
नतमीहरूसाँग माग गररएको र्नत मात्र हो, कक नतमीहरूले परमेश्वरका वििहरू िाि र वपउिका

लाचग जे गिथ सकछौ त्र्ो गर। नतमीहरूले परमेश्वरको कामलाई बुझ्िुपदथछ र नतमीहरूको स्वभाव,
नतमीहरूको सार र नतमीहरूका पुरािो जीविलाई जान्िुपदथछ। ववशेष रूपमा, नतमीहरूले ववगतका

ती गलत र निरथथक अभ्र्ासहरू र नतमीहरू सांलग्ि रहे का ती मािवीर् कार्थहरू जान्िु आवश्र्क

छ। पररवतथि हुिका निक्म्त, नतमीहरूले आफ्िो सोिवविार पररवतथि गदै सुरु गिुथपछथ । पदहले,
नतमीहरूका पुरािा सोिवविारलाई िर्ााँले प्रनतस्थापि गर, र नतमीहरूका िर्ााँ सोिवविारलाई
नतमीहरूका विि र कार्थहरू अनि नतमीहरूका जीवि निर्क्न्त्रत गिथ दे ऊ। आज नतमीहरू प्रत्र्ेकबाट

माग गररएको र्ही िै हो। अन्धाधुन्ध अभ्र्ास िगर वा अन्धाधुन्ध पनछ िलाग। नतमीहरूसाँग

एउटा आधार र एउटा लक्ष्र् हुिप
ु दथछ। आफैलाई मूिथ िबिाऊ। परमेश्वरप्रनतका नतमीहरूका ववश्वास
वास्तवमा केका लाचग हो, त्र्सबाट के प्राप्त हुिुपदथछ र अदहले नतमीहरू कहााँ प्रवेश गिुथपछथ त्र्ो

नतमीहरूलाई थाहा हुिुपदथछ। नतमीहरूले र्ो सब जान्िु अत्र्ावश्र्क छ।
नतमीहरू अदहले प्रवेश गिुथपिे कुरािादहाँ नतमीहरूको जीविलाई माचथ उठाउिु र नतमीहरूका
क्षमता बढाउिु हो। र्सबाहे क, नतमीहरूले आफ्िो ववगतका ती परु ािा र्दक्ष्टकोणहरू पररवतथि गिथु,

नतमीहरूका सोिवविार पररवतथि गिुथ, र नतमीहरूका धारणाहरू पररवतथि गिुथ आवश्र्क छ।
नतमीहरूको सम्पूणथ जीवि िवीकरण गिुथ आवश्र्क पछथ । जब परमेश्वरका कामहरूबारे नतमीहरूका

ज्ञाि पररवतथि हुन्छ, जब नतमीहरूमा परमेश्वरले भन्िुहुिे सबै कुराको सत्र्ताको िर्ााँ ज्ञाि हुन्छ,

र जब नतमीहरूसभत्रको ज्ञाि उच्ि हुन्छ, तब नतमीहरूका जीविले अझ राम्रोको लाचग मोड् सलन्छ।
मानिसहरूले गिे र भन्िे सबै कुरा अब व्र्ावहाररक छि ्। र्ी धमथससद्धान्तहरू होइिि ्, बरु
मानिसहरूलाई आफ्िो जीविका लाचग आवश्र्क पिे कुराहरू, र नतिीहरूमा हुिुपिे कुराहरू हुि ्।
ववजर्को कामको अवचधमा मानिसहरूमा हुिे पररवतथि, मानिसहरूले अिुभव गिुथपिे पररवतथि र्ही

िै हो, र र्ो नतिीहरू क्जनतएपनछको प्रभाव हो। जब तैँले आफ्िो सोिवविार पररवतथि गरे का, िर्ााँ
मािससक र्दक्ष्टकोण अपिाएका, तेरा धारणा र असभप्रार्हरू र तेरो ववगतका उचित तकथहरूलाई

उल्टाएका, ताँसभत्र जरा गाडेका कुराहरूलाई त्र्ागेका र परमेश्वरप्रनतको ववश्वासको एउटा िर्ााँ ज्ञाि

प्राप्त गरे का हुन्छस ्, तब तैँले ददिे गवाहीहरू उच्ि पाररिेछि ्, र तेरो सम्पूणथ अक्स्तत्व सााँच्िै
पररवतथि भएको हुिेछ। र्ी सबै अनत व्र्ावहाररक, सबैभन्दा वास्तववक, सबै कुराभन्दा मुख्र्—
ववगतमा मानिसहरूले बुझ्ि िसकेका कुराहरू, र नतिीहरू सांलग्ि हुि िसकिे कुराहरू हुि ्। ती
आत्माको साांिो काम हुि ्। ववगतमा तैँले बाइबललाई कनतसम्म दठक प्रकारले बझ
ु चथस ्? आज
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र्सलाई तुलिा गर तैँले थाहा पाउिेछस ्। ववगतमा तैँले मोशा, पत्रुस, पावल, वा ती सबै बाइबलीर्
भिाइहरू र र्दक्ष्टकोणहरूलाई ददमागी रूपमा माचथ उठाइस ्, र नतिीहरूलाई एउटा आधारमा राखिस ्।
अब, ताँलाई र्दद बाइबललाई एउटा आधारमा राख्न भनिर्ो भिे के ताँ त्र्ो गिेछस ्? तैँले बाइबलमा

मानिसद्वारा लेखिएका धेरैवटा वववरणहरू दे ख्नेछस ्, र बाइबल भिेको परमेश्वरका दई
ु िरणको
कामको मानिसको वववरण मात्र हो। र्ो इनतहासको पुस्तक हो। के र्सको अथथ त्र्ससम्बन्धी तेरो
ज्ञाि पररवतथि भएको छ भन्िे होइि र? र्दद तैँले आज मिीको सुसमािारको पुस्तकमा ददइएको

र्ेशक
ू ो वांशावली हे ररस ् भिे, तैँले र्सो भन्िेछस ्, “र्ेशक
ू ो वांशावली? मि
ू थ कुरा! र्ो र्ोसेफको वांशावली
हो, र्ेशूको होइि। र्ेशू र र्ोसेफबीि कुिै सम्बन्ध छै ि।” जब तैँले अदहले बाइबल हे छथस ्, त्र्सबारे

तेरो ज्ञाि फरक हुन्छ, अथाथत ् तेरो र्दक्ष्टकोण पररवतथि भएको हुन्छ, अनि त्र्सको ववषर्मा तैँले
धमथका अग्रज ववद्वािहरूले भन्दा उच्ि ज्ञाि ल्र्ाउछस ्। जब कसैले त्र्ो वांशावलीमा केही छ

भन्छ, तब तैँले र्स्तो जबाफ ददिेछस ्, “र्समा के छ र? अगाडड बढे र वणथि गर्। र्ेशू र र्ोसेफ

सम्बक्न्धत छै िि ्। के ताँलाई त्र्ो थाहा छै ि? के र्ेशूको वांशावली हुि सकछ? र्ेशूका पुिाथहरू कसरी
हुि सकछि ्? उहााँ कसरी मानिसका सन्ताि हुि सकिुहुन्छ? उहााँको दे ह मररर्मबाट जन्मेको चथर्ो;
उहााँको आत्मा परमेश्वरका आत्मा हो, मानिसको आत्मा होइि। र्ेशू परमेश्वरका वप्रर् पुत्र हुिुहुन्छ,
त्र्सोभए के उहााँको वांशावली हुि सकछ? पथ्
ृ वीमा हुिुहुाँदा उहााँ मािवजानतको सदस्र् हुिुहुन्ि

चथर्ो, त्र्सोभए उहााँको वांशावली कसरी हुि सकछ?” जब तैँले वांशावलीको ववश्लेषण गछथ स ् र सभत्री
सत्र्तालाई स्पष्टसाँग व्र्ाख्र्ा गछथ स ्, तैँले जे बुझेको छस ् त्र्ो भन्छस ्, तब त्र्ो व्र्क्कत अवाक
बन्िेछ। केही मानिसहरूले बाइबललाई सन्दभथको रूपमा सलएर ताँलाई सोध्िेछि ,् “र्ेशूको वांशावली

चथर्ो। के तेरा आजका परमेश्वरको वांशावली छ?” अनि तैँले नतिीहरूलाई आफ्िो ज्ञाि बताउिेछस ्,

जि
ु सबैभन्दा वास्तववक हो, र र्स तररकाले, तेरो ज्ञािले एक प्रभाव प्राप्त गरे को हुिेछ। वास्तवमा,
र्ेशूको र्ोसेफसाँग कुिै सम्बन्ध चथएि, अब्राहामको कुरा त परै छाडौं; उहााँ इस्राएलमा जन्मिु मात्र
भएको चथर्ो। तापनि, परमेश्वर एक इस्राएली वा इस्राएलीहरूको सन्ताि हुिुहुन्ि। इस्राएलमा
जन्मेको कारणले िै परमेश्वर इस्राएलीहरूका मात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे हुाँदैि। उहााँले आफ्िो
कामको िानतर मात्र दे हधारणको उहााँको कार्थ सम्पन्ि गिुथभर्ो। परमेश्वर सारा ब्रह्माण्ड भररका

सबै सक्ृ ष्टहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँले केवल इस्राएलमा पदहला आफ्िो कामको एक िरण
सम्पन्ि गिुथभर्ो, त्र्सपनछ उहााँले अन्र्जानतहरूको राष्रहरू माझमा काम गिथ थाल्िभ
ु र्ो। तापनि,
मानिसहरूले र्ेशूलाई इस्राएलीहरूका परमेश्वर मािे र र्सबाहे क उहााँलाई इस्राएलीहरूको माझमा र

दाऊदका सन्तािहरूको माझमा रािे। बाइबलले भन्छ, कक ती ददिहरूको अन्त्र्मा, अन्र्जानत
राष्रहरूका बीिमा र्होवाको िाउाँ महाि ् हुिेछ, जसको अथथ, परमेश्वरले आखिरी ददिहरूमा
अन्र्जानत राष्रहरूका बीिमा काम गिुथहुिेछ भन्िे हो। परमेश्वर र्हूददर्ामा दे हधारी हुिभ
ु एको

कुराले परमेश्वरले र्हूदीहरूलाई मात्र प्रेम गिुथहुन्छ भन्िे सांकेत गदै ि। कामका निक्म्त आवश्र्क
परे कोले मात्र त्र्सो भएको चथर्ो; परमेश्वरले इस्राएलमा (ककिकक इस्राएलीहरू उहााँका िुनिएका

मानिसहरू चथए) मात्र दे हधारण गिथ सकिुहुन्थ्र्ो भन्िे होइि। के परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरू
अन्र्जानत राष्रहरूका माझ पाइाँदैिि ्? र्ेशल
ू े र्हूददर्ामा काम गररसकिभ
ु एपनछ त्र्ो काम
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अन्र्जानत राष्रहरूमा फैसलर्ो। (इस्राएलीहरूले इस्राएलका बाहे क अरू सबै जानतलाई “अन्र्जानत”

भन्थे)। वास्तवमा, ती अन्र्जानत राष्रहरूमा पनि परमेश्वरका िुनिएका मानिसहरू चथए; र्नत मात्र
हो कक त्र्ो समर् त्र्हााँ कुिै काम गररएको चथएि। मानिसहरूले इस्राएललाई धेरै महत्त्व ददन्छि ्,
ककिकक पदहलो दई
ु िरणको काम इस्राएलमा भएको चथर्ो र अन्र्जानत राष्रहरूमा कुिै काम

गररएको चथएि। अन्र्जानत राष्रहरू बीिको काम आज मात्रै सुरू हुाँदैछ, त्र्सैकारण मानिसहरूले
र्सलाई स्वीकार गिथ धेरै गाह्रो मान्छि ्। र्दद नतमीले र्ी सबै कुरा स्पष्टसाँग बुझ्ि सकर्ौ भिे ,
र्दद नतमीले त्र्सलाई आत्मसात र सही प्रकारले कदर गिथ सकर्ौ भिे, नतमीले आजका र ववगतका
परमेश्वरको बारे मा सही ज्ञाि प्राप्त गिेछौ, र र्ो िर्ााँ ज्ञाि सम्पूणथ इनतहासका सन्तहरूमा भएको

परमेश्वरसम्बन्धी ज्ञािभन्दा उच्ि हुिेछ। र्दद तैँले आजको कामको अिुभव गछथ स ् र आज
परमेश्वरले व्र्क्कतगत रूपमा बोल्िुभएका वाणीहरू सुन्छस ्, तैपनि ताँमा परमेश्वरको बारे मा सम्पूणथ
ज्ञाि, तेरो िोज सधैंको जस्तै रहन्छ भिे र कुिै िर्ााँ कुराले प्रनतस्थापि गदै िस ् भिे , ववशेष गरी
र्दद तैँले ववजर्को र्ी सबै कामको अिुभव गछथ स ्, तापनि अन्त्र्मा ताँमा कुिै पनि प्रकारको
पररवतथि दे खिांदैि भिे, के तेरो ववश्वास आफ्िो भोक मेटाउि रोटीको िोजी गिे मानिसहरूको

जस्तो हुाँदैि र? त्र्स्तो अवस्थामा, त्र्ो ववजर्को कामले ताँमा कुिै प्रभाव पारे को हुिेछैि, के ताँ
पनि हटाइिु पिे मानिसहरूमध्र्े एक हुाँदैि र?

जब ववजर्को सबै काम समाप्त हुन्छ, त्र्सबेला नतमीहरू सबैले र्ो बझ्
ु िु आवश्र्क हुन्छ, कक
परमेश्वर इस्राएलीहरूको मात्र होइि, तर सारा सक्ृ ष्टका पनि परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँले सारा
मािवजानतलाई सक्ृ ष्ट गिुथभर्ो, इस्राएलीहरूलाई मात्र होइि। र्दद ताँ परमेश्वर इस्राएलीहरूका मात्र

परमेश्वर हुिुहुन्छ वा परमेश्वरले इस्राएलदे खि बादहर दे हधारण गिुथ असम्भव छ भन्छस ् भिे, तैँले
ववजर्को कामको क्रममा कुिै ज्ञाि हाससल गिथु अझै बााँकी िै हुन्छ, अनि परमेश्वर तेरा परमेश्वर
हुिुहुन्छ भिी तैँले असलकनत पनि स्वीकार गदै िस ्; ताँ केवल र्नत बुझ्छस ् कक, परमेश्वर इस्राएलबाट

िीि सिुथभर्ो, र तेरा परमेश्वर हुि कर लाउाँ दै छि ्। र्दद अझै पनि ताँ कुराहरूलाई र्सरी हे छथस ्
भिे, ताँमा मेरो काम निष्फल भएको छ, र मैले भिेको एउटै पनि कुरा तैँले बुझेको छै िस ्। र्दद,
आखिरीमा, तैँले पनि मिीले जस्तै उपर्ुकत पि
ु ाथहरू िुिेर, मेरो सही पूवथज िोजेर—परमेश्वरको
दई
ु वटा दे हधारणमा उहााँका दई
ु वटा वांशावली भएजस्तै—मेरो अको वांशावली लेख्छस ् भिे के त्र्ो

सांसारमा सबैभन्दा ठूलो ठट्टा हुिेछैि र? के ताँ मेरो वांशावली भेट्टाउिे “राम्रै मिसार् भएका
व्र्क्कत”, परमेश्वरलाई ववभाजि गिे व्र्क्कत बिेका छै िस ् र? के ताँ र्ो पापको बोझ बोकि सक्षम
छस ्? ववजर्का र्ी सबै कामपनछ, अझै पनि र्दद ताँ परमेश्वर सारा सक्ृ ष्टका परमेश्वर हुिुहुन्छ
भिी ववश्वास गदै िस ् भिे, र्दद ताँ अझै पनि परमेश्वर इस्राएलीहरूका मात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ भन्िे

सोच्छस ् भिे, के ताँ िुल्लमिुल्ला परमेश्वरको ववरोध गिे व्र्क्कत हुाँदैिस ् र? आज ताँलाई क्जत्िुको
उद्दे श्र् परमेश्वर तेरा परमेश्वर र अरूका पनि परमेश्वर हुिुहुन्छ स्वीकार गराउिु हो, र सबैभन्दा
महत्त्वपूणथ कुरा, उहााँ उहााँलाई प्रेम गिे सबैका र सारा सक्ृ ष्टका परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँ इस्राएलीहरूका
परमेश्वर र समश्रका मानिसहरूका परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँ बब्रदटसहरूका परमेश्वर र अमेररकीहरूका
परमेश्वर हुिह
ु ु न्छ। उहााँ आदम र हव्वाका परमेश्वर मात्र हुिह
ु ु न्ि, तर नतिीहरूका सबै सन्तािहरूका
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पनि परमेश्वर हुिुहुन्छ। उहााँ स्वगथमा भएका सबै थोक र पथ्
ृ वीमा भएका सबै थोकका परमेश्वर
हुिुहुन्छ। सबै पररवारहरू, िाहे ती इस्राएली होस ् वा अन्र्जानतहरू, सबै एकै परमेश्वरका हातमा
छि ्। उहााँले हजारौं वषथसम्म इस्राएलमा काम मात्र गिथभ
ु एि र एक पटक र्हूददर्ामा जन्मिभ
ु एको
मात्र होइि, तर आज उहााँ िीिमा ओलथिुहुन्छ, र्ो त्र्ही ठाउाँ हो जहााँ ठूलो रातो अक्जङ्गर गुाँडुसलएर
बसेको छ। र्दद र्हूददर्ामा जन्म भएकोले उहााँलाई र्हूदीहरूका राजा बिाउाँ छ भिे, के उहााँ नतमीहरू
सबैका माझमा ओलथिुभएको कुराले उहााँलाई नतमीहरू सबैका परमेश्वर बिाउाँ दै ि र? उहााँले
इस्राएलीहरूलाई डोऱ्र्ाउिभ
ु र्ो र र्हूददर्ामा जन्मिुभर्ो, र उहााँ अन्र्जानत दे शमा पनि जन्मिभ
ु एको
छ। के उहााँले गिुथभएका सबै काम उहााँले सक्ृ ष्ट गिुथभएको सम्पूणथ मािवजानतका लाचग होइि र?

के उहााँले इस्राएलीहरूलाई सर् गुणा प्रेम गिुथहुन्छ र अन्र्जानतहरूलाई हजार गुणा घण
ृ ा गिुथहुन्छ?

के र्ो नतमीहरूको धारणा होइि र? कुरािादहाँ परमेश्वर कदहले पनि नतमीहरूका परमेश्वर हुिुहुन्ि
चथर्ो भन्िे होइि, तर बरु नतमीहरूले उहााँलाई स्वीकार गदै िौ भन्िे हो; परमेश्वर नतमीहरूका
परमेश्वर बन्ि अनिच्छुक हुिुहुन्छ भन्िे होइि, तर बरु नतमीहरूले उहााँलाई अस्वीकार गछौ भन्िे
हो। सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूमध्र्े कुििादहाँ सवथशक्कतमािको हातमा छै ि। आज नतमीहरूलाई

क्जत्िुको उद्दे श्र् परमेश्वर नतमीहरूका परमेश्वर बाहे क अरूका हुिुहुन्ि भिी नतमीहरूलाई स्वीकार
गिथ लाउिु होइि र? र्दद नतमीहरू अझै पनि परमेश्वर इस्राएलीहरूका मात्र परमेश्वर हुिुहुन्छ, र
इस्राएलमा दाऊदको घरािा परमेश्वरको जन्मको उत्पवि हो र इस्राएलबाहे क अरू कुिै पनि राष्र
परमेश्वरलाई “जन्माउिे” र्ोग्र्को छै ि भिी वविार गछौ भिे , अन्र्जानत पररवारले र्होवाको

कामलाई व्र्क्कतगत रूपमा स्वीकार गिे कुरा त परै छाडौं—र्दद ताँ अझै पनि र्स्तै वविार गछथ स ्
भिे, के त्र्सले ताँलाई हठी ववरोधी बिाउाँ दै ि र? सधैं इस्राएलमा िै केक्न्ित िहोऊ। परमेश्वर आज
र्हााँ नतमीहरूको बीिमा हुिुहुन्छ। ि त तैँले स्वगथनतर िै हे रररहिु पछथ । तेरा परमेश्वरलाई स्वगथमा
िै अड्काएर िराि! परमेश्वर नतमीहरूको बीिमा आउिुभएको छ, त्र्सोभए उहााँ स्वगथमा कसरी

हुि सकिुहुन्छ? तैँले धेरै लामो समर्दे खि परमेश्वरमा ववश्वास गरे का छै िस ्, तापनि उहााँको बारे मा
ताँससत धेरैवटा धारणाहरू छि ्, र्हााँसम्म कक ताँ एकै क्षण पनि इस्राएलीहरूका परमेश्वरले उहााँको
उपक्स्थनतमा नतमीहरूलाई अिुग्रह गिे कृपा गिुथहुन्ि भिी सोच्िे साहस गदै िस ्। नतमीहरू असाध्र्ै
फोहोर भएकोले गदाथ परमेश्वर नतमीहरूकहााँ व्र्क्कतगत रूपमा कसरी दे िा पिथह
ु ु न्छ भन्िे कुरा

सोच्ि त नतमीहरू झिै साहस गदै िौ। ि त नतमीहरूले कदहल्र्ै अन्र्जानत दे शमा परमेश्वर

व्र्क्कतगत रूपले ओलथि सकिुहुन्छ भिी सोिेका छौ। उहााँ त सीिै पवथतमा वा जैतूि डााँडामा
ओलथिु पिे र इस्राएलीहरूकहााँ दे िा पिुथपिे हो। के अन्र्जानतहरू सबै (अथाथत ्, इस्राएलदे खि बादहरका
मानिसहरू) उहााँको घण
ृ ाका पात्रहरू होइिि ् र? उहााँले कसरी व्र्क्कतगत रूपमा उिीहरूका माझमा

काम गिथ सकिुहुन्छ? र्ी नतमीहरूले धेरै वषथदेखि ववकास गदै आएका, गदहरो जरा गाडेका धारणाहरू
हुि ्। आज नतमीहरूलाई क्जत्िुको उद्दे श्र् नतमीहरूका ती धारणाहरूलाई िकिािूर पािुथ हो। र्सरी
नतमीहरूले सीिै पवथतमा वा जैतूि डााँडामा होइि, तर उहााँले कदहल्र्ै िडोऱ्र्ाउिु भएका, नतमीहरूको

माझमा परमेश्वरको व्र्क्कतगत दे िा पिे घटिा दे ख्छौ। परमेश्वरले इस्राएलमा उहााँका दई
ु िरणको

काम सम्पन्ि गिथभ
ु एपनछ, इस्राएलीहरू र सबै अन्र्जानतहरूले परमेश्वरले सबै थोक सक्ृ ष्ट गिथभ
ु एको
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भए पनि, उहााँ केवल इस्राएलीहरूका निक्म्त मात्र परमेश्वर हुि िाहिुहुन्छ, अन्र्जानतहरूका निक्म्त
होइि भन्िे धारणा रािे। इस्राएलीहरू निम्ि कुरा ववश्वास गछथ ि ््ः परमेश्वर हाम्रो मात्र परमेश्वर
हुि सकिुहुन्छ, नतमीहरू अन्र्जानतहरूका परमेश्वर हुिुहुन्ि, र नतमीहरूले र्होवालाई आदर
िगरे कोले, र्होवा हाम्रा परमेश्वरले नतमीहरूलाई घण
ु ु न्छ। ती र्हूदी मानिसहरूले निम्ि
ृ ा गिथह
कुरामा पनि ववश्वास गदथछि ््ः प्रभु र्ेशूले हामी र्हूदी जानतको रूप धारण गिुथभर्ो र र्हूदी
मानिसहरूको चिह्ि बोकिुहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ। हाम्रो बीिमा िै परमेश्वरले काम गिुथहुन्छ।

परमेश्वरको स्वरूप र हाम्रो स्वरूप एक समाि छ; हाम्रो स्वरूप परमेश्वरको स्वरूप िक्जक छ।
प्रभु र्ेशू हामी र्हूदीहरूका राजा हुिुहुन्छ; अन्र्जानतहरू त्र्स्तो ठूलो मुक्कत पाउि र्ोग्र् छै िि ्।
प्रभु र्ेशू हामी र्हूदीहरूका लाचग पाप बसल हुिुहुन्छ। कामका ती दई
ु िरणको आधारमा इस्राएलीहरू

र र्हूदी मानिसहरूले र्ी सबै धारणाहरू स्थापिा गरे । नतिीहरू धाक जमाउाँ दै परमेश्वर नतिीहरूका
आफ्िै हो भिी दाबी गछथ ि ्, नतिीहरू परमेश्वरलाई अन्र्जानतहरूका परमेश्वर हुि ददाँ दैिि ्। र्सरी,

अन्र्जानतहरूका हृदर्मा परमेश्वर एउटा ररकत स्थाि हुिुभर्ो। नतिीहरू सबैले परमेश्वर
अन्र्जानतहरूका परमेश्वर हुि िाहिुहुन्ि, र उहााँले इस्राएलीहरूलाई—उहााँका िुनिएका मानिसहरू—र
र्हूदी मानिसहरू, ववशेष गरी उहााँलाई पछर्ाउिे िेलाहरू मात्र मि पराउिुहुन्छ भिी ववश्वास गरे का
कारण र्स्तो भएको हो। के ताँलाई थाहा छै ि कक र्होवा र र्ेशल
ू े गिुथभएको काम सम्पूणथ
मािवजानतलाई बिाउिका लाचग हो? के ताँ अब परमेश्वर इस्राएल बादहर जन्मेका नतमीहरू सबैका

परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी स्वीकार गछौ? के परमेश्वर आज र्हााँ नतमीहरूको बीिमा हुिुहुन्ि? र्ो
सपिा हुि सकदै ि, के हुि सकछ र? के नतमीहरू र्ो वास्तववकतालाई स्वीकार गदै िौ? नतमीहरू
र्सलाई ववश्वास गिे वा त्र्सको बारे मा वविार गिे आाँट गदै िौ। नतमीहरूले र्सलाई जसरी हे रे

पनि, के परमेश्वर र्हााँ नतमीहरूको बीिमा हुिह
ु ु न्ि र? के नतमीहरू अझै पनि र्ी वििहरू ववश्वास
गिथ डराउाँ छौ? र्स ददिदे खि उता, के सबै क्जनतएका मानिसहरू र परमेश्वरको अिुर्ार्ी बन्ि
िाहिेहरू परमेश्वरका िुनिएका जिहरू होइिि ्? नतमीहरू सबै, जो आज अिुर्ार्ीहरू हौ, के
इस्राएलदे खि बादहरको िुनिएका जिहरू होइिौ? के नतमीहरूको ओहोदा पनि इस्राएलीहरूको जस्तै

छै ि र? नतमीहरूले स्वीकार गिुथपिे कुरा के र्ही होइि र? के नतमीहरूलाई क्जत्िे कामको लक्ष्र्

र्ही होइि? नतमीहरूले परमेश्वरलाई दे ख्न सकिे भएकोले, उहााँ सरू
ु दे खि र भववष्र्मा, सदासवथदा

नतमीहरूको परमेश्वर बन्िुहुिेछ। जबसम्म नतमीहरू उहााँलाई पछर्ाउिे, उहााँको बफादार, आज्ञाकारी
प्राणीहरू हुिे इच्छा गदथछौ, उहााँले नतमीहरूलाई त्र्ाग्िुहुिेछैि।
मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रेम गिथ जनत िै आकाांक्षी भए पनि, नतिीहरू प्रार््ः आजको ददिसम्म

उहााँलाई पछ्र्ाउिमा आज्ञाकारी भएका छि ्। आखिरीसम्म, कामको र्ो िरण समाप्त िहुञ्जेल,
नतिीहरूले पूणथ रूपमा पश्िािाप गिेछि ्। त्र्ही बेला िै हो जब मानिसहरू सााँच्िै क्जनतिेछि।
अदहले, नतिीहरू केवल ववजर्को प्रकक्रर्ामा छि ्। जुि क्षण काम समाप्त हुन्छ, नतिीहरू पूणथ रूपमा
क्जनतिेछि ्, तर अदहलेको मुद्दा त्र्ो होइि! सबै जिा ववश्वस्त भए पनि, त्र्सको अथथ नतिीहरू
पूणथ रूपमा क्जनतएका छि ् भन्िे होइि। ककिकक वतथमािमा, मानिसहरूले केवल वििहरू मात्र

दे िेका छि ्, र तथ्र्ात्मक घटिाहरू होइि, र नतिीहरूले जनत िै गदहरो रूपमा ववश्वास गरे पनि,
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अनिक्श्ित रहन्छि ्। र्सैले अक्न्तम तथ्र्ात्मक घटिाससतै , वििहरू वास्तववकता बिेपनछ,
मानिसहरू पूणथ रूपले क्जनतिेछि ्। अदहले, र्ी मानिसहरू क्जनतएका हुन्छि ्, ककिकक नतिीहरूले धेरै
रहस्र्हरू सन्
ु छि ् जि
ु नतिीहरूले पदहले कदहल्र्ै सि
ु ेका चथएिि ्। तर नतिीहरू प्रत्र्ेक र हरे कसभत्र,
नतिीहरूले अझै केही तथ्र्ात्मक घटिाहरूलाई हे रररहे का र पखिथरहे का छि ,् जसले नतिीहरूलाई
परमेश्वरको प्रत्र्ेक विि वास्तववक भएको दे ख्ने अिुमनत ददन्छ। तब मात्र नतिीहरू पूणथ रूपमा

ववश्वस्त हुिेछि ्। अन्त्र्मा, जब सबैले र्थाथथ बिेको वास्तववकताहरू दे िेका हुन्छि ् र र्ी
वास्तववकताहरूले नतिीहरूलाई निक्श्ित महसस
ु गराएको हुन्छ, तब नतिीहरूका हृदर्, नतिीहरूका
बोलीविि र नतिीहरूका आाँिाहरूले र्दढ ववश्वास दे िाउाँ छि ्, र नतिीहरूका हृदर्को गदहराईबाट पूणथ
रूपले ववश्वस्त हुन्छि ्। मानिसको स्वभाव र्स्तो हुन्छ्ः नतमीहरूले र्ी वििहरू सबै सत्र् हुाँदै
आएको दे ख्नु आवश्र्क छ, नतमीहरूले केही तथ्र्ात्मक घटिाहरू भइरहे को दे ख्नु आवश्र्क छ र केही
मानिसहरूमाचथ ववपवि आइपरे को दे ख्नु आवश्र्क छ, र त्र्सपनछ नतमीहरू गदहराईसभत्र पूणथ रूपमा

ववश्वस्त हुिेछौ। र्हूदीहरू जस्तै, नतमीहरू पनि चिन्ह र आश्िर्थकमथहरू दे ख्नमा व्र्स्त हुन्छौ।
तापनि, नतमीहरू चिन्हहरू र िमत्कारहरू छि ्, र नतमीहरूका आाँिाहरू धेरै िोल्िका लाचग

वास्तववकता भइरहे का छि ् भिी बुझ्ि नतमीहरू निरन्तर असफल भएका छौ। िाहे त्र्ो आकाशबाट
ओलंदै गरे को कोही होस ् वा नतमीहरूसाँग बोल्िे बादलको िामो होस ्, वा नतमीहरूमध्र्े कोही एकका

लाचग गरे को मन्त्रतन्त्र वा नतमीहरूका बीिमा मेरो गजथिजस्तो गदहरो सोर होस ,् नतमीहरूले सधैं
र्स ककससमको घटिा दे ख्न िाहे का छौ र सधैं िाहिेछौ। कसैले भन्ि सकदछ कक परमेश्वरमा
ववश्वास गदाथ नतमीहरूका सबैभन्दा ठूलो इच्छा परमेश्वर आऊि ् र नतमीहरूलाई व्र्क्कतगत रूपमा

एउटा चिन्ह दे िाऊि ् भन्िे हो। अनि नतमीहरू सन्तुष्ट हुिेछौ। नतमी मानिसहरूलाई क्जत्िका
लाचग, मैले स्वगथहरू र पथ्
ु दथछ, र त्र्सबाहे क, नतमीहरूलाई
ृ वीको सक्ृ ष्टमा गरे को जस्तै काम गिथप
कुिै प्रकारको चिन्ह दे िाउिुपदथछ। त्र्सपनछ नतमीहरूका हृदर्हरू पूणथ रूपमा क्जत्िेछि ्।

वर्जयको्कामको्शभत्री्सत्यिा्(४)
ससद्ध बिाइिु भिेको के हो? क्जनतिु भिेको के हो? मानिसहरूलाई क्जत्िका निक्म्त कुि

मापदण्डहरू पूरा हुिुपदथछ? र नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउिका निक्म्त कुि मापदण्डहरू पूरा गिुथपदथछ?
क्जत्िु र ससद्ध बिाउिु दव
ु ै िै मानिसलाई पूणथ बिाउिे उद्दे श्र्का निक्म्त हो, र्सैले कक ऊ फेरर
आफ्िो सुरुको स्वरूपमा फकथि सकोस ्, उसको भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव र शैतािको प्रभावबाट

स्वतन्त्र हुि सकोस ्। र्ो ववजर् मानिसको कामको प्रकक्रर्ामा सरु
ु मा िै आउाँ छ; वास्तवमा, कामको
पदहलो िरण र्ही िै हो। ससद्ध बिाउिु दोस्रो िरण हो, र र्ो अक्न्तम कार्थ हो। प्रत्र्ेक मानिस
क्जनतिे प्रकक्रर्ाबाट भएर जािुपछथ । ित्र भिे, नतिीहरूससत परमेश्वरलाई चिन्िे कुिै उपार् हुिे
चथएि, ि त नतिीहरूले परमेश्वर हुिुहुन्छ, भिेर िै थाहा पाउिेचथए, भन्िुको अथथ, नतिीहरूका

निक्म्त परमेश्वरलाई स्वीकार गिथ असम्भव हुिेचथर्ो। र र्दद मानिसहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार
गदै ि भिे, नतिीहरू परमेश्वरद्वारा पण
ू थ बिाइिु पनि असम्भव हुन्छ, ककिकक तैँले र्ो पण
ू थताका
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मापदण्डहरू पूरा गरे को हुाँदैिस ्। र्दद तैँले परमेश्वरलाई स्वीकार गदै िस ् भिे, तैँले उहााँलाई कसरी
चिन्ि सकछस ्? ताँ कसरी उहााँको पनछ लाग्ि सकछस ्? तैँले उहााँको गवाही पनि ददि सकिेछैिस ्,
र ताँससत उहााँलाई सन्तष्ु ट पािे ववश्वास हुिे कुरा त परै जाओस ्। र्सकारण, पण
ू थ हुि िाहिे
जोकोहीको लाचग पदहलो िरण भिेको ववजर्को कामबाट भएर जािुपछथ । पदहलो सतथ र्ही िै हो।

क्जत्िे र ससद्ध बिाउिे, दव
ु ै मानिसहरूमा काम गदै नतिीहरूलाई पररवतथि गिथका निक्म्त हो,
प्रत्र्ेक मानिसलाई प्रबन्ध गिे कामको दहस्सा हो। कसैलाई पूणथ बिाउि र्ी दव
ु ै िरणहरू आवश्र्क
हुन्छि ्, र ती कुिैलाई पनि बेवास्ता गिथ सककाँदै ि। “क्जनति”ु भन्िे कुरा त्र्वि राम्रो सनु िाँदैि भन्िे
कुरा सााँिो हो, तर वास्तवमा, कसैलाई क्जत्िे प्रकक्रर्ा भिेको नतिीहरूलाई पररवतथि गिे प्रकक्रर्ा िै

हो। ताँलाई क्जनतएपनछ पनि तेरो भ्रष्ट स्वभाव पूणथ रूपमा मेदटएको िहुि सकछ, तर तैंले त्र्ो
जािेका हुिेछस ्। ववजर्को कामद्वारा, तैँले आफ्िो तुच्छ मािवता, साथै तेरा आफ्िै धेरै वटा
अिाज्ञाकाररता जान्ि सकिेछस ्। ववजर्को कार्थको छोटो अवचधमा तैँले र्ी कुराहरू त्र्ाग्ि वा

पररवतथि गिथ िसकिे भए पनि तैँले ती कुराहरूलाई जान्िेछस ् र त्र्सले तेरो ससद्धताका लाचग
जग बसाल्िेछि ्। त्र्स्तै गरी, क्जनतिे र ससद्ध पािे दव
ु ै काम मानिसलाई पररवतथि गिथ, नतिीहरूका

भ्रष्ट शैतानिक स्वभावहरूबाट छुटकारा ददिका लाचग गररन्छ, र्सरी नतिीहरूले आफैलाई पूणथ
रूपमा परमेश्वरमा समपथण गिथ सकछि ्। ववजर् गररिु भिेको मानिसहरूको स्वभाव पररवतथि गिे
कार्थको पदहलो िरण मात्रै हो साथै मानिसहरूले आफैलाई परमेश्वरमा पण
ू थ रूपमा समपथण गिथक
ु ो

पदहलो िरण हो अनि र्ो ससद्ध हुिे िरणभन्दा तलको हुन्छ। क्जनतएको व्र्क्कतको जीविको
स्वभाव ससद्ध पाररएको व्र्क्कतको भन्दा धेरै कम पररवतथि हुन्छ। क्जनतिु र ससद्ध पाररिु भन्िे

कुरा वैिाररक रूपमा एक-अकोबाट फरक छि ्, ककिकक ती कामका ववसभन्ि िरणहरू हुि ्, ककिभिे
नतिले मानिसहरूलाई ववसभन्ि स्तरहरूमा राख्छि ्; ववजर्ले मानिसहरूलाई तल्लो स्तरमा राख्छ,
ससद्धताले नतिीहरूलाई उच्ि स्तरमा राख्छ। ससद्ध पाररएकाहरू धमी मानिसहरू हुि ्, पववत्र
बिाइएका मानिसहरू हुि ्; नतिीहरू मािवताको व्र्वस्थापि कार्थलाई स्पष्ट पािे कुरा, वा अक्न्तम
उपजहरू हुि ्। नतिीहरू ससद्ध मानिसहरू िभए पनि, नतिीहरू अथथपूणथ जीवि बबताउि िोज्िेहरू

हुि ्। क्जनतएकाहरूले िादहाँ बोलीमा मात्र परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई स्वीकार गछथ ि ्; नतिीहरू
परमेश्वरले दे हधारण गिथभ
ु एको, विि दे हमा प्रकट हुिभ
ु एको र परमेश्वर पथ्
ृ वीमा न्र्ार् र सजार्को
काम गिथ आउिुभएको कुरालाई स्वीकार गछथ ि ्। नतिीहरूले परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्, र उहााँको
ताडिा र शुद्धीकरण सबै मानिसका लाचग लाभदार्क हुन्छि ् भन्िे पनि स्वीकार गछथ ि ्। नतिीहरूले
भिथरै केही हदसम्म मानिसको स्वरूप प्राप्त गिथ थालेका हुन्छि ्। नतिीहरूससत जीविको बारे मा

केही अन्तर्दथक्ष्ट हुन्छ, तर र्ो अझै अस्पष्ट िै हुन्छ। अको शब्दमा, नतिीहरूले भिथरै मािवता
प्राप्त गिथ थालेका हुन्छि ्। क्जनतिुका प्रभावहरू र्स्ता हुन्छि ्। जब मानिसहरूले ससद्धताको
बाटोमा पाइला टे कछि ्, नतिीहरूका पुरािो स्वभाव पररवतथि हुि सकछि ्। र्सबाहे क, नतिीहरूका
जीविहरू बढ्दै जान्छ, र नतिीहरू बबस्तारै सत्र्तामा गदहरो रूपमा प्रवेश गछथ ि ्। नतिीहरू सांसारलाई

र सत्र्ताको पनछ िलाग्िे सबैलाई घण
ृ ा गिथ सकछि ्। नतिीहरूले ववशेष गरी आफैलाई घण
ृ ा गछथ ि ्,
तर त्र्ोभन्दा बढी नतिीहरूले आफैलाई स्पष्ट रूपमा चिन्छि ्। नतिीहरू सत्र्मा क्जउि इच्छुक
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बन्छि ् र सत्र्ताको िोजी गिे कार्थलाई आफ्िो लक्ष्र् बिाउाँ छि ्। नतिीहरू आफ्िै ददमागले

उब्जाएका वविारहरू सभत्र बस्ि अनिच्छुक हुन्छि ्, र नतिीहरूले मानिसको स्व-धासमथकता, हठीपि,
र आत्म-सन्तक्ु ष्टप्रनत घण
ु गदथछि ्। नतिीहरू मर्ाथदाको कडा भाविाका साथ बोल्छि ्,
ृ ा महसस
िेतिा र बुद्चधले िीजहरू िलाउाँ छि ्, र परमेश्वरप्रनत बफादार र आज्ञाकारी हुन्छि ्। र्दद नतिीहरूले
सजार् र न्र्ार्को अिुभव गरे भिे, नतिीहरू केवल निक्ष्क्रर् वा कमजोर हुाँदैिि ्, तर नतिीहरूले

परमेश्वरबाट पाएको त्र्स सजार् र न्र्ार्का लाचग कृतज्ञ बन्छि ्। नतिीहरू परमेश्वरको सजार् र
न्र्ार्वविा रहि सकदै िि ्, र त्र्सले नतिीहरूको सरु क्षा गदथछ भिी ववश्वास गछथ ि ्। नतिीहरू शाक्न्त
र आिन्द िोज्िे ववश्वासको र भोक मेटाउि रोटीको पनछ लाग्दै िि ्। ि त नतिीहरू क्षखणक

शारीररक सुिववलासको पनछ लाग्दछि ्। ससद्ध पाररएकाहरूमा र्ही हुन्छ। मानिसहरू क्जनतएपनछ,
नतिीहरूले परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर स्वीकार गछथ ि ्, तर त्र्ो स्वीकार नतिीहरूमा सीसमत तररकाहरूमा

प्रकटीकरण हुन्छि ्। विि शरीरमा प्रकट हुिुको वास्तववक अथथ के हो? दे हधारणको अथथ के हो?
दे हधारी परमेश्वरले के गिुथभएको छ? उहााँको कामको लक्ष्र् र महत्त्व के हो? उहााँको धेरै काम
अिुभव गरे पनछ, दे हमा उहााँका कामहरू अिुभव गरे पनछ, तैंले के प्राप्त गरे को छस ्? र्ी सबै कुराहरू
बुझेपनछ मात्र ताँ क्जनतिे व्र्क्कत बन्िेछस ्। र्दद तैँले परमेश्वर हुिुहुन्छ भिेर मात्रै स्वीकार गछथ स ्,
तर तैंले त्र्ाग्िुपिे पिे कुरा त्र्ाग्दै िस ्, तैंले त्र्ाग्िु पिे शारीररक सुिववलास मिोरञ्जि त्र्ाग्ि
सकदै िस ्, तर त्र्सको साटो तैंले सधैँ गदै आएझैँ शारीररक सवु वधाहरूको लालसा गररिै रहन्छस ्,
र र्दद ताँ दाजुभाइ र दददी-बदहिीहरूको ववरुद्ध कुिै पूवाथग्रह हटाउि सकदै िस ्, र धेरै वटा साधारण
अभ्र्ासहरू व्र्वहारमा ल्र्ाउि कुिै मूल्र् िुकाउाँ दै िस ् भिे त्र्सले ताँलाई ववजर् गररिु अझै बााँकी
िै छ भन्िे प्रमाखणत गदथछ। त्र्स्तो अवस्थामा, र्दद तैंले धेरै कुरा बुखझस ् भिे पनि त्र्सद्वारा

केही हुिेछैि। क्जनतएका मानिसहरू ती हुि ् जसले सरु
ु का केही पररवतथिहरू र सरु
ु को प्रवेश प्राप्त
गरे का हुन्छि ्। परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्को अिुभवले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सुरुवाती ज्ञाि,
र सत्र्ताको सुरुवाती समझ ददन्छ। ताँ गदहरो, अझ ववस्तत
ृ सत्र्ताहरूको गदहराइमा पस्ि असक्षम
छस ् होला, तर तेरो वास्तववक जीविमा ताँ धेरै वटा प्राथसमक सत्र्ताहरू व्र्वहारमा अपिाउि

सक्षम छस ्, जस्तै तेरो शारीररक आिन्द सलिे वा तेरो व्र्क्कतगत दजाथका कुराहरू। र्ी सबै क्जनतिे

प्रकक्रर्ाको अवचधमा मानिसहरूमा प्राप्त हुिेको प्रभाव हुि ्। क्जनतएका मानिसहरूमा स्वभावमा
पररवतथिहरू आएको पनि दे ख्न सककन्छ; उदाहरणको निक्म्त, नतिीहरू लवाइिवाई र आफैलाई प्रस्तुत
गिे तररका, र नतिीहरू क्जउिे तररका—ती सबै पररवतथि हुि सकछि ्। परमेश्वरमाचथको नतिीहरूको
ववश्वास सम्बन्धी र्दक्ष्टकोण पररवतथि हुन्छ, नतिीहरू आफ्िा लक्ष्र्हरूको बारे मा स्पष्ट हुन्छि ्, र

नतिीहरूका आकाांक्षाहरू उच्ि हुन्छि ्। ववजर्को कामको अवचधमा, नतिीहरूका जीविको स्वभावमा
पनि त्र्स्तै पररवतथिहरू हुन्छि ्। त्र्हााँ पररवतथिहरू हुन्छि ्, तर ती िोक्रा, प्रारक्म्भक र स्वभावमा
भएका पररवतथिहरू अनि ससद्ध बिाइएकाहरूका िोजीको लक्ष्र्भन्दा धेरै निम्ि हुन्छि ्। र्दद
क्जत्िे क्रममा एक व्र्क्कतको स्वभाव बबलकुल पररवतथि हुाँदैि, र नतिीहरूले कुिै सत्र्ता प्राप्त

गदै ि भिे त्र्ो व्र्क्कत बेकम्मा र पूणथ रूपमा बेकार हुन्छ! जुि मानिसहरू क्जनतएका हुाँदैिि ्
नतिीहरूलाई ससद्ध बिाइि सककाँदै ि! र्दद एक व्र्क्कतले क्जनति मात्र िाहन्छ भिे नतिीहरूलाई
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क्जनतएको समर्मा नतिीहरूका स्वभावमा अरू केही निक्श्ित पररवतथिहरू भए पनि नतिीहरूलाई

सम्पूणथ रूपमा पूणथ बिाइि सककाँदै ि। नतिीहरूले प्राप्त गरे का प्रारक्म्भक सत्र्ताहरू पनि
गम
ु ाउिेछि ्। क्जनतएकाहरू र ससद्ध पाररएकाहरूको स्वभावका आएका पररवतथिहरूमा ठूलो सभन्िता

हुन्छ। तर क्जनतिु िै पररवतथिको पदहलो िरण हो; जग र्ही िै हो। र्स प्रारक्म्भक पररवतथिको
अभाव हुिु भिेको एक व्र्क्कतले वास्तवमा परमेश्वरलाई चिन्दै ि भन्िे कुराको प्रमाण हो, ककिकक
र्ो ज्ञाि न्र्ार्बाट आउाँ छ, र त्र्स्तो न्र्ार् ववजर्को कामको एक प्रमुि दहस्सा हो। त्र्सरी िै,
ससद्ध बिाइएकाहरू सबैलाई पनि पदहले क्जनतिुपछथ ; ित्र भिे, नतिीहरूका निक्म्त ससद्ध बनििे

कुिै उपार् हुाँदैि।
ताँ दे हधारी परमेश्वरलाई स्वीकार गछुथ भिी भन्छस ्, र ताँ विि दे हमा प्रकट हुिुभएको कुरा
पनि स्वीकार गछथ स ्, तापनि ताँ उहााँको वपदठउाँ पछाडड केही कुराहरू गछथ स ्, जुि कुराहरू उहााँले माग

गिुथभएका कुराहरूको ववपरीत हुन्छ, र तेरो हृदर्मा ताँ उहााँको भर् मान्दै िस ्। के परमेश्वरलाई

स्वीकार गिुथ भिेको र्ही हो र? उहााँले जे भन्िुहुन्छ त्र्ो ताँ स्वीकार गछथ स ्, तर ताँ जे अभ्र्ास
गिथ सकछस ् त्र्ो गदै िस ्, ि त ताँ उहााँको मागथमा िै दहाँ ड्छस ्। के परमेश्वरलाई स्वीकार गिुथ भिेको

र्ही हो? र तैंले उहााँलाई स्वीकार गरे पनि तेरो मािससकता सधैँ उहााँप्रनत सिेत रहिे मात्र हुन्छ,
उहााँप्रनत श्रद्धा दे िाउिे कदहल्र्ै पनि हुाँदैि। र्दद तैंले उहााँको कार्थ दे िेको छस ् र उहााँ परमेश्वर
हुिह
ु ु न्छ भिी बझ
ु ेर पनि ताँ मितातो र पण
ू थ अपररवनतथत रहन्छस ् भिे, ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत होस ् जो
अझै पनि क्जनतएको छै ि। जो क्जनतएका छि ् नतिीहरूले आफूले सकदो सबै कुरा गिुथपछथ , र
नतिीहरू अझ उच्ि सत्र्तामा प्रवेश गिथ िसके पनि र र्ी सत्र्ताहरू नतिीहरूभन्दा माचथ भए

पनि त्र्स्ता मानिसहरू आफ्िो हृदर्मा र्ो प्राप्त गिथ इच्छुक हुन्छि ्। नतिीहरूले जे स्वीकार
गछथ ि ् त्र्सको एउटा ससमा भएकोले नतिीहरूले जे अभ्र्ास गिथ सकछि ् त्र्सको पनि हद र
सीमाहरू हुन्छि ्। तापनि, कम्तीमा नतिीहरूले सकिे सबै कुरा नतिीहरूले गिुथपछथ , र र्दद तैंले त्र्ो
प्राप्त गिथ सककस ् भिे ववजर्को कामद्वारा हाससल गररएको प्रभाव त्र्ही िै हो। मानिसलऔां, ताँ
भन्छस ्, “मानिसले भन्ि िसकिे र्नत धेरै वििहरू उहााँले भन्ि सकिुहुन्छ भिे, र्दद उहााँ परमेश्वर
हुिुहुन्ि भिे को हुिुहुन्छ त?” र्स्तो वविार गिुथको अथथ ताँ परमेश्वरलाई स्वीकार गछथ स ् भन्िे
हुाँदैि। र्दद ताँ परमेश्वरलाई स्वीकार गछथ स ् भिे , तैंले आफ्िा वास्तववक कार्थहरूद्वारा र्सलाई

प्रकट गिुथपछथ । र्दद ताँ मण्डलीको अगुवाइ गछथ स ्, तापनि धासमथकताको अभ्र्ास गदै िस ् भिे, र्दद
ताँ पैसा र धिको िाहिा गछथ स ्, र ििथको कोष जदहल्र्ै पनि आफ्िै लाचग ििथ गछथ स ् भिे , के

त्र्सो गिुथ परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी स्वीकार गिुथ हो? परमेश्वर सवथशक्कतमाि ् हुिुहुन्छ, र उहााँ
आदरको र्ोग्र् हुिुहुन्छ। र्दद ताँ परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी सााँच्िै स्वीकार गछथ स ् ताँ डर िमािी

कसरी रहि सकछस ्? र्दद ताँ त्र्स्ता घखृ णत कार्थहरू गिथ सकछस ् भिे, के ताँ उहााँलाई सााँच्िै
स्वीकार गछथ स ्? तैंले ववश्वास गरे को परमेश्वरमा िै हो त? तैंले जसमा ववश्वास गछथ स ् ऊ एक
अस्पष्ट परमेश्वर हो; त्र्सैकारण ताँ डराउाँ दै िस ्! परमेश्वरलाई सााँच्िै स्वीकार गिे र चिन्िेहरूले

सबै उहााँको भर् मान्छि ् र उहााँको ववरुद्ध वा नतिीहरूका वववेकलाई उल्लङ्घि गिे कुिै पनि

कुरा गिथ डराउाँ छि ्; ववशेष गरी नतिीहरूले ती काम गिथ डराउाँ छि ्, जि
ु परमेश्वरको इच्छाको
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ववरुद्धमा छ भिी नतिीहरूले जािेका हुन्छि ्। र्सलाई मात्र परमेश्वरको अक्स्तत्वलाई स्वीकार
गरे को मान्ि सककन्छ। तेरा आमाबाबुले ताँलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिथबाट रोकि िोज्दा तैंले के
गिथप
ु छथ ? तेरा अववश्वासी पनत ताँप्रनत भलो छ भिे तैंले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिथप
ु छथ ? अनि
तेरा दाजुभाइ, दददीबदहिीहरूले ताँलाई घण
ृ ा गदाथ तैंले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपछथ ? र्दद ताँ
उहााँलाई स्वीकार गछथ स ् भिे, र्ी मासमलाहरूमा ताँ उचित व्र्वहार गछथ स ् र वास्तववकतामा क्जउाँ छस ्।

र्दद ताँ ठोस कार्थहरू गिथ असफल हुन्छस ् तर परमेश्वरको अक्स्तत्व स्वीकार गछुथ मात्र भन्छस ्
भिे, तब ताँ केवल गफ लडाउिे व्र्क्कत मात्र होस ्! ताँ भन्छस ्, कक ताँ उहााँमा ववश्वास गछथ स ् र
उहााँलाई स्वीकार गछथ स ्, तर ताँ कस्तो प्रकारले उहााँलाई स्वीकार गछथ स ्? ताँ कस्तो प्रकारले उहााँमा
ववश्वास गछथ स ्? के ताँ उहााँको भर् मान्छस ्? के ताँ उहााँलाई आदर गछथ स ्? के ताँ उहााँलाई हृदर्सभत्रबाटै

प्रेम गछथ स ्? जब ताँ द:ु िी बन्छस ् र भरोसा गिथको लाचग कोही पनि हुाँदैि, तब तैँले परमेश्वरको
प्रेसमलोपिलाई महसुस गदथछस ्, तर पनछ ताँ र्ी सबै बबसथन्छस ्। त्र्सो गिुथ परमेश्वरलाई प्रेम गिुथ

होइि, ि त त्र्ो परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ िै हो! आखिरमा मानिसले के हाससल गरे को परमेश्वर
िाहिुहुन्छ? मैले उल्लेि गरे को सबै अवस्थाहरू, जस्तै तेरो आफ्िै महत्त्वबाट एकदमै प्रभाववत

भएको महसुस गिुथ, ताँ िर्ााँ कुराहरू ससकि र बुझ्ि नछटो छस ् भिी महसुस गिुथ, अरूलाई वशमा

राख्नु, अरूलाई हे ला गिुथ, मानिसहरूका रूप-रङ्ग हे रेर उिीहरूको न्र्ार् गिुथ, निष्कपट मानिसहरूलाई
हे प्ि,ु मण्डलीको पैसाको लोभ गिथु, र र्स्तै अरू—जब र्ी सबै भ्रष्ट शैतािी स्वभावहरू केही हदसम्म

ताँबाट हटाइएको हुिेछ, तब मात्र तेरो ववजर् प्रकट हुिेछ।
नतमीहरूमाचथ गररएको ववजर्को कामको महत्त्व सबैभन्दा गदहरो छ: एक सन्दभथमा, र्स
कार्थको उद्दे श्र् मानिसहरूको एउटा समूहलाई ससद्ध बिाउिु हो, भन्िुको अथथ, नतिीहरू ववजेताहरू,

अथाथत ् ससद्ध तल्
ु र्ाइएका मानिसहरूको पदहलो समह
ू , अथवा पदहलो फलहरूको एउटा समह
ू बन्ि

सकूि ् भिेर नतिीहरूलाई ससद्ध बिाउिु हो। अको सन्दभथमा, र्ो सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूलाई

परमेश्वरको प्रेमको आिन्द सलि, परमेश्वरको पूणथ र सबैभन्दा ठूलो मुक्कत प्राप्त गिथ ददिु हो,
मानिसलाई दर्ा र करुणा मात्र उपभोग गिथ ददिे होइि, तर अझ महत्त्वपूणथ कुरा, सजार् र न्र्ार्को

उपभोग गिथ ददिु पनि हो। सांसारको सक्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म, परमेश्वरले आफ्िो काममा मानिसप्रनत
कुिै पनि घण
ु एका सबै प्रेम हो। तैंले दे िेको सजार् र न्र्ार् पनि प्रेम िै हो, अझ
ृ ा िरािी गिथभ

सत्र् र अझ बढी सााँिो प्रेम, एउटा र्स्तो प्रेम जसले मानिसहरूलाई जीविको सही मागथमा
डोऱ्र्ाउाँ छ। अझै अको सन्दभथमा, र्ो शैतािको सामु गवाही ददिु हो। र अझै अको सन्दभथमा, र्ो
भववष्र्को सुसमािारको काम फैलाउिका लाचग एउटा जग बसाल्िु हो। उहााँले गिुथभएका सबै

कामहरूको उद्दे श्र् मानिसहरूलाई मािव जीविको सही मागथमा डोऱ्र्ाउिु हो, र्सैले कक नतिीहरू

सामान्र् मानिसहरू जस्तो क्जउि सकूि ्, ककिकक नतिीहरू कसरी क्जउिुपछथ भिी जान्दै िि ्, र र्ो

अगुवाइवविा तैँले ररिो जीवि मात्र क्जउिेछस ्; तेरो जीवि मूल्र् ववहीि वा अथथरदहत हुिेछ, र ताँ
एक सामान्र् व्र्क्कत बन्ि सकिेछैिस ्। मानिसलाई क्जत्िुको सबैभन्दा गदहरो अथथ र्ही हो।

नतमीहरू सबै मोआबका सन्ताि हौ; जब नतमीहरूमा ववजर्को काम गररन्छ, र्ो ठूलो मुक्कत हो।
नतमीहरू सबै पाप र व्र्सभिारको दे शमा बस्छौ, र नतमीहरू सबै व्र्सभिारी र पापी छौ। आज
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नतमीहरू परमेश्वरलाई हे िथ मात्र असक्षम छै िौ, तर अझ महत्त्वपूणथ कुरा, नतमीहरूले सजार् र न्र्ार्
पाएका छौ, नतमीहरूले सााँक्च्िकै गम्भीर मुक्कत पाएका छौ, भन्िुको मतलब, तैंले परमेश्वरको

सबैभन्दा ठूलो प्रेम पाएको छस ्। उहााँले जे गिथह
ु ु न्छ ती सबैमा परमेश्वर सााँच्िै नतमीहरूप्रनत प्रेसमलो
हुिुहुन्छ। उहााँमा कुिै िराब असभप्रार् छै ि। नतमीहरूको पापको कारणले गदाथ िै उहााँले नतमीहरूको

न्र्ार् गिुथहुन्छ, र्सैले कक नतमीहरूले आफैलाई जााँच्ि सक र र्ो ठूलो मुक्कत पाउि सक। र्ो सबै
मानिसलाई पूणथ बिाउिे उद्दे श्र्ले गररन्छ। सुरुदे खि अन्त्र्सम्म, परमेश्वरले मानिसलाई बिाउि
र्थासकदो गरररहिभ
ु एको छ, र उहााँका आफ्िै हातहरूले बिाउिभ
ु एका मानिसहरूलाई पण
ू थ रूपमा

िष्ट गिथ िाहिुहुन्ि। आज, उहााँ नतमीहरूको माझमा काम गिथ आउिुभएको छ; के अझै ठूलो
मुक्कत होइि र? र्दद उहााँले नतमीहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्थ्र्ो भिे, के उहााँले नतमीहरूलाई व्र्क्कतगत

तवरमा मागथदशथि गिथ अझै र्त्रो ठूलो काम गिुथहुन्थ्र्ो र? उहााँले ककि त्र्स्तो कष्ट भोग्िुहुन्थ्र्ो?
परमेश्वरले नतमीहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्ि वा नतमीहरूप्रनत कुिै िराम्रो असभप्रार् राख्नुहुन्ि।

नतमीहरूलाई थाहा हुिुपदथछ कक परमेश्वरको प्रेम सबैभन्दा सत्र् प्रेम हो। मानिसहरू अिाज्ञाकारी
भएकोले मात्र उहााँले नतिीहरूलाई न्र्ार्को माध्र्मबाट बिाउिप
ु छथ ; र्दद त्र्सो िगररिे भए,
नतिीहरूलाई बिाउि असम्भव हुिेचथर्ो। नतमीहरूले कसरी क्जउिे भिी िजािेकाले र कसरी क्जउिे
भिी थाहा िपाएकोले, र नतमीहरू व्र्सभिारी र फोहोर शैतािहरू भएकोले, उहााँले नतमीहरूलाई अझ

बढी भ्रष्ट हुि ददि सकिह
ु ु न्ि, नतमीहरू अदहले र्ो फोहोर दे शमा शैतािको इच्छाद्वारा कुक्ल्िएर
जसरी क्जइरहे का छौ त्र्ो उहााँले दे ख्न सकिुहुन्ि, र उहााँले नतमीहरूलाई पातालमा पस्ि ददि
सकिुहुन्ि। उहााँ केवल मानिसहरूको र्ो समूहलाई प्राप्त गिथ र नतमीहरूलाई पूणथ रूपमा मुक्कत

ददि िाहिुहुन्छ। नतमीहरूमाचथ गररिे ववजर्को कामको मुख्र् उद्दे श्र् र्ही िै हो—र्ो केवल
मक्ु कतको लाचग हो। र्दद ताँमाचथ गररएका सबै कुरा प्रेम र मुक्कत हो भिी तैँले बझ्
ु ि सकदै िस ्
भिे, र्दद ताँ र्ो एउटा तररका मात्र हो, मानिसलाई र्ातिा ददिे उपार् र ववश्वसिीर् कुरा हो भिी
सोच्छस ् भिे ताँ पनि द:ु ि र कदठिाइ भोग्िका लाचग सांसारमा फकेर जाि सकछस ्! र्दद ताँ र्स

प्रवाहमा हुि, र र्ो न्र्ार् र र्ो महाि ् मुक्कतको आिन्द सलि, र्ी सबै आसशषहरूको आिन्द सलि,
मािव सांसारमा कहीीँ पनि िपाइिे आसशष ् पाउि र र्ो प्रेमको आिन्द सलि, अनि असल बन्ि

इच्छुक छस ् भिे: ववजर्को काम प्राप्त गिथ र्ो प्रवाहमा िै बस ्, र्सरी ताँ ससद्ध पाररि सकिेछस ्।

परमेश्वरको न्र्ार्को कारण आज तैंले थोरै पीडा र शुद्धीकरण भोग्िुपलाथ, तर त्र्ो पीडा भोग्िुको
मूल्र् र अथथ छ। र्द्र्वप मानिसहरूलाई शोधि गररिे र परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्द्वारा

निदथर्तासाथ उदाङ्गो पाररिे भए पनि—त्र्सको उद्दे श्र् नतिीहरूका पापहरूका निक्म्त नतिीहरूलाई
दण्ड ददिु, नतिीहरूका दे हलाई दण्ड ददिु हो—र्ो कुिै पनि काम नतिीहरूका दे हलाई िाश पािथका

निक्म्त गरराँदैि। वििद्वारा गम्भीर िुलासा गिुथ सबैको उद्दे श्र् ताँलाई सही मागथमा डोऱ्र्ाउिे
उद्दे श्र्का लाचग हो। नतमीहरूले व्र्क्कतगत रूपमा र्ो कामका धेरै अिुभव गरे का छौ, अनि स्पष्ट

छ, र्सले नतमीहरूलाई िराब मागथमा डोऱ्र्ाएको छै ि! र्ो सबै ताँलाई सामान्र् मािवजानत भएर
क्जउिे बिाउिलाई हो, र र्ो सबैलाई तेरो सामान्र् मािवताद्वारा हाससल गिथ सककन्छ। परमेश्वरको

कामको हरे क िरण तेरो आवश्र्कताहरूमा आधाररत छ, तेरो कमजोरीहरू अिस
ु ार, र तेरो वास्तववक
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कदअिुसार छ र कुिै असहिीर् भार नतमीहरूमाचथ राखिाँदैि। ताँलाई आज र्ो स्पष्ट छै ि, र म

ताँप्रनत कठोर भएजस्तो ताँलाई लाग्छ, त्र्सैकारणले मैले ताँलाई घण
ृ ा गिे हुिाले प्रत्र्ेक ददि म
ताँलाई दण्ड ददन्छु, न्र्ार् गछुथ र तेरो निन्दा गछुथ भन्िे ताँलाई लाग्छ। तर तैंले दण्ड र न्र्ार्

भोग्िु परे पनि र्ो वास्तवमा ताँप्रनतको प्रेम हो, र सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो। र्दद तैंले र्ो कामको
गदहरो अथथ बुझ्ि सककिस ् भिे, त्र्सलाई अिुभव गरररहि तेरो निक्म्त असम्भव हुन्छ। र्ो
उद्धारले ताँमा सान्त्विा ल्र्ाउिुपछथ । होसमा आउि अस्वीकार िगर्। र्हााँसम्म आइपुगेपनछ,
ववजर्को कामको महत्त्व ताँलाई स्पष्ट भएको हुिप
ु छथ , र ताँमा र्स बारे मा कुिै पनि प्रकारका
वविारहरू हुिुहुाँदैि।

अभ्यास्(६)
आज, पत्रस
ु मा भएको समझ प्राप्त गिे बारे मा चिन्ता िगर—धेरै मानिसहरूले पावलको समझ

पनि प्राप्त गिथ सकदै िि ्। नतिीहरूसाँग पावलको आत्म-जागरूकता पनि हुाँदैि। पावलले प्रभु र्ेशूलाई
सताएको कारणले गदाथ नतिलाई प्रभुले प्रहार गिुथभएको भए पनि, पनछ नतिले प्रभुको निक्म्त काम
गिे र कष्ट भोग्िे सांकल्प गरे । र्ेशूले नतिलाई एउटा रोग ददिुभर्ो, र पनछ, पावलले काम गिथ

थालेपनछ र्ो रोगलाई निरन्तर भोगे। ककि नतिले नतिको शरीरमा एउटा कााँडो छ भिी भिे? त्र्ो
कााँढा वास्तवमा एउटा रोग चथर्ो र पावलका लाचग र्ो एक घातक कमजोरी चथर्ो। नतिले जनत

धेरै काम गरे पनि वा नतिले कष्ट सहिे जनत ठूलो सांकल्प गरे पनि नतिले त्र्ो कााँडोबाट छुटकारा

पाउि सकेिि ्। तापनि, पावल आज नतमी मानिसहरू भन्दा धेरै क्षमता भएका व्र्क्कत चथए, र

उिी आत्म-सिेत चथए र नतिमा नतमीहरू भन्दा पनि बढी बद्
ु चध चथर्ो। र्ेशद्
ू वारा प्रहार गररएपनछ,
पावलले र्ेशक
ू ा िेलाहरूलाई सताउि छाडे र र्ेशक
ू ो प्रिार गिथ र द्ःु ि सहि थाले। कुि कुराले
नतिलाई द्ःु िकष्ट सहि प्रेररत गऱ्र्ो? नतिले ठूलो ज्र्ोनत दे िेका चथए, र्सैले नतिले प्रभु र्ेशूको

साक्षी ददिैपछथ , अब र्ेशूका िेलाहरूलाई सताउिु हुाँदैि, र अब उप्रान्त परमेश्वरको कामको ववरोध
गिुथ हुाँदैि भिी नतिले ववश्वास गरे । पावल धमथको एक उच्ि ओहदाका व्र्क्कत चथए। नतिी धेरै
जािकार र प्रनतभाशाली चथए, नतिले सामान्र् मानिसहरूलाई हे ला गथे, र नतिको व्र्क्कतत्व धेरै

मानिसहरूको भन्दा बसलर्ो चथर्ो। तर नतिीमाचथ त्र्ो “ठूलो ज्र्ोनत” िक्म्कएपनछ, नतिले प्रभु
र्ेशूका लाचग काम गिथ, परमेश्वरका लाचग कष्ट भोग्िे र्दढ सांकल्प गिथ र आफूलाई परमेश्वरको
सामु अपथण गिथ सके, जुि कुराले नतिीससत समझ चथर्ो भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गऱ्र्ो। नतिले

र्ेशक
ू ा िेलाहरूलाई सताइरहे का र नतिीहरूलाई पक्राउ गरररहे का बेला, नतिीकहााँ दे िा परे र र्ेशल
ू े

भन्िुभर्ो: “ए पावल, नतमी ककि मलाई सताउाँ छौ?” पावल तुरुन्तै लडे र नतिले भिे: “प्रभु, तपाईं

को हुिुहुन्छ?” आकाशबाट आएको आवाजले भन्र्ो: “म र्ेशू हुाँ जसलाई नतमी सताउाँ छौ।” पावल
तुरुन्तै ब्र्ूाँझे, र त्र्सपनछ मात्र नतिले र्ेशू िै ख्रीष्ट हुिुहुन्छ, उहााँ परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी जािे।
“मैले आज्ञापालि गिैपछथ । परमेश्वरले मलाई र्ो अिुग्रह ददिुभएको छ—मैले उहााँलाई र्सरी

सताएको हुाँ, तर पनि उहााँले मलाई प्रहार गिथुभएि, ि त उहााँले मलाई सराप्िभ
ु र्ो। मैले उहााँका
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लाचग कष्ट भोग्िैपछथ ।” पावलले के कुरालाई स्वीकार गरे भिे, नतिले प्रभु र्ेशू ख्रीष्टलाई सताइरहे का

र अब नतिले उहााँका िेलाहरूलाई मारररहे का चथए, र पनि परमेश्वरले नतिलाई सराप ददिुभएको
चथएि, तर नतिीमाचथ ज्र्ोनत िम्काउिभ
ु एको चथर्ो। र्सले नतिलाई उत्प्रेरणा ददर्ो र नतिले भिे:

“मैले उहााँको अिुहार हे ररिाँ, तैपनि मैले उहााँको सोर सुिेँ र उहााँको ठूलो ज्र्ोनत दे िेँ। अब मात्र
मैले बुझेँ, कक परमेश्वरले मलाई सााँच्िै धेरै प्रेम गिुथहुन्छ, र प्रभु र्ेशू ख्रीष्ट सााँच्िै मानिसलाई दर्ा
गिुथहुिे र मानिसका पापहरू सदाका लाचग क्षमा गिुथहुिे परमेश्वर हुिुहुन्छ। म एक पापी हुाँ भन्िे

कुरा मैले सााँच्िै दे िेँ।” पनछ परमेश्वरले काम गिथ पावलका प्रनतभाहरूको प्रर्ोग गिथभ
ु एको भए
पनि, केही क्षणका लाचग र्ो कुरालाई बबसथ। त्र्स समर् नतिको सांकल्प, नतिको सामान्र् मािवीर्

समझ, र नतिको आत्म-जागरूकता—नतमीहरूले र्ी कुराहरू प्राप्त गिथ सकदै िौ। आज, के नतमीहरूले
धेरै प्रकाश पाएका छै िौ र? के परमेश्वरको स्वभाव महािता, क्रोध, न्र्ार् र सजार्को हो भिी

धेरैले र्ो दे िेका छै िि ् र? मानिसहरूमाचथ धेरै पटक सराप, परीक्षा, र शोधि आइलागेको छ—अनि
नतिीहरूले के ससकेका छि ्? तैंले अिुशासिमा परे र अनि निराकरण गररएर के प्राप्त गरे को छस ्?
ताँमाचथ धेरै िोदट कठोर वििहरू, वपटाइ र न्र्ार् आइलागेको छ, तापनि ताँ नतिमा ध्र्ाि ददाँ दैिस ्।

ताँमा पावलमा भएको समझ असलकनत पनि छै ि—के ताँ अनत िै पछौटे होइिस ् र? पावलले स्पष्टसाँग
िबुझेका कुराहरू पनि धेरै चथए। नतिलाई र्नत मात्र थाहा चथर्ो कक एउटा ज्र्ोनत नतिीमाचथ
िम्केको चथर्ो, तर नतिलाई प्रहार गररएको चथर्ो भन्िे कुरा नतिलाई थाहा चथएि; नतिले
व्र्क्कतगत रूपमा के ववश्वास गरे भिे नतिीमाचथ ज्र्ोनत िम्केपनछ नतिले आफूलाई परमेश्वरको

निक्म्त समपथण गिुथपदथछ, परमेश्वरको निक्म्त कष्ट भोग्िुपदथछ, प्रभु र्ेशू ख्रीष्टका लाचग मागथ

प्रशस्त गिथ सबै कुरा गिुथपदथछ, र धेरै पापीहरूलाई प्रभुको छुटकारा ददलाउिुपछथ । र्ो नतिको सांकल्प
र नतिको कामको एक मात्र उद्दे श्र् चथर्ो—तर जब नतिले काम गरे , र्ो रोगले नतिलाई अझै पनि
छोडेि, नतिको मत्ृ र्ु भइञ्जेलसम्म पनि छोडेि। पावलले २० वषथभन्दा बढी समर्सम्म काम गरे ।

नतिले ठूलो द्ःु ि र धेरै सतावटहरू भोगे, निश्िर् र्ी सब पत्रुसले भोगेका परीक्षाहरूभन्दा कम
चथए। र्दद नतमीहरूमा पावलको जनत पनि समझ छै ि भिे र्ो कनत दर्िीर् कुरा हुन्छ? र्स्तो

भएकोले, परमेश्वरले नतमीहरूमा अझ ठूलो काम गिथ कसरी सुरु गिथ सकिुहुिेछ?
जब पावलले सस
ु मािार फैलाए, तब नतिले ठूलो र्ातिा भोगे। त्र्स बेला नतिले गरे का काम,
नतिको सांकल्प, नतिको ववश्वास, बफादारी, प्रेम, धैर्थ, र नतिको िम्रता, र नतिले क्जएका अन्र् धेरै

बादहरी कुराहरू आज नतमीहरूको भन्दा उच्ि चथए। कडा शब्दमा भन्िे हो भिे, नतमीहरूसभत्र कुिै

सामान्र् समझ छै ि; नतमीहरूमा कुिै वववेक वा मािवता छै ि। नतमीहरूमा धेरै कुराको अभाव छ!
र्सैले, नतमीहरूले क्जउिे कुरामा धेरैजसो समर्मा कुिै सामान्र् समझ पाइाँदैि, र आत्मजागरूकताको कुिै सङ्केत हुाँदैि। त्र्सबेला पावल शारीररक रोगले ग्रस्त भए पनि नतिले प्राथथिा
र िोजी गरररहे : “वास्तवमा, र्ो रोग के हो? मैले प्रभुका निक्म्त र्ी सबै काम गरे को छु, र्ो

कष्टबाट म ककि छुटकारा पाउाँ ददि? के प्रभु र्ेशूले मलाई जााँचिरहिुभएको हुि सकछ? के उहााँले
मलाई प्रहार गिुथभएको हो? र्दद उहााँले मलाई प्रहार गिुथभएको हो भिे म त्र्नतिेर िै मिेचथएाँ, र
उहााँको निक्म्त र्ी सबै कामहरू गिथ असमथथ हुिचे थएाँ, ि त मैले त्र्नत धेरै ज्र्ोनत पाउि सकथें।
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उहााँले मेरो सांकल्प पनि पुरा गिुथभर्ो।” पावलले त्र्ो रोग परमेश्वरले नतिलाई जााँच्ि पठाउिु
भएको हो, र त्र्ो नतिको ववश्वास र इच्छा-शक्कतलाई सन्तुलि गिे कार्थ हो भन्िे महसुस गरे —

पावलले र्स कुरालाई र्सरी िै हे रेका चथए। वास्तवमा, नतिको बबमारी प्रभु र्ेशल
ू े नतिलाई प्रहार
गिुथभएपनछको बााँकी रहे को पररणाम चथर्ो। त्र्सले नतिलाई भाविात्मक दबाबमा पाऱ्र्ो, र नतिको

वविोहपिलाई लगाम लगार्ो। र्दद नतमीहरूले आफूलाई पावलको पररक्स्थनतमा पार्ौ भिे, नतमीहरूले

के गिेचथर्ौ? के नतमीहरूको सांकल्प र द्ःु ि भोग्िे क्षमता पावलको जविको हुिसकथ्र्ो? आज,
र्दद नतमीहरूमाचथ कुिै रोग आइलाग्र्ो, वा नतमीहरूले ठूलो परीक्षा भोग्िप
ु ऱ्र्ो, र नतमीहरू कष्टमा

पऱ्र्ौ भिे, नतमीहरू कस्तो हुिेछौ भन्िे कसलाई के थाहा। र्दद नतमीहरू वपाँजडामा राखिर्ो र
नतमीहरूलाई निरन्तर िाि-वपउि ददइर्ो भिे, नतमीहरू ठीकठाक हुिेछौ। अन्र्था नतमीहरू
मािवताको अभाव भएका ब्वााँसाहरू जस्तै हुिेछौ। त्र्सैले जब नतमीहरूले थोरै बाधा वा कदठिाइ
भोग्छौ, त्र्ो नतमीहरूका निक्म्त राम्रो हुन्छ; र्दद नतमीहरूलाई र्सको सहज समर् ददइर्ो भिे

नतमीहरू बरबाद हुिेचथर्ौ, तब नतमीहरू कसरी सुरक्षक्षत हुि सकथ्र्ौ? आज, नतमीहरूलाई सजार्,
न्र्ार् र सराप ददइएको हुिाले नतमीहरूलाई सुरक्षा ददइएको छ। नतमीहरूले धेरै द्ःु ि भोगेका हुिाले

िै नतमीहरू सुरक्षक्षत छौ। होइि भिे नतमीहरू धेरै अनघ िै भ्रष्टतामा पिेचथर्ौ। र्ो जािी-जािी
नतमीहरूको क्स्थनत गाह्रो बिाइएको होइि—मानिसको प्रकृनत पररवतथि गिुथ गाह्रो छ, र नतिीहरूका

स्वभाव पररवतथि गिथ पनि त्र्विकै कदठि छ। आज, नतमीहरूमा पावलको जस्तो वववेक वा
अिुभूनत छै ि, ि त नतमीहरूमा आत्म-िेतिा िै छ। नतमीहरूलाई सधैँ दबाबमा पािुथपछथ , र
नतमीहरूका आत्मालाई जगाउि नतमीहरूलाई सधैँ सजार् ददइिुपछथ र न्र्ार् गिुथपछथ । सजार् र
न्र्ार् िै नतमीहरूका जीविका निक्म्त सवोिम छ। अनि आवश्र्क पदाथ , नतमीहरूमाचथ आउिे

तथ्र्हरूको पनि सजार् हुिप
ु दथछ; तब मात्र नतमीहरू पण
ू थ रूपमा समवपथत हुिेछौ। नतमीहरूका प्रकृनत
र्स्तै छि ् कक सजार् र श्रापवविा नतमीहरू आफ्िो सशर झुकाउि तर्ार हुाँदैिौ, समवपथत हुि इच्छुक

हुाँदैिौ। नतमीहरूको आाँिा अगाडड तथ्र्हरू िराखिकि, कुिै प्रभाव हुिेछैि। नतमीहरू िररत्रमा अनत
तुच्छ र महत्त्वहीि छौ। सजार् र न्र्ार्वविा नतमीहरूलाई क्जत्ि गाह्रो हुन्छ, र नतमीहरूको अधमथ
र अिाज्ञाकारीतामाचथ ववजर् हाससल गिथ गाह्रो हुन्छ। नतमीहरूको पुरािो स्वभावको जरा गदहरो
गाडडएको छ। र्दद नतमीहरूलाई ससांहासिमा राखिएको भए, नतमीहरूलाई स्वगथको उाँ िाइ र पथ्
ृ वीको

गदहराइको बारे मा केही पनि थाहा हुाँदैिचथर्ो, नतमीहरू कहााँ जााँदैछौ भन्िे थाहा हुिु त परै जाओस ्।
नतमीहरू कहााँबाट आएका हौ भन्िे पनि नतमीहरूलाई थाहा हुाँदैि, त्र्सैले नतमीहरूले सक्ृ ष्टकताथ
परमप्रभुलाई कसरी चिन्ि सकछौ? आजको सामनर्क सजार् र श्रापवविा नतमीहरूको अक्न्तम ददि
धेरै अनघ िै आइसकेको हुिेचथर्ो। र्ो नतमीहरूको भाग्र्को बारे मा केही भनिएको होइि—के त्र्ो
झि ् बढी तत्कालीि ितरामा पिेचथएि र? र्ो सामनर्क सजार् र न्र्ार्वविा नतमीहरू कनत धेरै

अहङ्कारी हुिेचथर्ौ, वा नतमीहरू कनत भ्रष्ट हुिेचथर्ौ सो कसलाई थाहा छ र। र्स सजार् र
न्र्ार्ले नतमीहरूलाई आजको ददिमा ल्र्ाएको छ, र नतिले नतमीहरूको अक्स्तत्व सुरक्षक्षत रािेका
छि ्। र्दद नतमीहरू अझै पनि नतमीहरूका “वपतापुिाथ” का जस्तै ववचधहरू प्रर्ोग गरी “सशक्षक्षत”

हुन्थ्र्ौ भिे, नतमीहरू कुि क्षेत्रसभत्र प्रवेश गिेचथर्ौ भिी कसले जान्दछ! नतमीहरूमा आफैलाई
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निर्न्त्रण गिे र आफ्िै बारे मा चिन्ति-मिि गिे क्षमता छाँ दै छै ि। नतमीहरूजस्ता मानिसहरू

र्दद कुिै पनि हस्तक्षेप वा बाधावविा पनछ लाग्छौ र आज्ञापालि गछौ भिे, मेरा उद्दे श्र्हरू

हाससल हुिेछि ्। के नतमीहरूले आजको सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार गिथ अझ राम्रो गिथुपदै ि र?
नतमीहरूसाँग अरू कुि ववकल्पहरू छि ् र? जब पावलले प्रभु र्ेशल
ू े बोसलरहिुभएको र काम
गरररहिुभएको दे िे, त्र्सबेला पनि नतिले ववश्वास गरे िि ्। पनछ, प्रभु र्ेशू क्रूसमा टााँचगिुभर्ो र
पुिरुत्थाि हुिुभर्ो, तब नतिले र्ो तथ्र् थाहा पाए, तैपनि नतिले सतावट र ववरोध गिथ जारी
रािे। जािाजािी पाप गिथु भिेको र्ही िै हो र त्र्सैले नतिलाई प्रहार गररर्ो। सरु
ु मा, नतिले

र्हूदीहरूको माझमा एक जिा राजा छि ् जसलाई र्ेशू पनि भनिन्छ भन्िे थाहा पाए, नतिले र्ो
कुरा सुिेका चथए। पनछ, नतिले मक्न्दरमा प्रविि ददिे र दे शभरर प्रिार गिे क्रममा, ऊ र्ेशूको
ववरुद्धमा गए र अहङ्कार गदै कुिै मानिसको आज्ञा पालि गिथ इन्कार गरे । र्ी कुराहरू त्र्स
समर्मा कामको लाचग बाधा भए। जब र्ेशू काम गदै हुिुहुन्थ्र्ो, त्र्स बेला पावलले प्रत्र्क्ष रूपमा

मानिसहरूलाई सताएिि ् र पक्राउ गरे िि ्, तर र्ेशूका कामहरूलाई िाश पािथ नतिले प्रिार र

वििहरूको प्रर्ोग गरे । पनछ, प्रभु र्ेशू ख्रीष्टलाई क्रूसमा टााँचगएपनछ, नतिले िेलाहरूलाई पक्राउ
गिथ थाले, हतार-हतार ठाउाँ -ठाउाँ मा गए अनि उिीहरूलाई सताउि र्थासकदो कोससस गरे । नतिीमाचथ

त्र्ो “ज्र्ोनत” िम्केपनछ मात्र नतिी ब्र्ूाँझे र ठूलो पछुतो महसुस गरे । नतिलाई प्रहार गररएपनछ

नतिलाई रोगले कदहल्र्ै छोडेि। कदहलेकहीीँ, नतिले आफ्िो कष्ट झि ्-झि ् बढे र गएको महसुस

गरे , र ओछ्र्ािबाट उठ्ि सकदै िचथए। नतिले सोिे: “र्ो के भइरहे को छ? के मलाई सााँच्िै प्रहार
गररएको छ?” त्र्ो रोगले नतिलाई कदहल्र्ै पनि छोडेि, र र्ही बबरामीको कारण नतिले धेरै काम
गरे । र्ो भन्ि सककन्छ, कक पावलको अहङ्कार र हठको कारण र्ेशूले नतिमा र्ो रोग राख्नुभएको

चथर्ो; र्ो पावलको लाचग एउटा दण्ड चथर्ो, तर पावलका वरदािहरूलाई परमेश्वरको काममा प्रर्ोग

गिथका लाचग पनि त्र्सो गररएको चथर्ो, र्सैले कक उहााँको काम बढे र जाि सकोस ्। वास्तवमा
भन्िे हो भिे, परमेश्वरको इच्छा पावललाई मुक्कत ददिे होइि, तर नतिलाई प्रर्ोग गिे चथर्ो।

तैपनि पावलको स्वभाव अत्र्न्तै अहङ्कारी र हठी चथर्ो, त्र्सैले नतिमा एउटा “कााँढो” राखिर्ो।
आखिरमा, पावलले आफ्िो काम ससध्र्ाएको समर् सम्ममा त्र्ो रोग नतिका लाचग त्र्नत ठूलो

र्ातिा रहे ि र नतिको काम समाप्त हुि लागेको हुिाले, नतिले र्सो भन्ि सके, “मैले असल लडाइ
लडेको छु, मैले मेरो र्ात्रा पूरा गरे को छु, मैले ववश्वासलाई कार्म रािेको छु: अबदे खि उसो मेरो

लाचग धासमथकताको मुकुट राखिएको छ”—नतिले परमेश्वरको कामलाई िचििेको हुिाले नतिले त्र्सो
भिेका चथए। नतमीहरूको माझमा पावल जस्ता व्र्क्कतहरू धेरै छि ,् तर र्दद नतमीहरूमा सााँच्िै
अन्त्र्सम्म िै मागथलाई पछ्र्ाउिे सांकल्प छ भिे, नतमीहरूलाई दव्ु र्थवहार गररिेछैि। पावलले
कस्तो प्रकारले वविोह र प्रनतरोध गरे भन्िे बारे मा हामी र्हााँ छलफल गिेछैिौं; हामी नतिका
सकारात्मक र सराहिीर् पक्षको बारे मा हे रौं: नतिीसाँग वववेक चथर्ो, र नतिले “ज्र्ोनत” पाइसकेपनछ
नतिले आफूलाई परमेश्वरमा समपथण गिथ र परमेश्वरका लाचग कष्ट भोग्ि सके। र्ो नतिको एउटा

बसलर्ो पक्ष चथर्ो। तापनि, र्दद नतिमा एउटा बसलर्ो पक्ष चथर्ो र्सैले नतिी एक आसशवषत
व्र्क्कत चथए भिी ववश्वास गिेहरू छि ् भिे, र्दद नतिलाई सजार् ददइएको चथर्ो भन्िे छै ि भिी
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नतिीहरू सोच्छि ् भिे, र्ी त मानिसहरूका अथथहीि शब्दहरू हुि ्।
प्राथथिा गदाथ र परमेश्वरका वििहरू पढ्दा धेरैजसो मानिसहरू परमेश्वरको अधीिमा बस्ि
तर्ार हुन्छि ्, तर त्र्सपनछ एकान्तमा दरु ािारी बन्छि ्, र त्र्सको बारे मा केही पनि सोच्दै िि ्।
एकपनछ अको तह प्रकट गदै परमेश्वरका वििहरू बारम्बार बोसलएका छि ्, र मानिसहरूको तल्लो
तहको पदाथफास भएपनछ मात्र नतिीहरूले “शाक्न्त पाउाँ छि ्” र कम असभमािी र हठी बन्छि ,् कम

असह्र् अहङ्कारी हुन्छि ्। आज नतमीहरूको अवस्था जस्तो छ, त्र्स अिुसार त नतमीहरूलाई अझै
पनि निमथमतापव
ू थक प्रहार र पदाथफास गिथप
ु छथ र एक-एकवटा कुरालाई समेत िछोडीकि न्र्ार्
गररिुपछथ , र्सैले कक नतमीहरूले सास फेरररहिे मौका िहोस ्। नतमीहरूलाई कठोर सजार् र न्र्ार्ले

िछोडेकै उचित हुन्छ, र निन्दा र सरापहरू नतमीहरूबाट टाढा िहटोस ्, र्सैले कक नतमीहरूले
परमेश्वरका प्रशासनिक हातका आदे शहरू नतमीहरूबाट कदहल्र्ै अलग हुाँदैि भन्िे दे ख्ि सक।
व्र्वस्थाको र्ुगमा परमप्रभुले आफूलाई कदहल्र्ै ित्र्ाग्िुभएको हारूिले दे िे, ठीक त्र्सरी िै
(नतिले र्होवाको निरन्तर मागथदशथि र सुरक्षा दे िेका चथए; आज नतमीहरूले दे ख्िे परमेश्वरको

मागथदशथि भिेका सजार्, सराप र न्र्ार् हुि ्) आज र्होवाको प्रशासनिक आदे शहरूको हातले
नतमीहरूलाई छोड्दै ि। तापनि, एउटा कुरामा नतमीहरू ढुकक हुि सकछौ: नतमीहरूले जसरी ववरोध,
वविोह र न्र्ार् गरे पनि, नतमीहरूको दे हलाई कुिै हानि हुिेछैि। तर र्दद नतिीहरूको ववरोधमा
धेरै हदसम्म जान्छि ् र काममा बाधा ददन्छि ् भिे, त्र्ो स्वीकार्थ हुाँदैि; त्र्समा एउटा ससमा छ।
मण्डलीको जीविलाई बाधा िदे ओ वा हस्तक्षेप िगर, र पववत्र आत्माको काममा बाधा िदे ओ।

बााँकी कुराका लाचग, तैँले जे िाहन्छस ् त्र्ही गिथ सकछस ्। र्दद ताँ जीविलाई पछ्र्ाउि िाहाँदैिस ्
र सांसारमा फकथि िाहन्छस ् भिी भन्छस ् भिे नछटो गर्, र जा! नतमीहरूले जे गछौ त्र्सले

परमेश्वरको काममा बाधा पऱ्ु र्ाउाँ दै ि भिे नतमीहरूले जेसक
ु ै गिथ सकछौ। तैपनि तैंले जान्िप
ु िे

अको एउटा कुरा छ: अन्त्र्मा, त्र्सरी जािाजािी पाप गिेहरू सबैलाई िाश पाररिेछि ्। आज,
ताँलाई निन्दा िगररएला, तर अन्त्र्मा, मानिसहरूको थोरै भागले मात्र साक्षी ददि सकिेछि ्—र
बााँकी सबै ितरामा पिेछि ्। र्दद ताँ र्स प्रवाहमा हुि िाहाँदैिस ् भिे त्र्ो ठीक छ। आजका
मानिसहरू सहिशीलताको साथ व्र्वहार गररन्छ; र्दद ताँ भोसलको सजार्प्रनत डराउाँ दै िस ् भिे म

ताँलाई सीसमत गददथिाँ। तर र्दद ताँ र्ो प्रवाहमा छस ् भिे, तैंले गवाही ददिप
ु दथछ, र ताँलाई सजार्

ददइिैपछथ । र्दद ताँ र्सलाई अस्वीकार गरे र सांसारमा फकथि िाहन्छस ् भिे , ठीकै छ—कसैले ताँलाई
रोकदै ि! तर र्दद तैँले वविाशकारी काम गछथ स ् र परमेश्वरको काममा बाधा पुऱ्र्ाउाँ छस ् भिे, ताँलाई
त्र्सका लाचग बबलकुलै क्षमा गिथ सककाँदै ि! मानिसहरूलाई जुि कुराको बारे मा सजार् ददइन्छ, र

कसका पररवारहरूलाई श्राप ददइन्छ भन्िे बारे मा तेरो आाँिाले दे ख्िे र तेरो कािले सन्
ु िे कुराहरूको
बारे मा भन्दा, र्ी सबैका लाचग सीसमतता र सीमाहरू छि ्। पववत्र आत्माले हलकाससत काम

गिुथहुन्ि। र्दद नतमीहरूले गरे का पापहरूको आधारमा, नतमीहरूससत व्र्वहार गिुथपऱ्र्ो र नतमीहरूको
आफ्िै अधमथअिुसार नतमीहरूलाई गम्भीरतासाथ सलिुपऱ्र्ो भिे, नतमीहरूमध्र्े को बााँच्ि
सकिेचथर्ो? नतमीहरू सबै ववपविमा पिे चथर्ौ, र नतमीहरूमध्र्े कसैको पनि राम्रो पररणाम

हुिेचथएि। तैपनि आज धेरै मानिसहरूलाई सदहष्णत
ु ाका साथ व्र्वहार गररन्छ। नतमीहरूले न्र्ार्,
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वविोह, र ववरोध गरे पनि, जबसम्म नतमीहरूले बाधा ददांदैिौ, तबसम्म म नतमीहरूलाई मुस्कािसदहत

सामिा गिेछु। र्दद नतमीहरूले सााँच्िै िै जीविको िोजी गदै छौ भिे, नतमीहरूले थोरै सजार्
भोग्िप
ु िेछ, र नतमीहरू शल्र्कक्रर्ाको टे बलमा जाि नतमीहरूले मि पराएको भागलाई अलग गरे को

पीडा सहिु पिेछ; पत्रुसले परीक्षा र कष्टको स्वीकार गरे जस्तै तैंले पीडा सहिु िै पिेछ। आज, ताँ

न्र्ार् आसिको सामुन्िे छस ्। भववष्र्मा, ताँ “सशर काट्िे र्न्त्र” मा जािुपछथ , जुि तैँले आफैलाई
“बसलदाि” गिे समर् हुिेछ।
आखिरी ददिहरूमा कामको र्ो अक्न्तम िरणमा, सार्द ताँ परमेश्वरले तेरो शरीरलाई िाश
गिुथहुिेछैि, र तैंले उहााँको कुिै ववरोध गररस ् वा उहााँलाई दोष लगाइस ् भिे पनि तैँले कुिै व्र्था
सहिेछैिस ् भन्िे ववश्वास गछथ स ् होला—तर जब ताँमाचथ परमेश्वरका कठोर वििहरू आउाँ छि ्, जब

तेरो वविोह र प्रनतरोध अनि तेरो नघिलाग्दो रूप सबै उदाङ्गो हुन्छ, तब ताँ लुकि सकिेछैिस ्। ताँ
आतङ्ककत हुिेछस ्, र अन्र्ोलमा पिेछस ्। आज, नतमीहरूमा थोरै भए पनि वववेक हुिुपछथ ।
परमेश्वरको ववरोध र वविोह गिे दष्ु टहरूको भूसमका ििेल। तैंले आफ्िो पुरािो पुिाथतफथ वपदठउाँ

फकाथउिुपछथ ; ताँमा हुिुपिे कद र्ही हो, र ताँमा हुिुपिे मािवता र्ही हो। ताँ सधैँ आफ्िो भववष्र्का
सम्भाविाहरू वा आजको आिन्दलाई पन्साउि असक्षम छस ्। परमेश्वर भन्िह
ु ु न्छ: “जबसम्म
नतमीहरू मेरो अिुसरण गिथ र सत्र्को पनछ लाग्ि सकदो प्रर्ास गछौ, म नतमीहरूलाई निक्श्ित

रूपले ससद्ध बिाउिेछु। नतमीहरू ससद्ध पाररएपनछ, नतमीहरूको गन्तव्र् सन्
ु दर हुिेछ—नतमीहरूलाई
मेरो राज्र्मा मसाँग आसशषहरूको आिन्द सलि ल्र्ाइिेछ।” नतमीहरूका निक्म्त एउटा सुन्दर
गन्तव्र्को प्रनतज्ञा गररएको छ, तापनि नतमीहरूबाट गररएका मागहरूलाई कदहल्र्ै पनि कम गिथ

सककाँदै ि। एउटा सतथ पनि छ: नतमीहरूलाई ववजर् गररए पनि वा ससद्ध बिाइए पनि, आज

नतमीहरूले केही सजार् र केही कष्ट भोग्िप
ु िेछ; नतमीहरूलाई वपदटिु र अिश
ु ाससत गररिप
ु छथ ; तैंले

मेरो विि सुन्िुपछथ , मेरो मागथलाई पछ्र्ाउिुपछथ , र परमेश्वरको इच्छाबमोक्जम काम गिुथपछथ —नतमी
मानिसहरूले गिुथपिे कार्थ र्ही हो। तैंले जसरी पछ्र्ाए पनि, तैंले र्सरी स्पष्ट रूपमा सुन्िुपछथ ।

र्दद ताँसाँग सच्िा अन्तर्दथक्ष्टहरू छि ् भिे, ताँ पनछ लाचगरहि सकछस ्। र्दद ताँलाई र्हााँ कुिै
सम्भाविा वा आशा छै ि भन्िे लाग्छ भिे, ताँ जाि सकछस ्। ताँलाई र्ी वििहरू स्पष्ट रूपमा

बताइएको छ, तर र्दद ताँ सााँच्िै जाि िाहन्छस ् भिे, त्र्सले ताँससत असलकनत पनि वववेक छै ि

भन्िे मात्र दे िाउाँ दछ; तेरो र्स्तो कार्थ ताँ एउटा भूत होस ् भन्िे प्रमाखणत गिथ पर्ाथप्त हुन्छ। तैँले
सबै कुरा परमेश्वरको प्रबन्धमा छोडेको छु भिेर भन्छस ्, तापनि तेरो दे ह र तैँले जसरी क्जउाँ छस ्,
त्र्सको आधारमा हे दाथ अझै पनि ताँ शैतािको अधीिमा बस्छस ्। शैताि पनि परमेश्वरको हातमा
भए पनि, ताँ आफै अझै पनि शैतािको अधीिमा छस ् र ताँलाई परमेश्वरद्वारा मक
ु त गररिु अझै
बााँकी िै छ, ककिकक ताँ अझै पनि शैतािको प्रभावमा बााँचिरहे को छस ्। तैंले मुक्कत पाउिका लाचग

कसरी िोजी गिुथपछथ ? निणथर् गिे काम तेरो हो—तैँले दहाँ ड्िे बाटो तैंले आफै िुन्िुपछथ । अन्त्र्मा,
र्दद तैँले “मसाँग केही पनि राम्रो छै िाँ, म मेरो वववेकद्वारा परमेश्वरको प्रेमको ऋण िुकाउाँ छु, र
मसाँग थोरै मात्र भए पनि मािवता हुिुपछथ । मैले कुिै ठूलो कुरा हाससल गिथ सक्कदिाँ, ि त मेरो
क्षमता त्र्नत उच्ि छ; म परमेश्वरको कामको दशथि र अथथलाई बक्ु झ्दिाँ। म केवल परमेश्वरको
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प्रेमको ऋण नतछुथ, म त्र्ही गदथछु जे परमेश्वरले भन्िुहुन्छ, र म जे गिथ सकछु ती सब गछुथ। म
परमेश्वरको सक्ृ ष्टको रूपमा रहे को मेरो कतथव्र् राम्ररी पूरा गदथछु,” र्सो भन्ि सककस ् भिे, म

सन्तष्ु ट हुिेछु। तैँले ददिसकिे सबैभन्दा उत्कृष्ट गवाही र्ही हो। मानिसहरूको एउटा भागबाट
माग गररएको सवोच्ि मापदण्ड र्ही हो: परमेश्वरको सक्ृ ष्टको कतथव्र् पूरा गिुथ। तैँले जनत गिथ
सकछस ् त्र्वि गर्; ताँबाट गररएको माग त्र्वि धेरै उच्ि छै ि। जबसम्म तैंले सकिे जनत सबै
गछथ स ्, तब त्र्ो तेरो गवाही हुन्छ।

अभ्यास्(७)
नतमीहरूको मािवतामा धेरै कुराको कमी छ, नतमीहरूको जीविशैली अनत िै निम्ि र पनतत

छ, नतमीहरूसाँग कुिै मािवता छै ि, र नतमीहरूमा अन्तर्दथक्ष्टको कमी छ। त्र्सकारण नतमीहरूले

आफैलाई सामान्र् मािवताका थोकहरूले सस
ु क्ज्जत पािथु आवश्र्क छ। अन्तस्करण, तकथ-शक्कत र
अन्तर्दथक्ष्ट हुिु; कसरी बोल्िे र काम-कुराहरूलाई हे िे सो जान्िु; सरसफाइमा ध्र्ाि ददिु; सामान्र्
मािवजस्तो व्र्वहार गिुथ—र्ी सबै सामान्र् मािवताको ज्ञािका ववशेषताहरू हुि ्। जब नतमीहरू र्ी

कुराहरूमा उचित व्र्वहार गछौ, तब नतमीहरूमा मािवताको एक स्वीकार्थ स्तर भएको मानिन्छ।
नतमीहरूले आफैलाई आक्त्मक जीविका लाचग पनि सस
ु क्ज्जत पािथप
ु छथ । तैंले परमेश्वरको पथ्
ृ वीको

कार्थको सम्पण
ू थतालाई जान्िुपछथ र ताँसाँग उहााँका वििहरूको अिुभव हुिुपदथछ। उहााँको प्रबन्धको
पालिा कसरी गिे र सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको कतथव्र् कसरी पूरा गिे सो तैँले जान्िुपछथ । तैँले
आज प्रवेश गिुथपिे कुराको दई
ु पक्षहरू नर्िै हुि ्—मािवताको जीविको लाचग आफैलाई सुसक्ज्जत
पािथ,ु र आक्त्मक जीविका लाचग अभ्र्ास गिथ।ु र्ी दव
ु ै अपररहार्थ छि ्।
केही व्र्क्कतहरू हास्र्ास्पद छि ्: नतिीहरूले आफैलाई केवल मािवताका ववशेषताहरूद्वारा

सुसक्ज्जत पािथ मात्र जान्दछि ्। नतिीहरूको रूप-रङ्गमा कुिै दोष भेट्टाउि सककाँदै ि; नतिीहरूले

भन्िे कुरा र नतिीहरूका बोल्िे तररका उचित हुन्छ, र नतिीहरूको वस्त्र अनत मर्ाथददत र उचित
हुन्छ। तर नतिीहरू सभत्री रूपमा िाली हुन्छि ्; नतिीहरूमा बादहरी रूपमा मात्र सामान्र् मािवता
भएको जस्तो दे खिन्छ। के िािे, के लगाउिे, र के भन्िे जस्ता कुराहरूमा मात्र ध्र्ाि केक्न्ित गिेहरू

पनि कनतपर् छि ्। भुइाँ सफा गिे, ओछ्र्ाि समलाउिे, र साधारण सरसफाइ जस्ता कार्थहरूमा ववशेष

ध्र्ाि ददिेहरू समेत छि ्। र्ी सबै कार्थहरूमा नतिीहरू पोख्त हुि सकदछि ्, तर तैंले नतिीहरूलाई
अन्त्र्को ददिका परमेश्वरले गिुथभएका कामहरू, वा सजार्, न्र्ार्, वा परीक्षाहरू र शोधिको बारे मा
रहे को नतिीहरूको ज्ञािको बारे मा कुरा गिथ लगाइस ् भिे, सार्द नतिीहरूले सािोभन्दा सािो अिभ
ु व
पनि प्रदशथि गदै िि ्। तैँले नतिीहरूलाई सोध्ि सकछस ्: “के नतमीले परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा गिुथभएको
प्राथसमक कामको बारे मा बुझेका छौ? आजका दे हधारी परमेश्वरको काम र्ेशूको कामभन्दा कसरी

फरक छ? र्होवाको कामभन्दा कसरी फरक छ? के उहााँहरू एउटै परमेश्वर हुिुहुन्छ? के उहााँ र्स
र्ुगलाई समाप्त गिथ आउिुभएको हो कक मािवजानतलाई मुक्कत ददि आउिुभएको हो?” तर त्र्स्ता

मानिसहरूसाँग र्ी ववषर्हरूमा भन्िप
ु िे केही पनि हुाँदैि। कसै-कसैले आफूलाई सन्
ु दर ढङ्गले, तर
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बादहरपट्दट मात्र ससङ्गाछथ ि ्: दददी-बदहिीहरू आफूलाई फूलजस्तै सुन्दर रूपमा ससङ्गाछथ ि ्, र
दाजुभाइहरूले राजकुमार वा धिी ठााँदटला जवािहरूले जस्तै पोसाक पदहररन्छि ्। नतिीहरूले बादहरी

थोकहरूको मात्र वास्ता राख्छि ्, जस्तै नतिीहरूले िािे र लाउिे थोकहरू; सभत्रपट्दट नतिीहरू निराश

हुन्छि ् र परमेश्वरको असलकनत पनि ज्ञाि हुाँदैि। र्समा के अथथ हुि सकछ? अनि कोही-कोही
हुन्छि ् जो गररब सभिारीको जस्तो लुगा लाउाँ छि ्—नतिीहरू वास्तवमा पव
ू ी एससर्ाली दासहरू
जस्ता दे खिन्छि ्! म नतमीहरूबाट के माग्छु के त्र्ो नतमीहरू सााँच्िै बुझ्दै िौ? नतमीहरू आपसमा
सर-सल्लाह गर: नतमीहरूले वास्तवमा के प्राप्त गरे का छौ? नतमीहरूले र्नतका वषथसम्म परमेश्वरमा

ववश्वास गरे का छौ, र पनि नतमीहरूले कटिी गरे का कुराहरू नर्िै हुि ्—के नतमीहरूलाई लाज
लाग्दै ि? के नतमीहरूलाई लाज लाग्दै ि? नतमीहरू र्नतका वषथसम्म सााँिो मागथको पनछ लागेका
चथर्ौ, तापनि आज नतमीहरूको कद एउटा भाँगेरीको भन्दा कम छ! नतमीहरू बीिका जवाि

स्त्रीहरूलाई हे र, आफैलाई एक-अकाथसाँग दााँज्दै , नतमीहरूका वस्त्रहरू र शङ्
ृ गारमा नतमीहरू
तक्स्वरहरूजस्तो सुन्दर छौ—अनि नतमीहरू केको तुलिा गछौ? नतमीहरूका सुििैि? नतमीहरूका
मागहरू? के म मोडेलहरू भिाथ गिथ आएको हुाँ भिी नतमीहरू सोच्छौ? नतमीहरूलाई कुिै लाज छै ि!
नतमीहरूको जीवि कहााँ छ? के नतमीहरूले िोज्िे भिेको नतमीहरूका आफ्िै असांर्समत इच्छा होइि

र? नतमीहरू अनत धेरै सुन्दर छौ भिी नतमीहरू सोच्छौ, तर तैँले हरप्रकारले सवोिम वस्त्र लगाइस ्
भिे पनि के ताँ वास्तवमा गोबरको थाकमा जन्मेको स्र्ाउाँ स्र्ाउाँ गिे कीरा होइिस ् र? आज, तैँले
जुि र्ी स्वगीर् आसशषहरूको आिन्द सलिे सौभाग्र् पाएका छस ् त्र्ो तेरो सुन्दर अिुहारको

कारणले होइि, तर परमेश्वरले ताँलाई माचथ उठाएर छूट ददिुभएकोले गदाथ हो। ताँ कहााँबाट आएको
होस ् भन्िे कुरा के अझै पनि ताँलाई अस्पष्ट छ? जीविको कुरा गदाथ, ताँ मूनतथजस्तो गुाँगो बन्दै
आफ्िो मि
ु बन्द गछथ स ्, तापनि ताँमा पनि वस्त्र पदहररिे आाँट छ। अझै पनि ताँलाई आफ्िो

अिुहारमा लासलमा र पाउडर लगाउि मि लाग्छ! र नतमीहरूको माझमा भएका ठााँदटला

व्र्क्कतहरूलाई हे र, अनिर्क्न्त्रत मानिसहरू, जसले ववरकत अिुहार पारे र आरामसाथ घुम्दै , लिर-

लिर गदै पूरा ददि बबताउाँ छि ्। के एउटा व्र्क्कतले र्स्तै व्र्वहार गिुथपछथ ? नतमीहरूको माझमा
प्रत्र्ेक पुरुष र स्त्रीले सारा ददि आफ्िो ध्र्ाि कुि कुरामा लगाउाँ छौ? भोजि िािका निक्म्त
कसमाचथ निभथर छौ भिी के नतमीहरू जान्दछौ? नतमीहरूका वस्त्र हे र, नतमीहरूले आफ्िा हातहरूमा

के कटिी गरे का छौ हे र, नतमीहरूका पेट माड, नतमीहरूले ववश्वासमा र्नतका वषथसम्म रगत र

पससिाको मूल्र् िुकाएर नतमीहरूलाई के लाभ भएको छ? ताँ अझै पनि ठाउाँ हरू हे िथ जािे कुरा
सोच्छस ्, ताँ अझै पनि आफ्िो दग
ु थक्न्धत शरीरलाई ससङ्गािथ िाहन्छस ्—व्र्थथका िोजहरू! ताँलाई

एक सामान्र् व्र्क्कत हुिे अिरु ोध गररएको छ, तापनि अदहले ताँ केवल असामान्र् मात्र होइि,
पथभ्रष्ट पनि होस ्। त्र्स्तो व्र्क्कतले मेरो सामुन्िे आउिे आाँट कसरी गिथ सकछ? अरूको प्रशांसा
पाउि आफ्िो आकषथण र शरीरको आडम्बर दे िाउिे त्र्स्तो मािवता, जो सधैँ शरीरको असभलाषामा

क्जउाँ छ—के ताँ फोहोर भूतात्माहरू र दष्ु टात्माहरूको सन्ताि होइिस ् र? म त्र्स्तो फोहोर भूतात्मालाई
लामो समर्सम्म अक्स्तत्वमा रहि ददिेछैिाँ! अनि ताँ आफ्िो हृदर्मा के सोच्छस ् त्र्ो मलाई थाहा

छै ि भन्िे िठाि ्। ताँ आफ्िो असभलाषा र तेरो शरीरलाई कडा निर्न्त्रणमा राख्न सकछस ् होला, तर
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तैँले आफ्िो हृदर्मा रािेका वविारहरूलाई म कसरी जान्ि सक्कदिाँ र? तेरा आाँिाहरूले िाहिा
गिे सबै कुरा म कसरी थाहा पाउि सक्कदिाँ र? के नतमी जवाि स्त्रीहरू नतमीहरूका शरीर प्रदशथि

गिथ आफैलाई सन्
ु दर बिाउाँ दै िौ र? नतमीहरूका लाचग परु
ु षहरू के फाइदाका हुन्छि ्? के नतिीहरूले
सााँच्िै नतमीहरूलाई कष्टको समुिबाट बिाउि सकछि ् र? नतमीहरू माझका ठााँदटला मानिसहरूको
ववषर्मा कुरा गदाथ, नतमीहरू सबै आफूलाई भि र ववसशष्ट दे िाउि वस्त्र पदहररन्छौ, तर के र्ो

नतमीहरूको आकषथक रूपनतर ध्र्ाि खिच्िलाई बिाइिे छली र्ोजिा होइि र? नतमीहरूले र्ो कसका
निक्म्त गरररहे का छौ? नतमीहरूका लाचग स्त्रीहरू के फाइदाका हुन्छि ्? के नतिीहरू नतमीहरूका
पापको स्रोत होइिि ् र? नतमी पुरुष र स्त्रीहरूलाई मैले आफ्िा धेरै वििहरू भिेको छु, तापनि

नतमीहरूले तीमध्र्े थोरै मात्र पालिा गरे का छौ। नतमीहरूका कािले सुन्ि गाह्रो छ, नतमीहरूका
आाँिाहरू धसमला भएका छि ्, र नतमीहरूका हृदर् र्नतसम्म कठोर भएको छ कक र्सले नतमीहरूको

शरीरमा असभलाषा बाहे क अरू केही छै ि, जसको पासोमा नतमीहरू परे का छौ, र त्र्सबाट उम्कि
सकदै िौ भिेर औांल्र्ाउि सकदै ि। फोहोर र मैलामा मडाररिे नतमी कीराहरूको िक्जक आउि को

िाहन्छ? र्ो िभुल, कक नतमीहरू तीभन्दा बढी होइिौ जसलाई मैले गोबरको थुप्रोबाट उठाएको छु,
कक सुरुमा नतमीहरूमा सामान्र् मािवता चथएि। मैले नतमीहरूसाँग माग्िे भिेको सामान्र् मािवता
हो, जुि सुरुमा नतमीहरूससत चथएि, नतमीहरूले आफ्िो असभलाषा प्रकट गर भिेर होइि वा

नतमीहरूको गिाउिे शरीरलाई िल्
ु ला अचधकार ददिप
ु छथ भन्िे होइि, जसलाई शैतािले धेरै वषथदेखि
तालीम ददएको छ। जब नतमीहरूले त्र्स्तो प्रकारले वस्त्र लाउाँ छौ तब नतमीहरू अझ गदहरो रूपले

पासोमा पिेछौ भिी नतमीहरू डराउाँ दै िौ। के नतमीहरू सुरुमा पापको अधीिमा चथर्ौ भन्िे

नतमीहरूलाई थाहा छै ि? के नतमीहरूलाई थाहा छै ि कक नतमीहरूका शरीरहरू असभलाषाले पूरा
भररएका छि ् अनि त्र्ो नतमीहरूका वस्त्रबाट पनि िह
ु ु न्छ, र र्सले नतमीहरूको अवस्था सहिै

िसककिे गरी नघिलाग्दो र फोहोर भूतात्माहरूको जस्तो छ भिी प्रकट गदथछ। के र्ो अरू कसैले
भन्दा नतमीहरूले अझ स्पष्ट रूपमा जािेको कुरा होइि र? नतमीहरूका हृदर्, नतमीहरूका आाँिा,
नतमीहरूका ओठ—के ती सबै फोहोर भूतात्माद्वारा अपववत्र पाररएका छै िि ् र? के नतमीहरूका र्ी
अङ्गहरू फोहोर छै िि ् र? के तैँले जबसम्म काम गदै िस ् तबसम्म ताँ अनत पववत्र छस ् भिी
सोच्छस ्? के तैँले सन्
ु दर वस्त्रहरू पदहररएर नतमीहरूको फोहोर आत्माहरूलाई लक
ु ाउि सकछौ भिी

सोच्छस ्? त्र्सले काम गिेछैि! म नतमीहरूलाई अझ बढी वास्तववक हुिे सल्लाह ददन्छु: छली र
िकली िबि, अनि आफैलाई प्रदशथि िगर। नतमीहरू एक-अकाथको असभलाषाको प्रशांसा गदथछौ, तर
त्र्सको बदलीमा नतमीहरू अिन्त द्ःु ि-कष्ट र निमथम दण्ड मात्रै पाउिेछौ। नतमीहरूले एकअकाथलाई
आाँिा खझम्कर्ाउिे र रोमान्समा सलप्त हुिे के आवश्र्कता छ? के र्ो नतमीहरूका इमािदारीको
मापि, नतमीहरूका सोझोपिको सीमा हो? म नतमीहरू माझका ती मानिसहरूलाई घण
ृ ा गदथछु, जो
िराब औषचध र मन्त्रतन्त्रमा सलप्त छि ्; म नतमीहरू बीिका ती र्ुवा र र्ुवतीहरूलाई घण
ृ ा गदथछु,
जसले नतिीहरूका आफ्िै शरीरलाई प्रेम गदथछि ्। नतमीहरूले आफैलाई निर्न्त्रणमा राख्नु राम्रो

हुन्थ्र्ो, ककिकक अब नतमीहरूले सामान्र् मािवता धारण गिुथ आवश्र्क छ, र नतमीहरूलाई आफ्िो
असभलाषाको प्रदशथि गिे अिम
ु नत छै ि—तापनि नतमीहरू आफूले सके जनत हरे क मौका सलन्छौ,
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ककिकक नतमीहरूको शरीर अनत िै पर्ाथप्त छ र नतमीहरूका असभलाषा अनत िै ठूलो छ!

बादहरी रूपमा, तेरो मािवताको जीवि धेरै राम्रोसाँग व्र्वक्स्थत छ, तर ताँलाई जीविको बारे मा

आफ्िो ज्ञािको कुरा गिथ लगाइर्ो भिे ताँसाँग भन्िको लाचग केही पनि हुाँदैि; र र्समा ताँ गररब
छस ्। तैंले आफैलाई सत्र्ताले सुसक्ज्जत पािुथपछथ ! तेरो मािवताको जीवि अझ राम्रोका लाचग

पररवतथि भएको छ, र त्र्सरी ताँसभत्रको जीवि पनि पररवतथि हुिुपदथछ; तेरा वविारहरू पररवतथि गर्,
परमेश्वरमा ववश्वास राख्ने सम्बन्धी तेरो धारणा पररवतथि गर्, ताँसभत्रको ज्ञाि र सोि पररवतथि गर्,
र तेरो धारणासभत्र रहे को परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञाि पररवतथि गर्। निराकरणद्वारा र प्रकाशहरूद्वारा

र भरण-पोषणद्वारा तैंले आफ्िै बारे मा, मािव जीवि र परमेश्वरमाचथको ववश्वासको बारे मा आफ्िो
ज्ञाि बबस्तारै पररवतथि गदै जा; तेरो बुझाइलाई शद्
ु धताको लाचग सक्षम बिा। र्स प्रकारले, मानिस

सभत्रका वविारहरू पररवतथि हुन्छि ्, उसले थोकहरूलाई हे िे तररका पररवतथि हुन्छ, र उसको मािससक
र्दक्ष्टकोण पररवतथि हुन्छ। र्सलाई मात्र जीविको स्वभाव पररवतथि भिेर भन्ि सककन्छ। ताँलाई
सारा ददि परमेश्वरका वििहरू पढे र, वा लुगाफाटो धोएर र सफा गरे र बबताउि भनिएको छै ि।

सामान्र् मािवताको जीवि स्वाभाववक रूपमा कम्तीमा पनि सहिीर् हुिुपछथ । र्सको अनतररकत,
बादहरी ववषर्हरूको सामिा गदाथ तैंले अझै पनि केही अन्तर्दथक्ष्ट र वववेक प्रर्ोग गिुथपदथछ; तर
सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा के हो भिे ताँ जीविको सत्र्ताले सुसक्ज्जत हुिुपछथ । जब तैंले आफैलाई
जीविका लाचग सस
ु क्ज्जत पारररहे को हुन्छस ्, तैंले परमेश्वरको वििहरू िािे र वपउिे कुरामा ध्र्ाि

ददिु पदथछ, तैँले परमेश्वरको ज्ञाि, मािव जीविबारे तेरो र्दक्ष्टकोण, र निक्श्ित रूपमा, आखिरी

ददिहरूको अवचधमा परमेश्वरले गिुथभएको काम सम्बन्धी तेरो ज्ञािको कुरा गिथ सकिुपदथछ। तैंले

जीविलाई पछ्र्ाउिे हुिाले, तैंले आफैलाई र्ी कुराहरूद्वारा सस
ु क्ज्जत पािुथपछथ । जब ताँ परमेश्वरको
विि िान्छस ् र वपउाँ छस ्, तब तैंले ती कुराहरूसाँग तेरो आफ्िै वास्तववकतालाई िाप्िप
ु छथ । अथाथत ्,
जब तैंले आफ्िो वास्तववक अिुभवको क्रममा तेरा कमजोरीहरू पिा लगाउाँ छस ्, तब तैँले अभ्र्ास
गिे मागथ िोज्ि, तेरा गलत असभप्रार् र धारणाहरूलाई त्र्ाग्ि सकिुपछथ । र्दद ताँ सधैँ र्ी थोकहरूका

लाचग प्रर्ास गछथ स ् र नतिलाई हाससल गिथ तेरो हृदर् समवपथत गछथ स ् भिे , तब ताँसग
ाँ दहाँड्िे मागथ
हुिेछ, तैँले ररिो महसुस गिेछैिस ्, र्सरी तैँले एउटा सामान्र् क्स्थनत कार्म राख्न सकछस ्। तब
मात्र ताँ आफ्िो जीविको बोझ बोकिे, ववश्वास भएको व्र्क्कत हुिेछस ्। ककि केही मानिसहरूले

परमेश्वरका वििहरू पढे पनछ ती अभ्र्ास गिथ सकदै िि ्? के नतिीहरूले अत्र्न्त महत्त्वपूणथ कुराहरू

बुझ्ि िसकेकाले गदाथ होइि र? के नतिीहरूले जीविलाई गम्भीरतासाथ िसलएकाले गदाथ होइि र?
नतिीहरूले महत्त्वपूणथ कुराहरूलाई बुझ्ि िसकिु र नतिीहरूसाँग अभ्र्ास गिे कुिै मागथ िहुिुको
कारण के हो भिे, जब उिीहरूले परमेश्वरका वििहरू पढ्छि ्, तब नतिीहरू ती वििसाँग आफ्िो
अवस्थालाई जोड्ि सकदै िि ्, ि त उिीहरूले आफ्िै अवस्थालाई िै वशमा राख्न सकछि ्। कनतपर्

मानिसहरू भन्छि ्: “म परमेश्वरका वििहरू पढ्छु र मेरो अवस्थालाई ती वििसाँग जोड्छु, र म
भ्रष्ट र कमजोर क्षमताको छु भन्िे मलाई थाहा छ, तर म परमेश्वरको इच्छा पूरा गिथ सक्कदिाँ।”
तैंले केवल सतह मात्र दे िेको छस ्; ताँलाई थाहा िभएका धेरै वास्तववक कुराहरू छि ्: शरीरका

मिोरञ्जिहरूलाई कसरी पन्साउिे, आत्म-धासमथकतालाई कसरी पन्छ्र्ाउिे, आफैलाई कसरी पररवतथि
1240

गिे, र्ी कुराहरूमा कसरी प्रवेश गिे, तेरो क्षमतालाई कसरी सुधार गिे? र कुि पक्षबाट सुरु गिे।
तैंले सतहका केही कुराहरूलाई मात्र बुझ्छस ्, र तैंले जािेको कुरा र्नत मात्र हो कक ताँ धेरै भ्रष्ट
छस ्। जब ताँ आफ्िा दाजभ
ु ाइ-दददीबदहिीहरूलाई भेट्छस ्, तब तैँले ताँ कनत धेरै भ्रष्ट छस ् भन्िे
बारे मा मात्र कुरा गछथ स ्, र र्स्तो दे खिन्छ कक तैँले आफैलाई चिन्छस ् र तेरो जीविका लाचग तैँले

ठूलो बोझ बोकछस ्। वास्तववकतामा त, तेरो भ्रष्ट स्वभाव पररवतथि भएको छै ि, जसले के प्रमाखणत

गछथ भिे तैंले अभ्र्ास गिे मागथ फेला पारे को छै िस ्। र्दद तैंले कुिै मण्डलीको िेतत्ृ व गरररहे को

छस ् भिे, तैंले दाजभ
ु ाइ-दददीबदहिीहरूको अवस्थालाई बझ्
ु ि र त्र्ो कुरा औांल्र्ाउि सकिप
ु छथ । के

र्सो भिेर मात्र पुग्छ: “नतमी मानिसहरू अिाज्ञाकारी र पछौटे छौ!”? होइि, तैंले निक्श्ित रूपमा
उिीहरूको अिाज्ञाकाररता र पछौटे पि कसरी प्रकट हुन्छि ् त्र्ो बताउिुपछथ । तैंले उिीहरूको
अिाज्ञाकारी अवस्थाहरू, उिीहरूका अिाज्ञाकारी व्र्वहारहरू, र उिीहरूका शैतािी स्वभावहरूको बारे मा

कुरा गिैपछथ , र तैंले र्ी कुराहरू त्र्सरी बताउिुपछथ कक तेरा वििहरूमा सत्र्ता छ भिी नतिीहरू

पूणथ रूपले ववश्वस्त होऊि ्। तेरा कुराहरू बुझाउि तथ्र् र उदाहरणहरू प्रर्ोग गर्, र उिीहरू कसरी

वविोही व्र्वहारबाट अलग हुि सकछि ् त्र्ो सटीक रूपले भि ्, र अभ्र्ास गिे मागथ दे िा—
मानिसहरूलाई ववश्वस्त तुल्र्ाउिुपिे र्सरी िै हो। र्सो गिेहरूले मात्र अरूलाई िेतत्ृ व गिथ सकछि ्;
उिीहरूमा मात्र सत्र् वास्तववकता हुन्छ।
अदहले सङ्गनतद्वारा नतमीहरूलाई धेरै सत्र्हरू प्रदाि गररएको छ, र तैंले ती सञ्िर् गरे र

राख्नुपछथ । त्र्हााँ जम्मा कनत वटा सत्र्ताहरू छि ् भिी तैँले निष्कषथमा भन्ि सकिुपछथ । तैँले
व्र्क्कतमा हुिुपिे सामान्र् मािवताका ववसभन्ि पक्षहरूलाई जािेपनछ र आफैले नतिका सभन्िता
छुट्र्ाउि सकेपनछ, व्र्क्कतको जीविको स्वभावमा हुिे पररवतथिहरूका मख्
ु र् पक्षहरू, गहि हुाँदै
जािे दशथिहरू, र जान्ि र अिभ
ु व गिथको लाचग मानिसहरूले र्ग
ु ौँ र्ग
ु दे खि प्रर्ोगमा ल्र्ाएका

त्रुदटपूणथ साधिहरू को बारे मा जान्ि सकेपनछ मात्र ताँ सही मागथमा हुिेछस ्। धमथका मानिसहरूले
बाइबललाई पुज्छि ्, मािौं र्ो परमेश्वर िै हुिुहुन्छ; निक्श्ित रूपमा, नतिीहरूले िर्ााँ करारका िार
सुसमािारलाई र्ेशूका िार वटा फरक-फरक अिुहारको रूपमा सलन्छि ् र नतिीहरूले वपता, पुत्र र
पववत्र आत्मा बत्रएक परमेश्वरको बारे मा कुरा गछथ ि ्। र्ो सबैभन्दा हास्र्ास्पद कुरा हो, र नतमीहरू
सबैले र्स कुरालाई दे ख्िुपछथ ; त्र्ोभन्दा पनि बढी, ताँसाँग दे हधारी परमेश्वरको अक्स्तत्वको र आखिरी

ददिहरूका कामको ज्ञाि हुिुपछथ । अभ्र्ास गिे ती पुरािा तररकाहरू पनि छि ्, अभ्र्ाससाँग
सम्बक्न्धत ती भ्रमहरू र वविलिहरू—आत्मामा क्जउिु, पववत्र आत्माले भररपूणथ हुिु, जुिसुकै कुरा
आइपरे पनि धैर्थसाथ स्वीकार गिुथ, अक्ख्तर्ारको अधीिमा बस्िु—जुि कुराको बारे मा ताँलाई थाहा
हुिप
ु दथछ; मानिसहरूले पदहले कसरी अभ्र्ास गरे , र आज मानिसहरूले कसरी अभ्र्ास गिथुपछथ त्र्ो
तैंले जान्िुपछथ । मण्डलीमा अगुवाहरू र कामदारहरूले कसरी सहकार्थ गिुथपछथ ; स्व-धासमथकता र
उच्िता दे िाउिे व्र्वहार कसरी पन्साउिे; दाजुभाइ-दददीबदहिीहरू कसरी एक-अकाथसाँग समलेर

बस्िुपछथ ; अन्र् मानिसहरू र परमेश्वरसाँग कसरी सामान्र् सम्बन्धहरू स्थापिा गिे; मािव जीविमा

कसरी सामान्र्ता हाससल गिे; मानिसहरूसाँग नतिीहरूको आक्त्मक जीविमा के हुिुपछथ ; नतिीहरूले
परमेश्वरका वििहरू कसरी िािु र वपउिप
ु छथ ; परमेश्वरका कुि-कुि वििहरू ज्ञािसाँग सम्बक्न्धत
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छि ्, तीमध्र्े कुि-कुि दशथिहरूससत सम्बक्न्धत छि ्, र तीमध्र्े कुि-कुि अभ्र्ास गिे मागथसाँग
सम्बक्न्धत छि ्—के र्ी सबैको बारे मा कुरा गररएको छै ि र? सत्र्को पनछ लाग्िेहरूका लाचग र्ी

वििहरू िल
ु ा छि ्, र कसैलाई पनि प्राथसमकता ददएर व्र्वहार गरराँदैि। आज, नतमीहरूले

परानिभथरताको मािससकतामा भर िपरे र, स्वतन्त्र रूपमा बााँच्िे क्षमता ववकास गिुथपछथ । भववष्र्मा,
जब नतमीहरूलाई अगुवाइ गिे कोही हुाँदैि, त्र्सबेला तैँले मेरा र्ी वििहरूको बारे मा सोच्िेछस ्।
महासङ्कष्टको समर्मा, जब मण्डलीको जीवि क्जउि सम्भव हुाँदैि, जब दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूले

एक-अकाथसाँग भेट्ि सकदै िि ्, नतिीहरूमध्र्े धेरै जिा एकलो क्जइरहे का हुन्छि ्, बढीमा मानिसहरूले
उिीहरूको स्थािीर् क्षेत्रका मानिसहरूसाँग मात्र कुराकािी गिथ सकछि ्, ती समर्हरूमा नतमीहरूको
अदहलेको कदले नतमीहरू िडा हुि सकदै िौ। महासङ्कष्टको बीिमा धेरैलाई र्दढ रहि गाह्रो हुन्छ।
जीविको बाटो चिन्िेहरू र सत्र्ले पर्ाथप्त मात्रमा सुसक्ज्जत भएकाहरू मात्र प्रगनत गदै र बबस्तारै

शुद्धीकरण र रूपान्तरण प्राप्त गदै अगाडड बढ्ि सकछि ्। महासङ्कष्टबाट भएर जािु सक्जलो
कुरा होइि; र्दद तैँले केही ददि मात्र ताँ त्र्सबाट भएर जािेछस ् भिी सोच्छस ् भिे तेरो सोिवविार

कनतको साधारण छ त्र्स कुरालाई र्सले प्रमाखणत गदथछ! ताँलाई लाग्छ, धेरै ससद्धान्त बुझेर, ताँ
र्दढ भएर िडा हुि सकिेछस ्, तर त्र्स्तो होइि! र्दद तैँले परमेश्वरको वििका अत्र्ावश्र्क
कुराहरूलाई चिन्दै िस ् भिे, सत्र्ताको महत्त्वपूणथ ववशेषताहरूलाई बुझ्ि सकदै िस ् र ताँसाँग अभ्र्ास

गिे कुिै मागथ छै ि भिे, जब समर् आउाँ छ र ताँलाई केही हुन्छ तब ताँ अलमल्लमा पिेछस ्। तैँले
शैतािको परीक्षाको सामिा गिथ सकिेछैिस ्, ि त शोधिमा अनघ बढ्ि सकछस ्। र्दद ताँसभत्र कुिै
सत्र्ता छै ि र ताँमा दशथिको अभाव छ भिे, जब समर् आउाँ छ, तब तैंले आफैलाई ढल्िबाट रोकि
सकिेछैिस ्। तैंले सबै आशा त्र्ाग्िेछस ् र भन्िेछस ्, “ठीक छ, र्दद म र्सै पनि मदै छु भिे, म
अन्त्र्सम्म िै सजार् भोग्िेछु! िाहे त्र्ो सजार् होस ् वा अक्ग्िको कुण्डमा पठाइिे कार्थ होस ्, जे
भए पनि त्र्स्तै होस ्—म जे आइपछथ सो क्स्वकािेछ!” र्ो सेवा-कताथहरूको समर्मा जस्तो चथर्ो

त्र्स्तै छ: केही व्र्क्कतहरूले िाहे जे भए पनि आफूहरू सेवा-कताथ ठान्थे, त्र्सैले उिीहरूले उप्रान्त
जीविको िोजी गरे िि ्। नतिीहरूले धूम्रपाि गरे र वपए, आफ्िो दे हमा सलप्त रहे , र उिीहरूलाई जे

मि पऱ्र्ो त्र्ही गरे । कोही-कोही काम गिथका निक्म्त सांसारमा फके। एउटा बस्ि अर्ोग्र् वातावरण

पनि त्र्स्तै हुन्छ; र्दद ताँ त्र्समाचथ ववजर्ी बन्ि सककिस ् भिे, तैंले आफैमाचथको पकड असलकनत
पनि गुमाइस ् भिे, तैंले सबै आशा त्र्ाग्िेछस ्। र्दद तैँले शैतािको प्रभावलाई क्जत्ि सकदै िस ् भिे ,
तैंले थाहै िपाई शैतािले ताँलाई कैदी बिाउिेछ र ताँलाई फेरर वविाशमा पठाउिेछ। त्र्सैले आज

तैंले आफैलाई सत्र्ले सुसक्ज्जत पािुथपछथ ; ताँ स्वतन्त्र रूपमा क्जउि सकिुपछथ ; र जब ताँ परमेश्वरका

वििहरू पढ्छस ्, तब तैंले अभ्र्ास गिे मागथलाई िोज्ि सकिप
ु छथ । र्दद ताँलाई पािी हाल्िे र
गोठालो गिे कुिै अगुवाहरू वा कार्थकताथहरू छै िि ् भिे पनि, तैंले पछ्र्ाउिे मागथ पिा लगाउि

सकिुपछथ , आफ्िै कमी-कमजोरीहरू पिा लगाउि सकिुपछथ , तैंले आफैलाई सुसक्ज्जत पािुथपिे र
अभ्र्ास गिुथपिे सत्र्ताहरू पिा लगाउि सकिुपछथ । के परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभएपनछ मानिससाँग

निरन्तर साथमा रहि सकिुहुन्छ? केही मानिसहरू आफ्िा धारणाहरूमा र्स्तो ववश्वास गदथछि ्:
“परमेश्वर, र्दद तपाईंले हाम्रो निक्म्त एक निक्श्ित बबन्दस
ु म्म काम गिथभ
ु एि भिे तपाईंको काम
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समाप्त भएको मानिाँदैि, ककिकक शैतािले तपाईंलाई दोष लगाउाँ दै छ।” म ताँलाई भन्छु, जब म मेरा

वििहरू बोली सकछु, तब मेरो काम सफलतापूवथक समाप्त भएको हुिेछ। जब मसाँग भन्िको लाग
थप केही हुाँदैि, तब मेरो काम परू ा हुिेछ। मेरो कामको समाक्प्त िै शैतािको हारको प्रमाण हुिेछ,

त्र्सैले शैतािको कुिै दोषारोपणवविा िै र्ो सफलतापूवथक पूरा भएको छ भिेर भन्ि सककन्छ।
तर मेरो काम समाप्त भइसकदा पनि ताँमा कुिै पररवतथि भएि भिे, ताँजस्ता मानिसहरू मुक्कतभन्दा

बादहर हुन्छि ् र नतिीहरूलाई िष्ट पाररिेछ। म िादहएको भन्दा बढी कुिै काम गिेछैिाँ।
नतमीहरूलाई केही हदसम्म ववजर् िगरुञ्जेल, र नतमीहरू सबैसाँग सत्र्को सबै पक्षको स्पष्ट ज्ञाि
िहुञ्जेल, र तेरो क्षमतामा सुधार िहुञ्जेल र तैंले सभत्री र बादहरी रूपमा साक्षी िददउञ्जेल म
पथ्
ृ वीमा मेरो काम जारी राख्नेछैिाँ। त्र्ो असम्भव हुिेछ! आज, मैले नतमीहरूमा गिे कामको उद्दे श्र्

नतमीहरूलाई सामान्र् मािवताको जीविमा डोऱ्र्ाउिु हो; र्ो िर्ााँ र्ुगको प्रारम्भ गिे र

मािवजानतलाई िर्ााँ र्ुगको जीविमा डोऱ्र्ाउिे काम हो। र्ो काम एक-एक िरण गदै पूरा गररन्छ

र र्ो नतमीहरूको बीिमा प्रत्र्क्ष रूपमा ववकास हुन्छ: म नतमीहरूलाई आमिे-सामिे ससकाउाँ छु; म
नतमीहरूका हात समातेर डोऱ्र्ाउाँ छु; म नतमीहरूले िबुझेका कुिै पनि कुरा बताउाँ छु, नतमीहरूमा
अभाव भएको कुिै पनि थोक प्रदाि गछुथ। र्ो भन्ि सककन्छ कक, नतमीहरूका लाचग र्ो सब काम
जीविका निक्म्त नतमीहरूको प्रबन्ध हो, र्ो नतमीहरूलाई सामान्र् मािवताको जीविमा डोऱ्र्ाउिका
निक्म्त पनि हो; र्ो ववशेष गरी आखिरी ददिहरूमा मानिसहरूको र्ो समूहको जीविको पालिपोषण

गिे उद्दे श्र्का लाचग हो। मेरो लाचग, र्ो सबै कामको अथथ पुरािो र्ुग अन्त्र् गिुथ र एउटा िर्ााँ

सुरुआत गिुथ हो; शैतािको लाचग, म ववशेष गरी त्र्सलाई हराउि दे ह बिेको हुाँ। मैले अदहले
नतमीहरूको बीिमा गिे काम आज नतमीहरूका लाचग भरण-पोषण र नतमीहरूको उचित समर्को
मक्ु कत हो, तर र्ी केही छोटा वषथहरूको अवचधमा, म नतमीहरूलाई सबै सत्र्ता, जीविको सम्पण
ू थ
मागथ, र भववष्र्को काम पनि बताउिेछु; र्ो भववष्र्मा नतमीहरूलाई ववसभन्ि कुराहरू सामान्र् रूपले

अिुभव गिथ सक्षम बिाउिको निक्म्त पर्ाथप्त हुिेछ। मैले नतमीहरूलाई मेरा सबै वििहरू मात्र
सुम्पेको छु। म अरू कुिै सल्लाह ददाँ ददिाँ; आज, मैले नतमीहरूसाँग बोलेका सबै कुरा नतमीहरूका
लाचग मेरो सल्लाह हुि ्, ककिकक आज नतमीहरूलाई मैले बोल्िे धेरै वििहरूको अिुभव नतमीहरूसाँग
छै ि, र नतमीहरू नतिका सभत्री अथथ बझ्
ु दै िौ। आज मैले भिेको जस्तै एक ददि नतमीहरूका

अिुभवहरूले फल ददिेछि ्। र्ी वििहरू नतमीहरूका आजको दशथि हुि ्, र ती र्स्ता कुरा हुि ्
जसमाचथ भववष्र्मा नतमीहरू निभथर हुिेछौ; ती आजको जीविका लाचग भरण-पोषण र भववष्र्का
लाचग एउटा सल्लाह हुि ्, र कुिै पनि अती र्ोभन्दा राम्रो हुि सकदै ि। ककिकक पथ्
ृ वीमा मैले काम
गिे समर् नतमीहरूले मेरा वििहरूको अिभ
ु व गिे समर् जनत लामो छै ि; मैले केवल आफ्िो

काम मात्र पूरा गदै छु, जबकक नतमीहरू जीविको िोजी गदै छौ, जुि र्स्तो प्रकक्रर्ा हो जसको लाचग
जीविभररको लामो र्ात्रा समावेश हुन्छ। धेरै वटा कुराहरूको अिुभव गरे पनछ मात्र तैँले जीविको
मागथ प्राप्त गिथ सकिेछस ्; तब मात्र तैँले आज मैले बोलेका वििहरूको सभत्री अथथ बुझ्ि सकिेछस ्।

जब नतमीहरूका हातमा मेरा वििहरू हुन्छि ्, मैले नतमीहरू ददिुपिे सबै आज्ञाहरू नतमीहरूलाई
ददइसकेपनछ जब नतमीहरू प्रत्र्ेकले मेरा सबै आज्ञाहरू प्राप्त गरे का हुन्छौ, र जनत िै ठूलो प्रभाव
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हाससल गरे पनि, जब वििहरूको काम समाप्त हुन्छ, त्र्सबेला परमेश्वरको इच्छाको कार्ाथन्वर्ि
पनि हाससल गररएको हुिेछ। र्ो तैंले कल्पिा जस्तो होइि, कक ताँ केही हदसम्म पररवतथि हुिुपछथ ;

परमेश्वरले तेरा धारणाहरू अिस
ु ार काम गिथह
ु ु न्ि।
मानिसहरूले केही ददिमा िै आफ्िो जीविमा वद्
ृ चध हाससल गदै िि ्। नतिीहरूले ददिहुाँ
परमेश्वरका वििहरू िाए र वपए पनि त्र्ो पर्ाथ प्त हुाँदैि। नतिीहरूले आफ्िो जीविमा वद्
ृ चधको
एउटा अवचध अिुभव गिुथपदथछ। र्ो एक आवश्र्क प्रकक्रर्ा हो। आजका मानिसहरूको क्षमतालाई
वविार गदाथ, नतिीहरूले के प्राप्त गिथ सकछि ्? परमेश्वरले मानिसहरूसाँग नतिीहरूका आन्तररक

क्षमताको आधारमा माग गदै , नतिीहरूका आवश्र्कता अिुसार काम गिुथहुन्छ। मािौं, र्ो कार्थ
उच्ि क्षमता भएका मानिसहरूको समूहमा गररएको छ: तब बोसलएका वििहरू नतमीहरूसाँग

बोसलएका वििहरूभन्दा उच्ि हुिेचथए, दशथिहरू उच्ि हुिेचथए र सत्र्ताहरू अझ धेरै उच्ि हुिेचथए।
केही वििहरू अचधक कठोर, मानिसहरूको जीविका लाचग प्रबन्ध गिथ अझ सक्षम, रहस्र्हरू प्रकट
गिथ अझ बढी सक्षम हुिेचथए। त्र्स्ता मानिसहरूको बीिमा बोल्दा, परमेश्वरले नतिीहरूका
आवश्र्कताअिुसार प्रबन्ध गिुथहुिेचथर्ो। आज नतमीहरूसाँग गररएका मागहरूलाई धेरै िै कठोर

भन्ि सककन्छ; र्दद र्ो काम उच्ि क्षमताका मानिसहरूका बीिमा गररएको भए, मागहरू अझै

उच्ि हुिेचथए। परमेश्वरका सबै काम मानिसको आन्तररक क्षमताअिुसार गररन्छ। मानिसहरू
आज जि
ु हदसम्म पररवतथि भएका र क्जनतएका छि ्, त्र्ो सम्भव भएसम्मको सबैभन्दा ठूलो हद

हो; कामको र्स िरण कनतको प्रभावकारी भर्ो भिेर मापि गिथ नतमीहरूको आफ्िै वविारहरूको
प्रर्ोग िगर। नतमीहरू आफूसभत्र कुि कुरा छ भन्िे बारे मा स्पष्ट हुिुपदथछ, र नतमीहरूले आफैले
आफैलाई धेरै ठूलो सम्झिु हुाँदैि। सुरुमा, नतमीहरू कोही पनि जीविको पनछ लागेिौ, तर नतमीहरू

सडकमा घसु मदहाँ ड्िे सभिारीहरू चथर्ौ। नतमीहरू सबै एउटा ठूलो दशथि दे िेको जस्तो गरी पण
ू थ
ववश्वस्त बिेर भुइाँमा घोप्टो परे को कारण, नतमीहरूले कल्पिा गरे को जस्तो हद अिुसार परमेश्वरले

काम गिुथ—त्र्ो असम्भव हुिेछ! र्ो असम्भव छ, ककिकक जसले परमेश्वरका आश्िर्थकमथहरू दे िेको
छै ि उसले मैले भिेका सबै कुरा ववश्वास गिथ सकदै ि। र्दद नतमीहरूले मेरो वििहरूलाई ध्र्ािपूवथक

जााँच्र्ौ भिे पनि, नतमीहरूले नतिमा अझै पूणथ रूपमा ववश्वास गिेछैिौ; र्ो मानिसको प्रकृनत हो।

सत्र्को पनछ लाग्िेहरू केही पररवतथिहरूबाट भएर जािेछ , जबकक सत्र्को पनछ िलाग्िेहरूको

ववश्वास घट्दै जािेछ र ववलुप्त हुि पनि सकिेछ। नतमीहरूको सबैभन्दा ठूलो कदठिाइ के हो भिे,
नतमीहरूले परमेश्वरको वििको पूरा भएको िदे िुञ्जेल पूणथ रूपमा ववश्वास गिथ सकदै िौ, र उहााँका

आश्िर्थकमथहरू िदे िुञ्जेल नतमीहरूको समलाप हुाँदैि। त्र्स्ता कुराहरू िदे िेसम्म परमेश्वरप्रनत को
पण
ू थ रूपमा बफादार हुि सकछ र? र र्सैले म भन्छु कक नतमीहरू जे ववश्वास गछौ त्र्ो
परमेश्वरमाचथको ववश्वास होइि, तर आश्िर्थकमथहरूमाचथको ववश्वास हो। मैले अदहले सत्र्का

ववसभन्ि पक्षहरूको बारे मा स्पष्ट बताएको छु; ती प्रत्र्ेक पूणथ छि ्, र ती सबैको बीिमा घनिष्ठ

सम्बन्ध छ। नतमीहरूले ती दे िेका छौ, र अब नतमीहरूले ती अभ्र्ास गिुथपछथ । आज म ताँलाई
बाटो दे िाउाँ छु, र भववष्र्मा, ताँ आफैलाई त्र्ो अभ्र्ास गिुथपछथ । मैले अदहले बोल्िे वििहरूले
मानिसहरूको वास्तववक अवस्थाको आधारमा नतिीहरूससत माग गदथछ , र म नतिीहरूका
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आवश्र्कताहरू र नतिीहरूको सभत्री कुराहरूको आधारमा काम गदथछु। व्र्ावहाररक परमेश्वर

मानिसहरूका वास्तववक अवस्था र आवश्र्कताअिुसार काम गिथ, व्र्ावहाररक कार्थ गिथ पथ्
ृ वीमा
आउिभ
ु एको छ। उहााँ अव्र्ावहाररक हुिह
ु ु न्ि। जब परमेश्वरले काम गिथुहुन्छ, उहााँ मानिसहरूलाई
जबरजस्ती गिुथहुन्ि। उदाहरणका लाचग, िाहे ताँ वववाह गिे वा िगिे, त्र्ो तेरा पररक्स्थनतहरूको

वास्तववकताको आधारमा हुिुपछथ ; ताँलाई स्पष्ट रूपमा सत्र्ता बताइएको छ, र म ताँलाई रोक्कदिाँ।
केही मानिसहरूका पररवारहरूले उिीहरूलाई चथिोसमिो गछथ ि,् र्सैले नतिीहरूले वववाह िगरे सम्म
परमेश्वरमा ववश्वास गिथ सकदै िि ्। र्स प्रकारले, प्रनतकूल रूपमा वववाह उिीहरूको लाचग उपर्ोगी

हुन्छ। अरूका लाचग वववाहले कुिै फाइदा गदै ि, तर उिीहरूसाँग पदहले जे चथर्ो त्र्सको मूल्र्
िुकाउिुपछथ । र्स सम्बन्धी तेरो आफ्िै मामला तेरा वास्तववक पररक्स्थनतहरू र तेरो आफ्िै
सांकल्पले निधाथरण गिुथपदथछ। म र्हााँ ताँसाँग मागहरू गिथका निक्म्त निर्म र िीनतहरू आववष्कार

गिथ आएको होइि। धेरै मानिसहरूले लगातार र्सो भन्िे गछथ ि ,् “परमेश्वर व्र्ावहाररक हुिुहुन्छ;
उहााँको काम वास्तववकतामा आधाररत छ, र हाम्रो पररक्स्थनतको वास्तववकतामा”—तर सााँच्िै, र्सलाई
कुि कुराले वास्तववक बिाउाँ छ के ताँलाई थाहा छ? तेरा िोक्रा शब्दहरू धेरै िै भइसके! परमेश्वरको

काम वास्तववक र र्थाथथतामा आधाररत हुन्छ; र्सको कुिै ससद्धान्त छै ि, तर र्ो पूणथ रूपमा
स्वतन्त्र छ, र्ो सबै िुला र स्पष्ट छ। र्ी केही ससद्धान्तहरूको ववशेष वववरणहरू के-के हुि ्?

परमेश्वरको कामको कुि भाग र्स प्रकारको छ के ताँ भन्ि सकछस ्? तैँले ववस्तत
ु छथ ,
ृ रूपमा बोल्िप

ताँसाँग धेरै प्रकारका अिुभवका साक्षीहरू हुिुपदथछ, र ताँ परमेश्वरको कामको र्स ववशेषताको बारे मा
एकदमै स्पष्ट हुिुपदथछ—तैंले र्ो कुरा जान्िुपछथ , र मात्र ताँ र्ी वििहरू बोल्ि र्ोग्र्को हुिेछस ्।
र्दद कसैले ताँलाई र्ी प्रश्िहरू गरे भिे के ताँ जबाफ ददि सकछस ्: “आखिरी ददिमा दे हधारी

परमेश्वरले पथ्
ु एको छ? ताँ ककि उहााँलाई व्र्ावहाररक परमेश्वर भन्छस ्? र्हााँ
ृ वीमा के काम गिथभ

‘व्र्ावहाररक’ को अथथ के हो? के ताँ उहााँको व्र्ावहाररक कामको बारे मा, त्र्सले के कुरालाई समावेश
गछथ त्र्सको बारे मा कुरा गिथ सकछस ्? र्ेशू दे हधारी परमेश्वर हुिुहुन्छ, र आजका परमेश्वर पनि
दे हधारी परमेश्वर िै हुिुहुन्छ, त्र्सो भए उहााँहरूको बीिमा के-के सभन्िताहरू छि ्? र के समािताहरू
छि ्? अनि समािताहरू के-के छि ्? उहााँहरू प्रत्र्ेकले के गिुथभएको छ?” र्ो सब गवाही ददिे
कुराससत सम्बक्न्धत छ! र्ी कुराहरूको बारे मा अलमल्ल िपर। अरू मानिसहरू छि ् जसले र्सो

भन्छि ्: “आजको परमेश्वरको काम वास्तववक छ। र्ो कदहले पनि िमत्कार र आश्िर्थकमथहरूको

प्रदशथि होइि।” के उहााँले सााँच्िै आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू गिुथहुन्ि? के ताँ निक्श्ित छस ्? के
ताँलाई मेरो िास काम के हो भन्िे थाहा छ? कसैले भन्ला कक उहााँले आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू
गिथह
ु ु न्ि, तर के उहााँले गिे काम र उहााँले बोलेका वििहरू सबै आश्िर्थकमथ होइिि ् र? कसैले
भन्ि सकछ कक उहााँले आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू गिुथहुन्ि, तर र्सलाई कसरी वणथि गररन्छ र

र्ो कोप्रनत लक्षक्षत गरी भनिएको हो भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। मण्डलीमा िगई उहााँले मानिसहरूको
अवस्था उदाङ्गो पाररददिुभएको छ, र बोल्िे बाहे क अरू कुिै काम िगरी, उहााँले मानिसहरूलाई

अगाडड बढ्ि प्रेररत गिुथभएको छ—के र्ी आश्िर्थकमथहरू होइिि ्? केवल वििहरूद्वारा मात्र उहााँले
मानिसहरूलाई क्जत्िभ
ु एको छ, र मानिसहरू कुिै आशा वा आकाांक्षा िरािी िस
ु ीसाथ उहााँलाई
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पछ्र्ाउाँ छि ्—के र्ो एउटा आश्िर्थकमथ होइि? जब उहााँ बोल्िुहुन्छ, उहााँको वििले मानिसमा निक्श्ित
मिोभाव जगाउाँ छ। र्दद नतिीहरूले आिक्न्दत अिुभव गरे िि ् भिे उिीहरू द्ःु िी महसुस गछथ ि ्;
र्दद नतिीहरू शोधिमा पदै िि ् भिे नतिीहरू सजार्मा पछथ ि ्। केही तीिा वििहरू प्रर्ोग गरे र ,
उहााँले मानिसहरूमाचथ सजार् ल्र्ाउिुहुन्छ—के र्ो अलौककक कुरा होइि र? के मानिसहरूले त्र्स्तो

काम गिथ सकछि ्? तैंले र्विका वषथसम्म बाइबल पढे को छस ्, तर तैंले केही पनि बुझेको छै िस ्,
कुिै अन्तर्दथक्ष्ट प्राप्त गरे को छै िस ्; तैंले आफूलाई ती पुरािो, ववश्वास गिे परम्परागत तररकाबाट
अलग गिथ सकेको छै िस ्। ताँसाँग बाइबलको अथथ बझ
ु ाउिे कुिै तररका छै ि। तापनि उहााँले

बाइबललाई पूणथ रूपमा बुझ्ि सकिुहुन्छ—र्ो अलौककक कुरा होइि? र्दद परमेश्वर पथ्
ृ वीमा
आउिुहुाँदा उहााँको बारे मा कुिै अलौककक कुरा चथएि भिे, के उहााँले नतमीहरूलाई क्जत्ि सकिुहुन्थ्र्ो

होला? उहााँको असाधारण, ईश्वरीर् कार्थवविा, नतमीहरूमध्र्े को ववश्वस्त हुिेचथर्ौ? तेरा र्दक्ष्टमा,
नतमीहरूसाँग एक सामान्र् व्र्क्कतले काम गरररहे को र क्जइरहे को जस्तो दे खिन्छ—बादहरी रूपमा
उहााँ सामान्र्, साधारण व्र्क्कत जस्तो दे खििुहुन्छ; तैंले जे दे ख्छस ् त्र्ो सामान्र् मािवताको बादहरी

रूप हो, तर वास्तवमा त्र्ो ईश्वरीर् काम हो। त्र्ो सामान्र् मािवता होइि, तर ईश्वरत्व हो; र्ो

परमेश्वर आफैले काम गिुथभएको हो, जुि काम उहााँले सामान्र् मािवताको प्रर्ोग गरे र गिुथहुन्छ।
र्सैले, उहााँको काम साधारण र अलौककक दव
ु ै छ। उहााँले गिुथहुिे काम मानिसले गिथ सकदै ि; र र्ो
सामान्र् मानिसहरूले गिथ िसकिे भएकोले, र्ो एक असाधारण प्राणीद्वारा गररन्छ। तापनि त्र्ो
असाधारण कुरा ईश्वरत्व िै हो, मािवता होइि; ईश्वरत्व मािवता भन्दा फरक छ। पववत्र आत्माले

प्रर्ोग गिुथहुिे व्र्क्कत पनि साधारण, सामान्र् मानिस हो, तर नतिीहरू र्ो काम गिथ असमथथ

हुन्छि ्। सभन्िता र्सैमा लुकेको छ। ताँ भन्छस ् होला: “परमेश्वर अलौककक परमेश्वर हुिुहुन्ि;
उहााँले कुिै अलौककक कार्थ गिथह
ु ु न्ि। हाम्रा परमेश्वरले व्र्वहाररक र वास्तववक वििहरू बोल्िह
ु ु न्छ।
उहााँ वास्तववक र व्र्ावहाररक कार्थ गिथ मण्डलीमा आउिुहुन्छ। प्रत्र्ेक ददि, उहााँ हामीसाँग

आमिेसामिे बोल्िुहुन्छ, र उहााँले आमिेसामिे हाम्रा अवस्थाहरूलाई औांल्र्ाउिुहुन्छ—हाम्रा परमेश्वर
वास्तववक हुिुहुन्छ! उहााँ हामीसाँग क्जउिुहुन्छ, र उहााँको हरे क कुरा पूणथ रूपमा सामान्र् छ। उहााँको

रूप-रङ्गमा भएको कुिै पनि कुराले उहााँलाई परमेश्वर भिेर छुट्र्ाउाँ दै ि। कदहलेकहीीँ र्स्तो समर्
पनि हुन्छ जब उहााँ क्रोचधत बन्िुहुन्छ र हामी उहााँको क्रोधको प्रतापलाई दे ख्छौं, र कदहलेकहीीँ उहााँ
मुस्कुराउिुहुन्छ, र हामी उहााँको मुस्कुराउिे आिरण दे ख्छौं। उहााँ दे ह र रगतद्वारा बनिएको आकार
र रूपसदहतका परमेश्वर स्वर्म ् हुिुहुन्छ जो सााँिो र वास्तववक हुिुहुन्छ।” जब तैँले र्सरी गवाही
ददन्छस ्, र्ो एउटा अधुरो गवाही हुन्छ। त्र्सले अरूलाई के सहार्ता गिथ सकछ? र्दद तैँले परमेश्वर

स्वर्मको
् कामको सभत्री कथा र सारको गवाही ददि सकदै िस ् भिे, तेरो “गवाही” िाउाँ सलि लार्कको

पनि हुाँदैि!
परमेश्वरलाई गवाही ददिु भिेको मुख्र् रूपले परमेश्वरको कामको बारे मा रहे को तेरो ज्ञाि,

परमेश्वरले मानिसहरूलाई कसरी क्जत्िुहुन्छ, उहााँले मानिसहरूलाई कसरी बिाउिुहुन्छ सो बताउिु
हो; र्ो भिेको परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहााँद्वारा क्जनति, ससद्ध बिाइि र उहााँद्वारा बिाइि
ददाँ दै, कसरी उहााँले नतिीहरूलाई सत्र्ताको वास्तववकतामा प्रवेश गिथ अगव
ु ाइ गिथह
ु ु न्छ भिी बताउिु
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हो। गवाही ददिु भिेको उहााँको काम र तैँले अिुभव गरे का सबै कुराहरूको बारे मा बताउिु हो।

उहााँको कामले मात्र उहााँको प्रनतनिचधत्व गिथ सकदछ, र उहााँको कार्थले मात्र उहााँलाई उहााँको

सम्पण
ू थतामा सावथजनिक रूपमा प्रकट गिथ सकदछ; उहााँको कामले उहााँको गवाही ददन्छ। उहााँको
काम र वाणीहरूले सीधै आत्माको प्रनतनिचधत्व गछथ ि ्; उहााँले गिुथहुिे कामलाई आत्माले अनघ
बढाउिुहुन्छ, र उहााँले बोल्िुहुिे वििहरू आत्माद्वारा बोसलन्छि ्। र्ी कुराहरू केवल परमेश्वरको
दे हधारी शरीरको माध्र्मबाट मात्र व्र्कत गररन्छ, तापनि वास्तवमा ती आत्माका असभव्र्क्कतहरू
हुि ्। उहााँले गिथह
ु ु िे सबै काम र उहााँले बोल्िह
ु ु िे सबै वििहरूले उहााँको सारतत्त्वलाई प्रनतनिचधत्व
गदथछ। र्दद, उहााँले शरीर धारण गरे र मानिसको माझ आउिुभएपनछ परमेश्वरले बोल्िुहुन्ि वा
काम गिुथहुन्ि भिे र नतमीहरूलाई उहााँको वास्तववकता, उहााँको सामान्र्ता र उहााँको सवथशक्कत

जान्ि लगाइर्ो भिे के ताँ त्र्सो गिथ सकिेचथइस ्? के तैँले आत्माको सार के हो भिी जान्ि
सकिेचथइस ्? के तैँले उहााँको दे हका ववशेषताहरू के -के हुि ् भिी जान्ि सकिेचथइस ्? नतमीहरूले

उहााँको कामको प्रत्र्ेक िरणको अिुभव गरे को हुिाले मात्रै उहााँले नतमीहरूलाई उहााँको साक्षी ददि
अिुरोध गिुथभएको हो। र्दद नतमीहरू त्र्स्तो अिुभवरदहत भएको भए उहााँले नतमीहरूलाई गवाही
ददि लगाउि जोड् ददिुहुिेचथएि। र्सैले जब तैँले परमेश्वरको गवाही ददन्छस ्, तैँले उहााँको बादहरी
सामान्र् मािवताको मात्र गवाही होइि, तर उहााँले गिथह
ु ु िे काम र उहााँले दे िाउिुहुिे मागथको पनि
गवाही ददइरहे को हुन्छस ्; ताँलाई कसरी उहााँले क्जत्िुभर्ो र कुि-कुि पक्षहरूमा ताँलाई ससद्ध
बिाइर्ो सो बारे तैँले गवाही ददिुपछथ । तैँले ददिुपिे प्रकारको गवाही र्ही हो। र्दद ताँ जहीीँ गए

पनि र्सरी कराउाँ छस ् भिे: “हाम्रा परमेश्वर काम गिथ आउिुभएको छ, र उहााँको काम सााँच्िै
व्र्ावहाररक छ! उहााँले कुिै अलौककक कार्थहरू िगरी, कुिै आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू िगरी

हामीलाई प्राप्त गिथभ
ु एको छ!” अरूले सोध्िेछि ्: “उहााँले आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू गिथह
ु ु न्ि भिी
नतमीले भन्िुको अथथ के हो? आश्िर्थकमथ र िमत्कारहरू िगरी उहााँले कसरी नतमीलाई क्जत्िु
सकिुभर्ो?” र ताँ भन्छस ्: “उहााँले कुिै िमत्कार वा आश्िर्थकमथहरू प्रदशथि िगरी बोल्िुहुन्छ, उहााँले

हामीलाई क्जत्िुभएको छ। उहााँको कामले हामीलाई क्जतेको छ।” अन्त्र्मा, र्दद तैँले कुिै महत्त्वपूणथ
कुरा भन्ि सकदै िस ्, र्दद तैँले निक्श्ित कुरा गिथ सकदै िस ् भिे, के त्र्ो सााँिो गवाही हो? जब

दे हधारी परमेश्वरले मानिसहरूलाई क्जत्िुहुन्छ, उहााँको ईश्वरीर् वििहरूले िै त्र्ो काम गदथछ।
मानिसले त्र्ो काम पूरा गिथ सकदै ि; र्ो कुिै मरणशीलले हाससल गिथ सकिे कुरा होइि, र सामान्र्

मानिसहरूमध्र्े सबैभन्दा उच्ि क्षमताको व्र्क्कतले पनि र्ो काम गिथ सकदै ि , ककिकक उहााँको
ईश्वरत्व कुिै पनि सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीको भन्दा उच्ि छ। र्ो मानिसहरूका लाचग असाधारण

कुरा हो; आखिर, सक्ृ ष्टकताथ कुिै पनि सक्ृ ष्टभन्दा उच्ि हुिुहुन्छ। सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू सक्ृ ष्टकताथ
भन्दा उच्ि हुि सकदै िि ्; र्दद ताँ उहााँभन्दा उच्ि चथइस ् भिे, उहााँले ताँलाई क्जत्ि सकिुहुिे चथएि,
र उहााँ ताँभन्दा उच्ि हुिुभएकोले मात्रै उहााँले ताँलाई क्जत्ि सकिुहुन्छ। जसले सम्पूणथ मािवजानतलाई
क्जत्ि सकिुहुन्छ उहााँ िै सक्ृ ष्टकताथ हुिुहुन्छ, र अरू कसैले होइि तर उहााँले मात्र र्ो काम गिथ
सकिुहुन्छ। र्ी वििहरू िै “गवाही” हुि ्—तैँले ददिुपिे प्रकारको गवाही। तैँले िरणबद्ध रूपमा
दण्ड, न्र्ार्, शोधि, परीक्षाहरू, बाधाहरू र सङ्कष्टहरूको अिभ
ु व गरे को छस ्, र ताँलाई क्जनतएको
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छ; तैँले शरीरका सम्भाविाहरूलाई, तेरा व्र्क्कतगत प्रेरणाहरूलाई र दे हको सभत्री रुचिहरूलाई

पन्छाएको छस ्। अको वििमा, परमेश्वरका वििहरूले तेरो हृदर्लाई पूणथ रूपमा क्जतेको छ। ताँ
उहााँले माग गिथभ
ु एजस्तो प्रकारले आफ्िो जीविमा वद्
ृ चध भएको छै िस ्, तापनि र्ी सबै कुरा ताँलाई
थाहा छ र उहााँले जे गिुथहुन्छ त्र्सप्रनत ताँ पूणथ रूपमा ववश्वस्त छस ्। र्सैले र्सलाई गवाही भन्ि

सककन्छ, र्स्तो गवाही जुि वास्तववक र सत्र् छ। परमेश्वर जुि काम गिथ आउिुभर्ो, अथाथत ्
न्र्ार् गिे र दण्ड ददिे काम, त्र्सको उद्दे श्र् भिेको मानिसलाई क्जत्िु हो, तर उहााँले आफ्िो
कामलाई अन्त्र् पनि गदै हुिह
ु ु न्छ, र्ुगको अन्त्र् गदै हुिुहुन्छ र निष्कषथको काम परू ा गदै हुिह
ु ु न्छ।
उहााँले सम्पूणथ र्ुगको अन्त्र् गदै हुिुहुन्छ, सारा मािव जानतलाई बिाउाँ दै हुिुहुन्छ, मािव जानतलाई
एकै पल्टमा सधैँभररका निक्म्त पापबाट छुटकारा ददाँ दैहुिुहुन्छ; आफूले सक्ृ ष्ट गिुथभएको मािव

जानतलाई उहााँले पूणथ रूपमा प्राप्त गदै हुिुहुन्छ। तैँले र्ी सबै कुराको गवाही ददिुपछथ । तैँले
परमेश्वरको धेरै कामको अिुभव गरे को छस ्, तैँले र्ो आफ्िै आाँिाले दे िेको छस ् र व्र्क्कतगत
रूपमा अिुभव गरे को छस ्; जब ताँ अन्त्र्मा पग
ु ेको हुन्छस ्, तब ताँलाई जुि काम गिे कतथव्र्
ददइएको छ त्र्ो गिथ ताँ असक्षम हुिु हुाँदैि। त्र्ो धेरै द्ःु िलाग्दो कुरा हुिेछ! भववष्र्मा, जब
सुसमािार फैलाइन्छ, तैँले आफ्िै ज्ञािको कुरा गिथ सक्षम हुिुपदथछ, तैँले आफ्िो हृदर्मा प्राप्त
गरे का सबै कुराहरूको गवाही ददिुपछथ , र कुिै पनि कोससस बााँकी राख्नुहुाँदैि। सक्ृ ष्ट गररएको प्राणीले
प्राप्त गिथु पिे कुरा र्ही हो। परमेश्वरको कामको र्स िरणको वास्तववक महत्त्व के हो? र्सको
प्रभाव के हो? र मानिसमा र्ो कनतसम्म अनघ बढाइन्छ? मानिसहरूले के गिुथपछथ ? जब नतमीहरूले

दे हधारी परमेश्वरले सांसारमा आउिुभएपनछ गिुथभएका सबै कामहरूको बारे मा स्पष्ट बताउि सकछौ,

तब नतमीहरूको गवाही पूणथ हुिेछ। जब तैँले र्ी पााँि वटा कुरा स्पष्ट रूपमा बताउि सकछस ्:
उहााँको कामको महत्त्व; त्र्सको ववषर्वस्तह
ु रू; त्र्सको सार; त्र्सले प्रनतनिचधत्व गिे स्वभाव र
त्र्सका ससद्धान्तहरू, तब त्र्सले ताँ परमेश्वरको गवाही ददि सक्षम छस ्, र ताँमा सााँच्िै ज्ञाि छ

भन्िे प्रमाण ददन्छ। मैले नतमीहरूबाट गरे का मागहरू अनत उच्ि छै िि ्, र जो वास्तववक िोजीमा
छि ् नतिीहरूले त्र्ो प्राप्त गिथ सकछि ्। र्दद तैँले परमेश्वरका गवाहीहरूमध्र्े एक बन्िे सांकल्प

गछथ स ् भिे, परमेश्वरले कुि कुरालाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ र कुि कुरालाई प्रेम गिुथहुन्छ सो तैँले बुझ्िैपछथ ।
तैँले उहााँका धेरै कामहरूको अिभ
ु व गरे को छस ्; र्स कामद्वारा तैँले उहााँको स्वभाव जान्िप
ु छथ ,
उहााँको इच्छा र मािव जानतसाँग उहााँले गिुथभएको मागलाई बुझ्िुपछथ र उहााँको गवाही ददि र तेरो

कतथव्र् पूरा गिथ तैँले त्र्ो ज्ञािको प्रर्ोग गिुथपदथछ। तैँले र्सो मात्रै भन्ि सकछस ्: “हामी
परमेश्वरलाई चिन्छौं। उहााँको न्र्ार् र सजार् धेरै कठोर छि ्। उहााँका वििहरू अनत कठोर छि ;्
ती धमी र प्रतापी छि ्, र नतिलाई कुिै पनि मानिसले उल्लङ्घि गिथ सकदै िि ्,” तर के र्ी

वििहरूले आखिरमा मानिसका लाचग प्रबन्ध गदथछि ्? मानिसहरूमा नतिको प्रभाव कस्तो हुन्छ?
न्र्ार् र सजार्को र्ो काम तेरो लाचग सबैभन्दा फाइदाजिक छ भिी के ताँलाई सााँच्िै थाहा छ?
परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्ले तेरो वविोहीपि र भ्रष्टतालाई िुलासा गदै छि ्, होइि र? नतिले

ताँसभत्रका नघिलाग्दा र भ्रष्ट थोकहरूलाई सफा गिथ र निकाल्ि सकछि ्, के सकदै िि ् र? र्दद कुिै
न्र्ार् र सजार् िभएको भए, ताँ कस्तो हुिेचथइस ् होला? शैतािले ताँलाई अनत गहि हदसम्म भ्रष्ट
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पारे को छ भन्िे कुरालाई के तैँले सााँच्िै बुझ्ि सकछस ्? आज, नतमीहरूले आफैलाई र्ी कुराहरूले
सुसक्ज्जत पािुथपछथ र ती कुरालाई राम्ररी जान्िुपछथ ।

वतथमाि समर्मा परमेश्वरमाचथ ववश्वास गिथु नतमीहरूले कल्पिा गरे को जस्तो—अथाथत ्

परमेश्वरको विि पढ्िु, प्राथथिा गिुथ, भजि गाउिु, िाच्िु, आफ्िो कतथव्र् पूरा गिुथ र सामान्र्
मािवताको जीवि क्जउिु होइि। के ववश्वास गिुथ सााँच्िै त्र्वि सक्जलो हुिसकछ? पररणामहरू
मुख्र् कुरा हुि ्। ताँसाँग कामहरू गिे तररकाहरू कनत वटा छि ् त्र्ो महत्त्वपूणथ होइि; तैँले कस्तो
प्रकारले सवोिम िनतजा प्राप्त गिथ सकछि ् त्र्ो महत्त्वपण
ू थ हुन्छ। हुि सकछ, तैँले परमेश्वरका
केही वििहरूलाई पालि गिथ सकछस ् र तेरा केही ज्ञािको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिथ सकछस ,् तर जब

ताँ नतिलाई पन्साउाँ छस ्, ताँसाँग भन्िुपिे केही पनि हुाँदैि। र्सैबाट ताँ अक्षरहरू र ससद्धान्तहरूको
कुरा गिथ सकछस ्, तर ताँमा अिुभवको ज्ञािको कमी छ भन्िे प्रमाखणत हुन्छ। आज, र्दद ताँ
महत्त्वपूणथ कुरा बुझ्ि असफल भइस ् भिे र्सले काम गिेछैि—र्ो वास्तववकतामा प्रवेश गिथका

निक्म्त अनत िै महत्त्वपूणथ हुन्छ! आफैलाई र्सरी तासलम ददि सुरु गर्: पदहलो, परमेश्वरका
वििहरू पढ्; नतिमा भएका आक्त्मक शब्दहरूलाई राम्ररी जाि ्; तीसभत्र रहे को मुख्र् दशथिहरूको

िोजी गर्; अभ्र्ाससाँग सम्बक्न्धत भागहरूलाई पदहिाि गर्; र्ी सबै कुरालाई एक-एक गदै एकसाथ
समला; तेरो अिुभवसभत्र रही नतिमा प्रवेश गर; तैँले बुझ्िैपिे महत्त्वपूणथ कुराहरू नर्िै हुि ्।
परमेश्वरका वििहरू िााँदा र वपउाँ दा परू ा गिथुपिे सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ अभ्र्ास भिेको र्ही हो:
परमेश्वरका वििहरूको एउटा अध्र्ार् पदढसकेपनछ तैंले दशथिहरूससत सम्बक्न्धत मुख्र् भागहरूलाई
पिा लगाउि सकिुपछथ , र तैंले अभ्र्ासससत सम्बक्न्धत मुख्र् भागहरूलाई पनि चिन्ि सकिुपछथ ;
दशथिलाई जगको रूपमा प्रर्ोग गर्, र अभ्र्ासलाई तेरो जीविको मागथदशथकको रूपमा प्रर्ोग गर्।

नतमीहरूमा धेरै अभाव हुिे र नतमीहरूका निक्म्त सबैभन्दा कदठि कुराहरू नर्िै हुि ्; आफ्िो हृदर्मा
नतमीहरू वास्तवमा ती कुरामा बबरलै ध्र्ाि ददन्छौ। सामान्र्तर्ा, नतमीहरू सबै आलस्र्, प्रेरणा
िपाएको, कुिै पनि व्र्क्कतगत बसलदाि गिथ अनिच्छुक अवस्थामा हुन्छौ; वा नतमीहरू
निक्ष्क्रर्तासाथ पिथन्छौ, र कनतले त गुिासो पनि गछौ; नतिीहरू परमेश्वरको कामका लक्ष्र्हरू र
महत्त्वलाई बुझ्दै िि ्, र सत्र्ताको पनछ लाग्िु नतिीहरूलाई कदठि हुन्छ। त्र्स्ता मानिसहरू
सत्र्तालाई घण
ृ ा गछथ ि ् र अन्त्र्मा नतिीहरूलाई हटाइिेछ। नतिीहरूमध्र्े कसैलाई पनि ससद्ध
बिाउि सककाँदै ि, र कोही पनि जीववत रहि सकदै ि। र्दद मानिसहरूमा शैतािका शक्कतहरूको

ववरोध गिे थोरै पनि सांकल्प छै ि भिे नतिीहरूका निक्म्त कुिै आशा हुाँदैि!
अब, नतमीहरूको िोजी प्रभावकारी भएको छ वा छै ि त्र्सको िाप नतमीहरूमा अदहले जे छ

त्र्सद्वारा गररन्छ। नतमीहरूको पररणाम निधाथरण गिथ र्ही कुरा प्रर्ोग गररन्छ; भन्िक
ु ो अथथ
नतमीहरूको पररणाम नतमीहरूले गरे का बसलदािहरूमा र नतमीहरूले गरे का कामहरूमा प्रकट गररन्छ।

नतमीहरूको िनतजा नतमीहरूको िोजी, नतमीहरूको ववश्वास र नतमीहरूले जे गरे का छौ त्र्सद्वारा

प्रकट गराइिेछ। नतमीहरू सबैमध्र्े धेरै जिा र्स्ता छि ् जो पदहलेबाटै मुक्कतभन्दा धेरै पर छि ्,
ककिकक आजको ददि मानिसका पररणामहरू प्रकट गिे ददि हो, र म मेरो काममा अस्तव्र्स्त
ददमाग भएको व्र्क्कत हुिेछैि; मक्ु कतबाट पण
ू थ रूपमा पनछ हुिेहरूलाई म अको र्ग
ु मा डोऱ्र्ाउिेछैिाँ।
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एउटा र्स्तो समर् आउिेछ जब मेरो काम समाप्त हुन्छ। म ती दग
ु थक्न्धत, आत्माववहीि लासहरूमा
काम गिेछैिाँ जसलाई पटककै मुक्कत ददि सककाँदै ि। मानिसको मक्ु कतका आखिरी ददिहरू अदहले

िै हो, र म व्र्थथको काम गिेछैि। स्वगथ र पथ्
ृ वीको ववरुद्ध निन्दा िगर—सांसारको अन्त्र् आउाँ दैछ।
र्ो अपररहार्थ छ। क्स्थनत र्स अवस्थामा आइपुगेको छ, र मािव जानतको रूपमा त्र्सलाई रोकिको

लाचग तैँले गिथ सकिे कुिै कुरा छै ि; तैँले आफ्िो इच्छाअिुसार क्स्थनत बदल्ि सकदै िस ्। दहजो,

तैँले सत्र्को पनछ लाग्ि मूल्र् िुकाएिस ् र ताँ बफादार चथएिस ्; आज समर् आएको छ, ताँ

मक्ु कतभन्दा बादहर छस ्; अनि भोसल ताँलाई हटाइिेछ, र तेरो मक्ु कतको लाचग कुिै उपमागथ हुिेछैि।
मेरो मुटु िरम छ र मैले ताँलाई बिाउि र्थासकदो गदै छु तैपनि, र्दद तैँले आफ्िो तफथबाट कोससस

गदै िस ् वा आफ्िै लाचग केही वविार गदै िस ् भिे, त्र्ोसाँग मेरो के सरोकार हुन्छ र? जसले आफ्िो
दे हको बारे मा मात्र सोच्छ र आराम-सुववधा उपभोग गछथ ; जसले ववश्वास गरे कोजस्तो दे खिन्छ तर

वास्तवमा ववश्वास गरे का हुाँदैिि ्, जो िराब औषधी र मन्त्रतन्त्रमा लागेका हुन्छि ्, जो व्र्सभिारी,
भ्रष्ट र थाङ्िे छि ्, जसले र्होवालाई िढाइएका बसलहरू र उहााँका सम्पविहरू िोछथ ि ्, जसले घूसहरू

मि पराउाँ छि ्, जसले केही िगररकि स्वगथमा उकलिे सपिा दे ख्छि ,् जो घमण्डी र अहङ्कारी छि ्,

जसले व्र्क्कतगत ख्र्ानत र सम्पवि मात्र पाउिे प्रर्ास गदथछि ्; जसले असशष्ट वििहरू फैलाउाँ छि ्;
जसले स्वर्म ् परमेश्वरको निन्दा गछथ ि ्, जसले केही गदै िि ् तर स्वर्म ् परमेश्वरको ववरुद्ध दोष
लाउाँ छि ् र उहााँको चगल्ला गछथ ि ्; जसले समह
ू हरू बिाउाँ छि ् र स्वतन्त्रताको िोजी गछथ ि ्; जसले

आफूलाई परमेश्वरभन्दा माचथ उठाउाँ छि ्; ती अगम्भीर र्ुवाहरू, प्रौढहरू र वद्
ृ ध-वद्
ृ धा पुरुष र
मदहलाहरू, जो व्र्सभिारमा फसेका छि ्; ती पुरुष र स्त्रीहरू जो व्र्क्कतगत ख्र्ानत र भाग्र्मा

आिन्द सलन्छि ् र अरूको बीिमा व्र्क्कतगत प्रनतष्ठाको पनछ लाग्छि ्, ती अपश्िािापी मानिसहरू

जो पापमा फसेका छि ्—के नतिीहरू सबै मक्ु कत पाउिदे खि बादहर छै िि ् र? व्र्सभिार, पापी अवस्था,
िराब औषधी, मन्त्रतन्त्र, अपववत्रता र असशष्ट वििहरू सबैले नतमीहरूको माझमा दङ्गा

मच्िाउाँ छि ्; र नतमीहरूको माझमा सत्र्ता र जीविका वििहरू कुक्ल्िइन्छ र नतमीहरूको माझमा

पववत्र भाषालाई अशुद्ध पाररएको छ। नतमी अन्र्जानतहरू, फोहोर र अिाज्ञाकाररताले फुसलएका
छौ! नतमीहरूको अक्न्तम पररणाम के हुिेछ? जसले दे हलाई प्रेम गदथछि ्, जसले दे हको मन्त्रतन्त्र
गदथछि ् र जो व्र्सभिारको पापमा फसेका छि ् नतिीहरूसाँग जीववत रहिे साहस कसरी हुि सकछ!
के नतमीलाई थाहा छै ि, कक नतमीहरूजस्ता मानिसहरू मुक्कत पाउिै िसकिे कीराहरू हौ?
नतमीहरूलाई र्ो र त्र्ो माग गिे अचधकार कुि कुराले ददन्छ? आजको समनतसम्म, सत्र्लाई प्रेम

िगिेहरू र केवल दे हलाई प्रेम गिेहरूमा असलकता पनि पररवतथि आएको छै ि—त्र्स्ता मानिसहरूले
कसरी मक्ु कत पाउि सकछि ्? जसले जीविको मागथलाई प्रेम गदै िि ्, जसले परमेश्वरलाई उच्ि

पादै िि ् र उहााँको गवाही ददाँ दैिि ्, जसले आफ्िै प्रनतष्ठाका लाचग र्ुक्कत रच्छि ्, जसले आफ्िै
गुणगाि गदथछि ्—के नतिीहरू आज पनि त्र्स्तै छै िि ् र? नतिीहरूलाई मुक्कत ददिुको मूल्र् के छ

र? तैँले मुक्कत पाउि सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा तेरो वररष्ठता वा तैँले कनत वषथदेखि काम

गदै आएको छस ् भन्िे कुरामा निभथर हुाँदैि, र र्ो तैँले कनत वटा र्ोग्र्ता-प्रमाणहरू निमाथण गरे को
छस ् भन्िे कुरामा त झिै कम निभथर हुन्छ। बरु, र्ो त तेरो िोजीले फल फलाएको छ कक छै ि
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भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ। तैँले र्ो जान्िु पदथछ, जसलाई मुक्कत ददइएको छ नतिीहरू फल फलाउिे
“रूिहरू” हुि ्, रमणीर् पातहरू र प्रशस्त फूलहरू मात्र भएको तर फल िफल्िे रूिहरू होइिि ्।
र्दद तैँले धेरै वषथ सडकहरूमा घम
ु ेर बबताएका छस ् भिे पनि, त्र्सको के मतलब हुन्छ र? तेरो
गवाही कहााँ छ? परमेश्वरप्रनतको तेरो आदर आफैप्रनतको तेरो प्रेम र तेरा कामुक असभलाषाहरूभन्दा

धेरै कम छ—के र्स ककससमको मानिस पनतत होइि र? नतिीहरू कसरी मुक्कतका िमूिा र आदशथ
बन्ि सकछि ्? तेरो प्रकृनत सुधािथ िसककिे छ, ताँ अत्र्न्तै वविोही छस ्, तैँले मुक्कत पाउि सकदै िस ्।

के र्स्तै मानिसहरू ती होइिि ् जसलाई हटाइिेछ? के मेरो काम समाप्त हुिे समर् नतमीहरूको
अक्न्तम ददि आउिे समर् होइि र? मैले नतमीहरूको माझमा धेरै काम गरे को छु र धेरै वििहरू
बोलेको छु—तीमध्र्े कनत सााँच्िै नतमीहरूका कािसभत्र पसेका छि ्? तीमध्र्े कनत नतमीहरूले पालि

गरे का छौ? जब मेरो काम समाप्त हुन्छ, त्र्ो र्स्तो समर् हुिेछ जब तैँले मेरो ववरोध गिथ
छोड्िेछस ्, जब ताँ मेरो ववरुद्धमा िडा हुि छोड्िेछस ्। जब म काम गछुथ, नतमीहरू निरन्तर मेरो

ववरुद्धमा काम गदथछौ; नतमीहरू कदहल्र्ै पनि मेरा वििहरूको पालि गदै िौ। म मेरो काम गदथछु,
र ताँ तेरो आफ्िै “काम” गछथ स ्, र आफ्िै सािो राज्र् बिाउाँ छस ्। नतमीहरू स्र्ालहरू र कुकुरहरूको

झुन्ड बाहे क अरू केही होइिौ, जसले सबै कुरा मेरो ववरुद्धमा गदथछ! नतमीहरू निरन्तर नतिीहरूलाई

आफ्िो अङ्गालोमा ल्र्ाउिे कोससस गछौ जसले नतमीहरूलाई आफ्िो अववभाक्जत प्रेम ददन्छि —
्

नतमीहरूको आदर कहााँ छ? नतमीहरूले गिे सबै कुरा छली हुन्छि ्! नतमीहरूसाँग कुिै आज्ञाकारीता
वा आदर छै ि, र नतमीहरूले गिे सबै कुरा छली र निन्दापूणथ छि ्! के त्र्स्ता मानिसहरूले मुक्कत
पाउि सकछि ्? र्ौि रूपमा अिैनतक र कामुक पुरुषहरू सधैँ उिीहरूका आफ्िै आिन्दका निक्म्त

उिाउली वेश्र्ाहरूलाई आकवषथत गिथ िाहन्छि ्। म त्र्स्ता र्ौि अिैनतक भत
ू ात्माहरूलाई पटककै
मक्ु कत ददिेछैिाँ। म नतमी फोहोर भत
ू ात्माहरूलाई घण
ु ता र उिाउलोपिले
ृ ा गछुथ र नतमीहरूका कामक
नतमीहरूलाई िरकमा डुबाउिेछ। नतमीहरूको आफ्िै बारे मा नतमीहरूको भिाइ के छ? नतमी फोहोर
भूतात्माहरू र दष्ु टात्माहरू घखृ णत छौ! नतमीहरू नघिलाग्दा छौ! र्स्तो फोहोरलाई कसरी मुक्कत

ददि सककन्छ र? के पापमा फस्िेहरूलाई अझै मुक्कत ददि सककन्छ? आज, र्ो सत्र्ले, र्ो मागथले

र र्ो जीविले नतमीहरूलाई आकवषथत गदै ि; बरु, नतमीहरू पापीपि; प्रनतष्ठा; ख्र्ानत र प्राक्प्तनतर;

दे हका मिोरञ्जिनतर, परु
ु षको सन्
ु दरता र स्त्रीको आकषथणनतर आकवषथत छौ। कुि कुराले
नतमीहरूलाई मेरो राज्र्मा प्रवेश गिे र्ोग्र्को बिाउाँ छ? नतमीहरूको तक्स्वर परमेश्वरको भन्दा अझ

ठूलो छ, नतमीहरूको प्रनतष्ठा परमेश्वरको भन्दा पनि उच्ि छ, मानिसहरूको माझमा नतमीहरूका

इज्जतको त झि ् कुरै िगरौं—नतमीहरू एउटा मूनतथ बिेका छौ जसलाई मानिसहरूले पूजा गछथ ि ्।
के ताँ प्रधाि स्वगथदत
ू बिेको छै िस ् र? जब मानिसहरूका पररणामहरूलाई प्रकट गररन्छ, जि
ु बेला

मुक्कतको कामको पनि अन्त्र् िक्जकै आइपुगेको हुन्छ, त्र्स बेला नतमीहरूमध्र्े धेरै जिा मुक्कत
पाउि िसकिे र िष्ट पाररिु पिे लासहरू भइसकेका हुिेछौ। मुक्कतको कामको बेला, म सबै
मानिसहरूप्रनत दर्ालु र भलो हुन्छु। जब काम समाप्त हुन्छ, ववसभन्ि प्रकारका मानिसहरूका
पररणामहरू प्रकट हुिेछि ्, र त्र्स बेला म उप्रान्त दर्ालु र भलो हुिेछैि, ककिकक मानिसहरूका

िनतजाहरू प्रकट भइसकेका हुिेछि ्, र नतिीहरू प्रत्र्ेक आ-आफ्िो प्रकारअिस
ु ार वगीकृत भइसकेका
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हुिेछि ्, र अझ थप मुक्कतको काम गिुथको कुिै फाइदा हुिेछैि, ककिकक मुक्कतको र्ुग बबनतसकेको
हुिेछ, र बबनतसकेको हुिाले त्र्ो फकथिेछैि।

अभ्यास्(८)
नतमीहरूले अझै पनि सत्र्का ववसभन्ि पक्षहरूलाई बुझ्दै िौ, र नतमीहरूको अभ्र्ासमा अझै पनि

केही त्रदु टहरू र अक्स्थरताहरू छि ्; धेरै वटा क्षेत्रहरूमा, नतमीहरू आफ्िा धारणाहरू र कल्पिाहरू

अिुसार क्जउाँ छौ, अभ्र्ासका ससद्धान्तहरू कदहल्र्ै पनि बुझ्ि सकदै िौ। र्सैले अझै पनि

मानिसहरूलाई सही मागथमा प्रवेश गराउिका निक्म्त मागथनिदे शि गिुथ आवश्र्क छ; अको शब्दमा,
र्सैले कक उिीहरूले आफ्िो मािवीर् र आक्त्मक जीवि सांिालि गिथ सकूि ्, दव
ु ै पक्षको अभ्र्ास
गिथ सकूि ्, र र्सरी उिीहरूलाई बारम्बार सहर्ोग वा मागथनिदे शि गिथ िपरोस ्। तब मात्र

नतिीहरूसाँग सााँिो कद हुिेछ। अनि भववष्र्मा ताँलाई मागथनिदे शि गिे कोही छै ि भिे पनि, ताँ

आफैले अिुभव गिथ सकिेछस ्। आज, र्दद तैँले सत्र्को कुि पक्षहरू महत्त्वपूणथ छि ् र कुि छै िि ्
भिी बुखझस ् भिे, ताँ भववष्र्मा वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकिेछस ्। आज, नतमीहरू सही मागथमा
डोऱ्र्ाइाँदैछौ, नतमीहरूलाई धेरै सत्र्ताहरू बुझ्ि ददइएको छ, र भववष्र्मा नतमीहरू अझ गदहराइमा

जाि सकिेछौ। र्ो भन्ि सककन्छ, कक अदहले मानिसहरूलाई जे बझ्
ु ि ददइाँदैछ त्र्ो िै शद्
ु ध तररका

हो। आज, ताँलाई सही मागथमा डोऱ्र्ाइाँदैछ—र एक ददि, ताँलाई मागथनिदे शि गिे कोही िहुाँदा पनि
तैँले अभ्र्ास गिेछस ् र सबैभन्दा शुद्ध मागथअिुसार अझ गदहराइमा बढ्िेछस ्। आज, मानिसहरूलाई
कुि प्रकारका अभ्र्ासहरू सही र कुि अक्स्थर छि ् भिेर बुझ्ि ददइएको छ। र्ी कुराहरू

बखु झसकेपनछ, भववष्र्मा उिीहरूका अिभ
ु वहरू अझ गदहरो हुिेछि ्। आज, नतमीहरूको अभ्र्ासमा
धारणाहरू, कल्पिाहरू र अक्स्थरताहरू उक्ल्टाँ दैछि ्, अनि अभ्र्ास र प्रवेशको मागथ नतमीहरूलाई
प्रकट गरराँदैछ, त्र्सपनछ कामको र्ो िरण समाप्त हुिेछ, र नतमीहरू त्र्ो बाटोमा दहाँड्ि थाल्िेछौ
जुि बाटोमा मािवजानत दहाँड्िुपछथ । तब मेरो काम समाप्त हुिेछ, र त्र्स बबन्दब
ु ाट अचग नतमीहरूले
मलाई फेरर भेट्िे छै िौ। आज, नतमीहरूको कद अझै पनि सािो छ। मानिसको प्रकृनत सारबाट

उत्पन्ि हुिे कदठिाइहरू धेरै छि ्, र त्र्सरी िै गदहरो जरा गाडेका केही कुराहरू छि ् जसलाई अझै
िोतल्िु बााँकी िै छ। नतमीहरूले मानिसहरूको प्रकृनत सारको अझ उिम वववरणहरूलाई बुझ्दै िौ,
र ती दे िाउि अझै पनि नतमीहरूलाई मेरो आवश्र्कता पछथ , ित्र नतमीहरूले ती कुराहरू बुझ्ि

सकिेछैिौ। एक निक्श्ित बबन्दम
ु ा जब नतमीहरूको हड्डी र रगत सभत्रका कुराहरू प्रकट हुन्छि ्,
र्ही कुरालाई िै सजार् र न्र्ार् भनिन्छ। जब मेरो काम पण
ू थ र सम्पण
ू थ रूपमा सम्पन्ि हुन्छ

तब मात्र म र्सलाई समाप्त गिेछु। नतमीहरूका भ्रष्ट सारलाई जनत गहि रूपले प्रकट गररन्छ,
नतमीहरूले उनत िै बढी ज्ञाि पाउिेछौ, र र्ो नतमीहरूको भववष्र्को गवाही र ससद्धताका लाचग
ठूलो महत्त्वको हुिेछ। जब सजार् र न्र्ार्को कामलाई सम्पूणथ रूपले राम्ररी सम्पन्ि गररसकेपनछ
मात्र मेरो काम पूरा हुिेछ, र नतमीहरूले मेरो सजार् र न्र्ार्द्वारा मलाई जान्िेछौ। नतमीहरूले

मेरो स्वभाव र धासमथकतालाई मात्र होइि, तर सबैभन्दा महत्त्वपण
ू थ कुरा नतमीहरूले मेरो सजार् र
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न्र्ार्लाई जान्िेछौ। नतमीहरूमध्र्े धेरै जिामा मेरो कामको वववरणको िर्ााँपि र स्तरको बारे मा

ठूलो धारणा छ। जेसुकै भए पनि, नतमीहरूले र्ो बुझ्िुपछथ , कक मेरो काम िर्ााँ र ववस्तत
ृ छ, र म

नतमीहरूको हात समातेर नतमीहरूलाई आमिेसामिे अभ्र्ास गिथ ससकाउाँ छु। र्ो नतमीहरूको अभ्र्ास

र भववष्र्मा क्स्थर रहि नतमीहरूको क्षमताका लाचग फाइदाजिक छ; अन्र्था, नतमीहरू शरद

ऋतुका पातहरू जस्तो हुिेछौ, ओइलाउाँ छौ, पहेँ सलन्छौ र सुकिा हुन्छौ, कुिै मूल्र्वविाका हुन्छौ।
नतमीहरूले र्ो जान्िुपछथ , कक म नतमीहरूका हृदर् र आत्माका सबै कुरा जान्दछु; र नतमीहरूले र्ो
जान्िप
ु छथ कक मैले गिे काम र मैले बोल्िे वििहरू अत्र्न्तै जदटल छि ्। नतमीहरूलाई नतमीहरूका
स्वभाव र क्षमताको आधारमा, व्र्वहार गिुथपछथ । र्सरी मात्र मेरो सजार् र न्र्ार्को बारे मा

नतमीहरूको ज्ञाि अझ स्पष्ट हुन्छ, र आज नतमीहरूले जािेिौ भिे पनि भोसल जान्िेछौ। सक्ृ ष्ट
गररएको कुिै पनि प्राणी मेरो सजार् र न्र्ार्का वििहरूमा पिेछ, ककिकक कुिै मानिसले मेरो
ववरोध गरे को म सहाँददि।

नतमीहरू सबै आफ्िो जीवि उचित रूपले सांिालि गिथ सकिे हुिुपछथ । नतमीहरूले हरे क ददि
आफ्िो िाहिाअिुसार व्र्वक्स्थत गिथ सकछौ; नतमीहरू आफूलाई जे मि पछथ त्र्ो गिथ स्वतन्त्र

छौ; नतमीहरू परमेश्वरका वििहरू पढ्ि, भजिहरू वा प्रवििहरू सुन्ि सकछौ, वा उपासिाका
दटप्पणीहरू लेख्न सकछौ; र र्दद नतमीहरूलाई रुचि छ भिे नतमीहरू भजि पनि लेख्न सकछौ। के

र्ी सबैद्वारा उपर्क
ु त जीवि बन्दै ि र? र्ी सबै कुराहरूले िै मािव जीवि बिेको हुिप
ु छथ ।
मानिसहरू स्वाभाववक रूपमा क्जउिुपछथ ; जब नतिीहरूले आफ्िो सामान्र् मािवता र आफ्िो

आक्त्मक जीवि, दव
ु ैमा फल फलाउाँ छि ् तब मात्र नतिीहरू सामान्र् जीविमा प्रवेश गरे का छि ्
भन्िे मान्ि सककन्छ। आज, ताँससत मािवताको सम्बन्धमा मात्र अन्तर्दथक्ष्ट र वववेकको कमी छ

भन्िे होइि। मानिसहरू सस
ु क्ज्जत हुिप
ु िे धेरै दशथिहरू छि ् भिी जान्िप
ु छथ , र तैँले जि
ु सक
ु ै पाठ
ससके पनि त्र्ो तैँले ससकिुपिे पाठ िै हो; ताँ वातावरणसाँग समल्दो हुि सकिे हुिप
ु छथ । फलदार्ी
हुिका निक्म्त तेरो सशक्षाको स्तर बढाउिे कार्थ लामो समर्सम्म गिुथपछथ । सामान्र् मािव जीविका
निक्म्त तैँले आफैलाई सुसक्ज्जत पािुथपिे केही कुरा छि ्, र तैँले जीविमा आफ्िो प्रवेशलाई पनि
बुझ्िुपछथ । आज, तैँले परमेश्वरका वििहरू फेरर पढे र धेरै बुझेको छस ्—जुि तैँले त्र्नत बेला
बखु झिस ्, र अदहले तेरो हृदर् धेरै क्स्थर भर्ो। र्ी पनि तैँले कमाएका पररणामहरू िै हुि ्। जि
ु
ददि ताँ परमेश्वरका वििहरू िान्छस ् र वपउाँ छस ्, र ताँसभत्र थोरै बुझाइ हुन्छ, तब तैँले आफ्िा

दाजुभाइ र दददी-बदहिीहरूसाँग र्स बारे मा िुलस्त कुराकािी गिथ सकछस ्। के ताँमा हुिुपिे जीवि
र्ही िै होइि र? कदहलेकहीीँ, केही प्रश्िहरू उठाइन्छ, वा ताँ एउटा ववषर्माचथ चिन्ति गछथ स ्, र
त्र्सले ताँलाई भेदशक्कतमा अझ राम्रो बिाउाँ दछ, र ताँलाई अझ बढी अन्तर्दथक्ष्ट र बद्
ु चध ददन्छ,
ताँलाई केही सत्र्ताहरू बुझ्िे तुल्र्ाउाँ छ—र के र्ो आज बताइएको आक्त्मक जीविसभत्र समावेश

कुरा होइि र? आक्त्मक जीविको एक पक्षलाई मात्र अभ्र्ास गिे कुरा स्वीकार्थ हुाँदैि; परमेश्वरको
विि िािु र वपउिु, प्राथथिा गिुथ र भजिहरू गाउिु र्ी सबैद्वारा आक्त्मक जीवि बन्दछ, र जब
ताँससत आक्त्मक जीवि हुन्छ, तब ताँससत सामान्र् मािवताको जीवि पनि हुिुपदथछ। आज, भनिएका
धेरै कुराहरू मानिसहरूलाई तकथशक्कत र अन्तर्दथक्ष्ट ददिका लाचग हो, नतिीहरूलाई सामान्र्
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मािवताको जीवि प्रदाि गराउिको लाचग हो। अन्तर्दथक्ष्ट हुिु भिेको के हो; सामान्र् पारस्पररक
सम्बन्धहरू हुिु भिेको के हो; तैँले मानिससाँग कसरी कुराकािी गिथप
ु दथछ—तैँले परमेश्वरका वििहरू

िाएर अनि वपएर आफैलाई र्ी कुराहरूद्वारा सस
ु क्ज्जत पािथप
ु छथ , र ताँबाट जे माग गररएको छ
त्र्ो मािवताद्वारा प्राप्त गिथ सककन्छ। आफैलाई ती कुराहरूद्वारा सुसक्ज्जत पार् जसद्वारा ताँ
सुसक्ज्जत हुिुपछथ , र जे उचित छ त्र्ोभन्दा बढी िगर्; केही मानिसहरूले सबै ककससमका शब्दहरू
र शब्दावलीहरूको प्रर्ोग गदथछि ्, र र्समा उिीहरूले आफ्िो आकषथण दे िाउाँ छि ्। र अरू सबै

प्रकारका पस्
ु तकहरू पढ्छि ्, जसद्वारा उिीहरू शरीरका असभलाषाहरूमा सलप्त हुन्छि ्। नतिीहरू
सांसारका तथाकचथत महाि ् व्र्क्कतहरूका जीविीहरू र भिाइहरू अध्र्र्ि गछथ ि ् र नतिका अिुकरण
गछथ ि ्, र अश्लील सामग्रीहरू पढ्छि ्—र्ो अझ बढी हााँसउठ्दो कुरा हो! र्स्ता मानिसहरूले जीविमा

प्रवेश गिे बाटो जािेका हुाँदैिि ्, परमेश्वरको आजको कामको बारे मा जान्िु त परै जाओस ्। हरे क
ददि कसरी बबताउिे भन्िे कुरा समेत नतिीहरू जान्दै िि ्। उिीहरूका जीविको शन्
ू र्ता र्स्तै
हुन्छ! उिीहरू कुि कुरामा प्रवेश गिे भिेर नतिीहरू पूणथतर्ा अिजाि छि ्। नतिीहरू एक-अकथसाँग
बातचित र कुराकािी मात्र गछथ ि ्, मािौं कुराकािी भिेको उिीहरूको आफ्िै प्रवेशको प्रनतस्थापि
हो। के नतिीहरूसाँग लाज छै ि? र्ी त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसले कसरी क्जउिुपछथ भिी जान्दै िि ्,
र जसले मािव जीविलाई बुझ्दै िि ्; नतिीहरूले ददिभरर आफ्िो अिुहारहरू निराशाले भछथ ि ्, र
व्र्थथका कुराहरू गछथ ि ्—र्स प्रकारको क्जउिक
ु ो अथथ के हुन्छ? मैले दे िेको छु, कक धेरै जिा
मानिसहरू िािपाि गिुथ र लुगाफाटो लगाउिुबाहे क नतिीहरूको बहुमूल्र् समर् अथथहीि कार्थहरूमा

लगाउाँ छि ्, िाहे र्ो ख्र्ालठट्ठा र मूिथतापूणथ कुराहरू गिे, निन्दा-ििाथ गिे कार्थ होस ् वा ददिभरर

सुनतरहिे होस ्। के र्ो सन्तको जीवि हो? के र्ो सामान्र् मानिसको जीवि हो? के र्स्तो जीविले

ताँलाई ससद्ध बिाउाँ छ, जब कक र्ो सस्
ु त, पनछक्ल्तर लैजािे र उदासीि छ? के ताँ बबिससवि आफैलाई

शैतािको हातमा गुमाउि इच्छुक छस ्? जब मानिसहरूको जीवि सहज हुन्छ, र नतिीहरूको
वातावरणमा कुिै कष्ट हुाँदैि, नतिीहरू अिुभव गिथ असमथथ हुन्छि ्। आरामदार्क वातावरणमा,
मानिसहरू भ्रष्ट हुिु सक्जलो हुन्छ—तर प्रनतकूल वातावरणले ताँलाई ठूलो आतुरीको साथ प्राथथिा
गिे बिाउाँ छ, र ताँलाई र्स्तो बिाउाँ छ कक ताँ परमेश्वरलाई छाड्िे आाँट गदै िस ्। मानिसहरूको जीवि

जनत सक्जलो र बोधो हुन्छ, त्र्वि िै बढी उिीहरू क्जउिक
ु ो कुिै अथथ छै ि भन्िे महसस
ु गछथ ि ्, र
उिीहरूलाई बरु मिुथ राम्रो हुन्छ भन्िे समेत लाग्छ। मानिसको दे ह र्नत भ्रष्ट छ; नतिीहरू परीक्षामा
परे भिे मात्र नतिीहरूलाई फाइदा हुन्छ।
र्ेशूको कामको त्र्ो िरण र्हूददर्ा र गालीलमा गररएको चथर्ो, र अन्र्जानतहरूलाई त्र्सबारे

केही थाहा चथएि। उहााँले गिथभ
ु एको काम अत्र्न्त गोप्र् चथर्ो, र इस्राएल बाहे क अरू कुिै दे शलाई
त्र्ो थाहा चथएि। जब र्ेशूले आफ्िो काम पूरा गिुथभर्ो र र्सको बारे मा थाहा पाएपनछ त्र्सले

िैलाबैला मच्र्ार्ो, अनि त्र्ो बेला उहााँ जािुभर्ो। र्ेशू कामको एक िरण गिथ आउिुभर्ो, केही

मानिसहरूलाई प्राप्त गिुथभर्ो, र एक िरणको काम पूरा गिुथभर्ो। परमेश्वरको कामको जुि-सुकै
िरणमा पनि उहााँलाई पछ्र्ाउिेहरू धेरै हुन्छि ्। र्दद त्र्ो परमेश्वर आफैले मात्र गिुथभर्ो भिे, र्ो
अथथहीि हुिेचथर्ो; परमेश्वरको कामको त्र्ो िरण टुङ्गोमा िपचु गञ्जेल उहााँलाई पछ्र्ाउिे मानिसहरू
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हुिुपछथ । जब परमेश्वरको आफ्िै काम पूरा हुन्छ तब मात्र मानिसहरूले परमेश्वरद्वारा अह्राइएको
काम गिथ थाल्छि ्, त्र्सपनछ मात्र परमेश्वरको काम फैसलि थाल्छ। परमेश्वरले एउटा िर्ााँ र्ुगनतर

डोऱ्र्ाउिे काम मात्र गिथुहुन्छ; मानिसको काम भिेको त्र्सलाई अगाडड बढाउिु हो। र्सैले, आजको
काम धेरै लामो समर्सम्म िल्दै ि; मानिससाँगको मेरो जीवि धेरै लामो समर्सम्म रहाँदैि। म
केवल मेरो काम पूरा गदथछु, र नतमीहरूलाई त्र्ो काम गिथ लगाउाँ छु, जुि नतमीहरूले गिुथपछथ , र्सैले

कक र्ो काम र र्ो सुसमािार अन्र्जानतहरू र अन्र् राष्रहरू माझ सकेसम्म नछटो फैसलर्ोस ्—
त्र्सरी मात्र नतमीहरूले मानिसको रूपमा रहे को आफ्िो कतथव्र् परू ा गिथ सकिेछौ। आजको समर्

सबैभन्दा मूल्र्वाि ् छ। र्दद तैँले र्सलाई बेवास्ता गररस ् भिे, ताँ मूिथ होस ्; र्दद, र्स वातावरणमा,
तैँले र्ी वििहरू िाइस ् र वपइस ् भिे र र्ो कामको अिुभव गररस ् भिे, र अझै पनि ताँमा
सत्र्ताको पनछ लाग्िे र्दढताको कमी हुन्छ भिे, र तैँले असलकनत पनि बोझ महसुस गदै िस ् भिे—
तेरो भववष्र् के होला? के ताँजस्तो व्र्क्कत हटाइि लार्कको हुाँदैि र?

इस्राएलीहरूले्जस्िै्सेर्ा्गर
आजभोसल धेरै मानिसहरूले अरूससत सहकार्थ गदाथ के-कस्ता पाठहरू ससकिुपछथ भिेर ध्र्ाि

ददाँ दैिि ्। नतमीहरूमध्र्े धेरैले अरूससत सहकार्थ गदाथ पाठहरू ससकि सकदै िौ भिेर मैले पिा

लगाएको छु; नतमीहरूमध्र्े धेरै जिा नतमीहरूका आफ्िै वविारहरूमा लाचगरहन्छौ। मण्डलीमा काम

गदाथ, ताँ आफ्िो वविार पोख्छस ् अनि अरू कसैले नतिीहरूका आफ्िै वविारहरू पोख्छि,् अनि
एउटाको अकोससत कुिै सम्बन्ध हुाँदैि; नतमीहरूले वास्तवमा केही सहकार्थ िै गदै िौ। सािो मात्रामा
िै भएपनि जीविको िोजी िगररकि नतमीहरू सबै केवल आफ्िै अन्तर्दथक्ष्टहरूलाई व्र्कत गिथम
ु ा

वा नतमीहरूले आफूसभत्र बोकेका “बोझहरू” लाई फुकाउिम
ु ा िै मग्ि हुन्छौ। अरू कसैले के भन्छ
वा गछथ भन्िे कुराको पबाथह िगरी ताँ सधैँ आफ्िै बाटोमा दहाँड्िुपछथ भिी ववश्वास गदै तैँले झारा
टािे दहसाबले मात्रै काम गरररहे को दे खिन्छ; अरूका पररक्स्थनतहरू जस्तोसुकै भए तापनि त्र्सलाई
पबाथह िगरीकि, पववत्र आत्माले अगुवाइ गिुथभएअिुसार तैँले सङ्गनत गिुथपछथ भन्िे ताँलाई लाग्छ।
ताँ अरूका बसलर्ा पक्षहरू पिा लगाउि सक्षम छै िस ्, अनि ि त ताँ आफैलाई जााँच्ि सक्षम छस ्।

नतमीहरू जसरी काम-कुराहरूलाई स्वीकार गछौ, त्र्ो सााँक्च्ि िै पथभ्रष्ट र भ्रमपूणथ छ। र्सो भन्ि
सककन्छ कक अदहले पनि नतमीहरूले अझै प्रशस्त स्व-धासमथकता प्रदशथि गदथछौ, मािौँ नतमीहरू

पुरािै बबमारीको दशामा फकेका जस्तो छौ। नतमीहरू एक-अकाथससत पूणथ रूपले िुला हुिे ककससमले
बातचित गदै िौ, उदाहरणको निक्म्त, निक्श्ित मण्डलीहरूको कामबाट नतमीहरूले कस्तो प्रकारको
पररणाम हाससल गरे का छौ, वा तेरा सभत्री अवस्थाहरूको हालैको क्स्थनत, र र्स्तै इत्र्ादद कुराहरूको

बारे मा; नतमीहरूले त्र्स्ता कुराहरूको बारे मा पटककै कुराकािी गदै िौ। आफ्िा धारणाहरूलाई
छोडडददिे वा आफूलाई पररत्र्ाग गिे जस्ता अभ्र्ासहरूमा नतमीहरूको बबलकुल तल्लीिता छै ि।
अगुवा र कार्थकताथहरूले केवल नतिीहरूका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई कसरी िकारात्मक हुिदे खि
बिाउिे अनि कसरी नतिीहरूलाई जोशपव
ू थक पछ्र्ाउिे तल्
ु र्ाउिे भिेर मात्र सोच्छि ्। तैपनि,
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नतमीहरू सबै आफैले जोशपूवथक पछ्र्ाउिु पर्ाथप्त छ भिी सोच्छौ अनि आफैलाई जान्िु र आफैलाई
पररत्र्ाग गिुथ के हो भन्िे बारे मा नतमीहरूससत आधारभूत रूपमा कुिै बुझाइ छै ि, अरूससत सहकार्थ

गरे र सेवा गिथक
ु ो अथथ बझ्
ु िु त झि ् परको कुरा हो। नतमीहरू केवल नतमीहरू आफैमा परमेश्वरलाई

उहााँको प्रेमको कजाथ नतिे इच्छा राख्ने, आफैमा पत्रुसको शैलीमा क्जउिे इच्छा राख्ने बारे मा मात्रै

सोच्छौ। र्ी कुराहरू बाहे क, नतमीहरू अरू कुिै कुराको बारे मा सोच्दै िौ। तैँले के समेत भन्छस ् भिे,
अरू मानिसहरूले जे गरे पनि, ताँ अन्धो भएर समवपथत हुिेछैिस ्, अनि अरू मानिसहरू जस्तोसुकै
भएपनि, तैँले िादहाँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुिे ससद्धता िोज्िेछस ्, अनि त्र्ही िै पर्ाथप्त हुिेछ।

तथावप, तथ्र् के हो भिे, तेरो इच्छाले कुिै पनि प्रकारले वास्तववकतामा ठोस असभव्र्क्कत पाएको
छै ि। के र्ो सबै नतमीहरूले दहजोआज प्रदशथि गिे व्र्वहार होइि र? नतमीहरूमध्र्े हरे कले आफ्िै

अन्तर्दथक्ष्टलाई पक्रन्छौ, अनि नतमीहरू सबै ससद्ध तुल्र्ाइिे िाहिा गछौ। म दे ख्छु कक नतमीहरूले
त्र्नत धेरै प्रगनत िगररकि त्र्नत लामो समर्सम्म सेवा गरे का छौ; निक्श्ित रूपमा, एक-आपसमा
समलेर काम गिे सम्बन्धी र्स पाठमा नतमीहरूले केही हाससल गरे का छै िौ! मण्डलीहरूमा जााँदा

नतमीहरू आफ्िै तररकाले कुराकािी गछौ, अनि अरूले आफ्िै तररकाले कुराकािी गछथ ि ्। मेलपूणथ
सहकार्थ बबरलै हुन्छ, अनि नतमीहरूभन्दा तलका अिुर्ार्ीहरूको सम्बन्धमा र्ो कुरा अझै बढी
लागू हुन्छ। भन्िुको अथथ, नतमीहरूमध्र्े कसैले परमेश्वरको सेवा गिुथ भिेको के हो वा कसरी

परमेश्वरको सेवा गिथप
ु छथ भन्िे कुरा ववरलै मात्र बझ्
ु छौ। नतमीहरू अन्र्ोलमा छौ र र्स प्रकारका
पाठहरूलाई हल्का ववषर्हरूको रूपमा सलन्छौ। र्स्ता मानिसहरू अझ धेरै छि ् जो सत्र्ताको र्स

पक्षलाई अभ्र्ास गिथमा मात्र िुकदै िि ् तर जािी-जािी समेत गल्ती गछथ ि ्। धेरै वषथसम्म सेवा

गिेहरू समेत एक-प्रकारको ववरुद्धमा लड्छि ्, एक-अकाथको ववरुद्ध र्ुक्कत रच्छि ् अनि नतिीहरू

ईष्र्ाथलु र प्रनतस्पधाथत्मक छि ्; हरे कले आफ्िै दहत मात्रै िोज्दछ, अनि नतिीहरूले बबलकुल सहकार्थ

गदै िि ्। के र्ी सबै कुराहरूले नतमीहरूको वास्तववक कदलाई प्रनतनिचधत्व गदै ि र? प्रनतददिको
जीविमा सेवा गिे नतमीहरू इस्राएलीहरू जस्तै छौ, जसले हरे क ददि मक्न्दरमा परमेश्वर स्वर्मको
्
प्रत्र्क्ष सेवा गरे । परमेश्वरको सेवा गिे नतमीहरूससत िै कसरी सहकार्थ गिे वा कसरी सेवा गिे

भन्िे कुराको कुिै ज्ञाि छै ि, र्ो कसरी हुिसकछ?
त्र्ो बेला, इस्राएलीहरूले मक्न्दरमा र्होवाको प्रत्र्क्ष सेवा गथे, अनि नतिीहरू पज
ू ाहारीहरू भिी
चिनिन्थे (अवश्र्, हरे क व्र्क्कत पूजाहारी चथए भन्िे छै ि; केवल मक्न्दरमा र्होवाको सेवा गिेहरूससत

मात्रै त्र्स्तो पदहिाि चथर्ो)। नतिीहरूले र्होवाले नतिीहरूलाई ददिुभएका मुकुटहरू पदहररन्थे

(भन्िुको अथथ, नतिीहरूले र्होवाका मापदण्डहरू अिुसार र्ी मुकुटहरू बिाउथे; र्होवाले नतिीहरूलाई
प्रत्र्क्ष रूपमा ती मक
ु ु टहरू ददिभ
ु एको होइि)। नतिीहरूले र्होवाले नतिीहरूलाई ददिभ
ु एको

पूजाहारीको लबेदाहरू पनि पदहररन्थे र मक्न्दरमा प्रत्र्क्ष रूपले बबहािदे खि सााँझसम्मै िाली िुट्टा

उहााँको सेवा गथे। र्होवाप्रनत नतिीहरूको सेवा लापरवाही चथएि, अनि र्समा अन्धाधुन्ध र्ताउनत
दौड्िे कुरा समावेश चथएि; बरु र्ो सबै निर्महरूअिुसार िै गररन्थे जुि निर्मलाई उहााँको सेवा

गिे कसैले पनि प्रत्र्क्ष रूपले भङ्ग गिथ सकदै िचथए। नतिीहरू सबै ले र्ी िीनत निर्महरूलाई

पालिा गिथप
ु थ्र्ो; ित्रभिे, नतिीहरू मक्न्दरमा पस्िदे खि बक्न्ित हुन्थे। र्दद कसैले मक्न्दरका
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निर्महरू तोडे भिे—अथाथत ्, र्दद कसैले र्होवाका आज्ञाहरू अवज्ञा गरे भिे—तब त्र्स व्र्क्कतलाई
उहााँले जारी गिुथभएको निर्महरूअिुसार व्र्वहार गररिुपथ्र्ो, अनि कसैलाई र्सप्रनत आपवि

जिाउि वा अपराधीलाई सरु क्षा ददि अिम
ु नत ददइाँदैिथ्र्ो। नतिीहरूले जनत वषथ परमेश्वरको सेवा

गरे पनि, सबैले निर्महरूको पालिा गिुथ आवश्र्क हुन्थ्र्ो। र्ही कारणले, धेरै पूजाहारीहरूले
पूजाहारीको लबेदा पदहररन्थे र र्ही शैलीमा वषथभरर र्होवाको निरन्तर सेवा गथे, र्द्र्वप उहााँले

नतिीहरूलाई ववशेष व्र्वहार गिुथभएको चथएि। नतिीहरूले आफ्िो सम्पूणथ जीवि समेत वेदीको

सामु र मक्न्दरमा बबताउाँ थे। र्ही िै नतिीहरूको वफादाररता र अधीिताको प्रकटीकरण चथर्ो।
र्होवाले नतिीहरूमाचथ त्र्स्तो आसशषहरू राखिददिुभएको चथर्ो भन्िे कुरामा कुिै आश्िर्थ

मान्िुपदै ि; नतिीहरूको वफादाररताको कारणले िै नतिीहरूले र्ो सबै कृपा प्राप्त गरे र र्होवाका

सबै कार्थहरू दे िे। त्र्ो बेला जब र्होवाले इस्राएलमा आफ्िा िुनिएका मानिसहरूको माझमा काम
गिुथभर्ो, तब उहााँले नतिीहरूबाट कडा मागहरू गिुथभर्ो। नतिीहरू सबै अत्र्न्तै आज्ञाकारी चथए र

व्र्वस्थाहरूद्वारा प्रनतबक्न्धत चथए; र्ी व्र्वस्थाहरूले र्होवालाई सम्माि गिे नतिीहरूको
क्षमतालाई सुरक्षक्षत गिे काम गथ्र्ो। र्ी सबै र्होवाका प्रशासनिक आदे शहरू चथए। र्दद ती

पूजाहारीहरूमध्र्े कसैले पनि ववश्राम ददि पालि गरे िि ् वा र्होवाका आज्ञाहरूलाई भङ्ग गरे भिे,
अनि र्दद नतिीहरूलाई साधारण मानिसहरूले पिा लगाए भिे, त्र्स व्र्क्कतलाई तुरुन्तै वेदीको
सामु लचगन्थ्र्ो र ढुङ्गाले हािेर माररन्थ्र्ो। ती लाशहरूलाई मक्न्दरमा वा मक्न्दर वररपरर राखििे

अिुमनत ददइाँदैिचथर्ो; र्होवाले त्र्स गिे अिुमनत ददिुभएको चथएि। जसले त्र्सो गथ्र्ो, त्र्सलाई
“अशुद्ध बसलदािहरू” िढाउिे व्र्क्कतको रूपमा व्र्वहार गररन्थ्र्ो, अनि ठूलो िाल्डोमा

िसासलन्थ्र्ो र मत्ृ र्ुदण्ड ददइन्थ्र्ो। अवश्र्, त्र्स्ता सबै मानिसहरूले आफ्िो ज्र्ाि गुमाउाँ थे;
कसैलाई पनि छोडडाँदैिचथर्ो। “अशद्
ु ध आगो” िढाउिेहरू समेत चथए; अको शब्दमा भन्दा, र्होवाले
तोकिुभएका ददिहरूमा बसलदाि ििढाउिे मानिसहरूलाई नतिीहरूले

िढाएका बसलदािका

थोकहरूसाँगै उहााँको आगोले जलाउथ्र्ो, जुि थोकहरूलाई वेदीमा रदहरहि अिुमनत ददइाँदैिचथर्ो।

पूजाहारीहरूलाई ददइएका निर्महरू र्स्ता चथए: नतिीहरूले आफ्िो िुट्टा िधोइकि नतिीहरूलाई

मक्न्दर वा त्र्सको बादहरी िोकमा समेत प्रवेश गिे अिुमनत ददइाँदैिचथर्ो; पूजाहारीको लबेदा
िपदहरे सम्म नतिीहरूले मक्न्दरसभत्र प्रवेश गिथ सकदै िचथए; नतिीहरूले पज
ू ाहारीका मक
ु ु टहरू सशरमा

िपदहरे सम्म नतिीहरूले मक्न्दर प्रवेश गिथ सकदै िचथए; र्दद लाशले अपववत्र भएमा नतिीहरू मक्न्दर
प्रवेश गिथ सकदै िचथए; अधमी व्र्क्कतको हात छोइसकेपनछ नतिीहरूले आफ्िो हात िधोएसम्म

नतिीहरूले मक्न्दरमा प्रवेश गिथ सकदै िचथए; अनि नतिीहरूले स्त्रीहरूससत आफैलाई अशुद्ध पारे पनछ
नतिीहरू मक्न्दर प्रवेश गिथ सकदै िचथए (तीि मदहिाको लाचग, सधैँको लाचग होइि), ि त

नतिीहरूलाई र्होवाको मुहार दे ख्ने अिुमनत ददइन्थ्र्ो। समर् पूरा भएपनछ—भिाइको अथथ, तीि

मदहिापनछ मात्र नतिीहरूलाई पूजाहारीको सफा लबेदा पदहररिे अिुमनत ददइन्थ्र्ो—तब र्होवाको

मुहार हे िथ नतिीहरूले मक्न्दर प्रवेश गिथ सकिुभन्दा अनघ नतिीहरूले बादहरी िोकमा सात ददिसम्म
सेवा गिुथपथ्र्ो। र्होवाको मक्न्दरलाई अपववत्र हुि िददि नतिीहरूलाई पूजाहारीको र्ो कुिै पनि
वस्त्र मक्न्दरसभत्र मात्रै पदहररि अिम
ु नत ददइन्थ्र्ो, र कदहल्र्ै पनि बादहर पदहररिे अिम
ु नत चथएि।
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ती सबै पूजाहारीहरूले र्होवाका व्र्वस्थाहरू भङ्ग गिे अपराधीहरूलाई उहााँको वेदीको सामु
ल्र्ाउिुपथ्र्ो, जहााँ नतिीहरूलाई साधारण मानिसहरूले मत्ृ र्ुदण्ड ददन्थे; ित्रभिे, अपराधको साक्षी
भएका पज
ू ाहारीमाचथ आगो वषथन्थ्र्ो। र्सरी, नतिीहरू ििक
ु ीकि र्होवाप्रनत वफादार हुन्थे, ककिभिे
उहााँका व्र्वस्थाहरू नतिीहरूको निक्म्त अनत कठोर चथए, अनि नतिीहरूले उहााँका प्रशासनिक
आदे शहरूलाई त्र्विकै भङ्ग गिे साहस कदहल्र्ै पनि गिथ सकदै िचथए। इस्राएलीहरू र्होवाप्रनत

वफादार चथए ककिभिे नतिीहरूले उहााँको आगो दे िेका चथए, अनि त्र्स हातलाई दे िेका चथए
जसद्वारा उहााँले मानिसहरूलाई सजार् ददिभ
ु एको चथर्ो, अनि ककिभिे सरु
ु मा उहााँलाई नतिीहरूले
र्सरी सम्माि गथे। त्र्सैकारण, नतिीहरूले केवल र्होवाको ज्वाला मात्र प्राप्त गरे िि ् तर उहााँको

वास्ता, उहााँको सुरक्षा र उहााँका आसशषहरू पनि प्राप्त गरे । नतिीहरूका सबै कार्थहरूमा र्होवाका
वििहरूको पालिा गिुथ िै नतिीहरूको वफादाररता चथर्ो, अनि कसैले अवज्ञा गरे िि ्। र्दद कुिै
अिाज्ञाकाररता भर्ो भिे, अरूले र्होवाका वििहरू पालिा गथे र र्होवाको ववरुद्धमा जािे

जोकोहीलाई पनि मत्ृ र्ुदण्ड ददन्थे, अनि त्र्स व्र्क्कतलाई उहााँबाट बबलकुल लुकाउाँ दै िचथए। जसले
ववश्राम ददिलाई भङ्ग गथे, जो व्र्सभिारको दोषी हुन्थे, अनि जसले र्होवाका भेटीहरू िोथे,
नतिीहरूलाई ववशेष कठोरताका साथ दण्ड ददइन्थ्र्ो। ववश्राम ददिलाई भङ्ग गिेहरूलाई नतिीहरूले
(साधारण मानिसहरूले) ढुङ्गाले हान्थे, वा कोराथले हािेर माररन्थ्र्ो, जसमा कुिै अपवाद हुाँदैिचथर्ो।
जसले व्र्सभिार गथे—जसले आकषथक स्त्रीहरूको लालसा गथे वा दष्ु ट स्त्रीहरूलाई हे रेर कामक
ु

वविारहरूलाई मिमा आउि ददन्थे, वा जवाि स्त्रीहरूलाई हे रेर असभलाषी हुन्थे—ती सबैलाई मत्ृ र्ुदण्ड
ददइन्थ्र्ो। आवरण वा घुम्टो िलगाउिे जवाि स्त्रीहरूले र्दद कुिै मानिसलाई अिैनतक व्र्वहारमा
फसाउि परीक्षा गरे भिे, त्र्स स्त्रीलाई मत्ृ र्ुदण्ड ददइन्थ्र्ो। र्दद र्स प्रकारको व्र्वस्थाहरू भङ्ग

गिे मानिस पज
ू ाहारी (जसले मक्न्दरमा सेवा गथ्र्ो) चथर्ो भिे, उसलाई क्रूसमा िढाइन्थ्र्ो वा
झुण्ड्र्ाइन्थ्र्ो। त्र्स्तो कुिै पनि प्रकारको मानिसलाई बााँच्िे अिुमनत ददइाँदैिचथर्ो, अनि एउटै

व्र्क्कतले पनि र्होवाको सामु कृपा पाउाँ दै िचथए। र्स्तो प्रकारको मानिसका आफन्तहरूलाई उसको
मत्ृ र्ुको तीि वषथसम्म र्होवालाई वेदीको सामु बसलदािहरू िढाउिे अिुमनत ददइाँदैिचथर्ो, ि त

र्होवाद्वारा साधारण मानिसहरूलाई प्रदाि गररएला बसलदािहरूमा सहभागी हुि िै ददइन्थ्र्ो। त्र्ो
समर् ससद्चधएपनछ मात्रै नतिीहरूले उच्ि गण
ु स्तरको गाईवस्तु वा भेडाहरूलाई र्होवाको वेदीमाचथ
िढाउि सकथे। र्दद अन्र् कुिै अपराधहरू भएमा, नतिीहरूले उहााँको अिुग्रहको निक्म्त बबन्ती गदै

र्होवाको सामु तीि ददिसम्म उपवास बस्िुपथ्र्ो। उहााँका व्र्वस्थाहरू अनत कठोर र अनत कडा
भएको कारणले मात्रै नतिीहरूले र्होवाको आराधिा गदै िचथए; उहााँको अिुग्रह र उहााँप्रनत नतिीहरूको

वफादाररताको पररणामस्वरूप नतिीहरूले र्सो गथे। त्र्सो हुाँदा, आजको ददिसम्म नतिीहरू आफ्िो
सेवामा त्र्सरी िै वफादार रहे का छि ्, अनि नतिीहरू र्होवाको सामु आफ्िा बबन्तीहरू गिे कार्थमा
कदहल्र्ै पनछ हटे का छै िि ्। दहजोआज, इस्राएलका मानिसहरूले अझै उहााँको वास्ता र सुरक्षा प्राप्त
गछथ ि ्, अनि उहााँ अझै पनि नतिीहरूको माझमा अिुग्रह हुिुहुन्छ र सधैँ नतिीहरूससत वास
गरररहिुहुन्छ। नतिीहरूले कसरी र्होवाको सम्माि गिुथपछथ , र नतिीहरूले उहााँको सेवा कसरी गिथप
ु छथ

भन्िे नतिीहरू सबैलाई थाहा छ, अनि उहााँको वास्ता तथा सरु क्षा पाउिको निक्म्त नतिीहरूले कसरी
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व्र्वहार गिुथपछथ भन्िे नतिीहरू सबैलाई थाहा छ; ककिकक नतिीहरू सबैले आफ्िो हृदर्मा उहााँलाई

सम्माि गदथछि ्। नतिीहरूको सबै सेवाको सफलताको रहस्र् उहााँप्रनतको नतिीहरूको सम्मािभन्दा
अरू केही होइि। त्र्सैले, नतमीहरू सबै दहजोआज कस्ता छौ? के इस्राएलका मानिसहरूससत
नतमीहरूको कुिै समािता छ? के ताँलाई दहजोआज सेवा गिे काम महाि ् आक्त्मक व्र्क्कतत्वको

अगुवाइलाई पछ्र्ाउिु िै हो भन्िे लाग्छ? नतमीहरूससत कुिै वफादाररता र सम्माि िै छै ि।
नतमीहरूले र्थेष्ट अिुग्रह प्राप्त गदथछौ, अनि नतमीहरू सबैले प्रत्र्क्ष रूपले परमेश्वरको सेवा

गरररहे का हुिाले, नतमीहरू इस्राएली पज
ू ाहारीहरू सरह छौ। नतमीहरू मक्न्दरमा प्रवेश िगरे पनि,
नतमीहरूले जे प्राप्त गर्ौ र नतमीहरूले जे दे ख्छौ, त्र्ो मक्न्दरमा र्होवाको सेवा गिे पज
ू ाहारीहरूले
प्राप्त गरे को भन्दा अनत धेरै हो। तैपनि, नतमीहरूले नतिीहरूले भन्दा धेरै पटक वविोह गछौ र

ववरोध गदथछौ। नतमीहरूको सम्माि धेरै सािो छ, अनि त्र्सको पररणामस्वरूप, नतमीहरूले अनत
थोरै अिुग्रह प्राप्त गदथछौ। नतमीहरूले अनत थोरै समपथण गरे पनि, ती इस्राएलीहरूले पाएको भन्दा

धेरै बढी नतमीहरूले पाएका छौ। र्ी सबै कुरामा के नतमीहरूलाई उदारताको साथ व्र्वहार गररएको

छै ि र? इस्राएलमा काम हुाँदै गदाथ, मानिसहरूले जािी-जािी र्होवालाई न्र्ार् गिे साहस गदै िचथए।
तापनि, नतमीहरूको बारे मा के भन्िे? नतमीहरूलाई क्जत्ि हाल मैले गरररहे को कामको िानतर िहुाँदो
हो त, नतमीहरूले मेरो िाउाँ लाई घातक रूपले लक्ज्जत तुल्र्ाएको म कसरी सहि सकथेँ र? र्दद

नतमीहरू बााँच्िे र्ग
ु व्र्वस्थाको र्ग
ु भएको भए, नतमीहरूका वििहरू र कार्थहरू अिस
ु ार त
नतमीहरूमध्र्े एक जिा पनि जीववत रहिेचथएिि ्। नतमीहरूको सम्माि अनत थोरै छ! नतमीहरूमाचथ
धेरै कृपा िवषाथएकोमा नतमीहरू सधैँ मलाई दोष लगाइरहन्छौ, र मैले नतमीहरूलाई आसशषका
पर्ाथप्त वििहरू ददाँ ददि अनि नतमीहरूका निक्म्त मससत श्रापहरू मात्र छि ् भिेर नतमीहरू दाबी

समेत गदथछौ। मप्रनतको त्र्स्तो थोरै सम्मािले मेरो आसशषहरू स्वीकार गिथ नतमीहरूको निक्म्त

असम्भव छ भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? के नतमीहरूको सेवाको दर्िीर् अवस्थाको कारणले
म नतमीहरूमाचथ निरन्तर श्राप र न्र्ार् िन्र्ाउाँ छु भिेर के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? के नतमीहरूलाई
अन्र्ार् गररएको छ भन्िे नतमीहरू सबैलाई लाग्छ? म कसरी वविोही र समवपथत िहुिे मानिसहरूको
झुण्डलाई आसशष ददि सकछु? मेरो िाउाँ मा अिादर ल्र्ाउिे मानिसहरूलाई म कसरी त्र्विकै अिुग्रह

प्रदाि गिथ सकछु र? नतमीहरूलाई पदहले िै अत्र्न्त ठूलो दर्ासदहत व्र्वहार गररएको छ। र्दद
इस्राएलीहरू आज नतमीहरू जस्तो वविोही भएका भए म नतिीहरूलाई धेरै अनघ िै िाश

गररसकिेचथएाँ। तैपनि, म नतमीहरूलाई कोमलता बाहे क अरू कुिै ककससमले व्र्वहार गददथ िाँ। के र्ो

उदारता होइि र? के नतमीहरू र्ो भन्दा ठूला आसशषहरू िाहन्छौ? उहााँको सम्माि गिेहरूलाई मात्रै
र्होवाले आसशष ददिुहुन्छ। उहााँको ववरुद्ध वविोह गिे मानिसहरूलाई उहााँले सजार् ददिह
ु ु न्छ,
नतिीहरूमध्र्े एउटै लाई पनि उहााँले कदहल्र्ै क्षमा ददिुहुन्ि। कसरी सेवा गिे भन्िे थाहा िभएका
आजका मानिसहरू, नतमीहरूको हृदर् पूणथ रूपले पररवतथि हुिको लाचग के नतमीहरूलाई सजार् र
न्र्ार्को अझै बढी िााँिो छै ि? के त्र्स्ता सजार् र न्र्ार् नतमीहरूलाई ददिप
ु िे सवोिम प्रकारका
आसशषहरू होइिि ् र? के ती नतमीहरूका सवोिम सुरक्षा होइिि ् र? के तीवविा नतमीहरूमध्र्े कसैले

र्होवाको बसलरहे को आगो सहि सकथ्र्ौ र? र्दद नतमीहरूले पनि इस्राएलीहरूले जस्तै सााँिो रीनतले
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वफादाररता पूवथक सेवा गिथ सकिे भए, के नतमीहरूले पनि आफ्िो निरन्तर साथीको रूपमा अिुग्रह
पाउिेचथएिौ र? के नतमीहरूले सधैँ आिन्द र पर्ाथप्त निगाह पाउिेचथएिौ र? कसरी सेवा गिुथपछथ
भन्िे कुरा के नतमीहरू सबैलाई थाहा छ?

समलेर साँगै काम गिथको लाचग नतमीहरूबाट आज गररएको माग र्होवाले इस्राएलीहरूबाट माग

गिुथभएको सेवा समाि छ: ित्रभिे, सेवा गिथ बन्द गररहाल। नतमीहरू प्रत्र्क्ष रूपले परमेश्वरको
सेवा गिे मानिसहरू भएको कारणले, कम्तीमा नतमीहरू आफ्िो सेवामा वफादाररतामा र अधीितामा

रहि सकिे हुिैपछथ , अनि व्र्वहाररक रूपले पाठहरू ससकि सकिे हुिैपछथ । ववशेष रूपमा मण्डलीमा
काम गरररहे का नतमीहरूको ववषर्मा भन्दा, के नतमीहरूभन्दा मुनिका भाइ बदहिीहरूमध्र्े कसैले

नतमीहरूको निराकरण गिे साहस गछथ ? के कसैले नतमीहरूलाई प्रत्र्क्ष रूपमा नतमीहरूका गल्तीहरू

बताउिे साहस गिथसकछ? नतमीहरू अरू सबैभन्दा उच्िमा िडा छौ; नतमीहरू राजा जस्तै राज्र्
गछौ! नतमीहरू र्स्ता प्रकारका व्र्वहाररक पाठहरू अध्र्र्ि गदै िौ वा त्र्ससभत्र प्रवेश गदै िौ,
तापनि नतमीहरू अझै परमेश्वरको सेवा गिे कुरा गछौ! हाल, ताँलाई केही सांख्र्ामा मण्डलीहरू

अगुवाई गिथ भनिएको छ, तर तैँले आफैलाई पररत्र्ाग िगिे मात्र होइि, तर ताँ र्सो भन्दै आफ्िै
धारणाहरू तथा वविारहरूमा लाचगरहन्छस ,् “मलाई लाग्छ, र्ो र्सरी गररिुपछथ , ककिकक परमेश्वरले

भन्िुभएको छ, कक हामी अरूबाट निर्क्न्त्रत हुिु हुाँदैि अनि दहजोआज हामी अन्धाधुन्ध समवपथत
हुिु हुाँदैि।” त्र्सैकारण, नतमीहरूमध्र्े हरे क आफ्िै वविारमा र्दढ रहन्छौ, अनि कसैले एक-अकाथको
आज्ञा मान्दै ि। तेरो सेवा गनतरोध बिेको छ भन्िे कुरा तैँले स्पष्टससत जािे तापनि ताँ अझै र्सो

भन्छस ्, “मैले दे िे अिुसार, मेरो बाटो निशािाभन्दा टाढा छै ि। कुिै पनि मामलामा, हामी हरे कको
एउटा पक्ष हुन्छ: तपाईं आफ्िो कुरा गिुथहोस ्, म आफ्िो कुरा गिेछु; तपाईं आफ्िो दशथिहरूको
बारे मा सङ्गनत गिथह
ु ोस ्, अनि म आफ्िो प्रवेशको बारे मा कुरा गिेछु।” निराकरण गररिप
ु िे धेरै
कुराहरूको निक्म्त नतमीहरू कदहल्र्ै क्जम्मेवारी सलाँ दैिौ, वा नतमीहरूमध्र्े हरे कले आफ्िै वविारहरू

व्र्कत गदै अनि आफ्िै हैससर्त, प्रनतष्ठा र मुहारलाई बुद्चधमािीपूवथक बिाउाँ दै नतमीहरू झारा टािे
काम गछौ। नतमीहरूमध्र्े कोही पनि आफूलाई िम्र तुल्र्ाउि इच्छुक छै िौ, अनि जीवि तीव्र

गनतमा अनघ बढोस ् भिेर दव
ु ै पक्षले आफैलाई पररत्र्ाग गिे र एक-अकाथको कमजोरीहरू पूनतथ गिे

पहल गदै िौ। जब नतमीहरू साँगै सहकार्थ गछौ, तब नतमीहरूले सत्र्तालाई िोजी गिथ ससकिप
ु छथ ।
तैँले भन्छस ् होला, “मससत सत्र्ताको र्स पक्षको स्पष्ट बुझाइ छै ि। र्स बारे मा तपाईंसाँग कस्तो

अिुभव छ?” अथवा, तैँले र्सो भन्छस ् होला, “र्स पक्षको सम्बन्धमा तपाईंससत मेरोभन्दा बढी
अिुभव छ; कृपर्ा के तपाईं मलाई केही मागथदशथि ददि सकिुहुन्छ?” के त्र्ो काम सुरु गिे राम्रो

तररका हुिे चथएि र? नतमीहरूले धेरै वििहरू सि
ु ेका छौ, अनि सेवा गिे ववषर्मा नतमीहरूसाँग
केही अिभ
ु व छि ्। र्दद मण्डलीहरूमा काम गदाथ नतमीहरूले एक-अकाथबाट ससकेिौ, एक-अकाथलाई
सहार्ता गरे िौ र एक-अकाथको कमी कमजोरीहरूलाई पूनतथ गरे िौ भिे, नतमीहरूले कसरी कुिै पाठ
ससकि सकछौ र? जब नतमीहरूले कुिै कुराको सामिा गछौ, नतमीहरूले एक-अकाथससत सङ्गनत
गिुथपछथ ताकक नतमीहरूको जीविले लाभ पाएको होस ्। र्सको अनतररकत, नतमीहरूले कुिै पनि
निणथर्हरू गिथभ
ु न्दा अनघ कुिै पनि प्रकारको कुराहरूको बारे मा होसशर्ारीपव
ू थक सङ्गनत गिथप
ु छथ ।
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त्र्सो गरे र मात्रै तैँले लापरवाही ढङ्गले काम गिुथको साटोमा मण्डलीको निक्म्त क्जम्मेवारी

सलइरहे को हुन्छस ्। नतमीहरू सबै मण्डलीहरूमा गइसकेपनछ, नतमीहरू एक ठाउाँ मा भेला हुिुपछथ र
नतमीहरूले पिा लगाएका मामलाहरू र नतमीहरूले आफ्िो काममा सामिा गरे का कुिै समस्र्ाहरूको
बारे मा सङ्गनत गिुथपछथ , अनि त्र्सपनछ नतमीहरूले प्राप्त गरे को अन्तर्दथक्ष्ट र प्रकाशको बारे मा

कुराकािी गिुथपछथ —र्ो िै सेवाको अत्र्ावश्र्क अभ्र्ास हो। नतमीहरूले परमेश्वरको कामको
उद्दे श्र्को निक्म्त, मण्डलीको फाइदाको निक्म्त, अनि नतमीहरूका भाइबदहिीहरूलाई अनघ बढ्ि

प्रोत्साहि ददिको निक्म्त मैत्रीपण
ू थ सहकार्थ हाससल गिथप
ु छथ । हरे कले अकाथलाई सध
ु ादै र कामको

उिम िनतजा प्राप्त गदै परमेश्वरको इच्छालाई वास्ता गिथको निक्म्त तैँले एक अकाथससत सहकार्थ
गिुथपछथ । सााँिो सहकार्थ भिेको र्ही िै हो, अनि र्समा लाचगपिेले मात्रै सााँिो प्रवेश पाउिेछ।

सहकार्थ गिे क्रममा, तैँले बोल्िे केही शब्दहरू असुहाउाँ दो होला तर त्र्सले केही फरक पादै ि।
त्र्सको बारे मा पनछ सङ्गनत गर्, अनि त्र्सको स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर्; त्र्सलाई बेवास्ता िगर्।

र्स प्रकारको सङ्गनतपनछ, तैँले तेरा दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूका कमजोरीहरूको पूनतथ गिथ सकछस ्।

तेरो काममा र्सरी गदहरराँदै जााँदा मात्रै तैँले उिम िनतजाहरू प्राप्त गिथ सकछस ्। परमेश्वरलाई
सेवा गिे मानिसहरू भएको हैससर्तले नतमीहरू हरे कले नतमीहरूले गिे हरे क काममा आफ्िा

दहतहरूलाई वविार गिुथको साटोमा मण्डलीका दहतहरूलाई रक्षा गिथ सकिुपछथ । एकले अकाथलाई
हानि पऱ्ु र्ाएर एकलै काम गिथु ग्रहणर्ोग्र् हुाँदैि। र्स्तो प्रकारले व्र्वहार गिेहरू परमेश्वरको सेवा
गिथ र्ोग्र् हुाँदैिि ्! त्र्स्ता मानिसहरूको स्वभाव भर्ािक हुन्छ; नतिीहरूमा असलकनत पनि मािवता

बााँकी हुाँदैि। नतिीहरू सर् प्रनतशत शैताि हुि ्! नतिीहरू पशुहरू हुि ्! अदहले पनि, त्र्स्ता कुराहरू
अझै नतमीहरूका माझमा हुन्छि ्; नतमीहरू र्नतसम्म पनि जान्छौ कक कुिै सािानतिा ववषर्मा
वववाद गदै जािी-जािी निहुाँ िोज्दै अनि अिह
ु ार रातो पादै सङ्गनतको समर्मा नतमीहरू एकअकाथलाई आक्रमण गछौ, दव
ु ै पक्षको व्र्क्कतले आफैलाई एकानतर पन्साउाँ दै िि ्, हरे क व्र्क्कतले एकअकाथससत आफ्िा सभत्री वविारहरू लुकाउाँ छि ्, अको पक्षलाई निर्तपूवथक हे छथि ् र सधैँ आक्रमक

रहन्छि ्। के र्स्तो प्रकारको स्वभाव परमेश्वरको सेवाको निक्म्त र्ोग्र् हुन्छ? तेरो त्र्स्तो प्रकारको
कामले नतमीहरूका दाजुभाइ-दददीबदहिीहरूलाई कुिै कुरा प्रदाि गिथ सकछ? तैँले मानिसहरूलाई

एउटा सही जीवि मागथमा डोऱ्र्ाउि मात्र िसकिे होइि, तर तैँले वास्तवमा तेरा दाजभ
ु ाइदददीबदहिीहरूमाचथ तेरो आफ्िै भ्रष्ट स्वभावहरू लाददरहे को छस ्। के तैँले अरूलाई िोट पुऱ्र्ाइरहे को

छै िस ् र? तेरो वववेक डरलाग्दो छ, अनि र्ो गुदीसम्मै कुदहएको छ! ताँ वास्तववकतासभत्र प्रवेश
गदै िस ्, ि त तैँले सत्र्तालाई िै अभ्र्ास गछथ स ्। र्सको अनतररकत, तैँले निलथज्जतापूवथक आफ्िो

शैतानिक स्वभाव अरूलाई प्रकट गछथ स ्। ताँलाई कुिै लाज लाग्दै ि! ताँलाई र्ी दाजभ
ु ाइ-दददीबदहिीहरू

सुक्म्पएका छि ्, तापनि ताँ नतिीहरूलाई िरकमा सलएर जााँदैछस ्। के ताँ वववेक कुदहएको व्र्क्कत
होइिस ् र? ताँससत लाज-सरम भन्िे कुरै छै ि!
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क्षमिा्बढाउन्ु परमेश््र्रको्मुक्ति्पाउनका्िानिर्हो
मनिसहरूको क्षमता बढाउिुको अथथ नतमीहरूले आफ्िो बुझ्िे क्षमतामा सुधार ल्र्ाउिु हो,

जसले गदाथ नतमीहरूले परमेश्वरका वििहरू बुझ्ि, र ती वििहरूलाई कसरी अभ्र्ास गिे भिेर

जान्ि सकछौ। र्ो सबैभन्दा आधारभूत शतथ हो। र्दद तैँले मैले भिेको कुरा िै िबुझी मलाई

पछ्र्ाइस ् भिे, के तेरो ववश्वास अस्पष्ट हुाँदैि र? मैले जनतसक
ु ै वििहरू बोले पनि, र्दद ती
वििहरू नतमीहरूको पहुाँिभन्दा टाढा छि ् भिे, मैले जेसुकै भिे पनि र्दद तैँले केही बुखझिस ् भिे,
र्सको अथथ नतमीहरूको क्षमता कजमोर छ। बझ
ु ाइको शक्कतबबिा, नतमीहरूले मैले बोलेको केही
पनि बुझ्दै िौं, जसले इच्छाइएको प्रभाव प्राप्त गिथ एकदमै गाह्रो बिाउाँ छ; मैले नतमीहरूलाई सीधै

भन्ि िसकिे धेरै कुरा छि ्, र इच्छाइएको प्रभाव प्राप्त गिथ सककाँदै ि, र र्सरी र्समा अनतररकत
कार्थ आवश्र्क पछथ । नतमीहरूको बझ्
ु िे शक्कत, पररक्स्थनत बझ्
ु िे नतमीहरूको क्षमता, र नतमीहरू
बााँच्िे स्तर एकदमै अपूणथ छ, त्र्सैले नतमीहरूमा “क्षमता बढाउिे” कार्थ गररिु पदथछ। र्ो अपररहार्थ

छ, र र्सको कुिै ववकल्प छै ि। त्र्सरी मात्रै केही प्रभाव हाससल गिथ सककन्छ, र्दद भएि भिे,

मैले भिेका सबै वििहरूको कुिै अथथ रहदैँि। अनि त्र्सो हुाँदा, नतमीहरू सबै इनतहासमा पापीको
रूपमा पररचित हुाँदैिौं र? के नतमीहरू पथ्
ृ वीका सबैभन्दा निकृष्ट प्राणी बन्दै िौं र? नतमीहरूमा के
कार्थ भइरहे को छ, र नतमीहरूले के शतथ पूरा गिथ आवश्र्क छ भिेर नतमीहरूलाई थाहा छै ि र?
नतमीहरूले आफ्िो क्षमता जान्िैपछथ : र्सले मेरो आवश्र्कता शतथलाई पूरा गदै ि। र के र्सले मेरो
कार्थलाई दढलो बिाउाँ दै ि र? नतमीहरूको हालको क्षमता र नतमीहरूको िररत्रको हालको अवस्थाको

आधारमा, नतमीहरू कोही पनि मेरो गवाही ददि र्ोग्र् छै िौं, ि त नतमीहरूमध्र्े कोही िै मेरो
भववष्र्को कार्थको भारी क्जम्मेवारीका लाचग कााँध थाप्ि र्ोग्र् छौँ। के नतमीहरूमा गदहरो लाजको

भाि भएको छै ि? र्दद ताँ र्सरी िै अनघ बदढस ् भिे, तैँले मेरो इच्छालाई कसरी सन्तुष्ट पािथ

सकछस ्? तैँले तेरो जीवि पूणथ रूपमा क्जउिुपछथ । समर्लाई व्र्थथमा व्र्तीत हुि िदे —त्र्सो गिुथको
कुिै अथथ हुन्ि। ताँ के-कस्ता कुराद्वारा सुसक्ज्जत हुिुपछथ भन्िे कुरा तैँले बुझ्िुपछथ । आफूलाई सबै
कुरा जान्िे िसम्झी—तैँले अझै धेरै लामो र्ात्रा तर् गिथु छ! मािवताको न्र्ि
ू तम सामान्र् सझ
ु बझ
ु

पनि ताँमा छै ि भिे, भन्िुपिे कुरा के िै पो रह्र्ो र? के र्ो सबै व्र्थथ छै ि र? अनि मलाई
आवश्र्क पिे मािवता र क्षमताको लाचग नतमीहरूमध्र्े एक जिा पनि पूणथ रूपमा र्ोग्र् छै िौं।

प्रर्ोगका लाचग र्ोग्र् व्र्क्कत पिा लगाउिु एकदमै गाह्रो छ। मेरो लाचग महाि ् कार्थ गिथ आफू
सक्षम भएको नतमीहरू ववश्वास गछौ, र मबाट महाि ् कुराहरूको क्जम्मेवारी नतमीहरूलाई ददइएको
छ भन्िे ववश्वास गछौं; वास्तवमा, नतमीहरूको आाँिैअगाडड भएका पाठहरूमा कसरी प्रवेश गिे भिेर

पनि नतमीहरूलाई थाहा छै ि—अनि कसरी नतमीहरू गदहरो सत्र्तामा प्रवेश गिथ सकछौ? नतमीहरूको

प्रवेश तहगत पद्धनत र मात्राअिुसार हुिुपछथ । र्ो अव्र्वक्स्थत हुिु हुाँदैि—त्र्ो राम्रो होइि। सबैभन्दा
हल्का प्रवेशबाट शुरु गिूथ: र्ी वििहरूप्रनत बुझाइ र स्पष्टता हाससल िहुाँदासम्म प्रत्र्ेक वाकर्

पढ्ि।ू जब तैँले परमेश्वरका वििहरू पढ्छस ्, तब तैँले घोडामा बसेर दौड्दै फूलहरूको प्रशांसा
गरे जस्तो गदै सरर मात्रै हे िे िगिूथ, र केवल पढे को जस्तो मात्र िगिूथ। आफ्िो ज्ञाि बढाउिका
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लाचग तैँले निर्समत रूपमा केही सन्दभथ पुस्तकहरू (जस्तै व्र्ाकरण वा अलङ्कारसम्बन्धी
पुस्तकहरू) पनि पढ्ि सकछस ्। मार्ा-प्रेमसम्बन्धी उपन्र्ास, महाि ् व्र्क्कतहरूको जीविकथा, वा
सामाक्जक ववज्ञािसम्बन्धी पस्
ु तकहरू िपढ्िू; र्ी पस्
ु तकहरू कनत पनि फाइदाका छै िि ्, र र्ीिले

क्षनत मात्रै पुऱ्र्ाउि सकछि ्। तैँले प्रवेश गिुथपिे र बुझ्िुपिे सबै कुरामा तैँले ससद्धता हाससल
गिुथपछथ । मानिसहरूको क्षमता बढाउिुको प्रर्ोजि नतिीहरूलाई नतिीहरूको आफ्िै सार, पदहिाि,
हैससर्त र महत्त्वको िेतिा प्रदाि गिुथ हो। मानिसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ सत्र्ताको िोजी

ककि गिथप
ु छथ , र मानिसहरूको क्षमता िबढाउिे कुरा नतिीहरूका लाचग स्वीकार्थ छ वा छै ि भिेर
तैँले बुझ्िुपछथ । नतमीहरूले आफूलाई सशक्षक्षत राख्नु अनिवार्थ हुन्छ; तैँले र्सलाई फ्र्ााँकिु हुाँदैि!
मानिसहरूको क्षमता ककि बढाइिुपछथ , कसरी बढाइिुपछथ , र कुि पक्षहरूमा प्रवेश गिुथपछथ भिेर
नतमीहरूले बुझ्िुपछथ । तैँले सामान्र् मािवतामा क्जउिुको महत्व, र्ो कार्थ गिुथपिे कारण, र मानिसले

िेल्िुपिे भूसमकाको बारे मा बुझ्िुपछथ । उदाहरणका लाचग, सशक्षक्षत बन्दा, कुि पक्षहरूको अध्र्र्ि

गररिुपछथ , र नतिमा कुिै व्र्क्कतले कसरी प्रवेश गिुथपछथ भिेर नतमीहरूले बुझ्िुपछथ । सशक्षक्षत हुिुको
लक्ष्र् के हो भिेर नतमीहरू सबैले बुझ्िुपछथ । के र्ो परमेश्वरका वििहरू बुझ्ि र सत्र्तामा प्रवेश
गिथ होइि र? आज मण्डलीहरूमा के िसलरहे को छ? मानिसहरूलाई सशक्षक्षत बन्ि लगाउाँ दा, र्सले
नतिीहरूलाई परमेश्वरका वििहरूको आिन्द पनि भुल्िे बिाउाँ छ, र नतिीहरू ददिभरर सशक्षक्षत

बन्िेभन्दा अरु केही काम गदै िि ्। र्दद ताँ नतिीहरूलाई सामान्र् मािवतामा क्जउि लगाउाँ छस ्
भिे, नतिीहरूले आफ्िो घरलाई सफा गिे , िािा पकाउिे, वा भान्साका भााँडाकुाँडा ककन्िे मात्रै
गिेछि ्। र्ीिै कुराहरू नतिीहरूका लाचग सधैँ मख्
ु र् कुरा बन्िेछि ्; नतिीहरूलाई सामान्र् मण्डली

जीवि कसरी अनघ बढाउिे भन्िेसम्मको िेत हुिेछैि। र्दद तैँले आफूलाई हालको पररक्स्थनतमा
पाउाँ छस ् भिे, ताँ तेरो अभ्र्ासमा पथभ्रष्ट भएको छस ्। उसो भए, ताँलाई आक्त्मक जीविमा प्रवेश

गिथ ककि भनिएको छ त? ती कुराहरू मात्र ससकदा ताँलाई भनिएको कुरा गिथ ताँ अक्षम हुिेछस ्।
अझै पनि जीविमा प्रवेश गिुथ सबैभन्दा महत्त्वपूणथ छ; त्र्ो कार्थ गिुथको कारण भिेको मानिसहरूले

नतिीहरूको अिुभवमा सामिा गिे साह्रो-गाह्रोको समाधाि गिुथ हो। तेरो क्षमता बढाउिाले ताँलाई
मािव प्रकृनत तथा मानिसको सारको ज्ञाि प्राप्त हुन्छ, जसको मुख्र् असभप्रार् मानिसहरूको
आक्त्मक जीवि बढ्ि सकोस ् र नतिीहरूको स्वभाव पररवतथि हुि सकोस ् भन्िे हो। ताँलाई राम्रो

दे खिि कसरी लुगा लगाउिे र आफूलाई श्रङ्
ृ गािे भिेर थाहा हुिसकछ, ताँ अन्तर्दथक्ष्टर्ुकत र िलाि
हुि सकछस ्, र तर अन्ततोगत्वा, जब ताँ कार्थमा जािे ददि आउाँ छ, ताँ जाि सकदै िस ्। तसथथ, तेरो

क्षमता बढाइाँदै गदाथ के गररिुपछथ भिेर पनि ताँमा िेत हुिुपदथछ। र्सको लक्ष्र् भिेको ताँलाई
पररवतथि गिथु हो; तेरो क्षमता बढाउिु परू क हो। र्दद तेरो क्षमतामा सध
ु ार भएि भिे र्सले काम

गदै ि, र र्दद तेरो स्वभाव पररवतथि भएि भिे, त्र्ो झिै िराम्रो हुन्छ। र्ी दइ
ु टै कुरा छुटाउि
सककन्ि। सामान्र् मािवता ग्रहण गिुथको अथथ तैँले सािदार गवाही ददएको छस ् भन्िे हुाँदैि—तैँले
के कुरा पूरा गिथ आवश्र्क छ भन्िे कुरा त्र्नत सहज छै ि।

मानिसहरूको क्षमतालाई नतिीहरूले सामान्र् मािवता भएका मानिसहरूको बोध र जीविशैली

प्राप्त गिे, र जीविमा प्रवेश पनि गिे हदसम्म बढाइएपनछ मात्रै—त्र्नतबेला मात्रै नतिीहरूसाँग
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बोल्िको लाचग पररवतथि र गवाहीहरू हुिेछि ्। जब तेरो लाचग साक्षी ददिे ददि आउिेछ, ताँले तेरो
मािव जीविमा भएका पररवतथिहरू, र ताँसभत्र भएको परमेश्वरको ज्ञािको बारे मा पनि बोल्िुपछथ ।
र्ी दई
ु वटा पक्षहरूको समश्रण मात्रै तेरो सााँिो गवाही र तेरो प्रनतफल हो। ताँसाँग कुिै पनि सभत्री

बुझाइ छै ि भिे तेरो मािवता बादहरबाट पररवतथि भएर पुग्दै ि, ि त तैँले तेरो सामान्र् मािवता

क्जउिे ववषर् िजरअन्दाज गछथ स ् भिे ताँसाँग सभत्री बुझाइ र सत्र्ता भएर िै पुग्िेछ। ताँमा आज
गररएको कार्थ दे िाउाँ िका लाचग होइि, तर ताँलाई पररवतथि गिथका लाचग हो। तैँले गिुथपिे एक मात्र

कार्थ भिेको आफूलाई पररवतथि गिथमा केक्न्ित हुिे हो। तेरो जीविमा अरु केही छै ि भिे, प्रत्र्ेक
ददि लेिेर र सुिेर मात्र हुिेछैि; तेरो प्रवेश प्रत्र्ेक पक्षमा हुिुपछथ । ताँसाँग सन्तको सामान्र् जीवि

हुिुपछथ । धेरै दददीबदहिीहरूले र्ुवतीहरूको जस्तै र दाजुभाइहरूले उच्िपदस्थ वा ठूला व्र्क्कतहरूको
जस्तै कपडा लगाउाँ छि ्, जि
ु सन्तहरूको सशष्टताभन्दा सवथाथ सभन्ि हुन्छ। कुिै व्र्क्कतको क्षमता
बढाउिु एउटा कुरा हो—र्ो आकक्स्मक रूपमा हाससल गररन्छ। परमेश्वरका वििहरू िािु र वपउिु
अको कुरा हो—र्ो िुरो कुरो हो। र्दद तेरो क्षमता बढाइएको चथर्ो तर तैँले परमेश्वरका वििहरू
ििाएको र िवपएकोले र्सलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाइिस ् भिे, के तैँले ससकिका लाचग गरे का प्रर्ासलाई
िेर फालेको हुाँदैिस ् र? दव
ु ै पक्षहरूलाई सक्म्मश्रण गररिुपछथ । तैँले के कुरा पूरा गिथ आवश्र्क
गररएको छ भन्िे ववषर्मा छलफल गदाथ परमेश्वरप्रनतको ज्ञाि ककि ल्र्ाउिे त? के र्ो आगामी

कामको प्रनतफलको िानतर होइि र? ताँमाचथ ववजर् प्राप्त भएपनछ, ताँ तेरा आफ्िै अिभ
ु वहरूबाट

गवाही ददि सक्षम हुिुपछथ । र्दद तेरो बादहरी आवरण सामान्र् मािवताको छ, तर ताँ तेरा
अिुभवहरूलाई बोलीमा राख्न असक्षम छस ् भिे र्सले काम गिेछैि। सामान्र् आक्त्मक जीवि
हुाँदा, तैँले सामान्र् मािवता पनि हाससल गिुथपछथ , जसका धेरै कुराहरू आकक्स्मक रूपमा ससककाँदै
गइिेछ। के तेरो वविारमा भाँई
ु मा कुिो लगाउिका लाचग कुिै निक्श्ित अभ्र्ासको िााँिो पछथ ? र्ो
भन्दा पनि िराब त िािा िााँदा कााँटािम्िा कसरी समात्िे भिेर एक घण्टा अभ्र्ास गिुथ हो!

सामान्र् मािवतामा के-कस्ता पक्षहरू समावेश हुन्छि ्? अन्तर्दथक्ष्ट, बोध, वववेक, र िररत्र। र्दद तैँले
र्ी प्रत्र्ेक पक्षहरूमा सामान्र्ता हाससल गररस ् भिे, तेरो मािवता उपर्ुकत स्तरको हुिेछ। ताँसाँग

सामान्र् मािवको रूप हुिुपछथ , ताँ परमेश्वरको ववश्वासी समाि हुिुपछ। तैँले धेरै कुरा हाससल
गिथप
ु दै ि, ि त कुटिीनतमा सहभागी िै हुिप
ु छथ ; ताँ केवल सामान्र् मानिसको बोध भएको सामान्र्
मानिस हुिुपछथ , पररक्स्थनत िुट्र्ाउि सकिे हुिुपछथ , र कम्तसमा सामान्र् मािव जस्तो दे खििुपछथ ।
र्नत पर्ाथप्त हुिेछ। तैँले आज जे कुरा पूरा गिथ आवश्र्क छ ती कुराहरू तेरो क्षमतासभत्रै छ, र्ो
क्षमताभन्दा बढी गिथ दबाब ददिे मासमला होइि। ताँमाचथ कुिै अिुपर्ोगी विि वा अिुपर्ोगी

कार्थ गररिेछैि। तेरो जीविमा व्र्कत वा प्रकट भएका सबै कुरूपतालाई फाल्िप
ु छथ । नतमीहरू

शैतािबाट भ्रष्ट भएका छौं र शैतािको ववषले पूरा भररएका छौं। ताँबाट माचगएको कुरा त शैतािको

र्ो भ्रष्ट स्वभावलाई फाल ् भिेको मात्र हो। ताँलाई कुिै उच्िपदस्थ कमथिारी, वा प्रससद्ध वा महाि ्
व्र्क्कत बि ् भनिएको होइि। र्समा कुिै तुक छै ि। नतमीहरूमा गररएको कार्थले नतमीहरूका

अन्तनिथदहत कुराहरूलाई मध्र्िजर गरे को हुन्छ। मैले मानिसहरूबाट माग्िे कुराहरू सीमामा
बााँचधएका छि ्। र्दद बौद्चधक व्र्क्कतहरूले बोल्िे तररका र लवजमा तैँले अभ्र्ास गरे को चथइस ्
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भिे, र्सले काम गिेछैि; तैँले र्सलाई गिथ सकिेछैिस ्। नतमीहरूको क्षमताको आधारमा, नतमीहरूले
कम्तीमा बुद्चध पुऱ्र्ाएर र वविम्रताका साथ बोल्ि र कुराहरूलाई स्पट र बुझ्िर्ोग्र् तररकाले

व्र्ाख्र्ा गिथ सकिप
ु छथ । शतथहरू परू ा गिथका लाचग र्नत मात्रै िादहन्छ। र्दद, कम्तीमा पनि, तैँले

अन्तर्दथक्ष्ट र बोध प्राप्त गररस ् भिे, र्नतले काम गछथ । अदहलेका लाचग सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा
भिेको तेरो भ्रष्ट शैतािी स्वभाव फाल्िु हो। ताँसभत्र प्रकट भएको कुरूपता तैँले फाल्िुपछथ । र्ी

कुराहरू तैँले फाल्दै िस ् भिे, तैँले सवोच्ि बोध र सवोच्ि अन्तर्दथक्ष्टका बारे मा कसरी कुरा गिथ
सकछस ्? र्ग
ु पररवतथि भएको दे िेर, धेरै मानिसहरूमा कुिै वविम्रता वा धैर्थता छै ि, र नतिीहरूमा

कुिै प्रेम वा सन्तको सशष्टािार पनि छै ि। र्स्ता मानिसहरू कनत वववेकशून्र् होलाि ्! के नतिीहरूमा

असलकनत पनि सामान्र् मािवता होला त? के नतिीहरूमा बोल्िको लाचग कुिै गवाही होला त?

नतिीहरूसाँग अन्तर्दथक्ष्ट वा समझ सवथाथ छै ि। पककै पनि, मानिसहरूका केही ववकृत र गलत
अभ्र्ासलाई सच्र्ाइिुपछथ ; उदाहरणका लाचग, नतिीहरूको पदहलेको कडा आक्त्मक जीविहरू र

नतिीहरूका भावशून्र् र अल्पबुद्चध रूप—र्ी सबै कुराहरूलाई पररवतथि गररिुपछथ । पररवतथिको अथथ
ताँलाई जे मि लाग्र्ो त्र्ही बोल्दै , दे हमा स्वछन्द वा सलप्त हुि ददिे भन्िे होइि। तैँले हल्का
रूपमा बोल्िु हुाँदैि। सामान्र् मािवको बोली तथा अिारण हुिु भिेको तकथसांङ्गत रूपमा बोल्िु
हो, तैँले “हुन्छ” भन्दा “हुन्छ” भन्िु, “हुन्ि” भन्दा “हुन्ि” भन्िु हो। तथ्र्परक रूपमा र उपर्ुकत
ढङ्गले बोल ्। िठग ्, र झट
ु ो िबोल ्। स्वभावको पररवतथिको सन्दभथमा व्र्क्कतले जािसकिे हदहरू
बुझ्िुपछथ । र्दद र्सो भएि भिे, ताँ वास्तववकतामा प्रवेश गिथ सकिेछैिस ्।

मोआबका्सन्िानहरूलाई्बचाउनुको्महत्त्र्
र्ी दई
ु दे खि तीि वषथको काममा, नतमीहरूमाचथको न्र्ार्को काममा जे हाससल गररिप
ु िे चथर्ो,

त्र्ो आधारभूत रूपमा हाससल गररएको छ। अचधकाांश मानिसहरूले नतिीहरूका भववष्र्का केही
सम्भाविाहरू र निर्नतलाई छोडडददएका छि ्। तथावप, जब नतमीहरू मोआबका सन्तािहरू हौ भिी

उल्लेि गररन्छ, नतमीहरूमध्र्े धेरैले र्सलाई सहि सकदै िौं—नतमीहरूको रूप बबग्रन्छ, नतमीहरूको
मि
बाङ्चगन्छ, अनि नतम्रा आाँिाहरू अिल हुन्छि ्। नतमीहरू मोआबका सन्तािहरू हौ भिी
ु
नतमीहरू ववश्वास गिथ सकदै -सकदै िौ। मोआबलाई श्राप ददइएपनछ र्स भसू ममा निवाथससत गररएको

चथर्ो। उिको वांशजलाई आजको ददिसम्मै उिका सन्तािहरूमा हस्तान्तरण गररएको छ, अनि

नतमीहरू सबै नतिका सन्ताि हौ। र्समा मैले गिथ सकिे केही पनि छै ि —कसले ताँलाई मोआबको
घरािामा जक्न्मिु भन्र्ो? म ताँलाई दटठ्र्ाउाँ छु र ताँमाचथ त्र्स्तो भएको िाहाँददि, तर कसैले र्स
तथ्र्लाई बदल्ि सकदै ि। ताँ मोआबको सन्ताि होस ्, अनि ताँ दाऊदको सन्ताि होस ् भिी म भन्ि

सक्कदिाँ। ताँ जसको सन्ताि भए तापनि ताँ अझै पनि सक्ृ जएको प्राणी होस ्, र्द्र्वप ताँ तल्लो
दजाथको प्राणी होस ्, निम्ि स्तरमा जन्मेको एउटा प्राणी। सक्ृ जएका सबै प्राणीहरूले परमेश्वरको सबै

काम अिुभव गिैपछथ ; नतिीहरू सबै उहााँको जीतका पात्रहरू हुि ्, अनि ती सबैले उहााँको धासमथक
स्वभावलाई दे ख्नैपछथ अनि उहााँको बद्
ु चध तथा सवथशक्कतलाई अिभ
ु व गिैपछथ । आज, ताँ मोआबको
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सन्ताि होस ्, अनि तैँले र्ो न्र्ार् तथा सजार्लाई स्वीकार गिैपछथ ; र्दद ताँ मोआबको सन्ताि
िभएको भए, के तैँले र्ो न्र्ार् तथा सजार्लाई पनि स्वीकार गिुथपिे चथएि र? र्सलाई पदहिाि
गर्! वास्तवमा, आज मोआबका सन्तािहरूमाचथ काम गिथु सबैभन्दा बहुमल्
ू र् र सबैभन्दा महत्त्वपूणथ
छ। नतमीहरूमाचथ काम गररिे हुिाले, र्सको ववशाल महत्त्व छ। र्दद हामका सन्तािहरूमाचथ काम

गररएको भए, र्ो त्र्नत महत्त्वपूणथ हुिे चथएि, ककिकक मोआबको ववपरीत, नतिीहरूको जन्म निम्ि
स्तरको चथएि। िोआका दोस्रो छोरा हामको सन्तािलाई श्राप मात्रै ददइएको चथर्ो—नतिीहरू
व्र्सभिारबाट आएिि ्। िोआले नतिीहरूलाई दासहरूको दास हुिू भिी श्राप ददएका हुिाले मात्रै
नतिीहरू तल्लो दजाथका हुि ्। नतिीहरू तल्लो दजाथका हुि ्, तर नतिीहरूको मौसलक मूल्र् निम्ि
स्तरको चथएि। मोआबको कुरा गदाथ, मानिसहरूले उसको मौसलक दजाथ िीि स्तरको चथर्ो भिी

जान्दछि ् ककिकक ऊ व्र्सभिारबाट जन्मेको चथर्ो। लोतको दजाथ धेरै उच्ि भएको भए तापनि,
मोआब लोत र उसकी छोरीबाट जन्मे। लोतलाई धासमथक भनिर्ो, तर मोआब श्रावपत िै चथए।

मोआब तल्लो स्तरका चथए र नतिको दजाथ तल्लो चथर्ो, अनि र्दद ऊ श्रावपत िभएको भए पनि,
ऊ अझै पनि फोहोरी हुन्थ्र्ो, अनि त्र्सैले ऊ हामभन्दा फरक चथर्ो। नतिले र्होवालाई स्वीकार
गरे िि ्, तर त्र्सको साटो र्होवाको ववरुद्धमा प्रनतरोध गरे र वविोह गरे —र्सैले ऊ सबैभन्दा

अाँध्र्ारो ठाउाँ मा िस्र्ो। अदहले मोआबका सन्तािहरूमाचथ काम गिुथ भिेको सबैभन्दा ठूलो

अन्धकारमा िसेकाहरूलाई मक्ु कत ददिु हो। नतिीहरूलाई श्राप ददइएको भए तापनि, परमेश्वर
नतिीहरूबाट मदहमा प्राप्त गिथ इच्छुक हुिुहुन्छ, ककिकक नतिीहरू पदहले त्र्स्ता मानिसहरू चथए
जसको हृदर्मा परमेश्वर हुिुहुन्िचथर्ो; हृदर्मा परमेश्वर िभएका मानिसहरूलाई उहााँको

आज्ञापालि गिे र प्रेम गिे तुल्र्ाउिु िै सााँिो ववजर् हो, अनि त्र्स्तो कामको फल धेरै मूल्र्वाि ्
र धेरै ववश्वसिीर् हुन्छ। मदहमा प्राप्त गिथु भिेको र्ो मात्रै हो—आखिरी ददिहरूमा परमेश्वरले
प्राप्त गिथ िाहिुभएको मदहमा र्ही िै हो। र्ी मानिसहरू तल्लो दजाथका भए तापनि, नतिीहरूले
अदहले त्र्स्तो ठूलो मुक्कत पाउि सकेको तथ्र् सााँक्च्िकै परमेश्वरद्वारा गररएको एउटा उत्थाि
हो। र्ो काम अत्र्न्त महत्त्वपूणथ छ, अनि न्र्ार्द्वारा िै उहााँले र्ी मानिसहरूलाई प्राप्त गिुथहुन्छ।
र्ी मानिसहरूलाई दण्ड ददिु होइि तर नतिीहरूलाई मुक्कत ददिु उहााँको असभप्रार् हो। र्दद आखिरी

ददिहरूको अवचधमा, उहााँले अझै पनि इस्राएलमा ववजर्को काम गरररहिुभएको भए, र्ो मल्
ू र्हीि

हुिेचथर्ो; र्सले फल फलाएको भए पनि, र्सको मूल्र् वा कुिै ठूलो महत्त्व हुिे चथएि, अनि उहााँले
सबै मदहमा हाससल गिथ सकिुहुिे चथएि। उहााँले नतमीहरूमाचथ काम गरररहिुभएको छ, जो सबैभन्दा
अन्धकारपूणथ ठाउाँ मा िसेका छि ्, जो सबैभन्दा वपछडडएका छि ्। र्ी मानिसहरूले परमेश्वर हुिुहुन्छ
भिी स्वीकार गदै िि ् र परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी कदहल्र्ै जािेका छै िि ्। र्ी प्राणीहरू शैतािद्वारा
र्नत भ्रष्ट भएका छि ् कक नतिीहरूले परमेश्वरलाई बबसेका छि ्। नतिीहरू शैतािद्वारा अन्धा

तुल्र्ाइएका छि ् अनि स्वगथमा परमेश्वर हुिुहुन्छ भिी नतिीहरू बबलकुल जान्दै िि ्। नतमीहरूको
हृदर्मा, नतमीहरू सबैले मूनतथहरूलाई पूजा गछौ र शैतािको आराधिा गछौ—के नतमीहरू सबैभन्दा

तल्लो, सबैभन्दा वपछडडएका मानिसहरू होइिौ र? नतमीहरू कुिै व्र्क्कतगत स्वतन्त्रता िभएका,
सबैभन्दा तल्लो स्तरका दे ह हौ अनि नतमीहरूले कदठिाइहरू पनि भोग्छौ। नतमीहरू, ववश्वासको
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स्वतन्त्रता समेत िभएका, र्स समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिसहरू पनि हौ। र्सैमा

नतमीहरूमाचथ काम गिुथको महत्त्व छ। नतमीहरू, अथाथत ् मोआबको सन्तािमाचथ काम गिुथ,
नतमीहरूलाई अपमानित गिथको निक्म्त होइि तर कामको महत्त्व प्रकट गिथको निक्म्त हो।

नतमीहरूका निक्म्त र्ो ठूलो उत्थाि हो। र्दद कुिै व्र्क्कतससत तकथ र अन्तर्दथक्ष्ट छ भिे, नतिीहरूले

र्सो भन्िेछि ्: “म मोआबको सन्ताि हुाँ, आज परमेश्वरद्वारा ददइएको र्नत ठूलो उिाइ वा र्नत
ठूलो आसशष प्राप्त गिथ म सााँक्च्िकै अर्ोग्र् छु। मैले गिे र भन्िे सबै कुरामा, अनि मेरो हैससर्त
र मल्
ू र्अिस
ु ार म परमेश्वरको र्नत ठूलो आसशषको बबलकुल र्ोग्र् छै िाँ। परमेश्वरको निक्म्त

इस्राएलीहरूससत ठूलो प्रेम चथर्ो, अनि नतिीहरूले पाएको अिुग्रह परमेश्वरले िै नतिीहरूलाई प्रदाि
गिुथभएको हो तर नतिीहरूको हैससर्त हाम्रो भन्दा ज्र्ादै उच्ि छ। अब्राहाम र्होवाप्रनत धेरै भकत

चथए, अनि पत्रुस पनि र्ेशूप्रनत धेरै भकत चथए—नतिीहरूको भक्कत हाम्रो भन्दा सर् गुणा बढी
चथर्ो। हाम्रो कार्थहरूका आधारमा, हामी परमेश्वरको अिुग्रहमा आिक्न्दत हुि पूणथ रूपले अर्ोग्र्
छौँ।” िीिका र्ी मानिसहरूको सेवालाई परमेश्वरको अनघ ल्र्ाउि सककाँदै ि। र्ो पूणथ रूपमा
गोलमालमर् अवस्थामा छ; नतमीहरूले अदहले परमेश्वरको र्नत धेरै अिुग्रहको आिन्द सलिु भिेको

ववशुद्ध रूपमा परमेश्वरले गिुथभएको उत्थाि हो! कदहले नतमीहरूले परमेश्वरको कामको िोजी

गरे का छौ? कदहले नतमीहरूले आफ्िो काम उहााँको निक्म्त बसलदाि गरे का छौ? कदहले नतमीहरूले

आफ्िो पररवार, आफ्िो बाबआ
ु मा अनि आफ्िा छोराछोरीहरूलाई इच्छा पव
ू थक त्र्ागेका छौ?
नतमीहरूमध्र्े कसैले पनि ठूलो मूल्र् िुकाएका छै िौ! र्दद पववत्र आत्माले नतमीहरूलाई बादहर

िनिकाल्िुभएको भए, नतमीहरूमध्र्े कनत जिा सबै कुरा बसलदाि गिथ सक्षम हुिेचथर्ौ? दबाब र
बाध्र्तामा परे र मात्रै नतमीहरूले आजसम्म पछ्र्ाएका छौ। नतमीहरूको भक्कत कहााँ छ? नतमीहरूको
आज्ञाकारीता कहााँ छ? नतमीहरूको कार्थहरूका आधारमा त, नतमीहरू धेरै लामो समर् अनघ िै िष्ट

भइसकिु पिेचथर्ो—नतमीहरू सबै मेटाइसकिु पिेचथर्ो। कुि कुराले नतमीहरूलाई त्र्स्तो ठूलो
आसशषहरूको आिन्द सलिे र्ोग्र्को बिाउाँ छ? नतमीहरू असलकनत पनि र्ोग्र्का छै िौ! नतमीहरूमध्र्े

कसले आफ्िै बाटो बिाएका छौ? नतमीहरूमध्र्े कसले आफै सााँिो बाटो भेट्टाएको छ? नतमीहरू
सबै अल्छी, नघिुवा, आराम िोज्िे बेकामेहरू हौ! के नतमीहरू महाि ् छौ भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ?

नतमीहरूसाँग घमन्ड गिे के कुरा छ? नतमीहरू मोआबका सन्ताि हौ भन्िे कुरालाई बेवास्ता गदाथ
पनि, के नतमीहरूको स्वभाव वा नतमीहरूको जन्मस्थाि उच्ितम प्रकारको छ? नतमीहरू उसका
सन्ताि हौ भन्िे कुरालाई बेवास्ता गदाथ पनि, के नतमीहरू सबै हरे क पक्षबाट मोआबका सन्तािहरू

होइिौ र? के तथ्र्हरूको सत्र्ता बद्सलि सकछ र? नतमीहरूको स्वभावलाई अदहले उजागर गदाथ

के र्सले तथ्र्हरूको सत्र्तालाई गलत प्रकारले प्रनतनिचधत्व गदथछ र? नतमीहरूको गल
ु ामी,
नतमीहरूको जीवि, अनि नतमीहरूको िररत्रलाई हे र—नतमीहरू मािवजानतमध्र्े सबैभन्दा िीिहरूमध्र्े
पनि नतमीहरू िीि हौ भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? नतमीहरूसाँग घमन्ड गिथको लाचग के छ

र? समाजमा नतमीहरूको दजाथलाई हे र। के नतमीहरू र्सको सबैभन्दा तल्लो तहमा छै िौ र? के मैले
गल्ती बोलेको भन्िे नतमीहरूलाई लाग्छ? अब्राहामले इसहाकलाई अपथण गरे —नतमीहरूले के अपथण

गरे का छौ? अय्र्ब
ू ले सबै थोक अपथण गरे —नतमीहरूले के अपथण गरे का छौ? कनत धेरै मानिसहरूले
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सत्र् बाटो िोज्िका निक्म्त आफ्िो जीवि ददएका छि ्, आफ्िो सशर अपथण गरे का छि ्, आफ्िो
रगत बगाएका छि ्। के नतमीहरूले त्र्ो मूल्र् िुकाएका छौ? तुलिा गदाथ, त्र्स्तो महाि ् अिुग्रहको
आिन्द सलि नतमीहरू बबलकुल र्ोग्र्का छै िौ। आज नतमीहरू मोआबका सन्ताि हौ भिेर भन्दा के

र्सले नतमीहरूलाई अन्र्ार् हुन्छ? नतमीहरू आफैलाई ज्र्ादै ठूलो िसोि। नतमीहरूससत घमन्ड गिे
कुरा केही छै ि। नतमीहरूलाई त्र्स्तो ठूलो मुक्कत, त्र्स्तो ठूलो अिग्र
ु ह ससिैँमा ददइएको छ। नतमीहरूले

केही बसलदाि ददएका छै िौ, तापनि नतमीहरूले ससिैँमा अिुग्रहको आिन्द सलन्छौ। के नतमीहरू लाज

लाग्दै ि? के र्ो सााँिो बाटो नतमीहरू आफैले िोजेको र भेट्टाएको कुरा हो र? के पववत्र आत्माले
नतमीहरूलाई र्ो स्वीकार गिथ वववश गिुथभएको होइि र? नतमीहरूससत कदहल्र्ै िोजी गिे हृदर्
चथएि, सत्र्ताको निक्म्त िोजी गिे र नतसथिा गिे हृदर् त परको कुरा हो। नतमीहरू पछाडड बसेर
र्सको आिन्द मात्र सलइरहे का छौ; नतमीहरूले र्ो सत्र्तालाई सबैभन्दा सािो प्रर्ास िै िगरीकि

प्राप्त गरे का छौ। नतमीहरूससत गुिासो गिे के अचधकार छ? के नतमीहरू सबैभन्दा ठूलो मूल्र्का छौ
भिी नतमीहरू सोच्छौ? ती आफ्िो जीवि बसलदाि गिे र रगत बगाउिे मानिसहरूससत तुलिा गदाथ

नतमीहरूससत गुिासो गिथको निक्म्त के छ र? अदहले िै नतमीहरूलाई िष्ट गिुथ िै ठीक र स्वभाववक

हुन्थ्र्ो! नतमीहरूससत आज्ञापालि गिे र पछ्र्ाउिे बाहे क अको कुिै ववकल्प छै ि। नतमीहरू पटककै
र्ोग्र्का छै िौ! नतमीहरूमध्र्े धेरैलाई बोलाइएको चथर्ो, तर र्दद नतमीहरूको वातावरणले नतमीहरूलाई
बाध्र् ितुल्र्ाएको भए वा नतमीहरूलाई िबोलाइएको भए, नतमीहरू बादहर निस्कि पण
ू थ रूपले

अनिच्छुक हुिेचथर्ौ। त्र्स्तो पररत्र्ागलाई आत्मसात ् गिथ को इच्छुक हुन्छ? दे हका लालसाहरूलाई
त्र्ाग्ि को इच्छुक हुन्छ? नतमीहरू सबै त्र्स्ता मानिसहरू हौ जसले लोभले आराम गदै मोज-मस्ती
गछौ र ववलासी जीविको िोजी गछौ! नतमीहरूले त्र्स्तो ठूला आसशषहरू पाएका छौ—नतमीहरूले

अरू के भन्िु छ र? नतमीहरूससत के गि
ु ासाहरू छि ् र? नतमीहरूलाई स्वगथमा सबैभन्दा ठूलो
आसशषहरू र सबैभन्दा ठूलो अिुग्रहको आिन्द सलि ददइएको छ, अनि पथ्
ृ वीमा पदहले कदहल्र्ै

िगररएको काम आज नतमीहरूलाई प्रकट गररएको छ। के र्ो आसशष होइि र? नतमीहरूलाई आज
त्र्सरी सजार् ददइएको छ ककिकक नतमीहरूले परमेश्वरको प्रनतरोध गरे का छौ र उहााँको ववरुद्धमा

वविोह गरे का छौ। उहााँको र्ो सजार्को कारणले गदाथ, नतमीहरूले परमेश्वरको कृपा र प्रेम दे िेका

छौ, अनि अझ बढी, नतमीहरूले उहााँको धासमथकता र पववत्रता दे िेका छौ। र्ो सजार्को कारणले अनि
मािवजानतको फोहोरीपिको कारणले, नतमीहरूले परमेश्वरको ठूलो शक्कत दे िेका छौ, अनि नतमीहरूले

उहााँको पववत्रता र महािता दे िेका छौ। के र्ो अत्र्न्त दल
ु थभ सत्र्ता होइि र? के र्ो अथथपूणथ

जीवि होइि र? परमेश्वरले गिुथहुिे काम अथथले भररपूणथ हुन्छ! र्सरी, नतमीहरूको दजाथ जनत तल्लो
हुन्छ, नतमीहरू परमेश्वरद्वारा उिासलएका हौ भिेर त्र्नत िै बढी प्रमाखणत हुन्छ, अनि नतमीहरूमाचथ
आज उहााँले गिुथभएको कामको ठूलो मूल्र् त्र्नत िै बढी प्रमाखणत हुन्छ। र्ो स्पष्ट रूपमा एउटा
अमूल्र् सम्पवि हो, जसलाई अरू कतै पनि पाउि सककाँदै ि! र्ुगौं-र्ुगदे खि कसैले र्स्तो ठूलो मुक्कतको

आिन्द सलएका छै िि ्। नतमीहरूको दजाथ तल्लो छ भन्िे तथ्र्ले , परमेश्वरको मुक्कत कनत ठूलो छ
भन्िे दे िाउाँ छ, अनि र्सले परमेश्वर मािवजानतप्रनत ववश्वासर्ोग्र् हुिुहुन्छ भन्िे कुरा दे िाउाँ छ—
उहााँले मक्ु कत ददिह
ु ु न्छ, उहााँले िष्ट गिथह
ु ु न्ि।
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चिनिर्ााँ मानिसहरूले कदहल्र्ै परमेश्वरमाचथ ववश्वास गरे का छै िि ्; नतिीहरूले कदहल्र्ै र्होवाको

सेवा गरे का छै िि ्, अनि कदहल्र्ै र्ेशूको सेवा गरे का छै िि ्। नतिीहरूले केवल प्रणाम गछथ ि ्, धूप

बाल्छि ्, आत्मा-पिी बाल्छि ् अनि बद्
ु धको पज
ू ा गछथ ि ्। नतिीहरूले मनू तथहरूको मात्र आराधिा

गछथ ि ्—नतिीहरू सबै हदै सम्मको वविोही हुन्छि ्। त्र्सैले, मानिसहरूको दजाथ जनत तल्लो हुन्छ,
त्र्नत िै बढी नतमीहरूबाट परमेश्वरले झि ् बढी मदहमा हाससल गिुथहुन्छ भन्िे र्सले दे िाउाँ छ।
कसैले आफ्िो र्दक्ष्टकोणबाट भन्ि सकला: “परमेश्वर, तपाईंले गिे काम के हो?” तपाईं त्र्स्तो

उच्ि परमेश्वर, त्र्स्तो पववत्र परमेश्वर फोहोरी दे शमा आउिह
ु ु न्छ? के तपाईं आफैलाई र्नत सािो
सोच्िुहुन्छ? हामी र्नत फोहोरी छौँ, तर तपाईं हामीससत रहि इच्छुक हुिुहुन्छ? तपाईं हाम्रो माझमा
बस्ि इच्छुक हुिुहुन्छ? हामी र्नत तल्लो दजाथका हौँ, तर तपाईं हामीलाई पूणथ बिाउि इच्छुक
हुिुहुन्छ? अनि तपाईंले हामीलाई िमूिा र आदशथको रूपमा प्रर्ोग गिथ िाहिुहुन्छ? म भन्छु: तैँले
मेरो इच्छालाई बुझ्दै िस ्। म जुि काम गिथ िाहन्छु, सो तैँले बुझ्दै िस ्, ि त तैँले मेरो स्वभावलाई

िै बुझ्छस ्। मैले गिथ गइरहे को कामको महत्त्व तेरा क्षमताले भ्र्ाउिेभन्दा पर छ। के मेरो काम
तेरो मािव धारणाहरू अिुरूप हुन्छ र? मािव धारणाहरू अिुसार त, म उच्ि है ससर्तको हुाँ भिेर
दे िाउि, म ठूलो मूल्र्को हुाँ भिेर दे िाउि, मेरो आदर, पववत्रता र महािता दे िाउि म एउटा राम्रो
दे शमा जक्न्मिु पिे चथर्ो। र्दद म मलाई पदहिाि गराउिे स्थािमा, एउटा कुलीि पररवारमा

जक्न्मएको भए, अनि र्दद म उच्ि दजाथको र हैससर्तको भएको भए, मसाँग अत्र्न्तै राम्रो व्र्वहार
गररन्थ्र्ो। त्र्सले मेरो कामलाई लाभ पुऱ्र्ाउिे चथएि, अनि त्र्स्तो ठूलो मुक्कत अझै प्रकट गररि
सककन्थ्र्ो र? ती जसले मलाई दे ख्छि,् नतिीहरू सबैले मेरो आज्ञा मान्थे, अनि नतिीहरू फोहोरले

प्रदवू षत हुाँदैिथे। म त्र्स्तो प्रकारको ठाउाँ मा जक्न्मिुपथ्र्ो। नतमीहरूले ववश्वास गिे र्ही िै हो।
तर र्सको बारे मा सोि: परमेश्वर पथ्
ु र्ो कक कामको निक्म्त? र्दद
ृ वीमा आिन्दको निक्म्त आउिभ

मैले त्र्स्तो प्रकारको सक्जलो, आरामदार्ी ठाउाँ मा काम गरे को भए, के मैले मेरो पूरा मदहमा प्राप्त

गिथ सकथेँ र? के म मेरो सारा सक्ृ ष्टलाई क्जत्ि सक्षम हुन्थें र? जब परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभर्ो,
उहााँ र्स सांसारका हुिुहुन्िचथर्ो, र उहााँ सांसारको आिन्द सलि मानिस बन्िुभएि। जुि स्थािमा

काम गदाथ उहााँको स्वभाव प्रकट हुन्थ्र्ो र सबैभन्दा अथथपण
ू थ हुन्थ्र्ो त्र्ो उहााँ जन्मिुभएको स्थाि
चथर्ो। िाहे त्र्ो एक पववत्र दे श होस ् वा फोहोर दे श होस ,् र उहााँले जहााँ-सक
ु ै काम गिथभ
ु ए पनि
उहााँ पववत्र हुिुहुन्छ। सांसारमा भएका सबै थोक उहााँद्वारा सक्ृ ष्ट गररएका चथए, तापनि र्ो सबै
शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएका छि ्। र्द्र्वप सबै थोक उहााँकै हुि ्; ती सबै उहााँकै हातमा छि ्। उहााँ
आफ्िो पववत्रतालाई प्रकट गिथको लाचग एउटा फोहोर दे शमा आउिुहुन्छ र त्र्हााँ काम गिुथहुन्छ;
उहााँले र्ो केवल आफ्िो कामको िानतर गिथह
ु ु न्छ, जसको अथथ र्स फोहोर दे शका मानिसहरूलाई
मुक्कत ददि उहााँले त्र्स्तो काम गिथ ठूलो अपमाि सहिुहुन्छ भन्िे हो। र्ो सबै मािव जानतको

िानतर साक्षी ददिका लाचग गररन्छ। त्र्स्तो कामले मानिसहरूलाई परमेश्वरको धासमथकता
दे िाउाँ दछ, र र्सले राम्ररी परमेश्वरको सवोच्िता प्रकट गिथ सकछ। उहााँको महािता र इमािदारीता

अरूले खिसी गिे तुच्छ मानिसहरूको एउटा समूहको मुक्कतमा प्रकट हुन्छ। फोहोर दे शमा जन्मिुले
उहााँ तच्
ु छ हुिुहुन्छ भन्िे प्रमाखणत गदै ि; र्सले केवल सबै सक्ृ ष्टलाई मािव जानतप्रनतको उहााँको
1269

महािता र उहााँको सााँिो प्रेम दे ख्ने मौका ददाँ दछ। उहााँले जनत बढी त्र्सो गिुथहुन्छ, त्र्वि िै बढी
उहााँको शुद्ध प्रेम, मानिसप्रनत उहााँको निष्िोट प्रेम प्रकट हुन्छ। परमेश्वर पववत्र र धमी हुिुहुन्छ।

उहााँ फोहोर भसू ममा जन्मिभ
ु एको भए पनि, र र्ेशू अिग्र
ु हको र्ुगमा पापीहरूसाँग बस्िभ
ु एको जस्तै

उहााँ फोहोरले भररएका मानिसहरूको साथमा बस्िुभएको भए पनि, के उहााँको कामको प्रत्र्ेक भाग

सबै मािव जानतलाई जीववत राख्नका निक्म्त गररएको होइि र? के र्ो सबै मािव जानतले महाि ्
मुक्कत पाऊि ् भिेर होइि गररएको र? दई
ु हजार वषथ अनघ, उहााँ केही वषथसम्म पापीहरूसाँग

बस्िभ
ु र्ो। त्र्ो छुटकाराको लाचग चथर्ो। आज, उहााँ फोहोर, तच्
ु छ मानिसहरूको एउटा समह
ू साँग

बससरहिुभएको छ। र्ो मुक्कतको िानतर हो। के उहााँका सबै कामहरू नतमी मानिसहरूका िानतर
िै होइि र? र्दद मािव जानतलाई बिाउिु पदै िथ्र्ो भिे एउटा डूाँडमा जन्मेर उहााँले त्र्वि धेरै

वषथसम्म ककि पापीहरूको माझमा क्जउिु र द्ःु ि भोग्िुपथ्र्ो र? र र्दद मािव जानतलाई बिाउिु
पदै िथ्र्ो भिे, उहााँ ककि दोस्रो पटक दे हमा फकेर आउिुपथ्र्ो, भूतात्माहरू भेला हुिे र्ो दे शमा
ककि जन्मिुपथ्र्ो, र शैतािद्वारा गदहरो रूपमा भ्रष्ट पाररएका मानिसहरूको साथमा बस्िुपथ्र्ो

र? के परमेश्वर ववश्वासर्ोग्र् हुिुहुन्ि? उहााँको कामको कुि भाग मािव जानतका लाचग गररएको
छै ि र? कुि भाग नतमीहरूको भाग्र्का लाचग गररएको छै ि? परमेश्वर पववत्र हुिुहुन्छ—र्ो

अपररवतथिीर् छ! उहााँ फोहोरद्वारा अप्रदवू षत हुिुहुन्छ, र्द्र्वप उहााँ फोहोर दे शमा आउिुभएको छ;
र्ी सबैको अथथ केवल र्ो हुि सकछ कक मािव जानतप्रनत परमेश्वरको प्रेम अत्र्न्त निस्वाथथ छ र
उहााँले भोग्िुभएको कष्ट र अपमाि अत्र्न्तै ठूलो छ! नतमीहरू सबै र नतमीहरूका गन्तव्र्का

निक्म्त उहााँले भोग्िुहुिे अपमाि कनत ठूलो छ भिी के नतमीहरूलाई थाहा छै ि? उहााँले महाि ्
व्र्क्कतहरू वा धिी र शक्कतशाली पररवारका छोराहरूलाई बिाउिुको साटो, उहााँले िम्रहरूलाई र
तच्
ु छ ठानिएकाहरूलाई बिाउिह
ु ु न्छ। के र्ो सबै उहााँको पववत्रता होइि र? के र्ो सबै उहााँको
धासमथकता होइि र? सबै मािव जानत बााँिूि ् भिेर उहााँ बरु फोहोर दे शमा जन्मिुहुिेचथर्ो र

हरप्रकारको अपमाि सहिुहुिेचथर्ो। परमेश्वर सााँच्िै वास्तववक हुिुहुन्छ—उहााँले कुिै झूटो काम
गिुथहुन्ि। के कामको प्रत्र्ेक िरण त्र्स्तो व्र्ावहाररक तररकाले िै गररएको छै ि र? सबै मानिसले
उहााँको निन्दा गिे र उहााँ पापीहरूसाँग टे बुलमा बस्िुहुन्छ भिी भन्िे भए पनि, सबै मानिसहरूले
उहााँको खिल्ली उडाउिे भए पनि र उहााँ फोहोरका छोराहरूसाँग बस्िह
ु ु न्छ, उहााँ सबैभन्दा तच्
ु छ
मानिसहरूसाँग बस्िुहुन्छ भन्िे भए पनि, उहााँले आफैलाई नि्ःस्वाथथ रूपमा ददिुहुन्छ, र उहााँलाई

अझै पनि र्सरी मािव जानतको बीिमा इन्कार गररन्छ। के उहााँले भोग्िुहुिे कष्टहरू नतमीहरूको
भन्दा बढी छै ि र? के उहााँले गिुथहुिे काम नतमीहरूले िुकाएका मूल्र्भन्दा बढी छै ि र? नतमीहरू
भत
ू ात्माहरू भेला हुिे ठाउाँ मा जक्न्मर्ौ, तापनि नतमीहरूले ठूलो सरु क्षा पाएका छौ। नतमीहरूससत के
ववकल्प छ र? नतमीहरूससत के गुिासा छि ्? के उहााँले भोग्िुभएको कष्ट नतमीहरूले भोगेको
कष्टभन्दा ठूलो छै ि र? उहााँ पथ्
ृ वीमा आउिुभएको छ र कदहल्र्ै मािव सांसारको िुसीर्ालीहरूमा
आिक्न्दत हुिुभएको छै ि। उहााँले त्र्स्ता कुराहरूलाई घण
ृ ा गिुथहुन्छ। मानिसहरूले उहााँलाई भौनतक
कुराहरू उपलब्ध गराऊि ् भिेर परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउिुभएि, ि त उहााँ िािा, कपडा, अनि
गरगहिाको आिन्द सलि िै आउिभ
ु र्ो। उहााँले र्ी कुराहरूलाई कुिै ध्र्ाि ददिहुन्ि। उहााँ पथ्
ृ वीमा
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मानिसको निक्म्त कष्ट उठाउि आउिुभर्ो, भौनतक सम्पविको आिन्द सलि होइि। उहााँ कष्ट

भोग्ि, काम गिथ, र उहााँको व्र्वस्थापि र्ोजिाको काम पूरा गिथ आउिुभर्ो। उहााँले एउटा

राजदत
ू ावास वा एउटा भव्र् होटे लमा बस्ि एउटा राम्रो ठाउाँ रोज्िभ
ु एि, ि त उहााँससत उहााँलाई
पिथिे िोकरहरूको झुण्ड िै छ। नतमीहरूले जे दे िेका छौ, त्र्सको आधारमा, के नतमीहरूलाई उहााँ

काम गिथ आउिुभर्ो कक आिन्दको निक्म्त भन्िे थाहा छै ि? के नतमीहरूका आाँिाले दे ख्दै िि ्?
उहााँले नतमीहरूलाई कनत धेरै ददिुभएको छ? र्दद उहााँ एउटा आरामदार्ी ठाउाँ मा जक्न्मिुभएको भए,

के उहााँले मदहमा प्राप्त गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो? के उहााँले काम गिथ सकिह
ु ु न्थ्र्ो? के उहााँले त्र्सो गिथक
ु ो
कुिै महत्त्व हुन्थ्र्ो? के उहााँले मािवजानतलाई पूणथ रीनतले ववजर् गिथ सकिुहुन्थ्र्ो? के उहााँले

मानिसहरूलाई फोहोरको दे शबाट उद्धार गिथ सकिुहुन्थ्र्ो? मानिसहरूले आफ्िो धारणाहरू अिुसार
सोध्छि ्: “परमेश्वर पववत्र हुिुहुन्छ भिे ककि उहााँ हाम्रो र्स फोहोर ठाउाँ मा जक्न्मिुभर्ो? तपाईंले
हामी फोहोरी मानिसहरूलाई घण
ुथ ु न्छ; तपाईंले हाम्रो प्रनतरोध र हाम्रो वविोहीपिलाई
ृ ा र नतरस्कार गिह
घण
ृ ा गिुथहुन्छ, त्र्सैले, ककि तपाईं हामीससत बस्िुहुन्छ? तपाईं एउटा सवोच्ि परमेश्वर हुिुहुन्छ।
तपाईं कहीीँ पनि जक्न्मि सकिुहुन्थ्र्ो, तब ककि तपाईं र्स फोहोरी दे शमा जक्न्मिु पऱ्र्ो? तपाईंले
हामीलाई हरे क ददि सजार् ददिुहुन्छ र न्र्ार् गिुथहुन्छ, अनि तपाईं स्पष्ट रूपले जान्िुहुन्छ कक
हामी मोआबका सन्तािहरू हौँ, तैपनि ककि तपाईं अझै हाम्रो माझ बस्िुहुन्छ? ककि तपाईं मोआबका

सन्तािहरूको पररवारमा जक्न्मिभ
ु र्ो? तपाईंले ककि त्र्सो गिथभ
ु र्ो?” नतमीहरूका त्र्स्ता वविारहरू
पूणथ रूपले तकथरदहत छि ्! केवल त्र्स्तो कामले मात्रै मानिसहरूलाई उहााँको महािता, उहााँको िम्रता

र गुप्तता दे िाउाँ छ। उहााँ आफ्िो कामको िानतर सबै कुरा बसलदाि गिथ इच्छुक हुिुहुन्छ, अनि
उहााँले आफ्िो कामको िानतर सबै कष्ट सहिुभएको छ। उहााँले मािवजानतको िानतर, अनि

त्र्सभन्दा बढी, शैतािलाई क्जत्िको लाचग कार्थ गिथह
ु ु न्छ, ताकक सबै सक्ृ ष्ट उहााँको अधीितामा
सुक्म्पि सकेका होऊि ्। अथथपूणथ, मूल्र्वाि ् काम र्ही मात्रै हो। र्दद र्ाकूबका सन्तािहरू िीिमा,
र्ो भूसमको टुक्रामा जन्मेका भए, अनि नतिीहरू नतमीहरू सबै भएका भए, नतमीहरूमाचथ गररिे
कामको महत्त्व के हुिेचथर्ो? शैतािले के भन्िेचथर्ो? शैतािले र्सो भन्िेचथर्ो: “नतिीहरूले पदहले

तपाईंको डर मािे, नतिीहरूले सरु
ु दे खि िै तपाईंको आज्ञा मािे, अनि तपाईंलाई धोका ददएको
नतिीहरूससत कुिै इनतहास छै ि। नतिीहरू मािवजानतमध्र्े सबैभन्दा अन्धकारपण
ू थ, िीि वा सबैभन्दा

वपछडडएका होइिि ्।” र्दद वास्तवमा काम र्स प्रकारले गररएको भए, र्सबाट को ववश्वस्त हुिेचथर्ो?
सारा ब्रम्हाण्डमा, चिनिर्ााँ मानिसहरू िै सबैभन्दा वपछडडएका मानिसहरू हुि ्। नतिीहरू निम्ि
स्तरको भइ, िीि िैनतकता सदहत जक्न्मन्छि ्; नतिीहरू मन्दबुद्चधका र सस्
ु त छि ्, अनि नतिीहरू
असशष्ट र पतिोन्मि
छि ्। नतिीहरू शैतािी स्वभावहरूले सभजेका, फोहोरी तथा छाडा छि ्।
ु

नतमीहरूमा र्ी सबै शैतािी स्वभाव छि ्। र्ो काम ससद्चधएपनछ, मानिसहरूले र्ी भ्रष्ट स्वभावहरूलाई

त्र्ाचगददिेछि ् र पूणथ रूपले आज्ञापालि गिथ र ससद्ध तुल्र्ाइि सकिेछि ्। केवल त्र्स्ता फलहरू

मात्र सक्ृ ष्टसभत्रका गवाही हुि ्! गवाही के हो भन्िे के नतमीहरू बुझ्दछौ? वास्तवमा गवाही कसरी
वहि गररिुपछथ ? र्स प्रकारको कामले नतमीहरूलाई प्रनतभार, साथै सेवा ददिे वस्तुहरू बिाएको छ;
र्ोभन्दा पनि बढी, र्सले नतमीहरूलाई मक्ु कतका पात्रहरू बिाएको छ। आज, नतमीहरू परमेश्वरका
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जिहरू हौ; पनछ नतमीहरू िमूिा तथा आदशथहरू हुिेछौ। र्स काममा, नतमीहरूले ववसभन्ि प्रकारका
भूसमकाहरू िेल्छौ, अनि, अन्त्र्मा, नतमीहरू मुक्कतका पात्रहरू हुिेछौ। र्सको कारणले धेरै मानिसहरू
िकारात्मक छि ्; के नतिीहरू पण
ू थ रूपले अन्धा छै िि ् र? तैँले केही पनि स्पष्ट दे ख्दै िस ्! ताँलाई

केवल त्र्सरी बोलाउाँ दा ताँ व्र्ाकुल हुन्छस ्? के ताँ परमेश्वरको धासमथक स्वभाव के हो भन्िे बुझ्छस ्?
के ताँ परमेश्वरको मुक्कत के हो भन्िे बुझ्छस ्? के ताँ परमेश्वरको प्रेम के हो भन्िे बुझ्छस ्? ताँससत

सत्र्निष्ठा छै ि! जब राम्रोससत उल्लेि गररन्छ, ताँ िुशी हुन्छस ्। जब िराम्रोससत उल्लेि गररन्छ,
ताँ अनिच्छुक हुन्छस ् र पनछ हट्छस ्। ताँ के होस ्? तैँले सााँिो बाटोको िोजी गरररहे को छै िस ्! तरु
ु न्तै
िोजी गिथ बन्द गर्—र्ो लाजमदो छ! के र्नत सािो कुराले पनि ताँलाई व्र्ाकुल बिाउाँ छ भन्िे कुरा
लाजको सङ्केत होइि र?

तैँले आफैलाई असलकनत जान्िु उिम हुिेचथर्ो। आफैलाई ज्र्ादै ठूलो िसम्झी, अनि स्वगथमा
जािे सपिा िदे ि ्—केवल पथ्
ृ वीमा कतथव्र् पूवथक ववजर् हुि िोज ्। ती अवास्तववक सपिाहरूको

बारे मा िसोि ् जुि अक्स्तत्वमा छै िि ्! र्दद कसैले तलको जस्तो केही कुरा भन्छ भिे, र्ी अठोट
र र्दढता भएको व्र्क्कतका शब्दहरू हुि ्: “म मोआबको सन्ताि भए तापनि, म परमेश्वरको निक्म्त
सांघषथ गिथ इच्छुक छु। म मेरो पुरािो पुिाथतफथ आफ्िो वपठ्र्ाँू फकाथउिेछु! उसले मलाई जन्म ददर्ो

र मलाई कुक्ल्िर्ो, अनि म अदहलेसम्म अन्धकारमा बस्दै आइरहे को छु। आज, परमेश्वरले मलाई
छुटकारा ददिभ
ु एको छ, अनि मैले अन्तत्ः स्वगथसूर्थलाई दे िेको छु। परमेश्वरद्वारा िल
ु ासा गररएको

कारण मैले अन्तत्ः म मोआबको सन्ताि हुाँ भन्िे दे िेको छु। पदहले, मेरो आाँिामा पट्टीहरू चथए,
अनि परमेश्वरले र्नत धेरै काम गिुथभएको छ भिी मैले जानििाँ, ककिकक म पुरािो शैतािद्वारा
अन्धा तुल्र्ाइएको चथएाँ। म त्र्सतफथ आफ्िो वपठ्र्ूाँ फकाथउिेछु र पूणथ रूपले त्र्सलाई होच्र्ाउिेछु!”
त्र्सैले, के नतमीहरूससत त्र्स्तो अठोट छ? नतमीहरूमध्र्े हरे क व्र्क्कत मािव जस्तै दे खिन्छौ

भन्िे तथ्र्को बाबजुद पनि, नतमीहरू कुिै व्र्क्कतभन्दा िााँडो टुक्रा-टुक्रा हुन्छौ, अनि र्स ववषर्मा
नतमीहरू सबैभन्दा बढी सांवेदिशील छौ। नतमीहरू मोआबका सन्तािहरू हौ भिी उल्लेि गिे
बबविकै, नतमीहरू ओठ लेब्राएर मुि बाँझ्र्ाउाँ छौ। के र्ो सुाँगुरको स्वभाव होइि र? नतमीहरू व्र्थथका

छौ। नतमीहरू ख्र्ानत र सम्पविको िानतर आफ्िो जीवि बसलदाि गछौ! ताँ मोआबको सन्ताि

िहुिे इच्छा गदथछस ् होला, तर के ताँ त्र्ही होइिस ् र? ताँ मोआबकै सन्ताि होस ् भिी म आज
भन्दै छु, अनि तैँले त्र्सलाई स्वीकार गिैपछथ । म तथ्र्को ववपरीत बोक्ल्दिाँ। कोही मानिसहरू र्सको

कारणले िकारात्मक हुन्छि ्, तर र्समा िकारात्मक हुिुपिे के कुरा छ र? के ताँ ठूलो रातो
अक्जङ्गरको सन्ताि पनि होइिस ् र? ताँ मोआबको सन्ताि होस ् भन्िु के अन्र्ार्पूणथ हुन्छ र?
तैँले सभत्र र बादहर कुि कुरामा जीवि बबताइरहे को छस ्, वविार गर्। तेरो सशरदे खि पाउसम्म कुिै

कुरा प्रशांसार्ोग्र् कुरा छै ि। कामुकता, फोहोरीपि, अन्धोपि, प्रनतरोध, वविोहीपि—के तेरो स्वभावका

सबै भागहरू नर्िै होइिि ् र? ताँ सधैँ कामुकताको भूसममा रहन्छस ्, अनि ताँ कुिै िराबी गिथ बााँकी
राख्दै िस ्। ताँ सोच्छस ् कक ताँ अद्भत
ु रीनतले पववत्र छस ्। तैँले गरे का कामहरूलाई हे र,् अनि अझै

पनि ताँ आफैससत र्नत प्रसन्ि छस ्। तैँले प्रशांसाको र्ोग्र् के गरे को छस ?् ताँ पशुहरू जस्तै छस ्।
ताँससत कुिै मािवता छै ि! ताँ जिावरहरूससत समलेर बस्छस ् अनि िराब, कामक
ु वविारहरूको
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बीिमा बस्छस ्। नतमीहरूका कमी-कमजोरी कनत धेरै छि ्? नतमीहरू ठूलो रातो अक्जङ्गरका

सन्तािहरू हौ भिी नतमीहरू सहमत हुन्छौ, अनि नतमीहरू सेवा गिथ इच्छुक हुन्छौ, तर पनछ जब
ताँ मोआबको सन्ताि होस ् भिेर भनिन्छ, तब नतमीहरू िकारात्मक हुन्छौ। के सत्र्ता र्ही होइि
र? र्ो त ताँ तेरा बाबुआमाबाट जन्मेको जस्तो हो—नतिीहरू जनतसुकै भर्ािक होऊि ्, ताँ उहााँहरूबाट

िै जन्मेको होस ्। र्दद तैँले ताँलाई धमथपुत्र बिाउिे आमा भेट्टाइस ् र आफ्िो घर छोडडस ् भिे पनि,
के ताँ अझै पनि तेरा वास्तववक आमाबाबुका सन्ताि हुाँदैिस ् र? के त्र्ो तथ्र्लाई पररवतथि गिथ
सककन्छ र? के मैले ताँलाई वविा कारण मोआबको सन्ताि होस ् भिेर उपिाम ददएको छु र?

कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्: “के तपाइंले मलाई अरू केही भिेर बोलाउि सकिुहुन्िचथर्ो र?” म

भन्छु: “मैले ताँलाई प्रनतभार भिेर बोलाएाँ भिे नि?” नतिीहरू प्रनतभार हुि पनि इच्छुक छै िि ्।
अत्ः नतमीहरू के हुि इच्छुक छौ त? प्रनतभार, सेवाकताथहरू—के नतमीहरू त्र्ही होइिौ र? तैँले अरू
के छाक्न्थस ् र? के ताँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको दे शमा जन्मेको व्र्क्कत होइिस ् र? तैँले आफूलाई
दाऊदको सन्ताि हुाँ भिेर जसरी भिे पनि, र्ो तथ्र्हरूससत मेल िााँदैि। के र्ो तैँले आफ्िै निक्म्त
छान्िे कुरा हो र? के ताँलाई मिपिे कुिै राम्रो िाउाँ तैँले आफ्िो निक्म्त छान्ि सकछस ्? उल्लेि
गररएको ठूलो रातो अक्जङ्गरका सन्तािहरू के नतमी भ्रष्ट मानिसहरू िै होइिौ र? सेवाकताथहरूको
सम्बन्धमा िादहाँ—के नतिीहरू पनि नतमी भ्रष्ट मानिसहरू िै होइिौ र? उल्लेखित ववजर् गररएका

आदशथ तथा िमि
ु ाहरू—के नतमीहरू नतिै मानिसहरू होइिौ र? के ससद्ध तल्
ु र्ाइिे बाटोको बारे मा
नतमीहरूलाई बताइएको छै ि र? सजार् ददइएका र न्र्ार् गररएका ती मानिसहरू नतमीहरू िै हौ;

ती जो पनछ ससद्ध तुल्र्ाइन्छि ्, के नतिीहरूमध्र्े केही नतमीहरूको माझमा हुिेछैिि ् र? के र्ो
शीषथक अझै महत्त्वपूणथ छ? नतमीहरू र्नत िेतिाशून्र् छौ; के नतमीहरू र्नत सािो कुरालाई पनि

स्पष्टससत दे ख्न सकदै िौ? कसको वांश को हो भन्िे ताँ जान्दै िस ् तर मेरो निक्म्त र्ो स्पष्ट छ,
अनि म नतमीहरूलाई भन्दै छु। आज र्सको पदहिाि गिथ सकिु ठीकै हो। सधैँ आफैलाई तुच्छ

भएको महसुस िगर्। ताँ जनत बढी िकारात्मक हुन्छस ् र पनछ हट्छस ्, त्र्नत िै बढी ताँ शैतािको
सन्ताि होस ् भन्िे कुरालाई र्सले प्रमाखणत गदथछ। तैँले नतिीहरूलाई भजिहरू सुन्ि लगाउाँ दा
कोही-कोही र्सो भन्िेहरू छि ्: “के मोआबका सन्तािले भजिहरू सुन्ि सकछि ् र? म त सुन्िेछैि;

म र्ोग्र् छै िाँ!” र्दद तैँले नतिीहरूलाई गाउि लगाइस ् भिे, नतिीहरू भन्छि ्: “र्दद मोआबका

सन्तािले गीत गाउाँ छि ् भिे, के परमेश्वर सुन्ि इच्छुक हुिुहुन्छ त? परमेश्वरले मलाई घण
ृ ा
गिुथहुन्छ। म परमेश्वरको अनघ जाि अनत लक्ज्जत छु र म उहााँको निक्म्त गवाही ददि सक्कदिाँ।
म गीत गाउिेछैि, ित्र भिे जब परमेश्वरले र्सलाई सुन्िुहुन्छ, उहााँले ददकक मान्िुहुिेछ।” के
र्सलाई सामिा गिे र्ो िकारात्मक तररका होइि र? सक्ृ जएको प्राणीको हैससर्तले, ताँ कामक
ु ताको

भूसममा जन्मेको सन्ताि होस ्, अनि ताँ ठूलो रातो अक्जङ्गरको सन्ताि; मोआबको सन्ताि होस ्;
तैँले आफ्िो पुरािो पुिाथलाई आफ्िो वपठ्र्ूाँ फकाथउिुपछथ र पुरािो शैतािलाई आफ्िो वपठ्र्ूाँ
फकाथउिुपछथ । केवल जसले र्स्तो गछथ , त्र्ो परमेश्वरलाई सााँिो रीनतले िाहिे व्र्क्कत हो।

सुरुमा, जब मैले नतमीहरूलाई परमेश्वरका मानिसहरूको दजाथ चथएाँ, तब नतमीहरू अरूको भन्दा

ठूलो आिन्दले तल माचथ उकफ्रर्ौ। तापनि, नतमीहरू मोआबका सन्ताि हौ भिी मैले भन्िेबबविकै
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नतमीहरू कस्तो भर्ौ? नतमीहरू सबै िकिािूर भर्ौ! नतमीहरूको कद कहााँ छ? दजाथ सम्बन्धी
नतमीहरूको अवधारणा अनत मजबुत छ! धेरैजसो मानिसहरूले आफैलाई माचथलाई उठाउि सकदै िि ्।

कोही व्र्ापार गिथ जान्छि ्, अनि कोही काम गिथ जान्छि ्। मैले नतमीहरू मोआबका सन्तािहरू हौ
भन्िेबबविकै, नतमीहरू सबै भाग्ि िाहन्छौ। के परमेश्वरको निक्म्त नतमीहरूले बोकिे गवाही र्ही

हो, जसको बारे मा नतमीहरू ददिभरर चिच्र्ाउाँ छौ? के र्स प्रकारले शैताि ववश्वस्त हुिेछ र? के र्ो
लाजको प्रतीक होइि र? नतमीहरूलाई प्राप्त गिुथमा के अथथ भर्ो र? नतमीहरू सबै फोहोर कससङ्गर

हौ! नतमीहरूले कस्तो प्रकारको कष्ट सहे का छौ र नतमीहरूले र्नत अन्र्ार्को महसस
ु गछौ?
नतमीहरू सोच्छौ कक परमेश्वरले नतमीहरूलाई एउटा हदसम्म र्ातिा ददिुभएपनछ, उहााँ िुशी

हुिुहुिेछ, मािौं उहााँ नतमीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाउिे उद्दे श्र्ले िै आउिुभएको हो, अनि नतमीहरूलाई
दोषी ठहऱ्र्ाएपनछ र िष्ट पािुथभएपनछ उहााँको काम ससद्चधन्छ। के मैले भिेको त्र्ही हो त? के
नतमीहरूको अन्धोपिको कारणले नतमीहरूले त्र्सरी सोच्दै िौ र? के र्ो नतमीहरू आफैले राम्रो गिथ

प्रर्त्ि िगरे को हो वा मैले जािी-जािी नतमीहरूलाई दोषी ठहऱ्र्ाएको हो? मैले त्र्स्तो कदहल्र्ै
गरे को छै िाँ—र्ो नतमीहरू आफैले सोिेका हौ। त्र्ो मैले काम गिे तररका कदावप होइि, ि त मससत

त्र्स्तो असभप्रार् िै छ। र्दद मैले सााँक्च्ि िै नतमीहरूलाई िष्ट गिथ िाहे को भए, मैले त्र्स्तो कष्ट

भएर जाि आवश्र्क हुन्थ्र्ो र? र्दद मैले नतमीहरूलाई सााँक्च्िकै िष्ट गिथ िाहे को भए, मैले
नतमीहरूससत र्नत गम्भीरता पव
थ बोल्ि आवश्र्क हुन्थ्र्ो र? मेरो इच्छा र्ो हो: जब मैले
ू क
नतमीहरूलाई मुक्कत ददएको हुन्छु, तब िै मैले ववश्राम गिथ सकिेछु। कुिै व्र्क्कत जनत िीि छ,
नतिीहरू त्र्नत िै बढी मेरो मुक्कतका पात्र हुन्छि ्। जनत बढी अग्रसरका साथ नतमीहरू सभत्र प्रवेश
गिथ सकछौ, म त्र्नत िै बढी िुशी हुिेछु। नतमीहरू जनत िकिािूर हुन्छौ, म त्र्नत िै बढी खिन्ि

हुन्छु। नतमीहरू सधैँ गम्केर दहाँड्ि िाहन्छौ र ससांहासि हत्र्ाउि िाहन्छौ—म नतमीहरूलाई भन्छु,
त्र्ो नतमीहरूलाई फोहोरबाट बिाउिे मागथ होइि। ससांहासिमा बस्िे भ्रमपूणथ कल्पिाले नतमीहरूलाई
ससद्ध पािथ सकदै ि; त्र्ो र्थाथथपूणथ हुाँदैि। ताँ मोआबको सन्ताि होस ् भिी म भन्छु, अनि ताँ बेिुशी
हुन्छस ्। ताँ भन्छस ्: “र्दद तपाइंले मलाई अतल कुण्डमा जाि लगाउिुहुन्छ भिे, म तपाईंको गवाही

हुिेछैिाँ वा तपाईंको लाचग कष्ट भोग्िेछैिाँ।” तेरो त्र्स्तो कार्थ मेरो ववरोधमा हुिेचथएि र? त्र्सो
गदाथ के त्र्सले ताँलाई फाइदा गथ्र्ो र? मैले ताँलाई कनत धेरै अिग्र
ु ह ददएको छु—तैँले बबससथस ्?
नतमीहरूले परमेश्वरको हृदर्लाई नतरस्कार गरे का छौ र तुच्छ ठािेका छौ, जुि एउटा आमाको
हृदर् जस्तो छ; नतमीहरूको निक्म्त पररणाम के हुिेछ? र्दद ताँ मेरो गवाही भइिस ् भिे म ताँलाई
दबाब ददिेछैि—तर ताँ अन्त्र्मा मेरो वविाशको निशािा हुिेछस ्। र्दद मैले ताँमा गवाही प्राप्त गिथ
सककिाँ भिे, म अरू मानिसहरूमा त्र्ो प्राप्त गिेछु। त्र्सले मलाई फरक पादै ि, तर अन्त्र्मा, तैँले

अफसोस गिेछस ्, अनि त्र्स समर्मा, ताँ लामो समर्दे खि अन्धकारमा िसससकेको हुिेछस ्। तब,
ताँलाई कसले बिाउि सकिेछ? ताँवविा काम हुि सकिेछैि भिेर िसोि ्—ताँलाई प्राप्त गिुथ धेरै कुरा

प्राप्त गिुथ होइि, अनि तेरो कमी हुिु धेरै कुराको कमी हुिु होइि। तैँले आफैलाई र्नत धेरै
आदरसदहत ठूलो िसक्म्झ। र्दद ताँ मलाई पछ्र्ाउि इच्छुक छै िस ् भिे र्सले ताँ वविोही छस ्,

अनि ताँमा कुिै िाहिार्ोग्र् कुरा छै ि भन्िे प्रमाखणत गछथ । र्दद ताँ राम्ररी कुरा गिे व्र्क्कत होस ्
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भिे के र्ो मैले मेरो कामद्वारा ल्र्ाएका शब्दहरूद्वारा तैँले आफैलाई सुसक्ज्जत गरे कोले होइि
र? ताँमा प्रशांसार्ोग्र् के छ र? तेरो कल्पिालाई ताँससत भाग्ि िदे ! र्दद मैले नतमी मोआबका
सन्तािहरूबाट मदहमा प्राप्त गिथ सककिाँ भिे मैले मदहमा प्राप्त िगरे सम्म मेरो कामको निक्म्त

म मोआबका सन्तािहरूका दोस्रो र तेस्रो समूहलाई छान्िेछु। र्दद ताँ मेरो निक्म्त गवाही हुि
इच्छुक छै िस ् भिे, बादहर निक्स्कहाल ्! म ताँलाई कर लगाउिेछैिाँ! म ताँवविा एक कदम पनि अनघ

बढाउि सक्कदिाँ भिी िठाि ्। िीिको र्स भूसममा मेरो कामको निक्म्त सुहाउाँ दो पात्रहरू भेट्टाउिु
सहज छ। र्स भूसममा अरू केही पनि भेट्टाउि सककाँदै ि—फोहोर, भ्रष्ट मानिसहरू जताततै व्र्ाप्त
छि ्, अनि मेरो काम कहीीँ पनि गिथ सककन्छ। धेरै घमन्डी िहो! ताँ जनत िै घमन्डी भए पनि, के

ताँ अझै व्र्सभिारबाट जन्मेको होइिस ् र? तेरो मूल्र्लाई हे र—
् ताँससत अरू के ववकल्प छ र? ताँलाई

क्जउि ददिु मात्र प नि एउटा ठूलो उत्थाि हो, त्र्सैले, ताँ अझै केको बारे मा शेिी गछथ स ्? र्दद
र्ुगलाई अन्त्र् गिे मेरो काम िभएको भए, के ताँ धेरै लामो समर्अनघ िै प्राकृनतक र मािवनिसमथत

ववपविहरूको बीिमा िसससकिे चथइिस ् र? के ताँ अझै आरामदार्ी रूपले क्जउि सकछस ् र? ताँ
र्स ववषर्मा अझै निरन्तर रूपमा बहस गछथ ि ्। मैले ताँ मोआबको सन्ताि होस ् भिेकोले तैँले

हरसमर् तेरो ओठ लेब्राइरहे को छस ्। तैँले आफैलाई सशक्षक्षत तुल्र्ाउाँ दै िस ्, तैँले परमेश्वरका वििहरू
पढ्दै िस ् अनि ताँ र्स वा त्र्स व्र्क्कतलाई सहि सकदै िस ्। जब ताँ अन्र् मानिसहरू सशक्षक्षत

भइरहे को दे ख्छस ्, ताँ नतिीहरूलाई बबथोल्छस ् र निरुत्साहजिक कुराहरू भन्छस ्। ताँससत केही

दहम्मत छ! ताँ भन्छस ्: “मोआबको सन्तािले के सशक्षा हाससल गिथ सकला र? म झमेला सलिेछैि।”
के र्ो एउटा पशुले भन्िे कुरा होइि र? के ताँ मानिसको रूपमा समेत गन्ती हुन्छस ्? मैले धेरै
कुरा भिेको छु, तर र्सले ताँमा केही पनि हाससल गरे को छै ि। के मैले र्ो सबै काम व्र्थथमा गरे को

छु? के मैले र्ी सबै शब्दहरू व्र्थथमा बोलेको छु? कुकुरले पनि आफ्िो पच्
ु छर हल्लाउाँ छ; त्र्स्तो

व्र्क्कत एउटा कुकुर जनतको पनि असल हुाँदैि! के नतमीहरू मानिस कहलाइि र्ोग्र्का छौ? जब
मैले मोआबका सन्तािको बारे मा कुरा गछुथ, कनतपर् मानिसहरूले जािीबुझीकि आफैलाई हीि

गछथ ि ्। नतिीहरूले पदहलेभन्दा सभन्दै ककससमले वस्त्र लगाउाँ छि ् अनि र्नत अस्तव्र्स्त हुन्छि ् कक
नतिीहरू मानिसहरू जस्ता पनि दे खिाँदैिि ्, अनि नतिीहरू र्सो भन्दै बड्बडाउि थाल्छि ्: “म

मोआबको सन्ताि हुाँ। म असल छै ि। मैले कुिै आसशष पाउाँ छु भिेर सोच्िु ददउाँ सै सपिा दे ख्नु हो।
के मोआबका सन्तािहरू ससद्ध तुल्र्ाइि सकछि ्?” मैले मोआबका सन्तािहरूको बारे मा

बोल्िेबबविकै, धेरै मानिसहरूससत उप्रान्त आशा हुाँदैि; नतिीहरू भन्छि ्: “परमेश्वर भन्िुहुन्छ हामी
मोआबका सन्ताि हौं—त्र्सले के जिाउाँ छ? उहााँले अपिाउिुभएको आवाजलाई हे र—र्ो अटल छ!
उहााँका वििहरूमा कुिै प्रेम छै ि। के हामी वविाशका सशकार होइिौं र?” के तैँले पदहले के भनिएको
चथर्ो सो बबसेको छस ्? ताँ अदहले “मोआबका सन्तािहरू” भन्िे शब्दहरू मात्र सक्म्झन्छि ्?
वास्तवमा, धेरै शब्दहरूको उद्दे श्र् प्रभाव हाससल गिुथ हो, तर नतिले तथ्र्हरूको सत्र्तालाई पनि
प्रकट गछथ ि ्। धेरैजसो मानिसहरूले र्सलाई ववश्वास गदै िि ्। ताँ मेरो निक्म्त त्र्सरी कष्ट भोग्ि

इच्छुक छै िस ्। ताँ मत्ृ र्ुदेखि डराउाँ छस ् र सधैँ भाग्ि िाहन्छि ्। र्दद ताँ जाि िाहन्छस ् भिे, म

ताँलाई बस्ि कर गददथिाँ, तर मैले ताँलाई र्ो कुरा स्पष्टससत बताउिप
ु छथ : तेरो सम्पण
ू थ जीवि
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व्र्थथतामा िजी, अनि मैले ताँलाई ववगतमा बताएका कुराहरूलाई िबबसी। सक्ृ जएको प्राणी भएको
हुिाले, तैँले सक्ृ जएको प्राणीको कतथव्र् पूरा गिप
ुथ छथ । तेरो वववेकको ववरुद्धमा काम िगर्; तैँले
गिथप
ु िे कुरा भिेको आफैलाई सक्ृ ष्टका प्रभम
ु ा समपथण गिथु हो। मोआबका सन्तािहरू पनि सक्ृ जएका

प्राणीहरू िै हुि ्, कुरा र्नत मात्र हो कक नतिीहरू प्रनतभारहरू हुि ् अनि नतिीहरू श्रावपत हुि ्। जे
सुकै भए पनि, ताँ एउटा सक्ृ जएको प्राणी िै होस ्। तैँले र्सो भन्दा अनतशर्ोक्कत हुाँदैि: “म मोआबको
सन्ताि भए पनि, मैले र्नत धेरै परमेश्वरको अिुग्रहको आिन्द सलएको छु कक मससत केही वववेक

हुिैपछथ । म केवल र्सलाई स्वीकार गिेछु तर म र्सैमा रदहरहाँ ददि। र्दद म र्ही प्रवाहसभत्र रहे र
कष्ट भोग्छु भिे पनि, म अन्त्र्सम्म कष्ट भोग्िेछु, अनि र्दद म मोआबको सन्ताि हुाँ भिे पनि,

र्स्तै होस ्। म अझै अन्त्र्सम्म पछ्र्ाउिेछु!” तैँले अन्त्र्सम्म पछ्र्ाउिुपछथ । र्दद ताँ भाचगस ्
भिे, तेरो सााँक्च्ि िै कुिै सम्भाविा हुिेछैि—तैँले वविाशको बाटोमा पाइला टे केको हुिेछस ्।
नतमीहरूलाई आफ्िो आरम्भ बुझाउिु, अनि नतमीहरूलाई तथ्र्पूणथ सत्र्ताले कामलाई लाभ
पुऱ्र्ाउाँ छ भिी बुझाउिु राम्रो हुन्छ। त्र्सो िगरीकि िाहे को पररणाम हाससल गिथ सककाँदै ि। र्ो
ववजर्को कामको एउटा भाग हो, अनि काममा र्ो एउटा आवश्र्क िरण हो। त्र्ो एउटा तथ्र् हो।

र्ो काम मानिसहरूको आत्माहरूलाई जगाउिको निक्म्त, नतिीहरूको वववेकको िेतिा जगाउिको
निक्म्त र नतिीहरूलाई र्ो महाि ् मुक्कत हाससल गिथ ददिको निक्म्त हो। र्दद कोहीससत वववेक छ

भिे, नतिीहरूले जब आफू तल्लो दजाथको भएको दे ख्छि ्, तब नतिीहरूले परमेश्वरलाई झि ् बढी

धन्र्वाद िढाउिुपछथ । नतिीहरूले आफ्िो हातमा उहााँका वििहरूलाई पक्रिुपछथ , उहााँले नतिीहरूलाई

ददिुभएको अिुग्रहलाई कसेर पक्रिुपछथ अनि जोडले बबलौिा गिुथपछथ र भन्िुपछथ : “हाम्रो दजाथ िीि
छ अनि हामीले र्स सांसारमा केही पनि हाससल गरे का छै िौं। कसैले तल्लो दजाथका मानिसहरूलाई

िजर लगाउाँ दै ि। हामीलाई आफ्िो घरको वातावरणमा सताइन्छ, हाम्रा पनतले हामीलाई नतरस्कार
गदथछि ्, हाम्रा पत्िीले हामीलाई गाली गछथ ि ्, हाम्रा बाल-बच्िाले हामीलाई होच्र्ाउाँ छि ्, अनि हामी
वद्
ृ ध-वद्
ृ धा भएपनछ, हाम्रा बुहारीहरूले पनि हामीलाई दव्ु र्थवहार गछथ ि ्। हामीले सााँक्च्ि िै थोरै

पररमाणमा कष्ट भोगेका छै िौं, अनि हामीले अदहले परमेश्वरको आिन्द सलिु कस्तो राम्रो
सौभाग्र्को कुरा हो! र्दद परमेश्वरले हामीलाई मुक्कत िददिुभएको भए, हामीले मािव कष्टलाई

कसरी स्पष्ट प्रकारले दे ख्न सकथ्र्ौं? के हामी पापमा अझै पनतत हुाँदै गइरहे का हुिेचथएिौं र? के र्ो
परमेश्वरबाटको हाम्रो उत्थाि होइि र? म सबैभन्दा तल्लो मानिसहरूमध्र्ेको एक हुाँ, अनि
परमेश्वरले मलाई र्नत उच्िमा उठाउिुभएको छ। र्दद म िष्ट हुन्छु िै भिे पनि, मैले अझै

उहााँको प्रेमको कजाथ नतिुथपछथ । परमेश्वरले हाम्रो बारे मा राम्रो वविार राख्नुहुन्छ, अनि हामी त्र्स्तो
तल्लो मानिसहरूससत आमिे-सामिे बोल्िह
ु ु न्छ। उहााँले मलाई ससकाउि मेरो हात समात्िह
ु ु न्छ।
उहााँको मुिले मलाई िुवाउिुहुन्छ। उहााँ मसाँग क्जउिुहुन्छ र मसाँग कष्ट भोग्िुहुन्छ। र्दद उहााँले

मलाई सजार् िै ददिुहुन्छ भिे पनि—म के भन्ि सकछु र? के सजार् ददइिु परमेश्वरबाट उठाइिु

पनि होइि र? मलाई सजार् ददइएको भए तापनि म उहााँको धासमथकतालाई दे ख्न सकछु। म
वववेकरदहत हुि सक्कदिाँ—मैले परमेश्वरको प्रेमको कजाथ िक
ु ाउिैपछथ । मैले अबदे खि परमेश्वरको
ववरुद्धमा वविोह गिथु हुाँदैि।” परमेश्वरको हैससर्त र स्तर मानिसहरूका जस्तै होइिि ्—उहााँको
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कष्ट उस्तै हो, अनि उहााँको िािा र वस्त्र उस्तै हुि ्, तर सबै मानिसहरूले उहााँलाई आदर गछथ ि ्,
अनि सभन्िता र्ही मात्र हो। के उहााँले आिन्द सलिुहुिे अरू सबै कुरा मानिसको जस्तै होइि र?
त्र्सैले कुि कुराले ताँलाई एउटा निक्श्ित प्रकारले व्र्वहार गिथको निक्म्त परमेश्वरससत आग्रह गिे

हकदार नतमीहरूलाई बिाउाँ छ? परमेश्वरले त्र्स्तो ठूलो कष्ट सहिुभएको छ अनि त्र्स्तो ठूलो
काम गिुथभएको छ, अनि नतमीहरू—कसमलाहरूभन्दा सािा, उडुसभन्दा सािा—आज कनत उच्िमा
उठाइएका छौ। र्दद तैँले परमेश्वरको प्रेमको कजाथ िुकाउि सकदै िस ् भिे, तेरो वववेक कहााँ छ?

कनतपर् मानिसहरूले आफ्िो हृदर्बाट भन्छि ्: “जब-जब म परमेश्वरलाई छोड्िे बारे मा सोच्छु,

तब-तब मेरा आाँिाहरू आाँसुले भररन्छि ् अनि मेरो वववेक घोचिन्छ। म परमेश्वरप्रनत ऋणी छु। म
र्ो गिथ सक्कदिाँ। म उहााँलाई त्र्सरी व्र्वहार गिथ सक्कदिाँ। र्दद म मिुथपिे भर्ो अनि मरे र

उहााँको कामलाई मदहमा ददिुपिे भर्ो भिे, मेरो सन्तुक्ष्टको सीमा िै हुिे चथएि। ित्रभिे, म बािेँ
भिे पनि, मैले कुिै शाक्न्तको अिुभूनत गिेछैि।” र्ी शब्दहरूलाई सुि—त्र्सले सक्ृ जएको प्राणीले
गिुथपिे कतथव्र्लाई बर्ाि गदथछ। र्दद कुिै व्र्क्कतसभत्र सधैँ र्ो दशथि छ भिे, नतिीहरू स्पष्ट
हुिेछि ् र सभत्री रूपमा िैिमा हुिेछि ्; नतिीहरू र्ी कुराहरूको बारे मा निक्श्ित हुिेछि ्। तैँले र्सो
भन्िेछस ्: “परमेश्वरले मलाई हानि गरररहिुभएको छै ि, अनि उहााँले जािी-जािी मेरो हााँसो

उडाइरहिुभएको वा मलाई लक्ज्जत तुल्र्ाइरहिुभएको छै ि। उहााँले असल कठोरताको साथ बोल्िुभए
पनि र र्सले हृदर्मा प्रहार गिे भए पनि, र्ो त मेरो आफ्िै लाचग हो। उहााँ र्नत कठोरताको साथ
बोल्िुहुिे भए तापनि, उहााँले मलाई अझै मुक्कत ददइरहिुभएको छ, अनि उहााँले अझै मेरा

कमजोरीहरूलाई बुझ्िुहुन्छ। उहााँले मलाई दण्ड ददि तथ्र्हरूको प्रर्ोग गरररहिुभएको छै ि। म

ववश्वास गछुथ कक परमेश्वर िै मेरो मुक्कत हुिुहुन्छ।” र्दद ताँससत सााँच्िै र्ो दशथि छ भिे, ताँ भाग्िे
सम्भाविा कम हुिेछ। तेरो वववेकले ताँलाई जाि ददिेछैि, अनि र्सको दोषले ताँलाई तैँले
परमेश्वरलाई त्र्स प्रकारले व्र्वहार गिुथहुाँदैि भिी भन्िेछ। तैँले हाससल गरे को सबै अिुग्रहको

बारे मा तैँले सोच्छस ्। तैँले मेरा धेरै वििहरू सुिेको छस ्—के तैँले ती व्र्थथमा सुिेको चथइस ् र?

जोसुकै भागे तापनि, ताँ भाग्ि सकदै िस ्। अरू मानिसहरूले ववश्वास गदै िि ्, तर तैँले ववश्वास

गिैपछथ । अरू मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्र्ाग्छि ्, तर तैँले परमेश्वरलाई ववश्वास गरररहिुपछथ र

उहााँको गवाही हुिप
ु छथ । अरूले परमेश्वरको निन्दा गछथ ि ्, तर तैँले त्र्सो गिथ सकदै िस ्। परमेश्वर
ताँप्रनत जनत िै कठोर हुिुभए तापनि, तैँले अझै उहााँद्वारा ठीक कुरा गिैपछथ । तैँले उहााँको प्रेमको

कजाथ िुकाउिैपछथ , अनि ताँससत वववेक हुिैपछथ ककिकक परमेश्वर निदोष हुिुहुन्छ। मािवजानतको
माझमा काम गिथ स्वगथबाट पथ्
ृ वीमा आउिुभएर उहााँले पदहल्र्ै ठूलो कष्ट भोचगसकिुभएको छ।
उहााँ असलकनत पनि फोहोर िभएको पववत्र हुिह
ु ु न्छ। फोहोरको भसू ममा आएर, उहााँले कनत अपमाि
सहिुभएको छ? उहााँले नतमीहरूकै िानतर नतमीहरूमा काम गिुथहुन्छ। र्दद नतमीहरूले वविावववेक
उहााँससत व्र्वहार गछौ भिे , िााँडो मिुथ िै राम्रो हुिेछ!
हाल, धेरै मानिसहरूमा दशथिको र्स पक्षको कमी छ; नतिीहरूले र्स कार्थलाई बबलकुल बुझ्ि

सकदै िि ् अनि परमेश्वरले अन्त्र्मा र्सद्वारा के हाससल गिथ िाहिुहुन्छ भन्िे नतिीहरू जान्दै िि ्।
ववशेष गरी ती भ्रसमत हुिेहरू—र्स्तो लाग्छ मािौँ नतिीहरू भल
ू भल
ू ैर्ासभत्र प्रवेश गरे का छि ् र केही
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मोडहरूपनछ नतिीहरूले आफ्िो बाटो हराएका छि ्। र्दद तैँले नतिीहरूलाई परमेश्वरको व्र्वस्थापि

र्ोजिाको उद्दे श्र्को बारे मा पूणथ रूपले बर्ाि गछथ स ् भिे, नतिीहरू भ्रसमत हुिेछैिि ्। धेरै
मानिसहरूले र्सलाई बुझ्ि सकदै िि ्, अनि परमेश्वरको काम त मानिसहरूलाई र्ातिा ददिु हो
भिी ववश्वास गछथ ि ्। नतिीहरूले उहााँको कामको बुद्चध तथा आश्िर्थलाई बुझ्दै िि ्, अनि उहााँको
काम उहााँको महाि ् शक्कतलाई प्रकट गिुथ अनि त्र्सभन्दा बढी, मािवजानतलाई मुक्कत ददिु हो

भिी नतिीहरूले बुझ्दै िि ्। नतिीहरूले त्र्ो सबै दे ख्दै िि ्; नतिीहरूले केवल आफ्िो केही सम्भाविा

छ कक, नतिीहरू स्वगथमा प्रवेश गिथ सकिेछि ् कक भिी हे छथि ्। नतिीहरू भन्छि ्: “परमेश्वरको काम

सधैँ र्नत घुमाउरो हुन्छ; हामीलाई तपाईंको बुद्चध प्रत्र्क्ष रूपमा दे ख्न ददिु िै राम्रो हुन्थ्र्ो। तपाईंले
हामीलाई र्स प्रकारले र्ातिा ददिु हुाँदैि। हामीमा पनि क्षमताको कमी छ, अनि हामी तपाईंको
इच्छालाई बुझ्दै िौं। र्दद तपाईंले हामीससत प्रत्र्क्ष रूपमा बोल्िुभर्ो र काम गिुथभर्ो भिे राम्रो
हुन्थ्र्ो। हामीले अिुमाि गरे को तपाईं िाहिुहुन्छ, तर हामी र्सो गिथ सकदै िौं। र्दद तपाईंले हतार
गिुथभर्ो र हामीलाई तपाईंको मदहमा दे ख्न ददिभ
ु र्ो भिे राम्रो हुन्थ्र्ो। त्र्स्तो घुमाउरो प्रकारले
कामहरू गिुथको आवश्र्कता के छ र?” नतमीहरूससत अदहले सबैभन्दा बढी वववेकको कमी छ। अझ
बढी वववेक राि। वास्तवमा कसले र्स कामका िरणहरूलाई गररराख्नुभएको छ भिी हे िथ नतमीहरूका

आाँिा राम्ररी िोलेर हे र। त्र्विकै निष्कषथमा िपग
ु । अदहले, बढीमा, तैँले अिुभव गिुपिे जीविको
मागथको सतही पक्षको केही कुरा तैँले बझ
ु ेको छस ्। तैँले अिभ
ु व गिथप
ु िे सत्र्ता अझै धेरै छ, अनि

जब तैंले र्सलाई पूणथ रूपले बुझ्ि सकिे ददि आउाँ छ, तब तैँले र्स प्रकारले उप्रान्त बोल्िेछैिस ,्
ि त तैँले गुिासो िै गिेछस ्। ि त काम-कुराहरूलाई पररभावषत गिथ ताँ र्नत नछटो िै हुिेछस ्।
तैँले भन्िेछस ्: “परमेश्वर कनत बुद्चधमाि हुिुहुन्छ, परमेश्वर कनत पववत्र हुिुहुन्छ, परमेश्वर कनत
शक्कतशाली हुिह
ु ु न्छ!”

पत्रस
ु का्अनभ
ु र्हरू:्सजाय्र्न्याय्सम््बन्धी्उनको्ज्ञान
परमेश्वरद्वारा सजार् प्राप्त गदाथ, पत्रुसले र्सो भन्दै प्राथथिा गरे , “हे परमेश्वर! मेरो दे ह

अिाज्ञाकारी छ, र तपाईंले मलाई सजार् ददिुहुन्छ र न्र्ार् गिथुहुन्छ। म तपाईंको सजार् र
न्र्ार्मा आिन्द मिाउाँ छु, र तपाईंले मलाई ििाहिुभए तापनि, तपाईंको न्र्ार्मा म तपाईंको

पववत्र र धमी स्वभावलाई दे ख्छु। अरूहरूले तपाईंको न्र्ार्मा तपाईंको धमी स्वभावलाई दे ख्न सकूि ्
भिेर, जब तपाईंले मलाई न्र्ार् गिुथहुन्छ, तब म सन्तुक्ष्टको आभास गछुथ। र्दद र्सले तपाईंको
स्वभावलाई व्र्कत गिथ सकछ र तपाईंको धमी स्वभावलाई सबै प्राणीहरूद्वारा दे ख्न सकिे तल्
ु र्ाउाँ छ
भिे, र र्दद र्सले तपाईंप्रनतको मेरो प्रेमलाई अझै शुद्ध तुल्र्ाउि सकछ, कक जो धमी हुिुहुन्छ
म उहााँजस्तै बन्ि सकछु भिे, तपाईंको न्र्ार् असल छ, ककिभिे तपाईंको अिुग्रही इच्छा त्र्स्तै
छ। मसभत्र अझै धेरै वविोही कुराहरू छि ्, र तपाईंको सामु आउिको लाचग म अझै पनि र्ोग्र्को
छै ि भन्िे कुरा मलाई थाहा छ। तपाईंले मलाई अझै बढी न्र्ार् गिुथभएको होस ् भन्िे मेरो कामिा

छ, िाहे त्र्ो ववषम पररक्स्थनतद्वारा होस ् र्ा महासांकष्टहरूद्वारा होस ्; तपाईंले जे गिथुहुन्छ, त्र्ो
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मेरो लाचग बहुमूल्र् छ। तपाईंको प्रेम अनत िै प्रगाढ छ, र म असलकनत पनि गुिासो िगररकि
आफूलाई तपाईंको कृपामा समवपथत गिथ इच्छुक छु।” र्ो परमेश्वरको कार्थलाई अिुभव

गररसकेपनछको पत्रस
ु को बोध हो, र र्ो परमेश्वरप्रनतको नतिको प्रेमको गवाही पनि हो। आज,
नतमीहरूलाई पदहले िै ववजर् गररएको छ—तर नतमीहरूमा कसरी र्ो ववजर् व्र्कत गररएको छ?
कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्, “मेरो ववजर् भिेको परमेश्वरको सवोच्ि अिुग्रह र उच्िता हो। अदहले

मात्रै म मानिसको जीवि िोक्रो र महत्त्वहीि छ भन्िे कुरालाई महसुस गछुथ। मानिसले एकपनछ
अको पस्
ु ताको सन्ताि पैदा गदै र हुकाथउाँदै दौडधप
ू मा आफ्िो जीवि बबताउाँ छ, र अन्त्र्मा केही
पनि बााँकी रहाँदैि। आज, परमेश्वरद्वारा ववजर् गररएपनछ मात्रै र्सरी क्जउिुको कुिै मूल्र् छै ि

भन्िे कुरालाई मैले दे िेको छु; र्ो सााँच्िै िै एउटा अथथहीि जीवि हो। म पनि मिथ सकछु र र्ससाँग
कुरै सककि सकछ!” ववजर् गररएका त्र्स्ता मानिसहरू के परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररि सकछि?् के
नतिीहरू आदशथहरू र िमुिाहरू बन्ि सकछि ्? त्र्स्ता मानिसहरू निक्ष्क्रर्ताको एउटा पाठ हुि ्;

नतिीहरूसाँग कुिै आकाांक्षा छै ि, र नतिीहरूले आफूलाई सध
ु ार गिे प्रर्ास गदै िि ्। नतिीहरू ववजर्

गररएकाहरूको रूपमा गन्ती हुन्छि ् तापनि, त्र्स्ता निक्ष्क्रर् मानिसहरू ससद्ध पाररिको लाचग
असक्षम हुन्छि ्। उिलाई ससद्ध बिाइएपनछ, आफ्िो जीविको अन्त्र्नतर, पत्रस
ु ले भिे, “हे परमेश्वर!
र्दद मैले थप केही वषथ क्जउिु पथ्र्ो भिे, म तपाईंको अझ शुद्ध र अझ गहि प्रेमलाई प्राप्त गिे
कामिा गिेचथएाँ।” उिी क्रूसमा टााँचगि लागेको बेला, उिले आफ्िो हृदर्मा र्सो भन्दै प्राथथिा गरे ,

“हे परमेश्वर! तपाईंको समर् अब आइपुगेको छ; तपाईंले मेरो लाचग तर्ार पािुथभएको समर्
आइपुगेको छ। म तपाईंको लाचग क्रूसमा टााँचगिैपछथ , मैले तपाईंलाई र्ो गवाही ददिैपछथ , र मेरो

प्रेमले तपाईंका मागहरूलाई पूरा गिथ सकछ, र र्ो अझै शुद्ध हुि सकछ भन्िे म आशा गछुथ। आज,
तपाईंको लाचग मिथ सकिु, र तपाईंको लाचग क्रूसमा टााँचगि सकिु, मेरो लाचग सान्त्विा ददिे र
आश्वासि ददिे ककससमको छ, ककिभिे तपाईंको लाचग क्रूसमा मिथ सकिु र तपाईंका इच्छाहरूलाई
पूरा गिुथ, र आफैलाई तपाईंमा ददि सकिु, तपाईंलाई आफ्िो जीवि िढाउिु जविको आिन्दको कुरा

मेरो लाचग अरू केही छै ि। हे परमेश्वर! तपाईं कनत प्रेसमलो हुिुहुन्छ! र्दद तपाईंले मलाई क्जउि
ददिुभएको भए, तपाईंलाई म अझै बढी प्रेम गिथ इच्छुक हुिेचथएाँ। जबसम्म म जीववत रहन्छु,
तबसम्म म तपाईंलाई िै प्रेम गिेछु। म तपाईंलाई अझै गहि रूपमा प्रेम गिथ िाहन्छु। तपाईंले
मलाई न्र्ार् गिुथहुन्छ, र मलाई सजार् ददिुहुन्छ, र मलाई जााँच्िुहुन्छ ककिभिे म धमी छै ि,
ककिभिे मैले पाप गरे को छु। अनि तपाईंको धमी स्वभाव मेरो लाचग अझै स्पष्ट हुन्छ। र्ो मेरो
लाचग एउटा आसशष ् हो, ककिभिे म तपाईंलाई अझै गहि रूपमा प्रेम गिथ सकछु, र तपाईंले मलाई
प्रेम गिथभ
ु एि भिे पनि म तपाईंलाई र्सरी िै प्रेम गिथ इच्छुक छु। तपाईंको धमी स्वभावलाई हे िथ
म इच्छुक छु, ककिभिे र्सले मलाई अथथपूणथ जीवि क्जउिको लाचग अझै सक्षम तुल्र्ाउाँ छ। मेरो

जीवि अदहले अझै अथथपूणथ भएको छ भन्िे मलाई आभास हुन्छ, ककिभिे म तपाईंको लाचग क्रूसमा
टााँचगएको छु, र तपाईंको लाचग मिुथ अथथपूणथ छ। तैपनि, मलाई अझै पनि सन्तुक्ष्टको आभास छै ि,
ककिभिे मलाई तपाईंको बारे मा अत्र्न्तै थोरै मात्रै थाहा छ, तपाईंका इच्छाहरूलाई पूणथ रूपमा पूरा

गिथ म सक्कदिाँ भन्िे मलाई थाहा छ, र तपाईंलाई थोरै मात्रै कफताथ ददएको छु। मेरो जीविमा,
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तपाईंलाई मैले मेरो सम्पूणत
थ ा कफताथ ददि असक्षम रहे को छु; म त्र्ोबाट धेरै टाढा छु। र्स क्षणमा

फकेर हे दाथ, म तपाईंप्रनत अत्र्न्तै ऋणी भएको आभास गछुथ, र मेरा सबै गल्तीहरूको निक्म्त र मैले
तपाईंलाई कफताथ िददएको सबै प्रेम िक
ु ाउि मसाँग र्ो बाहे क अरू क्षण छै ि।”

मानिसले अथथपूणथ जीवि क्जउिे प्रर्ास गिुथपछथ , र आफ्िा वतथमाि पररक्स्थनतहरूप्रनत ऊ सन्तुष्ट

हुिुहुाँदैि। पत्रुसको स्वरूपमा क्जउिको लाचग, उसले पत्रुसको ज्ञाि र अिुभवहरूलाई प्राप्त गिैपछथ ।
मानिसले अझै उच्ि र अझै प्रगाढ कुराहरूको िोजी गिुथपछथ । मानिसले अझै गहि, अझै शुद्ध
परमेश्वरप्रनतको प्रेम, र मल्
ू र् र अथथ सदहतको जीविको िोजी गिथप
ु छथ । र्ो मात्रै जीवि हो; तब

मात्र मानिस पत्रुसजस्तै हुिेछ। तैँले सकरात्मक पक्षमा आफ्िो प्रवेशप्रनत कमथठ हुिमा ध्र्ाि
ददिुपछथ , र अझै प्रगाढ, अझै निददथष्ट र अझै व्र्वहाररक सत्र्ताहरूलाई बेवास्ता गदै क्षखणक सुिको
िानतर आफूलाई वववश रूपमा ववश्वासत्र्ाग गिथ ददिु हुाँदैि। तेरो प्रेम व्र्वहाररक हुिुपछथ , र तैँले
पशुको भन्दा फरक िभएको र्ो भ्रष्ट, लापरवाही जीविबाट आफूलाई स्वतन्त्र पािे उपार्हरू पिा
लगाउिैपछथ । तैँले अथथपूणथ जीवि, मूल्र् भएको जीवि क्जउिुपछथ , र तैँले आफैलाई मूिथ तुल्र्ाउिे

वा आफ्िो जीविलाई िेलौिाजस्तो व्र्वहार गिुथहुाँदैि। परमेश्वरलाई प्रेम गिथ इच्छा गिे हरे कको

लाचग, प्राप्त गिथ िसकिे सत्र्ताहरू छै िि ् र नतिीहरू ददह्रलो गरी िडा हुि िसकिे त्र्स्तो कुिै
न्र्ार् छै ि। तैँले आफ्िो जीवि कसरी क्जउिुपछथ ? तैँले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपछथ , र उहााँको

इच्छालाई परू ा गिथको लाचग कसरी र्ो प्रेमको प्रर्ोग गिथप
ु छथ ? तेरो जीविमा र्ोभन्दा ठूलो ववषर्
अरू कुिै छै ि। सबैभन्दा महत्त्वपूणथ कुरा, ताँसाँग र्स ककससमका आकाांक्षाहरू र र्दढता हुिैपछथ , र
मेरुदण्ड िभएकाहरू, दब
ु थल व्र्क्कतहरू जस्ता ताँ बन्िु हुाँदैि। अथथपूणथ जीविको अिुभव र अथथपूणथ
सत्र्ताहरूको अिुभव कसरी गिे त्र्ो तैँले ससकिैपछथ , र आफैलाई त्र्सरी आलटाल गिे व्र्वहार

गिथु हुाँदैि। तैँले महसस
ु िै गिथ िपाइ, तेरो जीविले ताँलाई छोडेर जािेछ; त्र्सपनछ, के तैँले
परमेश्वरलाई प्रेम गिे अको मौका पाउिेछस?् के मरे पनछ मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ सकछ
र? ताँसाँग पनि पत्रुसको जस्तै आकाांक्षाहरू र वववेक हुिुपछथ ; तेरो जीवि अथथपूणथ हुिैपछथ , र तैँले
आफैसाँग िेलबाड गिुथ हुाँदैि। एक मािव भएको हुिाले, र परमेश्वरको िोजी गिे एक व्र्क्कत
भएको हुिाले, तैँले आफ्िो जीविलाई कस्तो व्र्वहार गछथ स,् तैँले आफैलाई परमेश्वरमा कसरी
समपथण गिथप
ु छथ , परमेश्वरमा तैँले कसरी अझै अथथपण
ू थ ववश्वास राख्नप
ु छथ , र परमेश्वरलाई तैँले प्रेम
गिे हुिाले, तैँले उहााँलाई अझै शुद्ध, अझै सुन्दर, अझै असल तररकाले कसरी प्रेम गिुथपछथ सो
बारे मा होससर्ारीसाथ वविार गिथ सक्षम हुिुपछथ । आज, ताँलाई कसरी ववजर् गररएको छ त्र्सप्रनत

मात्रै ताँ सन्तुष्ट हुि सकदै िस,् तर भववष्र्मा ताँ दहाँ ड्िे मागथको बारे मा पनि तैँले वविार गिैपछथ ।
शद्
ु ध पाररिको लाचग ताँसाँग आकाांक्षाहरू र साहस हुिैपछथ , र तैँले आफूलाई साँधै असक्षम ठान्िु

हुाँदैि। के सत्र्ताका मि पिे कुराहरू हुन्छि ्? के सत्र्ताले मानिसहरूलाई जािी-जािी ववरोध गिथ
सकछ? र्दद तैँले सत्र्ताको िोजी गररस ् भिे, के र्सले ताँलाई व्र्ाकुल बिाउि सकछ? र्दद ताँ
न्र्ार्को लाचग ददह्रलो गरी िडा भइस ् भिे, के र्सले ताँलाई ढाल्िेछ? र्दद जीविको िोजी गिे

तेरो आकाङ्क्षा सााँिो हो भिे, के जीविले ताँलाई छल्ि सकछ? र्दद ताँ सत्र्ववहीि छस ् भिे,

सत्र्ताले ताँलाई बेवास्ता गरे को कारणले होइि, तर ताँ सत्र्ताबाट टाढा बस्िे हुाँदा त्र्सो भएको
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हो; र्दद ताँ न्र्ार्को लाचग र्दढ रूपमा िडा हुि सकदै िस ् भिे, न्र्ार्मा कुिै गल्ती भएको कारणले
होइि, तर र्ो तथ्र्हरूसाँग समल्दै ि भिेर तैँले ठािेको कारणले गदाथ र्सो भएको हो; धेरै वषथसम्म
जीविको िोजी गरे र पनि तैँले जीवि प्राप्त गरे को छै िस ् भिे, ताँप्रनत जीविको कुिै वववेक िभएर
होइि, तर जीविप्रनत ताँसाँग कुिै वववेक िभएकोले र तैँले जीविलाई धपाएको हुिाले र्सो भएको
हो; र्दद ताँ ज्र्ोनतमा क्जउाँ छस,् र ज्र्ोनत प्राप्त गिथ असमथथ भएको छस ् भिे, ज्र्ोनतले ताँलाई

प्रकाश ददि िसकेकोले होइि, तर ज्र्ोनतको अक्स्तत्वलाई तैँले कुिै पनि ध्र्ाि िददएको कारण, र

र्सैले ज्र्ोनत ताँबाट िप
ु िाप टाढा गएकोले र्सो भएको हो। र्दद तैँले िोजी गदै िस ् भिे, ताँ
मूल्र्हीि रद्दी होस,् र तेरो जीविमा कुिै साहस छै ि, र अन्धकारको शक्कतलाई ववरोध गिे आत्मा

ताँमा छै ि भिेर मात्रै भन्ि सककन्छ। ताँ अत्र्न्तै कमजोर छस!् ताँलाई घेरेर रािेको शैतािका
शक्कतहरूबाट ताँ उम्कि सकदै िस,् र र्स प्रकारको सुरक्षक्षत र निक्श्िन्त जीवि क्जउि र अज्ञाितामा

मिथ मात्रै ताँ इच्छुक छस।् तैँले हाससल गिुथपिे कुरा भिेको ववजर् गररिे तेरो िोजी हो; र्ो तेरो
अपररहार्थ कतथव्र् हो। र्दद ताँ ववजर् गररिुमा िै सन्तुष्ट छस ् भिे, तैँले ज्र्ोनतको अक्स्तत्वलाई
धपाउाँ छस।् तैँले सत्र्ताको लाचग कष्ट भोग्िैपछथ , तैँले आफैलाई सत्र्तामा समवपथत गिैपछथ , तैँले
सत्र्ताको लाचग अपमाि सहिैपछथ , र अझै बढी सत्र्तालाई प्राप्त गिथको लाचग तैँले अझै बढी

कष्टबाट भएर जािैपछथ । तैँले गिुथपिे कुरा र्ही हो। शाक्न्तपूणथ पाररवाररक जीविको िानतर तैँले
सत्र्तालाई फ्र्ााँकिु हुाँदैि, र क्षखणक सि
ु िैिको िानतर तैँले आफ्िो जीविको प्रनतष्ठा र
सत्र्निष्ठालाई गुमाउिु हुाँदैि। तैँले जि
ु कुरा सुन्दर र असल छ ती सबै कुराको िोजी गिुथपछथ , र
तैँले जीविमा अझै अथथपूणथ रहे को मागथलाई पछ्र्ाउिुपछथ । र्दद तैँले त्र्स ककससमको असशष्ट
जीवि क्जउाँ छस,् र कुिै पनि उद्दे श्र्हरूलाई पछ्र्ाउाँ दै िस ् भिे, के तैँले आफ्िो जीविलाई िेर

फाल्दै िस ् र? र्स्तो जीविबाट तैँले के प्राप्त गिथसकछस?् एउटा सत्र्ताको िानतर तैँले पापमर्

स्वभावका सबै सुििैिहरूलाई त्र्ाग्िुपछथ , र थोरै सुििैिको िानतर सारा सत्र्तालाई फ्र्ााँकिु
हुाँदैि। र्स ककससमका मानिसहरूसाँग कुिै सत्र्निष्ठा वा प्रनतष्ठा हुाँदैि; नतिीहरूको अक्स्तत्वको
कुिै अथथ हुाँदैि!

परमेश्वरले मानिसलाई सजार् ददिुहुन्छ र उसको न्र्ार् गिुथहुन्छ ककिभिे र्ो उहााँको कार्थको
लाचग आवश्र्क छ, र, र्नत मात्र होइि, ककिभिे मानिसलाई र्सको आवश्र्क छ। मानिसलाई

सजार् ददइिुपछथ र न्र्ार् गररिुपछथ , त्र्सपनछ मात्रै उसले परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गिथसकछ। आज,
नतमीहरू पूणथ रूपमा ववश्वस्त भएका छौ, तर जब नतमीहरूले असलकनत बाधाको सामिा गछौ,
नतमीहरू कष्टमा पछौ; गहि ज्ञाि प्राप्त गिथको लाचग नतमीहरूको कद अझै पनि अत्र्न्तै सािो

छ, र नतमीहरूले अझै त्र्स ककससमको सजार् र न्र्ार्को अिभ
ु व गिथप
ु छथ । आज, परमेश्वरप्रनत

नतमीहरूसाँग केही श्रद्धा छ, र नतमीहरूले परमेश्वरको भर् मान्छौ, र उहााँ िै सााँिो परमेश्वर

हुिुहुन्छ भन्िे नतमीहरूलाई थाहा छ, तर नतमीहरूसाँग उहााँप्रनतको महाि ् प्रेम छै ि, नतमीहरूले शुद्ध
प्रेम प्राप्त गिे कुरा त परै जाओस ्; नतमीहरूको ज्ञाि अत्र्न्तै सतही छ, र नतमीहरूको कद अझै
अपर्ाथप्त छ। जब तैँले सााँिो रूपमा एउटा पररक्स्थनतको सामिा गछथ स ् र जसमा तैँले अझै साक्षी
ददएको छै िस ्, तेरो प्रवेश अत्र्न्तै थोरै सकक्रर् हुन्छ, र कसरी अभ्र्ास गिे सो ताँलाई केही पनि
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थाहा हुाँदैि। धेरैजसो मानिसहरू निक्ष्क्रर् र सुस्त छि ्; नतिीहरूले परमेश्वरलाई आफ्िो हृदर्मा
गोप्र् रूपमा मात्र प्रेम गछथ ि ्, तर नतिीहरूमा अभ्र्ास गिे कुिै उपार् हुाँदैि, ि त आफ्िा उद्दे श्र्हरू
के हुि ् भन्िे ववषर्मा िै नतिीहरू स्पष्ट छि ्। ससद्ध पाररएकाहरूमा सामान्र् मािवता मात्रै हुाँदैि,
तर वववेकका िापहरूभन्दा माचथका सत्र्ताहरू नतिीहरूमा हुन्छ, जुि वववेकका मापदण्डहरूभन्दा
माचथ हुन्छ; नतिीहरूले परमेश्वरको प्रेमको ऋण नतिथ वववेकको प्रर्ोग गिे मात्रै होइि, तर, त्र्ोभन्दा

पनि बढी, नतिीहरूले परमेश्वरलाई चििेका छि ्, र परमेश्वर प्रेसमलो हुिुहुन्छ, र मानिसको प्रेमको
र्ोग्र् हुिुहुन्छ, अनि परमेश्वरमा प्रेम गिथप
ु िे कुरा धेरै छि ् भन्िे कुरालाई दे िेका छि ्; मानिसले
उहााँलाई प्रेम िगररकि बस्ि सकदै ि! ससद्ध पाररएकाहरूको परमेश्वरप्रनतको प्रेम भिेको नतिीहरूका
आफ्िै आकाांक्षाहरूलाई पूरा गिथको लाचग हो। नतिीहरूको प्रेम स्वाभाववक प्रेम हो, जुि प्रेमले र्सको
सट्टामा केही पनि माग्दै ि, र जुि कारोबार होइि। अरू केही कारणले होइि तर उहााँप्रनतको

नतिीहरूको ज्ञािको कारणले मात्रै नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ ि ्। परमेश्वरले नतिीहरूलाई
अिुग्रह गिुथहुन्छ कक गिुथहुन्ि त्र्स कुरालाई त्र्स्ता मानिसहरूले वास्ता गदै िि ्, र परमेश्वरलाई

सन्तुष्ट ददिे बाहे क अरू केही कुराद्वारा नतिीहरू सन्तुष्ट हुाँदैिि ्। नतिीहरूले परमेश्वरसाँग मोलतोल
गदै िि ्, ि त परमेश्वरप्रनतको आफ्िो प्रेमलाई िै नतिीहरूले वववेकको आधारमा मापि गछथ ि ्:
“तपाईंले मलाई ददिुभएको छ, त्र्सैले र्सको सट्टामा म तपाईंलाई प्रेम गछुथ ; र्दद तपाईंले मलाई

ददिह
ु ु न्ि भिे, र्सको सट्टामा मसाँग तपाईंको लाचग केही पनि हुाँदैि।” ससद्ध पाररएकाहरूले साँधै
िै र्स्तो ववश्वास गछथ ि ्: “परमेश्वर िै सक्ृ ष्टकताथ हुिुहुन्छ, र उहााँले हामीमा आफ्िो कामलाई अनघ
बढाउिुहुन्छ। ससद्ध पाररिको लाचग मसाँग र्ो मौका, अवस्था, र र्ोग्र्ता भएको हुिाले, मेरो
उद्दे श्र् भिेको अथथपूणथ जीवि क्जउिे हुिुपछथ , र मैले उहााँलाई सन्तुष्ट पािुथपछथ ।” र्ो पत्रुसले
अिभ
ु व गरे को जस्तै छ: नतिी सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुाँदा, नतिले परमेश्वरसाँग र्सो भन्दै
प्राथथिा गरे , “हे परमेश्वर! समर् वा स्थाि जेसुकै भए तापनि, म तपाईंलाई साँधै सम्झन्छु भन्िे

तपाईंलाई थाहा छ। समर् वा स्थाि जेसुकै भए तापनि, म तपाईंलाई प्रेम गिथ िाहन्छु भन्िे तपाईं
जान्िुहुन्छ, तर मेरो कद निकै सािो छ, म निकै कमजोर र शक्कतहीि छु, मेरो प्रेम अत्र्न्तै

सीसमत छ, र तपाईंप्रनतको मेरो इमािदारीता अत्र्न्तै थोरै छ। तपाईंको प्रेमको तुलिामा, म क्जउि
समेत र्ोग्र् छै ि। मेरो जीवि व्र्थथ िहोस ्, र मैले तपाईंको प्रेमको ऋण नतिथ मात्र होइि, तर
मसाँग भएको सबै कुरा म तपाईंलाई समपथण गिथ सकूाँ भन्िे र्ही िै मेरो कामिा छ। र्दद मैले

तपाईंलाई सन्तुष्ट पािथ सकछु भिे, एक प्राणीको रूपमा, मैले मिमा शक्न्त पाउिेछु, र अरू केही

पनि माग्िेछैि। अदहले म कमजोर र शक्कतहीि भए तापनि, म तपाईंका अतीहरूलाई बबसथिेछैि ,
र म तपाईंको प्रेमलाई बबसथिेछैि। अदहले मैले तपाईंको प्रेमको ऋण नतिे बाहे क अरू केही पनि

गरररहे को छै ि। हे परमेश्वर, मलाई कनत िराम्रो लाग्छ! म मेरो हृदर्मा भएको प्रेम तपाईंलाई

कसरी ददि सकछु, मैले गिथ सकिे जनत सबै कसरी गिथ सकछु, तपाईंका इच्छाहरूलाई पूरा गिथ
सकछु, र मसाँग भएका सबै कुरा तपाईंलाई अपथण गिथ सकछु? मानिसको कमजोरी तपाईंलाई थाहा

छ; तपाईंको प्रेमको लाचग म कसरी र्ोग्र् बन्ि सकछु? हे परमेश्वर! म सािो कदको छु, मेरो प्रेम
अत्र्न्तै थोरै छ भन्िे तपाईंलाई थाहा छ। र्स ककससमको वातावरणमा सकदो मैले कसरी गिथ
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सकछु? मैले तपाईंको प्रेमको ऋण नतिुथपछथ भन्िे मलाई थाहा छ, मसाँग भएको सबै कुरा मैले
तपाईंलाई ददिुपछथ भन्िे मलाई थाहा छ, तर आज मेरो कद अत्र्न्तै सािो छ। मलाई शक्कत र

आत्मबल ददिह
ु ोस ् भिी म बबन्ती गछुथ, ताकक तपाईंलाई समपथण गिथको लाचग मैले अझै बढी शद्
ु ध
प्रेम प्राप्त गिथ सकूाँ, र मसाँग भएका सबै कुरालाई अझै बढी तपाईंमा समपथण गिथ सकूाँ; म तपाईंको

प्रेमको ऋण नतिथ सकिे मात्रै होइि, तर तपाईंको सजार्, न्र्ार् र परीक्षाहरूलाई, र अझै बढी

गम्भीर श्रापहरूलाई म अझै बढी अिुभव गिथ सकिेछु। तपाईंले मलाई तपाईंको प्रेम हे िथ ददिुभएको

छ, र तपाईंलाई प्रेम िगरी बस्ि म असक्षम छु, र म आज कमजोर र शक्कतहीि भए तापनि, म
तपाईंलाई कसरी बबसथि सकथेँ र? तपाईंको प्रेम, सजार् र न्र्ार् सबैले मलाई तपाईंलाई जान्िे

तुल्र्ाएको छ, तैपनि तपाईंको प्रेमलाई पूरा गिथको लाचग म असक्षम छु भन्िे मलाई लाग्छ,
ककिभिे तपाईं अत्र्न्तै महाि ् हुिुहुन्छ। मसाँग भएको सबै कुरालाई मैले सक्ृ ष्टकताथलाई कसरी
समपथण गिथ सकछु?” पत्रस
ु को अिुरोध र्स्तै चथर्ो, तैपनि नतिको कद अत्र्न्तै अपर्ाथप्त चथर्ो।

र्स क्षणमा, उिले र्स्तो महसुस गरे मािौं उसको हृदर्मा छुरी िलाइएको छ। उिी वेदिामा चथए;
र्स्तो अवस्थामा के गिे हो उिलाई केही थाहा चथएि। तैपनि उिले प्राथथिालाई जारी िै रािे: “हे

परमेश्वर! मानिस बालकको जस्तो कदमा छ, उसको वववेक दब
ु थल छ, र मैले पूरा गिथ सकिे एउटै

मात्र कुरा भिेको तपाईंको प्रेमको ऋण नतिुथ मात्रै हो। आज, तपाईंका इच्छाहरूलाई कसरी सन्तुष्ट

पािे त्र्ो कुरा मलाई थाहा छै ि, र मैले गिथ सकिे सबै कुरा गिथ, मसाँग भएको सबै कुरा ददि, र

मसाँग भएको सबै कुरा तपाईंमा समवपथत गिे एउटै इच्छा मसाँग छ। तपाईंको न्र्ार्को बाबजुत
पनि, तपाईंको सजार्को बाबजुत पनि, तपाईंले मलाई जे ददिुहुन्छ त्र्सको बाबजुत पनि, तपाईंले

मबाट जे सलिुहुन्छ त्र्सको बाबजुत पनि, तपाईंप्रनत गिे सािोभन्दा सािो गुिासोबाट मलाई
स्वतन्त्र गिथह
ु ोस ्। तपाईंले मलाई सजार् ददिह
ु ु ाँदा र मेरो न्र्ार् गिथह
ु ु ाँदा धेरै पटक मैले आफैसाँग
गिगि गरेँ , र शुद्धतालाई प्राप्त गिथ, वा तपाईंका इच्छाहरूलाई पूरा गिथ म असक्षम रहेँ। तपाईंको
प्रेमको ऋण नतिे मेरो कार्थ बाध्र्ताद्वारा पैदा भएको चथर्ो, र र्ो क्षणमा म आफैलाई अझै बढी

घण
ृ ा गछुथ।” परमेश्वरको अझ शुद्ध प्रेमको िोजी गरे को कारणले पत्रुसले र्सरी प्राथथिा गरे । नतिले

िोजी गरररहे का चथए, र नतिी बबन्ती गरररहे का चथए, र, र्सको साथै, नतिले आफैलाई दोषी
ठहराइरहे का चथए, र परमेश्वरसाँग आफ्िो पाप स्वीकार गरररहे का चथए। आफू परमेश्वरप्रनत ऋणी
भएको उिलाई महसुस भर्ो, र आफैप्रनत घण
ृ ाको महसुस भर्ो, तैपनि केही दहसाबले उिी द्ःु खित
र निक्ष्क्रर् पनि चथए। उिी परमेश्वरका इच्छाहरू पूरा गिथ पर्ाथप्त चथएिि ् र उिको सकदो गिथ

असक्षम चथए झैँ गरी उिले साँधै र्स्तै महसुस गथे। त्र्स्ता अवस्थाहरूमा पनि पत्रुसले अय्र्ूबको

जस्तो ववश्वासको अिस
ु रण गरे । अय्र्ब
ू को ववश्वास कनत महाि ् चथर्ो भन्िे कुरालाई उिले दे िेका
चथए, ककिभिे उिले आफूसाँग सबै थोक परमेश्वरले ददिुभएको हो, र नतिीबाट सबै कुरा परमेश्वरले
लािु स्वभाववकै हो, परमेश्वरले जसलाई िाहिुहुन्छ त्र्सलाई ददिुहुन्छ भन्िे कुरा अय्र्ूबले दे िेका

चथए—परमेश्वरको धमी स्वभाव त्र्स्तो चथर्ो। आय्र्ूबसाँग कुिै गुिासो चथएि, र उिले अझै पनि
परमेश्वरको प्रशांसा गिथ सकथे। पत्रुसले आफैलाई चििेका चथए, र आफ्िो हृदर्मा नतिले र्सो भन्दै
प्राथथिा गरे , “आज, मेरो वववेकको प्रर्ोग गरे र तपाईंको प्रेमको ऋण नतरे र अनि मैले तपाईंलाई जनत
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िै धेरै प्रेम कफताथ ददए पनि, त्र्समा मात्रै म सन्तुष्ट हुिुहुाँदैि, ककिभिे मेरा वविारहरू अत्र्न्तै
भ्रष्ट छि ्, र तपाईंलाई सक्ृ ष्टकताथको रूपमा हे िथ म असक्षम छु। तपाईंलाई प्रेम गिथको निक्म्त म

अझै पनि अर्ोग्र् भएको हुिाले, मैले मसाँग भएको सबै कुरा तपाईंलाई समपथण गिे क्षमताको
ववकास गिुथपछथ , जुि म स्वेच्छाले गिेछु। तपाईंले गिुथभएका सबै कुरा मैले जान्िैपछथ , र मसाँग
कुिै ववकल्प छै ि, र मैले तपाईंको प्रेमलाई हे िैपछथ , र तपाईंको प्रशांसा गिैपछथ र तपाईंको पववत्र
िाउाँ को बढाइ गिुथपछथ , ताकक तपाईंले मबाट महाि ् मदहमा प्राप्त गिुथभएको होस ्। तपाईंप्रनतको र्ो

साक्षीमा म ददह्रलो गरी िडा हुि तत्पर छु। हे परमेश्वर! तपाईंको प्रेम कनत बहुमल्
ू र् र सन्
ु दर
छ; म कसरी दष्ु टको हातमा क्जउिे इच्छा गिथ सकछु र? के मलाई तपाईंले बिाउिुभएको होइि

र? म कसरी शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउि सकछु? मेरो सम्पूणथता िै तपाईंको सजार्मा क्जओस ्
भन्िे मेरो िाहिा छ। दष्ु टको अचधकार क्षेत्रमा क्जउि मलाई मि छै ि। र्दद म शुद्ध बिाइि
सकछु भिे, र मसाँग भएका सबै कुरा तपाईंमा समपथण गिथ सकछु भिे, म मेरो शरीर र मि

तपाईंको न्र्ार् र सजार्को निक्म्त समवपथत गिथ तत्पर छु, ककिभिे म शैतािलाई घण
ृ ा गछुथ, र म
त्र्सको अचधकार क्षेत्रमा क्जउि िाहन्िाँ। मलाई तपाईंले गिुथहुिे न्र्ार्द्वारा, तपाईंले आफ्िो धमी

स्वभावलाई दे िाउिुहुन्छ; म िुशी छु, र मसाँग असलकनत पनि गुिासो छै ि। र्दद मैले एउटा प्राणीको

दानर्त्वलाई पूरा गिथ सकछु भिे, मेरो सम्पूणथ जीविमा िै तपाईंको न्र्ार्को साथ होस ् भन्िे म

िाहन्छु, जसद्वारा म तपाईंको धमी स्वभावलाई जान्िेछु, र दष्ु टको प्रभावबाट आफैलाई म मक
ु त
गिेछु।” पत्रुसले साँधै र्सरी प्राथथिा गथे, साँधै र्सरी िोजी गथे, र तुलिात्मक रूपमा भन्दा, उिी

उच्ि क्षेत्रमा पुगे। उिले परमेश्वरको प्रेमको ऋण नतिथ मात्र सकेिि ्, तर, अझै महत्वपूणथ कुरा त,

एक प्राणीका रूपमा आफ्िो कतथव्र्लाई पनि उिले पूरा गरे । उिलाई उिको वववेकले दोष मात्रै
ददएि, तर उिले वववेकका मापदण्डहरूलाई िाघ्ि सके। उिको प्राथथिाहरू निरन्तर रूपमा माचथ
परमेश्वरकहााँ गए, जसले गदाथ उिका आकाांक्षाहरू साँधै उच्ि चथए, र परमेश्वरप्रनतको उिको प्रेम

साँधै महाि ् चथर्ो। उिले वेदिापूणथ पीडा सहे तापनि, उिले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ भुलेिि ्, र उिले

परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ि सकिे क्षमतालाई प्राप्त गिे प्रर्ास गरे । आफ्िो प्राथथिाहरूमा उिले
निम्ि शब्दहरूको उच्िारण गरे : “तपाईंको प्रेमको ऋण नतिे बाहे क मैले अरू केही पनि गरे को

छै ि। मैले शैतािको अनघ तपाईंको साक्षी ददएको छै ि, मैले आफैलाई शैतािको प्रभावबाट मक
ु त
गरे को छै ि, र म अझै पनि शरीरमा क्जउाँ छु। म शैतािलाई हराउिको लाचग, र्सलाई लाजमा पािथको

लाचग मेरो प्रेम प्रर्ोग गिथ , र र्सरी तपाईंको इच्छालाई पूरा गिथ िाहन्छु। म मेरो सम्पूणथता
तपाईंलाई ददि िाहन्छु, म आफैलाई असलकनत पनि शैतािलाई ददि िाहन्िाँ, ककिभिे शैताि
तपाईंको शत्रु हो।” नतिले र्ो ददशामा जनत िोजी गरे , त्र्नत िै नतिी उिेक्जत भए, र र्ी ववषर्हरूमा

नतिको ज्ञाि त्र्नत िै उच्ि भर्ो। र्सलाई महसुस िगररकि िै, उिले आफैलाई शैतािको

प्रभावबाट मुकत गिुथपछथ , र आफैलाई पूणथ रूपमा परमेश्वर फकाथउिुपछथ भन्िे कुरा जािे। उिले
प्राप्त गरे को क्षेत्र र्स्तो चथर्ो। उिले शैतािको प्रभावलाई िाघ्दै चथए, र शरीरको सुि-िैि र

आिन्दहरूबाट आफैलाई मुकत गदै चथए, र परमेश्वरको सजार् र उहााँको न्र्ार् दव
ु ैलाई अझै गहि
रूपमा अिभ
ु व गिथ इच्छुक हुाँदैचथए। उिले भिे, “म तपाईंको सजार्को माझमा छु, र तपाईंको
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न्र्ार्को माझमा छु तापनि, त्र्सले ल्र्ाउिे कदठिाइको बाबजुत पनि, म शैतािको अचधकार क्षेत्रमा

क्जउि अनिच्छुक छु, शैतािको िलाकीको कष्ट भोग्ि म अनिच्छुक छु। तपाईंका श्रापहरूमा क्जउि
म आिन्द मान्छु, र शैतािको आशीवाथदहरूमा क्जएर म पीडडत छु। तपाईंको न्र्ार्मा क्जएर म

तपाईंलाई प्रेम गछुथ, र र्सले मलाई निकै ठूलो आिन्द ददन्छ। तपाईंका सजार् र न्र्ार् धासमथक
र पववत्र छि ्; र्ो मलाई शुद्ध पािथको लाचग हो, र त्र्ोभन्दा पनि बढी, र्ो मलाई मुक्कत ददिको

लाचग हो। म मेरो सम्पूणथ जीवि तपाईंको न्र्ार्मा िै बबताउि इच्छा गछुथ ताकक म तपाईंको
हे रिाहमा रहि सकाँू । म एक क्षण पनि शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउि िाहन्िाँ; म तपाईंबाट

शुद्ध पाररि िाहन्छु; कष्ट िै भोग्िु परे तापनि, म शैतािद्वारा शोवषत हुि र त्र्सको छलमा पिथ
िाहन्िाँ। म, अथाथत ् र्स प्राणीलाई तपाईंद्वारा प्रर्ोग गररिुपछथ , तपाईंद्वारा स्वासमत्वमा राखििुपछथ ,

तपाईंद्वारा न्र्ार् गररिुपछथ , र तपाईंद्वारा सजार् ददइिुपछथ । म तपाईंद्वारा श्रावपत समेत हुिुपछथ ।
जब तपाईं मलाई आसशष ददि इच्छुक हुिुहुन्छ तब मेरो हृदर् आिक्न्दत हुन्छ, ककिभिे मैले
तपाईंको प्रेम दे िेको छु। तपाईं सक्ृ ष्टकताथ हुिुहुन्छ, र म एक प्राणी हुाँ: तपाईंलाई धोका ददएर म
शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउिु हुाँदैि, ि त म शैतािद्वारा शोवषत हुिप
ु छथ । शैतािको लाचग
क्जउिुभन्दा त म तपाईंको घोडा, वा गोरु हुिु परोस ्। बरु म कुिै पनि शारीररक आिन्दवविा िै
तपाईंको सजार् सहे र बस्छु, र मैले तपाईंको अिग्र
ु हलाई गुमाउिु परे तापनि र्सले मलाई आिन्द

ददन्छ। तपाईंको अिग्र
ु ह मसाँग िभए पनि, तपाईंको सजार् र न्र्ार्मा म आिन्द सलन्छु; तपाईंको
सबैभन्दा उिम आसशष, तपाईंको महाि ् अिुग्रह र्ही िै हो। मप्रनत तपाईं साँधै प्रतापी र क्रोचधत
हुिुभए तापनि, म तपाईंलाई छोड्ि असक्षम छु, र तपाईंलाई पर्ाथप्त प्रेम गिथ सक्कदि। म तपाईंको
घरमा बस्ि रुिाउाँ छु, म तपाईंद्वारा श्रावपत हुि, सजार् ददइएको, र प्रहार गररएको िाहन्छु, र म

शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउि इच्छुक छै ि, ि त म शरीरको लाचग मात्रै दौडधप
ू गिथ र व्र्स्त

हुि इच्छुक छु, शरीरको लाचग क्जउिे कुरा त परै जाओस ्।” पत्रुसको प्रेम एउटा शुद्ध प्रेम चथर्ो।
ससद्ध बिाइिुको अिुभव, र ससद्ध बिाइिुको सबैभन्दा उच्ि क्षेत्र र्ही िै हो; र्ोभन्दा अथथपूणथ
जीवि अरू छै ि। उिले परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार गरे , उिले परमेश्वरको धमी

स्वभावलाई बहुमूल्र् ठािे, र पत्रुसको बारे मा अझै बहुमूल्र् केही पनि चथएि। उिले भिे, “शैतािले
मलाई भौनतक आिन्दहरू ददन्छ, तर म नतिलाई बहुमल्
ू र् ठाक्न्दिाँ। ममाचथ परमेश्वरको सजार्
र न्र्ार् आउाँ छ—र्समा मैले अिुग्रह पाउाँ छु, र्समा मैले आिन्द पाउाँ छु, र र्समा म आसशवषत छु।
परमेश्वरको न्र्ार् िभएको भए, मैले परमेश्वरलाई कदहल्र्ै पनि प्रेम गिे चथइि, म अझै पनि
शैतािको अचधकार क्षेत्रमा हुिे चथएाँ, अझै पनि र्सद्वारा निर्क्न्त्रत र र्सकै आज्ञामा हुिे चथएाँ।
त्र्स्तो भएको भए, म कदहल्र्ै पनि वास्तववक मािव बन्िे चथइि, ककिभिे परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट

तुल्र्ाउि म असक्षम हुन्थें, र मेरो सम्पूणथता परमेश्वरलाई समवपथत गिे चथइि। ममा कुिै सभत्री
सान्त्विा िछोडी मसभत्र आगो िै बसलरहे को जस्तो गरी मलाई छोडेर , र शाक्न्त वा आिन्दवविा
मलाई छोडेर, परमेश्वरले मलाई आसशष िददिुभए तापनि, साथै परमेश्वरको सजार् र अिुशासि
मबाट कदहल्र्ै टाढा िगए तापनि, परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्मा म उहााँको धमी स्वभावलाई हे िथ

सक्षम हुन्छु। म र्समा आिक्न्दत हुन्छु; जीविमा र्ोभन्दा बढी बहुमल्
ू र् वा अथथपण
ू थ कुरा केही
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पनि छै ि। उहााँको सुरक्षा र हे रिाह निदथर्ी सजार्, न्र्ार्, श्रापहरू, र प्रहार बिेको भए तापनि, म

र्ी कुराहरूमा आिन्द सलन्छु, ककिभिे र्ी कुराहरूले मलाई अझै राम्ररी शुद्ध पािथ र पररवतथि
गिथ सकछि ्, मलाई परमेश्वरको िक्जकमा ल्र्ाउि सकछ, परमेश्वरलाई प्रेम गिथ मलाई अझै सक्षम

तुल्र्ाउि सकछ, र परमेश्वरप्रनतको मेरो प्रेमलाई अझै शुद्ध बिाउि सकछ। र्सले मलाई एक

प्राणीको रूपमा मेरो कतथव्र्लाई पूरा गिथ सक्षम तुल्र्ाउाँ छ, र मलाई परमेश्वरको सामु लैजान्छ

अनि शैतािको प्रभाबाट टाढा लैजान्छ, ताकक मैले त्र्स उप्रान्त शैतािको सेवा गिुथ िपरोस ्। जब
म शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउाँ ददि, र जब कुिै पनि कुरा बााँकी िराखिकि मसाँग भएका सबै

कुरा र मैले परमेश्वरको लाचग गिथ सकिे सबै कुरा परमेश्वरलाई समपथण गिथ सकछु—त्र्ो िै म

पूणथ रूपमा सन्तुष्ट हुिे क्षण हुिेछ छु। मलाई मुक्कत ददिे परमेश्वरको सजार् र न्र्ार् िै हो, र
मेरो जीविलाई परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्बाट अलग गिथ सककाँदै ि। सांसारमा रहे को मेरो जीवि
शैतािको अचधकार क्षेत्रमा रहे को छ, र परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्को वास्ता र सुरक्षा िभएको

भए, म साँधै शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउिेचथएाँ , र, र्नत मात्रै होइि, मैले अथथपूणथ जीवि क्जउिे

मौका वा माध्र्महरू पाउिे चथइिाँ। परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्ले मलाई कदहल्र्ै छोडेि भिे मात्रै

परमेश्वरद्वारा म शुद्ध पाररि सक्षम हुिेछु। परमेश्वरको कठोर विि र धमी स्वभाव, अनि
परमेश्वरको प्रतापी न्र्ार्द्वारा मात्रै, मैले सवोच्ि सुरक्षा पाएको छु र म ज्र्ोनतमा क्जएको छु, र

मैले परमेश्वरका आसशषहरू प्राप्त गरे को छु। आफैलाई शद्
ु ध पाररिु, र शैतािबाट स्वतन्त्र पाररिु,
साथै परमेश्वरको प्रभुत्वमा क्जउिु—आज र्ो िै मेरो जीविको सबैभन्दा महाि ् आसशष हो।” पत्रुसले
अिुभव गरे को सबैभन्दा उच्ि क्षेत्र र्ही िै हो।

ससद्ध पाररए पनछ मानिसले प्राप्त गिुथपिे क्स्थनत र्ही िै हो। र्दद तैँले र्ो प्राप्त गिथ

सकदै िस ् भिे, तैँले अथथपण
ू थ जीवि क्जउि सकदै िस ्। मानिस शरीरमा क्जउाँ छ, जसको अथथ ऊ मािव

िरकमा, अनि परमेश्वरको न्र्ार् र सजार्वविा मानिस शैतािजस्तै अशुद्ध छ। मानिसलाई कसरी
पववत्र पािथ सककन्थ्र्ो? परमेश्वरद्वारा ददइिे सजार् र न्र्ार् िै मानिसको सबैभन्दा उिम सुरक्षा
र सबैभन्दा महाि ् अिुग्रह हो भन्िे ववश्वास पत्रुसको चथर्ो। परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्द्वारा

मात्रै मानिस बबउाँ झि सकछ र उसले शरीरलाई घण
ृ ा गिथ, शैतािलाई घण
ृ ा गिथ सकछ। परमेश्वरको

कठोर अिश
ु ासिले मात्रै मानिसलाई शैतािको प्रभावबाट मक
ु त गछथ , उसलाई आफ्िै सािो सांसारबाट
मुकत गछथ , र उसलाई परमेश्वरको उपक्स्थनतको ज्र्ोनतमा क्जउि ददन्छ। सजार् र न्र्ार्भन्दा

उिम मुक्कत कुिै छै ि। पत्रुसले र्सो भन्दै प्राथथिा गरे , “हे परमेश्वर! जबसम्म तपाईंले मलाई
सजार् ददिुहुन्छ र न्र्ार् गिुथहुन्छ, तबसम्म म तपाईंले मलाई छोड्िुभएको छै ि भन्िे थाहा
गिेछु। तपाईंले मलाई आिन्द वा शाक्न्त िददिभ
ु ए तापनि, र मलाई कष्टमा क्जउि ददिुभ ए

तापनि, र ममाचथ अिगन्ती सजार्हरू ददिुभए तापनि, जबसम्म तपाईं मलाई छोड्िुहुन्ि, तबसम् म
मेरो हृदर् सहजतामा हुिेछ। आज, तपाईंको सजार् र न्र्ार् मेरो सबैभन्दा उिम सुरक्षा र मेरो
सबैभन्दा महाि ् आसशष बिेका छि ्। तपाईंले ददिुहुिे अिुग्रहले मलाई सुरक्षा ददन्छ। आज

तपाईंले मलाई ददिुहुिे अिुग्रह तपाईंको धमी स्वभावको प्रकटीकरण हो, र सजार् र न्र्ार् हो;
र्सको साथै, र्ो एउटा परीक्षा हो, र, त्र्ोभन्दा पनि बढी, र्ो कष्टको जीवि हो।” पत्रुसले आफ्िा
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शरीरका सुि-िैिहरूलाई पन्छ्र्ाएर गहि प्रेम र महाि ् सुरक्षाको िोजी गिथ सके, ककिभिे उिले

परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्बाट अत्र्न्तै धेरै अिुग्रह प्राप्त गरे का चथए। आफ्िो जीविमा, र्दद

मानिस शुद्ध पाररि िाहन्छ र आफ्िो स्वभावमा पररवतथि प्राप्त गिथ िाहन्छ भिे , र्दद उ

अथथपूणथ जीवि क्जउि र प्राणीको रूपमा रहे को आफ्िो कतथव्र् पूरा गिथ िाहन्छ भिे, उसले

परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार गिैपछथ , र आफूबाट परमेश्वरको अिुशासि र परमेश्वरको
प्रहारलाई टाढा जाि ददिु हुाँदैि, ताकक उसले आफैलाई शैतािको िालबाजी र प्रभावबाट स्वतन्त्र
गिथ सकोस ्, र ऊ परमेश्वरको ज्र्ोनतमा क्जउि सकोस ्। परमेश्वरको सजार् र न्र्ार् िै ज्र्ोनत, र
मानिसको मुक्कतको ज्र्ोनत हो, र मानिसको लाचग र्ोभन्दा उिम आसशष, अिुग्रह वा सुरक्षा कुिै

छै ि भन्िे जाि। मानिस शैतािको प्रभावमा क्जउाँ छ, र शरीरमा अक्स्तत्वमा छ; र्दद उसलाई शुद्ध

पाररएको छै ि र उसले परमेश्वरको सुरक्षालाई प्राप्त गदै ि भिे, मानिस अझै भ्रष्ट बन्िेछ। र्दद

उसले परमेश्वरलाई प्रेम गिथ िाहन्छ भिे, उसलाई धोइि र मुकत गररिैपछथ । पत्रुसले प्राथथिा गरे ,

“परमेश्वर, तपाईंले मसाँग दर्ालु व्र्वहार गिुथहुाँदा म प्रसन्ि हुन्छु, र सान्त्विाको महसुस गछुथ; जब
तपाईंले मलाई सजार् ददिुहुन्छ, म अझै बढी सान्त्विा र आिन्दको महसुस गछुथ। म कमजोर
भए पनि, र मैले असीसमत कष्ट सामिा गरे तापनि, त्र्हााँ आाँसु र द:ु ि भएतापनि, र्ो द:ु िको
कारण मेरो अिाज्ञाकारीता, र मेरो कमजोरी िै हो भन्िे तपाईं जान्िुहुन्छ। म बबलौिा गछुथ ककिभिे
म तपाईंका इच्छाहरूलाई परू ा गिथ सक्कदिाँ, म शोक र अपसोसको महसस
ु गछुथ ककिभिे तपाईंका

मापदण्डहरूका लाचग म अपर्ाथप्त छु, तर र्ो क्षेत्र प्राप्त गिथ म इच्छुक छु, तपाईंलाई सन्तुष्ट

गिथको लाचग मैले सकिे सबै गिथ म इच्छुक छु। तपाईंको सजार्ले मलाई सुरक्षा ददएको छ, र
मलाई उिम मुक्कत ददएको छ; तपाईंको न्र्ार्ले तपाईंको सहिशीलता र धैर्थतालाई ढाकेको छ।

तपाईंको सजार् र न्र्ार्वविा, म तपाईंको कृपा र दर्ामा रमाउिे चथइिाँ। आज, तपाईंको प्रेमले
स्वगथहरूलाई माथ गरे को छ र अरू सबै थोकहरूलाई उनछिेको म अझै बढी दे ख्छु। तपाईंको प्रेम
त कृपा र दर्ा मात्रै होइि; त्र्ोभन्दा पनि बढी, र्ो सजार् र न्र्ार् हो। तपाईंको सजार् र न्र्ार्ले

मलाई धेरै कुरा ददएको छ। तपाईंको सजार् र न्र्ार्वविा, एक जिा व्र्क्कतलाई पनि शुद्ध
पारराँदैिथ्र्ो, र एक जिा व्र्क्कतले पनि सक्ृ ष्टकताथको प्रेमलाई अिुभव गिेचथएि। मैले सर्ौं

परीक्षाहरू र सांकष्टहरूको सामिा गरे को, र म मत्ृ र्क
ु ो िक्जक पग
ु ेको भए तापनि, ती सबैले मलाई
सााँिो रूपमा तपाईंलाई जान्ि र सवोच्ि मुक्कत प्राप्त गिथ ददएको छ। र्दद तपाईंको सजार्, न्र्ार्
र अिुशासि मबाट टाढा भएको भए, म अन्धकारमा, शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउिेचथएाँ।

मानिसको शरीरसाँग के लाभहरू छि ् र? र्दद तपाईंको सजार् र न्र्ार्ले मलाई छोडेको भए, र्ो
तपाईंको आत्माले मलाई बबससथिभ
ु एको जस्तो हुिेचथर्ो, तपाईं मसाँग त्र्स उप्रान्त िहुिभ
ु एको
जस्तो हुिेचथर्ो। त्र्सो भएको भए, म कसरी क्जइरहि सकथेँ र? र्दद तपाईंले मलाई रोग ददएर
मेरो स्वतन्त्रतालाई सलिुभएको भए, म क्जइरहि सकथेँ, तर तपाईंको सजार् र न्र्ार्ले मलाई
कदहल्र्ै छोडेको भए, म क्जइरहिे कुिै उपार् चथएि। र्दद म तपाईंको सजार् र न्र्ार्वविा चथएाँ

भिे, मैले तपाईंको प्रेमलाई गुमाउिेचथएाँ, जुि प्रेम मेरो र्नत गहि ् छ कक म त्र्सलाई शब्दमा
भन्ि सक्कदिाँ। तपाईंको प्रेमवविा, म शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउिेचथएाँ, र तपाईंको मदहसमत
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अिुहारलाई दे ख्ि असमथथ हुिेचथएाँ। म कसरी निरन्तर क्जउि सकथेँ र? मैले त्र्स्तो अन्धकार,
त्र्स्तो जीविलाई सहि सक्कदिाँ चथएाँ। तपाईं मसाँग हुिु भिेको तपाईंलाई हे िुथ जस्तै हो, त्र्सकारण
म तपाईंलाई कसरी छोड्ि सकथेँ र? मेरो सबैभन्दा महाि ् सान्त्विालाई मबाट िलैजािह
ु ोस ् भिेर
म तपाईंलाई अिुरोध गछुथ, बबन्ती गछुथ, िाहे र्ो एक-दई
ु शब्दको निश्िर्ता िै ककि िहोस ्। मैले

तपाईंको प्रेमको आिन्द सलएको छु, र आज म तपाईंबाट टाढा हुि सक्कदि; म तपाईंलाई प्रेम
िगररकि कसरी बस्ि सकथेँ र? तपाईंको प्रेमको िानतर मैले शोकका धेरै आाँसु बगाएको छु, तैपनि
र्स्तो जीवि अझै अथथपण
ू थ छ, र्सले मलाई अझै समद्
ु र्ाउिसकछ, मलाई अझै बढी पररवतथि
ृ ध तल्
गिथसकछ, र सक्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूले प्राप्त गिुथपिे सत्र्तालाई प्राप्त गिथ र्सले मलाई अझै
बदढ सक्षम तुल्र्ाउाँ छ भन्िे कुरालाई मैले साँधै अिुभव गरे को छु।”

मानिसले सम्पूणथ जीवि शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउाँ छ, र आफ्िै प्रर्ासद्वारा आफूलाई

शैतािको प्रभावबाट मक
ु त गिथ सकिे एक जिा पनि छै ि। सबै िै असलकनत अथथ वा मूल्र् िै

िभएको अशुद्ध सांसारमा, भ्रष्टतामा र ररकततामा क्जउाँ छि ्; नतिीहरू शरीरको लाचग, असभलाषाको
लाचग, अनि शैतािको लाचग त्र्स्तो लापरवाही जीवि क्जउाँ छि ्। नतिीहरूको अक्स्तत्वमा असलकनत

पनि मूल्र् छै ि। शैतािको प्रभावबाट आफूलाई मक
ु त गराउिे सत्र्तालाई भेट्टाउि मानिस असक्षम
छ। मानिसले परमेश्वरलाई ववश्वास गिे र बाइबल पढ्िे गछथ , तैपनि शैतािको प्रभावको
निर्न्त्रणबाट आफैलाई कसरी मक
ु त गिे त्र्ो उसले बझ्
ु दै ि। र्ग
ु ौँ-र्ग
ु दे खि, अत्र्न्तै थोरै

मानिसहरूले मात्रै र्ो रहस्र्लाई पिा लगाएका छि ्, अत्र्न्तै थोरै ले मात्रै र्सलाई बुझेका छि ्।
त्र्सैले, मानिसले शैतािलाई घण
ृ ा गरे पनि, र शरीरलाई घण
ृ ा गरे पनि, शैतािको षड्र्न्त्रपूणथ

प्रभावबाट आफैलाई कसरी मुकत गिे त्र्ो उसलाई थाहा हुाँदैि। आज, के नतमीहरू अझै पनि
शैतािको अचधकार क्षेत्रमा छै िौ र? नतमीहरूले आफ्िो अिाज्ञाकारीताको कार्थहरूमा पछुतो गदै िौ,
नतमीहरू अशुद्ध र अिाज्ञाकारी छौ भन्िे कुराको महसुस गिुथ त परै जाओस ्। परमेश्वरको ववरोध

गररसकेपनछ, नतमीहरूको मिमा शाक्न्त हुन्छ र नतमीहरू ठूलो शाक्न्त महसुस गछौ। के नतमीहरूका
शाक्न्त नतमीहरू भ्रष्ट भएकोले प्राप्त गरे का होइिौ र? के र्ो मिको शाक्न्त नतमीहरूको
अिाज्ञाकारीताबाट आउाँ दै ि र? मानिस मािव-िरकमा क्जउाँ छ, ऊ शैतािको गाढा प्रभावमा क्जउाँ छ;
सारा मल
ु क
ु भरर, मानिसको शरीरलाई अनतक्रमण गदै भत
ू हरू मानिससाँग क्जउाँ छि ्। पथ्
ृ वीमा, ताँ

सुन्दर स्वगथलोकमा क्जउाँ दै िस ्। नतमीहरू क्जउिे सांसार ददर्ाबलसको राज्र् हो, र्ो एउटा मािविरक, मत
ृ कहरूको सांसार हो। र्दद मानिसलाई शुद्ध पाररएि भिे, ऊ अशुद्ध हुन्छ; र्दद उसलाई
परमेश्वरले सुरक्षा ददिुभएि र हे रिाह गिुथभएि भिे, ऊ अझै शैतािकै कैदी हुन्छ; उसलाई न्र्ार्
गररएि र सजार् ददइएि भिे, शैतािको गाढा प्रभावको दमिबाट उम्किे कुिै पनि माध्र्म उसाँग

हुिेछैि। तैँले दे िाउिे भ्रष्ट आिरण र तैँले क्जउिे अिाज्ञाकारी आिरण िै ताँ अझै पनि शैतािको
अचधकार क्षेत्रमा छस ् भन्िे कुरालाई प्रमाखणत गिथको लाचग पर्ाथप्त छि ्। र्दद तेरो मि र वविारहरू
शुद्ध पाररएका छै िि ् भिे, र तेरो स्वभावलाई न्र्ार् गररएको छै ि र सजार् ददइएको छै ि भिे ,
तेरो समग्र अक्स्तत्व िै शैतािको अचधकार क्षेत्रद्वारा निर्क्न्त्रत छ, तेरो मि शैतािको निर्न्त्रणमा

छ, तेरा वविारहरू शैतािको िालबाजीमा परे को छ, र तेरो सम्पण
ू थ अक्स्तत्व शैतािका हातहरूको
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निर्न्त्रणमा छ। ताँ अदहले पत्रुसको मापदण्डहरूबाट कनत टाढा छस ् भन्िे कुरा के ताँलाई थाहा छ?
के ताँमा त्र्ो क्षमता छ? आज ताँलाई सजार् र न्र्ार्को बारे मा कनत थाहा छ? पत्रुसले जुि कुरालाई
जािे त्र्ो ताँमा कनत छ? र्दद ताँ आज र्सलाई जान्ि सकदै िस ् भिे, के तैँले भववष्र्मा र्ो ज्ञाि

हाससल गिथ सकिेछस ् र? ताँजस्तो अल्छी र कार्र मानिस सजार् र न्र्ार्को बारे मा जान्ि असक्षम
हुन्छ। र्दद तैँले शरीरको शाक्न्त, र शरीरका सि
ु -िैिहरूलाई िोज्छस ् भिे, शुद्ध पाररि ताँसाँग
कुिै माध्र्म हुिेछैि, र अन्त्र्मा ताँ शैतािकहााँ िै फकथिेछस ्, ककिभिे ताँ जे क्जइरहे को छस ् त्र्ो

शैताि हो, र त्र्ो शरीर िै हो। आजको र्स्तो अवस्थामा, धेरै मानिसहरूले जीविको िोजी गदै िि ्,
जसको अथथ नतिीहरूले शुद्ध पाररिे बारे मा, वा जीविको अझै गहि अिुभवमा प्रवेश गिे बारे मा

नतिीहरू वास्ता गदै िि ्। पररणामस्वरूप, नतिीहरूलाई कसरी ससद्ध पािथ सककन्छ? जीविको िोजी
िगिे मानिसहरूसाँग ससद्ध पाररिे मौका छै ि, र परमेश्वरको ज्ञािलाई िोजी िगिेहरू, आफ्िो
स्वभावलाई पररवतथि गिे कार्थको िोजी िगिेहरू, शैतािको गाढा प्रभावबाट उम्कि सकदै िि ्।

नतिीहरू ववचध मात्र अिुसरण गिे र निर्समत सेवाहरूमा सहभागी हुिेहरू जस्तै परमेश्वरसम्बन्धी
आफ्िो ज्ञाि र आफ्िो स्वभावको पररवतथिमा हुिे प्रवेशको बारे मा नतिीहरू गम्भीर छै िि ्। के त्र्ो
समर्को बरबादी होइि र? परमेश्वरमाचथको मानिसको ववश्वासमा, र्दद ऊ जीविका मामलाहरूप्रनत

गम्भीर छै ि, उसले सत्र्तामा प्रवेश गिे कार्थको िोजी गदै ि, आफ्िो स्वभावमा पररवतथि ल्र्ाउिे

कार्थको िोजी गदै ि, परमेश्वरको कार्थको ज्ञािको िोजी त झि ् गदै गदै ि भिे , उसलाई ससद्ध

पाररि सककाँदै ि। र्दद ताँ ससद्ध पाररि िाहन्छस ् भिे, तैँले परमेश्वरको कार्थलाई बुझ्िैपछथ । निक्श्ित
रूपमा भन्दा, उहााँको सजार् र न्र्ार्को महत्त्वलाई र ककि मानिसमा र्ो कार्थ गररन्छ भन्िे

कुरालाई तैँले बुझ्िैपछथ । के ताँ स्वीकार गिथ सकछौ? र्स प्रकारको सजार्को बेला, के ताँ पत्रुसको
जस्तै अिभ
ु वहरू र ज्ञाि प्राप्त गिथ सक्षम हुन्छस ्? र्दद तैँले परमेश्वरको ज्ञाि र पववत्र आत्माको
कार्थको िोजी गछथ स ् भिे, र र्दद तैँले आफ्िो स्वभावलाई पररवतथिको िोजी गछथ स ् भिे, ताँसाँग
ससद्ध पाररिे मौका छ।

ससद्ध पाररिुपिेहरूका लाचग, ववजर् गररिे कार्थको र्ो िरण अपररहार्थ छ; मानिसलाई एक

पटक मात्र ववजर् गररएपनछ उसले ससद्ध पाररिे कार्थलाई अिुभव गिथ सकछ। ववजर् गररएको

भसू मकालाई निवाथह गिथम
ु ा मात्रै कुिै ठूलो महत्त्व छै ि, जसले तपाईंलाई परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग
गररिको लाचग र्ोग्र् तुल्र्ाउिेछैि। सुसमािार फैलाउिे कार्थमा तैँले आफ्िो भूसमका निवाथह गिे

कुिै माध्र्महरू ताँसाँग हुिेछैि, ककिभिे तैँले जीविको िोजी गदै िस ्, र आफूमा पररवतथि र
िवीकरणको िोजी गदै िस ्, त्र्सैले ताँसाँग जीवि सम्बन्धी कुिै िास अिुभव छै ि। एकपनछ अको

गररिे र्ो िरणबद्ध कार्थमा, तैँले एक पटक सेवाकताथको रूपमा र प्रनतभारको रूपमा काम गररस ्,
तर अक्न्तममा पत्रुसजस्तै बन्िे प्रर्ास गदै िस ् भिे, र जुि तररकाद्वारा पत्रुस ससद्ध पाररए तेरो

प्रर्ास त्र्स अिुसार छै ि भिे, स्वाभाववक रूपमा िै, तैँले आफ्िो स्वभावमा पररवतथिहरूको अिुभव
गिेछैिस ्। र्दद ताँ ससद्ध पाररिे प्रर्ासमा लागेको व्र्क्कत होस ् भिे , तैँले साक्षी ददिेछस ्, र तैँले
र्सो भन्िेछस ्: “परमेश्वरको र्ो िरणबद्ध कार्थमा, मैले परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार
गरे को छ, र मैले ठूलो कष्ट भोगेको भए तापनि, परमेश्वरले मानिसलाई कसरी ससद्ध पािथह
ु ु न्छ
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सो कुरा मैले जािेको छु, परमेश्वरले गिुथभएको काम मैले प्राप्त गरे को छु, मैले परमेश्वरको
धासमथकताको ज्ञाि पाएको छु, र उहााँको सजार्ले मलाई मुकत गरे को छ। उहााँको धमी स्वभाव ममा

आएको छ र मलाई आसशष हरू
्
र अिग्र
ु ह ल्र्ाएको छ; उहााँको न्र्ार् र सजार्ले िै मलाई सरु क्षा

ददएको छ र शुद्ध पारे को छ। र्दद परमेश्वरद्वारा मलाई दण्ड ददइएको चथएि र न्र्ार् गररएको
चथएि, र परमेश्वरको कठोर विि मकहााँ िआएको भए, मैले परमेश्वरलाई चिन्िे चथइि, ि त मैले
मुक्कत िै पाउि सकिेचथएाँ। आज म दे ख्छु: एक प्राणीको रूपमा, उसले परमेश्वरद्वारा सक्ृ ष्ट

गररएका सबै कुराहरूको आिन्द सलिे मात्रै होइि, तर, अझै महत्त्वपण
ू थ कुरा त, सम्पण
ू थ प्राणीहरूले

परमेश्वरको धमी स्वभाव र उहााँको धमी न्र्ार्मा आिन्द सलिुपछथ , ककिभिे परमेश्वरको स्वभाव
मानिसको आिन्दको र्ोग्र् छ। शैतािद्वारा भ्रष्ट तुल्र्ाइएको एक प्राणीको रूपमा, उसले
परमेश्वरको धमी न्र्ार्मा आिन्द सलिुपछथ । उहााँको धमी स्वभावमा सजार् र न्र्ार् छ, र, त्र्नत

मात्र होइि, त्र्हााँ महाि ् प्रेम छ। आज परमेश्वरको प्रेम पूणथ रूपमा प्राप्त गिथ म असक्षम भए

तापनि, र्सलाई हे िे असल मौका मैले प्राप्त गरे को छु, र र्समा मैले आसशष ् पाएको छु।” ससद्ध
पाररएको अिुभव गिेहरूले दहाँड्िे बाटो र्ही िै हो, र नतिीहरूले बताउिे ज्ञाि र्ही िै हो। त्र्स्ता
मानिसहरू पत्रुसजस्तै हुि ्; नतिीहरूमा पत्रुसको जस्तै अिुभवहरू छि ्। त्र्स्ता मानिसहरू जीवि
प्राप्त गरे का, जससाँग सत्र्ता छ। जब नतिीहरूले अन्त्र्सम्मै अिुभव गछथ ि ्, परमेश्वरको न्र्ार्को

अवचधमा नतिीहरूले आफैलाई शैतािको प्रभावबाट मक
ु त गिेछि ्, र नतिीहरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त
गररिेछि ्।

मानिसहरूलाई ववजर् गररएपनछ, नतिीहरूसाँग कुिै गुञ्जार्माि साक्षी हुाँदैि। नतिीहरूले
शैतािलाई लाजमा मात्रै पारे का छि ्, तर नतिीहरू परमेश्वरको वििको वास्तववकतामा क्जएका
छै िि ्। नतमीहरूले दोस्रो मक्ु कत प्राप्त गरे का छै िौ; नतमीहरूले पापबसल मात्र प्राप्त गरे का छौ, तैपनि

नतमीहरूलाई ससद्ध तुल्र्ाइएको छै ि—र्ो एउटा ठूलो िोकसािी हो। नतमीहरू केमा प्रवेश गिुथपछथ ,
र नतमीहरूले के अिुरूप क्जउिुपछथ सो नतमीहरूले बुझ्िुपछथ , र नतमीहरू नतिमा प्रवेश गिैपछथ ।
र्दद अन्त्र्मा, ससद्ध पाररिे कार्थलाई तैँले पूरा गररिस ् भिे, ताँ वास्तववक मानिस बन्िेछैिस ्, र

ताँ अफसोसले भररिेछस ्। सुरुमा परमेश्वरद्वारा सक्ृ ष्ट गररएका आदम र हव्वा पववत्र मानिसहरू
चथए, अथाथत ्, अदिको बगैंिामा हुाँदा नतिीहरू पववत्र, अशद्
ु धताले दवू षत िभएका चथए। नतिीहरू
र्होवाप्रनत ववश्वासर्ोग्र् चथए, र र्होवालाई धोका ददिे बारे मा नतिीहरूलाई केही पनि थाहा चथएि।
नतिीहरू शैतािको प्रभावको बाधारदहत, शैतािको ववषरदहत चथए, र सारा मािवजानतमध्र्े सबैभन्दा

शुद्ध चथए, त्र्ही कारणले र्सो भएको हो। नतिीहरू कुिै पनि अशुद्धताद्वारा अशुद्ध िपाररएका,
शरीरको बसमा िपरे का अवस्थामा अदिको बगैंिामा बस्थे, र नतिीहरूले र्होवाको श्रद्धामा बस्थे।
पनछ शैतािको परीक्षामा परे पनछ, नतिीहरूमा सपथको ववष पऱ्र्ो, र र्होवालाई धोका ददिे इच्छा

जाग्र्ो, र नतिीहरू शैतािको प्रभावमा क्जए। सुरुमा, नतिीहरू पववत्र चथए र नतिीहरूले र्होवाको

श्रद्धा गथे; र्ो अवस्थामा मात्रै नतिीहरू मािव चथए। पनछ शैतािको परीक्षामा परे पनछ, नतिीहरूले
असल र िराबको ज्ञािको रूिको फल िाए, र शैतािको प्रभावमा क्जए। नतिीहरूलाई शैतािले

बबस्तारै भ्रष्ट बिाउाँ दै लग्र्ो, र नतिीहरूले मानिसको मल
ू स्वरूपलाई गम
ु ाए। सरु
ु मा, मानिसमा
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र्होवाको सास चथर्ो, ऊ असलकनत पनि अिाज्ञाकारी चथएि, र उसको हृदर्मा कुिै दष्ु टता चथएि।
त्र्ो समर्मा, मानिस सााँच्िै मािव चथर्ो। शैतािद्वारा भ्रष्ट गररएपनछ, मानिस जिावर बन्र्ो।

उसका वविारहरू दष्ु टता र अशद्
ु धताद्वारा भररएका चथए, त्र्समा कुिै असल कुरा वा पववत्रता
चथएि। के र्ो शैताि होइि र? तैँले परमेश्वरको कार्थ धेरै अिुभव गरे को छस ्, तैपनि ताँ पररवतथि

वा शुद्ध भएको छै िस ्। ताँ अझै पनि शैतािको अचधकार क्षेत्रमा क्जउाँ छस ्, र परमेश्वरमा अझै पनि

समवपथत छै िस ्। र्ो ववजर् गररएको तर ससद्ध ितुल्र्ाइएको व्र्क्कत हो। र त्र्स्तो व्र्क्कतलाई
ससद्ध तल्र्ाइएको छै ि भिेर ककि भनिएको? ककिभिे र्स्तो व्र्क्कतले जीविलाई वा परमेश्वरको

कार्थ सम्बन्धी ज्ञािलाई िोजी गदै ि, र शरीरको सुि-िैि र क्षखणक सहजताको मात्रै लोभ गछथ ।

पररणामस्वरूप, नतिीहरूको जीविको स्वभावमा कुिै पररवतथि हुाँदैि, र परमेश्वरले सक्ृ ष्ट गिुथभएको
जस्तो नतिीहरूको मूल स्वरूपलाई नतिीहरूले पुि्ः प्राप्त गरे का छै िि ्। त्र्स्ता मानिसहरू क्जउाँ दो

लासहरू हुि ्, नतिीहरू आत्मा िै िभएका मत
ृ क मानिसहरू हुि ्! आत्ममा तत्वहरूको ज्ञाि िोजी
िगिेहरू, पववत्रता िोजी िगिेहरू, र सत्र्ता अिुरूप क्जउि ििोज्िेहरू, िकरात्मक पक्षमा मात्रै
ववजर् गररएकोमा सन्तुष्ट हुिेहरू, र परमेश्वरको वििअिुसार क्जउि र पववत्र मानिसहरू बन्ि
िसकिेहरू—नर्िीहरू त्र्स्ता मानिसहरू हुि ् जसलाई मुक्कत ददइएको छै ि। ककिभिे , र्दद ऊ

सत्र्ववहीि छ भिे, परमेश्वरका जााँिहरूको अवचधमा त्र्ो मानिस ददह्रलो गरी िडा हुि सकदै ि;
परमेश्वरका जााँिहरूको अवचधमा ददह्रलो गरी िडा हुि सकिेहरू मात्रै मक्ु कत पाएकाहरू हुि ्। म
पत्रुसजस्ता मानिसहरू, ससद्ध तुल्र्ाइि िोज्िे मानिसहरू िाहन्छु। आजको सत्र्ता नतिीहरूलाई

िै ददइन्छ जो र्सको लाचग उत्कट इच्छा गछथ ि ् र र्सको िोजी गछथ ि ्। परमेश्वरबाट मुक्कत पाउि

इच्छा गिेहरूलाई िै र्ो मुक्कत ददइन्छ, र र्ो नतमीहरूले मात्रै प्राप्त गिुथपछथ भन्िे छै ि। र्सको
उद्दे श्र्िादहाँ नतमीहरूलाई परमेश्वरले प्राप्त गिथभ
ु एको होस ् भन्िे हो; नतमीहरूलाई परमेश्वरले प्राप्त

गिथ सकिुभएको होस ् भिेर नतमीहरूले परमेश्वरलाई प्राप्त गछौ। आज मैले र्ी वििहरू

नतमीहरूलाई बताएको छु, र नतमीहरूले ती सुिेका छौ, र नतमीहरूले र्ी वििहरू अिुसार अभ्र्ास
गिुथपछथ । अन्त्र्मा, नतमीहरूले र्ी वििहरूलाई अभ्र्ास गिे समर् िै मैले र्ी वििहरूद्वारा

नतमीहरूलाई प्राप्त गरे को क्षण हुिेछ; र्सको साथै, नतमीहरूले र्ी वििहरूलाई पनि प्राप्त गरे का
हुिेछौ, अथाथत ्, नतमीहरूले र्ो सवोच्ि मक्ु कतलाई प्राप्त गरे का हुिेछौ। नतमीहरूलाई एक पटक शद्
ु ध
पाररएपनछ, नतमीहरू वास्तववक मािव बिेका हुिेछौ। र्दद ताँ सत्र्तामा क्जउि, वा ससद्ध
पाररएकोजस्तो गरी क्जउि सकदै िस ् भिे, ताँ मानिस होइिस ्, तर एउटा क्जउाँ दो लास, पशु होस ्,

ककिभिे ताँ सत्र्ववहीि छस ्, जसको अथथ के हो भिे ताँ र्होवाको सासववहीि छस ,् त्र्सैले ताँ

आत्मा िभएको मत
ृ क मानिस होस ् भिी भन्ि सककन्छ! ववजर् गररएपनछ साक्षी ददिु सम्भव भए
तापनि, तैँले थोरै मुक्कत बाहे क केही पनि प्राप्त गदै िस ्, र ताँ आत्मा भएको जीववत प्राणी बिेको

छै िस ्। तैँले सजार् र न्र्ार्को अिुभव गरे को भए तापनि, र्सको पररणामस्वरूप तेरो स्वभाव

िवीकरण वा पररवतथि भएको छै ि; ताँ अझै पनि तेरो पुरािो मिुष्र्त्व होस ्, ताँ अझै पनि शैतािको
स्वासमत्वमा छस ्, र ताँ शुद्ध पाररएको मानिस होइिस ्। ससद्ध बिाइएकाहरू मात्रै मूल्र्वाि ् छि ्,

र र्स्ता मानिसहरूले मात्रै सााँिो जीवि प्राप्त गरे का छि ्। एक ददि, कसैले ताँलाई र्सो भन्िेछ,
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“तपाईंले परमेश्वरको कामलाई अिुभव गिुथभएको छ, त्र्सैले उहााँको काम कस्तो छ बताउिुहोस ्।
दाऊदले परमेश्वरको कार्थको अिुभव गरे , र र्होवाको कार्थहरूलाई दे िे, मोशाले पनि र्होवाका

कार्थहरूलाई दे िे, र नतिीहरू दव
ु ैले र्होवाका कार्थहरू व्र्ाख्र्ा गिथ सक्षम चथए, र र्होवाका
महािताहरूका बारे मा बताउि सके। अक्न्तम ददिहरूको समर्मा दे हधारी परमेश्वरले गिुथभएको

कार्थलाई तपाईंहरूले हे िुथभएको छ; के तपाईं उहााँको बुद्चधको बारे मा बताउि सकिुहुन्छ? के तपाईं
उहााँको कार्थको महािताको बारे मा बताउि सकिुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईंहरूलाई के मागहरू गिुथभर्ो,
र तपाईंहरूले कसरी नतिीहरूको अिभ
ु व गिथभ
ु र्ो? अक्न्तम ददिहरूमा तपाईंहरूले परमेश्वरको
कार्थलाई अिुभव गिुथभएको छ—तपाईंहरूको सबैभन्दा महाि ् दशथि के हो? के तपाईंहरू र्सको

बारे मा बताउि सकिुहुन्छ? के तपाईंहरू परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा बताउि सकिुहुन्छ?”

र्स्ता प्रश्िहरूको सामिा गदाथ तैँले कसरी उिर ददिेछस ्? र्दद तैँले “परमेश्वर र्नत धमी हुिुहुन्छ
कक, उहााँले हामीलाई सजार् ददिुहुन्छ र न्र्ार् गिुथहुन्छ, र हामीलाई निमथम तररकाले प्रकट गिुथहुन्छ;
परमेश्वरको स्वभावले सााँच्िै िै मानिसको उल्लङ्घिलाई सहाँदैि; परमेश्वरको कार्थ अिुभव

गररसकेपनछ, मैले हाम्रो आफ्िै क्रूरतालाई जान्ि पुगेको छु, र मैले सााँच्िै िै परमेश्वरको धमी

स्वभावलाई अवलोकि गरे को छु” भिेर भन्र्ौ भिे, अको व्र्क्कतले प्रश्िलाई जारी राख्िेछ,
“परमेश्वरको बारे मा तपाईंलाई अरू के कुरा थाहा छ? कुिै व्र्क्कत कसरी जीविमा प्रवेश गछथ ? के
तपाईंसाँग कुिै व्र्क्कतगत आकाांक्षाहरू छि ्?” तैँले र्ो जवाफ ददिेछस ्, “शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएपनछ,
परमेश्वरका सक्ृ ष्टहरू जिावरहरू बिे, र नतिीहरू गधाहरूभन्दा फरक चथएिि ्। आज, म परमेश्वरको

हातमा क्जउाँ छु, र त्र्सैले मैले सक्ृ ष्टकताथका इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट गिुथपछथ र उहााँले जे ससकाउिुहुन्छ

सो पालि गिुथपछथ । मसाँग अको कुिै ववकल्प छै ि।” र्दद तैँले र्सरी सामान्र् ककससमले मात्रै कुरा
गछथ स ् भिे, तैँले के भनिरहे को छस ् सो त्र्स व्र्क्कतले बझ्
ु िेछैि। परमेश्वरको कार्थको बारे मा ताँसाँग
के ज्ञाि छ भिेर नतिीहरूले सोध्दा, नतिीहरूले तेरो व्र्क्कतगत अिुभवहरूका बारे मा सोचधरहे का
हुन्छि ्। परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्लाई अिुभव गररसकेपनछ ताँमा र्स बारे मा के ज्ञाि छ भिेर
नतिीहरूले सोचधरहे का हुन्छि ्, र र्समा नतिीहरूले तेरो व्र्क्कतगत अिभ
ु वहरूका बारे मा उल्लेि

गरररहे का हुन्छि ्, र सत्र्तासम्बन्धी तेरो ज्ञािको बारे मा बताउिको लाचग नतिीहरूले ताँलाई अिुरोध
गरररहे का हुन्छि ्। र्दद ताँ त्र्स्ता कुराहरूका बारे मा बोल्ि असक्षम छस ् भिे, ताँलाई आजको
कामको बारे मा केही पनि थाहा छै ि भन्िे कुरा र्सले प्रमाखणत गछथ । ताँ साँधै स्पष्ट, वा ववश्वव्र्ापी

रूपमा थाहा भएको शब्दहरू बोल्छस ्; ताँसाँग कुिै ववशेष अिुभवहरू छै ि, तेरो ज्ञािमा सारतत्व हुिे
कुरा त परै जाओस ्, र ताँमा सााँिो गवाहीहरू पनि छै िि ्, त्र्सकारण अरू ताँप्रनत ववश्वस्त हुाँदैिि ्।
परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे निक्ष्क्रर् व्र्क्कत िबि ्, र ताँलाई क्जज्ञासु तल्
ु र्ाउिे कुराको िोजी िगर्।
तातो ि िीसो भइस ् भिे, र्सले ताँ आफैलाई बरबाद गिेछ र तेरो जीविलाई दढलाइ गिेछ। त्र्स्तो

असकक्रर्ता र निक्ष्क्रर्ताबाट तैँले आफैलाई मुकत गिैपछथ , र सकारात्मक कुराहरूको िोजी गिे र

आफ्िै कमजोरीहरूलाई क्जत्िे कार्थमा ताँ ससपालु हुिुपछथ , ताकक तैँले सत्र्तालाई प्राप्त गिथ सक् र
ताँ सत्र्तामा क्जउि सक् । तेरा दब
ु थलताहरूका बारे मा डराउिुपिे कुिै कारण छै ि, र तेरा कमजोरीहरू
तेरो सबैभन्दा ठूलो समस्र्ा होइि। तेरो सबैभन्दा ठूलो समस्र्ा, र तेरो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी
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भिेको ताँ तातो ि िीसो हुिु र सत्र्तालाई िोज्िे इच्छा ताँमा िहुिु िै हो। नतमीहरू सबैको
सबैभन्दा ठूलो समस्र्ा भिेको जस्तो छ त्र्सैमा िुशी हुिे, र हात बााँधेर पिेर बस्िे नतमीहरूको
कार्र मािससकता हो। सत्र्ताको नतमीहरूको िोजीमा नतमीहरूको सबैभन्दा ठूलो बाधा, र सबैभन्दा
ठूलो शत्रु र्ही िै हो। मैले ताँसाँग बोलेका वििहरू अत्र्न्तै उल्लेििीर् भएकोले मात्रै तैँले आज्ञापालि

गछथ स ् भिे, ताँमा सााँच्िै ज्ञाि छै ि, ि त तैँले सत्र्तालाई िै बहुमूल्र् ठान्छस ्। तेरो जस्तो आज्ञापालि
साक्षी होइि, र म त्र्स्तो आज्ञापालिलाई स्वीकृनत ददन्िाँ। कसैले ताँलाई सोध्ि सकछ, “नतम्रो
परमेश्वर वास्तवमा कहााँबाट आउिह
ु ु न्छ? नतम्रो र्ो परमेश्वरको सारतत्व के हो?” तैँले उिर ददिेछस ्,
“उहााँको सारतत्व भिेको सजार् र न्र्ार् हो।” त्र्सपनछ उसले आफ्िो कुरालाई जारी राख्छ, “के

परमेश्वर मानिसप्रनत करुणामर् र प्रेसमलो हुिुहुन्ि र? के तपाईंलाई र्सको बारे मा थाहा छै ि?” तैँले
भन्िेछस ्, “त्र्ो त अरूका परमेश्वर हो। र्ो त धमथका मानिसहरूले ववश्वास गिे परमेश्वर हो, र र्ो

हाम्रो परमेश्वर होइि।” ताँजस्तो मानिसहरूले सुसमािार प्रिार गदाथ, तैँले सााँिो मागथलाई बङ्ग्र्ाउाँ छस ्,
अनि ताँससत उपर्ोगी कुरा के िै हुन्छ र? ताँबाट अरूले कसरी सााँिो मागथ प्राप्त गिथ सकछि ् र? ताँ
सत्र्ववहीि छस ्, र तैँले सत्र्ताको बारे मा केही पनि बताउि सकदै िस ्, त्र्नत मात्रै होइि, ि त ताँ
सत्र्तामा क्जउि सकछस ्। परमेश्वरको सामु क्जउिको लाचग केले ताँलाई र्ोग्र् तुल्र्ाउाँ छ? जब ताँ
अरूलाई सुसमािार प्रिार गछथ स ्, र जब तैँले सत्र्ताको बारे मा सङ्गनत गछथ स ् र परमेश्वरको साक्षी
ददन्छस ्, र्दद तैँले नतिीहरूलाई क्जत्ि सकछस ् भिे, नतिीहरूले तेरा वििहरूलाई िण्डि गिेछि ्।

के ताँ ठाउाँ को बरबादी मात्रै होइिस ् र? तैँले परमेश्वरको र्नत धेरै कामलाई अिुभव गरे को छस ्,
तैपनि जब तैँले सत्र्ताको बारे मा बताउाँ छस ् त्र्ो अथथपूणथ हुाँदैि। के ताँ केही ि कामको होइिस ् र?
ताँससत काम लाग्िे के छ र? नतमीहरूले परमेश्वरको कार्थलाई त्र्नत धेरै अिुभव गरे र पनि उहााँको

बारे मा नतमीहरूसाँग कसरी असलकनत ज्ञाि पनि िभएको त? परमेश्वरको बारे मा ताँसाँग वास्तववक

ज्ञाि के छ भिी नतिीहरूले सोध्दा, ताँ अवाक् हुन्छस ्, वा परमेश्वर शक्कतशाली हुिुहुन्छ, तैँले प्राप्त
गरे को सबैभन्दा ठूलो आसशषहरू
्
वास्तवमा परमेश्वरको बढाइ िै हो, र परमेश्वरलाई व्र्क्कतगत
रूपमा हे िथ सक्षम हुिु जविको महाि ् सौभाग्र् अरू छै ि भिेर र्स्ता केही असान्दसभथक उिर

ददन्छस ्। र्सो भन्िुको मूल्र् के छ? ती व्र्थथ, िोक्रा शब्दहरू हुि ्! परमेश्वरको कार्थको बारे मा
त्र्नत धेरै अिभ
ु व गररसकेपनछ पनि, के परमेश्वरको बढाइ िै सत्र्ता हो भन्िे कुरा मात्रै तैँले

जान्दछस ्? तैँले परमेश्वरको कार्थलाई जान्िैपछथ , त्र्सपनछ मात्रै तैँले परमेश्वरको सााँिो साक्षी
ददिेछस ्। सत्र्तालाई प्राप्त िगरे काहरूले कसरी परमेश्वरको साक्षी ददि सकछि ् र?

र्दद र्नत धेरै काम, र र्नत धेरै वििले पनि ताँमा कुिै प्रभाव पारे को छै ि भिे, परमेश्वरको

कार्थलाई फैलाउिे समर् आउाँ दा, तैँले आफ्िो कतथव्र् परू ा गिथ सकिेछैिस ्, र लक्ज्जत हुिेछस ् र
समथमा पिेछस ्। त्र्ो समर्मा, ताँ परमेश्वरप्रनत धेरै ऋणी छस ्, परमेश्वरसम्बन्धी तेरो ज्ञाि अनत
सतही छ भन्िे तैँले महसुस गिेछस ्। र्दद तैँले उहााँले काम गरररहिुभएको बेला, आज परमेश्वरको

ज्ञािलाई िोजी गरे िस ् भिे, पनछ धेरै ढीला भइसकेको हुिेछ। अन्त्र्मा, बताउिको लाचग ताँसाँग
कुिै ज्ञाि हुिेछैि—ताँ ररिो छोडडिेछस ्, ताँसाँग केही पनि हुिेछैि। परमेश्वरलाई लेिा ददिको लाचग

तैँले के प्रर्ोग गिेछस ्? के परमेश्वरलाई हे िे आाँट ताँसाँग छ? अदहले आफ्िो िोजीमा तैँले कदठि
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पररश्रम गिुथपछथ , ताकक अन्त्र्मा तैँले पनि पत्रुसले जस्तै मानिसको लाचग परमेश्वरको सजार् र
न्र्ार् कनत लाभदार्क छ, र उहााँको सजार् र न्र्ार्वविा मानिसलाई मुक्कत ददि सककाँदै ि, र ऊ

र्ो अशद्
ु ध मल
ु क
ु मा अथाथत ् दलदलमा हरदम झि ्-झि ् तल-तल डुब्दै जाि मात्र सकछ, भन्िे कुरा

बुझ्िेछस ्। मानिसहरू शैतािद्वारा भ्रष्ट पाररएका छि ्, एक-अकाथको ववरुद्धमा षड्र्न्त्र गरे का छि ्
र एक-अकाथलाई कुक्ल्िसमल्िी गरे का छि ्, परमेश्वरप्रनतको भर् गुमाएका छि ्। नतिीहरूको

अिाज्ञाकारीता निकै ठूलो छ, नतिीहरूका वविारहरू धेरै छि ्, र नतिीहरू सबै शैतािको स्वासमत्वमा

छि ्। परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्वविा, मानिसको दष्ु ट स्वभावलाई शद्
ु ध पािथ सककाँदै िथ्र्ो र
उसलाई मुक्कत ददि सककाँदै िथ्र्ो। दे हधारी परमेश्वरको काम शरीरमा जे प्रकट गररन्छ ठीक उही

िै आत्माद्वारा प्रकट गररन्छ, र आत्माले गरे अिुसार िै उहााँले पनि गिुथहुन्छ। आज, र्ो कार्थको
बारे मा ताँमा केही पनि ज्ञाि छै ि भिे , ताँ अत्र्न्तै मूिथ होस ्, र तैँले धेरै कुरा गुमाएको छस ्! र्दद

तैँले परमेश्वरको मुक्कत प्राप्त गरे को छै िस ् भिे, तेरो ववश्वास धासमथक ववश्वास मात्र हो, र ताँ
धमथको मात्रै इसाई होस ्। तैँले मत
ृ ससद्धान्तलाई पकक्रराख्िे हुिाले, तैँले पववत्र आत्माको िर्ााँ
कार्थलाई गुमाएको छस ्; परमेश्वरको प्रेमलाई िोजी गिे अरू मानिसहरूले सत्र्ता र जीविलाई

प्राप्त गिथ सकछि ्, जबकी तेरो ववश्वासले परमेश्वरको स्वीकृनत प्राप्त गिथ सकदै ि। बरु, ताँ दष्ु ट
काम गिे मानिस बिेको छस ्, ववध्वांसकारी र घण
ृ ास्पद कार्थहरू गिे मानिस भएको छस ्; ताँ

शैतािका हस्र्ौलीहरूको निसािा, र शैतािको कैदी बिेको छस ्। मानिसले परमेश्वरलाई ववश्वास

गिुथ पदै ि, तर उसले उहााँलाई प्रेम गिुथपछथ , र उसले उहााँको िोजी र आराधिा गिुथपछथ । र्दद आज
तैँले िोजी गरे िस ् भिे, र्स्तो ददि आउिेछ जब तैँले भन्िेछस ्, “त्र्ो बेला मैले ककि परमेश्वरलाई

उचित रूपमा पछ्र्ाइि, उहााँलाई उचित रूपमा ककि सन्तुष्ट पाररि, मेरो जीविको स्वभावलाई
पररवतथि गिे कार्थको िोजी ककि गररि? त्र्ो समर्मा परमेश्वरमा समवपथत हुि िसकेकोमा, र
परमेश्वरको वििको ज्ञािलाई िोजी िगरे कोमा मलाई कनत अफसोस छ। त्र्ो बेला परमे श्वरले

धेरै कुरा भन्िुभएको चथर्ो; मैले कसरी िोजी गिथ िसकेको? म कनत मूिथ चथएाँ!” केही हदसम्म
अझै तैँले आफैलाई घण
ृ ा गिेछस ्। आज, मैले भन्िे वििहरूमा ताँ ववश्वास गदै िस ्, र नतिलाई

तैँले ध्र्ािै ददाँ दैिस ्; जब र्स प्रकारको काम फैलिे ददि आउिेछ र तैँले र्सलाई र्सको सम्पूणत
थ ामा
दे ख्िेछस ्, तब ताँ पछुताउिेछस ्, र त्र्ो समर्मा ताँ हकका ि बकक हुिेछस ्। आसशषहरू
्
छि ्, तैपनि
नतिमा आिन्द सलि तैँले जान्दै िस ्, र सत्र्ता छ, तैपनि तैँले र्सको िोजी गदै िस ्। के तैँले

आफैमा नतरस्कार ल्र्ाउाँ दै िस ् र? आज, परमेश्वरको कार्थको अको िरण अदहलेसम्म सुरु िभइसकेको
भए तापनि, ताँबाट गररएका मागहरू र ताँलाई क्जउि गररएका आग्रहहरू कुिै पनि अिौठो कुरा
होइिि ्। काम धेरै छि ्, र सत्र्ता धेरै छि ्; के ती तैँले थाहा पाउि र्ोग्र् छै िि ् र? के परमेश्वरको

सजार् र न्र्ार् तेरो आत्मालाई बबउाँ झाउि असक्षम छ? के परमेश्वरको सजार् र न्र्ार् ताँ आफैले
आफैलाई घण
ृ ा गिे बिाउि असक्षम छ? के ताँ शैतािको प्रभावमा रही शाक्न्त र आिन्द अनि थोरै

शारीररक सहजतामा क्जउि पाउाँ दा सन्तुष्ट छस ्? के ताँ सबै मानिसहरूमध्र्े सबैभन्दा िीि छै िस ्
र? मुक्कतलाई अवलोकि गिे तर र्सलाई प्राप्त गिथको लाचग िोजी िगिे मानिसहरू जविको
मि
ू थ अरू कोही पनि हुाँदैि; आफैलाई शरीरमा मस्त पािे र शैतािमा आिन्द सलिे मानिसहरू नर्िै
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हुि ्। परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासमा कुिै पनि िुिौतीहरू वा सांकष्टहरू, वा थोरै कष्ट आउिेछैि
भन्िे आशा ताँ गछथ स ्। ताँ साँधै त्र्स्ता कुराहरूको िोजी गछथ स ् जुि व्र्थथ छि ्, र तैँले जीविलाई
कुिै मल्
ू र्को ठान्दै िस ्, बरु सत्र्ताको सट्टा आफ्िै अिावश्र्क वविारहरूलाई राख्छस ्। ताँ कनत
बेकामको छस ्! ताँ सुाँगुरजस्तै क्जउाँ छस ्—ताँ, अनि सुाँगुरहरू र कुकुरहरूको बीिमा के सभन्िता छ र?

सत्र्ताको िोजी िगरे र, शरीरलाई प्रेम गिेहरू सबै पशुहरू िै होइिि ् र? आत्माववहीि रहे का मत
ृ क

मानिसहरू सबै क्जउाँ दो लासहरू होइिि ् र? नतमीहरूका बीिमा कनत वििहरू बसलएका छि ्? के
नतमीहरूका बीिमा थोरै काम मात्रै गररएका छि ्? नतमीहरूका बीिमा मैले कनत जट
ु ाएाँ? त्र्सो भए

तैँले र्सलाई ककि प्राप्त गरे का छै िस ्? तैँले केको बारे मा गुिासो गिुथ छ? के तैँले शरीरलाई अत्र्न्तै
धेरै प्रेम गिे हुिाले तैँले केही पनि प्राप्त गरे को छै िस ् भन्िे कुरा सााँिो होइि र? र के र्ो तेरा
वविारहरू अत्र्न्तै अिावश्र्क भएकोले होइि र? के र्ो ताँ अत्र्न्तै मूिथ भएकोले होइि र? र्दद

ताँ र्ी आसशषहरू
्
प्राप्त गिथ असक्षम छस ् भिे, ताँलाई मुक्कत िददिुभएकोमा के तैँले परमेश्वरलाई
दोष ददि सकछस ्? तैँले िोजी गिे कुरा भिेको परमेश्वरमा ववश्वास गररसकेपनछ शाक्न्त प्राप्त

गिथ सक्षम हुिु हो, तेरा छोराछोरी रोग-बबमारीबाट मुकत होऊि ् भन्िे हो, तेरो श्रीमािले राम्रो जाचगर
पाओस ् भन्िे हो, तेरो छोराले असल श्रीमती पाओस ् भन्िे हो, तेरो छोरीले र्ोग्र् श्रीमाि पाओस ्
भन्िे हो, तेरो गोरु र घोडाले राम्ररी िेत जोतूि ् भन्िे हो, तेरो बालीको लाचग वषथभरर राम्रो मौसम

होस ् भन्िे हो। तैँले िोजी गिे कुरा र्ही हो। तेरो िोजी भिेको आराममा क्जउिु मात्र हो, तेरो
पररवारमा कुिै दघ
ु थटिा िघटोस ् भन्िे हो, ताँबाट भएर बतास िलोस ् भन्िे हो, तेरो अिुहार धूलोले

िछुओस ् भन्िे हो, तेरो पररवारको अन्ि-बाली बाढीले िबगाओस ् भन्िे हो, ताँलाई कुिै पनि ववपविले
असर िपारोस ् भन्िे हो, परमेश्वरको अङ्गालोमा बस्ि पाऊाँ, आरामदार्ी निवासमा बस्ि पाऊाँ भन्िे

हो। साँधै शरीरको िोजी गिे ताँजस्तो कार्र—के ताँमा हृदर् छ, के ताँसाँग आत्मा छ? के ताँ जिावर

होइिस ् र? सट्टामा केही पनि िमागीकि िै म ताँलाई सााँिो मागथ ददन्छु, तैपनि तैँले र्सको िोजी
गदै िस ्। के ताँ परमेश्वरमा ववश्वास गिेहरूमध्र्े एक होस ्? मैले ताँलाई सााँिो मािव जीवि ददएको
छु, तैपनि ताँ र्सलाई िोज्दै िस ्। के ताँ सुाँगुर वा कुकुरभन्दा फरक छस ् र? सुाँगुरहरूले मानिसको

जीविको िोजी गदै िि ्, नतिीहरू शुद्ध गररिे कार्थको िोजी गदै िि ्, र जीवि के हो भन्िे कुरा

नतिीहरूले बझ्
ु दै िि ्। हरे क ददि, टन्ि िाएपनछ, नतिीहरू सत्ु छि ्। मैले ताँलाई सााँिो मागथ ददएको
छु, तैपनि तैँले र्सलाई प्राप्त गरे को छै िस ्: तेरो हात ररिो छ। के ताँ र्ो जीविलाई अथाथत ् सुाँगुरको

जीविलाई जारी राख्ि तर्ार छस ्? त्र्स्तो मानिसहरू जीववत हुिुको महत्त्व के छ र? तेरो जीवि
नतरस्कारर्ोग्र् र िीि छ, ताँ फोहोर र दरु ािारको बीिमा क्जउाँ छस ्, र तैँले कुिै पनि उद्दे श्र्हरूको
िोजी गदै िस ्; के तेरो जीवि सबैभन्दा िीि छै ि र? के परमेश्वरलाई हे िे आाँट ताँसाँग छ? र्दद

तैँले र्स्तै अिुभव गरररदहस ् भिे, के तैँले केही प्राप्त गिेछस ् र? सााँिो मागथ ताँलाई ददइएको छ,
तर तैँले र्सलाई प्राप्त गिथ सकछस ् कक सकदै िस ् भन्िे कुरा तेरो आफ्िै व्र्क्कतगत िोजीमा
निभथर हुन्छ। मानिसहरू के भन्छि ् भिे, परमेश्वर धमी परमेश्वर हुिुहुन्छ, र जबसम्म मानिसले
उहााँलाई अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउाँ छ, उहााँ मानिसहरूप्रनत निश्िर् िै निष्पक्ष हुिुहुिेछ, ककिभिे उहााँ

सबैभन्दा धमी हुिह
ु ु न्छ। मानिसले उहााँलाई अक्न्तमसम्मै पछ्र्ाउाँ छ भिे पनि, के उहााँले मानिसलाई
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पन्छ्र्ाउि सकिुहुन्थ्र्ो? म सबै मानिसहरूप्रनत निष्पक्ष छु, र म सबै मानिसहरूलाई मेरो धमी

स्वभावद्वारा न्र्ार् गछुथ, तैपनि मानिसको लाचग तर् गरे को मापदण्डहरूको उचित सतथहरू छि ्, र
उिीहरू जोसक
ु ै भए पनि मैले माग गरे को कुरालाई सबै मानिसहरूले पूरा गिथुपछथ । तेरा र्ोग्र्ताहरू

कनत छि ्, वा तैँले नतिलाई कनत लामो समर्दे खि पकक्ररािेको छस ् म त्र्ो कुराको वास्ता गददथिाँ;

ताँ मेरो मागथमा दहाँड्छस ् कक दहाँड्दै िस ,् र तैँले सत्र्लाई प्रेम गछथ स ् कक गदै िस ् र र्सको तष्ृ णा
गछथ स ् कक गदै िस ् म त्र्ो कुरालाई मात्रै वास्ता गछुथ। र्दद ताँमा सत्र्ताको कमी छ, र र्सको

सट्टा तैँले मेरो िाउाँ मा समथ ल्र्ाउाँ छस ्, र कुिै वास्ता वा चिन्ता िगररकि पछ्र्ाउिे काम मात्रै

गदै मेरो मागथअिुसार काम गदै िस ् भिे, त्र्ो बेला म ताँलाई तेरो दष्ु टताको लाचग प्रहार गिेछु र

दण्ड ददिेछु, र त्र्सपनछ तैँले के भन्िेछस ्? परमेश्वर धमी हुिुहुन्ि भिेर भन्ि ताँ सक्षम हुिेछस ्
त? आज, मैले बोलेका वििहरूलाई तैँले पाल गरे का छस ् भिे , ताँ त्र्स्तो प्रकारको व्र्क्कत होस ्
जसलाई म स्वीकार गछुथ। परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे क्रममा साँधै कष्ट भोगेको छस ्, द:ु ि र सुि दव
ु ै

अवस्थामा तैँले उहााँलाई पछ्र्ाएको छस ्, र उहााँसाँग िुशीका पलहरू र द:ु िका पलहरू बबताएको
छस ् भिेर ताँ भन्छस ्, तर परमेश्वरले बोल्िुभएको वििमा ताँ क्जएका छै िस ्; तैँले परमेश्वरको

लाचग दौडधूप गिे र हरे क ददि आफैलाई परमेश्वरको निक्म्त ििथ गिे इच्छा मात्रै गछथ स ्, र तैँले

अथथपूणथ जीवि क्जउिे बारे मा कदहल्र्ै पनि वविार गरे को छै िस ्। ताँ र्ो पनि बन्छस ्, “कुिै हालतमा
पनि, परमेश्वर धमी हुिह
ु ु न्छ भन्िे म ववश्वास गछुथ। मैले उहााँको लाचग कष्ट भोगेको छु, उहााँको
लाचग दगुरी दहाँडेको छु, र उहााँको लाचग आफैलाई समवपथत गरे को छु, अनि कुिै सम्माि प्राप्त िगरे

तापनि कदठि पररश्रम गरे को छु; उहााँले निश्िर् िै मलाई र्ाद गिुथहुन्छ।” परमेश्वर धमी हुिुहुन्छ
भन्िे कुरा सााँिो हो, तैपनि र्ो धासमथकता कुिै पनि अशुद्धताहरूदे खि कलङ्ककत छै ि: र्समा कुिै
पनि मािव इच्छा समावेश हुाँदैि, र र्ो शरीर, वा मािव लेिदे िहरूद्वारा कलङ्ककत छै ि। वविोही
र ववरोध गिेहरू सबैलाई, उहााँको मागथ अिस
ु ार िदहाँ ड्िेहरू सबैलाई दण्ड ददइिेछ; कसैलाई पनि

क्षमा ददइिेछैि, र कसैलाई पनि छूट ददइिेछैि! कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्, “आज म तपाईंको
निक्म्त दौडधूप गछुथ; जब अन्त्र् आउाँ छ, के तपाईं मलाई असलकनत आसशष ् ददि सकिुहुन्छ?”

त्र्सैले म ताँलाई प्रश्ि गछुथ, “के तैँले मेरा वििहरूलाई पालि गरे को छस ्?” तैँले जुि धासमथकताको
बारे मा कुरा गछथ स ् त्र्ो लेिदे िमा आधाररत छ। म सबै मानिसहरूप्रनत धमी र निष्पक्ष छु, र मलाई

अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउिेहरू सबैलाई मुक्कत ददइिेछि ् र उिीहरूले मेरो आसशषहरू प्राप्त गिेछि ्
भन्िे मात्र ताँ ठान्छस ्। “मलाई अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउिेहरू निश्िर् िै मुक्कत ददइिेछ” भन्िे मेरो

वििमा सभत्री आशर् छ: मलाई अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउिेहरूलाई िै मद्वारा पूणथ रूपमा प्राप्त
गररिेहरू हुि ्, मद्वारा ववजर् गररएपनछ सत्र्ताको िोजी गिे र ससद्ध पाररिे नतिीहरू िै हुि ्।
तैँले के-कस्ता पररक्स्थनतहरू प्राप्त गरे को छस ्? मलाई अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाउिे बाहे क अरू नतमीहरूले
के प्राप्त गरे का? के तैँले मेरा वििहरूलाई पालि गरे को छस ्? तैँले मेरा पााँि वटा मापदण्डहरूमध्र्े

एउटालाई पूरा गरे को छस ्, तैपनि बााँकी िार वटालाई पूरा गिे कुिै असभप्रार् ताँसाँग छै ि। तैँले

सबैभन्दा सरल, सबैभन्दा सक्जलो मागथलाई मात्रै भेट्टाएको छस ्, र भाग्र्मािी हुिे आशा गदै
र्सलाई पछ्र्ाएको छस ्। ताँजस्तो व्र्क्कतको लाचग मेरो धमी स्वभाव भिेको सजार् र न्र्ार् हो,
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र्ो एउटा धमी प्रनतफल हो, र र्ो दष्ु ट काम गिे सबैलाई ददइिे धमी दण्ड हो; नतिीहरूले अन्त्र्सम्म

िै पछ्र्ाए तापनि मेरो मागथमा िदहाँड्िे सबैलाई अवश्र् िै दण्ड ददइिेछ। परमेश्वरको धासमथकता
र्ही िै हो। मानिसलाई दण्ड ददिे क्रममा जब र्ो धमी स्वभावलाई प्रकट गररन्छ, मानिस अवाक्

हुिेछ, र परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे क्रममा उहााँको मागथमा िदहाँडेकोमा उसले अफसोस गिेछ। “त्र्स
बेला, परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिे क्रममा मैले असलकनत मात्रै कष्ट भोगेँ , तर परमेश्वरको मागथमा दहाँडडिाँ।

के बहािाहरू छि ् र? सजार् पाउिे बाहे क अरू कुिै पनि ववकल्प छै ि!” तैपनि उसले आफ्िो मिमा
र्ो वविार गरररहे को हुन्छ, “जे होस ्, मैले अन्त्र्सम्मै पछ्र्ाएको छु, त्र्सैले तपाईंले मलाई सजार्
ददिुभर्ो भिे पनि, र्ो अत्र्न्तै कठोर सजार् हुि सकदै ि, र र्ो सजार् ददइसकिुभएपनछ तपाईंले
मलाई अझै पनि िाहिुहुिेछ। मलाई थाहा छ तपाईं धमी हुिुहुन्छ, र मलाई साँधैभरर त्र्स्तो व्र्वहार
गिुथहुिेछैि। आखिर, म ती मानिसहरूजस्तो छै ि जसलाई िष्ट गररिेछि ्; िष्ट गररिेहरूले भारी
सजार् प्राप्त गिेछि ्, तर मेरो सजार् हल्का हुिेछ।” धमी स्वभाव तैँले भिेको जस्तो होइि। आफ्िो
पापलाई स्वीकार गिथ ससपालु मानिसहरूलाई उदारको साथ निराकरण गररिेछ भन्िे होइि।

धासमथकता भिेको पववत्रता हो, र र्ो त्र्स्तो स्वभाव हो जसले मानिसले गरे को उल्लङ्घिलाई

सहाँदैि, र सबै अशुद्ध र पररवतथि िभएकाहरू परमेश्वरको घण
ृ ाका निसािाहरू हुि ्। परमेश्वरको
धमी स्वभाव व्र्वस्था होइि, तर प्रशासनिक आदे श हो: र्ो राज्र्सभत्रको प्रशासनिक आदे श हो, र

र्ो प्रशासनिक आदे श सत्र्ता िहुिे र पररवतथि िभएका र मक्ु कतको लाचग कुिै गन्
ु जाइस िभएका
जोकोहीको धमी दण्डको लाचग हो। जब हरे क व्र्क्कतलाई उसको प्रकारअिुसार वगीकरण गररन्छ,
तब असललाई इिाम ददइिेछ र दष्ु टलाई दण्ड ददइिेछ। मानिसको गन्तव्र् स्पष्ट पाररिे बेला र्ही

हो; र्ो मुक्कतको काम समाप्त हुिेछ समर् हो, जुि समर्पनछ, त्र्स उप्रान्त मानिसलाई मुक्कत
ददिे कार्थ गररिेछैि, र दष्ु ट कार्थ गिे हरे कमाचथ दण्ड ल्र्ाइिेछ। कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्,
“प्रार्जसो उहााँकै पक्षमा हुिे हरे कलाई परमेश्वरले स्मरण गिुथहुन्छ। हामीमध्र्े एक जिालाई पनि
उहााँले बबसथिुहुिेछैि। परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिेछौं भन्िे बारे मा हामीलाई ग्र्ारे न्टी ददइएको छ।
जो तल छि ् उहााँले नतिीहरू कसैलाई पनि सम्झिुहुिेछैि, तल रहे का मानिसहरूमध्र्ेमा जसलाई

ससद्ध पाररिेछ नतिीहरू, परमेश्वरलाई धेरै पटक भेट गिे हामीभन्दा तल िै हुिेछि ् भन्िे ग्र्ारे न्टी
छ; हामीमध्र्े कसैलाई पनि परमेश्वरले बबसथिभ
ु एको छै ि, हामी सबैलाई परमेश्वरले स्वीकार
गिुथभएको छ, र परमेश्वरद्वारा ससद्ध पाररिेछौ भन्िे बारे मा हामीलाई ग्र्ारे न्टी ददइएको छ।”

नतमीहरूसाँग र्स्तो धारणाहरू छि ्। के र्ो धासमथकता हो? तैँले सत्र्तालाई अभ्र्ास गरे को छस ् कक
छै िस ्? तैँले वास्तवमा र्स्ता हल्लाहरू फैलाएको छस ्—ताँमा कुिै ग्लानि छै ि!

आज, कनतपर् मानिसहरू परमेश्वरद्वारा प्रर्ोग गररएको िोजी गछथ ि ्, तर ववजर् गररसकेपनछ

नतिीहरूलाई सोझै प्रर्ोग गिथ सककाँदै ि। आज बोसलएका शब्दहरूका ववषर्मा भन्दा, र्दद, जब
परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रर्ोग गिुथहुन्छ, ताँ नतिलाई पूरा गिथ असमथथ छस ्, तब ताँ अझै पनि
ससद्ध पाररएको छै िस ्। अको शब्दमा भन्दा, मानिसलाई ससद्ध बिाइिे र्ुगको अन्त्र्को आगमिले
िै मानिसलाई परमेश्वरले हटाउिुहुन्छ कक प्रर्ोग गिुथहुन्छ भन्िे कुरालाई निधाथरण गिेछ। ववजर्
गररएकाहरू निक्ष्क्रर्ता र िकारात्मकताका उदाहरणहरू बाहे क अरू केही होइिि ्; नतिीहरू आदशथहरू
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र िमुिाहरू हुि ्, तर नतिीहरू पूरक बाहे क केही पनि होइिि ्। मानिसको जीविको स्वभाव पररवतथि
भएपनछ मात्रै, र उसले सभत्र र बादहर िै पररवतथि प्राप्त गरे को छ भिे मात्रै , उसलाई पूणथ रूपमा

ससद्ध बिाइएको हुिेछ। आज, नतमीहरू कुि िाहन्छौ: ववजर् गररिु, वा ससद्ध पाररिु? ताँ कुि
कुरालाई प्राप्त गिथ िाहन्छस ्? के तैँले ससद्ध पाररिक
ु ा लाचग पूरा गिुथपिे सतथहरूलाई पूरा गरे को

छस ्? ताँमा अझै कुि-कुि सतथहरूको कमी छ? तैँले आफैलाई कसरी सुसक्ज्जत बिाउिुपछथ , र आफ्िा
त्रुदटहरूको लाचग तैँले कसरी हजाथिा भिुथपछथ ? ताँ ससद्ध पाररिे मागथमा कसरी प्रवेश गिुथपछथ ? ताँ
कसरी पण
ू थ रूपमा समवपथत हुिुपछथ ? ताँ ससद्ध पाररिको लाचग अिरु ोध गछथ स ्, त्र्सैले के ताँ
पववत्रताको िोजी गछथ स ्? के ताँ त्र्स्तो व्र्क्कत होस ् जसले सजार् र न्र्ार्को अिुभव गिथ िोजी

गछथ ताकक ताँ शुद्ध हुि सक् ? ताँ शुद्ध पाररि िाहन्छस ्, त्र्सैले के ताँ सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार
गिथ इच्छुक छस ्? ताँ परमेश्वरलाई जान्िको निक्म्त आग्रह गछथ स ्, तर के ताँसाँग उहााँको सजार् र
न्र्ार्को ज्ञाि छ? आज, उहााँले ताँमा गिे धेरैजसो कार्थ सजार् र न्र्ार् िै हो; ताँमा गररएको र्ो

कार्थ सम्बन्धी तेरो के ज्ञाि छ? के तैँले अिुभव गरे को सजार् र न्र्ार्ले ताँलाई शुद्ध पारे को छ?
के र्सले ताँलाई पररवतथि गरे को छ? के र्सले ताँमा कुिै प्रभाव पारे को छ? के ताँ आजका धेरै

कामद्वारा थककत छस ्—श्रापहरू, न्र्ार्हरू, र भन्डाफोरहरू—वा र्ी कुराहरू तेरो लाचग निकै लाभदार्क

छि ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्, तर ताँ ककि उहााँलाई प्रेम गछथ स ्? के तैँले
थोरै अिग्र
ु ह प्राप्त गरे को हुिाले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्? वा शाक्न्त र आिन्द प्राप्त गररसकेको
हुिाले तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्? वा उहााँको सजार् र न्र्ार्ले शुद्ध पाररएपनछ ताँ परमेश्वरलाई
प्रेम गछथ स ्? वास्तवमा के कुराले ताँलाई परमेश्वरलाई प्रेम गिे तुल्र्ाउाँ छ? ससद्ध पाररिको लाचग

पत्रुसले कुि-कुि सतथहरूलाई पुरा गरे ? उिलाई ससद्ध पाररएपनछ, र्सलाई व्र्कत गररएको अत्र्न्तै

महत्त्वपण
ू थ तररका के चथर्ो? के नतिी उहााँको लाचग तवृ षत भएकाले हो कक नतिले उहााँलाई दे ख्ि
िसकेकोले, अथवा नतिलाई नतरस्कार गररएको कारणले नतिले प्रभु र्ेशूलाई प्रेम गरे का चथए? वा

के नतिले कष्टहरूका सांकष्टहरूलाई स्वीकार गरे का हुिाले, र आफ्िै अशुद्धता र अिाज्ञाकारीतालाई
जािेकाले, प्रभुको पववत्रतालाई जािेको कारणले नतिले प्रभु र्ेशूलाई प्रेम गरे का चथए? के परमेश्वरको

सजार् र न्र्ार्ले गदाथ परमेश्वरप्रनतको उसको प्रेम अझै शुद्ध भर्ो कक अन्र् कुिै कुराले गदाथ?
र्ो कुििादहाँ हो? परमेश्वरको अिग्र
ु हको कारणले, र आज उहााँले ताँलाई केही सािो आसशष ् ददिभ
ु एको

हुिाले ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ्। के र्ो सााँिो प्रेम हो? तैँले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गिुथपछथ ?
के तैँले उहााँको सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार गिुथपछथ , र, उहााँको धमी स्वभावलाई अवलोकि

गररसकेपनछ, उहााँलाई सााँिो रूपमा प्रेम गिथ सक्षम हुिुपछथ , जसले गदाथ ताँ पूणथ रूपमा ववश्वस्त
हुन्छस ्, र उहााँको बारे मा ज्ञाि पाउाँ छस ्? पत्रस
ु ले जस्तै, के तैँले परमेश्वरलाई पर्ाथप्त रूपमा प्रेम
गिथ सकदै िस ् भिेर ताँ भन्ि सकछस ्? तैँले िोजी गिे कुरा सजार् र न्र्ार्पनछ ववजर् गररिु हो

कक, वा सजार् र न्र्ार्पनछ शुद्ध पाररिु, सुरक्षक्षत गररिु र वास्ता गररिु हो? र्ीमध्र्े कुिको िोजी
ताँ गछथ स ्? के तेरो जीवि अथथपूणथ छ, वा र्ो अथथहीि र मूल्र्हीि छ? ताँ दे ह िाहन्छस ् कक सत्र्ता
िाहन्छस ्? ताँ न्र्ार्को कामिा गछथ स ् कक सहजताको? परमेश्वरको धेरै कार्थलाई अिुभव

गररसकेपनछ, र परमेश्वरको पववत्रता र धासमथकतालाई अवलोकि गररसकेपनछ, तैँले कसरी िोजी
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गिुथपछथ ? तैँले र्ो मागथमा कसरी दहाँड्िुपछथ ? तैँले परमेश्वरको प्रेमलाई कसरी व्र्वहारमा लागू

गिुथपछथ ? के परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्ले ताँमा कुिै प्रभाव पारे को छ? ताँमा परमेश्वरको सजार् र
न्र्ार्को ज्ञाि छ कक छै ि भन्िे कुरालाई ताँ कस्तो जीवि क्जउाँ छौ, र तैँले परमेश्वरलाई कुि

हदसम्म प्रेम गछथ स ् भन्िे कुरामा निभथर हुन्छ! ताँ परमेश्वरलाई प्रेम गछथ स ् भिेर तेरो ओठले भन्छ,
तैपनि ताँ जुि जीवि क्जउाँ छस ् त्र्ो पुरािो, भ्रष्ट स्वभाव हो; ताँमा परमेश्वरको कुिै डर छै ि, ताँमा
वववेक हुिे कुरा त परै जाओस ्। के त्र्स्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गछथ ि ्? के त्र्स्ता
मानिसहरू परमेश्वरप्रनत निष्ठावाि हुन्छि ्? के नतिीहरू परमेश्वरका सजार् र न्र्ार्लाई स्वीकार

गिेहरू हुि ्? परमेश्वरलाई प्रेम गछुथ र उहााँलाई ववश्वास गछुथ भिेर ताँ भन्छस ्, तैपनि ताँ आफ्िा
वविारहरूलाई छोड्दै िस ्। तेरो काममा, प्रवेशमा, तैँले बोल्िे वििमा, र तेरो जीविमा, परमेश्वरप्रनतको

तेरो प्रेमको कुिै प्रकटीकरण छै ि, र परमेश्वरप्रनतको कुिै श्रद्धा छै ि। के सजार् र न्र्ार् प्राप्त

गरे को व्र्क्कत र्ही हो? के र्स्तो व्र्क्कत पत्रुस हुि सकछ? के पत्रुसजस्ता मानिसहरूमा ज्ञाि मात्रै
हुन्छ, तर जीवि क्जर्ाई हुाँदैि? आज, वास्तववक जीवि क्जउिको लाचग मानिसलाई िादहिे सतथ के
हो? के पत्रुसका प्राथथिाहरू उसको मुिबाट आएका शब्दहरूभन्दा बढी केही पनि चथएिि ् त? के ती
उिको हृदर्को अन्तस्करणबाट आएका शब्दहरू चथएिि ् र? के पत्रुसले प्राथथिा मात्रै गथे, र
सत्र्तालाई अभ्र्ास गदै िथे? तेरो िोजी कसको लाचग हो? परमेश्वरको सजार् र न्र्ार्को बेला
कसरी तैँले आफूलाई परमेश्वरको सरु क्षा र शद्
ु धीकरणलाई प्राप्त गिे तल्
ु र्ाउाँ छस ्? के परमेश्वरको

दण्ड सजार् र न्र्ार् मानिसको लाचग कुिै लाभ छै ि? के सबै न्र्ार् दण्ड िै हो? के शाक्न्त र

आिन्द, भौनतक आसशषहरू
् र क्षखणक सहजता मात्रै मानिसको जीविको लाचग लाभदार्क हुिसकछ?
र्दद मानिस सुिद र सहज पररक्स्थनतमा, न्र्ार्को जीवि ववहीि भएर क्जउाँ छ भिे, के उसलाई
शद्
ु ध पाररि सकछ? र्दद मानिसले पररवतथि हुि र शद्
ु ध पाररि िाहन्छ भिे, उसले ससद्ध
पाररिुलाई कसरी स्वीकार गिुथपछथ ? आज तैँले कुि मागथलाई छिौट गिुथपछथ ?

निमीहरूले्कामलाई्बुझ्नै्पर्व —दत्रु बधामा्नपछ्याओ!
वतथमािमा र्स्ता धेरै मानिसहरू छि ् जसले भ्रसमत तररकाले ववश्वास गछथ ि ्। नतमीहरूसाँग धेरै

उत्सुकता छ, आसशष ् पाउिे धेरै इच्छा छ, र जीविको िोजी गिे अनत थोरै आकाांक्षा छ। वतथमाि
समर्मा मानिसहरू र्ेशूप्रनतको आफ्िो ववश्वासको निक्म्त उत्साहले भररएका छि ्। र्ेशूले

नतिीहरूलाई स्वगीर् घरमा फकाथउि लाग्िुभएको छ, त्र्सैले नतिीहरूले ककि ववश्वास गिथ सकदै िि ्
र? केही मानिसहरू नतिीहरूका सारा जीविभरर ववश्वासी हुन्छि ्; िालीस वा पिास वषथसम्म
ववश्वास गरे पनछ पनि नतिीहरू अझै पनि बाइबल पढ्ि कदहल्र्ै थाकदै िि ्। ककिभिे िाहे जे भए

पनि जबसम्म नतिीहरूमा ववश्वास छ नतिीहरू स्वगथमा जान्छि ् भन्िे नतिीहरू सोच्छि ्।[क]

नतमीहरूले केही वषथदेखि मात्र र्स मागथमा परमेश्वरलाई पछ्र्ाइरहे का छौ, तर नतमीहरू
क. मल
ू पाठमा “नतिीहरू सोच्छि ्” भन्िे वाकर्ाांश समावेश छै ि।
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लरिराइसकेका छौ; नतमीहरूले आफ्िो धैर्थ गुमाएका छौ, ककिकक आसशष प्राप्त गिे नतमीहरूको

इच्छा अनत िै बसलर्ो छ। नतमीहरू र्ो सही मागथमा दहाँड्िे कार्थ , आसशष पाउिे नतमीहरूको इच्छा

र नतमीहरूको उत्सक
ु ताद्वारा प्रभाववत छ। नतमीहरूसाँग कामको र्स िरणको बारे मा त्र्नत धेरै
ज्ञाि छै ि। आज मैले भनिरहे का धेरै कुराहरू र्ेशूमा ववश्वास गिेहरूनतर निदे सशत छै िि ्, ि त मैले

र्ी कुराहरू नतिीहरूका धारणाहरूको सामिा गिथका निक्म्त िै भन्दै छु। वास्तवमा, प्रकट भइरहे का

र्ी धारणाहरू नतमीहरू सभत्रै छि ्, ककिकक नतमीहरू बाइबललाई ककि पन्छ्र्ाइएको छ, म ककि

र्होवाको काम परु ािो भएको छ भिेर भन्दछु, वा म ककि र्ेशक
ू ो काम परु ािो भएको छ भिेर
भन्दछु सो नतमीहरू बुझ्दै िौ। वास्तववकता के हो भिे, नतमीहरू आफ्िा मिमा धेरै धारणाहरू
राख्दछौ जसको बारे मा नतमीहरू मुिले बोल्दै िौ, साथसाथै नतमीहरूका हृदर्को गदहराइमा धेरै वटा

वविारहरू बन्द भएर रहे का छि ्, र नतमीहरू त्र्सै भीडको पनछ लाग्छौ। के नतमीहरू सााँच्िै आफ्िो
मिमा धेरै वटा धारणाहरू राख्दै िौ भन्िे सोच्छौ? र्नत मात्र हो कक नतमीहरूले नतिको बारे मा

बताउाँ दै िौ! वास्तवमा, नतमीहरूले लापरवाहीसाथ मात्रै परमेश्वरलाई पछ्र्ाउाँ छौ, नतमीहरू सााँिो
मागथको िोजी गिथ पटककै आउाँ दै िौ र नतमीहरू जीवि प्राप्त गिे उद्दे श्र्ले आएका छै िौ।

नतमीहरूको वविार के हुिेछ होला भिेर हे िे मात्र छ। नतमीहरूले आफ्िा धेरै वटा पुरािा धारणाहरू
िछाडेकाले, नतमीहरूको माझमा एकै जिा पनि त्र्स्तो व्र्क्कत छै ि जसले आफैलाई पूणथ रूपले
समपथण गिथ सकेको छ। र्स्तो क्स्थनतमा आइपग
ु ेपनछ, ददि र रात नतमीहरूका वविारहरू मन्थि
गदै नतमीहरू आफ्िै भाग्र्को बारे मा चिन्ता गरररहन्छौ, त्र्स वविारलाई त्र्ाग्ि सकदै िौ। जब म

फररसीहरूको कुरा गछुथ, के नतमीहरू मैले धमथका “बुढा मानिसहरू” को कुरा गरे को हो भन्िे सोच्छौ?
के नतमीहरू आफै वतथमाि र्ुगका सबैभन्दा वह
ृ त ् फररसीहरूका प्रनतनिचधहरू होइिौ र? मैले जब
मलाई बाइबलको तल
ु िामा हे िेहरूको बारे मा कुरा गदथछु तब के मैले धासमथक क्षेत्रका बाइबल

ववशेषज्ञहरूको कुरा गरे को हो भिी नतमीहरू सोच्छौ? मैले एकिोदट फेरर परमेश्वरलाई क्रूसमा टााँग्िे

मानिसहरूको बारे मा कुरा गदाथ के मैले धासमथक क्षेत्रका अगुवाहरूको बारे मा कुरा गरे को हुाँ भिी ताँ
ववश्वास गछथ स ्? के नतमीहरू र्ो भूसमका िेल्िको लाचग सबैभन्दा उत्कृष्ट कलाकार होइिौ र? के
मैले मानिसहरूका धारणाहरूको सामिा गिथ बोलेका सबै वििहरू पाष्टरहरू र एल्डरहरूलाई चगल्ला

गिथका निक्म्त मात्र हुि ् भिी ताँ सोच्छस ्? र्ी सबै कुरामा के नतमीहरूले पनि आफ्िो भसू मका
िेलेका छै िौ र? के ताँ नतमीहरूले आफ्िा मिमा थोरै धारणाहरू राख्छौ भन्िे ववश्वास गछथ स ्? र्नत
मात्र हो कक नतमीहरू सबैले अब धेरै िलाि हुि ससकेका छौ। नतमीहरू आफूले िबुझेका ववषर्को
बारे मा कुरा गदै िौ वा नतिका ववषर्मा आफ्िा भाविाहरूलाई धोका ददन्छौ, तर श्रद्धा र समपथणको

हृदर् नतमीहरूसभत्र उत्पन्ि हुाँदैि। नतमीहरूको र्दक्ष्टकोणमा, आज नतमीहरूको अभ्र्ास गिे सवोिम
तररका अध्र्र्ि गिुथ अवलोकि गिुथ र प्रतीक्षा गिुथ मात्र हो। नतमीहरूले धेरै िलाि हुि ससकेका
छौ। तापनि, र्ो एक प्रकारको मिोवैज्ञानिक िलाकी हो भन्िे के नतमीहरूलाई थाहा छ? के
नतमीहरूले गरे को िलाकीको क्षणले नतमीहरूलाई अिन्त दण्डबाट उम्कि सहार्ता गिेछ भिी

सोच्छौ? नतमीहरूले धेरै “बुद्चधमाि ्” हुि ससकेका छौ! र्सबाहे क, कनतपर् मानिसहरू मलाई र्स्ता
प्रश्िहरू सोध्छि ्: “कुिै ददि जब धासमथक क्षेत्रका मानिसहरूले मलाई ‘नतमीहरूका परमेश्वरले ककि
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एउटै पनि िमत्कार गरे का छै िि ्’ भिी सोधे भिे मै ले कसरी वणथि गिे?” आज भोसल धासमथक

क्षेत्रका मानिसहरूले मात्र र्ो कुरा सोध्दै िि ्; कुरा र्ो पनि हो कक तैँले पनि आजको कामलाई
बझ्
ु दै िस ्, र धेरै धारणा बोकेर पररश्रम गछथ स ्। मैले धासमथक अचधकारीहरूको कुरा गदाथ म कसलाई
सङ्केत गरररहे को हुन्छु भन्िे के ताँ अझै पनि जान्दै िस ्? म कसको लाचग बाइबलको व्र्ाख्र्ा
गदै छु भिी के ताँ जान्दै िस ्? मैले परमेश्वरको कामको तीि िरणको बारे मा वणथि गदाथ म कसका
निक्म्त बोसलरहे को हुन्छु भन्िे के ताँ जान्दै िस ्? के मैले ती कुरा िभिेको भए, के नतमीहरूले र्नत
सक्जलै ववश्वास गिे चथर्ौ र? के नतमीहरूले त्र्वि सक्जलै आफ्िो सशर निहुराउथ्र्ौ र? के नतमीहरूले
त्र्वि सक्जलैसाँग ती पुरािा धारणाहरूलाई पन्साउाँ थ्र्ौ र? ववशेष गरी ती “पुरुषाथी मानिसहरू,” जो

कदहल्र्ै कसैको अधीिमा बसेका छै िि ्—के नतिीहरू सक्जलैसाँग अधीिमा बस्थे? म जान्दछु,
नतमीहरूको मािवता एक निम्ि श्रेणीको छ र नतमीहरू अनत कम र्ोग्र्ताका छौ, नतमीहरूमा कम
ववकससत ददमाग छ, र परमेश्वरमा ववश्वास गरे को धेरै लामो इनतहास छै ि, तापनि वास्तवमा
नतमीहरूमा धेरै धारणाहरू छि ्, सक्जलै अरूको अधीिमा िबस्िे नतमीहरूको सभत्री स्वभाव छ।

तापनि, आज नतमीहरू अधीिमा बस्ि सकछौ, ककिकक नतमीहरू बाध्र् र असहार् छौ; नतमीहरू

फलामको वपाँजरामा परे का बाघहरू हौ, नतमीहरूका सीपहरूलाई िुल्लमिुल्ला प्रर्ोग गिथ सकदै िौ।

र्दद नतमीहरूका पिेटाहरू चथए भिे पनि, नतमीहरूलाई उड्ि गाह्रो हुिेचथर्ो। आसशषहरू िददइएको
भए पनि नतमीहरू पनछ लाग्ि इच्छुक छौ। तापनि, “असल मानिसहरू” को रूपमा र्ो नतमीहरूको
उत्साह होइि; बरु, कुरा र्ो हो कक नतमीहरू पूणथ रूपमा ढासलएका छौ र नतमीहरूको बुद्चध सककएको
छ। कुरा र्ो हो कक र्ो सम्पूणथ कामले नतमीहरूलाई ढालेको छ। र्दद नतमीहरूले प्राप्त गिथ सकिे

केही कुरा चथर्ो भिे, आज नतमीहरू जस्तो आज्ञाकारी छौ त्र्स्तो हुिेचथएिौ, ककिकक पदहले
नतमीहरू सबै मरुभसू मका जङ्गली गधाहरू चथर्ौ। र्सैले आज जे भनिाँदैछ त्र्ो ववसभन्ि धमथ र
सम्प्रदार्का मानिसहरूनतर मात्र लक्षक्षत छै ि, ि त र्ो नतिीहरूका धारणाहरूको सामिा गिथका
निक्म्त िै हो; र्ो नतमीहरूका धारणाहरूको सामिा गिथका निक्म्त हो।

धासमथकताको न्र्ार् सुरु भएको छ। के परमेश्वरले अझै पनि पापको बसलको रूपमा काम

गिुथहुिेछ? के उहााँले एकिोदट फेरर नतिीहरूका लाचग महाि ् डाकटरको भूसमका िेल्िुहुिेछ? के
परमेश्वरसाँग र्ोभन्दा ठूलो कुिै अक्ख्तर्ार छै ि? मानिसहरूको एउटा समह
ू लाई पदहले िै ससद्ध

पाररएको छ, र ससांहासिको अनघ पुऱ्र्ाइएको छ; के उहााँले अझै पनि भूतहरू निकाल्िुहुन्छ र

बबरामीहरूलाई निको पािुथहुन्छ? के र्ो अनत िै पुरािो कुरा होइि? र्दद र्ही रदहरह्र्ो भिे के
गवाही ददिु सम्भव हुन्छ? के परमेश्वरलाई एक पटक क्रूसमा टााँचगएपनछ उहााँ सधैँभरर क्रूसमा
झक्ु न्डरहिह
ु ु न्छ? के

उहााँले

एक

पटक

भत
ू हरू

निकाल्िभ
ु एपनछ

सधैँभरर

नतिीहरूलाई

निकासलरहिुहुन्छ? के त्र्सलाई अपमाि मानििेछैि र? जब र्ो िरणको काम अनघल्लो िरणको

भन्दा उच्ि हुन्छ तब मात्र र्ुग अगाडड बढ्दछ, र त्र्सपनछ आखिरी ददिहरू िक्जकै आउिेछ, र
त्र्ो र्स र्ुगको अन्त्र् हुिे समर् हुिेछ। जुि मानिसहरू सत्र्को पनछ लाग्दछि ् उिीहरूले
दशथिहरू बुझ्िे कुरामा ध्र्ाि ददिैपछथ ; जग र्ही िै हो। प्रत्र्ेक िोदट मैले दशथिहरूको बारे मा

नतमीहरूससत सङ्गनत गदाथ, म सधैँ केही मानिसहरू सन्
ु ि इच्छुक िभएकोले आाँिा बटादै टाउको
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निहुराएको दे ख्छु। अरूले सोध्छि ्, “तपाईं ककि सुनिरहिुभएको छै ि?” नतिीहरू जबाफ ददन्छि ्,
“र्सले मेरो जीविलाई वा वास्तववकतामा मेरो प्रवेशलाई सहार्ता गदै ि। हामी त अभ्र्ासका

मागथहरू िाहन्छौं।” जब म अभ्र्ासका मागथहरूको सट्टा कामको बारे मा कुरा गछुथ, तब नतिीहरू
भन्छि ्, “तपाईंले कामको बारे मा कुरा गिथसाथ म निदाउि थाल्छु।” जब म अभ्र्ास गिे मागथहरूको

बारे मा कुरा गिथ थाल्छु, नतिीहरू दटप्पणीहरू लेख्न थाल्छि ्, र जब म कामको बारे मा व्र्ाख्र्ा गिथ

थाल्छु, नतिीहरू फेरर सुन्ि छोड्छि ्। नतमीहरू अदहले कुि कुराले सुसक्ज्जत हुिु आवश्र्क छ
त्र्सबारे के नतमीहरूलाई थाहा छ? र्सको एक पक्षमा काम सम्बन्धी दशथिहरू पछथ ि ्, र अको पक्ष

तेरो अभ्र्ास हो। तैंले र्ी दव
ु ै पक्षहरूलाई बुझ्िुपछथ । र्दद जीविमा प्रगनत गिे तेरो िोजीमा ताँसाँग

दशथिहरू छै िि ् भिे ताँससत कुिै जग हुिेछैि। र्दद ताँसाँग थोरै दशथि पनि छै ि र अभ्र्ासका
मागथहरू मात्र छि ् भिे, अनि समग्र व्र्वस्थापि र्ोजिाको कामको बारे मा कुिै पनि प्रकारको ज्ञाि
छै ि भिे, ताँ कुिै काम िलाग्िे मानिस होस ्। तैंले दशथिहरू सम्बन्धी सत्र्ताहरूलाई बुझ्िुपछथ , र

अभ्र्ाससाँग सम्बक्न्धत सत्र्हरू बुखझसकेपनछ तैंले नतिलाई अभ्र्ास गिे उचित मागथहरू िोज्िुपछथ ;
तैंले वििहरू अिुसार अभ्र्ास गिुथपदथछ, र ताँ तेरा अवस्थाहरू अिुसार प्रवेश गिुथपदथछ। दशथिहरू

जग हुि ्, र र्दद तैंले र्स तथ्र्लाई ध्र्ाि ददइिस ् भिे, तैँले अन्तसम्म पछ्र्ाउि सकिेछैिस ्;
र्स्तो तररकाले अिुभव गररस ् भिे कक त तैँले बाटो बबराउि सकछस ् वा ताँ ढल्िेछस ् र ववफल
हुिेछस ्। ताँ सफल हुिे कुिै उपार् हुिेछैि! जि
ु मानिसहरूससत जगको रूपमा महाि ् दशथिहरू
हुाँदैि नतिीहरू असफल मात्र हुन्छि ्; नतिीहरू सफल हुि सकदै िि ्। ताँ दह्रो भई िडा हुि सकदै िस ्!

के ताँलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिे कार्थमा कुि-कुि कुराहरू समावेश हुन्छि ् भन्िे थाहा छ? के
ताँलाई परमेश्वरको पनछ लाग्िुको अथथ के हो सो थाहा छ? कुिै दशथिवविा, ताँ कुि मागथमा

दहांड्िेछस ्? आजको काममा, र्दद ताँसाँग कुिै दशथि छै ि भिे ताँ पण
ू थ बिाइिे र्ोग्र्को बबलकुलै

हुिेछैिस ्। ताँ कसमाचथ ववश्वास गछथ स ्? ताँ उहााँमा ककि ववश्वास गछथ स ्? ताँ ककि उहााँलाई
पछ्र्ाउाँ छस ्? के ताँ आफ्िो ववश्वासलाई एक प्रकारको िेलको रूपमा हे छथस ्? के तैंले आफ्िो
जीविलाई एक प्रकारको िेलौिाको रूपमा सलाँ दैछस ?् आजका परमेश्वर सबैभन्दा ठूलो दशथि

हुिुहुन्छ। तैंले उहााँलाई कनतसम्म जान्दछस ्? तैंले उहााँलाई कनतसम्म दे िेको छस ्? आजका
परमेश्वरलाई दे िेपनछ के परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासको जग बसलर्ो भएको छ? के ताँ जबसम्म
र्सरी अलमल्ल तररकाले पनछ लाग्छस ् तब तैँले मुक्कत पाउिेछस ् भन्िे सोच्छस ्? के ताँ दहलोको
पािीमा माछा पक्रि सकछु भन्िे सोच्छस ्? के र्ो त्र्वि सक्जलो छ? आज परमेश्वरले बोल्िुहुिे
वििहरू सम्बन्धी कनत वटा धारणाहरूलाई तैंले पर पन्साएको छस ्? के ताँसाँग आजका परमेश्वरको

दशथि छ? आजको परमेश्वरको बारे मा तेरो बझ
ु ाइ कहााँ छ? ताँ सधैँ उहााँको पनछ लागेर वा उहााँलाई

हे रेर मात्र पनि उहााँलाई[ि] प्राप्त गिथ सकछस ् र कोही पनि ताँबाट मुकत हुि सकिेछैि भन्िे
सोच्छस ्। परमेश्वरलाई पछ्र्ाउिु त्र्स्तो सक्जलो कुरा हो भन्िे िठाि ्। उहााँलाई तैँले चिन्िैपछथ ,
तैँले उहााँको कामलाई जान्िैपछथ , र उहााँको िानतर कदठिाइ सहि गिे, आफ्िो जीवि उहााँको निक्म्त
ि. मल
ू पाठमा “उहााँलाई” भन्िे शब्द समावेश छै ि।
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बसलदाि ददिे र उहााँद्वारा ससद्ध पाररिे इच्छा ताँमा हुिैपछथ , मुख्र् कुरा र्ही िै हो। ताँमा हुिुपिे
दशथि र्ही हो। र्दद तेरा सोिहरू अिुग्रहको आिन्द सलिे कुरामा मात्र सधैँ झुकछि ् भिे त्र्सलाई

बदल्िप
ु छथ । परमेश्वर मानिसहरूको आिन्दको निक्म्त मात्र वा नतिीहरूमाचथ अिग्र
ु ह प्रदाि गिथको

निक्म्त मात्र र्हााँ हुिुहुन्छ भन्िे िठाि ्। ताँ गलत हुिेछस ्! र्दद एक व्र्क्कतले उहााँलाई पछ्र्ाउिको
निक्म्त आफ्िो जीवि ितरामा राख्ि सकदै ि भिे र र्दद एक व्र्क्कतले पछ्र्ाउिको निक्म्त

सांसारका हरे क सम्पवि त्र्ाग्ि सकदै ि भिे, त्र्सले उहााँलाई अक्न्तमसम्म पछ्र्ाइरहि निश्िर् पनि
सकिेछैि। तेरो जगको रूपमा ताँसाँग दशथिहरू हुिप
ु छथ । र्दद एक ददि ताँमाचथ दभ
ु ाथग्र् आइलाग्र्ो
भिे, तैँले के गिुथपछथ ? के तैँले अझ पनि उहााँलाई पछ्र्ाउि सकछस ्? तैँले अक्न्तमसम्म उहााँलाई

पछ्र्ाउि सक्षम हुिेछस ् कक हुिेछैिस ् भिेर हलुका रूपमा कुरा िगर्। अदहले कनत बेला भर्ो भिेर
हे िथ तैँले आफ्िा आाँिा िोलेको िै राम्रो। नतमीहरू अदहले मक्न्दरको स्तम्भहरू जस्तै हुिसकिे भए
तापनि, एउटा र्स्तो बेला आउिेछ जुि बेला त्र्स्ता सबै स्तम्भहरू कीराहरूले िािेछि ्, जसको

कारण मक्न्दर ढल्िेछ, ककिकक वतथमाि समर्मा नतमीहरूमा धेरै दशथिहरूको अभाव छ। नतमीहरूले
आफ्िा सािा सांसारहरूलाई मात्र ध्र्ाि ददन्छौ र िोजको सबैभन्दा भरपदो र उचित बाटो के हो

सो नतमीहरूलाई थाहा छै ि। नतमीहरूले आजको कामको दशथिलाई ध्र्ाि ददाँ दैिौ, ि त र्ी कुराहरूलाई
आफ्िा हृदर्मा िै राख्छौ। एक ददि नतमीहरूका परमेश्वरले नतमीहरूलाई सबैभन्दा अपररचित

ठाउाँ मा राख्िुहुिेछ भन्िे कुरालाई नतमीहरूले ध्र्ाि ददएका छौ? एक ददि मैले नतमीहरूबाट सबै

थोक िोसेँ भिे नतमीहरूको के हाल हुिेछ के त्र्सबारे नतमीहरूले कल्पिा गिथ सकछौ? के नतमीहरूको
त्र्स ददिको ऊजाथ अदहलेको जस्तै हुिेछ? नतमीहरूको ववश्वास पुि्ः दे िा पिेछ? परमेश्वरलाई

पछ्र्ाउाँ दा नतमीहरूले र्स महाि ् दशथिलाई जान्िै पछथ जो “परमेश्वर” हुिुहुन्छ: र्ो सबैभन्दा
महत्त्वपण
ू थ ववषर् हो। साथै, पववत्र हुिका लाचग साांसाररक मानिसहरूबाट अलग भएपनछ ताँ अनिवार्थ
रूपमा परमेश्वरको पररवारमा हुिेछस ् भन्िे िठाि ्। र्ी ददिहरूमा परमेश्वर आफैले सक्ृ ष्टमा काम
गरररहिुभएको छ; कुिै असभर्ाि अगाडड बढाउिु होइि तर उहााँको आफ्िै काम गिथ मानिसहरूको
बीिमा आउिुहुिे उहााँ िै हुिुहुन्छ। नतमीहरूको माझमा थोरै मानिस पनि छै िि ् जसले आजको

काम स्वगथका परमेश्वरको काम हो, जो दे ह बन्िुभएको छ भिी बुझ्ि सकछ। र्सको अथथ नतमीहरू

प्रनतभा भएको ववशेष व्र्क्कतहरू हुिप
ु छथ भन्िे होइि; र्ो नतमीहरूलाई मािव जीविको महत्त्व जान्ि,
मािव प्राणीको गन्तव्र् थाहा पाउि, र परमेश्वर अनि उहााँको सम्पूणत
थ ालाई जान्ि सहार्ता गिथका
लाचग हो। तैंले र्ो जान्िुपछथ कक ताँ सक्ृ ष्टकताथको हातमा रहे को सक्ृ ष्टको एक वस्तु होस ्। तैंले के

बुझ्िुपछथ , तैंले के गिुथपछथ , र तैंले परमेश्वरलाई कसरी पछ्र्ाउिुपछथ —के तैंले बुझ्िुपिे सत्र्ताहरू
नर्िै होइिि ् र? के तैंले दे ख्नप
ु िे दशथिहरू नर्िै होइिि ् र?

मानिसहरूले दशथि पाएपनछ नतिीहरूमा एउटा जग हुन्छ। जब ताँ र्स जगको आधारमा
अभ्र्ास गछथ स ्, तब प्रवेश गिुथ धेरै सक्जलो हुिेछ। त्र्सरी िै, तैंले प्रवेश गिे जग पाएपनछ ताँमा
कुिै सन्दे ह हुिेछैि, र प्रवेश गिे कार्थ तेरो निक्म्त धेरै सक्जलो हुिेछ। दशथिहरू बुझ्िे र परमेश्वरको
कामबारे जान्िे र्ो पक्ष महत्त्वपूणथ छ; नतमीहरूको हनतर्ारको भण्डारमा र्ो हुिुपदथछ। र्दद ताँ

सत्र्को र्स पक्षद्वारा सस
ु क्ज्जत भएको छै िस ् भिे, र अभ्र्ासको मागथहरूको बारे मा कसरी कुरा
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गिुथपछथ भिेर मात्र जािेको छस ् भिे ताँ अत्र्न्तै दोषपूणथ हुिेछस ्। मैले थाहा पाएको छु कक
नतमीहरूमध्र्े धेरै जिाले सत्र्को र्ो पक्षलाई जोड ददाँ दैिौ, र जब नतमीहरू र्सलाई सुन्छौ, तब
नतमीहरूले शब्दहरू र ससद्धान्तहरू सुनिरहे को जस्तो मात्र दे खिन्छ। एक ददि ताँ हािेछस ्। र्ी

ददिहरूमा केही भिाइहरू छि ् जुि तैंले त्र्वि राम्ररी बुझ्दै िस ् र स्वीकार गदै िस ्; त्र्स्ता
अवस्थाहरूमा तैंले धैर्थतापूवथक िोजी गिुथपछथ , र त्र्स्तो ददि आउिेछ जब तैँले र्ी कुरालाई

बुझ्िेछस ्। बबस्तारै आफूलाई झि ्-झि ् धेरै दशथिहरूले सुसक्ज्जत गर्। तैंले थोरै आक्त्मक
ससद्धान्तहरू मात्र बखु झस ् भिे पनि, त्र्ो दशथिहरूमा ध्र्ाि िददिभ
ु न्दा त उिम हुन्छ, र केही पनि
िबुझ्िुभन्दा त झिै राम्रो हुन्छ। र्ो सबै तेरो प्रवेशका लाचग उपर्ोगी छ, र र्सले तेरा सबै
शङ्काहरू हटाउिेछ। र्ो ताँ धारणाहरूले भररिुभन्दा उिम हो। र्दद ताँसाँग जगको रूपमा र्ी

दशथिहरू छि ् भिे ताँलाई धेरै राम्रो हुिेछ। ताँसाँग कुिै पनि प्रकारको सन्दे ह हुिेछैि, र ताँ निभथर्ता
र दहम्मतका साथ प्रवेश गिथ सकिेछस ्। ककि सधैँ र्स्तो अन्र्ोल, शङ्कालु तररकाले परमेश्वरलाई
पछ्र्ाउिे झमेलामा पिे? के र्ो आफ्िो टाउको बालुवामा लुकाउिुजस्तो होइि र? गजकक परी

गम्काँदै परमेश्वरको राज्र्मा प्रवेश गिुथ कनत राम्रो हुिेछ! ककि त्र्नत धेरै सन्दे हले भररिु? के तैंले
आफैलाई िरकमा पारररहे को छै िस ् र? तैंले र्होवाको काम, र्ेशूको काम र र्स िरणको कामको
ज्ञाि प्राप्त गररसकेपनछ, तैंले जग प्राप्त गिेछस ्। र्स समर्मा, ताँलाई त्र्ो अनत सरल छ भन्िे

लाग्िसकछ। कनतपर् मानिसहरू भन्छि ्, “जब समर् आउाँ छ र पववत्र आत्माले महाि ् कार्थ सरु
ु
गिुथहुन्छ, तब म र्ी सबै थोकको बारे मा कुरा गिथ सकिेछु। मैले अदहले त्र्नत बुझ्ि िसकिुको

कारण के हो भिे, पववत्र आत्माले मलाई त्र्नत धेरै अन्तर्दथक्ष्ट ददिुभएको छै ि।” र्ो त्र्नत सक्जलो
छै ि। र्ो ताँ अदहले सत्र्लाई[ग] स्वीकार गिथ तर्ार छस ् भिे, समर् आएपनछ ताँ त्र्सलाई

कुशलतापव
ू थक प्रर्ोग गिेछस ् भन्िे होइि। र्ो अनिवार्थ रूपमा त्र्स्तै हुिेछ भन्िे हुाँदैि! ताँ
वतथमािमा अनत राम्ररी सुसक्ज्जत भएको छस ्, र ती धासमथक मानिसहरू र सबैभन्दा महाि ्
ससद्धान्तवादीहरूलाई जबाफ ददि ताँलाई कुिै समस्र्ा हुिेछैि, ताँ नतिीहरूलाई िण्डि पनि गिथ
सकिेछस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ। के ताँ सााँच्िै त्र्सो गिथ सकिेछस ्? तेरा बादहरी अिभ
ु वहरू सलएर
तैँले कुि ज्ञािको कुरा गिथ सकछस ्? सत्र्द्वारा सुसक्ज्जत हुिु, सत्र्को लडाइाँ लड्िु, र परमेश्वरको
िाउाँ को गवाही ददिु तैंले सोिेको कुराजस्तो होइि—जबसम्म परमेश्वरले काम गिथह
ु ु न्छ, तबसम्म
सबै कुरा पूरा गररिेछ। त्र्नतन्जेल, ताँ केही प्रश्िहरूद्वारा अलमल्ल पिेछस ् र त्र्सपनछ ताँ

आश्िर्थिककत हुिेछस ्। मुख्र् कुरा भिेको ताँलाई र्स िरणको कामको बारे मा स्पष्ट ज्ञाि छ कक
छै ि, र र्सको बारे मा ताँ कनतसम्म जान्दछस ् भन्िे हो। र्दद ताँ शत्रुका सेिालाई क्जत्ि सकदै िस ्
वा धमथका शक्कतहरूलाई हराउि सकदै िस ् भिे, के ताँ बेकम्मा हुिेछैिस ् र? तैंले आजको कामको
अिुभव गरे को छस ्, तेरो आफ्िै आाँिाले त्र्ो दे िेको छस ्, र तेरो आफ्िै कािले सि
ु ेको छस ्, तर

अन्त्र्मा, र्दद तैंले साक्षी ददि सककिस ् भिे, के ताँमा अझै क्जइरहिे साहस हुन्छ? तैँले कसको
सामिा गिथ सकिेछस ्? त्र्ो त्र्वि सक्जलो हुिेछ भिी अदहले कल्पिा िगर्। भववष्र्को काम तैंले
ग. मूल पाठमा “सत्र्” भन्िे शब्द समावेश छै ि।
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कल्पिा गरे को जस्तो सक्जलो हुिेछैि; सत्र्को लडाइाँ लड्िु त्र्वि सक्जलो हुाँदैि, त्र्ो त्र्वि सरल
छै ि। अदहले, ताँ सुसक्ज्जत हुिु आवश्र्क छ; र्दद ताँ सत्र्द्वारा सुसक्ज्जत छै िस ् भिे, जब समर्
आउाँ छ र पववत्र आत्माले अलौककक ढङ्गले काम गिथह
ु ु न्ि, तब ताँ अन्र्ोलमा पिेछस ्।

ििँ्मागवको्अक्न्िम्भागसम्म्कसरी्हहिँड्नप
ु र्व
ताँ अदहले मागथको अक्न्तम भागमा छस ्, अनि र्ो मागथको एउटा महत्त्वपण
ू थ भाग हो। सार्द

तैँले असाध्र् कष्ट सहे को छस ्, धेरै काम गरे को छस ्, धेरै बाटोहरूमा र्ात्रा गरे को छस ्, अनि धेरै

प्रवििहरू सुिेको छस ्; सार्द ताँ अदहले जहााँ छस ्, त्र्हााँसम्म पुग्ि सक्जलो भएको छै ि होला।
र्दद तैँले हाल सामिा गरररहे को कष्ट सहि सकदै िस ् भिे र र्दद तैँले ववगतमा गरे कै कार्थलाई

जारी राखिस ् भिे, ताँलाई ससद्ध तुल्र्ाइि सककाँदै ि। र्ी वििहरूको उद्दे श्र् ताँलाई भर्भीत

तल्
ु र्ाउि होइि—ती तथ्र् हुि ्। पत्रस
ु ले परमेश्वरको धेरै काम अिभ
ु व गरे पनछ, उिले केही कुराहरूको
अन्तर्दथक्ष्ट र अझै बढी समझशक्कत पनि हाससल गरे । उिले सेवाको ससद्धान्तको सम्बन्धमा धेरै

कुरा बुझे, अनि पनछ जुि कुरा र्ेशूले उिलाई सुक्म्पिुभएको चथर्ो, त्र्सप्रनत उिले आफैलाई पूणथ

रूपले अपथण गिथ सके। उिले आफैले गरे को कुराहरूको निक्म्त उिी परमेश्वरप्रनत अनत धेरै ऋणी

छि ् र उिले कदहल्र्ै पनि त्र्सको बदला नतिथ सकदै िि ् भन्िे उिलाई लागेकै कारणले गदाथ िै
उिले ठूलो शोधि प्राप्त गरे का चथए। पत्रुसले मानिस धेरै भ्रष्ट छि ् भिेर पनि पदहिाि गरे ,
जसले उिलाई उिको वववेकमा दोषी अिुभूनत गिे तुल्र्ार्ो। र्ेशूले पत्रुसलाई धेरै कुराहरू

भन्िुभएको चथर्ो, तर जब र्ी कुराहरू भनिएका चथए, त्र्स समर्मा, उिले थोरै बुझाइ मात्र प्राप्त
गिथ सकथे, अनि कदहलेकाहीीँ उिले अझै केही ववरोध र वविोहीपिलाई मिमा स्थाि ददन्थे। र्ेशल
ू ाई

क्रूसमा टााँचगएपनछ, अन्तत्ः उिले केही जागरणको अिभ
ु व गरे , अनि उिले आफैप्रनत निन्दाका
ठूला सन्तापहरू अिुभूनत गरे । अन्त्र्मा, र्ो र्स्तो बबन्दस
ु म्म पुग्र्ो जहााँ कुिै पनि बेठीक वविारहरू
राख्नु अस्वीकारर्ोग्र् हो भिी उिले अिुभूनत गरे । उिलाई आफ्िै अवस्थाको बारे मा राम्ररी थाहा

चथर्ो, अनि उिलाई प्रभुको पववत्रताको बारे मा पनि थाहा चथर्ो। पररणामस्वरूप, उिीसभत्र प्रभुको

निक्म्त अझ धेरै प्रेमको हृदर् वद्
ृ चध भर्ो, अनि उिी आफ्िै जीविप्रनत अझ बढी केक्न्ित भए।
उिले ठूला कदठिाइहरू भोगेका हुिाले, अनि समर् समर्मा उिी गम्भीर बबमारी भए अनि उिी
मरे को जस्तो प्रतीत भएको भए तापनि, उिले धेरै पल्ट र्स प्रकारको शोधिबाट भएर गएपनछ,

उिले आफ्िै बारे मा अझ बढी बुझाइ हाससल गरे , अनि प्रभुको निक्म्त सच्िा प्रेमको ववकास गरे ।
र्सो भन्ि सककन्छ कक उिको पूरै जीवि शोधिमा, अनि त्र्सभन्दा पनि बढी, सजार्मा बबतेको
चथर्ो। उिको अिुभव अरू कुिै पनि व्र्क्कतको भन्दा फरक चथर्ो, अनि उिको प्रेमले ससद्ध

ितुल्र्ाइएका कुिै पनि व्र्क्कतको प्रेमलाई उनछन्र्ो। उिलाई िमूिाको रूपमा िुनििुको कारण के

चथर्ो भिे, उिले आफ्िो जीविकालमा धेरै व्र्था अिुभव गरे , र नतिका अिुभवहरू सबैभन्दा
सफल चथए। र्दद नतमीहरू पनि पत्रुसले जस्तै सााँक्च्िकै बाटोको अक्न्तम भागसम्म दहाँड्ि सकछौ
भिे, कुिै पनि सक्ृ ष्टले नतमीहरूका आसशषहरू िोसेर लैजाि सकदै ि।
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पत्रुस एउटा वववेकशील मानिस चथए, तर उिीससत भएको मािवताद्वारा पनि, जब उिले

प्रभुलाई पछ्र्ाउि सुरु गरे , त्र्स समर्मा उिीससत धेरै ववरोधी तथा वविोही वविारहरू चथए। तर,
जब उिले र्ेशल
ू ाई पछ्र्ाइरहे का चथए, तब उिले र्ी कुराहरूलाई गम्भीरतापव
ू थक सलएिि ्, ककिभिे

उिले मानिसहरू र्स्तै प्रकारको हुिुपछथ भन्िे ववश्वास गथे। त्र्सैले, सुरुमा उिले कुिै निन्दाको
अिुभूनत गरे िि ्, ि त उिलाई कुिै निराकरण िै गररर्ो। र्ेशूले पत्रुसका प्रनतकक्रर्ाहरूलाई
गम्भीरतापूवथक सलिुभएि, ि त उहााँले त्र्सप्रनत कुिै ध्र्ाि िै ददिुभर्ो, तर उहााँले आफूले गिुथपिे
कामलाई िै निरन्तरता ददइरहिभ
ु र्ो। उहााँले पत्रस
ु र अरूको गल्तीलाई कदहल्र्ै पनि अिावश्र्क

रूपमा िोतल्िुभएि। तैँले र्सो भन्लास ्: “के नतिीहरूससत भएका वविारहरूको बारे मा र्ेशूलाई

थाहा िभएको हुि सकला र?” र्ो हुिै सकदै ि! ककिभिे उहााँले सााँक्च्िकै पत्रुसलाई चिन्िुहुन्थ्र्ो—
वास्तवमा, र्सो भन्ि सककन्छ कक उहााँससत उिको बारे मा र्नत ठूलो बुझाइ चथर्ो—कक र्ेशूले उिको
ववरुद्धमा कुिै कदमहरू सलिुभएि। उहााँले मािवजानतलाई घण
ृ ा गिुथहुन्थ्र्ो र नतिीहरूलाई दर्ा

पनि गिुथहुन्थ्र्ो। के नतमीहरूको माझमा अदहले पावल जस्तै ववरोधी, अनि त्र्स समर्मा प्रभु
र्ेशूप्रनत पत्रुसससत जुि धारणाहरू चथए नतिै धारणाहरू बोकिे मानिसहरू छै िि ्? म ताँलाई भन्छु,

र्दद तैँले तेरो तेस्रो इक्न्िर्, तेरो अिुभूनत गिे इक्न्िर्लाई अनत ववश्वास िगिुथ िै सवोिम हुन्थ्र्ो,
जुि अत्र्न्तै अववश्वसिीर् हुन्छ र धेरै लामो समर्अनघ िै शैतािको भ्रष्टताद्वारा पूणथ रूपले

िष्ट गररएको चथर्ो। के ताँलाई तेरो अिभ
ु नू त ससद्ध र दोषरदहत छ भन्िे लाग्छ? पावलले धेरै
पल्ट प्रभु र्ेशूलाई ववरोध गरे , तर र्ेशूले कुिै प्रनतकक्रर्ा ददिुभएि। के र्ेशूले बबरामीलाई निको

पािथ सकिुभर्ो र भूतात्माहरूलाई निकाल्ि सकिुभर्ो, तापनि पावलमा भएको “भूतात्मा” लाई िादहाँ

निकाल्ि सकिुभएि भन्िे हुि सकछ? ककि र्ेशू पुिरुत्थाि भइसकेपनछ र स्वगाथरोहण भइसकेपनछ
मात्रै, पावल र्ेशक
ू ा िेलाहरूलाई निदथर्तापव
ू थक पक्राउ गरररहे का बेलामा अन्त्र्मा उहााँ दमस्कसको
बाटोमा उिीकहााँ दे िा पिुथभई उिलाई प्रहार गिुथभर्ो? के प्रभु र्ेशूले अनत दढलो प्रनतकक्रर्ा

जिाउिुभएको हुिसकछ त? अथवा, उहााँ दे हमा हुिुहुाँदा उहााँससत कुिै अचधकार िभएकोले र्सो
भएको हुि सकला? के जब ताँ मेरो पछाडड गुप्त प्रकारले ववध्वांसकारी र ववरोधी हुन्छस ्, तब मलाई
थाहा हुाँदैि भन्िे ताँलाई लाग्छ? के तैँले पववत्र आत्माबाट पाउिे अन्तर्दथक्ष्टका टुक्राहरूलाई मेरो
ववरोध गिथ प्रर्ोग गिथ सककन्छ भन्िे ताँलाई लाग्छ? जब पत्रस
ु अपररपकव चथए, तब उिले र्ेशक
ू ो
सम्बन्धमा धेरै वविारहरूलाई मिमा रािेका चथए, तब ककि त उिलाई दोषी ठहऱ्र्ाइएि? अदहले,

धेरै मानिसहरूले वविा दोष कामहरू गरररहे का छि ्, अनि नतिीहरूले जे गरररहे का छि ्, त्र्ो ठीक
छै ि भिी स्पष्ट प्रकारले नतिीहरूलाई बताइाँदा पनि नतिीहरूले सुन्दै िि ्। के र्ो पूणथ रूपले

मानिसको वविोहीपिको कारणले होइि र? मैले अदहले धेरै कुरा भनिसकेको छु, तर अझै पनि ताँमा
वववेकको र्दक्ष्टकोणको सािो टुक्राको पनि कमी छ, त्र्सैले बाटो िटुङ्चगएसम्म दहाँडडरहिको निक्म्त

ताँ कसरी बाटोको अक्न्तम भागसम्म दहाँड्ि सकिेछस ् र? के र्ो वह
ृ त ् पररमाणको प्रश्ि हो भन्िे
ताँलाई लाग्दै ि?

मानिसहरूलाई क्जनतएपनछ, नतिीहरूले परमेश्वरको र्ोजिाबद्ध कार्थलाई पालि गिथ सकछि ्;

नतिीहरूससत आफ्िो ववश्वास र आफ्िो इच्छा दव
ु ै हुन्छि ् जसद्वारा नतिीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम
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गछथ ि ्, अनि नतिीहरू उहााँलाई पछ्र्ाउि र्ीमाचथ भर पछथ ि ्। त्र्सैले , बाटोको अक्न्तम भागमा कसरी

दहाँड्ि सककन्छ त? सङ्कष्ट अिुभव गदाथका तेरा ददिहरूमा, तैँले सबै कदठिाइहरू सहिैपछथ , अनि

ताँससत कष्ट भोग्ि इच्छा हुिैपछथ ; केवल र्सरी मात्रै ताँ बाटोको र्स भागमा राम्रोससत दहाँड्ि
सकछस ्। के ताँलाई बाटोको र्स भागमा दहाँड्ि र्नत सक्जलो छ भन्िे लाग्छ? तैँले कुि कार्थ पूरा
गिुथपछथ भिेर जान्िुपछथ ; नतमीहरूले आफ्िो क्षमतालाई बढाउिैपछथ अनि आफैलाई पर्ाथप्त सत्र्ताले

सुसक्ज्जत पािुथपछथ । र्ो एक वा दई
ु ददिको काम होइि, अनि र्ो तैँले सोिेको जस्तो सरल छै ि!
बाटोको अक्न्तम भागमा दहाँड्िे कुरा ताँससत सााँक्च्िकै कस्तो प्रकारको ववश्वास र इच्छा छ भन्िे

कुरामा निभथर हुन्छ। सार्द तैँले ताँसभत्र पववत्र आत्माले काम गरररहिुभएको दे ख्न सकदै िस ्, वा
सार्द तैँले मण्डलीमा पववत्र आत्माले काम गरररहिुभएको पिा लगाउि सकदै िस ्, त्र्सैले अगाडडको

बाटोको निक्म्त ताँ निराशावादी छस ् र हताश र िैराश्र्ताले भररपूणथ छस ्। निक्श्ित रूपमा, ववगतका

महाि ् र्ोद्धाहरू सबै पनतत भएका छि ्—के र्ो सबै तेरो लाचग प्रहार होइि र? तैँले र्ी कुराहरूलाई

कसरी हे िुथपछथ ? ताँससत ववश्वास छ, कक छै ि? तैँले आजको कामलाई पूणथ रूपले बुझ्ि सकछस ् कक

सकदै िस ्? र्ी कुराहरूले ताँ बाटोको अक्न्तम भागसम्म सफलतापूवथक दहाँड्ि सकछस ् कक सकदै िस ्
भन्िे कुरालाई निधाथरण गदथछ।

नतमीहरू अदहले बाटोको अक्न्तम भागमा छौ भिेर ककि भनिन्छ? ककिभिे नतमीहरूले बुझ्िुपिे

हरे क कुरा नतमीहरूले बझ
ु ेका छौ, अनि मानिसहरूले हाससल गिथप
ु िे हरे क कुरा मैले नतमीहरूलाई
बताएको छु। नतमीहरूलाई सुक्म्पएको हरे क कुराको बारे मा पनि मैले नतमीहरूलाई बताएको छु।

त्र्सैले, अदहले नतमीहरू दहाँडडरहे को बाटो मागथको अक्न्तम भाग हो, जुि बाटोबाट मैले मानिसहरूलाई

डोऱ्र्ाउाँ छु। म केवल नतमीहरूले स्वतन्त्र प्रकारले क्जउिे क्षमता हाससल गर भन्िे अपेक्षा गछुथ;
ताँससत सधैँ र हरे क समर्मा दहाँ ड्िे बाटो हुिेछ, अनि तैँले पदहले जस्तै आफ्िो क्षमता वद्
ृ चध
गिेछस ्, सामान्र् प्रकारले परमेश्वरका वििहरू पढ्िेछस ्, अनि सामान्र् मािव जीवि क्जउिेछस ्।
म अदहले ताँलाई र्स प्रकारले क्जउि अगुवाई गदै छु तर भववष्र्मा जब म ताँलाई अगुवाइ गददथिाँ ,
के ताँ अझै पनि र्सो गिथ सक्षम हुिेछस ्? के ताँ अनघ बदढरहि सक्षम हुिेछस ्? पत्रुसको अिुभव

र्स्तो चथर्ो: जब र्ेशूले उिलाई डोऱ्र्ाइरहिुभएको चथर्ो, नतिीसाँग कुिै बुझाइ चथएि; उिी सधैँ
एउटा निक्ष्फक्री बच्िा जस्तै चथए, अनि आफूले गरे का कुराहरूप्रनत उिी गम्भीर चथएिि ्। र्ेशू
बबदा भइसकिुभएपनछ मात्रै उिले सामान्र् मािव जीवि सुरु गरे । र्ेशू बबदा भइसकिुभएपनछ

मात्रै उिको अथथपूणथ जीवि सुरु भर्ो। उिीससत सामान्र् मािवताको केही िेतिा र एउटा सामान्र्

व्र्क्कतमा हुिुपिे केही कुराहरू रहे को भए तापनि, र्ेशू बबदा िभएसम्म उिको सााँिो अिुभव र
िोजीको िर्ााँ सरु
ु वात भएको चथएि। नतमीहरूको हालको अवस्था के छ? म नतमीहरूलाई अदहले
र्स बाटोमा डोऱ्र्ाउाँ दै छु, अनि र्ो उदे कको छ भन्िे ताँलाई लाग्छ। ताँमाचथ आइपिे कुिै पररक्स्थनत

वा परीक्षाहरू छै िि ्, तापनि तेरो कद वास्तवमै कस्तो प्रकारको छ भिी हे िे कुिै उपार् छै ि, ि त

ताँ सााँक्च्िकै सत्र्तालाई पछ्र्ाउिे व्र्क्कत हो कक होइि भिेर दे ख्ने कुिै उपार् िै छ। तैँले आफ्िो
सारलाई बुझ्छस ् भिेर ताँ आफ्िो मुिले भन्छस ्, तर र्ी ररिा शब्दहरू हुि ्। भववष्र्मा जब तथ्र्हरू
ताँकहााँ आउाँ छि ्, तब तेरो बझ
ु ाइ प्रमाखणत हुिेछ। अदहले, ताँससत र्स्तो प्रकारको बझ
ु ाइ छ: “मेरो
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आफ्िै दे ह अत्र्न्तै भ्रष्ट छ, अनि मानिसहरूको दे हको सार भिेको परमेश्वरको ववरुद्धमा वविोह

गिुथ र ववरोध गिुथ हो भन्िे म बुझ्छु। परमेश्वरको न्र्ार् र सजार् प्राप्त गिथ सकिु िै उहााँले
मानिसहरूलाई माचथ उठाउिे तररका हो। मैले अदहले त्र्ो कुरा बझ
ु ेको छु, अनि म परमेश्वरको

प्रेमको कजाथ नतिथ इच्छुक छु।” तर र्ो भन्ि सक्जलो छ। पनछ ताँमाचथ जब सतावट, परीक्षाहरू, र
कष्ट आउाँ छि ्, र्ी कुराहरूबाट भएर जाि सक्जलो हुिेछैि। नतमीहरूले र्ो बाटोलाई हरे क ददि
पछ्र्ाउाँ छौ, तर नतमीहरूले अझै पनि नतमीहरूको अिुभवलाई निरन्तरता ददि सकदै िौ। र्दद मैले

नतमीहरूलाई छोडडददिे हो र नतमीहरूलाई बेवास्ता गिे हो भिे अवस्था झि ् िराब हुिेचथर्ो; धेरै
मानिसहरू पनतत हुिेचथए र िूिको िााँबो, लाजको चिन्हमा पररणत हुिेचथए। त्र्स्ता निर्नतहरू
सम्भव छि ्। के ताँ र्सको बारे मा चिक्न्तत वा व्र्ाकुल छै िस ्? पत्रुस त्र्स प्रकारको पररक्स्थनत

भएर गए र त्र्स प्रकारको कष्ट भएर गए, तर उिी अझै पनि र्दढ भई िडा भए। र्दद ताँ त्र्स

प्रकारको पररक्स्थनतमा परे को भए, के ताँ र्दढ भइ िडा हुि सकिेचथइस ्? र्ेशूले पथ्
ृ वीमा हुाँदा
भन्िुभएका कुराहरू र उहााँले गिुथभएका कामहरूले पत्रुसलाई एउटा जग प्रदाि गऱ्र्ो, अनि र्ही

जगबाटै उिी पनछको मागथमा दहाँडे। के नतमीहरू त्र्ो स्तरमा पुग्ि सकछौ? तैँले दहाँडेको मागथहरू र

तैँले बुझेका सत्र्ताहरू—के ती तेरो जग हुि सकछ, जसमाचथ ताँ भववष्र्मा र्दढ भई िडा हुि
सकछस ्? के र्ी कुराहरू ताँ पनछ र्दढ भई िडा हुिको निक्म्त तेरो दशथि बन्िसकछ? म नतमीहरूलाई
सत्र्ता बताउिेछु—अदहले मानिसहरूले जे बझ्
ु छि ्, ती सबै ससद्धान्तहरू हुि ् भिेर भन्ि सककन्छ।
ककिकक नतिीहरूससत नतिीहरूले बुझेका सबै कुराहरूको अिुभव हुाँदैि। ताँ अदहलेसम्म अनघ बदढरहि
सफल हुिुको कारण के हो भिे, ताँ िर्ााँ ज्र्ोनतद्वारा डोऱ्र्ाइएको छस ्। तेरो कद कुिै निक्श्ित
तहसम्म पुगेको कारणले होइि, तर मेरा वििहरूले ताँलाई हालको ददिसम्म डोऱ्र्ाएकोले गदाथ हो;

ताँससत ठूलो ववश्वास भएको कारणले होइि, तर मेरा वििहरूको बद्
ु चधको कारणले हो, जसले ताँलाई
आजसम्म अरू केही गिे होइि, तर मलाई िै पछर्ाउिे तुल्र्ार्ो। र्दद मैले ताँससत अदहले िबोल्िे

हो भिे, मेरो आवाज उच्िारण िगिे हो भिे, ताँ अनघ बदढरहि असमथथ हुिे चथइस ् र तुरुन्तै अनघ
बढ्ि छोड्िे चथइस ्। के नतमीहरूको वास्तववक कद र्ही होइि र? कुि पक्षहरूबाट सभत्र प्रवेश गिे
अनि नतमीहरूससत जे कुराको कमी छ, त्र्सलाई कुि पक्षहरूले पूनतथ गिे भन्िे बारे मा नतमीहरूससत

कुिै ज्ञाि छै ि। कसरी अथथपण
ू थ मािव जीवि क्जउिे, परमेश्वरको प्रेमको कजाथ कसरी नतिे, वा
कसरी शक्कतशाली र शािदार गवाही कसरी ददिे सो नतमीहरू बुझ्दै िौ। नतमीहरू र्ी कुराहरू हाससल

गिथ पूणथ रूपले असक्षम छौ। नतमीहरू अल्छी र बेवकुफ दव
ु ै छौ! नतमीहरूले गिथ सकिे एउटै कुरा
भिेको अरू कुिै कुरामाचथ अडेस लाग्िु हो, अनि अदहले जुि कुरामाचथ नतमीहरू अडेस लाग्छौ,

त्र्ो िर्ााँ ज्र्ोनत हो र नतमीहरूको अनघ हुिह
ु ु िे, नतमीहरूलाई डोऱ्र्ाइरहिभ
ु एका परमेश्वर हो।
आजसम्म नतमीहरू अनघ बदढरहि सकिुको कारण के हो भिे, नतमीहरू िर्ााँ ज्र्ोनतमा र सबैभन्दा
हालैका वाणीहरूमा निभथर छौ। नतमीहरू पत्रुस जस्तो बबलकुल छै िौ, जो सााँिो बाटोलाई पछ्र्ाउि
निपुण चथए, वा अय्र्ूब जस्तो बबलकुल छै िौ जो र्होवालाई भक्कत पूवथक आराधिा गिथ र र्होवाले

जसरी उिलाई जााँिे पनि, उहााँले उिलाई आसशष ददिुभए पनि, िददिुभए पनि र्होवा िै परमेश्वर
हुिह
ु ु न्छ भिी ववश्वास गिथ सक्षम चथए। के नतमीहरू त्र्सो गिथ सकछौ? नतमीहरू कसरी क्जनतएका
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छौ? एउटा पक्ष न्र्ार्, सजार् र श्राप हो, अनि अको पक्ष नतमीहरूलाई क्जत्िे रहस्र्हरू हुि ्।
नतमीहरू सबै गधाहरू जस्ता हौ। र्दद म जे भन्छु, त्र्ो नतमीहरूको लाचग पर्ाथप्त रूपले उत्कृष्ट
छै ि र त्र्समा कुिै रहस्र्हरू छै िि ् भिे नतमीहरूलाई क्जनति सककाँदै ि। र्दद कुिै व्र्क्कतले प्रिार
गरररहे को भए र नतिीहरूले केही समर्ावचधको निक्म्त त्र्ही कुराहरूको बारे मा प्रिार गरे का भए,

नतमीहरू दई
ु वषथसभत्रै छोडेर जािेचथर्ौ र छरपष्ट हुिेचथर्ौ; नतमीहरू अनघ बदढरहि सकिेचथएिौ।
नतमीहरूलाई कसरी अझ गदहरोनतर जािे भन्िे थाहा छै ि, ि त कसरी सत्र्ता वा जीविको
मागथलाई पछर्ाउिे सो कुरालाई िै बझ्
ु छौ। नतमीहरूले बझ्
ु िे एउटै कुरा भिेको िर्ााँ जस्तो लाग्िे
कुरालाई ग्रहण गिुथ हो, जस्तै रहस्र्हरू वा दशथिहरू, वा कसरी परमेश्वरले काम गिुथहुन्थ्र्ो, वा

पत्रुसका अिुभवहरू, वा र्ेशूको क्रूसीकरणको पष्ृ ठभूसमको बारे मा सुन्िे…। नतमीहरू र्स्ता कुराहरूको
बारे मा मात्रै सुन्ि िाहन्छौ, अनि जनत बढी सुन्छौ, त्र्नत िै बढी जोशले भररन्छौ। र्ी सबै कुराहरू

नतमीहरू केवल आफ्िा पीडा र न्र्ास्रोपिलाई हटाउिको निक्म्त सुनिरहे का छौ। नतमीहरूका जीवि
पूणथ रूपले नर्िै िर्ााँ कुराहरूद्वारा पोवषत हुन्छि ्। के ताँ आज जहााँ छस ्, त्र्हााँ ताँ आफ्िै
ववश्वासद्वारा पुगेको छस ् भन्िे ताँलाई लाग्छ? के नतमीहरूसाँग भएको र्ो क्षुि, दर्िीर् सािो कद
होइि र? नतमीहरूको सत्र्निष्ठा कहााँ छ? नतमीहरूको मािवता कहााँ छ? के नतमीहरूमा मािव

जीवि छ? ससद्ध तुल्र्ाइिको निक्म्त नतमीहरूसाँग कनत वटा तत्वहरू छि ्? के मैले भनिरहे को
कुरा तथ्र् होइि र? म र्स प्रकारले बोल्छु र काम गछुथ, तर अझै पनि नतमीहरूले कुिै ध्र्ाि

ददाँ दैिौ। नतमीहरूले पछ्र्ाउिे क्रममा ध्र्ाि पनि दे ऊ। नतमीहरू सधैँ उदासीिताको रूपलाई कार्म

राख्छौ, अनि नतमीहरू सधैँ जबरजस्ती डोऱ्र्ाइन्छौ। नतमीहरू सबै र्सरी िै अनघ बढे का छौ; आज
नतमीहरू जहााँ छौ, त्र्हााँ नतमीहरूलाई जुि कुराले डोऱ्र्ाएको छ, त्र्ो पूणथ रूपले सजार्, शोधि र
ताडिा िै रहे को छ। र्दद जीवि प्रवेशको बारे मा केही वििहरू मात्र प्रिार गररएको भए, के
नतमीहरू सबै धेरै लामो समर्अनघ िै सुटुककै छोडेर जािे चथएिौ र? नतमीहरूमध्र्े हरे क पदहलेभन्दा

बढी दम्भले भररपूणथ छौ, तर वास्तवमा नतमीहरूको पेट अरू केही होइि, तर फोहोर पािीले भररएको

छ! ताँ अदहलेसम्म लाचगपरे को छस ् ककिकक तैँले केही रहस्र्हरू, केही कुराहरू बुझ्दै आएको छस ्,
जुि मानिसहरूले पदहले कदहल्र्ै बुझेका चथएिि ्। नतमीहरूसाँग िपछ्र्ाउिे कुिै कारणहरू िै छै ि,
त्र्सैले नतमीहरू र्दढ सांकल्पले भररपण
ू थ हुि र भीडलाई पछर्ाउि सक्षम भएका छौ। र्ो मेरा
वििहरूद्वारा हाससल गररएको पररणाम हो, अनि र्ो निश्िर् िै नतमीहरू आफैले सम्पन्ि गरे को

साहससक कार्थ होइि। नतमीहरूससत घमन्ड गिथका निक्म्त कुिै कुरा छै ि। त्र्सैले, कामको र्ो

िरणमा, नतमीहरू मुख्र् रूपले वििहरूद्वारा िै वतथमाि ददिसम्म डोऱ्र्ाइएका हौ। ित्रभिे,
नतमीहरूमध्र्े को आज्ञाकारी हुि सक्षम हुिेचथर्ो? को आजसम्म लाचगपिथ सक्षम हुिेचथर्ो? सरु
ु बाट
िै नतमीहरू र्थासम्भव नछटो छोडेर जाि िाहन्थ्र्ौ, तर नतमीहरूले त्र्सो गिे साहस गिथ सकेिौ;
नतमीहरूमा साहसको कमी चथर्ो। आजसम्म पनि नतमीहरूले आधा हृदर्ले पछ्र्ाइरहे का छौ।

र्ेशूलाई क्रूसमा टााँचगएपनछ र उहााँ बबदा हुिुभएपनछ मात्रै पत्रुसले आफ्िै ददशामा दहाँड्ि सुरु
गरे र आफू जािुपिे बाटो दहाँड्ि सुरु गरे ; उसले आफ्िै अपर्ाथप्तताहरू र कमी-कमजोरीहरू दे िेपनछ
मात्रै ऊ सस
ु क्ज्जत हुि थाल्र्ो। परमेश्वरको निक्म्त आफूससत अत्र्न्तै थोरै प्रेम रहे छ अनि कष्ट
1309

भोग्िे उिको इच्छा कनत अपर्ाथप्त रहे छ , आफूससत कुिै अन्तर्दथक्ष्ट छै ि रहे छ अनि आफूससत
िेतिाको कमी रहे छ भिी उसले दे ख्र्ो। आफूमा रहे का धेरै कुराहरू र्ेशूको इच्छाअिुरूप िरहे को,
धेरै कुराहरू वविोही र ववरोधी तथा मािव इच्छाद्वारा भ्रष्ट भएको छ भन्िे उिले दे िे। केवल

र्सपनछ मात्रै उिले हरे क पक्षमा प्रवेश हाससल गरे । जब र्े शूले उिलाई डोऱ्र्ाइरहिुभएको चथर्ो,
तब र्ेशूले उिको अवस्थालाई प्रकट गररददिुभर्ो र पत्रुसले त्र्सलाई मानिसलए र र्ेशूले जे
भन्िुभर्ो, त्र्सससत सहमत भए, तापनि पनछको समर् आउिुभन्दा अनघसम्म उिीसाँग अझै सााँिो

बझ
ु ाइ चथएि। ककिभिे त्र्स समर्मा उिीसाँग आफ्िै कदको बारे मा कुिै अिुभव वा ज्ञाि चथएि।
भन्िुको अथथ, म अदहले नतमीहरूलाई डोऱ्र्ाउिको लाचग वििहरू मात्रै प्रर्ोग गरररहे को छु, र थोरै

समर्ावचधमा नतमीहरूलाई ससद्ध बिाउिु असम्भव छ, अनि नतमीहरू सत्र्तालाई बुझ्ि र जान्ि

सकिे क्षमतामा मात्रै सीसमत हुिेछौ। ककिकक ताँलाई क्जत्िु र तेरो हृदर्मा ताँलाई मिाउिु िै
हालको काम हो, अनि मानिसहरू क्जनतएपनछ मात्रै नतिीहरूमध्र्े कोही ससद्ध तुल्र्ाइिेछि ्। अदहले,
तैँले बुझ्िे ती दशथिहरू र ती सत्र्ताहरूले तेरा भववष्र्का अिुभवहरूको निक्म्त एउटा जग

बसासलरहे का छि ्; भववष्र्का सांकष्टमा नतमीहरू सबैससत र्ी वििहरूको व्र्वहाररक अिुभव हुिेछ।
पनछ, जब ताँमाचथ परीक्षाहरू आइपछथ अनि ताँ सांकष्टबाट भएर जान्छस ,् तैँले आज भिेको
वििहरूको बारे मा सोच्िेछस ्, जुि र्ी हुि ्: “मैले जुिसुकै सांकष्ट, परीक्षाहरू, वा ठूला ववपविहरू
सामिा गिथप
ु रे तापनि, मैले परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पािैपछथ ।” पत्रस
ु का अिभ
ु वहरूलाई, अनि त्र्सपनछ

अय्र्ूबका अिुभवहरूलाई सम्झी—ताँ आजका वििहरूद्वारा उिेक्जत हुिेछस ्। केवल र्सरी मात्रै
तेरो ववश्वास प्रेररत हुि सकिेछ। त्र्स समर्मा, परमेश्वरको न्र्ार् र सजार् पाउि आफू र्ोग्र्
छै ि भिी पत्रुसले भिे, अनि जब समर् आउाँ छ, तब ताँद्वारा सबै मानिसहरूले धासमथक स्वभाव

दे िि
ू ् भन्िे कुरामा ताँ पनि इच्छुक हुिेछस ्। तैँले उहााँको न्र्ार् र सजार् तत्परताका साथ स्वीकार
गिेछस ् र उहााँको न्र्ार्, सजार् र श्राप तेरो निक्म्त सान्त्विा हुिेछ। अदहले, सत्र्ताले सुसक्ज्जत
िहुिु तेरो निक्म्त स्वीकारर्ोग्र् छै ि। र्सवविा, ताँ भववष्र्मा र्दढ भई िडा हुि िसकिे मात्रै होइि,
तर ताँ हालको काम पनि अिुभव गिथ िसकिे हुि सकछस ्। र्दद र्स्तो भर्ो भिे, के ताँ ती

बदहष्कृत र दक्ण्डतहरूमध्र्े एउटा हुिेछैिस ् र? अदहले, ताँकहााँ कुिै तथ्र्हरू आएका छै िि ्, अनि
ताँमा जि
ु पक्षको कमी छ, मैले ताँलाई त्र्सैमा आपनू तथ गरे को छु; म हरे क पक्षबाट बोल्छु। नतमीहरूले
धेरै कष्ट सहे का छै िौ; नतमीहरूले कुिै मूल्र् िनतरीकिै जे उपलब्ध छ, त्र्ो सलन्छौ, अनि त्र्सभन्दा

बढी, नतमीहरूससत कुिै सााँिो अिुभवहरू वा अन्तर्दथक्ष्टहरू छै िि ्। त्र्सैले, नतमीहरूले जे बुझ्छौ,
त्र्ो नतमीहरूको सााँिो कदहरू होइिि ्। नतमीहरू आफ्िा बुझाइ, ज्ञाि, र र्दक्ष्टमा सीसमत छौ, तर
नतमीहरूले धेरै फसल कटिी गरे का छै िौ। र्दद मैले नतमीहरूलाई कदहल्र्ै वास्ता िगरे र नतमीहरूलाई

नतमीहरूका आफ्िै घरमा अिुभवहरूबाट भएर जाि ददएको भए, नतमीहरू लामो समर्अनघ िै ठूलो

सांसारमा ित
ु गनतमा भागेर जािेचथर्ौ। भववष्र्मा तैँले जुि बाटो दहाँड्िेछस ्, त्र्ो कष्टको बाटो

हुिेछ, अनि र्दद ताँ सफलतापूवथक हालको बाटोको अक्न्तम भागसम्म दहाँड्छस ् भिे , जब ताँ भववष्र्मा
ठूलो सांकष्ट भएर जािेछस ् तब ताँससत गवाही हुिेछ। र्दद तैँले मािव जीविको महत्त्वलाई बुझ्छस ्
अनि मािव जीविको सही बाटो सलएको छस ्, र र्दद परमेश्वरले ताँससत जसरी व्र्वहार गिथभ
ु ए
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पनि ताँ कुिै गुिासो िगरी वा छिौट िगरी उहााँका र्ोजिाहरूमा आफैलाई सुक्म्पन्छस ् भिे, अनि
र्दद ताँ परमेश्वरलाई कुिै मागहरू गदै िस ् भिे, र्स प्रकारले ताँ मूल्र्वाि ् व्र्क्कत हुिेछस ्। अदहले
ताँ सांकष्टबाट भएर गएको छै िस ्, त्र्सैले ताँ कुिै भेदभाववविा आज्ञापालि गिथ सकछस ्। परमेश्वरले
ताँलाई जसरी डोऱ्र्ाउिुभए पनि त्र्ो बाटो ठीक छ, अनि उहााँका सबै र्ोजिाबद्ध कार्थहरूमा तैँले

आफैलाई सुक्म्पन्छस ् भिेर ताँ भन्छस ्। परमेश्वरले ताँलाई सजार् वा श्राप ददिुभए पनि, ताँ उहााँलाई

सन्तुष्ट गिथ इच्छुक हुिेछस ्। त्र्नत भनिसकेपनछ पनि, तैँले अदहले भन्िे कुराले तेरो कदलाई
प्रनतनिचधत्व गछथ िै भन्िे छै ि। अदहले ताँ जे गिथ इच्छुक छस ्, त्र्सले ताँ अन्त्र्सम्म पछ्र्ाउि

सक्षम छस ् भिी दे िाउाँ दै ि। जब ठूला परीक्षाहरू ताँमाचथ आउाँ छि ् वा जब ताँ केही सतावट वा दबाब
वा अझ ठूला परीक्षाहरू भएर जान्छस ्, तब तैँले ती वििहरू भन्ि सकिेछैिस ्। र्दद ताँससत तब

त्र्स प्रकारको बुझाइ हुिसकछ र ताँ र्दढ भइ िडा हुन्छस ् भिे, र्ो तेरो कद हुिेछ। त्र्स समर्मा
पत्रुस कस्तो चथर्ो? पत्रुसले भिे: “प्रभु, म तपाईंको निक्म्त मेरो जीवि अपथण गिेछु। र्दद तपाईंले
म मरे को िाहिुहुन्छ भिे पनि म मिेछु!” उिले त्र्स समर्मा त्र्सरी िै प्राथथिा गरे । उिले र्सो

पनि भिे: “र्दद अरूले तपाईंलाई प्रेम गदै िि ् भिे पनि म तपाईंलाई अन्त्र्सम्मै प्रेम गिेछु। म

तपाईंलाई हर समर् पछ्र्ाउिेछु।” त्र्स समर् उिले भिेको कुरा र्ही िै हो, तर उिीमाचथ
परीक्षाहरू आउिेबबविकै उिी लडे र धुरुधुरु रोए। पत्रुसले तीि पल्टसम्म प्रभुलाई इन्कार गरे भन्िे
कुरा नतमीहरू सबैलाई थाहा छ, थाहा छै ि र? धेरै मानिसहरू छि ् जसले आफूमाचथ परीक्षाहरू

आउाँ दा धुरुधुरु रुिेछि ् र मािव कमजोरी दे िाउिेछि ्। ताँ आफ्िै मासलक होइिस ्। र्समा, तैँले

आफैलाई निर्न्त्रण गिथ सकदै िस ्। सार्द, आज तैँले धेरै राम्रो गदै छस ्, तर ताँससत अिुकूल वातावरण
भएकोले गदाथ र्सो भएको हो। र्दद भोसल त्र्ो पररवतथि भर्ो भिे , तैँले आफ्िो कार्रता र
असक्षमता, तेरो नघिलाग्दोपि र अर्ोग्र्ता दे िाउिेछस ्। तेरो “परु
ु षाथथ” निष्फल भएको लामो

समर् भइसकेको हुिेछ, अनि कदहलेकहीीँ तैँले तेरो कामलाई एकानतर पन्छ्र्ाउिेछस ् र आफ्िो
बाटो लाग्िेछस ्। र्सले के दे िाउिेछ भिे , त्र्स समर् तैँले जे बुखझस ्, त्र्ो तेरो वास्तववक कद
चथएि। कुिै व्र्क्कतले सााँक्च्िकै परमेश्वरलाई प्रेम गछथ ि ् कक गदै िि ्, नतिीहरू सााँक्च्िकै परमेश्वरको

र्ोजिामा पूणथ रूपमा समवपथत हुि सकछि ् कक सकदै िि ्, अनि परमेश्वरले जे माग गिुथहुन्छ,
त्र्सलाई प्राप्त गिथ नतिीहरूले सबै शक्कत लगाउि सकछि ् कक सकदै िि ,् अनि आफ्िै जीवि

बसलदाि ददिु परे पनि नतिीहरू परमेश्वरप्रनत वफादार रहि, र परमेश्वरलाई सबै थोकको सवोिम
भाग ददि सकछि ् कक सकदै िि ् भिेर हे िथको लाचग व्र्क्कतको वास्तववक कदलाई हे िुथपछथ ।

अदहले र्ी वििहरू बोसलएका छि ् भन्िे कुरालाई तैँले र्ाद गिुथपछथ : पनछ तैँले अझ ठूलो

सांकष्ट र अझ ठूलो कष्ट अिभ
ु व गिेछस ्! ससद्ध तल्
ु र्ाइिु साधारण वा सक्जलो कुरा होइि।

कम्तीमा, ताँमा अय्र्ूबको ववश्वास हुिुपछथ वा सार्द नतिको भन्दा अझ ठूलो ववश्वास हुिुपछथ ।
भववष्र्मा अय्र्ूबको परीक्षाहरूभन्दा ठूला परीक्षाहरू हुिेछि ् अनि ताँ अझै पनि दीघथकालीि सजार्
भएर जािुपछथ भन्िे कुरा तैँले जान्िैपछथ । के र्ो सरल कुरा हो र? र्दद तेरो क्षमतालाई सुधार गिथ

सककाँदै ि, र्दद तेरो बुझ्िे क्षमतामा कमी छ भिे, अनि र्दद ताँलाई अत्र्न्तै थोरै कुरा मात्र थाहा
छ भिे, त्र्स समर्मा ताँससत कुिै गवाही हुिेछैि, तर बरु ताँ शैतािको निक्म्त एउटा ठट्टा र
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िेल्िे कुरा हुिेछस ्। र्दद अदहले तैँले दशथिहरूलाई पकक्रि सकदै िस ् भिे, ताँससत बबलकुल कुिै जग
छै ि, अनि भववष्र्मा ताँलाई फ्र्ााँककिेछ! बाटोको कुिै पनि भाग दहाँ ड्िको निक्म्त सक्जलो छै ि,

त्र्सैले र्सलाई हल्का रूपमा िली। र्सलाई होसशर्ारीपव
ू थक तौली र तर्ारीहरू गर् ताकक ताँ र्स
बाटोका अक्न्तम भागसम्म उचित प्रकारले दहाँ ड्ि सक् । र्ो भववष्र्मा दहाँड्िैपिे बाटो, सबै
मानिसहरूले दहाँड्िैपिे बाटो हो। तैँले र्ो ज्ञािलाई बेवास्ता गिुथ हुाँदैि; म ताँलाई जे भन्छु, त्र्ो सबै
सासको बरबादी मात्र हो भिी िसोि ्। त्र्ो ददि आउिेछ जब तैँले र्सलाई राम्रो प्रर्ोगमा

लगाउिेछस ्—मेरा वििहरू व्र्थथमा बोल्ि सककाँदै ि। र्ो आफैलाई सस
ु क्ज्जत पािे समर् हो,
भववष्र्को निक्म्त बाटो तर्ार गिे समर् हो। तैँले पनछ दहाँ ड्िुपिे बाटो तर्ार गिुथपछथ ; ताँ भववष्र्मा

कसरी र्दढ भई िडा हुिेछस ् भन्िे बारे मा ताँ चिक्न्तत र व्र्ाकुल हुिुपछथ , अनि तेरो भववष्र्को
बाटोको निक्म्त राम्रोससत तर्ार गिुथपछथ । नघिुवा र अल्छी िहो! तेरो समर्को सवोिम प्रर्ोग गिथ

तैँले गिथसकिे हरे क कुरा गिुथपछथ , ताकक ताँलाई िादहिे हरे क कुरा तैँले हाससल गिथ सक् । तैँले बुझ्ि

सक् भिेर म ताँलाई सबै कुरा ददइरहे को छु। तीि वषथभन्दा कम समर्मा मैले कनत धेरै कुराहरू

गरे को छु र कनत धेरै काम गरे को छु भिी नतमीहरूले आफ्िै आाँिाले दे िेका छौ। मैले र्स प्रकारले

काम गिुथको एउटा कारण के हो भिे, मानिसहरूमा धेरै कुराको कमी छ, अनि अको कारण समर्
अनत छोटो छ; अब अरू कुिै दढलाइ हुि सकदै ि। मानिसहरूले नतिीहरू गवाही हुि सकिुभन्दा
अनघ र उपर्ोगी हुि सकिभ
ु न्दा अनघ नतिीहरूले पदहले पण
ू थ रूपमा आन्तररक स्पष्टता प्राप्त

गिुथपछथ भन्िे कल्पिा गछथ ि ्—तर के त्र्ो धेरै सुस्त हुिे चथएि र? त्र्सैले, मैले कनत लामो
समर्सम्म ताँलाई साथ ददिुपिे हो? र्दद म बूढो भइञ्जेल र मेरो कपाल फुलुञ्जेलसम्म मैले

नतमीहरूलाई साथ ददएको नतमीहरू िाहन्छौ भिे, त्र्ो असम्भव हुिेछ! ठूला सांकष्टहरूबाट गुज्रेर
िै मानिसहरूसभत्र सााँिो बझ
ु ाइलाई हाससल गिथ सककिेछ। काम गिे कदमहरू नर्िै हुि ्। तैँले आज
सङ्गनत गरे का दशथिहरूलाई पूणथ रूपले बुझेपनछ र तैँले सााँिो कद प्राप्त गरे पनछ, भववष्र्मा ताँ
जस्तोसुकै कदठिाइहरू भएर गए तापनि त्र्सले ताँलाई व्र्ाकुल बिाउिेछैि, अनि तैँले त्र्सलाई

सामिा गिथ सकिेछस ्। जब मैले कामको र्ो अक्न्तम कदम पूरा गरे को हुिेछु र आखिरी वििहरू

उच्िारण गरे र ससध्र्ाएको हुिेछु, भववष्र्मा मानिसहरू आफ्िै बाटोमा दहाँ ड्ि आवश्र्क हुिेछ।
र्सले पदहले बोसलएका वििहरूलाई परू ा गिेछ: पववत्र आत्माससत हरे क व्र्क्कतको निक्म्त आज्ञा
छ, र हरे क व्र्क्कतमा गिे काम छ। भववष्र्मा, हरे क व्र्क्कत पववत्र आत्माद्वारा डोऱ्र्ाइएर नतिीहरू

दहाँड्िुपिे बाटोमा दहाँड्िेछि ्। सङ्कष्टबाट भएर जााँदा कसले अरूको निक्म्त वास्ता गिथ सकिेछ?
हरे क व्र्क्कतको आफ्िै कष्ट हुन्छ, अनि हरे कको आफ्िै कद हुन्छ। कसैको कद पनि अरूको
कदससत समाि छै ि। पनतहरूले आफ्िी पत्िीको वास्ता गिथ सकिेछैिि ् वा आमाबाबल
ु े आफ्िै

छोराछोरीको वास्ता गिथ सकिेछैिि ्; कसैले पनि अरू कसैको वास्ता गिथ सकिेछैि। र्ो पारस्पररक

वास्ता र सहार्ता अझै सम्भव भएको अदहलेको समर् जस्तो हुिेछैि। त्र्ो हरे क प्रकारको
व्र्क्कतलाई िुलासा गररिे समर् हुिेछ। भन्िुको अथथ, जब परमेश्वरले गोठालाहरूलाई प्रहार
गिुथहुन्छ, तब बगालका भेडाहरू छरपष्ट हुिेछि ्, अनि त्र्स समर्मा नतमीहरूससत कुिै सााँिो
अगव
ु ा हुिेछैि। मानिसहरू ववभाक्जत हुिेछि ्—नतमीहरू एउटा झण्
ु डको रूपमा साँगै आउि सकिे
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अदहलेको जस्तो र्ो हुिेछैि। भववष्र्मा, जोससत पववत्र आत्माको काम छै ि, नतिीहरूले आफ्िो
सााँिो रङ दे िाउिेछि ्। पनतहरूले आफ्िा पत्िीहरूलाई बेच्िेछि ,् पत्िीहरूले आफ्िा पनतहरूलाई
बेच्िेछि ्, बच्िाहरूले आफ्िा बाबआ
ु माहरूलाई बेच्िेछि ्, अनि बाबआ
ु माहरूले आफ्िा बच्िाहरूलाई

सताउिेछि ्—मािव हृदर् िावप िसकिुको छ! गिथ सककिे एउटै कुरा भिेको व्र्क्कतससत जे छ,
त्र्सलाई पकक्रराख्नु हो, अनि मागथको अक्न्तम भागसम्म दहाँड्िु हो। अदहले, नतमीहरूले र्सलाई
प्रस्टससत दे ख्दै िौ; नतमीहरू सबै निकटको कुरा मात्रै दे ख्न सकछौ। कामको र्ो कदम सफलतापूवथक
अिभ
ु व गिथु सक्जलो कुरा होइि।

सांकष्टको समर्लाई अनत धेरै लम्बाइएको हुिेछैि; वास्तवमा, र्ो एक वषथभन्दा कम समर्सम्म
रहिेछ। र्दद र्ो एक वषथसम्म रहिे हो भिे, कामको अको कदम दढलो हुिछ
े , अनि मानिसहरूको
कद अपर्ाथप्त हुिेछ। र्दद र्ो अनत लामो भएको भए, मानिसहरूले र्सलाई सामिा गिथ
सकिेचथएिि ्। आखिर, मानिसहरूको कदका आफ्िै सीसमतताहरू छि ्। मेरो आफ्िै काम पूरा

भएपनछ, अको कदम भिेको मानिसहरूले आफूले दहाँड्िुपिे मागथ दहाँ ड्िु हुिेछ। हरे कले आफूले कुि
मागथ दहाँड्िुपछथ भन्िे कुरा बुझ्िैपछथ —र्ो एउटा मागथ हो र कष्टको एउटा प्रकक्रर्ा हो, अनि र्ो

परमेश्वरलाई प्रेम गिे तेरो इच्छालाई शोधि गिे एउटा मागथ पनि हो। ताँ कुि सत्र्ताहरूसभत्र
प्रवेश गिुथपछथ , तैँले कुि सत्र्ताहरू पूनतथ गिुथपछथ , तैँले कसरी अिुभव गिुथपछथ , अनि तैँले कुि पक्षबाट

प्रवेश गिथप
ु छथ —तैँले र्ी सबै कुरालाई बझ्
ु िैपछथ । तैँले अदहले िै आफूलाई सस
ु क्ज्जत पािथप
ु छथ । जब

ताँमाचथ सतावट आइपछथ , तब अनत दढलो भइसकेको हुिेछ। हरे क व्र्क्कतले नतिीहरूको आफ्िै
जीविको बोझ बोकिुपछथ , अनि सधैँ अरूको िेताविीहरू वा अरूले िै ताँलाई जबरजस्ती डोऱ्र्ाऊि ्
भिेर सधैँ पिथिे िगर्। मैले धेरै कुरा भिेको छु, तर ताँ कुि सत्र्ताहरूसभत्र प्रवेश गिुथपछथ वा कुि
सत्र्ताहरूले आफैलाई सस
ु क्ज्जत पािथप
ु छथ भन्िे ताँलाई अझै थाहा छै ि। र्सले के दे िाउाँ छ भिे,
तैँले परमेश्वरका वििहरू पढ्िे कार्थमा अझै प्रर्ास गरे को छै िस ्। तैँले तेरो आफ्िै जीविको

निक्म्त कुिै पनि बोझ बोकदै िस ्—र्ो कसरी ग्रहणर्ोग्र् हुि सकला र? ताँ केमा प्रवेश गिुथपछथ भन्िे
बारे मा स्पष्ट छै िस ्, तैँले बुझ्िुपिे कुरालाई ताँ बुझ्दै िस ्, अनि नतमीहरूले सलिुपिे भववष्र्को मागथको
सम्बन्धमा नतमीहरू सबै अझै अन्र्ोलमै छौ। के नतमीहरू पूणथ रूपमा बेकामको छै िौ र? नतमीहरूको

प्रर्ोग के छ र? नतमीहरूले अदहले जे गरररहे का छौ, त्र्ो नतमीहरूका आफ्िै बाटोहरू बिाउिे र

निमाथण गिे कार्थ हो। मानिसहरूले के हाससल गिुथपछथ भन्िे कुरा तैँले जान्िैपछथ र मािवजानतको

निक्म्त परमेश्वरले ददिुभएका मागहरूको मापदण्डलाई तैँले जान्िैपछथ । ताँससत निम्ि बुझाइ हुिैपछथ :
जे-सुकै भए तापनि, म िराम्ररी भ्रष्ट भएको भए तापनि, मैले परमेश्वरको सामु आफ्िा र्ी
कमीहरूलाई परू ा गिैपछथ । परमेश्वरले मलाई भन्िअ
ु नघ, मैले बखु झिाँ, तर अदहले उहााँले मलाई

भन्िुभएको छ र मैले बुझेको छु, त्र्सैले मैले कमी-कमजोरीलाई पूणथता ददि, सामान्र् मािवताको

जीवि क्जउि, परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गिे स्वरूपको जीवि क्जउि हतार गिुथपछथ । मैले पत्रुसले
क्जएको जीवि अिुरूप क्जउि िसके तापनि, कम्तीमा मैले सामान्र् मािवताको जीवि क्जउिुपछथ ।
र्स प्रकारले मैले परमेश्वरको हृदर्लाई सन्तुष्ट पािथ सकछु।

र्स मागथको अक्न्तम भाग अदहलेदेखि भववष्र्को सांकष्ट िससद्चधएसम्मै फैसलिेछ। मागथको
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र्ो भाग मानिसहरूको सााँिो कद प्रकट भएपनछ हुिेछ, साथै नतिीहरूससत सााँिो ववश्वास छ वा
छै ि भिेर पनि र्सले दे िाउिेछ। मागथको र्ो भाग र्स अनघ मानिसहरूले दहाँ डेको मागथभन्दा बढी

कदठि, िट्टािे बाटो हुिे हुिाले, र्सलाई “मागथको अक्न्तम भाग” भिेर भनिन्छ। सत्र्ता के हो
भिे, र्ो बाटोको सबैभन्दा अक्न्तम िण्ड होइि; ककिकक सङ्कष्टबाट भएर गइसकेपनछ, ताँ सुसमािार
फैलाउिे कामबाट भएर जािेछस ् अनि मानिसहरूका केही भाग प्रर्ोग हुिे कामबाट भएर जािेछि ्।
त्र्सैले, “मागथको अक्न्तम भाग” मानिसहरूलाई शोधि गिे सांकष्ट तथा कठोर वातावरणको
सन्दभथमा मात्र भनिएको हो। ववगतमा दहाँडडएको मागथको त्र्ो भागमा, मैले ताँलाई ससकाउि हातले

पक्रेर, र मेरो आफ्िै मुिबाट ताँलाई िुवाएर मैले व्र्क्कतगत रूपमा ताँलाई त्र्स सुिद र्ात्रामा

डोऱ्र्ाएाँ। ताँ धेरै पल्ट सजार् र न्र्ार्बाट भएर गए तापनि, जहााँसम्म तेरो कुरा छ, ती हल्का
प्रहारहरूको श्रांि
ृ लाभन्दा बढी चथएिि ्। अवश्र् िै, त्र्सले परमेश्वरमाचथको तेरो ववश्वासको
र्दक्ष्टकोणहरूलाई उल्लेििीर् ढङ्गले पररवतथि गराएको छ; र्सले तेरो स्वभावलाई पनि उल्लेििीर्
ढङ्गले क्स्थर गराएको छ, अनि ताँलाई मेरो बारे मा केही बुझाई हाससल गिथ ददएको छ। तर म के

भन्दै छु भिे, जब मानिसहरू मागथको त्र्स भागमा दहाँडडरहे का चथए, तब मानिसहरूले नतरे को मूल्र्
वा पररश्रमी प्रर्ास केही हदसम्म सािो चथर्ो—ताँ आज जहााँ छस ्, त्र्हााँसम्म ताँलाई डोऱ्र्ाउिे म

िै हुाँ। ककिकक म ताँलाई केही गिथ लगाउाँ ददि; वास्तवमा, ताँबाट मैले गरे का मागहरू बबलकुल उच्ि
छै िि ्—जे उपलब्ध छ म ताँलाई त्र्ही सलि अिुमनत ददन्छु। र्स समर्ावचधमा, मैले नतमीहरूका
िााँिोहरू अटुट रूपले पूरा गरे को छु, अनि मैले कदहल्र्ै अिुचित मागहरू गरे को छै िाँ। नतमीहरूले

पटक-पटक सजार् सहे का छौ, तापनि नतमीहरूले मेरो मूल मागहरूलाई हाससल गरे का छै िौ।
नतमीहरू पनछ हट्छौ र खिन्ि हुन्छौ, तर म त्र्सलाई ध्र्ाि ददाँ ददि ककिकक अदहले र्ो मेरो
व्र्क्कतगत कामको समर् हो, अनि म तेरो “उपासिा” लाई धेरै गम्भीरतापव
ू थक सलाँ ददिाँ। तर

र्सभन्दा उताको मागथमा, म उप्रान्त काम गिे वा बोल्िेछैिाँ, अनि जब समर् आउाँ छ, म नतमीहरूलाई

उप्रान्त त्र्स्तो सुस्त ढङ्गले अनघ बढ्ि ददिेछैिाँ। म नतमीहरूलाई प्रशस्त पाठहरू ससकाउिेछु,

अनि म नतमीहरूलाई जे उपलब्ध छ, त्र्ो सलि ददिेछैिाँ। नतमीहरूसाँग आज जुि सााँिो कद छ,
त्र्सलाई िुलासा गररिैपछथ । तेरा वषौंदे खिको प्रर्ास अन्तत्ः फलदार्ी भएको छ वा छै ि भन्िे

कुरा ताँ मागथको र्स अक्न्तम भागमा दहाँड्छस ् त्र्स कुरामा दे खििेछ। ववगतमा, नतमीहरूले
परमेश्वरलाई ववश्वास गिुथ धेरै सरल छ भिी सोच्थ्र्ौ, ककिकक परमेश्वरले ताँलाई कठोरतापूवथक
व्र्वहार गरररहिुभएको चथएि। अनि अदहले नि? के नतमीहरूलाई परमेश्वरमा ववश्वास गिुथ सरल
हो भन्िे लाग्छ? के नतमीहरूलाई अझै परमेश्वरमा ववश्वास गदाथ र्सले नतमीहरूलाई सडकमा

िेसलरहे का बच्िाहरूलाई जस्तै िश
ु ी र निक्ष्फक्री बिाउिेछ भन्िे लाग्छ? नतमीहरू भेडाहरू हौ भन्िे

कुरा सााँिो हो; तथावप, नतमीहरूले परमेश्वरको अिुग्रहको कजाथ िुकाउि, र नतमीहरूले ववश्वास गिे

परमेश्वरलाई पूणथ रूपले हाससल गिथ नतमीहरूले आफूले दहाँड्िुपिे र्ो मागथ दहाँड्ि सकिैपछथ ।
आफैलाई ठट्टामा िउडाओ, अनि आफैलाई मूिथ िबिाओ! र्दद ताँ मागथको र्स भागमा र्दढ रहि

सकछस ् भिे, तैँले मेरो सुसमािारीर् कार्थ सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर फैसलएको अभूतपूवथ र्दश्र्लाई दे ख्न

सकिेछस ्, अनि तैँले मससत घनिष्ठ हुिे र सम्पूणथ ब्रह्माण्डभरर मेरो कामलाई फैलाउिे कार्थमा
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तेरो भूसमका िेल्िे सौभाग्र् पाउिेछस ्। त्र्स समर्मा, ताँ दहाँ ड्िुपिे बाटोमा ताँ धेरै िुशीसाथ
निरन्तर दहाँ ड्िेछस ्। भववष्र् असीसमत रूपले उज्र्ालो हुिेछ, तर अदहलेको प्राथसमक कुरा भिेको
मागथको र्स अक्न्तम भागसम्म ठीक प्रकारले दहाँड्िु हो। तैँले िोजी गिैपछथ र र्ो काम कसरी
गिे हो, त्र्सको निक्म्त तर्ारी गिैपछथ । तैँले अदहले गिुथपिे कुरा र्ही िै हो; र्ो अदहलेको जरुरी
ववषर् हो!
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मण्डलीहरूमा हहिँ ड्ने क्रममा ख्रीष्टले हिनभ
ु एका वचनहरू
३

(जल
ु ाइ १९९३ दे खि मार्च १९९४ सम्म)

तिँ तेरो भववष्यको ममसनमा कसरी संलग्न हुनुपर्छ ?
के तँ हरे क यु गमा परमेश्वरले व्यक्त गर्चुभ एको स्वभावलाई युगको महत्त्व उचर्त रूपमा

संप्रेषितगर्े भािामा ठोस तररकाले संर्ार गर्चसक्छस ?् के आखिरी ददर्हरूका परमेश्वरको

कायचलाई अर्ुभ व गर्े तँ , परमेश्वरको धमी स्वभावलाई षवस्तत
ृ रूपमा व्याख्या गर्च सक्छस ्?

के परमे श्वरको स्वभावको बारे मा तैँले स्पष्ट र सटीक रूपमा गवाही ददर् सक्छस ?् धार्मचकताको
नर्म्म्त भोकाउर्े र नतिाचउर्े अनर् तैँले नतर्ीहरूको गोठाला गरोस ् भर्ी तँलाई प्रतीक्षा गरररहे का

दयर्ीय, गररब, र भक्त धार्मचक षवश्वासीहरूलाई तैँले कसरी आफूले दे िेका र अर्ुभ व गरे का

कुराहरू हस्तान्तरण गर्ेछस ्? तैँले नतर्ीहरूको गोठालो गरोस ् भर्ी कस्तो प्रकारका मानर्सहरूले

तँलाई प्रतीक्षा गरररहे का छर् ?् के तँ कल्पर्ा गर्च सक्छस ्? के तेरा काँध हरू, ते रो कायचभार, अनर्
तेरो म्जम्मेवारीको बोझको बारे मा तँलाई थाहा छ? ऐनतहार्सक र्मसर्को तेरो आभास कहाँ छ?
अको युगमा मार्लकको रूपमा तैँले कसरी पयाचप्त रूपमा सेवा गर्ेछस ?् के तँमा मार्लकपर्को

बर्लयो आभास छ? यावत ् थोकका मार्लकको बारे मा तैँले कसरी व्याख्या गर्ेछस ?् के यो साँच्र्ै
संसारका सारा जीषवत प्राणीहरू अनर् सारा भौनतक कुराहरूको मार्लक हो? कामको अको र्रणको
प्रगनतको लाचग तँसँग के -कस्ता योजर्ाहरू छर् ्? कनत धेरै मानर्सहरूले तँलाई नतर्ीहरूका

गोठालो हुर्का लाचग प्रतीक्षा गरररहे का छर् ्? के तेरो काम बोझमय छ? नतर्ीहरू अन्धकारमा
बबलौर्ा गरररहे का गररब, दयर्ीय, अन्धाहरू हुर् ,् र नतर्ीहरू र्ोक्सार्ीमा छर् ्—यो मागच कहाँ छ?
धेरै

विचदेखि

मानर्सलाई

चथर्ोर्मर्ोमा

पारे को

अन्धकारको

शम्क्तहरूलाई

उल्का

झैँ

अर्ार्कज्योनत तल झरे र हटाओस्भर्ी नतर्ीहरू कनत तड्षपन्छर् ्। नतर्ीहरूले यसको लाचग

उत्सुकताका साथ जुर् हदसम्म आशा गछच र् ,् र ददर्-रात यसको लाचग जसरी षवलाप गछच र् ्
त्यो कसले जान्र् सक्छ र? ज्योनत र्म्के र जार्े ददर्मा समेत , गहर् रूपमा कष्ट भोचगरहे का
यी मानर्सहरू कालकोठरीमा ररहाइको कुर्ै आशाषवर्ा बन्दी र्ै रदहरहन्छर् ्; कदहले नतर्ीहरूले

बबलौर्ा गर्च छोड्र्ेछर् ?् कदहल्यै षवश्राम र्ददइएका यी कमजोर आत्माहरूको दभ
ु ाचग्य कनत
भयार्क छ, अनर् नर्दच यी बन्धर्हरू र कठ्याङ्ग्चिएको इनतहासद्वारा नतर्ीहरूलाई यो अवस्थामा

बन्धर्मा राखिएको धेरै भइसकेको छ। अनर् नतर्ीहरूको बबलौर्ाको आवाज कसले सुर्ेको छ
र? कसले नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूको दयर्ीय अवस्थामा हे रेको छ र? परमे श्वरको हृदय कनत

शोककत र व्याकुल छ भन्र्े तैँले कदहल्यै षवर्ार गरे को छस ?् उहाँको आफ्र्ै हातले सम्ृ ष्ट
गर्ुचभ एको नर्दोि मार्वजानतले त्यस्तो पीडा भोगेको उहाँले कसरी दे ख्र् सक्र्ुहुन्छ? आखिर,

मार्वजानत षवि िुवाइएका पीडडतहरू र्ै त हु र् ्। मार्वजानत आजको ददर्सम्म बाँर्ेको भए
तापनर्, मार्वजानतलाई धेरै पदहले र्ै दष्ु टले षवि िु वाएको छ भन्र्े कसलाई थाहा हुर्े चथयो
र? के तँ पीडडतहरूमध्ये एक होस ् भन्र्े तैँले बबर्सचस ?् के परमे श्वरप्रनतको तेरो प्रेमको िानतर,

यी बाँर्ेकाहरूलाई मुक्तगर्े प्रयास गर्च तँ इच्छु क छै र्स ्? के तँ मार्वजानतलाई आफ्र्ै मासु र
रगतजस्तै प्रेम गर्ुचहुर्े परमे श्वरको ऋण नतर्च आफ्र्ो सारा ऊजाच अपचण गर्च इच्छु क छै र्स ?्
जब सबै कुरा भनर्न्छ र गररन्छ, तब तेरो असाधारण जीवर् म्जउर्को लाचग परमे श्वरद्वारा
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प्रयोग गररर्ुलाई तैँले कसरी अथच लगाउँ छस ्? के तँसँ ग एक भक्त, परमे श्वरको से वा गर्े
व्यम्क्तको अथचपूणच जीवर् म्जउर्े अठोट र आत्मषवश्वास साँच्र्ै छ त?

मानवजाततलाई व्यवस्थापन गने उद्िे श्य
यदद मानर्सहरूले मार्व जीवर्को सही मागच र मार्वजानतका नर्म्म्त परमेश्वरको व्यवस्थापर्

योजर्ाको उद्दे श्य स्पष्ट रूपमा दे ख्न सके भर्े, नतर्ीहरू आफ्र्ो व्यम्क्तगत भषवष्य र भाग्यलाई

धर्को रूपमा आफ्र्ो हृदयमा समातेर राख्दै र्र् ्। तब नतर्ीहरूले आफ्र्ा बाबआ
ु माको सेवामा र्ासो

राख्ने छै र्र् ्, जो सुँगुरहरू र कुकुरहरूभन्दा िराब छर् ्। के मानर्सको भषवष्य र गन्तव्य ठीक
पत्रुसका वतचमार् समयका तथाकचथत “आमाबाबुहरू” होइर्र् ् र? नतर्ीहरू मानर्सका मासु र

रगतजस्ता छर् ्। मानर्सको गन्तव्य र भषवष्य के हुर्ेछ? के यो जीषवत छँ दै परमेश्वरलाई दे ख्न
पाउर्े हुर्ेछ, वा मत्ृ यप
े ? दे ह भोर्ल महासङ्ग्कष्टको एक
ु नछ परमेश्वरलाई प्राणले भेट्र्े कायच हुर्छ

ठूलो भट्टीमा समाप्त हुर्ेछ, कक अम्ग्र्-कुण्डमा? के यस्ता प्रश्र्हरू मानर्सको दे हले दभ
ु ाचग्य सहर्ेछ
कक कष्ट भोग्र्ेछ भन्र्े कुरा यस वतचमार् प्रवाहमा रहे का, मम्स्तष्क भएका र संवेदर्शील जो

कोहीर्सत बढी सम्बम्न्धत हुँदैर् र? (यहाँ, सहर्ुले आर्शि पाउर्े कुरालाई जर्ाउँ छ; यसको अथच
भषवष्यमा हुर्े परीक्षाहरू मानर्सका गन्तव्यका लाचग फाइदाजर्क हुन्छर् ्। दभ
ु ाचग्यले दृढ िडा हुर्
र्सक्र्ुलाई, वा धोकामा पर्ुचलाई बुझाउँ छ; वा यसको अथच व्यम्क्तले दभ
ु ाचग्यपूणच पररम्स्थनतहरूको
सामर्ा गर्ेछ र षवपषिहरूमा परे र आफ्र्ो ज्यार् गुमाउर्ेछ, र उसको आत्माको नर्म्म्त कुर्ै

उपयुक्त गन्तव्य छै र् भन्र्े हो।) मानर्सहरूसँग ठोस कारण भए पनर्, सायद नतर्ीहरूले जे सोच्छर् ्
त्यो नतर्ीहरूका समझशम्क्त जर्
ु कुराले सस
ु म्ज्जत हुर्प
ु छच त्योसँग पण
ू च रूपले मेल िाँदैर्। ककर्कक
नतर्ीहरू सबै भ्रर्मत हुन्छर् ् र अन्धाधन्
ु ध कुराहरूलाई पछ्याउँ छर् ्। नतर्ीहरू के र्भत्र प्रवेश गर्चप
ु छच

त्यो नतर्ीहरू सबैले राम्ररी बुझ्र्ुपछच , र षवशेि रूपमा महसंकष्टकालमा (अथाचत ् आगोको भट्टीमा

शुद्ध पाररंदा) केमा प्रवेश गर्ुचपछच , साथै आगोको परीक्षणको अवचधमा नतर्ीहरू कुर् कुराले
सुसम्ज्जत हुर्ुपछच त्यो कुरा पिा लगाउर्ुपछच । सधैँ आफ्र्ा आमाबाबुको (अथच दे ह) सेवा र्गर् जो

सँग
ु रु हरू र कुकुरहरू जस्ता छर् ् र कर्मला र उडुसहरू भन्दा पनर् िराब छर् ्। यसमा व्याकुल

हुर्ु, बल पूवचक सोर्षवर्ार गर्ुचको र तेरो ददमागलाई कष्ट ददर्ुको के अथच छ? दे ह तेरो स्वार्मत्वमा
छै र्, तर परमेश्वरको हातमा छ, जसले तँलाई नर्यन्त्रण मात्र गर्ुचहुन्र्, तर शैतार्लाई पनर् हुकुम
गर्ुचहुन्छ। (यसको अथच दे ह सुरुमा शैतार्को स्वार्मत्वमा हुन्छ भन्र्े हो। शैतार् पनर् परमेश्वरको
हातमा छ, त्यसैले यस कुरालाई यो शब्दमा मात्र भन्र् सककन्छ। ककर्कक यस प्रकारले भन्दा धेरै

पत्याररलो हुन्छ; यसले मानर्सहरू सम्पूणच रूपमा शैतार्को स्वार्मत्वमा छै र्र् ्, तर परमेश्वरको
हातमा छर् ् भन्र्े बुझाउँ छ।) तँ शरीरको यातर्ामा परे र म्जइरहे को छस ्—तर के दे ह तेरो स्वार्मत्वमा
छ? के यो तेरो वशमा छ? त्यसको षवियमा तेरो ददमागलाई ककर् कष्ट ददन्छस ्? ककर् लामो
समयदे खि तेरो सडेको दे हको नर्म्म्त नर्रन्तर परमेश्वरसँग बबन्ती गरररहन्छस ्, जुर् लामो

समयदे खि दोिी ठहररएको छ, श्राषपत छ र अशद्
ु ध आत्माहरूद्वारा अशद्
ु ध भएको छ? शैतार्का
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सहयोगीहरूलाई तेरो हृदयको र्म्जकमा राख्नुको के आवश्यकता छ? के दे हले तेरो वास्तषवक
भषवष्यलाई, तेरो सुन्दर आशाहरूलाई, र तेरो जीवर्को वास्तषवक गन्तव्यलाई बबगार्च सक्छ भन्र्े

कुरामा तँ चर्म्न्तत हुँदैर्स ् र?
आजको मागच दहँड्र् सम्जलो छै र्। यो प्राप्त गर्ुच नर्कै गाह्रो छ भर्ेर भन्र् सककन्छ, र सबै
युगौंयुगभरर, यो अनत दल
ु चभ रहे को छ। तापनर्, मानर्सको दे ह मात्रै पनर् उसलाई बरबाद पार्च

पयाचप्त हुर्ेछ भर्ी कसले सोर्ेको चथयो? आजको काम अवश्य र्ै वसन्तको झरीजस्तै अर्मोल
छ, र मानर्सप्रनत परमेश्वरको कृपा जषिकै मल्
ू यवार् ् छ। तापनर्, यदद मानर्सले उहाँको वतचमार्

कामको उद्दे श्य जान्दै र् भर्े वा मार्वजानतको सार बुझ्दै र् भर्े, यसको अर्मोलता र बहुमूल्यताको
कुरा कसरी गर्च सककन्छ? दे ह मानर्सहरूको आफ्र्ै स्वार्मत्वमा हुँदैर्, त्यसैले यसको वास्तषवक
गन्तव्य कहाँ हुर्ेछ भर्ेर कसैले पनर् स्पष्ट रूपमा बुझ्र् सक्दै र्। तैपनर्, तैंले यो राम्ररी जान्र्ुपछच
कक सम्ृ ष्टका प्रभुले सम्ृ ष्ट गररएको मार्वजानतलाई त्यसको सुरुको स्थार्मा फकाचउर्ुहुर्ेछ, र
नतर्ीहरूको सम्ृ ष्टको समयदे खिको नतर्ीहरूको मूल स्वरूप पुर्स्थाचषपत गर्ुचहुर्ेछ। उहाँले मानर्सर्भत्र

फुककददर्ुभएको सास पूणच रूपमा कफताच र्लर्ुहुर्ेछ, हड्डी र मासुलाई फेरर कब्जा गर्ुचहुर्ेछ र सबै

थोक सम्ृ ष्टका प्रभुमा फकाचउर्ुहुर्ेछ। उहाँले मार्वजानतलाई पूणच रूपमा पररवतचर् र र्वीकरण

गर्ुचहुर्ेछ, र मानर्सबाट परमेश्वरको सम्पूणच सम्पदा कफताच र्लर्ुहुर्ेछ जुर् मार्वजानतको होइर्,
तर परमेश्वरको हो, र त्यो फेरर कदहल्यै मार्वजानतलाई ददर्ह
ु ु र्ेछैर्। ककर्कक पदहलो कुरा त यो
हो कक ती कुर्ै पनर् थोक मार्वजानतको चथएर्। उहाँले ती सबैलाई कफताच र्लर्ुहुर्ेछ—यो अर्ुचर्त

लुट होइर्; बरु, यसको उद्दे श्य स्वगच र पथ्
ृ वीलाई नतर्ीहरूको मूल अवस्थामा पुर्स्थाचपर्ा गर्ुच,
साथै मानर्सलाई रूपान्तरण र र्वीकरण गर्ुच हो। यो मानर्सको लाचग उचर्त गन्तव्य हो, तापनर्

यो मानर्सहरूले सोर्ेजस्तो दे हलाई सजाय ददइएपनछ फेरर आफ्र्ो बर्ाउर्े कुरा होइर्। दे ह र्ष्ट

भएपनछ परमेश्वरले त्यसको अम्स्थरपंजर र्ाहर्ुहुन्र्; उहाँ मानर्समा भएको मूल तत्त्वहरू र्ाहर्ुहुन्छ
जुर् सुरुदे खि र्ै परमेश्वरको स्वार्मत्वमा चथयो। यसैले, उहाँले मार्वजानतलाई र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछैर् वा
मानर्सको दे हलाई पूणच रूपले र्ष्ट पार्ुचहुर्ेछैर्, ककर्कक मानर्सको दे ह उसको नर्जी सम्पषि होइर्।

बरु, यो मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े परमेश्वरको अनतररक्त भाग हो। उहाँले आफ्र्ो “आर्न्द”

का लाचग मानर्सका दे हलाई कसरी र्ष्ट पार्च सक्र्ह
ु ु न्छ र? अदहलेसम्म, के तैंले वास्तवमै आफ्र्ो
दे हलाई सम्पूणच रूपमा छोडेको छस ्, जुर् एक पैसा मूल्यको पनर् छै र्? यदद तैंले आखिरी ददर्हरूको
कामको तीस प्रनतशत मात्रै बुझ्र् सककस ् भर्े (यसको तीस प्रनतशत भन्र्ुको अथच पषवत्र आत्माको
आजको काम र आखिरी ददर्हरूमा भएको परमेश्वरको काम हो), तैँले आफ्र्ो दे हको “सेवा”
गरररहँदैर्स ् वा “सन्तार्को सेवा” गरररहँदैर्स ,् जर्
ु शरीर आज जस्तै धेरै विचदेखि भ्रष्ट रहे को छ।
मानर्सहरू अदहले अभूतपूवच अवस्थामा षवकर्सत भएका छर् ्, र अब इनतहासका पाङ्ग्िाहरू जस्तै
अगाडड बढ्र्ेछैर्। तेरो पुरार्ो दे ह लामो समयदे खि खझँ गोहरूले ढाककएको छ, त्यसैले परमेश्वरले

आजको ददर्सम्म अचग बढ्र् ददर्ुभएको इनतहासका पाङ्ग्िाहरूलाई यसले कसरी उल्टाउर् सक्छ?
आखिरी ददर्हरूको शान्त रूपमा दटक-दटक गर्े घडीलाई यसले फेरर कसरी दटक-दटक गर्े बर्ाउर्

अनर् त्यसका काँटाहरूलाई घडीको ददशामा र्ल्र्े बर्ाउर् सक्छ? यसले बाक्लो कुदहरोमा ढाककएको
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संसारलाई कसरी रूपान्तरण गर्च सक्छ? के तेरो दे हले पहाड-पवचत र र्दी-र्ालालाई पुर्जीषवत पार्च

सक्छ? तेरो शरीर, जसको थोरै मात्र काम छ, के त्यसले साँच्र्ै तैंले अनत र्ै र्ाहे को मार्व संसारको

पर्
ु स्थाचषपत गर्च सक्छ? के तँ आफ्र्ा सन्तार्लाई साँच्र्ै “मार्व प्राणी” बन्र्े र्शक्षा ददर् सक्छस ्?
के तैँले अदहले यो कुरा बुखझस ्? तेरो शरीर वास्तवमा केको स्वार्मत्वमा छ? मानर्सलाई मुम्क्त
ददर्ु, मानर्सलाई र्सद्ध पार्ुच र मानर्सलाई रूपान्तरण गर्ुचको परमेश्वरको सुरुको अर्भप्राय भर्ेको
तँलाई एउटा सुन्दर गह
ृ दे श ददर्ु वा मानर्सको शरीरलाई शाम्न्तपूणच षवश्राम ददर्ु भन्र्े चथएर्; यो

त उहाँको मदहमा र उहाँको गवाहीको लाचग, मार्वजानतको भषवष्यको अझ उिम आर्न्दका लाचग,
र यसरी नतर्ीहरूले र्ाँडै षवश्राम गर्च सकूर् ् भन्र्े अर्भप्रायको लाचग चथयो। अझै यो तेरो दे हको

नर्म्म्त चथएर्, ककर्कक मानर्स परमेश्वरको व्यवस्थापर्को पूँजी हो, र मानर्सको दे ह अनतररक्त
सहायक मात्रै हो। (मानर्स आत्मा र शरीर दव
ु ै भएको एक वस्तु हो, जबकक दे ह र्ष्ट भएर जार्े

वस्तु हो। यसको अथच दे ह व्यवस्थापर् योजर्ामा प्रयोग गररर्े एउटा साधर् हो भन्र्े हुन्छ।)
तँलाई थाहा हुर्ुपदचछ कक परमेश्वरको र्सद्धता, पूणचता र मानर्सहरूको प्राम्प्तले नतर्ीहरूका दे हमा
तरवार र र्ोटहरू, अन्त्यहीर् दुःु ि, जलर्, क्रूर न्याय, सजाय, र श्रापहरू अनर् अर्सम परीक्षाहरू

बाहे क अरू केही ल्याउँ दै र्। मानर्सको व्यवस्थापर् कायचको र्भत्री कथा र सत्यता यही हो। तापनर्,

यी सबै कुराहरू मानर्सको दे हमा लक्षक्षत हुन्छर् ्, र शत्रुताका सबै वाणहरू नर्दचयतापूवचक मानर्सको
दे हप्रनत लक्षक्षत गररन्छर् ् (ककर्कक मानर्स नर्दोि छ)। यो सबै उहाँको मदहमा र गवाहीका लाचग
हो, र उहाँको व्यवस्थापर्का लाचग हो। कारण उहाँको काम मार्व जानतका लाचग मात्र होइर्, तर

सम्पूणच योजर्ाका लाचग पनर् हो, साथै उहाँले मार्व जानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको समयको उहाँको
सुरुको इच्छा पूरा गर्चलाई पनर् हो। त्यसकारण, सायद मानर्सले गर्े अर्ुभवको र्ब्बे प्रनतशतमा

दुःु िहरू र कदठर्ाइको आगो सामेल हुन्छ, र त्यहाँ मानर्सको दे हले र्ाहर्ा गरे का मीठा र
िुसीयालीका ददर्हरू थोरै हुन्छर् ् वा एउटै पनर् हुँदैर्। मानर्सले परमेश्वरर्सत सुन्दर समय
बबताउँ दै दे हमा िुसीका क्षणहरू झर्ै कम अर्ुभव गर्च सक्छ। दे ह फोहोर छ, त्यसैले मानर्सको

दे हले जे दे ख्छ वा उपभोग गछच त्यो परमेश्वरको ताडर्ा बाहे क अरू केही पनर् हुँदैर्, जसलाई
मानर्सले अर्ुपयुक्त पाउँ छ, मार्ौं त्यसमा सामान्य अर्ुभूनतको अभाव चथयो। ककर्भर्े परमेश्वरले
आफ्र्ो धार्मचक स्वभाव प्रकट गर्चह
ु ु न्छ, जसलाई मानर्सले समथचर् गदै र्, जसले मानर्सका
अपराधहरू सहँदैर्, र शत्रुहरूलाई घण
ृ ा गदचछ। परमेश्वरले कुर्ै पनर् उपायद्वारा उहाँको सम्पूणच

स्वभाव प्रकट गर्ुचहुन्छ, त्यसरी शैतार्सँग उहाँको छ हजार विचको लडाइँको—सारा मार्व जानतको
मुम्क्तको कामर प्रार्ीर् कालको शैतार्लाई र्ाश पार्े काम समाप्त गर्ुचहुन्छ।

मातनसको सार र पहहचान
वास्तवमा, इस्राएलीहरू हताश छै र्र् ्; नतर्ीहरूले परमेश्वरद्वारा षवगत छ हजार विचदेखि गररँदै

आएको कामलाई ध्यार्पूवचक हे रेका छर् ्, ककर्भर्े मैले नतर्ीहरूलाई त्याचगर्ँ। बरु, नतर्ीहरूका
षपतापि
ु ाचले असल र िराबको ज्ञार् ददर्े रूिबाट फल िाएको कारणले, जर्
ु नतर्ीहरूलाई दष्ु टद्वारा
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ददइएको उपहार चथयो, नतर्ीहरूले पापको नर्म्म्त मलाई त्यागे। असल सधैँ मेरो र्ै हो, जबकक

िराब दष्ु टको हो जसले पापको िानतर मलाई फुस्ल्याउँ छ। म मानर्सहरूलाई दोि लगाउँ ददर्ँ, र्
त म नतर्ीहरूलाई नर्दचयतापव
ू चक र्ाश गछुच र नर्मचम सजायको भाचगदार बर्ाउँ छु, ककर्भर्े िराब
मौर्लक रूपमा मानर्सजानतको चथएर्। त्यसैकारण, इस्राएलीहरूले मलाई सावचजनर्क रूपमा क्रुसमा

टाँगे तापनर्, नतर्ीहरू जसले मसीह तथा यहोवालाई पिंदै आएका छर् ् र मुम्क्तदाता येशूको र्ाहर्ा
गरररहे का छर् ्, नतर्ीहरूले मेरो प्रनतज्ञा कदहल्यै बबसेका छै र्र् ्ुः ककर्भर्े मैले नतर्ीहरूलाई त्यागेको
छै र्ँ। आखिर, मैले रगतलाई मार्वजानतर्सत स्थाषपत गरे को करारको प्रमाणको रूपमा र्लएको

चथएँ, यो तथ्य “रगतको करार” भएको छ जुर् एउटा छापजस्तै अनर् स्वगच तथा पथ्
ृ वी अर्न्त
रूपमा परस्पर नर्भचर भएजस्तै जवार् तथा नर्दोिहरूको हृदयमा अंककत भएको छ। यी दुःु िी
मानर्सहरू जसलाई मैले पूवचनर्युक्त गरेँ, र्ुर्,ेँ अनर् पनछ उद्धार र हार्सल गरेँ , नतर्ीहरूलाई मैले

कदहल्यै धोका र्ददएको कारण, अनर् नतर्ीहरूले मलाई त्यस दष्ु टलाई भन्दा बढी प्रेम गरे काले,
नतर्ीहरू उत्सुकतापूवचक मेरो पुर्रागमर्को अपेक्षा गछच र् ् अनर् व्यितापूवचक मलाई भेट्र्े प्रतीक्षा
गछच र् ्। मैले रगतद्वारा नतर्ीहरूर्सत स्थाषपत गरे को करारलाई कदहल्यै र्मेटेको कारण नतर्ीहरूले

व्यितापूवचक प्रतीक्षा गरे कोमा कुर्ै आश्र्यच मान्र्ुपदै र्। म यी थुमाहरूलाई फेरर िहण गर्ेछु जो

धेरै विचदेखि हराएका छर् ्, ककर्भर्े मैले सधैँ मानर्सहरूलाई प्रेम गरे को छु; यो त केवल िराबका
तत्वहरू नतर्ीहरूमा भएका असलमा जोडडएको कुरा हो। म यी दररद्र मानर्सहरूलाई हार्सल गर्ेछु

जसले मलाई प्रेम गछच र् ् र जसलाई मैले यनत लामो समयदे खि प्रेम गरे को छु, तर म कसरी ती

दष्ु टहरूलाई मेरो घरर्भत्र ल्याउर् सक्छु जसले मलाई कदहल्यै प्रेम गरे का छै र्र् ् र जसले मलाई
शत्रुजस्तै व्यवहार गरे का छर् ्? मैले रगतद्वारा मार्वजानतर्सत करार स्थाषपत गरे को भए तापनर्

मलाई घण
ृ ा गर्े, षवरोध गर्े, प्रनतरोध गर्े, आमक्रण गर्े र सराप्र्े ददयाबलस तथा सपचका ती
वंशजलाई म मेरो घरर्भत्र ल्याउर्ेछैर्। मेरो कामको उद्दे श्य के हो अनर् कसको नर्म्म्त म त्यो

काम गछुच भर्ी तैँले यथाथच रूपले जान्र्ुपछच । के तेरो प्रेममा असल वा िराब सामेल छ? तँर्सत

भएको मेरो बारे को ज्ञार् दाऊद तथा मोशाको समार् छ वा छै र् ? मप्रनतको तेरो सेवा अब्राहमको
समार् छ वा छै र्? तँ वास्तवमा मद्वारा र्सद्ध पाररँदैछस ्, तर तैँले कसलाई प्रनतनर्चधत्व गर्ेछस ्
अनर् कसको पररणाममा तँ भागीदार हुर्ेछस ् भर्ी तैँले जान्र्प
ु छच । तेरो जीवर्कालभरर, मेरो
कामसम्बन्धी तेरो अर्ुभवमा, के तैँले हिचपूणच रूपले र प्रशस्त मात्रामा बाली र्भत्र्याएको छस ्? के
यो भरपूर तथा फलदायक छ? तैँले आफूले आफैमाचथ चर्न्तर् गर्ुचपछच ुः तैँले मेरो िानतर विौं

मेहर्त गरे को छस ्, तर के तैँले केही हार्सल गरे को छस ्? के तैँले केही रूपान्तरण अर्ुभव गरे को
वा केही हार्सल गरे को छस ्? तेरो अत्यन्तै कदठर् अर्भ
ु वहरूको बदलामा, के तँ पत्रस
ु जस्तै भएको
छस ् जसलाई क्रुसमा टाँचगयो वा पावलजस्तो भएको छस ् जसलाई ठूलो ज्योनतको प्रहार एवं प्राम्प्त

भयो? तँर्सत यी कुराबारे केही र्ेतर्ा हुर्ुपछच । म सदा तेरो जीवर्बारे कुरा गरररहे को छै र्ँ वा तेरो
जीवर्माचथ सोचर्रहे को छै र्ँ जुर् तोरीको बीउभन्दा पनर् सूक्ष्म छ र बालुवाको कण जनतकै सार्ो

छ। स्पष्ट रूपमा भन्र्ुपदाच, मैले मार्वजानतलाई व्यवम्स्थत गछुच। तथाषप, मैले एकपल्ट घण
ृ ा गरे को
तर पनछ फेरर उठाएको मानर्सको जीवर्लाई म मेरो व्यवस्थापर्को महत्वपूणच दहस्सा माम्न्दर्ँ।
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नतमीहरूको भूतपूवच पदहर्ार्को साँर्ो प्रकृनत, साथै नतमीहरू दासको रूपमा कसको अधीर्मा चथयौ

भन्र्े बारे मा तँर्सत स्पष्ट बुझाइ हुर्ुपछच । यसथच, मानर्सलाई व्यवस्थापर् गर्चको लाचग कच्र्ा
पदाथचको रूपमा म शैतार्सँग र्मल्र्े मानर्सको अर्ह
ु ार प्रयोग गददचर्ँ, ककर्भर्े मानर्सहरू कदहल्यै

पनर् मूल्यवार् वस्तु चथएर्र् ्। नतमीहरूले सुरुमा नतमीहरूप्रनत भएको मेरो मर्ोवषृ ि स्मरण गर्ुचपछच ,
अनर् त्यनतबेला मैले कसरी नतमीहरूलाई सम्बोधर् गरे को चथएँ , सो सम्झर्ा गर्ुचपछच —जुर्

व्यावहाररक महत्वषवर्ाको आिह चथएर्। नतमीहरू जुर् उपर्ाम पदहररन्छौ, त्यो षवर्ाकारण छै र्
भर्ी तैँले जान्र्प
ु छच । म अर्म
ु ार् गछुच कक यो कुरा नतमीहरू सबैलाई थाहा छ, नतमीहरू परमेश्वरका

चथएर्ौ बरु सुरुमै शैतार्द्वारा कब्जा गररएका चथयौ अनर् नतमीहरूले त्यसको घरमा बफादार दास
भएर सेवा गरे का चथयौ; यसअलावा, नतमीहरूले मलाई धेरै पदहले र्ै बबर्सचयौ ककर्भर्े नतमीहरू

लामो समयसम्म मेरो घरभन्दा बादहर अनर् दष्ु टको हातमा रह्यौ। म जसलाई उद्धार गछुच,

नतर्ीहरू मैले लामो समयअनघ र्ै पूवचनर्युक्त गरे का अनर् मद्वारा उद्धार गररएका मानर्सहरू हुर् ्
जबकक नतमीहरू नर्यमको अपवादको रूपमा मार्वतामाझ राखिएका दररद्र मानर्सहरू हौ।

नतमीहरूलाई थाहा हुर्पछच कक नतमीहरू दाऊद वा याकूब घरार्ाका होइर्ौ बरु मोआब घरार्ाका हौ
जसका सदस्यहरू अन्य कुलमा पछच र् ्। ककर्भर्े मैले नतमीहरूर्सत कुर्ै करार स्थाषपत गररर्ँ, बरु

मात्र काम गरेँ, नतमीहरूको माझमा बोलेँ, अनर् नतमीहरूलाई डोर्याएँ। मेरो रगत नतमीहरूका नर्म्म्त
बगाइएको चथएर्, मेरो गवाहीको िानतर नतमीहरूको माझमा मैले केवल आफ्र्ो काम गरररहे को

चथएँ। के यो कुरा नतमीहरूलाई थाहा चथएर् र? के मेरो काम नतमीहरूको नर्म्म्त जसरी येशूले रगत

बगाएर मत्ृ युवरण गर्ुचभयो, वास्तवमै त्यो समार् छ र? पदहलो कुरा, मैले नतमीहरूको नर्म्म्त त्यस्तो
ठूलो अपमार् सहे को केही फाइदाको कुरो भएर्। परमेश्वर जो पूणच रूपमा पापरदहत हुर्ुहुन्छ, उहाँ
सीधै अत्यन्तै नघर्लाग्दो तथा बीभत्स ठाउँ मा आउर्भ
ु यो, मार्व बसोबासको नर्म्म्त अयोग्य रहे को

सुङ्ग्गुर र कुकुरहरूको ठाउँ मा आउर्ुभयो, तपानर् मैले यी सबै क्रुर अपमार्हरू मेरा षपताको मदहमाको
नर्म्म्त र अर्न्त गवाहीको नर्म्म्त सहेँ। नतमीहरूले नतमीहरूको व्यवहार कस्तो छ भर्ी जान्र्ुपछच

र नतमीहरू “धर्ी तथा शम्क्तशाली िार्दार्” मा जन्मेका बच्र्ाहरू होइर्ौ बरु केवल शैतार्का
दयर्ीय सन्तार्हरू हौ भर्ी बुझ्र्ुपछच । नतमीहरू मार्वजानतका कुलषपताहरू पनर् होइर्ौ, र् त
नतमीहरूर्सत मार्वअचधकार वा स्वतन्त्रता र्ै छ। मौर्लक रूपमा नतमीहरू मार्वजानतका

आर्शष्हरूको कुर्ै पनर् कुरामा भागीदार चथएर्ौ, र् त नतमीहरू स्वगचको राज्यका आर्शष्हरूमा र्ै

भागीदार चथयौ। यस्तो ककर् हो भर्े नतमीहरू मार्वजानतको सबैभन्दा तल्लो तहमा छौ, अनर् मैले

नतमीहरूको भषवष्यको बारे मा कदहल्यै षवर्ार गरे को छै र्ँ। यसैकारण, आज नतमीहरूलाई र्सद्ध
तल्
ु याउर्े आत्मषवश्वास मर्सत हुन्छ भन्र्े मेरो योजर्ाको एउटा भाग भए तापनर् यो एक अभत
ू पव
ू च
काम हो, ककर्भर्े नतमीहरूको स्तर अनत नर्म्र् छ अनर् मौर्लक रूपमा नतमीहरूको मार्वजानतमा
कुर्ै दहस्सा र्ै चथएर्। मानर्सहरूको लाचग, प्रष्ट रूपले के यो आर्शि ् होइर् र?

म जसलाई उद्धार गछुच नतर्ीहरू मैले लामो समयअनघ र्ै पापशोधर्को भाँडोबाट मक्
ु त

गररएका मानर्सहरू हुर् ्, साथै नतर्ीहरू मैले लामो समयअनघ भेट गरे का र्ुनर्एका मानर्सहरू हुर् ्,
ककर्कक नतर्ीहरूले म फेरर नतर्ीहरूमाझ पर्
ु ुः प्रकट हुर्प
ु छच भन्र्े नतसचर्ा गरे का छर्। नतर्ीहरूले
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मलाई प्रेम गरे का छर् ्, अनर् मेरो करारलाई नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा कुँदे र रािेका छर् ् जुर् मैले
रगतद्वारा स्थाषपत गरे को चथएँ ककर्कक मैले नतर्ीहरूलाई प्रेम गरे को छु। नतर्ीहरू हराएका

थम
ु ाजस्ता छर् ् जसले धेरै विचदेखि मलाई िोज्दै आइरहे का छर् ्, अनर् नतर्ीहरू असल छर् ्;
त्यसकारण, म नतर्ीहरूलाई असल इस्राएलीहरू अनर् प्यारा सार्ा स्वगचदत
ू हरू भन्दछु। यदद म
नतर्ीहरूको माझमा भएको भए मैले त्यस्तो अपमार् सहर्े चथइर्ँ। ककर्भर्े नतर्ीहरूले मलाई

आफ्र्ो जीवर्भन्दा पनर् बढी प्रेम गछच र् ्, अनर् म नतर्ीहरूलाई सबै थोकमा सबैभन्दा सुन्दर भर्ी
प्रेम गछुच। ककर्भर्े नतर्ीहरू मद्वारा सम्ृ ष्ट गररएका र मेरा हुर् ्, नतर्ीहरूले मलाई कदहल्यै बबसेका
छै र्र् ्। नतर्ीहरूको प्रेमले नतमीहरूको प्रेमलाई माथ गछच , अनर् नतमीहरूले आफ्र्ै जीवर्लाई प्रेम

गरे को भन्दा बढी नतर्ीहरूले मलाई प्रेम गछच र् ्। नतर्ीहरू ममा त्यसरी समपचण हुन्छर् ् जसरी सार्ा
सेता ढुकुरहरू आकाशमा समपचण हुन्छर् ्, अनर् नतर्ीहरूको हृदयमा मप्रनत भएको आज्ञाकाररता
नतमीहरूको हृदयमा भएको भन्दा बढी छ। अनर् यस्तो ककर् हो भर्े नतर्ीहरू आदमका सन्तार्

हुर् ्, याकूबका वंशज हुर् ् अनर् मेरा र्ुनर्एकाहरूमध्येका हुर् ्, यस्तो ककर् हो भर्े मैले नतर्ीहरूलाई
धेरै लामो समयदे खि प्रेम गरे को छु—अनर् मैले नतमीहरूलाई भन्दा बढी नतर्ीहरूलाई प्रेम गरे को

छु; ककर्कक नतमीहरू अनत षवद्रोही छौ, नतमीहरूर्सत त्यनत भयार्क षवरोध छ, नतमीहरूले मलाई

त्यनत तुच्छ र्जरले हे दचछौ, नतमीहरू मप्रनत ज्यादै चर्सो छौ, नतमीहरू मलाई ज्यादै कम माया
गछौ, अनर् नतमीहरूले मलाई अनत घण
ृ ा गछौ। नतमीहरू मेरो कामलाई ज्यादै अवहे लर्ा गछौ अनर्

मेरो कक्रयाकलापलाई ज्यादै तुच्छ ठान्छौ। नतर्ीहरूभन्दा षवपरीत रूपमा, नतमीहरूले मेरो कामलाई

कदहल्यै बहुमूल्य ठार्ेका छै र्ौँ। बरु, नतमीहरूले त्यसलाई तुच्छ ठान्छौ, नतमीहरूका आँिा शैतार्को
जस्तै चर्न्ताले राता छर् ्। नतमीहरूको समपचण कहाँ छ? नतमीहरूको र्ररत्र कहाँ छ? नतमीहरूको
प्रेम कहाँ छ? नतमीहरूर्भत्र भएको प्रेमका अंश नतमीहरूले कदहले प्रदशचर् गरे का छौ? नतमीहरूले
कदहले मेरो कामलाई गम्भीरतापूवचक र्लएका छौ? ती प्यारा स्वगचदत
ू हरूलाई दया र्मलोस ् जसले

उत्सुकतापूवचक मेरो आगमर्लाई पिचन्छर् ् अनर् व्यितापूवचक मलाई पखिंरहदा अनत धेरै कष्ट

उठाउँ छर् ्, त्यसका लाचग म नतर्ीहरूलाई असाध्यै प्रेम गछुच। तथाषप, म आज जे दे ख्छु त्यो एउटा
यस्तो अमार्वीय संसार हो जसको नतर्ीहरूर्सत कुर्ै सम्बन्ध छै र्। के नतमीहरूको षववेक लामो
समयअनघ र्ै सस्
ु त र संवेदर्ाशन्
ू य भएको जस्तो नतमीहरूलाई लाग्दै र्? के नतमीहरू ती प्यारा

स्वगचदत
ू हरूर्सत मेरो पुर्र्मचलर् हुर् बाधा ददइरहे को फोहोरमैला हौ जस्तो नतमीहरूलाई लाग्दै र्?
कदहले नतर्ीहरूले मेरो पुर्रागमर्लाई पखिचरहे का छै र्र् ् र? मर्सत पुर्र्मचलर् हुर् कदहले नतर्ीहरूले
पखिचरहे का छै र्र् ् र? मर्सत सुन्दर ददर्हरू बबताउर् र मर्सत भोज िार् सकूँ भर्ेर कदहले

नतर्ीहरूले अपेक्षा गरे का छै र्र् ् र? नतमीहरूले आज के गरररहे का छौ भर्ी कदहल्यै महसस
ु गरे का

छौुः संसारभरर उपद्रव मच्र्ाउर्े; एक अकाचको षवरुद्ध िडयन्त्र रच्र्े ; एक अकाचलाई छल्र्े; धोकापूवचक,

गोप्यतापूवचक, र नर्लचज्जतापूवचक व्यवहार गर्े; सत्यतालाई र्जान्र्े; धोका र कुदटलतायुक्त कायच
गर्े; र्ाप्लुसी गर्े; आफैलाई अरूभन्दा सधैँ ठीक र उिम ठान्र्े; अर्भमार्ी बन्र्े; र पहाडमा बस्र्े
जङ्ग्गली जर्ावरहरूजस्तै बबचरतापूवचक व्यवहार गर्े अनर् पशुहरूका राजासरह अर्शष्ट व्यवहार

गर्े—के यी व्यवहारहरू एउटा मानर्सको लाचग उपयक्
ु त छ र? नतमीहरू अर्शष्ट र अषववेकी छौ।
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नतमीहरूले कदहल्यै मेरा वर्र्हरूलाई बहुमूल्य ठार्ेका छै र्ौँ तर त्यसप्रनत घण
ृ ायुक्त रवैया
अपर्ाएका छौ। यस प्रकारका उपलम्ब्धहरू, साँर्ो मार्व जीवर् अनर् सुन्दर आशाहरू कहाँबाट
आउँ छर् ्? के तेरो फजल
ु कल्पर्ाले तँलाई बाघको मि
ु दे खि साँच्र्ै उद्धार गछच र? के यसले तँलाई

जर्लरहे को आगोबाट उद्धार गछच र? यदद तैँले साँर्ो रीनतले मेरा कामलाई अमुल्य सम्पषिजस्तै
सम्मार् गरे को भए के तँ यस हदसम्म िसेका हुम्न्थस ् र? तेरो भाग्य वास्तवमै पररवतचर् गर्च
र्सककर्े हुर् सक्छ र? के तँ त्यस्तो अफसोसका साथ मर्च इच्छुक छस ् र?

मातनसको अन्ततनछहहत पहहचान र उसको मूल्य:
वास्तवमा ती कस्ता हुन्र्न ्?
नतमीहरू दहलोबाट अलग गररयौ र जेसुकै भए तापनर्, नतमीहरू फोहोरी र परमेश्वरद्वारा घण
ृ ा

गररएका चथिोहरूका बीर्बाट दटषपएका वस्तु चथयौ। नतमीहरू शैतार्का चथयौ र एक पटक त्यसबाट
कुम्ल्र्एका र दषू ित पाररएका चथयौ। यसैले नतमीहरू दहलोबाट अलग गररएका चथयौ भनर्एको हो,

र नतमीहरू पषवत्र हुर्ु त कता हो कता, बरु नतमीहरू लामो समयदे खि शैतार्को छलकपटको वस्तु
रहँदै आएका गैर-मार्व थोकहरू हौ। नतमीहरूको सबैभन्दा उचर्त मूल्याङ्ग्कर् यही र्ै हो। नतमीहरू
मल
ू रूपमा समात्र्को नर्म्म्त आकिचक माछा र खझँगे माछा र्भई जमेर दग
ु चम्न्धत भएको पार्ी र
दहलोमा पाइर्े अशुद्ध थोकहरू चथयौ भन्र्े कुरा नतमीहरूले जान्र्ुपछच , ककर्कक आर्न्द प्रदार् गर्े

कुर्ै पनर् कुरा नतमीहरूबाट प्राप्त गर्च सककन्र्। यसलाई रूिो तवरले भन्र्ुपदाच, नतमीहरू तल्लो
समाजका सबैभन्दा भ्रष्ट पशुहरू हौ, सुँगुर र कुकुरहरूभन्दा पनर् िराब। िुलस्त भन्र्ुपदाच,

नतमीहरूलाई यस्ता शब्दहरूले सम्बोधर् गर्चु र् त अनतशयोम्क्त हो र् त अत्यम्ु क्त र्ै हो; बरु,

यसले षवियलाई सरलीकृत पो गछच । नतमीहरूलाई यस्ता शब्दहरूले सम्बोधर् गर्ुच नतमीहरूलाई
सम्मार् दे िाउर्े एउटा तररका हो भर्ेर समेत भन्र् सककन्छ। दहलोमा भएको नतमीहरूको हैर्सयत
लगायत नतमीहरूको अन्तदृचम्ष्ट, बोली-वर्र्, मानर्सको रूपमा व्यवहार र नतमीहरूका जीवर्को हरे क

पक्ष, नतमीहरूको पदहर्ार् “सामान्यभन्दा बादहरको” हो भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्च पर्याप्त छर् ्।

जसले मसक्िैनन ् र अनजान रहन्र्न ्:
के ततनीहरू जनावरहरू होइनन ् र?

तँ आजको बाटोमा दहँड्र्े क्रममा सबैभन्दा उपयुक्त ककर्समको िोजी के हो? तेरो िोजीमा,

तैँले आफैलाई कस्तो ककर्समको व्यम्क्तको रूपमा हे र्ुचपछच ? यसले आज तँमाचथ आइपर्े सबै कुरालाई
तैँले कसरी सामर्ा गर्ुचपछच सो जान्र्े योग्य बर्ाउँ छ, र्ाहे त्यो जाँर्हरू होऊर् ् वा कदठर्ाइहरू वा

नर्दचयी सजाय र सराप होऊर् ्। यी सबै कुराहरूको सामर्ा गर्ुच पदाच, तैँले हरे क मार्मलामा तीमाचथ
ध्यार्पूवचक षवर्ार गर्ुचपछच । म यो ककर् भन्छु? म यो भन्छु, ककर्कक आज तँमाचथ आइलाग्र्े

कुराहरू आखिर छोटो अवचधका परीक्षाहरू हुर् ् जर्
ु बारम्बार दे िा पछच र् ्; सायद जहाँसम्म तेरो कुरा
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छ, ती िासगरी आत्माका नर्म्म्त भार होइर्र् ,् त्यसैले तँ ती कुराहरूलाई आफ्र्ो स्वाभाषवक मागचमा

बग्र् ददन्छस ्, र नतर्लाई प्रगनतको िोजीमा बहुमूल्य सम्पषिको रूपमा र्लँ दैर्स ्। तँ कनत षवर्ारहीर्
छस ्! यहाँसम्म कक तैँले यो बहुमल्
ू य सम्पषिलाई तेरो आँिाको अगाडड तैरररहे को बादलजस्तो
ठान्छस ्, र घरीघरी बर्सचर्े यी कठोर प्रहारहरूलाई तैँले बहुमूल्य ठान्दै र्स ्—त्यस्ता प्रहारहरू जुर्
छोटो हुन्छ र तेरो लाचग ती थोरै वजर्को जस्तो दे खिन्छ—बरु तँ ती कुराहरूलाई हृदयबाट र्र्लइकर्
चर्सो टुक्राको रूपमा हे छचस ्, र नतर्लाई केवल एक मौकाको प्रहारको रूपमा र्लन्छस ्। तँ कनत

अहङ्ग्कारी छस ्! समय-समयमा आइरहर्े यी क्रूर आँधी-बेहरीजस्ता आक्रमणहरूलाई हल्का रूपले
र्लँ दै तैँले केवल बेवास्ता गछच स ्; कदहलेकहीीँ तैँले र्ीसो मुस्कार्सम्म पनर् ददन्छस ् र त्यसरी पूणच
उदासीर्ताको भाव प्रकट गछच स ्—ककर्कक तैँले ककर् त्यस्ता “दभ
ु ाचग्यहरू” भोचगरहन्छस ् भर्ी तैँले

आफै कदहल्यै षवर्ार गरे को छै र्स ्। के मानर्सप्रनत म एकदम अर्ुचर्त भएको छु भन्र्े हुर्सक्छ?
के तेरो गल्ती िोतल्र्ुलाई र्ै म मेरो व्यवसाय बर्ाउँ छु? तेरो मार्र्सकताका समस्याहरू मैले

वणचर् गरे जस्तो गम्भीर र्हुर् सक्छ, तापनर् तेरो बादहरी हाउभाउ हे दाच तैँले आफ्र्ो र्भत्री संसारको
सही चर्त्र कोरे को धेरै लामो समय भइसक्यो। तेरो हृदयको गदहराइमा लुकेको एउटै मात्र कुरा
दुःु िका अभद्र अपशब्द र अस्पष्ट छापहरू हुर् ् जसलाई अरूले मुम्स्कलले बुझ्र् सक्छर् ्। तैँले
यस्ता कष्टहरू भोग्र्ु अत्यन्तै अन्याय भएको ठान्र्े हुर्ाले तँ सराप्छस ्; र यी परीक्षाहरूले तँलाई

संसारको उजाडपर् महसस
ु गराउर्े भएकोले तँ उदासीर्ताले भररन्छस ्। बारम्बार आउर्े यी प्रहार

र अर्ुशासर्का कायचहरूलाई सवोिम सुरक्षाको रूपमा हे र्ुचको साटो तँ नतर्लाई स्वगचबाट आएको
अथचहीर् समस्या, वा तँलाई ददइएको उचर्त प्रनतफलको रूपमा हे छचस ्। तँ कनत अर्जार् छस ्! तैँले

असल समयलाई नर्दच यी पूवचक अन्धकारमा सीर्मत गछच स ्; तैँले बारम्बार अर्म्मका परीक्षाहरू र

अर्श
ु ासर्को कायचहरूलाई तेरा शत्रह
ु रूले गरे को आक्रमणको रूपमा हे छचस ्। तँ आफ्र्ो वातावरणमा

कसरी अर्ुकूल हुर्े सो जान्दै र्स ्, र तँ त्यसो गर्च अझ कम इच्छुक छस ्, ककर्कक तँ यस दोहोररर्े
अनर् तेरो सोर्ाइको दहसाबमा, नर्दचयी सजायबाट केही पनर् प्राप्त गर्च इच्छुक छै र्स ्। तँ िोजी
वा अन्वेिण गर्े कुर्ै प्रयास गदै र्स ्, र केवल आफ्र्ो भाग्यमा आफूलाई सुम्पेर, त्यसले जता
डोर्याउँ छ त्यतैनतर जान्छस ्। तँलाई नर्मचम लाग्र्े सजायका कायचहरूले तेरो हृदय पररवतचर् गरे का

छै र्र् ्, र् त नतर्ले तेरो हृदयलाई नर्यन्त्रण र्ै गरे को छ; त्यसको साटो, नतर्ले तेरो हृदयमा छुरी
रोप्छर् ्। तँ यो “क्रूर सजाय” लाई यो जीवर्को तेरो शत्रुको रूपमा मात्रै हे छचस ्, त्यसैले तैँले केही

पनर् प्राप्त गरे को छै र्स ्। तँ कनत स्व-धमी छस ्! तैँले आफ्र्ै अयोग्यताका कारण त्यस्ता परीक्षाहरू
भोग्छस ् भर्ी तैँले षवरलै षवश्वास गछच स ्; त्यसको सट्टामा, मैले सधैं तेरो गल्ती कोट्याउँ छु भन्दै
तैँले आफैलाई अभागी ठान्छस ्। अब कामकुराहरू यस्तो अवस्थामा आइपचु गसकेपनछ, मैले भन्र्े र

गर्े कुराहरूका बारे मा तँ कनतसम्म बुझ्छस ्? तँ प्राकृनतक रूपमै षवलक्षण प्रनतभा र्लएर जन्मेको

पुत्र, स्वगचहरूभन्दा अर्लकनत मात्र तल, तर पथ्
ृ वीभन्दा असीर्मत रूपमा उच्र् व्यम्क्त होस ् भर्ी
र्सोर् ्। तँ अरू कोहीभन्दा र्लाि छँ दै-छै र्स ्—र यो पनर् भन्र् सककन्छ कक यस पथ्
ृ वीका षववेक

भएको कुर्ै पनर् मानर्सभन्दा तँ कनत धेरै मूिच छस ् त्यो हास्यास्पद छ, ककर्कक तैँले आफूलाई
धेरै उच्र् ठान्छस ्, र तँमा कदहल्यै पनर् हीर्ताको भाव चथएर्, मार्ौँ तैँले मेरा कामहरूको सार्ोभन्दा
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सार्ो कुरा बुझ्र् सक्छस ्। वास्तवमा भन्र्े हो भर्े, तँ त्यस्तो व्यम्क्त होस ् जसमा मूल रूपमा र्ै

षववेकको अभाव छ, ककर्कक म के गर्च र्ाहन्छु त्यो तँलाई थाहा छै र्, र मैले अदहले के गदै छु
त्यसबारे तँलाई अझै थोरै थाहा छ। अनर् यसैले म भन्छु कक तँ िेतमा कठोर पररश्रम गर्े वद्
ृ ध

ककसार्को बराबरी समेत छै र्स ्, यस्तो ककसार् जोसँग मार्व जीवर्को बारे मा थोरै दृम्ष्टकोण हुँदैर्
र जो आफ्र्ो िेतमा िेती गदाच सम्पूणच रूपले स्वगचको आर्शिमाचथ नर्भचर हुन्छ। तैँले आफ्र्ो
जीवर्को सम्बन्धमा एकै क्षण पनर् षवर्ार गदै र्स ्, तँलाई ख्यानतको बारे मा केही थाहा छै र्, र

तँसँग आफ्र्ो बारे मा ज्ञार् हुर्े कुरा त परै जाओस ्। तँ साँच्र्ै “यी सबैभन्दा माचथ” छस ्। साँच्र्ै,
तँ ढराच दे िाउर्े र सुन्दर जवार् तरुणीहरूका नर्म्म्त म चर्म्न्तत छु: अझ ठूलो तुफार् बढे र आउँ दा

तँ कसरी िडा हुर् सक्र्ेछस ्? यी ढराच दे िाउर्ेहरूले आफूलाई जुर् कदठर् पररम्स्थनतमा पाउँ छर् ्
त्यसप्रनत नतर्ीहरू पण
ू चतया उदासीर् छर् ्। नतर्ीहरूका लाचग यो र्गण्य कुरा जस्तो दे खिन्छ,
त्यसैले नतर्ीहरू यसबारे केही सोच्दै र्र् ्, र् त र्कारात्मक महसुस गछच र् ्, र् त आफूलाई तुच्छ र्ै
ठान्छर् ्; यसको साटो पदहले जस्तै नतर्ीहरू आफ्र्ा प्रशंसकहरूको प्रतीक्षा गदै बाटोमा नछटो-नछटो
दहँड्छर् ्। यी “षवर्शष्ट व्यम्क्तहरू,” जो र्सक्दै र्र् ् र अज्ञार्ी रहन्छर् ्, नतर्ीहरूले म ककर् नतर्ीहरूलाई

त्यस्ता कुराहरू भन्छु भन्र्े जान्दै र्र् ्; नतर्ीहरूका अर्ुहारहरू ररसाएको हुन्छ, नतर्ीहरूले आफूलाई
सामान्य नर्रीक्षण मात्र गछच र् ्, र पनछ नतर्ीहरूको िराब र्ालहरू र्बदली त्यसैमा अचग बढ्छर् ;्
नतर्ीहरूले मलाई छाडेपनछ, नतर्ीहरू एकर्ोदट फेरर सेिी गदै र ठग्दै अनर्यम्न्त्रत बर्ेर सं सारमा

दगुर्च थाल्छर् ्। तेरो अर्ुहारको भाव कनत र्ाँडो पररवतचर् हुन्छ। यसरी, एकर्ोदट फेरर तँ यस्तो
प्रकारले मलाई धोका ददर् िोज्दै छ—तँ कनत साहसी छस ्! ती सुन्दर स-सार्ा तरुणीहरू अझ बढी

हास्यास्पद छर् ्। मेरो जरुरी वाणीहरू सुन्दा र नतर्ीहरू जुर् अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छर् ् त्यो
दे िेर नतर्ीहरूको अर्ह
ु ारमा अनर्यम्न्त्रत रूपमा आँसु बग्छ, नतर्ीहरूका शरीर अचग-पनछ बटाररन्छर् ्
र नतर्ीहरूले तमासा गरे का जस्तो दे खिन्छ—कनत षवद्रोही! आफ्र्ै कदको बारे मा थाहा पाएर, नतर्ीहरू

आफ्र्ा ओछ्यार्मा थ्याच्र् बस्छर् ् र नतर्ीहरूले अम्न्तम सास फेरे को जस्तो गरी नर्रन्तर रुन्छर् ्।
अनर्, जब

यी

वर्र्हरूले

उर्ीहरूको

आफ्र्ै

बालकपर्

र

तुच्छता

दे िाएपनछ

नतर्ीहरू

र्कारात्मकताको कारण यनत ठूलो भारमा पदचछर् ् कक उर्ीहरूको आँिाबाट ज्योनत नर्स्केर जान्छ

र, र् मेरो बारे मा गर्
ु ासो गछच र् ् वा र् त मलाई घण
ृ ा गछच र् ्, तर नतर्ीहरू आफ्र्ो उदासीर्तामा
पूणचतया अर्ल हुन्छर् ्, त्यसरी र्ै नतर्ीहरू र्सक्र् असफल बन्छर् ् र अज्ञार्ी रहन्छर् ्। मलाई
छोडेपनछ, नतर्ीहरू आमोद-प्रमोद गछच र् ् र िेल्छर् ्, नतर्ीहरूका गड्गडाउँ दो हाँसो “राजकुमारीको
र्ाँदीको घण्टी” जस्तो सुनर्न्छ। नतर्ीहरू आत्म-प्रेममा कनत कमजोर र अभावमा छर् ्!

मार्वजानतमा दोिपण
ू च अस्वीकृत भएका नतमीहरू सबै—नतमीहरूमा मार्वताको कनत धेरै अभाव छ!
नतमीहरू आफूलाई कसरी प्रेम गर्े, वा कसरी आफूलाई सुरक्षक्षत राख्ने भन्र्े कुरा जान्दै र्ौ, नतमीहरूमा

कुर्ै र्ेतर्ा छै र्, नतमीहरू सत्य मागच िोज्दै र्ौ, नतमीहरू सत्य ज्योनतलाई प्रेम गदै र्ौ, र यनत मात्र
होइर्, आफैलाई कसरी प्रेम गर्े त्यो नतमीहरू जान्दै र्ौ। जहाँसम्म मैले नतमीहरूलाई ददएको

र्शक्षाको कुरा छ, नतमीहरूले लामो समयदे खि बारम्बार नतर्लाई आफ्र्ो ददमागबाट हटाउँ दै आएका

छौ, यहाँसम्म कक नतमीहरू ती कुरालाई नतमीहरूको फुसचदमा समय कटाउर्े िेलौर्ाजस्तो व्यवहार
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गदचछौ। यी सबैलाई नतमीहरू सधैँ आफ्र्ो व्यम्क्तगत “जन्तर” को रूपमा हे छौ। जब शैतार्ले

आरोप लगाउँ छ, नतमीहरू प्राथचर्ा गदचछौ; जब र्कारात्मक हुन्छौ, तब गदहरो नर्द्रामा पछौ; जब िुसी
हुन्छौ, तब अनर्यम्न्त्रत भएर दगछ
ु ौ; जब म नतमीहरूलाई हप्काउँ छु, नतमीहरू नर्हुररन्छौ र एक

कदम पछाडड हट्छौ; र त्यसपनछ, मेरो उपम्स्थनतबाट नर्स्केर जार्साथ नतमीहरू द्वेिपूणच रूपमा

हषिचत हुन्छौ। तैँले आफूलाई अरू सबैभन्दा माचथ ठान्छस ्, तर तँ आफूलाई सबैभन्दा अहङ्ग्कारीको
रूपमा कदहल्यै हे दैर्स ्, र तँ सँधै उच्र्, आत्मसन्तुष्ट र शब्दमा वणचर् गर्च र्सककर्े गरी हठी
छस ्। कदहल्यै र्र्सक्र्े र अज्ञार्ी र्ै रहर्े त्यस्ता “यव
ु ा सज्जर्हरू,” “जवार् यव
ु तीहरू,” “कुलीर्

पुरुिहरू” र “कुलीर् मदहलाहरू” ले कसरी मेरो वर्र्लाई अर्मोल िजार्ा ठान्र् सक्छर् ्? म तँलाई

फेरर सोध्छु: यनत लामो समयसम्म तैँले मेरा वर्र्हरू र मेरो कामबाट के र्सककस ्? के तैँले छल
गर्े काममा अझ धेरै सीप प्राप्त गररस ्? वा तेरो दे हमा ठूलो षवशेिज्ञता प्राप्त गररस ्? वा मप्रनतको
तेरो आर्रणमा अझ बढी अर्ादर प्राप्त गररस ्? म तँलाई र्सधा भन्छु: मैले गरे को यो सबै

कामहरूले र्ै तँलाई साहर्सलो बर्ाएको छ, जोसँग मुसाको जस्तो साहस चथयो। मप्रनत तैँले महसुस

गर्े डर प्रत्येक ददर् बबत्दै जाँदा झर् ्-झर् ् कम हुन्छ, ककर्कक म धेरै र्ै कृपालु छु र दहंसाको
माध्यमले तेरो दे हमा कदहल्यै पनर् प्रनतबन्ध लगाएको छै र्। हुर् सक्छ, तैँले दे िेजस्तै, म केवल
कठोर वर्र्हरू मात्रै बोल्दै छु—तर म तँलाई प्रायजसो हँर्सलो अर्ुहार र्ै दे िाउँ छु, र मैले तेरो
मि
ु को सामु कदहल्यै तेरो नर्न्दा गरे को छै र्ँ। यसबाहे क, मैले सधैँ तेरो कमजोरीलाई क्षमा गरे को

छु र यही कारणले गदाच तैँले मलाई सपचले दयालु ककसार्सँग गरे को जस्तो व्यवहार गररस ्। म
मार्व जानतको अवलोकर् गर्े शम्क्तहरूमा रहे को र्रम सीप र समझको कदर कनत धेरै गदचछु!

म तँलाई एउटा सत्य बताउँ छु: आज तँमा आदर गर्े हृदय छ कक छै र् भन्र्े कुराको महत्त्व त्यनत

छै र्; त्यस षवियमा म र् उत्सक
ु छु र् चर्म्न्तत र्ै छु। तर मैले तँलाई यो पनर् भन्र्ैपछच : तँ, यस
“प्रनतभाशाली व्यम्क्त” जसले र्सक्दै र् र अज्ञार्ी र्ै रहन्छ, तँलाई अन्ततुः तरो आत्म-प्रशंसा, तुच्छ

धूतचताद्वारा िसार्लर्ेछ—तँ त्यो व्यम्क्त हुर्ेछस ् जसले कष्ट भोग्छ र सजाय पाउँ छ। तैँले र्रकमा
पीडा भोचगरहँदा म तँलाई साथ ददर्े जषिको मूिच हुर्ेछैर्, ककर्कक म तँजस्तो छै र्। तँ एक सम्ृ ष्ट
गररएको प्राणी होस ् जसलाई मैले सरापेको छु, तैपनर् मैले र्सकाएको र मुक्त गरे को छु छौ, अनर्
तँमा त्यस्तो केही छै र् जसमा म भाग र्लर् बाध्य हुन्छु। मैले आफ्र्ो काम जर्
ु सक
ु ै समयमा गरे
पनर् म कुर्ै व्यम्क्त, घटर्ा, वा वस्तुद्वारा बाध्य हुँददर्ँ। मार्व जानतको सम्बन्धमा मेरो आर्रण

र मेरो दृम्ष्टकोण सधैँ एक समार् रहन्छ। म नर्म्श्र्त रूपमा तँप्रनत राजी भएको छै र्ँ ककर्कक तँ
मेरो व्यवस्थापर्को लाचग भारीमाचथ सुपारी होस ्, र अन्य कुर्ै प्राणीभन्दा िास षवशेि छँ दै-छै र्स ्।

तँलाई मेरो सल्लाह यो छ: तैँले हरबित तँ परमेश्वरको एक प्राणीभन्दा बढी अरू केही होइर्स ्
भन्र्े कुरालाई सम्झर्ुपछच । तैँले मसँग आफ्र्ो अम्स्तत्व बाँड्र् सक्र्े भए पनर् तैँले आफ्र्ै पदहर्ार्

चर्न्र्ुपछच ; आफूलाई धेरै उच्र् र्ठार् ्। यदद मैले तँलाई हप्काइर्ँ वा तँलाई नर्राकरण गररर्ँ तर

हँर्सलो अर्ुहारले तँलाई अर्भवादर् गछुच भन्दै मा तँ मजस्तै छस ् भन्र्े प्रमाखणत गर्च त्यो पयाचप्त

छै र्। तैँले आफैलाई सत्यताको पनछ लाग्र्े व्यम्क्तको रूपमा चर्न्र्ुपछच , तैँले आफैलाई सत्यको
रूपमा हे र्े होइर्। तँ हरसमय मेरो वर्र्अर्स
ु ार पररवतचर् हुर् तयार हुर्प
ु दचछ। यसबाट तँ उम्कर्
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सक्दै र्स ्। तँसँग यो दल
ु चभ अवसर भएको यस अर्मोल समयमा तैँले कुर्ै कुरा गर्च कोर्सस गर्
र र्सक् भन्र्े म तँलाई आज्ञा गछुच। मलाई मूिच र्बर्ा; मलाई जाँच्र् र धोका ददर्का नर्म्म्त तैँले
मसँग र्ापलस
ु ी गरे को म र्ाहन्र्ँ। जब तैँले मलाई िोज्छस ्, त्यो पण
ू च रूपमा मेरो लाचग हुँदैर्, तर
तेरो आफ्र्ै लाचग हुन्छ।

चीनका चुतनएका मातनसहरूले

इस्राएलको कुनै पतन कुलको प्रतततनधित्व गनछ सक्िैनन ्
मूल रूपमा यहोवाबाट प्रनतज्ञाहरू तथा उिराचधकार प्राप्त गर्े पररवार दाऊदको घरार्ा र्ै

चथयो। यो सुरुमा इस्राएलको कुलहरूमध्ये एउटा चथयो अनर् र्ुनर्एका मानर्सहरूमध्येको चथयो।

त्यस समयमा, यहोवाले इस्राएलीहरूका नर्म्म्त एउटा उदी जारी गर्ुचभयो जसमा दाऊदका घरार्ाका

मानर्सहरूले—त्यस घरार्ार्भत्र जन्मेका सबैले—उहाँको उिराचधकार प्राप्त गर्ेछर् ् भर्ी घोिणा

गररएको चथयो। नतर्ीहरू त्यस्ता मानर्सहरू हुर्ेचथए जसले सय गुणा प्राप्त गर्ेचथए, जसले ज्येष्ठ
पुत्रहरूको अचधकार प्राप्त गर्ेचथए; नतर्ीहरू त्यस समयमा, इस्राएलीहरूका सबै पररवारहरूमध्ये

सबैभन्दा उच्र् पद प्राप्त गरे का, र सारा इस्राएलीहरूमध्ये सबैभन्दा उर्ार्लएला मानर्सहरू हुर्ेचथए,
अनर् नतर्ीहरूले पज
ू ाहारीको लबेदा र मक
ु ु टहरू पदहरे र सीधै मम्न्दरमा यहोवाको सेवा गर्ेचथए।
तब, यहोवाले नतर्ीहरूलाई षवश्वासयोग्य जर् र सन्त सेवकहरू भर्ी बोलाउर्ुभयो, अनर् नतर्ीहरूले

इस्राएलका अरू सबै कुलहरूको सम्मार् प्राप्त गरे । यसरी, त्यस समयमा, नतर्ीहरू सबैलाई प्रभुहरू

भर्ी सम्मार् पूवचक उल्लेि गररन्थ्यो—यो सबै व्यवस्थाको युगमा यहोवाले गर्ुचभएको काम चथयो।
आज, नतर्ीहरूले यहोवालाई मम्न्दरमा अझै पनर् त्यस्तो सेवा प्रदार् गछच र् ्, त्यसैले नतर्ीहरू

सदासवचदा राजाहरू हुर् ् जसलाई यहोवाले र्संहासर्मा बसाल्र्ुभयो। कसैले नतर्ीहरूको मुकुट िोस्र्
सक्दै र्, अनर् कसैले नतर्ीहरूको सेवालाई बदल्र् सक्दै र्, ककर्भर्े नतर्ीहरू दाऊद घरार्ाका हुर् ्;

यहोवाले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएको कुरा यही र्ै चथयो। नतमीहरू दाऊदको घरार्ाको र्हुर्ुको कारण
के हो भर्े, नतमीहरू इस्राएलका मानर्सहरू होइर्ौ, बरु इस्राएल बादहरका अन्यजानत पररवारका हौ।
यसबाहे क, नतमीहरूको प्रकृनत यहोवालाई आराधर्ा गर्े र्भई उहाँलाई षवरोध गर्चु हो, त्यसैले
नतमीहरूको हैर्सयत स्वभावैले दाऊदको घरार्ाका मानर्सहरूभन्दा र्भन्र् छ, अनर् नतमीहरू त्यस्ता
मानर्सहरू होइर्ौ जसले मेरो उिराचधकार पाउर्ेछौ, र् त नतमीहरू त्यस्ता मानर्सहरू हौ जसले
सयगुणा र्ै पाउर्ेछ।

त्यस समयमा, इस्राएल र्भन्र्-र्भन्र् घरार्ा र र्भन्र्-र्भन्र् कुलहरूमा षवभाम्जत गररएको

चथयो, तापनर् नतर्ीहरू सबै र्ुनर्एका मानर्सहरू चथए। तथाषप, इस्राएल अरू जानतहरूमध्ये यस

अथचमा र्भन्दै छर् ् कक यसका मानर्सहरू कुलद्वारा वगीकृत गररएका छर् ्, साथै यहोवाको सामु
नतर्ीहरूका पदहरू तथा हरे क व्यम्क्त बस्र्े भूर्म सबै वगीकृत गररएका छर् ्। इस्राएल बाहे क सबै

दे शहरूमा, कसैले पनर् दाऊद, याकूब तथा मोशाको घरार्ाहरूमा त्यषिकै सदस्यता दाबी गर्च
सक्दै र्र् ्। यो तथ्यको षवपरीत हुन्थ्यो—इस्राएलका कुलहरू अरू दे शहरूको हो भर्ी लापरवाही
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तररकाले दाबी गर्च सककँदै र्। मानर्सहरूले प्रायजसो दाऊद, अब्राहाम, एसाव आददको र्ाउँ हरूलाई

दरु
ु पयोग गछच र् ्, वा नतर्ीहरू भन्छर् ्: “हामीले परमेश्वरलाई स्वीकार गरे का छौँ, त्यसैकारण हामी

याकूबका घरार्ाका हौँ।” त्यस्ता कुराहरू भन्र्ु अरू केही र्भई आधारहीर् मार्व तकच मात्रै हो; यो
प्रत्यक्ष रूपमा यहोवाबाट आउँ दै र्, र् त यो मेरो आफ्र्ै षवर्ारहरूबाट र्ै आउँ छ। यो षवशुद्ध रूपमा
मार्व बकवास हो! जसरी एउटा वक्ताले रोमाञ्र्क कथा बुन्छ, मानर्सहरूले आधारहीर् रूपमा

आफैलाई दाऊदको घरार्ा वा याकूबको पररवारको भाग हौँ भर्ी सोच्छर् ् ककर्भर्े आफू त्यसको

योग्य छौँ भन्र्े षवश्वास नतर्ीहरूको हुन्छ। दाऊदका घरार्ा लामो समयअनघ र्ै यहोवाद्वारा र्ै
नर्युक्त गररएका हुर् ् अनर् दाऊद आफैले राजाको मुकुट पदहरे का होइर्र् ् भर्ी के मानर्सहरूलाई
थाहा छै र्? तथाषप, धेरै छर् ् जसले नर्लचज्जतापूवक
च दाऊदको घरार्ा हौँ भर्ी दाबी गछच र् ्—मानर्सहरू

कनत अज्ञार्ी छर् ्! सत्यता त के हो भर्े, अन्यजानतहरूर्सत इस्राएलका कामकाजहरूको कुर्ै

सम्बन्ध छै र्—ती दई
ु बेग्ला-बेग्लै कुरा हुर् ्, पूणच रूपले असम्बम्न्धत कुरा। इस्राएलका कामकाजहरूको
बारे मा इस्राएलका मानर्सहरूर्सत मात्र बोल्र् सककन्छ, ती अन्यजानतहरूका नर्म्म्त असम्बम्न्धत
हुन्छर् ्, अनर् त्यसैगरी हाल अन्यजानतहरूको माझमा गररँदै आएको कामको पनर् इस्राएलका
मानर्सहरूर्सत कुर्ै सम्बन्ध छै र्। म अदहले जे भन्छु, त्यसले अन्यजानतहरूको बारे मा जे भनर्एको

छ, त्यसलाई नर्धाचरण गदचछ, अनर् इस्राएलमा गररएको कामलाई अन्यजानतहरूको माझमा गररएको

कामको “पव
ू च लक्षण” भन्र् सककन्र्। के त्यसले परमेश्वर अनत परम्परागत हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा
दे िाउँ दै र् र? जब परमेश्वरको काम अन्यजानतहरूको माझमा सुरु हुन्छ, तब मात्र नतर्ीहरूको बारे मा
जे भनर्एको छ त्यो वा त्यसको पररणाम प्रकट हुन्छ। त्यसैले, मानर्सहरूले षवगतमा जस्तै, “हामी
दाऊदका वंश हौँ”, वा “येशू दाऊदका पुत्र हुर्ुहुन्छ” भर्ी भन्र्ु झर्ै नर्रथचक हुन्छ। मेरो काम

वगीकृत छ। म “घोडालाई हररण” भर्ेर भम्न्दर्ँ; बरु, कामलाई यसको क्रमार्स
ु ार षवभाजर् गररन्छ।

आमिषको बारे मा ततमीहरूको बझ
ु ाई कस्तो र्?
यद्यषप यस युगमा जन्मेका मानर्सहरू शैतार् र अशुद्ध भुतात्माहरूद्वारा भ्रष्ट पाररएता

पनर्, त्यस्तो भ्रष्टताले नतर्ीहरूको नर्म्म्त अत्यन्त ठूलो मम्ु क्त पनर् ल्याएको छ जुर् मम्ु क्त
पहाडहरू र पशुधर्ले भररएको बेंसी अनर् अय्यूबको अथाह सम्पषिभन्दा पनर् ठूलो छ, अनर्

अय्यूबले नतर्को पररक्षाहरूपनछ प्राप्त गरे को यहोवालाई हे र्े आर्शिभन्दा पनर् ठूलो छ। अय्यूब
मत्ृ युको पररक्षा भएर गएपनछ मात्रै नतर्ले यहोवा बोल्र्ुभएको सुर्े अनर् नतर्ले भुमरीमा यहोवाको
आवाज सर्
ु े। तथाषप, नतर्ले यहोवाको मह
ु ार भर्े दे िेर्र् ्, अनर् नतर्ले उहाँको स्वभावलाई जार्ेर्र् ्।
अय्यूबले प्राप्त गरे को कुरा केवल भौनतक सम्पषि चथयो जसले नतर्लाई शारीररक सुिशयलहरू

तथा वररपररका सबै शहरहरूमा रहे काहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर सन्तार्हरू, साथै स्वगचको

स्वगचदह
ू रूको सुरक्षा प्रदार् गयो। नतर्ले यहोवालाई कदहल्यै दे िेर्र् ् अनर् यद्यषप, नतर्ी धमी

कहलाइएको भएतापनर्, नतर्ले यहोवाको स्वभावलाई कदहल्यै जार्ेर्र् ्। अनर् यद्यषप, आजका
मानर्सहरूका भौनतक आर्न्दहरू अस्थायी रुपले थोरै छर् ् भन्र् सककएतापनर् वा बादहरी संसारको
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वातावरण शत्रत
ु ापूणच भएतापनर्, म मेरो स्वभाव दे िाउँ छु जुर् मैले प्रार्ीर्कालदे खि मानर्सलाई
कदहल्यै प्रकट गरे को छै र् र जुर् सधैँ गुप्त रहे को छ, साथै अर्न्तकालका रहस्यहरू ती

मानर्सहरूलाई दे िाउँ छु जो सबैभन्दा दीर् छर् ् तर जसलाई मैले मेरो सबैभन्दा ठूलो मम्ु क्त ददएको
छु। यसबाहे क, मैले यी कुराहरू प्रकट गरे को पदहलोपल्ट हो; मैले त्यस्तो काम पदहले कदहल्यै गरे को
छै र्। यद्यषप नतमीहरू अय्यूबभन्दा अनत र्ै नर्म्र् भएतापनर्, नतमीहरूले हार्सल गरे को र

नतमीहरूले दे िेको कुराले उसलाई माथ ददएको छ। यद्यषप, नतमीहरू सबै प्रकारका कष्टहरू भएर

गएको, र सबै प्रकारको यातर्ालाई अर्भ
ु व गरे को भएतापनर्, त्यो कष्ट अय्यब
ू को जस्तो बबलकुल
छै र्; बरु यो न्याय र ताड़र्ा हो जुर् मानर्सहरूले नतर्ीहरूका षवद्रोहीपर्ाको कारणले, नतर्ीहरूको

षवरोधको कारणले, अनर् मेरो धमी स्वभावको कारणले पाएका हुर् ्; यो धमी न्याय, दण्ड र श्राप
हो। अकोनतर, अय्यूब इस्राएलीहरूको माझमा एउटा धमी मानर्स चथए जसले यहोवाको ठूलो प्रेम
तथा कोमलता पाए। नतर्ले कुर्ै िराब कामहरू गरे का चथएर्र् ्, अनर् नतर्ले यहोवाको षवरोध

गरे र्र् ्; बरु, नतर्ी षवश्वासयोग्यतापूवचक यहोवाप्रनत समषपचत चथए। नतर्को धार्मचकताको कारणले,
नतर्ी पररक्षाहरूमा परे का चथए, अनर् नतर्ी अम्ग्र्मय पररक्षाहरू भएर गए ककर्कक नतर्ी यहोवाका

एक षवश्वासयोग्य सेवक चथए। आजका मानर्सहरू नतर्ीहरूका अशुद्धता र अधार्मचकताको कारणले

मेरो न्याय तथा श्रापमा परे का छर् ्। यद्यषप, नतर्ीहरूको कष्ट अय्यूब भएर गएको कष्टको
तल
ु र्ामा केही होइर् जब नतर्ले आफ्र्ो पशध
ु र्, आफ्र्ो सम्पषि, आफ्र्ा र्ोकरहरू, आफ्र्ा
सन्तार्हरू अनर् नतर्ले षप्रय ठार्ेका सबै गुमाए, नतर्ीहरूले भोग्र्े कुरा अम्ग्र्मय शुद्चधकरण र
ज्वलर् हो। अनर् अय्यूबले भोगेको भन्दा त्यसलाई गम्भीर बर्ाउर्े कुरा यो हो कक त्यस्ता कष्टहरू
मानर्सहरू कमजोर भएकाले घटाइँदैर्र् ् अथवा हटाइँदैर्र् ्; बरु, ती लामो समयसम्म रहन्छर् ्, अनर्

मानर्सहरूको जीवर्को अम्न्तम ददर्सम्म र्ै रदहरहन्छर् ्। यो दण्ड, न्याय र श्राप हो; यो दयाषवर्ाको

ज्वलर् हो, अनर् अझबढी, यो मार्वजानतको न्यायोचर्त “उिराचधकार” हो। मानर्सहरू यसैका हकदार

छर् ्, अनर् यहाँ र्ै मेरो धमी स्वभाव प्रकट हुन्छ। यो र्ै एउटा ज्ञात तथ्य हो। तथाषप, मानर्सहरूले
जुर् ठूलो कुरा हार्सल गरे का छर् ्, त्यसले आज नतर्ीहरूले भोग्र्े कष्टलाई माथ गदचछ। जुर् कष्ट

नतमीहरूले भोग्छौ, त्यो केवल नतमीहरूको मूिचताको पररणामस्वरुप आएको एउटा असफलता हो,
जबकक जर्
ु नतमीहरूले हार्सल गरे का छौ, त्यो नतमीहरूको कष्टभन्दा सय गण
ु ा ठूलो छ। परु ार्ो

करारमा इस्राएलको व्यवस्थाहरूअर्ुसार, ती सबै जसले मेरो षवरोध गछच र् ्, ती सबै जसले मलाई
िुल्लमिुल्ला न्याय गछच र् ्, अनर् ती सबै जसले मेरो मागच पछ्याउँ दै र्र् ,् र जसले साटोमा मलाई
अपषवत्र बर्लदार्हरू र्ढाउर्े साहस गछच र् ्, नतर्ीहरू नर्श्र्य र्ै मम्न्दरमा आगोले जलाइर्ेछर् ् वा

केही र्नु र्एका मानर्सहरूद्वारा ढुङ्ग्गाले हार्ेर मार्ेछर् ् र नतर्ीहरूका आफ्र्ै कुलका सन्तार्हरू

अनर् अन्य र्म्जकका कुटुम्बले मेरो श्राप भोग्र्ेछर् ्। आउर्े जीवर्मा, नतर्ीहरू स्वतन्त्र हुर्ेछैर्र् ्,
तर मेरा दासहरूका पनर् दासहरू हुर्ेछर् ्, अनर् म नतर्ीहरूलाई अन्यजानतहरूको माझमा नर्वाचर्सत

हुर्का नर्म्म्त धपाइददर्ेछु, अनर् नतर्ीहरू आफ्र्ो जन्मभूर्ममा फकचर् सक्र्ेछ्रैर्र् ्। नतर्ीहरूका कायच
तथा व्यवहारमाचथ आधाररत गदाच, आजका मानर्सहरूले सहर्े कष्ट इस्राएलीहरूले सहे को कष्ट
जनतको पनर् गम्भीर छै र्। नतमीहरूले हाल सदहरहे को कष्ट प्रनतशोध हो भन्र्े भर्ाइ न्यायसङ्ग्गत
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छै र् ककर्कक नतमीहरूले रे िा र्ानघसकेका छौ। यदद नतमीहरू इस्राएलमा भएको भए, नतमीहरू

अर्न्त पापीहरू हुर्े चथयौ, अनर् इस्राएलीहरूद्वारा लामो समय अनघ र्ै टुक्रा टुक्रा पाररर्े चथयौ
अनर् यहोवाको मम्न्दरमा स्वगचबाट आगोद्वारा भष्म पाररर्े चथयौ। नतमीहरूले अदहले हार्सल गरे को

कुरा के हो? नतमीहरूले के पाएका छौ, र नतमीहरूले के आर्न्द पाएका छौ? मैले नतमीहरूमा मेरो
धमी स्वभाव प्रकट गरे को छु, तर सबैभन्दा महत्वपूणच कुरा यो हो कक मैले मार्वजानतलाई उद्धार
गर्चको नर्म्म्त मेरो धैयच प्रकट गरे को छु। कसैले यसो भन्र् सक्छ कक मैले नतमीहरूमा गरे को काम

धैयचको काम हो; यो मेरो व्यवस्थापर्को िानतर गररएको हो र, यसबाहे क, यो मार्वजानतको
आर्न्दको िानतर गररएको हो।

यद्यषप, अय्यूब यहोवाका पररक्षाहरूबाट भएर गएको भएतापनर्, नतर्ी केवल एउटा धमी मानर्स

चथए जसले यहोवालाई आराधर्ा गदचथे। ती पररक्षाहरूबाट भएर जार्ु पदाच पनर्, नतर्ले यहोवाको
बारे मा गुर्ासो गरे र्र् ्, अनर् नतर्ले उहाँर्सतको जम्काभेटलाई बहमूल्य सम्झे। आजका मानर्सहरूले

यहोवाको उपम्स्थनतलाई षप्रय र्ठान्र्े मात्र होइर्, तर नतर्ीहरूले उहाँको दे िा पर्े घटर्ालाई इन्कार

गछच र् ्, घण
ृ ा गछच र् ्, त्यसको बारे मा गुर्ासो गछच र् ् र खिल्ली उडाउँ छर् ्। के नतमीहरूले ज्यादा हार्सल
गरे का छै र्ौँ र? के नतमीहरूको कष्ट साँम्च्र् र्ै साह्रै ठूलो भएको छ र? के नतमीहरू मररयम र
याकूबभन्दा सौभाग्यशाली भएका छै र्ौ र? अनर् के नतमीहरूको षवरोध साँम्च्र् र्ै साधारण रहे को

छ र? मैले नतमीहरूबाट र्ाहे को र मैले नतमीहरूबाट मागेको कुरा के साह्रै ठूलो र धेरै भएको छ
र? मेरो क्रोध ती इस्राएलीहरूमाचथ मात्रै िनर्एको चथयो जसले मेरो षवरोध गरे , नतमीहरूमाचथ यो

प्रत्यक्ष िनर्एको छै र्; नतमीहरूले पाएको केवल मेरो दयाषवर्ाको न्याय र प्रकाशहरू मात्रै हुर् ्, साथै
अर्वरत अम्ग्र्मय शुद्चधकरण पनर्। यसको बावजूद पनर्, मानर्सहरूले मलाई षवरोध गर्च र
िण्डर् गर्च जारी राख्छर् ्, अनर् नतर्ीहरूले रषिभर अधीर्ताषवर्ा त्यसो गछच र् ्। केही यस्ता पनर्

छर् ् जसले मदे खि दरू ी राख्छर् ् र मलाई इन्कार गछच र् ्; त्यस्ता मानर्सहरू कोरह र दातार्को
दलभन्दा उिम छै र्र् ् जसले मोशाको षवरोध गरे । मानर्सहरूको हृदय धेरै कठोर छ, अनर् नतर्ीहरूको
स्वभाव धेरै हठी छ। नतर्ीहरूले कदहल्यै आफ्र्ा पुरार्ा मागचहरू पररवतचर् गदै र्र् ्। म भन्छु,
नतर्ीहरू मध्यददर्को उज्यालोमा नर्वचस्त्र राखिएका वेश्याहरू झैँ हुर् ्, र मेरा वर्र्हरू यस षवियमा
कठोर भएको हुर्ाले सायद ती “कार्को नर्म्म्त अषप्रय” लाग्र् सक्छ, यसले मानर्सहरूका

स्वभावहरूलाई ददर्को उज्यालोमा उदाङ्ग्गो गदचछ—तापनर् नतर्ीहरूले केवल आफ्र्ा र्शरहरू मात्र

हल्लाउँ छर् ्, आँशुका केही थोपाहरू झाछच र् ् अनर् आफैलाई जबदचस्ती अर्लकनत दुःु िी महसुस

गराउँ छर् ्। यो बबनतसकेपनछ, नतर्ीहरू पहाडहरूमा बस्र्े जङ्ग्गली पशुहरूका राजा जस्तै क्रूर हुन्छर् ्,
अनर् नतर्ीहरूर्सत अर्लकनत पनर् सर्ेतर्ा छै र्र् ्। त्यस्तो स्वभाव भएका मानर्सहरूले कसरी
नतर्ीहरू अय्यूबभन्दा सय गुणा सौभाग्यशाली छर् ् भर्ी जान्र् सक्छर् ्? कसरी नतर्ीहरूले महसुस

गर्च सक्छर् ् कक नतर्ीहरू जुर् कुरामा आर्म्न्दत छर् ्, ती आर्शिहरू हुर् ् जुर् पूरै युगहरूमा
मुम्श्कलैले मात्र दे खिएका छर् ् र कसैले पनर् यस अनघ आर्न्द र्लएका छै र्र् ्? कसरी मानर्सहरूका

षववेकहरूले त्यस्ता आर्शिहरूलाई अर्ुभूत गर्च सक्छर् ्, जुर् आर्शिहरूमा दण्ड सम्म्मर्लत हुन्छ?
स्पष्ट रुपले भन्दा, मैले नतमीहरूबाट र्ाहे को कुरा केवल यनत मात्र हो कक नतमीहरू मेरो कामको
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र्मूर्ाहरू, मेरो सम्पूणच स्वभाव तथा कामहरूका गवाहीहरू हुर् सक ताकक शैतार्ले ददर्े कष्टहरूदे खि
नतमीहरू स्वतन्त्र हुर् सक्र्ेछौ। तथाषप, मानर्सहरू सधैँ मेरो कामदे खि षवकषिचत हुन्छर् ् अनर्
जार्ाजार् यसप्रनत वैरी हुन्छर् ्। कसरी त्यस्ता मानर्सहरूले इस्राएलका व्यवस्थाहरू फेरर ल्याउर्
अनर् इस्राएलमाचथ मैले ल्याएको क्रोध नतर्ीहरूमाचथ ल्याउर् मलाई उिेम्जत र्गरी रहर् सक्लार् ्?
यद्यषप, नतमीहरूमध्ये धेरै छर् ् जो मप्रनत “आज्ञाकारी तथा षवर्ीत” छर् ,् त्यहाँ कोरह दलका
ककर्समका मानर्सहरू पनर् धेरै छर् ्। एकपल्ट मेरो पूरा मदहमा प्राप्त गररसकेपनछ, म स्वगचबाट
आगो पठाएर नतर्ीहरूलाई भष्म गर्ेछु। म मानर्सहरूलाई अबदे खि मेरा वर्र्हरूले मात्रै

मानर्सहरूलाई सजाय ददर्ेछैर् भर्ी नतमीहरूले जान्र्ुपछच ; बरु इस्राएलको काम गर्ुचभन्दा अनघ,
मलाई षवरोध गर्े र धेरै अनघ मैले नर्र्मट्यान्र् गरे को “कोरहको दल” लाई म पूणच रुपले भष्म

गररददर्ेछु। मार्वजानतलाई मेरो आर्न्द र्लर्े अवसर अब उप्रान्त हुर्ेछैर्; बरु नतर्ीहरूले केवल
स्वगचबाट मेरो क्रोध र आगोका ज्यालाहरू दे ख्नछ
े र् ्। म सबै प्रकारका मानर्सहरूका षवर्भन्र्
पररणामहरू प्रकट गररददर्ेछु, अनर् म नतर्ीहरू सबैलाई समूहहरूमा वगीकरण गर्ेछु। म नतर्ीहरूको

हरे क षवद्रोही कायचलाई ध्यार् ददर्ेछु अनर् त्यसपनछ मेरो काम र्सध्याउर्ेछु ताकक मानर्सहरूका
पररणामहरू पथ्
ृ वीमा हुँदा मेरो जुर् फैसलामा आधाररत चथयो, र साथै मप्रनत नतर्ीहरूको आर्रण
जस्तो चथयो, त्यसैले नर्धाचररत गर्ेछर् ्। जब समय आउँ छ, नतर्ीहरूको पररणामहरूलाई पररवतचर्
गर्े कुर्ै कुरा हुर्ेछैर्। मानर्सहरूले आफ्र्ा पररणामहरू आफै प्रकट गरुर् ्! तब, म मानर्सहरूका
पररणामहरूलाई स्वगीय षपताको हातमा सुम्म्पददर्ेछु।

परमेश्वरको बारे मा तेरो बुझाइ के र्?
मानर्सहरूले लामो समयदे खि परमेश्वरमा षवश्वास गरे का भए तापनर् नतर्ीहरूमध्ये धेरैलाई

“परमेश्वर” शब्दको अथच के हो भन्र्े कुराको समझसम्म छै र्, र अलमलमा परे र उहाँलाई पछ्याउँ छर् ्
मात्र। मानर्सले परमेश्वरमाचथ ककर् षवश्वास गर्ुचपछच वा परमेश्वर के हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको सुइँको
नतर्ीहरूले पाएका छै र्र् ्। यदद मानर्सहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च र उहाँलाई पछ्याउर् मात्र
जान्दछर् ् तर परमेश्वर के हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा जान्दै र्र् ् भर्े र यदद नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
चर्न्दै र्र् ् पनर् भर्े के यो एउटा ठूलो मजाक मात्र होइर् र? यनत टाढासम्म आइपुगे र, मानर्सहरूले

धेरै स्वगीय रहस्यका कुराहरू दे िेका र मानर्सले पदहले कदहले पनर् र्बुझेको धेरै गहर् ज्ञार्लाई

सुर्ेका भए तापनर् मानर्सले यस अगाडड चर्न्तर् र्गरे का धेरैजसो मूलभूत सत्यताहरूको बारे मा
नतर्ीहरू अर्जार् छर् ्। कसैले यसो भन्ला, “हामीले धेरै विचसम्म परमेश्वरमा षवश्वास गर्यौँ।

परमेश्वर के हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा हामीलाई ककर् थाहा र्हुर्े? के यस प्रश्र्ले हामीलाई तुछ्याउँ दै र्
र?” तैपनर्, वास्तवमा आज मानर्सहरूले मलाई पछ्याए तापनर् नतर्ीहरूलाई आजका कुर्ै पनर्
कामको बारे मा थाहा छै र् र अत्यन्तै स्पष्ट र सम्जला प्रश्र्हरूलाई पनर् राम्ररी बुझ्र् सक्दै र्र् ्,
परमेश्वर बारे का जस्ता अत्यन्तै जदटल प्रश्र्हरूको त कुरै र्गरौँ। तैँले मतलब र्ै र्गरे का, तैँले

पदहर्ार् र्ै र्गरे का प्रश्र्हरूलाई र्ै तैँले बझ्
ु र्ु अत्यन्तै जरुरी छ, ककर्कक आफूलाई जे कुराले
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सुसम्ज्जत पार्ुच पर्े हो सो कुरालाई ध्यार् र्ददएर र वास्ता र्रािेर भीडको पनछ लाग्र् मात्र

तँलाई आउँ छ। के तँलाई आफूले परमेश्वरमा ककर् षवश्वास गर्ुचपछच भन्र्े साँच्र्ै थाहा छ? के तँलाई

परमेश्वर के हुर्ुहुन्छ भन्र्े साँच्र्ै थाहा छ? के तँलाई मान्छे के हो भन्र्े साँच्र्ै थाहा छ?
परमेश्वरमा षवश्वास भएको एक व्यम्क्तको रूपमा, यदद तँ यी कुराहरू बुझ्र् असफल भइस ् भर्े,
के तैँले परमेश्वरमाचथ षवश्वास राख्र्े षवश्वासीको मयाचदालाई गुमाउँ दै र्स ् र? आजको मेरो काम
यही हो: मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूको सारको बारे मा बुझाउर्ु, मैले गर्े सबै कुरा बुझाउर्ु र परमेश्वरको
साँर्ो मुहार चर्र्ाउर्।ु यही र्ै मेरो व्यवस्थापर् योजर्ाको अम्न्तम कायच, मेरो कामको अम्न्तम
र्रण हो। यही कारणले गदाच जीवर्का सबै रहस्यहरूको बारे मा मैले नतमीहरूलाई अगाडड र्ै

बताइरहे को छु, ताकक नतमीहरूले नतर्लाई मबाट स्वीकार गर। यो अम्न्तम युगको काम भएको
हुर्ाले यस अनघ नतमीहरूले कदहल्यै िहण र्गरे का सारा जीवर् सत्यता मैले नतमीहरूलाई बताउर्ै
पछच , यद्यषप आफ्र्ा कमजोरी र अयोग्यताका कारण नतमीहरूले यसलाई बझ्
ु र् वा अपर्ाउर्
असक्षम छौ। मैले मेरो काम सम्पन्र् गर्ैपछच ; मैले गर्ुचपर्े काम मैले पूरा गर्ैपछच र मैले
नतमीहरूलाई आज्ञा गर्ुचपर्े सबै कुराहरू नतमीहरूलाई बताउर्ैपछच , अन्यथा अन्धकार ओलेर आएको

बेला नतमीहरू फेरर बरार्लन्छौ वा दष्ु टका योजर्ाहरूमा पछौ। नतमीहरूले र्बुझ्र्े धेरै तररकाहरू

छर् ् र नतमीहरूलाई धेरै षवियको ज्ञार् छै र्। नतमीहरू अत्यन्तै अर्जार् छौ; मलाई नतमीहरूको
कद र कमजोरीहरूको बारे मा पण
ू च रूपमा थाहा छ। त्यसैले नतमीहरूले बझ्
ु र् र्सक्र्े धेरै शब्दहरू
भए तापनर् नतमीहरूले पदहले िहण र्गरे का सबै सत्यताहरूको बारे मा नतमीहरूलाई बताउर् अझ

पनर् म राजी र्ै छु, ककर्कक अदहले कै अवस्थामा नतमीहरू मेरो गवाहीमा बर्लयोसँग िडा हुर्
सक्छौ कक सक्दै र्ौ भन्र्े कुराको चर्न्ता गरररहन्छु। मैले नतमीहरूलाई कम सोर्ेर यसो गरे को

होइर्; नतमीहरू सबै पशु सरह र्ै छौ जसले मेरो औपर्ाररक तार्लम अझ पनर् पाएका छै र्, र
नतमीहरू र्भत्र कनत मदहमा छ भन्र्े कुरा म बबलकुल दे ख्र् सम्क्दर्ँ। मैले नतमीहरूमा काम गर्चको

नर्म्म्त धेरै शम्क्त िर्च गरे को भए तापनर् व्यवहाररक रूपमा सकारात्मक शम्क्तको अम्स्तत्व

नतमीहरूमा छै र् भन्र्े दे खिन्छ र र्कारात्मक तत्वहरूलाई औीँलामा गन्र् सककन्छ र नतर्ले
शैतार्लाई शमचमा पार्े गवाहीको रूपमा काम गछच र् ्। नतमीहरूमा भएका अरू सबै कुराहरू शैतार्को

षवि हो। नतमीहरू मम्ु क्तदे खि बादहर रहे को छौ जस्तो म दे ख्दछु। म नतमीहरूका षवषवध अर्भव्यम्क्त

र आर्रणहरूलाई हे छुच र अन्ततुः नतमीहरूको वास्तषवक कद थाहा पाउँ छु। यसै कारण म

नतमीहरूप्रनत सधैँ चर्म्न्तत भइरहे को हुन्छु: के मानर्सहरूलाई आफ्र्ै तररकाले म्जउर् छाडडददए
बेस होला वा अदहलेको अवस्थाको तुलर्ामा असल होलार् ्? के नतमीहरूको र्शशु कदले नतमीहरूलाई
चर्म्न्तत तल्
ु याउँ दै र्? के नतमीहरू साँच्र्ै इस्राएलका र्नु र्एका मानर्सहरूजस्तै हरसमय मप्रनत मात्र

बफादार हुर् सक्छौ? नतमीहरूमा प्रकट भएको कुरा आफ्र्ा अर्भभावकहरूबाट बरार्लएका
बालबार्लकाहरूमा हुर्े ककर्समको बदमासी होइर्, तर आफ्र्ा मार्लकको कोराच र्िाएका पशह
ु रूबाट
उत्पन्र् हुर्े पशुत्व हो। नतमीहरूले आफ्र्ो स्वभाव जान्र्ुपछच , यो नतमीहरू सबैमा भएको कमजोरी
पनर् हो; यो नतमीहरू सबैको साझा रोग हो। यसैले नतमीहरूको नर्म्म्त आजको मेरो अती यही हो

कक नतमीहरू मेरो गवाहीमा बर्लयो गरी िडा होओ। कुर्ै पनर् हालतमा परु ार्ो रोगलाई फककचर्
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र्दे ओ। गवाही बन्र्ु सबैभन्दा महत्त्वपूणच हो—यो र्ै मेरो कामको मुटु हो। नतमीहरूले मेरा

वर्र्हरूलाई त्यसरी र्ै िहण गर्ुचपछच जसरी मररयमले आफ्र्ो सपर्ामा आएको यहोवाको
प्रकाशलाई िहण गररर् ्: षवश्वास गरे र अनर् आज्ञापालर् गरे र। यही र्ै पषवत्र हुर् योग्य छ।
ककर्भर्े सबैभन्दा धेरै मेरा वर्र्हरू सुन्र्े र मद्वारा सबैभन्दा बढी आर्शषित नतमीहरू र्ै हौ।
मैले नतमीहरूलाई मेरा सबै मूल्यवार् ् सम्पषिहरू ददएको छु, मैले नतमीहरूलाई सबै थोक प्रदार्
गरे को छु, तापनर् नतमीहरूको अवस्था इस्राएलका मानर्सहरूको भन्दा धेरै फरक छ; नतमीहरू
आकाश-पातलले फरक छौ। तर नतमीहरूले नतर्ीहरूको तल
ु र्ामा धेरै र्ै प्राप्त गरे का छौ; नतर्ीहरू
व्यिताका साथ मेरो उपम्स्थनतको प्रनतक्षा गछच र् ् भर्े नतमीहरूले र्ादहँ मेरो प्रशस्ततामा सहभागी

भएर रमाइला ददर्हरू बबताइरहे का छौ। यस र्भन्र्ताको बाबजुद मसँग गुर्ासो र कर्कर् गर्े
तथा मेरो सम्पषिबाट नतमीहरूको दहस्सा माग्र्े अचधकार नतमीहरूलाई केले ददन्छ? के नतमीहरूले
धेरै र्ै पाएका छै र्ौ र? म नतमीहरूलाई धेरै ददन्छु तर यसको बदलामा नतमीहरूले मलाई
हृदयषवदारक दुःु ि र चर्न्ता, अदम्य घण
ृ ा र असन्तुम्ष्ट मात्र ददएका छौ। नतमीहरू यनत घखृ णत
छौ—तथाषप नतमीहरू दयर्ीय पनर् छौ, यसैले मेरा सबै घण
ृ ालाई नर्ल्र्ु र नतमीहरूलाई मेरा

षवरोधहरू घरीघरी व्यक्त गर्ुच बाहे क मसँग अको षवकल्प छै र्। हजारौँ विचको काममा मैले

मार्वजानतसँग कदहले पनर् प्रनतवाद गररर्ँ ककर्कक मैले यो कुरा पिा लगाएँ कक, मार्वजानतको
षवकास हुर्े क्रमभरर, नतमीहरूका माझमा प्रार्ीर् समयका प्रख्यात पि
ु ाचहरूले नतमीहरूको नर्म्म्त
छोडेको उिराचधकार जस्तै केवल “धोकाहरू” मात्र धेरै प्रख्यात भएको छ। ती अमार्वीय सुँगुर र

कुकुरहरूलाई म कनत घण
ृ ा गछुच। नतमीहरूमा षववेकको नर्कै अभाव छ! नतमीहरूको र्ररत्र अत्यन्तै
र्ीर् छ! नतमीहरूका हृदय अनत कठोर छर् ्! यदद मैले मेरा वर्र् र कामहरू इस्राएलीहरूकहाँ

पर्ु याएको भए, मैले धेरै अगाडड र्ै मदहमा प्राप्त गररसक्र्े चथएँ। तर नतमीहरूको बीर्मा यो अप्राप्य

छ; नतमीहरूको माझमा नतमीहरूका क्रूर उपेक्षा, नतमीहरूका बेपरवाह र नतमीहरूका बहार्ाहरू मात्र
छर् ्। नतमीहरू अत्यन्तै असंवेदर्शील र पूणच रूपमा बेकम्मा छौ!

नतमीहरूले आफ्र्ा सबै कुराहरू मेरो कामको लाचग समपचण गर्ुचपछच । नतमीहरूले मलाई फाइदा

हुर्े काम गर्ुचपछच । नतमीहरूमा अभाव भएका कुराहरू मबाट प्राप्त गर्च सक भर्ेर नतमीहरूले
र्बझ्
ु र्े सबै कुराहरू नतमीहरूलाई बुझाउर् म तयार छु। नतमीहरूका कमी-कमजोरीहरू गन्र् र्ै
र्सककर्े भए तापनर् नतमीहरूले मबाट लाभ प्राप्त गर्च सक र नतमीहरूमा अभाव रहे को र संसारले
कदहले पनर् र्दे िेको मदहमा प्राप्त गर्च सक भर्ेर मेरो अम्न्तम दया म नतमीहरूलाई ददँ दै मैले

नतमीहरूमा गर्ुचपर्े काम जारी राख्र् म तयार छु। मैले यनत धेरै विच काम गरेँ तापनर् कुर्ै पनर्

मानर्सले मलाई चर्र्ेको छै र्। मैले कसैलाई पनर् र्भर्ेको रहस्यको कुरा म नतमीहरूलाई बताउर्े
इच्छा गदचछु।

मानर्सहरूको बीर्मा म आत्मा चथएँ जसलाई नतर्ीहरूले दे ख्र् सकेर्र् ्, त्यो आत्मा जससँग

नतर्ीहरू कदहल्यै संलग्र् हुर् सकेर्र् ्। पथ्
ृ वीमा मेरो नतर् र्रणको काम (संसारको सम्ृ ष्ट, छुटकारा
र र्ाश) को कारण, नतर्ीहरूको माझमा मेरो काम गर्च म नतर्ीहरूकहाँ षवर्भन्र् समयमा दे िा

पछुच (सावचजनर्क रूपमा होइर्)। छुटकाराको यग
ु को समयमा म पदहलो पटक मानर्सहरूको बीर्मा
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आएँ। यो नर्म्श्र्त हो कक, म यहूदी पररवारमा आएँ, यसैले परमेश्वर संसारमा आएको पदहलो पटक
दे ख्र्े मानर्सहरू यहूदीहरू र्ै चथए। मेरो दे हधारी शरीरलाई छुटकाराको नर्म्म्त पाप बलीको रूपमा
प्रयोग गर्च मैले र्ाहे को कारणले र्ै मैले यो काम व्यम्क्तगत रूपमा गरे को हुँ। यसैले, अर्ि
ु हको
युगमा मलाई पदहलो पटक दे ख्र्े यहूदीहरू र्ै हुर् ्। मैले शरीरमा काम गरे को पदहलो पटक त्यही
र्ै चथयो। राज्यको युगमा मेरो काम भर्ेको षवजय गर्ुच र र्सद्ध गर्ुच हो, यसैले म फेरर मेरो

गोठालाको काम शरीरमा र्ै गछुच। मैले शरीरमा काम गरे को यो दोस्रो पटक हो। अम्न्तम दई
ु

र्रणका काममा, मानर्सहरू र्दे खिर्े र अमत
ू च आत्मासँग होइर् तर त्यस्तो व्यम्क्तसँग संलग्र्

हुन्छर् ् जो दे हमा प्रकट हुर्ुभएका आत्मा हुर्ुहुन्छ। यसैले मानर्सको आँिामा म फेरर मार्व बन्छु,
जसमा परमेश्वरको कुर्ै रूप र अर्ुभूनत हुँदैर्। यसबाहे क मानर्सहरूले दे ख्र्े परमेश्वर पुरुि मात्र
होइर्, तर मदहला पनर् हो, जुर् नतर्ीहरूका लाचग अर्म्मको र छक्क पार्े कुरा हो। समय समयमा,
मेरा असाधारण कामले धेरै विचदेखि गररएका पुरार्ा षवश्वासहरूलाई र्कर्ार्ूर पारे को छ। मानर्सहरू
छक्क पछच र् ्! परमेश्वर पषवत्र आत्मा अथाचत ् सात गुणा तीव्र आत्मा वा सबै कुरालाई समेट्र्े

आत्मा मात्र हुर्ुहुन्र्, तर एक साधारण अथाचत ् अत्यन्तै साधारण मर्ुष्य पनर् हुर्ुहुन्छ। उहाँ पुरुि
मात्र र्भएर स्त्री पनर् हुर्ुहुन्छ। नतर्ीहरू उस्तै हुर् ् ककर्कक ती दब
ु ै मानर्सहरू हुर् ् र फरक यनत

मात्र हो कक एक जर्ा पषवत्र आत्माद्वारा गभचमा आउर्ुभयो भर्े अकोर्ादहँ मानर्सद्वारा, तथाषप
उहाँ आत्माद्वारा सीधै आउर्भ
ु एको हो। दब
ु ै जर्ा उस्तै हुर्ह
ु ु न्छ ककर्कक दब
ु ैले परमेश्वर षपताको
काम गर्े दे हधारी शरीरका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, उहाँहरू बीर्को फरक यही हो कक एक जर्ाले

छुटकाराको काम गर्ुचभयो भर्े अकोले षवजयको काम गर्ुचहुन्छ। दब
ु ैले परमेश्वर षपताको

प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ, तर एक प्रेम र दयाले भररएको उद्धारक हुर्ुहुन्छ भर्े अकोर्ादहँ क्रोध र
न्यायले भरपरू धार्मचकताका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। एक छुटकाराको काम सरु
ु वात गर्े सवोच्र् सेर्ापनत
हुर्ुहुन्छ भर्े अको षवजयको काम पूरा गर्े धार्मचकताका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। एक जर्ा सुरु हुर्ुहुन्छ
भर्े अको अन्त्य। एक जर्ा पापरदहतको शरीर हुर्ुहुन्छ भर्े अको छुटकाराको कामलाई पूरा गर्े,
कामलाई जारी राख्र्े र कदहले पनर् पाप र्गर्े शरीर हुर्ुहुन्छ। दब
ु ै छुट्टाछुट्टै शरीरमा बास गर्े,

छुट्टै ठाउँ मा जन्म र्लर्ुभएका र हजारौँ विचको अन्तरमा आउर्ुभएका एउटै आत्मा हुर्ुहुन्छ।
यद्यषप उहाँहरूको काम एक-अकाचमा पररपरू क छ, कुर्ै द्वन्द्व र्भएको र एउटै सासमा भन्र्
सककर्े ककर्समको छ। दव
ु ै मानर्सहरू हुर्ुहुन्छ तर एउटार्ादहँ छोरा र अकोर्ादहँ र्शशु छोरी
हुर्ुहुन्थ्यो। यनतका विचसम्म मानर्सहरूले आत्मा र मानर्स अथाचत ् पुरुिलाई मात्र होइर्, तर मार्व
धारणाहरूसँग मेल र्िार्े धेरै कुराहरू पनर् दे िे, यसरी मानर्सहरूले मलाई कदहले पनर् पूणच रूपमा
बझ्
ु र् सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरूले मलाई कदहले अम्स्तत्वमा रहे को जस्तो त कदहले भ्रमात्मक सपर्ा

जस्तो आधा षवश्वास गछच र् ् र आधा शङ्ग्का गछच र् ्, आजको ददर्सम्म पनर् मानर्सहरूले परमेश्वर

के हुर्ुहुन्छ भर्ेर जान्दै र्र् ्। के तँ एउटा सामान्य वाक्यमा मेरो बारे मा बताउर् सक्छस ्? के तैँले,
“येशू अरू कोही र्भएर परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ र परमेश्वर अरू कोही र्भएर येशू र्ै हुर्ुहुन्छ” भन्र्े
दहम्मत गर्च सक्छस ्? के तँ साँच्र्ै “परमेश्वर अरू कोही र्भएर आत्मा हुर्ुहुन्छ र आत्मा अरू
कोही र्भएर परमेश्वर र्ै हुर्ह
ु ु न्छ” भन्र्े दहम्मत गछच स ्? के तँ “परमेश्वर दे हको भेसमा आउर्भ
ु एको
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मार्व मात्र हुर्ुहुन्छ” भन्र्े दहम्मत गर्च सक्छस ्? के तँमा साँच्र्ै “येशूमा भएको स्वरूप परमेश्वरको
महार् ् स्वरूप हो” भन्र्े दहम्मत छ? परमेश्वरको स्वभाव र स्वरूपको बारे मा पण
ू च रूपमा वणचर्

गर्चको नर्म्म्त के तँ आफ्र्ो वाक्पटुताको प्रयोग गर्च सक्छस ्? के तँ “परमेश्वरले आफ्र्ो स्वरूपमा

पुरुिलाई मात्र बर्ाउर्ुभयो, मदहलालाई होइर्” भन्र्े दहम्मत गर्च सक्छस ्? यदद तैँले यसो भनर्स ्
भर्े कुर्ै पनर् मदहला मैले र्ुनर्एका र्भत्र पदै र्र् ्, मदहलाहरू मार्वजानतको एक वगच हुर्ु त परै
जाओस ्। अब परमेश्वर के हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा तँलाई साँच्र्ै थाहा छ? के परमेश्वर मार्व हुर्ुहुन्छ?

के परमेश्वर आत्मा हुर्ह
ु ु न्छ? के परमेश्वर साँच्र्ै परु
ु ि हुर्ह
ु ु न्छ? के मैले गर्े काम येशल
ू े मात्र
गर्च सक्र्ुहुन्छ? यदद मेरो सारको बारे मा बताउर् माचथका मध्ये कुर्ै एउटाको मात्रै छर्ौट गररस ्
भर्े, तँ एकदमै अर्जार् वफादार षवश्वासी हौ। यदद मैले एक पटक मात्र शरीर धारण गरे र काम

गरेँ भर्े के तँ मलाई सीर्मत बर्ाउँ छस ्? के तैँले मलाई एक झलक हे रेर र्ै पूणच रूपमा बुझ्र्
सक्छस ्? तेरो जीवर्कालमा तैँले दे िेका र भोगेका कुराहरूकै आधारमा मेरो बारे मा पूणच रूपमा

बताउर् सक्छस ्? यदद मेरा दब
ु ै दे हधारणहरूमा मैले एउटै ककर्समका काम गरे को भए तैँले मलाई
कसरी बुम्झ्थस ्? के तँ मलाई क्रूसमा सधैँको नर्म्म्त काँटी ठोकेर राख्छस ्? के परमेश्वर तैँले दाबी

गरे जस्तै साधारण हुर्ुहुन्छ?
नतमीहरूको षवश्वास अत्यन्तै सच्र्ा भए तापनर्, नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् मेरो बारे मा पूणच
रूपमा बताउर् सक्दै र्, नतमीहरूले दे िेका सबै तथ्यहरूको पण
ू च गवाही कसैले पनर् ददर् सक्दै र्।
यसको बारे मा सोर्: आज नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा आफ्र्ो कतचव्यबाट षवमुि भएर शरीरका

कुराहरूको िोजी गर्े, शरीरलाई सन्तुष्ट पार्े र लालर्का साथ शरीरको मज्जा र्लर्े भएका छौ।
नतमीहरूसँग थोरै मात्र सत्यता छ। यस्तो हो भर्े नतमीहरूले दे िेका सबै कुराहरूको गवाही कसरी

ददर् सक्छौ? के नतमीहरू मेरा साक्षी बन्र् सक्छौ भन्र्े कुरामा साँच्र्ै नतमीहरू नर्म्श्र्त छौ?
नतमीहरूले आज दे िेका सबै कुराहरूको गवाही ददर् र्सक्र्े ददर् आयो भर्े नतमीहरूले सम्ृ जत

प्राणीहरूको कायच गुमाएको हुर्ेछौ र नतमीहरूको अम्स्तत्वको कुर्ै अथच रहर्ेछैर्। नतमीहरू मानर्स
हुर्को नर्म्म्त अयोग्य हुर्ेछौ। यसो पनर् भन्र् सककन्छ कक नतमीहरू मानर्स हुर्े छै र्ौ! मैले
नतमीहरूमा मापर् र्ै गर्च र्सककर्े काम गरे को छु, तर नतमीहरूले अदहले केही पनर् र्र्सकेको,
थाहा र्पाएको र नतमीहरूका पररश्रमहरूमा अप्रभावी भएको कारण मैले मेरो कामलाई षवस्तार

समय आउँ दा नतमीहरूले िाली र्जर, बाँचधएको म्जब्रो र पूणच रूपमा बेकम्मा भएर हे र्ेछौ। यसले
नतमीहरूलाई सदाको नर्म्म्त पापी बर्ाउर्ेछैर् र? जब त्यो समय आउँ छ, के नतमीहरूले सबैभन्दा

गदहरो पश्र्ातापको अर्ुभव गर्ेछैर्ौ र? के नतमीहरू नर्राशामा डुब्र्े छै र्ौ र? आज मैले गर्े सबै
कामहरू नर्म्ष्क्रयता र आलस्यतामा होइर् तर भषवष्यको मेरो कामको लाचग जग नर्माचण गर्चको

नर्म्म्त गररन्छर् ्। मैले केही गर्च र्ै र्सक्र्े प्रनतरोधको अवस्थामा आएको कारण केही र्याँ गरौँ

भर्ेर यसो गरे को होइर्। मैले गर्े काम तैँले बझ्
ु र्ुपछच ; यो बालकले सडकमा िेले जस्तो होइर्,
यो त मेरा षपताको प्रनतनर्चधत्व गर्च गररर्े काम हो। यी सबै कुराहरू म आफैँ गददचर्ँ तर म मेरा

षपताको प्रनतनर्चधत्व गछुच भन्र्े कुरा नतमीहरूले जान्र्ुपछच । यस बीर्, नतमीहरूको भूर्मका भर्ेको
पछ्याउर्ु, आज्ञा पालर् गर्चु, पररवतचर् गर्चु र गवाही ददर्ु हो। नतमीहरूले ममाचथ ककर् षवश्वास
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गर्ुचपछच भन्र्े नतमीहरूले बुझ्र्ुपछच ; यो नतमीहरू हरे कले बुझ्र्ुपर्े सबैभन्दा महत्त्वपूणच प्रश्र् हो।
मेरा षपताले आफ्र्ो मदहमाको नर्म्म्त संसारको सम्ृ ष्टदे खि र्ै नतमीहरूलाई मेरो नर्म्म्त अनघबाटै

नर्यक्
ु त गर्चभ
ु एको हो। उहाँले नतमीहरूलाई यो मेरो काम र उहाँको मदहमाको नर्म्म्त अनघबाटै
नर्युक्त गर्ुचभएको हो। मेरा षपताको कारण नतमीहरूले ममाचथ षवश्वास गछौ; मेरा षपताले अनघबाटै

नर्युक्त गर्ुचभएको कारण नतमीहरूले मलाई पछ्याउँ छौ। यीमध्ये कुर्ै पनर् कुरा नतमीहरूले आफैले
छर्ौट गरे का होइर्ौ। मेरा षपताले मेरो गवाहीको उद्दे श्य रािेर नतमीहरूलाई मकहाँ सुम्म्पर्ुभएको

हो भन्र्े कुरा नतमीहरूले बझ्
ु र्ु अझ महत्त्वपण
ू च कुरा हो। उहाँले मलाई नतमीहरू प्रदार् गर्चभ
ु एको

कारण नतमीहरूलाई मैले ददएका कुराहरूका साथै मेरा मागचहरू र मैले नतमीहरूलाई र्सकाउर्े
वर्र्हरूमा नतमीहरू रहर्ुपछच , ककर्कक मेरा मागचहरूमा रहर्ु नतमीहरूको कतचव्य हो। ममाचथको
नतमीहरूको षवश्वासको मूल उद्दे श्य यही हो। यसैले म नतमीहरूलाई भन्छु: नतमीहरू मेरा मागचमा
र्ल्र्को नर्म्म्त मेरा षपताले मलाई सुम्म्पर्ुभएका मानर्सहरू मात्र हौ। यद्यषप नतमीहरू ममाचथ

षवश्वास मात्र गछौ; नतमीहरू इस्राएली पररवारका र्भएका कारण मबाट आएका होइर्ौ, नतमीहरू त

प्रार्ीर् सपचबाटका हौ। मैले नतमीहरूलाई गर्चको नर्म्म्त भर्ेको कुरा यही हो कक नतमीहरू मेरो

गवाही बर्, तर आजर्ादहँ नतमीहरू मेरा मागचहरूमा दहँड्र्ुपछच । यी सबै कुरार्ादहँ भषवष्यको गवाहीको
नर्म्म्त हो। यदद नतमीहरूले मेरा मागचहरूको बारे मा सुन्र्े मानर्सहरूको रूपमा मात्रै कायच गर्यौ भर्े

नतमीहरू मल्
ू य र्भएका व्यम्क्तहरू हुर्ेछौ र मेरा षपताले नतमीहरूलाई मेरो नर्म्म्त सम्ु म्पर्भ
ु एको
कुराको महत्त्व हराउर्े छ। मैले नतमीहरूलाई जोड ददएर भन्र्े कुरा यही हो: नतमीहरू मेरो मागचमा
दहँड्र्ुपछच ।

वास्तववक व्यक्क्त बन्नुको अथछ के हो
मानर्सको व्यवस्थापर् गर्ुच हमेसा मेरो कतचव्य रदहआएको छ। यसको अनतररक्त, मैले संसारको

सम्ृ ष्ट गदाच र्ै मानर्समाचथको षवजयको ठहर गरेँ। आखिरी ददर्हरूमा मानर्सलाई पूणच रूपमा म्जत्र्े

छु अथवा मार्वजानतका बीर्मा भएका षवद्रोहीहरूको षवजय र्ै शैतार्माचथको मेरो षवजयको प्रमाण

हो भन्र्े कुरा मानर्सहरूलाई थाहा र्हुर् सक्छ। तर जब मेरो शत्रु मसँग यद्
ु ध गर्च आयो, तब
मैले त्यसलाई शैतार्ले बन्दी बर्ाएर आफ्र्ा सन्तार् र त्यसको घरको रिवाली गर्े नर्ष्ठावार्
दासहरू बर्ाएकाहरूलाई म म्जत्र्े छु भर्ेर अगाडडबाटै भर्ेँ। म्जत्र्ुको मूल अथच हराउर्ु, शमचमा

पार्ुच हो; इस्राएलीहरूको भािामा, यसको अथच पूणच रूपमा हराउर्ु, र्ाश गर्ुच र मेरो षवरुद्धमा थप

प्रनतरोध गर्च असक्षम तल्
ु याउर्ु भन्र्े हुन्छ। तर आज नतमीहरूको माझ प्रयोग गदाच यसको अथच
म्जत्र्ु हुन्छ। मार्वजानतको दष्ु टलाई पूणच रूपमा समाप्त गर्ुच र पूरै पराम्जत गर्चु सधैँको मेरो
अर्भप्राय रदहआएको छ भन्र्े कुरा नतमीहरूले जान्र्ुपछच , ताकक त्यसले फेरर मेरो षवरुद्ध षवद्रोह

गर्च र्सकोस ्, मेरो कामलाई बाधा ददर्े वा िलबलाउर्े कुर्ै सास हुर्े कुरा त परै जाओस ्। यसैले,
मानर्सको सवालमा यस शब्दको अथच षवजय हार्सल गर्ुच हुर् आउँ छ। यस शब्दको अथचहरू जेसक
ु ै
भए तापनर् मार्वजानतलाई हराउर्ु मेरो काम हो। मार्वजानत मेरो व्यवस्थापर्को थप भाग हो
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भन्र्े कुरा केही समयको लाचग सत्य हो, यसलाई अझ स्पष्टताका साथ भन्दा मार्वजानतमाचथ
मेरो शत्रुबाहे क अरू कोही पनर् होइर्। मार्वजानत मेरो षवरोध गर्े र अवज्ञा गर्े दष्ु ट हो।
मार्वजानत मैले श्राप ददएको दष्ु टको सन्तार्बाहेक अरू कोही पनर् होइर्। मार्वजानत मलाई धोका
ददर्े प्रधार् स्वगचदत
ू को सन्तार्बाहे क अरू कोही पनर् होइर्। मार्वजानत मैले धेरै पदहले त्यागेको

दष्ु टको पैतक
ृ सम्पषि बाहे क कोही पनर् होइर्, जो त्यस बेलादे खि यता मेरो कट्टर षवरोधी

भइआएको छ। ककर्भर्े सारा मार्वजानत माचथको आकाश स्पष्टताको कुर्ै पनर् सङ्ग्केत र्भएको
धर्मलो र कालो छ र मार्व जगत घोर अन्धकारमा डुबेको छ, यसैले त्यहाँ बसोबास गर्ेले आफ्र्ो

अर्ुहार अगाडड फैर्लएको आफ्र्ो हात वा टाउको माचथ उठाउँ दा सूयच पनर् दे ख्र् सक्दै र्। उसको
िुट्टामुनर्को सडक दहलोले ढाकेको र िाल्डा-िुल्डीहरूले व्याप्त छ, षवर्र्लत पार्े गरी भूलभूलैया

छ; सारा जर्मर् लासहरूले ढाकेको छ। अँध्यारा कुर्ाहरू मत
ृ कहरूका अवशेिहरूले भररएका छर् ्, र
शान्त र अँध्यारा कुर्ाहरूमा भूतहरूका भीडले बसोबास गरे का छर् ्। अनर् मानर्सहरूका संसारमा
भूतहरू भीड-भाड गदै आवतजावत गछच र् ्। फोहोरले ढाककएका सबै प्रकारका जर्ावरहरूका सन्तार्

भीिण युद्धबाट घेररएका छर् ् जसको आवाजले हृदयमा आतङ्ग्क पैदा गछच । यस्तो समयमा

“सांसाररक वैकुण्ठ” रूपी संसारमा जीवर्को परमसुि िोज्र् कुर्ै एक व्यम्क्त कहाँ जान्छ? जीवर्को

लक्ष्य िोज्र् कुर्ै एक व्यम्क्त कहाँ जार्सक्छ? शैतार्को िुट्टाले कुम्ल्र्एपनछ मार्वजानत
पदहलेदेखि र्ै शैतार्को स्वरूप र्लएको कलाकार बर्ेको छ—त्योभन्दा पनर् बढी मार्वजानत शैतार्को

मूतच रूप हो र ठूलो र स्पष्ट आवाजमा शैतार्को गवाही ददर्े प्रमाणको काम गछच । यस्तो मार्व

जानत, यस्ता फोहोरका पोकोहरू, यस्तो भ्रष्ट मार्व पररवारको सन्तार् कसरी परमेश्वरको गवाही
बन्र् सक्छ? मेरो मदहमा कहाँबाट आउँ छ? कसैले मेरो गवाही बोल्र् कहाँबाट सुरु गछच ? ककर्कक
मेरो षवरुद्ध उर्भर्े शत्रल
ु े मानर्सलाई भ्रष्ट पारेर मार्वजानतलाई अनघ र्ै आफ्र्ो बर्ाइसकेको
छ—त्यो मार्वजानत जसलाई मैले धेरै पदहले सम्ृ ष्ट गरेँ र जो मेरो मदहमाले र जीवर्शैलीले

भररएको चथयो—त्यसलाई दषू ित पारे को छ। त्यसले मेरो मदहमा िोसेर लगेको छ र शैतार्को

कुरूपता र्मचश्रत षवि तथा असल र िराबको ज्ञार् ददर्े रूिको फलको रसले मानर्सलाई सन्तप्ृ त
पारे को छ। सुरुमा मैले मार्वजानतलाई बर्ाएँ; अथाचत ् मार्वजानतको पुिाच आदमलाई बर्ाएँ। ऊ

बल, तेजले भररएको स्वरूप र प्रनतरूपले सस
ु म्पन्र् चथयो, यसका अनतररक्त, ऊ मेरो मदहमाको

सहभाचगतामा चथयो। मैले मानर्सलाई बर्ाएको त्यो ददर् मदहर्मत ददर् चथयो। त्यसपनछ, आदमको
शरीरबाट हव्वालाई बर्ाइयो, र नतर्ी पनर् मानर्सकी पुिाच चथइर् ्, र यसरी मैले सम्ृ ष्ट गरे का
मानर्सहरू मेरा सासले भररए र मेरो मदहमाले भररपूणच भए। आदम मूलरूपमा मेरै हातबाट

जम्न्मएको चथयो र मेरो स्वरूपको प्रनतनर्चध चथयो। यसैले “आदम” को मल
ू अथच मद्वारा बर्ाइएको,
मेरो जीवर्शम्क्तद्वारा ओतप्रोत भएको, मेरो मदहमाले ओतप्रोत भएको, मेरै स्वरूप र प्रनतरूप
भएको, आत्मा र सास भएको भन्र्े चथयो। ऊ आत्मा भएको, मेरो प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्े, मेरो

प्रनतरूप भएको र मेरो सास भएको सम्ृ ष्ट गररएको एक मात्र प्राणी चथयो। सरु
ु मा, हव्वार्ादहँ सास

प्राप्त गरे की दोस्री मार्व चथइर् ् जसको सम्ृ ष्ट मैले र्ै ठहराएँ, यसैले “हव्वा” को मूल अथच मेरो
मदहमालाई नर्रन्तरता ददर्े, मेरो जीवर्शम्क्तद्वारा भररएकी र यसको अनतररक्त मेरो मदहमाले
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भररएकी हुन्छ। हव्वा आदमबाट आई, त्यसैले उसमा पनर् मेरो प्रनतरूप चथयो, ककर्कक ऊ मेरो
प्रनतरूपमा सम्ृ जएकी दोस्री मार्व चथइर् ्। “हव्वा” को मूल अथच आत्मा, शरीर र हाड भएकी जीषवत

मार्व भन्र्े चथयो, जो मार्वजानतको बीर्मा मेरो दोस्रो गवाहीका हुर्क
ु ा साथै मेरो दोस्रो प्रनतरूप
पनर् चथइर् ्। नतर्ीहरू मार्वजानतका पुिाचहरू, मानर्सका शद्
ु ध र बहुमूल्य सम्पषि, र सुरुबाट र्ै
आत्मा भएका जीषवत प्राणीहरू चथए। तथाषप, मार्वजानतको संसारलाई पण
ू च अन्धकारमा धकेल्दै

मार्वजानतका पुिाचहरूका सन्तार्लाई दष्ु टले कुम्ल्र्यो र बन्दी बर्ायो र ती सन्तार्ले मेरो

अम्स्तत्वमा षवश्वासै र्गर्े बर्ाइददयो। त्योभन्दा घखृ णत कुरा त यो छ कक दष्ु टले मानर्सहरूलाई
भ्रष्ट पार्े र नतमीहरूलाई कुल्र्ीर्मल्र्ी पार्े काम गदाच यसले मेरो मदहमा, मेरो गवाही, मैले
नतर्ीहरूलाई ददएको जीवर्शम्क्त, नतर्ीहरूमाचथ मैले फुकेको सास र जीवर्, मार्व संसारमा भएको

सारा मदहमा र मैले मार्वजानतमा िर्च गरे को मुटुको सारा रगतलाई क्रूरताका साथ जबरजस्ती

िोस्दै छ। मार्वजानत अब उप्रान्त ज्योनतमा छै र्, मानर्सहरूले मैले ददएका सबै कुराहरू गुमाएका

छर् ् र मैले ददएको मदहमालाई नतर्ीहरूले लत्याएका छर् ्। सम्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरूको परमप्रभु
म र्ै हुँ भन्र्े कुरा नतर्ीहरूले कसरी स्वीकार्च सक्छर् ्? स्वगचमा भएको मेरो अम्स्तत्वलाई नतर्ीहरूले
कसरी नर्रन्तर षवश्वास गर्च सक्छर् ्? पथ्
ृ वीमा मेरो मदहमाको प्रकटीकरणलाई नतर्ीहरूले कसरी
पिा लगाउर् सक्छर् ्? नतर्ीहरूका पुिाचहरूले श्रद्धा गरे का परमेश्वरलाई यी र्ानतर्ानतर्ाहरूले कसरी

नतर्ीहरूलाई सम्ृ ष्ट गर्े परमेश्वरको रूपमा र्लर् सक्छर् ्? यी दयर्ीय र्ानतर्ानतर्ाहरूले मैले आदम
र हव्वालाई ददएको मदहमा, प्रनतरूप र गवाहीका साथै मैले मार्वजानतलाई प्रदार् गरे को अम्स्तत्वमा

रहर्को नर्म्म्त नतर्ीहरू भर पर्े जीवर् उदारतापूवचक दष्ु टलाई “सुम्म्पएका” छर् ्; र दष्ु टको
उपम्स्थनतप्रनत नतर्ीहरू पूणचरूपमा अर्र्भज्ञ छर् ्, र मेरो सारा मदहमा त्यसलाई ददन्छर् ्। “मैला”

शब्दको स्रोत यही होइर् र? यस्तो मार्वजानत, यस्ता दष्ु ट भत
ू हरू, यस्ता दहँड्र्े लाशहरू, यस्ता
शैतार्का आकृनतहरू, यस्ता मेरा शत्रुहरूले कसरी मेरो मदहमा प्राप्त गछच र् ्? म मेरो मदहमालाई पुर्ुः
कब्जा गर्ेछु, मानर्सहरूको माझमा रहे को मेरो गवाही र कुर्ै बेला मसँग भएका सबै कुराहरू र

मैले धेरै पदहले मार्वजानतलाई ददएका कुराहरूलाई म पुर्ुः कब्जा गर्ेछु—म मार्वजानतलाई पूणच
रूपमा म्जत्र्े छु। तथाषप, मैले सम्ृ ष्ट गरे का मार्वहरू मेरा प्रनतरूप र मेरो मदहमा भएका पषवत्र
मानर्सहरू चथए भन्र्े कुरा तैँले थाहा पाउर्प
ु छच । नतर्ीहरू शैतार्का चथएर्र् ्, र् त नतर्ीहरू त्यसको

कुल्र्ाइका वशमा र्ै चथए, तर नतर्ीहरू अर्लकनत पनर् शैतार्को षवि र्भएका मेरा षवशुद्ध
प्रकटीकरण चथए। अनर् यसैले, मैले मेरा हातले सम्ृ ष्ट गरे का, मैले प्रेम गर्े र अन्य कसैको

स्वार्मत्वमा र्भएका पषवत्र जर्हरूलाई मात्र म र्ाहन्छु भन्र्े कुराको जार्कारी म मार्वजानतलाई

ददर् र्ाहन्छु। यसका अनतररक्त, म नतर्ीहरूमा आर्म्न्दत हुर्ेछु र नतर्ीहरूलाई मेरा मदहमा ठान्र्ेछु।
तथाषप, शैतार्ले भ्रष्ट पारे को, आज शैतार्को वशमा भएका र जो उप्रान्त मेरो मल
ू सम्ृ ष्ट होइर्र् ्
ती मार्वजानतको र्ाहर्ा मैले गरे को होइर्। ककर्कक शैतार्लाई पराम्जत गरे को मदहमाको प्रमाणको

रूपमा मार्व संसारमा अम्स्तत्वमा रहे को मेरो मदहमालाई म पुर्ुः कब्जा गर्ेछु, मार्वजानतका
बीर्मा बाँर्ेकाहरूमाचथ म पूणच षवजय हार्सल गर्ेछु। मेरो व्यम्क्तत्वको कक्रस्टलीकरणको लाचग मेरै
गवाहीलाई मात्र मेरो आर्न्दको वस्तक
ु ो रूपमा म र्लन्छु। मेरो इच्छा यही हो।
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मार्वजानतलाई अदहलेको अवस्थामा आइपुग्र् इनतहासका दशौं हजार विच लागेको छ, तथाषप

मैले सुरुमा सम्ृ ष्ट गरे को मार्वजानतर्ादहँ लामो समयदे खि भ्रष्टतामा डुबेको छ। मार्वजानत मैले

इच्छा गरे जस्तो मार्वजानत छै र्, र यसैले मेरो र्जरमा मानर्सहरू मार्वजानतको र्ामले बोलाइर्

योग्यका छै र्र् ्। बरु नतर्ीहरू मार्वजानतका मैलाहरू हुर् ् जसलाई शैतार्ले बन्दी बर्ाएको छ,
नतर्ीहरू शैतार्ले बास गरे का दहँड्र्े कुदहएका लाशहरू हुर् ् जसलाई शैतार्ले कपडाको रूपमा
पदहररन्छ। मानर्सहरूलाई मेरो अम्स्तत्वमाचथ भरोसा छै र्, र् त नतर्ीहरूले मेरो आगमर्लाई
स्वागत र्ै गछच र् ्। मार्वजानतले मेरा अर्रु ोधहरूलाई अस्थायी रूपमा स्वीकार गरे तापनर्

असन्तुम्ष्टका साथ नतर्को जवाफ ददन्छ र जीवर्का आर्न्द तथा दुःु िहरू मसँग इमार्दारीका

साथ बाँड्दै र्। मानर्सहरूले मलाई रहस्यमय ठान्र्े हुर्ाले नतर्ीहरूले मलाई दे िावटी मुस्कार्
ददन्छर् ्, नतर्ीहरूको मर्ोवषृ ि शम्क्तमा आराम गर्ेको जस्तो छ, ककर्कक मानर्सहरूलाई मेरो
कामको ज्ञार् छै र्, मेरो इच्छाको त अदहले कुरै र्गरौं। म नतमीहरूसँग इमान्दार हुर्ेछु: जब त्यो

ददर् आउँ छ मेरा आराधर्ा गर्े जोकोहीको दुःु ि नतमीहरूका भन्दा सहर् गर्च सक्र्े ककर्समका

हुर्ेछर् ्। ममाचथको नतमीहरूको षवश्वास वास्तवमा अय्यूबको भन्दा बढी छै र्—यहूदी फररसीहरूको
षवश्वासले पनर् नतमीहरूको षवश्वासलाई म्जत्छ—यसैले आगोको ददर् आउँ दा नतमीहरूको दुःु ि येशूले
हप्काउर्ुभएका फररसीहरू, मोशाको षवरोध गर्े २५० अगुवाहरू र आफ्र्ो षवर्ाशको प्रर्ण्ड ज्वालाको

र्पेटामा परे को सदोमको भन्दा गम्भीर हुर्ेछ। जब मोशाले र्ट्टार्लाई दहकाचए र यहोवाले
ददर्ुभएको पार्ी नर्म्स्कयो, त्यो उर्को षवश्वासको कारणले चथयो। जब दाऊदले म, यहोवाको

प्रशंसामा आर्न्दले भररएको हृदयले वीणा बजायो—त्यो उसको षवश्वासको कारणले चथयो। जब
अय्यूबले डाँडाकाँडा ढाक्र्े वस्तुभाउ र असंख्य सम्पषि गुमायो र उसको शरीर कष्टकर िदटराले

ढाक्यो, त्यो उसको षवश्वासको कारणले चथयो। जब उसले मेरो, अथाचत ् यहोवाको, आवाज सन्
ु र् र
मेरो, अथाचत ् यहोवाको, मदहमा दे ख्र् सक्यो, त्यो उसको षवश्वासको कारणले चथयो। पत्रुसले येशू

ख्रीष्टलाई पछ्याउर् सक्र्ुको कारण उसको षवश्वास र्ै चथयो। उसले मेरो िानतर क्रूसमा टाँचगर्

र मदहर्मत गवाही ददर् सक्र्ु उसकै षवश्वासको कारणले चथयो। जब यूहन्र्ाले मानर्सको पुत्रको
मदहर्मत प्रनतरूप दे ख्यो, त्यो उसको षवश्वासको कारणले चथयो। जब उसले आखिरी ददर्हरूका
चर्न्हहरू दे ख्यो, त्यो सबै उसकै षवश्वासको कारणले चथयो। अन्यजानत भर्ाउँ दा भीडहरूले मेरो

प्रकाश प्राप्त गर्ुच र मानर्सको बीर्मा मेरो काम गर्चको नर्म्म्त म शरीरमा फकेको छु भन्र्े कुरा
थाहा पाउर्ुको कारण पनर् नतर्ीहरूको षवश्वासकै कारणले हो। मेरा कठोर वर्र्हरूद्वारा प्रहार

गररएका र तीद्वारा सान्त्वर्ा पाएका अनर् मुम्क्त पाएका सबैले यो कुरा नतर्ीहरूको आफ्र्ै
षवश्वासले गरे का होइर्र् ् र? ममाचथ षवश्वास गरे तापनर् कदठर्ाइ भोग्र्ेहरू संसारदे खि पनर्

अस्वीकृत भएका छै र्र् ् र? मेरा वर्र्बादहर म्जउर्ेहरू, परीक्षाको संकष्टदे खि भाग्र्ेहरू, के नतर्ीहरू

सबै संसारमा यता-उता बरार्लरहँदैर्र् ् र? नतर्ीहरू शरद्का पातहरूझैँ एक ठाउँ मा र्बसी घरी यता,
घरी उता सलबलाउँ छर् ्, मेरा सान्त्वर्ाका वर्र्हरूको त कुरै र्गरौं। मेरो सजाय र शोधर्ले
नतर्ीहरूलाई र्पछ्याए तापनर् के नतर्ीहरू एक ठाउँ दे खि अको ठाउँ मा, स्वगचको राज्य बादहरका

सडकहरूमा भौताररर्े र्भिारीहरू होइर्र् ् र? के संसार साँच्र्ै तेरो षवश्राम स्थल हो त? के तैँले
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मेरो सजायलाई पन्छाएर साँच्र्ै र्ै यस संसारबाट सन्तुम्ष्टको सबैभन्दा मन्द मुस्कार् प्राप्त गर्च
सक्छस ्? के तैँले तेरो क्षखणक आर्न्दलाई तेरो हृदयको लुकाउर् र्र्मल्र्े ररक्ततालाई ढाक्र्को

नर्म्म्त प्रयोग गर्च सक्छस ्? तैँले तेरो पररवारका सबैलाई मूिच बर्ाउर् सक्लास ्, तर तैँले मलाई
कदहल्यै पनर् मूिच बर्ाउर् सक्दै र्स ्। तेरो षवश्वास अत्यन्तै थोरै भएको कारण आजको ददर्सम्म

पनर् तँमा म्जन्दगीले ददर्े आर्न्द पिा लगाउर्े शम्क्त छै र्। म तँ लाई आिह गछुच: मानर्सले

सहर् र्सक्र्े दुःु ि सहे र सम्पूणच जीवर् मामुली र दे हको नर्म्म्त व्यस्त रहर्ुभन्दा मेरो नर्म्म्त

इमान्दारीपव
ू चक आधा जीवर् म्जउर्ु तेरो लाचग असल हुन्छ। मेरो सजायबाट भागेर आफैलाई
जोगाउर्ुको उद्दे श्य के छ र? मेरो क्षखणक सजायबाट लुकेर अर्न्तको लज्जा, अर्न्तको सजायको
कटर्ी गर्ुचको के अथच छ र? वास्तवमा म कसैलाई पनर् मेरो इच्छानतर झुकाउँ ददर्। यदद कोही

मेरा सबै योजर्ाहरूप्रनत साँर्ो रूपमा समषपचत हुर्े इच्छा गछच भर्े, नतर्ीहरूसँग म तुच्छ व्यवहार
गर्ेछैर्। तर सबै मानर्सहरूले ममाचथ षवश्वास गर्ुचपछच , जसरी अय्यूबले म, यहोवामाचथ षवश्वास

गरे । यदद नतमीहरूको षवश्वासले थोमाको षवश्वासलाई म्जत्छ भर्े नतमीहरूको षवश्वासले मेरो प्रशंसा
प्राप्त गर्ेछ, नतमीहरूको नर्ष्ठामा नतमीहरूले मेरो परमार्न्द पाउर्ेछौ र नतमीहरूका ददर्मा

नतमीहरूले मेरो मदहमा पक्कै पाउर्ेछौ। तथाषप संसार र दष्ु टमाचथ षवश्वास गर्े मानर्सहरूले
आँिामा बतासले उडाएर लैजार्े बालुवा र मुिमा दष्ु टका भेटीहरू रािेर सदोम सहरका मानर्सहरूले
झैँ नतर्ीहरूका हृदय कठोर पारे का छर् ्, जसका बादलले ढाकेका मर्हरू लामो समयदे खि संसारलाई

अर्चधकृत रूपमा हडप्र्े दष्ु टले नर्यन्त्रणमा र्लएको छ। नतर्ीहरूका षवर्ारहरू लगभग पूणच रूपले
प्रार्ीर् समयको दष्ु टको बन्धर्मा परे का छर् ्। अनर् यसैले मार्वजानतको षवश्वास हावामा उडेको
छ र नतर्ीहरू मेरो कामलाई दे ख्र् समेत असमथच छर् ्। मेरो कामलाई दे िावटी रूपमा र्लर्े वा

कामर्लाउ रूपमा यसको षवश्लेिण गर्े कमजोर प्रयास मात्र नतर्ीहरूले गर्च सक्छर् ्, ककर्कक
नतर्ीहरू धेरै अगाडडदे खि र्ै शैतार्को षविको नर्यन्त्रणमा छर् ्।

मार्वजानतलाई म म्जत्र्ेछु ककर्कक मानर्सहरूको सम्ृ ष्ट मैले र्ै गरेँ र, यसका अनतररक्त,

नतर्ीहरूले मेरो सम्ृ ष्टको प्रर्ुरताको आर्न्द र्लएका छर् ्। तर मानर्सहरूले मलाई इन्कार पनर्
गरे का छर् ्; म नतर्ीहरूका हृदयमा अर्ुपम्स्थत छु, अनर् नतर्ीहरूले मलाई नतर्ीहरूको अम्स्तत्वको
नर्म्म्त बोझको रूपमा हे छचर् ्, यनतसम्म कक नतर्ीहरूले मलाई दे िेर पनर् अझै इन्कार र्ै गछच र् ् र

मलाई हराउर्े हरसम्भव तररकाहरूको बारे मा सोर्ेर नतर्ीहरूका ददमागलाई यातर्ा ददन्छर् ्।

नतर्ीहरूलाई मैले गम्भीर तवरले व्यवहार गरे को वा नतर्ीहरूसँग कठोर मागहरू गरे को मानर्सहरू

र्ाहँदैर्र् ्, र् त नतर्ीहरूको अधार्मचकताको न्याय गर्े वा त्यसको सजाय ददर्े अर्ुमनत र्ै मलाई

ददन्छर् ्। यसमा संलग्र् हुर्ु त दरू को कुरा, बरु नतर्ीहरूलाई यो झमेलामय लाग्छ। र यसैले
मार्वजानतलाई र्लर्ु र नतर्ीहरूलाई पराम्जत गर्ुच मेरो काम हो, जो ममा िान्छ, षपउँ छ र रमाउँ छ
तर मलाई चर्न्दै र्। म मार्वजानतलाई नर्ुःशस्त्र पार्ेछु, र त्यसपनछ मेरा स्वगचदत
ू हरू, मेरो
मदहमालाई र्लएर मेरो वासस्थार्मा फकचर्ेछु। ककर्कक मानर्सहरूका कायचहरूले धेरै पदहलेदेखि र्ै

मेरो हृदय तोडेको छ र मेरा कामलाई टुक्राटुक्रा पारे का छर् ्। मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूको जीवर्
नर्रन्तर रूपमा म्जउर्, नर्रन्तर “शाम्न्त र सन्तम्ु ष्टका साथ म्जउर् र काम गर्च”, नर्रन्तर
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“नतर्ीहरूका आफ्र्ै िेतबारीहरूमा िेतीपाती गर्च” ददएर म िुसीसाथ फकेर जार्ुअनघ म मेरो
मदहमा पुर्ुः कब्जा गर्े मेरो इरादा छ, र म नतर्ीहरूको जीवर्मा कदहले पनर् हस्तक्षेप गर्ेछैर्।

तर अदहले दष्ु टको हातबाट मेरो मदहमा पण
ू च रूपमा पर्
ु ुः कब्जा गर्े, पथ्
ृ वीको सम्ृ ष्ट गदाच मैले

मानर्सर्भत्र हार्लददएको मदहमाको पूणचता कफताच र्लर्े मेरो इरादा छ। मार्व जानतलाई म कदहले

पनर् यो फेरर ददर्ेछैर्। ककर्कक मानर्सहरूले मेरो मदहमाको संरक्षण गर्च र्ुकेका मात्र छै र्र् ्, तर

नतर्ीहरूले यसलाई शैतार्को प्रनतरूपसँग साटे का पनर् छर् ्। मानर्सहरू मेरो आगमर्लाई मूल्यवार् ्
ठान्दै र्र् ् र् त मेरो मदहमाको ददर्लाई र्ै महत्त्व ददन्छर् ्। मेरो मदहमा मलाई कफताच ददर्ु त कहाँ

हो कहाँ, नतर्ीहरू मेरो सजाय प्राप्त गर्े कुरामा प्रसन्र् समेत हुँदैर्र् ्, र् त नतर्ीहरू दष्ु टको षवि
फ्याँक्र् र्ै इच्छुक छर् ्। मार्वजानतले मलाई त्यही पुरार्ो तररकाले र्ै नर्रन्तर रूपमा धोका
ददन्छ, मानर्सहरूले अदहले पनर् उही पुरार्ो तररकाले र्ै उज्यालो मुस्कार्हरू र िुसी अर्ुहारहरू
धारण गछच र् ्। नतर्ीहरूबाट मेरो मदहमा हटे पनछ नतर्ीहरूमाचथ आइपर्े अन्धकारको गदहराइको

बारे मा नतर्ीहरू अर्र्भज्ञ छर् ्। षवशेि गरी, जब सम्पूणच मार्वजानतमाचथ मेरो ददर् आउँ छ, यो
नतर्ीहरूको नर्म्म्त र्ोआको समयको भन्दा कदठर् हुन्छ, ककर्कक इस्राएलबाट मेरो मदहमा हट्दा
इस्राएल कनत अँध्यारो भएको चथयो भन्र्े नतर्ीहरूलाई थाहा छै र्, ककर्कक नर्स्पट्ट अन्धकारमय
रात कटाउर् कनत कदठर् चथयो भन्र्े कुरा मानर्सले बबहार् हुँदा भुर्लहाल्छ। जब सूयच फेरर लुक्र्
जान्छ अनर् मानर्समाचथ अन्धकार आइपछच , उसले फेरर अन्धकारमा षवलाप गछच र आफ्र्ा दाह्रा
ककट्र्ेछ। इस्राएलबाट मेरो मदहमा हट्दा ती कष्टका ददर्हरू सहर् इस्राएलीहरूलाई कनत कदठर्

भएको चथयो भन्र्े के नतमीहरूले बबसेका छौ? नतमीहरूले मेरो मदहमा दे ख्र्े समय अदहले र्ै हो,
र नतमीहरू मेरो मदहमामा सहभागी हुर्े समय पनर् अदहले र्ै हो। जब मेरो मदहमाले यो फोहोरी
भर्ू म छोड्छ तब अन्धकारको बीर्मा मानर्सले षवलाप गर्ेछ। मैले काम गर्े मदहमाको ददर्
अदहले र्ै हो, मैले मार्वजानतलाई दुःु िबाट मुक्त गर्े ददर् यही हो, ककर्कक पीडा र संकष्टका

समयहरू म नतर्ीहरूसँग बाँड्र्ेछैर्ँ। म मार्वजानतलाई पूणच रूपमा म्जत्र् र मार्वजानतको दष्ु टलाई
पूणच रूपमा पराम्जत गर्च मात्र र्ाहन्छु।

ववश्वासको बारे मा तिँलाई के थाहा र्?
मानर्ससँग षवश्वासको अनर्म्श्र्त शब्द मात्र हुन्छ, तैपनर् केले षवश्वासको नर्माचण हुन्छ भन्र्े
मानर्सले जान्दै र्, उसमा षवश्वास हुन्छ भन्र्े कुरा त परै जाओस ्। मानर्सले अनत थोरै जान्दछ,
र मानर्स आफैमा अनत र्ै कमी-कमजोरी छ; मप्रनत उसको षवश्वास त षवर्ारहीर् र अज्ञार्ता

मात्र हो। षवश्वास भर्ेको के हो सो उसले जान्दै र्, र् त उसले ममा ककर् षवश्वास गछच भन्र्े कुरा
र्ै जान्दछ, तैपनर् उसले आवेगमा मलाई षवश्वास गरररहन्छ। मैले मानर्सबाट मलाई यसरी

आवेगमा पुकारा गरोस ् वा असङ्ग्गत ढाँर्ामा षवश्वास गरोस ् भन्र्े माग गददच र्ँ, ककर्भर्े म मानर्सले
मलाई दे िोस ् र मलाई चर्र्ोस ् भर्ेर काम गछुच, प्रभाषवत होस ् र मलाई र्याँ ज्योनतमा हे रोस ् भर्ेर

होइर्। कुर्ै समयमा मैले धेरै चर्न्हहरू र र्मत्कारहरू प्रकट गरेँ र धेरै आश्र्यचकमचहरू गरेँ, अनर्
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त्यस बेला इस्राएलीहरूले मेरो उच्र् सराहर्ा गरे र बबरामीलाई नर्को पार्े र भूतहरू धपाउर्े मेरो

अद्भुत क्षमतालाई अत्यन्त कदर गरे । त्यस बेला, यहूदीहरूले नर्को पार्े मेरो शम्क्तलाई अद्षवतीय
र असाधारण भएको ठार्े—मेरा धेरै कायचहरूले गदाच, नतर्ीहरू सबैले मलाई आदर गरे र मेरा सबै

शम्क्तहरूको िानतर आभारी भएको महसुस गरे । यसैले मैले आश्र्यचकमचहरू गरे को दे िेका सबै
समीप रूपमा मेरो पनछ लागे, यहाँसम्म कक मैले बबरामीलाई नर्को पारे को हे र्च हजारौँले मलाई घेरे।

मैले यनत धेरै चर्न्हहरू र र्मत्कारहरू प्रकट गरेँ , तापनर् मानर्सहरूले मलाई केवल अद्भुत वैद्यको

रूपमा मात्र हे रे; त्यसैले पनर् मैले त्यस बेला मानर्सहरूका अनघ र्शक्षाको धेरै वर्र्हरू बोलेँ, तैपनर्
नतर्ीहरूले मलाई आफ्र्ा र्ेलाहरूभन्दा उच्र् गुरुको रूपमा मात्र ठार्े। आज समेत, मानर्सले मेरा

कामहरूको ऐनतहार्सक अर्भलेि दे िेपनछ पनर् म बबरामीलाई नर्को पार्े महार् ् वैद्य र
अर्र्भज्ञलाई र्सकाउर्े र्शक्षक हुँ भन्र्े नतर्ीहरूको व्याख्या जारी छ, र नतर्ीहरूले मलाई कृपालु
प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा पररभाषित गरे का छर् ्। ती धमचशास्त्र व्याख्या गर्ेहरूले नर्को पार्े मेरा
सीपहरूलाई उनछर्ेका हुर् सक्छर् ् वा नतर्ीहरू आफ्र्ा र्शक्षकलाई उनछर्ेका र्ेलाहरू समेत हुर्
सक्छर् ्, तैपनर् संसारभरर र्ाम र्लेका यस्ता अनत प्रर्सद्ध मानर्सहरूले मलाई केवल र्ीर् वैद्य
मात्र भएको ठान्छर् ्। मेरा कायचहरू समुद्र ककर्ारका बालुवाका कणहरूभन्दा धेरै छर् ् र मेरो बुद्चध

सोलोमर्का सबै छोराहरूभन्दा अचधक छ, तैपनर् मानर्सहरूले मलाई थोरै मात्र महत्त्व भएको
वैद्यको रूपमा र मानर्सको अज्ञात र्शक्षकको रूपमा मात्र ठान्छर् ्। मैले नतर्ीहरूलाई नर्को पारेँ

भर्ेर मात्र धेरैले मलाई षवश्वास गछच र् ्। मैले नतर्ीहरूको शरीरबाट अशुद्ध आत्माहरू नर्काल्र्
मैले मेरो शम्क्त प्रयोग गरौं भर्ेर र नतर्ीहरूले शाम्न्त र आर्न्द प्राप्त गर्च सकूर् ् भर्ेर मात्र

धेरैले ममा षवश्वास गछच र् ्। मबाट धेरै भौनतक सम्पषि माग गर्चलाई मात्र धेरैले ममा षवश्वास
गछच र् ्। यस जीवर्लाई शाम्न्तमा बबताउर् र आउर्े संसारमा सरु क्षक्षत र सकुशल हुर्लाई मात्रै
धेरैले ममा षवश्वास गछच र् ्। र्रकको कष्टहरूबाट बच्र् र स्वगचका आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्चलाई धेरैले
ममा षवश्वास गछच र् ्। धेरैले अस्थायी सान्त्वर्ाको नर्म्म्त मात्र ममा षवश्वास गछच र् ्, तैपनर् आउर्े

संसारको कुर्ै पनर् कुरा प्राप्त गर्च िोज्दै र्र् ्। जब मैले मेरो क्रोध मानर्समाचथ िन्याएँ र कुर्ै

समयमा ऊसँग भएको सबै आर्न्द र शाम्न्त िोसेँ, मानर्स सशंककत भयो। मैले मानर्सलाई
र्रकको कष्ट ददएर स्वगचको आर्शि ् कफताच गदाच मानर्सको शमच ररसमा पररणत भयो। नर्को

पार्चलाई मानर्सले मलाई बबन्ती गदाच मैले कुर्ै ध्यार् ददइर्ँ र ऊप्रनत घण
ृ ा महसुस गरेँ ; बरु

मानर्स मबाट अलग भएर दष्ु ट औिचध र टुर्ामुर्ाको मागच िोज्र्नतर लाग्यो। जब मानर्सले
मबाट माग गरे को सबै थोक मैले िोसेँ, सबै जर्ा कुर्ै नर्शार्ाषवर्ा र्ै गायब भए। यसैले, म अनत

धेरै अर्ि
ु ह ददन्छु र प्राप्त गर्े कुरा अनत धेरै भएको हुर्ाले मानर्सले ममा षवश्वास गछच भर्ी म
भन्छु। यहूदीहरूले मेरो अर्ुिहको कारण ममा षवश्वास गरे र म जहाँ गए पनर् नतर्ीहरू मेरो पनछ
लागे। यी सीर्मत ज्ञार् र अर्ुभव भएका मानर्सहरूले मैले प्रकट गरे का चर्न्हहरू र र्मत्कारहरू

हे र्च मात्र िोजे। नतर्ीहरूले मलाई ठूलठूला आश्र्यचकमच गर्े यहूदीहरूको घरार्ाको मुखियाको रूपमा
मार्े। त्यसैले मानर्सहरूबाट मैले भूतहरू नर्काल्दा, यसले नतर्ीहरू माझ बहस उब्जाउथ्यो:

नतर्ीहरूले मलाई एर्लया, मोशा, सबै अगमवक्ताहरूमा प्रार्ीर् अगमवक्ता, सबै वैद्यहरूभन्दा महार् ्
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चथएँ भर्ी भर्े। म जीवर्, बाटो र सत्य हुँ भर्ी म आफैले भर्ेको बाहे क मेरो अम्स्तत्व र मेरो
पदहर्ार्लाई कसैले थाहा गरे र्र् ्। मेरा षपता बस्र्ह
ु ु र्े ठाउँ स्वगच हो भर्ी मैले भर्ेको बाहे क मलाई
म परमेश्वरको पत्र
ु र परमेश्वर स्वयम ् हुँ भर्ी कसैले चर्र्ेर्र् ्। मैले सारा मार्वजानतकहाँ उद्धार

ल्याउर्ेछु र मार्वजानतको छुटकाराको मूल्य नतर्ेछु भर्ी म आफैले भर्ेको बाहे क, म मार्वजानतको
उद्धारक हुँ भर्ी कसैले जार्ेर्र् ् र मानर्सहरूले मलाई एक परोपकारी र कृपालु मानर्सको रूपमा
मात्र चर्र्े। म आफैले मेरो बारे बताउर् सकेको भन्दा बाहे क कसैले मलाई चर्र्ेर्र् ् र म जीषवत

परमेश्वरको पत्र
ु हुँ भर्ी कसैले मलाई षवश्वास गरे र्र् ्। मप्रनत मानर्सको षवश्वास र नतर्ीहरूले
मलाई मूिच तुल्याउर् िोज्र्े तररका यस्तो छ। नतर्ीहरूले मप्रनत यस्तो धारणा रािेर मेरो नर्म्म्त
कसरी साक्षी ददर् सक्थे र?

मानर्सहरूले ममा षवश्वास गछच र् ्, तर नतर्ीहरू मेरो नर्म्म्त गवाही ददर् असक्षम छर् ्, र् त

मैले आफैलाई प्रकट गर्च अनघ नतर्ीहरूले मेरो नर्म्म्त गवाही र्ै ददर् सक्छर् ्। मैले प्राणीहरू र

सबै पषवत्र मानर्सहरूलाई उनछन्छु भन्र्े मात्र मानर्सहरूले दे ख्छर् ् र मैले गरे को काम मानर्सहरूले

गर्च सक्दै र्र् ् भन्र्े मात्र दे ख्छर् ्। यसैले, यहूदीहरूदे खि हालका ददर्का मेरा सबै मदहर्मत कायचहरू
दे ख्ने सबै मानर्सहरू मप्रनत म्जज्ञासाले भन्दा अरू कुर्ै पनर् कुराले भररएका छै र्र् ् र कुर्ै पनर्
प्राणीको मुिले मेरो नर्म्म्त साक्षी ददर् सकेको छै र्। मेरा षपताले मात्र मेरो नर्म्म्त गवाही ददर्ुभयो

र सबै प्राणीहरूको माझ बाटो तयार पार्चभ
ु यो; यदद उहाँले गवाही ददर्भ
ु एको चथएर् भर्े, मैले जनत

काम गरे को भए पनर्, म सम्ृ ष्टको प्रभु हुँ भर्ी मानर्सले कदहल्यै चर्न्र्े चथएर्र् ्, ककर्भर्े मानर्सले
मबाट र्लर् मात्र जान्दछर् ् र मेरो कामको पररणामस्वरूप मप्रनत षवश्वास गदै र्र् ्। म नर्दोि र

कुर्ै पनर् पक्षमा पापी छै र्, म षवर्भन्र् रहस्यहरूलाई व्याख्या गर्च सक्छु, म भीडहरूभन्दा माचथ
छु वा मानर्सले मबाट धेरै लाभ र्लएको छ, त्यसकारणले मात्र मानर्सले मलाई चर्न्छर् ्, तैपनर् म
सम्ृ ष्टको प्रभु हुँ भर्ेर थोरै ले मात्र षवश्वास गछच र् ्। यसैले मानर्सले उसँग मप्रनतको षवश्वास ककर्
हुन्छ भर्ी जान्दै र् भर्ी म भन्छु; मप्रनत षवश्वास गर्ुचको उद्दे श्य वा महत्त्व उसले जान्दै र्।

मानर्समा वास्तषवकताको कमी छ, त्यसैले ऊ मेरो नर्म्म्त गवाही ददर् षवरलै योग्य छ। नतमीहरूर्सत
साँर्ो षवश्वास अनत थोरै छ र नतमीहरूले अनत थोरै हार्सल गरे का छौ, त्यसैले नतमीहरूर्सत अनत
थोरै गवाही छ। यसको अलाबा, नतमीहरूले अनत थोरै बझ्
ु छौ, यहाँसम्म कक नतमीहरू मेरा कामहरूको
नर्म्म्त गवाही ददर्लाई लगभग अयोग्य छौ। नतमीहरूको संकल्प साँच्र्ै उल्लेिर्ीय छ, तर के

नतमीहरूले परमेश्वरको सारलाई सफलतापूवचक र्सद्ध गर्च सक्र्ेछौ भन्र्े कुरामा नतमीहरू पक्का
छौ त? नतमीहरूले भोगेका र दे िेका कुराहरू सारा युगका सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको भन्दा पनर्
अचधक छर् ्, तर के नतमीहरूले षवगतका यी सन्तहरू र अगमवक्ताहरूका वर्र्भन्दा ठूलो गवाही

ददर् सक्छौ त? मैले अदहले नतमीहरूलाई ददर्े कुराहरूले मोशा र दाऊदलाई ददएका कुरालाई र्ै
उनछन्छ, त्यसरी र्ै नतमीहरूका गवाही मोशाको भन्दा अचधक र नतमीहरूका शब्दहरू दाऊदका भन्दा

महार् ् होस ् भन्र्े म र्ाहन्छु। म नतमीहरूलाई सय गुणा ददन्छु—नतमीहरूले उही रूपमा कफताच गरे को
म र्ाहन्छु। मार्वजानतलाई जीवर् ददर्े म र्ै हुँ भर्ी नतमीहरूलाई थाहा हुर्ुपछच , अनर् मबाट
जीवर् पाउर्े र मेरो नर्म्म्त गवाही ददर्े नतमीहरू र्ै हौ। मैले नतमीहरूलाई ददएको कतचव्य यही
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हो, जुर् नतमीहरूले मेरो नर्म्म्त गर्ुचपछच । मैले मेरा सबै मदहमा नतमीहरूलाई ददएको छु, मेरा
र्ुनर्एका मानर्सहरू, इस्राएलीहरूले कदहल्यै प्राप्त र्गरे का जीवर् मैले नतमीहरूलाई ददएको छु।

अचधकारद्वारा र्ै, नतमीहरूले मेरो गवाही ददर्प
ु छच र नतमीहरूको जवार्ी र नतमीहरूको जीवर् मलाई
अपचण गर्ुचपछच । जसलाई म मेरो मदहमा ददन्छु उसले मेरो गवाही ददर्ेछ र मेरो नर्म्म्त नतर्ीहरूको

जीवर् ददर्ेछर् ्। यसलाई मैले उदहले र्ै नर्धाचरण गरे को छु। मैले नतमीहरूलाई मेरो मदहमा ददर्ु
त नतमीहरूको लाचग सौभाग्यको कुरा हो र नतमीहरूको कतचव्यर्ादहँ मेरो मदहमाको गवाही ददर्ु
हो। यदद नतमीहरूले आर्शि ् पाउर्लाई मात्र ममा षवश्वास गरे का चथयौ भर्े, मेरो कामको महत्त्व

कम हुन्थ्यो र नतमीहरूले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गरररहे का हुँदैर्चथयौ। इस्राएलीहरूले मेरो कृपा, प्रेम
र महार्ता मात्रै दे िे र यहूदीहरूले मेरो धैयचता र उद्धार मात्र दे िे। नतर्ीहरूले मेरो आत्माको
काम अनतभन्दा अनत कम दे िे, यहाँसम्म कक ती नतमीहरूले सुर्ेका र दे िेका भन्दा दशौं हजारमा
एक भाग जनत मात्र नतर्ीहरूले बुझे। नतमीहरूले दे िेका कुराहरूले नतर्ीहरूका प्रधार् पूजाहारीलाई
पनर् उनछन्छ। नतमीहरूले आज बुझेका कुराहरूले नतर्ीहरूले बुझेका कुरालाई उनछन्छ; नतमीहरूले
आज जे दे िेका छौ यसले व्यवस्थाको युग साथै अर्ुिहको युगमा दे खिएको कुरालाई पनर् उनछन्छ

र नतमीहरूले भोगेका कुराहरू मोशा र एर्लयाको भन्दा पनर् अचधक छर् ्। इस्राएलीहरूले जे बुझे

त्यो परमप्रभुको व्यवस्था मात्र चथयो र नतर्ीहरूले जे दे िे त्यो परमप्रभुको षपठ्यूँ मात्र चथयो;
यहूदीहरूले जे बझ
ु े त्यो येशक
ू ो उद्धार मात्र चथयो, नतर्ीहरूले जे प्राप्त गरे त्यो येशल
ू े ददर्भ
ु एको
अर्ुिह मात्र चथयो र नतर्ीहरूले जे दे िे त्यो यहूदीहरूको घरार्ार्भत्रको येशक
ू ो स्वरूप मात्र चथयो।
आज नतमीहरूले जे दे ख्छौ त्यो परमप्रभुको मदहमा, येशूको उद्धार र यस ददर्को मेरा सबै कामहरू

हुर् ्। त्यसैले नतमीहरूले मेरो आत्माका वर्र्हरू सुर्ेका छौ, मेरो बुद्चधको बिार् गरे का छौ, मेरो
र्मत्कार थाहा पाएका छौ र मेरो स्वभाव जार्ेका छौ। मैले नतमीहरूलाई मेरो सारा व्यवस्थापर्
योजर्ा पनर् बताएको छु। नतमीहरूले जे दे िेका छौ त्यो प्रेर्मलो र कृपालु परमेश्वर मात्र होइर्,

तर धार्मचकताले पूणच परमेश्वर हो। नतमीहरूले मेरो र्मत्कारपूणच काम दे िेका छौ र म प्रताप र
क्रोधले भररएको छु भन्र्े जार्ेका छौ। यसको अनतररक्त, कुर्ै समय मैले इस्राएलको घरार्ामाचथ

मेरो उलँदो क्रोध िन्याएँ र आज यो नतमीहरूमाचथ आएको छ भन्र्े नतमीहरू जान्दछौ। नतमीहरूले
स्वगचको मेरा रहस्यहरूलाई यशैया र यह
ू न्र्ाले भन्दा बढी बझ्
ु छौ; नतमीहरूले मेरो मर्ोरमता र

संवेदर्शीलतालाई षवगतका सबै सन्तहरूले भन्दा पनर् बढी जान्दछौ। नतमीहरूले प्राप्त गरे को कुरा
मेरो सत्यता, बाटो र जीवर् मात्र होइर्, तर यूहन्र्ाको भन्दा पनर् ठूलो दशचर् र प्रकाश हो।

नतमीहरूले धेरैभन्दा धेरै रहस्यहरू बुझ्छौ र मेरो साँर्ो मुहारमा हे रेका छौ; नतमीहरूले मेरो न्याय
धेरै स्वीकार गरे का छौ र मेरो धार्मचक स्वभावलाई बढी जान्दछौ। त्यसै गरी, नतमीहरू आखिरी

ददर्हरूमा जम्न्मएका भए तापनर् नतमीहरूको बझ
ु ाइ षवगतको जस्तो छ, र नतमीहरूले आजका
कुराहरू पनर् अर्ुभव गरे का छौ र यी सबै म स्वयमले
् गरे को चथएँ। मैले नतमीहरूसँग जे मागेको

छु त्यो अत्याचधक छै र्, ककर्भर्े मैले नतमीहरूलाई धेरै ददएको छु, र नतमीहरूले ममा धेरै दे िेका

छौ। यसैले, नतमीहरूले षवगतका सन्तहरूलाई मेरो नर्म्म्त गवाही दे ओ भन्र्े म र्ाहन्छु र मेरो
हृदयको एक मात्र इच्छा यही हो।
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मेरो नर्म्म्त पदहले गवाही ददर्ुहुर्े मेरो षपता हुर्ुहुन्थ्यो, तर म महार् ् मदहमा प्राप्त गर्च र
सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको मुिबाट गवाहीका शब्दहरू आओस ् भन्र्े र्ाहन्छु—ताकक मसँग भएका
सबै थोक नतमीहरूलाई ददर् सकँू , ताकक नतमीहरूले मानर्सहरू माझ मेरो कामलाई ितम गरे र

नतमीहरूको कतचव्य पूरा गर्च सक। नतमीहरूले ममा ककर् षवश्वास गछौ सो नतमीहरूले बुझ्र्ुपछच ;

यदद नतमीहरू मेरो र्शष्य वा मेरो बबरामी हुर् वा स्वगचका सन्तहरूमध्ये एक जर्ा हुर् र्ाहन्छौ
भर्े नतमीहरूले मलाई पछ्याएको व्यथच हुर्ेछ। यसरी मेरो पनछ लाग्र्ु ऊजाचको बरबादी मात्र हुन्छ;

ममा यस्तो ककर्समको षवश्वास गर्चु नतमीहरूको ददर् गज
ु ार्चु, नतमीहरूको जवार्ी उडाउर्ु मात्र हो।
अनर् अन्तमा नतमीहरूले केही पनर् पाउर्ेछैर्ौ। के त्यो व्यथचको पररश्रम हुँदैर् र? म यहूदीहरुको
माझबाट नर्स्केको धेरै भइसक्यो र यस उप्रान्त म मानर्सको वैद्य होइर्, र् त म मानर्सको

नर्म्म्त औिधी र्ै हुँ। यस उप्रान्त म मानर्सले धपाउर्ु पर्े भारी बोक्र्े वा आफ्र्ै िुशीमा कादटर्े
पशु होइर्; बरु, मानर्सले मलाई चर्र्ोस ् भर्ी न्याय गर्च र सजाय ददर् म मानर्सको माझमा
आएको छु। कुर्ै समयमा मैले उद्धारको काम गरेँ भन्र्े कुरा नतमीहरूले जान्र्ुपछच ; म कुर्ै
समयमा येशू चथएँ, तर जसरी म कुर्ै समयमा परमप्रभु चथएँ र पनछ येशू भए जस्तै सदै व येशू

रहर् र्ै सम्क्दर्थेँ। म मार्वजानतको परमेश्वर, सम्ृ ष्टको प्रभु हुँ, तर म सदै व येशू वा यहोवा रहर्
सम्क्दर्ँ। मानर्सले वैद्य ठार्े झैँ म वैद्य भएको छु, तर परमेश्वर मानर्सको नर्म्म्त वैद्य मात्र

हुर्ह
ु ु न्छ भर्ेर भन्र् सककँदै र्। त्यसैले, यदद मप्रनतको षवश्वासमा नतमीहरूको दृम्ष्टकोण परु ार्ै छ
भर्े, नतमीहरूले केही पनर् प्राप्त गर्ेछैर्ौ। नतमीहरूले आज मेरो जनत र्ै प्रशंसा गरे पनर्:
“परमेश्वरले मानर्सलाई कनत प्रेम गर्ुचहुन्छ; उहाँले मलाई नर्को पार्ुचहुन्छ र आर्शि,् शाम्न्त र

आर्न्द ददर्ुहुन्छ। परमेश्वर मानर्सको नर्म्म्त कनत असल हुर्ुहुन्छ; यदद हामीमा उहाँप्रनत षवश्वास
मात्रै छ भर्े, हामीले पैसा र सम्पषिको बारे कफक्री गर्चप
ु दै र्…,” म अझ पनर् मेरो मौर्लक कायचलाई
अवरोध गर्च सम्क्दर्ँ। यदद आज तैँले ममा षवश्वास गछच स ् भर्े, तैँले मेरो मदहमा पाउर्ेछस ् र तँ

मेरो साक्षी ददर् योग्यको हुर्ेछस ् र सबै कुरा द्षवषिय हुर्ेछर् ्। तैँले यो स्पष्ट रूपमा जान्र्ुपछच ।
अब तैँले ककर् ममा षवश्वास गछच स ् के तँलाई सो साँच्र्ै थाहा छ त? के तैँले मेरो कामको
उद्दे श्य र महत्त्वलाई साँच्र्ै बुझ्छस ्? के तँलाई आफ्र्ो कतचव्य साँच्र्ै थाहा छ? के तँलाई मेरो
गवाही साँच्र्ै थाहा छ? यदद तैँले ममा षवश्वास मात्र गछच स ्, तैपनर् तँमा मेरो मदहमा वा गवाहीको

कुर्ै सङ्ग्केत छै र् भर्े, मैले तँलाई उदहले र्ै हटाइसकेको छु। यी सबै कुराहरू जान्र्ेहरूको हकमा,
नतर्ीहरू मेरो आँिाका र घरको काँडा बाहे क अरू केही होइर्र् ,् नतर्ीहरू मेरो बाटोका बाधाहरू

बाहे क केही होइर्र् ्, नतर्ीहरू मेरो कायचबाट नर्फन्र्ु पर्े सामाहरू हुर् ्, नतर्ीहरूको कुर्ै उपयोगीता
छै र्, नतर्ीहरू नर्कम्मा हुर् ् र मैले नतर्ीहरूलाई उदहलेदेखि र्ै नतरस्कार गरे को छु। गवाहीबाट
वम्ञ्र्त गररएकाहरू सबैमाचथ मेरो क्रोध आइपछच र नतर्ीहरूबाट मेरो छडी कदहल्यै दरू हुँदैर्। मैले
नतर्ीहरूलाई दष्ु टको हातमा सुम्पेको धेरै भइसकेको छ; नतर्ीहरूलाई मेरा आर्शिबाट
्
वम्ञ्र्त
गररएको छ। जब समय आउँ छ, तब नतर्ीहरूको सजाय मूिच स्त्रीहरूको भन्दा पनर् बढी पीडादायी

हुर्ेछ। आज मैले गर्ुच पर्े मेरो कतचव्यको काम मात्र गछुच; म सबै गहुँलाई ती सामाहरूसँगै बाँध्र्ेछु।
अदहलेको मेरो काम यही हो। ती सामाहरू मैले नर्फन्र्े समयमा नर्फनर्र्ेछर् ,् अनर् गहुँलाई
1346

गोदाममा जम्मा गररर्ेछर् ् र ती नर्फनर्एका सामाहरूलाई िरार्ी हुर्े गरी जलाउर्लाई आगोमा
हार्लर्ेछ। अदहलेको मेरो काम भर्ेको सबै मानर्सहरूलाई बबटोमा बाँध्र्ु मात्रै हो; अथाचत ् नतर्ीहरूलाई
पण
ू च रूपमा म्जत्र्ु हो। त्यसपनछ म सबै मानर्सहरूको अन्त प्रकट गर्च नर्फन्र् सरु
ु गर्ेछु। त्यसैले

तैँले अदहले मलाई कसरी तप्ृ त पार्े र मप्रनत तेरो षवश्वासको सही मागचमा तँ कसरी लाग्र्े सो
जान्र्ुपछच । मैले अदहले र्ाहर्े भर्ेको तेरो बफादारीता र आज्ञाकारीता, तेरो प्रेम र गवाही हो। यस

बेला गवाही के हो वा प्रेम के हो सो तँलाई थाहा र्भए पनर्, तैँले आफ्र्ो सबै कुरा ल्याउर्ुपछच र

तेरो एक मात्र िजार्ा मलाई सम्
ु पर्प
ु छच : नतमीहरूको बफादारीता र आज्ञाकारीता। जसरी मानर्सको
पूणच षवजयमा गवाही हुन्छ, त्यस्तै शैतार्लाई पराम्जत गर्े गवाही मानर्सको बफादारीता र
आज्ञाकारीतामा रहन्छ भन्र्े कुरा तैँले जान्र्ुपछच । मप्रनतको तेरो षवश्वासको कतचव्य भर्ेको र्ै मेरो

नर्म्म्त साक्षी ददर्ु, म बाहे क अरू कोहीप्रनत बफादार र्हुर्ु, र अन्तसम्म र्ै आज्ञाकारी हुर्ु हो।
मैले मेरो कामको अको र्रण सुरु गर्च अनघ, तैँले मेरो नर्म्म्त कसरी साक्षी ददर्ेछस ्? तँ मप्रनत

कसरी बफादार र आज्ञाकारी हुर्ेछस ्? के तँ आफ्र्ा सबै बफादारीता आफ्र्ै काममा अपचण गछच स ्
कक हरे स िान्छस ्? तँ (मत्ृ यु वा षवर्ाश र्ै आइपरे पनर्) मेरो हरे क प्रबन्धको अधीर्मा रहन्छस ्
कक मेरो सजायबाट बच्र् बीर्ैबाट भाग्छस ्? तँ मेरो साक्षी ददर्े बर् ्, मप्रनत बफादार र आज्ञाकारी
बर् ् भर्ेर म तँलाई सजाय ददन्छु। यनत मात्र कहाँ हो र, हालको सजाय मेरो कामको अको र्रण

प्रकट गर्चु र कामलाई नर्बाचध रूपमा अनघ बढ्र् ददर्को लाचग हो। त्यसैले, म तँलाई बद्
ु चधमार्

बर् ् अनर् आफ्र्ो जीवर्लाई अनर् आफ्र्ो अम्स्तत्वलाई नर्कम्मा बालुवाको रूपमा व्यवहार र्गर्
भन्र्े उत्साह ददन्छु। आउर्ेवाला मेरो काम ठ्याक्कै कस्तो हुर्ेछ भर्ी के तैँले जान्र् सक्छस ्?
आउर्े ददर्मा म कसरी काम गर्ेछु र मेरो काम कसरी प्रकट हुर्ेछ भन्र्े के तँ जान्दछस ्? तैँले
मेरो कामप्रनतको तेरो अर्भ
ु वको महत्त्व र मप्रनत तेरो षवश्वासको महत्त्वलाई जान्र्प
ु छच । मैले यनत
धेरै गरे को छु; तैँले कल्पर्ा गरे जस्तो म कसरी बीर्ैमा छोड्र् सक्थेँ? मैले यनत व्यापक काम गरे को

छु; म यसलाई कसरी र्ष्ट गर्च सक्थेँ? वास्तवमा, म यो युगलाई अन्त गर्च आएको हुँ। यो सत्य
हो, तर मैले र्याँ युग सुरु गर्ुचपछच , र्याँ काम सुरु गर्ुचपछच र सबैभन्दा मुख्य कुरा, राज्यको
सुसमार्ार फैलाउर्ुपछच भन्र्े तैँले जान्र्ुपछच । त्यसैले हालको कामर्ादहँ र्याँ युग ल्याउर्, आउर्े
समयमा सस
ु मार्ार फैलाउर् र भषवष्यमा यग
ु लाई अन्त गर्चको नर्म्म्त जग बसाल्र्लाई मात्र हो

भन्र्े तैँले जान्र्ुपछच । मेरो काम तैँले सोर्ेजस्तो सरल छै र्, र् त तैँले षवश्वास गरे जस्तो यो
नर्कम्मा वा व्यथच र्ै छ। यसकारण, मैले अझ पनर् तँलाई भन्र्ुपछच : तैँले आफ्र्ो जीवर् मेरो

कामको नर्म्म्त ददर्ुपछच , र यस बाहे क, तैँले आफूलाई मेरो मदहमाको नर्म्म्त अपचण गर्ुचपछच । मैले
जनत लामो समयदे खि तैँले मेरो नर्म्म्त गवाही ददओस ् भन्र्े उत्कट इच्छा गरे को छु, तैँले मेरो
सुसमार्ार फैलाएको होस ् भन्र्े कुरालाई मैले त्योभन्दा बढी र्ाहे को छु। मेरो हृदयमा के छ सो
तैँले बुझ्र्ुपछच ।
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जब झने पातहरू ततनको जराहरूमा फकछन्र्न ्,

आफूले गरे का सबै िष्ु ट कामका तनक्तत तैँले पर्ुतो गनेर्स ्
मैले नतमीहरूका बीर्मा गरे का कामहरू नतमीहरूले आफ्र्ै आँिाले दे िेका छौ, मैले बोलेका

वर्र्हरू नतमीहरू आफैले सुर्ेका छौ, र नतमीहरूप्रनतको मेरो आर्रण नतमीहरू सबैले जार्ेका छौ,
यसैले मैले नतमीहरूमा यो काम ककर् गदै छु त्यो नतमीहरूलाई थाहा हुर्ुपछच । म पूरा इमार्दारीसाथ
नतमीहरूलाई भन्छु, कक नतमीहरू आखिरी ददर्हरूमा मेरो कामको षवजयका साधर्हरू, अन्यजानतहरू
माझ मेरो काम फैलाउर्े उपकरणहरू बाहे क अरू केही होइर्ौ। अन्यजानतहरूको बीर्मा मेरो काम

अझै राम्ररी षवस्तार गर्च र मेरो र्ाउँ फैलाउर्, अथाचत ् इस्राएलदे खि बादहरको कुर्ै पनर् जानतहरूमा

यसलाई फैलाउर् म नतमीहरूका अधमच, फोहोरपर्, षवरोध र षवद्रोहको माध्यमबाट बोल्छु। मेरो र्ाउँ ,
मेरा कायचहरू र मेरो सोर अन्यजानत दे शहरूमा फैर्लर् सकोस ्, र त्यसरी ती सबै जानतहरू जो

इस्राएलका होइर्र् ् नतर्ीहरू मद्वारा म्जनतर् सकूर् ् र मेरो आराधर्ा गर्च सकूर् ्, र इस्राएल र र्मश्र

दे शहरूदे खि बादहर मेरा पषवत्र दे शहरू बर्ूर् ् भर्ेर म यसो गछुच। मेरो काम षवस्तार गर्ुच भर्ेको
वास्तवमा मेरो षवजयको कामलाई षवस्तार गर्ुच हो र मेरो पषवत्र भूर्मलाई षवस्तार गर्ुच हो; यो

पथ्
ृ वीमा मेरो पाउदार् षवस्तार गर्ुच हो। नतमीहरू स्पष्ट हुर्ुपदचछ कक नतमीहरू अन्यजानतहरूका
बीर्मा मैले सम्ृ ष्ट गरे का प्राणीहरू मात्र हौ, जसलाई म म्जत्छु। मल
ू रूपमा, नतमीहरूर्सत र् त

हैर्सयत र् त उपयोग हुर्े कुर्ै मूल्य र्ै चथयो, र नतमीहरू कुर्ै कामको चथएर्ौ। मैले सम्पूणच
दे शमाचथको मेरो षवजयको र्मुर्ा बन्र्, मेरो सम्पूणच दे शमाचथ षवजयको एकमात्र “सन्दभच सामिी”
हुर्का नर्म्म्त गोबरको थुप्रोबाट कीराहरू उठाएकोले मात्रै नतमीहरू मेरो सम्पकचमा आउर् सक्र्े, र
अदहले मेरो साथमा भेला हुर् सक्र्े सौभाग्य पाएका छौ। नतमीहरूको तच्
ु छ हैर्सयतले गदाच मैले
नतमीहरूलाई मेरा र्मुर्ाहरू र आदशच बन्र् र्ुर्ेको छु। यही कारणले गदाच मात्र म नतमीहरूका

बीर्मा काम गछुच र बोल्छु, र म नतमीहरूर्सत म्जउँ छु र बसोबास गछुच। नतमीहरूलाई थाहा हुर्ुपछच
कक यो मेरो व्यवस्थापर्को कारणले र गोबरको थुप्रोमा हुर्े कीराहरूप्रनतको मेरो र्रम घण
ृ ाको
कारणले, म नतमीहरूको बीर्मा बोर्लरहे को छु—यो यस्तो म्स्थनतमा पग
ु ेको छ कक म क्रोचधत भएको

छु। नतमीहरूको बीर्मा गररएको मेरो काम यहोवाले इस्राएलमा गर्ुचभएको कामजस्तो बबलकुलै
होइर्, र षवशेि गरी यो यहूददयामा येशूले गर्ुचभएको काम जस्तो होइर्। म ठूलो सदहष्णुताका
साथ काम गछुच र बोल्छु, र यी भ्रष्टहरूलाई म क्रोध र दण्डसदहत म्जत्छु। यो इस्राएलमा यहोवाले

आफ्र्ा जर्हरूलाई डोर्याउर्ुभएको जस्तो पटक्कै होइर्। इस्राएलमा उहाँको काम भोजर् र म्जउँ दो
पार्ी प्रदार् गर्चचु थयो, र आफ्र्ा जर्हरूका नर्म्म्त प्रबन्ध गदाच उहाँ नतर्ीहरूप्रनत दया र प्रेमले

भररपूणच हुर्ुहुन्थ्यो। आजको काम एक श्राषपत जानतको बीर्मा गररन्छ, जो र्ुनर्एका होइर्र् ्।
त्यहाँ प्रशस्त भोजर् छै र्, र् त त्यहाँ नतिाच मेट्र्े म्जउँ दो पार्ीको पोिण र्ै छ, र त्यहाँ भौनतक

वस्तुहरूको पयाचप्त आपूनतच हुर्े कुरा त परै जाओस ्; त्यहाँ पयाचप्त न्याय, श्राप, र सजायको आपूनतच
मात्र छ। गोबरको थप्र
ु ोमा बसोबास गर्े यी कीराहरू मैले इस्राएललाई ददएको जस्तो गाईवस्तु र

भेडाहरूले भररएका पहाडहरू, धेरै धर्-सम्पषि, र सारा दे शकै सबैभन्दा सुन्दर छोराछोरीहरू प्राप्त
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गर्च अयोग्य छर् ्। समकालीर् इस्राएलीहरूले वेदीमा गाईवस्तु, भेडाहरू र सुर् र र्ाँदीका थोकहरू
र्ढाउँ छर् ्, जसद्वारा म त्यसका मानर्सहरूलाई पालर्पोिण गदचछु, व्यवस्था अन्तगचत यहोवाले
माग गर्चभ
ु एको दश भागको एक अंशलाई उनछन्छु, यसरी मैले नतर्ीहरूलाई व्यवस्था अन्तगचत

इस्राएलीहरूले प्राप्त गरे कोभन्दा सय गुणा बढी ददन्छु। म जुर् थोकले इस्राएललाई पालर्पोिण

गछुच, त्यो अब्राहामले प्राप्त गरे काभन्दा र इसहाकले प्राप्त गरे काभन्दा बढी हुन्छ। म इस्राएलको
पररवारलाई फलदायी बर्ाउर्ेछु र वद्
ृ चध गराउर्ेछु, र म मेरा इस्राएलका मानर्सहरूलाई पथ्
ृ वीभरर
फैलाउर्ेछु। म जसलाई आशीवाचद ददन्छु र वास्ता गछुच नतर्ीहरू अझै पनर् इस्राएलका र्नु र्एका

मानर्सहरू र्ै हुर् ्—अथाचत ्, ती मानर्सहरू, जसले सबै कुरा मलाई समपचण गछच र् ् र जसले मबाट
सबै थोक प्राप्त गरे का छर् ्। उर्ीहरूले मलाई आफ्र्ो मर्मा राख्ने हुर्ाले नतर्ीहरूले आफ्र्ा र्वजात
बाछाहरू र थुमाहरू मेरो पषवत्र वेदीमा बर्ल र्ढाउँ छर् ् र उर्ीहरूसँग भएका सबै थोक मेरो सामु
अपचण गछच र् ्, यहाँसम्म कक म फकेर आउर्े आशामा उर्ीहरूका र्वजात जेठा छोराहरूलाई पनर्

र्ढाउँ छर् ्। र नतमीहरूर्ादहँ के गदचछौ? नतमीहरू मेरो क्रोध जगाउँ छौ, मसँग मागहरू गदचछौ, र मलाई

बर्ल र्ढाउर्ेहरूले र्ढाएका थोकहरू र्ोरी गदचछौ, र नतमीहरूले मलाई र्ोट पुर्याइरहे का छौ भर्ी
नतमीहरूलाई थाहा हुँदैर्; यसैले नतमीहरूले प्राप्त गर्े भर्ेको अन्धकारमा रुवाइ र दण्ड मात्र हो।
नतमीहरूले धेरै पटक मलाई ररस उठाएका छौ, र मैले मेरो जर्लरहे का आगोहरू यनतसम्म बसाचएँ
कक केही व्यम्क्तहरूको दुःु िद अन्त्य भएको छ, र िस
ु ीका घरहरू उजाड् चर्हार्हरू बर्ेका छर् ्।

यी कीराहरूका नर्म्म्त मसँग अन्त्य र्हुर्े क्रोध मात्र छ, र नतर्ीहरूलाई आर्शि ् ददर्े मेरो कुर्ै
अर्भप्राय छै र्। मेरो कामको िानतर मात्र मैले एउटा अपवाद बर्ाएको छु र नतमीहरूलाई उठाएको
छु, र ठूलो अपमार् सहे को छु र नतमीहरूको बीर्मा काम गरे को छु। यदद मेरा षपताको इच्छा

र्भएको भए म गोबरको थप्र
ु ोमा कीराहरू स्याउँ स्याउँ गरररहे को त्यही घरमा कसरी बस्र् सक्थें ?
नतमीहरूका सबै कायच र बोलीवर्र्लाई म अत्यन्तै घण
ृ ा गदचछु, र जे भए पनर्, नतमीहरूको फोहोरपर्

र षवद्रोहप्रनत ममा केही “र्ासो” भएकोले, यो मेरा वर्र्हरूको ठूलो सङ्ग्िह भएको छ। अन्यथा, म
नतमीहरूको बीर्मा लामो समयसम्म बबलकुलै रहर्े चथइर्ँ। त्यसकारण, नतमीहरूले थाहा पाउर्ु

पदचछ, कक नतमीहरूप्रनत मेरो आर्रण सहार्ुभूनत र दया मात्रै हो; ममा नतमीहरूप्रनत एक थोपा प्रेम
पनर् छै र्। नतमीहरूप्रनत मसँग सदहष्णत
ु ा मात्र छ, ककर्कक म यो मेरो कामको िानतर मात्र गदचछु।
र मैले फोहोर र षवद्रोहीपर्लाई “कच्र्ा पदाथचहरू” को रूपमा र्ुर्ेको हुर्ाले मात्रै नतमीहरूले मेरा
कायचहरूलाई दे िेका छौ; अन्यथा, म यी कीराहरूलाई मेरा कायचहरू बबलकुलै प्रकट गददचर्चथएँ। म
अनर्च्छाले मात्र नतमीहरूमा काम गदचछु, त्यस्तो तत्परता र इच्छसदहत होइर् जसरी मैले इस्राएलमा
मेरो काम गरे को चथएँ। मैले आफैलाई नतमीहरूर्सत बोल्र् कर लाउँ दै मैले मेरो क्रोध थार्मरहे को

छु। यदद मेरो महार् ् काम हुँदैर्थ्यो भर्े म कसरी त्यस्ता कीराहरूको दृश्य हे रररहर् सक्थें र?
यदद मेरो र्ाउँ को िानतर र्भएको भए, म धेरै पदहले र्ै सबैभन्दा उच्र् स्थार्मा र्ढे को हुन्थें र

गोबरको थुप्रोमा भएका यी कीराहरूलाई जलाएर पूणच रूपमा भस्म बर्ाएको हुन्थें! यदद मेरो
मदहमाका लाचग र्भएको भए, यी दष्ु ट भूतात्माहरूलाई म कसरी िुल्लमिुल्ला मेरो आँिाको
अगाडड टाउको हल्लाउँ दै मेरो षवरोध गर्े अर्म
ु नत ददन्थें र? यदद सार्ोभन्दा सार्ो बाधाषवर्ा
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सुर्ारु रूपले मेरो काम गर्ुच र्परे को भए म कीराहरू जस्ता यी मानर्सहरूलाई जार्ी-जार्ी मसँग
दव्ु यचवहार गर्े अर्ुमनत कसरी ददर् सक्थेँ र? यदद इस्राएलको गाउँ मा एक सय जर्ा मानर्स यस

प्रकारले मेरो षवरोध गर्च उठे का भर्े, नतर्ीहरूले मलाई बर्लदार्हरू र्ढाए पनर्, म नतर्ीहरूलाई
र्ाश पर्ेचथएँ र नतर्ीहरूलाई जर्मर्का चर्राहरूमा हार्लददर्ेचथएँ , यसरी अन्य सहरका मानर्सहरूलाई
फेरर षवद्रोह गर्चबाट रोक्र्ेचथएँ। म सबै कुरा भस्म गर्े आगो हुँ र म अपराध सहँददर्। मानर्सहरू
सबै मद्वारा सम्ृ ष्ट गररएको हुर्ाले, म जे भन्छु र गछुच, त्यो नतर्ीहरूले पालर्ा गर्ैपछच र नतर्ीहरूले

षवद्रोह गर्चु हुँदैर्। मानर्सहरूलाई मेरो काममा हस्तक्षेप गर्े अचधकार छै र्, र मेरो काम र मेरा
वर्र्हरूमा के सही वा के गलत छर् ् भर्ी षवश्लेिण गर्च नतर्ीहरू योग्य हुर्े कुरा त परै जाओस ्।
म सम्ृ ष्टको प्रभु हुँ, र सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूले मैले माग गरे का सबै कुरा आदरको हृदयसदहत
हार्सल गर्ुचपदचछ; नतर्ीहरूले मसँग तकच गर्े कोर्सस गर्ुच हुँदैर्, र षवशेि रूपमा नतर्ीहरूले षवरोध

गर्ुच हुँदैर्। मेरो अचधकारद्वारा म मेरा मानर्सहरूमाचथ शासर् गदचछु, र जो मेरो सम्ृ ष्ट भाग हुर् ्
नतर्ीहरू सबै मेरो अम्ख्तयारको अधीर्मा बस्र्ुपछच । आज नतमीहरू मेरो सामु साहसी र हठी भए
पनर्, जुर् वर्र्हरूद्वारा म नतमीहरूलाई र्शक्षा ददन्छु ती नतमीहरूले पालर् र्गरे पनर् र कुर्ै डर
र्मार्े पनर् म सदहष्णुतासाथ मात्रै नतमीहरूका षवद्रोहीपर्को सामर्ा गदचछु; सार्ो, तुच्छ कीराहरूले
गोबरको थुप्रोमा फोहोर उठायो भन्दै मा म आफ्र्ो ररस पोिाउँ ददर् र मेरो कामलाई प्रभाषवत

गददचर्ँ। मेरा षपताको इच्छाको िानतर म मैले नघर्ाउर्े गर्े सबै कुरा र मैले घण
ृ ा गर्े सबै

कुराहरूको अम्स्तत्वलाई सहर् गदचछु, मेरा वाणीहरू पूणच र्हुञ्जेल, मेरो अम्न्तम क्षणसम्मै म त्यसो
गर्ेछु। चर्न्ता र्गर्! म र्ाम षवर्ाको कीराको स्तरमा डुब्र् सम्क्दर्ँ, र म आफ्र्ो सीपको स्तरलाई
तँसँग तुलर्ा गददचर्ँ। म तँलाई घण
ृ ा गदचछु, तर म सहर् सक्छु। तैंले मेरो आज्ञा उल्लङ्ग्घर् गछच स ्,

तर तँ त्यस ददर्बाट उम्कर् सक्दै र्स ्, जर्
ु बेला म तँलाई सजाय ददर्ेछु, जर्
ु मेरा षपताले मसँग
प्रनतज्ञा गर्ुचभएको चथयो। के सम्ृ ष्ट गररएको कीरालाई सम्ृ ष्टका प्रभुसँग तुलर्ा गर्च सककन्छ? शरद
ऋतुमा, झर्े पातहरू नतर्का जराहरूमा फकचन्छर् ्; तँ तेरा “षपता” को घर फकचर्ेछस ्, र म मेरा

षपताको छे उमा फकचर्ेछु। म उहाँको कोमल स्र्ेहको साथमा हुर्ेछु, र तेरा षपतापनछ तँ कुम्ल्र्इर्ेछस ्।

मसँग मेरा षपताको मदहमा हुर्ेछ, र तँसँग तेरो षपताको समच हुर्ेछ। म तँलाई साथ ददर् धेरै
अनघदे खि रोकेर रािेको सजायको प्रयोग गर्ेछु, र लािौँ विचदेखि भ्रष्ट भएको तेरो दग
ु चम्न्धत दे हमा
तैँले मेरो सजाय भोग्र्ेछस ्। मैले सदहष्णुताको साथमा तँमा मेरा वर्र्हरूको काम पूरा गरे को
हुर्ेछु, र तैंले मेरा वर्र्हरूबाट षवपषि भोग्र्े भूर्मका पूरा गर्च सुरु गर्ेछस ्। म धेरै आर्म्न्दत
हुर्ेछु र इस्राएलमा काम गर्ेछु; तँ दहलोमा लुटपदु टँ दै र मदै रुर्ेछस ् र दाह्रा ककट्र्ेछस ्। म मेरो

मल
ू स्वरूपलाई फेरर प्राप्त गर्ेछु र अझै तँसँग फोहोरमा बस्र्ेछैर्ँ, जबकी तैंले आफ्र्ो मल
ू
कुरूपता फेरर पाउर्ेछस ् र गोबरको थुप्रो वररपरर प्वाल बर्ाइरहर्ेछस ्। जब मेरो काम र वर्र्हरू

समाप्त हुन्छर् ् त्यो मेरो लाचग आर्न्दको ददर् हुर्ेछ। जब तेरो षवरोध र षवद्रोहीपर् सककन्छ, त्यो
तेरो लाचग रुर्े ददर् हुर्छ
े । म तँप्रनत सहार्ुभूनत राख्नेछैर्ँ, र तैंले मलाई फेरर कदहल्यै दे ख्नेछैर्स ्।
म अब उप्रान्त तँसँग कुर्ै बातचर्त गर्ेछैर्ँ, र तैंले मलाई फेरर कदहल्यै भेट्र्ेछैर्स ्। म तेरो
षवद्रोहीपर्लाई घण
ृ ा गर्ेछु, र तैंले मेरो प्रेर्मलोपर्लाई याद गर्ेछस ्। म तँलाई प्रहार गर्ेछु , र तैंले
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मेरो धेरै र्ाहर्ा गर्ेछस ्। म िुसीसाथ तँबाट बबदा हुर्ेछु, र तैँले तँ मप्रनत कनत ऋणी छस ् भर्ी
थाहा पाउर्ेछस ्। म तँलाई फेरर कदहल्यै भेट्र्ेछैर्ँ , तर तैंले सधैँ मेरो लाचग आशा गर्ेछस ्। म
तँलाई घण
ृ ा गदचछु, ककर्कक तैंले अदहले मेरो षवरोध गछच स ्, र तैंले मलाई याद गर्ेछस ्, ककर्कक

वतचमार्मा म तँलाई सजाय ददन्छु। म तँसँगै बस्र् इच्छुक हुर्ेछैर्ँ, तर तैंले त्यसका नर्म्म्त अनत
र्ै तष्ृ णा गर्ेछस ् र अर्न्तसम्म रुर्ेछस ्, ककर्कक तैंले मलाई जे गररस ् ती सबैका नर्म्म्त पछुतो
गर्ेछस ्। तैंले आफ्र्ो षवद्रोह र षवरोधको लाचग पछुतो गर्ेछस ्, तैंले पछुताउँ दै आफ्र्ो अर्ुहार
भइ
ु ँनतर घोप्ट्याउर्े समेत छस ् र मेरो अगाडड लम्पसार परे र फेरर कदहल्यै पनर् मेरो आज्ञा

उल्लङ्ग्घर् र्गर्े शपथ िान्छस ्। आफ्र्ो हृदयमा तैंले मलाई मात्र प्रेम गरे तापनर् तैंले मेरो आवाज
कदहल्यै पनर् सुन्र् सक्र्ेछैर्स ्। म तँलाई आफैप्रनत लम्ज्जत तुल्याउर्ेछु।

अदहले मैले तेरो भोगी दे हलाई हे दैछु, जसले मलाई फुस्ल्याउँ छ र मसँग तेरा नर्म्म्त एउटा

सार्ो र्ेताउर्ी मात्र छ, यद्यषप म सजायले तेरो “सेवा” गर्ेछैर्। तैंले मेरो काममा के भूर्मका
िेल्छस ् सो तैंले जान्र्ुपछच , त्यसपनछ म सन्तुष्ट हुर्ेछु। यसभन्दा परको मार्मलाहरूमा, यदद तैंले
मेरो षवरोध गछच स ् वा मेरो पैसा िर्च गछच स ् वा म, यहोवाका लाचग र्ढाइएका बर्लहरू िान्छस ्, वा

यदद नतमीहरू, अथाचत ् कीराहरूले एक-अकाचलाई टोक्छौ, वा यदद तँ कुकुरजस्ता प्राणीहरू एकअकाचर्सत झगडा गछच स ् वा उल्लङ्ग्घर् गछच स ् भर्े—मलाई ती कुर्ै पनर् कुराको चर्न्ता छै र्।

नतमीहरूलाई यनत मात्र थाहा हुर्प
ु छच कक नतमीहरू कस्तो ककर्समका थोकहरू हौ, र म सन्तष्ु ट
हुर्ेछु। यी सबै कुराबाहे क, यदद नतमीहरू एक-अकाचको षवरुद्धमा हनतयारहरू नर्काल्छौ भर्े वा एकअकाचर्सत शब्दहरूको युद्ध गछौ भर्े त्यो ठीकै छ; म त्यस्ता कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्च र्ाहन्र्ँ, र
मानर्सका मार्मलाहरूमा अर्लकनत पनर् समावेश छै र्। यसको अथच म नतमीहरू बीर्का

द्वन्द्वहरूलाई वास्ता गददचर्ँ भन्र्े होइर्; के हो भर्े, म नतमीहरूमध्ये एक होइर्, त्यसकारण

नतमीहरू बीर्मा रहे का मामलाहरूमा म सहभागी हुँददर्ँ। म आफै सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी होइर्, र
म संसारको होइर्, त्यसैले म मानर्सहरूको कलहमय जीवर् र उर्ीहरूको बीर्मा अव्यवम्स्थत,
अर्ुचर्त सम्बन्धहरूलाई घण
ृ ा गदचछु। म षवशेि गरी हल्लािल्ला गर्े भीडहरूलाई घण
ृ ा गदचछु।

तापनर्, सम्ृ ष्ट गररएको प्रत्येक प्राणीको हृदयमा हुर्े अशुद्धताको बारे मा मर्सत गदहरो ज्ञार् छ, र
मैले नतमीहरूलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु न्दा अनघ, मलाई मानर्सको हृदयर्भत्र रहे को अधमचको बारे मा पदहले

र्ै थाहा चथयो, र मैले मानर्सको हृदयमा हुर्े सबै छल र धूतचताहरू जार्ेको चथएँ। त्यसकारण,
मानर्सहरूले कुर् बेला अधमी कायचहरू गछच भन्र्े त्यहाँ कुर्ै सङ्ग्केतहरू र्भए तापनर्, म नतमीहरूको
हृदयर्भत्र गढे र बसेका अधमच मैले सम्ृ ष्ट गरे का सबै थोकहरूको प्रर्ुरताभन्दा बढी हुन्छ भन्र्े
मलाई अझै थाहा छ। नतमीहरू सबै भीडहरूको र्शिरमा उठे का छौ; नतमीहरू जर्समद
ु ायका पि
ु ाचहरू

हुर् उम्क्लएका छौ। नतमीहरू अत्यन्तै स्वेच्छार्ारी छौ, र सम्जलो ठाउँ िोज्र् र आफूभन्दा सार्ा
कीराहरूलाई िार्े कोर्सस गदै नतमीहरू सबै कीराहरूको बीर्मा अनर्यम्न्त्रत भई दगछ
ु ौ। नतमीहरू
आफ्र्ो हृदयमा द्वेिपूणच र िराब छौ, समुद्रको तलमा डुबेका भूतहरूलाई पनर् उनछर्ेका छौ। तँ

कीराहरू शान्त र्हुञ्जेल, र केही क्षणका नर्म्म्त एक अकाचसँग लडेर र्ुप र्लागेसम्म नतर्ीहरूलाई
माचथबाट तलसम्म अशान्त पादै गोबरको फेदमा बस्छस ्। नतमीहरूलाई आफ्र्ो ठाउँ थाहा छै र् ,
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तैपनर् नतमीहरू एक-अकाचसँग गोबरमा लडाइँ गछौ। त्यस्तो सङ्ग्घिचबाट तैंले के प्राप्त गर्च सक्छस ्?
यदद नतमीहरूको हृदयमा मेरो लाचग साँच्र्ै आदर चथयो भर्े , नतमीहरू मेरो षपदठउँ पछाडड कसरी

एक-अकोसँग लडाइँ गर्च सक्थ्यौ? तेरो हैर्सयत जनत र्ै उच्र् भए पनर् के तँ अझै पनर् गोबरमा

बस्र्े गर्ाउर्े सार्ो गँड्यौला होइर्स ् र? के तँ पिेटा टुसाउर् सक्छस ् र आकाशमा उड्र्े ढुकुर

बन्र् सक्छस ्? नतमीहरू सार्ा गन्हाउर्े गँड्यौलाहरू म यहोवाको वेदीमा र्ढाइएका भेटीहरू र्ोछौ;
त्यसो गदाच, के तँ आफ्र्ो र्ष्ट भएको, असफल प्रनतष्ठालाई बर्ाउर् सक्छस ् र इस्राएलका र्ुनर्एका
मानर्सहरू बन्र् सक्छस ्? तँ नर्लचज्ज र्ीर् व्यम्क्त होस ्! वेदीका ती बर्लहरू मलाई श्रद्धा गर्े

मानर्सहरूको तफचबाट दयालु भावर्ाहरूको अर्भव्यम्क्त स्वरूप मानर्सहरूले मलाई र्ढाएका हुर् ्।
ती मेरो नर्यन्त्रण र मेरो प्रयोगका लाचग हुर् ्, त्यसो भए मानर्सहरूले मलाई र्ढाएका ती स-सार्ा
जङ्ग्गली ढुकुरहरूलाई तैँले कसरी मबाट लुटेर लैजार् सक्छस ्? के तँ यहूदा बन्छु भर्ी डराउँ दै र्स ्?
के तेरो जर्मर् रगतको िेत बन्ला भर्ी डराउँ दै र्स ्? तँ नर्लचज्ज प्राणी! के मानर्सहरूले र्ढाएका
जङ्ग्गली ढुकुरहरू तँ कीराको पेटलाई पोिण ददर्को नर्म्म्त हो भर्ी सोच्छस ्? मैले तँलाई के ददएको
छु त्यसमा म सन्तुष्ट छु र तँलाई ददर् इच्छुक छु; मैले जे तँलाई ददएको छै र् त्यो मेरो सामर्े

छ। तैंले मेरा भेटीहरू त्यसरी र्ोर्च सक्दै र्स ्। काम गर्े म र्ै हुँ, यहोवा—सम्ृ ष्टका प्रभु—र मानर्सहरूले
मेरै कारणले बर्लहरू र्ढाउँ छर् ्। के यो तैंले गर्े सबै भागदौडको प्रनतफल हो भर्ी सोच्छस ्? तँ
साँच्र्ै नर्लचज्ज छस ्! तँ कसको लाचग दगरु रदहँड्छस ्? के यो तेरो आफ्र्ै लाचग होइर् र? तँ ककर्

मेरा बर्लहरू र्ोछच स ्? तँ मेरो थैलीबाट ककर् पैसा र्ोछच स ्? के तँ यहूदा इस्कररयोतको छोरा होइर्स ्
र? म यहोवालाई र्ढाइएका बर्लहरू पूजाहारीहरूले उपभोग गर्ुचपछच । के तँ पूजाहारी होस ्? तैंले
आत्म-तप्ृ त भएर मेरा बर्लहरू िार्े आँट गछच स ्, र ती टे बलमा राख्छस ्; तँ कुर्ै मूल्यको छै र्स ्!
तँ मल्
ू यहीर् अभागी! मेरो आगो, म यहोवाको आगोले जलाएर तँलाई र्ाश पार्ेछ।

जो िे हको हो ऊ क्रोिको हिनबाट उतकन सक्िै न
मेरो काम सुर्ारु रूपमा बढ्दै जाओस ् र सारा ब्रह्माण्डमा मेरो उद्घाटर्को काम सही र र्सद्ध

रूपमा गररयोस ् भर्ेर, आज म मेरा वर्र्हरू, अचधकार, प्रताप र न्याय सबै दे श र जानतका

मानर्सहरू प्रकट गदै नतमीहरूको आफ्र्ै अम्स्तत्वको िानतर नतमीहरूलाई अती ददन्छु। म जुर्
काम नतमीहरूका माझमा गछुच, त्यो सारा ब्रह्माण्डमा हुर्े मेरो कामको सुरुआत हो। अदहले आखिरी
ददर्हरूको समय आइसकेको भए पनर् यो जार् कक “आखिरी ददर्हरू” अरू केही र्भएर एउटा

यग
ु को र्ाउँ मात्रै हो; व्यवस्थाको यग
ु र अर्ि
ु हको यग
ु ले जस्तै यसले एउटा यग
ु लाई सङ्ग्केत गदचछ,

र यसले अम्न्तम केही विच वा मदहर्ालाई मात्र र्बुझाएर सम्पूणच युगलाई र्ै जर्ाउँ छ। तापनर्
आखिरी ददर्हरू अर्ुिहको युग र व्यवस्थाको युगजस्तो हुँदैर्। आखिरी ददर्हरूको काम इस्राएलमा
गररँदैर्, तर अन्यजानतहरूको माझमा गररन्छ; यो इस्राएल बादहरका सबै जानत र कुलका

मानर्सहरूको मेरो र्संहासर् अचग हुर्े षवजय हो, यसैले कक सारा ब्रह्माण्डमा भएको मेरो मदहमाले
ब्रह्माण्ड र आकाशमण्डललाई भर्च सकोस ्। यसरी त्यसले अझ ठूलो मदहमा प्राप्त गर्च सकोस ्,
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अनर् पथ्
ृ वीका सबै प्राणीहरूले पुस्ता-पुस्तासम्म मेरो मदहमा प्रत्येक जानतमा सार्च सकूर् ्, र स्वगच

र पथ्
ृ वीमा भएका सबै प्राणीहरूले पथ्
ृ वीमा मैले प्राप्त गरे को मदहमा दे ख्न सकूर् ्। आखिरी ददर्हरूको

अवचधमा गररर्े कायच षवजयको कायच हो। यो पथ्
ृ वीमा हुर्े सबै मानर्सहरूका जीवर्को मागचनर्दे शर्
होइर्, तर पथ्
ृ वीमा मार्व जानतको अषवर्ाशी, हजारौं विच लामो कष्टको जीवर् हो। त्यसको

फलस्वरूप, आखिरी ददर्हरूका काम इस्राएलमा भएको हजारौं विचको कामजस्तो हुँदैर्, र् त त्यो
यहूददयामा गररएको केही विचको काम जस्तो र्ै हुन्छ, जुर् परमेश्वरको दोस्रो दे हधारण र्हुञ्जेल
दई
ु हजार विचसम्म जारी रहे को चथयो। आखिरी ददर्मा म्जउर्े मानर्सहरूले उद्धारक फेरर शरीरमा

दे िा पर्ुच भएको मात्र दे ख्नेछर् ् अनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरको व्यम्क्तगत काम र वर्र्हरू प्राप्त

गर्ेछर् ्। आखिरी ददर्हरू समाप्त हुर्ुभन्दा अनघ दई
ु हजार विच बबतेको हुर्ेछैर्; ती छोटो हुर्ेछर् ्;
ठीक त्यो समयजस्तै जुर् बेला येशूले यहूददयामा अर्ुिहको युगको काम गर्चभ
ु एको चथयो। ककर्कक
आखिरी ददर्हरू सम्पूणच युगको समाम्प्त हुर्ेछ। ती परमेश्वरको छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ाको

पररपूनतच र समाम्प्त हुर्ेछ, अनर् नतर्ले मार्व जानतको कष्टको जीवर् यात्रालाई समाप्त गर्ेछ।
नतर्ले सम्पूणच मार्व जानतलाई एउटा र्याँ युगर्भत्र लैजार्े छै र्र् ् वा मार्व जानतको जीवर्लाई
नर्रन्तर बढ्र्े अर्ुमनत ददर्े छै र्र् ्; मेरो व्यवस्थापर् योजर्ामा वा मानर्सको अम्स्तत्वका नर्म्म्त
त्यसको कुर्ै महत्त्व हुँदैर्। यदद मार्व जानत यसरी र्ै अचग बदढरह्यो भर्े, दढलो र्ाँडो नतर्ीहरू
ददयाबलसद्वारा पण
ू च रूपमा र्ाश पाररर्ेछर् ्, अनर् नतर्ीहरूका आत्मा, जर्
ु मेरो हो, त्यो त्यसको

हातद्वारा र्ाश हुर्ेछ। मेरो काम छ हजार विचसम्म रहन्छ, र म प्रनतज्ञा गदचछु, कक सारा मार्व
जानतमाचथ रहे को दष्ु टको नर्यन्त्रण पनर् छ हजार विचभन्दा धेरै रहर्ेछैर्। यसैले अब समय

समाप्त भएको छ। म र् त यो जारी राख्छु र् अझै दढलो र्ै गछुच: आखिरी ददर्हरूमा म शैतार्लाई
पराम्जत गर्ेछु, म मेरो सारा मदहमा कफताच र्लर्ेछु, अनर् पथ्
ृ वीमा रहे का मेरा सबै आत्माहरू फेरर

प्राप्त गर्ेछु, ताकक यी दुःु िी प्राणहरू कष्टको समुद्रदे खि उम्कर् सकूर् ्, यसरी पथ्
ृ वीमा मेरा सबै

काम समाप्त हुर्ेछ। यो ददर्दे खि उसो म पथ्
ृ वीमा फेरर कदहल्यै दे ह हुर्ेछैर्, अनर् सबैमाचथ
नर्यन्त्रण गर्े मेरो आत्माले पथ्
ृ वीमा फेरर कदहल्यै काम गर्ेछैर्। म पथ्
ृ वीमा एउटै मात्र काम

गर्ेछु: म मार्व जानतलाई फेरर पदहलेदेखि बर्ाउर्ेछु, जुर् मार्व जानत पषवत्र हुर्ेछ र जुर्
पथ्
ू च संसारलाई पण
ू च रूपमा र्ाश
ृ वीमा मेरो षवश्वासयोग्य सहर हुर्ेछ। तर यो जार्, कक म सम्पण
पार्ेछैर्, र् त म मार्व जानतको संसारलाई र्ै पूणच रूपमा र्ाश पार्ेछु। म बाँकी रहे को तेस्रो

भागलाई बर्ाएर राख्र्ेछु—त्यो तेस्रो भाग जसले मलाई प्रेम गछच र जो मद्वारा पूणच रूपमा

म्जनतएको छ, र म यो तेस्रो भागलाई फलदायी र वद्
ृ चध हुर्े बर्ाउर्ेछु, जसरी व्यवस्थाको अधीर्मा
इस्राएलीहरू भएका चथए, म नतर्ीहरूलाई प्रशस्त भेडा र गाईवस्तु साथै पथ्
ृ वीका सारा सम्पषिले
पोिण गर्ेछु। यो मार्व जानत सदासवचदा मेरो साथमा रहर्ेछ, तापनर् यो आजको दुःु िलाग्दो
फोहोर मार्व जानत हुर्ेछैर्, तर यस्तो मार्व जानत, त्यही मानर्सहरूको झुन्ड हुर्ेछ जो मद्वारा
प्राप्त गररएको छ। त्यस्तो मार्व जानतलाई शैतार्ले हानर् गर्च , बाधा ददर् वा फन्दामा पार्च
सक्र्ेछैर्, अनर् मैले शैतार्लाई म्जतेपनछ पथ्
ृ वीमा हुर्े एक मात्र मार्व जानत हुर्ेछ। यो त्यही
मार्व जानत हो जसलाई आज मैले म्जतेको र जसले मेरो प्रनतज्ञा प्राप्त गरे को छ। अनर् यसैले
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आखिरी ददर्हरूमा म्जनतर्े मार्व जानत त्यही मार्व जानत हो जो बर्ाइर्ेछ र मेरो अर्न्त

आर्शिहरूद्वारा प्राप्त गररर्ेछ। शैतार् माचथ मेरो षवजयको प्रमाण र शैतार्र्सत लडाइँबाट प्राप्त

भएको लट
ु को माल यही मात्र हुर्ेछ। लडाइँका यी लट
ु का मालहरू शैतार्को अचधकार क्षेत्रबाट
िोसेर मैले बर्ाएँ, र यी मेरो छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ाको एकमात्र टुङ्ग्गो र फल हो।
नतर्ीहरू प्रत्येक जानत र सम्प्रदायबाट, सारा ब्रह्माण्डका प्रत्येक स्थार् र दे शबाट आउँ छर् ्। नतर्ीहरू
फरक-फरक जानतका, षवर्भन्र् भािा-भािीहरू, रीनतचथनतहरू र छालाको वणचको हुन्छर् ्, र नतर्ीहरू
षवश्वको प्रत्येक जानत र सम्प्रदायमा संसारको हरे क कुर्ामा फैर्लएका छर् ्। आखिरीमा, नतर्ीहरू

सम्पूणच मार्व जानत नर्माचण गर्च एकसाथ आउर्ेछर् ्, त्यो मानर्सको यस्तो झुन्ड हुर्ेछ जहाँ
शैतार्का शम्क्तहरू पुग्र् सक्दै र्। मैले मार्व जानतको बीर्बाट मुम्क्त र्ददएका र र्म्जतेका
मानर्सहरू र्ुपर्ाप समुद्रको गदहराइमा डुब्र्ेछर् ्, अनर् सारा अर्न्तताभरर मेरो भस्म पार्े ज्वालामा

जल्र्ेछर् ्। म यो पुरार्ो, अनत र्ै फोहोर मार्व जानतलाई र्ाश पार्ेछु, जसरी मैले र्मश्रमा जन्मेका
ज्येष्ठ पुत्रहरू र पशुहरूलाई मारे को चथएँ, अनर् थुमाको मासु िार्े, थुमाको रगत षपउर्े, ढोकाको
र्ौकोसमा थुमाको रगत छ्याप्र्े इस्राएलीहरूलाई मात्र छोडडददएको चथएँ। के मैले म्जतेका मानर्सहरू,
जो मेरो पररवारका पनर् हुर् ्, नतर्ीहरूले त्यो थुमाको मासु िाँदैर्र् ् र, जुर् थुमा म हुँ, र के
नतर्ीहरूले थुमाको रगत षपउँ दै र्र् ् र, जुर् थम
ु ा म हुँ, के नतर्ीहरू मद्वारा छुटकारा पाएकाहरू र
मेरो आराधर्ा गर्ेहरू होइर्र् ् र? के यस्ता मानर्सहरूको साथमा सधैँ मेरो मदहमा हुँदैर् र? के
मेरो, अथाचत ्, थुमाको मासु र्हुर्ेहरू अनघबाटै र्ुपर्ाप समुद्रको गदहराइमा डुबेका छै र्र् ् र? आज

नतमीहरू मेरो षवरोध गछौ, र मेरा वर्र्हरू त्यस्तै छर् ् जस्तो वर्र् यहोवाले इस्राएलका छोराहरू
र र्ानतहरूर्सत बोल्र्ुभएको चथयो। तापनर्, नतमीहरूका हृदयको गदहराइमा भएको कठोरताले मेरो
क्रोध बटुल्दै छ, नतमीहरूको शरीरमा अझ धेरै कष्ट ल्याउँ छ, नतमीहरूका पापको नर्म्म्त अझ धेरै
दण्ड ल्याउँ छ, अनर् नतमीहरूको अधमचमाचथ अझ धेरै क्रोध ल्याउँ छ। यदद नतमीहरू आज मर्सत

यस्तो व्यवहार गछौ भर्े मेरो क्रोधको ददर्मा को बच्र् सक्छ? मेरो सजायको दृम्ष्टबाट कसको

अधमच उम्कर् सक्छ? कसका पापहरू म, सवचशम्क्तमार्को
्
हातबाट उम्कर् सक्छ? कसको
अर्ाज्ञाकारीता म, सवचशम्क्तमार्को
्
न्यायबाट उम्कर् सक्छ? म, यहोवा, यी कुराहरू नतमीहरू,
अन्यजानत पररवारका सन्तार्हरूलाई भन्दछु, र मैले नतमीहरूर्सत बोलेका यी वर्र्हरू व्यवस्थाको

युग र अर्ुिहको युगमा बोलेका वर्र्हरूभन्दा उच्र् छर् ्, तर नतमीहरू र्मश्रका सबै मानर्सहरूभन्दा

कठोर छौ। मैले शाम्न्तसाथ मेरो काम रदहरहँ दा के नतमीहरूले मेरो क्रोध थुपादै र्ौं र? म,
सवचशम्क्तमार्को
् ददर्मा नतमीहरू हानर्बाट कसरी उम्कर् सक्छौ?

मैले नतमीहरूको बीर्मा यस्तो प्रकारले काम गरे को छु र बोलेको छु, मैले धेरै ऊजाच र कोर्सस

िर्च गरे को छु, तापनर् मैले नतमीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भर्ेको कुरा के नतमीहरूले कदहले सुर्ेका

छौ? नतमीहरू म, सवचशम्क्तमार्को
् अनघ कहाँ नर्हुररएको छौ? नतमीहरू मर्सत ककर् यस्तो व्यवहार
गछौ? नतमीहरूले भर्ेका सबै कुराहरूले ककर् मेरो ररस जगाउँ छ? नतमीहरूका हृदय ककर् यनत कठोर

छ? के मैले कदहल्यै नतमीहरूलाई प्रहार गरे र ढालेको छु? नतमीहरू ककर् केही गदै र्ौ, तर मलाई

दुःु िी र चर्म्न्तत मात्र बर्ाउँ छौ? के नतमीहरू म, यहोवाको क्रोधको ददर् नतमीहरूमाचथ आओस ्
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भर्ी पखिचरहे का छौ? के म नतमीहरूको अर्ाज्ञाकाररताले उत्पन्र् गरे को मेरो क्रोध पठाऊँ भर्ी

पखिचरहे का छौ? के मैले गर्े सबै काम नतमीहरूका नर्म्म्त होइर् र? तापनर् म, यहोवार्सत नतमीहरूले

यस्तो व्यवहार गरे का छौ: मेरा बर्लहरू र्ोरे का छौ, मेरो वेदीका भेटीहरू घरमा लगेर ब्वाँसोको
गुफामा त्यसका बच्र्ाहरूलाई र ती बच्र्ाहरूका पनर् बच्र्ाहरूलाई िुवाउर् लैजान्छौ; मानर्सहरू
एक-अकोको षवरुद्धमा लड्छर् ्, एक-अकाचर्सत क्रोधको र्जरले, तरबारहरू र भालाहरूले सामर्ा

गछच र् ्, म, सवचशम्क्तमार्का
् वर्र्हरूलाई मलजस्तै फोहोर बर्ाउर् शौर्ालयमा फाल्छर् ्। नतमीहरूको

इमार्दारीता कहाँ छ? नतमी मार्व जानत जर्ावरजस्तो भएका छौ! नतमीहरूका हृदय ढुङ्ग्गामा
पररणत भएको धेरै भइसकेको छ। के नतमीहरूलाई थाहा छै र्, जब मेरो क्रोधको ददर् आउर्ेछ, त्यो

ददर् नतमीहरूले आज म, सवचशम्क्तमार्को
् षवरुद्धमा गरे का िराबीको न्याय गर्ेछु? के नतमीहरू
मलाई यसरी मूिच बर्ाएर, मेरा वर्र्हरू दहलोमा फालेर अनर् ती र्सुर्ेर, मेरो षपदठउँ पछाडड यस्तो
काम गरे र मेरो क्रोधको र्जरबाट उम्कर् सक्छौ भर्ी सोच्छौ? नतमीहरूले मेरा बर्लहरू र्ोरी गदाच

र मेरा सम्पषिहरूको लालर् गदाच म, यहोवाका आँिाहरूले अनघबाटै नतमीहरूलाई दे खिसकेको चथए
भन्र्े के नतमीहरू जान्दै र्ौ? जब नतमीहरूले मेरा बर्लहरू र्ोरी गर्यौ त्यो नतमीहरूले त्यस वेदीको

सामु गर्यौ जहाँ बर्लहरू र्ढाइन्छर् ् भन्र्े के नतमीहरू जान्दै र्ौ? नतमीहरू यसरी र्तुर भएर मलाई

धोका ददर् सककन्छ भर्ी कसरी सोच्र् सक्छौ? नतमीहरूका जघन्य पापहरूबाट मेरो क्रोध कसरी

हट्र् सक्छ? मेरो दम्न्करहे को ररसले नतमीहरूले गरररहे का दष्ु ट कायचलाई कसरी छोड्र् सक्छ?
नतमीहरूले आज गरे का िराब कामले नतमीहरूका नर्म्म्त उम्कर्े बाटो बर्ाउँ दै र् , तर नतमीहरूका

लाचग भोर्लका नर्म्म्त सजाय थुपादचछ; यसले नतमीहरूको षवरुद्ध म, यहोवाको सजायलाई उक्साउँ छ।

नतमीहरू िराब कामहरू गरे र अनर् िराब कुराहरू बोलेर मेरो सजायबाट कसरी उम्कर् सक्छौ?
नतमीहरूका प्राथचर्ाहरू कसरी मेरो कार्सम्म पग्ु र् सक्छर् ्? म नतमीहरूको अधमचका नर्म्म्त उम्कर्े

बाटो कसरी िोल्र् सक्छु? नतमीहरूले मलाई र्र्
ु ौती ददएर जुर् िराबी गरे का छौ त्यसलाई म
त्यसै कसरी छोडडददर् सक्छु? म नतमीहरूको सपचको जस्तो षविालु म्जब्रो र्काट्र् कसरी सक्छु र?
नतमीहरू आफ्र्ो धार्मचकताका नर्म्म्त मलाई पुकादै र्ौ, तर नतमीहरूका अधमचको फलस्वरूप नतमीहरू

मेरो क्रोध थुपाछौ। म नतमीहरूलाई कसरी क्षमा गर्च सक्थें र? म, सवचशम्क्तमार्को
्
आँिामा

नतमीहरूका बोलीवर्र् र कायचहरू नघर्लाग्दा छर् ्। म सवचशम्क्तमार् का
्
आँिाले नतमीहरूको
अधमचलाई कठोर सजायको योग्य दे ख्दछ। मेरो धार्मचक सजाय र न्याय नतमीहरूदे खि कसरी अलग

हुर् सक्छ र? नतमीहरूले मसँग यसो गरे र मलाई दुःु िी र क्रोचधत बर्ाएको हुर्ाले नतमीहरूलाई
मेरो हातबाट कसरी उम्केर जार् ददर्ु र म यहोवाले नतमीहरूलाई सजाय र सराप ददर्े ददर्बाट

अलग गर्च सक्छु? के नतमीहरूलाई थाहा छै र्, नतमीहरूका सबै दष्ु ट कुराहरू र बोली मेरा कार्हरूमा
पुचगसकेका छर् ्? के नतमीहरूका अधमचले अनघबाटै मेरो धार्मचकताको वस्त्रलाई फोहोर पाररसकेको

छ भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? के नतमीहरूको अर्ाज्ञाकाररताले अनघबाटै मेरो प्रर्ण्ड ररस जगाइसकेको
छ भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? के नतमीहरूले लामो समयदे खि मलाई उिेम्जत बर्ाएर छोडेका छौ र

लामो समयदे खि मेरो धैयचको जाँर् गरे का छौ भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? के नतमीहरूले मेरो शरीरलाई
थाङ्ग्र्ाजस्तो बर्ाएर अनघबाटै मेरो क्षनत गररसकेका छौ भन्र्े नतमीहरू? मैले अदहलेसम्म सहे को
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छु, म मेरो ररस प्रकट गछुच, उप्रान्त नतमीहरूप्रनत सहर्शील हुर् छोडडददन्छु। के नतमीहरूका दष्ु टता
अनघबाटै मेरो कार्मा पुगेको छ, मेरा पुकारहरू अनघबाटै मेरा षपताका कार्हरूमा पुगेका छर् ् भन्र्े
नतमीहरू जान्दै र्ौ? कसरी उहाँले नतमीहरूलाई मसँग यस्तो व्यवहार गर्च ददर् सक्र्ुहुन्छ? के मैले
नतमीहरूर्भत्र गर्े कुर्ै पनर् काम नतमीहरूका िानतर होइर् र? तापनर् नतमीहरूमध्ये को म,

यहोवाको कामलाई धेरै प्रेम गर्े भएका छौ? म कमजोर भएकोले, र मैले भोगेका वेदर्ाहरूको

कारण के म षपताको इच्छाप्रनत अषवश्वासी हुर् सक्छु? के नतमीहरू मेरो हृदयलाई बुझ्दै र्ौ? म
नतमीहरूसँग यहोवा बोल्र्भ
ु एझैँ बोल्छु; के मैले नतमीहरूका नर्म्म्त धेरै कुरा ददएको छै र् र? म
आफ्र्ा षपताको कामको िानतर यो सब दुःु ि भोग्र् तयार भए पनर् मेरो दुःु िको पररणाम स्वरूप

मैले नतमीहरूमाचथ ल्याउर्े सजायबाट नतमीहरू कसरी छुट्र् सक्छौ? के नतमीहरूले मबाट धेरै
आर्न्द पाएका छै र्ौ र? आज, मेरा षपताले मलाई नतमीहरूका नर्म्म्त ददर्ुभएको छ; के नतमीहरूले

मेरा उदार वर्र्हरूभन्दा धेरै कुराहरू उपभोग गरे का छै र्ौं र? के मेरो जीवर् नतमीहरूका जीवर् र
नतमीहरू रमाउर्े कुराहरूका नर्म्म्त सादटएको चथयो भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? के मेरा षपताले

शैतार्सँग लड्र् मेरो जीवर्को प्रयोग गर्ुचभयो, र नतमीहरूलाई सयौं गुणा प्राप्त गर्े तुल्याउर्
साथै धेरै वटा परीक्षाहरूबाट बर्ाउर्का नर्म्म्त शैतार्सँग लड्र् उहाँले नतमीहरूलाई मेरो जीवर्
ददर्ुभयो भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? के मेरो कामद्वारा मात्र नतमीहरूले धेरै वटा परीक्षाहरू र धेरै

वटा अम्ग्र्मय सजायहरूबाट छुटकारा पाएका छौ भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ र? के मेरो कारणले गदाच
मात्र मेरा षपताले अदहलेसम्म नतमीहरूलाई आर्न्द र्लर्े अर्ुमनत ददर्ुभएको छ भन्र्े नतमीहरू

जान्दै र्ौ? नतमीहरूका हृदयमा कठोरता बढे को जस्तो आज नतमीहरू कसरी यनत कठोर र हठी हुर्
सक्छौ? नतमीहरूले आज गरररहे को दष्ु टता, म पथ्
ृ वीबाट गएपनछ सुरु हुर्े त्यो क्रोधको ददर्बाट

कसरी बच्र् सक्छ? जर्
ु व्यम्क्तहरू अनत कठोर र हठी छर् ् नतर्ीहरूलाई म, यहोवाको क्रोधबाट
उम्कर्े अर्ुमनत कसरी ददर् सक्छु?

षवगतको बारे मा षवर्ार गर: नतमीहरूप्रनत मेरो हे राइ कदहले क्रोचधत, मेरो आवाज कदहले कठोर

भएको छ? मैले नतमीहरूको केश कदहले लुछेको छु? मैले कदहले नतमीहरूलाई अर्ुचर्त प्रकारले

हप्काएको छु? मैले कदहले नतमीहरूलाई नतमीहरूको मुिैमा हप्काएको छु? मेरा षपताले नतमीहरूलाई
हरे क परीक्षाबाट बर्ाऊर् ् भर्ी मैले गरे को पक
ु ारा के मेरै कामको नर्म्म्त होइर् र? नतमीहरू मसँग

ककर् यस्तो व्यवहार गछौ? के मैले कदहल्यै नतमीहरूको दे हमा प्रहार गर्च मेरो अचधकार प्रयोग

गरे को छु? नतमीहरू ककर् त्यसरी मसँग बदला र्लन्छौ? मतफच तातो र चर्सो उडाएपनछ नतमीहरू

र् त तातो र् चर्सो हुन्छौ, र त्यसपनछ नतमीहरू मलाई झुक्याउर् िोज्छौ र मबाट कुराहरू लुकाउर्े
कोर्सस गछौ र नतमीहरूका मि
ु अधमचका थक
ु ले भररएका हुन्छर् ्। के नतमीहरूका म्जब्रोले मेरो
आत्मालाई छल्र् सक्छ भन्र्े नतमीहरू सोच्छौ? के नतमीहरूका म्जब्रो मेरो क्रोधबाट उम्कर् सक्छ
भन्र्े सोच्छौ? के नतमीहरूका म्जब्रोहरूले यसले र्ाहे अर्ुसार, म, यहोवाका कामहरूको न्याय गर्च

सक्छ भर्ी सोच्छौ? के म मानर्सहरूले न्याय गर्े परमेश्वर हो? के म एउटा सार्ो भुसुर्ोलाई
त्यसरी मेरो नर्न्दा गर्े अर्ुमनत ददर् सक्छु? त्यस्ता अर्ाज्ञाकारी सन्तार्लाई म कसरी अर्न्त

आर्शिहरूको माझमा राख्न सक्छु? नतमीहरूका शब्दहरू र व्यवहारहरूलाई धेरै अनघ िल
ु स्त गररएका
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छर् ् र त्यसले नतमीहरूलाई दोिी ठहराएको छ। जब मैले आकाश कफँजाएँ र सबै थोकहरू सम्ृ ष्ट
गरें , त्यसबेला मैले कुर्ै पनर् प्राणीलाई नतर्ीहरूका इच्छाअर्ुसार सहभागी हुर् ददइर्ँ, मैले कुर्ै
पनर् कुरालाई नतर्ीहरूका इच्छाअर्स
ु ार मेरो काम र व्यवस्थापर्मा बाधा पर्ु याउर् ददर्ु त परै
जाओस ्। मैले कुर्ै मानर्स वा वस्तुलाई सहर् गररर्ँ; मप्रनत क्रूर र अमार्वीय हुर्ेहरूलाई झर् ् म
कसरी सहर् सक्छु? मेरो वर्र्को षवरुद्ध षवद्रोह गर्ेहरूलाई म कसरी क्षमा गर्च सक्छु? मेरो

अवज्ञा गर्ेहरूलाई म कसरी छोड्र् सक्छु? के मानर्सको भाग्य म, सवचशम्क्तमार्को
् हातमा छै र्
र? म नतमीहरूको अधमच र अर्ाज्ञाकाररतालाई कसरी पषवत्र मान्र् सक्छु? नतमीहरूका पापहरूले
मेरो पषवत्रतालाई कसरी अशुद्ध पार्च सक्छ? म अधमचको अशुद्धताद्वारा अपषवत्र भएको छै र्ँ, र्

त म अधमचका भेटीहरूमा र्ै आर्म्न्दत हुन्छु। यदद नतमीहरू म, यहोवाप्रनत बफादार हुन्थ्यौ भर्े
मेरो वेदीमा भएका बर्लहरू नतमीहरू आफ्र्ै नर्म्म्त र्लर् सक्थ्यौ र? के नतमीहरू आफ्र्ो षविालु
म्जब्रो मेरो पषवत्र र्ाउँ को नर्न्दा गर्च प्रयोग गर्च सक्थ्यौ? के नतमीहरूले यसरी मेरो वर्र्को
षवरुद्धमा षवद्रोह गर्च सक्थ्यौ? के नतमीहरू मेरो मदहमा र पषवत्र र्ाउँ लाई साधर् बर्ाएर दष्ु ट
शैतार्को सेवा गर्च सक्थ्यौ? मेरो जीवर् पषवत्र जर्हरूका नर्म्म्त उपलब्ध गराइएको छ। म

नतमीहरूले र्ाहे अर्ुसार मेरो जीवर्र्सत िेल्र्े र त्यसलाई नतमीहरूको झगडामा एउटा साधर्को

रूपमा प्रयोग गर्े अर्ुमनत नतमीहरूलाई कसरी ददर् सक्छु? नतमीहरू भलाइको मागचमा र मप्रनतको

व्यवहारमा त्यस्तो हृदय षवहीर् र अभाविस्त कसरी हुर् सक्छौ? मैले अनघबाटै नतमीहरूका दष्ु ट
कायचहरू जीवर्का यी वर्र्हरूमा लेखिसकेको छु भर्ी के नतमीहरू जान्दछौ? मैले र्मश्रलाई सजाय
ददँ दा नतमीहरू क्रोधको ददर्बाट कसरी उम्कर् सक्छौ? म कसरी नतमीहरूलाई यसरी घरीघरी मेरो

षवरोध गर्े र मलाई र्ुर्ौती ददर्े अर्ुमनत ददर् सक्छु? म नतमीहरूलाई स्पष्ट भन्दछु, जब त्यो
ददर् आउँ छ, नतमीहरूको सजाय र्मश्रको भन्दा बढता असहर्ीय हुर्ेछ! नतमीहरू मेरो क्रोधको
ददर्बाट कसरी उम्कर् सक्छौ? म नतमीहरूलाई साँर्ो भन्दछु: मेरो सहर्शीलता नतमीहरूका दष्ु ट
कायचहरूका नर्म्म्त तयार गररएको चथयो, र त्यस ददर् नतमीहरूलाई सजाय ददर्का नर्म्म्त

अम्स्तत्वमा रहे को छ। म आफ्र्ो सहर्शीलताको अन्त्यमा पुगेपनछ त्यो क्रोधपूणच दण्ड सहर्े

मानर्सहरू के नतमीहरू र्ै होइर्ौ र? के सबै कुरा म, सवचशम्क्तमार्को
् हातमा छै र्र् ् र? म कसरी

स्वगचहरूमनु र् नतमीहरूलाई त्यसरी मेरो अवज्ञाकारी हुर्े अर्म
ु नत ददर् सक्छु? नतमीहरूका जीवर्
धेरै कदठर् हुर्ेछ, ककर्कक नतमीहरूले मसीहलाई भेटेका छौ, जसको बारे मा उहाँ आउर्ुहुन्छ भनर्एको
चथयो, तापनर् जो कदहल्यै आउर्ुभएर्। के नतमीहरू उहाँका शत्रुहरू होइर्ौ? येशू नतमीहरूका र्मत्र

बन्र्ुभएको छ, तापनर् नतमीहरू मसीहका शत्रुहरू हौ। के नतमीहरू येशूका र्मत्रहरू भए पनर्
नतमीहरूका दष्ु ट कायचहरूले नतर्ीहरूका भाँडाहरू भरे का छर् ्, जो घखृ णत छर् ् भन्र्े नतमीहरू
जान्दै र्ौ? नतमीहरू यहोवाको धेरै र्म्जक भए पनर् के नतमीहरूका िराब शब्दहरू यहोवाको कार्मा

पुगेका छर् ् र नतर्ले उहाँको क्रोध जगाएको छ भन्र्े नतमीहरू जान्दै र्ौ? उहाँ कसरी नतमीहरूको
र्म्जक हुर् सक्र्ुहुन्छ, र उहाँले दष्ु ट कायचहरूले भररएका नतमीहरूका ती भाँडाहरू ककर् जलाउर्
सक्र्ुहुन्र्? उहाँ नतमीहरूका शत्रु ककर् बन्र् सक्र्ुहुन्र्?
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मुक्क्तिाता पहहले नै “सेतो बािल” मा फर्कछसक्नुभएको र्
धेरै सहस्राब्दीदे खि मानर्सले मम्ु क्तदाताको आगमर् दे ख्न सक्र्े उत्कट इच्छा गरे को छ। हजारौँ

विचदेखि उहाँको नर्म्म्त उत्कट इच्छा गर्े र र्ाह गर्ेहरूका बीर्मा मुम्क्तदाता येशू व्यम्क्तगत
रूपमै सेतो बादलको सवारीमा ओलचर्ुभएको दे ख्ने उत्कट इच्छा मानर्सले गरे को छ। मानर्सले
मुम्क्तदाताको आगमर् र नतर्ीहरूसँगको पुर्र्मचलर्को पनर् उत्कट इच्छा गरे को छ; अथाचत ्, हजारौँ

विचदेखि मानर्सहरूबाट अलग गररर्भ
ु एका मम्ु क्तदाता येशू फकेर आउर्भ
ु एको र यहूदीहरू माझ
गर्ुचभएको उद्धारको काम फेरर एक पटक कायाचन्वयर् गरे को, मानर्सप्रनत करुणामय र प्रेर्मलो

भएको, मानर्सको पाप क्षमा गरे को, मानर्सका पापहरू बहर् गरे को, मानर्सका सबै अपराधहरू समेत
बहर् गरे को र मानर्सलाई पापबाट छुटकारा ददएको उत्कट र्ाह गरे को छ। मानर्सले िास र्ाहे को

कुरार्ादहँ मुम्क्तदाता येशू पदहलेको जस्तै हुर्ुभएको होस ् भन्र्े हो—एक मुम्क्तदाता जो प्रेर्मलो,
दयालु र सम्मार्र्ीय हुर्ह
ु ु न्छ, जो मानर्ससँग कदहल्यै क्रोचधत हुर्ह
ु ु न्र्, र जसले कदहल्यै पनर्
मानर्सको नर्न्दा गर्ुचहुन्र्, तर जसले क्षमा गर्ुचहुन्छ, मानर्सका सबै पापहरू र्लर्ुहुन्छ र पदहलेको
जस्तै, मानर्सको नर्म्म्त क्रूसमाचथ मर्ुचहुर्ेछ। येशू बबदा भएर जार्ुभएपनछ, उहाँलाई पछ्याउर्े
र्ेलाहरू, साथै उहाँको र्ाउँ मा मुम्क्त पाउर्े सन्तहरू सबैले उहाँको उत्कट र्ाह गदै र उहाँको प्रतीक्षा
गदै आएका छर् ्। अर्ि
ु हको यग
ु मा येशू ख्रीष्टको अर्ि
ु हद्वारा मम्ु क्त पाएका सबै मानर्सहरू

आखिरी ददर्हरूको त्यो महार् ् ददर्को तष्ृ णा गदै आइरहे का छर् ् जब मुम्क्तदाता येशू सारा
मानर्सहरूकहाँ दे िा पर्च सेतो बादलमा ओलचर्ुहुन्छ। वास्तवमा, यो आज मुम्क्तदाता येशूको र्ाउँ

िहण गर्े सबै जर्ाको सामूदहक इच्छा पनर् हो। येशू मुम्क्तदाताको मुम्क्तलाई जान्र्े ब्रह्माण्डका
हरे कले पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुँदा: “म जसरी गएको छु त्यसै गरी आउर्ेछु” भन्र्ुभएको कुरा पूरा गर्च येशू
ख्रीष्ट अर्ार्क दे िा पर्चभ
ु एको होस ् भर्ी उत्कट इच्छा गदै आइरहे का छर् ्। क्रुसीकरण र
पुर्रुत्थार्पनछ, सवोच्र्को दादहर्े हातपट्दटको उहाँको स्थार् र्लर् येशू सेतो बादलमा स्वगच फकेर
जार्ुभयो भर्ी मानर्सले षवश्वास गछच । त्यसरी र्ै, हजारौँ विचदेखि उहाँको उत्कट र्ाह गर्ेहरूमाझ,

येशू सेतो बादलमा (यो बादलले येशू स्वगचमा फकचर्ुहुँदा र्ढ्र्ुभएको बादललाई जर्ाउँ छ) फेरर

ओर्लचआउर्ह
ु ु र्ेछ र उहाँले यहूदीहरूको स्वरूप बहर् गर्चह
ु ु र्ेछ र पोसाक धारण गर्चह
ु ु र्ेछ। मानर्सकहाँ
दे िा पर्ुचभएपनछ, उहाँले नतर्ीहरूलाई िार्ा ददर्ह
ु ु र्ेछ र नतर्ीहरूका नर्म्म्त म्जउँ दो पार्ी नर्स्कर्
लगाउर्ुहुर्ेछ र मानर्सहरू माझ अर्ुिहले पूणच, प्रेमले पूणच, सुस्पष्ट र यथाथच भएर म्जउर्ुहुर्ेछ।

मानर्सहरूले यस्तै सारा धारणाहरूमा षवश्वास गछच र् ्। तैपनर् मुम्क्तदाता येशूले यसो गर्ुचभएर्;
उहाँले मानर्सहरूले बझ
ु ेको भन्दा षवपरीत गर्चभ
ु यो। उहाँको पर्
ु ुःआगमर्को उत्कट इच्छा गर्ेहरूमाझ
उहाँ आउर्ुभएर् र सेतो बादलमा सवार भएर उहाँ सबै मानर्सहरूकहाँ दे िा पर्ुचभएर्। उहाँ पदहले
र्ै आइसक्र्ुभएको छ, तर मानर्सलाई थाहा छै र् र यसबारे अज्ञात रहन्छ। उहाँ अनघ र्ै “सेतो

बादलमा” (त्यो बादलर्ादहँ उहाँको आत्मा, उहाँका वर्र्हरू, उहाँको सारा स्वभाव र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
सो सबै हो) ओर्लचआइसक्र्ुभएको छ भन्र्े कुराप्रनत बेिवर भएर, मानर्सले उहाँलाई लक्ष्यहीर्
रूपमा प्रतीक्षा मात्रै गरररहन्छर् ् र अदहले उहाँ आखिरी ददर्हरूको अवचधमा उहाँले बर्ाउर्ह
ु ु र्े
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षवजेताहरूको समूह माझ हुर्ुहुन्छ। मानर्सले यो कुरा जान्दै र्: मानर्सको नर्म्म्त पषवत्र मुम्क्तदाता
येशूर्सत भएको सारा स्र्ेह र प्रेमको बाबजुद पनर्, फोहोरी र अशुद्ध आत्माहरूले बास गरे को

“मम्न्दरहरू” मा उहाँले कसरी काम गर्च सक्र्ह
ु ु न्छ? मानर्सले उहाँको आगमर्को प्रतीक्षा
गदै आइरहे को भए पनर्, अधमीको दे ह िार्ेहरू, अधमीको रगत षपउर्ेहरू, र अधमीको वस्त्र धारण
गर्ेहरू, उहाँमा षवश्वास गर्े तर उहाँलाई र्चर्न्र्े र उहाँलाई नर्रन्तर धुनतरहर्ेहरूकहाँ उहाँ कसरी

दे िा पर्च सक्र्ुहुन्थ्यो? येशू प्रेमले पूणच, र करुणाले भररएको हुर्ुहुन्छ, र उहाँ पाप बर्ल र उद्धारले
पण
ू च हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े मात्र मानर्सले जान्दछ। यद्यषप, उहाँ स्वयम ् परमेश्वर हुर्ुहुन्छ जो धार्मचकता,
प्रताप, क्रोध र न्यायले पूणच, अम्ख्तयारले भएको र प्रनतष्ठाले पूणच हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा मानर्सले
जान्दै र्। यसकारण, मानर्सले उद्धारकताचको आगमर्को उत्कट इच्छा र र्ाह गरे पनर्, र नतर्ीहरूको

प्राथचर्ाले “स्वगच” र्ै हल्लाए पनर्, उहाँमा षवश्वास गर्े तर उहाँलाई र्चर्न्र्ेहरूकहाँ मुम्क्तदाता येशू
दे िा पर्ुचहुन्र्।

मैले इस्राएलमा मेरो काम गदाच “यहोवा” र्ाउँ धारण गरेँ र यसको अथच (परमेश्वरले र्ुन्र्ुभएको)

इस्राएलीहरूको परमेश्वर भन्र्े हुन्छ, जसले मानर्सलाई दटठ्याउर्ुहुन्छ, मानर्सलाई सराप ददर्ुहुन्छ,
मानर्सको जीवर्को मागचदशचर् गर्ुचहुन्छ; त्यो परमेश्वर जसले महार् ् शम्क्त धारण गर्ुचहुन्छ र जो

बुद्चधले पूणच हुर्ुहुन्छ। “येशू” इम्मार्ुएल हुर्ुहुन्छ, जसको अथच प्रेमले पूणच र करुणाले पूणच पाप
बर्ल भन्र्े हुन्छ र जसले मानर्सलाई उद्धार गर्चह
ु ु न्छ। उहाँले अर्ि
ु हको यग
ु को काम गर्चभ
ु यो, र
उहाँले अर्ुिहको युग प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ र उहाँले व्यवस्थापर् योजर्ाको कामको एक दहस्साको

मात्र प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्ुहुन्छ। यसको तात्पयच, यहोवा मात्र इस्राएलका र्ुनर्एका मानर्सहरूको

परमेश्वर, अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर, याकूबका परमेश्वर, मोशाका परमेश्वर र
इस्राएलका सारा मानर्सहरूका परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ। त्यसैले, हालको यग
ु मा, यहूदी मानर्सहरू बाहे क
सारा इस्राएलीहरूले यहोवाको आराधर्ा गछच र् ्। नतर्ीहरूले उहाँलाई वेदीमा बर्ल र्ढाउँ छर् ् र

पूजाहारीको पोसाक लगाएर मम्न्दरमा उहाँको सेवा गछच र् ्। नतर्ीहरूले आशा गर्े कुरार्ादहँ यहोवाको
पुर्चउदय हो। येशू मात्र मार्वजानतको उद्धारक हुर्ुहुन्छ, र उहाँ मार्वजानतलाई पापबाट उद्धार

गर्े पापबर्ल हुर्ुहुन्छ। जसको तात्पयच, येशूको र्ाउँ अर्ुिहको युगबाट आयो र अर्ुिहको युगमा
उद्धारको कामको कारणले अम्स्तत्वमा आयो। येशक
ू ो र्ाउँ अर्ि
ु हको यग
ु का मानर्सहरूलाई र्याँ
जन्म ददर् र मुक्त गर्च अम्स्तत्वमा आयो, र यो समि मार्वजानतको उद्धारको नर्म्म्त एउटा

षवशेि र्ाउँ हो। यसैले , येशूको र्ाउँ ले उद्धारको कामको प्रनतनर्चधत्व गछच , र अर्ुिहको युगलाई
सूचर्त गछच । यहोवा र्ाउँ व्यवस्थाको अधीर्मा बसेका इस्राएलका मानर्सहरूको नर्म्म्त षवशेि र्ाउँ

हो। कामको हरे क यग
ु र हरे क र्रणमा, मेरो र्ाउँ आधारहीर् छै र्, तर यसले प्रनतनर्चधमल
ू क महत्त्व
राख्छ: हरे क र्ाउँ ले एउटा युगको प्रनतनर्चधत्व गछच । “यहोवा” ले व्यवस्थाको युगको प्रनतनर्चधत्व

गर्ुचहुन्छ, र यो इस्राएलको मानर्सहरूले आराधर्ा गर्े परमेश्वरलाई बोलाउर्े आदराथी र्ाम हो।

“येशू” ले अर्ुिहको युगको प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ, र यो अर्ुिहको युगको अवचधमा उद्धार
पाएकाहरू सबैका परमेश्वरको र्ाउँ हो। यदद मानर्सले अझै आखिरी ददर्हरूको अवचधमा मुम्क्तदाता
येशक
ू ो आगमर्को र्ाह गछच , र अझै उहाँले यहूददयामा बहर् गर्चभ
ु एको स्वरूपमा उहाँ आउर्भ
ु एको
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अपेक्षा गछच भर्े, सम्पूणच छ हजार विचको व्यवस्थापर् योजर्ा उद्धारको युगमा रोककन्थ्यो, र
अर्लकता पनर् अनघ बढ्र् सक्दै र्थ्यो। यसको अलावा, आखिरी ददर्हरू कदहल्यै आउर्े चथएर्, र

त्यो यग
ु को अन्त कदहल्यै हुर्े चथएर्। ककर्भर्े मम्ु क्तदाता येशू मार्वजानतको उद्धार र मम्ु क्तको
नर्म्म्त मात्र हुर्ुहुन्छ। अर्ुिहको युगका सबै पापीहरूका िानतर मात्र मैले येशक
ू ो र्ाउँ धारण गरेँ ,
तर मैले समि मार्वजानतलाई अन्तमा ल्याउर्े र्ाउँ यो होइर्। यहोवा, येशू, र मसीह सबैले मेरो

आत्माको प्रनतनर्चधत्व गर्े भए पनर्, यी र्ाउँ हरूले मेरो व्यवस्थापर् योजर्ाको षवर्भन्र् युगहरूलाई

सचू र्त गछच र् ्, र समि रूपमा मेरो प्रनतनर्चधत्व गदै र्र् ्। पथ्
ु ार्े
ृ वीका मानर्सहरूले मलाई पक
र्ाउँ हरूले मेरो समि स्वभाव र म जे छु सो सारा कुरालाई व्यक्त गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरू षवर्भन्र्

युगहरूको अवचधमा मलाई पुकाररर्े षवर्भन्र् र्ाउँ हरू मात्र हुर् ्। त्यसैले जब अम्न्तम युग—आखिरी
ददर्हरूको युग—आउँ छ, मेरो र्ाउँ फेरर बदर्लर्ेछ। मसीह भन्र्ु त छोडडददऊँ, मलाई यहोवा वा येशू
पनर् भनर्र्ेछैर्—मलाई शम्क्तशाली सवचशम्क्तमार् परमेश्वर स्वयम ् भनर्र्ेछ, र म यही र्ाउँ मा
समि युगको अन्त ल्याउर्ेछु। म कुर्ै समय यहोवाको रूपमा चर्नर्न्थें। मलाई कुर्ै समय मसीह

भनर्न्थ्यो र मानर्सहरूले प्रेम र आदरसाथ मलाई मुम्क्तदाता येशू भर्ी पुकाथे। यद्यषप, आज म

यस उप्रान्त मानर्सहरूले षवगतको समयमा चर्र्ेको यहोवा वा येशू होइर्; म त आखिरी ददर्हरूमा

फकेर आएको परमेश्वर, युगको अन्त ल्याउर्े परमेश्वर हुँ। म पथ्
ृ वीको पल्लो छे उबाट उदय हुर्े,
मेरो समि स्वभावले पण
ू च भएको, र अचधकार, आदर र मदहमाले भररपण
ू च परमेश्वर स्वयम ् हुँ।
मानर्सहरू कदहल्यै पनर् मसँग सम्बद्ध भएका छै र्र् ्, मलाई कदहल्यै चर्र्ेका छै र्र् ् र सदै व मेरो

स्वभावप्रनत अर्र्भज्ञ भएका छर् ्। संसारको सम्ृ ष्टदे खि अदहलेसम्म र्ै एक जर्ाले पनर् मलाई

दे िेको छै र्। आखिरी ददर्हरूमा मानर्समा दे िा पर्ुचहुर्े र मानर्सहरू माझ गुप्त परमेश्वर उहाँ र्ै
हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँ मानर्स माझ सत्य र वास्तषवक रूपमा उज्ज्वल सूयच र प्रज्वर्लत ज्वालाजस्तै
शम्क्त र अचधकारले पूणच भएर बास गर्ुचहुन्छ। मेरा वर्र्हरूद्वारा न्याय र्गररर्े एक जर्ा व्यम्क्त

वा र्ीज छै र् र प्रज्वर्लत आगोद्वारा शद्
ु ध र्पाररर्े एक जर्ा व्यम्क्त वा र्ीज छै र्। अन्तमा,
मेरा वर्र्हरूको कारणले सबै जानतहरूलाई आर्शि ् ददइर्ेछ, र मेरो वर्र्हरूको कारणले टुक्रा-टुक्रा

पाररर्ेछ। यसरी, आखिरी ददर्हरूको अवचधका सबै मानर्सहरूले म फकेर आएको मुम्क्तदाता हुँ र
म सारा मार्वजानतमाचथ षवजय हार्सल गर्े सवचशम्क्तमार् ् परमेश्वर हुँ भर्ी दे ख्नेछर् ्। म कुर्ै
समय मानर्सको नर्म्म्त पापबर्ल चथएँ , तर म आखिरी ददर्हरूमा सबै थोकलाई भस्म गर्े सूयचको
ज्वालाका साथसाथै सबै थोकलाई उदाङ्ग्गो पार्े धार्मचकताको सूयच पनर् भएको छु भर्ी सबैले
दे ख्नेछर् ्। आखिरी ददर्हरूका मेरो काम यही हो। मैले यो र्ाउँ धारण गरेँ र यो स्वभाव हार्सल

गरेँ ताकक म धमी परमेश्वर, उज्वल सय
ू च, प्रज्वर्लत ज्वाला हुँ भन्र्े सबै मानर्सहरूले दे िर्
ू ्, र
ताकक सबैले म, एक मात्र साँर्ो परमेश्वरको आराधर्ा गरूर् ्, र ताकक नतर्ीहरूले मेरो साँर्ो रूप

दे ख्न सकूर् ्: म इस्राएलीहरूको मात्र परमेश्वर होइर्, र म उद्धारकताच मात्र होइर्; म स्वगचहरू, पथ्
ृ वी
र समुद्रभररका सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुँ।
यदद आखिरी ददर्हरूको अवचधमा मुम्क्तदाता आउर्ुभयो भर्े र अझै येशू र्ै कहलाइर्ुभयो

भर्े र फेरर एक पटक यहूददयामा र्ै जम्न्मर्भ
ु यो र उहाँको काम त्यहाँ र्ै गर्चभ
ु यो भर्े त, मैले
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इस्राएलका मानर्सहरूलाई मात्र सम्ृ ष्ट गरेँ र इस्राएलको मानर्सहरूलाई मात्र उद्धार गरेँ र गैरयहूदीहरूसँग मेरो कुर्ै सरोकार छै र् भन्र्े कुरा यसले साबबत गर्ेचथयो। के यो “म स्वगचहरू, पथ्
ृ वी
र सबै थोकहरू सम्ृ ष्ट गर्े परमेश्वर हुँ” भन्र्े मेरा वर्र्हरूसँग षवरोधाभासपण
ू च हुँदैर् र? मैले
यहूददयालाई छोडेँ र गैर-यहूदीहरू माझ मेरो काम गछुच, ककर्भर्े म इस्राएलका मानर्सहरूको मात्र

परमेश्वर होइर्, तर सारा प्राणीहरूको परमेश्वर हुँ। म आखिरी ददर्हरूको अवचधमा गैर-यहूदीहरू
माझ दे िा पछुच ककर्भर्े म इस्राएलका मानर्सहरूको परमेश्वर, यहोवा मात्र होइर्, तर यसको

अनतररक्त, म गैर-यहूदीहरू माझका मेरा र्नु र्एकाहरू सबैका सम्ृ ष्टकताच हुँ। मैले इस्राएल, र्मश्र र
लेबर्ार् मात्र सम्ृ ष्ट गरे को होइर्, तर इस्राएलभन्दा बादहरका सबै गैर-यहूदी राष्रहरूलाई पनर् सम्ृ ष्ट
गरेँ। यसैले म सबै प्राणीहरूको प्रभु हुँ। मैले इस्राएललाई मेरो काम प्रारम्भ गर्चको नर्म्म्त प्रारम्म्भक
बबन्दक
ु ो रूपमा मात्रै प्रयोग गरेँ र यहूददया र गालीललाई उद्धारको कामको ककल्लाको रूपमा र्लाएँ,
र अदहले म गैर-यहूदी राष्रहरूलाई सम्पूणच युगको अन्त ल्याउर्े आधारको रूपमा प्रयोग गछुच। मैले
इस्राएलमा कामका दई
ु र्रणहरू गरेँ (यी दई
ु र्रणहरू व्यवस्थाको युग र अर्ुिहको युग हुर् ्), र
मैले इस्राएल बादहरका मुलक
ु हरूभरर कामका थप दई
ु र्रणहरू (अर्ुिहको युग र राज्यको युग)
लाई कायाचन्वयर् गदै आइरहे को छु। गैर-यहूदी राष्रहरू माझ, म षवजयको काम गर्ेछु, र त्यसरी

र्ै युग समाप्त गर्ेछु। यदद मानर्सहरूले मलाई सदै व येशू ख्रीष्ट भन्छर् ्, तर आखिरी ददर्हरूको

अवचधमा मैले र्याँ यग
ु सरु
ु गरे को छु र र्याँ काम सरु
ु गरे को छु भन्र्े जान्दै र्र् ् भर्े, र यदद
मानर्सहरूले मुम्क्तदाता येशूको आगमर्लाई र्ै उन्मि रूपमा प्रतीक्षा गरररहन्छर् ् भर्े त, म यस्ता

मानर्सहरूलाई त ममा षवश्वास र्गर्े मानर्सहरू भन्र्ेछु; नतर्ीहरू मलाई र्चर्न्र्े मानर्सहरू हुर् ्,
र मप्रनतको नतर्ीहरूको षवश्वास झूटो हो। के यस्ता मानर्सहरूले स्वगचबाट आउर्ुभएको मुम्क्तदाता
येशक
ू ो आगमर्लाई दे ख्न सक्छर् ्? नतर्ीहरूले प्रतीक्षा गरे को कुरा मेरो आगमर् होइर्, तर यहूदीहरूका
राजाको आगमर् हो। यो अशुद्ध पुरार्ो संसारलाई मैले सवचर्ाश गरे को नतर्ीहरू र्ाहर्ा गदै र्र् ्,
बरु येशूको दोस्रो आगमर्को उत्कट इच्छा गछच र् ् जसमा नतर्ीहरूको उद्धार गररर्ेछर् ्। अझै एक

पटक यो अशद्
ु ध र अधमी मुलुकबाट सारा मार्वजानतलाई येशूले उद्धार गर्ुचभएको होस ् भर्ी

नतर्ीहरूले अपेक्षा गछच र् ्। यस्ता मानर्सहरूले आखिरी ददर्हरूमा मेरो कामलाई पूरा गर्े मानर्सहरू
बन्र् सक्छर् ्? मानर्सको र्ाहर्ाहरू मेरा इच्छाहरू परू ा गर्च वा मेरो काम सम्पन्र् गर्च असक्षम

छर् ्, ककर्भर्े मानर्सले मैले पदहले गरे का कामको मात्र सराहर्ा गछच र् ् वा कदर गछच र् ्, र म सदै व
र्याँ हुर्े र कदहल्यै पुरार्ो र्हुर्े परमेश्वर स्वयम ् हुँ भन्र्े त नतर्ीहरूलाई थाहा र्ै छै र्। मानर्सले
म यहोवा र येशू हुँ भन्र्े मात्र जान्दछ र मार्वजानतलाई समाप्त पार्े आखिरी ददर्हरूमध्ये एउटा

म र्ै हुँ भन्र्े कुराको कुर्ै आभास उसलाई छै र्। मानर्सले र्ाहे को र जार्ेका सबै कुराहरू नतर्ीहरूको
आफ्र्ै धारणहरूबाट र्ै आउँ छर् ् र यो नतर्ीहरूको आफ्र्ै आँिाले दे ख्न सक्र्े कुराहरू मात्र हुर्।् यो
मैले गर्े कामसँग र्मल्दै र्, तर योसँग असङ्ग्गतमा छ। यदद मेरो काम मानर्सका षवर्ारहरू बमोम्जम

सञ्र्ार्लत चथए भर्े, यो कदहले अन्त हुन्थ्यो? मार्वजानत षवश्राममा कदहले प्रवेश गथ्यो? अनर् म
कदहले सातौँ ददर् अथाचत ् शबाथमा प्रवेश गर्च सक्षम हुन्थें? म मेरो योजर्ा र मेरो उद्दे श्य मुताबबक
काम गछुच—मानर्सको अर्भप्रायहरू अर्स
ु ार होइर्।
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सुसमाचार फैलाउने काम पतन मातनसलाई मुक्क्त हिने काम नै हो
सबै मानर्सहरूले पथ्
ु र् आवश्यक छ, भन्र्क
ु ो अथच, म अन्ततुः
ृ वीमा मेरो कामका उद्दे श्यहरू बझ्

जे प्राप्त गर्च र्ाहन्छु, र यसलाई पूरा गर्च सक्र्ुभन्दा पदहले मैले यो काममा कुर् स्तर हार्सल
गर्ुचपछच । आजको ददर्सम्म मसँग दहँ डडसकेपनछ, यदद मानर्सहरूले मेरो काम के हो भन्र्े बारे मा

बुझेका छै र्र् ् भर्े, के नतर्ीहरू मसँग व्यथचमा दहँडेका होइर्र् ् र? यदद मानर्सहरूले मलाई
पछ्याउँ छर् ् भर्े, नतर्ीहरूले मेरो इच्छा पनर् जान्र्प
ु छच । म यस पथ्
ृ वीमा हजारौं विचदेखि काम गदै

आइरहे को छु, र हालसम्म पनर् मेरो कामलाई नर्रन्तरता ददन्छु। मेरो काममा धेरै पररयोजर्ाहरू
भए तापनर्, यसको उद्दे श्य अपररवनतचत रहन्छ; यद्यषप म मानर्सप्रनतको न्याय र सजायले

भररएको छु, उदाहरणका लाचग, मैले जे गछुच त्यो अझै पनर् उसैको मुम्क्तको िानतर हो, र मानर्सलाई
पूणच बर्ाइसकेपनछ सबै अन्यजानतहरूका माझ मेरो सुसमार्ार अझ फैलाउर्को िानतर र मेरो
काम अझ षवस्तार गर्चको िानतर हो। यसैले आज, धेरै मानर्सहरू लामो समयदे खि गदहरो नर्राशामा
डुबेको यस्तो समयमा, म अझै पनर् मेरो कामलाई नर्रन्तरता ददन्छु, मैले मानर्सलाई न्याय गर्च

र सजाय ददर् मैले गर्ुचपर्े काम जारी राख्छु। म जे भन्छु त्योसँग मानर्स वाक्क भएको छ भन्र्े
यथाथचताको बाबजुद पनर्, र उसलाई मेरो कामप्रनत र्ासो राख्ने कुर्ै इच्छा र्भए तापनर्, म अझै

पनर् आफ्र्ो कतचव्य परू ा गदै छु, ककर्कक मेरो कामको उद्दे श्य अपररवनतचत रहन्छ, र मेरो मौर्लक

योजर्ा भङ्ग्ग हुर्ेछैर्। मेरो न्यायको कायच भर्ेको मानर्सलाई राम्रोसँग मेरो आज्ञा पालर् गर्च
सक्षम पार्ुच हो, र मेरो सजायको उद्दे श्य भर्ेको मानर्सलाई अचधक प्रभावकारी रूपमा पररवतचर्
हुर् ददर्ु हो। म जे गछुच त्यो मेरो व्यवस्थापर्को िानतर र्ै हुर्े भएकोले, मैले कदहल्यै पनर् कुर्ै
काम मानर्सका लाचग फाइदा र्हुर्े गरी गरे को छै र्, ककर्कक म इस्राएलभन्दा बादहरका सबै
जानतहरूलाई पनर् इस्राएलीहरू जस्तो आज्ञाकारी बर्ाउर्, उर्ीहरूलाई सच्र्ा मानर्सहरू बर्ाउर्

र्ाहन्छु, ताकक इस्राएलभन्दा बादहरको भूर्ममा पनर् मैले पाइला टे क्र्े ठाउँ पाउर् सकूँ। यो मेरो
व्यवस्थापर् हो; मैले अन्यजानतहरूका बीर्मा पूरा गदै गरे को कायच यही हो। अदहले समेत, धेरै
मानर्सहरूले अझै पनर् मेरो व्यवस्थापर्लाई बुझ्दै र्र्,् ककर्भर्े उर्ीहरूले त्यस्ता कुराहरूमा रुचर्

राख्दै र्र्,् र आफ्र्ै भषवष्य र गन्तव्यको मात्र वास्ता गछच र् ्। मैले जे भर्े तापनर्, उर्ीहरू मैले
गर्े कामप्रनत उदासीर् रहन्छर्,् यसको सट्टामा उर्ीहरूको आफ्र्ै भोर्लका गन्तव्यमा मात्रै पूणच
रूपमा ध्यार् केम्न्द्रत गदै रहन्छर्।् यदद यस्तै कुरा जारी रहन्छ भर्े, मेरो कामको षवस्तार कसरी
हुर्ेछ? मेरो सुसमार्ार कसरी सारा संसारभरर फैलाउर् सककन्छ? याद गर कक जब मेरो काम
फैर्लन्छ, म नतमीहरूलाई नततरबबतर पार्ेछु, र जसरी यहोवाले इस्राएलको प्रत्येक कुललाई प्रहार

गर्ुचभयो त्यसरी र्ै नतमीहरूलाई पनर् प्रहार गर्ेछु। यी सबै कुराहरू हुर्ेछर् ् ताकक मेरो सुसमार्ार
पथ्
ृ वीभरर फैर्लर् सकोस ्, ताकक यो अन्यजानतहरूमा पनर् पुग्र् सकोस,् ताकक मेरो र्ाम सार्ा-ठूला
सबैले समार् रूपले उर्ाल्र् सकूर् ्, र मेरो पषवत्र र्ाम सबै कुलहरू र जानतहरूका मानर्सहरूको

मुिमा उच्र् होस ्। यसो हुन्छ ताकक यो अम्न्तम युगमा अन्यजानतहरूको माझ मेरो र्ाम
उर्ार्लओस ्, ताकक अन्यजानतहरूले मेरा कामहरू दे िेर नतर्ीहरूले मलाई मेरो कामको िानतर
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सवचशम्क्तमार् ् भर्ेर बोलाउर् सकूर् ्, ताकक मेरा वर्र्हरू नछटै पूरा हुर् सकूर् ्। म इस्राएलीहरूका
मात्र होइर्, तर मैले श्राषपत तुल्याइएकाहरू लगायत, सबै अन्यजानतहरूका पनर् परमेश्वर हुँ भर्ेर
म सबै मानर्सहरूलाई बझ
ु ाउर्ेछु। म सारा सम्ृ ष्टको परमेश्वर हुँ भर्ेर म सबै मानर्सहरूलाई बझ्
ु र्
लगाउर्ेछु। मेरो सबैभन्दा महार् ् काम, आखिरी ददर्हरूको लाचग मेरो कायच योजर्ाको उद्दे श्य, र
आखिरी ददर्हरूमा पूरा गर्ुचपर्े एउटै काम यही र्ै हो।

आखिरी ददर्हरूमा मात्र हजारौं विचदेखि मैले व्यवस्थापर् गदै आइरहे को कायच मानर्सकहाँ पूणच

रूपमा प्रकट हुन्छ। अदहले मात्र मैले मानर्सलाई मेरो व्यवस्थापर्को सम्पण
ू च रहस्य प्रकट गरे को
छु, र मानर्सले मेरो कामको उद्दे श्य जानर्सकेको छ, र यनत मात्र होइर्, मेरा सबै रहस्यहरू बुझ्र्

पुगेको छ। मैले मानर्सलाई पदहले र्ै त्यो गन्तव्यको बारे मा सबै कुरा बताइसकेको छु, जसको
बारे मा उसले र्ासो राख्छ। मैले मानर्सका लाचग पदहले र्ै मेरा सबै रहस्यहरू, अथाचत ् ५,९००

विचदेखि लुकाइएका रहस्यहरू उजागर गररसकेको छु। यहोवा को हुर्ुहुन्छ? मसीह को हुर्ुहुन्छ?
येशू को हुर्ुहुन्छ? नतमीहरूलाई यो सबै थाहा हुर्ुपछच । मेरो काम यी र्ामहरूमाचथ नर्भचर रहन्छ।
के नतमीहरूले त्यो बुझेका छौ? मेरो पषवत्र र्ाम कसरी घोिणा गररर्ुपछच ? मलाई मेरा कुर्ै पनर्

र्ामहरूले बोलाउर्े ती अन्यजानतहरू समक्ष कसरी मेरो र्ाम फैलाउर्ुपछच ? मेरो काम षवस्तार हुँदैछ,
र म यसको सम्पूणत
च ा कुर्ै पनर् र सबै जानतहरूमा फैलाउर्ेछु। मेरो काम नतमीहरूमा गररसककएको
हुर्ाले, जसरी यहोवाले इस्राएलमा दाऊदका घरार्ाका गोठालाहरूलाई प्रहार गर्चभ
ु एको चथयो त्यसरी
र्ै म पनर् नतमीहरूलाई हरे क जानतमा नततरबबतर हुर्े गरी प्रहार गर्ेछु। ककर्कक आखिरी ददर्हरूमा

म सबै जानतहरूलाई टुक्रा-टुक्रा हुर्े गरी र्कर्ार्रू पार्ेछु र त्यहाँका मानर्सहरूलाई र्याँ प्रकारले
षवतररत हुर् लगाउर्ेछु। जब म फेरर फकचन्छु, जानतहरू पदहले र्ै मेरो जर्लरहे को ज्वालाद्वारा तय

गररएको सीमामा षवभाम्जत भइसकेका हुर्ेछर् ्। कुर्ै बेला जसरी म, यहोवा, यहूदी कुलहरूको बीर्
दहँडे त्यस बेला पनर् म आफैलाई मार्वजानतकहाँ नतर्ीहरूले कदहल्यै र्दे िेका पषवत्र परमेश्वरको
स्वरूपमा नतर्ीहरूका बीर्मा िुल्ला रूपमा प्रकट गदै , बहुसङ्ग्ख्यक जानतहरूको बीर्मा दहँड्दै , र्को

घाम झैँ र्याँ गरी प्रकट गर्ेछु। तत्पश्र्ात,् म मार्वलाई पथ्
ृ वीमा नतर्ीहरूको जीवर्मा अगुवाइ
गर्ेछु। त्यहाँ नतर्ीहरूले पक्कै मेरो मदहमा दे ख्नेछर् ्, र नतर्ीहरूको जीवर्मा अगुवाइ गर्च नतर्ीहरूले

पक्कै पनर् आकाशमा बादलको िम्बा दे ख्नेछर् ्, ककर्कक म पषवत्र स्थार्हरूमा प्रकट हुर्ेछु। मानर्सले
मेरो धार्मचकताको ददर् र मेरो मदहर्मत प्रकटीकरण पनर् दे ख्नेछ। मैले सारा पथ्
ृ वीमाचथ शासर् गरे र
मेरा धेरै पुत्रहरूलाई मदहमामा ल्याएपनछ त्यसो हुर्ेछ। पथ्
ृ वीमा जताततै, मानर्सहरू झुक्र्ेछर् ्, र
मेरो पषवत्र वासस्थार् मैले आज गरे को कायचको जगमाचथ दृढताका साथ मार्वजानतको बीर्मा
िडा हुर्ेछ। मानर्सहरूले मम्न्दरमा पनर् मेरो सेवा गर्ेछर् ्। फोहोर र घखृ णत र्ीजहरूले ढाककएको
वेदीलाई म टुक्राटुक्रा पार्ेछु र र्याँ बर्ाउर्ेछु। र्वजात थुमाहरू र बाछोहरूलाई पषवत्र वेदीमा
जम्मा पार्ेछु। म आजको मम्न्दर भत्काउर्ेछु र र्याँ मम्न्दर नर्माचण गर्ेछु। घखृ णत मानर्सहरूले

भररएको अदहले िडा रहे को मम्न्दरलाई र्ष्ट गररर्ेछ, र मैले बर्ाएको त्यस मम्न्दर मप्रनत वफादार
सेवकहरूले भररर्ेछर् ्। उर्ीहरू फेरर मेरो मम्न्दरको मदहमाको लाचग िडा हुर्ेछर् ् र मेरो सेवा
गर्ेछर् ्। नतमीहरूले पक्कै पनर् त्यो ददर् दे ख्नेछौ जर्
ु ददर् म ठूलो मदहमा प्राप्त गछुच, र नतमीहरूले
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त्यो ददर् पक्कै दे ख्नेछौ जब म मम्न्दर भत्काउर्ेछु र र्याँ नर्माचण गर्ेछु। साथै, नतमीहरूले पक्कै
पनर् मेरो पषवत्र-वासस्थार् मानर्सहरूको संसारमा आएको ददर् दे ख्नेछौ। जसरी म मम्न्दरलाई

भत्काउर्ेछु, त्यसरी र्ै म आफ्र्ो पषवत्र-वासस्थार्लाई मानर्सहरूको संसारमा ल्याउर्ेछु, त्यो

नतर्ीहरूले म तल ओलेको दे िेजस्तै हुर्ेछ। मैले सबै जानतहरूलाई धूलोपीठो बर्ाएपनछ, म
नतर्ीहरूलाई र्याँ गरी समेट्र्ेछु, तत्पश्र्ात ्, मेरो मम्न्दर नर्माचण र मेरो वेदी स्थाषपत गर्ेछु , ताकक
सबैले मलाई बर्लदार् र्ढाउर्, मेरो मम्न्दरमा मेरो सेवा गर्च, र अन्यजानतहरूमा गररएको मेरो

कामप्रनत नतर्ीहरू षवश्वासयोग्य रूपमा समषपचत हुर् सकूर्।् नतर्ीहरू पज
ू ाहारीको पोसाक र मक
ु ु टले
सुसम्ज्जत भएर, नतर्ीहरूको माझमा मेरो, यहोवाको, प्रताप हुन्छ, र मेरा वैभव नतर्ीहरूमाचथ
पररभ्रमण गदै र नतर्ीहरूसँग साथसाथै रहँदै गदाच नतर्ीहरू वतचमार् ददर्का इस्राएलीहरू जस्तै

हुर्ेछर् ्। अन्यजानतहरूमा पनर् मेरो काम त्यस्तै गरी कायाचन्वयर् हुर्ेछ। मेरो काम इस्राएलमा
जस्तो चथयो, त्यस्तै काम अन्यजानतहरूमा पनर् हुर्ेछ, ककर्भर्े म मेरो काम इस्राएलमा षवस्तार
गर्ेछु र अन्यजानतहरूमा फैलाउर्ेछु।

मेरो आत्माले महार् ् कायच गर्े समय, र अन्यजानतहरूमा मैले मेरो कायच सुरु गर्े समय अदहले

र्ै हो। त्योभन्दा बढी, यो त्यो समय हो जब म सम्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरू प्रत्येकलाई त्यसको
यथाक्रम श्रेणीमा राख्दै वगीकरण गछुच , ताकक मेरो काम अझ नछटोछररतो र प्रभावकारी ढङ्ग्गले

अगाडड बढ्र् सकोस ्। त्यसैले, म नतमीहरूलाई के भन्छु भर्े अझै पनर् तैँले आफ्र्ो सम्पण
ू चतालाई
मेरा सबै काममा अपचण गर्, अनर्, यसको साथै, मैले तँमा गरे का मेरा सबै कामलाई तैँले स्पष्ट

रूपमा छुट्या र नर्म्श्र्त बर्, र तैँले आफ्र्ो सम्पूणच शम्क्त मेरो काममा लगा, ताकक यो अचधक

प्रभावशाली बन्र् सकोस।् यो कुरा तैँले बुझ्र्ुपछच । आपसमा झगडा गर्े, पनछ हट्र्े बाटो िोज्र्े,
वा शारीररक सि
ु -षवलासहरू िोज्र्े जस्ता कायचहरूबाट टाढा बस ्, जसले मेरो कामलाई सस्
ु त गछच ,

र तेरो सुन्दर भषवष्यलाई सुस्त गछच । तँलाई जोगाउर्ु त कता हो कता, यस्ता कायचले तँमाचथ
षवर्ाश नर्म्त्याउर्ेछ। के यो तेरो मूिचता हुर्ेछैर् र? तँ आज लोर्भएर जुर् िुसीमा भुल्छस,् तेरो
भषवष्यलाई बबगार्े त्यही कुरा हो, जबकी तैँले जुर् दुःु ि आज भोग्छस,् तेरो रक्षा गर्े त्यही कुरा

हो। तँ यी र्ीजहरूका बारे स्पष्ट रूपमा सजग हुर्ुपछच , ताकक कडा पररश्रम गरे र पनर् आफूलाई
उम्काउर् कदठर् हुर्े परीक्षाको र्सकार हुर्बाट तँ जोचगर् सक् , र भल
ू लाई घाम र्ै दे ख्न र्सककर्े

बाक्लो कुदहरोर्भत्र लुकाउर्े कायचबाट पनछ हट्र् सक् । जब बाक्लो कुदहरो हट्छ, तैँले आफैलाई
न्यायको महार् ् ददर्मा रहे को पाउर्ेछस।् त्यस समयसम्म, मेरो ददर् मानर्स जानतको र्म्जक
आउँ दै गरे को हुर्ेछ। तँ कसरी मेरो न्यायबाट उम्कर्ेछस?् तैँले कसरी सूयचको र्को तापलाई सहर्
सक्र्ेछस?् जब म मानर्सलाई मेरो प्रशस्तता ददन्छु, उसले यसलाई आफ्र्ो छातीमा कदर गरी

राख्दै र्, तर यसलाई कसैले पनर् र्दे ख्र्े ठाउँ मा फाल्छ। जब मेरो ददर् मानर्समाचथ आउँ छ, उसले
उप्रान्त मेरो प्रशस्तता पिा लगाउर् सक्दै र्, वा धेरै अनघ मैले उसलाई भर्ेका सत्यका तीता
वर्र्हरू भेट्टाउर् सक्दै र्। ऊ षवलाप गर्ेछ र रुर्ेछ , ककर्भर्े उसले ज्योनतको उज्यालो

गुमाइसकेको हुन्छ र ऊ अन्धकारमा फर्ससकेको हुन्छ। आज नतमीहरूले जे दे ख्दै छौ त्यो मेरो
मि
ु को धाररलो तरबार मात्र हो। नतमीहरूले मेरो हातमा भएको डन्डा वा मानर्सलाई जलाउर्े
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आगोको ज्वाला दे िेका छै र्ौ, र यसैले मेरो उपम्स्थनतमा नतमीहरू अझै पनर् अहङ्ग्कारी र असंयर्मत

छौ। यसैले नतमीहरूको मार्वीय म्जब्रोले मेरो मि
ु बाट नर्स्केका कुराहरूसँग बहस गदै नतमीहरू

अझै मसँग मेरो घरमा झगडा गछौ। मानर्स मसँग डराउँ दै र्, र उसले आफूलाई आज पनर् मसँगको
दस्
ु मर्ीमा िडा गरे को भए तापनर्, ऊ कुर्ै त्रास बबर्ा र्ै रहन्छ। नतमीहरूको मुिमा अधमी म्जब्रो
र दाँतहरू छर् ्। नतमीहरूको वर्र् र व्यवहार सपचका जस्ता छर् ् जसले हव्वालाई पाप गर्च

लोभ्यायो। नतमीहरूले एक-अकाचबाट आँिाको बदला आँिा र दाँतको बदला दाँत माग गछौ, र

नतमीहरूले मेरो उपम्स्थनतमा आफ्र्ै लाचग पद, प्रनतष्ठा, फाइदाको लाचग सङ्ग्घिच गछौ, तर पनर्
नतमीलाई थाहा छै र्, कक मैले नतमीहरूको वर्र् र व्यवहार गोप्य रूपमा हे दैछु। नतमीहरू मेरो

उपम्स्थनतमा आउर्ुभन्दा पदहले र्ै, मैले नतमीहरूको हृदयको र्भत्री आवाजलाई सुनर्सकेको छु।
मानर्स जदहले पनर् मेरो हातको पकडबाट उम्कर् र मेरो र्जरको अवलोकर्बाट भाग्र् र्ाहन्छ,

तर म उसका वर्र्हरू वा व्यवहारहरूबाट कदहल्यै पनछ हदटँ र्। यसको सट्टामा, मैले उद्दे श्यपूणच

रूपमा ती वर्र्हरू वा व्यवहारहरूलाई मेरो र्जरमा प्रवेश गर्च ददन्छु, ताकक मैले मानर्सको अधमचको

सजाय ददर् सकूँ र उसको षवद्रोहमाचथ न्याय कायाचन्वयर् गर्च सकूँ। यसरी, मानर्सका गोप्य
वर्र्हरू वा व्यवहारहरू सधैँ मेरो न्याय आसर्को अगाडड रहन्छर्,् र मेरो न्यायले मानर्सलाई

कदहल्यै छोडेको छै र्, ककर्कक उसको षवद्रोह एकदमै धेरै छ। मेरो काम भर्ेको मे रो आत्माको

उपम्स्थनतमा बोर्लएका र गररएका मानर्सका वर्र्हरू र व्यवहारहरूलाई जलाउर्ु र शद्
ु ध पार्चु
हो। यस प्रकारले,[क] जब म पथ्
ृ वी छोड्छु, मानर्सहरूले पथ्
ृ वीमा मेरा कामहरू पूणच र्हुन्जेलसम्मै
त्यसलाई जारी राख्दै अझै पनर् मप्रनत आफ्र्ो बफादारीता कायम राख्नेछर् ्, र अझै पनर् मेरा पषवत्र
सेवकहरूले मेरो काममा सेवा गरे जस्तै गरी सेवा गर्ेछर् ्।

ततमीहरू चररत्रमा अतत नै तुच्र् र्ौ!
नतमीहरू सबै आफू जस्तै प्रकारका युवा पुस्ताहरूलाई प्रवर्र् गदै र नतर्ीहरूलाई आफूसँगै

बसाउँ दै सुशोर्भत आसर्मा बस्छौ। नतमीहरूलाई अर्लकनत पनर् थाहा छै र् कक नतमीहरूका

“वंशजहरू” धेरै अनघ र्ै सास र् बास भइसकेका छर् ् र मेरो कामलाई गम
ु ाइसकेका छर् ्। मेरो
प्रताप पूवचदेखि पम्श्र्मसम्मको भूभागमा र्म्कन्छ, तैपनर् जब यो प्रताप पथ्
ृ वीको अन्त्यसम्म
फैलन्छ र फेरर झुल्कर् थाल्छ र परसम्म र्म्कन्छ, तब म मेरो प्रतापलाई पूवचबाट र्लएर पम्श्र्म

ल्याउँ छु ताकक मलाई पूवचमा पररत्याग गर्े अध्याँरोवासी मानर्सहरू तत्पश्र्ात ् ज्योनतबाट बम्न्र्त
रहूर् ्। जब त्यस्तो हुन्छ, तब नतमीहरू अन्धकारको घाटीमा बाँच्र्ेछौ। आजभोलीका मानर्सहरू
पदहलेका मानर्सहरूभन्दा सयौं गण
ु ा असल भए पनर् नतर्ीहरूले मेरा मापदण्डहरू पुर्याउँ दै र्र् ्, र

नतर्ीहरू अझै पनर् मेरो प्रतापको साक्षी भएका छै र्र् ्। नतमीहरू पदहलेभन्दा सयौं गुणा असल हुर्
सक्षम हुर्ु भर्ेको सम्पूणच रूपमा मेरो कामको पररणाम हो; यो पथ्
ृ वीमा मैले गरे को कामको उपज
क. मल
ू पाठमा “यस प्रकारले” भन्र्े वाक्यांश समावेश छै र्।
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हो। तथाषप, म अझै पनर् नतमीहरूका वर्र्हरू र कमचहरूका साथै नतमीहरूको र्ररत्रलाई घण
ृ ा गछुच
र म नतमीहरूले मेरो सामु जसरी कायच गछौ त्यसप्रनत अषवश्वसर्ीय रूपले द्वेि महसुस गछुच

ककर्भर्े नतमीहरूमा मप्रनतको बझ
ु ाइ र्ै छै र्। अनर्, कसरी नतमीहरूले मेरो प्रतापमा म्जउर् सक्छौ

र कसरी नतमीहरू मेरो भावी कामप्रनत पूणच बफादार बन्र् सक्छौ? नतमीहरूको षवश्वास अत्यन्तै
सुन्दर छ; नतमीहरू मेरो कामको िानतर आफ्र्ो सम्पूणच जीवर्काल समषपचत गर्च र यसको लाचग
आफ्र्ो जीवर् बर्लदार् गर्च इच्छुक छौ भर्ेर भन्छौ, तर नतमीहरूका स्वभाव र्ादहँ त्यनत धेरै

बदर्लएको छै र्। नतमीहरू केवल अहङ्ग्कारका साथ बोल्छौ, जबकी नतमीहरूको वास्तषवक व्यवहार
एकदमै र्ीर् छ। यो त मानर्सहरूको म्जब्रो र ओठहरू स्वगचमा भएको तर पाउहरू र्ादहँ धतीमा

रहे को जस्तो भयो, जसको फलस्वरूप नतर्ीहरूका शब्द र कमचहरू अनर् नतर्ीहरूको मार्-मयाचदा
अझै पनर् कबाफ र बरबादीमै छर् ्। नतमीहरूको मार्-मयाचदा र्ाश भएको छ, नतमीहरूको तौरतररका
भ्रष्ट बर्ेको छ, नतमीहरूको बोल्र्े शैली तुच्छ छ, र नतमीहरूका जीवर्हरू घण
ृ ास्पद छर् ्; नतमीहरूको

सम्पूणच मार्वता समेत तुच्छ दीर्तामा डुबेको छ। नतमीहरू अन्य व्यम्क्तहरूप्रनत संकीणच छौ र

नतमीहरू हर तुच्छ कुरामा बिेडा खझक्छौ। नतमीहरू आफ्र्ै मार्-मयाचदा र है र्सयतको षवियलाई

र्लएर यनत हदसम्म झगडा गछौ कक नतमीहरू र्कच र अम्ग्र्कुण्डमा जाककर् पनर् इच्छुक हुन्छौ।
मैले नतमीहरू पापी छौ भर्ी नर्क्योल गर्चको लाचग नतमीहरूको वतचमार् शब्द र कमचहरू र्ै काफी
छर् ्। मलाई नतमीहरू अधमीहरू हौ भर्ी नर्क्योल गर्चको लाचग मेरो कामप्रनतको नतमीहरूका

मर्ोवषृ ि र्ै काफी छर् ् र नतमीहरू सबै द्वेिले भररपूणच फोहोरी प्राणहरू हौ भर्ी दे िाउर्को लाचग

नतमीहरूका सारा स्वभावहरू र्ै काफी छर् ्। नतमीहरू अशुद्ध आत्माहरूको रगत अघाउन्जेल षपएका
व्यम्क्तहरू हौ भर्ी भन्र्को लाचग नतमीहरूको प्रकटीकरण अनर् नतमीहरूले दे िाउर्े कुराहरू मेरो
लाचग र्ै पयाचप्त छर् ्। जब राज्यमा प्रवेश गर्े कुरा गररन्छ, नतमीहरूले आफ्र्ा भावर्ाहरू प्रटक

गदै र्ौ। के नतमीहरू स्वगचको मेरो राज्यको प्रवेशद्वारबाट जार्को लाचग अदहले नतमीहरू जस्ता छौ

त्यो र्ै काफी छ भर्ेर षवश्वास गछौ? के नतमीहरू मैले नतमीहरूका आफ्र्ै शब्द र कमचहरूलाई
पदहले जाँर् र्गररकर्ै मेरो काम र वर्र्हरूको पषवत्र स्थलमा नतमीहरूले प्रवेश प्राप्त गर्च सक्छौ

भर्ी षवश्वास गछौ? कसले मेरो आँिामा पदाच टाङ्ग्र् सक्छ? नतमीहरूका घण
ृ ास्पद, तुच्छ व्यवहार

र कुराकार्ीहरू मेरो र्जरबाट कसरी बच्र् सक्छर् ्? मैले नतमीहरूका जीवर्लाई ती अशद्
ु ध
आत्माहरूका रगत र मासु िार्े जीवर् भर्ी नर्धाचरण गरे को छु ककर्भर्े नतमीहरूले हरे क ददर्
मेरो अगाडड नतर्ीहरूको र्क्कल गछौ। मेरो अगाडड, नतमीहरूको व्यवहार षवशेि रूपमै िराब रहे को

छ, अनर् मैले नतमीहरूलाई कसरी नघर्लाग्दो पाउँ ददर्चथएँ र? नतमीहरूका शब्दहरूमा अशुद्ध
आत्माहरूका अशद्
ु धताहरू छर् ्: नतमीहरू जादग
ू री गर्ेहरू र अधमीहरूको रगत षपउर्े छलीहरूले

जस्तै र्ापलुसी गछौ, कुरा लुकाउँ छौ र झूटो ताररफ गछौ। मानर्सका सबै अर्भव्यम्क्तहरू अधमी
छर् ्, अनर् कसरी धमीहरू रहे को पषवत्र स्थलमा सबै मानर्सहरूलाई राख्न सककन्छ? के तँ तेरा

नघर्लाग्दा व्यवहारहरूले तँलाई ती अधमीहरूको तुलर्ामा पषवत्र भर्ी छुट्याउँ छ भर्ी सोच्छस ्?
आखिरमा तेरो सपचजस्तो म्जब्रोले षवर्ाश र द्वेि मच्र्ाउर्े तेरो दे हलाई बरबाद पार्ेछ र अशुद्ध

आत्माका रगतमा लतपत तेरा हातहरूले पनर् आखिरमा तेरो आत्मालाई र्कचनतर तार्ेर लैजार्ेछर् ्।
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अनर् ककर् तैँले फोहोरमा लतपत तेरा हातहरू धुर्े यो मौकाको फाइदा उठाउँ दै र्स ्? ककर् तैँले
अधमी शब्दहरू बोल्र्े तेरो म्जब्रो काटे र फाल्र्े यो अवसरको सदप
ु योग गदै र्स ्? के तँ तेरा हातहरू,
म्जब्रो र ओठहरूको लाचग र्कचका ज्वालाहरूमा पीडा भोग्र् इच्छुक भएकोले यस्तो भएको हो? म
हरे क व्यम्क्तको हृदयलाई मेरा दव
ु ै आँिाहरू लगाई हे छुच , ककर्भर्े मैले मार्वजानत सज
ृ र्ा गर्ुचभन्दा
धेरै अनघ मैले नतर्ीहरूको हृदयलाई मेरा हातहरूमा र्लएको चथएँ। मैले धेरै अनघ मानर्सहरूको

हृदयलाई हे रेको छु, अनर् कसरी नतर्ीहरूको सोर् मेरो दृम्ष्टबाट बच्र् सक्छर् ् र? नतर्ीहरू मेरो

आत्माद्वारा जल्र्बाट बच्र्लाई कसरी धेरै ढीला भइसकेको हुँदैर् र?
तेरा ओठहरू ढुकुरहरूभन्दा दयालु छर् ्, तर तेरो हृदय र्ादहँ प्रार्ीर् सपचभन्दा पनर् कुदटल छ।
तेरा ओठहरू लेबर्ार्ी स्त्रीहरूभन्दा पनर् सुन्दर छर् ्, तैपनर् तेरो हृदय र्ादहँ नतर्ीहरूको हृदयभन्दा

दयालु छै र्, र कर्ार्ीहरूको सौन्दयचसँग त यसको तुलर्ा गर्ै सककँदै र्। तेरो हृदय अत्यन्तै जाली
छ! मैले घण
ृ ा गर्े कुराहरू भर्ेका अधमीहरूका ओठहरू र नतर्ीहरूका हृदयहरू मात्रै हुर् ्, अनर्

मानर्सहरूको लाचग मेरा आवश्यक मापदण्डहरू मैले सन्तहरूबाट जे अपेक्षा गछुच त्योभन्दा बबलकुलै
उच्र् छै र्र् ्; यनत मात्र हो कक, म अधमीहरूको दष्ु कमचहरूप्रनत घण
ृ ा महसुस गछुच, र म नतर्ीहरू

आफ्र्ो फोहोरीपर् फाल्र् सक्षम हुर् सकूर् ् र आफ्र्ो वतचमार् दद
ु चशाबाट बच्र् सफल होऊर् ् भन्र्े
आशा गदचछु ताकक नतर्ीहरू अधमीहरूभन्दा अलग र राम्रा दे खिर् अनर् धमीहरूसँग पषवत्र भई

साथै म्जउर् सकूर् ्। म जस्तो पररम्स्थनतमा छु नतमीहरू पनर् त्यस्तै पररम्स्थनतमा छौ, तैपनर्

नतमीहरू फोहोरमा लतपत भएका छौं; सुरुवातमा सम्ृ ष्ट गररएका मानर्सहरूको मूल प्रनतरूप
नतमीहरूमा अर्लकनत पनर् छै र्। अझ भन्र्े हो भर्े, नतमीहरूले हरे क ददर् अशुद्ध आत्माहरूको
प्रनतरूपको र्क्कल गदै नतर्ीहरूले जे गछच र् ् त्यही गर्े र नतर्ीहरूले जे भन्छर् ् त्यही भन्र्े

भएकोले, नतमीहरूका सबै अङ्ग्गहरू—नतमीहरूका म्जब्राहरू र ओठहरू समेत—गन्हाउर्े पार्ीमा यनत

हदसम्म र्भजेका छर् ् कक नतमीहरूलाई सम्पूणच रूपमा दाग र धब्बाले ढाकेको छ, र नतमीहरूको
एउटा अङ्ग्ग पनर् मेरो कायचको लाचग प्रयोग गर्च सककँदै र्। यो एकदमै हृदय षवदारक छ! नतमीहरू

घोडाहरू र र्ौपायाहरूको यस्तो संसारमा म्जउँ छौं, तैपनर् नतमीहरूले वास्तवमै समस्यामा भएको
महसुस गदै र्ौ; नतमीहरू िुशीले भररपूणच छौ अनर् स्वतन्त्र र सहज रूपले म्जउँ छौ। नतमीहरू

गन्हाउर्े पार्ीमा यताउता पौडडरहे का छौ, तैपनर् नतमीहरूले आफूहरू यस्तो दद
ु चशामा िसेका छौं

भर्ी वास्तवमै महसुस गदै र्ौ। हरे क ददर् नतमीहरू अशुद्ध आत्माहरूसँग समय बबताउँ छौ र “आर्ी”
सँग िेल्छौ। नतमीहरूका जीवर् नर्कै छाडा छर् ्, तैपनर् नतमीहरूलाई मार्व संसारमा आफूहरू

बबलकुलै पनर् अम्स्तत्वमा र्भएको एवं नतमीहरू आफै आफ्र्ो काबूमा र्भएको कुरा वास्तवमै
थाहा छै र्। के तँलाई तेरो जीवर् धेरै पदहले र्ै ती अशद्
ु ध आत्माहरूद्वारा कुम्ल्र्इसककएको छ वा
तेरो र्ररत्र धेरै पदहले र्ै गन्हाउर्े पार्ीद्वारा दषू ित भइसकेको छ भन्र्े थाहा छै र्? के तैँले

आफूलाई सांसाररक स्वगचमा बाँचर्रहे को छु अनर् िुसीयालीमाझ रमाइरहे को छु भन्र्े ठान्छस ्? के
तँ अशुद्ध आत्माहरूको साथमा जीवर् बाँर्ेको छस ् र नतर्ीहरूले तेरो लाचग तयार गरे का सबै
कुराहरूसँग तँ सह-अम्स्तत्वमा छस ् भन्र्े तँलाई कुरा थाहा छै र्? तैँले म्जउर्े शैलीको कसरी कुर्ै

अथच हुर् सक्छ र? कसरी तेरो जीवर्को कुर्ै मल्
ू य हुर् सक्छ र? तँ तेरा बब
ु ाआमाहरू, अशद्
ु ध
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आत्माका बाबुआमाहरूको लाचग यताउता दौडधूप गदै आएको छस ्, तैपनर् तँलाई थाहै छै र् कक

तँलाई फन्दामा पार्े भर्ेका ती अपषवत्र आत्माका बुबाआमाहरू हुर् जसले तँलाई जन्म ददए र
हुकाचए। यसको साथै, तेरा ती सबै फोहोरी कुराहरू वास्तवमा तँलाई नतर्ीहरूले र्ै ददएका हुर् ् भन्र्े
कुरा तँलाई थाहा छै र्; तँलाई थाहा भएको एउटै कुरा भर्ेको नतर्ीहरूले तँलाई “आर्न्द” उपलब्ध
गराइददन्छर् ्, नतर्ीहरूले तँलाई सजाय ददँ दैर्र् ्, र् त नतर्ीहरूले तेरो न्याय र्ै गछच र् ्, अनर् नतर्ीहरूले

षवशेि गरी तँलाई श्राप ददँ दैर्र् ् भन्र्े हो। नतर्ीहरू कदहल्यै पनर् तेरो अनघ ररसले र्ूर भएका
छै र्र् ्, बरु नतर्ीहरूले तँलाई स्र्ेह र दयाको साथ व्यवहार गछच र् ्। नतर्ीहरूका शब्दहरूले तेरो

हृदयलाई पोिण ददन्छ र तँलाई बन्धर्मा पाछच र् ्, ताकक तँ भ्रर्मत बर्ेर तैँले महसुसै र्गरी तँ

फस्दै जा र नतर्ीहरूलाई सेवा ददर् इच्छुक बर् ्, अनर् नतर्ीहरूको नर्कास र सेवक बर् ्। तँर्सत

कुर्ै गुर्ासाहरू हुँदैर्र् ्, बरु तँ उर्ीहरूका लाचग कुकुरहरू, घोडाहरू झैं काम गर्च इच्छुक हुन्छस ्; तँ
नतर्ीहरूको छलमा पछच स ्। यस कारण, मैले गर्े कामप्रनत तेरो बबलकुल कुर्ै प्रनतकक्रया छै र्। तँ
सधैँ गुप्त रूपले मेरा औीँलाहरूको बीर्बाट लुसुक्क भाग्र् र्ाहन्छस ् भन्दा अर्म्म लाग्दै र् र मबाट

धोका पूवचक नर्गाह पाउर्को लाचग तैँले सधैँ मीठा-मीठा शब्दहरू प्रयोग गर्ुच स्वभाषवकै हो। पनछ

थाहा हुँदा, तँसँग पदहले र्ै अन्य योजर्ा, अन्य बन्दोबस्त हुन्छ। तैँले सवचशम्क्तमार्को
् रूपमा मैले
गरे का मेरा कायचहरूको केही अंश दे ख्न सक्छस ्, तर तँलाई मेरो न्याय र सजायको बारे मा अर्लकनत
पनर् ज्ञार् छै र्। तँलाई मेरो सजायको काम कदहले सरु
ु भयो भन्र्े बारे मा केही थाहा छै र्; तँलाई
कसरी मलाई ठग्र्े भन्र्े बारे मा मात्र थाहा छ—तैपनर् म मानर्सको कुर्ै पनर् उल्लंघर् सहन्र्

भन्र्े तँलाई थाहा छै र्। तैँले पदहले र्ै मलाई सेवा गर्े संकल्प गरे को हुर्ाले, म तँलाई जार्
ददन्र्ँ। म दष्ु टतालाई घण
ृ ा गर्े परमेश्वर हुँ अनर् म मार्वताप्रनत ईष्याच गर्े परमेश्वर हुँ। तैँले
तेरा वर्र्हरूलाई यसअनघ र्ै वेदीमा र्ढाइसकेको हुर्ाले, मेरा आँिा अनघबाट तँ भागेको म सहन्र्,
र् त म तैँले दई
ु जर्ा मार्लकलाई सेवा गरे को र्ै सहन्छु। के तँ तेरा वर्र्हरू मेरो वेदीमा अनर्

मेरा आँिै अनघ र्ढाइसकेपनछ, तँसँग दोस्रो प्रेम हुर्सक्छ भन्र्े ठान्छस ्? कसरी मैले मानर्सहरूलाई
त्यस प्रकारले म आफैलाई मूिच बर्ाउर् ददर् सक्छु? के तँ तेरो म्जब्रोले यषिकै लापरवाही रूपमा
भाकल गर्च र शपथ र्लर् सक्छु भन्र्े ठान्छस ्? तैँले कसरी मेरो र्संहासर्, म सवोच्र्को मेरो
आफ्र्ो र्संहासर्को अगाडड शपथ र्लर् सक्छस ्? के तँ तेरा शपथहरू यसअनघ र्ै समाप्त भइसके

भन्र्े ठान्छस ्? म नतमीहरूलाई भन्छु: नतमीहरूको दे ह मरे र गए पनर्, नतमीहरूको शपथ मदै र्।
अन्त्यमा, म नतमीहरूलाई नतमीहरूका शपथहरूको आधारमा दोिी ठहराउर्ेछु। तथाषप, नतमीहरूले

आफ्र्ा वर्र्हरू मेरो अनघ रािेर मेरो सामर्ा गर्च सक्छौ अनर् नतमीहरूका हृदयले अशुद्ध
आत्माहरू र दष्ु ट आत्माहरूको सेवा गर्च सक्छर् ् भन्र्े नतमीहरू षवश्वास गछौ। कसरी मेरो क्रोधले
मलाई ठग्र्े त्यस्ता कुकुरजस्ता, सुँगुरजस्ता मानर्सहरूलाई सहर् सक्छ? मैले मेरा प्रशासनर्क

आदे शहरू लागू गर्ैपछच अनर् अशुद्ध आत्माहरूका हातहरूबाट मैले ती सबै ममाचथ षवश्वास गर्े

सङ्ग्कुचर्त, “धमी” व्यम्क्तहरूलाई िोसेर र्लर्ैपछच ताकक नतर्ीहरू अर्ुशासर्पूणच ढाँर्ामा मेरो “सेवामा
उर्भऊर् ्”, मेरा गोरुहरू बर्ूर् ्, मेरा घोडाहरू बर्ूर् ्, अनर् मेरो संहारको कृपामा रहूर् ्। म तँलाई फेरर
तेरो पदहलेको संकल्प र्लर् लगाउँ छु अनर् फेरर पनर् मेरो सेवा गर्च लगाउँ छु। मलाई ठग्र्े कुर्ै
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पनर् सम्ृ ष्टलाई म सहन्र्। के तैँले मेरोअनघ मर्मार्ी ढङ्ग्गले अर्ुरोधहरू गर्च र ढाँट्र् सक्छु भन्र्े

सोर्ेको चथइस ्? के तैँले तेरा शब्दहरू र कमचहरू मैले सुर्ेको वा दे िेको चथइर् भन्र्े ठार्ेको चथइस ्?
कसरी तेरा शब्दहरू र कमचहरू मेरो दृम्ष्टमा र्परे को हुर् सक्थ्यो र? कसरी मैले मानर्सहरूलाई
त्यसरी मलाई धोका ददर् ददन्छु र?
म धेरै वसन्त र शरद ऋतुहरूमा नतमीहरूसँग सङ्ग्गत गदै नतमीहरूमाझ रहे को छु; म

नतमीहरूमाझ लामो समयदे खि म्जएको छु, अनर् म नतमीहरूसँगै म्जएको छु। नतमीहरूका नघर्लाग्दा

व्यवहारहरूमध्ये कनत र्ादहँ मेरा आँिै अनघबाट फुम्त्कएर बर्ेका छर् ् र? नतमीहरूका ती हृदयस्पशी
शब्दहरू नर्रन्तर मेरा कार्हरूमा गुम्न्जरहे का छर् ्; नतमीहरूका लािौं-लाि आकांक्षाहरू मेरो वेदीमा

र्ढाइएका छर् ्—अनत धेरै छर् ् कक त्यसलाई गन्र् पनर् सककँदै र्। तथाषप, जहाँसम्म नतमीहरूको

समपचणता अनर् नतमीहरूले के अपचण गर्च सक्छौ भन्र्े सवाल छ, नतमीहरूले एक सुका पनर्
ददँ दैर्ौ। नतमीहरूले मेरो वेदीमा एक थोपा इमार्दारीता पनर् र्ुहाउँ दै र्ौ। मप्रनतको नतमीहरूको
षवश्वासका फलहरू कहाँ छर् ् त? नतमीहरूले मबाट अर्न्त अर्ुिह प्राप्त गरे का छौ, र नतमीहरूले

स्वगचबाट आएका अर्न्त रहस्यहरू दे िेका छौ; मैले नतमीहरूलाई स्वगचको ज्वाला समेत दे िाएको
छु, तर मसँग नतमीहरूलाई जलाउर्े हृदय छै र्। तैपनर्, नतमीहरूले यसको बदलामा मलाई कनत

ददएका छौ? नतमीहरू मलाई कनत ददर् इच्छुक छौ? मैले नतमीहरूलाई ददएको िार्ेकुरा हातमा
र्लएर नतमीहरू मनतर फकचन्छौ र मलाई त्यो िार्ेकुरा ददन्छौ, अनर् नतमीहरू यो हदसम्म जान्छौ

कक नतमीहरूले त्यो िार्ेकुरा आफ्र्ै कडा मेहर्तको पर्सर्ाको बदलामा पाएका हौं भर्ी भन्छौ र
नतमीहरूले मलाई नतमीहरूसँग भएको सबै कुरा ददइरहे का छौ भर्ी भन्छौ। तैँले मलाई ददएका

“दार्हरू” सबै मेरै वेदीबाट र्ोररएका कुराहरू हुर् ् भन्र्े कुरा तँलाई कसरी थाहा हुर् सक्दै र् र?
यसको साथै, अदहले तैँले ती कुराहरू मलाई उपहार ददँ दैछस ्, के तैँले मलाई ठचगरहे को छै र्स ् र?

मैले आज जे कुरामा आर्न्द र्लन्छु त्यो सबै मेरो वेदीका भेटीहरू हुर् ्, र तैँले तेरो कडा मेहर्तबाट
प्राप्त गरे र मलाई उपहार ददएका कुराहरू होइर्र् ् भन्र्े कुरा तँलाई कसरी थाहा हुर् सक्दै र् र?
नतमीहरूले वास्तवमा यसरी मलाई ठग्र्े दस्
ु साहस गछौ, अनर् नतमीहरूलाई कसरी मैले क्षमा ददर्

सक्छु र? मैले यो कुरालाई अझै सदहरहूँ भर्ेर नतमीहरूले कसरी अपेक्षा गर्च सक्छौ? मैले
नतमीहरूलाई सब थोक ददएको छु। मैले नतमीहरूको लाचग हरे क कुरा िल
ु ा गरे को छु, नतमीहरूको
आवश्यकताहरूको लाचग प्रबन्ध गरे को छु, र नतमीहरूको आँिा िोलेको छु, तैपनर् नतमीहरूले आफ्र्ा
षववेकलाई बेवास्ता गदै यस प्रकारले मलाई ठग्छौ। मैले नर्स्वाथच रूपमा नतमीहरूलाई सब थोक

अपेको छु, ता कक नतमीहरूले कष्ट भोगे पनर् मैले स्वगचबाट ल्याएका सब थोक नतमीहरूले प्राप्त
गर। यनत हुँदाहुँदै पनर् नतमीहरूसँग कुर्ै समपचणता छै र्, अनर् नतमीहरूले एकदमै थोरै योगदार्
ददएको भए तापनर् नतमीहरूले पनछ मसँग त्यसको “दहसाब ककताब र्मलाउर्” िोज्छौ। के तेरो

दार् व्यथच हुर्ेछैर् र? तैँले मलाई जे ददएको छस ् त्यो केवल बालुवाको कण हो, तैपनर् तैँले मबाट
जे माग्छस ् त्यो एक टर् सुर् हो। के तँ केवल अर्ुचर्त हुँदै छै र्स ् र? म नतमीहरूमाझ काम गछुच।
मलाई दश प्रनतशत ददर्ुपर्े कुराको बबलकुलै कुर्ै र्ामनर्सार्ा छै र्, अनतररक्त बर्लदार्हरूको त

कुरै छोडौं। यसको साथै, जो भम्क्तपण
ू च छर् ् नतर्ीहरूले दार् ददएको दश प्रनतशत पनर् दष्ु टहरूले
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कब्जा गछच र् ्। के नतमीहरू मबाट टाढा छररएका छै र्ौ र? के नतमीहरू सबै मेरो षवरोधी भएका छै र्ौ
र? के नतमीहरू सबैले मेरो वेदी तहसर्हस पारररहे का छै र्ौ र? कसरी त्यस्ता मानर्सहरूलाई मेरा

र्जरले सम्पषिको रूपमा हे र्च सक्छ र? के नतर्ीहरू मैले घण
ु ुर र कुकुरहरू होइर्र् ् र?
ृ ा गर्े सँग

कसरी मैले नतमीहरूका दष्ु कमचहरूलाई सम्पषिको रूपमा उल्लेि गर्च सक्छु र? मेरो काम वास्तवमा
कसको लाचग गररएको हो? के यसको उद्दे श्य केवल मेरो अम्ख्तयारी प्रकट गर्च नतमीहरू सबैलाई

प्रहार गर्चको लाचग हुर् सक्छ? के नतमीहरूको जीवर् मेरो एउटा शब्दमा र्ै अडडएको छै र् र? ककर्
होला मैले नतमीहरूलाई नर्दे शर् ददर् वर्र्हरू मात्र प्रयोग गरररहे को छु, र नतमीहरूलाई सकेसम्म
र्ाँडो प्रहार गर्च वर्र्हरूलाई तथ्यमा पररणत गरे को छै र् ? के मेरा वर्र्हरू र कामको उद्दे श्य

मार्वजानतलाई प्रहार गर्ुच मात्र हो? के म त्यस्तो परमेश्वर हुँ जसले नर्दोिहरूलाई जथाभाबी
माछच ? अदहले, नतमीहरूमध्ये कनत जर्ा मार्व जीवर्को सही मागच िोजी गर्च आफ्र्ो सम्पूणच
सारत्व र्लएर मेरो सामु आइरहे का छौ? नतमीहरूको शरीर मात्र मेरो सामु छ; नतमीहरूको हृदय
स्वतन्त्र घुर्मरहे को छ, मदे खि धेरै, धेरै टाढा रहे को छ। नतमीहरूलाई मेरो काम वास्तवमा के हो

भन्र्े थाहा र्भएकोले, नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा, सजाय वा न्याय र्भएको स्वगचमा बाँच्र्े आशा गदै ,

मलाई छाडी जार् र आफूलाई मदे खि टाढा लैजार् र्ाहन्छौ। के मानर्सहरूले आफ्र्ो हृदयर्भत्र

र्ाहे को कुरा यही होइर् र? मैले अवश्य पनर् तँलाई वाध्य पार्े कोर्सस गरररहे को छै र्। तैँले जुर्
मागच र्लन्छस ् त्यो तेरो आफ्र्ै रोजाइ हो। आजको मागचमा न्याय र श्राप पनर् साथै छ, तर नतमीहरू

सबैलाई थाहा हुर्ुपछच कक मैले नतमीहरूलाई जे प्रदार् गरे को छु ती नतमीहरूलाई मैले प्रदार्
गर्चसक्र्े सबैभन्दा राम्रा उपहारहरू हुर् र ती नतमीहरूलाई तुरुन्तै र्ादहर्े कुरा हुर् ्, र्ाहे ती न्याय
हुर् ् वा सजाय र्ै ककर् र्होऊर् ्।

व्यवस्थाको युगको काम
यहोवाले इस्राएलीहरूका बीर्मा गर्ुचभएको कायचले मार्वजानतको बीर्मा परमेश्वरको सांसाररक

उद्गम स्थार् स्थापर्ा गर्यो, जुर् एउटा पषवत्र स्थार् पनर् चथयो र उहाँ त्यहाँ उपम्स्थत हुर्ुहुन्थ्यो।

उहाँले आफ्र्ो कायचलाई इस्राएलीहरूका बीर्मा सीर्मत गर्चभ
ु यो। सरु
ु मा उहाँले इस्राएल बादहर काम
गर्ुचभएर्, तर आफ्र्ो कामको दायरालाई सीर्मत गर्चका लाचग उहाँले उपयुक्त मानर्सहरूको छर्ौट
गर्ुचभयो। इस्राएल त्यही स्थार् हो जहाँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो र त्यस

ठाउँ को धुलोबाट यहोवाले मानर्सलाई बर्ाउर्ुभयो; यही ठाउँ र्ै पथ्
ृ वीमा उहाँको कामको आधार
बन्र् गयो। र्ोआ तथा आदमका सन्तार्का रूपमा रहे का इस्राएलीहरू र्ै पथ्
ृ वीमा यहोवाको कामका
आधार चथए।

यस समयमा सारा पथ्
ृ वीमा उहाँको कामको थालर्ी गर्ुच र्ै इस्राएलमा रहे को यहोवाको कायचको

महत्त्व, उद्दे श्य र र्रणहरू चथए, यस कायचले इस्राएललाई आफ्र्ो केन्द्र बर्ायो र बबस्तारै अन्यजानत

राष्रहरूमा यो फैर्लयो। एउटा र्मुर्ा स्थापर्ा गर्च र सारा ब्रह्माण्डमा भएका सबै मानर्सहरूले

उहाँको सस
ु मार्ार र्सर्
ु ेसम्म त्यस र्मर्
ु ालाई फैलाउर् उहाँले यही र्सद्धान्तबमोम्जम यस
1370

ब्रह्माण्डभरर काम गर्ुचहुन्छ। पदहला इस्राएलीहरू र्ोआका सन्तार् चथए। यी मानर्सहरूले केवल
यहोवाको सास मात्र प्राप्त गरे का चथए र जीवर्का आधारभत
ू आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्े त्यस

कुरालाई मात्र पयाचप्त मात्रामा बझ
ु ेका चथए, तर यहोवा कस्तो परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्थ्यो वा मानर्सको
लाचग उहाँको इच्छा के चथयो भन्र्े नतर्ीहरूलाई थाहा चथएर्, सारा सम्ृ ष्टका परमप्रभुलाई कसरी
आदर ददर्े भन्र्े कुरा त परै जाओस ्। पालर् गर्ुचपर्े[क] कुर्ै नर्यम तथा कार्ुर् वा सम्ृ ष्ट गररएका

कुराहरूले सम्ृ ष्टकताचप्रनत गर्ुच पर्े कुर्ै कतचव्य पो चथए कक भन्र्े बारे मा आदमका सन्तार्लाई

अिोपिो चथएर्। उर्ीहरूलाई केवल यनत कुरा मात्र थाहा चथयो कक पनतले पररश्रमका साथ पसीर्ा
बगाएर आफ्र्ो पररवारको पालर्पोिण गर्ुचपछच र पत्र्ीले आफ्र्ा पनतको अधीर्मा बस्दै यहोवाले

सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानतलाई नर्रन्तरता ददर्ुपछच । अको शब्दमा भन्र्ु पदाच, परमेश्वरका

नर्यमहरू कसरी पछ्याउर्े वा सम्पूणच सम्ृ ष्टका प्रभुलाई कसरी सन्तुष्ट पार्े भन्र्े जस्ता केही
पनर् कुराहरू केवल यहोवाको सास र उहाँको जीवर् मात्रै भएका मानर्सहरूलाई थाहा चथएर्।

नतर्ीहरूले अत्यन्तै थोरै कुरा मात्र बुझ्थे। नतर्ीहरूको हृदयमा कुदटलता वा छल कपट र्भए पनर्

र नतर्ीहरूका बीर्मा ईष्याच र षववाद षवरलै उत्पन्र् हुर्े गरे को भए पनर्, उर्ीहरूलाई सम्पूणच
सम्ृ ष्टका मार्लक यहोवाको बारे मा कुर्ै ज्ञार् वा समझ चथएर्। मानर्सका यी पुिाचहरूलाई केवल

यहोवाले ददर्ुभएका कुराहरू िार्े र यहोवाका कुराहरू उपभोग गर्े कुरा मात्र थाहा चथयो, तर
नतर्ीहरू यहोवाको आदर गर्च जान्दै र्थे। नतर्ीहरूले घँड
ु ा टे केर आराधर्ा गर्चु पर्े व्यम्क्त परमप्रभु

र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा नतर्ीहरूलाई थाहा चथएर्। यदद त्यसो हो भर्े नतर्ीहरूलाई कसरी उहाँका
प्राणीहरू भर्ेर भन्र् सककन्छ? यदद त्यसो हो भर्े, “यहोवा सारा सम्ृ ष्टका प्रभु हुर्ुहुन्छ” र “मानर्सले
उहाँलाई प्रकट गरोस ्, उहाँको मदहमा गरोस ् र उहाँको प्रनतनर्चधत्व गरोस ् भर्ेर उहाँले मानर्सलाई

सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो” भन्र्े कुरा व्यथचमा बोर्लएको हो त? यहोवालाई पटक्कै आदर र्गर्े मानर्सहरू

कसरी उहाँको मदहमाको गवाही बन्र् सक्थे र? नतर्ीहरू कसरी उहाँको मदहमाको प्रकटीकरण हुर्
सक्थे र? “मानर्सलाई मैले मेरै स्वरूपमा सम्ृ ष्ट गरेँ” भन्र्े यहोवाका वर्र्हरू दष्ु ट शैतार्को हातमा
हनतयार बन्र्े चथएर्र् ् र? के ती वर्र्हरू यहोवाले मार्वजानतलाई गरे को सम्ृ ष्टमाचथ कै अपमार्को
रूपमा रहर्े चथएर्र् ् र? कामको त्यो र्रण पूरा गर्चको नर्म्म्त परमप्रभुले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट
गर्चभ
ु एपनछ आदमदे खि र्ोआको पालासम्म नतर्ीहरूलाई कुर्ै र्शक्षा वा मागचदशचर् ददर्भ
ु एर्। बरु
जलप्रलयले संसारलाई र्ाश गरे पनछ मात्र उहाँले औपर्ाररक रूपमा र्ोआ तथा आदमका सन्तार्

अथाचत ् इस्राएलीहरूलाई डोर्याउर् थाल्र्ुभयो। नतर्ीहरूले सारा इस्राएलमा आफ्र्ो जीवर् बबताउर्े
क्रममा उहाँले इस्राएलमा गर्ुचभएको काम र उहाँले बोल्र्ुभएका वाणीहरूले नतर्ीहरूलाई मागचदशचर्

ददए, यसले मार्वजानतलाई यो कुरा दे िाउँ छ कक मानर्सहरूले उहाँबाट जीवर् पाऊर् ् र धल
ु ोबाट
सम्ृ ष्ट गररएका मार्वजानतको रूपमा िडा होऊर् ् भर्ेर नतर्ीहरूर्भत्र सास फुककददर् मात्र यहोवा

सक्षम हुर्ुहुन्र्, तर उहाँ मार्वजानतलाई भस्म पार्च र सराप्र् पनर् सक्र्ुहुन्छ साथै मार्वजानतलाई
शासर् गर्च आफ्र्ो छडीको प्रयोग पनर् गर्च सक्र्ुहुन्छ। त्यसकारण यहोवाले पथ्
ृ वीमा मानर्सको
क. मल
ू पाठमा “पालर् गर्ुचपर्े” भन्र्े वाक्यांश समावेश छै र्।
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जीवर् अगुवाई गर्च सक्र्ुहुन्छ अनर् ददर् र रातको समयअर्ुसार मार्वजानतको माझमा बोल्र् र
काम गर्च सक्र्ुहुन्छ भन्र्े पनर् नतर्ीहरूले दे िे। मान्छे उहाँले उठाउर्ुभएको धुलोबाट आएको हो
र उसलाई उहाँले र्ै बर्ाउर्भ
ु एको हो भन्र्े कुरा उहाँले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको मानर्सले जार्ोस ् भर्ेर
मात्र उहाँले यो कायच गर्ुचभयो। यनत मात्र होइर् अन्यजानतहरू र राष्रहरू (जो वास्तवमा इस्राएलबाट
अलग चथएर्र् ्, तर इस्राएलकै हाँगा चथए, नतर्ीहरू पनर् आदम र हव्वाबाट र्ै आएका चथए) ले

इस्राएलबाट सुसमार्ार पाउर् सकूर् ् भर्ेर उहाँले आफ्र्ो पदहलो काम इस्राएलमा गर्ुचभयो, ताकक
ब्रह्माण्डमा सम्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरूले यहोवाको आदर गर्च सकूर् ् र उहाँलाई महार् ् मान्र्

सकूर् ्। यहोवाले इस्राएलमा आफ्र्ो काम सुरु र्गरे र मार्वजानतको सम्ृ ष्ट गरे पनछ नतर्ीहरूलाई
पथ्
ृ वीमा बेकफकक्र जीवर् म्जउर् ददर्ुभएको भए मानर्सको शारीररक प्रकृनतको कारण (यो प्रकृनत

भर्ेको आफूले दे ख्न र्सक्र्े र्ीजहरू मानर्सले कदहले पनर् बुझ्र् र्सक्र्ु हो, यसको अथच के हो
भर्े मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े परमप्रभु र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा उसलाई थाहा हुर्े चथएर् र

त्यसो ककर् गर्ुचभयो भन्र्े कुरा त परै जाओस ्) मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े यहोवा र्ै हुर्ुहुन्छ
वा उहाँ सारा सम्ृ ष्टका मार्लक हुर्ुहुन्छ भर्ेर उसले कदहले पनर् थाहा पाउर्े चथएर्। यदद यहोवाले

मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गरे पनछ उसलाई पथ्
ृ वीमा रािेर नतर्ीहरूलाई केही समयसम्म अगुवाइ गर्चको

लाचग मार्वजानतको बीर्मा र्बसी आफ्र्ो हात टकटक्याउँ दै आफ्र्ो बाटो लाग्र्ुभएको भए सम्पूणच
मार्वता शन्
ू यतामा फककचर्े चथयो। स्वगच तथा पथ्
ु एका सबै असंख्य चर्जहरू,
ृ वी र उहाँले बर्ाउर्भ

र सम्पूणच मार्वजानत शून्यतामा फकचर्े चथए, त्योभन्दा पनर् बढी त नतर्ीहरूलाई शैतार्ले कुल्र्र्े
चथयो। यसरी “पथ्
ृ वीमा अथाचत ् उहाँको सम्ृ ष्टको बीर्मा उहाँ उर्भर्े ठाउँ वा एक पषवत्र स्थार्
हुर्ुपदचछ” भन्र्े यहोवाको इच्छा र्कर्ार्ूर हुर्ेचथयो। यसैले मार्वजानतको सम्ृ ष्टपनछ नतर्ीहरूको
जीवर्लाई मागचदशचर् ददर् र नतर्ीहरूसँग कुराकार्ी गर्चको लाचग उहाँ नतर्ीहरूका बीर्मा रहर्

सक्षम हुर्ुभयो—यो सबै कुरा उहाँले आफ्र्ो इच्छालाई महसुस गर्च र आफ्र्ो योजर्ा हार्सल गर्चका
लाचग गर्ुचभएको चथयो। इस्राएलमा उहाँले गर्चभ
ु एको काम सबै थोकको सम्ृ ष्टअनघ आफूले बर्ाएको
योजर्ालाई कायाचन्वयर् गर्चको लाचग मात्र गररएको चथयो, यसैले उहाँले सुरुमा इस्राएलीहरूका

माझमा मात्र गर्ुचभएको काम र उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका सबै कुराहरूका बीर्मा अमेल चथएर्। यी
कुराहरू त उहाँको व्यवस्थापर्, कायच र मदहमाको नर्म्म्त गररएका चथए अनर् यी कुराहरू उहाँले

गर्ुचभएको मार्वजानतको सम्ृ ष्टको अथचलाई गहर् बर्ाउर्को नर्म्म्त गररएका चथए। उहाँले र्ोआको
समयपनछ दई
ु हजार विचसम्म पथ्
ृ वीमा मार्वजानतको जीवर्लाई मागचनर्दे शर् गर्ुचभयो यस समयमा

उहाँले सम्पूणच सम्ृ ष्टका प्रभु, यहोवालाई कसरी आदर गर्े, आफ्र्ो जीवर्लाई कसरी सञ्र्ालर् गर्े,
कसरी बाँच्र्े र सबै भन्दा महत्त्वपण
ू च कुरा यहोवाको साक्षीको रूपमा कसरी काम गर्े, उहाँमा कसरी
आज्ञाकारी हुर्े र उहाँलाई कसरी आदर ददर्े तथा दाऊद र उर्का धमचगुरुहरूले जस्तै सङ्ग्गीतद्वारा
उहाँको प्रशंसा कसरी गर्े जस्ता कुराहरू बुझ्र् मार्वजानतलाई र्सकाउर्ुभयो।
यहोवाले आफ्र्ो कायच गर्ुचभएको दई
ु हजार विचको अवचधभन्दा अगाडड मानर्सलाई केही पनर्

थाहा चथएर् र प्रायुः सबै मार्वजानत भ्रष्टतामा चगरे को चथयो, जलप्रलयले संसारलाई र्ष्ट गर्ुच

अगाडड सम्ममा नतर्ीहरू छाडापर् र भ्रष्टताको गदहराइमा पचु गसकेका चथए, यसरी नतर्ीहरूको हृदय
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पूणच रूपमा यहोवा रदहत र उहाँको मागचको र्ाहर्ा र्गर्े भएको चथयो। यहोवाले गर्च लाग्र्ुभएको
कायचलाई नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् बुझेर्र् ्; नतर्ीहरूमा समझशम्क्तको अभाव चथयो, नतर्ीहरूमा
ज्ञार् अझै थोरै मात्र चथयो, नतर्ीहरू सास फेर्े यन्त्रहरू झैँ मानर्स, परमेश्वर, संसार र जीवर् जस्ता

कुराहरूका बारे मा पूणच रूपमा अर्र्भज्ञ चथए। पथ्
ृ वीमा नतर्ीहरू सपच झैँ धेरै प्रलोभर्मा संलग्र् भए
र नतर्ीहरूले यहोवालाई ररस उठाउर्े धेरै कुराहरू भर्े, तर नतर्ीहरू अर्र्भज्ञ भएको कारण यहोवाले
नतर्ीहरूलाई सजाय ददर्े वा अर्ुशासर्मा राख्र्े गर्ुचभएर्। जलप्रलयपनछ जब र्ोआ ६०१ विच पुगे

तब यहोवा औपर्ाररक रूपमा र्ोआकहाँ दे िा पर्भ
चु यो अनर् उर्ी र उर्का पररवारलाई पथप्रदशचर्

गर्ुचभयो, यस क्रममा उहाँले र्ोआ र नतर्का सन्तार्हरूका साथमा जलप्रलयबाट बाँर्क
े ा पंक्षी र
जर्ावरहरूलाई व्यवस्थाको युग अन्त र्भएसम्म २,५०० विच अगुवाइ गर्ुचभयो। उहाँले इस्राएलमा
२,००० विच औपर्ाररक रूपमा काम गर्ुचभयो र इस्राएल तथा त्यस बादहर एकसाथ ५०० विच काम

गर्ुचभयो, यसरी उहाँले जम्मा २,५०० विच काम गर्ुचभयो। त्यस अवचधमा उहाँले यहोवाको सेवा
गर्चको लाचग मम्न्दर बर्ाउर्ुपछच , पूजाहारीले लगाउर्े कपडा लगाउर्ुपछच , बबहार् मम्न्दरर्भत्र िाली

िुट्टा दहँडेर जार्ुपछच र्त्रत नतर्ीहरूका जुिाहरूले मम्न्दरलाई अपषवत्र पाछच र् ् र मम्न्दरको माचथल्लो
भागबाट आगो झरे र नतर्ीहरूलाई जलाएर माछच भर्ेर इस्राएलीहरूलाई नर्दे शर् ददर्ुभयो। नतर्ीहरूले
आफ्र्ो कतचव्य नर्भाए र यहोवाका योजर्ाहरूमा समषपचत भए। नतर्ीहरूले मम्न्दरमा यहोवासँग

प्राथचर्ा गरे र यहोवाको प्रकाश प्राप्त गरे पनछ अथाचत ् यहोवा नतर्ीहरूसँग बोल्र्ुभएपनछ नतर्ीहरूले

भीडको अगुवाइ गरे र नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूका परमेश्वर यहोवाको आदर गर्च र्सकाए। अनर्

यहोवाले नतर्ीहरूलाई एउटा मम्न्दर र वेदी बर्ाउर्ुपछच , र यहोवाले तोक्र्ुभएको समयमा, अथाचत,
नर्स्तारको बेलामा नतर्ीहरूले परमेश्वरको सेवाको नर्म्म्त बर्लदार् गर्चलाई भिचरै जन्मेका बाछा
र थम
ु ाहरूलाई वेदीमा तयार पारे र राख्र्ुपछच भर्ी भन्र्भ
ु यो, जसले नतर्ीहरूलाई अन्य कुराहरूबाट
रोक्थ्यो र यहोवाको आदर गर्े कुरालाई नतर्ीहरूको हृदयमा हार्लददन्थ्यो। नतर्ीहरूले यस

व्यवस्थाको पालर्ा गरे कक गरे र्र् ् भन्र्े कुरा यहोवाप्रनत नतर्ीहरूको नर्ष्ठाको मापर् बन्यो।
यहोवाले नतर्ीहरूको नर्म्म्त उहाँको सम्ृ ष्टको सातौँ ददर्लाई शबाथको ददर् भर्ेर पनर्

ठहराइददर्ुभयो। शबाथको ददर्पनछको ददर्लाई उहाँले पदहलो ददर् अथाचत ् यहोवाको प्रशंसा गर्े,
बर्लदार् र्ढाउर्े र उहाँको नर्म्म्त सङ्ग्गीत बजाउर्े ददर्को रूपमा ठहराइददर्भ
ु यो। यस ददर्,

मानर्सहरूले यहोवाको वेदीको बर्लदार्हरू आर्न्द मार्ेर िार् सकूर् ् भर्ेर यहोवाले वेदीमा भएको
बर्लदार्लाई नतर्ीहरूको बीर्मा बाँड्र्को नर्म्म्त सबै पूजाहारीहरूलाई भेला गराउर्ुभयो। नतर्ीहरूले
परमेश्वरसँग र्मलेर िाएका र नतर्ीहरू उहाँका र्ुनर्एका मानर्सहरू (यो इस्राएलीसँगको उहाँको

करार चथयो) भएका हुर्ाले यहोवाले नतर्ीहरूलाई धन्यका भन्र्भ
ु यो। यसैले आजका ददर्सम्म पनर्
इस्राएलका मानर्सहरूले यहोवा नतर्ीहरूका मात्रै परमेश्वर हुर् ्, अन्यजानतहरूका परमेश्वर होइर्र् ्
भर्ी भन्छर् ्।

व्यवस्थाको युगको अवचधमा, र्मश्रबाट मोशालाई पछ्याउर्े इस्राएलीहरूलाई हस्तान्तरण गर्चको

नर्म्म्त भर्ेर यहोवाले मोशालाई धेरै आज्ञाहरू ददर्ुभयो। यी आज्ञाहरू यहोवाले इस्राएलीहरूको
नर्म्म्त ददर्भ
ु एको चथयो, र र्मश्रसँग ती आज्ञाहरूको केही पनर् सम्बन्ध चथएर्; इस्राएलीहरूलाई
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नर्यन्त्रण गर्चको नर्म्म्त ती आज्ञाहरू ददइएका चथए र उहाँले नतर्ीहरूलाई मागहरू गर्चको नर्म्म्त

ती आज्ञाहरूको प्रयोग गर्ुचभयो। नतर्ीहरूले शबाथको ददर्को पालर्ा गर्े कक र्गर्े , वा आफ्र्ा
आमाबाबल
ु ाई आदर गर्े कक र्गर्े वा मनू तचहरूको पज
ू ा गर्े कक र्गर्े—नतर्ीहरू धमी छर् ् कक पापी

छर् ् भन्र्े कुराको न्याय नयर्ै र्सद्धान्तहरूका आधारमा गररन्थ्यो। नतर्ीहरूमध्ये कोहीलाई

यहोवाको आगोद्वारा भस्म पाररयो, कोहीलाई ढुङ्ग्गाले हार्ेर माररयो र कोहीले यहोवाबाट आर्शि ्
प्राप्त गरे , अनर् नतर्ीहरूले आज्ञाहरू पालर्ा गरे का छर् ् कक छै र्र् ् भन्र्े कुराको आधारमा यसको
तय गररन्थ्यो। शबाथको ददर् पालर्ा र्गर्ेहरूलाई ढुङ्ग्गाले हार्ेर माररयो। शबाथको ददर् पालर्ा

र्गर्े पूजाहारीहरूलाई यहोवाको आगोले भस्म पार्यो। आफ्र्ा आमाबाबुको आदर र्गर्ेहरूलाई पनर्
ढुङ्ग्गाले हार्ेर माररए। यी सबै कुराको आज्ञा यहोवाले र्ै ददर्ुभएको चथयो। मानर्सहरूको जीवर्लाई

अगुवाइ गर्े क्रममा नतर्ीहरूले उहाँका वर्र् सुर्ूर् ् र नतर्को पालर्ा गरूर् ् अनर् उहाँको षवरोधी

र्होऊर् ् भर्ेर यहोवाले आफ्र्ा आज्ञा र व्यवस्थाहरू स्थाषपत गर्ुचभयो। र्याँ जन्मेका
मार्वजानतलाई नर्यन्त्रणमा राख्र् र योभन्दा बढी त आफ्र्ो भषवष्यको कायचको नर्म्म्त जग तयार

गर्चको नर्म्म्त उहाँले यी व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्ुचभयो। यसैले यहोवाले गर्ुचभएको कायचलाई आधार
मार्ेर र्ै पदहलो युगलाई व्यवस्थाको युग भनर्एको हो। यहोवाले धेरै वाणीहरू बोल्र्ुभएको र धेरै

काम गर्ुचभएको भए तापनर् उहाँले यी अर्र्भज्ञ मानर्सहरूलाई मार्व कसरी हुर्े, कसरी म्जउर्े र
कसरी यहोवाको मागचलाई बझ्
ु र्े भन्र्े कुरा र्सकाउँ दै सकारात्मक तररकाले पथ-प्रदशचर् मात्र गर्चभ
ु यो।
उहाँले गर्ुचभएको कामको धेरैजसो दहस्सा मानर्सहरूलाई उहाँको मागच पालर्ा गर्च र उहाँका व्यवस्था

अर्ुसरण गर्च प्रेररत गर्ुच र्ै चथयो। सतही रूपमा भ्रष्ट भएका मानर्सहरूमा यो कायच गररएको
चथयो; यसले नतर्ीहरूको स्वभाव वा जीवर्को प्रगनतलाई रूपान्तरण गर्े सम्मको काम भर्े गरे र्।

उहाँको र्ासो भर्ेको व्यवस्थाको प्रयोग गरे र मानर्सहरूलाई प्रनतबन्ध लगाउर्ु र नर्यन्त्रण गर्चु

मात्र चथयो। त्यस बेलाका इस्राएलीहरूको नर्म्म्त यहोवा मम्न्दरमा रहर्े परमेश्वर अथाचत ् स्वगचका
परमेश्वर मात्र हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँ बादलको िाँबो र आगोको ज्वाला हुर्ुहुन्थ्यो। नतर्ीहरूले आजका
मानर्सहरूले व्यवस्था र आज्ञाहरूको रूपमा जार्ेका कुराहरूको पालर्ा गरूर् ् भन्र्े मात्रै उहाँले
र्ाहर्ुभयो—नतर्लाई नर्यमहरू पनर् भन्र् सककन्छ—ककर्कक यहोवाले नतर्ीहरूलाई रूपान्तरण गर्च
होइर्, तर मानर्सले प्राप्त गर्चप
ु र्े थप कुराहरू नतर्ीहरूलाई ददर् र आफ्र्ै मि
ु ले नतर्ीहरूलाई

र्सकाउर्को नर्म्म्त उहाँले यसो गर्ुचभयो ककर्कक सम्ृ ष्ट गररएपनछ केही कुरा पनर् मानर्सको
स्वार्मत्वमा चथएर्। यसैले यहोवाले पथ्
ृ वीमा रहँदाको जीवर्मा मानर्सहरूले प्राप्त गर्ुचपर्े कुराहरू

नतर्ीहरूलाई ददएर उहाँले अगुवाइ गरे का मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूका पुिाच आदम र हव्वाभन्दा
उत्कृष्ट बर्ाउर्भ
ु यो ककर्कक उहाँले नतर्ीहरूलाई ददर्भ
ु एको कुरा उहाँले सरु
ु मा आदम र हव्वालाई
ददर्ुभएको कुराभन्दा उत्कृष्ट चथयो। जे होस ्, यहोवाले इस्राएलमा गर्ुचभएको कुराको उद्दे श्य

मार्वजानतलाई पथ-प्रदशचर् गर्ुच र नतर्ीहरूका सम्ृ ष्टकताचलाई चर्न्र्े बर्ाउर्ु मात्र चथयो। उहाँले
नतर्ीहरूमाचथ षवजय हार्सल गर्ुचभएर् वा नतर्ीहरूलाई रूपान्तरण गर्ुचभएर्, तर केवल नतर्ीहरूको

र्ेतत्ृ व मात्र गर्ुचभयो। व्यवस्थाको युगमा यहोवाको कायचको सारांश यही र्ै हो। यो र्ै इस्राएलको
सम्पण
ू च भर्ू ममा उहाँले गर्चभ
ु एको कायचको पष्ृ ठभर्ू म तथा सत्य कथा, सार हो, साथै यो
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मार्वजानतलाई आफ्र्ो हातको नर्यन्त्रणमा राख्र् यहोवाले गर्ुचभएको छ हजार विच लामो कायचको
सुरुवात पनर् हो। यसबाट र्ै उहाँको छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ामा थप कायचको जन्म भयो।

उद्िारको यग
ु को कायछको पर्ाडडको वास्तववक कथा
मेरो सम्पूणच व्यवस्थापर् योजर्ा, छ-हजार-विचको व्यवस्थापर् योजर्ामा, नतर् र्रणहरू छर् ्,

या नतर् यग
ु हरू छर् ्: सरु
ु वातको व्यवस्थाको यग
ु ; अर्ि
ु हको युग (जर्
ु उद्धारको यग
ु पनर् हो); र
अम्न्तम ददर्हरूको राज्यको युग। यी नतर् युगहरूमा मेरो कायच हरे क युगको प्रकृनत अर्ुसारको

अन्तवचस्तु र्भन्र्-र्भन्र् छर् ्, तर प्रत्येक र्रणमा यस कायचले मानर्सको आवश्यकताहरूलाई पूरा

गछच —वा, अझै स्पष्ट रूपमा भन्दा, यो शैतार्ले त्यो युद्धमा र्ाल्र्े युम्क्त अर्ुसार गररन्छ जुर्
युद्ध म त्यसको षवरुद्धमा सुरु गछुच। मेरो कायचको उदे श्य शैतार्लाई पराम्जत गर्ुच हो, मेरो षववेक

र सवचशम्क्तमार्तालाई
्
प्रकट गर्चु, शैतार्को सबै यम्ु क्तहरूलाई उजागर गर्चु, र फलस्वरूप सम्पण
ू च
मार्व जानतलाई मुम्क्त ददर्ु हो, जो शैतार्को अचधकार क्षेत्रर्भत्र म्जउँ छर् ्। यो मेरो षववेक र

सवचशम्क्तमार्ता
् दे िाउर्ु, र शैतार्को असहर्ीय उितालाई प्रकट गर्ुचको लाचग हो; र अझै त्यो

भन्दा पनर् बदढ, यो सम्ृ जत प्राणीहरूलाई असल र दष्ु टको बीर् भेदभाव गर्च अर्ुमनत ददर्को लाचग
हो, यो थाहा ददर्को लाचग कक म र्ै सबै थोकको शासक हुँ, यो स्पष्ट रूपमा दे िाउर् कक शैतार्
मार्व जानतको शत्रु हो, एउटा पनतत, एउटा दष्ु ट हो, र नतर्ीहरूलाई असल र दष्ु ट, सत्य र झूट,

पषवत्रता र अपषवत्रता, र के महार् ् हो र के र्ीर् हो सोको बीर्को अन्तरलाई पूणच नर्म्श्र्तताका

साथ भन्र् ददर्को लाचग हो। यस प्रकारले अज्ञार्ी मार्वजानत मेरो लाचग यस कुरामा गवाही ददर्

सक्षम हुर्ेछर् ् कक मार्व जानतलाई भ्रष्ट गराउर्े म होइर्, र केवल म—सम्ृ ष्टकताचले—मात्रै
मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर् सक्छु, मानर्सहरूलाई ती कुराहरू ददर् सक्छु जर्
ु कुराको नतर्ीहरूले

आर्न्द र्लर् सक्छर् ्; र तब नतर्ीहरूले जान्र्ेछर् ् कक म र्ै सबै थोकको शासक हुँ र शैतार् केवल
ती प्राणीहरू मध्ये एक हो जसलाई मैले सज
ृ र्ा गरे र पनछ मेरो षवरुद्धमा िडा भयो। मेरो छहजार-विच व्यवस्थापर्को योजर्ा नतर् वटा र्रणहरूमा षवभाम्जत छर् ्, र सम्ृ जत प्राणीहरूलाई मेरो

गवाही ददर्को लाचग, र मेरो इच्छा बझ्
ु र्, र म र्ै सत्य हुँ भर्ी जान्र्को लाचग सक्षम बर्ाउर्े
प्रभावलाई प्राप्त गर्चको नर्म्म्त म काम गदचछु। यस कारणले, मेरो छ-हजार-विचको व्यवस्थापर्
योजर्ाको सुरुवाती कायचको दौरार्मा, मैले व्यवस्थाको कायच गरे , जुर् त्यो कायच चथयो जहाँ यहोवाले

मानर्सहरूलाई अगुवाई गर्ुचभयो। दोस्रो र्रण अर्ि
ु हको युगको कायच यहूदाको गाउँ हरूमा सुरु भयो।
येशल
ू े अर्ि
ु हको युगको सबै कायचहरूको प्रनतनर्चधत्व गर्चह
ु ु न्छ; उहाँ शरीरमा दे हधारी हुर्भ
ु एको

चथयो, र क्रूसमा टाँचगर्ुभयो, र उहाँले अर्ुिहको युग पनर् सुरु गर्ुचभयो। उहाँले उद्धारको कायचलाई

पूरा गर्चको नर्म्म्त, व्यवस्थाको युगलाई अन्त्य गरी अर्ुिहको युग सुरु गर्चको नर्म्म्त क्रूसमा
टाँचगर्ुभयो, र त्यसैले उहाँलाई “सवोच्र् सेर्ापनत,” “पापको बर्लदार्,” र “उद्धारकताच” पनर् भनर्न्छ।

पररणाम स्वरूप, येशूको कायच यहोवाको कायचको अन्तवचस्तुभन्दा र्भन्र् चथयो, यद्यषप नतर्ीहरू एकै

र्सद्धान्तका चथए। यहोवाले व्यवस्थाको यग
ु सरु
ु गर्चभ
ु यो, पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कायचको लाचग
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आधार स्थापर्ा गदै —सुरुवातको षवन्दक
ु ो रूपमा—यसो गर्ुचभयो, र व्यवस्था र आज्ञाहरू जारी

गर्ुचभयो। उहाँद्वारा गररएको कामको यी दई
ु टुक्राहरू हुर् ्, र नतर्ीहरूले व्यवस्थाको युगलाई
प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्। येशल
ू े अर्ि
ु हको यग
ु मा गर्चभ
ु एको कायच व्यवस्था जारी गर्चको लाचग चथएर्,
तर त्यसलाई पुरा गर्ुच चथयो, फलस्वरूप अर्ुिहको युग आरम्भ भयो र व्यवस्थाको युग समाप्त

भयो जुर् दई
ु हजार विचसम्म रहे को चथयो। उहाँ पथ प्रदशचक हुर्ुहुन्थ्यो, जो अर्ुिहको युगको
सुरुवात गर्च आउर्ुभयो, तरै पनर् उहाँको कायचको मुख्य दहस्सा उद्धारको कायचमा चथयो। त्यसैले
उहाँको कायच दई
ु भागको पनर् चथयो: एउटा र्याँ यग
ु को सरु
ु वात गर्े, र उहाँको क्रूसद्वारा उद्धारको

कायच पूरा गर्े, जुर् पश्र्ात ् उहाँ बबदा हुर्ुभयो। र त्यस पश्र्ात ् व्यवस्थाको युगको अन्त्य भयो र
अर्ुिहको युगको सुरुवात भयो।

येशूले गर्ुचभएको कायच त्यस युगका मानर्सको आवश्यकता बमोम्जम चथयो। उहाँको कायच मार्व

जानतको उद्धार गर्ुचचथयो, नतर्ीहरूको पापको नर्म्म्त क्षमा ददर्ु चथयो, र त्यसैले उहाँको स्वभाव
पूणच रूपले एउटा र्म्रता, धैयचता, प्रेम, धार्मचकता, सदहष्णुता, कृपा, र प्रेममय चथयो। उहाँले

मार्वजानतमा प्रशस्त अर्ुिह र आर्शिहरू ल्याउर्ुभयो, र ती सबै ददर्ुभयो जुर् कुराको
मानर्सहरूले सम्भवतुः आर्न्द र्लर् सक्दछर् ्, उहाँले नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूको आर्न्दको नर्म्म्त:

शाम्न्त र िुसी, उहाँको सदहष्णुता र प्रेम, उहाँको कृपा र प्रेमपूणच दया ददर्ुभयो। त्यस समयमा, ती

र्ीजहरूको प्रर्रु ताको आर्न्द र्लर् मानर्सहरूले नतर्ीहरूको हृदयर्भत्र शाम्न्त र सरु क्षाको आभास

गरे का चथए, नतर्ीहरूको आत्माहरूमा पुर्ुः नर्म्श्र्तताको महसुस, र मुम्क्तदाता येशूमा नतर्ीहरूको
नर्भचरता—सबै त्यस युगमा चथयो जुर् युगमा नतर्ीहरू म्जइरहे का चथए। अर्ुिहको युगमा, मानर्सलाई
शैतार्ले पदहले र्ै भ्रष्ट पाररसकेको चथयो, र त्यसैकारणले सबै मार्वजानतलाई उद्धार गर्े कायच
प्राप्त गर्चको नर्म्म्त प्रशस्त अर्ि
ु ह, असीम सदहष्णत
ु ा र धैयचता, र त्यो भन्दा पनर् बदढ यसको

प्रभावको लाचग एउटा बर्लदार्को आवश्यकता चथयो जुर् मार्वजानतको पापहरूको प्रायम्श्र्तको
लाचग पयाचप्त चथयो। जे कुरा मार्वजानतले अर्ुिहको युगमा दे िे त्यो केवल मार्वजानतको
पापहरूको नर्म्म्त मेरो प्रायम्श्र्तको बर्लदार् चथयो जो येशू हुर्ुहुन्छ। नतर्ीहरूले परमेश्वर कृपालु

र सहर्शील हुर्ुहुन्छ भन्र्े मात्रै जार्ेका चथए, र नतर्ीहरूले येशूको कृपा र प्रेमलाई मात्रै दे िेका
चथए। यो पण
ू च रूपमा यसकारणले भयो ककर्कक नतर्ीहरू अर्ुिहको यग
ु मा जन्मेका चथए। त्यसैले,
नतर्ीहरूको उद्धार हुर्ुभन्दा अगाडड, नतर्ीहरूले धेरै प्रकारका अर्ुिहको आर्न्दहरू र्लर्ुचथयो जुर्
येशूले यसबाट लाभ र्लर्को नर्म्म्त नतर्ीहरूलाई ददर्ुभयो। यस तररकामा, नतर्ीहरूको अर्ुिहको
आर्न्दको माध्यमबाट नतर्ीहरूको पापको क्षमा ददर् सककन्थ्यो, र येशूको सदहष्णुता र धैयचताको
आर्न्दको माध्यमबाट उद्धार पाउर्े मौका पनर् हुर् सक्थ्यो। केवल येशक
ू ो सदहष्णत
ु ा र
धैयचताद्वारा नतर्ीहरूले क्षमा प्राप्त गर्े र येशूले ददर्ुभएको प्रशस्त अर्ुिहको आर्न्द र्लर्े
अचधकार म्जते। येशूले भन्र्ुभएजस्तै: म धमीलाई होइर् तर पापीलाई उद्धार गर्च आएको छु,

पापीहरूलाई नतर्ीहरूको पापहरूबाट क्षमा ददर् आएको छु। जब उहाँ दे हधारी हुर्ुभयो, येशूले यदद
न्याय, श्राप, र मानर्सको उल्लङ्ग्घर्को सहर्शीलताको स्वभाव र्लएर आउर्ुभएको भए मानर्सले
कदाषप उद्धार पाउर्े अवसर पाउर्े चथएर्, र ऊ सदाको लाचग पापी रहर्े चथयो। यदद यस्तो
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भइददएको भए, छ-हजार-विचको व्यवस्थापर्को योजर्ा व्यवस्थाको युगमा आएर रोककन्थ्यो, र
व्यवस्थाको युग छ हजार विचसम्म लम्म्बर्े चथयो। मानर्सको पापहरू केवल अझै धेरै अर्चगन्ती

र घोर भई बढ्र्े चथयो, र मार्वजानतको सम्ृ ष्ट व्यथचको लाचग हुर्ेचथयो। मानर्सहरूले यहोवालाई
केवल व्यवस्थाको अधीर्मा भएर मात्रै सेवा गर्च सक्थे, तर नतर्ीहरूका पापहरू पदहलो सम्ृ ष्ट

गररएका मानर्सको भन्दा अचधक हुर्ेचथयो। येशूले मार्वजानतलाई नतर्ीहरूको पापको क्षमा ददई
नतर्ीहरूलाई प्रशस्त दया र प्रेमपूणच कृपामा ल्याएर नतर्ीहरूलाई जनत धेरै प्रेम गर्चुभयो, त्यनत र्ै
धेरै मार्वजानत येशद्
ू वारा मम्ु क्त पाउर्को लाचग हकदार भए, उसलाई हराएको थम
ु ाहरू भनर्र्ु

पर्यो जसलाई येशूले ठूलो मूल्य नतरे र फकाचई ल्याउर्ुभयो। शैतार्ले यस कायचमा हस्तक्षेप गर्च
सकेर्, ककर्कक येशूले उहाँको अर्ुयायीहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्ुचभयो जस्तो कक एउटा प्रेम गर्े
आमाले र्शशुलाई आफ्र्ो कािमा राख्दा व्यवहार गनछचर् ्। उहाँ नतर्ीहरूप्रनत क्रोचधत या अर्भमार्ी

हुर्ुभएर्, तर सान्त्वर्ाले भररर्ुभएको चथयो; उहाँ नतर्ीहरूका बीर् ररसमा आउर्ुभएर्, तर

नतर्ीहरूको पापहरूमा सदहष्णुता राख्नुभयो र नतर्ीहरूको मूिचता र अज्ञार्तामा यनत हदसम्म आँिा
चर्म्लर्ुभयो र भन्र्ुभयो, “अरूलाई सात गुणा सिरी पटक क्षमा ददर्ु।” यस प्रकारले अरूहरूको

हृदयहरू उहाँको हृदयद्वारा रूपान्तररत भयो, र केवल तब मात्र उहाँको सदहष्णुताद्वारा मानर्सहरूले
नतर्ीहरूको पापको क्षमा प्राप्त गरे ।

यद्यषप येशू उहाँको दे हधारणमा पण
ू च रूपले बबर्ा भावर्ाको हुर्ह
ु ु न्थ्यो, उहाँले सधैँ उहाँको
र्ेलाहरूलाई सान्त्वर्ा ददर्ुभयो, नतर्ीहरूको लाचग सबै कुरा जुटाउर्ुभयो, नतर्ीहरूलाई मदत

गर्ुचभयो, र समथचर् गर्ुचभयो। तथाषप उहाँले जनत र्ै काम गर्ुचभए तापनर्, या उहाँले जनत र्ै दि
ु
सहर्ुभए तापनर्, उहाँले कदहल्यै पनर् मानर्समा अनत धेरै मागहरू गर्ुचभएर्, तर नतर्ीहरूको पापमा

सधैँ धैयच र सदहष्णत
ु ा बस्र्भ
ु यो, त्यसरी र्ै अर्ुिहको यग
ु का मानर्सले उहाँलाई प्रेमले “प्रेर्मलो

मुम्क्तदाता येशू” भर्ी बोलाए। त्यस समयका मानर्सहरूको लाचग—सबै मानर्सहरूका लाचग—जे
येशूमा चथयो र जो येशू हुर्ुहुन्थ्यो, त्यो दया र प्रेमपूणच कृपा र्ै चथयो। उहाँले कदहल्यै पनर्
मानर्सहरूको अपराधहरूलाई सम्झर्ुभएर्, र नतर्ीहरूप्रनत उहाँको व्यवहार कदहल्यै पनर् नतर्ीहरूको
अपराधमा आधाररत चथएर्। ककर्भर्े त्यो एउटा बेग्लै युग चथयो, उहाँले धेरै पटक मानर्सहरूलाई

भरपरू मात्रामा भोजर् ददर्भ
ु यो ताकक नतर्ीहरूले आफ्र्ो पेट भर्च सकूर् ्। उहाँले आफ्र्ा सबै

र्ेलाहरूलाई अर्ुिहद्वारा व्यवहार गर्ुचभयो, बबमारीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुचभयो, भूतात्मा नर्काल्र्ुभयो,
मरे कालाई जीषवत उठाउर्ुभयो। मानर्सहरूले उहाँमा षवश्वास गर्च सकूर् ् र उहाँले गर्ुचभएका सबै
कुरा र्म्रतापूवचक र इमार्दारीता पूवचक गर्ुचभएको चथयो भर्ी दे ख्न सकूर् ् भर्ेर, उहाँले यहाँसम्म

पनर् गर्चभ
ु यो कक एउटा सडडसकेको लासलाई समेत पर्
ु रुत्थार् गर्चभ
ु यो, र यसद्वारा उहाँको हातमा

मत
ृ क मानर्स पनर् फकेर जीवर्मा आउर् सक्छ। यस तररकामा उहाँले र्ुपर्ाप सहे र नतर्ीहरूको

बीर्मा उहाँको उद्धारको कायच गर्ुचभयो। उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभन्दा पदहले समेत, येशूले आफैमा
मार्वजानतको पापहरू र्लइसक्र्ुभएको चथयो र मार्वजानतको लाचग पापको एउटा बर्लदार् हुर्ुभयो।
उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभन्दा पदहले समेत , उहाँले मार्वजानतको उद्धार गर्चको नर्म्म्त बाटो

िोर्लसक्र्भ
ु एको चथयो। अन्ततुः उहाँ क्रूसमा काँटी ठोकेर झन्
ु ड्याइयो, क्रूसको िानतर आफैलाई
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बर्लदार् ददर्ुभयो, र उहाँले मार्वजानतलाई आफ्र्ो सबै कृपा, दया, र पषवत्रता ददर्ुभयो। मार्वजानत

प्रनत, उहाँ सधैँ सहर्शील हुर्ुहुन्थ्यो, कदहल्यै प्रनतशोधी हुर्ुहुन्र्थ्यो, नतर्ीहरूको पापहरूको क्षमा
ददँ दै, नतर्ीहरूलाई पश्र्ाताप गर्चको लाचग प्रेररत गदै , र धैयचता, संयम र प्रेमद्वारा उहाँको कदम
पछ्याउँ दै र नतर्ीहरू आफैलाई क्रूसको िानतर बर्लदार् ददर्को नर्म्म्त र्सकाउर्ुहुन्थ्यो। दाजुभाइहरू

र दददीबदहर्ीहरूको लाचग उहाँको प्रेम मररयमको लाचग भन्दा बदढ चथयो। ती काम जुर् उहाँले
यसको र्सद्धान्तको रूपमा र्लर्ुभयो बबमारीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्े र भूतात्माहरू नर्काल्र्े, यी सबै
उहाँको उद्धारको कायचको िानतर गर्चभ
ु एको चथयो। उहाँ जहाँ गए तापनर्, उहाँले उहाँलाई पछ्याउर्े

सबैलाई अर्ुिही व्यवहार गर्ुचभयो। उहाँले गररबलाई धर्ी, लङ्ग्गडोलाई दहँ ड्र्े, अन्धोले दे ख्ने, र

बदहरोले सुन्र्े बर्ाउर्ुभयो। उहाँले सबैभन्दा तुच्छ, बेसाहाहरू, पापीहरूलाई उहाँसँगै एउटै मेर्मा
बस्र्को नर्म्म्त आमम्न्त्रत गर्ुचभयो, नतर्ीहरूलाई कदहल्यै पनर् अलग्याउर्ुभएर् तर सधैँ धैयचता

राख्दै , यो पनर् भन्र्ुभयो: जब एउटा गोठालोले सय ओटा भेडा मध्ये एउटालाई हराउँ छ, उसले
उर्ान्सय भेडालाई छोडेर त्यो एउटा हराएको भेडालाई िोज्र् जान्छ, र जब उसले त्यसलाई

भेट्टाउँ छ उ अत्यन्त धेरै आर्म्न्दत हुन्छ। उहाँले आफ्र्ो अर्ुयायीहरूलाई त्यसै गरी प्रेम गर्ुचभयो
जसरी एउटा आमा भेडाले आफ्र्ो पाठालाई प्रेम गछच । नतर्ीहरू मूिच र अज्ञार्ी भए पनर्, र उहाँको
आँिा अगाडड पापी भए पनर्, र साथसाथै समाजका सबैभन्दा तुच्छ सदस्यहरू भए तापनर्, उहाँले

ती पापीहरूलाई—ती मानर्सहरू जसलाई अरूले बदहष्कार गरे का चथए—आफ्र्ो आँिाको र्ार्ीको

रूपमा र्लर्ुभयो। उहाँले नतर्ीहरूको पक्ष र्लर्ुभएको हुर्ाले, वेददमा बर्लदार् र्ढाइएको थुमाको
रूपमा उहाँले आफ्र्ो जीवर् नतर्ीहरूको नर्म्म्त ददर्ुभयो। उहाँ नतर्ीहरूको माझ यसरी जार्ुभयो
जस्तो कक उहाँ नतर्ीहरूको दास हुर्ुहुन्थ्यो, नतर्ीहरूलाई उहाँको प्रयोग गर्च र उहाँको हत्या गर्च
ददर्भ
ु यो, नतर्ीहरूमा नर्सतच रूपमा आफैलाई सम्
ु पर्भ
ु यो। उहाँका अर्ुयायीहरूको लाचग उहाँ प्रेर्मलो

मुम्क्तदाता येशू हुर्ुहुन्थ्यो, तर फररसीहरू, जसले मानर्सहरूमा एउटा उच्र् आसर्बाट भािण ददन्थे,
नतर्ीहरूलाई उहाँले कृपा र प्रेमपूणच दया दे िाउर्ुभएर्, तर घण
ृ ा र आक्रोश दे िाउर्ुभयो। उहाँले
फररसीहरूको माझमा त्यनत धेरै कामहरू गर्ुचभएर्, केवल कदहलेकाहीीँ नतर्ीहरूमा प्रवर्र् ददर्े र

ताडर्ा ददर्े गर्ुचभयो; उहाँले नतर्ीहरूको बीर्मा उद्धारको कायच गदै जार्ुभएर्, र् त उहाँले चर्न्हहरू
र र्मत्कार र्ै दे िाउर्भ
ु यो। उहाँले आफ्र्ो अर्य
ु ायीहरूलाई सबै दया र प्रेमपण
ू च कृपा ददर्भ
ु यो,

अम्न्तमसम्म यी पापीहरूका िानतर उहाँले सहर्ुभयो र उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभयो, र उहाँले पूणच

रूपमा सबै मार्वजानतलाई उद्धार र्गरे सम्म हरे क अपमार्लाई भोग्र्ुभयो। यो र्ै उहाँको कायचको
कूल आशय हो।

येशक
ू ो उद्धार बबर्ा, मार्वजानत सदाको लाचग पापमा म्जउर्े चथयो र पापको सन्तार् बन्र्े

चथयो, दष्ु टका सन्तार्हरू बन्र्े चथयो। यस प्रकारले यदह र्ै जारी रहे को भए, पुरै संसार त्यो जगत ्
बन्र्े चथयो जहाँ शैतार् बसोबास गछच , त्यो बसोबास गर्े ठाउँ । यद्यषप, उद्धारको कायचको लाचग
दया दे िाउर् र मार्वजानतप्रनत प्रेमपूणच कृपा दे िाउर् आवश्यक चथयो; केवल त्यस माध्यमबाट

मात्रै मार्वजानतले क्षमा प्राप्त गर्च सक्थ्यो र अन्ततुः पूणच बर्ाइर् र परमेश्वरद्वारा पूणच रूपले

प्राप्त गररर्े हक म्जत्र् सक्थ्यो। यस र्रणको कायच बबर्ा, छ-हजार-विचको व्यवस्थापर्को योजर्ाले
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प्रगनत गर्च सक्दै र्चथयो। यदद येशू क्रूसमा र्टाँचगर्ुभएको भए, यदद उहाँले केवल बबरामीलाई
र्ङ्ग्गाइ गर्े र दष्ु ट आत्मा भगाउर्े कायच मात्रै गर्ुचभएको भए, मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूको पापबाट

पण
ू च रूपले क्षमा गर्च सककर्े चथएर्। येशल
ू े पथ्
ु एको साढे तीर्
ृ वीमा आफ्र्ो कायच गरी बबताउर्भ
विचसम्मको अवचधमा, उहाँले आफ्र्ो उद्धारको कायचको केवल आधा कायच मात्रै पूरा गर्ुचभएको

चथयो; त्यसपनछ, क्रूसमा झुण्ड्याएर र पापमय शरीरको समार् बर्ेर, दष्ु टको हातमा आफैलाई
सुम्म्पएर, उहाँले क्रूसमा मर्े कायचलाई पूरा गर्ुचभयो र मार्वजानतको गन्तव्यलाई पूरा गर्ुचभयो।
उहाँ शैतार्को हातमा सम्ु म्पर्ु भएपनछ मात्रै उहाँले मार्वजानतलाई उद्धार गर्चभ
ु यो। साढे तेिीस

विचसम्म उहाँले पथ्
ृ वीमा दुःु ि भोग्र्ुभयो, उहाँको ठट्टा गररयो, नर्न्दा गररयो, र उहाँलाई त्याचगयो,
त्यस पररम्स्थनतसम्म पुग्र्ुभयो जहाँ उहाँको र्शर राख्ने ठाउँ भएर्, षवश्राम गर्े स्थार् भएर्, र पनछ

उहाँलाई उहाँको पूणच अम्स्तत्व सदहत क्रूसमा र्ढाइयो—एउटा पषवत्र र नर्दोि शरीर—सँगै उहाँलाई
क्रूसमा टाँचगयो। उहाँले त्यहाँ भएको हरे क प्रकारको कष्ट भोगाइलाई सहर्ुभयो। नतर्ीहरू जो

सिामा चथए नतर्ीहरूले उहाँको नर्न्दा गरे र उहाँलाई कोराच लगाए, यहाँसम्म कक सेर्ाहरूले उहाँको

मुिमा थुककददए; तैपनर् उहाँ र्ुप भई बस्र्ुभयो र अन्त्य सम्ममा सहर्ुभयो, नर्सतच रूपमा आफैलाई
मत्ृ युको अम्न्तम बबन्दस
ु म्म पनर् सुम्पँदै, उहाँले सबै मार्वजानतलाई उद्धार ददर्ुभयो। तब मात्रै
उहाँले षवश्राम र्लर् अर्ुमनत पाउर्ुभयो। येशूले गर्ुचभएको कायचले केवल अर्ुिहको युगको

प्रनतनर्चधत्व गछच ; यसले व्यवस्थाको यग
ु लाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्, र् त यो अम्न्तम ददर्हरूको

कायचको लाचग षवकल्प चथयो। यो र्ै अर्ुिहको युगमा येशूले गर्ुचभएको कायचको सार चथयो, दोस्रो
युग जुर् मार्वजानतले पार गरे का छर् ्—उद्धारको युग।

जवान र वद्
ृ िको तनक्तत वचनहरू
मैले पथ्
ृ वीमा धेरै काम गरे को छु र म धेरै विचसम्म मार्वजानतको बबर्मा दहँडेको छु, तथाषप

मानर्सहरूसँग मेरो स्वरूप र स्वभावको ज्ञार् षवरलै मात्र छ र केही मानर्सहरूले मात्र मैले गर्े

कामको राम्ररी वणचर् गर्च सक्छर् ्। मानर्सहरूमा धेरै कुराको कमी छ, नतर्ीहरूमा मैले गर्े कामको

बझ
ु ाइको कमी छ, नतर्ीहरूलाई मैले अको पररम्स्थनतमा राख्र्े छु र त्यसपनछ नतर्ीहरूप्रनत ध्यार्

ददन्र् भर्ेर नतर्ीहरू गदहरो रूपमा डराएझैँ सधैँ नतर्ीहरूका हृदयहरू सावधर् रहन्छर् ्। यसैले ,
मप्रनत मानर्सहरूका मर्ोवषृ िहरू सधैँ मर्तातो हुर्ुका साथै सतकचताको मात्रा बढी र्ै छ। यो यस
कारणले भएको हो कक मैले गर्े काम र्बुखझकर्ै मानर्सहरू वतचमार्मा आएका छर् ् र षवशेिगरी
मैले नतर्ीहरूसँग बोलेका वर्र्हरूबाट नतर्ीहरू र्ककत परे का छर् ्। नतर्ीहरूले आफैँ लाई नतर्मा

भएका अपररवतचर्शील षवश्वासप्रनत प्रनतबद्ध बर्ाउर्ुपछच कक नर्णचय र्ै र्गरे र नतर्ीहरूलाई
बबसचर्ुपछच भन्र्े र्जार्ेर नतर्ीहरू मेरा वर्र्हरूलाई आफ्र्ा हातहरूमा बोक्छर् ्। नतर्ीहरूलाई

व्यवहाररक प्रयोगमा ल्याउर्ुपछच कक पिेर हे र्ुचपछच , सबै कुरालाई पन्छाएर साहसका साथ
पछ्याउर्ुपछच कक पदहले जस्तै नर्रन्तर संसारसँग र्मत्रता कायम गर्ुचपछच भन्र्े नतर्ीहरूलाई थाहा
छै र्। मानर्सहरूका आन्तररक संसारहरू एकदमै जदटल छर् ् र नतर्ीहरू एकदमै धत
ु च छर् ्।
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मानर्सहरूले स्पष्ट र पूणच रूपमा मेरा वर्र्हरू दे ख्र् र्सकेका हुर्ाले नतर्ीहरूमध्ये धेरैलाई ती
कुराहरू व्यवहारमा उतार्च कदठर् छ र नतर्ीहरूका हृदयहरू मेरा अगाडड राख्र् कदठर् छ। म
नतमीहरूका कदठर्ाइहरू गदहरोसँग बुझ्छु। शरीरमा म्जउँ दा धेरै कमजोरीहरू अपररहायच हुन्छर् ् र
धेरै वस्तुगत कारकहरूले नतमीहरूको नर्म्म्त कदठर्ाइको सज
ृ र्ा गछच र् ्। नतमीहरू आफ्र्ा पररवारलाई
िुवाउँ छौ, आफ्र्ा ददर्हरू कदठर् काम गरे र बबताउँ छौ अनर् मदहर्ा र विचहरू कदठर्ाइमा बबत्छर् ्।

शरीरमा म्जउँ दा धेरै कदठर्ाइहरू छर् ्—म यसलाई इन्कार गददचर्ँ र नर्म्श्र्त रूपमा नतमीहरूबाट
मैले अपेक्षा गरे का सतचहरू नतमीहरूका कदठर्ाइबमोम्जम छर् ्। मैले गर्े कामका शतचहरू नतमीहरूका

वास्तषवक कदबमोम्जम छर् ्। सायद षवगतमा, नतमीहरूमाचथ मानर्सहरूका शतचहरूमा अचधकताका

तत्वहरू र्मर्सएका चथए तर मैले भन्र्े र गर्े कुराहरूमा मैले नतमीहरूलाई अत्यचधक सतचहरू
रािेको छै र्ँ भन्र्े नतमीहरूले जान्र्ुपछच । सबै शतचहरू मानर्सहरूका प्रकृनत, शरीर र नतर्ीहरूका

आवश्यकतामा आधाररत छर् ्। नतमीहरूले जान्र्ुपछच र म एकदमै स्पष्टताका साथ नतमीहरूलाई
भन्र् सक्छु कक मानर्सहरूसँग भएका नर्म्श्र्त उचर्त सोर्का तररकाहरूको म षवरोध गददचर्ँ र म

मार्वजानतको अन्तनर्चदहत प्रकृनतको षवरोध गददचर्ँ। यो यही कारणले मात्र हो कक मैले नतर्ीहरूको
नर्म्म्त रािेका मापदण्डहरू वास्तवमा के हुर् ् भन्र्े मानर्सहरूले बुझ्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले मेरा
वर्र्हरूका मूल अथच र्ै बुझ्छर् ्, मानर्सहरूले मेरा वर्र्हरूलाई अदहलेसम्म हुर्ाले शङ्ग्का गदै
आएका छर् ् र आधाभन्दा कम मानर्सहरूले मेरा वर्र्हरूमाचथ षवश्वास गछच र् ्। बाँकीर्ादहँ षवश्वास

र्गर्ेहरू हुर् ् र अझ धेरैर्ादहँ मैले “कथाहरू भर्ेको” सुन्र् र्ाहर्ेहरू हुर् ्। यसका अनतररक्त,
तमाशामा आर्न्द मर्ाउर्े धेरै छर् ्। म नतमीहरूलाई सर्ेत गराउँ छु: मेरा वर्र्हरूमध्ये धेरै ममाचथ
षवश्वास गर्ेहरूको अगाडड पदहले र्ै िुलस्त गररएका छर् ् र राज्यको सुन्दर दृष्यमा आर्न्द
मर्ाउर्े तर त्यसको प्रवेशद्वारबादहर थनु र्एकाहरूलाई मद्वारा हटाइएका छर् ्। के नतमीहरू मद्वारा

घण
ृ ा गररएका र अस्वीकृत सामाहरू मात्र होइर्ौ र? म फकेको हे र्च र त्यसपनछ मेरो फकाचइलाई

आर्न्दका साथ स्वागत गर्च नतमीहरूले कसरी सक्थ्यौ? म नतमीहरूलाई भन्छु, नर्र्वेका

मानर्सहरूले यहोवाका क्रोचधत वर्र् सुर्ेपनछ नतर्ीहरूले तत्कालै भाङ्ग्िा र िरार्ी लगाएर पश्र्ाताप
गरे । ककर्कक नतर्ीहरूले उहाँका वर्र्हरूमाचथ षवश्वास गरे को कारण नतर्ीहरू डर र भयले भररए

अनर् त्यसैले भाङ्ग्िा र िरार्ी लगाएर पश्र्ाताप गरे । आजका मानर्सहरूको बारे मा भन्दा नतमीहरूले
मेरा वर्र्हरूमाचथ षवश्वास रािेता पनर् र त्योभन्दा बढी यहोवा नतमीहरूको माझमा आज फेरर

एक पटक आउर्ुभएको छ भन्र्े षवश्वास गरे ता पनर्, नतमीहरूको मर्ोवषृ ि अर्ादरयुक्त छ, जस्तो

कक नतमीहरूले हजारौँ विच अगाडड यहूददयामा जन्मर्ुभएका येशूलाई अवलोकर् गरररहे का छौ र
अदहले नतमीहरूका माझमा आउर्भ
ु एको छ। नतमीहरूका हृदयमा अम्स्तत्वमा रहे का कपटलाई म
गदहरो तवरले बुझ्छु; नतमीहरूमध्ये धेरैले म्जज्ञासाको कारण मलाई पछ्याउँ छौ र िालीपर्को कारण

मलाई िोज्र् आएका छौ। जब नतमीहरूका तेस्रो इच्छा र्कर्ार्ूर हुन्छ—शाम्न्तमय र सुिी जीवर्को
लाचग नतमीहरूको इच्छा—तब नतमीहरूको म्जज्ञासा पनर् गायब हुन्छ। नतमीहरू हरे कका हृदयमा

अम्स्तत्वमा रहे को कपट नतमीहरूका वर्र् र कामहरूद्वारा भन्डाफोर हुन्छर् ्। िुलस्त भन्र्ुपदाच,
नतमीहरू मेरो बारे मा म्जज्ञासु मात्र छौ तर मसँग डराएका छै र्ौ; नतमीहरू आफ्र्ा म्जब्रोलाई वसमा
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राख्दै र्ौ र नतमीहरूका व्यवहारमा नतमीहरूले अझै कम संयमता अपर्ाउँ छौ। तब नतमीहरूसँग

साँच्र्ै कस्तो पक्राको षवश्वास छ? के यो सच्र्ा छ? नतमीहरू मेरा वर्र्हरूलाई आफ्र्ा चर्न्ताहरू

हटाउर् र नतमीहरूका ददक्दारी कम गर्चको नर्म्म्त मात्र प्रयोग गछौ, नतमीहरूका जीवर्मा बाँकी

रहे का िालीपर् भर्चलाई। नतमीहरूमध्ये कसले मेरा वर्र्हरूलाई व्यवहारमा उतारे को छ? कोसँग
सच्र्ा षवश्वास छ? परमेश्वर मानर्सहरूको हृदयको गदहराइ दे ख्र्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर नतमीहरू
चर्च्याइरहन्छौ, तर नतमीहरूले चर्च्याउर्े नतमीहरूको हृदयमा भएको परमेश्वर मसँग कनतको मेल
िान्छ? नतमीहरू यसरी चर्च्याइरहे का छौ भर्े ककर् नतमीहरू त्यस्तो व्यवहार गछौ? के नतमीहरूले

मलाई नतर्च र्ाहर्े प्रेम यही हुर्सक्छ? नतमीहरूका ओठमा अर्लकनत पनर् समपचणता छै र्, तर
नतमीहरूका बर्लदार्हरू र नतमीहरूका असल कामहरू कहाँ छर् ?् नतमीहरूका वर्र्हरू मेरा
कार्सम्म आई र्पुगेका भए, म नतमीहरूलाई ककर् यनत धेरै घण
ृ ा गर्ेचथएँ र? यदद नतमीहरूले

साँच्र्ै ममा षवश्वास गरे का भए, कसरी नतमीहरू यस्तो हैरार्ीको अवस्थामा पुग्र्ेचथयौ र? पातालमा

कष्ट भोग्दै गरे को जस्तै नतमीहरूको अर्ुहारमा नर्राशा झम्ल्कन्छ। नतमीहरूमा सम्जवताको एक
टुक्रा पनर् छै र् र नतमीहरू नतमीहरूका आन्तररक आवाजको बारे मा कमजोर तवरले कुरा गछौ;
नतमीहरू गुर्ासो र श्रापहरूले समेत भररएका छौ। मैले गर्े कामप्रनत नतमीहरूले धेरै पदहले र्ै

षवश्वास गुमायौ र नतमीहरूको मूल षवश्वास समेत हराएको छ, यसैले नतमीहरूले कसरी अम्न्तमसम्म

पछ्याउर् सक्छौ र? यसो भएको हुर्ाले, नतमीहरू कसरी मक्
ु त हुर् सकौला?
मेरो काम नतमीहरूका लाचग धेरै उपयोगी भए पनर्, मेरा वर्र्हरू सधैँ नतमीहरूमा हराउँ छर् ् र

नतमीहरूमा केही पनर् आउँ दै र्। मद्वारा र्सद्ध पाररर्े लक्षक्षत थोकहरू प्राप्त गर्च गाह्रो छ, र आज
मैले नतमीहरूमा लगभग आशा गुमाइसकेको छु। मैले नतमीहरूको माझमा धेरै विचदेखि िोज्दै

आएको छु, तर मेरो षवश्वासयोग्य हुर् सक्र्े कसैलाई भेट्टाउर् गाह्रो छ। मलाई यस्तो लाग्छ कक
मर्सत नतमीहरूका बीर्मा काम जारी राख्ने कुर्ै आत्मषवश्वास छै र्, र नतमीहरूलाई प्रेम गरररहर्े

कुर्ै प्रेम पनर् छै र्। ककर्कक म धेरै पदहले र्ै नतमीहरूका “उपलम्ब्धहरू” दे खि षवरक्त भएको छु,
ककर्कक ती अनत तुच्छ र दयर्ीय छर् ्; यस्तो दे खिन्छ कक मैले नतमीहरूको बीर्मा कदहल्यै पनर्
बोलेको छै र्ँ र कदहल्यै पनर् नतमीहरूमा काम गरेको छै र्ँ। नतमीहरूका उपलम्ब्धहरू अनत नघर्लाग्दा

छर् ्। नतमीहरूले सधैँ आफैमाचथ षवर्ाश र समच ल्याउँ छौ, र नतमीहरूको लगभग कुर्ै मल्
ू य छै र्।

म मुम्स्कलले नतमीहरूमा एउटा मानर्सको स्वरूप पाउँ छु, र् त मानर्सको चर्न्हको गन्ध र्ै पाउर्
सक्छु। नतमीहरूको ताजा सुगन्ध कहाँ छ? नतमीहरूले धेरै विचसम्म र्ुकाएको मूल्य कहाँ छ, र
पररणामहरू कहाँ छर् ्? के नतमीहरूले कदहले कुर्ै पररणाम पाएका छौ? अब मेरो कामको र्याँ
सरु
ु आत छ, एक र्याँ थालर्ी भएको छ। म ठूला योजर्ाहरू परू ा गर्च जाँदैछु र म अझै ठूला

कामहरू पूरा गर्च र्ाहन्छु, तापनर् नतमीहरू पदहलेजस्तै अझै पनर् दहलोमा लडीबुडी गदै छौ, षवगतको

फोहोर पार्ीमा बर्सरहे का छौ, र आफैलाई नतमीहरूको सुरुको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट छुटाउर् लगभग
असफल भएका छौ। त्यसकारण, नतमीहरूले अझै पनर् मेरो वर्र्बाट केही प्राप्त गरे का छै र्ौ।

नतमीहरूले अझै पनर् आफूलाई आफ्र्ो सुरुको दहलोको फोहोर ठाउँ र फोहोर पार्ीबाट छुटाउर्
सकेका छै र्ौ, र नतमीहरू मेरा वर्र्हरू मात्र जान्दछौ, तर वास्तवमा नतमीहरू मेरा वर्र्हरूको
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स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा प्रवेश गरे का छै र्ौ, त्यसैले मेरा वर्र्हरू नतमीहरूका नर्म्म्त कदहल्यै पनर्

िोर्लएको छै र्; ती हजारौं विचसम्म बन्द गरी राखिएको अगमवाणीको पुस्तक जस्तै छर् ्। म
नतमीहरूका जीवर्मा दे िा पछुच, तर नतमीहरू सधैँ यसबारे अर्जार् रहन्छौ। नतमीहरू मलाई चर्न्र्

समेत सक्दै र्ौ। मैले नतमीहरूलाई भर्ेका लगभग आधा जनत वर्र्हरू नतमीहरूको न्यायका लाचग

हुर् ्, र नतर्ले जनत प्रभाव प्राप्त गर्ुचपछच त्यसको आधा जनत मात्र प्राप्त गदचछर् ्, जुर् नतमीहरूर्भत्र
गदहरो भय हार्लददर्ु हो। बाँकी आधा वर्र्हरू नतमीहरूलाई जीवर्को बारे मा र कसरी व्यवहार
गर्े भर्ी र्सकाउर्लाई हो। तरै पनर् यस्तो लाग्छ, कक जहाँसम्म नतमीहरूको प्रश्र् छ, नतमीहरूका

नर्म्म्त यो वर्र्हरूको अम्स्तत्व र्ै छै र्, वा यो यस्तो छ, कक नतमीहरूले बच्र्ाहरूको कुराहरू

सुर्ेको जस्तै, नतमीहरूले सधैँ एक अस्पष्ट मुस्कार् ददन्छौ, तर कदहल्यै पनर् त्यस अर्ुसार कायच

गदै र्ौ। नतमीहरूले यी कुराहरूप्रनत कदहल्यै पनर् र्ासो दे िाएका छै र्ौ; नतमीहरूले मुख्य रूपमा
उत्सुकताको कारण मात्र मेरा कायचहरू हे र्े गरे का छौ, जसको पररणाम स्वरूप अदहले नतमीहरू

अन्धकारमा परे का छौ र उज्यालोलाई दे ख्न सक्दै र्ौ, त्यसैले नतमीहरू अन्धकारमा दयालाग्दो प्रकारले

षवलाप गदचछौ। मैले र्ाहे को र्ादहँ नतमीहरूको आज्ञाकाररता हो, नतमीहरूको षवर्ासतचको आज्ञाकाररता,
र त्योभन्दा अझ बढी, नतमीहरू मैले भर्ेका सबै कुरामा पूणच नर्म्श्र्त होओ भन्र्े म माग गदचछु।
तैंले उपेक्षा गर्े व्यवहार अपर्ाउर्ु हुँदैर्, र षवशेि गरी मैले भर्ेका वर्र्हरूलाई तैंले र्ुर्ी-र्ुर्ी
र्लर्ु हुँदैर्, र् त मेरा वर्र्हरू र मेरो कामप्रनत र्ै तँ उदासीर् बन्र्ु पछच , जसो गर्े नतमीहरूको
बार्ी छ। मेरो काम नतमीहरूको बीर्मा गररन्छ र मैले मेरा धेरै वर्र्हरू नतमीहरूलाई प्रदार्

गरे को छु, तर यदद नतमीहरूले मसँग यस्तो व्यवहार गर्यौ भर्े नतमीहरूले प्राप्त र्गरे का वा

अभ्यास र्गरे का कुराहरू म अन्यजानत पररवारहरूलाई मात्र ददर् सक्छु। सम्ृ ष्ट गररएका सबै
प्राणीमध्ये कुर् र्ादहँलाई मैले मेरो हातमा समातेको छै र्? नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा एक “पररपक्व
वद्
ृ ध उमेर” का छौ, र तँमा मसँग भएको यस प्रकारको काम स्वीकार गर्े ऊजाच छै र्। तँ एउटा

हर्हाओ र्रा[क] जस्तै छस ्, मुम्स्कलले म्जइरहे को छस ्, र तैंले मेरा वर्र्हरूलाई कदहल्यै पनर्
गम्भीरतापूवचक र्लएको छै र्स ्। जवार् मानर्सहरू अनत व्यथच र अनत र्ै र्लप्त छर् ् र मेरो काममा
अझ थोरै मर् लगाउँ छर् ्। नतर्ीहरूलाई मेरो भोजको स्वाददष्ठ भोजर् िार्े कुर्ै र्ासो छै र्; नतर्ीहरू

एउटा सार्ो र्राजस्तै हुर् ् जसले आफ्र्ो षपञ्जराबाट नर्स्केर टाढा उडेर जार्े साहस गरे को छ।
यस्ता जवार् र वद्
ृ ध मानर्सहरू मेरो लाचग कसरी उपयोगी हुर् सक्छर् ्? धेरै उमेर पुगेका
मानर्सहरू आफू मरे पनछ नतर्ीहरूका आत्मा स्वगचमा जार् सकोस ् भर्ी नतर्ीहरू चर्हार्मा

र्पुगुञ्जेल मेरा वर्र्हरूलाई पेन्सर्को रूपमा प्रयोग गर्च तयार छर् ्; नतर्ीहरूका नर्म्म्त यनत गर्ुच

र्ै पयाचप्त छ। यी वद्
ृ ध मानर्सहरू अदहले मर्मा सधैँ “ठूला आकांक्षाहरू” र “अटल षवश्वास”
राख्छर् ्। नतर्ीहरूमा मेरो कामप्रनत ठूलो धैयच छ र वद्
ृ ध व्यम्क्तहरूमा हुर्ुपर्े सोझो र अटल रहर्े

क. हर्हाओ र्राको कथा एसोपको कर्मला र फटें िाको कथासँग र्मल्दोजुल्दो छ। हर्हाओ र्रा आफ्र्ो नछमेकी
र्ीलकण्ठ र्राबाट बारम्बार र्ेताउर्ीहरू पाए पनर् न्यार्ो मौसम हुँदा गुँड बर्ाउर्ुको सट्टा सुत्र्ु रुर्ाउँ छ। जब दहउँ द
आउँ छ, त्यो र्रा चर्सोले कठाङ्ग्चिएर मछच ।
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गुण छ, जो कुर्ै व्यम्क्त वा थोकद्वारा नघसाररँदैर् वा पराम्जत हुँदैर् वास्तवमा, नतर्ीहरू अभेद्य
ककल्लाजस्तै छर् ्—तर के यी मानर्सहरूको षवश्वास अन्धषवश्वासको रोगको पदाचमा लुकेको हुँदैर्
र? नतर्ीहरूको मागच कहाँ छ? नतर्ीहरूका लाचग, के नतर्ीहरूको मागच धेरै लामो, धेरै टाढा छै र् र?

नतर्ीहरूले मेरो इच्छालाई कसरी जान्र् सक्छर् ्? नतर्ीहरूका आत्मषवश्वास प्रशंसर्ीय छ भर्े पनर्,
यी वद्
ृ धहरूमध्ये कनत जर्ाले अलमल्ल र्परी पछ्याउर्ुको सट्टा, वास्तवमा जीवर्को िोजी
गरररहे का छर् ्? कनत जर्ाले साँच्र्ै मेरो कामको वास्तषवक महत्त्वलाई बुझ्दछर् ्? आज संसारमा

मलाई पछ्याउर्ेहरूमा नर्कट भषवष्यमा पातालमा फार्लर्ु र्परोस ् तर मद्वारा अको राज्यमा
लचगओस ् भन्र्े उद्दे श्य कसको छै र् र? के नतमीहरूको गन्तव्य यनत साधारण कुरा हो भन्र्े
नतमीहरूलाई लाग्छ? नतमी जवार् मानर्सहरू सबै जवार् र्संहहरू जस्ता भए पनर्, नतमीहरूको

हृदयमा साँर्ो मागच थोरै छ। नतमीहरूको जवार्ीले नतमीहरूलाई मेरो धेरै कामको हकदार बर्ाउँ दै र् ;
यसको षवपरीत, तैँले सधैँ तँप्रनतको मेरो घण
ृ ालाई जगाउँ छस ्। नतमीहरू जवार् भए पनर् नतमीहरूमा
शम्क्तको वा महत्वाकांक्षाको कमी छ, र नतमीहरू आफ्र्ो भषवष्यको बारे मा सधैँ वर्र्बद्ध छै र्ौ;

मार्ौं नतमीहरू उदासीर् र चर्न्तािस्त छौ। यो भन्र् सककन्छ कक जवार्हरूमा जुर् शम्क्त-जीवर्,
आदशचहरू र दृढ दृम्ष्टकोण र्लर्े प्रवषृ ि हुन्छ त्यो नतमीहरूमा एउटै पनर् पाउर् सककँदै र्; तँ यस
प्रकारको जवार् व्यम्क्त कुर्ै दृम्ष्टकोणषवर्ाको छस ् र तँमा सही र गलत, असल र िराब, सौन्दयच
र कुरूपता बीर् र्भन्र्ता छुट्ट्याउर्े कुर्ै क्षमता छै र्। नतमीहरूमा कुर्ै पनर् ताजा तत्त्वहरू

भेट्टाउर् असम्भव छ। नतमीहरू लगभग पूणचरूपमा पुरार्ो षवर्ार-धारा भएका हौ, र नतमीहरू जस्तो

जवार् मानर्सले र्भडलाई पछ्याउर्, षववेकहीर् हुर् पनर् र्सकेका छौ। नतमीहरूले कदहल्यै पनर्
सही र गलत स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउर् सक्दै र्ौ, सत्य र झट
ू ो बीर्को र्भन्र्ता छुट्ट्याउर् सक्दै र्ौ,
कदहल्यै उत्कृष्टताका लाचग प्रयास गर्च सक्दै र्ौ, र् त नतमीहरू सही के हो र के गलत, सत्य के
हो र कपट के हो भर्ी भन्र् र्ै सक्छौ। वद्
ृ ध मानर्सहरूमा भन्दा नतमीहरूमा धमचको अझ कडा

दग
ु चन्ध छ। तँ अहङ्ग्कारी र षववेकहीर् समेत छस ्, तँ प्रनतस्पधी छस ्, र आक्रमकताप्रनतको तेरो रुचर्
धेरै बर्लयो छ—यस ककर्समको जवार् व्यम्क्तमा सत्यता कसरी हुर् सक्छ? दृढ दृम्ष्टकोण र्भएको

कुर्ै व्यम्क्तले कसरी साक्षी ददर् सक्छ? सही र गलत छुट्याउर्े क्षमता र्भएको कुर्ै व्यम्क्तलाई
कसरी एक जवार् मानर्स भन्र् सककन्छ? जोसँग जोस, उत्साह, फुनतचलोपर्, शान्तपर् र एक जवार्

मानर्समा हुर्ुपर्े म्स्थरता हुँदैर् उसलाई कसरी मेरो अर्ुयायी भर्ेर भन्र् सककन्छ? जोसँग सत्यता
छै र्, न्यायको समझ छै र्, तर जो िेल्र् र झगडा गर्च मर् पराउँ छ, ऊ कसरी मेरो साक्षी हुर्

योग्यको हुर् सक्छ? जवार् मानर्सहरूसँग अरूप्रनत कपट र पूवाचिहपूणच र्जरहरू हुर्ुहुँदैर् र जवार्
मानर्सहरूले षवर्ाशकारी, घखृ णत कामहरू गर्चह
ु ु ँदैर्। नतर्ीहरू षवर्ार, आकांक्षाहरू र आफैलाई अझ
असल बर्ाउर्े उत्साही र्ाहर्ा षवहीर् हुर्ुहुँदैर्; नतर्ीहरू आफ्र्ा सम्भावर्ाहरूको बारे मा नर्राश
बन्र्ु हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूले जीवर्को आशा वा भषवष्यको आत्मषवश्वास र्ै गुमाउर्ुपछच ; नतर्ीहरूमा

नतर्ीहरूले अदहले रोजेको सत्यताको मागचलाई नर्रन्तरता ददर्े धैयच हुर्ुपछच —नतर्ीहरूको सम्पूणच
जीवर् मेरो नर्म्म्त िर्च गर्े नतर्ीहरूको इच्छालाई महसुस गर्च। नतर्ीहरू सत्यतारदहत हुर्ु हुँदैर्,
र् त नतर्ीहरूले ढोँगीपर् र अधमच र्ै लक
ु ाउर्ु हुन्छ—नतर्ीहरू उचर्त अडार्मा बर्लयोसँग िडा
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हुर्ुपछच । नतर्ीहरू त्यनतकै बहककर्ु हुँदैर्, तर न्याय तथा सत्यताको नर्म्म्त बर्लदार्हरू गर्े र
संघिच गर्च साहस गर्े आत्मा नतर्ीहरूमा हुर्ुपछच । अन्धकारका शम्क्तहरूको चथर्ोर्मर्ोको र्शकार
र्हुर्े र आफ्र्ो अम्स्तत्वको महत्त्वलाई रूपान्तरण गर्े साहस जवार् मानर्सहरूमा हुर्प
ु छच । जवार्
मानर्सहरूले षवपषिहरूप्रनत आत्मसमपचण गर्ुचहुँदैर् तर आफ्र्ा दाजुभाइ दददीबदहर्ीहरूप्रनत क्षमाको
आत्मा सदहत िुला र स्पष्ट हुर्ुपछच । अवश्य, हरे कका नर्म्म्त यी मेरा सतचहरू र हरे कका नर्म्म्त
मेरा सल्लाहहरू हुर् ्। तर यसका अनतररक्त, सबै जवार् मानर्सहरूका नर्म्म्त यी मेरा सुिदायक

वर्र्हरू हुर् ्। नतमीहरूले मेरा वर्र्अर्स
ु ार अभ्यास गर्चप
ु छच । षवशेि रूपमा, जवार् मानर्सहरू
षववादहरू सुल्झाउर्े र न्याय तथा सत्यताको िोजी गर्े संकल्परदहत हुर्ह
ु ु ँदैर्। नतमीहरूले सबै
सुन्दर र असल कुराहरूको िोजी गर्ुचपछच र नतमीहरूले सबै सकारात्मक कुराहरूको वास्तषवकता

प्राप्त गर्ुचपछच । नतमीहरू आफ्र्ो जीवर्प्रनत उिरदायी बन्र्ुपछच र यसलाई हल्का रूपमा र्लर्ु हुँदैर्।
मानर्सहरू पथ्
ु चभ कुरा हो, अनर् सत्यताको िोजी गर्े र
ृ वीमा आउँ छर् ् र मसँग जम्काभेट हुर्ु दल
त्यसलाई प्राप्त गर्े अवसर प्राप्त गर्ुच पनर् दल
ु चभ कुरा हो। यस सुन्दर समयलाई नतमीहरू यस
जीवर्मा िोजी गर्ुचपर्े सही मागचको रूपमा ककर् महत्त्व ददँ दैर्ौ? अनर् सत्यता र न्यायलाई नतमीहरू
ककर् सधैँ यनत धेरै उपेक्षा गछौ? मानर्सहरूसँग िेलबाड गर्े त्यस अधमच र त्यस नघर्लाग्दो

कुराको नर्म्म्त ककर् नतमीहरू आफैलाई कुल्र्ँदैछौ र र्ष्ट गदै छौ? अनर् नतमीहरू ककर् अधमीहरूले

गर्े काममा संलग्र् हुर्े वद्
ृ ध मानर्सहरू जस्तो अर्भर्य गछौ? नतमीहरू ककर् पुरार्ा कुराहरूका
पुरार्ा तररकाहरूको र्क्कल गछौ? नतमीहरूका जीवर् न्याय, सत्यता र पषवत्रताले भररपूणच हुर्ुपछच ;
नतमीहरूको जीवर् यस्तो युवा उमेरमा र्ै नतमीहरूलाई पातालमा डोर्याउर्े गरी यनत भ्रष्ट हुर्ुहुँदैर्।
के यो भयार्क दभ
ु ाचग्य हुर्ेछ भन्र्े नतमीहरूलाई महसुस हुँदैर्? के यो डरलाग्दो अन्याय हुर्ेछ

भन्र्े नतमीहरूलाई महसस
ु हुँदैर्?
नतमीहरू सबैले आफ्र्ा सवचथा र्सद्ध काम गर्ुचपछच र नतमीहरूले मलाई सुम्पर् परम, अद्षवतीय
बर्लदार् बर्ाएर त्यसलाई मेरो वेदीमा बर्लदार् गर्ुचपछच । नतमीहरू सबै आफ्र्ा दृम्ष्टकोणमा बर्लयो

गरी िडा हुर्ुपछच र आकाशका बादलहरू जस्तै हरे क मन्द हावासँगै उड्र्े हुर्ु हुँदैर्। नतमीहरूले

आफ्र्ो आधा जीवर्सम्म कदठर् पररश्रम गछौ, यसैले नतमीहरूले ककर् आफूले पाउर्ुपर्े लक्ष्यको

िोजी र्गर्े? नतमीहरू आधा जीवर्सम्म पररश्रम गछौ, तथाषप नतमीहरू सँग
ु रु र कुकुर जस्ता
नतमीहरूका अर्भभावकहरूलाई सत्यता र नतमीहरूको महत्त्वपूणच व्यम्क्तगत अम्स्तत्वलाई चर्हार्मा

तान्र् ददन्छौ। यो तेरा षवरुद्धको ठूलो अन्याय हो भन्र्े तँलाई लाग्दै र्? के तँलाई यस तररकाले

जीवर् म्जउर्ु अत्यन्तै व्यथच हो भन्र्े महसुस हुँदैर्? यस तररकाले सत्यता र सही मागचको िोजी
गर्ाचले समस्याहरू पैदा हुन्छर् ् जसको कारण नछमेकीहरूले असहज महसस
ु गछच र् ् र सम्पण
ू च

पररवार दुःु िी हुन्छ अनर् यसले घातक प्रकोपहरूतफच डोर्याउँ छ। यदद तँ यसरी म्जउँ छस ् भर्े, के
यो सबैभन्दा व्यथच जीवर् होइर् र? कसको जीवर् तेरोभन्दा भाग्यशाली हुर् सक्छ र कसको जीवर्
तेरोभन्दा हास्यास्पद हुर् सक्छ? के तँ मेरो आर्न्द र तेरो नर्म्म्त सान्त्वर्ाका वर्र्हरू प्राप्त
गर्च र्ै मेरो िोजी गदै र्स ् र? तर तँ आधा जीवर् यताउता दौडेपनछ, म ररसले र्ूर र्होउञ्जेलसम्म

र तेरो वास्ता र्रािञ्
ु जेल वा तेरो प्रशंसा र्गरुञ्जेलसम्म मलाई क्रोचधत तल्
ु याउँ छस ्—के यसको
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अथच तेरो सम्पूणच जीवर् व्यथचमा गएको छ भन्र्े हुँदैर् र? शुद्ध हुर्े स्थार्बाट मुक्त पाररएका
युगौं-युगका ती सन्तहरूका आत्माहरूलाई हे र्च जार्े धष्ृ टता तैँले कसरी गर्च सक्छस ्? तँ मप्रनत
उदासीर् छस ् र अन्तमा तैँले घातक षवपषि पैदा गछच स ्—यस मौकाको फाइदा र्लर्ु र षवशाल समद्र
ु

वारपार आर्न्दमय यात्रा गर्ुच र त्यसपनछ मेरो “सुम्म्पएको कायच” पालर् गर्ुच र्ै असल हुर्े चथयो।
मैले तँलाई धेरै पदहले भर्ेको चथएँ, तँ जस्तो उदासीर् तापनर् अलग हुर् अनर्च्छुक व्यम्क्तलाई,
मैले सज
ृ र्ा गरे का छालहरूले षवलय गर्ेछ र नर्ल्र्ेछ। के नतमीहरूले साँच्र्ै आफैलाई सुरक्षा ददर्

सक्छौ? तेरो अदहलेको िोजले तँ र्सद्ध छस ् भन्र्े कुरालाई सनु र्म्श्र्त गर्ेछ भन्र्े कुरामा तँ

साँच्र्ै पक्का छस ्? के तेरो हृदय धेरै कठोर छै र् र? यस ककर्समको पछ्याइ, यस ककर्समको िोज,
यस ककर्समको जीवर् र यस ककर्समको र्ररत्र—यसले कसरी मेरो स्याबासी प्राप्त गर्च सक्थ्यो?

तैँले सतपूर्छ मानवजातत वतछमान हिनसतम
कसरी ववकमसत भयो भन्ने जान्नुपर्छ
छ हजार विचभन्दा लामो अवचधमा गररएको कामको सम्पूणचता फरक-फरक युग आउर्े र जार्े

क्रममा पररवतचर् भएको छ। यो कायचको पररवतचर् संसारको समि म्स्थनत र मार्वजानतको समि

षवकास सम्बन्धी प्रवाहहरूमा आधाररत छ; व्यवस्थापर् कायच पनर् सोही अर्रू
ु प बबस्तारै मात्रै

पररवतचर् भएको छ। यी सबै सम्ृ ष्टको सुरुवातदे खि योजर्ा गररएको चथएर्। संसारको सम्ृ ष्ट

हुर्ुभन्दा पदहले, वा त्यसको केही समयपनछ, यहोवाले कायचको पदहलो र्रण, अथाचत ् व्यवस्थाको
कायच; कायचको दोस्रो र्रण, अथाचत ् अर्ुिहको कायच; वा कायचको तेस्रो र्रण, अथाचत ् षवजयको कायच—
जर्
ु उहाँले सरु
ु मा मोआबका केही सन्तार्बाट सरु
ु गर्चह
ु ु र्े चथयो, र यसद्वारा सम्पण
ू च ब्रह्माण्ड
षवजय गर्ुचहुर्े चथयो—त्यसको योजर्ा बर्ाउर्ुभएको चथएर्। संसारलाई सम्ृ ष्ट गररसकेपनछ, उहाँले

यी वर्र् कदहल्यै बोल्र्ुभएर्, र् त मोआबपनछ र्ै ती उहाँले कदहल्यै बोल्र्ुभयो; वास्तवमा,
लोतभन्दा पदहले, ती उहाँले कदहल्यै उच्र्ारण गर्ुचभएर्। परमेश्वरको सबै काम तत्कालीर् रूपमा

गररन्छ। उहाँको व्यवस्थापर्को सम्पूणच छ हजार विे कायचको षवकास पनर् ठीक यसरी र्ै भएको
छ; उहाँले संसारको सम्ृ ष्ट हुर्भ
ु न्दा पदहले कुर्ै पनर् हालतमा “मार्वजानतको षवकासको सारांश
र्ाटच ” जस्तो योजर्ा लेख्र्भ
ु एर्। परमेश्वरको कायचमा, उहाँ जे हो त्यो प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त

गर्ुचहुन्छ; योजर्ा बर्ाउर् उहाँले आफ्र्ो मम्स्तष्कलाई पीडा ददर्ुहुन्र्। अवश्य र्ै, केही अगमवक्ताले
नर्कै धेरै अगमवाण बोलेका छर् ्, तर परमेश्वरको कायच सँधै र्ै सटीक योजर्ा अन्तगचत र्ै रह्यो
भन्र् सककँदै र्; ती अगमवाणी परमेश्वरको त्यो समयको कायच अर्स
ु ार गररएका चथए। उहाँले गर्चुहुर्े
सबै कायच सबभन्दा वास्तषवक कायच हुन्छ। उहाँले हरे क युगको षवकास अर्ुसार यो गर्ुचहुन्छ, र

काम-कुराहरू कसरी पररवतचर् हुन्छर् ् त्यसैको आधारमा गर्ुचहुन्छ। उहाँक लाचग, आफ्र्ो काम अनघ
बढाउर्ु भर्ेको बबरामीलाई उपर्ार गर्च औिचध ददर्ुजस्तै हो; आफ्र्ो काम गर्े क्रममा, उहाँले
अवलोकर् गर्ुचहुन्छ, र उहाँका अवलोकर् अर्ुसार आफ्र्ो कायच जारी राख्र्ुहुन्छ। आफ्र्ो कायचको
हरे क र्रणमा, परमेश्वर आफ्र्ो प्रर्रु बद्
ु चध र क्षमता व्यक्त गर्च सक्षम हुर्ह
ु ु न्छ; उहाँले आफ्र्ो
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प्रशस्त बुद्चध र अम्ख्तयार कुर्ै नर्म्श्र्त युगको कायचको आधारमा प्रकट गर्ुचहुन्छ, र उहाँले त्यस
युगमा फकाचएर ल्याउर्ुभएका सबैलाई उहाँको सम्पूणच स्वभाव दे ख्र्े तुल्याउर्ुहुन्छ। आफूले जे

काम गर्चप
ु र्े हो त्यो, उहाँले हरे क यग
ु मा गर्च आवश्यक रहे को काम अर्स
ु ार र्ै मानर्सको िाँर्ो
पूरा गर्ुचहुन्छ। शैतार्ले जुर् हदसम्म मानर्सलाई भ्रष्ट तुल्याएको छ त्यही अर्ुसार उहाँले

नतर्ीहरूको िाँर्ो पूरा गररददर्ुहुन्छ। जसरी पथ्
ृ वीमा परमेश्वरलाई प्रकट गर्च सकूर् ् र नतर्ीहरूले
सम्ृ ष्टको माझमा परमेश्वरको गवाही ददर् सकूर् ् भर्ेर यहोवाले प्रारम्भमा आदम र हव्वालाई सम्ृ ष्ट

गर्चभ
ु यो, यो पनर् त्यस्तै हो। तैपनर्, सपचको प्रलोभर्मा परे पनछ हव्वाले पाप गररर् ्, र आदमले पनर्

त्यसै गर्यो; बगैँर्ामा, नतर्ीहरू दव
ु ैले असल र िराबको ज्ञार् ददर्े रूिको फल िाए। तसथच,

यहोवाले नतर्ीहरूमा थप काम गर्ुचपर्यो। नतर्ीहरूको र्ग्र्ता दे िेपनछ, उहाँले पशुका छालाबाट
बर्ाइएको वस्त्रद्वारा नतर्ीहरूको शरीर ढाककददर्भ
ु यो। त्यसपनछ उहाँले आदमलाई भन्र्ुभयो, “तैँले

तेरी श्रीमतीको कुरा सुर्ेको छस ्, र मैले तँलाई यसबाट र्िार्ू भर्ेर आज्ञा ददएको रुिबाट िाएको
छस ् त्यसकारण: तँ भूर्ममा र्फकुचञ्जेलसम्म … तेरो िानतर भूर्म श्राषपत भएको छ; ककर्भर्े तँ

यसबाटै नर्कार्लएको चथइस ्: तँ धूलो होस ् र तँ धूलोमै फकचर्ेछस ्।” त्यो स्त्रीलाई उहाँले भन्र्ुभयो,

“म तेरा कष्ट र तेरो सत्ु केरी-वेदर्ालाई ज्यादै बढाइददर्ेछु; तैँले कष्टमा र्ै बच्र्ाहरू जन्माउर्ेछेस ्;
र तेरो इच्छा तेरो पनतनतर हुर्ेछ, र त्यसले तँमाचथ शासर् गर्ेछ।” त्यसपनछ, उहाँले नतर्ीहरूलाई
अदर्को बगैंर्ाबाट नर्काल्र्ुभयो र अदहले जसरी आधनु र्क मानर्स पथ्
ृ वीमा म्जउँ छर् ्, त्यसरी र्ै
नतर्ीहरूलाई त्यसको बादहरपट्दट म्जउर्े तुल्याउर्ुभयो। प्रारम्भमा परमेश्वरले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट

गर्ुचहुँदा सम्ृ ष्ट भएपनछ मानर्सलाई सपचद्वारा प्रलोभर्मा पर्च ददर्े र त्यसपनछ मानर्स र सपचलाई
सराप्र्े उहाँको योजर्ा चथएर्। उहाँसँग वास्तवमै त्यस्तो योजर्ा चथएर्; घटर्ाक्रम र्ै त्यसरी
षवकर्सत भयो जसले उहाँलाई उहाँको सम्ृ ष्टको बीर्मा र्याँ काम गर्े अवसर ददयो। पथ्
ृ वीमा

आदम र हव्वा बीर् यहोवाले आफ्र्ो काम गररसक्र्ुभएपनछ, मार्वजानत हजारौं विचसम्म षवकास

भइरह्यो, जब “पथ्
ृ वीमा मानर्सको दष्ु टता ठूलो चथयो र उसको हृदयको षवर्ारहरूको हरे क कल्पर्ा
नर्रन्तर रूपमा दष्ु ट मात्र चथयो भन्र्े यहोवाले दे ख्र्ुभयो। अनर् यहोवाले पथ्
ृ वीमा मानर्स

बर्ाउर्ुभएकोमा अफसोस मान्र्ुभयो र आफ्र्ो हृदयमा उहाँ दुःु खित हुर्ुभयो। … तर र्ोआले
यहोवाको र्जरमा अर्ि
ु ह पाए।” यस पटक यहोवासँग गर्चप
ु र्े धेरै र्याँ काम चथयो, ककर्भर्े उहाँले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानत सपचको प्रलोभर्मा परे पनछ अत्यन्तै पापी बर्ेको चथयो। यी
पररम्स्थनतलाई ध्यार्मा राख्दै , यहोवाले सारा मार्वजानतको बीर्बाट बर्ाउर् र्ोआको पररवारलाई

र्ुन्र्ुभयो, र त्यसपनछ उहाँले बाढीद्वारा संसारलाई र्ष्ट गर्े आफ्र्ो काम अनघ बढाउर्ुभयो।

आजका ददर्सम्म पनर् मार्वजानत यही शैलीमा झर् ्-झर् ् भ्रष्ट हुँदै षवकर्सत हुर्े काम जारी छ,
अनर् जब मार्व यस्तो षवकासको र्रम षवन्दम
ु ा पुग्छ, तब यसले मार्वजानतको अन्त्य ल्याउर्ेछ।
प्रारम्भदे खि संसारको अन्त्यसम्मै, उहाँको कायचको आन्तररक सत्य सधैँ यस्तै रह्यो र सधैँ यस्तै

रहर्ेछ। यो मानर्सलाई कसरी नतर्ीहरूका प्रकार अर्ुसार वगीकरण गररर्ेछ भन्र्े जस्तै छ; यो

हरे क व्यम्क्त सुरुमा र्ै नर्म्श्र्त वगचमा पर्ेछ भर्ी पुवचनर्धाचरण गररएको भन्र्े मार्मला भन्दा
नर्कै परको कुरा हो; बरु, षवकासको प्रकक्रयाबाट भएर गएपनछ मात्रै हरे कलाई क्रर्मक रूपमा वगीकरण
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गररन्छ। अन्त्यमा, पूणच मुम्क्तमा ल्याउर् र्सककर्े हरे कलाई नतर्ीहरूका “षपतापुिाच” कहाँ र्ै

फकाचइन्छ। मार्वजानत बीर् परमेश्वरले गर्े कुर्ै पनर् कायचको तयारी संसारको सम्ृ ष्ट हुँदा र्ै
गररएको चथएर्; बरु, पररम्स्थनतको षवकासले र्ै परमेश्वरलाई मार्वजानतको बीर्मा र्रणबद्ध र

अझै वास्तषवक र व्यवहाररक रूपमा आफ्र्ो काम गर्े तुल्याएको छ। उदाहरणको लाचग, यहोवा
परमेश्वरले स्त्रीलाई प्रलोभर् गर्च सपचको सम्ृ ष्ट गर्ुचभएर्; त्यो उहाँको नर्म्श्र्त योजर्ा चथएर्, र्
त त्यो उहाँले जार्ी-जार्ी पदहले र्ै नर्धाचररत गर्ुचभएको केही कुरा र्ै चथयो। त्यो अर्पेक्षक्षत घटर्ा

चथयो भर्ेर भन्र् सककन्छ। तसथच, यही कारणले यहोवाले आदम र हव्वालाई अदर्को बगैंर्ाबाट
नर्काल्र्ुभयो र फेरर कदहल्यै मानर्स र्सजचर्ा र्गर्े शपथ िार्ुभयो। तैपनर्, यही जगमा मात्रै

मानर्सले परमेश्वरको बुद्चध पिा लगाउँ छर् ्। यो मैले यसभन्दा पदहले भर्ेको जस्तै हो: “म

शैतार्को िड्यन्त्रहरू अर्ुसार मेरो बुद्चध प्रयोग गछुच।” मार्वजानत जनत भ्रष्ट भए पनर् वा सपचले

नतर्ीहरूलाई जसरी प्रलोभर् गरे पनर्, यहोवासँग उहाँको बुद्चध छँ दैछ; तसथच, संसारको सम्ृ ष्ट गरे देखि
र्ै उहाँ र्याँ काममा संलग्र् हुर्ुहुन्छ, र यो कायचको कुर्ै पनर् र्रण कदहल्यै दोहोररएको छै र्।
शैतार्ले नर्रन्तर रूपमा िड्यन्त्रहरू लागू गरे को छ, मार्वजानत नर्रन्तर रूपमा शैतार्द्वारा भ्रष्ट

तुल्याइएका छर् ्, र यहोवा परमेश्वरले अटुट रूपमा आफ्र्ो बुद्चधमार्ी कायच अनघ बढाउर्ुभएको

छ। संसारको सम्ृ ष्ट गरे पनछ उहाँ कदहल्यै असफल हुर्ुभएको छै र्, र् त उहाँले कदहल्यै काम गर्च
र्ै छोड्र्भ
ु एको छ। मानर्सहरू शैतार्द्वारा भ्रष्ट तल्
ु याइएपनछ, उहाँले भ्रष्टताको स्रोत, अथाचत ् त्यस
शत्रुलाई षवजय गर्चको लाचग नतर्ीहरूका बीर्मा काम गरररहर्ुभएको छ। प्रारम्भदे खि र्ै यो युद्ध

सुरु भएको छ, र संसारको अन्त्य भइञ्जेल जारी रहर्ेछ। यी सबै कायच गर्े क्रममा, यहोवा

परमेश्वरले शैतार्द्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका मानर्सलाई समेत उहाँको महार् ् मुम्क्त प्राप्त गर्े मात्र
तल्
्
र अम्ख्तयार दे ख्र्े पनर्
ु याउर्भ
ु एको छै र्, तर नतर्ीहरूलाई उहाँको बद्
ु चध, सशचम्क्तमार्ता

तुल्याउर्ुभएको छ। यसका साथै, अम्न्तममा, उहाँले दष्ु टलाई दण्ड ददँ दै र असललाई इर्ाम ददँ दै ,

नतर्ीहरूलाई उहाँको न्यायपरायण स्वभाव दे िाउर्ह
ु ु र्ेछ। उहाँले शैतार्सँग आजको ददर्सम्मै युद्ध
गर्ुचभएको छ र उहाँ कदहल्यै हार्ुचभएको छै र्। ककर्भर्े उहाँ बुद्चधमार्ी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, र उहाँले

शैतार्को िड्यन्त्रहरूका आधारमा आफ्र्ो बुद्चध प्रयोग गर्ुचहुन्छ। त्यसकारण, परमेश्वरले स्वगचमा
भएका सबै कुरालाई उहाँको अम्ख्तयारमा समषपचत हुर्े मात्रै तल्
ु याउर्ह
ु ु न्र्, तर उहाँले पथ्
ृ वीको सबै
कुरालाई उहाँको पाउदार्मुनर् राख्र्ुभएको छ र, नर्म्श्र्त रूपमा, मार्वजानतलाई आक्रमण गर्े र

सताउर्े दष्ु टलाई उहाँको सजायमा पर्े तुल्याउर्ुहुन्छ। उहाँकै बुद्चधका कारण यी सबै कामका
पररणाम आउँ छर् ्। मार्वजानतको अम्स्तत्वभन्दा पदहले उहाँले आफ्र्ो बुद्चधलाई कदहल्यै पनर्
प्रकट गर्चभ
ु एको चथएर्, ककर्भर्े स्वगच, पथ्
ृ वी, वा ब्रह्माण्डमा कतै पनर् उहाँको शत्रु चथएर्, र

प्रकृनतमा आक्रमण गर्े कुर्ै पनर् अन्धकारका शम्क्त चथएर्। प्रधार् स्वगचदत
ू ले उहाँलाई धोका
ददएपनछ, उहाँले पथ्
ृ वीमा मार्वजानतको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र मार्वजानतकै कारण उहाँले प्रधार्
स्वगचदत
ू , अथाचत ् शैतार्सँगको सहस्त्राब्दीयौं लामो युद्ध—हरे क अको र्रणसँगै अझै उि हुँदै जार्े
युद्ध—सुरु गर्ुचभयो। यी हरे क र्रणमा उहाँको सवचशम्क्तमार्ता
् र बुद्चध उपम्स्थत छर् ्। त्यसपनछ
मात्रै स्वगच र पथ्
्
र िासगरर परमेश्वरको
ु चध, सवचशम्क्तमार्ता
ृ वीका सबै र्ीज परमेश्वरको बद्
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वास्तषवकताको साक्षी हुर्ेछर् ्। उहाँले आजको ददर्सम्म पनर् यस्तै वास्तषवक रूपमा आफ्र्ो काम
गर्ुचहुन्छ; साथै, उहाँले आफ्र्ो काम गर्े क्रममा, आफ्र्ो बद्
्
पनर् प्रकट
ु चध र सवचशम्क्तमार्तालाई
गर्चह
ु ु न्छ।

उहाँले

नतमीहरूलाई

कायचको

हरे क

र्रणको

र्भत्री

सत्य

दे ख्र्े, परमेश्वरको

सवचशम्क्तमार्तालाई
्
ठ्याक्कै व्याख्या गर्े, साथै, परमेश्वरको वास्तषवकताको अम्न्तम व्याख्यालाई
हे र्े तुल्याउर्ुहुन्छ।

येशूलाई यहूदाले ददएको धोका बारे कनतपय मानर्सले सोच्र्े गछच र् ्: के यो संसारको सम्ृ ष्टभन्दा
पदहले नर्धाचररत गररएको चथएर् र? वास्तवमा, समयको वास्तषवकताका आधारमा र्ै पषवत्र आत्माले
यी योजर्ा बर्ाउर्ुभयो। संयोगवस यहूदा र्ाम भएको कुर्ै व्यम्क्तले सँधै कोि दहर्ार्मर्ा गथ्यो,
त्यसकारण यस व्यम्क्तलाई यही भूर्मका नर्वाचह गर्च र यसरी सेवा गर्चका लाचग र्ुनर्यो। यो

स्थार्ीय स्रोत साधर्लाई प्रयोगमा ल्याउर्े साँर्ो उदाहरण चथयो। सुरुमा येशू यस बारे मा अर्र्भज्ञ

हुर्ुहुन्थ्यो; पनछ, यहूदाको बारे मा पदाचफास गररएपनछ मात्रै येशूले यसबारे थाहा पाउर्ुभयो। यो

भूर्मका नर्वाचह गर्च सक्र्े अरू कुर्ै व्यम्क्त भएको भए, यहूदाको सट्टा त्यही व्यम्क्तले यसो गर्े
चथए। वास्तवमा पूवचनर्धाचररत कुरा पषवत्र आत्माले त्यही क्षणमा गर्ुचभएको काम चथयो। पषवत्र

आत्माको काम सँधै तत्कालीर् रूपमा गररन्छ; उहाँले कुर्ै पनर् समयमा आफ्र्ो योजर्ा बर्ाउर्
सक्र्ुहुन्छ, र यसलाई कुर्ै पनर् समय अनघ बढाउर् सक्र्ुहुन्छ। पषवत्र आत्माको कायच वास्तषवक

छ, र यो सधैँ र्याँ हुन्छ, कदहल्यै परु ार्ो हुँदैर्, र यो सधैँ उच्र् हदसम्मै ताजा हुन्छ भर्ेर म सधैँ
ककर् भन्छु? संसारको सम्ृ ष्ट हुँदा पदहले र्ै उहाँको कामको योजर्ा गररएको चथएर्; त्यो जे भयो
ती सबै होइर्! कामको हरे क र्रणले यसको सम्बम्न्धत समयमा उचर्त प्रभाव प्राप्त गछच , र ती
र्रणहरूले एक-अकाचलाई हस्तक्षेप गदै र्र् ्। धेरै पटक, पषवत्र आत्माको हालैको कामसँग तेरो मर्मा

भएका योजर्ाहरू तल
ु र्ायोग्य हुँदैर्र् ्। उहाँको काम मार्व तकचजस्तो सरल छै र्, र् त यो मार्व
कल्पर्ाजस्तो जदटल र्ै छ—यसमा मानर्सलाई नतर्ीहरूको वतचमार् आवश्यकता अर्ुसार कुर्ै पनर्

समय र कुर्ै पनर् स्थार्मा आपूनतच गर्े कायच समावेश हुन्छ। मानर्सको सारतत्व बारे उहाँ जषि
स्पष्ट अरू कोही छै र्, र त्यही कारणले मानर्सको यथाथच िाँर्ोका नर्म्म्त उहाँले गर्े काम जषि
उपयुक्त अरू केही हुँदैर्। त्यसकारण, मार्व पररप्रेक्ष्यबाट षवर्ार गदाच, उहाँको काम कैयौं सहस्त्राब्दी
पदहले र्ै योजर्ा गररएको जस्तो दे खिर् सक्छ। अदहले उहाँले नतमीहरूका बीर्मा काम गर्चह
ु ु ँदा,
नतमीहरू जुर् म्स्थनतमा छौ त्यसलाई हे दै काम गर्े र बोल्र्े गर्ुचहुन्छ, त्यस क्रममा उहाँले
मानर्सहरूलाई जे िाँर्ो छ त्यही अर्ुसारको वर्र् बोल्दै , आइपर्े हरे क म्स्थनतमा सदह वर्र्हरू

बोल्र्ुहुन्छ। उहाँको कामको पदहलो र्रणलाई र्लऔं: सजायको समय। त्यसपनछ, मानर्सहरूले अर्ेक

ककर्समका बार्ीबेहोरा प्रदशचर् गरे र नर्म्श्र्त तररकामा षवद्रोह गरे ; जसरी नर्म्श्र्त र्करात्मक
अवस्थाहरू

आए, त्यसरी

र्ै षवर्भन्र्

सकारात्मक

अवस्थाहरू

पनर् दे िा

परे ।

नतर्ीहरू

र्कारात्मकताको एउटा षवन्दम
ु ा आइपुगे र िम्स्कर्े सबैभन्दा तल्लो सीमा दे िाए। परमेश्वरले यी
सबै कुराका आधारमा, आफ्र्ो कामद्वारा अझै राम्रो पररणाम हार्सल गर्च नत कुरालाई पकडमा

राख्दै , आफ्र्ो काम गर्ुचभएको छ। अथाचत ्, कुर्ै नर्म्श्र्त समयमा नतर्ीहरूको तत्कालीर् अवस्था
कस्तो छ त्यही अर्स
ु ार उहाँले मानर्सहरूका बीर्मा ददगो काम गर्चह
ु ु न्छ; मानर्सहरूको वास्तषवक
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अवस्थाहरू अर्ुसार उहाँले आफ्र्ो कामको हरे क र्रणलाई अनघ बढाउर्ुहुन्छ। सम्पूणच सम्ृ ष्ट उहाँकै
हातमा छ; उहाँले कसरी नतर्ीहरूलाई र्चर्न्र् सक्र्ुहुन्छ? परमेश्वरले गर्ुच पर्े कामको अको र्रण
कुर्ै पनर् समयमा र कुर्ै पनर् स्थार्मा मानर्सहरूका अवस्थाहरू अर्स
ु ार गर्चह
ु ु न्छ। कुर्ै पनर्
हालतमा यो काम हजारौं विच पदहले योजर्ा गररएको चथएर्; त्यो त मार्व धारणा हो! उहाँले
आफ्र्ो कामको प्रभावहरूको अवलोकर् गदै काम गर्ुचहुन्छ, र उहाँको काम नर्रन्तर रूपमा गहर्
र षवकर्सत हुँदै जान्छ; हरे क पटक, आफ्र्ो कामको पररणामहरू अवलोकर् गररसकेपनछ, उहाँले
आफ्र्ो कामको अको र्रण कायाचन्वयर् गर्चह
ु ु न्छ। क्रर्मक रूपमा पररवतचर् गर्च र समय बबत्दै
जाँदा मानर्सहरूलाई उहाँको र्याँ काम दे िाउर् उहाँले धेरै कुराहरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ। कायच गर्े
यो शैलीले मानर्सहरूको िाँर्ो पूरा गर्च सक्छ, ककर्भर्े परमेश्वरले मानर्सहरूलाई राम्ररी

चर्न्र्ुहुन्छ। उहाँले स्वगचबाट आफ्र्ो काम यसरी र्ै गर्ुचहुन्छ। त्यस्तै, दे हधारी परमेश्वरले वास्तषवक
पररम्स्थनतहरू अर्ुसार यसरी र्ै बन्दोबस्त गदै र मानर्सहरूका बीर्मा काम गदै आफ्र्ो काम
गर्ुचहुन्छ। उहाँको कुर्ै पनर् काम संसारको सम्ृ ष्ट गररर्ुभन्दा पदहले र्ै बन्दोबस्त गररएको चथएर्,
र् त यसको बारे मा पदहले र्ै सतकचताको साथ योजर्ा र्ै गररएको चथयो। संसारको सम्ृ ष्ट गररएको

दई
ु हजार विचपनछ, यहोवाले मार्वजानत यनत धेरै भ्रष्ट भएको दे ख्र्ुभयो कक व्यवस्थाको युग

समाप्त भएपनछ, यहोवाले अर्ुिहको युगमा मार्वजानतलाई छुटकारा ददर्े आफ्र्ो काम गर्ुचहुर्ेछ
भर्ेर भषवष्यवाणी गर्च उहाँले अगमवक्ता यशैयाको मि
ु प्रयोग गर्चभ
ु यो। अवश्य र्ै, यो यहोवाको
योजर्ा चथयो, तर यो योजर्ा पनर् त्यो समय उहाँले अवलोकर् गरररहर्ुभएको पररम्स्थनतहरू

अर्ुसार र्ै बर्ाइएको चथयो; अवश्य र्ै, उहाँले आदमको सम्ृ ष्ट गरे लगिै यस बारे षवर्ार गर्ुचभएको

चथएर्। यशैयाले अगमवाणी मात्रै गररददए, तर यहोवाले व्यवस्थाको युगको अवचधमा यस कामको
लाचग अचिम तयारीहरू गर्चभ
ु एको चथएर्; बरु, उहाँले अर्ि
ु हको यग
ु को प्रारम्भमा यो कामलाई गनत

ददर्ुभयो। यो त्यदह बेला चथयो, जुर् बेला परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुर्ेछ भन्र्े सन्दे शबारे योसेफलाई
उजागर गर्च सन्दे शवाहक उसको सपर्ामा दे िा पर्यो, अनर् त्यसपनछ मात्रै उहाँको दे हधारणको

काम सुरु भयो। मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे जस्तो, परमेश्वरले दे हधारणको आफ्र्ो कायचको योजर्ा
संसारको सम्ृ ष्ट गरे पनछ तुरुन्तै गर्ुचभएको चथएर्; मार्वजानतको षवकासको हद र शैतार्सँगको
उहाँको यद्
ु धको अवस्थाको आधारमा मात्रै यस सम्बन्धी नर्णचय गररएको चथयो।

जब परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुन्छ, उहाँको आत्मा मानर्समा ओर्लचर्ुहुन्छ; अको शब्दमा भन्दा,

परमेश्वरका आत्माले भौनतक शरीर धारण गर्ुचहुन्छ। उहाँ केही सीर्मत र्रणहरू र्ल्याइकर् पथ्
ृ वीमा
आफ्र्ो काम गर्च आउर्ुहुन्छ; उहाँको काम पूणचतया असीर्मत छ। दे हमा पषवत्र आत्माले गर्ुचहुर्े

कामलाई अझै उहाँको कामका पररणामहरूद्वारा र्ै नर्धाचररत गररन्छ, र दे हमा हुँदा उहाँले गर्चुहुर्े
कामको समय अवचध नर्धाचररत गर्च उहाँले यस्तै कुराहरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ। उहाँ अनघ बढ्र्े
क्रममा उहाँको कामको जाँर् गदै , पषवत्र आत्माले उहाँको कामको हरे क र्रण प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट
गर्ुचहुन्छ; यो काम मानर्सको कल्पर्ालाई तन्काउर्े जषिको अलौककक पनर् छै र्। यो स्वगचहरू र

पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्े क्रममा यहोवाले गर्ुचभएको काम जस्तै छ; उहाँले योजर्ा
बर्ाउर्भ
ु यो र एकै साथकाम गर्चभ
ु यो। उहाँले अन्धकारबाट ज्योनतलाई अलग गर्चभ
ु यो, अनर् बबहार्
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र साँझ अम्स्तत्वमा आयो—यसको लाचग एक ददर् लाग्यो। दोस्रो ददर्, उहाँले आकाश सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो,
र त्यसको लाचग पनर् एक ददर् लाग्यो; त्यसपनछ उहाँले पथ्
ृ वी, समुद्रहरू, र नतर्लाई वद्
ृ चध गदै

लार्े सबै प्राणीहरूसम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो, जसको लाचग अको ददर् लाग्यो। यो छै टौं ददर्सम्म जारी रह्यो,

जुर्बेला उहाँले मानर्स सम्ृ ष्ट गर्ुचभयोअनर् नतर्लाई पथ्
ृ वीमा भएका सबै थोकको व्यवस्थापर् गर्च
ददर्ुभयो। त्यसपनछ, सबै थोक सम्ृ ष्ट गररर्सध्याएपनछ सातौं ददर्मा, उहाँले षवश्राम र्लर्ुभयो।

परमेश्वरले सातौं ददर्लाई आर्शि ् ददर्ुभयो र यसलाई पषवत्र ददर् भन्र्ुभयो। उहाँले सबै थोक
सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ मात्रै यो पषवत्र ददर्को स्थापर्ा गर्े नर्णचय गर्चभ
ु यो, नतर्ीहरूलाई सम्ृ ष्ट

गर्ुचभन्दा पदहले होइर्। यो काम पनर् तत्कालीर् रूपमा र्ै गररयो; सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्ुचभन्दा
पदहले, उहाँले छ ददर्मा संसारको सम्ृ ष्ट गर्े अनर् सातौं ददर्मा षवश्राम गर्े नर्णचय गर्ुचभएको

चथएर्; त्यस्ता कुराहरू सत्य होइर्र् ्। उहाँले त्यस्तो केही भन्र्ुभएर्, र् त यसको बारे मा योजर्ा

र्ै बर्ाउर्ुभएको चथयो। यावत ् थोकको सम्ृ ष्ट छै टौं ददर्मा समाप्त हुर्ेछ र सातौं ददर्मा उहाँले
षवश्राम गर्ुचहुर्ेछ भर्ेर उहाँले कुर्ै पनर् हालतमा भन्र्ुभएको चथएर्; बरु, त्यो समय उहाँलाई जे

असल लाग्यो त्यही अर्ुसार र्ै सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो। उहाँले सबै कुरा सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ, पदहले र्ै

छै टौं ददर् भइसकेको चथयो। उहाँले सबै कुरा सम्ृ ष्ट गरी सककञ्जेलसम्म पाँर्ौं ददर् भइसकेको
चथयो भर्े, उहाँले छै टौं ददर्लाई पषवत्र ददर् भर्ी भन्र्ुहुर्े चथयो। तैपनर्, उहाँले वास्तवमा छै टौं
ददर्मा सबै थोक सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभयो, अनर् सातौं ददर् पषवत्र बन्यो, जसलाई आजको ददर्सम्म

पनर् हस्तान्तरण गररँदै आएको छ। त्यसकारण, उहाँको हालको कायच पनर् यसरी र्ै गररन्छ।

नतमीहरूका पररम्स्थनतहरू अर्ुसार नतमीहरूका िाँर्ोको नर्म्म्त उहाँले बोल्र्ुहुन्छ र जुटाउर्ुहुन्छ।
अथाचत ्, मानर्सहरूका पररम्स्थनत अर्ुसार आत्माले बोल्र्ुहुन्छ र काम गर्ुचहुन्छ; उहाँले सबैमाचथ
र्जर राख्र्ुहुन्छ र कुर्ै पनर् समयमा र कुर्ै पनर् स्थार्मा काम गर्चह
ु ु न्छ। म जे गछुच, त्यही

भन्छु, नतमीहरूलाई ददन्छु, र नतमीहरूलाई प्रदार् गछुच, त्यो नतमीहरूलाई र्ादहर्े त्यो र्ै हो भन्र्ेमा

कुर्ै शङ्ग्का छै र्। तसथच, मेरो कुर्ै पनर् काम वास्तषवकताबाट अलग छै र्; यो सबै वास्तषवक छ,
ककर्भर्े “परमेश्वरका आत्माले सबैमाचथ र्जर राख्र्ुहुन्छ” भन्र्े नतमीहरू सबैलाई थाहा छ। यदद

यी सबै कुराको नर्णचय पदहले र्ै गररएको चथयो भर्े, के यो अनत स्पष्ट हुर्ेचथएर् र? यो परमेश्वरले
सम्पण
ू च छ सहस्राब्दीको लाचग योजर्ा बर्ाएर मार्वजानतलाई षवद्रोही, षवरोधी, बेइमार् र धोकेबाज

बन्र्े, र दे हको भ्रष्टता, शैतानर्क स्वभाव, आँिाको अर्भलािा, र व्यम्क्तगत लुप्तता बोक्र्े
तुल्याउर्ुभयो भर्ेर तैँले षवर्ार गर्ुचजस्तै हुर्ेचथयो। तीमध्ये कुर्ैलाई पनर् परमेश्वरले पदहलेबाटै
नर्युक्त गर्ुचभएको चथएर्, तर यी सबै शैतार्को भ्रष्टताको पररणामस्वरूप भए। कसैले यसो भन्र्

सक्छ, “के शैतार् पनर् परमेश्वरकै पकडमा चथएर् र? शैतार्ले मानर्सलाई यसरी भ्रष्ट तल्
ु याउर्ेछ,
र त्यसपनछ परमेश्वरले मानर्सको बीर्मा आफ्र्ो काम गर्ुचहुर्ेछ भर्ेर परमेश्वरले पदहलेबाटै

नर्धाचररत गर्ुचभएको चथयो।” के शैतार्ले मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याओस ् भर्ेर परमेश्वरले
वास्तवमा पदहले र्ै नर्धाचरण गर्ुचहुर्े चथयो र? परमेश्वरले मार्वजानतलाई सामान्य रूपमा म्जउर्
ददर्े मात्रै उत्कट इच्छा गर्ुचहुन्छ, त्यसकारण के उहाँले नतर्ीहरूको जीवर्मा वास्तवमा र्ै हस्तक्षेप

गर्चह
ु ु र्ेचथयो र? यदद त्यसो हो भर्े, शैतार्लाई हराउर्े र मार्वजानतलाई मक्
ु त गर्ेकायच बेकामको
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प्रयास हुर्ेचथएर् र? मार्वजानतको षवद्रोहीपर्लाई कसरी पदहलेबाटै नर्धाचररत गर्च सककर्े चथयो र?
यो शैतार्को हस्तक्षेपद्वारा घटे को घटर्ा हो, त्यसकारण के यसलाई परमेश्वरले पदहलेबाट र्ै
नर्धाचररत गर्चभ
ु एको हुर् सक्थ्यो र? शैतार् परमेश्वरको पकडमा छ भर्ेर नतमीहरूले जे षवर्ार
गछौ, त्यो शैतार् परमेश्वरको पकडमा छ भर्ेर मैले षवर्ार गर्ेभन्दा अत्यन्तै फरक छ। “परमेश्वर

सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ, अनर् शैतार् उहाँको हातमा छ” भन्र्े नतमीहरूको अर्भव्यम्क्त अर्ुसार त
शैतार्ले उहाँलाई कदहल्यै धोका र्ै ददर् सक्दै र् चथयो। के तैँले परमेश्वर सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ
भर्ेर भनर्र्स ् र? नतमीहरूको ज्ञार् अत्यन्तै अमत
ू च छ, र वास्तषवकताभन्दा बादहर छ; मानर्सले

परमेश्वरका सोर्ाइहरूलाई कदहल्यै बुझ्र् सक्दै र्, र् त मानर्सले उहाँको बुद्चधलाई र्ै कदहल्यै
बुझ्र् सक्छ! परमेश्वर सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ; यो झूट हुँदै-होइर्। प्रधार् स्वगचदत
ू ले परमेश्वरलाई
धोका ददयो ककर्भर्े परमेश्वरले सुरुमा त्यसलाई केही अम्ख्तयार ददर्ुभएको चथयो। अवश्य र्ै ,
जसरी हव्वा सपचको परीक्षाको र्सकार बनर्र् ् त्यसरी र्ै यो पनर् एउटा अर्पेक्षक्षत घटर्ा चथयो।

तैपनर्, शैतार्ले त्यसको धोकालाई जसरी अनघ बढाए पनर्, त्योअझै पनर् परमेश्वर जषिको

शम्क्तशाली हुँदैर्। नतमीहरूले भर्ेझ,ैँ शैतार् केवल बलवार् ् मात्रै छ; त्यसले जेसुकै गरे तापनर्,
त्यसलाई परमेश्वरको अम्ख्तयारले सधैँ म्जत्र्े छ। “परमेश्वर सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ, अनर् शैतार्
उहाँको हातमा छ” भन्र्े भर्ाइको पछाडड रहे को साँर्ो अथच यही र्ै हो। त्यसकारण, शैतार्सँ गको
यद्
ु धलाई एक-एक र्रण गरी अनघ बढाइर्प
ु छच । यसको साथै, शैतार्का र्ालहरूको प्रनतकक्रया

स्वरूप, परमेश्वरले आफ्र्ो कामको योजर्ा गर्ुचहुन्छ—अथाचत ्, सम्बम्न्धत युगलाई लाभ हुर्े गरी
उहाँले मार्वजानतकहाँ मुम्क्त ल्याउर्ुहुन्छ, र उहाँको सवचशम्क्तमार्ता
् र बुद्चधलाई प्रकट गर्ुच हुन्छ।
त्यसरी र्ै, अर्ुिहको युगभन्दा पदहले, प्रारम्भनतर र्ै आखिरी ददर्हरूको कामको पूवचनर्धाचरण
गररएर्; यसरी पव
ू चनर्धाचरणको काम सव्ु यवम्स्थत रूपमा गररँदैर्: पदहलो, मानर्सको बादहरी

स्वभावको पररवतचर् गर्ुच; दोस्रो, मानर्सलाई उहाँको सजाय ददर्ु र परीक्षाहरू गर्ुच; तेस्रो, मानर्सलाई
मत्ृ युको परीक्षा भएर जार्े तुल्याउर्ु; र्ौथो, मानर्सलाई प्रेर्मलो परमेश्वरको समय अर्ुभव गर्च र

सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको संकल्प व्यक्त गर्च ददर्ु; पाँर्ौं, मानर्सलाई परमेश्वरको इच्छा दे ख् र्े र

उहाँलाई पूणच रूपमा चर्न्र्े तुल्याउर्ु; अनर् अम्न्तममा, मानर्सलाई पूणच तुल्याउर्ु। उहाँले यी सबै
कुराको योजर्ा अर्ि
ु हको युगको अवचधमा गर्चुभएर्; बरु, उहाँले वतचमार् युगमा र्ै नतर्को योजर्ा

बर्ाउर् थाल्र्ुभयो। जसरी परमेश्वर काममा हुर्ुहुन्छ, त्यसरी र्ै शैतार् पनर् काममा र्ै छ।
शैतार्ले त्यसको भ्रष्ट स्वभाव व्यक्त गछच , तर परमेश्वरले सीधा रूपमा बोल्र्ुहुन्छ अनर् ताम्त्वक

कुराहरू प्रकट गर्ुचहुन्छ। आज गररर्े काम यही र्ै हो, र संसारको सम्ृ ष्टपनछ, धेरै पदहले प्रयोग
गररएको काम गर्े र्सद्धान्त यही र्ै हो।

सुरुमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, अनर् उहाँले सपचलाई पनर् सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो।

सबै कुरामध्ये, यो सपच सबैभन्दा षविालु चथयो; त्यसको शरीरमा षवि चथयो, जसको फाइदा र्लर्

शैतार्ले त्यसको प्रयोग गर्यो। हव्वालाई पाप गर्च लगाउर् परीक्षा गर्े सपच र्ै चथयो। हव्वापनछ

आदमले पाप गरे , र त्यसपनछ नतर्ीहरू दव
ु ैले असल र िराब छुट्याउर् सके। यदद सपचले हव्वालाई
परीक्षा गर्े चथयोर हव्वाले आदमलाई परीक्षा गर्े चथयोभन्र्े यहोवालाई थाहा चथयो भर्े , ककर्
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उहाँले नतर्ीहरू सबैलाई बगैँर्ार्भत्रै राख्र्ुभयो? यदद उहाँले यी कुराहरूको बारे मा पूवाचर्ुमार् गर्च
सक्र्ुभएको चथयो भर्े, उहाँले ककर् सपचलाई सम्ृ ष्ट गरे र अदर्को बगैंर्ामा राख्र्ुभयो? ककर् अदर्को

बगैंर्ामा असल र िराबको ज्ञार् ददर्े रूिको फल चथयो? के नतर्ीहरूले िाऊर् ् भन्र्े आसय

उहाँको चथयो? जब यहोवा आउर्ुभयो, र् त आदमले र् त हव्वाले उहाँको सामर्ा गर्च सके, अनर्

नतर्ीहरूले असल र िराबको ज्ञार् ददर्े रूिको फल िाएर सपचको छलको र्सकार बर्ेका छर् ्
भन्र्े कुरा यहोवाले त्यसपनछ मात्रै थाहा पाउर्ुभयो। आखिरमा, उहाँले सपचलाई श्राप ददर्ुभयो, अनर्
उहाँले आदम र हव्वा दव
ु ैलाई पनर् श्राप ददर्भ
ु यो। जब ती दई
ु ले रूिको फल िाए, नतर्ीहरूले यसो

गदै छर् ् भन्र्े यहोवालाई थाहा चथएर्। मार्वजानत यनत हदसम्म दष्ु टता र यौर्जन्य रूपमा छाडा
भए कक, नतर्ीहरूको हृदयमा बास गर्े सबै कुरा दष्ु ट र अधमच मात्रै चथयो; यो सबै फोहोर चथयो।
त्यसकारण मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गरे कोमा यहोवा पछुताउर्ुभयो। त्यसपनछ, उहाँले संसारलाई जल-

प्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े कायच अनघ बढाउर्ुभयो, जसमा र्ोआ र उर्का छोराहरू बाँर्।े कनतपय कुराहरू

वास्तवमा मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे जषिको वह
ृ त ् र अलौककक हुँदैर्र् ्। कनतले सोध्छर् ्, “प्रधार्
स्वगचदत
ू ले उहाँलाई धोका ददर्ेछ भन्र्े परमेश्वरले जान्र्ह
ु ु न्थ्यो भर्े, उहाँले त्यसलाई ककर् सम्ृ ष्ट
गर्ुचभयो?” ती तथ्यहरू यसप्रकार छर् ्: पथ्
ू
ृ वी अम्स्तत्वमा हुर्ुभन्दा पदहले, त्यो प्रधार् स्वगचदत
स्वगचका स्वगचदत
ू हरूमध्ये सबैभन्दा महार् ् चथयो। स्वगचका सारा स्वगचदत
ू हरूमाचथ त्यसको

क्षेत्राचधकारचथयो; परमेश्वरले त्यसलाई प्रदार् गर्चुभएको अम्ख्तयार यही र्ै चथयो। परमेश्वर बाहे क,
स्वगचका स्वगचदत
ू हरूमध्ये यो र्ै सबैभन्दा महार् ् चथयो। पनछ, परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट
गररसक्र्ुभएपनछ, तल पथ्
ू ले परमेश्वरको षवरुद्धमा अझै ठूलो िड्यन्त्र
ृ वीमा त्यस प्रधार् स्वगचदत

गर्यो। म के भन्छु भर्े त्यसले मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्च र परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
र्ाघ्र् र्ाहे कोले त्यसले परमेश्वरलाई धोका चथयो। हव्वालाई परीक्षा गरी पाप गर्च लगाउर्े त्यही

प्रधार् स्वगचदत
ू चथयो, र त्यसले त्यसो गर्यो ककर्भर्ेत्यसले पथ्
ृ वीमा आफ्र्ो राज्य स्थापर्ा गर्च

र मानर्सहरूले परमेश्वरलाई आफ्र्ो षपठ्यूँ फकाचएर उहाँको सट्टा प्रधार् स्वगचदत
ू को आज्ञापालर्
गर्े तुल्याउर् र्ाहन्थ्यो। धेरै कुराहरूले त्यसको आज्ञापालर् गर्च सक्छन्त्यस—पथ्
ृ वीका मानर्सहरूले

जस्तै स्वगचदत
ू हरूले पनर् त्यसो गर्च सक्छर् ् भन्र्े त्त्यस प्रधार् स्वगचदत
ू ले दे ख्यो। आदम र हव्वाले
त्यस प्रधार् स्वगचदत
ू को आज्ञा पालर् गदाच, र्रार्रु
ु ङ्ग्गी र वर्पशह
ु रू, रूिहरू, जङ्ग्गलहरू, पहाड-

पवचत, िोलार्ाला, र पथ्
ृ वीमा भएका सबै कुरा मार्वजानत, अथाचत ् आदम र हव्वाको हे रर्ाहमा चथयो।
त्यसकारण, त्यस प्रधार् स्वगचदत
ू ले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई र्ाघ्र्े र परमेश्वरलाई धोका ददर्े

इच्छा गर्यो। त्यसपनछ, त्यसले धेरै स्वगचदत
ू हरूलाई परमेश्वरको षवरुद्ध षवद्रोह गर्च उक्सायो, जो

पनछ षवर्भन्र् प्रकारका अशद्
ु ध आत्माहरू बर्े। के आजको ददर्सम्मको मार्वजानतको षवकास
प्रधार् स्वगचदत
ू को भ्रष्टताले र्ै पैदा गरे को होइर् र? मार्वजानत आज जस्ता छर् ् त्यो प्रधार्
स्वगचदत
ू ले परमेश्वरलाई धोका ददएर मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याएको कारणले गदाच र्ै हो। यो

र्रणबद्ध कायच मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे जस्तो अमूतच र सरल छँ दै-छै र्। शैतार्ले कुर्ै कारणले
त्यसको धोकालाई अनघ बढायो, तैपनर् त्यनत सरल तथ्यलाई बुझ्र् मानर्सहरू असमथच छर् ्।

स्वगचहरू र पथ्
ु ु र्े परमेश्वरले ककर् शैतार्लाई पनर् सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो?
ृ वी अनर् यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्चह
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परमेश्वरले शैतार्लाई अत्यन्तै धेरै घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, र शैतार् उहाँको शत्रु हो, त्यसो हुँदा-हुँदै पनर्,
ककर् उहाँले शैतार्लाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो? शैतार्को सम्ृ ष्ट गरे र, के उहाँले शत्रुको सम्ृ ष्ट गदै
हुर्ह
ु ु न्र्चथयो र? परमेश्वरले वास्तवमा शत्रक
ु ो सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एर्; बरु, उहाँले स्वगचदत
ू सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो,
र पनछ त्यो स्वगचदत
ू ले उहाँलाई धोका ददयो। त्यसको हैर्सयत वद्
ृ चध भएर यनत महार् ् भयो कक
त्यसले परमेश्वरलाई र्ै धोका ददर् र्ाह्यो। यो संयोग चथयो भर्ेर भन्र् सककन्छ, तर यो एउटा
अपररहायच कुरा पनर् चथयो। कुर्ै व्यम्क्त नर्म्श्र्त षवन्दस
ु म्म पररपक्व भइसकेपनछ कसरी आखिरमा

मछच यो त्यस्तै छ; काम-कुराहरू षवकास हुँदै त्यो र्रणमा पग्ु यो। कनतपय षववेकहीर् मि
ू चहरू
भन्छर् ्, “शैतार् तपाईंको शत्रु हो भर्े, तपाईंले ककर् त्यसको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो? त्यसप्रधार् स्वगचदत
ू ले
तपाईंलाई धोका ददर्ेछ भन्र्े तपाईंलाई थाहा चथएर् र? के तपाईंले अर्न्तदे खि अर्न्तसम्म दे ख्र्

सक्र्ुहुन्र् र? के तपाईंलाई त्यस प्रधार् स्वगचदत
ू को स्वभावथाहा चथएर् र? त्यसले तपाईंलाई धोका
ददर्ेछ भन्र्े तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुँदाहुँदै, तपाईंले ककर् त्यसलाई प्रधार् स्वगचदत
ू

बर्ाउर्ुभयो? त्यसले तपाईंलाई धोका मात्रै ददएर्, तर त्यसले आफूसँग अरू धेरै स्वगचदत
ू हरूलाई

र्लएर मरणशीलहरूको संसारमा मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याउर् ओल्यो, तैपनर् आजको ददर्सम्मै,
तपाईंले अझै आफ्र्ो छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ा पूरा गर्च सक्र्ुभएको छै र्।” के यी शब्दहरू
सदह छर् ् त? जब तँ यसरी षवर्ार गछच स ्, के तैँले आफैलाई आवश्यकताभन्दा बढी समस्याबाट

गज
ु ारररहे को हुँदैर्स ् र? अरू यसो भन्र्ेहरू पनर् छर् ्, “आजको ददर्सम्मै शैतार्ले मार्वजानतलाई
भ्रष्ट र्तुल्याएको भए, परमेश्वरले मार्वजानतलाई यसरी मुम्क्तमा ल्याउर्ुहुर्े चथएर्। तसथच,

परमेश्वरको बुद्चध र सवचशम्क्तमार्ता
् अदृश्य हुर्े चथयो; उहाँको बुद्चध कहाँ प्रकट गररर्े चथयो र?
त्यसकारण, परमेश्वरले मार्वजानतलाई शैतार्को लाचग सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो ताकक उहाँले पनछ आफ्र्ो
सवचशम्क्तमार्ता
् प्रकट गर्च सक्र्ुभएको होस ्—अन्यथा, मानर्सले कसरी परमेश्वरको बद्
ु चध पिा
लगाउर् सक्थ्यो र? यदद मानर्सले परमेश्वरको षवरोध र्गरे को भए वा उहाँको षवरुद्धमा षवद्रोह

र्गरे को भए, उहाँका कायचहरू प्रकट गर्ुच आवश्यक र्ै हुर्े चथएर्। यदद सारा सम्ृ ष्टले उहाँको
आराधर्ा गर्ुच र उहाँमा समषपचत हुर्ु चथयो भर्े, परमेश्वरसँग कुर्ै काम र्ै हुर्े चथएर्।” यो त

झर् ् वास्तषवकताभन्दा अझै परको कुरा हो, ककर्भर्े परमेश्वरमा केही पनर् अशुद्धता छै र्,
त्यसकारण उहाँले अशद्
ु धताको सम्ृ ष्ट गर्च सक्र्ुहुन्र्। उहाँले अदहले आफ्र्ो शत्रल
ु ाई म्जत्र्, आफूले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मानर्सहरूलाई मुक्त गर्च, र उहाँलाई घण
ृ ा गर्े, धोका ददर्े, र षवरोध गर्े, अनर्

प्रारम्भमा उहाँको प्रभुत्वमा र उहाँको स्वार्मत्वमा रहे का भूत आत्माहरू र शैतार्लाई म्जत्र्को
लाचग मात्रै आफ्र्ा कायचहरू प्रकट गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले यी भूत आत्माहरूलाई हराउर्, र त्यस
क्रममा, उहाँको सवचशम्क्तमार्ता
् सबै थोकलाई प्रकट गर्च र्ाहर्ुहुन्छ। मार्वजानत र पथ्
ृ वीमा भएका

सबै कुरा अदहले शैतार्को राज्यक्षेत्रमा छ र दष्ु टको राज्यक्षेत्रको अधीर्मा छ। मानर्सहरूले उहाँलाई
चर्न्र् सकूर् ् भर्ेर परमेश्वरले सबै कुरालाई आफ्र्ा कायचहरू प्रकट गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, र त्यसद्वारा

शैतार्लाई हराउर् र उहाँका शत्रुहरूलाई पूणच रूपमा म्जत्र् र्ाहर्ुहुन्छ। यो कायचको पूणत
च ालाई
उहाँको कायचहरूको प्रकटद्वारा पूरा गररन्छ। उहाँका सारा सम्ृ ष्ट शैतार्को राज्यक्षेत्रमा छ, त्यसकारण
परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई आफ्र्ो सवचशम्क्तमार्ता
् प्रकट गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ, जसद्वारा शैतार्लाई हराउर्
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र्ाहर्ुहुन्छ। यदद शैतार् र्ै हुदैर्थ्योभर्े, उहाँले आफ्र्ा कायचहरू प्रकट गर्ुच आवश्यक हुर्े चथएर्।
शैतार्ले उत्पीडर् र्गरे को भए, परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गरे र नतर्ीहरूलाई अदर्को

बगैंर्ामा र्ै म्जउर् अगव
ु ाइ गर्चह
ु ु र्े चथयो। शैतार्ले धोका ददर्भ
ु न्दा पदहले, ककर् परमेश्वरले
स्वगचदत
ू हरूलाई वा प्रधार् स्वगचदत
ू लाई आफ्र्ा कायचहरू कदहल्यै प्रकट गर्ुचभएर्? यदद प्रारम्भमा,
सबै स्वगचदत
ू हरू र प्रधार् स्वगचदत
ू ले परमेश्वरलाई चर्र्ेका र उहाँमा समषपचत भएका भए, परमेश्वरले

ती अथचहीर् कायचहरू गर्ुचहुर्ेचथएर्। शैतार् र भूत आत्माहरूको अम्स्तत्वको कारणले, मानर्सहरूले
पनर् परमेश्वरको षवरोध गरे का छर् ्, र नतर्ीहरू षवद्रोही स्वभावले भररएका छर् ्। त्यसकारण
परमेश्वरले आफ्र्ो कायचहरू प्रकट गर्च र्ाहर्ुहुन्छ। उहाँले शैतार्सँग युद्ध गर्च र्ाहर्ुहुर्े हुर्ाले,
त्यसलाई हराउर्को लाचग उहाँले आफ्र्ै अम्ख्तयार र उहाँका सबै कायचहरूको प्रयोग गर्ुचपछच ; यसरी,

उहाँले मानर्सहरूका बीर्मा गर्ुचहुर्े मुम्क्तको कामले नतर्ीहरूलाई उहाँको बुद्चध र सवचशम्क्तमार्ता
्
दे ख्र्े तुल्याउर्ेछ। आज परमेश्वरले गदै गर्ुचभएको काम अथचपूणच छ, र कनतपय मानर्सहरूले यसो
भन्र्े क्रममा जे भन्छर् ् त्यससँगत्यसले कुर्ै पनर् हालतमा मेल िाँदैर्, “के तपाईंले गर्ुचहुर्े काम
षवरोधाभासपूणच छै र् र? के कामको यो र्रण तपाईंको आफ्र्ै लाचग समस्या पैदा गर्े अभ्यास
मात्रै होइर् र? तपाईंले शैतार्को सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र त्यसपनछ तपाईंलाई धोका ददर् र षवरोध गर्च

त्यसलाई अर्ुमनत ददर्ुभयो। तपाईंले मार्वको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, त्यसपनछ आदम र हव्वालाई
परीक्षामा पर्च ददँ दै नतर्ीहरूलाई शैतार्को हातमा सम्
ु पर्भ
ु यो। तपाईंले यी सबै कुराहरू उद्दे श्य

रािेर र्ै गर्ुचभयो भर्े, तपाईंले ककर् अझै पनर् मार्वजानतलाई घण
ृ ा र्ै गर्ुचहुन्छ? तपाईंले ककर्
शैतार्लाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ? के यी सबै तपाईंले र्ै बर्ाउर्ुभएको होइर् र? तपाईंले घण
ृ ा गर्ुचपर्े के

छ र?” कनतपय मूिच मानर्सहरूले मात्रै त्यस्ता कुराहरू भन्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्े

इच्छा गछच र् ्, तर र्भत्र गदहराइमा, परमेश्वरको बारे मा गर्
ु ासो गछच र् ्। कस्तो षवरोधाभास! तैँले
सत्यतालाई बुझ्दै र्स ्, तँसँग अत्यन्तै धेरै अलौककक षवर्ारहरू छर् ,् अनर् परमेश्वरले गल्ती गर्ुचभयो

भर्ेर समेत तँ दाबी गछच स ्—तँ कनत मूिच छस ्! सत्यतासँग िेलबाड गर्े तँ र्ै होस ्; परमेश्वरले
गल्ती गर्ुचभएको होइर्! कनतपय मानर्सहरू घरी-घरी गुर्ासो समेत गछच र् ्, “शैतार्लाई सम्ृ ष्ट गर्े

तपाईं र्ै हुर्ुहुन्छ, अनर् शैतार्लाई मानर्सहरूका बीर्मा झार्े अनर् नतर्ीहरूलाई त्यसको हातमा
सम्
ु पर्े तपाईं र्ै हुर्ुहुन्छ। मानर्सहरूले शैतार्ी स्वभाव प्राप्त गरे पनछ, तपाईंले नतर्ीहरूलाई क्षमा

ददर्ुभएर्; त्यसको षवपरीत, तपाईंले नतर्ीहरूलाई नर्म्श्र्त हदसम्म घण
ृ ा गर्ुचभयो। सुरुमा तपाईंले
नतर्ीहरूलाई नर्म्श्र्त हदसम्म प्रेम गर्ुचभयो, तर अदहले तपाईं नतर्ीहरूलाई नतरस्कार गर्ुचहुन्छ।
मार्वजानतलाई घण
ृ ा गर्े तपाईं र्ै हुर्ुहुन्छ, तैपनर् मार्वजानतलाई प्रेम गर्े पनर् तपाईं र्ै हुर्ुहुन्छ।

वास्तवमा यहाँ के भइरहे को छ? के यो षवरोधाभास होइर् र?” नतमीहरूले यसलाई जसरी हे रे तापनर्,
स्वगचमा यही भएको हो; यसरी र्ै प्रधार् स्वगचदत
ू ले परमेश्वरलाई धोका ददयो र मार्वजानत भ्रष्ट

भयो, अनर् मार्वजानत आजसम्म पनर् यस्तै छ। नतमीहरूले यसलाई जसरी बताए पनर्, सम्पूणच
कथा त्यही र्ै हो। तैपनर्, परमेश्वरले आज गरररहर्ुभएको यो कामको पछाडड रहे को सम्पूणच उद्दे श्य
भर्ेको नतमीहरूलाई मुक्त गर्ुचर शैतार्लाई पराम्जत गर्ुच हो भन्र्े नतमीहरूले बुझ्र्ैपछच ।

स्वगचदत
ू हरू षवशेि रूपमा कमजोर चथए र बोल्र्सक्र्े कुर्ै क्षमता नतर्ीहरूसँग चथएर्,
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त्यसकारण, नतर्ीहरूलाई अम्ख्तयार ददर्े बबषिकै नतर्ीहरू अहङ्ग्कारी बर्े। प्रधार् स्वगचदत
ू को हकमा

यो षवशेि गरी लागू चथयो, जसको हैर्सयत अरू कुर्ै पनर् स्वगचदत
ू को भन्दा उच्र् चथयो।
स्वगचदत
ू हरूका बीर्मा राजा भएकोले, त्यसले नतर्ीहरूमध्ये करोडौँलाई र्ेतत्ृ व गरे , र यहोवाको

अधीर्मा, त्यसको अम्ख्तयार अरू कुर्ै पनर् स्वगचदत
ू हरूलाई उनछन्थ्यो। त्यसले यो र त्यो गर्च ,

अनर् संसारलाई नर्यन्त्रण गर्चको लाचग स्वगचदत
ू हरूलाई मानर्सहरूका बीर्मा झार्च र्ाहन्थ्यो। उहाँ

र्ै ब्रह्माण्डको नर्यन्त्रण गर्े हुर्ुहुन्छ भर्ेर परमेश्वरले भन्र्ुभयो; तर ब्रह्माण्ड नर्यन्त्रण गर्े
त्यही हो भर्ेर प्रधार् स्वगचदत
ू ले भन्यो—त्यसपनछ, प्रधार् स्वगचदत
ू ले परमेश्वरलाई धोका ददयो।
परमेश्वरले स्वगचमा अको संसारको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, अनर् प्रधार् स्वगचदत
ू ले यो संसारलाई नर्यन्त्रण

गर्े, साथै मरणशील संसारमा ओलचर्े इच्छा गर्यो। के परमेश्वरले त्यसलाई यसो गर्च ददर्ुभयो?

तसथच, उहाँले प्रधार् स्वगचदत
ू लाई प्रहार गर्ुचभयो र त्यसलाई मध्याकाशमा फार्लददर्ुभयो। त्यसले
मानर्सहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएपनछ र्ै, नतर्ीहरूलाई मुक्त गर्चको लाचग परमेश्वरले प्रधार् स्वगचदत
ू सँग

युद्ध गर्ुचभएको छ; उहाँले यो छ सहस्त्राब्दीलाई त्यसको हारको लाचग प्रयोग गर्ुचभएको छ।

सवचशम्क्तमार् ् परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत नतमीहरूको अवधारणा परमेश्वरले हाल गरररहर्ुभएको

कामसँग र्मल्दै र्; यो पूणचतया अव्यवहाररक, र अत्यन्तै भ्रामक छ! वास्तवमा, प्रधार् स्वगचदत
ू को

धोकापनछ मात्रै परमेश्वरले त्यसलाई आफ्र्ो शत्रुको रूपमा घोिणा गर्ुचभयो। त्यसको धोकाको
कारणले गदाच मात्रै प्रधार् स्वगचदत
ू भौनतक संसारमा आइपुगेपनछ त्यसले मार्वजानतलाई आघात
पुयाचयो, अनर् यही कारणले गदाच र्ै मार्वजानत यस षवन्दस
ु म्म षवकास भइआएको छ। त्यो घटर्ा

घटे पनछ, परमेश्वरले शैतार्सँग शपथ िार्ुभयो, “म तँलाई पराम्जत गर्ेछु र मैले सम्ृ ष्ट गरे को सारा
मार्वलाई मुम्क्त ददर्ेछु।” सुरुमा अषवश्वस्त, शैतार्ले उिर ददयो, “तपाईंले साँच्र्ै मलाई के गर्च
सक्र्ह
ु ु न्छ? के तपाईंले मलाई प्रहार गरे र मध्याकाशमा झार्च सक्र्ुहुन्छ? तपाईंले मलाई साँच्र्ै

पराम्जत गर्ुचहुन्छ?” परमेश्वरले त्यसलाई मध्याकाशमा झाररसक्र्ुभएपनछ, उहाँले त्यसप्रधार्
स्वगचदत
ू लाई थप कुर्ै ध्यार् ददर्ुभएर्, र पनछ शैतार्को नर्रन्तर वाधाहरूका बाबजुद पनर् उहाँले

मार्वजानतलाई मुक्त गर्चर आफ्र्ो कामलाई अचग बढाउर् सुरु गर्ुचभयो। शैतार्ले यो र त्यो गर्च
सक्यो, तर यो सबै परमेश्वरले पदहले त्यसलाई ददर्ुभएको शम्क्तको कारणले गदाच चथयो; त्यसले

यी कुराहरूलाई आफूसँग मध्याकाशमा र्लएर गयो, अनर् आजको ददर्सम्मै रािेको छ। प्रधार्
स्वगचदत
ू लाई प्रहार गरे र मध्याकाशमा झार्े क्रममा, परमेश्वरले त्यसको अम्ख्तयार कफताच र्लर्ुभएर्,
र त्यसैले शैतार्ले मार्वजानतलाई नर्रन्तर रूपमा भ्रष्ट तुल्यायो। अकोतफच, सम्ृ ष्टपनछ तुरुन्तै
शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको मार्वजानतलाई मुक्त गर्ेकाम परमेश्वरले सुरु गररहाल्र्ुभयो। स्वगचमा

हुँदा परमेश्वरले आफ्र्ा कायचहरू प्रकट गर्चभ
ु एर्; तैपनर्, पथ्
ु न्दा पदहले, उहाँले
ृ वीको सम्ृ ष्ट गर्चभ
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका संसारका मानर्सहरूलाई स्वगचमा उहाँका कायचहरूदे ख्ने अर्ुमनत ददर्ुभयो, यसरीउहाँले

यी मानर्सहरूलाई माचथ स्वगचमा अगुवाइ गर्ुचभयो। उहाँले नतर्ीहरूलाई बुद्चध र बौद्चधक क्षमता
ददर्ुभयो, अनर् ती मानर्सहरूलाई त्यससंसारमा म्जउर् अगुवाइ गर्ुचभयो। स्वाभाषवक रूपमै, नतमीहरू

कसैले पनर् यसभन्दा अनघ यसको बारे मा कदहल्यै सुर्ेका छै र्ौ। पनछ, परमेश्वरले मानर्सहरूलाई
सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ, प्रधार् स्वगचदत
ू ले नतर्ीहरूलाई भ्रष्ट तल्
ु याउर् थाल्यो; पथ्
ृ वीमा, सारा
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मार्वजानत अस्तव्यस्ततामा फस्यो। त्यसपनछ मात्रै परमेश्वरले शैतार् षवरुद्धको आफ्र्ो युद्ध
सुरु गर्ुचभयो, अनर् यस पटक मात्रै मानर्सहरूले उहाँका कायचहरू दे ख्र् थाले। प्रारम्भमा, त्यस्ता

कायचहरूलाई मार्वजानतबाट लक
ु ाइएको चथयो। शैतार्लाई मध्याकाशमा झाररएपनछ, त्यसले आफ्र्ै
काम-कुराहरू गर्यो अनर् शैतार्को षवरुद्धमा नर्रन्तर युद्ध गदै , परमेश्वरले आखिरी ददर्हरूसम्मै

आफ्र्ो कामलाई जारी राख्र्ुभयो। शैतार्लाई र्ष्ट गर्ुचपर्े समय अदहले र्ै हो। सुरुमा, परमेश्वरले

त्यसलाई अम्ख्तयार ददर्ुभयो, र उहाँले पनछ त्यसलाई प्रहार गरे र मध्याकाशमा झार्ुचभयो, तैपनर्
यो षवद्रोही र्ै रह्यो। त्यसपनछ, त्यसले पथ्
ु यायो, तर परमेश्वर त्यहीीँ
ृ वीमा मार्वजानतलाई भ्रष्ट तल्

र्ै मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गदै हुर्ुहुन्थ्यो। परमेश्वरले शैतार्लाई हराउर्को लाचग उहाँले
मानर्सहरूको व्यवस्थापर्को प्रयोग गर्ुचहुन्छ। मानर्सहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएर, शैतार्ले नतर्ीहरूको

भषवष्यलाई समाप्त गछच र परमेश्वरको कायचमा वाधा ददन्छ। अकोतफच, मार्वजानतको मुम्क्त र्ै
परमेश्वरको कायच हो। परमेश्वरको कामको कुर् र्रण मार्वजानतलाई मुक्त गर्चको लाचग होइर्?
कुर् र्रण मार्वजानतलाई धुर्को लाचग, र नतर्ीहरूलाई धमी रूपमा व्यवहार गर्े र प्रेम गर्च

सककर्ेहरूको प्रनतरूपमा म्जउर्े तुल्याउर्को लाचग होइर्? तैपनर्, शैतार्ले यसो गदै र्। त्यसले

मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याउँ छ; त्यसले मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याउर्े त्यसको काम सम्पूणच
ब्रह्माण्डभरर र्ै नर्रन्तर रूपमा जारी राख्छ। अवश्य र्ै, परमेश्वरले पनर् शैतार्लाई कुर्ै ध्यार् र्ै

र्ददइकर् आफ्र्ो काम गर्चह
ु ु न्छ। शैतार्सँग जनत र्ै धेरै अम्ख्तयार भए तापनर्, त्यो अम्ख्तयार
परमेश्वरले र्ै त्त्यसलाई ददर्ुभएको चथयो; परमेश्वरले आफ्र्ो सम्पूणच अम्ख्तयार त्त्यसलाई ददर्भ
ु एर्,
त्यसकारण शैतार्ले जेसक
ु ै गरे तापनर्, त्यसले परमेश्वरलाई कदहल्यै उनछन्र्सक्दै र् र यो सधैँ र्ै
परमेश्वरको पकडर्भत्रै हुर्ेछ। स्वगचमा हुँदा परमेश्वरले आफ्र्ो कुर्ै पनर् कायच प्रकट गर्ुचभएर्।
उहाँले शैतार्लाई अम्ख्तयारको सार्ो भाग मात्रै ददएर त्यसलाई अरू स्वगचदत
ू हरूमाचथ नर्यन्त्रण
अभ्यास गर्च ददर्ुभयो। त्यसकारण, शैतार्ले जेसुकै गरे तापनर्, त्यसले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई

उनछन्र् सक्दै र्, ककर्भर्े परमेश्वरले त्यसलाई सुरुमा ददर्ुभएको अम्ख्तयार सीर्मत छ। परमेश्वरले
काम गर्ुचहुँदा, शैतार्ले वाधा ददन्छ। आखिरी ददर्हरूमा, त्यसका अवरोधहरू समाप्त हुर्ेछर् ्; त्यसरी

र्ै, परमेश्वरको कायच पनर् समाप्त हुर्ेछ, अनर् परमेश्वरले जुर् प्रकारका मानर्सहरूलाई पूणच बर्ाउर्
र्ाहर्ह
ु ु न्छ नतर्ीहरू पनर् पण
ू च हुर्ेछर् ्। परमेश्वरले मानर्सहरूलाई सकारात्मक रूपमा नर्दे र्शत

गर्ुचहुन्छ; उहाँको जीवर् म्जउँ दो पार्ी हो, जुर् र्ाप्र् र्सककर्े र सीमारदहत छ। शैतार्ले मानर्सलाई

नर्म्श्र्त हदसम्म भ्रष्ट तुल्याएको छ; अन्त्यमा, जीवर्को म्जउँ दो पार्ीले मानर्सलाई पूणच बर्ाउर्ेछ,
अनर् हस्तक्षेप गर्ुच र त्यसको काम गर्ुच शैतार्को लाचग असम्भव हुर्ेछ। यसरी, परमेश्वरले यी
मानर्सहरूलाई पण
ू च रूपमा प्राप्त गर्च सक्र्ुहुर्ेछ। अदहले समेत, शैतार्ले यो स्वीकार गर्च मान्दै र्;

त्यसले नर्रन्तर रूपमा आफैलाई परमेश्वरको षवरुद्धमा िडा गछच , तर उहाँले त्यसलाई कुर्ै ध्यार्
ददर्ुहुन्र्। परमेश्वरले भन्र्ुभएको छ, “शैतार्का सारा अन्धकारका शम्क्तहरू र सारा अन्धकारका

प्रभावहरूमचथ म षवजय हुर्ेछु।” अदहले दे हमा गररर्ुपर्े काम यही र्ै हो, र दे ह बन्र्े कायचलाई
महत्त्वपूणच तुल्याउर्े पनर् यही र्ै हो: अथाचत ्, आखिरी ददर्हरूमा शैतार्लाई हराउर्े कामको र्रण
परू ा गर्चु, अनर् शैतार्को स्वार्मत्वमा रहे का सबै कुरालाई हटाउर्।ु शैतार्माचथको परमेश्वरको षवजय
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अपररहायच छ! वास्तवमा, शैतार् धेरै पदहले र्ै असफल भइसक्यो। जब ठूलो रातो अम्जङ्ग्गरको

दे शभरर सुसमार्ार फैलर् सुरु भयो—अथाचत ्, जब दे हधारी परमेश्वरले आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभयो र
यो काम अनघ बढ्यो—तब शैतार् पण
ू च रूपमा पराम्जत भयो, ककर्भर्े दे हधारणको िास उद्दे श्य र्ै

शैतार्लाई म्जत्र्ु चथयो। परमेश्वर फेरर पनर् दे ह बन्र्ुभएको छ र कुर्ै पनर् शम्क्तले रोक्र् र्सक्र्े
आफ्र्ो काम उहाँले सुरु गर्ुचभएको छ भन्र्े थाहा पाउर्े बबषिकै, शैतार् यो कामको अनघ हक्का
र् बक्क बन्यो, अनर् थप कुर्ै पनर् दष्ु कमच गर्े आँट गरे र्। सुरुमा शैतार्ले पनर् प्रशस्तै बुद्चध

प्राप्त गरे को छु भन्र्े ठान्यो, अनर् त्यसले परमेश्वरको कायचमा वाधा ददयो र सतायो; तैपनर्,
परमेश्वर फेरर दे ह बन्र्ुहुर्ेछ, वा उहाँको काममा, परमेश्वरले शैतार्को षवद्रोहीपर्लाई मार्वजानतको
लाचग प्रकाश र न्यायको रूपमा प्रयोग गर्ुचहुर्ेछ, जसद्वारा उहाँले मानर्सहरूलाई षवजय गर्ुचहुर्ेछ

र शैतार्लाई हराउर्ुहुर्ेछ भन्र्े अपेक्षा त्यसले गरे को चथएर्। परमेश्वर शैतार्भन्दा बुद्चधमार्ी
हुर्ुहुन्छ, र उहाँको कामले त्यसलाई अत्यन्तै बढी मात्रामा उनछन्छ। त्यसकारण, मैले यसभन्दा
अनघ उल्लेि गरे झ,ैँ “मैले गर्े काम शैतार्को र्ालहरूको प्रनतकक्रयामा गररन्छ; अन्त्यमा, म मेरो

सवचशम्क्तमार्ता
् र शैतार्को शम्क्तहीर्तालाई प्रकट गर्ेछु।” परमेश्वरले अिस्थार्मा आफ्र्ो काम
गर्ुचहुन्छ, तर आखिरमा, र्ष्ट भइञ्जेलसम्म शैतार् पनछ-पनछ दगुछच—त्यसलाई केले प्रहार गर्यो

त्यो पनर् त्यसलाई थाहा हुर्ेछैर्! त्यसलाई पदहले र्ै प्रहार गरे र र्कर्ार्ूर पाररसककएपनछ मात्रै
त्यसले सत्यतालाई महसस
ु गर्ेछ, र त्यो बेलासम्म, यो पदहले र्ै आगोको कुण्डमा पररसकेको

हुर्ेछ। के त्यसबेला यो पूणच रूपमा षवश्वस्त हुर्ेछैर् र? ककर्भर्े त्यसपनछ शैतार्सँग प्रयोग गर्े
कुर्ै पनर् यम्ु क्त हुर्ेछैर्!
परमेश्वरको हृदयलाई मार्वजानतप्रनतको शोकद्वारा धेरै पटक भारी तुल्याउर्े यही र्रणबद्ध,
वास्तषवक कायच र्ै हो, त्यसकारण शैतार्सँगको उहाँको यद्
ु ध छ हजार विचसम्म जारी रहे को छ, र
परमेश्वरले भन्र्ुभएको छ, “म फेरर कदहल्यै पनर् मार्वजानतको सम्ृ ष्ट गर्ेछैर्, र् त म फेरर

कदहल्यै स्वगचदत
ू हरूलाई अम्ख्तयार र्ै ददर्ेछु।” त्यसपनछ, जब स्वगचदत
ू हरू काम गर्च पथ्
ृ वीमा आए,
नतर्ीहरूले केही काम गर्च केवल परमेश्वरलाई पछ्याए; उहाँले फेरर कदहल्यै कुर्ै पनर् अम्ख्तयार
ददर्ुभएर्। इस्राएलीहरूले दे िेका स्वगचदत
ू हरूले कसरी आफ्र्ा काम गरे ? नतर्ीहरूले आफैलाई
सपर्ाहरूमा प्रकट गरे अनर् यहोवाका वर्र्हरू व्यक्त गरे । क्रूसीकरणको तीर् ददर्पनछ जब येशू

पुर्रुत्थार् हुर्ुभयो, ठूलो ढुङ्ग्गालाई गुडाउर्े स्वगचदत
ू हरू र्ै चथए; परमेश्वरका आत्माले यो काम
व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचभएर्। स्वगचदत
ू हरूले मात्रै यस प्रकारको काम गथे; नतर्ीहरूले सहयोगी
भूर्मका नर्वाचह गथे, तर नतर्ीहरूसँग कुर्ै अम्ख्तयार चथएर्, ककर्भर्े परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई फेरर

कदहल्यै कुर्ै अम्ख्तयार ददर्भ
ु एर्। पथ्
ु एका मानर्सहरूले केही
ृ वीमा परमेश्वरले प्रयोग गर्चभ

समयसम्म काम गररसकेपनछ परमेश्वरको हैर्सयतलाई र्लए अनर् भर्े, “म ब्रह्माण्डलाई र्ाघ्र्

र्ाहन्छु! म तेस्रो स्वगचमा िडा हुर् र्ाहन्छु! हामी सावचभौम शम्क्तका शासर्हरू र्लर् र्ाहन्छौं!”
धेरै ददर्को कामपनछ नतर्ीहरू अहङ्ग्कारी बन्र्े चथए; नतर्ीहरूले पथ्
ृ वीमाचथ सावचभौम अम्ख्तयार

र्लर्े, अको राष्र स्थापर्ा गर्े, सबै कुरा नतर्ीहरूको िुट्टामुनर् राख्र्े, र तेस्रो स्वगचमा िडा हुर्े
इच्छा गरे । के तँ परमेश्वरले प्रयोग गर्चुभएको मानर्स मात्रै होस ् भन्र्े तँलाई थाहा छै र्? तँ कसरी
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तेस्रो स्वगचमा र्ढ्र् सम्क्थस ् र? परमेश्वर र्ुपर्ाप र कुर्ै चर्च्याहट षवर्ा र्ै काम गर्च पथ्
ृ वीमा

आउर्ुहुन्छ, अनर् आफ्र्ो काम गुप्तमा समाप्त गरे र जार्ुहुन्छ। उहाँ मानर्सहरूजस्तो कदहल्यै
चर्च्याउर्ह
ु ु न्र्, तर उहाँ आफ्र्ो काम गर्चमा व्यवहाररक हुर्ह
ु ु न्छ। र् त उहाँ मण्डलीमा प्रवेश
गरे पनछ यसो भर्ेर र्ै चर्च्याउर्ुहुन्छ, “म नतमीहरू सबैलाई परास्त गर्ेछु! म नतमीहरूलाई सराप्र्ेछु
अनर् सजाय ददर्ेछु!” उहाँले आफ्र्ो कामलाई जारी मात्रै राख्र्ुहुन्छ, अनर् यो समाप्त भएपनछ

जार्ुहुन्छ। बबरामी नर्को पार्े, भूत आत्माहरू धपाउर्े, पुम्ल्पटबाट अरूलाई भािण ददर्े, लामो र

आडम्बरी भािणहरू ठोक्र्े, अनर् अवाम्स्तक कुराहरूको बारे मा बहस गर्े ती धार्मचक पाष्टरहरू सबै,
र्भत्रैबाट अहङ्ग्कारी छर् ्! नतर्ीहरू प्रधार् स्वगचदत
ू का सन्तार् बाहे क केही पनर् होइर्र् ्!

वतचमार्को ददर्सम्म आफ्र्ो छ हजार विे कामलाई अनघ बढाइसकेपनछ, परमेश्वरले पदहले र्ै

उहाँका धेरै कायचहरू प्रकट गररसक्र्ुभएको छ, जसको प्राथर्मक उद्दे श्य भर्ेको शैतार्लाई हराउर्ु

र सारा मार्वजानतमा मुम्क्त ल्याउर्ु हो। उहाँले स्वगचमा भएको सबै कुरालाई, पथ्
ृ वीका सबै कुरालाई,
समुद्रका सबै कुरालाई, र पथ्
ृ वीमा भएका परमेश्वरका सम्ृ ष्टका हरे क अम्न्तम वस्तुलाई उहाँको
सवचशम्क्तमार्ता दे ख्र् र उहाँका कायचहरू अवलोकर् गर्च ददर्को लाचग यो मौकाको प्रयोग

गरररहर्ुभएको छ। मानर्सहरूलाई आफ्र्ा सबै कायचहरू प्रकट गर्च, अनर् शैतार्लाई हराउर्े कायचमा

उहाँलाई प्रशंसा गर्च र उहाँको बुद्चधलाई उर्ाल्र् नतर्ीहरूलाई सक्षम गर्चको लाचग शैतार्माचथको
उहाँका जीतले प्रदार् गरे कोमौकाको प्रयोग गरररहर्भ
ु एको छ। पथ्
ु मा
ृ वीमा, स्वगचमा, अनर् समद्र

भएका यावत ् थोकले परमेश्वरमा मदहमा ल्याउँ छर् ्, उहाँको सवचशम्क्तमार्ताको
्
प्रशंसा गछच र् ्, उहाँका

हरे क कायचको प्रशंसा गछच र् ्, र उहाँको पषवत्र र्ाउँ लाई पुकाछच र् ्। शैतार्लाई उहाँले हराउर्ुभएको
कुराको प्रमाण यही हो; उहाँले शैतार्लाई म्जत्दै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको प्रमाण यही हो। अझै महत्त्वपूणच
कुरा, यो मार्वजानतलाई उहाँले ददर्भ
ु एको मम्ु क्तको प्रमाण हो। परमेश्वरका सम्पण
ू च सम्ृ ष्टले उहाँमा

मदहमा ल्याउँ छ, उहाँले आफ्र्ो शत्रुलाई हराएर षवजयको साथ फकचर्ुभएकोमा उहाँको प्रशंसा गछच ,
अनर् उहाँलाई महार् ् षवजयी राजाको रूपमा उर्ाल्छ। उहाँको उद्दे श्य भर्ेको शैतार्लाई हराउर्ु

मात्रै होइर्, त्यही कारणले उहाँले छ हजार विचसम्म नर्रन्तर रूपमा काम गर्ुचभएको छ। उहाँले
मार्वजानतलाई मुक्त गर्चको लाचग शैतार्को हारलाई प्रयोग गर्ुचहुन्छ; उहाँका सबै कायच र उहाँका
सारा मदहमा प्रकट गर्चको लाचग उहाँले शैतार्को हारलाई प्रयोग गर्चह
ु ु न्छ। उहाँले मदहमा प्राप्त

गर्ुचहुर्ेछ, अनर् स्वगचदत
ू हरूका सारा भीडले उहाँका सारा मदहमा दे ख्र्ेछर् ्। स्वगचका दत
ू हरू, पथ्
ृ वीका
मानर्सहरू, अनर् पथ्
ृ वीका सम्ृ ष्टका यावत ् थोकले सम्ृ ष्टकताचको मदहमा दे ख्र्ेछर् ्। उहाँले गर्ुचहुर्े
काम यही र्ै हो। स्वगच र पथ्
ृ वीको उहाँको सम्ृ ष्ट सबैले उहाँको मदहमा दे ख्र्ेछ, अनर् शैतार्लाई

पण
ू च रूपमा हराएपनछ उहाँ षवजयको साथ फकचर्ह
ु ु र्ेछ, अनर् मार्वजानतलाई उहाँको प्रशंसा गर्च
ददर्ुहुर्ेछ, जसद्वारा आफ्र्ो काममा उहाँले दोबर षवजय हार्सल गर्ुचहुर्ेछ। अन्त्यमा, सारा

मार्वजानत उहाँद्वारा षवजय गररर्ेछ, र षवरोध गर्े वा षवद्रोह गर्े जोकोहीलाई उहाँले मेटाउर्ुहुर्ेछ ;

अको शब्दमा भन्दा, शैतार्का स्वार्मत्वमा हुर्े सबैलाई उहाँले मेटाउर्ुहुर्ेछ। तैँले हाल परमेश्वरका
यनत धेरै कायचहरू दे खिरहे को छस ्, तैपनर्, तँ अझै षवरोध गछच स ्, षवद्रोही छस ्, अनर् समषपचत हुँदैर्स ्;
तँर्भत्र तैँले अर्ेक कुराहरू रािेको छस ्, र तँ जे मर् लाग्यो त्यही गछच स ्। तँ आफ्र्ै अर्भलािा र
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अर्भरुचर्हरूलाई पछ्याउँ छस ्; यो सबै र्ै षवद्रोह र षवरोध हो। दे ह र आफ्र्ै अर्भलािाहरूका िानतर,
साथै आफ्र्ै अर्भरुचर्हरू, संसार, र शैतार्को िानतर गररर्े परमेश्वरमाचथको कुर्ै पनर् षवश्वास

नघर् लाग्दो कुरा हो; यो स्वभावैले षवरोध र षवद्रोह हो। आजभोली, अर्ेक ककर्समका षवश्वास छर् ्:
कनतले षवपषिबाट बासस्थार् िोज्छर् ्, अनर् अरूले आर्शिहरू प्राप्त गर्च िोज्छर् ्; कनतले रहस्यहरू

बुझ्र् र्ाहन्छर् ्, अरूले पैसाको िोजी गछच र् ्। यी हरे क ककर्समका षवरोध हुर् ् र ती सबै ईश्वर
नर्न्दा-हुर् ्! कसैले षवरोध गछच वा षवद्रोह गछच भन्र्ु भर्ेको—के त्यसले यस्तै बार्ीबेहोरालाई
जर्ाउँ दै र् र? आजका धेरै मानर्सहरूले गर्गर्ाउर्े, गर्
ु ासो गर्े, वा न्याय गर्े गछच र् ्। यी सबै

कुराहरू दष्ु टले गछच ; यी मार्वीय षवरोध र षवद्रोहका उदाहरणहरू हुर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूमा शैतार्
हुन्छ र नतर्ीहरूमा त्यसैले बास गछच । परमेश्वरले प्राप्त गर्ुचभएकाहरू उहाँमा पण
ू च रूपमा समषपचत

हुर्ेहरू हुर् ्; नतर्ीहरू शैतार्द्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका तर परमेश्वरको हालको कामद्वारा मक्
ु त भएका
र षवजय गररएका, संकष्टहरूको सामर्ा गरे का, र आखिरमा, परमेश्वरद्वारा पूणच रूपमा प्राप्त

गररएका, त्यस उप्रान्त शैतार्को राज्यक्षेत्रको अधीर्मा र्रहर्े, अधार्मचकताबाट स्वतन्त्र भएका,
अनर् पषवत्रतामा म्जउर् इच्छा गर्ेहरू हुर् ्—त्यस्ताहरू सबैभन्दा पषवत्र मानर्सहरू हुर् ्; नतर्ीहरू
वास्तवमा र्ै पषवत्र जर्हरू हुर् ्। यदद तेरा हालका कायचहरू परमेश्वरका मापदण्डहरूको एउटा
भागसँग समेत र्मल्दै र् भर्े, तँलाई हटाइर्ेछ। यो नर्षवचवाद कुरा हो। सबै कुरा अदहले के हुन्छ
त्यसमा नर्धाचररत छ; तँलाई पदहलेबाटै नर्यक्
ु त गररएको र र्नु र्एको भए तापनर्, आजका तेरा

कायचहरूले तेरो पररणामलाई नर्धाचररत गर्े र्ै छ। यदद तँ अदहलेको गनतमा दहँड्र् सक्दै र्स ् भर्े ,
तँलाई हटाइर्ेछ। यदद तँ अदहलेको गनतमा दहँड्र् सक्दै र्स ् भर्े , तैँले पनछको गनतलाई कसरी
पछ्याउर् सक्छस ्? तेरो अनघ यनत ठूलो आश्र्यचकमचको घटर्ा घटे को छ, तैपनर् तँ अझै षवश्वास

गदै र्स ्। त्यसो भए, जब पनछ उहाँले आफ्र्ो काम गररसक्र्ुहुर्ेछ र उप्रान्त त्यस्तो काम गर्चह
ु ु र्ेछैर्,
त्यो बेला के तैँले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेछस ्? त्यस बेलासम्म, तैँले उहाँलाई पछ्याउर्ु अझै

असम्भव हुर्ेछ! पनछ, तँ पापी होस ् कक धमी होस ् सो नर्धाचरण गर्च , वा तँ र्सद्ध बर्ाइएको होस ्
कक हटाइएको होस ् भन्र्े नर्धाचरण गर्च परमेश्वर तेरो मर्ोवषृ िमा, दे हधारी परमेश्वरको कामप्रनतको
तेरो ज्ञार्मा र्ै भर पर्ुचहुर्ेछ। तैँले अदहले स्पष्ट दे ख्र्ुपछच । पषवत्र आत्माले यसरी काम गर्ुचहुन्छ:
आजको तेरो बार्ीबेहोरा अर्स
ु ार र्ै उहाँले तेरो पररणामलाई नर्धाचररत गर्चुहुन्छ। कसले आजको
वर्र् बोल्र्ुहुन्छ? कसले आजको काम गर्ुचहुन्छ? आज तँलाई हटाइर्ेछ भर्ेर कसले नर्णचय गछच ?

तँलाई र्सद्ध बर्ाउर् कसले नर्णचयगछच ? के यो म आफै गददचर् र? यी वर्र्हरू बोल्र्े म र्ै हुँ;
यस्तो काम गर्े म र्ै हुँ। मानर्सहरूलाई श्राप ददर्े, सजाय ददर्े, र न्याय गर्े सबै मेरो कामका

भागहरू हुर् ्। आखिरमा, तँलाई हटाउर्े पनर् मेरै काम हुर्ेछ। यी सबै कुरा मेरो काम हुर् ्! तँलाई
र्सद्ध बर्ाउर्े मेरै काम हो, र तँलाई आर्शिहरू उपभोग गर्च ददर्े पनर् मेरै काम हो। यो सबै
मैले गर्े काम हो। तेरो पररणाम यहोवाले पदहले र्ै नर्धाचररत गर्ुचभएको चथएर्; यसलाई आजका
परमेश्वरले नर्धाचररत गररदै हुर्ुहुन्छ। यसलाई अदहले र्ै नर्धाचररत गररदै छ; यसलाई संसारको
सम्ृ ष्ट गर्ुचभन्दा पदहले नर्धाचररत गररएको चथएर्। केही षववेकहीर् मानर्सहरूले भन्छर् ,् “सायद
तपाईंको र्जरमा केही िराबी छ, र तपाईंले मलाई जसरी दे ख्र्ु पर्े हो त्यसरी दे ख्र्ुहुन्र्।
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आखिरमा, आत्माले जे प्रकट गर्ुचहुन्छ तपाईंले त्यही र्ै दे ख्र्ुहुर्ेछ!” येशूले पदहले यहूदालाई आफ्र्ो
र्ेलाको रूपमा र्ुन्र्ुभयो। मानर्सहरू सोध्छर् ्: “उहाँले कसरी उहाँलाई धोका ददर्े र्ेला र्ुन्र्
सक्र्भ
ु यो?” सरु
ु मा, येशल
ू ाई धोका ददर्े कुर्ै अर्भप्राय यहूदासँग चथएर्; यो पनछ मात्रै भयो। त्यो
बेला, येशूले यहूदालाई नर्कै नर्गाहका साथ हे र्ुचभएको चथयो; उहाँले त्यस मानर्सलाई उहाँलाई

पछ्याउर्े तुल्याउर्ुभएको चथयो, र उहाँहरूको आचथचक मामलालाई सम्हाल्र्े म्जम्मेवारी नतर्लाई
ददर्ुभएको चथयो। यहूदाले पैसा दहर्ार्मर्ा गर्ेछ भन्र्े येशूलाई थाहा भएको भए, उहाँले नतर्लाई
कदहल्यै पनर् त्यस्ता मामलाहरूको इन्र्ाजच हुर् ददर्ह
ु ु र्े चथएर्। यो मानर्स कुदटल र धोकेबाज छ,
वा त्यसले उसका दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरूलाई धोका ददन्छ भन्र्े येशूलाई सुरुमा थाहा चथएर् भर्ेर
भन्र् सककन्छ। पनछ, यहूदाले येशूलाई केही समय पछ्याइसकेपनछ, येशूले नतर्लाई नतर्का
दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरू र्ापलुसी गरे को र परमेश्वरको र्ापलुसी गरे को दे ख्र्ुभयो। पैसाको झोलाबाट
यहूदाले पैसा र्लर्े गथ्यो भन्र्े पनर् मानर्सहरूले थाहा पाए, अनर् नतर्ीहरूले येशूलाई यसको

बारे मा बताए। तब मात्र के भइरहे को छ त्यो सबैको बारे मा येशूलाई थाहा भयो। येशूले क्रूसीकरणको
काम गर्ुचपर्े चथयो अनर् उहाँलाई धोका ददर्े कसैको िाँर्ो चथयो, र यो भूर्मकालाई अनघ बढाउर्को

लाचग यहूदा सदह व्यम्क्त नर्स्क्यो, त्यसकारण येशूले भन्र्ुभयो, “नतमीहरूमध्ये एक जर्ाले मलाई
धोका ददर्ेछ। मानर्सको पत्र
ु ले यस धोकेबाजलाई आफ्र्ो क्रूसीकरणको लाचग प्रयोग गर्ेछ, अनर्
तीर् ददर्पनछ पुर्रुत्थार् हुर्ेछ।” त्यो बेला, येशल
ू े यहूदालाई उहाँलाई धोका ददर्को लाचग वास्तवमा
छर्ौट गररसक्र्ुभएको चथएर्; यसको षवपरीत, यहूदा नर्ष्ठावार् र्ेला हुर्ेछ भन्र्े उहाँले आशा

गर्ुचभएको चथयो। अर्पेक्षक्षत रूपमा, यहूदा प्रभुलाई धोका ददर्े लोभी भ्रष्ट नर्म्स्कयो, त्यसकारण

येशूले यहूदालाई यो कामको लाचग छर्ौट गर्च यही अवस्थाको प्रयोग गर्ुचभयो। यदद येशूका बाह्रै
जर्ा र्ेलाहरू नर्ष्ठावार् भएका चथए भर्े र नतर्ीहरूका बीर्मा कोही पनर् यहूदा जस्तो र्भएको
भए, येशूलाई धोका ददर्े व्यम्क्त आखिरमा अरू कुर्ै व्यम्क्त हुर्े चथयो जो र्ेलाहरूमध्येको एक
हुर्े चथएर्। तैपनर्, त्यो बेला यस्तो अवस्था हुर् आयो कक र्ेलाहरूमध्ये एक जर्ा घुस र्लर् मर्
पराउर्े व्यम्क्त रहे छ: यहूदा। त्यसकारण, येशूले यस मानर्सलाई आफ्र्ो काम पूरा गर्च प्रयोग

गर्ुचभयो। यो कनत सरल कुरा चथयो! येशूले आफ्र्ो कामको सुरुमा यसलाई पदहले र्ै नर्धाचररत
गर्चभ
ु एको चथएर्; काम-कुराहरू षवकास भएर नर्म्श्र्त षवन्दम
ु ा आइपग
ु ेपनछ मात्रै उहाँले यो नर्णचय

गर्ुचभयो। यो येशूको नर्णचय चथयो, भन्र्ुको अथच, यो परमेश्वरका आत्मा स्वयमको
् नर्णचय चथयो।
मूल रूपमा, यहूदालाई र्ुन्र्े येशू र्ै हुर्ुहुन्थ्यो; जब यहूदाले पनछ येशूलाई धोका ददयो, यो उहाँको
आफ्र्ै उद्दे श्यहरूलाई पूरा गर्चको लाचग पषवत्र आत्मा स्वयमले
् गर्ुचभएको चथयो। यो त्यो समयमा

गररएको पषवत्र आत्माको काम चथयो। जब येशल
ू े यहूदालाई र्न्
ु र्ुभयो, तब उहाँलाई नतर्ले धोका
ददर्ेछ भन्र्े उहाँलाई थाहै चथएर्। उहाँलाई त्यो मानर्स यहूदा इस्कररयोत हुर् ् भन्र्े मात्रै थाहा
चथयो। नतमीहरूका पररणामहरू पनर् आजको नतमीहरूको अधीर्ताको स्तर अर्ुसार र नतमीहरूको

जीवर्को वद्
ृ चधको स्तरमा नर्धाचररत हुन्छ, तेरा पररणामहरू संसारको सम्ृ ष्ट हुँदा पदहले र्ै नर्धाचररत
गररएको चथयो भन्र्े कुर्ै मार्व धारणा अर्ुसार होइर्। तैँले यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्र्ैपछच ।
यसमध्ये कुर्ै काम तैँले कल्पर्ा गरे अर्स
ु ार गररँदैर्।
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पि र पहहचानको सतबन्िमा
यदद तँ परमेश्वरद्वारा प्रयोगयोग्य हुर् र्ाहन्छस ् भर्े, तैँले परमेश्वरको कायचलाई जान्र्ैपछच ,
तैँले यसभन्दा पदहले (र्याँ र पुरार्ो करारमा) उहाँले गर्चभ
ु एको कामलाई जान्र्ैपछच , अनर्, यनत
मात्र होइर्, तैँले उहाँको आजको कामलाई जान्र्ैपछच ; भन्र्ुको अथच, ६,००० विचको अवचधमा गररएका

परमेश्वरको कायचका तीर् र्रणहरूलाई जान्र्ैपछच । यदद तँलाई सुसमार्ार फैलाउर् लगाइएको छ
भर्े, परमेश्वरको कायचलाई र्जानर्कर् तैँले त्यसो गर्च सक्र्ेछैर्स ्। कसैले तँलाई नतमीहरूका

परमेश्वरले बाइबल, पुरार्ो करार, र त्यस बेलाको येशूको काम र वर्र्हरूका बारे मा के भन्र्ुभएको

छ भर्ी प्रश्र् गर्च सक्छ। यदद तैँले बाइबलको र्भत्री कथालाई बताउर् सक्दै र्स ् भर्े , नतर्ीहरू
षवश्वस्त हुर्ेछैर्र् ्। त्यो बेला, येशूले आफ्र्ा र्ेलाहरूसँग पुरार्ो करारको बारे मा धेरै कुरा गर्ुचभयो।
नतर्ीहरूले पढ्र्े सबै कुरा पुरार्ो करारबाट र्ै चथयो; येशूलाई क्रूसमा माररएको धेरै दशकपनछ मात्रै
र्याँ करार लेखिएको चथयो। सस
ु मार्ार फैलाउर्को लाचग, तैँले बाइबलको र्भत्री सत्यता, र परमेश्वरले

इस्राएलमा गर्ुचभएको कायच अथाचत ् यहोवाले गर्ुचभएको कायचलाई मुख्य रूपमा बुझ्र्ुपछच , र येशूले

गर्ुचभएको कामको बारे मा पनर् तँसँग बुझाइ हुर्ुपछच । सबै मानर्सहरूले सबैभन्दा र्ासो राख्ने
षववादहरू नयर्ै हुर् ्, र नतर्ीहरूले र्सुर्ेको कुरा कामका ती दई
ु र्रणहरूको र्भत्री कथा र्ै हो।
सस
ु मार्ार फैलाउर्े क्रममा, पदहला पषवत्र आत्माले आज गर्चह
ु ु र्े कामको कुराकार्ीलाई पन्छ्याएर
राि ्। कामको यो र्रण नतर्ीहरूको पहुँर्भन्दा बादहर छ, ककर्भर्े नतमीहरूले जे कुराको िोजी

गछौ त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट छ—परमेश्वरको ज्ञार्, र पषवत्र आत्माको कामको ज्ञार्—अनर् यी दई
ु
कुराहरू जषिको उर्ार्लएका कुराहरू केही पनर् छै र्। यदद तैँले सुरुमा उत्कृष्ट कुराको बारे मा कुरा
गछच स ् भर्े, यो नतर्ीहरूको लाचग अनत धेरै हुर्ेछ, ककर्भर्े पषवत्र आत्माको त्यस्तो कायचलाई कसैले
पनर् अर्भ
ु व गरे को छै र्; यसको कुर्ै उदाहरण छै र्, र यसलाई स्वीकार गर्चु मानर्सको लाचग सहज

हुँदैर्। नतर्ीहरूका अर्ुभवहरू पषवत्र आत्माले बेला-बेलामा गर्ुचभएका कामहरूसदहतका षवगतका
पुरार्ा कुराहरू हुर् ्। नतर्ीहरूले अर्ुभव गर्े कुरा पषवत्र आत्माको आजको काम, वा परमेश्वरको
आजको इच्छा होइर्। कुर्ै पनर् र्याँ ज्योनत षवर्ा, र कुर्ै पनर् र्याँ कुराहरू षवर्ा, नतर्ीहरू अझै
पनर् परु ार्ै अभ्यासहरू अर्ुसार कायच गछच र् ्।

येशूको युगमा, पषवत्र आत्माले मुख्य रूपमा येशूमा र्ै काम गर्ुचभयो, जबकी पूजाहारीको वस्त्रहरू

लगाएर मम्न्दरमा यहोवाको सेवा गर्ेहरूले अटल नर्ष्ठाको साथ त्यसो गरे । नतर्ीहरूसँग पनर्

पषवत्र आत्माको काम चथयो, तर नतर्ीहरू परमेश्वरको वतचमार् इच्छालाई बुझ्र् असमथच चथए, र
नतर्ीहरू परु ार्ा प्रर्लर्हरू अर्स
ु ार मात्रै यहोवाप्रनत षवश्वासयोग्य रहे , र नतर्ीहरू र्याँ
मागचदशचर्रदहत चथए। येशू आउर्ुभयो र र्याँ काम ल्याउर्ुभयो, तैपनर् मम्न्दरमा सेवा गर्ेहरूसँग

र्याँ मागचदशचर् चथएर्, र् त नतर्ीहरूसँग र्याँ काम र्ै चथयो। मम्न्दरमा से वा गरे र, नतर्ीहरूले

पुरार्ा अभ्यासहरूलाई मात्रै कायम राख्र् सक्थे, र मम्न्दरलाई र्छोडीकर्, नतर्ीहरू कुर्ै पनर् र्याँ

प्रवेश पाउर् असमथच चथए। र्याँ काम येशूले र्ै ल्याउर्ुभएको चथयो, र येशू आफ्र्ो काम गर्चको
लाचग मम्न्दरमा जार्भ
ु एर्। उहाँले मम्न्दरभन्दा बादहर मात्रै आफ्र्ो काम गर्चभ
ु यो, ककर्भर्े
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परमेश्वरको कायचको क्षेत्र धेरै पदहले र्ै पररवतचर् भइसकेको चथयो। उहाँले मम्न्दरर्भत्र काम गर्ुचभएर्,

र जब मानर्सहरूले त्यहाँ परमेश्वरको सेवा गरे नतर्ीहरूले काम-कुराहरूलाई यथाम्स्थनतमा राख्र्को

लाचग मात्रै सेवा गरे , र नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् र्याँ कायच ल्याउर् सकेर्र् ्। त्यसरी र्ै, आजका धार्मचक

मानर्सहरू अझै पनर् बाइबलकै उपासर्ा गछच र् ्। यदद तैँले नतर्ीहरूका बीर्मा सुसमार्ार फैलाइस ्
भर्े, नतर्ीहरूले तँलाई बाइबलका वर्र्हरूको सार्ानतर्ा षववरणहरूले प्रहार गर्ेछर् ्, अनर् नतर्ीहरूले

धेरै प्रमाण पाउर्ेछर् ्, तँलाई हक्का र् बक्क र अवाक् तुल्याउर्ेछ; त्यसपनछ नतर्ीहरूले नतमीहरूलाई

एउटा र्ाम ददर्ेछर् ् र नतमीहरू आफ्र्ो षवश्वासमा मि
ू च छौ भन्र्े ठान्र्ेछर् ्। नतर्ीहरूले भन्र्ेछर् ्,
“नतमीलाई बाइबल, परमेश्वरको वर्र् समेत थाहा छै र् भर्े, नतमी परमेश्वरमा षवश्वास गछौ भर्ेर

कसरी भन्र् सक्छौ?” त्यसपनछ नतर्ीहरूले तँलाई र्ीर् दृम्ष्टकोणले हे र्ेछर् ्, र यो पनर् भन्र्ेछर् ्,
“नतमीहरूले षवश्वास गर्े उहाँ परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ भर्े, उहाँले ककर् नतमीहरूलाई पुरार्ो र र्याँ
करारको बारे मा सबै कुरा बताउर्ुहुन्र्? उहाँले इस्राएलबाट पूवचमा आफ्र्ो मदहमा ल्याउर्ुभएको हो
भर्े, उहाँलाई इस्राएलमा गररएको कायचबारे ककर् थाहा छै र् ? उहाँलाई येशूको बारे मा ककर् थाहा

छै र्? यदद नतमीहरूलाई थाहा छै र् भर्े , नतमीहरूलाई बताइएको छै र् भन्र्े यसले प्रमाखणत गछच ;
उहाँ येशूको दोस्रो दे हधारण हुर्ुहुन्छ भर्े, उहाँलाई कसरी यी कुराहरू थाहा र्हुर् सक्छ र? यहोवाले
गर्ुचभएको काम येशूलाई थाहा चथयो; उहाँलाई कसरी थाहा र्हुर् सक्छ र?” जब समय आउँ छ,
नतर्ीहरूले तँलाई त्यस्ता प्रश्र्हरू सोध्र्ेछर् ्। नतर्ीहरूका टाउको यस्ता कुराहरूले भररपण
ू च छर् ्;

नतर्ीहरूले र्सोधी कसरी बस्र् सक्थे र? यो प्रवाहर्भत्र हुर्े नतमीहरूले बाइबलमा ध्यार् केम्न्द्रत
गदै र्ौ, ककर्भर्े परमेश्वरले आज गर्ुचभएको र्रणबद्ध कायचलाई नतमीहरूले पछ्याएका छौ,
नतमीहरूले यो र्रणबद्ध कायचलाई नतमीहरूका आफ्र्ै आँिाले दे िेका छौ, र नतमीहरूले कायचका
तीर् र्रणलाई स्पष्ट रूपमै हे रेका छौ, त्यसकारण नतमीहरूले बाइबललाई तल रािेर यसलाई
अध्ययर् गर्च छोड्र्ु परे को चथयो। तर नतर्ीहरूले यसलाई अध्ययर् र्गरी बस्र् सक्दै र्र् ्, ककर्भर्े
नतर्ीहरूसँग यो र्रणबद्ध कामको कुर्ै ज्ञार् छै र्। कनतपय मानर्सहरूले यो सोध्र्ेछर् ्, “दे हधारी

परमेश्वर र षवगतका समयहरूका अगमवक्ता र प्रेररतहरूले गरे का कामको बीर्मा रहे को र्भन्र्ता
के हो? दाऊदलाई पनर् प्रभु भर्ेर भनर्यो, र येशूलाई पनर् त्यसै भर्ेर भनर्यो; उर्ीहरूले गरे का

काम फरक-फरक भए तापनर्, उर्ीहरूलाई उही र्ाउँ ले बोलाइयो। मलाई बताऊ, ककर् उर्ीहरूका

पदहर्ार्हरू एउटै चथएर्र् ्? यूहन्र्ाले जे दे िे त्यो दशचर् चथयो, र त्यो पनर् पषवत्र आत्माबाट र्ै
आएको चथयो, अनर् पषवत्र आत्माले भन्र्े अर्भप्राय राख्र्ुभएका वर्र्हरूलाई नतर्ले पनर् भन्र्
सके; ककर् यूहन्र्ाको पदहर्ार् येशूको भन्दा फरक चथयो?” येशूले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूले

परमेश्वरलाई पण
ू च रूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्च सके, र नतर्ले पण
ू च रूपमा परमेश्वरको कायचलाई
प्रनतनर्चधत्व गर्च सके। यूहन्र्ाले जे दे िे त्यो दशचर् चथयो, र नतर्ले परमेश्वरको कायचलाई पूणच
रूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्चथए। ककर् यूहन्र्ा, पत्रुस, र पावलले येशूले जस्तै धेरै वर्र्हरू

बोले, तैपनर् ककर् नतर्ीहरूको पदहर्ार् येशूको जस्तै चथएर्? नतर्ीहरूले गरे को कायच फरक चथयो
भन्र्े र्ै यसको मुख्य कारण हो। येशूले परमेश्वरका आत्मालाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचभयो र प्रत्यक्ष

रूपमा काम गर्े परमेश्वरका आत्मा र्ै हुर्ह
ु ु न्थ्यो। उहाँले र्याँ यग
ु को काम गर्चभ
ु यो, जर्
ु कायचलाई
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पदहले कसैले पनर् गरे को चथएर्। उहाँले र्याँ मागच िोल्र्ुभयो, यहोवालाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचभयो, र
परमेश्वर स्वयमलाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचभयो, तैपनर् पत्रुस, पावल, र दाऊदको हकमा, नतर्ीहरूलाई

जेसक
ु ै भर्ेर भनर्ए तापनर्, नतर्ीहरूले परमेश्वरको एक सम्ृ ष्टको पदहर्ार्लाई मात्रै प्रनतनर्चधत्व
गरे , र नतर्ीहरूलाई येशू वा यहोवाले पठाउर्ुभएको चथयो। त्यसकारण नतर्ीहरूले जनत र्ै धेरै काम
गरे का भए तापनर्, नतर्ीहरूले जनत र्ै ठूला-ठूला आश्र्यचकमचहरू गरे का भए तापनर्, नतर्ीहरू केवल
परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरू मात्रै चथए, र नतर्ीहरूले परमेश्वरका आत्मालाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्चथए।

नतर्ीहरूले परमेश्वरको र्ाउँ मा काम गरे वा परमेश्वरले पठाउर्भ
ु एपनछ काम गरे ; यसको साथै,
नतर्ीहरूले येशू वा यहोवाले सुरु गर्ुचभएका युगहरूमा काम गरे , र नतर्ीहरूले अरू कुर्ै काम गरे र्र् ्।
आखिरमा, नतर्ीहरू परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरू मात्रै चथए। पुरार्ो करारमा, धेरै अगमवक्ताहरूले

भषवष्यवाणीहरू गरे वा भषवष्यवाणीका पुस्तकहरू लेिे। नतर्ीहरू परमेश्वर हुर् ् भर्ेर कसैले भर्ेर्र् ्,
तर येशूले काम सुरु गर्े बबषिकै, परमेश्वरका आत्माले उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े गवाही

ददर्ुभयो। ककर् त्यसो भयो? यस षवन्दम
ु ा तँलाई पदहले र्ै थाहा भइसकेको हुर्ुपछच ! पदहले, प्रेररतहरू
र अगमवक्ताहरूले षवर्भन्र् पत्रहरू लेिे, र षवर्भन्र् भषवष्यवाणीहरू गरे । पनछ, मानर्सहरूले
तीमध्ये कनतलाई बाइबलमा समावेश गर्च छर्ौट गरे , र कनत हराएर गए। नतर्ीहरूले बोलेका हरे क

कुरा पषवत्र आत्माबाट र्ै आएका चथए भर्ी भन्र्े मानर्सहरू पनर् छर् ्, त्यसकारण ककर् यसमध्ये
कनतलाई असल ठानर्न्छ र यसमध्ये कनतलाई िराब ठानर्न्छ त? अनर् ककर् कनतलाई छर्ौट

गररयो, अरूलाई गररएर्? यदद ती वास्तवमै पषवत्र आत्माले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू र्ै चथए भर्े,

मानर्सहरूले ती छर्ौट गरररहर्ुपर्े आवश्यकता हुर्ेचथयो र? ककर् येशूले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू र
उहाँले गर्ुचभएको कामका षववरणहरू सुसमार्ारका र्ार वटा पुस्तकहरूमा फरक-फरक छर् ्? के यो
ती षववरण लेख्र्ेहरूको गल्ती होइर् र? कनतपय मानर्सहरूले सोध्र्ेछर् ्, “पावल र र्याँ करारका

अन्य लेिकहरूले लेिेका पत्रहरू र नतर्ीहरूले गरे को काम आंर्शक रूपमा मानर्सको इच्छाबाट
पैदा भएको हुर्ाले, र मानर्सका धारणाहरू र्मचश्रत भएका हुर्ाले, के तपाईं (परमेश्वर) ले आज
बोल्र्ुहुर्े वर्र्हरूमा मार्व अशद्
ु धता हुँदैर् र? के नतर्ीहरूमा वास्तवमै मानर्सको कुर्ै धारणा
समावेश हुँदैर् र?” परमेश्वरले गर्ुचभएको यो र्रणको कायच पावल र धेरै प्रेररतहरू अनर्
अगमवक्ताहरूले गरे को कामभन्दा पण
ू च रूपमा फरक छ। पदहर्ार्मा मात्रै र्भन्र्ता छै र्, तर,
मुख्यतुः गररर्े कायचमा पनर् र्भन्र्ता छ। पावललाई प्रहार गरे र नतर्ी प्रभुको अनघ लडेपनछ,
नतर्लाई पषवत्र आत्माले र्ै काम गर्च अगुवाइ गर्ुचभयो, अनर् नतर्ी पठाइएका एक व्यम्क्त बर्े।

त्यसकारण नतर्ले मण्डलीहरूलाई पत्रहरू लेिे, अनर् यी पत्रहरू सबै येशूका र्शक्षाहरू अर्ुरूप र्ै

चथए। पावललाई प्रभल
ु े प्रभु येशक
ू ो र्ाममा काम गर्च पठाउर्भ
ु एको चथयो, तर जब परमेश्वर स्वयम ्
आउर्ुभयो, उहाँले कुर्ै पनर् र्ाममा काम गर्ुचभएर्, र उहाँले आफ्र्ो काममा परमेश्वरका आत्मालाई
बाहे क कसैलाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचभएर्। परमेश्वर आफ्र्ो काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्च आउर्ुभयो:

उहाँलाई मानर्सले र्सद्ध तुल्याएको चथएर्, र उहाँको कायच कुर्ै पनर् मानर्सका र्शक्षाहरू अर्ुसार

गररएर्। कामको यो र्रणमा परमेश्वरले आफ्र्ा व्यम्क्तगत अर्ुभवहरूका बारे मा कुरा गरे र अगुवाइ

गर्चह
ु ु न्र्, तर उहाँसँग जे छ त्यसको आधारमा उहाँले आफ्र्ो काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्चह
ु ु न्छ।
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उदाहरणको लाचग, सेवा गर्ेको परीक्षा, सजायको समय, मत्ृ युको परीक्षा, परमेश्वरलाई प्रेम गर्े
समय…। यो सबै यसभन्दा पदहले कदहल्यै र्गररएको काम हो, र यो मानर्सको अर्ुभवहरूको भन्दा

बरु वतचमार् यग
ु को काम हो। मैले बोलेका वर्र्हरूमा, कुर्-कुर्र्ादहँ मानर्सका अर्भ
ु वहरू हुर् ्?
के ती सबै प्रत्यक्ष रूपमा आत्माबाट र्ै आउँ दैर्र् ्, र के ती आत्माले र्ै जारी गर्ुचभएको होइर् र?
नतमीहरूको क्षमता कमजोर भएकोले मात्रै नतमीहरू सत्यतालाई दे ख्र् सक्दै र्ौ! मैले बताउर्े
जीवर्को व्यावहाररक मागच भर्ेको मागचमा डोयाचउर्ु हो, र यसको बारे मा यसभन्दा पदहले कसैले

बताएको छै र्, र् त कसैले कदहल्यै यो मागचलाई अर्भ
ु व गरे को, वा यो वास्तषवकतालाई जार्ेको
छ। मैले यी वर्र्हरू उच्र्ारण गर्ुचभन्दा पदहले, कसैले पनर् ती बोलेका छै र्र् ्। त्यस्ता अर्ुभवहरूका
बारे मा कसैले पनर् कदहल्यै कुरा गरे का छै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले त्यस्ता षववरणहरूका बारे मा र्ै

बोलेका छर् ्, यसको साथै, यस्ता कुराहरूलाई प्रकट गर्चको लाचग कसैले यस्ता म्स्थनतहरूलाई

कदहल्यै औंल्याएका छै र्र् ्। मैले आज डोयाचउर्े मागचलाई कसैले कदहल्यै पनर् डोयाचए को छै र्, र
यदद यसलाई मानर्सले डोयाचएको चथयो भर्े, यो र्याँ मागच हुर्ेचथएर्। उदाहरणको लाचग, पावल र
पत्रुसलाई र्लऊँ। येशूले मागचको अगुवाइ गर्ुचभन्दा पदहले नतर्ीहरूसँग नतर्ीहरूका आफ्र्ै अर्ुभवहरू
चथएर्र् ्। येशूले मागचको अगुवाइ गर्ुचभएपनछ मात्रै येशूले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूलाई अनर् उहाँले

अगुवाइ गर्ुचभएको मागचलाई नतर्ीहरूले अर्ुभव गरे ; यसद्वारा नतर्ीहरूले धेरै अर्ुभवहरू प्राप्त गरे ,

र नतर्ीहरूले पत्रहरू लेिे। त्यसकारण, मानर्सका अर्भ
ु वहरू परमेश्वरका काम जस्तै उही हुँदैर्र् ्,
र परमेश्वरको काम अनर् मानर्सका धारणा र अर्ुभवहरूले व्याख्या गरे को ज्ञार् एउटै होइर्र् ्।
मैले बारम्बार भर्ेको छु, आज मैले र्याँ मागचको अगुवाइ गरररहे को छु, र मैले र्याँ काम गरररहे को

छु, अनर् मेरो काम र वाणीहरू यूहन्र्ा र अरू सबै अगमवक्ताहरूका भन्दा फरक छर् ्। सुरुमा मैले
अर्भ
ु वहरू प्राप्त गरे र नतमीहरूलाई ती बताउर्े काम मैले कदहल्यै गरे को छै र्—मामला त्यो हुँदै
होइर्। यदद यस्तो हो भर्े, के त्यसले नतमीहरूलाई धेरै पदहले र्ै षवलम्म्बत गरे को हुर्ेचथएर् र?
षवगतमा, धेरैले बताउर्े ज्ञार्लाई पनर् उर्ार्लन्थ्यो, तर तथाकचथत आम्त्मक व्यम्क्तत्वहरूका

आधारमा मात्रै नतर्ीहरूका सबै वर्र् बोर्लएका हुन्थे। नतर्ीहरूले मागचको अगुवाइ गरे र्र् ्, तर ती

नतर्ीहरूका अर्ुभवहरूबाट, नतर्ीहरूले जे दे िेका चथए त्यसबाट, र नतर्ीहरूका ज्ञार्बाट आएका
चथए। कनतपय नतर्ीहरूका धारणाबाट आएका चथए, र कनत नतर्ीहरूले भोगेका अर्भ
ु वहरूद्वारा

रर्र्ा गररए। आज, मेरो कायचको प्रकृनत नतर्ीहरूकोभन्दा पूणच रूपमा फरक छ। मैले अरूद्वारा
अगुवाइ गररर्े कायचको अर्ुभव गरे को छै र्, र् त अरूद्वारा र्सद्ध पाररर्े कायचलाई र्ै मैले स्वीकार
गरे को छु। यसको साथै, मैले बोलेका र सङ्ग्गनत गरे का सबै कुरा अरू कसैको जस्तो छै र् र नतर्लाई

अरू कसैले कदहल्यै बोलेका छै र्र् ्। आज, नतमीहरू जो भए पनर्, नतमीहरूको काम मैले बोल्र्े

वर्र्हरूका आधारमा गररन्छ। यी वाणीहरू र कामषवर्ा, यी कुराहरूलाई (सेवा गर्ेको परीक्षा,
सजायको समय…) कसले अर्ुभव गर्च सक्थ्यो र, अनर् त्यस्तो ज्ञार् कसले बोल्र् सक्थ्यो र? के
तँ साँच्र्ै यसलाई दे ख्र् सक्दै र्स ्? कायचको र्रण जेसुकै भए तापनर्, मेरा वर्र्हरू बोर्लएपनछ

तुरुन्तै, नतमीहरू मेरा वर्र्हरू अर्ुसार सङ्ग्गनत गर्च, र ती अर्ुसार काम गर्च सुरु गछौ, अनर् यो

नतमीहरूमध्ये कसैले सोर्ेको मागच होइर्। यनत टाढासम्म आइसकेपनछ, के तँ त्यनत स्पष्ट र सरल
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प्रश्र्लाई दे ख्र् सक्दै र्स ् र? यो कनतपयले सोर्ेको मागच होइर्, र् त यो कुर्ै पनर् आम्त्मक
व्यम्क्तत्वहरूमा आधाररत छ। यो र्याँ मागच हो, र येशूले कुर्ै बेला बोल्र्ुभएका धेरैजसो वर्र्हरू

समेत अब उप्रान्त लागू हुँदैर्र् ्। मैले र्याँ यग
ु को सरु
ु वात गर्े कायचको बारे मा बोर्लरहे को छु, र
यो एकलै िडा हुर्े काम हो; मैले गर्े काम, अनर् मैले बोल्र्े वर्र्हरू सबै र्याँ छर् ्। के यो
आजको र्याँ काम होइर् र? येशूको कायच पनर् यस्तै चथयो। उहाँको काम पनर् मम्न्दरका

मानर्सहरूको भन्दा फरक चथयो, र यो फररसीहरूको कामभन्दा पनर् फरक र्ै चथयो, र् त यो

इस्राएलका सबै मानर्सहरूले गरे को कामसँग र्ै कुर्ै पनर् रीनतले र्मल्थ्यो। यसलाई दे खिसकेपनछ,
मानर्सहरूले आफ्र्ो मर्मा यो नर्णचय गर्च सकेर्र् ्: “के यो साँच्र्ै परमेश्वरले र्ै गर्ुचभएको हो?”

येशूले यहोवाको कुर्ै पनर् व्यवस्थालाई पकक्रर्ुभएर्; जब उहाँ मानर्सलाई र्शक्षा ददर् आउर्ुभयो,
तब उहाँले जे बोल्र्ुभयो त्यो र्याँ र प्रार्ीर् सन्तहरू र पुरार्ो करारका अगमवक्ताहरूले भर्ेका
भन्दा फरक चथयो, र यसले गदाच, मानर्सहरू अनर्म्श्र्त र्ै रहे । यही कारणले गदाच मानर्सलाई

नर्राकरण गर्ुच नर्कै कदठर् हुन्छ। कामको यो र्याँ र्रणलाई स्वीकार गर्ुचभन्दा पदहले,
नतमीहरूमध्ये बहुसंख्यकले दहँडेको मागच भर्ेको ती आम्त्मक व्यम्क्तत्वहरूको जगलाई अभ्यास गर्ुच
र त्यसमा प्रवेश गर्ुच चथयो। तर आज, मैले गर्े काम अत्यन्तै फरक छ, त्यसकारण यो सदह हो
कक होइर् सो नर्णचय गर्च नतमीहरूले सक्दै र्ौ। तैँले पदहले कुर् मागच दहँडडस ् मलाई त्यसको र्ासो
छै र्, र् त तैँले कसको “भोजर्” िाइस ् वा तैँले कसलाई आफ्र्ो “षपता” को रूपमा र्लइस ् त्यसप्रनत

मलाई कुर्ै र्ासो छ। मैले आएर मानर्सलाई अगुवाइ गर्च र्याँ काम ल्याएको हुर्ाले, मलाई
पछ्याउर्े सबैले मैले जे भन्छु सोही अर्ुसार काम गर्ुचपछच । तँ जषिसुकै शम्क्तशाली “पररवार” बाट
आएको भए तापनर्, तैँले मलाई पछ्याउर्ैपछच , तैँले तेरा पदहलेका अभ्यासहरू अर्ुसार व्यवहार गर्ुच

हुँदैर्, “तेरो अर्भभावक षपता” तल झर्ैपछच , र तेरो अचधकारमा पर्े भागको िोजी गर्चको लाचग तँ
आफ्र्ो परमेश्वर सामू आउर्प
ु छच । तेरो पूणचता मेरै हातमा छ, र तैँले तेरो संरक्षक षपतालाई अनत
धेरै अन्धषवश्वास अपचण गर्ुच हुँदैर्; उसले तँलाई पूणच रूपमा नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्। आजको काम
एकलै िडा हुन्छ। आज मैले बताउर्े सबै कुरा अवश्य र्ै षवगतको जगमा आधाररत छै र्; यो र्याँ
सुरुवात हो, र यो मानर्सको हातले सम्ृ ष्ट गरे को हो भर्ेर भन्छस ् भर्े, मुम्क्त ददर् र्सककर्े गरी
अन्धा भएको तँ र्ै होस ्!

यशैया, इजककएल, मोशा, दाऊद, अब्राहाम, र दानर्एल इस्राएलका र्ुनर्एका मानर्सहरूका बीर्मा

अगुवाहरू वा अगमवक्ताहरू चथए। ककर् नतर्ीहरूलाई परमेश्वर कहलाइएर्? ककर् पषवत्र आत्माले

नतर्ीहरूको लाचग गवाही ददर्ुभएर्? येशूले काम थालर्ी गर्े र आफ्र्ा वर्र्हरू सुरु गर्े बबषिकै
ककर् पषवत्र आत्माले उहाँको गवाही ददर्भ
ु यो? अनर् ककर् पषवत्र आत्माले अरूको लाचग गवाही

ददर्ुभएर्? नतर्ीहरू, अथाचत ् दे हका मानर्सहरू, सबै “प्रभु” कहलाइए। नतर्ीहरूलाई जे कहलाइए पनर्,
नतर्ीहरूका कायचले नतर्ीहरूको अम्स्तत्व र सारलाई प्रनतनर्चधत्व गछच , र नतर्ीहरूको अम्स्तत्व र
सारले नतर्ीहरूको पदहर्ार्लाई प्रनतनर्चधत्व गछच । नतर्ीहरूका सार नतर्ीहरूका पदहरूसँग

सम्बम्न्धत छै र्; नतर्ीहरूले जे व्यक्त गरे , र नतर्ीहरूले जे म्जए त्यसले यसैको प्रनतनर्चधत्व गछच ।

परु ार्ो करारमा, प्रभु भर्ेर कहलाइर्ु कुर्ै असाधारण कुरा चथएर्, अनर् व्यम्क्तलाई जेसक
ु ै भर्ेर
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बोलाउर् सककन्थ्यो, तर उसको सार र अन्तनर्चदहत पदहर्ार् अपररवतचर्ीय हुन्थे। झूटा ख्रीष्टहरू,
झूटा अगमवक्ताहरू, र धोकेबाजहरूका बीर्मा, “परमेश्वर” कहलाइर्ेहरू पनर् छै र्र् ् र? अनर् ककर्
नतर्ीहरू परमेश्वर होइर्र् ्? ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरको कायच गर्च सक्दै र्र् ्। मल
ू रूपमा,
नतर्ीहरू मार्व हुर् ्, मानर्सहरूलाई धोका ददर्ेहरू हुर् ्, परमेश्वर होइर्र् ्, त्यसकारण नतर्ीहरूमा
परमेश्वरको पदहर्ार् छै र्। के दाऊद बाह्र कुलका बीर्मा प्रभु भर्ेर कहर्लदै र् चथयो र? येशूलाई

पनर् प्रभु कहलाइयो; ककर् येशूलाई मात्रै दे हधारी परमेश्वर कहलाइयो? के यर्मचयालाई पनर् मानर्सको
पत्र
ु भर्ेर चर्नर्ँदैर् चथयो र? अनर् के येशू मानर्सको पत्र
ु को रूपमा चर्नर्र्ह
ु ु न्र् चथयो र? ककर् येशू
परमेश्वरको िानतर क्रूसमा टाँचगर्ुभयो? के उहाँको सार फरक भएकोले होइर् र? के उहाँले गर्ुचभएको

काम फरक भएकोले होइर् र? के शीिचकले अथच राख्छ र? येशूलाई मानर्सको पुत्र कहलाइए तापनर्,

उहाँ परमेश्वरको पदहलो दे हधारण हुर्ुहुन्थ्यो, उहाँ शम्क्त धारण गर्च, र छुटकाराको काम पूरा गर्च
आउर्ुभएको चथयो। यसले येशूको पदहर्ार् र सार मानर्सको पुत्र भर्ेर कहलाइर्े अरूका भन्दा
फरक चथए भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गछच । आज, नतमीहरूका बीर्मा कसले पषवत्र आत्माले प्रयोग

गर्ुचभएकाहरूले बोलेका सबै वर्र्हरू पषवत्र आत्माबाट र्ै आएका चथए भर्ेर भन्र्े आँट गछच ? के
कसैले त्यस्ता कुराहरू भन्र्े आँट गछच ? यदद तैँले त्यस्ता कुराहरू भन्र्े आँट गछच स ् भर्े, एज्राको
अगमवाणीको पुस्तकलाई ककर् िारे ज गररयो, र प्रार्ीर् सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई
पनर् ककर् त्यसै गररयो? यदद ती सबै पषवत्र आत्माबाट र्ै आएका चथए भर्े, नतमीहरूले ककर्
त्यस्तो स्वेच्छार्ारी छर्ौटहरू गर्े आँट गछौ? के तँ पषवत्र आत्माको कायचलाई छर्ौट गर्च योग्य
छस ्? इस्राएलका धेरै कथाहरूलाई पनर् िारे ज गररयो। अनर् यदद तँ षवगतका यी लेिहरू पषवत्र

आत्माबाट आएका हुर् ् भन्र्े षवश्वास गछच स ् भर्े, ककर् कनतपय पुस्तकहरूलाई िारे ज गररयो?
यदद ती सबै पषवत्र आत्माबाट र्ै आएका चथए भर्े, नतर्ीहरू सबैलाई सरु क्षक्षत राखिर्प
ु थ्यो, र

पढ्र्को लाचग मण्डलीहरूका दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरूकहाँ पठाइर्ु पर्ेचथयो। नतर्ीहरूलाई मानर्सको

इच्छाद्वारा र्ुनर्र्ु वा हटाउर्ु हुँदैर्चथयो; त्यसो गर्ुच गलत हो। पावल र यूहन्र्ाका अर्ुभवहरू
नतर्ीहरूका व्यम्क्तगत अन्तदृचम्ष्टहरूसँग र्मर्सएका चथए भन्दै मा नतर्ीहरूका अर्ुभवहरू र ज्ञार्
शैतार्बाट आएको चथयो भन्र्े हुँदैर्, तर नतर्ीहरूसँग नतर्ीहरूका व्यम्क्तगत अर्ुभवहरू र
अन्तदृचम्ष्टहरूबाट आएका कुराहरू चथए भन्र्े मात्रै यसको अथच हुन्छ। नतर्ीहरूका ज्ञार् त्यस बेलाको
नतर्ीहरूको िास अर्ुभवहरूको पष्ृ ठभूर्म अर्ुरूप चथयो, र यो सबै पषवत्र आत्माबाट र्ै आएको

चथयो भर्ेर कसले नर्धचक्कसाथ भन्र् सक्छ? सुसमार्ारका र्ार वटै पुस्तकहरू पषवत्र आत्माबाट
आएका चथए भर्े, ककर् मिी, मकूचस, लूका र यूहन्र्ाले येशूको कामको बारे मा केही फरक-फरक
कुरा भर्े? यदद नतमीहरू यो कुरामा षवश्वास गदै र्ौ भर्े, पत्रस
ु ले प्रभल
ु ाई कसरी तीर् पटक इन्कार

गरे त्यसको बारे मा बाइबलमा ददइएको षववरणलाई हे र: नतर्ीहरू सबै फरक छर् ्, र ती प्रत्येकमा
आ-आफ्र्ै षवशेिताहरू छर् ्। अज्ञार्ी धेरैहरूले यसो भन्छर् ्, “दे हधारी परमेश्वर पनर् मानर्स र्ै

हुर्ुहुन्छ भर्े, के उहाँले बोल्र्ुहुर्े वर्र्हरू पूणच रूपमा पषवत्र आत्माबाट र्ै आउर् सक्छर् ्? यदद
पावल र यह
ू न्र्ाका वर्र्हरू मार्व इच्छाद्वारा र्मचश्रत चथए भर्े, के उहाँले बोल्र्ुहुर्े वर्र्हरूमा
मार्व इच्छा वास्तवमै र्मचश्रत छै र्र् ् र?” यस्ता कुराहरू भन्र्े मानर्सहरू अन्धा र अज्ञार्ी हुर् ्!
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सुसमार्ारका र्ार पुस्तकहरूलाई ध्यार् ददएर पढ; येशूले गर्ुचभएका कुराहरू र उहाँले बोल्र्ुभएका

वर्र्हरूका बारे मा नतर्मा के षववरण ददइएका छर् ् त्यसलाई पढ। हरे क पुस्तक अर्लक फरक छ,
र हरे कको आ-आफ्र्ै दृम्ष्टकोण छ। यदद यी पस्
ु तकहरूका लेिकहरूले लेिेका कुराहरू सबै पषवत्र

आत्माबाट आएका चथए भर्े, यो सबै उही र समरूप हुर्ुपर्े चथयो। त्यसो भए ककर् नतर्मा
र्भन्र्ताहरू छर् ् त? के यसलाई दे ख्र् र्सक्र्े गरी मानर्स अत्यन्तै मि
ू च छै र् र? यदद तँलाई

परमेश्वरको गवाही ददर् लगाइएको छ भर्े, तैँले कस्तो प्रकारको गवाही ददर् सक्छस ्? के
परमेश्वरलाई चर्न्र्े त्यस्तो तररकाले उहाँको गवाही ददर् सक्छ र? यदद अरूले तँलाई “यदद यह
ू न्र्ा

र लूकाका षववरणहरूमा मार्व इच्छा र्मचश्रत चथए भर्े, के नतमीहरूका परमेश्वरले बोलेका
वर्र्हरूमा पनर् मार्व इच्छा र्मचश्रत छै र्र् ् र?” भर्ी सोध्यो भर्े, के तँ स्पष्ट उिर ददर् सक्छस ्?

लूका र मिीले येशूका वर्र्हरू सुनर्सकेपनछ, र येशूको काम दे खिसकेपनछ, नतर्ीहरूले येशूले
गर्ुचभएको कामका केही तथ्यहरूको षववरणलाई स्मरण गर्े तररकाले आफ्र्ै ज्ञार् अर्ुसार बोले।

के तँ नतर्ीहरूका ज्ञार् पषवत्र आत्माले र्ै पूणच रूपमा प्रकट गर्ुचभएको चथयो भर्ी भन्र् सक्छस ्?
बाइबलभन्दा बादहर, नतर्ीहरूका भन्दा उच्र् ज्ञार् भएका धेरै आम्त्मक व्यम्क्तत्वहरू चथए, त्यसो
भर्े ककर् नतर्ीहरूका वर्र्हरूलाई पनछका पुस्ताहरूले र्लएर्र् ्? के नतर्ीहरूलाई पनर् पषवत्र

आत्माले प्रयोग गर्ुचभएको चथएर् र? यो जार् कक, आजको काममा, मैले येशूको कामको जगमा
आधाररत मेरा आफ्र्ै अन्तदृचम्ष्टहरू बोर्लरहे को छै र्, र् त येशक
ू ो कामको पष्ृ ठभर्ू म षवरुद्धमा मेरो
आफ्र्ै ज्ञार्को बारे मा र्ै बोर्लरहे को छु। त्यो बेला येशूले के काम गर्ुचभयो? अनर् आज मैले के
काम गरररहे को छु? मैले जे गछुच र भन्छु त्यसको पूवाचर्ुमार् छै र्। आज मैले दहँड्र्े मागचमा पदहले

कदहल्यै दहँ डडएको छै र्, षवगतका युगहरू र पुस्ताहरूका मानर्सहरू कदहल्यै यसमा दहँ डेका छै र्र् ्।

आज, यसको सरु
ु वात भएको छ, र के यो आत्माको काम होइर् र? यो पषवत्र आत्माको काम भए
तापनर्, षवगतका अगुवाहरू सबैले आफ्र्ो कामलाई अरूका जगको आधारमा अनघ बढाए; तैपनर्,
परमेश्वर स्वयमको काम भर्े फरक छ। येशूको कामको र्रण पनर् यस्तै चथयो: उहाँले र्याँ मागच

िोल्र्ुभयो। जब उहाँ आउर्ुभयो, उहाँले स्वगचको राज्यको सुसमार्ार प्रर्ार गर्ुचभयो, र मानर्सले

पश्र्ािाप गर्ुचपछच र स्वीकार गर्ुचपछच भर्ेर भन्र्ुभयो। येशूले आफ्र्ो काम पूरा गर्ुचभएपनछ, पत्रुस

र पावल अनर् अरूले येशक
ू ो कायचलाई अनघ बढाउर् सरु
ु गरे । येशल
ू ाई क्रूसमा काँटी ठोककएर

स्वगचमा उर्ार्लर्ुभएपनछ, क्रूसको मागच फैलाउर्को लाचग नतर्ीहरूलाई आत्माले पठाउर्ुभएको चथयो।
पावलका वर्र्हरू उच्र् रहे को भए तापनर्, ती पनर् येशूले जे भन्र्ुभएको चथयो त्यसको जगमा

आधाररत चथए, जस्तै धैयचता, प्रेम, कष्ट-भोग, र्शर ढकाइ, बम्प्तस्मा, वा पालर् गर्ुचपर्े अरू
धमचर्सद्धान्तहरू। यो सबै येशक
ू ो वर्र्हरूको जगको आधारमा बोर्लएको चथयो। नतर्ीहरूले र्याँ
मागच िोल्र् सक्दै र् चथए, ककर्भर्े नतर्ीहरू सबै परमेश्वरले प्रयोग गर्ुचभएका मानर्सहरू चथए।

त्यस बेलाको येशूका वाणीहरू र कायचले धमचर्सद्धान्तलाई पछ्याएर्, र उहाँले पुरार्ो करारको

व्यवस्थाको कायच अर्ुसार आफ्र्ो काम गर्ुचभएर्। यसलाई अर्ुिहको युगमा गररर्ुपर्े कायच अर्ुसार

अनघ बढाइएको चथयो। उहाँले अनघ सार्ुचभएको काम अर्ुसार, उहाँको आफ्र्ै योजर्ा अर्ुसार, र

उहाँको आफ्र्ै सेवकाइ अर्स
ु ार पररश्रम गर्चभ
ु यो; उहाँले परु ार्ो करारको व्यवस्था अर्स
ु ार काम
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गर्ुचभएर्। उहाँले गर्भ
ुच एको कुर्ै पनर् कुरा परु ार्ो करारको व्यवस्था अर्ुसार चथएर्, र उहाँ
अगमवक्ताहरूका वर्र्हरूलाई पूरा गर्चको लाचग काम गर्च आउर्ुभएर्। प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूको

भषवष्यवाणीहरूलाई परू ा गर्चको लाचग मात्रै भर्ेर परमेश्वरको कामको हरेक र्रण प्रस्तत
ु गररएर्,
र उहाँ धमचर्सद्धान्तको पालर् गर्च वा प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूको भषवष्यवाणीहरूलाई जार्ी-जार्ी

पुरा गर्चको लाचग आउर्ुभएर्। तैपनर् उहाँका कायचहरूले प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूका भषवष्यवाणीहरूलाई

भङ्ग्ग गरे र्, र् त उहाँले पदहले गर्ुचभएको काममा र्ै नतर्ीहरूले बाधा ददए। उहाँको कामको प्रमुि
बँद
ु ा भर्ेको उहाँ कुर्ै पनर् धमचर्सद्धान्तद्वारा बाँचधर्क
ु ो सट्टा, उहाँ स्वयमले गर्चप
ु र्े काम गर्चभ
ु यो
भन्र्े चथयो। उहाँ अगमवक्ता वा द्रष्टा हुर्ुहुन्र् चथयो, तर कताच हुर्ुहुन्थ्यो जो वास्तवमा आफूले
गर्ुच पर्े काम गर्च आउर्ुभयो, र उहाँ आफ्र्ो र्याँ युग सुरु गर्च र आफ्र्ो र्याँ कायचलाई अनघ
बढाउर् आउर्ुभयो। अवश्य र्ै, जब येशू आफ्र्ो काम गर्च आउर्ुभयो, उहाँले पुरार्ो करारका
प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूले बोलेका धेरै वर्र्हरूलाई पनर् पूरा गर्ुचभयो। त्यसरी र्ै आजको कायचले

पनर् पुरार्ो करारका प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूका भषवष्यवाणीहरूलाई पूरा गरे को छ। यनत मात्रै हो
कक, “पुरार्ो भएर पहेँलो भइसकेको नतचथ-पत्र” लाई म पालर् गददचर्। ककर्भर्े मैले गर्ै पर्े काम
धेरै छर् ्, मैले नतमीहरूसँग बोल्र्ै पर्े वर्र्हरू धेरै छर् ्, र यो काम र यी वर्र्हरू बाइबलका

अर्ुच्छे दहरूबाट व्याख्या गर्ुचभन्दा धेरै र्ै महत्त्वपूणच छर् ्, ककर्भर्े नतमीहरूका नर्म्म्त त्यस्ता

कामको ठूलो महत्त्व वा मल्
ू य हुँदैर्, र नतर्ले नतमीहरूलाई सहायता गर्च, वा नतमीहरूलाई पररवतचर्
गर्च सक्दै र्र् ्। म बाइबलको कुर्ै पनर् अर्ुच्छे दलाई पूरा गर्चको िानतर र्याँ काम गर्े अर्भप्राय

राम्ख्दर्ँ। यदद परमेश्वर बाइबलका प्रार्ीर् अगमवक्ताहरूका वर्र्हरूलाई पूरा गर्च मात्रै आउर्ुभयो

भर्े, को ठूलो हो, दे हधारी परमेश्वर कक ती प्रार्ीर् अगमवक्ताहरू? आखिर, अगमवक्ताहरू
परमेश्वरको रे िदे ि गर्े हुर् ् कक परमेश्वर अगमवक्ताहरूका रे िदे ि गर्े हुर्ुहुन्छ? तँ कसरी यी
वर्र्हरूलाई व्याख्या गछच स ्?

सुरुमा, जब येशूले आफ्र्ो सेवकाइलाई आचधकाररक रूपमा सुरु गर्च बाँकी र्ै चथयो, उहाँलाई

पछ्याउर्े र्ेलाहरूजस्तै उहाँ पनर् कदहलेकहीीँ मम्न्दरका भेलाहरूमा जार्ुहुन्थ्यो, र भजर्हरू

गाउर्ुहुन्थ्यो, प्रशंसा र्ढाउर्ुहुन्थ्यो, र पुरार्ो करार पढ्र्ुहुन्थ्यो। उहाँ बम्प्तस्मा र्लएर बादहर
नर्स्कर्भ
ु एपनछ, आत्मा आचधकाररक रूपमै उहाँमाचथ आउर्भ
ु यो र उहाँको पदहर्ार् र उहाँले र्लर्प
ु र्े

सेवकाइलाई प्रकट गदै काम गर्च थाल्र्ुभयो। यसभन्दा पदहले, कसैले पनर् उहाँको पदहर्ार् जार्ेको
चथएर्, र मररयम बाहे क , यूहन्र्ालाई समेत थाहा चथएर्। बम्प्तस्मा र्लर्ुहुँदा येशू २९ विचको
हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको बम्प्तस्मा पूरा भइसकेपनछ, आकाश िोर्लए, अनर् एउटा आवाजले भन्यो: “यो

मेरो षप्रय पत्र
ु हो, जसमा म अनत प्रसन्र् छु।” येशल
ू े बम्प्तस्मा र्लर्भ
ु एपनछ, पषवत्र आत्माले यसरी

उहाँको गवाही ददर् थाल्र्ुभयो। २९ विचको उमेरमा बम्प्तस्मा र्लर्ुभन्दा पदहले, िार्े बेलामा िार्े,

सामान्य रूपमै सुत्र्े र वस्त्र लगाउर्े जस्ता कायच गदै उहाँले सामान्य व्यम्क्तको जीवर् म्जउर्ुभयो,
अनर् उहाँको बारे मा केही पनर् अरूभन्दा फरक चथएर्, यद्यषप यो मानर्सको दे हको र्जरको लाचग

मात्रै चथयो। बाइबलमा यसरी लेखिए झैँ, कदहलेकहीीँ उहाँ पनर् कमजोर बन्र्ुहुन्थ्यो, र कदहलेकहीीँ
उहाँले पनर् काम-कुराहरूलाई पदहर्ार् गर्च सक्र्ुहुन्र्चथयो: उहाँको बौद्चधकता उहाँको उमेरसँगै
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वद्
ृ चध भयो। यी वर्र्हरूले उहाँसँग सामान्य र साधारण मार्वता चथयो, र उहाँ अरू साधारण
मानर्सहरूभन्दा षवशेि रूपमा फरक हुर्ुहुन्र्चथयो भन्र्े मात्रै दे िाउँ छ। उहाँ पनर् सामान्य व्यम्क्त
जस्तै हुकचर्भ
ु यो, र उहाँको बारे मा षवशेि केही पनर् चथएर्। तैपनर्, उहाँ परमेश्वरको हे रर्ाह र

सुरक्षामा हुर्ुहुन्थ्यो। बम्प्तस्मा र्लएपनछ, उहाँ परीक्षामा पर्च थाल्र्ुभयो, जसपनछ उहाँले आफ्र्ो
सेवकाइ गर्च र काम गर्च सुरु गर्चभ
ु यो, अनर् उहाँमा शम्क्त, बुद्चध र अम्ख्तयार चथयो। यसो
भन्र्ुको अथच उहाँको बम्प्तस्माभन्दा पदहले पषवत्र आत्माले उहाँमा काम गर्ुचभएर्, वा उहाँर्भत्र
पषवत्र आत्मा हुर्ह
ु ु न्र्चथयो भन्र्े होइर्। उहाँको बम्प्तस्माभन्दा पदहले पषवत्र आत्मा पनर् उहाँर्भत्र
बास गर्ुचहुन्थ्यो तर उहाँले आचधकाररक रूपमा काम गर्च सुरु गर्ुचभएको चथएर्, ककर्भर्े परमेश्वरले

कदहले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ त्यसका सीर्मतताहरू हुन्छर् ्, यसको साथै, सामान्य मानर्सहरूमा
वद्
ु एको चथयो: जब
ृ चध हुर्े सामान्य प्रकक्रया हुन्छ। पषवत्र आत्माले सधैँ र्ै उहाँर्भत्र बास गर्चभ
येशूको जन्म भयो, उहाँ अरूभन्दा फरक हुर्ुहुन्थ्यो, र बबहार्ीको तारा दे िा पर्यो; उहाँको जन्मभन्दा
पदहले, सपर्ामा योसेफकहाँ एक जर्ा स्वगचदत
ू दे िा परे र मररयमले एक बालक जन्माउर्ेनछर् ्, र
उक्त बालक पषवत्र आत्माद्वारा गभचधारण भएको हो भर्ी नतर्लाई भर्े। येशूको बम्प्तस्मा भएपनछ,

पषवत्र आत्माले आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभयो, तर यसको अथच पषवत्र आत्मा भिचरै येशूमा ओलचर्ुभएको
चथयो भन्र्े हुँदैर्। पषवत्र आत्मा ढुकुरजस्तै उहाँमा ओलचर्ुभयो भन्र्ुले उहाँको सेवकाइको
आचधकाररक सरु
ु वातलाई जर्ाउँ छ। परमेश्वरका आत्मा पदहले र्ै उहाँर्भत्र हुर्ह
ु ु न्थ्यो, तर उहाँले

त्यस बेलासम्म काम गर्च सुरु गर्ुचभएको चथएर्, ककर्भर्े समय आइसकेको चथएर्, र आत्माले
हतारमा काम सुरु गर्ुचभएर्। आत्माले बम्प्तस्माद्वारा उहाँको गवाही ददर्ुभयो। जब उहाँ पार्ीबाट

माचथ उठ्र्ुभयो, तब आत्माले आचधकाररक रूपमा र्ै उहाँमा काम गर्च सुरु गर्ुचभयो, जसले

परमेश्वरको दे हधारी शरीरले आफ्र्ो सेवकाइलाई परू ा गर्च थाल्र्ुभएको चथयो र छुटकाराको काम

सुरु गर्ुचभएको चथयो, अथाचत ् अर्ुिहको युग आचधकाररक रूपमा सुरु भएको चथयो भन्र्े अथच
ददन्छ। त्यसकारण, उहाँले जुर्सुकै काम गर्ुचभए तापनर् परमेश्वरको कायचको समय हुन्छ। उहाँको
बम्प्तस्मापनछ, येशूमा कुर्ै नर्म्श्र्त पररवतचर्हरू आएको चथएर्; उहाँ अझै पनर् उहाँको मूल दे हमा

र्ै हुर्ुहुन्थ्यो। के मात्रै चथयो भर्े उहाँले आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभयो र आफ्र्ो पदहर्ार् प्रकट
गर्चभ
ु यो, र उहाँ अम्ख्तयार र शम्क्तले भररपण
ू च हुर्भ
ु यो। यस दहसाबमा उहाँ पदहलेभन्दा फरक

हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको पदहर्ार् फरक चथयो, भन्र्ुको अथच, उहाँको हैर्सयतमा नर्कै ठूलो पररवतचर्
आएको चथयो; यो पषवत्र आत्माको गवाही चथयो, मानर्सले गरे को काम होइर्। सरु
ु मा, मानर्सहरूलाई
थाहा चथएर्, र त्यसरी पषवत्र आत्माले येशूको गवाही ददर्ुभएपनछ मात्रै नतर्ीहरूले थोरै जान्र् पुगे।
यदद पषवत्र आत्माले उहाँको गवाही ददर्भ
ु न्दा पदहले येशल
ू े ठूलो काम गर्चभ
ु एको चथयो, तर यो

परमेश्वर स्वयमको गवाही षवर्ाको चथयो भर्े, उहाँको काम जनत र्ै ठूलो भए तापनर्, मानर्सहरूले
कदहल्यै पनर् उहाँको पदहर्ार्लाई जान्र्े चथएर्र् ्, ककर्भर्े मार्व आँिाले यसलाई दे ख्र् सक्दै र्।

पषवत्र आत्माको गवाहीको र्रणषवर्ा, उहाँलाई कसैले पनर् दे हधारी परमेश्वरको रूपमा पदहर्ार्
गर्ेचथएर्। यदद पषवत्र आत्माले उहाँको गवाही ददएपनछ, येशूले कुर्ै पनर् र्भन्र्ताषवर्ा उही तररकाले

नर्रन्तर काम गर्चभ
ु एको भए, यसको त्यनत प्रभाव हुर्ेचथएर्, र यही कारणले र्ै पषवत्र आत्माको
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कायचलाई पनर् प्रदशचर् गररन्छ। पषवत्र आत्माले गवाही ददर्ुभएपनछ, पषवत्र आत्माले आफैलाई
दे िाउर्ु परे को चथयो ताकक तैँले उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, उहाँर्भत्र परमेश्वरका आत्मा हुर्ुहुन्थ्यो
भन्र्े कुरालाई स्पष्ट दे ख्र् सक् ; परमेश्वरको गवाही गलत चथएर्, र उहाँको गवाही सदह चथयो

भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गर्च सक्यो। यदद पषवत्र आत्माको गवाहीभन्दा पदहलेको काम र
पनछको काम उही रहे को चथयो भर्े, उहाँको दे हधारी सेवकाइ र पषवत्र आत्माको कायच स्पष्ट

हुर्ेचथएर्, तसथच मानर्सले पषवत्र आत्माको कायचलाई पदहर्ार् गर्ेचथएर्, ककर्भर्े नतर्मा कुर्ै
स्पष्ट र्भन्र्ता हुर्ेचथएर्। गवाही ददइसक्र्ुभएपनछ, पषवत्र आत्माले यो गवाहीलाई कायम राख्नु
पर्ेचथयो, त्यसकारण उहाँले येशूमा उहाँको बुद्चध र अम्ख्तयार प्रकट गर्ुच पर्ेचथयो, जुर् षवगतको
भन्दा फरक चथयो। अवश्य र्ै, यो बम्प्तस्माको प्रभाव चथएर्—बम्प्तस्मा एउटा षवचध मात्रै हो—

बम्प्तस्मा भर्ेको अब उहाँको सेवकाइ गर्े समय आएको छ भन्र्े दे िाउर्े एउटा तररका मात्रै
चथयो। त्यस्तो कायच परमेश्वरको महार् ् शम्क्तलाई स्पष्ट पार्च, पषवत्र आत्माको गवाहीलाई स्पष्ट

पार्चको लाचग मात्रै चथयो, र पषवत्र आत्माले यो गवाहीको लाचग अन्त्यसम्मै म्जम्मेवारी
र्लर्ुहुर्ेचथयो। आफ्र्ो सेवकाइ गर्ुचभन्दा पदहले, येशूले पनर् प्रवर्र्हरू सुन्र्ुभयो, षवर्भन्र् स्थार्मा
सुसमार्ार प्रर्ार गर्े र फैलाउर्े काम गर्ुचभयो। उहाँले कुर्ै ठूलो काम गर्ुचभएर् ककर्भर्े उहाँको

सेवकाइ गर्े बेला आइसकेको चथएर्, ककर्भर्े परमेश्वर स्वयम ् र्ै र्म्र भई दे हमा लुक्र्ुभएको

चथयो, र उहाँले समय तयार र्भइञ्जेलसम्म कुर्ै काम गर्चभ
ु एर्। उहाँले दई
ु कारणले गदाच
बम्प्तस्माभन्दा पदहले काम गर्ुचभएर्: पदहलो, काम गर्चको लाचग पषवत्र आत्मा आचधकाररक रूपमा

उहाँमा ओलचर्ुभएको चथएर् (भन्र्ुको अथच, त्यस्तो काम गर्चको लाचग पषवत्र आत्माले येशूलाई
शम्क्त र अम्ख्तयार ददर्ुभएको चथएर्), र उहाँले आफ्र्ै पदहर्ार् जान्र्ुभएको भए तापनर्, उहाँले

पनछ गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको काम गर्च येशूले सक्र्ुहुन्र्चथयो, र उहाँले आफ्र्ो बम्प्तस्माको
ददर्सम्म प्रतीक्षा गर्ुचपर्ेचथयो। यो परमेश्वरको समय चथयो, र यसलाई कसैले पनर् उल्लङ्ग्घर् गर्च

सक्दै र्चथयो, र्ाहे यो येशू स्वयम ् र्ै ककर् र्होस ्; येशू स्वयमले
् आफ्र्ो काममा बाधा ददर्
सक्र्ुहुन्र्चथयो। अवश्य र्ै, यो परमेश्वरको र्म्रता चथयो, र परमेश्वरको कायचको नर्यम पनर् चथयो;

यदद परमेश्वरको आत्माले काम र्गर्ुचभएको भए, कसैले पनर् उहाँको काम गर्च सक्दै र्चथयो। दोस्रो,
उहाँलाई बम्प्तस्मा ददइर्भ
ु न्दा पदहले, उहाँ अत्यन्तै सामान्य र साधारण मानर्स हुर्ह
ु ु न्थ्यो, र अरू
सामान्य र सवचसाधारण मानर्सहरूभन्दा फरक हुर्ुहुन्र्चथयो; दे हधारी परमेश्वर ककर् अलौककक

हुर्ुहुन्र्चथयो त्यसको एउटा पक्ष यही र्ै हो। दे हधारी परमेश्वरले परमेश्वरको आत्माका
बन्दोबस्तहरूलाई अवहे लर्ा गर्ुचभएर्; उहाँले सुव्यवम्स्थत तररकाले काम गर्ुचभयो र उहाँले अत्यन्तै

सामान्य रूपमा काम गर्चभ
ु यो। बम्प्तस्मापनछ मात्रै उहाँको काममा अम्ख्तयार र शम्क्त भयो।
भन्र्ुको अथच, उहाँ दे हधारी परमेश्वर हुर्ुभए तापनर्, उहाँले कुर्ै पनर् अलौककक कायचहरू गर्ुचभएर्,
र उहाँ अरू सामान्य मानर्सहरू जस्तै उही तररकामा हुकचर्ुभयो। यदद येशूले पदहले र्ै उहाँको
आफ्र्ो पदहर्ार्लाई जान्र्ुभएको चथयो, उहाँको बम्प्तस्माभन्दा पदहले र्ै दे शभरर सबै ठाउँ मा ठूलो
काम गर्ुचभएको चथयो, र आफैलाई असाधारण रूपमा प्रदशचर् गदै , उहाँ सामान्य मानर्सहरूभन्दा

फरक हुर्भ
ु एको चथयो भर्े, यूहन्र्ाले आफ्र्ो काम गर्चु असम्भव मात्रै हुर्ेचथएर्, तर परमेश्वरले
1410

आफ्र्ो कामको अको र्रण सुरु गर्े पनर् कुर्ै उपाय हुर्ेचथएर्। त्यसकारण परमेश्वरले जे
गर्ुचभएको चथयो त्यो गलत चथयो भन्र्े यसले प्रमाखणत गर्ेचथयो, र मानर्सको लाचग, परमेश्वरको

आत्मा र परमेश्वरको दे हधारी शरीर एउटै स्रोतबाट आउर्भ
ु एको होइर् भन्र्े जस्तो दे खिर्ेचथयो।

त्यसकारण बाइबलमा षववरण ददइएको येशूको कायच उहाँको बम्प्तस्मापनछ गररएको कायच चथयो,
जुर् तीर् विचको अवचधमा गररएको कायच चथयो। उहाँको बम्प्तस्मा हुर्ुभन्दा पदहले उहाँले के
गर्ुचभयो त्यसको बारे मा बाइबलले षववरण ददँ दैर् ककर्भर्े उहाँले बम्प्तस्मा र्लर्ुभन्दा पदहले यो

काम गर्चभ
ु एर्। उहाँ एक साधारण मानर्स मात्रै हुर्ह
ु ु न्थ्यो र सामान्य मानर्सको प्रनतनर्चधत्व
गर्ुचभयो; येशूले आफ्र्ो सेवकाइ गर्च सुरु गर्ुचभन्दा पदहले, उहाँ सामान्य मानर्सहरूभन्दा फरक
हुर्ुहुन्र्चथयो, र अरूले उहाँमा कुर्ै र्भन्र्ता दे ख्र् सक्दै र्चथए। उहाँ २९ विच पुग्र्ुभएपनछ मात्रै उहाँ
परमेश्वरको कायचको एउटा र्रण परू ा गर्च आउर्ुभएको हो भन्र्े येशल
ू ाई थाहा भयो; त्योभन्दा

पदहले, उहाँ स्वयमलाई यो थाहा चथएर्, ककर्भर्े परमेश्वरले गर्ुचभएको कायच अलौककक चथएर्।
जब बाह्र विचको उमेरमा उहाँ सभाघरको भेलामा सहभागी हुर्ुभयो, मररयमले उहाँको िोजी गरररहे की
चथइर् ्, र उहाँले अरू कुर्ै पनर् बच्र्ाकै शैलीमा जस्तै गरर एउटा वाक्य भन्र्ुभयो: “आमा! मैले

मेरो षपताको इच्छालाई र्ै सबैभन्दा माचथ राख्र्ुपछच भन्र्े तपाईंलाई थाहा छै र्?” अवश्य र्ै, उहाँ

पषवत्र आत्माद्वारा गभचधारण भई जन्मर्ुभएको हुर्ाले, के येशू कुर्ै र् कुर्ै तररकाले षवशेि हुर्
सक्र्ह
ु ु न्र्चथयो र? तर उहाँको षवशेिपर्ले उहाँ अलौककक हुर्ह
ु ु न्थ्यो भन्र्े अथच ददँ दैर्, तर अरू
कुर्ै पनर् सार्ा बालकले भन्दा बढी उहाँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ुचहुन्थ्यो। स्वरूपमा उहाँ मार्व

हुर्ुहुन्थ्यो, तैपनर् उहाँको सार अझै षवशेि, र अरूको भन्दा फरक चथयो। तैपनर् बम्प्तस्मापनछ मात्रै,
पषवत्र आत्माले उहाँमा काम गरररहर्भ
ु एको छ भन्र्े कुरालाई उहाँले वास्तवमै अर्ुभूनत गर्च

सक्र्भ
ु यो, उहाँ परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े अर्भ
ु नू त गर्चभ
ु यो। उहाँ ३३ विचको उमेरमा
पुग्र्ुभएपनछ मात्रै पषवत्र आत्माले उहाँद्वारा क्रूसीकरणको काम गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको छ भन्र्े

उहाँले साँर्ो रूपमा पदहर्ार् गर्ुचभयो। ३२ विचको उमेरमा, उहाँले मिीको सुसमार्ारमा लेखिएजस्तै,
केही र्भत्री सत्यताहरूलाई जान्र्ुभएको चथयो: “अनर् र्समोर् पत्रुसले जवाफ ददएर भर्े, तपाईं

जीषवत परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ। … त्यस समयदे खि येशूले आफ्र्ा र्ेलाहरूलाई उहाँ कसरी
यरूशलेम जार्प
ु छच र धमचगरु
ु , मख्
ु य पज
ु ारी र व्यवस्थाका पम्ण्डतहरूबाट धेरै ककर्समका कष्ट
भोग्र्ुपछच र माररर्ुपछच अनर् तेस्रो ददर्मा फेरर उठाइर्ुपछच भन्र्े कुरा दे िाउर् थाल्र्ुभयो।” उहाँले

के काम गर्ुचपछच भन्र्े कुरा उहाँलाई पदहले थाहा भएर्, तर नर्म्श्र्त समयमा मात्रै थाहा भयो।
उहाँ जन्मर्े बबषिकै उहाँलाई पूणच रूपमा थाहा भएर्; पषवत्र आत्माले उहाँमा क्रर्मक रूपमा काम

गर्चभ
ु यो, र त्यहाँ कामको प्रकक्रया चथयो। यदद, सरु
ु मा र्ै, उहाँ परमेश्वर, र ख्रीष्ट, अनर् मानर्सको

दे हधारी पुत्र हुर्ुहुन्छ, उहाँले क्रूसीकरणको काम पूरा गर्ुचपछच भन्र्े उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो भर्े, उहाँले
ककर् पदहले काम गर्ुचभएर्? आफ्र्ा र्ेलाहरूलाई आफ्र्ो सेवकाइको बारे मा बताइसक्र्ुभएपनछ मात्रै
ककर् येशूले शोकको अर्ुभूनत गर्ुचभयो, र यसको लाचग उत्कटताको साथ प्राथचर्ा गर्ुचभयो? पदहले
उहाँले र्बुझ्र्ुभएका धेरै कुराहरूलाई उहाँले बुझ्र्ुभन्दा पदहले ककर् यूहन्र्ाले उहाँको लाचग बाटो
िोर्लददयो र उहाँलाई बम्प्तस्मा ददयो? यसले के प्रमाखणत गछच भर्े, यो दे हधारी परमेश्वरले दे हमा
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गर्ुचहुर्े काम चथयो, त्यसकारण उहाँले बुझ्र्े र हार्सल गर्े एउटा प्रकक्रया चथयो, ककर्भर्े उहाँ

परमेश्वरको दे हधारी शरीर हुर्ुहुन्थ्यो, जसको काम आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुचभएको कामभन्दा
फरक चथयो।
परमेश्वरको कामको हरे क र्रणले एउटै र उही प्रवाहलाई पछ्याउँ छ, त्यसकारण परमेश्वरको

छ हजार विे व्यवस्थापर्को योजर्ामा, संसारको जग बसार्लएको दे खि आजको ददर्सम्मै हरे क

र्रणलाई अको र्रणले र्म्जकबाट पछ्याएको चथयो। यदद मागच तयार गर्े कोही र्भएको भए,
त्यसपनछ आउर्े कोही पनर् हुर्ेचथएर्; त्यसपनछ आउर्ेहरू पनर् भएका हुर्ाले, मागच तयार गर्ेहरू
पनर् हुन्छर् ्। यसरी यो कामलाई र्रणबद्ध रूपमा हस्तान्तरण गररएको छ। एउटा र्रणले
अकोलाई पछ्याउँ छ, र मागच िुला गर्े कुर्ै व्यम्क्त षवर्ा, काम सुरु गर्ुच असम्भव हुर्ेचथयो, र
आफ्र्ो कायचलाई अनघ बढाउर्े कुर्ै माध्यम परमेश्वरसँग हुर्ेचथएर्। कुर्ै पनर् र्रण अरू र्रणसँग
बाखझँदैर्, र एउटाले अकोलाई प्रवाह नर्माचण गर्े गरी क्रमबद्ध रूपले पछ्याउँ छ; यो सबै उही
आत्माले गर्ुचहुन्छ। तर कसैले मागच िोले पनर् वा अकोको काम गरे पनर्, यसले नतर्ीहरूको

पदहर्ार्लाई नर्धाचररत गदै र्। के यो सदह होइर् र? यूहन्र्ाले मागच िोले, र येशूले आफ्र्ो कामलाई
अनघ बढाउर्ुभयो, त्यसकारण के यसले येशूको पदहर्ार् यूहन्र्ाको भन्दा सार्ो चथयो भन्र्े प्रमाखणत

गछच ? यहोवाले येशूले भन्दा पदहले आफ्र्ो काम गर्ुचभयो, त्यसकारण के यहोवा येशूभन्दा महार् ्
हुर्ह
ु ु न्छ भर्ेर तैँले भन्र् सक्छस ्? नतर्ीहरूले मागच तयार गरे पनर् वा अरूको काम गरे पनर् त्यो
महत्त्वपूणच कुरा होइर्; नतर्ीहरूको कामको सार र त्यसले प्रनतनर्चधत्व गर्े पदहर्ार् र्ै सबैभन्दा

महत्त्वपूणच कुरा हो। के यो सदह होइर् र? परमेश्वरले मानर्सको बीर्मा काम गर्े अर्भप्राय
राख्र्ुभएको हुर्ाले, उहाँले मागच तयार गर्े काम गर्च सक्र्ेहरूलाई िडा गर्ुचपयो। जब यूहन्र्ाले
भिचरै प्रर्ार गर्च सरु
ु गरे का चथए, उर्ले भर्े, “परमप्रभक
ु ो बाटो तयार पार, उहाँका मागचहरू सोझा

बर्ाओ।” “पश्र्ािाप गर: ककर्भर्े स्वगचको राज्य र्म्जकै छ।” नतर्ले सुरुदे खि र्ै त्यसरी बोलेका
चथए, र ककर् नतर्ले यी वर्र्हरू भन्र् सके? वर्र्हरू बोर्लर्े क्रमको दहसाबले, स्वगचको राज्यको

सुसमार्ार सुरुमा बोल्र्े यूहन्र्ा र्ै चथयो, अनर् त्यसपनछ उसो येशूले बोल्र्ुभयो। मानर्सका
धारणाहरू अर्ुसार, र्याँ मागच िोल्र्े यूहन्र्ा र्ै चथए, त्यसकारण अवश्य र्ै यूहन्र्ा र्ै येशूभन्दा
महार् ् चथए। तर नतर्ी ख्रीष्ट हुर् ् भर्ेर यह
ू न्र्ाले भर्ेर्र् ्, र परमेश्वरले नतर्ी परमेश्वरका षप्रय
पुत्र हुर् ् भर्ी साक्षी ददर्ुभएर्, तर प्रभुको मागच िोल्र् र तयार गर्चको लाचग मात्रै प्रयोग गर्ुचभयो।

उर्ले येशूको लाचग मागच तयार गरे , तर उर्ले येशूको तफचबाट काम गर्च सकेर्र् ्। मानर्सको सबै
कामलाई पनर् पषवत्र आत्माले र्ै कायम राख्र्ुहुन्छ।

परु ार्ो करारको यग
ु मा, मागचलाई अगव
ु ाइ गर्े यहोवा र्ै हुर्ह
ु ु न्थ्यो, र यहोवाको कायचले परु ार्ो
करारको सम्पूणच युग, र इस्राएलमा गररएको सबै कायचलाई प्रनतनर्चधत्व गर्यो। मोशाले यो कायचलाई
पथ्
ृ वीमा थामी राख्यो मात्रै, र नतर्का पररश्रमहरूलाई मानर्सले प्रदार् गरे को सहकायचको रूपमा

र्लइन्छ। त्यो बेला, मोशालाई बोलावट गर्ुचहुँदै, बोल्र्ुहुर्े यहोवा र्ै हुर्ुहुन्थ्यो, र उहाँले मोशालाई
इस्राएलका मानर्सहरूका बीर्मा िडा गर्ुचभयो, र नतर्लाई उजाड स्थार्दे खि कर्ार्सम्म
नतर्ीहरूलाई डोयाचउर्े बर्ाउर्भ
ु यो। यो कायच मोशा स्वयमको चथएर्, तर यहोवाले व्यम्क्तगत रूपमा
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नर्दे र्शत गर्ुचभएको कायच चथयो, त्यसकारण मोशालाई परमेश्वर कहलाइर् सककँदै र्। मोशाले

व्यवस्थालाई पनर् कायम गरे , तर यो व्यवस्था व्यम्क्तगत रूपमा यहोवाले र्ै जारी गर्ुचभएको

चथयो। उहाँले मोशालाई यो व्यक्त गर्च लगाउर्भ
ु एको मात्रै चथयो। येशल
ू े पनर् आज्ञाहरू गर्चभ
ु यो,
र उहाँले पुरार्ो करारको व्यवस्थालाई रद्द गर्ुचभयो र र्याँ युगका नर्म्म्त आज्ञाहरूलाई स्थाषपत
गर्ुचभयो। ककर् येशू परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्छ? ककर्भर्े एउटा र्भन्र्ता छ। त्यो बेला, मोशाले
गरे को कामले युगलाई प्रनतनर्चधत्व गरे र्, र् त यसले र्याँ मागच र्ै िुल्ला गर्यो; नतर्लाई यहोवाले

र्ै अगाडड नर्दे र्शत गर्चभ
ु एको चथयो र नतर्ी परमेश्वरले प्रयोग गर्चुभएको व्यम्क्त मात्रै चथए। जब
येशू आउर्ुभयो, यूहन्र्ाले मागच तयार गर्े कायचको र्रणलाई अनघ बढाएका चथए र स्वगचको राज्यको

सुसमार्ारलाई फैलाउर् थालेका चथए (पषवत्र आत्माले र्ै यसको सुरुवात गर्ुचभएको चथयो)। जब
येशू आउर्ुभयो, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमै उहाँको आफ्र्ो काम गर्ुचभयो, तर उहाँको काम र मोशाको
कामको बीर्मा ठूलो र्भन्र्ता चथयो। यशैयाले पनर् धेरै अगमवाणीहरू बोलेका चथए, तैपनर् ककर्

नतर्ी परमेश्वर स्वयम ् चथएर्र् ्? येशूले धेरै अगमवाणीहरू बोल्र्ुभएर्, तैपनर् ककर् उहाँ परमेश्वर
स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्थ्यो? त्यो बेला येशूको काम पषवत्र आत्माबाट आएको हो भर्ेर कसैले पनर् भन्र्े
आँट गरे र्, र् त नतर्ीहरूले यो मानर्सको इच्छाबाट आएको हो वा यो पूणच रूपमा परमेश्वर
स्वयमको
्
काम हो भर्ेर भन्र्े र्ै आँट गरे । त्यस्ता कुराहरूलाई षवश्लेिण गर्े कुर्ै उपाय
मानर्ससँग चथएर्। यशैयाले त्यस्तो काम गरे , र त्यस्ता अगमवाणीहरू बोले, र ती सबै पषवत्र
आत्माबाट र्ै आएका चथए भर्ेर भन्र् सककन्छ; ती यशैया स्वयमबाट
्
र्ै सीधै आएको चथएर्, तर

यहोवाबाट आएका प्रकाशहरू चथए। येशूले ठूलो मात्रामा काम गर्ुचभएर्, र धेरै वर्र्हरू बोल्र्ुभएर्,
र् त उहाँले धेरै अगमवाणीहरू र्ै बोल्र्ुभयो। मानर्सको लाचग, उहाँको प्रर्ार िास रूपमा उच्र्

दे खिएर्, तैपनर् उहाँ परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्थ्यो र यसलाई मानर्सले वणचर् गर्च सक्दै र्। कसैले
पनर् कदहल्यै यूहन्र्ा, वा यशैया, वा दाऊदमा षवश्वास गरे का छै र्र् ्, र् त कसैले नतर्ीहरूलाई
परमेश्वर, वा दाऊद परमेश्वर, वा यूहन्र्ा परमेश्वर भर्ेर र्ै भर्ेका छर् ्; कसैले पनर् त्यसरी बोलेको

छै र्, र येशूलाई मात्रै ख्रीष्ट भर्ेर भनर्एको छ। यो वगीकरण परमेश्वरको गवाही, उहाँले गर्ुचभएको
काम, र उहाँले गर्ुच भएको सेवकाइ अर्ुसार गररएको हो। बाइबलका महार् ् पुरुिहरूका बारे मा कुरा

गदाच—अब्राहाम, दाऊद, यहोशू, दानर्एल, यशैया, यूहन्र्ा, र येशू—उर्ीहरूले गरे का कामद्वारा र्ै, तैँले

को परमेश्वर स्वयम ् हो, र कस्ता प्रकारका मानर्सहरू अगमवक्ताहरू हुर् ्, र प्रेररतहरू को हुर् ् भर्ेर
भन्र् सक्छस ्। कसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्ुचभएको चथयो, र को परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्थ्यो त्यस
कुरालाई उर्ीहरूले गरे का कामको सार र प्रकारद्वारा र्ै र्भन्र्ता छुटाइन्छ र नर्धाचररत गररन्छ।

यदद तैँले र्भन्र्ताहरू छुट्याउर् सक्दै र्स ् भर्े, परमेश्वरमा षवश्वास गर्चु भर्ेको के हो सो तँलाई
थाहा छै र् भन्र्े यसले प्रमाखणत गछच । येशू र्ै परमेश्वर हुर्ुहुन्छ ककर्भर्े उहाँले धेरै वर्र्हरू
बोल्र्ुभयो, र धेरै काम गर्ुचभयो, नर्म्श्र्त रूपमा उहाँले धेरै आश्र्यचकमचहरू प्रदशचर् गर्ुचभयो। त्यसरी

र्ै, यूहन्र्ाले पनर् मोशाले जस्तै धेरै काम गरे , र धेरै वर्र्हरू बोले; ककर् नतर्ीहरूलाई परमेश्वर
भर्ेर कहलाइएर्? आदमलाई प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरले र्ै सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको चथयो; ककर् नतर्लाई
परमेश्वर भन्र्ुको सट्टा, सम्ृ ष्ट भर्ेर भनर्यो? यदद कसैले तँलाई, “आज, परमेश्वरले धेरै काम
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गर्ुचभएको छ, र उहाँले धेरै वर्र् बोल्र्ुभएको छ; उहाँ परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ। मोशाले धेरै
वर्र् बोलेका हुर्ाले, नतर्ी पनर् पक्कै परमेश्वर स्वयम ् र्ै चथए!” भर्ेर भन्छ भर्े, तैँले यसको
जवाफमा नतर्ीहरूलाई यो सोध्र्ुपछच , “त्यो बेला, ककर् परमेश्वरले येशल
ू ाई परमेश्वर स्वयम ् भर्ी
गवाही ददर्ुभयो तर यूहन्र्ालाई ददर्ुभएर्? के यूहन्र्ा येशूभन्दा पदहले आएका चथएर्र् ् र? कुर्र्ादहँ

महार् ् चथयो, यूहन्र्ाको काम कक येशूको काम? मानर्सको लाचग, यूहन्र्ाको काम येशूको भन्दा
महार् ् दे खिन्छ, तर ककर् पषवत्र आत्माले येशूको गवाही ददर्ुभयो तर यूहन्र्ाको गवाही ददर्ुभएर्?”
आज पनर् यही कुरा भइरहे को छ! त्यो समयमा, जब मोशाले इस्राएलका मानर्सहरूलाई डोर्याए,

यहोवा नतर्ीसँग बादलहरूका बीर्बाट बोल्र्ुहुन्थ्यो। मोशाले प्रत्यक्ष रूपमा बोलेर्र् ्, तर नतर्लाई

यहोवाले र्ै प्रत्यक्ष रूपमा अगुवाइ गर्ुचभएको चथयो। यो पुरार्ो करारमा भएको इस्राएलको काम

चथयो। मोशार्भत्र आत्मा हुर्ुहुन्र्चथयो, र् त परमेश्वरको अम्स्तत्व र्ै। नतर्ले त्यो काम गर्च
सकेर्र् ्, त्यसकारण नतर्ले गरे को काम र येशूले गर्ुचभएको कामको बीर्मा ठूलो र्भन्र्ता छ। र
त्यसको कारण के हो भर्े उर्ीहरूले गरे को काम फरक चथयो! कुर्ै व्यम्क्त परमेश्वरले प्रयोग
गर्ुचभएको व्यम्क्त हो कक अगमवक्ता, प्रेररत हो कक परमेश्वर स्वयम ् र्ै हो सो कुरालाई उसले
गरे को कामको प्रकृनतद्वारा पिा लगाउर् सककन्छ, अनर् यसले तेरा शङ्ग्काहरूलाई अन्त्य गर्ेछ।

बाइबलमा थुमाले मात्रै सात वटा मोहोर तोड्र् सक्र्ुहुन्छ भर्ेर लेखिएको छ। युगहरूभरर, ती महार् ्
व्यम्क्तत्वहरू मध्येमा धमचशास्त्रका व्याख्या गर्े धेरै छर् ्, तब के तैँले नतर्ीहरू सबै थम
ु ा हुर् ् भर्ेर
भन्र् सक्छस ्? के तँ नतर्ीहरूको स्पष्टीकरण सबै परमेश्वरबाट र्ै आउँ छर् ् भर्ेर भन्र् सक्छस ्?

नतर्ीहरू व्याख्याकार मात्रै हुर् ्; नतर्ीहरूसँग थुमाको पदहर्ार् छै र्। नतर्ीहरू कसरी सात मोहरहरू
तोड्र् योग्य हुर् सक्थे र? “थुमाले मात्र सात मोहरहरू तोड्र् सक्र्ुहुन्छ” भन्र्े कुरा साँर्ो हो, तर
उहाँ सात मोहरहरू तोड्र् मात्रै आउर्ह
ु ु न्र्; यो कामको कुर्ै आवश्यकता छै र्, यसलाई संयोगवश

गररन्छ। उहाँको आफ्र्ै कामको बारे मा उहाँ पूणच रूपमा स्पष्ट हुर्ुहुन्छ; के उहाँले धमचशास्त्रको अथच
लगाउँ दै धेरै समय बबताउर्ु आवश्यक हुन्छ? के छ हजार विे कायचमा “धमचशास्त्रको अथच लगाउर्े
थुमाको युग” लाई थप्र्ुपछच ? उहाँ र्याँ काम गर्च आउर्ुहुन्छ, तर मानर्सहरूलाई छ हजार विचको

कामको सत्यतालाई बुझ्र् सहायता गदै , उहाँले षवगतका समयहरूको कामको बारे मा पनर् केही

प्रकाशहरू प्रदार् गर्चह
ु ु न्छ। बाइबलका धेरै अर्च्
ु छे दहरूको व्याख्या गर्चप
ु र्े कुर्ै आवश्यकता छै र्;
आजको काम र्ै कुञ्जी, महत्त्वपूणच कुरा हो। परमेश्वर सात मोहरहरू तोड्र्को लाचग मात्रै षवशेि
गरी आउर्ुहुन्र्, तर मुम्क्तको काम गर्चको लाचग आउर्ुहुन्छ भन्र्े तैँले जान्र्ुपछच ।
तैँले येशू आखिरी ददर्हरूको अवचधमा ओलचर्ुहुर्ेछ भन्र्े मात्रै जान्दछस ्, तर उहाँ िास कसरी
ओलचर्ह
ु ु र्ेछ? भिचरै छुटकारा पाएको, र परमेश्वरद्वारा पररवतचर् भई र्सकेको, वा र्सद्ध भई
र्सकेको नतमीहरूजस्तो पापी, के तँ परमेश्वरको हृदय अर्ुसारको बन्र् सक्छस ्? अझै पनर् तेरो

पुरार्ो मर्ुष्यतामा रहे को तेरो षवियमा भन्दा, तँलाई येशूले मुम्क्त ददर्ुभएको चथयो, र परमेश्वरले
ददर्ुभएको मुम्क्तको कारण तँलाई पापीको रूपमा गन्ती गररँदैर् भन्र्े कुरा साँर्ो हो, तर तँ पापी

छै र्स ्, र तँ अशुद्ध छै र्स ् भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गदै र्। तँ पररवतचर् भएको छै र्स ् भर्े

तँ कसरी सन्तमय बन्र् सक्छस ्? र्भत्री रूपमा, तँ अपषवत्रता, स्वाथच र छुद्रले भररएको छस ्, तैपनर्
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तँ अझै येशूसँग उर्ार्लर् र्ाहन्छस ्—तँ त धेरै भाग्यमार्ी हुर्ुपछच ! परमेश्वरमाचथको भरोसामा तैँले
एउटा कदमलाई र्ुकाएको छस ्: तँलाई छुटकारा मात्रै ददइएको छ, तर तँ पररवतचर् भएको छै र्स ्।
तँ परमेश्वरको हृदय अर्स
ु ारको बन्र्को लाचग, परमेश्वरले तँलाई व्यम्क्तगत रूपमै पररवतचर् गर्े

र धुर्े काम गर्ुचपछच ; यदद तँलाई छुटकारा मात्रै ददइएको हो भर्े, तैँले पषवत्रता प्राप्त गर्च सक्र्ेछैर्स ्।
यसरी तँ परमेश्वरको कायचको असल आर्शिहरूमा सहभागी हुर् अयोग्य हुर्ेछस ्, ककर्भर्े
मानर्सलाई व्यवस्थापर् गर्े परमेश्वरको कायचको र्रणलाई तैँले र्ुकाएको छस ्, जुर् पररवतचर् हुर्े
र र्सद्ध पाररर्े कायचको मख्
ु य र्रण हो। भिचरै छुटकारा ददइएको पापी, तैँले प्रत्यक्ष रूपमा
परमेश्वरको उिराचधकार प्राप्त गर्च सक्दै र्स ्।

कामको यो र्याँ र्रणको सुरुवातषवर्ा, नतमी सस
ु मार्ार प्रर्ार गर्ेहरू, प्रर्ारकहरू, व्याख्या

गर्ेहरू र तथाकचथत महार् ् आम्त्मक मानर्सहरू कनत हदसम्म जार्ेचथयौ कसलाई थाहा छ र!

कामको यो र्याँ र्रणको सुरुवातषवर्ा, नतमीहरूले जे कुरा गछौ त्यो थोत्रो हुर्ेचथयो! यो कक त

र्संहासर्मा उक्लर्े बारे मा हो, कक त राजा बन्र्को लाचग कद तयार गर्े बारे मा हो; कक त यो

आफैलाई इन्कार गर्े बारे मा हो कक त आफ्र्ो शरीरलाई काबुमा राख्र्े बारे मा हो; कक त यो धैयच
बन्र्े बारे मा हो कक त सबै कुराबाट पाठहरू र्सक्र्े बारे मा हो; कक त र्म्रता हो कक त प्रेम हो। के
यो त्यही पुरार्ो गीत गाउर्ुजस्तै होइर् र? यो एउटै कुरालाई फरक र्ामले बोलाउर्ु सरह हो! कक
त आफ्र्ो र्शर ढाक्र्े र रोटी भाँच्र्े, कक त र्शरमा हात रािेर प्राथचर्ा गर्े अनर् बबरामीलाई नर्को

पार्े र भूतहरू धपाउर्े हो। के कुर्ै र्याँ काम हुर् सक्छ? के षवकासको कुर्ै अपेक्षा हुर् सक्छ?
यदद तँ नर्रन्तर रूपमा यसरी अनघ बदढरहन्छस ् भर्े, तैँले अन्धाधुन्ध धमचर्सद्धान्तलाई
पछ्याउर्ेछस ् वा प्रर्लर्लाई पालर्ा गर्ेछस ्। नतमीहरूका काम उत्कृष्ट छ भन्र्े नतमीहरू षवश्वास

गछौ, तर के यो सबै प्रार्ीर् समयका “वद्
ृ ध मानर्सहरू” ले हस्तान्तरण गरे का र र्सकाएका हुर् ्
भन्र्े नतमीहरूलाई थाहा छै र् र? के नतमीहरूले भन्र्े र गर्े सबै ती वद्
ृ ध मानर्सहरूका आखिरी
वर्र्हरू होइर्र् ् र? के यो नतर्ीहरू मरे र जार्ुभन्दा पदहले ती वद्
ृ ध मानर्सहरूले आज्ञा गरे को
कुरा होइर् र? के नतमीहरूका कायचहरूले षवगतका पुस्ताहरूका प्रेररतहरू र अगमवक्ताहरूलाई

उनछन्र् सक्छ, र सबै थोकलाई समेत उनछन्र् सक्छ भन्र्े तँलाई लाग्छ? कामको यो र्रणको
सरु
ु वातले राजा बन्र्े र र्संहासर्मा बस्र्े प्रयास गर्े षवट्र्ेस लीको कायचप्रनतको तेरो भम्क्तलाई

समाप्त गरे को छ, र यसले तेरो अहङ्ग्कार र घमण्डलाई पकडमा रािेको छ, ताकक तैँले कामको यो

र्रणमा हस्तक्षेप गर्च सक्दै र्स ्। कामको यो र्रणषवर्ा, नतमीहरू छुटकारा ददर् र्सक्र्े
अवस्थासम्म र्ै झर् ्-झर् ् गदहराइमा डुब्दै जार्ेचथयौ। नतमीहरूका बीर्मा पुरार्ा कुराहरू धेरै र्ै
छर् ्! िस
ु ीको कुरा, आजको कामले नतमीहरूलाई फकाचएर ल्याएको छ; अन्यथा, नतमीहरू कुर् ददशामा

जार्ेचथयौ कसलाई के थाहा! परमेश्वर सधैँ र्याँ र कदहल्यै पुरार्ो र्हुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्े,
ककर् तैँले र्याँ कुराहरूलाई िोजी गदै र्स ्? तँ ककर् सधैँ पुरार्ो कुराहरूमा टाँर्सरहन्छस ्? त्यसकारण,
पषवत्र आत्माको आजको कायचलाई जान्र्ु भर्ेको सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा हो!
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मसद्ि भएकाहरूले मात्र अथछपूर्छ जीवन क्जउन सक्र्न ्
वास्तवमा, अदहले भइरहे को काम मानर्सहरूलाई उर्ीहरूको परु ार्ो पुिाच शैतार्लाई त्याग्र्

लगाउर्का लाचग हो। वर्र्द्वारा गररएका सबै न्यायहरूको उद्दे श्य मार्वताको भ्रष्ट स्वभाव

उजागर गर्ुच र मानर्सहरूलाई जीवर्को सार बुझ्र्को लाचग सक्षम तुल्याउर्ु हो। यी पटक-पटक

गररएका न्यायहरूले मानर्सको हृदयलाई छे ड्छर् ्। प्रत्येक न्यायले प्रत्यक्ष रूपमा नतर्ीहरूको

नर्यनतसँग सम्बन्ध राख्दछ र यसको काम नतर्ीहरूको हृदयमा र्ोट पर्ु याउर्ु हो जसले गदाच
नतर्ीहरूले ती सबै थोकहरू छोडडदे ऊर् ् र जीवर्लाई जान्र् सकूर् ्, यस फोहोरी संसारलाई जान्र्

सकूर् ्, परमेश्वरको बुद्चध र सवचशम्क्तमार्तालाई
्
जान्र् सकूर् ्, र मार्वजानतलाई पनर् चर्न्र् सकूर् ्
जसलाई शैतार्ले भ्रष्ट बर्ाएको छ। मानर्सले जनत धेरै यस प्रकारको सजाय र न्याय पाउँ छर् ,्
त्यनत र्ै धेरै मानर्सको हृदयमा र्ोट पुग्र् सक्दछ र त्यनत र्ै धेरै उर्को आत्मा जाग्र् सक्छ।

यस प्रकारको न्यायको लक्ष्य भर्ेको यस्ता अत्यन्त भ्रष्ट भएका र सबैभन्दा गहर् रूपमा धोकामा
परे का व्यम्क्तहरूको आत्मालाई जागत
ृ गराउर्ु हो। मानर्ससँग आत्मा छै र्, अथाचत ् उसको आत्मा
नर्कै अनघ मर्यो र उसलाई स्वगच छ भन्र्े कुरा थाहा छै र्, परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर थाहा छै र् र
ऊ मत्ृ युको पातालमा संघिच गरररहे को छ भन्र्े कुरा नर्श्र्य पनर् जान्दै र्; ऊ यस दष्ु ट र्रक

पथ्
ु चम्न्धत लास
ृ वीमा बाँचर्रहे को छ भन्र्े उसले कसरी थाहा पाउर् सक्थ्यो र? ऊसँग भएको यो दग
शैतार्को भ्रष्टताको कारण मत्ृ युको पातालमा िसेको कुरा उसले कसरी थाहा पाउर् सक्छ? धेरै
पदहले र्ै पथ्
ृ वीमा भएका सबै कुरालाई ममचत र्ै गर्च र्सककर्े गरी मार्वजानतले र्ाश गररसकेका
छर् ् भर्ेर उसलाई कसरी थाहा हुर्सक्थ्यो? र सम्ृ ष्टकताच आज पथ्
ृ वीमा आउर्ुभएको छ र उहाँले
मुम्क्त ददर् सक्र्े भ्रष्ट मानर्सहरूको समूहलाई िोज्दै हुर्ुहुन्छ भर्ेर उसलाई कसरी थाहा

हुर्सक्थ्यो? मानर्सले सम्भव भएको हरे क शोधर् र न्यायको अर्भ
ु व गरे पनछ पनर् उसको बोधो

र्ेतर्ा अझै सायदै र्लायमार् हुन्छ र वास्तवमा यो लगभग उदासीर् र्ै हुन्छ। मार्वता कषि
पनतत छ! र यस ककर्समको न्याय आकाशबाट िसेको क्रूर अर्सर्ाजस्तो हुर्े भए तापनर्, यो
मानर्सको लाचग सबैभन्दा महार् ् लाभ हो। यदद यस्ता मानर्सहरूलाई न्याय र्गररर्े हो भर्े , कुर्ै

पनर् र्नतजा हुर्ेचथएर् र मानर्सहरूलाई पीडाको पातालबाट जोगाउर् पक्कै पनर् असम्भव हुर्ेचथयो।
यदद यो काम र्गररएको भए, मानर्सहरूलाई पाताल लोकबाट बादहर नर्स्कर् धेरै गाह्रो हुर्ेचथयो
ककर्भर्े उर्ीहरूको हृदय धेरै अनघ मररसकेको चथयो र नतर्ीहरूका आत्माहरूलाई शैतार्ले कुल्र्ेको
हुर्ेचथयो। पतर्को नर्कै गदहराइमा डुबेका नतमीहरूलाई बर्ाउर्का लाचग नतमीहरूलाई कडा रूपमा
बोलावट ददर्प
ु छच , नतमीहरूलाई कडाइका साथ न्याय गर्चप
ु छच ; अनर् मात्र नतमीहरूको जमेको
हृदयहरूलाई जगाउर् सम्भव हुर्ेछ।
नतमीहरूको शरीर, नतमीहरूको

असाधारण

इच्छाहरू, नतमीहरूको

लोभ

र

नतमीहरूको

कामवासर्ाले नतमीहरूमा गदहरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। यी थोकहरूले नतमीहरूको हृदयलाई

नर्रन्तर रूपमा यसरी नर्यन्त्रण गदै छर् ् कक नतमीहरू पुरार्ो र पनतत षवर्ारहरूलाई त्याग्र् असक्षम

छौ। नतमीहरू र् त आफ्र्ो अदहलेको अवस्था पररवतचर् गर्च र्ाहन्छौ, र् त अन्धकारको प्रभावबाट
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मुक्त हुर् र्ाहन्छौ। नतमीहरू यी कुराहरूले बाँचधएका छौ। नतमीहरू सबैले यो जीवर् नर्कै पीडादायी
छ र मानर्सहरूको यो संसार नर्कै अँध्यारो छ भन्र्े थाहा पाए पनर्, नतमीहरूमध्ये कोही एक

जर्ासँग पनर् आफ्र्ो जीवर् पररवतचर् गर्े साहस छै र्। तँ यो जीवर्को वास्तषवकताबाट मक्
ु त
हुर्, आत्माको श्रेष्ठता प्राप्त गर्च, र शाम्न्तमय, िुशी, स्वगच जस्तो वातावरणमा बस्र् मात्र र्ाहन्छस ्।
नतमीहरू आफ्र्ो अदहलेको जीवर् पररवतचर् गर्चका लाचग कदठर्ाइहरू सहर् तयार छै र्ौ; र् त

नतमीहरू यो न्याय र सजायको बीर्मै आफू प्रवेश गर्ुचपर्े जीवर्को िोजी गर्च इच्छुक छौ। बरु,
नतमीहरू शरीरबादहरको त्यो सन्
ु दर संसारको बारे मा परू ै अवास्तषवक सपर्ाहरू दे ख्छौ। नतमीहरूले

जुर् जीवर्को िोजी गछौ, त्यो नतमीहरूले कुर्ै पीडाको अर्ुभव र्गरीकर् सहजै प्राप्त गर्च सक्छौ।
त्यो पूणच रूपमा अव्यवहाररक छ! ककर्भर्े नतमीहरूले जुर् कुराको आशा गरे का छौ त्यो शरीरमा

अथचपूणच जीवर् बबताउर्ु र जीवर्कालमा सत्य प्राप्त गर्ुच होइर्, अथाचत ्, सत्यको लाचग बाँच्र्ु र

न्यायको लाचग उर्भर्ु होइर्। यो नतमीहरूले र्म्म्कलो, आकिचक ठान्र्े जीवर् होइर्। यो आकिचक

वा अथचपूणच जीवर् हुर्ेछैर् भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ। नतमीहरूको र्जरमा, यस्तो जीवर् बबताउर्ु
अन्याय हो जस्तो लाग्छ! नतमीहरूले आज यो सजाय स्वीकार गरे पनर् नतमीहरूले िोम्जरहे को

कुरा सत्य प्राप्त गर्ुच वा वतचमार्मा सत्यमा म्जउर्ु होइर्, बरु पनछ शरीरबादहरको सुिी जीवर्मा
प्रवेश गर्च सक्षम हुर्ु हो। नतमीहरूले सत्य िोम्जरहे का छै र्ौ, र् त नतमीहरू सत्यको पक्षमा िडा
भइरहे का छौ, र नतमीहरू पक्कै पनर् सत्यका लाचग अम्स्तत्वमा रहे का छै र्ौ। नतमीहरूले आज

प्रवेशलाई िोजी गरररहे का छै र्ौ, तर यसको सट्टामा नतमीहरूका षवर्ारहरू भषवष्यले र कुर्ै ददर्

के हुर् सक्छ त्यसले नर्यन्त्रण गरे को छ: तपाईं र्ीलो आकाशलाई नर्याल्छौ, तीतो आँसु बगाउँ छौ,
र कुर्ै ददर् स्वगचमा लचगर्े अपेक्षा गछौ। के नतमीलाई नतमीहरूको सोर्ाइ पदहले र्ै वास्तषवकताको
बादहर छ भन्र्े थाहा छै र्? नतमीहरू के सोचर्रहन्छौ भर्े यो संसारमा कदठर्ाइ र द:ु िकष्ट सहर्े
नतमीलाई आफूसँग लैजार्को लाचग एक ददर् असीम दया र करुणा सदहतका मुम्क्तदाता नर्श्र्य

र्ै आउर्ुहुर्ेछ, र नतमीलाई पीडडत तुल्याउर्े र चथर्ोर्मर्ो गर्ेहरूलाई नतमीहरूका िानतर बदला
र्लर्ुहुर्ेछ। के नतमीहरू पापले भररएको छै र्ौ? के यस संसारमा दुःु ि भोग्र्े नतमीहरू मात्रै हौ?

नतमीहरू आफै शैतार्को अचधकार क्षेत्रमा पर्यौ र कष्ट भोग्यौ—के परमेश्वरले नतमीहरूका लाचग

अझै बदला र्लर्प
ु छच ? नतर्ीहरू जो परमेश्वरको माग परू ा गर्च असमथच छर् ्—के नतर्ीहरू सबै
परमेश्वरका शत्रुहरू होइर्र् ्? जो दे हधारी परमेश्वर षवश्वास गदै र्र् ्—के नतर्ीहरू ख्रीष्टषवरोधी

होइर्र् ्? नतम्रा सुकमचहरू केको लाचग गनर्न्छ? के नतर्ीहरूले परमेश्वरको उपासर्ा गर्े हृदयको
ठाउँ र्लर् सक्दछर् ्? केही सुकमचहरू गरे र मात्रै नतमीहरूले परमेश्वरको आशीवाचद प्राप्त गर्च सक्दै र्ौ

र नतमीलाई पीडडत तल्
ु याइएको र चथर्ोर्मर्ोमा पाररएकै आधारमा परमेश्वरले नतमीहरूका िानतर
बदला र्लइददर्ुहुर्ेछैर्। जसले परमेश्वरमा षवश्वास गरे पनर् परमेश्वरलाई चर्न्दै र्र् ्, तर जसले

असल काम गदचछर् ्—के ती सबैलाई पनर् सजाय ददइँदैर् र? तँ केवल परमेश्वरमा षवश्वास गछच स ्,
तेरो षवरुद्धमा गररएका गलत कायचहरूका नर्म्म्त परमेश्वरले प्रनतकार गररददर्ुभएको होस ् र बदला

र्लइददर्ुभएको होस ् भन्र्े मात्रै र्ाहन्छस ् र परमेश्वरले तँलाई तेरो त्यो ददर् ददर्ुभएको तँ
र्ाहन्छस ्, जर्
ु ददर् तँ आखिरमा आफ्र्ो र्शर ठाडो गर्च सक्र्ेछस ्। तर तँ सत्यलाई ध्यार् ददर्
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अस्वीकार गछच स ् र र् त सत्यमा म्जउर्े तष्ृ णा र्ै तँ गछच स ्। तँ यो कदठर्, ररिो जीवर्बाट बादहररर्

सक्र्े कुरा त परै जाओस ्। बरु, तेरो दे हको जीवर् र तेरो पापको जीवर् बबताउर्े क्रममा, तैँले

आफ्र्ा गर्
ु ासोहरू सध
ु ार्च र तेरो अम्स्तत्वको कुदहरोलाई हटाउर्को लाचग परमेश्वरले अपेक्षाको
साथ हे छचस ्। तर के यो सम्भव छ? यदद तँसँग सत्य छ भर्े, तैँले परमेश्वरलाई पछ्याउर् सक्छस ्।

यदद तँ म्जएको छस ् भर्े, तँ परमेश्वरको वर्र्को अर्भव्यम्क्त हुर् सक्छस ्। यदद तँमा जीवर्
म्जयाई छ भर्े, तैँले परमेश्वरको आर्शि प्राप्त गर्ेछस ्। जोसँग सत्य छ उसले परमेश्वरको आर्शि
प्राप्त गर्चसक्छ। उहाँलाई पण
ू च हृदयले प्रेम गर्े र कदठर्ाइ र कष्ट सहर्ेहरूका लाचग न्याय

गररददर्े नर्श्र्यता ददर्ुहुन्छ, तर केवल आफूलाई मात्र प्रेम गर्े र शैतार्को छलको र्शकार
भएकाहरूका लाचग भर्े होइर्। सत्यलाई प्रेम र्गर्ेहरूमा कसरी भलाई हुर्सक्छ? केवल शरीरलाई
प्रेम गर्ेहरूमा कसरी धार्मचकता हुर्सक्छ? के धार्मचकता र भलाइको बारे मा, केवल सत्यको सन्दभचमा
मात्र बोर्लँ दैर् र? के पूणच हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ेहरूका लाचग ती छुट्याइएका छै र्र् ्? जसले
सत्यलाई प्रेम गदै र्र् ् र जो केवल लास मात्र हुर् ्—के यी सबै व्यम्क्तहरूले दष्ु कमचलाई सुरक्षक्षत
राख्दै र्र् ्? जो सत्यमा म्जउर् सक्दै र्र् ्—के नतर्ीहरू सबै सत्यका शत्रुहरू होइर्र् ् र? र नतमीहरू
कस्ता छौ?

यदद तँ अन्धकारका यी प्रभावहरूबाट उम्कर् सक्छस ् र आफूलाई ती अशद्
ु ध थोकहरूबाट

मक्
ु त गर्च सक्छस ् भर्े, यदद तँ पषवत्र हुर् सक्छस ् भर्े, तँमा सत्यता हुर्ेछ। तेरो प्रकृनत पररवतचर्
भएको होइर्, तर तँ सत्यलाई अभ्यास गर्च सक्षम छस ् र शरीरलाई त्याग्र् सक्षम छस ्। शुद्ध
पाररएकाहरूमा हुर्े गुण यही र्ै हो। षवजयको कामको मुख्य उद्दे श्य भर्ेको मार्वतालाई शुद्ध
पार्ुच हो जसले गदाच मानर्सले सत्यतालाई प्राप्त गर्च सक्छ, ककर्भर्े मानर्सले सत्यलाई अत्यन्तै
थोरै मात्र बझ्
ु छ! त्यस्ता मानर्सहरूमा षवजयको काम गर्चु भर्ेको नर्कै महत्त्वपण
ू च कुरा हो। नतमीहरू

सबै जर्ा अन्धकारको प्रभावमा परे का छौ र नतमीहरूलाई गदहरो र्ोट लागेको छ। त्यसैले यो

कामको लक्ष्य भर्ेको नतमीहरूलाई मार्व प्रकृनतबारे जान्र् र सत्यतामा म्जउर् सक्षम गर्ुच हो।

र्सद्ध हुर्ु भर्ेको यस्तो कुरा हो जसलाई सम्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरूले म्स्वकार्ुचपछच । यदद यस
र्रणको काममा मानर्सहरूलाई र्सद्ध गर्े कायच मात्रै समावेश भएको भए, यो बब्रटे र्, वा अमेररका,
वा इजरायलमा गर्च सककन्थ्यो; यसलाई कुर्ै पनर् राष्रको मानर्सहरूमा गर्च सककन्थ्यो। तर
षवजयको काम छर्ोट गर्े िालको छ। षवजयको कामको पदहलो र्रण अल्पकालीर् हो; यसबाहे क,
यो शैतार्को अपमार् गर्च र सम्पूणच ब्रह्माण्डलाई म्जत्र्का लाचग प्रयोग गररर्ेछ। यो षवजयको

प्रारम्म्भक कायच हो। कसैले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े कुर्ै पनर् प्राणीलाई र्सद्ध गर्च सककन्छ भर्ेर

भन्र् सक्छ ककर्भर्े र्सद्ध हुर्ु भर्ेको ददघचकालीर् पररवतचर्पनछ मात्र प्राप्त गर्च सककर्े कुरा
हो। तर षवजयी गररर्ु भर्ेको फरक कुरा हो। षवजयको लाचग र्मूर्ा र प्रनतरूप सबैभन्दा पछाडड

भएको हुर्ुपदचछ, गदहरो अन्धकारमा रहर्ुपछच ; नतर्ीहरू सबैभन्दा र्ीर्, परमेश्वरलाई मान्र् सबैभन्दा
अनर्च्छुक र परमेश्वरप्रनत सबैभन्दा अर्ाज्ञाकारी हुर्ुपदचछ। यो ठ्याक्कै त्यस्तै ककर्समको व्यम्क्त
हो जसले षवजय प्राप्त गररएको बारे मा साक्षी ददर् सक्छ। षवजयको कामको मुख्य लक्ष्य भर्ेको

शैतार्लाई हराउर्ु हो, जबकी मानर्सहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्क
ु ो मख्
ु य लक्ष्य भर्ेको मानर्सहरूलाई
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प्राप्त गर्ुच हो। यो षवजय गररएपनछ मानर्सहरूमा षवजयको कायच नतमीहरू जस्तै मानर्सहरूमा
गररएको छ भन्र्े कुराको साक्षी छ भन्र्े कुरालाई सक्षम गराउर्ु हो। षवजय प्राप्त गरे पनछ

मानर्सहरूलाई साक्षी ददर् लगाउर्ु यसको उद्दे श्य हो। यी षवजय गररएका मानर्सहरूलाई शैतार्को

अपमार् गर्े लक्ष्य प्राप्त गर्चका लाचग प्रयोग गररर्ेछ। त्यसो भए, षवजयको मुख्य षवचध के हो?
सजाय, न्याय, श्रापहरू र िुलासा—मानर्सहरूलाई म्जत्र्को लाचग धमी स्वभावको प्रयोग गर्े, ताकक

नतर्ीहरू परमेश्वरको धमी स्वभावको कारण पूणच रूपमा षवश्वस्त हुर् सकूर् ्। मानर्सहरूलाई षवजय
गर्च र नतर्ीहरूलाई पण
ू च रूपमा षवश्वस्त बर्ाउर्को लाचग वर्र्को यथाथचता र अचधकारको प्रयोग
गर्ुच—षवजय गररर्ुको अथच यही हो। र्सद्ध गररएका व्यम्क्तहरूले षवजय प्राप्त भएपनछ

आज्ञाकारीतालाई मात्र प्राप्त गर्च सक्षम हुँदैर्र् ्, उर्ीहरू न्यायको कामको ज्ञार् प्राप्त गर्च, आफ्र्ो
स्वभाव बदल्र्, र परमेश्वरलाई चर्न्र् पनर् सक्षम हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्े

मागचको अर्ुभव गछच र् ् र सत्यले भररन्छर् ्। उर्ीहरू परमेश्वरको कायचलाई कसरी अर्ुभव गर्े,

परमेश्वरको लाचग कष्ट भोग्र् सक्र्े र उर्ीहरूको आफ्र्ै इच्छा-शम्क्तहरू पाउर् सक्षम हुर्े भन्र्े
कुराहरू र्सक्छर् ्। र्सद्ध पाररएकाहरू नतर्ै हुर् ् जोसँग परमेश्वरको वर्र्को अर्ुभव पाएको कारणले
सत्यको वास्तषवक ज्ञार् छ। षवजय गररएकाहरू नतर्ै हुर् ् जसले सत्य जान्दछर् ् तर सत्यको
वास्तषवक अथचलाई स्वीकार गरे का छै र्र् ्। षवजय गररसककएपनछ, नतर्ीहरूले आज्ञापालर् गछच र् ्,

तर नतर्ीहरूको आज्ञाकारीता भर्ेको उर्ीहरूले पाएको न्यायको पररणाम हो। नतर्ीहरूसँग धेरै

सत्यहरूको वास्तषवक अथचको बारे मा कुर्ै पनर् बुझाइ छै र्। नतर्ीहरूले सत्यलाई मौखिक रूपमा
स्वीकाछच र् ्, तर उर्ीहरू सत्यमा प्रवेश गरे का छै र्र् ्; नतर्ीहरू सत्यलाई बुझ्छर् ्, तर नतर्ीहरूले
सत्यको अर्ुभव गरे का छै र्र् ्। र्सद्ध गररएकाहरूमा गररर्े काममा जीवर्को प्रावधार्सँगै दण्डहरू

र न्यायहरू हुन्छर् ्। सत्यमा प्रवेश गर्चल
ु ाई मल्
ू यको ठान्र्े व्यम्क्त र्ै र्सद्ध गररर्प
ु र्े व्यम्क्त हो।
र्सद्ध गररएकाहरू र षवजय गररर्ुपर्ेहरूको बीर्मा रहे को र्भन्र्ता भर्ेको उर्ीहरू सत्यमा प्रवेश

गछच र् ् की गदै र्र् ् भन्र्े र्ै हो। र्सद्ध पाररएकाहरू नतर्ीहरू र्ै हुर् ् जसले सत्यलाई बुझ्दछर् ्,
सत्यमा प्रवेश गरे का छर् ् र सत्यमा म्जइरहे का छर् ;् र्सद्ध गर्च र्सककर्े मानर्सहरू नतर्ीहरू र्ै
हुर् ् जसले सत्यलाई बुझ्दै र्र् ् र जो सत्यमा प्रवेश गदै र्र् ्, अथाचत जो सत्यमा म्जइरहे का छै र्र् ्।
यदद यस्ता मानर्सहरू अदहले पण
ू च रूपमा आज्ञापालर् गर्च सक्षम छर् ्, भर्े नतर्ीहरू षवजय गररएका

छर् ्। यदद षवजय गररएकाले सत्यको िोजी गदै र्र् ्—यदद नतर्ीहरूले सत्यतालाई पछ्याउँ छर् ् तर
यसमा म्जउँ दै र्र् ् भर्े, यदद नतर्ीहरूले सत्यलाई हे छचर् ् र सुन्छर् ् तर सत्यमा म्जउर्े कायचलाई

बहुमूल्य ठान्दै र्र् ् भर्े भर्े—नतर्ीहरूलाई र्सद्ध पाररर् सककँदै र्। र्सद्ध पाररर्ुपर्े मानर्सहरूले
र्सद्धको बाटोमा दहँड्दै परमेश्वरको आवश्यकताहरू अर्स
ु ार सत्यको अभ्यास गछच र् ्। यस माफचत,
नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट गछच र् ् र नतर्ीहरूलाई र्सद्ध पाररन्छ। षवजयको काम
समाप्त हुर्ु अनघ अन्त्यसम्मै पछ्याउर्े जोकोही व्यम्क्त षवजय गररएको व्यम्क्त हो, तर र्सद्ध
पाररएको व्यम्क्तको बारे मा त्यसो भन्र् सककँदै र्। “र्सद्ध पाररएका” ले ती मानर्सहरूलाई जर्ाउँ छ
जसले षवजयको काम समाप्त भएपनछ सत्यलाई पछ्याउर् सक्छर् ् र परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएका

हुन्छर् ्। यसले ती व्यम्क्तहरूलाई जर्ाउँ छ जो षवजयको काम समाप्त भएपनछ संकष्टमा दृढ भएर
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िडा हुन्छर् ् र सत्यमा म्जउँ छर् ्। षवजय गररर्ु र र्सद्ध गररर्ुलाई कामको र्रणमा हुर्े फरक
र मानर्सहरूले सत्यलाई बुझ्र्े र त्यसमा प्रवेश गर्े कुरामा रहे को फरकको हदले र्भन्र्ता
छुट्याउँ छ। र्सद्ध हुर्े बाटोमा र्दहँ डेका ती सबै, अथाचत ् जोसँग सत्यको स्वार्मत्व छै र्, उर्ीहरूलाई
अन्ततुः हटाइर्ेछ। जोसँग सत्य छ र जो सत्यमा म्जउँ छ नतर्ीहरूलाई मात्रै परमेश्वरले पूणच

रूपमा प्राप्त गर्ुचहुन्छ। अथाचत ्, पत्रुसको स्वरूपमा म्जउर्ेहरू र्सद्ध पाररएकाहरू हुर् ् भर्े अरू
सबै षवजय गररएकाहरू हुर् ्। षवजय गररएकाहरूमा गररएका काममा श्रापहरू ददर्े , सजाय ददर्े,
र क्रोधको प्रदशचर् गर्े कायचहरू समावेश हुन्छर् ् र नतर्ीहरूमा आउर्े भर्ेको धार्मचकता र श्रापहरू
हो। त्यस्ता व्यम्क्तमा काम गर्ुच भर्ेको कुर्ै समारोह वा र्शष्टार्ारषवर्ा प्रकट गर्ुच हो—उर्ीहरू

र्भत्रको भ्रष्ट स्वभावलाई उजागर गर्ुच ताकक उर्ीहरू आफैले यसलाई पदहर्ार् गरूर् ् र पूणचरूपमा

षवश्वस्त होऊर् ्। जब मानर्स पूणच रूपमा आज्ञाकारी हुन्छ, षवजयको काम समाप्त हुन्छ।
अचधकांश मानर्सहरूले अझै पनर् सत्यलाई बुझ्र्को लाचग प्रयास र्गरे पनर् षवजयको काम
समाप्त भएको हुर्ेछ।
यदद तँ र्सद्ध हुर् र्ाहन्छस ् भर्े, त्यसका लाचग पुरा गर्ुचपर्े मापदण्ड छर् ्। तेरो संकल्प, तेरो

लगर्शीलता र तेरो षववेकमाफचत र तेरो िोजमाफचत, तँ जीवर्को अर्ुभव र्लर् र परमेश्वरको

इच्छालाई सन्तुष्ट पार्च सक्षम हुर्ेछस ्। यो तेरो प्रवेश हो, र र्सद्धताको बाटोका लाचग र्ादहर्े
कुराहरू यी हुर् ्। र्सद्धताको काम सबै मानर्सहरूमा गर्च सककन्छ। परमेश्वरलाई िोज गर्े जोसक
ु ै
पनर् र्सद्ध हुर् सक्छ र उर्ीहरूसँग र्सद्ध हुर्का लाचग र्ादहर्े अवसर र योग्यताहरू हुन्छर् ्।
यसको कुर्ै नर्म्श्र्त नर्यम छै र्। कोही व्यम्क्त र्सद्ध हुर् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरा मख्
ु यतया

उसले के कुरा िोज गर्े लक्ष्य राख्छ भन्र्े कुरामा भर पछच । सत्यलाई प्रेम गर्े र सत्यमा म्जउर्
सक्र्े मानर्सहरू पक्कै पनर् र्सद्ध हुर् सक्छर् ्। सत्यलाई प्रेम र्गर्े मानर्सहरूलाई परमेश्वरले
सराहर्ा गर्ुचहुन्र्; उर्ीहरूले परमेश्वरले िोज्र्ुभएको जीवर्लाई स्वार्मत्व गदै र्र् ् र नतर्ीहरू र्सद्ध
हुर् सक्दै र्र् ्। र्सद्धताको काम भर्ेको मानर्सहरू प्राप्त गर्चका लाचग हो र यो शैतार्को षवरुद्धमा
लड्र्े कामको भाग होइर्; षवजयको काम भर्ेको शैतार्को षवरुद्धमा लड्र्े मात्र हो जसको अथच

मानर्सको षवजयलाई शैतार्लाई पराजय गर्चका लाचग प्रयोग गर्ुच हो भन्र्े हुन्छ। षवजयको काम
मख्
ु य काम, सबैभन्दा र्याँ काम, सबै यग
ु हरूमा र्भएको काम हो। कोही व्यम्क्तले भन्र् सक्छ
कक यो र्रणको कामको लक्ष्य भर्ेको मुख्यतया सबै मानर्सलाई म्जत्र्ु र शैतार्लाई हराउर्ु हो।

मानर्सहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्े काम—यो र्याँ काम होइर्। दे हमा परमेश्वरको कामको दौरार् सबै

कामको लक्ष्यको सारतत्व भर्ेको मानर्सहरूलाई म्जत्र्ु हो। यो अर्ुिहको युगमा भएको जस्तै हो,
जर्
ु बेलाको मख्
ु य काम भर्ेको क्रूसीकरणद्वारा सबै मार्वजानतलाई छुटकारा ददर्ु चथयो।

“मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्ुच” दे हमा हुर्े कामको अनतररक्त चथयो र यो क्रुसीकरण पनछ मात्र
गररन्थ्यो। जब येशू आउर्ुभयो र उहाँको काम गर्ुचभयो, उहाँको लक्ष्य भर्ेको मुख्यतया मत्ृ यु र

पातालको दासत्वमाचथ षवजय प्राप्त गर्ुच, शैतार्को प्रभावमाचथ षवजय प्राप्त गर्ुच—अथाचत ्, शैतार्लाई
पराम्जत गर्च उहाँको क्रसीकरण प्रयोग गर्ुच चथयो। येशूलाई क्रूसमा टाँचगएपनछ मात्र पत्रुस एक

पटकमा एक कदम र्ाल्दै र्सद्धताको बाटोमा आएका चथए। अवश्य पनर्, येशल
ू े काम गरररहे का
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बेलामा येशूलाई पछ्याइरहे का व्यम्क्तहरूमध्ये पत्रुस पनर् एक जर्ा चथए, तर त्यो समयमा उर्ी

र्सद्ध भइसकेका चथएर्र् ्। बरु, येशूले उहाँको काम पुरा गरे पनछ मात्र पत्रुसले षवस्तारै सत्य बुझे
र त्यसपनछ र्सद्ध भए। परमेश्वर छोटो समयमा कुर्ै कामको प्रमि
ु , महत्वपण
ू च र्रण परु ा गर्चका
लाचग मात्र धतीमा दे हधारी भई आउर्ुहुन्छ, धतीका मानर्सहरूलाई र्सद्ध गर्चका लाचग लामो

समयसम्म म्जउर्का लाचग होइर्। उहाँले त्यो काम गर्ुचहुन्र्। उहाँले उहाँको काम समाप्त गर्चका
लाचग मानर्स पूणच रूपमा र्सद्ध हुर्े समयसम्म पिचर्ुहुन्र्। त्यो उहाँको दे हधारणको लक्ष्य र

महत्त्व होइर्। उहाँ मार्वता मक्
ु त गर्चको लाचग गर्चप
ु र्े छोटो समयको कामका लाचग मात्र
आउर्ुहुन्छ, मार्वतालाई र्सद्ध गर्े लामो समयको कामका लाचग होइर्। मार्वता मुक्त गर्े

काम एक प्रनतनर्चधमूलक र र्याँ युग सुरु गर्े क्षमता राख्ने िालको हुन्छ। यो छोटो समय
अवचधमा पुरा हुर् सक्छ। तर मार्वतालाई र्सद्ध गराउर्े कामले मानर्सलाई एउटा नर्म्श्र्त
तहसम्म पुयाचउर्े माग गदचछ; यस्तो कामका लाचग लामो समय लाग्छ। यो काम परमेश्वरको
आत्माले गर्ुचपछच , तर यो दे हको कामको समयमा बोर्लएको सत्यको जगमा गररन्छ। उहाँले
मार्वतालाई र्सद्ध गर्े उहाँको लक्ष्य हार्सल गर्चका लाचग प्रेररतहरूलाई िडा गरे र लामो समय

अवचधको गोठालो गर्े काम माफचत पनर् गर्ुचहुन्छ। दे हधारी परमेश्वरले यो काम गर्ुचहुन्र्। उहाँले
मानर्सहरूले बुझ्र्े जीवर्को बाटोको बारे मा मात्र बोल्र्ुहुन्छ र उहाँले मार्वतालाई सत्यको अभ्यास
गर्चका लाचग नर्रन्तर साथ ददर्े भन्दा पनर् मार्वतालाई सत्य मात्र ददर्ह
ु ु न्छ ककर्भर्े यो उहाँको
सेवकाइमा छै र्। त्यसैले, उहाँले मानर्सले पूणच रूपमा सत्य बुझेको र पूणच रूपमा सत्य प्राप्त गरे को

ददर्सम्म मानर्सलाई साथ ददर्ुहुर्ेछैर्। जब मानर्स परमेश्वरको षवश्वासको सही बाटोमा
औपर्ाररक रूपमा प्रवेश गछच , जब मानर्सले र्सद्ध हुर्े सही बाटोमा पाइला र्ाल्छ, तब दे हमा हुर्े
उहाँको काम परु ा हुन्छ। यो पक्कै पनर् उहाँले पण
ू च रूपले शैतार्लाई पराजय गरी संसारमाचथ षवजय
प्राप्त गदाच मात्र हुन्छ। उहाँले र् मानर्स अन्ततुः त्यो समयमा सत्यमा प्रवेश गयो कक गरे र् भन्र्े
कुराको ख्याल राख्नुहुन्छ, र् त उहाँले मानर्सको जीवर् महार् वा हस्तलेि हो भन्र्े कुरामा वास्ता

गर्ुचहुन्छ। यीमध्ये कुर्ै पनर् दे हमा हुर्े उहाँले व्यवस्थापर् गर्ुचपर्े कुरा होइर्र् ्; यीमध्ये कुर्ै पनर्

दे हधारी परमेश्वरको सेवकाइर्भत्र पदै र्र् ्। जब उहाँले उहाँको अर्भप्रायको काम पुरा गर्ुचहुन्छ, उहाँले
दे हमा हुर्े उहाँको काम समाप्त गर्चह
ु ु र्ेछ। त्यसैले, दे हधारी परमेश्वरले गर्े काम भर्ेको परमेश्वरको

आत्माले सीधै गर्च र्सक्र्े काम हो। साथै, यो मुम्क्तको छोटो समयको काम हो, उहाँले धतीमा
लामो समयसम्म पुरा गर्े काम होइर्।

नतमीहरूको क्षमता बढाउर्े कायच मेरो कामको क्षेत्रर्भत्र पदै र्। मैले नतमीहरूलाई यो गर्च

भनर्रहे को छु ककर्भर्े नतमीहरूको क्षमता नर्कै कम छ। सत्य भन्र्ु पदाच, यो र्सद्धताको कामको
भाग होइर्; बरु, यो नतमीहरूमा गररएको अनतररक्त काम हो। आज नतमीहरूमा पुरा गररएको काम
नतमीहरूको आवश्यकताअर्ुसार गररएको हो। यो व्यक्तीकृत छ र यो र्सद्ध भइरहे का हरे क व्यम्क्त

प्रवेश गर्ुचपर्े बाटो होइर्। नतमीहरूको क्षमता षवगतमा र्सद्ध भएका जोसुकैको भन्दा कम
भएकाले, जब तँमा यो काम गररन्छ, नर्कै धेरै व्यवधार्हरू हुन्छर् ्। म यो अनतररक्त काम
गरररहे का नतमीहरूमध्ये पछुच ककर्भर्े र्सद्धताका लक्ष्यहरू फरक छर् ्। सारगत तवरमा, जब
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परमेश्वर धतीमा आउर्ुहुन्छ, उहाँ उहाँको सही सीमामा रहर्ुहुन्छ र उहाँको काम गर्ुचहुन्छ र अन्य
असम्बम्न्धत षवियहरूको झन्झटमा पर्ुचहुन्र्। उहाँ पाररवाररक षवियहरूमा संलग्र् हुर्ुहुन्र् वा

मानर्सहरूको जीवर्हरूमा पनर् सहभागी हुर्ुहुन्र्। उहाँले बबलकुलै यस्ता तच्
ु छ कुराहरूमा र्ासो
राख्नुहुन्र्; नतर्ीहरू उहाँको सेवकाइको भाग होइर्र् ्। तर नतमीहरूको क्षमता मैले िोजेको भन्दा

नर्कै कम छ—कुर्ै पनर् हालतमा, त्यसको तुलर्ा हुँदैर्—यसले काममा नर्कै अवरोध गदचछ। साथै,
यो काम र्ीर्को यो भूर्मका मानर्सहरूको बीर्मा गर्ुचपछच । नतमीहरू यनत अर्शक्षक्षत छौ कक मसँग
बोल्र्े र नतमीहरूले आफूहरूलाई र्शक्षक्षत बर्ाउर्ह
ु ोस ् भर्ेर माग गर्े बाहे क अरू छर्ोट छै र्। मैले
नतमीहरूलाई यो अनतररक्त काम हो, तर यो नतमीहरूले प्राप्त गर्ुचपर्े केही कुरा हो र नतमीहरूलाई

र्सद्ध हुर्का लाचग सहयोग गर्े केही कुरा हो भर्ेर भर्ेको छु। साँर्ो भन्र्ुभन्दा, र्शक्षा, आफ्र्ो
व्यवहारको बारे मा आधारभूत ज्ञार्, र जीवर्को बारे मा आधारभूत ज्ञार् नतमीहरूले स्वभाषवक रूपमा
स्वार्मत्व गर्ुचपर्े सबै कुराहरू हुर् ्; मैले नतमीहरूसँग यी षवियहरूमा कुराकार्ी गर्ुचपदै र्। तर
नतमीहरूसँग यी र्ीजहरू र्भएकाले, नतमीहरू यो संसारमा जन्म र्लइसकेपनछ नतमीहरूमा यी

र्ीजहरू स्थापर्ा गर्े काम बाहे क मसँग अरू कुर्ै छर्ोट छै र्। नतमीहरूले मेरो बारे मा धेरै

मान्यताहरू हृदयमा रािेको भएपनर्, म अझै पनर् नतमीहरूबाट यो माग गदचछु—मैले अझै पनर्

नतमीहरूले नतमीहरूको क्षमता बढाओ भर्ी माग गदचछु। आएर यो काम गर्े मेरो अर्भप्राय छै र्,
ककर्भर्े मेरो काम भर्ेको नतमीहरूलाई षवजय गर्चु, नतमीहरूको न्याय गरी नतमीहरूको पण
ू च दृढ

षवश्वास प्राप्त गर्ुच, र त्यसद्वारा नतमीहरू प्रवेश गर्ुचपर्े जीवर्को बाटो दे िाउर्ु हो। यसलाई अको
तररकाले भन्दा, नतमीहरू कनत र्शक्षक्षत छौ र नतमीहरू जीवर्को बारे मा कषिको ज्ञार् राख्छौ भन्र्े
कुराले मलाई कुर्ै मतलब राख्दै र्, बरु मैले नतमीहरूलाई मेरो वर्र्ले षवजय गर्ुचपछच । यो सबै

षवजयको काममा र नतमीहरूको अर्व
ु ती र्सद्धताका िानतर र्नतजाहरू प्राप्त गररन्छ भर्ी

सुनर्म्श्र्त गर्चका लाचग थषपएको छ। यो षवजयको कामको कुर्ै भाग होइर्। नतमीहरू कम क्षमता

भएको र नतमीहरू अल्छी र लापरवाही, मूिच र मन्द बुद्चध भएको, काठ जस्तो र मूिच भएकाले—
नतमीहरू अत्याचधक असामान्य भएकाले—नतमीहरूले पदहले नतमीहरूको क्षमता बढाउर्ुपछच भर्ी म
माग गदचछु। र्सद्ध हुर् र्ाहर्े जोसुकैले पनर् नर्म्श्र्त मापदण्ड पुरा गर्ुचपछच । र्सद्ध हुर्का लाचग,
कुर्ै पनर् व्यम्क्त स्पष्ट र सर्ेत मर्को हुर्प
ु छच र अथचपण
ू च जीवर् बबताउर्े र्ाहर्ा राख्नप
ु छच । यदद

नतमीहरू बेकार जीवर् बाँच्र् र्र्ाहर्े, सत्यको िोजी गर्े, आफूले गर्े हरे क काममा व्यि रहर्े, र

असाधारण रूपमा सामान्य मार्वता भएको कोही हौ भर्े, नतमीहरूले र्सद्ध हुर्े सतचहरू पुरा गछौ।
नतमीहरूको बीर्मा भइरहे को यो काम के काम गररर्ुपछच भन्र्े अर्ुसार र्ै नतमीहरूमा गररएको
हुर्प
ु दचछ। यी मानर्सहरूलाई षवजय गरे पनछ, मानर्सहरूको एउटा समह
ू र्सद्ध हुर्ेछ। त्यसैले,
अदहलेको धेरै काम नतमीहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्े लक्ष्यको तयारीका लाचग पनर् हो, ककर्भर्े र्सद्ध
हुर् सक्र्े धेरै मानर्सहरू सत्यको नर्म्म्त भोकाइरहे का छर् ्। यदद षवजयको काम नतमीहरूमा
गररन्छ र त्यसपनछ थप काम केही पनर् गररँदैर् भर्े , त्यसपनछ के यो सत्यको िोजी गरररहे को

व्यम्क्तले यसलाई प्राप्त गर्े घटर्ा बन्दै र्? अदहलेको कामले पनछ मानर्सहरूलाई र्सद्ध गर्े बाटो
िोल्र्े लक्ष्य राख्दछ। यद्यषप मेरो काम भर्ेको षवजयको काम मात्र हो, मैले भन्र्े जीवर्को बाटो
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मानर्सहरूलाई र्सद्ध गर्े तयारीका लाचग हो। षवजयपनछ आउर्े काम मानर्सहरूलाई र्सद्ध गर्े

काममा केम्न्द्रत हुन्छ, र म्जत्र्े काम र्सद्ध गर्े कामको जग बबछ्याउर्का लाचग गररन्छ। मानर्स
षवजय प्राप्त गरे पनछ मात्र र्सद्ध हुन्छ। अदहले, मख्
ु य काम भर्ेको म्जत्र्ु हो; पनछ, सत्य िोज्र्े
र त्यसको पनछ लाग्र्ेहरू र्सद्ध हुर्ेछर् ्। र्सद्ध हुर्ुले मानर्सहरूको प्रवेशको सकक्रय पक्षहरू
समावेश गदचछ: के नतमीहरूसँग परमेश्वरलाई प्रेम गर्े हृदय छ? नतमीहरूले यो बाटो दहँड्दै गदाच

नतमीहरूको अर्ुभवको गदहराइ के भएको छ? परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको प्रेम कषिको र्ोिो छ?
नतमीहरूको सत्यको अभ्यास कषिको सही छ? र्सद्ध हुर्का लाचग, कुर्ै व्यम्क्तसँग मार्वताको
सबै पक्षहरूको आधारभूत ज्ञार् हुर्ुपछच । यो एउटा आधार रे िा आवश्यकता हो। नतर्ीहरू सबै जो

षवजय गरे र पनर् र्सद्ध हुर् सक्दै र्र् ्, सेवा गर्े पात्रहरू बन्छर् ् र अन्ततुः अझै पनर् आगो र
गन्धकको कुण्डमा फ्याँककन्छर् ् र अझै पनर् अतल िाडलमा िस्र्ेछर् ्, ककर्भर्े नतमीहरूको स्वभाव
पररवतचर् भएको छै र् र तँ अझै पनर् शैतार्कै हुर्ुहुन्छ। यदद कुर्ै मानर्समा र्सद्धताका लाचग
सतचहरूको कमी छ भर्े, त्यो व्यम्क्त बेकम्मा हो—ऊ फोहोर, एक औजार हो, जुर्ले आगोको

परीक्षणको सामर्ा गर्च सक्दै र्! अदहले परमेश्वरप्रनत तेरो प्रेम कषिको ठूलो छ? तेरो आफ्र्ो घण
ृ ा
कषिको ठूलो छ? तैँले शैतार्लाई वास्तवमा कषिको गहर् रूपमा चर्र्ेको छस ?् के तेरो आफ्र्ो
संकल्प बर्लयो छ? के तेरो मार्वतार्भत्रको तेरो जीवर् सदहसँग नर्यमर् भएको छ? के तेरो जीवर्
बदर्लएको छ? के तँ र्याँ जीवर् बाँचर्रहे को छस ्? के नतमीहरूको जीवर्को दृम्ष्टकोण बदर्लएको

छ? यदद यी कुराहरू पररवतचर् भएका छै र्र् ् भर्े, नतमीहरू पनछ र्हटे पनर् र्सद्ध हुर् सक्दै र्ौ;
बरु, तँलाई षवजय गररएको मात्र छ। जब तँलाई परीक्षण गर्े समय आउँ छ, तँमा सत्यको अभाव
हुर्ेछ, तेरो मार्वता असामान्य हुर्ेछ, र तँ बोझको जर्ावर जषिकै नर्म्र् हुर्ेछस ्। तेरो एक मात्र
प्राम्प्त षवजय गररएको हुर्ु चथयो—तँ मैले षवजय गरे को केवल एक र्ीज हुर् सक्छस ्। जसरी गधा
एक पटक मार्लकको कुटाइको अर्ुभव गरे पनछ, डराउँ छ र मार्लकलाई हरे क पटक दे ख्दा केही गर्च

डराउँ छ, तँ केवल षवजय गररएको गधा मात्र हुर्ेछस ्। यदद कुर्ै व्यम्क्तसँग ती सकारात्मक पक्षहरू
छै र्र् ् र त्यसको सट्टामा नर्म्ष्क्रय र डरलाग्दो, डरपोक र सबै कुरामा दहर्ककर्ाहट, स्पष्ट रूपमा
कुर्ै कुरा बुझ्र् असमथच, सत्यलाई स्वीकार गर्च असमथच, अभ्यासको लाचग कुर्ै मागच षवर्ाको, र

त्यो भन्दा पनर् परमेश्वरलाई प्रेम गर्े हृदय षवर्ाको हुन्छ—यदद एक व्यम्क्तले परमेश्वरलाई कसरी
प्रेम गर्े, कसरी अथचपूणच जीवर् बबताउर्े वा कसरी वास्तषवक व्यम्क्त बन्र्े भन्र्े कुरा बुझेको छै र्

भर्े—त्यस्तो व्यम्क्तले कसरी परमेश्वरको साक्षी ददर् सक्छ? यसले तेरो जीवर्को थोरै मूल्य छ र
तँ षवजय गररएको गधा होस ् भन्र्े दे िाउँ छ। तँलाई म्जत्र्ेछ , तर यसको केवल अथच यो हो कक
तैँले ठूलो रातो अम्जङ्ग्गर त्यागेर यसको अचधकार क्षेत्रमा आज्ञापालर् गर्च अस्वीकार गयौ; यसको
मतलब तँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर षवश्वास गछच स ्, परमेश्वरको सबै योजर्ाहरू पालर्ा गर्च
र्ाहन्छस ्, र तँसँग कुर्ै गुर्ासो छै र् भन्र्े हुन्छ। तर सकारात्मक पक्षहरूका लाचग, के तँ परमेश्वरको

वर्र्मा म्जउर् र परमेश्वरलाई प्रकट गर्च सक्छस ्; यदद तँमा यीमध्ये कुर्ै पनर् पक्षहरू छै र्र् ्

भर्े, यसको अथच तँलाई परमेश्वरले हार्सल गर्ुचभएको छै र् र तँ केवल षवजय गररएको गधा होस ्
भन्र्े हुन्छ। तँमा केही कुरा इम्च्छत छै र् र पषवत्र आत्माले तँमा काम गरररहर्भ
ु एको छै र्। तँमा
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मार्वताको पनर् कमी छ; परमेश्वरले तँलाई प्रयोग गर्च असम्भव छ। तँलाई परमेश्वरले अर्ुमोदर्

गर्ुचपर्ेछ र तँ अषवश्वासी जर्ावरहरू र दहँड्र्े मत
ृ मानर्सहरू भन्दा सय गुणा राम्रो हुर्ुपदचछ—
यस स्तरमा पग्ु र्े व्यम्क्तहरू मात्र र्सद्ध हुर् योग्य छर् ्। यदद कसैसँग मार्वता छ र षववेक छ

भर्े मात्र यो परमेश्वरको प्रयोगको लाचग उपयुक्त व्यम्क्त हो। तँ र्सद्ध भएमा मात्र तँलाई
मार्वको रूपमा र्लइन्छ। र्सद्ध भएकाहरू मात्र अथचपूणच जीवर् बाँच्र्े मानर्सहरू हुर् ्। त्यस्ता
मानर्सहरू ले मात्र परमेश्वर सामु अझ ठूलो स्वरले साक्षी ददर् सक्छर् ्।

तैंले प्रततष्ठाका आमिषहरूलाई
पन््याउनुपर्छ
्
र मातनसको तनक्तत मुक्क्त ल्याउने
परमेश्वरको इच्र्ालाई बझ्
ु नुपर्छ

मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, मोआबका सन्तार्हरूलाई पूणच बर्ाउर्ु सम्भव छै र्, र् त उर्ीहरू

त्यस्तो बर्ाइर्े योग्यका र्ै छर् ्। अकोनतर, दाऊदका सन्तार्र्सत नर्श्र्य पनर् आशा छ र

नतर्ीहरूलाई साँच्र्ै पण
ू च बर्ाउर् सककन्छ। यदद कोही मोआबको सन्तार् हो भर्े, उर्ीहरूलाई पण
ू च
बर्ाउर् सककँदै र्। अदहले पनर् नतमीहरूलाई नतमीहरूका बीर्मा गररँ दैगरे को कायचको महत्त्व थाहा

छै र्। यस र्रणमा, अझै नतमीहरू आफ्र्ो भषवष्यका सम्भावर्ाहरू हृदयमा राख्छौ, र नतर्लाई

त्याग्र् मर् पराउँ दै र्ौं। परमेश्वरले नतमीहरूजस्ता सबैभन्दा अयोग्य मानर्सहरूको झुन्डमा काम
गर्े कुरा ककर् र्न्
ु र्भ
ु यो त्यसलाई आज कसैले वास्ता गदै र्। के उहाँले आफ्र्ो काममा गल्ती

गर्ुचभएको हुर् सक्छ? के यो काम क्षखणक नर्रीक्षण हो? नतमीहरू मोआबका सन्तार् हौं भर्ी सधैँ
जान्र्ुहुर्े परमेश्वर ककर् ठीक नतमीहरूकै बीर्मा काम गर्च ओलचर्ुभयो? के यो कदहल्यै नतमीहरूको
मर्मा आउँ दै र्? के परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्ह
ुच ु ँदा यसमाचथ कदहल्यै षवर्ार गर्ुचहुन्र्? के उहाँले
आक्रमक व्यवहार गर्ुचहुन्छ? नतमीहरू मोआबका सन्तार् हौ भन्र्े कुरा के उहाँलाई सुरुदे खि र्ै

थाहा चथएर् र? के नतमीहरू यी कुराहरूको षवर्ार गर्च जान्दै र्ौ? नतमीहरूका धारणाहरू कहाँ गए?
के नतमीहरूका स्वस्थ सोर्षवर्ार असन्तुर्लत भएका छर् ्? नतमीहरूको र्तुरता र बुद्चध कहाँ गए?

के नतमीहरूको व्यवहार गर्े ढङ्ग्ग यनत उदार भएकोले नतमीहरू त्यस्ता सार्ा कुराहरूमा ध्यार्
ददँ दैर्ौ? नतमीहरूका ददमागहरू नतमीहरूको भषवष्यका सम्भावर्ाहरू र नतमीहरूको आफ्र्ै

भाग्यजस्ता कुरामा बढी संवेदर्शील हुन्छर् ्, तर जब अरू कुर्ै कुरा आउँ छ, ती र्ेतर्ाशन्
ू य, बोधोबुद्चधको र पूणच रूपमा अर्र्भज्ञ हुन्छर् ्। आखिर नतमीहरू कुर् कुरामा षवश्वास गछौ? के तेरो
भषवष्यका सम्भावर्ाहरूमा? वा परमेश्वरमा? के तैंले षवश्वास गर्े सबै कुरा तेरो सुन्दर गन्तव्य र्ै

होइर् र? के यो तेरो भावी सम्भावर्ाहरू होइर् र? अदहले तैंले जीवर्को बाटोलाई कनतसम्म बुझेको
छस ्? तैंले कनत प्राप्त गरे को छस ्? के तँ अदहले मोआबको सन्तार्मा हुँदै गरे को काम तँलाई
अपमार् गर्चका नर्म्म्त हो भर्ी सोच्छस ्? के यो जार्ाजार्ी तेरो कुरूपता प्रकट गर्चका नर्म्म्त

गररन्छ? के यो नतमीहरूलाई सजाय स्वीकार गर्े बर्ाउर् र त्यसपनछ नतमीहरूलाई आगोको कुण्डमा
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फाल्र्लाई जार्ाजार्ी गररन्छ? मैले नतमीहरूको भषवष्यको कुर्ै सम्भावर्ाहरू छै र्र् ् भर्ी कदहल्यै

पनर् भर्ेको छै र्, नतमीहरू र्ाश हुर्ुपछच वा नतमीहरूले षवर्ाश भोग्र्ुपछच भन्र्े कुरा गर्े त परै
जाओस ्। के मैले सावचजनर्क रूपमा त्यस्ता कुराको घोिणा गरे को छु? तँ भन्छस ्, कक तँ आशाषवहीर्
छस ्, तर यो तँ आफैले नर्कालेको नर्ष्किच होइर् र? के यो तेरो आफ्र्ै मार्र्सकताको प्रभाव होइर्

र? के तेरो आफ्र्ै नर्ष्किचहरूको गन्ती हुन्छ? यदद मैले तँ आर्शषित भएको छै र्स ् भर्ी भर्ेँ भर्े,
तँ नर्श्र्य षवर्ाशको पात्र हुर्ेछस ्; र यदद मैले तँ आर्शषित छस ् भर्ी भर्ेँ भर्े तँ नर्श्र्य र्ाश
हुर्ेछैर्स ्। म यनत मात्र भन्दै छु कक तँ मोआबको सन्तार् होस ्; तँ र्ाश हुर्ेछस ् भर्ी म भम्न्दर्ँ।
के मात्रै हो भर्े, मोआबका सन्तार् श्राषपत भएको छ, र त्यो भ्रष्ट मानर्सहरूको एउटा जानत हो।

पापको बारे मा पदहले र्ै उल्लेि गररएको चथयो; के नतमीहरू सबै पापी होइर्ौ र? के सबै पापीहरूलाई
शैतार्ले भ्रष्ट पारे को छै र् र? के पापीहरू सबै परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी र षवद्रोही हुँदैर्र् ्? के
परमेश्वरको आज्ञा र्मान्र्ेहरू श्राषपत हुँदैर्र् ् र? के पापीहरू सबै र्ष्ट पाररर्ु पदै र् र? त्यस्तो

अवस्थामा, मासु र रगतका मानर्सहरूमध्ये कसले मुम्क्त पाउर् सक्छ? तँ आजसम्म कसरी जीषवत
रहर् सकेको छस ्? के तँ मोआबका सन्तार् भएकोले तँ र्करात्मक बर्ेको छस ;् के नतमीहरू जो

पापी हौ, नतमीहरू पनर् मानर्सहरूको रूपमा गणर्ा हुँदैर्ौ र? नतमीहरू यो ददर्सम्म कसरी दटकेका
छौ? जब र्सद्धताको कुरा गररन्छ, नतमीहरू िुसी बन्छौ। नतमीहरूले महासंकष्टको अर्ुभव गर्ैपछच

भन्र्े सर्
ु ेपनछ त्यसले नतमीहरूलाई अझ बढी आर्शषित बर्ाउर्ेछ भन्र्े महसस
ु नतमीहरू गछौ।

त्यो महासंकष्टबाट नर्स्केपनछ नतमीहरू षवजयी बन्छौ, अनर् यसबाहे क यो परमेश्वरको ठूलो आर्शि ्
हो र उहाँले नतमीहरूलाई उच्र् पार्ुचभएको हो भन्र्े सोच्छौ। मोआबको उल्लेि गर्े बबषिकै
नतमीहरूको माझमा कोलाहल जाग्छ; वयस्कहरू र बालबच्र्ाहरू सबैले एकसमार् रूपमा वणचर् गर्च

र्सककर्े उदासीर्ता महसस
ु गछच र् ् र तेरो हृदयमा आर्न्द बबलकुल हुँदैर्, र नतमीहरू आफू
जन्मेकोमा अफसोस गछौ। नतमीहरूले मोआबका सन्तार्हरूमा भइरहे को यस र्रणको कामको

महत्त्व बुझ्दै र्ौ; नतमीहरूले उच्र् ओहदाहरू मात्रै िोज्र् जान्दछौ, र जब नतमीहरूलाई कुर्ै आशा
छै र् भन्र्े लाग्छ, नतमीहरू पनछ हट्छौ। र्सद्धताको र भषवष्यको गन्तव्य कुरा गर्े बबषिकै
नतमीहरूलाई िुसी लाग्छ; नतमीहरूले आर्शि ् पाउर् र राम्रो गन्तव्य पाउर् सकौं भर्ेर मात्र

परमेश्वरमा षवश्वास गछौ। केही मानर्सहरू अदहले आफ्र्ो प्रनतष्ठाको कारण आशंककत महसस
ु

गछच र् ्। नतर्ीहरू कम मूल्य र कम प्रनतष्ठाका भएकाले, नतर्ीहरूले र्सद्ध पाररर्े कायचको िोजी

गर्े र्ाहर्ा गदै र्र् ्। पदहलो, र्सद्धताको कुरा गररयो, र त्यसपनछ मोआबको सन्तार्को र्र्ाच
गररएको चथयो, त्यसैले मानर्सहरूले पदहले उल्लेि गररएको र्सद्धताको मागचलाई उपेक्षा गरे ।

ककर्भर्े सरु
ु दे खि अन्त्यसम्म नतमीहरूले यो कामको महत्त्व कदहल्यै जार्ेका छै र्ौ, र् त नतमीहरू
त्यसको महत्त्वलाई वास्ता र्ै गछौ। नतमीहरू धेरै सार्ो कदका छौ र सार्ोभन्दा सार्ो बाधासमेत
सहर् सक्दै र्ौ। जब तैंले आफ्र्ो कद धेरै सार्ो भएको दे ख्छस ् तब तँ र्कारात्मक बन्छस ् र िोजी

गदै जार्े आत्मषवश्वास गुमाउँ छस ्। मानर्सहरूले अर्ुिह प्राप्त गर्ुच र शाम्न्त उपभोग गर्ुचलाई मात्र
षवश्वासको प्रतीकको रूपमा हे छचर् ्, र आर्शिको िोजी गर्ुचलाई परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूका

षवश्वासको आधारको रूपमा र्लन्छर् ्। अनत थोरै मानर्सहरूले परमेश्वरलाई चर्न्र् वा आफ्र्ो
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स्वभाव पररवतचर् गर्च िोज्छर् ्। आफ्र्ो षवश्वासमा मानर्सहरू नतर्ीहरूलाई उपयुक्त गन्तव्य र
नतर्ीहरूलाई र्ादहएका सबै अर्ुिह ददर्का नर्म्म्त परमेश्वरलाई करमा पार्च िोज्छर् ्, उहाँलाई
नतर्ीहरूको र्ोकर बर्ाउर् िोज्छर् ्, जदहल्यै पनर् नतर्ीहरूसँग शाम्न्तमय र र्मत्रताको सम्बन्ध

राख्न लगाउँ छर् ्, ताकक कुर्ै पनर् समय नतर्ीहरूका बीर्मा कुर्ै प्रकारको द्वन्द्व र्होस ्। अथाचत ्,

नतर्ीहरूले बाइबलमा पढे का “म नतमीहरूका सबै प्राथचर्ाहरू सुन्र्ेछु” भन्र्े वर्र्को आधारमा उहाँले

नतर्ीहरूका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्े र नतर्ीहरूले जे सुकै मागे पनर् त्यो प्रदार् गर्े उहाँको

प्रनतज्ञालाई परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वासले माग गदचछ। नतर्ीहरू परमेश्वरले कसैको न्याय
र्गरूर् ् वा कसैलाई दण्ड र्दे ऊर् ् भर्ी आशा गछच र् ्, ककर्कक उहाँ सधैँ दयालु मुम्क्तदाता येशू
हुर्ुहुन्छ, जसले हरसमय र सबै ठाउँ मा मानर्सहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। मानर्सहरूले
परमेश्वरमा यसरी षवश्वास गदचछर् ्: नतर्ीहरू षवद्रोही वा आज्ञाकारी जो भए पनर्, उहाँले नतर्ीहरूलाई
अन्धाधुन्ध जे पनर् ददर्ुहुन्छ भर्ी षवश्वास गदै नतर्ीहरूले नर्लचज्ज बर्ी परमेश्वरसँग माग गछच र् ्।

नतर्ीहरूले नर्रन्तर परमेश्वरबाट “ऋण उठाउँ छर् ्,” र उहाँले कुर्ै षवरोध र्गरी “र्ुक्ता” गर्ुचपछच ,
यसबाहे क त्यसको दोबर नतर्ुचपछच भर्ी षवश्वास गछच र् ्; परमेश्वरले नतर्ीहरूबाट केही प्राप्त गर्ुचभए
पनर् र्भए पनर्, उहाँ नतर्ीहरूको र्ालबाजीमा मात्रै पर्ुचपछच , र उहाँले मर्मार्ी ढङ्ग्गले मानर्सहरूलाई

योजर्ाबद्ध तररकाले र्लाउर् सक्र्ुहुन्र्, धेरै विचदेखि लुकेर रहे को उहाँको बुद्चध र धमी स्वभाव
उहाँले र्ाहर्भ
ु एको बेला मानर्सहरूको अर्म
ु नत र्र्लई नतर्ीहरूलाई प्रकट गर्च सक्र्े कुरा त परै
जाओस ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ा पापहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार मात्रै गछच र् ्, र परमेश्वरले ती
पापहरूलाई बबलाउर्ुहुन्छ, उहाँले त्यसो गर्च ददक्क मान्र्ुहुन्र् र यो कुरा सदासवचदा भइरहन्छ भर्ी

षवश्वास गछच र् ्। परमेश्वर मानर्सहरूबाट सेवा पाउर् आउर्ुभएर्, तर नतर्ीहरूको सेवा गर्च

आउर्भ
ु यो, र उहाँ नतर्ीहरूका दास बन्र्का नर्म्म्त यहाँ आउर्भ
ु एको हो भर्ी बाइबलमा लेखिएको

हुर्ाले उहाँले नतर्ीहरूको कुरा मानर्हाल्र्ुहुन्छ भन्दै नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई आदे श ददन्छर् ्। के
नतमीहरूले सधैँ यस ककर्समले षवश्वास गरे का छै र्ौ र? जब तैँले परमेश्वरबाट कुर्ै कुरा प्राप्त गर्च
सक्दै र्स ्, तँ भाग्र्े इच्छा गछच स ्; जब तँ कुर्ै कुरा बुझ्दै र्स ्, तब तँ धेरै ररसाउँ छस ्, र उहाँलाई

हरप्रकारको गाली गर्े हदसम्म जान्छस ्। नतमीहरू परमेश्वरलाई स्वयमलाई
्
उहाँको बुद्चध र

र्मत्कार प्रकट गर्े अर्म
ु नत ददँ दै-ददँ दैर्ौ; त्यसको साटो, नतमीहरू क्षखणक आराम र सषु वधाको
आर्न्द मात्र र्लर् र्ाहन्छौ। अदहलेसम्म, परमेश्वरमा षवश्वास गर्े नतमीहरूको आर्रण नतर्ै पुरार्ा
षवर्ारहरूद्वारा बर्ेको छ। यदद परमेश्वरले नतमीहरूलाई प्रतापको सार्ो झल्को मात्र दे िाउर्ुभयो

भर्े, नतमीहरू दुःु िी बन्र्ेछौ। के नतमीहरूले अदहले आफ्र्ो कद कनत ठूलो छ भर्ी ठीकसँग दे ख्छौ?
जब नतमीहरूका परु ार्ा षवर्ारहरू बदर्लएकै छै र्र् ् भर्े नतमीहरू सबै परमेश्वरप्रनत बफादार छौ

भर्ी र्सोर्। जब तँमाचथ केही पनर् आइलाग्दै र्, तब तँ सबै कुरा ठीकसँगले र्र्लरहे को छ, र

परमेश्वरप्रनतको तेरो प्रेम सवोच्र् बबन्दम
ु ा पुग्छ भन्र्े षवश्वास गछच स ्। जब तँलाई कुर्ै सार्ो कुरा
हुन्छ, तँ पातालमा झछच स ्। के परमेश्वरप्रनत बफादार हुर्ु भर्ेको यही हो?
यदद षवजयको अम्न्तम र्रणको काम इस्राएलमा सुरु भएको भए त्यस्तो षवजयको कामको
कुर्ै अथच हुर्ेचथएर्। त्यो काम र्ीर्मा र नतमी मानर्सहरूमा गररन्छ भर्े त्यो धेरै महत्त्वपण
ू च
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हुन्छ। नतमीहरू मानर्सहरूमध्ये सबैभन्दा तुच्छ हौ, सबैभन्दा तुच्छ प्रनतष्ठा भएका मानर्सहरू;
नतमीहरू त्यस्ता हौ जो यस समाजका सबैभन्दा तल्लो स्तरका हौ, र नतमीहरू त्यो हौ जसले
सरु
ु मा परमेश्वरलाई सबैभन्दा कम रूपमा स्वीकार गरे का चथयौ। नतमीहरू ती मानर्सहरू हौ जो
परमेश्वरबाट धेरै टाढा भएका चथयौ र जसको अत्यन्त गम्भीर रूपमा क्षनत भएको चथयो। यस

र्रणको काम केवल षवजयको लाचग मात्र हो, त्यसकारण नतमीहरू भषवष्यमा साक्षी बन्र्लाई
र्ुनर्र्ु सबैभन्दा उपयुक्त छै र्? यदद षवजयको कामको पदहलो र्रण नतमी मानर्सहरूमा र्गररएको

भए, आउर्ेवाला षवजयको कामलाई अगाडड बढाउर् गाह्रो हुर्ेचथयो, ककर्कक पनछबाट हुर्े षवजयको
कामका पररणामहरू आज गररर्े यो कामको तथ्यको आधारमा प्राप्त हुर्ेछ। अदहलेको षवजयको

काम षवजयको समि कामको सुरुवात मात्र हो। नतमीहरू म्जनतर्ु पर्े पदहलो समूह हौ; म्जनतर्ु

पर्े सबै मार्व जानतको प्रनतनर्चध नतमीहरू र्ै हौ। जो मानर्सहरूमा सच्र्ा रूपमा ज्ञार् हुन्छ
नतर्ीहरूले आज परमेश्वरले गर्ुचहुर्े काम महार् ् छ, र उहाँले मानर्सहरूलाई उर्ीहरूको आफ्र्ै
षवद्रोहीपर् जान्र् मात्र ददर्ुहुन्र्, तर नतर्ीहरूको हैर्सयत पनर् प्रकट गर्ुचहुन्छ भर्ी दे ख्र्ेछर् ्।

उहाँका वर्र्हरूको उद्दे श्य र अथच मानर्सहरूलाई नर्रुत्सादहत पार्ुच होइर्, र् त नतर्ीहरूलाई
लडाउर्ु र्ै हो। यो नतर्ीहरूले उहाँका वर्र्हरूबाट अन्तदृचम्ष्ट र मुम्क्त प्राप्त गरूर् ् भर्ेर हो; यो
उहाँका वर्र्हरूद्वारा नतर्ीहरूका आत्मालाई जगाउर्को लाचग हो। संसारको सम्ृ ष्ट भएदे खि र्ै

मानर्स शैतार्को अचधकार क्षेत्रमा बाँचर्रहे को छ, उसलाई परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े र् थाहा छ, र्
त षवश्वास छ। यी मानर्सहरूलाई परमेश्वरको ठूलो मुम्क्तमा सामेल गर्च सककन्छ र परमेश्वरले

धेरै माचथ उठाउर् सक्र्ुहुन्छ भन्र्े कुराले साँच्र्ै परमेश्वरको प्रेमलाई दे िाउँ छ; साँर्ो रूपमा
बुझ्र्ेहरू सबैले यसमा षवश्वास गर्ेछर् ्। त्यस्तो ज्ञार् र्हुर्ेहरूलाई र्ादहँ के हुन्छ? उर्ीहरूले
भन्र्ेछर् ्, “अँ, परमेश्वर भन्र्ह
ु ु न्छ, हामी मोआबका सन्तार् हौं; उहाँले यो आफ्र्ै वर्र्हरूमा

भन्र्ुभयो। के हामी अझै पनर् राम्रो पररणाम प्राप्त गर्च सक्छौं? हामीलाई कसले मोआबको सन्तार्

बर्ायो? षवगतमा कसले हामीलाई उहाँको त्यषि धेरै षवरोध गर्े बर्ायो? परमेश्वर हामीलाई दोिी
ठहराउर् आउर्ुभएको छ; के तँ दे ख्दै र्स ् कक कसरी उहाँले सधैँ सुरुदे खि र्ै हाम्रो न्याय गर्ुचभएको
छ? हामीले परमेश्वरको षवरोध गरे काले, हामीलाई यसरी र्ै सजाय हुर्ुपछच ।” के यी शब्दहरू सही
छर् ्? आज परमेश्वरले नतमीहरूको न्याय गर्चह
ु ु न्छ, नतमीहरूलाई सजाय ददर्ह
ु ु न्छ, र नतमीहरूलाई

दोिी ठहराउर्ुहुन्छ, तर तैंले यो थाहा पाउर्ु पछच , कक तँलाई दोि लाउर्ुको लक्ष्य तैंले आफैलाई
चर्र् भन्र्े हो। उहाँले तँलाई दोि लाउर्ुहुन्छ, सराप्र्ुहुन्छ, न्याय गर्ुचहुन्छ, र सजाय ददर्ुहुन्छ,
यसैले कक तैंले आफूलाई चर्न्र् सक् , ताकक तेरो स्वभाव पररवतचर् हुर् सकोस ्, ताकक तैँले आफ्र्ो
मल्
ू यलाई जान्र् सक् र परमेश्वरका सबै कामहरू धार्मचक र उहाँको स्वभाव र उहाँको कामका
आवश्यकताहरू अर्ुसार छर् ्, र उहाँले मानर्सको मुम्क्तको योजर्ाअर्ुसार काम गर्ुचहुन्छ, अनर् उहाँ

मानर्सलाई प्रेम गर्ुचहुर्े, बर्ाउर्ुहुर्े, न्याय गर्ुचहुर्े र दण्ड ददर्ुहुर्े धमी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी
दे ख्र् सक् । यदद तँलाई तँ नर्म्र् प्रनतष्ठाको छस ्, तँ भ्रष्ट र अर्ाज्ञाकारी छस ् भन्र्े मात्र थाहा

छ, तर परमेश्वरले आज तँमाचथ पठाउर्ुहुर्े न्याय र सजायद्वारा उहाँको मुम्क्तलाई स्पष्ट पार्च
र्ाहर्ह
ु ु न्छ भर्ी जानर्र्स ् भर्े तैंले अर्भ
ु व प्राप्त गर्े कुर्ै उपाय हुँदैर्, अनर् तँ अझ अचग बढ्र्
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योग्य हुर्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वर मार्च वा र्ाश गर्च आउर्ुभएको होइर्, तर न्याय गर्च,
सराप्र्, सजाय ददर् र बर्ाउर् आउर्भ
ु एको हो। उहाँको ६,००० विचको व्यवस्थापर् योजर्ा र्म्जक
र्आउञ्जेलसम्म—उहाँले प्रत्येक वगचको मानर्सको र्नतजा प्रकट गर्चभ
ु न्दा पदहले—पथ्
ृ वीमा परमेश्वरले

गर्ुचहुर्े काम मुम्क्तका लाचग हुर्ेछ; यसको उद्दे श्य भर्ेको उहाँलाई प्रेम गर्ेहरूलाई पूण—
च सम्पूणच
रूपमा—बर्ाउर्ु र्ै हो र उर्ीहरूलाई उहाँको प्रभुत्वको अधीर्मा ल्याउर्ु हो। परमेश्वरले मानर्सहरूलाई
जसरी बर्ाउर्ु भए पनर्, त्यो सबै नतर्ीहरूका पुरार्ो शैतानर्क स्वभावबाट नतर्ीहरूलाई अलग पारे र

र्ै गररन्छ; अथाचत ्, उहाँले नतर्ीहरूलाई जीवर्को िोजी गर्े बर्ाएर बर्ाउर्ह
ु ु न्छ। यदद नतर्ीहरूले
त्यसो गरे र्र् ् भर्े, नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको मुम्क्तलाई स्वीकार गर्े कुर्ै उपाय हुँदैर्। मुम्क्त
परमेश्वर स्वयमको
् काम हो, र जीवर्को िोजी गर्ुच भर्ेको मुम्क्त स्वीकार गर्चको लाचग मानर्सले

गर्ैपर्े कुरा हो। मानर्सको र्जरमा मुम्क्त परमेश्वरको प्रेम हो र परमेश्वरको प्रेम कदहल्यै पनर्
सजाय, न्याय र सरापहरू हुर् सक्दै र्; मुम्क्तमा प्रेम, दया र त्यसबाहे क सान्त्वर्ाका शब्दहरू,

साथसाथै परमेश्वरले प्रदार् गर्ुचभएका असीर्मत आर्शिहरू हुर्ुपदचछ। जब परमेश्वरले मानर्सलाई
बर्ाउर्ुहुन्छ, तब मानर्सहरूले आफ्र्ा हृदयहरू परमेश्वरलाई ददर् सकूर् ् भर्ी परमेश्वरले उर्ीहरूलाई
आफ्र्ा आर्शिहरू र अर्ुिहले असर पादै त्यसो गर्ुचहुन्छ भर्ी मानर्सहरू षवश्वास गदचछर् ्। भन्र्ुको
तात्पयच यो हो, कक उहाँले मानर्सलाई छुर्ु भर्ेको उहाँले नतर्ीहरूलाई बर्ाउर्ु हो। यस प्रकारको

मम्ु क्त एक सम्झौता गरे र गररन्छ। जब परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई एक सय गण
ु ा ददर्ह
ु ु न्छ तब मात्र
मानर्स परमेश्वरको र्ाउँ को सामु अधीर्मा आउँ दछ र उहाँका नर्म्म्त राम्रो गर्े र उहाँलाई मदहमा

ददर्े कोर्सस गछच । मार्व जानतका लाचग परमेश्वरको अर्भप्राय यो होइर्। परमेश्वर भ्रष्ट मार्व
जानतलाई बर्ाउर् पथ्
ृ वीमा काम गर्च आउर्ुभएको छ; यसमा कुर्ै झूट छै र्। यदद यो झूट चथयो
भर्े, नर्श्र्य उहाँ व्यम्क्तगत रूपले आफ्र्ो काम गर्च आउर्ह
ु ु र्े चथएर्। षवगतमा, उहाँको मम्ु क्तको
माध्यमहरूमा र्रम प्रेम र दया दे िाउर्े कायच समावेश चथयो, यहाँसम्म कक, उहाँले मार्व जानतलाई
सम्पूणच रूपमा प्राप्त गर्च शैतार्लाई आफ्र्ो सबै कुरा ददर्ुभयो। वतचमार् षवगतजस्तो अर्लकनत

पनर् छै र्: आज नतमीहरूलाई ददइएको मुम्क्त आखिरी ददर्हरूमा, प्रत्येकलाई उसको प्रकारअर्ुसार
वगीकरण गररएको समयमा आउँ छ; नतमीहरूको मुम्क्तको माध्यम प्रेम वा करुणा होइर्, तर त्यो
सजाय र न्याय हो, यसैले कक मानर्सले पण
ू च रूपमा मम्ु क्त पाओस ्। यसैले, नतमीहरूले पाउर्े भर्ेको

सजाय, न्याय र नर्दचयी प्रहार मात्र हो, तर यो कुरा जार्: यो नर्दचयी प्रहारमा दण्ड अर्लकनत पनर्
छै र्। मेरा वर्र्हरू जनत र्ै कठोर भए पनर्, तँमाचथ आइपर्े र्ादहँ थोरै वर्र्हरू मात्र हुर् ् जुर्
नतमीहरूलाई नर्दचयी लाग्र् सक्छ, रम जनत र्ै ररसाए पनर् नतमीहरूमाचथ बर्सचर्े भर्ेको मेरो र्शक्षाका

वर्र्हरू र्ै हुर् ्, मेरो उद्दे श्य नतमीहरूको हानर् गर्े वा नतमीहरूलाई मार्े होइर्। के यो सबै तथ्य
होइर्र् ् र? यो जार् ् कक दहजोआज र्ाहे धार्मचक न्याय होस ् वा नर्दचयी शुद्धीकरण र सजाय होस ्,
सबै कुरा मुम्क्तकै लाचग हुर् ्। आज प्रत्येकलाई प्रकार अर्ुसार वगीकरण गररए पनर् वा मानर्सका
वगचहरूलाई उदाङ्ग्गो पाररए पनर्, परमेश्वरका सबै वर्र्हरू र कामको उद्दे श्य भर्ेको परमेश्वरलाई
साँर्ो रूपमा प्रेम गर्ेहरूलाई मुम्क्त ददर्ु र्ै हो। धमी न्याय मानर्सलाई शुद्ध गर्चका लाचग

ल्याइन्छ, र नर्दचयी शोधर् नतर्ीहरूलाई शद्
ु ध पार्चका लाचग गररन्छ; कठोर वर्र्हरू वा ताडर्ा, दव
ु ै
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शुद्ध पार्चका लाचग र मुम्क्तको िानतर ददइन्छ। यसैले, आजको मुम्क्तको षवचध षवगतको जस्तो

छै र्। आज, नतमीहरूको मुम्क्त धार्मचक न्यायको माध्यमबाट ल्याइन्छ, र यो नतमीहरूलाई
प्रकारअर्स
ु ार वगीकरण गर्े उिम साधर् हो। यसबाहे क, नर्दचयी सजायले नतमीहरूको पण
ू च मम्ु क्तको

रूपमा काम गदचछ—र त्यस्तो सजाय र न्यायको सामर्ा गर्ुचपदाच नतमीहरूले के भन्र्ुपर्े हुन्छ? के
नतमीहरूले सरु
ु दे खि अन्त्यसम्म सधैँ मुम्क्तको आर्न्द र्लइरहे का छै र्ौ र? नतमीहरूले दे हधारी
परमेश्वरलाई दे िेका छौ र उहाँको सवचशम्क्तमार्ता
् र बुद्चधलाई महसस
ु गरे का छौ; यसबाहे क अझै
नतमीहरूले बारम्बारको षपटाइ र अर्श
ु ासर्को अर्भ
ु व गरे का छौ। तापनर्, के नतमीहरूले सवोच्र्

अर्ुिह पनर् प्राप्त गरे का छै र्ौ र? के नतमीहरूका आर्शिहरू अरू कसैको भन्दा ठूलो छै र्र् ् र?
नतमीहरूका अर्ुिहहरू सोलोमर्ले उपभोग गरे का गौरव र धर्-सम्पषिभन्दा पनर् प्रर्ुर छर् ्! यसको

बारे मा षवर्ार गर: यदद म आउर्ुको उद्दे श्य नतमीहरूलाई मुम्क्त ददर्ु र्भएर नतमीहरूलाई दोि
लाउर्ु र दण्ड ददर्े चथयो भर्े, के नतमीहरूका ददर्हरू यनत लामो लम्म्बर्े चथयो? के मासु र रगतका

नतमी पापी प्राणीहरू आजको ददर्सम्म जीषवत रहर् सक्थ्यौ? यदद मेरो लक्ष्य नतमीहरूलाई दण्ड
ददर्ु मात्र चथयो भर्े, म ककर् मानर्स बन्थें र त्यस्तो ठूलो काम सरु
ु गथें? के नतमीहरूजस्ता
मरणशील प्राणीलाई एकै शब्द बोलेर मात्रै पनर् दण्ड ददर् सककँदै र्चथयो र? के नतमीहरूलाई

जार्ाजार्ी दोि लगाएपनछ मैले नतमीहरूलाई र्ाश पार्ुच आवश्यक हुन्थ्यो? के नतमीहरू अझै पनर्
मेरा यी वर्र्हरूमा षवश्वास गदै र्ौ? के म मानर्सहरूलाई प्रेम र दयाको माध्यमबाट मात्र बर्ाउर्
सक्थेँ? वा के मानर्सलाई बर्ाउर् म क्रूसको मत्ृ यु मात्र प्रयोग गर्च सक्थेँ? के मेरो धार्मचक स्वभाव
मानर्सलाई पूणचतया आज्ञाकारी बर्ाउर् अझ उपयोगी छै र् र? के यो मानर्सलाई पूणच रूपमा बर्ाउर्
अझ सक्षम छै र् र?

मेरा वर्र्हरू कठोर हुर् सक्छर् ्, तापनर् ती सबै मानर्सका मम्ु क्तका लाचग भनर्एका छर् ्,
ककर्कक म केवल वर्र्हरू मात्र बोल्दै छु र मानर्सको दे हलाई दण्ड ददइरहे को छै र्। यी वर्र्हरूले
मानर्सलाई ज्योनतमा बस्र्, ज्योनत छ भर्ी जान्र्, त्यो ज्योनत अर्मोल छ भर्ेर बुझ्र् र अझ

त्योभन्दा बढी, यी वर्र्हरू नतर्ीहरूका लाचग कनत धेरै लाभदायक छर् ् भर्ेर जान्र्, साथै परमेश्वर
मुम्क्त हुर्ुहुन्छ भर्ी बुझ्र् पनर् सहायता गदचछर् ्। मैले सजाय र न्यायका धेरै वर्र्हरू बोलेको
भए पनर्, नतर्ले जर्
ु कुराको प्रनतनर्चधत्व गदचछर् ् त्यो नतमीहरूमा व्यवहाररक रूपमा गररएको

छै र्। म मेरो काम गर्च र मेरा वर्र्हरू बोल्र् आएको हुँ, र मेरा वर्र्हरू कठोर भए पनर् ती
नतमीहरूको भ्रष्टता र नतमीहरूको षवद्रोहको न्याय गर्च बोर्लएका हुर् ्। मेरो यो कामको उद्दे श्य
मानर्सलाई शैतार्को अचधकार क्षेत्रबाट बर्ाउर्ु र्ै हो; मानर्सलाई बर्ाउर् मैले मेरा वर्र्हरू प्रयोग

गदै छु। मेरो उद्दे श्य भर्ेको मेरा वर्र्हरूद्वारा मानर्सको हानर् गर्चु होइर्। मेरो कामको र्नतजा
प्राप्त गर्चका लाचग र्ै मेरा वर्र्हरू कठोर छर् ्। त्यस्तो कामद्वारा मात्र मानर्सले आफैलाई चर्न्र्

र आफ्र्ो षवद्रोही स्वभावबाट अलग हुर् सक्छ। वर्र्हरूको कामको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व भर्ेको
मानर्सहरूले सत्य कुरा बुझेपनछ नतर्ीहरूलाई त्यो व्यवहारमा अपर्ाउर्े , नतर्ीहरूको स्वभाव

पररवतचर् गर्े र आफ्र्ो र परमेश्वरको कायचको ज्ञार् प्राप्त गर्े तुल्याउर्ु हो। वर्र्हरू बोलेर काम
गदाच मात्रै परमेश्वर र मानर्सबीर् कुराकार्ी गर्चु सम्भव हुन्छ, र वर्र्हरूले मात्र सत्यतालाई वणचर्
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गर्च सक्दछ। यस तररकाले काम गर्ुच र्ै मानर्सलाई म्जत्र्े सबैभन्दा उिम माध्यम हो; वर्र्हरू

बोल्र्े बाहे क, अरू कुर्ै पनर् षवचधले मानर्सहरूलाई सत्यता र परमेश्वरको काम स्पष्ट रूपमा
बझ
ु ाउर् सक्दै र्। यसैले, आफ्र्ो अम्न्तम र्रणको काममा, परमेश्वरले मानर्ससँग मानर्सले

अझैसम्म र्बुझेका सत्यता र रहस्यहरू प्रकट गर्च, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरबाट साँर्ो बाटो र जीवर्
प्राप्त गर्े तुल्याउर् र त्यसरी उहाँको इच्छा पूरा गर्चको लाचग बोल्र्ुहुन्छ। परमेश्वरले मानर्समा
गर्ुचहुर्े कामको उद्दे श्य नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्च सक्षम बर्ाउर्ु हो, र यो

नतर्ीहरूकहाँ मम्ु क्त ल्याउर्का लाचग गररन्छ। त्यसकारण, मानर्सले उहाँको मम्ु क्त पाएको समयमा,
उहाँले नतर्ीहरूलाई दण्ड ददर्े काम गर्ुचहुन्र्। मानर्सकहाँ मुम्क्त ल्याउर्े क्रममा, परमेश्वरले
दष्ु टलाई दण्ड वा असल इर्ाम ददर्ुहुन्र्, र् त उहाँले षवर्भन्र् ककर्समका मानर्सहरूका गन्तव्यहरू

र्ै प्रकट गर्ुचहुन्छ। बरु, उहाँको कामको अम्न्तम र्रण पूरा भएपनछ मात्र उहाँले िराबीलाई दण्ड
ददर्े र असल कायचलाई इर्ाम ददर्े काम गर्ुचहुर्ेछ, तब मात्र उहाँले सबै ककर्समका षवर्भन्र्

मानर्सहरूको अन्त्य प्रकट गर्ुचहुन्छ। दण्ड पाउर्े नतर्ीहरू हुर्ेछर् ् जो वास्तवमा मुम्क्त पाउर्
असमथच हुन्छर् ्, अनर् बर्ाइएकाहरू ती हुर्ेछर् ् जसले परमेश्वरले मानर्सलाई मुम्क्त ददर्ुभएको
समयमा परमेश्वरको मुम्क्त प्राप्त गरे का हुन्छर् ्। परमेश्वरले मुम्क्त ददर्े कायच गरररहर्ुभएको बेला
मुम्क्त पाउर् सक्र्े प्रत्येक व्यम्क्तले हरसम्भव मुम्क्त पाउर्ेछ, र नतर्ीहरूमध्ये कसैलाई पनर्

फार्लर्ेछैर्, ककर्कक परमेश्वरको कामको उद्दे श्य भर्ेको मानर्सलाई बर्ाउर्ु र्ै हो। ती सबै जो,
परमेश्वरले मानर्सलाई मुम्क्त ददइरहर्ुभएको समयमा आफ्र्ो स्वभावमा पररवतचर् हार्सल गर्च

असमथच हुन्छर् ्—साथै नतर्ीहरू सबै जो पूणच रूपले परमेश्वरको अधीर्मा बस्र् असमथच हुन्छर् ्—
नतर्ीहरू दण्डका पात्रहरू बन्र्ेछर् ्। कामको यो र्रणले, अथाचत ् वर्र्हरूको कामले मानर्सहरूले
बझ्
ु र् र्सक्र्े सबै मागचहरू र रहस्यहरू िोल्र्ेछ, यसरी नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरले

नतर्ीहरूबाट गर्ुचभएका मागहरू बुझ्र् सक्छर् ्, र यसरी नतर्ीहरूले परमेश्वरको वर्र्हरू अभ्यास

गर्े र नतर्ीहरूको स्वभावमा पररवतचर् गर्े पूवचसतचहरू पाउर् सक्छर् ्। परमेश्वरले उहाँको आफ्र्ो
काम गर्च केवल वर्र्हरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ र मानर्स थोरै षवद्रोही हुँदा उसलाई दण्ड ददर्ुहुन्र्;
ककर्कक अदहले मुम्क्तको कामको समय हो। यदद षवद्रोही काम गर्े कुर्ै पनर् व्यम्क्तलाई दण्ड

ददइयो भर्े कसैले पनर् मम्ु क्त पाउर्े मौका पाउर्ेचथएर्; सबैले दण्ड पाउर्ेचथए र पातालमा
िस्र्ेचथए। मानर्सलाई न्याय गर्े वर्र्हरूको उद्दे श्य भर्ेको नतर्ीहरूलाई आफैलाई चर्न्र्े र

परमेश्वरमा समषपचत हुर्े मौका ददर्ु हो; यो नतर्ीहरूलाई त्यस्तो न्यायद्वारा दण्ड ददर्ु होइर्।
वर्र्हरूको कामको अवचधमा, धेरै मानर्सहरूले आफ्र्ो षवद्रोहीपर् र अर्ादर साथसाथै दे हधारी

परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूको अर्ाज्ञाकाररतालाई प्रकट गर्ेछर् ्। तापनर्, त्यसको फलस्वरूप उहाँले यी
सबै मानर्सहरूलाई दण्ड ददर्ुहुन्र्, तर त्यसको साटो उहाँले र्भत्रैदेखि भ्रष्ट र मुम्क्त पाउर् र्सक्र्े

ती सबै मानर्सलाई पर पन्छ्याउर्ुहुर्ेछ। उहाँले नतर्ीहरूको दे ह शैतार्लाई ददर्ुहुर्ेछ र केही
अवस्थाहरूमा नतर्ीहरूको दे ह र्ाश पार्ुचहुर्ेछ। बाँकी रहे काहरू पनछ लाचगरहर्ेछर् ् र नतर्ीहरूले
नर्राकरण र नछँ वल्र्े कायचको अर्ुभव गर्ेछर् ्। यदद पछ्याउर्े क्रममा, यी मानर्सहरू अझै पनर्

नर्राकरण र नछँ वल्र्े कायचलाई स्वीकार गर्च सक्दै र्र् ् र झर् ्-झर् ् पनतत हुँदै जान्छर् ् भर्े,
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नतर्ीहरूले मुम्क्त पाउर्े आफ्र्ो मौका गुमाउर्ेछर् ्। प्रत्येक व्यम्क्त जो वर्र्हरूद्वारा म्जनतर्का

नर्म्म्त समषपचत हुन्छर् ् नतर्ीहरूले मुम्क्त पाउर्े प्रशस्त मौका पाउर्ेछर् ्; यी प्रत्येक मानर्समा
आएको परमेश्वरको मम्ु क्तले उहाँको परम उदारतालाई दे िाउर्ेछ। अको शब्दमा, नतर्ीहरूलाई
अत्याचधक सदहष्णुता दे िाइर्ेछ। जबसम्म मानर्सहरू गलत मागचबाट फकचन्छर् ्, र जबसम्म

नतर्ीहरूले पश्र्ािाप गर्च सक्छर् ्, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई उहाँको मुम्क्त प्राप्त गर्े मौका
ददर्ुहुर्ेछ। जब मानर्सले पदहलो पटक परमेश्वरको षवरुद्धमा षवद्रोह गर्यो, उहाँले नतर्ीहरूलाई

मार्े कुर्ै इच्छा गर्चह
ु ु न्र्; बरु, नतर्ीहरूलाई बर्ाउर् उहाँले सक्दो कोर्सस गर्चह
ु ु न्छ। यदद कसैसँग
मुम्क्तको लाचग कुर्ै ठाउँ छै र् भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई पन्छ्याउर्ुहुर्ेछ। परमेश्वरले केही
मानर्सहरूलाई दण्ड ददर्ु दढलो गर्ुचको कारण यो हो कक मुम्क्त पाउर् नर्म्म्त योग्य सबै मानर्सलाई

मुम्क्त ददर्े उहाँको र्ाहर्ा हुन्छ। उहाँले वर्र्द्वारा मात्रै मानर्सहरूलाई न्याय गर्ुचहुन्छ, ज्ञार्
ददर्ुहुन्छ, र डोर्याउर्ुहुन्छ, र नतर्ीहरूलाई मार्च उहाँले डन्डा र्लाउर्ुहुन्र्। मानर्सहरूलाई मुम्क्तमा
ल्याउर्का लाचग वर्र्हरू प्रयोग गर्ुच र्ै अम्न्तम र्रणको कामको उद्दे श्य र महत्त्व हो।

आफ्ना िारर्ाहरूमा परमेश्वरलाई सीममत गनेले
परमेश्वरको प्रकाि कसरी प्राप्त गनछ सक्र्?

परमेश्वरका कायचहरू सदै व अनघ बदढरहन्छर् ,् र उहाँको कामको उद्दे श्य पररवतचर् र्भए पनर्,

उहाँले काम गर्े तरीका नर्त्य पररवतचर् हुन्छ, जसको आशय के हो भर्े परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरू
पनर् नर्त्य पररवतचर् भइरहन्छर् ्। परमेश्वरले जनत धेरै काम गर्ुचहुन्छ उषि र्ै परमेश्वरबारे
मानर्सको ज्ञार् पनर् पण
ू च हुन्छ। परमेश्वरको कामको जागरणमा मानर्सको स्वभावमा पनर् सोही
अर्ुरूपको पररवतचर्हरू आउँ छर् ्। तैपनर्, परमेश्वरको काम सदै व पररवतचर् भइरहर्े हुर्ाले पषवत्र

आत्माको काम र्जान्र्ेहरू र सत्यता र्चर्न्र्े ती अथचहीर् मानर्सहरू र्ै परमेश्वरलाई षवरोध गर्े

मानर्सहरू बन्छर् ्। परमेश्वरको काम मानर्सको धारणाअर्ुसार कदहल्यै हुँदैर्, ककर्भर्े उहाँको काम
सदै व र्याँ हुन्छ र पुरार्ो कदहल्यै हुँदैर् र उहाँ पुरार्ो कामलाई कदहल्यै पनर् दोहोर्याउर्ुहुन्र्, बरु
यस अनघ कदहल्यै र्भएका कामहरू गदै अनघ बढ्र्ह
ु ु न्छ। परमेश्वरले आफ्र्ो काम कदहल्यै
र्दोहोर्याउर्ुहुर्े भएकोले र मानर्सले परमेश्वरको हालको कामलाई उहाँले षवगतमा गर्ुचभएको

कामको आधारमा सँधै न्याय गर्े भएकोले र्याँ युगको कामको हरे क र्रणलाई कायाचन्वयर् गर्च
परमेश्वरलाई अत्यन्त कदठर् भएको छ। मानर्सर्सत अत्यन्तै धेरै जदटलताहरू छर् ्! ऊ उसको

सोर्ाइमा अत्यन्त रूदढवादी छ! परमेश्वरको कामलाई कसैले जान्दै र्, तैपनर् हरे कले यसलाई सीर्मत

गछच । जब मानर्सले परमेश्वरलाई छोड्छ, तब उसले जीवर्, सत्य, र परमेश्वरको आर्शि ् गुमाउँ छ,
तैपनर् उसले र् जीवर् र् त सत्यतालाई र्ै स्वीकार गछच , परमेश्वरले मार्वजानतलाई ददर्ुहुर्े अझै

ठूलो आर्शि ् स्वीकार गर्ुच त परै जाओस ्। सबै मानर्सहरूले परमेश्वरलाई पाउर् र्ाहन्छर् ्, तैपनर्

परमेश्वरको काममा हुर्े कुर्ै पनर् पररवतचर् सहर् असक्षम हुन्छर् ्। परमेश्वरको र्याँ कामलाई
स्वीकार र्गर्ेहरूले परमेश्वरको काम अपररवतचर्शील हुन्छ, यो सदै व अर्ल रहन्छ भन्र्े षवश्वास
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गछच र् ्। नतर्ीहरूको षवश्वासमा, नतर्ीहरूले परमेश्वरबाट मुम्क्त पाउर्लाई गर्ुचपर्े काम भर्ेको र्ै
व्यवस्था पालर् गर्ुच हो, र नतर्ीहरूले आफ्र्ा पापहरू स्वीकार गरे सम्म र पश्र्ािाप गरे सम्म,

परमेश्वरको इच्छा सदै व परू ा हुर्ेछ। नतर्ीहरू परमेश्वर व्यवस्थाको मातहतमा हुर्े परमेश्वर र
मानर्सको नर्म्म्त क्रूस टाँचगएको परमेश्वर मात्र हुर् सक्र्ुहुन्छ भन्र्े धारणाका हुन्छर् ्; परमेश्वरले
बाइबललाई अनतक्रमण गर्ुच हुन्र् र गर्च सक्र्ुहुन्र् भन्र्े पनर् नतर्ीहरूको धारणा हुन्छ। यी र्ै
धारणाहरूले नतर्ीहरूलाई पुरार्ो व्यवस्थाको जम्न्जरमा जोडसँग पारे को छ र मत
ृ नर्यमहरूमा

जकडाएको छ। परमेश्वरको काम जस्तोसक
ु ै र्याँ होस ् यसलाई अगमवाणीहरूले पम्ु ष्ट गर्चप
ु छच र

यस्ता कायचको हरे क र्रणमा साँर्ो हृदयले पछ्याउर्ेहरूलाई प्रकाशहरू पनर् प्रकट गररर्ु र्ै पछच ,
र्त्र यस्तो काम परमेश्वरको काम हुर् सक्दै र् भर्ी षवश्वास गर्ेहरू त अझै धेरै छर् ्। परमेश्वरलाई
चर्न्र्ु मानर्सको नर्म्म्त सम्जलो काम होइर्। मानर्सको नर्रथचक हृदयको अनतररक्त स्व-महत्त्व र
स्व-अहङ्ग्कार भएको उसको षवद्रोही स्वभावलाई र्लँ दा उसलाई परमेश्वरको र्याँ कामलाई स्वीकार

गर्ुच अझ धेरै कदठर् हुन्छ। मानर्सले र् त परमेश्वरको र्याँ कामलाई सावधार्ीपूवचक छार्बबर्
गछच , र् यसलाई र्म्रतासँग स्वीकार गछच ; बरु, उसले परमेश्वरबाट प्रकाश र मागचदशचर्को प्रतीक्षा
गर्े क्रममा उसले घण
ृ ाको धारणा अङ्ग्गीकार गछच । के यो परमेश्वरको षवरुद्ध षवद्रोह गर्े र उहाँको

षवरोध गर्ेहरूको आर्रण होइर् र? यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरको स्वीकृनत कसरी प्राप्त गर्च
सक्छर् ्?

यहोवेको काम अर्ुिहको युगको पनछ परे को छ भर्ी येशूले भन्र्ुभयो, त्यसरी र्ै येशूको काम

पनर् पनछ परे को छ भर्ी आज म भन्छु। यदद अर्ुिहको युग र्भइ व्यवस्थाको युगमा मात्र

भएको चथयो भर्े, येशू क्रूसमा टाँचगर्ुहुर्ेचथएर् र सबै मार्वजानतलाई छुटकारा ददर् सक्र्ुहुन्र्थ्यो।
यदद व्यवस्थाको यग
ु मात्र भइददएको भए, के मार्वजानत आजको ददर्सम्म आइपग्ु र् सक्थे?
इनतहास अनघ बढ्छ, अनर् के इनतहास परमेश्वरको कामको प्राकृनतक व्यवस्था होइर् र? के यो

सारा ब्रह्माण्डभरर मानर्सप्रनतको उहाँको व्यवस्थापर्को चर्त्रण होइर् र? इनतहास अनघ बढ्छ,
त्यसरी र्ै परमेश्वरको काम पनर् अनघ बढ्छ। परमेश्वरको इच्छा नर्रन्तर पररवतचर् भइरहन्छ।

उहाँ छ हजार विचसम्म कामको एकै र्रणमा रहर् सक्र्ुहुन्र्चथयो, ककर्भर्े परमेश्वर सदै व र्याँ

हुर्ह
ु ु न्छ र कदहल्यै पनर् परु ार्ो हुर्ुहुन्र् भन्र्े कुरा सबैलाई थाहा छ, सम्भवतुः उहाँले क्रूसमा
माररर्े काम एक, दई
ु , तीर्…। पटक गरररहर् सक्र्ुहुन्र्चथयो। यस्तो सोच्र्ु हास्यास्पद कुरा

हुर्ेचथयो। परमेश्वरले उही काम गरररहर्ुहुन्र्; मैले नतमीहरूसँग धेरै र्याँ वर्र्हरू बोलेजस्तै र
हरे क ददर् र्याँ काम गरे जस्तै, उहाँको काम सदै व पररवतचर् भइरहन्छ र सधैँ र्याँ हुन्छ। मैले गर्े
काम यही हो, र र्ाबीहरूर्ाँदह “र्याँ” र “र्मत्कारी” शब्दहरू हुर् ्। “परमेश्वर अपररवतचर्शील हुर्ह
ु ु न्छ
र परमेश्वर सदै व परमेश्वर र्ै हुर्ुहुर्ेछ”: यो भर्ाइ साँच्र्ै सत्य छ; परमेश्वरको सार पररवतचर्
हुँदैर्, परमेश्वर सदै व परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, र उहाँ कदहल्यै पनर् शैतार् हुर् सक्र्ुहुन्र्थ्यो, तर

उहाँको काम उहाँको सारजस्तै म्स्थर र अपररवतचर्ीय छ भन्र्े कुरा यसले प्रमाखणत गदै र्। परमेश्वर
अपररवतचर्शील हुर्ुहुन्छ भर्ेर तँ र्ै भन्छस ्, अनर् परमेश्वर सदै व र्याँ हुर्ुहुन्छ र कदहल्यै पनर्
परु ार्ो हुर्ह
ु ु न्र् भर्ी तैँले कसरी वणचर् गर्च सक्छस ्? परमेश्वरको काम नर्रन्तर रूपमा फैर्लन्छ र
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अर्वरत रूपमा पररवतचर् भइरहन्छ, अनर् उहाँको इच्छा मानर्सलाई नर्रन्तर रूपमा प्रकट गररन्छ

र दे िाइन्छ। जब मानर्सले परमेश्वरको कामको अर्ुभव गछच , तब जसरी उसको ज्ञार् बढ्छ त्यसरी

र्ै उसको स्वभाव अषवरल रूपमा पररवतचर् हुन्छ। अनर् यो पररवतचर् कहाँबाट उदय हुन्छ? के यो
सदै व पररवतचर् भइरहर्े परमेश्वरको कामबाट र्ै आउँ दै र् र? यदद मानर्सको स्वभाव पररवतचर् हुर्
सक्छ भर्े, मानर्सले मेरो काम र मेरो वर्र्हरूलाई पनर् ककर् पररवतचर् हुर् ददँ दैर्? के म
मानर्सको प्रनतबन्धमा रहर्ुपछच ? यसमा के तैँले जबरजस्ती बहस र षवकृत तकच प्रयोग गरररहे को
छै र्स ् र?

पुर्रुत्थार्पनछ येशू आफ्र्ा र्ेलाहरूकहाँ दे िा पर्ुचभयो र भन्र्ुभयो, “म नतमीहरूमाचथ मेरा

षपताको प्रनतज्ञा पठाउँ छु: तर नतमीहरूले माचथबाट शम्क्त प्राप्त र्गरे सम्म नतमीहरू येरुशलेममा

र्ै रहो।” यी वर्र्हरूलाई कसरी व्याख्या गर्च सककन्छ सो तँलाई थाहा छ? के अदहले तँलाई उहाँको
शम्क्त ददइएको छ? “शम्क्त” ले केलाई जर्ाउँ छ भन्र्े तँ बुझ्छस ्? अम्न्तम ददर्हरूमा मानर्सहरूलाई
सत्यको आत्मा ददइन्छ भर्ी येशूले घोिणा गर्ुचभयो। अम्न्तम ददर्हरू अदहले यहाँ छ; सत्यको

आत्माले वर्र्हरूलाई कसरी व्यक्त गर्ुचहुन्छ भर्ी तँ बुझ्छस ्? सत्यको आत्मा कहाँ दे िा पर्ुचहुन्छ

र काम गर्ुचहुन्छ? अगमवक्ता यशैयाको अगमवाणीको पुस्तकमा र्याँ करारको युगमा येशू र्ाम
गररएको बालक जन्मर्ेछ भर्ी कदहल्यै पनर् बताइएको चथएर्; इम्मार्ुएल र्ाम गरे को पुरुि बालक
जन्मर्ेछ भर्ी लेखिएको मात्र छ। येशक
ू ो र्ाउँ ककर् उल्लेि र्गररएको? परु ार्ो करारभरर यो र्ाउँ

कतै पनर् दे िा पदै र्, त्यसो भए तँ ककर् अझै पनर् येशूमा षवश्वास गछच स ्? पक्कै पनर् तैँले येशूलाई
आफ्र्ै आँिाले दे िेपनछ मात्र षवश्वास चथइर्स ्, चथइस ् त? वा के तैँले प्रकाश पाएपनछ षवश्वास गर्च

थालेको हो? के परमेश्वरले तँलाई साँच्र्ै र्ै यस्तो अर्ुिह दे िाउर्ुहुन्थ्यो? के उहाँले तँलाई यत्रो

आर्शि ् प्रदार् गर्चह
ु ु न्छ? येशप्र
ू नत तेरो षवश्वासको आधार के हो? आज परमेश्वर दे ह बन्र्भ
ु एको छ
भन्र्े कुरा तँ ककर् षवश्वास गदै र्स ्? तँलाई परमेश्वरबाट आउर्े प्रकाशको अभाव छ भन्दै मा उहाँ
दे हधारी र्हुर्ुभएको कुरा साबबत गछच भर्ी तँ कसरी भन्र् सक्छस ्? के परमेश्वरले कुर्ै काम सुरु
गर्च अनघ मानर्सहरूलाई जार्कारी ददर्ु र्ै पछच त? के उहाँले पदहले नतर्ीहरूबाट स्वीकृनत र्लर्ुपछच

र? यशैयाले डुँडमा पुरुि बालक जम्न्मर्ेछर् ् भर्ेर मात्र बताए; तर मररयमले येशूलाई जन्माउर्ेनछर् ्
भर्ी उर्ले कदहल्यै पनर् अगमवाणी गरे र्र् ्। मररयमबाट जन्मर्भ
ु एको येशप्र
ू नतको तेरो षवश्वासलाई

तैले िास केमा बसाल्छस ्? नर्श्र्य र्ै तेरो षवश्वासमा गडबडी त आएको छै र्? केहीले भन्छर् ्,

परमेश्वरको र्ाउँ पररवतचर् हुँदैर्। त्यसो भए यहोवेको र्ाउँ ककर् येशू भयो त? मसीह आउर्ुहुर्ेछ
भर्ी भषवष्यवाणी गररएको चथयो, त्यसो भए ककर् येशू र्ाउँ गररएको मानर्स आउर्ुभयो त?
परमेश्वरको र्ाउँ ककर् पररवतचर् भयो? के यस्ता काम धेरै पदहले कायाचन्वयर् गररएको चथएर् र?
के परमेश्वरले आज र्याँ काम गर्च सक्र्ुहुन्र्? दहजो गररएको कामलाई बदल्र् सककन्छ, र येशूको

काम यहोवाको कामको नर्रन्तरता हुर् सक्छ। त्यसो भए, के येशूको कामपनछ अरू काम आउर्
सक्दै र् र? यदद यहोवाको र्ाउँ येशूमा पररणत हुन्छ भर्े, येशूको र्ाउँ पनर् पररवतचर् हुर् सक्दै र्
र? यी कुर्ै पनर् अर्ौठो कुरा होइर्र् ्; यो के मात्रै हो भर्े मानर्सहरू अत्यन्तै सरल षवर्ार-धाराका
छर् ्। परमेश्वर सदै व परमेश्वर र्ै हुर्ह
ु ु र्ेछ। उहाँको काम जनत पररवतचर् भए पनर्, र उहाँको र्ाउँ
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जनत पररवतचर् भए तापनर्, उहाँको स्वभाव र बुद्चध कदहल्यै पररवतचर् हुँदैर्। यदद तँ परमेश्वरलाई
येशूको र्ाउँ द्वारा मात्र पुकार्च सककन्छ भर्ी षवश्वास गछच स ् भर्े, तेरो ज्ञार् अत्यन्त सीर्मत छ।

के तँ परमेश्वरको र्ाउँ सदासवचदा येशू र्ै रहर्ेछ र परमेश्वरलाई सदासवचदा र सदै व येशक
ू ो र्ाउँ ले
र्ै पुकाररन्छ भर्ी नर्श्र्य गर्े दहम्मत गछच स ्? येशूको र्ाउँ ले र्ै व्यवस्थाको युगको अन्त गर्यो
र अम्न्तम युगलाई पनर् यही र्ाउँ ले र्ै अन्त गर्ेछ भर्ी के तँ नर्श्र्यताका साथ पक्का गर्े

दहम्मत गछच स ्? येशूको अर्ुिहले र्ै युगलाई अन्तनतर ल्याउर् सक्छ भर्ी कसले भन्र् सक्छ?
यदद तँमा यी सत्यताहरूको बारे स्पष्ट बझ
ु ाइको कमी छ भर्े, तँ सस
ु मार्ार प्रर्ार गर्च असक्षम

मात्र होइर्, तँ आफै पनर् दृढ भएर िडा हुर् असक्षम हुर्ेछस ्। जब तैँले ती धार्मचक मानर्सहरूको
सारा जदटलताहरू हल गर्े र नतर्ीहरूका सबै भ्रमहरूलाई गलत साबबत गर्े ददर् आउँ छ, तब तँ
कामको यो र्रणबारे पूणच रूपमा नर्म्श्र्त छस ् र तँर्सत कुर्ै सन्दे ह छै र् भन्र्े कुराको प्रमाण
त्यही र्ै हुर्ेछ। यदद तैँले नतर्ीहरूको भ्रमहरूलाई िण्डर् सक्दै र्स ् भर्े, नतर्ीहरूले तँलाई
फसाउर्ेछर् ् र नर्न्दा गर्ेछर् ्। के त्यो अपमार्जर्क कुरा होइर् र?

सबै यहूदीहरूले पुरार्ो करार पढे र डुँडमा एउटा पुरुि बालक जन्मर्ेछ भन्र्े यशैयाको
अगमवाणीलाई बुझे। यो अगमवाणीप्रनत पूणच रूपमा सर्ेत भएर पनर्, नतर्ीहरूले येशूलाई ककर्
सताए त? के यो नतर्ीहरूको षवद्रोही स्वभाव र पषवत्र आत्माको कामको अर्र्भज्ञताको कारणले

होइर्? त्यो समयमा, येशक
ू ो काम अगमवाणी गररएका ती परु
ु ि बालकको भन्दा फरक छ भन्र्े
फररसीहरूले षवश्वास गरे अनर् आज मानर्सहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गछच र् ् ककर्भर्े दे हधारी

हुर्ुभएका परमेश्वरको काम बाइबलअर्ुसार छै र्। के यो परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको षवद्रोहीपर्को
सार उही होइर् र? के तँ पषवत्र आत्माको सबै कायचलाई षवर्ाप्रश्र् स्वीकार गछच स ्? यदद यो पषवत्र

आत्माको काम हो भर्े, यो सही प्रवाह हो र तैँले यसलाई कुर्ै सन्दे हषवर्ा स्वीकार गर्चुपछच ; के

स्वीकार गर्े भर्ी तैँले रोज्र्ु र छान्र्ु हुँदैर्। यदद तैँले परमेश्वरबाट धेरै अन्तज्ञाचर् पाइस ् र
उहाँप्रनत धेरै सतकचता अपर्ाइस ् भर्े के यो अर्ावश्यक कुरा होइर् र? तैँले बाइबलबाट अरू सबुतको
िोजी गर्ुच पदै र्; यदद यो पषवत्र आत्माको काम हो भर्े, तैँले यसलाई स्वीकार गर्ुचपछच , ककर्भर्े

तैँले परमेश्वरलाई पछ्याउर् परमेश्वरमा षवश्वास गछच स ् र तैँले उहाँको अर्ुसन्धार् गर्ुच हुँदैर्। म
तेरो परमेश्वर हुँ भन्र्े साबबत गर्च तैँले मबाट अरू प्रमाण िोज्र्ु पदै र्, तर म तेरो नर्म्म्त
लाभदायक छु कक छै र् सो छुट्याउर् तँ सक्षम हुर्ुपछच —सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा यही हो। यदद
तैँले बाइबलर्भत्र धेरै अकाट्य प्रमाण भेट्टाइस ् भर्े पनर्, यसले तँलाई मेरो सामु पूणच रूपमा
ल्याउर् सक्दै र्। तँ बाइबलको पररचधर्भत्र मात्र म्जउँ छस ्, मेरो सामर्े होइर्; मलाई चर्न्र्को नर्म्म्त
बाइबलले तँलाई सहायता गर्च सक्दै र्, र् त यसले मप्रनतको तेरो प्रेमलाई र्ै गदहरो बर्ाउर् सक्छ।

बाइबलले पुरुि बालक जम्न्मर्ेछ भर्ी भषवष्यवाणी गरे तापनर् त्यो भषवष्यवाणी कसको जीवर्मा

पूरा हुर्े हो सो कसैले बुझ्र् सकेर्र् ्, ककर्भर्े मानर्सलाई परमेश्वरको काम थाहा चथएर्, र यही
कुराले फररसीहरूलाई येशूको षवरुद्ध िडा हुर् लगायो। मेरो काम मानर्सको दहतमा हुन्छ भन्र्े

केहीले जान्दछर् ्, तैपनर् येशू र म पूणच रूपमा फरक अथाचत ् पारस्पररक रूपमा र्र्मल्र्े अम्स्तत्व
हौँ भन्र्े षवश्वास गरररहन्छर् ्। त्यो समयमा, येशूले आफ्र्ा र्ेलाहरूलाई अर्ि
ु हको यग
ु मा अभ्यास
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कसरी गर्े, सँगसँगै कसरी भेला हुर्े, प्राथचर्ामा अन्तबबचन्ती कसरी गर्े, अरूहरूलाई कस्तो व्यवहार
गर्े र यस्तै अरूहरू षवियहरूमा शङ्ग्
ृ िलाबद्ध प्रवर्र्हरू मात्रै ददर्ुभयो। उहाँले कायाचन्वयर्

गर्चभ
ु एको काम अर्ि
ु हको यग
ु चथयो र र्ेलाहरू र उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूले कसरी अभ्यास गर्े
भर्ेर मात्र व्याख्या गर्ुचभयो। उहाँले अर्ुिहको युगको काम मात्र गर्ुचभयो र उहाँले अन्तको ददर्का

कुर्ै पनर् कामहरू गर्ुचभएर्। जब यहोवाले व्यवस्थाको युगमा पुरार्ो करारको व्यवस्था ल्याउर्ुभयो,
तब उहाँले अर्ुिहको युगको कायच ककर् गर्ुचभएर् त? उहाँले अर्ुिहको युगको कामलाई पदहले र्ै
ककर् स्पष्ट पार्चभ
ु एर्? के यसले मानर्सहरूलाई यसलाई स्वीकार गर्च सहायता गदै र्थ्यो र? एउटा

बालक जन्मर्ेछ र शम्क्तशाली हुन्छ भर्ेर मात्र उहाँले अगमवाणी गर्ुचभयो, तर उहाँले अर्ुिहको
युगलाई पदहले र्ै कायाचन्वयर् गर्ुचभएर्। हरे क युगको परमेश्वरको कामका सीमाहरू स्पष्ट हुन्छर् ्;
उहाँले हालको युगको काम मात्र गर्ुचहुन्छ, र उहाँ अको युगको कामलाई कदहल्यै पनर् अचिम रूपमा
गर्ुचहुन्र्। यसरी मात्र हरे क युगको उहाँको प्रनतनर्चध कामलाई अगाडी ल्याउर् सककन्छ। येशल
ू े

अन्तको ददर्का चर्न्हहरू, कसरी धैयचवार् ् हुर्े, कसरी मुम्क्त पाउर्े, कसरी पश्र्ािाप गर्े र स्वीकार
गर्े, क्रूस कसरी बोक्र्े र कष्टहरू कसरी सहर्े भन्र्े बारे मा मात्र बताउर्ुभयो; अन्तको ददर्मा
मानर्सले कसरी प्रवेश पाउर्े भर्ेर उहाँले कदहल्यै पनर् बताउर्ुभएर्, र् त उसले परमेश्वरको इच्छा
कसरी पूरा गर्च िोज्र्े भन्र्ेबारे र्ै उहाँले बताउर्ुभयो। यसरी र्ै, अन्तको ददर्मा परमेश्वरले
गर्चह
ु ु र्े कामको बारे बाइबलमा िोजी गर्चु हास्यास्पद कुरो होइर् र? बाइबल मात्र पक्रेर तैँले के
दे ख्न सक्छस ्? बाइबलको व्याख्या गर्े होस ् वा प्रर्ारक होस ्, आजको कामलाई कसले पदहले र्ै
दे ख्न सक्थ्यो र?

“आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्र्ुहुन्छ सो, कार् हुर्ेले सुर्ोस ्।” के नतमीहरूले अदहले पषवत्र
आत्माका वर्र्हरू सर्
ु ेका छौ? परमेश्वरका वर्र्हरू नतमीहरूकहाँ आएका छर् ्। के नतमीहरू
नतर्लाई सुन्छौ? परमेश्वरले अन्तका ददर्हरूमा वर्र्हरूको काम गर्ुचहुन्छ, यस्ता वर्र्हरू पषवत्र

आत्माका वर्र्हरू हुर् ्, ककर्भर्े परमेश्वर पषवत्र आत्मा हुर्ुहुन्छ र उहाँ दे ह पनर् बन्र् सक्र्ुहुन्छ;
यसकारण, षवगतमा बोर्लएजस्तै, पषवत्र आत्माका वर्र्हरू आज दे हधारी परमेश्वरका वर्र्हरू हुर् ्।

धेरै मूिच मानर्सहरू छर् ् जसले बोल्र्ुहुर्े पषवत्र आत्मा हुर्ुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको आवाज
मानर्सहरूले सुन्र्े गरी स्वगचबाट आउर्प
ु छच भर्ी षवश्वास गछच र् ्। यसरी षवर्ार गर्े कसैले पनर्
परमेश्वरको काम थाहा गदै र् भन्र्े षवर्ार गछच र् ्। वास्तवमा, पषवत्र आत्माले बोल्र्ुभएका वाणीहरू

दे हधारी हुर्ुभएका परमेश्वरले बोल्र्ुभएका कुराहरू र्ै हुर् ्। पषवत्र आत्मा मानर्ससँग सोझै बोल्र्
सक्र्ुहुन्र्; व्यवस्थाको युगमा पनर् परमप्रभु मानर्सहरूसँग सोझै बोल्र्भ
ु एर्। आज यस युगमा
पनर् उहाँले त्यसो गर्े सम्भावर्ा अत्यन्त कम हुँदैर्थ्यो र? कामको कायाचन्वयर् गर्चको लाचग
वाणीहरू बोल्र्, उहाँ शरीर बन्र्ुपछच ; र्त्र, उहाँको काम यसको लक्ष्य पूरा गर्च सक्षम हुँदैर्। दे हधारी
परमेश्वरलाई इन्कार गर्ेहरूले पषवत्र आत्मालाई चर्न्दै र्र् ् वा परमेश्वरले काम गर्े र्सद्धान्तहरू

जान्दै र्र् ्। अदहले पषवत्र आत्माको युग हो भर्ी षवश्वास गर्े, तैपनर् उहाँको र्याँ कायच स्वीकार
र्गर्ेहरू अस्पष्ट र अमूतच षवश्वासको माझमा म्जउर्ेहरू हुर् ्। यस्ता मानर्सहरूले पषवत्र आत्माको
कामलाई कदहल्यै पनर् िहण गदै र्र् ्। पषवत्र आत्मालाई बोल्र् र उहाँको काम प्रत्यक्ष रूपमा
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कायाचन्वयर् गर्च पुकारा गर्ेहरू र दे हधारी परमेश्वरका काम वा वर्र्हरूलाई स्वीकार र्गर्ेहरू

कदहल्यै र्याँ युगमा प्रवेश गर्च सक्षम हुर्ेछैर्र् ् वा उर्ीहरूलाई परमेश्वरद्वारा पूणच मुम्क्तमा
ल्याइर्ेछैर्!

परमेश्वर र उहािँको कायछलाई धचन्नेहरूले मात्र
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पानछ सक्र्न ्

दे हधारी परमेश्वरको कायच दई
ु भागमा समावेश छ। जब उहाँ पदहलो पटक दे ह बन्र्ुभयो,

मानर्सहरूले उहाँमा षवश्वास गरे र्र् ् वा उहाँलाई चर्र्ेर्र्,् र नतर्ीहरूले येशूलाई क्रूसमा टाँगे।
त्यसपनछ, जब उहाँ दोस्रो पटक दे ह बन्र्ुभयो, मानर्सहरूले अझै पनर् उहाँमा षवश्वास गरे र्र् ्,

उहाँलाई जान्र्े कुरा त परै जाओस,् र फेरर एक पटक नतर्ीहरूले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगे। के मानर्स
परमेश्वरको शत्रु होइर् र? यदद मानर्सले उहाँलाई चर्न्दै र् भर्े, मानर्स कसरी परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ

हुर् सक्थ्यो र? ऊ कसरी परमेश्वरको गवाही ददर् योग्य हुर् सक्थ्यो र? के परमेश्वरलाई प्रेम गर्े,
परमेश्वरको सेवा गर्े, र परमेश्वरलाई मदहर्मत गर्े मानर्सका दाबीहरू सबै कपटपूणच झूट होइर्र् ्
र? यदद तैँले आफ्र्ो जीवर् यस्ता अवास्तषवक, अव्यवहाररक कुराहरूमा समषपचत गछच स ् भर्े, के

तैँले व्यथचमा पररश्रम गदै र्स ् र? जब परमेश्वर को हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा समेत तँलाई थाहा छै र्
भर्े कसरी तँ परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ हुर् सम्क्थस?् के यस्तो ककर्समको िोजी अस्पष्ट र अमूतच
छै र् र? के यो कपटपूणच छै र् र? कुर्ै व्यम्क्त कसरी परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ बन्र् सक्छ? परमेश्वरसँग

घनर्ष्ठ हुर्ुको व्यावहाररक महत्त्व के हो? के तँ परमेश्वरको आत्मासँग घनर्ष्ठ हुर् सक्छस?् आत्मा
कनत महार् ् र उच्र् हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा के तँ दे ख्न सक्छस?् अदृश्य, अस्पश्ृ य परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ
हुर्ु—के त्यो अस्पष्ट र अमूतच छै र् र? यस्तो िोजीको व्यावहाररक महत्त्व के हो? के यो सबै

कपटपूणच झूट होइर् र? तँ जे कुराको पनछ लाग्छस ् त्यो परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ बन्र्ु हो, तथाषप
वास्तवमा तँ शैतार्को कािे-कुकुर होस,् ककर्कक तैँले परमेश्वरलाई चर्न्दै र्स,् र तँ अम्स्तत्वषवहीर्

“यावत ् थोकहरूका परमेश्वर” को पनछ लाग्छस,् जुर् अदृश्य, अस्पश्ृ य, र तेरो आफ्र्ै षवर्ारहरूको
एक उपज हो। मोटामोटी रूपमा भन्र्प
ु दाच, यस्तो “परमेश्वर” शैतार् हो, र व्यावहाररक रूपमा

भन्र्ुपदाच, यो तँ आफै होस।् तँ आफैसँग घनर्ष्ठ हुर् िोज्छस,् तैपनर् तँ परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ बन्र्
िोज्छु भर्ी भन्छस—क
् े यो ईश्वरनर्न्दा होइर् र? यस्तो िोजीको महत्त्व के हो? यदद परमेश्वरको
आत्मा दे ह बन्र्ुहुन्र् भर्े, परमेश्वरको सारतत्त्व केवल मानर्सको नर्म्म्त एक अदृश्य, अस्पश्यच
जीवर्को आत्मा, आकारषवहीर् र नर्राकार, अभौनतक प्रकारको, पहुँर्रदहत र अबोध्य हुन्छ। मानर्स

कसरी यस्तो अपाचथचव, अर्ुपम, अगाध आत्मासँग घनर्ष्ठ हुर् सक्थ्यो र? के यो एक ठट्टा होइर्
र? यस्तो नर्रथचक तकच अमान्य र अव्यावहाररक छ। सम्ृ ष्ट गररएको मानर्स परमेश्वरको आत्माभन्दा

स्वभावैले फरक प्रकृनतको छ, त्यसैले यी दई
ु कसरी घनर्ष्ठ हुर् सक्छर्?् यदद परमेश्वरको आत्मा
दे हमा र्आउर्ुभएको भए, यदद परमेश्वर दे ह र्बन्र्ुभएको र सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी बन्र्को लाचग
उहाँले आफैलाई र्होच्याउर्भ
ु एको भए, सम्ृ ष्ट गररएको मानर्स उहाँसँग घनर्ष्ठ हुर्को लाचग दव
ु ै
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अयोग्य र असक्षम हुर्ेचथयो, र आफ्र्ा आत्मा स्वगचमा प्रवेश गररसकेपनछ परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ
हुर्े मौका पाउर् सक्र्े ती धमी षवश्वासीहरूभन्दा बाहे क, अचधकांश मानर्सहरू परमेश्वरको

आत्मासँग घनर्ष्ठ हुर् असमथच हुर्ेचथए। अनर् यदद मानर्सहरू दे हधारी परमेश्वरको अगव
ु ाइ
अन्तगचत स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरका नर्कटवतीहरू बन्र्े इच्छा गछच र् ् भर्े, के नतर्ीहरू अर्म्मै
मूिच गैर-मानर्सहरू होइर्र् ् र? मानर्सहरू अदृश्य परमेश्वरप्रनतको “षवश्वासयोग्यता” लाई फगत

पछ्याउँ छर्,् र दे ख्न सककर्े परमेश्वरलाई कनत पनर् ध्यार् ददँ दैर्र्,् ककर्कक अदृश्य परमेश्वरलाई
पछ्याउर्ु अनत सम्जलो छ। मानर्सहरू यो उर्ीहरूले र्ाहे जस्तै गर्च सक्छर्,् तर दृश्यगत

परमेश्वरको िोजी त्यनत सम्जलो छै र्। अस्पष्ट परमेश्वरलाई िोज्र्े व्यम्क्तले परमेश्वरलाई प्राप्त

गर्च नर्तान्तै असमथच हुन्छ, ककर्कक अस्पष्ट र अमूतच कुराहरू सबै मानर्सहरूद्वारा पररकम्ल्पत
हुन्छर्,् र मानर्सद्वारा हार्सल गररर् असक्षम हुन्छर्।् यदद नतमीहरूको माझमा आउर्ुभएको
परमेश्वर उच्र् हुर्ुभएको र उर्ार्लर्ुभएको परमेश्वर, जो नतमीहरूको पहुँर्रदहत हुर्ुभएको भए,
नतमीहरूले उहाँको इच्छा कसरी बुझ्र् सक्थ्यौ र? अनर् नतमीहरूले उहाँलाई कसरी चर्न्र् र जान्र्
सक्थ्यौ? यदद उहाँले आफ्र्ो कायच मात्र गर्ुचभएको भए, र मानर्ससँग कुर्ै सामान्य सम्पकच

र्गर्ुचभएको भए, वा सामान्य मार्वत्व र्भएको र केवल मरणशीलहरूसम्म पहुँर्रदहत हुर्ुभएको
भए, अनर्, यदद उहाँले नतमीहरूको लाचग नर्कै कायच समेत गर्ुचभएको भएको तर नतमीहरूले उहाँसँग

कुर्ै सम्पकच र्रािेका भए, र उहाँलाई दे ख्न असमथच भएका भए, नतमीहरूले उहाँलाई कसरी जान्र्
सक्थ्यौ र? यदद यस दे हले सामान्य मार्वत्व धारण र्गरे को भए, मानर्सले परमेश्वरलाई जान्र्े
कुर्ै उपाय हुर्ेचथएर् ्; यो त परमेश्वरको दे हधारणले गदाच मात्र मानर्स दे हधारी परमे श्वरसँग घनर्ष्ठ
हुर् योग्य भएको हो। मानर्सहरू परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ बन्छर् ् ककर्कक नतर्ीहरू उहाँको सम्पकचमा

आउँ छर्,् तसथच नतर्ीहरू उहाँसँग सँगै म्जउँ छर् ् र उहाँको सङ्ग्गतमा रहन्छर्,् र यसरी उहाँलाई

बबस्तारै चर्न्छर् ्। यदद यो यस्तो र्भएको भए, के मानर्सको िोजी व्यथै हुर्ेचथएर् र? भन्र्ुको
मतलब, यो सबै परमेश्वरको कायचको कारणले गदाच मानर्स परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ हुर् योग्य भएको
होइर्, तर दे हधारी परमेश्वरको वास्तषवकता र स्वाभाषवकताको कारणले हो। यो केवल परमेश्वर

दे ह बन्र्ुहुर्े कारणले गदाच मात्रै मानर्सले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्े मौका, र साँर्ो परमेश्वरलाई
आराधर्ा गर्े मौका पाउँ छ। के यो सबैभन्दा वास्तषवक र व्यावहाररक सत्यता होइर् र? अब, के
तँ अझै पनर् स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ हुर्े इच्छा गछच स?् परमेश्वरले आफैलाई कुर्ै
बबन्दस
ु म्म होच्याउर्ु हुँदा मात्र, भन्र्ुको मतलब, परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुँदा मात्र, मानर्स उहाँसँग

घनर्ष्ठ र षवश्वासपात्र हुर् सक्छ। परमेश्वर आत्मा हुर्ुहुन्छ: मानर्सहरू कसरी यस आत्मासँग
घनर्ष्ठ हुर् सक्छर् ् जो यनत उच्र् र अगाध हुर्ह
ु ु न्छ? जब परमेश्वरको आत्मा दे हमा अवतरण
गर्ुचहुन्छ, र बादहरी स्वरूपमा मानर्सजस्तै प्राणी बन्र्ुहुन्छ, तब मात्र मानर्सहरूले उहाँको इच्छा

बुझ्र् सक्छर् ् र वास्तवमा उहाँद्वारा प्राप्त गररर् सक्छर् ्। उहाँ दे हमा बोल्र्ुहुन्छ र कायच गर्ुचहुन्छ,
मानर्स जानतको सुि, दुःु ि, र सङ्ग्कष्टहरूमा सामेल हुर्ुहुन्छ, मानर्स जानतजस्तै त्यही संसारमा
म्जउर्ुहुन्छ, मानर्स जानतलाई संरक्षण गर्ुचहुन्छ, र नतर्ीहरूलाई अगुवाइ गर्ुचहुन्छ, र यसद्वारा
उहाँले मानर्सहरूलाई शद्
ु ध पार्चह
ु ु न्छ र नतर्ीहरूलाई उहाँको उद्धार र उहाँको आर्शि प्राप्त गर्च
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ददर्ुहुन्छ। यी कुराहरू प्राप्त गरे र, मानर्सहरूले साँच्र्ै परमेश्वरको इच्छा बुझ्छर्,् र तब मात्र

नतर्ीहरू परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ हुर् सक्छर्।् यो मात्र व्यावहाररक छ। यदद परमेश्वर मानर्सहरूको
नर्म्म्त अदृश्य र अमत
ू च हुर्भ
ु एको भए, नतर्ीहरू कसरी उहाँसँग घनर्ष्ठ हुर् सक्थे होलार्?् के यो
िोक्रो र्सद्धान्त होइर् र?

अदहलेसम्म परमेश्वरमा षवश्वास गरे र, धेरै मानर्सहरूले अझै पनर् त्यही पछ्याउँ छर् ् जुर्

अस्पष्ट र अमूतच छ। नतर्ीहरूसँग आज परमेश्वरको कायचको यथाथचको बारे कुर्ै बुझाइ छै र्, र
अझै पनर् अक्षरहरू र र्सद्धान्तहरूको माझ म्जउँ छर्।् यनत मात्र होइर्, अचधकांश त अझै पनर्

“परमेश्वरलाई प्रेम गर्ेहरूको र्याँ पुस्ता,” “परमेश्वरको घनर्ष्ठ,” “परमेश्वरलाई प्रेम गर्ेहरूको
उदाहरण र र्मुर्ा,” र “पत्रुसको शैली” जस्ता र्याँ वाक्याङ्ग्शहरूको यथाथचर्भत्र प्रवेश गर्च बाँकी र्ै
छर्;् यसको सट्टामा, नतर्ीहरूको िोजी अझै पनर् अस्पष्ट र अमूतच छ, नतर्ीहरू अझै पनर्

र्सद्धान्तलाई छामछुम गछच र्,् र नतर्ीहरूसँग यी शब्दहरूको यथाथचको कुर्ै बोध छै र्। जब
परमेश्वरको आत्मा दे ह बन्र्ुहुन्छ, तैँले दे हमा उहाँको कायच हे र्च र स्पशच गर्च सक्छस।् अझै पनर्

यदद तँ उहाँको नर्कटवती बन्र् असक्षम छस ् भर्े, यदद तँ अझै पनर् उहाँको षवश्वासपात्र बन्र्
असमथच छस ् भर्े, तँ कसरी परमेश्वरको आत्माको षवश्वासपात्र हुर् सक्लास?् यदद तैँले आजको
परमेश्वरलाई चर्न्दै र्स ् भर्े, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ेहरूको र्याँ पुस्ताको एक व्यम्क्त कसरी हुर्
सक्छस?् के यी वाक्यांशहरू िोक्रा अक्षरहरू र र्सद्धान्तहरू होइर्र् ् र? के तँ आत्मालाई हे र्च र
उहाँको इच्छा बुझ्र् समथच छस?् के यी वाक्यांशहरू िोक्रा छै र्र् ् र? यी वाक्यांशहरू र शब्दावलीहरू

उच्र्ारण गर्ुच मात्र तेरो लाचग पयाचप्त छै र्, र र् त तैँले सङ्ग्कल्पद्वारा मात्र परमेश्वरको सन्तुम्ष्ट
हार्सल गर्च सक्छस।् तँ यी शब्दहरूलाई उच्र्ारण गरे र मात्र सन्तुष्ट छस,् र तैँले आफ्र्ै इच्छाहरू

सन्तष्ु ट पार्च, तेरो आफ्र्ै अवास्तषवक आदशचहरू सन्तष्ु ट पार्च, र तेरा आफ्र्ै धारणाहरू र षवर्ारलाई

सन्तुष्ट पार्च यसो गछच स।् यदद तैँले आजको परमेश्वरलाई चर्न्दै र्स ् भर्े, तैँले जेसुकै गरे तापनर्

तँ परमेश्वरको हृदयको इच्छा पूरा गर्च असमथच हुर्ेछस।् परमेश्वरको षवश्वासपात्र हुर्ु भर्ेको अथच
के हो? के तँ अझै पनर् यो बुझ्दै र्स?् मानर्स परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ भएको हुर्ाले, त्यस्तै परमेश्वर
पनर् मानर्स हुर्ुहुन्छ। अथाचत ्, परमेश्वर दे ह हुर्ुभएको छ, र मानर्स बन्र्ुभएको छ। नतर्ीहरूले
मात्रै एक-अकाचलाई षवश्वासपात्रहरू भर्ी भन्र् सक्छर् ् जो एकै ककर्समका छर् ्, तब मात्र
नतर्ीहरूलाई घनर्ष्ठहरू भर्ी षवर्ार गर्च सककन्छ। यदद परमेश्वर आत्मा हुर्ुहुन्थ्यो भर्े, सम्ृ ष्ट
गररएको मानर्स कसरी उहाँसँग घनर्ष्ठ हुर् सक्थ्यो र?

परमेश्वरमा तेरो षवश्वास, सत्यताको तेरो िोजी, र तैँले आफैलाई व्यवहार गर्े तेरो शैली समेत

पनर् सबै यथाथचमाचथ आधाररत हुर्प
ु छच : तैँले गर्े हरे क कुरा व्यवहाररक हुर्ुपछच , र जर्
ु कुराहरू
भ्रामक र काल्पनर्क छर् ् ती तैँले पछ्याउर्ु हुँदैर्। यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्ुचको कुर्ै मूल्य
हुँदैर्, र यनत मात्र होइर्, यस्तो जीवर्को कुर्ै अथच हुँदैर्। तेरो िोजी र तेरो जीवर् असत्यता र

छलभन्दा बदढ कुर्ै कुराको बीर्मा र्बबताउर्े हुर्ाले, र तैँले मूल्य र महत्त्व भएका कुराहरू
र्पछ्याउर्े हुर्ाले, तैँले हार्सल गर्े कुराहरू भर्ेका नर्रथचक तकच र र्सद्धान्त मात्र हुर् ् जुर्
सत्यताका कुराहरू होइर्र्।् यस्ता कुराहरूले तेरो अम्स्तत्वको महत्त्व र मल्
ू यसँग कुर्ै सम्बन्ध
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राख्दै र्र्,् र तँलाई िोक्रो जगतमा मात्र ल्याउर् सक्छर्।् यसरी, तेरो सम्पूणच जीवर् कुर्ै मूल्य वा

अथचरदहत हुर्ेछ—अनर् यदद तैँले अथचको जीवर् िोजी गररर्स ् भर्े, तँ एक सय विच र्ै बाँच्र् सके
पनर् यो सबै बेकामको हुर्ेचथयो। त्यसलाई कसरी मार्व जीवर् भन्र् सककन्थ्यो र? के यो

वास्तवमा पशुको जीवर् होइर् र? त्यसै गरी, यदद नतमीहरूले परमेश्वरमा षवश्वासको मागच पछ्याउर्

कोर्सस गयौ, तापनर् दे ख्न सककर्े परमेश्वरलाई पछ्याउर्े कुर्ै प्रयत्र् गदै र्ौ र यसको सट्टामा
अदृश्य र अमूतच परमेश्वरलाई आराधर्ा गछौ भर्े, यस्तो िोजी अझ धेरै नर्रथचक हुँदैर् र? अन्तमा,
तेरो िोजी भग्र्ावशेिको थप्र
ु ो बन्र्ेछ। यस्तो िोजले तँलाई के लाभ ददन्छ? मानर्ससँगको सबैभन्दा
ठूलो समस्या भर्ेको यही हो कक उसले हे र्च र स्पशच गर्च र्सककर्े कुराहरूलाई मात्र प्रेम गछच , जुर्

कुराहरू अनत रहस्यमय र आश्र्यचपूणच छर्,् र जुर् कुराहरू मानर्सद्वारा अकल्पर्ीय छर् ् र फगत
मरणशीलहरूद्वारा हार्सल गर्च र्सककर्े छर्।् यी कुराहरू जनत धेरै अवास्तषवक हुन्छर्,् त्यषि र्ै
धेरै नतर्लाई मानर्सहरूद्वारा षवश्लेिण गररन्छर्,् र मानर्सहरूले नतर्लाई अरू सबैभन्दा बेमतलबी
भएर समेत पछ्याउँ छर्,् र नतर्लाई पाउर्े प्रयत्र् गछच र्।् ती जनत धेरै अवास्तषवक हुन्छर्,् त्यषि
र्ै धेरै मानर्सहरूले नतर्को बारे नतर्ीहरूको आफ्र्ै पूणच धारणहरू बर्ाउर्े हदसम्म पर गएर समेत
नतर्लाई र्म्जकबाट परीक्षण र षवश्लेिण गछच र्।् त्यसको षवपरीत, कुराहरू जनत धेरै व्यावहाररक

हुन्छर् ्, मानर्सहरू तीप्रनत त्यषि र्ै धेरै बेपबाचही हुन्छर्;् नतर्ीहरूले नतर्लाई फुटे का आँिाले समेत
हे दैर्र्,् र नतर्लाई उपेक्षा समेत गछच र्।् आज मैले गर्े वास्तषवक कायचप्रनतको नतमीहरूको प्रवषृ ि

ठीक यही होइर् र? यी कुराहरू जनत धेरै वास्तषवक हुन्छर्,् त्यषि र्ै धेरै नतमीहरू नतर्को षवरुद्धमा
पूवाचिही हुन्छौ। नतर्लाई परीक्षण गर्च नतमीहरू कुर्ै समय िर्ँदैर्ौ, तर िार्ल नतर्लाई बेवास्ता

गछौ; नतमीहरू यी व्यावहाररक, न्यूर्-स्तरीय आवश्यकताहरूलाई फुटे का आँिाले समेत हे दैर्ौ, र
सबैभन्दा वास्तषवक यस परमेश्वरको बारे असङ्ग्ख्य धारणाहरू समेत बर्ाउँ छौ, र उहाँको
वास्तषवकता र स्वाभाषवकतालाई म्स्वकार गर्च केवल असक्षम छौ। यस प्रकारले , के नतमीहरूले

अगम्य अस्पष्ट कायम गदै र्ौ र? नतमीहरूसँग षवगत समयको अस्पष्ट परमेश्वरमा अकम्पर्ीय
षवश्वास छ, आजको साँर्ो परमेश्वरमा कुर्ै रुचर् छै र्। दहजोको परमेश्वर र आजको परमेश्वर दई
ु

र्भन्र् युगहरूबाटको हुर्ुभएकोले गदाच यस्तो भएको होइर् र? दहजोको परमेश्वर स्वगचको
उर्ार्लर्भ
ु एको परमेश्वर, जबकी आजको परमेश्वर पथ्
ु एकोले यसो भएको
ृ वीमा सार्ो मार्व हुर्भ
हैर् र? यसको साथै, मानर्सद्वारा आराधर्ा गररएको परमेश्वर उसको धारणाहरूद्वारा उत्पाददत

भएको, जबकी आजको परमेश्वर साँर्ो दे हको, पथ्
ृ वीमा उत्पाददत भएकोले गदाच यस्तो भएको होइर्
र? जब सबै भनर्न्छ र गररन्छ, तब आजको परमेश्वर अनत वास्तषवक भएकोले गदाच मानर्सले

उहाँलाई र्पछ्याएको होइर् र? ककर्कक आजको परमेश्वरले मानर्सहरूलाई जे गर्चको लाचग
भन्र्ुहुन्छ त्यो गर्चको लाचग र्ै मानर्सहरू सबैभन्दा अनर्च्छुक हुन्छर्,् र जसले नतर्ीहरूलाई
लज्जाबोध गराउँ छ। के यसले मानर्सहरूको लाचग कुराहरू कदठर् बर्ाउँ दै छै र् र? के यसले

मानर्सहरूको घाउमा र्ुर्र्ुक थप्दै र् र? यसरी, यथाथचलाई र्पछ्याउर्ेहरू दे हधारी परमेश्वरका
शत्रुहरू बन्छर्,् ख्रीष्ट षवरोधीहरू बन्छर्।् के यो एक स्पष्ट तथ्य होइर् र? षवगतमा, जब परमेश्वर

अझै दे ह बन्र् बाँकी चथयो, तब तँ एक धार्मचक पात्र, वा एक भक्त षवश्वासी भएको हुर् सम्क्थस।्
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परमेश्वर दे ह बन्र्ुभएपनछ, धेरै यस्ता भक्त षवश्वासीहरू अर्जार्मा ख्रीष्ट षवरोधीहरू भए। यहाँ

के हुँदैछ के तँलाई थाहा छ? परमेश्वरमाचथको तेरो षवश्वासमा, तैँले यथाथचमाचथ ध्यार् ददँ दैर्स ् वा
सत्यतालाई पछ्याउँ दै र्स,् तर यसको सट्टा असत्यताहरूले मर्-मम्स्तष्क भछच स—क
् े यो दे हधारी
परमेश्वरसँगको तेरो दस्
ु मर्ीको सबैभन्दा स्पष्ट स्रोत होइर् र? दे हधारी परमेश्वरलाई ख्रीष्ट भनर्न्छ,
त्यसैले दे हधारी परमेश्वरलाई षवश्वास र्गर्ेहरू सबै जर्ा ख्रीष्ट षवरोधीहरू होइर्र् ् र? त्यसैले, तैँले

जसमा षवश्वास गछच स ् र जसलाई साँच्र्ै प्रेम गछच स ् के उहाँ दे हमा हुर्ुहुर्े यही परमेश्वर हुर्ुहुन्छ
त? के यो साँच्र्ै जीषवत, श्वास-प्रश्वास गर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, जो सबैभन्दा वास्तषवक र असाधारण

रूपमा सामान्य हुर्ुहुन्छ? तेरो िोजीको िास उद्दे श्य के हो? यो स्वगचमा छ कक पथ्
ृ वीमा? यो
धारणा हो कक यो सत्यता हो? यो परमेश्वर हुर्ुहुन्छ कक यो कोही अलौककक व्यम्क्त हो? वास्तवमा,
सत्यता र्ै जीवर्का सूत्रहरूको सवच यथाथच हो, र सारा मानर्स जानतमाझ यस्ता सूत्रहरू सवोच्र्
हुन्छ। परमेश्वरले यसलाई मानर्सबाटको आवश्यकता बर्ाउर्ुभएको हुर्ाले, र यो परमेश्वरद्वारा

व्यम्क्तगत रूपमा गररएको कायच भएको हुर्ाले, यसलाई “जीवर्को सूत्र” भनर्एको हो। यो सूत्र केही
कुराबाट सारांश गररएको होइर्, र् त यो कुर्ै महार् ् हस्तीबाट आएको प्रर्सद्ध उद्धरण र्ै हो।
यसको सट्टामा, यो त स्वगच र पथ्
ृ वी र सबै थोकका मार्लकबाट मानर्स जानतको लाचग आएको
उच्र्ारण हो; यो मानर्सद्वारा सारांश गररएका केही शब्दहरू होइर्र्,् तर परमेश्वरको अन्तनर्चदहत

जीवर् हो। अनर् त्यसैले यसलाई “सबै जीवर्का सत्र
ू हरूमध्येको सवोच्र्” भर्ी भनर्एको हो।
सत्यतालाई अभ्यासमा लगाउर्े मानर्सहरूको िोजी उर्ीहरूको कतचव्यको पालर् हो—भन्र्ुको
मतलब, यो परमेश्वरको मागलाई सन्तुष्ट पार्े िोजी हो। यस मागको सार र्ै सबै सत्यताहरूको
सवच यथाथच हो, कुर्ै पनर् मानर्सले हार्सल गर्च सक्र्े िोक्रा र्सद्धान्त होइर्। यदद तेरो िोजी

अरू केही र्भएर र्सद्धान्त मात्रै हो र त्यसमा कुर्ै यथाथच समावेश छै र् भर्े, के तैँले सत्यताको

षवरुद्धमा षवद्रोह गदै र्स ् र? के तँ सत्यतालाई आक्रमण गर्े व्यम्क्त हुँदैर्स ् र? यस्तो व्यम्क्त
कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्च िोज्र्े व्यम्क्त बन्र् सक्ला? यथाथच बबर्ाका मानर्सहरू ती हुर् ्
जसले सत्यतालाई पररत्याग गछच र्,् र नतर्ीहरू सबै अन्तनर्चदहत रूपमा षवद्रोही हुन्छर्।्
तैँले जस्तोसक
ु ै गरी पछ्याए तापनर्, सबैभन्दा माचथ, आज परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कायचलाई तैँले
बझ्
ु र्प
ु छच , र तैँले यस कायचको महत्त्वलाई जान्र्प
ु छच । जब उहाँ अम्न्तम ददर्हरूमा आउर्ह
ु ु न्छ,
परमेश्वरले कुर् कायच ल्याउर्ुहुन्छ, उहाँले कुर् स्वभाव ल्याउर्ुहुन्छ, र मानर्समा कुर् कुरा पूणच

गर्ुचहुर्ेछ भन्र्े बारे मा तैँले बुझ्र्ुपछच र जान्र्ुपछच । उहाँले दे हमा गर्चलाई आउर्ुभएको कायचलाई

यदद तैँले जान्दै र्स ् वा बुझ्दै र्स ् भर्े, तैँले उहाँको इच्छा कसरी जान्र् सक्छस,् र तँ उहाँसँग कसरी

घनर्ष्ठ हुर् सक्छस?् वास्तवमा, परमेश्वरसँग घनर्ष्ठ हुर्ु जदटल छै र्, तर र् त छ यो सरल र्ै
छ। यदद मानर्सहरूले यो कुरा पूरै बुझ्र् सक्छर् ् र यसलाई अभ्यास गर्च सक्छर् ् भर्े, यो सरल

बन्छ; यदद मानर्सहरूले यसलाई पूरै बुझ्र् सक्दै र्र् ् भर्े, यो अझ धेरै कदठर् हुन्छ, र, यनत मात्र
होइर्, नतर्ीहरू आफ्र्ो िोजीलाई अस्पष्टतानतर र्लएर जार्लाई लालानयत हुन्छर्।् यदद,
परमेश्वरको िोजीमा, मानर्सहरूसँग आफ्र्ै अडार्मा िडा हुर्े अवस्था छै र् भर्े, र नतर्ीहरूले कुर्
सत्यतालाई अङ्ग्गीकार गर्चप
ु र्े हो सोबारे जान्दै र्र् ् भर्े, यसको अथच यही हो कक नतर्ीहरूसँग कुर्ै
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जग छै र्, र त्यसैले नतर्ीहरूलाई दृढ िडा हुर् कदठर् हुन्छ। आज, सत्यतालाई र्बुझ्र्े यनत धेरै
छर् ्, जसले असल र िराबबीर्को र्भन्र्ता छुट्ट्याउर् सक्दै र्र् ् वा केलाई प्रेम गर्े वा घण
ृ ा गर्े
भन्र् सक्दै र्र्।् यस्ता मानर्सहरू मुम्स्कलै दृढ िडा हुर् सक्छर्।् परमेश्वरमाचथको षवश्वासको
कुञ्जी भर्ेको सत्यतालाई अभ्यासमा लगाउर् सक्र्ु, परमेश्वरको इच्छालाई वास्ता गर्ुच, उहाँ दे हमा

आउर्ुहुँदा मानर्समा परमेश्वरको कायचलाई र उहाँले जुर् र्सद्धान्तहरूद्वारा बोल्र्ुहुन्छ त्यसलाई
जान्र्ु हो। हूलहरूको पनछ र्लाग ्। तैँले प्रवेश गर्ुचपर्े कुरामा तँसँग र्सद्धान्तहरू हुर्ुपछच , र तैँले
नतर्लाई अङ्ग्गीकार गर्चप
ु छच । परमेश्वरको अन्तदृचम्ष्टद्वारा ल्याइएका तँर्भत्र भएका ती कुराहरूलाई

दृढपूवचक पकक्रराख्दा सो तेरो लाचग सहयोगी हुर्ेछ। यदद तैँले पक्रँदै र्स ् भर्े, आज तैँले एक प्रकारले
ददशा पररवतचर् गर्ेछस,् भोर्ल अको तररकाले ददशा पररवतचर् गर्ेछस,् र तैँले कदहल्यै पनर् कुर्ै

वास्तषवक कुरा पाउर्े छै र्स।् यस्तो हुर्ु तेरो आफ्र्ै जीवर्को लाचग लाभदायक छै र्। सत्यतालाई
र्बुझ्र्ेहरूले सदै व अरूहरूलाई पछ्याउँ छर्:् यदद मानर्सहरूले यो पषवत्र आत्माको कायच हो भर्ी
भन्छर् ् भर्े, तैँले पनर् यो पषवत्र आत्माको कायच हो भर्ी भन्छस;् यदद मानर्सहरूले यो दष्ु टात्माको

कायच हो भर्ी भन्छर् ् भर्े, तँ पनर् शङ्ग्कालु हुन्छस,् वा यो दष्ु टात्माको कायच हो भर्ी भन्छस।् तँ
सदै व अरूहरूको कुराहरूलाई सुगारटाइ गछच स,् र आफैँ केही कुरा छुट्ट्याउर् असक्षम हुन्छस,् र् त

तँ आफ्र्ै लाचग सोच्र् समथच हुन्छस।् यो कुर्ै अडार् बबर्ाको व्यम्क्त हो, जो र्भन्र्ता छुट्ट्याउर्
असमथच छ—यस्तो व्यम्क्त एक नर्कम्मा र्ालायक हुन्छ! तँ सदै व अरूहरूको कुराहरू दोहोयाचउँछस:्
आज यस्तो भनर्न्छ कक यो पषवत्र आत्माको कायच हो, तर यस्तो सम्भावर्ा छ कक कुर्ै ददर्

कसैले भन्र्ेछ कक यो पषवत्र आत्माको कायच होइर्, र वास्तवमा यो मानर्सको कायचभन्दा बाहे क

अरू केही होइर्—तापनर् तँ यसलाई छुट्ट्याउर् सक्दै र्स,् र अरूहरूद्वारा यो कुरा बताइएको तँ
प्रत्यक्षदशी हुँदा, तैँले पनर् त्यही कुरा भन्छस।् यो वास्तवमा पषवत्र आत्माको कायच हो, तर तँ यो
मानर्सको कायच हो भर्ी भन्छस;् के तँ पषवत्र आत्माको कायचको षवरुद्धमा नर्न्दा गर्ेहरूमध्ये एक

हुँदैर्स ् र? यसमा, तैँले र्भन्र्ता छुट्ट्याउर् र्सकेको कारणले गदाच परमेश्वरलाई षवरोध गरे को
छै र्स ् र? सायद कुर्ै ददर् कुर्ै मूिच प्रकट हुर्ेछ जसले भन्छ “यो दष्ु टात्माको कायच हो,” र जब

तँ यी शब्दहरू सुन्छस,् तँ र्ोकसार्ीमा हुर्ेछस,् र फेरर एक पटक तँ अरूहरूको कुराहरूद्वारा
बम्न्धत हुर्ेछस।् हरे क पटक कसैले िलबल पैदा गछच , तँ आफ्र्ो अडार्मा िडा हुर् असक्षम
हुन्छस,् र यो सबै तँसँग सत्यता र्भएकोले गदाच हो। परमेश्वरमा षवश्वास गर्े र परमेश्वरलाई

जान्र् िोज्र्े कुरा सरल छै र्। यी कुराहरू केवल सँगै भेला भएर अनर् प्रर्ार सुर्ेर हार्सल गर्च
सककँदै र्, र तँ जोसद्वारा मात्र र्सद्ध गररर् सक्दै र्स।् तैँले आफ्र्ो कायचहरू अर्ुभव गर्ुचपछच , र
जान्र्प
ु छच , र तँ नतर्मा र्सद्धान्तवार् ् हुर्प
ु छच , र पषवत्र आत्माको कायच हार्सल गर्चप
ु छच । जब तँ
अर्ुभवहरूबाट गुज्रेको हुन्छस,् तब तैँले धेरै कुराहरू छुट्ट्याउर् समथच हुर्ेछस—तँ
्
असल र

िराबबीर्को, धार्मचकता र दष्ु टताबीर्को, शरीर र रगत को हो र सत्यता के हो सोबीर्को र्भन्र्ता

छुट्ट्याउर् समथच हुर्ेछस ्। तैँले यी सबै कुराहरूको बीर्को र्भन्र्तालाई छुट्ट्याउर् सक्र्ुपछच , र
यसो गदाच, पररम्स्थनतहरू जस्तोसुकै भएतापनर्, तँ कदहल्यै हराउर्े छै र्स।् यही मात्र तेरो वास्तषवक
पण
ू चताको र्ाप हो।
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परमेश्वरको कायच बुझ्र्ु भर्ेको सम्जलो कुरा होइर्। तेरो िोजीमा तँसँग मापदण्डहरू र उद्दे श्य

हुर्ुपछच , तैँले साँर्ो मागच कसरी िोज्र्े भन्र्े बारे जान्र्ुपछच , यो सही मागच हो कक होइर्, र यो
परमेश्वरको कायच हो कक होइर् भन्र्े कसरी मापर् गर्े सो जान्र्प
ु छच । साँर्ो मागच िोज्र्े सबैभन्दा
आधारभूत र्सद्धान्त के हो? यस मागचमा पषवत्र आत्माको कायच छ कक छै र्, यी शब्दहरू सत्यताको

अर्भव्यम्क्त हुर् ् कक होइर्र्,् को प्रमाखणत भएको छ, र यसले तेरो लाचग के ल्याउँ छ भर्ी तैँले
हे र्ुचपछच । साँर्ो मागच र झट
ू ो मागचबीर्को र्भन्र्ता छुट्ट्याउर्को लाचग आधारभूत ज्ञार्का धेरै

पक्षहरू र्ादहन्छ, जसको सबैभन्दा आधारभत
ू पक्ष भर्ेको त्यसमा पषवत्र आत्माको कायच उपम्स्थत
छ कक छै र् भर्ी बताउर्ु हो। ककर्कक परमेश्वरमाचथको मानर्सहरूको षवश्वासको सारतत्त्व भर्ेको

परमेश्वरको आत्मामाचथको षवश्वास हो, र यो दे ह र्ै परमेश्वरको आत्माको वासस्थार् भएकोले,
दे हधारी परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वास पनर् हो, जसको अथच यो हो कक यस्तो षवश्वास
भर्ेको अझै आत्मामाचथको षवश्वास हो। आत्मा र दे हबीर्मा र्भन्र्ता छ, तर यस दे ह आत्माबाट

आएको हुर्ाले, र वर्र् दे ह हुर् आएकोले, मानर्सले जे षवश्वास गरे पनर् त्यो परमेश्वरको अन्तनर्चदहत
सारतत्त्व र्ै हो। त्यसैले, यो साँर्ो मागच हो कक होइर् भर्ेर छुट्ट्याउँ दा, सबैभन्दा मुख्य कुरा तैँले
यसमा पषवत्र आत्माको कायच छ कक छै र् भन्र्े कुरा हे र्ुचपछच , त्यसपनछ तैँले यस मागचमा सत्यता

छ कक छै र् हे र्ुचपछच । सत्यता भर्ेको सामान्य मार्वत्वको जीवर् स्वभाव हो, भन्र्ुको मतलब, यो

त्यो कुरा हो जर्
ु परमेश्वरले सरु
ु मा मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्चह
ु ु ँदा उबाट माग गर्चभ
ु एको चथयो, जस्तो
कक, (मार्व भाव, अन्तदृचम्ष्ट, बुद्चध, र मानर्स हुर्ुको आधारभूत ज्ञार् लगायत) सामान्य मार्वत्वको
सम्पूणचता। अथाचत,् यस मागचले मानर्सहरूलाई सामान्य मार्वत्वको जीवर्मा डोयाचउर् सक्छ कक

सक्दै र्, बोर्लएको सत्यता सामान्य मार्वत्वको यथाथचअर्ुसार माग गररएको छ कक छै र्, यस
सत्यता व्यवहाररक र वास्तषवक छ कक छै र् , र यो सवच समय सापेक्षक्षक छ कक छै र् भर्ी तैँले

हे र्ुचपछच । यदद सत्यता छ भर्े, यसले मानर्सलाई सामान्य र वास्तषवक अर्ुभवहरूमा अिसर
गराउर् समथच हुन्छ; यसको साथै, मानर्सहरू पदहलाभन्दा अझै सामान्य हुन्छर्,् नतर्ीहरूको मार्व
भाव पदहलाभन्दा अझ पूणच हुन्छ, शरीरमा नतर्ीहरूको जीवर् र आम्त्मक जीवर् पदहलाभन्दा अझ

व्यवम्स्थत हुन्छर्,् र नतर्ीहरूको भावर्ाहरू पदहलाभन्दा अझ सामान्य हुन्छ। यो दोस्रो र्सद्धान्त
हो। एउटा अको र्सद्धान्त छ, जर्
ु मानर्सहरूसँग परमेश्वरको बारे मा बढ्दो ज्ञार् छ कक छै र्, र
यस्तो कायच र सत्यता अर्ुभव गदाच यसले नतर्ीहरूमा परमेश्वरप्रनतको प्रेमको नर्म्म्त प्रेरणा ददर्

सक्छ कक सक्दै र् र नतर्ीहरूलाई पदहलाभन्दा अझ परमेश्वरको र्म्जक ल्याउँ छ कक ल्याउँ दै र् भन्र्े
हो। यसमा यो र्ै साँर्ो मागच हो कक होइर् भर्ी यसलाई मापर् गर्च सककन्छ। सबैभन्दा आधारभूत
कुरा यो मागच अलौकककभन्दा पनर् व्यावहाररक छ कक छै र्, र यसले मानर्सको जीवर् प्रदार् गर्च
समथच छ कक छै र् भन्र्े हो। यदद यो यी र्सद्धान्तहरूसँग र्मल्छ भर्े , यही मागच सत्य मागच हो

भन्र्े नर्ष्किच नर्काल्र् सककन्छ। नतमीहरूको भावी अर्ुभवहरूमा अन्य मागचहरू म्स्वकार गराउर्को
लाचग म नतमीहरूलाई यी कुराहरू भम्न्दर्ँ, र् त भषवष्यमा अको र्याँ युगको कायच हुर्ेछ भर्ी
पूवाचर्ुमार्को रूपमा र्ै भन्छु। म ती भन्छु ताकक नतमीहरू आजको मागच र्ै साँर्ो मागच हो भन्र्े

कुरामा नर्श्र्य हुर् सक, ताकक नतमीहरू आजको कायचमा आफ्र्ो षवश्वासमा आंर्शक रूपमा मात्र
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पक्का हुर्ेछैर्ौ र यसमा अन्तदृचम्ष्ट पाउर् असमथच हुर्ेछैर्ौ। नर्म्श्र्त हुर्ुको बाबजुद पनर् अझै
धेरै जर्ा अन्योलमा पछ्याउँ छर्;् यस्तो नर्श्र्यतामा कुर्ै र्सद्धान्त हुँदैर्, र यस्ता मानर्सहरू
र्ाँडो वा दढलो नर्र्मट्यान्र् हुर्प
ु छच । आफ्र्ो पछ्याइमा षवशेि गरी उत्सक
ु भएकाहरू समेत पनर्
तीर् भाग नर्म्श्र्त र पाँर् भाग अनर्म्श्र्त हुन्छर्,् जसले दे िाउँ छ कक नतर्ीहरूसँग कुर्ै जग छै र्।
नतमीहरूको क्षमता अनत कमजोर छ र नतमीहरूको जग अनत सतही छ त्यसैले नतमीहरूसँग फरक
छुट्ट्याउर्े समझ र्ै छै र्। परमेश्वरले आफ्र्ो कायच दोहोयाचउर्ुहुन्र्, उहाँले त्यस्तो कायच गर्ुचहुन्र्
जर्
ु यथाथचपरक हुँदैर्, उहाँले मानर्ससँग अत्याचधक मागहरू गर्चुहुन्र्, र उहाँले यस्तो कायच गर्चह
ु ु न्र्

जुर् मानर्सको भावभन्दा पर हुन्छ। उहाँले गर्ुचहुर्े सबै कायच मानर्सको सामान्य भावको हदर्भत्र
हुन्छ, र यसले सामान्य मार्वत्वको भावलाई उनछन्दै र्, र उहाँको कायच मानर्सको सामान्य
आवश्यकताहरू अर्ुसार गररन्छ। यदद यो पषवत्र आत्माको कायच हो भर्े, मानर्सहरू पदहलाको भन्दा
अझ बढी सामान्य बन्छर्,् र नतर्ीहरूको मार्वत्व पदहलाको भन्दा अझ अचधक सामान्य हुन्छ।

मानर्सहरूले नतर्का भ्रष्ट शैतार्ी स्वभावको बारे , र मानर्सको सारबारे बढ्दो ज्ञार् हार्सल गछच र्,्

र नतर्ीहरूले सत्यताको लाचग पदहलेको भन्दा अझ ठूलो नतसचर्ा पनर् राख्छर्।् भन्र्ुको मतलब,
मानर्सको जीवर् वद्
्
् धेरै पररवतचर्को
ृ चध हुन्छ र वद्
ृ चध हुन्छ, र मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव झर्-झर्
सक्षम बन्छ—यी सबैको अथच परमेश्वर मानर्सको जीवर् बन्र्ह
ु ु न्छ भन्र्े हो। यदद कुर्ै मागचले
मानर्सको सारका ती कुराहरू प्रकट गर्च असक्षम छ, मानर्सको स्वभावलाई पररवतचर् गर्च असक्षम
छ, र, यसको साथै, मानर्सहरूलाई परमेश्वरको सामुन्र्े ल्याउर् वा परमेश्वरको बारे मा नतर्ीहरूलाई
साँर्ो समझ ददर् असक्षम छ, र नतर्ीहरूको मार्वत्वलाई अझ पदहलाको भन्दा पनर् बदढ िस्कर्े

बर्ाउँ छ र नतर्ीहरूको भाव अझ पदहलाको भन्दा असामान्य बर्ाउँ छ भर्े, यो मागच सत्य मागच हुँदै
होइर्, र यो दष्ु टात्माको कायच, वा परु ार्ो मागच हुर् सक्छ। छोटकरीमा, यो पषवत्र आत्माको वतचमार्

कायच हुर् सक्दै र्। नतमीहरूले यी सब विच परमेश्वरमा षवश्वास गरे का छौ, तापनर् नतमीहरूसँग
साँर्ो मागच र झूटो मागचको बीर्मा फरक छुट्ट्याउर्को लाचग, वा यस सत्य मागच िोजी गर्चको
लाचग यस र्सद्धान्तको बारे अर्लकनत पनर् ज्ञार् छै र्। अचधकांश मानर्सहरू यी कुराहरूमा रुचर्

समेत राख्दै र्र्;् नतर्ीहरू केवल त्यहीीँ जान्छर् ् जहाँ बहुसंख्यक जान्छर्,् र त्यही दोहोयाचउँछर् ् जे
बहुसंख्यकले भन्छर् ्। यो व्यम्क्त कसरी साँर्ो मागच िोज्र्े व्यम्क्त हो? यस्ता मानर्सहरूले साँर्ो
मागचलाई कसरी पिा लगाउर् सक्छर्?् यदद नतमीहरूले यी षवर्भन्र् मुख्य र्सद्धान्तहरू बुझ्छौ

भर्े, जेसुकै भएतापनर्, नतमीहरू धोकामा पर्ेछैर्ौ। आज, यो महत्त्वपूणच छ कक मानर्सहरूले र्भन्र्ता

छुट्ट्याउर् सकूर्;् सामान्य मार्वत्वद्वारा धारण गररर्ुपर्े कुरा यही हो, र मानर्सहरूले आफ्र्ो
अर्भ
ु वमा धारण गर्चप
ु र्े कुरा यही हो। यदद, आज पनर्, मानर्सहरूले पछ्याउर्े क्रममा अझै पनर्

केही र्भन्र्ता छुट्ट्याउर् सक्दै र्र्,् र यदद नतर्ीहरूको मार्व भाव अझै वद्
ृ चध भएको छै र् भर्े,
मानर्सहरू अनत मूिच छर्,् र नतर्ीहरूको िोजी गलत र भ्रष्ट भएको छ। आज तेरो िोजीमा
अर्लकनत पनर् र्भन्र्ता छै र्, र तैँले भर्ेजस्तै यो सत्य होला कक तैँले सत्य मागच पिा लगाएको

छस,् तर के तैँले यसलाई प्राप्त गरे को छस?् के तँ केही छुट्ट्याउर् समथच भएको छस?् यस सत्य
मागचको सारतत्त्व के हो? यस सत्य मागचमा, तैँले सत्य मागच प्राप्त गरे को छै र्स;् तैँले सत्यताको
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कुर्ै कुरा प्राप्त गरे को छै र्स।् भन्र्ुको मतलब, तैँले त्यो कुरा हार्सल गरे को छै र्स ् जुर् परमेश्वरले

तँबाट माग गर्ुचहुन्छ, र यसरी तेरो भ्रष्टतामा कुर्ै पररवतचर् भएको छै र्। यदद तैँले यसरी र्ै िोजी
जारी राखिस ् भर्े, तँ अन्ततुः नर्र्मट्यान्र् हुर्ेछस।् यस ददर्सम्म पछ्याएको हुर्ाले, तैँले समातेको
मागच सही मागच हो भन्र्े कुरामा तँ नर्म्श्र्त हुर्ुपछच , र अब उप्रान्त कुर्ै शङ्ग्का गर्ुचहुँदैर्। केही
झीर्ामर्सर्ा मार्मलाहरूको कारण धेरै मानर्सहरू सदै व अनर्म्श्र्त हुन्छर् ् र सत्यताको पनछ लाग्र्

छोड्छर्।् यस्ता मानर्सहरू ती हुर् ् जोसँग परमेश्वरको कायचको षवियमा कुर्ै ज्ञार् हुँदैर्; नतर्ीहरू
ती हुर् ् जसले अन्योलमा परमेश्वरलाई पछ्याउँ छर्।् ती मानर्सहरू जसलाई परमेश्वरको कायचको
बारे मा थाहा हुँदैर् ती उहाँसँग घनर्ष्ठ हुर्, वा उहाँको गवाही ददर् असक्षम हुन्छर् ्। म नतर्ीहरूलाई
परामशच ददन्छु जसले आर्शिहरू मात्र िोज्छर् ् र जनत सक्दो र्ाँडो सत्यतालाई पछ्याउर् अस्पष्ट

र अमूतच कुरा मात्र पछ्याउँ छर्,् ताकक नतर्ीहरूको जीवर्ले अथच पाउर् सकूर् ्। अब उप्रान्त आफैलाई
मूिच र्बर्ाओ।

िे हिारी परमेश्वरको सेवकाइ र मातनसको िातयत्व बीचको मभन्नता
नतमीहरूले परमेश्वरको कायचका दशचर्हरूलाई जान्र्ैपछच र उहाँको कायचको सामान्य नर्दे शर्लाई

बझ्
ु र्ैपछच । यो सकारात्मक प्रवेश हो। तँ दशचर्हरूको सत्यतामाचथ षवशद्
ु ध रूपमा पारङ्ग्गत

भइसकेपनछ, तेरो प्रवेश सुरक्षक्षत रहर्ेछ; परमेश्वरका कायचहरू जनत र्ै पररवतचर् भएतापनर्, तँ आफ्र्ो
हृदयमा म्स्थर रहर्ेछस ्, दशचर्हरूका बारे मा स्पष्ट हुर्ेछस ्, र आफ्र्ो प्रवेश र आफ्र्ो िोजीप्रनत
तेरो एउटा लक्ष्य हुर्ेछ। यसरी, तँर्भत्रका सारा अर्ुभव र ज्ञार् अझै गदहरो भएर बढ्र्ेछर् ् र अझै

षवस्तत
ू च रूपमा समि चर्त्रलाई बझ
ु ेपनछ, तैँले जीवर्मा कुर्ै पनर् र्ोकसार्ीहरूलाई
ृ हुर्ेछर्।् तैँले पण
भोग्र्ु पर्ेछैर्, र् त तँ बाटो बबराएर र्ै जार्ेछस ्। यदद तैँले कायचका यी कदमहरूलाई जार्ेको

छै र्स ् भर्े, तैँले हरे क कदममा र्ोकसार्ी भोग्र्ुपर्ेछ, र सबै कुराहरूलाई र्मलाउर्को लाचग तँलाई
धेरै ददर् लाग्र्ेछ , र् त तँ केही हप्तापनछ र्ै सदह मागचमा आउर् सक्र्ेछस ्। के यसले षवलम्ब

गराउर्ेछैर् र? नतमीहरूले पूणच रूपमा पारङ्ग्गत हुर्ुपर्े सकारात्मक प्रवेश र अभ्यासको मागचमा धेरै
कुराहरू छर् ्। परमेश्वरको कायचका दशचर्हरूको बारे मा कुरा गदाच, तैँले नर्म्र् बँद
ु ाहरूलाई बुझ्र्ैपछच :

षवजयको सम्बन्धमा उहाँको कायचको महत्त्व, र्सद्ध पाररँदै गररएको भषवष्यको मागच, परीक्षाहरू र

सङ्ग्कष्टहरूलाई अर्ुभव गरे र प्राप्त गर्ैपर्े कुरा, न्याय र सजायको महत्त्व, पषवत्र आत्माको कायचको
पछाडड रहे का र्सद्धान्तहरू, र र्सद्धता र षवजयको पछाडड रहे का र्सद्धान्तहरू। यी सबै कुराहरू

दशचर्हरूको सत्यतामा पछच र् ्। बाँकी व्यवस्थाको यग
ु , अर्ि
ु हको यग
ु , र राज्यको यग
ु मा भएको
कायचका तीर् र्रणहरूको साथै भषवष्यको गवाही हुर् ्। यी पनर् दशचर्हरूको सत्यता हुर् ्, र ती
सबैभन्दा आधारभूत हुर्ुको साथै सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुराहरू हुर् ्। वतचमार्मा, नतमीहरूले प्रवेश

गर्ुचपर्े र अभ्यास गर्ुचपर्े धेरै कुराहरू छर् ्, र अदहले यो अझै गहर् र अझै षवस्तत
ृ छ। यदद
तँसँग यी सत्यताहरूको बारे मा कुर्ै ज्ञार् छै र् भर्े, तैँले प्रवेशलाई अझै प्राप्त गर्च बाँकी र्ै छ

भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गछच । धेरैजसो समयमा, सत्यता सम्बन्धी मानर्सहरूको ज्ञार्
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अत्यन्तै सतही हुन्छ; नर्म्श्र्त आधारभूत सत्यताहरूलाई अभ्यास गर्च नतर्ीहरू असक्षम हुन्छर् ् र
सार्ानतर्ा कुराहरूलाई कसरी सम्हाल्र्े भन्र्े कुरा समेत नतर्ीहरू जान्दै र्र् ्। मानर्सहरूले
सत्यतालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्च र्सक्र्क
ु ो कारण के हो भर्े नतर्ीहरूको स्वभाव षवद्रोही छ, र

आजको कायचसम्बन्धी नतर्ीहरूको ज्ञार् अत्यन्तै सतही र एकतफी छ। तसथच , मानर्सहरूको लाचग

र्सद्ध बर्ाइर्ु त्यनत सम्जलो कायच होइर्। तँ अत्यन्तै बढी षवद्रोही छस ्, र तैँले धेरै मात्रामा आफ्र्ो
पुरार्ो स्वभावलाई कायम राख्छस ्; तँ सत्यताको पक्षमा िडा हुर् सक्दै र्स ्, र तँ सबैभन्दा स्पष्ट
सत्यताहरूलाई समेत अभ्यास गर्च सक्दै र्स ्। यस्ता मानर्सहरूलाई बर्ाउर् सककँदै र् र नतर्ीहरू
षवजय र्गररएका मानर्सहरू हुर् ्। यदद तेरो प्रवेशसँग र् त कुर्ै षववरण छ र् त कुर्ै उद्दे श्यहरू
छर् ् भर्े, तँमा वद्
ृ चध आउर् नर्कै षवलम्ब हुर्ेछ। यदद तेरो प्रवेशमा अर्लकनत पनर् वास्तषवकता
छै र् भर्े, तेरो िोजी व्यथच हुर्ेछ। यदद तँ सत्यताको सारतत्त्वको बारे मा अर्र्भज्ञ छस ् भर्े, तँ
अपररवनतचत र्ै रहर्ेछस ्। वास्तषवकतामा प्रवेश गरे र, र यस अनतररक्त, षवस्तत
ृ अर्ुभवहरूमा प्रवेश
गरे र मानर्सको जीवर्मा वद्
ृ चध र उसको स्वभावमा पररवतचर् हार्सल गर्च सककन्छ। यदद तेरो

प्रवेशको बेला तैँले धेरै षवस्तत
ृ अर्ुभवहरू प्राप्त गरे को छस ् भर्े, र तँसँग धेरै वास्तषवक ज्ञार् र
प्रवेश छ भर्े, स्वभाव तुरुन्तै पररवतचर् हुर्ेछ। यदद, वतचमार्मा, तँ अभ्यासको बारे मा पूणच रूपमा
स्पष्ट छै र्स ् भर्े पनर्, तँ कम्तीमा पनर् परमेश्वरको कायचका दशचर्हरूको बारे मा स्पष्ट हुर्ुपछच ।

अन्यथा, तँ प्रवेशको लाचग असमथच हुर्ेछस ्; तैँले सत्यताको ज्ञार् प्राप्त गररसकेपनछ मात्रै प्रवेश
सम्भव हुन्छ। यदद पषवत्र आत्माले तँलाई तेरो अर्भ
ु वमा अन्तदृचम्ष्ट ददर्ुहुन्छ भर्े मात्रै तैँले
सत्यताको गहर् बुझाइलाई, र गहर् प्रवेशलाई प्राप्त गर्ेछस ्। नतमीहरूले परमेश्वरको कायचलाई
बुझ्र्ैपछच ।

सरु
ु मा, मानर्स जानतको सम्ृ ष्टपनछ, इस्राएलीहरूले परमेश्वरको कायचको आधारको रूपमा सेवा

गरे । सारा इस्राएल र्ै पथ्
ृ वीमा यहोवाको कायचको आधार बर्े। यहोवाको कायच भर्ेको व्यवस्था
स्थाषपत गरे र मानर्सलाई प्रत्यक्ष रूपमा र्ेतत्ृ व गर्ुच र गोठाला गर्ुच चथयो, ताकक पथ्
ृ वीमा मानर्सले
सामान्य जीवर् म्जउर् सकोस ् र यहोवालाई सामान्य तररकाले आराधर्ा गर्च सकोस ्। व्यवस्थाको

युगमा परमेश्वरलाई मार्वद्वारा र् त दे ख्न सककन्थ्यो र् त छुर् सककन्थ्यो। शैतार्द्वारा भ्रष्ट

गररएका प्रारम्म्भक मानर्सहरूलाई र्शक्षा ददँ दै र नतर्ीहरूलाई गोठाला गदै उहाँले अगव
ु ाइ मात्रै

गर्ुचभएको हुर्ाले, उहाँको वर्र्मा व्यवस्थाहरू, षवचधषवधार्हरू, र मार्व आर्रणका मूल्यमान्यताहरू मात्रै समावेश चथए, र यसले नतर्ीहरूलाई जीवर्का सत्यताहरू प्रदार् गरे र्। उहाँको
र्ेतत्ृ व अन्तगचत रहे का इस्राएलीहरू शैतार्द्वारा गहर् रूपमा भर्े भ्रष्ट गररएका चथएर्र् ्। उहाँको

व्यवस्थाको कायच मम्ु क्तको कायचको केवल प्रथम र्रण, मम्ु क्तको कायचको केवल सरु
ु वात मात्रै चथयो,
र मानर्सको जीवर् आर्रणको पररवतचर्सँग व्यवहाररक रूपमा यसको कुर्ै सम्बन्ध र्ै चथएर्।

त्यसकारण, मुम्क्तको कायचको सुरुवातमा उहाँले इस्राएलमा गर्ुचभएको कायचको लाचग दे ह धारण

गर्ुचपर्े कुर्ै आवश्यकता चथएर्। यही कारणले गदाच, मानर्ससँग संलग्र् हुर्को लाचग उहाँलाई एउटा
माध्यम—एउटा औजार—को आवश्यकता पयो। तसथच, सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूका बीर्मा यहोवाको
लाचग बोल्र्े र कायच गर्ेहरूको उदय भयो, जसले गदाच, मानर्सका पत्र
ु हरू र अगमवक्ताहरू
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मानर्सहरूका बीर्मा कायच गर्च आए। मानर्सका पुत्रहरूले मानर्सहरूका बीर्मा यहोवाको तफचबाट

कायच गरे । यहोवाद्वारा “मानर्सका पुत्रहरू” भर्ेर बोलाइर्ुको अथच यहोवाको तफचबाट यस्ता
मानर्सहरूले व्यवस्थालाई स्थाषपत गरे भन्र्े हो। इस्राएलका मानर्सहरूका बीर्मा नतर्ीहरू

पूजाहारीहरू पनर् चथए, यहोवाद्वारा रे िदे ि गररएका र सुरक्षा ददइएका पूजाहारीहरू, र जसमा

यहोवाको आत्माले कायच गर्ुचहुन्थ्यो; नतर्ीहरू मानर्सहरूका बीर्मा रहे का अगुवाहरू चथए र
नतर्ीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यहोवाको सेवा गथे। अकोतफच , अगमवक्ताहरू सारा भर्ू मका र जानतका
मानर्सहरूसँग यहोवाको तफचबाट बोल्र्े कायचप्रनत समषपचत चथए। नतर्ीहरूले यहोवाको कायचको बारे मा

अगमवाणी पनर् गथे। र्ाहे नतर्ीहरू मानर्सका पुत्रहरू होऊर् ् वा अगमवक्ताहरू होऊर्,् नतर्ीहरू
सबै स्वयम ् यहोवाको आत्माद्वारा िडा गररए र नतर्ीहरूमा यहोवाको कायच चथयो। मानर्सहरूका

बीर्मा, यहोवालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्ेहरू नतर्ीहरू र्ै चथए; नतर्ीहरू यहोवाद्वारा िडा

गररएका हुर्ाले मात्रै नतर्ीहरूले आफ्र्ा कायच गरे र स्वयम ् पषवत्र आत्मा दे हधारी हुर्ुभएको दे ह
नतर्ीहरूसँग भएको हुर्ाले होइर्। त्यसकारण, परमेश्वरको तफचबाट बोल्र्मा र कायच गर्चमा नतर्ीहरू
उस्तै भएतापनर्, व्यवस्थाको युगमा मानर्सका पत्र
ु हरू र अगमवक्ताहरू दे हधारी परमेश्वरका दे ह
चथएर्र् ्। अर्ुिहको युगमा र अम्न्तम र्रणमा परमेश्वरको कायच ठीक षवपरीत चथयो, ककर्कक

मुम्क्तको कायच र मानर्सको न्याय दव
ु ै स्वयम ् दे हधारी परमेश्वरले गर्ुचभयो, र उहाँको तफचबाट कायच
गर्चको लाचग अगमवक्ताहरू र मानर्सका पत्र
ु हरू िडा गर्े अब फेरर कुर्ै आवश्यकता परे र्।

मानर्सको र्जरमा, नतर्ीहरूको कायचको सारतत्त्व र षवचधको बीर्मा कुर्ै उल्लेिर्ीय र्भन्र्ताहरू

छै र्र् ्। अनर् यही कारणले गदाच मानर्सहरूले नर्रन्तर रूपमा दे हधारी परमेश्वरको कायचलाई

अगमवक्ताहरू र मानर्सका पुत्रहरूको कायचसँग अन्योल पैदा गदै हुन्छर् ्। दे हधारी परमेश्वरको रूप
र अगमवक्ताहरू तथा मानर्सका पत्र
ु हरूको रूप आधारभत
ू रूपमा उस्तै चथयो। अनर् दे हधारी
परमेश्वर अगमवक्ताहरूभन्दा अझै सामान्य र अझै वास्तषवक हुर्ुहुन्थ्यो। यसरी, उहाँहरूबीर्को
र्भन्र्ता छुट्याउर् मानर्स असमथच छ। मानर्सले केवल रूपमा मात्रै ध्यार् ददन्छ, कायच गराइ र
बोलाइमा यी दई
ु उस्तै भएतापनर्, नतर्ीहरूका बीर्मा ताम्त्त्वक र्भन्र्ता छ भन्र्े बारे मा मानर्स

पूणच रूपमा अर्र्भज्ञ छ। उस्तै दे खिर्े कुराहरूका बीर्मा रहे को र्भन्र्तालाई बताउर्े मानर्सको

क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएको हुर्ाले, उसले सामान्य कुराहरूका बीर्मा रहे को र्भन्र्तालाई
छुट्याउर् असमथच हुन्छ, अनत जदटल कुर्ै कुराको बारे मा त कुरै र्गरौं। जब पषवत्र आत्माद्वारा
प्रयोग गररएका यी अगमवक्ताहरू र मानर्सहरूले बोले र कायच गरे , यो मानर्सका दानयत्वहरूलाई
अनघ बढाउर्को लाचग चथयो, सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको प्रकायचलाई पूरा गर्चको लाचग चथयो, र यो
मानर्सले गर्चप
ु र्े कायच चथयो। तैपनर्, दे हधारी परमेश्वरका वर्र्हरू र कायच भर्ेको उहाँको

सेवकाइलाई अनघ बढाउर्ु चथयो। उहाँको बादहरी रूप सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको जस्तो चथयो, तैपनर्

उहाँको कायच भर्ेको आफ्र्ो प्रकायचलाई होइर् तर आफ्र्ो सेवकाइलाई अनघ बढाउर्ु चथयो। सम्ृ ष्ट
गररएका प्राणीहरूको हकमा “दानयत्व” भन्र्े शब्दको प्रयोग गररन्छ, तर दे हधारी परमेश्वरको दे हको

हकमा भर्े “सेवकाइ” भन्र्े शब्दको प्रयोग गररन्छ। यी दई
ु को बीर्मा एउटा अपररहायच र्भन्र्ता

रहे को छ; नयर्लाई एक-अकाचसँग प्रनतस्थापर् गर्च सककँदै र्। मानर्सको कायच भर्ेको केवल आफ्र्ो
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दानयत्वलाई पूरा गर्ुच हो भर्े, परमेश्वरको कायच भर्ेको आफ्र्ो सेवकाइलाई व्यवस्थापर् गर्ुच, र
अनघ बढाउर्ु हो। त्यसकारण, धेरै प्रेररतहरू पषवत्र आत्माद्वारा प्रयोग गररएका भएतापनर् र धेरै

अगमवक्ताहरू उहाँद्वारा भररएका भएतापनर्, नतर्ीहरूको कायच र वर्र्हरू भर्ेका सम्ृ ष्ट गररएका
प्राणीहरूका रूपमा रहे को आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गर्ुच मात्रै चथयो। नतर्ीहरूका अगमवाणीहरूले

दे हधारी परमेश्वरद्वारा बोर्लएको जीवर्को मागचलाई र्ाघेका हुर् सक्थे, र नतर्ीहरूको मार्वत्वले
दे हधारी परमेश्वरको मार्वत्वलाई अझै र्ाघेको हुर् सक्थ्यो, तर नतर्ीहरूले अझै आफ्र्ो दानयत्व
परू ा गदै चथए, र सेवकाइलाई परू ा गदै चथएर्र् ्। मानर्सको दानयत्वले मानर्सको प्रकायचलाई जर्ाउर्

सक्छ; मानर्सद्वारा प्राप्त गररर्े कुरा पनर् यही र्ै हो। तैपनर्, दे हधारी परमेश्वरद्वारा अनघ
बढाइएको सेवकाइ उहाँको व्यवस्थापर्सँग सम्बम्न्धत छ, र यो मार्वद्वारा प्राप्त गररँदैर्। दे हधारी

परमेश्वरले र्ाहे बोल्र्ुहुन्छ, र्ाहे कायच गर्ुचहुन्छ, वा र्ाहे जे-जस्ता आश्र्यचका कुराहरू प्रकट
गर्ुचहुन्छ, उहाँले आफ्र्ो व्यवस्थापर्र्भत्र रहे र र्ै महार् ् कायच गदै हुर्ुहुन्छ, र उहाँको सट्टामा त्यस
ककर्समको कायच मानर्सद्वारा गर्च सककँदै र्। मानर्सको कायच भर्ेको परमेश्वरको व्यवस्थापर्को
कायचको नर्म्श्र्त र्रणमा रहे र सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गर्ुच मात्रै

हो। परमेश्वरको व्यवस्थापर् र्भएको भए, अथाचत ्, यदद दे हधारी परमेश्वरको सेवकाइ हराएको भए,
सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको दानयत्व हराउर्े चथयो। आफ्र्ो सेवकाइलाई अनघ बढाउर्को लाचग

परमेश्वरले गर्े कायच मानर्सलाई व्यवस्थापर् गर्चको लाचग हो, जबकी मानर्सले नर्भाउर्े आफ्र्ो
दानयत्व भर्ेको सम्ृ ष्टकताचका मागहरूलाई पूरा गर्च उसको दानयत्व नर्भाउर्ु हो, र आफ्र्ै सेवकाइलाई
अनघ बढाउर्े षवर्ार गर्े कुरा कुर्ै पनर् हालतमा हुर् सक्दै र्। परमेश्वरको अन्तनर्चदहत सारतत्त्वको
लाचग—उहाँको आत्माको लाचग—परमेश्वरको कायच भर्ेको उहाँको व्यवस्थापर् र्ै हो, तर सम्ृ ष्ट

गररएको प्राणीको बादहरी रूपलाई धारण गर्चह
ु ु र्े दे हधारी परमेश्वरको लाचग, उहाँको कायच भर्ेको
आफ्र्ो सेवकाइलाई अनघ बढाउर्ु हो। उहाँले गर्ुचहुर्े जेसुकै कायच भर्ेको आफ्र्ो सेवकाइलाई अनघ
बढाउर्को लाचग हो; मानर्सले गर्च सक्र्े भर्ेको परमेश्वरको व्यवस्थापर्को क्षेत्राचधकारर्भत्र र
उहाँको मागचदशचर्को अन्तगचत रही सक्दो प्रयास गर्ुच मात्रै हो।

वास्तषवकतामा, मानर्सले पूरा गर्े आफ्र्ो दानयत्व भर्ेको मानर्सर्भत्र अन्तनर्चदहत रहे का सबै

कुराहरूको उपलम्ब्ध हो, भन्र्क
ु ो अथच, जर्
ु कुरा मानर्सको लाचग सम्भव छ। त्यसपनछ उसको
दानयत्व पूरा हुन्छ। आफ्र्ो सेवाको अवचधमा दे खिर्े मानर्सका कमजोरीहरू प्रगनतशील अर्ुभव र
न्यायबाट भएर जार्ु पर्े प्रकक्रयामाफचत षवस्तारै घटाइन्छर्;् नतर्ले मानर्सको दानयत्वलाई वाधा

ददँ दैर् वा प्रभाव पादै र्। आफ्र्ो सेवामा कमजोरीहरू हुर् सक्छर् ् भन्र्े डरले सेवा गर्च वा पररणाम
ल्याउर् छोड्र्े र पनछ हट्र्े मानर्सहरू र्ै सबैभन्दा कायरहरू हुर् ्। यदद मानर्सहरूले सेवाको

अवचधमा व्यक्त गर्ुचपर्े कुरालाई व्यक्त गर्च सक्दै र्र् ् वा नतर्ीहरूको लाचग सम्भव भएका
कुराहरूलाई अन्तनर्चदहत रूपमा नतर्ीहरूले उपलम्ब्ध गर्च सक्दै र्र् ्, र यसको सट्टामा समय बरबाद

गछच र् ् र आलटाल मात्रै गछच र् ् भर्े, नतर्ीहरूले सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीमा हुर्ुपर्े कायचगत प्रकायचलाई
गुमाएका हुन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू “मध्यम-स्तरीय” भर्ेर चर्नर्न्छर्;् नतर्ीहरू कायच र्लाग्र्े
रद्दी हुर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूलाई कसरी उचर्त रूपमा सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरू भन्र् सककन्छ? के
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नतर्ीहरू भ्रष्ट प्राणीहरू होइर्र् ् र, जो बादहर र्म्कन्छर् ् तर र्भत्र कुदहएका हुन्छर् ्? यदद कुर्ै
मानर्सले आफैलाई परमेश्वर हुँ भर्ी भन्छ तैपनर् ईश्वरत्वलाई व्यक्त गर्च, स्वयम ् परमेश्वरको
कायच गर्च, वा परमेश्वरलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च असक्षम हुन्छ भर्े, ऊ नर्ुःसन्दे ह र्ै परमेश्वर होइर्,
ककर्कक ऊसँग परमेश्वरको सारतत्त्व छै र्, र जुर् कुरा परमेश्वरले अन्तनर्चदहत रूपमा प्राप्त गर्च

सक्र्ुहुन्छ त्यो ऊर्भत्र अम्स्तत्वमा हुँदैर्। यदद मानर्सले ऊद्वारा अन्तनर्चदहत रूपमा र्ै प्राप्त गर्च
सककर्े कुरालाई गुमाउँ छ भर्े, उसलाई अब उप्रान्त मानर्स भन्र् सककँदै र्, र ऊ सम्ृ ष्ट गररएको
प्राणीको रूपमा िडा हुर् वा परमेश्वरको अनघ आउर् र उहाँको सेवा गर्च योग्य हुँदैर्। यसको
साथै, परमेश्वरको अर्ुिह िहण गर्च वा उहाँको हे रर्ाह पाउर्, सुरक्षा प्राप्त गर्च, र परमेश्वरद्वारा

र्सद्ध गररर् ऊ योग्यको हुँदैर्। परमेश्वरको भरोसालाई गुमाएका धेरैले परमेश्वरको अर्ुिहलाई
पनर् गुमाउर् पुग्छर् ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ा दष्ु कमचहरूलाई घण
ृ ा मात्रै गदै र्र् ्, तर नतर्ीहरूले

परमेश्वरको मागच गलत छ भन्र्े षवर्ारलाई नर्धचक्कसाथ प्रर्ार गछच र् ्, र षवद्रोहीहरूले त परमेश्वरको
अम्स्तत्वलाई समेत इन्कार गछच र् ्। त्यस ककर्समको षवद्रोहले भररएका त्यस्ता मानर्सहरू

परमेश्वरको अर्ुिहको आर्न्द र्लर्का लाचग कसरी हकदार बन्र् सक्छर् ्? आफ्र्ो दानयत्वलाई

पूरा र्गर्े मानर्सहरू परमेश्वरको षवरुद्धमा अत्यन्तै षवद्रोही हुन्छर् ्, र उहाँप्रनत धेरै ऋणी हुन्छर् ्,
तैपनर् नतर्ीहरू पनछ फकचन्छर् ् र परमेश्वर र्ै गलत हुर्ुहुन्छ भर्ेर तीिो आलोर्र्ा गछच र् ्। त्यस
ककर्समको मानर्स कसरी र्सद्ध बर्ाइर्को लाचग योग्य हुर्सक्छ? के यो हटाइर्ु र दम्ण्डत हुर्क
ु ो
अचिम लक्षण होइर् र? परमेश्वरको अनघ आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा र्गर्े मानर्सहरू पदहले र्ै अनत

दष्ु ट अपराधको दोिी भइसकेका हुन्छर् ्, जसको नर्म्म्त मत्ृ यु समेत पनर् अपयाचप्त दण्ड हुन्छ,
तैपनर् परमेश्वरसँग तकच गर्े र उहाँको षवरुद्धमा आफै जोरी िोज्र्े आँट नतर्ीहरूसँग छ। त्यस्ता

मानर्सहरूलाई र्सद्ध पार्चक
ु ो औचर्त्य के छ र? जब मानर्सहरू आफ्र्ो दानयत्व परू ा गर्च असफल
हुन्छर् ्, नतर्ीहरूले दोिी र ऋणी भएको महसुस गर्ुचपछच ; नतर्ीहरूले आफ्र्ा कमजोरी र
अर्ुपयोचगतालाई, आफ्र्ा षवद्रोह र भ्रष्टतालाई घण
ृ ा गर्ुचपछच , र अझ अचधक, परमेश्वरलाई आफ्र्ो
जीवर् ददर्ुपछच । त्यसपनछ मात्रै नतर्ीहरू परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गर्े सम्ृ ष्ट गररएका

प्राणीहरू हुन्छर्,् र त्यस्ता मानर्सहरू मात्रै परमेश्वरका आर्शिहरू र प्रनतज्ञामा रमाउर्का लाचग,
र उहाँद्वारा र्सद्ध बर्ाइर्का लाचग योग्य हुन्छर् ्। अनर् नतमीहरूमध्ये अचधकांश कस्ता छौ?

नतमीहरूका बीर्मा म्जउर्ुहुर्े परमेश्वरलाई नतमीहरूले कस्तो व्यवहार गछौ? उहाँको सामुन्र्े
नतमीहरूले आफ्र्ो दानयत्वलाई कसरी नर्भाएका छौ? के नतमीहरूलाई जे गर्चको लाचग बोलाइएको
चथयो, नतमीहरूले आफ्र्ै जीवर्को बाजी समेत रािेर, ती सबै पूरा गरे का छौ? नतमीहरूले के बर्लदार्

ददएका छौ? के नतमीहरूले मबाट धेरै कुरा पाएका छै र्ौ र? के नतमीहरूले छुट्याउर् सक्छौ? नतमीहरू
मप्रनत कनत नर्ष्ठावार् ् छौ? नतमीहरूले मलाई कसरी सेवा गरे का छौ? अनर् मैले नतमीहरूलाई जे
ददएको छु र नतमीहरूका लाचग मैले जे गरे को छु, त्यसको बारे मा के? के नतमीहरूले यी सबै

कुराहरूलाई र्ापेका छौ? के नतमीहरू सबैले नतमीहरूर्भत्र भएको थोरै षववेकसँग यसलाई मूल्याङ्ग्कर्

र तुलर्ा गरे का छौ? नतमीहरूका वर्र्हरू र कायचहरू कसको योग्य हुर्सक्छ? के नतमीहरूले गरे को
त्यनत सार्ो बर्लदार् मैले नतमीहरूलाई ददएका सबै कुराको योग्य हुर्सक्छ? मसँग अरू कुर्ै
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षवकल्प छै र् र नतमीहरूप्रनत म पूणच हृदयले समषपचत भएको छु, तैपनर् नतमीहरूले मप्रनत दष्ु ट

अर्भप्रायहरू रािेका छौ र मप्रनत अधच हृदयका भएका छौ। नतमीहरूको दानयत्वको हद, नतमीहरूको
एउटै मात्र कायच त्यही र्ै हो। के यस्तै होइर् र? नतमीहरू सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको दानयत्वलाई परू ा
गर्च पूणच रूपमा असफल भएका छौ भन्र्े कुरा के नतमीहरूलाई थाहा छै र्? नतमीहरूलाई कसरी
सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा र्लर् सककन्छ? नतमीहरूले जे व्यक्त गदै छौ र जसरी जीवर्
बबताउँ दै छौ त्यो नतमीहरूलाई स्पष्ट र्ै छै र् र? नतमीहरू आफ्र्ो दानयत्व पूरा गर्च असफल भएका

छौ, तर नतमीहरू परमेश्वरको सदहष्णत
ु ा र प्रशस्त अर्ि
ु ह प्राप्त गर्च िोज्छौ। त्यस ककर्समको

अर्ुिह नतमीहरू जस्ता अर्ुपयोगी र र्ीर्हरूका लाचग तयार गररएको होइर्, तर नतर्को लाचग हो
जसले केही पनर् माग्दै र्र् ् र िुसीसाथ बर्लदार् ददन्छर्।् नतमीहरू जस्ता मानर्सहरू, यस्ता

मध्यम-स्तरीयहरू, स्वगचको अर्ुिहको आर्न्द उपभोग गर्च पूणच रूपमा अयोग्य छौ। नतमीहरूका
ददर्हरूलाई कदठर्ाइ र अर्न्त दण्डले साथ ददर्ेछर्!् यदद नतमीहरू मप्रनत षवश्वासयोग्य हुर्

सक्दै र्ौ भर्े, नतमीहरूको नर्यनत कष्टको हुर्ेछ। यदद नतमीहरू मेरा वर्र्हरू र मेरो कायचप्रनत
जबाफदे ही हुर् सक्दै र्ौ भर्े, नतमीहरूको पररणाम दण्डको र्ै हुर्छ
े । राज्यका सारा अर्ुिह,
आर्शिहरू, र सुन्दर जीवर्ले नतमीहरूसँग कुर्ै सरोकार राख्र्ेछैर्र्।् नतमीहरूले पाउर् योग्य अन्त्य
र नतमीहरू आफैले नर्म्त्याएको पररणाम यही र्ै हो! अज्ञार्ता र अहङ्ग्कार भएकाहरूले सक्दो

प्रयास र्गर्े मात्र होइर्, आफ्र्ो दानयत्व परू ा र्गर्े मात्रै होइर्, नतर्ीहरूले अर्ुिहको लाचग आफ्र्ा
हातहरू समेत पसाछच र्,् मार्ौं नतर्ीहरूले मागेको कुरा पाउर् नतर्ीहरू योग्य छर् ्। अनर् यदद

नतर्ीहरूले आफूले मागेको कुरा प्राप्त गर्च असफल भए भर्े, नतर्ीहरू अझै कम षवश्वासयोग्य

बन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूलाई कसरी उचर्त मान्र् सककन्छ? नतमीहरू कमजोर क्षमता भएका र
तकचरदहत छौ, व्यवस्थापर्को कायचको अवचधमा नतमीहरूले पूरा गर्चुपर्े दानयत्वलाई परू ा गर्च

नतमीहरू पूणच रूपमा असक्षम छौ। नतमीहरूको मूल्य पदहले र्ै चगररसकेको छ। त्यस्तो अर्ुिह
नतमीहरूलाई दे िाएकोमा नतमीहरूले मलाई नतर्प
चु र्े मूल्य नतर्े नतमीहरूको असफलता आफैमा

पनर् एउटा र्रम षवद्रोह हो, नतमीहरूलाई दोिी ठहयाचउर् र नतमीहरूको कायरता, असक्षमता, र्ीर्ता,
र अयोग्यतालाई दे िाउर्को लाचग त्यही र्ै पयाचप्त छ। नतमीहरूलाई आफ्र्ो हात फैलाउर्को लाचग

केले हकदार बर्ाउँ छ? कक नतमीहरू मेरो कायचको लाचग थोरै पनर् सहयोगी हुर् असमथच हुर्ु,
नर्ष्ठावार् ् हुर् असमथच हुर्ु, र मेरो लाचग साक्षीको रूपमा िडा हुर् असमथच हुर्ु र्ै नतमीहरूको
दष्ु कमचहरू र असफलताहरू हुर् ्, तैपनर् नतमीहरूले यसको सट्टा मलाई आक्रमण गछौ, मेरो बारे मा
झूटा कुरा गछौ, र म अधार्मचक हुँ भर्ेर गुर्ासो गछौ। के नतमीहरूको नर्ष्ठा यसैले बर्ेको हो त?
के नतमीहरूको प्रेम यसैले बर्ेको हो त? यसभन्दा पर, नतमीहरूले अरू के कायच गर्च सक्छौ? परू ा

गररएका सबै कायचमा नतमीहरूले कस्तो योगदार् ददएका छौ? नतमीहरूले कनत धेरै समपचणता गरे का

छौ? मैले नतमीहरूलाई दोि र्ददइकर् पदहले र्ै नर्कै ठूलो सदहष्णुता दे िाइसकेको छु, तैपनर्

नतमीहरूले मसँग लाजै र्मार्ी बहार्ा गछौ र गुप्तमा मेरो बारे मा गुर्ासो गछौ। के नतमीहरूमा
मार्वताको अर्लकनत पनर् अवशेि बाँकी छ? मानर्सको दानयत्व मानर्सको मर् र उसका

धारणाहरूद्वारा कलङ्ग्ककत भएको भएतापनर्, नतमीले आफ्र्ो दानयत्वलाई परू ा गर्ैपछच र आफ्र्ो
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नर्ष्ठालाई दे िाउर्ैपछच । मानर्सको कायचमा रहे का अशुद्धताहरू भर्ेको उसको क्षमताको समस्या
हो, जबकी, यदद मानर्सले आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गदै र् भर्े, यसले उसको षवद्रोहलाई दे िाउँ छ।

मानर्सको दानयत्व र ऊ आर्शषित भएको छ कक श्राषपत भएको छ भन्र्े बीर् कुर्ै अन्योन्याचश्रत

सम्बन्ध छै र्। दानयत्व भर्ेको मानर्सले पूरा गर्ुचपर्े कुरा हो; यो उसको स्वगचबाट पठाइएको कायच
हो, र यो भरणपोिण, सतचहरू, वा तकचहरूमा नर्भचर हुर्ुहुँदैर्। तब मात्रै उसले आफ्र्ो दानयत्व पूरा
गदै हुन्छ। आर्शषित हुर्ु भर्ेको कसैले न्यायको अर्ुभव गररसकेपनछ र्सद्ध बर्ाइर्ु र परमेश्वरको

आर्शिहरू प्राप्त गर्चु हो। श्राषपत हुर्ु भर्ेको सजाय र न्याय भोचगसकेपनछ पनर् कसैको स्वभाव
पररवतचर् र्हुर्ु हो, यो तब हुन्छ जब नतर्ीहरूले र्सद्ध बर्ाइएको अर्ुभव गदै र्र् ् र नतर्ीहरू
दम्ण्डत हुन्छर् ्। तर र्ाहे नतर्ीहरूले आर्शि पाऊर् ् वा श्राप पाऊर्,् सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूले
आफूले गर्ुचपर्े कायच गदै , र आफूले गर्च सक्र्े कायच गदै आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गर्ुचपछच ; कुर्ै

पनर् व्यम्क्त, जो परमेश्वरको पनछ लाग्छ, उसले गर्ुचपर्े न्यूर्तम कायच यही हो। आर्शषित हुर्को

लाचग मात्रै तैँले आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गर्ुच हुँदैर्, र श्राषपत हुर्े डरले तैँले कायच गर्च इन्कार गर्ुच
हुँदैर्। म नतमीहरूलाई यो एउटा कुरा बताउर् र्ाहन्छु: मानर्सले परू ा गर्े आफ्र्ो दानयत्व भर्ेको
उसले गर्ुचपर्े कायच हो, र यदद ऊ आफ्र्ो दानयत्व पूरा गर्च असक्षम छ भर्े, यो उसको षवद्रोह हो।
आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गर्े प्रकक्रयाद्वारा मानर्स बबस्तारै पररवतचर् गररन्छ, र यही प्रकक्रयाद्वारा

उसले आफ्र्ो नर्ष्ठालाई प्रदशचर् गछच । जस्तो कक, तैँले जनत आफ्र्ो दानयत्वलाई परू ा गर्च सक्षम

हुन्छस ्, त्यनत र्ै तैँले सत्यतालाई प्राप्त गर्ेछस ्, र त्यनत र्ै वास्तषवक तेरो अर्भव्यम्क्त हुर्ेछ।
आफ्र्ो दानयत्व पूरा गर्े कायचमा आलटाल गर्े र सत्यतालाई र्िोज्र्ेहरू अन्त्यमा हटाइर्ेछर्,्
ककर्कक त्यस्ता मानर्सहरूले सत्यताको अभ्यासमा आफ्र्ो दानयत्वलाई पूरा गदै र्र् ्, र आफ्र्ो

दानयत्व परू ा गर्चमा सत्यतालाई अभ्यास गदै र्र् ्। नतर्ीहरू ती हुर् ् जो अपररवनतचत रहन्छर् ् र
श्राषपत हुर्ेछर्।् नतर्ीहरूको अर्भव्यम्क्तहरू अशुद्ध मात्रै छै र्र् ्, तर नतर्ीहरूले अर्भव्यक्त गर्े
हरे क कुरा र्ै दष्ु ट छ।

अर्ुिहको युगमा, येशूले पनर् धेरै वर्र्हरू बोल्र्ुभयो र धेरै कायच गर्ुचभयो। उहाँ कसरी

यशैयाभन्दा फरक हुर्ुहुन्थ्यो? उहाँ कसरी दानर्एलभन्दा फरक हुर्ुहुन्थ्यो? के उहाँ अगमवक्ता
हुर्ह
ु ु न्थ्यो? उहाँ ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ भर्ेर ककर् भनर्न्छ? उहाँहरूका बीर्मा रहे का र्भन्र्ताहरू के -के
हुर् ्? उहाँहरू सबै र्ै वर्र् बोल्र्े मानर्सहरू हुर्ुहुन्थ्यो, र उहाँहरूका वर्र्हरू मानर्सको लाचग
लगभग उस्तै दे खिन्थे। उहाँहरू सबैले वर्र्हरू बोल्र्ुहुन्थ्यो र कायच गर्ुचहुन्थ्यो। पुरार्ो करारका

अगमवक्ताहरूले अगमवाणीहरू बोले, र त्यसरी र्ै, येशूले पनर् बोल्र् सक्र्ुभयो। ककर् यसो भयो?
यहाँ रहे को र्भन्र्ता कायचको प्रकृनतमा आधाररत छ। यस षवियलाई बझ्
ु र्को लाचग, तैँले दे हको

प्रकृनतलाई षवर्ार गर्ुच हुँदैर्, र् त तैँले उहाँहरूको वर्र्को गदहराइ वा सतहीपर्लाई र्ै षवर्ार गर्ुच
हुन्छ। सधैँ र्ै तैँले पदहला उहाँहरूको कायच र मानर्समा उहाँहरूको कायचले हार्सल गर्े प्रभावहरूलाई

षवर्ार गर्ुचपछच । त्यो समयमा अगमवक्ताहरूद्वारा बोर्लएका अगमवाणीहरूले मानर्सको जीवर्
आपूनतच गरे र्, र यशैया र दानर्एल जस्ता व्यम्क्तहरूद्वारा प्राप्त गररएका प्रेरणाहरू अगमवाणीहरू

मात्रै चथए, र जीवर्का मागच चथएर्र्।् यदद यहोवाको प्रत्यक्ष प्रकाश र्भएको भए, कसैले पनर् त्यो
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कायच गर्च सक्र्े चथएर्, जुर् मरणशीलहरूका लाचग सम्भव छै र्। येशूले पनर् धेरै वर्र्हरू बोल्र्ुभयो,
तर ती वर्र्हरू जीवर्का मागच चथए जसबाट मानर्सले अभ्यास गर्े मागच पाउर् सक्थे। भन्र्ुको

अथच के हो भर्े, पदहलो, उहाँले मानर्सको जीवर् आपनू तच गर्च सक्र्भ
ु यो, ककर्कक येशू जीवर्

हुर्ुहुन्छ; दोस्रो, उहाँले मानर्सका षवर्लर्हरूलाई सुल्ट्याउर् सक्र्ुभयो; तेस्रो, यस युगलाई अनघ
बढाउर्को लाचग उहाँको कायचले यहोवाको कायचलाई नर्रन्तरता ददर् सक्यो; र्ौथो, उहाँले
मानर्सर्भत्रका आवश्यकताहरूलाई भेउ पाउर् सक्र्ुभयो र मानर्समा के कमी छ त्यसलाई बुझ्र्
सक्र्भ
ु यो; पाँर्ौं, उहाँले र्याँ यग
ु लाई अम्स्तत्वमा ल्याउर् र परु ार्ोलाई समाप्त गर्च सक्र्भ
ु यो।
यही कारणले गदाच उहाँलाई परमेश्वर र ख्रीष्ट भनर्न्छ; यशैयाभन्दा मात्र होइर् तर अरू सबै

अगमवक्ताहरूभन्दा उहाँ फरक हुर्ुहुन्छ। यशैयालाई अगमवक्ताहरूका कायचको लाचग एउटा
तुलर्ाको रूपमा लेऊ। पदहलो, उसले मानर्सको जीवर् आपूनतच गर्च सकेर्; दोस्रो, उसले र्याँ युग
अम्स्तत्वमा ल्याउर् सकेर्। उसले यहोवाको र्ेतत्ृ वमा रहे र कायच गदै चथए र र्याँ युगको प्रारम्भ

गर्ुच चथएर्। तेस्रो, उसले बोलेका वर्र्हरू उर्ीभन्दा परका कुरा चथए। उसले परमेश्वरको आत्माबाट
प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशहरू प्राप्त गदै चथए, र अरूहरूले नतर्लाई सुन्दा समेत पनर् बुझ्दै र् चथए।

उसका वर्र्हरू अगमवाणीभन्दा बढी केही चथएर्, यहोवाको पक्षमा गररएको कायचको एउटा पक्षभन्दा
बढी अरू केही चथएर् भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्चको लाचग यी थोरै कुराहरू र्ै पयाचप्त छर् ्।

तैपनर्, उसले यहोवालाई पण
ू च रूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्च सकेर्। उर्ी यहोवाको एक सेवक चथए,

यहोवाको कायचमा एक साधर्। उसले व्यवस्थाको युगर्भत्र र यहोवाको कायचको क्षेत्राचधकारर्भत्र मात्रै

कायच गदै चथयो; उसले व्यवस्थाको युगभन्दा पर कायच गरे र्। यसको षवपरीत, येशूको कायच फरक
चथयो। उहाँले यहोवाको क्षेत्राचधकारलाई पार गर्ुचभयो; उहाँले दे हधारी परमेश्वरको रूपमा कायच गर्ुचभयो

र सारा मार्व जानतलाई उद्धार गर्चको लाचग उहाँ क्रूसमा जार्भ
ु यो। भन्र्ुको अथच के हो भर्े,
यहोवाद्वारा गररएको कायचभन्दा बादहर उहाँले र्याँ कायच गर्ुचभयो। यो र्याँ युग अम्स्तत्वमा ल्याउर्े

कायच चथयो। यस अनतररक्त, उहाँले त्यस्तो कुराको बारे मा बताउर् सक्षम हुर्ुभयो जसलाई मानर्सले
प्राप्त गर्च सक्दै र्थ्यो। उहाँको कायच परमेश्वरको व्यवस्थापर्र्भत्रकै कायच चथयो र सम्पूणच मार्व
जानत यसमा समावेश चथयो। उहाँले केही मानर्सहरूमा मात्रै कायच गर्ुचभएर्, र् त सीर्मत सङ्ग्ख्याका
मानर्सहरूलाई र्ेतत्ृ व गर्चु र्ै उहाँको कायचको आशय चथयो। परमेश्वर कसरी मानर्सको रूपमा

दे हधारी हुर्ुभयो, त्यो समयमा पषवत्र आत्माले कसरी प्रकाशहरू ददर्ुभयो, र कायच गर्चको लाचग
पषवत्र आत्मा कसरी मानर्समा ओलचर्भ
ु यो भन्र्े षवियमा कुरा गदाच—यी कुराहरू मानर्सहरूले दे ख्न
वा छुर् र्सक्र्े षवियहरू हुर् ्। यी सत्यताहरूले उहाँ र्ै दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको
प्रमाणको रूपमा कायच गर्चु पण
ू च रूपमा असम्भव छ। जस्तो की, परमेश्वरका वर्र्हरू र कायचको
बीर्मा मात्रै र्भन्र्ता छुट्याउर् सककन्छ, जुर् मानर्सको लाचग मूतच छर् ्। यो मात्रै वास्तषवक छ।
यसको कारण के हो भर्े पषवत्र आत्माका कुराहरू तेरो लाचग अदृश्य छर् ् र स्वयम ् परमेश्वरद्वारा

मात्रै यसलाई स्पष्ट रूपमा जानर्न्छ, र परमेश्वरको दे हधारी दे हले समेत सबै कुरा जान्दै र्; उहाँले
गर्ुचभएको कायचद्वारा मात्रै उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ कक हुर्ुहुन्र् भन्र्े कुरालाई तैँले पुम्ष्ट गर्च
सक्छस ्। उहाँको कायचबाट, के दे ख्न सककन्छ भर्े, पदहलो, उहाँ र्याँ यग
ु सरु
ु गर्च सक्षम हुर्ुहुन्छ;
1451

दोस्रो, उहाँ मानर्सको जीवर् आपूनतच गर्च र पछ्याउर्ु पर्े बाटो मानर्सलाई दे िाउर् सक्षम हुर्ुहुन्छ।
उहाँ स्वयम ् परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई स्थाषपत गर्चको लाचग यो र्ै पयाचप्त छ। कम्तीमा
पनर्, उहाँले गर्चह
ु ु र्े कायचले परमेश्वरको आत्मालाई पण
ू च रूपले प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्छ, र परमेश्वरका
आत्मा उहाँर्भत्र हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा त्यस ककर्समको कायचबाट दे ख्न सककन्छ। दे हधारी परमेश्वरले

गर्ुचभएको कायच मुख्य रूपमा र्याँ युगलाई अम्स्तत्वमा ल्याउर्, र्याँ कायचलाई अनघ बढाउर्, र

र्याँ जगत स्थापर्ा गर्चको लाचग भएकोले, उहाँ स्वयम ् परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई
स्थाषपत गर्च यी मात्रै पनर् पयाचप्त छर् ्। तसथच , यसले उहाँलाई यशैया, दानर्एल, र अरू महार् ्
अगमवक्ताहरूबाट अलग गछच । यशैया, दानर्एल, र अरूहरू अत्यन्तै उच्र् र्शक्षा पाएका र सभ्य
मानर्सहरू चथए; नतर्ीहरू यहोवाको र्ेतत्ृ व अन्तगचत रहे का असाधारण मानर्सहरू चथए। दे हधारी

परमेश्वरको दे ह पनर् ज्ञार्वधचक चथयो र उहाँमा र्ेतर्ाको कमी चथएर्, तर उहाँको मार्वत्व िास
रूपमा सामान्य चथयो। उहाँ एक सामान्य मानर्स हुर्ुहुन्थ्यो, र र्ाङ्ग्गो आँिाले उहाँसँग सम्बम्न्धत

कुर्ै पनर् षवशेि मार्वत्वलाई छुट्याउर् वा उहाँको मार्वत्वमा अरूहरूबाट र्भन्र् रहे को कुर्ै पनर्

कुरालाई पिा लगाउर् सककँदै र्थ्यो। उहाँ पूणच अलौककक वा अद्षवतीय हुर्ुहुन्र्थ्यो, र उहाँसँग कुर्ै
पनर् उच्र् र्शक्षा, ज्ञार्, वा र्सद्धान्त चथएर्। उहाँले बोल्र्ुभएको जीवर् र उहाँले दे िाउर्ुभएको

मागच र्सद्धान्तद्वारा, ज्ञार्द्वारा, जीवर्को अर्ुभवद्वारा, वा पाररवाररक पष्ृ ठभूर्मद्वारा प्राप्त

गररएका चथएर्र्।् बरु, ती पषवत्र आत्माको प्रत्यक्ष कायच चथए, जर्
ु दे हधारी दे हको कायच हो।
मानर्ससँग परमेश्वरको बारे मा ठूला-ठूला धारणाहरू भएकाले, र अझै िास रूपमा, यी धारणाहरू

अत्यन्तै धेरै अथाह र अलौककक तत्त्वहरूसँग सम्बम्न्धत भएकाले , जस्तो की मानर्सको र्जरमा,
चर्न्हहरू र आश्र्यचकमचहरू गर्च र्सक्र्े, मार्वीय कमजोरी सदहतका एक सामान्य परमेश्वर नर्म्श्र्त

रूपमा र्ै परमेश्वर हुर्ुहुन्र् भन्र्े धारणाले गदाच यसो भएको हो। के यी मानर्सका त्रदु टपण
ू च
धारणाहरू होइर्र् ् र? यदद दे हधारी परमेश्वरको दे ह एक सामान्य मानर्स चथएर् भर्े, उहाँ दे ह
हुर्ुभयो भर्ेर कसरी भन्र् सककन्छ? दे ह धारण गर्ुच भर्ेको सामान्य, साधारण मानर्स बन्र्ु हो;
यदद उहाँ अभौनतक प्राणी रदहआउर्ुभएको भए, उहाँ दे ह बन्र्ुहुर्े चथएर्। उहाँ दे हबाटको हुर्ुहुन्छ
भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्चको लाचग, दे हधारी परमेश्वरले सामान्य दे हलाई धारण गर्ुच आवश्यक
पयो। यो केवल दे हधारणको महत्त्वलाई परू ा गर्चको लाचग मात्रै चथयो। तैपनर्, अगमवक्ताहरू र
मानर्सका पुत्रहरूका हकमा यो लागू भएको चथएर्। नतर्ीहरू पषवत्र आत्माद्वारा प्रयोग गररएका

वरदार् प्राप्त मानर्सहरू चथए; मानर्सको र्जरमा, नतर्ीहरूको मार्वत्व िास रूपमा महार् ् चथयो,

र नतर्ीहरूले सामान्य मार्वत्वलाई माथ ददर्े षवर्भन्र् कायचहरू गरे । यसकारणले गदाच , मानर्सले
नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको रूपमा र्लए। अब नतमीहरूले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्र्प
ु छच , ककर्भर्े

यो षवगतका युगहरूका सबै मानर्सहरूद्वारा सहजै अन्योलमा पाररएको षविय हो। यस अनतररक्त,
दे हधारण रहस्यमय कुराहरूमध्ये सबैभन्दा रहस्यमय कुरा हो, र मानर्सले दे हधारी परमेश्वरलाई

म्स्वकार गर्च सबैभन्दा कदठर् छ। म जे भन्छु त्यो नतमीहरूको प्रकायचलाई पूरा गर्े र दे हधारणको

रहस्य सम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइप्रनत अर्ुकूल छ। यी सबै र्ै परमेश्वरको व्यवस्थापर्सँग,

दशचर्हरूसँग सम्बम्न्धत छर् ्। दशचर्हरू, अथाचत ् परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कायच सम्बन्धी ज्ञार्
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प्राप्त गर्चको लाचग यसबारे नतमीहरूको बुझाइ अझै लाभदायक हुर्ेछ। यसरी, नतमीहरूले षवर्भन्र्
प्रकारका मानर्सहरूले पूरा गर्ुचपर्े दानयत्वको बारे मा धेरै र्ै बुझाइ प्राप्त गर्ेछौ। यी वर्र्हरूले
नतमीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मागच र्दे िाए तापनर्, नतमीहरूको प्रवेशको लाचग ती अझै पनर् नर्कै र्ै

सहयोगीर्सद्ध छर् ्, ककर्कक वतचमार्मा नतमीहरूको जीवर् दशचर्हरूमा नर्कै अभाविस्त छ, र यो

नतमीहरूको प्रवेशलाई रोक्र्े नर्कै ठूलो बाधा बन्र्ेछ। यदद नतमीहरू यी समस्याहरूलाई बुझ्र्

असमथच रहे का छौ भर्े, नतमीहरूको प्रवेशलाई अनघ बढाउर्े कुर्ै उत्प्रेरणा हुर्ेछैर्। अनर् नतमीहरूको
दानयत्वलाई परू ा गर्चको लाचग त्यस्तो िोजीले कसरी नतमीहरूलाई सवोिम रूपमा सक्षम पार्च
सक्छ र?

परमेश्वर सारा सक्ृ ष्टका प्रभु हुनुहुन्र्
अनघल्लो दई
ु यग
ु हरूको कायचको एउटा र्रणलाई इस्राएलमा अनघ बढाइएको चथयो, र एउटालाई

यहूददयामा अनघ बढाइयो। सामान्य रूपमा भन्दा, र् त यो कामको कुर्ै पनर् र्रणले इस्राएललाई
छोड्यो, र प्रत्येक र्रण प्रथम र्ुनर्एका मानर्सहरूका माझमा र्ै गररएको चथयो। पररणामस्वरूप,
यहोवा परमेश्वर इस्राएलीहरूका एक मात्र परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्ेू इस्राएलीहरूले षवश्वास गछच र् ्।
येशल
ू े यहूददयामा काम गर्चभ
ु यो, जहाँ उहाँले क्रूसीकरणको काम गर्चभ
ु यो, त्यसकारण यहूदीहरूले
उहाँलाई यहूदी मानर्सहरूका मुम्क्तदाताको रूपमा हे छचर् ्। नतर्ीहरूले सोच्छर् ् कक उहाँ यहूदीहरूका
मात्रै राजा हुर्ुहुन्छ, अरू कुर्ै मानर्सहरूको होइर्; अथाचत ्, उहाँ अङ्ग्िेजहरूलाई छुटकारा ददर्े प्रभु

हुर्ुहुन्र्, अमेररकीहरूलाई छुटकारा ददर्े प्रभु हुर्ुहुन्र्, तर इस्राएलीहरूलाई छुटकारा ददर्े प्रभु
हुर्ह
ु ु न्छ; अनर् इस्राएलमा उहाँले छुटकारा ददर्भ
ु एकाहरू यहूदीहरू र्ै चथए। वास्तषवकतामा, परमेश्वर

यावत ् थोकका मार्लक हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँ सारा सम्ृ ष्टका परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँ इस्राएलीहरूका मात्रै
परमेश्वर हुर्ुहुन्र्, र् त यहूदीहरूका मात्रै परमेश्वर हुर्ुहुन्छ; उहाँ सारा सम्ृ ष्टका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ।
उहाँको कायचका अनघल्ला दई
ु र्रणहरू इस्राएलमा भए, जसले मानर्सहरूमा नर्म्श्र्त धारणाहरू

र्सजचर्ा गरे को छ। नतर्ीहरुले षवश्वास गछच र् कक यहोवाले आफ्र्ो काम इस्राएलमा गर्ुचभयो, येशू

स्वयमले आफ्र्ो काम यहूददयामा गर्चभ
ु यो, र, यसको साथै, उहाँ काम गर्चको लाचग दे ह बन्र्ु ्भयो—
र जेसुकै भए तापनर्, यो काम इस्राएलभन्दा टाढा षवस्तार गररएर्। परमेश्वरले र्मश्रीहरू वा
भारतीयहरूमा काम गर्ुचभएर्; उहाँले इस्राएलीहरूमा मात्रै काम गर्ुचभयो। यसरी मानर्सहरूले षवर्भन्र्
धारणाहरू नर्माचण गछच र् ्, अनर् परमेश्वरको कायचलाई नर्म्श्र्त क्षेत्रर्भत्र चर्त्रण गछच र् ्। नतर्ीहरू

भन्छर् ् कक जब परमेश्वरले काम गर्चह
ु ु न्छ, उहाँले र्नु र्एका मानर्सहरूका माझमा, र इस्राएलमा र्ै
सो गर्ुचपछच ; इस्राएलीहरू बाहे क, परमेश्वरले अरू कसैको माझमा काम गर्ुचहुन्र्, र् त उहाँको कामको
कुर्ै ठुलो क्षेत्र र्ै छ। दे हधारी परमेश्वरलाई ठीक ठाउँ मा राख्ने बारे मा नतर्ीहरू षवशेि गरी कठोर

हुन्छर् ्, र इस्राएलको सीमाभन्दा टाढा उहाँलाई जार्े अर्ुमनत ददँ दैर्र् ्। के यी सबै मार्व धारणाहरू
मात्रै होइर्र् ् र? परमेश्वरले स्वगचहरू र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोकहरू बर्ाउर्ुभयो, उहाँले सारा
सम्ृ ष्टलाई बर्ाउर्भ
ु यो, त्यसकारण उहाँले कसरी आफ्र्ो कामलाई इस्राएलमा मात्रै सीर्मत राख्न
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सक्र्ुहुन्छ र? यदद त्यसो हो भर्े, उहाँले सारा सम्ृ ष्टलाई बर्ाउर्ुको अथच के हुर्े चथयो र? उहाँले
सारा संसार सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र उहाँले इस्राएलमा मात्रै होइर्, तर ब्रह्माण्डका हरे क व्यम्क्तमा आफ्र्ो

छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ालाई कायाचन्वयर् गर्चभ
ु एको छ। नतर्ीहरू र्ीर्, संयक्
ु त राज्य
अमेररका, बेलायतमा बसूर् ् या रूसमा बसूर् ्, हरे क व्यम्क्त आदमका सन्तार् र्ै हुर् ्; नतर्ीहरू
सबैलाई परमेश्वरले र्ै बर्ाउर्ुभएको हो। नतर्ीहरूमध्ये एक जर्ा पनर् सम्ृ ष्टको सीमार्ाहरूबाट
बादहर उम्कर् सक्दै र्र् ्, र नतर्ीहरूमध्ये एक जर्ाले पनर् आफूलाई “आदमका सन्तार्” भन्र्े

र्ामबाट आफूलाई अलग गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरू सबै परमेश्वरका प्राणीहरू हुर् ्, नतर्ीहरू सबै
आदमका सन्तार् हुर् ्, र नतर्ीहरू सबै र्ै आदम र हव्वाका भ्रष्ट तुल्याइएका वंश पनर् हुर् ्।
परमेश्वरको सम्ृ ष्ट इस्राएलीहरू मात्रै होइर् ्, तर सबै मानर्सहरू हुर् ्; यनत मात्रै हो कक कनतलाई श्राप
ददइएको छ, र कनतलाई आर्शि ददइएको छ। इस्राएलीहरूका बारे मा सहमत गर्च सककर्े कुराहरू

धेरै छर् ्; परमेश्वरले शुरुमा नतर्ीहरूमा काम गर्ुचभयो ककर्भर्े नतर्ीहरू सबैभन्दा कम भ्रष्ट चथए।

चर्नर्याँहरूलाई नतर्ीहरूसँग तुलर्ा गर्च सककँदै र्; नतर्ीहरू अत्यन्तै नर्म्र् छर् ्। त्यसकारण,
प्रारम्भमा परमेश्वरले इस्राएलका मानर्सहरूका माझमा काम गर्ुचभयो, र उहाँको कामको दोस्रो
र्रणलाई यहूददयामा मात्रै गररयो—जसले मानर्सको माझमा षवर्भन्र् धारणाहरू र नर्यमहरू पैदा
गरे को छ। वास्तवमा, यदद परमेश्वरले मार्वीय धारणाहरू अर्ुसार काम गर्ुचभएको चथयो भर्े, उहाँ

इस्राएलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुर्ह
ु ु र्े चथयो, र आफ्र्ो कामलाई गैरयहूदी राष्रहरूमा बढाउर् असक्षम
हुर्ुहुर्े चथयो, ककर्भर्े उहाँ इस्राएलीहरूका मात्रै परमेश्वर हुर्ुहुर्े चथयो, सारा सम्ृ ष्टका परमेश्वर
होइर्। गैरयहूदी राष्रहरूका बीर् यहोवाको र्ामको मदहमा हुर्ेछ, कक यो गैरयहूदी राष्रहरूमा
फैलर्ेछ भर्ेर अगमवाणीहरूले बताए। ककर् यो अगमवाणी गररयो? यदद परमेश्वर इस्राएलीहरूका

मात्रै परमेश्वर हुर्ुहुन्थ्यो भर्े, उहाँले इस्राएलमा मात्रै काम गर्चह
ु ु र्े चथयो। यसको साथै, उहाँले यो
कामलाई फैलाउर्ुहुर्े चथएर्, र उहाँले त्यस्तो अगमवाणी गर्चह
ु ु र्े चथएर्। उहाँले यो अगमवाणी
गर्ुचभएको हुर्ाले, उहाँले अवश्य र्ै गैरयहूदी राष्रहरू, हरे क राष्र र हरे क भर्ू ममा आफ्र्ो काम
फैलाउर्ुहुर्ेछ। उहाँले यसो भन्र्ुभएको हुर्ाले, उहाँले यो गर्ुच र्ै पछच ; उहाँको योजर्ा यही र्ै हो,
ककर्भर्े उहाँ स्वगचहरू र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोकहरू सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े प्रभु, र सारा सम्ृ ष्टका परमेश्वर
हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँले इस्राएलीहरूका माझमा काम गर्चभ
ु ए पनर्, वा यहूददयाभरर काम गर्चभ
ु ए पनर्,
उहाँले गर्ुचहुर्े काम सम्पूणच ब्रह्माण्डको काम हो र सम्पूणच मार्वजानतको काम हो। षवशाल रातो

अम्जङ्ग्गरको दे शमा—गैरयहूदी दे शमा—आज उहाँले गर्ुचहुर्े काम अझै सम्पूणच मार्वजानतको काम
हो। पथ्
ृ वीमा उहाँको कामको आधार इस्राएल हुर् सक्यो; त्यसरी र्ै, र्ीर् पनर् गैरयहूदी राष्रहरूका
माझमा उहाँले गर्चह
ु ु र्े कामको आधार बन्र् सक्छ। के उहाँले अब “गैरयहूदी राष्रहरूका माझमा
यहोवाको र्ामको मदहमा हुर्ेछ” भन्र्े अगमवाणीलाई पूरा गर्ुचभएको छै र् र? गैरयहूदी राष्रहरूका
माझमा उहाँको कामको पदहलो र्रण, अथाचत ् उहाँले षवशाल रातो अम्जङ्ग्गरको दे शमा गर्ुचहुर्े काम,
अथाचत ् यही काम हो। दे हधारी परमेश्वरले यो भूर्ममा काम गर्ुचपछच , र यी श्राषपत मानर्सहरूका

माझमा काम गर्ुचपछच भन्र्े कुरा मार्व धारणाहरूका लाचग नर्श्र्य र्ै अर्लक अर्मल्दो छ; नयर्ीहरू

सबैभन्दा नर्म्र् मानर्सहरू हुर् ्, र नतर्ीहरूका कुर्ै मल्
ू य छै र्, र नतर्ीहरूलाई शरु
ु मा यहोवाद्वारा
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त्याचगएका चथए। मानर्सहरूलाई अरू मानर्सहरूले त्याग्र् ् सक्छर् ,् तर यदद नतर्ीहरूलाई

परमेश्वरद्वारा त्याचगन्छर् ् भर्े, त्यनतको प्रनतष्ठाषवहीर् कोही पनर् हुँदैर्, त्यनतको कम मूल्यको
कोही पनर् हुँदैर्। परमेश्वरको सम्ृ ष्टको लाचग, शैतार्को वशमा हुर्ु वा मानर्सहरूद्वारा त्याचगर्ु
अत्यन्तै पीडादायक कुरा हो—तर कुर्ै सम्ृ ष्ट उसको सम्ृ ष्टकताचद्वारा त्याचगर्ु जषिको नर्म्र् प्रनतष्ठा
केही हुँदैर्। मोआबका सन्तार्हरू श्राषपत चथए, र नतर्ीहरू त्यस षपछडडएको दे शमा जम्न्मएका
चथए; अन्धकारको प्रभावमा रहे का सबै मानर्सहरूमध्ये, मोआबका सन्तार्हरू र्ै सबैभन्दा कम

प्रनतष्ठा भएकाहरू हुर् ् भन्र्े कुरामा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। यी मानर्सहरूका अदहलेसम्म सबैभन्दा कम
प्रनतष्ठा भएका हुर्ाले, नतर्ीहरूमा गररर्े कामले मार्व धारणाहरूलाई राम्ररी तोड्र् सक्छ, र यो
परमेश्वरको सम्पूणच छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ाको लाचग पनर् सबैभन्दा फाइदाजर्क छ।

यी मानर्सहरूका माझमा त्यस ककर्समको काम गर्ुच भर्ेको मार्व धारणाहरूलाई तोड्र्े सबैभन्दा
राम्रो तररका हो, र यससँगै परमेश्वरले र्याँ युगको शुरूवात गर्ुचहुन्छ; यसद्वारा उहाँले सारा मार्व
धारणाहरूलाई तोड्र्ुहुन्छ; यसद्वारा उहाँले सम्पूणच अर्ुिहको युगको कायचलाई समाप्त गर्ुचहुन्छ।

उहाँको पदहलो काम इस्राएलको र्समार्ार्भत्र, यहूददयामा गररयो; गैरयहूदी राष्रहरूका माझमा, उहाँले

र्याँ युग आरम्भ गर्चको लाचग कुर्ै काम गर्ुचभएर्। त्यो कामको अम्न्तम र्रणलाई
अन्यजानतहरूका माझमा गररर्े मात्रै होइर्, तर अझै बढी श्राषपत भएकाहरूका माझमा अझै बढी
गररन्छ। यो एउटा बँद
ु ा शैतार्लाई अपमार् गर्चम
ु ा सबैभन्दा बढी सक्षम प्रमाण हो, र तसथच, यो

परमेश्वर ब्रह्माण्डका सारा सम्ृ ष्टका परमेश्वर, यावत ् थोकका प्रभु, जीवर् भएका हरे क कुराले
आराधर्ा गर्े पात्र “बन्र्ु ्हुन्छ।”

आज, परमेश्वरले के र्याँ कामको शुरुवात गर्भ
चु एको छ भर्ेर अझै र्बुझ्र्े ्हरू पनर् छर् ्।

गैरयहूदी राष्रहरूका माझमा, परमेश्वरले र्याँ शरु
ु वातलाई प्रारम्भ गर्चभ
ु एको छ। उहाँले र्याँ यग
ु को

शुरुवात गर्ुचभएको छ, र र्याँ कायचलाई प्रारम्भ, गर्ुचभएको छ—र उहाँले मोआबका सन्तार्हरूमा यो
काम गर्ुचहुन्छ। के यो उहाँको सबैभन्दा र्याँ काम होइर् र? इनतहासभररका कसैले पनर् यो

कामलाई पदहले कदहल्यै अर्ुभव गरे को छै र्। कसैले पनर् यसको बारे मा कदहल्यै सुर्ेको छै र् ्,
यसलाई सराहर्ा गर्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरको बुद्चध, परमेश्वरको आश्र्यच, परमेश्वरको
अगम्यता, परमेश्वरको महार्ता,
् र परमेश्वरको पषवत्रता सबैलाई कामको यो र्रण, अथाचत ् आखिरी
ददर्हरूका कामद्वारा प्रकट गररन्छर् ्। के यो र्याँ कायच, अथाचत ् मार्व धारणाहरूलाई तोड्र्े कायच

होइर् र? यस्तो तररकाले षवर्ार गर्ेहरू पनर् छर् ्; “परमेश्वरले मोआबलाई श्राप ददर्ुभएको र उहाँले
मोआबका सन्तार्लाई त्याग्र्ेछु भर्ी भनर्सक्र्ु भएको हुर्ाले, उहाँले नतर्ीहरूलाई अदहले कसरी
मम्ु क्त ददर् सक्र्ह
ु ु न्छ र?” नयर्ीहरू परमेश्वरद्वारा श्राषपत भएका र इस्राएलद्वारा बदहष्कृत

अन्यजानतहरू हुर् ्; इस्राएलीहरूले नतर्ीहरूलाई “अन्यजानत कुकुरहरू” भन्थे। हरे कको र्जरमा,
नतर्ीहरू अन्यजानत कुकुरहरू मात्रै होइर् ्, तर त्यो भन्दा िराब, षवर्ाशका पुत्रहरू हुर् ् भन्र्ुको अथच,
नतर्ीहरू परमेश्वरका र्ुनर्एका मानर्सहरू होइर्र् ् भन्र्े हो। नतर्ीहरू इस्राएलका र्समार्ाहरूर्भत्र
जम्न्मएका हुर् सक्छर् ्, तर नतर्ीहरू इस्राएलका मानर्सहरूमा पदै र्र् ्, र नतर्ीहरूलाई गैरयहूदी
राष्रहरूमा नर्ष्कार्सत गररए। नतर्ीहरू सबै मानर्सहरूमध्ये सबैभन्दा नर्म्र् छर् ्। यो स्पष्ट छ
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ककर्कक नतर्ीहरू मार्वजानतमा सबैभन्दा नर्म्र् भएका हुर्ाले परमेश्वरले नतर्ीहरूका माझमा र्याँ
युगको प्रारम्भ गर्े उहाँको काम गर्ुचहुन्छ, ककर्भर्े नतर्ीहरूले भ्रष्ट मार्वजानतको प्रनतनर्चधत्व
गछच र् ्। परमेश्वरको कायच र्यर्शील र लक्षक्षत छ; उहाँले यी मानर्सहरूका माझमा आज गर्चह
ु ु र्े
काम उहाँले सम्ृ ष्टमा गर्ुचहुर्े काम पनर् हो। र्ोआ उर्का सन्तार्हरू जस्तै परमेश्वरका सम्ृ ष्ट

चथए। दे ह र रगतले बनर्एका संसारमा भएका जोकोही मानर्सहरू परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरू हुर् ्।
परमेश्वरको कायच सारा सम्ृ ष्टप्रनत लक्षक्षत छ; कुर्ै व्यम्क्त सम्ृ ष्ट गररएपनछ श्राषपत छ कक छै र्
भन्र्े कुरामा यो नर्भचर हुदैर्। उहाँको व्यवस्थापर् कायच सारा सम्ृ ष्टप्रनत लक्षक्षत छ, श्राषपत र्भएका
र्ुनर्एका मानर्सहरूप्रनत होइर्। परमेश्वरले आफ्र्ो् काम आफ्र्ो सम्ृ ष्टको माझमा गर्च र्ाहर्ुहुर्े
भएकोले, उहाँले यसलाई सफलतापूवचक पूरा गर्े गरी यो गर्ुचहुर्ेछ, र उहाँले उहाँको कामको लाचग

फाइदाजर्क मानर्सहरूका माझमा काम गर्ुचहुर्ेछ। त्यसकारण, मानर्सहरूका माझमा काम गर्े
क्रममा उहाँले सबै परम्पराहरूलाई तोड्र्ुहुन्छ; उहाँको लाचग, “श्राषपत,” “सजाय ददइएको” र
“आर्शषित” भन्र्े शब्दहरू अथचहीर् छर् ्! यहूदी मानर्सहरू, इस्राएलका र्ुनर्एका मानर्सहरू जस्तै
असल छर् ्; नतर्ीहरू असल क्षमता र मार्वता भएका मानर्सहरू हुर् ्। शरु
ु मा, नतर्ीहरूकै माझमा

यहोवाले आफ्र्ो काम शुरु गर्ुचभयो र आफ्र्ो सबैभन्दा शुरुको काम गर्ुचभयो—तर नतर्ीहरूमा आज
षवजयको काम गर्ुच व्यथच हुर्े चथयो। नतर्ीहरू पनर् सम्ृ ष्टको भाग हुर् सक्छर् ्, र नतर्ीहरूको बारे मा
धेरै कुरा सकारात्मक हुर् सक्छ, तर नतर्ीहरूका माझमा कामको यो र्रण गर्चक
ु ो कुर्ै अथच हुर्े
चथएर्; परमेश्वरले मानर्सहरूलाई षवजय गर्च सक्र्ुहुर्े चथएर्, र् त उहाँले सारा सम्ृ ष्टलाई षवश्वस्त
तुल्याउर् र्ै सक्र्ुहुर्े चथयो, र उहाँको कामलाई षवशाल रातो अम्जङ्ग्गरको दे शका मानर्सहरूमा

सार्चको कारण पनर् ठीक त्यही र्ै हो। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा भर्ेको उहाँले युगको शुरूवात

गर्च,ु उहाँले सारा नर्यमहरू र सारा मार्व धारणाहरूलाई तोड्र्ु र सम्पण
ू च अर्ि
ु हको यग
ु को कायचलाई
समाप्त गर्ुच हो। यदद उहाँको हालको कायचलाई इस्राएलीहरूका माझमा गररएको भए, छ हजार विे

व्यवस्थापर् योजर्ा समाप्त भइञ्जेलसम्ममा, सबैले परमेश्वर इस्राएलीहरूका मात्रै परमेश्वर
हुर्ुहुन्छ, इस्राएलीहरू मात्रै परमेश्वरका र्ुनर्एका मानर्सहरू हुर् ्, परमेश्वरको आर्शि र प्रनतज्ञाको
हकदार हुर् योग्य इस्राएलीहरू मात्रै हुर् ् भर्ेर षवश्वास गर्े चथए। षवशाल रातो अम्जङ्ग्गरको दे श
अथाचत ् गैरयहूदी दे शमा आखिरी ददर्हरूको अवचधमा भएको परमेश्वरको दे हधारणले सारा सम्ृ ष्टका

परमेश्वरका रूपमा परमेश्वरको कामलाई पूरा गछच ; उहाँले आफ्र्ो सम्पूणच व्यवस्थापर् कायचलाई

पूरा गर्ुचहुन्छ, र उहाँले आफ्र्ो् कामको प्रमुि भाग षवशाल रातो अम्जङ्ग्गरको दे शमा समाप्त
गर्ुचहुन्छ। यी तीर् वटा र्रणहरूको कायचको केन्द्र भर्ेको मानर्सको मुम्क्त हो—अथाचत ्, सारा

सम्ृ ष्टलाई सम्ृ ष्टकताचको आराधर्ा गर्े बर्ाउर्ु हो। तसथच, कामको हरे क र्रणको ठूलो अथच हुन्छ;
परमेश्वरले अथच वा मूल्य षवर्ाको केही पनर् गर्ुचहुन्र्। एकतफच, कामको यो र्रणले र्याँ युगलाई
प्रारम्भ गछच र अनघल्ला दई
ु वटा युगहरूलाई समाप्त गछच ; अकोतफच, यसले सारा मार्व धारणाहरू
र मार्व षवश्वास र ज्ञार्को सबै पुरार्ा शैलीहरूलाई तोड्छ। अनघल्ला दई
ु युगहरूको कायच फरक

मार्व धारणाहरू अर्ुसार गररयो; तैपनर्, यो र्रणले मार्व धारणाहरूलाई पूणच रूपमा हटाउँ छ,
जसद्वारा यसले मार्वजानतलाई पण
ू च रूपमा म्जत्छ। मोआबका सन्तार्हरूलाई षवजय गरे र ,
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मोआबका

सन्तार्हरूका

माझमा

गररएको

कायचद्वारा, परमेश्वरले

ब्रह्माण्डभररका

सारा

मानर्सहरूलाई षवजय गर्ुचहुर्ेछ। उहाँको कामको यो र्रणको सबैभन्दा गहर् महत्त्व यही र्ै हो, र
उहाँको कामको यो र्रणको सबैभन्दा बहुमल्
ू य पक्ष यही र्ै हो। तेरो प्रनतष्ठा नर्म्र् छ र तेरो
मूल्य थोरै छ भन्र्े तँलाई थाहा छ भर्े पनर्, तैँले सबैभन्दा आर्न्ददायी कुरा भेटेको छस ् भन्र्े

तैँले अर्ुभव गर्ेछस ्; तँ महार् ् आर्शिको हकदार भएको छस ्, तैँले महार् ् प्रनतज्ञा प्राप्त गरे को

छस ्, र तैँले परमेश्वरको यो महार् ् कायचलाई पूरा गर्च सहायता गर्च सक्छस ्। तैँले परमेश्वरको
साँर्ो मह
ु ारलाई हे रेको छस ्, तँलाई परमेश्वरको अन्तनर्चदहत स्वभाव थाहा छ, र तैँले परमेश्वरको
इच्छा गछच स ्। परमेश्वरको कायचको अनघल्ला दई
ु र्रणहरू इस्राएलमा गररए। यदद आखिरी ददर्हरूको

अवचधमा उहाँको कायचको यो र्रणलाई पनर् इस्राएलीहरूका माझमा र्ै गररएको भए, इस्राएलीहरू

मात्रै परमेश्वरका र्ुनर्एका मानर्सहरू हुर् ् भन्र्े सारा सम्ृ ष्टले षवश्वास गर्े मात्र होइर्, तर
परमेश्वरको सम्पूणच व्यवस्थापर् योजर्ाले यसको अपेक्षक्षत पररणाम प्राप्त गर्च असफल हुर्े चथयो।
उहाँको कायचका दई
ु वटा र्रणहरू इस्राएलमा गररएका अवचधमा, र् त कुर्ै र्याँ कायच, र् र्याँ युग

शुरु गर्े कुर्ै कायच र्ै गैरयहूदी राष्रहरू माझमा गररयो। आजको कायचको र्रण—र्याँ युगलाई
प्रारम्भ गर्े कायच—शुरुमा गैरयहूदी राष्रहरूका माझमा गररन्छ, र यसको साथै, यसलाई शुरुमा

मोआबका सन्तार्हरूका माझमा गररन्छ, जसद्वारा सम्पूणच र्याँ युगको शुरुवात गररन्छ। मार्व
धारणाहरूर्भत्र नर्दहत भएका कुर्ै पनर् ज्ञार्लाई परमेश्वरले तोड्र्भ
ु एको छ, अर्लकनत पनर् बाँकी

राख्नु भएको छै र्। आफ्र्ो षवजयको काममा, उहाँले मार्व धारणाहरू, अथाचत ् ती पुरार्ा, ज्ञार्का
प्रारम्म्भक मार्व शैलीहरूलाई तोड्र्ुभएको छ। उहाँले परमेश्वरको लाचग कुर्ै नर्यमहरू छै र्,

परमेश्वरको बारे मा पुरार्ो केही छै र्, उहाँले गर्ुचहुर्े काम पूणच रूपमा षवमुक्त, पूणच रूपमा स्वतन्त्र
छ, र उहाँले गर्चह
ु ु र्े सबै काममा उहाँ सदह हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा मानर्सहरूलाई दे िाउर्ह
ु ु न्छ। उहाँले
सम्ृ ष्टका माझमा गर्ुचहुर्े कुर्ै पनर् काममा तँ पूणच रूपमा समषपचत हुर्ुपछच । उहाँले गर्ुचहुर्े सबै
कामको अथच हुन्छ, र उहाँको आफ्र्ै इच्छा् र बुद्चध अर्ुसार ती गररन्छर् ्, र मार्व छर्ौटहरू र
धारणाहरू अर्ुसार होइर्। यदद कुर्ै कुरा उहाँको कामको लाचग फाइदाजर्क छ भर्े, उहाँले यो

गर्ुचहुन्छ; अनर् यदद कुर्ै कुरा उहाँको कामको लाचग फाइदाजर्क छै र् भर्े, यो जनत र्ै असल भए
पनर् उहाँले यो गर्चह
ु ु न्र्! उहाँले आफ्र्ो कामको अथच र उद्दे श्यअर्स
ु ार काम गर्चह
ु ु न्छ र सोही
अर्ुसार उहाँको कामका प्रापकहरू र स्थार् छर्ौट गर्ुचहुन्छ। काम गर्े क्रममा उहाँले षवगतका

नर्यमहरू पालर्ा गर्ुचहुन्र्, र् त उहाँले पुरार्ा सूत्रहरूलाई र्ै पछ्याउर्ुहुन्छ। बरु, उहाँले कामको
महत्त्वअर्ुसार आफ्र्ो कामको योजर्ा बर्ाउर्ुहुन्छ। अम्न्तममा, उहाँले सच्र्ा पररणाम र प्रत्यार्शत
लक्ष्य प्राप्त गर्चह
ु ु न्छ। यदद तैँले यी कुराहरूलाई आज बखु झर्स ् भर्े, तँमा यो कामको कुर्ै प्रभाव
हुर्ेछैर्।
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तेह्र पत्रहरूमा तिँ कहािँ खडा हुन्र्स ्?
बाइबलको र्याँ करारमा पावलका तेह्र पत्रहरू छर् ्। पावलले आफूले काम गरे को अवचधमा येशू

ख्रीष्टमा षवश्वास गर्े मण्डलीहरूलाई यी तेह्र पत्रहरू लेिे। यसको अथच , पावललाई िडा गररएको
चथयो र येशूको स्वगच-आरोहण भएपनछ नतर्ले यी पत्रहरू लेिे। यी पत्रहरू प्रभु येशूको मत्ृ युपनछ

भएको उहाँको पुर्रुत्थार् र स्वगच-आरोहणका गवाहीहरू हुर् ्, र नतर्ले पश्र्ाताप र क्रूस बहर् गर्े
मागचको प्रर्ार गछच र् ्। अवश्य र्ै, यी सबै सन्दे श र गवाहीहरू तत्कालीर् यहूददया वरपरका षवषवध
स्थार्का दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई र्सकाउर्े उद्दे श्यका लाचग चथए, ककर्भर्े त्यनत बेला पावल

प्रभु येशूका सेवक चथए र नतर्लाई प्रभु येशूको गवाही ददर् िडा गररएको चथयो। पषवत्र आत्माको
कामको हरे क अवचधमा, उहाँका षवषवध काम गर्च अथाचत ् परमेश्वर स्वयमले
् परू ा गर्ुचहुर्े कामलाई
जारी राख्न प्रेररतहरूको काम गर्चका लाचग धेरै मानर्सहरू िडा गररएका चथए। यदद पषवत्र आत्माले

प्रत्यक्ष रूपमा आफैले यो काम गर्चभ
ु एको भए, र मानर्सहरू कसैलाई िडा र्गररएको भए, यो काम
पूरा गर्च एकदमै मुम्स्कल हुर्ेचथयो। यसरी, पावल त्यस्तो व्यम्क्त बर्े जसलाई दमस्कसतफच जार्े
बाटोमा प्रहार गररयो, र जसलाई त्यसपनछ प्रभु येशूको गवाही ददर्को लाचग िडा गररयो। नतर्ी
येशूका बाह्र र्ेलाहरू बाहे कका एक प्रेररत चथए। सुसमार्ार फैलाउर्ुका अलाबा, नतर्ले षवषवध
स्थार्हरूका मण्डलीहरूको गोठालो गर्े काम गरे , जसमा मण्डलीहरूका दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरूको

हे रषवर्ार गर्े कायच पथ्यो—अको शब्दमा भन्दा, दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई प्रभुमा डोर्याउर्े कायच
पथ्यो। पावलका गवाही भर्ेको प्रभु येशूको पुर्रुत्थार् र स्वगच-आरोहणको तथ्यलाई सवचषवददत

तुल्याउर् र मानर्सहरूलाई पश्र्ाताप गर्च, स्वीकार गर्च र क्रूसको मागचमा दहँड्र् र्सकाउर्ु चथयो।
नतर्ी येशू ख्रीष्टका त्यनत बेलाका एक गवाही चथए।

पावलका तेह्र पत्रलाई बाइबलमा प्रयोग गर्चको लाचग छर्ौट गररएका चथए। नतर्ले ती सबै तेह्र

पत्रहरू षवषवध स्थार्का मानर्सहरूको षवर्भन्र् म्स्थनतहरूलाई सम्बोधर् गर्चको लाचग लेिे। नतर्ले

ती पत्रहरू लेख्नको लाचग पषवत्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाए र नतर्ले सबैनतरका दाजुभाइ-

दददीबदहर्ीहरूलाई प्रेररतको स्थार्बाट (प्रभु येशूको सेवकको दृम्ष्टकोणबाट) र्सकाए। तसथच, पावलका
पत्रहरू अगमवाणीहरू वा सोझै ईश्वरीय दशचर्बाट आएका चथएर्र् ्, बरु नतर्ले गरे का कामबाट

आएका चथए। ती पत्रहरू त्यनत अर्ौठा छै र्र् ्, र् त ती अगमवाणीहरूजनत बुझ्र् र्ै अप्ठ्यारा छर् ्।
नतर्लाई केवल पत्रहरूको रूपमा लेखिएको छ, र नतर्मा र् त अगमवाणीहरू र् त रहस्यहरू र्ै

समावेश गररएका छर् ्; नतर्मा नर्दे शर्का सामान्य शब्दहरू मात्रै समावेश छर् ्। नतर्का धेरै

शब्दहरू मानर्सहरूले दटप्र् वा बझ्
ु र् गाह्रो हुर् सक्छर् ्, तापनर् ती केवल पावलका आफ्र्ै व्याख्या
र पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्टबाट आएका हुर् ्। पावल एक प्रेररत मात्र चथए; नतर्ी प्रभु येशूद्वारा
प्रयोग गररएका सेवक चथए, अगमवक्ता चथएर्र् ्। षवर्भन्र् ठाउँ हरूमा जार्े क्रममा नतर्ले मण्डलीका
दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई यी पत्रहरू लेिे, वा नतर्ी बबरामी परे को बेला, नतर्ले िास रूपमा

जार्े भर्ी सोर्ेका तर जार् र्सकेका मण्डलीहरूलाई यी पत्रहरू लेिे। यसरी र्ै , नतर्का पत्रहरूलाई
मानर्सहरूले रािे र पनछ भावी पस्
ु ताले नतर्लाई संकर्लत गरे , व्यवम्स्थत पारे र बाइबलमा र्ार
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सुसमर्ारको पछाडड रािे। अवश्य र्ै, नतर्ीहरूले नतर्ले लेिेका सबै सवोत्कृष्ट पत्रहरू छर्ौट गरी

एक सँगालो तयार पारे । यी पत्रहरू मण्डलीहरूका दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूको जीवर्को लाचग
लाभदायक चथए, र िास गरी ती नतर्को जीवर्कालमा अत्यन्तै प्रर्सद्ध चथए। जब पावलले ती

पत्रहरू लेि,े नतर्को उद्दे श्य दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई अभ्यासको मागच पिा लगाउर् सक्षम
तुल्याउर्े आम्त्मक कृनत लेख्नु वा आफ्र्ा अर्ुभवहरू व्यक्त गर्चको लाचग आम्त्मक जीवर्ी लेख्नु

चथएर्; नतर्ले लेिक बन्र्को लाचग पुस्तक लेख्न र्ाहे का चथएर्र् ्। नतर्ले त केवल प्रभु येशूका

मण्डलीहरूका दाजभ
ु ाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई पत्रहरू लेिेका चथए। नतर्ले एक सेवकको हैर्सयतबाट

आफ्र्ा दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई र्सकाउर्, आफ्र्ा बोझहरू, प्रभु येशूका इच्छाहरू, र भषवष्यको
लाचग उहाँले मानर्सहरूलाई सुम्पर्ुभएका यावत ् कायचहरूको बारे मा बताउर् लेिे। पावलले गरे को

काम यही चथयो। नतर्का वर्र्हरू भषवष्यका सबै दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूको लाचग ज्ञार्वधचक
चथए। नतर्ले यी धेरै पत्रहरूमा बताएका सत्यताहरू अर्ुिहको युगमा मानर्सहरूले अभ्यास गर्ुचपर्े
सत्यताहरू चथए, त्यसैले यी पत्रहरूलाई पनछल्ला पुस्ताहरूले र्याँ करारमा रािे। पावलका

पररणामहरू अन्त्यमा जे-जस्तो हुर्गए पनर्, नतर्ी आफ्र्ो समयमा प्रयोग गररएका व्यम्क्त चथए
जसले मण्डलीहरूका आफ्र्ा दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई भरण-पोिण गरे । नतर्को पररणाम
नतर्को सारका साथै नतर्लाई सुरुमा प्रहार गररएको घटर्ाद्वारा नर्धाचररत भयो। नतर्ले त्यो

समयमा ती वर्र्हरू बोल्र् सके ककर्भर्े नतर्को साथमा पषवत्र आत्माको काम चथयो, र यही
कामको कारण पावलले मण्डलीहरूको लाचग बोझ बोकेका चथए। यसरी, नतर्ले आफ्र्ा दाजुभाइ र
दददीबदहर्ीहरूलाई भरणपोिण प्रदार् गर्च सके। तथाषप, केही नर्म्श्र्त षवशेि पररम्स्थनतहरूको

कारण, पावल व्यम्क्तगत रूपमा मण्डलीहरूमा काम गर्च जार् सक्दै र्चथए, त्यसैले नतर्ले प्रभुमा

रहे का आफ्र्ा दाजभ
ु ाइ र दददी बदहर्ीहरूलाई अती ददर्को लाचग पत्रहरू लेिे। सरु
ु मा, पावलले प्रभु

येशूका र्ेलाहरूलाई दुःु ि ददए, तर येशूको स्वगच-आरोहण भएपनछ अथाचत ्, पावलले “ज्योनत दे िे”

पनछ, नतर्ले येशूका र्ेलाहरूलाई दुःु ि ददर् छाडे, त्यसपनछ प्रभुको मागचको िानतर सुसमार्ार प्रर्ार
गर्े सन्तहरूलाई कदहल्यै दुःु ि ददएर्र् ्। पावलले येशूलाई उज्यालो ज्योनतको रूपमा आफूकहाँ दे िा

पर्ुचभएको दे िेपनछ, नतर्ले प्रभुको आज्ञा स्वीकार गरे , र यसरी नतर्ी पषवत्र आत्माले सुसमार्ार
फैलाउर् प्रयोग गर्चभ
ु एको व्यम्क्त बर्े।

त्यनत बेला पावलको काम आफ्र्ा दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई सहायता र भरणपोिण प्रदार्

गर्ुच मात्र चथयो। नतर्ी आफ्र्ो कररयर बर्ाउर् वा सादहम्त्यक कृनत लेख्न र्ाहर्े , समस्या समाधार्को
अन्य बाटो अन्वेिण गर्च र्ाहर्े, वा मण्डलीहरूका मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूले र्याँ प्रवेश पाउर्
सकूर् ् भर्ी डोर्याउर्को लाचग बाइबलबाहे कका अन्य मागच पिा लगाउर् र्ाहर्े मानर्सहरूजस्ता

चथएर्र् ्। पावल यस्ता व्यम्क्त चथए, जसलाई प्रयोग गररएको चथयो; नतर्ले गरे का कायचहरूमा नतर्ले

केवल आफ्र्ो कतचव्य नर्वाचह गरररहे का चथए। यदद नतर्ले मण्डलीहरूको लाचग बोझ र्बोकेका भए,
नतर्ले आफ्र्ो कतचव्य बेवास्ता गरे को भर्ेर मानर्न्थ्यो। यदद कुर्ै प्रकारको षवध्वंसकारी घटर्ा

घटे को भए, वा मण्डलीमा त्यहाँका मानर्सहरूमा असामान्य म्स्थनत पैदा गराउर्े ककर्समको कुर्ै
धोकाको घटर्ा घटे को भए, नतर्ले आफ्र्ो काम उचर्त रूपमा सम्पन्र् गर्च र्सकेको भर्ेर मान्र्
1459

सककन्थ्यो। यदद कुर्ै कामदारले मण्डलीप्रनतको बोझ वहर् गछच , र आफ्र्ो क्षमताले भ्याएअर्ुसार
सवचश्रेष्ठ रूपमा पनर् काम गछच भर्े, त्यसले उक्त व्यम्क्त योग्य अथाचत प्रयोग गर्च सककर्े कामदार
हो भन्र्े प्रमाखणत गछच । यदद कुर्ै व्यम्क्तले मण्डलीप्रनत कुर्ै बोझको अर्भ
ु नू त गदै र्, र नतर्ीहरूको

काममा कुर्ै पनर् र्नतजा हार्सल गदै र् र नतर्ीहरूले डोर्याएका अचधकांश व्यम्क्तहरू कमजोर छर् ्
वा नतर्ीहरू पनततसमेत हुन्छर् ् भर्े, त्यस्तो कामदारले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गरे को हुँदैर्। यस
रूपमा, पावल अपवाद चथएर्र् ्, त्यसकारण नतर्ले मण्डलीहरूको हे रषवर्ार गर्ुचपथ्यो र नतर्का
दाजभ
ु ाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई बारम्बार पत्रहरू लेख्नप
ु थ्यो; यसरी मात्रै नतर्ले मण्डलीहरूलाई

भरणपोिण गर्च र नतर्का दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरूलाई हे रर्ाह गर्च सके; यस तररकामाफचत मात्र
मण्डलीहरूले नतर्ीबाट भरणपोिण र गोठालोपर् प्राप्त गर्च सके। नतर्ले लेिेका पत्रहरूका वर्र्हरू
एकदमै गहर् चथए, तर ती पत्रहरू नतर्ले पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गररसकेको अवस्थामा

नतर्का दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई लेखिएका चथए, र ती पत्रहरूमा नतर्ले आफ्र्ा व्यम्क्तगत

अर्ुभवहरू र नतर्ले अर्ुभूनत गरे को बोझलाई समेटेका चथए। पावल पषवत्र आत्माले प्रयोग गर्ुचभएको
व्यम्क्त मात्रै चथए, र नतर्का पत्रहरूको षवियवस्तुर्भत्र नतर्का व्यम्क्तगत अर्ुभवहरू छररएर रहे का

चथए। नतर्ले गरे को कामले एक प्रेररतको कामलाई मात्र प्रनतनर्चधत्व गछच , पषवत्र आत्माले प्रत्यक्ष
रूपमा गर्ुचभएको कामलाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्, र यो ख्रीष्टको कामभन्दा र्भन्र् पनर् छ। पावलले

आफ्र्ो कतचव्य मात्र नर्वाचह गरररहे का चथए, त्यसकारण नतर्ले प्रभम
ु ा आफ्र्ा दाजभ
ु ाइ र
दददीबदहर्ीहरूलाई आफ्र्ो म्जम्मेवारीका साथसाथै आफ्र्ा व्यम्क्तगत अर्ुभवहरू र अन्तदृचम्ष्टद्वारा

भरणपोिण गरे । पावलले आफ्र्ा व्यम्क्तगत अन्तदृचम्ष्ट र बुझाइ प्रदार् गरे र केवल परमेश्वरको
आज्ञाको कामलाई अनघ बढाइरहे का चथए; यो पक्कै पनर् परमेश्वर स्वयमले
् प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुचभएको

काम चथएर्। यसरी, पावलको काममा मण्डलीहरूको कामप्रनतको मार्व अर्भ
ु व अनर् मार्व

दृम्ष्टकोण र बुझाइको र्मश्रण चथयो। तैपनर्, यी मार्व दृम्ष्टकोण र बुझाइलाई दष्ु ट आत्माको काम
वा दे ह र रगतको काम भर्ेर भन्र् सककँदै र् ; ती कामलाई पषवत्र आत्माद्वारा अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त

गरे को व्यम्क्तका ज्ञार् र अर्ुभवहरू मात्र भर्ेर भन्र् सककन्छ। यसबाट मैले के भन्र् िोजेको हुँ
भर्े पावलका पत्रहरू स्वगचबाट आएका होइर्र् ्। ती पषवत्र छै र्र् ्, र पषवत्र आत्माद्वारा बोर्लएका
वा व्यक्त गररएका हुँदै होइर्र् ्; ती केवल मण्डलीहरूप्रनत रहे को पावलको बोझको अर्भव्यम्क्त मात्र
हुर् ्। यसो भन्र्ुको मेरो उद्दे श्य नतमीहरूलाई परमेश्वरको काम र मानर्सको कामबीर्को र्भन्र्ता

बुझाउर्ु हो: परमेश्वरको कामले परमेश्वर स्वयमलाई
्
प्रनतनर्चधत्व गछच जबकक मानर्सको कामले

मानर्सका कतचव्य र अर्ुभवहरूलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । कसैले पनर् परमेश्वरको सामान्य कामलाई
मानर्सको इच्छाको रूपमा र उहाँको अलौककक कामलाई परमेश्वरको इच्छाको रूपमा र्लर्ु हुँदैर्;
यसअलावा, कसैले पनर् मानर्सको उच्र् प्रवर्र्लाई परमेश्वरका वाणीहरू वा स्वगचबाट आएका

पुस्तकहरूको रूपमा र्लर्ु हुँदैर्। यस्ता सबै दृम्ष्टकोणहरू र्ीनतपरक हुँदैर्र् ्। मैले पावलका तेह्र
पत्रहरूको चर्रफार गरे को सुर्ेपनछ, धेरै मानर्सहरूले पावलका पत्रहरू पढ्र्ु हुँदैर् र पावल भयार्क
रूपमा पापी मान्छे चथए भर्ी षवश्वास गछच र् ्। धेरै मानर्सहरू यस्ता पनर् छर् ् जो सोच्छर् ् कक
मेरा वर्र्हरू संवेदर्ाहीर् छर् ्, पावलका पत्रहरूबारे को मेरो लेिाजोिा सही छै र्र् ् र ती पत्रहरूलाई
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मानर्सका अर्ुभव र बोझहरूको अर्भव्यम्क्तको रूपमा र्लर् सककँदै र्। नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ् कक

नतर्लाई परमेश्वरका वर्र्हरूको रूपमा र्लइर्ुपछच , ती यूहन्र्ाको प्रकाशको पुस्तक जस्तै महत्त्वपूणच
छर् ्, नतर्लाई छोट्याउर् वा नतर्मा थपथाप गर्च सककँदै र्, र यसअलावा, नतर्लाई हल्का रूपमा
व्याख्या गररर्ु हुँदैर्। के यी सबै मार्व दाबीहरू गलत छै र्र् ् र? के त्यो पूणचतया मानर्सहरूमा
कुर्ै षववेक र्भएको तथ्यले गदाच भएको होइर् र? पावलका पत्रहरूले मानर्सहरूलाई धेरै फाइदा

गछच र् ्, र नतर्को इनतहास २,००० विचभन्दा पुरार्ो छ। तथाषप, आजको ददर्सम्म, धेरै मानर्सहरूले
त्यनत बेला नतर्ले के भर्ेका चथए भर्ी बझ्
ु र् सक्दै र्र् ्। मानर्सहरूले पावलका पत्रहरूलाई
ईसाइजगतकै सवोत्कृष्ट कृनतको रूपमा बुझ्छर् ्, अनर् कसैले पनर् नतर्ीहरूको व्याख्या गर्च सक्दै र्

र कसैले पनर् नतर्ीहरूलाई पूणच रूपमा बुझ्र् सक्दै र्। वास्तवमा, यी पत्रहरू कुर्ै आम्त्मक व्यम्क्तको
जीवर्ीजस्तै छर् ् र नतर्ीहरूलाई येशूका वर्र्हरू वा यूहन्र्ाको महार् ईश्वरीय दशचर्सँग तुलर्ा
गर्च सककँदै र्। यसको तुलर्ामा, यूहन्र्ाले जे दे िेका चथए त्यो स्वगचबाट आएको ईश्वरीय दशचर्
अथाचत ्, परमेश्वर स्वयमको
् कामका अगमवाणीहरू चथए, जुर् मानर्सहरूद्वारा प्राप्त गर्च र्सककर्े

चथए जबकक पावलका पत्रहरू मानर्सले जे दे ख्यो र अर्ुभव गर्यो त्यसको वत
ृ ान्त मात्रै चथयो।

नतर्ीहरू मानर्सहरूले गर्च सक्र्े कुराहरू हुर् ् तर अगमवाणीहरू वा ईश्वरीय दशचर्हरू होइर्र् ्;
नतर्ीहरू केवल षवर्भन्र् स्थार्हरूमा पठाइएका पत्रहरू हुर् ्। तथाषप, त्यनत बेलाका मानर्सहरूको
लाचग पावल एक कामदार चथए, र त्यसैले नतर्का वर्र्हरूको महत्त्व चथयो ककर्भर्े नतर्ी यस्ता

व्यम्क्त चथए जसले आफूलाई सुम्म्पइएको काम स्वीकार गरे को चथयो। यसथच, नतर्का पत्रहरू
ख्रीष्टको िोजी गर्े व्यम्क्तहरू सबैको लाचग फाइदाजर्क चथए। ख्रीष्टले व्यम्क्तगत रूपमा ती

वर्र्हरू र्बोल्र्ुभएको भए तापनर्, त्यो समयको लाचग ती अत्यावश्यक चथए। यसैले, पावलपश्र्ात
आएका मानर्सहरूले नतर्का पत्रहरूलाई बाइबलमा रािे र आजका ददर्सम्म हस्तान्तरण हुँदै
आउर्े तुल्याए। के नतमीहरूले मेरो अथच बुझ्दै छौ? म नतमीहरूलाई यी पत्रहरूको सही षववरण प्रदार्

गदै छु र मानर्सहरूको लाचग सन्दभच सामिीको रूपमा नतर्ीहरूको फाइदा र महत्त्वलाई इन्कार

र्गरी नतर्लाई चर्रफार गदै छु। मेरा वर्र्हरू पदढसकेपनछ, यदद नतमीहरूले पावलका पत्रहरूलाई

इन्कार गर्े मात्र होइर् बरु नतर्ीहरूलाई अधमी वा महत्वहीर्समेत नर्धाचरण गछौ भर्े , के मात्रै
भन्र् सककन्छ भर्े नतमीहरूको बोध-क्षमता एकदमै कमजोर छ, र षवर्भन्र् कुराहरूप्रनतको
नतमीहरूको अन्तदृचम्ष्ट र मूल्याङ्ग्कर् क्षमता पनर् त्यस्तै र्ै छ; अवश्य पनर् मेरा वर्र्हरूलाई

अत्यन्तै एकतफी छर् ् भर्ेर भन्र्े सककँदै र्। के नतमीहरूले अदहले बुझ्यौ? नतमीहरूले बुझ्र्ुपर्े

महत्वपूणच कुराहरू भर्ेका पावलले काम गदाचको त्यो समयको वास्तषवक अवस्था र ती पत्रहरू

लेखिर्प
ु छाडडको पष्ृ ठभर्ू म हुर् ्। यदद नतमीहरूमा यी पररम्स्थनतहरूको सही दृम्ष्टकोण छ भर्े
नतमीहरूमा पावलका पत्रहरूको बारे मा पनर् सही दृम्ष्टकोण हुर्ेछ। यसको साथै, तैँले यी पत्रहरूको
सार बुझेपनछ बाइबल सम्बन्धी तेरो षवश्लेिण पनर् सही हुर्ेछ, र तैँले पनछल्ला पुस्ताका
मानर्सहरूले ककर् विौंसम्म पावलका पत्रहरूको आराधर्ा गरे , साथै पावललाई ककर् धेरै मानर्सहरूले
परमेश्वरको रूपमा र्लए भन्र्े कुरा बुझ्र्ेछस ्। यदद नतमीहरूले र्बुझेको भए, नतमीहरूले पनर् यस्तै
सोच्दै र्थ्यौ र?
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जो परमेश्वर स्वयम ् होइर् उसले परमेश्वर स्वयमलाई
्
प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्। पावलको

कामलाई मार्व दृम्ष्टकोणको एक दहस्सा र पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्टको एक दहस्सा भर्ेर मात्र

भन्र् सककन्छ। पावलले यी पत्रहरू मार्व दृम्ष्टकोणबाट, पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्टद्वारा लेिे।

यो दल
ु चभ कुरा होइर्। त्यसकारण, नतर्का वर्र्हरूमा केही मार्व अर्ुभवहरू र्मचश्रत हुर्ु
अपररहायच चथयो र नतर्ले पनछ गएर आफ्र्ा दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूलाई भरणपोिण र साथ

प्रदार् गर्च आफ्र्ै व्यम्क्तगत अर्ुभवहरूको प्रयोग गरे । नतर्ले लेिेका यी पत्रहरूलाई जीवर्
अध्ययर्को रूपमा वगीकरण गर्च सककँदै र् , र् त तीर्लाई जीवर्ी वा सन्दे शको रूपमा वगीकरण

र्ै गर्च सककन्छ। यसअलावा, ती पत्रहरू र् त मण्डलीहरूद्वारा अभ्यास गररर्े सत्यताहरू चथए
र् त मण्डलीका प्रशासनर्क षवचधहरू र्ै चथए। बोझ बोकेको एक व्यम्क्तको रूपमा अथाचत पषवत्र

आत्माले काम सुम्म्पर्ुभएको व्यम्क्तको रूपमा, यो त नतर्ीहरूले गर्ैपर्े काम मात्र हो। यदद

पषवत्र आत्माले मानर्सहरूलाई िडा गर्ुचभएर नतर्ीहरूलाई बोझ बोक्र् लगाउर्ुहुन्छ तर नतर्ीहरूले

मण्डलीको कामको म्जम्मा र्लँ दैर्र् ् र यसको काम-कारबाही राम्रोसँग सञ्र्ालर् गर्च सक्दै र्र् ्
वा यसका यावत ् समस्याहरूलाई चर्िबुझ्दो रूपमा सुल्झाउर् सक्दै र्र् ् भर्े , यसले ती मानर्सहरूले

आफ्र्ो कतचव्य उचर्त रूपले पूरा गरे र्र् ् भन्र्े प्रमाखणत गछच । त्यसकारण, एक प्रेररतले आफ्र्ो
कामको र्सलर्सलामा पत्रहरू लेख्न सक्र्ु त्यनत रहस्यमय कुरा होइर्। यो त नतर्ीहरूको कामको
दहस्सा हो; नतर्ीहरू यसो गर्चु बाध्य चथए। पत्रहरू लेख्नुको नतर्ीहरूको उद्दे श्य जीवर् अध्ययर्

वा आम्त्मक जीवर्ी लेख्नु चथएर् र नर्श्र्य पनर् यो कुरा सन्तहरूको लाचग अप्ठ्यारोबाट बादहर

नर्स्कर्े अको मागच िुला गर्चको लाचग चथएर्। बरु, नतर्ीहरूले त आफ्र्ो कायचभार पूरा गर्च र
परमेश्वरको बफादार सेवक हुर्को लाचग यसो गरे का चथए, ताकक परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई
सुम्म्पर्ुभएको कामको सन्दभचमा नतर्ीहरूले उहाँलाई लेिा ददर् सकूर् ्। नतर्ीहरूले आफैले आफ्र्ो

लाचग र आफ्र्ा दाजुभाइ र दददीबदहर्ीहरूको लाचग म्जम्मेवारी र्लर्ुपथ्यो, र नतर्ीहरूले आफ्र्ो
काम राम्ररी गर्ुचपथ्यो र मण्डलीको काम-कारबाहीलाई हृदयर्भत्र राख्नुपथ्यो: यी सबै कुरा
नतर्ीहरूको कामको दहस्सा मात्र चथए।

यदद नतमीहरूले पावलका पत्रहरूको बारे मा बुझाइ हार्सल गर्यौ भर्े, नतमीहरूसँग पत्रुस र

यह
ू न्र्ा दव
ु ैका पत्रहरूको बारे मा पनर् सही षवर्ार र षवश्लेिण हुर्ेछ। नतमीहरूले फेरर कदहल्यै पनर्
यी पत्रहरूलाई पषवत्र र उल्लंघर् गर्च र्सककर्े , स्वगचबाट आएका पुस्तकहरूको रूपमा र्लर्ेछैर्ौ,
पावललाई परमेश्वरको रूपमा र्लर्ु त परै जाओस ्। आखिर, परमेश्वरको काम मानर्सको कामभन्दा
फरक छ, यसको साथै, उहाँका अर्भव्यम्क्तहरू कसरी नतर्ीहरूका जस्तै हुर्सक्छर् ्? परमेश्वरसँग
उहाँको आफ्र्ै षवशेि स्वभाव छ, जब कक मानर्ससँग उसले परू ा गर्चप
ु र्े कतचव्यहरू हुन्छर् ्।

परमेश्वरको स्वभाव उहाँका कामहरूमा व्यक्त हुन्छ, जब कक मानर्सको कतचव्य मानर्सको
अर्ुभवहरूमा समाषवष्ट हुन्छ र मानर्सको िोजहरूमा व्यक्त हुन्छ। यसैले कुर्ै कुरा परमेश्वरको
अर्भव्यम्क्त हो कक मानर्सको अर्भव्यम्क्त हो भन्र्े कुरा गररएको कामद्वारा र्ै स्पष्ट हुन्छ।
परमेश्वर स्वयमद्वारा
्
यसको व्याख्या गररर्ु आवश्यकता छै र्, र् त यसमा मानर्सले गवाही

बन्र्को नर्म्म्त प्रयास गर्े आवश्यकता र्ै छ; यसको अनतररक्त, यसको लाचग कुर्ै मानर्सलाई
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दमर् गर्च परमेश्वर स्वयमलाई
्
आवश्यकता पदै र्। यो सबै प्राकृनतक प्रकाशको रूपमा आउँ छ; र्

त यो जबरजस्ती हुर्े कुरा हो र् त यो मानर्सले हस्तक्षेप गर्च सक्र्े कुरा र्ै हो। मानर्सको
कतचव्यलाई नतर्ीहरूका अर्भ
ु वहरूद्वारा जान्र् सककन्छ र यसको नर्म्म्त मानर्सहरूले कुर्ै पनर्

थप अर्ुभवको काम गर्ुच जरुरत छै र्। मानर्सको सारा सार नतर्ीहरूले आफ्र्ो कतचव्य नर्वाचह गदाच
प्रकट हुन्छ, जब कक परमेश्वरले आफ्र्ो काम गदाच आफ्र्ो अन्तनर्चदहत स्वभाव व्यक्त गर्च
सक्र्ुहुन्छ। यदद यो मानर्सको काम हो भर्े यसलाई ढाकछोप गर्च सककँदै र्। यदद यो परमेश्वरको
काम हो भर्े, कसैले परमेश्वरको स्वभावलाई लक
ु ाउर् झर् ् असम्भव हुन्छ, मानर्सले नर्यन्त्रण गर्े
कुरा त परै जाओस ्। कुर्ै पनर् मानर्सलाई परमेश्वर भन्र् सककँदै र्, र् त नतर्ीहरूको काम र
वर्र्हरूलाई पषवत्र भर्ेर हे र्च वा अपररवतचर्ीय ठान्र् सककन्छ। परमेश्वरलाई मार्व भन्र् सककन्छ

ककर्कक उहाँले दे ह धारण गर्ुचभयो, तर उहाँको कामलाई मानर्सको काम वा मानर्सको कतचव्यको

रूपमा र्लर् सककँदै र्। यसको अनतररक्त, परमेश्वरका वाणीहरू र पावलका पत्रहरूलाई समार् रूपमा
हे र्च सककँदै र्, र् त परमेश्वरको न्याय र सजाय अनर् मानर्सका नर्दे शर्का वर्र्हरूलाई समार्

रूपमा र्लर् सककन्छ। यसैले परमेश्वरका कामलाई मानर्सका कामदे खि फरक छुट्याउर्े

र्सद्धान्तहरू छर् ्। नयर्ीहरूलाई नतर्ीहरूका सारहरू अर्ुसार छुट्याइन्छ, कामको क्षेत्र वा यसको
अस्थायी प्रभावकाररता अर्ुसार होइर्। यस षवियमा, धेरै मानर्सहरूले र्सद्धान्तहरूको गल्ती

गछच र् ्। ककर्कक मानर्सले बादहरी कुरा हे छच, जर्
ु नतर्ीहरूले हार्सल गर्चसक्छर् ्, जब कक परमेश्वरले
सारलाई हे र्ुचहुन्छ, जसलाई मार्वजानतका शारीररक आँिाले अवलोकर् गर्च सक्दै र्र् ्। यदद तैँले

परमेश्वरका वर्र्हरू र कामलाई औसत मानर्सका कतचव्यहरूको रूपमा र्लन्छस ् भर्े र मानर्सका

ठूला पररमाणका कामलाई मानर्सले पूरा गर्े कतचव्यको रूपमा र्भइ दे ह धारण गर्ुचभएका

परमेश्वरको कामको रूपमा हे छचस ् भर्े, के तैँले र्सद्धान्तमा गल्ती गरे को हुँदैर्स ् र? मानर्सका
पत्रहरू र जीवर्ीहरूलाई सम्जलै लेख्र् सककन्छ, तर पषवत्र आत्माको कामको जगमा मात्र। तैपनर्,
परमेश्वरका अर्भव्यम्क्तहरू र कामलाई मानर्सद्वारा वा मानर्सको बुद्चध र सोर्द्वारा सम्जलै
हार्सल गर्च सककँदै र्, र् त मानर्सहरूले नतर्ीहरूको अन्वेिण गररसकेपनछ नतर्ीहरूको पूणच रूपमा

व्याख्या र्ै गर्च सक्छर् ्। यदद र्सद्धान्तका यी षवियहरूले नतमीहरूमा कुर्ै ककर्समका प्रनतकक्रया

पैदा गदै र्र् ् भर्े, नतमीहरूका षवश्वास स्पष्ट रूपमा त्यनत सत्य वा शद्
ु ध छै र्। नतमीहरूको षवश्वास
अस्पष्टताले भररएको छ र यो अलमल र र्सद्धान्त षवहीर् दव
ु ै छ भर्ेर मात्रै भन्र् सककन्छ।
परमेश्वर र मानर्सका सबैभन्दा आधारभूत षवियहरूलाई पनर् र्बुझीकर्, के यस प्रकारको षवश्वास

पूणच रूपमा समझशम्क्त र्भएको षवश्वास होइर् र? सारा इनतहासमा, कसरी पावल एक मात्र प्रयोग

गररएका व्यम्क्त हुर् सके त? कसरी उर्ी मण्डलीको लाचग काम गर्े एक मात्र व्यम्क्त हुर् सके
त? कसरी उर्ी मण्डलीलाई भरणपोिण गर्च पत्र लेख्ने एक मात्र व्यम्क्त हुर् सके त? यी मानर्सहरूको

कामको मात्रा र प्रभाव जे-जस्तो भए पनर्, वा नतर्ीहरूको कामको र्नतजासमेत जे-जस्तो भए
पनर्, के त्यस्ता कामका र्सद्धान्तहरू र सार उस्तै छै र्र् ् र? के नतर्मा परमेश्वरको कामभन्दा
पूणच रूपमा फरक कुराहरू छै र्र् ् र? परमेश्वरको कामको प्रत्येक र्रणबीर्मा स्पष्ट र्भन्र्ताहरू
भए पनर्, र उहाँका कामका धेरै तररकाहरू सबै उस्तै र्भए पनर्, के नतर्ीहरूको सार र स्रोत एउटै
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होइर् र? यसरी र्ै, यदद व्यम्क्त अदहले यी कुराहरूको बारे मा अझै स्पष्ट छै र् भर्े, नतर्ीहरूमा
तकचको अत्यन्तै अभाव हुन्छ। यी वर्र्हरू पदढसकेपनछ यदद व्यम्क्त अझै पनर् पावलका पत्रहरू
पषवत्र र उल्लंघर् गर्च र्सककर्े छर् ् र कुर्ै आम्त्मक व्यम्क्तत्वको जीवर्ीभन्दा फरक छर् ् भर्ी

भन्छ भर्े, उक्त व्यम्क्तको तकचशम्क्त अत्यन्तै षवकृत छ र त्यस्तो व्यम्क्त नर्ुःसन्दे ह
धमचर्सद्धान्तको एक यस्तो षवशेिज्ञ हो जोसँग अर्लकनत पनर् ददमाग छै र्। तैँले पावललाई

आराधर्ा गरे पनर्, तैँले नतर्ीप्रनतको स्र्ेही भावर्ालाई तथ्यहरूको सत्यतालाई बङ्ग्ग्याउर् वा

सत्यतालाई िण्डर् गर्च प्रयोग गर्च सक्दै र्स ्। यसअलावा, मैले भर्ेका कुराहरूले कुर्ै पनर् हालतमा

पावलका सम्पूणच काम र पत्रहरूलाई जलाई िरार्ी पादै र् वा सन्दभच सामिीको रूपमा नतर्ीहरूको
महत्त्वलाई पूणच रूपमा र्कादै र्। जेसुकै भए तापनर्, यी वर्र्हरू बोल्र्ुपछाडडको मेरो उद्दे श्य
नतमीहरूले यावत ् कुरा र मानर्सहरूको बारे मा उचर्त बुझाइ र मर्ार्सब षवश्लेिण गर्च सक भन्र्े

हो: यो मात्रै सामान्य तकचशम्क्त हो; सत्यता धारण गरे का धमी मानर्सहरूले आफूलाई सुसम्ज्जत
पार्ुचपर्े कुरा यही मात्रै हो।

सफलता वा असफलता मातनसले हहिँड्ने मागछमा नै तनभछर हुन्र्
धेरैजसो मानर्सहरूले आफ्र्ो भषवष्यको गन्तव्यको िानतर, वा अस्थाई आर्न्दको लाचग

परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्। नर्राकरणबाट भएर र्गएकाहरूका हकमा भन्दा, नतर्ीहरू स्वगच प्रवेश

गर्चको लाचग, इर्ामहरू प्राप्त गर्चको लाचग परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्। नतर्ीहरू र्सद्ध पाररर्, वा
परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को कतचव्य नर्भाउर्को लाचग परमेश्वरमा षवश्वास गदै र्र् ्। भन्र्ुको

अथच, धेरैजसो मानर्सहरू आफ्र्ा म्जम्मेवारीहरूलाई परू ा गर्च, वा आफ्र्ो कतचव्य नर्भाउर्को लाचग

परमेश्वरमा षवश्वास गदै र्र् ्। अथचपण
ू च जीवर् म्जउर्को लाचग त मानर्सहरूले परमेश्वरमा षवरलै
षवश्वास गछच र् ्, र् त मानर्स जीषवत भएकोले उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ुचपछच ककर्भर्े त्यसो गर्ुच
स्वगचले तोकेको र पथ्
ृ वीले स्वीकार कुरा हो, अनर् मानर्सको प्राकृनतक इच्छा हो भर्ेर षवश्वास

गर्ेहरू र्ै छर् ्। यसरी, फरक-फरक मानर्सहरू आ-आफ्र्ै लक्ष्यहरूको पनछ लाग्र्े भए तापनर्,
नतर्ीहरूको िोजीको लक्ष्य र यसको पछाडड रहे को उत्प्रेरणा सबै उस्तै हुन्छर् ्, र यनत मात्र होइर्,
नतर्ीहरूमध्ये धेरैको आराधर्ाका पात्रहरू लगभग उही र्ै हुन्छर् ्। षवगतका हजारौं विचको अवचधमा,
धेरै षवश्वासीहरू मरे का छर् ्, र धेरै जर्ा मरे र पनर् फेरर पुर्जचन्म पाएका छर् ्। परमेश्वरको िोजी

गर्ेहरू एक-दई
ु जर्ा मानर्सहरू मात्रै छै र्र् ्, र् त एक-दई
ु हजार र्ै छर् ्, तैपनर् यीमध्ये धेरैजसो
मानर्सहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ै अपेक्षाहरू वा भषवष्यका नर्म्म्त नतर्ीहरूका मदहर्मत आशाहरूका

िानतर र्ै िोजी गछच र् ्। ख्रीष्टप्रनत समषपचतहरू नर्कै कम र टाढा-टाढा छर् ्। धेरैजसो भक्त

षवश्वासीहरू नतर्ीहरूका आफ्र्ै जालमा फसेर मरे का छर् ्, र यसको साथै षवजयी मानर्सहरूको

सङ्ग्ख्या अत्यन्तै सार्ो छ। आजको ददर्सम्मै, मानर्सहरू ककर् असफल हुन्छर् ्, वा नतर्ीहरूको
षवजयका रहस्यहरू के हुर् ् भन्र्े कुरा अझै पनर् नतर्ीहरूका लाचग अज्ञात छ। ख्रीष्टको पनछ
लाग्र्मा तल्लीर् हुर्ेहरूले अझै पनर् अर्ार्क अन्तदृचम्ष्टको क्षण पाएका छै र्र् ्, नतर्ीहरू यी
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रहस्यहरूका षपँधमा पुगेका छै र्र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूलाई थाहै छै र्। नतर्ीहरूको िोजीमा नतर्ीहरूले

पररश्रमीपूवक
च प्रयासहरू गरे तापनर्, नतर्ीहरूले दहँड्र्े मागच नतर्ीहरूभन्दा अनघ जार्ेहरूले दहँडडसकेको

असफलताको मागच हो, सफलताको मागच होइर्। यसरी, नतर्ीहरूले जसरी िोजी गरे तापनर्, के
नतर्ीहरू अझै पनर् अन्धकारतफच लैजार्े मागचमा र्ै दहँड्दै र्र् ् र? के नतर्ीहरूले प्राप्त गर्े तीतो फल

होइर् र? षवगतमा सफल हुर्ेहरूको अर्क
ु रण गर्े मानर्सहरू आखिरमा सौभाग्यमा पुग्र्ेछर् ् कक
कष्टमा पुग्र्ेछर् ् भर्ेर अर्ुमार् गर्ुच र्ै पनर् कदठर् छ। त्यसैले, असफल भएकाहरूका पाइलाहरूलाई
पछ्याएर िोजी गर्े मानर्सहरूको झर् ् कनत र्राम्रो हालत हुन्छ? के नतर्ीहरू असफल हुर्े सम्भावर्ा
अझै बढी हुँदैर् र? नतर्ीहरू दहँड्र्े मागचको के मूल्य छ र? के नतर्ीहरूले आफ्र्ो समय बरबाद

गरररहे का हुँदैर्र् ् र? मानर्सहरू नतर्ीहरूको िोजीमा सफल भए पनर् असफल भए पनर्, छोटकरीमा
भन्दा, नतर्ीहरू ककर् त्यसो गछच र् ् भन्र्े कुराको कारण छ, र नतर्ीहरूको सफलता वा असफलता
नतर्ीहरूले जसरी मर् लाग्यो त्यसरी िोजी गरे र नर्धाचररत हुन्छ भन्र्े छै र्।

परमेश्वरमाचथको मानर्सको षवश्वासको सबैभन्दा आधारभूत माग भर्ेको ऊसँग इमार्दार हृदय

हुर्ुपछच , र उसले आफैलाई पूणच रूपमा समषपचत गरे र साँर्ो रूपमा आज्ञापालर् गर्ुचपछच भन्र्े हो।
साँर्ो षवश्वासको साटोमा आफ्र्ो सम्पूणच जीवर् ददर्ु र्ै मानर्सको लाचग सबैभन्दा कदठर् कुरा
हो, जसद्वारा उसले सम्पूणच सत्यता प्राप्त गर्च सक्छ, र परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को उसको

कतचव्यलाई परू ा गर्च सक्छ। असफल हुर्ेहरूले प्राप्त गर्च र्सक्र्े कुरा यही र्ै हो, र ख्रीष्टलाई
भेट्टाउर् र्सक्र्ेहरूको लाचग यो प्राप्त गर्ुच अझै बढी कदठर् हुन्छ। आफैलाई परमेश्वरमा पूणच
रूपमा समषपचत गर्चमा मानर्स त्यनत असल र्भएकोले, सम्ृ ष्टकताचप्रनतको आफ्र्ो कतचव्य नर्भाउर्
मानर्स इच्छुक र्भएकोले, मानर्सले सत्यतालाई दे िे पनर् यसबाट टाढा बसी आफ्र्ै मागचमा दहँड्र्े

हुर्ाले, मानर्सले सधैँ असफल भएकाहरूको मागचलाई पछ्याएर िोजी गर्े हुर्ाले, मानर्सले सधैँ
स्वगचको अवज्ञा गर्े हुर्ाले, यसैले, मानर्स सधैँ असफल हुन्छ, सधैँ शैतार्को छलमा पछच , र उसको
आफ्र्ै जालमा फस्छ। मानर्सले ख्रीष्टलाई र्चर्न्र्े हुर्ाले, मानर्स सत्यतालाई बुझ्र् र अर्ुभव
गर्चमा मादहर र्भएकोले, मानर्स पावलप्रनत अत्यन्तै भक्त भएकोले र स्वगचको अत्यन्तै लालर्

गर्े हुर्ाले, मानर्सले सधैँ ख्रीष्टलाई उसको आज्ञापालर् गर्च माग गर्े र परमेश्वरलाई हुकुम गर्े
हुर्ाले, यसैले ती महार् ् व्यम्क्तत्वहरू र संसारका षवर्भन्र् घटर्ाहरूको अर्भ
ु व गर्ेहरू मरणशील

र्ै हुर् ्, र अझै पनर् नतर्ीहरू परमेश्वरको सजायको दौरार् र्ै मर्ेछर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूको बारे मा
मैले भन्र् सक्र्े भर्ेको नतर्ीहरू दुःु िद मत्ृ यु मछच र् ्, र नतर्ीहरूको पररणाम—नतर्ीहरूको मत्ृ यु—

न्यायोचर्त र्ै हुन्छर् ् भन्र्े हो। के नतर्ीहरूको असफलता स्वगचको कार्ुर्को लाचग अझै असहर्ीय
हुँदैर् र? मानर्सको संसारबाट सत्यता आउँ छ, तैपनर् मानर्समाझको सत्यता ख्रीष्टले र्ै हस्तान्तरण
गर्ुचभएको हो। यो ख्रीष्टबाट, अथाचत ् परमेश्वर स्वयमबाट
्
उत्पन्र् हुन्छ, र यसको लाचग मानर्स
सक्षम छै र्। तैपनर् ख्रीष्टले सत्यता मात्रै ददर्ुहुन्छ; मानर्स सत्यता सम्बन्धी आफ्र्ो िोजीमा
सफल हुर्ेछ कक हुर्ेछैर् भन्र्े कुराको नर्णचय गर्च उहाँ आउर्ुहुन्र्। त्यसैले सत्यतासम्बन्धी
सफलता वा असफलताको कुरा सबै मानर्सको िोजीमा र्ै नर्भचर हुन्छ। सत्यतासम्बन्धी मानर्सको

सफलता वा असफलता ख्रीष्टसँग कदहल्यै सम्बम्न्धत रहे को छै र्, तर त्यसको सट्टा यसलाई उसकै
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िोजीले नर्धाचररत गछच । मानर्सको गन्तव्य अनर् उसको सफलता वा असफलतालाई परमेश्वरले र्ै
बोक्र्ुभएको होस ् भर्ेर यसलाई परमेश्वरको र्शरमा थोपर्च र्मल्दै र्, ककर्भर्े यो परमेश्वर स्वयमको
्

मामला होइर्, तर यो परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरूले पूरा गर्चुपर्े कतचव्यसँग र्ै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बम्न्धत

छ। पावल र पत्रुसका िोजी र गन्तव्यको बारे मा धेरैजसो मानर्सहरूसँग थोरै ज्ञार् हुन्छ, तैपनर्
पत्रुस र पावलका पररणामहरूका बारे मा बाहे क अरू केही कुराको बारे मा मानर्सहरूलाई थाहा हुँदैर् ,
र पत्रुसको सफलता पछाडडको रहस्य, वा पावललाई असफल तुल्याउर्े त्रुदटहरूका बारे मा नतर्ीहरू
अर्जार् छर् ्। त्यसकारण, नतमीहरू नतर्ीहरूको िोजीको सारलाई दे ख्र् पण
ू च रूपमा असमथच छौ
भर्े, नतमीहरूमध्ये धेरैजसोको िोजी अझै असफल र्ै हुर्ेछ, र नतमीहरूमध्ये थोरै व्यम्क्तहरू सफल
भयौ भर्े पनर्, नतर्ीहरू पत्रुस बराबर हुर्ेछैर्र् ्। यदद तेरो िोजीको मागच सदह छ भर्े, तँसँग
सफलताको आशा हुन्छ; यदद सत्यताको िोजीमा तैँले दहँड्र्े बाटो गलत छ भर्े , तैँले सदासवचदा
र्ै सफलता पाउर् सक्र्ेछैर्स ्, र तैँले पनर् पावलको जस्तै पररणाम भोग्र्ु पर्ेछ।
पत्रुस र्सद्ध पाररएका मानर्स चथए। सजाय र न्याय अर्ुभव गरे र परमेश्वरप्रनत षवशुद्ध प्रेम

प्राप्त गररसकेपनछ मात्रै, नतर्लाई पूणच रूपमा र्सद्ध पाररयो; उर्ले दहँडेको मागच र्सद्ध पाररर्े मागच
चथयो। भन्र्ुको अथच, सुरुदे खि र्ै, पत्रुसले दहँ डेको मागच सदह चथयो, र परमेश्वरमाचथ षवश्वास गर्े
उर्को उत्प्रेरणा सदह चथयो, र त्यसकारण नतर्ी र्सद्ध पाररएका व्यम्क्त बर्े र मानर्सले पदहले

कदहल्यै र्दहँ डेको मागचमा नतर्ले पाइला र्ाले। तैपनर्, सरु
ु दे खि र्ै पावलले दहँ डेको मागच ख्रीष्ट-

षवरोधी मागच चथयो, र पषवत्र आत्माले नतर्लाई प्रयोग गर्च, र आफ्र्ो कायचको लाचग उर्का सबै

वरदार्हरू र उर्का सबै योग्यताहरूलाई प्रयोग गर्च र्ाहर्ुभएको हुर्ाले मात्रै, नतर्ले ख्रीष्टका लाचग
धेरै दशकसम्म काम गरे । नतर्ी पषवत्र आत्माद्वारा प्रयोग गररएका एकजर्ा व्यम्क्त मात्रै चथए, र
येशल
ू े नतर्को मार्वतालाई नर्गाहको दृम्ष्टकोणले हे र्चभ
ु एको कारणले होइर्, तर नतर्का

वरदार्हरूका कारण नतर्लाई प्रयोग गररएको चथयो। नतर्लाई प्रहार गररएको हुर्ाले नतर्ले येशूको
लाचग काम गर्च सके, नतर्ी त्यसो गर्च िुशी चथए भर्ेर होइर्। पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्ट र
अगुवाइको कारण नतर्ले त्यस्तो काम गर्च सके, अनर् नतर्ले गरे को कामले उर्को िोजी, वा उर्को

मार्वतालाई कुर्ै पनर् हालतमा प्रनतनर्चधत्व गरे र्। पावलको कायचले सेवकको कायचलाई प्रनतनर्चधत्व

गर्यो, भन्र्ुको अथच, नतर्ले एक प्रेररतको रूपमा काम गरे । तैपनर् पत्रस
ु फरक चथए: नतर्ले पनर्

केही काम गरे ; यो पावलको काम जषिकै महार् ् चथएर्, तर नतर्ले आफ्र्ै प्रवेशको िोजी गदै काम
गरे , अनर् नतर्को काम पावलको कामभन्दा फरक चथयो। पत्रुसको काम परमेश्वरको एकजर्ा

सम्ृ ष्टको कतचव्य पूरा गर्े काम चथयो। उर्ले प्रेररतको भूर्मकामा रहे र काम गरे र्र् ्, तर
परमेश्वरप्रनतको प्रेमको िोजी गदै काम गरे । पावलको कायचको मागचमा उर्को व्यम्क्तगत िोजी

पनर् समावेश चथयो: उर्को िोजी भर्ेको उर्को भषवष्यको लाचग उर्ले गरे का आशाहरू, र असल

गन्तव्यको लाचग उर्ले गरे का इच्छा भन्दा बढी केही चथएर्। आफ्र्ो कामको अवचधमा उर्ले
शोधर् स्वीकार गरे र्र् ्, र् त उर्ले काट-छाँटको कायच र नर्राकरणलाई र्ै स्वीकार गरे । जबसम्म

उसले गर्े कामले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउँ छ, र उसले गर्े सबै कामले परमेश्वरलाई प्रसन्र्
तल्
ु याउँ छ, तबसम्म उसलाई आखिरमा इर्ामले पखिचरहे कै हुन्छ भन्र्े षवश्वास उर्को चथयो। उर्को
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काममा कुर्ै व्यम्क्तगत अर्ुभवहरू चथएर्र् ्—यो सबै उर्को आफ्र्ै िानतर चथयो, र पररवतचर्को

िोजीको दौरार् गररएको चथएर्। उर्को कामको सबै कुरा लेर्दे र् र्ै चथयो, त्यसमा परमेश्वरको

एकजर्ा सम्ृ ष्टको कतचव्य वा समपचणता केही पनर् समावेश चथएर्। उर्को कामको अवचधमा,
पावलको पुरार्ो स्वभावमा कुर्ै पररवतचर् आएर्। उर्को काम अरूको सेवाको लाचग मात्रै चथयो, र
यसले उर्को स्वभावमा पररवतचर् ल्याउर् सकेर्। र्सद्ध पाररर्े वा नर्राकरण गररर्े कायचषवर्ा र्ै

पावलले आफ्र्ो काम प्रत्यक्ष रूपमा गरे , र नतर्ी इर्ामद्वारा उत्प्रेररत चथए। पत्रुस फरक चथए:

नतर्ी काट-छाँट र नर्राकरणबाट भएर गएका व्यम्क्त चथए र नतर्ी शोधर् भएर गए। पत्रस
ु को

कामको उद्दे श्य र उत्प्रेरणा आधारभूत रूपमै पावलको भन्दा फरक चथए। पत्रुसले धेरै मात्रामा
काम र्गरे को भए तापनर्, उर्को स्वभाव धेरै पररवतचर्हरू भएर गयो, र नतर्ले जे िोजी गरे त्यो

सत्यता, र यथाथच पररवतचर् चथयो। उर्ले कामकै िानतर मात्रै आफ्र्ो काम गरे का चथएर्र् ्। पावलले
धेरै काम गरे को भए तापनर्, यो सबै पषवत्र आत्माको कायच चथयो, र पावलले यो काममा सहकायच

गरे को भए तापनर्, नतर्ले यसको अर्ुभव गरे र्र् ्। पषवत्र आत्माले नतर्ीद्वारा धेरै काम र्गर्ुचभएको
हुर्ाले मात्रै पत्रुसले थोरै काम गरे का चथए। नतर्ीहरूलाई र्सद्ध पाररएका चथए कक चथएर्र् ् भन्र्े
कुरालाई नतर्ीहरूले गरे को कामको मात्राले नर्धाचरण गरे र्; एउटाको िोजी इर्ामहरू प्राप्त गर्चको

लाचग चथयो, अनर् अकोको िोजी परमेश्वरको नर्म्म्त सवचश्रेष्ठ प्रेम हार्सल गर्च , र परमेश्वरको
इच्छालाई सन्तष्ु ट गर्चको लाचग उसले सन्
ु दर स्वरूपमा म्जउर् सकूर् ् भन्र्े हदसम्म परमेश्वरको

सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्चको लाचग चथयो। बादहरी रूपमा नतर्ीहरू फरक चथए,
र त्यसरी र्ै नतर्ीहरूका सार पनर् फरक चथए। नतर्ीहरूमध्ये कसलाई र्सद्ध पाररएको चथयो भन्र्े

कुरा नतर्ीहरूले कनत काम गरे भन्र्े आधारमा तैँले नर्धाचररत गर्च सक्दै र्स ्। पत्रुसले परमेश्वरलाई
प्रेम गर्े व्यम्क्तको स्वरूपअर्स
ु ार म्जउर्े, परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्े व्यम्क्त बन्र्े, नर्राकरण र

काट-छाँट गर्े कायचलाई स्वीकार गर्े व्यम्क्त बन्र्े, र परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो
कतचव्यलाई पूरा गर्े व्यम्क्त बन्र् िोजी गरे । नतर्ले आफैलाई परमेश्वरमा अपचण गर्च, आफ्र्ो

सम्पूणचतालाई परमेश्वरको हातमा समषपचत गर्च, र मत्ृ युसम्मै उहाँको आज्ञापालर् गर्च सके। नतर्ले
त्यही गर्े संकल्प गरे का चथए, र यसको साथै नतर्ले त्यही कुरा हार्सल गरे । आखिरमा उर्को

अन्त्य ककर् पावलको भन्दा फरक भयो त्यसको आधारभत
ू कारण यही र्ै हो। पषवत्र आत्माले
पत्रुसमा गर्ुचभएको काम नतर्लाई र्सद्ध पार्चको लाचग चथयो, र पषवत्र आत्माले पावलमा गर्ुचभएको

काम उर्लाई प्रयोग गर्चको लाचग चथयो। ककर्भर्े नतर्ीहरूका प्रकृनत र िोजीसम्बन्धी नतर्ीहरूका

दृम्ष्टकोणहरू उस्तै चथएर्र् ्। दव
ु ैसँग पषवत्र आत्माको कायच चथयो। पत्रुसले यो कायचलाई आफैमा

लागू गरे , र अरूलाई पनर् यो प्रदार् गरे ; यस बीर्, पावलले पषवत्र आत्माको कायचको सम्पण
ू चता मात्रै
अरूलाई प्रदार् गरे , र यसबाट आफूले केही पनर् प्राप्त गरे र्र् ्। यसरी, त्यनत धेरै विचसम्म पषवत्र

आत्माको कायचलाई अर्ुभव गररसकेपनछ, पावलमा आएको पररवतचर्हरू लगभग अम्स्तत्वमा र्ै
चथएर्र् ्। नतर्ी अझै पनर् लगभग नतर्को स्वभाषवक अवस्थामा र्ै रदहरहे का चथए, र नतर्ी अझै

पनर् पदहलेकै पावल चथए। धेरै विचको कायचको कदठर्ाइ भोचगसकेपनछ मात्रै , नतर्ले कसरी “काम”

गर्े भन्र्े र्सकेका चथए र दृढ रहर् र्सकेका चथए, तर नतर्को परु ार्ो प्रकृनत—नतर्को अत्यन्तै धेरै
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प्रनतस्पधी र भाडावाला प्रकृनत—अझै पनर् रदहरहे कै चथयो। धेरै विचसम्म काम गररसकेपनछ पनर्

उर्ले आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभाव चर्र्ेर्र् ्, र् त उर्ले आफैलाई आफ्र्ो पुरार्ो स्वभावबाट अलग र्ै
गरे का चथए, र यो अझै पनर् उसको काममा स्पष्टै दे ख्र् सककन्थ्यो। नतर्मा कामको अझै बढी
अर्ुभव मात्रै चथयो, तर त्यनत थोरै अर्ुभवले मात्रै उर्लाई पररवतचर् गर्च सक्दै र् चथयो र अम्स्तत्व
वा उसको िोजीको महत्त्वको बारे मा उर्का दृम्ष्टकोणहरूलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र् चथयो। नतर्ले

ख्रीष्टको नर्म्म्त धेरै विच काम गरे को र फेरर प्रभु येशूलाई कदहल्यै सतावट र्गरे को भए तापनर्,
नतर्को हृदयमा परमेश्वरसम्बन्धी नतर्को ज्ञार्मा कुर्ै पररवतचर् आएको चथएर्। यसको अथच

नतर्ले आफैलाई परमेश्वरमा समषपचत गर्चको लाचग काम गरे र्र् ,् तर बरु नतर्ी आफ्र्ो भषवष्यको

गन्तव्यको लाचग काम गर्च बाध्य चथए भन्र्े हुन्छ। ककर्भर्े, सुरुमा उर्ले ख्रीष्टलाई सताए, र
नतर्ी ख्रीष्टमा समषपचत भएर्र् ्; नतर्ी अन्तनर्चदहत रूपमै ख्रीष्टलाई जार्ी-जार्ी षवरोध गर्े षवद्रोही,
र पषवत्र आत्माको कामको बारे मा कुर्ै ज्ञार् र्भएको व्यम्क्त चथए। उर्को काम लगभग समाप्त

हुर् लागेको बेला पनर्, नतर्ले पषवत्र आत्माको कायचलाई जार्ेर्र् ्, र पषवत्र आत्माको इच्छालाई
अर्लकनत समेत ध्यार् र्ददइकर्, नतर्ले आफ्र्ै र्ररत्रअर्ुसार काम मात्रै गरे । त्यसकारण उर्को

प्रकृनत ख्रीष्टप्रनत शत्रुवत ् चथयो र सत्यतालाई पालर्ा गरे र्। पषवत्र आत्माको कायचले त्यागेको,
पषवत्र आत्माको कायचलाई र्चर्न्र्े, र ख्रीष्टलाई पनर् षवरोध गर्े यस्तो कुर्ै व्यम्क्त—त्यस्तो व्यम्क्त

कसरी मक्
ु त हुर् सक्छ र? मानर्सले मम्ु क्त पाउर् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरा उसले कनत धेरै
काम गछच , वा ऊ कनत धेरै समषपचत हुन्छ त्यस कुरामा नर्भचर हुँदैर्, तर यसलाई उसले पषवत्र
आत्माको कामलाई चर्र्ेको छ कक छै र्, उसले सत्यतालाई अभ्यास गर्च सक्छ कक सक्दै र्, र
िोजीसम्बन्धी उसका दृम्ष्टकोणहरू सत्यतासँग र्मल्छ कक र्मल्दै र् त्यस कुराले नर्धाचररत गछच ।

पत्रस
ु ले येशल
ू ाई पछ्याउर् थालेपनछ स्वभाषवक प्रकाशहरू दे िा परे का भए तापनर्, स्वभावमा

नतर्ी सुरुदे खि र्ै पषवत्र आत्मामा समषपचत हुर् र ख्रीष्टको िोजी गर्च इच्छुक व्यम्क्त चथए। पषवत्र
आत्माप्रनतको नतर्को आज्ञापालर् षवशुद्ध चथयो: नतर्ले ख्यानत र सम्पषिको िोजी गरे र्र् ्, तर
त्यसको साटो नतर्ी सत्यताको पालर्ाद्वारा उत्प्रेररत चथए। तीर् पटक पत्रुसले ख्रीष्टलाई चर्र्ेको

बारे इन्कार गरे को भए तापनर्, र नतर्ले प्रभु येशूलाई परीक्षा गरे को भए तापनर्, उर्को प्रकृनतसँग
त्यस्तो हल्का मार्व कमजोरीको कुर्ै सम्बन्ध चथएर्, यसले नतर्को भषवष्यको िोजीलाई प्रभाव

पारे र्, र यसले उसको परीक्षा ख्रीष्ट-षवरोधीको कायच चथयो भर्ेर पयाचप्त रूपमा प्रमाखणत गदै र्।

सामान्य मार्व कमजोरी संसारका सबै मानर्सहरूमा हुर्े कुरा हो—के तँ पत्रुस योभन्दा फरक चथए
भन्र्े अपेक्षा गछच स ्? पत्रुसले धेरै मूिच गल्तीहरू गरे का हुर्ाले के मानर्सहरूले नतर्को बारे मा
नर्म्श्र्त दृम्ष्टकोणहरू राख्दै र्र् ् र? अनर् पावलले गरे को सबै काम, र उर्ले लेिेका सबै पत्रहरूका
कारण के मानर्सहरूले नतर्लाई श्रद्धा गदै र्र् ् र? मानर्स कसरी मानर्सको सारलाई दे ख्र् सक्र्े

हुन्छ र? अवश्य र्ै जोसँग साँर्ो रूपमा र्ेतर्ा हुन्छ के नतर्ीहरूले त्यनत सार्ो कुरा दे ख्र् सक्छर् ्
र? पत्रुसको धेरै विचको पीडादायी अर्ुभवको बारे मा बाइबलमा षववरण र्ददइएको भए तापनर्, यसले
पत्रुससँग वास्तषवक अर्ुभवहरू चथएर् वा पत्रुस र्सद्ध पाररएका चथएर्र् ् भन्र्े प्रमाखणत गदै र्।
परमेश्वरको कायचलाई मानर्सले कसरी पण
ू च रूपमा बझ्
ु र् सक्छ? बाइबलमा ददइएका षववरणहरू
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येशूले व्यम्क्तगत रूपमा छर्ौट गर्ुचभएको चथएर्, तर ती पनछका पुस्ताहरूले सङ्ग्कर्लत गरे का
चथए। त्यसो हुर्ाले, बाइबलमा षववरण ददइएका सबै कुरा के मानर्सका षवर्ारहरूअर्ुसार र्ुनर्एको
चथएर् र? यसको साथै, पत्रस
ु र पावलको अन्त्यलाई पत्रहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेि गररएका छै र्र् ्,

त्यसकारण मानर्सले पत्रुस र पावललाई उसका आफ्र्ै दृम्ष्टकोणहरू, र उसका आफ्र्ै रुचर्हरूअर्ुसार

मूल्याङ्ग्कर् गछच । अनर् पावलले धेरै काम गरे का हुर्ाले, उसका “योगदार्हरू” अत्यन्तै धेरै भएकाले,
उर्ले र्ै धेरैको भरोसा म्जते। के मानर्स सतही कुरामा मात्रै केम्न्द्रत हुँदैर् र? मानर्स कसरी
मानर्सको सारलाई दे ख्र् सक्र्े हुन्छ र? पावल हजारौं विचदेखि आराधर्ाको पात्र बर्ेका छर् ् भन्र्े
कुरालाई ध्यार्मा राख्दा, उर्को कायचलाई हतारमा कसले इन्कार गर्े आँट गछच ? पत्रुस एक मछुवा

मात्रै चथए, त्यसकारण उर्को योगदार् कसरी पावलको जषिकै महार् ् हुर् सक्थ्यो र? नतर्ीहरूले
गरे का योगदार्हरूका दहसाबमा, पावललाई पत्रुसभन्दा पदहले र्ै इर्ाम ददइर्ुपर्े चथयो, र परमेश्वरको
अर्ुमोदर् प्राप्त गर्चको लाचग नतर्ी अझै बढी योग्य हुर्ुपर्े चथयो। पावललाई व्यवहार गर्े क्रममा

परमेश्वरले नतर्का वरदार्हरूद्वारा मात्रै नतर्लाई काम गर्च लगाउर्ुभयो, जबकी परमेश्वरले
पत्रुसलाई र्सद्ध पार्ुचभयो भर्ेर कसले कल्पर्ा गर्च सक्थ्यो र। प्रभु येशूले सुरुदे खि र्ै पत्रुस र

पावलको लाचग योजर्ा बर्ाउर्ुभएको चथयो भन्र्े कुरा कुर्ै पनर् हालतमा हुँदै-होइर्: बरु, नतर्ीहरूका
अन्तनर्चदहत प्रकृनत अर्ुसार र्ै नतर्ीहरूलाई र्सद्ध तुल्याइयो वा काममा लगाइयो। त्यसकारण,
मानर्सहरूले दे ख्र्े भर्ेको मानर्सका बादहरी योगदार्हरू मात्रै हुर् ्, जबकी परमेश्वरले मानर्सको
सार साथै सुरुदे खि र्ै मानर्सले पछ्याउर्े मागच अनर् मानर्सको िोजीको पछाडडको उत्प्रेरणालाई
दे ख्र्ुहुन्छ। मानर्सहरूले कुर्ै पनर् मानर्सलाई नतर्ीहरूका धारणा, र नतर्ीहरूका आफ्र्ै

दृम्ष्टकोणहरूअर्ुसार र्ाप्छर् ्, तैपनर् मानर्सको अम्न्तम समाम्प्त उसका बादहरी कुराहरूअर्ुसार

नर्धाचररत गररँदैर्। त्यसकारण यदद तैँले सरु
ु बाटै र्लर्े मागच सफलताको मागच हो, र िोजीप्रनतको
तेरो दृम्ष्टकोण सुरुदे खि र्ै सदह छ भर्े, तँ पत्रुस जस्तै होस ्; यदद तैँले दहँड्र्े मागच असफलताको

मागच हो भर्े, तैँले जेसुकै मूल्य र्ुकाए तापनर्, तेरो समाम्प्त अझै पनर् पावलको जस्तै हुर्ेछ। तेरो
गन्तव्य के हुर्ेछ, र तँ सफल हुर्ेछस ् कक असफल हुर्ेछस ् भन्र्े दव
ु ै कुरा तैँले दहँड्र्े बाटो सदह
छ कक छै र् भन्र्े कुराले नर्धाचररत गछच , तेरो समपचणता वा तैँले र्ुकाउर्े मूल्यले होइर्। पत्रुस र
पावलको सार, र नतर्ीहरूले पछ्याएका लक्ष्यहरू फरक-फरक चथए; मानर्सले यी कुराहरूलाई पिा

लगाउर् सक्दै र्, र परमेश्वरले मात्रै यी कुराहरूलाई पूणच रूपमा जान्र् सक्र्ुहुन्छ। ककर्भर्े

परमेश्वरले जे दे ख्र्ुहुन्छ त्यो मानर्सको सार हो, जबकक मानर्सलाई उसको आफ्र्ै सारको बारे मा
केही पनर् थाहा हुँदैर्। मानर्सले मानर्सर्भत्र रहे को सारलाई, वा उसको वास्तषवक कदलाई दे ख्र्
सक्दै र्, तसथच उसले पावल र पत्रस
ु को असफलता र सफलताका कारणहरूलाई पदहर्ार् गर्च सक्दै र्।

धेरैजसो मानर्सहरूले पत्रुसलाई होइर् तर पावललाई आराधर्ा गर्ुचको कारण यो हो कक पावललाई
सावचजनर्क कायचको लाचग प्रयोग गररएको चथयो, र मानर्सले यो कायचलाई बुझ्र् सक्छ अनर्
त्यसकारण मानर्सहरूले पावलका “उपलब्धीहरूलाई” स्वीकार गछच र् ्। तैपनर्, पत्रुसका अर्ुभवहरू
मानर्सका लाचग अदृश्य छर् ्, र उसले जे कुराको िोजी गरे त्यसलाई कुर्ै पनर् मानर्सले प्राप्त
गर्च सक्दै र्, र त्यसैले मानर्समा पत्रस
ु प्रनत कुर्ै र्ासो छै र्।
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नर्राकरण र शोधर्को अर्ुभवद्वारा पत्रुसलाई र्सद्ध पाररएको चथयो। उर्ले भर्े, “मैले सधैँ

परमेश्वरका इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट पार्ैपछच । मैले गर्े सबै कुरामा म परमेश्वरका इच्छालाई मात्रै

सन्तष्ु ट तल्
ु याउर्े प्रयास गछुच, र मलाई दण्ड ददइए पनर्, वा मेरो न्याय गररए पनर्, म त्यसो गर्च

िुशी र्ै हुन्छु।” पत्रुसले परमेश्वरलाई आफ्र्ो सम्पूणचता ददए, र उर्का काम, वर्र्, र सम्पूणच जीवर्
सबै र्ै परमेश्वरलाई प्रेम गर्चको िानतर चथए। नतर्ी पषवत्रताको िोजी गर्े व्यम्क्त चथए, र नतर्ले

जनत अर्ुभव गरे , नतर्को हृदयर्भत्र गदहराइमा परमेश्वरप्रनतको नतर्को प्रेम त्यनत र्ै ठूलो बन्यो।
यस बीर्, पावलले बादहरी काम मात्रै गरे , र नतर्ले पनर् कदठर् पररश्रम र्ै गरे को भए तापनर्,
नतर्का पररश्रमहरू आफ्र्ो काम उचर्त रूपमा गरे र इर्ाम प्राप्त गर्चको िानतर चथए। नतर्ले कुर्ै

पनर् इर्ाम प्राप्त गर्ेछैर्र् ् भन्र्े नतर्लाई थाहा भएको भए, उर्ले आफ्र्ो कामलाई छोड्र्े चथए।
पत्रुसलाई आफ्र्ो हृदयर्भत्रको साँर्ो प्रेमको बारेमा, र व्यवहाररक र हार्सल गर्च सककर्े कुरामा

मात्रै र्ासो चथयो। नतर्ले इर्ाम प्राप्त गर्ेछर् ् कक छै र्र् ् भन्र्े बारे मा होइर्, तर नतर्को स्वभाव
पररवतचर् हुर् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े षवियमा नतर्लाई र्ासो चथयो। पावललाई सधैँ कदठर्
पररश्रम गर्े बारे मा र्ासो चथयो, नतर्लाई बादहरी काम र भम्क्तको बारे मा र्ासो चथयो, र सामान्य
मानर्सहरूले

अर्ुभव

र्गरे का

धमचर्सद्धान्तहरूका

बारे मा

र्ासो

चथयो।

नतर्लाई

आफ्र्ो

अन्तस्करणमा हुर्े पररवतचर्हरूका बारे मा र्ासो चथएर्, र् त परमेश्वरप्रनतको साँर्ो प्रेमको बारे मा
र्ै र्ासो चथयो। पत्रस
ु का अर्भ
ु वहरू परमेश्वरप्रनतको साँर्ो प्रेम र साँर्ो ज्ञार् हार्सल गर्चको लाचग
चथयो। उर्का अर्ुभवहरू परमेश्वरसँग अझै घनर्ष्ठ सम्बन्ध प्राप्त गर्च, र व्यावहाररक म्जयाइ

प्राप्त गर्चको लाचग चथयो। पावलका कामहरू येशूले नतर्लाई सुम्म्पर्ुभएको कारण र नतर्ले तष्ृ णा
गरे का कुराहरू प्राप्त गर्चको लाचग गररएका चथए, तैपनर् ती आफ्र्ो र परमेश्वरको बारे मा रहे को

उसको ज्ञार्सँग सम्बम्न्धत चथएर्र् ्। नतर्को कायच सजाय र दण्डबाट उम्कर्को िानतर मात्रै चथयो।
पत्रुसले जे िोजे त्यो र्ोिो प्रेम चथयो, र पावलले जे िोजे त्यो धार्मचकताको मुकुट चथयो। पत्रुसले
धेरै विच पषवत्र आत्माको कायच अर्ुभव गरे का चथए, र नतर्मा ख्रीष्टको बारे मा व्यवहाररक ज्ञार्,

साथै आफ्र्ै बारे मा गहर् ज्ञार् चथयो। त्यसकारण, परमेश्वरप्रनतको नतर्को प्रेम र्ोिो चथयो। धेरै
विचको शोधर्ले येशू र जीवर्सम्बन्धी उर्को ज्ञार्लाई उच्र् पारे को चथयो, र उर्को प्रेम सतचरदहत

प्रेम चथयो, यो स्वभाषवक प्रेम चथयो, र उर्ले सट्टामा केही पनर् मागेर्र् ्, र् त नतर्ले कुर्ै

लाभहरूको आशा र्ै गरे । पावलले धेरै विचसम्म काम गरे , तैपनर् नतर्मा ख्रीष्टसम्बन्धी ठूलो ज्ञार्
चथएर्, र आफ्र्ै बारे मा रहे को नतर्को ज्ञार् नर्कै सार्ो चथयो। ख्रीष्टप्रनत नतर्मा प्रेम र्ै चथएर्, र
नतर्को काम र नतर्ले दौडेको दौड अम्न्तम पुष्प-मुकुट प्राप्त गर्चको लाचग र्ै चथयो। नतर्ले उिम

मक
ु ु टको िोजी गरे , षवशद्
ु ध प्रेमको होइर्। नतर्ले सकक्रय रूपमा होइर्, तर नर्म्ष्क्रय रूपमा िोजी
गरे ; नतर्ले आफ्र्ो कतचव्य नर्भाइरहे का चथएर्र् ,् तर पषवत्र आत्माको कायचले नतर्लाई आफ्र्ो

पकडमा र्लइसकेपनछ उसको िोजीमा नतर्ी बाध्य गररए। त्यसकारण, नतर्को िोजीले नतर्ी
परमेश्वरका सुयोग्य सम्ृ ष्ट चथए भन्र्े प्रमाखणत गदै र्; परमेश्वरको सुयोग्य प्राणी पत्रुस र्ै चथए
जसले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गरे । मानर्सले षवर्ार गछच कक परमेश्वरको नर्म्म्त योगदार् ददर्े सबैले
इर्ाम प्राप्त गर्चप
ु छच , र योगदार् जनत ठूलो हुन्छ, नतर्ीहरूले परमेश्वरको नर्गाह प्राप्त गर्चप
ु छच
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भन्र्े कुरालाई त्यनत र्ै बढी मानर्र्लन्छ। मानर्सको दृम्ष्टकोणको सार लेर्दे र्मा आधाररत छ, र

परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो कतचव्यलाई उसले सकक्रय रूपमा प्रस्तुत गर्े प्रयास
गदै र्। परमेश्वरको लाचग, मानर्सहरूले जनत बढी परमेश्वरप्रनतको साँर्ो प्रेम र परमेश्वरप्रनत पण
ू च
आज्ञापालर् गर्च िोज्छर् ्—जुर् परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को नतर्ीहरूको कतचव्यलाई पूरा गर्च
िोज्र्ु पनर् हो—नतर्ीहरूले परमेश्वरको अर्ुमोदर्लाई त्यनत र्ै बढी प्राप्त गर्च सक्छर् ्। परमेश्वरको
दृम्ष्टकोण भर्ेको मानर्सलाई उसको मूल कतचव्य र प्रनतष्ठालाई पुर्ुःप्राम्प्त गर्च लगाउर्ु हो।

मानर्स परमेश्वरको सम्ृ ष्ट हो, र त्यसकारण मानर्सले परमेश्वरबाटको कुर्ै पनर् मागहरू गरे र

आफैलाई र्ाघ्र्ु हुँदैर्, र परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो कतचव्यलाई पूरा गर्े बाहे क
केही पनर् गर्ुच हुँदैर्। परमेश्वरका सम्ृ ष्टका रूपमा रहे का नतर्ीहरूका कतचव्यलाई नतर्ीहरूले पूरा

गर्च सके कक सकेर्र् ् त्यसअर्ुसार पावल र पत्रुसको गन्तव्यलाई मापर् गररए, नतर्ीहरूका
योगदार्को आकारअर्ुसार होइर्; नतर्ीहरूले सुरुदे खि र्ै जे कुराकोिोजी गरे त्यस अर्ुसार
नतर्ीहरूका गन्तव्य नर्धाचररत गररए, नतर्ीहरूले कनत धेरै काम गरे , वा अरू मानर्सहरूले नतर्ीहरूको

मुल्याङ्ग्कर् कसरी गरे त्यसअर्ुसार होइर्। त्यसकारण, परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो

कतचव्यलाई सकक्रयताको साथ पूरा गर्च िोज्र्ु र्ै सफलताको मागच हो; परमेश्वरप्रनतको साँर्ो प्रेमको
मागच िोज्र्ु र्ै सबैभन्दा सदह मागच हो; आफ्र्ो पुरार्ो स्वभावमा पररवतचर्हरू िोज्र्ु, र
परमेश्वरप्रनतको र्ोिो प्रेमको िोजी गर्चु र्ै सफलताको मागच हो। सफलताको त्यस्तो मागच र्ै

परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को मूल कतचव्य साथै मूल स्वरूप पुर्ुःप्राम्प्त गर्े मागच हो।

पुर्ुःप्राम्प्तको मागच यही र्ै हो, र सुरुदे खि अन्त्यसम्मै परमेश्वरको सम्पूणच कायचको उद्दे श्य पनर्
यही र्ै हो। यदद मानर्सको िोजी व्यम्क्तगत लालर्ी मागहरू र तकचहीर् आकांक्षाहरूले कलङ्ग्ककत

छ भर्े, हार्सल गररर्े प्रभाव मानर्सको स्वभावमा हुर्े पररवतचर् हुर्ेछैर्। यो पर्
ु ुःप्राम्प्तको कायचको
षवपरीत हुन्छ। यो पषवत्र आत्माले गर्ुचहुर्े काम होइर् भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्, र त्यसकारण यस
प्रकारको िोजीलाई परमेश्वरले स्वीकृनत ददर्ुहुन्र् भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गछच । परमेश्वरले
स्वीकृनत र्ददर्ुभएको िोजीको के महत्त्व हुन्छ र?

पावलले गरे को काम मानर्सको अनघ प्रदशचर् गररयो, तर परमेश्वरप्रनतको नतर्को प्रेम कनत

र्ोिो चथयो र आफ्र्ो हृदयको अन्तस्करणमा नतर्ले परमेश्वरलाई कनत धेरै प्रेम गथे—मानर्सले

यी कुराहरू दे ख्र् सक्दै र्। उसले गरे को कामलाई मात्रै मानर्सले दे ख्र् सक्छ, जसद्वारा मानर्सले

नतर्ी पषवत्र आत्माद्वारा प्रयोग गररएका चथए भन्र्े जान्दछ, र त्यसकारण मानर्सले के षवर्ार
गछच भर्े पावल पत्रुसभन्दा उिम चथए, नतर्को काम महार् ् चथयो, ककर्भर्े नतर्ले मण्डलीहरूलाई

प्रदार् गर्च सकेका चथए। पत्रस
ु ले आफ्र्ो व्यम्क्तगत अर्भ
ु वहरूलाई मात्रै हे रे र उर्ले बेला-बेलामा
गर्े कामको अवचधमा थोरै मानर्सहरू मात्रै प्राप्त गरे । नतर्का एक-दई
ु वटा त्यनत पररचर्त र्रहे का

पत्रहरू मात्रै छर् ्, तर नतर्को हृदयको अन्तस्करणमा परमेश्वरको लाचग नतर्को प्रेम कनत महार् ्
चथयो भन्र्े कुरा कसलाई थाहा छ र? ददर्-रात पावलले परमेश्वरकै लाचग काम गथे: जबसम्म

गर्ुचपर्े काम हुन्थ्यो, उर्ले त्यो काम गथे। यसरी नतर्ले मुकुट प्राप्त गर्ेछर् ्, र परमेश्वरलाई
सन्तष्ु ट पार्च सक्र्ेछर् ् भन्र्े उर्लाई लागेको चथयो, तैपनर् नतर्ले आफ्र्ो कामद्वारा आफैलाई
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पररवतचर् गर्े तररकाहरूको िोजी गरे र्र् ्। परमेश्वरको र्ाहर्ालाई सन्तुष्ट र्गर्े पत्रुसको जीवर्को
कुर्ै पनर् कुराले नतर्लाई असहज महसुस गरायो। यदद यसले परमेश्वरको र्ाहर्ालाई सन्तुष्ट
पादै र् चथयो भर्े, नतर्ले ग्लानर्को अर्भ
ु व गर्े चथए, र परमेश्वरको हृदयलाई सन्तष्ु ट पार्े प्रयास

गर्चको लाचग नतर्ले उचर्त मागचको िोजी गर्े चथए। उर्को जीवर्को सबैभन्दा सार्ो र महत्त्वहीर्

पक्षहरूमा समेत, उर्ले आफैलाई परमेश्वरको र्ाहर्ा सन्तुष्ट पार्च लगाउँ थे। आफ्र्ो पुरार्ो
स्वभावको हकमा नतर्को मापदण्ड कम चथएर्, त्यसैले नतर्ले सत्यतामा अझै गहर् रूपमा अनघ

बढ्र्को लाचग आफैलाई झर् ्-झर् ् कदठर् मापदण्डहरू ददन्थे। पावलले सतही सम्मार् र हैर्सयत

मात्रै िोज्थे। उर्ले आफैलाई मानर्सको अनघ प्रदशचर् गर्च िोज्थे , र जीवर् प्रवेशमा कुर्ै पनर्
गहर् प्रगनत गर्े प्रयास गदै र् चथए। नतर्लाई वास्तषवकताको होइर् धमचर्सद्धान्तको र्ासो चथयो।

कनतपय मानर्सहरू भन्छर् ्, “परमेश्वरको लाचग पावलले धेरै काम गरे , ककर् नतर्लाई परमेश्वरले
सम्झर्ु भएर्? पत्रुसले परमेश्वरको लाचग थोरै काम बाहे क केही पनर् गरे र्र्,् र मण्डलीहरूप्रनत

ठूलो योगदार् ददएर्र् ्, त्यसोभए ककर् नतर्लाई र्सद्ध पाररयो?” परमेश्वरले माग गर्ुचभएको नर्म्श्र्त

षवन्दस
ु म्म पत्रुसले परमेश्वरलाई प्रेम गरे ; यस्तो मानर्सहरूमा मात्रै गवाही हुन्छ। पावलको षवियमा
के भन्र्े? कुर् हदसम्म पावलले परमेश्वरलाई प्रेम गरे ? के तँलाई थाहा छ? पावलको काम केको

लाचग गररयो? अनर् पत्रुसको काम केको लाचग गररयो? पत्रुसले त्यनत धेरै काम गरे र्र् ्, तर उसको
हृदयको अन्तस्करणर्भत्र के चथयो भन्र्े के तँलाई थाहा छ? पावलको काम मण्डलीहरूको नर्म्म्त
प्रावधार्, र मण्डलीहरूको सहयोगसँग सम्बम्न्धत चथयो। पत्रुसले जे अर्ुभव गरे का चथए त्यो उर्को

जीवर्को स्वभावका पररवतचर्हरू चथए; नतर्ले परमेश्वरप्रनतको प्रेमको अर्ुभव गरे । नतर्ीहरूका
सारका बारे मा रहे का र्भन्र्ताहरू अब तँलाई थाहा भएको हुर्ाले, के तँ आखिरमा कसले साँर्ो
रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो, र कसले परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गरे र् सो दे ख्र् सक्छस ्?

नतर्ीहरूमध्ये एक जर्ाले परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गरे , र अकोले परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा
प्रेम गरे र्र् ्; एक जर्ा आफ्र्ो स्वभावमा पररवतचर् भएर गयो, र अको गएर्; एउटाले र्म्रताको
साथ सेवा गरे , र मानर्सहरूले नतर्लाई त्यनत सम्जलै ध्यार् ददएर्र् ,् र अकोलाई मानर्सहरूले

आराधर्ा गरे , र नतर्ी एक ठूलो छषवको व्यम्क्त चथए; एउटाले पषवत्रताको िोजी गरे , र अकोले

िोजी गरे र्, र नतर्ी अशद्
ु ध चथएर्र् ्, तैपनर् नतर्मा र्ोिो प्रेम चथएर्; एक जर्ामा साँर्ो मार्वता
चथयो, र अकोमा चथएर्; एक जर्ामा परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा आभास चथयो, र अकोमा चथएर्।

पावल र पत्रुसको सारमा रहे का र्भन्र्ताहरू नयर्ै हुर् ्। पत्रुसले दहँ डेको मागच सफलताको मागच चथयो,
जुर् सामान्य मार्वता पुर्ुःप्राम्प्त र परमेश्वरका सम्ृ ष्टको कतचव्य पुर्ुःप्राम्प्त हार्सल गर्े मागच
पनर् चथयो। पत्रस
ु ले नतर्ीहरू सबैलाई प्रनतनर्चधत्व गछच र् ् जो सफल छर् ्। पावलले दहँडेको मागच

असफलताको मागच चथयो, र नतर्ले आफुस्वयमलाई सतही रूपमा समषपचत हुर्े र िर्च गर्े, अनर्
परमेश्वरलाई सच्र्ा प्रेम र्गर्ेहरू सबैलाई प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्। पावलले नतर्ीहरू सबैलाई
प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्, जोसँग सत्य छै र्।

परमेश्वरमाचथको षवश्वासमा, पत्रुसले

सबै कुरामा

परमेश्वरलाई र्ै सन्तुष्ट पार्च िोजे, र परमेश्वरबाट आएका सबै कुरालाई पालर्ा गर्च िोजे।
अर्लकनत पनर् गर्
ु ासो र्गररकर्, उर्ले सजाय र न्याय, साथै शोधर्, संकष्ट र उसको जीवर्मा
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र्रोकककर् स्वीकार गर्च सकेका चथए, जसमध्ये कुर्ैले पनर् परमेश्वरप्रनतको नतर्को प्रेमलाई
पररवतचर् गर्च सकेर्। के यो परमेश्वरप्रनतको सवचश्रेष्ठ प्रेम चथएर् र? के यो परमेश्वरको एकजर्ा

सम्ृ ष्टको कतचव्यको पण
ू चता चथएर् र? सजाय, न्यायमा होस ् या संकष्टमा होस ्, तैँले सँधै मत्ृ यस
ु म्मै
आज्ञापालर् हार्सल गर्च सक्छस ्, र परमेश्वरको एकजर्ा सम्ृ ष्टले हार्सल गर्ुचपर्े यही र्ै हो, र
परमेश्वरप्रनतको प्रेमको षवशुद्धता यही र्ै हो। यदद मानर्सले यनतसम्म हार्सल गर्च सक्छ भर्े,

ऊ परमेश्वरको सुयोग्य प्राणी हो, र सम्ृ ष्टकताचको र्ाहर्ालाई यसले जषिको राम्ररी सन्तुष्ट पार्े

अरू केही छै र्। मार्ौं तँ परमेश्वरको लाचग काम गर्च सक्छस ्, तैपनर् तँ परमेश्वरको आज्ञापालर्
गदै र्स ्, र तँ परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गर्च सक्दै र्स ्। यसरी, तैँले परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा
रहे को कतचव्यलाई पूरा र्गरे को मात्रै हुर्े छै र्स ्, तर तँलाई परमेश्वरले दोिी पनर् ठहयाचउर्ु हुर्ेछ,
ककर्भर्े तँ त्यस्तो व्यम्क्त होस ् जोसँग सत्य छै र्, जसले परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्च सक्दै र्, र
जो परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी छ। तैँले परमेश्वरको लाचग काम गर्े बारे मा मात्रै र्ासो गछच स ्, र
सत्यतालाई अभ्यास गर्े वा आफैलाई चर्न्र्े बारे मा र्ासो गदै र्स ्। तैँले सम्ृ ष्टकताचलाई बुझ्दै र्स ्
वा चर्न्दै र्स ्, र सम्ृ ष्टकताचको आज्ञापालर् गदै र्स ् वा उहाँलाई प्रेम गदै र्स ्। तँ परमेश्वरप्रनत

अन्तनर्चदहत रूपमा अर्ाज्ञाकारी रहे को व्यम्क्त होस ्, र त्यसकारण त्यस्ता मानर्सहरूलाई परमेश्वरले
षप्रय ठान्र्ुहुन्र्।

कनतपय मानर्सहरूले भन्छर् ्, “पावलले नर्कै धेरै मात्रामा काम गरे , र मण्डलीहरूका लाचग

उर्ले नर्कै ठूलो भार थामे र नतर्ीहरूका नर्म्म्त धेरै योगदार् ददए। २,००० विचको अर्ुिहको

युगमा पावलका तेह्र वटा पत्रहरूलाई समथचर् गररयो, र नतर्लाई र्ार वटा सुसमार्ारपनछ दोस्रोमा
गनर्न्छ। कसलाई नतर्ीर्सत तुलर्ा गर्च सक्छ? यूहन्र्ाको प्रकाशको पुस्तकलाई कसैले पनर्
अथ्याचउर् सक्दै र्, जबकी पावलका पत्रहरूले जीवर् प्रदार् गछच र् ्, र नतर्ले गरे को काम मण्डलीहरूका

लाचग लाभदायक चथयो। अरू कसले यस्ता कुराहरू हार्सल गर्च सक्थ्यो र? अनर् पत्रुसले के काम

गर्यो र?” जब मानर्सले अरूको लेिा-जोिा गछच , उसले नतर्ीहरूको योगदार्अर्ुसार र्ै त्यसो गछच ।
जब परमेश्वरले मानर्सको लेिा-जोिा गर्ुचहुन्छ, उहाँले मानर्सको प्रकृनतअर्ुसार त्यसो गर्ुचहुन्छ।

जीवर्को िोजी गर्ेहरूमध्ये, पावल त्यो व्यम्क्त चथए जसलाई आफ्र्ै सार थाहा चथएर्। नतर्ी कुर्ै

पनर् हालतमा र्म्र वा आज्ञाकारी चथएर्र् ्, र् त नतर्लाई परमेश्वरको षवरोधमा रहे को उसको
सारबारे र्ै थाहा चथयो। त्यसकारण नतर्ी षवस्तत
ृ अर्ुभवहरूबाट गुज्रेर र्गएका व्यम्क्त, र

सत्यतालाई अभ्यास र्गरे का व्यम्क्त चथए। पत्रस
ु फरक चथए। नतर्लाई आफ्र्ा अर्सद्धताहरू,
कमजोरीहरू, र परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभावको बारे मा थाहा चथयो, र

त्यसकारण उर्मा आफ्र्ो स्वभाव पररवतचर् गर्चको लाचग अभ्यासको मागच चथयो; नतर्ी
धमचर्सद्धान्त मात्रै भएका तर कुर्ै वास्तषवकता र्भएकाहरूमध्ये एक चथएर्र् ्। पररवतचर् हुर्ेहरू
मुम्क्त पाएका र्याँ मानर्सहरू हुर् ्, नतर्ीहरू सत्यताको िोजी गर्चको लाचग सुयोग्य मानर्सहरू

हुर् ्। पररवतचर् र्हुर्े मानर्सहरू स्वभाषवक रूपमै थोत्रा मानर्सहरू हुर् ्; नतर्ीहरू मुम्क्त र्पाएका,
अथाचत ् परमेश्वरले नतरस्कार र इन्कार गर्ुचहुर्े मानर्सहरू हुर् ्। नतर्ीहरूको काम जनत र्ै ठूलो भए
तापनर् नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले स्मरण गर्चुहुर्ेछैर्। जब तँ यसलाई तेरो आफ्र्ै िोजीसँग तल
ु र्ा
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गछच स ्, तब तँ आखिरमा पत्रुस जस्तो व्यम्क्त हो कक पावल जस्तो व्यम्क्त होस ् त्यो आफै स्पष्ट

हुन्छ। तैँले जे िोजी गछच स ् त्यसमा अझै कुर्ै सत्यता छै र् भर्े, र आज समेत तँ पावलजस्तै
अहङ्ग्कारी र अटे री छस ्, र नतर्ीजस्तै अझै पनर् गफ हाँक्र्े र घमण्डी छस ् भर्े , तँ असफल हुर्े
अपभ्रष्ट व्यम्क्त होस ् भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। यदद तँ पत्रुसले िोजी गरे कै कुरा िोज्छस ्, यदद
तँ अभ्यासहरू र साँर्ो पररवतचर्हरूको िोजी गछच स ्, अनर् तँ अहङ्ग्कारी वा मर्ोमार्ी गर्े छै र्स ,्
तर तैँले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गछच स ् भर्े, तँ परमेश्वरको षवजय हार्सल गर्च सक्र्े सम्ृ ष्ट बन्र्ेछस ्।

उसको आफ्र्ो सार वा भ्रष्टताको बारे मा पावललाई थाहा चथएर्, नतर्लाई आफ्र्ै अर्ाज्ञाकारीताको
बारे मा थाहा हुर्े कुरा त परै जाओस ्। ख्रीष्टप्रनतको नतर्को घखृ णत अर्ाज्ञाकाररतालाई नतर्ले
कदहल्यै उल्लेि गरे र्र् ्, र् त नतर्ी अत्यन्तै अपसोसी र्ै चथए। नतर्ले छोटो स्पष्टीकरण मात्रै
ददए र, आफ्र्ो हृदयको अन्तस्करणमा, नतर्ी परमेश्वरमा पूणच रूपमा समषपचत भएर्र् ्। नतर्ी
दमस्कसको बाटोमा लडेको भए तापनर्, नतर्ले आफैर्भत्रको गदहराइमा हे रेर्र् ्। नतर्ी नर्रन्तर काम

गरररहर्मा र्ै सन्तुष्ट चथए, र नतर्ले आफैलाई चर्न्र्ु र आफ्र्ो पुरार्ो स्वभावलाई पररवतचर्
गर्ुचलाई सबैभन्दा महत्त्वपूणच समस्याको रूपमा र्लएर्र् ्। नतर्ी सत्यता बोल्र्ुमा, उसको आफ्र्ो

षववेकको मलमको रूपमा अरूको लाचग जुटाउर्ुमा, र आफ्र्ो षवगतको पापहरूको लाचग आफैलाई
सान्त्वर्ा ददर् र आफैलाई क्षमा ददर् येशूका र्ेलाहरूलाई त्यस उप्रान्त र्सताउर्ुमा मात्रै सन्तुष्ट
चथए। नतर्ले पछ्याएको उद्दे श्य भषवष्यको मक
ु ु ट र पररवतचर्ात्मक कायचभन्दा बढी केही पनर्

चथएर्, उर्ले पछ्याएको उद्दे श्य प्रशस्त अर्ुिह चथयो। नतर्ले पर्याप्त सत्यतालाई िोजी गरे र्र् ,्
र् त नतर्ी पदहले नतर्ले र्बुझेको सत्यतामा अझै गहर् रूपमा अनघ बढ्र् र्ै िोजे? त्यसकारण
आफ्र्ो बारे मा रहे को नतर्को ज्ञार्लाई झूट भर्ेर भन्र् सककन्छ, र नतर्ले सजाय वा न्यायलाई

स्वीकार गरे र्र् ्। नतर्ले काम गर्च सके भन्दै मा नतर्लाई आफ्र्ो प्रकृनत वा सारको ज्ञार् चथयो

भन्र्े होइर्; नतर्को ध्यार् भर्ेको बादहरी अभ्यासहरूमा मात्रै केम्न्द्रत चथयो। यसको साथै , नतर्ी
जेको लाचग मररमेट्थे त्यो पररवतचर् होइर्, तर ज्ञार् चथयो। नतर्को काम पूणच रूपमा दमस्कसको

बाटोमा येशू दे िा पर्ुचभएको घटर्ाको पररणाम चथयो। यो नतर्ले मूल रूपमा गर्े भर्ी अठोट

गरे को कुरा चथएर्, र् त उसको पुरार्ो स्वभावलाई काट-छाँट गर्े कायचलाई नतर्ले स्वीकार

गररसकेपनछ गररएको कायच र्ै चथयो। नतर्ले जसरी काम गरे को भए तापनर्, नतर्को परु ार्ो स्वभाव
पररवतचर् भएर्, र त्यसकारण नतर्को कायचले नतर्लाई नतर्को पापहरूबाट प्रायम्श्र्त गरे र् तर त्यो

समयका नर्म्श्र्त मण्डलीहरूका बीर्मा नर्म्श्र्त भूर्मका मात्रै नर्वाचह गर्यो। यस्तो कुर्ै व्यम्क्त,
जसको पुरार्ो स्वभाव पररवतचर् भएर्—भन्र्ुको अथच, नतर्ले मुम्क्त प्राप्त गरे र्र् ्, र नतर्मा
सत्यताको अझै कमी चथयो—नतर्ी प्रभु येशल
ू े स्वीकार गरे काहरूमध्ये एक बन्र् सक्दै र् चथए। नतर्ी

येशू ख्रीष्टप्रनतको प्रेम र श्रद्धाले भररएको व्यम्क्त चथएर्र् ्, र् त नतर्ी सत्यताको िोजी गर्चमा

र्सपालु व्यम्क्त र्ै चथए, नतर्ी दे हधारणको रहस्यलाई िोज्र्े व्यम्क्त चथए भन्र्े त कुरै र्गरौं।
नतर्ी त्यो व्यम्क्त मात्रै चथए जो दशचर्वादमा नर्पुणच चथए, र जो नतर्ीभन्दा उच्र् वा सत्यता

भएका कसैप्रनत पनर् समषपचत र्हुर्े व्यम्क्त चथए। उर्को षवपरीत रहे का वा उर्ीप्रनत शत्रुवत रहे का
मानर्सहरू वा सत्यताहरूप्रनत नतर्ी डाहा गथे, यसरी नतर्ले महार् ् छषव प्रस्तत
ु गर्े र गहर् ज्ञार्
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भएका वरदार् प्राप्त मानर्सहरूलाई रुर्ाउथे। साँर्ो मागचको िोजी गर्े र सत्यता बाहे क केही

कुराको र्ासो र्गर्े गररब मानर्सहरूसँग कुराकार्ी गर्च नतर्लाई मर् पदै र् चथयो, र बरु

धमचर्सद्धान्तहरूको बारे मा मात्रै कुरा गर्े र प्रशस्त ज्ञार् भएका धार्मचक संस्थाका माचथल्ला पदका
धार्मचक व्यम्क्तहरूसँग आफैलाई उठबस गराउँ थे। पषवत्र आत्माको र्याँ कायचप्रनत नतर्ीसँग कुर्ै
प्रेम चथएर् र पषवत्र आत्माको र्याँ कायचको अर्भयार्को उर्लाई र्ासो चथएर्। बरु, आधारभूत
सत्यताहरूभन्दा माचथ रहे का नर्यम र धमचर्सद्धान्तहरूलाई र्ै नतर्ी मर् पराउँ थे। नतर्को जन्मजात
सार र नतर्ले जे कुराको िोजी गरे त्यसको सम्पण
ू चतामा, नतर्लाई सत्यताको िोजी गर्े ख्रीष्टीयर्

भर्ेर भन्र्ु योग्य छै र्, परमेश्वरको घरको षवश्वासयोग्य सेवक भर्ेर भन्र्े कुरा त परै जाओस ्,

ककर्भर्े नतर्को ढोङ्ग्गीपर् अत्यन्तै धेरै चथयो, र नतर्को अर्ाज्ञाकारीता अत्यन्तै ठूलो चथयो।
नतर्ी प्रभु येशूको सेवकको रूपमा चर्नर्ए तापनर्, नतर्ी स्वगचको राज्यको द्वारमा प्रवेश गर्च योग्य

चथएर्र् ्, ककर्भर्े सुरुदे खि अन्त्यसम्मका नतर्का कायचहरूलाई धमी भर्ेर भन्र् सककँदै र्। नतर्लाई
पािण्डी, र अधमच गर्े, तैपनर् ख्रीष्टको लाचग काम गर्े व्यम्क्तको रूपमा मात्रै हे र्च सककन्छ।

नतर्लाई दष्ु ट भर्ेर भन्र् र्सककए तापनर्, नतर्लाई अधमच गर्े मानर्स भर्ेर उपयुक्त रूपमै भन्र्

सककन्छ। नतर्ले धेरै काम गरे , तैपनर् नतर्लाई नतर्ले गरे को कामको मात्राको आधारमा होइर्, तर
त्यसको गुणस्तर र सारको आधारमा मात्रै मूल्याङ्ग्कर् गररर्ुपछच । यसरी मात्रै यस षवियको षपँधमा

पग्ु र् सम्भव हुन्छ। नतर्ले सधैँ यो षवश्वास गरे : “म काम गर्च सक्षम छु; म धेरैजसो मानर्सहरूभन्दा
उिम छु; मैले प्रभुको बोझलाई जनत बुझ्र् सक्छु त्यनत कसैले पनर् बुझ्र् सक्दै र्, र मैले जषिको

गहर् रूपमा कसैले पनर् पश्र्ािाप गदै र्, ककर्भर्े मलाई ठूलो ज्योनत ममाचथ र्म्म्कएको छ, र

मैले ठूलो ज्योनत दे िेको छु, र त्यसकारण मेरो पश्र्ािाप अरू कसैको भन्दा गहर् छ।” त्यो बेला,
उर्ले आफ्र्ो हृदयमा यही सोर्े। आफ्र्ो कामको अन्त्यनतर, पावलले भर्े: “मैले लडाइ लडेको छु,
मैले मेरो दौड र्सध्याएको छु, र मेरो लाचग धार्मचकताको मुकुट राखिएको छ।” नतर्को लडाइ, काम,
र यात्रा पूणच रूपमा धार्मचकताको मुकुटकै िानतर चथयो, र नतर्ी सकक्रय रूपमा अनघ बढे र्र् ्। आफ्र्ो

काममा नतर्ी लापरवाही र्रहे को भए तापनर्, आफ्र्ा गल्तीहरूलाई पूनतच गर्च, उसका षववेकका

दोिहरूलाई पूनतच गर्चको लाचग मात्रै उर्ले काम गरे का चथए भर्ेर भन्र् सककन्छ। नतर्ले आफूले
तष्ृ णा गरे को नतर्को धार्मचकताको मक
ु ु टलाई र्ाँडोभन्दा र्ाँडो प्राप्त गर्च सकँू भर्ेर जनतसक्दो
र्ाँडो आफ्र्ो काम पूरा गर्े, आफ्र्ो दौड पूरा गर्े, र लडाइ लड्र्े आशा मात्रै गरे का चथए। नतर्ले

आफ्र्ा अर्ुभवहरू र साँर्ो ज्ञार्द्वारा प्रभु येशूलाई भेट्र्े होइर्, तर नतर्को कामले नतर्को लाचग

कमाएका इर्ामहरू प्रभु येशूलाई भेट्र्े बबषिकै प्राप्त गर्चको लाचग जनत सक्दो र्ाँडो आफ्र्ो काम
समाप्त गर्े तष्ृ णा गरे । नतर्ले आफैलाई सान्त्वर्ा ददर्, र आफ्र्ो भषवष्यको मक
ु ु टको साटो
सम्झौता गर्चको लाचग आफ्र्ो कामको प्रयोग गरे । नतर्ले सत्यता वा परमेश्वरलाई होइर्, तर

मुकुटलाई मात्रै िोजे। त्यस्तो िोजी कसरी मापदण्डको स्तरमा पुग्र् सक्छ? नतर्को उत्प्रेरणा,
नतर्को कायच, नतर्ले र्ुकाएको मूल्य, र नतर्का सबै प्रयासहरू—ती सबै र्ै नतर्का सुन्दर

कल्पर्ाहरूले व्याप्त चथए, र नतर्ले पूणच रूपमा आफ्र्ै र्ाहर्ाहरूअर्ुसार काम गरे । नतर्को कामको
सम्पण
ू चतामा, नतर्ले र्क
ु ाएको मल्
ू यमा अर्लकनत पनर् तत्परता चथएर्; नतर्ी सम्झौता गर्े कायचमा
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मात्रै संलग्र् भएका चथए। आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्चको लाचग मात्रै नतर्ले स्वेच्छाले प्रयासहरू गरे का
चथएर्र् ्, तर सम्झौताको उद्दे श्यलाई हार्सल गर्चको लाचग मात्रै स्वेच्छाले ती गरे का चथए। के
त्यस्ता प्रयासहरूको कुर्ै मल्
ू य छ र? नतर्का अशद्
ु ध प्रयासहरूलाई कसले ताररफ गर्े चथयो र?
त्यस्ता प्रयासहरूप्रनत कसैसँग कुर्ै र्ासो छ र? नतर्को काम भषवष्यका सपर्ाहरूले भररपूणच चथए,
सुन्दर योजर्ाले भररपूणच चथए, र मार्व स्वभावलाई पररवतचर् गर्े कुर्ै मागच समावेश चथएर्।
नतर्का धेरैजसो उपकारहरू बहार्ा मात्रै चथए; नतर्को कायचले जीवर् प्रदार् गरे र्, तर त्यो दे िावटी

र्शष्टार्ार मात्रै चथयो; यो सम्झौता गर्े कायच मात्रै चथयो। यस्तो कायचले मानर्सलाई कसरी आफ्र्ो
मूल कतचव्य पुर्ुःप्राम्प्त गर्े मागचमा डोयाचउर् सक्छ?

पत्रुसले जे िोजी गरे त्यो सबै परमेश्वरको हृदय अर्ुरूप चथए। नतर्ले परमेश्वरका र्ाहर्ाहरूलाई

पूरा गर्च िोजे, र कष्ट-भोग र षवपषिको बाबजुद पनर्, नतर्ी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्च इच्छुक

चथए। परमेश्वरका षवश्वासीले गर्े िोजी योभन्दा ठूलो हुँदैर्। पावलले जे िोजी गरे त्यो नतर्कै
आफ्र्ै दे हद्वारा, नतर्कै आफ्र्ै धारणाहरूद्वारा, र नतर्का आफ्र्ै योजर्ाहरूद्वारा र युम्क्तहरूद्वारा

कलङ्ग्ककत चथयो। नतर्ी कुर्ै पनर् हालतमा परमेश्वरका सुयोग्य सम्ृ ष्ट चथएर्र् ्, नतर्ी परमेश्वरको

इच्छा पूरा गर्च िोज्र्े व्यम्क्त चथएर्र् ्। पत्रुस परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायचमा समषपचत हुर्
िोज्थे, अनर् नतर्ले गरे को काम ठुलो र्भएको भए तापनर्, नतर्को िोजी पछाडडको अर्भप्राय र
नतर्ले दहँडेको मागच सदह चथयो; नतर्ले धेरै मानर्सहरू प्राप्त गर्च र्सकेको भए तापनर्, नतर्ले

सत्यको मागच पछ्याउर् सके। यही कारणले नतर्ी परमेश्वरका सुयोग्य सम्ृ ष्ट चथए भर्ेर भन्र्
सककन्छ। आज, तँ कामदार र्भए तापनर्, तैँले परमेश्वरको सम्ृ ष्टको कतचव्यलाई नर्भाउर् सक्र्ुपछच

र परमेश्वरका सबै योजर्ाबद्ध कायचमा समषपचत हुर्े प्रयास गर्ुचपछच । परमेश्वरले जे भन्र्ुहुन्छ
त्यसलाई तैँले पालर्ा गर्च, र सबै प्रकारका संकष्ट र शोधर्लाई अर्भ
ु व गर्च सक्र्ुपछच , अनर् तँ

कमजोर भए तापनर्, आफ्र्ो हृदयमा तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्च सक्र्ुपछच । नतर्ीहरूका आफ्र्ो

जीवर्को लाचग म्जम्मेवारी र्लर्ेहरू परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा कतचव्यलाई नर्भाउर् इच्छुक
हुन्छर् ्, र िोजीसम्बन्धी त्यस्ता मानर्सहरूको दृम्ष्टकोण सदह हुन्छ। परमेश्वरलाई र्ादहर्े

मानर्सहरू नयर्ै हुर् ्: यदद तैँले धेरै काम गरे को छस ्, र अरूले तेरा र्शक्षाहरू प्राप्त गरे का छर् ्, तर
तँ आफै पररवतचर् भइर्स ्, र कुर्ै पनर् गवाही वहर् गरे को छै र्स ्, वा तँमा कुर्ै साँर्ो अर्भ
ु व छै र्,
यहाँसम्म कक तेरो जीवर्को अन्त्यसम्म पनर् तैँले जे गरे को छस ् त्यसले कुर्ै गवाही वहर् गदै र्

भर्े, के तँ पररवतचर् भएको व्यम्क्त होस ् र? के तँ सत्यताको िोजी गर्े व्यम्क्त होस ्? त्यो बेला,
पषवत्र आत्माले तँलाई प्रयोग गर्ुचभयो, तर जब उहाँले तँलाई प्रयोग गर्ुचभयो, तब उहाँले कामको
लाचग प्रयोग गर्च सककर्े तेरो भागलाई प्रयोग गर्चुभयो, र प्रयोग गर्च र्सककर्े तेरो भागलाई उहाँले

प्रयोग गर्ुचभएर्। यदद तैँले पररवतचर्को िोजी गररस ् भर्े, प्रयोग हुर्े प्रकक्रयाको अवचधमा तँ क्रर्मक
रूपमा र्सद्ध पाररर्े चथइस ्। तैपनर् तँलाई आखिरमा प्राप्त गररर्े छ कक छै र् भन्र्े बारे मा पषवत्र

आत्माले कुर्ै पनर् म्जम्मेवारीहरू स्वीकार गर्ुचहुन्र्, र यो तेरो िोजीको तररकामा र्ै नर्भचर हुन्छ।
यदद तेरो व्यम्क्तगत स्वभावमा कुर्ै पररवतचर्हरू छै र् भर्े, िोजीसम्बन्धी तेरो दृम्ष्टकोण गलत
भएकोले र्ै त्यसो भएको हो। यदद तँलाई कुर्ै इर्ाम ददइएर् भर्े, त्यो तेरो आफ्र्ै समस्या हो, र
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तैँले सत्यतालाई अभ्यास र्गरे को हुर्ाले र तैँले परमेश्वरको र्ाहर्ालाई पूरा गर्च र्सक्र्े भएकोले
यस्तो हुन्छ। त्यसकारण, तेरा व्यम्क्तगत अर्ुभवहरू जषिको धेरै महत्त्वपण
ू च अरू केही हुँदैर्, र तेरो
व्यम्क्तगत प्रवेश जषिको गम्भीर कुरा अरू केही हुँदैर्! कनतपय मानर्सहरू यसो भन्र्े अवस्थामा
पुग्छर् ्, “मैले तपाईंको लाचग धेरै काम गरे को छु, र मैले कुर्ै पनर् उल्लासपूणच उपलम्ब्धहरू प्राप्त

र्गरे को भए तापनर्, मेरा प्रयासहरूमा म लगर्शील र्ै भएको छु। के तपाईं मलाई जीवर्को फल
िार्को लाचग स्वगचमा प्रवेश गर्च मात्रै ददर् सक्र्ुहुन्र् र?” मैले कस्ता प्रकारका मानर्सहरूलाई

र्ाहन्छु तैँले जान्र्ैपछच ; अशद्
ु धहरूलाई राज्यमा प्रवेश गर्े अर्म
ु नत छै र्, अशद्
ु धहरूलाई पषवत्र भर्ू म

अपषवत्र तुल्याउर्े अर्ुमनत छै र्। तैँले धेरै काम गरे को, र धेरै विचसम्म काम गरे को हुर् सक्र्े भए
तापनर्, आखिरमा तँ दुःु िलाग्दो ककर्समले नघर् लाग्दो छस ् भर्े, तैँले मेरो राज्यमा प्रवेश गर्च
र्ाहर्ु स्वगचको कार्ुर्को लाचग असहर्ीय हुर्ेछ! संसारको जग बसालेदेखि अदहलेसम्म, मसँग
र्ापलुसी गर्ेहरूलाई मैले राज्यमा सहज रूपमा प्रवेश गर्च कदहल्यै ददएको छै र्। यो स्वगीय नर्यम
हो, र कसैले पनर् यसलाई तोड्र् सक्दै र्! तैँले जीवर्को िोजी गर्ैपछच । आज, र्सद्ध पाररर्ेहरू

पत्रुसजस्तै हुर् ्: नतर्ीहरू आफ्र्ै स्वभावमा पररवतचर् िोज्र्े, र परमेश्वरको गवाही वहर् गर्च र
परमेश्वरका सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो कतचव्य नर्भाउर् इच्छुक हुर्े मानर्सहरू हुर् ्। यस्ता
मानर्सहरूलाई मात्रै र्सद्ध पाररर्ेछ। यदद तँ इर्ामहरूलाई मात्रै हे छचस ,् र आफ्र्ो जीवर्को
स्वभावलाई पररवतचर् गर्च िोज्दै र्स ् भर्े, तेरा सबै प्रयासहरू व्यथच हुर्ेछर् ्—यो अपररवतचर्ीय
सत्यता हो!
पत्रुस र पावलका सारहरूमा रहे का र्भन्र्ताबाट तैँले जीवर्को िोजी र्गर्ेहरू व्यथचमा पररश्रम

गछच र् ् भन्र्े बुझ्र्ुपछच ! तैँले परमेश्वरमा षवश्वास गछच स ् र परमेश्वरलाई र्ै पछ्याउँ छस ्, र त्यसकारण

तेरो हृदयमा तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ैपछच । तैँले आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभावलाई पन्छ्याउर्ैपछच , तैँले

परमेश्वरको र्ाहर्ालाई पूरा गर्च िोज्र्ुपछच , र परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को कतचव्यलाई तैँले
नर्भाउर्ैपछच । तैँले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े र पछ्याउर्े हुर्ाले, तैँले सबै कुरा उहाँलाई र्ै
र्ढाउर्ुपछच , र तैँले व्यम्क्तगत छर्ौटहरू वा मागहरू गर्ुचहुँदैर्, अनर् तैँले परमेश्वरका र्ाहर्ाहरूको

पूणचता हार्सल गर्ुचपछच । तँलाई सम्ृ ष्ट गररएको हुर्ाले, तैँले तँलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े प्रभुको आज्ञापालर्
गर्चप
ु छच , ककर्भर्े अन्तनर्चदहत रूपमा तँप्रनत तेरो आफ्र्ै प्रभत्ु व छै र्, र तेरो आफ्र्ै गन्तव्यलाई
नर्यन्त्रण गर्े कुर्ै क्षमता तँसँग छै र्। तँ परमेश्वरलाई षवश्वास गर्े व्यम्क्त भएको हुर्ाले, तैँले
पषवत्रता र पररवतचर्को िोजी गर्ुचपछच । तँ परमेश्वरको सम्ृ ष्ट होस ्, त्यसकारण तैँले तेरो कतचव्यलाई

पालर्ा गर्ुचपछच , र तेरो स्थार्लाई कायम राख्र्ुपछच , अनर् तैँले आफ्र्ो कतचव्यलाई र्ाघ्र्ु हुँदैर्। यो
तँलाई धमचर्सद्धान्तद्वारा बन्धर्मा पार्चु, वा तँलाई दबाउर्को लाचग होइर्, तर यो त तैँले तेरो
कतचव्य नर्भाउर् सक्र्े मागच हो, र धार्मचकताको काम गर्े सबैले यसलाई हार्सल गर्ुचपछच र हार्सल

गर्च सक्छर् ्। यदद तैँले पत्रुस र पावलका सारहरूलाई तुलर्ा गररस ् भर्े , तैँले कसरी िोजी गर्ुचपर्े

हो त्यो तैँले जान्र्ेछस ्। पत्रुस र पावलले दहँडेका मागचहरूमध्ये, एउटा र्सद्ध पाररर्े मागच हो, र

अको नर्ष्कासर् हुर्े मागच हो; पत्रुस र पावलले दई
ु फरक-फरक मागचहरूलाई प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्।
नतर्ीहरू प्रत्येकले पषवत्र आत्माको काम प्राप्त गरे , र प्रत्येकले पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्ट र ज्योनत
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प्राप्त गरे , र प्रत्येकले प्रभु येशूद्वारा नतर्ीहरूलाई सुम्म्पएका कुरालाई स्वीकार गरे , तैपनर् प्रत्येकमा

फलेको फल उही चथएर्: एउटाले साँर्ो रूपमा फल फलायो, अकोले फलाएर्। नतर्ीहरूका सारहरू,
नतर्ीहरूले गरे का काम, नतर्ीहरूले बादहरी रूपमा व्यक्त गरे का कुरा, र नतर्ीहरूका अम्न्तम
समाम्प्तका आधारमा, तैँले कुर् मागचमा दहँड्र्ुपछच , तैँले कुर् मागचमा दहँ ड्र्े नर्णचय गर्ुचपछच सो
बुझ्र्ुपछच । नतर्ीहरूले दई
ु वटा स्पष्ट रूपमा फरक-फरक मागच दहँडे। पावल र पत्रुस, नतर्ीहरू प्रत्येक

मागचका र्सद्ध उदाहरण चथए, र त्यसकारण सुरुदे खि र्ै नतर्ीहरू यी दई
ु मागचका प्रतीक बर्े।

पावलका अर्भ
ु वहरूका मख्
ु य बँद
ु ाहरू के-के हुर् ्, र नतर्ी ककर् सफल भएर्र् ्? पत्रस
ु का अर्भ
ु वहरूका
मुख्य बुँदाहरू के-के हुर् ्, र नतर्ले र्सद्ध बर्ाइर्े कायचलाई कसरी अर्ुभव गरे ? नतर्ीहरू प्रत्येकले

के कुरालाई वास्ता गथे त्यसलाई तैँले तुलर्ा गररस ् भर्े, परमेश्वरले ठ्याक्कै कस्तो प्रकारको

व्यम्क्त र्ाहर्ुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरको स्वभाव के हो, कस्तो प्रकारको व्यम्क्तलाई
आखिरमा र्सद्ध पाररन्छ, र कस्तो प्रकारको व्यम्क्तलाई र्सद्ध पाररर्ेछैर् तैँले सो जान्र्े छस ्;
र्सद्ध पाररर्ेहरूको स्वभाव के हो, र र्सद्ध र्पाररर्ेहरूको स्वभाव के हो सो तैँले जान्र्ेछस ्—
सारसम्बन्धी यी कुराहरूलाई पत्रुस र पावलका अर्ुभवहरूमा दे ख्र् सककन्छ। परमेश्वरले सबै थोक

सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, त्यसकारण उहाँले सबै सम्ृ ष्टलाई उहाँको प्रभुत्वको अधीर्मा आउर्े र उहाँको

प्रभुत्वमा समषपचत हुर्े तुल्याउर्ुहुन्छ; उहाँले सबै थोकमाचथ हुकुम र्लाउर्ुहुर्ेछ, ताकक सबै थोक
उहाँकै हातमा होऊर् ्। जीव-जर्ावर, वर्स्पनत, मार्वजानत, पहाड-पवचत र र्दद, अनर् तालहरू लगायत
परमेश्वरका सबै सम्ृ ष्ट—सबै र्ै उहाँको प्रभुत्वको अधीर्मा आउर्ैपछच । आकाश र जर्मर्का सबै

थोक उहाँको प्रभुत्वको अधीर्मा आउर्ैपछच । नतर्ीहरूसँग कुर्ै षवकल्प हुर् सक्दै र् र सबै उहाँको
योजर्ाबद्ध कायचमा समषपचत हुर्ैपछच । यो परमेश्वरले आदे श ददर्ुभएको चथयो, र यो परमेश्वरको

अम्ख्तयार हो। परमेश्वरले र्ै सबै थोकमाचथ हुकुम र्लाउर्ह
ु ु न्छ, र हरे कलाई उसको प्रकारअर्स
ु ार
वगीकरण गदै , र परमेश्वरको इच्छाअर्ुसार नतर्ीहरूको आफ्र्ै स्थार् प्रदार् गरे र सबै थोकलाई
व्यवम्स्थत गर्ुचहुन्छ र क्रम र्मलाएर राख्र्ुहुन्छ। यो जनत र्ै ठूलो भए तापनर्, कुर्ै पनर् थोकले
परमेश्वरलाई उनछन्र् सक्दै र्, परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानतलाई र्ै सबै थोकले सेवा
गछच , र कुर्ै पनर् थोकले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्ग्घर् गर्े वा परमेश्वरलाई कुर्ै माग गर्े आँट

गदै र्। त्यसकारण, परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा मानर्सले पनर् मानर्सको कतचव्य नर्भाउर्ैपछच । ऊ
सबै थोकका प्रभु वा हे रर्ाह गर्े व्यम्क्त भए तापनर्, सबै थोकको बीर्मा मानर्सको हैर्सयत जनत

उच्र् भए तापनर्, ऊ परमेश्वरको प्रभुत्वको अधीर्मा रहे को सार्ो मार्व बाहे क केही पनर् होइर्,

र महत्त्वहीर् मार्वजानत, परमेश्वरको सम्ृ ष्ट बाहे क केही पनर् होइर्, र ऊ परमेश्वरभन्दा माचथ
कदहल्यै हुर्ेछैर्। परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा, मानर्सले परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा रहे को
कतचव्यलाई नर्भाउर्े प्रयास गर्ुचपछच , र अरू कुर्ै छर्ौटहरू र्गररकर् परमेश्वरलाई प्रेम गर्च

िोज्र्ुपछच , ककर्भर्े परमेश्वर मानर्सको प्रेमको योग्य हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्च िोजी
गर्ेहरूले कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत लाभहरूको िोजी गर्े वा नतर्ीहरूले व्यम्क्तगत रूपमा तष्ृ णा गर्े

कुराहरूको िोजी गर्े गर्ुचहुँदैर्; िोजी गर्े सबैभन्दा सदह माध्यम यही र्ै हो। यदद तैँले सत्यताको
िोजी गछच स ्, यदद तैँले सत्यतालाई अभ्यास गछच स ् भर्े, र तैँले आफ्र्ो स्वभावमा पररवतचर् हार्सल
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गछच स ् भर्े, तैँले दहँ ड्र्े मागच सदह छ। यदद तैँले दे हका आर्शिहरूको िोजी गछच स ् भर्े , र तैँले तेरा
आफ्र्ा धारणाहरूको सत्यतालाई अभ्यास गछच स ् भर्े, र तेरो स्वभावमा कुर्ै पररवतचर् छै र्, र दे हमा

तँ परमेश्वरप्रनत पण
ू च रूपमा आज्ञाकारी छै र्स ्, अनर् तँ अझै अस्पष्टतामा र्ै म्जउँ छस ् भर्े, तैँले जे
कुराको िोजी गछच स ् त्यसले तँलाई अवश्य र्ै र्रक लैजार्ेछ, ककर्भर्े तैँले दहँड्र्े मागच असफलताको
मागच हो। तँलाई र्सद्ध पाररर्ेछ कक हटाइर्ेछ भन्र्े कुरा तेरो आफ्र्ै िोजीमा नर्भचर हुन्छ, भन्र्ुको
अथच सफलता वा असफलता मानर्सले दहँड्र्े मागचमा र्ै नर्भचर हुन्छ।

परमेश्वरको काम र मातनसको काम
मानर्सको कनत काम पषवत्र आत्माको काम हो र कनत र्ादहँ मानर्सको अर्ुभव हो? मानर्सहरूले

यी प्रश्र्हरू अझै पनर् बुझ्दै र्र् ् भर्ी भन्र् सककन्छ, र नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कामको

र्सद्धान्तहरू बझ
ु ेका छै र्र् ् त्यसकारण त्यसो भएको हो। जब म “मानर्सको काम” भन्छु, नर्श्र्य
र्ै मैले जोसँग पषवत्र आत्माको काम छ वा पषवत्र आत्माद्वारा प्रयोग गररएका मानर्सहरूलाई

उल्लेि गरररहे को हुन्छु। मैले मानर्सको इच्छाबाट उत्पन्र् भएको कामलाई उल्लेि गरे को होइर्ँ,
तर प्रेररतहरू, सेवकहरू, वा पषवत्र आत्माको कामको क्षेत्रर्भत्र पर्े साधारण दाजुभाइ तथा

दददीबदहर्ीहरूको कामलाई उल्लेि गरे को हो। यहाँ “मानर्सको काम” ले दे हधारी परमेश्वरको कामलाई
बुझाउँ दै र्, तर पषवत्र आत्माले मानर्सहरूमा प्रदशचर् गर्ुचहुर्े कामका र्सद्धान्तहरू र क्षेत्रलाई बुझाउँ छ।

यी र्सद्धान्तहरू पषवत्र आत्माको कामका र्सद्धान्तहरू र क्षेत्रहरू भए तापनर्, नयर्ीहरू दे हधारी

परमेश्वरको कामका र्सद्धान्तहरू र क्षेत्रजस्तै होइर्र् ्। मानर्सको काममा मानर्सको सार र
र्सद्धान्तहरू हुन्छर् ्, र परमेश्वरको काममा परमेश्वरको सार र र्सद्धान्तहरू हुन्छर् ्।
पषवत्र आत्माको प्रवाहमा गररएको काम र्ाहे परमेश्वरको आफ्र्ै काम होस ् वा प्रयोग गररएका

मानर्सहरू काम होस ्, त्यो काम पषवत्र आत्माको काम हो। परमेश्वर स्वयमको
् सारतत्त्व आत्मा
हुर्ुहुन्छ, जसलाई पषवत्र आत्मा वा सात गुणा प्रबल आत्मा भन्र् सककन्छ। जे भए तापनर्, नतर्ीहरू
परमेश्वरका आत्मा हुर् ्, यद्यषप परमेश्वरको आत्मालाई फरक युगहरूमा फरक र्ामले सम्बोधर्

गररएको छ। उहाँहरूको सार एउटै हो। त्यसैले , परमेश्वर स्वयमको
् काम र्ै पषवत्र आत्माको काम

हो, साथै दे हधारी परमेश्वरको काम पषवत्र आत्माले गर्ुचहुर्े कामबाहे क अरू केही होइर्। प्रयोग
गररएका मानर्सहरूले गर्े काम पनर् पषवत्र आत्माको काम र्ै हो। तैपनर्, परमेश्वरको काम पषवत्र

आत्माको पूणच अर्भव्यम्क्त हो, जुर्र्ादहँ पूणचतया साँर्ो हुन्छ, तर प्रयोग गररएका मानर्सहरूको
काममा थप्र
ु ै मार्वीय कुराहरू र्मर्सएका हुन्छर् ्, र ती पषवत्र आत्माको प्रत्यक्ष अर्भव्यम्क्त होइर्र् ्,
त्यो उहाँको पूणच अर्भव्यम्क्त हुर्े कुरा त परै जाओस ्। पषवत्र आत्माको काम अर्ेक छर् ् र कुर्ै
सतचहरूद्वारा सीर्मत छै र्र् ्। पषवत्र आत्माको काम फरक मानर्सहरूमा फरक-फरक छर् ्; त्यसले
फरक सारतत्त्व प्रकट गछच , र यो युग र दे श अर्ुसार फरक हुन्छ। नर्श्र्य र्ै, पषवत्र आत्माले फरक
तररकाले र षवर्भन्र् र्सद्धान्तहरू अर्ुसार काम गर्ुचभए तापनर् यो काम जसरी गररए पनर् वा
जर्
ु सक
ु ै मानर्सहरूमा गररएको भए पनर् त्यसको सारतत्त्व सधैँ फरक हुन्छर् ्; फरक मानर्सहरूमा
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गररर्े सबै कामको फरक-फरक र्सद्धान्तहरू हुन्छर् ्, र ती सबैले आफ्र्ो उद्दे श्यको सारतत्त्व
प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्छ। यसो हुर्ुको कारण र्ादहँ पषवत्र आत्माको काम क्षेत्रको दहसाबले पण
ू चतया
नर्ददचष्ट छ र पण
ू चतया मापर् गर्च सककन्छ। दे हधारण हुर्भ
ु एको शरीरमा गररएको काम मानर्सहरूमा
गररएको काम जस्तै हुँदैर्, र जुर् व्यम्क्तमा काम गररन्छ उसको योग्यता अर्ुसार काम फरक

हुन्छ। दे हधारी शरीरमा गररर्े काम मानर्सहरूमा गररर्े काम होइर्, र यो काम मानर्सहरूमा
गररर्े काम जस्तै होइर्। संक्षक्षप्तमा, काम जसरी गररर्े भए तापनर् फरक वस्तुमा गररर्े काम
कदहल्यै उही हुँदैर्र् ्, र उहाँले काम गर्चह
ु ु र्े मानर्सहरूको म्स्थनत र प्रवषृ ि अर्स
ु ार उहाँले काम
गर्ुचहुर्े र्सद्धान्तहरू फरक-फरक हुन्छर् ्। पषवत्र आत्माले मानर्सहरूमा अन्तनर्चदहत सारको
आधारमा फरक-फरक काम गर्ुचहुन्छ र उर्ीहरूको सारतत्त्वभन्दा ज्यादा हुर्े गरी उहाँले नतर्ीहरूलाई
माग गर्ुचहुन्र्, र् त उहाँले उर्ीहरूको अन्तनर्चदहत क्षमतालाई र्ाघ्र्े गरी काम गर्चह
ु ु न्छ। त्यसैले,
मानर्समा गररर्े पषवत्र आत्माको कामले मानर्सहरूलाई कामको उद्दे श्यको सार दे ख्र्े तुल्याउँ छ।
मानर्सको अन्तनर्चदहत सार पररवतचर् हुँदैर्; उसको अन्तनर्चदहत क्षमता सीर्मत हुन्छ। पषवत्र
आत्माले मानर्सहरूलाई प्रयोग गर्ुचहुन्छ वा उर्ीहरूको योग्यताको सीर्मतता अर्ुसार उर्ीहरूमा

काम गर्ुचहुन्छ, ताकक त्यसबाट उर्ीहरूले फाइदा र्लर् सकूर् ्। जब प्रयोग गररएका मानर्सहरूमा
पषवत्र आत्माले काम गर्चह
ु ु न्छ, तब ती मानर्सहरूको क्षमता र अन्तनर्चदहत योग्यता प्रस्फुटर्
हुन्छर् ्, रोककएका हुँदैर्र् ्। उर्ीहरूको अन्तनर्चदहत योग्यता कामको सेवामा प्रयोग गररएको हुन्छ।
यसलाई यसो भन्र् सककन्छ कक उहाँले आफ्र्ो काममा प्रयोग गर्च सककर्े मानर्सहरूको भागहरूलाई

प्रयोग गर्ुचहुन्छ, ताकक कामको पररणामहरू प्राप्त गर्च सककयोस ्। यसको षवपरीत, दे हधारी शरीरमा
गररर्े कामले प्रत्यक्ष रूपमा आत्माको काम व्यक्त गछच र त्यसलाई मानर्सको मर् र सोर्षवर्ारले

दषू ित बर्ाएको हुँदैर्; र् त मानर्सहरूको वरदार्हरूले र् त मानर्सको अर्भ
ु वले वा मानर्सको
जन्मर्सद्ध अवस्थाले र्ै त्यसलाई पहुँर् गर्च सक्छ। पषवत्र आत्माका सबै असङ्ग्ख्य कामको अथच
मानर्सलाई फाइदा पुर्याउर्ु र सुसम्ज्जत पार्ुच हो। जे भए तापनर्, कनतपय मानर्सहरू र्सद्ध
तुल्याइएका हुन्छ भर्े कनतपयमा र्ादहँ र्सद्धताको अवस्था हुँदैर्, जसको अथच उर्ीहरूलाई र्सद्ध

तुल्याउर् सककँदै र् र उर्ीहरूलाई मुम्क्त ददर् नर्कै कदठर् हुन्छ, र उर्ीहरूसँग पषवत्र आत्माको
काम भएको हुर् सक्र्े भए तापनर्, उर्ीहरूलाई अन्तमा हटाइन्छर् ्। पषवत्र आत्माको काम
मानर्सहरूलाई सुसम्ज्जत पार्ुचको लाचग भए तापनर्, तैपनर् पषवत्र आत्माको काम भएका सबै जर्ा

पूणच रूपमा र्सद्ध बर्ाइर्ेछर् ् भर्ी भन्र् सककँदै र्, ककर्कक धेरै मानर्सहरूले अर्ुसरण गरररहे को

मागच उर्ीहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्े मागच होइर्। उर्ीहरूसँग पषवत्र आत्माको एकपक्षीय काम मात्र छ,
तर र् त उर्ीहरूसँग मार्वीय सहकायचको कुर्ै कुरा छ, र् त उर्ीहरूको मार्वीय अर्स
ु रण र्ै सही
छ। त्यसैले, यी मानर्सहरूमा गररर्े पषवत्र आत्माको कामले र्सद्ध तुल्याइएका मानर्सहरूलाई सेवा
पुर्याउँ छ। पषवत्र आत्माको कामलाई मानर्सहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दे ख्र् सक्दै र्र् ्, र् त मानर्सहरूले
त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्पशच र्ै गर्च सक्छर् ्। यसलाई केवल कामको वरदार् पाएकाहरूले मात्र
व्यक्त

गर्च

सक्छर् ्, अथाचत ्

अर्य
ु ायीहरूलाई प्रदार् गररन्छ।

मानर्सहरूको

अर्भव्यम्क्तहरूद्वारा
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पषवत्र

आत्माको

काम

पषवत्र आत्माको काम थुप्रै ककर्समका मानर्सहरू र थुप्रै फरक अवस्थाहरूबाट सम्पन्र् गररन्छर् ्

र पूरा गररन्छर् ्। दे हधारी परमेश्वरको कामले सम्पूणच युगको कामको प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्े, र

सम्पण
ू च यग
ु मा मानर्सहरूको प्रवेशलाई पनर् प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्े भए तापनर्, पषवत्र आत्माले

प्रयोग गर्ुचभएका मानर्सहरूले ले र्ै मानर्सहरूको प्रवेशका षवस्तत
ृ षववरणका काम सम्पन्र् गर्ुच
आवश्यक छ, दे हधारी परमेश्वरले होइर्। त्यसैले, परमेश्वरको काम वा परमेश्वरको आफ्र्ो सेवकाइ
र्ादहँ परमेश्वरको दे हधारी शरीरको काम हो, जुर् मानर्सले उहाँको सट्टामा गर्च सक्दै र्। पषवत्र

आत्माको काम धेरै ककर्सममा मानर्सहरूबाट सम्पन्र् गररएको हुन्छ; कुर्ै एक व्यम्क्तले यसलाई
पूणचतया हार्सल गर्च सक्दै र्, र कुर्ै एक व्यम्क्तले यसलाई पूणचतया व्यक्त गर्च सक्दै र्। मण्डलीहरू
अगुवाइ गर्ेहरूले पनर् पषवत्र आत्माको कामलाई पूणचतया प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्र् ्; नतर्ीहरूले

केही अगुवाइका काम मात्र गर्च सक्छर् ्। त्यसैले पषवत्र आत्माको कामलाई तीर् भागमा षवभाजर्
गर्च सककन्छ: परमेश्वरको आफ्र्ै काम, प्रयोग गररएका मानर्सहरूको काम, र पषवत्र आत्माको

प्रवाहमा रहे काहरूमा काम। परमेश्वरको आफ्र्ै कामर्ादहँ सम्पूणच युगलाई अगुवाइ गर्ुच हो; प्रयोग
गररएका मानर्सहरूको काम भर्ेको, परमेश्वरले आफ्र्ो काम पूरा गर्ुचभएपनछ परमेश्वरद्वारा

पठाइर्ु वा परमेश्वरबाट आदे शहरू प्राप्त गर्ुच हो, परमेश्वरका अर्ुयायीहरूलाई अगुवाइ गर्ुच हो, र

परमेश्वरको काममा सहकायच गर्ेहरू नयर्ीहरू र्ै हुर् ्; प्रवाहमा भएकाहरूमाचथ पषवत्र आत्माले
गर्चभ
ु एको काम र्ादहँ उहाँका सबै कामलाई कायम राख्र्ु हो, अथाचत ् उहाँका सम्पण
ू च व्यवस्थापर् र
उहाँको साक्षी कायम राख्र्ु हो, यसको साथ-साथै र्सद्ध बर्ाउर् सककर्ेहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्ु हो।

सँगसँगै, यी तीर् भाग पषवत्र आत्माको कामको पूणचता हुर् ्, तर परमेश्वर स्वयमको
् काम षवर्ा,
व्यवस्थापर्को काम त्यसको पूणचतामा नर्म्ष्क्रय रहन्छ। परमेश्वर स्वयमको
्
काममा सबै

मानर्सहरूको काम समावेश हुन्छ, र यसले सम्पूणच यग
ु को कामको पनर् प्रनतनर्चधत्व गछच , अथाचत ्
परमेश्वर स्वयमको
् कामले पषवत्र आत्माको प्रत्येक गनतशीलता र प्रर्लर्लाई प्रनतनर्चधत्व गछच ,
भर्े प्रेररतहरूको काम परमेश्वरको आफ्र्ो काम पनछ आउँ छ र त्यसबाट अनघ बढ्छ, र त्यसले
युगलाई अगुवाइ गदै र्, र् त त्यसले सारा युगमा पषवत्र आत्माको कामको प्रर्लर्लाई र्ै

प्रनतनर्चधत्व गछच । मानर्सले गर्ुचपर्े काम मात्र नतर्ीहरूले गछच र् ्, जसमा व्यवस्थापर् कायचसँग कुर्ै

सम्बन्ध हुँदैर्। परमेश्वर स्वयमले
् गर्चह
ु ु र्े काम व्यवस्थापर् कायचर्भत्रकै एउटा पररयोजर्ा हो।
मानर्सको काम र्ादहँ प्रयोग गररएका मानर्सहरूले परू ा गर्चप
ु र्े कतचव्य मात्र हो, र यो व्यवस्थापर्
कायचसँग सम्बम्न्धत छै र्। यथाथचमा ती दव
ु ै पषवत्र आत्माको काम भए तापनर्, कामका पदहर्ार्हरू

र प्रनतनर्चधत्वहरूमा र्भन्र्ताहरू भएको कारण परमेश्वर स्वयमको
्
काम र मानर्सको कामको

बीर्मा स्पष्ट र ठोस र्भन्र्ताहरू छर् ्। यसबाहे क, पषवत्र आत्माले गर्चभ
ु एको कामको हदमा

पदहर्ार्हरूमा र्भन्र्ता हुर्ुका साथै उद्दे श्यमा फरक हुन्छ। नयर्ीहरू पषवत्र आत्माको कामका
र्सद्धान्तहरू र क्षेत्र हुर् ्।
मानर्सको कामले उसको अर्ुभव र उसको मार्वतालाई दसाचउँछ। मानर्सले ददर्े कुरा र उसले

गर्े कामले उसकै प्रनतनर्चधत्व गछच । मानर्सको अन्तदृचम्ष्ट, मानर्सको ताककचक क्षमता, मानर्सको
तकच, र उसको प्रर्रु कल्पर्ा-शम्क्त यी सबै कुरा उसको काममा समावेश भएका हुन्छर् ्। मानर्सको
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अर्ुभवले षवशेि रूपमा उसको कामलाई दशाचउर् सक्षम हुन्छ, र व्यम्क्तका अर्ुभवहरू उसको
कामको भागहरू बन्छर् ्। मानर्सको कामले उसको अर्ुभव अर्भव्यक्त गर्च सक्छ। जब केही

मानर्सहरूले र्कारात्मक कुरा अर्भ
ु व गछच र् ्, नतर्ीहरूको सङ्ग्गनतको अचधकांश भािामा र्कारात्मक
तत्त्वहरू समावेश हुर्ेछर् ्। यदद नतर्ीहरूको अर्ुभव एक नर्म्श्र्त समयको नर्म्म्त सकारात्मक छ
र नतर्ीहरू सकारात्मक धारणाको मागचमा षवशेि गरी रहे भर्े, नतर्ीहरूको सङ्ग्गनत अत्यन्त

उत्साहजर्क हुन्छ, र मानर्सहरूले नतर्ीहरूबाट सकारात्मक बन्दोबस्तहरू प्राप्त गर्च सक्छर् ्। यदद
एक जर्ा कामदार एक नर्म्श्र्त समयको नर्म्म्त र्कारात्मक बन्छ भर्े उसको सङ्ग्गतले सधैँ

र्कारात्मक तत्त्वहरू बोकी दहँड्छ। यस ककर्समको सङ्ग्गत नर्राशाजर्क हुन्छ, र अरू व्यम्क्तहरू
पनर् उसको सङ्ग्गतपनछ अन्जार्मै नर्राश बन्र्े छर् ्। अगुवाको आधारमा र्ै उसलाई पछ्याउर्े

व्यम्क्तहरूको अवस्था पररवतचर् हुन्छ। एक कामदार र्भत्रपट्दट जस्तो छ, उसले त्यही कुरा व्यक्त
गछच , र पषवत्र आत्माको काम प्रायजसो मानर्सको म्स्थनतसँगै पररवतचर् हुन्छ। उहाँले मानर्सहरूको
अर्ुभव अर्ुसार काम गर्ुचहुन्छ र उहाँले नतर्ीहरूलाई दबाब ददर्ुहुन्र्, तर मानर्सहरूबाट नतर्ीहरूको

अर्ुभवको सामान्य गनत अर्ुसार माग गर्ुचहुन्छ। अथाचत ् मानर्सको सङ्ग्गत परमेश्वरको वर्र्भन्दा

फरक हुन्छ। मानर्सले सङ्ग्गनत गर्े कुराले नतर्ीहरूको व्यम्क्तगत अन्तदृचम्ष्ट र अर्ुभवलाई
बताउँ छ, यस क्रममा नतर्ीहरूले परमेश्वरको कामको आधारमा आफ्र्ा अन्तदृचम्ष्ट र अर्भ
ु व व्यक्त
गछच । नतर्ीहरूको म्जम्मेवारी परमेश्वरले काम गर्चुहुन्छ वा बोल्र्ुहुन्छ, त्यसमध्ये नतर्ीहरूले अभ्यास
गर्ुचपर्े वा प्रवेश गर्ुचपर्े कुरा के हो भर्ी पिा लगाउर्ु हो, त्यसपनछ अर्ुयायीहरूलाई ती प्रदार्

गर्ुच हो। त्यसकारण, मानर्सको कामले उसको प्रवेश र अभ्यासलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । नर्श्र्य र्ै,

यस ककर्समको काममा मानर्सका र्शक्षाहरू र अर्ुभव वा केही मार्वीय षवर्ार र्मचश्रत हुन्छ। जे
भए तापनर् पषवत्र आत्माले काम गर्चह
ु ु न्छ, र्ाहे मानर्समा होस ् वा दे हधारी परमेश्वरमा होस ्,
कामदारहरूले ती के हुर् ् भर्ी सधैँ व्यक्त गछच र् ्। काम गर्ुचहुर्े पषवत्र आत्मा र्ै हुर्ुभए तापनर्,
मानर्स स्वाभाषवक रूपमा जो हो, काम त्यसैमा आधाररत भएको हुन्छ, ककर्कक पषवत्र आत्माले
जगषवर्ा काम गर्ुचहुन्र्। अको शब्दमा, काम शून्यताबाट आउँ दै र्, तर सधैँ यथाथच पररम्स्थनतहरू र

वास्तषवक अवस्थाहरू अर्ुसार गररएको हुन्छ। यसरी मात्र मानर्सको स्वभाव रूपान्तररत हुर् सक्छ
र उसका परु ार्ा धारणा र षवर्ारहरू पररवतचर् हुर् सक्छर् ्। मानर्सले व्यक्त गर्े कुरा उसले दे ख्र्े,
अर्ुभव गर्े र कल्पर्ा गर्च सक्र्े कुरा र्ै हो, अनर् मानर्सको सोर्-षवर्ारले त्यसलाई हार्सल गर्च

सक्छ, र्ाहे त्यो र्सद्धान्त होस ् वा धारणाहरू होस ्। मानर्सको कामले मानर्सको अर्ुभवको क्षेत्रलाई
पार गर्च सक्दै र्, काम जुर्सुकै आकारको भए तापनर् मानर्सले दे ख्र्े कुरा, मानर्सले सोच्र्े कुरा

वा कल्पर्ा गर्े कुरालाई त्यसले पार गर्च सक्दै र्। परमेश्वरले व्यक्त गर्चह
ु ु र्े सबै कुरा उहाँ स्वयम ्
को हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा र्ै हो, र यो मानर्सले प्राप्त गर्च सक्दै र्—यो मानर्सको सोर्ाइभन्दा बादहर
छ। उहाँले सबै मानर्सहरूलाई अगुवाइ गर्े आफ्र्ो काम व्यक्त गर्ुचहुन्छ, र यो मार्व अर्ुभवको

षववरणहरूसँग सम्बम्न्धत छै र्, बरु यसले उहाँको आफ्र्ो व्यवस्थापर्सँग सरोकार राख्छ। मानर्सले

व्यक्त गर्े कुरार्ादहँ उसको अर्ुभव हो भर्े परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचहुर्े कुरार्ादहँ उहाँको सारतत्त्व
हो, जर्
ु उहाँको अन्तनर्चदहत स्वभाव हो, यो मानर्सको पहुँर्भन्दा बादहर छ। मानर्सको अर्भ
ु व
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र्ादहँ परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचभएको उहाँको सारतत्त्वको आधारमा हार्सल गररएको उसको अन्तदृचम्ष्ट

र ज्ञार् हो। यस ककर्समको अन्तदृचम्ष्ट र ज्ञार्लाई मानर्सको सारतत्त्व भनर्न्छ, र नतर्ीहरूको
अर्भव्यम्क्तको आधारर्ादहँ मानर्सको अन्तनर्चदहत स्वभाव र क्षमता हो—यसैकारण नतर्ीहरूलाई
पनर् मानर्सको सारतत्त्व भनर्न्छ। मानर्स उसले अर्ुभव गर्े र दे ख्र्े कुराको बारे मा सङ्ग्गनत गर्च
सक्षम छ। आफूले अर्ुभव र्गरे को, र्दे िेको, वा नतर्ीहरूको सोर्ाइले भ्याउर् र्सक्र्े, नतर्ीहरूर्भत्र

र्भएका कुराहरूको बारे मा कसैले पनर् सङ्ग्गनत गर्च सक्दै र्। यदद मानर्सले व्यक्त गर्े कुरा उसको

अर्भ
ु वबाट आएको होइर् भर्े त्यो उसको पररकल्पर्ा वा र्सद्धान्त हो। सरल भािामा भन्र्ुपदाच,

उसको वर्र्मा कुर्ै वास्तषवकता हुँदैर्। यदद तँ कदहल्यै पनर् समाजको सम्पकचमा आएको चथइर्स ्
भर्े तँ समाजको जदटल सम्बन्धहरूसँग स्पष्ट सङ्ग्गत गर्च सक्षम हुर्े चथएर्स ्। यदद तेरो पररवार
र्भएको भए, पररवारका समस्याहरूको बारे मा कुरा गर्े अरू चथए भर्े, नतर्ीहरूले भर्ेका अचधकांश
कुरा तैँले बुझ्दै र्चथस ्। त्यसैले, मानर्सले सङ्ग्गत गर्े र उसले गर्े कामले उसको र्भत्री सारतत्त्वको

प्रनतनर्चधत्व गछच । यदद कसैले सजाय र न्यायको बारे मा उसको बुझाइसँग सङ्ग्गत गर्यो, तर तँसँग
त्यसको कुर्ै अर्ुभव चथएर् भर्े तैँले उसको ज्ञार्लाई इन्कार गर्े साहस गर्े चथइर्स ्, शत

प्रनतशत त्यसमा सहमत हुर् साहस गर्े कुरा त परै जाओस ्। ककर्कक तैँले नतर्ीहरूले सङ्ग्गत
गरे को कुरा कदहल्यै अर्ुभव गरे को छै र्स ्, तैँले कदहल्यै थाहा पाएको चथइर्स ्, र तेरो मर्ले त्यसको
बारे मा कल्पर्ा गर्च सक्दै र्। नतर्ीहरूको ज्ञार्बाट तैँले र्लर् सक्र्े कुरा भर्ेको भषवष्यमा सजाय

र न्याय भएर जार्का लाचग र्ादहर्े एक मागच हो। तर यो मागच एक सैद्धाम्न्तक ज्ञार् मात्र हुर्
सक्छ; यसले तेरो आफ्र्ो बुझाइको ठाउँ र्लर् सक्दै र्, र् त तेरो अर्ुभवको र्ै। सायद नतर्ीहरूले
भर्ेको कुरा सही र्ै छ भर्ी तँ षवर्ार गछच स ्, तर तेरो आफ्र्ै अर्ुभवमा तँ त्यो कुरा धेरै ककर्समले

अव्यावहाररक भएको पिा लगाउँ छस ्। सायद तैँले सन्
ु र्े कनतपय कुराहरू पण
ू चतया अव्यावहाररक
भएको महसुस गछच स ्; त्यो समयमा यसको धारणालाई र्लन्छस ्, र तैँले त्यसलाई स्वीकार गरे

तापनर्, तैँले अनर्च्छुक रूपमा मात्रै स्वीकार गछच स ्। तर तेरो आफ्र्ै अर्ुभवमा, तैँले जुर् कुराबाट
ज्ञार् प्राप्त गरे को छस ्, त्यो धारणा तेरो व्यवहार गर्े तररका बन्छ, र तैँले जनत धेरै तपाईंले

व्यवहार गछच स ्, तैँले सुर्ेका वर्र्हरूको साँर्ो मल्
ू य र अथचलाई त्यनत र्ै बुझ्छस ्। तैँले आफैले
अर्भ
ु व गररसकेपनछ तैँले अर्भ
ु व गरे को कुराको ज्ञार्को बारे मा त्यसपनछ तैँले कुरा गर्च सक्छस ्।
यसको साथै, तैँले कसको ज्ञार् वास्तषवक र व्यावहाररक छ अनर् कसको ज्ञार् र्सद्धान्तमा

आधाररत छ र व्यथचको छ भर्ी छुट्याउर् पनर् सक्छस ्। त्यसैले, तैँले स्वीकार गरे को ज्ञार्
सत्यतासँग मेल िान्छ कक िाँदैर् भन्र्े कुरा तैँले व्यावहाररक रूपमा त्यसलाई अर्ुभव गरे को

छस ् कक छै र्स ् भन्र्े कुरामा नर्भचर रहन्छ। जब तेरो अर्भ
ु वमा सत्यता हुन्छ, तब तेरो ज्ञार्
व्यावहाररक र मूल्यवार् ् बन्र्ेछ। आफ्र्ो अर्ुभवबाट तैँले षववेक र अन्तदृचम्ष्ट पनर् हार्सल गर्च
सक्छस ्, आफ्र्ो ज्ञार्लाई गदहराउर् सक्छस ्, र तैँले आफूसँग कसरी व्यवहार गर्ुचपछच भन्र्े बारे मा

तैँले तेरो बुद्चध र सामान्य र्ेतर्ालाई वद्
ृ चध गर्च सक्छस ्। मानर्सहरूले व्यक्त गर्े त्यस्तो ज्ञार्
जसको सत्यता छै र्, त्यो र्सद्धान्त हो, र्ाहे त्यो जनतसुकै उच्र्कोटीको ककर् र्होस ्। यस ककर्समको

व्यम्क्त शरीरका षवियमा धेरै बद्
ु चधमार् ठहररर् सक्छ तर आम्त्मक कुराको षवियमा कुर्ै भेद
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छुट्याउर् सक्दै र्। ककर्कक यस ककर्समका मानर्सहरूसँग आम्त्मक मार्मलाको बारे मा कुर्ै पनर्
अर्ुभव हुँदैर्। यी मानर्सहरूले आम्त्मक मार्मलामा प्रकाश पाएका हुँदैर्र् ् र आम्त्मक कुराहरू
बझ्
ु दै र्र् ्। तैँले जर्
ु सक
ु ै ज्ञार् व्यक्त गरे पनर्, यदद त्यो तेरो सारतत्त्व हो भर्े त्यो तेरो व्यम्क्तगत

अर्ुभव हो, तेरो वास्तषवक ज्ञार् हो। र्सद्धान्तको बारे मा मात्र कुरा गर्े मानर्सहरू—यी

मानर्सहरूसँग र् त सत्यता हुन्छ र् त वास्तषवकता र्ै हुन्छ—छलफललाई पनर् नतर्ीहरूको
अम्स्तत्व भन्र् सककन्छ, ककर्कक उर्ीहरूको गदहरो सोर्षवर्ारद्वारा मात्रै नतर्ीहरू आफ्र्ो
र्सद्धान्तको नर्क्योलमा आइपग
ु ेका छर् ् र यो उर्ीहरूको गम्भीर चर्न्तर्को पररणाम हो। तैपनर्

यो केवल र्सद्धान्त मात्र हो, यो कल्पर्ाभन्दा अरू केही होइर्! सबै प्रकारका मानर्सहरूको

अर्ुभवहरूले उर्ीहरूर्भत्र भएका कुराहरूको प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्। कुर्ै पनर् आम्त्मक अर्ुभव र्भएको

कसैले पनर् सत्यताको ज्ञार्को बारे मा बोल्र् सक्दैर्, र् त षवषवध आम्त्मक कुराहरूको सही ज्ञार्को

बारे मा र्ै कुरा गर्च सक्छर् ्। मानर्सले जे व्यक्त गछच त्यो उर्भत्र जे छ त्यही हो—यो नर्म्श्र्त हो।
यदद कसैले आम्त्मक कुराहरूको ज्ञार् र सत्यताको ज्ञार् प्राप्त गर्े र्ाहर्ा गछच भर्े उससँग

वास्तषवक अर्ुभव हुर्ुपछच । यदद तैँले मार्व जीवर्का सामान्य र्ेतर्ाका बारे मा स्पष्टसँग बोल्र्
सक्दै र्स ् भर्े तैँले त्योभन्दा कनत थोरै मात्रामा आम्त्मक कुराहरूको बारे मा बोल्र् सक्र्ेछौ?
मण्डलीहरूलाई अगुवाइ गर्च, मानर्सहरूलाई जीवर् ददर्, र मानर्सहरूका नर्म्म्त प्रेररतहरू बन्र्

सक्र्ेहरू यथाथचता अर्भ
ु व हुर्प
ु छच ; उर्ीहरूसँग आम्त्मक कुराहरूको सही बझ
ु ाइ हुर्प
ु छच र उर्ीहरूमा
सत्यताको सही ककर्सम बुझाइ र अर्ुभव हुर्ुपछच । यस ककर्समका मानर्सहरू मात्र मण्डलीहरूलाई
अगुवाइ गर्े सेवक वा प्रेररतहरू बन्र् योग्य हुन्छर् ्। अन्यथा, उर्ीहरूले सार्ा व्यम्क्तहरूको रूपमा
पछ्याउर् मात्रै सक्छर् ् र अगुवाइ गर्च सक्दै र्र् ्, मानर्सहरूलाई जीवर् उपलब्ध गराउर् सक्र्े

प्रेररतहरू बन्र् सक्र्े त परै जाओस ्। ककर्कक प्रेररतहरूको कायच हतार गर्चु वा झगडा गर्चु होइर्;

बरु जीवर् सम्बन्धी सेवाको काम गर्ुच र अरूलाई नतर्ीहरूको स्वभाव रूपान्तरण गर्च अगुवाइ गर्ुच

हो। यो कायच गर्ेहरूलाई गाह्रो म्जम्मेवारी पूरा गर्चको लाचग नर्युम्क्त गररएको हुन्छ, यस्तो कायच
जो-कोहीले पूरा गर्च सक्दै र्। यस ककर्समको काम केवल जीवर् भएकाहरूले मात्र पूरा गर्च सक्छर् ्,
अथाचत ्, सत्यताको अर्ुभव गररसकेकाहरूले मात्र पूरा गर्च सक्छर् ्। यस ककर्समको काम त्यनतकै
छोडेर दहँड्र्े, हतार गर्े वा आफैलाई िर्च गर्च इच्छुकहरू जोकसैले परू ा गर्च सक्दै र्; सत्यताको
अर्ुभव र्भएका, र्नछवर्लएका वा न्याय र्गररएका मानर्सहरू यस ककर्समको काम गर्च असक्षम

हुन्छर् ्। अर्ुभव र्भएका मानर्सहरू, यथाथचता र्भएका मानर्सहरू, वास्तषवकतालाई स्पष्टसँग दे ख्र्
र्सक्र्े हुन्छर् ् ककर्कक उर्ीहरू आफैमा यस ककर्समको सार हुँदैर्। त्यसैले, यस ककर्समको व्यम्क्त
अगव
ु ापर्को काम गर्च असक्षम हुर्े मात्र होइर्, तर यदद लामो समयसम्म नतर्ीहरू सत्यतारदहत
भइरहन्छर् ् भर्े उर्ीहरू षवर्ाशको पात्र बन्र्ेछर् ्। तैँले व्यक्त गर्े अन्तदृचम्ष्ट तैँले जीवर्मा अर्ुभव
गरे का कदठर्ाइहरूको प्रमाणको रूपमा िडा हुर् सक्छ, जुर् कुराहरूको नर्म्म्त तँलाई सजाय
ददइएको हुन्छ, र जुर् षवियको नर्म्म्त तेरो न्याय गररएको हुन्छ। परीक्षाहरूको हकमा पनर् यही

कुरा लागू हुन्छ: जहाँ व्यम्क्तलाई शोधर् गररएको हुन्छ, जहाँ व्यम्क्त कमजोर हुन्छ—यी ती क्षेत्र
हुर् ् जसमा व्यम्क्तले अर्भ
ु व गरे को हुन्छ, जसमा व्यम्क्तको मागच हुन्छ। उदाहरणका लाचग, यदद
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कसैले वैवादहक सम्बन्धमा र्ैराश्यता भोग्छर् ् भर्े उर्ीहरूले प्रायजसो यस्तो सङ्ग्गनत गछच र् ,्

“परमेश्वरलाई धन्यवाद होस ्, परमेश्वरको प्रशंसा होस ्, मैले परमेश्वरको हृदयको र्ाहर्ालाई सन्तुष्ट
पार्चप
ु छच र मैले मेरो सम्पण
ू च जीवर् अपचण गर्चुपछच , र मैले मेरो वैवादहक सम्बन्धलाई पण
ू चतया

परमेश्वरको हातमा समपचण गर्ुचपछच । म मेरो सारा जीवर् परमेश्वरमा समपचण गर्च इच्छुक छु।”
मानर्सर्भत्र भएका सबै कुराहरू सङ्ग्गनतद्वारा प्रदशचर् गर्च सककन्छ। र्ाहे उर्ीहरू र्को स्वरमा

बोलूर् ् वा शान्त स्वरमा बोलूर् ्, व्यम्क्तको बोलीवर्र्को ढाँर्ा अर्ुभवका षवियहरू होइर् र नतर्ले

उर्ीहरूसँग के छ र उर्ीहरू को हुर् ् भन्र्े कुराको प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्र् ्। यी कुराहरूले
व्यम्क्तको र्ररत्र असल कक िराब छ, वा उर्ीहरूको प्रकृनत असल छ कक िराब छ भन्र्े मात्र
बताउर् सक्छ, तर कसैसँग अर्ुभव छ कक छै र् त्यस कुरासँग नतर्लाई तुलर्ा गर्च सककँदै र्।

बोल्दा आफैलाई व्यम्क्त गर्च सक्र्े क्षमता, वा बोलीको सीप वा गनत केवल अभ्यासको प्रनतफल
हो र यसले व्यम्क्तको अर्ुभवलाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। जब तँ आफ्र्ो व्यम्क्तगत

अर्ुभवहरूको बारे मा कुरा गछच स ्, तब तैँले महत्वपूणच ठार्ेका र तँर्भत्र भएका सबै कुराहरूका बारे मा
सङ्ग्गनत गछच स ्। मेरो बोलीले मेरो अम्स्तत्वको प्रनतनर्चधत्व गछच , तर मैले भन्र्े कुरा मानर्सको
पहुँर्भन्दा बादहर छ। मैले भन्र्े कुरा मानर्सले अर्ुभव गर्े कुरा होइर्, र यो मानर्सले दे ख्र्
सक्र्े कुरा पनर् होइर्; यो मानर्सले छुर् सक्र्े कुरा पनर् होइर्, तर मैले भन्र्े कुरा म स्वयम ् र्ै

हुँ। कनतपय मानर्सहरूले मैले र्शक्षा ददर्े कुरा र्ै मैले गरे को अर्भ
ु व हो भर्ी स्वीकार गछच र् ्, तर
त्यो आत्माको प्रत्यक्ष अर्भव्यम्क्त हो भर्ी नतर्ीहरूले पदहर्ार् गदै र्र् ्। अवश्य र्ै, मैले जे भन्छु
त्यो मैले अर्ुभव गरे को कुरा हो। छ हजार विचसम्म व्यवस्थापर्को काम गर्े म र्ै हुँ। मैले
मार्वजानतको सम्ृ ष्टको सुरुआतदे खि वतचमार् समयसम्म भएका सबै कुरा अर्ुभव गरे को छु; कसरी

म त्यसको बारे मा र्र्ाच गर्च असक्षम हुन्छु र? जब मानर्सको प्रकृनतको कुरा आउँ छ, मैले त्यो
स्पष्ट दे िेको छु; मैले त्यो लामो समयदे खि अवलोकर् गरेँ। कसरी म त्यसको बारे मा स्पष्टसँग

कुरा गर्च असक्षम हुर् सक्छु र? मैले मानर्सको सारलाई स्पष्ट रूपमा दे खिसकेको छु, त्यसकारण
म मानर्सलाई सजाय ददर् र उसको न्याय गर्च योग्य छु, ककर्कक सबै मानर्स मबाट आएका हुर् ्
तर उर्ीहरू शैतार्द्वारा भ्रष्ट बर्ाइएका छर् ्। नर्श्र्य र्ै, मैले गरे को कामलाई मूल्याङ्ग्कर् गर्च

म योग्य छु। यो काम मेरो शरीरले र्गरे को भए पनर्, यो आत्माको प्रत्यक्ष अर्भव्यम्क्त हो, र
मसँग जे छ र म जे हुँ त्यो यही हो। त्यसैले, त्यसलाई व्यक्त गर्च र मैले गर्ुचपर्े काम गर्च म
योग्य छु। मानर्सहरूले भन्र्े कुरा भर्ेका उर्ीहरूले अर्ुभव गरे का कुरा हुर् ्। त्यो उर्ीहरूले दे िेका,
उर्ीहरूको मर्ले बुझ्र् पुग्र् सक्र्े, र उर्ीहरूको र्ेतर्ाले थाहा पाउर् सक्र्े कुरा हुर् ्। नतर्ीहरूले
सङ्ग्गनत गर्च सक्र्े कुरा यही हो। परमेश्वरको दे हधारी शरीरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू आत्माको
प्रत्यक्ष अर्भव्यम्क्त हुर् ् र यी वर्र्हरूले आत्माद्वारा गररएको काम व्यक्त गछच र् ्, जुर्र्ादहँ
शरीरले अर्ुभव गरे को वा दे िेको छै र्, तैपनर् उहाँले आफ्र्ो अम्स्तत्वलाई व्यक्त गर्चह
ु ु न्छ, ककर्कक
दे हको सारतत्त्व आत्मा र्ै हो, र उहाँले आत्माको काम व्यक्त गर्ुचहुन्छ। यो आत्माले अनघबाटै
गररसक्र्ुभएको काम हो, तापनर् त्यो दे हको पहुँर्भन्दा बादहर छ। दे हधारणपनछ, दे हको

अर्भव्यम्क्तद्वारा उहाँले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको अम्स्तत्व थाहा गर्च सक्षम तल्
ु याउर्ह
ु ु न्छ र
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मानर्सहरूलाई परमेश्वरको स्वभाव र उहाँले गर्ुचभएको काम दे ख्र्े तुल्याउर्ुहुन्छ। मानर्सको कामले

मानर्सहरूलाई उर्ीहरू केमा प्रवेश गर्ुचपछच र उर्ीहरूले के बुझ्र्ुपछच सोबारे ठूलो स्पष्टता ददन्छ;
यसमा मानर्सहरूलाई सत्यताको बझ
ु ाइ र अर्भ
ु वनतर अगव
ु ाइ गर्े कुरा समावेश हुन्छ। मानर्सको
काम भर्ेको मानर्सहरूलाई पालर्पोिण गर्ुच हो; परमेश्वरको काम भर्ेको मानर्सहरूको नर्म्म्त

र्याँ मागच र र्याँ युगहरूको सुरुवात गररददर्ु, र मरणशील मानर्सहरूले थाहा गर्च र्सक्र्े कुरा

मानर्सहरूलाई प्रकट गररददर्ु हो, यसरी नतर्ीहरूले उहाँको स्वभाव बुझ्र् सक्छर् ्। परमेश्वरको काम
भर्ेको सबै मार्वजानतलाई अगव
ु ाइ गर्चु हो।
पषवत्र

आत्माका

सबै

कायच

मानर्सहरूको

फाइदाको

नर्म्म्त

गररएका

हुन्छर् ्। यसले
मानर्सहरूलाई सुधार गछच ; मानर्सहरूलाई फाइदा र्गर्े कुर्ै कायच छै र्। र्ाहे सत्यता सतही होस ्
वा गहर् होस ्, र सत्यता िहण गर्ेहरूको क्षमता जस्तोसुकै होस ्, पषवत्र आत्माले जे पनर् गर्ुचहुन्छ,
त्यसले मानर्सहरूलाई फाइदा गछच । तर पषवत्र आत्माको काम प्रत्यक्ष रूपमा गररँदैर् ; उहाँसँग

सहकायच गर्े मानर्सहरूद्वारा र्ै यसलाई व्यक्त गररर्ुपछच । केवल यसरी मात्रै पषवत्र आत्माको
कामको पररणामहरू प्राप्त गर्च सककन्छ। नर्श्र्य र्ै, जब पषवत्र आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा काम

गर्ुचहुन्छ, यसमा कुर्ै र्मलावट हुँदैर्; तर जब पषवत्र आत्माले मानर्सद्वारा काम गर्ुचहुन्छ, यो
अत्यन्तै कलङ्ग्ककत बन्छ र यो पषवत्र आत्माको मौर्लक काम हुँदैर्। यसकारण, सत्यता फरक
हदमा पररवतचर् हुन्छ। अर्य
ु ायीहरूले पषवत्र आत्माको मौर्लक अर्भप्राय प्राप्त गदै र्र् ् तर पषवत्र

आत्माको काम र मानर्सको अर्ुभव र ज्ञार्को संयोजर् प्राप्त गछच र् ्। अर्ुयायीहरूले पषवत्र

आत्माको कामको जुर् दहस्सा प्राप्त गछच र् ् त्यो सही हुन्छ, जबकी उर्ीहरूले प्राप्त गर्े मानर्सको
अर्ुभव र ज्ञार् फरक-फरक हुन्छ ककर्कक सेवकहरू फरक छर् ्। पषवत्र आत्माको प्रकाश र अगव
ु ाइ
पाएका सेवकहरूले यो प्रकाश र अगव
ु ाइ हार्सल गछच र् ्। यी अर्भ
ु वहरूर्भत्र मानर्सको मर् र
अर्ुभव साथै मार्वताको सार, समावेश हुन्छ, त्यसपनछ, नतर्ीहरूले प्राप्त गर्ुचपर्े ज्ञार् वा अन्तदृचम्ष्ट
नतर्ीहरूले प्राप्त गछच र् ्। यो र्ादहँ सत्यता अर्ुभव गररसकेपनछको मानर्सको अभ्यास गर्े तररका
हो। यस ककर्समको अभ्यास गर्े तररका सधैँ एक समार्को हुँदैर्, ककर्कक मानर्सहरूले फरक

ककर्समले अर्ुभव गछच र् ् र मानर्सहरूले अर्ुभव गर्े कुराहरू पनर् फरक र्ै हुन्छर् ्। यस ककर्समले
पषवत्र आत्माको उही प्रकाशले पनर् फरक ज्ञार् र अभ्यास ल्याउँ छ , ककर्कक प्रकाश प्राप्त गर्ेहरू
फरक हुन्छर् ्। कनतपय मानर्सहरूले अभ्यास गर्े क्रममा सार्ानतर्ा गल्तीहरू गछच र् ् भर्े कनतपयले
ठूलै गल्ती पनर् गछच र् ्, र कनतपयले र्ादहँ गल्ती बाहे क केही पनर् गदै र्र् ्। मानर्सहरूको बुझ्र्े
क्षमता फरक-फरक हुर्े भएकोले यस्तो हुन्छ, साथै उर्ीहरूमा अन्तनर्चदहत क्षमताको कारण पनर्
यस्तो हुन्छ। कनतपय मानर्सहरूले सन्दे श सर्
ु ेपनछ एक ककर्समले बझ्
ु छर् ्, र कनतपयले सत्यता

सुनर्सकेपनछ अकै ककर्समले बुझ्छर् ्। कनतपय मानर्सहरूले हल्का रूपमा तलमाचथ बुझ्छर् ् भर्े

कनतपयले त सत्यताको वास्तषवक अथच बुझेकै हुँदैर्र् ्। त्यसैले, एक व्यम्क्तले अरूलाई कसरी
अगुवाइ गर्ेछ भन्र्े कुरालाई उसको बुझाइले नर्दे र्शत गछच ; यो साँर्ो हो, ककर्कक व्यम्क्तको काम
उसको अम्स्तत्वको अर्भव्यम्क्त र्ै हो। सत्यताको सही बुझाइ भएकाहरूले अगुवाइ गरे का
मानर्सहरूसँग पनर् सत्यताको सही बझ
ु ाइ हुन्छ। गलत बझ
ु ाइ भएका मानर्सहरू भए तापनर्
1486

त्यस्ता मानर्सहरू अत्यन्त थोरै हुन्छर् ्, र प्रत्येक व्यम्क्तमा त्रुदट हुर्ेछ भन्र्े छै र्। यदद कुर्ै
व्यम्क्तको सत्यता सम्बन्धी बुझाइमा त्रुदट छ भर्े उसलाई पछ्याउर्ेहरू पनर् गलत र्ै हुर्ेछर् ्, र
यी मानर्सहरू वर्र्को हरे क धारणामा गलत हुर्ेछर् ् भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का हुँदैर्। अर्य
ु ायीहरूले

सत्यता कनत मात्रामा बुझ्छर् ् भन्र्े कुरा सेवकहरूमा नर्भचर हुन्छ। नर्श्र्य र्ै, परमेश्वरबाट आएको
सत्यता सही हुन्छ, र यसमा कुर्ै गल्ती हुँदैर्, र यो पूणचतया नर्म्श्र्त हुन्छ। तैपनर् सेवकहरू
पूणचतया सही र्हुर् सक्छर् ् र पूणचतया भरोसायोग्य हुन्छर् ् भर्ेर भन्र् पनर् सककँदै र्। यदद
सेवकहरूसँग सत्यतालाई अभ्यास गर्े व्यावहाररक तररका छ भर्े अर्य
ु ायीहरूसँग पनर् त्यही

ककर्समको अभ्यास गर्े तररका हुर्ेछ। यदद सेवकहरूसँग सत्यता अभ्यास गर्े व्यावहाररक तररका
छै र् तर धमचर्सद्धान्त मात्र छ भर्े अर्ुयायीहरूसँग कुर्ै वास्तषवकता हुर्ेछैर्। अर्ुयायीहरूको

योग्यता र प्रवषृ ि जन्मजात नर्धाचररत हुन्छ र यो सेवकहरूसँग सम्बम्न्धत हुँदैर्, तर अर्ुयायीहरूले
कनत मात्रामा सत्यता बुझ्छर् ् र परमेश्वरलाई चर्न्छर् ् भन्र्े कुरा सेवकहरूमा नर्भचर हुन्छ (यो
केही मानर्सहरूमा मात्र लागू हुन्छ)। सेवक जस्तो हुन्छ, उसले अगुवाइ गर्े अर्ुयायीहरू पनर्
त्यस्तै हुर्ेछर् ्। सेवकले जे कुरा व्यम्क्त गछच , त्यो उसको सार हो, यसमा कुर्ै पूवाचिह हुँदैर्।

उसलाई पछ्याउर्ेहरूसँग उसले माग गर्ेहरू र्ै उसले र्ाहर्ा गरे को कुरा हो वा उसले हार्सल गर्च
सक्र्े कुरा हुर् ्। आफूले जे गर्े गरे का छर् ् त्यही कुराको आधारमा अचधकांश सेवकहरूले आफ्र्ा
अर्य
ु ायीहरूबाट ती कुरा माग गछच र् ्, यद्यषप उर्ीहरूका अर्य
ु ायीहरूले त्यनत धेरै कुरा हार्सल गर्च
सक्दै र्र् ्—र हार्सल गर्च र्सककर्े त्यही कुरा र्ै व्यम्क्तको प्रवेशको बाधक बन्छ।

काँटछाँट गररएका, नर्राकरण गररएका, न्याय गररएका र सजाय ददइएकाहरूले गर्े काममा

नर्कै थोरै र्भन्र्ता हुन्छ, र उर्ीहरूको कामको अर्भव्यम्क्त धेरै हदसम्म ठीक हुन्छ। काम गर्च
आफ्र्ो स्वाभाषवक गण
ु मा नर्भचर रहर्े मानर्सहरूले ठूला गल्तीहरू गछच र् ्। अर्सद्ध मानर्सहरूको

कामले उर्ीहरूको आफ्र्ो अत्यन्तै धेरै स्वाभाषवक गुण व्यक्त गछच र् ्, जसले पषवत्र आत्माको
काममा ठूलो बाधा ददन्छ। व्यम्क्तको क्षमता जनतसुकै राम्रो भए तापनर् परमेश्वरले आदे श
ददर्ुभएको काम गर्च त्यो व्यम्क्त काँटछाँट, नर्राकरण, र न्यायको प्रकक्रया भएर जार्ैपछच । यदद

उर्ीहरू त्यस ककर्समको न्याय भएर गएका छै र्र् ् भर्े उर्ीहरूले जनतसुकै राम्ररी काम गरे पनर्

त्यो काम सत्यताको र्सद्धान्तहरूसँग एकरूप हुँदैर् र त्यो काम उर्ीहरूको आफ्र्ै स्वाभाषवक र
मार्वीय गुणको उपज बन्छ। काँटछाँट, नर्राकरण, र न्यायको प्रकक्रया भएर र्गएका मानर्सहरूको
तुलर्ामा यो प्रकक्रयाबाट भएर गएका मानर्सहरूको काम धेरै हदसम्म ठीक हुन्छ। न्याय भएर
र्गएका मानर्सहरूले मार्व बौद्चधकता र जन्मजात प्रनतभासँग र्मर्सएको मार्वीय शारीररकपर्

र षवर्ारहरूभन्दा अरू कुर्ै कुरा व्यक्त गदै र्र् ्। परमेश्वरको कामको सही मार्वीय अर्भव्यम्क्त
यो होइर्। यस ककर्समका मानर्सहरूको अर्ुसरण गर्ेहरू उर्ीहरूको जन्मर्सद्ध क्षमताद्वारा

आकषिचत भएका हुन्छर् ्। उर्ीहरूले मानर्सको अन्तदृचम्ष्ट र अर्ुभव धेरै मात्रामा व्यक्त गछच र् ्, जुर्
परमेश्वरको मौर्लक अर्भप्रायबाट अलचगएको हुन्छ र त्यसबाट धेरै हदसम्म तलमाचथ भएको
हुन्छ, त्यसकारण यस ककर्समको व्यम्क्तको कामले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको अगाडड ल्याउर्
सक्दै र्, बरु नतर्ीहरूलाई मानर्सको अगाडड ल्याउँ छ। त्यसैले , न्याय र सजायको प्रकक्रया भएर
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र्गएका मानर्सहरू परमेश्वरले आदे श गर्ुचभएको कामलाई अनघ बढाउर् अयोग्य हुन्छर् ्। योग्य
सेवकको कामले मानर्सहरूलाई सही मागचमा ल्याउर् सक्छ र उर्ीहरूलाई सत्यताको ठूलो प्रवेश
प्रदार् गछच । उसको कामले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको अनघ ल्याउर् सक्छ। साथै, उसले गर्े काम

व्यम्क्त षपच्छे फरक हुर् सक्छ र यो र्ीनतनर्यमद्वारा बाँचधएको हुँदैर्, जसले गदाच मानर्सहरूले
जीवर्मा क्रर्मक रूपमा वद्
ृ चध हुर् र सत्यताप्रनतको अझै गहर् प्रवेश प्राप्त गर्चको लाचग छुटकारा

र स्वतन्त्रता प्राप्त गछच र् ् क्षमता। अयोग्य सेवकको काम मापदण्डभन्दा धेरै टाढा हुन्छ। उसको
काम मि
ू चता हो। उसले मानर्सहरूलाई र्ीनतनर्यमहरूमा मात्र ल्याउर् सक्छ, र उसले मानर्सहरूबाट
माग गर्े कुरा व्यम्क्त षपच्छे फरक हुँदैर्; उसले मानर्सहरूको वास्तषवक आवश्यकताहरू बमोम्जम
काम गदै र्। यस ककर्समको काममा थुप्रै र्ीनतनर्यम र र्सद्धान्तहरू हुन्छर् ्, अनर् त्यसले
मानर्सहरूलाई वास्तषवकतामा ल्याउर् सक्दै र्, र् त जीवर् वद्
ृ चधको सामान्य अभ्यास र्ै ल्याउँ छ।

यसले मानर्सहरूलाई केवल अथचहीर् एक-दई
ु वटा र्ीनतनर्यमहरूको अर्ुयायी बन्र् सक्षम तुल्याउँ छ।

यस ककर्समको अगुवाइले मानर्सहरूलाई अन्यत्रै डोर्याउर् सक्छ। उसले तँलाई आफूजस्तै बर्ाउँ छ;
उसले तँलाई उसँग जे छ र ऊ जो हो त्यस्तै बर्ाउँ छ। अगुवाहरू योग्य छर् ् कक छै र् भर्ी छुट्याउर्
उर्ीहरूले अगुवाइ गर्े मागच र उर्ीहरूको कामको पररणामलाई अर्ुयायीहरूले एउटा मुख्य कुराको

रूपमा हे र्ुच, र अर्ुयायीहरूले सत्यता अर्ुरूप र्सद्धान्तहरू प्राप्त गरे का छर् ् कक छै र्र् ् भर्ेर हे र्ुच,
र उर्ीहरूले आफ्र्ो रूपान्तरण सह
ु ाउँ दो अभ्यासका तररकाहरू पाएका छर् ् कक छै र्र् ् भर्ेर पनर्
हे र्ुच हो। तैँले फरक ककर्समका मानर्सहरूका फरक-फरक कामको बीर्मा र्भन्र्ता छुट्याउर्ुपछच ; तँ

मूिच अर्ुयायी बन्र्ु हुँदैर्। मानर्सहरूको प्रवेशको लाचग यो षवशेि रूपले महत्त्वपूणच छ। यदद तैँले
कुर् व्यम्क्तको अगुवापर्मा सही मागच छ र कुर् व्यम्क्तकोमा छै र् भर्ी छुट्याउर् सक्षम भइर्स ्
भर्े तँ सम्जलैसँग भ्रममा पर्ेछस ्। यी सबै कुराले तेरो जीवर्मा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। अर्सद्ध
मानर्सहरूको काममा धेरै प्राकृनतकपर् हुन्छ; यसमा धेरै मार्वीय इच्छा र्मचश्रत हुन्छर् ्। उर्ीहरूको
अम्स्तत्व र्ै नतर्ीहरूको प्राकृनतकपर् हो—उर्ीहरू त्यससँगै जम्न्मएका हुन्छर् ्। यो र्ादहँ नर्राकरण
गररसकेपनछको जीवर् वा रूपान्तरण भइसकेपनछको वास्तषवकता होइर्। त्यस्तो व्यम्क्तले कसरी

जीवर्को िोजी गर्ेहरूलाई समथचर् गर्च सक्छ? मानर्ससँग जर्
ु जीवर् छ यो उसको जन्मर्सद्ध

बौद्चधकता वा क्षमतामा र्ै हो। यस ककर्समको बौद्चधकता वा क्षमता परमेश्वरले मानर्सबाट माग

गर्ुचभएको कुराबाट धेरै टाढा हुन्छ। यदद मानर्स र्सद्ध बर्ाइएको छै र् र उसको भ्रष्ट स्वभावलाई
नछँ वर्लएको र नर्राकरण गररएको छै र् भर्े उसले व्यक्त गर्े कुरा र सत्यता बीर् ठूलो अन्तर
रहन्छ; उसले व्यक्त गर्े कुराहरू अस्पष्ट कुराहरूसँग र्मचश्रत हुर्ेछ, जस्तै उसको कल्पर्ा र एकोहोरो
अर्भ
ु व। साथै, उसले जसरी काम गरे तापनर् सारा मानर्सहरूको प्रवेशको लाचग समि लक्ष्य र

सत्यता छै र् भन्र्े मानर्सहरूले महसुस गछच र् ्। मानर्सहरूबाट माग गररर्े अचधकांश कुराहरू

उर्ीहरूको क्षमताभन्दा बादहरको कुरा हुन्छ, मार्ौं उर्ीहरू काठमा टुसुक्क बस्र् लगाएको हाँस हुर् ्।
यो मार्वीय इच्छाको काम हो। मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव, उसका सोर्षवर्ारहरू, र उसको धारणाले
उसको शरीरको सबै अङ्ग्गलाई दषु ित बर्ाउँ छ। मानर्स सत्यता अभ्यास गर्े प्रवषृ ि सदहत जन्मेको

हुँदैर्, र् त उसँग सत्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा बझ्
ु र्े प्रवषृ ि र्ै हुन्छ। त्यसमा मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव
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थपौं—जब यस ककर्समको प्राकृनतक व्यम्क्तले काम गछच , के यसले अवरोधहरू ल्याउँ दै र् र? तर

र्सद्ध बर्ाइएको व्यम्क्तमा मानर्सहरूले बुझ्र्ुपर्े सत्यताको अर्ुभव, र उर्ीहरूको भ्रष्ट
स्वभावहरूको ज्ञार् हुन्छ, ताकक उसको काममा भएको व्यथच र अवास्तषवक कुराहरू षवस्तारै हराएर
जाऊर् ्, मार्वीय व्यर्भर्ार कम हुँदै जाओस ्, र उसको काम र सेवा परमेश्वरले माग गर्ुचभएको
मापदण्डको झर् ्-झर् ् र्म्जक आउर् सकोस ्। यसरी उसको काम सत्यता वास्तषवकतामा प्रवेश गरे को

हुन्छ र त्यो वास्तषवक पनर् बर्ेको हुन्छ। मानर्सको मर्मा भएको सोर्षवर्ारले पषवत्र आत्माको
कामलाई रोक्छ। मानर्ससँग प्रशस्त कल्पर्ा र उचर्त तकच पाइन्छ, र उसँग षवर्भन्र् मार्मलाहरू

समाधार् गर्े लामो अर्ुभव पनर् हुन्छ। यदद मानर्सका यी पक्षहरू काँटछाँट र सुधार भएर गएर्र् ्
भर्े यी सबैले काममा अवरोध ल्याउँ छर् ्। त्यसैले, मानर्सको कामले उच्र्तम शुद्धता हार्सल गर्च
सक्दै र्, षवशेि गरी अर्सद्ध मानर्सहरूको कामले।

मानर्सको काम एक नर्म्श्र्त दायरार्भत्र रहन्छ र यो सीर्मत छ। एक व्यम्क्तले एक नर्म्श्र्त

र्रणको काम गर्च सक्छ र सम्पूणच युगको काम गर्च सक्दै र्—अन्यथा, उसले मानर्सहरूलाई
र्ीनतनर्यमहरूमा डोर्याउर्ेछ। मानर्सको काम एक नर्म्श्र्त समय वा र्रणमा मात्र लागु हुन्छ।
ककर्कक मानर्सको अर्ुभवको आफ्र्ो क्षेत्र हुन्छ। कसैले पनर् मानर्सको कामलाई परमेश्वरको

कामसँग तुलर्ा गर्च सक्दै र्। मानर्सको अभ्यास गर्े तररकाहरू र सत्यता सम्बन्धी उसको ज्ञार्
नर्म्श्र्त क्षेत्रमा लागु हुन्छर् ्। मानर्सले पछ्याउर्े मागच पण
ू च रूपमा पषवत्र आत्माको इच्छा हो भर्ी
भन्र् सककँदै र्, ककर्कक मानर्स पषवत्र आत्माद्वारा मात्रै प्रकार्शत हुर् सक्छ, र पषवत्र आत्माद्वारा

पूणच रूपमा भररर् सक्दै र्। मानर्सले अर्ुभव गर्च सक्र्े कुराहरू सबै सामान्य मार्वताको क्षेत्रर्भत्र
पछच र् ् र यसले सामान्य मार्व मर्मा भएको सोर्षवर्ारको दायरालाई र्ाघ्र् सक्दै र्। अर्ुभवको

सत्यता वास्तषवकतामा म्जउर् सक्र्ेहरू यही दायरार्भत्र पछच र् ्। जब नतर्ीहरूले सत्यताको अर्भ
ु व
गछच र् ्, यो सँधै पषवत्र आत्माद्वारा प्रकार्शत सामान्य मार्व जीवर्को अर्ुभव हो; यस ककर्समको

अर्ुभव सामान्य मार्व जीवर्बाट षवर्र्लत हुँदैर्। उर्ीहरूले आफ्र्ो मार्व जीवर् म्जउर्े कायचको
आधारमा पषवत्र आत्माको प्रकाशको सत्यता अर्भ
ु व गछच र् ्। साथै, यो सत्यता व्यम्क्त षपच्छे फरक
हुन्छ, र यसको गदहराइ व्यम्क्तको अवस्थामा नर्भचर रहन्छ। व्यम्क्तले दहँडडरहे को मागच सत्यता
पछ्याउर्े कसैको सामान्य मार्व जीवर् हो भर्ेर मात्रै भन्र् सककन्छ, र यसलाई पषवत्र आत्माद्वारा
प्रकार्शत सामान्य व्यम्क्तले दहँ ड्र्े मागच हो भर्ी भन्र् सककन्छ। उर्ीहरूले दहँ ड्र् मागच र्ै पषवत्र

आत्माले र्लर्ुहुर्े मागच हो भर्ी भन्र् सककँदै र्। सामान्य मार्वीय अर्ुभवमा, मानर्सहरूले उही
मागच पछ्याउँ दै र्र् ्, त्यसकारण पषवत्र आत्माको काम पनर् उही ककर्समको हुँदैर्। साथै, मानर्सहरूले
अर्भ
ु व गर्े वातावरण र उर्ीहरूको अर्भ
ु वको दायरा उही र्हुर्े भएकोले, र नतर्ीहरूको मर् र
सोर्षवर्ारको र्मश्रणको कारण, नतर्ीहरूको अर्भ
ु व फरक-फरक हदमा र्मचश्रत हुन्छर् ्। प्रत्येक

व्यम्क्तले आफ्र्ो फरकपर् र व्यम्क्तगत अवस्थाहरू बमोम्जम सत्यतालाई बुझ्छ। सत्यताको

वास्तषवक अथच सम्बन्धी उर्ीहरूको बुझाइ पूणच हुँदैर् र यो केवल त्यसको एउटा पक्ष वा केही
पक्षहरू मात्र हुन्छर् ्। मानर्सले अर्ुभव गर्े सत्यताको क्षेत्र पनर् व्यम्क्तको अवस्था अर्ुसार
व्यम्क्त षपच्छे फरक हुन्छ। यस ककर्समले, उही सत्यताको ज्ञार् पनर् फरक मानर्सहरूले व्यक्त
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गदाच उही हुँदैर्। मानर्सको अर्ुभवमा सधैँ सीर्मतता हुन्छ र यसले पषवत्र आत्माको इच्छालाई
पूणचरूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्, र् त मानर्सको कामलाई परमेश्वरको कामको रूपमा हे र्च
सककन्छ, र्ाहे मानर्सले व्यक्त गर्े कुरा परमेश्वरको इच्छासँग र्मल्दोजल्
ु दो र्ै ककर् र्होस ् र र्ाहे

मानर्सको अर्ुभव पषवत्र आत्माको र्सद्ध तुल्याउर्े कामसँग र्मल्दोजुल्दो र्ै ककर् र्होस ्।

परमेश्वरले उसको म्जम्मामा सुम्म्पददर्ुभएको काम गदै मानर्स परमेश्वरको सेवक मात्र बन्र्
सक्छ। पषवत्र आत्माले ददर्ुभएको ज्ञार्लाई र उसले आफ्र्ो व्यम्क्तगत अर्ुभवहरूबाट प्राप्त गरे का
सत्यताहरूलाई मात्रै मानर्सले व्यक्त गर्च सक्छ। मानर्स अयोग्य छ र उसले पषवत्र आत्माको

माध्यम बन्र्को लाचग आवश्यक सतचहरू पूरा गदै र्। उसको काम परमेश्वरको काम हो भन्र्े

अचधकार उसलाई ददइएको छै र्। मानर्ससँग मानर्सको काम गर्े र्सद्धान्तहरू छर् ,् र सबै

मानर्सहरूसँग फरक-फरक अर्ुभवहरू हुन्छर् ् र फरक-फरक सतचहरू हुन्छर् ्। मानर्सको काममा
पषवत्र आत्माद्वारा प्रकाश ददइएको उसका सबै अर्ुभवहरू पनर् समावेश हुन्छर् ्। यी अर्ुभवहरूले
मानर्सको अम्स्तत्वलाई मात्रै प्रनतनर्चधत्व गछच र् ् र यसले परमेश्वरको अम्स्तत्व वा पषवत्र आत्माको
इच्छालाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्। त्यसैले, मानर्सले दहँड्र्े मागचलाई पषवत्र आत्माले दहँड्र्ुहुर्े मागच

भर्ेर भन्र् सककँदै र्, ककर्कक मानर्सको कामले परमेश्वरको कामलाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्, र

मानर्सको काम र मानर्सको अर्ुभव पषवत्र आत्माको पूणच इच्छा होइर्र् ्। मानर्सको काम
र्ीनतनर्यममा पतर् हुर् सक्र्े सम्भावर्ा रहन्छ, र उसको कामको पद्दनत सम्जलै सीर्मत क्षेत्रमा
बम्न्धत हुन्छ, र त्यसले मानर्सहरूलाई स्वतन्त्र मागचमा अगुवाइ गर्च सक्दै र्। अचधकांश अर्ुयायीहरू

सीर्मत क्षेत्रमा म्जउँ छर् ्, र उर्ीहरूको अर्ुभवको क्षेत्र पनर् सीर्मत हुन्छ। मानर्सको अर्ुभव सधैँ
सीर्मत रहे को छ; उसको कामको पद्दनत पनर् थोरै प्रकारमा सीर्मत रहे को छ र त्यसलाई पषवत्र
आत्माको काम वा परमेश्वर स्वयंको कामसँग तल
ु र्ा गर्च सककँदै र्। ककर्कक आखिरमा मानर्सको

अर्ुभव सीर्मत हुन्छ। तैपनर् परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ, यो र्ीनतनर्यमबाट बाँचधएको
हुँदैर्; जसरी गररए पनर् यो कुर्ै एउटा पद्दनतमा सीर्मत हुँदैर्। परमेश्वरको काममा कुर्ै पनर्
र्ीनतनर्यम हुँदैर्—उहाँका सबै काम मुक्त छर् ् र स्वतन्त्र छर् ्। मानर्सले उहाँलाई पछ्याउर् जनत

र्ै धेरै समय िर्च गरे तापनर् उसले परमेश्वरको काम गर्े तररकालाई शासर् गर्े नर्यमहरू बुझ्र्

सक्दै र्। उहाँको काम सैद्धाम्न्तक हुर्े भए तापनर्, यो सधैँ र्याँ तररकाबाट गररन्छ र त्यसमा
र्याँ षवकासहरू हुन्छर् ्, र यो मानर्सको पहुँर्भन्दा बादहर हुन्छ। एउटै समयावचधमा परमेश्वरले
फरक-फरक ककर्समका थुप्रै काम गर्च सक्र्ुहुन्छ र मानर्सहरूलाई अगुवाइ गर्े फरक तररकाहरू
अपर्ाउर् सक्र्ुहुन्छ, ताकक मानर्सहरूले सधैँ र्याँ प्रवेश पाऊर् ् र पररवनतचत होऊर् ्। तैँले उहाँको

कामको नर्यम पिा लगाउर् सक्दै र्स ् ककर्कक उहाँले सधैँ र्याँ तररकाले काम गरररहर्ह
ु ु न्छ, र
यसरी मात्रै परमेश्वरका अर्ुयायीहरू र्ीनतनर्यमबाट बाँचधएका हुँदैर्र् ्। परमेश्वर स्वयंको कामले
सधैँ मानर्सहरूको धारणालाई इन्कार गछच र त्यसको षवपररत काम गछच । उहाँलाई साँर्ो हृदयले

पछ्याउर्े र अर्ुसरण गर्े मानर्सहरूले मात्र आफ्र्ो स्वभाव रूपान्तरण भएको पाउर् सक्छर् ् र
स्वतन्त्र भएर म्जउर् सक्छर् ्, यसैले उर्ीहरू कुर्ै नर्यमद्वारा बाँचधएका हुँदैर्र् ् वा धार्मचक
धारणाहरूद्वारा बाँचधएका हुँदैर्र्। मानर्सको आफ्र्ो अर्भ
ु व र आफूले हार्सल गर्च सक्र्े कुराको
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आधारमा उसको कामले मानर्सहरूबाट मागहरू गरे को हुन्छ। यी आवश्यकताहरूको मापदण्ड एक
नर्म्श्र्त क्षेबत्रभत्र सीर्मत भएको हुन्छ, र अभ्यासका पद्दनतहरू पनर् अत्यन्तै सीर्मत हुन्छर् ्।

यसरी अर्य
ु ायीहरू अजार्मा यो सीर्मत क्षेत्रर्भत्रै म्जउँ छर् ्; समय बबत्दै जार्े क्रममा, यी कुराहरू
र्ीनतनर्यम र धमचषवचधहरू बन्छर् ्। परमेश्वरको र्सद्ध तुल्याउर्े प्रकक्रया भएर र्गएको र उहाँको

न्याय प्राप्त र्गरे को कुर्ै पनर् व्यम्क्तले कामको एक समयावचधमा अगुवाइ गरे को छ भर्े, उसका

अर्ुयायीहरू सबै धार्मचक षवचधमा म्जउर्े र परमेश्वरको षवरोध गर्े षवज्ञहरू बन्र्ेछर् ्। त्यसैले,

यदद कुर्ै व्यम्क्त योग्य अगव
ु ा हो भर्े त्यो व्यम्क्त न्यायको प्रकक्रया भएर गएको हुर्प
ु छच र र्सद्ध
तुल्याउर्े कायचलाई स्वीकार गरे को हुर्ुपछच । न्याय भएर र्गएका व्यम्क्तहरूसँग पषवत्र आत्माको
काम हुर् सक्र्े भए तापनर् उर्ीहरूले अस्पष्ट र अवास्तषवक कुराहरू मात्रै व्यक्त गछच र् ्। समयसँगै,
उर्ीहरूले मानर्सहरूलाई अस्पष्ट र अलौककक र्ीनतनर्यमहरूमा डोर्याउर्ेछर् ्। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े
काम मानर्सको दे हसँग र्मल्दै र्। यो मानर्सको सोर्षवर्ारसँग र्मल्दै र् , तर मानर्सको धारणा

षवपरीत हुन्छ; यो व्यथचका धार्मचक रङ्ग्गहरूद्वारा कलङ्ग्ककत तुल्याइएको हुँदैर्। परमेश्वरको कामको
प्रनतफलहरू उहाँद्वारा र्सद्ध र्तुल्याइएको व्यम्क्तले हार्सल गर्च सक्दै र्; यो मानर्सको सोर्ाइबाट
बादहरको कुरा हो।

मानर्सको षवर्ारमा काम भर्ेको मानर्सले अत्यन्तै सहजै हार्सल गर्े कुरा हो। उदाहरणको

लाचग, धार्मचक संसारका पाष्टर र अगव
ु ाहरू आफ्र्ो काम गर्चका लाचग आफ्र्ा वरदार् र पदहरूमा
भर पछच र् ्। नतर्ीहरूलाई लामो समयसम्म पछ्याउर्े मानर्सहरू नतर्ीहरूका वरदार्हरूद्वारा

सङ्ग्क्रर्मत हुर्ेछर् ् र नतर्ीहरूको केही सारत्वद्वारा प्रभाषवत हुर्ेछर् ्। नतर्ीहरूले मानर्सहरूका
वरदार्, क्षमता र ज्ञार्मा ध्यार् केम्न्द्रत गछच र् ,् र नतर्ीहरूले अलौककक कुराहरू अनर् धेरै गहर्,

अवास्तषवक र्सद्धान्तहरूमा ध्यार् ददन्छर् ् (अवश्य र्ै, यी गहर् र्सद्धान्तहरू अप्राप्य छर् ्)।

नतर्ीहरूले मानर्सहरूका स्वभावमा हुर्े पररवतचर्मा होइर्, तर प्रर्ार गर्च र काम गर्चको लाचग
मानर्सहरूलाई तार्लम ददर्, मानर्सहरूको ज्ञार् र नतर्ीहरूको प्रशस्त धार्मचक र्सद्धान्तहरूलाई
सुधार गर्चमा ध्यार् केम्न्द्रत गछच र् ्। नतर्ीहरूले मानर्सहरूको स्वभाव कनत पररवतचर् हुन्छ भन्र्ेमा
ध्यार् केम्न्द्रत गदै र्र् ्, र् त मानर्सहरूले कनत धेरै सत्यतालाई बुझ्छर् ् भन्र्ेमा र्ै ध्यार् केम्न्द्रत

गछच र् ्। नतर्ीहरूले मानर्सहरूको सारमा र्ासो ददँ दैर्र् ्, नतर्ीहरूले मानर्सहरूको सामान्य र

असामान्य म्स्थनतहरूलाई जान्र्े प्रयास गर्ुच त परै जाओस ्। नतर्ीहरूले मानर्सहरूका धारणाहरूलाई
िण्डर् गदै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले आफ्र्ा धारणाहरूलाई प्रकट र्ै गछच र् ्, नतर्ीहरूले मानर्सहरूका

त्रुदटहरू वा भ्रष्टताहरूका लाचग नतर्ीहरूलाई काट-छाँट गर्ुच त परै जाओस ्। नतर्ीहरूलाई पछ्याउर्े
धेरैजसोले नतर्ीहरूका वरदार्हरूद्वारा सेवा गछच र् ्, अनर् नतर्ीहरूले व्यक्त गर्े भर्ेका त्यही धार्मचक

धारणाहरू र धमचशास्त्रीय र्सद्धान्तहरू मात्र हुर् ्, जुर् वास्तषवकताको छुवाइभन्दा बादहर छर् ् र
मानर्सहरूलाई जीवर् ददर् पूणच रूपमा असमथच छर् ्। वास्तवमा, नतर्ीहरूको कामको सार भर्ेको
प्रनतभाको वद्
ृ चध-षवकास गर्ुच, केही पनर् र्भएको व्यम्क्तलाई प्रनतभावार् ् तुल्याई सेर्मर्ारी
दीक्षान्तसम्म र्शक्षा-दीक्षा ददर्ु हो जसले पनछ गएर काम गछच र अगुवाइ गछच । के परमेश्वरको छ

हजार विचको काममा तैँले कुर्ै नर्यमहरू पिा लगाउर् सक्छस ्? मानर्सले गर्े काममा धेरै नर्यम
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र बन्दे जहरू हुन्छर् ्, र मार्व मम्ष्तष्क अत्यन्तै कट्टरपन्थी हुन्छ। त्यसकारण, मानर्सले व्यक्त
गर्े भर्ेका उसको अर्ुभवको क्षेत्र र्भत्रका ज्ञार् र अर्ुभूनतहरू र्ै हुर् ्। मानर्सले यसभन्दा बाहे कको
कुर्ै पनर् कुरा व्यक्त गर्च सक्दै र्। मानर्सको अर्भ
ु व वा ज्ञार् उसका अन्तनर्चदहत वरदार् वा

उसको जन्मजात क्षमताबाट आउँ दै र्र् ्; ती परमेश्वरको अगुवाइ र प्रत्यक्ष गोठालोपर्को कारण

आउँ छर् ्। मानर्ससँग यस गोठालोपर्लाई स्वीकार गर्े क्षमता मात्रै हुन्छ र ईश्वरत्व के हो
त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्च सक्र्े क्षमता हुँदैर्। मानर्स स्रोत हुर् सक्दै र्; ऊ स्रोतबाट
आउर्े पार्ीलाई स्वीकार गर्े भाँडो मात्रै बन्र् सक्छ। मार्वको जन्मजात क्षमता अथाचत मार्वको

रूपमा व्यम्क्तमा हुर्ुपर्े गुण र्ै यही हो। यदद व्यम्क्तले परमेश्वरको वर्र्लाई स्वीकार गर्े
क्षमतालाई गुमाउँ छ र मार्वको जन्मजात क्षमतालाई गुमाउँ छ भर्े, त्यस व्यम्क्तले सबैभन्दा

बहुमूल्य कुरालाई पनर् गुमाउँ छ, र सम्ृ ष्ट गररएको मानर्सको कतचव्यलाई पनर् गुमाउँ छ। यदद
व्यम्क्तमा परमेश्वरको वर्र्को वा उहाँको कामको कुर्ै ज्ञार् वा अर्भ
ु व छै र् भर्े, त्यस व्यम्क्तले
सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा आफूले पूरा गर्ुचपर्े कतचव्यलाई गुमाउँ छ, र उसले सम्ृ ष्ट गररएको
प्राणीको गररमालाई पनर् गुमाउँ छ। ईश्वरत्व के हो त्यसलाई व्यक्त गर्ुच परमेश्वरको अन्तनर्चदहत

गुण हो, र्ाहे यो दे हमा व्यक्त गररयोस ् वा पषवत्र आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्ुचभएको होस ्;
परमेश्वरको सेवकाइ यही हो। परमेश्वरको काम वा त्यसपनछको अवचधमा मानर्सले आफ्र्ै

अर्भ
ु वहरू वा ज्ञार्लाई व्यक्त गछच (अथाचत ्, उसले ऊ जे हो त्यही व्यक्त गछच ); मानर्सको जन्मजात
क्षमता र मानर्सको कतचव्य यही हो, र मानर्सले हार्सल गर्ुचपर्े कुरा यही हो। मानर्सको

अर्भव्यम्क्त परमेश्वरले जे व्यक्त गर्ुचहुन्छ त्यसको मापदण्डबाट नर्कै र्ै र्ुक्र्े भए तापनर्, र
मानर्सको अर्भव्यम्क्त षवर्भन्र् नर्यमहरूले बाँचधर्े भए तापनर्, मानर्सले आफूले पूरा गर्ुचपर्े

कतचव्यलाई परू ा गर्ैपछच र उसले जे गर्चु आवश्यक छ त्यो गर्ैपछच । मानर्सले आफ्र्ो कतचव्यलाई
पूरा गर्चको लाचग मार्वीय रूपमा सम्भव भएको सबै कुराहरू गर्ुचपछच , र उसले त्यसप्रनत अर्लकनत

पनर् संदेह गर्ुच हुँदैर्।
विौंसम्म काम गररसकेपनछ, मानर्सले आफ्र्ो धेरै विचको कामको अर्ुभवलाई र साथसाथै
उसले बटुलेका ज्ञार्-बुद्चध र नर्यमहरूलाई सारांर्शत गर्ेछ। धेरै समयसम्म काम गरे को व्यम्क्तले

पषवत्र आत्माको कामको गनतषवचधलाई कसरी अर्भ
ु नू त गर्े सो जान्दछ; उसले पषवत्र आत्माले
कदहले काम गरररहर्ुभएको हुन्छ र कदहले काम गरररहर्ुभएको हुँदैर् सो जान्दछ; बोझ बोक्दै
कसरी सङ्ग्गनत गर्े सो उसलाई थाहा हुन्छ; अनर् पषवत्र आत्माको कामको सामान्य म्स्थनत र

मानर्सहरूको जीवर्मा हुर्े वद्
ृ चधको सामान्य म्स्थनतको बारे मा ऊ सर्ेत हुन्छ। विौंसम्म काम
गरे को र पषवत्र आत्माको कायचलाई जान्र्े व्यम्क्त यस्तै हुन्छ। लामो समयसम्म काम गरे काहरूले
सुनर्म्श्र्तताको साथ र हतार र्गरीकर् बोल्छर् ्; भन्र्को लाचग नतर्ीहरूसँग केही र्हुँदा पनर्,
नतर्ीहरू शान्त हुन्छर् ्। र्भत्री रूपमा, नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कायचको िोजी गर्चको लाचग

नर्रन्तर रूपमा प्राथचर्ा गर्च सक्छर् ्। कायचमा नतर्ीहरू अर्ुभवी हुन्छर् ्। लामो समयसम्म काम
गरे को, धेरै अर्ुभव बटुलेको र धेरै पाठहरू र्सकेको व्यम्क्तर्भत्र धेरै कुरा हुन्छ जसले पषवत्र
आत्माको कायचमा बाधा पर्ु याउँ छ; उसको दीघचकालीर् कामको िराबी यही हो। भिचरै काम गर्च सरु
ु
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गरे को व्यम्क्तमा मार्व पाठहरू वा अर्ुभवद्वारा बदलाव आएको हुँदैर् र षवशेि रूपमा ऊ पषवत्र
आत्माले कसरी काम गर्ुचहुन्छ भन्र्ेबारे अन्योलमा हुन्छ। तैपनर्, कायचको र्सलर्सलामा, उसले
पषवत्र आत्माले कसरी काम गर्चह
ु ु न्छ भन्र्े अर्भ
ु नू त गर्च क्रर्मक रूपमा र्सक्दै जान्छ, अनर् पषवत्र
आत्माको कायचलाई प्राप्त गर्च के गर्ुचपछच , अरूको कमजोरीहरूमा प्रहार गर्चको लाचग के गर्ुचपछच , र

काम गर्ेहरूमा हुर्ुपर्े त्यस्तै अन्य आम ज्ञार्बारे ऊ सर्ेत हुन्छ। समय बबत्दै जाँदा, कायचसम्बन्धी
त्यस्तो बुद्चध र सामान्य ज्ञार्बारे उसलाई उसको हतकेला जषिकै थाहा हुन्छ, र काम गर्े क्रममा
उसले यसलाई सहजै प्रयोग गरे को दे खिन्छ। तैपनर्, जब पषवत्र आत्माले आफ्र्ो काम गर्े

तररकालाई पररवतचर् गर्ुचहुन्छ, उसले कामसम्बन्धी आफ्र्ो पुरार्ो ज्ञार् र कामसम्बन्धी पुरार्ा
नर्यमहरूलाई र्ै पालर्ा गरररहन्छ र कामको र्याँ गनतशीलताको बारे मा उसलाई त्यनत थाहा

हुँदैर्। विौंको काम अनर् पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत र अगुवाइको भररपूणचताले उसलाई
कामसम्बन्धी झर् ्-झर् ् बढी पाठहरू र झर् ्-झर् ् बढी अर्ुभव ददन्छ। त्यस्ता कुराहरूले उसलाई
आत्मषवश्वासले भछच , र त्यो आत्मषवश्वास घमण्ड होइर्। अको शब्दमा भन्दा, ऊ आफ्र्ो कामप्रनत

नर्कै प्रसन्र् हुन्छ र पषवत्र आत्माको कामबारे उसले प्राप्त गरे को सामान्य ज्ञार्प्रनत सन्तुष्ट
हुन्छ। िास गरी, अरूले प्राप्त र्गरे का कुराहरू पाएको वा अर्भ
ु ूनत गरे कोमा त्यसले उसलाई
आफूप्रनत अझै बढी आत्मषवश्वास प्रदार् गछच ; यस्तो लाग्छ ऊर्भत्रको पषवत्र आत्माको कामलाई
कदहल्यै पनर् नर्भाउर् सककँदै र्, जबकक अन्य व्यम्क्तहरू यस ककर्समको षवशेि व्यवहार पाउर्

अयोग्य छर् ्। ऊजस्तै विौंसम्म काम गरे का र जसको प्रयोग नर्कै बहुमूल्य छ त्यस्ता मानर्सहरू
मात्र यो प्राप्त गर्च योग्य छर् ्। यी कुराहरू उसले पषवत्र आत्माको र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्े

कायचमा नर्कै ठूलो बाधा बन्छर् ्। उसले र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्च सके तापनर्, उसले रातारात
त्यसो गर्च सक्दै र्। यसलाई स्वीकार गर्चअ
ु नघ नर्श्र्य पनर् ऊ धेरै मोडहरू र घम्
ु तीहरू भएर

जान्छ। उसका पुरार्ा धारणाहरूको नर्राकरण गररसकेपनछ र उसको पुरार्ो स्वभावलाई न्याय

गररसकेपनछ मात्रै यो अवस्थालाई क्रर्मक रूपमा उल्ट्याउर् सककन्छ। यी र्रणहरू भएर र्गईकर्,
उसले आफ्र्ा पुरार्ा धारणाहरूलाई त्याग्दै र् र तीसँग र्र्मल्र्े र्याँ र्शक्षणहरू र कायचलाई सहजै

स्वीकार गदै र्। मानर्समा नर्राकरण गर्ुचपर्े सबैभन्दा कदठर् कुरो यही र्ै हो, र यसलाई पररवतचर्

गर्च सम्जलो छै र्। यदद सेवकको रूपमा, उसले तरु
ु न्तै पषवत्र आत्माको कामलाई बझ्
ु र् र यसका

गनतशीलतालाई सारांर्शत गर्च सक्छ, र यदद ऊ कामसम्बन्धी आफ्र्ा अर्ुभवहरूद्वारा सीर्मत
हुँदैर् र पुरार्ो कामको आधारमा र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्च सक्छ भर्े, ऊ ज्ञार्ी मानर्स र योग्य
सेवक हो। मानर्सहरू प्रायजसो यस्तै हुन्छर् ्: नतर्ीहरू कामसम्बन्धी आफ्र्ो अर्ुभवलाई सारांर्शत

गर्च र्सकीकर्ै धेरै विच काम गछच र् ्, वा, कामसम्बन्धी नतर्ीहरूको अर्भ
ु व र ज्ञार्-बद्
ु चधलाई
सारांर्शत गररसकेपनछ, र्याँ काम स्वीकार गर्च नतर्ीहरूलाई बाधा हुन्छ र नतर्ीहरूले पुरार्ो र
र्याँ कामलाई उचर्त रूपमा बुझ्र् वा सही रूपमा र्लर् सक्दै र्र् ्। मानर्सहरूलाई सम्हाल्र् साँच्र्ै

नर्कै कदठर् छ! नतमीहरूमध्ये धेरैजसो यस्तै छौ। पषवत्र आत्माको विौंको कायचलाई अर्ुभव
गरे काहरूले र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्च कदठर् मान्छर् ्, र नतर्ीहरू पन्छ्याउर् र्सक्र्े धारणाहरूले

सधैँ भररपण
ू च हुन्छर् ्, जबकक भिचरै काम गर्च सरु
ु गरे को मानर्समा कामको बारे मा सामान्य ज्ञार्को
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कमी हुन्छ र उसलाई सबैभन्दा सरल षवियहरूलाई कसरी सम्हाल्र्े भन्र्े समेत थाहा हुँदैर्।
नतमीहरू साँच्र्ै कदठर् छौ! केही ज्येष्ठहरू यनत अर्भमार्ी र घमण्डी छर् ् कक नतर्ीहरूले आफूहरू
कहाँबाट आएको हो भन्र्े कुरा र्ै बबसेका छर् ्। नतर्ीहरूले जवार् मानर्सहरूलाई सधैँ र्ीर् रूपमा
हे छचर् ्, तैपनर् नतर्ीहरूले र्याँ कामलाई स्वीकार गर्च सक्दै र्र् ् र नतर्ीहरूले विौंदे खि संगालेर रािेका

धारणाहरूलाई छोड्र् सक्दै र्र् ्। ती जवार्, अर्जार् मानर्सहरूले पषवत्र आत्माको र्याँ कायचलाई
केही हदसम्म स्वीकार गर्च सक्र्े भए तापनर् र नतर्ीहरू अर्लक उत्सादहत हुर्े भए तापनर्, नतर्ीहरू
सधैँ अलमलमा पछच र् ् र समस्याहरू आइपदाच के गर्े नतर्ीहरूलाई थाहै हुँदैर्। नतर्ीहरू उत्सादहत
हुन्छर् ् तैपनर् अर्जार् हुन्छर् ्। पषवत्र आत्माको कामको बारे मा नतर्ीहरूसँग थोरै मात्र ज्ञार् हुन्छ
र नतर्ीहरूले त्यसलाई आफ्र्ो जीवर्मा प्रयोग गर्च सक्दैर्र् ्; यो पूणच रूपमा बेकामको र्सद्धान्त

मात्रै हुन्छ। नतमीहरूजस्ता मानर्सहरू धेरै र्ै छर् ्; प्रयोगयोग्य त कनत जर्ा छर् ् र? पषवत्र आत्माको
अन्तदृचम्ष्ट र प्रकाशलाई पालर् गर्च सक्र्े र परमेश्वरको इच्छा अर्ुसार र्ल्र् सक्र्े कनत जर्ा
छर् ् र? आजसम्म पछ्याउर्ेहरूको रूपमा रहँदै आएका नतमीहरू अत्यन्तै आज्ञाकारी छौ जस्तो
दे खिन्छौ, तर वास्तवमा, नतमीहरूले नतमीहरूका धारणाहरूलाई त्यागेका छै र्ौ, नतमीहरूले अझै पनर्
बाइबलमा िोजी गरररहे का छौ, अस्पष्टतामा षवश्वास गरररहे का छौ, वा धारणाहरूमा अलमर्लरहे का

छौ। आजको वास्तषवक कायचलाई होर्सयारी साथ अर्ुसन्धार् गर्े वा यसको गदहराइमा जार्े कोही
पनर् छै र्। नतमीहरूले आजको मागचलाई नतमीहरूका परु ार्ा धारणाहरूद्वारा स्वीकार गरररहे का छौ।
त्यस्तो षवश्वासद्वारा नतमीहरूले के प्राप्त गर्च सक्छौ? के भन्र् सककन्छ भर्े नतमीहरूमा त्यस्ता

धेरै धारणाहरू लुकेका छर् ् जसलाई प्रकट गररएको छै र्, र नतमीहरूले नतर्लाई सहजै प्रकट र्गरीकर्,
नतर्लाई लक
ु ाउर् सबैभन्दा ठूलो प्रयास गरररहे का छौ। र्याँ कायचलाई नतमीहरूले इमार्दाररताको

साथ स्वीकार गदै र्ौ, र नतमीहरूले नतमीहरूका परु ार्ा धारणाहरूलाई त्याग्र्े सोर् बर्ाउँ दै र्ौ;
नतमीहरूमा जीषवकोपाजचर्सम्बन्धी अनत धेरै दशचर्हरू छर् ्, र नतर्ीहरू अत्यन्तै ठोस ् छर् ्। नतमीहरूले

आफ्र्ा पुरार्ा धारणाहरूलाई त्याग्दै र्ौ र नतमीहरूले मर् र्लागी-र्लागी र्याँ कायचको सामर्ा गछौ।

नतमीहरूको हृदय अत्यन्तै कुदटल छ, र नतमीहरूले र्याँ कायचका र्रणहरूलाई हृदयमा राख्दै -राख्दै र्ौ।
के नतमीहरूजस्तो बेकामेहरूले सस
ु मार्ार फैलाउर्े काम गर्च सक्छौ र? के नतमीहरूले यसलाई

सम्पण
ू च ब्रह्माण्डभरर फैलाउर्े काम र्लर् सक्छौ र? नतमीहरूका यी पररपाटीहरूले नतमीहरूलाई

नतमीहरूको स्वभाव पररवतचर् गर्च र परमेश्वरलाई चर्न्र्बाट रोककरहे को छ। यदद नतमीहरूले यसलाई
जारी राख्यौ भर्े, नतमीहरूलाई हटाइर्े नर्म्श्र्त छ।

नतमीहरूले परमेश्वरको कायचलाई मानर्सको कायचबाट कसरी अलग गर्े हो सो कुरा जान्र्ैपछच ।

तैँले मानर्सको काममा के दे ख्र् सक्छस ्? मानर्सको काममा मानर्सको अर्भ
ु वका धेरै तत्वहरू
हुन्छर् ्; मानर्सले ऊ जे हो त्यही व्यक्त गछच । परमेश्वरको आफ्र्ै कामले पनर् उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
त्यसलाई व्यक्त गछच , तर उहाँको सारत्व मानर्सको भन्दा फरक छ। मानर्सको सारत्वले मानर्सको

अर्ुभव र जीवर्लाई (मानर्सले आफ्र्ो जीवर्मा जे अर्ुभव गछच वा जे कुराको सामर्ा गछच , वा
म्जउर्को लाचग उसँग जे-जस्ता दशचर्हरू छर् ् त्यसलाई) प्रनतनर्चधत्व गछच , र फरक-फरक
वातावरणमा म्जउर्े मानर्सहरूले फरक-फरक सारत्वलाई व्यक्त गछच र् ्। तँसँग समाजका अर्भ
ु वहरू
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छर् ् या छै र्र् ् र तेरो पररवारमा वास्तवमा तँ के-कसरी बस्छस ् र यसर्भत्र तैँले के-कस्तो अर्ुभव
गछच स ्, यी सबै कुराहरू तैँले जे व्यक्त गछच स ् त्यसमा दे ख्र् सककन्छ, जबकक दे हधारी परमेश्वरको

काममा तैँले उहाँसँग सामाम्जक अर्भ
ु वहरू छर् ् कक छै र्र् ् भर्ेर दे ख्र् सक्दै र्स ्। मानर्सको सारको
बारे उहाँलाई राम्ररी थाहा छ र उहाँले सबै प्रकारका मानर्सहरूसँग सम्बम्न्धत सबै प्रकारका

अभ्यासहरूलाई प्रकट गर्च सक्र्ुहुन्छ। मानर्सका भ्रष्ट स्वभावहरू र षवद्रोही बार्ीबेहोरालाई प्रकट

गर्चमा उहाँ अझै र्सपालु हुर्ुहुन्छ। उहाँ सांसाररक मानर्सहरूका बीर्मा म्जउर्ुहुन्र्, तर
मरणशीलहरूको प्रकृनत र सांसाररक मानर्सहरूको सारा भ्रष्टताबारे उहाँलाई थाहा छ। उहाँको सारत्व
यही र्ै हो। उहाँले संसारसँग व्यवहार गर्ुचहुन्र्, तैपनर् संसारसँग व्यवहार गर्े नर्यमहरू उहाँलाई

थाहा छ, ककर्भर्े उहाँले मार्व प्रकृनतलाई राम्ररी बुझ्र्ुहुन्छ। आज र षवगत दव
ु ैमा, मानर्सको
आँिाले दे ख्र् र्सक्र्े र मानर्सको कार्ले सुन्र् र्सक्र्े पषवत्र आत्माको काम उहाँलाई थाहा छ।
यसमा त्यो ज्ञार्-बुद्चध पछच जुर् जीवर् म्जउर्े दशचर् अनर् मानर्सहरूले बुझ्र् र्सक्र्े आश्र्यच

होइर्। उहाँको सारत्व यही हो, जुर् मानर्सहरूको नर्म्म्त िुला छ र मानर्सहरूबाट लुकाइएको पनर्

छ। उहाँले जे व्यक्त गर्ुचहुन्छ त्यो असाधारण व्यम्क्तको सारत्व होइर्, तर त्यो आत्माका
अन्तनर्चदहत गुणहरू र सारत्व हो। उहाँले संसारको भ्रमण गर्ुचहुन्र् तर यसको सबै कुरा जान्र्ुहुन्छ।
उहाँले “र्र-वार्रहरू” लाई सम्पकच गर्ुचहुन्छ जोसँग कुर्ै ज्ञार् वा अन्तदृचम्ष्ट छै र्, तर उहाँले

ज्ञार्भन्दा उच्र् अनर् महार् ् मार्वहरूभन्दा माचथका वर्र्हरू व्यक्त गर्चह
ु ु न्छ। उहाँ सस्
ु त र बोधो
मानर्सहरूका बीर्मा बस्र्ुहुन्छ जो मार्वताषवहीर् छर् ् र जसले मार्वताको प्रर्लर् र जीवर्लाई

बुझ्दै र्र् ्, तर उहाँले मार्वजानतलाई मार्वजानतको र्ीर् र तुच्छ मार्वतालाई प्रकट गदै सामान्य
मार्वतामा म्जउर् लगाउर् सक्र्ुहुन्छ। यो सबै उहाँको सारत्व हो, र यो सारत्व कुर्ै पनर् मासु र

रगतले बर्ेको व्यम्क्तको भन्दा उच्र् छ। उहाँको लाचग, उहाँले गर्चप
ु र्े काम गर्चको लाचग र भ्रष्ट
मार्वजानतको सारलाई पूणचरूपमा प्रकट गर्चको लाचग जदटल, कष्टकर, र नघर्लाग्दो सामाम्जक
जीवर्को अर्ुभव गर्ुच जरुरी छै र्। नघर्लाग्दो सामाम्जक जीवर्ले उहाँको दे हलाई सुधार गदै र्।

उहाँको काम र वर्र्ले मानर्सको स्वभावलाई मात्रै प्रकट गछच र् ् तर नयर्ले मानर्सलाई संसारको
सामर्ा गर्चको लाचग अर्ुभव र पाठहरू प्रदार् गदै र्र् ्। जब उहाँले मानर्सलाई जीवर् ददर्ुहुन्छ
उहाँले समाज वा मानर्सको पररवारको अर्स
ु न्धार् गर्चु जरुरी छै र्। मानर्सलाई उदाङ्ग्गो पार्चु र
न्याय गर्ुच उहाँको दे हका अर्ुभवहरूको अर्भव्यम्क्त होइर्; यो त मानर्सको अवज्ञाको बारे मा लामो

समयको ज्ञार् अनर् मानर्सको भ्रष्टताप्रनतको घण
ृ ापश्र्ात उहाँले मानर्सको अधमचसम्बन्धमा
गर्ुचभएको प्रकाश हो। उहाँले गर्ुचहुर्े सबै कामको उद्दे श्य मानर्सलाई उहाँको स्वभाव प्रकट गर्ुच र
उहाँको सारत्वलाई व्यक्त गर्चु हो। उहाँले मात्रै यो काम गर्च सक्र्ुहुन्छ; यो मासु र रगतले बर्ेको
व्यम्क्तले हार्सल गर्च सक्र्े कुरा होइर्। उहाँको कामबाट मानर्सले उहाँ कुर् प्रकारको व्यम्क्त
हुर्ुहुन्छ भर्ेर भन्र् सक्दै र्। उहाँको कामको आधारमा पनर् मानर्सले उहाँलाई सम्ृ ष्ट गररएको
प्राणीको रूपमा वगीकरण गर्च सक्दै र्। उहाँको सारत्वले पनर् उहाँलाई सम्ृ ष्ट गररएको व्यम्क्तको

रूपमा वगीकरण गर्च र्सककर्े तुल्याउँ छ। मानर्सले उहाँलाई गैर-मार्व मात्रै ठान्छ, तर उहाँलाई
कुर् वगचमा राख्र्े हो सो कुरा जान्दै र्, त्यसकारण मानर्स उहाँलाई परमेश्वरको वगचमा राख्र् बाध्य
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हुन्छ। मानर्सले त्यसो गर्ुच अताककचक छै र्, ककर्भर्े परमेश्वरले मानर्सहरूका बीर्मा मानर्सले
गर्च र्सक्र्े धेरै काम गर्ुचभएको छ।

परमेश्वरले गर्चुहुर्े कामले उहाँको दे हको अर्भ
ु वलाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्; मानर्सले गर्े कामले
उसको अर्ुभवको प्रनतनर्चधत्व गछच । हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ो व्यम्क्तगत अर्ुभवको बारे मा कुरा

गछच । परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमै सत्यता व्यक्त गर्च सक्र्ुहुन्छ, जबकक मानर्सले उसले अर्ुभव
गरे को सत्यतासम्बन्धी अर्ुभवलाई मात्रै व्यक्त गर्च सक्छ। परमेश्वरको कामका कुर्ै पनर्

नर्यमहरू छै र्र् ् र यो समय वा भौगोर्लक सीमाहरूमा सीर्मत छै र्। उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ सो उहाँले
कुर्ै पनर् समय, कुर्ै पनर् स्थार्मा व्यक्त गर्च सक्र्ुहुन्छ। उहाँले आफ्र्ो इच्छाअर्ुसार काम

गर्ुचहुन्छ। मानर्सको कामका अवस्था र प्रसंग हुन्छर् ्; तीषवर्ा उसले काम गर्च सक्दै र् र
परमेश्वरसम्बन्धी आफ्र्ो ज्ञार् वा सत्यतासम्बन्धी आफ्र्ो अर्ुभवलाई व्यक्त गर्च सक्दै र्। कुर्ै

कुरा परमेश्वरको आफ्र्ै काम हो कक मानर्सको काम हो भर्ेर बताउर्को लाचग, तैँले ती दई
ु बीर्को
र्भन्र्तालाई तुलर्ा मात्रै गर्ुचपछच । यदद परमेश्वर स्वयमले
् गर्ुचभएको कुर्ै काम छै र् र मानर्सले

गरे को काम मात्रै छ भर्े, तैँले मानर्सका र्शक्षणहरू अरू कुर्ै पनर् व्यम्क्तको क्षमताभन्दा उच्र्,
धेरै

परको

रहे छ

भर्ी

स्पष्ट

रूपमै

जान्र्ेछस ्; नतर्ीहरूको

बोल्र्े

शैली, काम-कुराहरू

सम्हाल्र्ेसम्बन्धी नतर्ीहरूका र्सद्धान्तहरू, र नतर्ीहरूको अर्ुभवी र म्स्थर ककर्समको काम गर्े
शैली अरूको पहुँर्भन्दा बादहर हुन्छर् ्। नतमीहरूले असल क्षमता र उत्कृष्ट ज्ञार् भएका यी
मानर्सहरूलाई सराहर्ा गछौ, तर तैँले परमेश्वरको काम र वर्र्हरूबाट उहाँको मार्वता कनत उच्र्
छ भन्र्े कुरा दे ख्र् सक्दै र्स ्। बरु, उहाँ साधारण हुर्ुहुन्छ, र, काम गदाच, उहाँ सामान्य र वास्तषवक
हुर्ुहुन्छ तैपनर् मरणशीलहरूले र्ाप्र् र्सक्र्े हुर्ुहुन्छ, जसले मानर्सहरूलाई उहाँप्रनत एक प्रकारको
श्रद्धाभावको अर्भ
ु नू त गराउँ छ। शायद आफ्र्ो कामप्रनतको व्यम्क्तको अर्भ
ु व नर्म्श्र्त रूपमा उच्र्

हुर्सक्छ, वा उसको कल्पर्ा र तकच नर्म्श्र्त रूपमा उच्र् हुर्सक्छ, र उसको मार्वता नर्म्श्र्त
रूपमा असल हुर्सक्छ; त्यस्ता गुणहरूले मानर्सहरूको सराहर्ा मात्रै प्राप्त गर्च सक्छ, तर
नतर्ीहरूमा षवस्मय र डर जागत
ृ गर्च सक्दै र्। जसले राम्ररी काम गर्च सक्छर् ्, जोसँग नर्म्श्र्त
रूपमा गहर् अर्ुभव छ, र जसले सत्यताको अभ्यास गर्च सक्छर् ् नतर्ीहरूलाई मानर्सहरूले

सराहर्ा गछच र् ्, तर त्यस्ता मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् षवस्मय जागत
ृ गर्च सक्दै र्र् ्, सराहर्ा र

ईष्याच मात्रै जागत
ृ गर्च सक्छर् ्। तर परमेश्वरको कायचलाई अर्ुभव गरे का मानर्सहरूले परमेश्वरलाई
सराहर्ा गदै र्र् ्; बरु, नतर्ीहरूले ठान्छर् ् कक उहाँको काम मार्व पहुँर्भन्दा बादहर छ र मानर्सको
लाचग बुझ्र् र्सककर्े छ, अथाचत ् यो ताजा अनर् आश्र्यचको छ। जब मानर्सहरूले परमेश्वरको

कामलाई अर्भ
ु व गछच र् ्, तब उहाँसम्बन्धी नतर्ीहरूको पदहलो ज्ञार् भर्ेको उहाँ बुझ्र् र्सककर्े,

बुद्चधमार्ी, र आश्र्यचको हुर्ुहुन्छ भन्र्े हुन्छ, र नतर्ीहरूले अर्ेत रूपमा उहाँलाई आदर गछच र् ् र
उहाँले गर्ुचहुर्े कामको रहस्यलाई अर्ुभव गछच र् ्, जुर् मार्व मर्को पहुँर्भन्दा बादहर छ।
मानर्सहरूले उहाँका मापदण्डहरूलाई पूरा गर्च, उहाँका इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउर् सकौं भन्र्े

मात्रै र्ाहन्छर् ्; नतर्ीहरूले उहाँलाई र्ाघ्र् र्ाहँदैर्र् ्, ककर्भर्े उहाँले गर्ुचहुर्े काम मानर्सको सोर्ाइ
र कल्पर्ाभन्दा बादहर जान्छ र त्यसलाई उहाँको सट्टामा मानर्सले गर्च सक्दै र्। मानर्स स्वयम ले
्
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समेत उसका अपयाचप्तताहरूलाई जान्दै र्, तैपनर् परमेश्वरले र्याँ मागच ल्याउर्ुभएको छ र
मानर्सलाई अझै र्याँ र अझै सुन्दर संसारमा ल्याउर्को लाचग आउर्ुभएको छ, त्यसकारण

मार्वजानतले प्रगनत गरे को छ र र्याँ सरु
ु वात गरे को छ। मानर्सहरूले परमेश्वरको लाचग अर्भ
ु व
गर्े भर्ेका सराहर्ा होइर्, अथवा, सराहर्ा मात्रै होइर्। नतर्ीहरूको सबैभन्दा गहर् अर्ुभव भर्ेको

षवस्मय र प्रेम हो; नतर्ीहरूले परमेश्वर वास्तवमै आश्र्यचको हुर्ुहुन्छ भन्र्े अर्ुभव गछच र् ्। उहाँले
मानर्सले गर्च र्सक्र्े काम गर्ुचहुन्छ र मानर्सले भन्र् र्सक्र्े कुराहरू भन्र्ुहुन्छ। परमेश्वरको
कामलाई अर्भ
ु व गरे का मानर्सहरूसँग सधैँ वणचर् गर्च र्सककर्े अर्भ
ु नू तहरू हुन्छर् ्। पयाचप्त रूपमा
गहर् अर्ुभव पाएका मानर्सहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्र् सक्छर् ्; नतर्ीहरूले उहाँको प्रेर्मलो

स्वभावलाई अर्ुभव गर्च सक्छर् ्, उहाँ अत्यन्तै ज्ञार्ी हुर्ुहुन्छ, अत्यन्तै आश्र्यचका हुर्ुहुन्छ भन्र्े
अर्ुभव गर्च सक्छर् ्, र त्यसकारण नतर्ीहरूका बीर्मा असीर्मत शम्क्त पैदा हुन्छ। यो डर वा
बेलाबितको प्रेम र आदर होइर्, बरु यो त मानर्सप्रनतको परमेश्वरको करुणा र ऊप्रनतको
सहर्शीलताको गहर् अर्ुभूनत हो। तैपनर्, उहाँको दण्ड र न्यायलाई अर्ुभव गररसकेका मानर्सहरूले
उहाँको प्रतापलाई र उहाँले कुर्ै पनर् अपराधहरूलाई सहर्ुहुन्र् भन्र्े कुरालाई अर्ुभूनत गछच र् ्।

उहाँको धेरै काम अर्ुभव गररसकेका मानर्सहरूले समेत उहाँलाई बुझ्र् सक्दै र्र् ्; उहाँलाई साँर्ो
रूपमा आदर गर्े सबैले उहाँको काम मानर्सहरूको धारणाहरूअर्ुरूप छै र् बरु सधैँ नतर्ीहरूका

धारणाहरू षवरुद्ध जान्छ भन्र्े कुरा जान्दछर् ्। मानर्सहरूले उहाँलाई पण
ू च रूपमा सराहर्ा गर्चु वा
उहाँलाई दे िावटी समपचणता ददर्ु आवश्यकता छै र्; बरु, नतर्ीहरूले साँर्ो श्रद्धा र साँर्ो समपचणता

हार्सल गर्ुचपछच । उहाँको धेरैजसो काममा, साँर्ो अर्ुभव सदहतका जोसुकैले उहाँप्रनत साँर्ो श्रद्धाको
अर्ुभूनत गछच र् ्, जुर् सराहर्ाभन्दा उच्र् छ। उहाँको दण्ड र न्याय ददर्े कायचको कारण मानर्सहरूले

उहाँको स्वभावलाई दे िेका छर् ्, त्यसकारण नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा उहाँलाई आदर गछच र् ्।
परमेश्वरको आदर गररर्ुपछच र उहाँको आज्ञा पालर्ा गररर्ुपछच , ककर्भर्े उहाँको सारत्व र उहाँको

स्वभाव सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको जस्तो छै र् बरु ती त सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूको भन्दा उच्र्
छर् ्। परमेश्वर स्वअम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ र अर्न्त हुर्ुहुन्छ, उहाँलाई सम्ृ ष्ट गररएको होइर्, र श्रद्धा

र आज्ञापालर्को योग्य परमेश्वर मात्रै हुर्ुहुन्छ; यसको लाचग मानर्स योग्य छै र्। त्यसकारण,
उहाँको कायचलाई अर्भ
ु व गररसकेकाहरू र उहाँलाई साँर्ो रूपमा चर्र्ेकाहरूले उहाँप्रनत श्रद्धाको
अर्ुभूनत गछच र् ्। तैपनर्, उहाँसँग सम्बम्न्धत आफ्र्ा धारणाहरूलाई त्याग्र् र्सक्र्ेहरूसँग—उहाँलाई
परमेश्वरको रूपमा र्लँ दै-र्र्लर्ेहरूसँग—उहाँप्रनत कुर्ै श्रद्धा हुँदैर्, र नतर्ीहरूले उहाँलाई पछ्याए
तापनर्, नतर्ीहरू म्जनतएका हुँदैर्र् ्; नतर्ीहरूको प्रकृनत र्ै अर्ाज्ञाकारी हुन्छ। यसरी काम गरे र

उहाँले के हार्सल गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ भर्े सम्ृ ष्ट गररएका सबै प्राणीहरूमा सम्ृ ष्टकताचको लाचग श्रद्धा
गर्े हृदय होस ्, नतर्ीहरूले उहाँको आराधर्ा गरूर् ्, र नर्ुःशतच रूपमा नतर्ीहरू उहाँको प्रभुत्वमा
समषपचत होऊर् ्। उहाँको सबै कामले हार्सल गर्ुचपर्े अम्न्तम पररणाम यही हो। यदद त्यस्तो

कायचलाई अर्ुभव गररसकेका मानर्सहरूले परमेश्वरलाई अर्लकनत पनर् आदर गदै र्र् ् भर्े, र यदद

नतर्ीहरूको षवगतको अवज्ञा पररवतचर् र्ै हुँदैर् भर्े, नतर्ीहरूलाई नर्श्र्य र्ै हटाइन्छ। यदद
परमेश्वरप्रनत व्यम्क्तको मर्ोवषृ ि भर्ेको उहाँको सराहर्ा गर्े वा उहाँलाई टाढै बाट आदर गर्े , र
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उहाँलाई अर्लकनत पनर् प्रेम र्गर्े ककर्समको छ भर्े, परमेश्वरलाई प्रेम गर्े हृदय र्भएको व्यम्क्त

आइपुगेको पररणाम-स्थल यही हो, र त्यस व्यम्क्तमा र्सद्ध पाररर्को लाचग र्ादहर्े शतचहरूको

कमी हुन्छ। यदद त्यनत धेरै कामले व्यम्क्तको साँर्ो प्रेम प्राप्त गर्च सक्दै र् भर्े , त्यस व्यम्क्तले
परमेश्वरलाई प्राप्त गरे को छै र् र उसले सच्र्ा रूपमा सत्यतालाई पछ्याउँ दै र्। परमेश्वरलाई प्रेम
र्गर्े व्यम्क्तले सत्यतालाई प्रेम गदै र्, तसथच उसले परमेश्वरलाई प्राप्त गर्च सक्दै र्, परमेश्वरको

स्वीकृती प्राप्त गर्े कुरा त परै जाओस ्। त्यस्ता मानर्सहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई जसरी

अर्भ
ु व गरे तापनर्, र नतर्ीहरूले जसरी न्यायको अर्भ
ु व गरे तापनर्, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
श्रद्धा गर्च सक्दै र्र् ्। यी त्यस्ता मानर्सहरू हुर् ् जसको प्रकृनतलाई पररवतचर् गर्च सककँदै र् र
जोसँग अत्यन्तै दष्ु ट स्वभाव छ। परमेश्वरको आदर र्गर्ेहरू सबैलाई हटाइर्ुपछच , नतर्ीहरूलाई

दण्डका पात्रहरू बर्ाइर्ुपछच , र दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई जस्तै दण्ड ददइर्ुपछच , अधमच कुराहरू गर्ेहरूलाई
भन्दा बढी कष्ट ददइर्ुपछच ।

परमेश्वरको कामका तीन चरर्हरूलाई जान्नु नै
परमेश्वरलाई धचन्ने मागछ हो
मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े कामलाई तीर् भागमा षवभाजर् गररएको छ, जसको अथच

मार्वजानतलाई बर्ाउर्े कामलाई तीर् र्रणहरूमा षवभाजर् गररएको छ। यी तीर् र्रणहरूमा

संसारलाई सम्ृ ष्ट गररएको कायच पदै र्, तर व्यवस्थाको युग, अर्ुिहको युग र राज्यको युगका
कामका तीर् र्रणहरू हुर् ्। संसारलाई सम्ृ ष्ट गर्े काम सारा मार्वजानतलाई पैदा गर्े काम चथयो।
यो मानर्सलाई मम्ु क्त ददर्े काम चथएर्, मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर्े कायचसँग यसको कुर्ै सरोकार
छै र्, ककर्भर्े संसार सम्ृ ष्ट गदाच मार्वजानत शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएका चथएर्र् ्, त्यसैले

मार्वजानतको मुम्क्तको कायचलाई अनघ बढाउर्ु आवश्यक चथएर्। जब मार्वजानत शैतार्द्वारा

भ्रष्ट भयो तब मात्र मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े कायच सुरु भयो, त्यसैले मार्वजानत भ्रष्ट भएपनछ
मात्र मार्वजानतको व्यवस्थापर्को कायच सुरुवात भयो। अको शब्दमा, परमेश्वरको मार्व
व्यवस्थापर्को कायच मार्वजानतलाई उद्धार गर्े कायचको पररणामस्वरूप प्रारम्भ भयो र यो

संसारलाई सम्ृ ष्ट गर्े कुराबाट उदय भएर्। मार्वजानतले भ्रष्ट स्वभाव प्राप्त गरे पनछ मात्र

व्यवस्थापर्को कायच अम्स्तत्वमा आयो, त्यसैले मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े कायचमा र्ार
र्रणहरू वा र्ार युगहरूभन्दा पनर् तीर् भागहरू पछच र् ्। परमेश्वरले मार्वजानतको व्यवस्थापर्

गर्े कायचलाई जर्ाउर्े उपयक्
ु त तररका यही मात्र हो। जब अम्न्तम युगको अन्त आउँ छ, तब

मार्वजानतको व्यवस्थापर् कायचको पूणच अन्त आएको हुर्ेछ। व्यवस्थापर् कायचको समाम्प्तको अथच
सबै मार्वजानतलाई उद्धार गर्े कायच पूणच रूपमा र्सद्चधर्ु, र मार्वजानतको नर्म्म्त यो र्रण परू ा
भइसकेको छ भन्र्े हो। सारा मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े कायचषवर्ा मार्वजानतको व्यवस्थापर्को
कायच अम्स्तत्वमा रहर्े चथएर्, र् त कायचका तीर् र्रणहरू र्ै हुर्ेचथए। यो त मार्वजानतको
भ्रष्टताकै कारणले चथयो र मार्वजानत मम्ु क्तको तत्काल आवश्यकतामा चथयो त्यसकारण
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परमप्रभुले सम्ृ ष्टको काम टुङ्ग्ग्याउर्ुभयो र व्यवस्थाको युगको काम सुरुवात गर्ुचभयो। त्यसपनछ

मात्र मार्वजानतको व्यवस्थापर् गर्े कायच सुरुवात भयो, जसको अथच त्यसपनछ मात्र मार्वजानतलाई
मम्ु क्त ददर्े कायच सरु
ु भयो भन्र्े हुन्छ। “मार्वजानतको व्यवस्थापर्” को अथच पथ्
ृ वीमा भिचरै
सम्ृ ष्ट गररएका मार्वजानतको जीवर्को अगुवाइ गर्ुच होइर् (जसको तात्पयच, मार्वजानत अझै भ्रष्ट

भएको चथएर्)। बरु, यो त शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएको मार्वजानतको मुम्क्त हो, जसको तात्पयच,
यो भ्रष्ट मार्वजानतलाई रूपान्तरण गर्ुच हो। “मार्वजानतको व्यवस्थापर्” को अथच यही हो।

मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर्े कायचमा संसार सम्ृ ष्ट गर्े कुरा पदै र्, त्यसरी र्ै मार्वजानतलाई

व्यवस्थापर् गर्े कायचमा संसारलाई सम्ृ ष्ट गर्े काम पदै र्, तर यसमा संसारको सम्ृ ष्टभन्दा अलग
कायचका तीर् र्रणहरू मात्र पछच र् ्। मार्वजानतको व्यवस्थापर्को कायचलाई बुझ्र् कायचका तीर्
र्रणहरूका इनतहासप्रनत सजग हुर्ु आवश्यक हुन्छ—मुम्क्त पाउर्को नर्म्म्त हरे क व्यम्क्त यही
कुरामा सजग हुर्ुपछच । परमेश्वरको सम्ृ ष्टहरू भएको हैर्सयतले, मानर्सलाई परमेश्वरले सम्ृ ष्ट

गर्ुचभएको हो भर्ी नतमीहरूले जान्र्ुपछच र मार्वजानतको भ्रष्टताको स्रोत र यसको अलाबा,
मानर्सको मुम्क्तको प्रकक्रयालाई नतमीहरूले पदहर्ार् गर्ुचपछच । यदद नतमीहरूलाई परमेश्वरको कृपा
पाउर्े प्रयासमा र्सद्धान्तअर्ुसार काम गर्च मात्र आउँ छ, तर परमेश्वरले मानर्सलाई कसरी मुम्क्त

ददर्ुहुन्छ वा मार्वजानतको भ्रष्टताको स्रोतको बारे मा थाहा छै र् भर्े, परमेश्वरको प्राणी भएको
हैर्सयतले नतमीहरूमा यही कुराको कमी छ। परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचको व्यापक क्षेत्रप्रनत

अर्र्भज्ञ रहँदा पनर् व्यवहारमा उतार्च सककर्े ती सत्यताहरूको बुझाइर्सत मात्र तँ सन्तुष्ट हुर्ु
हुँदैर्—यदद यस्तै अवस्था हो भर्े तँ अत्यन्त कट्टर छस ्। कायचका तीर् र्रणहरू मानर्सलाई
व्यवस्थापर् गर्े परमेश्वरको कायच, सम्पूणच संसारमा सुसमार्ारको आगमर्, सबै मार्वजानत माझ
महार् ् रहस्यका र्भत्री कथा हुर् ्, र नतर्ीहरू सस
ु मार्ार फैलाउर्े कक्रयाको जग पनर् हुर् ्। यदद तँ
आफ्र्ो जीवर्सँग सम्बम्न्धत साधारण सत्यताहरू बुझ्र्मा मात्र ध्यार् ददन्छस ् र सारा रहस्यहरू
र दशचर्हरूभन्दा महार् ् यो कुराबारे केही जान्दै र्स ् भर्े त, के तेरो जीवर् हे र्चको लाचग बाहे क केही
कामको र्हुर्े बबिेको सामिीजस्तो छै र् र?

यदद मानर्सले अभ्यासमा मात्र ध्यार् ददन्छ, र परमेश्वरको काम र मानर्सले जान्र्ु पर्े

कुरालाई द्षवषिय कुराको रूपमा हे छच भर्े, मल्
ू यहीर् कुरालाई बहुमल्
ू य ठार्ेर बहुमल्
ू य कुरालाई
मूल्यहीर् ठान्र्ु होइर् र? तैँले जे कुरा जान्र्प
ु छच सो तैँले जान्र्ु र्ै पछच ; जुर् कुरालाई तैँले
व्यवहारमा लागू गर्ुचपछच त्यसलाई तैँले व्यवहारमा उतार्ैपछच । त्यसपनछ मात्र तँ सत्यताको अर्ुसरण
कसरी गर्ुचपछच भर्ी जान्र्े व्यम्क्त बन्र्ेछस ्। जब तैँले सुसमार्ार फैलाउर्े समय आउँ छ, यदद तँ

परमेश्वर महार् ् र धमी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, उहाँ कुर्ै पनर् महार् ् मानर्ससँग तल
ु र्ा गर्च र्सककर्े
एक सवोच्र् परमेश्वर हुर्ुहुन्छ र उहाँ त्यस्तो परमेश्वर हुर्ुहुन्छ जोभन्दा माचथ अरू कोही छै र्
मात्र भन्र् सक्छस ् भर्े…, यदद तँ अत्यन्त महत्त्वपूणच र मूलभूत कुराहरू भएका वर्र्हरू भन्र्लाई
पूणच रूपमा असमथच छस ् तर यी असान्दर्भचक र सतही कुराहरू मात्र भन्र् सक्छस ् भर्े; यदद तैँले

परमेश्वरलाई चर्न्र्े वा परमेश्वरको कामबारे केही भन्र्ु छै र्, यसको साथै, सत्यताको व्याख्या गर्च ,
वा मानर्समा केको कमी छ सो प्रदार् गर्च सक्दै र्स ् भर्े , तँजस्तो व्यम्क्त आफ्र्ो कतचव्य परू ा
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गर्च असमथच हुन्छ। परमेश्वरको गवाही ददर्े र राज्यको सुसमार्ार फैलाउर्े काम साधारण कुरा
होइर्। तँ पदहले सत्यता र बुझ्र्ै पर्े दशचर्हरूले सुसम्ज्जत हुर्ुपछच । जब तँ परमेश्वरको कामको
षवर्भन्र् पक्षहरूको दशचर्हरू र सत्यताहरूबारे स्पष्ट छस ् भर्े, अनर् तैँले आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरको

कामबारे थाहा पाउँ छस ्, र परमेश्वरले धार्मचक न्याय वा मानर्सको शुद्धीकरणको काम जे गर्ुचभए

पनर् तँर्सत तेरो जगको रूपमा महार् ् दशचर् हुन्छ र तँर्सत अभ्यास गर्ुच पर्े सत्यता हुन्छ, अनर्
तैँले परमेश्वरलाई अन्तसम्म र्ै पछ्याउर् सक्र्ेछस ्। उहाँले जे काम गर्ुचभए पनर् परमेश्वरको
कामको लक्ष्य बदर्लँ दैर्, उहाँको कामको ममच बद्र्लँ दैर् र मानर्सप्रनत उहाँको इच्छा बद्र्लँ दैर् भन्र्े

तैँले जान्र्ुपछच । उहाँका वर्र्हरू जनत र्ै कठोर भए पनर्, वातावरण जनत र्ै प्रनतकूल भए पनर्,

उहाँका कामका र्सद्धान्तहरू पररवतचर् हुँदैर्र् ् र मानर्सलाई उद्धार गर्े उहाँको अर्भप्राय पररवतचर्
हुँदैर्। यदद यो मानर्सको अन्त वा मानर्सको गन्तव्यको प्रकाशको कायच होइर् भर्े , र अम्न्तम
र्रणको काम वा परमेश्वरको व्यवस्थापर्को समि योजर्ाको कायचलाई समाप्त गर्े होइर् भर्े,

र यदद यो मानर्सलाई तयार पार्े समयमा भर्े, उहाँको कामको ममच पररवतचर् हुर्ेछैर्। यो सधैँ
मार्वजानतको मुम्क्त र्ै हुर्ेछ। परमेश्वरप्रनत नतमीहरूको षवश्वासको आधार यही र्ै हुर्ुपछच ।
कायचको तीर् र्रणहरूको लक्ष्य सारा मार्वजानतको मुम्क्त हो—यसको अथच शैतार्को अचधकार

क्षेत्रबाट मानर्सको पूणच मुम्क्त हो। कायचका हरे क तीर् र्रणहरूको फरक-फरक उद्दे श्य र महत्त्व
रहे को भए तापर्, ती प्रत्येक र्ै मार्वजानतको मम्ु क्तको कायचको दहस्सा हो र ती प्रत्येक

मार्वजानतको आवश्यक अर्ुसार गररर्े मुम्क्तका षवर्भन्र् काम हुर् ्। तँलाई कायचका यी तीर्
र्रणहरूबारे स्पष्ट भएपनछ, ती कायचका हरे क र्रणको सराहर्ा कसरी गर्े भन्र्े कुराप्रनत तँ सर्ेत
हुर्ेछस ् र कसरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्े सो कुरालाई पदहर्ार् गर्ेछस ्। यदद तँ यस र्रणमा
पग्ु र् सक्छस ् भर्े, यी सबैभन्दा महार् ् दशचर्हरू र्ै परमेश्वरप्रनतको तेरो षवश्वासको जग बन्र्ेछ।
तैँले अभ्यासका सहज तररका वा गहर् सत्यताहरूलाई मात्रै पछ्याउर्ु हुँदैर्, तर अभ्यासलाई
दशचर्हरूसँग समायोजर् गर्ुचपछच , ताकक व्यवहारमा उतार्च सककर्े सत्यता र दशचर्हरूमा आधाररत
ज्ञार् दव
ु ै हुन्छर् ्। त्यसपनछ मात्र तँ सत्यतालाई वह
ृ त ् रूपमा अर्ुसरण गर्े व्यम्क्त बन्र्ेछस ्।

कायचका तीर् र्रणहरू परमेश्वरको समि व्यवस्थापर्को ममच हुर् ् र नतर्ीहरूमा र्ै परमेश्वरको
स्वभाव र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ सो व्यम्क्त गररन्छ। परमेश्वरका कायचका तीर् र्रणहरू र्जान्र्ेहरूले
परमेश्वरले उहाँको स्वभाव कसरी व्यक्त गर्ुचहुन्छ भन्र्े जान्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले परमेश्वरको

कायचको बुद्चधलाई र्ै जान्दछर् ्। उहाँले मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े धेरै तररकाहरू र समि

मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको इच्छाबारे पनर् नतर्ीहरू अर्र्भज्ञ र्ै हुन्छर् ्। कायचका तीर् र्रणहरू
मार्वजानतलाई बर्ाउर्े कायचको पण
ू च अर्भव्यम्क्त हुर् ्। कायचका तीर् र्रणहरू र्जान्र्ेहरू पषवत्र

आत्माको कामको षवर्भन्र् षवचधहरू र र्सद्धान्तहरूबारे अर्र्भज्ञ हुन्छर् ् र कायचको कुर्ै र्रणबाट
बाँकी रहे को र्सद्धान्तमा र्ै कठोरतापूवचक टाँर्सरहर्ेहरू परमेश्वरलाई र्सद्धान्तमा सीर्मत पार्े
मानर्सहरू हुर् ् र परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूको षवश्वास अस्पष्ट र अनर्म्श्र्त हुन्छ। यस्ता मानर्सहरूले
कदहल्यै पनर् परमेश्वरको मुम्क्त प्राप्त गर्ेछैर्र् ्। परमेश्वरका कायचका तीर् र्रणहरूले मात्र
परमेश्वरको समि स्वभावलाई पण
ू च रूपमा व्यक्त गर्च सक्छ र सारा मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर्े
1500

परमेश्वरको अर्भप्राय साथै मार्वजानतको मुम्क्तको समि प्रकक्रयालाई पूणच रूपमा व्यक्त गर्च

सक्छ। उहाँले शैतार्लाई पराम्जत गर्ुचभएको छ र मार्वजानतलाई प्राप्त गर्ुचभएको छ भन्र्े कुराको

प्रमाण यही हो; यो परमेश्वरको षवजयको सबत
ु हो र परमेश्वरको सम्पण
ू च स्वभावको अर्भव्यम्क्त
हो। परमेश्वरका कायचका तीर् र्रणहरूमध्ये एक र्रणलाई मात्र बुझ्र्ेहरूले परमेश्वरको आंर्शक
स्वभावलाई मात्र जान्दछर् ्। मानर्सको धारणामा, यो कायचको एक र्रण सम्जलै र्सद्धान्त बन्र्

सक्छ, र मानर्सले परमेश्वरबारे नर्ददचष्ट नर्यमहरू स्थाषपत गर्े र परमेश्वरको स्वभावको यही
एउटा दहस्सालाई परमेश्वरको सम्पण
ू च स्वभावको प्रनतनर्चधत्वको रूपमा प्रयोग गर्े सम्भावर्ा हुन्छ।
यसको अलाबा, यसर्भत्र मार्सको धेरै कल्पर्ा र्मर्सन्छ, यहाँसम्म कक कुर्ै समय परमेश्वर यस्तो

हुर्ुहुन्थ्यो, अनर् उहाँ हरसमय यस्तै रहर्ुहुर्ेछ र कदहल्यै पररवतचर् हुर्ुहुर्ेछैर् भन्र्े षवश्वास गरे र
यस्ता मानर्सले परमेश्वरको स्वभाव, अम्स्तत्व र बद्
ु चधलाई साथै परमेश्वरको कायचको
र्सद्धान्तहरूलाई सीर्मत मापदण्डहरूर्भत्र कठोरतापूवचक कैद गछच र् ्। कायचका तीर् र्रणहरू
जान्र्ेहरूले मात्र परमेश्वरलाई पुणच रूपमा र सही रूपमा चर्न्र् सक्छर् ्। कम्तीमा पनर्, नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई इस्राएलीहरू वा यहूदीहरूका परमेश्वरको रूपमा पररभाषित गदै र्र् ् र उहाँलाई मानर्सको
िानतर सदासवचदा क्रूसमा टाँचगएको परमेश्वरको रूपमा हे र्ेछैर्र् ्। यदद कसैले परमेश्वरलाई उहाँको
कायचको एक र्रणबाट मात्र चर्न्छ भर्े नतर्ीहरूको ज्ञार् अत्यन्तै सार्ो र महासागरको एक

थोपाभन्दा बढी हुँदैर्। होइर् भर्े, धेरै पुरार्ो धार्मचक रक्षकहरूले परमेश्वरलाई ककर् जीषवतै क्रूसमा
टाँग्थे? के मानर्सले परमेश्वरलाई कुर्ै मापदण्डहरूर्भत्र सीर्मत गर्े गरे कोले होइर् र? के

मानर्सहरूले परमेश्वरको षवषवध र षवर्भन्र् काम र्जार्ेकाले, नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई
ज्ञार् र र्सद्धान्तको अत्यन्त सार्ो कणले मापर् गर्े हुँदा परमेश्वरको षवरोध गरे का र पषवत्र
आत्माको कामलाई अवरोध गरे का होइर्र् ् र? यस्ता मानर्सहरूको अर्भ
ु व सतही भए पनर्, नतर्ीहरू

अहङ्ग्कारी र भोगी प्रकृनतका हुन्छर् ् र नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई घण
ृ ा गछच र् ्, पषवत्र
आत्माको अर्ुशासर्लाई बेवास्ता गछच र् ्, यसको अलाबा पषवत्र आत्माको कामलाई “पम्ु ष्ट गर्च”

नतर्ीहरूको र्गण्य पुरार्ो तकचलाई प्रयोग गछच र् ्। नतर्ीहरूले एउटा कायचलाई धारण गछच र् ् र
नतर्ीहरूको आफ्र्ै र्शक्षा र बुद्चधमा षवश्वस्त हुन्छर् ् अनर् नतर्ीहरू सारा संसारभरर यात्रा गर्च
सक्षम छर् ् भर्ी षवश्वस्त हुन्छर् ्। के यस्ता मानर्सहरू पषवत्र आत्माद्वारा घण
ृ ा गररएका र
नतरस्कार गररएका मानर्सहरू होइर्र् ् र के नतर्ीहरूलाई र्याँ युगद्वारा हटाइर्े छै र्र् ् र? के

परमेश्वरको सामु आएर िुल्लमिुल्ला उहाँको षवरोध गर्ेहरू अज्ञार्ी र अबुझ घखृ णतहरू होइर्र् ्
र, जसले नतर्ीहरू कनत प्रिर छर् ् भर्ी दे िाउर्े प्रयास गरररहे का हुन्छर् ्? बाइबलको र्गण्य
ज्ञार्मा नतर्ीहरूले संसारको “शैक्षक्षक समद
ु ाय” मा दङ्ग्गा गर्े गछच र् ्, मानर्सहरूलाई र्सकाउर्े सतही
र्सद्धान्तद्वारा नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई उल्टाउर् िोज्छर् ् र यसलाई नतर्ीहरूको

आफ्र्ै वैर्ाररक प्रकक्रयाको सेरोफेरोमा घुमाउर्े प्रयास गछच र् ्। नतर्ीहरू अदरू दशी भए पनर्,
परमेश्वरको छ हजार विचको कामलाई एकै झलकमा हे र्े प्रयास गछच र् ्। यी मानर्सहरूमा उल्लेि

गर्च लायक कुर्ै अर्ुभूनत हुँदैर्। वास्तवमा, मानर्सहरूमा जनत धेरै परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञार् हुन्छ
उषि र्ै नतर्ीहरू उहाँको न्याय गर्चमा सस्
ु त हुन्छर् ्। यसको अलाबा, नतर्ीहरू परमेश्वरको आजको
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काम सम्बन्धी नतर्ीहरूको र्गण्य ज्ञार्को मात्र कुरा गछच र् ्, तर नतर्ीहरू नतर्ीहरूका न्यायहरूमा

हतार गदै र्र् ्। मानर्सहरूले परमेश्वरलाई जनत थोरै चर्न्छर् ् नतर्ीहरू उषि र्ै अहङ्ग्कारी र अनत

दृढ हुन्छर् ् र अझ धेरै दढठ भएर परमेश्वरको अम्स्तत्वको घोिणा गछच र् ्—तैपनर् नतर्ीहरूले
र्सद्धान्तको मात्र कुरा गछच र् ् र कुर्ै वास्तषवक प्रमाण पेश गदै र्र् ्। यस्ता मानर्सहरू कुर्ै मूल्यका
हुँदैर्र् ्! पषवत्र आत्माको कामलाई िेलको रूपमा हे र्ेहरू िेलबाड गर्ेहरू हुर् ्! पषवत्र आत्माको र्याँ
कामलाई अर्ुभव गदाच होर्सयारी र्हुर्ेहरू, बढी बोल्र्ेहरू न्याय गर्ुचमा नछटो हुन्छर् ्, आफ्र्ो

मर्म्स्थनतलाई अनर्यम्न्त्रत छोड्र्ेहरूले पषवत्र आत्माको कामको धार्मचकतालाई इन्कार गछच र् ,्
जसले यसको अपमार् गछच र् ् र ईश्वर-नर्न्दा पनर् गछच र् ्—के यस्ता अर्ादरणीय मानर्सहरू पषवत्र

आत्माको कामप्रनत अर्जार् हुँदैर्र् ् र? यसको अलाबा के नतर्ीहरू महाघमण्डका मानर्सहरू होइर्र् ्,
जो अन्तनर्चदहत रूपमा घमण्डी र अनर्यम्न्त्रत हुन्छर् ्? यस्ता मानर्सहरूले पषवत्र आत्माको काम

स्वीकार गर्े कुर्ै ददर् र्ै आए पनर्, परमेश्वरले यस्ता मानर्सलाई अझै सहर्ुहुर्ेछैर्। नतर्ीहरूले
परमेश्वरको नर्म्म्त काम गर्ेहरूलाई र्ीर् रूपमा हे र्े मात्र होइर्, तर नतर्ीहरू परमेश्वर स्वयमको
्

ईश्वर-नर्न्दा पनर् गछच र् ्। यस्ता दस्
ु साहसी मानर्सहरूलाई यो युगमा वा आउर्े युगमा क्षमा
गररर्ेछैर्, र नतर्ीहरू र्रकमा सदाको नर्म्म्त र्ष्ट हुर्ेछर् ्! यस्ता अर्ादरणीय र भोगी मानर्सहरूले
परमेश्वरमा षवश्वास गरे को र्ाटक गरररहन्छर् ्, र मानर्सहरू जनत धेरै यस्ता हुन्छर् ् उषि र्ै

नतर्ीहरू परमेश्वरको प्रशासनर्क आदे शहरू उल्लङ्ग्घर् गर्े हुन्छर् ्। सबै अहङ्ग्कारीहरू जन्मजातै
अनर्यम्न्त्रत हुर्े, र कदहल्यै कसैको आज्ञापालर् र्गर्े, के नतर्ीहरू सबै यही मागचमा दहँ ड्दै र्र् ् र?
सँधै र्याँ र कदहल्यै पुरार्ो र्हुर्े परमेश्वरलाई नतर्ीहरूले ददर्ददर्ै षवरोध गदै र्र् ् र? परमेश्वरको
कामको तीर् र्रणहरूको महत्त्व नतमीहरूले ककर् जान्र्ुपछच सो आज नतमीहरूले बुझ्र्ुपछच । मैले
नतमीहरूलाई भर्ेका वर्र्हरू ररिो गफहरू होइर्र् ् तर यी नतमीहरूका लाचग फाइदाजर्क छर् ्।

यदद नतमीहरूले नयर्ीहरूलाई घोडा र्ढे र जाँदा बाटोमा फूलको प्रशंसा गरे झ ैँ पढ्छौं भर्े, के मेरो

पररश्रम व्यथै हुर्ेछैर् र? नतमीहरू हरे कले आ-आफ्र्ो स्वभाव बुझ्र्ुपछच । नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा
तकच गर्च िम्प्पस छौ; सैद्धाम्न्तक प्रश्र्हरूप्रनतको जबाफहरू नतमीहरूको म्जब्रोबाट फरर नर्स्कन्छर् ्,
तर मूलभूत नर्दहत प्रश्र्हरूबारे बताउर् नतमीहरूसँग कुर्ै कुरा हुँदैर्। नतमीहरू आज पनर्
असावधार्ी कुराकार्ीमा र्लप्त र्ै हुन्छौ, नतमीहरूका परु ार्ो स्वभाव बदल्र् सक्दै र्ौ र उच्र् सत्यता
हार्सल गर्चको नर्म्म्त नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ार्सत नतमीहरूले अर्ुसरण गरररहे का मागच पररवतचर्
गर्े कुर्ै इरादा छै र्, बरु आफ्र्ो जीवर् उदासीर् रूपमा म्जउँ छौ। यस्ता मानर्सहरूले कसरी

अन्तसम्म परमेश्वरलाई पछ्याउर् सक्छर् ्? यदद नतमीहरू अन्तसम्म र्ै यस मागचमा दहँड्र् सके

तापनर्, नतमीहरूलाई के लाभ हुर्ेछ र? दढलो हुर् अनघ र्ै नतमीहरूको षवर्ार पररवतचर् गर्चु उिम
हुन्छ, कक त साँर्ो रूपमा अर्ुसरण गर कक त पदहले र्ै हदटजा। समय बबत्दै जाँदा नतमीहरू
आचश्रत परजीवी हुर्ेछौ—के नतमीहरू यस्ता र्ीर् र अधम भूर्मका िेल्र् तत्पर छौ?
कामका तीर् र्रणहरू परमेश्वरको सम्पूणच कामको अर्भलेि हो; ती मार्वजानतको नर्म्म्त

परमेश्वरको मुम्क्तको अर्भलेि हुर् ् र नतर्ीहरू काल्पनर्क कुरा होइर्र् ्। यदद तँ परमेश्वरको
सम्पण
चु एको कायचको तीर् र्रणहरूलाई
ू च स्वभावको ज्ञार् िोज्र्े इच्छा गछच स ् भर्े, परमेश्वरले गर्भ
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नतमीहरूले जान्र्ुपछच , यसको अलाबा, नतमीहरूले कुर्ै पनर् र्रणलाई छोड्र्ु हुँदैर्। परमेश्वरलाई
चर्न्र् र्ाहर्ेहरूले हार्सल गर्ुचपर्े न्यूर्तम कुरा यही हो। मानर्स स्वयमले
् परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार्
नर्माचण गर्च सक्दै र्। यो मानर्स स्वयमले
् कल्पर्ा गर्च सक्र्े कुरा होइर्, र् त यो कुर्ै एक
जर्ालाई गररएको पषवत्र आत्माको षवशेि कृपाको पररणाम र्ै हो। बरु, यो त परमेश्वरको कामलाई
अर्ुभव गरे पनछ मानर्समा आउर्े ज्ञार् हो र यो परमेश्वरको कामका तथ्यहरूलाई अर्ुभव गरे पनछ

मात्र आउर्े परमेश्वरको ज्ञार् हो। यस्तो ज्ञार् सहजै प्राप्त गर्च सककँदै र् , र् त यो र्सकाउर् सककर्े

कुरा र्ै हो। यो पण
ू च रूपमा व्यम्क्तगत अर्भ
ु वसँग सम्बम्न्धत कुरा हो। मार्वजानतको नर्म्म्त

परमेश्वरको मुम्क्त कायचका यी तीर् र्रणहरूको सार हो, तैपनर् मुम्क्तको कामर्भत्र परमेश्वरको
स्वभाव व्यक्त गररर्े कामका केही षवचधहरू र केही माध्यमहरू समावेश छर् ्। मानर्सले पदहर्ार्

गर्चको लाचग सबैभन्दा कदठर् यही हो र मानर्सले बुझ्र्को लाचग जदटल कुरा यही हो। युगहरूको

षवभाजर्, परमेश्वरको कामका पररवतचर्हरू, कामको अवम्स्थनतमा हुर्े पररवतचर्हरू, यो कायचको
प्रापकहरूमा आउर्े पररवतचर् र अरू यस्तै कुराहरू सबैलाई कामको तीर् र्रणहरूमा समावेश

गररएका छर् ्। नर्म्श्र्त रूपमा, पषवत्र आत्माको काम गर्े तररकामा र्भन्र्ता, साथै परमेश्वरको

स्वभाव, स्वरूप, र्ाउँ , पदहर्ार् वा अन्य पररवतचर्हरूमा हुर्े बदलावहरू सबै कायचको तीर् र्रणहरूका
दहस्सा हुर् ्। कामको एउटा र्रणले एक भागको मात्र प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्छ, र यो नर्म्श्र्त
क्षेत्रर्भत्र सीर्मत हुन्छ। अन्य पक्षहरूको त कुरै छोडौं, यसले यग
ु हरूको षवभाजर् वा परमेश्वरको
काममा पररवतचर्लाई पनर् समेट्दै र्। यो स्पष्ट तथ्य हो। कामका तीर् र्रणहरू परमेश्वरले
मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े कामको पूणचता हो। मुम्क्तको काममा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े काम र
परमेश्वरको स्वभावलाई मानर्सले जान्र्ुपछच ; यो तथ्य षवर्ा, परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञार् िोक्रा
शब्दहरू बाहे क अरू केही पनर् होइर्, यो अव्यवहाररक धमाचध्यक्षताभन्दा केही पनर् होइर्। यस्तो

ज्ञार्ले र् त मानर्सलाई षवश्वस्त पाछच र् म्जत्र् र्ै सक्छ; यो यथाथचतासँग मेल िाँदैर्, र यो

सत्य होइर्। यो कार्को नर्म्म्त प्रर्ुर र प्रसन्र् तुल्याउर्े कुरा हुर्सक्छ, तर यदद यो परमेश्वरको
नर्दहत स्वभावसँग मेल िाँदैर् भर्े, परमेश्वरले तँलाई छोड्र्ुहुर्ेछैर्। उहाँले तेरो ज्ञार्को सराहर्ा

मात्र गर्ुचहुर्ेछैर् तर उहाँको नर्न्दा गर्े पापी भएकोमा उहाँले तँलाई प्रनतशोध पनर् र्लर्ुहुर्ेछ।
परमेश्वरलाई चर्न्र्े सम्बन्धी शब्दहरूलाई हल्का रूपमा बोर्लँ दैर्। तँ वाक्पटु र सव
ु क्ता र्ै भए

पनर् र तँ सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बर्ाउर्े गरी र्तुर र्ै भए तापनर् परमेश्वरको ज्ञार्को
बारे बताउर्ु पदाच तँ आफ्र्ो गहर्ताभन्दा बादहर हुर्ेछस ्। परमेश्वर नतमीहरूले सुझबुझषवर्ा र्ै
न्याय गर्च सक्र्े वा अकस्मात ् रूपमा प्रशंसा गर्च सक्र्े वा बेपबाचही रूपमा बदर्ाम गर्च सक्र्े
कुर्ै व्यम्क्त हुर्ह
ु ु न्र्। तैँले कुर्ै वा हरे कको प्रशंसा गछच स ्, तैपनर् परमेश्वरको महार् ् अर्ि
ु हको
वणचर् गर्चलाई सही शब्द पाउर् तँलाई गाह्रो हुन्छ—हरे क हरुवाले यही महसुस गर्च पुग्छ। परमेश्वरको

बारे वणचर् गर्च सक्र्े धेरै भाषिक षवशेिज्ञहरू भए तापनर् नतर्ीहरूले वणचर् गरे का कुराहरू भर्ेका

परमेश्वरका मानर्सहरूले बताएको सत्यताको सय भागको एक भाग मात्र हुर् ्, नतर्ीहरूसँग सीर्मत
शब्दावलीहरू हुर्े भए तापनर्, प्रयोग गर्चलाई प्रर्ुर अर्ुभव उपलब्ध हुन्छ। यसैले परमेश्वरको ज्ञार्
शब्दहरूको र्लाकीपण
ू च प्रयोगमा होइर् सत्यता र यथाथचतामा रहन्छ अनर् मानर्सको ज्ञार् र
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परमेश्वरको ज्ञार् पूणच रूपमा असम्बम्न्धत कुराहरू हुर् ् भन्र्े दे ख्न सककन्छ। परमेश्वरलाई चर्न्र्े
पाठ मार्वजानतको कुर्ै पनर् प्राकृनतक षवज्ञार्भन्दा उच्र् छ। यो परमेश्वरलाई जान्र् िोज्र्े
अत्यन्त थोरै मानर्सले मात्र हार्सल गर्च सक्र्े पाठ हो र यसलाई कुर्ै पनर् प्रनतभावार् ् मानर्सले

हार्सल गर्च सक्दै र्। त्यसैले, नतमीहरूले परमेश्वरलाई चर्न्र्े र सत्यता अर्ुसरण गर्े कुरालाई
बालकले पनर् हार्सल गर्च सक्र्े कुराको रूपमा हे र्ुच हुँदैर्। सायद तँ आफ्र्ो पाररवाररक जीवर्मा
वा आफ्र्ो जीषवकोपाजचर्मा, वा आफ्र्ो षववाहमा पूणच रूपमा सफल छस ् होला, तर जब सत्यता र
परमेश्वरलाई चर्न्र्े कुरा आउँ छ, तब तँर्सत आफ्र्ो नर्म्म्त दे िाउर्े कुरा केही पनर् हुँदैर् र तैँले
केही पनर् हार्सल गरे को हुँदैर्स ्। सत्यतालाई व्यवहारमा उतार्च नतमीहरूलाई महाकदठर् हुन्छ र
परमेश्वरलाई चर्न्र्े कुरा अझै ठूलो समस्यापूणच हुन्छ भन्र् सककन्छ। यो नतमीहरूको कदठर्ाइ हो
र यो सारा मार्वजानतले भोगेको कदठर्ाइ पनर् हो। परमेश्वरलाई चर्न्र्े अर्भयार्मा केही उपलम्ब्ध

हार्सल गर्ेहरूमध्ये मापदण्डसम्म आइपुगे लगभग कोही पनर् छै र्। परमेश्वरलाई चर्न्र्ुको अथच,
वा परमेश्वरलाई जान्र् कक आवश्यक छ वा परमेश्वरलाई चर्न्र् कुर् हदसम्म हार्सल गर्ुचपछच

भन्र्े मानर्सले जान्दै र्। यो मार्वजानतको नर्म्म्त नर्कै अन्यौलपूणच कुरा हो र यो मार्वजानतले

सामर्ा गर्े सबैभन्दा ठूलो अड्को हो—यो प्रश्र्को जवाफ ददर् सक्षम कोही पनर् छै र्, र् त यो
प्रश्र्को जवाफ ददर् र्ै कोही तत्पर छ, ककर्भर्े हालसम्म कुर्ै पनर् मार्वजानतले यो कायचको
अध्ययर्मा कुर्ै सफलता हार्सल गरे को छै र्। सायद, मार्वजानतलाई कायचको तीर् र्रणहरूको
अड्को प्रकट गररँदा परमेश्वरलाई चर्न्र्े प्रनतभाशाली मानर्सहरूको एउटा समूह अर्ुक्रममा दे िा
पर्ेछ। अवश्य र्ै, त्यही होस ् भन्र्े म आशा गछुच, यसको साथै, म यो काम कायाचन्वयर् गर्े क्रममा

छु र नर्कट भषवष्यमा यस्ता धेरै प्रनतभाशाली मानर्सहरू दे िा परे को दे ख्ने आशा गछुच। नतर्ीहरू
कायचका यी तीर् र्रणहरूको तथ्यको गवाही ददर्ेहरू बन्र्ेछर् ् र अवश्य र्ै , नतर्ीहरू कामको यी

तीर् र्रणहरूको गवाही ददर्मा पदहलो पनर् हुर्ेछर् ्। तर परमेश्वरको काम अन्त हुर्े ददर्मा
यस्ता प्रनतभाशाली मानर्सहरू दे िा परे र्र् ् भर्े वा दे हधारी परमेश्वरले र्सद्ध तुल्याएर व्यम्क्तगत

रूपमा स्वीकार गर्ुचहुर्े व्यम्क्त एक वा त्यस्ता मानर्सहरू दई
ु जर्ा मात्र भए भर्े त्योभन्दा अरू
कष्टदायी र िेदपूणच कुरा केही पनर् हुँदैर्। तथाषप, यो एक िराब घटर्ाको पररदृश्य मात्रै हो।
मामला जेसक
ु ै होस ्, उहाँलाई साँर्ो रूपमा अर्स
ु रण गर्ेले यो आर्शि ् पाउर् सक्छ भन्र्े म अझै

आशा गछुच। समयको सुरुवातदे खि र्ै यस्तो काम कदहल्यै भएको छै र्; मार्व षवकासको इनतहासमा

यस्तो कायच कदहल्यै पनर् भएको छै र्। यदद तँ परमेश्वरलाई चर्न्र्ेहरूमध्ये पदहलो हुर् सक्छस ्
भर्े, के यो सारा सम्ृ ष्टहरू माझ सबैभन्दा उच्र् आदरको कुरा हुँदैर्थ्यो र? के मानर्सहरूमाझ
परमेश्वरले कदर गर्े अरू कुर्ै सम्ृ ष्ट हुन्थ्यो? यस्तो काम हार्सल गर्च सहज छै र्, तर अझै
अन्तमा इर्ामको कटर्ी गर्ेछ। नतर्ीहरूको र्लङ्ग्ग वा राम्ष्रयता जे भए तापनर् परमेश्वरको ज्ञार्
हार्सल गर्च सक्षम हुर्ेहरू सबैले अन्तमा परमेश्वरको ठूलो सम्मार् प्राप्त गर्ेछर् ् र परमेश्वरको
अचधकार हार्सल गर्े नतर्ीहरू मात्र हुर्ेछर् ्। आजको काम यही हो र भषवष्यको काम पनर् यही
र्ै हो; ६,००० विचको काममा पूरा गररर्े अम्न्तम र सबैभन्दा उच्र् काम यही हो अनर् मानर्सको

हरे क वगचलाई प्रकट गर्े कामको तरीका यही हो। मानर्सलाई परमेश्वर चर्न्र्े तल्
ु याउँ दा षवर्भन्र्
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वगचका मानर्सहरूलाई प्रकट गररन्छ: परमेश्वरलाई चर्न्र्ेहरू परमेश्वरको आर्शि ् पाउर् र उहाँका

प्रनतज्ञाहरू स्वीकार गर्च योग्यका हुन्छर् ्, जबकी परमेश्वरलाई र्चर्न्र्ेहरू उहाँको आर्शि ् प्राप्त
गर्च र उहाँका प्रनतज्ञाहरू स्वीकार गर्च अयोग्य हुन्छर् ्। परमेश्वरलाई चर्न्र्ेहरू परमेश्वरका घनर्ष्ठ
व्यम्क्तहरू हुर् ् र परमेश्वरलाई र्चर्न्र्ेहरूलाई परमेश्वरका घनर्ष्ठ व्यम्क्तहरू भर्ी भन्र् सककँदै र्;
परमेश्वरका घनर्ष्ठ मानर्सहरूले उहाँका कुर्ै पनर् आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्च सक्छर् ्, तर उहाँसँग
घनर्ष्ठ र्भएकाहरू उहाँको कामको योग्यका हुँदैर्र् ्। संकष्टहरू, शुद्धीकरण वा न्यायहरू यी सबै
अन्तमा परमेश्वरको ज्ञार् हार्सल गर्चको नर्म्म्त र्ै हुर् ्, ताकक मानर्स परमेश्वरको अधीर्मा रहर्

सकोस ्। अन्तमा हार्सल गररर्े एक मात्र प्रभाव यही हो। कायचको तीर् र्रणहरूमा कुर्ै पनर् कुरा

लुकाइँदैर् र यो परमेश्वरसम्बन्धी मानर्सको ज्ञार्को नर्म्म्त लाभदायक हुन्छ र मानर्सलाई
परमेश्वरको अझ पूणच र यसले षवस्तत
ृ ज्ञार् हार्सल गर्च सहायता गछच । यी सबै काम मानर्सको
लाभको नर्म्म्त हो।

परमेश्वर स्वयमको काम मानर्सले जान्र्ै पर्े दशचर् हो, ककर्भर्े परमेश्वरको कामलाई

मानर्सले हार्सल गर्च सक्दै र्, र यो मानर्समा छै र्। कायचका तीर् र्रणहरू परमेश्वरको

व्यवस्थापर्को पूणचता, र मानर्सले जान्र्ुपर्े योभन्दा ठूलो कुर्ै दशचर् छै र्। यदद मानर्सलाई यो

शम्क्तशाली दशचर्को बारे मा थाहा हुँदैर् भर्े, परमेश्वरलाई चर्न्र्ु सहज हुँदैर्, परमेश्वरको इच्छालाई
बझ्
ु र्ु सम्जलो हुँदैर्, यसको साथै, मानर्सले दहँड्र्े मागच झर् ्-झर् ् कदठर् हुर्ेछ। दशचर्हरूषवर्ा,
मानर्स यनत टाढासम्म आइपुग्र्े चथएर्। आजको ददर्सम्म मानर्सलाई सुरक्षा ददर्े दशचर् यही र्ै
हो, र जसले मानर्सलाई सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा प्रदार् गरे को छ। भषवष्यमा, नतमीहरूको ज्ञार्

गदहररर्ैपछच , र तैँले उहाँको इच्छाको सम्पूणचता र कायचका तीर् वटा र्रणहरूर्भत्रको उहाँको
बद्
ु चधमार्ी कायचको सारलाई जान्र्ैपछच । यो मात्रै नतमीहरूको साँर्ो कद हो। कायचको अम्न्तम र्रण

एकलै िडा हुँदैर्, तर यो अनघल्लो दई
च ाको भाग हो,
ु र्रणहरूसँग एकसाथ नर्माचण भएको पूणत
भन्र्ुको अथच, कायचका तीर् वटा र्रणहरूमध्ये एउटालाई मात्रै पूरा गरे र मम्ु क्तको सम्पूणच कायचलाई
पूरा गर्ुच असम्भव छ। कामको अम्न्तम र्रणले मानर्सलाई पूणच रूपमा मुम्क्त ददर् सके तापनर्,
यो एकल र्रणलाई एकलै अनघ बढाउर्ु मात्रै आवश्यक छ, र मानर्सलाई शैतार्को प्रभावबाट मुक्त

गर्चको लाचग कामका अनघल्ला दई
ु र्रणहरू आवश्यक छै र् भन्र्े यसको अथच हुँदैर्। तीर्
र्रणहरूमध्ये कुर्ै पनर् एउटा र्रणलाई सबै मार्वजानतले जान्र्ैपर्े एक मात्र दशचर्को रूपमा
र्लर् सककँदै र्, ककर्भर्े मुम्क्तको कामको सम्पूणत
च ा कायचका तीर् र्रण हुर् ्, तीमध्ये एउटा र्रण
मात्रै होइर्। जबसम्म मुम्क्तको काम पूरा हुँदैर्, तबसम्म परमेश्वरको व्यवस्थापर् पूणच समाम्प्तमा
पग्ु र् सक्र्ेछैर्। परमेश्वरको अम्स्तत्व, उहाँको स्वभाव, र उहाँको बद्
ु चधलाई मम्ु क्तको कामको

सम्पूणचतामा व्यक्त गररन्छ; मानर्सलाई ती सुरुमा र्ै प्रकट गररँदैर्, तर मुम्क्तको काममा क्रर्मक
रूपमा व्यक्त गररएको छ। मुम्क्तको कामको हरे क र्रणले परमेश्वरको स्वभावको भाग, र उहाँको
अम्स्तत्वको भागलाई व्यक्त गछच ; कामको कुर्ै पनर् र्रणले प्रत्यक्ष रूपमा र पूणच रूपमा परमेश्वरको
अम्स्तत्वको सम्पूणत
च ालाई व्यक्त गर्च सक्दै र्। त्यसैले, कायचका तीर् र्रण पूरा गररसककएपनछ

मात्रै मम्ु क्तको कामलाई पण
ू च रूपमा समाप्त गर्च सककन्छ, त्यसकारण परमेश्वरको सम्पण
ू चता
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सम्बन्धी मानर्सको ज्ञार्लाई परमेश्वरको कायचका तीर् र्रणहरूबाट अलग गर्च सककँदै र्। कामको

एउटा र्रणबाट मानर्सले प्राप्त गर्े कुरा भर्ेको उहाँको कामको एउटा भागमा व्यक्त गररर्े

परमेश्वरको स्वभाव मात्रै हो। पदहलेको वा पनछको र्रणहरूमा व्यक्त गररर्े स्वभाव र अम्स्तत्वलाई
यसले प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्। ककर्भर्े मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े कामलाई एउटै समयको

अवचधमा, वा एउटै स्थार्मा सीधै समाप्त गर्च सककँदै र्, तर यो फरक-फरक समय र फरक-फरक

स्थार्मा मानर्सको षवकासको स्तर अर्ुसार क्रर्मक रूपमा गदहरो-गदहरो बन्दै जान्छ। यो र्रणर्रणमा अनघ बढाइर्े कायच हो, र यसलाई एउटै र्रणमा परू ा गररँदैर्। त्यसकारण, परमेश्वरको
सम्पूणच बुद्चधलाई एउटै व्यम्क्तगत र्रणमा होइर्, तर तीर् र्रणहरूमा स्पष्ट गररन्छ। उहाँको
सम्पूणच अम्स्तत्व र उहाँको सम्पूणच बुद्चधलाई यी तीर् र्रणमा प्रस्तुत गररन्छ, र हरे क र्रणमा

उहाँको अम्स्तत्व समावेश हुन्छ, अनर् हरे क र्रण र्ै उहाँको कामको बुद्चधको षववरण हो। यी तीर्
र्रणमा व्यक्त गररर्े परमेश्वरको सम्पूणच स्वभावलाई मानर्सले जान्र्ुपछच । परमेश्वरको
अम्स्तत्वको यो सबै कुरा सारा मार्वजानतको लाचग सबैभन्दा महत्त्वपूणच छ, र यदद परमेश्वरलाई
आराधर्ा गदाच मानर्सहरूमा यो ज्ञार् हुँदैर् भर्े, नतर्ीहरू बुद्धलाई आराधर्ा गर्ेहरूभन्दा फरक
हुँदैर्र् ्। मानर्सको बीर्मा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कायच मानर्सबाट लुकेको छै र्, र परमेश्वरको आराधर्ा

गर्े सबैले यसलाई जान्र्ुपछच । परमेश्वरले मानर्सको बीर्मा मुम्क्तको कामका तीर् र्रणलाई
अनघ बढाइसक्र्ुभएको हुर्ाले, कायचका तीर् र्रणमा मानर्सले उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
त्यसको अर्भव्यम्क्तलाई जान्र्ुपछच । मानर्सले गर्ैपर्े कुरा यही र्ै हो। मानर्सबाट परमेश्वरले
लुकाउर्ुहुर्े कुरा मानर्सले हार्सल गर्च र्सक्र्े र मानर्सले जान्र्ु र्पर्े कुरा हो, जबकी परमेश्वरले

मानर्सलाई दे िाउर्ुहुर्े कुरा मानर्सले जान्र्ुपर्े, र मानर्समा हुर्ुपर्े कुरा हो। कायचका तीर्
र्रणमध्ये हरे कलाई अनघल्लो र्रणको जगमा र्ै अनघ बढाइन्छ; यसलाई स्वतन्त्र रूपमा, मुम्क्तको
कामभन्दा अलग रूपमा अनघ बढाइँदैर्। गररर्े कायच र काममा ठूला र्भन्र्ताहरू भए तापनर्, मूल
रूपमा यो मार्वजानतको मुम्क्त र्ै हो, र मुम्क्तको कामको हरे क र्रण अनघल्लोभन्दा अझ गहर्
हुन्छ। कामको हरे क र्रण रद्द र्गररएको अनघल्लोको जगमा नर्रन्तर रहन्छ। यसरी, सधैँ र्याँ

र कदहल्यै पुरार्ो र्हुर्े आफ्र्ो काममा, परमेश्वरले मानर्सलाई पदहले कदहल्यै व्यक्त र्गररएको
आफ्र्ो स्वभावको पक्षलाई लगातार व्यक्त गरररहर्भ
ु एको हुन्छ, र मानर्सलाई सधैँ उहाँको र्याँ

कायच र उहाँको र्याँ अम्स्तत्व प्रकट गरररहर्ुभएको हुन्छ, र पुरार्ो धार्मचक रक्षकले यसलाई प्रनतरोध
गर्चको लाचग सकेजनत गर्े र यसलाई िुलेआम षवरोध गर्े भए तापनर्, परमेश्वरले सधैँ आफूले

गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको र्याँ काम गर्ुचहुन्छ। उहाँको काम सधैँ पररवतचर् भइरहे को हुन्छ, र
यसले गदाच, यसले सधैँ मानर्सको षवरोधलाई सामर्ा गरररहे को हुन्छ। त्यसकारण, उहाँको कामको
युग र यसलाई प्राप्त गर्ेहरू जस्तै उहाँको स्वभाव पनर् सधैँ पररवतचर् भइरहे को हुन्छ। यसको
साथै, मानर्सको लाचग पदहले गररएको कामको षवरोधाभासमा रहे को जस्तो दे खिर्े कायचलाई समेत

त्यसको प्रत्युिर स्वरूप अनघ बढाउँ दै , उहाँले सधैँ पदहले कदहल्यै र्गररएको काम गरररहर्ुभएको

हुन्छ। मानर्सले एउटै प्रकारको काम, वा एउटै तररकाको अभ्यासलाई मात्रै स्वीकार गर्च सक्छ, र
तीभन्दा षवपरीत, वा तीभन्दा उच्र् कायच, वा अभ्यासको तररकालाई स्वीकार गर्च मानर्सको लाचग
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कदठर् हुन्छ। तर पषवत्र आत्माले सधैँ र्याँ काम गरररहर्ुभएको छ, त्यसकारण परमेश्वरको र्याँ
कामलाई षवरोध गर्चको लाचग धार्मचक षवशेिज्ञहरूको एकपनछ अको समूह दे िा पछच र् ्। मानर्ससँग
कसरी परमेश्वर सधैँ र्याँ हुर्ुहुन्छ र कदहल्यै परु ार्ो हुर्ुहुन्र् त्यसको बारे मा ज्ञार् हुँदैर्, र
परमेश्वरको कायचका र्सद्धान्तहरूको ज्ञार् हुँदैर्, यसको साथै परमेश्वरले मानर्सलाई मुम्क्त ददर्े

षवर्भन्र् तररकाको ज्ञार् हुँदैर्, ठीक यही कारणले गदाच र्ै यी मानर्सहरू षवशेिज्ञ बर्ेका छर् ्।
यसैले, यो पषवत्र आत्माबाट आउर्े काम हो कक होइर्, र यो परमेश्वर स्वयमबाट
्
आउर्े काम हो
कक होइर् सो कुरा बताउर् मानर्स पण
ू च रूपमा असमथच छ। कनतपय मानर्सहरूले यस्तो मर्ोवषृ िलाई

पकक्ररहन्छर् ् कक यदद कुर्ै कुरा पदहले आएका वर्र्हरूसँग र्मल्छर् ् भर्े त्यसलाई नतर्ीहरू स्वीकार
गछच र् ्, र पदहलेको कामसँग त्यसका केही र्भन्र्ताहरू छर् ् भर्े, त्यसलाई नतर्ीहरू षवरोध गछच र् ् र

त्यसलाई इन्कार गछच र् ्। आज, के नतमीहरू सबै त्यस्ता र्सद्धान्तहरू अर्ुसार र्ल्दै र्ौ र?
नतमीहरूमा अदहलेसम्म मुम्क्तको कामको तीर् र्रणले ठूलो प्रभाव पारे को छै र्, र कामका अनघल्ला

दई
ु र्रण नतर्ीहरूले जान्र्ै र्पर्े भार हो भर्ेर षवश्वास गर्ेहरू पनर् छर् ्। नतर्ीहरू के षवर्ार

गछच र् ् भर्े, यी र्रणहरूलाई धेरै मानर्सहरूका बीर्मा घोिणा गररर्ु हुँदैर् र नतर्लाई जनतसक्दो
र्ाँडो रद्द गररर्ुपछच , ताकक मानर्सहरू कायचका तीर् र्रणका अनघल्ला दई
ु र्रणद्वारा षवर्र्लत
र्होऊर् ्। कामका अनघल्ला दई
ु र्रणहरूलाई चर्र्ाउर्ु धेरै टाढाको कुरा हो, र परमेश्वरलाई चर्न्र्मा
यसले कुर्ै सहयोग गदै र् भन्र्े षवश्वास धेरैजसो मानर्सहरूले गछच र् ्—नतमीहरूले यही षवर्ार गछौ।

आज, यस्तो व्यवहार गर्ुच सदह छ भन्र्े नतमीहरू सबैले षवश्वास गछौ, तर नतमीहरूले मेरो कामको
महत्त्वलाई महसुस गर्े ददर् पनर् आउर्ेछ: म महत्त्व र्ै र्भएको कुर्ै पनर् काम गददचर् भन्र्े

जार्। मैले नतमीहरूका सामर्े कायचका तीर् र्रणको घोिणा गरररहे को हुर्ाले, ती नतमीहरूको लाचग
लाभदायक हुर्ैपछच ; कायचका यी तीर् र्रण परमेश्वरको सम्पण
ू च व्यवस्थापर्को केन्द्रमा रहे को हुर्ाले,
ती ब्रह्माण्डका हरे कको मुख्य ध्यार्को षविय बन्र्ुपछच । एक ददर्, नतमीहरू सबैले यो कामको

महत्त्वलाई महसुस गर्ेछौ। यो जार्, कक नतमीहरू परमेश्वरको कायचलाई षवरोध गछौ, वा आजको
कामलाई र्ाप्र्को लाचग नतमीहरूका आफ्र्ै धारणाहरूको प्रयोग गछौ, ककर्भर्े नतमीहरूलाई
परमेश्वरको कायचका र्सद्धान्तहरू थाहा छै र्, र ककर्भर्े नतमीहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई रूिो

तररकाले व्यवहार गरे का हुर्ाले। परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको षवरोध र पषवत्र आत्माको कामप्रनतको
अवरोध नतमीहरूका धारणा र अन्तनर्चदहत अहङ्ग्कारले पैदा गरे को हो। परमेश्वरको कायच गलत

भएर होइर्, तर नतमीहरू प्राकृनतक रूपमै अत्यन्तै अर्ाज्ञाकारी भएकोले यसो भएको हो।
परमेश्वरमाचथको आफ्र्ो आस्थालाई भेदटसकेपनछ, कनतपय मानर्सहरूले मानर्स कहाँबाट आएको

हो भर्ेर समेत नर्श्र्यताको साथ भन्र् सक्दै र्र् ्, तैपनर् नतर्ीहरू पषवत्र आत्माको कामका सही र
गलत कुराहरूलाई मूल्याङ्ग्कर् गदै सावचजनर्क भािणहरू ददर्े आँट गछच र् ्। नतर्ीहरू दटप्पणीहरू

गदै र अर्ुचर्त गफ लडाउँ दै पषवत्र आत्माको र्याँ काम भएका प्रेररतहरूलाई समेत भािण ददन्छर् ्;
नतर्ीहरूको मार्वता अत्यन्तै र्ीर् छ, र नतर्ीहरूमा अर्लकनत पनर् र्ेतर्ा छै र्। के त्यस्ता

मानर्सहरूलाई पषवत्र आत्माले इन्कार गरे र र्रकको आगोद्वारा जलाउर्ुहुर्े ददर् आउर्ेछैर् र?
नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको कामको बारे मा थाहा छै र्, तैपनर् उहाँको कामको आलोर्र्ा गछच र् ्, र
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कसरी काम गर्े भर्ेर परमेश्वरलाई समेत नर्दे शर् ददर्े प्रयास गछच र् ्। त्यस्ता अर्ुचर्त मानर्सहरूले
कसरी परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्छर् ् र? िोजी गर्े र अर्ुभव गर्े प्रकक्रयामा मानर्सले परमेश्वरलाई

चर्न्र् पग्ु छ; आवेगमा आलोर्र्ा गरे र होइर् तर पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्टद्वारा मानर्सले
परमेश्वरलाई चर्न्र् पुग्छ। परमेश्वर सम्बन्धी मानर्सहरूको ज्ञार् जनत यथाथच हुन्छ, नतर्ीहरूले
त्यनत र्ै कम षवरोध गछच र् ्। यसको षवपरीत, मानर्सहरूले परमेश्वरलाई जनत कम चर्न्छर् ्,
नतर्ीहरूले उहाँको षवरोध गर्े सम्भावर्ा त्यनत र्ै बढी हुन्छ। तेरा धारणाहरू, तेरो पुरार्ो प्रकृनत,
र तेरो मार्वता, र्ररत्र र र्ैनतक दृम्ष्टकोण तैँले परमेश्वरलाई प्रनतरोध गर्े पँज
ू ी हो, र तेरा
र्ैनतकताहरू जनत भ्रष्ट, तेरा गुणहरू जनत नघर् लाग्दो, र तेरो मार्वता जनत र्ीर् बन्छ, तँ त्यनत

र्ै बढी परमेश्वरको शत्रु बन्छस ्। जोसँग ददह्रला धारणाहरू हुन्छर् ् र जोसँग आत्म-धमी स्वभाव
हुन्छ नतर्ीहरू दे हधारी परमेश्वरको अझै बढी शत्रुतामा हुन्छर् ्; त्यस्ता मानर्सहरू ख्रीष्ट षवरोधीहरू
हुर् ्। यदद तेरा धारणाहरूलाई सुधार गररएर् भर्े, ती सधैँ र्ै परमेश्वरको षवरुद्ध हुर्ेछर् ्; तँ कदहल्यै

पनर् परमेश्वरसँग र्मल्र्े बन्र्ेछैर्स ्, र तँ उहाँबाट सधैँ अलग हुर्ेछस ्।
तेरा पुरार्ा धारणाहरूलाई पन्छ्याएपनछ मात्रै तैँले र्याँ ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्छस ्, तैपनर् पुरार्ो

ज्ञार् र पुरार्ा धारणाहरू उही हुर् ् भन्र्े छै र्। “धारणाहरू” ले मानर्सले कल्पर्ा गरे का कुराहरू
हुर् ्, जुर् वास्तषवकतासँग र्मल्दै र्र् ्। यदद पुरार्ो ज्ञार्को म्याद पुरार्ो युगमा र्ै सककएको छ र
यसले मानर्सलाई र्याँ काममा प्रवेश गर्च रोकेको छ भर्े, त्यस्तो ज्ञार् पनर् धारणा र्ै हो। यदद
मानर्सले त्यस्तो ज्ञार्लाई सही रूपमा पहुँर् गर्च सक्छ र पुरार्ो र र्याँलाई एकट्ठा गरे र षवर्भन्र्
पक्षहरूबाट परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्छ भर्े, पुरार्ो ज्ञार् मानर्सको सहायता बन्छ, र मानर्स र्याँ

युगमा प्रवेश गर्े आधार बन्छ। परमेश्वरलाई चर्न्र्े सम्बन्धी पाठको लाचग तँ धेरै र्सद्धान्तहरूमा
पोख्त हुर्प
ु छच : परमेश्वरलाई चर्न्र्े मागचमा कसरी प्रवेश गर्े, परमेश्वरलाई चर्न्र्को लाचग तैँले केकस्ता सत्यताहरू बुझ्र्ैपछच , र परमेश्वरको र्याँ कामका सबै बन्दोबस्तहरूमा समषपचत हुर् सकूँ

भर्ेर तेरा धारणाहरू र पुरार्ा स्वभावबाट आफैलाई कसरी मुक्त गर्े। यदद तैँले परमेश्वरलाई

चर्न्र्े सम्बन्धी पाठमा प्रवेश गर्चको लाचग जगको रूपमा यी र्सद्धान्तहरूलाई प्रयोग गररस ् भर्े,
तेरो ज्ञार् झर् ्-झर् ् गहर् बन्र्ेछ। यदद तँसँग कायचका तीर् र्रणको—अथाचत ् परमेश्वरको सम्पूणच

व्यवस्थापर् योजर्ाको बारे मा स्पष्ट ज्ञार् छ भर्े —र यदद तैँले परमेश्वरको कायचका अनघल्ला दई
ु
र्रणहरूलाई वतचमार् र्रणसँग पूणच रूपमा सम्बम्न्धत गर्च सक्छस ्, र यो एउटै परमेश्वरले

गर्ुचभएको कायच हो भन्र्े दे ख्र् सक्छस ् भर्े, तँसँग अतुलर्ीय रूपमा मजबुत जग हुर्ेछ। कायचका
तीर् र्रणलाई एउटै परमेश्वरले गर्ुचभएको चथयो; सबैभन्दा ठूलो दशचर् यही र्ै हो, र परमेश्वरलाई
चर्न्र्े एउटै मागच यही र्ै हो। कायचका तीर् र्रणलाई परमेश्वर स्वयमले
् मात्र गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो, र

उहाँको तफचबाट कुर्ै पनर् मानर्सले त्यसो गर्च सक्दै र्चथयो—भन्र्ुको अथच सुरुदे खि आजको ददर्सम्म
परमेश्वरले मात्रै उहाँको आफ्र्ो काम गर्च सक्र्ह
ु ु न्थ्यो। परमेश्वरको कायचका तीर् र्रणहरूलाई
फरक-फरक युग र स्थार्हरूमा गररएको भए तापनर्, र हरे क र्रणको काम फरक भए तापनर्, यो
सबै एउटै परमेश्वरले गर्ुचभएको कायच हो। सबै दशचर्हरूमध्ये, मानर्सले जान्र्ुपर्े सबैभन्दा ठूलो

दशचर् यही र्ै हो, र यदद यसलाई मानर्सले पण
ू च रूपमा बझ्
ु र् सक्यो भर्े, ऊ दृढ रूपमा िडा हुर्
1508

सक्र्ेछ। आज, षवर्भन्र् धमचहरू र सम्प्रदायहरूले सामर्ा गरररहे को सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो

कक नतर्ीहरूलाई पषवत्र आत्माको कामबारे थाहा छै र्, र नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माले गर्ुचहुर्े काम र
पषवत्र आत्माले र्गर्चुहुर्े काम बीर्मा र्भन्र्ता छुट्याउर् सक्दै र्र् ्—यसकारणले गदाच, कामको यो
र्रण पनर् कामका गत दई
ु र्रणहरूजस्तै यहोवा परमेश्वरले गर्ुचभएको हो कक होइर् भर्ेर
नतर्ीहरूले भन्र् सक्दै र्र् ्। मानर्सहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउर्े भए तापनर्, धेरैजसोले अझै पनर्

यो सदह मागच हो कक होइर् भर्ेर बताउर् सक्दै र्र् ्। यो परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा
अगव
ु ाइ गर्चुभएको मागच हो कक होइर्, र परमेश्वरको दे हधारण सत्य हो कक होइर् भन्र्े बारे मा
मानर्सले अझै चर्न्ता गछच , र त्यस्ता कुराहरूलाई कसरी छुट्याउर्े त्यसको बारे मा धेरैजसो
मानर्सहरूलाई अझै पनर् अिोपिो छै र्। परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरूले मागचलाई नर्धाचररत गर्च

सक्दै र्र् ्, त्यसकारण, बोर्लएका सन्दे शहरूले यी मानर्सहरूका बीर्मा आंर्शक प्रभाव मात्रै पाछच , र
ती पूणच रूपमा प्रभावकारी हुर् सक्दै र्र् ्, त्यसकारण यसले त्यस्ता मानर्सहरूको जीवर् प्रवेशलाई

प्रभाव पाछच । यदद मानर्सले कायचका तीर् र्रणमा परमेश्वरले र्ै नतर्लाई फरक-फरक समयमा,
फरक-फरक स्थार्मा, र फरक-फरक मानर्सहरूमा अनघ बढाउर्ुभएको हो भन्र्े दे ख्र् सक्छ भर्े;
यदद काम फरक भए पनर्, यो सबै एउटै परमेश्वरले गर्ुचभएको हो, अनर् यो एउटै परमेश्वरले

गर्ुचभएको हुर्ाले, यो पक्कै पनर् सदह र त्रुदट षवहीर् हुर्ुपछच , र यो मानर्सको धारणाहरू षवपरीत
भए तापनर्, यो एउटै परमेश्वरको काम हो भन्र्े कुरालाई इन्कार गर्च सककँदै र् भन्र्े मानर्सले
दे ख्र् सक्छ भर्े—यदद यो एउटै परमेश्वरको काम हो भर्ेर मानर्सले सुनर्म्श्र्तताको साथ भन्र्
सक्छ भर्े, मानर्सका धारणाहरूलाई उल्लेि गर्च पनर् लायक र्छोडीकर् सार्ानतर्ा धारणामा

घटाइर्ेछ। मानर्सका दशचर्हरू स्पष्ट र्भएकाले, र मानर्सले यहोवालाई मात्रै परमेश्वरको रूपमा,

र येशल
ू ाई प्रभक
ु ो रूपमा चर्न्र्े हुर्ाले, र आजका दे हधारी परमेश्वरको बारे मा दोधारमा रहे का
हुर्ाले, धेरै मानर्सहरू यहोवा र येशूको कायचमा र्ै समषपचत छर् ्, र आजको कामको बारे मा अक्रान्त
छर् ्, धेरैजसो मानर्सहरू सधैँ शङ्ग्कालु हुन्छर् ्, र आजको कामलाई गम्भीर रूपमा र्लँ दैर्र् ्। कायचका
अम्न्तम दई
ु र्रणहरूका बारे मा मानर्समा कुर्ै धारणाहरू छै र्र् ्, जुर् अदृश्य चथए। यो यसैले हो

ककर्भर्े मानर्सले कायचका अम्न्तम दई
ु र्रणको वास्तषवकतालाई बुझ्दै र्, र नतर्लाई व्यम्क्तगत

रूपमा दे िेर्। यो यसैले हो ककर्भर्े कायचका यी र्रणहरूलाई मानर्सले दे ख्र् र्सक्र्े हुँदा आफूलाई
मर् परे अर्ुसार मानर्सले कल्पर्ा गछच ; उसले जे नर्ष्किच नर्काले तापनर्, त्यस्ता कल्पर्ाहरूलाई
प्रमाखणत गर्े कुर्ै तथ्यहरू छै र्र् ्, र नतर्लाई सुधार गर्े कोही छै र्। मानर्सले कुर्ै पबाचह र्गररकर्
र आफ्र्ो कल्पर्ालाई स्वतन्त्र छोडडददँ दै आफ्र्ो र्मजासलाई बेलगाम छोड्छ; उसका कल्पर्ाहरूलाई

पम्ु ष्ट गर्े कुर्ै तथ्यहरू हुँदैर्, त्यसकारण नतर्को कुर्ै प्रमाण भए पनर् र्भए पनर्, मानर्सका
कल्पर्ाहरू “तथ्य” बन्छर् ्। यसरी मानर्सले आफ्र्ो मर्मा आफैले कल्पर्ा गरे को परमेश्वरमा
षवश्वास गछच , र वास्तषवकताको परमेश्वरलाई िोजी गदै र्। यदद एउटा व्यम्क्तमा एक प्रकारको

आस्था हुन्छ भर्े, सय जर्ा मानर्सहरूमा सय प्रकारका आस्था हुन्छर् ्। मानर्सले परमेश्वरको
कायचको वास्तषवकतालाई र्दे िेको हुर्ाले, उसले यसलाई आफ्र्ा कार्द्वारा मात्रै सर्
ु ेको र आफ्र्ो

आँिाले र्दे िेको हुर्ाले मानर्समा त्यस्तो आस्था हुन्छ। मानर्सले दन्तकथा र कथाहरू सर्
ु ेको
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हुन्छ—तर परमेश्वरको कायचको ज्ञार्लाई उसले बबरलै सुर्ेको हुन्छ। तसथच एक विचदेखि षवश्वासी
बर्ेका मानर्सहरू नतर्ीहरूका आफ्र्ै धारणाहरूद्वारा परमेश्वरमा षवश्वास गर्च पुगेका हुन्छर् ्।
आफ्र्ो जीवर्भरर परमेश्वरमा षवश्वास गरे का मानर्सहरूको हकमा पनर् यही कुरा लागू हुन्छ।
तथ्यहरूलाई दे ख्र् र्सक्र्ेहरू परमेश्वरका बारे मा रहे का धारणाहरू सदहतको षवश्वासबाट कदहल्यै

उम्कर् सक्र्ेछैर्र् ्। मानर्सले आफैलाई आफ्र्ा परु ार्ा धारणाहरूका बन्धर्हरूबाट मुक्त गरे को छ

र ऊ र्याँ क्षेत्रमा प्रवेश गरे को छ भन्र्े षवश्वास गछच । के परमेश्वरको साँर्ो मुहारलाई दे ख्र्
र्सक्र्ेहरूको ज्ञार् धारणाहरू र हल्लाहरू बाहे क केही पनर् होइर्र् ् भन्र्े कुरा मानर्सलाई थाहा

हुँदैर् र? उसका धारणाहरू सही छर् ् र त्रुदट रदहत छर् ् भन्र्े मानर्सले षवर्ार गछच , र उसले यी
धारणाहरू परमेश्वरबाट आउँ छर् ् भन्र्े षवर्ार गछच । आज, जब मानर्सले परमेश्वरको काम दे ख्छ,
उसले धेरै विचसम्म थुषप्रएर बसेका धारणाहरूलाई िुला छोड्छ। षवगतका कल्पर्ाहरू र षवर्ारहरू
यो र्रणको कायचको नर्म्म्त अवरोध बर्ेको छ, र त्यस्ता धारणाहरूलाई छोड्र् र त्यस्ता
षवर्ारहरूलाई िण्डर् गर्च मानर्सको लाचग कदठर् भएको छ। आजसम्म परमेश्वरलाई पछ्याएका

धेरैको यो र्रणबद्ध कायच सम्बन्धी धारणाहरू अझै बढी गम्भीर बर्ेको छ, र यी मानर्सहरूले

क्रर्मक रूपमा दे हधारी परमेश्वरप्रनत म्जद्दी शत्रुता नर्माचण गरे का छर् ्। यो घण
ृ ाको स्रोत मानर्सका

धारणाहरू र कल्पर्ाहरूमा नर्दहत छ। मानर्सका धारणा र कल्पर्ाहरू आजको कामको शत्रु बर्ेको
छ, जर्
ु काम मानर्सका धारणाहरूका षवपरीत छ। तथ्यहरूले मानर्सलाई उसका कल्पर्ाहरू बेलगाम

छोड्र् ददँ दैर्, यसको साथै यसलाई मानर्सले सहजै िण्डर् गर्च सक्दै र्, र मानर्सका धारणा र
कल्पर्ाहरू तथ्यहरूको अम्स्तत्वसँग र्मल्दै र्, यसको साथै, मानर्सले तथ्यहरूको सटीकता र
सत्यतालाई षवर्ार गदै र्, र एकोहोरो रूपमा आफ्र्ा धारणाहरूलाई झोडडददन्छ र उसको आफ्र्ो

कल्पर्ाहरूको प्रयोग गछच , ठीक यही कारणले यसो भएको हो। यो मानर्सका धारणाहरूको गल्ती
हो भर्ेर मात्रै भन्र् सककन्छ, अनर् परमेश्वरको कामको गल्ती हो भर्ेर भन्र् सककँदै र्। मानर्सले

आफूलाई जस्तो मर् लाग्यो त्यस्तै कल्पर्ा गर्च सक्छ, तर उसले परमेश्वरको कायचको कुर्ै पनर्
र्रण वा यसको कुर्ै पनर् भागलाई स्वतन्त्र रूपमा िण्डर् गर्च सक्दै र्; परमेश्वरको कायचको

तथ्यलाई मानर्सले तोड्र् सक्दै र्। तैँले आफ्र्ो कल्पर्ालाई बेलगाम छोड्र् सक्छस ्, र यहोवा र
येशक
ू ो कामको बारे मा राम्रो कथाहरू पनर् सङ्ग्कलर् गर्च सक्छस ्, तर यहोवा र येशक
ू ो कायचको
हरे क र्रणको तथ्यलाई तैँले िण्डर् गर्च सक्दै र्स ्; र्सद्धान्त यही हो, र प्रशासनर्क आदे श पनर्
यही हो, अनर् तैँले यी षवियहरूका महत्त्वलाई बुझ्र्ुपछच । कामको यो र्रण मानर्सका धारणाहरू

अर्ुरूप छै र्, र कामका अनघल्ला दई
ु र्रणहरू यस्तो चथएर् भन्र्े मानर्सले षवश्वास गछच । आफ्र्ो
कल्पर्ामा, मानर्सले अनघल्ला दई
ु र्रणको काम अवश्य र्ै आजको काम जस्तो छै र् भर्ेर षवश्वास

गछच —तर परमेश्वरको कायचका र्सद्धान्तहरू सबै उस्तै छर् ्, उहाँको काम सधैँ व्यवहाररक हुन्छ, र
जुर्सुकै युग भए तापनर्, उहाँको कायचको तथ्यलाई प्रनतरोध गर्े र षवरोध गर्े धेरै मानर्सहरूको

उदय सधैँ र्ै हुर्ेछर् ् भन्र्े कुरालाई तैँले कदहल्यै षवर्ार गरे को छस ्? आज कामको यो र्रणलाई
प्रनतरोध गर्े र षवरोध गर्े सबैले षवगतमा पनर् परमेश्वरको कामलाई षवरोध गर्ेचथए भन्र्ेमा
कुर्ै शङ्ग्का छै र्, ककर्भर्े त्यस्ता मानर्सहरू सधैँ र्ै परमेश्वरका शत्रह
ु रू हुर्ेछर् ्। परमेश्वरको
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कायचको तथ्यलाई जान्र्े मानर्सहरूले कायचका तीर् र्रणलाई एउटै परमेश्वरको कायचको रूपमा

हे र्ेछर् ्, र आफ्र्ा धारणाहरूलाई त्याग्र्ेछर् ्। यी मानर्सहरू परमेश्वरलाई चर्न्र्े मानर्सहरू हुर् ्, र
त्यस्ता मानर्सहरू परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा पछ्याउर्े मानर्सहरू हुर् ्। जब परमेश्वरको सम्पूणच
व्यवस्थापर् समाम्प्तनतर आइरहे को हुन्छ, परमेश्वरले सबै थोकलाई प्रकार अर्ुसार वगीकरण
गर्ुचहुर्ेछ। मानर्सलाई सम्ृ ष्टकताचको हातले बर्ाएको चथयो, र अन्त्यमा उहाँले मानर्सलाई उहाँको
प्रभुत्वमा पूणच रूपमा फकाचउर्ुपछच ; कायचका तीर् र्रणको नर्ष्किच यही हो। आखिरी ददर्हरूको

कामको र्रण, र इस्राएल र यहूददयामा भएका अनघल्ला दई
ु र्रणहरू सम्पण
ू च ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको
व्यवस्थापर् योजर्ा हुर् ्। कसैले पनर् यसलाई इन्कार गर्च सक्दै र्, र परमेश्वरको कायचको तथ्य
यही हो। मानर्सहरूले यो कामको धेरै भाग अर्ुभव गरे का वा दे िेका छै र्र् ्, तैपनर् तथ्यहरू भर्ेका
तथ्यहरू र्ै हुर् ्, र यसलाई कुर्ै पनर् मानर्सले िण्डर् गर्च सक्दै र्। ब्रह्माण्डको हरे क दे शमा
परमेश्वरलाई षवश्वास गर्े मानर्सहरू सबैले कायचका तीर् र्रणलाई स्वीकार गर्ेछर् ्। यदद तँलाई

कामको नर्म्श्र्त र्रण मात्रै थाहा छ, तर कामको अरू दई
ु र्रणको बारे मा थाहा छै र् भर्े, षवगतमा

परमेश्वरले गर्ुचभएको कामलाई तैँले बुझ्दै र्स ् भर्े, तैँले परमेश्वरको सम्पूणच व्यवस्थापर् योजर्ाको

बारे मा बोल्र् सक्दै र्स ्, र परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञार् एकतफी हुन्छ, ककर्भर्े परमेश्वरमाचथको
तेरो षवश्वासमा तैँले उहाँलाई जान्दै र्स ् वा बुझ्दै र्स ्, त्यसकारण तँ परमेश्वरको साक्षी ददर् योग्य
छै र्स ्। यी कुराहरू सम्बन्धी तेरो हालको ज्ञार् गहर् भए पनर् वा सतही भए पनर्, आखिरमा,

नतमीहरूमा ज्ञार् हुर्ैपछच , र पूणच रूपमा षवश्वस्त हुर्ैपछच , अनर् सबै मानर्सहरूले परमेश्वरको कायचको
सम्पूणचतालाई दे ख्र्ेछर् ् र नतर्ीहरू परमेश्वरको प्रभत्ु वमा समषपचत हुर्ेछर् ्। यो कामको अन्त्यमा,
सबै धमचहरू एउटै हुर्ेछ, सबै सम्ृ ष्टहरू सम्ृ ष्टकताचको प्रभुत्वमा फककचर्ेछर् ्, सबै सम्ृ ष्टहरूले एउटै
साँर्ो परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्ेछर् ्, र सबै दष्ु ट धमचहरू कदहल्यै दे िा र्पर्े गरी सन्
ु यतामा
पुग्र्ेछर् ्।

ककर् कायचका तीर् र्रणको बारे मा यसरी नर्रन्तर उल्लेि गर्े? युगहरू बबतेर जार्े कायच,

सामाम्जक षवकास, र प्रकृनतको पररवतचर्शील मुहार यी सबैले कायचका तीर् र्रणका पररवतचर्हरूलाई

पछ्याउँ छर् ्। मार्वजानत परमेश्वरको काम अर्ुसार समयसँगै पररवतचर् हुन्छ, र यो आफै षवकास
हुँदैर्। सबै सम्ृ ष्ट र हरे क धमच र सम्प्रदायका सबै मानर्सहरूलाई एउटै परमेश्वरको प्रभत्ु वमा
ल्याउर्को लाचग परमेश्वरको कायचका तीर् र्रणहरूको बारे मा उल्ले ि गररएको हो। तँ जुर्सुकै

धमचको भए तापनर्, आखिरमा नतमीहरू सबै परमेश्वरको प्रभुत्वमा समषपचत हुर्ेछौ। परमेश्वर
स्वयमले
् मात्रै यो काम गर्च सक्र्ुहुन्छ; यो कुर्ै पनर् धार्मचक प्रमुिले गर्च सक्दै र्। संसारमा धेरै
मख्
ु य धमचहरू छर् ्, र हरे कको आ-आफ्र्ै प्रमि
ु वा अगव
ु ा छर् ्, र अर्य
ु ायीहरू संसारका षवर्भन्र्
दे श र क्षेत्रहरूमा छररएका छर् ्; ठूलो होस ् कक सार्ो होस ्, लगभग हरे क दे शर्भत्र फरक-फरक धमचहरू
हुन्छर् ्। तैपनर्, संसारभरर जनत धेरै धमचहरू भए तापनर्, ब्रह्माण्डर्भत्रका सारा मानर्सहरू आखिरमा
एउटै परमेश्वरको अगुवाइमा अम्स्तत्वमा रहन्छर् ्, र नतर्ीहरूको अम्स्तत्वलाई धार्मचक प्रमुि हरू

वा अगुवाहरूले अगुवाइ गदै र्र् ्। यसो भन्र्ुको अथच के हो भर्े मार्वजानत नर्म्श्र्त धमचको प्रमुि
वा अगव
ु ाद्वारा अगव
ु ाइ गररएको हुँदैर्; बरु, सारा मार्वजानतलाई सम्ृ ष्टकताचले र्ै अगव
ु ाइ गर्चुहुन्छ,
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जसले स्वगचहरू र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र जसले मार्वजानतलाई पनर् सम्ृ ष्ट

गर्ुचभयो—तथ्य यही र्ै हो। संसारमा धेरै मुख्य धमचहरू भए तापनर्, नतर्ीहरू जनत र्ै ठूलो भए
तापनर्, नतर्ीहरू सबै सम्ृ ष्टकताचको प्रभत्ु वमनु र् अम्स्तत्वमा रहन्छर् ्, र नतर्ीहरू कसैले पनर् यो

प्रभुत्वको क्षेत्रलाई र्ाघ्र् सक्दै र्र् ्। मार्वजानतको षवकास, सामाजमा पुरार्ो कुरालाई र्याँ कुराले
म्जत्र्े काम, प्राकृनतक षवज्ञार्हरूको षवकास—प्रत्येकलाई र्ै सम्ृ ष्टकताचको बन्दोबस्तबाट अलग गर्च

सककँदै र्, र यो कायच कुर्ै पनर् नर्म्श्र्त धमचको प्रमुिले गर्च सक्र्े कुरा होइर्। कुर्ै धार्मचक प्रमुि
नर्म्श्र्त धमचको अगव
ु ा मात्रै हो, र नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्र् ्, र् त

नतर्ीहरूले स्वगचहरू र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्ेलाई र्ै प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्छर् ्। कुर्ै

धार्मचक प्रमुिले त्यस धमचका सबैलाई र्ेतत्ृ व गर्च सक्छर् ्, तर नतर्ीहरूले स्वगचहरू मुनर्का सबै

सम्ृ ष्टहरूमाचथ हुकुम र्लाउर् सक्दै र्र् ्—यो षवश्वव्यापी रूपमा स्वीकायच तथ्य हो। धार्मचक प्रमुि
भर्ेको अगुवा मात्रै हो, र परमेश्वर (सम्ृ ष्टकताच) कै दजाचमा िडा हुर् सक्दै र्। सबै थोक सम्ृ ष्टकताचकै
हातमा छ, र आखिरमा नतर्ीहरू सम्ृ ष्टकताचकै हातमा फकचर्ेछर् ्। मार्वजानतलाई परमेश्वरले र्ै
बर्ाउर्ुभयो, र धमच जुर्सुकै भए तापनर्, हरे क व्यम्क्त परमेश्वरको प्रभुत्वमा फकचर्ेछर् ्—यो

अपररहायच छ। सबै थोकका बीर्मा परमेश्वर मात्रै सवोच्र् हुर्ुहुन्छ, र सबै सम्ृ ष्टहरूका बीर्मा
रहे का उच्र् शासक पनर् उहाँकै प्रभुत्वमा फकचर्ुपछच । मानर्सको हैर्सयत जनत र्ै उच्र् भए तापनर्,
त्यो मानर्सले मार्वजानतलाई उचर्त गन्तव्यमा पर्ु याउर् सक्दै र्, र कसैले पनर् सबै थोकलाई
प्रकार अर्ुसार वगीकरण गर्च सक्दै र्। यहोवा स्वयमले
् मार्वजानत सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो र हरे कलाई

प्रकार अर्ुसार वगीकरण गर्ुचभयो, अनर् जब अन्त्यको समय आउँ छ, उहाँले सबै थोकलाई प्रकार
अर्ुसार वगीकरण गदै आफ्र्ो काम अझै पनर् आफै गर्ुचहुर्ेछ—परमेश्वर बाहे क कसैले पनर् यो
काम गर्च सक्दै र्। सरु
ु दे खि अदहलेसम्म गररएका कायचका तीर् र्रणलाई परमेश्वर स्वयम्ले अनघ

बढाउर्ुभएको चथयो, र एउटै परमेश्वरले अनघ बढाउर्ुभएको चथयो। कायचका तीर् र्रणको तथ्य

सारा मार्वजानतमाचथ रहे को परमेश्वरको र्ेतत्ृ वको तथ्य, अथाचत ् कसैले पनर् इन्कार गर्च र्सक्र्े
तथ्य हो। कायचका तीर् र्रणको अन्त्यमा, सबै थोकलाई प्रकार अर्ुसार वगीकरण गररर्ेछ र सबै

परमेश्वरको प्रभुत्वमा फकचर्ेछर् ्, ककर्भर्े सम्पूणच ब्रह्माण्डभरर यही एक मात्र परमेश्वर मात्रै
अम्स्तत्वमा हुर्ह
ु ु न्छ, र अरू कुर्ै धमचहरू छै र्र् ्। संसारको सम्ृ ष्ट गर्च र्सक्र्ेले यसलाई अन्त्यमा
पुर्याउर् पनर् सक्र्ेछैर्, जबकी संसार सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्ेले अवश्य र्ै यसलाई अन्त्य गर्च सक्र्ुहुर्ेछ।

त्यसकारण, यदद कुर्ै व्यम्क्तले युगलाई अन्त्य गर्च सक्दै र् र मानर्सलाई उसको मम्स्तष्क षवकास

गर्च मात्रै सहायता गर्च सक्छ भर्े, ऊ अवश्य र्ै परमेश्वर हुर् सक्दै र्, र अवश्य र्ै मार्वजानतका
प्रभु बन्र् सक्र्ेछैर्। उसले त्यस्तो महार् ् काम गर्च सक्र्ेछैर्; त्यस्तो कायच गर्च सक्र्े एउटै मात्र
हुर्ुहुन्छ, र यो काम गर्च र्सक्र्े सबै अवश्य र्ै शत्रुहरू हुर् ्, परमेश्वर होइर्र् ्। सबै दष्ु ट धमचहरू
परमेश्वरसँग मेल िाँदैर्, र नतर्ीहरू परमेश्वरसँग मेल र्िार्े हुर्ाले, नतर्ीहरू परमेश्वरका शत्रह
ु रू

हुर् ्। सबै काम यही एउटै साँर्ो परमेश्वरले गर्ुचहुन्छ, र सारा ब्रह्माण्डमाचथ यही एउटै परमेश्वरले
हुकुम र्लाउर्ुहुन्छ। उहाँको इस्राएलमा भए पनर् र्ीर्मा भए पनर्, त्यो कायच आत्माले वा दे हले
गरे पनर्, सबै परमेश्वर स्वयमले
् र्ै गर्चुहुन्छ, र अरू कसैले यसलाई गर्च सक्दै र्। उहाँ स्पष्ट
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रूपमा सारा मार्वजानतका परमेश्वर हुर्ुभएकोले र्ै उहाँले कुर्ै पनर् सतचहरूद्वारा र्बाँचधइकर्
स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ुचहुन्छ—यो सबै दशचर्हरूमा सबैभन्दा महार् ् हो। परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा,
यदद तँ परमेश्वरको सम्ृ ष्टको कतचव्यलाई परू ा गर्च र परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु र् र्ाहन्छस ् भर्े,
तैँले परमेश्वरको कायचलाई बुझ्र्ैपछच , तैँले सम्ृ ष्टहरूका लाचग परमेश्वरको इच्छा के छ त्यसलाई

बुझ्र्ैपछच , तैँले उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ा बुझ्र्ैपछच , र तैँले उहाँले गर्ुचहुर्े कामको सबै महत्त्वलाई
बुझ्र्ैपछच । यसलाई र्बुझ्र्ेहरू परमेश्वरका योग्य सम्ृ ष्टहरू होइर्र् ्! परमेश्वरको सम्ृ ष्टको रूपमा,
यदद तैँले आफू कहाँबाट आएको हो भन्र्े बझ्
ु दै र्स ्, मार्वजानतको इनतहास र परमेश्वरले गर्चभ
ु एको

सबै काम बुझ्दै र्स ्, यसको साथै, मार्वजानत कसरी आजसम्म षवकास भएको छ भन्र्े बुझ्दै र्स ्,
र सारा मार्वजानतमाचथ कसले हुकुम र्लाउर्ुहुन्छ भन्र्े बुझ्दै र्स ् भर्े, तैँले तेरो कतचव्यलाई पूरा
गर्च सक्दै र्स ्। परमेश्वरले र्ै मार्वजानतलाई आजसम्म डोर्याउर्भ
ु एको छ, र उहाँले मानर्सलाई
पथ्
ृ वीमा सम्ृ ष्ट गर्ुचभएदे खि र्ै उसलाई कदहल्यै छोड्र्ुभएको छै र्। पषवत्र आत्माले कदहल्यै काम

गर्च छोड्र्ुभएको छै र्, कदहल्यै मार्वजानतलाई अगुवाइ गर्च छोड्र्ुभएको छै र्, र कदहल्यै

मार्वजानतलाई त्याग्र्ुभएको छै र्। तर परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े मार्वजानतले महसुस गदै र्, उसले
परमेश्वरलाई चर्न्र्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरका सारा सम्ृ ष्टहरूका लाचग योभन्दा अपमार्जर्क
कुरा अरू केही छ र? परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमै मानर्सलाई डोयाचउर्ुहुन्छ, तर मानर्सले

परमेश्वरको कायचलाई बझ्
ु दै र्। तँ परमेश्वरको सम्ृ ष्ट होस ्, तैपनर् तैँले तेरो आफ्र्ै इनतहासलाई
बुझ्दै र्स ्, र कसले तँलाई तेरो यात्रामा डोयाचएको छ त्यसबारे तँ अर्जार् छस ,् परमेश्वरले गर्ुचभएको

कामप्रनत तँ बेिवर छस ्, र त्यसैले तैँले परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्दै र्स ्। यदद तँलाई अझै पनर् थाहा

छै र् भर्े, तँ परमेश्वरको गवाही ददर्को लाचग कदहल्यै पनर् योग्य हुर्ेछैर्स ्। आज, सम्ृ ष्टकताचले
फेरर पनर् सबै मानर्सहरूलाई व्यम्क्तगत रूपमै डोयाचउर्ह
ु ु न्छ, र सबै मानर्सहरूलाई उहाँको बद्
ु चध,
सवचशम्क्तमार्ता,
् मुम्क्त, र आश्र्यचपर्लाई दे ख्ने तुल्याउर्ुहुन्छ। तैपनर् तँ अझै महसुस गदै र्स ् वा

बुझ्दै र्स ्—त्यसकारण, के तँ मुम्क्त र्पाउर्े व्यम्क्त होइर्स ् र? जो शैतार्को स्वार्मत्वमा छर् ्
नतर्ीहरूले परमेश्वरको वर्र् बुझ्दै र्र् ्, तर जो परमेश्वरको स्वार्मत्वमा छर् ् नतर्ीहरूले परमेश्वरको

आवाज सुन्र् सक्छर् ्। मैले बोल्र्े वर्र्हरू महसुस गर्े र बुझ्र्े सबै नतर्ीहरू हुर् ् जसलाई मुम्क्त
ददइर्ेछ र जसले परमेश्वरको लाचग गवाही ददर्ेछर् ्; मैले बोल्र्े वर्र्हरूलाई र्बुझ्र्ेहरूले
परमेश्वरको गवाही ददर् सक्दै र्र् ,् र नतर्ीहरू त्यस्ता हुर् ् जसलाई हटाइर्ेछ। जसले परमेश्वरको
इच्छालाई बुझ्दै र्र् ् र परमेश्वरको कायचलाई महसुस गदै र्र् ् नतर्ीहरूले परमेश्वरको ज्ञार् हार्सल
गर्च सक्दै र्र् ्, र त्यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरको गवाही ददर् सक्दै र्र् ्। यदद तँ परमेश्वरको गवाही

ददर् र्ाहन्छस ् भर्े, तैँले परमेश्वरलाई चर्न्र्ैपछच ; परमेश्वरको ज्ञार् परमेश्वरको कायचद्वारा परू ा

गररन्छ। समिमा, यदद तँ परमेश्वरलाई चर्न्र् र्ाहन्छस ् भर्े, तैँले परमेश्वरको कायचलाई जान्र्ैपछच :
परमेश्वरको कायचलाई जान्र्ु सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा हो। जब कायचका तीर् र्रण अन्त्यमा पुग्छ,
परमेश्वरको गवाही ददर्ेहरूको समूह, परमेश्वरलाई चर्न्र्ेहरूको समूहलाई नर्माचण गररर्ेछ। यी

मानर्सहरू सबैले परमेश्वरलाई चर्न्र्ेछर् ् र नतर्ीहरूले सत्यतालाई अभ्यास गर्च सक्र्ेछर् ्।

नतर्ीहरूमा मार्वता र र्ेतर्ा हुर्ेछ, र सबैले परमेश्वरको मम्ु क्तको कायचका तीर् र्रणहरूलाई
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जान्र्ेछर् ्। यो अन्त्यमा पूरा गररर्े काम हो, र यी मानर्सहरू ६,००० विचको व्यवस्थापर् कायचका
उत्कृष्टता हुर् ्, र शैतार्को अम्न्तम हारको सबैभन्दा शम्क्तशाली गवाही हुर् ्। परमेश्वरको गवाही
ददर् सक्र्ेहरूले परमेश्वरको प्रनतज्ञा र आर्शिलाई प्राप्त गर्च सक्र्ेछर् ्, र नतर्ीहरू अन्त्यसम्मै

रदहरहर्े समूह, परमेश्वरको अम्ख्तयार पाएको र परमेश्वरको गवाही ददर्े समूह बन्र्ेछर् ्। सायद
नतमीहरूमध्ये सबै जर्ा, वा सायद आधा मात्रै, वा एक-दई
ु जर्ा मात्रै यो समूहको सदस्य बन्र्
सक्छौ—यो नतमीहरूको इच्छा र नतमीहरूको िोजीमा भर पछच ।

भ्रष्ट मानवजातत िे हिारी परमेश्वरको
मक्ु क्तको अझै बढी खािँचोमा र्

परमेश्वर दे ह बन्र्ुभयो ककर्भर्े उहाँको कामको पात्र शैतार्को आत्मा, वा कुर्ै पनर् अमूतच

कुरा होइर्, तर मानर्स हो, जो दे हको हो र जसलाई शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको छ। मानर्सको दे ह
भ्रष्ट तुल्याइएको कारणले र्ै परमेश्वरले दे हको मानर्सलाई आफ्र्ो कामको पात्र बर्ाउर्ुभयो;

यसको साथै, मानर्स भ्रष्टताको पात्र भएकोले, परमेश्वरले मानर्सलाई र्ै आफ्र्ो मुम्क्तको कायचको
सबै र्रणहरूको एक मात्र पात्र बर्ाउर्ुभयो। मानर्स मरणशील प्राणी हो, ऊ दे ह र रगतले बनर्एको
छ, र मानर्सलाई मक्
ु त गर्च सक्र्े परमेश्वर मात्रै हुर्ह
ु ु न्छ। यसरी, आफ्र्ो काम गर्चको लाचग
परमेश्वर मानर्सको जस्तै गुणहरू भएको दे ह बन्र्ुपछच , ताकक उहाँको कामले अझै उिम प्रभावहरू

हार्सल गर्च सकोस ्। मानर्स दे हको हो, र ऊ पापमाचथ षवजय प्राप्त गर्च र आफैलाई दे हबाट मुक्त
गर्चको लाचग असक्षम छ, ठीक यही कारणले गदाच आफ्र्ो काम गर्चको लाचग परमेश्वर दे ह बन्र्ैपछच ।
दे हधारी परमेश्वरको सार र पदहर्ार् मानर्सको सार र पदहर्ार्बाट नर्कै फरक भए तापनर्, उहाँको
स्वरूप मानर्सको जस्तै छ; उहाँमा सामान्य मानर्सको जस्तो स्वरूप छ, र उहाँले सामान्य मानर्सको

जीवर् म्जउर्ुहुन्छ, र उहाँलाई दे ख्र्ेहरूले उहाँलाई सामान्य मानर्सबाट अलग गर्च सक्दै र्र् ्। यो

सामान्य स्वरूप र सामान्य मार्वता र्ै उहाँको लाचग सामान्य मार्वतामा आफ्र्ो ईश्वरीय काम
गर्च पर्याप्त छर् ्। उहाँको दे हले उहाँलाई सामान्य मार्वतामा आफ्र्ो काम गर्च ददन्छ, र मानर्सको

बीर्मा उहाँको काम गर्च यसैले सहायता गछच , यसको साथै, उहाँको सामान्य मार्वताले मानर्सको

बीर्मा मुम्क्तको काम गर्च सहायता गछच । उहाँको सामान्य मार्वताले मानर्सको बीर्मा नर्कै
कोलाहल पैदा गरे को भए तापनर्, त्यस ककर्समको कोलाहलले उहाँको कायचको सामान्य प्रभावहरूलाई
असर गरे को छै र्। छोटकरीमा, उहाँको सामान्य दे हको काम मानर्सको लाचग नर्कै फाइदाजर्क

छ। धेरैजसो मानर्सहरूले उहाँको सामान्य मार्वतालाई स्वीकार र्गरे तापनर्, उहाँको कायचले
पररणामहरू पैदा गर्च सक्छ, र उहाँको सामान्य मार्वताले गदाच र्ै यी पररणामहरू हार्सल गररन्छ।

यसमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। दे हमा उहाँले गर्े कायचद्वारा, मानर्सले उसको सामान्य मार्वताको बारे मा

मानर्सको बीर्मा रहे का धारणाहरूभन्दा दशौं वा दजचर्ौं गुणा बढी कुराहरू प्राप्त गछच , र त्यस्ता
धारणाहरू सबैलाई आखिरीमा उहाँको कायचले नर्र्लददर्ेछर् ्। अनर् उहाँको कायचले हार्सल गरे को
प्रभाव, भन्र्ुको अथच, उहाँको षवियमा मानर्ससँग भएको ज्ञार् उहाँको बारे मा मानर्समा भएका
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धारणाहरूभन्दा नर्कै बढी हुन्छ। दे हमा उहाँले गर्ुचहुर्े कामको कल्पर्ा गर्े वा र्ाप्र्े कुर्ै तररका
छै र्, ककर्भर्े उहाँको दे ह कुर्ै पनर् दे हको मार्वजस्तो छै र्; बादहरी भेि समार् भए पनर्, सार भर्े

समार् छै र्। उहाँको दे हले मानर्सको बीर्मा परमेश्वर सम्बन्धी अर्ेक धारणाहरू उत्पन्र् गछच ,
तैपनर् उहाँको दे हले मानर्सलाई अझै बढी ज्ञार् प्राप्त गर्च ददन्छ, र त्यस्तै बादहरी भेि भएको कुर्ै
पनर् व्यम्क्तलाई षवजय समेत गर्चसक्छ। ककर्भर्े उहाँ मार्व मात्रै हुर्ुहुन्र्, तर मार्वको बादहरी
भेि भएको ईश्वर हुर्ुहुन्छ, र कसैले पनर् उहाँलाई पूणच रूपमा जान्र् वा बुझ्र् सक्दै र्। अदृश्य र

अस्पश्ृ य परमेश्वरलाई सबैले प्रेम र स्वागत गछच र् ्। यदद परमेश्वर मानर्सको लाचग अदृश्य आत्मा

मात्रै हुर्ुहुन्छ भर्े, मानर्सलाई परमेश्वरमा षवश्वास गर्च नर्कै सहज हुन्छ। मानर्सहरूले आफ्र्ा
कल्पर्ालाई बेलगाम छोडडददर् सक्छर् ्, आफैलाई प्रसन्र् पार्च र आफूलाई िुसी तुल्याउर्को लाचग
नतर्ीहरूले परमेश्वरको स्वरूपको रूपमा जेसुकैलाई र्ुन्र् सक्छर् ्। यसरी, मानर्सहरूले नर्स्सङ्ग्कोर्
नतर्ीहरूका आफ्र्ै परमेश्वरले के गरे को मर् पराउँ छर् ् र र्ाहन्छर् ् त्यही गर्च सक्छर् ्। यनत मात्र

कहाँ हो र, मानर्सहरू परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरू जषिको नर्ष्ठावार् र भक्त कोही पनर् छै र्, र अरू
सबै अन्यजानत कुकुरहरू हुर् ्, र परमेश्वरप्रनत षवश्वासघातीहरू हुर् ् भन्र्े षवश्वास गछच र् ्।
परमेश्वरमाचथको जसको षवश्वास अस्पष्ट र र्सद्धान्तमा आधाररत छ, नतर्ीहरूले िोज्र्े यही र्ै

हो भर्ेर भन्र् सककन्छ; नतर्ीहरूले र्सक्र्े कुरा पनर् लगभग उस्तै हुन्छ, त्यसमा अर्लकनत मात्रै
अन्तर हुन्छ। नतर्ीहरूका कल्पर्ामा भएका परमेश्वरका स्वरूपहरू फरक मात्रै छर् ,् तैपनर्
नतर्ीहरूको सार वास्तवमा उस्तै छर् ्।

मानर्स परमेश्वरमाचथको उसको लापरवाही षवश्वासप्रनत शान्त छ र उसले जस्तो मर् लाग्यो

त्यस्तै ककर्समले परमेश्वरमा षवश्वास गछच । यो “मानर्सका अचधकारहरू र स्वतन्त्रताहरू मध्येको”

एउटा हो, जसलाई कसैले पनर् हस्तक्षेप गर्चु हुँदैर्, ककर्भर्े मानर्सहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ै
परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्, अरू कसैको परमेश्वरमा होइर्; यो नतर्ीहरूको आफ्र्ै नर्जी सम्पषि

हो, र लगभग हरे कसँग र्ै यस प्रकारको नर्जी सम्पषि हुन्छ। मानर्सहरूले यो सम्पषिलाई बहुमूल्य
िजार्ाको रूपमा र्लन्छर् ्, तर परमेश्वरको लाचग योभन्दा र्ीर् वा बेकम्मा केही पनर् छै र्, ककर्भर्े
मानर्सको यो नर्जी सम्पषि जषिको परमेश्वरको षवरोधको स्पष्ट सङ्ग्केत अरू केही छै र्। दे हधारी

परमेश्वरको कामको कारणले गदाच र्ै परमेश्वर भौनतक स्वरूप सदहतको दे ह बन्र्ुहुन्छ, र जसलाई

मानर्सले दे ख्र् र छुर् सक्छ। उहाँ स्वरूपषवर्ाको आत्मा हुर्ुहुन्र्, तर मानर्सले दे ख्र् सक्र्े र
सम्पकच गर्च सक्र्े दे ह हुर्ुहुन्छ। तैपनर्, परमेश्वरका मानर्सहरूमध्ये धेरैजसोले षवश्वास गर्े भर्ेका
दे हहीर् ईश्वरहरू हुर् ् जसको कुर्ै आकार हुँदैर्, जसको स्वरूप पनर् हुँदैर्। यसरी, दे हधारी परमेश्वर,
परमेश्वरमा षवश्वास गर्े धेरैजसो मानर्सहरूको शत्रु बन्र्ुभएको छ, त्यसरी र्ै, परमेश्वरको

दे हधारणको तथ्यलाई स्वीकार गर्च र्सक्र्ेहरू, परमेश्वरका षवरोधीहरू बर्ेका छर् ्। उसको सोच्र्े
शैलीको कारणले वा उसको षवद्रोहीपर्को कारणले गदाच होइर्, तर मानर्सको यो नर्जी सम्पषिको

कारणले गदाच मानर्समा अर्ेक धारणाहरू हुन्छर् ्। यी सम्पषिको कारण र्ै धेरैजसो मानर्सहरू
मछच र् ्, र छुर् र्सककर्े, दे ख्र् र्सककर्े, र वास्तषवकतामा अम्स्तत्वमा र्भएका यही अस्पष्ट
परमेश्वरले र्ै मानर्सको जीवर्लाई बरबाद गछच । दे हधारी परमेश्वरले होइर्, स्वगचका परमेश्वरले त
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झर् ् हुँदै होइर्, तर मानर्सको आफ्र्ै कल्पर्ाको परमेश्वरले मानर्सको जीवर्लाई जफत गछच ।
दे हधारी परमेश्वर दे हमा आउर्ुको एउटै मात्र कारण भर्ेको भ्रष्ट मानर्सहरूको आवश्यकताको

कारणले गदाच मात्रै हो। परमेश्वरको होइर्, तर मानर्सका आवश्यकताहरूको कारणले र्ै यसो भएको

हो, र उहाँका सबै बर्लदार्हरू र द:ु िकष्टहरू मार्वजानतको िानतर हुर् ्, परमेश्वर स्वयमको
फाइदाको लाचग होइर्। परमेश्वरको लाचग कुर्ै फाइदा र बेफाइदा वा इर्ाम छै र्; उहाँले कुर्ै

भषवष्यको कटर्ी होइर्, तर जुर् कुरा मूल रूपमा उहाँको चथयो त्यसको कटर्ी गर्ुचहुन्छ। उहाँले
मार्वजानतको लाचग गर्े र बर्लदार् ददर्े सबै कुराहरू उहाँले ठूलो इर्ामहरू प्राप्त गर्च सक्र्ुभएको
होस ् भर्ेर होइर्, तर पूणच रूपमा मार्वजानतकै िानतर गररन्छर् ्। दे हमा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कायचमा
षवर्भन्र् अकल्पर्ीय कदठर्ाइहरू समावेश भए तापनर्, यसले आखिरमा हार्सल गर्े प्रभावहरू

आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुचभएको कामभन्दा बढी हुन्छ। दे हको कायचमा धेरै कदठर्ाइ समावेश छ,
र दे हले आत्माले जस्तै महार् ् पदहर्ार् प्राप्त गर्च सक्दै र्, उहाँले आत्माले जस्तै अलौककक कायचहरू
गर्च सक्र्ुहुन्र्, उहाँले आत्माको जस्तै अम्ख्तयार पाउर् सक्र्े कुरा त परै जाओस ्। तैपनर् उहाँको
साधारण दे हले गर्े कायचको सार आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्े कामभन्दा धेरै र्ै श्रेष्ठ हुन्छ, र सारा
मार्वजानतको आवश्यकताहरूको उिर यही दे ह स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ। मुक्त गररर्ेहरूका लाचग,

आत्माको उपयोगी मूल्य दे हको भन्दा नर्कै कम हुन्छ: आत्माको कामले सारा ब्रह्माण्ड, सारा
दहमाल, र्दीहरू, तालतलैयाहरू, अनर् समद्र
ु हरूलाई समावेश गर्च सक्र्े भए तापनर्, दे हको काम उहाँ

सम्पकचमा आउर्े हरे क व्यम्क्तसँग अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बम्न्धत हुन्छ। यनत मात्र होइर्,
परमेश्वरको दे हको मूतच रूपलाई मानर्सले अझै राम्ररी बुझ्र् र भरोसा गर्च सक्छ, र यसले परमेश्वर
सम्बन्धी मानर्सको ज्ञार्लाई अझै थप रूपमा गहर् तुल्याउर् सक्छ, र परमेश्वरका वास्तषवक
कायचहरूका बारे मा मानर्समा अझै प्रगाढ छषव छोड्र् सक्छ। आत्माको कामलाई रहस्यले ढाकेको

हुन्छ; मरणशील प्राणीको लाचग यो बुझ्र् कदठर् छ, र नतर्ीहरूले यसलाई दे ख्र् अझै कदठर् छ,
त्यसकारण नतर्ीहरू िोक्रा कल्पर्ाहरूको मात्रै भर पर्च सक्छर् ्। तैपनर्, दे हको काम सामान्य, र

वास्तषवकतामा आधाररत छ, अनर् यसमा प्रशस्त बुद्चध छ, साथै यो मानर्सको भौनतक आँिाले
दे ख्र् सक्र्े तथ्य हो; परमेश्वरको कामको बुद्चधलाई मानर्सले व्यम्क्तगत रूपमा र्ै अर्ुभव गर्च

सक्छ, र उसको प्रशस्त कल्पर्ाहरूको प्रयोग गर्े कुर्ै आवश्यकता हुँदैर्। दे हमा परमेश्वरले गर्चुहुर्े
कामको यथाथचता र वास्तषवक मूल्य यही र्ै हो। आत्माले मानर्सको लाचग अदृश्य र उसलाई

कल्पर्ा गर्च कदठर् हुर्े कुराहरू मात्रै गर्च सक्र्ुहुन्छ, उदाहरणको लाचग आत्माको अन्तदृचम्ष्ट,
आत्माको हलर्ल, र आत्माको अगुवाइ, तर मर् भएको मानर्सको लाचग, नयर्ले कुर्ै पनर् स्पष्ट
अथच प्रदार् गदै र्। नतर्ीहरूले स्पशच, वा वह
ृ त ् अथच मात्रै प्रदार् गर्च सक्छर् ्, र शब्दहरूद्वारा नर्दे शर्

ददर् सक्दै र्र् ्। तैपनर्, दे हमा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कायच नर्कै फरक छ: यसमा शब्दहरूको यथाथच
नर्दे शर् संलग्र् हुन्छ, यसको स्पष्ट इच्छा हुन्छ, र यसमा आवश्यक उद्दे श्यहरू स्पष्ट हुन्छर् ्।
त्यसकारण मानर्सले छामछुम गररदहँड्र्ु वा आफ्र्ो कल्पर्ाको प्रयोग गर्ुच आवश्यक हुँदैर्,

अर्ुमार्हरू गर्ुच पर्े त परै जाओस ्। दे हको कामको स्पष्टता यही हो, र यो आत्माको कामभन्दा

नर्कै फरक छ। सीर्मत क्षेत्रको लाचग मात्रै आत्माको काम उपयक्
ु त हुन्छ र यसले दे हको कामलाई
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प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। दे हको कायचले मानर्सलाई आत्माको कायचले भन्दा धेरै यथाथच र आवश्यक

लक्ष्यहरू र अझै वास्तषवक, बहुमूल्य ज्ञार् ददन्छ। भ्रष्ट मानर्सको लाचग सबैभन्दा मूल्यवार् ् काम
भर्ेको त्यही हो जर्
ु कामले सटीक शब्दहरू, पछ्याउर्को लाचग स्पष्ट लक्ष्यहरू प्रदार् गर्च सक्छ,

जसलाई दे ख्र् र छुर् सककन्छ। मानर्सको स्वादको लाचग वास्तषवक काम र समय अर्ुसारको
अगुवाइ मात्रै उपयुक्त छर् ्, र वास्तषवक कायचले मात्रै मानर्सलाई उसको भ्रष्ट र पनतत स्वभावबाट
मुक्त गर्च सक्छ। यसलाई दे हधारी परमेश्वरले मात्रै हार्सल गर्च सक्र्ुहुन्छ; दे हधारी परमेश्वरले

मात्रै मानर्सलाई उसको पदहलेको भ्रष्ट र पनतत स्वभावबाट मक्
ु त गर्च सक्र्ुहुन्छ। आत्मा

परमेश्वरको अन्तनर्चदहत सार भए तापनर्, यस प्रकारको कामलाई उहाँको दे हले मात्र गर्च सक्र्ुहुन्छ।
यदद आत्माले एकलै काम गर्ुचभयो भर्े, उहाँको काम प्रभावकारी हुर्ु सम्भव हुर्ेचथएर्—यो स्पष्ट
सत्यता हो। यो दे हको कारण धेरैजसो मानर्सहरू परमेश्वरका शत्रुहरू बर्ेका भए पनर्, जब उहाँले

आफ्र्ो काम समाप्त गर्ुचहुन्छ, तब उहाँका षवरुद्धमा हुर्ेहरू उहाँका शत्रुहरू बन्र् छोडेका मात्र
हुर्ेछैर्र् ्, तर यसको षवपरीत नतर्ीहरू उहाँका साक्षीहरू बन्र्ेछर् ्। नतर्ीहरू उहाँले षवजय गर्ुचभएका
साक्षीहरू, उहाँको लाचग अर्ुकूल र उहाँबाट अलग गर्च र्सककर्े साक्षीहरू बन्र्ेछर् ्। उहाँले
मानर्सलाई मानर्सको नर्म्म्त दे हमा उहाँको कायचको महत्त्वलाई जान्र्े तुल्याउर्ुहुन्छ, र मानर्सको

अम्स्तत्वको लाचग मानर्सले उहाँको दे हको महत्त्वलाई जान्र्ुपछच , मानर्सको जीवर्को वद्
ृ चधको लाचग
उहाँको वास्तषवक मल्
ू यलाई जान्र्ुपछच , यनत मात्र होइर्, यो दे ह जीवर्को जीषवत जग बन्र्ेछ
जसबाट मानर्स अलग हुर् सक्दै र् भन्र्े पनर् जान्र्ुपछच । परमेश्वरको दे हधारी शरीर परमेश्वरको
पदहर्ार् र स्थार्सँग र्मल्दै र्र्मल्र्े, र मानर्सको लाचग यो उहाँको वास्तषवक म्स्थनतसँग अमेल

दे खिर्े भए तापनर्, परमेश्वरको साँर्ो स्वरूप वा परमेश्वरको साँर्ो पदहर्ार् र्भएको यो दे हले त्यो

काम गर्च सक्र्ुहुन्छ जर्
ु काम गर्च परमेश्वरको आत्मा असमथच छ। परमेश्वरको दे हधारणको साँर्ो

महत्त्व र मूल्य यही हो, र मानर्सले कदर गर्च र स्वीकार गर्च र्सक्र्े भर्ेको यही महत्त्व र मूल्य
र्ै हो। सबै मार्वजानतले परमेश्वरको आत्मालाई आदरका साथ हे र्े र परमेश्वरको दे हलाई हे लाको
साथ हे र्े भए तापनर्, नतर्ीहरूले जसरी हे रे पनर् वा षवर्ार गरे पनर्, दे हको वास्तषवक महत्त्व र
मूल्य आत्माको भन्दा बढी र्ै छ। अवश्य र्ै, यो भ्रष्ट मानर्सको लाचग मात्रै हो। सत्यको िोजी

गर्े र परमेश्वरको प्रकटको लाचग तष्ृ णा गर्े हरे कको लाचग, आत्माको कामले स्पशच वा प्रेरणा,
अनर् अवणचर्ीय र अकल्पर्ीय आश्र्यचको आभास, अनर् यो महार् ्, श्रेष्ठ, र प्रशंसर्ीय छ, तैपनर्

सबैको लाचग यो प्राप्त गर्च र भेट्टाउर् र्सककर्े छ भन्र्े भाव मात्रै ददन्छ। मानर्स र परमेश्वरका

आत्माले एक-अकाचलाई टाढाबाट मात्रै हे र्च सक्र्ुहुन्छ, मार्ौं उहाँहरूको बीर्मा ठूलो दरू ी छ, र उहाँहरू

कदहल्यै उस्तै बन्र् सक्र्ुहुन्र्, मार्ौं मानर्स र परमेश्वरलाई अदृश्य पिाचलले अलग गरे को छ।
वास्तवमा, यो आत्माले मानर्सलाई ददर्ुभएको एउटा भ्रम मात्रै हो, ककर्भर्े आत्मा र मानर्स उस्तै

प्रकारको हुर्ुहुन्र् र उहाँहरू एउटै संसारमा सँगै अम्स्तत्वमा कदहल्यै रहर् सक्र्ुहुन्र्, ककर्भर्े
आत्मामा मानर्सको केही पनर् छै र्। त्यसकारण मानर्सलाई आत्माको िाँर्ो छै र्, ककर्भर्े

मानर्सलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्े काम आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्च सक्र्ुहुन्र्। दे हको
कामले मानर्सलाई पछ्याउर्को लाचग वास्तषवक उद्दे श्यहरू, स्पष्ट शब्दहरू र उहाँ वास्तषवक र
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सामान्य हुर्ुहुन्छ, उहाँ र्म्र र सवचसाधारण हुर्ुहुन्छ भन्र्े आभास ददन्छ। मानर्सले उहाँको डर
मान्र् सक्र्े भए तापनर्, धेरैजसो मानर्सहरूका लाचग उहाँ सम्जलै सम्बम्न्धत हुर् सककर्े हुर्ुहुन्छ:
मानर्सले उहाँको मह
ु ारलाई हे र्च सक्छर् ्, र उहाँको आवाजलाई सन्
ु र् सक्छर् ्, र उसले उहाँलाई

टाढाबाट हे र्ुच पदै र्। यो दे ह मानर्सले पहुँर् गर्च सककर्े हुर्ुहुन्छ, टाढा, बुझ्र् र्सककर्े होइर्, तर
दे ख्र् सककर्े र छुर् सककर्े हुर्ुहुन्छ, ककर्भर्े यो दे ह मानर्सकै संसारमा हुर्ुहुन्छ।
दे हमा म्जउर्े सबैका लाचग, नतर्ीहरूको स्वभावलाई पररवतचर् गर्चको लाचग लक्ष्यहरूको पनछ

लाग्र् आवश्यकता पछच , र परमेश्वरलाई चर्न्र्को लाचग परमेश्वरको वास्तषवक कायचहरू र वास्तषवक

मुहारलाई हे र्ुच आवश्यक हुन्छ। यी दव
ु ै कुरा परमेश्वरको दे हधारी शरीरले मात्रै हार्सल गर्च
सक्र्ुहुन्छ, र यी दव
ु ै कुरा सामान्य र वास्तषवक दे हले मात्रै पूरा गर्च सक्र्ुहुन्छ। यही कारणले
दे हधारण अत्यावश्यक छ, र यसै कारणले सारा भ्रष्ट मार्वजानतलाई यसको िाँर्ो छ। मानर्सहरूले

परमेश्वरलाई जान्र्ु आवश्यक भएकोले, नतर्ीहरूका हृदयबाट अस्पष्ट र अलौककक ईश्वरहरूका

स्वरूपहरूलाई हटाइर्ै पछच , अनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ा भ्रष्ट स्वभावलाई त्याग्र्ु आवश्यक भएकोले,
नतर्ीहरूले सुरुमा आफ्र्ा भ्रष्ट स्वभावलाई चर्न्र्ैपछच । यदद मानर्सले मानर्सहरूका हृदयबाट
अस्पष्ट ईश्वरहरूका स्वरूपहरूलाई हटाउर्े काम मात्रै गर्यो भर्े, ऊ उचर्त प्रभाव हार्सल गर्च

असफल हुर्ेछ। मानर्सहरूको हृदयमा भएको अस्पष्ट ईश्वरहरूका स्वरूपहरूलाई वर्र्हरूले मात्रै
िल
ु ासा गर्च, हटाउर्, वा पण
ू च रूपमा नर्काल्र् सक्दै र्। यसो गर्े क्रममा, आखिरमा अझै

मानर्सहरूका हृदयबाट जरा गाडेर बसेका यी कुराहरूलाई हटाउर् सम्भव हुर्ेछैर्। यी अस्पष्ट र
अलौककक कुराहरूलाई व्यवहाररक परमेश्वर र परमेश्वरको साँर्ो स्वरूपले प्रनतस्थापर् गरे र, अनर्
मानर्सहरूलाई बबस्तारै ती चर्र्ाएर मात्रै, उचर्त प्रभाव हार्सल गर्च सककन्छ। षवगतमा उसले

िोजेको परमेश्वर अस्पष्ट र अलौककक छ भन्र्े कुरालाई मानर्सले पदहर्ार् गछच । यो प्रभाव

हार्सल गर्च सक्र्े आत्माको प्रत्यक्ष र्ेतत्ृ व होइर्, नर्म्श्र्त व्यम्क्तको र्शक्षाहरूको त कुरै छाँडौ,

तर यो त दे हधारी परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ। जब दे हधारी परमेश्वरले आचधकाररक रूपमा आफ्र्ो काम
गर्ुचहुन्छ तब मानर्सका धारणाहरूलाई र्ाङ्ग्गेझार पाररन्छ, ककर्भर्े दे हधारी परमेश्वरको सामान्यता
र वास्तषवकता र्ै मानर्सको कल्पर्ामा भएको अस्पष्ट र अलौककक ईश्वरलाई हटाउर्े प्रनतपक्ष

हो। मानर्सको मल
ू धारणाहरूलाई दे हधारी परमेश्वरको षवरुद्धमा तल
ु र्ा गररयो भर्े मात्रै िल
ु ासा

गर्च सककन्छ। दे हधारी परमेश्वरसँगको तुलर्ाषवर्ा, मानर्सका धारणाहरूलाई िुलासा गर्च सककँदै र्;
अको शब्दमा भन्दा, प्रनतभारको रूपमा रहे को वास्तषवकताषवर्ा, अस्पष्ट कुराहरूलाई प्रकट गर्च

सककँदै र्। यो कायच गर्चको लाचग वर्र्हरूको प्रयोग गर्च सक्र्े कोही छै र्, र वर्र्हरूको प्रयोग गरी

यो स्पष्ट पार्च सक्र्े कोही पनर् छै र्। परमेश्वर स्वयमले मात्रै उहाँको आफ्र्ो काम गर्च सक्र्ुहुन्छ,
र कसैले पनर् उहाँको तफचबाट यो काम गर्च सक्दैर्। मानर्सको भािा जनत र्ै सम्पन्र् भए तापनर्,
परमेश्वरको वास्तषवकता र सामान्यतालाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्च ऊ सक्षम छै र्। यदद परमेश्वरले

व्यम्क्तगत रूपमा मानर्सको बीर्मा काम गर्ुचभयो र आफ्र्ो स्वरूप र आफ्र्ो अम्स्तत्वलाई पूणच
रूपमा दे िाउर्ुभयो भर्े मात्रै, मानर्सले अझै व्यवहाररक रूपमा परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्छ, र
उहाँलाई अझै स्पष्ट रूपमा चर्न्र् सक्छ। यो प्रभावलाई दे हका कुर्ै पनर् मानर्सले हार्सल गर्च
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सक्दै र्। अवश्य र्ै, यो प्रभाव हार्सल गर्च परमेश्वरका आत्मा असमथच हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरले भ्रष्ट
मानर्सलाई शैतार्को प्रभावबाट मक्
ु त गर्च सक्र्ुहुन्छ, तर यो काम परमेश्वरका आत्माले प्रत्यक्ष

रूपमा परू ा गर्च सक्र्ुहुन्र्; बरु, यो परमेश्वरका आत्माले धारण गर्चह
ु ु र्े दे हले, अथाचत ् परमेश्वरको
दे हधारी शरीरले मात्रै पूरा गर्च सक्छ। यो दे ह मानर्स हो र परमेश्वर पनर् हुर्ुहुन्छ, यो सामान्य
मार्वता भएको मानर्स अनर् पूणच ईश्वरीयता भएको परमेश्वर पनर् हुर्ुहुन्छ। त्यसकारण, यो दे ह
परमेश्वरका आत्मा हुर्ुहुन्र्, र आत्माभन्दा नर्कै फरक हुर्ुहुन्छ, तैपनर् मानर्सलाई मुम्क्त ददर्ुहुर्े
दे हधारी परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ह
ु ु न्छ, जो आत्मा हुर्ुहुन्छ र दे ह पनर् हुर्ुहुन्छ। उहाँलाई जसरी
कहलाइए तापनर्, आखिरमा मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्ुहुर्े परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ।
परमेश्वरका आत्मा दे हबाट अषवभाज्य छ, र दे हको काम परमेश्वरका आत्माको काम पनर् हो; यनत
मात्रै हो कक यो काम आत्माको पदहर्ार् प्रयोग गरे र गररँदैर् , तर दे हको पदहर्ार् प्रयोग गरे र

गररन्छ। आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुच पर्े कामको लाचग दे हधारणको आवश्यकता पदै र्, र दे हले
गर्ुच पर्े कामलाई आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्च सक्र्ुहुन्र्, र दे हधारी परमेश्वरले मात्रै यो गर्च

सक्र्ुहुन्छ। यो कामको लाचग आवश्यक पर्े कुरा यही हो, र भ्रष्ट मार्वजानतलाई आवश्यक पर्े
कुरा यही र्ै हो। परमेश्वरको कायचका तीर् र्रणहरूमा, एउटै र्रणलाई मात्रै पषवत्र आत्माले प्रत्यक्ष

रूपमा गर्ुचभयो, र बाँकी दई
ु वटा र्रणहरूलाई दे हधारी परमेश्वरले गर्ुचहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा आत्माले
होइर्। आत्माले गर्चभ
ु एको व्यवस्थाको यग
ु को कायचमा मानर्सको भ्रष्ट स्वभावलाई पररवतचर् गर्े

कायच समावेश चथएर्, र् त परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत मानर्सको ज्ञार्सँग र्ै यसको कुर्ै सम्बन्ध
चथयो। अर्ुिहको युग र राज्यको युगको परमेश्वरको दे हको काममा मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव र

परमेश्वर सम्बन्धी उसको ज्ञार् संलग्र् छ, र यो मुम्क्तको कामको महत्त्वपूणच र नर्णाचयक भाग

हो। त्यसकारण, भ्रष्ट मार्वजानत दे हधारी परमेश्वरको मम्ु क्तको अझै बढी िाँर्ोमा छ, र दे हधारी

परमेश्वरको प्रत्यक्ष कायचको अझै बढी िाँर्ोमा छ। उसलाई गोठाला गर्च , उसलाई सहयोग गर्च,

उसलाई पार्ी ददर्, उसलाई िुवाउर्, उसलाई न्याय गर्च र सजाय ददर्को लाचग मार्वजानतलाई
दे हधारी परमेश्वर र्ादहन्छ, र दे हधारी परमेश्वरबाट उसलाई अझै बढी अर्ुिह र अझै बढी

छुटकाराको िाँर्ो छ। दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर मात्रै मानर्सको सहयोगी, मानर्सको गोठालो, सँधै
उपलब्ध हुर्े सहयोग हुर् सक्र्ुहुन्छ, र आज र षवगतको समय दव
ु ैमा दे हधारणको आवश्यकता
यी सबै हो।

मानर्सलाई शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको छ र ऊ परमेश्वरका प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा उच्र् छ,

त्यसकारण मानर्सलाई परमेश्वरको मुम्क्तको िाँर्ो छ। परमेश्वरको मुम्क्तको पात्र मानर्स र्ै हो,
शैतार् होइर्, र मक्
ु त गररर्े भर्ेको मानर्सको दे ह, र मानर्सको प्राण र्ै हो, ददयाबलस होइर्।

शैतार् परमेश्वरको षवर्ाशको पात्र हो, मानर्स परमेश्वरको मुम्क्तको पात्र हो, र मानर्सको दे हलाई

शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको छ, त्यसकारण सुरुमा मुक्त गररर्े मानर्सको दे ह र्ै हुर्ुपछच । मानर्सको
दे हलाई अत्यन्तै गहर् रूपमा भ्रष्ट तुल्याइएको छ, र यो परमेश्वरलाई षवरोध गर्े कुरा बर्ेको छ,
यनत हदसम्म कक यसले िुलेआम परमेश्वरको अम्स्तत्वको षवरोध र इन्कार गछच । यो भ्रष्ट दे ह
अत्यन्तै हठी छ, र दे हको भ्रष्ट स्वभावलाई नर्राकरण गर्च वा पररवतचर् गर्च जषिको कदठर् अरू
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केही छै र्। बाधाहरू पैदा गर्चको लाचग शैतार् मानर्सको दे हमा आउँ छ, र परमेश्वरको काममा बाधा

ल्याउर् र परमेश्वरको योजर्ामा हार्ी गर्च यसले मानर्सको दे ह प्रयोग गछच , यसरी मानर्स शैतार्
र्ै बर्ेको छ, र परमेश्वरको शत्रु बर्ेको छ। मानर्सलाई मक्
ु त गर्चको लाचग, उसलाई पदहले षवजय
गररर्ैपछच । यही कारणले गदाच र्ै परमेश्वर र्ुर्ौतीमा उठ्र्ुहुन्छ र आफ्र्ो अर्भप्रायको काम गर्च,

र शैतार्सँग लडाइ गर्च दे हमा आउर्ुहुन्छ। उहाँको उद्दे श्य भर्ेको भ्रष्ट तुल्याएको मानर्सलाई
मुम्क्त ददर्ु, र उहाँको षवरुद्धमा षवद्रोह गर्े शैतार्लाई हराउर्ु र र्ष्ट गर्ुच हो। मानर्सलाई षवजय

गर्े आफ्र्ो कामद्वारा उहाँले शैतार्लाई पराम्जत गर्चह
ु ु न्छ, जबकक यही क्रममा उहाँले भ्रष्ट
मार्वजानतलाई मुक्त गर्ुचहुन्छ। यसरी, यो एकै पटकमा दई
ु वटा उद्दे श्यहरू हार्सल गर्े काम हो।

मानर्ससँग अझै राम्ररी संलग्र् हुर्, र मानर्सलाई राम्ररी षवजय गर्चको लाचग उहाँले दे हमा काम
गर्ुचहुन्छ, र दे हमा बोल्र्ुहुन्छ, र दे हमा र्ै सबै काम गर्ुचहुन्छ। अम्न्तम पटक परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुँदा,
आखिरी ददर्हरूको उहाँको कायचलाई दे हमा समाप्त गररर्ेछ। उहाँले सबै मानर्सहरूलाई प्रकार

अर्ुसार वगीकरण गर्ुचहुर्ेछ, आफ्र्ो सम्पूणच व्यवस्थापर्लाई समाप्त गर्ुचहुर्ेछ, र दे हको उहाँको
सम्पूणच कामलाई पनर् समाप्त गर्ुचहुर्ेछ। पथ्
ृ वीको उहाँको सबै काम सककएपनछ, उहाँ पूणच रूपमा

षवजयी बन्र्ुहुर्ेछ। दे हमा काम गर्े क्रममा, परमेश्वरले मार्वजानतलाई पुणच रूपमा षवजय गर्ुचभएको

हुर्ेछ, र मार्वजानतलाई पूणच रूपमा प्राप्त गर्भ
ुच एको हुर्ेछ। के यसको अथच उहाँको सम्पूणच
व्यवस्थापर् समाप्त भइसकेको हुर्ेछ भन्र्े होइर् र? उहाँले शैतार्लाई पण
ू च रूपमा हराएपनछ र
षवजय बन्र्ुभएपनछ, जब परमेश्वरले दे हमा आफ्र्ो काम समाप्त गर्ुचहुन्छ, तब मानर्सलाई भ्रष्ट

तुल्याउर्े थप मौका शैतार्सँग हुर्ेछैर्। परमेश्वरको पदहलो दे हधारणको काम भर्ेको मानर्सको
पापहरूको छुटकारा र क्षमा चथयो। अदहले यो मार्वजानतलाई षवजय गर्े र पूणच रूपमा प्राप्त गर्े
काम हो, ताकक शैतार्सँग उप्रान्त त्यसको काम गर्े कुर्ै मागच र्होस ्, र त्यो पण
ू च रूपमा हारोस ्,

अनर् परमेश्वर पूणच रूपमा षवजय बन्र्ुभएको होस ्। दे हको काम यही र्ै हो, र यो परमेश्वर स्वयमले

गर्ुचहुर्े काम हो। परमेश्वरको कायचका तीर् वटा र्रणको प्रारम्म्भक कायच आत्माले र्ै प्रत्यक्ष रूपमा
गर्ुचभयो, दे हले होइर्। तैपनर्, परमेश्वरको कायचका तीर् वटा र्रणको अम्न्तम कायच दे हधारी
परमेश्वरले गर्ुचहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा आत्माले होइर्। बीर्को र्रणको छुटकाराको काम पनर् दे हमा
हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरले र्ै गर्चभ
ु यो। सम्पण
ू च व्यवस्थापर् कायचभरर, सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च काम भर्ेको
मानर्सलाई शैतार्को प्रभावबाट मुक्त गर्ुच हो। मुख्य काम भर्ेको भ्रष्ट मानर्सलाई पूणच रूपमा

षवजय गर्ुच, यसरी षवजय गररएको मानर्सको हृदयमा परमेश्वरप्रनतको मूल भम्क्तलाई पुर्स्थाचषपत
गर्ुच, र मानर्सलाई सामान्य जीवर्, अथाचत ्, परमेश्वरको सम्ृ ष्टको सामान्य जीवर् हार्सल गर्च ददर्ु

हो। यो काम अत्यन्तै महत्त्वपण
ू च छ, र यो व्यवस्थापर् कायचको केन्द्रषवन्द ु हो। मम्ु क्तको कायचको
तीर् र्रणहरूमा, व्यवस्थाको युगको पदहलो र्रणको कायच व्यवस्थापर् कायचको केन्द्रषवन्दब
ु ाट नर्कै
टाढा चथयो; यसमा मुम्क्तको कायचको अर्लकनत स्वरूप मात्रै चथयो, र यो मानर्सलाई शैतार्को

अचधकार-क्षेत्रबाट मुक्त गर्े परमेश्वरको कायचको सुरुवात चथएर्। कायचको पदहलो र्रण प्रत्यक्ष
रूपमा आत्माले र्ै गर्ुचभयो ककर्भर्े, व्यवस्थाको अधीर्मा, व्यवस्थाको पालर् गर्े बारे मा मात्रै

मानर्सलाई थाहा चथयो, र मानर्ससँग त्योभन्दा बढी सत्यता चथएर्, ककर्भर्े व्यवस्थाको यग
ु को
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कायचमा मानर्सको स्वभावलाई पररवतचर् गर्े कायच मुम्स्कलले संलग्र् चथए, शैतार्को अचधकारक्षेत्रबाट मानर्सलाई कसरी मुक्त गर्े भन्र्े कायचसँग यो सम्बम्न्धत हुर्े कुरा त परै जाओस ्।
यसरी परमेश्वरका आत्माले कायचको यो अत्यन्तै सरल र्रणलाई परू ा गर्चभ
ु यो, जसले मानर्सको
भ्रष्ट स्वभावसँग कुर्ै सम्बन्ध रािेर्। कायचको यो र्रणले व्यवस्थापर्को केन्द्रषवन्दस
ु ँग त्यनत
सम्बन्ध रािेर्, र मानर्सको मुम्क्तको आचधकाररक कायचसँग यसको त्यनत धेरै परस्पर सम्बन्ध

चथएर्, त्यसकारण व्यम्क्तगत रूपमा आफ्र्ो काम गर्चको लाचग परमेश्वर दे ह बन्र् आवश्यक

तल्
ु याएर्। आत्माले गर्चभ
ु एको काम अन्तनर्चदहत र बझ्
ु र् र्सककर्े छ, र यो मानर्सको लाचग गहर्

रूपमा डरलाग्दो र पहुँर् गर्च र्सककर्े छ; मुम्क्तको काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्चको लाचग आत्मा
उपयुक्त हुर्ुहुन्र्, र उहाँ मानर्सलाई प्रत्यक्ष रूपमा जीवर् ददर् उपयुक्त हुर्ुहुन्र्। मानर्सको लाचग

सबैभन्दा उपयुक्त भर्ेको आत्माको कामलाई मानर्सको र्म्जकको पहुंर्मा रूपान्तरण गर्ुच हो,
भन्र्ुको अथच, आफ्र्ो काम गर्चको लाचग परमेश्वर सामान्य, सवचसाधारण व्यम्क्त बन्र्ु र्ै मानर्सको
लाचग सबैभन्दा उपयुक्त हो। यसको लाचग आफ्र्ो काममा आत्माको स्थार् र्लर् परमेश्वर दे हधारी

बन्र्ु आवश्यक हुन्छ, र मानर्सको लाचग, परमेश्वरले काम गर्े योभन्दा अरू कुर्ै उपयुक्त तररका
छै र्। कायचका यी तीर् वटा र्रणहरूमध्ये, दई
ु र्रणलाई दे हले अनघ बढाउर्ुहुन्छ, र यी दई
ु र्रणहरू
व्यवस्थापर् कायचका मुख्य अवस्थाहरू हुर् ्। दई
ु दे हधारणहरू पारस्पररक रूपमा पररपूरक छर् ्, र
नतर्ीहरूले एक-अकाचलाई र्सद्ध रूपमा पररपण
ू च गछच र् ्। परमेश्वरको दे हधारणको पदहलो र्रणले

दोस्रो र्रणको लाचग जग बसाल्यो, र परमेश्वरका दई
ु दे हधारणहरूले एउटै पूणचतालाई नर्माचण गछच र् ्
र नतर्ीहरू एक-अकाचसँग परस्पर-षवरोधी छै र्र् ् भर्ेर भन्र् सककन्छ। परमेश्वरको कायचका यी दई
ु
र्रणहरूलाई परमेश्वरले आफ्र्ो दे हधारी पदहर्ार्मा अनघ बढाउर्ुहुन्छ ककर्भर्े सम्पूणच व्यवस्थापर्
कायचको लाचग ती अत्यन्तै महत्त्वपण
ू च छर् ्। के सम्म भन्र् सककन्छ भर्े, परमेश्वरका दई
ु

दे हधारणहरूको कायचषवर्ा, सम्पूणच व्यवस्थापर् कायच रोककर्े चथयो, र मार्वजानतलाई मक्
ु त गर्े
कायच बकम्फुसे गफ बाहे क केही पनर् हुर्ेचथएर्। यो कायच महत्त्वपूणच छ कक छै र् भन्र्े कुरा
मार्वजानतका आवश्यकताहरू, मार्वजानतको भ्रष्टताको वास्तषवकता, र शैतार्को अर्ाज्ञाकाररता र

कामप्रनतको त्यसको बाधाको गम्भीरतामा आधाररत हुन्छ। कुर्ै कामको लाचग उपयुक्त व्यम्क्त
को छ त्यस कुरालाई काम गर्ेले गरे को कामको प्रकृनत, र कामको महत्त्वको आधारमा पव
ू ाचर्म
ु ार्

गररन्छ। जब यो कामको महत्त्वको कुरा आउँ छ, कायचको कुर् षवचध अपर्ाउर्े हो त्यसको आधारमा—

परमेश्वरका आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुचभएको काम, वा दे हधारी परमेश्वरले गर्ुचभएको काम, वा
मानर्सद्वारा गररर्े काम—सुरुमा हटाइर्े भर्ेको मानर्सद्वारा गररर्े कायच हो, र, कामको प्रकृनत, र

दे हको कामको षवरुद्धमा आत्माको कामको प्रकृनतको तल
ु र्ाको आधारमा, मानर्सको लाचग आत्माले
प्रत्यक्ष रूपमा गर्ुचहुर्े कामभन्दा दे हले गर्े काम र्ै लाभदायक छ, र यसले अझै बढी फाइदाहरू
प्रदार् गछच भन्र्े र्ै अम्न्तम नर्णचय हो। यो काम आत्माद्वारा गर्े कक दे हद्वारा गर्े भन्र्े बारे मा

नर्णचय गर्े समयमा परमेश्वरले यही षवर्ार गर्ुचभयो। कायचको हरे क र्रणको महत्त्व र आधार छ।

ती आधारहीर् कल्पर्ाहरू होइर्र् ्, र् त ती मर्ोमार्ी ढङ्ग्गले र्ै गररन्छर् ्; नतर्मा नर्म्श्र्त बुद्चध
छ। परमेश्वरको सबै कामको पछाडडको सत्यता यस्तै छ। नर्म्श्र्त रूपमा, दे हधारी परमेश्वरले
1521

मानर्सको बीर्मा व्यम्क्तगत रूपमा काम गरररहर्ुभएको बेलामा यनत ठूलो काममा परमेश्वरको

अझै धेरै योजर्ा छ। त्यसकारण, परमेश्वरको बुद्चध र उहाँको अम्स्तत्वको सम्पूणचता उहाँको कामको
हरे क कक्रयाकलाप, सोर्ाइ, र षवर्ारमा प्रनतबबम्म्बत हुन्छ; यो परमेश्वरको अझै ठोस र व्यवम्स्थत
अम्स्तत्व हो। यी सार्ानतर्ा सोर्ाइ र षवर्ारहरू मानर्सले कल्पर्ा गर्च कदठर् छ, मानर्सले षवश्वास

गर्च कदठर् छ, यसको साथै, मानर्सले जान्र् कदठर् छ। मानर्सले गर्े काम आधारभूत र्सद्धान्तको

आधारमा गररन्छ, जुर् मानर्सको लाचग, अत्यन्तै सन्तोिजर्क हुन्छ। तैपनर् परमेश्वरको कामको
तल
ु र्ामा, त्यसमा अत्यन्तै धेरै र्भन्र्ता छ; परमेश्वरका कमचहरू महार् ् र परमेश्वरको काम षवशाल
आकारको भए तापनर्, नतर्का पछाडड मानर्सको लाचग अकल्पर्ीय हुर्े धेरै सार्ा र सटीक
योजर्ाहरू र बन्दोबस्तहरू हुन्छर् ्। उहाँको कायचको हरे क र्रण र्सद्धान्तको आधारमा गररर्े मात्रै

होइर्, तर हरे क र्रणमा त्यस्ता धेरै कुराहरू समावेश हुन्छर् ् जसलाई मार्व भािाले व्यक्त गर्च
सक्दै र्, र यी कुराहरू मानर्सको लाचग अदृश्य छर् ्। र्ाहे यो आत्माको काम होस ् या दे हधारी

परमेश्वरको काम होस ्, हरे कमा उहाँको कामका योजर्ाहरू समावेश हुन्छर् ्। उहाँले आधारहीर् रूपमा
काम गर्ुचहुन्र्, र उहाँले नर्रथचक काम गर्ुचहुन्र्। जब आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ुचहुन्छ, यो
उहाँको लक्ष्यहरूसदहत र्ै हुन्छ, र जब उहाँ आफ्र्ो काम गर्चको लाचग मानर्स बन्र्ुहुन्छ (भन्र्ुको
अथच, जब उहाँले आफ्र्ो बादहरी भेिलाई रूपान्तरण गर्ुचहुन्छ), यो अझै बढी उहाँको लक्ष्यहरूसदहत

हुन्छ। अन्यथा उहाँले ककर् आफ्र्ो पदहर्ार्लाई सहजै पररवतचर् गर्चुहुन्थ्यो? अन्यथा उहाँ ककर्
सहजै र्ीर् र सताइएको ठानर्र्े व्यम्क्त बन्र्ुहुन्थ्यो?
दे हको उहाँको काम सबैभन्दा महत्त्वपूणच छ, जसलाई उहाँको कामको सम्बन्धमा उल्लेि गररन्छ,

र आखिरमा काम समाप्त गर्ुचहुर्े दे हधारी परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, आत्मा होइर्। कनतपयले यो
षवश्वास गछच र् ् कक कुर्ै अज्ञात समयमा परमेश्वर पथ्
ु ु न्छ र मानर्सकहाँ दे िा पर्चुहुन्छ,
ृ वीमा आउर्ह
त्यसपनछ उहाँले कसैलाई र्छोडीकर् नतर्ीहरू हरे कलाई पालैपालो गरी जाँच्दै , सारा मार्वजानतलाई
व्यम्क्तगत रूपमा न्याय गर्ुचहुर्ेछ। यस्तो षवर्ार गर्ेहरूलाई दे हधारणको कामको यो र्रणको
बारे मा थाहा छै र्। परमेश्वरले मानर्सलाई पालैपालो गरी न्याय गर्ुचहुन्र्, र उहाँले मानर्सलाई

पालैपालो गरी जाँच्र्ुहुन्र्; त्यसो गर्ुच भर्ेको न्यायको काम होइर्। के सारा मार्वजानतको भ्रष्टता
उस्तै छै र् र? के सारा मार्वजानतको सार उस्तै छै र् र? न्याय गररर्े भर्ेको मार्वजानतको भ्रष्ट

सार, शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको मानर्सको सार, र मानर्सको सारा पापहरूलाई हो। मानर्सका तुच्छ

र सार्ानतर्ा गल्तीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्ुचहुन्र्। न्यायको काम प्रनतनर्चधमूलक छ, र यसलाई
कुर्ै नर्म्श्र्त व्यम्क्तको लाचग षवशेि रूपमा अनघ बढाइँदैर्। बरु, यो त्यस्तो काम हो जसमा सारा
मार्वजानतको न्यायलाई प्रनतनर्चधत्व गर्चको लाचग मानर्सहरूको समूहलाई न्याय गररन्छ।

मानर्सहरूको समूहमा आफ्र्ो कायच व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचभएर, दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरले सारा
मार्वजानतको कायचलाई प्रनतनर्चधत्व गर्चको लाचग आफ्र्ो कायचको प्रयोग गर्ुचहुन्छ, जसपश्र्ात यो
क्रर्मक रूपमा फैर्लदै जान्छ। न्यायको काम पनर् यस्तै छ। परमेश्वरले नर्म्श्र्त प्रकारको व्यम्क्त

वा मानर्सहरूको नर्म्श्र्त समूहलाई न्याय गर्ुचहुन्र्, तर सारा मार्वजानतको सारा अधार्मचकतालाई
न्याय गर्चह
ु ु न्छ—उदाहरणको लाचग, परमेश्वरप्रनतको मानर्सको षवरोध, वा उहाँप्रनत मानर्सको अर्ादर,
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वा परमेश्वरको काममा मानर्सको बाधा, इत्यादद। न्याय गररर्े भर्ेको परमेश्वरलाई षवरोध गर्े
मानर्सको सार हो, र यो कायच र्ै आखिरी ददर्हरूको षवजयको काम हो। मानर्सले दे िेको दे हधारी

परमेश्वरको कायच र वर्र् र्ै आखिरी ददर्हरूमा ठूलो सेतो र्संहासर्को अगाडड हुर्े न्यायको काम
हो, जुर् षवगतका समयका मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे का चथए। दे हधारी परमेश्वरले हाल

गरररहर्ुभएको काम र्ै वास्तवमा ठूलो सेतो र्संहासर्को अगाडड हुर्े न्याय हो। आजका दे हधारी
परमेश्वर र्ै आखिरी ददर्हरूमा सारा मार्वजानतलाई न्याय गर्ुचहुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। यो दे ह र

उहाँको काम, उहाँको वर्र्, अनर् उहाँको सम्पण
ू च स्वभाव र्ै उहाँको सम्पण
ू चता हो। उहाँको कामको
क्षेत्र सीर्मत भए पनर्, र सम्पूणच ब्रह्माण्डलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्र् र्गरे पनर्, न्यायको कामको

सार भर्ेको सारा मार्वजानतको प्रत्यक्ष न्याय हो—यो र्ीर्का र्ुनर्एका मानर्सहरूका िानतर मात्र
होइर्, र् त मानर्सहरूको सार्ो समूहको िानतर र्ै हो। दे हमा परमेश्वरको कायचको अवचधमा, यो

कायचको क्षेत्रले सम्पूणच ब्रह्माण्डलाई संलग्र् र्गरे तापनर्, यसले सम्पूणच ब्रह्माण्डको कायचलाई
प्रनतनर्चधत्व गछच , र जसरी उहाँको पुर्रुत्थार् र स्वगच आरोहणपनछ ब्रह्माण्डभरर येशूको

सुसमार्ारलाई फैलाइयो त्यसरी र्ै उहाँले आफ्र्ो दे हको कायच क्षेत्र र्भत्रको कामलाई समाप्त

गर्ुचभएपनछ, उहाँले यो कायचलाई तुरुन्तै सारा ब्रह्माण्डभरर फैलाउर्ुहुर्ेछ। र्ाहे यो आत्माको काम
होस ् या दे हको काम होस ्, यो सीर्मत क्षेत्रर्भत्र गररर्े काम हो, तर जसले सम्पूणच ब्रह्माण्डको
कायचलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । आखिरी ददर्हरूको अवचधमा, परमेश्वरले आफ्र्ो दे हधारी पदहर्ार्मा

दे िा परे र आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ, र दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर र्ै ठूलो सेतो र्संहासर्को अगाडड
मानर्सलाई न्याय गर्ुचहुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। उहाँ आत्मा भए पनर् वा दे ह भए पनर्, न्यायको

काम गर्ुचहुर्े र्ै आखिरी ददर्हरूमा मार्वजानतलाई न्याय गर्ुचहुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। यसलाई
उहाँको कामको आधारमा पररभाषित गररन्छ, र यसलाई उहाँको बादहरी रूप वा अन्य षवर्भन्र्
कारकतत्वहरूको आधारमा पररभाषित गररँदैर्। यी वर्र्हरूका बारे मा मानर्सले अर्ेक धारणाहरू

राख्र्े भए तापनर्, दे हधारी परमेश्वरको न्याय र सारा मार्वजानतलाई गररर्े षवजयको तथ्यलाई

कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्। मानर्सले यसको बारे मा जे षवर्ार गरे पनर्, आखिर सत्य भर्ेको
सत्य र्ै हो। कसैले पनर् यसो भन्र् सक्दै र्, “काम गर्े परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, तर दे ह परमेश्वर
हुर्ह
ु ु न्र्।” यो नर्रथचक छ, ककर्भर्े दे हमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरले बाहे क यो काम कसैले गर्च सक्दै र्।

यो काम पदहले र्ै पूरा गररसककएको हुर्ाले, यो काम पनछ मानर्सलाई न्याय गर्े परमेश्वरको
काम दोस्रो पटक दे िा पर्ेछैर्; आफ्र्ो दोस्रो दे हधारणमा परमेश्वरले सारा व्यवस्थापर्को सम्पूणच
कायच समाप्त गररसक्र्ुभएको छ, र परमेश्वरको कामको र्ौथो र्रण हुर्ेछैर्। न्याय गररर्े भर्ेको
मानर्स अथाचत ्, दे हगत र भ्रष्ट तल्
ु याएको मानर्स र्ै हो, र प्रत्यक्ष रूपमा न्याय गररर्े शैतार्को

आत्मा होइर्, त्यसकारण न्यायको काम आम्त्मक संसारमा होइर्, तर मानर्सको बीर्मा गररन्छ।
मानर्सको दे हको भ्रष्टतालाई न्याय गर्े कामको लाचग दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर जषिको अरू कोही
पनर् उपयुक्त र योग्य छै र्। यदद परमेश्वरका आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा र्ै न्याय गर्चभ
ु एको भए, यो

सवच-स्वीकायच हुँदैर्चथयो। यसको साथै, मानर्सले त्यस्तो कायचलाई स्वीकार गर्ुच कदठर् हुर्ेचथयो,
ककर्भर्े आत्मा मानर्ससँग आमर्े-सामर्े हुर् सक्र्ुहुन्र्, र यस कारणले गदाच, यसको प्रभाव
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तत्कालीर् हुर्ेचथएर्, मानर्सले परमेश्वरको ररस उठाउर् र्सककर्े स्वभावलाई अझै स्पष्ट रूपमा
दे ख्र् सक्र्ु त परै जाओस ्। दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरले मानर्सको भ्रष्टतालाई न्याय गर्चभ
ु यो भर्े

मात्रै शैतार् पण
ू च रूपमा हार्च सक्छ। मानर्सजस्तै सामान्य मार्वता धारण गर्चभ
ु एको हुर्ाले, दे हमा
हुर्ुहुर्े परमेश्वरले मानर्सको अधार्मचकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा न्याय गर्च सक्र्ुहुन्छ; यो उहाँको
अन्तनर्चदहत पषवत्रता, र उहाँको असाधारणताको चर्न्ह हो। मानर्सलाई न्याय गर्चको लाचग परमेश्वर

मात्रै योग्य, र यसो गर्े स्थार्मा हुर्ुहुन्छ, ककर्भर्े उहाँमा सत्यता, र धार्मचकता छ, त्यसैले उहाँले
मानर्सलाई न्याय गर्च सक्र्ुहुन्छ। सत्यता र धार्मचकता षवहीर्हरू अरूलाई न्याय गर्च योग्य
छै र्र् ्। यदद यो काम परमेश्वरका आत्माले गर्ुचभयो भर्े, यसको अथच शैतार्माचथको षवजय हो

भन्र्ेचथएर्। आत्मा अन्तनर्चदहत रूपमा मरणशील प्राणीहरूभन्दा उच्र् हुन्छ, र परमेश्वरका आत्मा
अन्तनर्चदहत रूपमा र्ै पषवत्र, अनर् दे हमाचथ षवजयी हुर्ुहुन्छ। यदद यो काम आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा
गर्ुचभयो भर्े, उहाँले मानर्सका सारा अर्ाज्ञाकाररतालाई न्याय गर्च सक्र्ुहुर्ेचथएर् र मानर्सको

सबै अधार्मचकतालाई प्रकट गर्च सक्र्ुहुर्ेचथएर्। ककर्भर्े न्यायको काम परमेश्वर सम्बन्धी
मानर्सको धारणाद्वारा पनर् अनघ बढाइन्छ, र आत्माको बारे मा मानर्ससँग कुर्ै धारणा कदहल्यै

चथएर्, त्यसकारण मानर्सको अधार्मचकतालाई अझै राम्ररी प्रकट गर्च आत्मा असक्षम हुर्ुहुन्छ,
त्यस्तो अधार्मचकतालाई पूणच रूपमा िुलासा गर्े कुरा त परै जाओस ्। दे हधारी परमेश्वर उहाँलाई
र्चर्न्र्ेहरू सबैका शत्रु हुर्ुहुन्छ। मानर्सका धारणाहरूलाई र उहाँ प्रनतको षवरोधलाई न्याय गरे र,
उहाँले मार्वजानतका सारा अर्ाज्ञाकारीतालाई िुलासा गर्ुचहुन्छ। दे हमा उहाँले गर्चुहुर्े कामका
प्रभावहरू आत्माका कामभन्दा अझै स्पष्ट हुन्छर् ्। त्यसैले, सारा मार्वजानतको न्याय प्रत्यक्ष
रूपमा आत्माले गर्ुचहुन्र्, तर यो दे हधारी परमेश्वरको काम हो। दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरलाई मानर्सले
दे ख्र् र छुर् सक्छ, र दे हमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरले मानर्सलाई पण
ू च रूपमा षवजय गर्च सक्र्ुहुन्छ।

दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरसँगको आफ्र्ो सम्बन्धमा, मानर्स षवरोधबाट आज्ञापालर्मा, सतावटबाट
स्वीकारमा, धारणाहरूबाट ज्ञार्मा, अनर् इन्कारबाट प्रेममा उन्र्त हुन्छर् ्—यी दे हधारी परमेश्वरको
कामका प्रभावहरू हुर् ्। उहाँको न्यायलाई स्वीकार गरे र मात्रै मानर्स मुक्त हुर् सक्छ, उहाँको

मुिका वर्र्हरूद्वारा मात्रै मानर्सले बबस्तारै उहाँलाई चर्न्दै जान्छ, उहाँप्रनतको उसको षवरोधको

अवचधमा उहाँले मानर्सलाई षवजय गर्चुहुन्छ, र उहाँको सजायको स्वीकारको अवचधमा उसले उहाँबाट
जीवर्को आपूनतच प्राप्त गछच । यी सबै काम दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको काम हो, र आत्माको रूपमा
आफ्र्ा पदहर्ार्मा हुर्ुभएका परमेश्वरको काम होइर्। दे हधारी परमेश्वरले गर्ुचभएको काम र्ै
सबैभन्दा ठूलो, र सबैभन्दा उल्लेिर्ीय काम हो, र परमेश्वरको कायचका तीर् वटा र्रणहरूको मुख्य
भाग भर्ेको दे हधारणको कायचका दई
ु वटा र्रणहरू हुर् ्। मानर्सको गहर् भ्रष्टता दे हधारी
परमेश्वरको कामको नर्म्म्त ठूलो बाधा हो। नर्म्श्र्त रूपमा, आखिरी ददर्हरूका मानर्सहरूमा गररर्े

काम नर्कै कदठर् छ, र वातावरण शत्रुवत छ, अनर् हरे क प्रकारका व्यम्क्तको क्षमता नर्कै कमजोर
छ। तैपनर् यो कामको अन्त्यमा, यसले कुर्ै पनर् त्रुदटहरूषवर्ा र्ै उचर्त प्रभाव हार्सल गर्ेछ ;

दे हको कामको प्रभाव यही र्ै हो, र आत्माको कामभन्दा यो प्रभाव अझै षवश्वस्त तुल्याउर्े
ककर्समको हुन्छ। परमेश्वरको कायचका तीर् वटा र्रणहरूलाई दे हमा समाप्त गररर्ेछ, र नतर्लाई
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दे हधारी परमेश्वरले र्ै समाप्त गर्ुचपछच । सबैभन्दा महत्त्वपूणच र नर्णाचयक कायच दे हमा गररन्छ, र
मानर्सको मुम्क्त दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा र्ै अनघ बढाउर्ुहुन्छ। दे हमा हुर्ुहुर्े
परमेश्वर मानर्ससँग सम्बम्न्धत दे खिँदैर् भन्र्े मानर्सले ठार्े पनर्, वास्तवमा यो दे हले सारा
मार्वजानतको गन्तव्य र अम्स्तत्वसँग सम्बन्ध राख्छ।

परमेश्वरको कायचको हरे क र्रण सारा मार्वजानतको िानतर कायाचन्वयर् गररन्छ, र यो सारा

मार्वजानतप्रनत लक्षक्षत हुन्छ। यो दे हमा गररर्े उहाँको काम भए तापनर्, यो सारा मार्वजानतप्रनत
र्ै लक्षक्षत हुन्छ; उहाँ सारा मार्वजानतका परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ, र उहाँ सम्ृ ष्ट गररएका र सम्ृ ष्ट
र्गररएका सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। दे हमा उहाँको कायच सीर्मत क्षेत्रर्भत्र रहे तापनर्, र
यो कायचको पात्रसमेत फरक भए तापनर्, आफ्र्ो कायच गर्चलाई जब-जब उहाँ दे ह बन्र्ुहुन्छ उहाँले
अत्यन्तै प्रनतनर्चधमूलक रहे को आफ्र्ो कामको पात्रलाई र्ुन्र्ुहुन्छ; उहाँले काम गर्चको लाचग सरल
र अ-उल्लेिर्ीय मानर्सहरूको समूहलाई छर्ौट गर्ुचहुन्र्, बरु दे हमा उहाँको कामको प्रनतनर्चधहरू

हुर् सक्र्े मानर्सहरूको समूहलाई आफ्र्ो कामको पात्रको रूपमा छर्ौट गर्ुचहुन्छ। मानर्सहरूको
यो समूहलाई छर्ौट गररन्छ ककर्भर्े दे हमा उहाँको कायचको क्षेत्र सीर्मत हुन्छ, र यो षवशेि गरी
दे हधारी शरीरको लाचग तयार गररएको हुन्छ, र दे हमा उहाँको कायचको लाचग षवशेि गरी र्ुनर्एको
हुन्छ। आफ्र्ो कायचका पात्रहरूको परमेश्वरको छर्ौट आधारहीर् हुँदैर्, तर यो र्सद्धान्त अर्ुसार
गररन्छ: कामका पात्र दे हमा परमेश्वरको कामको नर्म्म्त फाइदाजर्क हुर्प
ु छच , र सारा

मार्वजानतलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्े हुर्ुपछच । उदाहरणको लाचग, येशूको व्यम्क्तगत छुटकारालाई
स्वीकार गर्े काममा यहूदीहरूले सारा मार्वजानतलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सके, र दे हधारी परमेश्वरको
व्यम्क्तगत षवजयलाई स्वीकार गर्े काममा चर्नर्याँहरूले सारा मार्वजानतलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च

सक्छर् ्। सारा मार्वजानतलाई यहूदीहरूले गरे को प्रनतनर्चधत्वको आधार छ, र परमेश्वरको
व्यम्क्तगत षवजयलाई स्वीकार गर्े काममा चर्नर्याँ मानर्सहरूले सारा मार्वजानतलाई गरे को

प्रनतनर्चधत्वको पनर् आधार छ। यहूदीहरूका बीर्मा गररएको छुटकाराको कामले जषिको अरू कुर्ै
कुराले छुटकाराको महत्त्वलाई प्रकट गदै र्, र चर्नर्याँ मानर्सहरूका बीर्मा गररदै गररएको षवजयको
कामले जषिको अरू कुर्ै पनर् कुराले षवजयको कामको पण
ू चता र सफलतालाई प्रकट गर्च सक्दै र्।

दे हधारी परमेश्वरको काम र वर्र् मानर्सहरूको सार्ो समह
ू प्रनत मात्रै लक्षक्षत गररएको जस्तो

दे खिन्छ, तर, वास्तवमा, यो सार्ो समूहमा गररर्े उहाँको काम सम्पूणच ब्रह्माण्डको काम हो, र
उहाँको वर्र् सारा मार्वजानतप्रनत लक्षक्षत छ। दे हमा गररर्े उहाँको काम समाप्त भएपनछ, उहाँलाई

पछ्याउर्ेहरूले नतर्ीहरूका बीर्मा उहाँले गर्ुचभएको कामलाई फैलाउर् सुरु गर्ेछर् ्। दे हमा गररर्े
उहाँको कायचको सबैभन्दा उिम कुरा भर्ेको उहाँले यथाथच वर्र्हरू र अतीहरू, र मार्वजानतप्रनतको

उहाँको नर्म्श्र्त इच्छालाई उहाँको पनछ लाग्र्ेहरूमा छोड्र् सक्र्ुहुन्छ, ताकक त्यसपनछ उहाँका

अर्ुयायीहरूले अझै यथाथच रूपमा र अझै ठोस रूपमा दे हमा गररर्े उहाँको सारा काम, र सारा
मार्वजानतप्रनत उहाँको इच्छालाई यो मागच स्वीकार गर्ेहरूमा हस्तान्तरण गर्च सक्र्ेछर् ्। मानर्सको

बीर्मा दे हमा गररर्े परमेश्वरको कामले मात्रै परमेश्वर मानर्ससँगै रहर्ु र सँगै बस्र्ुको तथ्यलाई

साँर्ो रूपमा परू ा गर्च सक्छ। यो कायचले मात्रै परमेश्वरको मह
ु ारलाई हे र्े, परमेश्वरको कामलाई
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अवलोकर् गर्े, र परमेश्वरको व्यम्क्तगत वर्र् सुन्र्े मानर्सको इच्छालाई पुरा गर्च सक्छ।

यहोवाको फकाचइ मार्वजानतकहाँ दे िा परे को बेला मात्रै दे हधारी परमेश्वरले त्यो युगलाई समाप्त
गर्चह
ु ु न्छ, र अस्पष्ट परमेश्वरमाचथको मार्वजानतको षवश्वासको यग
ु लाई पनर् उहाँले समाप्त

गर्ुचहुन्छ। नर्म्श्र्त रूपमा, अम्न्तम दे हधारी परमेश्वरको कायचले सारा मार्वजानतलाई त्यो युगमा

ल्याउँ छ जुर् अझै वास्तषवक, अझै व्यवहाररक, र अझै सुन्दर हुन्छ। उहाँले व्यवस्था र
धमचर्सद्धान्तको युगलाई समाप्त गर्े मात्र होइर्, तर अझै महत्त्वपूणच कुरा, उहाँले मार्वजानतको
नर्म्म्त त्यो परमेश्वरलाई प्रकट गर्चह
ु ु न्छ जो वास्तषवक र सामान्य हुर्ह
ु ु न्छ, जो धमी र पषवत्र
हुर्ुहुन्छ, जसले व्यवस्थापर् योजर्ाको कायच िुल्ला पार्ुचहुन्छ, जसले मार्वजानतको रहस्यहरू र

गन्तव्यलाई प्रदशचर् गर्ुचहुन्छ, जसले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो र व्यवस्थापर् कायचलाई समाप्त

गर्ुचहुन्छ, अनर् जो हजारौं विचसम्म गुप्त बस्र्ुभयो। उहाँले अस्पष्टताको युगलाई पूणच रूपमा
समाप्त गर्ुचहुन्छ, उहाँले त्यो युगलाई अन्त्य गर्ुचहुन्छ जुर् युगमा सारा मार्वजानतले परमेश्वरको

मुहारलाई हे र्े इच्छा गछच र् ् तर त्यसो गर्च सक्दै र्र् ्, उहाँले त्यो युगलाई समाप्त गर्ुचहुन्छ जुर्

युगमा सारा मार्वजानतले शैतार्को सेवा गरे , अनर् उहाँले सारा मार्वजानतलाई पूणच रूपमा र्याँ
युगमा डोयाचउर्ुहुन्छ। यी सबै परमेश्वरको आत्माको स्थार्मा दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको कामको
पररणाम हो। जब परमेश्वरले दे हमा काम गर्ुचहुन्छ, उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूले उप्रान्त त्यस्ता
कुराहरूलाई िोजी गर्े र छामछुम गर्े गदै र्र् ्, जर्
ु अम्स्तत्वमा छ र अम्स्तत्वमा छै र् जस्तो
दे खिन्छ, र नतर्ीहरूले अस्पष्ट परमेश्वरको इच्छाको बारे मा अर्ुमार् गर्च छोड्छर् ्। जब परमेश्वरले

दे हमा गर्े आफ्र्ो कामलाई फैलाउर्ुहुन्छ, उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूले उहाँले दे हमा गर्ुचभएको कामलाई
सारा धमचहरू र सम्प्रदायहरूमा फैलाउँ छर् ्, र नतर्ीहरूले उहाँका सबै वर्र्हरूलाई सारा मार्वजानतको

कार्मा सर्
ु ाउर्ेछर् ्। उहाँको सस
ु मार्ारलाई िहण गरे काहरूले सर्
ु ेका सबै कुरा उहाँका कायचका
तथ्यहरू हुर्ेछर् ्, मानर्सले व्यम्क्तगत रूपमा दे िेका र सुर्ेका कुराहरू हुर्ेछर् ्, र तथ्यहरू हुर्ेछर् ्,
हल्ला मात्र होइर्। यी तथ्यहरू त्यो सबत
ु हो जसद्वारा उहाँले काम फैलाउर्ुहुन्छ, र ती उहाँले
काम फैलाउर्े क्रममा प्रयोग गर्ुचहुर्े औजारहरू पनर् हुर् ्। तथ्यहरूको अम्स्तत्वषवर्ा, उहाँको

सुसमार्ार सारा दे शहरू र सबै स्थार्हरूमा फैलर्े चथएर्र् ्; तथ्यहरूषवर्ा तर मानर्सहरूको
कल्पर्ाहरूद्वारा मात्रै, उहाँले सारा ब्रह्माण्डलाई षवजय गर्े काम कदहल्यै गर्च सक्र्ुहुर्े चथएर्।
आत्मा मानर्सको लाचग अस्पश्ृ य छ, र मानर्सको लाचग अदृश्य छ, र मानर्सको लाचग गररर्े
परमेश्वरको कामको थप प्रमाण वा तथ्यहरूलाई छोड्र् आत्माको काम असमथच छ। मानर्सले

परमेश्वरको वास्तषवक मुहारलाई कदहल्यै हे र्ेछैर्, उसले सँधै अम्स्तत्वमा र्भएको अस्पष्ट

परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेछ। मानर्सले परमेश्वरको मह
ु ारलाई कदहल्यै हे र्ेछैर्, र् त मानर्सले

कदहल्यै परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा बोल्र्ुभएको वर्र्हरूलाई र्ै सुन्र्ेछ। आखिर, मानर्सका
कल्पर्ाहरू ररिो छर् ्, र परमेश्वरको साँर्ो मह
ु ारलाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्र् ्; परमेश्वरको
अन्तनर्चदहत स्वभाव, र परमेश्वर स्वयमको कामको र्क्कल मानर्सले गर्च सक्दै र्। स्वगचका अदृश्य

परमेश्वर र उहाँको कायचलाई दे हधारी परमेश्वरले मात्रै पथ्
ृ वीमा ल्याउर् सक्र्ुहुन्छ जसले व्यम्क्तगत
रूपमै मानर्सहरूको बीर्मा आफ्र्ो काम गर्चह
ु ु न्छ। परमेश्वर मानर्सको बीर्मा प्रकट हुर्े सबैभन्दा
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उिम तररका यही र्ै हो, जसमा मानर्सले परमेश्वरलाई दे ख्छ र परमेश्वरको साँर्ो मुहारलाई

चर्न्दछ, र गैर-दे हधारी परमेश्वरले यो हार्सल गर्च सक्र्ुहुन्र्। आफ्र्ो कामलाई यो र्रणसम्म
अनघ बढाइसकेपनछ, परमेश्वरको कायचले पदहले र्ै अचधकतम प्रभाव हार्सल गररसकेको छ, र यो

पूणच रूपमा सफल भएको छ। दे हमा परमेश्वरको व्यम्क्तगत कामले उहाँको सम्पण
ू च व्यवस्थापर्
कायचको र्ब्बे प्रनतशत काम पदहले र्ै पूरा गररसकेको छ। यो दे हले उहाँको सम्पूणच कामको नर्म्म्त
उिम सुरुवात, र उहाँको सम्पूणच कायचको सारांश प्रदार् गरे को छ, र उहाँले आफ्र्ा सारा कायचलाई

प्रकट गर्चभ
ु एको छ, र यो सम्पण
ू च कायचलाई अम्न्तम रूपमा पण
ू चता ददर्भ
ु एको छ। यसपनछ,
परमेश्वरको कायचको र्ौथो र्रण गर्चको लाचग अकाच दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुर्ेछैर्, र परमेश्वरको
तेस्रो दे हधारणको कुर्ै पनर् आश्र्यचजर्क काम कदहल्यै हुर्ेछैर्।

दे हमा परमेश्वरको कायचको हरे क र्रणले उहाँको सम्पूणच युगको कायचलाई प्रनतनर्चधत्व गछच , र

मानर्सको कायचले जस्तो, यसले नर्म्श्र्त अवचधलाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्। अनर् उहाँको अम्न्तम
दे हधारणको कायचको समाम्प्तको अथच उहाँको कायच पूणच रूपमा समाप्त भएको छ भन्र्े हुँदैर्,
ककर्भर्े दे हमा उहाँको कायचले सम्पूणच युगलाई प्रनतनर्चधत्व गछच , र उहाँले दे हमा गर्ुचहुर्े आफ्र्ो

कामको अवचधलाई मात्रै प्रनतनर्चधत्व गदै र्। के मात्रै हो भर्े उहाँ दे हमा हुर्ुभएको समय अवचधमा
उहाँले सम्पूणच युगको आफ्र्ो कायचलाई समाप्त गर्ुचहुन्छ, यसपनछ यो सबै स्थार्हरूमा फैलन्छ।
दे हधारी परमेश्वरले आफ्र्ो सेवकाइलाई परू ा गर्चुभएपनछ, उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूलाई उहाँले आफ्र्ो

भषवष्यको कायच सुम्पर्ुहुर्ेछ। यसरी, सम्पूणच युगको उहाँको कायचलाई र्टुक्र्याइकर् अनघ बढाइर्ेछ।
दे हधारणको सम्पूणच युगको कायच सम्पूणच ब्रह्माण्डमा फैर्लएपनछ मात्रै यसलाई पूरा भएको मान्र्
सककन्छ। दे हधारी परमेश्वरको कायचले र्याँ युग सुरु गछच , र उहाँको कायचलाई जारी राख्र्े हरू

उहाँद्वारा प्रयोग गररर्ेहरू र्ै हुर् ्। मानर्सले गर्े कायच सबै दे हमा परमेश्वरको सेवकाइर्भत्र पछच , र
यो क्षेत्रभन्दा बादहर जार्ु यो असमथच छ। यदद दे हधारी परमेश्वर आफ्र्ो काम गर्चको लाचग

र्आउर्ुभएको भए, मानर्सले पुरार्ो युगलाई समाप्त गर्च सक्र्े चथएर् र र्याँ युगलाई प्रारम्भ
गर्च सक्र्े चथएर्। मानर्सले गर्े कायच मानर्सले गर्च सम्भव रहे को उसको कतचव्यको कायचक्षेत्रर्भत्र

मात्रै हुन्छ, र यसले परमेश्वरको कायचलाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्। दे हधारी परमेश्वर मात्रै आउर् र
आफूले गर्े कामलाई परू ा गर्च सक्र्ुहुन्छ र, उहाँ बाहे क, कसैले पनर् उहाँको िानतर यो काम गर्च
सक्दै र्। अवश्य र्ै, म जे बोल्छु त्यो दे हधारणको कामसँग सम्बम्न्धत छ। यस दे हधारी परमेश्वरले

सुरुमा कामको त्यो र्रण गर्ुचहुन्छ जुर् मानर्सका धारणाहरूसँग र्मल्दै र्, त्यसपनछ उहाँले थप
काम गर्ुचहुन्छ जुर् मानर्सका धारणाहरूसँग र्मल्दै र्। कामको लक्ष्य भर्ेको मानर्सको षवजय हो।
एक दहसाबमा, परमेश्वरको दे हधारण मानर्सका धारणाहरू अर्रू
ु प छै र्र् ्, यस बाहे क, उहाँले थप

काम गर्ुचहुन्छ जुर् मानर्सका धारणाहरूसँग र्मल्दै र्, अनर् मानर्सले उहाँको बारे मा अझै

आलोर्र्ात्मक दृम्ष्टकोणहरूको षवकास गछच र् ्। उहाँले मानर्सहरूका बीर्मा षवजयको काम गर्ुचहुन्छ

जोसँग उहाँको बारे मा अर्ेक धारणाहरू हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले उहाँलाई जस्तो व्यवहार गरे तापनर्,
उहाँले आफ्र्ो सेवकाइलाई पूरा गररसक्र्ुभएपनछ, सबै मानर्सहरू उहाँको प्रभुत्वको अधीर्स्थ
बनर्सकेका हुर्ेछर् ्। यो कायचको तथ्य चर्नर्याँ मानर्सहरूका बीर्मा मात्रै प्रनतबबम्म्बत हुँदैर्, तर
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सारा मार्वजानतलाई कसरी षवजय गररर्े त्यसलाई पनर् यसले प्रनतनर्चधत्व गछच । यी मानर्सहरूमा

हार्सल गररर्े प्रभावहरू सारा मार्वजानतमा हार्सल गररर्े प्रभावहरूका पूवाचभास हो, र भषवष्यमा

उहाँले गर्चह
ु ु र्े कामको प्रभावहरू यी मानर्सहरूमाचथको प्रभावहरू अत्यन्तै धेरै हुर्ेछ। दे हमा
परमेश्वरको काममा ठूलो प्रर्सद्चध संलग्र् छै र्, र् त यो अप्रर्सद्चधको कुञ्जर्भत्र र्ै लुकेको छ।
यो वास्तषवक र यथाथच हो, र यो त्यस्तो काम हो जसमा एक जोड एक बराबर दई
ु हुन्छ। यसलाई
कसैबाट लुकाइएको छै र्, र् त यसले कसैलाई धोका र्ै ददन्छ। मानर्सहरूले जे दे ख्छर् ् ती

वास्तषवक र यथाथच कुराहरू हुर् ्, र मानर्सले जे प्राप्त गछच त्यो वास्तषवक सत्यता र ज्ञार् हो।
जब काम समाप्त हुन्छ, तब मानर्सले उहाँको बारे मा र्याँ ज्ञार् पाउर्ेछ , र साँर्ो रूपमा

िोज्र्ेहरूसँग उहाँको बारे मा उप्रान्त कुर्ै धारणाहरू हुर्ेछैर्। यो चर्नर्याँ मानर्सहरूमा परे को उहाँको
कामको प्रभाव मात्रै होइर्, तर सारा मार्वजानतलाई षवजय गर्े उहाँको कामको प्रभावलाई पनर्
यसले प्रनतनर्चधत्व गछच , ककर्भर्े सारा मार्वजानतलाई षवजय गर्े कायचको लाचग यो दे ह, यो दे हको

कायच, र यो दे हको सबै कुराभन्दा बढी अरू केही पनर् लाभदायक छै र्। ती आजको उहाँको कायचको
नर्म्म्त लाभदायक छर् ्, र भषवष्यको उहाँको कायचको लाचग लाभदायक छर् ्। यो दे हले सारा

मार्वजानतलाई षवजय गर्ेछ र सारा मार्वजानतलाई प्राप्त गर्ेछ। योभन्दा उिम काम अरू कुर्ै

छै र् जसद्वारा सारा मार्वजानतले परमेश्वरलाई हे र्ेछर् ्, र परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्ेछर् ्, र
परमेश्वरलाई चर्न्र्ेछर् ्। मानर्सले गर्े कामले सीर्मत क्षेत्रलाई मात्रै प्रनतनर्चधत्व गछच , र जब

परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ उहाँ नर्म्श्र्त व्यम्क्तसँग बोल्र्ुहुन्र्, तर सारा मार्वजानत, र
उहाँको वर्र्लाई पालर् गर्ेहरू सबैसँग बोल्र्ुहुन्छ। उहाँले घोिणा गर्ुचहुर्े अन्त्य र्ै सारा
मार्वजानतको अन्त्य हो, नर्म्श्र्त व्यम्क्तको मात्रै अन्त्य होइर्। उहाँले कसैलाई पनर् षवशेि

व्यवहार गर्चह
ु ु न्र्, र् त उहाँले कसैलाई पीडडत र्ै तल्
ु याउर्ह
ु ु न्छ, र उहाँले सारा मार्वजानतको लाचग
काम गर्ुचहुन्छ, र बोल्र्ुहुन्छ। त्यसकारण यस दे हधारी परमेश्वरले सारा मार्वजानतलाई प्रकार
अर्ुसार वगीकृत गररसक्र्ुभएको छ, सारा मार्वजानतलाई न्याय गररसक्र्ुभएको छ, र सारा

मार्वजानतको लाचग उचर्त गन्तव्य तय गररसक्र्ुभएको छ। परमेश्वरले आफ्र्ो काम र्ीर्मा मात्रै
गर्ुचहुर्े भए तापनर्, वास्तवमा उहाँले सम्पूणच ब्रह्माण्डको कायच गर्े सङ्ग्कल्प गररसक्र्ुभएको छ।

आफ्र्ा वाणीहरू र बन्दोबस्तहरू र्रणबद्ध रूपमा प्रस्तत
ु गर्चभ
ु न्दा पदहले उहाँले आफ्र्ो काम
सारा मार्वजानतमा फैर्लञ्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्च सक्र्ुहुन्र्। के त्यो अत्यन्तै दढलो हुर्ेछैर् र? अब
उहाँ भषवष्यको कामलाई अचिम रूपमा पूरा गर्च सक्षम हुर्ुहुन्छ। जो काम गदै हुर्ुहुन्छ उहाँ दे हमा
हुर्ुहुर्े परमेश्वर हुर्ुभएकोले, उहाँले सीर्मत क्षेत्रर्भत्र सीर्मत काम गदै हुर्ुहुन्छ, र त्यसपनछ मानर्सले
परू ा गर्चप
ु र्े कतचव्यलाई पुरा गर्च मानर्सलाई लगाउर्ह
ु ु न्छ; उहाँको कामको र्सद्धान्त यही र्ै हो।

उहाँ केही समयको लाचग मात्रै मानर्ससँग म्जउर् सक्र्ुहुन्छ र सम्पूणच युगको कायच समाप्त
र्भइञ्जेलसम्म मानर्सको साथ ददर् सक्र्ुहुन्र्। यसको कारण के हो भर्े उहाँ भषवष्यको आफ्र्ो

कामको बारे मा अचिम रूपमा भषवष्यवाणी गर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। त्यसपनछ, उहाँले सारा
मार्वजानतलाई प्रकार अर्ुसार आफ्र्ो वर्र्द्वारा वगीकरण गर्ुचहुर्ेछ, र मार्वजानत उहाँको
वर्र्हरू अर्स
ु ार उहाँको र्रणबद्ध कायचमा प्रवेश गर्ेछर् ्। कोही पनर् उम्कर्ेछैर्र् ्, र सबैले यही
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अर्ुसार अभ्यास गर्ुचपछच । त्यसकारण, भषवष्यमा उहाँका वर्र्हरूले युगलाई अगुवाइ गर्ेछ, र
आत्माले अगुवाइ गर्ेछैर्।

दे हको परमेश्वरको कायच दे हमा र्ै गररर्ुपछच । यदद यो सीधै परमेश्वरका आत्माले गर्चभ
ु एको

भए, यसले कुर्ै प्रभाव पार्े चथएर्। यो आत्माले गर्ुचभएको भए पनर्, कामको त्यनत ठूलो महत्त्व
हुर्ेचथएर्, र आखिरमा यो षवश्वस्त तुल्याउर्े हुर्ेचथएर्। सबै प्राणीहरूले सम्ृ ष्टकताचको कामको
महत्त्व छ कक छै र्, र यसले के प्रनतनर्चधत्व गछच , र यो केको िानतर गररन्छ, र परमेश्वरको काम
अम्ख्तयार र बद्
ु चधले भररपण
ु च छ कक छै र्, र यो अत्याचधक मल्
ू य र महत्त्वको छ कक छै र् भर्ेर

जान्र् र्ाहन्छर् ्। उहाँले गर्ुचहुर्े काम सारा मार्वजानतको मुम्क्तको लाचग, शैतार्लाई हराउर्को

िानतर, र सबै थोकहरूका माझ उहाँ स्वयमको साक्षी ददर्को लाचग हो। त्यसैले , उहाँले गर्ुचहुर्े काम

ठूलो महत्त्वको हुर्ैपछच । मानर्सको दे ह शैतार्द्वारा भ्रष्ट तुल्याइएको छ, र यसलाई सबैभन्दा गहर्
रूपमा अन्धा तुल्याइएको, र अत्यन्तै उल्लेिर्ीय रूपमा हार्ी गररएको छ। परमेश्वरले ककर् दे हमा

व्यम्क्तगत रूपमा काम गर्ुचहुन्छ त्यसको सबैभन्दा आधारभूत कारण उहाँको मुम्क्तको पात्र मानर्स

भएकोले गदाच र्ै हो, जो दे ह हो, र ककर्भर्े परमेश्वरको काममा वाधा ददर्को लाचग शैतार्ले पनर्
मानर्सकै दे हलाई प्रयोग गछच । शैतार्सँगको युद्ध भर्ेको वास्तवमा मानर्सलाई षवजय गर्े काम

र्ै हो, र यसको साथै, मानर्स पनर् परमेश्वरको मुम्क्तको पात्र हो। यसरी, दे हधारी परमेश्वरको काम
अत्यावश्यक छ। शैतार्ले मानर्सको दे हलाई भ्रष्ट तल्
ु यायो, र मानर्स शैतार्को मत
ू चरूप बन्यो,
अनर् परमेश्वरद्वारा हराउर्े पात्र बन्यो। यसरी, शैतार्सँग युद्ध गर्े र मानर्सलाई मुक्त गर्े

काम पथ्
ृ वीमा हुन्छ, र शैतार्सँग युद्ध गर्चको लाचग परमेश्वर मार्व बन्र्ैपछच । यो सबैभन्दा बढी
व्यवहाररकता भएको काम हो। जब परमेश्वरले दे हमा काम गरररहर्ुभएको हुन्छ, उहाँले वास्तवमा

दे हमा शैतार्सँग यद्
ु ध गरररहर्भ
ु एको हुन्छ। जब उहाँले दे हमा काम गर्चह
ु ु न्छ, उहाँले आम्त्मक
क्षेत्रमा आफ्र्ो काम गरररहर्ुभएको हुन्छ, र उहाँले आफ्र्ो सम्पूणच कायचलाई पथ्
ृ वीमा आम्त्मक

क्षेत्रमा वास्तषवक बर्ाउर्ुहुन्छ। षवजय गररर्े भर्ेको मानर्स, उहाँप्रनत अर्ाज्ञाकारी रहे को मानर्स
र्ै हो, र हराइर्े भर्ेको शैतार्को मूतचरूप हो (अवश्य र्ै, यो पनर् मानर्स र्ै हो), जो उहाँप्रनत

शत्रुतामा छ, र आखिरमा मुक्त गररर्े पनर् मानर्स र्ै हो। यसरी, परमेश्वर सम्ृ ष्टको बादहरी भेि
भएको मार्व बन्र्ु अझै बढी आवश्यक छ, ताकक उहाँले शैतार्सँग वास्तषवक लडाइ गर्च, उहाँप्रनत

अर्ाज्ञाकारी हुर्े र उहाँको जस्तै बादहरी भेि भएको मानर्सलाई षवजय गर्च, र उहाँको जस्तै बादहरी
भेि भएको र शैतार्द्वारा हार्ी गररएको मानर्सलाई मुक्त गर्च सक्र्ुभएको होस ्। उहाँको शत्रु
मानर्स हो, उहाँको षवजयको पात्र मानर्स हो, र उहाँको मुम्क्तको पात्र मानर्स हो, जसलाई उहाँले
र्ै सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको चथयो। त्यसकारण उहाँ मार्व बन्र्ैपछच , र यसरी उहाँको काम नर्कै सहज

बन्छ। उहाँले शैतार्लाई हराउर् र मार्वजानतलाई षवजय गर्च सक्र्ुहुन्छ, यसको साथै, उहाँले

मार्वजानतलाई मुक्त गर्च सक्र्ुहुन्छ। यो दे ह सामान्य र वास्तषवक भए तापनर्, उहाँ सामान्य दे ह

हुर्ुहुन्र्: उहाँ मानर्स मात्रैको दे ह हुर्ुहुन्र्, तर त्यो दे ह हुर्ुहुन्छ जुर् मार्वीय र ईश्वरीय दव
ु ै हो।
उहाँ र मानर्सको बीर्को र्भन्र्ता यही र्ै हो, र परमेश्वरको पदहर्ार्को चर्न्ह यही र्ै हो। यस
ककर्समको दे हले मात्रै उहाँले अर्भप्राय राख्नभ
ु एको काम गर्च सक्छ, र दे हमा परमेश्वरको सेवकाइलाई
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पूरा गर्च, र मानर्सको बीर्मा उहाँको कामलाई पूणच रूपमा पूरा गर्च सक्छ। यस्तो र्भएको भए,
मानर्सको बीर्मा उहाँको काम सँधै ररिो र त्रुदटपूणच हुर्ेचथयो। परमेश्वरले शैतार्को आत्मासँग
यद्
ु ध गरे र षवजयी भएर नर्स्कर् सक्र्ुहुर्े भए तापनर्, भ्रष्ट मानर्सको परु ार्ो प्रकृनतलाई कदहल्यै
पनर् समाधार् गर्च सककँदै र्, र परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी र उहाँको षवरोध गर्ेहरू साँर्ो रूपमा

उहाँको प्रभुत्वको अधीर्स्थ कदहल्यै बन्र् सक्दै र्र् ्, भन्र्ुको अथच, उहाँले मार्वजानतलाई कदहल्यै

षवजय गर्च सक्र्ुहुन्र्, र सारा मार्वजानतलाई कदहल्यै प्राप्त गर्च सक्र्ुहुन्र्। यदद पथ्
ृ वीमा उहाँको
काम कदहल्यै समाधार् गर्च सककँदै र् भर्े, उहाँको व्यवस्थापर्लाई कदहल्यै पनर् समाप्त गर्च

सककर्ेछैर्, र सारा मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गर्च सक्र्ेछैर्। यदद परमेश्वर आफ्र्ा सारा
प्राणीहरूसँग षवश्राममा प्रवेश गर्च सक्र्ुहुन्र् भर्े, त्यस्तो व्यवस्थापर् कायचको पररणाम कदहल्यै

हुर्ेछैर्, र पररणामस्वरूप परमेश्वरको मदहमा हराउर्ेछ। उहाँको दे हमा कुर्ै अम्ख्तयार र्भए तापनर्,
उहाँले गर्े कामले यसको प्रभाव हार्सल गर्ेछ। उहाँको कामको अपररहायच ददशा यही र्ै हो। उहाँको
दे हमा अम्ख्तयार भए पनर् वा र्भए पनर्, जबसम्म उहाँ आफै परमेश्वरको काम गर्च सक्र्ुहुन्छ,

तबसम्म उहाँ परमेश्वर स्वयम र्ै हुर्ुहुन्छ। उहाँको दे ह जनत सामान्य र साधारण भए तापनर्,
उहाँले गर्ुचपर्े काम उहाँले गर्च सक्र्ुहुन्छ, ककर्भर्े यो दे ह परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, मार्व मात्रै
होइर्। यो दे हले मानर्सले गर्च र्सक्र्े काम गर्च सक्र्ुको कारण के हो भर्े, उहाँको र्भत्री सार
कुर्ै पनर् मार्वको जस्तो छै र्, र उहाँले मानर्सलाई मक्
ु त गर्च सक्र्ुको कारण के हो भर्े, उहाँको

पदहर्ार् कुर्ै पनर् मानर्सको भन्दा फरक छ। यो दे ह मार्वजानतको नर्म्म्त महत्त्वपूणच छ ककर्भर्े
उहाँ मानर्स हुर्ुहुन्छ, र त्योभन्दा पनर् बढी, उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, ककर्भर्े दे हको साधारण
मानर्सले गर्च र्सक्र्े काम उहाँले गर्च सक्र्ुहुन्छ, ककर्भर्े उहाँले पथ्
ृ वीमा उहाँसँग बस्र्े भ्रष्ट

मानर्सलाई मक्
ु त गर्च सक्र्ुहुन्छ। उहाँ मानर्स समार् हुर्भ
ु ए तापनर्, दे हधारी परमेश्वर
मार्वजानतको लाचग कुर्ै पनर् मूल्यवार् ् मानर्सभन्दा बढी महत्त्वपूणच छ, ककर्भर्े उहाँले परमेश्वरका

आत्माले गर्च र्सक्र्े काम गर्च सक्र्ुहुन्छ, परमेश्वर स्वयमको गवाही ददर्को लाचग परमेश्वरका
आत्माभन्दा बढी सक्षम हुर्ुहुन्छ, र मार्वजानतलाई पूणच रूपमा प्राप्त गर्चको लाचग परमेश्वरका

आत्माभन्दा बढी सक्षम हुर्ुहुन्छ। पररणामस्वरूप, यो दे ह सामान्य र साधारण भए तापनर्,
मार्वजानतप्रनत उहाँको योगदार् र मार्वजानतको अम्स्तत्वप्रनत उहाँको महत्त्वले उहाँलाई अत्यन्तै
बहुमूल्य तुल्याउँ छ, र यो दे हको वास्तषवक मूल्य र महत्त्वलाई कुर्ै पनर् मार्वले र्ाप्र् सक्दै र्।
यो दे हले प्रत्यक्ष रूपमा शैतार्लाई र्ष्ट गर्च र्सके तापनर्, उहाँले मार्वजानतलाई षवजय गर्च र

शैतार्लाई हराउर्, र शैतार्लाई उहाँको प्रभुत्वमा पूणच रूपमा समषपचत हुर्े तुल्याउर्को लाचग आफ्र्ो
काम प्रयोग गर्च सक्र्ुहुन्छ। परमेश्वर दे हधारी हुर्भ
ु एकोले उहाँले शैतार्लाई हराउर् सक्र्ुहुन्छ र
मार्वजानतलाई मुक्त गर्च सक्र्ुहुन्छ। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा शैतार्लाई र्ष्ट गर्ुचहुन्र्, बरु
शैतार्द्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका मार्वजानतलाई षवजय गर्े काम गर्चको लाचग उहाँ दे ह बन्र्ुहुन्छ।

यसरी, उहाँ आफ्र्ा प्राणीहरूका माझ आफ्र्ो लाचग गवाही ददर् अझै बढी सक्षम हुर्ुहुन्छ, र भ्रष्ट
मानर्सलाई मुक्त गर्च उहाँ अझै सक्षम हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरका आत्माद्वारा शैतार्लाई प्रत्यक्ष
रूपमा र्ष्ट गर्े कायचले भन्दा, दे हधारी परमेश्वरको शैतार्माचथको षवजयले अझै ठूलो गवाही
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ददन्छ, र यो अझै षवश्वास ददलाउर्े हुन्छ। दे हमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर मानर्सलाई सम्ृ ष्टकताच चर्न्र्
सहायता गर्च अझै बढी सक्षम हुर्ुहुन्छ र उहाँका प्राणीहरूका बीर्मा आफ्र्ो गवाही ददर्को लाचग
अझै बढी सक्षम हुर्ह
ु ु न्छ।

परमेश्वरद्वारा बास गररएको िे हको सार
उहाँको पदहलो दे हधारणमा परमेश्वर पथ्
ु यो, र ती विचहरूमध्ये
ृ वीमा साढे तेिीस विच म्जउर्भ

उहाँले साढे तीर् विचसम्म मात्रै आफ्र्ो सेवकाइ गर्ुचभयो। उहाँले काम गर्ुचभएको समय-अवचधमा,
र उहाँले आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभन्दा पदहले, उहाँमा सामान्य मार्वता चथयो; उहाँले आफ्र्ो सामान्य

मार्वतामा साढे तेिीस विच बास गर्ुचभयो। अम्न्तम साढे तीर् विचभरर, उहाँले आफैलाई दे हधारी
परमेश्वरको रूपमा प्रकट गर्ुचभयो। आफ्र्ो सेवकाइलाई सुरु गर्ुचभन्दा पदहले, आफ्र्ो ईश्वरीयताको
कुर्ै पनर् चर्न्ह र्दे िाइकर् उहाँ साधारण, सामान्य मार्वतामा दे िा पर्चभ
ु यो, र उहाँले आफ्र्ो

सेवकाइलाई औपर्ाररक रूपमा सुरु गर्ुचभएपनछ मात्रै उहाँको ईश्वरीयता प्रकट गररयो। ती प्रारम्म्भक
उर्न्तीस विचको अवचधको उहाँको जीवर् र कायचले उहाँ सच्र्ा मार्व, मानर्सका पुत्र, र दे हगत

शरीर हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई प्रदशचर् गर्यो, ककर्भर्े उर्न्तीस विचको उमेरपनछ मात्रै तत्परताको
साथ उहाँको सेवकाइ सरु
ु भयो। त्यो “दे हधारण” परमेश्वर दे हमा दे िा पर्े घटर्ाहो; परमेश्वरले

सम्ृ ष्ट गररएको मार्वजानतका बीर्मा दे हको प्रनतरूपमा काम गर्ुचहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर
दे हधारी हुर्को लाचग, उहाँ सुरुमा दे ह, सामान्य मार्वता सदहतको दे ह हुर्ुपछच ; यो सबैभन्दा
आधारभूत सतच हो। वास्तवमा, परमेश्वरको दे हधारणको तात्पयच भर्ेको परमेश्वर दे हमा म्जउर्ुहुन्छ

र काम गर्चह
ु ु न्छ, परमेश्वर उहाँको सार-तत्वमा र्ै दे ह बन्र्ुहुन्छ, मानर्स बन्र्ुहुन्छ भन्र्े हो।
उहाँको दे हधारी जीवर् र कामलाई दई
ु र्रणमा षवभाम्जत गर्च सककन्छ। पदहलो उहाँले आफ्र्ो
सेवकाइ गर्ुचभन्दा पदहले म्जउर्े जीवर् हो। उहाँ सामान्य मार्व आवश्यकताहरू (गाँस, बास, कपास,

आराम), सामान्य मार्व कमजोरीहरू, र सामान्य मार्व भावर्ाहरू सदहत, मार्व जीवर्का सामान्य
र्ैनतकताहरू र नर्यमहरूको पालर् गदै , अत्यन्तै सामान्य मार्वतामा साधारण मार्व पररवारमा

म्जउर्ह
ु ु न्छ। अको शब्दमा भन्दा, यो पदहलो र्रणको अवचधमा उहाँ सबै सामान्य मार्व

कक्रयाकलापहरूमा संलग्र् हुँदै, गैर-ईश्वरीय, पूणच रूपमा सामान्य मार्वतामा म्जउर्ुहुन्छ। दोस्रो र्रण
भर्ेको उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ सुरु गर्ुचभएपनछ उहाँले म्जउर्भ
ु एको जीवर् हो। अलौकककताको कुर्ै
बादहरी चर्न्ह र्दे िाइकर्, उहाँ अझै पनर् सामान्य मार्व भेि सदहतको यस सामान्य मार्वतामा

बास गर्चह
ु ु न्छ। तैपनर् उहाँ पण
ू च रूपमा आफ्र्ो सेवकाइको िानतर म्जउर्ह
ु ु न्छ, र यो समय अवचधमा
उहाँको ईश्वरीयताको सामान्य कायचलाई कायम राख्र्को लाचग र्ै उहाँको सामान्य मार्वता पूणच
रूपमा अम्स्तत्वमा रहन्छ, ककर्भर्े त्यस बेलासम्म उहाँको सामान्य मार्वता उहाँको सेवकाइ गर्च

सक्र्े बबन्दस
ु म्म पररपक्व भइसकेको हुन्छ। त्यसैले, उहाँको जीवर्को दोस्रो र्रण भर्ेको उहाँको
सामान्य मार्वतामा उहाँको सेवकाइलाई प्रस्तुत गर्ुच हो, जुर् बेला यो सामान्य मार्वता र पण
ू च
ईश्वरीयता दव
ु ैको जीवर् हुन्छ। उहाँको जीवर्को पदहलो र्रणको अवचधमा, उहाँले पण
ू च रूपमा
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सामान्य मार्वताको जीवर् म्जउर्ुको कारण के हो भर्े, उहाँको मार्वता ईश्वरीय कायचको पूणचतालाई
कायम राख्र् अझै सक्षम भएको हुँदैर्, पररपक्व भएको हुँदैर्; उहाँको मार्वता वद्
ृ चध भएर पररपक्व
भएपनछ, आफ्र्ो सेवकाइको भार उठाउर् सक्र्े भएपनछ मात्रै, उहाँ आफूले गर्प
चु र्े सेवकाइ गर्च

तयार बन्र् सक्र्ुहुन्छ। दे हको रूपमा, उहाँ वद्
ृ चध हुर् र पररपक्व हुर् आवश्यक हुर्े भएकोले,
उहाँको जीवर्को पदहलो र्रण सामान्य मार्वताको जीवर् हो—जबकक दोस्रो र्रणमा, उहाँको मार्वता
उहाँको काम गर्च र उहाँको सेवकाइलाई प्रदशचर् गर्च सक्षम भइसकेको हुर्ाले, उहाँको सेवकाइको
अवचधमा दे हधारी परमेश्वरले म्जउर्ह
ु ु र्े जीवर् मार्वता र पण
ू च ईश्वरीयता दव
ु ैको जीवर् हो। उहाँको

जन्म भएको क्षणदे खि र्ै दे हधारी परमेश्वरले अलौककक चर्न्ह र आश्र्यचकमचहरू गदै , आफ्र्ो

सेवकाइलाई तत्परताको साथ सुरु गर्ुचभएको भए, उहाँमा कुर्ै भौनतक सार हुर्े चथएर्। त्यसकारण,
उहाँको मार्वता उहाँको भौनतक सारको िानतर अम्स्तत्वमा छ; मार्वताषवर्ा कुर्ै दे ह हुर् सक्दै र्,
र मार्वता षवर्ाको व्यम्क्त मार्व होइर्। यसरी, परमेश्वरको दे हको मार्वता परमेश्वरको दे हधारी

शरीरको अन्तनर्चदहत गुण हो। “जब परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुन्छ उहाँ पूणच रूपमा ईश्वरीय हुर्ुहुन्छ, र
कुर्ै पनर् हालतमा मार्व हुर्ुहुन्र्” भर्ी भन्र्ु भर्ेको ईश्वरनर्न्दा हो, ककर्भर्े यो अर्भव्यम्क्त

यथाथच हुँदै होइर्, र यसले दे हधारणको र्सद्धान्तलाई उल्लङ्ग्घर् गछच । उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ गर्च
सुरु गर्ुचभएपनछ पनर्, आफ्र्ो काम गर्े क्रममा उहाँ बादहरी मार्वताको भेि सदहत आफ्र्ो

ईश्वरीयतामा म्जउर्ह
ु ु न्छ; यस समयमा मात्रै, उहाँको मार्वताले उहाँको ईश्वरीयतालाई सामान्य
दे हमा काम गर्च ददर्े एउटै उद्दे श्यलाई पूरा गछच । त्यसैले कामको प्रनतनर्चध उहाँको मार्वतामा
बास गर्े ईश्वरीयता हो। उहाँको मार्वता होइर्, उहाँको ईश्वरीयता काममा छ, तैपनर् यो ईश्वरीयता
उहाँको

मार्वतार्भत्र

लुकेको

हुन्छ; वास्तवमा, उहाँको मार्वताद्वारा होइर्, उहाँको पूणच
ईश्वरीयताद्वारा र्ै उहाँको कायच गररन्छ। तर काम गर्े उहाँकै दे ह हो। उहाँ मानर्स हुर्ह
ु ु न्छ र

परमेश्वर पनर् हुर्ुहुन्छ भर्ेर भन्र् सककन्छ, ककर्भर्े परमेश्वर मार्व भेि र मार्व सार तर
परमेश्वरको सारसदहतको दे हमा म्जउर्ुहुर्े परमेश्वर बन्र्ुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको सारसदहतको
मानर्स हुर्ुभएकोले, उहाँ सम्ृ ष्ट गररएका सारा मानर्सहरूभन्दा माचथ, परमेश्वरको काम गर्च सक्र्े

कुर्ै पनर् मानर्सभन्दा माचथ हुर्ुहुन्छ। अनर् त्यसैले, उहाँको जस्तो मार्व भेि सदहतका सबैमध्ये ,
मार्वता सदहतका सबैमध्ये, उहाँ मात्रै दे हधारी परमेश्वर स्वयम ् हुर्ह
ु ु न्छ—अरू सबै सम्ृ ष्ट गररएका
मार्व हुर् ्। नतर्ीहरू सबैमा मार्वता भए तापनर्, सम्ृ ष्ट गररएका मार्वमा मार्वता बाहे क केही
पनर् हुँदैर्, जबकक दे हधारी परमेश्वर फरक हुर्ुहुन्छ: उहाँको दे हमा उहाँमा मार्वता मात्रै होइर्, तर
अझै महत्त्वपूणच कुरा, उहाँमा ईश्वरीयता छ। उहाँको दे हको बादहरी रूपमा र उहाँको दै नर्क जीवर्मा

उहाँको मार्वतालाई दे ख्र् सककन्छ, तर उहाँको ईश्वरीयतालाई बझ्
ु र् गाह्रो छ। उहाँमा मार्वता

भएको बेला मात्रै उहाँको ईश्वरीयतालाई व्यक्त गररर्े हुँदा, र मानर्सहरूले यसलाई कल्पर्ा गरे
जषिको यो अलौककक र्भएको हुँदा, मानर्सहरूले यसलाई दे ख्र् नर्कै कदठर् हुन्छ। आज पनर्,
दे हधारी परमेश्वरको साँर्ो सारलाई बुझ्र् मानर्सहरूलाई अत्यन्तै कदठर् भएको छ। यसको बारे मा
यनत लामो मैले बोर्लसकेपनछ पनर्, नतमीहरूमध्ये धेरैको लाचग यो अझै पनर् रहस्य र्ै छ भन्र्े

म अपेक्षा गछुच। वास्तवमा, यो षविय अत्यन्तै सरल छ: परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुर्े भएकोले, उहाँको
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सार मार्वता र ईश्वरीयताको संयोजर् हो। यस संयोजर्लाई परमेश्वर स्वयम ्, पथ्
ृ वीमा परमेश्वर
स्वयम ् हो भर्ी भनर्न्छ।

येशल
ू े पथ्
ु एको जीवर् दे हको सामान्य जीवर् चथयो। उहाँ आफ्र्ो दे हको सामान्य
ृ वीमा म्जउर्भ

मार्वतामा म्जउर्ुभयो। उहाँको अम्ख्तयार—आफ्र्ो काम गर्ुच र आफ्र्ो वर्र् बोल्र्ु, वा बबरामीलाई

नर्को पार्ुच र भूत आत्माहरूलाई नर्काल्र्ु, त्यस्ता असाधारण कुराहरू गर्ुच—ले उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ
सुरु र्गरुञ्जेलसम्म प्रायजसो, आफैलाई प्रकट गरे र्। उर्न्तीस विचभन्दा पदहलेको, उहाँले आफ्र्ो

सेवकाइ गर्चभ
ु न्दा पदहलेको उहाँको जीवर् र्ै उहाँ सामान्य दे हगत शरीर हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े कुराको
पयाचप्त प्रमाण चथयो। यसकारणले गदाच, र उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ अझै सुरु र्गर्ुचभएको कारणले,
उहाँमा मानर्सहरूले कुर्ै ईश्वरीय कुरा दे िेर्र् ्, सामान्य मार्व, सामान्य मानर्स बाहे क अरू केही

पनर् दे िेर्र् ्—जसरी त्यो समयमा, कनतपय मानर्सहरूले उहाँ योसेफका पुत्र हुर् ् भन्र्े ठान्थे। उहाँ
सामान्य मानर्सको छोरा हुर्ुहुन्छ भन्र्े मानर्सहरूले ठार्े, उहाँ परमेश्वरका दे हधारी शरीर हुर्ुहुन्छ
भर्ेर भन्र्े नतर्ीहरूसँग कुर्ै उपाय चथएर्; आफ्र्ो सेवकाइको अवचधमा, उहाँले धेरै आश्र्यचकमचहरू

गर्ुचहुँदा समेत, धेरैजसो मानर्सहरूले उहाँ योसेफका पुत्र हुर्ुहुन्छ भर्ेर भर्े, ककर्भर्े उहाँ सामान्य
मार्वताको बादहरी भेि सदहतका ख्रीष्ट हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको सामान्य मार्वता र उहाँको कायच दव
ु ै
र्ै पदहलो दे हधारणको महत्त्वलाई पूरा गर्च, परमेश्वर पूणच रूपमा दे हमा आउर्ुभएको छ, उहाँ पूणच
रूपमा सामान्य मानर्स बन्र्ुभएको छ भन्र्े प्रमाखणत गर्चको लाचग अम्स्तत्वमा चथए। उहाँले

आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभन्दा पदहलेको उहाँको सामान्य मार्वता उहाँ सामान्य दे ह हुर्ुहुन्छ भन्र्े
कुराको प्रमाण चथयो; र त्यसपश्र्ात उहाँले काम गर्ुचभयो भन्र्े कुराले पनर् उहाँ सामान्य दे ह

हुर्ुहुन्छ भन्र्े प्रमाखणत गर्यो, ककर्भर्े उहाँले सामान्य मार्वतासदहतको दे हमा चर्न्हहरू र
आश्र्यचका कामहरू गर्चभ
ु यो, बबरामीहरूलाई र्ङ्ग्गाइ गर्चभ
ु यो र भत
ू आत्माहरूलाई नर्काल्र्ुभयो।
उहाँले आश्र्यचकमचहरू गर्च सक्र्ुको कारण के चथयो भर्े, उहाँको दे हमा परमेश्वरको अम्ख्तयार

चथयो, परमेश्वरको आत्मालाई धारण गररएको दे ह चथयो। परमेश्वरको आत्माको कारण उहाँमा यो
अम्ख्तयार चथयो, र यसको अथच उहाँ दे ह हुर्ुहुन्र् भन्र्े चथएर्। बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुच र भूत

आत्माहरूलाई नर्काल्र्ु उहाँले आफ्र्ो सेवकाइमा गर्ुच पर्े काम चथयो, यो उहाँको मार्वतामा

लक
ु े को उहाँको ईश्वरीयताको अर्भव्यम्क्त चथयो, र उहाँले जर्
ु चर्न्हहरू दे िाउर्भ
ु ए तापनर् वा
उहाँले आफ्र्ो अम्ख्तयारलाई जसरी प्रदशचर् गर्ुचभए तापनर्, उहाँ सामान्य मार्वतामा र्ै म्जउर्ुभयो

र सामान्य दे ह र्ै हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँ क्रूसमा मर्ुचभएपनछ पुर्रुत्थार् भइञ्जेलसम्म, उहाँले सामान्य
दे हमा र्ै बास गर्ुचभयो। अर्ुिह प्रदार् गर्ुच, बबरामी नर्को पार्ुच, र भूत आत्माहरूलाई धपाउर्ु सबै

उहाँको सेवकाइका भाग चथए, ती सबै उहाँले आफ्र्ो सामान्य दे हमा गर्चभ
ु एका काम चथए। उहाँ
क्रूसमा जार्ुभन्दा पदहले, र्ाहे जेसुकै काम गदाच होस ्, उहाँ आफ्र्ो सामान्य मार्व दे हबाट कदहल्यै

अलग हुर्ुभएर्। उहाँ परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्थ्यो, उहाँले परमेश्वर स्वयमको
् काम गदै हुर्ुहुन्थ्यो,
तैपनर् उहाँ परमेश्वरको दे हधारी शरीर हुर्भ
ु एकोले, उहाँले िार्ा िार्ुभयो र वस्त्र लगाउर्ुभयो,
उहाँका सामान्य मार्वीय आवश्यकताहरू चथए, सामान्य मार्व तकच, र सामान्य मार्व मर् चथयो।
यी सबै र्ै उहाँ सामान्य मानर्स हुर्ह
ु ु न्थ्यो भन्र्े कुराको प्रमाण चथयो, जसले परमेश्वरको दे हधारी
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शरीर सामान्य मार्वता सदहतको दे ह चथयो, अलौककक होइर् भन्र्े कुराको प्रमाण चथयो। उहाँको

काम परमेश्वरको पदहलो दे हधारणको कामलाई समाप्त गर्ुच, पदहलो दे हधारणले गर्ुचपर्े सेवकाइलाई
परू ा गर्चु चथयो। दे हधारणको महत्त्व भर्ेको साधारण, सामान्य मानर्सले परमेश्वर स्वयमको काम
गछच भन्र्े हो; अथाचत ्, परमेश्वरले आफ्र्ो ईश्वरीय काम मार्वतामा गर्ुचहुन्छ, र जसद्वारा उहाँले

शैतार्लाई म्जत्र्ुहुन्छ। दे हधारणको अथच परमेश्वरका आत्मा दे ह बन्र्ुहुन्छ, अथाचत ्, परमेश्वर दे ह

बन्र्ुहुन्छ भन्र्े हो; दे हले गर्े काम आत्माको काम हो, जुर् दे हमा प्रकट हुन्छ, दे हद्वारा व्यक्त
हुन्छ। परमेश्वरको दे हले बाहे क अरू कसैले पनर् दे हधारी परमेश्वरको सेवकाइलाई परू ा गर्च सक्दै र्;

अथाचत ्, दे हधारी परमेश्वरको शरीर, यस सामान्य मार्वताले मात्रै—अरू कसैले होइर्—ईश्वरीय कायचलाई
व्यक्त गर्च सक्छ। यदद, उहाँको पदहलो आगमर्को अवचधमा, उर्न्तीस विचको उमेरभन्दा पदहले
परमेश्वरसँग सामान्य मार्वता र्भएको भए—यदद उहाँ जन्मर्े बबषिकै उहाँले आश्र्यचकमचहरू गर्च

सक्र्ुभएको भए, उहाँले बोल्र् र्सक्र्े बबषिकै उहाँले स्वगचको भािा बोल्र् सक्र्ुभएको भए, यदद
उहाँले पथ्
ृ वीमा पाइला टे क्र्ुभएकै क्षणमा उहाँले सारा सांसाररक कुराहरूलाई बुझ्र्, हरे क व्यम्क्तका

षवर्ार र अर्भप्रायहरूलाई जान्र् सक्र्ुभएको भए—त्यस्तो व्यम्क्तलाई सामान्य मानर्स भर्ेर भन्र्
सककँदै र् चथयो, र त्यस्तो दे हलाई मार्व दे ह भर्ेर भन्र् सककँदै र् चथयो। यदद ख्रीष्टको अवस्था
यस्तो भएको भए, परमेश्वरको दे हधारणको अथच र सार हराउर्े चथयो। उहाँमा सामान्य मार्वता छ

भन्र्े कुराले उहाँ शरीरमा दे हधारी हुर्भ
ु एका परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े प्रमाखणत गछच ; उहाँले सामान्य
मार्वको वद्
ृ चध हुर्े प्रकक्रया भएर जार्ुहुन्छ भन्र्े तथ्यले उहाँ सामान्य दे ह हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई
थप प्रदशचर् गछच ; यसको साथै, उहाँ परमेश्वरको वर्र्, परमेश्वरको आत्मा र्ै दे ह हुर्ुभएको हो भन्र्े
प्रमाखणत गर्च उहाँको काम र्ै पयाचप्त छ। उहाँको कामको आवश्यकताहरूको कारण परमेश्वर दे ह
बन्र्ह
ु ु न्छ; अको शब्दमा भन्दा, कामको यो र्रणलाई दे हमा र्ै गररर्प
ु छच , सामान्य मार्वतामा र्ै

गररर्ुपछच । “वर्र् दे ह बन्र्ुहुन्छ” को पूवचसतच यही र्ै हो, ककर्भर्े “वर्र् दे हमा दे िा पर्ुचहुन्छ,” र
परमेश्वरका दई
ु वटा दे हधारणहरूको पछाडडको साँर्ो कथा यही र्ै हो। येशूले आफ्र्ो जीवर्भरर
आश्र्यचकमचहरू गर्ुचभयो, पथ्
ृ वीमा उहाँको काम समाप्त र्भइञ्जेलसम्म उहाँले मार्वताको कुर्ै चर्न्ह

दे िाउर्ुभएर्, उहाँसँग सामान्य मार्व आवश्यकताहरू वा कमजोरीहरू वा मार्व भावर्ाहरू चथएर्र् ्,
जीवर्का आधारभत
ू आवश्यकताहरू चथएर्र् ् वा सामान्य मार्व षवर्ार गर्च िाँर्ो चथएर् भर्ेर

मानर्सहरूले षवर्ार गर्च सक्छर् ्। उहाँमा महामार्वीय षवर्ार, सवचश्रेष्ठ मार्वता मात्रै छ भन्र्े
कल्पर्ा नतर्ीहरू गछच र् ्। उहाँ परमेश्वर हुर्ुभएकोले, उहाँले सामान्य मार्वले जस्तो षवर्ार गर्ुचहुन्र्
र त्यसरी म्जउर्ुहुन्र्, सामान्य मानर्स, वास्तषवक मानर्सले मात्रै सामान्य मार्व षवर्ारहरू सोच्र्

सक्छ र सामान्य मार्व जीवर् म्जउर् सक्छ भन्र्े षवश्वास नतर्ीहरू गछच र् ्। यी सबै मार्व

षवर्ारहरू र मार्व धारणाहरू हुर् ्, र यी धारणाहरू परमेश्वरको कामको मल
ू अर्भप्रायहरूका षवपरीत
बहन्छर् ्। सामान्य मार्व सोर्ाइले सामान्य मार्व तकच र सामान्य मार्वतालाई कायम राख्छ;
सामान्य मार्वताले दे हका सामान्य कायचहरूलाई कायम राख्छ; र दे हका सामान्य कायचहरूले दे हको

सामान्य जीवर्लाई यसको पूणत
च ामा सकक्रय गछच । त्यस्तो दे हमा काम गरे र मात्रै परमेश्वरले आफ्र्ो
दे हधारणको उद्दे श्यलाई परू ा गर्च सक्र्ुहुन्छ। यदद दे हधारी परमेश्वरको दे हको बादहरी भेि मात्रै
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चथयो, तर सामान्य मार्व षवर्ारहरू सोच्र्ुहुन्र् चथयो भर्े, यो दे हमा मार्व तकच हुर्े चथएर्,
वास्तषवक मार्वता हुर्े कुरा त परै जाओस ्। मार्वताषवर्ाको यस्तो दे हले कसरी दे हधारी परमेश्वरले
गर्चप
ु र्े सेवकाइलाई परू ा गर्च सक्र्ुहुन्छ? सामान्य मर्ले मार्व जीवर्का सम्पण
ू च पक्षहरूलाई कायम

राख्र् सक्छ; सामान्य मर्षवर्ा, व्यम्क्त मार्व हुर्े चथएर्। अको शब्दमा भन्दा, सामान्य षवर्ारहरू
सोच्र् र्सक्र्े व्यम्क्त मार्र्सक रोगी हो, र मार्वता र्भएको तर ईश्वरीयता मात्रै भएको ख्रीष्टलाई
परमेश्वरको दे हधारी शरीर भन्र् सककँदैर्। त्यसकारण, परमेश्वरको दे हधारी शरीरमा कसरी सामान्य
मार्वता र्हुर् सक्छ? ख्रीष्टमा कुर्ै मार्वता छै र् भर्ेर भन्र्ु के ईश्वरनर्न्दा हुँदैर् र? मानर्सहरू
संलग्र् हुर्े सबै कक्रयाकलापहरू सामान्य मार्व मर्को संर्ालर्मा नर्भचर हुन्छ। योषवर्ा, मानर्सहरूले
छाडा व्यवहार गर्ेचथए; नतर्ीहरूले कालो र सेतो, असल र िराबको बीर्मा रहे को र्भन्र्तालाई समेत

छुट्याउर् सक्दै र् चथए; र नतर्ीहरूमा कुर्ै पनर् मार्व र्ैनतकता र सदार्ार र्सद्धान्तहरू हुर्े चथएर्।
त्यसरी र्ै, यदद दे हधारी परमेश्वरले सामान्य मार्वले जस्तो षवर्ार गर्ुचहुन्र् चथयो भर्े, उहाँ
वास्तषवक दे ह, सामान्य दे ह हुर्ुहुर्े चथएर्। षवर्ा-सोर्ाइको त्यस्तो दे हले ईश्वरीय कामलाई र्लर्
सक्र्े चथएर्। उहाँ सामान्य दे हका कक्रयाकलापहरूमा सामान्य रूपमा संलग्र् हुर् सक्षम हुर्े
चथएर्, पथ्
ृ वीमा मानर्सहरूसँग एकसाथ म्जउर्े कुरा त परै जाओस ्। अनर् त्यसैले , परमेश्वरको
दे हधारणको महत्त्व, परमेश्वर दे हमा आउर्ुको िास सार र्ै हराउर्े चथयो। दे हधारी परमेश्वरको

मार्वता दे हमा सामान्य ईश्वरीय कायचलाई कायम राख्र्को लाचग अम्स्तत्वमा छ; उहाँको सामान्य
मार्व सोर्ाइले उहाँको सामान्य मार्वता र उहाँका सबै सामान्य भौनतक कक्रयाकलापहरूलाई

कायम राख्छ। उहाँको सामान्य मार्व सोर्ाइ दे हमा परमेश्वरका सारा कायचलाई कायम राख्र्को

लाचग अम्स्तत्वमा छ भर्ेर भन्र् सककन्छ। यदद यो दे हमा सामान्य मार्व मर् चथएर् भर्े ,
परमेश्वरले दे हमा काम गर्च सक्र्ुहुर्े चथएर्, र उहाँले दे हमा जे गर्चु आवश्यक छ त्यसलाई

कदहल्यै पनर् पूरा गर्च सककँदै र् चथयो। दे हधारी परमेश्वरमा सामान्य मार्व मर् भए तापनर्,
उहाँको काम मार्व षवर्ारद्वारा र्मलावट भएको छै र् ; उहाँले मार्व मर् भएको मार्वता धारण

गर्े पूवचसतच सदहत, सामान्य मर् सदहत मार्वतामा काम गर्ुचहुन्छ, सामान्य मार्व षवर्ारको
अभ्यासद्वारा होइर्। उहाँका दे हका षवर्ारहरू जनत र्ै उत्कृष्ट भए तापनर्, उहाँको काम तकच वा
षवर्ारबाट कलङ्ग्ककत छै र्। अको शब्दमा भन्दा, उहाँको काम उहाँको दे हको मर्द्वारा पैदा भएको

हुँदैर्, तर यो उहाँको मार्वतामा ईश्वरीय कायचको प्रत्यक्ष अर्भव्यम्क्त हो। उहाँका सबै काम उहाँले
पूरा गर्ैपर्े सेवकाइ हो, र यीमध्ये कुर्ै पनर् उहाँको मम्स्तष्कमा पैदा हुँदैर्। उदाहरणको लाचग,
बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुच, भूत आत्माहरूलाई नर्काल्र्ु, र क्रुसीकरण उहाँको मार्व मर्का उपजहरू
चथएर्र् ्, र मार्व मर् भएको कुर्ै पनर् मानर्सले ती हार्सल गर्च सक्र्े चथएर्। त्यसरी र्ै ,
आजको षवजयको काम दे हधारी परमेश्वरले पूरा गर्ैपर्े काम हो, तर यो मार्व इच्छाको काम

होइर्, यो उहाँको ईश्वरीयताले गर्ुचपर्े काम हो, जुर् काम गर्च कुर्ै पनर् दे हगत मानर्स सक्षम
छै र्। त्यसैले दे हधारी परमेश्वरमा सामान्य मार्व मर् हुर्ैपछच , सामान्य मार्वता हुर्ैपछच , ककर्भर्े
उहाँले सामान्य मर्सदहतको मार्वतामा र्ै आफ्र्ो काम गर्ुचपछच । दे हधारी परमेश्वरको कामको
सार, दे हधारी परमेश्वरको िास सार यही र्ै हो।
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येशूले काम गर्ुचभन्दा पदहले, उहाँ केवल आफ्र्ो सामान्य मार्वतामा म्जउर्ुभयो। उहाँ परमेश्वर

हुर्ुहुन्थ्यो भर्ेर कसैले भन्र् सकेर्, उहाँ दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर कसैले पिा लगाएर्;
उहाँ पण
ू च रूपमा साधारण मानर्स हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े मात्रै मानर्सहरूलाई थाहा चथयो। उहाँको पण
ू च
सामान्य, साधारण मार्वता र्ै परमेश्वर शरीरमा दे हधारी हुर्ुभएको चथयो, र अर्ुिहको युग दे हधारी
परमेश्वरको कामको युग चथयो, आत्माको कामको युग चथएर् भन्र्े कुराको प्रमाण चथयो। यो

परमेश्वरको आत्मा पूणच रूपमा दे हमा प्रकट हुर्ुभयो, परमेश्वरको दे हधारणको युगमा उहाँको दे हले
आत्माका सबै कायच गर्ेचथयो भन्र्े कुराको प्रमाण चथयो। सामान्य मार्वता सदहतका ख्रीष्ट त्यो
दे ह हो जसमा आत्मा प्रकट हुर्ुभयो, र जसमा सामान्य मार्वता, सामान्य षववेक, र मार्व षवर्ार
छ। “प्रकट हुर्ु” भर्ेको परमेश्वर मानर्स बन्र्ु, आत्मा दे ह बन्र्ु हो; यसलाई अझै सरल रूपमा

भन्दा, यो सामान्य मार्वता सदहतको दे हमा परमेश्वर स्वयम ् वास गर्ुच हो, र यसद्वारा उहाँले
आफ्र्ो ईश्वरीय कामलाई व्यक्त गर्ुचहुन्छ—प्रकट हुर्ु, वा दे हधारी हुर्ुको अथच यही र्ै हो। उहाँको
पदहलो दे हधारणको अवचधमा, परमेश्वरले बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुच र भूत आत्माहरूलाई धपाउर्ु
अत्यावश्यक चथयो, ककर्भर्े उहाँको काम उद्धार गर्ुच चथयो। सारा मार्वजानतलाई उद्धार गर्चको

लाचग, उहाँ करुणामयर क्षमा ददर्े बन्र्ु आवश्यक चथयो। उहाँलाई क्रूसमा माररर्ुभन्दा पदहले उहाँले

गर्ुचभएको काम बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुच र भूत आत्माहरूलाई नर्काल्र्ु चथयो, जुर् मानर्सलाई

पाप र भ्रष्टताबाट गररर्े मम्ु क्तको पव
ू ाचभास चथयो। यो अर्ि
ु हको यग
ु भएकोले, उहाँले बबरामीलाई
नर्को पार्ुच आवश्यक चथयो, त्यसद्वारा चर्न्हहरू र आश्र्यचका कामहरू दे िाउर्ुभयो, जुर् त्यस

युगको अर्ुिहको प्रनतनर्चध चथए—ककर्भर्े अर्ुिहको युग अर्ुिह ददर्ुसँग सम्बम्न्धत चथयो, जुर्
शाम्न्त, आर्न्द, र भौनतक आर्शिहरू, अथाचत ् येशूमाचथको मानर्सहरूको षवश्वासका नर्शार्ीहरूको

प्रतीक चथयो। भन्र्क
ु ो अथच, बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्े, भत
ू आत्माहरूलाई नर्काल्र्े, र अर्ि
ु ह प्रदार्

गर्े काम अर्ुिहको युगमा येशूको दे हमा जन्मजात रूपमा पाउर्ुभएका क्षमताहरू चथए, ती दे हमा
प्रकट भएका आत्माको काम चथए। तर जबकक उहाँले त्यस्तो काम गरररहर्ुभएको बेलामा, उहाँ
दे हमा म्जइरहर्ुभएको चथयो, र त्यसले दे हलाई र्ाघेर्। उहाँले जस्तोसुकै प्रकारको र्ङ्ग्गाइ गर्ुचभए
तापनर्, उहाँमा सामान्य मार्वता र्ै चथयो, उहाँले सामान्य मार्व जीवर् र्ै म्जउर्ुभयो। परमेश्वरको

दे हधारणको यग
ु को अवचधमा दे हले आत्माको सबै काम गर्यो भर्ेर मैले भन्र्ुको कारण के हो
भर्े, उहाँले जे काम गर्ुचभए तापनर्, उहाँले यो दे हमा र्ै गर्ुचभयो। तर उहाँको कामको कारणले
गदाच, मानर्सहरूले उहाँको दे हलाई पूणच रूपमा भौनतक सार भएको दे हको रूपमा ठार्ेर्र् ्, ककर्भर्े

यो दे हले अर्म्मका कामहरू गर्च सक्थ्यो, र षवशेि क्षणहरूमा दे हको क्षमता बादहरका कुराहरू गर्च

सक्थ्यो। अवश्य र्ै, यी सबै घटर्ाहरू उहाँले आफ्र्ो सेवकाइलाई सरु
ु गर्चभ
ु न्दा पदहले र्ै घटे , जस्तै
उहाँलाई र्ालीस ददर्सम्म परीक्षा गररर्ु वा पवचतमा उहाँको रूप पररवतचर् हुर्ु। त्यसकारण येशूमा,
परमेश्वरको दे हधारणको अथच पूणच भएर्, तर यो आंर्शक रूपमा मात्रै पूरा भयो। आफ्र्ो काम सुरु
गर्ुचभन्दा पदहले उहाँले दे हमा म्जउर्ुभएको जीवर् सबै पक्षहरूमा अत्यन्तै सामान्य चथयो। उहाँले

काम सुरु गर्ुचभएपनछ, उहाँले आफ्र्ो दे हको बादहरी भेस मात्रै कायम राख्र्ुभयो। उहाँको काम

ईश्वरीयताको अर्भव्यम्क्त चथयो, त्यसकारण यसले दे हका सामान्य कायचहरूलाई र्ाघ्यो। आखिर,
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परमेश्वरको दे हधारी शरीर मासु र रगतको मार्वभन्दा फरक चथयो। अवश्य र्ै, उहाँको दै नर्क

जीवर्मा, उहाँलाई िार्ा, वस्त्र, नर्द्रा, र बासको आवश्यकता पयो, उहाँलाई सबै सामान्य

आवश्यकताहरूको िाँर्ो भयो, र उहाँमा सामान्य मार्वको जस्तै र्ेतर्ा चथयो, र उहाँले सामान्य
मार्वले जस्तै सोच्र्ुभयो। मानर्सहरूले उहाँलाई सामान्य मानर्सको रूपमा र्ै र्लन्थे , उहाँले गर्े
काम अलौककक मात्रै चथयो। वास्तवमा, उहाँले जे गर्ुचभए तापनर्, उहाँ सामान्य र साधारण

मार्वतामा म्जउर्ुभयो, र काम गर्े क्रममा, उहाँको र्ेतर्ा नर्म्श्र्त रूपमा सामान्य हुन्थ्यो, उहाँका
षवर्ारहरू नर्म्श्र्त रूपमा अरू कुर्ै पनर् सामान्य मानर्सको भन्दा स्पष्ट हुन्थे। दे हधारी परमेश्वरमा
त्यस्तो सोर्ाइ र र्ेतर्ा हुर्ु अत्यावश्यक चथयो, ककर्भर्े ईश्वरीय कायचलाई त्यस दे हद्वारा व्यक्त
गररर्ु आवश्यक चथयो जसको र्ेतर्ा अत्यन्तै सामान्य हुन्थे र जसका षवर्ारहरू अत्यन्तै स्पष्ट

हुन्थे—यसरी मात्रै उहाँको दे हले ईश्वरीय कामलाई व्यक्त गर्च सक्थ्यो। येशूले पथ्
ृ वीमा बबताउर्ुभएको
साढे तेिीस विचको अवचधभरर, उहाँले आफ्र्ो सामान्य मार्वतालाई कायम राख्र्ुभयो, तर साढे तीर्
विचको उहाँको सेवकाइको अवचधमा उहाँले गर्ुचभएको कामको कारण, उहाँ अत्यन्तै सवोच्र् हुर्ुहुन्छ,
उहाँ पदहलेभन्दा अत्यन्तै अलौककक हुर्ुहुन्छ भन्र्े मानर्सहरूले ठार्े। वास्तवमा, येशूको सामान्य
मार्वता उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ सुरु गर्ुचभन्दा पदहले र पनछ अपररवनतचत र्ै रह्यो; यो अवचधमा

उहाँको मार्वता उस्तै रह्यो, तर उहाँको सेवकाइभन्दा पदहले र पनछको र्भन्र्ताको कारणले गदाच,
उहाँको दे हको षवियमा दई
ु वटा फरक षवर्ारहरू प्रकट भए। मानर्सहरूले जे षवर्ार गरे तापनर्,
दे हधारी परमेश्वरले आफ्र्ो मूल, सामान्य मार्वतालाई सम्पूणच समय र्ै कायम राख्र्ुभयो, ककर्भर्े
परमेश्वर दे हधारी हुर्ुभएको हुर्ाले, उहाँ दे ह, सामान्य मार्वता भएको दे हमा म्जउर्ुभयो। र्ाहे
उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ गरररहे को होस ् वा र्होस ्, उहाँको दे हको सामान्य मार्वतालाई हटाउर्

सककएर्, ककर्भर्े दे हको आधारभत
ू सार मार्वता र्ै हो। येशल
ू े आफ्र्ो सेवकाइ गर्चभ
ु न्दा पदहले,

सबै सामान्य मार्व कक्रयाकलापहरूमा संलग्र् हुर्े क्रममा, उहाँको दे ह पूणच रूपमा सामान्य र्ै
रह्यो; उहाँ अर्लकनत पनर् अलौककक दे खिर्ुभएर्, उहाँले कुर्ै पनर् आश्र्यचजर्क चर्न्हहरू
दे िाउर्ुभएर्। त्यो समयमा, उहाँ अत्यन्तै सामान्य मानर्स मात्रै हुर्ुहुन्थ्यो जसले परमेश्वरको
आराधर्ा गथ्यो, यद्यषप उहाँको िोजी कसैको भन्दा अझै इमार्दार, अझै नर्ष्कपट चथयो। उहाँको
अत्यन्तै सामान्य मार्वताले आफैलाई यसरी र्ै प्रकट गर्यो। आफ्र्ो सेवकाइलाई र्लर्भ
ु न्दा पदहले

उहाँले कुर्ै पनर् काम र्गर्ुचभएको हुर्ाले, उहाँको पदहर्ार्को बारे मा कसैलाई पनर् थाहा चथएर्,
उहाँको दे ह अरू सबैको भन्दा फरक छ भर्ेर कसैले पनर् भन्र् सकेर्, ककर्भर्े उहाँले एउटै पनर्
आश्र्यचकमच गर्ुचभएर्, परमेश्वर स्वयमको एउटै पनर् काम गर्ुचभएर्। तैपनर्, उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ
सरु
ु गर्चभ
ु एपनछ, उहाँले सामान्य मार्वताको बादहरी भेिलाई कायम राख्र्ुभयो र सामान्य मार्व

र्ेतर्ामा र्ै म्जउर्ुभयो, तर उहाँले परमेश्वर स्वयमको कामलाई सुरु गर्ुचभएको, ख्रीष्टको सेवकाइलाई
र्लर्ुभएको र मरणशील प्राणीहरू, मासु र रगतका मानर्सहरूले गर्च र्सक्र्े काम गर्ुचभएकोले,
उहाँसँग सामान्य मार्वता चथएर् र उहाँ पूणच रूपमा सामान्य दे ह हुर्ुहुन्र्चथयो, तर अपूणच
दे हहुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े अर्ुमार् मानर्सहरूले गरे । उहाँले गर्ुचभएको कामको कारणले गदाच, उहाँ दे हमा

प्रकट हुर्भ
ु एका परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ जसमा सामान्य मार्वता छै र् भर्ेर मानर्सहरूले भर्े। त्यस
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ककर्समको बुझाइ भ्रमपूणच छ, ककर्भर्े मानर्सहरूले परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्वलाई बुझेर्र् ्।

यो गलत बुझाइ दे हमा हुर्ुभएका परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचभएको काम सामान्य मार्वता सदहतको
दे हमा व्यक्त गररएको ईश्वरीय काम हो भन्र्े तथ्यबाट उठ्यो। परमेश्वरले दे ह धारण गर्चभ
ु एको
चथयो, उहाँ दे हमा बास गर्ुचभयो, र मार्वतामा उहाँले गर्ुचभएको उहाँको काम उहाँको मार्वताको

सामान्यतालाई अस्पष्ट पायो। यस कारणले गदाच, मानर्सहरूले परमेश्वरमा मार्वता छै र्, तर
ईश्वरीयता मात्रै छ भन्र्े षवश्वास गरे ।

आफ्र्ो पदहलो दे हधारणमा परमेश्वरले दे हधारणको कायचलाई परू ा गर्चभ
ु एर्; उहाँले कामको

पदहलो र्रणलाई मात्रै पूरा गर्ुचभयो जसलाई परमेश्वरले दे हमा गर्ुच अत्यावश्यक चथयो। त्यसैले,

दे हधारणको कामलाई पूरा गर्चको लाचग, दे हका सारा सामान्यता र वास्तषवकतामा म्जउँ दै , अथाचत ्,
परमेश्वरको वर्र्लाई पूणच रूपमा सामान्य र साधारण दे हमा प्रकट गदै , दे हमा उहाँले अपूरो

छोड्र्ुभएको कामलाई त्यसद्वारा समाप्त गदै परमेश्वर फेरर पनर् दे हमा फकचर्ुभएको छ।
वास्तवमा, दोस्रो दे हधारी शरीर पदहलोजस्तै छ, तर यो पदहलोभन्दा अझै वास्तषवक, अझै सामान्य

छ। पररणामस्वरूप, दोस्रो दे हधारी शरीरले सामर्ा गर्े कष्ट पदहलोको भन्दा ठूलो छ, तर यो कष्ट
उहाँको दे हको सेवकाइको पररणाम हो, जुर् भ्रष्ट मानर्सको कष्टजस्तो छै र्। यो उहाँको दे हको
सामान्यता र वास्तषवकताबाट पनर् नर्म्स्कआउँ छ। उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ अत्यन्तै सामान्य र

वास्तषवक दे हमा गर्चुहुर्े हुँदा, दे हले अत्यन्तै धेरै कदठर्ाइको सामर्ा गर्चप
ु छच । यो दे ह जनत सामान्य
र जनत वास्तषवक छ, उहाँले आफ्र्ो सेवकाइ गर्े क्रममा त्यनत र्ै बढी कष्ट भोग्र्ुहुर्ेछ।

परमेश्वरको कामलाई अत्यन्तै सामान्य दे हमा व्यक्त गररएको छ, जुर् अलौककक छँ दै छै र्। उहाँको
दे ह सामान्य छ र यसले मानर्सलाई मुक्त गर्े कायचको भारलाई पनर् बोक्र्ु पर्े भएकोले, उहाँले
अलौककक दे हले भन्दा पनर् बढी कष्ट भोग्र्ुपछच —अनर् यी सबै कष्ट उहाँको दे हको वास्तषवकता र
सामान्यताबाट आउँ छ। आफ्र्ा सेवकाइहरू गर्े क्रममा दई
ु दे हधारी शरीरहरूले सामर्ा गरे का
कष्टबाट, दे हधारी शरीरको सारलाई दे ख्र् सककन्छ। दे ह जनत सामान्य छ, काम गर्े क्रममा उहाँले

त्यनत र्ै ठूलो कष्ट भोग्र्ुपछच ; काम गर्े दे ह जनत वास्तषवक छ, मानर्सहरूका धारणा त्यनत र्ै

कठोर हुन्छ, र उहाँमा त्यनत र्ै ितराहरू पर्े सम्भावर्ा हुन्छ। तैपनर्, दे ह जनत वास्तषवक छ, र
दे हमा सामान्य मार्वको आवश्यकताहरू र पण
ू च र्ेतर्ा जनत हुन्छ, परमेश्वरको कामलाई दे हमा
र्लर् उहाँ त्यनत र्ै सक्षम हुर्ुहुन्छ। क्रूसमा कांटी ठोककएको येशूकै दे ह चथयो, पापबर्लको रूपमा
ददइएको उहाँकै दे ह चथयो; सामान्य मार्वता सदहतको दे हको माध्यमद्वारा र्ै उहाँले शैतार्लाई
म्जत्र्ुभयो र मानर्सलाई क्रूसबाट पुणच रूपमा मुक्त गर्ुचभयो। अनर् पूणच दे हको रूपमा र्ै परमेश्वरले

आफ्र्ो दोस्रो दे हधारणमा षवजयको काम गर्चह
ु ु न्छ र शैतार्लाई म्जत्र्ुहुन्छ। पण
ु च रूपमा सामान्य
र वास्तषवक दे हले मात्रै षवजयको कामलाई पूणच रूपमा गर्च सक्छ र शम्क्तशाली गवाही ददर्
सक्छ।

भन्र्ुको

अथच, मानर्सको

षवजय

दे हमा

हुर्ुभएका परमेश्वरको वास्तषवकता र
सामान्यताद्वारा प्रभावकारी बर्ाइन्छ, अलौककक आश्र्यचकमचहरू र प्रकाशहरूद्वारा होइर्। यस
दे हधारी परमेश्वरको सेवकाइ बोल्र्ु, र त्यसद्वारा मानर्सलाई म्जत्र्ु र र्सद्ध गर्ुच हो; अको शब्दमा
भन्दा, आत्माको काम दे हमा प्रकट भयो, दे हको कतचव्य भर्ेको बोल्र्ु र त्यसद्वारा मानर्सलाई पण
ू च
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रूपमा म्जत्र्ु, प्रकट गर्ुच, र्सद्ध पार्ुच, र हटाउर्ु हो। त्यसैले, षवजयको काममा र्ै परमेश्वरले दे हमा

गर्ुचहुर्े काम पूणच रूपमा पूरा हुर्ेछ। उद्धारको प्रारम्म्भक कायच दे हधारणको कायचको सुरुवात मात्रै
चथयो; षवजयको काम गर्े दे हले दे हधारणको सम्पण
ू च कामलाई परू ा गर्ेछ। र्लङ्ग्गमा, एक जर्ा
पुरुि र अको स्त्री हुर्ुहुन्छ, त्यसकारण परमेश्वरको दे हधारणको महत्त्व पूरा हुन्छ, र यसले परमेश्वर
सम्बन्धी मानर्सका धारणाहरूलाई हटाउँ छ: परमेश्वर पुरुि र स्त्री दव
ु ै बन्र् सक्र्ुहुन्छ, र वास्तवमा,
दे हधारी परमेश्वर र्लङ्ग्गरदहत हुर्ुहुन्छ। उहाँले पुरुि र स्त्री दव
ु ैलाई बर्ाउर्ुभयो, र उहाँको लाचग,
कुर्ै र्लङ्ग्गको षवभाजर् छै र्। कामको यो र्रणमा, परमेश्वरले चर्न्हहरू र आश्र्यचका कामहरू

गर्ुचहुन्र्, ताकक त्यो कामले वर्र्को माध्यमद्वारा यसका पररणामहरूलाई हार्सल गर्च सक्र्ेछ।

यसको साथै, यसको कारण के हो भर्े, यस पटक दे हधारी परमेश्वरको काम भर्ेको बबरामीलाई

नर्को पार्ुच र भूत आत्माहरूलाई धपाउर्ु होइर्, तर बोलेर मानर्सलाई म्जत्र्ु हो, भन्र्ुको अथच
परमेश्वरको यस दे हधारी शरीरमा भएको जन्मजात क्षमता भर्ेको वर्र् बोल्र्ु र मानर्सलाई

म्जत्र्ु हो, बबरामीलाई नर्को पार्ुच र भूत आत्माहरूलाई धपाउर्ु होइर्। सामान्य मार्वतामा उहाँको

काम भर्ेको आश्र्यचकमचहरू गर्ुच होइर्, बबरामी नर्को पार्ुच र भूत आत्माहरू धपाउर्ु होइर्, तर
बोल्र्ु हो, र त्यसकारण दोस्रो दे हधारी शरीर मानर्सहरूका लाचग पदहलोभन्दा अझै सामान्य दे खिन्छ।

परमेश्वरको दे हधारण झूट होइर् भन्र्े मानर्सहरूले दे ख्छर् ्; तर यस दे हधारी परमेश्वर दे हधारी

येशभ
ू न्दा फरक हुर्ुहुन्छ, र उहाँहरू दव
ु ै दे हधारी परमेश्वर हुर्भ
ु ए तापनर्, उहाँहरू पण
ू च रूपमा उस्तै
हुर्ुहुन्र्। येशूमा सामान्य मार्वता, साधारण मार्वता चथयो, तर उहाँले धेरै चर्न्हहरू र
आश्र्यचकमचहरू गर्ुचभयो। यस दे हधारी परमेश्वरमा, मार्व आँिाले कुर्ै चर्न्हहरू वा आश्र्यचका

कामहरू दे ख्र्ेछैर्, र् त बबरामीलाई नर्को पारे को र् त भूत आत्माहरूलाई नर्कालेको, र् त समुद्रमा

दहँडेको र् त र्ालीस ददर्सम्म उपवास बसेको र्ै दे ख्र्ेछ…। येशल
ू े गर्चभ
ु एको काम उहाँले गर्चह
ु ु न्र्,
वास्तवमा उहाँको दे ह येशूको भन्दा फरक भएर होइर्, तर बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्ुच र भूत
आत्माहरूलाई धपाउर्ु उहाँको सेवकाइ र्भएकोले हो। उहाँले उहाँको आफ्र्ै कामलाई तोड्र्ुहुन्र्,
उहाँको आफ्र्ै कामलाई वाधा ददर्ुहुन्र्। उहाँले मानर्सलाई आफ्र्ा वास्तषवक वर्र्हरूद्वारा

म्जत्र्ुहुर्े हुँदा, उहाँले आश्र्यचकमचहरूद्वारा म्जत्र्ुको कुर्ै आवश्यकता पदै र्, त्यसैले यो र्रण भर्ेको
दे हधारणको कामलाई परू ा गर्चु हो। तैँले आज दे ख्र्े दे हधारी परमेश्वर पण
ू च रूपमा दे ह हुर्ह
ु ु न्छ, र
उहाँको बारे मा केही पनर् अलौककक छै र्। उहाँ अरू झैँ बबरामी पर्ुचहुन्छ, अरूलाई जस्तै उहाँलाई

िार्े कुरा र वस्त्र र्ादहन्छ; उहाँ पुणच रूपमा दे ह हुर्ुहुन्छ। यदद यो समयमा, दे हधारी परमेश्वरले
अलौककक चर्न्हहरू र आश्र्यचका कामहरू गर्ुचभयो भर्े, यदद उहाँले बबरामीलाई नर्को पार्ुचभयो,

भत
ू आत्माहरूलाई नर्काल्र्ुभयो, वा एउटै वर्र्ले मार्च सक्र्ुभयो भर्े, षवजयको कामलाई कसरी
अनघ बढाउर् सककन्थ्यो? अन्यजानत राष्रहरूमा कसरी काम फैलाउर् सककन्छ? बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ

गर्े र भूत आत्माहरूलाई नर्काल्र्े काम अर्ुिहको युगको काम चथयो, यो छुटकाराको कामको
पदहलो र्रण चथयो, र अब परमेश्वरले मानर्सलाई क्रूसबाट मुक्त गररसक्र्ुभएको हुर्ाले, उहाँले
अब उप्रान्त त्यो काम गर्ुचहुन्र्। यदद, आखिरी ददर्हरूको अवचधमा, बबरामीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्े , भूत
आत्माहरूलाई धपाउर्े, अनर् मानर्सको लाचग क्रूसमा टाँचगर्े येशज
ू स्तै “परमेश्वर” दे िा पर्चभ
ु यो
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भर्े, यो बाइबलमा ददइएको परमेश्वरको व्याख्यासँग र्मल्र्े र मानर्सले सहजै स्वीकार गर्े भए

पनर्, त्यो “परमेश्वर”, परमेश्वरको आत्माद्वारा होइर्, तर दष्ु ट आत्माद्वारा धारण गररएको दे ह
हुर्े चथयो। ककर्भर्े उहाँले जे पदहले र्ै पूरा गररसक्र्ुभएको छ त्यसलाई फेरर र्दोहोयाचउर्ु
परमेश्वरको कामको र्सद्धान्त र्ै हो। त्यसकारण, परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणको काम पदहलोको
कामभन्दा फरक छ। आखिरी ददर्हरूमा, परमेश्वरले षवजयको कामलाई सामान्य, साधारण दे हमा

प्रकट गर्ुचहुन्छ; उहाँले बबरामीलाई नर्को पार्ुचहुन्र्, उहाँ मानर्सको लाचग क्रूसमा माररर्ु हुर्ेछैर्, तर
दे हमा वर्र्हरू मात्रै बोल्र्ुहुन्छ, र दे हमा मानर्सलाई षवजय गर्चह
ु ु न्छ। त्यस्तो दे ह मात्रै परमेश्वरको
दे हधारी शरीर हो; त्यस्तो दे हले मात्रै परमेश्वरको कामलाई दे हमा पूरा गर्च सक्छ।

र्ाहे यस र्रणमा दे हधारी परमेश्वरले कष्ट भोचगरहर्ुभएको होस ् वा आफ्र्ो सेवकाइ

गरररहर्ुभएको होस ्, उहाँले दे हधारणको अथचलाई पूरा गर्च त्यसो गर्ुचहुन्छ, ककर्भर्े यो परमेश्वरको
अम्न्तम दे हधारण हो। परमेश्वर दई
ु पटक मात्रै दे हधारी हुर् सक्र्ुहुन्छ। तेस्रो पटक हुर् सक्दै र्।
पदहलो दे हधारण पुरुि हुर्ुहुन्थ्यो, दोस्रो स्त्री हुर्ुहुन्छ, र त्यसैले परमेश्वरको दे हको स्वरूप मानर्सको
मर्मा पूरा हुन्छ; यसको साथै, दई
ु दे हधारणहरूले पदहले र्ै परमेश्वरको कामलाई दे हमा पूरा
गररसक्र्ुभएको छ। पदहलो पटक, दे हधारणको अथचलाई पूरा गर्चको लाचग दे हधारी परमेश्वरले

सामान्य मार्वतालाई धारण गर्ुचभयो। यस पटक पनर् उहाँले सामान्य मार्वतालाई धारण गर्ुचहुन्छ,
तर यो दे हधारणको अथच फरक छ: यो अझै गदहरो छ, र उहाँको काम अझै गहर् महत्त्वको छ।
परमेश्वर एक पटक फेरर दे ह बन्र्ुको कारण भर्ेको दे हधारणको अथचलाई पूरा गर्ुच हो। जब

परमेश्वरले उहाँको कामको यो र्रणलाई पूणच रूपमा पूरा गर्ुचभयो, दे हधारणको सम्पूणच अथच, अथाचत ्
दे हमा परमेश्वरको कायच पूरा हुर्ेछ, र दे हमा गर्चको लाचग थप कुर्ै काम हुर्ेछैर्। भन्र्ुको अथच,
अबदे खि उसो आफ्र्ो काम गर्चको लाचग परमेश्वर फेरर कदहल्यै दे हमा आउर्ह
ु ु र्ेछैर्।
मार्वजानतलाई मुक्त गर्च र र्सद्ध गर्चको लाचग मात्रै परमेश्वरले दे हधारणको काम गर्ुचहुन्छ।
अको शब्दमा भन्दा, कामको िानतर बाहे क, दे हमा आउर्ु परमेश्वरको लाचग सामान्य होइर्। काम

गर्चको लाचग दे हमा आएर, उहाँले परमेश्वर दे ह हुर्ुहुन्छ, सामान्य व्यम्क्त, साधारण व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ

भन्र्े शैतार्लाई दे िाउर्ुहुन्छ—तैपनर् संसारमाचथ उहाँले षवजय गरे र राज्य गर्च सक्र्ुहुन्छ,
शैतार्लाई म्जत्र्, मार्वजानतलाई उद्धार गर्च, मार्वजानतलाई म्जत्र् सक्र्ुहुन्छ! शैतार्को कामको
उद्दे श्य

भर्ेको

मार्वजानतलाई

भ्रष्ट

तुल्याउर्ु

हो, जबकक

परमेश्वरको

उद्दे श्य

भर्ेको

मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्ुहो। शैतार्ले मानर्सलाई अतल कुण्डमा फसाउँ छ, जबकक परमेश्वरले

उसलाई यसबाट छुटाउर्ुहुन्छ। शैतार्ले सबै मानर्सहरूलाई यसको आराधर्ा गर्े बर्ाउँ छ, तर
परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई उहाँको प्रभत्ु वको अधीर्मा रहर्े बर्ाउर्ह
ु ु न्छ, ककर्भर्े उहाँ सम्ृ ष्टका प्रभु
हुर्ुहुन्छ। यी सबै काम परमेश्वरका दई
ु दे हधारणहरूद्वारा हार्सल गररन्छ। वास्तवमा, उहाँको दे ह
मार्वता र ईश्वरीयताको र्मलाप हो, र यसमा सामान्य मार्वता छ। त्यसैले परमेश्वरको दे हधारी

शरीरषवर्ा, परमेश्वरले मार्वजानतलाई मुक्त गर्े पररणामहरू प्राप्त गर्च सक्र्ुहुन्र् चथयो, र उहाँको

दे हको सामान्य मार्वताषवर्ा, दे हमा उहाँले गर्ुचहुर्े कायचले यी पररणामहरू हार्सल गर्च सक्दै र्
चथयो। परमेश्वरको दे हधारणको सार भर्ेको उहाँमा सामान्य मार्वता हुर्ैपछच भन्र्े हो; अन्यथा
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यो हुर्ु भर्ेको दे हधारी हुर्े परमेश्वरको मूल अर्भप्रायको षवपरीत हुर्े चथयो।
ककर् दे हधारणको अथच येशक
ू ो काममा पूरा भएर् भर्ेर म भन्छु? ककर्भर्े वर्र् पूणच रूपमा

दे ह बर्ेर्। येशल
ू े जे गर्चभ
ु यो त्यो दे हमा परमेश्वरले गर्े कामको एउटा भाग मात्रै चथयो; उहाँले
उद्धारको काम मात्रै गर्ुचभयो, र मानर्सलाई पूणच रूपमा प्राप्त गर्े काम गर्ुचभएर्। यस कारणले
गदाच, आखिरी ददर्हरूमा परमेश्वर फेरर दे ह बन्र्ुभएको छ। कामको यो र्रणलाई पनर् सामान्य

दे हमा र्ै गररन्छ; यो पूणच रूपमा सामान्य मार्वद्वारा गररन्छ, जसको मार्वता अर्लकनत पनर्
असाधारण छै र्। अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वर पूणच रूपमा मार्व बन्र्ुभएको छ; उहाँ त्यो व्यम्क्त

हुर्ुहुन्छ जसको पदहर्ार् परमेश्वरको, पूणच मार्वको, पूणच दे हको छ, जसले काम गरररहर्ुभएको छ।
मार्व आँिाले दे हगत शरीरलाई दे ख्छ जुर् षवल्कुलै असाधारण छै र्, जो एक साधारण व्यम्क्त

हुर्ुहुन्छ जसले स्वगचको भािा बोल्र् सक्र्ुहुन्छ, जसले कुर्ै पनर् आश्र्यचकमचका चर्न्हहरू दे िाउर्े,
आश्र्यचकमचहरू गर्े गर्ुचहुन्र्, ठूला सभा हलहरूमा धमचको आन्तररक सत्यतालाई िुलासा गर्े त
परै जाओस ्। मानर्सहरूका लाचग, दोस्रो दे हधारी शरीरको काम पदहलोको भन्दा अत्यन्तै फरक

दे खिर् सक्छ, यनत फरक कक उहाँहरू दई
ु मा कुर्ै पनर् र्मल्र्े कुरा छै र् भन्र्े दे खिन्छ, र पदहलोको

कुर्ै काम यस पटक दे खिँदैर्। दोस्रो दे हधारी शरीरको काम पदहलोको भन्दा फरक भए तापनर्,
त्यसले उहाँहरूको स्रोत एउटै र उही होइर् भर्ेर प्रमाखणत गदै र्। उहाँहरूको स्रोत एउटै हो कक

होइर् भन्र्े कुरा दे हहरूले गर्े कामको स्वभावमा नर्भचर हुन्छ, र उहाँहरूको बादहरी भेिहरूमा होइर्।
उहाँको कामको तीर् र्रणहरूको अवचधमा, परमेश्वर दई
ु पटक दे हधारी हुर्ुभएको छ, र दव
ु ै समयमा

दे हधारी परमेश्वरको कामले र्याँ युगलाई सुरु गछच , र्याँ कामलाई आरम्भ गछच ; दे हधारणहरू एकअकाचका पूरक हुर् ्। यी दई
ु दे हहरू एउटै स्रोतबाट आउँ छर् ् भर्ेर मार्व आँिाले भन्र्ु असम्भव
छ। यो मार्व आँिा वा मार्व मर्को क्षमताभन्दा बादहरको कुरा हो भर्ेर भनर्रहर्ु आवश्यक

छै र्। तर उहाँहरूको सारमा, उहाँहरू एउटै हुर्ुहुन्छ, ककर्भर्े उहाँहरूको काम एउटै आत्माबाट आउँ छ।
दई
ु दे हधारी शरीरहरू उही स्रोतबाट आउँ छ कक आउँ दै र् भन्र्े कुरालाई उहाँहरू जन्मर्भ
ु एको युग
र स्थार् वा अन्य कारकतत्वहरूद्वारा मूल्याङ्ग्कर् गर्च सककँदै र्, तर उहाँहरूले व्यक्त गर्ुचभएको

ईश्वरीय कामद्वारा गर्च सककन्छ। दोस्रो दे हधारी शरीरले येशूले गर्ुचभएको कुर्ै पनर् काम गर्ुचहुन्र्,
ककर्भर्े परमेश्वरको कामले र्लर्लाई पालर् गदै र्, तर हरे क पटक यसले र्याँ मागच िोल्छ।
दोस्रो दे हधारी शरीरले मानर्सहरूको मर्मा पदहलो दे हको छषवलाई गहर् बर्ाउर्े वा ठोस बर्ाउर्े

होइर्, तर यसलाई पूरा गर्े र र्सद्ध बर्ाउर्े, परमेश्वर सम्बन्धी मानर्सको ज्ञार्लाई गहर् बर्ाउर्े,
मानर्सहरूको हृदयमा रहे का सम्पूणच नर्यमहरूलाई तोड्र्े, र नतर्ीहरूका हृदयमा भएको परमेश्वरका

गलत प्रनतरूपहरूलाई हटाउर्े उद्दे श्य राख्छ। परमेश्वरको आफ्र्ै कामको कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत
र्रणले मानर्सलाई उहाँ सम्बन्धी पूणच ज्ञार् ददर् सक्दै र् भर्ेर भन्र् सककन्छ; हरे कले एक भाग

मात्रै ददन्छ, पूणचता होइर्। परमेश्वरले आफ्र्ो स्वभावलाई पूणच रूपमा व्यक्त गर्ुचभएको भए तापनर्,
मानर्सको सीर्मत समझशम्क्तको कारण, परमेश्वर सम्बन्धी उसको ज्ञार् अपूरो र्ै रहन्छ। मार्व
भािाको प्रयोग गरे र परमेश्वरको स्वभावको पूणचतालाई व्यक्त गर्ुच असम्भव छ; यसको साथै,
उहाँको कामको एकल र्रणले कसरी परमेश्वरलाई पण
ू च रूपमा व्यक्त गर्च सक्छ? उहाँले आफ्र्ो
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सामान्य

मार्वताको

आवरणर्भत्र

रही

दे हमा

काम

गर्ुचहुन्छ, र

उहाँको

ईश्वरीयताका

अर्भव्यम्क्तहरूद्वारा मात्रै उहाँलाई चर्न्र् सककन्छ, उहाँको शारीररक आवरणद्वारा होइर्।
मानर्सलाई उहाँका षवर्भन्र् कामको माध्यमद्वारा उहाँलाई चर्न्र् ददर्को लाचग परमेश्वर दे हमा

आउर्ुहुन्छ, र उहाँको कामका कुर्ै पनर् दई
ु र्रणहरू उस्तै हुँदैर्र् ्। यसरी मात्रै दे हमा परमेश्वरले
गर्ुचहुर्े कामको पूणच ज्ञार् मानर्सले पाउर् सक्छ, एउटै मात्र पक्षमा मात्रै सीर्मत हुँदैर्। दई
ु दे हधारी
शरीरका काम फरक भए तापनर्, दे हहरूका सार, र उहाँहरूका कामको स्रोत उस्तै छर् ्; के मात्रै हो
भर्े उहाँहरू कामका फरक-फरक र्रणहरूलाई गर्चको नर्म्म्त अम्स्तत्वमा हुर्ह
ु ु न्छ, र दई
ु फरक
युगहरूमा िडा हुर्ुहुन्छ। जेसुकै भए तापनर्, परमेश्वरका दे हधारी शरीरहरूको उही सार र उही
व्युत्पषि छ—यो कसैले पनर् र्कार्च र्सक्र्े सत्य हो।

परमेश्वरको कायछ र मातनसको अभ्यास
मानर्सको बीर्मा परमेश्वरले गर्े काम मानर्सबाट अलग रहर् सक्दै र् , ककर्भर्े मानर्सर्ै यो

कामको लक्ष्य, र परमेश्वरले बर्ाउर्ुभएको एउटै मात्र प्राणी हो, जसले परमेश्वरको साक्षी ददर्

सक्छ। मानर्सको जीवर् र मानर्सका सबै कक्रयाकलापहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गर्च सककँदै र्, र
यी सबै परमेश्वरका हातद्वारा नर्यम्न्त्रत छर् ,् र कुर्ै पनर् व्यम्क्त परमेश्वरबाट स्वतन्त्र रहे र
अम्स्तत्वमा रहर् सक्दै र् भर्ेर समेत भन्र् सककन्छ। यसलाई कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्,
ककर्भर्े यो एउटा तथ्य हो। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सबै कुरा मार्वजानतको फाइदाको लाचग हो र यो

शैतार्का युम्क्तहरूका षवरुद्ध नर्दे र्शत छ। मानर्सलाई र्ादहर्े सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँ छ, र
मानर्सको जीवर्को स्रोत परमेश्वर र्ै हुर्ह
ु ु न्छ। तसथच, मानर्स परमेश्वरबाट अलग हुर्ै सक्दै र्।
यसको साथै, मानर्सबाट अलग हुर्े परमेश्वरको कुर्ै अर्भप्राय कदहल्यै रहे को छै र्। परमेश्वरले

गर्ुचहुर्े काम सारा मार्वजानतको िानतर हो, र उहाँका षवर्ारहरू सँधै दयालु छर् ्। त्यसो भए,
मानर्सको लाचग परमेश्वरको काम र परमेश्वरका षवर्ारहरू (अथाचत ्, परमेश्वरको इच्छा) दव
ु ै र्ै
मानर्सले जान्र्ुपर्े “दशचर्हरू” हुर् ्। त्यस्ता दशचर्हरू परमेश्वरको व्यवस्थापर् र मानर्सले गर्च

र्सक्र्े काम पनर् हुर् ्। आफ्र्ो कामको अवचधमा परमेश्वरले मानर्सलाई गर्े मागहरूलाई, यस
बीर्मा, मानर्सको “अभ्यास” भनर्न्छ। दशचर्हरू परमेश्वर स्वयमका काम हुर् ्, वा ती

मार्वजानतप्रनतको उहाँको इच्छा वा उहाँको कामका उद्दे श्यहरू र महत्त्व हुर् ्। दशचर्हरूलाई
व्यवस्थापर्को भाग पनर् भन्र् सककन्छ, ककर्भर्े यो व्यवस्थापर् परमेश्वरको काम हो, र यो

मानर्सप्रनत नर्दे र्शत छ, जसको अथच यो परमेश्वरले मानर्सको बीर्मा गर्चह
ु ु र्े काम हो भन्र्े
हुन्छ। यो काम त्यो प्रमाण र मागच हो जसद्वारा मानर्सले परमेश्वरलाई चर्न्छ, र यो मानर्सको
लाचग सबैभन्दा धेरै महत्त्वको छ। यदद मानर्सहरूले परमेश्वरको कायचको ज्ञार्मा ध्यार् ददर्ुको
सट्टा, परमेश्वरमाचथको षवश्वासका धमचर्सद्धान्तहरू, वा सार्ानतर्ा महत्त्वहीर् षववरणहरूमा मात्रै

ध्यार् ददन्छर् ् भर्े, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई चर्न्र्ेछैर्र् ्, र यसको साथै, नतर्ीहरू परमेश्वरको
हृदयअर्स
ु ारका बन्र्ेछैर्र् ्। परमेश्वर सम्बन्धी मानर्सको ज्ञार्को लाचग अत्यन्तै उपयोगी
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परमेश्वरको कामलाई दशचर्हरू भनर्न्छ। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको इच्छा, र परमेश्वरको
कामका लक्ष्यहरू र महत्त्व र्ै यी दशचर्हरू हुर् ्; ती सबै मानर्सको लाचग लाभदायक छर् ्। अभ्यासले
मानर्सद्वारा गररर्प
ु र्े, परमेश्वरलाई पछ्याउर्े प्राणीहरूद्वारा गररर्प
ु र्े कुरालाई जर्ाउँ छ, र यो
मानर्सको कतचव्य पनर् हो। मानर्सले के गर्ुचपछच भन्र्े कुरा मानर्सले सुरुदे खि र्ै बुझेको कुरा

होइर्, तर आफ्र्ो कामको अवचधमा परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएका मागहरू र्ै हुर् ्। परमेश्वरले
कायच गर्े क्रममा यी मागहरू क्रर्मक रूपमा अझै गहर् र अझै उच्र् बन्छर् ्। उदाहरणको लाचग,
व्यवस्थाको यग
ु मा, मानर्सले व्यवस्थालाई पछ्याउर्प
ु थ्यो, र अर्ि
ु हको यग
ु मा मानर्सले क्रूसलाई
बोक्र्ुपथ्यो। राज्यको युग फरक छ: मानर्सलाई ददइएका मागहरू व्यवस्थाको युग र अर्ुिहको

युगको भन्दा उच्र् छर् ्। दशचर्हरू जनत उच्र् हुँदै जान्छर् ्, मानर्सलाई ददइएका मागहरू त्यनत र्ै
उच्र् हुँदै जान्छर् ्, र अझै स्पष्ट र अझै वास्तषवक हुँदै जान्छर् ्। त्यसरी र्ै, दशचर्हरू पनर् बढ्दो
रूपमा वास्तषवक हुँदै जान्छर् ्। यी धेरै वास्तषवक दशचर्हरू परमेश्वरप्रनतको मानर्सको
आज्ञापालर्सँग मात्रै अर्ुकूल छै र्र् ्, तर परमेश्वरसम्बन्धी उसको ज्ञार्सँग अझै अर्ुकूल छर् ्।

अनघल्ला युगहरूको तुलर्ामा, राज्यको युगको अवचधमा परमेश्वरको काम अझै बढी व्यवहाररक,

मानर्सको सार-तत्व र उसका स्वभाव पररवतचर्हरूप्रनत अझै बढी नर्दे र्शत, र उहाँलाई पछ्याउर्ेहरू

सबैका िनतर परमेश्वर स्वयमको साक्षी ददर् अझै बढी सक्षम छ। अथाचत, राज्यको युगको अवचधमा
उहाँले काम गर्े क्रममा, परमेश्वरले आफैलाई मानर्सकहाँ षवगतको कुर्ै पनर् समयमा भन्दा बढी
प्रकट गर्ुचहुन्छ, जसको अथच मानर्सले जान्र्ुपर्े दशचर्हरू कुर्ै पनर् अनघल्लो युगको भन्दा उच्र्

छर् ् भन्र्े हुन्छ। मानर्सको बीर्मा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े काम अभूतपूवच क्षेत्रमा प्रवेश गरे को हुर्ाले,
राज्यको युगको अवचधमा मानर्सले जार्ेका दशचर्हरू सम्पूणच व्यवस्थापर्को कायचभररमा र्ै
सबैभन्दा उच्र् छर् ्। परमेश्वरको कायच अभत
ू पव
ू च क्षेत्रमा प्रवेश गरे को छ, र त्यसैले मानर्सले

जान्र्ुपर्े दशचर्हरू सम्पूणच दशचर्हरूमा सबैभन्दा उच्र् बर्ेका छर् ्, र यसको पररणामस्वरूप

मानर्सले गर्े अभ्यास पनर् अनघल्लो जुर्सुकै युगको भन्दा उच्र् छ, ककर्भर्े मानर्सको अभ्यास
दशचर्हरूसँगै पररवतचर् हुन्छ, र दशचर्हरूको र्सद्धता मानर्सलाई ददइएका मागहरूको र्सद्धताको

पनर् सङ्ग्केत हो। परमेश्वरका सबै व्यवस्थापर् रोककर्े बबषिकै, मानर्सको अभ्यास पनर् रोककन्छ,
र परमेश्वरको कामषवर्ा, षवगत समयका धमचर्सद्धान्तलाई पालर् गर्े बाहे क मानर्ससँग अरू कुर्ै

षवकल्प रहर्ेछैर्, अन्यथा फकचर्े ठाउँ कहीीँ पनर् हुर्ेछैर्। र्याँ दशचर्हरूषवर्ा, मानर्सद्वारा गररर्े
कुर्ै र्याँ अभ्यास हुर्ेछैर्; पूणच दशचर्हरूषवर्ा, मानर्सद्वारा गररर् कुर्ै र्सद्ध अभ्यास हुर्ेछैर्;
उच्र् दशचर्हरूषवर्ा, मानर्सद्वारा गररर्े कुर्ै उच्र् अभ्यास हुर्ेछैर्। मानर्सको अभ्यास परमेश्वरका
पाइलाहरूसँगै पररवतचर् हुन्छ, अनर्, सोही अर्रू
ु प, मानर्सका ज्ञार् र अर्भ
ु व पनर् परमेश्वरको

कायचसँगै पररवतचर् हुन्छर् ्। मानर्स जनत सक्षम भए तापनर्, ऊ परमेश्वरबाट अलग रहर् सक्दै र्,
र यदद परमेश्वरले एक क्षणको लाचग मात्रै भए पनर् काम गर्च छोड्र्ुभयो भर्े, मानर्स उहाँको
क्रोधबाट तरु
ु न्तै मर्े चथयो। घमण्ड गर्चको लाचग मानर्ससँग केही पनर् छै र्, ककर्भर्े मानर्सको

ज्ञार् आज जनत र्ै उच्र् ककर् र्होस ्, उसका अर्ुभवहरू जनत र्ै प्रगाढ ककर् र्होऊर् ्, ऊ परमेश्वरको
कामबाट अलग रहर् सक्दै र्—ककर्भर्े मानर्सको अभ्यास, र परमेश्वरमाचथको आफ्र्ो षवश्वासमा
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उसले िोज्र्ुपर्े कुरालाई दशचर्हरूबाट अलग गर्च सककँदै र्। परमेश्वरको कायचको हरे क घटर्ामा,
मानर्सले जान्र्ुपर्े दशचर्हरू छर् ्, र, यीर्ै कुराहरूलाई पछ्याउँ दै , मानर्सलाई उचर्त मागहरू ददइन्छ।
जगको रूपमा रहे का यी दशचर्हरूषवर्ा, मानर्स अभ्यास गर्च असक्षम हुर्े चथयो, र् त ऊ अटल
रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउर् र्ै सक्षम हुर्े चथयो। यदद मानर्सले परमेश्वरलाई चर्न्दै र् वा

परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दै र् भर्े, मानर्सले गर्े सबै कुरा व्यथच, र परमेश्वरद्वारा अर्ुमोदर् हुर्
असक्षम हुन्छ। मानर्सका वरदार्हरू जनत र्ै प्रशस्त भए पनर्, परमेश्वरको काम र परमेश्वरको
अगव
ु ाइबाट ऊ अझै अलग रहर् सक्दै र्। मानर्सका कायचहरू जनत र्ै असल भए पनर् वा मानर्सले

जनत र्ै कामहरू गरे पनर्, नतर्ले परमेश्वरको कायचलाई अझै प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्र् ्। त्यसैले,
कुर्ै पनर् पररम्स्थनतमा मानर्सको अभ्यासलाई दशचर्हरूबाट अलग गर्च सककँदै र्। र्याँ दशचर्हरूलाई

स्वीकार र्गर्ेहरूसँग कुर्ै र्याँ अभ्यास हुँदैर्। नतर्ीहरूको अभ्यासले सत्यतासँग कुर्ै सम्बन्ध
राख्दै र् ककर्भर्े नतर्ीहरू धमचर्सद्धान्त अर्ुसार र्ल्दछर् र नतर्ीहरूले मत
ृ व्यवस्थालाई छाड्दै र्र् ्;
नतर्ीहरूमा कुर्ै र्याँ दशचर्हरू हुँदैर्, र यसको पररणाम स्वरूप, नतर्ीहरूले र्याँ युगको कुर्ै पनर्
कुरालाई अभ्यास गदै र्र् ्। नतर्ीहरूले दशचर्हरूलाई गुमाएका छर् ्, र यस क्रममा नतर्ीहरूले पषवत्र

आत्माको कामलाई पनर् गुमाएका छर् ्, र नतर्ीहरूले सत्यतालाई गुमाएका छर् ्। सत्यता षवहीर्हरू

मूिचताका सन्तार् हुर् ्, नतर्ीहरू शैतार्का मूतचरूप हुर् ्। कुर्ै व्यम्क्त र्ाहे जस्तोसक
ु ै प्रकारको
व्यम्क्त होस ्, नतर्ीहरू परमेश्वरको कामका दशचर्हरू षवहीर् हुर् सक्दै र्र् ्, र पषवत्र आत्माको
उपम्स्थनत षवहीर् हुर् सक्दै र्र् ्; कुर्ै व्यम्क्तले दशचर्हरूलाई गुमाउर्े बबषिकै, उ पातालमा झररहाल्छ
र अन्धकारको बीर्मा म्जउँ छ। दशचर्हरूषवर्ाका मानर्सहरू परमेश्वरलाई मूिचतापूणच तररकाले

पछ्याउर्ेहरू हुर् ्, नतर्ीहरू त्यस्ता हुर् ् जसमा पषवत्र आत्माको काम हुँदैर्, र नतर्ीहरू र्रकमा
म्जइरहे का हुन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूले सत्यताको िोजी गदै र्र् ्, बरु परमेश्वरको र्ामलाई
साइर्बोडच जस्तै झुण्ड्याउँ छर् ्। पषवत्र आत्माको कामलाई र्चर्न्र्ेहरू, दे हधारी परमेश्वरलाई
र्चर्न्र्ेहरू, परमेश्वरको

व्यवस्थापर्को

सम्पूणचताका

तीर्

र्रणको

कायचलाई

र्जान्र्ेहरू—

नतर्ीहरूलाई दशचर्हरूको बारे मा थाहा छै र्, त्यसैले नतर्ीहरू सत्यता षवहीर् छर् ्। अनर् सत्यता

र्भएकाहरू सबै दष्ु ट काम गर्ेहरू होइर्र् ् र? सत्यतालाई अभ्यास गर्च इच्छुकहरू, परमेश्वरको

ज्ञार्को िोजी गर्च इच्छुकहरू, र परमेश्वरसँग साँर्ो रूपमा सहकायच गर्ेहरू ती मानर्सहरू हुर् ्
जसका लाचग दशचर्हरूले जगको रूपमा काम गछच र् ्। नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचहुन्छ
ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरसँग सहकायच गछच र् ्, र मानर्सले अभ्यास गर्ुचपर्े यही सहकायच र्ै हो।

दशचर्हरूमा अभ्यास गर्ुचपर्े धेरै मागचहरू समावेश छर् ्। मानर्सले जान्र्ु पर्े परमेश्वरको काम

भएजस्तै, मानर्सबाट गररर्े व्यवहाररक मागहरू पनर् दशचर्हरूर्भत्र समावेश छर् ्। षवगतमा, षवर्भन्र्

स्थार्मा आयोजर्ा गररर्े षवशेि भेलाहरू वा भव्य भेलाहरूमा, अभ्यासको मागचको एउटै पक्षको

बारे मा मात्रै बोर्लयो। त्यस्तो अभ्यास अर्ुिहको युगको अवचधमा व्यवहारमा उतार्ुचपर्े अभ्यास
चथयो, र परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञार्सँग यसले मुम्स्कलले सम्बन्ध राख्थ्यो, ककर्भर्े अर्ुिहको युगको

दशचर् येशूको क्रुसीकरणको दशचर् मात्रै चथयो, र अरू कुर्ै ठूला दशचर्हरू चथएर्र् ्। क्रुसीकरणद्वारा
उहाँले गर्चभ
ु एको मार्वजानतको छुट्काराको कामभन्दा बढी कुरा मानर्सले जान्र्ुहुँदैर् भन्र्े
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मानर्न्थ्यो, र अर्ुिहको युगको अवचधमा, मानर्सले जान्र्ुपर्े अरू कुर्ै पनर् दशचर्हरू चथएर्र् ्।

यसरी, मानर्ससँग परमेश्वरसम्बन्धी थोर मात्रै ज्ञार् चथयो, र येशूको प्रेम र करुणा सम्बन्धी ज्ञार्
बाहे क, उसले अभ्यास गर्चका लाचग थोरै सरल र दयर्ीय कुराहरू, अथाचत ्, आजका कुराहरूभन्दा
नर्कै टाढाको कुराहरू मात्रै चथए। षवगतमा, उसको भेलाले जस्तोसुकै आकार र्लए पनर्, परमेश्वरको
कामको व्यवहाररक ज्ञार्को बारे मा बताउर् मानर्स असक्षम चथयो, मानर्स प्रवेश गर्ुचपर्े सबैभन्दा

उपयुक्त अभ्यासको मागच कुर् हो भन्र्े कुरालाई कसैले स्पष्ट रूपमा बताउर् सक्र्ु त परै जाओस ्।
मानर्सले सहर्शीलता र धैयचताको जगमा केही सरल षववरणहरू मात्रै थप्यो; उसको अभ्यासको
सारमा कुर्ै पररवतचर् र्ै चथएर्, ककर्भर्े उही युगमा परमेश्वरले कुर्ै पनर् र्याँ काम गर्ुचभएर्, र

मानर्सलाई उहाँले गर्ुचभएका मागहरू सहर्शीलता र धैयचता, वा क्रूस उठाउर्े कायच मात्रै चथए।
त्यस्ता अभ्यासहरू बाहे क, येशूको क्रुसीकरणभन्दा अरू कुर्ै उच्र् दशचर्हरू चथएर्र् ्। षवगतमा, अरू
दशचर्हरूको बारे मा कुर्ै उल्लेि गररएर् ककर्भर्े परमेश्वरले त्यनत धेरै काम गर्ुचभएर्, ककर्भर्े
उहाँले मानर्सलाई सीर्मत मागहरू मात्रै गर्ुचभयो। यसरी, मानर्सले जेसुकै गरे तापनर्, यी
सीमाहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गर्च ऊ असक्षम चथयो, जुर् सीमाहरू मानर्सले अभ्यास गर्ुचपर्े केही सरल

र सतही कुराहरू बाहे क केही पनर् चथएर्र् ्। आज म अरू दशचर्हरूका बारे मा बताउँ छु ककर्भर्े

आज धेरै काम गररएको छ, जुर् काम व्यवस्थाको युग र अर्ुिहको युगकोभन्दा धेरै गुणा बढी
छ। मानर्सलाई ददइएका मागहरू पनर् षवगतका यग
ु हरूका भन्दा कैयौं गण
ु ा बढी छर् ्। यदद मानर्स
त्यस ककर्समको कायचलाई बुझ्र् पूणच रूपमा असमथच छ भर्े, यसमा त्यनत ठूलो महत्त्व हुँदैर्; यदद
मानर्सले यसको लाचग आफ्र्ो सम्पूणच जीवर्भरको प्रयासलाई समषपचत गदै र् भर्े त्यस्ता कायचलाई

पूणचरूपमा बुझ्र् उसलाई कदठर्ाइ हुर्ेछ भन्र् सककन्छ। षवजयको काममा, अभ्यासको मागचको
बारे मा मात्रै कुरा गर्चल
ु े मानर्सको षवजयलाई असम्भव तल्
ु याउर्ेचथयो। मानर्सलाई कुर्ै पनर्
मागहरू र्ददइकर् दशचर्हरूका बारे मा मात्रै कुरा गररयो भर्े यसले पनर् मानर्सको षवजयलाई
असम्भव र्ै तुल्याउर्ेचथयो। यदद अभ्यासको मागच बाहे क अरू केहीको बारे मा बोर्लएर् भर्े,
मानर्सको मुख्य कमजोरीलाई प्रहार गर्ुच, वा मानर्सका धारणाहरूलाई तोड्र्ु असम्भव हुर्ेचथयो, र

मानर्सलाई पूणच रूपले षवजय गर्ुच पनर् असम्भव र्ै हुर्ेचथयो। मानर्सको षवजयको मुख्य औजार
दशचर्हरू र्ै हुर् ्, तैपनर् यदद दशचर्हरू बाहे क अभ्यासको कुर्ै मागच चथएर् भर्े, मानर्सले पछ्याउर्को

लाचग कुर्ै बाटो हुर्े चथएर्, उसँग प्रवेशका कुर्ै माध्यमहरू हुर्ु त परै जाओस ्। सुरुदे खि
अम्न्तमसम्मै परमेश्वरको कामको र्सद्धान्त यही र्ै रहे को छ: दशचर्हरूमा ती कुरा छर् ् जसलाई
अभ्यास गर्च सककन्छ, र अभ्यासबाहे क थप रूपमा दशचर्हरू पनर् छर् ्। मानर्सको जीवर् र उसको

स्वभाव दव
ु ैमा हुर्े पररवतचर्हरूको तह दशचर्हरूको पररवतचर्सँग साथ-साथै रहन्छ। यदद मानर्स
आफ्र्ै प्रयासहरूमा मात्रै भर पर्ुच परे कोचथयो भर्े, उसले कुर्ै पनर् ठूलो तहको पररवतचर् हार्सल

गर्च असम्भव हुर्ेचथयो। दशचर्हरूले परमेश्वर स्वयमको काम र परमेश्वरको व्यवस्थापर्को बारे मा
बताउँ छर् ्। अभ्यासले मानर्सको अभ्यासको मागच, र मानर्सको अम्स्तत्वको बाटोलाई जर्ाउँ छ;
परमेश्वरको सबै व्यवस्थापर्मा, दशचर्हरू र अभ्यास बीर्को सम्बन्ध परमेश्वर र मानर्स बीर्को
सम्बन्ध हो। यदद दशचर्हरूलाई हटाइयो भर्े , वा यदद अभ्यासको बारे मा कुरा र्गररकर् नतर्को
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बारे मा बताइयो भर्े, वा यदद दशचर्हरू मात्रै चथए र मानर्सका अभ्यासलाई हटाइएको चथयो भर्े ,

त्यस्ता कुराहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्थापर्को रूपमा र्लर् सककँदै र् , मार्वजानतको लाचग
परमेश्वरको कायच गररएको चथयो भर्ेर भन्र् सक्र्े त परै जाओस ्; यसरी, मानर्सको कतचव्यलाई

हटाइर्े मात्रै होइर्, तर यो परमेश्वरको कामको उद्दे श्यको पनर् इन्कार हुर्ेचथयो। यदद, सुरुदे खि
अम्न्तमसम्मै, परमेश्वरको कामको संलग्र्ताषवर्ा र्ै मानर्सले अभ्यास मात्रै गर्ुच आवश्यक चथयो,
साथै, मानर्सले परमेश्वरको कामको बारे मा जान्र्ु आवश्यक चथएर् भर्े, त्यस्तो काम अझै

षवरलैपरमेश्वरको व्यवस्थापर् भन्र् सककन्थ्यो। यदद मानर्सले परमेश्वरलाई चर्र्ेको चथएर्, र

परमेश्वरको इच्छाको बारे मा अर्जार् चथयो, अनर् उसले आफ्र्ो अभ्यासलाई अस्पष्ट र अमूतच
रूपमा अन्धाधुन्ध अनघ बढाउँ थ्यो भर्े, ऊ कदहल्यै पनर् पूणच रूपमा योग्य प्राणी बन्र्े चथएर्।

त्यसकारण, यी दव
ु ै कुरा अपररहायच छर् ्। यदद परमेश्वरको काम मात्रै चथयो, भन्र्ुको अथच, यदद

दशचर्हरू मात्रै चथए र मानर्सद्वारा कुर्ै सहकायच वा अभ्यास गररएको चथएर् भर्े, त्यस्ता
कुराहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्थापर् भन्र् सककँदै र्। यदद मानर्सको अभ्यास र प्रवेश मात्रै चथए
भर्े, मानर्स जनत उच्र् मागचमा प्रवेश गरे तापनर्, यो पनर् अस्वीकायच र्ै हुर्ेचथयो। मानर्सको
प्रवेश काम र दशचर्हरूसँगै क्रर्मक रूपमा पररवतचर् हुर्ुपछच ; यो झट्ट पररवतचर् हुर् सक्दै र्।

मानर्सको अभ्यासका र्सद्धान्तहरू स्वतन्त्र र बन्धर्मुक्त छै र्र् ् तर ती नर्म्श्र्त सीमार्भत्र तय
गररएका हुन्छर् ्। त्यस्ता र्सद्धान्तहरू कामको दशचर्हरूसँगै पररवतचर् हुन्छर् ्। त्यसकारण,
परमेश्वरको व्यवस्थापर् आखिरमा परमेश्वरको काम र मानर्सको अभ्यासमा र्ै जोडडन्छ।

मानर्सको कारणले गदाच मात्रै व्यवस्थापर्को कायच आयो, जसको अथच मार्वजानतको अम्स्तत्वको

कारणले मात्रै यो िडा भयो। मार्वजानत हुर्ु भन्दा पदहले, वा सुरुमा, जब स्वगच र पथ्
ृ वी अनर्
यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गररयो, त्यो बेला कुर्ै व्यवस्थापर् चथएर्। यदद, परमेश्वरको सारा काममा,
मानर्सको लाचग लाभदायक कुर्ै अभ्यास चथएर् भर्े, अथाचत ्, भ्रष्ट मार्वजानतलाई परमेश्वरले

उचर्त मागहरू र्ददर्ुभएको भए (यदद, परमेश्वरले गर्ुचभएको काममा, मानर्सको अभ्यासको लाचग
कुर्ै उपयुक्त मागच चथएर् भर्े), यो कायचलाई परमेश्वरको व्यवस्थापर् भर्ेर भन्र् सककर्े चथएर्।

यदद परमेश्वरको कायचको सम्पूणचतामा भ्रष्ट मार्वजानतलाई नतर्ीहरूले आफ्र्ो अभ्यासलाई कसरी
अनघ बढाउर्प
ु छच भन्र्े बारे मा बताउर्े कायच मात्रै समावेश चथयो भर्े , र परमेश्वरले आफ्र्ो कुर्ै

पनर् कायच-कुशलतालाई अनघ र्बढाउर्ुभएको भए, र आफ्र्ो सवच-शम्क्त वा बुद्चधको एउटा भाग

पनर् प्रदशचर् र्गर्ुचभएको भए, परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएको मागहरू जनत उच्र् भए पनर्,
मानर्सको बीर्मा परमेश्वर जनत लामो समय बस्र्ुभएको भए तापनर्, मानर्सले परमेश्वरको

स्वभावको बारे मा केही पनर् जान्र्े चथएर्; यदद त्यसो भएको भए, यस प्रकारको कामलाई
परमेश्वरको

व्यवस्थापर् भन्र्

अझै

अयोग्य

हुर्ेचथयो। सरल रूपमा भन्दा, परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को काम भर्ेको परमेश्वरले गर्ुचभएका, साथै परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएकाहरूले
परमेश्वरको अगुवाइमा गरे का सबै काम हो। त्यस प्रकारको कामलाई व्यवस्थापर् भर्े र सारांर्शत

गर्च सककन्छ। अको शब्दमा भन्दा, मानर्सको बीर्मा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े काम, साथै उहाँलाई
पछ्याउर्ेहरूले उहाँसँग गर्े सहकायच सबैलाई समिमा व्यवस्थापर् भनर्न्छ। यहाँ , परमेश्वरको
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कायचलाई दशचर्हरू भनर्एको छ, र मानर्सको सहकायचलाई अभ्यास भनर्एको छ। परमेश्वरको कायच
जनत उच्र् छ (अथाचत ्, दशचर्हरू जनत उच्र् छर् ्), परमेश्वरको स्वभावलाई मानर्सको लाचग त्यनत

र्ै सरल तल्
ु याइन्छ, यो मानर्सका धारणाहरूसँग त्यनत र्ै अर्मल्दो हुन्छ, र मानर्सको अभ्यास र
सहकायच त्यनत र्ै उच्र् बन्छ। मानर्सलाई ददइएका मापदण्डहरू जनत उच्र् छर् ्, मानर्सका
धारणाहरूसँग परमेश्वरको कायच त्यनत र्ै अर्मल्दो हुन्छ, जसको पररणाम स्वरूप, मानर्सका
परीक्षाहरू, र उसले पूरा गर्ुचपर्े मापदण्डहरू पनर् उच्र् बन्छर् ्। यो कामको समाम्प्तमा, सारा

दशचर्हरू पूरा गररएका हुर्ेछर् ्, र मानर्सले जर्
ु कुरालाई अभ्यास गर्चप
ु र्े छ त्यो र्सद्धताको
र्शिरमा पुगेको हुर्ेछ। यो हरे कलाई यसका प्रकार अर्ुसार वगीकरण गररर्े समय पनर् हुर्ेछ ,
ककर्भर्े मानर्सले जान्र्ु आवश्यक कुरा मानर्सलाई दे िाइएको हुर्ेछ। त्यसकारण, जब दशचर्हरू
र्रम षवन्दम
ु ा पुग्छर् ्, सोही अर्ुरूप काम पनर् यसको समाम्प्तमा पुग्र्ेछ, र मानर्सको अभ्यास

पनर् यसको शीिच षवन्दम
ु ा पुगेको हुर्ेछ। मानर्सको अभ्यास परमेश्वरको काममा आधाररत हुन्छ,
र परमेश्वरको व्यवस्थापर् मानर्सको अभ्यास र सहकायचमा मात्रै पूणच रूपमा व्यक्त हुन्छ। मानर्स
परमेश्वरको कामको प्रदशचर्-र्मुर्ा, र परमेश्वरको सारा व्यवस्थापर् कायचको लक्ष्य, साथै परमेश्वरको
सम्पूणच व्यवस्थापर्को पररणाम पनर् हो। यदद परमेश्वरले मानर्सको सहकायचषवर्ा र्ै काम गर्ुचभयो

भर्े, उहाँको सम्पूणच कायचको उत्कृष्टताको रूपमा रहर् सक्र्े केही पनर् हुर्ेचथएर्, र परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को अर्लकनत पनर् महत्त्व हुर्ेचथएर्। परमेश्वरको कामको अनतररक्त, आफ्र्ो कामलाई
व्यक्त गर्च र यसको सवच-शम्क्त र बुद्चधलाई प्रमाखणत गर्चको लाचग परमेश्वरले उचर्त पात्रहरूलाई

छर्ौट गरे र मात्रै, आफ्र्ो व्यवस्थापर्को उद्दे श्यलाई पूरा गर्च, र शैतार्लाई पूणच रूपमा पराम्जत

गर्चको लाचग यी सबै कायचको प्रयोग गर्ुचको आफ्र्ो लक्ष्यलाई हार्सल गर्च सक्र्ुहुन्छ। त्यसकारण,
मानर्स परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कामको अपररहायच भाग हो, र परमेश्वरको व्यवस्थापर्लाई फल

फलाउर्े र यसको अम्न्तम लक्ष्यलाई हार्सल गर्े बर्ाउर् सक्र्े मानर्स मात्रै हो; मानर्स बाहे क,
अरू कुर्ै पनर् प्राणीले त्यस ककर्समको भूर्मकालाई नर्वाचह गर्च सक्दै र्। यदद मानर्स परमेश्वरको

व्यवस्थापर् कायचको साँर्ो उत्कृष्टता हुर्ु छ भर्े, भ्रष्ट मार्वजानतको अर्ाज्ञाकारीतालाई पूणच

रूपमा हटाइर्ुपछच । यसको लाचग के आवश्यक पछच भर्े मानर्सलाई फरक-फरक समयको लाचग
उपयक्
ु त अभ्यास ददइर्प
ु छच , र परमेश्वरले मानर्सको बीर्मा त्यसै अर्रू
ु पको कायच गर्चप
ु छच । यसरी

मात्रै आखिरमा मानर्सहरूको त्यो समूहलाई प्राप्त गररर्ेछ जो परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचको

उत्कृष्टता हुर् ्। परमेश्वरको कायचद्वारा मात्रै मानर्सको बीर्मा परमेश्वरले गर्ुचभएको कायचले
परमेश्वरको गवाही ददर् सक्दै र्; त्यस्तो गवाही हार्सल गर्चको लाचग उहाँको कामको नर्म्म्त

उपयक्
ु त जीषवत मार्वजानतको आवश्यकता पछच । परमेश्वरले सरु
ु मा यी मानर्सहरूमा काम
गर्ुचहुन्छ, त्यसपनछ त्यसद्वारा उहाँको कामलाई व्यक्त गररर्ेछ, र यसरी उहाँको त्यस्तो गवाहीलाई
प्राणीहरूका बीर्मा वहर् गररर्ेछ , र यसमा, परमेश्वरले आफ्र्ो कामको लक्ष्यलाई हार्सल गर्ुचभएको

हुर्ेछ। शैतार्लाई हराउर्को लाचग परमेश्वरले एकलै काम गर्ुचहुन्र् ककर्भर्े उहाँले सारा प्राणीहरूका
बीर्मा आफ्र्ो गवाही आफै ददर् सक्र्ुहुन्र्। यदद उहाँले त्यसो गर्ुचभयो भर्े, मानर्सलाई पूणच
रूपमा षवश्वस्त तल्
ु याउर्ु असम्भव हुर्ेचथयो, त्यसकारण त्यसलाई म्जत्र्को लाचग परमेश्वरले
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मानर्समा काम गर्ैपछच , त्यसपनछ मात्रै उहाँले सारा प्राणीहरूका बीर्मा आफ्र्ो गवाही प्राप्त गर्च

सक्र्ुहुर्ेछ। यदद मानर्सको सहकायचषवर्ा परमेश्वरले मात्रै काम गर्ुचभयो भर्े, वा यदद मानर्सले
सहकायच गर्चु आवश्यक चथएर् भर्े, मानर्सले परमेश्वरको स्वभावलाई कदहल्यै पनर् जान्र्

सक्र्ेचथएर्, र ऊ परमेश्वरको इच्छाको बारे मा सदासवचदा र्ै अर्र्भज्ञ हुर्ेचथयो; त्यसपनछ
परमेश्वरको कामलाई परमेश्वरको व्यवस्थापर्को काम भर्ेर भन्र् सककर्े चथएर्। यदद परमेश्वरको

कामलाई र्बुझीकर् मानर्सले आफै प्रयास गरे को, र िोजी गरे को, र कदठर् पररश्रम गरे को भए,
मानर्सले मजाक गरररहे को हुर्ेचथयो। पषवत्र आत्माको कायचषवर्ा, मानर्सले गर्े कुरा शैतार्कै हुन्छ,
ऊ षवद्रोही र दष्ु ट काम गर्े हुन्छ; भ्रष्ट मानर्सले गर्े सबै कुरामा शैतार्लाई प्रकट गररन्छ, र
परमेश्वरको अर्ुरूप केही पनर् हुँदैर्, र मानर्सले गर्े सबै कुरा शैतार्को प्रकटीकरण र्ै हुन्छ।
बोर्लएका सबै कुरामा दशचर्हरू र अभ्यासबाट कुर्ै पनर् कुरा अलग छै र्र् ्। दशचर्हरूका जगमा,

मानर्सले अभ्यास र आज्ञापालर्को मागच भेट्टाउँ छ , ताकक उसले आफ्र्ा धारणाहरूलाई पन्छ्याएर
षवगतमा उसँग र्भएका कुराहरूलाई प्राप्त गर्च सकोस ्। मानर्सले उहाँसँग सहकायच गरोस ्, उहाँका

मागहरूमा मानर्स पूणच रूपमा समषपचत होस ् भर्ेर परमेश्वरले माग गर्ुचहुन्छ, र मानर्सले परमेश्वर

स्वयमले गर्ुचभएको कामलाई हे र्च, परमेश्वरको सवचशम्क्तमार् ् शम्क्तलाई अर्ुभव गर्च, र परमेश्वरको
स्वभावलाई जान्र्को लाचग अर्ुरोध गछच । सारांशमा, यी परमेश्वरका व्यवस्थापर् हुर् ्। मानर्ससँगको
परमेश्वरको र्मलाप र्ै व्यवस्थापर् हो, र यो सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापर् हो।

दशचर्हरूमा संलग्र् कुराले प्राथर्मक रूपमा परमेश्वर स्वयमको कायचलाई जर्ाउँ छ, र अभ्यासमा

संलग्र् कुरालाई मानर्स स्वयमले गर्ुचपछच र परमेश्वरसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्। परमेश्वरको
कायचलाई परमेश्वर स्वयमले पूरा गर्ुचहुन्छ, र मानर्सको अभ्यासलाई मानर्स आफैले हार्सल गछच ।

जर्
ु कुरा परमेश्वरद्वारा गररर्प
ु छच त्यो मानर्सद्वारा गररर्ु आवश्यक छै र्, र मानर्सद्वारा अभ्यास
गररर्ुपर्े कुरा परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत छै र्। परमेश्वरको कायच उहाँको आफ्र्ै सेवकाइ हो र

मानर्ससँग यसको कुर्ै सम्बन्ध छै र्। यो कायच मानर्सद्वारा गररर्ु आवश्यक छै र्, यसको साथै,
परमेश्वरद्वारा गररर्ु पर्े कायच गर्च मानर्स असक्षम हुर्ेछ। मानर्सले अभ्यास गर्ुच आवश्यक

रहे को कुरालाई मानर्सले र्ै पूरा गर्ुचपछच , र्ाहे यो उसको जीवर्को बर्लदार् होस ्, वा गवाहीको

रूपमा िडा हुर्को लाचग आफैलाई शैतार्को हातमा सम्
ु पर्े कायच र्ै होस ्—यी सबैलाई मानर्सले र्ै
पूरा गर्ुचपछच । आफूले पूरा गर्ुचपर्े सबै काम परमेश्वर स्वयमले पूरा गर्ुचहुन्छ, र मानर्सले गर्ुचपर्े
कुरा मानर्सलाई दे िाइन्छ, र पूरा गर्चको लाचग बाँकी काम मानर्सकै लाचग छोडडन्छ। परमेश्वरले
थप काम गर्ुचहुन्र्। उहाँले आफ्र्ो सेवकाइर्भत्रको काम मात्रै गर्ुचहुन्छ, र मानर्सलाई बाटो मात्रै
दे िाउर्ह
ु ु न्छ, र बाटो िोल्र्े काम मात्रै गर्चह
ु ु न्छ, अनर् बाटो तयार गर्े काम गर्चह
ु ु न्र्; यस कुरालाई

सबैले बुझ्र्ुपछच । सत्यतालाई अभ्यास गर्ुच भर्ेको परमेश्वरको वर्र्लाई अभ्यास गर्ुच हो, र यो
सबै र्ै मानर्सको कतचव्य हो, मानर्सले गर्ुच पर्े कुरा हो, र परमेश्वरसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध छै र्।
यदद परमेश्वरले पनर् मानर्सले जस्तै सत्यतामा कष्ट र शोधर्को पीडा सहर्ुपछच भर्ेर मानर्सले

माग गछच भर्े, मानर्स अर्ाज्ञाकारी भएको छ। परमेश्वरको काम भर्ेको आफ्र्ो सेवकाइ गर्ुच हो,
र मानर्सको कतचव्य भर्ेको कुर्ै पनर् प्रनतरोधषवर्ा र्ै परमेश्वरका सबै मागचदचशर्लाई पालर् गर्चु
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हो। परमेश्वरले जुर् ककर्समले काम गर्ुचभए तापनर् वा उहाँ जसरी म्जउर्ुभए तापनर्, आफूले
हार्सल गर्ुचपर्े कुरालाई मानर्सले पूरा गर्ैपछच । परमेश्वरले मात्रै मानर्सहरूलाई मागहरू ददर्

सक्र्ह
ु ु न्छ, अथाचत ्, मानर्सलाई माग हरू ददर्को लाचग परमेश्वर मात्रै योग्य हुर्ह
ु ु न्छ। मानर्ससँग
कुर्ै पनर् षवकल्प हुर्ुहुँदैर् र पूणच रूपमा समषपचत भएर अभ्यास गर्े बाहे क उसले केही पनर् गर्ुच
हुँदैर्; मानर्समा हुर्ुपर्े र्ेतर्ा यही र्ै हो। परमेश्वर स्वयमले गर्ुच पर्े काम पूरा भएपनछ, मानर्सले
यसलाई र्रणबद्ध रूपमा अर्ुभव गर्चु आवश्यक हुन्छ। यदद परमेश्वरको सारा व्यवस्थापर् पूरा

भएपनछ, अन्त्यमा, मानर्सले परमेश्वरले माग गर्चुभएको कुरा मानर्सले गरे को छै र् भर्े, मानर्सलाई
दण्ड ददइर्ुपछच । यदद मानर्सले

परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गदै र् भर्े, यो मानर्सको

अर्ाज्ञाकारीताको कारणले हो; यसको अथच परमेश्वर आफ्र्ो काममा पयाचप्त रूपमा षवस्तत
ृ हुर्ुभएर्
भन्र्े होइर्। परमेश्वरको वर्र्लाई अभ्यास गर्च र्सक्र्ेहरू, परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गर्च

र्सक्र्ेहरू, र आफ्र्ो बफादारीता ददर् र आफ्र्ो कतचव्यलाई पूरा गर्च र्सक्र्ेहरू सबैलाई दण्ड
ददइर्ेछ। आज, नतमीहरूले पूरा गर्ुच पर्े भर्ेका थप मागहरू होइर्र् ्, तर मानर्सको कतचव्य हो, र
सबै मानर्सहरूले गर्ुचपर्े कायच हो। यदद नतमीहरू आफ्र्ो कतचव्यलाई पूरा गर्च, वा यसलाई राम्ररी

गर्च समेत असक्षम छौ भर्े, के नतमीहरूले आफैमाचथ समस्या नर्म्त्याइरहे का छै र्ौ र? के नतमीहरूले
मत्ृ युलाई बोलाइरहे का छै र्ौ र? कसरी नतमीहरूले अझै पनर् भषवष्य र आशाहरू पाउर्े अपेक्षा गर्च
सक्यौ? परमेश्वरको कायच मार्वजानतको िानतर गररन्छ, र मानर्सको सहकायच परमेश्वरको

व्यवस्थापर्को िानतर ददइन्छ। परमेश्वरले आफूले गर्ुचपर्े सबै कुरा गररसक्र्ुभएपनछ, मानर्सले
आफ्र्ो अभ्यासलाई िुला मर्ले गर्च र परमेश्वरसँग सहकायच गर्च आवश्यक छ। परमेश्वरको

कायचमा, मानर्सले कुर्ै पनर् प्रयास गर्ुचहुँदैर्, उसले आफ्र्ो बफादारीता ददर्ुपछच , र षवर्भन्र्
धारणाहरूमा लप्ु त हुर्े, वा नर्म्ष्क्रय बसेर मत्ृ यु पखिचर्े गर्चु हुँदैर्। परमेश्वरले मानर्सको लाचग

आफैलाई बर्लदार् ददर् सक्र्ुहुन्छ, तब मानर्सले ककर् परमेश्वरलाई आफ्र्ो बफादारीता ददर्
सक्दै र्? मानर्सप्रनत परमेश्वर एउटै हृदय र मर्को हुर्ुहुन्छ, तब मानर्सले ककर् सार्ो सहकायच
ददर् सक्दै र्? परमेश्वरले मार्वजानतको लाचग काम गर्ुचहुन्छ, तब मानर्सले ककर् परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को िानतर आफ्र्ा केही कतचव्यलाई परू ा गर्च सक्दै र्? परमेश्वरको काम यनत हदसम्म

आइसकेको छ, तैपनर् नतमीहरू हे छौ तर काम गदैर्ौ, नतमीहरू सन्
ु छौ तर हलर्ल गदै र्ौ। के यस्ता

मानर्सहरू अर्न्त षवर्ाशका पात्रहरू होइर्र् ् र? परमेश्वरले पदहले र्ै आफ्र्ो सम्पूणचता मानर्सलाई
समषपचत गररसक्र्ुभएको छ, तब आज ककर् मानर्स इमार्दारीताको साथ आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्च

असमथच छ? परमेश्वरको लाचग, उहाँको कायच र्ै उहाँको पदहलो प्राथर्मकता हो, र उहाँको
व्यवस्थापर्को काम र्ै सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च कुरा हो। मानर्सको लाचग, परमेश्वरको वर्र्हरूलाई
अभ्यास गर्ुच र परमेश्वरका हरूलाई पूरा गर्ुच उसको पदहलो प्राथर्मकता हो। यो नतमीहरू सबैले

बुझ्र्ुपछच । नतमीहरूलाई बताइएका वर्र्हरू नतमीहरूको सारको केन्द्र षवन्दम
ु ा र्ै पुगेको छ, र
परमेश्वरको कायच अभूतपूवच क्षेत्रमा प्रवेश गरे को छ। धेरै मानर्सहरू अझै पनर् सत्यतावा यो बाटोको
झूटलाई बुझ्दै र्र् ्; नतर्ीहरू अझै पनर् प्रतीक्षा गरररहे का छर् ् र हे रररहे का छर् ्, र आफ्र्ो कतचव्यलाई
परू ा गरररहे का छै र्र् ्। बरु, नतर्ीहरूले परमेश्वरको हरे क वर्र् र कायचलाई छार्बबर् गछच र् ्, नतर्ीहरू
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उहाँले के िार्ुहुन्छ र के लाउर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई ध्यार् ददन्छर् ्, र नतर्ीहरूका धारणाहरू अझै
सोर्र्ीय बन्छर् ्। के त्यस्ता मानर्सहरूले व्यथचमा र्ासो दे िाइरहे का छै र्र् ् र? नतर्ीहरू कसरी
परमेश्वरलाई िोजी गर्े मानर्सहरू हुर् सक्छर् ्? र नतर्ीहरू कसरी परमेश्वरमा समषपचत हुर्को
लाचग अर्भप्राय राख्र्े मानर्सहरू हुर् सक्छर् ्? नतर्ीहरूले आफ्र्ो बफादारीता र कतचव्यलाई आफ्र्ो
मर्को पछाडड राख्छर् ्, र परमेश्वर अवम्स्थनतमा ध्यार् केम्न्द्रत गछच र् ्। नतर्ीहरू एक आक्रोश हो!
यदद मानर्सले आफूले बुझ्र्ु पर्े सबै कुरालाई उसले बुझेको छ, र उसले अभ्यास गर्ुचपर्े सबै

कुरालाई अभ्यास गरे को छ भर्े, परमेश्वरले अवश्य र्ै मानर्समाचथ आफ्र्ा आर्शिहरू प्रदार्
गर्ुचहुन्छ, ककर्भर्े उहाँले मानर्सबाट माग गर्ुचहुर्े कुरा भर्ेको मानर्सको कतचव्य हो, र मानर्सले
गर्ुचपर्े कुरा हो। यदद मानर्स उसले बुझ्र्ु पर्े कुरालाई बुझ्र् असक्षम छ भर्े र उसले अभ्यास

गर्ुच पर्े कुरालाई अभ्यास गर्च असक्षम छ भर्े, मानर्सलाई दण्ड ददइर्ेछ। परमेश्वरसँग सहकायच

र्गर्ेहरू परमेश्वरप्रनत वैमर्स्यतामा छर् ्, र्याँ कामलाई स्वीकार र्गर्ेहरू यसको षवरोधमा छर् ्,
यदद त्यस्ता मानर्सहरूले केही गरे र्र् ् भर्े पनर् नतर्ीहरू स्पष्ट रूपमा यसको षवरोधमा छर् ्।

परमेश्वरले माग गर्ुचभएका सत्यतालाई अभ्यास र्गर्ेहरू जार्ी-जार्ी षवरोध गर्ेहरू र परमेश्वरका
वर्र्हरूप्रनत अर्ाज्ञाकारी हुर्ेहरू हुर् ्, र्ाहे नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कायचलाई षवशेि रूपमा ध्यार्
र्ै ककर् र्ददऊर् ्। परमेश्वरका वर्र्हरूलाई पालर् र्गर्े र परमेश्वरमा समषपचत र्हुर्े मानर्सहरू
षवद्रोहीहरू हुर् ्, र नतर्ीहरू परमेश्वरको षवरोधमा छर् ्। आफ्र्ो कतचव्यलाई परू ा र्गर्े मानर्सहरू
परमेश्वरसँग सहकायच र्गर्े मानर्सहरू हुर् ्, र परमेश्वरसँग सहकायच र्गर्े मानर्सहरू पषवत्र

आत्माको कायचलाई स्वीकार र्गर्े मानर्सहरू हुर् ्।
जब परमेश्वरको काम नर्म्श्र्त षवन्दम
ु ा पुग्छ, र उहाँको व्यवस्थापर् नर्म्श्र्त षवन्दम
ु ा पुग्छ,

तब उहाँको हृदयअर्स
ु ारकाहरू उहाँका मागहरूलाई परू ा गर्च सक्षम हुन्छर् ्। परमेश्वरले उहाँकै
आफ्र्ा मापदण्डहरू अर्ुसार, र मानर्स जुर् कुरा हार्सल गर्च सक्षम छ त्यही अर्ुसार मानर्सबाट
मागहरू गर्ुचहुन्छ। आफ्र्ो व्यवस्थापर्को बारे मा कुरा गर्े क्रममा, उहाँले मानर्सको लाचग मागच
पनर् दे िाउर्ुहुन्छ, र मानर्सलाई जीषवत रहर्े मागच प्रदार् गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थापर् र

मानर्सको अभ्यास दव
ु ै एउटै र्रणका काम हुर् ् र दव
ु ैलाई एकसाथ अनघ बढाइन्छ। परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को कुरा मानर्सको स्वभावको पररवतचर्सँग सम्बम्न्धत छ, र मानर्सले गर्चप
ु र्े कुरा र
मानर्सको स्वभावको पररवतचर् परमेश्वरको कामसँग सम्बम्न्धत छ; यी दई
ु अलग हुर् सक्र्े कुर्ै
समय छै र्। मानर्सको अभ्यास र्रणबद्ध रूपमा पररवतचर् भइरहे को छ। यो यसैले हो ककर्भर्े

मानर्सलाई परमेश्वरले गर्ुचभएका मागहरू पनर् पररवतचर् भइरहे का छर् ्, र ककर्भर्े परमेश्वरको
काम सँधै पररवतचर् भइरहे को छ र प्रगनत भइरहे को छ। यदद मानर्सको अभ्यास धमचर्सद्धान्तको

जालमा र्ै रदहरहन्छ भर्े, उसमा परमेश्वरको काम र अगुवाइको कमी छ भन्र्े कुरालाई यसले
प्रमाखणत गछच ; यदद मानर्सको अभ्यास कदहल्यै पररवतचर् हुँदैर् वा गदहराइमा जाँदैर् भर्े, मानर्सको
अभ्यास मानर्सको इच्छा अर्ुसार गररएको छ, र यो सत्यको अभ्यास होइर् भन्र्े कुरालाई यसले
प्रमाखणत गछच ; यदद पाइला र्ाल्र्को लाचग मानर्ससँग कुर्ै मागच छै र् भर्े, ऊपदहले र्ै शैतार्को

हातमा पररसकेको छ, र शैतार्द्वारा नर्यम्न्त्रत हुन्छ, जसको अथच ऊ दष्ु ट आत्माहरूद्वारा नर्यम्न्त्रत
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छ भन्र्े हुन्छ। यदद मानर्सको अभ्यास गदहराइमा जाँदैर् भर्े, परमेश्वरको काम षवकास हुर्ेछैर्,
र यदद परमेश्वरको काममा कुर्ै पररवतचर् छै र् भर्े, मानर्सको प्रवेश रोककर्ेछ; यो अपररहायच छ।

परमेश्वरको सारा काममा, यदद मानर्सले सँधै यहोवाको व्यवस्थालाई र्ै पालर् गरररहन्थ्यो भर्े ,

परमेश्वरको काम अनघ बढ्र् सक्दै र्चथयो, सम्पूणच युगलाई समाप्त गर्च सम्भव हुर्े त परै जाओस ्।
यदद मानर्सले सँधै क्रूसलाई र्ै पकक्रराख्यो र धैयत
च ा र र्म्रतालाई अभ्यास गर्यो भर्े, परमेश्वरको

काम नर्रन्तर अनघ बढ्र्ु असम्भव हुर्ेचथयो। व्यवस्थालाई मात्रै पालर् गर्े, वा क्रूसलाई मात्रै
पकक्रर्े र धैयचता र र्म्रताको अभ्यास गर्े मानर्सहरूका बीर्मा छ हजार विचको व्यवस्थापर्लाई
समाप्त गर्च सककँदै र्। बरु, परमेश्वरको व्यवस्थापर्को सम्पूणच कायचलाई आखिरी ददर्हरूका

नतर्ीहरूकै बीर्मा समाप्त गररन्छ, जसले परमेश्वरलाई चर्न्छर् ्, जो शैतार्का पकडबाट उम्केका

छर् ्, जसले आफैलाई शैतार्को प्रभावबाट पूणच रूपमा मुक्त गरे का छर् ्। परमेश्वरको कायचको
अपररहायच ददशा यही र्ै हो। धार्मचक मण्डलीहरूको अभ्यास पुरार्ो भइसकेको छ भर्ेर ककर्

भनर्न्छ? ककर्भर्े नतर्ीहरूले जे अभ्यास गछच र् ् त्यो आजको कामभन्दा अलग छ। अर्ुिहको

युगमा, नतर्ीहरूले जे अभ्यास गथे त्यो सदह चथयो, तर युग बबनतसकेको र परमेश्वरको काम
पररवतचर् भइसकेको हुर्ाले, नतर्ीहरूको अभ्यास क्रर्मक रूपमा पुरार्ो भइसकेको छ। यसलाई र्याँ
कायच र र्याँ ज्योनतले पछाडड छोडडसकेको छ। आफ्र्ो मूल जगको आधारमा, पषवत्र आत्माको काम

धेरै र्रण गदहरो गरी अनघ बदढसकेको छ। तैपनर् ती मानर्सहरू परमेश्वरको कायचको मल
ू र्रणमा
र्ै अझै पनर् अड्ककएर बसेका छर् ्, र अझै पनर् नतर्ीहरू पुरार्ा अभ्यासहरू र पुरार्ो ज्योनतमा
र्ै टाँर्सन्छर् ्। तीर् वा पाँर् विचमा र्ै परमेश्वरको काम नर्कै पररवतचर् हुर् सक्छ, त्यसकारण
२,००० विचको अवचधमा के अझै ठूलो पररवतचर् आउर्ेचथएर् र? यदद मानर्समा कुर्ै र्याँ ज्योनत

वा अभ्यास छै र् भर्े, यसको अथच उसले पषवत्र आत्माको कायचलाई पछ्याएको छै र् भन्र्े हुन्छ।
यो मानर्सको असफलता हो; परमेश्वरको र्याँ कायचको अम्स्तत्वलाई इन्कार गर्च सककँदै र् ककर्भर्े ,
आज, यसभन्दा पदहले पषवत्र आत्माको काम पाएकाहरू अझै पनर् पुरार्ो अभ्यासहरूलाई र्ै पालर्
गछच र् ्। पषवत्र आत्माको काम सँधै अनघ बदढरहे को छ, र पषवत्र आत्माको प्रवाहमा हुर्ेहरू सबैले

गहर् रूपमा प्रगनत गरररहे को र र्रणबद्ध रूपमा पररवतचर् भइरहे को हुर्ुपछच । नतर्ीहरू एउटा
र्रणमा रोककर्ु हुँदैर्। पषवत्र आत्माको कायचलाई र्जान्र्ेहरू मात्रै उहाँको मल
ू कायचमा रहर्े चथयो,
र पषवत्र आत्माको र्याँ कायचलाई स्वीकार गदैर् चथयो। अर्ाज्ञाकारीहरू मात्रै पषवत्र आत्माको

कायचलाई प्राप्त गर्च असमथच हुर्े चथयो। यदद मानर्सको अभ्यासले पषवत्र आत्माको र्याँ कायचको
गनतलाई पछ्याउर् सक्दै र् भर्े , मानर्सको अभ्यास नर्म्श्र्त रूपमा र्ै आजको कामबाट अलग

हुन्छर आजको कामसँग र्मल्दै र्। यी जस्ता परु ार्ा भैसकेका मानर्सहरू परमेश्वरको इच्छालाई
हार्सल गर्च असमथच छर् ्, नतर्ीहरू आखिरमा परमेश्वरका गवाहीको रूपमा िडा हुर् सक्र्े
मानर्सहरू बन्र्ु त परै जाओस ्। यसको साथै, सम्पूणच व्यवस्थापर् कायचलाई त्यस्ता मानर्सहरूको

समूहमा समाप्त गर्च सककँदै र्। कुर्ै बेला यहोवाको व्यवस्थालाई पकक्रर्ेहरू, र कुर्ै बेला क्रूसको
लाचग कष्ट भोग्र्ेहरूका लाचग, यदद नतर्ीहरूले आखिरी ददर्हरूका कायचको र्रणलाई स्वीकार गर्च

सक्दै र्र् ् भर्े, नतर्ीहरूले गरे का सबै कुरा व्यथच, र बेकामको हुर्ेछर् ्। पषवत्र आत्माको कामको
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सबैभन्दा स्पष्ट अर्भव्यम्क्त भर्ेको षवगतमा लुप्त र्भई, यहाँ र अदहलेलाई अङ्ग्गाल्र्ु हो। आजको
कायचको गनतलाई पछ्याउर् र्सक्र्ेहरू, र आजको अभ्यासबाट अलग भएकाहरू र्ै पषवत्र आत्माको
कायचलाई षवरोध गर्े र स्वीकार र्गर्ेहरू हुर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरको वतचमार् कामलाई
अवहे लर्ा गछच र् ्। नतर्ीहरू षवगतको ज्योनतलाई पक्रेर बस्र्े भए तापनर्, नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको

कामलाई जान्दै र्र् ् भन्र्े कुरालाई इन्कार गर्च सककँदै र्। मानर्सको अभ्यासको पररवतचर् बारे ,

षवगत र आजको अभ्यासका र्भन्र्ताहरूको बारे मा, अनघल्लो युगमा अभ्यासलाई कसरी अनघ
बढाइन्थ्यो भन्र्े बारे मा, र आजयो कसरी गररन्छ त्यसको बारे मा ककर् यनत धेरै कुरा भएका छर् ्?
मानर्सको अभ्यासका त्यस्ता षवभाजर्हरूका बारेमा सँधै बताइन्छ ककर्भर्े पषवत्र आत्माको काम

नर्रन्तर रूपमा अनघ बदढरहे को छ, र मानर्सको अभ्यास पनर् नर्रन्तर रूपमा पररवतचर् हुर्ु
आवश्यक छ। यदद मानर्स एउटै र्रणमा अड्केर बस्छ भर्े, यसले परमेश्वरको र्याँ कायच र र्याँ

ज्योनतको गनतलाई पछ्याउर् ऊ असक्षम छ भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गछच ; व्यवस्थापर् सम्बन्धी
परमेश्वरको योजर्ा पररवतचर् भएको छै र् भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गदै र्। पषवत्र आत्माको
प्रवाहबाट बादहर हुर्ेहरूले नतर्ीहरू सदह छर् ् भन्र्े सँधै षवर्ार गछच र् ्, तर वास्तवमा, नतर्ीहरूमा
धेरै पदहले र्ै परमेश्वरको काम रोककयो, र पषवत्र आत्माको कायच नतर्ीहरूमा छै र्। परमेश्वरको
कामलाई धेरै पदहले र्ै अको समूहका मानर्सहरूमा स्थार्ान्तर गररएको छ, जुर् समूहमा उहाँले

आफ्र्ो र्याँ कायचलाई परू ा गर्े अर्भप्राय राख्र्ुहुन्छ। धमचमा हुर्ेहरू परमेश्वरको र्याँ कायचलाई
स्वीकार गर्च असमथच छर् ्, र नतर्ीहरू षवगतका पुरार्ो कायचलाई मात्रै पक्री राख्छर् ्, त्यसैले
परमेश्वरले यी मानर्सहरूलाई त्याग्र्ुभएको छ, र यो र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्े मानर्सहरूमा र्ै

उहाँले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ। यी मानर्सहरू उहाँको र्याँ कायचमा सहकायच गर्े मानर्सहरू हुर् ्, र
यसरी मात्रै उहाँको व्यवस्थापर्लाई परू ा गर्च सककन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थापर् सँधै अनघ
बदढरहन्छ, र मानर्सको अभ्यास सँधै माचथ बदढरहे को छ। परमेश्वरले सँधै काम गरररहर्ुहुन्छ, र
मानर्स सँधै िाँर्ोमा हुन्छ, त्यसरी दव
ु ै आ-आफ्र्ो शीिच षवन्दम
ु ा पुग्छर् ् र परमेश्वर र मानर्सले
पूणच एकतालाई हार्सल गछच र् ्। परमेश्वरको कायचको पण
च ाको अर्भव्यम्क्त यही हो, र परमेश्वरको
ू त
सम्पूणच व्यवस्थापर्को अम्न्तम पररणाम यही र्ै हो।

परमेश्वरको कायचको हरे क र्रणमा मानर्सलाई त्यही अर्रू
ु पका मागहरू ददइन्छ। पषवत्र

आत्माको प्रवाहर्भत्र हुर्ेहरू सबैले पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत र अर्ुशासर्लाई प्राप्त गरे का हुन्छर् ्,
र पषवत्र आत्माको प्रवाहमा र्हुर्ेहरू शैतार्को अधीर्मा, र पषवत्र आत्माको कुर्ै पनर् कायच षवहीर्
छर् ्। पषवत्र आत्माको प्रवाहमा हुर्े मानर्सहरू परमेश्वरको र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्ेहरू, र

परमेश्वरको र्याँ कायचमा सहकायच गर्ेहरू हुर् ्। यदद यो प्रवाहर्भत्र हुर्ेहरू सहकायच गर्च असमथच
छर् ्, र यो समय अवचधमा परमेश्वरले माग गर्ुचभएको सत्यतालाई अभ्यास गर्च असक्षम छर् ्
भर्े, नतर्ीहरूलाई ताडर्ा ददइर्ेछ, र सबैभन्दा िराब कुरा त पषवत्र आत्माले नतर्ीहरूलाई

त्याग्र्ुहुर्ेछ। पषवत्र आत्माको र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्ेहरू पषवत्र आत्माको प्रवाहर्भत्र र्ै

म्जउर्ेछर् ्, र नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको वास्ता र सुरक्षालाई प्राप्त गर्ेछर् ्। सत्यतालाई अभ्यास

गर्च इच्छुक हुर्ेहरूलाई पषवत्र आत्माले अन्तदृचम्ष्ट ददर्ह
ु ु न्छ, र सत्यतालाई अभ्यास गर्च इच्छुक
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र्हुर्ेहरूलाई पषवत्र आत्माले ताडर्ा ददर्ुहुन्छ, र दण्ड समेत ददर् सक्र्ुहुन्छ। नतर्ीहरू जस्तोसुकै
प्रकारको व्यम्क्त भए तापनर्, नतर्ीहरू पषवत्र आत्माको प्रवाहर्भत्र छर् ् भर्े, उहाँको र्ामको िानतर
उहाँको र्याँ कामलाई स्वीकार गर्ेहरू सबैका लाचग परमेश्वरले म्जम्मेवारी र्लर्ह
ु ु र्ेछ। उहाँको
र्ामलाई मदहर्मत पार्े र उहाँको वर्र्लाई अभ्यास गर्च इच्छुक हुर्ेहरूले उहाँका आर्शिहरूलाई
प्राप्त गर्ेछर् ्; उहाँको आज्ञा उल्लङ्ग्घर् गर्ेहरू र उहाँको वर्र्लाई अभ्यास र्गर्ेहरूले उहाँको दण्ड

पाउर्ेछर् ्। पषवत्र आत्माको प्रवाहमा हुर्ेहरू र्याँ कामलाई स्वीकार गर्ेहरू हुर् ्, र नतर्ीहरूले र्याँ
कायचलाई स्वीकार गरे का हुर्ाले, नतर्ीहरूले उचर्त रूपमा परमेश्वरसँग सहकायच गर्चुपछच , र आफ्र्ो
कतचव्यलाई पूरा र्गर्े षवद्रोहीहरूले जस्तो व्यवहार गर्ुच हुँदैर्। परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएको
एउटै मात्र मागयही र्ै हो। र्याँ कायचलाई स्वीकार र्गर्ेहरूमा यस्तो हुँदैर्: नतर्ीहरू पषवत्र आत्माको

प्रवाहभन्दा बादहर छर् ्, र पषवत्र आत्माको ताडर्ा र नतरस्कार नतर्ीहरूमा लागू हुँदैर्। सारा ददर्,
यी मानर्सहरू दे हमा म्जउँ छर् ्, नतर्ीहरू आफ्र्ै मर्र्भत्र म्जउँ छर् ्, र आफ्र्ै मम्स्तष्कको षवश्लेिण
र सवेक्षणद्वारा पैदा गरे को धमचर्सद्धान्त अर्ुसार गर्े बाहे क नतर्ीहरूले केही पनर् गदै र्र् ्। पषवत्र

आत्माको र्याँ कायचले यो माग गदै र्, परमेश्वरसँगको सहकायचमा यो माग गररर्ु त परै जाओस ्।

परमेश्वरको र्याँ कायचलाई स्वीकार र्गर्ेहरू परमेश्वरको उपम्स्थनत षवहीर् छर् ्, यसको साथै,
परमेश्वरका आर्शिहरू र सुरक्षारदहत छर् ्। नतर्ीहरूको धेरैजसो वर्र् र कायचहरूले पषवत्र आत्माको
कामको षवगतका मागहरूलाई पकक्रराख्छ; ती धमचर्सद्धान्त हुर् ्, सत्यता होइर्र् ्। यी मानर्सहरूको
एकसाथको भेला धमच बाहे क केही पनर् होइर् भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्च त्यस्ता धमचर्सद्धान्त
र नर्यम र्ै पयाचप्त छर् ्; नतर्ीहरू र्ुनर्एकाहरू वा परमेश्वरका कायचको पात्रहरू होइर्र् ्। नतर्ीहरूका

बीर्को सबैका भेलालाई धमचको भव्य समाज मात्रै भन्र् सककन्छ, र मण्डली भन्र् सककँदै र्। यो
अपररवतचर्ीय तथ्य हो। नतर्ीहरूसँग पषवत्र आत्माको र्याँ कायच छै र्; नतर्ीहरूले जे गछच र् ् त्यो
धमचको सूर्कजस्तो दे खिन्छ, नतर्ीहरूले जे म्जउँ छर् ् त्यो धमचले भररपूणच दे खिन्छ; नतर्ीहरूमा पषवत्र

आत्माको उपम्स्थनत र काम छै र्, पषवत्र आत्माको अर्ुशासर् वा अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गर्चको लाचग

योग्य हुर्ु त परै जाओस ्। यी मानर्सहरू सबै नर्जीव लासहरू, र कीराहरू हुर् ् जसमा आम्त्मकता

छै र्। नतर्ीहरूसँग मानर्सको षवद्रोहीपर् र षवरोधको बारे मा कुर्ै ज्ञार् छै र्, मानर्सको सबै दष्ु कमचको
बारे मा कुर्ै ज्ञार् छै र्, परमेश्वरको सारा काम र परमेश्वरको वतचमार् इच्छाको बारे मा नतर्ीहरूले

जान्र्ु त परै जाओस ्। नतर्ीहरू सबै अज्ञार्ी, र्ीर् मानर्सहरू हुर् ्, र नतर्ीहरू मैल हुर् ् जो षवश्वासी
भन्र् योग्य छै र्र् ्! नतर्ीहरूले गर्े कुर्ै पनर् कुराले परमेश्वरको व्यवस्थापर्मा कुर्ै योगदार्
ददँ दैर्, यसले परमेश्वरको योजर्ाहरूलाई बबगार्े कुरा त परै जाओस ्। नतर्ीहरूका वर्र् र कायचहरू

अत्यन्तै घखृ णत, अत्यन्तै दयर्ीय, र उल्लेि गर्च समेत अयोग्य छर् ्। पषवत्र आत्माको प्रवाहर्भत्र

र्हुर्ेहरूले गर्े कुर्ै पनर् कामले पषवत्र आत्माको र्याँ कामसँग कुर्ै सम्बन्ध राख्दै र्। यसले गदाच,
नतर्ीहरूले जेसक
ु ै गरे तापनर्, नतर्ीहरू पषवत्र आत्माको अर्ुशासर्रदहत, साथै, पषवत्र आत्माको
अन्तदृचम्ष्टरदहत छर् ्। नतर्ीहरू सबै त्यस्ता मानर्सहरू हुर् जोसँग सत्यताको लाचग कुर्ै प्रेम छै र्,
र जसलाई पषवत्र आत्माले घण
ृ ा र इन्कार गर्ुचभएको छ। नतर्ीहरूलाई दष्ु ट काम गर्ेहरू भनर्न्छ
ककर्भर्े नतर्ीहरू दे हमा दहँ ड्छर् ् र परमेश्वरको र्ाम र्लएर आफूलाई जे मर् लाग्छ त्यही गछच र् ्।
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जब परमेश्वर काम गर्ुचहुन्छ, नतर्ीहरू जार्ी-जार्ी उहाँप्रनत शत्रुवत बन्छर् ्, र उहाँको षवपरीत
ददशातफच दौडन्छर् ्। मानर्सले परमेश्वरसँग सहकायच गर्च र्सक्र्ु आफैमा अत्यन्तै षवद्रोहीपूणच छ,
त्यसकारण के जार्ी-जार्ी परमेश्वरको षवपरीत दौडर्े मानर्सहरूले नर्म्श्र्त रूपमा र्ै आफ्र्ा
उचर्त दण्ड पाउर्ेछैर्र् ् र? यी मानर्सहरूको दष्ु कमचलाई उल्लेि गदाच, कनतपय मानर्सहरू

नतर्ीहरूलाई सराप्र् आतुर हुन्छर् ्, जबकक परमेश्वरले भर्े नतर्ीहरूलाई बेवास्ता गर्ुचहुन्छ।
मानर्सको लाचग, नतर्ीहरूका कायचहरू परमेश्वरको र्ामसँग सम्बम्न्धत छ भन्र्े जस्तो दे खिन्छ,

तर वास्तवमा, परमेश्वरको लाचग, उहाँको र्ाम वा उहाँको गवाहीसँग नतर्ीहरूको कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्।
यी मानर्सहरूले जेसुकै गरे तापनर्, यो परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत हुँदैर्: यो उहाँको काम र उहाँको
हालको काम दव
ु ैसँग सम्बम्न्धत छै र्। यी मानर्सहरूले आफैलाई अपमानर्त गछच र् ्, र शैतार्लाई

प्रकट गछच र् ्; नतर्ीहरू दष्ु ट काम गर्ेहरू हुर् ् जसले क्रोधको ददर्को लाचग सञ्र्य गरररहे का छर् ्।
आज, नतर्ीहरूको कायचहरूको बाबजुत, नतर्ीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थापर्लाई बाधा ददएर्र् ् र
परमेश्वरको र्याँ कायचसँग कुर्ै सम्बन्ध रािेर्र् ् भर्े, त्यस्ता मानर्सहरू सम्बम्न्धत दण्डमा
पर्ेछैर्र् ्, ककर्भर्े क्रोधको ददर् आउर् बाँकी र्ै छ। धेरै कुरा छर् ् जुर् परमेश्वरले पदहले र्ै

नर्राकरण गररसक्र्ुपर्े हो भर्ी मानर्सहरूले षवश्वास गछच र् ्, र ती दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई जनत
सक्दो र्ाँडो दण्ड ददइर्ुपछच भन्र्े नतर्ीहरू षवर्ार गछच र् ्। तर परमेश्वरको व्यवस्थापर्को काम

अदहलेसम्म अन्त्यमा आइपग
ु ेको छै र्, र क्रोधको ददर् आउर् बाँकी र्ै भएकोले, अधमीहरूले अझै

आफ्र्ा अधमी कायचहरूलाई जारी राख्छर् ्। कनतले भन्छर् ्, “धमचमा हुर्ेहरू पषवत्र आत्माको
उपम्स्थनत वा कामरदहत हुन्छर् ्, र नतर्ीहरूले परमेश्वरको र्ामलाई बदर्ाम गछच र् ्; त्यसकारण
नतर्ीहरूको लापरवाही आर्रणलाई अझै सदहरहर्ुको सट्टा परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई ककर् र्ष्ट

गर्चह
ु ु न्र्?” यी मानर्सहरू, जो शैतार्का प्रकटीकरण हुर् ् र जसले दे हलाई व्यक्त गछच र् ्, नयर्ीहरू
अज्ञार्ी, र्ीर् मानर्सहरू हुर् ्; नतर्ीहरू मूिच मानर्सहरू हुर् ्। परमेश्वरले मानर्सहरूका बीर्मा आफ्र्ो
काम कसरी गर्ुचहुन्छ भन्र्े बारे मा बुझ्र्ुभन्दा पदहले नतर्ीहरूले परमेश्वरको क्रोधको आगमर्लाई
अवलोकर् गदै र्र् ्, र नतर्ीहरू सबैलाई पूणच रूपमा षवजय गररएपनछ, ती दष्ु ट काम गर्ेहरू सबैले
आफ्र्ो दण्ड पाउर्ेछर् ्, र क्रोधको ददर्बाट नतर्ीहरूमध्ये एक जर्ा पनर् उम्कर् सक्र्ेछैर्र् ्। अदहले
मानर्सलाई दण्ड ददर्े समय होइर्, तर षवजयको कामलाई अनघ बढाइर्े समय हो, तैपनर्

परमेश्वरको व्यवस्थापर्लाई बबगार्े मानर्सहरू छर् ् भर्े, त्यस्तो अवस्थामा, नतर्ीहरूको कायचहरूको

गम्भीरताको आधारमा नतर्ीहरूलाई दण्ड ददइर्ेछ। मार्वजानतमाचथ परमेश्वरको व्यवस्थापर्को

अवचधमा, पषवत्र आत्माको प्रवाहर्भत्र हुर्ेहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुन्छ। पषवत्र आत्माद्वारा
घण
ृ ा गररएका र इन्कार गररएकाहरू शैतार्को प्रभावमा म्जउँ छर् ्, र नतर्ीहरूले जे कुरालाई अभ्यास
गछच र् ् त्यसले परमेश्वरसँग कुर्ै सम्बन्ध राख्दै र्। परमेश्वरको र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्े र
परमेश्वरसँग सहकायच गर्ेहरू मात्रै परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत हुन्छर् ्, ककर्भर्े परमेश्वरको कायचलाई
यसलाई स्वीकार गर्ेहरूतफच मात्रै लक्षक्षत गररन्छ, र सबै मानर्सहरूप्रनत यो लक्षक्षत गररँदैर्, र्ाहे
नतर्ीहरूले यसलाई स्वीकार गरूर् ् वा र्गरूर् ्। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कामको सँधै लक्ष्यहुन्छ र यो
आवेगमा गररँदैर्। नतर्ीहरू जो शैतार्सँग सम्बम्न्धत छर् ् नतर्ीहरू परमेश्वरको साक्षी ददर्को
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लाचग योग्य छै र्र् ्, परमेश्वरसँग सहकायच गर्चको लाचग नतर्ीहरू योग्य हुर्े कुरा त परै जाओस ्।
पषवत्र आत्माको कामको हरे क र्रणलाई पनर् मानर्सको गवाहीको आवश्यकता पछच । कायचको

हरे क र्रण परमेश्वर र शैतार् बीर्को यद्
ु ध हो, र यद्
ु धको नर्शार्ा शैतार् हो, जबकक यस

कायचद्वारा र्सद्ध पाररर्े मानर्स र्ै हो। परमेश्वरको कायचले फल फलाउँ छ कक फलाउँ दै र् भन्र्े कुरा
मानर्सले परमेश्वरको नर्म्म्त ददर्े गवाहीको तररकामा भर पछच । उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूबाट

परमेश्वरले यही गवाहीको माग गर्ुचहुन्छ; यो शैतार्को सामु ददइर्े गवाही हो, र उहाँको कायचको
प्रभावहरूको प्रमाण पनर् हो। परमेश्वरको सम्पण
ू च व्यवस्थापर् तीर् र्रणमा षवभाम्जत छर् ्, र हरे क
र्रणमा, मानर्सलाई उचर्त मागहरू गररन्छ। यसको साथै, युगहरू बबतेर जार्े र अनघ बढ्र्े क्रममा,

सारा मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको मागहरू झर् ्-झर् ् उच्र् हुँदै जान्छर् ्। यस प्रकारले,
र्रणबद्ध रूपमा, परमेश्वरको व्यवस्थापर्को यो कायच यसको र्शिरमा पुग्छ, तब मानर्सले “वर्र्
शरीरमा दे िा पर्ुचभएको” तथ्यलाई दे ख्छ, र यसरी गवाही ददर्े सम्बन्धी मानर्सका मागहरू जस्तै,
मानर्सका मागहरू पनर् अझै उच्र् बन्छ। परमेश्वरसँग साँर्ो रूपमा सहकायच गर्च मानर्स जनत

सक्षम हुन्छ, उसले परमेश्वरले त्यनत र्ै मदहमा प्राप्त गर्ुचहुन्छ। मानर्सको सहकायच भर्ेको उसले
ददर्ुपर्े गवाही हो, र उसले ददर्े गवाही मानर्सको अभ्यास हो। त्यसकारण, परमेश्वरको कायचले
पयाचप्त प्रभाव पाछच कक पादै र्, र यो साँर्ो गवाही हुर् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरा अपररहायच
रूपमा र्ै मानर्सको सहकायच र गवाहीसँग जोडडएका हुन्छर् ्। जब काम समाप्त हुन्छ, भन्र्क
ु ो
अथच, जब परमेश्वरको सबै व्यवस्थापर् यसको समाम्प्तमा पुग्छ, मानर्सले उच्र् गवाही ददर्ु

आवश्यक हुर्ेछ, र जब परमेश्वरको कायच यसको समाम्प्तमा पुग्छ, मानर्सको अभ्यास र प्रवेश
यसको शीिच षवन्दम
ु ा पुग्र्ेछ। षवगतमा, मानर्सले व्यवस्था र आज्ञाहरू पालर् गर्ुचपथ्यो, र ऊधैयच
र र्म्र हुर्ुपथ्यो। आज, मानर्सले परमेश्वरका सारा प्रबन्धहरूलाई पालर् गर्चप
ु छच र उसँग
परमेश्वरको सवोच्र् प्रेम हुर्ुपछच , र अम्न्तममा संकष्टको बीर्मा पनर् उसले परमेश्वरलाई प्रेम

गर्ुचपछच । नयर्ीहरू परमेश्वरले आफ्र्ो सम्पूणच व्यवस्थापर्मा र्रणबद्ध रूपमा मानर्सलाई ददर्ुहुर्े

मागहरूका तीर् वटा र्रणहरू हुर् ्। परमेश्वरको कायचको हरे क र्रण पनछल्लोभन्दा अझै गहर्

हुन्छ, र हरे क र्रणमा मानर्सलाई ददइर्े मागहरू पनछल्लोभन्दा अझै गहर् हुन्छ, र यसरी,
परमेश्वरको सम्पण
ू च व्यवस्थापर्ले आकार र्लँ दै जान्छ। मानर्सलाई ददइएका मागहरू अझै उच्र्
छर् ् भन्र्े ठीक त्यही कारणले मानर्सको स्वभाव परमेश्वरले माग गर्ुचभएको मापदण्डहरूको र्म्जक

आउँ छ, त्यसपनछ मात्रै सारा मार्वजानत शैतार्को प्रभावबाट तबसम्म क्रर्मक रूपमा टाढा हुन्छ,
जबसम्म परमेश्वरको काम पूणच रूपमा समाप्त हुँदैर्, र सारा मार्वजानत शैतार्को प्रभावबाट
बर्ाइएको हुँदैर्। जब त्यो समय आउँ छ, तब परमेश्वरको काम यसको अन्त्यमा पुगेको हुर्ेछ, र
आफ्र्ो स्वभावमा पररवतचर् हार्सल गर्चको लाचग त्यस उप्रान्त परमेश्वरसँगको मानर्सको सहकायच

हुर्ेछैर्, र सारा मार्वजानत परमेश्वरको ज्योनतमा म्जउर्ेछ, र त्यसपनछ, परमेश्वरको षवरुद्धमा
कुर्ै षवद्रोह वा षवरोध हुर्ेछैर्। परमेश्वरले मानर्सबाट मागहरू पनर् गर्ुचहुर्ेछैर्, र मानर्स र
परमेश्वरको बीर्मा अझै मैत्रीपूणच सहकायच हुर्ेछ, जुर् एकसाथ मानर्स र परमेश्वरको जीवर्, अथाचत ्
परमेश्वरको व्यवस्थापर् पण
ू च रूपमा समाप्त भएपनछ, र शैतार्का पकडहरूबाट परमेश्वरद्वारा
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मानर्सलाई पूणच रूपमा बर्ाइएपनछको जीवर् हुर्ेछ। परमेश्वरका पाइलाहरूलाई र्म्जकबाट पछ्याउर्
र्सक्र्ेहरू त्यस्तो जीवर् प्राप्त गर्च असमथच हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले आफैलाई अन्धकारमा िसाएका
हुर्ेछर् ्, जहाँ नतर्ीहरू रुर्ेछर् ् र दाह्र ककट्र्ेछर् ्; नतर्ीहरू परमेश्वरमा षवश्वास गर्े तर उहाँलाई
र्पछ्याउर्े, परमेश्वरमा षवश्वास गर्े तर उहाँका सबै कायचलाई पालर् र्गर्े मानर्सहरू हुर् ्।

मानर्सले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े हुँदा, उसले परमेश्वरका पाइलाहरूलाई र्रण-र्रण गरी र्म्जकबाट
पछ्याउर्ैपछच ; उसले “थुमालाई उहाँ जता जार्ुहुन्छ त्यतै पछ्याउर्प
ु छच ।” साँर्ो मागचको िोजी गर्े

मानर्सहरू नयर्ीहरू मात्रै हुर् ्, पषवत्र आत्माको कामलाई जान्र्ेहरू नतर्ीहरू मात्रै हुर् ्। अक्षरहरू र
धमचर्सद्धान्तहरूलाई दासले जस्तो पछ्याउर्े मानर्सहरू पषवत्र आत्माको कायचद्वारा हटाइएकाहरू

हुर् ्। समयको हरे क अवचधमा, परमेश्वरले र्याँ काम सरु
ु गर्ुचहुर्ेछ, र हरे क अवचधमा, मानर्सको
बीर्मा र्याँ सुरुवात हुर्ेछ। यदद मानर्स “यहोवा र्ै परमेश्वर हुर्ुहुन्छ” र “येशू र्ै ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ”
भन्र्े सत्यताहरू, जुर् नतर्ीहरूको सम्बम्न्धत यग
ु हरूमा मात्रै लागू हुर्े सत्यताहरू हुर् ्, नतर्लाई
मात्रै पालर् गछच भर्े, मानर्स पषवत्र आत्माको कायचमा कदहल्यै पनर् लाचगरहर् सक्दै र्, र पषवत्र

आत्माको कायचलाई प्राप्त गर्च ऊसँधैको लाचग असमथच हुर्ेछ। परमेश्वरले जसरी काम गर्ुचभए
तापनर्, मानर्सले अर्लकनत पनर् शङ्ग्का र्गररकर् पछ्याउँ छ, र उसले र्म्जकबाट पछ्याउँ छ। यसरी,
मानर्सलाई कसरी पषवत्र आत्माले हटाउर् सक्र्ुहुन्छ? परमेश्वरले जे गर्ुचभए तापनर्, जबसम्म
मानर्स यो पषवत्र आत्माको काम हो भन्र्े कुरामा नर्म्श्र्त हुन्छ, र आशङ्ग्का र्गररकर् पषवत्र
आत्माको काममा सहकायच गछच , र परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गर्े प्रयास गछच भर्े, ऊ कसरी

दम्ण्डत हुर् सक्छ? परमेश्वरको काम कदहल्यै रोककएको छै र्, उहाँका पाइलाहरू कदहल्यै अडडएका
छै र्र् ्, र उहाँको व्यवस्थापर् कायच पूरा हुर्ुभन्दा पदहले, उहाँ जदहल्यै व्यस्त रहर्भ
ु एको छ, र उहाँ
कदहल्यै रोककर्ह
ु ु न्र्। तर मानर्स फरक छ: पषवत्र आत्माको कामलाई थोरै मात्रामा प्राप्त गर्े बाहे क
केही पनर् गर्च र्सकेपनछ, उसले यसलाई यसरी व्यवहार गछच मार्ौं यो कदहल्यै पररवतचर् हुर्ेछैर्;
थोरै ज्ञार् प्राप्त गररसकेपनछ, ऊ अनघ बढे र परमेश्वरको र्याँ कामका पाइलाहरूलाई पछ्याउँ दैर्;
परमेश्वरको थोरै कामलाई बाहे क केही पनर् र्दे िेपनछ, उसले तरु
ु न्तै परमेश्वरलाई काठको आकृनतको

रूपमा नर्धाचररत गछच , र उसले आफ्र्ो अगाडड दे िेको यही रूपमा र्ै परमेश्वर सँधै रदहरहर्ुहुर्ेछ,
अथाचत ् षवगतमा यो यस्तै चथयो र भषवष्यमा पनर् यस्तै र्ै रहर्ेछ भन्र्े षवश्वास गछच ; सतही ज्ञार्

बाहे क केही पनर् प्राप्त र्गरे पनछ, मानर्स यनत घमण्डी हुन्छ कक उसले आफैलाई बबसचन्छ र
अम्स्तत्वमा र्ै र्भएको ईश्वरको स्वभाव र अम्स्तत्वलाई घोिणा गर्च थाल्छ; अनर् पषवत्र आत्माको
कामको एउटा र्रणको बारे मा नर्म्श्र्त भएपनछ, परमेश्वरको र्याँ कामलाई घोिणा गर्े व्यम्क्त
जस्तोसुकै प्रकारको भए तापनर्, मानर्सले यसलाई स्वीकार गदै र्। पषवत्र आत्माको र्याँ कामलाई

स्वीकार गर्च र्सक्र्े मानर्सहरू नयर्ीहरू र्ै हुर् ्; नतर्ीहरू अत्यन्तै रूदढवादी छर् ्, र र्याँ कुराहरूलाई
स्वीकार गर्च असमथच छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू परमेश्वरमा षवश्वास गर्े तर उहाँलाई इन्कार पनर्
गर्ेहरू हुर् ्। “यहोवामा मात्रै षवश्वास गरे र येशूमा षवश्वास र्गरे कोमा” इस्राएलीहरू गलत चथए भन्र्े
षवश्वास मानर्सले गछच , तैपनर् अचधकांश मानर्सहरूले “यहोवामा मात्रै षवश्वास गर्े र येशूलाई
इन्कार गर्े” साथै “मसीहको आगमर्को लाचग उत्कट इच्छा गर्े, तर येशू भनर्र्े मसीहलाई इन्कार
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गर्े” भूर्मकालाई नर्वाचह गछच र् ्। त्यसैले, पषवत्र आत्माको कायचको एउटा र्रणलाई स्वीकार

गररसकेपनछ पनर् मानर्सहरू अझै शैतार्को अचधकार-क्षेत्रमा म्जउँ छर् ्, र अझै परमेश्वरका
आर्शिहरूलाई प्राप्त गदै र्र् ् भन्र्े कुरामा कुर्ै आश्र्यच मान्र्ु पदै र्। के यो मानर्सको षवद्रोहीपर्को
पररणाम होइर् र? आजको र्याँ काममा लाचगरहर् र्सकेका संसारभररका ख्रीम्ष्टयर्हरू नतर्ीहरू

भाग्यमार्ी बन्र्ेछर् ्, परमेश्वरले नतर्ीहरूका हरे क कामर्ाहरूलाई पूरा गर्ुचहुर्ेछ भन्र्े मान्यता राख्दै
आशामा टाँर्सरहे का छर् ्। तैपनर् परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई तेस्रो स्वगचमा ककर् लैजार्ुहुर्ेछ सो

नतर्ीहरूले नर्म्श्र्त रूपमा भन्र् सक्दै र्र् ्, र् त येशू कसरी नतर्ीहरूलाई र्लर् सेतो बादलको
सवारीमा आउर्ुहुर्ेछ भन्र्े बारे मा र्ै नतर्ीहरू नर्म्श्र्त छर् ्, नतर्ीहरूले कल्पर्ा गरे को ददर्मा येशू
सेतो बादलमा साँच्र्ै आइपुग्र्ुहुर्ेछ भर्ेर नतर्ीहरूले पूणच नर्श्र्यताको साथ भन्र् सक्र्ु त परै

जाओस ्। नतर्ीहरू पूणचरूपमा चर्म्न्तत, र अलमलमा छर् ्; परमेश्वरले हरे क सम्प्रदायका, केही सार्ा

मुट्ठीभरका षवषवध मानर्सहरू प्रत्येकलाई लार्ुहुन्छ कक लार्ुहुन्र् त्यो कुरा नतर्ीहरूलाई समेत
थाहा छै र्। परमेश्वरले अदहले, वतचमार् युगमा गर्ुचहुर्े काम, परमेश्वरको इच्छा—यीमध्ये कुर्ै पनर्

कुराको बारे मा नतर्ीहरूलाई केही पनर् थाहा छै र्, र नतर्ीहरूले आफ्र्ा औंलामा ददर्हरू गन्र्े बाहे क

केही पनर् गर्च सक्दै र्र् ्। अन्त्यसम्मै थुमाका पाइलाहरूलाई पछ्याउर्ेहरूले मात्रै अम्न्तम आर्शि

प्राप्त गर्च सक्छर् ्, जबकक अन्त्यसम्मै पछ्याउर् र्सक्र्े तैपनर् सबै प्राप्त गरे का छौं भर्ी षवश्वास
गर्े ती “र्लाि मानर्सहरू” परमेश्वरको दे िा पर्े घटर्ालाई दे ख्र् असमथच हुन्छर् ्। नतर्ीहरू
प्रत्येकले आफूलाई पथ्
ृ वीको सबैभन्दा बाठो व्यम्क्त हुँ भर्ी षवश्वास गछच र् ्, र परमेश्वरको कायचको

नर्रन्तर षवकासलाई कुर्ै पनर् कारणषवर्ा छोट्याउँ छर् ्, र परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अथाचत ्
“परमेश्वरप्रनत उच्र् बफादारीता हुर्ेहरू, परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरू र परमेश्वरका वर्र्हरूलाई पालर्ा
गर्ेहरू” लाई स्वगचमा लैजार्ह
ु ु र्ेछ भर्ी पण
ू च सनु र्म्श्र्तताको साथ षवश्वास गछच र् ् भन्र्े दे खिन्छ।

परमेश्वरले बोल्र्भ
ु एका वर्र्हरूप्रनत नतर्ीहरूसँग “उच्र् बफादारीता” भए तापनर्, नतर्ीहरूका वर्र्
र कायचहरू अझै अत्यन्तै घखृ णत छर् ् ककर्भर्े नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको कामलाई षवरोध गछच र् ्,
र धोका र छल गछच र् ्। अम्न्तमसम्मै र्पछ्याउर्ेहरू, पषवत्र आत्माको कायचमा र्लाचगरहर्ेहरू, र
पुरार्ो काममा मात्रै टाँर्सरहर्ेहरूले परमेश्वरप्रनत बफादारीता हार्सल गर्च असफल मात्रै भएका

छै र्र् ्, तर यसको षवपरीत, नतर्ीहरू परमेश्वरलाई षवरोध गर्ेहरू बर्ेका छर् ्, र्याँ यग
ु द्वारा इन्कार

गररएकाहरू बर्ेका छर् ्, र जो दम्ण्डत हुर्ेछर् ्। के नतर्ीहरूभन्दा दयर्ीय अरू कोही छ? धेरैले यो
षवश्वास गछच र् ् कक पुरार्ो व्यवस्थालाई इन्कार गर्े र र्याँ कायचलाई स्वीकार गर्ेहरू षववेकहीर्
हुर् ्। “षववेक” को मात्रै कुरा गर्े र पषवत्र आत्माको कामलाई र्जान्र्े यी मानर्सहरूको आशालाई
नतर्ीहरूका आफ्र्ै षववेकले हटाइददर्ेछ। परमेश्वरको काम धमचर्सद्धान्तद्वारा बाँचधँदैर्, र यो उहाँको

आफ्र्ै काम हुर् सक्र्े भए तापनर्, परमेश्वरले यसलाई पकक्रराख्र्ुहुन्र्। इन्कार गररर्ु पर्े कुरालाई
इन्कार गररन्छ, हटाइर्ुपर्े कुरालाई हटाइन्छ। तैपनर् परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचको एउटै मात्र
सार्ो भागलाई पकक्ररािेर मानर्सले आफैलाई परमेश्वरको शत्रुता तुल्याउँ छ। के यो मानर्सको मूिचता

होइर् र? के यो मानर्सको अज्ञार्ता होइर् र? मानर्सहरू जनत बढी डरपोक र अर्ावश्यक रूपमा

सतकच छर् ् ककर्भर्े नतर्ीहरू परमेश्वरका आर्शिहरू प्राप्त गर्च डराउँ छर् ्, त्यनत र्ै बढी नतर्ीहरू
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महार् ् आर्शिहरूलाई प्राप्त गर्च, र अम्न्तम आर्शि प्राप्त गर्च असमथच हुन्छर् ्। समषपचत भएर
व्यवस्थालाई पालर् गर्ेहरू सबैले व्यवस्थाप्रनत उच्र् बफादारीता दे िाउँ छर् ्, र नतर्ीहरूले
व्यवस्थाप्रनत जनत धेरै त्यस्तो बफादारीता दे िाउँ छर् ्, नतर्ीहरू परमेश्वरलाई त्यनत र्ै बढी षवरोध

गर्े षवद्रोहीहरू हुन्छर् ्। अदहले व्यवस्थाको युग र्भएर राज्यको युग भएकोले, आजको काम र
षवगतको कामलाई समार् रूपमा उल्लेि गर्च सककँदै र्, र् त षवगतको कामलाई र्ै आजको कामसँग

तुलर्ा गर्च सककन्छ। परमेश्वरको काम पररवतचर् भएको छ, र मानर्सको अभ्यास पनर् पररवतचर्
भएको छ; यो व्यवस्थालाई पकक्रराख्र्ु वा क्रूसलाई बोक्र्ु होइर्, त्यसकारण व्यवस्था र क्रूसप्रनतको
मानर्सहरूको बफादारीताले परमेश्वरको अर्ुमोदर् पाउर्ेछैर्।

राज्यको युगमा मानर्सलाई पूरा रूपमा पूणच गररर्ेछ। षवजयको कामपनछ, मानर्स शोधर् र

संकष्टमा पर्ेछ। यो संकष्टमा षवजय गर्च सक्र्े र गवाहीको रूपमा िडा हुर् सक्र्ेहरू र्ै आखिरमा
पूणच पाररर्ेहरू हुर् ्; नतर्ीहरू षवजेताहरू हुर् ्। यो संकष्टको अवचधमा, यस शोधर्लाई मानर्सले

स्वीकार गर्ुच आवश्यक हुन्छ, र यो शोधर् परमेश्वरको कामको अम्न्तम घटर्ा हुर्ेछ। परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को सारा कायचको समाम्प्तभन्दा पदहले मानर्सलाई शोधर् गररर्े यो अम्न्तम पटक हो,

र परमेश्वरलाई पछ्याउर्े सबैले यो अम्न्तम जाँर्लाई स्वीकार गर्ैपछच , र यो अम्न्तम शोधर्लाई
नतर्ीहरूले स्वीकार गर्ैपछच । संकष्टद्वारा व्याकुल हुर्ेहरू पषवत्र आत्माको कायच र परमेश्वरको
अगव
ु ाइ षवहीर् हुन्छर् ्, तर साँर्ो रूपमा षवजय गररएकाहरू र परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा िोज्र्ेहरू

अम्न्तममा ददह्रलो गरी िडा हुर्ेछर् ्; नतर्ीहरू मार्वता भएकाहरू, र परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम
गर्ेहरू हुर् ्। परमेश्वरले जे गर्ुचभए तापनर्, यी षवजेताहरूमा दशचर्हरूको अभाव हुँदैर् र नतर्ीहरूले
आफ्र्ो गवाहीमा पतर् र्भइकर् सत्यतालाई अभ्यास गर्ेछर् ्। आखिरमा महा-संकष्टबाट उठी
आउर्ेहरू नयर्ीहरू र्ै हुर् ्। धर्मलो पार्ीमा माछा मार्ेहरूले आज फाइदा लट्
ु र् सक्र्े भए तापनर्,
अम्न्तम संकष्टबाट उम्कर् कोही पनर् सक्दै र्, र अम्न्तम जाँर्बाट कोही पनर् उम्कर् सक्दै र्।

षवजय गर्ेहरूका लाचग, त्यस्तो संकष्ट अनत बह
ृ त शोधर् हो; तर धर्मलो पार्ीमा माछा मार्ेहरूका
लाचग, यो पूणच नर्ष्कासर्को कायच हो। नतर्ीहरूलाई जसरी जाँचर्ए तापनर्, आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वर
भएकाहरूको नर्ष्ठा अपररवनतचत र्ै रहन्छ; तर आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वर र्भएकाहरूका लाचग, जब

परमेश्वरको काम नतर्ीहरूको दे हको लाचग लाभदायक हुँदैर्, तब नतर्ीहरूले परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो
दृम्ष्टकोणलाई पररवतचर् गछच र् ्, र नतर्ीहरू परमेश्वरबाट अलग समेत हुन्छर् ्। त्यस्ताहरू आखिरमा

ददह्रलो गरी िडा हुर्ेछैर्र् ्, नतर्ीहरूले परमेश्वरका आर्शिहरूको मात्रै िोजी गछच र् ् र नतर्ीहरूमा
परमेश्वरको लाचग आफैलाई िचर्चर्े र उहाँमा आफैलाई समषपचत गर्े कुर्ै इच्छा हुँदैर्। परमेश्वरको
काम समाम्प्तमा पग
ु ेपनछ त्यस्ता र्ीर् मानर्सहरूलाई नर्कार्लर्ेछ, र नतर्ीहरू कुर्ै पनर्

सहार्ुभूनतको योग्य छै र्र् ्। मार्वता षवहीर्हरू परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गर्च असमथच हुन्छर् ्।
जब वातावरण सुरक्षक्षत र भयरदहत हुन्छ, वा जब फाइदाहरू प्राप्त गर्च सककन्छ, नतर्ीहरू पूणच

रूपमा परमेश्वरप्रनत समषपचत हुन्छर् ्, तर जब नतर्ीहरूले इच्छा गरे को कुरामा सम्झौता हुन्छ वा
आखिरमा इन्कार गररन्छ, नतर्ीहरूले तुरुन्तै षवद्रोह गररहाल्छर् ्। एउटै रातको अवचधमा समेत,
नतर्ीहरू मस्
ु कुराइरहर्े, “दयाल”ु व्यम्क्तबाट कुरूप दे खिर्े दहंस्रक हत्यारामा पररवतचर् हुन्छर् ्, अनर्
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दहजोको आफ्र्ो दहतकारीलाई कुर्ै पनर् शब्द वा कारण षवर्ा र्ै आफ्र्ो मरणशील शत्रक
ु ो रूपमा
व्यवहार गछच र् ्। यदद यी भूत आत्माहरू, आँिाको खझम्क्याइमै मार्े यी भूत आत्माहरूलाई
नर्कार्लएर् भर्े, के नतर्ीहरू अदृश्य ितरा बन्र्े छैर्र् ् र? मानर्सलाई मक्
ु त गर्े कायच षवजयको
कामको पूणचतालाई पछ्याएर हार्सल गररँदैर्। षवजयको काम समाप्त भएको भए तापनर्, मानर्सलाई

शुद्ध पार्े काम समाप्त भएको छै र्; मानर्सलाई पूणच रूपमा शुद्ध पाररएपनछ, परमेश्वरमा पूणच

रूपमा समषपचत हुर्ेहरूलाई पूणच पाररएपनछ, र आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वर षवहीर् हुर्े ती दे िावटी
मानर्सहरूलाई सफाइ गररएपनछ मात्रै त्यस्तो कायच परू ा हुर्ेछ। उहाँको कामको अम्न्तम र्रणमा

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट र्पार्ेहरूलाई पुणच रूपमा हटाइर्ेछ, र हटाइएकाहरू ददयाबलसबाटका हुर् ्।
नतर्ीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च असमथच हुर्े हुँदा, नतर्ीहरू परमेश्वरको षवरुद्धमा षवद्रोही छर् ्,

र यी मानर्सहरूले आज परमेश्वरलाई पछ्याए तापनर्, यसले नतर्ीहरू अम्न्तमसम्मै रहर्ेहरू हुर् ्
भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गदै र्। “अम्न्तमसम्मै परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरूले मुम्क्त पाउर्ेछ” भन्र्े
वर्र्हरूमा, “पछ्याउर्ु” को अथच संकष्टको बीर्मा ददह्रलो गरी िडा हुर्ु भन्र्े हुन्छ। आज, धेरैले
परमेश्वरलाई पछ्याउर्ु सम्जलो छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ्, तर जब परमेश्वरको काम समाप्त हुर्
लागेको हुन्छ, तैँले “पछ्याउर्ु” को साँर्ो अथचलाई जान्र्ेछस ्। तैँले षवजय गररएपनछ आज अझै
पनर् परमेश्वरलाई पछ्याउर् सक्छस ् भन्दै मा, तँ र्सद्ध पाररर्ेहरूमध्ये एक हुर्ेछस ् भन्र्े कुरालाई
यसले प्रमाखणत गदै र्। परीक्षाहरूको सामर्ा गर्च र्सक्र्े हरू, संकष्टको बीर्मा षवजय बन्र्

र्सक्र्ेहरू आखिरमा दृढ रूपमा िडा हुर् असक्षम हुर्ेछर् ्, त्यसकारण परमेश्वरलाई अम्न्तमसम्मै
पछ्याउर् असमथच हुर्ेछर् ्। परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा पछ्याउर्ेहरू आफ्र्ो कामको जाँर्लाई
सामर्ा गर्च सक्र्ेहरू हुर् ्, जबकक परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा र्पछ्याउर्ेहरू परमेश्वरको कुर्ै पनर्
परीक्षाहरूको सामर्ा गर्च असमथच हुन्छर् ्। दढलो-र्ाँडो नतर्ीहरूलाई नर्कार्लर्ेछ, तर षवजेताहरू

राज्यमा र्ै रहर्ेछर् ्। मानर्सले परमेश्वरलाई साँर्ो रूपले िोजी गछच कक गदै र् भन्र्े कुरालाई
उसको कामको जाँर्ले, अथाचत ्, परमेश्वरका परीक्षाहरूले नर्धाचरण गछच , र मानर्स स्वयमले गर्े

नर्णचयसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्। परमेश्वरले कुर्ै पनर् व्यम्क्तलाई आवेगमा इन्कार गर्ुचहुन्र्;

उहाँले गर्े सबै कुराले मानर्सलाई पूणच रूपमा षवश्वस्त तुल्याउर् सक्छ। मानर्सको लाचग अदृश्य
कुर्ै पनर् कुरा, वा मानर्सलाई षवश्वस्त तल्
ु याउर् र्सक्र्े कुर्ै पनर् काम उहाँले गर्चह
ु ु न्र्। मानर्सको
आस्था साँर्ो हो कक होइर् भन्र्े कुरा तथ्यहरूद्वारा प्रमाखणत हुन्छ र मानर्सद्वारा यसको नर्णचय
हुर् सक्दै र्। “गहुँलाई सामामा पररणत गर्च सककँदै र्, र सामालाई गहुँमा पररणत गर्च सककँदै र्”
भन्र्े कुरामा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गर्ेहरू सबै आखिरमा राज्यमा र्ै

रहर्ेछर् ्, र उहाँलाई साँर्ो रूपमा प्रेम गर्े कसैलाई पनर् परमेश्वरले दव्ु यचवहार गर्चह
ु ु न्र्। नतर्ीहरूका
फरक-फरक कायचहरू र गवाहीहरूका आधारमा, राज्यर्भत्रका षवजेताहरूले पूजाहारीहरूका रूपमा वा
अर्ुयायीहरूका रूपमा सेवा गर्ेछर् ्, र संकष्टको बीर्मा षवजयी हुर्ेहरू राज्यर्भत्रका पूजाहारीहरूको
नर्काय बन्र्ेछर् ्। ब्रह्माण्डभररमा सुसमार्ारको कायच समाप्त भएपनछ पूजाहारीहरूको नर्कायलाई
नर्माचण गररर्ेछ। जब त्यो समय आउँ छ, मानर्सले गर्ुचपर्े कुरा परमेश्वरको राज्यर्भत्र उसले पूरा

गर्चप
ु र्े दानयत्व, र राज्यर्भत्र परमेश्वरसँग एकसाथको उसको म्जयाइ हुर्ेछ। पज
ू ाहारीहरूको
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नर्कायमा प्रधार् पूजाहारीहरू र पूजाहारीहरू हुर्ेछर् ्, र बाँकीर्ादहँ परमेश्वरका पुत्रहरू र मानर्सहरू
हुर्ेछर् ्। संकष्टको अवचधमा परमेश्वरको नर्म्म्त नतर्ीहरूले ददएका गवाहीले यो सबैलाई नर्धाचरण
गर्ेछ; ती आवेगमा ददइर्े पदहरू होइर्र् ्। मानर्सको अवस्थालाई स्थापर्ा गररसकेपनछ, परमेश्वरको

काम बन्द हुर्ेछ, ककर्भर्े हरे कलाई उसको प्रकार अर्ुसार वगीकरण गररर्ेछ र नतर्ीहरूको मूल
म्स्थनतमा फकाचइर्ेछ, र यो परमेश्वरको कायचको पण
ू चताको चर्न्ह हो, यो परमेश्वरको काम र
मानर्सको अभ्यासको अम्न्तम पररणाम हो, र परमेश्वरको कायच र मानर्सको सहकायचका
दशचर्हरूलाई स्पष्ट बर्ाउर्े कायच हो। आखिरमा, मानर्सले परमेश्वरको राज्यमा षवश्राम पाउर्ेछ, र
परमेश्वर पनर् षवश्राम गर्च आफ्र्ो वासस्थार्मा फकचर्ुहुर्ेछ। परमेश्वर र मानर्स बीर्को ६,०००
विे सहकायचको अम्न्तम पररणाम यही र्ै हुर्ेछ।

स्वगीय वपताको इच्र्ा पालन गनुछ नै
ख्रीष्टको आिारभूत स्वभाव हो

दे हधारी परमेश्वरलाई ख्रीष्ट भनर्न्छ, र परमेश्वरका आत्माले ख्रीष्टलाई दे हधारण गर्ुचभयो। यो

दे ह कुर्ै पनर् दे हको मानर्सजस्तो छै र्। यस र्भन्र्ताको कारण के हो भर्े ख्रीष्ट दे ह र रगतले

बनर्र्भ
ु एको हुर्ह
ु ु न्र्; उहाँ आत्माको दे हधारण हुर्ुहुन्छ। उहाँमा सामान्य मार्वता र पण
ू च ईश्वरत्व
दव
ु ै छ। उहाँको ईश्वरत्व कुर्ै पनर् मानर्समा छै र्। उहाँको सामान्य मार्वताले दे हमा हुर्े उहाँका

सबै सामान्य कक्रयाकलापहरूलाई सञ्र्ालर् गछच , र उहाँको ईश्वरत्वले परमेश्वर स्वयमको कायचलाई

अनघ बढाउँ छ। र्ाहे यो उहाँको मार्वता होस ् वा ईश्वरत्व होस ्, यी दव
ु ै र्ै स्वगचमा बस्र्ुहुर्े षपताको
इच्छामा समषपचत हुन्छर् ्। ख्रीष्टको सार भर्ेको आत्मा र्ै हो, जर्
ु ईश्वरत्व हो। त्यसकारण,
परमेश्वर स्वयमको
् सार र्ै उहाँको सार हो; यो सारले उहाँको आफ्र्ै कायचलाई बाधा ददँ दैर्, र उहाँको
आफ्र्ै कायचलाई र्ष्ट गर्े कुर्ै पनर् कायच उहाँले गर्च सक्र्ुहुन्र्, र् त उहाँको आफ्र्ै इच्छा षवरुद्ध

जार्े कुर्ै पनर् वर्र् उहाँले कदहल्यै बोल्र्ुहुन्छ। त्यसकारण, दे हधारी परमेश्वरले आफ्र्ै

व्यवस्थापर्लाई अवरोध गर्े कुर्ै पनर् काम कदहल्यै गर्ुचहुन्र्। सबै मानर्सहरूले यही कुरालाई
बझ्
ु र्ुपछच । पषवत्र आत्माको कायचको सार भर्ेको मानर्सलाई मम्ु क्त ददर्ु हो, र यो परमेश्वरको
आफ्र्ै व्यवस्थापर्को लाचग हो। त्यसरी र्ै, ख्रीष्टको कायच पनर् मानर्सलाई मुम्क्त ददर्ु र्ै हो, र

यो परमेश्वरको इच्छाको लाचग हो। परमेश्वर दे हधारी हुर्ुहुर्े हुँदा आफ्र्ो काम गर्चको लाचग उहाँको
दे ह पयाचप्त छ भर्ेर उहाँले आफ्र्ो दे हर्भत्रको आधारभूत स्वभावलाई महसुस गर्ुचहुन्छ। त्यसकारण,

दे हधारणको समय अवचधमा ख्रीष्टको कायचले परमेश्वरको आत्माका सबै कायचलाई प्रनतस्थापर् गछच ,
र दे हधारणको समयभरर गररर्े सबै कायचको केन्द्र ख्रीष्टको कायच र्ै हो। यो अन्य कुर्ै पनर् युगको

कायचसँग र्मर्सर् सक्दै र्। र परमेश्वर दे हधारी हुर्ुहुर्े हुँदा उहाँले आफ्र्ो दे हको पदहर्ार्मा कायच
गर्ुचहुन्छ; उहाँ दे हमा आउर्ुहुर्े भएकोले, आफूले गर्ुचपर्े कायचलाई उहाँले दे हमा र्ै पूरा गर्ुचहुन्छ।
परमेश्वरको आत्मा होस ् वा ख्रीष्ट होस ्, दव
ु ै र्ै परमेश्वर स्वयम हुर्ुहुन्छ, र उहाँले आफूले गर्ुचपर्े
काम गर्चह
ु ु न्छ र आफूले गर्चप
ु र्े सेवकाइ गर्चुहुन्छ।
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परमेश्वरको आधारभूत स्वभावले र्ै अम्ख्तयारको प्रयोग गछच , तर उहाँबाट आउर्े अम्ख्तयारप्रनत

उहाँ पूणच रूपमा समषपचत हुर् सक्र्ुहुन्छ। र्ाहे यो आत्माको काम होस ् वा दे हको काम होस ,्
यीमध्ये कुर्ै पनर् काम एक-अकाचसँग बाखझँदैर्। सारा सम्ृ ष्टमाचथको अम्ख्तयार परमेश्वरका
आत्मासँग छ। परमेश्वरको आधारभूत स्वभाव सदहतको दे ह पनर् अम्ख्तयारको अधीर्मा हुन्छ, तर
दे हमा हुर्ुभएका परमेश्वरले ती सबै कायचहरूलाई गर्च सक्र्ुहुन्छ, जुर् कायचहरूले स्वगचमा हुर्ुहुर्े
षपताको इच्छालाई पालर् गछच । यसलाई कुर्ै पनर् व्यम्क्तले प्राप्त गर्च वा कल्पर्ा गर्च सक्दै र्।
परमेश्वर स्वयम ् र्ै अम्ख्तयार हुर्ुहुन्छ, तर उहाँको दे ह उहाँको अम्ख्तयारप्रनत समषपचत हुर् सक्छ।
“ख्रीष्टले परमेश्वर षपताको इच्छालाई पालर् गर्ुचहुन्छ” भर्ेर भन्र्े क्रममा यही कुरालाई सूचर्त
गररन्छ। परमेश्वर आत्मा हुर्ुहुन्छ र जसरी परमेश्वर मानर्स बन्र् सक्र्ुहुन्छ त्यसरी र्ै उहाँले
मुम्क्तको काम पनर् गर्च सक्र्ुहुन्छ। जे भए तापनर्, परमेश्वर स्वयमले र्ै आफ्र्ो कायच गर्चह
ु ु न्छ;
र् त उहाँले बाधा ददर्ुहुन्छ र् त हस्तक्षेप र्ै गर्ुचहुन्छ, उहाँले आफैमा बाखझर्े ककर्समको काम

गर्ुच त परै जाओस ्, ककर्भर्े आत्मा र दे हले गर्े कायचको सार उही प्रकारको हुन्छ। र्ाहे आत्मा
होस ् वादे ह, दव
ु ैले एउटै इच्छालाई पूरा गर्च र एउटै कायचलाई व्यवस्थापर् गर्चको लाचग काम
गर्ुचहुन्छ। आत्मा र दे हका गुणहरू पूणच रूपमा फरक भए तापनर्, उहाँहरूका आधारभूत स्वभावहरू
उस्तै छर् ्; दव
ु ैमा परमेश्वर स्वयमको आधारभूत स्वभाव, अनर् परमेश्वर स्वयमको पदहर्ार् छ।

परमेश्वर स्वयममा कुर्ै पनर् अर्ाज्ञाकारीताको तत्वहरू छै र्; उहाँको स्वभाव असल छ। उहाँ सारा

सुन्दरता र भलाइ, साथै सारा प्रेमको अर्भव्यम्क्त हुर्ुहुन्छ। दे हमा समेत परमेश्वरले त्यस्तो कुर्ै
पनर् काम गर्ुचहुन्र् जसले परमेश्वर षपताको अवज्ञा गछच । आफ्र्ो जीवर् बर्लदार् ददर्ु पदाच समेत

उहाँले हृदयदे खि त्यसो गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, र उहाँले अन्य कुर्ै पनर् नर्णचय गर्ुचभएर्। परमेश्वरमा
स्वुःधार्मचकता वा स्वुःमहत्त्व, वा अर्भमार्ी र अहङ्ग्कारीको कुर्ै तत्व छै र्; उहाँमा कुदटलका कुर्ै
तत्वहरू छै र्र् ्। परमेश्वरको अवज्ञा गर्े हरे क कुरा शैतार्बाट आउँ छ; सारा कुरूपता र दष्ु टताको
स्रोत शैतार् र्ै हो। मानर्समा शैतार्को जस्तै गुणहरू हुर्ुको कारण के हो भर्े मानर्सलाई शैतार्ले
भ्रष्ट तुल्याएको छ र प्रशोधर् गरे को छ। ख्रीष्टलाई शैतार्ले भ्रष्ट तल्
ु याएको छै र्, त्यसकारण

उहाँमा परमेश्वरका र्ररत्रहरू मात्रै छर् ्, तर शैतार्को कुर्ै र्ररत्रहरू छै र्र् ्। काम जनतसुकै कदठर्
होस ् वा दे ह जनतसक
ु ै कमजोर होस ्, जब परमेश्वर दे हमा बस्र्ुहुन्छ, उहाँले परमेश्वर स्वयमको

कायचलाई बाधा ददर्े कुर्ै कुरा कदहल्यै पनर् गर्ुचहुर्ेछैर्, अर्ाज्ञाकारीतामा परमेश्वर षपताको

इच्छालाई त्याग्र्े कुरा त परै जाओस ्। उहाँले परमेश्वर षपताको इच्छालाई धोका ददर्ुभन्दा दे हको
पीडालाई भोग्र्ुहुन्छ; यो, येशूले प्राथचर्ामा भन्र्ुभएको जस्तै छ, “षपता, यदद सम्भव छ भर्े, यो
कर्ौरा मबाट हटोस ्: तैपनर् मेरो इच्छा होइर्, तर तपाईंको इच्छा परू ा होस ्।” मानर्सहरूले आफ्र्ो

लाचग आफै नर्णचयहरू गछच र् ्, तर ख्रीष्टले त्यसो गर्ुचहुन्र्। उहाँसँग परमेश्वर स्वयमको पदहर्ार्

भए तापनर्, उहाँले परमेश्वर षपताको इच्छालाई िोज्र्ुहुन्छ, र परमेश्वर षपताले उहाँलाई
सुम्पर्ुभएको कुरालाई दे हको दृम्ष्टकोणद्वारा पूरा गर्ुचहुन्छ। यो मानर्सले पूरा गर्च र्सक्र्े कुरा
हो। शैतार्बाट आउर्े कुरामा परमेश्वरको स्वभाव हुँदैर्; यसमा परमेश्वरको अवज्ञा गर्े र उहाँलाई
षवरोध गर्े कुरा मात्रै हुन्छ। यसले परमेश्वरलाई पण
ू च रूपमा पालर् गर्च सक्दै र्, परमेश्वरको
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इच्छालाई स्वेच्छाले पालर् गर्े कुरा त परै जाओस ्। ख्रीष्टबाट टाढा रहे र सबै मानर्सले त्यही

काम गर्च सक्छर् ् जसले परमेश्वरको षवरोध गछच , र कुर्ै पनर् मानर्सले परमेश्वरले सुम्पर्ुभएको

कायचलाई प्रत्यक्ष रूपमा गर्च सक्दै र्; परमेश्वरको व्यवस्थापर्लाई परू ा गर्चप
ु र्े आफ्र्ो कतचव्यको
रूपमा एक जर्ाले पनर् र्लर् सक्दै र्। ख्रीष्टको आधारभूत स्वभाव भर्ेको परमेश्वर षपताको
इच्छाप्रनत समषपचत हुर्ु हो; परमेश्वरको षवरुद्धमा अर्ाज्ञाकारी हुर्े कायच शैतार्को र्ररत्र हो। यी
दई
ु गुणहरू परस्पर-षवरोधी गुणहरू हुर् ्, र शैतार्का गुणहरू भएको कसैलाई पनर् ख्रीष्ट भन्र्

सककँदै र्। मानर्सले परमेश्वरको िानतर उहाँको काम गर्च र्सक्र्ुको कारण के हो भर्े मानर्समा
परमेश्वरको कुर्ै पनर् आधारभूत स्वभाव हुँदैर्। मानर्सको व्यम्क्तगत रुचर्हरूका लाचग र भषवष्यको
आशाको लाचग मात्रै मानर्सले परमेश्वरको लाचग काम गछच , तर ख्रीष्टले परमेश्वर षपताको इच्छालाई

पूरा गर्चको लाचग काम गर्ुचहुन्छ।
ख्रीष्टको मार्वता उहाँको ईश्वरत्वद्वारा सञ्र्ार्लत छ। उहाँ दे हमा हुर्ुभए तापनर्, उहाँको

मार्वता दे हको मानर्सजस्तो पूणच रूपमा छै र्। उहाँमा उहाँको आफ्र्ै अद्षवतीय र्ररत्र छ, र यो
पनर् उहाँको ईश्वरत्वद्वारा सञ्र्ार्लत छ। उहाँको ईश्वरत्वमा कुर्ै कमजोरी छै र्; ख्रीष्टको

कमजोरीले उहाँको मार्वताको कमजोरीलाई जर्ाउँ छ। केही हदसम्म, यो कमजोरीले उहाँको

ईश्वरत्वलाई ददन्छ, तर त्यस ककर्समका सीर्मतताहरू नर्म्श्र्त क्षेत्र र समयर्भत्र हुन्छर् ्, र ती
पररचध षवहीर् छै र्र् ्। जब उहाँको ईश्वरत्वको कामलाई अनघ बढाउर्े समय आउँ छ, तब उहाँको
मार्वताको बाबजुद पनर् यसलाई पूरा गररन्छ। ख्रीष्टको मार्वता पूणच रूपमा उहाँको ईश्वरत्वद्वारा

नर्दे र्शत छ। उहाँको मार्वताको सामान्य जीवर् बाहे क , उहाँको मार्वताका अरू सबै कायचहरू

उहाँको ईश्वरत्वद्वारा प्रभाषवत, असररत, र नर्दे र्शत हुन्छर् ्। ख्रीष्टमा एउटा मार्वता भए तापनर्,
यसले उहाँको ईश्वरत्वलाई बाधा ददँ दैर्, र ठीक यही कारणले गदाच ख्रीष्टको मार्वता उहाँको
ईश्वरत्वद्वारा नर्दे र्शत छ; अरूसँग कसरी व्यवहार गर्े त्यसमा उहाँको मार्वता पररपक्व र्भए

तापनर्, यसले उहाँको ईश्वरत्वको सामान्य कायचलाई प्रभाव पादै र्। उहाँको मार्वता भ्रष्ट भएको
छै र् भर्ी भन्र्े क्रममा मैले ख्रीष्टको मार्वतालाई उहाँको ईश्वरत्वद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा नर्दे र्शत

हुर् सक्छ, र उहाँमा साधारण मानर्सको भन्दा उच्र् र्ेतर्ा छ भर्ेर भन्र् िोजेको हुँ। उहाँको
कायचमा ईश्वरत्वद्वारा नर्दे र्शत हुर्को लाचग उहाँको मार्वता सबैभन्दा उपयक्
ु त छ; उहाँको मार्वता
ईश्वरत्वको कायचलाई व्यक्त गर्च सबैभन्दा बढी सक्षम छ, र त्यस्तो कायचप्रनत समषपचत हुर् यो
सबैभन्दा बढी सक्षम छ। दे हमा काम गर्े क्रममा उहाँले दे हमा रहे को मानर्सले पूरा गर्ुचपर्े

कतचव्यलाई कदहल्यै पनर् बबसचर्ुहुन्र्; उहाँ स्वगचमा परमेश्वरलाई साँर्ो हृदयले आराधर्ा गर्च सक्षम

हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँमा परमेश्वरको स्वभाव छ, र उहाँको पदहर्ार् परमेश्वर स्वयमको पदहर्ार् हो। यो
के मात्रै हो भर्े उहाँ पथ्
ृ वीमा आउर्ुभएको छ र सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी बन्र्ुभएको छ र सम्ृ ष्ट
गररएको प्राणीको बादहरी आवरण र्लर्ुभएको छ र, अदहले एउटा मार्वतालाई र्लर्ुभएको छ जुर्

पदहले उहाँमा चथएर्। स्वगचमा परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्च उहाँ सक्षम हुर्ुहुन्छ; उहाँ परमेश्वर
स्वयम हुर्ुहुन्छ र मानर्सले उहाँको अर्ुकरण गर्च सक्दै र्। उहाँको पदहर्ार् परमेश्वर स्वयम र्ै
हुर्ह
ु ु न्छ। दे हको दृम्ष्टकोणद्वारा उहाँले परमेश्वरको आराधर्ा गर्चह
ु ु न्छ; त्यसकारण, “स्वगचमा ख्रीष्टले
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परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्ुचहुन्छ” भन्र्े वर्र्हरू गलत छै र्र् ्। मानर्सबाट उहाँले र्ाहर्े कुरा भर्ेको
उहाँको आफ्र्ै स्वभाव हो; नतर्ीहरूबाट त्यस कुराको माग गर्ुचभन्दा पदहले र्ै उहाँले मानर्सबाट

माग गर्चह
ु ु र्े सबै कुरालाई परू ा गर्चभ
ु एको छ। जर्
ु कुरा आफूमा छै र् उहाँले त्यो कुरा अरूबाट
कदहल्यै पनर् माग गर्चह
ु ु न्र्, ककर्भर्े यो सबैले र्ै उहाँको स्वभावलाई नर्माचण गछच । उहाँले आफ्र्ो
कायचलाई जसरी अनघ बढाउर्ुभए तापनर्, परमेश्वरलाई अवज्ञा गर्े तररकाले उहाँले कदहल्यै पनर्

काम गर्ुचहुन्र्। उहाँले मानर्सबाट जे माग्र्ुभए तापनर्, मानर्सले पूरा गर्च सक्र्ेभन्दा बादहरको
कुर्ै माग हुँदैर्। उहाँले गर्े सबै कुरा परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्े कायच हो र ती सबै उहाँको

व्यवस्थापर्को िानतर हो। ख्रीष्टको ईश्वरत्व सबै मानर्सभन्दा माचथ छ; त्यसकारण, सम्ृ ष्ट गररएका

सबै प्राणीहरूका सबैभन्दा उच्र् अम्ख्तयार उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ। उहाँको अम्ख्तयार र्ै उहाँको ईश्वरत्व
हो, अथाचत ् परमेश्वर स्वयमको स्वभाव र अम्स्तत्व, जसले उहाँको पदहर्ार्लाई नर्धाचरण गछच ।
त्यसकारण, उहाँको मार्वता जनतसक
ु ै सामान्य भए तापनर्, उहाँमा परमेश्वर स्वयमको पररर्य छ

भन्र्े कुरा अिण्डर्ीय छ; उहाँले जुर्सुकै दृम्ष्टकोणबाट बोल्र्ुभए तापनर् र उहाँले परमेश्वरको

इच्छालाई जसरी पालर् गर्ुचभए तापनर्, उहाँ परमेश्वर स्वयम हुर्ुहुन्र् भर्ेर भन्र् सककँदै र्। मूिच
र अज्ञार्ी मानर्सहरूले ख्रीष्टको मार्वतालाई प्रायजसो सामान्य ठान्छर् ्। आफ्र्ो ईश्वरत्वलाई

उहाँले जसरी व्यक्त गर्ुचभए तापनर् र प्रकट गर्ुचभए तापनर्, उहाँ ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई
स्वीकार गर्च मानर्स असमथच छ। र ख्रीष्टले आफ्र्ो आज्ञापालर्लाई र मार्वतालाई जनत प्रदशचर्
गर्ुचहुन्छ, मूिच मानर्सहरूले ख्रीष्टलाई त्यनत र्ै हल्कासँग र्लन्छर् ्। उहाँलाई बदहष्कार र नतरस्कारको
व्यवहार गर्े, तर उच्र् प्रनतष्ठा भएका “महार् ् मानर्सहरू” लाई आराधर्ाको टे बलमा राख्र्े

मानर्सहरू पनर् छर् ्। परमेश्वरप्रनतको मानर्सको षवरोध र अर्ाज्ञाकारीता दे हधारी परमेश्वरको

स्वभाव परमेश्वरप्रनत समषपचत हुन्छ भन्र्े तथ्यबाट, साथै ख्रीष्टको सामान्य मार्वताबाट आउँ छ;
परमेश्वरप्रनतको मानर्सको षवरोध र अर्ाज्ञाकारीताको स्रोत यही र्ै हो। यदद ख्रीष्टमा उहाँको
मार्वको भेि चथएर् र उहाँले सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको दृम्ष्टकोणबाट परमेश्वर षपताको इच्छालाई

िोज्र्ुहुन्र्चथयो, तर उहाँमा अचधक मार्वता चथयो भर्े, मानर्सको बीर्मा कुर्ै अर्ाज्ञाकारीता
र्हुर्े सम्भावर्ा बढी छ। मानर्सले सधैँ स्वगचको अदृश्य परमेश्वरमा षवश्वास गर्च तयार हुर्ुको
कारण के हो भर्े स्वगचको परमेश्वरमा कुर्ै मार्वता छै र्, र् त सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको कुर्ै एउटा

गुण समेत उहाँमा छ। त्यसकारण, मानर्सले उहाँलाई सबैभन्दा उच्र् आदरको दृम्ष्टकोणले हे छच,
तर ख्रीष्टप्रनत भर्े नतरस्कारको आर्रण राख्छ।

पथ्
ृ वीमा ख्रीष्टले परमेश्वर स्वयमको प्रनतनर्चधत्व गरे र काम गर्च सक्षम हुर्ुभए तापनर्, सबै
मानर्सलाई दे हमा रहे को आफ्र्ो स्वरूपलाई दे िाउर्े अर्भप्रायका साथ उहाँ आउर्ह
ु ु न्र्। सबै

मानर्सले उहाँलाई दे िूर् ् भर्ेर उहाँ आउर्ुहुन्र्; उहाँको हातद्वारा मानर्सलाई डोर्याउर्को नर्म्म्त

उहाँ आउर्ुहुन्छ, र यसद्वारा मानर्स र्याँ युगमा प्रवेश गछच । ख्रीष्टको दे हको उद्दे श्य परमेश्वर
स्वयमको कायच, अथाचत ्, दे हमा गररर्े परमेश्वरको कायचको लाचग हो, तर उहाँको दे हको सारलाई पूणच
रूपमा बुझ्र् मानर्सलाई सक्षम गराउर्ु होइर्। उहाँले जसरी काम गर्ुचभए तापनर्, उहाँले गर्े कुर्ै

पनर् कुरा दे हद्वारा प्राप्त गर्च सककर्ेभन्दा बादहर जाँदैर्। उहाँले जसरी काम गर्चभ
ु ए तापनर्, उहाँले
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सामान्य मार्वताद्वारा दे हमा त्यो गर्ुचहुन्छ, र मानर्सलाई परमेश्वरको साँर्ो अर्ुहार पूणच रूपमा
प्रकट गर्ुचहुन्र्। यसको साथै, दे हमा उहाँले गर्े कायच मानर्सले षवर्ार गर्े जषिको अलौककक वा

अथाह कदहल्यै हुँदैर्। ख्रीष्टले दे हमा परमेश्वर स्वयमलाई प्रनतनर्चधत्व गर्चभ
ु ए तापनर् र परमेश्वर
स्वयमले गर्ुचपर्े कायचलाई व्यम्क्तगत रूपमा आफै गर्ुचहुर्े भए तापनर्, उहाँले स्वगचमा हुर्ुहुर्े

परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई इन्कार गर्ुचहुन्र्, र् त उहाँले उिेजर्ाको साथ आफ्र्ै कायचहरूको घोिणा
र्ै गर्ुचहुन्छ। बरु, उहाँ आफ्र्ो दे हर्भत्र गुप्त, र्म्र रहर्ुहुन्छ। ख्रीष्ट बाहे क, आफूलाई ख्रीष्ट भर्ी

झट
ू ो रूपमा दाबी गर्ेहरूमा उहाँका गण
ु हरू हुँदैर्। झट
ू ा ख्रीष्टहरूको अहङ्ग्कारी र आफैलाई उर्ाल्र्े
स्वभावसँग तुलर्ा गदाच, दे हको कुर् आर्रण साँर्ो ख्रीष्ट हो त्यस कुरालाई छलचङ्ग्ग पाररददन्छ।
नतर्ीहरू जनत झूट हुर् ्, त्यनत र्ै हदसम्म झूटा ख्रीष्टहरूले आफैप्रनत घमण्ड गछच र् ्, र मानर्सहरूलाई
धोका ददर्का लाचग त्यनत र्ै नतर्ीहरूले चर्न्हरू दे िाउर् र अर्म्मका कामहरू गर्च सक्छर् ्। झट
ू ा

ख्रीष्टहरूमा परमेश्वरको गुणहरू हुँदैर्; झूटा ख्रीष्टहरूको कुर्ै पनर् तत्वद्वारा ख्रीष्ट कलङ्ग्ककत
हुर्ुहुन्र्। दे हको कायच गर्चको लाचग मात्रै परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुन्छ, उहाँलाई हे र्चको नर्म्म्त
मानर्सहरूलाई सक्षम तुल्याउर्को लाचग मात्रै होइर्। बरु, उहाँले आफ्र्ो कामलाई र्ै उहाँको पदहर्ार्
पुम्ष्ट गर्च ददर्ुहुन्छ, र आफूले प्रकट गरे को कुरालाई र्ै उहाँले आफ्र्ो स्वभावलाई प्रमाखणत गर्च
ददर्ुहुन्छ। उहाँको स्वभाव आधारहीर् छै र्; उहाँको पदहर्ार्लाई उहाँको हातद्वारा िोसेर र्लइएको

चथएर्; उहाँको कायच र उहाँको स्वभावद्वारा र्ै यसलाई नर्धाचररत गररन्छ। उहाँमा परमेश्वर स्वयमको

स्वभाव भए तापनर् र परमेश्वर स्वयमको कामलाई पूरा गर्च उहाँ सक्षम हुर्ुभए तापनर्, आखिर
उहाँ दे ह र्ै हुर्ुहुन्छ, जुर् आत्माभन्दा फरक छ। उहाँ आत्माका गुणहरू भएको परमेश्वर हुर्ुहुन्र्;

उहाँ दे हको आवरण भएको परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। त्यसकारण, उहाँ जनत सामान्य र जनत कमजोर
भए तापनर्, र उहाँले परमेश्वर षपताको इच्छालाई जसरी िोज्र्ु भए तापनर्, उहाँको ईश्वरत्व
अिण्डर्ीय छ। दे हधारी परमेश्वरर्भत्र सामान्य मार्वता र यसको कमजोरीहरू मात्रै हुँदैर्र् ्; त्यहाँ
उहाँको ईश्वरत्वको उदे कता र अज्ञेयता साथै दे हमा उहाँले गर्े सबै कायचहरू पनर् हुन्छर् ्। त्यसकारण,
मार्वता र ईश्वरत्व दव
ु ै ख्रीष्टर्भत्र अम्स्तत्वमा हुन्छ, वास्तषवकतामा र व्यवहाररकता दव
ु ैमा। यो
सबैभन्दा ररिो वा अलौककक कुरामा पदै र्। उहाँ आफ्र्ो कायचलाई अनघ बढाउर्े मुख्य उद्दे श्यको

साथ पथ्
ु ु न्छ; पथ्
ृ वीमा आउर्ह
ृ वीमा काम अनघ बढाउर्को लाचग सामान्य मार्वता र्लर्ु अपररहायच
र्ै हुन्छ; अन्यथा, उहाँको ईश्वरत्वको शम्क्त जनत र्ै महार् ् भए तापनर्, यसको मूल कायचलाई असल

रूपमा प्रयोग गर्च सककँदै र्। उहाँको मार्वताको महत्त्व नर्कै ठूलो भए तापनर्, यो र्ै उहाँको मूल
स्वभाव भर्े होइर्। उहाँको मूल स्वभाव भर्ेको ईश्वरत्व हो; त्यसकारण, उहाँले जुर् क्षणमा पथ्
ृ वीमा

आफ्र्ो सेवकाइलाई सरु
ु गर्चह
ु ु न्छ त्यही क्षणमा र्ै उहाँले आफ्र्ो ईश्वरत्वलाई व्यक्त गर्च सरु
ु
गर्ुचहुन्छ। उहाँको मार्वता आफ्र्ो दे हको सामान्य जीवर्लाई कायम राख्र्को लाचग मात्रै
अम्स्तत्वमा रहन्छ ताकक उहाँको ईश्वरत्वले दे हमा सामान्य रूपमा आफ्र्ो कायचलाई अनघ बढाउर्

सकोस ्; उहाँको कायचलाई पूणच रूपमा नर्दे र्शत गर्ेर्ादहँ ईश्वरत्व र्ै हो। जब उहाँले आफ्र्ो कायचलाई
पूरा गर्ुचहुन्छ, तब उहाँले आफ्र्ो सेवकाइलाई पूरा गर्ुचभएको हुर्ेछ। उहाँको कायचको सम्पूणत
च ा र्ै
मानर्सले जान्र्ु पर्े कुरा हो, र उहाँको कायचद्वारा र्ै उहाँलाई चर्न्र्को लाचग उहाँले मानर्सलाई
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सक्षम तुल्याउर्ुहुन्छ। आफ्र्ो कायचको अवचधमा, आफ्र्ो ईश्वरत्वको स्वभावलाई लगभग पूणच रूपमा

र्ै व्यक्त गर्ुचहुन्छ, जुर् मार्वताद्वारा कलङ्ग्ककत भएको छै र्, षवर्ार र मार्व आर्रणद्वारा
कलङ्ग्ककत भएको छै र्। जब सारा सेवकाइ परू ा हुर्े समय आउँ छ, उहाँले आफूले व्यक्त गर्चप
ु र्े
स्वभावलाई पदहले र्ै र्सद्ध रूपमा र पूणच रूपमा व्यक्त गररसक्र्ुभएको हुर्ेछ। उहाँको कायच कुर्ै
पनर् मानर्सको नर्दे शर्हरूद्वारा नर्दे र्शत छै र् ; उहाँको स्वभावको अर्भव्यम्क्त पनर् पूणचतया
स्वतन्त्र र्ै छ, र यो मर्द्वारा नर्यम्न्त्रत वा षवर्ारद्वारा सञ्र्ार्लत छै र्, तर स्वाभाषवक रूपमा

र्ै यो प्रकट हुन्छ। यो कुर्ै पनर् मानर्सले प्राप्त गर्च र्सक्र्े कुरा हो। वातावरणहरू कठोर भए
पनर् वा अवस्थाहरू प्रनतकूल भए तापनर्, उहाँले उचर्त समयमा आफ्र्ो स्वभावलाई व्यक्त गर्च
सक्र्ुहुन्छ। जो ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ, उहाँले ख्रीष्ट सारलाई प्रकट गर्ुचहुन्छ, तर जो होइर्र् ् नतर्ीहरूमा
ख्रीष्टको स्वभाव हुँदैर्। त्यसकारण, सबैले उहाँलाई षवरोध गरे पनर् वा उहाँलाई षवरोध गर्े धारणा

रािे पनर्, ख्रीष्टले व्यक्त गर्ुचभएको स्वभाव परमेश्वरको स्वभाव हो भन्र्े कुरालाई मानर्सको
षवर्ारहरूको आधारमा कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्। ख्रीष्टलाई साँर्ो हृदयले पछ्याउर्े वा

मर्ैबाट परमेश्वरलाई िोज्र्े हरे कले, उहाँको ईश्वरत्वको अर्भव्यम्क्तको आधारमा उहाँ र्ै ख्रीष्ट

हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई स्वीकार गर्ेछर् ्। मानर्सको षवर्ारहरूसँग र्र्मल्र्े उहाँको कुर्ै पनर्
पक्षहरूको आधारमा नतर्ीहरूले ख्रीष्टलाई कदहल्यै पनर् इन्कार गदै र्र् ्। मानर्स अत्यन्तै मूिच भए

तापनर्, मानर्सको इच्छा के हो र परमेश्वरबाट के आउँ छ भन्र्े कुरा सबैलाई यथाथच रूपमा थाहा

छ। के मात्रै हो भर्े आफ्र्ा अर्भप्रायहरूका पररणामस्वरूप धेरै मानर्सहरूले ख्रीष्टलाई जार्ी-जार्ी
षवरोध गछच र् ्। यसको लाचग होइर् भर्े , ख्रीष्टको अम्स्तत्वलाई इन्कार गर्े कारण कुर्ै पनर्

मानर्ससँग हुर्ेचथएर्, ककर्भर्े ख्रीष्टले व्यक्त गर्ुचभएको ईश्वरत्व वास्तवमा अम्स्तत्वमा छ, र
उहाँको कायचलाई र्ाङ्ग्गो आँिाले दे ख्र् सककन्छ।
ख्रीष्टको कायच र अर्भव्यम्क्तले र्ै उहाँको स्वभावलाई नर्धाचररत गछच । उहाँमा समषपचत गररएको

साँर्ो हृदयलाई उहाँले पूणच गर्च सक्र्ुहुन्छ। उहाँले स्वगचका परमेश्वरलाई साँर्ो हृदयले आराधर्ा

गर्च सक्र्ुहुन्छ, र साँर्ो हृदयद्वारा र्ै उहाँले परमेश्वर षपताको इच्छालाई िोज्र्ुहुन्छ। यी सबैलाई
उहाँको सारद्वारा र्ै नर्धाचररत गररन्छ। र उहाँको सारद्वारा र्ै उहाँको प्राकृनतक प्रकाशलाई नर्धाचररत

गररन्छ; मैले यसलाई “प्राकृनतक प्रकाश” भन्र्ुको कारण के हो भर्े उहाँको अर्भव्यम्क्त अर्क
ु रण
होइर्, वा मानर्सको र्शक्षाको पररणाम, वा मानर्सले गरे को धेरै विचको पररश्रमको पररणाम होइर्।

उहाँले यो र्सक्र्ुभएर् वा आफैलाई यसद्वारा सजाउर्ुभएर्; बरु, यो उहाँ आफैमा अन्तनर्चदहत छ।

मानर्सले उहाँको कायच, उहाँको अर्भव्यम्क्त, उहाँको मार्वता, र उहाँको सामान्य मार्वताको सम्पूणच
जीवर्लाई इन्कार गर्च सक्छ, तर उहाँले स्वगचमा परमेश्वरलाई साँर्ो हृदयले आराधर्ा गर्चह
ु ु न्छ
भन्र्े कुरालाई कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्; उहाँ स्वगचमा हुर्ुहुर्े षपताको इच्छालाई पूरा गर्चको

लाचग आउर्ुभएको हो भन्र्े कुरालाई कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्, र उहाँले परमेश्वर षपतालाई

जुर् इमार्दारीताको साथ िोज्र्ुहुन्छ त्यसलाई कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्। उहाँको स्वरूप
इम्न्द्रयहरूका लाचग आकिचक र्भए तापनर्, उहाँको उपदे श असाधारण र्भए तापनर्, र उहाँको कायच
मानर्सले कल्पर्ा गरे जस्तो पथ्
ृ वीलाई छताछुल्ल पार्े वा स्वगचलाई हल्लाउर्े ककर्समको र्भए
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तापनर्, उहाँ वास्तवमा र्ै ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ, जसले साँर्ो हृदयको साथ स्वगचमा हुर्ुहुर्े षपताको
इच्छालाई पूरा गर्ुचहुन्छ, जो स्वगीय षपताप्रनत पूणच रूपमा समषपचत हुर्ुहुन्छ, र मत्ृ युसम्मै आज्ञाकारी
हुर्ह
ु ु न्छ। ककर्भर्े उहाँको सार ख्रीष्टकै सार हो। मानर्सले यो सत्यतालाई षवश्वास गर्च कदठर्
छ, तर सत्य यही र्ै हो। जब ख्रीष्टको सेवकाइ पूणच रूपमा परू ा भएको हुन्छ, उहाँको कायचद्वारा
मानर्सले के कुरालाई दे ख्र् सक्छ भर्े उहाँको स्वभाव र उहाँको अम्स्तत्वले स्वगचको परमेश्वरको

स्वभाव र अम्स्तत्वलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । त्यो समयमा, उहाँको सम्पूणच कायचको योगले उहाँ
वास्तवमा दे हधारी हुर्ह
ु ु र्े वर्र् हुर्ह
ु ु न्छ, र दे ह र रगतले बनर्एको मानर्सजस्तो हुर्ुहुन्र् भन्र्े
कुरालाई पुम्ष्ट गर्च सक्छ। पथ्
ृ वीमा ख्रीष्टले गर्ुचहुर्े कायचको हरे क र्रणले प्रनतनर्चधत्व गर्े आफ्र्ै

महत्त्व छ, तर हरे क र्रणको वास्तषवक कायचलाई अर्ुभव गर्े मानर्सले उहाँको कायचको महत्त्वलाई
बुझ्र् सक्दै र्। परमेश्वरले आफ्र्ो दोस्रो दे हधारणद्वारा अनघ सार्ुचभएका कायचको षवर्भन्र्

र्रणहरूको हकमा यो षवशेि गरी लागू हुन्छ। ख्रीष्टको वर्र्लाई मात्रै सुर्ेका वा दे िेका तर
उहाँलाई कदहल्यै र्दे िेका धेरैजसोले उहाँको कायचका धारणाहरूलाई बुझेका हुँदैर्र् ्; ख्रीष्टलाई दे िेका
र उहाँको वर्र्लाई सुर्ेका, साथै उहाँको कायचलाई अर्ुभव गरे का मानर्सहरूले उहाँको कायचलाई
स्वीकार गर्च कदठर् हुन्छ। के यो ख्रीष्टको स्वरूप र सामान्य मार्वता मानर्सले र्ाहे को जस्तो
र्भएको कारणले गदाच हो? ख्रीष्ट गइसक्र्ुभएपनछ उहाँको कायचलाई स्वीकार गर्े मानर्सहरूमा

त्यस्तो कदठर्ाइहरू हुँदैर्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले उहाँको कायचलाई मात्रै स्वीकार गछच र् ् र ख्रीष्टको
सामान्य मार्वतासँग नतर्ीहरू सम्पकचमा आउँ दै र्र् ्। परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो धारणाहरूलाई त्याग्र्
मानर्स असक्षम छ र उसले उहाँलाई तीव्रताको साथ जाँच्छ; यसको कारण के हो भर्े मानर्सले

उहाँको स्वरूपमा मात्रै षवशेि ध्यार् ददन्छ र उहाँको कायच र उहाँको वर्र् अर्ुसार उहाँको सारलाई
पदहर्ार् गर्च सक्दै र्। यदद मानर्सले ख्रीष्टको स्वरूपको नर्म्म्त आफ्र्ो आँिा बन्द गछच वा
ख्रीष्टको मार्वताको बारे मा छलफल गर्चबाट टाढा बस्छ, र उहाँको ईश्वरत्व, जसको काम र

वर्र्लाई कुर्ै पनर् मानर्सले प्राप्त गदै र्, त्यसको बारे मा मात्रै कुरा गछच भर्े, मानर्सका आधा
जनत धारणाहरू घट्र्ेछर् ्, र सबै मानर्सका कदठर्ाइहरू समेत समाधार् हुर्ेछर् ्। दे हधारी
परमेश्वरको कायच अवचधमा, मानर्सले उहाँलाई सहर् गर्च सक्दै र् र मानर्समा उहाँको बारे मा

षवर्भन्र् ककर्समका धारणाहरू हुन्छर् ्, र षवरोध र अर्ाज्ञाकाररताका घटर्ाहरू सामान्य र्ै हुन्छर् ्।
मानर्सले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई सहर् गर्च, ख्रीष्टको र्म्रता र ख्रीष्टको गप्ु तताप्रनत कोमल
व्यवहार गर्च, वा स्वगचमा हुर्ुहुर्े षपतालाई पालर् गर्े ख्रीष्टको आधारभूत स्वभावलाई क्षमा गर्च
सक्दै र्। त्यसकारण, उहाँले आफ्र्ो काम समाप्त गरे पनछ उहाँ मानर्ससँग अर्न्तसम्म बस्र्
सक्र्ह
ु ु न्र्, ककर्भर्े उहाँलाई आफ्र्ा बीर्मा म्जउर् ददर् मानर्स अनर्च्छुक छ। यदद मानर्सले

उहाँको कायच अवचधमा उहाँप्रनत कोमल व्यवहार गर्च सक्दै र् भर्े उहाँले आफ्र्ो सेवकाइलाई पूरा
गरे पनछ उहाँको वर्र्लाई क्रर्मक रूपमा नतर्ीहरूले अर्ुभव गदै गएको उहाँले हे र्े क्रममा कसरी

उहाँ नतर्ीहरूका बीर्मा म्जएको कुरालाई नतर्ीहरूले सहर् गर्च सम्भव छ र? उहाँको कारण के

नतर्ीहरूमध्ये धेरै जर्ा पतर् हुर्े छै र्र् ् र? मानर्सले उहाँलाई पथ्
ृ वीमा काम गर्चको लाचग मात्रै
अर्म
ु नत ददन्छ; मानर्सको कोमलताको सबैभन्दा ठूलो हद त्यही र्ै हो। यदद उहाँको काम र्ै
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र्भएको भए, मानर्सले उहाँलाई धेरै पदहले र्ै पथ्
ृ वीबाट नर्वाचर्सत गर्ेचथयो, उहाँको काम पूरा
भइसकेपनछ झर् ् कनत कम रूपमा नतर्ीहरूले उहाँप्रनत कोमल व्यवहार दे िाउर्ेछर् ्? त्यसपनछ के
मानर्सले उहाँलाई मार्े र मत्ृ यस
ु म्मै उहाँलाई यातर्ा ददर्े चथएर्र् ् र? यदद उहाँलाई ख्रीष्ट

र्भनर्एको भए, उहाँले मार्वजानतको बीर्मा काम गर्च सक्र्ुहुन्र्चथयो; यदद उहाँले परमेश्वर

स्वयमको पदहर्ार् र्लएर काम र्गर्ुचभएको भए, र एउटा साधारण मानर्सको रूपमा मात्रै काम

गर्ुचभएको भए, उहाँले बोल्र्ुभएको एउटा वाक्यलाई पनर् मानर्सले सहर्े चथएर्, उहाँको कामको
सार्ोभन्दा सार्ो भागलाई सहर्े कुरा त परै जाओस ्। त्यसकारण उहाँले यो पदहर्ार्लाई आफ्र्ो

कायचमा मात्रै आफूमा र्लर् सक्र्ुहुन्छ। यसरी, उहाँले त्यसो र्गर्ुचभएको अवस्थामा भन्दा यस
अवस्थामा उहाँको काम बढी शम्क्तशाली हुन्छ, ककर्भर्े प्रनतम्ष्ठत र महार् ् पदहर्ार्लाई पालर्
गर्च सबै मानर्सहरू तयार हुन्छर् ्। काम गर्े क्रममा यदद उहाँले परमेश्वर स्वयमको पदहर्ार्लाई

र्र्लर्ुभएको भए वा उहाँ परमेश्वर स्वयमको रूपमा दे िा र्पर्ुचभएको भए, उहाँले काम गर्े मौका
र्ै पाउर्ुहुर्े चथएर्। उहाँमा परमेश्वरको स्वभाव र ख्रीष्टको अम्स्तत्व र्भएको भए, मानर्सले सहज
भएर उहाँलाई मानर्सहरूका बीर्मा सहजताको साथ उहाँको काम अनघ बढाउर् ददर्े चथएर्। आफ्र्ो

काममा उहाँले परमेश्वर स्वयमको पदहर्ार्लाई बोक्र्ुहुन्छ; त्यस्तो कायच त्यस्तो पदहर्ार्षवर्ा

गरे को कायचभन्दा धेरै गुणा शम्क्तशाली हुर्े भए तापनर्, मानर्स उहाँमा पूणच रूपमा आज्ञाकारी छै र्,
ककर्भर्े मानर्स उहाँको प्रनतष्ठाप्रनत मात्रै समषपचत छ, उहाँको आधारभत
ू स्वभावप्रनत होइर्। यदद
त्यसो हो भर्े, सायद एक ददर् ख्रीष्ट आफ्र्ो पदबाट तल झर्ुचभयो भर्े, के मानर्सले उहाँलाई एक

ददर् पनर् जीषवत रहर् ददर् सक्छ? परमेश्वर पथ्
ृ वीमा मानर्सको बीर्मा बस्र् तयार हुर्ुहुन्छ
ताकक आफूले गरे को कामले त्यसपनछका विचहरूमा ल्याउर्े प्रभावहरूलाई उहाँले दे ख्र् सक्र्भ
ु एको
होस ्। तैपनर्, उहाँको उपम्स्थनतलाई मानर्सले एक ददर् पनर् सहर् सक्दै र् , त्यसकारण उहाँले यस

कायचलाई पररत्याग मात्रै गर्च सक्र्ुभयो। मानर्सको बीर्मा उहाँले गर्ुचपर्े काम गर्च र उहाँको
सेवकाइलाई पूरा गर्च ददर्ु र्ै परमेश्वरलाई मानर्सले दे िाएको सबैभन्दा ठूलो कोमलता र अर्ुिहको

हद हो। उहाँद्वारा व्यम्क्तगत रूपमा षवजय गररएका मानर्सहरूले उहाँलाई त्यस ककर्समको अर्ुिह
दे िाए तापनर्, नतर्ीहरूले उहाँलाई उहाँको काम समाप्त भइञ्जेलसम्म मात्रै बस्र् ददन्छर् ्, त्यसभन्दा

बढी एक क्षण पनर् बस्र् ददँ दैर्र् ्। यदद यसो हो भर्े, षवजय र्गररएकाहरूको हकमा के हुन्छ? के
मानर्सले दे हधारी परमेश्वरलाई यसरी व्यवहार गर्ुचको कारण उहाँ सामान्य मार्वको दे ह र्लर्ुभएको

ख्रीष्ट हुर्ुभएकोले हो? यदद उहाँमा ईश्वरत्व मात्रै भएको भए र सामान्य मार्वता र्भएको भए,
के मानर्सको कदठर्ाइहरू नर्कै सहजताको साथ समाधार् हुर्ेचथएर्र् ् र? उहाँको स्वभाव ख्रीष्टको
जस्तै छ, जर्
ु स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े षपताको इच्छामा समषपचत छ भन्र्े तथ्यको बाबजत
ु पनर्, मानर्सले
जबरजस्ती उहाँको ईश्वरत्वलाई स्वीकार गछच र उहाँको साधारण मानर्सको स्वरूपप्रनत कुर्ै र्ासो
दे िाउँ दै र्। त्यसैले, उहाँले मानर्ससँग आर्न्द र शोकहरू बाँड्र्का लाचग नतर्ीहरूसँग बस्र्े आफ्र्ो
कायचलाई रद्द मात्रै गर्च सक्र्ुभयो, ककर्भर्े मानर्सले उहाँको अम्स्तत्वलाई उप्रान्त सहर् सकेर्।
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मातनसको सामान्य जीवन पुनस्थाछपना गनुछ
र उसलाई सुन्िर गन्तव्यमा मलएर जानु
मानर्सले आजको कामबारे अनर् भषवष्यको कामबारे थोरै जान्दछ तर उसले त्यो गन्तव्य

बुझ्दै र् जसमा मार्वजानत प्रवेश गर्ेछ। एक सम्ृ ष्ट भएको हैर्सयतले, मानर्सले प्राणीको कतचव्य

पालर्ा गर्ुचपदचछ: परमेश्वरले जे गर्ुचहुन्छ, उसले त्यसैमा उहाँलाई पछ्याउर्ुपछच । मैले नतमीहरूलाई
बताउर्े जर्
ु सक
ु ै मागचमा नतमीहरू अगाडड बढ्र्प
ु छच । आफ्र्ै नर्म्म्त प्रबन्ध गर्े तेरो कुर्ै उपाय
छै र् अनर् आफैमाचथ तेरो कुर्ै प्रभुत्व छै र्; परमेश्वरको कृपामा सबै छोडडर्ुपछच , अनर् हरे क कुरा

उहाँकै हातमा छर् ्। यदद परमेश्वरको कामले मानर्सलाई समय अगावै एउटा समाम्प्त, उद्दे श्य वा
एउटा सुन्दर गन्तव्य प्रदार् गर्यो र यदद परमेश्वरले मानर्सलाई प्रलोभर्मा पार्च र उहाँलाई
पछ्याउर्े तल्
ु याउर् यसलाई प्रयोग गर्चभ
ु यो—यदद उहाँले मानर्सर्सत सौदा गर्चभ
ु यो भर्े—यो म्जत

हुर्े चथएर्, र् त यो मानर्सको जीवर्को नर्म्म्त काम हुर्े चथयो। यदद परमेश्वरले मानर्सलाई
नर्यन्त्रण गर्च अनर् उसको हृदयलाई म्जत्र् उसको गन्तव्य प्रयोग गर्े हो भर्े यसमा उहाँले
मानर्सलाई र्सद्ध बर्ाइरहर्ुभएको हुर्े चथएर्, र् त उहाँले मानर्सलाई हार्सल गर्च र्ै सक्र्ुहुर्े
चथयो तर त्यसको साटो उहाँले उसलाई नर्यन्त्रण गर्च उसको गन्तव्यलाई प्रयोग गरररहर्ुभएको
हुर्ेचथयो। मानर्सले आफ्र्ो भावी उद्दे श्य, अम्न्तम गन्तव्य अनर् आशा गर्चको नर्म्म्त कुर्ै असल
कुरा छ वा छै र् भन्र्े कुरा भन्दा अरू कुर्ै कुरालाई वास्ता गदै र्। यदद मानर्सलाई म्जतको

कामको अवचधमा एउटा सुन्दर आशा ददइयो, र यदद मानर्सलाई म्जत्र्ुभन्दा पदहले, पछ्याउर्को
नर्म्म्त उसलाई एउटा उचर्त गन्तव्य ददइयो भर्े मानर्सको म्जतले यसको असरलाई हार्सल र्गर्े

मात्र होइर् तर म्जतको कामको असर पनर् प्रभाषवत हुर्ेछ। यसको अथच, मानर्सको भाग्य र उसको
भावी अपेक्षालाई हटाएर अनर् मानर्सको षवद्रोही स्वभावलाई न्याय गरे र अनर् त्यसलाई ताडर्ा

ददएर मात्रै म्जतको कामले यसको असरलाई हार्सल गर्चसक्छ। यो मानर्सर्सत सौदा गरे र अथाचत ्
उसलाई आर्शि ् तथा अर्ुिह ददएर होइर् तर यसको साटोमा उसलाई “स्वतन्त्रता” बाट वम्ञ्र्त
गरे र अनर् उसको भावी अपेक्षालाई मेटाएर यसद्वारा उसको वफादाररतालाई प्रकट गरे र हार्सल

गर्च सककन्छ। म्जतको कामको सार यही र्ै हो। यदद मानर्सलाई सुरुमै सुन्दर आशा ददइयो अनर्
सजाय र न्यायको काम पनछ मात्र गररयो भर्े मानर्सले यो सजाय र न्यायको कामलाई उसको

भषवष्यमा रहे को अपेक्षाको आधारमा स्वीकार गर्ेचथयो र अन्त्यमा सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ा सम्ृ ष्टहरूबाट
पाउर्ुपर्े नर्ुःशतच आज्ञाकारीता र आराधर्ा हार्सल गर्च सक्र्ुहुर्े चथएर्; केवल अन्धो, अर्जार्
आज्ञाकारीता मात्र हुर्ेचथयो, अन्यथा मानर्सले परमेश्वरबाट अन्धाधन्
ु ध मागहरू गर्ेचथयो अनर्

मानर्सको हृदय म्जत्र्े कुरा असम्भव हुर्ेचथयो। पररणामस्वरूप, मानर्सलाई प्राप्त गर्े त्यस्तो
म्जतको काम अथवा परमेश्वरको गवाही हुर्े काम असम्भव हुर्े चथयो। त्यस्ता सम्ृ ष्टहरू आफ्र्ो
कतचव्य पालर्ा गर्च असक्षम हुर्ेचथए अनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरर्सत मोलतोल मात्र गर्ेचथए; यो
म्जत हुर्े चथएर् तर कृपा र आर्शि मात्रै हुर्ेचथयो। मानर्सको सबैभन्दा ठूलो समस्या भर्ेको
उसले आफ्र्ो भाग्य र भावी अपेक्षा बाहे क अरू केही सोच्दै र् र नयर्ै कुराहरूलाई मूनतच बर्ाउँ छ।
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मानर्सले आफ्र्ो भाग्य र भावी अपेक्षाको िानतर परमेश्वरलाई पछ्याउँ दछ; उसले परमेश्वरलाई

उहाँको नर्म्म्त प्रेम भएको कारणले आराधर्ा गदै र्। अनर् यसैले मानर्सको म्जतमा स्वाथच , लोभ
अनर् परमेश्वरको आराधर्ा गर्च उसलाई बाधा ददर्े सबै कुराहरूको नर्राकरण गररर्प
ु छच र त्यसलाई

मेटाइर्ुपछच । त्यसो गरे र मानर्सको म्जतका असरहरूलाई हार्सल गररर्ेछर् ्। यसको फलस्वरूप,
मानर्सको म्जतको प्रथम र्रणहरूमा मानर्सको जङ्ग्गली लक्ष्यहरू तथा अत्यन्त घातक

कमजोरीहरूलाई शुद्ध गर्ुच र यसद्वारा परमेश्वरप्रनत मानर्सको प्रेम प्रकट गर्ुच अनर् मार्व
जीवर्बारे उसको ज्ञार्, परमेश्वरबारे उसको दृम्ष्टकोण र उसको अम्स्तत्वको अथचलाई पररवतचर् गर्चु
आवश्यक छ। यसप्रकारले परमेश्वरप्रनत मानर्सको प्रेमलाई शुद्ध गररन्छ, अको शब्दमा, मानर्सको

हृदय म्जनतन्छ। तर सारा सम्ृ ष्टप्रनत परमेश्वरको आर्रणमा, परमेश्वरले म्जत्र्कै िानतर म्जत्र्ुहुन्र्;

बरु मानर्सलाई हार्सल गर्चको नर्म्म्त, आफ्र्ै मदहमाको िानतर अनर् मानर्सको सबैभन्दा सुरुको

मूल प्रनतरूपलाई पुर्स्थाचपर्ा गर्चको नर्म्म्त उहाँले म्जत्र्ुहुन्छ। यदद म्जत्र्कै िानतर मात्रै उहाँले
म्जत्र्ु हुर्ेचथयो भर्े म्जतको कामको महत्त्व हराउर्ेचथयो। भर्ाइको अथच, यदद मानर्सलाई
म्जनतसकेपनछ परमेश्वर मानर्सप्रनत उिरदायी हुर् छोड्र्ुभयो र मानर्सको जीवर् र मरणलाई र्ै
बेवास्ता गर्ुचभयो भर्े यो मार्वजानतको व्यवस्थापर् हुर्े चथएर्, र् त मानर्सको म्जत उसको
मुम्क्तको िानतर र्ै हुर्ेचथयो। केवल मानर्सको म्जतपनछ र अन्त्यमा सुन्दर गन्तव्यमा ऊ
आइपग
ु ेपनछ मानर्सलाई हार्सल गर्चु मम्ु क्तको सबै कामको केन्द्रषवन्द ु हो र यसले मात्रै मानर्सको

मुम्क्तको लक्ष्यलाई हार्सल गर्च सक्दछ। अको शब्दमा, मानर्स सुन्दर गन्तव्यमा आइपुग्र्ु र
षवश्राममा प्रवेश गर्ुच हरे क सम्ृ ष्टले प्राप्त गर्ुचपर्े भावी अपेक्षाहरू र सम्ृ ष्टकताचद्वारा गररर्ुपर्े काम
हुर् ्। यदद मानर्सले यो काम गर्ुचचथयो भर्े, यो अनत र्ै सीर्मत हुर्ेचथयो: यसले मानर्सलाई एउटा
नर्म्श्र्त बबन्दम
ु ा लार्ेचथयो तर यसले मानर्सलाई अर्न्त गन्तव्यमा ल्याउर् सक्र्ेचथएर्।
मानर्सले मानर्सको नर्यनत नर्धाचरण गर्च सक्दै र्, यस बाहे क, र् त उसले मानर्सको भावी अपेक्षा

र भावी गन्तव्यलाई सुरक्षक्षत गर्च सक्छ। तथाषप, परमेश्वरद्वारा गररर्े काम फरक हुन्छ।
परमेश्वरले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको कारण, उहाँले उसलाई डोर्याउर्ुहुन्छ, उहाँले मानर्सलाई
मुम्क्त ददर्ुहुर्े कारणले उहाँले उसलाई पूरै मुम्क्त ददर्ुहुर्ेछ र उसलाई पूणच रूपले प्राप्त गर्ुचहुर्ेछ
उहाँले मानर्सलाई अगव
ु ाइ गर्चुहुर्े हुर्ाले, उहाँले उसलाई उचर्त गन्तव्यमा ल्याउर्ह
ु ु र्ेछ; अनर्

उहाँले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको र व्यवम्स्थत गर्ुचभएको कारण उहाँले मानर्सको भाग्य तथा
भावी अपेक्षाको म्जम्मेवारी पनर् र्लर्ुपछच । सम्ृ ष्टकताचद्वारा गररर्े काम यही र्ै हो। म्जतको काम
मानर्सको भावी अपेक्षालाई शुद्ध गरे र हार्सल गररर्े भएतापनर्, मानर्सलाई अन्ततुः उसको नर्म्म्त

परमेश्वरले तयार गर्चभ
ु एको उचर्त गन्तव्यमा ल्याइर्ु र्ै पछच । परमेश्वरले मानर्सको नर्म्म्त काम

गर्ुचहुर्े भएकोले र्ै मानर्सर्सत एउटा गन्तव्य हुन्छ र उसको भाग्य सुनर्म्श्र्त हुन्छ। यहाँ उल्लेि
भएको उचर्त गन्तव्य भन्र्ाले षवगतका समयहरूमा शुद्ध गररएका मानर्सको आशा र भावी
अपेक्षा होइर्, ती दई
ु फरक छर् ्। ती कुराहरू जसको लाचग मानर्सले आशा गदचछ र पछ्याउँ छ, ती
उसको दे हका अत्याचधक लालसाहरूको अर्ुसरणबाट उत्पन्र् भएका तष्ृ णाहरू हुर् ्, मानर्सले
पाउर्प
ु र्े गन्तव्य होइर्। यसैबीर् परमेश्वरले मानर्सको नर्म्म्त जे तयार गर्चभ
ु एको छ, ती उसलाई
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शुद्ध पाररएपनछ मानर्सले पाउर्ुपर्े आर्शिहरू तथा प्रनतज्ञाहरू हुर् ् जुर् परमेश्वरले संसार सम्ृ ष्ट
गररसक्र्ुभएपनछ मानर्सको नर्म्म्त तयार गर्ुचभयो, जुर् मानर्सका छर्ौटहरू, धारणाहरू, कल्पर्ाहरू

अथवा दे हद्वारा कलङ्ग्ककत हुँदैर्र् ्। यो गन्तव्य एउटा षवशेि व्यम्क्तको नर्म्म्त तयार गररएको
होइर् तर सम्पूणच मार्वजानतको षवश्रामको स्थार् हो। अनर् यसरी यो गन्तव्य मार्वजानतको
नर्म्म्त सबैभन्दा उचर्त गन्तव्य हो।

सम्ृ ष्टकताचले सम्ृ ष्टका सबै प्राणीहरूको प्रबन्ध र्मलाउर्े इच्छा गर्ुचहुन्छ। उहाँले गर्े कुर्ै कुरालाई
तैँले पररत्याग गर्चु वा अवज्ञा गर्चह
ु ु ँदैर्, र् त तँ उहाँप्रनत षवद्रोही र्ै बन्र्ु हुन्छ। जब उहाँले गर्चह
ु ु र्े
कामले अन्ततुः उहाँका उद्दे श्यहरू हार्सल गदचछ, यसमा उहाँले मदहमा प्राप्त गर्ुचहुन्छ। आज ककर्

तँलाई मोआबको सन्तार् होस ् वा ठूलो रातो अम्जङ्ग्गरको सन्तार् होस ् भर्ी भनर्एको छै र्? ककर्

र्ुनर्एका मानर्सहरूको बारे मा कुर्ै कुराकार्ी छै र्, केवल सम्ृ ष्ट भएका प्राणीहरूको मात्र कुराकार्ी
हुन्छ? सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी—यो र्ै मानर्सको सुरुको पदवी र्ाम चथयो र यो र्ै उसको जन्मर्सद्ध

पररर्य हो। र्ामहरू हे रफेर हुन्छर् ् ककर्भर्े युगहरू र कामका अवचधहरू हे रफेर हुन्छर् ्; वास्तवमा,
मानर्स एउटा साधारण सम्ृ ष्ट हो। सबै सम्ृ ष्टहरू र्ाहे ती अत्यन्त भ्रष्ट होऊर् ् वा अत्यन्त पषवत्र
होऊर् ्, नतर्ीहरूले सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी भएको हैर्सयतले आफ्र्ो कतचव्य पालर्ा गर्ुचपछच । जब
परमेश्वरले म्जतको काम गर्ुचहुन्छ, उहाँले तेरो भावी अपेक्षा, भाग्य वा गन्तव्यलाई प्रयोग गरे र
तँलाई नर्यन्त्रण गर्चुहुन्र्। वास्तवमा, यस प्रकारले काम गर्चप
ु र्े कुर्ै िाँर्ो छै र्। म्जतको कामको

लक्ष्य मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा आफ्र्ो काम गर्च लगाउर्ु, उसलाई सम्ृ ष्टकताचको

आराधर्ा गर्च लगाउर्ु हो; केवल यसपनछ मात्रै उसले सुन्दर गन्तव्यमा प्रवेश गर्च सक्छ। मानर्सको
भाग्य परमेश्वरका हातहरूद्वारा नर्यम्न्त्रत हुन्छ। तैँले आफैलाई नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्स ्: मानर्सले
सधैँ आफ्र्ै िानतर भागदौड गरे तापनर्, र व्यस्त रहे तापनर् उसले आफूलाई नर्यन्त्रण गर्च
सक्दै र्। यदद तैँले आफ्र्ै भषवष्य जान्र् सम्क्थस ् भर्े, यदद तैँले आफ्र्ै भषवष्यलाई नर्यन्त्रण गर्च

सम्क्थस ् भर्े के तँ अझै सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी र्ै हुर्ेचथइस ् र? संक्षेपमा, परमेश्वरले जसरी काम
गर्ुचभए तापनर्, उहाँको सबै काम मानर्सको नर्म्म्त हो। उदाहरणको नर्म्म्त, आकाश तथा पथ्
ृ वी र
उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका सबै कुराहरू मानर्सको सेवा गर्चकै नर्म्म्त हुर् ्: उहाँले मानर्सको नर्म्म्त
बर्ाउर्भ
ु एको र्न्द्र, सय
ू च, अनर् ताराहरू, जर्ावरहरू र वर्स्पनत, वसन्त ऋतु, विाच ऋतु, शरद ऋतु

तथा र्शर्शर इत्यादद—सबै मानर्सको िानतर र्ै बर्ाइएका हुर् ्। त्यसैले परमेश्वरले मानर्सलाई
जसरी सजाय ददर्ुभए तापनर्, न्याय गर्ुचभए तापनर्, यो सबै मानर्सको मुम्क्तको नर्म्म्त हो। उहाँले

मानर्सलाई उसको शारीररक आशाहरूबाट बम्न्र्त गर्ुचहुर्े भए तापनर् यो उसको शुद्धीकरणको
नर्म्म्त हो र मानर्सको शद्
ु धीकरण ऊ बाँच्र् सकोस ् भन्र्े हे तल
ु े गररन्छ। मानर्सको गन्तव्य
सम्ृ ष्टकताचको हातमा छ, त्यसैले कसरी मानर्सले आफूलाई नर्यन्त्रण गर्च सक्थ्यो र?

म्जतको काम पूरा भएपनछ, मानर्सलाई एउटा सुन्दर दे शमा ल्याइर्ेछ। यो जीवर् अवश्य अझै

यही पथ्
ृ वीमा र्ै हुर्ेछ तर आजको मानर्सको जीवर्भन्दा पूरै षवपरीत हुर्ेछ। यो जीवर् सम्पूणच
मार्वजानतलाई म्जनतएपनछ मार्वजानतले पाउर्े जीवर् हुर्ेछ, यो यस पथ्
ृ वीमा मानर्सको नर्म्म्त

एउटा र्याँ सरु
ु वात हुर्ेछ, अनर् मानर्सको नर्म्म्त यस्तो जीवर् पाउर्ु मार्वजानत एउटा र्याँ र
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सुन्दर राज्यर्भत्र प्रवेश गरे को छ भन्र्े कुराको प्रमाण हुर्ेछ। यो पथ्
ृ वीमा मानर्स अनर् परमेश्वरको
जीवर्को सुरुवात हुर्ेछ। यस्तो सुन्दर जीवर्को आधार पक्कै पनर् मानर्स शुद्ध गररएपनछ र

म्जनतएपनछ, उसले आफूलाई सम्ृ ष्टकताचको सामु समषपचत गछच भन्र्े हुर्प
ु छच । यसैले म्जतको काम
भर्ेको मार्वजानत सुन्दर गन्तव्यमा प्रवेश गर्ुच अनघको परमेश्वरको कामको अम्न्तम र्रण हो।
त्यस्तो जीवर् र्ै भषवष्यमा मानर्सले पाउर्े पथ्
ृ वीको जीवर् हो, अत्यन्तै सुन्दर जीवर्, मानर्सले
तष्ृ णा गर्े जीवर्, संसारको इनतहासमा यसभन्दा पदहले मानर्सले कदहल्यै हार्सल र्गरे को जीवर्।

६,००० विे व्यवस्थापर् कायचको अम्न्तम पररणाम यही र्ै हो। मानर्सले सबैभन्दा बढी तष्ृ णा गर्े

कुरा यही हो अनर् मानर्सको नर्म्म्त परमेश्वरको प्रनतज्ञा पनर् यही र्ै हो। तर, यस्तो प्रनतज्ञा

तुरुन्तै पूरा हुर् सक्दै र्: मानर्स तब भावी गन्तव्यर्भत्र प्रवेश गर्ेछ जब अम्न्तम ददर्हरूको काम
पूरा भएको हुन्छ र उसलाई पूणचरूपमा म्जनतएको हुन्छ अथाचत ् शैतार् पनर् पूणच रूपले पराम्जत
भएको हुन्छ। मानर्स शोधर् गररसककएपनछ ऊ पापपूणच स्वभावरदहत हुन्छ ककर्कक परमेश्वरले

शैतार्लाई पराम्जत गररसक्र्ुभएको हुर्ेछ, यसको अथच, त्यहाँ कुर्ै षवरोधी शम्क्तहरूको अनतक्रमण
हुर्ेछैर् अनर् मानर्सको दे हलाई आक्रमण गर्े कुर्ै षवरोधी शम्क्तहरू हुर्ेछैर्। यसैले मानर्स
स्वतन्त्र र पषवत्र हुर्ेछ—उसले अर्न्तता प्रवेश गररसकेको हुर्ेछ। अन्धकारका षवरोधी शम्क्तहरूलाई
बन्धर्मा राखिसककएपनछ मात्रै मानर्स जतासुकै गए तापनर् स्वतन्त्र हुन्छ अनर् ऊ षवद्रोहीपर् वा
षवरोधरदहत हुर्ेछ। शैतार्लाई बन्धर्र्भत्र राखिर्प
ु छच र मानर्सको सबै कुरा ठीक-ठाक हुर्ेछ;
शैतार्ले अझै पथ्
ृ वीमा सबै ठाउँ मा समस्या उत्पन्र् गर्े भएकोले र परमेश्वरको व्यवस्थापर् यसको
लक्ष्यमा पुग्र् बाँकी रहे कोले हालको म्स्थनत अम्स्तत्वमा रहे को हो। शैतार्लाई पराम्जत गररएपनछ

मानर्स पूणच रूपले स्वतन्त्र हुर्ेछ ; जब मानर्सले परमेश्वरलाई प्राप्त गछच र शैतार्को
अचधकारक्षेत्रबाट बादहर आउँ छ, उसले धार्मचकताको सय
ू चलाई हे र्ेछ। सामान्य मानर्सले पाउर्प
ु र्े

जीवर् पुर्स्थाचषपत हुर्ेछ; सामान्य मानर्सले अचधकार गर्ुचपर्े सबै कुराहरू—जस्तै असल र िराब
छुट्याउर् सक्र्े क्षमता, आफूले कसरी िार्ुपछच र पदहररर्ुपछच भन्र्े समझ, र सामान्य प्रकारले
म्जउर्े क्षमता—यी सबै कुरालाई पुर्प्राचम्प्त गररर्ेछ। यदद हव्वा सपचद्वारा परीक्षक्षत र्भएको भए

सुरुमा मानर्स सम्ृ ष्ट गररएपनछ ऊर्सत यस प्रकारको जीवर् हुर्ेचथयो। उसले िार्ेचथयो,
पदहररर्ेचथयो र पथ्
ृ वीमै सामान्य जीवर् म्जउर्ेचथयो। मानर्स भ्रष्ट भइसकेपनछ यो जीवर् एउटा
अप्राप्य भ्रम भयो र आज पनर् मानर्सले त्यस्ता कुराहरूको कल्पर्ा गर्े साहस गर्च सक्दै र्।
वास्तवमा, मानर्सले तष्ृ णा गरे को यो सुन्दर जीवर् एउटा आवश्यकता हो। यदद मानर्स त्यस्तो

गन्तव्यरदहत भएको भए, पथ्
ृ वीमा उसको भ्रष्ट जीवर् कदहल्यै टुङ्ग्चगदै र् चथयो, अनर् यदद यस्तो

सन्
ु दर जीवर् र्भएको भए, शैतार्को भाग्य वा यस यग
ु जसमा शैतार्को पथ्
ृ वीमाचथ शम्क्त छ,
त्यसको अन्त्य हुँदैर्चथयो। मानर्स अन्धकारका शम्क्तहरूले पहुँर् गर्च र्सक्र्े राज्यर्भत्र आउर्ुपछच
र जब मानर्स त्यहाँ आइपुग्छ, शैतार् पराम्जत भइसकेको छ भन्र्े कुरा यसले प्रमाखणत गर्ेछ।

यस प्रकारले जब शैतार्को कुर्ै बाधा हुँदैर् तब परमेश्वर स्वयमले मार्वजानतलाई नर्यन्त्रण
गर्ुचहुर्ेछ र उहाँले मानर्सको सम्पूणच जीवर्माचथ हुकुम र्लाउर्ुहुर्ेछ र नर्यन्त्रण गर्चह
ु ु र्ेछ ; तब
मात्र शैतार् साँर्ो रूपमा हारे को हुर्ेछ। मानर्सको जीवर् आज मख्
ु यतया एउटा अशद्
ु धताको जीवर्
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हो; यो अझै पनर् कष्ट र पीडाको जीवर् हो। यसलाई शैतार्को पराजय भन्र् सककँदै र् ; मानर्स
अझै पनर् कष्टको सागरदे खि उम्कर् बाँकी र्ै छ, मानर्सको जीवर्भररको कदठर्ाइदे खि वा शैतार्को

प्रभावदे खि उम्कर् बाँकी र्ै छ र ऊर्सत अझै परमेश्वरको अनत सक्ष्
ू म ज्ञार् मात्रै छ। मानर्सको
सबै कदठर्ाइ शैतार्द्वारा सम्ृ ष्ट गररएको चथयो; मानर्सको जीवर्भरर पीडा ल्याउर्े शैतार् र्ै चथयो

र शैतार्लाई बन्धर्मा राखिएपनछ मात्रै मानर्स कष्टको सागरदे खि पूणच रूपले उम्कर्ेछ। तापनर्,

शैतार्को बन्धर् मानर्सलाई र उसको हृदयलाई म्जनतसकेपनछ अनर् मानर्सलाई शैतार्र्सतको
यद्
ु धमा लट
ु को माल बर्ाइसकेपनछ मात्रै हार्सल गररन्छ।

आज षवजेता हुर्े र र्सद्ध बर्ाइर्े मानर्सको िोजी यस पथ्
ृ वीमा उसले सामान्य मार्व जीवर्
पाउर्ुभन्दा अनघ उसले िोजी गर्े कुराहरू हुर् ्, र शैतार्लाई बन्धर्मा राखिर्ुअनघ उसले पछ्याउर्े

उद्दे श्यहरू नतर्ै हुर् ्। सारमा, षवजेता हुर्े र र्सद्ध बर्ाइर्े वा ठूलो प्रयोगमा आउर्े सम्बन्धी
मानर्सको िोजी शैतार्को प्रभावदे खि उम्म्कर्का नर्म्म्त हो: मानर्सको िोजी भर्ेको षवजेता बन्र्ु
हो, तर ऊ शैतार्को प्रभावबाट उम्कर्ु मात्रै यसको अम्न्तम पररणाम हुर्ेछ। शैतार्को प्रभावदे खि
उम्केर मात्रै मानर्सले यस पथ्
ृ वीमा सामान्य मार्व जीवर्, परमेश्वरको आराधर्ा गर्े जीवर्

म्जउर्सक्छ। आज षवजेता हुर्े र र्सद्ध बर्ाइर्े मानर्सको िोजी त्यस्ता कुराहरू हुर् ् जुर् यस
पथ्
ृ वीमा सामान्य मार्व जीवर् प्राप्त गर्ुचभन्दाअनघ उसले िोजी गर्े कुराहरू हुर् ्। ती शुद्ध हुर्
र सत्यताको अभ्यास गर्चको िानतर र सम्ृ ष्टकताचलाई आराधर्ा गर्चको नर्म्म्त र्ै मख्
ु य रूपमा
नतर्को िोजी गररन्छ। यदद मानर्सले पथ्
ृ वीमा सामान्य मार्व जीवर्, कदठर्ाइ वा कष्टषवर्ाको

जीवर् प्राप्त गछच भर्े , मानर्स षवजेता हुर्े िोजीमा लाग्र्ेछैर्। “षवजेता हुर्ु” र “र्सद्ध बर्ाइर्ु”
परमेश्वरले मानर्सलाई िोजी गर्चका नर्म्म्त ददर्ुहुर्े दई
ु उद्दे श्यहरू हुर् ् र यी दई
ु उद्दे श्यहरूको
िोजीद्वारा र्ै उहाँले मानर्सलाई सत्यताको अभ्यास गर्च र अथचपण
ू च जीवर् म्जउर् लगाउर्ुहुन्छ।
यसको उद्दे श्य भर्ेको मानर्सलाई पूणच बर्ाउर्ु र उसलाई हार्सल गर्ुच हो र षवजेता हुर्े र र्सद्ध

बर्ाइर्े कायचको िोजी केवल एउटा माध्यम मात्रै हो। यदद भषवष्यमा मानर्स एउटा सुन्दर
गन्तव्यमा प्रवेश गदचछ भर्े, त्यहाँ षवजेता हुर्े र र्सद्ध बर्ाइर्े कुर्ै सन्दभच हुर्ेछैर्; त्यहाँ हरे क

सम्ृ ष्टले आफ्र्ो कतचव्य पालर्ा गरररहे को मात्र हुर्ेछ। आज मानर्सको नर्म्म्त कायचक्षेत्र नर्धाचरण
गर्च र्ै मानर्सलाई यी कुराहरू िोजी गर्च लगाइन्छ ताकक मानर्सको िोजी धेरै लक्षक्षत र व्यवहाररक

हुर् सकोस ्। र्त्रभर्े, मानर्स अस्पष्ट अमूतच कुराहरूको बीर्मा म्जउर्ेचथयो र अर्न्त जीवर्को
प्रवेशको िोजी गर्ेचथयो र यदद यसो भयो भर्े, मानर्स झर् ् बढी दयर्ीय हुर्े चथएर् र? यस
प्रकारले षवर्ालक्ष्य वा षवर्ार्सद्धान्त िोजी गर्ुच—के यो आत्म-छल होइर् र? अन्ततुः यो िोजी

स्वभाषवक रूपले नर्ष्फल हुर्ेछ; अन्त्यमा, मानर्स अझै शैतार्को अचधकारक्षेत्रर्भत्र म्जउर्ेचथयो र
त्यसबाट आफैलाई मुक्त गर्च सक्र्ेचथएर्। ककर् त्यस्तो लक्ष्यहीर् िोजीमा आफैलाई राख्ने? जब
मानर्स अर्न्त गन्तव्यमा प्रवेश गदचछ तब मानर्सले सम्ृ ष्टकताचलाई आराधर्ा गदचछ, अनर् मानर्सले

मुम्क्तलाई हार्सल गररसकेको र अर्न्ततार्भत्र प्रवेश गररसकेको हुर्े भएकोले उसले अरू कुर्ै
उद्दे श्यहरूको िोजी गर्ेछैर्, यसबाहे क र् त उसले शैतार्द्वारा घेराबन्दी हुर्े कुराको चर्न्ता
गर्चप
ु र्ेछ। त्यस समयमा मानर्सले आफ्र्ो स्थार् जान्र्ेछ र आफ्र्ो कतचव्य पालर्ा गर्ेछ र यदद
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नतर्ीहरूको सजाय र न्याय र्भएको भए पनर् हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ो कतचव्य पालर्ा गर्ेछ। त्यस

समयमा, मानर्स पदहर्ार् र हैर्सयत दव
ु ैमा एक सम्ृ ष्ट हुर्ेछ। त्यहाँ अब उप्रान्त माचथल्लो र
तल्लो दजाचको र्भन्र्ता हुर्ेछैर्; हरे क व्यम्क्तले फरक-फरक भर्ू मका नर्वाचह गर्ेछ। तापनर्, मानर्स

अझै पनर् मार्वजानतको नर्म्म्त व्यवम्स्थत र उचर्त गन्तव्यमा म्जउर्ेछ ; मानर्सले सम्ृ ष्टकताचलाई
आराधर्ा गर्चको िानतर कतचव्य पालर्ा गर्ेछ र यही मार्वजानत र्ै अर्न्तताको मार्वजानत

हुर्ेछ। त्यस समयमा, मानर्सले परमेश्वरद्वारा प्रज्वर्लत जीवर् हार्सल गररसकेको हुर्ेछ, एउटा
यस्तो जीवर् जर्
ु परमेश्वरको वास्ता र संरक्षणको अधीर्तामा अनर् परमेश्वरको साथमा रहर्े
जीवर् हुर्ेछ। मार्वजानतले पथ्
ृ वीमा एउटा जीवर् म्जउर्ेछ र सबै मानर्सहरू ठीक मागचमा प्रवेश
गर्ेछ। ६,००० विे व्यवस्थापर् योजर्ाले शैतार्लाई पूणच रूपमा पराम्जत गररसकेको हुर्ेछ, यसको
अथच, परमेश्वरले उहाँको सम्ृ ष्टमा मानर्सको सुरुको स्वरूप पुर्स्थाचषपत गररसक्र्ुभएको हुर्ेछ र

त्यही रूपमा परमेश्वरको सुरुको उद्दे श्य पूरा भइसकेको हुर्ेछ। सुरुमा, शैतार्द्वारा मार्वजानत
भ्रष्ट तुल्याइर्ुअनघ मार्वजानतले पथ्
ृ वीमा सामान्य जीवर् म्जए। पनछ, जब मानर्स शैतार्द्वारा
भ्रष्ट भयो, तब मानर्सले यो सामान्य जीवर् गुमायो, अनर् परमेश्वरको व्यवस्थापर्को काम र
मानर्सको सामान्य जीवर् पुर्स्थाचपर्ा गर्च शैतार्र्सतको लडाइँ सुरु भयो। परमेश्वरको ६,००० विे

व्यवस्थापर् कायच समाप्त भएपनछ मात्रै पथ्
ृ वीमा सबै मार्वजानतको जीवर् आचधकाररक रूपले सुरु

हुर्ेछ; तब मात्रै मानर्सर्सत सन्
ु दर जीवर् हुर्ेछ, अनर् परमेश्वरले सरु
ु मा मानर्स सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको
आफ्र्ो उद्दे श्य र मानर्सको सुरुको स्वरूपलाई पुर्स्थाचषपत गर्ुचहुर्ेछ। अनर् यसरी जब मानर्सर्सत

पथ्
ृ वीमा मार्वजानतको सामान्य जीवर् हुर्ेछ, तब मानर्सले षवजेता हुर्े वा र्सद्ध बर्ाइर्े कुराको
िोजी गर्ेछैर्, ककर्भर्े मानर्स पषवत्र हुर्ेछ। “षवजेताहरू” तथा “र्सद्ध बर्ाइर्े” जसको बारे मा
मानर्सहरू कुरा गछच र् ्, ती परमेश्वर र शैतार्बीर्को यद्
ु धको अवचधमा मानर्सलाई िोजी गर्चका

नर्म्म्त ददइएका उद्दे श्यहरू हुर् ् र मानर्स भ्रष्ट भएको कारणले मात्रै त्यसको अम्स्तत्व छ। तँलाई
यो उद्दे श्य ददएर अनर् यो उद्दे श्यलाई िोजी गर्े तुल्याएर, शैतार्लाई पराम्जत गररर्ेछ। तँलाई
षवजेता बन्र् वा र्सद्ध बन्र् वा प्रयोगमा आउर् लगाउर्को लाचग शैतार्लाई पराम्जत गर्च तैँले

गवाही ददर्ु आवश्यक हुन्छ। अन्त्यमा, मानर्सले पथ्
ृ वीमा सामान्य जीवर् म्जउर्ेछ, अनर् मानर्स
पषवत्र हुर्ेछ; जब यो हुन्छ, के मानर्सहरूले अझै षवजेताहरू बन्र् िोजी गर्ेछर् ् र? के नतर्ीहरू
सबै सम्ृ ष्टका प्राणीहरू होइर्र् ् र? षवजेता हुर्ु र र्सद्ध हुर्ुको बारे मा कुरा गदाच, यी शब्दहरू
शैतार्प्रनत र मानर्सको अशुद्धताप्रनत लक्षक्षत छर् ्। के “षवजेता” भन्र्े यो शब्दले शैतार् र त्यसका

षवरोधी शम्क्तहरूमाचथ षवजयी बन्र्ुलाई जर्ाउँ दैर् र? जब तँ आफू र्सद्ध बर्ाइएको छु भर्ी
भन्छस ्, तँर्भत्रको कुर् कुरा र्सद्ध बर्ाइएको हुन्छ? परमेश्वरको सवोच्र् प्रेमलाई प्राप्त गर्च सकँू
भर्ेर तैँले आफूलाई भ्रष्ट शैतानर्क स्वभावबाट स्वतन्त्र तुल्याएको हुँदैर्स ् र? त्यस्ता कुराहरू

मानर्सर्भत्रको अशुद्ध कुराहरूको सम्बन्धमा अनर् शैतार्को सम्बन्धमा बोर्लन्छ; ती परमेश्वरको
सम्बन्धमा बोर्लँ दैर्।

यदद तँ अदहले एक षवजयी बन्र्े र र्सद्ध हुर्े कुराको पनछ लाग्दै र्स ् भर्े भषवष्यमा जब
मार्व जानतले पथ्
ृ वीमा सामान्य जीवर् बबताउँ छ त्यस बेला त्यसरी पनछ लाग्र्े कुर्ै मौका हुँदैर्।
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त्यस समयमा, सबै प्रकारका व्यम्क्तको अन्त्य प्रकट गररएको हुर्ेछ। त्यस समयमा, तँ कस्तो
प्रकारको थोक होस ् भन्र्े स्पष्ट हुर्ेछ, र यदद तँ एक षवजयी हुर् र्ाहन्छस ् वा र्सद्ध हुर्े इच्छा

गछच स ् भर्े, त्यो असम्भव हुर्ेछ। उसको षवद्रोहीपर्को कारणले मात्रै मानर्सलाई प्रकट गररएपनछ
उसले दण्ड मात्र भोग्र्ुपर्ेछ। त्यसबेला, मानर्सको िोजीको अरूभन्दा उच्र् स्थार् हुर्ेछैर्, ककर्कक
कोही षवजय हार्सल गर्च र अरूले र्सद्ध हुर्, कोही परमेश्वरको जेठो छोरा हुर्का नर्म्म्त र अरू
परमेश्वरको सन्तार् हुर्लाई ती कुराहरूको पनछ लाग्दै र्र् ्। सबै परमेश्वरका प्राणीहरू हुर्ेछर् ्, सबै
पथ्
ृ वीमा बस्र्ेछर् ्, र सबै पथ्
ृ वीमा परमेश्वरसँगै बस्र्ेछर् ्। अदहले परमेश्वर र शैतार्को बीर्मा

लडाइँको समय हो, यो यस्तो समय हो जहाँ लडाइँको अन्त्य हुर् बाँकी र्ै छ, एउटा यस्तो समय
जब मानर्स पूणच रूपमा प्राप्त हुर् बाँकी र्ै छ; यो सङ्ग्क्रमणको अवचध हो। अनर् यसैले, मानर्स
एक षवजयी बन्र्े वा त परमेश्वरका मानर्सहरूमध्ये एक बन्र्े कुराको पनछ लाग्र्ु आवश्यक छ।

आज म्स्थनतमा र्भन्र्ताहरू छर् ्, तर जब समय आउँ छ तब त्यस्ता र्भन्र्ताहरू हुर्ेछैर्र् ्: षवजेता
भएकाहरू सबैको म्स्थनत त्यस्तै हुर्ेछ , नतर्ीहरू सबै मार्व जानतको योग्य सदस्य हुर्ेछर् ्, र
पथ्
ृ वीमा समार् रूपले बाँच्र्ेछर् ्, अथाचत ् नतर्ीहरू सम्ृ ष्ट गररएका योग्य प्राणीहरू हुर्ेछर् ्, अनर्

सबैलाई एउटै कुरा ददइर्ेछ। परमेश्वरको कामका युगहरू फरक-फरक छर् ्, र उहाँको कामका
उद्दे श्यहरू फरक छर् ्, त्यसकारण यदद यो काम नतमीहरूमा गररन्छ भर्े , नतमीहरू र्सद्ध बर्ाइर्
र षवजेताहरू बन्र्का नर्म्म्त योग्य हुन्छौ; यदद यो काम षवदे शमा गररयो भर्े , त्यहाँका मानर्सहरू
म्जनतर्ु पर्े र र्सद्ध बर्ाइर्ु पर्े मानर्सहरूको पदहलो समूह बन्र्ेछर् ्। आज यो काम षवदे शमा

गररएको छै र्, यसैले अन्य दे शका मानर्सहरू र्सद्ध बर्ाइर्े र म्जनतर्े योग्यका छै र्र् ,् र उर्ीहरू

पदहलो समूह बन्र् असम्भव छ। परमेश्वरको कामको उद्दे श्य फरक भएकोले, परमेश्वरको कामको
यग
ु फरक भएकोले, र यसको कायचक्षेत्र फरक भएकोले, त्यहाँ पदहलो समह
ू छ, अथाचत ् त्यहाँ
षवजेताहरू छर् ्, यसैले त्यहाँ दोस्रो समूह पनर् हुर्ेछ जसलाई र्सद्ध बर्ाइर्ेछ। त्यहाँ र्सद्ध
बर्ाइएको पदहलो समूह भएपनछ, त्यहाँ एउटा र्मूर्ा र ढाँर्ा हुर्ेछ, र भषवष्यमा र्सद्ध
बर्ाइएकाहरूको दोस्रो र तेस्रो समूह हुर्ेछ, तर अर्न्तमा नतर्ीहरू सबै एक समार् हुर्ेछर् ्, र त्यहाँ

हैर्सयतको कुर्ै वगीकरण हुर्ेछैर्। नतर्ीहरूलाई फरक-फरक समयमा र्सद्ध बर्ाइएको हुर्ेछ , र
हैर्सयतमा कुर्ै र्भन्र्ता हुर्ेछैर्। जब सबै जर्ा पण
ू च बर्ाइर्े र सम्पण
ू च ब्रह्माण्डको काम समाप्त
गर्च समय आउर्ेछ, त्यहाँ हैर्सयतको कुर्ै र्भन्र्ता हुर्ेछैर्, सबै जर्ा समार् हैर्सयतका हुर्ेछर् ्।
आज, यो काम नतमीहरूको बीर्मा गररन्छ, यसैले कक नतमीहरू षवजेता बन्र् सक। यदद यो
बेलायतमा गररएको चथयो भर्े जसरी तँ पदहलो समूह हुर्ेचथइस ्, त्यसरी र्ै बेलायत त्यो पदहलो
समह
ू भएको हुर्ेचथयो। नतमीहरू अर्ुिहसदहत आर्शि ् पाएकोले र्ै आज त्यस प्रकारले नतमीहरूमा

काम भइरहे को छ, र यदद यो काम नतमीहरूमा र्गररएको भए नतमीहरू दोस्रो, वा तेस्रो, वा र्ौथो,
वा पाँर्ौं समूह हुर्ेचथयौ। यो कामको र्रणको कारणले मात्र र्भन्र्ता भएको हो; पदहलो समूह र
दोस्रो समूहले नतर्ीहरू एउटा अकोभन्दा उच्र् छ वा नर्म्र् स्तरको छ भर्ेर जर्ाउँ दै र्, त्यसले ती
मानर्सहरूलाई र्सद्ध बर्ाइएको क्रमलाई मात्र जर्ाउँ छ। आज यी वर्र्हरू नतमीहरूलाई बताइएको

छ, तर नतमीहरूलाई पदहले यो ककर् बताइएर्? ककर्कक, एक प्रकक्रयाषवर्ा, मानर्सहरू र्रमतानतर
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बढ्छर् ्। उदाहरणको लाचग, येशूले उहाँको समयमा यसो भन्र्ुभयो: “जसरी म जाँदैछु, त्यसरी र्ै म
आउर्ेछु।” आज, धेरै जर्ा व्यम्क्त यी वर्र्हरूद्वारा मोदहत भएका छर् ्, र नतर्ीहरू केवल सेतो
वस्त्र पदहररन्छर् ् र स्वगचमा जार्का नर्म्म्त उठाइको घटर्ालाई पिचन्छर् ्। यसैले , धेरै वटा यस्ता

कुराहरू छर् ् जुर् र्ाँडै बोल्र् सककँदै र्; यदद नतर्लाई र्ाँडै बोर्लयो भर्े, मानर्सहरू र्रमतानतर
जान्छर् ्। मानर्सको कद धेरै सार्ो छ, र ऊ यी वर्र्हरूको सत्यताहरूलाई दे ख्न असमथच छ।

जब मानर्सले पथ्
ृ वीमा मार्वको वास्तषवक जीवर् प्राप्त गदचछ र शैतार्का सम्पूणच शम्क्तहरू

दासत्वमा पछच र् ्, तब मानर्स पथ्
ृ वीमा सम्जलै म्जउर् सक्छ। पररम्स्थनत आजको जस्तो कदठर्
हुर्ेछैर्: मार्वीय सम्बन्धहरू, सामाम्जक सम्बन्धहरू, जदटल पाररवाररक सम्बन्धहरू—नयर्ले अनत
धेरै समस्या, अनत धेरै पीडा ल्याउँ छर् ्! यहाँ मानर्सको जीवर् धेरै र्ै दयर्ीय छ! मानर्स

म्जनतएपनछ, उसको हृदय र मर् पररवतचर् हुर्ेछ: ऊर्सत त्यस्तो हृदय हुन्छ जसले परमेश्वरलाई
आदर र प्रेम गदचछ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्च िोज्र्े ब्रह्माण्डका सबै जर्ा म्जनतएपनछ, अथाचत ्,
शैतार्लाई पराम्जत गररसकेपनछ र शैतार्लाई—अन्धकारका सबै शम्क्तहरू दासत्वमा परे पनछ

पथ्
ृ वीमा मानर्सको जीवर् समस्यारदहत हुर्ेछ, र ऊ पथ्
ृ वीमा स्वतन्त्र रूपमा म्जउर् सक्र्ेछ। यदद
मानर्सको जीवर् दे हगत सम्बन्ध र दे हको जदटलताषवर्ा र्ै चथयो भर्े त्यो धेरै सम्जलो हुर्ेचथयो।
मानर्सको दे हको सम्बन्ध धेरै जदटल छ, र मानर्समा यस्ता कुराहरू हुर्ु भर्ेको उसले आफूलाई
शैतार्को प्रभावबाट स्वतन्त्र पार्च सकेको छै र् भन्र्े कुराको प्रमाण हो। यदद तेरा प्रत्येक दाजभ
ु ाइ
र दददीबदहर्ीसँग त्यस्तै सम्बन्ध चथयो भर्े, यदद तेरो पररवारको प्रत्येक सदस्यसँग उस्तै सम्बन्ध

चथयो भर्े, तँलाई कुर्ै चर्न्ता हुर्ेचथएर्, र तैंले कसैको बारे मा चर्न्ता र्लइरहर्ु पर्े चथएर्। केही
पनर् राम्रो हुर् सक्दै र्, र यसरी मानर्सले उसको आधा दुःु िबाट छुटकारा पाउँ छ। पथ्
ृ वीमा सामान्य

मार्व जीवर् म्जउँ दा मानर्स स्वगचदत
ू हरू जस्तै हुर्ेछर् ्; अझ पनर् शरीरमा र्ै भए पनर् ऊ स्वगचदत
ू
जस्तै हुर्ेछ। अम्न्तम प्रनतज्ञा यही हो, मानर्सलाई ददइएको अम्न्तम प्रनतज्ञा। आज मानर्स सजाय
र न्यायबाट भएर जान्छ; के तँ मानर्सले गर्े त्यस्ता अर्ुभवहरू अथचहीर् छर् ् भर्ी सोच्छस ्? के
सजाय र न्यायको काम षवर्ाकारण गर्च सककन्छ? मानर्सलाई सजाय ददर्ु र न्याय गर्ुच भर्ेको
उसलाई अतल कुण्डमा फाल्र्ु हो, जसको अथच उसको भाग्य र सम्भावर्ाहरू िोस्र्ु हो भर्ेर

यसभन्दा पदहले भनर्एको चथयो। यो एउटा कुराका लाचग हो: मानर्सलाई शद्
ु ध पार्च।ु मानर्सलाई
जार्ाजार्ी अतल कुण्डमा हार्लँ दैर्, त्यसपनछ परमेश्वरले ऊबाट आफ्र्ा हातहरू धुर्ुहुन्छ। यसको
साटो, यो मानर्स र्भत्रको षवद्रोहीपर्को नर्राकरण गर्चलाई हो, यसैले कक अन्त्यमा मानर्सर्भत्रका

थोकहरू शुद्ध हुर् सकोस ्, यसरी उसले परमेश्वरको सत्य ज्ञार् पाउर् सकोस ् र पषवत्र व्यम्क्तजस्तो
हुर् सकोस ्। यदद यसो गररयो भर्े सबै कुरा परू ा हुर्ेछ। वास्तवमा, जब मानर्स र्भत्रका नर्राकरण
गर्ुचपर्े थोकहरूको नर्राकरण गररन्छ, र मानर्सको गवाही जोडदार हुन्छ, तब शैतार् पनर् पराम्जत
हुर्ेछ, र मानर्सर्भत्र सुरुदे खि र्ै रहे का केही कुराहरू शुद्ध र्भए पनर् शैतार् पराम्जत भएपनछ

यसले उप्रान्त समस्या पैदा गर्ेछैर् , र त्यो बेला मानर्स पूणच रूपमा शुद्ध पाररएको हुर्ेछ।
मानर्सले त्यस्तो जीवर्को अर्ुभव कदहल्यै गरे को छै र्, तर जब शैतार्लाई पराम्जत गररएपनछ,
सबै कुरा र्मलाइर्ेछ अनर् ती सबै तच्
ु छ कुराहरूको समाधार् गररर्ेछ, र एक पटक त्यो मख्
ु य
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समस्या समाधार् गरे पनछ अरू सबै समस्याहरू समाप्त हुर्ेछर् ्। परमेश्वर पथ्
ृ वीमा दे हधारण गरी
आउर्ुभएको यो अवचधमा जब उहाँले पथ्
ृ वीमा मानर्सहरूको माझमा व्यम्क्तगत रूपमा आफ्र्ो

काम गर्चह
ु ु न्छ, तब उहाँले गर्चुहुर्े सबै कामहरू शैतार्लाई हराउर्का लाचग गररन्छ र उहाँले
मानर्समाचथ षवजय हार्सल गरे र अनर् नतमीहरूलाई सम्पूणच बर्ाएर शैतार्लाई हराउर्ुहुर्ेछ। जब
नतमीहरूले जोडदार गवाही ददन्छौ, यो पनर् शैतार्को पराजयको चर्ह्र् हुर्ेछ। पदहले मानर्सलाई

म्जनतर्ेछ र शैतार्लाई पराम्जत गर्चको लाचग अन्त्यमा उसलाई पूणच रूपमा र्सद्ध बर्ाइन्छ।

तापनर्, सारमा शैतार्को पराजयको साथसाथै यो कष्टको ररिो समद्र
ु बाटको सारा मार्व जानतको
मुम्क्त पनर् हो। काम सम्पूणच ब्रह्माण्डमा गररओस ् वा र्ीर्मा गररओस ्, ती सबै शैतार्लाई हराउर्

र सम्पूणच मार्व जानतलाई मुम्क्त ददर्का लाचग गररन्छ, यसैले कक मानर्स षवश्रामको स्थार्मा
प्रवेश गर्च सकोस ्। दे हधारी परमेश्वर, यो सामान्य दे ह, शैतार्लाई हराउर्कै नर्म्म्त हो। शरीरमा

आउर्ुभएका परमेश्वरको काम आकाशमुनर् उहाँलाई प्रेम गर्ेहरू सबैको मुम्क्तका नर्म्म्त हो, यो
सम्पूणच मार्व जानतलाई म्जत्र्का लाचग हो र त्यसबाहे क शैतार्लाई पराम्जत गर्चका लाचग पनर्

हो। परमेश्वरका सबै व्यवस्थापर् कायचका मुख्य कुराहरू सारा मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्को लाचग
शैतार्लाई पराजय गर्े कायचबाट अलग गर्च सककँदै र्। यो धेरै जस्तो काममा ककर् नतमीहरूलाई

गवाही ददर्े कुरा गररन्छ? यो गवाही कोनतर नर्दे र्शत हुन्छ? के यो शैतार्नतर नर्दे र्शत हुँदैर्? यो
गवाही परमेश्वरका नर्म्म्त ददइन्छ, र यो परमेश्वरको कामले यसको प्रभाव प्राप्त गरे को गवाही

ददर्का नर्म्म्त ददइन्छ। गवाही ददर्ु शैतार्लाई हराउर्े कामसँग सम्बम्न्धत छ; यदद शैतार्सँग
लडाइँ गर्ुचपर्े चथएर् भर्े, मानर्सले गवाही ददर्ु पर्े चथएर्। शैतार्लाई पराम्जत गर्ै पर्े र
त्यसको साथै मानर्सलाई मुम्क्त ददर्ु पर्े भएकोले परमेश्वरले मानर्ससँग शैतार्को अचग गवाही

ददर्े माग गर्चह
ु ु न्छ, जसलाई उहाँले मानर्सलाई मुम्क्त ददर् र शैतार्सँग यद्
ु ध गर्चको लाचग प्रयोग
गर्ुचहुन्छ। फलस्वरूप, मानर्स मुम्क्तको पात्र र शैतार्लाई पराम्जत गर्े साधर् दव
ु ै हो, त्यसैले

मानर्स परमेश्वरको सम्पूणच व्यवस्थापर् कायचको केन्द्र हो भर्े शत्रु शैतार् केवल षवर्ाशको पात्र
हो। तैंले केही गरे को छै र्स ् जस्तो तँलाई लाग्र् सक्छ, तर तेरो स्वभावमा भएको पररवतचर्को

कारण गवाही ददइएको छ, र त्यो गवाही शैतार्नतर नर्दे र्शत हुन्छ र मानर्सलाई ददइएको हुँदैर्।
मानर्स त्यस्तो गवाहीको आर्न्द र्लर्े योग्यको छै र्। उसले परमेश्वरले गर्चभ
ु एको काम कसरी

बुझ्र् सक्छ? परमेश्वरको लडाइँको पात्र शैतार् हो; मानर्सर्ादहँ केवल मुम्क्तको पात्र मात्र हो।
मानर्ससँग शैतानर्क भ्रष्ट स्वभावहरू छर् ्, र यो काम बुझ्र् असक्षम छ। यो शैतार्को भ्रष्टताको

कारणले र यो मानर्समा अन्तनर्चदहत रूपमा छै र् तर शैतार्द्वारा नर्दे र्शत हुन्छ। आज, परमेश्वरको
मख्
ु य काम शैतार्लाई हराउर्ु हो, अथाचत ् मानर्सहरूलाई पण
ू च रूपमा म्जत्र्ु हो, यसैले कक मानर्सले
शैतार्को सामु परमेश्वरलाई अम्न्तम गवाही ददर् सकोस ्। यसरी, सबै कुराहरू पूरा हुर्ेछर् ्। धेरैजसो
अवस्थाहरूमा, तेरो र्ाङ्ग्गो आँिाको लाचग के दे खिर् सक्छ भर्े , केही पनर् गररएको छै र्, तर

वास्तवमा, काम पदहलेबाटै पूरा भइसकेको हुन्छ। मानर्स पूरा भएका सबै कामहरू दे ख्न सककयोस ्
भन्र्े र्ाहन्छ, तैपनर् नतमीहरूका नर्म्म्त दे ख्न सक्र्े र्बर्ाई मैले मेरो काम पूरा गरे को छु, ककर्कक
शैतार् अधीर्मा पाररएको छ, जसको अथच, त्यो पण
ू च रूपमा पराम्जत भएको छ, परमेश्वरको सबै
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ज्ञार्, शम्क्त र अम्ख्तयारले शैतार्लाई हराएको छ। यो हामीले धारण गर्ैपर्े गवाही हो, तर यो
मानर्समा स्पष्ट व्यक्त र्गररए पनर्, यो र्ाङ्ग्गो आँिाले र्दे खिए पनर् शैतार् पदहलेबाटै हाररसकेको

छ। यो कामको सम्पण
ू चता शैतार्को षवरुद्ध नर्दे र्शत छ र शैतार्र्सतको लडाइँको कारण यो परू ा

गररन्छ। यसरी, धेरै यस्ता कुराहरू छर् ् जुर् मानर्सले सफल भइरहे को भर्ी दे ख्दै र्, तर जुर्
परमेश्वरको आँिामा, धेरै अनघ र्ै सफलतापूवचक पूरा भइसकेका चथए। यो परमेश्वरका सबै कामको
एक र्भत्री सत्यता हो।

जब शैतार्लाई पराम्जत गररएको हुन्छ, भन्र्ुको अथच, मानर्स पण
ू च रूपमा म्जनतएपनछ,
मानर्सहरूले यी सबै कामहरू मुम्क्तको िानतर हो, र यो मम्ु क्तको माध्यम भर्ेको मानर्सहरूलाई
शैतार्को हातबाट जफत गर्ुच हो भन्र्े बुझ्र्ेछर् ्। परमेश्वरको ६,००० विचको व्यवस्थापर्को कामलाई
तीर् र्रणमा षवभाजर् गररएको छ: व्यवस्थाको युग, अर्ुिहको युग र राज्यको युग। कामका यी
तीर् र्रणहरू सबै मार्व जानतको मुम्क्तको लाचग हो, भन्र्ुको तात्पयच, ती शैतार्ले गम्भीर रूपमा
भ्रष्ट पारे का मार्व जानतको मुम्क्तको लाचग हो। तर परमेश्वरले शैतार्को षवरुद्धमा लडाइँ गर्च

सक्र्ुभएको होस ् भर्ेर ती अम्स्तत्वमा छर् ्। तसथच, जसरी मुम्क्तको काम तीर् र्रणमा षवभाम्जत
हुन्छ, त्यसरी र्ै शैतार्सँगको लडाइँ पनर् तीर् र्रणमा षवभाम्जत हुन्छ, र परमेश्वरको कामका यी
दई
ु पक्षहरू एकैसाथ सञ्र्ालर् हुन्छर् ्। शैतार्सँगको लडाइँ वास्तवमा मार्व जानतको मुम्क्तको
लाचग हो र मार्व जानतको मम्ु क्तको काम सफलतापव
ू चक एकै र्रणमा परू ा गर्च सककर्े कुरा होइर्।

शैतार्सँगको लडाइँ पनर् र्रणहरू र कालहरूमा षवभाम्जत गररएको छ, र शैतार् षवरुद्धको लडाइँ

मानर्सको आवश्यकता र शैतार्ले उसलाई कनत हदसम्म भ्रष्ट बर्ाएको छ त्यस अर्ुसार हुन्छ।
सायद, जसरी दई
ु सेर्ाले एक-अकोसँग लड्छ त्यसरी यो लडाइँमा परमेश्वरले शैतार्को षवरुद्धमा
हनतयार उठाउर्ह
ु ु र्ेछ भर्ी मानर्सले आफ्र्ो कल्पर्ामा षवश्वास गछच । मानर्सको बद्
ु चधले कल्पर्ा
गर्च सक्र्े यही मात्रै हो; यो एक अत्यन्त अस्पष्ट र अवास्तषवक षवर्ार हो, तापनर् मानर्सले

यसैमा षवश्वास गदचछ। अनर् मैले यहाँ मानर्सको मुम्क्त शैतार्सँगको लडाइँको माध्यमद्वारा हुन्छ
भर्ेकोले मानर्सले लडाइँ यसरी र्ै संर्ालर् हुन्छ भर्ी कल्पर्ा गछच । मानर्सको मुम्क्तको कायचका
तीर् र्रण छर् ्, भन्र्ुको अथच शैतार्लाई एकै पटकमा सधैँका नर्म्म्त पराम्जत गर्चका नर्म्म्त

त्योर्सतको लडाइँ तीर्वटा र्रणमा बाँडडएको छ। तापनर् शैतार्सँगको लडाइँको सम्पण
ू च कायचको
र्भत्री सत्यता के हो भर्े, यसका प्रभावहरू कामको धेरै र्रणहरूद्वारा हार्सल गररन्छ: मानर्सलाई

अर्ुिह प्रदार् गर्ुच, मानर्सको पापबर्ल हुर्ु, मानर्सका पापहरू क्षमा गर्ुच, मानर्सलाई म्जत्र्ु र
मानर्सलाई र्सद्ध बर्ाउर्ु। वास्तवमा, शैतार्सँग लडाइँ गर्ुच भर्ेको शैतार्को षवरुद्ध हनतयार
उठाउर्ु होइर्, तर मानर्सको मम्ु क्त, मानर्सको जीवर्को काम र मानर्सको स्वभाव पररवतचर् गर्चु

हो, यसैले कक उसले परमेश्वरको साक्षी ददर् सकोस ्। शैतार्को पराजय यसरी र्ै हुन्छ। मानर्सको
भ्रष्ट स्वभावलाई पररवतचर् गरे र शैतार्लाई हराइन्छ। जब शैतार् पराम्जत भएको हुन्छ, अथाचत ्,

जब मानर्सले पूणच रूपमा मुम्क्त पाएको हुन्छ, तब अपमानर्त भएको शैतार् पूणच रूपमा बन्धर्मा
हुर्ेछ, र यस प्रकार, मानर्सले पूणच रूपमा मुम्क्त पाएको हुर्ेछ। यसैले, मानर्सको मुम्क्तको सार
भर्ेको शैतार् षवरुद्धको लडाइँ हो र त्यो लडाइँ मख्
ु य रूपले मानर्सको मम्ु क्तमा झम्ल्कन्छ।
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आखिरी ददर्हरूको र्रण, जसमा मानर्स म्जनतर्ुपछच , यो शैतार्र्सतको लडाइँको अम्न्तम र्रण हो,

र यो शैतार्को अचधकार क्षेत्रबाट मानर्सलाई पूणच मुक्त गर्े काम पनर् हो। मानर्सको षवजयको

र्भत्री अथच शैतार्को मत
ू च रूपलाई—मानर्स जसलाई शैतार्ले भ्रष्ट पारे को छ—उसको षवजयपनछ
सम्ृ ष्टकताचकहाँ फकाचएर ल्याउर्ु हो, जसद्वारा उसले शैतार्लाई त्याग्र्ेछ र पूणच रूपमा परमेश्वरमा

फकचन्छ। यस तररकाले, मानर्स पूणच रूपमा बर्ाइएको हुर्ेछ। र यसैले, षवजयको काम शैतार्को
षवरुद्ध लडाइँको अम्न्तम कायच हो र शैतार्को पराजयको िानतर परमेश्वरको प्रबन्धको अम्न्तम
र्रण हो। यो कामषवर्ा मानर्सको पण
ू च मम्ु क्त अन्ततुः असम्भव र्ै हुर्ेचथयो, शैतार्को पण
ू च पराजय
पनर् असम्भव हुर्ेचथयो र मानर्सजानत कदहल्यै पनर् सुन्दर गन्तव्यमा प्रवेश गर्च सक्षम हुर्े
चथएर्, वा शैतार्को प्रभावबाट स्वतन्त्र हुर् सक्र्ेचथएर्। फलस्वरूप, मानर्सको मुम्क्तको काम
शैतार्सँगको लडाइँको अन्त्य हुर्ुभन्दा अनघ समाप्त हुर् सक्दै र्, ककर्कक परमेश्वरको व्यवस्थापर्

कायचको मुख्य भाग मार्व जानतको मुम्क्तको लाचग हो। प्रारम्म्भक मार्व जानत परमेश्वरको हातमा
चथयो, तर शैतार्को परीक्षा र भ्रष्टताको कारण, मानर्स शैतार्को बन्धर्मा पर्यो र दष्ु टको हातमा

पर्यो। तसथच, शैतार् परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचमा पराम्जत गररर्ुपर्े पात्र बन्यो। शैतार्ले

मानर्सलाई आफ्र्ो वसमा पारे कोले र मानर्स परमेश्वरले सबै व्यवस्थापर् पूरा गर्च प्रयोग गर्ुचहुर्े
पूँजी भएकोले यदद मानर्सलाई बर्ाइर्ु छ भर्े, उसलाई शैतार्को हातबाट िोसेर कफताच र्लर्ैपछच ,
अथाचत ्, मानर्सलाई शैतार् कैदबाट कफताच र्लर्ैपछच । यसैले मानर्सको परु ार्ो स्वभावमा पररवतचर्

ल्याएर शैतार्लाई हराउर्ैपछच , यस्तो पररवतचर् जसले मानर्सको सुरुको तकचको अर्ुभूनतलाई
पुर्स्थाचषपत गदचछ। यस प्रकार जुर् मानर्स कैद बर्ाइएको छ, उसलाई शैतार्को हातबाट िोसेर

कफताच र्लर् सककन्छ। यदद मानर्सलाई शैतार्को प्रभाव र बन्धर्बाट मुक्त गररयो भर्े शैतार्

लम्ज्जत हुर्ेछ, मानर्सलाई अन्ततुः कफताच ल्याइर्ेछ र शैतार् पराम्जत हुर्ेछ। मानर्स शैतार्को
अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र भएकोले गदाच, मानर्स यो परू ै लडाइँको लुटको सामार् बन्छ र
लडाइँ समाप्त भएपनछ शैतार् दण्ड ददर्ुपर्े पात्र बन्छ, त्यसपनछ मार्व जानतको मुम्क्तको सम्पूणच
काम पूरा भएको हुर्ेछ।

परमेश्वरले सम्ृ ष्टको कुर्ै प्राणीर्सत द्वेि राख्नुहुन्र्; उहाँ केवल शैतार्लाई हराउर् मात्र
र्ाहर्ह
ु ु न्छ। र्ाहे सजाय होस ् वा न्याय, उहाँका सबै काम शैतार्नतर नर्दे र्शत हुन्छ; यो मार्व
जानतको मुम्क्तका लाचग गररन्छ, यो सबै शैतार्लाई हराउर्का लाचग हो, र यसको एउटै उद्दे श्य छ:

अन्त्यसम्म शैतार् षवरुद्ध लडाइँ गर्ुच! परमेश्वर त्यषि बेलासम्म षवश्राम गर्ुचहुन्र् जबसम्म उहाँले
शैतार्माचथ षवजयी पाउर्ुहुन्र्! शैतार्लाई हराएपनछ मात्र उहाँले षवश्राम गर्ुचहुर्ेछ। परमेश्वरले
गर्चभ
ु एका सबै कामहरू शैतार्तफच नर्दे र्शत छर् ् र शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएकाहरू सबै शैतार्को
अचधकार क्षेत्रको नर्यन्त्रणमा छर् ् र सबै शैतार्को अचधकारक्षेत्रर्भत्र म्जउँ छर् ्, त्यसकारण शैतार्र्सत

लडाइँ र्गरी र त्योर्सत सम्बन्ध र्तोडी शैतार्ले नतर्ीहरूमाचथको आफ्र्ो पकड िुकुलो पादै र्, र
नतर्ीहरूलाई प्राप्त गर्च सककँदै र्। यदद नतर्ीहरू प्राप्त गररएर्र् ् भर्े, त्यसले शैतार्लाई पराम्जत

गररएको छै र्, त्यो हारे को छै र् भन्र्े प्रमाखणत गछच । र यसैले, परमेश्वरको ६,००० विचको व्यवस्थापर्

योजर्ाको, पदहलो र्रणमा उहाँले व्यवस्थाको काम गर्चभ
ु यो, दोस्रो र्रणमा उहाँले अर्ि
ु हको यग
ु को
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काम गर्ुचभयो, अथाचत ् क्रूसीकरणको काम, र तेस्रो र्रणको अवचधमा उहाँले मार्व जानतलाई म्जत्र्े

काम गर्ुचहुन्छ। यो सबै काम शैतार्ले मार्व जानतलाई भ्रष्ट पार्े हदमा नर्दे र्शत छ, यो सबै
शैतार्लाई हराउर्का लाचग गररन्छ, र प्रत्येक र्रण शैतार्लाई हराउर्का लाचग हो। परमेश्वरको

६,००० विचको व्यवस्थापर् कायचको सार भर्ेको ठूलो रातो अम्जङ्ग्गरको षवरुद्धको लडाइँ हो, र मार्व
जानतको प्रबन्ध गर्े काम पनर् शैतार्लाई हराउर्े काम हो, शैतार्सँग लडाइँ गर्े काम। परमेश्वरले
६,००० विचसम्म लडाइँ गर्ुचभएको छ, यसरी मानर्सलाई र्याँ क्षेत्रमा ल्याउर् उहाँले छ हजार विचसम्म

काम गर्भ
चु एको छ। जब शैतार्को पराजय हुन्छ, मानर्सलाई पण
ू च रूपमा स्वतन्त्र गररर्ेछ। के यो
आजको परमेश्वरको कामको ददशा होइर् र? आजको कामको सटीक ददशा यही हो: मानर्सलाई पूणच
छुटकारा ददर्ु र स्वतन्त्र बर्ाउर्ु, यसैले कक ऊ कुर्ै नर्यमको अधीर्मा र्होस ्, र् त कुर्ै बन्धर्
वा सीमाहरूद्वारा सीर्मत होस ्। यी सबै काम नतमीहरूको कदको आधारमा र नतमीहरूका

आवश्यकताहरू अर्ुसार गररन्छ, यसको मतलब नतमीहरूले जे हार्सल गर्च सक्छौ त्यही नतमीहरूलाई

प्रदार् गररन्छ। यो भर्ेको जबरजस्ती “क्षमताभन्दा बादहरको काम लगाउर्ु”, नतमीहरूमाचथ कुर्ै

कुरा जबरजस्ती लाद्र्े होइर्, बरु, सबै काम नतमीहरूका वास्तषवक आवश्यकताहरू अर्ुसार र्ै

गररन्छ। कामको प्रत्येक र्रण मानर्सको वास्तषवक आवश्यकता र मागहरू अर्ुसार र्ै गररन्छ;
कामको प्रत्येक र्रण शैतार्लाई हराउर्का लाचग हो। वास्तवमा, सरु
ु मा सम्ृ ष्टकताच र उहाँका सम्ृ ष्टहरू

बीर् कुर्ै अवरोधहरू चथएर्र् ्। यी सबै अवरोधहरू शैतार्को कारणले भएका हुर् ्। शैतार्ले उसलाई
जसरी वाधा ददएको छ र भ्रष्ट बर्ाएको छ त्यसले गदाच मानर्सले कुर्ै पनर् कुरा दे ख्न वा छुर्
सक्दै र्। मानर्स पीडडत हो, जसलाई धोका ददइएको छ। शैतार्लाई पराम्जत गररएपनछ, सम्ृ ष्टकताचले

सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूलाई हे र्ुचहुर्ेछ, र नतर्ीहरूलाई व्यम्क्तगत रूपमा अगुवाइ गर्च सक्र्ुहुर्ेछ।
पथ्
ु र्े जीवर् यही हो। र यसरी, परमेश्वरको काम मख्
ु य रूपमा शैतार्लाई
ृ वीमा मानर्समा हुर्प
हराउर्ु को लाचग र्ै हो, र शैतार्लाई हराइसकेपनछ सबै कुराको समाधार् हुर्ेछ। आज, तैँले दे िेको
छस ्, कक परमेश्वर मानर्सको बीर्मा आउर्ु कुर्ै सम्जलो कुरा होइर्। उहाँ प्रत्येक ददर् नतमीहरूमा
गल्ती भेट्टाउर्, यो अनर् त्यो कुरा भन्र्, वा उहाँ कस्तो हुर्ुहुन्छ र उहाँ कसरी बोल्र्ुहुन्छ र

म्जउर्ुहुन्छ त्यो नतमीहरूलाई दे िाउर् आउर्ुभएको होइर्। उहाँलाई हे र्े नतमीहरूलाई अर्ुमनत ददर्,
वा नतमीहरूका आँिाहरू िोल्र्, वा उहाँले भन्र्भ
ु एका रहस्यहरू र उहाँले सातवटा मोहोरहरू

िोल्र्ुभएको नतमीहरूलाई सुन्र् ददर् मात्र परमेश्वर मानर्स बन्र्ुभएको होइर्। बरु, उहाँ शैतार्लाई
हराउर्को लाचग मानर्स बन्र्ुभएको छ। मानर्सलाई मुम्क्त ददर् र शैतार्को षवरुद्ध लडाइँ गर्च

उहाँ मानर्सको बीर्मा दे हमा आउर्ुभएको छ; उहाँको दे हधारणको महत्त्व यही हो। यदद त्यो शैतार्लाई

हराउर्का लाचग चथएर् भर्े उहाँले यो काम व्यम्क्तगत रूपमा गर्चह
ु ु र्े चथएर्। परमेश्वर पथ्
ृ वीमा
मानर्सको बीर्मा आफ्र्ो काम गर्च, आफैलाई मानर्सकहाँ व्यम्क्तगत रूपले प्रकट गर्च र मानर्सलाई
उहाँलाई हे र्े मौका ददर् आउर्ुभयो; के यो सार्ो षविय हो? यो वास्तवमा सरल छै र्! यो मानर्सले

सोर्ेजस्तो होइर्: मानर्सले उहाँलाई हे र्च सकोस ्, मानर्सले परमेश्वर यथाथच हुर्ुहुन्छ, अस्पष्ट वा
िोक्रो होइर्, र परमेश्वर उच्र् हुर्ुहुन्छ, तर र्म्र पनर् हुर्ुहुन्छ भन्र्े जार्ोस ् भर्ी परमेश्वर
आउर्भ
ु एको छ। के यो त्यषि सरल हुर् सक्छ? शैतार्ले मानर्सको शरीरलाई भ्रष्ट पारे को छ, र
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परमेश्वरले मुम्क्त ददर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको मानर्स र्ै हो परमेश्वरले, त्यसकारण शैतार्सँग लडाइँ

गर्च र मानर्सलाई व्यम्क्तगत रूपमा गोठाला गर्चको लाचग परमेश्वरले दे ह धारण गर्ुचपछच । केवल
यो मात्रै उहाँको कामको लाचग लाभदायक छ। शैतार्लाई हराउर्का लाचग र मानर्सजानतलाई अझ

राम्ररी मुम्क्त ददर्को लाचग परमेश्वरका दई
ु वटा दे हधारण अम्स्तत्वमा आएका छर् ्। र्ाहे परमेश्वरका

आत्मा होऊर् ् वा परमेश्वरको दे हधारणको शरीर, शैतार्सँग लडाइँ गर्े परमेश्वर मात्र हुर् सक्र्ुहुन्छ।
छोटकरीमा, शैतार्को साथ लडाइँ गर्े स्वगचदत
ू हरू हुर् सक्दै र्र् ्, झर् ् मानर्स त हुर्ै सक्दै र्, जसलाई
शैतार्ले भ्रष्ट पारे को छ। स्वगचदत
ू हरू यो लडाइँ लड्र् शम्क्तहीर् छर् ्, र मानर्स त झर् ् अझै दब
ु चल
छ। त्यसरी र्ै, यदद परमेश्वर मानर्सको जीवर्मा काम गर्च र्ाहर्ुहुन्छ भर्े, यदद उहाँ मानर्सलाई
मुम्क्त ददर् व्यम्क्तगत रूपमा पथ्
ृ वीमा आउर् र्ाहर्ुहुन्छ भर्े उहाँ व्यम्क्तगत रूपमा र्ै दे ह

बन्र्ुपदचछ—अथाचत ्, उहाँले व्यम्क्तगत रूपमा दे ह धारण गर्ुचपदचछ, र आफ्र्ो जन्मजात पदहर्ार् र
उहाँले गर्ुचपर्े कामको साथमा मानर्सकहाँ आएर व्यम्क्तगत रूपमा मानर्सलाई मुम्क्त ददर्ु पछच ।
यदद होइर् भर्े, यदद यो काम परमेश्वरको आत्मा वा मानर्सले गर्े हो भर्े यो लडाइँबाट कदहल्यै

केही पनर् प्राप्त हुँदैर्, र यो कदहल्यै पनर् समाप्त हुँदैर्। जब परमेश्वर मानर्सको बीर्मा शैतार्को
षवरुद्धमा व्यम्क्तगत रूपमा युद्धमा जार् दे ह बन्र्ुहुन्छ तब मात्र मानर्सले मुम्क्त पाउर्े मौका
पाउँ छ। यसको साथै, केवल त्यसपनछ मात्रै शैतार् समचमा पछच र त्योर्सत शोिण गर्े कुर्ै मौका

वा कायाचन्वयर् गर्े कुर्ै योजर्ा हुँदैर्। दे हधारी परमेश्वरले गर्चह
ु ु र्े काम परमेश्वरका आत्माले
हार्सल गर्च सक्र्ुहुन्र् र यो मासुले बर्ेको कुर्ै पनर् मानर्सले परमेश्वरको तफचबाट गर्ुच अझ

असम्भव हुर्ेचथयो, ककर्कक उहाँले गर्ुचहुर्े काम मानर्सको जीवर्का लाचग र मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव
पररवतचर् गर्चका लाचग हो। यदद मानर्सले यस लडाइँमा भाग र्लर्ु परे को भए ऊ केवल लथार्लङ्ग्ग

अवस्थामा भाग्र्ेचथयो र ऊ आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभाव पररवतचर् गर्च असक्षम हुर्ेचथयो। ऊ मानर्सलाई
क्रूसबाट बर्ाउर् वा सबै षवद्रोही मार्व जानतलाई म्जत्र् असक्षम हुर्ेचथयो, तर केवल थोरै परु ार्ो
काम मात्र गर्च सक्र्ेचथयो जर्
ु र्सद्धान्तहरू भन्दा पर जार् सक्दै र् वा शैतार्लाई पराम्जत गर्ेर्सत

सम्बम्न्धत र्रहे को कायच मात्रै गर्च सक्र्ेचथयो। त्यसोभए ककर् झमेलामा पर्े? शैतार्लाई हराउर्े
त परै जाओस ्, मार्व जानतलाई समेत प्राप्त गर्च र्सक्र्े कामको के महत्त्व हुन्छ? यसैले
शैतार्र्सतको लडाइँ केवल परमेश्वर स्वयमले
् मात्र गर्च सक्र्ह
ु ु न्छ र यो मानर्सले गर्चु असम्भव
छ। मानर्सको कतचव्य भर्ेको आज्ञापालर् गर्ुच र अर्ुसरण गर्ुच हो, ककर्कक मानर्स आकाश र पथ्
ृ वी
सम्ृ ष्ट गर्े जस्तो काम गर्च असमथच छ, यसबाहेक र् त उसले शैतार्र्सत लडाइँ गर्े काम र्ै

गर्चसक्छ। मानर्सले परमेश्वर स्वयमको
् र्ेतत्ृ वमनु र् रहे र मात्र सम्ृ ष्टकताचलाई सन्तुष्ट पार्च सक्छ,
जसद्वारा शैतार् पराम्जत हुन्छ; मानर्सले गर्च सक्र्े यनत मात्र हो। तसथच, हरे क र्ोदट र्याँ लडाइँ
सुरु हुँदा यो काम परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचहुन्छ, जसद्वारा उहाँले सम्पण
ू च युगको

र्ेतत्ृ व गर्ुचहुन्छ र सम्पूणच मार्व जानतका लाचग र्याँ बाटो िोर्लददर्ुहुन्छ। प्रत्येक र्याँ युगको
उदय शैतार्सँगको लडाइँको एउटा र्याँ सुरुआत हो, जसद्वारा मानर्स र्याँ, अझ सुन्दर संसारमा

प्रवेश गदचछ, र एउटा र्याँ युगमा जसलाई परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा र्ेतत्ृ व गर्ुचहुन्छ।
मानर्स सबै थोकको मार्लक हो, तर प्राप्त भएकाहरू शैतार्सँगका सबै लडाइँका फलहरू हुर्ेछर् ्।
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शैतार्ले सबै कुरालाई भ्रष्ट पादचछ, लडाइँहरूको अन्त्यमा पराम्जत हुन्छ, र यी लडाइँहरू पनछ दण्ड
ददइर्े पनर् त्यसलाई र्ै। परमेश्वर, मानर्स र शैतार्को बीर्मा शैतार्लाई मात्र घण
ृ ा र अस्वीकार
गररर्ेछ। शैतार्ले प्राप्त गरे को, तर परमेश्वरद्वारा कफताच र्र्लएकाहरू शैतार्को पक्षमा दण्ड पाउर्ेहरू
बन्र्ेछर् ्। यी तीर्मध्ये, सबै थोकले केवल परमेश्वरलाई मात्रै आराधर्ा गर्ुचपदचछ। नतर्ीहरू, जो

शैतार्द्वारा भ्रष्ट भएका चथए तर परमेश्वरद्वारा कफताच र्लइएका छर् ् र जो परमेश्वरको मागच

अर्ुसरण दहँड्दछर् ्, नतर्ीहरूर्ादहँ परमेश्वरको प्रनतज्ञा पाउर्े र परमेश्वरको तफचबाट दष्ु टहरूको न्याय

गर्ेहरू हुर्ेछर् ्। परमेश्वर नर्श्र्य षवजयी हुर्ह
ु ु र्ेछ र शैतार् नर्श्र्य पराम्जत हुर्ेछ, तर मानर्सको
बीर्मा म्जत्र्ेहरू हुर्ेछर् ् र हार्ेहरू पनर् हुर्ेछर् ्। म्जत्र्ेहरू षवजय हुर्ेहरूका स्वार्मत्वमा हुर्ेछर् ्
र हार्ेहरू पराम्जत हुर्ेहरूका स्वार्मत्वमा हुर्ेछर् ्; प्रत्येकको प्रकारअर्ुसारको वगीकरण यही हो, यो
परमेश्वरको सबै कामको अम्न्तम समाम्प्त हो। यो परमेश्वरका सबै कामको लक्ष्य पनर् हो, र यो
कदहल्यै पररवतचर् हुँदैर्। परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको मुख्य काम मानर्सको मुम्क्तमा केम्न्द्रत

छ, र परमेश्वर मुख्य रूपमा यस कामको िानतर र शैतार्लाई हराउर्का लाचग दे ह बन्र्ुहुन्छ।

पदहलो पटक परमेश्वर मानर्स बन्र्ुको कारण पनर् शैतार्लाई हराउर्ु र्ै चथयो: पदहलो लडाइँको
काम पूरा गर्च, अथाचत ् मार्व जानतलाई छुटकारा ददर्को लाचग उहाँ व्यम्क्तगत रूपले दे ह बन्र्ुभयो

अनर् उहाँलाई व्यम्क्तगत रूपले क्रूसमा काँटी ठोककयो। त्यस्तै गरी, कामको यो र्रण पनर् परमेश्वरले

व्यम्क्तगत रूपमै गर्चह
ु ु न्छ, जो मानर्सको बीर्मा आफ्र्ो काम गर्च, व्यम्क्तगत रूपमा उहाँको वर्र्
बोल्र् र मानर्सलाई उहाँ स्वयमलाई
्
दे ख्ने तल्
ु याउर् मानर्स बन्र्ुभयो। अवश्य र्ै, यस क्रममा उहाँले
अनर्वायच रूपमा अन्य कामहरू पनर् गर्ुचहुन्छ, तर उहाँले व्यम्क्तगत रूपमा आफ्र्ो काम गर्ुचको
मुख्य कारण शैतार्लाई पराम्जत गर्ुच, सम्पूणच मार्व जानतलाई म्जत्र्ु र यी मानर्सहरूलाई प्राप्त
गर्चु र्ै हो। यसैले, परमेश्वरको दे हधारणको काम साँच्र्ै सम्जलो छै र्। यदद उहाँको उद्दे श्य

मानर्सलाई परमेश्वर र्म्र र गुप्त हुर्ुहुन्छ र परमेश्वर वास्तषवक हुर्ुहुन्छ भर्ी दे िाउर्ु मात्रै चथयो
भर्े, यदद यो काम गर्चका लाचग मात्र चथयो भर्े उहाँ दे ह बन्र्क
ु ो कुर्ै आवश्यक हुँदैर्चथयो। यदद

परमेश्वर मानर्स र्बन्र्ुभएको भए पनर् उहाँले आफ्र्ो र्म्रता र गोप्यता, आफ्र्ो महार्ता
् र पषवत्रता

मानर्सको सामु प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो, तर मार्व जानतलाई व्यवस्थापर् गर्े
कामर्सत ती कुराहरूको कुर्ै सरोकार हुर्ेचथएर्। नतर्ीहरू मानर्सलाई बर्ाउर् वा पण
ू च बर्ाउर्
असमथच छर् ्, नतर्ीहरूले शैतार्लाई म्जत्र् सक्र्े कुरा त परै जाओस ्। यदद शैतार्लाई पराम्जत

गर्चका नर्म्म्त आत्माले केवल आत्माको षवरुद्ध लडाइँ मात्रै गर्ुचपथ्यो भर्े त्यस्तो कामको

व्यावहाररक मूल्य अझै कम हुर्े चथयो; त्यो मानर्सलाई प्राप्त गर्च असमथच हुर्ेचथयो र यसले
मानर्सको भाग्य र सम्भावर्ाहरूलाई र्ाश पार्च सक्थ्यो। त्यसैले, परमेश्वरको आजको कामको गहर्
महत्त्व छ। यो मानर्सले उहाँलाई दे ख्न सकोस ् वा मानर्सका आँिाहरू िोर्लऊर् ,् वा उसले स्पशच र

उत्साहको केही भावर्ाहरू प्राप्त गरूर् ् भर्ेर मात्र होइर्; त्यस्तो कामको कुर्ै महत्त्व हुँदैर्। यदद तँ
यस प्रकारको ज्ञार्को बारे मा मात्रै कुरा गर्च सक्छस ् भर्े तँलाई परमेश्वरको दे हधारणको वास्तषवक
महत्त्व थाहा छै र् भन्र्े त्यसले प्रमाखणत गछच ।

परमेश्वरको सम्पण
ू च व्यवस्थापर् योजर्ाको काम परमेश्वर आफैले व्यम्क्तगत रूपमा गर्चह
ु ु न्छ।
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पदहलो र्रण—संसारको सम्ृ ष्ट—परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचभएको चथयो, र यदद त्यस्तो

र्भएको भए कसैले पनर् मार्व जानतलाई सम्ृ ष्ट गर्च सक्र्े चथएर्; दोस्रो र्रण सम्पूणच मार्व
जानतको उद्धार गर्चचु थयो, र यो पनर् परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा आफै गर्चभ
ु यो; तेस्रो
र्रणको बारे मा केही भनर्रहर्ु पदै र्: यसमा परमेश्वरका सबै कामहरू समाप्त गर्चका लाचग
परमेश्वरले काम गर्ुच अझ बढी आवश्यक हुन्छ। सम्पूणच मार्व जानतलाई उद्धार गर्े, म्जत्र्े,
प्राप्त गर्े र र्सद्ध बर्ाउर्े काम व्यम्क्तगत रूपमा परमेश्वर स्वयमले
् गर्ुचहुन्छ। यदद उहाँले

व्यम्क्तगत रूपमा यो काम गर्चभ
ु एर् भर्े मानर्सद्वारा उहाँको पदहर्ार्को प्रनतनर्चधत्व हुर् सक्दै र्,
र् त मानर्सद्वारा उहाँको काम गररर् र्ै सक्छ। शैतार्लाई हराउर्, मार्व जानतलाई प्राप्त गर्च

र पथ्
ृ वीमा मानर्सलाई सामान्य जीवर् ददर्का लाचग उहाँले मानर्सलाई व्यम्क्तगत रूपमा

डोर्याउर्ुहुन्छ र मानर्सहरूको माझमा व्यम्क्तगत रूपले काम गर्ुचहुन्छ; उहाँको सम्पूणच व्यवस्थापर्
योजर्ाको िानतर र आफ्र्ा सबै कामका लाचग उहाँले यो काम व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचपछच । यदद
मानर्सले उहाँलाई दे िोस ् भर्ी परमेश्वर आउर्ुभएको हो, मानर्सलाई िुसी पार्च आउर्ुभएको हो

भर्ी उसले षवश्वास गछच भर्े त्यस्तो षवश्वासको कुर्ै मूल्य हुँदैर्, कुर्ै महत्त्व हुँदैर्। मानर्सको
बुझाइ अनत सतही छ! यो काम परमेश्वर आफैले गर्ुचभयो भर्े मात्र उहाँले त्यसलाई पूरै र सम्पण
ू च
रूपमा गर्च सक्र्ुहुन्छ। मानर्सले परमेश्वरको तफचबाट यो गर्च सक्दै र्। ऊसँग परमेश्वरको पदहर्ार्
वा वास्तषवक गण
ु र्भएकोले, ऊ परमेश्वरको काम गर्च असक्षम छ, र यदद मानर्सले यो काम

गर्यो भर्े पनर् त्यसको कुर्ै असर हुँदैर्। परमेश्वर पदहलो पटक सारा मार्व जानतलाई छुटकारा
ददर्, पापबाट छुटकारा ददर्, मानर्सलाई शुद्ध हुर्े र उसका पापहरूको क्षमा पाउर्े योग्यको बर्ाउर्
दे ह बन्र्ुभयो। षवजयको काम पनर् परमेश्वरले मानर्सहरूको बीर्मा व्यम्क्तगत रूपमै गर्ुचभयो।

यदद यस र्रणको अवचधमा, परमेश्वरले अगमवाणी मात्रै बोल्र्ह
ु ु न्थ्यो भर्े, एकजर्ा अगमवक्ता
वा कुर्ै वरदार् पाएको व्यम्क्तलाई पाउर् सककन्थ्यो जसले उहाँको स्थार् र्लर् सक्थ्यो; यदद केवल

अगमवाणी मात्र बोर्लएको हुन्थ्यो भर्े मानर्स परमेश्वरका लाचग िडा हुर् सक्थ्यो। तापनर् यदद
मानर्स आफैले व्यम्क्तगत रूपले परमेश्वरको काम गर्े कोर्सस गरे को भए र मानर्सको जीवर्को
लाचग काम गर्े कोर्सस गरे को भए, उसले यो काम गर्च असम्भव हुर्ेचथयो। यो काम परमेश्वरले
स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपले गर्चप
ु छच : यो काम गर्च परमेश्वर व्यम्क्तगत रूपमा दे ह बन्र्ुपछच ।

वर्र्को युगमा, यदद अगमवाणी मात्र बोर्लएको भए, तब यो काम यशैया वा एर्लया अगमवक्ताले
गर्च सक्थ्यो, र परमेश्वर आफैले यो काम गर्ुचपर्े आवश्यकता हुँदैर्थ्यो। यस र्रणमा गररएको
काम अगमवाणी बोल्र्ु मात्र र्भएकोले, र मानर्सलाई म्जत्र् र शैतार्लाई हराउर् वर्र्हरूको काम
प्रयोग गर्चु महत्त्वपण
ू च भएकोले, यो काम मानर्सले गर्च सक्दै र् र यसलाई परमेश्वरले र्ै व्यम्क्तगत

रूपमा गर्ुचपछच । व्यवस्थाको युगमा यहोवाले आफ्र्ो कामको एक भाग गर्ुचभयो, त्यसपनछ उहाँले

केही वर्र्हरू बोल्र्ुभयो र अगमवक्ताहरूद्वारा केही काम गर्ुचभयो। ककर्भर्े मानर्सले यहोवाको

काममा उहाँको स्थार् र्लर्सक्छ र दशीहरूले हुर् आउर्े कुराहरू भन्र् सक्छ र उहाँको तफचबाट
केही सपर्ाहरूको अथच पनर् िोल्र् सक्छ। सुरुमा गररएको काम मानर्सको स्वभावलाई सीधै
पररवतचर् गर्चका नर्म्म्त चथएर्, र मानर्सको पापसँग सम्बम्न्धत चथएर्, र मानर्सले केवल
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व्यवस्थाको पालर् गर्ुच आवश्यक चथयो। यसैले यहोवा मानर्स बन्र्ुभएर् र उहाँले आफूलाई प्रकट

गर्ुचभएर्; यसको सट्टामा उहाँ सीधै मोशा र अरूसँग बोल्र्ुभयो, नतर्ीहरूलाई उहाँको पक्षमा बोल्र्

र काम गर्च लाउर्भ
ु यो, र नतर्ीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मार्वजानतको बीर्मा काम गर्च लगाउर्भ
ु यो।

परमेश्वरको कामको पदहलो र्रण मार्व जानतको र्ेतत्ृ व चथयो। त्यो शैतार् षवरुद्धको युद्धको
सुरुवात चथयो, तर यो युद्ध आचधकाररक रूपमा सुरु हुर्ु बाँकी र्ै चथयो। शैतार् षवरुद्धको
आचधकाररक युद्ध परमेश्वरको पदहलो दे हधारणबाट सुरु भयो, र यो आजको ददर्सम्म जारी रहे को

छ। यस यद्
ु धको पदहलो लडाइँ दे हधारी परमेश्वर क्रूसमा टाँचगर्भ
ु एको बेला भएको चथयो। दे हधारी
परमेश्वरको क्रूसीकरणले शैतार्लाई हरायो, र यो युद्धको पदहलो सफल र्रण चथयो। जब दे हधारी

परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा मानर्सको जीवर्मा लाचग काम गर्च थाल्र्ुभयो, यो मानर्सलाई पुर्:
प्राम्प्त गर्े कामको आचधकाररक सुरुआत चथयो, र यो मानर्सको पुरार्ो स्वभाव पररवतचर् गर्े काम
भएकोले यो शैतार्र्सत युद्ध गर्े काम चथयो। सुरुमा यहोवाले गर्ुचभएको कामको र्रण केवल
पथ्
ृ वीमा मानर्सको जीवर्लाई र्ेतत्ृ व गर्ुच चथयो। यो परमेश्वरको कामको सुरुआत चथयो, र यसमा

कुर्ै युद्ध, वा कुर्ै ठूलो काम सामेल र्भएको भए पनर् त्यसले आउर्ेवाला युद्धको जगको
बसाल्यो। पनछ, अर्ुिहको युगको अवचधको कामको दोस्रो र्रणमा मानर्सको पुरार्ो स्वभाव
पररवतचर् गर्े कायच सामेल चथयो, जसको अथच यो हो, कक मार्व जीवर् परमे श्वर आफैले

बर्ाउर्भ
ु एको हो। यो काम परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा गर्चप
ु थ्यो: यसका लाचग परमेश्वर

व्यम्क्तगत रूपमा दे ह बन्र्ु आवश्यक चथयो। यदद उहाँ मानर्स बन्र्ुभएको चथएर् भर्े यस र्रणको

काममा अरू कसैले पनर् उहाँको स्थार् र्लर् सक्दैर्चथयो, ककर्कक त्यसले शैतार्को षवरुद्ध प्रत्यक्ष

लड्र्े कामको प्रनतनर्चधत्व गथ्यो। यदद मानर्सले परमेश्वरको तफचबाट यो काम गरे को भए, जब
मानर्स शैतार्को सामु उर्भन्थ्यो तब शैतार् समषपचत हुर्े चथएर् र त्यसलाई हराउर् असम्भव
हुर्ेचथयो। त्यसलाई पराम्जत गर्े दे हधारी परमेश्वर र्ै हुर्ुपथ्यो, ककर्कक दे हधारी परमेश्वरको सार
अझै पनर् परमेश्वर र्ै हुन्छ, उहाँ अझै पनर् मानर्सको जीवर् हुर्ुहुन्छ र उहाँ अझै पनर् सम्ृ ष्टकताच
हुर्ुहुन्छ; जे हुन्छ, उहाँको पदहर्ार् र वास्तषवक गुण पररवतचर् हुर्ेछैर्। यसैले उहाँले दे ह धारण

गर्ुचभयो र शैतार्लाई पूणच समषपचत गराउर् काम गर्ुचभयो। आखिरी ददर्हरूको कामको अवचधमा

यदद मानर्सले यो काम गर्चप
ु थ्यो भर्े र सीधै वर्र्हरू बोल्र् लगाइएको चथयो भए, ऊ ती बोल्र्

असमथच हुर्ेचथयो, र यदद अगमवाणीहरू बोर्लएका भए, त्यो अगमवाणीले मानर्सलाई म्जत्र्
सक्दै र्चथयो। दे ह धारण गरे र परमेश्वर शैतार्लाई हराउर् र त्यसलाई पूणच अधीर्तामा ल्याउर्
आउर्ुहुन्छ। जब उहाँले शैतार्लाई पूणच रूपमा पराम्जत गर्ुचहुन्छ, उहाँले मानर्सलाई पूणच रूपमा
षवजय गर्चुहुन्छ, र मानर्सलाई पण
ू च रूपमा प्राप्त गर्चह
ु ु न्छ, तब यो र्रणको काम परू ा हुर्ेछ र

सफलता हार्सल गररर्ेछ। परमेश्वरको व्यवस्थापर्मा मानर्स परमेश्वरको लाचग िडा हुर् सक्दै र्।
षवशेि गरी, युगको र्ेतत्ृ व गर्े र र्याँ काम सुरु गर्े कायच परमेश्वर स्वयमले
् व्यम्क्तगत रूपमा

गर्ुच झर् ् ठूलो आवश्यक हुन्छ। मानर्सलाई प्रकाश ददर्े र उसलाई अगमवाणी प्रदार् गर्े काम
मानर्सले गर्च सक्छ, तर यदद यो काम परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा गर्ुचपछच , परमेश्वर स्वयम ् र
शैतार्को बीर्को यद्
ु धको काम हो भर्े, यो काम मानर्सले गर्च सक्दै र्। कामको पदहलो र्रणको
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अवचधमा जब शैतार्र्सत कुर्ै युद्ध भइरहे को चथएर्, तब यहोवाले अगमवक्ताहरूद्वारा बोर्लएका

अगमवाणी प्रयोग गदै इस्राएललाई व्यम्क्तगत रूपमा डोर्याउर्ुभयो। पनछ, दोस्रो र्रणको काम
शैतार्र्सतको यद्
ु ध चथयो, र परमेश्वर स्वयम ् व्यम्क्तगत रूपमा दे ह बन्र्भ
ु यो र यो काम गर्च

दे हमा आउर्ुभयो। शैतार् षवरुद्धको युद्ध संलग्र् कुर्ै पनर् कुरामा परमेश्वरको दे हधारण पनर्

सामेल हुन्छ, जसको अथच यो युद्ध मानर्सले लड्र् सक्दै र् भन्र्े हो। यदद मानर्सले युद्ध गर्ुच
परे को भए, ऊ शैतार्लाई हराउर् असमथच हुर्ेचथयो। शैतार्कै अचधकार क्षेत्रमा बसेर ऊसँग त्यसको

यम्ु क्तको षवरुद्ध लड्र्े शम्क्त कसरी हुन्थ्यो र? मानर्स बीर्मा छ: यदद तँ शैतार्तफच झक्
ु छस ्
भर्े तँ शैतार्का होस ्, तर यदद तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पाछच स ् भर्े तँ परमेश्वरको होस ्। यदद
यो युद्धको काममा मानर्सले परमेश्वरको पक्षमा िडा हुर्े कोर्सस गरे को भए र िडा भएको भए
के ऊ सक्षम हुर्ेचथयो? यदद उसले त्यसो गरे को भए, के ऊ धेरै समय अनघ र्ै र्ाश हुर्ेचथएर्? के
ऊ धेरै समय अनघ र्ै पाताल लोकमा प्रवेश गररसकेको हुर्ेचथएर् र? यसैले मानर्सले परमेश्वरको

काममा उहाँको स्थार् र्लर् सक्दै र्, जसको अथच यो हो, कक मानर्ससँग परमेश्वरको सार हुँदैर्, र
यदद तैँले शैतार्सँग युद्ध गररस ् भर्े तैँले त्यसलाई हराउर् सक्र्ेचथएर्स ्। मानर्सले केवल केही
काम मात्रै गर्च सक्दछ; उसले केही मानर्सहरूलाई म्जत्र् सक्छ, तर ऊ परमेश्वरको स्वयमको
्

काममा परमेश्वरको स्थार्मा िडा हुर्ु सक्दै र्। मानर्सले कसरी शैतार्सँग युद्ध गर्च सक्थ्यो र?
तैँले यद्
्
ु ध सरु
ु गर्चभ
ु न्दा पदहले र्ै शैतार्ले तँलाई कैदी बर्ाउर्ेचथयो। जब परमेश्वर स्वयमले
शैतार्सँग युद्ध गर्ुचहुन्छ र मानर्सले यसै आधारमा परमेश्वरलाई पछ्याउँ छ र उहाँको आज्ञा
पालर् गदचछ, तब मात्र मानर्स परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुर् ् सक्छ, र शैतार्का बन्धर्हरूबाट उम्कर्
सक्छ। मानर्सले जुर् कुराहरू आफ्र्ै बुद्चध र क्षमताहरूले हार्सल गर्च सक्छ ती अनत सीर्मत
छर् ्; ऊ मानर्सलाई पण
ू च बर्ाउर्, उसलाई डोर्याउर् र त्यसबाहे क शैतार्लाई हराउर् असमथच छ।

मानर्सको ज्ञार् र बुद्चधले शैतार्का योजर्ाहरूलाई असफल बर्ाउर् सक्दै र्, त्यसैले मानर्सले
त्योसँग कसरी युद्ध गर्च सक्छ?

सबै, जो र्सद्ध हुर् इच्छुक छर् ् नतर्ीहरूर्सत र्सद्ध बर्ाइर्े मौका हुन्छ, त्यसैले सबै जर्ा

ढुक्क हुर्ुपछच : भषवष्यमा नतमीहरू सबै गन्तव्यमा प्रवेश गर्ेछौ। तर यदद तँ र्सद्ध हुर् इच्छुक
छै र्स ् र त्यो सुन्दर क्षेत्रमा प्रवेश गर्च इच्छुक छै र्स ् भर्े त्यो तेरो आफ्र्ै समस्या हो। ती सबै

जो र्सद्ध हुर् इच्छुक छर् ् र परमेश्वरप्रनत बफादार हुन्छर् ्, ती सबै जसले आज्ञापालर् गछच र् ्, र
जसले षवश्वासयोग्य ढङ्ग्गले आफ्र्ो काम गदचछर् ्—त्यस्ता सबै मानर्सहरूलाई र्सद्ध बर्ाउर्
सककन्छ। आज, ती सबै जसले बफादार भई आफ्र्ो कतचव्य पालर् गदै र्र् ,् ती सबै जो परमेश्वरप्रनत

बफादार छै र्र् ्, ती सबै जो परमेश्वरको अधीर् बस्दै र्र् ्, षवशेि गरी नतर्ीहरू जसले पषवत्र आत्माको
अन्तदृचम्ष्ट र ज्योनत प्राप्त गरे का छर् ्, तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गदै र्र् ् त्यस्ता सबै

मानर्सहरू र्सद्ध बन्र् असमथच हुन्छर् ्। नतर्ीहरू सबै जो बफादार छर् ् र परमेश्वरको आज्ञापालर्
गर्च इच्छुक छर् ्, नतर्ीहरू र्सद्ध बर्ाइर् सक्छर् ्, र्ाहे नतर्ीहरू थोरै अज्ञार्ी र्ै ककर् र्होऊर् ्; ती
सबै जो पछ्याउर् इच्छुक छर् ्, नतर्ीहरूलाई र्सद्ध पार्च सककन्छ। यसको बारे मा चर्न्ता र्लर्ु
आवश्यक छै र्। जबसम्म तँ यस ददशानतर लाग्र् तयार हुन्छस ्, तँलाई र्सद्ध पाररर् सककन्छ। म
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नतमीहरूको बीर्मा भएका कसैलाई पनर् त्याग्र् वा हटाउर् इच्छुक छै र्, तर यदद मानर्सले राम्रो

गर्े कोर्सस गदै र् भर्े, तैँले आफैलाई र्ाश पारररहे को हुन्छस ्; तँलाई हटाउर्े म होइर्ँ, तर तँ आफै
होस ्। यदद तँ आफैले राम्रो गर्े कोर्सस गदै र्स ् भर्े—यदद तँ अल्छी छस ् वा आफ्र्ो कतचव्य पालर्
गदै र्स ्, वा तँ बफादार छै र्स ्, वा सत्यको पनछ लाग्दै र्स ् र सधैँ तँलाई जे मर् लाग्छ त्यही गछच स ,्
यदद तँ लापरवाही व्यवहार गछच स ्, तेरो आफ्र्ै प्रर्सद्चध र धर्को लाचग लडाइँ गछच स ्, षवपरीत
र्लङ्ग्गप्रनतको तेरो व्यवहारमा बेइमार् छस ् भर्े तैँले आफ्र्ो पापको बोझ आफै बोक्र्े छस ्; तँ कसैको

दया पाउर्े लायकको हुँदैर्स ्। मेरो अर्भप्राय नतमीहरू सबै र्सद्ध बर्, र कम्तीमा पनर् म्जनतएका
हौ भन्र्े हो, यसैले कक यो र्रणको काम सफलतापूवचक पूरा हुर् सकोस ्। परमेश्वरको र्ाहर्ा हरे क
व्यम्क्त र्सद्ध बर्ोस ्, अन्त्यमा उहाँद्वारा प्राप्त हुर् सकोस ्, उहाँद्वारा पूणच रूपमा धोइओस ् र
उहाँले प्रेम गर्ुचहुर्े मानर्सहरू बर्ोस ् भन्र्े छ। मैले नतमीहरू पछौटे वा कम क्षमताका छौ भन्दा
केही फरक पदै र्—यो सब तथ्य हो। मैले त्यसो भर्ेको कुराले म नतमीहरूलाई त्याग्र् र्ाहन्छु, मैले

नतमीहरूमाचथको आशा हराएको छु, र नतमीहरूलाई बर्ाउर् अझ कम अनर्च्छुक छु भन्र्े प्रमाखणत

गदै र्। आज म नतमीहरूको मुम्क्तको काम गर्च आएको हुँ, जसको अथच यो हो, कक मैले गर्े काम
भर्ेको मुम्क्तको कामको नर्रन्तरता हो। प्रत्येक व्यम्क्तर्सत र्सद्ध बन्र्े मौका हुन्छ: यनत हो तँ
इच्छुक हुर्ुपछच , यनत हो तैँले िोजी गर्ुचपछच , अन्त्यमा तँ यो र्नतजा प्राप्त गर्च सक्षम हुर्ेछस ्, र
नतमीहरूमध्ये एकै जर्ा पनर् त्याचगर्ेछैर्ौ। यदद तँ कमजोर क्षमताको छस ् भर्े तँर्सत मेरा
मागहरू तेरो कमजोर योग्यता अर्ुरूप हुर्ेछ; यदद तँ उच्र् क्षमताको छस ् भर्े तँर्सत मेरा मागहरू
तेरो उच्र् क्षमता अर्ुरूप हुर्ेछ; यदद तँ अन्जार् र अर्शक्षक्षत छस ् भर्े तँर्सत मेरा मागहरू तेरो

असाक्षरता अर्ुरूप हुर्ेछ; यदद तँ साक्षर छस ् भर्े, तँर्सत मेरा मागहरू तँ साक्षर छस ् भन्र्े तथ्य
अर्रू
ु प हुर्ेछर् ्; यदद तँ बढ
ु े सकालमा छस ् भर्े, तँसँग मेरा मागहरू तेरो उमेरको अर्रू
ु प हुर्ेछ;
यदद तँ अनतचथसत्कार प्रदार् गर्च सक्छस ् भर्े तँसँग मेरा मागहरू त्यस क्षमताअर्ुसार हुर्ेछर् ्;
यदद तँ अनतचथसत्कार गर्च सम्क्दर्ँ, केही कामहरू मात्र गर्च सक्छु भन्छस ् भर्े, जस्तै सुसमार्ार
फैलाउर्े वा मण्डलीको दे िरे ि गर्े र्ा अन्य सामान्य कुराहरूमा सहभागी हुर्े, मैले तँलाई र्सद्ध

बर्ाउर्े काम तैँले गर्े कामअर्ुसार हुर्ेछ। बफादार हुर्ु, आखिरीसम्म आज्ञापालर् गर्ुच, र
परमेश्वरप्रनत सवोच्र् प्रेम प्राप्त गर्च िोज्र्—
ु यो तैँले परू ा गर्ैपर्े कुरा हो, र यी तीर् कुराभन्दा
अझ राम्रा अभ्यासहरू छै र्र् ्। अन्त्यमा, मानर्सले यी तीर् कुराहरू हार्सल गर्ुच आवश्यक हुन्छ, र
यदद उसले ती प्राप्त गर्च सक्छ भर्े, उसलाई र्सद्ध बर्ाइर्ेछ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा, तैँले
साँच्र्ै िोजी गर्ुचपदचछ, तँ सकक्रय रूपमा अगाडड र माचथनतर बढ्र्ुपछच र त्यस षवियमा नर्म्ष्क्रय

हुर्ह
ु ु ँदैर्। मैले भर्ेको छु, कक प्रत्येक व्यम्क्तसँग र्सद्ध हुर्े मौका हुन्छ र र्सद्ध हुर्का लाचग
सक्षम हुन्छ, र यो सत्य हो, तर तँ आफ्र्ो िोजीमा अझ उिम हुर्े प्रयास गदै र्स ्। यदद तैँले यी
तीर् मापदण्डहरू हार्सल गदै र्स ् भर्े , अन्त्यमा तँलाई हटाइर्ु र्ै पछच । सबैले यो गनतलाई पछ्याउर्
सकूर् ् भन्र्े म र्ाहन्छु, म सबैले पषवत्र आत्माको काम र अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गरोस ्, र आखिरीसम्म

आज्ञापालर् गर्च सकोस ् भन्र्े र्ाहन्छु, ककर्कक नतमीहरू प्रत्येकले गर्ुचपर्े कतचव्य यही हो। जब
नतमीहरू सबैले आफ्र्ो कतचव्य परू ा गछौ तब नतमीहरू सबै र्सद्ध बर्ाइएका हुर्ेछौ, नतमीहरूका
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गवाही पनर् धेरै शार्दार हुन्छ। गवाही हुर्ेहरू सबै शैतार्माचथ षवजय बर्ेका र परमेश्वरका प्रनतज्ञा
प्राप्त गरे का हुन्छर् ्, अनर् नतर्ीहरू ती व्यम्क्तहरू हुर् ् जो त्यस सुन्दर गन्तव्यमा बस्र्को लाचग
रदहरहर्ेछर् ्।

परमेश्वर र मातनस एकसाथ ववश्राममा सिँगै प्रवेि गनेर्न ्
प्रारम्भमा, परमेश्वर षवश्राममा हुर्ुहुन्थ्यो। त्यस बेला पथ्
ृ वीमा कुर्ै मार्व वा कुर्ै अरू थोकहरू
चथएर्र् ्, र परमेश्वरले अझै कुर्ै काम गर्ुचभएको चथएर्। मार्वजानत अम्स्तत्वमा आएपनछ र
मार्वजानत भ्रष्ट भएपनछ मात्र उहाँले उहाँको व्यवस्थापर्को काम सुरु गर्ुचभयो; त्यस घडीदे खि

उहाँले षवश्राम र्लर्ुभएर्, बरु मार्वजानत माझ व्यस्त हुर् थाल्र्ुभयो। मार्वजानतको भ्रष्टताले
गदाच साथै प्रधार् स्वगचदत
ू को षवद्रोहले गदाच परमेश्वरले उहाँको षवश्राम गम
ु ाउर्ुभयो। यदद परमेश्वरले
शैतार्लाई परास्त गर्चह
ु ु न्र् र भ्रष्ट भएको मार्वजानतलाई मक्
ु त गर्चह
ु ु न्र् भर्े, उहाँ फेरर कदहल्यै

पनर् षवश्राममा प्रवेश गर्च सक्षम हुर्ुहुर्ेछैर्। जसरी मानर्सलाई षवश्रामको कमी छ, त्यसरी र्ै
परमेश्वरलाई पनर् षवश्रामको कमी छ, र जब फेरर उहाँ एक पटक षवश्राम गर्चह
ु ु न्छ, मार्वले पनर्
षवश्राम गर्ेछ। षवश्राममा म्जउर्ुको अथच युद्धरदहत, अशुद्धतारदहत र कुर्ै षवद्यमार् अधार्मचकता
रदहत जीवर् हो भन्र्े हुन्छ। भन्र्क
ु ो तात्पयच, यो शैतार्को षवघ्र्-बाधाहरू (यहाँ “शैतार्” शब्दले
वैरी दलहरूलाई जर्ाउँ छ) र शैतार्को भ्रष्टता षवर्ाको जीवर् हो, अनर् र् त यो परमेश्वरको कुर्ै

षवरोधी शम्क्तको आक्रमणको जोखिममा हुर्े जीवर् हो; यो सबै थोक आफ्र्ै तररका अर्ुसरण गर्े
र सम्ृ ष्टको प्रभुको आराधर्ा गर्च सक्र्े जीवर् हो, र जसमा स्वगच र पथ्
ृ वी पूणच रूपमा शान्त
हुन्छर् ्—“मार्वको षवश्रामपण
ू च जीवर्” शब्दहरूको तात्पयच यही हो। जब परमेश्वरले षवश्राम गर्चह
ु ु न्छ,
तब पथ्
ृ वीमा अधार्मचकता षवद्यमार् रहर्ेछैर्, र् त त्यहाँ वैरी दलहरूबाट कुर्ै अरू आक्रमण हुर्ेछ,
र मार्वजानत एउटा र्याँ राज्यमा प्रवेश गर्ेछ—यस उप्रान्त शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएको मार्वजानत
हुर्ेछैर्, बरु शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएपनछ मुक्त गररएको मार्वजानत हुर्ेछ। मार्वजानतको
षवश्रामको ददर् र्ै परमेश्वरको पनर् षवश्रामको ददर् हुर्ेछ। परमेश्वर मौर्लक रूपमा र्ै षवश्राम गर्च

असक्षम हुर्भ
ु एकोले होइर्, षवश्राममा प्रवेश गर्च मार्वजानतको असक्षमताले र्ै उहाँले उहाँको
षवश्राम गुमाउर्ुभयो। षवश्राममा प्रवेश गर्चक
ु ो अथच सबै थोक ठप्प हुन्छ वा षवकर्सत हुर् र्ै
रोककन्छ भन्र्े होइर्; र् त यसको आशय, परमेश्वरले काम गर्च छोड्र्ुहुन्छ वा मार्व म्जउर्

छोड्छ भन्र्े र्ै हो। शैतार्लाई र्ष्ट गररर्ु, यसको दष्ु कमचका सररक हुर्े दष्ु ट मानर्सहरूलाई
दम्ण्डत गर्चु र नर्र्मट्यान्र् पार्चु साथै परमेश्वरको सारा वैरी दलहरू अम्स्तत्वमा र्रहर्ु र्ै षवश्राममा

प्रवेश गर्े सङ्ग्केत हुर्ेछ। परमेश्वर षवश्राममा प्रवेश गर्ुचको अथच उहाँले मार्वजानतको मुम्क्तको
नर्म्म्त यस उप्रान्त उहाँको काम र्गर्ुच हो भन्र्े हुन्छ। मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गर्ुचको अथच

सबै मार्वजानत परमेश्वरको ज्योनतर्भत्र र उहाँको आर्शिहरूमुनर्, शैतार्को भ्रष्टताषवर्ा म्जउर्ेछर् ्
र कुर्ै अधार्मचकता हुर्ेछैर् भन्र्े हो। परमेश्वरको हे रर्ाहमुनर्, मार्व पथ्
ृ वीमा सामान्य रूपमा
म्जउर्ेछर् ्। जब परमेश्वर र मार्वजानत एकसाथ षवश्राममा प्रवेश गछच र् ्, यसको अथच मार्वजानतलाई
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मुक्त गररएको छ, शैतार्लाई र्ष्ट पाररएको छ र मार्वमा परमेश्वरको काम पूणच रूपमा पूरा
भएको छ भन्र्े हुन्छ। परमेश्वरले यस उप्रान्त मार्वमा काम गर्ुचहुर्ेछैर् र नतर्ीहरू शैतार्को
अचधकार-क्षेत्रमनु र् रहर्ेछैर्र् ्। त्यसै गरी, परमेश्वर यस उप्रान्त व्यस्त हुर्ुहुर्ेछैर्, र मार्व अर्वरत

गनतमा हुर्ेछैर्; परमेश्वर र मार्व एकैसाथ षवश्राममा प्रवेश गर्ेछर् ्। परमेश्वर उहाँको मौर्लक
स्थार्मा फकचर्ुहुर्ेछ, र हरे क व्यम्क्त नतर्ीहरूको आ-आफ्र्ो ठाउँ मा फकचर्ेछर् ्। एक पटक
परमेश्वरको समि व्यवस्थापर् र्सद्चधएपनछ परमेश्वर र मार्व बसोबास गर्े गन्तव्यहरू यी र्ै

हुर् ्। परमेश्वरको परमेश्वरकै गन्तव्य छ र मार्वको मार्वकै गन्तव्य छ। षवश्राम गरररहँदा,
परमेश्वरले सबै मार्वलाई पथ्
ृ वीमा नतर्ीहरूको जीवर्हरूमा मागचदशचर् गरररहर्ुहुर्ेछ र उहाँको

ज्योनतमा हुँदा, नतर्ीहरूले स्वगचमा हुर्ुहुर्े एक मात्र साँर्ो परमेश्वरको आराधर्ा गर्ेछर् ्। यस
उप्रान्त, परमेश्वर मार्वजानतको माझमा बस्र्ह
ु ु र्ेछैर्, र् त मानर्सहरू परमेश्वरसँगै उहाँको
गन्तव्यमा बस्र्ेछर् ्। परमेश्वर र मार्व उही क्षेत्रर्भत्र रहर् सक्दै र्; बरु, दव
ु ैको आ-आफ्र्ै म्जउर्े
शैली हुन्छ। परमेश्वरले र्ै सारा मार्वजानतलाई मागचदशचर् गर्ुचहुर्ेछ, र सारा मार्वजानत र्ै
परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचको नर्ददचष्ट रूप हो। मार्वलाई र्ेतत्ृ व गररन्छर् ् र उर्ीहरू परमेश्वर

झैँ उही सारका होइर्र् ्। “षवश्राम” गर्ुचको अथच उसको आफ्र्ै मौर्लक स्थार्मा फकचर्ु हो। यसकारण,
जब परमेश्वर उहाँको षवश्राममा प्रवेश गर्ुचहुन्छ, तब यसको अथच, उहाँ उहाँको मौर्लक स्थार्मा
फकचर्भ
ु एको छ भन्र्े हुन्छ। उहाँ यस उप्रान्त पथ्
ु ु र्ेछैर् वा मार्वजानतको आर्न्द र
ृ वीमा बस्र्ह

कष्टमा संलग्र् हुर् मार्वजानत माझ हुर्ुहुर्ेछैर्। जब मार्व षवश्राममा प्रवेश गछच र् ्, यसको अथच
उर्ीहरू सम्ृ ष्टको साँर्ो पात्रहरू हुर्ेछर् ् भन्र्े हो; उर्ीहरूले पथ्
ृ वीबाट र्ै परमेश्वरको आराधर्ा
गर्ेछर् ् र सामान्य जीवर् म्जउर्ेछर् ्। मानर्सहरू यस उप्रान्त परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी हुर्ेछैर्र् ्
वा उहाँको प्रनतरोध गर्ेछैर्र् ् अनर् आदम र हव्वाको मौर्लक जीवर्नतर फकचर्ेछर् ।् उर्ीहरू
षवश्राममा प्रवेश गरे पनछ परमेश्वर र मार्वका यी आ-आफ्र्ै जीवर्हरू र गन्तव्यहरू हुर्ेछर् ्।
शैतार् र परमेश्वर बीर्को युद्धमा शैतार्को हार अपररहायच प्रर्लर् हो। यस्तै, परमेश्वरको
व्यवस्थापर् कायचको पूणचता र षवश्राममा मार्वजानतको पुणच मुम्क्त र प्रवेश पनछ षवश्राममा
परमेश्वरको प्रवेश पनर् अनर्वायच प्रर्लर्हरू भएका छर् ्। मार्वजानतको षवश्रामको स्थार् पथ्
ृ वी हो

र परमेश्वरको षवश्रामको स्थार् स्वगच हो। जब मार्वले षवश्राममा परमेश्वरको आराधर्ा गछच र् ्, तब
उर्ीहरू पथ्
ृ वीमा बस्र्ेछर् ् र जब परमेश्वरले बाँकी मार्वलाई षवश्राममा डोर्याउर्ुहुन्छ, तब उहाँले

उर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीबाट होइर् स्वगचबाट अगुवाइ गर्ुचहुर्ेछ। परमेश्वर अझै पनर् आत्मा र्ै हुर्ुहुर्ेछ,
जबकक मार्व अझै पनर् दे हमा र्ै हुर्ेछर् ्। परमेश्वर र मार्व फरक-फरक ककर्समले षवश्राममा

हुन्छर् ्। परमेश्वरले षवश्राम गर्चुहुँदा, उहाँ मार्व माझ आउर्ह
ु ु र्ेछ र दे िा पर्चुहुर्ेछ; मार्वले षवश्राम
र्लँ दा, स्वगच भ्रमणमा जार् साथै त्यहाँको जीवर्को आर्न्द र्लर् परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अगुवाइ
गर्ुचहुर्ेछ। परमेश्वर र मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गरे पनछ, शैतार् अम्स्तत्वमा हुर्ेछैर्; त्यसै गरी,
ती दष्ु ट मानर्सहरू पनर् अम्स्तत्वमा रहर् बन्द हुर्ेछर् ्। परमेश्वर र मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश
गर्च अनघ पथ्
ृ वीमा परमेश्वरलाई सताउर्ेहरू साथै उहाँका अर्ाज्ञाकारी भएका वैरीहरूलाई पदहले र्ै

र्ष्ट गररएको हुर्ेछ; नतर्ीहरूलाई अन्तका ददर्हरूको महाषवपषिहरूद्वारा नर्मचल
ू गररएका हुर्ेछर् ्।
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एक पटक ती दष्ु ट मानर्सहरूलाई पूणच रूपमा र्ष्ट पारे पनछ, पथ्
ृ वीले शैतार्को उत्पीडर् कदहल्यै

पनर् भोग्र्ेछैर्। त्यसपनछ मात्र मार्वजानतले पूणच मुम्क्त हार्सल गर्ेछ र परमेश्वरको काम पूणच

रूपमा र्सद्चधर्ेछ। परमेश्वर र मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गर्चलाई जरुरी कुराहरू यी र्ै हुर् ्।
यी सबै थोकहरूको अन्तको नर्कटताले परमेश्वरको कामको पूणत
च ाको साथै मार्वजानतको
षवकासको अन्तको सङ्ग्केत गछच । यसको अथच शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएको, मार्व नतर्ीहरूको
षवकासको अम्न्तम र्रणमा पुगेको हुर्ेछ, अनर् आदम र हव्वाका सन्तार्हरूले नतर्ीहरूका
सन्तार्हरूको वद्
ृ चध गर्े काम पूरा गरे का हुर्ेछर् ् भन्र्े हो। यसको अथच यो पनर् हो कक शैतार्द्वारा

भ्रष्ट पाररएको मार्वजानतले नर्रन्तर षवकास गर्च असम्भव हुर्ेछ भन्र्े हुन्छ। आदम र हव्वालाई
प्रारम्भमा भ्रष्ट पाररएका चथएर्, तर अदर्को बगैँर्ाबाट नर्कार्लएका आदम र हव्वा शैतार्द्वारा

भ्रष्ट पाररएका चथए। जब परमेश्वर र मार्व एकसाथ षवश्राममा प्रवेश गछच र् ्, तब अदर्को बगैँर्ाबाट
नर्कार्लएका—आदम र हव्वा—र नतर्ीहरूका सन्तार्हरू आखिरमा अन्तमा आउर्ेछर् ्। भषवष्यको

मार्वजानत अझै पनर् आदम र हव्वाको सन्तार्हरूले रर्र्ा गररएको हुर्ेछ, तर उर्ीहरू शैतार्को
अचधकार-क्षेत्रमुनर् बस्र्े मार्व हुर्ेछैर्र् ्। बरु, उर्ीहरू मुक्त गररएका र शुद्ध पाररएका मानर्सहरू

हुर्ेछर् ्। यो न्याय गररएका र सजाय ददइएका, र पषवत्र भएको मार्वजानत हुर्ेछ। यी मानर्सहरू
मौर्लक रूपमा जस्ता चथए त्यस्ता मार्व हुर्ेछैर्र् ्; यसलाई लगभग यसो भन्र् सककन्छ कक
उर्ीहरू सरु
ु मा भएका आदम र हव्वा जस्ता चथए त्योभन्दा समि रूपमा र्भन्र् ककर्समका

मार्वजानत हुर्ेछर् ्। यी मानर्सहरू शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएकाहरू सबैको माझबाट र्ै छानर्एकाहरू
हुर्ेछर् ्, र उर्ीहरू परमेश्वरको न्याय र सजायको अवचधमा र्रम रूपमा दृढ िडा रहर्ेहरू मध्येका

हुर्ेछर् ्; उर्ीहरू भ्रष्ट मार्वजानत माझबाट अम्न्तम बाँकी रहे का मार्वको समूह हुर्ेछर् ्। यी
मानर्सहरू मात्र परमेश्वरसँगै अम्न्तम षवश्राममा प्रवेश गर्च सक्षम हुर्ेछर् ्। अन्तका ददर्हरूको
अवचधमा परमेश्वरको न्याय र सजायको कामको अवचधमा—अथाचत ्, शुद्धीकरणको अम्न्तम कायचको
अवचधमा दृढ िडा रहर् सक्षम हुर्ेहरू र्ै—परमेश्वरसँगै अम्न्तम षवश्रामर्भत्र प्रवेश गर्ेहरू हुर्ेछर् ्;
त्यस्तै, षवश्राममा प्रवेश गर्ेहरू सबै शैतार्को प्रभावलाई तोडेर मुक्त भएका र परमेश्वरको
शुद्धीकरणको अम्न्तम कायच भएर गुम्ज्रएपनछ परमेश्वरद्वारा हार्सल गररएकाहरू हुर्ेछर् ्। अन्तमा
परमेश्वरद्वारा हार्सल गररएका यी मार्व अम्न्तम षवश्राममा प्रवेश गर्ेछर् ्। सजाय र न्यायको
परमेश्वरको कामको मूलभूत उद्दे श्य मार्वजानतको शुद्धीकरण गर्ुच र उर्ीहरूलाई उर्ीहरूको

अम्न्तम षवश्रामको नर्म्म्त तयारी गर्ुच हो; यस्तो शुद्धीकरणषवर्ा, कुर्ै पनर् मार्वजानत ककर्सम

बमोम्जमका फरक वगचहरूमा वगीकरण गर्च वा षवश्राममा प्रवेश गर्च सककँदै र्थ्यो। यो काम

षवश्राममा प्रवेश गर्े मार्वजानतको एक मात्र मागच हो। परमेश्वरको शद्
ु धीकरणको कायचले मात्र
मार्वलाई उर्ीहरूको अधमचबाट शुद्ध पार्ेछ, र उहाँको सजाय र न्यायको कायचले मात्र मार्वजानतका
ती अर्ाज्ञाकारी तत्त्वहरूलाई ज्योनतमा ल्याउर्ेछ, त्यसैद्वारा मुक्त गर्च सककर्ेलाई मुक्त गर्च

र्सककर्ेबाट र ती दटक्र्ेहरूलाई र्दटक्र्ेहरूबाट अलग गररर्ेछर् ्। जब यो काम समाप्त हुन्छ, तब
ती दटक्र् ददइएकाहरू सबैलाई शुद्ध पाररर्ेछर् ् र उर्ीहरू मार्वजानतको अझ उच्र् अवस्थामा

प्रवेश गर्ेछर् ् जसमा उर्ीहरूले पथ्
ृ वीमा अझ आश्र्यचजर्क दोस्रो मार्व जीवर्को आर्न्द र्लर्ेछर् ्;
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अको शब्दमा, उर्ीहरूले षवश्रामको उर्ीहरूको मार्व ददर् सुरुवात गर्ेछर् ् र परमेश्वरसँगै रहर्ेछर् ्।

त्यसपनछ, ती दटक्र् र्ददइएकाहरूलाई सजाय ददइर्ेछ र न्याय गररर्ेछ, नतर्ीहरूको साँर्ो रूप-रङ्ग्ग
पण
ू च रूपमा प्रकट गररर्ेछ, त्यसपनछ, उर्ीहरू सबैलाई र्ष्ट पाररर्ेछर् ् र शैतार्लाई झैँ उर्ीहरूलाई
पनर् पथ्
ृ वीमा बाँच्र् ददइर्ेछैर्। भषवष्यको मार्वजानतमा यस्ता कुर्ै ककर्समका मानर्सहरू

पर्ेछैर्र् ्; यस्ता मानर्सहरू र्रम षवश्रामको मुलक
ु मा प्रवेश गर्च योग्यका हुँदैर्र् ्, र् त उर्ीहरू
परमेश्वर र मार्वजानत संलग्र् हुर्े षवश्रामको ददर्मा र्ै सहभागी हुर् योग्यका हुन्छर् ्, ककर्भर्े
उर्ीहरू दण्डका नर्शार्ाहरू हुर् ् र दष्ु ट र अधमी मानर्सहरू हुर् ्। उर्ीहरूलाई एक पटक छुटकारा
गररएको चथयो, र उर्ीहरूलाई सजाय ददइएको र न्याय गररएको पनर् छ; उर्ीहरू पनर् कुर्ै समय

परमेश्वरको सेवा गरे । यद्यषप, जब अन्तको ददर् आउँ छ, उर्ीहरूका दष्ु टताको कारण साथै मक्
ु त
गररर्लाई उर्ीहरूको अर्ाज्ञाकारीता र असक्षमताको पररणामस्वरूप उर्ीहरूलाई अझ पनर्

हटाइर्ेछर् ् र र्ष्ट पाररर्ेछर् ्; उर्ीहरू भषवष्यको संसारमा फेरर कदहल्यै पनर् अम्स्तत्वमा
आउर्ेछैर्र् ्, र उर्ीहरू यस उप्रान्त भषवष्यको मार्वजानत माझ म्जउर्ेछैर्र् ्। र्ाहे उर्ीहरू

मत
ृ हरूका आत्माहरू हुर् ् वा अझै दे हमा जीषवतै रहे का मानर्सहरूका आत्मा हुर् ्, सबै दष्ु कमच गर्ेहरू
र मुक्त र्गररएकाहरू सबैलाई मार्वजानत माझ एक पटक पषवत्र भएकाहरू षवश्राममा प्रवेश
गरे पनछ र्ष्ट पाररर्ेछर् ्। जहाँ सम्म यी दष्ु कमच गर्े आत्माहरू र मार्व वा धमी मानर्सहरूका

आत्माहरू र धार्मचकता अभ्यास गर्ेहरूको सवाल छ, उर्ीहरू जर्
ु ै युगका भए तापनर्, दष्ु ट काम

गर्ेहरू सबैलाई अन्त्यमा र्ष्ट पाररर्ेछर् ्, र सबै धमीहरू बाँच्र्ेछर् ्। कुर्ै व्यम्क्त वा आत्माले
मुम्क्त पाउर्े कुरालाई समि रूपमा अन्तको युगको कामको आधारमा नर्णचय गररँदैर्; बरु, उर्ीहरू
परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी भएका चथए वा चथएर्र् ्, उहाँको प्रनतरोध गरे का चथए वा चथएर्र् ् भन्र्े

कुराद्वारा नर्धाचरण गररन्छ। अनघल्लो यग
ु मा दष्ु ट काम गर्ेहरू र मम्ु क्त पाउर् र्सक्र्ेहरू र्ै

नर्स्सन्दे ह रूपमा दण्डको नर्शार्ामा पर्ेछर् ्, साथै हालको युगमा दष्ु ट काम गर्ेहरू र मुक्त हुर्
र्सक्र्ेहरू पनर् नर्श्र्य र्ै दण्डको नर्शार्ामा पर्ेछर् ्। मार्वलाई उर्ीहरू म्जएका युगको आधारमा
होइर्, असल र िराबको आधारमा वगीकरण गररन्छर् ्। एक पटक यसरी वगीकरण गररसकेपनछ,
उर्ीहरूलाई तुरुन्तै दण्ड ददइँदैर् वा इर्ाम ददइँदैर्; बरु, परमेश्वरले अन्तको ददर्हरूमा षवजयको

उहाँको कायचको कायाचन्वयर्लाई र्सद्ध्याउर्भ
ु एपनछ मात्र दष्ु टलाई दण्ड ददर्े र असललाई इर्ाम

ददर्े काम कायाचन्वयर् गर्ुचहुर्ेछ। वास्तवमा, उहाँले मार्वजानत माझ काम गर्च सुरुवात गर्ुचभएदे खि
र्ै उर्ीहरूलाई असल र िराब गरी छुट्टाउँ दै आइरहर्ुभएको छ। यो यस्तो मात्र हुन्छ कक उहाँको
काम समाप्त भएपनछ मात्र उहाँले धमीलाई इर्ाम र दष्ु टलाई दण्ड ददर्ुहुर्ेछ; यो यस्तो होइर् कक

उहाँको काम परू ा भएपनछ उर्ीहरूलाई वगचहरूमा छुट्टाउर्ह
ु ु र्ेछ र तरु
ु न्तै दष्ु टलाई दण्ड र असललाई

इर्ाम ददर्नतर लाग्र्ुहुर्ेछ। दष्ु टलाई दण्ड ददर्े र असललाई इर्ाम ददर्े परमेश्वरको कामको
समि उद्दे श्य भर्ेको र्ै सबै मार्वलाई पूणच रूपमा शुद्ध पार्ुच हो, ताकक उहाँले अर्न्त षवश्राममा

षवशुद्ध मार्वजानत ल्याउर् सक्र्ुभएको होस ्। यस र्रणको उहाँको काम सबैभन्दा महत्त्वपूणच छ;
यो र्ै उहाँको समि व्यवस्थापर् कायचको अम्न्तम र्रण हो। यदद परमेश्वरले दष्ु टलाई र्ष्ट

पार्चभ
ु एर्, तर रहर् ददर्भ
ु यो भर्े, सबै मार्व षवश्राममा प्रवेश गर्च अझै असक्षम हुर्े चथयो, र सारा
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मार्वजानतलाई अझ उिम राज्यमा ल्याउर् परमेश्वर असक्षम हुर्ुहुर्े चथयो। यस्तो काम पूणच
हुँदैर् चथयो। जब उहाँको काम र्सद्चधन्छ, तब सारा मार्वजानत पण
ू च रूपमा पषवत्र हुर्ेछ; यसरी
मात्र परमेश्वर शाम्न्तपव
ू चक षवश्राममा बस्र् सक्षम हुर्ह
ु ु र्ेछ।
आजभोली मानर्सहरू दे हका कुराहरूलाई छोड्र् असक्षम छर् ्; उर्ीहरू दे ह, संसार, पैसा, वा

उर्ीहरूका भ्रष्ट स्वभावहरूको षवलासलाई छोड्र् सक्दै र्र् ्। धेरै जसो मानर्सहरूले उर्ीहरूका आफ्र्ै
शौकहरू बेपरवाह ककर्समले गररदहँड्छर् ्। वास्तवमा, यी मानर्सहरूले उर्ीहरूको हृदयहरूमा
परमेश्वरलाई बबलकुलै राख्दै र्र् ्; योभन्दा पनर् र्राम्रो कुरो त, उर्ीहरूले परमेश्वरको भय मान्दै र्र् ्।

उर्ीहरूको हृदयहरूमा परमेश्वर हुर्ुहुन्र्, र त्यसैले परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सबै कुरा उर्ीहरूले बुझ्र्
सक्दै र्र् ् र झर्ै उहाँले बोल्र्ुभएका कुराहरू बझ्
ु र्ु त परै जाओस ्। यस्ता मानर्सहरू अनत शारीररक

हुर् ्; उर्ीहरू अनत गहर् रूपमा भ्रष्ट छर् ् र कुर्ै पनर् सत्यताको कमी छ। यसको अलाबा, परमेश्वर
दे हधारी हुर् सक्र्ुहुन्छ भन्र्े उर्ीहरूले षवश्वास गदै र्र् ्। दे हधारी परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्े जो
कोही पनर्—अथाचत ् दृश्य परमेश्वरमा वा उहाँको काम र वर्र्हरूमा षवश्वास र्गर्े, बरु स्वगचमा

हुर्ुहुर्े अदृश्य परमेश्वरको आराधर्ा गर्े जो कोही पनर् व्यम्क्तको हृदयमा परमेश्वर हुर्ुहुन्र्।
यस्ता मानर्सहरू परमेश्वरप्रनत षवद्रोही र प्रनतरोधी हुन्छर् ्। उर्ीहरूमा मार्वता र सुझबुझको कमी

हुन्छ, सत्यताको त कुरै र्गरौं। यसको अलाबा, यी मानर्सहरूका नर्म्म्त दृश्य र मूतच परमेश्वर अझ
धेरै षवश्वास गर्च सककँदै र्, तैपनर् उर्ीहरूले अदृश्य र अमत
ू च परमेश्वर धेरै षवश्वासयोग्य र

प्रशन्र्कारी भएको ठान्छर् ्। उर्ीहरूले िोजेका कुरा वास्तषवक सत्यता होइर्, र् त यो जीवर्को

साँर्ो सार र्ै हो; परमेश्वरको इच्छाको कुरा त परै जाओस ्। बरु, उर्ीहरूले उिेजर्ा िोज्छर् ्। जुर्जुर् कुराहरूले उर्ीहरूलाई उर्ीहरूको आफ्र्ै इच्छा पूरा गर्च सक्षम तुल्याउँ छर् ्, नर्सन्दे ह र्ै, ती

उर्ीहरूले षवश्वास गर्े कुरा र िोजी गर्े कुरा हुर् ्। उर्ीहरूले सत्यता िोज्र् होइर्, उर्ीहरूको
आफ्र्ै र्ाहर्ाहरूलाई तप्ृ त पार्च मात्र परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्। के यस्ता मानर्सहरू दष्ु कमच

गर्ेहरू होइर्र् ् र? उर्ीहरू अनत र्ै आत्मषवश्वासी हुन्छर् ्, र अनर् स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरले
उर्ीहरू जस्ता “असल मानर्सहरू” लाई र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछ भर्ी उर्ीहरूले षवश्वास गदै र्र् ्। सट्टामा,
परमेश्वरले उर्ीहरूलाई रहर् ददर्ुहुर्ेछ र, परमेश्वरको नर्म्म्त धेरै थोकहरू गरे का र उहाँप्रनत
दे िाएका ठूलो “बफादारीता” ले गदाच उहाँले उर्ीहरूलाई राम्रो इर्ाम ददर्ह
ु ु र्ेछ भन्र्े उर्ीहरूले

षवश्वास गछच र् ्। यदद उर्ीहरूले दृश्य परमेश्वरको िोजी गर्ुच परे को चथयो भर्े पनर्, उर्ीहरूको

र्ाहर्ाहरू पूरा र्हुर्े बबषिकै, उर्ीहरू तुरुन्तै परमेश्वरको षवरुद्ध फकेर आक्रमण गथे वा अत्यन्त
क्रोचधत हुन्थे। उर्ीहरू आफूलाई सदै व नतर्ीहरूका आफ्र्ै र्ाहर्ाहरू तप्ृ त पार्च िोज्र्े घखृ णत
मानर्सहरू जस्तो दे िाउँ छर् ्; उर्ीहरू सत्यताको िोजी गर्े कुरामा सत्यनर्ष्ठा मानर्सहरू होइर्र् ्।

यस्ता मानर्सहरू ख्रीष्टलाई पछ्याउर्े कचथत दष्ु टहरू हुर् ्। सत्यतालाई र्िोज्र्े ती मानर्सहरूले
सम्भवतुः सत्यतामा षवश्वास गर्च सक्दै र्र् ् र अझै मार्वजानतको भषवष्यको पररणाम बुझ्र्

असक्षम हुन्छर् ्, ककर्भर्े उर्ीहरूले दृश्य परमेश्वरको कुर्ै काम वा वर्र्हरूलाई षवश्वास गदै र्र् ्—
साथै यसमा मार्वजानतको भषवष्यको गन्तव्यमा षवश्वास गर्च सक्षम र्हुर्े कुरा पनर् पछच ।
यसकारण, उर्ीहरूले दृश्य परमेश्वरलाई पछ्याए तापनर्, उर्ीहरूले अझै दष्ु ट काम गछच र् ् र सत्यता
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बबलकुलै िोज्दै र्र् ्, र् त उर्ीहरूले मैले र्ाहे को सत्यता अभ्यास गछच र् ्। उर्ीहरूलाई र्ष्ट गररर्ेछ

भर्ी षवश्वास र्गर्ेहरूलाई र्ै यसको षवपरीत र्ष्ट पाररर्ेहरू उर्ीहरू र्ै हुर्ेछर् ्। उर्ीहरूले
आफैलाई नर्कै र्लाि छर् ् भन्र्े षवश्वास गछच र् ् र उर्ीहरूले उर्ीहरू आफैलाई सत्यता अभ्यास

गर्े मानर्सहरू ठान्छर् ्। उर्ीहरूले उर्ीहरूका दष्ु ट व्यवहारलाई सत्य ठान्छर् ्, र यसैले यसलाई

रुर्ाउँ छर् ्। यस्ता दष्ु ट मानर्सहरू नर्कै आत्मषवश्वासी हुन्छर् ्; उर्ीहरूले सत्यतालाई र्सद्धान्तको
रूपमा र्लन्छर् ् र उर्ीहरूको दष्ु ट कमचहरूलाई सत्यताको रूपमा र्लन्छर् ्, तर अन्तमा, उर्ीहरूले जे
छरे का छर् ् त्यही मात्र कटर्ी गछच र् ्। मानर्सहरू जनत धेरै आत्मषवश्वासी हुन्छ र जनत धेरै उर्ीहरू
जथाभाबी अहङ्ग्कारी हुन्छर् ्, र उषि र्ै धेरै उर्ीहरू सत्यता हार्सल गर्च असक्षम हुन्छर् ्; जनत धेरै
स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्, उषि र्ै धेरै परमेश्वरको प्रनतरोध गछच र् ्। दण्ड ददइर्े

मानर्सहरू नयर्ीहरू र्ै हुर् ्। मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गर्च अनघ, हरे क ककर्समका व्यम्क्तलाई
दण्ड वा इर्ाम ददइन्छ भन्र्े कुरा उर्ीहरूले सत्यता िोजेका छर् ् वा छै र्र् ्, उर्ीहरूले परमेश्वरलाई
चर्न्छर् ् वा चर्न्दै र्र् ् र उर्ीहरू दृश्य परमेश्वरको अधीर्मा बस्र् सक्छर् ् वा सक्दै र्र् ् भन्र्े कुरा

बमोम्जम नर्धाचरण गररर्ेछ। उर्ीहरू जसले दृश्य परमेश्वरको सेवा गरे का छर् ्, तैपनर् र् त उहाँलाई
चर्न्छर् ्, र् उहाँको अधीर्मा बस्छर् ्, उर्ीहरूमा सत्यताको कमी हुन्छ। यस्ता मानर्सहरू दष्ु कमीहरू
हुर् ् र दष्ु टकमीहरू दण्डको भागीदार हुर्ेछर् ्; यसको अलाबा, उर्ीहरू उर्ीहरूका दष्ु ट व्यवहार
बमोम्जम दम्ण्डत हुर्ेछर् ्। परमेश्वर मार्वले षवश्वास गररर्को नर्म्म्त हुर्ुहुन्छ र उहाँ उर्ीहरूका
आज्ञाकारीताको योग्य पनर् हुर्ुहुन्छ। अस्पष्ट र अमूतच परमेश्वरमा षवश्वास राख्नेहरू परमेश्वरमा

षवश्वास र्गर्े मानर्सहरू हुर् ् र परमेश्वरको अधीर्मा बस्र् असक्षम हुन्छर् ्। यदद यी मानर्सहरूले
अझै उहाँको षवजयको कायचको समय र्सद्चधँदासम्म पनर् दृश्य परमेश्वरमा षवश्वास गर्च सफल

भएर्र् ् भर्े, दे हमा हुर्ह
ु ु र्े दृश्य परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी भइरहे र प्रनतरोध गरररहे भर्े, यी
“अस्पष्टवादी” हरू, नर्श्र्य र्ै, षवर्ाशको पात्रहरू हुर्ेछर् ्। यो नतमीहरूकै माझमा रहे को कोहीहरू

जस्तो हो—दे हधारी परमेश्वरलाई मौखिक रूपमा चर्न्र्े, तैपनर् दे हधारी परमेश्वरको अधीर्को सत्यता

अभ्यास गर्च र्सक्र्े कोही पनर्, ऊ अन्तमा नर्ष्कासर् र षवर्ाशको पात्र हुर्ेछ। यसको अलाबा,
अस्पष्ट र अदृश्य परमेश्वरको िोजी गरररहँदा पनर्, उहाँद्वारा व्यक्त गर्ुचभएको सत्यतालाई िाँदै
र षपउँ दै , दृश्य परमेश्वरलाई मौखिक रूपमा चर्न्र्े कोही भषवष्यमा अझ धेरै षवर्ाश पाररर्े
सम्भावर्ामा हुर्ेछ। परमेश्वरको काम पूरा भएपनछ आउर्े षवश्रामको समयसम्म यी मानर्सहरूमध्ये
कोही पनर् रहर् सक्र्ेछैर्र् ्, र् त यस्तै व्यम्क्तहरू जस्तो एकल व्यम्क्त र्ै षवश्रामको त्यो समयमा

रहर् सक्छर् ्। शैतार्ी मानर्सहरू उर्ीहरू र्ै हुर् ् जसले सत्यता अभ्यास गदै र्; उर्ीहरूको सार र्ै
परमेश्वरप्रनतको अर्ाज्ञाकारीता र प्रनतरोध मध्येको एक हो, र उर्ीहरूमा उहाँको अधीर्मा बस्र्े
हल्का अर्भप्राय पनर् हुँदैर्। यस्ता मानर्सहरू सबैलाई र्ष्ट पाररर्ेछ। तँसँग सत्यता हुर्ु वा र्हुर्ु
र तैँले परमेश्वरको प्रनतरोध गर्चु वा र्गर्ुच सो तेरो सारमा नर्भचर हुन्छ, तेरो रूप-रङ्ग्गमा वा तैँले
कदहलेकाहीीँ कसरी बोल्छस ् वा कस्तो व्यवहार गछच स ् सो कुरामा नर्भचर हुँदैर्। कसैलाई र्ष्ट

पाररर्ेछ वा पाररर्ेछैर् भन्र्े कुरा उसको सारद्वारा नर्धाचरण गररन्छ; यो उसको आर्रण र उसको
सत्यताको िोजीद्वारा प्रकट गररर्े सारअर्स
ु ार नर्धाचरण गररन्छ। एक अकाचमा उस्तै भएका उही
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काम गर्ेहरू र उही पररमाणको काम गर्ेहरू मानर्सहरू माझ, मार्व सारहरू असल भएकाहरू र
सत्यता भएकाहरूलाई रहर् ददइर्ेछर् ्, जबकक मार्व सारहरू िराब भएका र दृश्य परमेश्वरको

अवज्ञा गर्ेहरू षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्। मार्वजानतको गन्तव्यसँग सम्बम्न्धत परमेश्वरको सबै
काम र वर्र्हरूले र्ै हरे क व्यम्क्तको सार बमोम्जम उचर्त रूपमा नर्राकरण गर्ेछ ; हल्का त्रदु ट
पनर् हुर्ेछैर्, र एउटा गल्ती पनर् गररर्ेछैर्। मानर्सहरूले काम गदाच मात्र मार्व संवेग वा आशय
परस्पर संसगचमा आउँ छर् ्। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े काम र्ै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ; उहाँले नर्श्र्य र्ै
कुर्ै पनर् प्राणीको षवरुद्ध झट
ू ो दाबीहरू गर्चह
ु ु न्र्। हाल पनर् मार्वजानतको भावी गन्तव्यलाई
र्बुझ्र्े र मैले भर्ेका कुराहरू षवश्वास र्गर्े धेरै मानर्सहरू छर् ्। ती षवश्वास र्गर्ेहरू, साथै

सत्यता अभ्यास र्गर्ेहरू सबै, भूतहरू हुर् ्!
दहजोआज, िोज्र्े र र्िोज्र्ेहरू पूणच रूपमा फरक दई
ु ककर्समका मानर्सहरू हुर् ्, जसका
गन्तव्यहरू पनर् बबलकुलै फरक छर् ्। सत्यताको ज्ञार् िोजी गर्ेहरू र सत्यता अभ्यास गर्ेहरू
र्ै उर्ीहरू हुर् ् जसकहाँ परमेश्वरले मुम्क्त ल्याउर्ुहुर्ेछ। सत्य मागच थाहा र्पाउर्ेहरू भूतहरू र
वैरीहरू हुर् ्; उर्ीहरू प्रधार् दत
ू का सन्तार्हरू हुर् ् र षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्। अस्पष्ट परमेश्वरका
धमी षवश्वासीहरू पनर्, के उर्ीहरूर्ादहँ भूतहरू होइर्र् ्? असल षववेक भएकाहरू, तर सत्य मागच

स्वीकार र्गर्े मानर्सहरू भूतहरू हुर् ्; उर्ीहरूका सार परमेश्वरको प्रनतरोध मध्येको एक हो। सत्य
मागच स्वीकार र्गर्ेहरू परमेश्वरको प्रनतरोध गर्ेहरू हुर् ् र यस्ता मानर्सहरूले धेरै कदठर्ाइहरू
सहे पनर्, उर्ीहरूलाई अझ पनर् र्ष्ट पाररर्ेछ। उर्ीहरू जो संसारलाई त्याग्र् अनर्च्छुक हुन्छर् ्,

जो उर्ीहरूका बाबआ
ु मासँग अलग हुर् सक्दै र्र् ्, र जसले आफ्र्ै दे हका सुि-षवलासहरूबाट आफैलाई
मुक्त गर्च रुर्ाउँ दै र्र् ् उर्ीहरू परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी हुन्छर् ्, र सबै षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्।
दे हधारी परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्ेहरू भत
ू हरू हुर् ्, र, यसको अलाबा, उर्ीहरूलाई र्ष्ट गररर्ेछर् ्।
षवश्वास भएका तर सत्यता अभ्यास र्गर्ेहरू, दे हधारी परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्ेहरू र परमेश्वरको
अम्स्तत्वमा बबलकुलै षवश्वास र्गर्ेहरू पनर् षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्। रहर् ददइर्ेहरू सबै
शोधर्को कष्टहरू भएर गुज्रेका र दृढ िडा रहे काहरू हुर् ्; यी साँर्ो रूपमा परीक्षाहरूलाई सहे का

मानर्सहरू हुर् ्। परमेश्वरलाई र्चर्न्र्े जो कोही पनर् शत्रु हो; अथाचत ्, दे हधारी परमेश्वरलाई र्चर्न्र्े—
र्ाहे उर्ीहरू यस प्रवाहर्भत्रका होऊर् ् वा यस प्रवाह बादहरका होऊर् —
् ऊ ख्रीष्ट—षवरोधी हो! शैतार्
को हो, भूतहरू को हुर् ्, र परमेश्वरका शत्रुहरू को हुर् ्, यदद परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्े प्रनतरोधीहरू
र्ै होइर्र् ् भर्े? के उर्ीहरू परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी मानर्सहरू र्ै होइर्र् ् र? के उर्ीहरू र्ै ती

होइर्र् ् जसले षवश्वास भएको दाबी गछच र् ्, तैपनर् सत्यताको कमी हुन्छ? के उर्ीहरू परमेश्वरको
नर्म्म्त गवाही ददर् असक्षम हुँदा पनर् आर्शिहरू
्
मात्र प्राप्त गर्च िोज्र्ेहरू होइर्र् ् र? आज तैँले

अझै ती भूतहरूसँग घुलमेल गछच स ् र उर्ीहरूप्रनत सम्मार् र प्रेम बहर् गछच स ्, तर यस्तो अवस्थामा,
के तैँले शैतार्प्रनत शुभेच्छा बढाइरहे को छै र् र? के तँ भूतहरूसँग आबद्ध भइरहे को छै र् र? यदद

यी ददर्हरूका मानर्सहरू अझै असल र िराब बीर् र्भन्र्ता छुट्याउर् असक्षम छर् ् भर्े, र
परमेश्वरको इच्छाको िोजी गर्े कुर्ै इरादाषवर्ा र्ै अन्धाधुन्ध प्रेर्मलो र कृपालु भइरहन्छर् ् भर्े
वा कुर्ै पनर् ककर्समले परमेश्वरको इच्छाहरूलाई उर्ीहरूको आफ्र्ै झैँ गरी प्रश्रय ददर् सक्षम
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हुन्छर् ् भर्े, उर्ीहरूको अन्त झर्ै दयर्ीय हुर्ेछ। दे हमा हुर्ुभएको परमेश्वरलाई षवश्वास र्गर्े
जो कोही पनर् परमेश्वरको शत्रु हो। यदद तैँले शत्रुप्रनत सम्मार् र प्रेम बहर् गर्च सक्छस ् भर्े, के

तँमा धार्मचकताको भावको कमी छै र् र? यदद तँ मैले जे घण
ृ ा गछुच र म जेसँग असहमत हुन्छु, र
त्यसैसँग अर्ुकूल हुन्छस ् र उर्ीहरूप्रनत अझै प्रेम वा व्यम्क्तगत भावर्ाहरू बहर् गछच स ् भर्े, तब
के तँ अर्ाज्ञाकारी होइर्स ् र? के तैँले जार्ी-जार्ी परमेश्वरको प्रनतरोध गरररहे का छै र्स ् र? के

यस्तो मानर्सर्सत सत्यता हुन्छ? यदद मानर्सहरूले शत्रुप्रनत सम्मार् राख्छर् ्, भूतहरूलाई प्रेम
गछच र् ् र शैतार्लाई कृपा गछच र् ् भर्े, तब के उर्ीहरूले परमेश्वरको कामलाई जार्ी-जार्ी तोडडरहे का

हुँदैर्र् ् र? ती मानर्सहरू जसले येशूमा मात्र षवश्वास गछच र् ् र अन्तको ददर्हरूको दे हधारी
परमेश्वरमा षवश्वास गदै र्र् ्, साथै उर्ीहरू जसले मौखिक रूपमा दे हधारी परमेश्वरमा षवश्वास गर्े
दाबी गछच र् ् तर दष्ु ट काम गछच र् ्, उर्ीहरू सबै ख्रीष्ट—षवरोधीहरू हुर् ्, परमेश्वरमा षवश्वास
र्गर्ेहरूको त कुरै र्गरौं। यी सबै मानर्सहरू षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्। मार्वले अरू मार्वको
न्याय गर्े मापदण्ड उर्ीहरूको आर्रणमा आधाररत हुन्छ; जसको आर्रण असल छ उर्ीहरू
धमीहरू हुर् ्, जबकक जसको आर्रण घण
ृ ास्पद छ उर्ीहरू दष्ु टहरू हुर् ्। परमेश्वरले मार्वको न्याय

गर्ुचहुर्े मापदण्डर्ाँदह उर्ीहरूको सार उहाँको अधीर्मा छ वा छै र् भन्र्े कुरामा आधाररत हुन्छ;
परमेश्वरको अधीर्मा रहर्े व्यम्क्त धमी व्यम्क्त हो, जबकक अधीर्मा र्रहर्े व्यम्क्त शत्रु र दष्ु ट
व्यम्क्त हो र्ाहे त्यो व्यम्क्तको आर्रण असल होस ् वा िराब, र र्ाहे उर्ीहरूको बोलीवर्र् ठीक
होस ् वा बेठीक। केही मानर्सहरूले भषवष्यमा असल गन्तव्य हार्सल गर्च असल कामहरू प्रयोग
गर्े इच्छा गछच र् ्, र केही मानर्सहरूले असल गन्तव्य हार्सल गर्च र्शष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्े इच्छा

गछच र् ्। परमेश्वरले मानर्सहरूको पररणामहरू उर्ीहरूको आर्रण हे रेर वा उर्ीहरूको बोलीवर्र्

सर्
ु ेर नर्धाचरण गर्चह
ु ु न्छ भर्ी हरे क व्यम्क्तले गलत रूपमा षवश्वास गछच ; यसकारण, धेरै मानर्सहरूले
उर्ीहरूलाई क्षखणक कृपा गर्च परमेश्वरलाई छल्र् यसको लाभ उठाउर्े इच्छा गछच र् ्। भषवष्यमा,
षवश्रामको अवस्थामा बाँच्र्े मानर्सहरू सबैले संकष्टको ददर् सहे का हुर्ेछर् ् र परमेश्वरको नर्म्म्त
गवाही ददएका पनर् हुर्ेछर् ्; उर्ीहरू सबै उर्ीहरूका कतचव्यहरू पूरा गरे का र जार्ी-जार्ी परमेश्वरको
अधीर्मा रहे का मानर्सहरू हुर्ेछर् ्। सत्यताको अभ्यास गर्चबाट दरू हुर्े इरादाले सेवा गर्े
अवसरलाई मात्र प्रयोग गर्े इच्छा गर्ेहरूलाई रहर् ददइर्ेछैर्। हरे क व्यम्क्तको पररणामको

व्यवस्थापर्को नर्म्म्त परमेश्वरसँग उपयुक्त मापदण्डहरू छ; उहाँले यी नर्णचयहरू कसैको बोलीवर्र्

वा आर्रण बमोम्जम मात्र गर्ुचहुन्र्, र् त कुर्ै व्यम्क्त कुर्ै कालिण्डमा कस्तो काम गछच भन्र्े
कुराको आधारमा र्ै यी नर्णचयहरू गर्ुचहुन्छ। उहाँ नर्श्र्य र्ै पनर् उहाँको नर्म्म्त षवगतमा गररएको

सेवाको िानतर कसैको दष्ु ट आर्रणप्रनत उदार हुर्ह
ु ु र्ेछैर्, र् त कसैले कुर्ै एक समय परमेश्वरको
नर्म्म्त गरे को लगार्ीको कारण र्ै कसैलाई मत्ृ युबाट बर्ाउर्ुहुर्ेछ। उर्ीहरूको दष्ु टताको
प्रनतफललाई कसैले छल्र् सक्दै र्, र कसैले उर्ीहरूको दष्ु ट आर्रण ढाक्र् सक्दै र्, र त्यसरी

षवर्ाशको यातर्ाहरू छल्र् सक्दै र्। यदद मानर्सहरूले उर्ीहरूको आफ्र्ै कतचव्य साँर्ो रूपमा पूरा

गर्च सक्छर् ् भर्े, यसको आशयर्ाँदह, उर्ीहरू परमेश्वरप्रनत अर्न्त रूपमा र्ै षवश्वासयोग्य छर् ् र

उर्ीहरूले इर्ाम िोम्जरहे का छै र्र् ् भन्र्े हुन्छ, र्ाहे उर्ीहरूले आर्शिहरू
्
प्राप्त गरूर् ् वा र्गरूर् ्,
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षवपषि भोगूर् ् वा र्भोगूर् ्। यदद मानर्सहरूले आर्शिहरू
्
दे ख्दा, उर्ीहरू परमेश्वरप्रनत षवश्वासयोग्य

हुन्छर् ्, तर उर्ीहरूले आर्शिहरू
्
दे ख्न र्सक्दार्ादहँ उर्ीहरूको षवश्वासयोग्यता गुमाउँ छर् ् भर्े, र,
अन्तमा, यदद उर्ीहरू परमेश्वरको नर्म्म्त गवाही ददर् सक्षम हुँदैर्र् ् वा उर्ीहरूमाचथ र्ैनतक रूपमा

बाध्यकारी भएका कतचव्यहरू पूरा गर्च असक्षम हुन्छर् ् भर्े, तब उर्ीहरूले पदहले कुर्ै समयमा
परमेश्वरप्रनत षवश्वासयोग्य सेवा गरे कै भए तापनर्, उर्ीहरू अझै पनर् षवर्ाशको पात्रहरू हुर्ेछर् ्।
सारांशमा, दष्ु ट मानर्सहरू अन्तमा बाँच्र् सक्दै र्र् ्, र् त उर्ीहरू षवश्राममा र्ै प्रवेश गर्च सक्छर् ्;
धमीहरू मात्र षवश्रामका अचधपनतहरू हुर् ्। मार्वजानत एक पटक सही मागचमा आएपनछ,
मानर्सहरूको सामान्य जीवर्हरू हुर्ेछर् ्। उर्ीहरूले आ-आफ्र्ा कतचव्यहरू पुरा गर्ेछर् ् र
परमेश्वरप्रनत पूणच रूपमा षवश्वासयोग्य हुर्ेछर् ्। उर्ीहरूले उर्ीहरूका अर्ाज्ञाकारीता र उर्ीहरूका
भ्रष्ट स्वभावहरूलाई पूणच रूपमा छोड्र्ेछर् ्, र उर्ीहरू दव
ु ै अर्ाज्ञाकारीता रदहत र प्रनतरोधरदहत

भएर परमेश्वरको नर्म्म्त र परमेश्वरको कारणले म्जउर्ेछर् ्। उर्ीहरू सबै पूणच रूपमा परमेश्वरको

अधीर्मा रहर् सक्षम हुर्ेछर् ्। परमेश्वर र मार्वजानतको जीवर् यस्तो हुर्ेछ; यो राज्यको जीवर्
हुर्ेछ र यो षवश्रामको जीवर् हुर्ेछ।
उर्ीहरूका पूणच रूपमा अषवश्वासी बालबार्लकाहरू र र्ातेदारहरूलाई मण्डलीनतर खिँर्ेर लार्ेहरू

अत्यन्त स्वाथीहरू हुर् ् र उर्ीहरूले केवल दया दे िाइरहे का हुन्छर् ्। उर्ीहरूले षवश्वास गरे पनर्
र्गरे पनर्, यो परमेश्वरको इच्छा होस ् वा र्होस ्, यी मानर्सहरू प्रेर्मलो हुर्े कुरामा मात्र केम्न्द्रत

हुन्छर् ्। केहीले आफ्र्ा पत्र्ीहरूलाई परमेश्वरको सामु ल्याउँ छर् ्, वा आफ्र्ा आमाबुबाहरूलाई
परमेश्वरको सामु खिँर्ेर ल्याउँ छर् ् अनर् पषवत्र आत्मा यसमा सहमत हुर्भ
ु एको छ वा छै र्, वा
उर्ीहरूमा काम गरररहर्ुभएको छ वा छै र्, उर्ीहरूले “प्रनतभाशाली मानर्सहरूलाई” परमेश्वरको
नर्म्म्त अन्धाधन्
ु ध रूपमा अपर्ाई रहन्छर् ्। यी अषवश्वासीहरूप्रनत दया अनघ सारे र के फाइदा र्लर्

सककन्छ? ती पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत र्भएकाहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउर्े संघिच गरे तापनर्,

कसैले षवश्वास गरे जस्तो उर्ीहरूलाई अझै मक्
ु त गर्च सककँदै र्। उर्ीहरू जसले मुम्क्त पाउर्
सक्छर् ्, वास्तवमा उर्ीहरूलाई पाउर् त्यषि सम्जलो छै र्। ती मानर्सहरू जो पषवत्र आत्माको काम

र जाँर्हरू भएर गुज्रेका छै र्र् ् र दे हधारी परमेश्वरद्वारा र्सद्ध तुल्याइएको छै र्र् ्, उर्ीहरूलाई पूणच

बर्ाइर् सवचथा अयोग्य हुन्छर् ्। यसकारण, उर्ीहरूले सामान्य रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउर् सरु
ु
गरे देखि र्ै, ती मानर्सहरूमा पषवत्र आत्माको उपम्स्थनतको कमी हुन्छ। उर्ीहरूको अवस्थाहरू र
वास्तषवक म्स्थनतहरूको प्रकाशमा, उर्ीहरूलाई केवल पूणच बर्ाउर् सककँदै र्। त्यस्तै, पषवत्र आत्माले
उर्ीहरूमाचथ धेरै सामथ्यच र्िर्चर्े नर्णचय गर्ुचहुन्छ, र् त उहाँले उर्ीहरूलाई कुर्ै ककर्समको प्रकाश
वा मागचदशचर् प्रदार् गर्चुहुन्छ; उहाँले उर्ीहरूलाई केवल पछ्याउर् मात्र ददर्ुहुन्छ र अन्तमा
उर्ीहरूका पररणामहरू प्रकट गर्ुचहुर्ेछ—यो र्ै पयाचप्त छ। मार्वजानतको जोश र इरादाहरू शैतार्बाट
आउँ छर् ्, र यी कुराहरूले कुर्ै पनर् हालतमा पषवत्र आत्माको काम पूरा गर्च सक्दै र्र् ्। मानर्सहरू

जस्तोसुकै होऊर् ्, उर्ीहरूमा पषवत्र आत्माको काम हुर्ु र्ै पछच । के मार्वले मार्वलाई पूणच बर्ाउर्
सक्छर् ्? पनतले उसको पत्र्ीलाई ककर् प्रेम गछच ? पत्र्ीले उर्को पनतलाई ककर् प्रेम गनछचर् ्?
छोराछोरीहरू ककर् बब
ु ाआमाप्रनत कतचव्यनर्ष्ठा हुन्छर् ्? ककर् बब
ु ाआमाहरू आफ्र्ा छोराछोरीहरूप्रनत
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स्र्ेही हुन्छर् ्? वास्तवमा मानर्सहरूले कस्ता ककर्समका अर्भप्रायहरू मर्मा राख्छर् ्? के उर्ीहरूको
मर्साय उर्ीहरूका आफ्र्ै योजर्ाहरू र स्वाथी र्ाहर्ाहरू तप्ृ त पार्ुच होइर् र? के उर्ीहरूको आशय
साँच्र्ै परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको िानतर काम गर्चु र्ै हो त? के उर्ीहरूले साँच्र्ै
परमेश्वरको कायचको िानतर र्ै काम गरररहे का हुन्छर् ् त? के उर्ीहरूको मर्साय सम्ृ ष्ट गररएका
प्राणीका कतचव्यहरू पूरा गर्ुच हो त? उर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च सरु
ु गरे को क्षणदे खि र्ै
पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत हार्सल गर्च असक्षम हुर्ेहरूले पषवत्र आत्माको काम कदहल्यै पनर्
हार्सल गर्च सक्दै र्र् ्; यी मानर्सहरूलाई र्ष्ट पाररर्े पात्रहरूको रूपमा नर्ददचष्ट गररएका छर् ्।

कसैले उर्ीहरूलाई जनत धेरै प्रेम गरे तापनर्, यसले पषवत्र आत्माको कामलाई प्रनतस्थापर् गर्च

सक्दै र्। मानर्सहरूको जोश र प्रेमले मार्व मर्सायहरूको प्रनतनर्चधत्व गछच र् ,् तर परमेश्वरका

अर्भप्रायहरूको प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरू परमेश्वरको कामको प्रनतस्थापर् हुर् र्ै
सक्छर् ्। र्ामधारी रूपमा परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेहरू र परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको वास्तषवक

अथच के हो सो र्जानर्कर् र्ै उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूप्रनत कसैले सम्भाषवत महार् ् प्रेम वा कृपा अनघ
सारे , तापनर् उर्ीहरूले अझै परमेश्वरको सहार्ुभूनत पाउर्ेछैर्र् ् र् त उर्ीहरूले पषवत्र आत्माको
काम र्ै प्राप्त गर्ेछर् ्। ईमार्दार रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउर्े मानर्सहरू कमजोर क्षमता भएका

र धेरै सत्यताहरू बुझ्र् असक्षम भए तापनर् उर्ीहरू कदहलेकाहीीँ पषवत्र आत्माको काम अझ पनर्

हार्सल गर्च सक्छर् ्; यद्यषप, सापेक्षक्षत रूपमा असल क्षमता भएका तर ईमार्दार रूपमा षवश्वास

र्गर्ेहरूले पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत पाउर् सक्दै र्र् ्। यस्ता मानर्सहरूलाई नर्श्र्य र्ै मुम्क्तको
नर्म्म्त कुर्ै सम्भावर्ा हुँदैर्। उर्ीहरूले परमेश्वरको वर्र्हरू पढे तापनर् वा कदहलेकाहीीँ वर्र्हरू
प्रर्ार गरे को सुर्े तापनर् वा परमेश्वरको प्रशंसा गाए तापनर् उर्ीहरू अन्तमा षवश्रामको समयसम्म

बाँच्र् सक्षम हुँदैर्र् ्। मानर्सहरूले जोशका साथ िोजी गछच र् ् वा गदै र्र् ् भन्र्े कुरा अरूहरूले
कसरी न्याय गछच र् ् वा वररपररकाहरूले कसरी उर्ीहरूलाई हे छचर् ् भन्र्े कुराले नर्धाचरण गदै र्, तर
पषवत्र आत्माले उर्ीहरूमा काम गर्ुचहुन्छ वा गर्ुचहुन्र् र उर्ीहरूसँग पषवत्र आत्माको उपम्स्थनत छ

वा छै र् भन्र्े कुराद्वारा नर्धाचरण गररन्छ। यसको अनतररक्त, कुर्ै अवचधभरर पषवत्र आत्माको
काम भएर गुज्रेपनछ उर्ीहरूको स्वभाव पररवतचर् भएको छ वा छै र् र उर्ीहरूले परमेश्वरको बारे

कुर्ै ज्ञार् हार्सल गरे का छर् ् वा छै र्र् ् त्यसमा नर्भचर हुन्छ। यदद कुर्ै व्यम्क्तमा पषवत्र आत्माले
काम गर्ुचहुन्छ भर्े, यो व्यम्क्तको स्वभाव क्रर्मक रूपमा पररवतचर् हुर्ेछ, र परमेश्वरमा षवश्वास

गर्े उर्ीहरूको दृम्ष्टकोण क्रर्मक रूपमा शुद्ध हुँदै जार्ेछ। मानर्सहरूले परमेश्वरलाई पछ्याएको
जनत लामो समय भए तापनर् उर्ीहरू पररवतचर् भएसम्म, यसको अथच पषवत्र आत्माले उर्ीहरूमा

काम गरररहर्भ
ु एको छ भन्र्े हो। यदद उर्ीहरूमा पररवतचर् आएको छै र् भर्े, पषवत्र आत्माले
उर्ीहरूमा काम गरररहर्ुभएको छै र्। यी मानर्सहरूले केही सेवाहरू गरे तापनर् उर्ीहरूलाई यसो

गर्च लगाउर्े कुरार्ादहँ असल भाग्य हार्सल गर्े इच्छा र्ै हो। कदहलेकाहीीँ सेवाकताच कुराले
उर्ीहरूको स्वभावहरूमा हुर्े पररवतचर्को अर्ुभवलाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। अन्तमा उर्ीहरूलाई
अझ पनर् र्ष्ट गररर्ेछ, ककर्भर्े राज्यमा सेवा गर्ेहरूको आवश्यक हुँदैर्, र् त त्यहाँ र्सद्ध
बर्ाइएका र परमेश्वरप्रनत षवश्वासयोग्य हुर्े मानर्सहरूका नर्म्म्त सेवा गर्चलाई स्वभाव पररवतचर्
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र्भएकाहरू आवश्यक र्ै पर्ेछ। “जब कसैले परमेश्वरमा षवश्वास गछच , भाग्य पुरै पररवारमाचथ

मुस्कुराउँ छ” भर्ी षवगतका भनर्एका ती शब्दहरू अर्ुिहको युगको नर्म्म्त उपयुक्त छर् ्, तर मार्व
गन्तव्यसँग असम्बम्न्धत छर् ्। नतर्ीहरू अर्ि
ु हको यग
ु को एउटा र्रणभरर मात्र उपयक्
ु त चथए।

ती शब्दहरूका आशयर्ाँदह मानर्सहरूले उपभोग गरे का शाम्न्त र भौनतक आर्शि हरूप्रनत
्
लक्षक्षत

चथयो; एक जर्ाले प्रभुमा षवश्वास गदाच समि पररवार र्ै प्रभुमा मुक्त हुर्ेछ भन्र्े उर्ीहरूको
आशय चथएर्, र् त एक जर्ाले असल भाग्य हार्सल गदाच उसको समि पररवारलाई र्ै षवश्राममा
ल्याइन्छ भन्र्े र्ै उर्ीहरूको आशय चथयो। कसैले आर्शि ् पाउँ छ वा दग
ु चनत भोग्छ भन्र्े कुरा

उसको सार बमोम्जम नर्धाचरण गररन्छ, कसैको अरूहरूसँग बाँड्र् सक्र्े कुर्ै पनर् साझा सार
बमोम्जम होइर्। त्यस ककर्समको भर्ाइ वा नर्यमको राज्यमा कुर्ै स्थार् छै र्। यदद कुर्ै व्यम्क्त
अन्तमा बाँच्र् सक्षम भयो भर्े , यो उर्ीहरूले परमेश्वरका मापदण्डहरू पुरा गरे को कारणले हो, र

यदद उर्ीहरू अन्तमा षवश्रामको समयसम्म रहर् असक्षम भए भर्े , उर्ीहरू परमेश्वरप्रनत
अर्ाज्ञाकारी भएकाले र उर्ीहरूले परमेश्वरका मापदण्डहरू पूरा र्गरे काले र्ै हो। हरे कको एउटा
सुहाउँ दो गन्तव्य छ। यी गन्तव्यहरू हरे कको सारअर्ुसार नर्धाचरण गररन्छ र यसको अरू

मानर्सहरूसँग कुर्ै सरोकार छै र्। एउटा बालक दष्ु ट आर्रण उर्ीहरूको बुबाआमाहरूमा सार्च
सककँदै र्, र् त एउटा बालकको धार्मचकतालाई उर्ीहरूको बुबाआमासँग बाँड्र् र्ै सककन्छ, एउटा

बब
ु ाआमाको दष्ु ट आर्रण उर्ीहरूको छोराछोरीहरूमा सार्च सककँदै र् र् त एउटा बब
ु ाआमाको
धार्मचकतालाई उर्ीहरूको छोराछोरीहरूसँग बाँड्र् र्ै सककन्छ। हरे कले आ-आफ्र्ै पापहरू बहर्

गछच र् ्, र हरे कले आ-आफ्र्ो भाग्य भोग्छर् ्। कोही पनर् अको व्यम्क्तको प्रनतस्थापर् हुर् सक्दै र्;
यो धार्मचकता हो। मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट, यदद बुबाआमाको कल्याण हुन्छ भर्े, उर्ीहरूका
छोराछोरीहरूको पनर् कल्याण हुर्प
ु छच , र यदद उर्ीहरूका छोराछोरीहरूले िराबी गछच भर्े, उर्ीहरूलाई
बुबाआमाहरूले ती पापहरूका नर्म्म्त प्रायम्श्र्त गर्ुचपछच । यो मार्वीय दृम्ष्टकोण हो र मार्वको
काम गर्े शैली हो; यो परमेश्वरको दृम्ष्टकोण होइर्। हरे कको पररणामलाई उर्ीहरूको आर्रणबाट

आउर्े सार बमोम्जम नर्धाचरण गररन्छ, र यसलाई सदै व उपयुक्त रूपमा नर्धाचरण गररन्छ। कसैले
अकाचको पापहरू बहर् गर्च सक्दै र्; यसको अनतररक्त, कसैले पनर् अकाचको सट्टामा दण्ड पाउर्
सक्दै र्। यो पक्का हो। उर्ीहरूका छोराछोरीहरूप्रनत बब
ु ाआमाहरूका स्र्ेहपण
ू च हे रर्ाहले उर्ीहरूले

उर्ीहरूका छोराछोरीहरूमा धार्मचक कामहरू गर्च सक्छर् ् भन्र्े सङ्ग्केत गदै र् , र् त एउटा बालकको

उर्ीहरूका बुबाआमाहरूप्रनत कतचव्यनर्ष्ठा स्र्ेहको अथच उर्ीहरूले उर्ीहरूका बुबाआमाहरूको सट्टामा
धार्मचक कामहरू गर्च सक्छर् ् भन्र्े र्ै लाग्छ। यही र्ै वर्र्हरूको साँर्ो अथच हो, “त्यनत बेला
िेतमा दई
ु जर्ा हुर्ेछर् ्; एउटालाई लचगर्ेछ र अकोलाई छोडडर्ेछ। दई
ु स्त्री जाँतो षपँचधरहे का
हुर्ेछर् ्; एउटालाई लचगर्ेछ र अकीलाई छोडडर्ेछ।” मानर्सहरूले उर्ीहरूका दष्ु ट कमच गर्े

छोराछोरीहरूलाई उर्ीहरूप्रनतको गहर् प्रेमको आधारमा षवश्राममा लार् सक्दै र्र् ,् र् त उर्ीहरूको
धार्मचक आर्रणको आधारमा उर्ीहरूका पनत वा पत्र्ीलाई षवश्राममा लार् सक्छर् ्। यो एउटा

प्रशासकीय नर्यम हो; त्यहाँ कसैको नर्म्म्त छुट हुर् सक्दै र्। अन्तमा, धार्मचकता गर्ेहरू धार्मचकता
गर्ेहरू र्ै हुर् ् र दष्ु ट काम गर्ेहरू दष्ु ट काम गर्ेहरू र्ै हुर् ्। धमीहरूलाई अन्तमा बाँच्र् ददइर्ेछर् ्,
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जबकक दष्ु कमीहरूलाई र्ष्ट गररर्ेछर् ्। पषवत्रहरू भर्ेका पषवत्रहरू र्ै हुर् ्; उर्ीहरू अपषवत्र होइर्र् ्।
अपषवत्रहरू अपषवत्र र्ै हुर् ्, र उर्ीहरूका एक अंश पनर् पषवत्र होइर्र् ्। र्ष्ट पाररर्े मानर्सहरू सबै

दष्ु टहरू हुर् ् र बाँच्र्ेहरू धमीहरू हुर् ्—यद्यषप दष्ु टहरूका छोराछोरीहरूले धमी कामहरू र्ै गरे पनर्,
र यद्यषप धमीका बुबाआमाहरूले दष्ु ट काम गरे पनर्। षवश्वास गर्े पनत र अषवश्वासी पत्र्ी बीर्
कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर् र षवश्वास गर्े छोराछोरीहरू र षवश्वास र्गर्े बुबाआमाहरू बीर् कुर्ै सम्बन्ध
हुँदैर्; यी दई
ु ककर्समका मानर्सहरू पण
ू च रूपमा आपसी षवरोधीहरू हुर् ्। षवश्राममा प्रवेश गर्च अनघ
कसैको शारीररक र्ाताहरू हुन्छ, तर एक पटक षवश्राममा प्रवेश गरे पनछ त्यस उप्रान्त उल्लेि गर्े
योग्यको कुर्ै शारीररक र्ाताहरू हुँदैर्। उर्ीहरूका कतचव्य पूरा गर्ेहरू उर्ीहरूका कतचव्य पूरा
र्गर्ेहरूका शत्रुहरू हुर् ्; परमेश्वरलाई प्रेम गर्ेहरू र उहाँलाई घण
ृ ा गर्ेहरू एक अकाचको षवपक्षमा
छर् ्। षवश्राममा प्रवेश गर्ेहरू र र्ष्ट पाररर्ेहरू दई
ु अर्मल्दो ककर्समका प्राणीहरू हुर् ्। उर्ीहरूका
कतचव्यहरू पूरा गर्े प्राणीहरू बाँच्र्ेछर् ्, जबकक उर्ीहरूका कतचव्य पूरा र्गर्ेहरू षवर्ाशका पात्रहरू

हुर्ेछर् ्; यसको अनतररक्त, यो अर्न्तसम्म र्ै रहन्छ। के तैँले सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको रूपमा
आफ्र्ो कतचव्य परू ा गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ो पनतलाई प्रेम गछच स ्? के तैँले सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको
रूपमा आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ो पत्र्ीलाई प्रेम गछच स ्? के तँ सम्ृ ष्ट गररएको

सम्ृ ष्टको रूपमा आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ा अषवश्वासी बुबाआमाप्रनत कतचव्यनर्ष्ठा
छस ्? के परमेश्वरमा षवश्वास गर्े बारे को मार्वीय धारणा सही वा गलत छ? तैँले परमेश्वरमा
ककर् षवश्वास गछच स ्? तैँले के पाउर् र्ाहन्छस ्? तैँले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गछच स ्? सम्ृ ष्ट गररएका

सम्ृ ष्टहरूको रूपमा उर्ीहरूका कतचव्यहरू पूरा गर्च र्सक्र्ेहरू र ददलोज्यार्ले प्रयास र्गर्ेहरू

षवर्ाशका पात्रहरू हुर्ेछर् ्। अम्स्तत्वमा रहे का आजका मानर्सहरू बीर् शारीररक र्ाता-सम्बन्धहरूका
साथै रगतको सम्बन्धहरू छर् ्, तर भषवष्यमा यी सबै कुराहरू र्कर्ार्रू पाररर्ेछर् ्। षवश्वासी र
अषवश्वासीहरू र्मल्दो छै र्र् ्; बरु, उर्ीहरू एक अकाचको षवपक्षमा छर् ्। षवश्राममा हुर्ेहरूले परमेश्वर
हुर्ुहुन्छ भर्ी षवश्वास गर्ेछर् ्, र परमेश्वरको अधीर्मा रहर्ेछर् ्, जबकक परमेश्वरप्रनत
अर्ाज्ञाकारीहरू सबै र्ष्ट पाररर्ेछर् ्। यस उप्रान्त पररवारहरू पथ्
ृ वीमा रहर्ेछैर्र् ्, अनर् त्यहाँ

बुबाआमाहरू वा छोराछोरीहरू वा दाम्पत्य सम्बन्धहरू कसरी हुर् सक्थ्यो? षवश्वास र अषवश्वासको
असंगतताले र्ै यस्ता शारीररक र्ाता-सम्बन्धहरूलाई पण
ू च रूपमा छुट्टाइएको हुर्ेछ!
मौर्लक रूपमा मार्वजानतमा कुर्ै पररवारहरू चथएर्; मात्र एक पुरुि र एक मदहला मात्र

अम्स्तत्वमा चथए—दई
ु फरक ककर्समका मार्व। त्यहाँ कुर्ै दे शहरू चथएर्, पररवारहरूको त कुरै

र्गरौं, तर मार्वजानतको भ्रष्टताको पररणामस्वरूप, सबै ककर्समका मानर्सहरूले आफैलाई अलगअलग कुलहरूमा, र पनछ दे शहरू र राष्रहरू षवकास हुँदै गए। यी दे शहरू र राष्रहरू स-सार्ा अलगअलग पररवारहरूले बर्ेका छर् ्, र यसरी र्ै, सबै ककर्समका मानर्सहरूलाई षवर्भन्र् भािाहरू र
र्समार्ाहरूका आधारमा षवर्भन्र् जानतहरूमा षवभाजर् गररयो। वास्तवमा, संसारमा जनत धेरै
जानतहरू भए तापनर्, मार्वजानतको एउटै पुिाच छ। प्रारम्भमा, दई
ु ककर्समका मात्र मार्व मात्र

चथए र यी दई
ु ककर्समहरू पुरुि र मदहला चथए। तथाषप, परमेश्वरको कामको वद्
ृ चध, इनतहासको
गनतषवचध र भौगोर्लक पररवतचर्हरूको कारणले गदाच, यी दई
ु ककर्समका मानर्सहरू केही हदसम्म
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अझै धेरै ककर्समका मार्वमा षवकास भए। आधारभूत रूपमा, मार्वजानत जनत धेरै जानतहरूले

बर्ेको भए तापनर्, सबै मार्वजानत अझै पनर् परमेश्वरको सम्ृ ष्ट र्ै हुर् ्। मानर्सहरू जुर्सुकै
जानतहरूका होऊर् ्, उर्ीहरू सबै उहाँका सम्ृ ष्टहरू हुर् ्; उर्ीहरू सबै आदम र हव्वाका सन्तार्हरू

हुर् ्। तथाषप, उर्ीहरूलाई परमेश्वरको हातले बर्ाइएका होइर्र् ्, तर पनर् उर्ीहरू आदम र हव्वाका
सन्तार्हरू हुर् ्, जसलाई परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको चथयो। मानर्सहरू जुर्सुकै

जानतमा परे को भए पनर्, उर्ीहरू सबै उहाँका सम्ृ ष्टहरू हुर् ्, ककर्भर्े उर्ीहरू मार्वजानतमा पछच र् ्,
जसलाई परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको चथयो, उर्ीहरूको गन्तव्य मार्वजानतको हुर्प
ु र्े गन्तव्य र्ै

हो र उर्ीहरूलाई मार्वजानतलाई सङ्ग्गदठत गर्े नर्यमहरूबमोम्जम षवभाजर् गररएका छर् ्। अथाचत ्,
सबै दष्ु ट कमच गर्ेहरू र सबै धमीहरू आखिर सम्ृ ष्टहरू र्ै हुर् ्। दष्ु ट काम गर्े सम्ृ ष्टहरूलाई
अन्तमा र्ष्ट गररर्ेछर् ् र धमी काम गर्े सम्ृ ष्टहरू बाँच्र्ेछर् ्। यी दई
ु ककर्समका सम्ृ ष्टहरूका

नर्म्म्त सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्थापर् यही र्ै हो। दष्ु ट काम गर्ेहरू उर्ीहरूका अर्ाज्ञाकाररताको
कारणले इन्कार गर्च सक्दै र्र् ् कक उर्ीहरू परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरू हुँदाहुँदै पनर्, उर्ीहरू शैतार्को
कब्जामा छर् ् र त्यसैले उर्ीहरू मुक्त हुर् सक्दै र्र् ्। उर्ीहरू बाँच्र्ेछर् ् भन्र्े तथ्यको आधारमा
आफैलाई धार्मचक रूपमा आर्रण गर्े सम्ृ ष्टहरूले उर्ीहरूलाई परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको हो, र
तैपनर् शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएपनछ पनर् मुम्क्त प्राप्त गरे का छर् ् भर्ी इन्कार गर्च सक्दै र्र् ्।

दष्ु ट काम गर्ेहरू परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी हुर्े सम्ृ ष्टहरू हुर् ्; उर्ीहरू मक्
ु त हुर् र्सककर्े सम्ृ ष्टहरू
हुर् ् र उर्ीहरू अनघदे खि र्ै शैतार्द्वारा पूणच रूपमा कब्जामा पाररएका सम्ृ ष्टहरू हुर् ्। दष्ु ट काम
गर्े मानर्सहरू पनर् मानर्सहरू र्ै हुर् ्; उर्ीहरू र्रम रूपमा भ्रष्ट पाररएका र मुक्त गर्च र्सककर्े
मार्व हुर् ्। जसरी उर्ीहरू पनर् सम्ृ ष्टहरू र्ै हुर् ्, त्यसरी र्ै धार्मचक आर्रण भएका मानर्सहरूलाई

पनर् भ्रष्ट पाररएका छर् ्, तर उर्ीहरू उर्ीहरूका भ्रष्ट स्वभावलाई तोडेर स्वतन्त्र हुर् तत्पर हुर्े र
आफूलाई परमेश्वरको अधीर्मा राख्न सक्षम भएका मार्व हुर् ्। धमी धार्मचक आर्रण भएका
मानर्सहरू धार्मचकताले पूणच हुँदैर्र् ्; बरु, उर्ीहरूले मुम्क्त पाएका छर् ् र उर्ीहरूका भ्रष्ट
स्वभावहरूलाई तोडेर स्वतन्त्र भएका छर् ्; उर्ीहरू परमेश्वरको अधीर्मा बस्र् सक्छर् ्। उर्ीहरू

अन्तमा दृढ भएर िडा हुर्ेछर् ्, तथाषप उर्ीहरू कदहल्यै पनर् शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएका छै र्र् ्
भन्र्े र्ादहँ होइर्। आफ्र्ा सम्ृ ष्टहरू माझ परमेश्वरको काम समाप्त भएपनछ, त्यहाँ र्ष्ट पाररर्ेहरू
र बाँच्र्ेहरू हुर्ेछर् ्। यो उहाँको व्यवस्थापर् कायचको एउटा अपररहायच प्रर्लर् हो; यसलाई कसैले
इन्कार गर्च सक्दै र्। दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई बाँच्र् ददइर्ेछैर्; अन्तसम्म र्ै परमेश्वरलाई पछ्याउर्े

र उहाँको अधीर्मा बस्र्ेहरू पक्का बाँच्छर् ्। जसरी यो मार्वजानतको व्यवस्थापर्को काम हो,
त्यसरी र्ै त्यहाँ रहर्ेहरू र रद्द गररर्ेहरू हुर्ेछर् ्। नयर्ीहरू षवर्भन्र् ककर्समका मानर्सहरूको
षवर्भन्र् पररणामहरू हुर् ्, र नतर्ीहरू परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरूका नर्म्म्त सबैभन्दा उपयुक्त
व्यवस्थापर्हरू हुर् ्। मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको आखिरी व्यवस्थापर्र्ादहँ पररवारहरूलाई
तोडेर, राष्रहरूलाई र्ुर-र्ुर बर्ाएर र राम्ष्रय सीमाहरूलाई र्ष्ट गरे र षवर्ापररवार वा षवर्ाराम्ष्रय
सीमाहरूको एउटा व्यवस्थापर्मा उर्ीहरूलाई षवभाजर् गर्ुच हो, ककर्कक मार्व, आखिर, एउटै

पि
ू ाचबाट जन्मेका चथए र परमेश्वरका सम्ृ ष्ट हुर् ्। सारांशमा, दष्ु ट काम गर्े सम्ृ ष्टहरू सबैलाई र्ष्ट
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पाररर्ेछर् ् र परमेश्वरको आज्ञा पालर् गर्े सम्ृ ष्टहरू बाँच्र्ेछर् ्। यसरी, त्यहाँ कुर्ै पररवारहरू

हुर्ेछैर्, कुर्ै दे शहरू हुर्ेछैर् र षवशेि गरी आउर्े षवश्रामको समयमा कुर्ै राष्रहरू हुर्ेछैर्; यस
ककर्समका मार्वजानत सबैभन्दा पषवत्र ककर्समका मार्वजानत हुर्ेछर् ्। मार्वजानतले पथ्
ृ वीमा
रहे का सबै थोकहरूको हे रर्ाह गर्च सकोस ् भर्ी आदम र हव्वालाई मौर्लक रूपमा सम्ृ ष्ट गररएको
चथयो; मार्व मौर्लक रूपमा सबै थोकका मार्लकहरू चथए। मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्े परमप्रभुको
अर्भप्राय र्ादहँ उर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीमा अम्स्तत्वमा रहर् ददएर यसमाचथ रहे का सबै थोकहरूको हे रर्ाह
गरोस ् भन्र्े चथयो, ककर्भर्े मार्वजानत मौर्लक रूपमा भ्रष्ट पाररएका चथएर्र् ् र दष्ु ट काम गर्च
असक्षम चथए। तथाषप, मार्व भ्रष्ट भएपनछ, उर्ीहरू सबै थोकहरूको हे रर्ाह गर्ेहरू रहे र्र् ्।

परमेश्वरको मुम्क्तको उद्दे श्यर्ादहँ मार्वजानतको यो कामलाई पुर्स्थाचपर्ा गर्ुच, मार्वजानतको

मौर्लक षववेक र मौर्लक आज्ञाकारीता पुर्स्थाचपर्ा गर्ुच हो; षवश्राममा हुर्े मार्वजानत परमेश्वरले
उहाँको मुम्क्तको कामसँगै हार्सल गर्े आशा गर्ुचभएको कुराको दरु
ु स्त प्रनतनर्चधत्व हुर्ेछ। तथाषप

अदर्को बगैँर्ामा भएको जस्तो जीवर् हुर्ेछैर्, तैपनर् उर्ीहरूको सार उस्तै हुर्ेछ; मार्वजानत
उर्ीहरूको पदहलेको भ्रष्ट र्भएको स्व मात्र हुर्ेछैर्, तर बरु भ्रष्ट भएको मार्वजानत र पनछ मुम्क्त
पाएको मार्वजानत हुर्ेछ। यी मुम्क्त पाएका मानर्सहरू अन्तमा (अथाचत ्, परमेश्वरको काम समाप्त
भएपनछ) षवश्राममा प्रवेश गर्ेछर् ्। त्यसरी र्ै, अन्तमा ती दण्ड ददइर्ेहरूका पररणामहरू पनर् पूणच
रूपमा प्रकट गररर्ेछ र परमेश्वरको काम समाप्त भएपनछ मात्र उर्ीहरूलाई र्ष्ट पाररर्ेछर् ्। अको

शब्दमा, उहाँको काम र्सद्चधएपनछ, ती दष्ु ट काम गर्ेहरू र ती मुक्त भएकाहरूलाई प्रकट गररर्ेछर् ्,

ककर्भर्े सबै ककर्समका मानर्सहरूलाई (र्ाहे उर्ीहरू दष्ु ट कमच गर्ेहरू हुर् ् वा उर्ीहरूमध्ये मुक्त
भएकाहरू हुर् ्) प्रकट गर्े कायच हरे कमाचथ एकै समयमा कायाचन्वयर् गररर्ेछ। दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई
हटाइर्ेछर् ् र ती रहर् ददइएकाहरूलाई एकै समयमा प्रकट गररर्ेछर् ्। यसकारण, सबै ककर्समका

मानर्सहरूका पररणामहरूलाई उही समयमा प्रकट गररर्ेछर् ्। मुम्क्तमा ल्याइएका मानर्सहरूको

समूहलाई परमेश्वरले दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई पन्छाउर् र एक समयमा उर्ीहरूलाई थोरै मात्र न्याय
गर्च वा दण्ड ददर् अनघ र्ै षवश्राममा प्रवेश गर्च ददर्ुहुर्ेछैर्; त्यो तथ्यहरूसँग समार् हुँदैर्। जब
दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई र्ष्ट गररन्छर् ् बाँच्र् सक्र्ेहरू षवश्राममा प्रवेश गछच र् ्, तब सारा

ब्रह्माण्डभररको परमेश्वरको काम परू ा हुर्ेछ। आर्शिहरू
्
पाउर्ेहरू र दग
ु चनत भोग्र्ेहरू माझ कुर्ै
पनर् प्राथर्मकता क्रम हुर्ेछैर्; ती आर्शि ् पाउर्ेहरू सदासवचदाको नर्म्म्त म्जउर्ेछर् ्, जबकक दग
ु चनत
भोग्र्ेहरू सारा अर्न्तताको नर्म्म्त र्ष्ट हुर्ेछर् ्। यी दई
ु र्रणका कामहरू उही समयमा पूरा
गररर्ेछर् ्। अर्ाज्ञाकारी मानर्सहरूको अम्स्तत्वको कारणले अधीर्मा रहर्ेहरूको धार्मचकता

स्वभाषवक रूपमा प्रकट गररर्ेछ, र त्यहाँ आर्शि ् प्राप्त गर्ेहरू पनर् छर् ् ताकक दष्ु ट काम गर्ेहरूले

उर्ीहरूका दष्ु ट आर्रणको कारण दग
ु चनत भोगेको कुरा प्रकट गररर्ेछ। यदद परमेश्वरले दष्ु ट काम
गर्ेहरूलाई प्रकट गर्ुचभएको चथएर् भर्े, तब इमार्दार पूवचक परमेश्वरको अधीर्मा रहर्े

मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् सूयच दे ख्दै र्थे; यदद परमेश्वरले उहाँका अधीर्मा बस्र्ेहरूलाई उपयुक्त
गन्तव्यमा लार्ु भएर् भर्े, तब परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी हुर्े उर्ीहरूलाई सुहाउर्े प्रनतफलहरू
पाउर् सक्षम हुँदैर्थे। यो परमेश्वरको कामको प्रकृया हो। यदद उहाँले दष्ु टलाई दण्ड ददर्े र
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असललाई इर्ाम ददर्े कायचलाई कायाचन्वयर् गर्ुचभएको चथएर् भर्े, तब उहाँका सम्ृ ष्टहरू उर्ीहरूका

आ-आफ्र्ो गन्तव्यहरूमा प्रवेश गर्च सक्षम हुर्े चथएर्र् ्। एक पटक मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश
गरे पनछ, दष्ु ट काम गर्ेहरूलाई र्ष्ट पाररर्ेछर् ् र सबै मार्वजानत सही मागचमा हुर्ेछ; सबै ककर्समका
मानर्सहरू उर्ीहरूले गर्ुच पर्े कायचहरू अर्ुसार उर्ीहरूको आ-आफ्र्ै ककर्समसँग हुर्ेछर् ्। यो मात्र
मार्वजानतको षवश्रामको ददर् हुर्ेछ, यो मार्वजानतको षवकासको नर्म्म्त अपररहायच प्रर्लर् हुर्ेछ,
र जब मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गछच अनर् मात्र परमेश्वरको महार् ् र आखिरी उपलम्ब्धले पण
ू चता

पाउर्ेछ; यो उहाँको कामको अम्न्तम भाग हुर्ेछ। यो कायचले मार्वजानतको शरीरको पतर्शील
जीवर् साथै भ्रष्ट मार्वजानतको जीवर्लाई अन्त गर्ेछ। त्यस पश्र्ात ्, मार्वजानत र्याँ राज्यमा
प्रवेश गर्ेछ। तथाषप सबै मार्व शरीरमा र्ै म्जउँ छर् ्, तर पनर् जीवर्को सार र भ्रष्ट मार्वजानतको
जीवर्बीर् साथचक र्भन्र्ताहरू छर् ्। अम्स्तत्वको साथचकता र भ्रष्ट मार्वजानतको अम्स्तत्वको

साथचक तापनर् फरक हुन्छ। यद्यषप, यो र्याँ ककर्समको व्यम्क्तको जीवर् हुर्ेछैर्, तर पनर् यसलाई

मुम्क्त प्राप्त गरे को मार्वजानतको जीवर् साथै मार्वता र षववेकलाई पुर्ुःप्राप्त गररएको

मार्वजानतको एउटा जीवर् भन्र् सककन्छ। यी ती मानर्सहरू हुर् ् जो कुर्ै समय परमेश्वरप्रनत
अर्ाज्ञाकारी चथए, जसलाई परमेश्वरले म्जत्र्ुभयो र त्यसपनछ उहाँले मक्
ु त गर्ुचभयो; यी ती

मानर्सहरू हुर् ् जसले परमेश्वरको अपमार् गरे का चथए र पनछ उहाँको गवाही वहर् गरे । उहाँको
जाँर् भएर गज्र
ु ेर र बाँर्ेपनछ उर्ीहरूको अम्स्तत्व सबैभन्दा अथचपण
ू च छ; उर्ीहरू शैतार्को सामु
परमेश्वरको गवाही ददर्े मानर्सहरू हुर् ् र बाँच्र् योग्यका मार्व हुर् ्। ती र्ष्ट पाररर्ेहरूर्ादहँ
परमेश्वरको नर्म्म्त गवाहीको रूपमा िडा हुर् र्सक्र्ेहरू र म्जइरहर् अयोग्यहरू हुर् ्। उर्ीहरूको

षवर्ाश उर्ीहरूको दष्ु ट आर्रणको पररणाम हुर्ेछ, र यस्तो सवचर्ाश र्ै उर्ीहरूको नर्म्म्त उिम
गन्तव्य हो। भषवष्यमा, जब मार्वजानत सन्
ु दर राज्यमा प्रवेश गर्ेछ, मानर्सहरूले त्यहाँ पाउर्ेछर् ्
भर्ी कल्पर्ा गरे का पनत र पत्र्ीबीर्, बुबा र छोरीबीर्, वा आमा र छोरा बीर्को कुर्ै सम्बन्धहरू

हुर्ेछैर्। त्यस बेला, हरे क मार्वले उर्ीहरूको आ-आफ्र्ै वगच-समूहलाई पछ्याउर्ेछ र पररवारहरूलाई
पदहले र्ै र्कर्ार्ूर पाररएको हुर्ेछ। पूणच रूपमा असफल भएकोले शैतार्ले मार्वजानतलाई फेरर
कदहल्यै पनर् बाधा ददर्ेछैर् र मार्वजानतमा भ्रष्ट शैतार्ी स्वभावहरू हुर्ेछैर्र् ्। ती अर्ाज्ञाकारी
मानर्सहरूलाई पदहले र्ै र्ष्ट गररसकेका हुर्ेछर् ्, र अधीर्मा रहर्े मानर्सहरू मात्र रहर्ेछर् ्।

यस्तै, अनत थोरै पररवार मात्र अिण्ड रहे र्छर् ्; शारीररक र्ाता-सम्बन्धहरू कसरी रदहरहर् सक्छ?
मार्वजानतको अनघल्लो शारीररक जीवर्लाई पूणच रूपमा नर्िेध गररर्ेछ; तब मानर्सहरू माझ
शारीररक र्ाता-सम्बन्धहरू कसरी रहर् सक्छ? भ्रष्ट शैतार्ी स्वभावहरूषवर्ा, मार्व जीवर् यस

उप्रान्त षवगतको परु ार्ो जीवर् हुर्ेछैर्, तर बरु र्याँ जीवर् हुर्ेछ। बब
ु ाआमाहरूले छोराछोरीहरू
गुमाउर्ेछर् ् र छोराछोरीहरूले बुबाआमाहरू गम
ु ाउर्ेछर् ्। पनतहरूले पत्र्ीहरूलाई गुमाउर्ेछर् ् र
पत्र्ीहरूले पनतहरूलाई गुमाउर्ेछर् ्। हाल मानर्सहरू बीर् शारीररक र्ाता-सम्बन्धहरू रहे को छ, तर
सबै जर्ा एक पटक षवश्राममा प्रवेश गरे पनछ, त्यस उप्रान्त सो रहर्ेछैर्। यस ककर्समका

मार्वजानतले मात्र धार्मचकता र पषवत्रता हार्सल गर्ेछर् ्; यस ककर्समका मार्वजानतले मात्र
परमेश्वरको आराधर्ा गर्च सक्छर् ्।
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परमेश्वरले मार्वलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र उर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीमा राख्नुभयो, र उहाँले उर्ीहरूलाई

त्यस बेलादे खि र्ै डोर्याउर्ुभएको छ। उहाँले उर्ीहरूलाई मुक्त गर्ुचभयो र मार्वजानतको नर्म्म्त
पापबर्लको रूपमा सेवा गर्चभ
ु यो। अन्तमा, उहाँले अझै मार्वजानतलाई म्जत्र्प
ु छच , मार्वलाई पण
ू च
रूपमा

मुक्त

गर्ुचपछच , र

उर्ीहरूलाई

उर्ीहरूको

मौर्लक

स्वरूपमा

पुर्स्थाचपर्ा

गर्ुचपछच ।

मार्वजानतलाई उर्ीहरूको मौर्लक स्वरूप र प्रनतरूपमा पुर्स्थाचपर्ा गर्े कायचमा—उहाँ सुरुदे खि र्ै

संलग्र् हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको राज्य स्थापर्ा गर्ुचहुर्ेछ र मार्वजानतको मौर्लक स्वरूप
पर्
ु स्थाचपर्ा गर्चह
ु ु र्ेछ, जसको अथच, परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा र सारा सम्ृ ष्टमाचथ उहाँको अचधकार
पुर्स्थाचपर्ा गर्ुचहुर्ेछ भन्र्े हुन्छ। शैतार्द्वारा भ्रष्ट भएपनछ मार्वजानतले परमेश्वरको भय मान्र्े
उर्ीहरूको हृदय साथै परमेश्वरको सम्ृ ष्टहरूको अनर्वायच कायच गम
ु ायो, त्यसैद्वारा उर्ीहरू

परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी शत्रु भए। त्यसपनछ मार्वजानत शैतार्को अचधकार-क्षेत्रमा म्जयो र

शैतार्को आज्ञा अर्ुसरण गर्यो; यसरी, परमेश्वरर्सत आफ्र्ो सम्ृ ष्टहरू माझ काम गर्े कुर्ै बाटो
र्ै चथएर्, र उर्ीहरूको भयपूणच आदरलाई म्जत्र् उहाँ झर्ै असक्षम हुर्ुभयो। मार्वलाई परमेश्वरले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको चथयो, र उर्ीहरूले परमेश्वरको आराधर्ा गर्ुचपछच , तर वास्तवमा उर्ीहरूले उहाँनतर

षपठ्यूँ फकाचए र सट्टामा शैतार्को आराधर्ा गरे । शैतार् र्ै उर्ीहरूको हृदयको मूनतच भयो। यसरी,
परमेश्वरले उर्ीहरूको हृदयहरूमा उहाँको स्थार् गुमाउर्ुभयो, भन्र्ुको मतलब, उहाँले मार्वजानत

सम्ृ ष्ट गर्चु पछाडडको उहाँको अर्भप्राय र्ै गम
ु ाउर्भ
ु यो। यसकारण, उहाँले मार्वजानत सम्ृ ष्ट गर्चु
पछाडडको अर्भप्राय पुर्स्थाचपर्ा गर्च, उहाँले उर्ीहरूका मौर्लक प्रनतरूप पुर्स्थाचपर्ा गर्ुचपछच र
मार्वजानतलाई उर्ीहरूको भ्रष्ट स्वभावहरूबाट मुक्त गर्ुचपछच । मार्वलाई शैतार्को हातबाट पुर्ुः
कफताच ल्याउर्, उहाँले उर्ीहरूलाई पापबाट मुक्त गर्ुचपछच । यसरी मात्र परमेश्वरले क्रर्मक रूपले

उर्ीहरूको मौर्लक स्वरूप र कायच पर्
ु स्थाचपर्ा गर्च सक्र्ह
ु ु न्छ, र अन्तमा, उहाँको राज्य पर्
ु स्थाचपर्ा
गर्ुचहुन्छ। मार्वलाई परमेश्वरको उिम आराधर्ा गर्च ददर्को नर्म्म्त र पथ्
ृ वीमा उिम गरी म्जउर्
ददर्को नर्म्म्त ती अर्ाज्ञाकाररताका सन्तार्हरूको आखिरी षवर्ाशलाई कायाचन्वयर् पनर् गररर्ेछ।
परमेश्वरले

मार्वलाई

सम्ृ ष्ट

गर्ुचभएको

हुर्ाले, उहाँले

उर्ीहरूलाई

उहाँको

आराधर्ा

गर्च

लगाउर्ुहुर्ेछ; ककर्भर्े उहाँले मार्वजानतको मौर्लक कायच पुर्स्थाचपर्ा गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, उहाँले
यसलाई पण
ू च रूपमा र षवर्ार्मसावट पर्
ु स्थाचपर्ा गर्चह
ु ु र्ेछ। उहाँको अचधकारको पर्
ु स्थाचपर्ाको अथच
मार्वजानतलाई उहाँको आराधर्ा गर्च लगाउर्ु र उहाँको अधीर्मा आउर् लगाउर्ु हो भन्र्े हुन्छ;
यसको अथच परमेश्वरले मार्वलाई उहाँको कारणले म्जउर् लगाउर्ुहुर्ेछ र उहाँको अचधकारको
पररणामस्वरूप उहाँका शत्रुहरूलाई र्ष्ट हुर् लगाउर्ुहुर्ेछ भन्र्े हुन्छ। यसको अथच परमेश्वरले कुर्ै
मार्वबाट षवर्ाप्रनतरोध मार्व माझ उहाँ बारे को सबै थोकलाई दृढ रहर् लगाउर्ह
ु ु र्ेछ भन्र्े हुन्छ।
परमेश्वरले स्थापर्ा गर्े इच्छा गर्ुचभएको राज्य उहाँको आफ्र्ै राज्य हो। उहाँले र्ाहर्ुभएको
मार्वजानतर्ादहँ उहाँको आराधर्ा गर्े, पूणच रूपमा उहाँको अधीर्मा रहर्े र उहाँको मदहमा प्रकट

गर्े मार्वजानत हो। यदद परमेश्वरले र्ै भ्रष्ट मार्वजानतलाई मुक्त गर्ुचहुन्र् भर्े, मार्वजानतलाई
सम्ृ ष्ट गर्ुच पछाडडको उहाँको अर्भप्राय र्ै गुम्र्ेछ; मार्व माझ उहाँको अझै कुर्ै अचधकार रहर्ेछैर्

र पथ्
ृ वीमा उहाँको राज्य अम्स्तत्वमा रहर् सक्र्ेछैर्। यदद परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी भएका ती
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शत्रुहरूलाई उहाँले र्ष्ट गर्ुचभएर् भर्े, उहाँ उहाँको पूणच मदहमा हार्सल गर्च असक्षम हुर्ुहुर्ेछ, र्
त पथ्
ृ वीमा उहाँको राज्य स्थापर्ा गर्च र्ै सक्षम हुर्ुहुर्ेछ। उहाँको कामको र उहाँको महार् ्
उपलम्ब्धका पण
ू चताका चर्न्हहरू यी हुर्ेछर् ्: उहाँप्रनत अर्ाज्ञाकारी ती मार्वजानत माझका
उर्ीहरूलाई पूणच रूपमा र्ष्ट गर्ुच र पूणच बर्ाइएकाहरूलाई षवश्राममा ल्याउर्ु। जब मानर्सहरूलाई

उर्ीहरूको मौर्लक स्वरूपमा पुर्स्थाचपर्ा गररएका हुर्ेछर् ्, र जब उर्ीहरूले आ-आफ्र्ा कतचव्यहरू
पूरा गर्च सक्छर् ्, उर्ीहरूलाई आ-आफ्र्ै उचर्त स्थार्हरूमा राख्न सक्छर् ् र परमेश्वरको प्रबन्धहरूको
अधीर्मा बस्छर् ्, तब परमेश्वरले पथ्
ू हार्सल
ृ वीमा उहाँको आराधर्ा गर्े मानर्सहरूको एउटा समह

गर्ुचभएको हुर्ेछ र उहाँले पथ्
ृ वीमा उहाँको आराधर्ा गर्े उहाँको राज्य स्थापर्ा गररसकेको हुर्ुहुर्ेछ।
उहाँले पथ्
ृ वीमाचथ अर्न्त षवजय हार्सल गर्ुचभएको हुर्ेछ र उहाँको षवरोध गर्ेहरू सबै अर्न्तताको
नर्म्म्त र्ष्ट हुर्ेछर् ्। यसले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्े उहाँको मौर्लक अर्भप्राय पुर्स्थाचपर्ा
गर्ेछ; यसले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्े उहाँको अर्भप्राय पुर्स्थाचपर्ा गर्ेछ, यसले सबै थोक माझ र
उहाँको शत्रुहरूमाझ पथ्
ृ वीमा उहाँको अचधकार पनर् पुर्स्थाचपर्ा गर्ेछ। यो उहाँको पूणच षवजयको

सङ्ग्केतहरू हुर्ेछर् ्। त्यस पश्र्ात ्, मार्वजानत षवश्राममा प्रवेश गर्ेछ र सही मागचमा हुर्े जीवर्
सुरुवात गर्ेछ। परमेश्वर पनर् मार्वजानतसँगै अर्न्त षवश्राममा प्रवेश गर्ुचहुर्ेछ अनर् उहाँ आफै

र मार्व दव
ु ैले साझेदारी गर्े अर्न्त जीवर्को प्रारम्भ गर्ुचहुर्ेछ। पथ्
ृ वीमा अशुद्धता र
अर्ाज्ञाकाररता हराइसकेको हुर्ेछ, सबै क्रन्दर्हरू दरू भइसकेको हुर्ेछर् ्, र परमेश्वरको षवरोध गर्े
यस संसारको सबै थोकको अम्स्तत्व र्ै मेदटसकेको हुर्ेछ। परमेश्वर र उहाँले मुम्क्त ददर्ुभएका
मानर्सहरू मात्र रहर्ेछर् ्; उहाँको सम्ृ ष्ट मात्र रहर्ेछ।
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तैँले येिूको आक्त्मक िरीरलाई िे ख्िासतममा,

परमेश्वरले स्वगछ र पथ्
ृ वीलाई नयािँ बनाइसक्नुभएको हुनेर्
के तँ येशूलाई दे ख्न र्ाहन्छस ्? के तँ येशूसँग बस्र्े इच्छा गछच स ्? के तँ येशूले बोल्र्ुभएको

वर्र् सुन्र्े इच्छा गछच स ्? यदद त्यसो हो भर्े , तैँले येशूको आगमर्लाई कसरी स्वागत गर्ेछस ्?

के तँ पूणच रूपमा तयार छस ्? तैँले येशूको आगमर्लाई कुर् रीनतले स्वागत गर्ेछस ्? मलाई लाग्छ,

येशल
ू ाई पछ्याउर्े हरे क दाजभ
ु ाइ तथा दददीबदहर्ीले उहाँलाई राम्ररी स्वागत गर्च रुर्ाउँ छर् ्। तर
के नतमीहरूले यो कुरा षवर्ार गरे का छौ: के येशूको आगमर् हुँदा तँ उहाँलाई साँच्र्ै चर्न्र्ेछस ्?

के उहाँले भन्र्ुभएका सबै कुरा नतमीहरूले साँच्र्ै बुझ्र्ेछौ र? के उहाँले गर्ुचभएका सबै कामहरूलाई

नतमीहरूले साँच्र्ै नर्शतच रूपमा स्वीकार गर्ेछौ? बाइबल पढे का सबैले येशूको आगमर्बारे जान्दछर् ्
र बाइबल पढ्र्े सबैले उहाँको आगमर्लाई उत्सक्
ु तापव
ू चक प्रतीक्षा गछच र् ्। नतमीहरू सबै त्यो क्षणको

आगमर्को नर्म्म्त लालानयत हुन्छौ, र नतमीहरूको नर्ष्ठा सराहर्ीय छ, नतमीहरूको षवश्वास
लोभलाग्दो छ, तर नतमीहरूले गम्भीर त्रट
ु ी गरे का छौ भन्र्े कुरा के नतमीहरूले महसुस गछौ?
येशूको आगमर् कुर् रीनतले हुर्ेछ? येशू सेतो बादलमा आउर्ुहुर्ेछ भर्ी नतमीहरू षवश्वास गछौ,
तर नतमीहरूलाई म सोध्छु: यो सेतो बादलले केलाई जर्ाउँ छ? येशूको आगमर्को प्रतीक्षा गरररहे का
यनत धेरै उहाँका अर्य
ु ायीहरूमा, उहाँ कुर् मानर्सहरूमाझ ओर्लचआउर्ह
ु ु र्ेछ? यदद उहाँ नतमीहरूमाझ

पदहले ओर्लचआउर्ुभयो भर्े, के अरूहरूले यसलाई अत्यन्त अन्यायपूणच कुराको रूपमा हे र्ेछैर्र् ् र?
म जान्दछु, नतमीहरू येशूप्रनत अत्यन्त नर्ष्ठावार् ् र बफदार छौ, तर के नतमीहरूले येशूलाई कदहल्यै

भेटेका छौ? के नतमीहरूलाई उहाँको स्वभाव थाहा छ? के नतमीहरू कदहल्यै उहाँसँग बसेका छौ?
नतमीहरूले उहाँको बारे कनत धेरै बझ
ु ेका छौ? केहीले भन्र्ेछर् ् कक यी कुराहरूले नतर्ीहरूलाई र्ाजक
ु

पररबन्धमा पार्यो। नतर्ीहरूले भन्र्ेछर् ्, “मैले बाइबल सुरुदे खि अन्तसम्म धेरै पटक पढे को छु।
मैले येशूलाई कसरी बुझ्र् सम्क्दर्थेँ र? येशूको स्वभावको त कुरै र्गरौँ—उहाँले कुर् रङको लुगा

लगाउर् मर् पराउर्ुहुन्थ्यो सो पनर् म जान्दछु। मैले उहाँलाई बुम्झ्दर्ँ भन्दा तैँले मलाई
होच्याइरहे का छै र्स ् र?” यी षवियहरूमा षववाद र्गर भर्ी म तँलाई सझ
ु ाव ददन्छु; बरु शान्त भएर

तल ददइएका प्रश्र्हरूको बारे मा संगनत गर्ुच उिम हुन्छुः पदहलो, यथाथच के हो र र्सद्धान्त के हो
भन्र्े के तँलाई थाहा छ? दोस्रो, धारणाहरू के हुर् ् र सत्यता के हो भन्र्े के तँलाई थाहा छ? तेस्रो,
कल्पर्ा गररएको के हो र यथाथच के हो भन्र्े के तँलाई थाहा छ?

केही मानर्सहरूले आफूले येशूलाई बुझ्दै र् भन्र्े तथ्यलाई अस्वीकार गछच र् ्। म अझै

नतमीहरूलाई भन्छु, नतमीहरूले येशल
ू ाई अर्लकता पनर् बझ्
ु दै र्ौं र उहाँको एक शब्द पनर् बझ्
ु दै र्ौं।
त्योर्ादहँ यसैले हो कक नतमीहरूले बाइबलमा उल्लेि गरे को षववरणको कारणले गदाच र अरूहरूले

भर्ेका कुराको कारणले गदाच उहाँलाई पछ्याउछौ। नतमीहरूले उहाँलाई कदहल्यै पनर् भेटेका छै र्ौं,
उहाँसँग बस्र्े कुरा त परै जाओस ्, र तैँले उहाँलाई एक क्षणको नर्म्म्त पनर् साथ ददएका छै र्स ्।

यस्तो अवस्थामा, येशब
ू ारे तेरो बझ
ु ाइ र्सद्धान्त बाहे क केही होइर् र? के यो यथाथचरदहत छै र् र?
सायद, केही मानर्सहरूले येशूको तस्वीर दे िेका होलार् ् वा कोही येशूको घरमा स्वयम ् गएका
1604

होलार् ्। सायद केहीले येशूको लुगा छोएका होलार् ्। तँ स्वयमले
् येशूले िार्ुभएको िार्ा र्ै िाएको
भए पनर्, उहाँबारे तेरो बुझाइ अझ पनर् व्यावहाररक छै र्, केवल सैद्धाम्न्तक मात्र छ। कुरा जे भए
पनर्, तैँले येशल
ू ाई कदहल्यै दे िेको छै र्स ् र शारीररक रूपमा येशस
ू ँग एक क्षण पनर् दहडेका छै र्स ्,
त्यसैले येशूबारे तेरो बुझाइ सदै व यथाथचरदहत ररिो र्सद्धान्त हुर्ेछ। सायद मेरा शब्दहरू तेरो
नर्म्म्त त्यषि रुचर्कर र्होलार् ्, तर म तँलाई यो आिह गछुचुः तैँले सबैभन्दा आदर गरे को लेिकका

धेरै कृनतहरू पढे को हुर् सक्छ, तैपनर् तैँले उर्ीसँग समय र्बबताइकर् के उर्लाई पूणच रूपमा बुझ्र्
सक्छस ्? उर्को व्यम्क्तत्व कस्तो छ सो के थाहा पाउछस ?् उर्ी कस्तो जीवर् म्जउँ छर् ् सो के
थाहा पाउछस ्? के तँ उर्को कुर्ै संवेगात्मक अवस्थाको बारे जान्दछस ्? तैँले प्रशंसा गर्े मानर्सलाई
पनर् तैँले सम्भवतुः पूणच रूपमा बुझ्र् सक्दै र्स ्, त्यसो भए येशूलाई कसरी बुझ्र् सक्छस ् र? तैँले

येशूको बारे बुझेका सबै कुराहरू कल्पर्ाहरू र धारणाहरूले भररएका छर् ्, जसमा कुर्ै सत्यता वा

यथाथचता छै र्। यसले दग
ु चन्ध नर्काल्छ र यो दे हले भररएको छ। यस्तो बुझाइले येशूको फकाचइलाई
स्वागत गर्च तँलाई कसरी योग्यको तुल्याउर् सक्थ्यो र? दे हका पररकल्पर्ाहरू र धारणाहरूले

भररएकाहरूलाई येशूले िहण गर्ुचहुर्ेछैर्। येशूलाई र्बुझ्र्ेहरू कसरी उहाँका षवश्वासीहरू हुर् योग्यको
हुन्छर् ् र?

फररसीहरूले येशूको षवरोध ककर् गरे भर्ी के नतमीहरू यसको जड जान्र् र्ाहन्छौ? के नतमीहरू

फररसीहरूको सार जान्र् र्ाहन्छौ? नतर्ीहरू मसीहका बारे मा कल्पर्ाहरूले भररएका चथए। यसको

अनतररक्त, नतर्ीहरूले मसीह आउर्ुहुन्छ भर्ी षवश्वास मात्र गरे , तैपनर् जीवर् सत्यताको पनछ
लागेर्र् ्। त्यसैले, नतर्ीहरूले आज पनर् अझै मसीहको प्रतीक्षा गछच र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूर्सत

जीवर्को मागचको कुर्ै ज्ञार् छै र् र सत्यताको मागच के हो सो जान्दै र्र् ्। यस्ता मूिच, हट्ठी र

नर्बचद्
ु चध मानर्सहरूले परमेश्वरका आर्शि ् कसरी प्राप्त गर्च सक्थे भर्ी नतमीहरू भन्छौ? नतर्ीहरूले
मसीहलाई कसरी दे ख्न सक्थे? नतर्ीहरूले येशूको षवरोध गरे , ककर्भर्े नतर्ीहरूले पषवत्र आत्माको

कायचको ददशा थाहा गर्च सकेर्र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले येशूले बोल्र्ुभएको सत्यता जार्ेर्र् ्; यसका
अनतररक्त, नतर्ीहरूले मसीहलाई पनर् बुझेर्र् ्। नतर्ीहरूले मसीहलाई कदहल्यै र्दे िेका, र नतर्ीहरू

मसीहका साथमा र्रहे का हुर्ाले, नतर्ीहरूले मसीहको सारलाई सम्भाषवत कुर्ै पनर् साधर्हरूले
षवरोध गरररहँदा मसीहको र्ाउँ मा मात्रै व्यथचमा टाँर्सरहर्े गल्ती गरे । वस्तत
ु ुः यी फररसीहरू हट्ठी

र अहङ्ग्कारी चथए र सत्यताको पालर् गदै र्थे। परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूको षवश्वासको र्सद्धान्त

यस्तो चथयोुः नतम्रो प्रर्ार जनत र्ै गहर् भए पनर्, नतम्रो अचधकार जनत र्ै उच्र् भए पनर्, नतमीलाई
मसीह र्भनर्एसम्म नतमी ख्रीष्ट होइर्ौं। के यो आस्था उपहासपूणच र हाँस्यस्पद छै र्र् ्? म

नतमीहरूलाई अझै अरू प्रश्र्हरू सोध्छु: नतमीहरूर्सत येशक
ू ो थोरै बझ
ु ाइ पनर् र्भएकाले, तैँले पनर्

प्रार्ीर् फररसीहरूले गरे का गल्ती गर्च अत्यन्त सम्जलो छै र् र? के तैँले सत्यताको मागच ठम्याउर्
सक्छस ्? तैँले येशूको षवरोध गर्ेछैर् भर्ी के तैँले साँच्र्ै कबुल गर्च सक्छस ्? के तैँले पषवत्र

आत्माको कायच अर्ुशरण गर्च सक्छस ्? यदद तँले ख्रीष्टको षवरोध गर्ेछ कक गर्ेछैर् भर्ी जान्दै र्स ्
भर्े, म भन्छु कक, तँ अनघदे खि र्ै मत्ृ युको ितरामा म्जइरहे को छस ्। मसीहलाई र्चर्न्र्ेहरू सबैले

येशक
ू ो षवरोध गर्च, येशल
ू ाई इन्कार गर्च र उहाँको नर्न्दा गर्च सक्थे। येशल
ू ाई र्बझ्
ु र्े मानर्सहरूले
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उहाँलाई इन्कार गर्च सक्छर् ् र गालीगलौज गर्च सक्छर् ्। यसका अनतररक्त, नतर्ीहरूले येशूको
आगमर्लाई शैतार्को छलको रूपमा दे ख्न सक्छर् ् र धेरै मानर्सहरूले येशू दे हमा फकचर्ुभएको
कुराको नर्न्दा गर्ेछर् ्। के यी सबै कुराहरूले नतमीहरूलाई भयभीत तल्
ु याउँ दै र्र् ्? नतमीहरूले सामर्ा

गर्े कुरा पषवत्र आत्मा षवरुद्धको ईश्वर-नर्न्दा, मण्डलीहरूका लाचग पषवत्र आत्माको वर्र्को

बरबादी र येशूले व्यक्त गर्ुचभएका सबै कुराको नतरस्कार हुर्ेछ। यदद नतमीहरू र्ै यनत धेरै
अन्योलमा छौ भर्े नतमीहरूले येशूबाट के प्राप्त गर्च सक्छौ? यदद नतमीहरूले आफ्र्ा त्रुदटलाई
महसस
ु गर्च हठपव
ू चक इन्कार गछौ भर्े, येशू सेतो बादलमा मानर्सहरूकहाँ आउर्ह
ु ु ँदा नतमीहरूले
उहाँको काम कसरी बुझ्र् सक्छौ? म नतमीहरूलाई यसो भन्छुुः सत्यता िहण र्गर्े, तैपनर् सेतो

बादलमा येशूको आगमर्लाई अन्धाधुन्द प्रतीक्षा गर्े मानर्सहरूले पषवत्र आत्माका षवरुद्ध नर्श्र्य
र्ै नर्न्दा गर्ेछर् ् र नतर्ीहरू र्ष्ट पाररर्े श्रेणीका मानर्सहरू हुन्छर् ्। नतमीहरूले येशूको अर्ुिहको
मात्र र्ाहर्ा गछौ, स्वगचको उल्लासपूणच राज्यको आर्न्द र्लर् मात्र र्ाहन्छौं; तैपनर् येशूले

बोल्र्ुभएका वर्र्हरू तैँले कदहल्यै पालर् गरे को छै र्स ्, र येशू दे हमा आउर्ुहुँदा बताउर्ुभएको
सत्यता कदहल्यै िहण गरे को छै र्स ्। सेतो बादलमा येशूको आगमर्को तथ्यको सट्टामा नतमीहरूले
के समाती राख्नेछौ? नतमीहरूले पटकपटक पाप गर्े अनर् बार-बार स्वीकार गर्े, के सच्र्ाइ यही

हो? सेतो बादलमा आउर्ुहुर्े येशूलाई नतमीहरूले के बर्लदार् र्ढाउर्ेछौ? के यो नतमीहरूले आफैलाई
उच्र् पार्े कायचको विच हो? फकेर आउर्भ
ु एका येशल
ू ाई नतमीहरूप्रनत भरोसा गराउर् नतमीहरूले के
समाती राख्नेछौ? कुर्ै सत्यता पालर् र्गर्े के नतमीहरूको त्यही अहङ्ग्कारी प्रकृनत र्ै हो?

नतमीहरूको बफदाररता शब्दमा मात्र छ, नतमीहरूको ज्ञार् बौद्चधक र वैर्ाररक मात्र हो,

नतमीहरूका प्रयासहरू स्वगचका आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्चका लाचग मात्र हुर् ्, अनर् त्यसो भए नतमीहरूका
षवश्वास कस्तो हुर्प
ु छच ? आज पनर् नतमीहरूले सत्यताको हरे क वर्र्प्रनत ध्यार् दददै र्ौं। परमेश्वर
के हुर्ुहुन्छ सो नतमीहरू जान्दै र्ौं, ख्रीष्ट के हुर्ुहुन्छ सो नतमीहरू जान्दै र्ौं, यहोवा वा परमप्रभुलाई
कसरी आदर गर्े सो नतमीहरू जान्दै र्ौं, पषवत्र आत्माको काममा कसरी प्रवेश गर्े सो नतमीहरू

जान्दै र्ौं, परमेश्वर स्वयमको
्
काम र मानर्सको छल बीर् कसरी फरक छुट्टाउर्े सो नतमीहरू
जान्दै र्ौं। तेरो षवर्ारर्सत र्र्मल्र्े परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचभएको कुर्ै पनर् सत्यको वर्र्को नर्न्दा

गर्च मात्र तँ जान्दछस ्। तेरो र्म्रता कहाँ छ? तेरो आज्ञाकाररता कहाँ छ? तेरो बफदाररता कहाँ छ?

सत्यता िोजी गर्े तेरो इच्छा कहाँ छ? परमेश्वरको नर्म्म्त तेरो आदर कहाँ छ? म नतमीहरूलाई
बताउँ छु, चर्न्हहरूका कारणले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेहरू नर्श्र्य र्ै र्ष्ट पाररर्े श्रेणीका हुर् ्।
दे हमा फककचआउर्ुभएका येशूका वर्र्हरू िहण गर्च असक्षम मानर्सहरू नर्श्र्य र्ै र्रकका

सन्तार्हरू, प्रधार् स्वगचदत
ू का सन्ततीहरू हुर् ्, जुर् अर्न्त षवर्ाशमा अपचण गररएका श्रेणीका हुर् ्।
धेरै मानर्सहरूले मैले भर्ेको कुराको वास्ता र्गर्च सक्छर् ्, तर येशूलाई पछ्याउर्े हरे क तथाकचथत

सन्तलाई म अझै भन्छु; जब येशू स्वगचबाट सेतो बादलमा आउर्ुभएको नतमीहरूका आफ्र्ै आँिाले
दे ख्छौ, यो धार्मचकताको सूयचको सावचजनर्क दे िा पर्े घटर्ा हुर्ेछ। सायद त्यो क्षण तेरो नर्म्म्त
ठूलो उल्लासको समय हुर् सक्छ, तैपनर् येशू स्वगचबाट ओलचर्ुभएको दे ख्ने समय दण्ड भोग्र्लाई तँ
र्रक जार्े बेला पनर् हो भन्र्े तैँले जान्र्प
ु छच । त्यो परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको अन्तको
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समय हुर्ेछ, अनर् यो परमेश्वरले असललाई इर्ाम र दष्ु टलाई दण्ड ददर्े समय हुर्ेछ। सत्यताको
अर्भव्यम्क्त मात्र हुँदा मानर्सले चर्न्हहरू दे ख्नु अनघ र्ै परमेश्वरको न्याय अन्त भइसकेको हुर्ेछ।
सत्यता स्वीकार गर्ेहरू, चर्न्हहरू र्िोज्र्ेहरू र यसरी शद्
ु ध पाररएकाहरू, परमेश्वरको र्संहासर्

सामु फकेका र सम्ृ ष्टकताचको अंगालोमा प्रवेश गरे का हुर्ेछर् ्। “सेतो बादलमा सवार र्हुर्े येशू झुटो
ख्रीष्ट हो” भन्र्े षवश्वासमा अड्डी कस्र्ेहरू अर्न्त दण्डको भागीदार हुर्ेछर् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले

चर्न्ह प्रदशचर् गर्े येशूमा मात्र षवश्वास गछच र् ्, तर कठोर न्याय घोिणा गर्ुचहुर्े येशू र साँर्ो मागच
र जीवर्को नर्कास ददर्ह
ु ु र्े येशल
ू ाई स्वीकार गदै र्र् ्। यसो मात्र हुर् सक्छ, कक सेतो बादलमा
येशूको आगमर् िुल्ला रूपमा हुँदा र्ै उहाँले नतर्ीहरूलाई नर्राकरण गर्ुचहुर्ेछ। नतर्ीहरू अनत
हट्ठी, आफैमा अनत दृढ, अनत अहङ्ग्कारी छर् ्। यस्ता भ्रष्टहरूलाई येशूले कसरी इर्ाम ददर्

सक्र्ुहुन्थ्यो? सत्यता स्वीकार गर्च सक्र्ेहरूका नर्म्म्त येशूको आगमर् ठूलो मुम्क्त हो, तर सत्यता

स्वीकार गर्च असक्षमहरूका नर्म्म्त यो दण्डको चर्न्ह हो। नतमीहरूले आफ्र्ै मागच र्ुन्र्ैपछच र पषवत्र
आत्माको षवरुद्ध ईश्वर-नर्न्दा गर्ुचहुँदैर् र सत्यतालाई इन्कार गर्ुचहुँदैर्। तँ नर्बुचद्चध र अहङ्ग्कारी

व्यम्क्त हुर्ुहुँदैर्, तर पषवत्र आत्माको मागचदशचर् पालर् गर्े , सत्यताको उत्कट इच्छा गर्े र िोजी
गर्े व्यम्क्त हुर्ुपछच ; नतमीहरू यसरी मात्र लाभाम्न्वत हुर्छ
े ौ। परमेश्वरप्रनतको षवश्वासको बाटो
होशीयारीपूवचक दहँड्र् म नतमीहरूलाई सल्लाह ददन्छु। नर्र्ोडमा र्आइहाल; अझ बढी, परमेश्वरप्रनत
तेरो षवश्वासमा लापरवाह र असावधार् र्होऊ। कम्तीमा पनर् नतमीहरूले जान्र्प
ु छच कक परमेश्वरमा
षवश्वास गर्ेहरू र्म्र र श्रद्धामय हुर्ैपछच । सत्यता सुर्ेका तर यसलाई अस्वीकार गर्ेहरू मूिच र
नर्बुचद्चधहरू हुर् ्। सत्यता सुर्ेका तैपनर् लापरबाही रूपमा नर्र्ोडमा पुगेका वा यसको नर्न्दा गर्ेहरू

अहङ्ग्कारद्वारा आक्रान्त हुन्छर् ्। येशूमा षवश्वास गर्े कसैले अरूहरूलाई सराप्दै र् वा नर्न्दा गदै र्।
नतमीहरू सबै र्ेतर्ा भएका र सत्यता स्वीकार गर्े व्यम्क्तहरू हुर्ैपछच । सायद, सत्यताको मागच

सुर्ेर र जीवर्को वर्र् पढे र, यी वर्र्हरूमध्ये १०,००० मा एउटा मात्र तेरो दृढ नर्श्र्यताहरू र
बाइबल अर्ुरूप छर् ्, त्यसकारण तैँले यी वर्र्हरूको १०,०००औीँ िण्डर्भत्र नर्रन्तर िोजी

गरररहर्ुपछच भन्र्े तेरो षवश्वास छ। र्म्र हुर्, धेरै आत्माषवश्वासी र्हुर् र आफैलाई अनत उच्र्

र्पार्च म तँलाई अझै सल्लाह ददन्छु। तेरो हृदयमा यनत थोरै आदरसँगै तैँले ठूलो ज्योनत प्राप्त
गर्ेछौ। यदद तैँले यी वर्र्हरूलाई सावधार्ीपव
ू चक जाँच्छस ् र पटकपटक मर्र् गछच स ् भर्े, नतर्ीहरू
सत्य हुर् ् वा होइर्र् ्, नतर्ीहरू जीवर् हुर् ् वा होइर्र् ् सो तैँले बुझ्र्ेछस ्। सायद केही मानर्सहरूले
केही वाक्यहरू मात्र पढे र, “यो पषवत्र आत्माको केही अन्तदृचम्ष्ट बाहे क अरू केही पनर् होइर्” वा

“नयर्ी मानर्सहरूलाई धोका ददर्े झुटा ख्रीष्ट हुर् ्” भर्ी यी शब्दहरूका अन्धाधुन्ध नर्न्दा गर्ेछर् ्।
यसो भन्र्ेहरू अर्र्भज्ञताद्वारा अन्धा भएका छर् ्। तैँले परमेश्वरका काम र बद्
ु चधबारे अत्यन्त
थोरै बुझ्छस ्, कामर्लाउबाट र्ै फेरर सुरु गर्चका लाचग म तँलाई सल्लाह ददन्छु! आखिरी ददर्हरूमा

झुटा ख्रीष्टको दे िा पर्े घटर्ाले गदाच परमेश्वरले भन्र्ुभएका वर्र्हरूको नतमीहरूले अन्धाधुन्ध
रूपमा नर्न्दा गर्ुचहुँदैर् र तँ छलमा पर्े डरले तैँले पषवत्र आत्माको षवरुद्ध ईश्वर-नर्न्दा गर्ुचहुँदैर्।
के त्यो ठूलो नर्राशा हुँदैर्थ्यो र? धेरै परीक्षण गरे पनछ पनर्, यी वर्र्हरू सत्य होइर्, बाटो होइर्,
परमेश्वरको अर्भव्यम्क्त होइर् भर्ी तैँले अझै षवश्वास गछच स ् भर्े तँलाई अन्तमा दण्ड ददइर्ेछ
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र तँ आर्शिरदहत
्
हुर्ेछस ्। यदद तैँले यनत स्पष्ट रूपमा र िुल्ला रूपमा बताइएको सत्यता स्वीकार
गर्च सक्दै र्स ् भर्े, तब के तँ परमेश्वरको मुम्क्तको नर्म्म्त अयोग्य छै र्ौं र? के तँ परमेश्वरको
र्संहासर् सामु फकचर्लाई पयाचप्त आर्शषित ् र्भएको व्यम्क्त होइर्ौं र? यसबारे षवर्ार गर!

दस्
ु साहसी र अषववेकी र्होऊ र परमेश्वरप्रनतको षवश्वासलाई िेलको रूपमा र्लेऊ। तेरो गन्तव्यको
िानतर, तेरो भषवष्यको आशाको िानतर, तेरो जीवर्को िानतर षवर्ार गर र आफैसँग खिलवाड
र्गर। के तैँले यी शब्दहरू स्वीकार गर्च सक्छस ्?

ख्रीष्ट अनुरूप नभएकाहरू तनश्चय नै परमेश्वरका ववरोिीहरू हुन ्
सबै मानर्स येशूको साँर्ो मुहार हे र्च र्ाहन्छर् ्, र सबै जर्ा उहाँसँग हुर् र्ाहन्छर् ्। कुर्ै
दाजुभाइ वा दददी-बदहर्ीले हामी येशूलाई हे र्च वा उहाँसँग हुर् र्ाहँदैर्ौं भर्ेर भन्छर् ् जस्तो मलाई
लाग्दै र्। नतमीहरूले येशल
ू ाई दे ख्नभ
ु न्दा पदहले—नतमीहरूले दे हधारी परमेश्वरलाई दे ख्नभ
ु न्दा पदहले—
सम्भवतुः नतमीहरूले सबै प्रकारका षवर्ारहरूलाई ध्यार् ददन्छौ, उदाहरणको लाचग, येशूको स्वरूपको

बारे मा, उहाँको बोल्र्े तररकामा, उहाँको जीवर्को शैलीमा, र अन्य त्यस्तै कुराहरूमा। तर जब

नतमीहरूले उहाँलाई वास्तवमै दे िेका हुन्छौ, नतमीहरूका षवर्ारहरू तत्काल पररवतचर् हुर्ेछ। यस्तो
ककर् हुन्छ? के नतमीहरू जान्र् र्ाहन्छौ? मानर्सको सोर्ाइलाई र्जर अन्दाजा गर्च सककँदै र्, जर्
ु
सत्य हो—तर त्योभन्दा पनर् बदढ, ख्रीष्टको सार मानर्सद्वारा पररवतचर् हुर्सक्दै र्। ख्रीष्ट
अमरणशील या एउटा महात्मा हुर्ुहुन्छ भन्र्े नतमीहरू सोच्छौ, तर कसैले पनर् उहाँलाई ईश्वरीय
सारले भररएको एउटा साधारण व्यम्क्त भर्ी मान्दै र्र् ्। त्यसै गरी, अचधकांश नतर्ीहरू जो

परमेश्वरलाई हे र्चको नर्म्म्त ददर् र रात तषृ ित हुन्छर् ् नतर्ीहरू वास्तवमा परमेश्वरका शत्रह
ु रू हुर् ्,
र उहाँ अर्रू
ु प छै र्र् ्। के यो मानर्सको गल्ती होइर् र? अझै पनर् नतमीहरू सोच्छौ कक नतमीहरूको
षवश्वास र भम्क्तले र्ै नतमीहरूलाई ख्रीष्टको मुहार हे र्े गर्े योग्य बर्ाउर्को लाचग पयाचप्त छ,
तर म नतमीहरूलाई अझै धेरै कुराहरूले आफैलाई सुसम्ज्जत पार्चको नर्म्म्त प्रेररत गदचछु जुर्

व्यवहाररक छर् ्! ककर्कक भूत, वतचमार्, र भषवष्यमा, ख्रीष्टको सम्पकचमा आएका अचधकांश षवफल

भएका चथए या षवफल हुर्ेछर् ्; नतर्ीहरू सबैले फररसीहरूको भर्ू मका िेल्छर् ्। नतमीहरूको
असफलताको कारण के हो? यसको कारण ठ्याक्कै के हो भर्े नतमीहरूको धारणामा एउटा परमेश्वर

हुर्ुहुन्छ जो उच्र् र सराहर्ाको योग्य हुर्ुहुन्छ। तर सत्य त मानर्सले इच्छा गरे को जस्तो होइर्।
ख्रीष्ट उच्र् त हुर्ह
ु ु न्र् र्ै, तर उहाँ षवशेि रूपमा सार्ो पनर् हुर्ुहुन्छ; उहाँ मानर्स मात्रै हुर्ुहुन्र्,
तर उहाँ एक सामान्य मानर्स पनर् हुर्ह
ु ु न्छ; उहाँ स्वगचमा उर्ार्लर् र्सक्र्े मात्र होइर्, तर उहाँ
पथ्
ृ वीमा पनर् स्वतन्त्र रूपमा दहँड्डुल गर्च सक्र्ुहुन्र्। अनर् यस्तो भएको हुर्ाले, मानर्सहरूले एउटा
सामान्य व्यम्क्तलाई जस्तै गरी उहाँलाई व्यवहार गछच र् ्; नतर्ीहरूले उहाँसँगै हुँदा उहाँलाई सामान्य
व्यवहार गछच र् ्, र उहाँसँग लापरवाही रूपमा बोल्छर् ्, जबकी त्यस क्रममा नतर्ीहरू “साँर्ो ख्रीष्ट”

को आगमर्को नर्म्म्त पखिचरहे का हुन्छर् ्। नतमीहरूले आइसक्र्ुभएको ख्रीष्टलाई सामान्य मानर्सको
रूपमा र्लन्छौ, र उहाँको वर्र्हरूलाई सामान्य व्यम्क्तको जस्तो गरर र्लन्छौ। यही कारणले गदाच ,
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नतमीहरूले ख्रीष्टबाट केही पनर् प्राप्त गरे का छै र्ौ, र त्यसको सट्टामा उहाँले ज्योनतमा नतमीहरूको
आफ्र्ो कुरूपतालाई पूणच रूपले िुलासा गररददर्ुभएको छ।

ख्रीष्टको सम्पकचमा आउर्भ
ु न्दा पदहले, तैँले के षवश्वास गरे को हुर्सक्छस ् भर्े, तेरो आफ्र्ो
स्वभाव पूणच रूपले रूपान्तरण भइसकेको छ, तँ ख्रीष्टको एउटा वफादार अर्ुयायी होस ्, कोही पनर्
तँ जषिको ख्रीष्टको आर्शिहरू प्राप्त गर्े योग्यका छै र्र् ्—र तैँले, धेरै सडकहरू यात्रा गरे को, धेरै

कायच गरे को, र धेरै फल ल्याएको हुर्ाले, तँ नर्श्र्य र्ै नतर्ीहरू मध्ये एक हुर्ेछस ् जसले अन्ततुः
मक
ु ु ट प्राप्त गर्ेछ। यद्यषप एउटा सत्य छ जर्
ु तँलाई थाहा र्हुर्सक्छ: मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव
र उसको षवद्रोहीपर् र प्रनतरोध तब िुलासा हुँदछ जब उसले ख्रीष्टलाई दे ख्दछ, र यस बेला िुलासा
हुर्े षवद्रोहीपर् र प्रनतरोध अरू बेलाको दाँजोमा अझै धेरै पण
ू च र सम्पूणच रूपले िुलासा हुँदछ।

ककर्भर्े ख्रीष्ट मानर्सको पुत्र हुर्ुहुन्छ—मानर्सको एउटा पुत्र जसमा सामान्य मार्वता छ—मानर्सले
र् त उहाँलाई सम्मार् गछच र् त आदर र्ै गछच । परमेश्वर दे हमा बास गर्ुचहुर्े भएकोले मानर्सको
षवद्रोहीपर् यनत सम्पूणच रूपमा र स्पष्ट रूपमा प्रकाशमा ल्याइददन्छ। त्यसैले म भन्छु कक ख्रीष्टको

आगमर्ले मार्वजानतको सबै षवद्रोहीपर्लाई िुलस्त गररददएको छ र मार्वजानतको प्रकृनतलाई

उदाङ्ग्गो पाररददएको छ। “एउटा बाघलाई लोभ दे िाई डाँडोबाट तल ल्याउर्ु” र “एउटा ब्वाँसोलाई
लोभ दे िाई गुफाबाट बादहर नर्काल्र्ु” भर्ेको यही हो। तँ परमेश्वरप्रनत बफादार छस ् भर्ेर भन्र्े

दहम्मत तँसँग छ? तैँले परमेश्वरलाई पण
ू च आज्ञाकारीता दे िाउँ छस ् भर्ेर भन्र्े दहम्मत तँसँग छ?

तँ षवद्रोही छै र्स ् भन्र्े दहम्मत तँसँग छ? कोही-कोहीले भन्र्ेछर् ्: “जुर् बेला परमेश्वरले मलाई

र्या वातावरणमा स्थाषपत गर्ुचहुन्छ, म गर्गर् र्गररकर् म्स्थर रूपमा आफैलाई समषपचत हुन्छु,
र यसको साथै परमेश्वरको बारे मा म कुर्ै धारणाहरू बुम्न्दर्ँ।” कसैले भन्र्ेछर् ्: “परमेश्वरले मलाई
गर्च ददर्भ
ु एको काम म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म गर्ेछु र म त्यसलाई कदाषप लापरवाही गददचर्।”
त्यस हकमा, म नतमीहरूलाई यो सोध्छु: जब नतमीहरू उहाँसँगै म्जउँ छौं तब के नतमीहरू परमेश्वरको

अर्ुरूप हुर् सक्छौ? र कदहलेसम्म तँ उहाँको अर्ुरूप रहर्ेछस ्? एक ददर्? दई
ु ददर्? एक घण्टा?
दई
ु घण्टा? तेरो षवश्वासको ताररफ गर्च योग्य हुर् सक्ला, तर तँ दृढताको बाटोमा त्यनत धेरै छै र्स ्।

जब तँ वास्तवमै ख्रीष्टसँग म्जइरहे को हुन्छस ्, तेरा वर्र्हरू र कक्रयाकलापहरूबाट तेरो स्व-धार्मचकता
र आत्म-महत्त्व एक-एक गरे र िल
ु ासा हुर्ेछ, र त्यसरी र्ै तेरो घमण्डी र्ाहर्ाहरू, तेरो अर्ाज्ञाकारी
मार्र्सकता र असन्तुम्ष्ट स्वभाषवक रूपमा र्ै प्रकट हुर्ेछ। अन्ततुः तेरो अहङ्ग्कार पदहलेको भन्दा
तबसम्म ठूलो हुर्ेछ, जबसम्म तँ आगो र पार्ी झैँ र्र्मल्र्े गरी ख्रीष्टको षवरोधमा हुन्छस ्, र

त्यसपनछ तेरो प्रकृनत पूणच रूपले िुलासा हुर्ेछ। त्यस बेला, तेरा धारणाहरू उप्रान्त ढाक्र् सककँदै र्,
तेरा गर्
ु ासाहरू पनर् स्वभाषवक रूपमा बादहर नर्स्की आउर्ेछ, र तेरो पनतत मार्वताको पण
ू च रूपमा
िुलासा हुर्ेछ। तैपनर्, त्यसबेला समेत, तैँले अझै पनर् तेरो आफ्र्ो षवद्रोहीपर् स्वीकार गर्च
मान्दै र्स ्, त्यसको सट्टामा यस प्रकारको ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्च सम्जलो छै र्, कक उहाँ मानर्सको

लाचग अत्यन्त कठोर हुर्ुहुन्छ, र उहाँ एउटा दयालु ख्रीष्ट हुर्ुहुन्थ्यो भर्े तँ पूणच रूपमा समषपचत
हुर्ेचथइस ् भन्र्े षवश्वास गछच स ्। नतमीहरूले के षवश्वास गछौ भर्े नतमीहरूको षवद्रोहीपर् उचर्त
छ, उहाँले नतमीहरूलाई हदभन्दा बढी गर्चभ
ु यो भर्े मात्रै नतमीहरूले उहाँको षवरुद्धमा षवद्रोह गछौ।
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तैँले ख्रीष्टलाई परमेश्वरको रूपमा हे रेको छै र्स ्, उहाँमा आज्ञाकारी हुर्े अर्भप्राय तँमा छै र् भन्र्े
कुरालाई नतमीहरूले एक पटक पनर् षवर्ार गरे र्ौ। बरु, तँ त ख्रीष्टले र्ादहँ तेरो इच्छा बमोम्जम

कायच गर्चभ
ु एको होस ् भर्ेर म्जद्दी गछच स ् र जब उहाँले तेरो षवर्ारसँग र्र्मल्र्े कुर्ै कुरा गर्चह
ु ु न्छ
तब तैँले उहाँ परमेश्वर होइर् तर एउटा मानर्स हो भन्र्े षवश्वास गछच स ्। के नतमीहरूमध्ये उहाँसँग

यस तररकाले संघिच गर्े धेरै छै र्र् ् र? आखिरमा नतमीहरूले कसमाचथ षवश्वास गछौ? अनर् कुर्
तररकामा नतमीहरूले िोजी गछौ?

नतमीहरूले सधैँ ख्रीष्टलाई हे र्े इच्छा गछौ, तर म नतमीहरूलाई आिह गछुच कक नतमीहरूले

आफैलाई त्यनत उच्र् स्थार्मा र्राि; जो-कोहीले पनर् ख्रीष्टलाई दे ख्न सक्छर् ,् तर म भन्छु,
ख्रीष्टलाई हे र्े योग्यका कोही पनर् छै र्र् ्। मानर्सको प्रकृनत दष्ु टता, अहङ्ग्कार, र षवद्रोहीपर्ले

भरे को हुर्े हुँदा, तैँले ख्रीष्टलाई दे ख्र्े बबषिकै, तेरो प्रकृनतले तँलाई र्ष्ट पार्ेछ र मत्ृ यु-दण्ड
ददर्ेछ। एउटा दाजु-भाइ (या दददी-बदहर्ी) सँगको तेरो सम्बन्धले तेरो बारे मा धेरै जसो कुरा
दे िाउँ दै र्, तर जब तँ ख्रीष्टसँग जोडडन्छस ् तब त्यो त्यनत सहज हुँदैर्। कुर्ै पनर् समयमा, तेरा
धारणाहरूले जरा लगाउर् सक्छ, तेरो अहङ्ग्कार पलाउर् सुरु हुन्छ, र तेरो षवद्रोहीपर्ले अन्जीरहरू
फलाउँ छ। त्यस्तो मार्वताद्वारा तँ कसरी ख्रीष्टसँग जोडडर् लायक हुर् सक्छस ्? के तैँले हरे क
ददर्को हरे क पल उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा साँर्ो तररकाले व्यवहार गर्च सक्छस ?् के तँमा

साँच्र्ै परमेश्वरमाचथको समपचणको वास्तषवकता हुर्ेछ ? नतमीहरूले उच्र् परमेश्वरलाई आफ्र्ो
हृदयमा यहोवाको रूपमा आराधर्ा गछौ, जब कक त्यही क्रममा दृश्यमा भएको ख्रीष्टलाई एउटा
मानर्सको रूपमा र्लन्छौ। तेरो भावर्ा अनत र्ै तल्लो दजाचको छ र तेरो मार्वता अत्यन्त पनतत

छ! तैँले ख्रीष्टलाई सधैँ परमेश्वरको रूपमा हे र्च सक्दै र्स ;् कदहलेकहीीँ नतमीहरूलाई मर् लागेको

बेला मात्रै, नतमीहरू उहाँलाई समाएर उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा पुज्छौ। यदह कारणले म भन्छु ,
कक नतमीहरू परमेश्वरका षवश्वासीहरू होइर्ौ, तर ख्रीष्टको षवरुद्धमा लड्र्े अपराधी दल हौ।

अरूलाई दया दे िाउर्े मानर्सहरूलाई पुर्ुः र्ुक्ता गररए पनर्, र नतमीहरूका बीर्मा त्यस्तो काम

गर्ुचहुर्े, ख्रीष्टले र् त मानर्सको प्रेम , र् त उहाँको प्रनतफल र समपचण र्ै पाउर्ुभयो। के यो
हृदय षवदारक कुरा होइर् र?

परमेश्वरमाचथको तेरो विौंदे खिको सबै षवश्वासमा, तैँले कसैलाई कदहल्यै पनर् सरापेको र्हुर्
सक्छस ् या िराब काम गरे को र्हुर् सक्छस ्, तापनर् ख्रीष्टसँगको तेरो सम्बन्धमा, तैँले सत्य
बोल्र्, इमार्दारीतामा काम गर्च, या ख्रीष्टको वर्र् पालर् गर्च सक्दै र्स ्; त्यस्तो म्स्थनतमा, म त
भन्छु, तँ संसारकै सबैभन्दा कपटी र दभ
ु ाचवर्ापूणच व्यम्क्त होस ्। तँ तेरा र्ातेदारहरू, र्मत्रहरू, पत्र्ी

(या पनत), छोरा-छोरीहरू, र अर्भभावकहरू, प्रनत असाधारण रूपमा र्मलर्सार र समषपचत छस ् होला

र कदहल्यै पनर् अरूको फाइदा उठाएको छै र्स ् होला, तर यदद तँ ख्रीष्ट अर्ुरूप हुर् सक्दै र्स ्, यदद
तँ उहाँसँगको एकतामा अन्तरकक्रया गर्च सक्दै र्स ् भर्े तैँले आफ्र्ा नछमेकीहरूका नर्म्म्त आफ्र्ो

सबै आराम अपचण गछच स ् या आफ्र्ो बुवा, आमा, र तेरो घरका सदस्यहरूलाई सावधार्ीपूवचक हे रर्ाह

र्ै गरे को छस ् भर्े पनर्, म त भन्छु तँ अझै पनर् दष्ु ट छस ्, साथै एउटा धूतच छलले भररपूणच छस ्।
तँ अरूसँग र्मल्छस ् या केही असल कायच गछच स ् भन्दै मा तँ ख्रीष्ट अर्रू
ु प छस ् भन्र्े र्सोर् ्। के
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तेरो परोपकारी अर्भप्रायले स्वगचका आर्शिहरू ल्याउर् सक्छ भन्र्े तँलाई लाग्छ? के केही असल

कायचहरू गर्ुच तेरो आज्ञाकारीताको षवकल्प हो भन्र्े तँलाई लाग्छ? नतमीहरूमध्ये एक जर्ाले पनर्
नर्राकरण

र

काटछाँटलाई

स्वीकार

गर्च

सक्दै र्ौ, र

नतमीहरूले

परमेश्वरप्रनतको

आफ्र्ो

आज्ञाकारीताको तुरही नर्रन्तर रूपमा फुककरहे पनर् नतमीहरू सबैलाई ख्रीष्टको सामान्य मार्वता

अँगाल्र् मुम्स्कल हुन्छ। तँमा भएको जस्तो षवश्वासले एउटा उचर्त दण्ड ल्याउर्ेछ। काल्पनर्क
भ्रममा र्लप्त हुर् र ख्रीष्टलाई हे र्े इच्छा राख्ने काम गर्च छोड्, ककर्कक तँ कदमा यनत सार्ो छस ्
कक तँ उहाँलाई हे र्च समेत योग्य छै र्स ्। जब तँ आफ्र्ो षवद्रोहीपर्बाट पण
ू च रूपमा शद्
ु ध हुन्छस ्,
र ख्रीष्टसँगको एकतामा रहर् सक्षम हुन्छस ्, त्यो क्षण परमेश्वर स्वभाषवक रूपमा तँकहाँ दे िा
पर्ुचहुन्छ। यदद तँ काँटछाँट या न्यायबाट भएर र्गईकर् परमेश्वरलाई हे र्च जान्छस ् भर्े, तँ नर्श्र्य

र्ै परमेश्वरको षवरोधी हुर्ेछस ् र षवर्ाशमा पर्ेछस ्। मानर्सको प्रकृनत अन्तनर्चदहत रूपमै
परमेश्वरप्रनत शत्रुतापूणच छ, ककर्कक सबै मानर्सहरू शैतार्को सबैभन्दा गाढा भ्रष्टतामा परे का छर् ्।

यदद मानर्सले आफ्र्ै भ्रष्टताको बीर्मा रही परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्े कोर्सस गछच भर्े,
नर्श्र्य र्ै यसबाट केही असल कुरा आउँ दै र्; उसको कक्रयाकलाप र शब्दहरूले हरे क मोडमा नर्श्र्य

र्ै उसको भ्रष्टता िुलासा गर्ेछ, र परमेश्वरसँग सम्बन्ध बर्ाउर्े क्रममा उसको षवद्रोहीपर् त्यसको
हरे क पक्षमा प्रकट हुर्ेछ। अन्जार्मै, मानर्सले ख्रीष्टको षवरोध गर्च, ख्रीष्टलाई छल गर्च, र ख्रीष्टलाई
त्याग्र् पग्ु छ; जब यो हुर् आउँ छ, मानर्स अझै अम्स्थर म्स्थनतमा हुर्ेछ, र यो जारी रह्यो भर्े, ऊ

दण्डको भागीदार हुर्ेछ।
कोही-कोहीले के षवश्वास गर्च सक्छर् ् भर्े, यदद परमेश्वरसँगको सम्बन्ध यनत ितरा छ भर्े,

परमेश्वरबाट टाढा बस्र्ु र्ै बुद्चधमार्ी हुर्सक्छ। यस्ता िालका मानर्सहरूले के र्ादहँ हार्सल गर्च
सक्लार् ् र? के नतर्ीहरू परमेश्वरप्रनत बफादार हुर् सक्छर् ्? नर्म्श्र्त रूपमा, परमेश्वरसँगको
सम्बन्ध धेरै र्ै कदठर् छ—तर त्यो यसकारणले भएको हो ककर्कक मानर्स भ्रष्ट छ, परमेश्वरले

मानर्ससँग सम्बन्ध राख्न र्सक्र्ुभएकोले होइर्। आफैलाई चर्न्र्े सत्यतामा अझै धेरै प्रयास गर्ुच

र्ै नतमीहरूका लाचग उिम हुर्ेचथयो। ककर् नतमीहरूले परमेश्वरको नर्गाह पाएको छै र्ौ? ककर्
नतमीहरूको स्वभाव उहाँको नर्म्म्त घखृ णत छ? ककर् नतमीहरूको बोलीले उहाँको अप्रसन्र्ता

जगाउँ छ? नतमीहरूले थोरै भम्क्त प्रदशचर् गर्े बबषिकै, नतमीहरूले नतमीहरूका आफ्र्ै प्रशंसा गाउँ छौ,
र एउटा सार्ो योगदार्को लाचग नतमीहरू इर्ामको माग गछौ; जब नतमीहरूले सार्ो आज्ञाकारीता
पूरा गछौ नतमीहरूले अरूलाई तल हे छौ, र केही स-सार्ा कायच पूरा गररसकेपनछ परमेश्वरप्रनत

नतरस्कारपूणच बन्छौ। परमेश्वरलाई िहण गर्चको लाचग, नतमीहरू पैसा, उपहारहरू, र प्रशंसाहरू

माग्छौ। एउटा या दई
ु वटा र्सक्का ददर्ु परे यसले नतमीहरूको हृदय पोल्छ; जब नतमीहरूले दस
र्सक्का ददन्छौ, नतमीहरूले आर्शिको कामर्ा गछौ र षवर्शष्टताको साथ व्यवहार गररयोस ् भन्र्े

र्ाहन्छौ। नतमीहरूको जस्तो मार्वता भन्र् या सुन्र्को लाचग अपमार्जर्क छ। के नतमीहरूका

शब्दहरू र कायचहरूमा कुर्ै कुरा प्रशंसा गर्च योग्यको छ? आफ्र्ो कतचव्य नर्वाचह गर्े र र्गर्ेहरू;
अगुवाई गर्ेहरू र पछ्याउर्ेहरू; परमेश्वरलाई िहण गर्ेहरू र र्गर्ेहरू; दार् ददर्ेहरू र र्ददर्ेहरू;
प्रर्ार गर्ेहरू र वर्र् प्राप्त गर्ेहरू, र त्यस्तै अरू: त्यस्ता सबै मानर्सहरूले आफैलाई प्रशंसा
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गछच र् ्। के नतमीहरूलाई यो हास्यास्पद लाग्दै र्? परमेश्वरमा षवश्वास गरे को पूणच रूपमा राम्ररी

जान्दा जान्दै पनर् नतमीहरू परमेश्वरको अर्ुरूप हुर् सक्दै र्ौ। नतमीहरू योग्यता बबर्ाका छौ भन्र्े
पण
ू च रूपमा जान्दा जान्दै पनर् नतमीहरू उही तररकामा घमण्ड कायम राख्छौ। के नतमीहरू महसस
ु

गदै र्ौ कक नतमीहरूका समझ त्यस बबन्दस
ु म्म भ्रष्ट भइसक्यो कक नतमीहरूमा आत्म-नर्यन्त्रण र्ै
बाँकी छै र्? यस्तो समझले, नतमीहरूले कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौ? के यस
पररम्स्थनतमा नतमीहरू आफ्र्ै लाचग डराउँ दै र्ौ? नतमीहरूको स्वभाव यस बबन्दस
ु म्म िराब भइसकेको
छ कक नतमीहरू परमेश्वर अर्रू
ु प हुर् सक्दै र्ौ। यसैले गदाच, के नतमीहरूको षवश्वास हास्यास्पद
छै र् र? के तेरो षवश्वास नर्रथचक छै र्? तँ आफ्र्ो भषवष्यको लाचग कसरी अनघ बढ्दै छस ्? कुर्
बाटो र्लर्े भर्ेर तैँले कसरी र्यर् गछच स ्?

िेरैलाई बोलाइन्र्, तर थोरै लाई चतु नन्र्
मेरा अर्ुयायीहरू हुर् मैले पथ्
ृ वीमा धेरैलाई िोजेको छु। ती सबै अर्ुयायीहरू मध्ये
पूजाहारीहरूका रूपमा सेवा गर्ेहरू, अगुवाई गर्ेहरू, परमेश्वरका पत्र
ु हरू, परमेश्वरका जर्हरू र सेवा

गर्ेहरू छर् ्। उर्ीहरूले मप्रनत दे िाउर्े वफादारीका आधारमा म उर्ीहरूको वगीकरण गछुच। जब
प्रकारअर्स
ु ार सबै वगीकृत हुन्छर् ्, भन्र्क
ु ो तात्पयच, जब हरे क प्रकारका व्यम्क्तको स्वभाव प्रस्ट
हुन्छ, मार्वजानतको मुम्क्तको मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्च म उर्ीहरू प्रत्येकलाई उर्ीहरूका न्यायसङ्ग्गत

वगचमा गणर्ा गर्ेछु र उर्ीहरूलाई प्रकार अर्ुकूल सुहाउँ दो स्थार्मा राख्नेछु। मैले मक्
ु त गर्च
र्ाहे काहरूलाई म मेरो घरमा समूह समूहमा बोलाउँ छु र त्यसपनछ उर्ीहरू सबैलाई अन्त्यका

ददर्हरूका मेरा काम स्वीकार गर्च लगाउँ छु। त्यनत र्ै बेला, उर्ीहरूको प्रकारअर्स
ु ार म उर्ीहरूको
वगीकरण गछुच, त्यसपनछ उर्ीहरूको कमचहरूको आधारमा प्रत्येकलाई परु स्कृत वा दम्ण्डत गछुच। मेरो
कामका र्रणहरू यस्ता छर् ्।

आज, म पथ्
ृ वीमा बस्छु र म मानर्सका बीर् बस्छु। मानर्सहरूले मेरो कामको अर्ुभव गछच र् ्

र मेरा वाणीहरूको प्रतीक्षा गछच र् ् र यसका साथै मेरा प्रत्येक अर्ुयायीहरूलाई म सबै सत्यहरू
प्रदार् गदचछु कक उर्ीहरूले मबाट जीवर् प्राप्त गर्च सक्छर् ्, र त्यसैले उर्ीहरू दहँड्र्े बाटो पनर्

प्राप्त गर्च सक्छर् ्। ककर्की म परमेश्वर हुँ, जीवर्दाता हुँ। मेरा कामका धेरै विचहरूका दौरार्
मानर्सहरूले धेरै कुरा प्राप्त गरे का छर् ् र धेरै कुरा गम
ु ाएका छर् ्, तर अझ पनर् म भन्छु उर्ीहरू
मलाई साँम्च्र्कै षवश्वास गदै र्र् ्। ककर्की मानर्सहरू मुिले मात्र मलाई म परमेश्वर हुँ भर्ी
स्वीकार गछच र् ्, तर, मैले भर्ेका सत्यहरूसँग षवमनत राख्छर् ्, र अझ मैले उर्ीहरूलाई भर्ेको

सत्यको अभ्यास गदै र्र् ्। भन्र्ुपदाच, मानर्सहरू परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई मात्र स्वीकार गछच र् ् तर
सत्यको अम्स्तत्वलाई होइर्; मानर्सहरू परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई मात्र स्वीकार गछच र् ् तर जीवर्को

अम्स्तत्वलाई होइर्। मानर्सहरू परमेश्वरको र्ामलाई मात्र स्वीकार गछच र् ् तर उहाँको तत्वलाई

होइर्। उर्ीहरूको उत्साहको लाचग म उर्ीहरूलाई घण
ृ ा गछुच ककर्की मलाई झुक्याउर् उर्ीहरू मीठो
सनु र्र्े शब्दहरू प्रयोग मात्र गछच र् ्; उर्ीहरू कसैले पनर् मलाई साँम्च्र्कै आराधर्ा गदै र्र् ्।
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नतमीहरूका भर्ाइहरूमा सपचको प्रलोभर् छ; अझ बढी, नतर्मा र्रम घमण्ड, प्रधार् दत
ू को सत्य
घोिणा झम्ल्कन्छ; नतमीहरूका काम कलङ्ग्ककत हुर्े गरी लथार्लङ्ग्ग र भताभुङ्ग्ग छर् ्; नतमीहरूका
अचधक र्ाहर्ाहरू र लोभी अर्भप्रायहरू सन्
ु र् लाजमदो छर् ्। नतमीहरू सबै मेरो घरमा कीराहरू

बर्ेका छौ घण
ृ ाको साथ िारे ज गर्े वस्तु बर्ेका छर् ्। नतमीहरू कोही पनर् सत्यलाई मर् पराउँ दै र्ौ;
सट्टामा, आशीवाचद पाउर् लालानयत हुन्छौ, स्वगच र्ढ्र्े इच्छा राख्छौ, ख्रीष्टले उहाँको शम्क्त पथ्
ृ वीमा
प्रयोग गरे को भव्य दृश्य हे र्े र्ाहर्ा राख्छौ। तर के नतमीहरूले कदहल्यै सोर्ेका छौ नतमीहरू जस्ता
परू ै भ्रष्ट जसलाई परमेश्वर जे हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े थाहा छै र्, नतमीहरू कसरी परमेश्वरका अर्य
ु ायी हुर्
लायक हुन्छौ? कसरी नतमीहरू स्वगचमा र्ढ्र् सक्छौ? कसरी नतमीहरू यस्तो भव्य दृश्य, जुर्
दृश्यको भव्यताको कुर्ै पूवचवती कुरा छै र्, त्यो हे र्च लायक हुन्छौ? नतमीहरूका मुि छलकपट र
दव
ु चर्र्का, षवश्वासघात र अहङ्ग्कारका शब्दहरूले भररएको छ। नतमीहरूले मसँग कदहल्यै पनर्

सच्र्ाइका शब्दहरू बोलेका छै र्ौ, मेरो शब्द अर्भ
ु व गरे र कुर्ै पषवत्र शब्द, कुर्ै षवर्म्रताका शब्द
बोलेका छै र्ौ। अन्त्यमा, नतमीहरूको षवश्वास कस्तो छ? नतमीहरूका हृदयमा आकाङ्ग्क्षा र पैसा
बाहे क केही पनर् छै र् र र् नतमीहरूका चर्िमा भौनतक वस्तु बाहे क केही छ। प्रत्येक ददर् मबाट

कसरी केही कुरा र्लर्े नतमी दहसाबककताब गछौ। मबाट कनत सम्पषि र कनत भौनतक वस्तु प्राप्त
गयौ नतमी हरे क ददर् लेिाजोिा गछौ। हरे क ददर् नतमी अझ बढी कृपा प्राप्त होस ् भर्ेर पिचन्छौ

ताकक ती वस्तह
ु रूबाट नतमीले अचधक मात्रामा र उच्र् तहको आर्न्द र्लर् सकोस ्। नतमीहरूको
प्रत्येक पलको सोर्ाइमा म हुन्र् र् त त्यहाँ मबाट आउर्े सत्य र्ै हुन्छ, तर बरु त्यहाँ त
नतमीहरूका श्रीमार् वा श्रीमती, छोराहरू, छोरीहरू र नतमीहरूले िार्े र लगाउर्े कुराहरू हुन्छर् ्।
नतमीहरू कसरी अझ बह
ृ त ्, अझ उच्र् आर्न्द प्राप्त गर्च सककन्छ त्यसैमा दिचर्ि हुन्छौ। तर
नतमीहरूले फुट्र्े गरी पेट भरे पनर् के नतमीहरू अझै लास होइर्ौ? बादहरी रूपमा नतमीहरूले
आफूलाई यनत सुन्दर वस्त्रले र्सङ्ग्गारपटार गरे पनर् के नतमीहरू अझ पनर् जीवर् षवहीर् म्जउँ दो
लास होइर्ौ? आफ्र्ो पेटको लाचग नतमीहरू कपाल फुलेर सेतो र्हुँदासम्म पररश्रम गछौ तर पनर्
मेरो कामको लाचग नतमीहरू कसैले पनर् एक त्यान्द्रो कपालसम्म उत्सगच गदै र्ौ। नतमीहरू आफ्र्ै
दे हको लाचग, आफ्र्ै छोराहरू र छोरीहरूको लाचग आफ्र्ो शरीरलाई बोझ बोकाएर र मम्स्तष्कलाई

यातर्ा ददएर नर्रन्तर दहँडडरहे का छौ तर पनर् मेरो इच्छाको लाचग एक जर्ाले पनर् कुर्ै सरोकार
वा र्ासो राख्दै र्ौ। नतमीहरूले मबाट अझ पनर् प्राप्त गर्च र्ाहे को त्यस्तो कुरा के हो?

जब म काम गछुच म कदहल्यै हतारमा गददचर्ँ। मानर्सहरूले मलाई जसरी अर्ुसरण गरे पनर्

म मेरो काम र्रणबद्ध रूपमा र मेरो योजर्ा अर्ुसार गछुच। तसथच मेरा षवरुद्ध नतमीहरूको सबै
षवद्रोहका बाबजद
ु म अझ नर्रन्तर रूपमा काम गछुच र अझ मैले बोल्र्ै पर्े शब्दहरू बोल्र् कदहल्यै

छाड्ददर्। म त्यस्ता व्यम्क्तहरूलाई मेरो घरमा नर्म्त्याउँ छु जो मेरो सन्दे श सुन्र् मद्वारा पदहले
र्ै नर्म्श्र्त गररएका चथए। मेरा वर्र्हरू मान्र्े, मेरा वर्र्हरू सुन्र् लालानयत हुर्े सबैलाई म
मेरो गद्दी सामुन्र्े उपम्स्थत गराउँ छु; मेरा वर्र्हरूलाई बेवास्ता गर्े, मलाई र्टे र्े र िल
ु मिल
ु ा
र्ुर्ौती ददर्े सबैलाई अम्न्तम दण्डको लाचग तयार रहर् एकानतर फार्लददन्छु। सबै मानर्सहरू

भ्रष्टतासँगै र दष्ु टको छत्रछायामा बस्र्े भएकाले र मेरा अर्य
ु ायीमध्ये थोरै मात्र सत्यको लाचग
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मररमेट्छर् ्। यसो भन्र्ुपछच , अचधकांश मलाई पूणच भम्क्तभावले उपासर्ा गदै र्र् ्, उर्ीहरू सच्र्ाइमा

मेरो उपासर्ा गदै र्र् ् तर भ्रष्टता र षवद्रोह जस्ता कपटपूणच माध्यमहरूबाट मेरो षवश्वास म्जत्र्े

प्रयास गछच र् ्। यही कारणले म भन्छु: धेरैलाई बोलाइन्छ तर थोरै लाई र्नु र्न्छ। उर्ीहरू जसलाई
बोलाइन्छ उर्ीहरू भ्रष्टतामा र्ुलुचम्म डुबेका छर् ् र सबै उही युगमा बाँर्ेका छर् ्, तर जो छानर्एका

छर् ् उर्ीहरू नतर्ीहरूका एक दहस्सा हुर् ्, उर्ीहरू सत्यमा षवश्वास गर्े र सत्यलाई स्वीकार गर्े
मानर्सहरू हुर् ् साथै उर्ीहरू सत्यको अभ्यास गछच र् ्। तर ती मानर्सहरू सम्पूणचताको सार्ो अंश
मात्र हुर् ् र उर्ीहरूबाटै मैले बढी गौरव प्राप्त गर्ेछु। यी वर्र्हरूका आधारमा, के नतमीहरू
छानर्एकाहरूमा पयौ भर्ी नतमीहरूले थाहा पायौ? नतमीहरूको अन्त्य कस्तो हुर्े रहे छ?

मैले भर्े झैं, मेरो अर्ुसरण गर्े धेरै छर् ् तर मलाई साँम्च्र्कै नर्स्वाथच प्रेम गर्े थोरै छर् ्।

सायद कोहीले सोध्र् सक्छर् ्, “मैले हजुरलाई प्रेम गररर्ँ भर्े त्यनत धेरै मूल्य मैले र्ुकाउर्ु पछच

र? मैले हजुरलाई प्रेम गररर्ँ भर्े यो बबन्दस
ु म्म मैले मान्र्ुपछच र?” अवश्य र्ै, तँसँग असङ्ग्ख्य

कारणहरू छर् ् र नर्श्र्य र्ै, तेरो प्रेम धेरै महार् ् छ, तर मेरो लाचग तेरो प्रेमको के अथच? “प्रेम”
भनर्ए अर्ुसार यस्तो भावर्ा हो जुर् शुद्ध र दोिरदहत हुन्छ जहाँ तँ प्रेम गर्च , अर्ुभव गर्च र
षवर्ारमग्र् हुर् आफ्र्ो हृदय प्रयोग गछच स ्। प्रेममा कुर्ै सतचहरू हुँदैर्, कुर्ै अवरोधहरू हुँदैर् र कुर्ै
दरू ी पनर् हुँदैर्। प्रेममा कुर्ै शङ्ग्का हुँदैर्, कुर्ै छलकपट हुँदैर् र कुर्ै धूतचता पनर् हुँदैर्। प्रेममा
कुर्ै लेर्दे र् हुँदैर् र केही कुरा पनर् अपषवत्र हुँदैर्। यदद तँ प्रेम गछच स ् भर्े तैँले छलकपट गदै र्स ्,

गुर्ासो गदै र्स ्, धोका ददँ दैर्स ्, षवद्रोह गदै र्स ्, धुत्र् वा कुर्ै कुरा प्राप्त गर्े अथवा नर्म्श्र्त मात्रामा

केही पाउर्े प्रयास गदै र्स ्। यदद तैँले प्रेम गररस ् भर्े तैँले िुशीसाथ आफूलाई समपचण गर्ेछस ्,
िुसी र दुःु िकष्ट सहर्ेछस ्, तँ मेरो अर्ुकूल हुर्ेछस ्, मेरा लाचग आफूसँग भएका सम्पूणच कुराहरू
त्याग्र्ेछस ्, तैँले आफ्र्ो पररवार, आफ्र्ो भषवष्य, आफ्र्ो यौवर् र आफ्र्ो षववाह त्याग्र्ेछस ्। हैर्

भर्े, तेरो प्रेम कषि पनर् प्रेम हुर्ेछैर्, तर त्यो त केवल छलकपट र धोका हुर्ेछ! तेरो प्रेम कस्तो
प्रेम हो? के यो साँर्ो प्रेम हो? अथवा झूटो? तैँले कनत कुरा त्याचगस ्? तैँले कनत कुरा ददइस ्? मैले
तँबाट कनत प्रेम प्राप्त गरेँ? के तँलाई थाहा छ? नतमीहरूको हृदय पाप, षवश्वासघात र छलकपटले

भररएको छ, र त्यसकारण नतमीहरूको प्रेम कनत अपषवत्र छ? नतमीहरू सोच्छौ मेरो लाचग प्रशस्त
कुराहरू नतमीहरूले त्याचगसकेका छौ; नतमीहरू ठान्छौ मेरो लाचग नतमीहरूको प्रेम र्ादहर्ेभन्दा बढी

भइसक्यो। तर ककर् नतमीहरूका भर्ाइहरू र गराइहरू सधैँ षवद्रोही र कपटपूणच हुन्छर् ्? नतमीहरू
मेरो अर्ुसरण गछौ तर पनर् मेरा वर्र् स्वीकार गदै र्ौ। के यसलाई प्रेम मान्र् सककन्छ? नतमीहरू

मेरो अर्ुसरण गछौ तर पनर् त्यसपनछ मलाई एकानतर पन्छाइ ददन्छौ। के यसलाई प्रेम मान्र्

सककन्छ? नतमीहरू मेरो अर्स
ु रण गछौ तर पनर् मप्रनत सन्दे हशील छौ। के यसलाई प्रेम मान्र्
सककन्छ? नतमीहरू मेरो अर्ुसरण गछौ तर पनर् मेरो अम्स्तत्व स्वीकार गर्च सक्दै र्ौ। के यसलाई

प्रेम मान्र् सककन्छ? नतमीहरू मेरो अर्ुसरण गछौ तर पनर् मलाई सुहाउँ दो व्यवहार मसँग गदै र्ौ

र हरे क पटक मेरो लाचग समस्या र्सजचर्ा गछौ। के यसलाई प्रेम मान्र् सककन्छ? नतमीहरू मेरो

अर्ुसरण गछौ तर पनर् हरे क कुरामा मलाई मूिच बर्ाउर्े र धोका ददर्े प्रयास गछौ। के यसलाई
प्रेम मान्र् सककन्छ? नतमीहरू मेरो सेवा गछौ तर मसँग डर मान्दै र्ौ। के यसलाई प्रेम मान्र्
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सककन्छ? हरतरहले र सबै कुरामा नतमीहरू मेरो षवरोध गछौ। के यो सबैलाई प्रेम मान्र् सककन्छ?
यो सत्य हो कक नतमीहरू पूणच रूपमा समषपचत छौ तर मैले नतमीहरूबाट र्ाहे को कुरा नतमीहरूले

कदहल्यै पनर् अभ्यास गरे र्ौ। के यसलाई प्रेम भन्र् सककन्छ? सषु वर्ाररत लेिाजोिाले दे िाउँ छ
कक नतमीहरूर्भत्र मेरो लाचग प्रेमको अर्लकनत पनर् सङ्ग्केत छै र्। यनत धेरै विचका काम र मैले

ददएका यनत धेरै वर्र्हरूपनछ नतमीहरूले वास्तवमा कनत प्राप्त गयौ? के यो पछाडड फककचएर

ध्यार्पूवचक हे र्च लायक छै र्? म नतमीहरूलाई सर्ेत गराउँ छु: जसलाई मैले बोलाउँ छु उर्ीहरू कदहल्यै
पनर् भ्रष्ट र्भएका व्यम्क्त होइर्र् ्: बरु, जसलाई मैले छार्ेँ उर्ीहरू मलाई साँम्च्र्कै प्रेम गछच र् ्।

त्यसैले, आफ्र्ा भर्ाइ र गराइहरूमा नतमीहरू सर्ेत हुर्ैपछच , साथै आफ्र्ा मर्साय र षवर्ारहरूलाई
नतमीहरूले जाँच्र्ुपछच ताकक नतर्ीहरूले सीमा उल्लङ्ग्घर् र्गरूर् ्। आखिरी ददर्हरूका समयमा,

नतमीहरूको प्रेम मेरो अगाडड समषपचत गर्च आफूले सक्दो प्रयास गर, अन्यथा मेरो क्रोध नतमीहरूबाट
टाढा जार्े छै र्।

तैँले ख्रीष्टसिँगको अनक
ु ू लताको मागछ खोजी गनप
ुछ र्छ
मैले मानर्सको बीर्मा धेरै काम गरे को छु, जुर् अवचधमा मैले धेरै वर्र्हरू पनर् व्यक्त गरे को

छु। यी सबै वर्र्हरू मानर्सको मम्ु क्तको िानतर हुर् ् र मानर्स मेरो नर्म्म्त उपयक्
ु त बन्र् सकोस ्
भर्ेर ती व्यक्त गररएका चथए। तैपनर्, मैले पथ्
ृ वीमा केही मानर्सहरूलाई मात्रै प्राप्त गरे को छु, जो
मेरो नर्म्म्त उपयुक्त छर् ्, त्यसैले म के भन्छु भर्े मानर्सले मेरा वर्र्हरूलाई बहुमूल्य ठान्दै र्—
यसको कारण हो मानर्स मेरो नर्म्म्त उपयुक्त र्हुर्ु। यसरी, मैले गर्े काम मानर्सले मेरो आराधर्ा

गर्च सकोस ् भर्ेर मात्रै होइर्; अझै महत्त्वपण
ू च कुरा, मानर्स मेरो नर्म्म्त उपयक्
ु त बन्र् सकोस ् भर्ेर
यसो गररएको हो। मानर्स भ्रष्ट पाररएको छ र शैतार्को फन्दामा म्जउँ छ। सबै मानर्सहरू शरीरमा

म्जउँ छर् ्, स्वाथी इच्छाहरूमा म्जउँ छर् ्, र नतर्ीहरूका बीर्मा मप्रनत उपयुक्त एक जर्ा पनर् छै र्।
मेरो नर्म्म्त उपयुक्त छु भन्र्े मानर्सहरू छर् ्, तर त्यस्ता मानर्सहरूले अज्ञात मूनतचहरूको पूजा

गछच र् ्। नतर्ीहरूले मेरो र्ामलाई पषवत्र भर्ी स्वीकार गरे तापनर्, मभन्दा षवपरीत ददशातफच बढ्र्े
मागचमा नतर्ीहरू पाइला र्ाल्छर् ्, र नतर्ीहरूका वर्र्हरू अहङ्ग्कार र आत्मषवश्वासले भररएका छर् ्।

यसको कारण हो, मूल रूपमा नतर्ीहरू मेरो षवरुद्धमा हुर्ु र मेरो नर्म्म्त उपयुक्त छै र्र् ्। हरे क
ददर्, नतर्ीहरूले बाइबलमा मेरो नर्सार्ाहरू िोज्छर् ् र जथाभाबी “उपयुक्त” िण्डहरू भेट्छर् ्
जसलाई नतर्ीहरूले अटुट रूपमा पढ्छर् ् र धमचशास्त्रका रूपमा पाठ गछच र् ्। मेरो नर्म्म्त कसरी

उपयक्
ु त हुर्े सो नतर्ीहरूलाई थाहा छै र् र् त मेरो षवरुद्धमा िडा हुर्ु भर्ेको के हो सो र्ै
नतर्ीहरूलाई थाहा छ। नतर्ीहरू िार्ल अन्धाधुन्ध धमचशास्त्रका िण्डहरू पढ्छर् ्। नतर्ीहरूले कदहल्यै

र्दे िेका र दे ख्न असक्षम भएका अस्पष्ट परमेश्वरलाई बाइबलर्भत्र सीर्मत गछच र् ् र फुसचतमा हे र्च

यसलाई नर्काल्छर् ्। नतर्ीहरूले बाइबलको क्षेत्रर्भत्र मात्रै मेरो अम्स्तत्वमा षवश्वास गछच र् ्, र

नतर्ीहरूले मलाई बाइबलसँग समार् मान्छर् ्; बाइबलषवर्ा म हुँददर्, र मषवर्ा बाइबल हुँदैर्। मेरो
अम्स्तत्व वा मेरा कायचहरूलाई नतर्ीहरूले ध्यार्ै ददँ दैर्र् ,् तर यसको साटो धमचशास्त्रका एक-एक
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शब्दलाई अत्याचधक र षवशेि ध्यार् ददन्छर् ्। धमचशास्त्रले भषवष्यवाणी र्गरे सम्म मैले र्ाहे अर्ुसार
केही पनर् गर्ुच हुँदैर् भर्ी धेरैले पनर् षवश्वास गछच र् ्। नतर्ीहरूले धमचशास्त्रलाई अत्याचधक महत्त्व
ददन्छर् ्। के भन्र् सककन्छ भर्े नतर्ीहरूले वर्र्हरू र अर्भव्यम्क्तहरूलाई यनत हदसम्म महत्त्वपण
ू च
दे ख्छर् ् कक मैले बोल्र्े हरे क शब्दलाई मापर् गर्च र मलाई दोि ददर् नतर्ीहरूले बाइबलका पदहरू

प्रयोग गछच र् ्। नतर्ीहरूले िोज्र्े कुरा मप्रनत अर्ुकूल हुर्े मागच वा सत्यतासँग अर्ुकूल हुर्े मागच
होइर्, तर बाइबलका वर्र्हरूप्रनत अर्ुकूल हुर्े मागच हो, र बाइबलसँग र्र्मल्र्े जर्
ु सुकै कुरा मेरो
काम होइर्, कुर्ै आपषिषवर्ा षवश्वास गछच र् ्। के यस्ता मानर्सहरू फररसीहरूका कतचव्यनर्ष्ठा

सन्तार् होइर्र् ् र? यहूदी फररसीहरूले येशूलाई दोिी ठहर्याउर् मोशाको व्यवस्था प्रयोग गरे ।
नतर्ीहरूले त्यो समयमा येशूसँग अर्क
ु ू ल हुर्े प्रयास गरे र्र् ्, तर नतर्ीहरूले यनत हदसम्म

व्यवस्थालाई शब्द-शब्द गरी लगर्शीलताको साथ पछ्याए कक—पुरार्ो करारको व्यवस्थालाई पालर्
र्गरे को र मसीह र्भएको आरोप उहाँलाई लगाएपनछ—नतर्ीहरूले आखिरमा नर्दोि येशूलाई क्रूसमा

टाँगे। नतर्ीहरूको सार के चथयो? के नतर्ीहरूले सत्यताप्रनत अर्ुकूल हुर्े मागचलाई र्िोज्र्ु र्ै
चथएर् र? नतर्ीहरू धमचशास्त्रको एक-एक शब्दले िस्त भए तर र् त नतर्ीहरूले मेरो इच्छालाई
ध्यार् ददए र् मेरो कामका र्रणहरू र षवचधहरूलाई र्ै ध्यार् ददए। नतर्ीहरू सत्यताको िोजी गर्े

मानर्सहरू चथएर्र् ् तर शब्दहरूमा कठोरतासाथ लाग्र्े मानर्सहरू चथए; नतर्ीहरू परमेश्वरमा
षवश्वास गर्े मानर्सहरू चथएर्र् ्, तर बाइबलमा षवश्वास गर्े मानर्सहरू चथए। वास्तवमा, नतर्ीहरू

बाइबलका रक्षा गर्े कुकुरहरू चथए। बाइबलका रुचर्हरूको सुरक्षा गर्च, बाइबलको इज्जतलाई कायम
राख्र्, र बाइबलको मयाचदाको संरक्षण गर्च, नतर्ीहरूले कृपालु येशूलाई क्रूसमा कीला ठोकी मार्े
हदसम्म गए। नतर्ीहरूले बाइबलको प्रनतरक्षा गर्चको िानतर, र मानर्सहरूका हृदयमा बाइबलका
एक-एक वर्र्को प्रनतष्ठालाई कायम गर्चको िानतर मात्रै नतर्ीहरूले यसो गरे । त्यसकारण

नतर्ीहरूले येशूलाई मत्ृ युदण्ड ददर् आफ्र्ो भषवष्य र पापबर्ललाई त्याग्र् र्ै रुर्ाए, जसले मत्ृ युसम्म

र्ै धमचशास्त्रको र्सद्धान्तअर्ुसार गर्ुचभएर्। के नतर्ीहरू सबै धमचशास्त्रका एक-एक वर्र्का दास
चथएर्र् ् र?

अनर् आजका मानर्सहरूको बारे मा के भन्र्े? ख्रीष्ट सत्यतालाई प्रकट गर्च आउर्ुभएको छ,

तैपनर् नतर्ीहरूले उहाँलाई यस संसारबाट नर्काल्र् र्ाहन्छर् ् ताकक नतर्ीहरूले स्वगच प्रवेश प्राप्त

गरूर् ् र अर्ुिह प्राप्त गरूर् ्। नतर्ीहरूले बाइबलका रुचर्हरूको संरक्षण गर्चको लाचग बरु सत्यताको
आगमर्लाई पूणच रूपमा इन्कार गछच र् ्, र बाइबलको अर्न्त अम्स्तत्वलाई सुनर्म्श्र्त गर्चको लाचग
नतर्ीहरूले बरु शरीरमा फकचर्ुभएको ख्रीष्टलाई क्रूसमा फेरर टाँग्छर् ्। मानर्सको हृदय मप्रनत त्यनत

द्वेिपण
ू च छ र उसको स्वभाव मप्रनत त्यनत षवरोधी छ भर्े उसले कसरी मेरो मम्ु क्त पाउर् सक्छ?
म मानर्सको बीर्मा म्जउँ छु, तैपनर् मानर्सलाई मेरो अम्स्तत्वको बारे मा थाहा छै र्। म मानर्समाचथ

मेरो ज्योनत र्म्काउँ दा पनर्, मेरो अम्स्तत्वको बारे मा ऊ अझ अर्र्भज्ञ र्ै रहन्छ। जब म

मानर्समाचथ आफ्र्ो क्रोध बिाचउँछु, उसले अझै अत्यन्तै जोसको साथ मेरो अम्स्तत्वलाई इन्कार

गछच । मानर्सले वर्र् अर्ुकूल हुर् र बाइबल अर्ुकूल हुर् िोज्छ, तैपनर् सत्यताको अर्ुकूल हुर्े
मागचलाई िोज्र् एक जर्ा पनर् मेरो सामु आउँ दै र्। मानर्सले माचथ फकेर मलाई स्वगचमा हे छच र
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स्वगचमा रहे को मेरो अम्स्तत्वको लाचग िास सरोकार अपचण गछच , तैपनर् शरीरमा मेरो लाचग कसैले

पनर् वास्ता गदै र्, ककर्भर्े मानर्सको बीर्मा बस्र्े म अत्यन्तै महत्त्वहीर् छु। बाइबलका

वर्र्हरूसँग मात्रै अर्क
ु ू ल हुर् िोज्र्ेहरू र अस्पष्ट परमेश्वरसँग अर्क
ु ू ल हुर्े प्रयास गर्ेहरू मेरो
लाचग द:ु िदायी दृश्य हुर् ्। यसको कारण हो नतर्ीहरूले आराधर्ा गर्े कुराहरू मत
ृ वर्र्हरू, र

नतर्ीहरूलाई बेदहसाब सम्पषि ददर् सक्र्े परमेश्वर हुर् ्; नतर्ीहरूले जे आराधर्ा गछच र् ् सो आफैलाई
मानर्सको कृपामा समषपचत गर्े परमेश्वर हुर् ्—अम्स्तत्वमा र्ै र्भएको परमेश्वर। त्यसो भए, त्यस्ता
मानर्सहरूले मबाट के प्राप्त गर्च सक्छर् ्? वर्र्हरूका नर्म्म्त मानर्स अत्यन्तै र्ीर् छ। जो मेरो

षवरुद्धमा छर् ्, जसले मबाट असीर्मत मागहरू गछच र् ्, जोसँग सत्यताको नर्म्म्त कुर्ै प्रेम छै र्, जो
मप्रनत षवद्रोही छर् ्—नतर्ीहरू कसरी मप्रनत अर्ुकूल हुर्सक्छर् ्?
जो मेरा षवरुद्धमा छर् ् नतर्ीहरू मेरो अर्ुकूल छै र्र् ्। सत्यतालाई प्रेम र्गर्ेहरूका हकमा

पनर् यही कुरा लागू हुन्छ। मेरो षवरुद्धमा षवद्रोह गर्ेहरू अझै बढी मेरो षवरुद्धमा छर् ् र मेरो

अर्ुकूल छै र्र् ्। मप्रनत अर्ुकूल र्हुर्े सबैलाई म दष्ु टको हातमा सुम्म्पन्छु, र म नतर्ीहरूलाई
दष्ु टको भ्रष्टतामा छोडडददन्छु, नतर्ीहरूको िराबीपर्लाई प्रकट गर्च नतर्ीहरूलाई बेलगाम
छोडडददन्छु, र अम्न्तममा नतर्ीहरूलाई दष्ु टको हातमा सुम्म्पन्छु ताकक त्यसले नतर्ीहरूलाई नर्लोस ्।

कनत जर्ाले मेरो आराधर्ा गछच र् ् म त्यसको वास्ता गददचर्, भन्र्ुको अथच, मलाई कनत मानर्सहरूले

षवश्वास गछच र् ् म त्यसको वास्ता गददचर्। मलाई र्ासो लाग्र्े एउटै कुरा भर्ेको मप्रनत कनत जर्ा
अर्ुकूल छर् ् भन्र्े हो। यसको कारण हो मप्रनत अर्ुकूल र्हुर्े सबै दष्ु टहरू हुर्ु जसले मलाई
धोका ददन्छर् ्; नतर्ीहरू मेरा शत्रुहरू हुर् ्, र मैले मेरा शत्रुहरूलाई मेरो घरमा “पषवत्रसरह राख्र्ु”
हुँदैर्। मप्रनत अर्ुकूल हुर्ेहरूले सदासवचदा मेरो घरमा मलाई सेवा गर्ेछर् ् र मेरो षवरुद्ध िडा
हुर्ेहरूले सदासवचदा मेरो दण्ड भोग्र्ेछर् ्। बाइबलका वर्र्हरूका बारे मा मात्रै र्ासो राख्र्े हरू र् त

सत्यता र् मेरो पाइलाहरूको िोजी गर्चमा सरोकार राख्छर् ्—नतर्ीहरू मेरो षवरुद्धमा छर् ्, ककर्भर्े
नतर्ीहरूले मलाई बाइबलअर्ुसार सीर्मत गछच र् ्, मलाई बाइबलर्भत्रै सीमाबद्ध गछच र् ्, त्यसैले

नतर्ीहरू मप्रनत र्रम ईश्वरषवरोधी छर् ्। यस्ता मानर्सहरू कसरी मेरो सामु आउर् सक्छर् ्?
नतर्ीहरूले मेरा कायचहरू, वा मेरो इच्छा, वा सत्यतालाई कुर्ै वास्ता गदै र्र् ्, तर नतर्ीहरू वर्र्हरूप्रनत

र्लप्त भएका छर् ्—त्यस्ता वर्र्हरू जसले माछच । यस्ता मानर्सहरू कसरी मप्रनत अर्क
ु ू ल हुर्
सक्छर् ्?

मैले यनत धेरै वर्र् व्यक्त गरे को छु, र मेरो इच्छा र मेरो स्वभावलाई पनर् व्यक्त गरे को छु,

तैपनर् मानर्सहरू मलाई चर्न्र् र मलाई षवश्वास गर्च अझै पनर् असक्षम छर् ्। अथवा, यसो भन्र्

सककन्छ, मानर्सहरू अझै पनर् मेरो आज्ञा पालर् गर्च असक्षम छर् ्। बाइबलर्भत्र र्ै म्जउर्ेहरू,

व्यवस्थार्भत्र र्ै म्जउर्ेहरू, क्रूसमा म्जउर्ेहरू, र्सद्धान्तअर्ुसार म्जउर्ेहरू, आज मैले गर्े कामको
बीर्मा म्जउर्ेहरू—नतर्ीहरूमध्ये को मप्रनत अर्ुकूल छर् ्? नतमीहरू आर्शि ् र इर्ामहरू प्राप्त गर्े

बारे मा मात्रै षवर्ार गछौ, तर मप्रनत वास्तवमा कसरी अर्ुकूल हुर्े, वा आफैलाई म षवरुद्ध हुर्बाट
कसरी रोक्र्े त्यसको बारे मा अर्लकनत पनर् षवर्ार गरे का छै र्ौ। म नतमीहरूप्रनत धेरै नर्राश भएको
छु, ककर्भर्े मैले नतमीहरूलाई यनत धेरै ददएको छु, तैपनर् मैले नतमीहरूबाट अत्यन्तै थोरै पाएको
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छु। नतमीहरूको छल, नतमीहरूको अहङ्ग्कार, नतमीहरूको लोभ, नतमीहरूको लालर्ी इच्छाहरू,
नतमीहरूका धोका, नतमीहरूका अर्ाज्ञाकारीता—यीमध्ये कुर्र्ादहँ मेरो र्जरबाट उम्कर् सक्छ र?
नतमीहरू मप्रनत लापरवाही छौ, नतमीहरूले मलाई ठग्छौ, नतमीहरू मलाई अपमार् गछौ, नतमीहरू

मेरो र्ापलुसी गछौ, नतमीहरू मेरो बर्लदार्को लाचग मलाई माग गछौ र जबरजस्ती गछौ—त्यस
ककर्समको अनर्ष्टता कसरी मेरो दण्डबाट उम्कर् सक्छ। यी सबै दष्ु कमच मेरो षवरुद्ध नतमीहरूको

शत्रुताको प्रमाण हो र मप्रनत नतमीहरू अर्ुकूल र्भएको प्रमाण हो। नतमीहरू प्रत्येकले मप्रनत आफू
अर्क
ु ू ल छौ भर्ेर षवश्वास गछौ, तर त्यसो भएको भए त, त्यस ककर्समको अकाट्य प्रमाण कसमा

लागू हुर्ेचथयो? नतमीहरूमा मप्रनत अत्याचधक इमार्दारीता र बफादारीता छ भन्र्े नतमीहरू आफै
षवश्वास गछौ। के नतमीहरू यनत कृपालु, यनत करुणामय छौ, र मलाई अत्यन्तै धेरै कुरा समषपचत
गरे का छौ भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ। नतमीहरूले मेरो लाचग गर्ुचपर्े भन्दा बढी र्ै गरे का छौ भन्र्े

नतमीहरूलाई लाग्छ। तर के नतमीहरूले कदहल्यै यसलाई नतमीहरूका कायचहरूसँग तुलर्ा गरे का छौ?
म भन्छु, नतमीहरू अत्यन्तै अहङ्ग्कारी, अत्यन्तै लोभी, अत्यन्तै लापरवाही छौ; नतमीहरूले मलाई

झुक्याउँ छौ युम्क्तहरू अत्यन्तै र्तुर ककर्समका छर् ्, र नतमीहरूमा प्रशस्तै घण
ृ ास्पद अर्भप्रायहरू

र घण
ृ ास्पद षवचधहरू छर् ्। नतमीहरूको बफादारीता अत्यन्तै थोरै छ, नतमीहरूको तत्परता अत्यन्तै
र्गण्य छ, र नतमीहरूको षववेक झर्ै कम छ। नतमीहरूको हृदय अत्यन्तै धेरै द्वेि छ, र नतमीहरूको

द्वेिबाट कोही पनर् उम्कँदै र्, म र्ै पनर्। आफ्र्ो छोराछोरीको िानतर, वा आफ्र्ो श्रीमार्को िानतर,
वा नतमीहरूको आत्मसंरक्षणको िानतर नतमीहरूले मलाई थुन्छौ। मेरो बारे मा वास्ता गर्ुचको सट्टा,
नतमीहरू आफ्र्ै पररवार, आफ्र्ो छोराछोरी, आफ्र्ो प्रनतष्ठा, आफ्र्ो भषवष्य, र आफ्र्ो सन्तुम्ष्टको
वास्ता गछौ। नतमीहरूले बोल्दा वा काम गदाच कदहले मेरो बारे मा षवर्ार गरे का छौ? ठन्डा ददर्हरूमा,

नतमीहरू आफ्र्ो सन्तार्, आफ्र्ो श्रीमार्, आफ्र्ी श्रीमती, वा आफ्र्ा आमाबाबक
ु ो बारे षवर्ार गछौ।
गमीका ददर्हरूमा पनर्, नतमीहरूको षवर्ारमा मेरो कुर्ै स्थार् हुँदैर्। जब तैँले आफ्र्ो कतचव्य
नर्भाउँ छस ्, तैँले आफ्र्ै रुचर्हरू, आफ्र्ै व्यम्क्तगत सुरक्षा, तेरो पररवारका सदस्यहरूका बारे मा
सोचर्रहन्छस ्। तैँले मेरो लाचग हुर्े कदहले के गरे को छस ्? तैँले कदहले मेरो बारे मा षवर्ार गरे को

छस ्? कदहले तैँले आफूलाई जुर्सुकै हालतमा पनर् मेरो लाचग र मेरो कामको लाचग समषपचत गरे को

छस ्? मप्रनत तेरो अर्क
ु ू लताको प्रमाण कहाँ छ? मप्रनत तेरो वफादारीताको वास्तषवकता कहाँ छ?
मप्रनत तेरो आज्ञाकारीताको वास्तषवकता कहाँ छ? कदहले तेरो अर्भप्रायहरू मेरा आर्शिहरू प्राप्त

र्गर्चको िानतर रहे का छर् ्? नतमीहरू मलाई झुक्याउँ छौ र मलाई धोका ददन्छौ, नतमीहरू

सत्यतामाचथ िेलबाड गछौ, नतमीहरू सत्यताको अम्स्तत्वलाई लुकाउँ छौ, र सत्यताको सार-तत्वलाई
धोका ददन्छौ। यसरी मेरो षवरुद्धमा गएर भषवष्यमा नतमीहरूलाई केले पखिचन्छ? नतमीहरू अस्पष्ट

परमेश्वरप्रनतको अर्ुकूलतालाई मात्रै िोजी गछौ, र अस्पष्ट षवश्वासको मात्रै िोजी गछौ, तैपनर्
नतमीहरू ख्रीष्टप्रनत अर्ुकूल छै र्ौ। के दष्ु टले पाउर्े जस्तै नतमीहरूको अनर्ष्टताले पनर् दण्ड पैदा

गर्ेछैर् र? त्यो समयमा, ख्रीष्टको अर्ुकूल र्रहर्े कसैले पनर् क्रोधको ददर्बाट उम्कर् सक्दै र्
भन्र्े कुरालाई नतमीहरूले महसुस गर्ेछौ, र ख्रीष्टको षवरुद्धमा िडा हुर्ेहरूमाचथ कस्तो प्रकारको
दण्ड आउर्ेछ भन्र्े कुरा नतमीहरूले पिा लगाउर्ेछौ। जब त्यो ददर् आउँ छ, परमेश्वरमाचथको
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आफ्र्ो षवश्वासको कारण आर्शषित हुर्े र स्वगचको प्रवेश प्राप्त गर्े नतमीहरूका सपर्ाहरू र्कर्ार्ूर
हुर्ेछर् ्। तैपनर्, ख्रीष्टप्रनत अर्ुकूल हुर्ेहरूका लाचग यस्तो हुर्ेछैर्। नतर्ीहरूले धेरै कुरा गुमाएको
भए तापनर्, नतर्ीहरूले धेरै कदठर्ाइ भोगेका भए तापनर्, मैले मार्वजानतलाई ददर्े सबै उिराचधकार

नतर्ीहरूले प्राप्त गर्ेछर् ्। अन्तमा, म मात्रै धमी परमेश्वर हुँ, र मार्वजानतलाई उसको सुन्दर
गन्तव्यमा लैजार् सक्र्े म मात्रै हुँ भन्र्े कुरालाई नतमीहरूले बुझ्र्ेछौ।

के तिँ परमेश्वरको सािँचो ववश्वासी होस ्?
तैँले परमेश्वरप्रनतको षवश्वासको मागचमा दहँडेको एक-दई
ु विच भएको हुर्सक्छ र सायद तैँले यी
विचहरूमा आफ्र्ो जीवर्मा धेरै कदठर्ाइ भोगेको छस ् होला; वा सायद तैँले ज्यादा कदठर्ाइ भोगेको
छै र्स ् होला, र त्यसको सट्टा धेरै अर्ुिह प्राप्त गरे को छस ् होला। तैँले र् त कदठर्ाइ र् त

अर्ि
ु ह र्ै अर्भ
ु व गरे को बरु मामल
ू ी जीवर् म्जएको पनर् हुर्सक्छ। यसको बाबजद
ु पनर्, तँ अझै
परमेश्वरको अर्ुयायी रहे को छस ्, त्यसैले हामी परमेश्वरलाई पछ्याउर्े षवियमा सङ्ग्गनत गरौं।

तैपनर् यी वर्र्हरू पढ्र्े सबैलाई मैले याद ददलाउर्ुपछच कक परमेश्वरका वर्र्हरू उहाँलाई स्वीकार
गर्े र पछ्याउर्ेहरूप्रनत लक्षक्षत हुन्छर् ्, उहाँलाई स्वीकार गर्े वा र्गर्े सबै मानर्सहरूप्रनत लक्षक्षत
हुँदैर्र् ्। यदद तैँले परमेश्वर संसारमा भएका जर्समद
ु ायहरू, सम्पण
ू च मानर्सहरूसँग बोल्र्ह
ु ु न्छ भर्ी
षवश्वास गछच स ् भर्े, तँमाचथ परमेश्वरको वर्र्को कुर्ै प्रभाव हुर्ेछैर्। यसरी, तैँले आफ्र्ो हृदयमा
यी सबै वर्र्हरूलाई सम्झर्ा गर्ुचपछच र आफूलाई कदहल्यै पनर् नतर्ीहरूबाट अलग गर्ुच हुँदैर्। जे
भए तापनर्, हाम्रो घरमा जे भइरहे को छ सोबारे मा कुरा गरौं।

नतमीहरू सबैले अब परमेश्वरमाचथको षवश्वासको साँर्ो अथचलाई बझ्
ु र्प
ु छच । मैले यसअनघ

बताएको परमेश्वरमाचथको षवश्वासको अथच नतमीहरूको सकारात्मक प्रवेशसँग सम्बम्न्धत छ। आज

फरक छ: आज, म परमेश्वरमाचथको तेरो षवश्वासको सारतत्वको बारे मा षवश्लेिण गर्च र्ाहन्छु।

नर्श्र्य र्ै, यसले नतमीहरूलाई र्कारात्मक पक्षबाट मागचदशचर् गरररहे को छ; यदद मैले यसो र्गरे को

भए, नतमीहरूले कदहल्यै आफ्र्ा साँर्ो अर्ुहार चर्न्र्े चथएर्ौ, र सदा आफ्र्ा भम्क्त र
षवश्वसर्ीयताको बिार् गथ्यौ। यो भन्र्ु उचर्त हुन्छ कक यदद मैले नतमीहरूका हृदयका गदहराइमा
भएका कुरूपतालाई उजागर गररर् भर्े, नतमीहरू हरे कले आफ्र्ा र्शरमाचथ मुकुट पदहररन्थ्यौ र
सम्पूणच मदहमा आफ्र्ै नर्म्म्त राख्थ्यौ। नतमीहरूका अहङ्ग्कारी र घमण्डी स्वभावहरूले नतमीहरूका

आफ्र्ै षववेकलाई प्रकट गर्च, ख्रीष्टषवरुद्ध षवद्रोह गर्च र प्रनतवाद गर्च, अनर् नतमीहरूका कुरूपता
प्रकट गर्च षववश पाछच र यसरी नतमीहरूका अर्भप्राय, धारणा, अर्ावश्यक लालसा, र लोभले भररएका
आँिाहरूलाई उजागर गररददन्छ। तैपनर् नतमीहरूले ख्रीष्टको कामको नर्म्म्त आफ्र्ो जीवर्भररको

उत्कट इच्छा र ख्रीष्टले उदहले र्ै पटक-पटक बताउर्ुभएका सत्यहरू बकबक गरररहन्छौ। यो
नतमीहरूको “षवश्वास” हो—नतमीहरूको “षवशुद्ध षवश्वास”। मैले मानर्सलाई सँधै र्ै कडा मापदण्डमा

रािेको छु। यदद अर्भप्राय र सतचहरूसदहत तेरो बफादाररता आउँ छ भर्े, म बरु तेरो कचथत
बफादाररताषवर्ा रहर् र्ाहन्छु, ककर्की मलाई आफ्र्ा अर्भप्रायहरूद्वारा धोका ददर्े र सतचहरूद्वारा
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जबरजस्ती गर्ेहरूलाई म घण
ृ ा गछुच। मानर्स मप्रनत पूणच रूपमा बफादार होस ्, र उसले एउटै शब्द,
अथाचत ् षवश्वासको िानतर र त्यसलाई प्रमाखणत गर्चको लाचग सबै कुरा गरोस ् भन्र्े मात्रै म कामर्ा

गछुच। मलाई िश
ु ी पार्च कोर्सस गर्े नतमीहरूको र्ापलस
ु ीको प्रयोगलाई म घण
ृ ा गछुच, ककर्कक मैले
सधैँ नतमीहरूलाई इमार्दाररताले व्यवहार गरे को छु, र त्यसैले नतमीहरूले पनर् मप्रनत साँर्ो
षवश्वासले काम गरको र्ाहन्छु। जब षवश्वासको कुरा आउँ छ, धेरैले सोच्र् सक्छर् ् कक नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई पछ्याउँ छर् ् ककर्भर्े नतर्ीहरूसँग षवश्वास छ र र्त्रभर्े नतर्ीहरूले यस्ता कष्ट

सहँदैर्थे। त्यसैले म तँलाई यी कुरा सोध्छु: यदद तैँले परमेश्वरको अम्स्तत्वमा षवश्वास गछच स ् भर्े,
ककर् तँ उहाँलाई आदर गदै र्स ्? यदद तैँले परमेश्वरको अम्स्तत्वमा षवश्वास गछच स ् भर्े, ककर् तेरो

हृदयमा उहाँको थोरै भय पनर् छै र्? यदद तैँले ख्रीष्ट दे हधारी परमेश्वर हुर्ुभएको हो भर्ी स्वीकार
गछच स ् भर्े, तैँले उहाँलाई ककर् घण
ृ ा गछच स ्? ककर् तैँले उहाँप्रनत श्रद्धाषवहीर् भई कायच गछच स ्? ककर्
तैँले उहाँलाई िुल्लम-िुल्ला मूल्याङ्ग्कर् गछच स ्? ककर् तैँले सधैँ उहाँका गनतषवचधहरूमाचथ जासुसी

गछच स ्? ककर् तँ उहाँका प्रबन्धहरूप्रनत समषपचत हुँदैर्स ्? ककर् तँ उहाँको वर्र्अर्ुरूप काम गदै र्स ्?
ककर् तैँले उहाँबाट उहाँका भेटीहरू जबरजस्ती िोस्र्े र लुट्र्े कोर्सस गछच स ्? ककर् तँ ख्रीष्टको
स्थार्बाट बोल्छस ्? ककर् तैँले उहाँको काम र उहाँको वर्र् सही छ कक छै र् भर्ी मूल्याङ्ग्कर्
गछच स ्? ककर् तैँले उहाँको षपठ्यूँपछाडड उहाँको ईश्वरनर्न्दा गर्े साहस गछच स ्? के तेरो षवश्वास यी
र अन्य कुराहरूले नर्र्मचत छ?

नतमीहरूका वर्र्हरू र व्यवहारमा ख्रीष्टमाचथको नतमीहरूको अषवश्वासका तत्वहरू प्रकट

हुन्छर् ्। नतमीहरूले गर्े सबै कुराका आशय र लक्ष्यहरूमा अषवश्वास व्याप्त छ। नतमीहरूको
हे राइको भावमा समेत ख्रीष्टमाचथको अषवश्वास रहे को हुन्छ। हरे क र्मर्ेट नतमीहरू प्रत्येकले
अषवश्वासको तत्वहरूलाई शरण ददन्छौ भर्ेर भन्र् सककन्छ। यसको अथच के हुन्छ भर्े, हरे क क्षण,
नतमीहरू ख्रीष्टलाई धोका ददर्े ितरामा हुन्छौ, ककर्कक नतमीहरूको शरीरमा बग्र्े रगत दे हधारी
परमेश्वरमाचथको अषवश्वासले भररएको हुन्छ। त्यसकारण, म त भन्छु, परमेश्वरमाचथको षवश्वासको
पथमा नतमीहरूले छाड्र्े पाइलाहरू वास्तषवक होइर्र् ्; नतमीहरू परमेश्वरमाचथको षवश्वासको पथमा

दहँड्दा, नतमीहरूले आफ्र्ो पाइला ददह्रलो गरी धरातलमा टे क्दै र्ौ—नतमीहरू केवल अल्याङ्ग्टल्याङ
गरररहे का हुन्छौ। नतमीहरूले कदहल्यै पनर् ख्रीष्टको वर्र्मा पण
ू च षवश्वास गदै र्ौ र यसलाई तरु
ु न्तै
अभ्यास गर्च सक्दै र्ौ। नतमीहरूमा ख्रीष्टमाचथको षवश्वास र्हुर्ुको कारण यही हो। उहाँको बारे मा
सधैँ धारणाहरू हुर्ु पनर् नतमीहरूसँग उहाँमाचथ षवश्वास र्हुर्ुको अको कारण हो। सदा ख्रीष्टको
कामको बारे मा शङ्ग्कालु हुर्ु, ख्रीष्टका वर्र्हरूप्रनत कार्मा तेल हाल्र्ु, ख्रीष्टद्वारा गररर्े जर्
ु सक
ु ै

कामको बारे मा आफ्र्ै षवर्ार ददर्ु र यो कामलाई सही तररकाले बझ्
ु र् र्सक्र्ु, नतमीहरूले जर्
ु ै

व्याख्या प्राप्त गरे पनर् नतमीहरूका धारणाहरूलाई पन्छाउर् कदठर् हुर्ु, र त्यस्तै अन्य कुराहरू—
यी सबै नतमीहरूका हृदयर्भत्र र्मर्सएका अषवश्वासका तत्वहरू हुर् ्। नतमीहरूले ख्रीष्टको कायचलाई
पछ्याउर्े र कदहल्यै पनछ र्पर्े भए पनर्, नतमीहरूका हृदयमा ज्यादै धेरै षवद्रोह र्मर्सएको छ। यो

षवद्रोह परमेश्वरमाचथको तेरो षवश्वासको अशुद्धता हो। सायद नतमीहरूले मार्मला यस्तै हो भर्ेर
सोच्दै र्ौ होला, तर यदद तँ यसर्भत्रैबाट तेरा अर्भप्रायहरूलाई चर्न्र् सक्दै र्स ् भर्े, तँ र्ाश
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भइजार्ेहरूमध्ये एक हुर् बाध्य हुन्छस ्, ककर्कक परमेश्वरले उहाँमा साँर्ो रूपमा षवश्वास गर्ेहरूलाई
मात्र र्सद्ध पार्ुचहुन्छ, उहाँप्रनत शङ्ग्का गर्ेहरू र उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी कदहल्यै षवश्वास र्गरे
पनर् मर् र्लागी-र्लागी उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूलाई होइर्।

कनतपय मानर्सहरू सत्यमा आर्म्न्दत हुँदैर्र् ्, न्यायको बारे मा त कुरै छोडौं। त्यसको साटो,
नतर्ीहरूले शम्क्त र धर्सम्पषिमा आर्न्द र्लन्छर् ्; यस्ता मानर्सहरूलाई शम्क्त िोज्र्ेहरू
भनर्न्छ। नतर्ीहरूले संसारमा प्रभाव भएका सम्प्रदायहरूको मात्र िोजतलास गदचछर् ,् र नतर्ीहरूले

सेर्मर्रीहरूबाट आएका पाष्टर र र्शक्षकहरूलाई मात्र िोजतलास गदचछर् ्। नतर्ीहरूले सत्यको

मागचलाई स्वीकारे का भए पनर्, नतर्ीहरू अधच-षवश्वास गर्ेहरू मात्र हुर् ्; नतर्ीहरूले आफ्र्ो सम्पूणच
मर् र मम्स्तष्क ददर् सक्दै र्र् ्, नतर्ीहरू मुिले परमेश्वरका नर्म्म्त आफू स्वयमलाई
्
समपचण गर्े
बारे मा बोल्छर् ्, तर नतर्ीहरूका र्जर महार् ् पाष्टर र र्शक्षकहरूमा केम्न्द्रत हुन्छर् ्, र नतर्ीहरूले
ख्रीष्टलाई दोस्रो र्जर पनर् लगाउँ दै र्र् ्। नतर्ीहरूका हृदय ख्यानत, भाग्य र वैभवमाचथ केम्न्द्रत

हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले त्यस्तो कमजोर व्यम्क्तले त्यनत धेरै मानर्सहरूलाई म्जत्र् सक्छ, त्यनत मामूली
व्यम्क्तले मानर्सलाई र्सद्ध पार्च सक्छ भन्र्े कुरामा प्रश्र् उठाउँ छर् ्। नतर्ीहरूले धूलो र गोबरको

थुप्रोमध्येका र्गन्य मानर्सहरू परमेश्वरद्वारा र्ुनर्एका मानर्सहरू हुर् ् भन्र्े कुरामा शङ्ग्का गछच र् ्।
यदद यस्ता मानर्सहरू परमेश्वरका मुम्क्तका पात्रहरू हुन्थे भर्े, स्वगच र पथ्
ृ वी उलटपुलट हुन्थ्यो
र सम्पण
ू च मानर्सहरू हाँस्र्ेचथए भन्र्े नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ्। यदद परमेश्वरले यस्ता र्गन्य
व्यम्क्तहरूलाई र्सद्ध पार्च र्ुन्र्ुहुन्थ्यो भर्े, ती महार् ् मानर्सहरू परमेश्वर स्वयम बन्र्ेचथए भन्र्े

नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ्। नतर्ीहरूका दृम्ष्टकोणहरू अषवश्वासले दषू ित भएका हुन्छर् ्; षवश्वास र्गर्े
भन्दा बढी, नतर्ीहरू बेवकुफ पशुहरू हुर् ्। ककर्कक नतर्ीहरूले दजाच, मयाचदा र शम्क्तलाई मात्र
मल्
ू यवार् ् ठान्दछर् ् र नतर्ीहरूले ठूला समह
ू र सम्प्रदायहरूलाई मात्र मान्यता ददन्छर् ्। ख्रीष्टले

डोर्याउर्ुभएका मानर्सहरूप्रनत नतर्ीहरूसँग अर्लकनत पनर् सम्मार् हुँदैर्; नतर्ीहरू त ख्रीष्टतफच,
सत्यतफच र जीवर्तफच आफ्र्ो षपठ्यूँ फकाचउर्े षवश्वासघातीहरू मात्र हुर् ्।
तैंले सराहर्ा गर्े कुरा ख्रीष्टको षवर्म्रता होइर्, बरु षवख्यात दजाच भएका झूटा गोठालाहरू

हुर् ्। तैंले ख्रीष्टको प्रेर्मलोपर् वा बुद्चधलाई होइर् बरु संसारका फोहोरमा लडीबडी गर्े
स्वेच्छार्ारीहरूलाई श्रद्धा गछच स ्। तँ आफ्र्ो र्शर राख्ने ठाउँ र्भएका ख्रीष्टको पीडामा हाँस्छस ्, तर
तँ भेटीहरू िोजी गर्े र व्यर्भर्ारमा म्जउर्े लासहरूको प्रशंसा गछच स ्। तँ ख्रीष्टसँगै कष्ट भोग्र्

इच्छुक छै र्स ्, तर तैंले लापरवाह, ख्रीष्ट षवरोधीहरूका हातमा आफूलाई िुशीसाथ सुम्पन्छस ्, जबकक
नतर्ीहरूले तँलाई केवल दे ह, वर्र्हरू र नर्यन्त्रण प्रदार् गछच र् ्। अदहले पनर् तेरो हृदय अझै

नतर्ीहरूका ख्यानततफच, नतर्ीहरूका दजाचतफच, नतर्ीहरूका प्रभावतफच फककचन्छ। अनर् तँ अझै यस्तो

मर्ोवषृ िमा अम्ल्झरहन्छस ्, जसले गदाच तँलाई ख्रीष्टको कामलाई पत्याउर् गाह्रो हुन्छ र तँ यसलाई
स्वीकार गर्च अनर्च्छुक हुन्छस ्। यसकारण म भन्छु, ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्चको लाचग तँमा

षवश्वासको कमी छ। तैंले आजको ददर्सम्म उहाँलाई पछ्याउर्ुको कारण तँसँग अन्य कुर्ै षवकल्प
र्भएकोले गदाच हो। गौरवपूणच तस्वीरहरूले सधैँ तेरो हृदयमा अग्लो स्तम्भ बर्ाइरहे को हुन्छ; तैंले
नतर्ीहरूका कुर्ै पनर् शब्द र कामलाई बबसर्च सक्दै र्स ्, र् त नतर्ीहरूका प्रभावमय शब्द र
1621

हातहरूलाई र्ै बबसचर् सक्छस ्। तेरो हृदयमा नतर्ीहरू सदा सवोच्र् र सदा र्ायकहरू हुन्छर् ्। तर
यो कुरा आजको ख्रीष्टको हकमा लागू हुँदैर्। तेरो हृदयमा उहाँ सदा र्ै कम महत्त्वको हुर्ुहुन्छ, र

सदा र्ै सम्मार्को अयोग्य हुर्ह
ु ु न्छ। ककर्कक उहाँ अत्यन्तै सामान्य हुर्ह
ु ु न्छ, उहाँको प्रभाव
अत्यन्तै कम छ र उहाँ भव्यताबाट टाढा हुर्ुहुन्छ।

कुर्ै पनर् अवस्थामा पनर्, म त भन्छु, सत्यलाई मूल्यवार् ् र्ठान्र्ेहरू सबै सत्यका लाचग गैर-

षवश्वासी र षवश्वासघातीहरू हुर् ्। यस्ता मानर्सहरूले कदहल्यै ख्रीष्टको स्वीकृनत प्राप्त गर्ेछैर्र् ्।
के अब तैंले तँर्भत्र कनत धेरै अषवश्वास छ र तँसँग ख्रीष्टप्रनत कनत धेरै धोका छ भर्ी पदहर्ार्

गरे को छस ्? तसथच म तँलाई उत्साह प्रदार् गछुच: तैंले सत्यको मागचलाई र्ुर्ेको हुर्ाले, तैंले आफूलाई
सम्पूणच हृदयले समपचण गर्ुचपदचछ; अस्पष्ट वा हतोत्सादहत र्बर् ्। तैंले यो बुझ्र्ुपछच कक परमेश्वर

संसारको स्वार्मत्वमा हुर्ुहुन्र् र् त उहाँ कुर्ै व्यम्क्तको स्वार्मत्वमा र्ै हुर्ुहुन्छ, बरु उहाँ त साँर्ो
रूपले उहाँमा षवश्वास गर्ेहरू सबै, उहाँको आराधर्ा गर्ेहरू सबै , र उहाँतफच समषपचत र षवश्वासयोग्य
हुर्ेहरू सबैका हुर्ुहुन्छ।
आज, धेरैजसो अषवश्वास नतमीहरूर्भत्र र्ै रदहरहन्छ। नतमीहरूले आफैर्भत्र राम्ररी नर्यालेर हे र,

र नतमीहरूले नर्श्र्य र्ै जवाफ भेट्टाउर्ेछौ। जब तैंले वास्तषवक जवाफ भेट्टाउँ छस ्, तब तैँले तँ
परमेश्वरको षवश्वासी होइर्स ्, बरु उहाँलाई छल गर्े, नर्न्दा गर्े र धोका ददर्े, र उहाँप्रनत बफादार

र्रहर्े व्यम्क्त होस ् भर्ी स्वीकार गर्ेछस ्। त्यसपनछ तैंले ख्रीष्ट मानर्स हुर्ह
ु ु न्र्, परमेश्वर हुर्ुहुन्छ
भर्ी महसुस गर्ेछस ्। जब त्यो ददर् आउँ छ, तैंले ख्रीष्टलाई सम्मार् गर्ेछस ्, तँ उहाँप्रनत डराउँ र्ेछस ्
र तैँले साँर्ो रूपले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ेछस ्। हालको समयमा, नतमीहरूका हृदयका तीस प्रनतशत

भाग मात्र षवश्वासले भररएको छ, जबकक अरू सिरी प्रनतशत शङ्ग्काले भररएको छ। ख्रीष्टले गर्ुचहुर्े
र भन्र्ह
ु ु र्े हरे क कुराबाट उहाँप्रनतको नतमीहरूका धारणा र रायहरू, अथाचत ् उहाँमाचथको नतमीहरूको
पूणच अषवश्वासबाट पलाउर्े धारणा र रायहरू आउँ छर् ्। नतमीहरूले स्वगचमा हुर्ुहुर्े अदृष्य
परमेश्वरको मात्र सराहर्ा गछौ र डर मान्छौं, र पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े जीषवत ख्रीष्टको नर्म्म्त कुर्ै
आदर गदै र्ौ। के यो पनर् नतमीहरूको अषवश्वास होइर् र? नतमीहरू षवगतमा काम गर्ुचहुर्े
परमेश्वरको नर्म्म्त मात्र लालानयत हुन्छौं, तर आजको ख्रीष्टको सामर्ा गदै र्ौ। यो सबै सदा
नतमीहरूका हृदयमा र्मर्सएको “षवश्वास” अथाचत ् आजको ख्रीष्टमा भरोसा र्गर्े षवश्वास हो। मैले

कुर्ै पनर् तररकाले नतमीहरूलाई कमको ठार्ेको छै र्, ककर्कक नतमीहरूर्भत्र अत्यन्तै धेरै अषवश्वास
छ, अशुद्ध भएका र षवच्छे दर् गररर्ुपर्े नतमीहरूका धेरै कुराहरू छर् ्। यी अशुद्धताहरू नतमीहरूसँग

कुर्ै षवश्वास र्ै छै र् भन्र्े कुराको संकेत हो; ती त नतमीहरूले ख्रीष्टलाई त्यागेको नर्शार् हो र

नतर्ले नतमीहरूलाई ख्रीष्टको धोकेबाज भर्ी कलङ्ग्क लगाउँ छर् ्। नतर्ीहरू ख्रीष्टसम्बन्धी नतमीहरूको

ज्ञार्लाई ढाक्र्े घुम्टो, ख्रीष्टद्वारा नतमीहरूलाई हार्सल गररर्े कायचको लाचग बाधा, ख्रीष्टसँगको
नतमीहरूको अर्ुकूलताको लाचग रोकावट, र ख्रीष्टले नतमीहरूलाई स्वीकार गर्ुचहुन्र् भन्र्े कुराका

प्रमाण हुर् ्। नतमीहरूको जीवर्का सम्पूणच भागहरूलाई जाँर् गर्े समय अदहले र्ै हो! त्यसो गरे मा,
त्यसले नतमीहरूलाई कल्पर्ा गर्च सककर्े हरे क तररकाले फाइदा पर्ु याउर्ेछ!
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ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गनह
ुछ ु न्र्
आखिरी ददर्हरूका काम उर्ीहरूका ककर्समअर्स
ु ार सबैलाई छुट्याउर्ु, र परमेश्वरको

व्यवस्थापर् योजर्ालाई नर्ष्किचमा पुयाचउर्ु हो, ककर्कक समय र्म्जक छ र परमेश्वरको ददर् आएको

छ। उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्े सबैलाई परमेश्वरले ल्याउर्ुहुन्छ—अम्न्तमसम्म उहाँप्रनत नर्ष्ठावार् ्
हुर्ेहरू सबैलाई—परमेश्वर स्वयमको
्
युगमा। परमेश्वर स्वयमको
्
युगमा आइपुग्र्ुभन्दा पदहले,
परमेश्वरको काम मार्वका कायचहरूलाई अवलोकर् गर्चु होइर्, वा मार्वको जीवर्को सोधपछ
ू गर्चु
होइर्, तर मार्वको अर्ाज्ञाकाररतालाई न्याय गर्ुच हो, ककर्कक परमेश्वरको र्संहासर्को सामुन्र्े
आउर्े सबैलाई उहाँले पषवत्र पार्ुचहुन्छ। यस ददर्सम्म परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउर्ेहरू सबै

परमेश्वरको र्संहासर्का सामुन्र्े आउर्ेहरू हुर् ्, अनर् यो यस्तो हुँदा, अम्न्तम र्रणको परमेश्वरको
कामलाई स्वीकार गर्े प्रत्येक व्यम्क्त परमेश्वरको शुद्धीकरणको पात्र हुन्छ। अको शब्दमा भन्दा,
अम्न्तम र्रणमा भएको परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गर्े प्रत्येक व्यम्क्त परमेश्वरको न्यायको

पात्र हुन्छ।
षवगतमा बताइएको, परमेश्वरको घरमा सुरु हुर्े न्यायमा, यी शब्दहरूमा सम्बोधर् गररएको
“न्याय” ले अम्न्तम ददर्हरूमा परमेश्वरको र्संहासर्का सामु आउर्े व्यम्क्तहरूलाई उहाँले ददर्े

न्यायलाई जर्ाउँ छ। अम्न्तम ददर्हरू आएपनछ, परमेश्वरले स्वगचमा एउटा ठूलो टे बुल िडा
गर्ुचहुर्ेछ, त्यसमाचथ एउटा सेतो कपडा राखिर्ेछ , अनर् त्यसपनछ, सबै मानर्सहरू भूइँमा घुँडा

टे ककरहँ दा ठूलो र्संहासर्मा बसेर, उहाँले प्रत्येक व्यम्क्तका पापहरू प्रकट गर्ुचहुर्ेछ र नतर्ीहरूलाई
स्वगचमा उर्ार्लर्े वा आगो र गन्धकको कुण्डमा पठाइर्े भर्ी उहाँले नर्णचय गर्ुचहुर्ेछ भन्र्े
िालका अलौककक कल्पर्ाहरूमा षवश्वास गर्े व्यम्क्तहरू पनर् सायद छर् ्। मार्वले जे कुराको
कल्पर्ा गरे पनर्, यसले परमेश्वरको कामको सारलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र्। मार्वका कल्पर्ाहरू

उसका षवर्ारहरूका सज
ृ र्ा बाहे क अरू केही होइर्र् ्; नतर्ीहरू मार्वका मगजबाट आउँ छर् ,्
मार्वले दे िेका र सुर्ेका कुराहरूलाई जम्मा भएर जोडडएका हुन्छर् ्। त्यसकारण म भन्दछु , कक
नतर्ीहरूले अर्ुमार् गरे का चर्त्रहरू जनतसुकै बुद्चधमार् ् भए पनर्, नतर्ीहरू केवल व्यङ्ग्ग्य-चर्त्रहरू

मात्र हुर् ् र नतर्ीहरूले परमेश्वरको कामको योजर्ालाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्र् ्। जे र्ै भए
पनर्, मार्वलाई शैतार्ले भ्रष्ट पारे को छ, यसैले उसले कसरी परमेश्वरका षवर्ारहरूलाई बुझ्र्

सक्छ र? मार्वले परमेश्वरको न्यायको कामलाई शार्दार कुराको रूपमा कल्पर्ा गछच । परमेश्वर

आफैले र्ै न्यायको काम गर्ुचहुर्े हुर्ाले, यो काम अथाह तहको हुर्े, र मरणशीलले बुझ्र् र्सक्र्े,
र यसले स्वगचलाई थकाचउर्े , र पथ्
ृ वीलाई हल्लाउर्े हुर्ेछ ; यदद यसो होइर् भर्े , यो कसरी
परमेश्वरले गर्ुच हुर्े न्यायको काम हुर् सक्छ? यो न्यायको कायच भएको हुर्ाले, परमेश्वरले काम
गर्ुचहुँदा िास गरी उहाँर्ादहँ दबाब ददर्े र गौरवशाली हुर्ैपछच र न्याय गररएकाहरू आँसु झादै

चर्च्याउर्े र कृपाको नर्म्म्त आफ्र्ा घुँडा टे क्र्ेहरू हुर्ेछर् ् भर्ी उर्ले षवश्वास गछच र् ्। यस्तो
दृश्य अवश्य पनर् भव्य हुन्छ, र अनत रोमाञ्र्क हुन्छ…। परमेश्वरको न्यायको काम आश्र्यचपूणच
हुन्छ भर्ी प्रत्येकले कल्पर्ा गछच । तथाषप, परमेश्वरले मार्वका बीर्मा आफ्र्ो न्यायको काम
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लामो समयदे खि सुरु गर्ुचभएको भए पनर्, तँ थककत नर्द्रामा आराम गरररहे को छस ् भर्ी के

तँलाई थाहा छ? परमेश्वरको न्यायको काम औपर्ाररक रूपमा र्ै सुरु भयो भर्ी तैँले षवर्ार
गरे को समयमा, परमेश्वरले स्वगच र प थ्
ृ वीलाई र्याँ बर्ाइसक्र्ुभएको हुर्ेछ ? त्यसबेला, सायद,
तैँले भिचर मात्र जीवर्को अथचलाई बुझ्र् लागेको हुर्ेछस ्, तर परमेश्वरको दण्डको नर्दच यी कायचले
तँलाई अझै गदहरो नर्द्रामा, र्रकमा ल्याउर्ेछ। तब मात्र तैँले परमेश्वरको न्यायको कायच पूरा
भइसकेको एक्कार्स महसुस गर्ेछस ्।

अब हामी हाम्रो बहुमूल्य समयलाई िेर र्फालौँ, अनर् यी नघर्लाग्र्े र घण
ृ ात्मक कुराहरूका
बारे मा कुराकार्ी गदै र्गरौँ। बरु हामी न्यायमा के संलग्र् छ सो बारे मा कुराकार्ी गरौँ। “न्याय”
शब्द उल्लेि हुँदा, यहोवाले हरे क क्षेत्रका मानर्सहरूलाई नर्दे शर् ददर् बोल्र्ुभयो र येशूले
फररसीहरूलाई हप्काउर् बोल्र्ुभएको वर्र्हरूका बारे मा सायद तैँले षवर्ार गछच स ् होला। ती

वर्र्हरू कठोर हुँदा-हुँदै पनर्, ती मार्वका लाचग ददइएका परमेश्वरका न्यायका वर्र्हरू होइर्र् ;्
ती वर्र्हरू षवर्भन्र् वातावरणहरूर्भत्र, अथाचत ् षवर्भन्र् सन्दभचहरूमा परमेश्वरले बोल्र्ुभएको
चथयो। आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टले मार्वलाई न्याय गर्ुचहुँदा उहाँले बोल्र्ुहुर्े वर्र्हरू यी

वर्र्हरूभन्दा र्भन्र् छर् ्। आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टले मार्वलाई र्सकाउर्, मार्वको सारलाई
प्रकट गर्च, र मार्वका शब्दहरू र कायचहरूलाई जाँर् गर्च षवर्भन्र् सत्यताहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ।
यी वर्र्हरूमा मार्वको कतचव्य, मार्वले कसरी परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्ैपछच , मार्व कसरी

परमेश्वरमा नर्ष्ठावार् ् हुर्ैपछच , मार्व कसरी सामान्य मार्वतामा म्जउर्ुपछच , र साथसाथै,
परमेश्वरको बुद्चध र स्वभाव, र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता षवर्भन्र् सत्यताहरू समावेश भएका
हुन्छर् ्। यी सबै वर्र्हरू मार्वका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रनत नर्दे र्शत हुन्छर् ्। िास गरी,
मार्वले कसरी परमेश्वरलाई घण
ृ ाका साथ इन्कार गछच भर्ी प्रकट गर्े वर्र्हरूलाई मार्व
कसरी शैतार्को मूतचरूप हो, र परमेश्वरका षवरुद्धको शत्रुवत ् दबाब हो भन्र्े षवियमा बोर्लएको

हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवचधमा, परमेश्वरले मानर्सको प्रकृनतलाई एक-दई
ु वटा शब्दहरूले
व्याख्या गर्ुचहुन्र्; उहाँले प्रकट गर्ुचहुन्छ, नर्राकरण गर्ुचहुन्छ र लामो समयसम्म काट-छाँट
गर्ुचहुन्छ। प्रकट गर्े, नर्राकरण गर्े, र नछँ व ल्र्े यी सबै फरक-फरक तररकाहरू सामान्य
वर्र्हरूसँग साट्र् सककँदै र्, तर यसको सत्यताबाट मार्व पूणच रूपमा वम्ञ्र्त भएको हुन्छ। यी
जस्ता तररकाहरूलाई मात्र न्याय भन्र् सककन्छ; यस ककर्समको न्यायद्वारा मात्र मार्व
नर्यन्त्रणमा रहर् सक्छ र परमेश्वरको बारे मा पूणच रूपमा षवश्वस्त हुन्छ, र यसका साथसाथै
परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्छ। न्यायको कामले ल्याउर्े कुरा भर्ेको मार्वले
परमेश्वरको साँर्ो मुहारलाई बुझ्र्ु र उसको आफ्र्ै षवद्रोहीपर्को सत्यतालाई जान्र्ु हो।

परमेश्वरको न्यायले मार्वलाई परमेश्वरको इच्छा, र परमेश्वरको कायचको उद्दे श्य, उसले बुझ्र्ै
र्सक्र्े रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँ छ। यसले मार्वलाई आफ्र्ो भ्रष्ट सार, उसका

भ्रष्टताका जडहरू पदहर्ार् गर्च र जान्र्, र साथसाथै मार्वका कुरूपतालाई पिा लगाउर्का

लाचग स्थार् ददन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छर् ्, ककर्कक यस कामको
सारर्ादहँ वास्तवमा परमेश्वरमा षवश्वास राख्नेहरू सबैका लाचग परमेश्वरको सत्यता, बाटो, र
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जीवर्लाई िोल्र्ु हो। यो काम परमेश्वरले गर्ुचभएको न्यायको काम हो। यदद तैँले यी

सत्यताहरूलाई महत्वपूणच ठानर्र्स ्, यदद तैँले अरू कुराहरू षवर्ार र्ै र्गरी नतर्ीहरूलाई कसरी

बेवास्ता गर्े, वा नतर्ीहरूलाई संलग्र् र्गर्े र्याँ उपाय कसरी भेट्टाउर्े भन्र्े कुरा मात्र तैँले

षवर्ार गररस ् भर्े, तँ डरलाग्दो पापी हो भर्ी म भन्छु। यदद तेरो षवश्वास परमेश्वरमा छ, तर
पनर् तैँले सत्यता वा परमेश्वरको इच्छा िोज्दै र्स ्, र् त तँलाई परमेश्वरको र्म्जक ल्याउर्े

बाटोलाई प्रेम गछच स ् भर्े , म के भन्छु भर्े तँ न्यायबाट उम्कर्े कोर्सस गरररहे को छस ्, र तँ
ठूलो सेतो र्संहासर्बाट भाग्र्े कठपुतली वा धोकेबाज होस ्। परमेश्वरका आँिाबाट भाग्र्े कुर्ै

पनर् षवद्रोहीलाई परमेश्वरले बाँकी राख्नुहुर्ेछैर्। यस्ता मानर्सहरूले अझ कडा दण्ड पाउर्ेछर् ्।
परमेश्वरको सामु न्याय गररर्का लाचग आउर्ेहरू, र अझ पषवत्र बर्ाइएकाहरू सदासवचदा

परमेश्वरको राज्यमा म्जउर्ेछर् ्। अवश्य पनर् यो भषवष्यमा हुर्े कुरा हो।
न्यायको काम परमेश्वरको आफ्र्ै काम भएको हुर्ाले, स्वाभाषवक रूपमा र्ै यसलाई परमेश्वर
आफैले र्ै कायाचन्वयर् गर्ुचपर्े हुन्छ; उहाँको सट्टामा कुर्ै पनर् मार्वले यो गर्च सक्दै र्।
मार्वजानतलाई म्जत्र्का लाचग न्यायर्ादहँ सत्यताको प्रयोग भएको हुर्ाले, मार्वका बीर्का यस

ककर्समको काम गर्चका लाचग परमेश्वर अझै पनर् दे हधारी रूपमा प्रकट हुर्ुहुर्ेछ भन्र्े कुरामा
कुर्ै प्रश्र् छै र्। त्यसो भन्र्ुको अथचर्ादहँ, आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टले, सारा संसारभररका

मानर्सहरूलाई र्सकाउर् यो सत्यता प्रयोग गर्चह
ु ु र्ेछ र नतर्ीहरूलाई सबै सत्यताहरू प्रकट
गररददर्ुहुर्ेछ। परमेश्वरको न्यायको काम यही र्ै हो। परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणका बारे मा धेरै
व्यम्क्तहरूमा िराब अर्ुभूनत छर् ्, ककर्कक न्यायको काम गर्चका लाचग परमेश्वर दे ह बन्र्ुहुन्छ

भन्र्े कुरा षवश्वास गर्च धेरै मानर्सहरूलाई कदठर्ाइ हुन्छ। तर पनर्, परमेश्वरको काम प्राय
मार्वका अपेक्षाहरूभन्दा धेरै पर हुन्छर् ्, र यसलाई स्वीकार गर्चका लाचग मार्व मर्लाई कदठर्
हुन्छ भन्र्े कुरा मैले तँलाई बताउर्ै पछच । ककर्भर्े मानर्सहरू पथ्
ृ वीका कीराहरू मात्र हुर् ्, र
परमेश्वरर्ादहँ षवश्वलाई भर्चह
ु ु र्े सवोच्र् व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ; मार्वको मर् फोहोर पार्ीको िाडलजस्तो
हो, जसले कीराहरूमात्रै जन्माउँ छ, तर परमेश्वरका षवर्ारहरूद्वारा नर्दे र्शत कायचको प्रत्येक कदम
परमेश्वरको बुद्चधको फल हो। मानर्सहरूले जदहले पनर् परमेश्वरसँग झगडा गर्े कोर्सस गछच र् ्,

र अन्त्यमा कसले हार्ेछ भन्र्े कुरा स्वयं र्सद्ध छ भर्ी म भन्छु। नतमीहरूले आफूलाई सर्
ु भन्दा

बढी मूल्यवार् ् र्ठार् भर्ी म नतमीहरू सबैलाई अती ददन्छु। यदद अरूले परमेश्वरको न्यायलाई
स्वीकार गर्च सक्छर् ् भर्े, तँ ककर् सक्दै र्स ्? तँ अरूहरूभन्दा कनत माचथ िडा छस ्? यदद अरूहरूले

सत्यताको सामु आफ्र्ा र्शरहरू नर्हुयाचउर् सक्छर् ् भर्े, तँ पनर् ककर् सक्दै र्स ्? परमेश्वरको
कामको रोक्र्ै र्सककर्े गनत छ। तैँले ददएको “योगदार्” को कारणले गदाच मात्रै उहाँले न्यायको

कायचलाई फेरर दोहोयाचउर्ुहुर्े छै र्, र अनर् यनत असल अवसरलाई गुमाउर्ु परे कोमा तँ पछुतोले
भररर्ेछस ्। यदद तँ मेरा वर्र्हरूलाई षवश्वास गदै र्स ् भर्े, तँमाचथ न्याय आउर्का लाचग आकाशको

ठूलो सेतो र्संहासर्को नर्म्म्त पिी! सबै इस्राएलीहरूले येशूलाई नर्न्दा र इन्कार गरे का कुरा तँलाई
थाहा हुर्ैपछच , र पनर् सबै मार्वजानतका नर्म्म्त भएको येशूको उद्धारको यथाथच सारा षवश्वभरर र
पथ्
ु एको यथाथच यो होइर् र?
ृ वीको अन्त्यसम्म फैर्लएको छ। के परमेश्वरले धेरै पदहले बर्ाउर्भ
1625

[क]
तँलाई स्वगच लैजार्का लाचग यदद तँ अझै येशूलाई पखिचरहे को छस ् भर्े, तँ मत
ृ काठको ठुटाजस्तो

हठी छस ् भर्ी म भन्दछु। येशूले तँजस्ता सत्यप्रनत नर्ष्ठा र्भएका र आर्शिमात्र िोज्र्े झूटा

षवश्वासीलाई स्वीकार गर्चह
ु ु र्ेछैर्। बरु, लािौँ विचसम्म आगोको कुण्डमा जर्लरहर् उहाँले तँलाई
त्यहाँ फाल्दा कुर्ै कृपादे िाउर्ुहुर्ेछैर्।
न्याय के हो र सत्यता के हो भर्ी के तँ अब बुझ्छस ्? यदद बुझ्छस ् भर्े, न्याय पाउर्का

लाचग तैँले आज्ञाकाररतासाथ आफैलाई समपचण गर् भर्ी म तँलाई अती ददन्छु, र्त्रभर्े, तैँले

परमेश्वरको प्रशंसा पाउर्े वा उहाँको राज्यर्भत्र उहाँले तँलाई ल्याउर्ह
ु ु र्े कुराको अवसर कदहल्यै
पाउर्ेछैर्स ्। जसले न्याय मात्र स्वीकार गछच र् ् तर जो कदहल्यै पषवत्र पाररँदैर्र् ,् अथाचत ्, जो न्यायको

कामको बीर्बाट भाग्छर् ्, त्यस्तालाई परमेश्वरले घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ र अस्वीकार गर्ुचहुन्छ। नतर्ीहरूका
पाप फररसीहरूका भन्दा पनर् धेरै, र अझै डरलाग्दा हुन्छर् ्, ककर्कक नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई धोका
ददएका छर् ् र परमेश्वरका षवरुद्धमा षवद्रोह गरे का छर् ्। सेवा गर्चका लाचग पनर् लायक र्भएका
यस्ता मानर्सहरूले अझै कडा दण्ड पाउर्ेछर् ्, जुर् दण्डर्ादहँ अर्न्तसम्म रदहरहन्छ। परमेश्वरले
कुर्ै पनर् षवश्वासघातीलाई बाँकी राख्नुहुर्ेछैर् जसले एकपल्ट बोलीवर्र्ले नर्ष्ठा दे िाएका चथए
तर त्यसपनछ उहाँलाई धोका ददए। यस ककर्समका मानर्सहरूलाई आत्मा, प्राण, र शरीरका दण्डद्वारा

बदला र्लइर्ेछ। के परमेश्वरको धार्मचक स्वभावको प्रकाश ठीक यही र्ै होइर् र? के मार्वलाई
न्याय गर्े र उसलाई प्रकट गररददर्े परमेश्वरको उद्दे श्य यही होइर् र? न्यायको समयावचधमा

सबै ककर्समका दष्ु ट कायचहरू गर्ेहरूलाई परमेश्वरले दष्ु ट आत्माहरूले भररएको स्थार्मा
पठाउर्ुहुर्ेछ, र ती दष्ु टात्माहरूले आफ्र्ा िुशी अर्ुसार नतर्ीहरूका मासुका शरीरहरूलाई षवर्ाश
गछच र् ् र मानर्सहरूका शरीरले लासहरूका दग
ु चन्ध फैलाउँ छर् ्। नतर्ीहरूले पाउर्ैपर्े बदला यस्तो

हुन्छ। नर्ष्ठादहर् झट
ू ा षवश्वासीहरू, झट
ू ा प्रेररतहरू, र झट
ू ा कामदारहरूका प्रत्येक पापलाई परमेश्वरले
नतर्ीहरूका षववरणका पुस्तकहरूमा लेख्नुहुर्ेछ, अनर् ठीक समय आएपनछ, उहाँले नतर्ीहरूलाई

अशुद्ध आत्माहरूका बीर्मा फार्लददर्ुहुर्ेछ, र यी अशुद्ध आत्माहरूले आफ्र्ा इच्छाअर्ुसार
नतर्ीहरूका पूरै शरीरहरूलाई अशुद्ध पार्ेछर् ्, यसरी नतर्ीहरू कदहल्यै जीवर्मा आउर्ेछैर्र् ् र
नतर्ीहरूले फेरर कदहल्यै उज्यालो दे ख्ने छै र्र् ्। केही समयको नर्म्म्त सेवा गर्े तर अन्तसम्म

नर्ष्ठावार् भएर रहर् र्सक्र्े ढोंगीहरूलाई परमेश्वरले दष्ु टहरू मध्येमा गणर्ा गर्चभ
ु एको छ, यसरी

नतर्ीहरू दष्ु टहरूसँग सामेल होऊर् ् र लठाबज्र समूहका भाग बर्ूर् ्; अन्त्यमा, परमेश्वरले
नतर्ीहरूलाई षवर्ाश गर्ुचहुर्ेछ। ख्रीष्टप्रनत कदहल्यै नर्ष्ठावार् ् र्भएका वा आफ्र्ा सामथ्यचका केही
कुराहरूका पनर् योगदार् र्ददएकाहरूलाई परमेश्वरले पािा लगाइददर्ुहुर्ेछ र नतर्ीहरूप्रनत कुर्ै
ध्यार् ददर्ुहुर्ेछैर्, र यग
ु को पररवतचर्सँगै उहाँले नतर्ीहरू सबैलाई षवर्ाश गर्चुहुर्ेछ। नतर्ीहरू
पथ्
ृ वीमा रहर्ेछैर्र् ्, र परमेश्वरको राज्यर्भत्र प्रवेश गर्े सम्भावर्ाको त कुरै र्गरौं। परमेश्वरमा

कदहल्यै इमार्दार र्भएकाहरू, तर उहाँसँग पररम्स्थनत अर्ुसार मर् र्लागी-र्लागी व्यवहार गर्ेहरू,
उहाँका मानर्सहरूका नर्म्म्त सेवा गर्ेहरूको गन्तीमा पछच र् ्। यस्ता मानर्सहरूका सार्ो समूह मात्र
क. काठको ठुटा: चर्नर्याँ टुक्का, जसको अथच “कामै र्लाग्र्े” भन्र्े हुन्छ।
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बच्र्ेछ, र मापदण्ड अर्ुसारको सेवा गर्च र्सक्र्ेहरूसँग नतर्ीहरूमध्ये धेरैको षवर्ाश हुर्ेछ।
अन्त्यमा, परमेश्वर र परमेश्वरका पुत्रहरूका जस्तै मर् भएका मानर्सहरू, र पूजाहारीहरू हुर्का

लाचग पव
ू चनर्यम्ु क्त गररएकाहरू सबैलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा ल्याउर्ह
ु ु र्ेछ। नतर्ीहरू
परमेश्वरका कामको शद्
ु धीकरण हुर्ेछर् ्। परमेश्वरले नर्धाचरण गर्ुचभएका कुर्ै पनर् वगचमा र्पर्ेहरू
अषवश्वासीहरूमध्येमा गनर्र्ेछर् ्—नतर्ीहरूका र्नतजा के हुर्ेछ भन्र्े बारे मा नतमीहरूले नर्श्र्य
पनर् कल्पर्ा गर्च सक्छौ। मैले नतमीहरूलाई भन्र्ुपर्े सबै कुराहरू भनर्सकेको छु; नतमीहरूले

छान्र्प
ु र्े बाटो नतमीहरूको मात्र छर्ोट हो। नतमीहरूले बझ्
ु र्ैपर्े कुरा यो हो: उहाँसँगको गनतमा
अगाडड बढ्र् र्सक्र्ेका लाचग परमेश्वरको कामले पिेर बस्दै र्, र परमेश्वरको धार्मचक स्वभावले
कसैलाई पनर् दया दे िाउँ दै र्।

के तिँलाई थाहा धथयो?

परमेश्वरले मातनसहरूको बीचमा महान ् कुरा गनभ
ुछ एको र्
पुरार्ो युग बबतेको छ, र र्याँ युग आएको छ। एक विचपनछ अको विच र एक ददर् पनछ अको

ददर्, परमेश्वरले धेरै काम गर्ुचभएको छ। उहाँ यस संसारमा आउर्ुभयो र त्यसपनछ प्रस्थार्
गर्चभ
ु यो। यो र्क्र आफै धेरै पस्
ु ताहरू भएर दोहोररएको छ। आज, पदहले जस्तै परमेश्वरले उहाँले

गर्ै पर्े काम नर्रन्तर गर्ुचहुन्छ, त्यो काम जर्
ु उहाँले पूरा गर्च अझ पनर् बाँकी छ, ककर्की

आजका ददर्सम्म उहाँ षवश्राममा प्रवेश गर्च बाँकी र्ै छ। सम्ृ ष्टको समयदे खि आजका ददर्सम्म,
परमेश्वरले धेरै काम गर्ुच भएको छ। तर के तँलाई आज परमेश्वरले पदहलेभन्दा अझ धेरै काम
गर्चह
ु ु न्छ, र उहाँको कामको पररमाण पदहलेको भन्दा अझ धेरै छ भन्र्े थाहा चथयो। त्यसै कारणले

म भन्छु कक परमेश्वरले मानर्सहरू माझमा महार् ् कुरा गर्ुचभएको छ। परमेश्वरका सबै काम अनत
र्ै महत्वपूणच छर् ् र्ाहे त्यो मानर्सको लाचग होस ् वा परमेश्वरको लाचग होस ्, ककर्कक उहाँको
कामको हरे क बबिय मानर्ससँग सम्बम्न्धत छ।

परमेश्वरको कामलाई र् त दे ख्न सककन्छ र् त र्लर् सककन्छ—संसारले साह्रै थोरै मात्र दे िेको

छ—कसरी त्यो महार् ् कुर्ै कुरा हुर् सक्छ? कस्तो प्रकारको र्ीजलाई मात्र महार् ् मानर्र् सककन्थ्यो?
नर्श्र्य र्ै, कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र् कक परमेश्वरले जे काम गर्ुचहुन्छ, यो महार् ् मान्र्

सककन्छ, तर म ककर् परमेश्वरले यो ददर्मा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कामको बारे मा भन्छु। जब म
भन्छु कक परमेश्वरले महार् ् कुरा गर्ुचभएको छ, यसले नर्ुःसन्दे ह मानर्सले बुझ्र्ै बाँकी धेरै
रहस्यहरूलाई समावेश गछच । नतर्ीहरूको बारे मा अब कुरा गरौं।

येशू उहाँको अम्स्तत्वलाई सहर् र्सक्र्े एउटा डुँडमा त्यो युगमा जम्न्मर्ु भएको चथयो, तर

त्यसो हुँदा पनर्, संसार उहाँको मागचमा उर्भर् सकेर्, र उहाँ परमेश्वरको हे रर्ाहमा मानर्सहरू माझ
तेिीस विच म्जउर्ुभयो। जीवर्का ती धेरै विचहरूमा उहाँले संसारको कटुता अर्ुभव गर्ुचभयो र

पथ्
ृ वीमा दुःु िको जीवर् अर्ुभव गर्ुचभयो। सबै मार्वजानतलाई छुट्कारा ददलाउर् उहाँले क्रूसमा
टाँचगर्े महार् ् अर्भभारा बहर् गर्चभ
ु यो। उहाँले शैतार्को राज्य-क्षेत्रमा म्जइरहे का सबै पापीहरूलाई
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छुट्कारा ददर्ुभयो, र अन्त्यमा, उहाँको पुर्रुम्त्थत शरीर उहाँको आराम गर्े ठाउँ मा फककचयो। अब
परमेश्वरको र्याँ काम शुरू भएको छ, र यो र्याँ युगको शुरूवात पनर् हो। परमेश्वरले छुट्कारा
पाएकाहरूलाई मम्ु क्तको उहाँको र्याँ काम शरू
ु गर्च उहाँको घरमा नतर्ीहरूलाई ल्याउर्ह
ु ु न्छ। यो
समय, मुम्क्तको काम बबतेको समयको भन्दा बढी श्रमसाध्य छ। मानर्सलाई आफै पररवतचर् हुर्े

गराउर् मानर्समा काम गरररहर्ुहुर्े पषवत्र आत्मा हुर्ुहुर्े छै र्, र् त यो काम गर्च मानर्सहरू माझ
दे िा परररहे को येशूको शरीर र्ै हुर्ेछ, र कमसेकम यो काम अन्य माध्यमद्वारा गररर्ेछ। बरु, यो

काम गरररहे को र यसलाई नर्दे शर् ददइरहे को दे हधारी परमेश्वर उहाँ आफै हुर्ह
ु ु र्ेछ। उहाँले यसलाई
यसरी र्याँ काममा मानर्सलाई डोयाचउर्को लाचग गर्ुचहुन्छ। के यो महार् ् कुरा होइर्? परमेश्वरले
यो काम मार्वताको अंशमाफचत वा भषवष्यवाणीहरूको माध्यमबाट गर्ुचहुन्र्; बरु, परमेश्वर आफैले
यो गर्ुचहुन्छ। कसैले भन्लार् ् कक यो महार् ् कुरा होइर्, र यसले मानर्समा परमार्न्द ल्याउर्
सक्दै र्। तर म तँलाई भन्र्ेछु कक परमेश्वरको काम यो मात्र होइर्, तर यो भन्दा धेरै महार् ् र
धैरै बढी केही छ।

यो समयको आसपास, परमेश्वर आम्त्मक शरीरमा होइर् तर अनत साधारण शरीरमा काम

गर्चको लाचग आउर्ुहुन्छ। अझ, यो परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणको शरीर मात्र होइर्, यो त्यो शरीर
पनर् हो जसबाट परमेश्वर दे हमा फककचर्ु हुन्छ। यो अनत साधारण दे ह हो। तैँले उहाँलाई अरूबाट
फरक बर्ाउर्े त्यस्तो कुर्ै कुरा पनर् दे ख्न सक्दै र्स ्, तर तैँले उहाँबाट पदहले र्सनु र्एका सत्यहरूको

लाभ पाउर् सक्छस ्। यो नर्रथचक दे हले परमेश्वरबाट सत्यका सबै वर्र्हरू मूतचरूप ददन्छ, आखिरी
ददर्हरूमा परमेश्वरका कामको म्जम्मा र्लन्छ र मानर्सको लाचग बुझ्र्को लाचग परमेश्वरको

स्वभावको सम्पूणत
च ा व्यक्त गछच । के तँ स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरलाई दे ख्न बबछट्टै र्ाहर्ा राख्दै र्स ्?
के तँ स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरलाई बझ्
ु र् बबछट्टै र्ाहर्ा राख्दै र्स ्? के तँ मार्वजानतको गन्तव्य
दे ख्न बबछट्टै र्ाहर्ा राख्दै र्स ्? उहाँले तँलाई यी सबै रहस्यहरू बताउर्ु हुर्ेछ—यस्ता रहस्यहरू जुर्
कुर्ै पनर् मानर्सले तँलाई बताउर् सकेको छै र्, र उहाँले तँलाई सत्यहरू पनर् बताउर्ु हुर्ेछ जर्
ु

सत्यहरू तैँले बुझ्दै र्स ्। उहाँ राज्यमा तेरो प्रवेशद्वार र र्याँ युगमा तेरो पथप्रदशचक हुर्ुहुन्छ।

यस्तो साधारण दे हले बुझ्र् र्सककर्े धेरै रहस्यहरू धारण गछच । उहाँका कायचहरू तँलाई दब
ु ोध हुर्
सक्छर् ्, तर उहाँले गर्चभ
ु एका कामको सम्पण
ू च लक्ष्य तँलाई उहाँ मानर्सहरूले षवश्वास गरे जस्तो
साधारण दे ह होइर् भन्र्े तँलाई हे र्च ददर् पयाचप्त छ। ककर्कक उहाँले परमेश्वरको इच्छा र आखिरी

ददर्हरूमा मार्वजानतप्रनत परमेश्वरले दे िाउर्ु हुर्े हे रषवर्ारको उहाँ प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ। तैँले
उहाँका वर्र्हरू सुन्र् र्सके पनर् जसले स्वगचहरू र पथ्
ृ वी हल्लाएको दे खिन्छ, वा बर्लरहे का

ज्वालाहरू जस्ता उहाँका आँिाहरू हे र्च र्सके पनर्, र तैँले उहाँको फलामे डन्डाको अर्श
ु ासर् अर्भ
ु व

गर्च र्सके पनर्, तँ उहाँका वर्र्हरूबाट सुन्र् सक्छस ् कक परमेश्वर क्रोधी हुर्ुहुन्छ र थाहा पाउर्
सक्छस ् कक परमेश्वरले मार्वजानतको लाचग करुणा दे िाइरहर्ु भएको छ; तँ परमेश्वरको धमी
स्वभाव र उहाँको बुद्चध दे ख्न सक्छस ् र अझ, सबै मार्वजानतको लाचग परमेश्वरको व्यिता महसुस
सक्छस ्। आखिरी ददर्हरूमा परमेश्वरको काम पथ्
ृ वीका मानर्सहरू माझ म्जइरहर्ुभएको स्वगचमा

हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वर मानर्सलाई हे र्च ददर्ु हो, र परमेश्वरलाई बझ्
ु र्, उहाँको आज्ञा पालर् गर्च, आदर
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गर्च र प्रेम गर्च मानर्सलाई सक्षम बर्ाउर्ु हो। यसैको लाचग उहाँ दोस्रो पटक दे हमा फककचर्ुभएको

छ। हुर् त यो ददर्मा मानर्सले दे ख्ने परमेश्वर मानर्स जस्तै हुर्ुहुन्छ, एउटा र्ाक र दई
ु आँिा
भएका परमेश्वर, र साधारण परमेश्वर, अन्त्यमा परमेश्वरले नतमीहरूलाई दे िाउर्ु हुर्ेछ कक यदद

यो मानर्स अम्स्तत्वमा चथएर् भर्े, स्वगच र पथ्
ृ वीमा भयार्क पररवतचर् भएर जार्े चथयो; यदद यो

मानर्स अम्स्तत्वमा चथएर् भर्े, स्वगचहरू कफका हुर्े चथए, यो पथ्
ृ वी अस्तव्यस्ततामा जाककर्े चथयो,
र सबै मार्वजानत भोकमरी र षवपषिहरूका माझमा म्जउर्े चथए। नतमीहरूलाई उहाँले दे िाउर्ुहुर्ेछ
कक यदद नतमीहरूलाई आखिरी ददर्हरूमा मम्ु क्त ददर् दे हधारी परमेश्वर आउर्ु भएर् भर्े, त्यसबेला

परमेश्वरले सबै मार्वजानतलाई धेरै अनघ र्ै र्रकमा षवर्ाश गररसक्र्ु भएको हुर्े चथयो; यदद यो
दे ह अम्स्तत्वमा रहे को चथएर् भर्े, नतमीहरू सधैँको लाचग महापापीहरू हुर्े चथयौ, र नतमीहरू सदै व

लाशहरू हुर्े चथयौ। नतमीहरूले थाहा पाउर्ुपछच कक यदद यो दे ह अम्स्तत्वमा रहे को चथएर् भर्े, सबै
मार्वजानतले एक अपररहायच षवपषि सामर्ा गर्ुच पर्े चथयो, र आखिरी ददर्हरूमा मार्वजानतलाई
परमेश्वरले ददर्े त्यो भन्दा कठोर दण्डबाट बच्र् उर्ीहरूलाई असम्भव हुर्े चथयो। यदद यो साधारण
दे ह जम्न्मएको चथएर् भर्े, नतमीहरू सबै त्यो म्स्थनतमा हुर्े चथयौ जहाँ बाँच्र् सक्षम र्भएर
नतमीहरू जीवर्को लाचग यार्र्ा गर्े चथयो र मर्च सक्षम र्भएर मत्ृ युको लाचग प्राथचर्ा गर्े चथयो;

यदद यो दे ह अम्स्तत्वमा रहे को चथएर् भर्े, त्यसपनछ नतमीहरू सत्य प्राप्त गर्च र आज परमेश्वरको
र्संहासर्को सामन्
ु र्े आउर् सक्षम हुर्े चथएर्ौ, तर बरु, तेरो घोर पापहरूका कारणले परमेश्वरद्वारा
तँ दम्ण्डत हुर्े चथइस ्। के नतमीहरूलाई थाहा चथयो कक यदद यो दे हमा परमेश्वरको पुर्रागमर्को

लाचग चथएर् भर्े, कसैलाई पनर् मुम्क्तमा मौका हुर्े चथएर्; र यदद यो दे हको आगमर्को लाचग
चथएर् भर्े, परमेश्वरले धेरै अगाडड पुरार्ो युगलाई अन्त्य गररसक्र्ुभएको हुर्े चथएर्? यो यसो

हुर्े हुर्ाले, के नतमीहरू परमेश्वरको दोस्रो दे हधारणलाई अझसम्म इन्कार गर्च सक्षम छौ? यो
साधारण मानर्सबाट नतमीहरूले यनत धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्च सक्र्े भएकाले , ककर् नतमीहरूले
उहाँलाई िुशीसाथ स्वीकार गरे र्ौ?

परमेश्वरको काम यस्तो काम हो जसलाई तँ बुझ्र् सक्दै र्स ्। यदद तँ र् त तेरो छर्ोट सही

छ कक छै र् पूणच रूपमा बुझ्र् सक्छस ् र् त तँ परमेश्वरको काम सफल हुन्छ कक भन्र्े थाहा
पाउर् सक्छस ्, त्यसो हो भर्े ककर् तेरो भाग्यको परीक्षा र्गर्े र हे र्े कक के यो साधारण मानर्स
तेरो लाचग ठूलो सहयोग हुर् सक्छ कक सक्दै र्, र के परमेश्वरले साँम्च्र्कै महार् ् काम गर्ुचभएको
छ कक छै र्? यद्यषप, मैले तँलाई भन्र्ैपछच कक र्ोआको समयमा, मानर्सहरू िाइरहे का र षपइरहे का,
षववाह गरररहे का र षववाहमा यनत हदसम्म ददइरहे का चथए कक परमेश्वरको लाचग साक्षी ददर्

असह्य चथयो, त्यसैले आठ जर्ाको र्ोआको पररवार र सबै प्रकारका र्राहरू र र्ौपायाहरूलाई मात्र

छाडेर मार्वजानतलाई र्ष्ट गर्च उहाँले षवशाल जलप्रलय पठाउर्ुभयो। आखिरी ददर्हरूमा, यद्यषप

परमेश्वरद्वारा बर्ाएर राखिएकाहरू सबै अन्त्यसम्म उहाँप्रनत बफादार रहे काहरू चथए। हुर् त दव
ु ै
युगहरू परमेश्वरलाई साक्षी ददर् असह्य ठूलो भ्रष्टताका समय चथए, र दव
ु ै युगहरूमा मार्वजानत
परमेश्वर उर्ीहरूको प्रभु हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े इन्कार गर्च यनत भ्रष्ट भए कक परमेश्वरले र्ोआको
समयमा मानर्सहरूलाई मात्र र्ष्ट गर्चभ
ु यो। दव
ु ै यग
ु हरूमा मार्वजानतले परमेश्वरलाई ठूलो दुःु ि
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ददए, तर पनर् परमेश्वरले अदहलेसम्म आखिरी ददर्हरूका मानर्ससँग धैयच गर्ुचभयो। ककर् हो यो?

नतमीहरूले ककर् कदहल्यै आश्र्यच मार्ेर्ौ? यदद नतमीहरूलाई साँम्च्र्कै थाहा छै र् भर्े, मलाई भन्र्

दे ऊ। आखिरी ददर्हरूमा मानर्सहरूलाई परमेश्वरले कृपा गर्च सक्र्क
ु ो कारण उर्ीहरू र्ोआको
समयका मानर्सहरूभन्दा कम भ्रष्ट भएर होइर्, अथवा उर्ीहरूले परमेश्वरलाई पश्र्ाताप दे िाएको
भएर होइर्, आखिरी ददर्हरूमा प्रषवचध यनत आधुनर्क छ कक उर्ीहरूलाई परमेश्वर स्वयमले र्ष्ट

गर्च सक्र्ुहुन्र् भन्र्े कुरा त परै छाडौं। बरु, यसको कारण यो हो कक परमेश्वरले मानर्सहरूको
एक समह
ू मा आखिरी ददर्हरूमा गर्चु पर्े काम छ, र यो काम परमेश्वर स्वयमले उहाँको दे हधारणमा
गर्े र्ाहर्ा राख्नु हुन्छ। अझ बढी, परमेश्वर उहाँको मुम्क्तका पात्रहरू र उहाँको व्यवस्थापर्को
योजर्ाको फल बन्र् यो समूहको एक भाग छान्र्े, र ती मानर्सहरूलाई अको यग
ु मा ल्याउर्े

र्ाहर्ा राख्नुहुन्छ। त्यसैले, जे भए पनर्, परमेश्वरले र्ुकाउर्ुभएको यो मूल्य पूणच रूपले उहाँको
दे हधारी शरीरले आखिरी ददर्हरूमा गर्े कामको तयारीको लाचग हो। यो दे हको कारणले नतमीहरू
आजका ददर्सम्म आइपुगेका छौ। परमेश्वर दे हमा म्जउर्ुहुर्े भएकाले नतमीहरूलाई जीषवत रहर्े

मौका छ। यो साधारण मानर्सको कारणले यो सबै सौभाग्य प्राप्त भएको हो। यनत मात्र होइर्,

तर अन्त्यमा, प्रत्येक राष्रले यो साधारण मानर्सलाई आराधर्ा गर्ेछर् ्, साथै धन्यवाद ददर्ेछर् ् र
यो महत्वहीर् मानर्सको आज्ञापालर् गर्ेछर् ्, ककर्कक यो उहाँले ल्याउर्ुभएको सत्य, जीवर्, र मागच
हो जसले सबै मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददएको छ, परमेश्वर र मानर्स बीर्को द्वन्द्वलाई कम

गरे को छ, उर्ीहरू बीर्को दरू ीलाई छोट्याएको छ र परमेश्वर र मानर्सका बबर्ारहरू बीर्को

सम्बन्ध िुला गरे को छ। यो उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ जसले परमेश्वरको लाचग अझ महार् ् मदहमा प्राप्त
गर्ुचभएको छ। के यस ककर्समको साधारण मानर्स तेरो षवश्वास र आराधर्ाको लाचग अयोग्य छ?

के यस ककर्समको साधारण दे ह ख्रीष्ट भनर्र् अर्प
ु यक्
ु त छ? के यस ककर्समको साधारण मानर्स
मानर्सहरूका माझ परमेश्वरको अर्भव्यम्क्त बन्र् सक्दै र्? के यस प्रकारको मानर्स जसले
मार्वजानतलाई षवपषिबाट जोगाएको छ, नतमीहरूको प्रेम र नतम्रो र्ाहर्ा उहाँमा राख्न योग्य छै र्?

यदद नतमीहरूले उहाँको मुिबाट अर्भव्यक्त सत्यहरू इन्कार गयौ र नतमीहरू माझ उहाँको अम्स्तत्व
घण
ृ ा गयौ भर्े, त्यसपनछ अन्त्यमा नतमीहरूको के हुर्ेछ?
आखिरी ददर्हरूमा परमेश्वरका सबै काम यही साधारण मानर्सद्वारा गररन्छ। उहाँले सबै कुरा
तँलाई प्रदार् गर्ुचहुर्ेछ, र त्यो भन्दा बढी, तँसँग सम्बम्न्धत सबै कुराको नर्णचय गर्च उहाँ सक्षम

हुर्ुहुर्ेछ। के यस प्रकारको मानर्स नतमीहरूले उहाँ जस्तो हुर्ुपर्े हो षवश्वास गछौ त्यस्तो हुर्
सक्छ: यनत सामान्य मानर्स कक उल्लेि गर्च र्ै अयोग्य? के उहाँको सत्य नतमीहरूलाई पूणचरूपमा
षवश्वस्त तल्
ु याउर् पयाचप्त छै र्? के उहाँका कामहरूको साक्षी नतमीहरूलाई पण
ू चरूपमा षवश्वस्त

तुल्याउर् पयाचप्त छै र्? अथवा के उहाँले नतमीहरूलाई डोयाचउर्ु हुर्े त्यो बाटो नतमीहरूको लाचग
दहँड्र् योग्य छै र्? जब सबै भनर्न्छ र गररन्छ, त्यस्तो के छ जसले नतमीहरूलाई उहाँलाई घण
ृ ा
गर्च र उहाँलाई टाढा फाल्र् र उहाँलाई फराककलो स्थार् ददर् लगाउँ छ? यो यही मानर्स हो जसले
सत्य अर्भव्यक्त गछच , यो यही मानर्स हो जसले सत्य प्रदार् गछच , र यो यही मानर्स हो जसले

नतमीहरूलाई पछ्याउर्े मागच ददन्छ। के यो हुर् सक्छ कक नतमीहरू यी सत्यहरूर्भत्र परमेश्वरको
1630

कामका चर्न्हहरू भेट्र् अझसम्म पनर् असक्षम छौ? येशूको कामषवर्ा, मार्वजानत क्रूसबाट ओलचर्

सक्र्े चथएर्र् ्, तर आजको दे हधारण बबर्ा, क्रूसबाट ओर्लचएकाहरूले कदहल्यै परमेश्वरको समथचर्
प्राप्त गर्च वा र्याँ यग
ु मा प्रवेश गर्च सक्र्े चथएर्र् ्। यो साधारण मानर्सको आगमर्षवर्ा,
नतमीहरूले परमेश्वरको सही मुिाकृनत दे ख्ने अवसर कदहल्यै पाउर्े चथएर्ौ, र् त नतमीहरू योग्य र्ै

हुर्े चथयौ, ककर्कक नतमीहरू सबै धेरै पदहले र्ष्ट गररसक्र्ु पर्े पात्रहरू हौं। परमेश्वरको दोस्रो
दे हधारणको आगमर्को कारणले, नतमीहरूलाई परमेश्वरले क्षमा ददर्ुभएको छ र नतमीहरूलाई कृपा
दे िाउर्ु भएको छ। यसका बावजद
ु , मैले नतमीहरूलाई अम्न्तमनतर छोड्र्ै पर्े वर्र्हरू अझै यी

छर् ्ुः यो साधारण मानर्स, जो दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, नतमीहरूको लाचग अनत र्ै महत्वको
हुर्ुहुन्छ। यो परमेश्वरले मानर्सहरू माझ पदहले र्ै गररसक्र्ु भएको महार् ् कुरा हो।

आखखरी हिनहरूका ख्रीष्टले मात्रै

मातनसलाई अनन्त जीवनको बाटो हिन सक्नह
ु ु न्र्
जीवर्को बाटो जोसुकैले पाउर्े कुरा होइर्, र् त यो कसैले सहजै प्राप्त गर्च सक्र्े कुरा र्ै हो।

यो यसैले हो ककर्भर्े जीवर् परमेश्वरबाट मात्रै आउर् सक्छ, अथाचत ्, परमेश्वर स्वयमसँ
् ग मात्रै

जीवर्को सारतत्व छ, र परमेश्वर स्वयमसँ
् ग मात्रै जीवर्को बाटो छ। त्यसैले परमेश्वर मात्रै
जीवर्को स्रोत, र जीवर्को म्जउँ दो पार्ीको सदा-बचगरहर्े मूल हुर्ुहुन्छ। उहाँले संसारको सम्ृ ष्ट
गर्ुचभएदे खि र्ै परमेश्वरले जीवर्को शम्क्तसँग सम्बम्न्धत धेरै काम गर्ुचभएको छ, मानर्सलाई

जीवर् ददर्े धेरै काम गर्ुचभएको छ, र मानर्सले जीवर् प्राप्त गर्च सकोस ् भर्ेर ठूलो मूल्य
र्क
ु ाउर्भ
ु एको छ। यो यसैले हो ककर्भर्े परमेश्वर स्वयम ् र्ै अर्न्त जीवर् हुर्ह
ु ु न्छ, अनर् मानर्स
पुर्रुम्त्थत हुर्े बाटो परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ। मानर्सको हृदयबाट परमेश्वर कदहल्यै पनर्

अलग हुर्ुहुन्र्, र उहाँ सँधैभरर मानर्सकै बीर्मा बस्र्ुहुन्छ। उहाँ र्ै मानर्सको म्जयाइको संर्ालर्
शम्क्त, मानर्सको अम्स्तत्वको जरा, अनर् जन्मपनछ मानर्सको अम्स्तत्वको लाचग सम्पन्र् भण्डार
हुर्ुहुन्छ। मानर्सलाई पुर्जचन्म गराउर्े, र उसको हरे क भूर्मकामा दृढताको साथ म्जउर् सक्षम
गराउर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ। उहाँको शम्क्त र उहाँको र्नर्भ्र्े जीवर् शम्क्तकै कारण, मानर्स पस्
ु तौंदे खि

म्जएको छ, जुर् अवचधमा परमेश्वरको जीवर्को शम्क्त र्ै मानर्सको अम्स्तत्वको मुख्य आधार
बर्ेको छ, र कुर्ै पनर् मानर्सले कदहल्यै र्नतरे को मूल्य परमेश्वरले नतर्ुचभएको छ। परमेश्वरको

जीवर् शम्क्त अरू कुर्ै पनर् शम्क्त माचथ प्रबल हुर् सक्छ; यसको साथै, यसले कुर्ै पनर् शम्क्तलाई
उनछन्छ। उहाँको जीवर् अर्न्त, उहाँको शम्क्त असाधारण छ, र सम्ृ ष्ट गररएको कुर्ै पनर् प्राणी वा
शत्रुको शम्क्तले उहाँको जीवर् शम्क्तलाई म्जत्र् सक्दै र्। समय वा स्थार्को बावजूद परमेश्वरको

जीवर् शम्क्त अम्स्तत्वमा र्ै रहन्छ र यसको शार्दार र्मकलाई र्म्काउँ छ। स्वगच र पथ्
ृ वी धेरै

पररवतचर् भएर जार् सक्छ, तर परमेश्वरको जीवर् सदासवचदा उस्तै रहन्छ। सबै कुराहरू टलेर जार्

सक्छ, तर परमेश्वरको जीवर् अझै उस्तै रहर्ेछ, ककर्भर्े सबै कुराहरूको अम्स्तत्वको स्रोत अनर्
नतर्ीहरूको अम्स्तत्वको जरा परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ। मानर्सको जीवर् परमेश्वरबाट सरु
ु हुन्छ,
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परमेश्वरकै कारणले गदाच स्वगचको अम्स्तत्व छ, अनर् परमेश्वरको जीवर्को शम्क्तबाट पथ्
ृ वीको

अम्स्तत्व उत्पन्र् हुन्छ। कुर्ै पनर् थोकको जीवर्-शम्क्तले परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई उनछन्छ
सक्दै र्, र जोसका साथ कुर्ै पनर् थोक परमेश्वरको अम्ख्तयारको प्रभत्ु वबाट उम्कर् सक्दै र्। यसरी,
नतर्ीहरू जोसुकै भए पनर्, हरे क र्ै परमेश्वरको प्रभुत्वमा समषपचत हुर्ुपछच , हरे क र्ै परमेश्वरको
आज्ञाको अधीर्मा म्जउर्ुपछच , अनर् उहाँको हातबाट कोही पनर् उम्कर् सक्दै र्।
सायद तँ अदहले जीवर् प्राप्त गर्े इच्छा गछच स ्, वा सायद तँ सत्यता प्राप्त गर्े इच्छा

गछच स ्। जेसुकै भए पनर्, तँ परमे श्वरलाई भेट्र्े इच्छा गछच स ्, तैँले भरोसा गर्च सक्र्े , र तँलाई
अर्न्त जीवर् ददर् सक्र्े परमेश्वरलाई भेट्र्े इच्छा गछच स ्। यदद तँ अर्न्त जीवर् प्राप्त गर्े

इच्छा गछच स ् भर्े, सुरुमा तैँले अर्न्त जीवर्को स्रोतलाई बुझ्र्ैपछच र पदहले परमेश्वर कहाँ

हुर्ुहुन्छ सो जान्र्ैपछच । मैले पदहले र्ै भनर्सकेको छु कक परमेश्वर मात्रै अपररवतचर्ीय जीवर्
हुर्ुहुन्छ, र परमेश्वरमा मात्रै जीवर्को बाटो छ। परमेश्वर अपररवतचर्ीय जीवर् हुर्ुभएको हुर्ाले,

उहाँ अर्न्त जीवर् हुर्ुहुन्छ; परमेश्वर मात्रै जीवर्को बाटो हुर्ुभएकोले, तसथच परमेश्वर स्वयम ्
र्ै अर्न्त जीवर्को बाटो हुर्ुहुन्छ। त्यसैले, तैँले सुरुमा परमेश्वर कहाँ हुर्ुहुन्छ, र अर्न्त
जीवर्को यो बाटो कसरी प्राप्त गर्े सो कुरा बुझ्र्ुपछच । अब यी दई
ु षवियहरूलाई अलग-अलग
रूपमा हामी सङ्ग्गनतमा संलग्र् गरौं।

यदद तँ साँच्र्ै अर्न्त जीवर्को बाटो प्राप्त गर्च र्ाहन्छस ् भर्े, र यसको िोजीमा तँ अत्यन्तै

तषृ ित छस ् भर्े, पदहले यो प्रश्र्को उिर दे : आज परमेश्वर कहाँ हुर्ुहुन्छ? सायद तैँले यो जवाफ
ददर्ेछस ्, “नर्श्र्य र्ै, परमेश्वर स्वगचमा बस्र्ुहुन्छ—उहाँ पक्कै पनर् तपाईंको घरमा बर्सरहर्ुभएको

छै र् होला, छ त?” सायद तैँले भन्र् सक्छस ् कक परमेश्वर अवश्य र्ै सबै कुराहरूका बीर्मा
बस्र्ह
ु ु न्छ। वा सायद तैँले भन्र् सक्छस ् कक परमेश्वर हरे क व्यम्क्तको हृदयमा बस्र्ुहुन्छ, वा

परमेश्वर आम्त्मक संसारमा हुर्ुहुन्छ। यीमध्ये कुर्ैलाई पनर् म र्काददचर्, तर यो कुरालाई मैले
स्पष्ट पार्ैपछच । परमेश्वर मानर्सको हृदयमा बस्र्ुहुन्छ भर्ेर भन्र्ु पूणच रूपमा सत्य पनर् होइर्,
तर यो पूणच रूपमा गलत पनर् होइर्। यसको कारण के हो भर्े, परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेहरूमध्ये,

कसैको षवश्वास साँर्ो छ र कसैको षवश्वास झूटो छ, कसैलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचहुन्छ र
कसैलाई उहाँले अस्वीकार गर्चह
ु ु न्छ, कसैले उहाँलाई प्रसन्र् तल्
ु याउँ छर् ् र कसैलाई उहाँले घण
ृ ा
गर्ुचहुन्छ, अनर् कसैलाई उहाँले र्सद्ध तुल्याउर्ुहुन्छ र कसैलाई उहाँले हटाउर्ुहुन्छ। त्यसैले म
भन्छु कक परमेश्वर एक-दई
ु जर्ा मानर्सहरूको हृदयमा मात्रै बस्र्ुहुन्छ, र यी मानर्सहरू अवश्य

र्ै परमेश्वरमा साँर्ो रूपमा षवश्वास गर्ेहरू, परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचहुर्ेहरू, उहाँलाई िुशी पार्ेहरू,
र उहाँले र्सद्ध पार्चह
ु ु र्ेहरू हुर् ्। परमेश्वरद्वारा अगव
ु ाइ गररएकाहरू नतर्ीहरू र्ै हुर् ्। नतर्ीहरू
परमेश्वरद्वारा अगुवाइ गररएकाहरू भएकाले, पदहले र्ै परमेश्वरको अर्न्त जीवर्को बाटोको बारे मा

सुन्र्े र दे ख्र्े मानर्सहरू नतर्ीहरू र्ै हुर् ्। परमेश्वरमाचथ झूटो षवश्वास हुर्ेहरू, परमेश्वरले स्वीकार
र्गर्ेहरू, परमेश्वरले घण
ृ ा गर्ेहरू, परमेश्वरले हटाउर्ुहुर्ेहरू—नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गर्च
बाध्य छर् ्, नतर्ीहरू जीवर्को बाटो षवहीर् रहर् बाध्य छर् ्, र परमेश्वर कहाँ हुर्ुहुन्छ त्यसप्रनत
अर्जार् रहर् बाध्य छर् ्। यसको षवपरीत, जसको हृदयमा परमेश्वर बस्र्ुहुन्छ नतर्ीहरूलाई उहाँ
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कहाँ हुर्ुहुन्छ भन्र्े थाहा छ। परमेश्वरले अर्न्त जीवर्को बाटो ददर्ुहुर्े मानर्सहरू नतर्ीहरू र्ै
हुर् ् र परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरू नतर्ीहरू र्ै हुर् ्। अब के तँलाई परमेश्वर कहाँ हुर्ुहुन्छ भन्र्े

थाहा छ? परमेश्वर दव
ु ै मानर्सको हृदयमा अनर् मानर्सको छे उमा हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँ आम्त्मक संसारमा,
अनर् सबै कुराहरूभन्दा माचथ मात्रै हुर्ुहुन्र्, तर अझै बढी उहाँ पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुन्छ जहाँ मानर्सको
अम्स्तत्व छ। त्यसैले आखिरी ददर्हरूको आगमर्ले परमेश्वरको कायचका र्रणहरूलाई र्याँ क्षेत्रमा

लगेको छ। यावत ् थोक मध्येका सबै कुरामाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ, र मानर्सको हृदयमा
उसको बस्र्े आधार उहाँ र्ै हुर्ह
ु ु न्छ, र यसको साथै, उहाँ मानर्सकै बीर्मा अम्स्तत्वमा रहर्ह
ु ु न्छ।
यसरी मात्रै उहाँले जीवर्को बाटो मार्वजानतकहाँ ल्याउर्, र मानर्सलाई जीवर्को बाटोमा ल्याउर्
सक्र्ुहुन्छ। मानर्सले जीवर्को बाटो प्राप्त गर्च सकोस ्, र मानर्स अम्स्तत्वमा रहर् सकोस ् भर्ेर

परमेश्वर पथ्
ृ वीमा आउर्ुभएको छ, र उहाँ मानर्सको बीर्मा म्जउर्ुहुन्छ। उही समयमा, परमेश्वरले
मानर्सको बीर्मा हुर्े व्यवस्थापर्मा सहकायचलाई सहज तुल्याउर्को लाचग पनर् यावत ् थोकका
सबै कुरालाई हुकुम गर्ुचहुन्छ। त्यसैले, यदद तैँले परमेश्वर स्वगचमा हुर्ुहुन्छ र मानर्सको हृदयमा
हुर्ुहुन्छ भन्र्े र्सद्धान्तलाई मात्रै स्वीकार गछच स ्, तैपनर् मानर्सको बीर्मा परमेश्वरको
अम्स्तत्वलाई स्वीकार गदै र्स ् भर्े, तैँले कदहल्यै पनर् जीवर् प्राप्त गर्ेछैर्स ्, र सत्यको बाटो
कदहल्यै प्राप्त गर्ेछैर्स ्।

परमेश्वर स्वयम ् र्ै जीवर्, र सत्य हुर्ुहुन्छ, र उहाँको जीवर् र सत्य सह-अम्स्तत्वमा रहन्छ।
सत्यलाई प्राप्त गर्च र्सक्र्ेहरूले जीवर्लाई कदहल्यै पनर् प्राप्त गर्ेछैर्र् ्। सत्यको मागचदशचर्,
सहयोग, र प्रावधार्षवर्ा, तैँले अक्षरहरू, धमचर्सद्धान्तहरू, र, सबैभन्दा माचथ, मत्ृ युलाई मात्रै प्राप्त
गर्ेछस ्। परमेश्वरको जीवर् सदा-उपम्स्थत छ, र उहाँको सत्य र जीवर् सह-अम्स्तत्वमा रहन्छ।

यदद तैँले सत्यको स्रोत भेट्टाउर् सक्दै र्स ् भर्े , तैँले जीवर्को पालर्पोिण प्राप्त गर्ेछैर्स ्; यदद

तैँले जीवर्को प्रावधार्लाई प्राप्त गर्च सक्दै र्स ् भर्े, तैँले अवश्य र्ै सत्य प्राप्त गर्ेछैर्स ्, र त्यसैले

कल्पर्ा र धारणाहरू बाहे क, तेरो शरीरको सम्पूणचता तेरो दे ह—तेरो दग
ु चम्न्धत दे ह बाहे क केही पनर्
हुर्ेछैर्। पुस्तकका शब्दहरू जीवर्को रूपमा गन्ती हुँदैर्र् ्, इनतहासका अर्भलेिहरूलाई सत्यको

रूपमा आराधर्ा गर्च सककँदै र्, र षवगतका नर्यमहरूले वतचमार्मा परमेश्वरले बोल्र्ुभएका
वर्र्हरूको षववरणको रूपमा काम गर्च सक्दै र्र् ्। पथ्
ृ वीमा आएर मानर्सहरूको बीर्मा बस्दा

परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचहुर्े कुरा मात्रै सत्य, जीवर्, परमेश्वरको इच्छा, अनर् उहाँको काम गर्े
वतचमार् शैली हो। यदद तैँले षवगतका युगहरूको अवचधमा परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूको

अर्भलेिलाई आज लागू गछच स ् भर्े, त्यसले तँलाई पुरातत्वषवद तुल्याउँ छ, र तँलाई व्याख्या गर्े

सबैभन्दा राम्रो तररका भर्ेको तँ ऐनतहार्सक सम्पदा सम्बम्न्ध षवद्वार् होस ् भर्ेर भन्र्ु हो। त्यो
यसैले हो ककर्भर्े तँ सँधै परमेश्वरले षवगतका समयहरूमा गर्ुचभएको कामका नर्सार्ाहरूमा

षवश्वास गछच स ्, यसभन्दा पदहले उहाँले मानर्सको बीर्मा काम गर्ुचभएको बेला छोडडएको
परमेश्वरको

छायामा

मात्रै

षवश्वास

गछच स ्, र

पदहलेका

समयहरूमा

परमेश्वरले

आफ्र्ा

अर्ुयायीहरूलाई ददर्ुभएको बाटोमा मात्रै षवश्वास गछच स ्। तँ आज परमेश्वरको कायचको ददशामा

षवश्वास गदै र्स ्, आजको परमेश्वरको मदहर्मत मुहारमा षवश्वास गदै र्स ्, र परमेश्वरले हाल व्यक्त
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गर्ुचभएको सत्यको बाटोमा षवश्वास गदै र्स ्। त्यसैले तँ अवश्य र्ै ददवा-सपर्ा दे ख्र्े होस ् जो पूणच
रूपमा वास्तषवकताभन्दा सम्पकच बादहर छ। यदद तँ अझै पनर् मानर्समा जीवर् ल्याउर् र्सक्र्े

वर्र्हरूमा टाँर्सन्छस ् भर्े, तँ काठको ठुटाजस्तो[क] काम र्लाग्र्े छस ्, ककर्भर्े तँ अत्यन्तै
रूदढवादी, अत्यन्तै हठी, अत्यन्तै अषववेकी छस ्!

दे हधारी हुर्ुभएका परमेश्वरलाई ख्रीष्ट भनर्न्छ, त्यसकारण मानर्सहरूलाई सत्यता ददर्
सक्र्ुहुर्े ख्रीष्टलाई परमेश्वर भनर्न्छ। यसको बारे मा केही पनर् अत्योम्क्त छै र्, ककर्भर्े उहाँमा
परमेश्वरको सार छ, र परमेश्वरको स्वभाव छ, र उहाँको काममा बद्
ु चध छ, जसलाई मानर्सले प्राप्त

गर्च सक्दै र्। आफैलाई ख्रीष्ट भर्ी भन्र्े, तैपनर् परमेश्वरको काम गर्च र्सक्र्े हरू ठगहरू हुर् ्।
ख्रीष्ट पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको प्रकटीकरण मात्रै हुर्ुहुन्र्, तर उहाँ मानर्सको बीर्मा उहाँले आफ्र्ो

काम गर्े र त्यसलाई पूरा गर्े क्रममा परमेश्वरले धारण गर्ुचहुर्े िास दे ह पनर् हुर्ुहुन्छ। यो कुर्ै
पनर् मानर्सले हटाउर् सक्र्े दे ह होइर्, तर पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको कायचलाई पयाचप्त रूपमा वहर्
गर्च, र परमेश्वरको स्वभावलाई व्यक्त गर्च, अनर् परमेश्वरको राम्ररी प्रनतनर्चधत्व गर्च , र मानर्सलाई

जीवर् ददर् सक्र्े दे ह हो। दढलो वा र्ाँडो, ख्रीष्टको र्क्कल गर्ेहरू पतर् हुर्ेछर् ्, ककर्भर्े
नतर्ीहरूले आफूलाई ख्रीष्ट भर्ी दाबी गर्े भए तापनर्, नतर्ीहरूमा ख्रीष्टको कुर्ै पनर् सार छै र्।
त्यसैले म भन्छु कक ख्रीष्टको षवशुद्धतालाई मानर्सले पररभाषित गर्च सक्दै र्, तर परमेश्वर
स्वयमले
् मात्र यसको उिर ददर् र नर्णचय गर्च सक्र्ुहुन्छ। यसरी, यदद तँ जीवर्को बाटोलाई साँर्ो

रूपमा िोज्र् र्ाहन्छस ् भर्े, तैँले पदहले, उहाँले पथ्
ृ वीमा आउर्ु भएर परमेश्वरले मानर्सलाई
जीवर्को बाटो ददर्े काम गर्ुचहुन्छ भन्र्े स्वीकार गर्ैपछच , र मानर्सलाई जीवर्को बाटो ददर्को
लाचग आखिरी ददर्हरूमा उहाँ आउर्ुहुन्छ भन्र्े तैँले स्वीकार गर्ैपछच । यो षवगत होइर्; यो आज
र्ै भइरहे को छ।

आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टले जीवर् ल्याउर्ुहुन्छ, अनर् सत्यको नर्त्य रहर्े र अर्न्त बाटो

ल्याउर्ुहुन्छ। मानर्सले जीवर् प्राप्त गर्े मागच यही सत्य र्ै हो, र यो एक मात्र मागच हो जसद्वारा
मानर्सले परमेश्वरलाई चर्न्र्ेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गररर्ेछ। यदद तँ आखिरी ददर्हरूका

ख्रीष्टले प्रदार् गर्ुचभएको जीवर्को िोजी गदै र्स ् भर्े, तैँले कदहल्यै पनर् येशूको स्वीकृती प्राप्त
गर्ेछैर्स ्, र स्वगचको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्च कदहल्यै पनर् योग्य हुर्ेछैर्स ्, ककर्भर्े तँ
इनतहासको कठपुतली र कैदी दव
ु ै होस ्। नर्यमहरूको, अक्षरहरूको नर्यन्त्रणमा हुर्ेहरू, र इनतहासको

बन्धर्मा बाँचधर्ेहरूले कदहल्यै पनर् जीवर् प्राप्त गर्च सक्र्ेछैर्र् ् र् त जीवर्को अर्न्त बाटोलाई
र्ै पाउर्ेछर् ्। यो यसैले हो ककर्भर्े नतर्ीहरूसँग र्संहासर्बाट बग्र्े जीवर्को पार्ी होइर् तर
हजारौं विचदेखि जमेर बसेको धर्मलो पार्ी मात्रै छ। जसलाई जीवर्को पार्ी ददइएको छै र् नतर्ीहरू

सदासवचदा र्ै लासहरू, शैतार्का िेलौर्ाहरू, अनर् र्रकका पुत्रहरू रहर्ेछर् ्। त्यसोभए, नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई कसरी दे ख्र् सक्छर् ्? यदद तँ षवगतलाई मात्रै पकक्रराख्र्े प्रयास गछच स ्, दठङ्ग्ग उर्भएर
काम-कुराहरूलाई यथाम्स्थनतमा राख्र्े प्रयास मात्रै गछच स ्, र यथाम्स्थनतलाई पररवतचर् गर्े र
क. काठको ठुटा: चर्नर्याँ टुक्का, जसको अथच “कामै र्लाग्र्े” भन्र्े हुन्छ।
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इनतहासलाई त्याग्र्े प्रयास गदै र्स ् भर्े, के तँ सँधै परमेश्वरकै षवरुद्धमा हुर्ेछैर्स ् र? परमेश्वरको
कायचका र्रणहरू उलेर आउर्े छालहरू अनर् बेररएर आउर्े र्ट्याङहरूजस्तै गहर् र शम्क्तशाली

छर् ्—तैपनर् तँ आफ्र्ो मि
ु चतामा टाँर्सदै र केही पनर् र्गररकर्, षवर्ाशको प्रतीक्षा गदै नर्म्ष्क्रय

रूपमा बस्छस ्। यसरी, तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउर्े व्यम्क्तको रूपमा कसरी र्लर् सककन्छ?
तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सँधै र्याँ र कदहल्यै पुरार्ो र्हुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर तैँले कसरी
पुम्ष्ट गर्च सक्छस ्? अनर् तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी र्याँ युगमा लैजार्
सक्छ? नतर्ले कसरी तँलाई परमेश्वरको कायचका र्रणहरूको िोजी गर्च अगव
ु ाइ गर्च सक्छर् ्?
अनर् के नतर्ले तँलाई स्वगच लैजार् सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे र्लएको छस ् ती तँलाई अस्थाई

सान्त्वर्ा ददर्े अक्षरहरू मात्र हुर् ्, जीवर् ददर् सक्र्े सत्यताहरू होइर्र् ्। तैँले पढ्र्े धमचशास्त्रका
िण्डहरूले तेरो म्जब्रोलाई मात्रै समद्
ृ ध तुल्याउर् सक्छ र ती मार्व म्जन्दगी जान्र् तँलाई सहयोग
गर्च सक्र्े दशचर्शास्त्रका शब्दहरू होइर्र् ्, ती तँलाई र्सद्धतामा लैजार् सक्र्े मागचहरू हुर्े कुरा त
परै जाओस ्। के यो षवसंगनतले तँलाई प्रनतबबम्म्बत गर्े तुल्याउँ दै र्? के यसले तँलाई आफैर्भत्र

समावेश रहे का रहस्यहरूलाई महसुस गर्े तुल्याउँ दै र् र? के तँ परमेश्वरलाई भेट्र्को लाचग आफैले
आफैलाई स्वगच लैजार् सक्छस ्? परमेश्वरको आगमर्षवर्ा, के तँ परमेश्वरसँग पाररवाररक िुशीको

आर्न्द र्लर् आफैलाई स्वगच लैजार् सक्छस ्? के तँ अझै पनर् सपर्ा दे खिरहे को छस ्? त्यसो भए,
मेरो सझ
् अदहले आखिरी
ु ाव छ, तँ सपर्ा दे ख्र् छोड् अनर् अदहले कसले काम गरररहर्भ
ु एको छ हे र—

ददर्हरूमा मानर्सलाई मुम्क्त ददर्े काम कसले गदै हुर्ुहुन्छ त्यो दे ख्र्को लाचग हे र।् यदद तँ त्यसो
गदै र्स ् भर्े, तैँले कदहल्यै सत्यता प्राप्त गर्ेछैर्स ्, र कदहल्यै जीवर् प्राप्त गर्ेछैर्स ्।

ख्रीष्टले बोल्र्ुभएको सत्यतामा भरोसा र्गररकर् जीवर् प्राप्त गर्च र्ाहर्ेहरू पथ्
ृ वीका सबैभन्दा

हास्यास्पद मानर्सहरू हुर् ्, र ख्रीष्टले ल्याउर्भ
ु एको जीवर्को बाटोलाई स्वीकार र्गर्ेहरू कल्पर्ामा
हराएका छर् ्। त्यसैले म भन्छु कक आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टलाई स्वीकार र्गर्ेहरूलाई परमेश्वरले
सदासवचदा र्ै नघर्ाउर्ुहुर्ेछ। ख्रीष्ट र्ै आखिरी ददर्हरूमा राज्यमा प्रवेश गर्े मानर्सको बाटो

हुर्ुहुन्छ, र उहाँबाट उम्केर कोही पनर् जार् सक्दैर्। ख्रीष्टद्वारा बाहे क परमेश्वरले कसैलाई पनर्

र्सद्ध पार्ुचहुन्र्। तँ परमेश्वरमा षवश्वास गछच स ्, र त्यसकारण तैँले उहाँका वर्र्हरूलाई स्वीकार
गरे र उहाँको बाटोलाई पालर् गर्ैपछच । सत्यतालाई प्राप्त गर्च असक्षम हुँदा-हुँदै र जीवर्को
प्रावधार्लाई स्वीकार गर्च असक्षम हुँदा-हुँदै, तैँले आर्शिहरू प्राप्त गर्े बारे मा मात्रै षवर्ार गर्च
सक्दै र्स ्। उहाँमा साँर्ो रूपमा षवश्वास गर्ेहरू सबैले जीवर् प्राप्त गरूर् ् भर्ेर ख्रीष्ट आखिरी

ददर्हरूमा आउर्ुहुन्छ। उहाँको काम पुरार्ो युगलाई समाप्त गरे र र्याँ युगमा प्रवेश गर्चको िानतर
हो, र उहाँको काम र्ै र्याँ यग
ु मा प्रवेश गर्े सबैले दहँड्र्ै पर्े मागच हो। यदद तैँले उहाँलाई स्वीकार

गर्च सक्दै र्स ्, बरु उहाँलाई दोि ददन्छस ्, ईश्वरनर्न्दा गछच स ्, वा उहाँको िेदो समेत गछच स ् भर्े, तँ
अवश्य र्ै अर्न्तसम्म जल्र्ेछस ् र परमेश्वरको राज्यमा कदहल्यै प्रवेश गर्ेछैर्स ्। यही ख्रीष्ट

स्वयम ् र्ै पषवत्र आत्माको अर्भव्यम्क्त, परमेश्वरको अर्भव्यम्क्त, पथ्
ृ वीमा आफ्र्ो काम गर्चको

लाचग परमेश्वरले म्जम्मा ददर्ुभएको व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ। त्यसैले म भन्छु कक यदद आखिरी ददर्हरूका
ख्रीष्टले गर्चभ
ु एका सबै कुराहरूलाई तैँले स्वीकार गर्च सक्दै र्स ् भर्े, तैँले पषवत्र आत्माको
1635

ईश्वरनर्न्दा गछच स ्। पषवत्र आत्माको ईश्वरनर्न्दा गर्ेहरूले पाउर्े दण्ड सबैको लाचग प्रष्टै छर् ्। म

तँलाई यो पनर् भन्छु कक यदद तैँले आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टको षवरोध गररस ् भर्े, यदद तैँले
आखिरी ददर्हरूका ख्रीष्टको नतरस्कार गररस ् भर्े , तेरो सट्टामा पररणामहरू भोचगददर्े अरू कोही

पनर् हुर्ेछैर्। यसको साथै, यो ददर्दे खि उसो परमेश्वरबाट स्वीकृती प्राप्त गर्े अको मौका तैँले
पाउर्ेछैर्स ्; यदद तैँले आफैलाई छुटाउर्े प्रयास गररस ् भर्े पनर्, तैँले फेरर कदहल्यै पनर् परमेश्वरको

मुहारलाई दे ख्र्ेछैर्स ्। ककर्भर्े तैँले जे षवरोध गछच स ् त्यो मानर्स होइर्, तैँले जे नतरस्कार गछच स ्
त्यो कुर्ै तच्
ु छ कुरा होइर्, तर ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ। यसको पररणामहरू के हुर्ेछर् ् के तँलाई थाहा छ?
तैँले सार्ो गल्ती होइर्, तर घखृ णत पाप गरे को हुर्ेछस ्। त्यसैले म जोकोहीलाई सत्यको अनघ
आफ्र्ो दारा र्दे िाओ वा लापरवाह आलोर्र्ा र्गर भन्र्े सल्लाह ददन्छु, ककर्भर्े सत्यले मात्रै
तँलाई जीवर् ददर्ेछ, र सत्य बाहे क अरू केहीले पनर् तँलाई पुर्जचन्म पाउर्े र परमेश्वरको मुहारलाई
फेरर हे र्े तुल्याउर् सक्दै र्।

तेरो गन्तव्यका लाधग पयाछप्त असल कायछहरु तयार गर्
मैले नतमीहरूमाझ धेरै कायचहरु गररसकेको छु, र पक्कै पनर्, धेरै वाणीहरु पनर् बोलेको छु। तर

पनर् आखिरी ददर्हरुमा मेरा वर्र्हरु तथा मेरा कायचले मेरो कायचको उद्दे श्य पण
ू च रुपमा पररपनू तच
गर्च र्सककरहे को जस्तो मलाई प्रतीत भएको छ। ककर्भर्े षवगतका केही ददर्हरुका मेरा कायचहरु

केही नर्म्श्र्त व्यम्क्त वा केही नर्म्श्र्त मानर्सहरुका लाचग र्भई मेरो अन्तनर्चदहत स्वभाव प्रदशचर्

गर्ेतफच उन्मुि छ। तर पनर् असंख्य कारणहरुले गदाच—शायद समयको अभाव वा व्यस्त

कायचतार्लकाका कारण, मेरो स्वभावबाट मेरो षवियमा मानर्सहरुले कुर्ै पनर् ज्ञार् प्राप्त गरे का
छै र्र् ्। तसथच, म मेरो र्याँ योजर्ा, मेरा अम्न्तम कायच प्रारम्भ गदचछु, र मेरो कायचको र्याँ पष्ृ ठ

िोल्दछु, ताकक मलाई भेट्र्े सबैले आफ्र्ो छाती षपट्र्ेछ र मेरो अम्स्तत्वको कारण र्रोककइ

रोइकराइ र षवलाप गर्ेछर् ्। यसको कारण भर्ेको म संसारमा मार्वजातीको अन्त्य ल्याउँ छु, र
यो षवन्दप
ु श्र्ात ्, म मार्वजातीको समक्ष मेरो सम्पूणच स्वभाव उजागर गदचछु, ताकक मलाई चर्न्र्े

सबै र मलाई र्चर्न्र्े सबैले आ—आफ्र्ा आँिाबाट आर्न्द र्लर् सकुर् ् र म वास्तवमै मार्व

संसारमा आएको छु, सबै कुराहरुको गुणर् हुर्े पथ्
ृ वीमा आएको छु भर्ेर हे र्च सकुर् ्। यो मेरो
योजर्ा हो, र मार्वाजातीको मेरो सम्ृ ष्टपनछको मेरो एकमात्र “स्वीकारोम्क्त” हो। मेरो प्रत्येक र्ालमा
नतमीहरू अषवभक्त ध्यार् दे ऊ , ककर्की मेरो दण्ड एकपटक फेरर मार्वजातीका उपर, मेरा सबै
षवरोधीहरुका उपर बज्रन्छ।

स्वगचहरुसँगसँगै, म मैले गर्ुचपर्े कायचको प्रारम्भ गछुच। र त्यसैले म मेरो मागच मानर्सहरुको

बीर्बाट नर्काल्छु र मेरो गनतषवचधहरुको बारे मा कदहल्यै कसैले र्सोर्ी वा मेरा वाणीहरुको बारे मा

थाहा र्पाइकर्ै, म पथ्
ृ वी र स्वगचबीर् आवतजावत गछुच। तसथच, मेरो योजर्ा सहज रुपमा अनघ

बढ्छ। नतमीहरूको सबै इम्न्द्रयहरु यनतसम्म शून्य छर् ् कक मेरो कायचका कदमहरुका बारे मा नतमीहरू
अर्र्भज्ञ भएका छौ। तर नतमीहरूले मेरो अर्भप्रायहरु थाहा पाउर्े त्यस्तो ददर् पक्कै आउर्ेछ।
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आज, म नतमीहरूसँगै बाँच्छु र नतमीहरूसँगै सहन्छु, र मार्वजातीले मप्रनत बर्ाएको दृम्ष्टकोण मैले
बुझ्र् थालेको धेरै लामो समय भएको छ। म यसको षवियमा थप बोल्र् र्ाहन्र्ँ, र यो पीडादायी

षवियका उदाहरणहरुको र्र्ाच गरे र नतमीहरूलाई लम्ज्जत बर्ाउर् त झर्ै र्ाहन्र्ँ। म आशा गछुच,
नतमीहरूले के गरे का छौ भर्ेर आफ्र्ो हृदयर्भत्रै स्मरण गछौ जसबाट हामी अको पटक भेट्दा
हामीले हाम्रो दहसाब र्मलार् गर्च सक्र्ेछौँ। म नतमीहरूमध्ये कसैलाई पनर् गलत आरोप लगाउर्

र्ाहन्र्ँ, ककर्भर्े मैले सधैँ न्यायसङ्ग्गत, नर्ष्पक्ष, र मयाचददत व्यवहार गरे को छु। पक्कै पनर्,

नतमीहरू इमार्दार रहर्ेछौ र स्वगच र पथ्
ृ वी वा तेरो षववेक षवरुद्ध हुर्े कुर्ै पनर् काम गर्ेछैर्स ्
भन्र्े पनर् मैले आशा गरे को छु। नतमीहरूबाट मैले माग्र् सक्र्े कुरा यो मात्रै हो। धेरै मानर्सहरु
सहज पररम्स्थनतमा व्याकुल र बबरामी महसुस गछच र् ् ककर्भर्े उर्ीहरुले धेरै क्रूर गल्तीहरु गरे का

हुन्छर् ्, र धेरैलाई आफूले कदहल्यै एउटा पनर् असल कायच र्गरे कोमा लज्जा बोध हुन्छ। तर पनर्,
आफ्र्ा पापहरुबाट लज्जा बोध हुँदै र्हुर्ेहरु पनर् छर् ् जो मेरो स्वभावको परीक्षा र्लर्का लाचग,
पूणच रुपमा उजागर हुर् बाँकी उर्ीहरुको घखृ णत गुणहरु छोप्र्े मुिौटालाई पूणच रुपमा उदाङ्ग्गो
बर्ाउँ दै िराबबाट नर्कृष्ट बन्छर् ्। म कुर्ै एक व्यम्क्तको कुर्ै कायचका षवियमा र्ासो र्लन्र् र

ध्यार् पनर् ददन्र्। बरु, म मैले गर्ुचपर्े कायच गदचछु, जार्कारी संकलर् गर्े कायच होस ् वा भूर्मको
भ्रमण गर्े वा मेरो रुचर्र्भत्र पर्े अन्य कुर्ै कायच र्ै होस ्। मुख्य समयहरुमा, र् एक सेकेन्ड र्ाँडो
र् एक सेकेन्ड दढलो, वास्तषवक योजर्ा मत
ु ाबबक मानर्समाझ म मेरो कामलाई अनघ बढाउँ छु, दव
ु ै

सहजता र म्स्थरताका साथ। यद्यषप, मेरो कामको प्रत्येक कदममा, केही षवलय हुन्छ, ककर्भर्े म
उर्ीहरुको र्ाप्लुसीले भररएको व्यवहार र उर्ीहरुको झूठो अधीर्ताको नतरस्कार गदचछु। मेरा

षवरोधीहरुको त्याग नर्म्श्र्त रुपमा हुर्ेछ, र्ाँहे जार्ेर होस ् वा र्जार्ेर। संक्षक्षप्त रुपमा भन्र्ुपदाच,
मैले नतरस्कार गर्े सबै जर्ा मभन्दा परै रहर्ेछर् ्। भर्ी रहर्ु र्पलाच, मेरो घरमा बस्र्े दष्ु टलाई
पनर् म छोड्र्े छै र्। मानर्सको दण्डको ददर् र्म्जक आउँ दै गरे काले, म मेरो घरमा रहे का नतरस्कृत
प्राणहरुको त्याग गर्च हतारो गर्े छै र् ककर्भर्े मेरो आफ्र्ै योजर्ा छ।

अदहले र्ै मैले प्रत्येक व्यम्क्तको लाचग अन्त्य नर्धाचरण गर्े समय हो, मैले मानर्समा काम

गर्च शुरु गरे को र्रण होइर्। म मेरो अर्भलेि िातामा एक—एक गरी प्रत्येक मानर्सका बोलीवर्र्
र कायचहरुका बारे मा, उर्ीहरुले मेरो अर्य
ु ायी बन्र् प्रयोग गरे को मागचका बारे मा, उर्ीहरुको
अन्तनर्चदहत षवशेिताहरुका बारे मा, र उर्ीहरुले अन्ततुः आफ्र्ो भावर्ालाई कसरी नर्यन्त्रण गरे का

छर् ् त्यसको बारे मा लेख्छु। यसरी, ती मानर्सहरु जोसुकै भए पनर्, मेरो हातबाट कसैले उन्मुम्क्त
पाउर्े छै र्, र उर्ीहरु सबै मैले नर्ददचष्ट गरे को ककर्समकै रहर्ेछर् ्। म प्रत्येक व्यम्क्तको गन्तव्यको

नर्धाचरण नर्जको उमेर, वररष्ठता, भोगाइको पररमाणका आधारमा गददचर्, र उर्ीहरुले गर्े कारुखणक
आव्हार्का आधारमा त झर्ै होइर् ,् तर उर्ीहरुसँग सत्य छ वा छै र् भन्र्े आधारमा गदचछु।

योभन्दा अको कुर्ै षवकल्प छै र्। परमेश्वरको इच्छालाई अर्ुसरण र्गर्े सबैले दण्ड पाउर्ेछर् ्
भर्ेर नतमीहरूले बुझ्र्ुपदचछ। यो एक अपररवतचर्ीय तथ्य हो। तसथच, दम्ण्डत हुर्ेहरु सबै परमेश्वरको
धार्मचकताका लाचग दम्ण्डत भएका हुर् ् र उर्ीहरुले गरे का असङ्ग्ख्य दष्ु टकमचका लाचग प्रनतशोध
ददइएको हो। मैले मेरो योजर्ामा यसको प्रारम्भदे खि एउटा पनर् पररवतचर् गरे को छै र्। यो यनत
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मात्र छ, जहाँसम्म मानर्सको कुरा छ, म जसलाई मेरा वर्र्हरू नर्दे शर् ददन्छु ती संख्यामा कम

हुँदै गइरहे को जस्तो दे खिन्छ, जसको म साँम्च्र्कै स्वीकृनत ददन्छु। यद्यषप, मैले मेरो योजर्ामा
कुर्ै पनर् पररवचतर् र्गरी कायम रािेको छु; बरु, मानर्सको षवश्वास र प्रेम नर्रन्तर पररवतचर्
भइरहे को छ, सधैँ कफतलो हुँदै गएको छ, प्रत्येक व्यम्क्तलाई मेरो र्ाप्लुसी गर्च सम्भव बर्ाउर्े
हददे खि मप्रनत रुचर् र्दे िाउर्े र मेरो बारे मा सोच्र्ै छोड्र्े हदसम्म। मैले अरुचर् र घण
ु व
ृ ाको अर्भ

र्गरे सम्म, नतमीहरूप्रनतको मेरो दृम्ष्टकोण र् न्यायो हुर्ेछ र र् चर्सो र्ै, र अन्त्यमा दण्ड
तोककर्ेछ। यद्यषप, नतमीहरूले दण्ड पाउर्े ददर्, मैले नतमीहरूलाई हे रररहे को हुर्ेछु, तर नतमीहरूले
मलाई दे ख्न छोड्र्ेछौ। नतमीहरूबीर् रहे को जीवर् मेरा लाचग कदठर् र नर्रस भइसकेको छ, त्यसैले,

मेलै बाँच्र्का लाचग र्भन्र् वातावरणको र्यर् गररसकेको छु, नतमीहरूको द्वैिले भररपूणच
शब्दहरुबाट हुर्े दि
ु ाइबाट र नतमीहरूको सहर् गर्च र्सककर्े पनतत व्यवहारबाट टाढा रहर्, ताकक
नतमीहरूले मलाई थप मूिच बर्ाउर् र्सकोस वा मप्रनत लापरबाही व्यवहार गर्च र्सकोस।
नतमीहरूलाई षवदा ददर्ुअनघ, सत्यअर्ुरुप र्हुर्े कायचहरुबाट आफूलाई टाढा राख्न मैले नतमीहरूलाई
उपदे श ददर्ैपर्े हुन्छ। बरु, नतमीहरूले सबैलाई िुशी बर्ाउर्े, सबैले लाभ र्मल्र् सक्र्े, र तेरो
आफ्र्ै गन्तव्यमा पनर् लाभ हुर् सक्र्े कायचहरु गर्ुचपदचछ, अन्यथा, षवपद्को बीर्मा दुःु ि पाउर्े
अन्य कोही र्भई तँ र्ै हुर्ेछस ्।

मलाई प्रेम गर्े र आफूलाई अस्वीकार गर्ेप्रनत मेरो कृपा व्यक्त हुर्ेछ। दष्ु टहरुप्रनत दण्ड
हुर्ेछ, यही समयमा, यो मेरो धार्मचक स्वभावको सदटक प्रमाण हो, र अझै थप, मेरो क्रोधको साक्षी
हो। जब षवपद् आउँ छ, मेरो षवरोध गर्ेहरु भोकमरी र महामारीले पीडडत हुँदै रुर्ेछर् ्। सबै प्रकारका
दष्ु टता गर्ेहरु तर धेरै विचसम्म मलाई पछ्याएकाहरुले पनर् उर्ीहरुको पापबाट छुटकारा पाउर्े

छै र्र् ्; उर्ीहरु पनर्, षवपदमा डुब्र्ेछर् ्, यस्तो षवपद् जर्
ु षवगतका लािौँ विचहरुमा षवरलै दे खिएको
छ, र उर्ीहरु सन्त्रास र डरको अर्वरत म्स्थनतमा बाँच्र्ेछर् ्। अनर् मप्रनत नर्ष्ठा राख्ने मेरा

अर्ुयायीहरु आर्म्न्दत हुर्ेछर् ् र मेरो शम्क्तको प्रशंसा गर्ेछर् ्। उर्ीहरुले वणचर् गर्च र्सककर्े
सन्तुम्ष्ट प्राप्त गर्ेछर् ् र मैले मार्वजातीलाई यसअनघ कदहल्यै प्रदार् र्गरे को हिचका साथ
बाँच्र्ेछर् ्। ककर्भर्े म मानर्सले गरे का असल कायचलाई महत्व ददन्छु र उर्ीहरुको दष्ु ट कमचलाई

नतरस्कार गदचछु। मैले मार्वजातीको र्ेतत्ृ व गर्च प्रारम्भ गरे देखि र्ै, मेरो जस्तै सोर् भएका
मानर्सहरुको समूह प्राप्त गर्े आशा मैले व्यिताका साथ गरे को छु। यसै समयमा, मेरो जस्तो

सोर् र्भएकाहरुलाई पनर् म कदहल्यै बबर्सचन्र्; उर्ीहरुलाई म मेरो हृदयर्भत्र सधैँ घण
ृ ा गदचछु,
उर्ीहरुलाई प्रनतशोध र्लर्े अवसरको प्रतीक्षा गरररहे को छु, र यो हे दाच मलाई आर्न्द आउँ र्ेछ। अब
अन्ततुः मेरो ददर्े आएको छ, र मैले अब पिचर्ु पर्ेछैर्!

मेरो अम्न्तम कायच मानर्सलाई दण्ड ददर्का लाचग मात्रै होइर् ्, तर मानर्सका लाचग गन्तव्यको

व्यवस्था गर्चका लाचग पनर् हो। यसका अनतररक्त, यो कायच मानर्सले मेरो व्यवहार र कायचहरुप्रनत

कृतज्ञ रहुर् ् भन्र्का लाचग हो। मैले गरे का सबै कायचहरु सही छ र मैले गरे का सबै कायचहरु मेरो
स्वभावको अर्भव्यम्क्त हो भर्ेर प्रत्येक व्यम्क्तले दे िुर् ् भन्र्े मेरो र्ाहार्ा हो। यो मानर्सका
कायचले होइर् ्, मानर्सलाई अगाडड ल्याएको प्रकृनतले त झर्ै होइर्, तर सम्ृ ष्टमा भएका सबै म्जषवत
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प्राणीको पालर्हार म र्ै हुँ। मेरो अम्स्तत्वषवर्ा, मार्वजाती र्ाश मात्रै हुँदै जार्ेछ र षवपद्को
अर्भशाप भोग्र्ुपर्ेछ। कुर्ै पनर् मार्वजातीले सन्
ु दर सूयच र र्न्द्रमा, वा हराभरा संसार फेरर

कदहल्यै दे ख्न पाउर्ेछैर्र् ्; मार्वजातीले कठ्याङ्ग्चिदो चर्सो रात र मत्ृ यक
ु ो छायाँको नर्मचम

उपत्यकाको सामर्ा मात्र गर्ेछर् ्। म मार्वजातीको एकमात्र मुम्क्त हुँ। म मार्वजातीको एकमात्र
आशा हुँ र, अझै थप, ममा र्ै सबै मार्वजातीको अम्स्तत्व नर्भचर रहन्छ। मषवर्ा, मार्वजाती
तत्कालै अवरुद्ध हुर्ेछ। मषवर्ा, मार्वजातीले प्रलय भोग्र्ेछ र सबै प्रकारका प्रेतात्माको पैँतालामुनर्
कुम्ल्र्इर्प
ु र्ेछ, तथाषप मलाई कसैले ध्यार् ददँ दैर्र् ्। कसैले पनर् गर्च र्सकेका कायच मेले गरे को

छु, र केही असल कायचहरुमाफचत ् मानर्सले मेरो ऋण र्ुकाउर्ेछ भन्र्े मात्र आशा गरे को छु। तर
केहीले मात्र मेरो ऋण र्ुकाउर् सकेका छर् ्, तथाषप म मेरो मार्व संसारको यात्रालाई अन्त्य गर्ेछु

र उजागर गर्े मेरो कायचको अको कदमको प्रारम्भ गर्ेछु, ककर्भर्े मानर्सको बीर्मा यी विचहरुमा
मैले गरे को हतारो आवतजावत फलदायी भएको छ, र म अत्यन्तै िुशी छु। म मानर्सहरुको

सङ्ग्ख्याका बारे मा र्ासो ददन्र्, बरु उर्ीहरुको असल कायचहरुप्रनत र्ासो राख्छु। जे भए पनर्,
नतमीहरुले नतमीहरुको आफ्र्ो गन्तव्यका लाचग पयाचप्त असल कायचहरु तयार पारे का छौ भन्र्े

आशा गदचछु। त्यसपनछ म सन्तुष्ट हुर्ेछु ; अन्यथा, नतमीहरुमाचथ आइपर्े षवपषिबाट नतमीहरु कोही
पनर् उम्कर् सक्र्ेछैर्ौ। षवपषि मर्भत्रैबाट उत्पषि हुन्छ र पक्कै पनर्, मबाटै व्यवस्था हुन्छ। यदद

नतमीहरु मेरा आँिामा असल दे िा पर्च सकेर्ौ भर्े , नतमीहरु षवपषिको भोगाइबाट उम्कर्
सक्र्ेछैर्ौ। यो षवपषिको बीर्मा, नतमीहरुको कायच र व्यवहारहरु पूणच रुपमा उपयुक्त मानर्र्ेछैर्,

ककर्भर्े नतमीहरुको षवश्वास र प्रेम िोक्रो चथयो, र नतमीहरुले आफूलाई कायर वा रुिो मात्रै
दे िायौँ। यस षवियमा, म असल वा िराबको न्याय मात्र गर्ेछु। नतमीहरु प्रत्येकले कसरी व्यवहार

गछौ र आफूलाई अर्भव्यक्त गछौ भन्र्े षवियमा मेरो सरोकार नर्रन्तर रहर्ेछ , जसको आधारमा

म नतमीहरुको अन्त्य नर्धाचरण गर्ेछु। यद्यषप, एउटा कुरा मैले स्पष्ट पार्ुचपदचछ: संकष्टको समयमा

मप्रनत अर्लकनत पनर् नर्ष्ठा र्दे िाउर्ेहरुप्रनत, अब म कृपालु हुर्ेछैर्, ककर्भर्े मेरो कृपा यहीीँ
सम्मका लाचग मात्रै चथयो। साथै, मलाई एकपटक षवश्वासघात गर्ेहरुलाई म मर्पराउँ ददर्, र
आफ्र्ा साथीहरुको दहतलाई बबक्री गर्ेहरुसँग संलग्र् हुर् झर्ै मर्पराउँ ददर्। मानर्स जोसुकै भए
पनर् मेरो स्वभाव यही हो। मैले नतमीहरुलाई यो भन्र्ैपछच : मेरो हृदय तोड्र्े जोसक
ु ै ले मबाट दोस्रो
पटक क्षमा पाउर्ेछैर्, र मप्रनत नर्ष्ठावार् ् रहर्ेहरु सधैँ मेरा हृदयमा रहर्ेछर् ्।

तिँ कोप्रतत तनष्ठावान ् र्स ्?
अदहले, प्रत्येक ददर् नतमीहरू म्जउर्ु महत्वपूणच छ र नतमीहरूको गन्तव्य र नतमीहरूको

भषवतव्यको लाचग यो अत्यन्तै महत्त्वपूणच छ, त्यसैले नतमीहरूले आफूसँग आज भएको सबै कुरालाई
सम्हाल्र्ुपछच र बबत्र्े प्रत्येक र्मर्ेटलाई महत्त्व ददर्ुपछच । नतमीहरूले यो जीवर् व्यथचमा बाँच्र्ु

र्परोस ् भन्र्ाका िानतर आफूलाई उच्र्तम लाभहरू ददर्लाई सकेसम्म धेरै समय ददर्ुपदचछ।

नतमीहरू मैले ककर् त्यस्ता वर्र्हरू बोर्लरहे को छु भन्र्े कुराले अन्योलमा पर्च सक्छौ। र्लक
ु ाई
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भन्र्ुपदाच, म नतमीहरूमध्ये कसैको व्यवहारबाट अर्लकनत पनर् िुसी छै र्, ककर्कक मैले नतमीहरूबाट

जस्तो आशा रािेको चथएँ त्यो नतमीहरू आज जस्तो छौ त्यस्तो चथएर्। तसथच , म भन्र् सक्छु,
नतमीहरूमध्ये प्रत्येक जर्ा ितराको जोखिममा छौ र नतमीहरूले षवगतमा मद्दतको लाचग गरे को

हारगुहार, अनर् सत्यतालाई पछ्याउर्े र प्रकाशको िोजी गर्े नतमीहरूका पदहलेका आकांक्षाहरू

अन्त्यमा पुग्र् लागेका छर् ्। यो नतमीहरूको प्रनतपूनतचको अम्न्तम प्रदशचर् हो र यो त्यो कुरा हो
जुर् मैले कदहल्यै अपेक्षा गरे को चथइर्। म तथ्यहरूको षवपरीत बोल्र् र्ाहन्र्, ककर्कक नतमीहरूले

मलाई एकदमै नर्राश बर्ाएका छौ। सायद नतमीहरू यसलाई स्वीकार्च र्ाहँदैर्ौ, वास्तषवकताको
सामर्ा गर्च र्ाहँदैर्ौ—अझै पनर् मैले नतमीहरूलाई यो कुरा गम्भीर रूपमा सोध्र्ुपछच : यी सारा

विचहरूमा, नतमीहरूको हृदय वास्तवमा केले भररएको छ? नतर्ीहरू कोप्रनत नर्ष्ठावार् ् छर् ्? यी
प्रश्र्हरू यषिकै आएका हुर् ् र्भर् र मैले यस्ता कुराहरू ककर् सोधेँ भर्ेर मलाई र्सोध। यो कुरा
जार्: यसको कारण के हो भर्े, म नतमीहरूलाई राम्रोसँग चर्न्छु, नतमीहरूको एकदमै ख्याल गछुच

र नतमीहरूको आर्रण र कायचहरूमा मैले मेरो हृदय धेरै र्ै ददएको छु, त्यसकारण मैले नतमीहरूलाई

अटुट रूपमा लेिा प्रस्तत
ु गर्च र तीतो कदठर्ाइ वहर् गर्च बोलाएको छु। अदहलेसम्म नतमीहरूले
मलाई उदासीर्ता र सहर्ै र्सककर्े त्याग बाहे क कुर्ै पनर् कुरा ददएका छै र्ौ। नतमीहरू मप्रनत

ज्यादै लापरवाही भएका छौ; के मलाई यसको बारे मा केही पनर् थाहा र्हुर्ु सम्भव छ र? तैँले
षवश्वास गर्े कुरा यही हो भर्े, यसले तैँले मलाई दयाको साथमा साँर्ो रूपले व्यवहार गदै र्स ्
भन्र्े तथ्यलाई थप रूपमा प्रमाखणत गछच । त्यसैले त म भन्छु, नतमीहरूले आफूलाई सत्यबाट

लुकाउँ दै छौ। नतमीहरू यनत र्लाि छौ कक नतमीहरूलाई आफूले के गदै छु भन्र्े समेत थाहा छै र्—
त्यसैले नतमीहरूले मलाई लेिा प्रस्तुत गर्च के प्रयोग गर्ेछौ?

वास्तवमा नतमीहरूको हृदय कोप्रनत नर्ष्ठावार् ् छ भन्र्े प्रश्र् र्ै मेरो लाचग सबैभन्दा र्ासोको

प्रश्र् हो। मलाई आशा छ, नतमीहरूमध्ये प्रत्येकले आफ्र्ा सोर् व्यवम्स्थत गर्े प्रयास गर्ेछौ र
नतमीहरू कोप्रनत नर्ष्ठावार् ् छौ र कसको लाचग नतमीहरू बाँच्छौ भर्ेर आफैलाई सोध्र्े छौ। सायद
नतमीहरूले कदहल्यै पनर् यी प्रश्र्हरूमा ध्यार्पूवचक षवर्ार गरे का छै र्ौ, त्यसैले मैले नतमीहरूका
नर्म्म्त उिरहरू प्रकट गररददँ दा कस्तो होला?

सम्झर्ा भएका जोकोहीले पनर् यो तथ्यलाई स्वीकार्ेछ: मानर्स आफ्र्ो लाचग बाँच्छ र

आफैप्रनत नर्ष्ठावार् ् हुन्छ। मलाई नतमीहरूका जबाफ पूणचतया सही छर् ् भन्र्े षवश्वास छै र्,
ककर्कक नतमीहरू प्रत्येक आ-आफ्र्ै जीवर्मा रहन्छौ र प्रत्येकले आफ्र्ै पीडामा सङ्ग्घिच गदै छौ।
यस्तो भएकोले, नतमीहरू आफूले प्रेम गर्े मानर्सहरूप्रनत र नतमीहरूलाई िुसी बर्ाउर्े वस्तुहरूप्रनत

नर्ष्ठावार् ् छौ; नतमीहरू आफूप्रनत सम्पण
ू चतया नर्ष्ठावार् ् छै र्ौ। नतमीहरू प्रत्येक आफ्र्ा वररपररका

मानर्स, घटर्ा र वस्तुहरूबाट प्रभाषवत भएकोले, नतमीहरू आफूप्रनत साँर्ो रूपमा नर्ष्ठावार् छै र्ौ।
नतमीहरू आफूप्रनत नर्ष्ठावार् ् हुर्ुपछच भन्र्े कुरालाई समथचर् गर्चको लाचग होइर्, बरु अन्य कुराप्रनत
नतमीहरूको नर्ष्ठा भएको िुलासा गर्चको लाचग मैले यी वर्र्हरू बोलेको हुँ, ककर्भर्े यषिका
विचसम्म, मैले नतमीहरूमध्ये कसैबाट पनर् नर्ष्ठा प्राप्त गरे को छै र्। नतमीहरूले यषिका विचसम्म

मलाई पछ्याएका छौ, तर अदहलेसम्म मलाई नर्ष्ठाको एक टुक्रा पनर् ददएका छै र्ौ। बरु, नतमीहरू
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आफूले प्रेम गर्े मानर्स र आफूलाई िुसी बर्ाउर्े कुराहरूको वररपरर घुर्मरहन्छौ—यहाँसम्म कक
हरे क समयमा र नतमीहरू जहाँसुकै जाँदा पनर् नतमीहरूले ती कुराहरूलाई आफ्र्ो हृदयको र्म्जक
राख्छौ र कदहल्यै नतर्लाई त्याग्दै र्ौ। जब नतमीहरू आफूले प्रेम गर्े कुर्ै पनर् कुराप्रनत उत्सक
ु

वा उत्सादहत हुन्छौ, यस्तो त नतमीहरूले मलाई पछ्याउँ दा पनर् हुन्छ वा नतमीहरूले मेरा शब्दहरू
सुनर्रहँदा पनर् हुन्छ। त्यसकारण, म भन्छु, मैले नतमीहरूसँग मागेको नर्ष्ठालाई नतमीहरूले आफ्र्ा
“षप्रय वस्तु” हरूप्रनत नर्ष्ठावार् ् हुर् र नतर्ीहरूलाई प्रेमसाथ सम्हाल्र् प्रयोग गरररहे का छौ।
नतमीहरूले मेरो लाचग एक-दई
ु ओटा कुरा बर्लदार् गरे तापनर्, यसले नतमीहरूको सबै कुरालाई

प्रनतनर्चधत्व गदै र् र नतमीहरू साँर्ो रूपमा मप्रनत र्ै नर्ष्ठावार् ् छौ भन्र्े बताउँ दै र्। नतमीहरूले
आफूले र्ाहे का कुराहरूमा र्ै आफूलाई संलग्र् गराउँ छौ; केही मानर्सहरू छोरा र छोरीहरूप्रनत

नर्ष्ठावार् ् हुन्छर् ् भर्े अरूहरूर्ादहँ पनत, पत्र्ी, धर्, काम, हाककम, है र्सयत वा मदहलाहरूप्रनत
नर्ष्ठावार् ् हुन्छर् ्। नतमीहरू आफू नर्ष्ठावार् ् भएका कुराहरूप्रनत कदहल्यै थककत वा क्रोचधत बन्दै र्ौ;
बरु, नतमीहरूले बढी मात्रामा र बढी पररमाणमा ती कुराहरू पाउर् इच्छा गछौ र कदहल्यै पनर् हरे स

िाँदैर्ौ। म र मेरा वर्र्हरू जदहले पनर् नतमीहरूले र्ाहे का कुराहरूभन्दा पछाडड धकेर्लन्छर् ्। अनर्
ती कुराहरूलाई अम्न्तम दजाच ददर्ु बाहे क नतमीहरूसँग अरू कुर्ै षवकल्प हुँदैर्। त्यस्ता व्यम्क्तहरू
पनर् छर् ् जसले आफूले अदहलेसम्म पिा लगाउर् बाँकी रहे का कुराहरूका लाचग नर्ष्ठावार् ् हुर्को
लाचग अम्न्तम स्थार् साँर्ेर राख्छर् ्। उर्ीहरूको हृदयमा मेरो हल्का छाप समेत छै र्। नतमीहरूले

सोच्छौ होला, मैले नतमीहरूलाई धेरै र्ै माचगरहे को छु वा नतमीहरूलाई गलत तररकाले आरोप
लगाइरहे को छु—तर के नतमीहरूले आफ्र्ो पररवारसँग िुसीसाथ समय बबताइरहे को बेला नतमीहरू

मप्रनत एक पटक पनर् नर्ष्ठावार् ् भएका छै र्ौ भन्र्े तथ्यको बारे मा कदहल्यै सोर्ेका छौ? यस्ता
समयहरूमा, के यसले नतमीहरूलाई पीडा ददँ दैर्? जब नतमीहरूका हृदय आर्न्दले भररन्छ र

नतमीहरूलाई नतमीहरूका पररश्रमको इर्ाम ददइन्छ, के नतमीहरू आफू पयाचप्त सत्यले सुसम्ज्जत
र्भएकोमा नर्रुत्सादहत महसुस गदै र्ौ? नतमीहरू मेरो स्वीकृनत प्राप्त र्गदाच कदहले रोएका छौ?
नतमीहरूले आफ्र्ा छोरा र छोरीहरूको लाचग आफ्र्ो ददमाग घोट्छौ र ठूलो पीडा भोग्छौ, तर पनर्

नतमीहरू सन्तुष्ट छै र्ौ; अझै पनर् नतमीहरू नतर्ीहरूका िानतर लगर्शील भएका छै र्ौ, नतर्ीहरूका
लाचग आफूले गर्च सक्र्े सबै कुरा गरे का छै र्ौ भन्र्े षवश्वास गछौ। यद्यषप मप्रनत भर्े नतमीहरू

सधैँ र्ै असावधार् र लापरवाही भएका छौ; म नतमीहरूको सम्झर्ामा मात्र छु, तर म नतमीहरूको
हृदयमा रहर् सम्क्दर्। मेरा समपचण र प्रयासहरूलाई नतमीहरूले कदहल्यै अर्ुभव गरे र्ौ र नतर्लाई
कदहल्यै कुर्ै पनर् कदर गरे र्ौ। नतमीहरू केवल क्षखणक रूपमा नतर्को बारे मा षवर्ार गछौ र यनत

र्ै पयाचप्त हुर्ेछ भन्र्े षवश्वास गछौ। यस्तो “नर्ष्ठा” मैले लामो समयदे खि िोजेको नर्ष्ठा होइर्,
बरु त्यो त मैले लामो समयदे खि घण
ृ ा गरे को कुरा हो। तथाषप, मैले जेसुकै भर्े पनर् नतमीहरूले
एक-दई
ु ओटा कुरा मात्र स्वीकारररहन्छौ; नतमीहरूले यसलाई पूणचतया स्वीकार्च सक्दै र्ौ, ककर्कक
नतमीहरू सबै अत्यन्तै “षवश्वस्त” छौ र मैले बोलेका वर्र्हरूबाट के स्वीकार्े त्यसलाई र्यर् गरी

र्लन्छौ। नतमीहरू आज पनर् यस्तै छौ भर्े, नतमीहरूको आत्मषवश्वासलाई ठीक गर्े केही षवचधहरू
मसँग छर् ्—र त्यनत मात्र होइर्, मेरा सबै वर्र्हरू सत्य छर् ्, र तीमध्ये कुर्ैले पनर् तथ्यहरूलाई
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षवकृत गदै र्र् ् भर्ेर म नतमीहरूलाई स्वीकार गर्े तुल्याउर्ेछु।

यदद अदहले मैले नतमीहरूको अगाडड केही पैसा रािेँ र नतमीहरूलाई छर्ौट गर्े स्वतन्त्रता

ददएँ भर्े—र मैले नतमीहरूको छर्ौटको लाचग नतमीहरूलाई दोि लगाइर् भर्े—नतमीहरूमध्ये धेरैजसोले
पैसा छर्ौट गरे र सत्यलाई त्याग्र्ेचथयौ। नतमीहरूमध्ये उिम व्यम्क्तहरूले पैसालाई त्यागेर मर्
र्लागी-र्लागी सत्यतालाई छर्ौट गर्ेचथयौ, जबकी दोधारे हरूले एउटा हातले पैसा हडप्र्ेचथए र अको

हातले सत्यता दटप्र्ेचथए। नतमीहरूको साँर्ो रङ त्यसपनछ आफै स्पष्ट र्होलार् ् त? नतमीहरूले
सत्यता र नतमीहरू नर्ष्ठावार् ् भएको कुर्ै कुराको बीर्मा छर्ौट गदाच, नतमीहरू सबैले यही छर्ौट

गथ्यौ र नतमीहरूको मर्ोवषृ ि उस्तै रहन्थ्यो। के त्यो यस्तै हो नर्, होइर् र? के नतमीहरूमध्ये धेरै

जर्ा सही र गलतको बीर्मा घरी यता र घरी उता गरे का व्यम्क्तहरू होइर्ौ र? सकारात्मक र
र्कारात्मक, कालो र सेतो बीर्को प्रनतस्पधाचमा, नतमीहरूले पररवार र परमेश्वर, छोराछोरी र परमेश्वर,

शाम्न्त र अवरोध, सम्पषि र गररबी, हैर्सयत र साधारणपर्, समथचर् पाउर्ु र पन्छाइर्ु र यस्तै
अन्य कुराहरूको बीर्मा नतमीहरूले गरे को छर्ौटको बारे मा नतमीहरूलाई अवश्य र्ै थाहा होला।

शाम्न्तपूणच पररवार र टुकक्रएको पररवारको बीर्मा, नतमीहरूले पदहलोलाई र्ै छर्ौट गर्यौ र नतमीहरूले

दहर्ककर्ाहटषवर्ा त्यस्तो गर्यौ; धर् र कतचव्यको बीर्मा, नतमीहरूले फेरर पदहलोलाई छर्ौट गर्यौ,
यहाँसम्म कक ककर्ारामा फककचर्े[क] इच्छा समेत रािेर्ौ; षवलार्सता र गररबीको बीर्मा, नतमीहरूले

पदहलोलाई छर्ौट गर्यौ; आफ्र्ा छोरा, छोरी, श्रीमती, श्रीमार् अनर् मेरो बीर्मा छर्ौट गदाच, नतमीहरूले

पदहलोलाई छर्ौट गर्यौ; र धारणा र सत्यताको बीर्मा, नतमीहरूले पदहलोलाई र्ै छर्ौट गर्यौ।
नतमीहरूका सबै दष्ु कमचहरूको सबै तररकालाई सामर्ा गरे को कारण, मैले नतमीहरूमाचथको षवश्वासलाई

गुमाएको छु। नतमीहरूको हृदय यसलाई कोमल बर्ाउर्े कायचप्रनत अत्यन्तै प्रनतरोधी छ भन्र्े कुराले
मलाई साँच्र्ै अर्म्म्मत पाछच । समपचण र प्रयासका धेरै विचहरूले स्पष्ट रूपमा मलाई नतमीहरूको

पररत्याग र नर्राशाभन्दा धेरै अरू केही ददएर्, तर नतमीहरूको लाचग मेरा आशाहरू बबतेको प्रत्येक

ददर्सँगै बढ्दै जान्छर् ्, ककर्कक मेरो ददर् पूणच रूपमा सबैको अगाडड उदाङ्ग्गो भएको छ। तैपनर्
नतमीहरू अँध्यारो र दष्ु ट कुराहरूको िोजमा छौ र तीमाचथको आफ्र्ो पकडलाई िुकुलो गर्च

अस्वीकार गछौ। त्यसो भए, नतमीहरूको पररणाम के हुर्ेछ? के नतमीहरूले कदहल्यै यसबारे
ध्यार्पव
ू चक षवर्ार गरे का छौ? यदद नतमीहरूलाई फेरर छर्ौट गर्च लगाइएको चथयो भर्े, नतमीहरूको
छर्ौट के हुर्ेचथयो? के यो अझै पनर् पदहलो र्ै हुर्ेचथयो? के नतमीहरूले अझै पनर् मलाई नर्राशा
र दभ
ु ाचग्यपूणच शोक ल्याइददर्ेचथयौ? के नतमीहरूको मुटुमा अझै पनर् न्यार्ोपर्को सार्ो टुक्रा बाँकी
रहर्ेचथयो? के नतमीहरू अझै पनर् मेरो मट
ु ु लाई सान्त्वर्ा ददर् के गर्ुचपछच सोबारे अर्र्भज्ञ हुर्ेचथयौ?
यो समयमा नतमीहरू केलाई छर्ौट गछौ? नतमीहरू मेरा वर्र्हरूमा समषपचत हुन्छौ कक नतर्ीहरूप्रनत

नर्रस महसुस गछौ? मेरो ददर् नतमीहरूकै आँिाअगाडड छ र नतमीहरूले जे दे ख्छौ सो र्याँ जीवर्

र एक र्याँ सुरुवातको षवन्द ु हो। यद्यषप, मैले नतमीहरूलाई के भन्र्ुपछच भर्े, यो सरु
ु वातको षवन्द ु
पदहलेको र्याँ कामको आरम्भ होइर्, तर पुरार्ोको नर्ष्किच हो। अथाचत ्, अम्न्तम कायच यही र्ै हो।
क. ककर्ारामा फककचर्े: एक चर्नर्याँ उिार्, जसको अथच “आफ्र्ै दष्ु ट मागचहरूबाट फकचर्ु” भन्र्े हुन्छ।
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यस सरु
ु वातको षवन्दक
ु ो बारे मा के असामान्य छ सो नतमीहरू सबैले बुझ्र् सक्छौ भन्र्े मलाई

लाग्छ। तैपनर्, एक ददर् र्ाँडै नतमीहरूले यस सुरुवातको षवन्दक
ु ो साँर्ो अथचलाई बुझ्र्ेछौ, त्यसकारण

हामी एकसाथ अनघ बढौं र आउर्े समापर्लाई स्वागत गरौं। यद्यषप, मलाई नतमीहरूको के कुराले

नर्रन्तर चर्न्ता गराउँ छ भर्े, जब नतमीहरू अन्याय र न्यायको सामर्ा गछौ, नतमीहरूले सधैँ
पदहलोलाई छर्ौट गछौ। तैपनर्, त्यो सबै नतमीहरूको अतीतमा छ। म पनर् नतमीहरूको अतीतको

सबै कुरा बबसचर्े आशा गदचछु, यद्यषप यो गर्च धेरै कदठर् छ। तैपनर्, यसो गर्े धेरै राम्रो तररका
मसँग छ: भषवष्यले अतीतलाई प्रनतस्थापर् गर्च दे ओ र नतमीहरूको अतीतको छायालाई आजको

नतमीहरूको साँर्ो रूपले ढाककदे ओ। यसरी, नतमीहरूलाई मैले फेरर पनर् छर्ौट गर्च लगाउर्ुपछच :
नतमीहरू वास्तवमा कोप्रनत नर्ष्ठावार् छौ?

गन्तव्यको सतबन्िमा
जब-जब गन्तव्यको उल्लेि गररन्छ, नतमीहरूले त्यसलाई षवशेि गम्भीरताका साथ व्यवहार

गछौ। यसबाहे क, यो यस्तो कुरा हो जसको बारे मा नतमीहरू षवशेि रूपले संवेदर्शील हुन्छौ। कोहीकोही राम्रो गन्तव्य हार्सल गर्च परमेश्वरको सामु भुइँमा आफ्र्ो नर्धार र्ै ठोकाइ साष्टाङ्ग्ग दण्डवत ्
गर्च पनर् पनछ पदै र्र् ्। नतमीहरूको उत्सक
ु तार्सत म पररचर्त छु जसलाई शब्दहरूमा व्यक्त गर्च

आवश्यक छै र्। यो नतमीहरूले आफ्र्ो शरीरलाई महाषवपिीमा पार्च र्र्ाहे को भन्दा बढी होइर्, अनर्
र् त नतमीहरू भषवष्यमा अर्न्त दण्डमा पर्े र्ाहर्ा र्ै गछौ। नतमीहरू केवल अर्ल बढी स्वच्छन्द

ढङ्ग्गले, अर्ल बढी सहजताका साथ म्जउर्े आशा गछौ। त्यसैले गन्तव्यको बारे मा उल्लेि गररँदा

नतमीहरू षवशेि रूपले अशान्त हुन्छौ र यदद नतमीहरू पयाचप्त रूपले सावधार् छै र्ौ भर्े नतमीहरूले
परमेश्वरलाई दुःु खित पार्ेछौ र यसरी नतमीहरूले पाउर्प
ु र्े प्रनतफलको हकदार नतमीहरू हुर्ेछौ भन्र्े

कुराप्रनत नतमीहरू साह्रै त्रार्सत हुन्छौ। आफ्र्ो गन्तव्यको िानतर नतमीहरूले सम्झौताहरू गर्च
दहर्ककर्ाएका छै र्ौ, अनर् नतमीहरूमध्ये जो कुर्ै समय कुदटल र नछर्रो चथयौ, नतमीहरू अकस्मात ्
भद्र र इमान्दार भएका छौ; नतमीहरूको दे िावटी इमार्दाररताले मानर्सहरूलाई हड्डीको मासीसम्मै

चर्सो पादचछ। तथाषप, नतमीहरू सबैर्सत “इमान्दार” हृदय छ, अनर् नतमीहरूले मलाई कुर्ै कुरा बाँकी

र्रािी नर्रन्तर आफ्र्ो हृदयको गुप्त कुराहरू िोलेका छौ, र्ाहे त्यो दुःु िपोिाई होस ् वा छल होस ्
वा भम्क्त। समिमा, नतमीहरूले अत्यन्तै नर्ष्कपटताका साथ मर्सत त्यस्ता ठोस कुराहरू “स्वीकार”
गरे का छौ जुर् नतमीहरूको अम्स्तत्वको र्भत्री कुर्ाहरूमा छर् ्। अवश्य, त्यस्ता कुराहरूको वररपरर
म कदहल्यै घम
ु ेको छै र्ँ ककर्कक ती कुराहरू मेरो नर्म्म्त ज्यादै पररचर्त छर् ्। नतमीहरू आफ्र्ो
अम्न्तम गन्तव्यको िानतर परमेश्वरको स्वीकृनत पाउर्को नर्म्म्त कपालको एउटै केस्रा गुमाउर्ुभन्दा

बरु आगोको समुद्रर्भत्र प्रवेश गर्े चथयौ। म नतमीहरूर्सत धेरै कट्टरपन्थी भइरहे को छै र्ँ; कुरा यो
हो कक मैले गर्े सबै कुराहरूमा मेरो आमर्ेसामर्े आउर्को लाचग नतमीहरूर्सत भम्क्तको हृदयको

ज्यादै कमी छ। मैले भिचरै भर्ेका कुराहरू सायद नतमीहरू बुझ्दै र्ौ होला, त्यसैले म एउटा साधारण
व्याख्या प्रस्तत
ु गछुच: नतमीहरूलाई आवश्यक पर्े सत्यता र जीवर् होइर्, र् आफूले कसरी व्यवहार
1643

गर्े भन्र्े र्सद्धान्तहरू हो, र् त मेरो कष्टदायी काम र्ै। बरु नतमीहरूलाई आवश्यक परे को ती

हरे क थोक हुर् ् जर्
ु नतमीहरूले शरीरमा धारण गदचछौ: सम्पषि, हैर्सयत, पररवार, षववाह, आदद
इत्यादद। नतमीहरू मेरा वर्र्हरू र कामहरूलाई पण
ू च रूपले उपेक्षा गछौ, त्यसैले म नतमीहरूको
षवश्वासलाई सारांशमा एउटै शब्दमा भन्र् सक्छु: लापरवाही। नतमीहरू जुर् कुराहरूमा पण
ू च रूपले

समषपचत छौ, ती कुराहरू प्राप्त गर्च जुर्सुकै दरू ी पनर् पार गर्च सक्छौ, तर परमेश्वरमाचथको
नतमीहरूको षवश्वास सम्बन्धी कुराहरूको िानतर त्यसो गदै र्ौ भन्र्े मैले पिा लगाएको छु। बरु
नतमीहरू तल
ु र्ात्मक रूपले समषपचत छौ, अनर् तल
ु र्ात्मक रूपले जोर्शला छौ। त्यसैकारण, जसमा

पूणच इमार्दारीताको हृदयमा कमी छर् ्, नतर्ीहरू परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको षवश्वासमा असफलहरू
हुर् ्। ध्यार्पूवचक सोर्—नतमीहरूको माझमा थुप्रै असफलहरू छर् ् कक?
मानर्सहरूको आफ्र्ै कायचहरूको पररणामस्वरूप परमेश्वरमाचथको षवश्वासमा सफलता हार्सल
गररन्छ भन्र्े नतमीहरूले जान्र्ुपछच । जब मानर्सहरू सफल र्भई असफल हुन्छर् ्, त्यो पनर्
नतर्ीहरूका आफ्र्ै कायचहरूको कारणले हो अनर् त्यसमा कुर्ै कुराले भूर्मका िेल्दै र्। म षवश्वास

गछुच कक नतमीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचभन्दा बरु कुर्ै पनर् कुरा हार्सल गर्च धेरै कदठर् र
कष्टदायी कुरा गर्ेचथयौ अनर् त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूवचक व्यवहार गर्ेचथयौ; यनतसम्म कक
नतमीहरू कुर्ै पनर् गल्तीहरूलाई सहर् अनर्च्छुक हुर्ेचथयौ; यस्ता प्रकारका अषवरल प्रयासहरू
नतमीहरू सबै आफ्र्ो जीवर्मा राख्दछौ। यस्ता कनतपय पररम्स्थनतहरूमा नतमीहरू मेरो दे हलाई

धोका ददर् समेत सक्षम छौ जुर् पररम्स्थनतहरूमा नतमीहरू आफ्र्ो पररवारको कुर्ै सदस्यलाई पनर्
ददर्े चथएर्ौ। यो नतमीहरूको नर्रन्तरको व्यवहार र र्सद्धान्त हो जसद्वारा नतमीहरू म्जउँ छौ। के

नतमीहरूले नतमीहरूका गन्तव्य, नतमीहरूले र्ाहे को सबै कुरा पूणच र र्सद्ध होस ् भर्ेर आफ्र्ो

गन्तव्यको िानतर मलाई धोका ददर् झट
ू ो मकुन्डो लगाइरहे का छै र्ौं र। नतमीहरूको भम्क्त जस्तै
नतमीहरूको इमार्दारीता अस्थायी मात्र हो भन्र्े मलाई थाहा छ। के नतमीहरूको संकल्प र
नतमीहरूले र्ुकाउर्े मूल्य भषवष्यको नर्म्म्त र्भई वतचमार् क्षणको िानतर मात्र होइर् र? केवल

एउटा लेर्दे र्को उद्दे श्य रािेर नतमीहरू सुन्दर गन्तव्य प्राप्त गर्चको नर्म्म्त संघिच गर्च केवल

एउटा अम्न्तम प्रयासमा बल लगाउँ छौ। सत्यताप्रनत ऋणी हुर्दे खि जोचगर् नतमीहरू यो प्रयास
गदै र्ौ, र् त मैले र्क
ु ाएको मल्
ू य फेरर नतर्चको िानतर यो गदचछौ। संक्षक्षप्तमा, आफूले र्ाहे को कुरा
प्राप्त गर्च नतमीहरू र्लाक रणर्ीनतहरू काममा लगाउँ छौ। तर त्यसको नर्म्म्त िुला लडाइँ लड्दै र्ौ।

के यो नतमीहरूको हृदयको कामर्ा होइर् र? नतमीहरूले आफ्र्ो भेि बदल्र्ुहुँदैर्, र् त िार् र
सुत्र् र्सक्र्े बबन्दस
ु म्म आफ्र्ा गन्तव्यको नर्म्म्त नतमीले आफ्र्ो मगजलाई यातर्ा ददर्ु र्ै

हुन्छ। नतमीहरूको आखिरमा पररणाम पदहलेबाट र्ै नर्धाचररत भइसकेको हुर्ेछ भन्र्े कुरा के साँर्ो
होइर् र? नतमीहरू हरे कले आफ्र्ो कतचव्य आफ्र्ो क्षमताले भ्याएसम्म िुला र इमान्दार हृदयसदहत

गर्ुचपछच र जस्तोसुकै मूल्य पनर् र्ुकाउर्ुपछच । जसरी नतमीहरूले भर्ेका छौ, जब त्यो ददर् आउँ छ,
उहाँको नर्म्म्त कष्ट भोग्र्े र मूल्य र्ुकाउर्े कसैलाई पनर् परमेश्वरले बेवास्ता गर्ुचहुन्र्। यस्तो
प्रकारको दृढ नर्श्र्यता पकक्ररहर् लायकको छ, अनर् नतमीहरूले यो कदहल्यै बबसचर्ु हुँदैर् भन्र्े

कुरा सही छ। यसरी मात्रै म नतमीहरूको नर्म्म्त मेरो मर्लाई सहजता ददर् सक्छु। र्त्रभर्े,
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नतमीहरू सधैँभरर यस्ता मानर्सहरू हुर्ेछौ जसको बारे मा मेरो मर् नर्म्श्र्न्त रहर् सक्दै र् अनर्
नतमीहरू मेरो अरुचर्का पात्रहरू हुर्ेछौ। यदद नतमीहरू सबै आफ्र्ो षववेकलाई पछ्याउर् सक्छौ र
मेरो कामको नर्म्म्त केही प्रयास बाँकी र्रािी अनर् मेरो सस
ु मार्ारको नर्म्म्त जीवर्भररको शम्क्त
अपचण गरे र मेरो नर्म्म्त आफ्र्ो सबै ददर् सक्छौ भर्े के मेरो हृदय नतमीहरूको पक्षमा िुशीले

उकिर्े छै र् र? यसद्वारा म मेरो मर्लाई नतमीहरूको सम्बन्धमा पूणच रूपले नर्म्श्र्न्त तुल्याउर्

सक्छु, सक्र्ेछैर् र? यो लाजलाग्दो कुरा हो कक नतमीहरूले गर्चसक्र्े कुरा भर्ेको मैले आशा गरे को
कुराको ज्यादै सार्ो भाग मात्र हो। यसो भएको हुर्ाले नतमीहरूले आशा गरे को कुराको नर्म्म्त
मबाट िोजी गर्े आँट कसरी नतमीहरू गर्चसक्छौ?

नतमीहरूको गन्तव्य र नतमीहरूको भाग्य नतमीहरूको नर्म्म्त धेरै महत्वपूणच छर् ्—ती गम्भीर

र्ासोको कुरा हुर् ्। नतमीहरू षवश्वास गछौ कक यदद नतमीहरूले ठूलो सावधार्ीका साथ कामहरू
गरे र्ौ भर्े यसको अथच नतमीहरूर्सत गन्तव्य हुर्ेछैर्, नतमीहरूले आफ्र्ै भाग्यलाई र्ाश गरे का
हुर्ेछौ भन्र्े हुन्छ। तर केवल आफ्र्ो गन्तव्यको िानतर मात्र श्रम गर्े मानर्सहरूले व्यथचमा
पररश्रम गरररहे का छर् ् भन्र्े कुरा कदहल्यै नतमीहरूको मर्मा आएको छ? त्यस्ता प्रयासहरू
षवशुद्ध छै र्र् ्, ती र्कली कायच र छल हुर् ्। यदद त्यसो हो भर्े, जसले के वल आफ्र्ो गन्तव्यको
िानतर मात्र काम गछच र् ्, नतर्ीहरू आफ्र्ो अम्न्तम पराजयको सँघारमा छर् ् ककर्भर्े परमेश्वरप्रनत
षवश्वासमा छलद्वारा र्ै असफलता आउँ छ। मैले पदहल्यै र्ै भर्ेको छु कक मलाई र्ापलुसी वा

लोलोपोतो गरे को वा कसैले उत्सुकता ददएर व्यवहार गरे को मर् पदै र्। मलाई मे रो सत्यता र
मेरा अपेक्षाहरूको सामर्ा गर्े इमान्दार मानर्सहरू मर्पछच । अझ योभन्दा बढी, जब मानर्सहरूले
मेरो हृदयको नर्म्म्त अत्यन्त ठूलो वास्ता र षवर्ार दे िाउर् सक्छर् ् अनर् मेरो िानतर सबै

कुरालाई पररत्याग गर्च सक्षम हुन्छर् ्, म त्यस कुरालाई मर् पराउँ छु। यसरी मात्रै मेरो हृदयले
सान्त्वर्ा पाउँ छ। अदहले नतमीहरूका षवियमा मैले मर् र्पराउर्े कनत धेरै कुराहरू छर् ्? मैले
नतमीहरूका बारे मा मर् पराउर्े कुराहरू कनत छर् ्? के नतमीहरूले आफ्र्ो गन्तव्यको लाचग

नतमीहरूले दे िाएको कुरूपताका षवर्भन्र् प्रकटीकरणहरूलाई नतमीहरूमध्ये कसैले महसुस गरे का

छै र्ौ भन्र्े हुर् सक्ला र?
मेरो हृदयमा म कसैको हृदयलाई जर्
ु सकरात्मक छ र जसको र्ाहर्ा माचथनतरको छ, त्यसलाई

र्ोट पुर्याउर् र्ाहन्र्, र् त आफ्र्ो कतचव्य षवश्वासयोग्यता पूवचक गरररहे का कसैको ऊजाचलाई र्ै
म ओस्याउर् र्ाहन्छु। तथाषप, मैले नतमीहरूमध्ये हरे कका अपयाचप्तताहरू तथा अशुद्ध प्राणको
बारे मा नतमीहरूलाई सम्झर्ा ददलाउर्ु पदचछ जुर् नतमीहरूको हृदयका सबैभन्दा गदहरो कुर्ाहरूमा

रहे का छर् ्। म त्यसो यो आशामा गदचछु ताकक मेरा वर्र्हरूको सम्मि
ु आउँ दा नतमीहरूले आफ्र्ो
साँर्ो हृदय अपचण गर्च सकेका होऊ ककर्भर्े मैले सबैभन्दा बढी घण
ृ ा गर्े भर्ेको मानर्सहरूको

मप्रनतको छल र्ै हो। म केवल यो आशा गदचछु कक मेरो कामको अम्न्तम र्रणमा नतमीहरूले

आफ्र्ो सवचश्रेष्ठ कायच प्रस्तुत गर्च सक्षम हुर्ेछौ अनर् नतमीहरूले आफ्र्ो पूरा हृदयले आफूलाई
समषपचत गर्ेछौ, उप्रान्त आधा हृदयले होइर्। अवश्य, म यो पनर् आशा गदचछु कक नतमीहरू सबैले
एउटा राम्रो गन्तव्य पाउर्ेछौ। तथाषप, मर्सत अझै मेरो अपेक्षा छ नतमीहरूले मलाई नतमीहरूको
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एकल र अम्न्तम भम्क्त ददर्े षवियमा नतमीहरूले उत्कृष्ट नर्णचय गर भन्र्े हो। यदद कसैर्सत यो
एक मात्र भम्क्त छै र् भर्े, ऊ नर्श्र्य र्ै शैतार्को बहुमूल्य सम्पषि हो अनर् म उसलाई मेरो
प्रयोगको नर्म्म्त राख्नेछैर् तर उसको आमाबब
ु ाद्वारा हे रर्ाह गररर्को नर्म्म्त उसलाई घर

पठाइददर्ेछु। मेरो काम नतमीहरूको नर्म्म्त एउटा ठूलो सहायता हो; नतमीहरूबाट मैले इमान्दार र
माचथ उठ्र्े र्ाहर्ा भएको हृदय र्ाहन्छु, तर अदहलेसम्म मेरो हातहरू िाली र्ै छर् ्। यस बारे मा

सोर्: यदद म एक ददर् अझै पनर् शब्दहरूले बयार् र्सक्र्े गरी दुःु खित छु भर्े, तब नतमीहरूप्रनतको

मेरो आर्रण कस्तो हुर्ेछ? के म नतमीहरूप्रनत अदहलेजस्तै र्मलर्सार हुर्ेछु र? के नतमीहरू कठोर
मेहर्त गरे र िेत जोतेपनछ पनर् एउटै अन्र् कटर्ी गर्च र्पाएको व्यम्क्तको भावर्ाहरूलाई बझ्
ु र्
सक्छौ? कुर्ै मानर्सलाई र्ोट पुयाचउँदा उसको हृदय कनत धेरै घाइते हुन्छ, के नतमीहरू बुझ्र्
सक्छौ? के नतमीहरू एउटा व्यम्क्तको तीतोपर्ा र्ाख्न सक्छौ जो कुर्ै समय आशाले पररपूणच चथयो

तर र्राम्रो सम्बन्धमा पुगेर ऊ अलग हुर्ु परे को छ? के नतमीहरूले एउटा क्रोचधत तुल्याइएको
मानर्सबाट क्रोध उत्पन्र् भएको दे िेका छौ? के नतमीहरू शत्रुता र छलले व्यवहार गररएको
व्यम्क्तको

बदला

र्लर्े

आतुरतालाई

बुझ्र्

सक्छौ? यदद

नतमीहरू

यस्ता

मानर्सहरूको

मार्र्सकतालाई बुझ्दछौ भर्े मलाई लाग्छ, परमेश्वरको प्रनतशोधको समयमा उहाँको आर्रण कस्तो

हुर्ेछ भर्ेर कल्पर्ा गर्च नतमीहरूलाई गाह्रो हुँदैर्! अन्त्यमा, म आशा गछुच कक नतमीहरू सबैले
आफ्र्ै गन्तव्यको िानतर गम्भीर प्रयास लगाउँ छौ, यद्यषप नतमीहरूले आफ्र्ो प्रयासमा छलपण
ू च
तररकाहरूको प्रयोग र्गरे कै राम्रो हुन्छ, र्त्र भर्े मेरो हृदयमा म नतमीहरूर्सत नर्रन्तर दुःु िी
हुर्ेछु। अनर् त्यस्तो नर्राशाले केमा लैजान्छ? के नतमीहरू आफैलाई मि
ू च बर्ाइरहे का छै र्ौ? जसले

आफ्र्ो गन्तव्यको नर्म्म्त षवर्ार रािेर पनर् त्यसलाई र्ष्ट गछच नतर्ीहरू मुम्क्त पाउर् सक्र्ेहरूमा

सबैभन्दा पछाडड पदचछर् ्। यदद नतमीहरू चर्दढन्छौ र क्रोचधत हुन्छौ भर्े पनर् त्यस्तो व्यम्क्तलाई
कसले दया दे िाउँ थ्यो र? नर्ष्किचमा, म र्ाहर्ा गछुच कक नतमीहरूले एउटा गन्तव्य पाएका होऊ
जुर् सुहाउँ दो र असल दव
ु ै भएको होस ् अनर् त्यसभन्दा बढी, नतमीहरूमध्ये कोही पनर् महाषवपिीमा
पर्च र्परोस ् भर्ी म आशा गदचछु।

तीन अतीहरू
परमेश्वरमा षवश्वास गर्े व्यम्क्तको रूपमा तैँले सबै कुरामा उहाँ बाहे क अरू कसैप्रनत बफादार

रहर्ु हुँदैर् र हरे क कुरामा उहाँको इच्छाअर्ुसार र्ल्र् सक्र्ुपछच । तथाषप, सबैले यो सन्दे श बुझे
पनर्, मानर्सका षवषवध कदठर्ाइहरूको कारण—उदाहरणको लाचग, उसको अज्ञार्ता, नर्रथचकता र
भ्रष्टताको कारण—यी सत्यहरू उसमा सम्पूणच रूपले स्पष्ट दे खिँदैर्र् ्, जुर् सबैभन्दा स्पष्ट र

आधारभूत कुराहरू हुर् ्, त्यसैले नतमीहरूको अन्त्य अपररवतचर्ीय हुर्ुभन्दा अगाडड, म पदहले
नतमीहरूलाई नतमीहरूको लाचग अत्याचधक महत्त्वका केही कुराहरू बताउर् र्ाहन्छु। म अनघ
बढ्र्ुभन्दा पदहले, नतमीहरूले यो बुझ्र्ुपछच : मैले बोल्र्े वर्र्हरू सम्पूणच मार्वजानतप्रनत लक्षक्षत

सत्यताहरू हुर् ्; नतर्ीहरू केवल नर्म्श्र्त व्यम्क्त वा नर्म्श्र्त प्रकारको व्यम्क्तको लाचग मात्र
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सम्बोधर् गररएका होइर्र् ्। त्यसकारण, नतमीहरूले मेरा वर्र्हरूलाई सत्यताको दृम्ष्टकोणबाट

बुझ्र्को लाचग ध्यार् केम्न्द्रत गर्ुचपछच र नतमीहरूसँग अषवभाम्जत ध्यार् र इमार्दारीताको आर्रण

हुर्प
ु छच ; मैले बोलेका कुर्ै पनर् वर्र् वा सत्यलाई बेवास्ता र्गर्चू र मैले बोलेका सबै वर्र्हरूलाई
हल्का रूपमा र्र्लर्ू। नतमीहरूले नतमीहरूको जीवर्मा सत्यसँग सान्दर्भचक र्हुर्े धेरै कुराहरू गरे का
छौ भन्र्े मैले दे िेको छु र त्यसैले म नतमीहरूलाई षवशेि अर्ुरोध गदचछु, कक नतमीहरू सत्यताका
सेवकहरू बर्, नतमीहरू दष्ु टता र कुरूपताको दास र्बर् र नतमीहरूले सत्यतालाई र्कुम्ल्र्ओ वा
परमेश्वरको घरको कुर्ै पनर् भागलाई अपषवत्र र्तल्
ु याओ। नतमीहरूलाई मेरो अती यही हो। अब
म हालको षवियमा कुरा गर्ेछु।

पदहलो, नतमीहरूको नर्यनतको लाचग, नतमीहरूले परमेश्वरको स्वीकृनत िोजी गर्ुचपछच । भन्र्ुको

मतलब, नतमीहरूले आफू परमेश्वरको घरार्ाको एक सदस्य भएको कुरा स्वीकार गरे को हुर्ाले
नतमीहरूले परमेश्वरकहाँ मर्को शाम्न्त ल्याउर्ुपछच र सबै कुराहरूमा उहाँलाई सन्तुष्ट पार्ुचपछच ।

अको शब्दमा भन्र्े हो भर्े, तँ आफ्र्ा सबै कायचहरूमा अर्ुशार्सत हुर्ुपछच र नतर्ीहरूमा सत्यता
बमोम्जम र्ल्र्ुपछच । यदद यो कुरा नतमीहरूको वशभन्दा बादहर छ भर्े परमेश्वरले नतमीहरूलाई
नतरस्कार र इन्कार गर्ुचहुर्ेछ र हरे क मानर्सले घण
ृ ा गर्ेछ। नतमीहरू यस्तो बन्धर्मा
फर्ससकेपनछ, नतमीहरूलाई परमेश्वरको घरार्ाको सदस्यको रूपमा गणर्ा गर्च सककँदै र्, र
परमेश्वरले स्वीकृनत र्ददर्ु भन्र्क
ु ो मतलब ठ्याक्कै यही हो।

दोस्रो, परमेश्वरले इमार्दारलाई मर् पराउर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा नतमीहरूले थाहा पाउर्ुपछच ।

वास्तवमा, परमेश्वर षवश्वासयोग्य हुर्ुहुन्छ, त्यसैले उहाँका वर्र्हरूलाई सधैँ षवश्वास गर्च सककन्छ;
यसको अलाबा, उहाँका कायचहरू िोटरदहत र नर्षवचवाद छर् ्, ककर्भर्े परमेश्वरले उहाँप्रनत इमार्दार
हुर्ेलाई मर् पराउर्ह
ु ु न्छ। इमार्दारीता भर्ेको तेरो हृदय परमेश्वरलाई ददर्,ु सबै कुरामा
परमेश्वरसँग सच्र्ा हुर्ु, सबै कुरामा उहाँसँग िुलस्त हुर्ु, कुर्ै पनर् कुरा कदहल्यै र्लुकाउर्ु,
आफूभन्दा माचथका र तलकालाई कदहल्यै धोका ददर्े प्रयास र्गर्ुच र कुर्ै पनर् काम परमेश्वरको
कृपा पाउर् र्ापलुसी गर्चलाई मात्र र्गर्ुच हो। छोटकरीमा भन्र्े हो भर्े इमार्दार हुर्ु भर्ेको

आफ्र्ा कायच र बोलीहरूमा षवशुद्ध हुर्ु हो र परमेश्वर वा मानर्स कसैलाई पनर् धोका र्ददर्ु हो।
मैले जे भन्छु त्यो एकदमै सरल छ, तर नतमीहरूको लाचग त्यो दई
ु गण
ु ा बढी मम्ु स्कल छ। धेरै
मानर्सहरू इमार्दारीपूवचक बोल्र् र कायच गर्ुचभन्दा बरु दम्ण्डत भई र्कच जार् रुर्ाउँ छर् ्।

बेइमार्हरूका नर्म्म्त भण्डारमा मसँग अकै इलाज छ भन्र्े कुरा त्यषि आश्र्यचपूणच कुरा होइर्।
अवश्य पनर्, नतमीहरूलाई इमार्दार हुर् कनत गाह्रो छ भन्र्े कुरा म राम्ररी जान्दछु। नतमीहरू सबै
यनत र्लाि भएका छौ र मानर्सहरूलाई आफ्र्ै तच्
ु छ मापदण्डले मापर् गर्च एकदमै र्सपालु

भएका छौ, त्यसैले, यसले मेरो कायचलाई अझ सरल बर्ाउँ छ। अनर् नतमीहरू प्रत्येकले आ-आफ्र्ा
गोप्य कुराहरू छातीमा टाँसेर रािेको हुर्ाले, म नतमीहरूलाई अम्ग्र्माफचत “र्शक्षा ददर्” एक-एक
गदै षवपदमा पार्ेछु ताकक तत्पश्र्ात ् मेरा वर्र्हरूमाचथको नतमीहरूको षवश्वासमा नतमीहरू दृढ
हुर्सक्छौ। अन्त्यमा, म नतमीहरूको मुिबाट “परमेश्वर षवश्वासयोग्य परमेश्वर हुर्ुहुन्छ” भन्र्े
शब्दहरू िोस्र्ेछु र त्यसपनछ नतमीहरू आफ्र्ा छाती षपट्दै र “मानर्सको हृदय छली हुन्छ” भन्दै
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षवलाप गर्ेछौ। यो बेला नतमीहरूको मर्म्स्थनत कस्तो होला? मलाई लाग्छ, नतमीहरू अदहलेको

जनत षवजयी हुर्ेछैर्ौ र आजभन्दा एकदमै कम “गहर् र दब
ु ोध” हुर्ेछौ। परमेश्वरको उपम्स्थनतमा,
केही मानर्सहरू पण
ू च रूपमा स्वच्छ र सही हुन्छर् ्, उर्ीहरू “र्शष्ट” हुर्को लाचग कोर्सस गछच र् ्,
तर उर्ीहरूले आत्माको उपम्स्थनतमा आफ्र्ा दाँतहरू दे िाउँ छर् ् र र्ङ्ग्िाहरू कफँजाउँ छर् ्। के नतमीहरू

त्यस्ता मानर्सहरूलाई इमार्दार व्यम्क्तहरूको रूपमा गणर्ा गछौ? यदद नतमीहरू “अन्तर वैयम्क्तक
सम्बन्धहरू” मा पोख्त भएको पािण्डी हौ भर्े म त भन्छु नतमीहरू पक्कै पनर् परमेश्वरसँग

तच्
ु छ व्यवहार गर्च प्रयास गर्े व्यम्क्तहरू हौ। यदद नतमीहरूका शब्दहरू बहार्ाहरू र मल्
ू यहीर्
औचर्त्यहरूले भररएका छर् ् भर्े म भन्छु नतमीहरू सत्यतालाई अभ्यास गर्च र्रुर्ाउर्े व्यम्क्तहरू

हौ। यदद तँसँग तैँले बाँड्र् र्र्ाहर्े धेरै गोप्य कुराहरू छर् ् भर्े, यदद तँ उज्यालो बाटो िोज्र्को
लाचग आफ्र्ा गोप्य कुराहरू—आफ्र्ा अप्ठ्याराहरू—लाई अन्य व्यम्क्तहरू समक्ष ल्याउर् अत्यन्तै

अनर्च्छुक छस ् भर्े, म भन्छु तँ सम्जलैसँग मुम्क्त र्पाउर्े र सम्जलैसँग अँध्यारोबाट बादहर

र्आउर्े व्यम्क्त होस ्। यदद तँलाई सत्यको िोजी गदाच धेरै िुशी र्मल्छ भर्े, तँ त्यस्तो व्यम्क्त
होस ् जो सधैँ उज्यालोमा बस्छ। यदी तँ परमेश्वरको घरमा सेवाकताच हुर् िुशी छस ्, तल्लीर्ताको
साथ काम गर्े र षववेकपूणच तवरले गुमर्ाम हुर्े, सधैँ ददर्े तर कदहल्यै र्र्लर्े व्यम्क्त होस ् भर्े
म भन्छु तँ बफादार सन्त होस ् ककर्भर्े तैँले कुर्ै इर्ाम िोजी गदै र्स ् बरु केवल इमार्दार

बनर्रहर्े व्यम्क्त होस ्। यदद तँ स्पष्टवादी बन्र् इच्छुक हुँदैर्स ् भर्े, यदद तँ आफ्र्ा सबै कुराहरू
समपचण गर्च इच्छुक छस ् भर्े, यदद तँ परमेश्वरको लाचग आफ्र्ो जीवर् बर्लदार् ददर् सक्षम छस ्
र आफ्र्ो गवाहीमा ददह्रलो गरी िडा हुन्छस ् भर्े, यदद तँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च मात्रै जान्र्े
तर आफ्र्ोबारे र्सोच्र्े र आफ्र्ो लाचग केही र्र्लर्े हदसम्मको इमार्दार छस ् भर्े म भन्छु
त्यस्ता मानर्सहरू ती व्यम्क्तहरू हुर् ् जो ज्योनतमा हुककचएका हुर् ् र जो राज्यमा सदासवचदा
बस्र्ेछर् ्। तैँले तँमा साँर्ो षवश्वास र साँर्ो बफादारीता छ कक छै र्, तँमा परमेश्वरको लाचग कष्ट

भोगेको अर्भलेि छ कक छै र् र तँ सम्पूणच रूपले परमेश्वरप्रनत समपचण भएको छस ् कक छै र्स ्
भर्ेर थाहा पाउर्ुपछच । यदद तँसँग यी कुराहरूको कमी छै र् भर्े तँर्भत्र अर्ाज्ञाकाररता, छलकपट,
लोभ र गुर्ासो छर् ्। तेरो हृदय इमार्दारीतादे खि दरू भएकोले तैँले परमेश्वरबाट कदहल्यै पनर्
सकारात्मक पदहर्ार् प्राप्त गरे को छै र्स ् र प्रकाशमा कदहल्यै पनर् बसेको छै र्स ्। आखिरमा

व्यम्क्तको नर्यनत कसरी तय हुन्छ भन्र्े कुरा उर्ीहरूसँग इमार्दार र रगत झैं रातो हृदय छ कक
छै र् र उर्ीहरूसँग षवशुद्ध आत्मा छ कक छै र् भन्र्े कुरामा नर्भचर रहन्छ। यदद तँ त्यस्तो व्यम्क्त
होस ् जो एकदमै बेइमार् छ, त्यस्तो व्यम्क्त जोसँग कपटी हृदय छ, त्यस्तो व्यम्क्त जोसँग अशुद्ध

प्राण छ भर्े तँ त्यो ठाउँ मा पग्ु र्े कुरा नर्म्श्र्त छ जहाँ तेरो नर्यनतको षववरणमा लेखिए अर्रू
ु प
तँलाई दण्ड ददइन्छ। यदद तँ आफू एकदमै इमार्दार छु भर्ेर दाबी गछच स ् तर कदहल्यै पनर् सत्य

अर्ुरूप व्यवहार गर्च सक्दै र्स ् वा सत्यको वर्र् बोल्र् सक्दै र्स ् भर्े के तैँले अझै परमेश्वरबाट

इर्ाम पाउर् प्रतीक्षा गरररहे को छस ्? के तँ अझै परमेश्वरले तँलाई उहाँको आँिाको र्ार्ीझैं राख्नुहुन्छ
भन्र्े आशा गछच स ्? के यस्ता सोर्हरू नर्रथचक छै र्र् ् र? तैँले सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई धोका
ददन्छस ्; अनर् अपषवत्र हातहरू भएका तँ जस्तालाई परमेश्वरको घरले कसरी अटाउर् सक्थ्यो?
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मैले नतमीहरूलाई भन्र् र्ाहे को तेस्रो कुरा हो: प्रत्येक व्यम्क्तले परमेश्वरप्रनतको षवश्वासमा

आफ्र्ो जीवर् म्जउर्े क्रममा परमेश्वरलाई धोका ददर्े र प्रनतरोध गर्े िालका कामहरू गरे को छ।

केही दष्ु कमचहरूलाई कसूरको रूपमा उल्लेि गरररहर्ु आवश्यक छै र्, तर केही भर्े अक्षम्य छर् ्;

ककर्भर्े त्यसमा धेरै कमचहरू छर् ् जसले प्रशासनर्क षवचध उल्लंघर् गछच र् ् जसले परमेश्वरको
स्वभावलाई र्ै अपमार् गछच र् ्। आफ्र्ै अन्तको गनतबारे मा चर्न्ता गर्े धेरै व्यम्क्तहरूले यी कमचहरू

के-के हुर् ् भर्ी सोध्र् सक्छर् ्। नतमीहरू स्वभावैले घमण्डी र अहङ्ग्कारी छौ र तथ्यहरूमा समषपचत
हुर् अनर्च्छुक छौ भन्र्े कुरा नतमीहरूले थाहा पाउर्प
ु छच । यसकारण, नतमीहरूले आफ्र्ै बारे मा
चर्न्तर् गरे पनछ अर्लअर्ल गरे र म नतमीहरूलाई बताउर्ेछु। म नतमीहरूलाई प्रशासनर्क आदे शका

षवियवस्तुहरूको बारे मा अझ राम्रो बुझाइ हार्सल गर्च र परमेश्वरको स्वभावको बारे मा जान्र्े
प्रयास गर्च आिह गदचछु। होइर् भर्े, नतमीहरूले आफ्र्ा ओठहरू बन्द राख्न गाह्रो महसुस गर्ेछौ
र नतमीहरूका म्जब्राहरू ठूलठूला लाग्र्े कुराहरूसँगै स्वतन्त्र रूपले र्ल्र् थाल्र्ेछ र नतमीहरूले

अषववेकपूणच तवरले परमेश्वरको स्वभावलाई अपमार् गर्ेछौ र अँध्यारोमा िस्र्ेछौ, र पषवत्र आत्मा

र प्रकाशको उपम्स्थनत गुमाउर्ेछौ। नतमीहरू आफ्र्ा कायचहरूमा अर्ुशार्सत र्भएको कारण,
नतमीहरूले आफूले गर्च र भन्र् र्हुर्े कुराहरू गर्े र भन्र्े गरे को कारण, नतमीहरूले सुहाउँ दो दण्ड
पाउर्ेछौ। तँ वर्र् र कमचमा अर्ुशासर्हीर् छस ् तर पनर् परमेश्वर यी दव
ु ै कुरामा अर्ुशार्सत
हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा तैँले बझ्
ु र्प
ु छच । तैँले दण्ड पाउर्े भर्ेको तैँले परमेश्वरको अपमार् गरे को कारण
हो, मानर्सको अपमार् गरे को कारण होइर्। यदद तैँले तेरो जीवर्मा परमेश्वरको स्वभाव षवरुद्ध
धेरै कसूरहरू गछच स ् भर्े तँ र्कचको सन्तार् बन्र्े पक्का छ। मानर्सलाई तैँले सत्यसँग मेल र्िार्े

केही कायचहरू मात्र गरे को छस ् र त्योभन्दा अरू कुर्ै कुरा गरे को छै र्स ् जस्तो लाग्र् सक्छ। के
तँलाई थाहा छ, परमेश्वरको आँिामा तँ यस्तो व्यम्क्त होस ् जसको पापको नर्म्म्त अरू कुर्ै

बर्लदार् छै र्? तैँले परमेश्वरको प्रशासनर्क आदे शहरू धेरै पल्ट उल्लंघर् गररसकेको हुर्ाले, र तैँले
पश्र्ातापको कुर्ै पनर् सङ्ग्केत र्दे िाएको हुर्ाले, तेरो लाचग र्कचभन्दा अन्य कुर्ै पनर् सहारा छै र्
जहाँ परमेश्वरले मानर्सलाई दम्ण्डत गर्ुचहुन्छ। केही मानर्सहरूले परमेश्वरको अर्ुसरण गर्े क्रममा

केही यस्ता कायचहरू गरे जसले नर्यमहरू उल्लंघर् गर्यो, तर आवश्यक कारबाहीमा परे पनछ र
मागचदशचर् ददएपनछ, उर्ीहरूले क्रमशुः आफ्र्ो भ्रष्ट आर्रणहरू पिा लगाए र त्यसपनछ
वास्तषवकताको सही बाटोमा प्रवेश गरे र उर्ीहरू आज सतकच भएका छर् ्। यस्ता मानर्सहरू र्ै

ती व्यम्क्तहरू हुर् ् जो अन्त्यसम्म रहन्छर् ्। तथाषप, मैले िोज्र्े भर्ेका इमार्दार व्यम्क्तहरू हुर् ्;
यदद तँ इमार्दार व्यम्क्त होस ् र नर्यमहरू अर्ुरूप कायच गर्े व्यम्क्त होस ् भर्े तँ परमेश्वरमा

दृढ हुर् सक्छस ्। यदद आफ्र्ा कायचहरूमा तैँले परमेश्वरको स्वभावलाई अपमार् गदै र्स ्, र
परमेश्वरको इच्छा िोज्छस ्, र तँसँग परमेश्वरप्रनत आदरभाव भएको हृदय छ भर्े तेरो षवश्वास
मापदण्ड अर्ुरूप छ। जसले परमेश्वरलाई आदर गदै र् र जोसँग डरमा काँप्र्े हृदय छै र् , उर्ीहरूले

परमेश्वरको प्रशासनर्क षवचध उल्लंघर् गर्े सम्भावर्ा धेरै हुन्छ। धेरैले आफ्र्ो जोशको दममा
परमेश्वरको सेवा गछच र् ् तर उर्ीहरूमा परमेश्वरको प्रशासनर्क व्यवस्थाको कुर्ै बुझाइ र्ै हुँदैर् र
उहाँको वर्र्का आशयहरूको आभास त परै जाओस ्। तसथच , उर्ीहरूको असल नर्यत हुँदाहुँदै पनर्,
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उर्ीहरू परमेश्वरको व्यवस्थालाई भङ्ग्ग गर्च पुग्छर् ्। गम्भीर अवस्थाहरूमा, उर्ीहरूलाई बादहर

फ्याँककन्छ, उहाँलाई अर्ुसरण गर्े थप अवसरबाट वम्ञ्र्त गररन्छ र र्रकमा फ्याँककन्छ, र

परमेश्वरको भवर्सँगको सबै सम्बन्ध अन्त्य हुन्छ। यी मानर्सहरूले आफ्र्ो अर्र्भज्ञ असल
नर्यतको दममा परमेश्वरको भवर्मा काम गछच र् ् र अन्त्यमा परमेश्वरको स्वभावलाई क्रोचधत
पार्च पुग्छर् ्। मानर्सहरूले परमेश्वरको भवर्मा आफ्र्ा अचधकारीहरू र मार्लकहरूको सेवा गर्े

तररकाहरू र्लएर आउँ छर् ् र नतर्ीहरूले यहाँ प्रयत्र्षवर्ा सम्जलै प्रयोग गर्च सककन्छ भन्र्े कुरा

व्यथचमा सोर्ेर नतर्ीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउर्े कोर्सस गछच र् ्। परमेश्वरको स्वभाव भेडाको पाठाको
जस्तो हुँदैर्, बरु र्संहको जस्तो हुन्छ भर्ेर उर्ीहरूले कदहल्यै पनर् कल्पर्ा गदै र्र् ्। त्यसकारण,
परमेश्वरसँग पदहलो पल्ट सम्बन्ध राख्ने व्यम्क्तहरूले उहाँसँग वाताचलाप गर्च सक्दै र्र् ् ककर्भर्े
परमेश्वरको हृदय मानर्सको हृदयभन्दा फरक हुन्छ। तैँले धेरै सत्यहरू बुखझसकेपनछ मात्र तैँले
परमेश्वरलाई नर्रन्तर बुझ्र् सक्छस ्। यो ज्ञार् शब्दहरू र र्सद्धान्तहरूले बर्ेको होइर् तर यसलाई

िजार्ाको रूपमा प्रयोग गर्च सककन्छ जसको मद्दतले तँ परमेश्वरसँगको नर्कट नर्श्र्यतामा

प्रवेश गर्च सक्छस ् र यसलाई उहाँ तँसँग प्रसन्र् हुर्ुहुन्छ भन्र्े प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्च
सककन्छ। यदद तँमा ज्ञार्को वास्तषवकताको कमी छ र तँ सत्यद्वारा सुसम्ज्जत छै र्स ् भर्े तेरो
आवेगपूणच सेवाले परमेश्वरको घण
ृ ा र द्वेि मात्र नर्म्त्याउँ छ। अदहलेसम्ममा तैँले परमेश्वरमाचथको

षवश्वास ईश्वर शास्त्रको अध्ययर् मात्र होइर् भन्र्े कुरा बखु झसकेको हुर्प
ु छच ।
मैले नतमीहरूलाई अती ददएका शब्दहरू संक्षक्षप्त भए तापनर् मैले बताएका ती सबै कुराहरू
नतमीहरूमा नर्कै कमी छ। मैले अदहले बताएका कुराहरू मानर्सहरू माझ मेरो अम्न्तम कायचको

लाचग र मानर्सहरूको अन्त्य नर्धाचरण गर्चको लाचग हो भर्ी नतमीहरूले बुझ्र्ुपछच । म कुर्ै उद्दे श्य

र्ै परू ा र्गर्े अत्याचधक धेरै कायच गर्च र्ाहन्र्, र् त कुहे का काठ जस्तै षववश भई नतमीहरूलाई
मागचदशचर् र्ै गरररहर् र्ाहन्छु, झर्ै गुप्तमा गलत नर्यत थुपारररहर्ेहरूलाई अगुवाइ गर्ुच त परै

जाओस ्। शायद एक ददर् नतमीहरूले मेरा वर्र्हरू पछाडडका अर्भप्रायहरू र मैले मार्वजानतको
लाचग गरे का योगदार्हरूलाई बझ्र्ेछौ। सायद एक ददर् नतमीहरूले त्यो सन्दे श बोध गर्ेछौ जसले
नतमीहरूलाई आफ्र्ो अन्त्यबारे नर्णचय गर्च सक्षम तुल्याउर्ेछ।

अपरािले मातनसलाई नकछतफछ डोयाछउनेर्
मैले नतमीहरूलाई धेरै र्ेतावर्ीहरू ददएको छु र नतमीहरूलाई म्जत्र्े मर्साय भएका धेरै सत्यहरू

नतमीहरूलाई प्रदार् गरे को छु। अदहले सम्ममा, नतमीहरू सबैले नतमीहरू षवगतमा भन्दा अत्यन्तै
धेरै समद्
ृ ध भएको महसुस गछौ, नतमीहरूले व्यम्क्त कस्तो हुर्ुपछच भन्र्े बारे का धेरै र्सद्धान्तहरू
बुझेका छौ, र नतमीहरूले धेरै हदसम्म षवश्वसर्ीय मानर्सहरूसँग हुर्ुपर्े सामान्य सुझबुझ प्राप्त

गरे का छौ। यी सबै ती कटर्ी हुर् ् जुर् नतमीहरूले धेरै विचको अन्तरालमा जम्मा गरे का हौ। म
नतमीहरूका उपलम्ब्धहरूलाई इन्कार गददचर्, तर मैले िल
ु स्त रूपमा यो पनर् भन्र्ुपछच कक यी धेरै
विचहरूको अन्तरालमा नतमीहरूले म षवरुद्ध गरे का असंख्य अवज्ञाहरू र षवद्रोहहरूलाई पनर्
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र्काददचर्ँ, ककर्भर्े नतमीहरू माझमा एक जर्ा पनर् सन्त छै र्। नतमीहरू शैतार्ले भ्रष्ट पारे का

मानर्सहरू हौ भन्र्ेमा कुर्ै अपवाद छै र्; नतमीहरू ख्रीष्टका शत्रुहरू हौ। आजको र्मनतसम्ममा
नतमीहरूका अपराधहरू र अवज्ञाहरू अर्चगन्ती भएका छर् ्, त्यसैले मैले नतमीहरूलाई नर्रन्तर

सताइरहे को छु भन्र्े कुरालाई षवरलै मात्र अर्ौठो मान्र् सककन्छ। म यस्तो तररकाले नतमीहरूसँग
सह-अम्स्तत्वमा रहर् सम्क्दर्—तर नतमीहरूको भषवष्यको नर्म्म्त, नतमीहरूको गन्तव्यहरूको नर्म्म्त,
म, यहाँ र अदहले, फेरर एक पटक म नतमीहरूलाई खझझ्याउँ छु। म आशा गछुच कक नतमीहरूले मलाई

सन्तष्ु ट पार्ेछौ र अझ भन्र्े हो भर्े, नतमीहरूले मेरा हरे क वाणीहरूमा षवश्वास गर्च सक्र्ेछौ र
मेरा वर्र्हरूको गहर् तात्पयच बुझ्र्ेछौ। मैले जे भन्छु त्यसमा शङ्ग्का र्गर, मेरा वर्र्हरूलाई मर्
लागे दटप्र्े अनर् मर् लागे हुत्याइफाल्र्े त झर् ् गदै -र्गर; म यस कायचलाई सहर् सम्क्दर्। मेरा
वर्र्हरूलाई जाँर् र्गर, र नतर्ीहरूलाई हल्का रूपले र्लर्े वा मैले सधैँ नतमीहरूलाई प्रलोभर्मा

पादै छु भन्र्े कुरा गदै -र्गर, वा त्योभन्दा िराब रूपमा, मैले नतमीहरूलाई जे भर्े त्यसलाई गलत

छ भर्ेर त झर् ् भन्दै र्भर्। यी कुराहरूलाई पनर् म सहर् सम्क्दर्। नतमीहरूले, मेरा वर्र्हरूलाई

कदहल्यै पनर् सराहर्ा र्गर्े अनर् मलाई सधैँ उपेक्षा गर्े कायच गदै , मलाई र मैले भर्ेका कुराहरूलाई

शङ्ग्काको दृम्ष्टले व्यवहार गर्े भएकोले म नतमीहरू प्रत्येकलाई पूणच गम्भीरताका साथ भन्छु: मैले
जे भन्छु त्यसलाई दशचर्शास्त्रसँग र्जोड; मेरा वर्र्हरूलाई छलीहरूको झूटसँग र्जोड। अवहे लर्ाको

साथमा मेरा वर्र्हरूको प्रत्यि
ु र ददर्े कायच त झर् ् गदै -र्गर। शायद भषवष्यमा कसैले पनर्

नतमीहरूलाई मैले जे भन्दै छु त्यो भन्र् सक्र्ेछैर् वा नतमीहरूसँग यनत उदारताका साथ बोल्र्
सक्र्ेछैर्, अथाचत ् यी बुँदाहरूमा यनत धैयचताका साथ नतमीहरूलाई डोयाचउर्े कुरा त परै जाओस ्।

नतमीहरूले राम्रो समयको सम्झर्ा गदै आउर्े ती ददर्हरू बबताउर्ेछौ, वा घ्वाँ-घ्वाँ जोडले रुँ दै वा
पीडामा अइयाअइया भन्दै बस्र्ेछौ, वा नतमीहरू सत्य वा जीवर्को एक त्यान्द्रो समेत बन्दोबस्त

र्भइकर्ै अन्धकार रातमा बाँचर्रहे का हुर्ेछौ वा केवल नर्राशाका साथ प्रतीक्षा गरररहे का हुर्ेछौ,
वा नतमीहरूले सम्पूणच षववेक गुमाएकोमा अत्यन्तै र्मीठो अफसोस मान्दै बर्सरहे का हुर्ेछौ…।
वास्तवमा नतमीहरूमध्ये कोही पनर् यी सम्भावर्ाहरूबाट उम्कर् सक्दै र्ौ। ककर्भर्े नतमीहरूमध्ये

कसैले पनर् परमेश्वरलाई साँर्ो रूपले आराधर्ा गर्े स्थार् ओगट्दै र्ौ बरु नतमीहरूका षवश्वास,

नतमीहरूका आत्मा, प्राण, र शरीरमा जीवर् र सत्यतासँग कुर्ै सम्बन्ध र्ै र्भएका र वास्तवमा

नतर्का षवपरीत हुर्े धेरै कुराहरू र्मसाउँ दै आफैलाई दरु ार्ार र दष्ु टताको संसारमा डुबाउँ छौ।
त्यसकारण नतमीहरूको लाचग म के आशा गछुच भर्े नतमीहरूलाई ज्योनतको पथमा ल्याउर्
सककयोस ्। मेरो एकमात्र आशा भर्ेको नतमीहरू आफ्र्ो बन्दोबस्ती, आफ्र्ो हे रषवर्ार आफैले गर्च

सक्षम होऊ अनर् नतमीहरूले नतमीहरूका व्यवहार र अपराधहरूप्रनत उदासीर्ता प्रकट गदै नतमीहरूको
गन्तव्यमा मात्र धेरै जोड र्ेदेऊ भन्र्े हो।

लामो समयदे खि परमेश्वरमा षवश्वास गर्े मानर्सहरू सबैले उत्सुकतापूवचक सुन्दर गन्तव्यको

आशा गरररहे का छर् ् र परमेश्वरका षवश्वासीहरू सबैले र्ै अर्ार्क नतर्ीहरूको भाग्य र्म्कर्ेछ

भर्ी आशा गछच र् ्। नतर्ीहरू सबैले नतर्ीहरूलाई थाहा हुर्ुअनघ र्ै शाम्न्तपूवचक स्वगचको एउटा वा
अको स्थार्मा नतर्ीहरू बर्ससकेको पाउर्ेछर् ् भर्ी आशा गछच र् ्। तर म भन्छु कक सन्
ु दर षवर्ारहरू
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भएका ती मानर्सहरूले नतर्ीहरू स्वगचबाट झरी आउर्े त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त गर्चको लाचग वा

त्यहाँको कुर्ै स्थार्मा बस्र्को लाचग योग्य छर् ् कक छै र्र् ् भर्ेर कदहल्यै पनर् जार्ेका छै र्र् ्।

नतमीहरूसँग वतचमार् समयमा आफ्र्ो बारे मा राम्रो ज्ञार् छ, तैपनर् नतमीहरूले अझै पनर् आखिरी

ददर्हरूका षवपषिहरूबाट र उहाँले दष्ु टहरूलाई सजाय ददँ दै गदाच सवचशम्क्तमार्का हातहरूबाट उम्कर्े
आशा गछौ। यस्तो दे खिन्छ कक मीठा सपर्ा दे ख्नु र आफूले र्ाहे को जस्तै कुराहरू पाउर्े इच्छा

गर्ुच शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएका सबै मानर्सहरूको एक साझा षवशेिता हो अनर् त्यो कुरा कोही

एक्लो व्यम्क्तको कुर्ै नर्पण
ु च र्ाल होइर्। त्यनत हुँदाहुँदै पनर्, म अझै पनर् नतमीहरूका यी
अर्ावश्यक इच्छाहरूका साथसाथै आशीवाचदहरू प्राप्त गर्े नतमीहरूको उत्सक
ु ताको अन्त्य गर्च
र्ाहन्छु। नतमीहरूका अपराधहरू अर्चगन्ती छ र नतमीहरूको षवद्रोहीपर् सधैँ बदढरहन्छ भन्र्े

कुरालाई ध्यार्मा राख्दा, यी कुराहरू कसरी भषवष्यको लाचग नतमीहरूको सुन्दर योजर्ाहरूसँग मेल
िार् सक्छर् ्? यदद तैँले मर्ोमार्ी ढङ्ग्गले कुर्ै कुरा बाँकी र्रािी गल्ती गरररहन्छस ्, तर त्यनत

र्ै बेला आफ्र्ो सपर्ा पनर् अझै पूरा होस ् भन्र्े र्ाहन्छस ् भर्े, म तँलाई तेरो अर्ेतपर्लाई जारी

राख्न अनर् कदहल्यै पनर् र्ब्युँझर् आिह गछुच—ककर्भर्े त्यो तेरो िोक्रो सपर्ा हो र धमी परमेश्वरको

उपम्स्थनतमा उहाँले तेरो लाचग कुर्ै अपवाद सज
ृ र्ा गर्ुचहुर्ेछैर्। यदद तैँले केवल तेरो सपर्ा पूरा
होस ् भन्र्े र्ाहन्छस ् भर्े, कदहल्यै पनर् सपर्ा र्दे ि ्; बरु सधैँ सत्य र तथ्यको सामर्ा गर्। तँलाई
मम्ु क्त ददर् सककर्े एउटै मात्र तररका यही मात्रै हो। ठोस शब्दहरूमा भन्दा, यो तररकाका र्रणहरू

के-के हुर् ्?
पदहलो, तेरा सबै अपराधहरूलाई एकपल्ट हे र ् र सत्यतासँग मेल र्िार्े तेरा जुर्सुकै व्यवहार
र तँमा भएका जुर्सुकै सोर्हरूको जाँर् गर्।

यो तैँले सम्जलैसँग गर्च सक्र्े एउटा कुरा हो, र म सबै बद्
ु चधमार् मानर्सहरूले यो कुरा गर्च

सक्छर् ् भन्र्े षवश्वास गछुच। तथाषप, जसलाई अपराध र सत्यता के हुर् ् भन्र्े र्ै थाहा छै र् नतर्ीहरू
अपवाद हुर् ्, ककर्भर्े आधारभूत तहमा नतर्ीहरू बुद्चधमार् मानर्सहरू होइर्र् ्। म ती

मानर्सहरूसँग कुरा गरररहे को छु जसलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचभएको छ, जो इमान्दार छर् ्,
अनर् जसले गम्भीर रूपमा प्रशासनर्क आदे शहरू उल्लंघर् गरे का छै र्र् ् र आफ्र्ा अपराधहरू

सम्जलैर्सत दे ख्न सक्छर् ्। मैले नतमीहरूलाई परू ा गर्च लगाएको यो कुरा सम्जलो भए तापनर्, मैले

नतमीहरूले पूरा गर्च अनर्वायच गरे को कुरा यही मात्रै होइर्। जे-जस्तो कुरा भए पनर्, नतमीहरू यी
आवश्यकताप्रनत एक्लै हाँस्र्ेछैर्ौ अनर् षवशेि गरी नतमीहरूले यसलाई तुच्छ र्जरले हे र्ेछैर्ौ वा

यसलाई हल्का रूपले र्लर्ेछैर्ौ भन्र्े म आशा गछुच। नतमीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा र्लर्ुपछच ,
र बेवास्ता गर्चह
ु ु ँदैर्।
दोस्रो, तेरा हरे क अपराधहरू र अवज्ञाहरूको लाचग तैँले सम्बम्न्धत सत्यतालाई िोज्र्ुपछच ,
त्यसपनछ ती सत्यताहरूलाई ती समस्याहरू समाधार् गर्चको लाचग प्रयोग गर्ुचपछच । त्यसपनछ, तेरा
ती अपराधी कायचहरू र अवज्ञाकारी षवर्ार र कायचहरूलाई सत्यताको अभ्यासद्वारा प्रनतस्थापर्
गर्ुचपछच ।

तेस्रो, तैँले आफू इमान्दार मानर्स बन्र्प
ु छच , सँधै बाठो बनर्रहर्े र नर्रन्तर छली रदहरहर्े
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व्यम्क्त होइर्। (यहाँ मैले नतमीहरूलाई फेरर पनर् एक इमान्दार व्यम्क्त बन्र्ू भर्ी अर्ुरोध
गरररहे को छु।)

यदद तैँले यी तीर् वटै कुराहरू परू ा गर्च सक्छस ् भर्े, तँ भाग्यमार्ीहरू मध्येको एक होस ्—एक

यस्तो व्यम्क्त जसको सपर्ा पूरा हुन्छ र जसको भाग्य र्म्कन्छ। शायद नतमीहरूले यी तीर्
अर्ाकिचक आवश्यकताहरूलाई गम्भीर रूपमा र्लर्ेछौ होला, वा शायद नतमीहरूले नतर्लाई गैरम्जम्मेवारपूवचक र्लर्ेछौ होला। जेसुकै गरे तापनर्, मेरो उद्दे श्य भर्ेको नतमीहरूको सपर्ा पूरा गर्ुच

र नतमीहरूको आदशचलाई व्यवहारमा उतार्चु हो, नतमीहरूको खिल्ली उडाउर्ु वा नतमीहरूलाई मि
ू च
बर्ाउर्ु होइर्।

मेरा मागहरू सरल हुर् सक्छर् ्, तर मैले नतमीहरूलाई जे भनर्रहे को छु त्यो एकमा एक जोड्दा
दई
ु हुन्छ भन्र्े जषिको सरल छै र्। यदद नतमीहरू यसको बारे मा त्यषिकै कुरा मात्रै गछौ, वा िोक्रा,
आडम्बरी भर्ाइहरू भट्याउँ छौ मात्रै भर्े नतमीहरूका योजर्ाहरू र नतमीहरूका इच्छाहरू सधैँभरर

केवल िाली पार्ामा मात्र सीर्मत रदहरहर्ेछर् ्। ममा नतमीहरूमध्येका त्यस्ता व्यम्क्तहरूप्रनत कुर्ै

पनर् दयाभाव हुर्ेछैर् जो विौं कष्ट सहन्छर् ् र कडा मेहर्त गछच र् ् तैपनर् नतर्ीहरूसँग दे िाउर्े
कुर्ै कुरा र्ै हुँदैर्। यसको षवपरीत, जसले मेरा मागहरू पूरा गरे का छै र्र् ् म नतर्ीहरूलाई सजाय
ददन्छु, पुरस्कार ददन्र्ँ, सहार्ुभूनत ददर्े कुरा त परै जाओस ्। नतमीहरूले कल्पर्ा गर्च सक्छौ कक
विौंसम्म अर्य
ु ायी भएर नतमीहरूले जे-जस्तो भए पनर् कडा मेहर्त गरे का छौ र एक सेवाकताच

भएकै कारण नतमीहरूलाई परमेश्वरको घरमा एक कर्ौरा भात प्रदार् गररर्ुपछच । म त भन्छु

नतमीहरूमध्ये अचधकांशले यसरी र्ै सोच्छौ, ककर्भर्े नतमीहरूले सधैँ कसरी षवर्भन्र् कुराहरूबाट

फाइदा र्लर्े र आफूबाट फाइदा र्लर् र्ददर्े र्सद्धान्तलाई पछ्याएका छौ। यसरी, अब म
नतमीहरूलाई पण
ू च गम्भीरताका साथ भन्दै छु: तेरो कडा मेहर्त कनत सराहर्ीय छ, तेरा योग्यताहरू

कनत प्रभावशाली छर् ्, कनत र्म्जकबाट तैँले मलाई पछ्याउँ दै छस ्, तँ कनत प्रख्यात छस ्, वा तैँले
आफ्र्ो आर्रणमा कनत सुधार गररस ् भन्र्े कुरामा म ध्यार् ददँ ददर्; जबसम्म तैंले मेरा मागहरू

पूरा गरे को हुँदैर्स ्, तबसम्म तैँले कदहल्यै पनर् मेरो प्रशंसा प्राप्त गर्च सक्र्ेछैर्स ्। जनतसक्दो र्ाँ डो
नतमीहरूका ती सबै षवर्ारहरू र आकलर्हरूलाई महत्त्व ददर् छोडडदे ऊ र मेरा आवश्यकताहरूलाई

गम्भीरताका साथ र्लर् थाल; होइर् भर्े, म मेरो कामको अन्त्य गर्च सबैलाई िरार्ी पाररददर्ेछु

र अझै िराब कुरा त, मेरो विौंको काम र कष्टलाई शून्यमा बदर्लददन्छु, ककर्भर्े म मेरा

शत्रुहरूलाई अनर् ती व्यम्क्तहरू जसबाट दष्ु टताको गन्ध आउँ छ र जसमा शैतार्को रूप छ
नतर्ीहरूलाई मेरो राज्यमा ल्याउर् वा अको र्रणमा लैजार् सम्क्दर्।

मलाई एकदमै धेरै आशा छ। म आशा गदचछु कक नतमीहरूले उचर्त र र्शष्ट तवरले व्यवहार

गछौ, षवश्वसर्ीय रूपले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गछौ, सत्यता र मार्वता हार्सल गछौ, यस्ता मानर्स
बन्छौ जसले परमेश्वरको लाचग आफूसँग भएका सबै कुरा र ज्यार्ै पनर् त्याग्र्सक्छ, र यस्तैयस्तै अन्य कुराहरू गर्ेछौ। यी सबै आशाहरू नतमीहरूका अपयाचप्तताहरू अनर् नतमीहरूका भ्रष्टता

र अवज्ञाबाट आएका हुर् ्। यदद मैले नतमीहरूसँग गरे का कुर्ै पनर् संवादहरूले नतमीहरूको ध्यार्
खिच्र् अपयाचप्त रहे का छर् ् भर्े, सम्भवतुः मैले अब गर्च सक्र्े सबै कुरा भर्ेको थप केही र्बोल्र्ु
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मात्र हो। तथाषप, त्यसको पररणाम के हुन्छ भर्ेर नतमीहरू बुझ्छौ। म त्यनत धेरै पटक थकाइ
माददचर्, त्यसैले यदद म बोम्ल्दर् भर्े मानर्सहरूले हे र्चको लाचग म केही गर्ेछु। म कसैको म्जब्रो
कुहाउर् सक्छु, वा कसैलाई अङ्ग्गभङ्ग्ग भई मर्े बर्ाउर् सक्छु, वा मानर्सहरूलाई स्र्ायु अपाङ्ग्गता
ददलाउर् सक्छु अनर् नतर्ीहरूलाई धेरै तवरमा कुरूप दे खिर्े बर्ाउर् सक्छु। त्यसपनछ पनर् फेरर,
म मानर्सहरूलाई पीडा सहर् लगाउर् सक्छु जुर् मैले षवशेि गरी नतर्ीहरूकै लाचग भर्ेर तयार

गरे को छु। यसरी म िुशी हुन्थें, धेरै िुशी हुन्थें, र एकदमै धेरै सन्तुष्ट हुन्थें। सधैँ भनर्एको छ
कक “राम्रोलाई राम्रैले अनर् दष्ु टतालाई दष्ु टताले र्ै नतररन्छ”, त्यसो भए अदहले ककर् त्यसो र्गर्े?
यदद तैँले मलाई षवरोध गर्च र्ाहन्छस ् र मलाई केही न्याय गछच स ् भर्े म तेरो मुि कुहाइददर्ेछु,

र त्यसले मलाई अत्याचधक िुशी ददलाउर्ेछ। यस्तो ककर् हो भर्े अन्ततुः तैँले जे गरे को छस ्
त्यो सत्यता हुँदै-होइर्, जीवर्सँग यसको कुर्ै सम्बन्ध हुर्े कुरा त परै जाओस ्, जबकी मैले गर्े
हरे क कराहरू सत्यता हुर् ्; मेरा सबै कायचहरू मेरो काम र मैले तयार गरे को प्रशासनर्क नर्यमहरूको
र्सद्धान्तहरूसँग सम्बम्न्धत छर् ्। त्यसकारण, म नतमीहरू प्रत्येकलाई केही सद्गुण एकबत्रत गर्च,
त्यनत धेरै दष्ु टताको कायच र्गर्च र फुसचदको समयमा मेरा मागहरूको बारे मा ध्यार् ददर् आिह

गछुच। त्यसपनछ म आर्म्न्दत महसुस गर्ेछु। यदद नतमीहरूले दे हमा लगाउर्े प्रयत्र्को एक हजारको

एक भाग मात्र सत्यताको लाचग योगदार् (वा दार्) गर्ुचपथ्यो भर्े म त भन्छु, तैँले बारम्बार
अपराधहरू गर्े चथइर्स ् र तेरा मि
ु हरू कुदहएका हुर्े चथएर्र् ्। के यो स्पष्ट छै र् र?
तैँले जनत धेरै अपराधहरू गछच स ् त्यनत र्ै थोरै राम्रो गन्तव्य प्राप्त गर्े अवसरहरू पाउर्ेछस ्।

यसको षवपरीत, तैँले जनत थोरै अपराधहरू गछच स ् त्यनत र्ै धेरै परमेश्वरबाट तेरो प्रशंसा हुर्े
सम्भावर्ा हुन्छ। यदद तेरा अपराधहरू मैले तँलाई क्षमा ददर्ै र्सक्र्े हदसम्म बढ्दै जान्छ भर्े

तैँले क्षमा हुर्े आफ्र्ो मौका पण
ू च रूपमा गम
ु ाइसकेको हुर्ेछस ्। यसै गरी, तेरो गन्तव्य पनर् माचथ
हुँदैर्, तल हुन्छ। यदद तैँले मलाई षवश्वास गदै र्स ् भर्े तँ साहसी बर् ् र गलत काम गर्, अनर्
हे र ् तैँले त्यसबाट के पाउँ छस ्। यदद तँ सत्यताको अभ्यास गर्े नर्ष्कपट व्यम्क्त होस ् भर्े तैँले
नर्श्र्य पनर् तेरा अपराधहरूको लाचग क्षमा पाउर्े अवसर प्राप्त गर्ेछस ्, र तैँले झर्झर् कम मात्र
अवज्ञा गर्ेछस ्। यदद तँ अत्यन्तै इमार्दाररताको साथ सत्यताको अभ्यास गर्े व्यम्क्त होस ् भर्े

अवश्य पनर् परमेश्वरसामु तेरा अपराधहरूको संख्या बढ्र्ेछ र तैँले तबसम्म झर्झर् बढी अवज्ञा
गदै जार्ेछस ् जबसम्म तँ तेरो सीर्मततामा पुग्छस ्, जुर् तेरो पूणच षवर्ाशको समय हुर्ेछ। यो
त्यही समय हुर्ेछ जब आशीवाचदहरू प्राप्त गर्े तेरो मीठो सपर्ा र्कर्ार्ूर हुर्ेछ। आफ्र्ा

अपराधहरूलाई केवल अपररपक्व वा मूिच व्यम्क्तले गरे का गल्तीहरूको रूपमा मात्रै र्मार् ्; तैँले
आफ्र्ो कमजोर क्षमताले यसो गर्च असम्भव बर्ाएकोले गदाच आफूले सत्यताको अभ्यास गररर्

भन्र्े बहार्ाबाजी र्गर्। यसबाहे क, तैँले गरे का अपराधहरूलाई केवल त्योभन्दा राम्रो केही थाहा

र्भएको व्यम्क्तले गरे का कायचहरूको रूपमा र्मार् ्। यदद तँ आफूलाई क्षमा गर्च र आफूलाई
उदारताका साथ व्यवहार गर्चमा िम्प्पस छस ् भर्े म त भन्छु तँ एक काँतर होस ् जसले कदहल्यै

पनर् सत्यता हार्सल गर्ेछैर्, र् त कदहल्यै तेरा अपराधहरूले तेरो षपछा गर्च र्ै छाड्र्ेछर् ;्

नतर्ीहरूले तँलाई सधैँ सत्यताका मागहरू परू ा गर्चबाट रोक्र्ेछर् ्, र तँलाई सधैँको लाचग शैतार्को
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बफादार रहर्े बर्ाउर्ेछर् ्। अझै पनर् तेरो लाचग यो मेरो सुझाव हो: आफ्र्ा लुकेका अपराधहरूलाई
दे ख्न र्सकी आफ्र्ो गन्तव्यमा मात्र ध्यार् र्दे ; अपराधहरूलाई गम्भीर रूपमा हे र,् र तीमध्ये कुर्ै
पनर् अपराधलाई आफ्र्ो गन्तव्यको सरोकारको कारण बेवास्ता र्गर्।

परमेश्वरको स्वभाव बझ्
ु नु अत्यन्त महत्वपर्
ू छ हुन्र्
नतमीहरूले धेरै वटा कुराहरू प्राप्त गरे को होस ् भन्र्े मैले आशा रािेको छु, तर नतमीहरूका सबै

कायचहरू, नतमीहरूका जीवर्का सबै थोकहरूले पनर् मैले भर्ेका कुराहरू पूरा गर्च सक्दै र्ौ, त्यसैले
मसँग अको कुर्ै षवकल्प छै र्, त्यसैले म सीधै मुख्य बुँदामा आउँ छु र मेरो इच्छा नतमीहरू सामु
वणचर् गछुच। नतमीहरूको षववेक कमजोर भए जस्तै नतमीहरूको कृतज्ञता पनर् कमजोर र्ै छ,

नतमीहरू मेरो स्वभाव र सारतत्त्वका षवियमा नर्तान्त अर्र्भज्ञ छौ—त्यसैले, यो अत्यन्त जरुरी
षविय भएको कारण म ती नतमीहरूलाई जार्कारी गराउँ छु। तैँले पदहला जनतसक
ु ै बझ
ु ेको भए

तापनर्, तैँले यी षवियहरू बुझ्र् र्ाहे का भए तापनर्, मैले ती सबै नतमीहरूलाई षवस्तत
ृ रूपमा
व्याख्या गररददर्ुपछच । यी षवियहरू नतमीहरूका नर्म्म्त पूणचतया र्याँ होइर्र् ्, तैपनर् नतमीहरूसँग

नयर्ीहरूमा भएको अथचसँग धेरै बुझाइको, धेरै पररचर्तताको अभाव छ। नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ासँग

नर्कै थोरै मात्र बझ
ु ाइ छ, र आंर्शक र अपण
ू च बझ
ु ाइ छ। सत्यता राम्ररी अभ्यास गर्च—मेरा वर्र्हरू
राम्ररी अभ्यास गर्च नतमीहरूलाई सहायता गर्च नतमीहरू सबैभन्दा पदहले यी षवियहरूप्रनत सर्ेत

हुर्ु आवश्यक छ भन्र्े मलाई लाग्छ। यदद त्यसो भएर् भर्े, नतमीहरूको षवश्वास अस्पष्ट,
पािण्डीपर्मै सीर्मत रहर्ेछ , र धमचको जालले भररएको हुर्ेछ। यदद नतमीले परमेश्वरको स्वभाव
बझ
ु ेका छै र्ौ भर्े नतमीले उहाँको नर्म्म्त गर्चप
ु र्े काम गर्च असम्भव हुर्ेछ। यदद नतमीलाई
परमेश्वरको सारतत्त्व थाहा छै र् भर्े नतमीसँग उहाँप्रनत आदर र भय हुर्े कुरा पनर् असम्भव

हुर्ेछ; बरु केवल दे िावटी धमच-कायचहरू र छलछाम र अयोग्य ईश्वरनर्न्दा मात्र हुर्ेछ। परमेश्वरको
स्वभाव बुझ्र्ु अत्यन्त महत्वपूणच छ, साथै परमेश्वरको सारतत्त्व थाहा गर्े कुरालाई र्जर अन्दाजा

गर्च सककँदै र्, कसैले पनर् यी षवियहरू षवस्तत
ृ रूपमा जाँर् वा गहर् अर्ुसन्धार् गरे का छै र्र् ्।
नतमीहरूले मैले जारी गरे का सबै प्रशासनर्क आदे शहरू रद्द गरे का छौ भन्र्े कुरा स्पष्टसँग दे ख्र्
सककन्छ। यदद नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभाव बुझ्र् सकेर्ौ भर्े नतर्ीहरूले स्वाभाषवक रूपमा

उहाँको स्वभावलाई उल्लङ्ग्घर् गर्ेछौ। उहाँको स्वभावको अपमार् गर्ुच भर्ेको परमेश्वरलाई क्रोचधत
तुल्याउर्ु हो, यसो भएमा प्रशासनर्क आदे श भङ्ग्ग गर्ुच र्ै नतमीहरूका कायचहरूका आखिरी फल

हुर्ेछ। जब तैँले परमेश्वरको सारतत्त्व थाहा पाउँ छस ्, तब तैँले परमेश्वरको स्वभावलाई बझ्
ु र्
सक्छस ्—र जब तैँले उहाँको स्वभावलाई बझ्
ु छस ् तब प्रशासनर्क आदे शहरू पनर् बुझ्र्ेछस ् भन्र्े
कुरा अब तैँले महसुस गर्ुचपछच । यो कुरा भनर्राख्र्ु पदै र्, प्रशासनर्क आदे शहरूमा समावेश गररएका
अचधकांश कुराहरूले परमेश्वरको स्वभावलाई छुन्छ, तर उहाँका सबै स्वभावहरू प्रशासनर्क

आदे शहरूमा व्यक्त गररएका छै र्र् ्; त्यसैले, परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्र् तँ थप एक कदम अनघ
बढ्र्ु आवश्यक छ।
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आज म नतमीहरूसँग एक सामान्य वाताचलापमा बोर्लरहे को छै र् , यसले नतमीहरूलाई मेरा

वर्र्हरू होर्शयारसाथ पालर् गर्च म्जम्मेवार बर्ाउँ छ, साथै नतर्ीहरूमाचथ गहर् मर्र् गर्च लगाउँ छ।

यसबाट मैले के भन्र् िोजेको छु भर्े नतमीहरूले मैले बोलेका मेरा वर्र्हरू पालर् गर्च थोरै मात्र
प्रयत्र् गरे का छौ। नतमीहरू परमेश्वरको स्वभावका षवियमा मर्र् गर्च पनर् त्यनत धेरै इच्छुक

छै र्ौ; यसको कसैले षवरलै प्रयत्र् गरे को छ। यसैकारण म भन्छु कक नतमीहरूको षवश्वास शब्दाडम्बरी

भन्दा केही होइर्। अदहले पनर् नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् नतमीहरूका सबैभन्दा मुख्य कमजोरी
सध
ु ार गर्च कुर्ै उल्लेिर्ीय प्रयत्र् गरे का छै र्ौ। मैले नतमीहरूका नर्म्म्त सबै पीडाहरू भोचगसकेपनछ

पनर् नतमीहरूले मलाई नर्राश बर्ाएका छौ। यसमा कुर्ै आश्र्यच छै र् कक नतमीहरूसँग परमेश्वरको
नर्म्म्त कुर्ै आदर छै र् र नतमीहरूको जीवर्मा सत्यताको उपम्स्थनत छै र्। कसरी यस ककर्समका
मानर्सहरूलाई सन्तहरू मान्र् सककन्छ? स्वगचको कार्ुर्ले यस ककर्समको कुरा सहर्ेछैर्! नतमीसँग
यसको षवियमा थोरै बुझाइ पनर् छै र्, धेरै सास समपचण गर्ुचभन्दा मसँग अरू कुर्ै षवकल्प छै र्।

परमेश्वरको स्वभाव प्रत्येक व्यम्क्तका नर्म्म्त अत्यन्त अमूतच षवियजस्तै दे खिन्छ र

वास्तवमा त्यस्तै हो, साथै यो प्रत्येक व्यम्क्तले सम्जलै स्वीकार गर्च सक्र्े षविय पनर् होइर्,

ककर्कक उहाँको स्वभाव मार्वजानतको व्यम्क्तत्व जस्तो होइर्। परमेश्वरको पनर् आफ्र्ै आर्न्द,
रीस, दुःु ि र िुशीका भावर्ाहरू छर् ्, तर यी भावर्ात्मक अर्भव्यम्क्तहरू मानर्सका भावर्ात्मक

अर्भव्यम्क्तहरूभन्दा फरक छर् ्। परमेश्वर जो हुर्ह
ु ु न्छ उहाँ त्यही हुर्ह
ु ु न्छ, र उहाँसँग जे छ,
उहाँसँग त्यही छ। उहाँले व्यक्त गर्ुचभएका र प्रकट गररददर्ुभएका सबै कुराहरू उहाँका सारतत्त्व र
उहाँका पदहर्ार्का प्रनतनर्चधत्वहरू हुर् ्। उहाँ जो हुर्ुहुन्छ र उहाँसँग जे छ त्यसलाई, साथै उहाँका
सारतत्त्व र पदहर्ार्लाई कुर्ै पनर् मानर्सले प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। उहाँको स्वभावमा

मानर्सजानतका नर्म्म्त उहाँको प्रेम, मार्वजानतको सान्त्वर्ा, मार्वजानतको घण
ृ ा, र मार्वजानतको

सामान्य बुझाइ सबै र्ै समावेश छर् ्। मानर्सको व्यम्क्तत्व आशावादी, जीवन्त, वा संवेदर्ाहीर् हुर्
सक्छ। परमेश्वरको स्वभाव सबै थोकहरू र सबै जीषवत प्राणीहरूका शासकको, सारा सम्ृ ष्टका प्रभुको
स्वभाव हो। उहाँको स्वभावले आदर, शम्क्त, प्रताप, महार्ता, र सबैभन्दा महत्वपूणच सवोच्र्ताको

प्रनतनर्चधत्व गछच । उहाँको स्वभाव अम्ख्तयारको सङ्ग्केत हो, सबै धार्मचकताको सङ्ग्केत, सबै सुन्दरता

र असलपर्को सङ्ग्केत हो। यी सबैभन्दा अझ महत्वपण
ू च कुरा त षवजयी गर्च र्सककर्े वा अन्धकार
र कुर्ै पनर् शत्रुको शम्क्तले आक्रमण गर्च र्सककर्े[क] व्यम्क्तलाई सङ्ग्केत गदचछ, साथै सम्ृ ष्ट

गररएका कुर्ै प्राणीले उल्लङ्ग्घर् (उहाँले कुर्ै उल्लङ्ग्घर् सहर् सक्र्ुहुन्र्)[ि] गर्च र्सककर्े
व्यम्क्तलाई सङ्ग्केत गदचछ। उहाँको स्वभावले सवोच्र् शम्क्तको सङ्ग्केत गछच । कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा

व्यम्क्तहरूले उहाँको काम वा उहाँको स्वभावलाई अवरोध पर्ु याउर् सक्दै र्। तर मानर्सको व्यम्क्तत्व

पशुभन्दा अर्लकनत उच्र् छ। मानर्स आफैमा वा मानर्ससँग कुर्ै अम्ख्तयार छै र्, कुर्ै स्वतन्त्रता

छै र्, मानर्ससँग आफैलाई पार गरे र जार्े क्षमता पनर् छै र्, तर उसको सारतत्त्वमा सबै प्रकारका
क. मल
ू पाठमा “यो हुर् अयोग्य हुर्ुको सङ्ग्केत हो” भर्ेर पदढन्छ।
ि. मल
ू पाठमा “साथै उल्लङ्ग्घर् गररर् र्सक्र्ुको प्रतीक (र उल्लङ्ग्घर् गररएको र्सहर्ु)” भर्ेर पदढन्छ।
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मानर्सहरू, घटर्ाहरू र थोकहरूको नर्यन्त्रणमा षववश हुर्े स्वभाव हुन्छ। परमेश्वरको आर्न्द
धार्मचकता र ज्योनतमा अम्स्तत्वमा रहन्छ र उदय हुन्छ, ककर्कक अन्धकार र दष्ु टको षवर्ाश भएको

छ। उहाँ मार्वजानतमा ज्योनत र असल जीवर् ल्याउर्भ
ु एको कुरामा आर्न्द मर्ाउर्ह
ु ु न्छ। उहाँको
आर्न्द धार्मचकताको आर्न्द हो, यो सबै सकारात्मक कुराको सङ्ग्केत हो, त्यसभन्दा अझ बढी यो
शुभ अवसरको सङ्ग्केत हो। अन्यायको अम्स्तत्व र हस्तक्षेपले मार्वजानतमा ल्याउर्े हार्ीको

कारण, दष्ु टता र अन्धकार अम्स्तत्वमा भएको कारण, सत्यतालाई हटाउर्े कुराहरू अम्स्तत्वमा

भएका कारण, सन्
ु दर र असल कुराहरूको षवरोध गर्े तत्त्वहरू अम्स्तत्वमा भएका कारण, र

अन्यायको कारण परमेश्वर क्रोचधत बन्र्ुहुन्छ। उहाँको क्रोध सबै ककर्समका र्कारात्मक कुराहरू
अम्स्तत्वमा रहर्ेछैर् भन्र्े सङ्ग्केत हो, यो भन्दा पनर् अझ महत्वपूणच कुरार्ादहँ यसले उहाँको

पषवत्रताको सङ्ग्केत गछच । उहाँको शोकको कारण मार्वजानत र्ै हो, उहाँले मार्वजानतमा आशा
राख्र्ुभएको चथयो, तर ती मार्वजानत अन्धकारमा पतर् भएका छर् ्, ककर्कक उहाँले मार्वजानतमा

गर्ुचभएको काम उहाँको अपेक्षाहरूको र्ापसम्म आउँ दै र्र् ्, ककर्कक उहाँले प्रेम गर्ुचभएका मार्वजानत

सबै जर्ा ज्योनतमा म्जउर् सक्दै र्र् ्। उहाँले नर्दोि मार्वजानतप्रनत दुःु ि महसुस गर्ुचहुन्छ, साथै
इमार्दार तर अज्ञार्ी मानर्स, र असल तर आफ्र्ै दृम्ष्टकोणको अभाव भएका मानर्सप्रनत पनर्

उहाँले दुःु ि महसुस गर्ुचहुन्छ। उहाँको दुःु ि उहाँको भलोपर् र उहाँको कृपाको सङ्ग्केत हो, सुन्दरता
र दयाको सङ्ग्केत हो। उहाँको िश
ु ी नर्श्र्य र्ै उहाँका शत्रह
ु रूलाई पराम्जत गर्े र मानर्सको
इमार्दारीता म्जत्र्े कायचबाट आउँ छ। यो भन्दा अझ बढी त शत्रुहरूका सबै शम्क्तहरूको नर्ष्कासर्

र षवर्ाशबाट उहाँ िुशी बन्र्ुहुन्छ, ककर्कक यसरी मानर्सजानतले असल र शाम्न्तपूणच जीवर् प्राप्त

गछच र् ्। परमेश्वरको िुशी मानर्सको आर्न्द जस्तै होइर्, बरु यो त असल फलहरू बटुल्र्ु जस्तै
र आर्न्दभन्दा अझ धेरै ठूलो कुरा हो। उहाँको िस
ु ीयालीले मार्वजानत यस समयदे खि दुःु िकष्टबाट

छुटकारा पाएको र मार्वजानत ज्योनतको संसारमा प्रवेश गरे को सङ्ग्केत ददन्छ। अकोनतर,

मार्वजानतको भावर्ाहरू उसका आफ्र्ा र्ाहर्ाहरूबाट उत्पन्र् भएका हुन्छर् ्, त्यो धार्मचकता,
ज्योनत वा सुन्दर कुरा र स्वगचबाट ददइएको अर्ुिहका नर्म्म्त हुँदैर्। मार्वजानतका भावर्ाहरू
स्वाथी हुन्छर् ् र ती अन्धकारको संसारका हुर् ्। नयर्ीहरू परमेश्वरका इच्छा र योजर्ाका नर्म्म्त
अम्स्तत्वमा आएका होइर्र् ्, त्यसैले मानर्स र परमेश्वरलाई एउटै स्थार्मा रािेर कुरा गर्च र्मल्दै र्।

परमेश्वर सदासवचदा सवोच्र् हुर्ुहुन्छ र उहाँ आदरयोग्य हुर्ुहुन्छ भर्े मानर्स सदै व तुच्छ र
मूल्यहीर् छर् ्। यसैकारण परमेश्वरले सधैँ मानर्सजानतका नर्म्म्त आफैलाई बर्लदार् गर्ुचहुन्छ र
समषपचत गर्ुचहुन्छ; मानर्सले र्ादहँ सधैँ आफ्र्ो नर्म्म्त राख्छ र आफ्र्ै नर्म्म्त मात्र प्रयत्र् गछच ।
परमेश्वरले सदै व मानर्सहरूको अम्स्तत्व कायम राख्र् पीडा उठाउर्ह
ु ु न्छ, तैपनर् मानर्सले कदहल्यै
पनर् ज्योनत वा धार्मचकताको िानतर कुर्ै मूल्य र्ुकाउँ दै र्। मानर्सले केही समयको लाचग प्रयास
गरे पनर्, मानर्सले एउटै प्रहार पनर् सहर् सक्दै र्, ककर्भर्े मानर्सको प्रयास सधैँ आफ्र्ै नर्म्म्त

मात्र हुन्छ, अरूको लाचग हुँदैर्। मानर्स सधैँ स्वाथी हुन्छ, भर्े परमेश्वर स्वाथचरदहत हुर्ुहुन्छ।
परमेश्वर न्याय, भलाइ र सुन्दर कुराहरूका स्रोत हुर्ुहुन्छ भर्े मानर्सहरू घखृ णत र दष्ु ट कुराहरू
प्रकट गर्च मात्र सफल हुन्छर् ्। परमेश्वरले धार्मचकता र सन्
ु दरताको आफ्र्ो सारतत्त्व कदहल्यै
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अदलबदल गर्ुचहुन्र्, तर मानर्सले पूणच रूपमा कुर्ै पनर् समयमा कुर्ै पनर् पररम्स्थनतमा
धार्मचकतालाई धोिा ददएर परमेश्वरदे खि टाढा रहर् सक्छ।

मैले बोलेका हरे क वाक्यमा परमेश्वरको स्वभाव समावेश छर् ्। नतमीहरूले मेरा वर्र्हरू

होर्शयारसाथ मर्र् गर्ेछौ, र नतमीहरूले त्यसबाट नर्श्र्य र्ै ठूलो फाइदा पाउर्ेछौ। परमेश्वरको
सारतत्त्वका षवियमा बुझ्र् अनत गाह्रो हुन्छ, तर नतमीहरू सबै जर्ासँग परमेश्वरको स्वभावका
षवियमा केही हदसम्म ज्ञार् रहे को छ भर्ी म षवश्वास गछुच। परमेश्वरको स्वभावलाई र्चर्ढ्याउर्े

अनर् तैँले गरे का कुराहरूका बारे मा मलाई दे िाउर्को लाचग तँसँग धेरै कुराहरू हुर्ेछर् ् भन्र्े मेरो
आशा छ। त्यसपनछ म सुनर्म्श्र्त हुर्ेछु। उदाहरणको लाचग, नतमीहरूका हृदयमा परमेश्वरलाई

सधैँभरर राख्र्ू। जब तैँले काम गछच स ्, तब उहाँका वर्र्हरू अर्ुसार काम गर्ूच। सबै कुराहरूमा
उहाँको इच्छा िोज्र्ू, र परमेश्वरलाई अपमार् र अर्ादर गर्े सबै कुराहरूबाट आफूलाई अलग
राख्र्ू। भषवष्यमा तेरो हृदयको िालीपर् भर्चका लाचग मात्र परमेश्वरलाई आफ्र्ो मर्को कुर्ै

कुर्ामा लुकाई राखिस ् भर्े तैँले परमेश्वरको स्वभावलाई उल्लङ्ग्घर् गरे को हुर्ेछस ्। मार्ौं, नतमीहरूले
आफ्र्ो जीवर्कालभरर कदहल्यै पनर् परमेश्वरको नर्न्दा गरे र्ौ वा परमेश्वरको षवरुद्धमा गुर्ासो

गरे र्ौ भर्े, उहाँले नतमीहरूका म्जम्मामा सुम्म्पददर्ुभएका सबै कुराहरू उपयुक्त तररकाले सदप
ु योग
गर्ेछौ, साथै नतमीहरूका जीवर्भरर आफैलाई उहाँको वर्र्मा समपचण गर्ेछौ, त्यसपनछ नतमीहरूले

प्रशासनर्क आदे शहरूका षवरुद्ध अपराध गर्च छोड्र्ेछौं। उदाहरणको लाचग, यदद नतमीहरूले कदहल्यै

यसो भर्ेका छौ भर्े, “उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी ककर् मैले षवर्ार गर्ुचपछच ?” “मेरो षवर्ारमा यी
वर्र्हरू पषवत्र आत्माका केही अन्तदृचम्ष्टहरूभन्दा केही पनर् होइर्र् ्,” “मेरो षवर्ारमा परमेश्वरले

गर्ुचभएका सबै कुराहरू सही हुर्ुपछच भन्र्े कुर्ै आवश्यकता छै र्,” “परमेश्वरको मार्वता मेरोभन्दा
उच्र्कोटीको छै र्,” “परमेश्वरका वर्र्हरू षवश्वास गर्च लायकका छै र्र् ्,” वा यस्तै ककर्समका

न्यायपूणच भर्ाइहरू व्यक्त गरे का छौ भर्े आफ्र्ा पापहरू स्वीकार गर्च र त्यसबाट पश्र्ािाप गर्च
म नतमीहरूलाई उत्साह ददन्छु। अन्यथा, नतमीहरूले कदहल्यै पनर् क्षमादार्को अवसर प्राप्त गर्ेछैर्ौ,
ककर्कक नतमीहरूले मानर्सलाई होइर्, तर परमेश्वरलाई चर्ढ्याएका छौ। नतमीहरूले मानर्सको

न्याय गरररहे को छु भर्ी षवश्वास गरे का हुर् सक्छौ, तर परमेश्वरको आत्माले त्यसरी हे र्ुचहुन्र्।
नतमीहरूले उहाँको दे हलाई अर्ादर गर्चर्
ु ादहँ उहाँ स्वयमलाई अर्ादर गर्चु बराबर हो। यसरी के
नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको उल्लङ्ग्घर् गरे का छै र्ौ र? परमेश्वरका आत्माले गर्ुचभएका सबै

काम उहाँका दे हका कामलाई सुरक्षक्षत राख्र् र यी कामहरू अझ राम्ररी सम्पन्र् गर्चका नर्म्म्त हो

भन्र्े कुरा नतमीहरूले याद राख्र्ुपछच । यदद नतमीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्यौ भर्े नतमीहरूले

कदहल्यै पनर् परमेश्वरमा षवश्वास गर्च र्सक्र्े हुन्छौ भर्ी म नतमीहरूलाई बताउर् र्ाहन्छु।
नतमीहरूले परमेश्वरको क्रोधलाई भड्काएको कारण उहाँले नतमीहरूलाई र्शक्षा र्सकाउर् उपयक्
ु त
दण्ड ददर्ुहुर्ेछ।

परमेश्वरको सारतत्त्वलाई थाहा गर्ुच भर्ेको सामान्य षविय होइर्। तैँले उहाँको स्वभावलाई

बुझ्र्ुपछच । यसरी नतमीहरूले षवस्तारै र थाहै र्पाईकर् परमेश्वरको सारतत्त्व थाहा गर्ेछौ। जब

नतमीहरू यस ज्ञार्मा प्रवेश गछौ, तब नतमीहरूले अझ उच्र् र सन्
ु दर अवस्थामा प्रवेश गरे को
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महसुस गर्ेछौ। अन्त्यमा, नतमीहरू आफ्र्ा घखृ णत प्राणप्रनत लम्ज्जत महसुस गर्ेछौ, र नतमीहरूका
लाजबाट लुक्र्े कुर्ै ठाउँ छै र् भर्ी नतमीहरूले महसुस गर्ेछौ। त्यस समयमा, नतमीहरूले

परमेश्वरको स्वभावलाई अपमार् गर्े आफ्र्ो व्यवहारलाई कम गदै जार्ेछौ, नतमीहरूको हृदय
परमेश्वरको हृदयको र्म्जक-र्म्जक आउर्ेछ, र नतमीहरूका हृदयमा उहाँको नर्म्म्त प्रेम षवस्तारै

बढ्दै जार्ेछ। यो र्ादहँ मार्वजानत सुन्दर अवस्थामा प्रवेश गरे को एउटा चर्न्ह हो। तर नतमीहरूले
यो अवस्था हार्सल गररसकेका हुँदैर्ौ। नतमीहरू सबै जर्ा आफ्र्ो नर्यनतको िानतर कुददरहे का
हुन्छौ, जोसँग परमेश्वरको सारतत्त्वलाई थाहा गर्च प्रयत्र् गर्े कुर्ै र्ाहर्ा हुँदैर्? के यसले
नर्रन्तरता पाउर्ु हुन्छ, यदद यसो भएमा नतमीहरूले अन्जार्मै प्रशासनर्क आदे शहरू षवरुद्ध

अपराध गर्ेछौ, ककर्कक नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको षवियमा थोरै कुराहरू मात्र बुझेका
हुन्छौ। के यसरी नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभाव षवरुद्ध उल्लङ्ग्घर् गर्च जग बसालेका हुँदैर्ौ?
नतमीहरूलाई मैले परमेश्वरको स्वभाव बुझ्र् अर्ुरोध गरे को कुरा मेरो कामभन्दा बादहरको कुरा
होइर्। यदद नतमीहरूले प्रशासनर्क आदे शहरू घरीघरी उल्लङ्ग्घर् गर्यौ भर्े नतमीहरू दण्डबाट

कसरी उम्कर्े छौ? त्यसपनछ के मेरा काम पण
ू च रूपमा व्यथच हुर्ेछैर् र? त्यसैले, तैँले आफ्र्ो
व्यवहारलाई र्म्जकबाट जाँच्दै , तैँले उठाउर्े आफ्र्ो कदमहरूमा होर्शयार रहर् म तँलाई आिह
गछुच। यो मैले नतमीहरूसँग मागेको यो उच्र् माग हो, म आशा गछुच कक नतमीहरू सबै जर्ाले
यसलाई होर्शयारसाथ षवर्ार गर्ेछौ र नतमीहरूले लगर्शील भई यो माग पूरा गर्ेछौ। नतमीहरूका

कामले मलाई अत्यन्त धेरै रीस उठाउर्े ददर् आयो भर्े त्यसको पररणामहरू नतमीहरूले र्ै षवर्ार
गर्ुचपर्ेछ, नतमीहरूको ठाउँ मा दण्ड भोग्र् त्यहाँ अरू कुर्ै व्यम्क्त हुर्ेछैर्।

पथ्
ु ु ने परमेश्वरलाई कसरी धचन्ने
ृ वीमा हुनह
नतमीहरू सबै परमेश्वरको अचग इर्ाम पाउर्े र परमेश्वरद्वारा कृपा पाउर्े इच्छा राख्छौ;

परमेश्वरमा षवश्वास गरे को सुरुसुरुमा सबैले यस्तै कुराहरूको आशा राख्छर् ्, ककर्कक सबै जर्ा
उच्र् कुराहरूको िोजीमा व्यस्त हुन्छर् ्, र कोही पनर् अरूभन्दा पनछ पर्च र्ाहँदैर्। मानर्सहरू

यस्तै प्रकारका हुन्छर् ्। ठीक यही कारणले गदाच नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरको
नर्रन्तर र्ापलुसी गरे र कृपा पाउर्े कोर्सस गछौ, तापनर् वास्तवमा, परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको
बफादारीता र इमार्दारीता नतमीहरूको आफैप्रनतको बफादारीता र इमार्दारीभन्दा धेरै कम हुन्छ।
म यो कुरा ककर् भन्दै छु? ककर्कक परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको बफादारीतालाई म पटक्कै स्वीकार
गददचर्ँ, त्यसबाहे क, म नतमीहरूका हृदयहरूमा भएका परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई अस्वीकार गदचछु।

भन्र्ुको अथच यो हो, कक नतमीहरू जुर् परमेश्वरको आराधर्ा गछौ, जुर् अस्पष्ट परमेश्वरको

नतमीहरू सराहर्ा गदचछौ, उहाँको अम्स्तत्व छँ दैछैर्। नतमीहरू सत्य परमेश्वरबाट धेरै टाढा भएको

कारणले गदाच र्ै म यो नर्श्र्यतापूवचक भन्र् सक्छु। नतमीहरूको वफादारीताको कारण नतमीहरूका
हृदयर्भत्रको मूनतच हो; मेरो कुरा गर्े हो भर्े, अदहले, नतमीहरू जुर् परमेश्वरलाई हे छौ, उहाँ र् त

महार् ् र् सार्ो हुर्ुहुन्छ, नतमीहरू शब्दहरूले मात्र स्वीकार गदचछौ। जब म नतमीहरू परमेश्वरबाट
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टाढा छौ भन्छु, मेरो भर्ाइको अथच नतमीहरू सत्य परमेश्वरबाट टाढा छौ भन्र्े हो, त्यो अस्पष्ट
परमेश्वर भर्े र्म्जक छ जस्तो दे खिन्छ। जब म “महार् ् छै र्” भन्छु, तब नतमीहरूले यो ददर्मा

षवश्वास गरे का परमेश्वरको सन्दभचमा भर्ेको हुँ, जो कुर्ै ठूला योग्यताहरू र्भएको व्यम्क्तजस्तो
मात्र दे खिर्ुहुन्छ, यस्तो व्यम्क्त, जो त्यषि उच्र् हुर्ुहुन्र्। अनर् जब म “सार्ो छै र्” भन्छु, त्यसको
अथच यो व्यम्क्तले बतासलाई बोलाउर् र झरीलाई आज्ञा गर्च र्सके तापनर् उहाँ त्यो काम गर्चका

नर्म्म्त परमेश्वरका आत्मालाई बोलाउर् सक्षम हुर्ुहुन्छ, जसले आकाश र पथ्
ृ वीलाई हल्लाउर्ुहुन्छ,
जसले मानर्सहरूलाई पण
ू च रूपमा अर्म्म्मत बर्ाउर्ह
ु ु न्छ। बादहरी रूपमा पथ्
ृ वीमा नतमीहरू यो
ख्रीष्टप्रनत धेरै आज्ञाकारी दे खिन्छौ, तर वास्तवमा भन्र्े हो भर्े उहाँमा नतमीहरू षवश्वास गदै र्ौ,

र् त उहाँलाई प्रेम र्ै गछौ। भन्र्ुको अथच यो हो, कक जसलाई नतमीहरू साँर्ो रूपमा षवश्वास गछौ,
उहाँ नतमीहरूका आफ्र्ै भावर्ाको अस्पष्ट परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, र नतमीहरूले साँच्र्ै प्रेम गरे को त्यो
परमेश्वर, जसको नतमीहरू ददर्-रात र्ाहर्ा गदच छौ, तापनर् उहाँलाई व्यम्क्तगत रूपमा कदहल्यै

दे िेका छै र्ौं। यस ख्रीष्टतफच नतमीहरूको षवश्वास अपूणच छ, र नतमीहरूको प्रेम र्गण्य छ। षवश्वास

भर्ेको आस्था वा भरोसा हो; प्रेम भर्ेको एक व्यम्क्तको हृदयमा हुर्े भम्क्त र प्रशंसा हो, जुर्
कदहल्यै षवभाम्जत हुँदैर्। तापनर् आजका ख्रीष्टमा नतमीहरूको षवश्वास र प्रेम योभन्दा धेरै कम
छ। जब षवश्वासको कुरा आउँ छ, तब नतमीहरू उहाँमाचथ कसरी षवश्वास राख्छौ? जब प्रेमको कुरा
आउँ छ, नतमीहरू कस्तो प्रकारले उहाँलाई प्रेम गदचछौ? नतमीहरूमा उहाँको स्वभावको बझ
ु ाइ छै र्,
अझ उहाँको गुणको बारे मा त नतमीहरूलाई झर्ै कम थाहा छ, यसैले नतमीहरू कसरी उहाँमा

षवश्वास गछौ? उहाँमा नतमीहरूको षवश्वासको वास्तषवकता कहाँ छ? उहाँलाई नतमीहरू कसरी प्रेम
गछौ? उहाँमा नतमीहरूको प्रेमको वास्तषवकता कहाँ छ?

धेरैले अदहलेसम्म कुर्ै सङ्ग्कोर्षवर्ा मलाई पछ्याएका छर् ्। त्यसैले नतमीहरूले षवगत धेरै

विचहरूमा धेरै थकार् पनर् अर्ुभव गरे का छौ। नतमीहरू प्रत्येकको जन्मजात र्ररत्र र बार्ीहरूलाई
मैले स्पष्टतासाथ बुझेको छु; नतमीहरू प्रत्येकसँगको कुराकार्ी धेरै र्ै कदठर् भएको छ। दुःु िको
कुरा यो हो कक, यद्यषप मैले नतमीहरूको बारे मा धेरै कुरा बुझे पनर् नतमीहरूले र्ादहँ मेरो बारे मा

केही पनर् बुझेका छै र्ौ। भ्रमको म्स्थनतमा नतमीहरू जोसुकैको छलमा फस्छौ भर्ेर मानर्सहरूले

भन्र्ु स्वभाषवक र्ै हो। साँच्र्ै, नतमीहरू मेरो स्वभावलाई कनत पनर् बझ्
ु दै र्ौ, मेरो मर्मा के छ

त्यो त परै जाओस ्। आज मबारे नतमीहरूका गलत बुझाइहरू र्ाँडो-र्ाँडो फैर्लरहे का छर् ्, र मप्रनतको

नतमीहरूको षवश्वास अन्योलपूणच षवश्वास र्ै रदहरहन्छ। नतमीहरूको ममा षवश्वास छ भन्र्ुको साटो
मर्सत र्ापलुसी गरे र अनर् मलाई चर्प्ले घसेर नतमीहरू मेरो कृपा पाउर्े कोर्सस गदचछौ भन्र्ु

ठीक हुन्छ। नतर्ीहरूका अर्भप्रायहरू साधारण छर् ्: म उसैको पनछ लाग्र्ेछु, जसले मलाई इर्ाम
ददर् सक्छ, र उसैमा षवश्वास गदचछु, जसले मलाई ठूला-ठूला षवपषिहरूबाट उम्काउर्ेछ, र्ाहे ऊ
परमेश्वर वा कुर्ै पनर् परमेश्वर र्ै ककर् र्होस ्। यीमध्ये कुर्ै पनर् मेरो सरोकारको षविय होइर्।

नतमीहरूमध्ये त्यस्ता धेरै मानर्सहरू छर् ्, र यो अवस्था धेरै गम्भीर छ। यदद एक ददर्,

नतमीहरूमध्ये कनत जर्ाले ख्रीष्टको सारको जार्कारी पाएर उहाँमा षवश्वास गरे का छौ भर्ी जाँर्

गररयो भर्े, मलाई शङ्ग्का लाग्छ कक नतमीहरूमध्ये एकै जर्ा पनर् मेरो नर्म्म्त चर्िबझ्
ु दो हुर्ेछैर्ौ।
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यसैले यो प्रश्र्माचथ षवर्ार गदाच नतमीहरू प्रत्येकलाई र्ोट लाग्र्ेछैर्: नतमीहरूले षवश्वास गरे को

परमेश्वर मभन्दा धेरै र्ै फरक छ, अनर् यस्तो भएकोले नतमीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको
सार के हो? नतमीहरू जनत धेरै आफ्र्ो तथाकचथत परमेश्वरमा षवश्वास गछौ, त्यषि र्ै मबाट
भड्केर टाढा जान्छौ। त्यसो भए यस षवियको सार के हो? यो नर्म्श्र्त छ, कक नतमीहरूमध्ये

कसैले पनर् त्यस्तो प्रश्र्माचथ कदहल्यै षवर्ार गरे का छै र्ौ, तर के यसको गम्भीरता नतमीहरूमा
उत्पन्र् भएको छ? के नतमीहरूले यस्तै प्रकारले षवश्वास गरररहँदा उत्पन्र् हुर्े पररणामहरूबारे
सोर्ेका छौ?

आज, नतमीहरूले धेरै समस्याहरूको सामर्ा गछौ, र नतमीहरूमध्ये एक जर्ालाई पनर् समस्या

समाधार् गर्े बार्ी परे को छै र्। यो अवस्था जारी रहर्े हो भर्े, हार्चको लाचग िडा हुर्ेहरू नतमीहरू
मात्रै हुर्ेछौ। म नतमीहरूलाई समस्याहरू पदहर्ार् गर्च सहायता गर्ेछु, तर नतर्लाई समाधार् गर्े
काम नतमीहरूकै हो।

अरूसँग शङ्ग्का र्गर्ेहरूसँग म िुशी हुन्छु, र सम्जलैसँग सत्य स्वीकार्ेहरूलाई म मर् पराउँ छु;
यी दई
ु प्रकारका मानर्सहरूलाई म धेरै वास्ता गछुच, ककर्कक नतर्ीहरू मेरो र्जरमा इमार्दार
मानर्सहरू हुर् ्। यदद तँ छली छस ् भर्े, तँ सबै मानर्स र षवियहरूप्रनत सतकच बन्र्ेछस ् र शङ्ग्कालु
बन्र्ेछस ्, यसैले मप्रनतको तेरो षवश्वास शङ्ग्काको जगमाचथ नर्माचण हुर्ेछ। त्यस्तो षवश्वासलाई म
कदहल्यै स्वीकार्च सम्क्दर्ँ। साँर्ो षवश्वासको अभावमा, नतमीहरू अझ बढी साँर्ो प्रेमरदहत बन्छौ।

र यदद तँ परमेश्वरलाई शङ्ग्का गर्च म्जम्मेवार छस ् र जार्ी-जार्ी उहाँको बारे मा अर्ुमार् गछच स ्
भर्े नर्स्सन्दे ह तँ सबै मानर्सहरूमध्ये सबैभन्दा छली होस ्। तँ परमेश्वर मानर्सजस्तो हुर्
सक्र्ुहुन्छ कक सक्र्ुहुन्र् भर्ेर अर्ुमार् लगाउँ छस ्: क्षमा गर्ै र्सककर्े पापी, क्षुद्र र्ररत्र भएको,

नर्ष्पक्षता र षववेकरदहत, न्यायको भावर्ा र्भएको, दहंस्रक यम्ु क्तमा लागेको, छलपण
ू च र धत
ू च, दष्ु ट
र अन्धकारद्वारा प्रसन्र्, र यस्तै अरू। के मानर्सहरूमा परमेश्वरको अर्लकनत पनर् ज्ञार् र्भएको
कारण नतर्ीहरूमा यस्ता षवर्ारहरू आएका होइर्र् ् र? त्यस्तो षवश्वास पापभन्दा कम होइर्! केही
यस्ता व्यम्क्तहरू पनर् छर् ्, जसले मलाई प्रसन्र् तुल्याउर्ेहरू र्ापलुसी गर्े र चर्प्लो घस्र्ेहरू

हुर् ्, अनर् त्यस्ता सीपको अभाव हुर्ेहरूलाई परमेश्वरको भवर्मा स्वागत गररँदैर् र नतर्ीहरूले
त्यहाँ आफ्र्ो स्थार् गम
ु ाउर्ेछर् ् भर्ी षवश्वास गछच र् ्। यनतका विचहरूमा नतमीहरूले प्राप्त गरे को

ज्ञार् के यही मात्र हो? के नतमीहरूले प्राप्त गरे को यही र्ै हो? अनर् मेरो बारे मा नतमीहरूको ज्ञार्

यी भ्रमहरूमा रोककँदै र्; अनर् त्योभन्दा अझ र्राम्रो नतमीहरूले गरे का परमेश्वरका आत्माको नर्न्दा
र स्वगचको बदर्ाम हो। यसैले म भन्छु , कक नतमीहरूको जस्तो षवश्वासले नतमीहरूलाई मबाट अझ

टाढा बर्ाउँ छ र मेरो षवरुद्धमा अझ ठूलो षवरोधी बर्ाउँ छ। धेरै विच कामको अवचधमा नतमीहरूले
धेरै सत्यहरू दे ख्यौ, तर मेरा कार्ले के सुर्ेको छ के नतमीहरूलाई थाहा छ? नतमीहरूमध्ये कनत

जर्ा सत्यलाई स्वीकार्च इच्छुक छौ? नतमीहरू सबै जर्ा सत्यका नर्म्म्त मूल्य र्ुकाउर् तयार छौ
भर्ी षवश्वास गदचछौ, तर नतमीहरूमध्ये कनत जर्ाले सत्यका लाचग साँच्र्ै दुःु ि भोगेका छौ?
नतमीहरूका हृदयमा अधार्मचकता र्सवाय केही छै र्, जसको कारण मानर्सहरू जो भए पनर् सबै

जर्ा एकसमार् रूपमा छली र कुदटल छर् ् भर्ी नतमीहरू सोच्छौ—यसको हद यनत छ कक नतमीहरू
1661

यो समेत षवश्वास गछौ, कक दे हधारी परमेश्वर एक सामान्य मानर्सजस्तै दयालु हृदयरदहत वा

दयालु प्रेमरदहत हुर् सक्र्ुहुन्छ। त्योभन्दा बढी, नतमीहरू महार् ् र्ररत्र र कृपालु, परोपकारी स्वभाव
स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको मात्र छ भर्ी षवश्वास गदचछौ। नतमीहरू षवश्वास गदचछौ, कक त्यस्तो
सन्त अम्स्तत्वमा छै र्, पथ्
ृ वीमा अन्धकार र दष्ु टले मात्र शासर् गदचछ, जब कक परमेश्वर यस्तो

व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ, जसको साथमा मानर्सहरूले आफ्र्ो भलाइ र सुन्दरताको र्ाहर्ा सुम्म्पन्छर् ्,
उर्ीहरूले बर्ाएका कम्ल्पत व्यम्क्तत्व हुर्ुहुन्छ। नतमीहरूको मर्मा स्वगचका परमेश्वर उच्र्, धार्मचक
र महार् ्, आराधर्ा र प्रशंसाका योग्य हुर्ुहुन्छ भर्े अदहले पथ्
ु ु र्े यो परमेश्वर स्वगचका
ृ वीमा हुर्ह
परमेश्वरको एक प्रनतस्थापर्, एक साधर् हुर् ्। नतमीहरू यो परमेश्वर स्वगचका परमेश्वरको बराबर

हुर् सक्र्ुहुन्र् भर्ी षवश्वास गछौ, उहाँको जस्तो सास छ भर्ी उल्लेि गर्े कुरा त परै जाओस ्।
जब परमेश्वरको महार्ता र सम्मार्को कुरा आउँ छ, यी स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरको मदहमाका हुर् ्,
तर जब मानर्सको स्वभाव र भ्रष्टताको कुरा आउँ छ, ती त्यस्ता गुणहरू हुर् ्, जसमा पथ्
ृ वीमा
हुर्ुहुर्े परमेश्वरको दहस्सा छ। स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर सदाका लाचग उच्र् हुर्ुहुन्छ, जब कक
पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर सदाको लाचग महत्त्वहीर्, कमजोर र अयोग्य हुर्ुहुन्छ। स्वगचका परमेश्वर
भावर्ा होइर् तर धार्मचकतामा मात्र र्ल्र्ुहुन्छ, जब कक पथ्
ृ वीका परमेश्वरसँग स्वाथी उद्दे श्यहरू
मात्र छर् ् र उहाँसँग नर्ष्पक्षता वा कारण छै र्। स्वगचका परमेश्वरमा अर्लकनत पनर् कुदटल हुर्ुहुन्र्
र सधैँ षवश्वासयोग्य हुर्ुहुन्छ, जब कक संसारका परमेश्वरर्सत सधैँ एउटा गैर-इमार्दार पक्ष छ।
स्वगचका परमेश्वरले मानर्सलाई धेरै प्रेम गर्चुहुन्छ, जब कक पथ्
ृ वीका परमेश्वरले मानर्सलाई अपयाचप्त

वास्ता दे िाउर्ुहुन्छ, यहाँसम्म कक, उहाँले आफैलाई पूणच रूपमा बेवास्ता समेत गर्ुचहुन्छ। यो गलत

ज्ञार् लामो समयदे खि नतमीहरूको हृदयमा राखिएको छ र भषवष्यमा पनर् यो स्थायी र्ै हुर् सक्छ।
नतमीहरू ख्रीष्टका सबै कामहरूलाई अधमीहरूको र्जरबाट हे छौ र दष्ु टको र्जरबाट उहाँका सबै

काम, साथै उहाँको पदहर्ार् र सारको मूल्याङ्ग्कर् गछौ। नतमीहरूले गम्भीर गल्ती गर्यौ र जुर्
नतमीहरूभन्दा अनघ आउर्ेहरूले कदहल्यै गरे र्र् ्। अथाचत ्, नतमीहरू र्शरमा मुकुट लगाउर्े स्वगचमा

हुर्ुहुर्े उच्र् परमेश्वरको मात्र सेवा गदचछौ, र त्यस परमेश्वरको सामु कदहल्यै जाँदैर्ौ, जसलाई

नतमीहरू यनत तुच्छ ठान्छौ कक उहाँ नतमीहरूका नर्म्म्त अदृश्य हुर्ुहुन्छ। के यो नतमीहरूको पाप
होइर्? के यो परमेश्वरको स्वभाव षवरुद्धको नतमीहरूको उल्लङ्ग्घर्को उत्कृष्ट उदाहरण होइर् र?
नतमीहरू स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको आराधर्ा गदचछौ। नतमीहरू उच्र् मूनतचहरूको आराधर्ा गदचछौ
र षवर्शष्ट व्यम्क्तहरूलाई नतर्ीहरूका वाक्पटुताका नर्म्म्त सम्मार् गदचछौ। तेरा हातहरू धर्सम्पषिले भररददर्ुहुर्े परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई तँ िुशीसाथ स्वीकार गछच स ्, र तँ त्यस परमेश्वरको
र्ाहर्ा गछच स ्, जसले तेरा प्रत्येक र्ाहर्ा परू ा गर्चुहुन्छ। तैँले आराधर्ा र्गर्े एउटै मात्र परमेश्वर

हुर्ुहुन्छ, जो उच्र् हुर्ुहुन्र्; नतमीहरू यो परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नुलाई मात्र घण
ृ ास्पद ठान्छौ,
जसलाई कुर्ै पनर् मानर्सले उच्र् सम्मार् गर्च सक्दै र्। तँ यो परमेश्वरको मात्र सेवा गर्च
अनर्च्छुक हुन्छौ, जसले तँलाई एक पैसा पनर् ददर्ुभएको छै र्, अनर् तँलाई उहाँको र्ाहर्ा गर्े
बर्ाउर् र्सक्र्े एक मात्र व्यम्क्त यही अषप्रय परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। यस प्रकारको परमेश्वरले तँलाई
आफ्र्ा क्षेत्रहरूलाई षवस्तार गर्च, तँलाई सम्पषि पाएको जस्तो महसस
ु गराउर् सक्र्ुहुन्र्, नतमीहरूले
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इच्छा गरे का कुरा पूरा गर्ुच त परै जाओस ्। त्यसो भए तँ उहाँको पनछ ककर् लाग्छस ्? के तैँले
यस्ता प्रश्र्हरूमाचथ षवर्ार गरे को छस ्? तैँले गर्े कामले यस ख्रीष्टलाई मात्र चर्ढ्याउँ दै र्; सबैभन्दा
महत्त्वपण
ू च कुरा, त्यसले स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरलाई चर्ढ्याउँ छ। मेरो रो षवर्ारमा, परमेश्वरमा
भएको नतमीहरूको षवश्वासको उद्दे श्य यो होइर्!

परमेश्वर नतमीहरूमा आर्म्न्दत हुर्ुभएको नतमीहरू र्ाहन्छौ, तर नतमीहरू परमेश्वरदे खि टाढा
छौ। यहाँ के भएको छ? नतमीहरू उहाँका वर्र्हरूलाई मात्र स्वीकार गछौ, तर उहाँको नर्राकरण वा
उहाँको काँटछाँटलाई स्वीकार गदै र्ौ, उहाँका हरे क बन्दोबस्तलाई स्वीकार गर्चु र उहाँमा परू ा षवश्वास
गर्ुच त परै जाओस ्। त्यसो भए यहाँ के भइरहे को छ? अम्न्तम षवश्लेिणमा, नतमीहरूको षवश्वास

एउटा िाली अण्डाको िोल हो, त्यसले र्ल्ला जन्माउर् सक्दै र्। ककर्कक नतमीहरूको षवश्वासले
नतमीहरूकहाँ सत्यता ल्याएको छै र् वा नतमीहरूलाई जीवर् ददइएको छै र्, त्यसको साटो नतमीहरूलाई
िार्पार् र आशाको भ्रमात्मक अथच ददएको छ। नतमीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको उद्दे श्य

सत्यता र जीवर् पाउर्ु होइर्, िार्पार् गर्ुच र आशा पाउर्ु मात्र हो। यसैले म भन्छु, कक
परमेश्वरमा नतमीहरूको षवश्वासको मागच र्ापलुसी र नर्लचज्जताको माध्यमद्वारा परमेश्वरको
अर्ुिहद्वारा आफैलाई सन्तुष्ट पार्े कोर्सस बाहे क अरू केही होइर्, अनर् यो कुर्ै पनर् दहसाबले

साँर्ो षवश्वास हुर् सक्दै र्। यस्तो षवश्वासबाट कुिुरोको र्ल्ला कसरी जन्मर् सक्छ? अको शब्दमा
भन्र्े हो भर्े, त्यस्तो षवश्वासले के हार्सल गर्च सक्छ? परमेश्वरमा नतमीहरूका षवश्वासको उद्दे श्य
भर्ेको उहाँलाई प्रयोग गरे र नतमीहरूका आफ्र्ै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ुच हो। के यो परमेश्वरको स्वभाव

षवरुद्धको नतमीहरूको उल्लङ्ग्घर्को थप तथ्य होइर् र? नतमीहरू स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको
अम्स्तत्वमा षवश्वास गछौ र पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई इन्कार गछौ, तापनर् म

नतमीहरूको षवर्ारलाई बम्ु झ्दर्ँ; म ती मानर्सहरूको मात्र प्रशंसा गछुच, जसले आफ्र्ा िट्
ु टाहरू
जर्मर्मा राख्छर् ् र पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरको सेवा गछच र् ्, तर नतर्ीहरूको कदहल्यै पनर् प्रशंसा
गददचर्ँ, जसले पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े ख्रीष्टलाई स्वीकार गदै र्र् ्। त्यस्ता मानर्सहरू स्वगचमा हुर्ुहुर्े
परमेश्वरप्रनत जषि र्ै बफादार भए पनर् अन्त्यमा नतर्ीहरू मेरो हातबाट उम्कर् सक्र्े छै र्र् ,्
जसले दष्ु टहरूलाई दण्ड ददन्छ। यी मानर्सहरू दष्ु ट हुर् ्; नतर्ीहरू ती दष्ु टहरू हुर् ्, जसले परमेश्वरको
षवरोध गछच र् ् र कदहल्यै पनर् िस
ु ीसाथ ख्रीष्टको आज्ञा पालर् गरे का हुँदैर्र् ्। नर्श्र्य र्ै, नतर्ीहरूका
सङ्ग्ख्यामा ती सबै पनर् सामेल छर् ्, जसले ख्रीष्टलाई चर्न्दै र्र् ् र यसको अनतररक्त उहाँलाई

स्वीकार गदै र्र् ्। के तँ स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरप्रनत बफादार रहुञ्जेल ख्रीष्टसँग तैले आफूलाई
जस्तो मर् लाग्छ, त्यस्तै व्यवहार गर्च सक्छस ् भर्ी षवश्वास गछच स ्? गलत! ख्रीष्टको बारे मा रहे को
तेरो अज्ञार्ता स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरप्रनतको अज्ञार्ता हो। स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े परमेश्वरप्रनत तँ जनत
र्ै बफादार भए पनर् त्यो िोक्रो गफ र बहार्ा मात्र हो, ककर्कक पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर मानर्सलाई
सत्यता र गदहरो ज्ञार् प्राप्त गराउर् मात्र होइर्, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूणच कुरा, मानर्सलाई
दोिी ठहराउर् अनर् पनछबाट दष्ु टलाई दण्ड ददर्े तथ्यहरूमा प्रयोग गररर्को लाचग पनर् सहायक

हुर्ुहुन्छ। के तैँले यहाँ लाभदायक र हानर्कारक पररणामहरूलाई बुखझस ्? के तैँले ती कुराको अर्ुभव
गररस ्? मेरो इच्छा छ कक, नतमीहरूले एक ददर् र्ाँडै यो सत्यतालाई बुझ्र् सक: परमेश्वरलाई
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चर्न्र्का लाचग नतमीहरूले स्वगचमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरलाई मात्र होइर्, तर अझै महत्त्वपूणच कुरा,
नतमीहरूले पथ्
ृ वीमा हुर्ुहुर्े परमेश्वरलाई पनर् चर्न्र्ु पदचछ। नतमीहरूका प्राथर्मकताहरूलाई
अलमलमा र्पार वा गौण कुरालाई मख्
ु य कुराको स्थार् र्लर्े अर्म
ु नत र्दे ओ। यस प्रकारले मात्र
तैँले परमेश्वरसँग साँर्ो सम्बन्ध बर्ाउर् सक्छस ,् र तँ परमेश्वरको र्म्जक हुर्, र तेरा हृदयलाई
परमेश्वरको र्म्जक ल्याउर् सक्छस ्। यदद तैँले धेरै विचदेखि षवश्वास गदै आएको र मसँग लामो
समयदे खि जोडडएको भए पनर् मबाट टाढै रदहस ् भर्े म भन्छु, कक तैँले धेरै र्ोदट परमेश्वरको

स्वभावलाई उल्लङ्ग्घर् गछच स ्, र तेरो अन्त्यलाई गन्ती गर्चु कदठर् हुर्ेछ। यदद मसँगको धेरै विचको
सङ्ग्गतले तँलाई मार्वता र सत्यता भएको व्यम्क्तको रूपमा पररवतचर् गर्च असफल मात्र होइर्,

तर त्यसले तेरो स्वभावमा िराब र्ालहरू हार्लददएको छ, र तँ पदहलेको भन्दा दोबर अहङ्ग्कारी
भएको छस ्, मबारे तेरो गलत धारणाहरू वद्
ृ चध भएका छर् ्, र त मलाई आफ्र्ो सहायक जस्तो

मात्र मान्र्े भएका छस ् भर्े म भन्दछु, कक अब तेरो पीडा छालासम्मको गदहरो मात्र र्भएर त्यसले
तेरा हाडहरूलाई र्ै छे डेको छ। अब नतमीहरूले अम्न्तम संस्कारको तयारीको लाचग प्रतीक्षा गर्ुच

मात्र बाँकी रहे को छ। त्यसपनछ तैँले मलाई आफ्र्ा परमेश्वर हुर्का नर्म्म्त बबन्ती गर्ुचपदै र्,
ककर्कक तैँले मत्ृ यु लायकको पाप, क्षमा र्हुर्े पाप गरे को छस ्। यदद मैले तँलाई कृपा गर्च सकेँ

भर्े पनर् स्वगचका परमेश्वरले तेरो प्राण र्लर् जोर ददर्ुहुन्छ, ककर्कक तैँले परमेश्वरको स्वभावको
षवरुद्धमा गरे को उल्लङ्ग्घर्को कुर्ै सार्ो समस्या होइर्, तर यो एउटा अनत र्ै गम्भीर प्रकृनतको
छ। जब समय आउँ छ, तब मैले पदहलेबाटै बताइर्ँ भर्ी मलाई दोि र्लगाउर्ू। यो सबैको आसय

यही हो: जब तँ ख्रीष्टसँग—संसारमा हुर्ुहुर्े परमेश्वर—एक साधारण मानर्ससँग जस्तो सम्बन्ध
राख्छस ्, अथाचत ् जब तँ यो परमेश्वर अरू कोही र्भएर एक व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ भर्ी षवश्वास गछच स ्,
तब तँ र्ाश हुर्ेछस ्। नतमीहरू सबैलाई मेरो एक मात्र सल्लाह यही हो।

एउटा अत्यन्तै गतभीर समस्या: ववश्वासघात (१)
धेरै र्ाँडो, मेरो काम सककर्ेछ र धेरै विचहरूको साथ एउटा असहर्ीय सम्झर्ा बर्ेको छ। मैले
अषवम्च्छन्र् रूपमा मेरा वर्र्हरू दोहोर्याएको छु र मेरो र्याँ कामलाई नर्रन्तर रूपमा फैलाएको
छु। अवश्य र्ै, मेरो सल्लाह मैले गर्े कामको हरे क अंशको नर्म्म्त आवश्यक तत्व हो। मेरो

परामशचषवर्ा नतमीहरू सबै बरार्लर्ेछौ र नतमीहरूले आफैलाई पूणच रूपले हराएको समेत पाउर्ेछौ।
अब मेरो काम सककर् लागेको छ र यसको अम्न्तम र्रणमा छ। म अझ पनर् परामशच ददर्े काम

अथाचत ् नतमीहरूले सर्
ु भर्ेर सल्लाहका वर्र्हरू प्रदार् गर्च र्ाहन्छु। मैले भोगेका कष्टहरूलाई
नतमीहरूले िेर जार् ददँ दैर्ौ र त्योभन्दा बढी, मैले र्लएको षवर्ारशील वास्तालाई नतमीहरूले बुझ्र्
सक्छौ र नतमीहरूले मेरा वर्र्हरूलाई मार्वजानतको रूपमा गर्ुचपर्े व्यवहारको जगको रूपमा
र्लन्छौ भन्र्े मात्रै म आशा गछुच। ती नतमीहरूले सुन्र् इच्छा गरे का वर्र्हरू भए पनर् र्भए पनर्,

ती नतमीहरूले आर्न्दसाथ स्वीकार गर्े भए पनर् र्गर्े भए पनर्, वा नतमीहरूले नतर्लाई असम्जलो

मार्ेर मात्रै स्वीकार गर्च सके पनर्, नतमीहरूले नतर्ीहरूलाई गम्भीर रूपमा र्लर्ैपछच । अन्यथा,
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नतमीहरूको सतही र बेपबाचह स्वभाव र आर्रणहरूले मलाई गम्भीर रूपमा दुःु िी बर्ाउर्े र अवश्य

र्ै, ममा घण
ृ ा पैदा गर्ेछ। नतमीहरू सबैले मेरा वर्र्हरू घरीघरी—हजारौँ पटक—पढ्र् सक्छौ र
नतर्लाई हृदयबाटै जान्र् पग्ु र्ेछौ भन्र्े मलाई धेरै आशा छ। यसरी मात्र मैले नतमीहरूमाचथ रािेका

अपेक्षाहरूमा नतमीहरू असफल हुर् सक्र्ेछैर्ौ। तथाषप, अदहले नतमीहरूमध्ये कोही पनर् यसरी
म्जएका छै र्ौ। यसको षवपरीत, नतमीहरू सबै लम्पटताको जीवर्मा, नतमीहरूका हृदय िुसी हुर्ेगरर
िार्े र षपउर्े कुरामा डुबेका छौ र नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् मेरा वर्र्हरूलाई नतमीहरूका हृदय

र आत्मालाई समद्
ृ ध गराउर्को नर्म्म्त प्रयोग गदै र्ौ। यस कारणले गदाच, मार्वजानतको साँर्ो
र्ेहराको बारे मा म एउटा नर्ष्किचमा पुगेको छु: मानर्सले मलाई जुर्ै समयमा षवश्वासघात गर्च

सक्छ र कोही पनर् मेरा वर्र्हरूप्रनत पूणच रूपमा षवश्वासयोग्य हुर् सक्दै र्।
“शैतार्ले मानर्सलाई यनत भ्रष्ट पारे को छ कक ऊसँग अब उप्रान्त मानर्सको स्वरूप र्ै छै र्।”
बहुसङ्ग्ख्यक मानर्सहरू अदहले यस वाक्यांशलाई केही हदसम्म पदहर्ार् गछच र् ्। मैले यसो भनर्रहे को
छु, ककर्कक मैले उल्लेि गरे को “पदहर्ार्” साँर्ो ज्ञार् र्भई सतही स्वीकार मात्र हो। नतमीहरूमध्ये

कसैले पनर् आफ्र्ो सही मूल्याङ्ग्कर् गर्च सक्दै र्ौ र् त आफैलाई पूणच षवश्लेिण र्ै गर्च सक्छौ,
त्यसकारण नतमीहरू मेरा वर्र्प्रनत अस्पष्ट र्ै छौ। तर यस पटक, म नतमीहरूर्भत्र अम्स्तत्वमा
रहे को सबैभन्दा गम्भीर समस्याको वणचर् गर्च तथ्यहरूको प्रयोग गरररहे को छु। त्यो समस्या

षवश्वासघात हो। नतमीहरू सबै “षवश्वासघात” भन्र्े शब्दसँग पररचर्त छौ, ककर्कक धेरैजसो

मानर्सहरूले अको व्यम्क्तलाई षवश्वासघात गर्े केही गरे का हुन्छर् ्, उदाहरणको लाचग श्रीमार्ले
श्रीमतीप्रनत गर्े षवश्वासघात, श्रीमतीले आफ्र्ो श्रीमार्प्रनत गर्े षवश्वासघात, छोराले आफ्र्ो बब
ु ाप्रनत
गर्े षवश्वासघात, छोरीले आफ्र्ी आमाप्रनत गर्े षवश्वासघात, र्ोकरले आफ्र्ो मार्लकप्रनत गर्े
षवश्वासघात, र्मत्रहरूले

षवश्वासघात, षवक्रेताहरूले

एक-अकाचप्रनत

क्रेताहरूप्रनत

गर्े

गर्े

षवश्वासघात, र्ातेदारहरूले

षवश्वासघात

इत्यादद।

यी

एक-अकाचप्रनत

सबै

गर्े

उदाहरणहरूमा

षवश्वासघातको सार सम्म्मर्लत छर् ्। छोटकरीमा, षवश्वासघात यस्तो व्यवहार हो जसले मार्वताको

हराएको कुरालाई प्रदशचर् गदै प्रनतज्ञा तोड्छ, र्ैनतक र्सद्धान्तहरूको उल्लङ्ग्घर् गछच वा मार्व

र्ैनतकताको षवरुद्धमा काम गछच । सामान्य रूपमा भन्दा, यस संसारमा जन्म र्लएको एक

मार्वजानतको रूपमा तैँले सत्यलाई धोका ददर्े केही कुरा गरे को हुर्ेछस ्, तैँले अको व्यम्क्तलाई
धोका ददर्े केही कुरा गरे को तैँले सम्झे तापनर् वा तैँले यस अनघ धेरै पटक अरूप्रनत षवश्वासघात
गरे को भए तापनर् केही फरक पदै र्। तैँले आफ्र्ा अर्भभावकहरू वा र्मत्रहरूप्रनत षवश्वासघात गर्च

सक्र्े भएको कारण, तँ अरूप्रनत पनर् षवश्वासघात गर्च सक्षम छस ्, र यसका अलाबा तँ मलाई
षवश्वासघात गर्च र मैले घण
ृ ा गर्े कुराहरू गर्च सक्षम छस ्। अको शब्दमा, षवश्वासघात सतही
र्ैनतक व्यवहार मात्र होइर्, तर सत्यसँग बाखझर्े कुरा हो। यथाथचमा यही र्ै मार्वजानतको मप्रनतको
प्रनतरोध र अर्ाज्ञाकाररताको स्रोत हो। यसैले दे हायको अर्भव्यम्क्तमा मैले यसको सारांश ददएको

छु: षवश्वासघात गर्ुच मानर्सको स्वभाव हो र मसँगको हरे क व्यम्क्तको र्मलापको नर्म्म्त यो
स्वभाव सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो।

पण
ू च रूपमा मेरो आज्ञापालर् गर्च र्सक्र्े व्यवहार षवश्वासघात हो। मप्रनत नर्ष्ठावार् ् हुर्
1665

र्सक्र्े व्यवहार षवश्वासघात हो। मप्रनत छल गर्े र मलाई छल गर्चको नर्म्म्त झूट बोल्र्ु

षवश्वासघात हो। षवर्भन्र् धारणाहरू रािेर नतर्लाई जहाँसुकै फैलाउर्ु पनर् षवश्वासघात र्ै हो।
मेरा गवाही र र्ासोहरूलाई समथचर् गर्च र्सक्र्ु षवश्वासघात हो। हृदयमा मदे खि धेरै टाढा रहे र

झूटा मुस्कार्हरू प्रस्तुत गर्ुच षवश्वासघात हो। यी सबै षवश्वासघातका कामहरू हुर् ् जसको नर्म्म्त
नतमीहरू सधैँ सक्षम छौ र ती नतमीहरूका बीर्मा सामान्य रूपमा रहे का छर् ्। नतमीहरूमध्ये कसैले

पनर् यसलाई समस्याको रूपमा सोर्ेका चथएर्ौ होला तर म त्यस्तो सोम्च्दर्ँ। कुर्ै व्यम्क्तले
मलाई गर्े षवश्वासघातलाई म महत्त्वहीर् षवियको रूपमा व्यवहार गददच र्ँ र म नर्श्र्य र्ै यसलाई
बेवास्ता गर्च सम्क्दर्ँ। अदहले, मैले नतमीहरूको माझमा काम गदाच त नतमीहरूले यस्तो व्यवहार

गछौ—नतमीहरूको नर्रीक्षण गर्े कोही र्हुर्े ददर् आउँ दा, के नतमीहरू आफैलाई आफ्र्ा स-सार्ा
पहाडहरूका राजा घोिणा गर्े डाँकाहरूजस्तै हुर्े छै र्ौ र? जब त्यस्तो हुन्छ र नतमीहरूले घोर
षवपद् सज
ृ र्ा गछौ, नतमीहरू पनछ सफा गर्े को हुर्ेछ र? षवश्वासघातका केही कायचहरू बेलाबेला
हुर्े घटर्ाहरू मात्र हुर् ्, नतमीहरूका दोहोरररहर्े व्यवहार होइर्र् ् भन्र्े नतमीहरू सोच्छौ र नतमीहरूका
घमण्डहरूलाई घायल बर्ाउर्े गरी यसरी गम्भीर रूपमा छलफल गर्ुचपर्े कुरा होइर् भन्र्े ठान्छौ।
यदद नतमीहरूले साँच्र्ै यस्तो सोच्छौ भर्े नतमीहरूमा होसको अभाव छ। यस्तो सोच्र्ु षवद्रोहको
र्मुर्ा र आदशच बन्र्ु हो। मानर्सको प्रकृनत र्ै उसको जीवर् हो; यो ऊ म्जउर्को नर्म्म्त भर पर्े

र्सद्धान्त हो र उसले यसलाई बदल्र् सक्दै र्। षवश्वासघातको प्रकृनतलाई उदाहरणको रूपमा र्लऊँ।

यदद तैँले कुर्ै एक र्ातेदार वा र्मत्रलाई षवश्वासघात गररस ् भर्े त्यसले त्यो तेरो जीवर्को भाग
हो र तँ जन्मदा साथमा आएको प्रकृनत हो भन्र्े प्रमाखणत गछच । यसलाई कसैले पनर् इन्कार गर्च

सक्दै र्। उदाहरणको लाचग, यदद कुर्ै व्यम्क्तले अरूबाट र्ोदाच आर्न्द र्लन्छ भर्े, यो र्ोरीको
आर्न्द नतर्ीहरूको जीवर्को भाग हो, र्ाहे नतर्ीहरूले कदहलेकहीीँ र्ोर्े र कदहलेकहीीँ र्र्ोर्े र्ै
गरूर् ्। नतर्ीहरूले र्ोरी गरे पनर् र्गरे पनर्, नतर्ीहरूको र्ोरी काम एक प्रकारको व्यवहार मात्रै हो

भन्र्े यसले प्रमाखणत गदै र्। बरु, र्ोरी गर्ुच नतर्ीहरूको जीवर्को एक भाग हो अथाचत ् नतर्ीहरूको

प्रकृनत र्ै हो भन्र्े यसले प्रमाखणत गछच । केहीले सोध्र्ेछर् ्: यो नतर्ीहरूको प्रकृनत हो भर्े
कदहलेकाहीीँ नतर्ीहरूले राम्रा कुराहरू दे िे तापनर् ककर् नतर्ीहरूले ती कुराहरू र्ोदै र्र् ्? जवाफ
एकदमै साधारण छ। नतर्ीहरूले र्र्ोर्चक
ु ा धेरै कारणहरू छर् ्। नतर्ीहरूले केही कुरा र्ोदै र्र् ् ककर्कक

त्यो एकदमै ठूलो भएको हुर्ाले सतकच आँिाहरूका अगाडड र्ोर्च कदठर् हुन्छ वा त्यो कायच गर्चको
नर्म्म्त उचर्त समय हुँदैर् वा केही कुरा अत्यन्तै महँगो भएको कारण त्यसलाई धेरै कडा पहरा

ददइएको हुन्छ वा सायद नतर्ीहरूलाई त्यस कुराप्रनत कुर्ै र्ासो हुँदैर् वा नतर्ीहरूको नर्म्म्त
त्यसको के प्रयोग हुन्छ भन्र्े कुरा दे ख्दै र्र् ् इत्यादद। यी सबै कारणहरू सम्भव छर् ्। तर जेसक
ु ै
भए तापनर् नतर्ीहरूले केही कुरा र्ोरुर् ् वा नर्र्ोरुर् ्, यो षवर्ार क्षणभरको गुज्रेर जार्े कुराको
रूपमा अम्स्तत्वमा छ भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गर्च सक्दै र्। यसको षवपरीत यो नतर्ीहरूको

स्वभावको यस्तो भाग हो जसलाई पररवतचर् गरे र असल बर्ाउर् कदठर् हुन्छ। यस्तो व्यम्क्त एक
पटक र्ोरे र मात्र सन्तुष्ट हुँदैर्; जब-जब कुर्ै राम्रो, वा उचर्त अवस्था आइपछच तब-तब नतर्ीहरूमा
अकाचको धर्सम्पषिलाई आफ्र्ै सम्पषिको रूपमा दाबी गर्े यस्तो षवर्ार उत्पन्र् हुन्छ। यसैले म
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भन्छु, यस्तो षवर्ारको उत्पषि कदहलेकाहीीँ सामान्य रूपमा आउर्े कुरा होइर्, तर यो उक्त व्यम्क्तको
आफ्र्ै प्रकृनतमा हुन्छ।
जोसक
ु ै ले पनर् नतर्ीहरूको वास्तषवक र्ेहराको प्रनतनर्चधत्व गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ा शब्द र

कायचहरूको प्रयोग गर्च सक्छर् ्। यो वास्तषवक र्ेहरा र्ै नतर्ीहरूको प्रकृनत हो। यदद तँ कुदटल

तररकाले बोल्छस ् भर्े तेरो प्रकृनत कुदटल र्ै हुन्छ। यदद तेरो स्वभाव धूतच छ भर्े तँ धत
ू च तररकाले
र्ै कायच गछच स ् र तैँले अरूलाई अत्यन्तै सहज रूपमा छल गछच स ्। यदद तेरो प्रकृनत दष्ु ट छ भर्े
तेरा शब्दहरू सन्
ु र्लाई मर्ोहर होलार् ्, तर तेरा कायचहरूले तेरा दष्ु ट र्ालबाजीहरूलाई लक
ु ाउर्
सक्दै र्र् ्। यदद तेरो प्रकृनत र्ै अल्छे छ भर्े तैँले भन्र्े सबै कुराहरूको अथच तेरो लापरवाही र

अल्छे पर्को नर्म्म्त तेरो म्जम्मेवारीलाई टार्चको लाचग हुन्छ र तेरा कायचहरू ढीला र आलटाले
प्रवषृ िका हुन्छर् ् अनर् सत्यता लुकाउर् नर्पुण हुन्छर् ्। यदद तेरो स्वभाव सबल छ भर्े तेरा
शब्दहरू तकचसंगत हुर्ेछर् ् र तेरा कायचहरू पनर् सत्यतासँग मेल िार्ेछर् ्। यदद तेरो प्रकृनत

नर्ष्ठावार् छ भर्े तेरा शब्दहरू नर्श्र्य र्ै इमार्दार हुन्छर् ् र तेरो कायचशैली न्यायसंगत हुन्छ,
तेरा मार्लकलाई अप्ठ्यारो पार्े ककर्समका कुर्ै पनर् कुराहरूबाट मुक्त हुन्छ। यदद तेरो प्रकृनत
अर्भलािापूणच वा पैसाको लोभ गर्े छ भर्े अक्सर तेरो हृदय यी कुराहरूले भररएको हुन्छ र तैँले
अर्जार्मा पथभ्रष्ट र अर्ैनतक काम गछच स ् जसलाई मानर्सहरूले सम्जलै बबिचर्ेछैर्र् ् र त्यसलाई

मानर्सहरूले घण
ृ ा गर्ेछर् ्। मैले भर्े जसरी र्ै यदद तँसँग षवश्वासघातको प्रकृनत छ भर्े, तैँले
सायद आफैलाई यसबाट मुक्त पार्च सक्र्ेछैर्स ्। तैँले कसैको हार्ी गरे को छै र्स ् त्यसैले तँसँग

षवश्वासघातको प्रकृनत छै र् भर्ेर आफैलाई भाग्यमार्ी र्ठार् ्। यदद तेरो सोर् त्यो हो भर्े , साँच्र्ै
र्ै, तैँले षवद्रोह गदै छस ्। मैले हरे क पटक बोलेका मेरा सबै वर्र्हरू कुर्ै एक व्यम्क्त वा एक

प्रकारको व्यम्क्तप्रनत मात्र होइर्, सबै मानर्सहरूप्रनत लक्षक्षत छर् ्। तैँले मलाई कुर्ै एउटा कुरामा
षवश्वासघात गरे को छै र्स ् भन्दै मा त्यसले तैँले कुर्ै कुरामा मलाई षवश्वासघात गदै र्स ् भन्र्े कुरा

प्रमाखणत गदै र्। कनतपय मानर्सहरूले आफ्र्ा षववाहमा अवरोध िडा हुँदाको अवचधमा सत्यताको
िोजी गर्े आफ्र्ो दहम्मत गुमाउँ छर् ्। पररवार बबिँदा केही मानर्सहरूले मप्रनत वफादार हुर्ुपर्े
नतर्ीहरूको दानयत्वलाई त्याग्छर् ्। केही मानर्सहरूले क्षणभरको आर्न्द र उिेजर्ाको िोजी गर्चको

नर्म्म्त मलाई त्याग्छर् ्। केही मानर्सहरू ज्योनतमा बस्र् र पषवत्र आत्माको कामको आर्न्द प्राप्त
गर्ुचको साटो अँध्यारो िाडलमा िस्र् र्ाहन्छर् ्। केही मानर्सहरूले सम्पषिप्रनतको आफ्र्ो
अर्भलािालाई सन्तुष्ट पार्े र्ाउँ मा आफ्र्ा र्मत्रहरूको सल्लाहलाई बेवास्ता गछच र् ् र अदहले पनर्

आफ्र्ा गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्च र आफ्र्ो मागच पररवतचर् गर्च सक्दै र्र् ्। केही मानर्सहरू मेरो

सरु क्षा प्राप्त गर्चको नर्म्म्त अस्थायी रूपमा मात्र मेरो र्ामको अधीर्मा बस्छर् ् भर्े अरू बाध्यताका

कारण थोरै मात्र मप्रनत समषपचत हुन्छर् ् ककर्कक नतर्ीहरू जीवर्मा टाँर्सन्छर् ् र मत्ृ युसँग डराउँ छर् ्।
के यी र अन्य अर्ैनतक कायचहरू सत्यनर्ष्ठाषवर्ाका कायचहरू लामो समयदे खि नतर्ीहरूको हृदयको
गदहराइबाट मलाई षवश्वासघात गर्े मानर्सहरूका व्यवहारहरू होइर्र् ्? अवश्य, मानर्सहरूले मलाई

षवश्वासघात गर्े अचिम योजर्ा बर्ाउँ दै र्र् ्; नतर्ीहरूको षवश्वासघात नतर्ीहरूको प्रकृनतको प्राकृनतक
प्रकाश हो। कसैले पनर् मलाई षवश्वासघात गर्च र्ाहँदैर् र मेरो षवश्वासघात गर्े केही कुरा गरे का
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कारण कोही पनर् िुशी हुँदैर्र् ्। यसको षवपरीत, नतर्ीहरू भयले काँषपरहे का हुन्छर् ्, हुँदैर्र् ् र?
यसैले, के नतमीहरू यी षवश्वासघातहरूबाट कसरी छुटकारा पाउर्े र वतचमार् पररम्स्थनतलाई कसरी
पररवतचर् गर्े भर्ेर सोचर्रहे का छौ?

एउटा अत्यन्तै गतभीर समस्या: ववश्वासघात (२)
मानर्सको स्वभाव मेरो सारभन्दा धेरै फरक छ, ककर्कक मानर्सको स्वभाव पण
ू चतया शैतार्बाट

उत्पन्र् हुन्छ; मानर्सको स्वभाव शैतार्द्वारा र्लाइएको र भ्रष्ट पाररको छ। यसथच, मानर्स त्यसको
दष्ु टता र कुरूपताको प्रभावमा म्जउँ छ। मानर्स सत्यताको संसारमा वा पषवत्र वातावरणमा हुकँदै र्,
मानर्स ज्योनतमा म्जउर्े कुरा त परै जाओस ्। यसैले, जन्मेदेखि र्ै स्वभावमा सत्यता हुर्ु कसैको
नर्म्म्त पनर् सम्भव छै र्, परमेश्वरको भय र आज्ञापालर् गर्े सारको साथमा कोही जन्मर् सक्र्े

कुरा त गदै -र्गरौं। यसको षवपरीत, मानर्सहरूमा परमेश्वरको षवरोध गर्े, अवज्ञा गर्े र सत्यतालाई
प्रेम र्गर्े प्रकृनत छ। मैले छलफल गर्च र्ाहे को समस्या यही प्रकृनत—षवश्वासघात—र्ै हो। हरे क
व्यम्क्तले परमेश्वरको षवरोध गर्े कायचको स्रोत षवश्वासघात र्ै हो। यो मानर्समा मात्रै अम्स्तत्वमा
रहर्े समस्या हो, ममा होइर्। केही ले सोध्र्ेछर् ्: सबै मानर्सहरू ख्रीष्ट जस्तै संसारमा बसोबास

गछच र् ् भर्े ककर् सबै मानर्सहरूमा परमेश्वरलाई षवश्वासघात गर्े प्रकृनत छ, तैपनर् ख्रीष्टमा यो
छै र्? नतमीहरूका नर्म्म्त स्पष्ट रूपमा व्याख्या गररर्ुपर्े समस्या यही हो।

मार्वजानतको अम्स्तत्वको आधार आत्माको दोहोररर्े दे हधारण हो। अको शब्दमा, हरे क

व्यम्क्तले आत्माको दे हधारण भएपनछ दे हमा मार्व जीवर् प्राप्त गछच । कुर्ै व्यम्क्तको शरीर
जम्न्मएपनछ दे ह आफ्र्ो सीमासम्म र्पग
ु ञ्
ु जेल त्यसको जीवर्ले नर्रन्तरता ददन्छ, जर्
ु अम्न्तम

क्षण हो, जब आत्माले आफ्र्ो आवरण त्याग्छ। कुर्ै व्यम्क्तको आत्मा लगातार आउर्े र जार्े यो
प्रकक्रया बारम्बार दोहोररन्छ र यसरी र्ै मार्वजानतको अम्स्तत्व कायम हुन्छ। दे हको जीवर्
मानर्सको आत्माको जीवर् पनर् हो र मानर्सको आत्माले मानर्सको दे हको अम्स्तत्वलाई समथचर्
गछच । यसको अथच हो, हरे क व्यम्क्तको जीवर् नतर्ीहरूको आत्माबाट आउँ छ र जीवर् दे हमा

अन्तनर्चदहत हुँदैर्। यसैले, मानर्सको स्वभाव दे हबाट र्भई आत्माबाट आउँ छ। हरे क व्यम्क्तको
आत्मालाई मात्रै नतर्ीहरूले कसरी शैतार्का परीक्षा, कष्टहरू र भ्रष्टताको अर्भ
ु व गरे का छर् ् भन्र्े

कुरा थाहा हुन्छ। यी कुराहरू मानर्सको दे हको नर्म्म्त अज्ञात छर् ्। यसैले, मार्वजानत अर्जार्मा
अझै अँध्यारो, अझै नघर्लाग्दो र अझै बढी दष्ु ट बन्छ, मानर्स र मबीर्को दरू ी नर्रन्तर बढ्दै
जान्छ र मार्वजानतको नर्म्म्त जीवर् नर्रन्तर अँध्यारो बन्छ। शैतार्ले मार्वजानतका

आत्माहरूलाई आफ्र्ो पकडमा राख्छ, यसैले नर्श्र्य र्ै मानर्सको दे हलाई पनर् शैतार्ले ओगटे को
छ। यस्तो दे ह र यस्तो मार्वजानतले कसरी परमेश्वरको षवरोध र्गरोस ्? नतर्ीहरू कसरी उहाँसँग

अन्तनर्चदहत रूपले र्मल्र् सक्छर् ् र? मैले शैतार्लाई मध्य आकाशमा फ्याँक्र्ुको कारण त्यसले
मलाई षवश्वासघात गरे कोले र्ै हो। त्यसो भए मार्व कसरी नतर्ीहरूका संलग्र्तादे खि स्वतन्त्र

हुर् सक्छर् ्? त्यसैले षवश्वासघात मार्व प्रकृनत हो। मलाई भरोसा छ यस तकचलाई बझ
ु ेपनछ
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नतमीहरूले ख्रीष्टको सारमा पनर् केही हदसम्म षवश्वास गरे को हुर्ुपछच । परमेश्वरको आत्माले
पदहरर्ुभएको दे ह परमेश्वरको आफ्र्ै दे ह हो। परमेश्वरको आत्मा सवोच्र् हुर्ुहुन्छ; उहाँ

सवचशम्क्तमार् ्, पषवत्र र धमी हुर्ह
ु ु न्छ। यसैगरी, उहाँको दे ह पनर् सवोच्र्, सवचशम्क्तमार् ्, पषवत्र र
धमी छ। यस्तो दे हले मार्वजानतको नर्म्म्त धमी, दहतकारी, पषवत्र, मदहर्मत र शम्क्तशाली काम
मात्र गर्च सक्छ; उहाँले सत्यताको उल्लङ्ग्घर् गर्े, र्ैनतकता र न्यायको उल्लङ्ग्घर् गर्े केही पनर्
गर्च सक्र्ुहुन्र्, परमेश्वरको आत्मालाई षवश्वासघात कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरको आत्मा पषवत्र

हुर्ह
ु ु न्छ र उहाँको दे हलाई शैतार्ले भ्रष्ट पार्च सक्दै र्; उहाँको दे हको सार मानर्सको दे हभन्दा फरक
छ। ककर्कक शैतार्ले मानर्सलाई भ्रष्ट पारे को हो, परमेश्वरलाई होइर्; शैतार्ले परमेश्वरको दे हलाई
कदाषप भ्रष्ट पार्च सकेर्। यसैले मानर्स र ख्रीष्ट एउटै स्थार्मा बास गर्ुचहुर्े भए तापनर् मानर्सलाई

मात्र शैतार्ले वश राख्छ, प्रयोग गछच र पासो पारे को छ। यसको षवपरीत, ख्रीष्ट अर्न्तदे खि

शैतार्को भ्रष्टतादे खि अभेद्य हुर्ुहुन्छ, ककर्कक शैतार् कदहले पनर् उच्र् स्थार्मा उक्लर् सक्षम
हुर्ेछैर् र कदहले पनर् परमेश्वरको र्म्जक जार् सक्र्ेछैर्। आज नतमीहरू सबैले बुझ्र्ुपछच कक
मलाई षवश्वासघात गर्े मार्वजानतलाई मात्र शैतार्ले भ्रष्ट पारे को छ। षवश्वासघातको कुरा ख्रीष्टमा

कुर्ै पनर् हालतमा लागू हुँदैर्।
शैतार्द्वारा भ्रष्ट पाररएका सबै आत्माहरू शैतार्का राज्यक्षेत्रमा गुलाम पाररएका छर् ्। ख्रीष्टमा
षवश्वास गर्ेहरूलाई मात्र छुट्याइएका, शैतार्को र्शषवरबाट बर्ाइएका र आजको राज्यमा ल्याइएका

छर् ्। यी मानर्सहरू अब उप्रान्त शैतार्को प्रभावमा बस्दै र्र् ्। यनत हुँदाहुँदै पनर्, मानर्सको प्रकृनतले
अझ पनर् मानर्सको दे हमा र्ै जरा गाडेको छ, यसको अथच नतमीहरूका आत्मा बर्ाइएको भए
तापनर् नतमीहरूको स्वभाव अझ पनर् पदहलेको जस्तै छ र नतमीहरूले मलाई षवश्वासघात गर्े शत

प्रनतशत सम्भावर्ा छ। यसैले मेरो काम लामो समयसम्म रहन्छ ककर्कक नतमीहरूको प्रकृनत
म्जद्दी छ। अदहले नतमीहरू आफ्र्ा कतचव्यहरू नर्वाचह गर्े क्रममा नतमीहरूको क्षमताले

भ्याएसम्मको कदठर्ाइहरू भएर गइरहे का छौ, तैपनर् नतमीहरू हरे क मलाई षवश्वासघात गर्च र
शैतार्को राज्यक्षेत्रमा, उसको र्शषवरमा, नतमीहरूका पुरार्ा जीवर्मा फकचर् सक्षम छौ—यो नर्षवचवाद
तथ्य हो। त्यस बेला, नतमीहरूले अदहले गरे जस्तै मार्वताको भाग वा मार्वको जस्तै स्वरूपलाई

प्रस्तत
ु गर्च नतमीहरूको नर्म्म्त सम्भव हुर्ेछैर्। गम्भीर अवस्थाहरूमा, नतमीहरू र्ष्ट पाररर्ेछौ र
योभन्दा बढी कदहले पनर् दे हधारण गर्च र्पाउर्े गरी अर्न्तको नर्म्म्त र्ष्ट पाररर्ेछौ, हदै सम्मको
दण्ड पाउर्ेछौ। नतमीहरूका अगाडड रहे को समस्या यही हो। म नतमीहरूलाई यस तररकाले सम्झाउँ दै

छु, ताकक, पदहलो कुरा, मेरो काम व्यथचमा र्जाओस ् र दोस्रो कुरा, ताकक नतमीहरू सबै ज्योनतको

ददर्हरूमा म्जउर् सक। वास्तवमा, मेरो काम व्यथचमा छ कक छै र् भन्र्े कुरा सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च

समस्या होइर्। नतमीहरूले सुिी जीवर् र अद्भुत भषवष्य प्राप्त गर्च सक्षम हुर्ुर्ादहँ महत्त्वपूणच
छ। मानर्सहरूको आत्मा बर्ाउर्ु मेरो काम हो। यदद तेरो आत्मा शैतार्को हातमा पर्यो भर्े तेरो
शरीर शाम्न्तमा म्जउर्ेछैर्। यदद मैले तेरो शरीरको रक्षा गरररहे को छु भर्े तेरो आत्मा पनर् अवश्य
र्ै मेरो हे रर्ाहमा रहर्ेछ। यदद मैले तँलाई साँच्र्ै घण
ृ ा गछुच भर्े तेरो शरीर र आत्मा एकै र्ोदट

शैतार्को हातमा पर्ेछर् ्। त्यस बेलाको तेरो अवस्थाको कल्पर्ा गर्च सक्छस ?् यदद एक ददर्
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नतमीहरूमा मेरा वर्र्हरू हराए भर्े , कक त म नतमीहरूलाई शैतार्को हातमा सुम्म्पददर्ेछु, जसले

नतमीहरूलाई मेरो ररस पूणच रूपमा गायब र्हुञ्जेलसम्म कष्टदायी यातर्ामा पार्ेछ, कक त नतमीहरू
छुटकारा ददर् र्सककर्े मार्वहरूलाई म आफै दण्ड ददर्ेछु ककर्कक मलाई षवश्वासघात गर्े

नतमीहरूका हृदय कदहले पनर् पररवतचर् हुर्ेछैर्र् ्।
नतमीहरूर्भत्र मप्रनतको षवश्वासघात कनत रहे को छ भन्र्े कुरा हे र्चको नर्म्म्त अब नतमीहरू

सबैले सकेसम्म नछटो आफैर्भत्र हे र्ुचपछच । म उत्कटताको साथ नतमीहरूको जबाफको प्रतीक्षा
गरररहे को छु। मसँग लापरवाही भएर व्यवहार र्गर। म मानर्सहरूसँग कदहल्यै िेलबाड गददचर्ँ।

म केही गर्ेछु भर्ेर म भन्छु भर्े म त्यो नर्श्र्य र्ै गर्ेछु। म आशा गछुच नतमीहरू हरे कले मेरा

वर्र्हरू गम्भीरता पूवचक र्लर्ेछौ र नतर्ीहरूलाई षवज्ञार् उपन्यासको रूपमा सोच्र्ेछैर्ौ। म
नतमीहरूबाट ठोस कायच भएको र्ाहन्छु, नतमीहरूका कल्पर्ाहरू होइर्। अब, नतमीहरूले मेरा

दे हायबमोम्जमका प्रश्र्हरूको जवाफ ददर्ुपछच : १. यदद तँ साँच्र्ै र्ै सेवाकताच होस ् भर्े के तैँले

लापरवाही वा र्कारात्मकताको कुर्ै तत्त्वषवर्ा नर्ष्ठावार् ् भएर मेरो सेवा गर्च सक्छस ्? २. मैले
तेरो कदहले पनर् सराहर्ा र्गरे को कुरा यदद तैँले पिा लगाइस ् भर्े के तैँले अझ पनर् अडडग भएर

आजीवर् मलाई सेवा पुर्याउर्ेछस ्? ३. तैँले धेरै प्रयत्र्हरू गदाचगदै पनर् यदद म अझ तँप्रनत उदासीर्

र्ै छु भर्े, के तैँले यस अस्पष्टताका बीर् मेरो नर्म्म्त नर्रन्तर काम गरररहर् सक्र्ेछस ्? ४. तैँले
मेरो लाचग िर्च गरे पनछ यदद मैले तेरा स-सार्ा मागहरू परू ा गररर्ँ भर्े, के तँ मसँग नर्रुत्सादहत

र नर्राश हुर्ेछस ् वा अझ क्रोचधत भएर गाली गर्ेछस ्? ५. यदद तँ मप्रनत धेरै प्रेम राख्दै सधैँ
नर्ष्ठावार् ् रदहआएको छस ्, तथाषप तैँले बबरामी, गररबी र तेरा र्मत्र तथा आफन्तहरूबाट त्याचगएको

पीडाको कष्ट भोग्छस ् वा तैँले जीवर्मा अन्य दग
ु चनतहरू सदहस ् भर्े, के मप्रनतको तेरो नर्ष्ठा र
प्रेम अझ पनर् नर्रन्तर रहर्ेछ? ६. यदद मैले गरे को कुरा तैँले तेरो हृदयमा कल्पर्ा गरे का कुरासँग
मेल िाएर् भर्े, तेरो भावी मागचमा तँ कसरी दहँड्र्ेछस ्? ७. यदद तैँले प्राप्त गर्े आशा गरे का
थोकहरू प्राप्त गररर्स ् भर्े के तँ नर्रन्तर रूपमा मेरो अर्ुयायी हुर् सक्छस ्? ८. यदद तैँले मेरो
कायचको उद्दे श्य र महत्त्वलाई कदहले पनर् बुझेको छै र्स ् भर्े, के तँ मर्ोमार्ी तवरले नर्णचयहरू

र्गर्े र नर्ष्किचहरू र्नर्काल्र्े आज्ञाकारी व्यम्क्त बन्र् सक्छस ्? ९. के तैँले मैले भर्ेका सबै

वर्र्हरू र मार्वजानतसँग रहँदा मैले गरे का सबै कामलाई कदर गर्च सक्छस ्। १०. के तँ तैँले

केही प्राप्त र्गरे तापनर् मेरो नर्म्म्त आजीवर् षपडा सहर् राजी भई मेरो वफादार अर्ुयायी बन्र्
सक्छस ्? ११. के तैँले तेरो भावी अम्स्तत्वको मागचको लाचग षवर्ार, योजर्ा वा तयारी गर्े कायचलाई

मेरो िानतर त्याग्र् सक्छस ्? यी प्रश्र्हरूले नतमीहरूको नर्म्म्त मेरा अम्न्तम आवश्यकताहरूलाई

प्रनतनर्चधत्व गछच र् ् र नतमीहरू सबैले मलाई जवाफ ददर् सक्र्ेछौ भन्र्े मेरो आशा छ। यदद तँलाई
सोचधएका एक वा दई
ु प्रश्र्हरूलाई तैँले पूरा गरे को छस ् भर्े तैँले प्रयास जारी राख्र्ुपछच । यदद तैँले
यी आवश्यकताहरूमध्ये एउटै लाई पनर् पूरा गरे को छै र्स ् भर्े तँ नर्श्र्य र्ै र्रकमा फार्लर्े
ककर्समको व्यम्क्त होस ्। यस्ता मानर्सहरूलाई मैले केही भन्र्े आवश्यकता छै र्, ककर्कक नतर्ीहरू

नर्श्र्य र्ै मसँग र्मल्र्े मानर्सहरू होइर्र् ्। कुर्ै पनर् पररम्स्थनतहरूमा मलाई षवश्वासघात गर्ेलाई

म कसरी मेरो घरमा राख्र् सकँु ला र? धेरैजसो पररम्स्थनतहरूमा मलाई धोका ददर्ेहरूको हकमा,
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अन्य बन्दोबस्तहरू गर्ुच अगाडड म नतर्ीहरूको कामको अवलोकर् गर्ेछु। यद्यषप, मलाई जुर्सुकै

पररम्स्थनतहरूमा षवश्वासघात गर्च सक्र्े सबैलाई म कदहले पनर् बबसचर्ेछैर्ँ; मेरो हृदयमा म

नतर्ीहरूलाई सम्झर्ेछु र नतर्ीहरूका दष्ु ट कामहरूको बदला र्लर्े मौका पिचर्ेछु। मैले उठाएका
आवश्यकताहरू नतमीहरूले आफैमा जाँर् गर्ुचपर्े समस्याहरू हुर् ्। मलाई आशा छ नतमीहरू सबैले
नतर्ीहरूलाई गम्भीरता पूवचक र्लर् सक्छौ र मसँग लापरवाही तररकाले व्यवहार गदै र्ौ। नर्कट

भषवष्यमा, म मेरा आवश्यकताहरू षवरुद्ध नतमीहरूले ददएका जबाफहरूको जाँर् गर्ेछु। त्यस
बेलासम्म, म नतमीहरूबाट ज्यादा केही माग गर्ेछैर्ँ र नतमीहरूलाई थप गम्भीर र्ेतावर्ी ददर्ेछैर्ँ।

बरु, म मेरो अचधकारको प्रयोग गर्ेछु। सुरक्षक्षत राखिर्ुपर्ेहरू सुरक्षक्षत राखिर्ेछर् ्, इर्ाम
ददइर्ुपर्ेहरूलाई इर्ाम ददइर्ेछ, शैतार्कहाँ सुम्म्पइर्ुपर्ेहरूलाई शैतार्कहाँ सुम्म्पइर्ेछ, कठोर दण्ड
ददइर्ुपर्ेहरूलाई कठोर दण्ड ददइर्ेछ र र्ष्ट गररर्ुपर्ेहरूलाई र्ष्ट गररर्ेछ। यसैले मेरा ददर्हरूमा

मलाई षवर्र्लत पर्ेहरू कोही पनर् हुर्ेछैर्र् ्। के तँ मेरा वर्र्हरूमा षवश्वास गछच स ्? के तँ
प्रनतशोधमा षवश्वास गछच स ्? मलाई ठग्र्ेहरू र मलाई षवश्वासघात गर्ेहरूलाई म दण्ड ददर्े छु

भन्र्े कुरामा तँ षवश्वास गछच स ्? त्यो ददर् र्ाँडो आओस ् भन्र्े आशा गछच स ् कक दढलो आओस ्
भन्र्े आशा गछच स ्? तँ दण्डदे खि आतङ्ग्ककत हुर्ेमा पछच स ् कक दण्ड सहर्ै पर्े भए तापनर् मेरो
षवरोध गर्ेहरूमा पछच स ्? जब त्यो ददर् आउँ छ, तँ हिच र हाँसोमा बस्र्ेछस ् कक तँ रुर्े वा दाह्रा
ककट्र्ेछस ् के तँ त्यो कुराको कल्पर्ा गर्च सक्छस ्? तेरो अन्त्य कस्तो हुर्ेछ भन्र्े तैँले आशा
गरे को छस ्? तैँले ममाचथ सय प्रनतशत षवश्वास गछच स ् कक सय प्रनतशत शङ्ग्का गछच स ् भन्र्े कुरालाई

तैँले कदहल्यै गम्भीर भएर षवर्ार गरे को छस ्? तेरा कायच र व्यवहारहरूले तँमाचथ कस्ता पररणाम
र प्रनतफलहरू ल्याउर्ेछर् ् भर्ेर के तैँले कदहल्यै ध्यार् ददएर षवर्ार गरे को छस ?् के तँ मेरा

वर्र्हरू परू ा हुर्ेछर् ् भन्र्े साँच्र्ै आशा गछच स ् कक मेरा वर्र्हरू पूरा हुर्ेछर् ् भर्ेर आतङ्ग्ककत
हुन्छस ्? यदद मेरा वर्र्हरू पूरा गर्चलाई म र्ाँडै र्ै जार्ेछु भन्र्े तँ आशा गछच स ् भर्े तेरा आफ्र्ै
शब्दहरू र कायचहरूलाई तैँले कसरी र्लर्ुपछच ? यदद तँ मेरो प्रस्थार्को आशा गदै र्स ् र मेरा सबै

वर्र्हरू तत्कालै पूरा हुर्ेछर् ् आशा गदै र्स ् भर्े तैँले आखिर ममाचथ ककर् षवश्वास गछच स ्? तँ
ककर् मलाई पछ्याइरहे को छस ् भन्र्े तँलाई साँच्र्ै थाहा छ? यदद तेरो कारण तेरो क्षक्षनतजलाई
षवस्तार गर्े मात्र हो भर्े, तैँले त्यसको लाचग आफैँ लाई कष्ट ददर्ु आवश्यक छै र्। यदद आर्शषित

हुर्ु र आसन्र् षवपषिलाई टार्चलाई हो भर्े तेरा आफ्र्ै व्यवहारप्रनत तेरो ककर् र्ासो छै र्? तैँले
मेरा मागहरू पूरा गर्च सक्छस ् कक सक्दै र्स ् भर्ेर तँ ककर् आफैँ लाई सोध्दै र्स ्? आउर्ेवाला
आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्चको नर्म्म्त तँ योग्यको छस ् कक छै र्स ् भर्ेर तँ ककर् आफैँ लाई सोध्दै र्स ?्
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परमेश्वरले चुन्नुभएका मातनसहरूले

राज्यको युगमा पालन गनैपने िि प्रिासतनक आिे ि
१. मानर्स आफैलाई ठूलो बर्ाउर्ु हुँदैर्, र् त आफैलाई उच्र् बर्ाउर्ु हुन्छ। उसले परमेश्वरको
आराधर्ा गर्ुचपछच र उहाँलाई र्ै उच्र् पार्ुचपछच ।
२. परमेश्वरको कामका नर्म्म्त फाइदाजर्क सबै कु रा गर्ूच र परमेश्वरको कामको दहतका

नर्म्म्त हानर्कारक केही र्गर्चू। परमेश्वरको र्ाउँ , परमेश्वरको गवाही र परमेश्वरको कामको
प्रनतरक्षा गर्ूच।

३. पैसा, भौनतक वस्तुहरू, र परमेश्वरको घरमा भएका सबै सम्पषि मानर्सले ददर्ुपर्े भेटीहरू

हुर् ्। यी भेटीहरू पूजाहारी र परमेश्वरबाहे क अरू कसैले पनर् उपभोग गर्च सक्दै र्, ककर्कक मानर्सले
र्ढाउर्े भेटीहरू परमेश्वरको उपभोगका नर्म्म्त हुर् ्। परमेश्वरले यी भेटीहरू पज
ू ाहारीसँग मात्र

बाँड्र्ुहुन्छ; अरू कोही पनर् त्यसको कुर्ै भाग उपभोग गर्े योग्यको र हकदार हुँदैर्। मानर्सका
सबै भेटीहरू (उपभोग गर्च सककर्े पैसा र भौनतक थोकहरू) परमेश्वरलाई ददइन्छ, मानर्सलाई होइर्,

र त्यसैले यी थोकहरू मानर्सले उपभोग गर्ुच हुँदैर्; यदद मानर्सले ती थोकहरू उपभोग गछच भर्े,
उसले भेटीहरू र्ोरररहे को हुन्छ। जसले त्यसो गछच ऊ यहूदा हो, ककर्कक यहूदा षवश्वासघाती हुर्ुको
साथै, नतर्ले त्यो पैसाको थैलीमा राखिर्े गररएको पैसा आफ्र्ै नर्म्म्त प्रयोग गर्यो।

४. मानर्समा एउटा भ्रष्ट स्वभाव छ र त्यसबाहे क ऊसँग भावुकताहरू छर् ्। त्यसरी र्ै,

परमेश्वरको सेवा गदाच षवपरीत र्लङ्ग्गका दई
ु सदस्यहरू मात्र एकलै रहे र काम गर्च पूणच रूपमा

नर्िेध गररएको छ। जो कसैले पनर् त्यसो गरे को थाहा पाइएको िण्डमा, कुर्ै अपवादषवर्ा हटाइर्ेछ।
५. परमेश्वरलाई दोि लगाउर्े काम गर्चु हुँदैर् र् त परमेश्वरर्सत सम्बम्न्धत षवियहरूमा

लापरवाही ककर्समले छलफल गर्च र्ै हुन्छ। मानर्सले जे गर्ुचपदचछ त्यही गर्, अनर् मानर्सले जे
बोल्र्ुपछच त्यही बोल ्, सीर्मतताहरू र्र्ाघ ् र पररचधहरू र्र्ाघ ्। परमेश्वरको स्वभावलाई चर्ढ्याउर्े
काम गर्चबाट बच्र्को लाचग आफ्र्ो आफ्र्ो म्जब्रोको रक्षा गर्, र कहाँ पाइला टे क्छस ् त्यसमा
होर्सयार बर् ्।

६. मानर्सले जे गर्ुचपछच त्यही काम गर्, र तेरा दानयत्वहरूलाई अगाडड बढा, र तेरा म्जम्मेवारीहरू

पूरा गर्, अनर् तेरो कतचव्य थार्मराि ्। तैँले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े हुर्ाले, तैँले परमेश्वरको काममा
आफ्र्ो योगदार् ददर्ुपछच , यदद तैँले योगदार् ददँ दैर्स ् भर्े, तँ परमेश्वरको वर्र् िार् र षपउर्
अयोग्य छस ्, र परमेश्वरको पररवारमा बस्र् अयोग्य छस ्।

७. मण्डलीको काम र मार्मलाहरूमा, परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्चु बाहे क, सबै कुरामा पषवत्र

आत्माले प्रयोग गर्ुचभएको व्यम्क्तका आदे शहरू पालर्ा गर्। सार्ोभन्दा सार्ो उल्लङ्ग्घर् पनर्
स्वीकायच छै र्। आफ्र्ो आज्ञापालर्मा पूणच बर् ्, र सही वा गलतको षवश्लेिण र्गर्; सही वा गलतको
तँसँग कुर्ै सम्बन्ध छै र्। तैँले पूणच आज्ञापालर् गर्ेमा मात्र ध्यार् ददर्ुपछच ।

८. परमेश्वरमा षवश्वास गर्े मानर्सहरूले परमेश्वरको आज्ञापालर् र उहाँको आराधर्ा गर्चप
ु छच ।

कुर्ै व्यम्क्तलाई ठूलो बर्ाउर्े वा उच्र् ठान्र्े र्गर्; परमेश्वरलाई पदहलो स्थार्मा, तैँले उच्र् ठान्र्े
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मानर्सहरूलाई दोस्रोमा र तँ आफैलाई तेस्रो स्थार्मा र्राि ्। कुर्ै व्यम्क्तले तेरो हृदयमा स्थार्
पाउर्ु हुँदैर्, र तैँले ती मानर्सहरूलाई—षवशेि गरी तैँले श्रद्धा गर्े मानर्सहरूलाई परमेश्वर समार्
वा उहाँको बराबर ठान्र्ु हुँदैर्। यो परमेश्वरको नर्म्ती असहर्ीय हुन्छ।

९. मण्डलीको काममा र्ै तेरा षवर्ारहरूलाई केम्न्द्रत गर्। तेरा आफ्र्ै दे हका सम्भावर्ाहरूलाई

एकानतर पन्छ्याउर्ू, पाररवाररक षवियहरूको बारे मा नर्णाचयक बर् ्, आफैलाई सम्पूणच हृदयले
परमेश्वरको काममा समषपचत गर्, र परमेश्वरको कामलाई पदहलो स्थार्मा अनर् तेरो आफ्र्ै
जीवर्लाई दोस्रो स्थार्मा राि ्। सन्तको र्शष्टता यही हो।

१०. ती आफन्तहरू (तेरा छोराछोरीहरू, तेरा पनत वा तेरी पत्र्ी, तेरा दददी-बदहर्ी, वा तेरा

बाबुआमा इत्यादद) जो षवश्वासी होइर्र् ् उर्ीहरूलाई मण्डलीमा आउर् जबरजस्ती गर्ुच हुँदैर्।
परमेश्वरको घरमा सदस्यहरूको कमी छै र्, र काम र्लाग्र्े मानर्सहरूलाई ल्याएर त्यसको सङ्ग्ख्या
बढाउर्ु आवश्यक छै र्। जसले िुसीसाथ षवश्वास गदै र्र् ् उर्ीहरूलाई मण्डलीमा ल्याउर्ु हुँदैर्। यो

आदे श सबै मानर्सहरूप्रनत नर्दे र्शत छ। नतमीहरूले यो षवियमा जाँच्र्ुपछच , अर्ुगमर् गर्ुचपछच , र

एक-अकाचलाई स्मरण गराउर्ुपछच ; कसैले यसलाई उल्लङ्ग्घर् गर्ुच हुँदैर्। षवश्वासदे खि बादहरका
आफन्तहरू जबरजस्ती मण्डलीर्भत्र पस्छर् ् भर्े पनर् उर्ीहरूलाई पुस्तकहरू ददर्ु हुँदैर् वा र्याँ

र्ाउँ ददर्ु हुँदैर्; त्यस्ता मानर्सहरू परमेश्वरको घरका होइर्र् ्, र आवश्यक कुर्ै पनर् तररकाले
उर्ीहरूलाई मण्डलीर्भत्र प्रवेश गर्चबाट रोक्र्प
ु छच । यदद भत
ू ात्माहरूको आक्रमणको कारण मण्डलीमा
समस्या ल्याइएको छ भर्े, तँ आफैलाई बादहर नर्कार्लर्ेछ वा तँमाचथ प्रनतबन्धहरू लगाइर्ेछ।

संक्षेपमा, यस मामलामा सबैको म्जम्मेवारी छ, यद्यषप तँ लापरवाही हुर्ुहुँदैर्, र् त व्यम्क्तगत
सफलताका नर्म्म्त यसको प्रयोग गर्ुच हुन्छ।

ततमीहरूले आफ्ना कायछहरूलाई ववचार गनप
ुछ र्छ
जीवर्मा नतमीहरूको प्रत्येक कायच र व्यवहारले यो दे िाउँ छ, कक नतमीहरूलाई पररपूणच पार्च

हरे क ददर् मेरो वर्र्को िण्ड ददर्ुपछच , ककर्कक नतमीहरूमा धेरै कुराको अभाव छ, अनर् िहण गर्े
नतमीहरूको ज्ञार् र क्षमता अनत थोरै छ। नतमीहरूको दै नर्क जीवर्मा नतमीहरू यस्तो माहोल र

वातावरणमा बस्छौ जुर् सत्य वा असल र्ेतर्ा षवर्ाको छ। म्जउर्का नर्म्म्त नतमीहरूसँग पुँजीको
कमी छ र मलाई वा सत्यतालाई जान्र्े कुर्ै आधार छै र्। नतमीहरूको षवश्वास अस्पष्ट र अमूतच
षवश्वासमा, वा अनत कट्टर ज्ञार् र धार्मचक षवचधषवधार्हरूमा नर्माचण भएको छ। नतमीहरूका

अर्भप्रायहरू र िराब फलहरूलाई जाँच्दै म प्रत्येक ददर् नतमीहरूको गनतषवचधहरू हे छुच, अनर् सदा
अटल रहर्े मेरो वेदीमा नतर्ीहरूको हृदय र आत्मालाई साँर्ो रूपमा अपचण गर्े मैले एकै जर्ा

पनर् भेट्टाएको छै र्ँ। यसैले यस्तो मार्व जानतलाई मैले व्यक्त गर्च र्ाहे का सबै वर्र्हरू िन्याएर

मेरो समय र्ष्ट गर्े मेरो इच्छा छै र्, मेरो हृदयमा भएका योजर्ाहरूर्ाँदह अधुरो रहे को मेरो काम
र मैले अझै मुम्क्त ददर्ुपर्े मार्व जानतका नर्म्म्त हुर् ्। तापनर्, मेरो पनछ लाग्र्ेहरू सबैले मेरो
मम्ु क्त र मेरो वर्र्ले मार्व जानतलाई ददर्े सत्यता प्राप्त गरूर् ् भन्र्े म इच्छा गदचछु। म आशा
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गदचछु, एक ददर् जब तैँले आफ्र्ा आँिा बन्द गछच स ्, त्यसबेला एउटा यस्तो राज्य दे ख्नेछस ् जहाँको

बतास सुगन्धले भररएको हुन्छ र जहाँ म्जउँ दो पार्ीका प्रवाहहरू बग्छर् ्—एउटा उजाड, चर्सो संसार
होइर्, जहाँ कालो बादलको धब्बाले आकाश ढाक्छ र स्याल रुवाई झैँ आउर्े र्को आवाज कदहल्यै
रोककँदै र्।

प्रत्येक ददर् प्रत्येक व्यम्क्तको काम र षवर्ारहरू एक जर्ा व्यम्क्तका आँिाले हे छचर् ,् त्यसको

साथसाथै नतर्ीहरूका आफ्र्ै भोर्लका ददर्को नर्म्म्त ती तयारीमा छर् ्। सबै जीषवत मानर्स

दहँ ड्र्े बाटो यही हो; मैले सबैका नर्म्म्त अनघबाटै ठहराएको बाटो यही र्ै हो, कोही पनर् यसबाट

उम्कर् सक्दै र् वा कसैलाई छुट ददर् सककँदै र्। मैले बोलेका वर्र्हरू अर्गन्ती छर् ्, त्यसबाहे क
मैले गरे का कायचहरू असीम छर् ्। अन्तनर्चदहत प्रकृनत र नतर्ीहरूका प्रकृनतको घटर्ाक्रमहरू

अर्ुसार पुकाछच कक पुकादै र् भर्ी मैले हरे क ददर् हरे क व्यम्क्तलाई हे छुच। अन्जार्मा, धेरै जर्ा

पदहलेबाटै “सही बाटो” मा लाचगसकेका छर् ,् जुर् मैले फरक ककर्समका मानर्सहरूलाई प्रकट गर्च

रािेको छु। यी फरक ककर्समका मानर्सहरूलाई मैले धेरै समयदे खि र्ै षवर्भन्र् वातावरणहरूमा

र नतर्ीहरूको आफ्र्ै स्थार्मा रािेको छु, अनर् हरे कले नतर्ीहरूमा अन्तनर्चदहत गुणहरू व्यक्त

गरे का छर् ्। नतर्ीहरूलाई बाँध्र्े कोही छै र्, नतर्ीहरूलाई कसैले बहकाउँ दै र्। नतर्ीहरू सम्पूणच
रूपमा स्वतन्त्र छर् ् र नतर्ीहरूले व्यक्त गर्े कुरा स्वाभाषवक रूपले नर्स्कन्छर् ्। केवल एउटा
कुराले मात्र नतर्ीहरूलाई रोक्छ: मेरा वर्र्हरूले। यसैले केही मानर्सहरू अनर्च्छा पूवचक मेरा

वर्र्हरू पढ्छर् ्, र कदहल्यै अभ्यास गदै र्र् ,् नतर्ीहरूले मत्ृ युबाट बच्र्का नर्म्म्त मात्र यसो
गछच र् ्; यसैबीर् अरूलाईर्ाँदह मेरो वर्र्को मागचदशचर् र आपूनतच षवर्ा ददर् काट्र् र्ै कदठर्
हुन्छ, यसैले नतर्ीहरूले स्वाभाषवक रूपमा हरसमय मेरो वर्र् समाती राख्छर् ्। समय बबत्दै जाँदा
नतर्ीहरूले मार्व जीवर्का रहस्य, मार्वजानतको गन्तव्य र मार्व हुर्ुको मूल्य पिा लगाउँ छर् ्।

यसरी मार्वजानत मेरा वर्र्हरूको उपम्स्थनतमा हुन्छ, अनर् म केवल कामकुराहरूलाई नतर्ीहरूको
मागच र्लर् ददन्छु। म मानर्सहरूलाई मेरो वर्र् नतर्ीहरूका अम्स्तत्वको जग बर्ाउर् करमा पार्े

कुर्ै काम गददच र्ँ। जुर् मानर्सहरूसँग षववेक चथएर्, जसको अम्स्तत्वको कुर्ै मूल्य चथएर्,
नतर्ीहरूले मेरो वर्र्लाई साहस पूवचक बेकारको ठार्े अनर् कामकुरो कसरी हुन्छ भन्र्े र्ूपर्ाप
हे रेर नतर्ीहरू आफूले र्ाहे अर्ुसार गछच र् ्। नतर्ीहरू सत्यता र मबाट आउर्े सबै कुरार्सत ददक्क
हुन्छर् ्। यसबाहे क, नतर्ीहरू मेरो भवर्मा बस्र् षवरक्त मान्छर् ्। नतर्ीहरूका गन्तव्य स्थार्का
नर्म्म्त, र दण्डबाट उम्कर्का नर्म्म्त यी मानर्सहरू सेवा गदै भए पनर् केही समयसम्म मेरो

भवर्मा बस्छर् ्। तापनर्, नतर्ीहरूका नर्यतहरू र कायचहरू कदहल्यै पनर् पररवतचर् हुँदैर्र् ्। यसले
आर्शि ् पाउर्े नतर्ीहरूका र्ाहर्ा बढाउँ छ, अनर् एकर्ोदट त्यो राज्यमा पस्र्े त्यसपनछ सधैँभररका
नर्म्म्त त्यही रहर्े—अर्न्त स्वगचमा पस्र्े नतर्ीहरूको र्ाहर्ा बढाउँ छ। नतर्ीहरूले जनत-जनत मेरो

ददर् र्ाँडो आओस ् भन्र्े इच्छा गछच र् ् त्यषि र्ै बढी सत्यता नतर्ीहरूका बाटोमा एउटा बाधा ,
ठे स लाग्र्े कुरा बर्ेको महसुस गछच र् ्। नतर्ीहरूले सत्यता अर्ुसरण र्गरीकर् वा न्याय वा
सजायलाई र्म्स्वकारीकर्, र सबैभन्दा मुख्य कुरा, मेरो भवर्मा षवर्म्र र्भइकर् र मेरो
आज्ञाबमोम्जम र्गरीकर् र्ै नतर्ीहरू स्वगच राज्यका आर्शिहरू उपभोग गर्च प्रतीक्षा गर्ै सक्दै र्र् ्।
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यी मानर्सहरू सत्यताको िोजी गर्े आफ्र्ा र्ाहर्ा पूरा गर्च वा मेरो व्यवस्थापर्मा सहकायच
गर्च मेरो भवर्मा प्रवेश गदै र्र् ;् नतर्ीहरूका एक मात्र इच्छा भर्ेको ती मानर्सहरूको साथमा

रहर्े हो, जो आउर्े युगमा र्ाश पाररर्े छै र्र् ्। यसैले नतर्ीहरूका हृदयले सत्यता के हो वा
सत्यतालाई कसरी स्वीकार गर्ुचपछच भर्ी कदहल्यै पनर् जार्ेको छै र्। यसैकारण त्यस्ता

मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् सत्यता अभ्यास गरे का छै र्र् ् वा आफ्र्ो भ्रष्टताको गदहराइ महसुस
गरे का छै र्र् ्, तापनर् नतर्ीहरू मेरो भवर्मा सवचत्र “सेवकहरू” को रूपमा बसेका छर् ्। नतर्ीहरू

मेरो आउर्े ददर्लाई “धैयचसाथ” प्रनतक्षा गछच र् ् र मेरो काम गर्े तररकाद्वारा यताउनत हुषिएर
पनर् थाक्दै र्र् ्। तर नतर्ीहरूले जनत र्ै ठूलो कोर्सस गरे पनर् वा जस्तै मूल्य र्ुकाए पनर्
नतर्ीहरूले सत्यका नर्म्म्त दुःु ि भोगेका वा मेरो िानतर केही ददएका कसैले पनर् दे िेको छै र्।

मैले पुरार्ो युगलाई अन्त गरे को हे र्चका लाचग नतर्ीहरू आफ्र्ा हृदयमा आतुरमा छर् ्, र मेरो
शम्क्त र अम्ख्तयार कनत महार् ् छर् ् सो पिो लगाउर्का नर्म्म्त अरू पिचर् सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरूले

आफैलाई बदल्र् र सत्यता अर्ुसरण गर्च कदहल्यै हतार गदै र्र् ्। नतर्ीहरू त्यो कुरा मर्
पराउँ छर् ्, जुर्सँग म ददक्क हुन्छु, र मलाई मर् पर्े कुराहरूर्सत नतर्ीहरू ददक्क मान्छर् ्।
नतर्ीहरू त्यो कुराको उत्कट इच्छा गछच र् ्, जसलाई म घण
ृ ा गदच छु, तर मैले घण
ृ ा गर्े कुरा गुम्छ
कक भर्ी डराउँ छर् ्। नतर्ीहरू कदहल्यै घण
ृ ा र्ै र्गरी यो दष्ु ट संसारमा म्जउँ छर् ्, तापनर् म

त्यसलाई र्ाश गररददन्छु कक भर्ी धेरै डराउँ छर् ्। नतर्ीहरूका षवरोधाभासपूणच र्ाहर्ाहरूको बीर्मा,
मैले घण
ृ ा गरे को यो संसारलाई र्ै नतर्ीहरू प्रेम गछच र् ्, तर मैले यसलाई र्ाँडै र्ाश पारूँ भन्र्े

इच्छा पनर् गछच र् ्, ताकक नतर्ीहरू साँर्ो मागचबाट भड्ककएर जार्ुभन्दा अनघ र्ै षवर्ाशको कष्टबाट

बर्ाइयोस ् र अको युगका शासक बर्ाइयोस ्। नतर्ीहरूले सत्यलाई प्रेम र्गरे काले र मबाट आउर्े

सबै कुराहरूले ददक्क हुर्े भएकोले यस्तो भएको हो। नतर्ीहरू आर्शि ् र्गुमाउर्को नर्म्म्त केही
समय “आज्ञाकारी मानर्सहरू” हुर् सक्छर् ्, तर आर्शषित बन्र्े नतर्ीहरूको चर्न्ता र र्ाश हुर्े
डर अनर् आगोको कुण्डमा फार्लर्े कुरालाई कदहल्यै पनर् लुकाउर् सककँदै र्। मेरो ददर् जनत
र्म्जक आउँ छ नतर्ीहरूका इच्छा उषि र्ै अझ बर्लयो हुन्छ। अनर् जषि ठूलो षवपषि हुन्छ यसले
नतर्ीहरूलाई त्यषि र्ै बढी असहाय तुल्याउँ छ, यस क्रममा मलाई आर्म्न्दत बर्ाउर् र नतर्ीहरूले

धेरै समयदे खि र्ाहे का आर्शिहरू गुमाउर्बाट बच्र् कहाँबाट सरु
ु गर्े हो भर्ी अलमल्लमा
पछच र् ्। त्यस्ता मानर्सहरू मेरा हातले आफ्र्ो काम थाल्र्साथ पदहलो पङ्ग्नतका सेर्ा जस्तो भएर

काम गर्च उत्सुक बन्छर् ्। नतर्ीहरू मैले नतर्ीहरूलाई दे म्ख्दर्ँ भन्र्े डरले फौजको पदहलो पङ्ग्नतमा

जार्े बारे मा मात्रै सोच्छर् ्। नतर्ीहरू आफूलाई जे सही लागेको छ त्यही गछच र् ् र बोल्छर् ,्

नतर्ीहरूका काम र व्यवहार कदहल्यै पनर् सत्यतासँग सम्बद्ध हुँदैर्, र नतर्ीहरूका काम र
कायचहरूले मेरो योजर्ालाई भङ्ग्ग गछच र बाधा ददन्छ भर्ी कदहल्यै जान्दै र्र् ्। नतर्ीहरूले धेरै
कोर्सस गरे का हुर् सक्छर् ्, नतर्ीहरू कदठर्ाइहरू सहर्े आफ्र्ो इच्छा र उद्दे श्यमा सत्य हुर्
सक्छर् ्, तर नतर्ीहरूले गरे का कुर्ै पनर् कुराले मसँग सरोकार राख्दै र्र् ्, ककर्कक नतर्ीहरूले
असल अर्भप्रायले काम गरे को मैले कदहल्यै पनर् दे िेको छै र्ँ , नतर्ीहरूले मेरो वेदीमा कुर्ै कुरा
रािेको दे ख्र्े त परै जाओस ्। नतर्ीहरूले मेरो सामु धेरै विचदेखि यस्तै कायचहरू गदै आएका छर् ्।
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मूल रूपमा, मैले नतमीहरूलाई अझ अरू सत्यताहरू ददर्े इच्छा गरे को चथएँ, तर म यसो गर्चबाट

पनछ हटेँ , ककर्कक सत्यताप्रनत नतमीहरूको षवर्ार ठन्डा र उदासीर् छ; म मेरो पररश्रम िेर जाओस ्
भन्र्े र्ाहँददर्ँ, र्त म मानर्सहरूले मेरो वर्र्लाई धारण गरे र पनर् सबै कुरामा मेरो प्रनतरोध

गरे को, मेरो बदर्ाम गरे को र नर्न्दा गरे को र्ै दे ख्न र्ाहन्छु। नतमीहरूको प्रवषृ ि र नतमीहरूको
मार्वताको कारण म नतमीहरूलाई मेरो वर्र्को थोरै , र अनत महत्त्वपूणच कुरा ददन्छु, जसले मार्व
जानतको बीर्मा मेरो परीक्षण कायचको रूपमा काम गदचछ। अदहले मात्र मलाई साँच्र्ै यो नर्श्र्य

भएको छ, कक मैले गरे का नर्णचयहरू र बर्ाएका योजर्ाहरू नतमीहरूका िाँर्ोहरू सह
ु ाउँ दा छर् ्,
यसबाहे क, मार्वजानतप्रनत मेरो षवर्ार सही छ। नतमीहरूले धेरै विचदेखि मेरो सामु गरे का व्यवहारले

मलाई पदहले कदहल्यै र्सुर्ेको उिर ददएको छ अनर् यो उिरको प्रश्र्र्ाँदह यस्तो छ “सत्यता र
साँर्ो परमेश्वरको सामर्े मानर्सको प्रवषृ ि कस्तो छ?” मैले मानर्सको नर्म्म्त समषपचत गरे को

कोर्ससहरूले मानर्सप्रनत भएको मेरो प्रेमको सार प्रमाखणत गछच , अनर् मानर्सले मेरो सामु गरे को
हरे क कायचले नतर्ीहरूले सत्यलाई घण
ृ ा गछच र् ् र नतर्ीहरू मेरो षवरोधमा छर् ् भर्ी प्रमाखणत गदचछ।
हरसमय म मलाई पछ्याउर्ेहरूको सरोकार राख्छु, तापनर् तुरुन्तै मेरो पनछ लाग्र्ेहरू मेरो वर्र्

िहण गर्च सक्षम छै र्र् ्, नतर्ीहरू मेरा सल्लाहहरू स्वीकार गर्च पनर् सक्षम छै र्र् ्। यही कुराले
मलाई सबैभन्दा धेरै दुःु िी बर्ाउँ छ। कसैले पनर् मलाई कदहल्यै बुझ्र् सकेका छै र्र् ्, अनर्
त्यसबाहे क, मेरो मर् नर्ष्कपट र मेरा वर्र्हरू भद्र भए तापनर् कोही पनर् मलाई िहण गर्च

कदहल्यै सक्षम भएको छै र्। प्रत्येक व्यम्क्तले मैले नतर्ीहरूलाई ददएको काम नतर्ीहरूको आफ्र्ै

षवर्ारअर्ुसार गर्े कोर्सस गछच , नतर्ीहरू मेरा अर्भप्रायहरू िोज्दै र्र् ्, मैले नतर्ीहरूबाट के र्ाहन्छु
भर्ी सोध्र्े कुरा त परै जाओस ्। नतर्ीहरूले नर्ष्ठा पूवचक मेरो सेवा गरे को दाबी गरे पनर् मेरो

षवरुद्ध षवद्रोह गछच र् ्। धेरैले आफूले स्वीकार गर्च र्सक्र्े वा अभ्यास गर्च र्सक्र्े सत्यताहरूलाई
सत्यता र्ै होइर्र् ् भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। त्यस्ता मानर्सहरूमा, मेरा सत्यताहरू इन्कार गररएको र
फ्याँककएको थोक बन्दछ। यसको साथसाथै मानर्सहरूले मलाई वर्र्मा मात्र भएको परमेश्वरको
रूपमा चर्न्छर् ्, तापनर् मलाई परदे शीको रूपमा षवश्वास गछच र् ् जो सत्य, बाटो वा जीवर् होइर्।

यो सत्यता कसैले पनर् जान्दै र्: मेरा वर्र्हरू कदहल्यै पररवतचर् र्हुर्े सत्यता हो। म मानर्सको
नर्म्म्त जीवर्को आपनू तच र मार्वजानतको नर्म्म्त एक मात्र मागचदशचक हुँ। मेरा वर्र्हरूको मल्
ू य
र अथच मार्वजानतले मान्यता ददर्े वा र्ददर्े र स्वीकार गर्े वा र्गर्े कुराद्वारा नर्धाचरण गररँदैर् ,
तर वर्र्हरूका सार स्वयमले
् र्ै नर्धाचरण गछच र् ्। यस पथ्
ृ वीमा भएका एक जर्ाले पनर् मेरो

वर्र्हरू िहण गर्च र्सके तापनर् कुर्ै पनर् मानर्सलाई गर्े ती वर्र्हरूको सहायता अपार छर् ्।
त्यसकारण, मेरो वर्र्को षवरुद्धमा षवद्रोह गर्े, िण्डर् गर्े, अत्यन्तै नतरस्कार गर्ेहरूको सामर्ा

गदाच मेरो षवर्ार यनत मात्र हुन्छ: समय र तथ्यहरू र्ै मेरो साक्षी बर्ूर् ् र मेरो वर्र् सत्य, बाटो
र जीवर् हो भर्ी दे िाऊर् ्। मैले भर्ेका कुराहरू सही छर् ्, त्यही कुराले मानर्स सुसम्ज्जत हुर्ुपछच ,
यसको अलाबा जसलाई मानर्सले स्वीकार गर्ुचपछच भर्ी नतर्ीहरूले र्ै दे िाऊर् ्। मलाई पछ्याउर्े

सबैलाई यो तथ्य जान्र् ददर्ेछु: मेरा वर्र्हरू पूणच रूपमा स्वीकार गर्च र्सक्र्ेहरू, मेरा वर्र्हरू

अभ्यास र्गर्े मानर्सहरू, मेरो वर्र्मा उद्दे श्य र्भेट्टाउर्ेहरू, अनर् मेरा वर्र्हरूका कारण मम्ु क्त
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िहण र्गर्ेहरू नतर्ीहरू हुर् ् जसलाई मेरा वर्र्हरूद्वारा दोिी ठहराइएका छर् ्, अनर् यसको
अलाबा, मेरो मुम्क्त गुमाएका छर् ्, अनर् मेरो लहुरो नतर्ीहरूबाट कदहल्यै हट्र्ेछैर्।
अषप्रल १६, २००३

परमेश्वर मातनसको जीवनको स्रोत हुनह
ु ु न्र्
तँ यस संसारमा रुँ दै आएको क्षणदे खि र्ै तैँले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्च थाल्छस ्। परमेश्वरको

योजर्ा र उहाँको षवचधको लाचग तैँले आफ्र्ो भर्ू मका िेल्छस ् र तैँले आफ्र्ो जीवर् यात्रा सरु
ु आत

गछच स ्। तेरो पष्ृ ठभूर्म जस्तोसुकै होस ् र तेरो अगाडड जस्तोसुकै यात्रा भए तापनर् स्वगचको

व्यवस्थापर् र प्रबन्धबाट कोही पनर् उम्कर् सक्दैर्, अनर् नतर्ीहरूको गन्तव्य आफ्र्ै वशमा हुँदैर्,
ककर्कक सबै थोकमाचथ शासर् गर्ुचहुर्े उहाँ मात्र यस्तो कायच गर्च सक्षम हुर्ुहुन्छ। मानर्स

अम्स्तत्वमा आएको ददर्दे खि र्ै ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थापर् गरे र, सबै थोक पररवतचर् हुर्े नर्यमहरू
र नतर्ीहरूका र्ालहरूको मागचचर्त्र नर्दे शर् गदै परमेश्वरले काम गर्ुचभएको छ। सबै थोकहरूलाई
जस्तै मानर्सलाई पनर् परमेश्वरबाट आएको र्मठासपर्, झरी र शीतले गुपर्ुप र अञ्जार् रूपमा

पोिण ददन्छ; सबै थोकहरू जस्तै, मानर्स अन्जार् रूपमा र्ै परमेश्वरको बाहुलीको व्यवस्थापर्को
मातहतमा म्जउँ छ। मानर्सको हृदय र आत्मा परमेश्वरको हातमा हुन्छ, उसको जीवर्को सबै
थोकमा परमेश्वरले र्जर राख्र्ुहुन्छ। तैँले यस कुरालाई षवश्वास गर् वा र्गर्, र्ाहे त्यो सजीव वा

नर्जीव होस ्, कुर्ै पनर् थोक र सबै थोक परमेश्वरको षवर्ारअर्ुसार सछच र् ्, पररवतचर् हुन्छर् ्,
र्वीकरण हुन्छर् ् र लोप हुन्छर् ्। परमेश्वरले यसरी सबै थोकमाचथ शासर् गर्ुचहुन्छ।

जसरी रात र्म्जककँदै जाँदा मानर्स बेिबर हुन्छ, ककर्भर्े मानर्सको हृदयले रात कसरी
र्म्जककँदै छ भर्ी थाहा पाउर् सक्दै र्, र् त यो कहाँबाट आउँ छ भर्ी उसले जान्दछ। जसरी रात
बबस्तारै बबतेर जान्छ, मानर्सले उज्यालोलाई स्वागत गछच , तर उज्यालो कहाँबाट आउँ छ र यसले

रातको अँध्यारोलाई कसरी हटायो भन्र्े बारे मा मानर्सले अनत कम मात्र जान्दछ र यसप्रनत अझै

कम सर्ेत रहन्छ। नयर्ै ददर् र रात भइरहर्े क्रमले र्ै मानर्सलाई एउटा कालिण्डबाट अको
कालिण्डमा, एउटा ऐनतहार्सक सन्दभचबाट अको ऐनतहार्सक सन्दभचमा पर्ु याउँ छ र यस क्रममा

हरे क युगमा परमेश्वरको कायच भएको छ र हरे क युगको नर्म्म्त उहाँको योजर्ा पूरा भएको छ
भन्र्े कुरालाई सुनर्म्श्र्त गछच । मानर्स यी सबै कालिण्डहरूमा परमेश्वरसँगै दहँडेको छ, तैपनर्

परमेश्वरले सबै थोकहरू र जीषवत प्राणीहरूको भषवष्यमाचथ प्रभुत्व गर्ुचहुन्छ भर्ी उसले जान्दै र्,
र् त परमेश्वरले सबै थोकहरूलाई कसरी नर्दे र्शत गर्ुचहुन्छ र प्रबन्ध गर्ुचहुन्छ भन्र्े र्ै उसले
जान्दछ। यसले मानर्सलाई अनत प्रार्ीर्कालदे खि वतचमार्सम्म र्ै छलेको छ। यसो हुर्क
ु ो कारण
परमेश्वरका कायचहरू अत्यन्त अदृश्य भएर होइर्, र् त परमेश्वरको योजर्ा साकार हुर् बाँकी रहे र

र्ै हो, तर मानर्सको हृदय र आत्मा परमेश्वरबाट अनत टाढा भएको कारण हो, यो यनत टाढा छ
कक मानर्सले परमेश्वरको सेवा गदाच पनर् ऊ शैतार्को सेवामा रहन्छ र यो उसलाई यो कुरा अझै

थाहा छै र्। परमेश्वरका कदमहरू र परमेश्वरको दे िा पर्े घटर्ालाई कसैले पनर् सकक्रयतापव
ू चक
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िोज्दै र्, अनर् कोही पनर् परमेश्वरको हे रर्ाह र संरक्षणमा रहर् इच्छुक छै र्। बरु, यस संसार र
दष्ु ट मानर्सहरूले अर्ुसरण गर्े, अम्स्तत्वमा रहे का नर्यमहरूलाई अवलम्बर् गर्चको नर्म्म्त नतर्ीहरू

शैतार् अथाचत ् दष्ु टको क्षयमा नर्भचर रहर् रुर्ाउँ छर् ्। यस कुरामा, मानर्सको हृदय र आत्मा

शैतार्को लाचग मानर्सको कोसेली र शैतार्को िाद्य पदाथच भएको छ। यसबाहे क , मार्व हृदय र

आत्मा शैतार् बस्र् सक्र्े ठाउँ र त्यसको िेल मैदार् हुर् योग्यको भएको छ। यसरी मानर्सले
मार्व हुर्ुको र्सद्धान्तहरूका साथै मार्व अम्स्तत्वको मूल्य र अथचको बझ
ु ाइलाई थाहा र्ै र्पाइकर्
गम
ु ाउँ छ। मानर्सको हृदयमा परमेश्वरका व्यवस्थाहरू अनर् परमेश्वर र मानर्स बीर्को करार
क्रर्मक रूपमा मेदटँ दै जान्छ र उसले परमेश्वरलाई िोज्र् वा उहाँको ख्याल गर्च छोड्छ। समय

बबत्दै जाँदा, परमेश्वरले उसलाई ककर् सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो भन्र्े कुरा र्ै मानर्सले बुझ्दै र्, र् त उसले
परमेश्वरको मुिबाट नर्स्केको वर्र् र परमेश्वरबाट आएका सबै कुरा र्ै बुझ्छ। त्यसपनछ मानर्सले

परमेश्वरका व्यवस्थाहरू र आदे शहरूको प्रनतरोध गर्च थाल्छ, अनर् उसको हृदय र आत्मा मरे तुल्य

बन्छ…। परमेश्वरले मौर्लक रूपमा सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मानर्सलाई गुमाउर्ुहुन्छ, अनर् मानर्सले उसको
मौर्लक मूललाई गुमाउँ छ: मार्वजानतको अफसोस यही र्ै हो। वास्तवमा, प्रारम्भदे खि अदहलेसम्म

र्ै परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त द:ु िद घटर्ाहरूलाई प्रस्तुत गर्ुचभएको छ, जसमा मानर्स र्ै
र्ायक र पीडडत दव
ु ै बन्छ। अनर् यो दुःु िद घटर्ाको नर्दे शक को हो भर्ी कसैले जवाफ ददर्
सक्दै र्।

संसारको व्यापक फैलावटमा महासागरहरू भररएर मैदार्मा पररणत हुँदैछर् ्, जर्मर्हरू बगेर
महासागरहरूमा पररवतचर् भइरहे का छर् ् र यो क्रम जारी र्ै रहन्छ। सबै थोकका बीर्मा रहे का सबै
कुरामाचथ शासर् गर्ुचहुर्े बाहे क, अरू कोही पनर् मार्वजानतलाई अगुवाइ गर्च र मागचनर्दे र्शत गर्च
सक्षम छै र्। मार्वजानतको नर्म्म्त काम गर्े वा तयारी गर्च सक्र्े शम्क्तशाली व्यम्क्त कोही पनर्

छै र्, मार्वजानतलाई ज्योनतको गन्तव्यनतर अगव
ु ाइ गर्े र संसारका अन्यायहरूबाट मुक्त गर्च

सक्र्े व्यम्क्त अझै कम छर् ्। मार्वजानतको भषवष्यप्रनत परमेश्वर षवलाप गर्ुचहुन्छ, उहाँ मानर्सको
पतर्प्रनत शोक गर्ुचहुन्छ, अनर् मानर्स फकचर् र्सक्र्े षवर्ाशको मागचनतर क्रर्मक रूपमा लाचगरहे को

कुराले उहाँलाई पीडा ददन्छ। परमेश्वरको हृदयलाई नछयानछया बर्ाउर्े र दष्ु टलाई िोज्र्को लाचग

उहाँलाई त्याग्र्े त्यस्तो मार्वजानतको ददशा कतानतर लागेको हुर् सक्छ भन्र्े कुराप्रनत कसैले
कदहल्यै षवर्ार गरे को छै र्। यसैकारणले गदाच कसैले पनर् परमेश्वरको क्रोध थाहा गदै र्, कसैले
परमेश्वरको मागचलाई िोज्दै र् वा परमेश्वरको र्म्जक जार्े कोर्सस गदै र्, अझ भन्र्ुपदाच, ककर्
कसैले पनर् परमेश्वरको शोक र पीडालाई बुझ्र् िोज्दै र्। परमेश्वरको आवाज सुर्ेपनछ पनर्
परमेश्वरको अर्ि
ु ह र वास्ताबाट तकेर उहाँको सत्यतालाई त्यागेर मानर्स आफ्र्ै मागचमा दहँडडरहन्छ

र परमेश्वरको शत्रु शैतार्को हातमा आफूलाई बेच्र् रुर्ाउँ छ। के मानर्स आफ्र्ो म्जद्दीमा
लाचगरहर्ुपछच , अनर् परमेश्वरलाई फकेर र्हे ररकर् र्ै उहाँलाई छोड्र्े मार्वजानतप्रनत परमेश्वरले

कसरी काम गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरालाई कसैले षवर्ार गरे को छ? परमेश्वरले यस अनघ कदहल्यै
र्भएको षवपषि उहाँको बाहुलीले तयार पार्ुचभएको हुर्ाले उहाँले पटक-पटक याद ददलाउर्ुभएको र
अती ददर्भ
ु एको कसैले जान्दै र्र् ्, जर्
ु षवपषि मार्व दे ह र प्राणको नर्म्म्त असह्य हुर्ेछ। यो
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षवपषि दे हको नर्म्म्त मात्र दण्ड होइर्, तर प्राणको नर्म्म्त पनर् हो। तैँले यो कुरा थाहा पाउर्ुपछच :
जब परमेश्वरको योजर्ा षवफल हुन्छ, र उहाँका याद ददलाउर्े कुराहरू र अतीहरूको नर्म्म्त कुर्ै
प्रनतकक्रया ददँ दैर्, तब उहाँले कस्तो क्रोध पोिाउर्ह
ु ु न्छ होला? यो कुर्ै पनर् सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूले
कदहल्यै र्भोगेका र र्सुर्ेका ककर्समको हुर्ेछ। त्यसैले म भन्छु, यो षवपषि पदहले कदहल्यै आएको
चथएर् र फेरर कदहल्यै आउर्े छै र्। मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्े परमेश्वरको योजर्ा यो एक पटकको

लाचग मात्रै हो र मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े पनर् यो एक पटकको लाचग मात्रै हो। यो पदहलो
पटक पनर् र अम्न्तम पनर् हो। यसकारण, परमेश्वरले मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर् यस पटक
गर्ुचहुर्े कडा पररश्रम र जोशपूणच अपेक्षालाई कसैले बुझ्दै र्।

परमेश्वरले यो संसारलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो र जीषवत प्राणी, अथाचत ् मानर्सलाई त्यस अवस्थामा

ल्याउर्ुभयो, जसलाई उहाँले जीवर् ददर्ुभयो। पनछ मानर्सको आमाबुबा र र्ातेदारहरू भए, अनर्
ऊ एकलो भएर्। मानर्सले यस भौनतक संसारलाई पदहलो पटक दे िेदेखि र्ै उसलाई परमेश्वरको
षवचधर्भत्र रहर्लाई नर्धाचररत गररएको चथयो। परमेश्वरबाट आएको जीवर्को सासले र्ै प्रत्येक

जीषवत प्राणीहरूलाई वद्
ृ चध गराएर वयस्कमा पुर्याउँ छ। यस प्रकक्रयामा, मानर्स परमेश्वरको

हे रर्ाहमा र्ै वद्
ृ चध भइरहे को छ भन्र्े कसैले महसुस गदै र्; बरु, मानर्स आफ्र्ा आमाबुबाको

प्रेमपूणच हे रर्ाहमा वद्
ृ चध भइरहे को हुन्छ र उसको वद्
ृ चधलाई उसैको सुबुद्चधले नर्दे शर् गछच भन्र्े
नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ्। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े उसको जीवर् कसले ददएको वा यो कहाँबाट आउँ छ
भन्र्े मानर्सले जान्दै र्, जीवर्को अन्तनर्चदहत शम्क्तले कसरी आश्र्यचकमचहरू पैदा गछच भन्र्े कुरा
तै परै जाओस ्। उसको जीवर्लाई नर्रन्तरता ददर्े आधार िार्ा हो र लगर्शीलता र्ै उसको

अम्स्तत्वको स्रोत हो अनर् उसको मर्मा भएको आस्थाहरू र्ै उसको अम्स्तत्वका जगहरू हुर् ् भन्र्े
मात्र उसले जान्दछ। मानर्स परमेश्वरको अर्ि
ु ह र ईश्वरीय कृपाबारे पण
ू च रूपमा अन्जार् हुन्छ र
परमेश्वरले उसलाई ददर्ुभएको जीवर्लाई लापरवाही रूपमा बबताउँ छ…। परमेश्वरले ददर्रात हे रर्ाह
गर्ुचभएको मार्वजानतमध्ये एक जर्ाले पनर् उहाँको आराधर्ा गर्च आफैलाई अिसर गदै र्।

परमेश्वरले मानर्समा काम मात्रै गरररहर्ु हुन्छ, जसको नर्म्म्त आफूले योजर्ा बर्ाएअर्ुसार उहाँले

कुर्ै पनर् अपेक्षा राख्र्ुहुन्र्। कुर्ै ददर् मानर्स उसको सपर्ाबाट ब्युँझन्छ अनर् जीवर्को मूल्य र
अथचलाई, उसलाई परमेश्वरले ददर्ुभएको सबै कुराको नर्म्म्त उहाँले र्क
ु ाउर्भ
ु एको मल्
ू य र मानर्स

उहाँनतर फकचन्छ भर्ी उहाँले गर्ुचभएको उत्सुकता सदहतको प्रतीक्षालाई महसुस गर्ेछ भर्ी अपेक्षाको

साथ परमेश्वरले यसो गर्ुचहुन्छ। मार्व जीवर्को उद्गम र नर्रन्तरतालाई सञ्र्ालर् गर्े
रहस्यहरूर्भत्र कसैले नर्यालेको छै र्। यी सबै कुरालाई बुझ्र्ुहुर्े परमेश्वरले मात्र र्ोट र प्रहारलाई
र्प
ू र्ाप सहर्ह
ु ु न्छ, जर्
ु प्रहार परमेश्वरबाट प्राप्त गरे को हरे क थोकको नर्म्म्त धन्यवादी समेत

र्हुर्े मानर्सले उहाँलाई ददन्छ। जीवर्ले सामान्य रूपमा ल्याउर्े सबै कुराहरूको आर्न्द मानर्सले
र्लन्छ, र परमेश्वरलाई मानर्सले षवश्वासघात गछच , बबसचन्छ र उहाँबाट िोस्छ भन्र्े कुरा त
“सामान्य र्ै हो”। के परमेश्वरको योजर्ा यनत धेरै महत्त्वको हुर् सक्छ? के परमेश्वरको बाहुलीबाट
आएको यो जीषवत प्राणी अथाचत ् मानर्स साँच्र्ै यनत धेरै महत्त्वपूणच हुर् सक्छ? नर्म्श्र्त रूपमा
र्ै, परमेश्वरको योजर्ा महत्त्वपण
ू च छ; यद्यषप, परमेश्वरको बाहुलीद्वारा सम्ृ ष्ट गररएको यो जीषवत
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प्राणी उहाँको योजर्ाको िानतर मात्र अम्स्तत्वमा छ। यसकारण, परमेश्वरले यस मर्ावजानतप्रनतको
घण
ृ ाको िानतर आफ्र्ो योजर्ालाई बबाचद पार्च सक्र्ुहुन्र्। मानर्सको दे हको नर्म्म्त होइर् तर

मानर्सको जीवर्को नर्म्म्त, उहाँको योजर्ा र उहाँले फुक्र्ुभएको सासको नर्म्म्त परमेश्वरले सारा
कष्टहरू सहर्ुहुन्छ। मानर्सको दे हलाई कफताच र्लर्को नर्म्म्त होइर्, तर उहाँले फुक्र्ुभएको सासको

नर्म्म्त उहाँले यसो गर्ुचहुन्छ। यो र्ै उहाँको योजर्ा हो।
यस संसारमा आउर्े सबैले जीवर् र मत्ृ युबाट भएर जार्ुपछच , र तीमध्ये धेरै जर्ा मत्ृ यु र
पर्
ु जचन्मको र्क्रबाट भएर गएका छर् ्। जो जीषवत छर् ् नतर्ीहरू र्ाँडै मर्ेछर् ,् र मरे काहरू र्ाँडै

फकचर्ेछर् ्। यी सबै कुरा जीवर्को मागच हो जुर् परमेश्वर आफैले प्रत्येक जीषवत प्राणीहरूका लाचग
प्रबन्ध गर्ुचभएको छ। यद्यषप यो मागच र र्क्र त्यो िास सत्यता हो जर्
ु मानर्सले हे रोस ् भन्र्े

परमेश्वर र्ाहर्ुहुन्छ: परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएको जीवर् असीर्मत छ, भौनतकता, समय वा
स्थार्द्वारा बाधा र्पुग्र्े ककर्समको छ। परमेश्वरले मानर्सलाई प्रदार् गर्चभ
ु एको जीवर्को रहस्य
यस्तो छ र यो जीवर् उहाँबाट र्ै आएको हो भन्र्े कुराको प्रमाण हो। धेरैले जीवर् परमेश्वरबाट
आएको हो भर्ी षवश्वास र्गरे पनर् र नतर्ीहरूले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई र्ाहे स्वीकार गरे पनर्

वा इन्कार गरे पनर् मानर्सले अनर्वायच रूपमा परमेश्वरबाट आएका कुराहरूको उपभोग गदचछ। यदद

परमेश्वरले एक ददर् अर्ार्क हृदय पररवतचर् गर्ुचभयो र संसारमा भएका सबै फेरर प्राप्त गर्े र
उहाँले ददर्भ
चु यो भर्े कोही पनर् रहर्ेछैर्। परमेश्वरले जीषवत
ु एको जीवर् कफताच र्लर्े इच्छा गर्भ

र नर्जीव सबै कुराहरूको लाचग आपूनतच गर्च आफ्र्ो जीवर् प्रयोग गर्ुचहुन्छ, र उहाँको शम्क्त र
अचधकारको सद्गण
ु द्वारा सबै थोकलाई असल क्रममा राख्नुहुन्छ। यो त्यस्तो सत्यता हो जर्
ु कसैले

पनर् कल्पर्ा गर्च वा बुझ्र् सक्दै र्, र यी बुझ्र् र्सककर्े सत्यताहरू र्ै परमेश्वरको जीवर्शम्क्तको
प्रकटीकरण र साक्षी हो। अब म तँलाई एउटा रहस्य बताउँ छु: परमेश्वरको जीवर्को महार्ता र
उहाँको जीवर्को शम्क्त कुर्ै पनर् प्राणीका लाचग बुझ्र् र्सककर्े छ। षवगतमा जस्तो चथयो अदहले

पनर् यो त्यस्तै छ, आउर्े समयमा पनर् यो त्यस्तै रहर्ेछ। मैले बताउर्े दोस्रो रहस्य यो हो: सम्ृ ष्ट
गररएका सबै प्राणीका नर्म्म्त जीवर्को स्रोत परमेश्वरबाट आउँ दछ, र्ाहे ती रूप वा ढाँर्ामा जनतसुकै

फरक होऊर् ्; तँ जस्तोसुकै प्रकारको जीषवत प्राणी भए पनर् तँ परमेश्वरद्वारा तोककएको जीवर्
मागचको षवरुद्ध जार् सक्दै र्स ्। जसरी भए पनर्, मानर्सले यो बझ
ु ोस ् भन्र्े म र्ाहन्छु: परमेश्वरको

वास्ता, सुरक्षा र प्रबन्धषवर्ा मानर्सले जनत र्ै कोर्सस गरे पनर् वा जनत र्ै कदठर् संघिच गरे पनर्

उसले प्राप्त गर्ुचपर्े ती सबै कुराहरू प्राप्त गर्च सक्दै र्। परमेश्वरबाट जीवर्को आपूनतच भएर् भर्े

मानर्सले म्जउर्ुको महत्त्वको अथच र जीवर्को अथचलाई गुमाउँ छ। आफ्र्ो जीवर्को मोललाई व्यथचमा

िेर फाल्र्े मानर्सलाई परमेश्वरले कसरी यस्तो लापरवाह हुर्े अर्म
ु नत ददर् सक्र्ह
ु ु न्छ? मैले पदहले
भर्ेझ:ैँ परमेश्वर तेरो जीवर्को स्रोत हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई र्बबसच। यदद परमेश्वरले ददर्ुभएका

सबै कुराको कदर गर्च मानर्सले सकेर् भर्े, परमेश्वरले सुरुमा जे ददर्ुभयो त्यो मात्र कफताच र्लर्ुहुन्र्,
तर उहाँले मानर्सलाई ददर्ुभएको भन्दा दोबर मूल्य उसलाई नतर्च लगाउर्ुहुन्छ।

मे २६, २००३
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सवछिक्क्तमानको
् सस्
ु केरा
तेरो हृदयमा षवशाल रहस्य छ, जसको बारे मा तँ कदहल्यै जार्कार भइर्स ,् ककर्कक तँ

ज्योनतबबर्ाको संसारमा बाँचर्रहे को छस ्। तेरो हृदय र तेरो आत्मा दष्ु टद्वारा बलजफती िोर्सएको

छ। तेरा आँिाहरू अन्धकारले धर्मला भएका छर् ् र तँ र् ददर्मा आकाशको सूयच दे ख्न सक्छस ्
र् राती र्म्म्करहर्े तारा र्ै। तेरा कार्हरू कपटपण
ू च शब्दहरूले टार्लएका छर् ्, र तँ र् यहोवाको
गजचर्को आवाज सुन्र् सक्छस ्, र् उहाँको र्संहासर्बाट बग्र्े पार्ीको आवाज र्ै। तेरो अचधकारमा

भएका तेरा सबै र्ीज, जुर् सवचशम्क्तमार्ले
् तँलाई ददर्ुभएको चथयो, तैँले ती सबै गुमाइसकेको

छस ्। तँ पीडाको अर्न्त सागरमा प्रवेश गरे को छस ् जहाँ उद्धार गर्े कुर्ै शम्क्त छै र्, बाँच्र्े कुर्ै
आशा छै र्, र तैँले गर्े कायच भर्ेको केवल सङ्ग्घिच र हस्याङफस्याङ मात्र हो…। त्यस क्षणपश्र्ात ,्
तँ दष्ु टद्वारा पीडडत बन्र् अर्भशप्त भइस ्, सवचशम्क्तमार्को
्
आशीवाचदबाट धेरै टाढा रदहस ,्
सवचशम्क्तमार्का
् प्रावधार्हरूको पहुँर्बाट बादहर रदहस ्, फकेर आउर् र्सक्र्े मागचमा दहडडरदहस ्।
लािौँ आह्वार्हरूले पनर् तेरो मर् र आत्मालाई मुम्स्कलले मात्र जगाउर् सक्छर्।् तँ दष्ु टको
कािमा र्ीर नर्द्रामा सुतेको छस ् जसले तँलाई ददशाषवहीर् वा मागचसङ्ग्केतरदहत असीम साम्राज्यमा

लोभ्याएको छ। तत्पश्र्ात ् तैँले तेरो मौर्लक नर्दोिता र शद्
्
ु धता गम
ु ाइस ्, र सवचशम्क्तमार्को
हे रर्ाहबाट टाढा हुर् थार्लस ्। तेरो हृदयमा रहे को दष्ु टले सबै मार्मलाहरूमा तँलाई पररर्ालर् गछच
र यही र्ै तेरो जीवर् बर्ेको छ। अब तँ ऊसँग डराउर्ु, ऊबाट टाढा रहर्ु, वा ऊमाचथ शङ्ग्का
गर्ुचको सट्टा उसलाई आफ्र्ो मर्को परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गछच स ्। तैँले उसलाई पषवत्र

मान्र् थार्लस ्, उसैको पज
ू ा गर्च थार्लस ्, र नतमीहरू दव
ु ै जर्ा शरीर र छाया झैँ अषवभाज्य भएका
छौ, सँगसँगै म्जउर् र मर्च प्रनतबद्ध बर्ेका छौ। तँ कहाँ देखि आएको चथइस ्, तेरो जन्म ककर्
भएको चथयो, वा तँ ककर् मर्ेछस ् भन्र्े कुराको ज्ञार् तँलाई छै र्। तँ सवचशम्क्तमार्लाई
्
एक

अपररचर्तको रूपमा हे छचस ;् उहाँले तेरो लाचग गर्ुचभएका सबै कुराहरूलाई छोडौं, तँलाई त उहाँको

प्रारम्भको बारे मा समेत थाहा छै र्। उहाँबाट आएको हरे क र्ीज तेरा लाचग घण
ृ ास्पद भएको छ;
तैँले र् त्यसको कदर गछच स ् र् त्यसको महत्त्व र्ै जान्दछस ्। सवचशम्क्तमार् को
्
प्रावधार् पाउर्
सुरु गरे देखि र्ै तँ दष्ु टको साथमा दहँ ड्छस ्। दष्ु टको साथमा तैँले हजारौं विचको तुफार् र आँधीबेहरी

सदहस ्, र तँ उसैसँग परमेश्वरका षवरुद्धमा उर्भइस ् जो तेरो जीवर्को स्रोत हुर्ुहुन्थ्यो। तँ
षवर्ाशको ककर्ारामा आइपुचगसकेको छस ् भन्र्े कुरै छोडौं, तैँले त पश्र्ािाप समेत गर्च जार्ेको
छै र्स ्। दष्ु टले तँलाई बहकाएको र कष्ट ददएको छ भन्र्े कुरा तैँले बबर्सचएको छस ्; तैँले आफ्र्ो

सुरुवात बबर्सचएको छस ्। यसरी आजको ददर्सम्म त्यो दष्ु टले तेरो मागचका हरे क पाइलामा कष्ट

ददएको छ। तेरो मर् र आत्मा र्ेतर्ाशून्य र र्ाश भएका छर् ्। तैँले मार्व संसारका षवडम्बर्ाहरूको
बारे मा गुर्ासो गर्च बन्द गरे को छस ्; यो संसार अन्यायी छ भन्र्े अबउप्रान्त तैँले षवश्वास गदै र्स ्।

सवचशम्क्तमार्को
्
अम्स्तत्व छ कक छै र् भन्र्े कुरामा तँलाई मतलब हुर्े त कुरै छाडौं। धेरै
पदहलादे खि त्यो दष्ु ट तेरो वास्तषवक षपता हो र तँ त्यसबाट अलम्ग्गर् सक्दै र्स ् भर्ी तैँले
ठार्ेकोले गदाच यस्तो भएको हो। तेरो मर्मा गढे को रहस्य यही हो।
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र्मरर्मरे बबहार्ीको आगमर्सँगै पूवचमा बबहार्ी तारा उदाउर् थाल्छ। यो तारा त्यहाँ पदहला

कदहल्यै चथएर्, र यसले शान्त, ररमररमे आकाशलाई र्हककलो बर्ाउँ छ, जसले मानर्सहरूको
हृदयमा नर्भेको ज्योनत पुर्ुः प्रज्वर्लत पाछच । तँमा र अरूमा समार् रूपले र्म्म्कर्े यो ज्योनतको

कारण मार्व अब एक्लो छै र्। तैपनर् तँ एक्लै यो अँध्यारो रातमा मस्त नर्द्रामा रहन्छस ्। तैँले

कुर्ै आवाज सुन्दै र्स ् र कुर्ै ज्योनत दे ख्दै र्स ्; र्वीर् स्वगच र पथ्
ृ वीको आगमर्, र्वयुगको
आगमर्को बारे मा तँ अर्र्भज्ञ छस ,् ककर्भर्े तेरा बुवाले तँलाई भन्र्ुहुन्छ, “मेरो छोरा, नतमी
अदहल्यै र्उठ, अझै बबहार् सबेरै छ। मौसम चर्सो छ, त्यसैले नतमी बादहर र्जाऊ, र्त्र नतम्रा

आँिाहरू तरबार र भालाले रोषपर्ेछर् ।”
् तँ केवल तेरो बुवाका सल्लाहहरूमा भरोसा गछच स ्,
ककर्कक तँलाई षवश्वास छ कक केवल तेरो बुवा सही हुर्ुहुन्छ, ककर्भर्े उहाँ तँभन्दा जेष्ठ हुर्ुहुन्छ
र तँलाई औधी माया गर्ुचहुन्छ। यस्ता सल्लाहहरू र यस्तो मायाले तँलाई षवश्वमा ज्योनत छ
भन्र्े प्रार्ीर् कथामा षवश्वास गर्च रोक लगाउँ छर्;् त्यस्ता कुराहरूले षवश्वमा अझै सत्य

अम्स्तत्वमा छ भन्र्े कुरामा र्ासो राख्नदे खि तँलाई रोक्छर् ्। तैँले अबउप्रान्त सवचशम्क्तमार्द्वारा
्
गररर्े उद्धारको आशा गर्े दहम्मत गदै र्स ्। तँ यथाम्स्थनतमा सन्तुष्ट हुन्छस ्, अबउप्रान्त तँ
ज्योनतको आगमर्को अपेक्षा गदै र्स ,् प्रार्ीर् कथामा भनर्एझैँ सवचशम्क्तमार् को
् आगमर् हे र्च तँ
पिँदैर्स ्। तेरो षवर्ारमा, हरे क सुन्दर र्ीजलाई पुर्जीषवत गर्च सककँदै र्, यो अम्स्तत्वमा रहर्
सक्दै र्। तेरो र्जरमा, मार्वजानतको भोर्ल र मार्वजानतको भषवष्य हराउँ छ, षवलय हुन्छ। आफ्र्ो
पूरै बल लगाई तँ आफ्र्ो बुवाको लुगामा झुम्न्डएको छस ्, कदठर्ाइहरू सहर् प्रफुल्ल छस ्, तेरो
यात्राको सहयात्री र लामो यात्राको ददशा गुम्र्े हो कक भन्र्ेमा नर्कै डराएको छस ्। मानर्सहरूको

षवशाल र धर्मलो संसारले नतमीहरूजस्ता धेरैलाई दृढ र नर्डर भएर षवर्भन्र् भूर्मकाहरू नर्वाचह

गर्च तयार गरे को छ। यसले मत्ृ युसँग र्डराउर्े धेरै “योद्धाहरू” सज
ृ र्ा गरे को छ। योभन्दा पनर्

बढी, यसले र्ेतर्ाशून्य र पक्षाघात भएका मार्वहरूको एकपनछ अको हूल तयार गरे को छ, जो
आफू सम्ृ ष्ट हुर्ुको उद्दे श्यको बारे मा अर्र्भज्ञ छर् ्। सवचशम्क्तमार्का
्
आँिाले गदहरो पीडामा

रहे का हरे क मार्वजानतको नर्रीक्षण गछच र् ्। उहाँले जे सुन्र्ुहुन्छ त्यो पीडडतहरूको षवलाप हो,
उहाँले जे दे ख्नुहुन्छ त्यो पीडाले छट्पदटएकाहरूको नर्लचज्जपर् हो, र उहाँले जे अर्ुभूनत गर्ुचहुन्छ
त्यो मुम्क्तको अर्ुिह गुमाएको मार्वजानतको असहायपर् र भयावहपर् हो। मार्वजानतले आफ्र्ो

मागचमा आफैँ दहँ ड्र्े नर्णचयको छर्ौट गदै उहाँको हे रर्ाहलाई अस्वीकार गछच , र दस्
ु मर्को साथमा
रहे र गदहरो समुन्द्रका, अम्न्तम थोपासम्मै , नततोपर्ाको स्वाद र्ाख्ने इच्छा गदै उहाँको दृम्ष्टको
नर्गरार्ीबाट

भाग्र्

र्ाहन्छ।

अब

मार्वद्वारा

सवचशम्क्तमार्को
्

सुस्केरा

सुनर्ँदैर्; अब

सवचशम्क्तमार्का
्
हातहरू पीडडत मार्वलाई सम
ु सुम्याउर् इच्छुक छै र्र् ्। समय-समयमा उहाँले
आचधपत्य जमाउर्ुहुन्छ, र समय-समयमा पुर्ुः गुमाउर्ुहुन्छ, र यसरी यही कायच उहाँले

दोहोर्याउर्ुहुन्छ। त्यही क्षणदे खि उहाँ थाक्र्, झको मान्र् थाल्र्ुहुन्छ र यसैकारण उहाँले
गरररहर्ुभएको काम रोक्र्ुहुन्छ र मार्वजानतमाझ दहँ ड्र् छोड्र्ुहुन्छ…। मार्वजानत यी सबै
पररवतचर्सँग पूणच रूपले अर्र्भज्ञ छ, सवचशम्क्तमार्को
् आउर्े र जार्े अनर् दुःु ि र उदासीर्ताको
षवियमा अर्र्भज्ञ छ।
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यस संसारमा भएको हरे क कुरा सवचशम्क्तमार्का
्
षवर्ारहरू र उहाँको प्रत्यक्ष नर्गरार्ीमा

द्रत
ु गनतमा पररवतचर् हुन्छ। मार्वजानतले कदहल्यै र्सुर्ेका कुराहरू अकस्मात ् आइपुग्छर् ,्
जबकक मार्वजानतले लामो समयदे खि अचधकार जमाएका कुराहरू थाहै र्पाई फुत्कन्छर् ्।
सवचशम्क्तमार्को
्

स्थार्

षवशेिका

बारे मा

कसैले

पनर्

बुझ्र्

सक्दै र्, सवचशम्क्तमार्को
्

जीवर्शम्क्तको सवचश्रेष्ठता र महार्ता
् जोकोहीले बुझ्र्े कुरा त परै जाओस।् उहाँ यो अथचमा

सवचश्रेष्ठ हुर्ुहुन्छ कक मार्वले बुझ्र् र्सक्र्े कुरा उहाँले बुझ्र्ुहुन्छ। उहाँ यस अथचमा महार् ्
हुर्ुहुन्छ कक मार्वजानतद्वारा त्याचगर्ुभए तापनर् उहाँले अझै मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्ुहुन्छ।
उहाँलाई जीवर् र मत्ृ युको अथच थाहा छ, र त्यसका अनतररक्त, उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको
मार्वजानतले पालर्ा गर्ुचपर्े अम्स्तत्वका नर्यमहरू उहाँलाई थाहा छ। उहाँ मार्व अम्स्तत्वको

आधार हुर्ुहुन्छ, र उहाँ र्ै उद्धारक हुर्ुहुन्छ जसले मार्वजानतको फेरर पुर्रुत्थार् गर्ुचहुन्छ।
उहाँले िुशी हृदयलाई दुःु खित पार्ुचहुन्छ, र दुःु खित हृदयलाई िुशी ददएर उठाउर्ुहुन्छ, सबै आफ्र्ो
कायचको िानतर, र आफ्र्ो योजर्ाको िानतर।

सवचशम्क्तमार्ले
् प्रदार् गर्ुचभएको जीवर्बाट तककचएर गएको हुर्ाले, मार्वजानत आफ्र्ो
अम्स्तत्वको उद्दे श्यबारे अर्र्भज्ञ छ, तथाषप ऊ मत्ृ युसँग डराउँ छ। नतर्ीहरू सहयोग वा समथचर्रदहत

छर्,् अझै पनर् आफ्र्ा आँिा चर्म्लर् अनर्च्छुक हुन्छर्,् र नतर्ीहरूले यस संसारमा एक हीर्
अम्स्तत्वलाई नघस्स्याउर् आफैलाई तयार गछच र्,् आफ्र्ै आत्माको अर्भ
ु नू त र्भएका ती दे हका
पोकोहरू। तँ, अरूझैँ, यसैगरी आशाबबर्ा, लक्ष्यबबर्ा बाँच्छस ्। केवल प्रार्ीर् कथाका पषवत्र एउटै

उहाँले मात्र ती मानर्सहरूलाई मुम्क्त ददर्ुहुर्ेछ जो सङ्ग्कटको माझमा शोक गदै उहाँको आगमर्को
व्याकुलताका साथ प्रतीक्षा गछच र्।् अदहलेसम्म, त्यस्तो षवश्वास नतर्ीहरूमा महसुस गररएको छै र्

जसमा र्ेतर्ाको अभाव छ। तथाषप, मानर्सहरू अझै पनर् यसका लाचग आतरु छर् ्। सवचशम्क्तमार्ले
्
यी मानर्सहरूमाचथ कृपा गर्ुचहुन्छ जो गदहरोगरी कष्टमा छर्;् त्यसैगरी, यी मानर्सहरूसँग ददक्क
हुर्ुहुन्छ जोसँग र्ेतर्ाको अभाव छ, ककर्कक मार्वबाट उिर प्राप्त गर्च उहाँले लामो समय
पिचर्ुपरे को छ। उहाँले िोज्र् र्ाहर्ुहुन्छ, तेरो हृदय र तेरो आत्मा िोज्र् र्ाहर्ुहुन्छ, तेरो लाचग
पार्ी र िार्ा ल्याउर् र तँलाई ब्यूँझाउर् र्ाहर्ुहुन्छ, ताकक तँ अब उप्रान्त नतिाचउर् र भोकाउर्
र्परोस।् जब तँ थाक्छस ् र जब तैँले यो संसारको नर्राशाजर्क वैराग्यपर्का केही कुरा महसस
ु

गर्च थाल्छस ्, तब तँ हताश र्बर् ्, र्रू। सवचशम्क्तमार् ् परमेश्वर, रिवालाले जुर्सुकै बित पनर्

तेरो आगमर्लाई स्वीकार्ुचहुर्ेछ। उहाँले तेरो र्म्जकैबाट रिवाली गदै हुर्ुहुन्छ, तँ फककचर्े प्रतीक्षा
गदै हुर्ुहुन्छ। उहाँ तेरो स्मनृ त अकस्मात ् फककचर्े ददर्को प्रनतक्षा गदै हुर्ुहुन्छ: जुर् ददर् तैँले तँ
परमेश्वरबाट आइस ्, तैँले कुर्ै अज्ञात समयमा आफ्र्ो ददशा गम
ु ाइस ्, कुर्ै एक अज्ञात समयमा
तैँले बाटोमा र्ेतर्ा गुमाइस ्, र कुर्ै अज्ञात समयमा एक “षपता” प्राप्त गररस ् भन्र्े कुरा महसुस
गछच स ्; यसका अनतररक्त, जुर् ददर् तैँले सवचशम्क्तमार्ले
् तेरो कफतीको लाचग धेरै, धेरै लामो

समयदे खि त्यहाँ पिँदै , सधैँ रिवाली गदै आउर्ुभएको छ भन्र्े कुरा महसुस गछच स ्। बबर्ा कुर्ै

उिर तेरो प्रत्युिरको प्रतीक्षा गदै , उहाँले पूरा व्यि इच्छाको साथ रिवाली गदै आउर्ुभएको छ।

उहाँको रिवाली र प्रतीक्षा अमल्
ू य छर् ्, र ती मार्व हृदय र मार्व आत्माका िानतर हुर् ्। सायद
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ती रिवाली र प्रतीक्षा असीर्मत छर्, र सायद ती समाम्प्तमा आएका छर् ्। तर, तेरो हृदय र तेरो
आत्मा अदहले ठ्याक्कै कहाँ छर् ् भन्र्े कुरा तैँले जान्र्ुपदचछ।

मे २८, २००३

परमेश्वर िे खा पनभ
ुछ एको घटनाले नयािँ यग
ु लाई प्रारतभ गरे को र्
परमेश्वरको छ हजार विचको व्यवस्थापर्को योजर्ा अन्त्यनतर आइरहे को छ, र उहाँ दे िा

पर्चुभएको िोजी गर्े सबैका नर्म्म्त राज्यको ढोका यसअनघ र्ै िोर्लसककएको छ। षप्रय दाजुभाइदददीबदहर्ीहरू, नतमीहरू के पखिचदैछौ? नतमीहरूले िोजेको के हो? के नतमीहरू परमेश्वर दे िा

पर्ुचहुर्े पिाचइमा छौ? के नतमीहरू उहाँका पाइलाहरू िोम्जरहे का छौ? परमेश्वरको दे िा पराइलाई
कसरी तष्ृ णा गर्े! अनर् परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्टाउर् कनत गाह्रो छ! यस्तो युगमा, यस्तो

संसारमा, परमेश्वर दे िा पर्चुहुर्े ददर्लाई दे ख्र्को लाचग हामीले के गर्चुपछच ? परमेश्वरका
पाइलाहरूसँगै दहँ ड्र् हामीले के गर्ुचपछच ? परमेश्वर दे िा पर्चुहुर्े पिाचइमा रहे का सबै जर्ाले यस्तो
प्रकारको प्रश्र्हरूको सामर्ा गरररहे का हुन्छर् ्। नतमीहरू सबैले एकभन्दा धेरै समय ती कुराहरूको
षवर्ार गरे का छौ—तर पररणाम के भयो त? परमेश्वर कहाँ दे िा पर्ुचहुन्छ? परमे श्वरका पाइलाहरू
कहाँ छर् ्? के नतमीहरूले यसको जवाफ पाएका छौ? धेरै मानर्सहरूले यसरी जवाफ ददर् सक्छर् ्:

“उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूका बीर्मा परमेश्वर दे िा पर्ुचहुन्छ र उहाँका पाइलाहरू हामीमाझ छर् ्; यो
त स्पष्ट छ!” जो कसैले पनर् सूत्रगत उिर ददर् सक्छ, तर के नतमीहरू परमेश्वर दे िा पर्ुच वा
उहाँका पाइलाहरूको अथच के हो भर्ी बुझ्छौ? परमेश्वर दे िा पर्ुचले उहाँ आफै व्यम्क्तगत रूपमा

उपम्स्थत भई उहाँको काम गर्चको नर्म्म्त पथ्
ृ वीमा उहाँको आगमर्लाई जर्ाउँ छ। उहाँको आफ्र्ै
पदहर्ार् र स्वभावको साथमा, र उहाँको आफ्र्ै अन्तनर्चदहत शैलीमा, उहाँ मानर्सहरूको बीर्मा

युगको सुरुवात गर्े र युगको अन्त गर्े काम गर्च ओली आउर्ुहुन्छ। यस्तो प्रकारले दे िा पर्ुच

र्ादहँ कुर्ै एक प्रकारको समारोह होइर्। यो कुर्ै चर्न्ह, तस्वीर, अर्म्मको काम वा कुर्ै
ककर्समको ठूलो दशचर् होइर्; यो कुर्ै प्रकारको धार्मचक प्रकक्रया हुर्े त कुरै छौडौं। यो जो कसैले

पनर् छुर् र हे र्च सक्र्े वास्तषवक र यथाथच तथ्य हो। यस्तो प्रकारले दे िा पर्चु र्ादहँ झारा टार्चको
लाचग वा कुर्ै छोटो समयको उपक्रमको नर्म्म्त होइर्; बरु, यो त उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ाको

कामको एउटा र्रणको नर्म्म्त हो। परमेश्वर दे िा पर्ुचहर्े घटर्ा जदहले पनर् अथचपूणच हुन्छ र
यसले सँधै उहाँको व्यवस्थापर्को योजर्ासँग केही सम्बन्ध राख्छ। यहाँ भनर्एको “दे िा पर्ुच”
भन्र्े शब्दावली “स्वरूप” शब्दभन्दा पूणच रूपले र्भन्र् छ जसमा परमेश्वरले मानर्सलाई अगुवाई
गर्चुहुन्छ, डोयाचउर्ुहुन्छ र ज्योनत ददर्ुहुन्छ। प्रत्येक र्ोदट उहाँले आफैलाई प्रकट गर्चुहुँदा
परमेश्वरले उहाँको महार् कामको र्रणलाई अनघ बढाउर्ुहुन्छ। यो कायच अरू कुर्ै युगको भन्दा
र्भन्र् हुन्छ। यो मानर्सको नर्म्म्त अकल्पर्ीय छ र मानर्सले कदहल्यै अर्ुभव गरे को छै र्। यो
काम र्याँ युगलाई सुरुवात गर्े र पुरार्ो युगलाई अन्त्य गर्े काम हो, र यो मार्वजानतको

मुम्क्तको नर्म्म्त र्याँ र सुदृढ रूपको काम हो; अझ भन्र्े हो भर्े , यो मार्वजानतलाई र्याँ
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युगमा ल्याउर्े काम हो। परमेश्वर दे िा पर्ुचले यही कुरालाई जर्ाउँ छ।

नतमीहरूले परमेश्वर दे िा पर्ुचको अथच के हो भन्र्े बुखझसकेपनछ, कसरी नतमीहरूले परमेश्वरका

पाइलाहरूलाई िोज्र्प
ु छच ? यो प्रश्र् व्याख्या गर्च गाह्रो छै र्: जहाँ परमेश्वर दे िा पर्चह
ु ु न्छ, त्यहाँ
नतमीहरूले उहाँका पाइलाहरूलाई भेट्टाउँ र्ेछौ। यस्तो व्याख्या सरल सुनर्न्छ, तर अभ्यासमा ल्याउर्
त्यनत सहज छै र्, ककर्कक धेरै मानर्सहरूलाई परमेश्वर कहाँ दे िा पर्ुचहुन्छ भन्र्े थाहा छै र्, उहाँ
कहाँ दे िा पर्च र्ाहर्ुहुन्छ, कहाँ दे िा पर्ुचपर्े हो भन्र्ेबारे मा थाहा हुर्े त कुरै छौडौं। केहीले आवेगका

साथ षवश्वास गछच र् ् कक जहाँ पषवत्र आत्माको काम हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वर दे िा पर्चुहुन्छ। अको
रूपमा, नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ् कक जहाँ आम्त्मक व्यम्क्तत्वहरू हुन्छर् ्, त्यहाँ परमेश्वर दे िा

पर्ुचहुन्छ। त्यस्तै अको रूपमा, नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ् कक जहाँ उच्र् प्रनतष्ठाका मानर्सहरू हुन्छर् ्,
त्यहाँ परमेश्वर दे िा पर्ुचहुन्छ। केही क्षणको लाचग, यस्ता षवश्वासहरू सही छर् ् कक गलत छर् ्
भन्र्े कुरालाई हामी एकानतर छोडौं। यस्तो प्रश्र्को व्याख्या गर्च, हामीसँग पदहला स्पष्ट उद्दे श्य

हुर्ुपदचछ: हामी परमेश्वरका पाइलाहरू िोम्जरहे का छौं। हामी आम्त्मक व्यम्क्तत्वहरूलाई िोम्जरहे का
छै र्ौं, र्चर्चत व्यम्क्तत्वहरूका पनछ लाग्र्े कुरा त परै जाओस ्; हामी परमेश्वरका पाइलाहरूलाई

पछ्याइरहे का छौं। यसकारण, हामीहरू परमेश्वरका पाइलाहरूलाई िोम्जरहे का भएकाले, यसले

हामीलाई परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको वर्र्, उहाँको वाणी िोज्र् बाध्य बर्ाउँ छ—ककर्कक जहाँ
परमेश्वरद्वारा बोर्लएका र्याँ वर्र्हरू हुन्छर् ्, त्यहाँ परमेश्वरको आवाज हुन्छ, र जहाँ परमेश्वरका
पाइलाहरू हुन्छर् ्, त्यहाँ परमेश्वरका कामहरू हुन्छर् ्। जहाँ-जहाँ परमेश्वरको अर्भव्यम्क्त हुन्छ,

त्यहाँ-त्यहाँ परमेश्वर दे िा पर्ुचहुन्छ, र परमेश्वर जहाँ-जहाँ दे िा पर्ुचहुन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ सत्यता, मागच,
र जीवर् अम्स्तत्वमा हुन्छ। परमेश्वरका पाइलाहरू िोज्दा, नतमीहरूले “परमेश्वर सत्यता, मागच र
जीवर् हुर्ुहुन्छ” भन्र्े “वर्र्हरू” लाई बेवास्ता गरे का छौ। अनर् त्यसकारण, धेरै मानर्सहरूले सत्य
िहण गदाच पनर्, नतर्ीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्टाएका छर् ् भर्ी षवश्वास गदै र्र् ्, र नतर्ीहरूले
परमेश्वर दे िा पर्ुचभएको कुरालाई स्वीकार गर्ुच त परै जाओस ्। कस्तो गम्भीर भुल! परमेश्वर दे िा

पर्ुचहुर्े कुरा मानर्सको धारणाहरूसँग मेल िार् सक्दै र्, परमेश्वर मानर्सको आिहमा दे िा पर्ुचहुन्छ
भन्र्े कुरा त परै जाओस ्। जब उहाँ आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ तब परमेश्वरले उहाँका आफ्र्ै छर्ोटहरू
र उहाँका आफ्र्ै योजर्ाहरू बर्ाउर्ुहुन्छ; यसबाहे क, उहाँसँग उहाँका आफ्र्ै उद्दे श्यहरू र उहाँका
आफ्र्ै षवचधहरू छर् ्। उहाँ जुर्सुकै काम गर्ुचहुँदा, उहाँले यसको बारे मा कुर्ै मानर्ससँग छलफल

गर्ुच वा उसको सल्लाह माग्र्ु आवश्यक छै र्, प्रत्येक र हरे क व्यम्क्तलाई उहाँको कामको बारे मा
सूचर्त गर्े कुरा त परै जाओस ्। यो परमेश्वरको स्वभाव हो, जसलाई अझ भन्र्े हो भर्े सबैले

पदहर्ार् गर्चप
ु छच । यदद नतमीहरू परमेश्वर दे िा पर्चह
ु ु र्े घटर्ालाई दे ख्र्, परमेश्वरका पाइलाहरूलाई
पछ्याउर् र्ाहन्छौ भर्े, सवचप्रथम नतमीहरू आफ्र्ो धारणाहरूबाट टाढा जार्ुपछच । नतमीहरूले
परमेश्वरलाई यो वा त्यो गर्ूच भर्ी माग गर्ुचहुँदैर्, उहाँलाई नतमीहरूले आफ्र्ै सीर्मत स्थार्मा

राख्र् र नतमीहरूका आफ्र्ै धारणाहरूमा उहाँलाई सीर्मत गर्च हुर्े कुरा त परै जाओस ्। त्यसको
सट्टा, नतमीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरूलाई कसरी िोज्र्ुपछच , कसरी परमेश्वर दे िा पर्ुचहुर्े कुरालाई
स्वीकार्चप
ु छच , र कसरी परमेश्वरको र्याँ काममा समपचण गर्चप
ु छच आफूले आफैलाई सोध्र्प
ु छच :
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मानर्सले गर्ुचपर्े यही हो। मानर्स सत्यता होइर्, र ऊसँग सत्यता छै र्, त्यसैले उसले िोजी
गर्ुचपछच , स्वीकार गर्ुचपछच , र आज्ञा पालर् गर्ुचपछच ।

नतमीहरू अमेररकी, बेलायती वा जर्
्
ु सक
ु ै राष्रको भए तापनर्, नतमीहरूले आफू स्वयमभन्दा

माचथ उठे र, नतमीहरूको आफ्र्ै राम्ष्रयताको सीमाभन्दा बादहर आफ्र्ो पाइला र्ाली परमेश्वरको
कामलाई सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको पररप्रेक्ष्यबाट हे र्ुचपछच । यो तररकाले, नतमीहरूले परमेश्वरका

पाइलाहरूमा सीर्मतता ल्याउर्ेछैर्ौ। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े आजकल धेरै मानर्सहरूले परमेश्वर
कुर्ै षवशेि राष्र वा नर्म्श्र्त मानर्सहरूका बीर्मा दे िा पर्चु असम्भव छ भर्ी मान्छर् ्। परमेश्वरको

कामको महत्त्व कनत गहर् छ, र परमेश्वर दे िा पर्ुच कनत महत्त्वपूणच छ! कसरी मानर्सका धारणाहरू
र षवर्ारले यसको मापर् गर्च सम्भव छ र? त्यसैले म भन्छु, परमेश्वर दे िा पर्ुचभएको िोजी
गर्चको नर्म्म्त नतमीहरूले राम्ष्रयता र जातीयताका धारणाहरूलाई तोड्र्ुपछच । त्यसपनछ मात्रै

नतमीहरू आफ्र्ै धारणाहरूको वशमा हुर्ेछैर्ौ; त्यसपनछ मात्रै नतमीहरू परमेश्वरको दे िा पराइलाई
स्वागत गर्च योग्य हुर्ेछौ। अन्यथा, नतमीहरू अर्न्त अन्धकारमा रहर्ेछौ, र नतमीहरूले कदहल्यै
पनर् परमेश्वरबाट स्वीकृनत प्राप्त गर्ेछैर्ौ।

परमेश्वर सबै मार्वजानतको परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। उहाँले आफूलाई उहाँ कुर्ै राष्र वा मानर्सहरूको
व्यम्क्तगत सम्पषि मान्र्ुहुन्र्, बरु उहाँ त कुर्ै पनर् स्वरूप, राष्र वा मानर्सहरूमा सीर्मत र्भई
उहाँले योजर्ा गर्चभ
ु एअर्स
ु ार उहाँको काम गदै जार्ह
ु ु न्छ। सायद तैँले यो स्वरूपलाई कदहल्यै
कल्पर्ा गरे को छै र्स ्, वा सायद यस प्रकारका स्वरूपप्रनत तेरो यो अस्वीकृनतको मर्ोवषृ ि हुर्
सक्छ, वा सायद परमेश्वरले जुर् राष्रमा आफैलाई प्रकट गर्ुचहुन्छ र जुर् मानर्सहरूमाझ आफैलाई

प्रकट गर्ुचहुन्छ नतर्ीहरू सबैद्वारा भेदभाव भएकाहरू र पथ्
ृ वीमा सबैभन्दा पनछ परे काहरू हुन्छर् ्।
अझै पनर् परमेश्वरसँग उहाँको बद्
ु चध छ। उहाँको महार् शम्क्तको साथमा र उहाँको सत्यता अनर्
उहाँको स्वभावद्वारा, उहाँले साँच्र्ै उहाँको जस्तै मर् भएका मानर्सहरूको समूहलाई प्राप्त गर्ुचभएको

छ, र उहाँले पूणच बर्ाउर्े कामर्ा गर्ुचभएको मानर्सहरूको समूहलाई प्राप्त गर्ुचभएको छ—यो उहाँले

म्जत्र्ुभएको त्यो समूह हो जसले सबै प्रकारका परीक्षाहरू र कष्टहरू र सबै प्रकारका सतावटहरूलाई
सहे र अन्त्यसम्म र्ै उहाँलाई पछ्याउर् सक्छ। कुर्ै पनर् स्वरूप वा जानतमा सीर्मत र्रहे को
परमेश्वर दे िा पराइको उद्दे श्य भर्ेको, उहाँले योजर्ा गर्चभ
ु एको कामलाई परू ा गर्च उहाँलाई सक्षम

पार्ुच हो। यो र्ादहँ परमेश्वर यहूददयामा दे हधारी हुर्ुभएको जस्तो हो: उहाँको उद्दे श्य सम्पूणच
मार्वजानतको उद्धार गर्च क्रुसीकरणको काम पूणच गर्ुच चथयो। तैपनर् यहूदीहरूले परमेश्वरको
नर्म्म्त यो असम्भव चथयो भर्ेर षवश्वास गथे, र नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई दे हधारी हुर् र प्रभु येशू
ख्रीष्टको स्वरूप धारण गर्च असम्भव छ भन्र्े ठार्े। नतर्ीहरूको “असम्भव” षवर्ार र्ै नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई दोि ददर्े र षवरोध गर्े आधार बन्यो, र अन्ततुः यसले इस्राएललाई षवर्ाशतफच
डोयाचयो। आज पनर् धेरै मानर्सहरूले त्यस्तै प्रकारका गल्तीहरू गरे का छर् ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ो

सारा शम्क्तले परमेश्वर तुरुन्तै दे िा पर्ुचहुर्े घटर्ाको घोिणा गछच र् ्, तैपनर् फेरर उही समयमा
परमेश्वर दे िा पर्ुचहुर्े कुराको नर्न्दा गछच र् ्; नतर्ीहरूको “असम्भव” षवर्ारले फेरर एकर्ोदट परमेश्वर
दे िा पर्चह
ु ु र्े कुरालाई नतर्ीहरूको कल्पर्ाका सीर्मतताहरूमा बन्द गरी राख्छ। अनर् त्यसैले धेरै
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मानर्सहरूलाई मैले परमेश्वरको वर्र्को कुरा आउँ दा जङ्ग्गली र कठोर हाँसो छुटे को दे िेको छु।
तर के यो हाँसो यहूदीहरूको दोिारोपण र ईश्वरनर्न्दा भन्दा फरक छ र? नतमीहरू सत्यताको
उपम्स्थनतमा आदरयक्
ु त छै र्ौं, नतमीहरूमा तष्ृ णाको मर्ोवषृ ि हुर्े कुरा त परै जाओस ्। नतमीहरूले
गर्े सबै कुरा भर्ेको अन्धाधुन्ध अध्ययर् गर्ुच र कुर्ै र्ासोबबर्ै पखिच बस्र्ु हो। यसरी अध्ययर्
गरी पिी बसेर नतमीहरूले के प्राप्त गछौ? के नतमीहरूले परमेश्वरबाट व्यम्क्तगत मागचदशचर् पाउँ छौं

भन्र्े लाग्छ? यदद तँले परमेश्वरको वाणीलाई छुट्ट्याउर् सक्दै र्स ् भर्े, कुर् तररकामा तँ परमेश्वर

दे िा पर्चह
ु ु र्े घटर्ाको साक्षी बन्र् योग्य हुन्छस ्? जहाँ परमेश्वर दे िा पर्चुहुन्छ, त्यहाँ सत्यता
व्यक्त हुन्छ, र त्यहाँ परमेश्वरको आवाज हुर्ेछ। केवल सत्यतालाई स्वीकार गर्ेले मात्रै परमेश्वरको
आवाजलाई सुन्र् सक्र्ेछ, र यस्ता मानर्सहरू मात्रै परमेश्वर दे िा पर्ुचहुर्े घटर्ालाई दे ख्र्को लाचग
योग्य हुर्ेछ। तेरा धारणालाई छोडडदे ! आफैलाई शान्त पार् र यी शब्दहरूलाई होर्सयारीसाथ पढ्।
यदद तँ सत्यको तष्ृ णा गछच स ् भर्े, परमेश्वरले तँलाई ज्योनत ददर्ुहुर्ेछ र तैँले उहाँका वर्र्हरू र

इच्छा बुझ्र्ेछस ्। नतमीहरूको “असम्भव” भन्र्े षवर्ारलाई छोडडदे ओ! मानर्सहरूले जनत धेरै कुर्ै
कुरा असम्भव छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ्, त्यनत र्ै धेरै त्यस्तै हुर्े सम्भावर्ा हुन्छ, ककर्भर्े
परमेश्वरको बुद्चध स्वगचहरूभन्दा उच्र् छ, परमेश्वरका षवर्ारहरू मानर्सको षवर्ारहरूभन्दा उच्र्

छर् ्, र परमेश्वरको कामले मानर्सका सोर्ाइ र धारणाका सीमाहरूलाई र्ाघ्छ। कुर्ै कुरा जनत धेरै

असम्भव हुन्छ, त्यसमा त्यनत र्ै धेरै िोज्र् सककर्े सत्यता हुन्छ; कुर्ै कुरा मानर्सको धारणाहरू
र कल्पर्ाभन्दा जनत धेरै बादहर हुन्छ, त्यसमा त्यनत र्ै धेरै परमेश्वरको इच्छा हुन्छ। यस्तो हुन्छ
ककर्भर्े उहाँले आफूलाई जहाँ प्रकट गर्ुचभए पनर् परमेश्वर परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, र उहाँ दे िा
पर्ुचहुर्े शैली र स्थार्ले उहाँको सारतत्व पररवतचर् हुर्ेछैर्। उहाँका पाइलाहरू जहाँ भए तापनर्

परमेश्वरको स्वभाव उही रहन्छ, र उहाँका पाइलाहरू जहाँ भए तापनर्, उहाँ सबै मार्वजानतको

परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, त्यसरी र्ै जसरी प्रभु येशू इस्राएलीहरूका मात्रै परमेश्वर र्भई सबै एर्सया,
युरोप र अमेररकाका मानर्सहरूका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ र त्यो भन्दा पनर् बढी, उहाँ सारा ब्रम्हाण्डका
एकमात्र परमेश्वर हुर्ुहुन्छ। त्यसैले, हामी परमेश्वरको इच्छाको िोजी गरौं र उहाँका वाणीहरूमा

उहाँ दे िा पर्ुचहुर्े कुरा पिा लगाऔं, र उहाँका पाइलाहरूसँग कदममा कदम र्मलाऔं! परमेश्वर र्ै
सत्य, मागच र जीवर् हुर्ह
ु ु न्छ। उहाँका वर्र्हरू र उहाँ दे िा पर्चह
ु ु र्े कुरा एकैसाथ अम्स्तत्वमा
रहन्छर् ्, र उहाँको स्वभाव अनर् पाइलाहरू सबै मार्वजानतको लाचग सधैं िुल्ला छर् ्। षप्रय
दाजुभाइ-दददीबदहर्ीहरू, म आशा गछुच कक नतमीहरूले यी वर्र्हरूमा परमेश्वर दे िा पर्ुचभएको हे र्च

सक्र्ेछौ, नतमीहरूले र्याँ युगमा पाइला रािी अनघ बढ्दै गदाच उहाँका पाइलाहरू पछ्याउर् थाल्र्
सक्र्ेछौ, र उहाँ दे िा पर्चभ
ु एको पिाचइमा रहे काहरूको लाचग परमेश्वरले तयार गर्चभ
ु एको सन्
ु दर
र्याँ स्वगच र पथ्
ृ वीमा प्रवेश गर्च सक्र्ेछौ।
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परमेश्वरले सबै मानवजाततको तनयततमाधथ नेतत्ृ व गनह
ुछ ु न्र्
मार्वजानतका सदस्यहरू र समषपचत इसाईहरूका रूपमा, परमेश्वरको आदे शलाई परू ा गर्चका

नर्म्म्त हाम्रा मर् र शरीरलाई बर्लदार्को रूपमा र्ढाउर्े हामी सबैको म्जम्मेवारी र दानयत्व हो,

ककर्कक हाम्रो सम्पूणच अम्स्तत्व परमेश्वरबाट आएको हो, र परमेश्वरको सावचभौर्मकताको कारण यो
अम्स्तत्वमा रहे को छ। यदद हाम्रा शरीर र मर् परमेश्वरको आदे श र मार्वजानतको धार्मचक
अर्भयार्का नर्म्म्त होइर्र् ् भर्े , परमेश्वरको आदे शको नर्म्म्त शहीद भएकाहरूका नर्म्म्त हाम्रा
आत्मा अयोग्य हुर्ेछर् ्, र हाम्रा लाचग सबै थोक जुटाउर्ुहुर्े परमेश्वरका नर्म्म्त त झर् ् अयोग्य
हुर्ेछर् ्।

परमेश्वरले यस संसारलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, उहाँले यस मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, साथै उहाँ

प्रार्ीर् िीक संस्कृनत र मार्व सभ्यताका योजर्ाकार हुर्ुहुन्थ्यो। परमेश्वरले मात्र यस
मार्वजानतलाई सान्त्वर्ा ददर्ह
ु ु न्छ, र परमेश्वरले मात्र यस मार्वजानतलाई रात र ददर् हे रर्ाह

गर्ुचहुन्छ। मार्व षवकास र प्रगनत परमेश्वरको सावचभौर्मकताबाट अषवभाज्य छर् ्, र मार्वजानतको
इनतहास र भषवष्य परमेश्वरका योजर्ाहरूबाट अलग छै र्र् ्। यदद तँ साँर्ो इसाई होस ् भर्े, कुर्ै

पनर् दे श वा राज्यको उदय र पतर् परमेश्वरको योजर्ाअर्ुसार हुन्छ भर्ी तैँले अवश्य पनर्
षवश्वास गछच स ्। कुर्ै दे श वा राज्यको नर्यनत परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ, अनर् परमेश्वरले मात्र
यस मार्वजानतको गनत-पथलाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ। यदद मार्वजानतले असल नर्यनत भएको

र्ाहर्ा गछच भर्े, यदद कुर्ै दे शले असल नर्यनत र्ाहन्छ भर्े, मार्वजानतले परमेश्वरको आराधर्ा
गर्च घुँडा टे क्र्ुपछच , परमेश्वरका सामु पश्र्ाताप गर्ुचपछच र स्वीकार गर्ुचपछच , अन्यथा मार्वको

नर्यनत र गन्तव्य भर्ेको रोक्र्ै र्सककर्े षवर्ाश हुर्ेछ।
र्ोआले जहाज बर्ाएको समयलाई हे रौं: मार्वजानत गहर् रूपमा भ्रष्ट बर्ेको चथयो,
मानर्सहरू परमेश्वरको आर्शिबाट
्
तकेका चथए, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले वास्ता गर्च छोड्र्ुभएको
चथयो, र नतर्ीहरूले परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू गुमाएका चथए। नतर्ीहरू परमेश्वरको ज्योनतषवर्ा र्ै

अँध्यारोमा म्जउँ थे। नतर्ीहरू प्रकृनतले र्ै कामुक बर्ेका चथए र नतर्ीहरूले घखृ णत अर्ैनतकतामा
आफैलाई सुम्पेका चथए। यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरको प्रनतज्ञालाई पाउर् सकेर्र् ;् नतर्ीहरू

परमेश्वरको मुहारको साक्षी हुर् वा परमेश्वरको आवाज सुन्र् अयोग्य चथए, ककर्कक नतर्ीहरूले
परमेश्वरलाई त्यागेका चथए, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएका सबै थोकहरूलाई पन्छाएका चथए,
र परमेश्वरका र्शक्षाहरूलाई बबसेका चथए। नतर्ीहरूका हृदय परमेश्वरबाट टाढा-टाढा भौँताररए,
यसो भएपनछ, नतर्ीहरूमा सबै तकचको कमी भयो र नतर्ीहरू मार्वता बादहर पुगेर भ्रष्ट बर्े र
झर् ्-झर् ् दष्ु ट बर्े। तब नतर्ीहरू मत्ृ युको अनत र्म्जक दहँ डे र परमेश्वरको क्रोध र दण्डमा परे ।

र्ोआले मात्र परमेश्वरको आराधर्ा गरे र दष्ु टतालाई घण
ृ ा गरे , यसरी उर्ले परमेश्वरको आवाज

सुन्र् सके र उहाँका आज्ञाहरू सुर्े। परमेश्वरको वर्र्का आज्ञाहरू अर्ुसार उर्ले जहाज नर्माचण

गरे , र सबै ककर्समका जीषवत प्राणीहरूलाई त्यहाँ जम्मा गरे । अनर् यसरी, सबै थोक तयार
भइसकेपनछ, परमेश्वरले संसारमाचथ आफ्र्ो षवर्ाश ल्याउर्ुभयो। र्ोआ र उर्को पररवारका अरू
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सात जर्ा सदस्यहरू मात्र त्यस षवर्ाशबाट बर्े , ककर्कक र्ोआले यहोवालाई आराधर्ा गरे र
दष्ु टतालाई घण
ृ ा गरे ।

अब वतचमार् यग
ु लाई हे र्चुहोस ्: परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्े र दष्ु टतालाई त्याग्र्े र्ोआजस्ता

धमी मानर्सहरू अम्स्तत्वमा छै र्र् ्। तैपनर् परमेश्वर यस मार्वजानतप्रनत अझै दयालु हुर्ुहुन्छ र
यस अम्न्तम युगको अवचधमा अझै नतर्ीहरूलाई क्षमा ददर्ुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँ दे िा पर्े ददर्को

र्ाहर्ा राख्र्ेहरूलाई िोज्र्ुहुन्छ। उहाँका वर्र्हरू सुन्र् सक्र्ेहरू, उहाँका आदे शलाई र्बबसेकाहरू
र आफ्र्ा हृदय र शरीर उहाँलाई अपचण गर्ेहरूलाई उहाँले िोज्र्ह
ु ु न्छ। उहाँको सामन्
ु र्े बालकजस्तै
आज्ञाकारी भएकाहरू र उहाँको षवरोध र्गर्ेहरूलाई उहाँ ले िोज्र्ुहुन्छ। यदद तैँले आफैलाई
परमेश्वरमा समषपचत गररस ्, कुर्ै शम्क्त वा दबाबद्वारा रोककएर्स ् भर्े, परमेश्वरले तँमाचथ दया

दे िाउर्ुहुर्ेछ र तँमाचथ आर्शि िन्याउर्ुहुर्ेछ। यदद तँ उच्र् स्थार्, सम्मार्र्ीय प्रनतष्ठामा छस ्,
प्रशस्त ज्ञार्का स्रोत, प्रशस्त सम्पषिका मार्लक होस ्, धेरै मानर्सहरूले तँलाई समथचर् गछच र् ,् तर
पनर् उहाँको बोलावट र उहाँको आज्ञालाई स्वीकार गर्च र तँबाट परमेश्वरले माग्र्भ
ु एका कायचहरू
गर्चका लाचग परमेश्वरका सामु आउर् यी कुर्ै पनर् कुराहरूले तँलाई रोकेर्र् ् भर्े, तैँले गरे का सबै

कुराहरू यस पथ्
ृ वीमा अनत अथचपूणच अर्भयार् र मार्वजानतका नर्म्म्त अनत धार्मचक कायच हुर्ेछर् ्।
यदद तैँले ओहोदा र तेरा आफ्र्ा लक्ष्यहरूका िानतर परमेश्वरको बोलावटलाई अस्वीकार गररस ्
भर्े, तैँले गरे का सबै कुराहरू श्राषपत हुर्ेछर् ् र परमेश्वरद्वारा ती नर्म्न्दत हुर्ेछर् ्। सायद, तँ
राष्रपनत, वैज्ञानर्क, पाष्टर, वा एल्डर होस ्, तर यदद तँ आफ्र्ा काम-कारबाहीहरूमा आफ्र्ा ज्ञार् र
क्षमतामा भर पछच स ् भर्े, तँ जनत र्ै उच्र् ओहोदामा भए पनर्, तँ जदहले पनर् असफल हुर्ेछस ् र
परमेश्वरका आर्शिहरूबाट सधैँ वम्ञ्र्त हुर्ेछस ्, ककर्कक तैँले गरे को कुर्ै पनर् कुरालाई परमेश्वरले
स्वीकार गर्चह
ु ु न्र्, र तैँले गरे को कायच धार्मचक हो भर्ी उहाँले मान्र्ुहुन्र् वा तैँले मार्वजानतका
फाइदाका लाचग केही कायच गरे को छस ् भर्ी स्वीकार गर्ुचहुन्र्। तैँले गरे का सबै कामले
मार्वजानतलाई परमेश्वरको सुरक्षाबाट वम्ञ्र्त गर्े र परमेश्वरका आर्शिहरूलाई अस्वीकार गर्े

गरी तैँले मार्वजानतका ज्ञार् र बललाई प्रयोग गररस ् भर्े उहाँले तँलाई भन्र्ुहुर्ेछ। तैँले

मार्वजानतलाई अँध्यारोनतर, मत्ृ युनतर र मार्वले परमेश्वर र उहाँका आर्शिलाई गुमाएका असीर्मत
अम्स्तत्वको सरु
ु आतनतर लैजान्छस ् भर्ी उहाँले तँलाई भन्र्ुहुर्ेछ।

मार्वजानतले सामाम्जक षवज्ञार्हरूलाई स्थाषपत गरे देखि मार्वको मर्र्ादहँ षवज्ञार् र

ज्ञार्द्वारा भररएको छ। मार्वजानतलाई शासर् गर्चका लाचग षवज्ञार् र ज्ञार् औजार बर्ेका छर् ,्
र परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्च मार्वका नर्म्म्त पयाचप्त स्थार् छै र्, र परमेश्वरको आराधर्ा गर्चका
लाचग उपयक्
ु त पररम्स्थनत पनर् छै र्। मार्वको हृदयमा परमेश्वरको स्थार् अझै तल भार्सएको

छ। मार्वको हृदयमा परमेश्वर र्हुर्ुभएको हुर्ाले उसको र्भत्री संसार अँध्यारो, आशा षवहीर्, र
िाली भएको छ। यसरी र्ै परमेश्वरले मार्वलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो भन्र्े सत्यताको षवरोध गर्च,

मार्वजानतको हृदय र मर्लाई सामाम्जक षवज्ञार्का र्सद्धान्तहरू, मार्व षवकासवादको र्सद्धान्त,
र अन्य र्सद्धान्तहरूले भर्च धेरै सामाम्जक वैज्ञानर्कहरू, इनतहासकारहरू, र राजर्ीनतज्ञहरू अगाडड
आएका छर् ्। अनर् यस तररकाले, परमेश्वरले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो भर्ी षवश्वास गर्ेहरू
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पदहलेभन्दा र्ै थोरै भएका छर् ्, र षवकासवादको र्सद्धान्तमा षवश्वास गर्ेहरू संख्यामा पदहलेभन्दा

धेरै भएका छर् ्। पुरार्ो करारीय युगमा भएका परमेश्वरका काम र उहाँका वर्र्हरूका
षववरणहरूलाई धेरै मानर्सहरूले दन्त्यकथा र पौराखणक कथाका रूपमा र्लएका छर् ्। परमेश्वरको

गररमा र महार्ता, परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ र सबै थोकमाचथ उहाँको प्रभुत्व छ भन्र्े
र्सद्धान्तमा मानर्सहरू आफ्र्ा हृदयमा उदासीर् बन्छर् ्। मार्वजानतको अम्स्तत्व र दे शहरू र
राज्यहरूका नर्यनत नतर्ीहरूका लाचग महत्वपूणच रहँदैर्र् ्, र मार्व केवल िार्े, षपउर्े, र सुिको

िोजीमा मात्र सरोकार रािी िोक्रो संसारमा बस्छ। … आज परमेश्वरले आफ्र्ो काम कहाँ गर्चह
ु ु न्छ
भर्ी केही मानर्सहरूले मात्र िोज्छर् ् वा मार्वको गन्तव्यमा उहाँले कसरी र्ेतत्ृ व ददर्ुहुन्छ र
प्रबन्ध र्मलाउर्ुहुन्छ भर्ी िोजेका हुन्छर् ्। अनर् यसरी, मार्वलाई थाहा र्ै र्भई मार्व सभ्यता
मार्वका र्ाहर्ालाई काट्र् थोरै सक्षम हुन्छ, अनर् यस ककर्समको संसारमा म्जउँ दा त, पदहले र्ै
बबतेर गइसकेकाहरूभन्दा पनर् कम िुशी छौं भन्र्े अर्ुभूनत गर्े मानर्सहरू समेत धेरै छर् ्। उच्र्

सभ्यता प्राप्त गरे का दे शहरूका मानर्सहरूले पनर् यस ककर्समका गुर्ासोहरू पोख्छर् ्। ककर्भर्े

परमेश्वरको मागचदशचर् षवर्ा शासकहरू र समाजशास्त्रीहरूले मार्व सभ्यतालाई बर्ाउर् नतर्ीहरूका

ददमागहरूलाई जनत र्ै तन्काए पनर् यसले कुर्ै फाइदा गदै र्। मार्वको हृदयमा भएको िालीपर्लाई
कसैले पनर् भर्च सक्दै र्, ककर्कक कोही पनर् मार्वको जीवर् हुर् सक्दै र्, र कुर्ै पनर् सामाम्जक
र्सद्धान्तले मार्वलाई ऊ पीडडत भएको िालीपर्बाट स्वतन्त्र पार्च सक्दै र्। षवज्ञार्, ज्ञार्,
स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, फुसचत, सान्त्वर्ा: नयर्ीहरूले मार्वलाई केवल अस्थायी सान्त्वर्ा मात्र

ददन्छर् ्। यी कुराहरू हुँदा पनर् मार्वले पक्कै पाप गर्ेछ र समाजका अन्यायहरूमा पछुतो गर्ेछ।
यी कुराहरूले अन्वेिण गर्च मार्वका लालसा र इच्छालाई रोक्र् सक्दै र्र् ्। यो हुर्ुको कारणर्ादहँ

मार्वलाई परमेश्वरले बर्ाउर्भ
ु यो र अथचहीर् बर्लदार्हरू र मार्वका अन्वेिणहरूले उसलाई अझै

कष्टमा मात्र लैजार् सक्छ र मार्वलाई लगातार डरको अवस्थामा मात्र राख्छ, मार्वजानतको

भषवष्यलाई कसरी सामर्ा गर्े वा अगाडड रहे को मागचलाई कसरी सामर्ा गर्े भन्र्े उसलाई थाहा
हुँदैर्। मार्व षवज्ञार् र ज्ञार्सँग पनर् डराउर्ेछ, र िालीपर्को अर्ुभूनतमा पनर् ऊ अझ डराउर्ेछ।
यस संसारमा, तँ स्वतन्त्र दे शमा होस ् वा मार्वअचधकार र्भएको दे शमा होस ,् जहाँ बसे पनर्

मार्वजानतको भषवतव्यबाट बच्र् तँ पण
ू च असक्षम छस ्। तँ शासक वा शार्सत जो भए पनर्,
मार्वजानतका नर्यनत, रहस्यहरू, र गन्तव्य अन्वेिण गर्े तेरो इच्छाबाट बच्र् पूणच रूपमा असक्षम
छस ्, िालीपर्को चर्न्ताको र्ेतर्ाबाट बच्र् त अझै बढी असक्षम छस ्। सबै मार्वजानतका लाचग

सामान्य भएका यस्ता घटर्ाहरूलाई समाजशास्त्रीहरूले सामाम्जक घटर्ाहरू भन्छर् ्, तर पनर् यस्ता

समस्याहरू समाधार् गर्चका लाचग कुर्ै पनर् महामार्व अगाडड आएको छै र्। जेसक
ु ै भए तापनर्,
मार्व भर्ेको मार्व र्ै हो, अनर् परमेश्वरको स्थार् र जीवर्लाई कुर्ै पनर् मानर्सले प्रनतस्थापर्
गर्च सक्दै र्। मार्वजानतलाई नर्ष्पक्ष समाजले मात्र पुग्दै र् जहाँ प्रत्येकलाई राम्रोसँग िुवाइन्छ, र

ऊ समार् र स्वतन्त्र हुन्छ; मार्वजानतका लाचग आवश्यक परे को कुरार्ादहँ परमेश्वरको मुम्क्त र
नतर्ीहरूलाई उहाँको जीवर्को बन्दोबस्त हो। मार्वले परमेश्वरको जीवर्को बन्दोबस्त र उहाँको
मम्ु क्त प्राप्त गरे पनछ मात्र अन्वेिण गर्े इच्छा, र मार्वको आम्त्मक िालीपर्को समाधार् हुन्छ।
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यदद एक दे श वा राज्यका मानर्सहरूले मुम्क्त र परमेश्वरको हे रर्ाह पाउर् सकेर्र् ् भर्े, तब यस्तो
दे श वा राज्य षवर्ाशको बाटोमा अन्धकारतफच अनघ बढ्र्ेछ , र परमेश्वरले त्यसलाई षवर्ाश
गर्चह
ु ु र्ेछ।

सायद, तेरो दे श अदहले समद्
ृ ध होला, तर यदद तैँले आफ्र्ा मानर्सहरूलाई परमेश्वरबाट तकेर

जार् ददइस ् भर्े, तेरो दे शले आफूलाई परमेश्वरको आर्शिबाट
्
अझै वम्ञ्र्त भएको पाउर्ेछ। तेरो
दे शको सभ्यतालाई अझै पैतालोले कुम्ल्र्इर्ेछ , र छोटो समयर्भत्रै मानर्सहरू परमेश्वरका
षवरुद्धमा उठ्र्ेछर् ् र स्वगचलाई सराप्र्े छर् ्। अनर् यसरी, मार्वले र्जानर्कर् र्ै दे शको भषवष्य

षवर्ाश हुर्ेछ। परमेश्वरले श्राप ददर्ुभएका ती दे शहरूसँग नर्राकरण गर्चका लाचग परमेश्वरले
शम्क्तशाली दे शहरूलाई उठाउर्ुहुर्ेछ , र उहाँले नतर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीबाट हटाइददर्ुहुर्ेछ। कुर्ै दे श

वा राज्यको उत्थार् र पतर् त्यहाँका शासकहरूले आफ्र्ा मानर्सहरूलाई परमेश्वरका र्म्जक हुर्
र उहाँलाई आराधर्ा गर्च अगुवाइ गरे का छर् ् वा छै र्र् ् भन्र्े आधारमा पक्का गररर्ेछ। तैपनर्,
यस अम्न्तम युगमा परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा िोज्र्े र आराधर्ा गर्ेहरू अनत र्ै सीर्मत भएका

हुर्ाले इसाई षवश्वासलाई राम्ष्रय षवश्वास वा धमचका रूपमा स्वीकार गर्े दे शहरूमाचथ परमेश्वरले
षवशेि दया दे िाउर्ुभएको छ। उहाँले ती दे शहरूलाई धार्मचक समूह बर्ाउर् एकसाथ जम्मा

गर्ुचहुन्छ, जब कक र्ाम्स्तक दे शहरू र साँर्ो परमेश्वरलाई आराधर्ा र्गर्ेहरू धार्मचक समूहका
षवरोधी बन्छर् ्। यसरी, आफ्र्ो काम गर्चका लाचग मार्वजानतका बीर्मा परमेश्वरको स्थार् मात्र

र्भएको होइर्, तर उहाँको षवरोध गर्े दे शहरूमाचथ अचधकार गदाच र प्रनतबन्ध लगाउँ दा, धार्मचक

अम्ख्तयार व्यवहारमा लगाउर्े दे शहरूलाई फाइदा पुग्र्ेछ। तैपनर् यो सबै हुँदाहुँदै पनर्
परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्च अझै पनर् मानर्सहरू अगाडड आउँ दै र्र् ्, ककर्कक मार्व उहाँबाट अनत

र्ै टाढा भइसकेको छ, र मार्वले लामो समयदे खि परमेश्वरलाई बबर्सचसकेको छ। धार्मचकतालाई
अभ्यास गर्े र अधमचलाई षवरोध गर्े दे शहरू मात्र पथ्
ृ वीमा रहन्छर् ्। तर यो परमेश्वरको

र्ाहर्ाभन्दा धेरै र्ै टाढा छ, ककर्कक कुर्ै पनर् दे शका शासकहरूले नतर्ीहरूका मानर्सहरूलाई
परमेश्वरभन्दा माचथ राख्र् र्ाहँ दैर्र् ्, अनर् कुर्ै पनर् राजर्ीनतक दलले परमेश्वरलाई आराधर्ा

गर्चका लाचग आफ्र्ा मानर्सहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्ेछैर्; हरे क दे श, राज्य, सिामा भएको

दलको हृदयमा, र हरे क व्यम्क्तको हृदयमा पनर् परमेश्वरले आफ्र्ो सही स्थार् गुमाउर्ुभएको
छ। धार्मचक शम्क्तहरू यस संसारमा रहे तापनर् परमेश्वरले मार्वको हृदयमा पाउर्ुपर्े शासर्को
स्थार् कमजोर भएको छ। परमेश्वरका आर्शि षवर्ा, राजर्ीनतक क्षेत्र अलमलमा पर्ेछ र
आक्रमणको जोखिममा पर्ेछ। मार्वजानतका नर्म्म्त परमेश्वरका आर्शि ् षवर्ा रहर्ु र्ादहँ

सूयचषवर्ा रहर्ु जस्तै हो। आफ्र्ा मानर्सहरूका नर्म्म्त शासकहरूले जनत र्ै पररश्रमका साथ काम

गरे पनर् मार्वजानतले एकसाथ जनत र्ै धेरै धार्मचक सम्मेलर्हरू गरे पनर् यी कुर्ै पनर् कुराले
घटर्ाको गनत-पथलाई पररवतचर् गर्ेछैर् वा मार्वजानतको नर्यनतलाई बदल्र्ेछैर्। मानर्सहरूले

िार् पाएका र लुगा लगाउर् पाएका, नतर्ीहरू एकसाथ शाम्न्तले बसेका, असल र्ेतत्ृ व भएको

दे शर्ाँदह असल दे श हो भर्ी मार्वले षवश्वास गछच । तर परमेश्वरले यस्तो षवर्ार गर्ुचहुन्र्।
उहाँलाई कसैले पनर् आराधर्ा र्गर्े दे शलाई उहाँले र्ै षवर्ाश गर्चुहुर्ेछ भर्ी उहाँ षवश्वास
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गर्ुचहुन्छ। मार्वको षवर्ार गर्े तररका परमेश्वरको भन्दा अनत र्ै अर्ौठो छ। यसैले , यदद कुर्ै
दे शको प्रमुिले परमेश्वरलाई आराधर्ा गदै र् भर्े , तब त्यस दे शको नर्यनत दुःु िद हुर्ेछ , अनर्
त्यस दे शको कुर्ै गन्तव्य हुर्ेछैर्।

परमेश्वर मार्वका राजर्ीनतमा सहभागी हुर्ुहुन्र्, र पनर् कुर्ै दे श वा राज्यको नर्यनत
परमेश्वरले नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले यो संसार र सारा षवश्वलाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ।
मार्वको नर्यनत र परमेश्वरको योजर्ा घनर्ष्ठ रूपमा जोडडएका छर् ्, कुर्ै पनर् मार्व, दे श वा

राज्य परमेश्वरको सावचभौर्मकताबाट छुटे को छै र्। यदद मार्वले आफ्र्ो नर्यनत जान्र् र्ाहन्छ

भर्े, ऊ परमेश्वरका सामु आउर्ैपछच । परमेश्वरलाई पछ्याउर्े र आराधर्ा गर्ेहरूलाई उहाँले समद्
ृ ध
पार्ुचहुर्ेछ र उहाँलाई अस्वीकार गर्े र षवरोध गर्ेहरूलाई उहाँले अस्वीकार र षवर्ाश गर्ुचहुन्छ।

बाइबलमा उल्लेि सदोममाचथ परमेश्वरले षवर्ाश ल्याउर्ुहुँदाको दृश्यलाई स्मरण गर र लोतकी
पत्र्ी कसरी र्ुर्को िम्बा बनर्र् ् सो पनर् षवर्ार गर। नर्र्वेका मानर्सहरूले कसरी भाङ्ग्िा र
िरार्ी लगाएर आफ्र्ा पापहरूबाट पश्र्ाताप गरे र २,००० विच पदहले यहूदीहरूले येशूलाई क्रूसमा
कीला ठोके पश्र्ात ् के भयो सो कुरालाई स्मरण गर। यहूदीहरूलाई इस्राएलबाट नर्कार्लयो र
नतर्ीहरू संसार वररपररका दे शहरूमा भागे। धेरै जर्ालाई माररयो, र पूरै यहूदी राज्य अभूतपूवच
रूपमा षवर्ाशमा पर्यो। नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई क्रूसमा कीला ठोकेका चथए—नतर्ीहरूले जघन्य पाप

गरे —र परमेश्वरको स्वभावलाई रीस उठाए। नतर्ीहरूले गरे का कामका लाचग नतर्ीहरूले मल्
ू य
नतर्ुचपयो र नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा कामहरूका सबै र्नतजाहरू भोग्र् लगाइयो। नतर्ीहरूले परमेश्वरको

नर्न्दा गरे , परमेश्वरलाई अस्वीकार गरे , यसरी नतर्ीहरूको एउटा मात्र भषवष्य चथयो: परमेश्वरद्वारा

दण्ड पाउर्ु। यो नतर्ीहरूका दे श र राज्यमाचथ नतर्ीहरूका शासकहरूले ल्याएका तीता र्नतजाहरू
र प्रकोप चथए।

आज, परमेश्वर आफ्र्ो काम गर्चका लाचग संसारमा फकचर्ुभएको छ। उहाँले पदहलो र्रणमा

अचधर्ायकवादी शासकहरूका भव्य सभालाई रोक्र्ुभयो: र्ाम्स्तवादको कडा गढ, र्ीर्लाई।
परमेश्वरले आफ्र्ो बुद्चध र शम्क्तद्वारा मानर्सहरूको एक समूह प्राप्त गर्ुचभएको छ। यस
समयावचधमा, उहाँलाई र्ीर्को सिाधारी दलले हरे क तररकाले िेदो गरे र र ठूलो कष्ट ददयो, त्यसैले

आश्रय भेट्टाउर् र्सकेर उहाँको र्शर राख्र्े ठाउँ पनर् छै र्। यस्तो कुरा हुँदाहुँदै पनर् परमेश्वरले
गर्च मर्साय राख्र्ुभएको काम उहाँले अझै नर्रन्तर गर्ुचहुन्छ: उहाँले आफ्र्ो सोर नर्काल्र्ुहुन्छ,
र सुसमार्ार फैलाउर्ुहुन्छ। परमेश्वरको सवचशम्क्तमार्तालाई
्
कसैले पनर् बुझ्र् सक्दै र्।

परमेश्वरलाई आफ्र्ो शत्रु ठान्र्े दे श, र्ीर्मा परमेश्वरले आफ्र्ो काम कदहल्यै रोक्र्ुभएको छै र्।
त्यसको सट्टा, धेरै मानर्सहरूले उहाँको काम र वर्र्लाई स्वीकार गरे का छर् ्, ककर्कक परमेश्वरले
जनतसक्दो मार्वजानतको प्रत्येक र हरे क सदस्यलाई मुम्क्त ददर्ुहुन्छ। परमेश्वरले प्राप्त गर्च

र्ाहर्ुभएको कुरालाई रोक्र् उहाँको मागचमा कुर्ै दे श वा शम्क्त िडा हुर् सक्दै र् भर्ी हामी भरोसा
राख्छौं। परमेश्वरको कामलाई रोक्र्ेहरू, परमेश्वरको वर्र्को षवरोध गर्ेहरू र बाधा ददर्ेहरू र
परमेश्वरको योजर्ालाई बबगार्ेहरूलाई अन्त्यमा परमेश्वरले दण्ड ददर्ुहुर्ेछ। परमेश्वरको कामको
अवहे लर्ा गर्ेलाई र्रकमा पठाइर्ेछ; परमेश्वरको कामको अवहे लर्ा गर्े कुर्ै पनर् दे शलाई षवर्ाश
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गररर्ेछ। परमेश्वरको कामको षवरोधमा उठ्र्े कुर्ै पनर् राज्यलाई यस पथ्
ृ वीबाट पूणच रूपमा

मेटाइर्ेछ र त्यो अम्स्तत्वमा रहर्ेछैर्। सबै राज्यहरू, सबै दे शहरू, र सबै उद्योगहरूले पनर्

परमेश्वरको आवाज सर्
ु र्
ू ्, परमेश्वरको कामलाई हे रूर् ् र मार्वजानतको नर्यनतमा ध्यार् दे ऊर् ;्
परमेश्वरलाई सबैभन्दा पषवत्र, सबैभन्दा आदरणीय, सवोच्र्, मार्वजानतका बीर्मा आराधर्ाका

एकमात्र व्यम्क्त, र सम्पूणच मार्वजानतलाई परमेश्वरको आर्शिमुनर् बाँच्र्े बर्ाऊर् ्, जसरी,
अब्राहामका सन्तार्हरू यहोवाका प्रनतज्ञामा रहे , र जसरी परमेश्वरले पदहले सम्ृ ष्ट भएका आदम र
हव्वा अदर्को बगैँर्ामा रहे ।

परमेश्वरको काम शम्क्तशाली छालजस्तै माचथनतर बढ्छ। कसैले पनर् उहाँलाई थुन्र् सक्दै र्,

र उहाँको दौडलाई कसैले पनर् रोक्र् सक्दै र्। उहाँका वर्र्हरूलाई ध्यार्सँग सुन्र्ेहरू, र उहाँलाई

िोज्र्े र नतिाचउर्ेहरूले मात्र उहाँका पाइलाहरू पछ्याउँ छर् ् र उहाँको प्रनतज्ञा प्राप्त गछच र् ्। जसले
गदै र्र् ् नतर्ीहरूले ठूलो षवपषि भोग्र्ेछर् ् र नतर्ीहरूले पाउर् लायकको दण्ड पाउर्ेछर् ्।

मातनसलाई परमेश्वरको व्यवस्थापनको बीचमा मात्रै
मुक्त गररन सर्कन्र्

हरे क व्यम्क्तको र्जरमा, परमेश्वरको व्यवस्थापर् अत्यन्तै अपररचर्त कुरा हो ककर्भर्े उहाँको

व्यवस्थापर् नतर्ीहरूबाट पूणच रूपमा हटाइएको छ भन्र्े मानर्सहरूलाई लाग्छ। मानर्सहरूले

परमेश्वरको व्यवस्थापर् उहाँको काम मात्रै हो र यो उहाँसँग मात्रै सम्बम्न्धत छ भन्र्े षवर्ार

गछच र् ्—त्यसैले, मार्वजानत उहाँको व्यवस्थापर्प्रनत उदासीर् छ। यसरी, मार्वजानतको मुम्क्त
अस्पष्ट र अप्रस्ट बर्ेको छ, र अब यो ररिो गफ बाहे क केही पनर् होइर्। मानर्सले मम्ु क्त प्राप्त
गर्च र सुन्दर गन्तव्यमा प्रवेश गर्चको लाचग परमेश्वरलाई पछ्याउर्े भए तापनर्, परमेश्वरले आफ्र्ो

काम कसरी गर्ुचहुन्छ त्यसको उसलाई कुर्ै र्ासो छै र्। परमेश्वरले जे योजर्ा बर्ाउर्ुभएको छ
त्यसको र्ासो मानर्सलाई छै र्, र् त मुम्क्त पाउर्को लाचग उसले नर्वाचह गर्ुचपर्े आफ्र्ो भागको
बारे मा र्ै उसलाई र्ासो छ। यो साँच्र्ै र्ै दुःु िद कुरा हो। मानर्सको मुम्क्तलाई परमेश्वरको
व्यवस्थापर्बाट अलग गर्च सककँदै र् र् त यसलाई उहाँको योजर्ाबाट र्ै हटाउर् सककन्छ। तैपनर्

मानर्सले परमेश्वरको व्यवस्थापर्को बारे मा कुर्ै षवर्ार गदै र्, अनर् यसरी ऊ उहाँबाट झर् ्-झर् ्
टाढा जान्छ। यसले मुम्क्तको प्रश्र्सँग अत्यन्तै सम्बम्न्धत रहे का षवियहरू—जस्तै, सम्ृ ष्ट के हो,

परमेश्वरमाचथको षवश्वास के हो, परमेश्वरलाई कसरी आराधर्ा गर्े, इत्यादद—प्रनत पूणच रूपमा
अर्र्भज्ञ रहे का बढ्दो सङ्ग्ख्याका मानर्सहरूलाई उहाँका पनछ लाग्र्े हरूको दजाचमा संलग्र् हुर्े
तुल्याएको छ। यसकारण, हामीले अदहले, उहाँलाई पछ्याउर्ु र उहाँमा षवश्वास गर्ुच भर्ेको के हो

सो उहाँका पनछ लाग्र्े हरे कले स्पष्ट रूपमा बुझूर् ् भर्ेर परमेश्वरको व्यवस्थापर्को बारे मा छलफल
गर्ैपछच । त्यसो गरे मा हरे क व्यम्क्तलाई आर्शिहरू प्राप्त गर्चको लाचग, वा षवपषिहरूबाट बच्र्को

लाचग, वा अरूभन्दा उच्र् हुर्को लाचग र्भई उसले दहँ ड्र्े बाटो अझै ठीक तररकाले छर्ौट गर्च
सहयोग गर्ेछ।
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परमेश्वरको व्यवस्थापर् गहर् भए तापनर्, यो मानर्सको बुझाइभन्दा बादहर छै र्। यो यसैले

हो ककर्भर्े परमेश्वरको सबै कायच मार्वजानतलाई मुक्त गर्े उहाँको व्यवस्थापर् र उहाँको कायचसँग
जोडडएको छ, र यो मार्वजानतको जीवर्, जीवर्शैली, र गन्तव्यसँग सम्बम्न्धत छ। मानर्सको

बीर्मा र मानर्समा परमेश्वरले गर्े काम अत्यन्तै व्यवहाररक र अथचपूणच छ भर्ेर भन्र् सककन्छ।

यसलाई मानर्सले दे ख्र् र अर्ुभव गर्च सक्छ, र यो कुर्ै अमूतच कुराभन्दा पर छ। यदद मानर्स
परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सबै काम स्वीकार गर्च असमथच छ भर्े, उहाँको कामको महत्त्व के हो? अनर्
त्यस्तो व्यवस्थापर्ले कसरी मानर्सको मम्ु क्तमा डोयाचउर् सक्छ? परमेश्वरलाई पछ्याउर्े धेरै

जर्ालाई कसरी आर्शिहरू प्राप्त गर्े वा षवपषि टार्े भन्र्े को मात्रै चर्न्ता छ। परमेश्वरको कायच
र व्यवस्थापर्को बारे मा उल्लेि गर्े बबषिकै, नतर्ीहरू र्ुप बन्छर् ् र सबै र्ासो गुमाउँ छर् ्। त्यस्तो
सार्ानतर्ा कुराहरूलाई बुझेर यसले नतर्ीहरूको जीवर् वद्
ृ चध गर्च वा कुर्ै पनर् लाभ प्रदार् गर्च

सहयोग गर्ेछैर् भन्र्े नतर्ीहरू ठान्छर् ्। पररणामस्वरूप, नतर्ीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थापर्को
बारे मा सुर्ेका भए तापनर्, नतर्ीहरूले त्यनत ध्यार्ै ददँ दैर्र् ्। यसलाई नतर्ीहरू स्वीकार गर्ुचपर्े कुर्ै

बहुमूल्य कुराको रूपमा दे ख्दै र्र् ्, यसलाई नतर्ीहरूको जीवर्को भागको रूपमा िहण गर्े कुरा त
परै जाओस ्। त्यस्ता मानर्सहरूसँग परमेश्वरलाई पछ्याउर्े एउटै मात्र सरल उद्दे श्य हुन्छ, र त्यो
उद्दे श्य हो, आर्शिहरू प्राप्त गर्ुच। त्यस्ता मानर्सहरूले यो उद्दे श्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सं लग्र् र्हुर्े
अरू कुर्ै पनर् कुरा सन्
ु र्े झमेला र्लर् सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरूका लाचग, आर्शिहरू प्राप्त गर्च

परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुच जषिको न्यायसंगत अरू कुर्ै उद्दे श्य हुर् सक्दै र्—नतर्ीहरूको षवश्वासको
मूल्य यही र्ै हो। यदद कुर्ै कुराले यो उद्दे श्यमा योगदार् ददँ दैर् भर्े, यसले नतर्ीहरूको हृदय
छुर् सक्दै र्। आज परमेश्वरलाई षवश्वास गर्े धेरैजसो मानर्सहरूको अवस्था यस्तै छ। नतर्ीहरूको

उद्दे श्य र अर्भप्राय न्यायसंगत दे खिन्छर् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े क्रममा

नतर्ीहरूले परमेश्वरको नर्म्म्त िर्च पनर् गछच र् ,् आफैलाई परमेश्वरमा समषपचत पनर् गछच र् ्, र
आफ्र्ो कतचव्य पनर् पूरा गछच र् ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ो जवार्ी त्याग्छर् ्, पररवार र भषवष्यलाई

त्याग्छर् ्, र आफैलाई व्यस्त राख्दै धेरै विचसम्म घरदे खि टाढा बबताउँ छर् ्। नतर्ीहरूको आखिरी
उद्दे श्यको लाचग, नतर्ीहरूले आफ्र्ै अर्भरुचर्हरू, जीवर्प्रनतको नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण, र नतर्ीहरूले

िोजी गर्े ददशालाई समेत पररवतचर् गछच र् ्; तैपनर् परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वासको
उद्दे श्यलाई नतर्ीहरूले पररवतचर् गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरू आफ्र्ै आदशचहरूको व्यवस्थापर् गदै

दौडधूप गछच र् ्; बाटो जनत टाढा भए पनर्, र बाटोमा जनत धेरै कदठर्ाइ र बाधाहरू भए पनर्,
नतर्ीहरू दृढ रहन्छर् ् र मत्ृ युको डर मान्दै र्र् ्। आफैलाई नर्रन्तर रूपमा यस तररकामा समषपचत
गर्चको लाचग कुर् शम्क्तले नतर्ीहरूलाई बाध्य तल्
ु याउँ छ? के यो नतर्ीहरूको षववेक हो? के यो

नतर्ीहरूको महार् ् र आदशचमय र्ररत्र हो? के यो अन्त्यसम्मै दष्ु टताका शम्क्तहरूसँग युद्ध गर्े

नतर्ीहरूको संकल्प हो? के यो इर्ामको िोजी र्गररकर् परमेश्वरको लाचग गवाही ददर्े नतर्ीहरूको

षवश्वास हो? के यो परमेश्वरको इच्छा हार्सल गर्चको लाचग सबै कुरा त्याग्र्े नतर्ीहरूको इच्छाको
बफादारीता हो? अथवा के यो लालर्ी व्यम्क्तगत मागहरूलाई सँधै त्याग्र्े नतर्ीहरूको भम्क्तको
आत्मा हो? परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कामलाई कदहल्यै र्बझ
ु ेको कुर्ै व्यम्क्तले त्यनत धेरै त्याग
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गर्ुच भर्ेको वास्तवमा आश्र्यचकमच र्ै हो! अदहलेको लाचग, यी मानर्सहरूले कनत ददएका छर् ्
त्यसको बारे मा छलफल गरौं। तैपनर्, नतर्ीहरूको आर्रणलाई हामीले षवश्लेिण गर्ुच अत्यन्तै उचर्त
छ। नतर्ीहरूसँग अनत घनर्ष्ट रुपले सम्बम्न्धत रहे का लाभहरू बाहे क, परमेश्वरलाई कदहल्यै र्बझ्
ु र्े

मानर्सहरूले उहाँको लाचग त्यनत धेरै त्याग गर्ुचका अरू कुर्ै कारणहरू हुर् सक्छर् ्? यसमा, हामी
पदहले पदहर्ार् र्गररएको समस्या पिा लगाउँ छौं: परमेश्वरसँगको मानर्सको सम्बन्ध एउटा र्ाङ्ग्गो

स्वाथच मात्रै हो। यो आर्शिहरू प्राप्त गर्े र ददर्े बीर्को सम्बन्ध हो। यसलाई सरल रूपमा भन्दा,
यो मार्लक र कमचर्ारी बीर्को सम्बन्ध जस्तै हो। मार्लकले ददर्े इर्ामहरूको लाचग मात्रै कमचर्ारीले

काम गछच । त्यस्तो सम्बन्धमा कुर्ै आत्मीयता हुँदैर्, लेर्दे र् मात्रै हुन्छ। प्रेम गर्े वा प्रेम प्राप्त
गर्े कुर्ै कायच हुँदैर्, परोपकार र कृपा मात्रै हुन्छ। कुर्ै बुझाइ हुँदैर्, दबाइएको आक्रोश र धोका

मात्रै हुन्छ। कुर्ै घनर्ष्ठता हुँदैर्, अप्रकमर्ीय दरार मात्रै हुन्छ। यी कुराहरू यस्तो बबन्द ु सम्म
आइपुगेकाले, अब यस्तो क्रमलाई कसले उल्ट्याउर् सक्छ? अनर् यो सम्बन्ध कनत भयार्क बर्ेको
छ, त्यसलाई साँर्ो रूपमा बुझ्र् सक्र्े मानर्सहरू कनत छर् ्? मलाई षवश्वास छ, जब मानर्सहरूले

आफैलाई आर्शषित हुर्ुको आर्न्दमा डुबाउँ छर् ्, परमेश्वरसँगको त्यस्तो सम्बन्ध कनत लाजमदो र
कुरूप हुन्छ त्यसको बारे मा कसैले पनर् कल्पर्ा गर्च सक्दै र्।
परमेश्वरमाचथको मार्वजानतको षवश्वासको सबैभन्दा दुःु िलाग्दो कुरा यो हो कक परमेश्वरको

कामको बीर्मा मानर्सले आफ्र्ै व्यवस्थापर् संर्ालर् गछच , तैपनर् परमेश्वरको व्यवस्थापर्मा कुर्ै
ध्यार् ददँ दैर्। मानर्सको सबैभन्दा ठूलो असफलता यसैमा छ कक उही समयमा जब मानर्सले

परमेश्वरमा समषपचत हुर्े र उहाँको आराधर्ा गर्े प्रयास गरररहे को हुन्छ, उसको आफ्र्ै काल्पनर्क
गन्तव्यको नर्माचण गरररहे को हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो आर्शि र सबैभन्दा उिम गन्तव्य कसरी

प्राप्त गर्े हो त्यसको िड्यन्त्र गरररहे को हुन्छ। नतर्ीहरू कनत दयर्ीय, घण
ृ ास्पद, र बबर्रा छर् ्
भन्र्े कुरा कसैले बुझे तापनर्, कनत जर्ाले आफ्र्ा कल्पर्ा र आशाहरूलाई सहजतापूवचक त्याग्र्
सक्छर् ्? अनर् आफ्र्ै पाइलाहरूलाई रोकेर आफ्र्ै बारे मा मात्रै सोच्र् छोड्र् सक्र्े को छर् ्?
परमेश्वरलाई उहाँको व्यवस्थापर् पूरा गर्चको लाचग उहाँसँग र्म्जकबाट सहकायच गर्ेहरूको िाँर्ो
छ। उहाँलाई उहाँको व्यवस्थापर् कायचको नर्म्म्त आफ्र्ो सम्पूणच मर् र शरीर अपचण गरे र उहाँमा

समषपचत हुर्ेहरूको िाँर्ो छ। उहाँलाई हरे क ददर् आफ्र्ा हातहरू पसारे र माग्र्े मानर्सहरूको िाँर्ो
छै र्, थोरै ददएर इर्ामको प्रतीक्षा गर्ेहरूको कुरा त परै जाओस ्। थोरै योगदार् ददएर आफ्र्ा हात
बाँधेर बस्र्ेहरूलाई परमेश्वर घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ। उहाँको व्यवस्थापर्को कायचलाई घण
ृ ा गर्े, अनर् स्वगच
जार्े र आर्शिहरू प्राप्त गर्े बारे मा मात्रै कुरा गर्च र्ाहर्े र्ीसो-रगत भएका मानर्सहरूलाई उहाँ

घण
ु ु न्छ। मार्वजानतलाई मक्
ु त गर्े क्रममा उहाँले गर्चह
ु ु र्े कामले प्रस्तत
ु गर्े अवसरको
ृ ा गर्चह
फाइदा र्लर्ेहरूप्रनत उहाँको घण
ृ ा अझै ठूलो छ। त्यो यसैले हो कक ककर्भर्े यी मानर्सहरूले आफ्र्ो
व्यवस्थापर् कायचद्वारा परमे श्वरले के हार्सल गर्च र प्राप्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े बारे मा कदहल्यै
वास्ता गरे का छै र्र् ्। परमेश्वरको कामले प्रदार् गरे को अवसरलाई आर्शिहरू प्राप्त गर्चको लाचग

कसरी प्रयोग गर्च सककन्छ त्यसप्रनत मात्रै नतर्ीहरूलाई र्ासो छ। नतर्ीहरू आफ्र्ै अपेक्षाहरू र

गन्तव्यद्वारा पण
ू च रूपमा तल्लीर् भएका हुर्ाले, नतर्ीहरूले परमेश्वरको हृदयको बारे मा वास्ता
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गदै र्र् ्। परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कामलाई घण
ृ ा गर्े अनर् परमेश्वरले मार्वजानतलाई कसरी
मुक्त गर्ुचहुन्छ त्यस कुरामा र उहाँको इच्छाको बारे मा अर्लकनत पनर् र्ासो र्ददर्ेहरूले परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को कायचबाट अलग रहे र नतर्ीहरूलाई प्रसन्र् पार्े कुराहरू मात्रै गछच र् ्। नतर्ीहरूको
आर्रणलाई र् त परमेश्वरले स्मरण गर्ुचहुन्छ र् त स्वीकार र्ै—परमेश्वरले यसलाई नर्गाहको
साथ हे र्े कुरा त परै जाओस ्।

ब्रह्माण्ड र आकाश मण्डलको षवशालतामा, अर्चगन्ती प्राणीहरू म्जउँ छर् ् र सन्तार् पैदा गछच र् ्,

जीवर्को र्क्रीय नर्यम पालर् गछच र् ्, अनर् एउटै अटुट नर्यमको पालर् गछच र् ्। मर्ेहरूले आफूसँग
म्जउँ दाहरूको कथाहरू र्लएर जान्छर् ्, अनर् म्जउँ दाहरूले र्ाश भएर जार्ेहरूकै उही दुःु िद

इनतहासलाई दोहोयाचउँछर् ्। त्यसकारण, मानर्सले आफैलाई यो प्रश्र् र्गरी बस्र् सक्दै र्: हामी ककर्
म्जउँ छौं? अनर् हामी ककर् मर्ुचपछच ? कसले यो संसारलाई नर्यन्त्रण गछच ? अनर् कसले यो

मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्यो? के मार्वजानतलाई साँच्र्ै र्ै प्रकृनत माताले र्ै रर्ेकी हुर् ् त? के

मार्वजानतले साँच्र्ै आफ्र्ो गन्तव्यलाई नर्यन्त्रण गर्च सक्छ? … मार्वजानतले अटुट रूपमा

हजारौं विचदेखि गदै आएका प्रश्र्हरू नयर्ै हुर् ्। दुःु िको कुरा, यी प्रश्र्हरूप्रनत मानर्स जनत तल्लीर्
बर्ेको छ, षवज्ञार्को लाचग उसमा त्यनत र्ै बढी तष्ृ णा जागेको छ। षवज्ञार्ले दे हको लाचग छोटो
सन्तुम्ष्ट र अस्थाई आर्न्द ददन्छ, तर मानर्सलाई उसको प्राणर्भत्रको एकान्तपर्, एकलोपर्, र

त्यनत लक्
ु र् र्सकेको आतङ्ग्क र षववशताबाट मक्
ु त गर्चको लाचग त्यो पयाचप्त छै र्। आफ्र्ो
हृदयलाई बेहोस बर्ाउर्को लाचग मार्वजानतले आफ्र्ो र्ाङ्ग्गो आँिाले दे ख्र् सक्र्े र उसको

मम्स्तष्कले बुझ्र् सक्र्े वैज्ञानर्क ज्ञार्लाई मात्रै प्रयोग गछच । तैपनर् त्यस्तो वैज्ञानर्क ज्ञार्,
रहस्यहरूको अन्वेिण गर्चबाट मार्वजानतलाई रोक्र् पयाचप्त छै र्। मार्वजानतलाई ब्रह्माण्ड र

यावत ् थोकका सावचभौम को हुर्ह
ु ु न्छ सो थाहै छै र्, मार्वजानतको सरु
ु वात र भषवष्यको बारे मा
जान्र्े कुरा त परै जाओस ्। मार्वजानत यो नर्यमको बीर्मा केवल षववशतापूवचक म्जउँ छ। यसबाट

कोही पनर् उम्कर् सक्दै र् र यसलाई कसैले पररवतचर् गर्च सक्दै र्, ककर्भर्े यावत ् थोकको बीर्मा
र स्वगचहरूमा अर्न्तदे खि अर्न्तसम्म रहर्ुहुर्े एक मात्र जर् हुर्ुहुन्छ, जसको सबै कुरामाचथ
सावचभौर्मकता छ। उहाँ एक मात्र जर् हुर्ुहुन्छ जसलाई मानर्सले कदहल्यै दे िेको छै र्, जसलाई
मार्वजानतले कदहल्यै चर्र्ेको छै र्, जसको अम्स्तत्वलाई मानर्सले कदहल्यै षवश्वास गरे को छै र्—
तैपनर् मार्वजानतका पुिाचहरूलाई सास फुककददर्े र मार्वजानतलाई जीवर् ददर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ।
मानर्सलाई अम्स्तत्वमा रहर् ददँ दै , उसको लाचग जुटाउर्े र उसलाई पालर्पोिण गर्े उहाँ र्ै

हुर्ुहुन्छ; मार्वजानतलाई हालको ददर्सम्म डोयाचउर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ। यसको साथै, मार्वजानतले
आफ्र्ो अम्स्तत्वको लाचग भर पर्े केवल उहाँ मात्रै हुर्ह
ु ु न्छ। यावत ् थोकमाचथ उहाँको सावचभौर्मकता
छ र ब्रह्माण्डका सारा प्राणीहरूमाचथ उहाँले र्ै शासर् गर्ुचहुन्छ। र्ार ऋतुमाचथ उहाँकै नर्यन्त्रण
छ र बतास, तुसारो, दहउँ , र पार्ी ल्याउर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ। मार्वजानतलाई सूयचको ज्योनत ददर्े र
रात ल्याउर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ। मार्वजानतलाई पवचतहरू, तालहरू, अनर् िोलार्ाला र नत र्भत्रका

सारा प्राणीहरू ददँ दै, स्वगचहरू र पथ्
ृ वीका जग बसाल्र्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँका कायचहरू सवचव्यापी
छर् ्, उहाँको शम्क्त सवचव्यापी छ, उहाँको बद्
ु चध सवचव्यापी छ, र उहाँको अम्ख्तयार सवचव्यापी छ।
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यी हरे क व्यवस्था र नर्यमहरू उहाँका कायचहरूका मूतचरूप हुर् ्, र हरे कले उहाँको बुद्चध र
अम्ख्तयारलाई प्रकट गछच । उहाँको सावचभौर्मकताबाट आफैलाई कसले मक्
ु त गर्च सक्छ? अनर्
उहाँका योजर्ाहरूबाट कसले आफैलाई हटाउर् सक्छ? सबै थोक उहाँकै र्जरमा अम्स्तत्वमा हुन्छर् ्,
र यसको साथै, सबै थोक उहाँकै सावचभौर्मकतामा म्जउँ छर् ्। उहाँका कायचहरू र उहाँको शम्क्तले

मार्वजानतलाई उहाँ वास्तवमा र्ै अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ र सबै थोकमाचथ उहाँको सावचभौर्मकता छ
भन्र्े तथ्यलाई स्वीकार गर्े बाहे क कुर्ै षवकल्प ददँ दैर्। उहाँ बाहे क कसैले पनर् ब्रह्माण्डलाई
नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्, यो मार्वजानतलाई अटुट रूपमा जट
ु ाउर्े कुरा त परै जाओस ्। तैँले
परमेश्वरका कायचहरूलाई पदहर्ार् गर्च सके पनर् वा र्सके पनर्, र तैँले परमेश्वरको अम्स्तत्वमा

षवश्वास गरे पनर् वा र्गरे पनर्, तेरो गन्तव्य परमेश्वरले र्ै नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का
छै र्, र सबै थोकमाचथ सँधै परमेश्वरकै सावचभौर्मकता हुन्छ भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। उहाँको
अम्स्तत्व र अम्ख्तयार, नतर्ीहरुलाई मार्वजानतले पदहर्ार् गछच कक गदै र् र बझ्
ु छ कक बुझ्दै र्
भन्र्े आधारमा नर्धाचररत हुँदैर्। उहाँलाई मात्रै मानर्सको षवगत, वतचमार्, र भषवष्य थाहा छ, र
उहाँले मात्रै मानर्सको गन्तव्यलाई नर्धाचररत गर्च सक्र्ुहुन्छ। तैँले यो तथ्यलाई स्वीकार गर्च सके
पनर् वा र्सके पनर्, र्ाँडै र्ै सारा मार्वजानतले आफ्र्ै आँिाले यो सबै दे ख्र्ेछ, र परमेश्वरले र्ाँडै

र्ै ल्याउर्ुहुर्े तथ्य यही र्ै हो। परमेश्वरकै सामु मार्वजानत म्जउँ छ र मछच । मानर्स परमेश्वरको
व्यवस्थापर्को लाचग म्जउँ छ, र जब उसले अम्न्तम पटक आफ्र्ा आँिाहरू चर्म्लन्छ, ती यही

व्यवस्थापर्कै लाचग बन्द हुन्छर् ्। मानर्स घरीघरी, अनघ-पनछ आउँ छ, र जान्छ। कुर्ै अपवाद छै र्
कक यो सबै परमेश्वरको सावचभौर्मकता र उहाँको योजर्ाको भाग हो। परमेश्वरको व्यवस्थापर्
कदहल्यै अन्त्य भएको छै र्; यो सदाकालसम्म अनघ बदढरहन्छ। उहाँले मार्वजानतलाई उहाँको

अम्स्तत्वप्रनत सर्ेत, उहाँको सावचभौर्मकतामाचथ भरोसा गर्े, उहाँका कायचहरूलाई हे र्े, र उहाँको

राज्यमा फकचर्े तुल्याउर्ुहुर्ेछ। उहाँले हजारौं विचदेखि व्यवस्थापर् गदै आउर्ुभएको उहाँको योजर्ा,
र काम यही र्ै हो।

परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायच संसारको सम्ृ ष्टबाट सुरु भयो, र यो कायचको केन्द्रषवन्द ु मानर्स

र्ै हो। मानर्सकै िानतर परमेश्वरले यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो भर्ेर भन्र् सककन्छ। उहाँको

व्यवस्थापर्को कायच हजारौं विचसम्म फैर्लर्े हुँदा, र र्मर्ेट वा सेकेन्डमा, वा आँिाको नर्मेसमा,
वा एक-दई
ु विचमा र्गररर्े हुँदा, उहाँले मार्वजानतको अम्स्तत्वको लाचग आवश्यक धेरै कुराहरूको
सम्ृ ष्ट गर्ुचपयो, जस्तै सूयच, र्न्द्रमा, सबै ककर्समका जीषवत प्राणी, िार्ेकुरा, र बस्र् योग्य वातावरण।
यो परमेश्वरको व्यवस्थापर्को सुरुवात चथयो।

त्यसपनछ, परमेश्वरले मार्वजानतलाई शैतार्को हातमा सम्
ु पर्ुभयो, अनर् मानर्स शैतार्को

राज्य-क्षेत्रमा म्जयो, जसले बबस्तारै परमेश्वरको कायचको पदहलो र्रणमा लग्यो: व्यवस्थाको युगको
कथा…।

व्यवस्थाको

युगको

अवचधको

हजारौं

विचमा, मार्वजानतलाई

व्यवस्थाको

युगको

मागचदशचर्प्रनत बार्ी पर्यो र उसले यसलाई बेवास्ता गर्यो। क्रर्मक रूपमा, मानर्सले परमेश्वरको
हे रर्ाहलाई छोड्दै गयो। त्यसैले , व्यवस्थालाई पछ्याउर्े क्रममा, नतर्ीहरूले मूनतचहरूलाई पनर् पुजे

र दष्ु ट कायचहरू गरे । नतर्ीहरू यहोवाको सरु क्षा षवहीर् चथए, र नतर्ीहरूले मम्न्दरको वेदी अगाडड
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मात्रै आफ्र्ो जीवर् म्जए। वास्तवमा, परमेश्वरको कायचले नतर्ीहरूलाई धेरै पदहले र्ै छोडडसकेको
चथयो, र इस्राएलीहरू अझै पनर् व्यवस्थामा टाँर्सरहे का, र यहोवाको र्ाम पुकार्े गरे का साथै, नतर्ीहरू

मात्रै यहोवाका मानर्सहरू हुर् ् र नतर्ीहरू यहोवाका र्नु र्एकाहरू हुर् ् भर्ेर नतर्ीहरूले गवचका साथ
षवश्वास गर्े गरे का भए तापनर्, परमेश्वरको मदहमाले नतर्ीहरूलाई र्ुपर्ाप छोड्यो …

जब परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ, उहाँले र्ुपर्ाप एउटा ठाउँ लाई छोड्र्ुहुन्छ र अको
ठाउँ मा उहाँले सुरु गर्ुचभएको कायचलाई शान्तसाथ अनघ बढाउर्ुहुन्छ। कठोर बर्ेका मानर्सहरूका
लाचग यो उल्लेिर्ीय दे खिर् सक्छ। मानर्सहरूले सँधै परु ार्ोलाई मल्
ू यवार् ् ठार्ेर र्याँ, अपररचर्त
कुराहरूलाई वैमर्स्यताको साथ र्लर्े वा नतर्लाई घखृ णत ठान्र्े गरे का छर् ्। त्यसैले, परमेश्वरले

जेसुकै र्याँ काम गर्ुचभए तापनर्, सुरुदे खि अन्त्यसम्मै, यसको बारे मा जान्र्े सबै कुराहरूमध्ये
मानर्स र्ै अम्न्तम हो।

सँधैझ,ैँ व्यवस्थाको युगमा गररएको यहोवाको कामपनछ, परमेश्वरले दोस्रो र्रणको आफ्र्ो र्याँ

काम सुरु गर्ुचभयो: दे हलाई धारण गरे र—मानर्सको रूपमा दश-बीस विचसम्म दे हधारी हुर्ुभएर—
अनर् षवश्वासीहरूका बीर्मा बोलेर अनर् काम गरे र। तैपनर् कुर्ै अपवादषवर्ा, कसैले पनर् यो थाहा
पाएर्, अनर् प्रभु येशू क्रूसमा ककला ठोककएर पुर्रुत्थार् हुर्ुभएपनछ थोरै सङ्ग्ख्याका मानर्सहरूले
मात्रै उहाँ दे ह बन्र्ुभएका परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर स्वीकार गरे । समस्याको रूपमा, पावल भन्र्े

एक जर्ा िडा भए, जसले आफैलाई परमेश्वरका मरणशील शत्रक
ु ो रूपमा प्रस्तत
ु गरे । उसलाई
प्रहार गररएर उर्ी प्रेररत बर्ेपनछ पनर्, पावलले आफ्र्ो पुरार्ो स्वभावलाई पररवतचर् गरे र्र् ्, र

नतर्ले परमेश्वरको षवरुद्धको बाटोमा दहँड्र्े कायचलाई जारी रािे। उर्ले गरे को कामको दौरार्,
पावलले धेरै पत्रहरू लेिे; दभ
ु ाचग्यवश, पनछल्ला पुस्ताहरूले उर्का पत्रहरूलाई परमेश्वरका वर्र्हरूका

रूपमा र्लए, र नतर्लाई र्याँ करारमा समेत समावेश गररयो अनर् परमेश्वरले बोल्र्भ
ु एको वर्र्सँग

र्मसाइए। यो धमचशास्त्रको उदयपनछको अत्यन्तै ठूलो अपमार् हो! अनर् के मानर्सको र्रम

मूिचताको कारणले गदाच यो गल्ती भएको चथएर् र? अर्ुिहको युगको परमेश्वरको कायचका
अर्भलेिहरूमा, परमेश्वरको काम र वर्र्हरूको र्क्कल गर्े मानर्सका पत्रहरू वा आम्त्मक लेिहरू

हुर्ु हुँदैर् भन्र्े नतर्ीहरूलाई थोरै थाह चथयो। तर यो हाम्रो र्ासोको षविय होइर्, त्यसकारण हामी
हाम्रो मख्
ु य शीिचकमा फकौं। परमेश्वरको कायचको दोस्रो र्रण परू ा हुर्े बबषिकै—क्रूसीकरणपनछ—
मानर्सलाई पापबाट पुर्: प्राम्प्त गर्े (भन्र्ुको अथच, मानर्सलाई शैतार्को हातबाट पुर्: प्राम्प्त गर्े)

परमेश्वरको कायच पूरा भयो। त्यसकारण, त्यो क्षणदे खि उसो, मानर्सले प्रभु येशूलाई मुम्क्तदाताको
रूपमा स्वीकार गर्ुचपथ्यो, र उसको पाप क्षमा हुर्ेचथयो। सामान्य रूपमा भन्दा, मानर्सले मुम्क्त
हार्सल गर्च र परमेश्वरको अनघ आउर्को लाचग उसको पापहरु त्यस उप्रान्त बाधा बर्ेर् , र यो
त्यस उप्रान्त शैतार्ले मानर्सलाई दोि ददर्े आधार रहे र्। त्यो यसैले हो ककर्भर्े परमेश्वर

स्वयमले वास्तषवक काम गर्ुचभएको चथयो, उहाँ पापी दे ह जस्तै र त्यसको पूवचअर्ुभव बन्र्ुभएको

चथयो, र परमेश्वर स्वयम ् र्ै पापबर्ल हुर्ुहुन्थ्यो। यसरी, मानर्स क्रूसबाट ओर्लचयो, र परमेश्वरको
दे ह, अथाचत ्, यो पापी दे हको स्वरूपद्वारा उद्धार गररयो र मुक्त गररयो। त्यसैले, शैतार्द्वारा
कैदीको रूपमा लचगएपनछ, मानर्स परमेश्वरको अनघ उहाँको मम्ु क्तलाई स्वीकार गर्च एक कदम
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र्म्जक आयो। अवश्य र्ै, कायचको यो र्रण व्यवस्थाको युगको परमेश्वरको व्यवस्थापर्भन्दा अझै
गहर् र अझै षवकर्सत चथयो।

परमेश्वरको व्यवस्थापर् यस्तै छ: मार्वजानतलाई शैतार्को हातमा सम्ु म्पर्े—परमेश्वर को

हुर्ुहुन्छ, सम्ृ ष्टकताच के हो, परमेश्वरलाई कसरी आराधर्ा गर्े, वा परमेश्वरमा समषपचत हुर्ु ककर्
अत्यावश्यक छ सो र्जान्र्े मार्वजानतलाई—अनर् उसलाई भ्रष्ट तल्
ु याउर् शैतार्लाई अर्ुमनत

ददर्े। त्यसपनछ र्रणबद्ध रूपमा, मानर्सले परमेश्वरलाई पूणच रूपमा आराधर्ा गरे र शैतार्लाई

इन्कार र्गरुञ्जेल, परमेश्वरले मानर्सलाई शैतार्को हातबाट पर्
ु : प्राम्प्त गर्चह
ु ु न्छ। परमेश्वरको
व्यवस्थापर् यही हो। यो काल्पनर्क कथाजस्तो सुनर्र् सक्छ, र यो अर्म्मको सुनर्र् सक्छ।
मानर्सहरूलाई यो काल्पनर्क जस्तो लाग्छ ककर्भर्े षवगतका हजारौं विचको अवचधमा मानर्सलाई

के भएको छ नतर्ीहरूलाई त्यसको आभास छै र्, ब्रम्हाण्ड र आकाश मण्डलमा कनत वटा कथाहरू

पैदा भए नतर्ीहरूले त्यो थाहा पाउर्े कुरा त परै जाओस ्। यसको साथै, यसको कारण के हो भर्े,
भौनतक संसारभन्दा बादहर अझै अर्म्मको, अझै डरलाग्दो संसार अम्स्तत्वमा छ, तर जसलाई
दे ख्र्बाट नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा मरणशील आँिाले रोक्छ भन्र्े नतर्ीहरूले बुझ्र् सक्दै र्र् ्। मानर्सको
लाचग यो समझले र्ै र्भ्याउर्े जस्तो लाग्छ ककर्भर्े मार्वजानतलाई परमेश्वरले गर्ुचभएको

मुम्क्तको महत्त्व वा उहाँको व्यवस्थापर्को कायचको महत्त्वलाई मानर्सले बुझ्दै र्, र आखिरमा मानर्स

कस्तो भएको परमेश्वर र्ाहर्ह
ु ु न्छ सो बुझ्दै र्। के यो आदम र हव्वाजस्तै शैतार्द्वारा अत्यन्तै
भ्रष्ट गररर्को लाचग हो? होइर्! परमेश्वरको व्यवस्थापर्को उद्दे श्य भर्ेको परमेश्वरलाई आराधर्ा

गर्े र उहाँमा समषपचत हुर्े मानर्सहरूको समूहलाई प्राप्त गर्ुच हो। यी मानर्सहरू शैतार्द्वारा भ्रष्ट
तुल्याइएका भए पनर्, नतर्ीहरूले त्यस उप्रान्त शैतार्लाई आफ्र्ा षपताका रूपमा हे दैर्र् ्; नतर्ीहरूले
शैतार्को नघर्लाग्दो मह
ु ारलाई पदहर्ार् गछच र् ् र यसलाई इन्कार गछच र् ्, अनर् परमेश्वरको न्याय

र सजायलाई स्वीकार गर्चको लाचग नतर्ीहरू परमेश्वरको सामु आउँ छर् ्। कुरूप के हो र यो कसरी
पषवत्रको षवपरीत छ त्यसलाई, र परमेश्वरको महार्ता
्
र शैतार्को दष्ु टतालाई पदहर्ार् गर्च

नतर्ीहरूले जान्दछर् ्। यस्ता मार्वजानतले त्यस उप्रान्त शैतार्को नर्म्म्त काम गर्े , वा शैतार्को
आराधर्ा गर्े वा शैतार्लाई पषवत्र मान्र्े छै र्। यो त्यसैले हो ककर्भर्े नतर्ीहरू परमेश्वरले साँच्र्ै

प्राप्त गर्चभ
ु एका मानर्सहरूका समह
ू हुर् ्। मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े परमेश्वरको कायचको
महत्त्व यही र्ै हो। यस पटकको परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कायचको अवचधमा, मार्वजानत शैतार्को
भ्रष्टता र परमेश्वरको मुम्क्त दव
ु ैको लक्षक्षत पात्र हो, र मानर्स त्यो उपज हो जसको लाचग परमेश्वर
र शैतार्ले लडाइ गरररहे को छ। परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्े क्रममा, उहाँले मानर्सलाई क्रर्मक

रूपमा शैतार्को हातबाट पर्
ु : प्राम्प्त गदै हुर्ह
ु ु न्छ, र त्यसकारण मानर्स परमेश्वरको झर् ्-झर् ्
र्म्जक आउँ छ …
त्यसपनछ राज्यको युग आयो, जुर्र्ादहँ कामको अझै व्यवहाररक र्रण हो, र तैपनर् यो

मानर्सले स्वीकार गर्चको लाचग सबैभन्दा कदठर् छ। यसको कारण के हो भर्े , मानर्स जनत

परमेश्वरको र्म्जक आउँ छ, परमेश्वरको लौरो त्यनत र्ै मानर्सको र्म्जक आउँ छ, र परमेश्वरको
मह
ु ार मानर्सको नर्म्म्त त्यनत र्ै स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ। मानर्सको छुटकारापनछ, मानर्स
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आचधकाररक रूपमै परमेश्वरको पररवारमा फककचन्छ। अदहले र्ै आर्न्द गर्े समय हो भन्र्े मानर्सले

सोच्यो, तैपनर् उसले परमेश्वरको पूणच प्रहार पाउँ छ, जुर् कस्तो छ भन्र्े कुरा कसैले पनर् पदहले

दे ख्र् सकेर्: के दे खिन्छ भर्े, यो परमेश्वरका मानर्सहरूले “आर्न्द” र्लर्प
ु र्े बम्प्तस्मा हो। त्यस्तो

व्यवहार गररँदा, मानर्सहरूले रोककएर आफ्र्ो बारे मा यस्तो षवर्ार गर्े बाहे क कुर्ै षवकल्प हुँदैर्,
“म धेरै विचसम्म हराएको थुमा हुँ जसलाई िररद गरे र फकाचउर् परमेश्वरले धेरै िर्च गर्ुचभयो,
त्यसैले परमेश्वरले ककर् मलाई यस्तो व्यवहार गर्ुचहुन्छ? के यो मप्रनत हाँस्र्े, र मलाई िुलासा
गर्े परमेश्वरको तररका हो? …” विौं बबतेपनछ, शोधर् र सजायको कष्ट अर्भ
ु व गररसकेपनछ,

मानर्स जीणच बर्ेको छ। मानर्सले षवगतका समयहरूको “मदहमा” र “रोमान्स” लाई गुमाएको भए

तापनर्, उसले थाहै र्पाई, मार्व आर्रणका र्सद्धान्तहरू बुझ्र् पुगेको छ, र मार्वजानतलाई मुक्त
गर्े परमेश्वरको विौंको लगाबलाई बुझ्र् पुगेको छ। मानर्सले उसको आफ्र्ो जङ्ग्गलीपर्लाई
बबस्तारै घण
ृ ा गर्च सुरु गछच । ऊ कनत असभ्य छ त्यस कुरा, परमेश्वरप्रनतको उसका सबै गलत
बुझाइहरू, र उहाँलाई उसले गरे का अर्ुचर्त मागहरूलाई उसले घण
ृ ा गर्च थाल्छ। समयलाई पछाडड

फकाचउर् सककँदै र्। षवगतका घटर्ाहरू मानर्सका अपसोर्पूणच यादहरू बन्छर् ्, र परमेश्वरका
वर्र्हरू र प्रेम मानर्सको र्याँ जीवर्को प्रेरणा-शम्क्त बन्छ। ददर्-प्रनतददर् मानर्सका घाउहरू

नर्को हुन्छर् ्, उसको सामथ्यच फकी आउछ र … उहाँ सँधै र्ै उसकै साथमा हुर्ुहुँदो रहे छ, अनर्
उहाँको मस्
ु कार् र उहाँको सन्
ु दर मह
ु ार अझै कनत मोहक छ भन्र्े पिा लगाउर्, ऊ िडा भएर
सवचशम्क्तमार्को
्
अर्ुहारमा हे छच। उहाँको हृदयले अझै पनर् आफूले सम्ृ ष्ट गरे को मार्वजानतप्रनत
चर्न्ता गछच , र उहाँका हातहरू प्रारम्भमा जस्ता चथए त्यस्तै न्यार्ा र शम्क्तशाली छर् ्। यो र्ादहँ

मानर्स अदर्को बगैंर्ामा फकेजस्तै हुन्छ, तैपनर् यस पटक मानर्सले त्यस उप्रान्त सपचको
बहकाउलाई सन्
ु दै र् र त्यस उप्रान्त यहोवाको र्जरबाट फकँदै र्। मानर्स परमेश्वरको अनघ घँड
ु ा

टे क्छ, परमेश्वरको मुस्कुराइरहे को अर्ुहारलाई हे छच, र उसको सबैभन्दा बहुमूल्य बर्लदार् र्ढाउँ छ—
अहो! हे मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर!

परमेश्वरको प्रेम र करुणाले उहाँको व्यवस्थापर् कायचको प्रत्येक र हरे क षववरणलाई र्भजाउँ छ,

र मानर्सहरूले परमेश्वरका असल अर्भप्रायहरूलाई बुझ्र् सके पनर् वा र्सके पनर्, आफूले पूरा
गर्े भर्ी तय गर्चभ
ु एको कामलाई उहाँले अझै अथक रूपमा गरररहर्भ
ु एको छ। परमेश्वरको

व्यवस्थापर्को बारे मा मानर्सहरूले जनत र्ै धेरै ककर् र्बुजोस ्, परमेश्वरको कायचले मानर्सकहाँ
ल्याएको सहयोग र लाभहरूलाई हरे कले सराहर्ा गर्च सक्छर् ्। सायद, आजको ददर्मा, परमेश्वरले

प्रदार् गर्ुचभएको कुर्ै पनर् प्रेम वा जीवर्को अर्ुभव तैँले गरे को छै र्स ् होला, तर जब सम्म तैँले
परमेश्वरलाई त्याग्दै र्स ् र सत्यताको िोजी गर्े तेरो संकल्पलाई त्याग्दै र्स ,् तब परमेश्वरको

मुस्कार् तँलाई प्रकट गर्े ददर् आउर्ेछ। ककर्भर्े परमेश्वरको व्यवस्थापर् कायचको लक्ष्य भर्ेको
शैतार्को राज्य-क्षेत्रमा रहे का मानर्सहरूलाई पुर्: प्राम्प्त गर्ुच हो, शैतार्द्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका र
परमेश्वरको षवरोध गर्े मानर्सहरूलाई त्याग्र् होइर्।

सेप्टे म्बर २३, २००५
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मण्डलीहरूमा हहिँ ड्ने क्रममा ख्रीष्टले हिनभ
ु एका वचनहरू
क्रमिः

(अक्टोबर १७, २०१३ दे खि अगष्ट १८, २०१४ सम्म)

परमेश्वरलाई धचन्नु भनेको

परमेश्वरको डर मान्नु र िष्ु टताबाट अलग बस्नु हो
नतमीहरू प्रत्येकले आफ्र्ो जीवर्भरर परमेश्वरलाई कसरी षवश्वास गरे का छौ भर्ी र्याँ जाँर्

गर्ुचपछच , ताकक परमेश्वरलाई पछ्याउर्े प्रकक्रयामा नतमीहरूले परमेश्वरलाई साँम्च्र्कै बुझेका, साँम्च्र्कै

बोध गरे का, र साँम्च्र्कै चर्र्ेका छौ कक छै र्ौ दे ख्र् सक, परमेश्वरले षवर्भन्र् प्रकारका

मानर्सहरूप्रनत कस्तो ककर्समको मर्ोवषृ ि राख्र्ुहुन्छ नतमीहरूलाई साँम्च्र्कै थाहा छ कक छै र् र
परमेश्वरले नतमीहरूमा गरररहर्ुभएको काम र परमेश्वरले नतमीहरूको प्रत्येक कायचलाई कसरी

पररभाषित गर्ुचहुन्छ नतमीहरूले साँम्च्र्कै बुझेका छौ कक छै र्ौ दे ख्र् सक। तेरो प्रगनतलाई मागचदशचर्
ददर्ुहँदै, तेरो नर्यनत नर्धाचरण गर्ुचहुँदै, र तेरा आवश्यकताहरू पररपूनतच गर्ुचहुँदै तेरो छे वैमा रहर्ुहुर्े

परमेश्वरलाई—सबै कुरालाई समिमा षवर्ार गदाच, तैँले यस्ता परमेश्वरलाई कषिको बझ
ु ेको छस?
तैँले यस्ता परमेश्वरलाई साँम्च्र्कै कषिको चर्र्ेको छस ्? उहाँले हरे क ददर् तँमा के काम गर्ुचहुन्छ,
के तँलाई थाहा छ? उहाँले आफ्र्ा हरे क कायच कुर्-कुर् र्सद्धान्त र उद्दे श्यहरूको आधारमा

गर्ुचहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? उहाँले तँलाई कसरी मागचदेशर् गर्ुचहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? उहाँले
कुर् माध्यमबाट तँलाई भरण-पोिण गर्ुचहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? उहाँले तँलाई कुर् तररकाहरूबाट
अगव
ु ाइ गर्चह
ु ु न्छ, के तँलाई थाहा छ? उहाँले तँबाट के कुरा प्राप्त गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ र उहाँले तँमा के
कुरा हार्सल गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? तैँले व्यवहार गर्े षवर्भन्र् शैलीहरूप्रनत उहाँले

कस्तो मर्ोवषृ ि राख्र्ुहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? तँ उहाँको षप्रय व्यम्क्त हो कक होइर्, के तँलाई
थाहा छ? उहाँको आर्न्द, ररस, दुःु ि र िुशीको उत्पषि, यी सबैपनछका उहाँका सोर् र षवर्ारहरू, र
उहाँको सारको बारे मा के तँलाई थाहा छ? तँले षवश्वास गरे को परमेश्वर, अन्ततुः कस्तो ककर्समको

परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, के तँलाई थाहा छ? के तैँले यी र अन्य प्रश्र्हरूलाई कदहल्यै बुझेको चथइर्स ्
वा तीबारे मा कदहल्यै षवर्ार गरे को चथइर्स ्? परमेश्वरमाचथको तेरो षवश्वासलाई पछ्याउँ दा, के तैँले
परमेश्वरका वर्र्हरूको साँर्ो सराहर्ा र अर्ुभवमाफचत, के तैँले उहाँको बारे मा तँसँग भएका तेरा
गलत बझ
ु ाइहरूलाई हटाएको छस ्? परमेश्वरको अर्श
ु ासर् कायचवाही र ताडर्ा पाएपनछ के तैँले

साँर्ो आज्ञापालर् र वास्ता गर्च सुरु गरे को छस ्? परमेश्वरको सजाय र न्यायको बीर्मा के तैँले

मानर्सको षवद्रोह र शैतार्ी प्रकृनतको बारे मा थाहा पाएको छस, अनर् परमेश्वरको पषवत्रताको
षवियमा अर्लकनत बुझाइ प्राप्त गरे को छस ्? परमेश्वरका वर्र्हरूको मागचदशचर् र अन्तदृचम्ष्टमा के

तैँले जीवर्सम्बन्धी र्याँ दृम्ष्टकोण राख्र् सरु
ु गरे को छस ्? के तैँले परमेश्वरले ददर्ुभएका
जाँर्हरूको दौरार् मानर्सका अपराधप्रनत परमेश्वरको असदहष्णुता, साथै तैँले परू ा गर्चको लाचग
उहाँले आवश्यक गर्ुचभएका कुराहरू र तँलाई उहाँले कसरी बर्ाउर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा महसुस गरे को

छस ्? यदद तँलाई परमेश्वरलाई गलत बुझ्र्ु भर्ेको के हो थाहा छै र् वा उक्ि गलत बुझाइ कसरी
हटाउर्े हो थाहा छै र् भर्े जोकोहीले भन्र् सक्छ कक तँ परमेश्वरको साँर्ो सङ्ग्गनतमा प्रवेश गरे को
छै र्स ् र तैँले परमेश्वरलाई कदहल्यै पनर् बुझेको छै र्स ् वा जोकोहीले कम्तीमा पनर् भन्र् सक्छ

कक तैँले कदहल्यै पनर् उहाँलाई बुझ्र् र्ाहे को छै र्स ्। यदद तँलाई परमेश्वरको अर्ुशासर् कायचवाही
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र ताडर्ा के हो थाहा छै र् भर्े अवश्य पनर् तँलाई आज्ञापालर् र वास्ता के हो थाहा छै र् वा
कम्तीमा पनर् तैँले कदहल्यै साँम्च्र्कै परमेश्वरको आज्ञापालर् वा उहाँको वास्ता गरे को छै र्स ्। यदद

तैँले परमेश्वरको सजाय र न्याय कदहल्यै पनर् अर्भ
ु व गरे को छै र्स ् भर्े नर्श्र्य र्ै तँलाई उहाँको

पषवत्रता के हो थाहा छै र्, मानर्सको षवद्रोह के हो भन्र्े षवियमा तेरो बुझाइ स्पष्ट हुर्े कुरा त
परै जाओस ्। यदद तँसँग साँम्च्र् र्ै कदहल्यै पनर् जीवर्सम्बन्धी सही दृम्ष्टकोण चथएर्, वा जीवर्मा
सही लक्ष्य चथएर्, तर तँ अझै पनर् अस्पष्टताको म्स्थनत र तेरो जीवर्को भावी मागचप्रनत अनर्णचयको
म्स्थनतमा भई अगाडड बढ्र् दहर्ककर्ाइरहे को अवस्थामा छस ् भर्े, नर्म्श्र्य र्ै तैँले कदहल्यै पनर्

परमेश्वरको अन्तदृचम्ष्ट र मागचदशचर् प्राप्त गरे को हुँदैर्स ्; जोकोहीले पनर् भन्र् सक्छ कक तैँले
साँम्च्र् र्ै परमेश्वरका वर्र्हरूद्वारा आपूनतच र पुर्:पूनतच प्राप्त गरे को छै र्स ्। यदद तँ परमेश्वरको

परीक्षाबाट गुज्रेको छै र्स ् भर्े, भन्र्ै पदै र्, तँलाई मानर्सको अपराधप्रनत परमेश्वरको असदहष्णुता
के-कस्तो हुन्छ नर्श्र्य र्ै थाहा हुर्ेछैर्, र् त तैँले परमेश्वरले अन्ततुः तँबाट के-कस्ता आवश्यक

मापदण्डहरू पूरा गराउर् र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े र्ै बुझ्छस ्, तैँले उहाँको व्यवस्थापकीय र मानर्सलाई
उद्धार गर्े उहाँको काम अन्ततुः के हुर् ् भन्र्े बारे मा बुझ्र्ु त परै जाओस ्। एक व्यम्क्तले
परमेश्वरलाई षवश्वास गरे को जनतसुकै विच भए तापनर्, यदद नतर्ीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरूबाट
केही पनर् अर्ुभव गरे का वा बुझेका छै र्र् ् भर्े, नतर्ीहरू नर्श्र्य र्ै उद्धारको मागचनतर दहँ डडरहे का

छै र्र् ्, परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वास नर्श्र्य र्ै वास्तषवक षवष्यवस्तरु दहत छ, नतर्ीहरूमा

परमेश्वरको ज्ञार् पनर् नर्श्र्य र्ै शुन्य छ, र नतर्ीहरूलाई अवश्य र्ै परमेश्वरलाई आदर गर्ुच

भर्ेको के हो केही पनर् पनर् थाहा हुँदैर्।
परमेश्वरको सम्पषि र अम्स्तत्व, परमेश्वरको सारतत्त्व, परमेश्वरको स्वभाव—यी सबै कुरा
मार्वजानतलाई उहाँको वर्र्द्वारा थाहा ददइएको छ। जब मानर्सले परमेश्वरका वर्र्हरू अर्भ
ु व
गछच , मानर्सले नतर्लाई अभ्यासमा लगाउर्े प्रकक्रयाद्वारा परमेश्वरले बोल्र्ुभएको वर्र्को उद्दे श्य
बुझ्र् थाल्छ, र परमेश्वरका वर्र्हरूको स्रोत र पष्ृ ठभूर्म बुझ्र् र परमेश्वरका वर्र्हरूको अपेक्षक्षत

प्रभाव बुझ्र् र कदर गर्च थाल्छ। सत्य र जीवर् हार्सल गर्च , परमेश्वरका अर्भप्रायहरू बुझ्र्,
उहाँको स्वभावमा रूपान्तररत हुर्, र परमेश्वरको सावचभौर्मकता र व्यवस्थापर् पालर् गर्च सक्षम
बन्र् मार्वजानतले अर्भ
ु व गर्ैपर्े, बझ्
ु र्ैपर्े, र प्राप्त गर्ैपर्े सबै कुराहरू नयर्ै हुर् ्। मानर्सले यी
सबै कुराहरू अर्ुभव गर्च, बुझ्र् र प्राप्त गर्च थालेको समयसम्ममा, उसले क्रर्मक रूपमा परमेश्वरको

बुझाइ प्राप्त गररसकेको हुर्ेछ, र उसले यस समयसम्ममा उहाँको षवियमा ज्ञार्को फरक तह
हार्सल गररसकेको हुर्ेछ। यो बुझाइ र ज्ञार् मानर्सले कल्पर्ा गरे को वा रर्र्ा गरे को कुर्ै कुराबाट
आउँ दै र्, बरु उसले आफूर्भत्र के कुरालाई कदर गछच , अर्भ
ु व गछच , महसस
ु गछच , र सुनर्श्र्तता प्रदार्

गछच भन्र्े कुराबाट आउँ छ। यी कुराहरूलाई कदर गर्च, अर्ुभव गर्च, महसुस गर्च र सुनर्म्श्र्तता
प्रदार् गर्च थालेपनछ मात्र परमेश्वरबारे को मानर्सको ज्ञार्ले साँर्ो षवियवस्तु प्राप्त गछच ; यस

समयमा मानर्सले प्राप्त गरे को ज्ञार् मात्र वास्तषवक, साँर्ो, सही हुन्छ, अनर् उहाँका वर्र्हरूलाई
कदर गर्े, अर्ुभव गर्े, महसुस गर्े र सुनर्म्श्र्तता प्रदार् गर्े माध्यमद्वारा परमेश्वरको साँर्ो
बझ
ु ाइ र ज्ञार् प्राप्त गर्े यो प्रकक्रया मानर्स र परमेश्वरबीर्को साँर्ो सङ्ग्गनतभन्दा अरू केही
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होइर्। यस ककर्समको सङ्ग्गनतको दौरार् मानर्सले परमेश्वरका अर्भप्रायहरूलाई साँम्च्र्कै बुझ्छ र
बोध गछच , परमेश्वरको सम्पषि र अम्स्तत्वलाई साँम्च्र्कै बुझ्र् र जान्र् थाल्छ, परमेश्वरको सारलाई

साँम्च्र्कै बझ्
ु र् र जान्र् थाल्छ, परमेश्वरको स्वभावलाई क्रर्मक रूपमा साँम्च्र्कै बझ्
ु र् र जान्र्
थाल्छ, सारा सम्ृ ष्टमाचथ परमेश्वरको प्रभुत्व हुन्छ भन्र्े तथ्यप्रनत साँम्च्र्कै नर्म्श्र्तता पाउँ छ र
यसको सही पररभािा बुझ्छ, र परमेश्वरको पदहर्ार् र स्थार्को आवश्यक बझ
ु ाइ र ज्ञार् प्राप्त
गछच । यस ककर्समको सङ्ग्गनतको दौरार्, मानर्सले परमेश्वरको षवियमा आफ्र्ो सोर्षवर्ार
र्रणबद्ध रूपमा पररवतचर् गछच , उहाँको षवियमा नर्राधार कुरा कल्पर्ा गर्च छोड्छ, वा उहाँको

षवियमा आफ्र्ो सन्दे हमाचथ लगाम लगाउँ छ, वा उहाँमाचथ गलत बुझाइ, वा उहाँलाई दोि लगाउर्े,

वा उहाँको अर्ावश्यक मूल्यांकर् गर्े, वा उहाँमाचथ शङ्ग्का गर्े जस्ता कुराहरूमाचथ लगाम लगाउँ छ।
यसरी, परमेश्वरसँग मानर्सको थोरै मात्र षववादहरू हुर्ेछर् ्, परमेश्वरसँग उसको थोरै मात्र द्वन्द्व
हुर्ेछ, र मानर्सले परमेश्वरको षवरुद्धमा षवद्रोह गर्े अवसरहरू पनर् थोरै मात्र हुर्ेछर् ्। यसको

षवपरीत, मानर्स परमेश्वरको वास्ता र आज्ञापालर् गर्े कुरामा वद्
ृ चध हुँदै जार्ेछ, र परमेश्वरका
नर्म्म्त उसको आदर अझ धेरै वास्तषवक र गदहरो बन्दै जार्ेछ। यस ककर्समको सङ्ग्गनतको दौरार्,
मानर्सले सत्यताको बन्दोबस्त र जीवर्को बम्प्तस्मा मात्र प्राप्त गर्े छै र्, बरु उसले त यही

समयमा परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार् पनर् प्राप्त गर्ेछ। यस ककर्समको सङ्ग्गनतको दौरार्, मानर्स
आफ्र्ो स्वभावमा रूपान्तररत हुर्े र उसले मुम्क्त प्राप्त गर्े मात्र होइर्, बरु उसले त यही समयमा
परमेश्वरप्रनत सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको साँर्ो आदर र आराधार्ा पनर् प्राप्त गर्ेछ। मानर्सले यस

ककर्समको सङ्ग्गनत प्राप्त गररसकेपनछ परमेश्वरमाचथको उसको षवश्वास एउटा िाली कागज जस्तो
हुँदैर्, वा मुिले मात्र दठक्क पार्े िालको सेवा ददर्े प्रनतज्ञा जस्तो हुँदैर्, वा अन्धभक्त भएर
पछ्याए जस्तो र कुर्ै कुराको आदशीकरण जस्तो हुँदैर् ्; केवल यस ककर्समको सङगनतद्वारा

मानर्सको जीवर् ददर्-प्रनतददर् पररपक्वतानतर वद्
ृ चध हुर्ेछ, र अब मात्र उसको स्वभाव रूपान्तररत
हुँदै जार्ेछ, र परमेश्वरमाचथको उसको षवश्वास र्रणबद्ध रूपमा अस्पष्टता र अनर्श्र्त षवश्वासबाट
साँर्ो आज्ञापालर् र वास्तातफच, साँर्ो आदरतफच जार्ेछ, र परमेश्वरलाई पछ्याउर्े प्रकक्रयामा मानर्स

नर्म्ष्क्रयताबाट सकक्रयतानतर, र्कारात्मकताबाट सकारात्मकतानतर क्रर्मक रूपमा अनघ बढ्र्ेछ ;
केवल यस ककर्समको सङ्ग्गनतद्वारा मानर्स परमेश्वरको साँर्ो बझ
ु ाइ र बोधसम्म, परमेश्वरको

साँर्ो ज्ञार्सम्म आइपुग्र्ेछ। बहुसङ्ग्ख्यक मानर्सहरू परमेश्वरसँगको साँर्ो सङ्ग्गनतमा कदहल्यै
प्रवेश र्गरे का कारण, परमेश्वरबारे को नतर्ीहरूको ज्ञार् र्सद्धान्तको तहमा, अक्षर र
धमचर्सद्धान्तहरूको तहमा रोककन्छ। भन्र्ुको अथच, बहुसङ्ग्ख्यक मानर्सहरू, नतर्ीहरूले परमेश्वरमा

षवश्वास गरे को जनत धेरै विच भए तापनर्, परमेश्वरलाई चर्न्र्े सन्दभचमा, नतर्ीहरूले पदहला षवश्वास
सुरु गरे कै अवस्थामा छर् ्, नतर्ीहरू सामन्ती अन्धषवश्वास र मर्ोरम रङ्ग्गीर् छहारीसँग आबद्ध

भएर आराधर्ा षवचधको आधारभूत परम्परागत रूपहरूमै अल्झेर बसेका छर् ्। परमेश्वरको बारे मा

त्यस मानर्सको ज्ञार् पदहला सुरु गरे कै अवस्थामा रोककएको छ भर्ी भन्र्ुको अथच त्यो ज्ञार्
व्यावहाररक रूपमा अम्स्तत्वमै छै र् भन्र्ु हो। मानर्सले परमेश्वरको स्थार् र पररर्य पुम्ष्ट गरे को
बाहे क, परमेश्वरमाचथको मानर्सको षवश्वास अस्पष्ट अनर्म्श्र्तताको अवस्थामा रहन्छ। यस्तो
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अवस्था भएकोले, मानर्सले परमेश्वरप्रनत कषिको साँर्ो आदर गर्च सक्छ?

तैँले परमेश्वरको अम्स्तत्वमाचथ जनतसुकै दृढतासाथ षवश्वास गरे तापनर्, यसले परमेश्वरबारे को

तेरो ज्ञार्लाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्, र् त परमेश्वरको नर्म्म्त तेरो उच्र् आदरलाई र्ै प्रनतस्थापर्
गर्च सक्छ। तैँले उहाँको आर्शि ् र उहाँको अर्ि
ु ह जनतसुकै उपभोग गरे को भए तापनर्, यसले

परमेश्वरबारे को तेरो ज्ञार्लाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। तँ उहाँको नर्म्म्त तेरा सब थोक पषवत्रीकरण
गर्च र सब थोक समपचण गर्च जनत र्ै इच्छुक भए तापनर्, यसले परमेश्वरबारे को तेरो ज्ञार्लाई
प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। सायद तँ परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूप्रनत अनत धेरै पररचर्त भएको

होलास ्, वा तैँले ती वर्र् कण्ठस्थ पारे को र र्हे रीकर् सुर्ाउर् सक्लास, तर यसले परमेश्वरबारे को

तेरो ज्ञार्लाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। परमेश्वरलाई पछ्याउर्े कुरामा मानर्स जनतसुकै लगर्शील

भए तापनर्, यदद परमेश्वरसँग उसको साँर्ो सङ्ग्गनत छै र् वा परमेश्वरका वर्र्हरूको साँर्ो अर्ुभव
छै र् भर्े, परमेश्वरको बारे मा उसको ज्ञार् शून्यता, वा अन्तहीर् ददवास्वप्र्मा अडडएको हुन्छ;

ककर्भर्े तैँले परमेश्वरसँग “काँधमा काँध र्मलाउँ दै” अनघ बढे को, वा उहाँलाई आमर्ेसामर्े भेटेको
भए तापनर्, परमेश्वरको बारे मा तेरो ज्ञार् शून्य र्ै हुर्ेछ, र परमेश्वरको नर्म्म्त तेरो आदर िोक्रो
र्ारा वा आदशच अवधारणाभन्दा अरू केही हुर्ेछैर्।

धेरै मानर्सहरूले ददर्हुँ परमेश्वरका वर्र्हरू पढ्र्को लाचग माचथ उठाउँ छर् ्, यहाँसम्म कक सबै
पौराखणक वर्र्िण्डहरूलाई नतर्ीहरूको सबैभन्दा बहुमल्
ू य सम्पषिको रूपमा र्लँ दै होर्सयारीसाथ

कण्ठस्थ गछच र् ्, अनर् यसअलावा परमेश्वरका वर्र्हरूलाई सबैनतर प्रर्ार गछच र् ,् अरूहरूलाई
परमेश्वरका वर्र्हरू उपलब्ध गराउँ छर् ् र नतर्ीहरूलाई ती वर्र्हरूद्वारा सहयोग गछच र् ्। नतर्ीहरूले

ठान्छर् ् कक यसो गर्ुच भर्ेको परमेश्वरको साक्षी बन्र्ु हो, उहाँका वर्र्हरूको साक्षी बन्र्ु हो, र
यसो गर्चु भर्ेको परमेश्वरको मागच पछ्याउर्ु हो; नतर्ीहरूले ठान्छर् ् कक यसो गर्चु भर्ेको

परमेश्वरका वर्र्हरूबमोम्जम म्जउर्ु हो, यसो गर्ुच भर्ेको नतर्ीहरूको वास्तषवक जीवर्मा उहाँका
वर्र्हरू ल्याउर्ु हो, नतर्ीहरूले ठान्छर् ् कक यस कायचले नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको प्रशंसा प्राप्त गर्च

सक्षम तुल्याउर्ेछ, र नतर्ीहरूलाई उद्धार गर्ेछ र र्सद्ध बर्ाउर्ेछ। तर नतर्ीहरूले परमेश्वरका
वर्र्हरूलाई प्रर्ार गरे तापनर् नतर्ीहरूले व्यवहारमा कदहल्यै पनर् परमेश्वरका वर्र्हरूको पालर्ा

गदै र्र् ्, वा परमेश्वरका वर्र्हरूमा जे कुरा प्रकाश गररएको छ त्यससँग आफैलाई तल
ु र्ा प्रयास
गदै र्र् ्। बरु, नतर्ीहरूले र्लािी गरे र अरूबाट आदर र भरोसा प्राप्त गर्च, आफै व्यवस्थापर्मा
प्रवेश गर्च, र परमेश्वरको मदहमा उपभोग गर्च र र्ोर्च परमेश्वरका वर्र्हरूलाई प्रयोग गछच र् ्।

नतर्ीहरूले आफूलाई प्रदार् गररएको अवसरलाई परमेश्वरको काम र उहाँको प्रशंसाको इर्ाम प्राप्त

गर्चको लाचग प्रयोग गदै परमेश्वरका वर्र्हरू प्रसार गर्े व्यथै आशा गछच र् ्। धेरै विच बबनतसकेका

छर् ्, तर यी मानर्सहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू प्रर्ार गर्े प्रकक्रयामा परमेश्वरको प्रशंसा हार्सल
गर्च असक्षम बर्ेका छर् ्, नतर्ीहरू परमेश्वरका वर्र्हरूको साक्षी हुर्े प्रकक्रयामा पछ्याउर्ुपर्े मागच
पिा लगाउर् असक्षम भएका छर् ्, नतर्ीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू अरूलाई प्रदार् गर्े र ती
वर्र्हरूद्वारा अरूलाई सहयोग गर्े प्रकक्रयामा ती वर्र्हरू आफैलाई प्रदार् गर्े र ती वर्र्हरूद्वारा

आफैलाई सहयोग गर्े गरे का छर् ्, नतर्ीहरूले यी सबै कुराहरू गर्े प्रकक्रयामा परमेश्वरलाई चर्न्र्,
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वा नतर्ीहरू आफैलाई परमे श्वरको साँर्ो आदरमा जागरुक बर्ाउर् असक्षम भएका छर् ्; तर यसको

षवपरीत, परमेश्वरका षवियमा नतर्ीहरूको गलत बुझाइ अझ वद्
ृ चध हुँदै गइरहे को छ, उहाँमाचथको
नतर्ीहरूको अषवश्वास झर् र्र्ु लँ दै गइरे हको छ, र उहाँको बारे मा नतर्ीहरूको कल्पर्ा झर् अनतरं म्जत

हुँदै गइरहे को छ। परमेश्वरका वर्र्हरूको षवियमा नतर्ीहरूको आफ्र्ो र्सद्धान्तहरूद्वारा पररपूनतच
र नर्दे र्शत भएर, नतर्ीहरू पूणच रूपमा आफूलाई आर्न्द लाग्र्े अवस्थामा भएजस्तै गरी, आफ्र्ा
सीपहरू सहजताका साथ प्रयोग गरे जस्तै गरी, नतर्ीहरूले जीवर्मा आफ्र्ो उद्दे श्य, आफ्र्ो र्मसर्

पिा लगाएको जस्तै गरी, र नतर्ीहरूले र्याँ जीवर् षवजय गरे को र नतर्ीहरू उद्दार भएको जस्तै

गरी, नतर्ीहरूको म्जब्रोमा परमेश्वरका वर्र्हरू स्वतुः उच्र्ारण भएजस्तै गरी, नतर्ीहरूले सत्यता
प्राप्त गरे का छर् ्, परमेश्वरका अर्भप्रायहरू बुझेका छर् ्, र परमेश्वरलाई चर्न्र्े मागच पिा लगाएका

छर् ्, परमेश्वरका वर्र्हरू प्रर्ार गर्े प्रकक्रयामा भएजस्तै गरी, नतर्ीहरू प्रायजसो परमेश्वरको
आमर्ेसामर्े आएका छर् ्। साथै, नतर्ीहरू प्राय “भावुक भई” रुर्े गछच र् ्, र परमेश्वरका वर्र्हरूका

परमेश्वरद्वारा प्राय डोर्याइएका छर् ्, नतर्ीहरू उहाँको इमान्दारीपूणच सरोकार र कृपालु अर्भप्रायलाई
बेपवाचह रूपले उपयोग गरररहे का दे खिन्छर् ्, साथसाथै, मानर्सको नर्म्म्त परमेश्वरको मुम्क्त र उहाँको

व्यवस्थापर्लाई उपयोग गरररहे का दे खिन्छर् ्, उहाँको सारलाई जार्ेका, र उहाँको धमी स्वभावलाई
बुझेका जस्ता दे खिन्छर् ्। यही जगको आधारमा, नतर्ीहरूले परमेश्वरको अम्स्तत्वमा अझ बर्लयो

गरी षवश्वास गरे को दे खिन्छ, नतर्ीहरू उहाँको उच्र् म्स्थनत अझ बढी पदहर्ार् गरे का, र उहाँको
भव्यता वा महार्ता
् र उहाँको आम्त्मक अम्स्तत्व अझ गहर् रूपमा महसुस गरे का जस्ता दे खिन्छर् ्।

परमेश्वरका वर्र्हरूको सतही ज्ञार्मा िडा भएर, नतर्ीहरूको षवश्वास वद्
ृ चध भएको जस्तो,
दुःु िकष्ट सहर्े नतर्ीहरूको क्षमता सबलीकरण भएजस्तो, र परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूको ज्ञार्

गदहररएको जस्तो दे खिन्छ। नतर्ीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू साँम्च्र्कै अर्भ
ु व र्गरे सम्म,
परमेश्वरको षवियमा नतर्ीहरूको सम्पूणच ज्ञार् र उहाँको षवियमा नतर्ीहरूको सोर्षवर्ार नतर्ीहरूकै

र्ाहले भररएका कल्पर्ा र अर्ुमार्हरूबाट आएका हुन्छर् ् भन्र्े कुरा नतर्ीहरूलाई कमै मात्र थाहा
छ। नतर्ीहरूको षवश्वास परमेश्वरबाट आएको कुर्ै पनर् जाँर्को अगाडड िडा हुर् सक्दै र्, नतर्ीहरूको
कचथत आम्त्मकता र कद परमेश्वरको परीक्षा वा नर्रीक्षणको अगाडड कुर्ै हालतमा िडा हुर्
सक्दै र्, नतर्ीहरूको सङ्ग्कल्प बालव
ु ामा बर्ाएको महल जस्तै हुन्छ, परमेश्वरको षवियमा नतर्ीहरूको

कचथत ज्ञार् नतर्ीहरूको कल्पर्ाको मर्गढन्ते कुराभन्दा बढी केही पनर् हुँदैर्। वास्तवमा, यी
मानर्सहरूले परमेश्वरका वर्र्हरूमा ठूलो प्रयत्र् लगाएका छर् ्, तैपनर् साँर्ो षवश्वास के हो, साँर्ो
आज्ञापालर् के हो, साँर्ो वास्ता के हो, वा परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार् के हो भर्ी कदहल्यै महसुस

गरे का छै र्र् ्। नतर्ीहरूले र्सद्धान्त, कल्पर्ा, ज्ञार्, वरदार्, परम्परा, अन्धषवश्वास, साथै मार्वीय
र्ैनतक मूल्य-मान्यतालाई र्लन्छर् ्, र यी कुराहरूलाई परमेश्वरमा षवश्वास गर्े र उहाँलाई पछ्याउर्े

“पुँजी” र “हनतयार” बर्ाउँ छर् ्, र नतर्लाई नतर्ीहरूको परमेश्वरमाचथको षवश्वास र परमेश्वरलाई
पछ्याउर्े कायचको आधार बर्ाउँ छर् ्। साथै, परमेश्वरको नर्रीक्षण, परीक्षा, सजाय र न्यायलाई सामर्ा

र नर्राकरण गर्चको लाचग नतर्ीहरूले यो पुँजी र हनतयार र्लन्छर् ् र नतर्लाई जादम
ु य तावीज

बर्ाउँ छर् ् जसमाफचत नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्छर् ्। अन्त्यमा, नतर्ीहरूले जे प्राप्त गछच र् ्
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त्यसमा

परमेश्वरबारे का

नर्ष्किचहरूभन्दा

अरू

केही

हुँदैर्र् ्, जुर् धार्मचक भाव, सामन्ती
अन्धषवश्वासमा आधाररत हुन्छर् ्, र मर्ोरम, षवचर्त्र र रहस्यमयी सबै कुरामा आधाररत हुन्छर् ्।
परमेश्वरलाई चर्न्र्े र परमेश्वरको पररभािा गर्े नतर्ीहरूको तररका भर्ेको माचथको स्वगच , वा
आकाशमा भएको बूढो मान्छे मा षवश्वास गर्े मानर्सहरूको षवश्वास जस्तै छ, जबकक परमेश्वरको

वास्तषवकता, उहाँको सार, उहाँको स्वभाव, उहाँको सम्पषि र अम्स्तत्व, र अन्य कुराहरू—साँर्ो

परमेश्वर स्वयम्सँग सम्बम्न्धत सबै कुराहरू—नयर्ीहरू ती कुराहरू हुर् ् जसलाई बुझ्र् नतर्ीहरूको
ज्ञार् असमथच भएको छ, जसबाट नतर्ीहरूको ज्ञार् पण
ू चतया अलग र उिरी र दक्षक्षणी ध्रब
ु जनतकै
टाढा छ। यसरी, यी मानर्सहरू परमेश्वरका वर्र्हरूको प्रबन्ध र पोिणमा बाँचर्रहे का भए तापनर्,
नतर्ीहरू परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा साँम्च्र्कै दहँड्र् असक्षम भएका

छर् ्। यसको साँर्ो कारण भर्ेको नतर्ीहरू कदहल्यै पनर् परमेश्वरसँग पररचर्त र्हुर्ु हो, उहाँसँग
नतर्ीहरूको साँर्ो सञ्र्ार वा सङ्ग्गनत र्हुर्ु हो, र त्यसैले नतर्ीहरू परमेश्वरसँगको पारस्पररक

बुझाइमा आउर् असम्भव भएको हो, वा नतर्ीहरूले आफूर्भत्र परमेश्वरप्रनत साँर्ो षवश्वास जगाउर्

वा उहाँलाई पछ्याउर् वा उहाँको आराधर्ा गर्च असम्भव भएको हो। परमेश्वरलाई यसरी र्लर्ुपछच ,
परमेश्वरका वर्र्हरूलाई त्यसरी र्लर्ुपछच भन्र्े नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण र स्वभावको कारण

नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका प्रयत्र्हरूबाट ररिो हात फकचर् बाध्य भएका छर् ्, अर्न्तसम्म पनर्

परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा दहँ ड्र् असक्षम हुर् बाध्य भएका छर् ्।
नतर्ीहरूले रािेको लक्ष्य र नतर्ीहरूले दहँड्र् र्ुर्ेको मागचले नतर्ीहरू अर्न्तसम्म परमेश्वरका

शत्रुहरू हुर् ् र नतर्ीहरूले अर्न्तसम्म कदहल्यै पनर् मुम्क्त प्राप्र् गर्च सक्र्ेछैर्र् ् भन्र्े दसाचउँछ।
परमेश्वरलाई थुप्रै विचदेखि पछ्याइरहे को र विौंदे खि उहाँका वर्र्हरूको भरणपोिणमा आर्न्द
मर्ाएको व्यम्क्तको हकमा, यदद परमेश्वरको बारे मा नतर्ीहरूको पररभािा पनर् मनू तचहरूको अगाडड
आफ्र्ो आस्था प्रकट गर्च घोप्टो परे र दण्डवत ् गर्े कुर्ै एक मानर्सको जस्तै हुन्छ भर्े, यसले
उक्त व्यम्क्तले परमेश्वरका वर्र्हरूको वास्तषवकता प्राप्त गरे को छै र् भन्र्े जर्ाउँ छ। यस्तो हुन्छ
ककर्भर्े नतर्ीहरू परमेश्वरका वर्र्हरूको वास्तषवकतामा प्रवेश गररसकेका छै र्र् ्, र यसकारण,

परमेश्वरका वर्र्हरूमा अन्तनर्चदहत रहे का वास्तषवकता, सत्यता, अर्भप्राय र मार्वजानतले पूरा

गर्चप
ु र्े आवश्यक शतचहरूसँग उक्त व्यम्क्तको कुर्ै सरोकार र्ै हुँदैर्। भन्र्क
ु ो अथच, यस ककर्समको
व्यम्क्तले परमेश्वरका वर्र्हरूको सतही अथचमा जनतसुकै कडा पररश्रम गरे को भए तापनर्, त्यो
सबै व्यथच हुन्छ: ककर्कक नतर्ीहरूले पछ्याएको कुरा केवल शब्दहरू हुर् ्, नर्श्र्य र्ै नतर्ीहरूले
प्राप्त गर्े कुरा पनर् केवल शब्दहरू र्ै हुर्ेछर् ्। परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू बादहरी रूपमा
सरल हुर् ् वा गहर् हुर् ्, जसै मानर्स जीवर्मा प्रवेश गछच ती वर्र्हरू मानर्सको नर्म्म्त सम्पण
ू च
अपररहायच सत्यता बन्छर् ्; ती वर्र्हरू जीषवत पार्ीका फोहरा हुर् ्, जसले मानर्सलाई आत्मा र
शरीर दव
ु ैमा जीषवत रहर् सक्षम तुल्याउँ छर् ्। ती वर्र्हरूले मानर्सलाई जीषवत रहर् आवश्यक
तत्त्वहरू प्रदार् गछच र् ्; उसको दै नर्क जीवर् र्लाउर्को नर्म्म्त आवश्यक पर्े र्सद्धान्तहरू र

षवश्वासको सार प्रदार् गछच र् ्; मुम्क्त प्राप्त गर्च उसले पार गर्ुचपर्े मागच, लक्ष्य र मागचदशचर् प्रदार्

गछच र् ्; परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको एक प्राणीको रूपमा उसमा हुर्प
ु र्े हरे क सत्यता प्रदार् गछच र् ्;
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र मानर्सले परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्च र आराधर्ा गर्च र्ादहर्े सत्यता प्रदार् गछच र् ्। यी

वर्र्हरू मानर्सको अम्स्तत्व सुनर्म्श्र्त गर्े प्रत्याभूनत हुर् ्, मानर्सको दै नर्क भोजर् हुर् ्, र
नतर्ीहरू ददह्रलो टे वा हुर् ् जसले मानर्सलाई बर्लयो हुर् र िडा हुर् सक्षम तल्
ु याउँ छर् ्। सम्ृ ष्ट
गररएको मार्वजानतले नतर्ीहरूबमोम्जम म्जउर्े भएकोले नतर्ीहरू सामान्य मार्वको सत्यता

वास्तषवकताले भररपूणच हुन्छर् ्, मानर्सलाई भ्रष्टताबाट छुटकारा ददर्े र शैतार्को जालबाट बर्ाउर्े
सत्यताले भररपूणच हुन्छर्, सम्ृ ष्टकताचले सम्ृ ष्ट गररएको मार्वजानतलाई ददर्ुहुर्े अथक र्शक्षण,
उपदे श, उत्साह, र सान्त्वर्ाले भररपण
ू च हुन्छर् ्। नतर्ीहरू सङ्ग्केत बिी हुर् ् जसले मानर्सहरूलाई
सबै सकारात्मक कुराहरू बुझ्र् मागचदशचर् र अन्तदृचम्ष्ट ददन्छर् ्, नतर्ीहरू प्रत्याभनू त हुर् ् जसले

मानर्सहरूले सबै धमी र असल कुराहरू प्राप्त गरी त्यसैबमोम्जम जीवर् म्जउर्ेछर् ् भन्र्े सनर्म्श्र्त
गछच र् ्, नतर्ीहरू मापदण्डहरू हुर् ् जसद्वारा सबै मानर्स, घटर्ा, र वस्तुहरूलाई मापर् गररन्छर् ्, र
नतर्ीहरू र्ौपररवहर् संकेत हुर् ् जसले मानर्सहरूलाई मुम्क्त र ज्योनतको मागचमा डोर्याउँ छर् ्।
परमेश्वरका वर्र्हरूको व्यावहाररक अर्ुभवले मात्र मानर्सले सत्यता र जीवर्को आपूनतच प्राप्त
गर्च सक्छ; यसरी मात्र मानर्सले सामान्य मार्वता के हो, अथचपूणच जीवर् के हो, सम्ृ ष्ट गररएको

साँर्ो प्राणी के हो, परमेश्वरप्रनतको वास्तषवक आज्ञापालर् के हो भर्ी बुझ्र् सक्छ; यसरी मात्र

मानर्सले आफूले परमेश्वरको कसरी वास्ता गर्ुचपछच , सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको कतचव्य कसरी पूरा
गर्चप
ु छच , र वास्तषवक मानर्सको स्वरूप कसरी प्राप्त गर्चप
ु छच भर्ी बझ्
ु र् सक्छ; यसरी मात्र मानर्सले
साँर्ो षवश्वास र साँर्ो आराधर्ाको अथच के हो भर्ी बुझ्र् सक्छ; यसरी मात्र मानर्सले स्वगच र

पथ्
ृ वी र सबै थोकहरूका शासक को हुर्ुहुन्छ भर्ी बुझ्र् सक्छ; यसरी मात्र मानर्सले सारा सम्ृ ष्टका
मार्लक एउटै उहाँले कुर् माध्यमद्वारा सम्ृ ष्ट गररएकाहरूलाई शासर् गर्ुचहुन्छ, अगुवाइ गर्ुचहुन्छ,

र भरणपोिण गर्चह
ु ु न्छ भर्ी बझ्
ु र् सक्छ; यसरी मात्र मानर्सले सारा सम्ृ ष्टका मार्लक एउटै उहाँ
कुर् माध्यमहरूद्वारा अम्स्तत्वमा रहर्ुहुन्छ, प्रकट हुर् आउर्ह
ु ु न्छ, र काम गर्ुचहुन्छ भर्ी मानर्सले
बुझ्र् र बोध गर्च सक्छ। परमेश्वरका वर्र्हरूको वास्तषवक अर्ुभवबाट अलग बसेर मानर्सले
परमेश्वरका वर्र्हरू र सत्यताप्रनत वास्तषवक ज्ञार् वा अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गदै र्। यस ककर्समको

मानर्स जीषवत लास हो, िोक्रो िबटा मात्र हो, र यस ककर्समको मानर्ससँग सम्ृ ष्टकताचसँग
सम्बम्न्धत सबै ज्ञार्हरूको कुर्ै काम हुँदैर्। परमेश्वरको दृम्ष्टमा, यस ककर्समको मानर्सले कदहल्यै
पनर् उहाँमा षवश्वास गरे को हुँदैर्, र् त कदहल्यै पनर् उहाँलाई पछ्याएको र्ै हुन्छ, त्यसैले परमेश्वरले

त्यसलाई र् त आफ्र्ो षवश्वासीको रूपमा पदहर्ार् गर्ुचहुन्छ र् त आफ्र्ो अर्ुयायीको रूपमै।
उहाँले त्यसलाई सम्ृ ष्ट गररएको साँर्ो प्राणीको रूपमा स्वीकार गर्ुचहुर्े त कुरै छाडौं।
सम्ृ ष्ट गररएको साँर्ो प्राणीले सम्ृ ष्टकताच को हुर्ह
ु ु न्छ, मानर्सको सम्ृ ष्ट केका लाचग गररएको
हो, सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीका म्जम्मेवारीहरू कसरी पूरा गर्च सककन्छ, र सारा सम्ृ ष्टका प्रभल
ु ाई कसरी
आराधर्ा गर्ुचपछच भन्र्े कुरा थाहा पाउर्ुपछच , सम्ृ ष्टकताचका अर्भप्राय, र्ाहर्ा, र आवश्यक शतचहरू

बुझ्र्ुपछच , बोध गर्ुचपछच , थाहा पाउर्ुपछच र वास्ता गर्ुचपछच , र सम्ृ ष्टकताचको मागचको नर्यमबमोम्जम
काम गर्ुचपछच —परमेश्वरको डर मान्र्ुपछच र दष्ु टताबाट अलग बस्र्ुपछच ।

परमेश्वरको डर मान्र्ु के हो? अनर् व्यम्क्त कसरी दष्ु टताबाट अलग बस्र् सक्छ?
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“परमेश्वरको डर मान्र्ु” को अथच अज्ञात डर र त्रास होइर्, र् त उम्कर्ु हो, र् त टाढा राख् र्ु

हो, र् त यो आदशीकरण वा अन्धषवश्वास र्ै हो। बरु, यो त प्रशंसा, आत्म-षवश्वास, भरोसा, बुझाइ,
वास्ता, आज्ञापालर्, पषवत्रीकरण, प्रेम, साथै नर्ुःसतच र गर्गर्षवर्ाको आराधर्ा, प्रत्युपकार र

समपचण हो। परमेश्वको साँर्ो ज्ञार्षवर्ा मार्वजानतसँग साँर्ो प्रशंसा, साँर्ो भरोसा, साँर्ो बुझाइ,
साँर्ो वास्ता वा आज्ञापालर् हुर्ेछैर्, बरु केवल डर र असहजपर्, शङ्ग्का, गलत बुझाइ, छल र
बेवास्ता मात्र हुन्छ; परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार्षवर्ा मार्वजानतसँग साँर्ो पषवत्रीकरण र प्रत्युपकार
हुर्ेछैर्; परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार्षवर्ा मार्वजानतसँग साँर्ो आराधर्ा र समपचणता हुर्ेछैर्, केवल
अन्ध-आदशीकरण र अन्धषवश्वास मात्र हुर्ेछ; परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार्षवर्ा मार्वजानतले
परमेश्वरको मागचको नर्यमबमोम्जम काम गर्च असम्भव हुन्छ, वा परमेश्वरको डर मान्र्े, वा
दष्ु टताबाट अलग बस्र्े कुरा असम्भव हुन्छ। यसको षवपरीत, मानर्स सहभागी हुर्े हरे क
कक्रयाकपाल र आर्रण षवद्रोह र अवज्ञाले भररएको हुर्ेछ , उहाँको बारे मा नर्न्दर्ीय आरोप र

द्वेिपूणच मूल्यांकर्ले भररएको हुर्ेछ, अनर् सत्यता र परमेश्वरका वर्र्हरूको साँर्ो अथच षवपरीतका
दष्ु ट आर्रणले भररएको हुर्ेछ।

जब मार्वजानतको परमेश्वरमा साँर्ो भरोसा हुन्छ, तब नतर्ीहरू उहाँलाई पछ्याउर्े र उहाँमा
भर पर्े कुरामा सच्र्ा हुन्छर् ्; परमेश्वरमा साँर्ो भरोसा र नर्भचरताको कारण मात्र मार्वजानतले

साँर्ो बझ
ु ाइ र बोध प्राप्त गर्च सक्छ; परमेश्वरको साँर्ो बोधसँगै उहाँप्रनतको साँर्ो वास्ता आउँ छ;
परमेश्वरप्रनतको साँर्ो वास्ताले मात्र मार्वजानतमा साँर्ो आज्ञापालर् आउर् सक्छ; परमेश्वरको

साँर्ो आज्ञापालर्ले मात्र मार्वजानतमा साँर्ो पषवत्रीकरण आउर् सक्छ; परमेश्वरप्रनतको साँर्ो

पषवत्रीकरणले मात्र मार्वजानतमा नर्ुःसतच र गर्गर्षवर्ाको प्रत्युपकार आउर् सक्छ; साँर्ो भरोसा
र नर्भचरता, साँर्ो बझ
ु ाइ र वास्ता, साँर्ो आज्ञापालर्, साँर्ो पषवत्रीकरण र प्रत्यप
ु कारद्वारा मात्र

मावर्जानतले परमेश्वरको स्वभाव र सारको बारे मा साँर्ो रूपले थाहा पाउर् सक्छ, र सम्ृ ष्टकताचको

पदहर्ार् थाहा पाउर् सक्छ; नतर्ीहरूले जब सम्ृ ष्टकताचलाई साँम्च्र्कै चर्न्र् थाल्छर् ्, तब मात्र
मार्वजानतले आफूर्भत्र साँर्ो आराधर्ा र समपचणता जगाउर् सक्छर् ्; जब नतर्ीहरूसँग सम्ृ ष्टकताचको

नर्म्म्त साँर्ो आराधर्ा र समपचणता हुन्छ, तब मात्र मार्वजानत आफ्र्ा दष्ु टतालाई साँम्च्र्कै
पन्छाउर् सक्षम हुर्ेछर् ्, अथाचत ्, नतर्ीहरू दष्ु टताबाट अलग बस्र् सक्र्ेछर् ्।
यो भर्ेको “परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े” सम्पूणच प्रकक्रया हो, र यो

परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े कायचको समम्ष्टगत षवियवस्तु पनर् हो।

परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े आर्रण प्राप्त गर्चको लाचग यात्रा गर्ुचपर्े मागच
यही हो।

“परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े” कायच र परमेश्वरलाई चर्न्र्े कायच एउटै

धागोमा अषवभाज्य रूपमा गाँर्सएका छर् ्, र नतर्ीहरूबीर्को सम्बन्ध स्वुःप्रमाखणत छ। यदद कसैले
दष्ु टताबाट अलग बस्र्े र्ाहर्ा गछच भर्े उसले सबैभन्दा पदहला परमेश्वरको साँर्ो डर मान्र्ुपछच ;

यदद कसैले परमेश्वरको साँर्ो डर मान्र्े इच्छा गछच भर्े ऊसँग सबैभन्दा पदहला परमेश्वरको साँर्ो
ज्ञार् हुर्प
ु छच ; यदद कसैले परमेश्वरको ज्ञार् प्राप्त गर्े इच्छा गछच भर्े उसले सबैभन्दा पदहला
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परमेश्वरका वर्र्हरू अर्ुभव गर्ुचपछच , परमेश्वरका वर्र्हरूको वास्तषवकतामा प्रवेश गर्ुचपछच ,

परमेश्वरको ताडर्ा र अर्ुशासर् कायचवाही अर्ुभव गर्ुचपछच , उहाँको सजाय र उहाँको न्याय अर्ुभव
गर्चप
ु छच ; यदद कसैले परमेश्वरका वर्र्हरू अर्भ
ु व गर्े इच्छा गछच भर्े, ऊ पदहला परमेश्वरका

वर्र्हरूको आमर्ेसामर्े आउर्ुपछच , परमेश्वरको आमर्ेसामर्े आउर्ुपछच , र मानर्स, घटर्ा र
वस्तुहरू समावेश भएको सबै ककर्समका वातावरणको रूपमा परमेश्वरका वर्र्हरू अर्ुभव गर्े

अवसर प्रदार् गर्ुचहोस ् भर्ी परमेश्वरसँग अर्ुरोध गर्ुचपछच । यदद कसैले परमेश्वर र उहाँका

वर्र्हरूको आमर्ेसामर्े आउर्े इच्छा गछच भर्े ऊसँग पदहला सरल र इमार्दार हृदय हुर्प
ु छच ,
सत्यता स्वीकार गर्े तत्परता हुर्ुपछच , दुःु िकष्ट सहर्े इच्छा हुर्ुपछच , दष्ु टताबाट अलग बस्र्े
सङ्ग्कल्प र साहस हुर्ुपछच , र सम्ृ ष्ट गररएको साँर्ो प्राणी बन्र्े आकांक्षा हुर्ुपछच …। यसरी तँ
र्रणबद्ध तररकाले अनघ बढ्दै परमेश्वरको र्म्जक जार्ेछस ्, तेरो हृदय अझ शद्
ु ध हुँदै जार्ेछ, र
परमेश्वरको बारे मा तेरो ज्ञार् वद्
ृ चध भएपनछ तेरो जीवर् र जीषवत रहर्ुको महत्व अझ बढी

अथचपूणच र बिी अझ धेरै उज्ज्वल हुँदै जार्ेछ। एक ददर् आउर्ेछ जुर् ददर् तैँले महसुस गर्ेछस
कक सम्ृ ष्टकताच अबउप्रान्त प्रहे र्लका हुर्ुहुन्र्, सम्ृ ष्टकताच तँबाट कदहल्यै लुक्र्ुभएको छै र्, सम्ृ ष्टकताचले
आफ्र्ो मुहार तँबाट कदहल्यै लुकाउर्ुभएको छै र्, सम्ृ ष्टकताच तँबाट बबलकुलै टाढा हुर्ुहुन्र्, सम्ृ ष्टकताच
तैँले आफ्र्ो षवर्ारमा पररकल्पर्ा गरी पखिचरहे को एउटै उहाँ हुर्ुहुन्र् बरु उहाँ त तेरा भावर्ाहरूद्वारा
पग्ु र् र्सककर्े हुर्ह
ु ु न्छ, उहाँ त तेरो दादहर्े र दे ब्रेनतर साँम्च्र्कै र वास्तषवक रूपमा तेरो पहरे दारी
गर्च िडा हुर्ुहुन्छ, उहाँले त तेरो जीवर्लाई आपूनतच ददँ दै हुर्ुहुन्छ र तेरो नर्यनतलाई नर्न्त्रण गदै

हुर्ुहुन्छ। उहाँ टाढा क्षक्षनतजमा हुर्ुहुन्र्, र् त उहाँले आफैलाई उच्र् बादलहरूमा र्ै लुकाउर्ुभएको
छ। उहाँ तँ र्म्जकै हुर्ुहुन्छ, उहाँले तेरा सबै कुरा सञ्र्ालर् गरररहर्ुभएको छ, उहाँ र्ै तँसँग भएका
सबै कुरा हुर्ुहुन्छ, र उहाँ र्ै तँसँग भएको केवल एउटै कुरा हुर्ुहुन्छ। यस ककर्समको परमेश्वरले
तँलाई हृदयदे खि उहाँलाई प्रेम गर्च , उहाँमा झम्ु न्डरहर्, उहाँलाई र्म्जकबाट समात्र्, उहाँको प्रशंसा
गर्च, उहाँलाई गुमाउर्े डर मान्र्, र उहाँलाई अबउप्रान्त इन्कार गर्च , उहाँको अवज्ञा गर्च वा उहाँलाई

छल्र् वा टाढा राख्र् अनर्च्छुक हुर् लगाउर्ुहुन्छ। तैँले र्ाहर्े सबै कुरा भर्ेको उहाँलाई वास्ता
गर्ुच, उहाँको आज्ञापालर् गर्ुच, उहाँले ददर्ुभएका सबै थोकको सही पैँर्ो नतर्ुच, उहाँको प्रभुत्वमा

आफैलाई समषपचत गर्चु हुन्छ। तैँले फैरर कदहल्यै उहाँद्वारा मागचदशचर्, बन्दोबस्त, हे रर्ाह प्राप्त गर्च ,
उहाँद्वारा सुरक्षक्षत हुर् इन्कार गदै र्स ्, तैँले फैरर कदहल्यै उहाँले तँलाई ददर्ुभएको हुकुम र आदे श
इन्कार गदै र्स ्। तैँले र्ाहर्े सबै कुरा भर्ेको उहाँलाई पछ्याउर्ु, उहाँकै साथमा उहाँवररपरर रहर्ु

हुन्छ, तैँले र्ाहर्े सबै कुरा भर्ेको उहाँलाई तेरो एक मात्र जीवर्को रूपमा स्वीकार गर्ुच, उहाँलाई
तेरो एक मात्र प्रभक
ु ो रूपमा िहण गर्चु, तेरो एक मात्र परमेश्वरको रूपमा स्वीकार गर्चु हुन्छ।
अगस्ट १८, २०१४
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परमेश्वरको स्वभाव अतन उहािँको कामले हामसल गने
नततजाहरूलाई कसरी धचन्ने

पदहले, हामी एउटा भजर् गाऔं: राज्यको स्तुनतगार् (१) राज्य संसारमा ओर्लचन्छ।

स्वर-सङ्ग्गम: भीडहरूले मेरो जयजयकार गछच र् ्, भीडहरूले मेरो प्रशंसा गछच र् ्; सबै मुिले एउटै

साँर्ो परमेश्वरको र्ाउँ र्लन्छर् ्, परमेश्वरको राज्य मानर्सहरूको संसारमा ओर्लचन्छ।

१ भीडहरूले मेरो जयजयकार गछच र् ्, भीडहरूले मेरो प्रशंसा गछच र् ्; सबै मुिले एउटै साँर्ो

परमेश्वरको र्ाउँ र्लन्छर् ्, सबै मानर्सहरूले मेरा कामहरू हे र्च आ-आफ्र्ो आँिा माचथ उठाउँ छर् ्।
परमेश्वरको राज्य मानर्सहरूको संसारमा ओर्लचन्छ, मेरो व्यम्क्त धर्ी र प्रशस्त छ। यसमा को

आर्म्न्दत हुँदैर् र? आर्न्दले को र्ाच्दै र्? ए, र्सयोर्! ममा हिोल्लास गर्च तेरो षवजयको झन्डा
उठा! मेरो पषवत्र र्ाउँ लाई फैलाउर् तेरो षवजयको गीत गा!

२ पथ्
ृ वीको अन्त्यसम्मका सबै सम्ृ ष्ट! आफैलाई शुद्ध पार्च हतार गर, यसैले कक नतमीहरू मेरो

नर्म्म्त बर्ल बन्र् सक। माचथ स्वगचका तारा मण्डलहरू! आकाशमा मेरो पराक्रमी शम्क्त प्रकट गर्च

आफ्र्ो स्थार्मा तुरुन्तै फककचहाल। म पथ्
ृ वीका मानर्सहरूका आवाज सुन्र् मेरो कार् थाप्छु, जसले
गीतमा मेरो नर्म्म्त आफ्र्ो अर्सम प्रेम र सम्मार् िन्याउँ छर् ्। यस ददर्, जब सबै सम्ृ ष्टहरू

जीवर्मा फकचन्छर् ्, म मानर्सहरूको संसारमा ओर्लचन्छु। यो क्षणमा, यस बेला, सबै फूलहरू उन्मि

बर्ेर फक्रँदै फकक्रन्छर् ्, सबै पक्षीहरू एकै सोरमा गाउँ छर् ्, सबै थोक आर्न्दले धड्कन्छर् ्।

परमेश्वरको राज्यको सलामीको आवाजमा, शैतार्को राज्य ढल्छ, राज्यको स्तुनतगार्को गजचर्मा
कदहल्यै र्उठ्र्े गरी र्ाश हुन्छ।
३ पथ्
ृ वीमा कसले िडा हुर्े र षवरोध गर्े दहम्मत गछच ? जब म पथ्
ृ वीमा ओर्लचन्छु, म आगो
ल्याउँ छु, क्रोध ल्याउँ छु, र हरककर्समका प्राकृनतक षवपषिहरू ल्याउँ छु। अदहले सांसाररक राज्यहरू

मेरो राज्य हुर् ्! माचथ आकाशमा, बादलहरू छताछुल्ल र तरङ्ग्चगत हुन्छर् ्; आकाशमुनर्, ताल र
र्दीहरू उलेर बढ्छर् ् र िुसीको साथ एक उिेजक धुर् नर्काल्छर् ्। षवश्राम गरररहे का जर्ावरहरू
उर्ीहरूका ओडारहरूबाट नर्म्स्कन्छर् ्, र सबै मानर्सहरू मद्वारा उर्ीहरूको नर्द्राबाट जगाइन्छर् ्।

असङ्ग्ख्य मानर्सहरूले पिेका ददर् आखिरमा आइपुगेको छ! नतर्ीहरूले आफ्र्ा सबैभन्दा सुन्दर
गीतहरू मलाई र्ढाउँ छर् ्।

हरे क पटक यो गीत गाउँ दा नतमीहरूले के सोच्छौं? (हामी एकदमै उत्सादहत र रोमाम्ञ्र्त

महसस
ु गछौं र हामीले राज्यको सौन्दयच कनत तेजस्वी रहे छ, मार्वजानत र परमेश्वर कसरी सधैँको
लाचग सँगै हुर्ेछर् ् होला भन्र्े सोच्छौं।) परमेश्वरसँग सँगै हुर्को लाचग मानर्सहरूले कस्तो स्वरूप
धारण गर्ुचपछच भन्र्े बारे मा के कसैले कदहल्यै सोर्ेको छ? नतमीहरूका कल्पर्ामा, परमेश्वरसँग

जोडडर् र त्यसपनछ राज्यमा हुर्े तेजस्वी जीवर्को आर्न्द र्लर् मानर्सहरू कस्तो हुर्ुपछच ?
(नतर्ीहरूको स्वभाव पररवतचर् हुर्ुपछच ।) नतर्ीहरूको स्वभाव पररवतचर् हुर्प
ु छच , तर कुर् हदसम्म?
नतर्ीहरूको स्वभाव पररवतचर् भएपनछ नतर्ीहरू कस्ता हुर्ेछर् ्? (नतर्ीहरू पषवत्र बन्र्ेछर् ्।)
पषवत्रताको मापदण्ड के हो त? (व्यम्क्तका सबै सोर्-षवर्ारहरू र चर्न्तर्हरू ख्रीष्ट अर्ुरूप हुर्ुपछच ।)
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त्यस्तो अर्ुरूपता कसरी प्रकट हुन्छ त? (व्यम्क्तले परमेश्वरलाई प्रनतरोध गदै र् वा धोका ददँ दैर्,
व्यम्क्त पूणच रूपमा उहाँमा समषपचत हुर् सक्छ र व्यम्क्तको हृदयमा उहाँप्रनत डरसदहतको आदर
हुन्छ।) नतमीहरूका केही जबाफहरू सही पथमा छर् ्। नतमीहरू सबैले आफ्र्ा हृदय िल
ु ा गर, अनर्
जे भन्र् र्ाहन्छौ सो व्यक्त गर। (राज्यमा परमेश्वरसँग बस्र्े मानर्सहरूले बफादाररताका साथ
सत्यताको िोजी गरे र अनर् कुर्ै पनर् व्यम्क्त, घटर्ा वा वस्तुद्वारा अवरुद्ध र्भईकर् आफ्र्ा

कतचव्यहरू पालर्ा गर्च सक्र्ुपछच । त्यसपनछ नतर्ीहरूलाई अन्धकारको प्रभावबाट मुक्त हुर्,
नतर्ीहरूको हृदयलाई परमेश्वरको अर्रू
ु प गराउर् अनर् परमेश्वरको डर मान्र् र दष्ु टताबाट अलग
बस्र् सम्भव हुन्छ।) (षवषवध कुराहरूप्रनतको हाम्रो दृम्ष्टकोण परमेश्वरको अर्ुरूप बन्र् सक्छ र
हामी अन्धकारको प्रभावबाट मुक्त हुर् सक्छौं। कम्तीमा पनर् हामी त्यो ठाउँ सम्म पुग्र् सक्छौं
जहाँ अब उप्रान्त कदहल्यै शैतार्ले हामीलाई शोषित गर्च सक्दै र् , र जहाँ हामीले हाम्रा कुर्ै पनर्

भ्रष्ट स्वभावहरूलाई फाल्र् सक्छौं र हामी परमेश्वरप्रनत समषपचत हुर् सक्छौं। मानर्सहरू

अन्धकारको प्रभावबाट मुक्त हुर्ु अत्यावश्यक छ भन्र्े हामी षवश्वास गछौ। अन्धकारको प्रभावबाट
टाढा जार् र्सक्र्े र शैतार्को बन्धर्बाट उम्कर् र्सक्र्े मानर्सहरूले परमेश्वरबाट मुम्क्त प्राप्त
गरे का हुँदैर्र् ्।) (परमेश्वरद्वारा र्सद्ध पाररर्को लाचग र्ादहर्े मापदण्डहरू पूरा गर्च मानर्सहरूले
उहाँसँग तर् र मर्ले एक हुर्ुपछच र अब उप्रान्त उहाँलाई कदहल्यै पनर् प्रनतरोध गर्ुच हुँदैर्।

नतर्ीहरूले आफूले आफैलाई चर्न्र् सक्र्प
ु छच , सत्यताको अभ्यास गर्चप
ु छच , परमेश्वरको बझ
ु ाइ हार्सल
गर्ुचपछच , र परमेश्वरको अर्ुरूप बन्र्ुपछच । यसको लाचग र्ादहर्े कुरा यही हो।)
मातनसहरूका पररर्ामहरूले ततनीहरूको हृियमा कतत गहन प्रभाव पार्छ न ्
कुर् मागच पालर्ा गर्े भन्र्े सम्बन्धमा नतमीहरूसँग केही षवर्ार भएको जस्तो र नतमीहरूले

यसको बारे मा केही बुझाइ र सराहर्ा षवकास गरे को छौ जस्तो दे खिन्छ। तथाषप, नतमीहरूले बोल्र्े

सबै शब्दहरू िोक्रा हुन्छर् ् कक वास्तषवक हुन्छर् ् भन्र्े कुरा नतमीहरूको दै नर्क अभ्यासप्रनतको
लगावमा नर्भचर रहन्छ। विचहरू बबत्दै जाँदा, धमच र्सद्धान्त र सत्यताको वास्तषवक षवियवस्तु
दव
ु ैको रूपमा, नतमीहरू सबैले सत्यताको हरे क पक्षबाट केही नर्म्श्र्त फलहरू प्राप्त गरे का छौ।

यसले के प्रमाखणत गछच भर्े, मानर्सहरूले आजभोर्ल सत्यता हार्सल गर्े कुरामा अत्यन्तै धेरै
जोड ददन्छर् ् र फलस्वरूप, सत्यताको हरे क पक्ष र अंशले अवश्य पनर् केही मानर्सहरूको हृदयमा

जरा गाडडसकेको छ। तथाषप, मैले सबैभन्दा डर मान्र्े कुरा र्ादहँ के हो त? त्यो के हो भर्े यी

सत्यताका षवियहरू र यी र्सद्धान्तहरूले नतमीहरूको हृदयमा जरा गाडडसकेको भए तापनर् नतर्को

वास्तषवक षवियवस्तम
ु ा सारतत्व र्ादहँ अर्लकनत मात्र रहे को छ। जब नतमीहरूले समस्याहरू
भोग्छौ, परीक्षा र षवकल्पहरूको सामर्ा गछौ, नतमीहरूको लाचग यी सत्यताहरूको वास्तषवकता कनत

व्यावहाररक प्रयोजर्को हुन्छ त? के यसले नतमीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा पररपूनतच गदै आफ्र्ा
समस्याहरूबाट पार पाउर् र परीक्षाहरूबाट बादहर नर्स्कर् मद्दत गछच त? के नतमीहरू
परीक्षाहरूमाझ िरो उत्रर् सक्छौ र परमेश्वरको जोडदार साक्षी ददर् सक्छौ? के नतमीहरूले कदहल्यै

आफूले आफैलाई यी मामलाहरूसँग सम्बम्न्धत गरे का छौ? म नतमीहरूलाई सोध्छु: नतमीहरूको
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हृदयमा र नतमीहरूको सबै दै नर्क सोर्षवर्ार र चर्न्तर्हरूमा, नतमीहरूको लाचग सबैभन्दा महत्वपूणच

कुरा के हो? के नतमीहरू कदहल्यै यसबारे मा कुर्ै नर्ष्किचमा पुगेका छौ? नतमीहरूलाई आफ्र्ो लाचग
सबैभन्दा महत्वपण
ू च कुरा के हो भन्र्े लाग्छ? केही मानर्सहरूले “अवश्य पनर्, सत्यताको अभ्यास
गर्ुच हो” भर्ेर भन्छर् ् भर्े अरूले “अवश्य पनर्, हरे क ददर् परमेश्वरका वर्र्हरू पढ्र्ु हो” भर्ेर

भन्छर् ्। केही मानर्सहरूले “अवश्य पनर्, हरे क ददर् परमेश्वरको सामु आउर्ु र उहाँलाई प्राथचर्ा

गर्ुच हो” भर्ेर भन्छर् ्, अनर् त्यस्ता व्यम्क्तहरू छर् ् जो “अवश्य पनर्, हरे क ददर् आफ्र्ो कतचव्य
उचर्त रूपमा नर्भाउर्ु हो” भर्ेर भन्छर् ्। केही त्यस्ता व्यम्क्तहरू समेत छर् ् जो आफूले

परमेश्वरलाई कसरी सन्तुष्ट पार्े, कसरी हरे क कुरामा उहाँको आज्ञापालर् गर्े, र कसरी उहाँको
इच्छा अर्ुरूप हुर्े गरी कायच गर्े सो बारे मा मात्रै सोच्छौं भर्ेर भन्छर् ्। के त्यो सही होइर् र? के
कुरा यनत र्ै हो त? उदाहरणको लाचग, कोही भन्छर् ्, “म केवल परमेश्वरप्रनत समषपचत हुर् र्ाहन्छु,
तर जब-जब म समस्याको सामर्ा गछुच, तब-तब म समषपचत हुर्ै सम्क्दर्ँ।” अरू भन्छर् ्, “म केवल

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च र्ाहन्छु, र मैले एक पटक मात्रै भए पनर् उहाँलाई सन्तुष्ट पार्च पाए
हुन्थ्यो—तर म कदहल्यै उहाँलाई सन्तुष्ट पार्च सम्क्दर्ँ।” कोही भन्छर् ्, “म केवल परमेश्वरप्रनत
समषपचत हुर् र्ाहन्छु। परीक्षाको समयहरूमा, कुर्ै गुर्ासो र अर्रु ोध र्गररकर्, म केवल उहाँका

योजर्ाहरूमा, उहाँका सावचभौर्मकता र बन्दोबस्तहरूमा समषपचत हुर् र्ाहन्छु। तैपनर् म लगभग
हरे क पटक र्ै समषपचत हुर् असफल हुन्छु।” अझै अरू भन्छर् ्, “जब मैले नर्णचयहरू गर्चुपर्े हुन्छ,
म कदहल्यै पनर् सत्यताको अभ्यास गर्े षवकल्प र्ुन्र् सम्क्दर्ँ। म सधैँ दे हलाई सन्तुष्ट पार्च

र्ाहन्छु र मेरा आफ्र्ै व्यम्क्तगत, स्वाथी र्ाहर्ाहरू पूरा गर्च र्ाहन्छु।” यसको कारण के हो त?
परमेश्वरको परीक्षा आउर्ुअनघ, के नतमीहरूले बारम्बार आफैले आफ्र्ो परीक्षा र जाँर् गरे र आफूलाई
पदहले र्ै र्र्
ु ौती गररसकेको हुर्ेछौ? नतमीहरू साँर्ो रूपमा परमेश्वरप्रनत समषपचत हुर् र उहाँलाई
साँम्च्र्कै सन्तुष्ट पार्च सक्छौ कक सक्दै र्ौ, अनर् नतमीहरूले उहाँलाई धोका र्ददर्े कुराको प्रत्याभूनत
गर्च सक्छौ कक सक्दै र्ौ सो हे र; नतमीहरूले आफूलाई सन्तुष्ट पार्च र आफ्र्ा स्वाथी र्ाहर्ाहरू पूरा
गर्चबाट आफूलाई रोक्र् अनर् यसको सट्टा कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत रोजाइहरू र्गरीकर् केवल

परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च सक्छौ कक सक्दै र्ौ हे र। के कसैले यसो गछच त? वास्तवमा, नतमीहरूको
आँिाअगाडड एउटै मात्र तथ्य राखिएको छ र यसैमा नतमीहरू हरे कको सबैभन्दा बढी रुचर् छ र
यसैलाई जान्र्े सबैभन्दा बढी इच्छा छ—र यो हो, हरे क व्यम्क्तको पररणाम र गन्तव्यको कुरा।

नतमीहरूले यसलाई महसुस र्गर्च पनर् सक्छौ तर यो कुरा कसैले पनर् इन्कार गर्च सक्दै र्। जब
मानर्सहरूका पररणामहरूको सत्यता, मार्वजानतलाई परमेश्वरको प्रनतज्ञा र मानर्सहरूलाई

परमेश्वरले कस्तो प्रकारको गन्तव्यमा ल्याउर् र्ाहर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा आउँ छ, यी षवियहरू सम्बन्धी
परमेश्वरका वर्र्हरूलाई पदहले र्ै धेरै पटक पढे का केही व्यम्क्तहरू छर् ् भन्र्े मलाई थाहा छ।
अनर् आफ्र्ो मम्स्तष्कमा जबाफ िोजी गर्े र यी कुराहरूको बारे मा बारम्बार चर्न्तर् गर्े तैपनर्

हाता लाग्यो शून्य हुर्े वा सायद कुर्ै अस्पष्ट नर्ष्किचमा पुग्र्े केही व्यम्क्तहरू छर् ्। अन्त्यमा,
नतर्ीहरू आफ्र्ो लाचग कस्तो प्रकारको पररणाम आउँ दै छ भन्र्े बारे मा अनर्म्श्र्त रहन्छर् ्। धेरैजसो
मानर्सहरू आफ्र्ा कतचव्यहरू नर्भाउँ दा नर्म्र् प्रश्र्हरूको नर्श्र्यात्मक जबाफहरू पाउर् र्ाहन्छर् ्:
1713

“मेरो पररणाम के हुर्ेछ? के म यो बाटोमा अन्त्यसम्मै दहँ ड्र् सक्छु? मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको
आर्रण कस्तो छ?” केही त यसरी पनर् चर्म्न्तत हुन्छर् ्: “षवगतमा, मैले केही कामहरू गरे को छु,

र मैले केही कुराहरू भर्ेको छु; म परमेश्वरप्रनत अर्ाज्ञाकारी रहे को छु, मैले परमेश्वरलाई धोका
ददर्े कायचहरू गरे को छु, र केही नर्म्श्र्त पररम्स्थनतहरूमा मैले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च असफल
भएको छु, मैले उहाँको चर्ि दि
ु ाएको छु र मैले उहाँलाई नर्राश पारे को छु र मलाई घण
ृ ा र द्वेि

गर्े बर्ाएको छु। त्यसैले होला सायद मेरो पररणाम अज्ञात छ।” धेरैजसो मानर्सहरू आफ्र्ो
पररणामको बारे मा असहज महसस
ु गछच र् ् भन्र्ु न्यायसंगत हुन्छ। कसैले पनर् यस्तो भन्र्े आँट
गदै र्, “म संघिच गरे र पनर् बाँच्र्े व्यम्क्त बन्र्ेछु भन्र्ेमा म शतप्रनतशत नर्म्श्र्तताको महसुस
गछुच; म शतप्रनतशत नर्म्श्र्त छु कक म परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च सक्छु। म परमेश्वरको हृदय
अर्ुरूपको व्यम्क्त हुँ; म त्यस्तो व्यम्क्त हो जसलाई परमेश्वरले प्रशंसा गर्ुचहुन्छ।” कनतपय
मानर्सहरूले परमेश्वरको मागच पछ्याउर्ु षवशेि रूपले कदठर् हुन्छ र सत्यतालाई अभ्यास गर्ुच
सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो भन्र्े ठान्छर् ्। फलस्वरूप, त्यस्ता मानर्सहरू आफूलाई सहयोग गररए पनर्

केही हुर् र्सक्र्े अवस्थामा पुगेका छौं भन्र्े षवश्वास गछच र् ्, र राम्रो पररणाम प्राप्त गर्े आशा
बढाउर्े आँट गदै र्र् ्; वा सायद, नतर्ीहरू आफूले परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पार्च र्सक्र्े भएको

हुँदा संघिच गरे र पनर् बाँच्र्े व्यम्क्त बन्र् र्सक्र्े षवश्वास गछच र् ्। यसकारण, नतर्ीहरूले आफूसँग
कुर्ै पररणाम छै र् र राम्रो गन्तव्य प्राप्त गदै र्र् ् भन्र्े दाबी गछच र् ्। मानर्सहरूले ठ्याक्कै जे-

जसरी सोच्र्े भए तापनर्, नतर्ीहरू सबैले धेरै पल्ट आफ्र्ो पररणाम के-कस्तो होला भर्ेर सोर्ेका
हुन्छर् ्। नतर्ीहरूको भषवष्यसम्बन्धी प्रश्र्हरू र परमेश्वरले उहाँको काम सक्र्ुभएपनछ आफूले के
पाइएला भन्र्े प्रश्र्हरूको बारे मा नतर्ीहरूले नर्रन्तर रूपमा आङ्ग्कलर् र योजर्ा गरररहे का हुन्छर् ्।
केहीले दई
ु गण
ु ा बढी मल्
ू य र्क
ु ाउँ छर् ्; केहीले आफ्र्ो पररवारहरू र जाचगरहरू छाड्छर् ्; केहीले
आफ्र्ो षववाह त्याग्छर् ्; केहीले परमेश्वरको लाचग जीवर् अषपचत गर्च पद त्याग गछच र् ्; केहीले
आफ्र्ो कतचव्य वहर् गर्च घर छाड्छर्;् केहीले कदठर्ाइ रोज्छर् ् र सबैभन्दा र्रमाइला र थकाउर्े

कामहरू गर्च सुरु गछच र् ्; केहीले आफ्र्ो सम्पषि र आफ्र्ा सबै कुरा समषपचत गर्े षवकल्प रोज्छर् ्;
अनर् अझै अरू कनतले र्ादहँ सत्यताको िोजी गर्े र परमेश्वरलाई चर्न्र्े प्रयत्र् गर्े षवकल्प

रोज्छर् ्। नतमीहरूले जे-जसरी सत्यताको अभ्यास गर्े षवकल्प रोजे पनर्, जर्
ु शैलीमा नतमीहरूले
अभ्यास गछौ त्यो महत्वपूणच छ कक छै र् त? (अहँ, महत्वपूणच छै र्।) त्यसोभए, हामीले “अमहत्त्वपूणच”

लाई कसरी व्याख्या गछौं? यदद अभ्यासको षवचध महत्वपूणच छै र् भर्े, के र्ादहँ महत्वपूणच छ त?
(बाह्य असल व्यवहारले सत्यताको अभ्यास गर्े कायचको प्रनतनर्चधत्व गदै र्।) (हरे क व्यम्क्तको

सोर्-षवर्ारहरू महत्वपण
ू च हुँदैर्र् ्; मख्
ु य कुरा भर्ेको हामीले सत्यतालाई अभ्यास गछौं कक गदै र्ौं
अनर् हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गछौं कक गदै र्ौं भन्र्े हो।) (ख्रीष्टषवरोधीहरू र झूटा अगुवाहरूको
पतर्ले हामीलाई बाह्य व्यवहार र्ै सबैभन्दा महत्वपूणच कुरा होइर् भर्ी बुझ्र् मद्दत गछच । सतही

रूपमा, नतर्ीहरूले धेरै कुरा पररत्याग गरे का र नतर्ीहरू मूल्य र्ुकाउर् इच्छुक रहे का जस्ता
दे खिन्छर् ्, तर र्म्जकबाट नर्याल्दा, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई आदर र्ै र्गर्े, बरु हरे क सन्दभचमा

नतर्ीहरूले उहाँको षवरोध गर्े गरे को दे ख्छौं। महत्वपण
ू च क्षणहरूमा, नतर्ीहरूले सधैँ शैतार्को पक्ष
1714

र्लन्छर् ् र परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप गछच र् ्। यसरी, यहाँ षवर्ार गर्ुचपर्े मुख्य कुरा भर्ेको

समय आउँ दा हामी कुर् पक्षमा उर्भन्छौं र षवषवध कुराहरूको बारे मा हाम्रो दृम्ष्टकोण कस्तो हुन्छ
भन्र्े हो।) नतमीहरू सबै राम्रोसँग बोल्छौ, अनर् सत्यताको अभ्यास गर्े, परमेश्वरका अर्भप्रायहरू
र मार्वजानतको लाचग परमेश्वरका आवश्यक शतचहरूजस्ता कुराहरू आउँ दा नतमीहरूसँग यसअनघ

र्ै तीबारे मा आधारभूत बुझाइ र अपेक्षाकृत मापदण्डहरू भएको जस्तो दे खिन्छ। नतमीहरू यसरी
कुरा गर्च सक्षम हुर्ु भर्ेको एकदमै ममचस्पशी कुरा हो। नतमीहरूले भर्ेका मध्ये केही कुराहरू
एकदमै सही र्भए तापनर्, नतमीहरू पदहले र्ै सत्यताको उचर्त व्याख्या गर्े कायचको र्म्जक

आइपुचगसकेका छौ—र यसले के प्रमाखणत गछच भर्े, नतमीहरूले आफू वररपररका मानर्सहरू, घटर्ाहरू,

र वस्तुहरूको बारे मा, परमेश्वरले नतमीहरूको लाचग बन्दोबस्त गर्ुचभएका सबै पररवेशहरूको बारे मा,
र नतमीहरूले दे ख्ने सबै कुराहरूको बारे मा नतमीहरूको आफ्र्ो वास्तषवक बुझाइलाई षवकार्सत

गररसकेका छौ। यो यस्तो बुझाइ हो जुर् सत्यताको र्म्जक छ। नतमीहरूले भर्ेका कुराहरू सम्पूणच

रूपमा षवस्तत
ृ र्भए तापनर्, र नतमीहरूका शब्दहरूमध्ये केही एकदमै उपयुक्त र्भए तापनर्,
नतमीहरूको बुझाइ यसअनघ र्ै सत्यताको वास्तषवकता र्म्जक पुग्दै छ। नतमीहरूले यसरी कुरा गरे को
सुन्दा मलाई एकदमै धेरै िुशी लाग्छ।

मातनसहरूका ववश्वासले सत्यताको ठाउिँ मलन सक्िै न
केही मानर्सहरूले कदठर्ाइ सहर् सक्छर् ्, मूल्य र्ुकाउर् सक्छर् ्, नतर्ीहरू बाह्य रूपमा एकदमै

राम्रो व्यवहारका हुन्छर् ्, नतर्ीहरूलाई नर्कै राम्रो सम्मार् गररन्छ, र नतर्ीहरूले अन्य व्यम्क्तहरूबाट
प्राप्त हुर्े प्रशंसाको आर्न्द उठाउँ छर् ्। के नतमीहरू यस प्रकारको बाह्य व्यवहारलाई सत्यताको
अभ्यास गरे को मान्र् सककन्छ भर्ेर भन्छौ? के त्यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरको इच्छालाई परू ा

गरे को छ भर्ेर कसैले नर्क्योल गर्च सक्छ? ककर् होला बारम्बार मानर्सहरूले त्यस्ता व्यम्क्तहरूलाई

हे छचर् ् र नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरररहे का छर् ्, नतर्ीहरू सत्यताको अभ्यास गर्े मागचमा
दहँडडरहे का छर् ् अनर् नतर्ीहरू परमेश्वरको मागचमा नर्रन्तर रदहरहे का छर् ् भर्ी सोच्छर् ्? ककर्
केही मानर्सहरूले यसरी सोच्र्े गछच र् ्? यसको एउटै मात्र स्पष्टीकरण छ। त्यो स्पष्टीकरण के हो
त? त्यो हो—धेरै मानर्सहरूको लाचग केही नर्म्श्र्त प्रश्र्हरू जस्तै सत्यताको अभ्यास गर्ुच भर्ेको

के हो, परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ुच भर्ेको के हो र साँच्र्ै र्ै सत्यता वास्तषवकता धारण गर्ुच भर्ेको
के हो भन्र्े कुराहरू स्पष्ट छै र्र् ्। यसरी, केही मानर्सहरूले बाह्य रूपमा आम्त्मक, सज्जर्, उच्र्
र महार् दे खिर्े व्यम्क्तहरूबाट धोका िान्छर् ्। जहाँसम्म अक्षरहरू र र्सद्धान्तहरू धाराप्रवाह

रूपमा बोल्र् सक्र्े अनर् बोली र कायच प्रशंसर्ीय भएका मानर्सहरूको सवाल छ, नतर्ीहरूबाट धोका
िार्ेहरूले नतर्ीहरूको कायचको सार, नतर्ीहरूको कायचपछाडडको र्सद्धान्त वा नतर्ीहरूको उद्दे श्यलाई

कदहल्यै पनर् हे रेका हुँदैर्र् ्। अझ भन्र्े हो भर्े, नतर्ीहरूले यी मानर्सहरू परमेश्वरप्रनत साँच्र्ै र्ै
समषपचत छर् ् कक छै र्र् ् भन्र्े कुरा कदहल्यै हे रेका हुँदैर्र् ्, र् त कदहल्यै नतर्ीहरूले यी मानर्सहरूले
साँच्र्ै र्ै परमेश्वरको डर मान्छर् ् कक मान्दै र्र् ् अनर् नयर्ीहरू दष्ु टताबाट अलग रहन्छर् ् कक

रहँदैर्र् ् भन्र्े कुरा र्ै नर्क्योल गरे का हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् यी मानर्सहरूको मार्वताको
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सारलाई दे िेका हुँदैर्र् ्। बरु, नयर्ीहरूसँग चर्र्जार् हुर्े पदहलो कदमदे खि र्ै, नतर्ीहरूले अर्लअर्ल
गदै नयर्ीहरूलाई सराहर्ा र आदर गर्च थालेका हुन्छर् ् र अन्त्यमा यी मानर्सहरू नतर्ीहरूको
आदशच बन्छर् ्। यसको अलावा, केही व्यम्क्तहरूको षवर्ारमा, नतर्ीहरूले आराधर्ा गर्े आदशच
पात्रहरू—अनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ा पररवारहरू, जाचगरहरू त्याग गर्च सक्र्े भर्ी षवश्वास गरे का
व्यम्क्तहरू र सतही रूपमा मूल्य र्ुकाउर् सक्षम दे खिर्े व्यम्क्तहरू—र्ै ती व्यम्क्तहरू हुर् ् जसले
सच्र्ा रूपमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारररहे का छर् ् र जसले वास्तषवक रूपमा असल प्रनतफलहरू
र असल गन्तव्यहरू हार्सल गर्च सक्छर् ्। उर्ीहरूको मर्मा, यी आदशच पात्रहरू र्ै ती व्यम्क्तहरू

हुर् ् जसलाई परमेश्वरले स्याबासी ददर्ुहुन्छ। नतर्ीहरूलाई के कुराले यस्तो षवश्वास गर्च लगाउँ छ?
यो समस्याको सार के हो? यसले नर्म्त्याउर्े पररणामहरू के-के हुर् ्? सवचप्रथम, यसको सारको
षवियमा छलफल गरौं।

ताम्त्वक रूपमा, मानर्सहरूका दृम्ष्टकोणहरू, नतर्ीहरूका अभ्यासका तौरतररकाहरू, नतर्ीहरूले

अँगाल्र् र्यर् गरे को अभ्यासका र्सद्धान्तहरू, अनर् नतर्ीहरू प्रत्येकले प्रायुः ध्यार् केम्न्द्रत गर्े

कुराहरू सम्बन्धी यी सवालहरू र मार्वजानतले पूरा गर्ुचपर्े परमेश्वरका मागहरूको बीर्मा कुर्ै
सम्बन्ध छै र्। मानर्सहरूले हल्का कुराहरू वा गहर् षवियहरू, वा अक्षरहरू र र्सद्धान्तहरू वा
वास्तषवकता जेसुकैमा ध्यार् केम्न्द्रत गरूर् ्, नतर्ीहरूले सबैभन्दा बढी पालर्ा गर्ुचपर्े कुरा र्ादहँ

पालर्ा गदै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले आफूले सबैभन्दा बढी जान्र्प
ु र्े कुरा र्ै जान्दछर् ्। यसको कारण
भर्ेको मानर्सहरूले सत्यतालाई बबलकुलै मर् र्पराउर्ु हो; र यसरी नतर्ीहरू परमेश्वरका वाणीहरूमा
पाइर्े अभ्यासका र्सद्धान्तहरूको िोजी गर्च एवं नतर्को अभ्यास गर्चमा समय र प्रयत्र् िर्च

गर्च इच्छुक हुँदैर्र् ्। बरु, नतर्ीहरूले असल अभ्यास र असल व्यवहार के हो भन्र्े बारे मा जे बुझेका
र जार्ेका छर् ् त्यसैलाई सारांर्शत गदै छोटो बाटो प्रयोग गर्च रुर्ाउँ छर् ;् त्यसपनछ त्यो सारांश र्ै
नतर्ीहरूको आफ्र्ो पछ्याउर्े लक्ष्य बन्छ जसलाई नतर्ीहरूले अभ्यास गर्ुचपर्े सत्यताको रूपमा

र्लन्छर् ्। यसको प्रत्यक्ष पररणाम यस्तो हुन्छ कक मानर्सहरूले मार्वीय असल व्यवहारलाई
सत्यताको अभ्यास गर्े कायचको प्रनतस्थापर्को रूपमा प्रयोग गछच र् ् र यसले परमेश्वरको र्ाकरी
गर्े नतर्ीहरूको इच्छा पनर् पूरा हुन्छ। यसले नतर्ीहरूलाई सत्यता षवरुद्ध लड्र् पुँजी प्रदार् गछच
जसलाई नतर्ीहरूले परमेश्वरसँग तकचषवतकच गर्च र प्रनतस्पधाच गर्च पनर् प्रयोग गछच र् ्। यसको साथै ,
मानर्सहरूले अर्ैनतक ढङ्ग्गले परमेश्वरलाई एकानतर पन्छाउँ छर् ् र नतर्ीहरूले उहाँको सट्टामा

आफूहरूले प्रशंसा गर्े आदशच पात्रहरूलाई राख्छर् ्। मानर्सहरूलाई यस्ता अज्ञार्ी कायचहरू र

दृम्ष्टकोणहरू अँगाल्र्े वा एकपक्षीय षवर्ारहरू र अभ्यासहरू अपर्ाउर्े तुल्याउर्े मूल कारण एउटा

मात्र छ—र आज म नतमीहरूलाई यसको बारे मा बताउर्ेछु: त्यो कारण भर्ेको मानर्सहरूले

परमेश्वरलाई पछ्याए पनर्, हरे क ददर् उहाँ समक्ष प्राथचर्ा गरे पनर्, र हरे क ददर् उहाँका वाणीहरूलाई
पढे पनर्, नतर्ीहरूले वास्तषवक रूपमा उहाँको इच्छा र्बुझ्र्ु र्ै हो। समस्याको जरा यसैमा हुन्छ।
यदद कुर्ै व्यम्क्तले परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्थ्यो वा उहाँले के मर् पराउर्ुहुन्छ, उहाँले कुर् कुरालाई
घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, उहाँले के र्ाहर्ुहुन्छ, उहाँले कुर् कुरालाई अस्वीकार गर्ुचहुन्छ, उहाँले कस्तो प्रकारको
मानर्सलाई मर् पराउर्ह
ु ु न्छ, उहाँले कस्तो प्रकारको मानर्सलाई घण
ु ु न्छ, मानर्सहरूले परू ा
ृ ा गर्चह
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गर्ैपछच भर्ी माग गदाच उहाँले कस्तो प्रकारको मापदण्ड प्रयोग गर्ुचहुन्छ अनर् नतर्ीहरूलाई र्सद्ध
तुल्याउर्को लाचग उहाँले कस्तो पद्धनत प्रयोग गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा जान्दथ्यो भर्े, के त्यस्तो
व्यम्क्तसँग अझै पनर् आफ्र्ै व्यम्क्तगत षवर्ारहरू हुन्थ्यो होल त? के त्यस्तो व्यम्क्तले त्यसै
गएर अरू कसैको आराधर्ा गथ्यो त? के आम मार्व नतर्को आदशच हुर् सक्थ्यो त? परमेश्वरको

इच्छालाई बुझ्र्े व्यम्क्तमा त्योभन्दा बढी षववेकपूणच दृम्ष्टकोण हुन्छ। नतर्ीहरूले मर्ोमार्ी ढङ्ग्गले
कुर्ै भ्रष्ट व्यम्क्तलाई आदशच बर्ाउर्ेछैर्र् ्, र् त नतर्ीहरूले सत्यताको अभ्यास गर्े क्रममा केही
सामान्य नर्यमहरू र र्सद्धान्तहरूलाई अन्धाधन्
ु ध रूपमा पालर्ा गदै मा त्यो सत्यताको अभ्यास
गर्ुच बराबर हुन्छ भर्ेर र्ै षवश्वास गर्ेछर् ्।

परमेश्वरले मातनसहरूका पररर्ामहरू तनिाछरर् गनछ जुन मापिण्डहरूको प्रयोग गनुछहुन्र् ततनका
बारे मा िेरै ववचारहरू र्न ्

यो शीिचकमा पुर् फकौं र पररणाम षवियको छलफललाई जारी रािौं।

हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ै पररणामको बारे मा सरोकार राख्ने भएकोले, त्यो पररणाम परमेश्वरले

कसरी नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ के सो नतमीहरूलाई थाहा छ? कस्तो शैलीमा परमेश्वरले उक्त पररणाम
नर्धाचरण गर्चह
ु ु न्छ त? अझ भन्र्े हो भर्े, यसलाई नर्धाचरण गर्चको लाचग उहाँले के -कस्ता
मापदण्डहरूको प्रयोग गर्चह
ु ु न्छ त? जब कुर्ै व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण हुर् अझै बाँकी हुन्छ,
तब यस्तो कुरा प्रकट गर्च परमेश्वरले के गर्ुचहुन्छ? कसैलाई थाहा छ? केही क्षणअनघ मैले भर्ेझ,ैँ
मानर्सहरूको पररणामहरूको बारे मा, ती पररणामहरूलाई के-कस्ता वगचहरूमा षवभाम्जत गररन्छ भन्र्े

बारे मा, र षवर्भन्र् प्रकारका मानर्सहरूले पाउर्े षवर्भन्र् पररणामहरूको बारे मा सुराक पिा लगाउर्े
प्रयासमा धेरै समयदे खि परमेश्वरका वर्र्हरूको िोज-अर्स
ु न्धार् गदै विौं बबताएका केही
व्यम्क्तहरू छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको वर्र्ले मानर्सहरूका पररणामहरूलाई के-कसरी नर्यन्त्रण

गछच , उहाँले के-कस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ, र वास्तवमा उहाँले कसरी कुर्ै व्यम्क्तको
पररणाम नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा पिा लगाउर्े पनर् आशा गछच र् ्। तैपनर् अन्त्यमा, यी
मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् कुर्ै जबाफ पिा लगाउर् सक्दै र्र् ्। वास्तषवक तथ्यमा, परमेश्वरका

वाणीहरूमा यी मामलाहरूको बारे मा अनत र्ै कम मात्र बोर्लएको छ। ककर् यस्तो भएको हो त?
जबसम्म मानर्सहरूका पररणामहरूलाई प्रकट गर्च अझै बाँकी हुन्छ, तबसम्म परमेश्वरले अन्त्यमा
के हुँदैछ भर्ेर कसैलाई पनर् भन्र् र्ाहर्ुहुन्र्, र् त उहाँले कसैलाई समयभन्दा पदहले उर्ीहरूको
गन्तव्यको बारे मा र्ै सूचर्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ—ककर्भर्े त्यसो गर्ुच मार्वताको लाचग कुर्ै
फाइदाजर्क हुँदैर्। यहाँ अदहले र्ै म नतमीहरूलाई परमेश्वरले कुर् शैलीमा मानर्सहरूका
पररणामहरूलाई नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भन्र्े बारे मा, यी पररणामहरू नर्धाचरण र प्रकट गर्े उहाँको

कामको लाचग उहाँले प्रयोग गर्े र्सद्धान्तहरूको बारे मा, र कुर्ै व्यम्क्त जीषवत रहर् सक्छ कक
सक्दै र् भन्र्े कुरा नर्धाचरण गर्च उहाँले प्रयोग गर्ुचहुर्े मापदण्डको बारे मा मात्र बताउर् र्ाहन्छु।
के नतमीहरूलाई सबैभन्दा बढी र्ासो लाग्र्े प्रश्र्हरू नयर्ै होइर्र् ् र? त्यसो भए, मानर्सहरूले कसरी

परमेश्वरले मानर्सहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भर्ी षवश्वास गछच र् ् त? नतमीहरूले यसको
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केही अंश भिचरै बतायौ: नतमीहरूमध्ये केहीले भन्यौ, यो व्यम्क्तले आफ्र्ा कतचव्यहरू बफादारी

पूवचक नर्भाउर्ु र परमेश्वरको लाचग जीवर् अपचण गर्ुचसँग सम्बम्न्धत रहे को छ; केहीले भन्यौ, यो

परमेश्वरप्रनत समषपचत हुर्े र उहाँलाई सन्तष्ु ट पार्े बारे मा छ; केहीले भन्यौ, यसको एउटा तत्वर्ादहँ
परमेश्वरको कृपामा रहर्ु हो; अनर् केहीले भन्यौ, मुख्य कुरा भर्ेको आफ्र्ो बारे मा नर्म्र् र्र्ाचपररर्र्ाच कायम राख्नु हो…। जब नतमीहरूले यी सत्यताहरूको अभ्यास गछौ र जब नतमीहरूले

आफूलाई सही लागेको र्सद्धान्तअर्ुरूप अभ्यास गछौ, तब परमेश्वरले के सोच्र्ुहुन्छ भन्र्े
नतमीहरूलाई थाहा छ? यसप्रकारले कायच गर्च जारी राख्नु वा र्राख्नु भर्ेको परमेश्वरको इच्छालाई
सन्तुष्ट पार्ुच हो भर्ेर के नतमीहरूले कदहल्यै सोर्ेका छौ? के यसले उहाँको मापदण्ड पूरा गछच ? के
यसले उहाँका आवश्यक सतचहरू पररपूनतच गछच ? मलाई षवश्वास छ, धेरैजसो मानर्सहरूले यी

प्रश्र्हरूको बारे मा वास्तवमा सोच्दै सोच्दै र्र् ्। नतर्ीहरूले केवल याम्न्त्रक रूपमा परमेश्वरको वर्र्को

एउटा अंश, वा उपदे शहरूको एउटा अंश, वा नतर्ीहरूले आदशच बर्ाएका कुर्ै नर्म्श्र्त आम्त्मक
व्यम्क्तत्वका मापदण्डहरू प्रयोग गछच र् ् र आफूले आफैलाई यो वा त्यो कुरा गर्च बाध्य तुल्याउँ छर् ्।
नतर्ीहरूले यो र्ै सही मागच हो भन्र्े षवश्वास गछच र् ् र त्यसैले यही कायचमा अडडग रहन्छर् ् र यही

कायच गरररहन्छर् ्, र्ाहे अन्त्यमा जेसुकै होस ्। केही मानर्सहरूले सोच्छर् ्, “मैले धेरै विचदेखि षवश्वास

गदै आइरहे को छु; मैले सधैँ यही तररकाले अभ्यास गरे को छु। मलाई लाग्छ मैले परमेश्वरलाई
साँम्च्र्कै सन्तष्ु ट पारे को छु र मैले यसबाट धेरै कुरा पाएको पनर् महसस
ु गछुच। यस्तो महसस
ु

हुन्छ ककर्भर्े यो समय अवचधमा मैले धेरै सत्यताहरू बुझेको छु, साथै मैले पदहले र्बुझेका धेरै
कुराहरू पनर् बुझेको छु। नर्म्श्र्त रूपमा, मेरा धेरै षवर्ारहरू र दृम्ष्टकोणहरू पररवतचर् भएका छर् ्,
मेरा जीवर्सम्बन्धी मान्यताहरू अत्याचधक रूपमा पररवतचर् भएका छर् ्, र ममा अदहले यो संसार
सम्बन्धी एकदमै राम्रो बझ
ु ाइ रहे को छ।” त्यस्ता मानर्सहरूले यो फसल कटर्ी हो र मार्वताको

लाचग परमेश्वरको कामको अम्न्तम र्नतजा हो भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। नतमीहरूको षवर्ारमा, यी
मापदण्डहरू र नतमीहरूका सबै अभ्यासहरूलाई समिमा र्लँ दा, के नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
सन्तुष्ट पारररहे का छौ त? नतमीहरूमध्ये केहीले पूणच नर्म्श्र्तताका साथ भन्र्ेछौ, “अवश्य! हामीले

परमेश्वरको वर्र् अर्ुरूप अभ्यास गरररहे का छौं; हामीले माचथबाट जे प्रवर्र् र बताइएको छ सोही
अर्रू
ु प अभ्यास गरररहे का छौं। हामीले सधैँ हाम्रा कतचव्यहरू नर्वाचह गरररहे का छौं र नर्रन्तर
परमेश्वरलाई पछ्याइरहे का छौं, र हामीले उहाँलाई कदहल्यै पनर् छाडेका छै र्ौं। त्यसैले हामी पूणच

आत्मषवश्वासका साथ भन्र् सक्छौ कक हामीले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारररहे का छौं। उहाँका
अर्भप्रायहरूको बारे मा हामीले जनत र्ै बुझे पनर् र उहाँका वर्र्हरूलाई हामीले जनत र्ै बोध गरे

पनर्, हामी सधैँ र्ै परमेश्वरको अर्रू
ु प हुर् िोजी गर्े मागचमा रहे का छौं। जबसम्म हामीले सही
रूपमा कायच गछौ र सही रूपमा अभ्यास गछौं, तबसम्म हामीले सही र्नतजा ल्याउर्े कुरा नर्म्श्र्त

हुन्छ।” यो दृम्ष्टकोणको बारे मा नतमीहरू के सोच्छौ त? के यो सही छ त? केही त यस्ता पनर्
होलार् ् जो भन्छर् ्, “मैले यी कुराहरूको बारे मा पदहले कदहल्यै सोर्ेको चथइर्ँ। मलाई लाग्छ,
जबसम्म मैले मेरो कतचव्य पूरा गर्च र परमेश्वरका वाणीहरूका आवश्यक सतचहरू अर्ुसार कायच
गर्च जारी राख्छु, तबसम्म म बाँच्र् सक्छु। मैले परमेश्वरको हृदयलाई सन्तष्ु ट पार्च सक्छु कक
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सम्क्दर् भन्र्े प्रश्र्को बारे मा कदहले पनर् षवर्ार गरे को छै र्, र् त मैले कदहल्यै उहाँले तय

गर्ुचभएको मापदण्डलाई मैले पूरा गरररहे को छु कक छै र् भन्र्े कुराको बारे मा र्ै सोर्ेको छु।

परमेश्वरले मलाई कदहल्यै पनर् बताउर्भ
ु एको छै र् वा कुर्ै पनर् स्पष्ट नर्दे शर्हरू ददर्भ
ु एको छै र्,
त्यसैले म षवश्वास गछुच कक जबसम्म मैले काम गर्च जारी राख्छु र रोककन्र्, तबसम्म परमेश्वर

सन्तुष्ट हुर्ुहुर्ेछ र उहाँले ममाचथ कुर्ै थप आवश्यक सतचहरू लाद्र्ुहुर्ेछैर्।” के यी षवश्वासहरू
सही छर् ् त? जहाँसम्म मेरो सवाल छ, यो शैलीको अभ्यास, यो शैलीको सोर्, र यी दृम्ष्टकोणहरू
सबैमा कल्पर्ाका साथसाथै अर्लअर्ल अन्धोपर् समावेश छ। सायद मैले यो कुरा भन्दा

नतमीहरूमध्ये केहीले अर्ल नर्रुत्सादहत महसुस गछौ होला, र सोच्छौ होला, “अन्धोपर्? यदद यो

अन्धोपर् हो भर्े, मुम्क्त पाउर्े र जीषवत रहर्े हाम्रो आशा झीर्ो र अनर्म्श्र्त छ, होइर् र? यस
प्रकारले कुरा गरे र, के तपाईंले हामीमाचथ चर्सो पार्ी िन्याउर्ुभएको छै र् र?” नतमीहरूले जे-जस्तो
षवश्वास गरे तापनर्, मैले भन्र्े र गर्े कुराहरूको आशय नतमीहरूलाई चर्सो पार्ीले िन्याए जस्तो

अर्ुभव गराउर्ु होइर्। बरु, नतर्को आशय त परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको बारे मा नतमीहरूको बुझाइ
सुदृढ गराउर्ु र उहाँले के सोचर्रहर्ुभएको छ, उहाँले के उपलम्ब्ध हार्सल गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, कस्ता
प्रकारका मानर्सहरूलाई उहाँले मर् पराउर्ुहुन्छ र उहाँले केलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, उहाँले केलाई तुच्छ
ठान्र्ुहुन्छ, उहाँ कस्ता प्रकारका मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ र उहाँले कस्ता प्रकारका

मानर्सहरूलाई नतरस्कार गर्चह
ु ु न्छ भन्र्े सम्बन्धमा नतमीहरूको बोध अर्भवद्
ृ चध गर्चु हो। नतर्को
आशय नतमीहरूको मम्स्तष्कलाई स्पष्टता प्रदार् गर्ुच हो र नतमीहरूलाई नतमीहरू प्रत्येकका कायच र
सोर्हरू परमेश्वरका आवश्यक मापदण्डहरूबाट कनत टाढा गएका छर् ् भन्र्े कुराको बारे मा स्पष्ट
बुझाइ प्रदार् गर्ुच हो। के यी षवियहरूलाई छलफल गर्च अनत आवश्यक छ त? ककर्भर्े मलाई

थाहा छ, नतमीहरूले लामो समयदे खि षवश्वास गदै आएका छौ र यनत धेरै प्रवर्र्हरू सर्
ु ेका छौ,
तर ठ्याक्कै भन्र्े हो नतमीहरूमा सबैभन्दा र्भएका कुराहरू नयर्ै हुर् ्। नतमीहरूले आफ्र्ा स्मरण
पुम्स्तकाहरूमा हरे क सत्यतालाई अर्भलेि गरी रािेका भए तापनर् र नतमीहरूले व्यम्क्तगत रूपमा
महत्वपूणच हुर् ् भर्ी षवश्वास गरे का केही कुराहरूलाई कण्ठस्थ गरे का र आफ्र्ो हृदयमा कुँदे र रािेका
भए तापनर्, र नतमीहरूले यी कुराहरूलाई अभ्यासको दौरार् परमेश्वरलाई िुशी पार्चको लाचग प्रयोग
गर्च र्ाहे पनर्, नतमीहरूले आफूले आफैलाई अभाविस्त अवस्थामा पाएको बेलामा नतर्लाई प्रयोग

गर्च र्ाहे पनर्, भषवष्यमा आउर्े कदठर्ाइपूणच समयहरूबाट पार पाउर् प्रयोग गर्च र्ाहे पनर्, वा

नतमीहरूले जीवर् म्जउँ दा यी कुराहरूको साथ होस भर्ी साथै राख्न र्ाहे पनर्, जहाँसम्म मेरो सवाल
छ, नतमीहरूले जसरी र्ै यसो गरे तापनर्, यदद नतमीहरूले यो कायच गरररहे का मात्र छौ भर्े यो त्यनत

महत्वपण
ू च हुँदैर्। त्यसो भए, महत्वपण
ू च कुरा के हो त? महत्वपण
ू च कुरा के हो भर्े तैँले अभ्यास
गदाच, तैँले गरररहे को हरे क काम—हरे क कमच—परमेश्वरले जे र्ाहर्ुहुन्छ सोसँग मेल िार्े छ कक छै र्
र तेरा सबै कायचहरू, तेरा सबै सोर्हरू, र तैँले हार्सल गर्च र्ाहे का र्नतजाहरू र लक्ष्यले वास्तवमा

परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पाछच र् ् कक पादै र्र् ् र उहाँका आवश्यक सतचहरू पररपूनतच गछच र् ् कक

गदै र्र् ्, साथै नतर्लाई उहाँले स्वीकृनत ददर्ुहुन्छ कक हुँदैर् भर्ी तेरो र्भत्री अन्तस्करणमा तैँले पूणच
नर्म्श्र्तताका साथ थाहा पाउर्प
ु छच । धेरै महत्वपण
ू च कुराहरू भर्ेका नयर्ै हुर् ्।
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परमेश्वरको मागछमा हहिँड: परमेश्वरको डर मान र िष्ु टताबाट अलग बस
एउटा भर्ाइ छ जसलाई नतमीहरूले दटपेर राख्नुपछच । मलाई षवश्वास छ यो भर्ाइ एकदमै

महत्वपूणच छ ककर्भर्े हरे क ददर् यो भर्ाई धेरै पटक मेरो मम्स्तष्कमा आइरहन्छ। त्यसो ककर्

हुन्छ? यस्तो हुन्छ ककर्भर्े हरे क पल्ट मैले कसैको सामर्ा गदाच, हरे क पल्ट मैले कसैको कथा
सन्
ु दा र हरे क पल्ट मैले कसैले परमेश्वरमा षवश्वास गरे को अर्भ
ु व वा गवाही गरे को सन्
ु दा, म
सधैँ उक्त व्यम्क्त परमेश्वरले र्ाहर्ुहुर्े प्रकारको व्यम्क्त वा परमेश्वरलाई मर् पर्े प्रकारको व्यम्क्त
हो कक होइर् भर्ी मेरो हृदयमा नर्धाचरण गर्च यो भर्ाइको प्रयोग गछुच। त्यसो भए: यो भर्ाइ के

हो त? म अब नतमीहरू सबैलाई उत्सादहत तुल्याउँ छु। जब मैले यो भर्ाइलाई िुलासा गछुच, तब
नतमीहरू सायद नर्रुत्सादहत हुन्छौ होला ककर्भर्े केहीले विौंसम्म यो भर्ाइलाई ओठे सेवामात्र
प्रदार् गदै आइरहे का छर् ्। तर मैले कदहल्यै पनर् केवल यो भर्ाइलाई ओठे सेवा प्रदार् गरे को

छै र्। यो भर्ाइले मेरो हृदयमा बास गरे को छ। त्यसो भए, के हो त यो भर्ाइ? यो भर्ाइ यही हो:
“परमेश्वरको मागचमा दहँड: परमेश्वरको डर मार् र दष्ु टताबाट अलग बस।” के यो औधी र्ै सरल

वाक्यांश होइर् र? तथाषप, यसको सरलताको बाबजुद, साँर्ो रूपमा यी शब्दहरूको गहर् बुझाइ

भएका मानर्सहरूले के महसस
ु गछच र् ् भर्े, यी शब्दहरू गहर् ् छर् ्, यो भर्ाइ व्यम्क्तको अभ्यासको

लाचग अत्यन्तै मूल्यवार् ् छ, यो भर्ाइ सत्यता वास्तषवकता बोकेको जीवर् सम्बन्धी भािाबाट
र्लइएको पङ्ग्म्क्त हो, यो भर्ाइले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च िोज्र्े व्यम्क्तहरूको जीवर्भररको
लक्ष्यलाई प्रनतनर्चधत्व गछच र परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको बारे मा ध्यार् ददर्े जोकोहीले जीवर्भर

पछ्याउर्प
ु र्े मागच हो। त्यसो भए, नतमीहरूलाई के लाग्छ: के यो भर्ाइ सत्यता होइर् र? यो
भर्ाइमा त्यस्तो महत्त्व छ कक छै र् त? साथै, सायद नतमीहरूमध्ये केहीले यो भर्ाइको बारे मा
सोचर्रहे का छौ र यसलाई बुझ्र्े प्रयास गरररहे का छौ होला, र सायद नतमीहरूमध्ये कनतलाई त

यसको बारे मा शङ्ग्का पनर् लाग्छ होला: के यो भर्ाइ अत्यन्तै महत्वपूणच हो त? के यो अत्यन्तै

महत्वपूणच छ त? के यसलाई यनत धेरै जोड ददर्ु जरुरी छ त? नतमीहरूमध्ये केहीलाई त यो भर्ाइ
िासै मर् पदै र् होला ककर्भर्े परमेश्वरको मागचलाई र्लर्ु अनर् त्यसलाई यो भर्ाइमा लागू गर्चु

भर्ेको अत्यन्तै सरलीकरण गर्ुच हो भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ। परमेश्वरले भन्र्ुभएका सबैलाई

र्लएर त्यसलाई एउटै भर्ाइमा समेट्र्ु—के त्यसो गर्ुच भर्ेको परमेश्वरलाई अनत र्ै महत्त्वहीर्

तुल्याउर्ु होइर् र? के त्यो त्यस्तै होइर् र? हुर्सक्छ, नतमीहरूमध्ये धेरैजसोले यी शब्दहरूको गहर्
महत्त्वलाई पण
ू च रूपमा बुझ्दै र्ौ। नतमीहरू सबैले यो भर्ाइलाई दटपेर रािे तापनर्, नतमीहरूले यसलाई

आफ्र्ो हृदयमा सम्हालेर राख्ने मर्साय रािेका छै र्ौ; नतमीहरूले केवल यसलाई फुसचदको बेलमा
हे रौंला र सोर्ौंला भर्ी आफ्र्ो स्मरण पुम्स्तकामा लेिेर रािेका छौ। नतमीहरूमध्ये केही त यो
भर्ाइलाई कण्ठ गर्े झमेलामा समेत पदै र्ौ, यसलाई असल प्रयोजर्मा लगाउर्े कुरा त परै

जाओस ्। तर म ककर् यो भर्ाइको बारे मा बताउर् र्ाहन्छु त? नतमीहरूको दृम्ष्टकोण जे-जस्तो भए
पनर् र नतमीहरूले जे-जस्तो सोर्े पनर्, मैले यो भर्ाइको बारे मा बताउर्प
ु र्यो ककर्भर्े परमेश्वरले

मानर्सहरूका पररणामहरू कसरी नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भन्र्े सवालमा यो भर्ाइ अत्यन्तै सान्दर्भचक
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छ। यो भर्ाइको बारे मा नतमीहरूको वतचमार् बुझाइ जे-जस्तो भए पनर् वा यो भर्ाइलाई नतमीहरूले

जे-जसरी र्लए पनर्, म नतमीहरूलाई अझै पनर् भन्छु: यदद मानर्सहरूले यो भर्ाइका शब्दहरूलाई

अभ्यास गर्च सक्छर् ् र अर्भ
ु व गर्च सक्छर् ् भर्े र नतर्ीहरूले परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट
अलग बस्र्े मापदण्ड पूरा गछच र् ् भर्े, नतर्ीहरू संघिच गरे र बाँच्र्े मानर्सहरू बन्र्े नर्म्श्र्त हुन्छ
र नतर्ीहरूले राम्रो पररणामहरू प्राप्त गर्े नर्म्श्र्त हुन्छ। तथाषप, यदद तैंले यो भर्ाइद्वारा प्रस्तत
ु
गररएको मापदण्डलाई पूरा गर्च सककर्स ् भर्े तेरो पररणाम अज्ञात हुन्छ भर्ेर भन्र् सककन्छ्।
यसरी, नतमीहरूको आफ्र्ै मार्र्सक तयारीको लाचग, र परमेश्वरले नतमीहरूलाई मापर् गर्चको लाचग
कस्ता प्रकारका मापदण्डहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा थाहा पाउर् सक भर्ेर म यो भर्ाइको

बारे मा बोल्छु। मैले भिचर भर्ेझ,ैँ यो भर्ाइ परमेश्वरले मार्वतालाई ददर्ुहुर्े मुम्क्तको लाचग
अत्यन्तै सान्दर्भचक छ, साथसाथै उहाँले मानर्सहरूका पररणामहरू कसरी नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भन्र्े
कुरासँग पनर् अत्यन्तै सान्दर्भचक छ। यो भर्ाइ कसरी सान्दर्भचक छ त? नतमीहरू साँच्र्ै यसबारे मा
जान्र् र्ाहन्छौ, त्यसैले आज हामी यसबारे मा कुरा गर्ेछौं।

मातनसहरूले परमेश्वरको डर मान्र्न ् र्क मान्िै नन ् र िष्ु टताबाट अलग बस्र्न ् र्क बस्िै नन ् भनेर
जािँच्नको लाधग परमेश्वरले ववववि परीक्षाहरूको प्रयोग गनुछहुन्र्

हरे क युगमा, मानर्सहरूमाझ काम गदाच, परमेश्वरले नतर्ीहरूमाचथ केही वर्र्हरू अपचण गर्चह
ु ु न्छ
र नतर्ीहरूलाई केही सत्यताहरू बताउर्ुहुन्छ। यी सत्यताहरूले मानर्सहरूले पछ्याउर्ुपर्े मागच ,
नतर्ीहरूले दहँ ड्र्ुपर्े मागच, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको डर मान्र् अनर् दष्ु टताबाट अलग रहर् सक्षम

तुल्याउर्े मागच अनर् मानर्सहरूले आफ्र्ो जीवर्मा र नतर्ीहरूको जीवर् यात्राको क्रममा अभ्यास
गर्चप
ु र्े तथा अनर् अर्स
ु रण गर्चप
ु र्े मागचको काम गछच र् ्। नयर्ै कारणहरूले गदाच परमेश्वरले
मार्वजानत

समक्ष

यी

वाणीहरू

व्यक्त

गर्ह
चु ु न्छ।

परमेश्वरबाट

आउर्े

यी

वर्र्हरूलाई

मानर्सहरूद्वारा पालर्ा गररर्ुपछच र नतर्ीहरूको पालर्ा गर्ुच भर्ेकै जीवर् प्राप्त गर्ुच हो। यदद

व्यम्क्तले नतर्लाई पालर्ा गदै र् भर्े, नतर्को अभ्यास गदै र् भर्े, र आफ्र्ो जीवर्मा परमेश्वरका
वर्र्हरू अर्ुसार म्जउँ दै र्र् ् भर्े, त्यो व्यम्क्तले सत्यतालाई अभ्यास गरररहे को हुँदैर्। अझ भन्र्े
हो भर्े, यदद मानर्सहरूले सत्यताको अभ्यास गरररहे का छै र्र् ् भर्े, नतर्ीहरूले परमेश्वरको डर

मानर्रहे का हुँदैर्र् ् अनर् नतर्ीहरू दष्ु टताबाट अलग बर्सरहे का हुँदैर्र् ्, र् त नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
सन्तुष्ट पार्च र्ै सककरहे का हुन्छर् ्। परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च र्सक्र्े मानर्सहरूले उहाँको

स्याबासी प्राप्त गर्च सक्दै र्र् ्, अनर् त्यस्ता व्यम्क्तहरूसँग कुर्ै प्रनतफल र्ै हुँदैर्। त्यसो भए,
आफ्र्ो कामको र्सलर्सलामा, परमेश्वरले कसरी कुर्ै व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गर्चह
ु ु न्छ त?
परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गर्च के-कस्ता षवचधहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ त? सायद

यस क्षण नतमीहरू अझै अस्पष्ट छौ होला, तर जब म नतमीहरूलाई उक्त प्रकक्रयाको बारे मा बताउँ छु,
यो कुरा एकदमै स्पष्ट हुर्ेछ ककर्भर्े नतमीहरूमध्ये धेरैले यसलाई पदहले र्ै आफैले अर्ुभव
गररसकेका छौ।

परमेश्वरले आफ्र्ो कामको र्सलर्सलामा सुरुवातदे खि र्ै हरे क व्यम्क्तको लाचग—नतमीहरूले
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उहाँलाई पछ्याउर्े हरे क व्यम्क्तहरूको लाचग पनर् भन्र् सक्छौ—परीक्षाहरू तय गर्ुचभएको छ र यी
परीक्षाहरू षवषवध आकारहरूमा आउँ छर् ्। आफ्र्ा पररवारहरूबाट इन्कारको परीक्षा अर्ुभव गरे काहरू

छर् ्, प्रनतकूल वातावरणको परीक्षा अर्भ
ु व गरे काहरू छर् ्, पक्राउ पर्े वा यातर्ा पाउर्े परीक्षा

अर्ुभव गरे काहरू छर् ्, षवषवध षवकल्पहरूको सामर्ा गर्े परीक्षा अर्ुभव गरे काहरू छर् ्, र पैसा र
हैर्सयतको परीक्षा सामर्ा गरे काहरू छर् ्। सामान्य रूपमा भन्दा, नतमीहरूमध्ये हरे कले हरे क

प्रकारका परीक्षाहरू सामर्ा गरे का छौ। परमेश्वरले ककर् यसरी काम गर्ुचहुन्छ? ककर् उहाँले हरे कलाई
यस प्रकारले व्यवहार गर्चुहुन्छ? उहाँले कस्तो प्रकारको र्नतजाको िोजी गर्चह
ु ु न्छ? मैले नतमीहरूलाई

बताउर् र्ाहर्े मुख्य कुरा यसप्रकार छ: परमेश्वरले उक्त व्यम्क्त परमेश्वरको डर मान्र्े र

दष्ु टताबाट अलग बस्र्े व्यम्क्त हो कक होइर् भर्ेर हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ। यसको अथच के हो भर्े,

परमेश्वरले तँलाई कुर्ै परीक्षा ददर्ुहुँदा र तँलाई कुर्ै पररम्स्थनत वा अन्य कुराहरूसँग सामर्ा
गराउर्ुहुँदा, उहाँको अर्भप्राय भर्ेको तँ उहाँको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े व्यम्क्त होस ्
कक होइर्स ् भर्ेर जाँर् गर्ुच हो। यदद कुर्ै व्यम्क्तले कुर्ै भेटी राख्ने कतचव्यको सामर्ा गछच र उक्त
कतचव्यले उसलाई परमेश्वरको भेटीको सम्पकचमा पुर्याउँ छ भर्े, के तैंले यसलाई परमेश्वरले
बन्दोबस्त गर्ुचभएको अवस्था भन्छस ्? नर्ुःसन्दे ह, हो। तैँले सामर्ा गर्े हरे क कुरा परमेश्वरले

बन्दोबस्त गर्ुचभएको हो। जब तैँले यो कुराको सामर्ा गछच स ्, तैँले के-कस्ता षवकल्पहरू रोज्छस ्,
तैँले कसरी अभ्यास गछच स ् र तँमा के-कस्ता सोर्-षवर्ारहरू छर् ् सो हे दै परमेश्वरले तँलाई गप्ु त
रूपमा अवलोकर् गर्ुचहुर्ेछ। परमेश्वरले सबैभन्दा बढी ध्यार् ददर्ुहुर्े कुरा भर्ेको अम्न्तम र्नतजा

हो ककर्भर्े यही र्नतजाले यो िास परीक्षामा तैँले उहाँका मापदण्डहरू पूरा गरे को छस ् कक छै र्स ्
भर्ेर मापर् गर्च उहाँलाई सहयोग गछच । तथाषप, जब मानर्सहरूले कुर्ै समस्याको सामर्ा गछच र् ्,
नतर्ीहरूलाई ककर् यस्तो अवस्थाको सामर्ा गर्च लगाइँदैछ, परमेश्वरले नतर्ीहरू माफचत के-कस्ता
मापदण्डहरू पूरा भएको अपेक्षा गर्ुचहुन्छ, उहाँले नतर्ीहरूमा के हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ वा उहाँले नतर्ीहरूबाट

के प्राप्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा नतर्ीहरूले प्रायुः सोच्दै र्र् ्। जब मानर्सहरूले यो समस्याको
सामर्ा गछच र् ्, नतर्ीहरूले केवल यस्तो सोच्छर् ्, “यो मलाई सामर्ा गर्च लगाइएको अवस्था हो; म

सावधार् हुर्ुपछच , लापरवाह होइर्! र्ाहे जेसुकै होस ्, यो परमेश्वरको भेटी हो, र मैले यसलाई छुर्ु
हुँदैर्।” यस्ता सरल सोर्-षवर्ारहरूद्वारा सस
ु म्ज्जत भएर मानर्सहरूले आफूले आफ्र्ा कतचव्यहरू
पूरा गरे का छौं भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। के यो परीक्षाको र्नतजाले परमेश्वरलाई सन्तुम्ष्ट ददन्छ कक

ददँ दैर्? अनघ बढ र यसबारे मा कुरा गर। (यदद मानर्सहरूले आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरको डर मान्छर् ्
भर्े नतर्ीहरूले आफूलाई परमेश्वरको भेटीको सम्पकचमा आउर् ददर्े कुर्ै कतचव्यको सामर्ा गदाच,
नतर्ीहरूले परमेश्वरको स्वभावमा ठे स पर्ु याउर् कनत सम्जलो छ भन्र्े सोच्छर् ् र त्यसले

नतर्ीहरूलाई असावधार्ीसाथ अनघ बढ्र्े कायचलाई सुनर्म्श्र्त गराउँ छ।) तेरो जबाफ सही पथमा
छ, तर अझै पनर् सही ठाउँ सम्म पुगेको छै र्। परमेश्वरको मागचमा दहँड्र्ु भर्ेको सतही नर्यमहरू

पालर्ा गर्ुच होइर्; बरु, यो भर्ेको त तैँले कुर्ै समस्याको सामर्ा गदाच तैँले सबैभन्दा पदहले
यसलाई परमेश्वरद्वारा व्यवस्था गररएको अवस्था, उहाँले तँलाई प्रदार् गर्ुचभएको उिरदानयत्व, वा

उहाँले षवश्वासका साथ तँलाई सम्ु म्पर्भ
ु एको कायचको रूपमा र्लर्ु हो। यो समस्याको सामर्ा गदाच
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तैँले यसलाई परमेश्वरले तँलाई गर्ुचभएको परीक्षाको रूपमा हे र्ुचपछच । तैंले यो समस्या सामर्ा गदाच,
तँसँग तेरो हृदयमा एक मापदण्ड हुर्ुपछच अनर् तैँले यो कुरा परमेश्वरबाट आएको हो भर्ी सोच्र्ुपछच ।
तैँले कसरी यसलाई यस्तो तररकाले नर्राकरण गर्च सककन्छ जसबाट तैँले आफू परमेश्वरप्रनत

बफादार रहे रै आफ्र्ो उिरदानयत्व नर्भाउर् सक्छस ् र साथसाथै कसरी उहाँलाई क्रोचधत र्तुल्याई
वा उहाँको स्वभावलाई ठे स र्पुर्याई यो कुरा गर्च सककन्छ भर्ेर सोच्र्ुपछच । केही क्षण पदहले,

हामीले भेटीको सुरक्षा गर्े बारे मा कुरा गर्यौं। यो मामलामा भेटीको कुरा संलग्र् छ र यसले तेरो
कतचव्य र उिरदानयत्वको कुरालाई पनर् छुन्छ। तँ यो उिरदानयत्वप्रनत कतचव्यले बाँचधएको छस ्।

तथाषप, यो समस्याको सामर्ा गदाच, के कुर्ै प्रलोभर्को पनर् सामर्ा गर्ुचपछच ? पछच ! यो प्रलोभर्
कहाँबाट आउँ छ? यो प्रलोभर् शैतार्बाट आउँ छ, र यो प्रलोभर् मानर्सहरूको दष्ु ट, भ्रष्ट
स्वभावहरूबाट पनर् आउँ छ। यसमा प्रलोभर् भएको हुर्ाले, यो मामलामा मानर्सहरूले ददर्ैपर्े
साक्षी ददर्ुपर्े कायच समावेश हुन्छ जुर् तेरो उिरदानयत्व र कतचव्य पनर् हो। केही मानर्सहरू

भन्छर् ्, “यो त एकदमै सार्ोनतर्ो कुरा हो; के यसलाई यनत ठूलो बर्ाउर्ु आवश्यक छ र?” हो,

आवश्यक छ! यस्तो ककर् हो भर्े परमेश्वरको मागचमा रदहरहर्को लाचग, हामीले हामीमाचथ वा

हाम्रो वररपरर घदटत हुर्े कुर्ै पनर् कुरालाई त्यसै छाड्र् सक्दै र्ौं, र्ाहे त्यो सार्ो कुरा र्ै ककर्
र्होस ्; हामीले यसलाई ध्यार् ददर्प
ु छच भर्ेर सोर्े पनर् वा र्सोर्े पनर्, जबसम्म हामीले कुर्ै

कुरालाई सामर्ा गरररहन्छौं तबसम्म त्यसलाई हामीले छाड्र्ु हुँदैर्। घदटत हुर्े सबै कुराहरूलाई
परमेश्वरले हामीलाई प्रदार् गर्ुचभएको परीक्षाको रूपमा र्लइर्ुपछच । घदटत हुर्े कुराहरूलाई यसप्रकार
हे र्े तररकाको बारे मा तँलाई कस्तो लाग्छ? यदद तँसँग यस प्रकारको आर्रण छ भर्े यसले एउटा

कुरालाई पुम्ष्ट गछच : र्भत्र अन्तस्करणमा तैँले परमेश्वरको डर मान्छस ् र तँ दष्ु टताबाट अलग रहर्

इच्छुक छस ्। यदद तँसँग परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पार्े यस्तो र्ाहर्ा छ भर्े, तैँले जे अभ्यास गछच स ्
त्यो परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग रहर्े मापदण्डभन्दा त्यनत टाढा हुँदैर्।
मानर्सहरूले त्यनत धेरै ध्यार् र्ददर्े र प्रायुः र्बताउर्े कुराहरू मामुली तुच्छ वस्तुहरू मात्र
हुर् ्, सत्यता अभ्यास गर्े कुरासँग जसको कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर् भर्ी षवश्वास गर्े व्यम्क्तहरू

बारम्बार भेदटन्छर् ्। यस्तो मामला सामर्ा गदाच नतर्ीहरूले यस बारे मा त्यनत सोर्षवर्ार गदै र्र् ्
र यसलाई त्यषिकै जार् ददन्छर् ्। तैपनर्, वास्तषवक यथाथचमा यो मामला त्यो पाठ चथयो जसलाई

तैँले अध्ययर् गर्ुचपछच —कसरी परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े सम्बन्धी पाठ।
अझ भन्र्े हो भर्े, यो मामला दे िा परी तैँले यसको सामर्ा गर्ुच पदाच परमेश्वरले के गरररहर्ुभएको

हुन्छ भन्र्े कुरा जान्र्मा तँ अझ बढी चर्म्न्तत हुर्ुपछच । तेरो हरे क वर्र् र कमच अवलोकर् गदै ,
तैँले गर्े हरे क काम-कुरा हे दै र तेरा सोर्-षवर्ारहरूमा आउर्े पररवतचर् हे दै परमेश्वर ठीक तेरो
छे उमा रहर्ुहुन्छ—यही र्ै परमेश्वरको काम हो। केही मानर्सहरूले सोध्छर् ्, “यदद त्यो सत्य हो भर्े

ककर् मैले त्यस्तो अर्ुभूनत गरे को छै र् त”? तैँले यस्तो अर्ुभूनत गरे को छै र्स ् ककर्भर्े आफ्र्ो
प्राथर्मक मागचको रूपमा परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा तँ अडडग रहे को

छै र्स ्, त्यसैले तैँले मानर्सहरूमा परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सूक्ष्म कामको अर्ुभूनत गर्च सक्दै र्स ् जुर्
आफै मानर्सहरूको षवषवध सोर् षवर्ारहरू र कायचहरूमा दे िा पछच । तँ ताल र् बेतालको छस ्!
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मुख्य मामला के हो? सार्ोनतर्ो मामला के हो? परमेश्वरको मागचमा दहँड्र्ेसँग सम्बम्न्धत मामला
मुख्य र मामुलीमा षवभाम्जत छै र्, तर के नतमीहरू यसलाई स्वीकार गर्च सक्छौ? (हामी स्वीकार
गर्च सक्छौं।) दै नर्क मामलाको रूपमा केही मामला छर् ् जसलाई मानर्सहरूले मख्
ु य र महत्वपण
ू च

कुराको रूपमा हे छचर् ् र अन्य मामलालाई मामुली तुच्छ कुराको रूपमा हे ररन्छ। मानर्सहरूले प्रायुः
यी मुख्य मामलाहरूलाई धेरै र्ै महत्वपूणच कुराको रूपमा हे छचर् ् र नतर्लाई परमेश्वरले र्ै
पठाउर्ुभएको ठान्छर् ्। तथाषप, जब यी मुख्य मामलाहरू दे िा पछच र् ् तब मानर्सहरूको अपररपक्व

कद र नतर्ीहरूको कमजोर क्षमताको कारण, नतर्ीहरू परमेश्वरको इच्छा पररपूनतच गर्च प्रायुः असक्षम
हुन्छर् ्, नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् प्रकाश प्राप्त गर्च सक्दै र्र् ् र नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् मूल्यवार् ् ज्ञार्
हार्सल गर्च सक्दै र्र् ्। जहाँसम्म मामुली मामलाहरूको सवाल छ, नतर्लाई मानर्सहरूले उपेक्षा
गछच र् ् र नतर्लाई अर्लअर्ल गदै त्यषिकै छाडडन्छ। यसरी, मानर्सहरूले परमेश्वरको अगाडड जाँर्
गररर्े र उहाँद्वारा परीक्षा र्लइर्े धेरै अवसरहरू गुमाएका छर् ्। परमेश्वरले तेरो लाचग बन्दोबस्त

गर्ुचभएका मानर्सहरू, घटर्ाहरू, वस्तुहरू र पररम्स्थनतहरूलाई तैँले सधैँ बेवास्ता गर्ुचको अथच के
हुन्छ? यसको अथच परमेश्वरले तँलाई र्सद्ध तुल्याउर्े कायचलाई अनर् उहाँको र्ेतत्ृ वलाई तैँले हरे क
ददर्, हरे क क्षण नर्रन्तर रूपमा इन्कार गरररहे को हुन्छस ्। जब परमेश्वरले तेरो लाचग कुर्ै
पररम्स्थनतको बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ, तब उहाँले गोप्य रूपमा हे रररहर्ुभएको हुन्छ, तेरो हृदयर्भत्र
हे रररहर्भ
ु एको हुन्छ, तेरो सोर्-षवर्ारहरू र चर्न्तर्हरू अवलोकर् गरररहर्भ
ु एको हुन्छ, तैँले कसरी
सोच्छस ् भर्ेर हे रररहर्भ
ु एको हुन्छ र तैँले कसरी कायच गर्ेछस ् भर्ी हे र्च प्रतीक्षा गरररहर्ुभएको

हुन्छ। यदद तँ हे लर्ेक्र्याइँ गर्े व्यम्क्त होस ् भर्े—जो परमेश्वरको मागच, उहाँका वर्र्हरू, वा
सत्यताप्रनत कदहल्यै पनर् गम्भीर भएको छै र् भर्े—परमेश्वरले तेरो लाचग नर्म्श्र्त वातावरणको

बन्दोबस्त गर्चह
ु ु ँदा उहाँले जे परू ा गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ वा तैँले जर्
ु मापदण्डहरू परू ा गछच स ् भर्ी उहाँले
अपेक्षा गर्ुचहुन्छ सोबारे मा तँ सर्ेत हुर्ेछैर्स ् वा तैँले कुर्ै ध्यार् ददर्ेछैर्स ्। र् त तैँले आफूले
सामर्ा गर्े मानर्सहरू, घटर्ाहरू, र वस्तुहरू के-कसरी सत्यता वा परमेश्वरको इच्छासँग सम्बम्न्धत

छर् ् भन्र्े कुरा र्ै जान्दछस ्। तैँले यस्ता बारम्बार दोहोररर्े पररम्स्थनतहरू र बारम्बार दोहोररर्े
परीक्षाहरू सामर्ा गरे पनछ, परमेश्वरले तँमा कुर्ै र्नतजा र्दे ख्र्ुभएपनछ, उहाँ कसरी अनघ

बढ्र्ह
ु ु न्छ? बारम्बार दोहोररर्े परीक्षाहरू सामर्ा गरे पनछ, तैँले तेरो हृदयमा परमेश्वरलाई ठूलो
बर्ाएको छै र्स ्, र् त तैँले परमेश्वरले तेरो लाचग बन्दोबस्त गर्ुचभएका पररम्स्थनतहरूलाई नतर्ीहरू

जेका लाचग हुर् ् सो रूपमा अथाचत ् परमेश्वरले र्लर्ुभएका परीक्षाहरू र जाँर्हरूको रूपमा र्ै दे िेको
छस ्। बरु, एकपनछ अको गरी, तैँले तेरो लाचग परमेश्वरले उपलब्ध गराउर्ुभएका अवसरहरूलाई
अस्वीकार गरे को छस ्, नतर्ीहरूलाई बारम्बार उम्केर जार् ददएको छस ्। के यो मानर्सहरूले प्रदशचर्

गर्े र्रम अवज्ञा होइर् र? (हो।) के यसको कारण परमेश्वरले ठे स पुगेको अर्ुभूनत गर्ुचहुर्ेछ?

(गर्ुचहुर्ेछ।) परमेश्वरले ठे स पुगेको अर्ुभूनत गर्ुचहुर्ेछैर्! मैले यस्तो कुरा भर्ेको सुन्दा नतमीहरू

एकपल्ट फेरर र्ककत भएका छौ। नतमीहरूले सोचर्रहे को हुर् सक्छ: “के परमेश्वरले सधैँ ठे स पुगेको
अर्ुभूनत गर्ुचहुन्छ भर्ेर यसभन्दा अनघ भनर्एको चथएर् र? के परमेश्वरले ठे स पग
ु ेको अर्ुभूनत
गर्चह
ु ु र्ेछैर् त? त्यसो भए परमेश्वरले कदहले ठे स पग
ु ेको अर्भ
ु नू त गर्चुहुन्छ त?” छोटकरीमा, यो
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पररम्स्थनतमा परमेश्वरले ठे स पुगेको अर्ुभूनत गर्ुचहुर्ेछैर्। त्यसो भए, माचथ चर्त्रण गररएको
प्रकारको व्यवहारप्रनत परमेश्वरको कस्तो व्यवहार हुन्छ? जब मानर्सहरूले परमेश्वरले पठाउर्ुभएको
परीक्षा र जाँर्हरू अस्वीकार गछच र् ्, र जब नतर्ीहरू तीबाट पनछ हट्छर् ्, तब त्यस्ता व्यम्क्तहरूप्रनत
परमेश्वरको एउटै आर्रण हुन्छ। त्यो कस्तो आर्रण हो? परमेश्वरले त्यस प्रकारको व्यम्क्तलाई
उहाँको हृदयको अन्तस्करणबाटै नतरस्कार गर्ुचहुन्छ। यो “नतरस्कार” शब्दको अथच दई
ु तहको हुन्छ।
मैले कसरी यसलाई मेरो आफ्र्ो दृम्ष्टकोणबाट बताउर्ुपछच ? र्भत्री गहर् अथचमा, “नतरस्कार” शब्दले

घण
ृ ा र द्वेिको भाव बोक्छ। यसको अको तहको अथच के हो त? यो त्यो भाग हो जसले कुर्ै
कुरालाई त्याग गरे को जर्ाउँ छ। नतमीहरू सबैलाई “त्याग गर्ुच” भर्ेको के हो थाहा छ, होइर् त?
सार-संक्षेपमा, “नतरस्कार” शब्दले त्यस शैलीमा व्यवहार गर्े मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरको आखिरी

प्रनतकक्रया र आर्रणको प्रनतनर्चधत्व गछच ; यो नतर्ीहरूप्रनतको र्रम द्वेि र घण
ृ ा हो र यसथच,
यसको कारण नतर्ीहरूलाई त्याग गर्े नर्णचय गररन्छ। कदहल्यै पनर् परमेश्वरको मागचमा र्दहँडेको

र कदहल्यै पनर् परमेश्वरको डर र्मार्ेको र दष्ु टताबाट टाढा र्बसेको व्यम्क्तप्रनत परमेश्वरले
गर्ुचहुर्े अम्न्तम नर्णचय यही हो। के अब नतमीहरू सबैले मैले अनघ बताएको त्यो भर्ाइको
महत्त्वलाई दे ख्न सक्छौ त?

के नतमीहरूले अब परमेश्वरले मानर्सहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्च प्रयोग गर्ुचहुर्े षवचधको
बारे मा बझ्
ु यौ? (उहाँले हरे क ददर् षवर्भन्र् पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त गर्चह
ु ु न्छ।) “उहाँले षवर्भन्र्
पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ”—यी कुराहरू मानर्सहरूले महसुस गर्च र छुर् सक्र्े कुराहरू
हुर् ्। त्यसो भए, यो कुरा गर्चको लाचग परमेश्वरको आसय के हो त? उहाँको अर्भप्राय भर्ेको हरे क
व्यम्क्तलाई षवर्भन्र् समयमा र षवर्भन्र् स्थार्हरूमा षवषवध प्रकारका परीक्षाहरू प्रदार् गर्ुच हो।

परीक्षाको अवचधमा व्यम्क्तका के-कस्ता पक्षहरूलाई जाँर् गररन्छर् ् त? तैँले व्यम्क्तगत रूपमा

सामर्ा गर्े, सुन्र्े, दे ख्ने र अर्ुभव गर्े हरे क मामलामा तँ परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट
अलग बस्र्े व्यम्क्त होस ् कक होइर्स ् भन्र्े कुरालाई परीक्षाले नर्धाचरण गछच । हरे क व्यम्क्तले यस

प्रकारको परीक्षाको सामर्ा गर्ेछ ककर्भर्े परमेश्वर सबै मानर्सहरूप्रनत न्यायसंगत हुर्ुहुन्छ।

नतमीहरूमध्ये केहीले भन्छौ, “मैले विौंदे खि परमेश्वरमा षवश्वास गदै आइरहे को छु, तैपनर् ककर्

मैले कुर्ै पनर् परीक्षाहरूको सामर्ा गरे को छै र् त?” तैँले आफूले कुर्ै पनर् परीक्षाहरूको सामर्ा
र्गरे को महसुस गछच स ् ककर्भर्े जब-जब परमेश्वरले तेरो लाचग पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त

गर्ुचभएको हुन्छ तब तैँले यसलाई गम्भीर रूपमा र्लएको छै र्स ् र परमेश्वरको मागचमा दहँड्र्
र्ाहे को छै र्स ्। यसरी, तँलाई परमेश्वरका परीक्षाहरूको अिो-पिो हुँदैर्। केही मानर्सहरू भन्छर् ्,
“मैले केही परीक्षाहरूको सामर्ा गरे को छु, तर उचर्त रूपमा कसरी अभ्यास गर्े हो सो मलाई थाहा

छै र्। मैले अभ्यास गरे को बेलामा पनर्, म परमेश्वरका परीक्षाहरूको दौरार् िरो उत्रेको छु कक छै र्
मलाई थाहा हुँदैर्।” यस प्रकारको अवस्थामा रहे का मानर्सहरूको सङ्ग्ख्या अवश्य पनर् कम छै र्।
त्यसो भए, परमेश्वरले मानर्सहरूको मापर् गर्े मापदण्ड के हो त? यो मैले केही क्षणअनघ भर्ेको

जस्तै हो: तैँले गर्े, सोच्र्े र व्यक्त गर्े हरे क कुरामा तैँले परमेश्वरको डर मान्छस ् ककर् मान्दै र्स ्
र तँ दष्ु टताबाट अलग बस्छस ् कक बस्दै र्स ् भन्र्े हो। यसरी तँ परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट
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अलग बस्र्े व्यम्क्त होस ् कक होइर्स ् भर्ी नर्धाचरण गररन्छ। के यो अवधारणा सरल छ, कक छै र्
त? भन्र्लाई त यो एकदमै सरल छ, तर के यसलाई अभ्यास गर्च सम्जलो छ त? (यो त्यनत

सम्जलो छै र्।) यो ककर् त्यनत सम्जलो छै र् त? (ककर्भर्े मानर्सहरूले परमेश्वरलाई चर्न्दै र्र् ्, र
कसरी परमेश्वरले मानर्सहरूलाई र्सद्ध पार्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा नतर्ीहरूले जान्दै र्र् ्, त्यसैले जब
नतर्ीहरूले यी मामलाहरूको सामर्ा गछच र् ् तब नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा समस्याहरू समाधार् गर्चको

लाचग कसरी सत्यताको िोजी गर्े भन्र्े र्ै थाहा हुँदैर्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको डर मान्र्े
वास्तषवकता धारण गर्चभ
ु न्दा पदहले नतर्ीहरूले षवषवध परीक्षाहरू, शोधर्हरू, सजायहरू, र

न्यायहरूमाफचत गुज्रर्ुपछच ।) नतमीहरूले त्यसरी पनर् भन्र् सक्छौ, तर जहाँसम्म नतमीहरूको सवाल
छ, परमेश्वरको डर मान्र्ु र दष्ु टताबाट अलग बस्र्ु नतमीहरूको लाचग अदहल्यै यहीीँ र्ै सहजै गर्च

सककर्े कायच हो भन्र्े जस्तो दे खिन्छ। मैले ककर् यसो भन्दै छु त? मैले यसो भन्दै छु ककर्भर्े
नतमीहरूले धेरै उपदे शहरू सुर्ेका छौ र सत्यता वास्तषवकताबाट कम जल प्राप्त गरे का छै र्ौ; यसले

नतमीहरूलाई सैद्धाम्न्तक र बौद्चधक रूपमा कसरी परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग
बस्र्े भन्र्े कुरा बुझ्र्े तुल्याएको छ। जहाँसम्म परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े
कुरालाई वास्तषवक रूपमा कसरी अभ्यास गर्े भन्र्े सवाल छ, यो ज्ञार् अनत र्ै सहयोगी भएको

छ र यसले नतमीहरूलाई यस्तो उपलम्ब्ध सम्जलै हार्सल गर्च सककन्छ कक जस्तो महसुस गर्े

तल्
ु याएको छ। त्यसो भए, ककर् मानर्सहरूले त्यो उपलम्ब्ध कदहल्यै हार्सल गर्च सक्दै र्र् ् त?

यस्तो हुन्छ ककर्भर्े मानर्सहरूको प्राकृनतक सारले परमेश्वरको डर मान्दै र् र यसले दष्ु टता मर्
पराउँ छ। वास्तषवक कारण यही हो।
परमेश्वरको डर नमान्नु र िष्ु टताबाट अलग नबस्नु भनेको परमेश्वरको ववरोि गनुछ हो
“परमेश्वरको डर मान्र्ु र दष्ु टताबाट अलग बस्र्ु” भन्र्े यो भर्ाइ कहाँबाट आयो भर्ी

नतमीहरूलाई प्रश्र् गदै म सुरु गर्च र्ाहन्छु। (अय्यूबको पुस्तकबाट आएको हो।) हामीले अय्यूबको
बारे मा बताइसकेको हुर्ाले, नतर्को बारे मा छलफल गरौं। अय्यूबको समयमा, के परमेश्वरले
मार्वजानतको मुम्क्त र षवजयको काम गदै हुर्ुहुन्थ्यो? हुर्ुहुन्र्थ्यो! के कुरा त्यही होइर् र? साथै,

जहाँसम्म अय्यूबको सवाल छ, त्यनत बेला नतर्ीसँग परमेश्वरको बारे मा कनत ज्ञार् चथयो त?
(त्यनत धेरै चथएर्।) अनर् परमेश्वर बारे को त्यो ज्ञार् र आजभोर्ल नतमीहरूसँग भएको ज्ञार्को

तुलर्ा कस्तो हुन्छ त? ककर् नतमीहरू जबाफ ददर्े आँट गदै र्ौ? अदहले नतमीहरूसँग भएको ज्ञार्को
तुलर्ामा अय्यूबसँग धेरै ज्ञार् चथयो कक थोरै चथयो? (थोरै ।) यो त जबाफ ददर् एकदमै सम्जलो

प्रश्र् हो। थोरै ! अवश्य र्ै त्यही हो। आजभोर्ल नतमीहरू परमेश्वरको आमर्े-सामर्े छौ र परमेश्वरका
वर्र्हरूसँग आमर्े-सामर्े छौ; नतमीहरूसँग परमेश्वरको बारे मा अय्यूबसँग भएको भन्दा एकदमै

धेरै ज्ञार् छ। मैले ककर् यो कुरा ल्याएँ त? यी कुराहरू भन्र्ुको मेरो उद्दे श्य के हो त? म
नतमीहरूलाई एउटा तथ्य बताउर् र्ाहन्छु, तर त्यसो गर्ुचभन्दा पदहले, म नतमीहरूलाई एउटा प्रश्र्
गर्च र्ाहन्छु: अय्यब
ू ले परमेश्वरको बारे मा एकदमै थोरै मात्र जान्दथे, तैपनर् नतर्ले परमेश्वरको
डर मान्थे र नतर्ी दष्ु टताबाट अलग बस्थे; आजभोलीका मानर्सहरू त्यसो गर्च ककर् असफल
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हुन्छर् ् त? (नतर्ीहरू गहर् रूपले भ्रष्ट भएका छर् ्।) “गहर् रूपले भ्रष्ट”—यो सतही घटर्ा हो
जसले समस्या पैदा गराइरहे को छ, तर म यसलाई कदहल्यै पनर् त्यसरी हे ददचर्ँ। नतमीहरूले प्रायजसो

बारम्बार प्रयोग गररर्े धमचर्सद्धान्तहरू र शब्दहरू र्लन्छौं जस्तै “गहर् रूपले भ्रष्ट”, “परमेश्वर
षवरुद्ध षवद्रोह गर्े”, “परमेश्वरप्रनत बफादारी षवहीर्ता”, “अवज्ञा”, “सत्यता मर् र्पराउर्े”, आदद
इत्यादद, र यी चर्रपररचर्त शब्दावलीहरूलाई हरे क सवालको सार व्याख्या गर्च प्रयोग गछौ। यो

अभ्यास गर्े त्रुदटपूणच तररका हो। फरक प्रकृनतका मामलाहरू व्याख्या गर्च उही जबाफको प्रयोग

गर्ाचले यसबाट अपररहायच रूपले सत्यता र परमेश्वरको बारे मा नर्न्दापण
ू च शङ्ग्काहरू बढाउँ छ; मलाई
यस प्रकारका जबाफहरू सुन्र् मर् छै र्। यसबारे मा लामो समयसम्म र ददह्रलो रूपमा सोर्!
नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् यस मामलामा सोर्षवर्ार गरे का छै र्ौ, तर म हरे क ददर् यसलाई दे ख्न
सक्छु, र हरे क ददर् म यसलाई अर्ुभव गर्च सक्छु। यसरी, नतमीहरूले काम गदै गदाच मैले हे रररहे को
हुन्छु। जब नतमीहरूले कुर्ै काम-कुरा गरररहे का हुन्छौ, तब नतमीहरूले यसको सार अर्ुभव गर्च

सक्दै र्ौ, तर जब म हे छुच, तब म यसको सार दे ख्न सक्छु र मैले यसको सारलाई पनर् अर्ुभव गर्च

सक्छु। त्यसो भए, यो सार के हो त? ककर् आजभोर्ल मानर्सहरू परमेश्वरको डर मान्र् र दष्ु टताबाट
अलग बस्र् सक्दै र्र् ् त? नतमीहरूका जबाफहरूले यो समस्याको सार व्याख्या गर्च सक्दै र्र् ्, र् त

नतर्ले यो समस्याको हल र्ै गर्च सक्छर् ्। यस्तो ककर् हो भर्े यसको एउटा स्रोत हुन्छ जसको
बारे मा नतमीहरूलाई थाहा छै र्। यो स्रोत के हो त? मलाई थाहा छ, नतमीहरू यसबारे मा सन्
ु र्
र्ाहन्छौ, त्यसैले म नतमीहरूलाई यो समस्याको त्यस स्रोतको बारे मा बताउर्ेछु।

परमेश्वरले काम गर्ुच सुरु गर्ुचभएदे खि उहाँले मार्वजानतलाई कसरी र्लर्ुभएको छ? परमेश्वरले

नतर्ीहरूलाई उद्धार गर्ुचभयो; उहाँले मानर्सहरूलाई उहाँको पररवारका सदस्यहरूको रूपमा, उहाँको

कामका वस्तह
ु रूको रूपमा, उहाँले षवजय गर्च र उद्धार गर्च र्ाहर्भ
ु एका व्यम्क्तहरूको रूपमा, र

उहाँले र्सद्ध तुल्याउर् र्ाहर्ुभएका व्यम्क्तहरूको रूपमा हे र्ुचभएको छ। उहाँको कामको सुरुवातमा
मार्वताप्रनत परमेश्वरको आर्रण यही चथयो। तर परमेश्वरप्रनत मानर्सहरूको आर्रण र्ादहँ कस्तो
चथयो त? मानर्सहरूको लाचग परमेश्वर अपररचर्त हुर्ुहुन्थ्यो, र नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई पराईको

रूपमा र्लन्थे। यो पनर् भन्र् सककन्छ कक नतर्ीहरूको परमेश्वरप्रनतको आर्रणले सही र्नतजाहरू
ल्याएर्र् ् र परमेश्वरलाई कसरी व्यवहार गर्चप
ु छच भन्र्े बारे मा नतर्ीहरूसँग स्पष्ट बझ
ु ाइ चथएर्।
यसरी, नतर्ीहरूले उहाँलाई जसरी मर् लाग्यो त्यसरी व्यवहार गथे, र नतर्ीहरूले जस्तो मर् लाग्यो

त्यस्तो गथे। के नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको बारे मा कुर्ै रायहरू चथए त? सुरुमा, नतर्ीहरूसँग कुर्ै
रायहरू चथएर्र् ्; नतर्ीहरूको तथाकचथत रायहरूमा उहाँ बारे का केही नर्म्श्र्त धारणाहरू र

पव
ू ाचर्म
ु ार्हरू मात्र समावेश चथए। नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ा धारणाहरूसँग मेल िार्े कुराहरू
स्वीकार गरे र जब कुर्ै कुरा नतर्ीहरूका धारणाहरूसँग मेल िाँदैर्चथयो तब नतर्ीहरूले त्यसलाई
सतही रूपमा पालर् गथे, तर र्भत्र अन्तस्करणमा नतर्ीहरूले द्वन्द्व महसुस गथे र नतर्ीहरूले

यसलाई अस्वीकार गथे। सुरुवातमा परमेश्वर र मानर्सहरू बीर्को सम्बन्ध यस्तै चथयो: परमेश्वरले
नतर्ीहरूलाई पाररवाररक सदस्यहरूको रूपमा हे र्ुचहुन्थ्यो तैपनर् नतर्ीहरूले उहाँलाई पराईको रूपमा

व्यवहार गथे। तथाषप, परमेश्वरको कामको अवचधपनछ भर्े, मानर्सहरूले उहाँले के उपलम्ब्ध हार्सल
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गर्े प्रयास गदै हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े कुरा बुझे र उहाँ साँर्ो परमेश्वर हुर्ुहुँदोरहे छ भन्र्े थाहा पाए;
नतर्ीहरूले परमेश्वरबाट के प्राप्त गर्च सक्दा रहे छर् ् भन्र्े कुरा पनर् थाहा पाए। उक्त समयमा
मानर्सहरूले परमेश्वरलाई कसरी र्लन्थे त? नतर्ीहरूले उहाँलाई जीवर्-रक्तको रूपमा हे थे र उहाँको
अर्ुिह, आशीवाचद, र प्रनतज्ञाहरू प्राप्त गर्े आशा गथे। उक्त समयमा, परमेश्वरले मानर्सहरूलाई

कसरी र्लर्ुहुन्थ्यो त? उहाँले नतर्ीहरूलाई उहाँको षवजयको लक्ष्यको रूपमा र्लर्ुहुन्थ्यो। परमेश्वरले
नतर्ीहरूको न्याय गर्च, नतर्ीहरूलाई जाँर् गर्च, र नतर्ीहरूलाई परीक्षाहरूमाफचत गुज्रर् लगाउर्

वर्र्हरूको प्रयोग गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्थ्यो। तथाषप, जहाँसम्म त्यनत बेलाका मानर्सहरूको सवाल छ,
नतर्ीहरूको लाचग परमेश्वर केवल एक वस्तु हुर्ुहुन्थ्यो जसलाई नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ा
लक्ष्यहरू प्राप्त गर्चको लाचग प्रयोग गर्च सक्थे। मानर्सहरूले परमेश्वरबाट जारी भएका सत्यताले

नतर्ीहरूमाचथ षवजय गर्च र नतर्ीहरूलाई उद्धार गर्च सक्छ भन्र्े दे िे , नतर्ीहरूले प्राप्त गर्च
र्ाहे का कुराहरू उहाँबाट प्राप्त गर्चसक्र्े साथसाथै नतर्ीहरूले र्ाहे का गन्तव्यहरू हार्सल गर्े अवसर

हो भन्र्े दे िे। यसको फलस्वरूप, नतर्ीहरूको हृदयमा अर्लअर्ल इमार्दारीताको षवकास भयो, र
नतर्ीहरू परमेश्वरलाई पछ्याउर् इच्छुक भए। समय बबत्यो, अनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरको बारे मा

प्राप्त गरे का सतही र धमच-सैद्धाम्न्तक ज्ञार्को कारण, यो भन्र् सककन्छ कक, मानर्सहरू

परमेश्वरसँग र उहाँले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू, उहाँका प्रवर्र्हरू, उहाँले जारी गर्ुचभएका सत्यताहरू

र उहाँको कामसँग “पररचर्त” हुँदै गए। त्यसकारण, नतर्ीहरू परमेश्वर अब उप्रान्त अपररचर्त
हुर्ुहुन्र्, र नतर्ीहरूले यसअनघ र्ै परमेश्वरसँग सामञ्जस्य हुर्े पथमा पाइला र्ार्लसकेका छर् ्
भन्र्े गलत बुझाइमा रहे का चथए। हालसम्म, मानर्सहरूले सत्यतासम्बन्धी धेरै उपदे शहरू

सुनर्सकेका छर् ् र ठूलो मात्रमा परमेश्वरको कामको अर्ुभव गरे का छर् ्। तथाषप, षवषवध कारकतत्वहरू र पररम्स्थनतहरूको हस्तक्षेप र बाधाहरूको कारण, धेरैजसो मानर्सहरू सत्यतालाई अभ्यास

गर्च सफल हुँदैर्र् ्, र् त नतर्ीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च र्ै सक्षम हुन्छर् ्। मानर्सहरू बढ्दो
रूपमा सुस्त बन्दै गइरहे का छर् ् र नतर्ीहरूमा बढ्दो रूपमा आत्मषवश्वासको कमी दे खिँदै गइरहे को
छ। नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा पररणामहरू अज्ञात छर् ् भन्र्े बढ्दो अर्ुभूनत भइरहे को छ। नतर्ीहरू

अनतव्ययी षवर्ारहरू र्लई आउर् आँट गदै र्र् ् र नतर्ीहरू प्रगनत गर्च िोज्दै र्र् ;् नतर्ीहरू केवल
मर् र्लागी-र्लागी पछ्याउँ दै दहँ ड्छर् ्, एक-एक कदम गदै अनघ बढ्छर् ्। मानर्सहरूको वतचमार्

अवस्थाको सम्बन्धमा भन्दा, नतर्ीहरूप्रनत परमेश्वरको आर्रण कस्तो छ त? उहाँ नतर्ीहरूलाई

केवल सत्यता प्रदार् गर्च र्ाहर्ुहुन्छ र नतर्ीहरूको मर्-मम्स्तष्कमा उहाँको मागच नछराउर्
र्ाहर्ुहुन्छ र त्यसपनछ षवर्भन्र् तररकाले नतर्ीहरूको परीक्षा र्लर्को लाचग षवषवध पररम्स्थनतहरूको

बन्दोबस्त गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ। उहाँको लक्ष्य भर्ेको यी वर्र्हरू, यी सत्यहरू, र उहाँको कामलाई
र्लएर कुर्ै यस्तो पररणाम नर्काल्र्ु हो जसबाट मानर्सहरू परमेश्वरको डर मान्र् र दष्ु टताबाट
अलग बस्र् सक्षम होऊर् ्। मैले दे िेका धेरैजसो मानर्सहरूले केवल परमेश्वरका वर्र्हरूलाई
र्लन्छर् ् र नतर्लाई धमचर्सद्धान्तहरू, कागजमा रहे का अक्षरहरू, पालर्ा गर्ुचपर्े नर्यमहरूको रूपमा

मात्र हे छचर् ्। नतर्ीहरूका कायच र वाणीहरूमा, वा नतर्ीहरूले परीक्षा सामर्ा गदाच, नतर्ीहरूले
परमेश्वरको मागचलाई नतर्ीहरूले पालर्ा गर्चप
ु र्े मागचको रूपमा र्लँ दैर्र् ्। यो कुरा षवशेि रूपमा
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त्यो बेला साँर्ो हुन्छ जब मानर्सहरूले कुर्ै ठूलो परीक्षा सामर्ा गछच र् ्: मैले कुर्ै पनर् त्यस्तो
मानर्स दे िेको छै र् जसले परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े ददशातफच अभ्यास
गरे को छ। त्यसकारण, मानर्सप्रनत परमेश्वरको आर्रण एकदमै घण
ृ ा र षवरक्तपर्ले भररएको

हुन्छ। उहाँले नतर्ीहरूलाई बारम्बार परीक्षाहरू ददर्ुभएको भए तापनर्, सयौं पल्ट र्ै ददर्ुभएको भए
तापनर्, नतर्ीहरूमा अझै पनर् कुर्ै स्पष्ट आर्रण हुँदैर् जसको मद्दतले नतर्ीहरूको संकल्प प्रदशचर्
गर्च सककयोस ्: “म परमेश्वरको डर मान्र् र दष्ु टताबाट अलग बस्र् र्ाहन्छु!” मानर्सहरूमा यो

संकल्प र्भएको हुर्ाले र नतर्ीहरूले यस प्रकारको प्रदशचर् र्गरे को हुर्ाले, नतर्ीहरूप्रनत परमेश्वरको
वतचमार् आर्रण षवगतको जस्तो छै र् जुर् बेला उहाँले नतर्ीहरूलाई कृपा, सहर्शीलता, क्षमाशीलता,
र धैयचता प्रदार् गर्ुचहुन्थ्यो। यसको साटो, उहाँ मार्वताबाट औधी र्ै नर्राश हुर्ुभएको छ। यस्तो
नर्राशा कसले गरायो त? मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरको आर्रण कोमाचथ नर्भचर हुन्छ? यो त उहाँलाई
पछ्याउर्े हरे क व्यम्क्तमा भर पछच । आफ्र्ो कामको धेरै विचहरूको र्सलर्सलामा, परमेश्वरले

मानर्सहरूले पूरा गर्चको लाचग धेरै आवश्यक मापदण्डहरू बर्ाउर्ुभएको छ र नतर्ीहरूको लाचग

धेरै पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त गर्ुचभएको छ। तैपनर्, नतर्ीहरूले जे-जसरी कायच-प्रदशचर् गरे को भए
तापनर्, परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूको जे-जस्तो आर्रण भएको भए तापनर्, मानर्सहरू स्पष्टर्सत
परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े लक्ष्य अर्ुरूप अभ्यास गर्च असफल भएका छर् ्।

यसथच, म सारांशमा एक शब्दावली प्रदार् गर्ेछु र यस शब्दावलीलाई मानर्सहरू ककर् परमेश्वरको
डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े परमेश्वरको मागचमा दहँड्र् सक्दै र्र् ् भन्र्े बारे मा हामीले भिचरै

भर्ेका सबै कुराहरूको व्याख्या गर्च प्रयोग गर्ेछु। यो शब्दावली के हो त? यो शब्दावली हो:

परमेश्वरले मानर्सलाई उहाँको मुम्क्तको वस्तक
ु ो रूपमा र उहाँको कामको वस्तुको रूपमा र्लर्ुहुन्छ;
मानर्सहरूले परमेश्वरलाई नतर्ीहरूको दस्
ु मर् र नतर्ीहरूको प्रनतवादको रूपमा र्लन्छर् ्। के तैँले
अब यो मामलाको बारे मा स्पष्ट बुखझस ् त? मार्वजानतको आर्रण कस्तो छ, परमेश्वरको आर्रण
कस्तो छ, र मानर्सहरू र परमेश्वर बीर्को सम्बन्ध कस्तो छ भन्र्े कुरा एकदमै स्पष्ट छ।

नतमीहरूले जनत र्ै धेरै प्रवर्र्हरू सुनर्सकेको भए तापनर्, ती कुराहरू जसको बारे मा नतमीहरू
आफैले आफ्र्ा नर्ष्किचहरू नर्कालेका छौ, जस्तै परमेश्वरप्रनत बफादार हुर्े, परमेश्वरप्रनत समषपचत
हुर्े, परमेश्वरसँग सामञ्जस्य हुर्े मागचको िोजी गर्े, परमेश्वरको लाचग सारा जीवर् िर्च गर्च

र्ाहर्ा गर्े र परमेश्वरको लाचग म्जउर्े र्ाहर्ा गर्े—मलाई त लाग्छ, यी कुराहरू सर्ेत रूपमा
परमेश्वरको मागचमा अथाचत परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा दहँड्र्े
उदाहरणहरू होइर्र् ् बरु यी कुराहरू त त्यस्ता माध्यमहरू हुर् ् जसबाट नतमीहरूले केही नर्म्श्र्त
लक्ष्यहरू प्राप्त गछौ। ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्च नतमीहरूले मर् र्लागी-र्लागी केही नर्यमहरू पालर्ा

गछौ र ठ्याक्कै भन्र्े हो भर्े यी नर्यमहरूले र्ै मानर्सहरूलाई परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट
अलग बस्र्े मागचबाट टाढा लैजान्छ र त्यसले फेरर एकपल्ट परमेश्वरलाई मार्वजानतको षवपक्षमा
उभ्याउँ छ।

आजको षविय अर्ल गहककलो छ, तर जे-जस्तो भए तापनर्, मलाई अझै के आशा छ भर्े, जब

नतमीहरू आउँ दो अर्भ
ु वहरूबाट र आउँ दो समयहरूबाट गज्र
ु र्ेछौ, तब नतमीहरूले मैले भिचरै
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नतमीहरूलाई भर्ेका कुराहरू गर्च सक्र्ेछौ। परमेश्वरलाई केवल ररिो हावाको एउटा पोकोको रूपमा
र्लेओ—मार्ौं कक उहाँ नतमीहरूको लाचग काम लाग्र्े हुर्ुभयो भर्े उहाँ अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ, तर
उहाँ नतमीहरूको लाचग काम लाग्र्े हुर्भ
ु एर् भर्े उहाँको अम्स्तत्वमा हुर्ह
ु ु न्र्। एक पल्ट तैँले तेरो
अधचर्ेतर्

मम्स्तष्कमा

त्यस्तो

सोर्

ल्याइसकेपनछ, तैँले

परमेश्वरलाई

पदहले

र्ै

क्रोचधत

तुल्याइसकेको हुर्ेछस ्। सायद यसो भन्र्े मानर्सहरू पनर् छर् ् होलार् ्, “मैले परमेश्वरलाई केवल
ररिो हावाको एउटा पोकोको रूपमा र्लएको छै र्। म सधैँ उहाँलाई प्राथचर्ा गछुच र म सधैँ उहाँलाई
सन्तष्ु ट पार्े प्रयास गछुच र मैले गर्े हरे क काम-कुराहरू परमेश्वरले आवश्यक गर्चभ
ु एका क्षेत्रहरू,

मापदण्डहरू र र्सद्धान्तहरूर्भत्र पछच र् ्। नर्श्र्य र्ै मैले मेरा आफ्र्ै सोर्-षवर्ारहरू अर्ुरूप अभ्यास

गरररहे को छै र्।” हो, तैंले अभ्यास गरररहे को यो तररका सही छ! तैपनर्, जब तैँले कुर्ै समस्याको
सामर्ा गछच स ् तब तँलाई के लाग्छ? जब तैँले कुर्ै मामलाको सामर्ा गछच स ्, तब तैँले कसरी

अभ्यास गछच स ्? केही मानर्सहरूले उहाँलाई प्राथचर्ा गरे को बेलामा र उहाँलाई बबन्ती गरे को बेलामा
परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े महसुस गछच र् ् तर त्यसपनछ जब नतर्ीहरूले कुर्ै समस्याको
सामर्ा गछच र् ् तब नतर्ीहरूले आफ्र्ै सोर्-षवर्ारहरू नर्काल्छर् ् र नतर्ै सोर्-षवर्ारहरूको पालर्ा
गर्च र्ाहन्छर् ्। यसको मतलब नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई केवल ररिो हावाको एउटा पोकोको रूपमा

र्लन्छर् ् र त्यस्तो अवस्थाले परमेश्वरलाई नतर्ीहरूको मम्स्तष्कर्भत्र अम्स्तत्व षवहीर् तुल्याइददन्छ।

मानर्सहरूले के षवश्वास गछच र् ् भर्े, जब नतर्ीहरूलाई उहाँको आवश्यकता पछच तब परमेश्वर

अम्स्तत्वमा हुर्ुपछच , तर नतर्ीहरूलाई उहाँको आवश्यकता र्परे को बेलामा उहाँ अम्स्तत्वमा हुर्ु
हुँदैर्। नतर्ीहरूका आफ्र्ै सोर्-षवर्ारहरूको आधारमा अभ्यास गर्ुच र्ै काफी हुन्छ भर्ी मानर्सहरूले
षवर्ार गछच र् ्। नतर्ीहरूले नतर्ीहरूलाई जे मर् लाग्यो त्यही गर्च सक्छर् ् भन्र्े षवश्वास गछच र् ्;
नतर्ीहरूले परमेश्वरको मागचको िोजी गर्चप
ु छच भन्र्े षवश्वास र्ै गदै र्र् ्। जहाँसम्म अदहले यस

प्रकारको अवस्थामा भएका र यस प्रकारको म्स्थनतमा अम्ल्झएका मानर्सहरूको सवाल छ, के

नतर्ीहरू ितराको पनछ लागेका छै र्र् ् र? केही मानर्सहरू भन्छर् ्, “म ितराको पनछ लागेको भए
पनर् र्भए पनर् मैले यनतका विचसम्म षवश्वास गरे को छु, र मलाई षवश्वास छ परमेश्वरले मलाई

छाड्र्ुहुन्र् ककर्भर्े उहाँले त्यसो गर्च सक्र्ुहुन्र्।” अरू भन्छर् ्, “म मेरी आमाको गभचमा भएदे खि
र्ै मैले प्रभम
ु ा षवश्वास गरे को छु। र्ालीस वा पर्ास विच पचु गसकेको छ, त्यसैले समयको दहसाबमा
त, परमेश्वरद्वारा प्राप्त गर्चको लाचग सबैभन्दा योग्य म र्ै छु र बाँच्र्को लाचग सबैभन्दा योग्य

म र्ै छु। यी र्ार वा पाँर् दशकहरूमा, मैले मेरो पररवार र मेरो जाचगर छाडेको छु र मैले पैसा,
हैर्सयत, आर्न्द, र पररवारसँगको समयजस्ता मसँग भएका सबै कुराहरू त्याग गरे को छु। मैले

स्वाददला िार्ेकुराहरू त्यनत धेरै िाएको छै र्, मैले धेरै मर्ोरञ्जर्हरूको आर्न्द र्लएको छै र्, मैले
धेरै रोर्क ठाउँ हरू भ्रमण गरे को छै र् र मैले सामान्य मानर्सहरूले सहर् समेत र्सक्र्े कष्टहरू

सहे को छु। यदद यी कुराहरूको फलस्वरूप परमेश्वरले मलाई मुम्क्त ददर् सक्र्ुहुन्र् भर्े मलाई

अन्यायपूणच ढङ्ग्गले व्यवहार गररएको हुर्ेछ र म यस प्रकारको परमेश्वरमा षवश्वास गर्च सम्क्दर्ँ।”
के यस प्रकारको दृम्ष्टकोण भएका मानर्सहरू धेरै छर् ्? (धेरै छर् ्।) ठीकै छ, त्यसो भए, आज म
नतमीहरूलाई एउटा तथ्य बझ्
ु र् मद्दत गर्ेछु: त्यस्तो दृम्ष्टकोण भएका मानर्सहरूले आफ्र्ो
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िुट्टामा आफै बन्र्रो प्रहार गरररहे का हुन्छर् ्। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ै
कल्पर्ाहरूद्वारा आफ्र्ो आँिा छोषपरहे का हुन्छर् ्। वास्तवमै परमेश्वरले मानर्सहरूलाई पूरा गर्च
अनर्वायच गर्चभ
ु एका मापदण्डहरूको स्थार् नयर्ै कल्पर्ाहरूले, साथसाथै नतर्ीहरूका आफ्र्ै

नर्ष्किचहरूले र्लन्छर् ् र यी कुराले नतर्ीहरूलाई परमेश्वरका वास्तषवक अर्भप्रायहरू स्वीकार गर्चबाट
रोक्छर् ्। यसले नतर्ीहरूलाई उहाँको साँर्ो अम्स्तत्व अर्ुभूनत गर्च असक्षम तुल्याउँ छ र यसले

नतर्ीहरूलाई परमेश्वरद्वारा र्सद्ध तुल्याइर्े अवसरहरू पनर् गुमाउर्े तुल्याउँ छ, यसरी नतर्ीहरूले
परमेश्वरको प्रनतज्ञाको कुर्ै अंश वा दहस्सा गम
ु ाउँ छर् ्।

परमेश्वरले के-कसरी मातनसहरूका पररर्ामहरू तनिाछरर् गनुछहुन्र् र उहािँले त्यसो गनछको लाधग
प्रयोग गनुछहुने मापिण्डहरू

तैँले कुर्ै पनर् दृम्ष्टकोण वा नर्ष्किचहरू तय गर्चुअनघ, तँप्रनत परमेश्वरको कस्तो आर्रण छ

र उहाँले के सोचर्रहर्ुभएको छ भन्र्े कुरा तैँले पदहले जान्र्ुपछच , अनर् त्यसपनछ तैँले तेरो आफ्र्ो
सोर् सही छ कक छै र् भर्ेर नर्णचय गर्च सक्छस ्। परमेश्वरले व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गर्चको

लाचग समयलाई मापर्को एक इकाइको रूपमा कदहल्यै पनर् प्रयोग गर्ुचभएको छै र्, र् त उहाँले

कदहल्यै कुर्ै व्यम्क्तले कनत धेरै कष्ट सहे को छ भन्र्े कुरामा र्ै त्यस्तो नर्धाचरणलाई आधाररत

गर्चभ
ु एको छ। त्यसो भए, परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गर्चको लाचग केलाई
मापदण्डको रूपमा प्रयोग गर्ुचहुन्छ त? समयको आधारमा पररणाम नर्धाचरण गदाच र्ै यो

मानर्सहरूको धेरैजसो धारणाहरूसँग मेल िार्े हुर्ेचथयो। यस अलाबा, नतमीहरूले यस्ता व्यम्क्तहरू
प्रायुः दे खिरहन्छौ जसले कुर्ै एक समय एकदमै धेरै सुम्पेको चथयो, धेरै अपचण गरे को चथयो, ठूलो
मल्
ू य र्क
ु ाएको चथयो र एकदमै ठूलो कष्ट सहे को चथयो। नतमीहरूको हे र्े शैलीअर्स
ु ार त नयर्ीहरू

ती व्यम्क्तहरू हुर् ् जसलाई परमेश्वरले मुम्क्त ददर् सककन्छ। यी मानर्सहरूले प्रदशचर् गर्े र म्जउर्े
सबै कुराहरू व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गर्चको लाचग परमेश्वरले तय गर्ुचभएका मापदण्डहरू
सम्बन्धी मानर्सहरूका धारणाहरूसँग दरु
ु स्त रूपमा र्मल्छ। नतमीहरूले जेसुकै षवश्वास गरे पनर्,

म यी उदाहरणहरूलाई एक-एक गरी सूर्ीबद्ध गददचर्। संक्षक्षप्त रूपमा भन्दा, परमेश्वरको आफ्र्ै
सोर्र्भत्रको मापदण्डमा र्भएको कुर्ै पनर् कुरा मार्व कल्पर्ाबाट आएको हुन्छ र त्यस्ता सबै
कुराहरू मार्व धारणहरू हुर् ्। यदद तैँले तेरा आफ्र्ै धारणा र र्मथ्या कल्पर्ाहरूमै अन्धो भई

म्जद्दी गछच स ् भर्े, पररणाम के होला त? यो कुरा स्पष्ट छ, यसको पररणाम भर्ेको परमेश्वरले

तँलाई नतरस्कार गर्ुच मात्र हुर् सक्छ। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े तैँले सधैँ परमेश्वरको अगाडड तेरा
आफ्र्ा योग्यताहरूलाई शार्साथ दे िाउँ छस ्, उहाँसँग प्रनतस्पधाच गछच स ् र उहाँसँग तकचषवतकच गछच स ्
तर तैँले साँर्ो रूपले उहाँको सोर्लाई बुझ्र्े कोर्सस गदै र्स ्, र् त तैँले उहाँको इच्छालाई वा
मार्वजानतप्रनत उहाँको आर्रणलाई र्ै बुझ्र्े कोर्सस गछच स ्। यस शैलीमा अनघ बढे र तैँले सबैभन्दा

माचथ आफैलाई सम्मार् गरररहे को हुन्छस ्; यसले परमेश्वरलाई ठूलो बर्ाउँ दै र्। तैँले आफैमाचथ
षवश्वास गछच स ्; तैँले परमेश्वरमाचथ षवश्वास गदै र्स ्। त्यस्ता व्यम्क्तहरूलाई परमेश्वर र्ाहर्ह
ु ु न्र्,
र् त उहाँले नतर्ीहरूलाई मुम्क्त र्ै प्रदार् गर्ुचहुन्छ। यदद तैँले यस प्रकारको दृम्ष्टकोणलाई छाड्र्
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सक्छस ् भर्े, र अझ भन्र्े हो भर्े, यदद तैँले षवगतमा आफूले धारण गरे का यी गलत

दृम्ष्टकोणहरूलाई सच्याउँ छस ् भर्े, यदद तँ परमेश्वरका आवश्यक मापदण्डहरू अर्ुरूप अनघ बढ्र्

सक्छस ् भर्े, यदद तैँले अब उप्रान्त परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचलाई

अभ्यास गर्च सक्छस ् भर्े, यदद तैँले परमेश्वरलाई सबै थोकमा सबैभन्दा ठूला एकमात्र परमेश्वरको
रूपमा सम्मार् गर्च सक्छस ् र तैँले तँ आफैलाई र परमेश्वरलाई पररभाषित गर्चको लाचग तेरा

आफ्र्ै र्मथ्या कल्पर्ाहरू, दृम्ष्टकोणहरू वा षवश्वासहरूको प्रयोग गर्चबाट आफूलाई रोक्र् सक्छस ्
भर्े र त्यसको सट्टामा यदद तैँले सबै सन्दभचमा परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको िोजी गछच स ् भर्े,

तैँले मार्वताप्रनत उहाँको आर्रणको बारे मा अर्ुभूनत र बुझाइ प्राप्त गछच स ् भर्े र उहाँका

मापदण्डहरू पूरा गरी उहाँलाई सन्तुष्ट पाछच स ् भर्े, त्यो एकदमै राम्रो हुर्ेछ! यसले के सङ्ग्केत
गर्ेछ भर्े, तँ परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा दहँड्र् लागेको छस ्।

यदद परमेश्वरले मानर्सहरूका षवषवध सोर्हरू, षवर्ारहरू र दृम्ष्टकोणहरूलाई नतर्ीहरूका

पररणामहरू नर्धाचरण गर्े मापदण्डहरूको रूपमा प्रयोग गर्ुचहुन्र् भर्े , उहाँले मानर्सहरूका
पररणामहरू नर्धाचरण गर्चको लाचग कस्ता प्रकारका मापदण्डहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ त? उहाँले

नतर्ीहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्चको लाचग परीक्षाहरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले
मानर्सहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्चको लाचग प्रयोग गर्ुचहुर्े परीक्षाहरूको लाचग दई
ु वटा
मापदण्डहरू हुन्छर् ्: पदहलो हो, मानर्सहरूले भोग्र्े परीक्षाहरूको संख्या र दोस्रो हो, यी परीक्षाहरूले
मानर्सहरूमा ल्याउर्े र्नतजाहरू। यी दई
ु सूर्कहरूले र्ै कुर्ै व्यम्क्तको पररणाम स्थाषपत गछच र् ्।
अब हामी यी दई
ु मापदण्डहरूको बारे मा षवस्तत
ृ छलफल गरौं।

सुरुमा भन्दा, जब कुर्ै व्यम्क्तले परमेश्वरले ददर्ुभएको परीक्षाको सामर्ा गछच (र्ोट: तेरो

आँिामा यो परीक्षा सामान्य कुरा, भन्र् पनर् योग्य र्हुर्े कुरा हुर् सक्छ), तब उहाँले तँलाई यो
त तँमाचथ उहाँका हातहरू राख्नुभएको हो र यो पररम्स्थनत तेरो लाचग उहाँले र्ै बन्दोबस्त गर्चभ
ु एको

हो भर्ेर स्पष्ट रूपमै सर्ेत गराउर्ुहुन्छ। तँ कदमा अपररपक्व रहे कै अवस्थामा, परमेश्वरले तँलाई
जाँच्र्को लाचग परीक्षाहरूको बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ र यी परीक्षाहरू तेरो कद अर्ुरूप, तैँले जे बुझ्र्

सक्छस ् सोही अर्ुरूप हुर्ेछर् ् र तैँले जे सहर् गर्च सक्छस ् सोही अर्ुरूप हुर्ेछर् ्। तेरो कुर्
भागलाई जाँर् गररर्ेछ त? परमेश्वरप्रनतको तेरो आर्रणको। के यो आर्रण धेरै महत्वपण
ू च छ त?
अवश्य पनर् यो महत्वपूणच छ। यो षवशेि महत्त्वको छ! मानर्सहरूमा हुर्े यो आर्रण र्ै परमेश्वरले
र्ाहर्ुहुर्े र्नतजा हो, त्यसैले जहाँको लाचग त, यो र्ै सबैभन्दा महत्वपूणच कुरा हो। र्त्रभर्े त
परमेश्वरले यस्ता काममा संलग्र् भई मानर्सहरूमा आफ्र्ा प्रयत्र्हरू िर्च गर्ुचहुन्र्थ्यो। यी
परीक्षाहरूमाफचत परमेश्वरले उहाँप्रनतको तेरो आर्रण हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ; उहाँ तँ सही मागचमा छस ् कक

छै र्स ् भर्ी हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ। तैँले परमेश्वरको डर मान्छस ् कक मान्दै र्स ् र तँ दष्ु टताबाट अलग
बस्छस ् कक बस्दै र्स ् भर्ेर पनर् उहाँले हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ। त्यसकारण, कुर्ै िास समयमा तैँले

सत्यताको धेरै वा थोरै कुरा बुझेको भए पनर् र्भए पनर्, तैँले परमेश्वरको परीक्षाहरूको सामर्ा
गर्ुचपर्ेछ, अनर् तैँले बुझ्र्े सत्यताको मात्राको वद्
ृ चधसँगै उहाँले तेरो लाचग सान्दर्भचक परीक्षाहरू
बन्दोबस्त गर्च जारी राख्नुहुर्ेछ। जब तैँले फेरर पनर् परीक्षाको सामर्ा गछच स ्, परमेश्वरले तेरो
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दृम्ष्टकोण, तेरा षवर्ारहरू, उहाँप्रनतको तेरो आर्रणमा हस्तक्षेप गररएको अवचधमा कुर्ै प्रगनत भएको

छ कक छै र् सो हे र्च र्ाहर्ुहुर्ेछ। केही मानर्सहरूले यस्तो षवर्ार गछच र् ्, “परमेश्वरले ककर्
मानर्सहरूको आर्रण हे र्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ त? के उहाँले नतर्ीहरूले के-कसरी सत्यताको अभ्यास गछच र् ्
भर्ेर यसअनघ र्ै दे खिसक्र्ुभएको हुँदैर् र? ककर् अझै पनर् उहाँले नतर्ीहरूको आर्रण हे र्च
र्ाहर्ुहुन्छ?” यो त बकवास कुरा हो! परमेश्वरले यस शैलीमा काम गर्ुचहुर्े हुर्ाले त्यसर्भत्र उहाँको

इच्छा पक्कै हुर्ुपछच । परमेश्वरले नर्रन्तर रूपमा र्म्जकबाट मानर्सहरूलाई अवलोकर् गर्ुचहुन्छ,
नतर्ीहरूको शब्द र कायच, नतर्ीहरूको हरे क कमच र र्ाललाई हे र्चह
ु ु न्छ; उहाँले नतर्ीहरूको हरे क सोर्
र षवर्ारलाई समेत अवलोकर् गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले मानर्सहरूमा घट्र्े हरे क घटर्ालाई—नतर्ीहरूका
असल कमचहरू, नतर्ीहरूका गल्तीहरू, नतर्ीहरूका अपराधहरू, नतर्ीहरूका षवद्रोहहरू र धोकाहरू

समेतलाई—प्रमाणको रूपमा दटपेर राख्नुहुन्छ त्यसलाई नतर्ीहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्च प्रयोग
गर्ुचहुन्छ। र्रणबद्ध रूपमा, जब परमेश्वरको काम उच्र् तहमा जान्छ, तब तैँले अझै बढी सत्यताहरू

सुन्र्ेछस ् र तैँले अझ सकारात्मक कुरा र जार्कारीहरू स्वीकार गर्च पुग्र्ेछस ् र तैँले अझ बढी
सत्यताको वास्तषवकता प्राप्त गर्ेछस ्। यो प्रकक्रयाभरर र्ै , तेरो लाचग परमेश्वरले तय गर्ुचभएका
आवश्यक मापदण्डहरू बढ्दै जार्ेछर् ् र ती मापदण्डहरू बढ्दै जाँदा उहाँले तेरो लाचग अझ गम्भीर

परीक्षाहरूको बन्दोबस्त गर्ुचहुर्ेछ। उहाँको लक्ष्य भर्ेको यस बीर्मा उहाँप्रनतको तेरो आर्रणमा
कुर्ै प्रगनत भएको छ कक छै र् भर्ेर जाँर् गर्चु हो। अवश्य पनर्, जब यस्तो हुन्छ, तब तैँले धारण
गर्ैपर्े भर्ेर परमेश्वरले तोक्र्ुभएको दृम्ष्टकोण तेरो सत्यता वास्तषवकताको बुझाइसँग मेल
िार्ेछ।

तेरो कद क्रर्मक रूपले बढ्दै जाँदा, परमेश्वरले तैँले पूरा गर्ैपर्े भर्ेर तोक्र्ुभएको मापदण्ड

पनर् बढ्दै जार्ेछ। तँ अझै पनर् अपररपक्व भएको बेलामा, उहाँले तैंले परू ा गर्चको लाचग तल्लो
तहको मापदण्ड तय गर्ुचहुर्ेछ; जब तेरो कद अर्ल ठूलो हुन्छ, तब उहाँले तेरो मापदण्डलाई अर्ल
माचथल्लो तहमा लैजार्ुहुर्ेछ। तर तैँले सबै सत्यताहरूको बारे मा बुझाइ हार्सल गररसकेपनछ
परमेश्वरले के गर्ुचहुर्ेछ? उहाँले तँलाई अझ ठूला परीक्षाहरूको सामर्ा गर्च लगाउर्ुहुर्ेछ। यी
परीक्षाहरूमाझ, परमेश्वरले तँबाट प्राप्त गर्च र्ाहर्ुभएको कुरा, उहाँले तँबाट दे ख्न र्ाहर्ुभएको कुरा

भर्ेको उहाँको बारे मा अझ गहर् बझ
ु ाइ, उहाँको बारे मा वास्तषवक आदर हो। यो समयमा, तेरो लाचग
उहाँले तोक्र्ुभएका मापदण्डहरू तेरो कद अपररपक्व भएको बेलाका मापदण्डहरूभन्दा अझ माचथल्लो

तहका र “अझ कठोर” (र्ोट: मानर्सहरूले नतर्लाई कठोर भर्ी मान्लार् ् तर परमेश्वरले वास्तवमा

नतर्लाई उचर्त मान्र्ुहुन्छ) हुर्ेछर् ्। जब परमेश्वरले मानर्सहरूको परीक्षा र्लइरहर्ुभएको हुन्छ,
तब उहाँले कस्तो प्रकारको वास्तषवकता सज
ु एको हुन्छ? उहाँले मलाई
ृ र्ा गर्च िोम्जरहर्भ
नतमीहरूको हृदय दे ओ भर्ेर नर्रन्तर रूपमा मानर्सहरूलाई भनर्रहर्ुभएको हुन्छ। केही मानर्सहरूले

भन्र्ेछर् ्, “मैले त्यो कसरी ददर् सक्छु? मैल त मेरो कतचव्य पूरा गररसकेको छु; मैले मेरो घर र
जीषवका छाडडसकेको छु र मैले आफैलाई समपचण गररसकेको छु। के यी सबै मैले मेरो हृदय
परमेश्वरलाई ददएको उदाहरणहरू होइर्र् ् र? मैले अन्यथा कसरी परमेश्वरलाई हृदय ददर् सक्छु
त? के यी शैलीहरू वास्तवमा मैले परमेश्वरलाई हृदय ददर्े शैलीहरू र्हुर् सक्छर् ् त? परमेश्वरको
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नर्म्श्र्त मापदण्ड के हो त?” यो मापदण्ड एकदमै सरल छ। वास्तवमा, आफ्र्ो परीक्षाहरूको षवषवध

र्रणहरूको दौरार् षवर्भन्र् हदसम्म परमेश्वरलाई यसअनघ र्ै हृदय ददइसकेका केही मानर्सहरू
छर् ्, तर अचधकांश मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् परमेश्वरलाई हृदय ददँ दैर्र् ्। जब परमेश्वरले तेरो
परीक्षा र्लर्ुहुन्छ, तब उहाँले तेरो हृदय उहाँसँग छ कक, दे हसँग छ वा शैतार्सँग छ भर्ेर हे र्ुचहुन्छ।

जब परमेश्वरले तेरो परीक्षा र्लर्ुहुन्छ, तब उहाँले तँ उहाँको षवपक्षमा उर्भएको छस ् कक उहाँ अर्ुरूप
हुर्े अवस्थामा उर्भएको छस ् भर्ेर हे र्ुचहुन्छ, र उहाँले तेरो हृदय उहाँको पक्षमा छ कक छै र् भर्ेर
हे र्चह
ु ु न्छ। तँ अपररपक्व छस ् र तैँले परीक्षाहरूको सामर्ा गरररहे को छस ् भर्े, तँमा थोरै आत्मषवश्वास
हुन्छ र तैँले परमेश्वरका अर्भप्रायहरू पररपूनतच गर्चको लाचग वास्तवमा के गर्ुचपछच भन्र्े कुरा
जान्दै र्स ् ककर्भर्े सत्यतासम्बन्धी तेरो बुझाइ सीर्मत हुन्छ। तथाषप, यदद तैँले अझै पनर् साँर्ो
रूपले र इमार्दारीता पूवचक परमेश्वरलाई प्राथचर्ा गर्च सक्छस ् भर्े, र यदद तँ परमेश्वरलाई हृदय
ददर्, उहाँलाई तेरो सम्प्रभु बर्ाउर् इच्छुक बन्र् सक्छस ् भर्े र तैँले सबैभन्दा अमूल्य भर्ी
षवश्वास गरे का तेरा सबै कुराहरू उहाँमा अपचण गर्च इच्छुक बन्र् सक्छस ् भर्े, तैँले यसअनघ र्ै

परमेश्वरलाई तेरो हृदय ददइसकेको हुर्ेछस ्। तैँले अझ बढी उपदे शहरू सुन्दै जाँदा र अझ बढी
सत्यता बुझ्दै जाँदा, तेरो कद पनर् क्रर्मक रूपमा बढ्दै जार्ेछ। यो समयमा, परमेश्वरका सतचहरूका
मापदण्डहरू तँ अपररपक्व भएको अवस्थामा भएका मापदण्हरूजस्तो दरु
ु स्तै हुर्ेछैर्र् ्; उहाँले तँबाट
अर्ल माचथल्लो तहको मापदण्ड परू ा गर्े सतच राख्नह
ु ु र्ेछ। मानर्सहरूले क्रर्मक रूपमा परमेश्वरलाई
हृदय ददँ दै जाँदा, नतर्ीहरूको हृदय बबस्तारै उहाँको र्म्जक जान्छ; मानर्सहरू परमेश्वरको र्म्जक
हुँदै जाँदा, नतर्ीहरूको हृदयले उहाँको झर् ् बढी आदर गदै जार्ेछ। परमेश्वरले त्यस्तै हृदय
र्ाहर्ुहुन्छ।

जब परमेश्वरले कसैको हृदय प्राप्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, तब उहाँले उक्त व्यम्क्तलाई असंख्य
परीक्षाहरूबाट गुज्रर् लगाउर्ुहुन्छ। यी परीक्षाहरूको दौरार्, यदद परमेश्वरले उक्त व्यम्क्तको हृदय

प्राप्त गर्ुचभएर् भर्े वा उक्त व्यम्क्तसँग कुर्ै आर्रण रहे को दे ख्नुभएर् भर्े—यसको मतलब, यदद
परमेश्वरले उक्त व्यम्क्तले उहाँको आदर गर्े गरी अभ्यास वा व्यवहार गरे को दे ख्नुभएर् भर्े र
यदद उहाँले उक्त व्यम्क्तमा दष्ु टताबाट अलग बस्र्े आर्रण र संकल्प दे ख्नुभएर् भर्े—असंख्य

परीक्षाहरूपनछ परमेश्वरले नतर्ीहरूप्रनतको आफ्र्ो धैयचतालाई कफताच गर्चह
ु ु न्छ र उहाँले नतर्ीहरूलाई
त्यसपनछ फेरर सहर् गर्ुचहुर्ेछैर्। उहाँले उक्त व्यम्क्तलाई फेरर कदहल्यै परीक्षा गर्ुचहुर्ेछैर्, र उहाँले

नतर्ीहरूसँग फेरर कदहल्यै काम गर्ुचहुर्ेछैर्। त्यसो भए, यसले उक्त व्यम्क्तको पररणामको बारे मा
के कुराको सङ्ग्केत गछच त? यसको अथच नतर्ीहरूको कुर्ै पररणाम हुँदैर् भन्र्े हो। सायद उक्त
व्यम्क्तले कुर्ै दष्ु कमच गरे को छै र् होला, सायद नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् षवध्वंसात्मक कायच गरे का
छै र्र् ् होला र कुर्ै बाधा-व्यवधार् िडा गरे का छै र्र् ् होला। सायद नतर्ीहरूले िुला रूपमा

परमेश्वरको प्रनतरोध गरे का छै र्र् ् होला। तैपनर्, उक्त व्यम्क्तको हृदय परमेश्वरबाट लुकेर रहे को

हुन्छ; नतर्ीहरूसँग कदहल्यै पनर् परमेश्वरप्रनत स्पष्ट आर्रण र दृम्ष्टकोण रहे को हुँदैर् र परमेश्वरले
नतर्ीहरूको हृदय उहाँलाई ददइएको छ भर्ेर स्पष्टर्सत दे ख्न सक्र्ुहुन्र् वा नतर्ीहरूले परमेश्वरको
डर मान्र् र दष्ु टताबाट अलग बस्र् िोम्जरहे का छर् ् भर्ेर दे ख्न सक्र्ुहुन्र्। परमेश्वरले त्यस्ता
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व्यम्क्तहरूप्रनत धैयचता गुमाउर्ुहुन्छ र नतर्ीहरूको लाचग फेरर कदहल्यै कुर्ै मूल्य र्ुकाउर्ुहुर्ेछैर् ,
कुर्ै कृपा प्रदार् गर्ुचहुर्ेछैर्, वा नतर्ीहरूमा काम गर्ुचहुर्ेछैर्। त्यस्तो व्यम्क्तको परमेश्वरमा षवश्वास
गर्े जीवर् यसअनघ र्ै समाप्त भइसकेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई

ददर्ुभएका सबै परीक्षाहरूमा परमेश्वरले आफूले र्ाहर्ुभएका कुर्ै पनर् र्नतजाहरू प्राप्त गर्ुचभएको
हुँदैर्। यसरी, यस्ता धेरै मानर्सहरू छर् ् जसमा मैले कदहल्यै पनर् पषवत्र आत्माको अन्तदृचम्ष्ट वा
ज्योनत दे िेको छै र्ँ। कसरी यसलाई दे ख्न सककन्छ त? यी मानर्सहरूले धेरै विचदेखि परमेश्वरमा

षवश्वास गरे का होलार् ् र सतही रूपमा नतर्ीहरूले जोशका साथ व्यवहार गरे का होलार् ;् नतर्ीहरूले
धेरै पुस्तकहरू पढे का छर् ्, धेरै मामलाहरू सम्हालेका छर् ्, एक दजचर् स्मरण पुम्स्तकाहरू भरे का
छर् ्, र अत्यन्तै धेरै वर्र्हरू र धमचर्सद्धान्तहरूमा पोख्त भएका छर् ्। तैपनर् नतर्ीहरूमा कदहल्यै

पनर् दे ख्र् सककर्े प्रगनत भएको छै र्, परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण अदृश्य रहन्छ, र
नतर्ीहरूको आर्रण अझै अस्पष्ट छ। अको शब्दमा भन्दा, नतर्ीहरूको हृदयलाई दे ख्न सककँदै र्; ती

सधैँभरर बेररएका र र्सल गररएका हुन्छर् ्—ती परमेश्वरबाट टाढा हुर्े गरी र्सल गररएका हुन्छर् ्।
फलस्वरूप, उहाँले नतर्ीहरूको साँर्ो हृदय दे ख्नुभएको छै र्, उहाँले यी मानर्सहरूमा उहाँप्रनतको साँर्ो
आदर दे ख्नुभएको छै र्, र त्योभन्दा बढी के हो भर्े, उहाँले यी मानर्सहरू उहाँको मागचमा कसरी

दहँड्छर् ् भन्र्े कुरा दे ख्नुभएकै छै र्। यदद परमेश्वरले अदहलेसम्म त्यस्ता मानर्सहरूलाई प्राप्त

गर्चभ
ु एको छै र् भर्े, के उहाँले भषवष्यमा नतर्ीहरूलाई प्राप्त गर्च सक्र्ह
ु ु न्छ त? उहाँले नतर्ीहरूलाई
प्राप्त गर्च सक्र्ुहुन्र्। के उहाँले प्राप्त गर्ै र्सककर्े कुराको लाचग जोड ददइरहर्ुहुन्छ त? उहाँले

जोड ददइरहर्ुहुन्र्! त्यसो भए, त्यस्ता मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरको वतचमार् आर्रण कस्तो हुन्छ
त? (उहाँले नतर्ीहरूलाई नतरस्कार गर्ुचहुन्छ र नतर्ीहरूलाई बेवास्ता गर्ुचहुन्छ।) उहाँले नतर्ीहरूलाई

बेवास्ता गर्चह
ु ु न्छ! परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूलाई ध्यार् ददर्ह
ु ु न्र्; उहाँले नतर्ीहरूलाई नतरस्कार
गर्ुचहुन्छ। नतमीहरूले यी वर्र्हरूलाई एकदमै र्ाँडो र एकदमै सही रूपले कण्ठस्थ पाररसकेका छौ।
यस्तो लाग्छ नतमीहरूले जे सुर्ेका छौ त्यसलाई बुखझसकेका छौ!

केही मानर्सहरू छर् ् जो परमेश्वरलाई पछ्याउर् सुरु गदाच अपररपक्व र अज्ञार्ी हुन्छर् ्;

नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्र् सक्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले उहाँमा षवश्वास गर्ुच भर्ेको के
हो भन्र्े र्ै बझ्
ु छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े र उहाँलाई पछ्याउर्े मार्व कम्ल्पत र

गलत तररका अपर्ाउँ छर् ्। जब त्यस्ता मानर्सहरूले परीक्षाहरूको सामर्ा गछच र् ,् नतर्ीहरू यसको
बारे मा सर्ेत र्ै हुँदैर्र् ्; नतर्ीहरू परमेश्वरको मागचनर्दे शर् र अन्तदृचम्ष्टको बारे मा स्तब्ध रहन्छर् ्।
नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई नतर्ीहरूको हृदय ददर्ु भर्ेको के हो वा परीक्षाको दौरार् िरो उत्रर्ु भर्ेको

के हो भन्र्े र्ै जान्दै र्र् ्। परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूलाई सीर्मत समय मात्र प्रदार् गर्चह
ु ु न्छ
र उक्त समयमा उहाँले नतर्ीहरूलाई उहाँका परीक्षाहरूको प्रकृनतको बारे मा र उहाँका अर्भप्रायहरू

के हुर् ् भन्र्े बारे मा बुझ्र् ददर्ुहुन्छ। पनछ गएर, यी मानर्सहरूले नतर्ीहरूका दृम्ष्टकोणलाई प्रदर्शचत
गर्ुचपछच । यो र्रणमा रहे का व्यम्क्तहरूको लाचग परमेश्वरले अझै प्रतीक्षा गरररहर्ुभएको हुन्छ। केही
दृम्ष्टकोण भएका तर अझै दबु बधामा रहे का, परमेश्वरलाई नतर्ीहरूको हृदय ददर् र्ाहर्े तर त्यसो

गर्च स्वीकार गरी र्सकेकाहरू, र केही आधारभत
ू सत्यताहरूलाई अभ्यास गररसकेपनछ पनर् ठूला
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परीक्षाहरूको सामर्ा गदाच लुक्र् प्रयास गर्े र हार मान्र्े व्यम्क्तहरूको हकमा—नतर्ीहरूप्रनत
परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ त? उहाँले अझै पनर् नतर्ीहरूबाट केही कुराको अपेक्षा गर्ुचहुन्छ
र र्नतजा र्ादहँ नतर्ीहरूको आर्रण र कायच-प्रदशचर्मा भर पछच । यदद मानर्सहरू प्रगनत गर्े कायचमा

सकक्रय हुँदैर्र् ् भर्े परमेश्वरले के गर्ुचहुन्छ? उहाँले नतर्ीहरूलाई त्याग गर्ुचहुन्छ। यस्तो हुन्छ
ककर्भर्े परमेश्वरले तँलाई त्याग गर्ुचभन्दा पदहले तैँले आफूले आफैलाई त्याचगसकेको हुन्छस ्।
यसरी, आफूलाई त्याग गररएकोमा तैँले परमेश्वरलाई दोि लगाउर् सक्दै र्स ,् सक्छस ् त? यो
न्यायसंगत कुरा हो कक होइर् त? (यो न्यायसंगत कुरा हो।)

व्यावहाररक प्रश्नले मातनसहरूमा ल्याउने ववववि लज्जास्पि अवस्थाहरू
अको प्रकारको व्यम्क्त पनर् छ जसको पररणाम सबैभन्दा बढी दुःु िद हुन्छ; यस्तो प्रकारको
व्यम्क्तको बारे मा मलाई कुरा गर्च त्यनत मर् लाग्दै र्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको दण्ड पाएकोले वा
नतर्ीहरूमाचथ उहाँका सतचहरू कठोर भएकोले अनर् यसको कारण नतर्ीहरूको पररणाम दुःु िद

भएकोले ती दुःु िद भएका होइर्र् ्; बरु नतर्ीहरूले त आफूले आफैलाई त्यसो गर्े भएकाले ती
दुःु िद भएका हुर् ्। आम भर्ाइमा भनर्एझैँ, नतर्ीहरूले आफ्र्ो चर्हार् आफै िन्छर् ्। कस्तो
प्रकारको मानर्सले यस्तो गछच त? यी मानर्सहरू सही मागचमा दहँड्दै र्र् ् र नतर्ीहरूका पररणामहरू

अचिम रूपमा िल
ु ासा हुन्छर् ्। परमेश्वरका र्जरमा त्यस्ता मानर्सहरू उहाँको घण
ृ ाको सबैभन्दा
ठूला पात्रहरू हुर् ्। मार्व दृम्ष्टकोणमा, यस्ता मानर्सहरू सबैभन्दा दयर्ीय हुन्छर् ्। जब त्यस्ता
मानर्सहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउर् सुरु गछच र् ् तब नतर्ीहरू एकदमै उत्साही हुन्छर् ्; नतर्ीहरूले
धेरै मूल्य नतछच र् ्, नतर्ीहरूमा परमेश्वरको कामको भावी सम्भावर्ाहरूको बारे मा राम्रो दृम्ष्टकोण

हुन्छ र नतर्ीहरूको आफ्र्ो भषवष्यको बारे मा नतर्ीहरूसँग प्रशस्तै कल्पर्ा हुन्छ। नतर्ीहरूमा
परमेश्वरप्रनत आत्मषवश्वास हुन्छ र नतर्ीहरू उहाँले मानर्सहरूलाई पूणच बर्ाउर्ुहुन्छ र नतर्ीहरूलाई
तेजस्वी गन्तव्यमा पुर्याउर्ुहुन्छ भन्र्े कुरामा षवश्वास गछच र् ्। तथाषप, कुर्ै कारणवश, परमेश्वरको

कामको र्सलर्सलामा यी मानर्सहरू भाग्छर् ्। यो “भाग्छर् ्” भन्र्े पदावलीले यहाँ केलाई जर्ाउँ छ

त? यसको मतलब हो, नतर्ीहरू गएँ है पनर् र्भर्ीकर्, अर्लकनत पनर् आवाज र्नर्कालीकर्,
त्यनतकै हराउँ छर् ्; नतर्ीहरूले एक शब्द पनर् र्बोली छाडेर जान्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूले

परमेश्वरमा षवश्वास गर्े दाबी गरे तापनर् नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् साँर्ो रूपले षवश्वासको मागचमा
जरा गाड्दै र्र् ्। यसरी, नतर्ीहरूले जनत र्ै धेरै विचसम्म परमेश्वरमा षवश्वास गरे तापनर्, नतर्ीहरू
अझै पनर् परमेश्वरबाट टाढा भाग्र् सक्छर् ्। केही मानर्सहरू व्यापार व्यवसायमा लाग्र्को लाचग

छाडेर जान्छर् ्, केही आफ्र्ो जीवर् म्जउर्को लाचग छाडेर जान्छर् ्, केही धर्ी बन्र्लाई छाडेर

जान्छर् ्, र केही षववाह गर्च र बच्र्ाबच्र्ी जन्माउर्लाई छाडेर जान्छर् ्…। यसरी छाडेर जार्ेहरूमा,
केही यस्ता हुन्छर् ् जसलाई पनछ षववेकले आक्रमण गछच र नतर्ीहरू फकी आउर् र्ाहन्छर् ्, र
अरूहरूले र्ादहँ जीवर् म्जउर्े क्रममा कदठर्ाइ भोग्छर् ् र विौंविच संसारमा भौतारररहन्छर् ्। यसरी
भौताररर्ेहरूले एकदमै धेरै कष्ट झेल्छर् ् र नतर्ीहरूले के षवश्वास गछच र् ् भर्े, संसारमा रहर्ु
अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ र नतर्ीहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गर्च सककँदै र्। नतर्ीहरू आराम,
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शाम्न्त, र िुशी प्राप्त गर्चको लाचग परमेश्वरको घरमा फकचर् र्ाहन्छर् ्, र नतर्ीहरू षवपषिबाट
उम्कर्को लाचग वा मुम्क्त पाउर् र सुन्दर गन्तव्य प्राप्त गर्चको लाचग परमेश्वरमा षवश्वास गर्े

कायचलाई जारी राख्न र्ाहन्छर् ्। ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरको प्रेम असीर्मत हुन्छ र उहाँको
अर्ुिह अक्षय हुन्छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। नतर्ीहरूले सोच्छर् ्, कुर्ै व्यम्क्तले जेसुकै गरे को भए
तापनर्, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई क्षमा गर्ुचपछच र नतर्ीहरूको षवगतलाई सहर् गर्ुचपछच । यी

मानर्सहरूले नतर्ीहरू फकी आएर आफ्र्ा कतचव्यहरू नर्वाचह गर्च र्ाहन्छर् ् भर्ी बारम्बार भन्र्े
गछच र् ्। यस्ता केही मानर्सहरू पनर् छर् ् जसले मण्डलीलाई आफ्र्ा केही सरसामार्हरू ददन्छर् ् र
यसले परमेश्वरको घरमा फकी आउर्े बाटो बर्ाउर्ेछ भन्र्े आशा गछच र् ्। यस्ता मानर्सहरूप्रनत

परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ त? उहाँले कसरी नतर्ीहरूका पररणामहरू नर्धाचरण गर्ुचपछच त?
बोल्र्लाई अप्ठ्यारो र्मार्। (मलाई लाग्यो, परमेश्वरले यस प्रकारको मानर्सलाई स्वीकार गर्ुचहुन्छ,
तर भिचरै तपाईंको कुरा सुनर्सकेपनछ, मलाई लाग्छ, उहाँले सायद स्वीकार गर्ुचहुन्र्।) तेरो तकच
भर् ्। (त्यस्ता मानर्सहरू नतर्ीहरूको पररणाम मत्ृ युर्ाँदह र्होस ् भर्ेर मात्रै परमेश्वरसमक्ष आउँ छर् ्।
नतर्ीहरू साँर्ो इमार्दाररताले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च आउँ दै र्र् ्; नतर्ीहरू आउँ छर् ् ककर्कक

परमेश्वरको काम र्ाँडै र्ै समाप्त हुँदैछ भन्र्े नतर्ीहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले नतर्ीहरूले आएर
आर्शि ् र्लर् सक्छर् ् भन्र्े भ्रममा नतर्ीहरू परे का हुन्छर् ्।) यी मानर्सहरूले इमार्दारी पूवचक

परमेश्वरमा षवश्वास गदै र्र् ्, त्यसैले उहाँले नतर्ीहरूलाई स्वीकार गर्चह
ु ु न्र् भर्ेर तैँले भन्दै छस ्,
होइर् त? (हो।) (मेरो बुझाइ के छ भर्े त्यस्ता मानर्सहरू केवल अवसरवादीहरू हुर् ्, र नतर्ीहरूले
साँर्ो रूपमा परमेश्वरमा षवश्वास गदै र्र् ्।) नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गरे का हुँदैर्र् ्; नतर्ीहरू
अवसरवादीहरू हुर् ्। राम्रो भर्ाइ! यी अवसरवादीहरू हरे क व्यम्क्तले घण
ृ ा गर्े िालका मानर्सहरू
हुर् ्। नतर्ीहरू जर्
ु ददशानतर हावा बग्यो त्यतैनतर बहन्छर् ् र नतर्ीहरूले केही कुरा पाउर्े अवस्था
र्भएसम्म नतर्ीहरूलाई कुर्ै पनर् काम-कुरा गर्च लगाउर् सककँदै र्, त्यसकारण, अवश्य र्ै नतर्ीहरू

नघर्लाग्दा छर् ्! अरू कोही दाजुभाइ वा दददी-बदहर्ीसँग बाँड्र् मर् लागेको कुर्ै राय छ कक?

(परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अब उप्रान्त स्वीकार गर्ुचहुर्ेछैर् ककर्भर्े उहाँको काम पूरा हुर् लागेको
छ र अब मानर्सहरूका पररणामहरू तय गर्े समय भएको छ। यस्तो समयमा नतर्ीहरू फकी

आउर् र्ाहन्छर् ्—नतर्ीहरू वास्तवमा सत्यताको िोजी गर्च र्ाहे कोले वा बाह्य कारक-तत्वहरूको
प्रभावमा परे र फकी आउर् र्ाहे का होइर्र् ्। यदद नतर्ीहरूसँग साँच्र्ै र्ै सत्यताको िोजी गर्े

अर्भप्राय हुन्थ्यो भर्े त, नतर्ीहरू परमेश्वरको कामको बीर्ैबाट भागेर दहँड्र्े चथएर्र् ्।) अन्य कुर्ै
राय छ कक? (नतर्ीहरूलाई स्वीकार गररर्ेछैर्। वास्तवमा, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई पदहले र्ै
अवसरहरू ददइसक्र्ुभएको भए पनर् नतर्ीहरूले उहाँप्रनत बेपरवाह आर्रण धारण गर्च म्जद्दी गरे का
हुन्छर् ्। यी मानर्सहरूको अर्भप्राय जे-जस्तो भए तापनर् र नतर्ीहरूले साँर्ो रूपले पश्र्ाताप गरे
तापनर्, परमेश्वरले अझै नतर्ीहरूलाई फकी आउर् ददर्ुहुर्ेछैर्। ककर्भर्े उहाँले नतर्ीहरूलाई धेरै

अवसरहरू ददर्ुभए पनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ो आर्रण दे िाइसकेका हुन्छर् ्: नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
छाडेर जार् र्ाहे का हुन्छर् ्। यस कारणले गदाच, यदद नतर्ीहरूले अदहले फकेर आउर्े कोर्सस गरे
भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई स्वीकार गर्चह
ु ु र्ेछैर्।) (परमेश्वरले यस प्रकारका व्यम्क्तलाई स्वीकार
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गर्ुचहुर्ेछैर् भन्र्े कुरामा म सहमत छु ककर्भर्े यदद कुर्ै व्यम्क्तले लामो समय अवचधसम्म साँर्ो

मागचलाई दे िेको छ, परमेश्वरको कामलाई अर्ुभव गरे को छ, तर अझै पनर् उसले संसारमा फकचर्
र शैतार्लाई अँगालो हाल्र् सक्छ भर्े, यो त परमेश्वरप्रनत अत्यन्तै ठूलो धोका हुन्छ। परमेश्वरको
सार भर्ेको कृपा र प्रेम भए पनर्, यो त उक्त सार कस्तो प्रकारको व्यम्क्तप्रनत लक्षक्षत छ भन्र्े

कुरामा नर्भचर रहन्छ। यदद उक्त व्यम्क्त आरामको िोजी गदै वा आशा गर्च सककर्े कुर्ै कुराको
िोजी गदै परमेश्वरको सामुन्र्े आउँ छ भर्े नतर्ीहरू परमेश्वरमा इमार्दारीताका साथ षवश्वास

गर्े प्रकारका व्यम्क्त होइर्र् ् र त्यस्ता मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरको कृपा सीर्मत हुन्छ।) यनत
परमेश्वरको सार कृपा हो भर्े, ककर् उहाँले यस प्रकारको व्यम्क्तलाई अर्लकनत थप कृपा प्रदार्
गर्ुचहुन्र् त? थप कृपा पाएपनछ, के यस प्रकारको व्यम्क्तले अवसर प्राप्त गदै र्थ्यो र? षवगतमा,
मानर्सहरूले बारम्बार भन्र्े गथे कक परमेश्वरले हरे क व्यम्क्तले मुम्क्त पाओस ् भन्र्े र्ाहर्ुहुन्छ
र उहाँ कसैले पनर् षवर्ाश भोग्र् परोस ् भन्र्े र्ाहर्ुहुन्र्; यदद सय भेडाहरूमध्ये एउटा भेडा हरायो

भर्े परमेश्वरले उर्ान्सय वटालाई छाडेर हराएको एउटा भेडाको िोजी गर्ुचहुन्छ। अब अदहले, यी

मानर्सहरूको कुरा आउँ दा, के परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई स्वीकार गरी नतर्ीहरूको इमार्दारीतापूणच
षवश्वासको दहसाबमा नतर्ीहरूलाई दोस्रो मौका ददर्ुपछच त? यो वास्तवमा गाह्रो प्रश्र् होइर्; यो

एकदमै सरल छ! यदद नतमीहरूले परमेश्वरलाई साँर्ो रूपमा बुझ्छौ भर्े र नतमीहरूसँग उहाँको
बारे मा वास्तषवक ज्ञार् छ भर्े, त्यनत धेरै व्याख्या गर्च जरुरी छै र्—र त्यनत धेरै अर्म
ु ार् गर्च पनर्
जरुरी छै र्, हैर् त? नतमीहरूका जबाफहरू सही मागचमा छर् ्, तर ती जबाफहरू अझै परमेश्वरको
आर्रणसम्म पुगेका छै र्र् ्।

भिचरै नतमीहरूमध्ये केहीले यस प्रकारको व्यम्क्तलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्च सक्र्ुहुन्र् भन्र्े

नर्म्श्र्तता व्यक्त गर्यौ। अरू भर्े स्पष्ट चथएर्र् ् र नतर्ीहरूले परमेश्वरले स्वीकार गर्च पनर् वा
र्गर्च पनर् सक्र्ुहुन्छ भन्र्े सोर्े—यो आर्रण अर्लक मध्यमागी छ। नतमीहरूमध्ये केहीले यस

प्रकारको व्यम्क्तलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचभएको होस ् भन्र्े आशाको दृम्ष्टकोण राख्यौ—यो
आर्रण अझै बढी अस्पष्ट छ। नतमीहरूमध्ये आफूले सोर्ेको कुरामा नर्म्श्र्त हुर्ेहरूले के षवश्वास

गछौ भर्े, परमेश्वरले धेरै लामो समयसम्म काम गर्ुचभएको छ र उहाँको काम पूरा भएको छ
त्यसैले यी मानर्सहरूप्रनत उहाँ सहर्शील हुर्ु जरुरी छै र्; त्यसैले नतमीहरू उहाँले नतर्ीहरूलाई
स्वीकार गर्ुचहुर्ेछैर् भन्र्े सोच्छौ। नतमीहरूमध्ये अझ बढी मध्यमागीहरू के षवश्वास गछौ भर्े,
यी मामलाहरूलाई व्यम्क्तगत पररम्स्थनत अर्ुरूप सम्हाल्र्ुपछच ; यदद यी मानर्सहरूका हृदय

परमेश्वरबाट अलग गर्च र्सककर्े छ भर्े र यदद नतर्ीहरूले साँर्ो रूपले परमेश्वरमा षवश्वास

गछच र् ् र सत्यताको िोजी गछच र् ् भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूका पदहलेका कमजोरी र त्रदु टहरूलाई
बबसचर्ुपछच —उहाँले यी मानर्सहरूलाई क्षमा गर्ुचपछच , नतर्ीहरूलाई दोस्रो मौका ददर्ुपछच , र नतर्ीहरूलाई
उहाँको घरमा फकी आउर् र उहाँको मुम्क्त स्वीकार गर्च ददर्ुपछच । तथाषप, यदद यी मानर्सहरू पनछ

फेरर भागेर जान्छर् ् भर्े, परमेश्वरले त्यसपनछ फेरर नतर्ीहरूलाई र्ाहर्ुहुन्र् र यी मानर्सहरूको
पररत्याग गर्ुचलाई अन्याय मान्र् सककँदै र्। अको समूह छ जसले त्यस्तो व्यम्क्तलाई परमेश्वरले
स्वीकार गर्चभ
ु एको होस ् भन्र्े आशा गछच । यो समह
ू परमेश्वरले त्यसो गर्चह
ु ु न्छ कक हुन्र् भन्र्ेमा
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त्यनत नर्म्श्र्त छै र्। यदद नतर्ीहरू उहाँले त्यस प्रकारको व्यम्क्तलाई स्वीकार गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा
षवश्वास गछच र् ् तर परमेश्वरले त्यसो गर्ुचहुन्र् भर्े, उक्त दृम्ष्टकोण परमेश्वरको दृम्ष्टकोणसँग

अर्ल मेल र्िार्े जस्तो दे खिन्छ। यदद नतर्ीहरू उहाँले त्यस प्रकारको व्यम्क्तलाई स्वीकार गर्चह
ु ु न्र्
भन्र्े कुरामा षवश्वास गछच र् ् तर परमेश्वरले मानर्सहरूप्रनत उहाँको प्रेम असीर्मत छ भर्ी भन्र्ुहुन्छ
र उहाँ त्यस प्रकारको व्यम्क्तलाई अको मौका प्रदार् गर्च इच्छुक हुर्ुहुन्छ भर्ी भन्र्ुहुन्छ भर्े, के
यो मार्व अज्ञार्तालाई उदाङ्ग्गो पारे को उदाहरण हुँदैर् र? जुर्सुकै अवस्थामा पनर्, नतमीहरू सबैका

आ-आफ्र्ै दृम्ष्टकोणहरू हुन्छर् ्। यी दृम्ष्टकोणहरूले नतमीहरूका सोर्-षवर्ारहरूर्भत्र रहे को ज्ञार्लाई
प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्; नतर्ीहरू सत्यता र परमेश्वरको इच्छासम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइको गदहराइको
प्रनतबबम्ब पनर् हुर् ्। यस्तो भन्र्ु सही हो, होइर् त? नतमीहरूसँग यो मामलाको बारे मा रायहरू हुर्ु
एकदमै राम्रो कुरा हो! तथाषप, नतमीहरूका रायहरू सही छर् ् कक छै र्र् ् भन्र्े प्रश्र् अझै पनर् बाँकी
रहे को छ। नतमीहरू अर्लअर्ल चर्म्न्तत छौ, होइर् त? “त्यसो भए, के सही हो त? म स्पष्टर्सत

दे ख्न सम्क्दर्ँ, र परमेश्वरले के सोचर्रहर्ुभएको छ भन्र्े कुरा दरु
ु स्त रूपमा मलाई थाहा छै र् र

उहाँले मलाई केही पनर् भन्र्ुभएको छै र्। उहाँले के सोचर्रहर्ुभएको छ भन्र्े कुरा म कसरी जान्र्
सक्छु? मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको आर्रण भर्ेको प्रेम हो। षवगतमा उहाँले र्लर्ुभएको आर्रणको
आधार हे र्े हो भर्े, उहाँले त्यस्तो व्यम्क्तलाई स्वीकार गर्ुचपछच , तर म परमेश्वरको वतचमार्
आर्रणप्रनत त्यनत स्पष्ट छै र्ँ; म यो मात्र भन्र् सक्छु कक सायद उहाँले उक्त व्यम्क्तलाई स्वीकार

गर्ुचहुर्ेछ होला, र सायद स्वीकार गर्ुचहुर्ेछैर् होला।” यो त हास्यास्पद छ, छै र् त? यो प्रश्र्ले
साँच्र्ै र्ै नतमीहरूको ददमागमै दहकाचएको छ। यदद नतमीहरूसँग यो मामलाको बारे मा उपयुक्त
दृम्ष्टकोण छै र् भर्े, नतमीहरूको मण्डलीले वास्तवमा यस्तो व्यम्क्तको सामर्ा गदाच नतमीहरूले के

गर्ेछौ? यदद नतमीहरूले पररम्स्थनतलाई सही रूपमा सम्हाल्दै र्ौ भर्े, नतमीहरूले परमेश्वरलाई ठे स
पुर्याउर् सक्छौ। के यो ितरर्ाक मामला होइर् र?

भिचरै मैले उठाएको मामलाको सम्बन्धमा ककर् मैले नतमीहरूको रायहरू माग्र् र्ाहेँ त? म

नतमीहरूको दृम्ष्टकोणहरू जाँर् गर्च र्ाहन्थें , नतमीहरूसँग परमेश्वरको बारे मा कनत ज्ञार् रहे छ र

नतमीहरूले उहाँका अर्भप्रायहरू र मर्ोवषृ िको बारेमा कनत बुझ्छौ भर्ी जाँर् गर्च र्ाहन्थें। जबाफ

के हो त? जबाफ नतमीहरूका दृम्ष्टकोणहरू र्ै हुर् ्। नतमीहरूमध्ये केही एकदमै रूदढवादी छौ र
नतमीहरूमध्ये केहीले र्ादहँ अर्ुमार् गर्च नतमीहरूको कल्पर्ालाई प्रयोग गदै छौ। “अर्म
ु ार् गर्ुच”
भर्ेको के हो त? यसको अथच परमेश्वरले कसरी सोच्र्ुहुन्छ भन्र्े कुरा दे ख्न र्सक्र्ु अनर् परमेश्वरले
कुर्ै र् कुर्ै ककर्समले त सोच्र्ुहुन्छ भन्दै आधारहीर् अड्कल काट्र्ु हो; नतमीहरू सही छौ कक
छै र्ौ भन्र्े कुरा वास्तवमा नतमीहरू आफैलाई थाहा छै र्, त्यसैले नतमीहरूले अस्पष्ट दृम्ष्टकोण

राख्छौ। यस तथ्यको सामर्ा गदाच, नतमीहरूले के दे िेका छौ त? परमेश्वरलाई पछ्याउँ दा,
मानर्सहरूले षवरलै मात्र परमेश्वरको इच्छाको बारे मा ध्यार् ददन्छर् ् र नतर्ीहरूले कमै मात्र उहाँका
सोर्हरू र मानर्सहरूप्रनतको उहाँको आर्रणको बारे मा परवाह गछच र् ्। मानर्सहरूले परमेश्वरका

सोर्हरूको बारे मा बुझ्दै र्र् ्, त्यसैले उहाँका अर्भप्रायहरू र स्वभावको बारे मा प्रश्र्हरू गदाच, नतमीहरू

द्षवषवधामा पछौ; नतमीहरू गहर् अनर्म्श्र्ततामा पछौ, र नतमीहरूले कक त अर्म
ु ार् लगाउँ छौ कक
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त झटारो हान्छौ। यो कस्तो प्रकारको आर्रण हो? यसले एउटा तथ्य प्रमाखणत गछच : परमेश्वरमा

षवश्वास गर्े धेरैजसो मानर्सहरूले उहाँलाई ररिो हावाको एक पोकोको रूपमा र एक र्मर्ेट

अम्स्तत्वमा रहर्े अको र्मर्ेट अम्स्तत्वमा र्रहर्े कुर्ै वस्तक
ु ो रूपमा र्लन्छर् ्। मैले यसलाई ककर्
यसरी भर्ेँ त? ककर्भर्े जब नतमीहरूले कुर्ै समस्याको सामर्ा गछौ तब नतमीहरूलाई परमेश्वरको

इच्छाको बारे मा थाहै हुँदैर्। ककर् नतमीहरूलाई उहाँको इच्छाको बारे मा थाहै हुँदैर् त? अदहले मात्र
होइर्, बरु सुरुदे खि अन्त्यसम्म र्ै, के यो समस्याप्रनतको परमेश्वरको आर्रणको बारे मा नतमीहरूलाई

थाहा छै र् त? तैँले यसलाई बझ्
ु र् सक्दै र्स ् र तँलाई परमेश्वरको मर्ोवषृ िको बारे मा थाहा छै र्, तर

के तैँले यसको बारे मा त्यनत सोर्ेको छस ् त? के तैँले यसको बारे मा जान्र्े प्रयास गरे को छस ् त?

के तैँले यसको बारे मा सङ्ग्गनत गरे को छस ् त? छै र्! यसले एउटा तथ्य पुम्ष्ट गछच : वास्तषवकताको
परमेश्वरसँग तेरो षवश्वासको परमेश्वरको कुर्ै सम्बन्ध छै र्। परमेश्वरमाचथको तेरो षवश्वासमा,

तैँले केवल आफ्र्ा अर्भप्रायहरू र तेरा अगुवाहरूका अर्भप्रायहरूको बारे मा मात्र चर्न्तर् गछच स ्;
परमेश्वरको इच्छाको िोजी बबलकुलै र्गरी तैँले परमेश्वरका वर्र्हरूको सतही र धमचसैद्धाम्न्तक
अथचहरूलाई मात्र सोर्षवर्ार गछच स ्। के अवस्था यही हो, होइर् र? यो मामलाको सार एकदमै
भयार्क छ! विौंपनछ मैले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े धेरै मानर्सहरू दे िेको छु। नतर्ीहरूको मर्र्भत्र

नतर्ीहरूको षवश्वासले परमेश्वरलाई के मा रूपान्तररत गरे को छ त? केही मानर्सहरूले परमेश्वरमा

यसरी षवश्वास गछच र् ् कक मार्ौं परमेश्वर केवल एक ररिो हावाको पोको हुर्ह
ु ु न्छ। यी मानर्सहरूसँग
परमेश्वरको अम्स्तत्व बारे का प्रश्र्हरूको कुर्ै जबाफ हुँदैर् ककर्भर्े नतर्ीहरूले उहाँको उपम्स्थनत
वा अर्ुपम्स्थनत र् त अर्ुभव गर्च सक्छर् ् र् त महसुस र्ै गर्च सक्छर् ्, यसको बारे मा स्पष्टसँग

दे ख्ने वा बुझ्र्े कुरा त परै जाओस ्। अधचर्ेतर् रूपमा, यी मानर्सहरूले परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्र्
भर्ी सोच्छर् ्। अन्य मानर्सहरूले परमेश्वरमा यसरी षवश्वास गछच र् ् कक मार्ौं परमेश्वर एक मार्व

हुर्ुहुन्छ। यी मानर्सहरूले सोच्छर् ् कक नतर्ीहरूले गर्च र्सक्र्े सबै कुराहरू उहाँले पनर् गर्च
सक्र्ुहुन्र् र नतर्ीहरूले जसरी सोच्छर् ् उहाँले पनर् त्यसरी र्ै सोच्र्ुहुन्छ। परमेश्वर सम्बन्धी
नतर्ीहरूको पररभािा भर्ेको “एक अदृश्य र अस्पशचर्ीय व्यम्क्त” भन्र्े हुन्छ। मानर्सहरूको एक
अको समूह पनर् छ जसले परमेश्वरमा यसरी षवश्वास गछच र् ् कक मार्ौं परमेश्वर एक कठपुतली

हुर्ह
ु ु न्छ; यी मानर्सहरूले परमेश्वरमा कुर्ै भावर्ाहरू र्ै हुँदैर्र् ् भर्ी षवश्वास गछच र् ्। नतर्ीहरू
परमेश्वर त एक माटोको मूनतच हुर्ुहुन्छ अनर् कुर्ै समस्याको सामर्ा गदाच परमेश्वरसँग कुर्ै

आर्रण, दृम्ष्टकोण वा षवर्ारहरू र्ै हुँदैर्र् ् भन्र्े सोच्छर् ्; नतर्ीहरू परमेश्वर मार्वजानतको
नर्गाहमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। मानर्सहरूले आफूलाई जसरी षवश्वास गर्च मर् लाग्यो
त्यसरी र्ै षवश्वास गछच र् ्। यदद उर्ीहरूले उहाँलाई ठूलो बर्ाए भर्े उहाँ ठूलो हुर्ह
ु ु न्छ; यदद
उर्ीहरूले उहाँलाई सार्ो बर्ाए भर्े उहाँ सार्ो हुर्ुहुन्छ। जब मानर्सहरूले पाप गछच र् ् अनर्
नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको कृपा, सहर्शीलता र प्रेमको आवश्यक पछच , तब नतर्ीहरू परमेश्वरले कृपा

प्रदार् गर्ुचपछच भन्र्े ठान्छर् ्। यी मानर्सहरूले आफ्र्ै मर्र्भत्र “परमेश्वर” को आषवष्कार गछच र् ् र

उक्त “परमेश्वर” लाई नतर्ीहरूका मागहरू पूरा गर्च तथा नतर्ीहरूका सबै र्ाहर्ाहरू सन्तुष्ट पार्च

लगाउँ छर् ्। यी मानर्सहरू जर्
ु सक
ु ै समय र ठाउँ मा भए तापनर् र नतर्ीहरूले जेसक
ु ै गरे तापनर्,
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नतर्ीहरूले परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको व्यवहारमा अनर् नतर्ीहरूको षवश्वासमा यही कल्पर्ालाई

अँगाल्र्ेछर् ्। अनर् यस्ता िालका मानर्सहरू पनर् छर् ् जो परमेश्वरको स्वभावलाई क्रोचधत

पाररसकेपनछ पनर् अझै परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई बर्ाउर् सक्र्ह
ु ु न्छ भर्ी षवश्वास गछच र् ् ककर्भर्े
परमेश्वरको प्रेम असीर्मत छ र उहाँको स्वभाव धमी छ अनर् व्यम्क्तले परमेश्वरलाई जनत ठे स

पुर्याए पनर् उहाँले त्यो कुरालाई सम्झर्ुहुर्ेछैर् भन्र्े नतर्ीहरू ठान्छर् ्। नतर्ीहरूले के सोच्छर् ्
भर्े मार्वीय त्रुदटहरू, मार्वीय उल्लंघर्हरू अनर् मार्वीय अवज्ञाहरू व्यम्क्तको स्वभावको क्षखणक
अर्भव्यम्क्तहरू भएका हुर्ाले परमेश्वरले मानर्सहरूलाई मौका ददर्ह
ु ु न्छ र नतर्ीहरूप्रनत सहर्शील
र धैयच रहर्ुहुन्छ; नतर्ीहरू परमेश्वरले आफूलाई पदहलेजस्तै प्रेम गर्ुचहुन्छ भर्ी षवश्वास गछच र् ्।

यसरी, नतर्ीहरूले मुम्क्त प्राप्त गर्े उच्र् आशा राख्छर् ्। वास्तवमा, मानर्सहरूले परमेश्वरमा जसरी
षवश्वास गरे तापनर्, जबसम्म नतर्ीहरूले सत्यताको िोजी गरररहे का हुँदैर्र् ् तबसम्म उहाँले
नतर्ीहरूप्रनत र्कारात्मक आर्रण राख्नुहुन्छ। यस्तो ककर् हुन्छ भर्े, परमेश्वरप्रनत तेरो षवश्वासको

र्सलर्सलामा, तैँले परमेश्वरका वर्र्हरूको पुस्तक र्लएर यसलाई अमूल्य सम्पषिको रूपमा र्लए
पनर्, अनर् यसलाई हरे क ददर् अध्ययर् र वार्र् गरे पनर्, तैंले वास्तषवक परमेश्वरलाई एकानतर

पन्छाएर राख्छस ्। तैँले उहाँलाई केवल ररिो हावा वा केवल एक व्यम्क्तको रूपमा र्लन्छस —
्

नतमीहरूमध्ये केहीले उहाँलाई कठपुतली भन्दा बढ्ता ठान्दै र्ौं। मैले ककर् यसरी यो कुरा रािेँ त?
मैले त्यसो गरें ककर्भर्े मैले जे दे ख्दै छु त्यो अर्स
ु ार, नतमीहरूले कुर्ै समस्या वा केही पररम्स्थनतको
सामर्ा गरे पनर् र्गरे पनर्, तेरो अधचर्ेतर्मा रहे का कुराहरू, तैँले र्भत्रैबाट उत्पन्र् गरे का कुराहरू

र परमेश्वरका वर्र्हरू वा सत्यताको िोजीको बीर्मा कदहल्यै पनर् कुर्ै सम्बन्ध र्ै रहे को छै र्।

तैँले तँ आफूले जे सोचर्रािेको छस ्, तेरो दृम्ष्टकोण जे छ त्यो मात्र जान्दछस ्, अनर् तैँले तेरा
आफ्र्ै षवर्ारहरू र रायहरूलाई जबरजस्ती परमेश्वरमा लाद्छस ्। तेरो मर्मा, ती कुराहरू परमेश्वरका
दृम्ष्टकोणहरू बन्छर् ्, अनर् तैँले ती दृम्ष्टकोणहरूलाई आफूले अटल रूपमा पालर्ा गर्े मापदण्डहरू

बर्ाउँ छस ्। समयसँगै, यसरी अनघ बढ्दै जाँदा यसले तँलाई परमेश्वरबाट टाढाभन्दा टाढा पुर्याउँ छ।
परमेश्वरको मनोववृ िलाई बुझ र परमेश्वर सतबन्िी सबै गलत अविारर्ाहरूलाई पन्र्ाओ
नतमीहरूले हाल षवश्वास गरे को यो परमेश्वर कस्तो प्रकारको परमेश्वर हुर्ुहुन्छ? के नतमीहरूले
यसबारे मा कदहल्यै सोर्ेका छौ? जब उहाँले कुर्ै दष्ु ट व्यम्क्तलाई दष्ु ट कायचहरू गरररहे को दे ख्नुहुन्छ,

तब के उहाँले त्यसलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ? (हो, उहाँले घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ।) उहाँले अज्ञार्ी व्यम्क्तले
गल्तीहरू गरे को दे ख्दा उहाँको आर्रण कस्तो हुन्छ? (दुःु खित।) जब मानर्सहरूले उहाँका भेटीहरू
र्ोरे को दे ख्नह
ु ु न्छ, तब उहाँको मर्ोवषृ ि कस्तो हुन्छ? (उहाँले नतर्ीहरूलाई घण
ु ु न्छ।) यो एकदमै
ृ ा गर्चह
स्पष्ट छ, हैर् त? जब परमेश्वरले उहाँप्रनतको कसैको षवश्वासमा अन्योलता भएको दे ख्नुहुन्छ अनर्
जसले सत्यताको िोजी बबलकुलै गरररहे को हुँदैर्र् ्, तब परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ? नतमीहरू
त्यनत नर्म्श्र्त छै र्ौ, छौ त? “आर्रणको रूपमा अन्योलता” पाप होइर्, र् त यसले परमेश्वरलाई

ठे स पर्ु याउँ छ अनर् मानर्सहरूले यसलाई ठूलो गल्ती हो भन्र्े पनर् ठान्दै र्र् ्। त्यसो भए, मलाई
बताओ—यो अवस्थामा परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ? (उहाँ नतर्ीहरूलाई स्वीकार गर्च अनर्च्छुक
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हुर्ुहुन्छ।) “स्वीकार गर्च अनर्च्छुक”—यो कस्तो प्रकारको आर्रण हो? यसको मतलब, परमेश्वरले
यी मानर्सहरूलाई हे यको दृम्ष्टले हे र्ुचहुन्छ र नतर्ीहरूलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ। उहाँले त्यस्ता
मानर्सहरूलाई नर्राकरण गर्े शैली भर्ेको नतर्ीहरूलाई जार्ाजार् बेवास्ता गर्चु हो। परमेश्वरको
पद्धनत भर्ेको नतर्ीहरूलाई पन्छाउर्ु हो, नतर्ीहरूसँग कुर्ै पनर् काममा संलग्र् र्हुर्ु हो र यसमा
अन्तदृचम्ष्ट, ज्योनत, सजाय र अर्ुशासर्को काम समावेश हुन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूलाई परमेश्वरको
काममा गन्ती र्ै गररँदैर्। उहाँको स्वभावलाई भड्काउर्े र उहाँका प्रशासनर्क आदे शहरूलाई उल्लंघर्

गर्े व्यम्क्तहरूप्रनत परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ? अत्यन्तै धेरै घण
ृ ाले भररएको हुन्छ! उहाँको
स्वभावलाई भड्काएकोमा पश्र्ाताप र्गर्े मानर्सहरूप्रनत परमेश्वर अत्यन्तै धेरै क्रोचधत बन्र्ह
ु ु न्छ।
“क्रोचधत” भर्ेको एक अर्ुभव, एक मर्म्स्थनत भन्दा बढी केही पनर् होइर्; यसले एक स्पष्ट

आर्रणलाई जर्ाउँ दै र्। तथाषप, यो अर्ुभवले—यो मर्म्स्थनतले—त्यस्ता मानर्सहरूको लाचग कुर्ै

एउटा पररणाम नर्म्त्याउर्ेछ; यसले परमेश्वरलाई र्रम घण
ृ ाले भररददर्ेछ! यो र्रम घण
ृ ाको
पररणाम के हुन्छ त? यसको पररणाम के हुन्छ भर्े परमेश्वरले यी मानर्सहरूलाई पन्छाउर्ुहुर्ेछ
र वतचमार् समयमा नतर्ीहरूप्रनत कुर्ै प्रनतकक्रया जर्ाउर्ुहुन्र्। त्यसपनछ उहाँले “शरदपनछ”

नतर्ीहरूलाई ठीक पार्चलाई प्रतीक्षा गर्ुचहुन्छ। यसले के कुराको सङ्ग्केत गछच ? के यी मानर्सहरूको
पररणाम आउर्ेछ त? परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूलाई पररणाम प्रदार् गर्े सोर् कदहल्यै पनर्
बर्ाउर्भ
ु एर्! त्यसकारण, परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूप्रनत अदहले कुर्ै प्रनतकक्रया जर्ाउर्भ
ु एर्

भर्े के त्यो पूणचतया सामान्य कुरा हुँदैर् र? (हो, यो सामान्य कुरा हुन्छ।) त्यस्ता मानर्सहरूले के
गर्े तयारी गरररहे को हुर्ुपछच त? नतर्ीहरूले नतर्ीहरूको व्यवहार र नतर्ीहरूले गरे का दष्ु ट कायचहरूको
र्कारात्मक पररणामहरू भोग्र् तयार हुर्ुपछच । त्यस्तो व्यम्क्तको लाचग परमेश्वरको प्रनतकक्रया यही
हो। त्यसकारण म अब स्पष्टर्सत त्यस्ता मानर्सहरूलाई भन्छु: नतमीहरू आफ्र्ा भ्रममा अब फेरर

कदहल्यै र्अम्ल्झओ, र अर्भलािी चर्न्तर्मा अब फेरर कदहल्यै संलग्र् र्होओ। परमेश्वर

मानर्सहरूप्रनत अनर्म्श्र्तकालीर् रूपमा र्ै भर्े सहर्शील रदहरहर्ुहुर्ेछैर्; उहाँले नतर्ीहरूका
अपराधहरू वा अवज्ञाहरूलाई सधैँभरर सहर्ुहुर्ेछैर्। केही मानर्सहरूले भन्र्ेछर् ्, “मैले त्यस्ता केही
मानर्सहरू पनर् दे िेको छु र जब नतर्ीहरूले प्राथचर्ा गछच र् ्, नतर्ीहरूले आफूलाई परमेश्वरले छोएको

अर्भ
ु नू त गछच र् ् र नतर्ीहरू त्यसपनछ र्मीठोर्सत रुन्छर् ्। प्रायजसो नतर्ीहरू िुशी पनर् हुन्छर् ्;
नतर्ीहरू परमेश्वरको उपम्स्थनत र परमेश्वरको मागचनर्दे शर् पाएका मानर्सहरू जस्ता दे खिन्छर् ्।”
यस्ता बकवास कुराहरू र्बोल! र्मीठो आशु झादैमा, त्यसको अथच व्यम्क्तलाई परमेश्वरले छोएको
वा उसले परमेश्वरको उपम्स्थतको आर्न्द र्लएको हो भन्र्े जरुरी छै र् , परमेश्वरको मागचनर्दे शर्
पाएको भन्र्े त कुरै छोडौं। यदद मानर्सहरूले परमेश्वरलाई ररस उठाउँ छर् ् भर्े के उहाँले अझै
नतर्ीहरूलाई मागचनर्दे शर् ददर्ुहुन्छ त? छोटकरीमा, यदद परमेश्वरले कसैलाई हटाउर्े र पररत्याग

गर्े नर्णचय र्लर्ुभएको छ भर्े त्यस्तो व्यम्क्तको पररणाम समाप्त भइसकेको हुन्छ। नतर्ीहरूले
प्राथचर्ा गदाच नतर्ीहरूको भावर्ा जनत र्ै अर्ुकूल भए पनर्, वा नतर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वरमाचथ
जनत र्ै षवश्वास भए पनर्, यो कुराले अब फेरर कदहल्यै पनर् कुर्ै पररणाम ददँ दैर्र् ्। महत्वपूणच

कुरा के छ भर्े परमेश्वरलाई यस प्रकारको षवश्वासको आवश्यकता छै र्; उहाँले यी मानर्सहरूलाई
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पदहले र्ै नतरस्कार गररसक्र्ुभएको छ। नतर्ीहरूलाई भषवष्यमा कसरी नर्राकरण गर्े भन्र्े कुरा

पनर् त्यनत महत्वपूणच छै र्। महत्वपूणच कुरा के छ भर्े यी मानर्सहरूले परमेश्वरलाई ररस उठाएको

क्षणमै नतर्ीहरूको पररणामहरू तय हुन्छर् ्। यदद परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूलाई मम्ु क्त र्ददर्े
सोर् बर्ाउर्ुभएको छ भर्े नतर्ीहरूलाई दण्ड ददइर्को लाचग पछाडड छोडडर्ेछ। परमेश्वरको आर्रण
यही हो।

परमेश्वरको सारमा प्रेमको एक अंश हुर्े भए तापनर् अनर् उहाँ प्रत्येक व्यम्क्तप्रनत कृपालु
हुर्भ
ु ए तापनर्, मानर्सहरूले उहाँको सार मार्-मयाचदाको सार पनर् हो भन्र्े तथ्यलाई बेवास्ता
गरे का र बबसेका छर् ्। उहाँमा प्रेम छ भन्र्ुको अथच मानर्सहरूले उहाँमा कुर्ै भावर्ा जागत
ृ र्गराई
कर्ै उहाँलाई स्वतन्त्रतापूवचक ठे स पुर्याउर् सक्छर् ् भन्र्े होइर्, र् त उहाँमा कृपा छ भन्र्े तथ्यले

र्ै उहाँले मानर्सहरूलाई कसरी व्यवहार गर्े भन्र्े बारे मा उहाँसँग कुर्ै र्सद्धान्त र्ै छै र् भन्र्े

जर्ाउँ छ। परमेश्वर जीषवत हुर्ुहुन्छ; उहाँ वास्तषवक रूपमा अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ। उहाँ र् त कल्पर्ा
गररएको कठपुतली हुर्ुहुन्छ र् त कुर्ै वस्तु र्ै हुर्ुहुन्छ। उहाँ अम्स्तत्वमा हुर्ुभएको हुर्ाले हामीले
सधैँ उहाँको हृदयको आवाजलाई सावधार्ीपूवचक सन्
ु र्ुपछच , उहाँको आर्रणप्रनत घनर्ष्ट रूपमा ध्यार्

ददर्ुपछच , र उहाँका भावर्ाहरूलाई बुझ्र् थाल्र्ुपछच । हामीले परमेश्वरलाई पररभाषित गर्च मार्वीय

कल्पर्ाहरूको प्रयोग गर्ुच हुँदैर्, र् त हामीले परमेश्वरलाई मानर्सहरूप्रनत मार्वीय कल्पर्ाहरूको
आधारमा मार्वीय रूपले व्यवहार गराउर् उहाँमा मार्वीय सोर्हरू र इच्छाहरू र्ै लाद्र्ु हुन्छ।
यदद तैँले यसो गररस ् भर्े , तैँले परमेश्वरलाई क्रोचधत पादै छस ्, उहाँको आक्रोशको परीक्षा र्लँ दैछस ्
र

उहाँको

मार्-मयाचदालाई

र्ुर्ौती

ददँ दैछस ्!

यसरी, नतमीहरूले

यो

कुराको

गम्भीरतालाई

बुखझसकेपनछ, म नतमीहरू प्रत्येकलाई नतमीहरूको आफ्र्ो कायचमा सावधार् र षववेकी हुर् आिह
गछुच। बोलीमा पनर् सावधार् र षववेकी होऊ—नतमीहरूले परमेश्वरप्रनत कसरी व्यवहार गर्े भन्र्े

बारे मा, नतमीहरू जनत धेरै सावधार् र षववेकी हुन्छौ त्यनत र्ै धेरै राम्रो हुन्छ! जब तैँले परमेश्वरको
मर्ोवषृ ि के-कस्तो छ भन्र्े बुझ्दै र्स ्, तब तैँले जथाभाबी रूपमा बोल्र्े र्गर्ूच, आफ्र्ा कायचहरूमा
लापरवाह र्हुर्ू, अनर् त्यनतकै र्ाम-वगच झुन्ड्याइददर्े र्गर्ूच। अझै महत्वपूणच रूपमा, मर्ोमार्ी
ढङ्ग्गले कुर्ै पनर् नर्ष्किचहरू र्नर्काल्र्ू। बरु, तैँले पिचर्ुपछच र िोजी गर्ुचपछच ; यी कायचहरू पनर्

परमेश्वरको डर मान्र्ु अनर् दष्ु टताबाट अलग रहर्क
ु ो एक अर्भव्यम्क्त हुर् ्। सबैभन्दा मख्
ु य
रूपमा, यदद तैँले यो कुरा हार्सल गर्च सककस ् भर्े, अनर् सबैभन्दा मुख्य रूपमा, यदद तँसँग यो

आर्रण छ भर्े, परमेश्वरले तँलाई तेरो मूिचता, अज्ञार्ता र वस्तु वा घटर्ापछाडडका कारणहरूको

बुझाइको अभावको लाचग तँलाई दोि लगाउर्ुहुन्र्। बरु, परमेश्वरलाई ठे स पुर्याउर् डराउर्े तेरो
आर्रणको कारण, उहाँको इच्छाहरूको सम्मार् अनर् उहाँको आज्ञापालर् गर्े इच्छुकताको कारण,
परमेश्वरले तँलाई सम्झर्ुहुर्ेछ, तँलाई मागचनर्दे शर् र अन्तज्ञाचर् प्रदार् गर्ुचहुर्ेछ, वा तेरो

अपररपक्वता र अज्ञार्तालाई सहर् गर्ुचहुर्ेछ। यसको षवपरीत, यदद तेरो आर्रण र्ादहँ अर्ादरकारी
छ भर्े—आफूलाई मर्लाग्दो रूपमा उहाँको मूल्याङ्ग्कर् गर्े वा मर्ोमार्ी ढङ्ग्गले उहाँका षवर्ारहरू

अर्ुमार् वा पररभाषित गर्े गरे मा—परमेश्वरले तँलाई दोिी ठहराउर्ुहुन्छ, तँलाई अर्ुशासर् कायचवाही
गर्चह
ु ु र्ेछ अनर् तँलाई सजाय समेत ददर्ुहुर्ेछ; वा उहाँले तेरो बारे मा टीकादटप्पणी गर्च सक्र्ह
ु ु र्ेछ।
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शायद यो टीकादटप्पणीमा तेरो प्रनतफल संलग्र् हुर्ेछ। त्यसकारण, म एक पटक फेरर जोड ददर्
र्ाहन्छु: परमेश्वरबाट आउर्े कुराहरूको बारे मा नतमीहरू प्रत्येक सावधार् र षववेकी हुर्ुपछच ।

जथाभाबी रूपमा बोल्र्े र्गर्चू अनर् आफ्र्ा कायचहरूमा लापरवाह र्हुर्।ू केही कुरा बोल्र्भ
ु न्दा
अगाडड, तैँले रोककएर सोच्र्ुपछच : के यो मेरो कायचले परमेश्वरलाई क्रोचधत पाछच ? के यो कायच गदाच
मैले परमेश्वरलाई श्रद्धा गरररहे को हुन्छु? सामान्य कुराहरूमा पनर्, तैँले यी प्रश्र्हरूलाई हल गर्ुचपछच
र थप समय ददई नतर्ीहरूको बारे मा सोच्र्ुपछच । यदद तैँले सबै पक्षहरूमा, सबै कुराहरूमा, सबै

समयहरूमा यी र्सद्धान्तहरू अर्स
ु ार सच्र्ा रूपमा अभ्यास गछच स ् भर्े र िास गरी तैँले कुर्ै
कुरा र्बुझ्दा त्यस्तो आर्रण अँगाल्छस ् भर्े, परमेश्वरले सधैँ तँलाई मागचनर्दे शर् ददर्ुहुर्ेछ र
तँलाई पछ्याउर्े मागच प्रदार् गर्ुचहुर्ेछ। मानर्सहरूले जुर्सुकै प्रकारको प्रदशचर् गरे तापनर्

परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई स्पष्ट र सरल रूपमा हे र्ुचहुन्छ, र उहाँले तेरा यी प्रदशचर्हरूको सही र
उपयुक्त मूल्याङ्ग्कर् गररददर्ुहुर्ेछ। तैँले अम्न्तम परीक्षाबाट गुज्री सकेपनछ परमेश्वरले तेरा सबै
व्यवहारहरूलाई र्लर्ुहुर्ेछ र तरो प्रनतफल नर्क्योल गर्चको लाचग नतर्ीहरूलाई सारांर्शत गर्ुचहुर्ेछ।

यो र्नतजाले शङ्ग्काको छाँयासम्म पनर् र्हुर्े गरी प्रत्येक व्यम्क्तलाई षवश्वास ददलाउँ छ। म
नतमीहरूलाई यहाँ यो कुरा बताउर् र्ाहन्छु: नतमीहरूको प्रत्येक कमच, नतमीहरूको प्रत्येक कायच अनर्
नतमीहरूको प्रत्येक सोर्ले नतमीहरूको नर्यनत नर्धाचरण गछच ।
मातनसहरूका पररर्ामहरूको तनिाछरर् कसले गर्छ ?
छलफल गर्ुचपर्े अत्यन्तै महत्त्वको अको मामला छ, र त्यो मामला परमेश्वरप्रनतको नतमीहरूको

आर्रण हो। यो आर्रण अनत र्ै महत्वपूणच छ! यसले नतमीहरू अन्त्यमा षवर्ाशको बाटोमा
दहँड्र्ेछौ कक परमेश्वरले नतमीहरूको लाचग तयार गर्चुभएको सन्
ु दर गन्तव्यनतर दहँड्र्ेछौ भन्र्े
कुराको नर्धाचरण गछच । राज्यको युगमा, परमेश्वरले यसअनघ र्ै बीस विचभन्दा बढी समय काम

गररसक्र्ुभएको छ र सायद यी दई
ु दशकहरूको दौरार् नतमीहरूले के-कस्तो कायच-प्रदशचर् गयौ
भन्र्े बारे मा र्भत्र अन्तस्करणमा नतमीहरू अर्लक अनर्म्श्र्त रहे का छौ होला। तथाषप, परमेश्वरले

उहाँको हृदयमा नतमीहरू प्रत्येकको वास्तषवक र सत्यतापूणच अर्भलेि राख्नुभएको छ। हरे क व्यम्क्तले
उहाँलाई पछ्याउर् र उहाँका उपदे शहरू सुन्र्, क्रर्मक रूपमा झर्झर् बढी सत्यता बुझ्र् सुरु गरे को

समयदे खि र हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्च सुरु गरे को समयसम्म, परमेश्वरले हरे क

व्यम्क्तमा लागू हुर्े हरप्रकारका व्यवहारहरूको अर्भलेि राख्नुभएको छ। आफ्र्ा कतचव्यहरू पूरा गर्े
र हरप्रकारका वातावरण र परीक्षाहरूको सामर्ा गर्े क्रममा, मानर्सहरूको मर्ोवषृ ि कस्तो हुन्छ

त? नतर्ीहरूले के-कसरी कायच-प्रदशचर् गछच र् ् त? नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरप्रनत के-कस्तो
अर्ुभव गछच र् ् त? … परमेश्वरसँग यी सबै कुराहरूको दहसाब-ककताब हुन्छ; उहाँसँग यी सबै
कुराहरूको अर्भलेि हुन्छ। सायद, नतमीहरूको दृम्ष्टकोणबाट, यी मामलाहरू अन्योलमा पार्े

िालका होलार् ्। तथाषप, परमेश्वर जहाँ उर्भर्ुभएको छ त्यहाँबाट ती कुराहरू साङ्ग्लो पार्ी झैं
छलचङ्ग्ग छर् ् र नतर्मा धर्मलोपर्को अर्लकनत झल्को समेत छै र्। यो यस्तो मामला हो जसले
हरे क व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गछच र हरे क व्यम्क्तको नर्यनत र भावी सम्भाव्यताहरूसँग
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सम्बन्ध राख्छ, र अझ बढी भन्र्े हो भर्े, यो त्यही कुरा हो जहाँ परमेश्वरले उहाँका सबै पीडादायी
प्रयत्र्हरूलाई अपचण गर्ुचहुन्छ; त्यसैले परमेश्वरले यसलाई कनत पनर् बेवास्ता गर्ुचहुन्र्, र् त
उहाँले कुर्ै हे लर्ेक्र्याइँलाई र्ै सहर्ह
ु ु न्छ। परमेश्वरले उहाँलाई मानर्सहरूले पछ्याएको सम्पण
ू च
र्सलर्सलाको बारे मा दटपोट राख्दै , सुरुवातदे खि अन्त्यसम्म र्ै, मार्वजानतको यो दहसाबककताबको

अर्भलेि राख्दै हुर्ुहुन्छ। यो अवचधमा उहाँप्रनत रहे को तेरो आर्रणले तेरो नर्यनत नर्धाचरण गरे को
हुन्छ। के यो कुरा साँर्ो होइर् र? के अब तँ परमेश्वर धमी हुर्ुहुन्छ भर्ेर षवश्वास गछच स ् त?
के उहाँका कायचहरू उपयक्
ु त छर् ् त? के उहाँको बारे मा नतमीहरूको टाउकोमा अझै अन्य कुर्ै
कल्पर्ाहरू छर् ् त? (छै र्।) त्यसो भए, नतमीहरू मानर्सहरूका पररणामहरू परमेश्वरद्वारा नर्धाचरण

गररर्े कुरा हुर् ् भन्छौ कक मानर्सहरू आफैद्वारा नर्धाचरण गररर्े कुरा हुर् ् भन्छौ त? (नतर्ीहरू
परमेश्वरद्वारा नर्धाचरण गररर्े कुरा हुर् ्।) नतर्लाई नर्धाचरण गर्े को हुर्ुहुन्छ त? (परमेश्वर।)
नतमीहरू नर्म्श्र्त भएका छै र्ौ, छौ त? हङ्ग्कङ्ग्बाट आउर्ुभएका भाइ-बदहर्ीहरू, जोडले बोल—कसले
नतर्को नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ? (नतर्लाई मानर्सहरू आफैले नर्धाचरण गछच र् ्।) के मानर्सहरू आफैले

नतर्को नर्धाचरण गछच र् ् त? के त्यसको मतलब परमेश्वरसँग मानर्सहरूका पररणामहरूको कुर्ै

सम्बन्ध र्ै छै र् भन्र्े हुँदैर् र? कोररयाबाट आउर्ुभएका भाइ-बदहर्ीहरू, जोडले बोल। (मानर्सहरूका
पररणामहरू नतर्ीहरूका सबै कायच र कमचहरूको आधारमा र नतर्ीहरू जर्
ु बाटोमा दहँडेका चथए

सोही अर्रू
ु प परमेश्वरले नर्धाचरण गर्चुहुन्छ।) यो एकदम वस्तुपरक जबाफ हो। यहाँ एक तथ्य छ
जुर् मैले नतमीहरू सबैलाई भन्र्ैपछच : परमेश्वरको मुम्क्तको कामको र्सलर्सलामा उहाँले
मानर्सहरूको लाचग एक मापदण्ड तय गर्ुचभएको छ। यो मापदण्ड के हो भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरको

वर्र्लाई सुन्र्ैपछच र नतर्ीहरू परमेश्वरको मागचमा दहँड्र्ैपछच । मानर्सहरूका पररणामहरूलाई मापर्

गर्े मापदण्ड यही र्ै हो। यदद तैँले परमेश्वरको यो मापदण्ड अर्रू
ु प अभ्यास गछच स ् भर्े, तैँले
राम्रो पररणाम प्राप्त गर्च सक्छस ्; यदद तैँले यस अर्ुरूप अभ्यास गदै र्स ् भर्े तैँले राम्रो पररणाम
प्राप्त गर्च सक्दै र्स ्। त्यसो भए, यो पररणाम कसले नर्धाचरण गछच भर्ेर तैँले भन्छस ् त? पररणाम

नर्धाचरण गर्े परमेश्वर मात्रै हुर्ुहुन्र्, बरु यसमा त परमेश्वर र मानर्स दव
ु ै साथसाथ हुन्छर् ्। के
यो सत्य हो त? (हो।) ककर्? ककर्भर्े मार्वजानतको मुम्क्तको लाचग सकक्रय रूपमा संलग्र् हुर्
र मार्वजानतको लाचग सन्
ु दर गन्तव्य तयार गर्च र्ाहर्ह
ु ु र्े परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ; मानर्सहरू त

परमेश्वरको कामका वस्तुहरू हुर् ् र यो पररणाम, यो गन्तव्य नतर्ीहरूको लाचग परमेश्वरले तयार
गर्ुचहुन्छ। यदद उहाँले काम गर्चको लाचग कुर्ै वस्तुहरू र्ै चथएर् भर्े उहाँले यो काम गर्ुचपर्े र्ै

चथएर्; यदद उहाँले यो काम गरररहर्ुभएको हुँदैर्चथयो भर्े मानर्सहरूले मुम्क्त प्राप्त गर्े अवसर
र्ै पाउर्े चथएर्र् ्। मम्ु क्त पाउर्ु पर्े त मानर्सहरूले र्ै हो, र मम्ु क्त प्राप्त गर्े कायच यो प्रकक्रयाको

नर्म्ष्क्रय भाग भएको भए तापनर् परमेश्वर मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े उहाँको काममा सफल
हुर्ुहुर्ेछ कक हुर्ुहुर्ेछैर् भन्र्े कुरा नर्धाचरण गर्े कायचमा भूर्मका िेल्र्े कुरा भर्ेको नतर्ीहरूको
आर्रण र्ै हो। यदद परमेश्वरले तेरो लाचग ददर्ह
ु ु र्े मागचनर्दे शर् र्भएको भए त, तैँले उहाँको
मापदण्डको बारे मा जान्र्े चथइर्स ्, र् त तँसँग कुर्ै उद्दे श्य र्ै हुर्ेचथयो। यदद तँसँग यो मापदण्ड,

यो उद्दे श्य छ, तर पनर् तैँले सहकायच गदै र्स ् भर्े , यसलाई अभ्यास गदै र्स ् भर्े वा मल्
ू य नतदै र्स ्
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भर्े, तैँले यो पररणाम हार्सल गर्ेछैर्स ्। यस कारणले गदाच, म त भन्छु, व्यम्क्तको पररणामलाई
परमेश्वरबाट अलग गर्च सककँदै र् र यसलाई उक्त व्यम्क्तबाट पनर् अलग गर्च सककँदै र्। अब भर्े
नतमीहरूले मानर्सहरूका पररणामहरू कसले नर्धाचरण गछच भन्र्े कुरा थाहा पायौ।
मातनसहरूले अनुभवको आिारमा परमेश्वरलाई पररभावषत गने प्रववृ ि हुन्र्
परमेश्वरलाई चर्न्र्े षवियको बारे मा कुराकार्ी गदाच, के नतमीहरूले केही कुरा ख्याल गरे का

छौ? के नतमीहरूले आजभोर्ल उहाँको मर्ोवषृ ि रूपान्तररत भएको छ भन्र्े कुरा ख्याल गरे का छौ?
के मानर्सहरूप्रनतको उहाँको मर्ोवषृ ि अपररवतचर्ीय छ त? के उहाँले यसरी र्ै सधैँ सहर् गर्ुचहुन्छ
र मानर्सहरूलाई अनर्म्श्र्तकालसम्म उहाँको सबै प्रेम र कृपा प्रदार् गर्ुचहुन्छ त? यो मामलामा

परमेश्वरको सार पनर् समावेश छ। यसअनघ उल्लेि गररएका तथाकचथत उडन्ते पुत्रको प्रश्र्तफच

फकौं। त्यो प्रश्र् सोचधएपनछ, नतमीहरूको जबाफ त्यनत स्पष्ट चथएर्; अको शब्दमा भन्दा,
परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको बारे मा नतमीहरूसँग अझै पनर् त्यनत ठोस बुझाइ छै र्। मार्वजानतलाई
परमेश्वरले प्रेम गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा थाहा पाएपनछ, नतर्ीहरूले उहाँलाई प्रेमको प्रतीकको रूपमा
पररभाषित गरे ; नतर्ीहरूले के षवश्वास गछच र् ् भर्े, नतर्ीहरूले जेसुकै गरे तापनर्, नतर्ीहरूले जेजस्तो व्यवहार गरे तापनर्, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई जे-जस्तो व्यवहार गरे तापनर् र नतर्ीहरू जनत

र्ै अवज्ञाकारी भए तापनर्, यी कुर्ै पनर् कुराले केही फरक पदै र् ककर्कक परमेश्वरसँग प्रेम छ र
उहाँको प्रेम असीर्मत र अपररमेय छ; परमेश्वरसँग प्रेम छ, त्यसैले उहाँ मानर्सहरूप्रनत सहर्शील

हुर् सक्र्ुहुन्छ; र परमेश्वरसँग प्रेम छ त्यसैले उहाँ मानर्सहरूप्रनत कृपालु हुर् सक्र्ुहुन्छ, नतर्ीहरूको
अपररपक्वताप्रनत कृपालु हुर् सक्र्ुहुन्छ, नतर्ीहरूको अज्ञार्ताप्रनत कृपालु हुर् सक्र्ुहुन्छ, र

नतर्ीहरूको अवज्ञाप्रनत कृपालु हुर् सक्र्ह
ु ु न्छ। के वास्तवमै हुर्े भर्ेको यस्तै होइर् त? केही
मानर्सहरूको हकमा, नतर्ीहरूले एक पटक वा धेरै पटक परमेश्वरको धैयचता अर्ुभव गररसकेपनछ,

नतर्ीहरूले यी अर्ुभवहरूलाई परमेश्वरबारे नतर्ीहरूको आफ्र्ै बुझाइको महत्वपूणच कडीको रूपमा
र्लन्छर् ् र नतर्ीहरूले नतर्ीहरूप्रनत उहाँ सधैँ धैयच र कृपालु रहर्ुहुर्ेछ भन्र्े षवश्वास गछच र् ् र
त्यसपनछ नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर्को र्सलर्सलामा, परमेश्वरको यो धैयचतालाई उहाँले नतर्ीहरूप्रनत
गर्े व्यवहारको मापदण्डको रूपमा र्लन्छर् ्। अन्य यस्ता व्यम्क्तहरू पनर् छर् ् जसले एकपल्ट

परमेश्वरको सहर्शीलताको अर्ुभव गररसकेपनछ सधैँभरर परमेश्वरलाई सहर्शील भर्ेर पररभाषित
गछच र् ्—र

नतर्ीहरूको

मम्स्तष्कमा, यो

सहर्शीलता

अनर्म्श्र्तकालीर्, नर्सतच

र

पूणचतया

असैद्धाम्न्तक समेत हुन्छ। के यस्ता षवश्वासहरू सही छर् ् त? परमेश्वरको सार वा परमेश्वरको
स्वभावको मामला छलफल गररर्े हरे क समय नतमीहरू र्ककत भएजस्तो दे खिन्छौ। नतमीहरूलाई

यस्तो अवस्थामा दे ख्दा म धेरै बेर्ैर् हुन्छु। नतमीहरूले परमेश्वरको सारसम्बन्धी धेरै सत्यताहरू
सुर्ेका छौ; नतमीहरूले उहाँको स्वभावको बारे मा पनर् धेरै छलफलहरू सुर्ेका छौ। तथाषप, नतमीहरूको
मम्स्तष्कमा, यी मामलाहरू र यी पक्षहरूको सत्यता केवल र्सद्धान्त र र्लखित शब्दहरूमा आधाररत

सम्झर्ाहरूका रूपमा मात्रै हुन्छर् ्; नतमीहरूको दै नर्क जीवर्मा, नतमीहरूमध्ये कसैले पनर्
परमेश्वरको स्वभावलाई यो जे हो सोही रूपमा कदहल्यै अर्ुभव गर्च वा दे ख्न सकेको छै र्। यसथच,
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नतमीहरू सबै नतमीहरूको षवश्वासमा बेवकुफ ददमागवाला छौ; नतमीहरू सबैले अन्धो भई षवश्वास
गरररहे का छौ, यो हदसम्म कक नतमीहरूले परमेश्वरप्रनत अर्ादरकारी आर्रण राख्छौ र उहाँलाई
बढारे र समेत पन्छाउँ छौ। नतमीहरूले परमेश्वरप्रनत यस प्रकारको आर्रण राख्दा यसले कतातफच

डोर्याउँ छ? यसले नतमीहरूलाई सधैँ परमेश्वरको बारे मा नर्ष्किच नर्काल्र्े बाटोतफच डोर्याउँ छ।
नतमीहरूले एकपल्ट केही ज्ञार् हार्सल गररसकेपनछ, नतमीहरूले सन्तुम्ष्ट महसुस गछौ, मार्ौं
नतमीहरूले परमेश्वरलाई उहाँको सम्पूणचतामा र्ै प्राप्त गररसक्यौं। त्यसपनछ, नतमीहरूले परमेश्वर

यस्तै हुर्ुहुन्छ भर्ेर नर्ष्किच नर्काल्छौ र नतमीहरूले उहाँलाई स्वतन्त्रतापव
ू चक र्लायमार् हुर्
ददँ दैर्ौ। यसको अलाबा, जब परमेश्वरले कुर्ै र्याँ कायच गर्ुचहुन्छ, नतमीहरूले उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ
भन्र्े कुरालाई सम्जलै अस्वीकार गछौ। एक ददर् जब परमेश्वरले “म मार्वजानतलाई अब फेरर

कदहल्यै प्रेम गददचर्ँ; म अब फेरर कदहल्यै मानर्सलाई कृपा प्रदार् गर्ेछैर्ँ; म नतर्ीहरूप्रनतको र्रम
घण
ृ ा र द्वेिले घाँटीसम्म भररएको छु” भर्ेर भन्र्ुहुन्छ, तब त्यस्ता भर्ाइहरूले मानर्सहरूको

हृदयर्भत्र अन्तस्करणमा द्वन्द्व गराउर्ेछ। नतर्ीहरूमध्ये केहीले यसो समेत भन्र्ेछर् ,् “तपाईं अब
उप्रान्त मेरो परमेश्वर हुर्ुहुन्र्; तपाईं अब उप्रान्त मैले पछ्याउर् र्ाहे को परमेश्वर हुर्ुहुन्र्। यदद
तपाईंले भन्र्े कुरा यही हो भर्े तपाईं अब उप्रान्त मेरो परमेश्वर हुर् लायक हुर्ुहुन्र् र मैले

तपाईंलाई पछ्याइराख्न जरुरी छै र्। यदद तपाईं मलाई अब उप्रान्त कृपा, प्रेम र सहर्शीलता प्रदार्
गर्चह
ु ु न्र् भर्े म तपाईंलाई पछ्याउर् छोड्र्ेछु। यदद तपाईं मप्रनत अनर्म्श्र्तकालीर् रूपमा सहर्शील

हुर्ुहुन्छ भर्े, सधैँ मप्रनत धैयच हुर्ुहुन्छ भर्े, र तपाईंले मलाई तपाईं प्रेम हो, तपाईं धैयच हो र तपाईं
सहर्शीलता हो भर्ी हे र्च ददर्ुहुन्छ भर्े मात्रै म तपाईंलाई पछ्याउर् सक्छु र तब मात्रै तपाईंलाई
अन्त्यसम्म पछ्याउर्को लाचग मसँग आत्मषवश्वास हुर्ेछ। मसँग तपाईंको धैयचता र कृपा भएको
हुँदा मेरा अवज्ञा र मेरा अपराधहरूलाई अनर्म्श्र्तकालीर् रूपमा माफ र क्षमा गर्च सककर्ेछ, र

मैले जुर्सुकै समय र जुर्सुकै ठाउँ मा पाप गर्च सक्छु अनर् मैले जुर्सुकै समय र जुर्सुकै ठाउँ मा

कबुल गरे र माफ पाउर् सक्छु, र मैले तपाईंलाई जुर्सुकै समय र जुर्सुकै ठाउँ मा ररस उठाउर्
सक्छु। तपाईंले मेरो बारे मा कुर्ै पनर् रायहरू राख्नु वा नर्ष्किचहरू नर्काल्र्ु हुँदैर्।” नतमीहरूमध्ये

हरे कले यस प्रकारको मामलाको बारे मा आत्मपरक तवरले वा सर्ेत रूपले र्सोच्र्े भए तापनर्,
जब नतमीहरूले परमेश्वरलाई नतमीहरूको पाप क्षमा गर्च प्रयोग गररर्े औजार वा सन्
ु दर गन्तव्य
प्राप्त गर्च प्रयोग गररर्े वस्तुको रूपमा र्लन्छौ, तब नतमीहरूले जीषवत परमेश्वरलाई सूक्ष्म रूपले

आफ्र्ो षवपक्षमा, नतमीहरूको शत्रुको रूपमा रािेका हुन्छौ। मैले दे ख्न सक्र्े कुरा यही हो। तैँले “म
परमेश्वरमा षवश्वास गछुच,” “म सत्यताको िोजी गछुच,” “म मेरो स्वभावलाई पररवतचर् गर्च र्ाहन्छु,”

“म अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुर् र्ाहन्छु,” “म परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट पार्च र्ाहन्छु,” “म
परमेश्वरप्रनत समषपचत हुर् र्ाहन्छु,” “म परमेश्वरप्रनत बफादार हुर् र्ाहन्छु, र आफ्र्ो कतचव्य
राम्रोसँग नर्वाचह गर्च र्ाहन्छु,” आदद इत्यादद कुरा नर्रन्तर भनर्रहर् सक्छस ्। तथाषप, तेरा शब्दहरू

जनतसुकै र्ै मीठा लाग्र्े भए तापनर्, तैँले जनत र्ै धेरै र्सद्धान्तहरू जार्े तापनर्, र उक्त र्सद्धान्त
जनत र्ै प्रभावशाली वा प्रनतम्ष्ठत भए तापनर्, यो मामलाको तथ्य कुरा के हो भर्े अदहले
नतमीहरूमध्ये धेरै यस्ता छौ जसले आफूले ज्ञार् हार्सल गरे का नर्यमहरू, धमचर्सद्धान्तहरू,
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र्सद्धान्तहरूलाई परमेश्वरको बारे मा नर्ष्किच नर्काल्र् कसरी प्रयोग गर्े यसअनघ र्ै जानर्सकेको

छ र यसरी नतमीहरूले प्राकृनतक रूपमै उहाँलाई आफ्र्ो षवपक्षमा उभ्याएका छौ। तैँले अक्षरहरू र
र्सद्धान्तहरूको ज्ञार् हार्सल गरे को हुर्सक्र्े भए तापनर् तँ साँर्ो रूपले सत्यताको वास्तषवकतामा
प्रवेश गरे को छै र्स ्, त्यसैले, तैँले परमेश्वरको र्म्जक हुर्, उहाँलाई चर्न्र् र उहाँलाई बुझ्र् एकदमै
कदठर् छ। यो एकदमै िेदपूणच छ!

मैले एउटा र्भडडयोमा नर्म्र् दृश्य दे िेँ: केही दददीबदहर्ीहरूसँग “वर्र् दे हमा दे िा पर्ुचहुन्छ”
पस्
ु तकको एक प्रनत हुन्छ, र नतर्ीहरूले यसलाई एकदमै माचथ उठाइरहे का चथए; नतर्ीहरूले उक्त

पुस्तकलाई नतर्ीहरूमाझ, नतर्ीहरूको टाउकोमाचथ उठाइरहे का चथए। यो केवल एक आकृनत मात्र
भएको भए तापनर्, यसले मर्भत्र जे कुरा जागत
ृ गरायो त्यो केवल आकृनत चथएर्; बरु, यसले

मलाई के सोच्र्े तुल्यायो भर्े हरे क व्यम्क्तले नतर्ीहरूको हृदयमा जे कुरा माचथ उठाएर राख्छर् ्
त्यो परमेश्वरको वर्र् होइर्, त्यो त परमेश्वरको वर्र्को पुस्तक हो। यो अत्यन्तै दुःु िलाग्दो

मामला हो। त्यस्तो कायच परमेश्वरलाई माचथ उठाएर राख्नु जस्तो दरु
ु स्त उस्तै कायच होइर् ककर्भर्े
परमेश्वरको बारे मा नतमीहरूमा भएको बुझाइको कमी यस्तो हदसम्म पुगेको छ कक एकदमै स्पष्ट

प्रश्र्, एक अत्यन्तै मामुली मामलाले पनर् नतमीहरूलाई नतमीहरूका आफ्र्ै धारणाहरू बर्ाउर्े
तुल्याएको छ। जब म नतमीहरूलाई नतमीहरूका केही कुरा सोध्छु, नतमीहरूले अड्कल र नतमीहरूका
आफ्र्ा कल्पर्ाहरूद्वारा जबाफ ददन्छौ; नतमीहरूमध्ये केहीले त शङ्ग्कास्पद भाव धारण गछौ र
मेरा प्रश्र्हरूको जबाफ प्रश्र्हरूबाटै ददन्छौ। यसले मलाई अझ स्पष्टर्सत भन्छ कक नतमीहरूले

षवश्वास गरे को परमेश्वर साँर्ो परमेश्वर हुर्ुहुन्र्। परमेश्वरका वर्र्हरूलाई विौंसम्म पढे पनछ,
नतमीहरूले फेरर पनर् उहाँको बारे मा नर्ष्किच नर्काल्र्को लाचग ती वर्र्हरू, उहाँका काम, र थप
धमचर्सद्धान्तहरूलाई प्रयोग गछौ। यसको अलाबा, नतमीहरूले कदहल्यै पनर् परमेश्वरलाई बुझ्र्
समेत प्रयास गदै र्ौ; नतमीहरूले कदहल्यै पनर् उहाँका अर्भप्रायहरू पिा लगाउर्े, मानर्सहरूप्रनत

उहाँको मर्ोवषृ ि बुझ्र्े, वा परमेश्वरले कसरी सोच्र्ुहुन्छ, ककर् उहाँ दुःु िी बन्र्ुहुन्छ, ककर् उहाँ
ररसाउर्ुहुन्छ, ककर् उहाँले मानर्सहरूलाई नतरस्कार गर्ुचहुन्छ, र यस्तै अन्य प्रश्र्हरूको बोध गर्े

प्रयास गदै र्ौ। अझ भन्र्े हो भर्े, अझै धेरै मानर्सहरूले परमेश्वर सधैँ शान्त रहर्ुभएको छ
ककर्भर्े उहाँले मार्वजानतका षवषवध कायचहरूलाई नतर्ीहरूको बारे मा कुर्ै पनर् आर्रण वा षवर्ार

र्रािीकर् केवल हे दै हुर्ुहुन्छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। मानर्सहरूको अझै अको समूहले परमेश्वरले
एक आवाज पनर् नर्काल्र्ुहुन्र् ककर्भर्े उहाँले मौर् रूपमा स्वीकृनत जर्ाउर्ुभएको छ, र्प
ु र्ाप
रहर्ुभएको छ ककर्भर्े उहाँ प्रतीक्षा गरररहर्ुभएको छ वा ककर्भर्े उहाँसँग कुर्ै आर्रण र्ै छै र्

भन्र्े षवश्वास गछच र् ्; नतर्ीहरूले ठान्छर् ् कक परमेश्वरको आर्रणलाई यसअनघ र्ै पस्
ु तकहरूमा
षवस्तत
ृ रूपले व्याख्या गररसककएको छ र यसलाई यसको सम्पूणचतामै मार्वजानतलाई व्यक्त

गररसककएको छ, त्यसैले यसको बारे मा बारम्बार मानर्सहरूलाई बताइरहर् जरुरी छै र्। परमेश्वर
शान्त रहर्ुभएको भए तापनर्, उहाँसँग आर्रण र दृम्ष्टकोणका साथै उहाँले मानर्सहरूले पूरा

गर्ैपर्े सतच राख्नुभएका मापदण्डहरू हुन्छर् ्। मानर्सहरूले उहाँलाई बुझ्र् वा उहाँको िोजी गर्च
कोर्सस र्गरे तापनर्, परमेश्वरको आर्रण स्पष्ट छ। कुर्ै बेला जोश-जाँगरका साथ परमेश्वरलाई
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पछ्याएको तर त्यसपनछ कुर्ै समयमा उहाँलाई त्यागेर छाडी दहँडेको कुर्ै व्यम्क्तको बारे मा सोर्।

यदद उक्त व्यम्क्त अदहले आश्र्यच लाग्र्े गरी फकी आउर् र्ाहन्छ भर्े परमेश्वरको दृम्ष्टकोण
कस्तो हुन्छ वा उहाँको आर्रण कस्तो हुन्छ भन्र्े कुरा नतमीहरूलाई थाहा छै र्। के यो अन्त्यन्तै
दुःु िलाग्दो कुरो होइर् र? तथ्य के हो भर्े यो एकदमै सतही मामला हो। यदद नतमीहरूले साँर्ो

रूपले परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्थ्यौ भर्े नतमीहरूले यस प्रकारको व्यम्क्तप्रनत उहाँको आर्रण
कस्तो हुन्छ भन्र्े कुरा जान्थ्यौ, र नतमीहरूले अस्पष्ट जबाफ ददँ दैर्थ्यौ। नतमीहरूलाई थाहै छै र् ,
त्यसैले म नतमीहरूलाई कुरा बझ
ु ाउर् र्ाहन्छु।
परमेश्वरको कामको िौरान भाग्ने व्यक्क्तहरूप्रतत परमेश्वरको आचरर्
यस प्रकारका मानर्सहरू जहाँतहीीँ हुन्छर् ्: परमेश्वरको मागचको बारे मा नर्म्श्र्त भइसकेपनछ,
षवषवध कारणहरूले गदाच, नतर्ीहरू र्प
ु र्ाप गएँ है पनर् र्भर्ी, टाढा जार् र नतर्ीहरूको हृदयले जे
र्ाहन्छ त्यही गर्च छाडेर दहँ ड्छर् ्। हाललाई हामी यी व्यम्क्तहरूले छाडेर दहँ ड्र्े कारणहरूमा प्रवेश

गर्ेछैर्ौं; हामी पदहले यस प्रकारको व्यम्क्तप्रनत परमेश्वरको आर्रण कस्तो हुन्छ त भर्ेर हे र्ेछौं।
यो एकदमै स्पष्ट छ! यी मानर्सहरूले छाडी गएको क्षणदे खि, परमेश्वरको आँिामा नतर्ीहरूको

षवश्वासको अवचध समाप्त हुन्छ। यो उक्त एक व्यम्क्तले अन्त्य गरे को होइर्, यो त परमेश्वरले
अन्त्य गर्चभ
ु एको हो। उक्त व्यम्क्तले परमेश्वरलाई छाडेर गयो भन्र्क
ु ो अथच नतर्ीहरूले
परमेश्वरलाई अस्वीकार गरे , नतर्ीहरूले उहाँलाई अब फेरर कदहल्यै र्ाहँदैर्र् ् र नतर्ीहरूले

परमेश्वरको मुम्क्त अब फेरर कदहल्यै स्वीकार गदै र्र् ् भन्र्े हुन्छ। यस प्रकारका मानर्सहरूले
परमेश्वरलाई र्र्ाहर्े भएको हुर्ाले, के नतर्ीहरूलाई उहाँले अझै र्ाहर्ुहुन्छ त? यसको अलाबा, जब
त्यस्ता मानर्सहरूसँग यस प्रकारको आर्रण, यो दृम्ष्टकोण हुन्छ र नतर्ीहरू परमेश्वरलाई छाडी
जार् दृढ बन्छर् ्, तब नतर्ीहरूले पदहले र्ै परमेश्वरको स्वभावलाई भड्काइसकेका हुन्छर् ्। नतर्ीहरू

ररसले र्ूर र्भएको र नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई र्सरापेको भए पनर्, नतर्ीहरू दष्ु ट र अनतशय
व्यवहारमा संलग्र् र्भए तापनर् र यी मानर्सहरूले “जब मैले बाह्य रूपमा धीत मररन्जेल मजा

र्लइसकेको हुन्छु, वा जब मलाई अझै केही कुराको लाचग परमेश्वरको आवश्यकता पछच , यदद यस्तो
ददर् आए, म फकी आउर्ेछु वा परमेश्वरले मलाई बोलाउर्भ
ु यो भर्े म फकी आउर्ेछु” भर्ेर सोर्े
तापनर् वा नतर्ीहरूले “जब म बाह्य रूपमा र्ोटिस्त हुन्छु, वा जब मैले बाह्य संसार एकदमै
अन्धकारमय र दष्ु ट भएको दे ख्छु र म अब फेरर कदहल्यै जमार्ाअर्ुसार र्ल्र् र्ाहन्र् भर्े, म

परमेश्वरकहाँ फकी आउर्ेछु” भर्ेर भर्े तापनर् यस्तो हुन्छ। यी मानर्सहरूले नतर्ीहरू कदहले फकी
आउर्े भर्ेर नतर्ीहरूको मम्स्तष्कमा दहसाबककताब गररसकेको हुर्े भए तापनर् र नतर्ीहरूले फकी

आउर्े ढोका िुला रािे तापनर्, नतर्ीहरूले महसुस गदै र्र् ् कक र्ाहे नतर्ीहरूले जेसुकै षवश्वास
गरूर् ् वा नतर्ीहरूले जे-जसरी र्ै योजर्ा गरूर् ् यो त केवल अर्भलािी सोर् मात्र हुन्छ। नतर्ीहरूको
सबैभन्दा ठूलो गल्ती भर्ेको परमेश्वरलाई छाडी जार्े नतर्ीहरूको र्ाहर्ाले परमेश्वरलाई कस्तो
अर्भ
ु व गर्े तल्
ु याउँ छ भन्र्े बारे मा स्पष्ट र्हुर्ु हो। नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई छाडी जार्े नर्णचय
गरे कै क्षणदे खि, उहाँले नतर्ीहरूलाई पूणच रूपमा पररत्याग गर्ुचहुन्छ; त्यनत बेलासम्ममा, उहाँले त्यस्तो
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व्यम्क्तको पररणाम नर्धाचरण गररसक्र्ुभएको हुन्छ। त्यो पररणाम के हो त? त्यो पररणाम भर्ेको
उक्त व्यम्क्त मुसाहरूमध्ये एक बन्र्ेछ र नतर्ीहरूसँगै र्ार्सएर जार्ेछ भन्र्े हो। यसरी, मानर्सहरूले
यस प्रकारको अवस्था बारम्बार दे ख्छर् ्: कुर्ै व्यम्क्तले परमेश्वरलाई छाड्छ तर त्यसपनछ उसले

कुर्ै दण्ड पाउँ दै र्। परमेश्वरले उहाँको आफ्र्ै र्सद्धान्तहरू अर्ुसार कायच सञ्र्ालर् गर्ुचहुन्छ; केही
कुराहरू दे ख्न सककन्छ भन्र्े अन्य कुराहरूर्ादहँ परमेश्वरको हृदयर्भत्र नर्ष्किचमा पुग्छर् ्, त्यसैले

मानर्सहरूले र्नतजाहरू दे ख्न सक्दै र्र् ्। मानर्सहरूले दे ख्न सक्र्े भाग र्ै वस्तुहरूको साँर्ो भाग हो

भन्र्े जरुरी छै र्, तर त्यो अको भागमा—तैँले र्दे ख्ने भागमा—वास्तवमा परमेश्वरका साँर्ो हृदयस्पशी
सोर्हरू र नर्ष्किचहरू हुन्छर् ्।

परमेश्वरको कामको अवधिमा भाग्ने मातनसहरू सािँचो मागछ त्याग्ने व्यक्क्तहरू हुन ्
त्यसो भए, परमेश्वरले यस प्रकारका मानर्सहरूलाई कसरी त्यस्तो गम्भीर दण्ड ददर्

सक्र्ुहुन्छ? उहाँ नतर्ीहरूप्रनत ककर् त्यनत ररसाउर्ुहुन्छ? सवचप्रथम, हामीलाई परमेश्वरको स्वभाव
भर्ेको मदहमा र क्रोध हो भन्र्े थाहा छ; उहाँ जो कसैले काटे र मार्े भेडा होइर्, उहाँ मानर्सहरूले

जसरी र्ाह्यो त्यसरी काबूमा रहर्े कठपुतली हुर्े कुरा त झर् ् परै जाओस ्। उहाँ यता-उता गराउर्
सककर्े ररिो हावाको पोको पनर् होइर्। यदद तैँले परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ह
ु ु न्छ भर्ी सच्र्ा रूपमा
षवश्वास गछच स ् भर्े, तँसँग परमेश्वरको डर मान्र्े हृदय हुर्प
ु छच , अनर् तैँले उहाँको सार क्रोचधत
पाररर्ु पर्े कुरा होइर् भर्ी जान्र्ुपछच । यस्तो क्रोध एउटा शब्दले, वा शायद एउटा षवर्ारले, वा

शायद कुर्ै प्रकारको दष्ु ट व्यवहारले, वा शायद सामान्य व्यवहार—यस्तो व्यवहार जुर् मार्वीय

आँिाहरू र आर्ारशास्त्रअर्ुसार ठीकै लाग्र्े हुन्छर् ्—त्यसले समेत पैदा गराउर् सक्छ; वा शायद
यो क्रोधलाई कुर्ै धमचर्सद्धान्त वा र्सद्धान्तले भड्काउँ छ। तथाषप, तैँले परमेश्वरलाई क्रोचधत
पाररसकेपनछ तेरो अवसर गुर्मसकेको हुन्छ, अनर् तेरा आखिरी ददर्हरू आइसकेका हुन्छर् ्। यो
एकदम भयार्क कुरा हो! यदद तैँले परमेश्वरलाई ठे स पुर्याउर्ु हुँदैर् भन्र्े कुरा बुझ्दै र्स ् भर्े, तँ

परमेश्वरसँग डराउँ दै र्स ्, र शायद तैँले नर्यर्मत रूपमा उहाँलाई ठे स पुर्याउँ दै गरे को हुर् सक्छस ्।
यनत तँलाई कसरी परमेश्वरको डर मान्र्े भन्र्े कुरा थाहा छै र् भर्े तैँले परमेश्वरको डर मान्र्
सक्दै र्स ्, र तँलाई कसरी आफूले आफूलाई परमेश्वरको मागच अथाचत परमेश्वरको डर मान्र्े अनर्

दष्ु टताबाट अलग रहर्े मागचमा दहँ ड्र्े बाटोमा लैजार्े हो सो थाहा हुर्ेछैर्। परमेश्वरलाई ठे स
पुर्याउर्ु हुँदैर् भन्र्े तँलाई थाहा भइसकेपनछ र तँ यसबारे मा सर्ेत भइसकेपनछ, तैँले परमेश्वरको
डर मान्र्े अनर् दष्ु टताबाट अलग रहर्े भर्ेको के हो सो थाहा पाउर्ेछस ्।

परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा दहँड्र्ु भर्ेको तैँले कनत सत्यता

बुझेको छस ्, तैँले कनत परीक्षाहरूको अर्ुभव गरे को छस ्, वा तँ कनत अर्ुशार्सत छस ् भन्र्े बारे मा
र्ै हुर्ु जरुरी छै र्। बरु, यो त तँसँग तेरो हृदयमा परमेश्वरप्रनत कस्तो प्रकारको आर्रण छ र तैँले
के सार व्यक्त गछच स ् भन्र्े कुरामा नर्भचर हुन्छ। मानर्सहरूका सारहरू र नतर्ीहरूका आत्मपरक

आर्रणहरू—यी कुराहरू धेरै महत्वपण
ू च, धेरै नर्णाचयक छर् ्। जहाँसम्म परमेश्वरलाई पररत्याग गर्े
र छोडेर जार्े व्यम्क्तहरूको सवाल छ, परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको नर्न्दर्ीय आर्रण र सत्यतालाई
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घण
ृ ा गर्े नतर्ीहरूको हृदयले यसअनघ र्ै उहाँको स्वभावलाई क्रुद्ध पाररसकेका हुन्छ, जहाँसम्म
उहाँको सवाल छ, उहाँले नतर्ीहरूलाई कदहल्यै पनर् क्षमा गर्ुचहुर्ेछैर्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको
अम्स्तत्वको बारे मा जार्ेका छर् ्, नतर्ीहरूलाई उहाँ यसअनघ र्ै आइसक्र्भ
ु एको छ भर्ी सूचर्त

गररसककएको छ र नतर्ीहरूले परमेश्वरको र्याँ कामको पनर् अर्ुभव गररसकेका छर् ्। नतर्ीहरू
प्रस्थार् हुर्ुको कारण नतर्ीहरू भ्रममा परे काले वा बेवकुफ भएकाले चथएर्, नतर्ीहरूलाई जबरजस्ती
छोडेर जार् लगाउर्े कुरो त परै जाओस ्। बरु, नतर्ीहरूले जार्ी-जार्ी र्ै र स्पष्ट षवर्ारको साथ

परमेश्वरलाई छोडेर जार्े षवकल्प रोजे। नतर्ीहरूको प्रस्थार् नतर्ीहरूले बाटो बबराएको कारण चथएर्,
र् त नतर्ीहरू पररत्याग गररएका र्ै चथए। त्यसकारण, परमेश्वरको र्जरमा नतर्ीहरू झुण्डबाट
हराएका भेडाहरू होइर्र् ्, नतर्ीहरू बाटो बबराएका उडन्ते पुत्रहरू हुर्े कुरा त परै जाओस ्। नतर्ीहरूले
दण्डहीर्ताका साथ प्रस्थार् गरे —त्यस्तो अवस्थाले, त्यस्तो पररम्स्थनतले परमेश्वरको स्वभावलाई
भड्काउँ छ, र यही भड्काइको कारण उहाँले नतर्ीहरूलाई नर्राशाजर्क पररणामहरू ददर्ुहुन्छ। के

यस प्रकारको पररणाम डरलाग्दो हुँदैर् त? त्यसकारण, यदद मानर्सहरूले परमेश्वरलाई चर्न्दै र्र् ्
भर्े नतर्ीहरूले उहाँलाई ठे स पुर्याउर् सक्छर् ्। यो सार्ो कुरो होइर्! यदद मानर्सहरूले परमेश्वरको
आर्रणलाई गम्भीर रूपमा र्लँ दैर्र् ् भर्े र नतर्ीहरू अझै पनर् नतर्ीहरू उहाँका हराएका भेडाहरू

भएकोले उहाँ नतर्ीहरू फकी आउर्े आशामा हुर्ुहुन्छ र उहाँले अझै पनर् नतर्ीहरूले हृदय पररवतचर्
गरूर् ् प्रतीक्षामा हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े षवश्वास गछच र् ् भर्े, नतर्ीहरू नतर्ीहरूको दण्डका ददर्हरूबाट धेरै
टाढा छै र्र् ्। परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई स्वीकार गर्च मात्र इन्कार गर्ुचहुन्र्—नतर्ीहरूले उहाँको

स्वभावलाई भड्काएको त्यो दोस्रो पटक भएको हुँदा, मामला झर्ै भयार्क हुन्छ! यी मानर्सहरूको
अर्ादरकारी आर्रणहरूले यसअनघ र्ै परमेश्वरका प्रशासनर्क षवचधहरूको उल्लंघर् गररसकेका
छर् ्। के नतर्ीहरूलाई अझै उहाँले स्वीकार गर्चह
ु ु न्छ त? परमेश्वरको हृदयमा, यो मामलाको
सम्बन्धमा उहाँका र्सद्धान्तहरू के हुन्छ भर्े यदद कसैले साँर्ो मागचको बारे मा नर्म्श्र्तता हार्सल
गरे को छ तर पनर् अझै उसले जार्ी-जार्ी र्ै र स्पष्ट षवर्ारको साथ परमेश्वरलाई अस्वीकार गरी
परमेश्वरबाट टाढा जान्छ भर्े, उहाँले त्यस्तो व्यम्क्तको मुम्क्तको बाटो बन्द गररददर्ुहुन्छ र उक्त
व्यम्क्तको लाचग राज्यको प्रवेशद्वार अब उप्रान्त बन्द गररर्ेछ। जब यस्तो व्यम्क्त फेरर ढोका

ढकढक्याउँ दै आउँ छ, परमेश्वरले ढोका उघार्चह
ु ु र्ेछैर्; उक्त व्यम्क्तलाई सधैँको लाचग ढोका बन्द गरी
बादहरै राखिर्ेछ। सायद नतमीहरूमध्ये केहीले बाइबलमा मोशाको कथा पढे का छौ होला।

परमेश्वरद्वारा मोशाको अर्भिेक भएपनछ, नतर्का कायचहरूको कारण र अन्य षवषवध कुराहरूको

कारण २५० जर्ा अगुवाहरूले मोशाप्रनत अवज्ञा व्यक्त गरे । नतर्ीहरूले कोप्रनत समषपचत हुर्
अस्वीकार गरे त? नतर्ीहरूले परमेश्वरका बन्दोबस्तहरूप्रनत समषपचत हुर् अस्वीकार गरे ; नतर्ीहरूले
यस मामला सम्बन्धी परमेश्वरको कामप्रनत समषपचत हुर् अस्वीकार गरे । नतर्ीहरूले यसो भर्े:
“तपाईंहरूले अनत गर्ुचभयो! महासभामा सबै जर्ा पषवत्र छर् ्, हरे क व्यम्क्त पषवत्र छर् ् र

नतर्ीहरूमाझ यहोवा हुर्ुहुन्छ…।” के यी शब्द र पङ्ग्नतहरू, मार्व दृम्ष्टकोणबाट, धेरै गम्भीर छर् ्
त? ती धेरै गम्भीर छै र्र् ्! कम्तीमा पनर् यी शब्दहरूको शाम्ब्दक अथच गम्भीर छै र्। कार्ुर्ी अथचमा,
नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् कार्र्
ु उल्लंघर् गदै र्र् ्, ककर्भर्े सतही रूपमा, यो शत्रत
ु ापण
ू च भािा वा
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शब्दसंिह होइर्, यसमा ईश्वरनर्न्दाको संकेताथच हुर्े कुरा त परै जाओस ्। यी त केवल सामान्य
वाक्यहरू हुर् ्, त्योभन्दा बढ्ता केही होइर्र् ्। त्यसो भए, ककर् यी शब्दहरूले परमेश्वरको त्यस्तो
क्रोध भड्काउर् सक्छ त? ककर्भर्े ती शब्दहरू मानर्सहरूलाई भनर्एका चथएर्र् ्, परमेश्वरलाई

भनर्एका चथए। नतर्ीहरूले व्यक्त गरे का मर्ोवषृ ि र स्वभाव र्ै ती कुराहरू हुर् ् जसले परमेश्वरको
स्वभावलाई भड्काउँ छ, र नतर्ीहरूले चर्ढ्याउर्ु र्हुर्े परमेश्वरको स्वभावलाई चर्ढ्याउँ छर् ्। अन्त्यमा
ती अगुवाहरूका पररणामहरू के चथए, हामी सबैलाई थाहा छ। परमेश्वरलाई त्याग गरे का

मानर्सहरूको सम्बन्धमा भन्दा, नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण के हो त? नतर्ीहरूको आर्रण के हो त?
अनर् ककर् नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण र आर्रणले परमेश्वरलाई नतर्ीहरूसँग त्यस शैलीमा व्यवहार

गर्े तुल्याउँ छ त? यसको कारण के हो भर्े, नतर्ीहरूले उहाँ परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े जार्े तापनर्,
नतर्ीहरूले अझै उहाँलाई धोका ददर्े षवकल्प रोजे , अनर् यसको कारण नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूको
मुम्क्तका सबै अवसरहरूबाट पूणच रूपमा बम्न्र्त गररन्छ। बाइबलमा लेखिएझैं, “ककर्भर्े यदद

हामीले सत्यको ज्ञार् प्राप्त गररसकेपनछ पनर् जार्ी-जार्ी पाप गछौं भर्े, त्यस उप्रान्त पापहरूको
नर्म्म्त कुर्ै बर्लदार् बाँकी रहँदैर्।” के अब नतमीहरूले यो मामलाको बारे मा स्पष्ट बुझ्यौ त?
मातनसहरूको तनयततलाई परमेश्वरप्रततको ततनीहरूको आचरर्ले तनिाछरर् गर्छ
परमेश्वर जीषवत परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, र मानर्सहरूले फरक-फरक पररम्स्थनतहरूमा फरक-फरक
व्यवहार गदाच ती व्यवहारहरूप्रनत उहाँको आर्रण पनर् फरक-फरक र्ै हुन्छ ककर्भर्े र् त उहाँ

कठपुतली र्ै हुर्ुहुन्छ र् त उहाँ ररिो हावाको झोक्का र्ै हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरको मर्ोवषृ िको बारे मा
जान्र्ु मार्वजानतको लाचग मूल्यवार् ् िोजी हो। मानर्सहरूले परमेश्वरको आर्रणको बारे मा जार्ेर

कसरी अर्लअर्ल गदै परमेश्वरको स्वभावको ज्ञार् प्राप्त गर्च र उहाँको हृदयलाई बझ्
ु र् सक्छर् ्
भन्र्े कुरा र्सक्र्ुपछच । जब तैँले क्रर्मक रूपमा परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्र् थाल्छस ् तब तैँले उहाँको

डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े उपलम्ब्ध प्राप्त गर्ुच धेरै गाह्रो कुरा हो भन्र्े महसुस गर्ेछैर्स ्।

अझ भन्र्े हो भर्े, जब तैँले परमेश्वरलाई बुझ्छस ् तब तैँले उहाँको बारे मा नर्ष्किच नर्कार्लहाल्र्े

सम्भावर्ा कम हुर्ेछ। जब तैँले उहाँको बारे मा नर्ष्किच नर्कार्लहाल्र्े काम बन्द गर्ेछस ्, तब तैँले
उहाँलाई ठे स पुर्याउर्े सम्भावर्ा कम हुर्ेछ, अनर् तैँले महसुस र्ै र्गरीकर् उहाँले तँलाई उहाँको
बारे मा ज्ञार् प्राप्त गर्ेतफच डोर्याउर्ुहुर्ेछ; यसले तेरो हृदयलाई उहाँप्रनतको श्रद्धाले भररददर्ेछ।

त्यसपनछ तैँले आफूले ज्ञार् हार्सल गरे का धार्मचक मतहरू, शाम्ब्दक अथचहरू र र्सद्धान्तहरूद्वारा

परमेश्वरलाई पररभाषित गर्च छाड्र्ेछस ्। यसको सट्टा, नर्रन्तर रूपमा सबै थोकमा परमेश्वरका
अर्भप्रायहरूको िोजी गदै , तँ अर्ेतर् रूपमै परमेश्वरको हृदय अर्रू
ु पको व्यम्क्त बन्र्ेछस ्।

परमेश्वरको कामलाई मानर्सहरूद्वारा दे ख्न र छुर् सककँदै र्, तर जहाँसम्म उहाँको सवाल छ,

हरे क व्यम्क्तका कायचहरूलाई—साथै उहाँप्रनतको नतर्ीहरूको आर्रणलाई—परमेश्वरले महसुस मात्र
गर्च सक्र्हुन्र् बरु उहाँले नतर्लाई दे ख्न समेत सक्र्ुहुन्छ। यो हरे कले पदहर्ार् गर्ुचपर्े र स्पष्ट
रूपमा बझ्
ु र्प
ु र्े कुरा हो। तैँले आफूलाई सधैँ सोचधरािेको हुर् सक्छस ्, “के यहाँ मैले जे गरररहे को

छु सो परमेश्वरलाई थाहा छ? के मैले अदहले जे सोचर्रहे को छु सो उहाँलाई थाहा छ? शायद
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उहाँलाई थाहा छ, शायद उहाँलाई थाहा छै र्।” यदद तैँले परमेश्वरलाई पछ्याउँ दै र परमेश्वरमा
षवश्वास गदै तर उहाँको काम र उहाँको अम्स्तत्वको बारे मा शङ्ग्का गदै यस प्रकारको दृम्ष्टकोण

अपर्ाउँ छस ् भर्े दढलो-र्ाँडो यस्तो ददर् आउर्ेछ जर्
ु ददर् तैँले उहाँलाई ररस उठाउर्ेछस ्, ककर्कक

तँ अनघदे खि र्ै डरलाग्दो भीरको छे उमा दहँडडरहे को हुन्छस ्। मैले धेरैलाई दे िेको छु जो विौंदे खि
परमेश्वरमा षवश्वास गदै आएका छर् ् तैपनर् नतर्ीहरूले सत्यता वास्तषवकतालाई हार्सल गरे का
छै र्र् ्, नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्र्े कुरा त परै जाओस ्। यस्ता मानर्सहरूले आफ्र्ो

जीवर् र कदमा कुर्ै प्रगनत गदै र्र् ् र नतर्ीहरूले केवल सबैभन्दा सतही धार्मचक र्सद्धान्तहरूलाई
मात्र पालर् गछच र् ्। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े त्यस्ता मानर्सहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू आफै जीवर्
हुर् ् भर्ेर कदहल्यै पनर् मार्ेका हुँदैर्र् ् र नतर्ीहरूले उहाँको अम्स्तत्वलाई कदहल्यै पनर् सामर्ा
गरे का र स्वीकार गरे का हुँदैर्र् ्। के तँ ठान्छस ् त्यस्ता मानर्सहरूलाई दे ख्दा परमेश्वर िश
ु ीले गद-

गद बन्र्ुहुन्छ? के नतर्ीहरूले उहाँलाई सान्त्वर्ा ददन्छर् ्? यसरी मानर्सहरूले परमेश्वरमा जे-जसरी
षवश्वास गछच र् ् त्यसले नतर्ीहरूको नर्यनतलाई नर्धाचरण गछच । मानर्सहरूले कसरी परमेश्वरको

िोजी गछच र् ् र नतर्ीहरू कसरी परमेश्वरकहाँ जान्छर् ् भन्र्े षवियमा, मानर्सहरूका आर्रण
प्राथर्मक महत्त्वका हुन्छर् ्। परमेश्वरलाई उहाँ केवल तेरो टाउकोको पछाडड उडडरहर्े ररिो हावाको
पोको हो जस्तै गरे र बेवास्ता र्गर्ूच; तैँले षवश्वास गर्े परमेश्वरलाई सधैँ जीषवत परमेश्वर, एक
वास्तषवक परमेश्वरको रूपमा सोच्र्।ू उहाँ माचथ तेस्रो स्वगचमा केही काम र्भएर त्यषिकै बसेर

समय बबताउँ दै हुर्ुहुन्र्। बरु, उहाँले त नर्रन्तर रूपमा हरे क व्यम्क्तको हृदयर्भत्र हे रररहर्ुभएको
छ, नतमीहरू के गर्च लागेका छौं भर्ी अवलोकर् गरररहर्ुभएको छ, नतमीहरूका सार्ाभन्दा सार्ा

हरे क शब्द अनर् सार्ाभन्दा सार्ा हरे क कमचलाई नर्यार्लरहर्ुभएको छ, तैँले कसरी व्यवहार गछच स ्
भर्ी नर्यार्लरहर्भ
ु एको छ र उहाँप्रनत तेरो मर्ोवषृ ि कस्तो छ भर्ी हे रररहर्भ
ु एको छ। तँ आफूले
आफूलाई परमेश्वरसमक्ष समषपचत गर्च इच्छुक भए पनर् र्भए पनर् तेरा सबै व्यवहारहरू र तेरा

र्भत्री सोर्हरू र षवर्ारहरू उहाँ समक्ष उदाङ्ग्गो हुन्छर् ् र उहाँद्वारा हे ररएका हुन्छर् ्। तेरो व्यवहारको
कारण, तेरा कमचहरूको कारण र उहाँप्रनतको तेरो आर्रणको कारण, तेरो बारे मा परमेश्वरको राय र
तँप्रनतको उहाँको आर्रण नर्रन्तर पररवतचर् भइरहे को हुन्छ। म केही मानर्सहरूलाई केही सल्लाह
ददर् र्ाहन्छु: उहाँ तँमा आशक्त हुर्प
ु छच झैं गरी, उहाँले तँलाई कदहल्यै छाड्र् सक्र्ुहुन्र् झैं गरी,
अनर् तँप्रनतको उहाँको आर्रण अटल रहे को र त्यो कदहल्यै पररवतचर् र्ै हुँदैर् झैं गरी, परमेश्वरको
हातमा आफूलाई र्शशु झैं र्राि ्, अनर् म नतमीहरूलाई सपर्ा दे ख्न छोड्र्ू भर्ेर पनर् सल्लाह
ददन्छु। हरे क व्यम्क्तप्रनत व्यवहार गर्े कुरामा परमेश्वर धमी हुर्ुहुन्छ, मानर्सहरूलाई म्जत्र्े र
मम्ु क्त ददर्े कामको बारे को उहाँको षवचधमा उहाँ इमान्दार हुर्ह
ु ु न्छ। यो उहाँको व्यवस्थापर् हो।

उहाँले हरे क व्यम्क्तलाई गम्भीरताका साथ व्यवहार गर्ुचहुन्छ, उहाँले िेलाइर्े पाल्तु जन्तुलाई जस्तो
व्यवहार गर्ुचहुन्र्। मार्वप्रनतको परमेश्वरको प्रेम पुलपुलाउर्े वा बबगार्े ककर्समको हुँदैर्, र् त
मार्वजानतप्रनतको उहाँको कृपा र सहर्शीलता र्ै आशम्क्तपर्युक्त र अषववेकपूणच र्ै हुन्छर् ्।

यसको षवपरीत, मार्वप्रनतको परमेश्वरको प्रेममा जीवर्लाई र्ाहर्े, दया गर्े र आदर गर्े कुराहरू

पछच र् ्; उहाँको कृपा र सहर्शीलताले नतर्ीहरूप्रनतको उहाँका अपेक्षाहरू व्यक्त गछच र् ् र नतर्ीहरू
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मार्वजानतलाई बाँच्र्को लाचग आवश्यक पर्े कुराहरू हुर् ्। परमेश्वर जीषवत हुर्ुहुन्छ र परमेश्वर
वास्तषवक रूपमै अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ; मार्वजानतप्रनतको उहाँको आर्रण र्सद्धान्तमा आधाररत

छ, यो बबलकुलै पनर् कट्टरपन्थी नर्यमहरूको सँगालो होइर्, र यो पररवतचर् हुर् सक्छ।
मार्वजानतप्रनतको उहाँका आशयहरू नतर्ीहरू उत्पन्र् हुर्े पररम्स्थनतमा आधाररत भएर अनर् हरे क
व्यम्क्तको आर्रण पररवतचर्सँगै क्रर्मक रूपले पररवतचर् हुँदैछर् ् र समयसँगै रूपान्तररत हुँदैछर् ्।
त्यसकारण, तैँले तेरो हृदयमा सम्पूणच स्पष्टताका साथ थाहा पाउर्ुपछच कक परमेश्वरको सार
अपररवतचर्ीय छ, र उहाँको स्वभाव षवर्भन्र् समयहरू र षवर्भन्र् पररप्रेक्ष्यहरूमा बादहर नर्स्कन्छ।

तैँले यो कुरालाई गम्भीर कुरा हो भन्र्े र्ठान्र् सक्छस ् र तैँले परमेश्वरले कसरी षवर्भन्र् कुराहरू
गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा कल्पर्ा गर्च आफ्र्ै व्यम्क्तगत धारणाहरू प्रयोग गर्च सक्छस ्। तथाषप, केही

समयहरू यस्ता हुन्छर् ् जुर् बेला तेरो दृम्ष्टकोणको षवपरीत ध्रुव र्ादहँ सत्य हुन्छ र परमेश्वरलाई
मापर् गर्े प्रयासमा तैँले तेरा आफ्र्ै व्यम्क्तगत धारणाहरू प्रयोग गदै परमेश्वरलाई क्रोचधत
पाररसकेको हुन्छस ्। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े परमेश्वर तैँले सोर्ेको जस्तो गरी सञ्र्ार्लत हुर्ुहुन्र्,
र् त तैँले भर्े जस्तो गरी र्ै उहाँले षवर्भन्र् कुराहरूप्रनत व्यवहार गर्ुचहुन्छ। तसथच, म तँलाई तेरो
वररपररका हरे क कुराहरू सामर्ा गर्े तररकामा तँ सावधार् र षववेकी हुर्ू अनर् सबै कुराहरूमा
परमेश्वरको मागचमा दहँ ड्र्े र्सद्धान्त अथाचत परमेश्वरको डर मान्र्े अनर् दष्ु टताबाट अलग रहर्े
र्सद्धान्तको अर्स
ु रण गर्च र्सक्र्ू भर्ी स्मरण गराउँ छु। तैँले परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको

आर्रण सम्बन्धी कुराहरूको बारे मा दररलो बुझाइ षवकास गर्ुचपछच , तैँले यी कुराहरू तँलाई सुर्ाउर्े

अन्तज्ञाचर्ी मानर्सहरू भेटाउर्ुपछच , र तैँले इमार्दारतापूवचक िोजी गर्ुचपछच । मर्लाग्दो गरी उहाँको
मूल्याङ्ग्कर् गदै , मर्ोमार्ी ढङ्ग्गले उहाँका बारे मा नर्ष्किचहरू नर्काल्दै र उहाँले पाउर्ुपर्े सम्मार्

र्ददई उहाँप्रनत व्यवहार गदै —तेरो षवश्वासको परमेश्वरलाई कठपत
ु लीको रूपमा र्हे र्च।ू परमेश्वरले
तेरो लाचग मुम्क्त ल्याउँ दै गदाच र उहाँले तेरो प्रनतफल नर्धाचरण गदै गदाच, उहाँले तँलाई कृपा, वा
सहर्शीलता, वा न्याय र सजाय प्रदार् गर्च सक्र्ुहुन्छ, तर जुर्सुकै अवस्था भए पनर्, तँप्रनतको

उहाँको मर्ोवषृ ि अपररवतचर्ीय हुँदैर्। यो कुरा उहाँप्रनतको तेरो आफ्र्ै आर्रणको साथसाथै उहाँको
बारे मा तेरो बुझाइमा नर्भचर हुन्छ। परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञार् वा बुझाइको एक पक्षको आधारमा
सधैँको लाचग उहाँको पररभािा र्गर्। मत
ृ क परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्; जीषवत परमेश्वरमा षवश्वास

गर्। यो कुरा सम्झ! मैले यहाँ केही सत्यताहरूका बारे मा—नतमीहरूले सुन्र् आवश्यक रहे का
सत्यताहरूका बारे मा—बताएको भए तापनर् नतमीहरूको वतचमार् म्स्थनत र वतचमार् कदको
पररप्रेक्ष्यमा, नतमीहरूको उत्साहलाई र्मार्चका िानतर म हालको लाचग नतमीहरूलाई ठूला सतचहरू

राम्ख्दर्ँ। त्यसो गर्ाचले नतमीहरूको हृदय उदासपर्ले भररर्ेछ र नतमीहरूले परमेश्वरप्रनत अत्यन्तै
नर्राश अर्ुभव गर्ेछौ। यसको सट्टामा, म आशा गछुच, नतमीहरूले भषवष्यमा आउर्े बाटो दहँड्दा

नतमीहरूको हृदयमा भएको परमेश्वरप्रनतको प्रेम र परमेश्वरप्रनतको आदरपूणच आर्रणलाई प्रयोग
गर्च सक्र्ेछौ। परमेश्वरमा कसरी षवश्वास गर्े भन्र्े मामलामा उल्झर्मा र्पर; यसलाई सबैभन्दा
ठूला सवालहरूमध्ये एकको रूपमा लेओ। यसलाई आफ्र्ो हृदयमा राि, यसलाई अभ्यास गर र

यसलाई वास्तषवक जीवर्सँग जोड; केवल ओठे सेवा मात्र र्गर—ककर्भर्े यो मामला भर्ेको जीवर्
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र मत्ृ युको मामला हो र त्यस्तो मामला हो जसले तेरो गन्तव्य नर्धाचरण गछच । यसलाई हाँर्स-

मजाक वा बच्र्ाको िेलौर्ाको रूपमा र्लेओ! मैले आज यी वर्र्हरू नतमीहरूसँग बाँडेपनछ,

नतमीहरूका मम्स्तष्कले कनतको बझ
ु ाइ प्राप्त गरे का छर् ् भर्ी म आफै सोचर्रहे को छु। आज मैले
जे कुरा भर्ेँ सोबारे मा के नतमीहरूलाई सोध्र् मर् लागेका कुर्ै प्रश्र्हरू छर् ्?

यी षवियहरू अर्ल र्याँ छर् ् र नतमीहरूका दृम्ष्टकोणहरू, नतमीहरूका सामान्य िोजीहरू र

नतमीहरूले प्राय ध्यार् ददर्े कुराहरूभन्दा अर्ल फरक भए तापनर्, मलाई लाग्छ एकपल्ट केही

समयको लाचग नतमीहरूले नतर्लाई सङ्ग्गनत गररसकेपनछ नतमीहरूले यहाँ मैले भर्ेका सबै कुराहरूको
बारे मा आम बुझाइ प्राप्त गर्ेछौ। यी षवियहरू सबै र्ै धेरै र्याँ र नतमीहरूले पदहले कदहल्यै

र्सोर्ेका छर् ्, त्यसैले म आशा गछुच कक नतर्ले कुर्ै पनर् प्रकारले नतमीहरूको बोझलाई बढाउर्ेछैर्।
मैले आज नतमीहरूलाई डर दे िाउर्को लाचग यी वर्र्हरू बोर्लरहे को छै र् , र् त मैले नतमीहरूसँग

काम-कायचवाही गर्े तररकाको रूपमा र्ै नतर्को प्रयोग गरररहे को छु; बरु मेरो उद्दे श्य त नतमीहरूलाई
सत्यतासम्बन्धी वास्तषवक तथ्यहरू बुझ्र् मद्दत गर्ुच हो। मार्वजानत र परमेश्वरको बीर्मा दरार

षवद्यमार् रहे कोले, मानर्सहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गरे तापनर्, नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् उहाँलाई
बुझेका छै र्र् ् वा उहाँको आर्रणलाई चर्र्ेका छै र्र् ्। परमेश्वरको आर्रणको बारे मा मानर्सहरू

आफ्र्ा सरोकारमा पनर् कदहल्यै त्यनत धेरै उत्सादहत भएका छै र्र् ्। बरु, नतर्ीहरूले त अन्धो भई

षवश्वास गदै अनघ बढे का छर् ् र नतर्ीहरू परमेश्वरबारे नतर्ीहरूको ज्ञार् र बझ
ु ाइमा लापरवाह
रहे का छर् ्। त्यसकारण, नतमीहरूको लाचग यी मामलाहरू स्पष्ट पार्च र नतमीहरूले षवश्वास गरे का
परमेश्वर कस्तो प्रकारको परमेश्वर हुर्ुहुन्छ साथै उहाँले के सोच्दै हुर्ुहुन्छ, षवर्भन्र् प्रकारका
मानर्सहरूलाई व्यवहार गर्े सम्बन्धमा उहाँको आर्रण कस्तो हुन्छ, नतमीहरू उहाँका आवश्यक

मापदण्डहरू परू ा गर्चबाट कनत टाढा रहे का छौ, र नतमीहरूका कायचहरू र उहाँले सतच गर्चभ
ु एका

मापदण्डहरू बीर्मा कनत ठूलो र्भन्र्ता रहे को छ भन्र्े कुरा बुझ्र् मद्दत गर्च म बाध्य भएको

महसुस गछुच। नतमीहरूलाई यी कुराहरूको जार्कारी ददर्ुको लक्ष्य भर्ेको नतमीहरूलाई आफूले
आफैलाई मापर् गर्चको लाचग र्ाप्र्े गज ददर्ु हो ताकक नतमीहरूले नतमीहरू जुर् बाटोमा छौ त्यो

बाटोले कस्ता प्रकारका प्रनतफल नर्म्त्याएको छ, त्यो बाटोमा नतमीहरूले के कुरा प्राप्त गर्च सकेका
छै र्ौ र कुर् क्षेत्रमा नतमीहरूले संलग्र्ता जर्ाएकै छै र्ौ सो कुरा थाहा पाउर्ेछौ। नतमीहरूले
नतमीहरूमाझ कुराकार्ी गदाच प्रायुः केही आम रूपमा छलफल गररर्े षवियहरूको बारे मा कुरा गछौ

जुर् क्षेत्रको दहसाबमा एकदमै संकुचर्त र षवियवस्तुको दहसाबमा एकदमै सतही हुन्छर् ्। नतमीहरूले
छलफल गर्े कुरा र परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको बीर्मा साथसाथै नतमीहरूका छलफलहरू र
परमेश्वरका सतचका क्षेत्र र मापदण्डहरू बीर्मा दरू ी, दरार छ। यसरी अनघ बढ्दा, समयसँगै नतमीहरू

परमेश्वरको मागचबाट बरार्लएर धेरै टाढा पुग्र्े हुर्सक्छ। नतमीहरूले केवल परमेश्वरका वतचमार्
वाणीहरूलाई र्लएर नतर्लाई आराधर्ाका थोकहरू बर्ाउँ दै छौ र नतर्लाई धार्मचक षवचध र

नर्यमहरूको रूपमा हे दैछौ। नतमीहरूले गरररहे को सबै यही हो! वास्तषवक तथ्यमा, परमेश्वरको लाचग
नतमीहरूको हृदयमा कुर्ै स्थार् र्ै छै र् र उहाँले कदहल्यै पनर् नतमीहरूको हृदय साँर्ो रूपमा प्राप्त
गर्चभ
ु एको छै र्। केही मानर्सहरूले सोच्छर् ्, परमेश्वरलाई चर्न्र्ु एकदमै गाह्रो छ र यही र्ै सत्यता
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हो। यो गाह्रो छ! यदद मानर्सहरूलाई बाह्य रूपमा नतर्ीहरूको कतचव्य नर्वाचह गर्च र काम पूरा

गर्च, र कदठर् पररश्रम गर्च लगाइयो भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च एकदमै सम्जलो

हुन्छ भन्र्े ठान्र्ेछर् ् ककर्भर्े ती सबै कुराहरू मार्व क्षमताको क्षेत्रर्भत्र पछच र् ्। तथाषप, जब
परमेश्वरका अर्भप्रायहरू र मार्वजानतप्रनत उहाँको आर्रणतफच षविय पररवतचर् हुन्छ, तब हरे क
व्यम्क्तको दृम्ष्टकोणमा पररम्स्थनत अर्ल अप्ठ्यारो बन्छ। ककर्भर्े यसमा सत्यताबारे मानर्सहरूको

बुझाइ र वास्तषवकतामा नतर्ीहरूको प्रवेश संलग्र् हुन्छ, त्यसैले अवश्य पनर् त्यसमा केही हदसम्म
अप्ठ्यारो त हुन्छ र्ै! तैपनर्, तँ पदहलो ढोकाबाट नछररसकेपनछ र तैले प्रवेश प्राप्त गर्च सरु
ु
भएपनछ, पररम्स्थनत क्रर्मक रूपमा अर्ल सहज हुँदै जान्छ।

परमेश्वरको डर मान्ने कायछको सुरुवात बबन्ि ु भनेको उहािँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गनुछ हो
केही क्षणअनघ, कसैले एउटा प्रश्र् उठायो: हामीले परमेश्वरको बारे मा अय्यब
ू भन्दा बढी जार्े

पनर्, हामीले अझै उहाँलाई कसरी आदर गर्च सक्दै र्ौं? हामीले यो मामलाको बारे मा पदहले र्ै
अर्लअर्ल कुरा गररसक्यौं, गरे र्ौं त? हामीले वास्तवमा यो प्रश्र्को सारको बारे मा पदहले पनर्
छलफल गररसकेका छौं जुर् अय्यूबले त्यनत बेला परमेश्वरको बारे मा जार्ेका र्भए पनर् नतर्ले

अझै उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गथे र उहाँलाई स्वगच र पथ्
ृ वी अनर् सब थोकको मार्लकको
रूपमा र्लन्थे भन्र्े तथ्य हो। अय्यब
ू ले परमेश्वरलाई शत्रु मान्दै र्थे; बरु नतर्ले उहाँलाई सबै थोकको

सम्ृ ष्टकताचको रूपमा आराधर्ा गथे। आजभोर्ल ककर् मानर्सहरूले परमेश्वरको यनत धेरै प्रनतरोध
गछच र् ् त? ककर् नतर्ीहरू उहाँलाई आदर गर्च असक्षम छर् ् त? एउटा कारणर्ादहँ नतर्ीहरू

शैतार्द्वारा गहर् रूपमा भ्रष्ट पाररएका छर् ् र त्यस्तो गहर् रूपमा जरा गाडेको शैतार्ी प्रकृनतको
कारण नतर्ीहरू परमेश्वरको शत्रु बर्ेका छर् ्। यसरी, नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गरे तापनर् र

परमेश्वरलाई स्वीकार गरे तापनर्, नतर्ीहरूले अझै पनर् परमेश्वरको प्रनतरोध गर्च सकेका हुर् ् र
नतर्ीहरूले आफैलाई उहाँको षवपक्षमा उभ्याउर् सकेका हुर् ्। यो कुरा मार्व प्रकृनतद्वारा नर्धाचररत
हुन्छ। अको कारणर्ादहँ नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गरे तापनर् नतर्ीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको
रूपमा व्यवहार गदै र्गर्ुच हो। यसको साटो, नतर्ीहरूले उहाँलाई मार्वताको षवरुद्धमा हुर्ुभएको
मान्छर् ्, उहाँलाई नतर्ीहरूको शत्रुको रूपमा र्लन्छर् ्, र नतर्ीहरूले आफूलाई परमेश्वरसँग

मेलर्मलापमा रहर्ै र्सक्र्े भएको ठान्छर् ्। यो कुरा त्यनत सरल छ। के यो मामलालाई अनघल्लो
सत्रमा छलफल गररएको चथएर् र? यसबारे मा सोर् त: के कारण त्यही होइर् र? तँमा परमेश्वरको
बारे मा केही ज्ञार् हुर् सक्छ, तर यो ज्ञार्मा के कुराहरू समावेश छर् ् त? के हरे क व्यम्क्तले कुरा
गरररहे को मामला यही होइर् र? तँ यसको सैद्धाम्न्तक र धमचसैद्धाम्न्तक पक्षहरूको बारे मा मात्र

पररचर्त छस ्—तर के तैँले कदहल्यै परमेश्वरको साँर्ो रूपको सराहर्ा गरे को छस ् त? के तँसँग

आत्मपरक ज्ञार् छ त? के तँसँग व्यावहाररक ज्ञार् र अर्ुभव छ त? यदद परमेश्वरले तँलाई
र्बताउर्ुभएको भए, के तँलाई थाहा हुन्थ्यो त? तेरो सैद्धाम्न्तक ज्ञार्ले वास्तषवक ज्ञार्को
प्रनतनर्चधत्व गदै र्। संक्षक्षप्त रूपमा, तैँले यसलाई जनत र्ै जार्े तापनर् वा तैँले जसरी यसलाई
जार्ेको भए तापनर्, तैँले परमेश्वरको वास्तषवक ज्ञार् हार्सल र्गरुन्जेलसम्म, उहाँ तेरो शत्रु र्ै
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हुर्ुहुर्ेछ, र तैँले परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्च सुरु र्गरुन्जेलसम्म, उहाँले तेरो
षवरोध र्ै गर्ुचहुर्ेछ ककर्भर्े तँ शैतार्को प्रनतमूनतच होस ्।

जब तँ ख्रीष्टर्सत सँगै हुन्छस ्, तब सायद तैँले उहाँलाई प्रनतददर् तीर् पटक िार्ा ददर् सक्छस ्
होला वा सायद उहाँलाई चर्या ददर् र उहाँको जीवर्का आवश्यकताहरूको ख्याल गर्च सक्छस ्
होला; तैँले ख्रीष्टलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गरे को जस्तो दे खिर्ेछ। जब कुर्ै घटर्ा घट्छ,
तब मानर्सहरूका दृम्ष्टकोणहरू सधैँ र्ै परमेश्वरको दृम्ष्टकोणको षवरुद्ध हुन्छर् ्; मानर्सहरू सधैँ
र्ै परमेश्वरको दृम्ष्टकोणलाई बझ्
ु र् र स्वीकार गर्च असफल हुन्छर् ्। नतर्ीहरू सतही रूपमा
परमेश्वरसँग र्मल्र्े दे खिए तापनर्, यसको मतलब नतर्ीहरू उहाँको अर्ुरूप रहे का छर् ् भन्र्े हुँदैर्।
केही घटर्ा घट्र्ेबबषिकै, मार्वजानतको अवज्ञाको सत्यता बादहर नर्म्स्कहाल्छ र यसरी मानर्सहरू

र परमेश्वरको बीर्मा रहे को शत्रुता पुम्ष्ट हुन्छ। यो शत्रुता परमेश्वरले मानर्सहरूको षवरोध गर्ुचहुर्े
शत्रुता होइर् वा परमेश्वर नतर्ीहरूको शत्रु बन्र् र्ाहर्ुभएको कुरा होइर्, र् त यो उहाँले नतर्ीहरूलाई
उहाँको षवपक्षमा उभ्याउर्ुभएको र नतर्ीहरूलाई सोही अर्ुरूप व्यवहार गर्ुचभएको कुरा हो। बरु, यो
त मानर्सहरूको आत्मगत इच्छा र नतर्ीहरूको अधचर्ेतर् मम्स्तष्कमा लुकेको परमेश्वरप्रनतको
षवरोधी सारको अवस्था हो। मानर्सहरूले परमेश्वरबाट आउर्े सबै थोकलाई नतर्ीहरूको िोज

अर्ुसन्धार्को वस्तुहरूको रूपमा र्लर्े भएकोले, परमेश्वरबाट आउर्े सबै थोक र परमेश्वरसँग
सम्बम्न्धत हरे क कुराप्रनत नतर्ीहरूको सवोपरर प्रनतकक्रया भर्ेको अर्म
ु ार् गर्चु, शङ्ग्का गर्चु र

परमेश्वरसँग द्वन्द्व गर्े र उहाँको षवरोध गर्े आर्रणलाई र्ाँडो-र्ाँडो अपर्ाउर्ु हो। त्यसपनछ

र्ाँडै र्ै, नतर्ीहरूले र्कारात्मक मर्म्स्थनतलाई परमेश्वरसँग षववाद वा प्रनतस्पधाच गर्च लैजान्छर् ् र
नतर्ीहरू त्यस्ता परमेश्वर पछ्याउर् लायक छर् ् कक छै र्र् ् भर्ेर शङ्ग्का गर्े हदसम्म पुग्छर् ्।

नतर्ीहरूको तकच-र्ेतर्ाले नतर्ीहरूलाई यस्तो शैलीमा अनघ बढ्र्ु हुँदैर् भर्ेर भर्े पनर्, नतर्ीहरूले
त्यसो गर्े योजर्ा र्हुँदा र्हुँदै पनर् अझै त्यसो गर्े षवकल्प र्ै रोज्र्ेछर् ् र नतर्ीहरूले कुर्ै
दहर्ककर्ाहटषवर्ा अन्त्यसम्म र्ै त्यसो गर्च जारी राख्नेछर् ्। उदाहरणको लाचग, जब केही मानर्सहरूले
परमेश्वरको बारे मा अफवाह वा नर्न्दात्मक कुराहरू सुन्छर् ्, तब नतर्ीहरूको पदहलो प्रनतकक्रया के

हुन्छ त? नतर्ीहरूको पदहलो प्रनतकक्रया भर्ेको यी अफवाहहरू साँर्ो हुर् ् कक होइर्र् ् र यी
अफवाहहरू षवद्यमार् छर् ् कक छै र्र् ् भर्ी सोच्र्ु र त्यसपनछ पिच-र-हे र मर्ोवषृ ि अपर्ाउर्ु हो।
त्यसपनछ नतर्ीहरू सोच्र् थाल्छर् ्, “यो कुरालाई पुम्ष्ट गर्े उपाय र्ै छै र्। के त्यो साँच्र्ै र्ै भएकै

चथयो त? यो अफवाह साँर्ो हो कक होइर्?” यस्ता मानर्सहरूले सतही रूपमा यस्तो कुरा र्दे िाए
तापनर्, नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा अनघ र्ै शङ्ग्का गर्च थार्लसकेका हुन्छर् ्, र अनघ र्ै परमेश्वरलाई
इन्कार गर्च थार्लसकेका हुन्छर् ्। यस प्रकारको आर्रण र त्यस्तो दृम्ष्टकोणको सार के हो त? के
यो धोका होइर् र? नतर्ीहरूले यो मामलाको सामर्ा र्गरुन्जेलसम्म, तैँले यी मानर्सहरूको

दृम्ष्टकोण कस्तो रहे छ भर्ी दे ख्र् सक्दै र्स ्; नतर्ीहरू परमेश्वरको षवपरीत छर् ् भन्र्े दे खिँदैर्र् ् र
नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई दस्
ु मर्को रूपमा र्लन्छर् ् जस्तो लाग्दै र्। तथाषप, नतर्ीहरूले कुर्ै समस्या
सामर्ा गर्ेबबषिकै, नतर्ीहरू तुरुन्तै शैतार्को साथमा उर्भन्छर् ् र परमेश्वरको षवरोध गछच र् ्। यसले

के कुरा सङ्ग्केत गछच त? यसले मानर्सहरू र परमेश्वर परस्पर षवरोधी छर् ् भन्र्े सङ्ग्केत गछच ।
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परमेश्वरले मार्वजानतलाई दस्
ु मर्को रूपमा र्लर्ुहुन्छ भन्र्े होइर्, बरु यो त मार्वताको सार
आफै परमेश्वरको षवरुद्धमा छ भन्र्े हो। कुर्ै व्यम्क्तले उहाँलाई जनत र्ै लामो समयसम्म
पछ्याएको र्ै ककर् र्होस ् वा नतर्ीहरूले जनत ठूलो मल्
ू य नतरे को र्ै ककर् र्होस ् र नतर्ीहरूले

जस्तोसुकै प्रकारले परमेश्वरको प्रशंसा गरे का भए पनर्, नतर्ीहरूले उहाँको प्रनतरोध गर्चबाट आफूलाई

जे-जसरी रोकेको भए पनर् र नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्च भर्ी जनत र्ै जोडसँग आफूले
आफैलाई आिह गरे को भए पनर्, नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार

गर्च सक्दै र्र् ्। के यो कुरा मानर्सहरूको सारद्वारा नर्धाचरण हुँदैर् र? यदद तैँले परमेश्वरलाई
परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गछच स ् र उहाँ र्ै परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी साँर्ो रूपमा षवश्वास गछच स ्
भर्े, के तैँले उहाँप्रनत अझै कुर्ै शङ्ग्का गर्च सक्छस ्? के तेरो हृदयले अझै उहाँको बारे मा प्रश्र्

चर्न्ह िडा गर्च सक्छ? त्यस्तो कदहल्यै हुर् सक्दै र्, होइर् र? यो संसारका प्रवषृ िहरू एकदमै दष्ु ट
छर् ्, र यो मार्वजानत पनर् दष्ु ट र्ै छ; त्यसैले, तँमा कसरी नतर्ीहरूको बारे मा कुर्ै धारणाहरू

र्हुर् सक्छ त? तँ आफै र्ै त्यनत दष्ु ट छस ्, त्यसैले तँमा कसरी त्यसको बारे मा कुर्ै धारणा छै र्
त? तर पनर्, केही अफवाहहरू र केही नर्न्दाले परमेश्वरको बारे मा त्यस्ता षवशाल धारणाहरू पैदा
गर्च सक्छ र तँलाई यनत धेरै कुराहरू कल्पर्ा गर्े तुल्याउँ छ, जसले कदमा तँ कनत अपररपक्व

छस ् भन्र्े दे िाउँ छ! केवल केही लामिुट्टे हरू र केही नघर्लाग्दा खझंगाहरूको “भुर्भुर्” र्ै तँलाई
छल गर्चको लाचग काफी हुन्छ त? यो कस्तो प्रकारको व्यम्क्त हो? यस्ता मानर्सहरूको बारे मा
परमेश्वरले के सोच्र्ुहुन्छ, तँलाई थाहा छ? परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ुचहुन्छ भन्र्े

बारे मा उहाँको आर्रण वास्तवमा एकदमै स्पष्ट छ। यस्ता मानर्सहरूलाई परमेश्वरले गर्ुचहुर्े
व्यवहार भर्ेको नतर्ीहरूलाई जार्ाजार् बेवास्ता गर्ुच हो—उहाँको आर्रण नतर्ीहरूलाई ध्यार् ददर्ु
होइर् तर यी अज्ञार्ी मानर्सहरूलाई गम्भीर रूपमा र्र्लर्ु हो। ककर् त्यस्तो हुन्छ त? ककर्भर्े
उहाँको हृदयमा, परमेश्वरले उहाँसँग अन्त्यसम्म र्ै शत्रुवत रूपमा रहर्े कसम िाएका र उहाँसँग

सामञ्जस्य हुर्े मागचको िोजी गर्े कदहल्यै योजर्ा र्गरे का यी व्यम्क्तहरूलाई प्राप्त गर्े योजर्ा
कदहल्यै पनर् बर्ाउर्ुभएर्। सायद मैले बोलेका यी वर्र्हरूले केही मानर्सहरूलाई र्ोट पर्ु यायो
होला। तर, के मलाई नतमीहरूले यसरी र्ै नतमीहरूलाई र्ोट पुर्याउर् ददर् सधैँ इच्छुक हुन्छौ?
नतमीहरू इच्छुक भए पनर् र्भए पनर्, मैले भर्ेका हरे क कुराहरू सत्यता हुर् ्। यदद मैले सधैँ यसरी

र्ै नतमीहरूलाई र्ोट पुर्याएँ र नतमीहरूका ितहरू उदाङ्ग्गो पाररददएँ भर्े, के यसले नतमीहरूले
आफ्र्ो हृदयमा रािेको परमेश्वरको उच्र् प्रनतरूपमा असर गर्ेछ? (यसले असर गर्ेछैर्।) म

सहमत छु, यसले असर गर्ेछैर्, ककर्भर्े नतमीहरूको हृदयमा परमेश्वर हुर्ुहुन्र्। नतमीहरूको
हृदयमा बसेको उच्र् परमेश्वर—नतमीहरूले ददह्रलो गरी रक्षा र संरक्षण गर्े परमेश्वर—परमेश्वर हुँदै
होइर्। बरु, ऊ त मार्व कल्पर्ाद्वारा कम्ल्पत कुरा हो; ऊ त अम्स्तत्वमा र्ै छै र्। त्यसकारण,

मैले यो प्रहे र्लकाको जबाफ िुलासा गर्ुच राम्रो हुन्छ; के यसले सम्पूणच सत्यता उदाङ्ग्गो पादै र् र?
साँर्ो परमेश्वर त मानर्सहरूले उहाँ यस्तो हुर्ुहुन्छ भर्ी कल्पर्ा गरे झ ैं हुर्ुहुन्र्। म आशा गछुच,
नतमीहरू सबैले यो सत्यतालाई सामर्ा गर्च सक्छौ र यसले परमेश्वरबारे नतमीहरूको ज्ञार्मा
सहयोग गछच ।
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परमेश्वरद्वारा स्वीकार नगररएका व्यक्क्तहरू
केही यस्ता मानर्सहरू छर् ् जसको षवश्वासलाई परमेश्वरको हृदयमा कदहल्यै पनर् स्वीकार

गररएको छै र्। अको शब्दमा भन्र्े हो भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूको रूपमा
पदहर्ार् गर्ुचहुन्र्, ककर्भर्े उहाँले नतर्ीहरूका षवश्वासको नर्म्म्त नतर्ीहरूलाई स्याबासी ददर्ुहुन्र्।

यी मानर्सहरूको सवालमा, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई जनत र्ै धेरै विच पछ्याएको भए तापनर्,
नतर्ीहरूका षवर्ार र दृम्ष्टकोणहरू कदहल्यै पररवतचर् भएका हुँदैर्र् ्; नतर्ीहरू अषवश्वासीहरूका
र्सद्धान्तहरू र काम गर्े तौरतररकाहरूलाई अनर् अषवश्वासीहरूको अम्स्तत्व र षवश्वाससम्बन्धी

कार्ुर्हरूलाई पालर्ा गर्े अषवश्वासीहरू जस्ता हुर् ्। नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् परमेश्वरको वर्र्लाई
आफ्र्ो जीवर्को रूपमा र्लएका छै र्र् ्, कदहल्यै पनर् परमेश्वरको वर्र्लाई सत्यताको रूपमा
षवश्वास गरे का छै र्र् ्, कदहल्यै पनर् परमेश्वरबाट मुम्क्त स्वीकार गर्च र्ाहे का छै र्र् ्, र कदहल्यै
पनर् परमेश्वरलाई नतर्ीहरूको परमेश्वरको रूपमा पदहर्ार् गरे का छै र्र् ्। नतर्ीहरूले उहाँलाई केवल

आम्त्मक जीवर्-आधारको रूपमा र्लँ दै परमेश्वरमाचथको षवश्वासलाई कुर्ै प्रकारको अव्यवसायी
सोिको रूपमा हे छचर् ्; त्यसैले नतर्ीहरूले परमेश्वरको स्वभाव वा सार बुझ्र्ु वा बुझ्र्े प्रयास गर्ुचलाई
गर्च लायक कुरो र्ै सम्झँदैर्र् ्। साँर्ो परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत हुर्े सबै कुराहरूसँग यी मानर्सहरूको
कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्; नतर्ीहरूसँग पबाचह गर्े रुचर् र्ै हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूलाई पबाचह गर्च लगाउर्

र्ै सककन्छ। यस्तो हुन्छ ककर्भर्े नतर्ीहरूको हृदयर्भत्रको अन्तस्करणमा एक तीव्र आवाज हुन्छ
जसले नतर्ीहरूलाई सधैँ भन्र्े गछच , “परमेश्वर अदृश्य र अस्पशचर्ीय हुर्ुहुन्छ र उहाँ अम्स्तत्वमा

हुर्ुहुन्र्।” नतर्ीहरूले यस प्रकारको परमेश्वरलाई बुझ्र्े प्रयास गर्ुच नतर्ीहरूको प्रयत्र्को लायक र्ै
छै र् भन्र्े षवश्वास गछच र् ् र त्यसो गरे र नतर्ीहरूले आफूले आफैलाई मि
ू च बर्ाइरहे का हुन्छर् ्।
नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ् कक नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् वास्तषवक नर्णचय र्र्लइकर्ै वा वास्तषवक कायचमा

आफूलाई र्लगाइकर्ै परमेश्वरप्रनत केवल शब्दहरूद्वारा आभार प्रकट गरे र नतर्ीहरू नर्कै र्ै र्लाि
बर्ेका छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरूलाई परमेश्वरले कसरी हे र्ुचहुन्छ? उहाँले नतर्ीहरूलाई अषवश्वासीहरूको
रूपमा हे र्ुचहुन्छ। केही मानर्सहरूले सोध्छर् ्, “के अषवश्वासीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू पढ्र्

सक्छर् ्? के नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका कतचव्यहरू परू ा गर्च सक्छर् ्? के नतर्ीहरूले ‘म परमेश्वरको

लाचग म्जउँ छु’ भन्र्े वर्र् बोल्र् सक्छर् ्?” मानर्सहरूले प्रायजसो दे ख्ने कुरा भर्ेको मानर्सहरूले

सतही रूपमा प्रदशचर् गरे का कुराहरू हुर् ्; नतर्ीहरूले मानर्सहरूका सारहरूलाई दे ख्दै र्र् ्। तथाषप,
परमेश्वरले यी सतही प्रदशचर्हरूलाई हे र्ुचहुन्र्, उहाँले नतर्ीहरूको र्भत्री सारलाई मात्र हे र्ुचहुन्छ।
यसथच, यी मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरले राख्नह
ु ु र्े आर्रण र पररभािा यस्तै प्रकारका हुन्छर् ्। यी
मानर्सहरू भन्छर् ्, “परमेश्वरले ककर् यो गर्ुचहुन्छ? परमेश्वरले ककर् त्यो गर्चह
ु ु न्छ? म यो बुझ्र्
सम्क्दर्ँ; म त्यो बुझ्र् सम्क्दर्ँ; यो मार्व धारणाहरूसँग मेल िाँदैर्; तैँले मलाई बताउर्ैपछच …।”

यसको जबाफको रूपमा म सोध्छु, के यी कुराहरू तँलाई मैले बताउर् जरुरी छ? के तँसँग यी
कुराहरूको वास्तवमा कुर्ै सम्बन्ध छै र्? तैँले तँ को होस ् भन्र्े ठान्छस ्? तँ कहाँबाट आइस ्? के तँ

परमेश्वरलाई सझ
ु ाव ददर् साँच्र्ै योग्य छस ्? के तँ उहाँमा षवश्वास गछच स ्? के उहाँले तेरो षवश्वास
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स्वीकार गर्ुचहुन्छ? परमेश्वरसँग तेरो षवश्वासको कुर्ै सम्बन्ध र्भएको हुर्ाले, उहाँका कामहरूमा
तेरो के सरोकार छ? तँलाई आफू परमेश्वरको हृदयमा कहाँ छु भन्र्े र्ै थाहा छै र्, त्यसैले तँ कसरी
उहाँसँगको वाताचलापमा संलग्र् हुर् योग्य छस ्?
अतीका वचनहरू
के नतमीहरू यी दटप्पणीहरू सुर्ेपनछ असहज महसुस गदै र्ौ? नतमीहरू कक त नतर्लाई सुन्र्

कक त नतर्लाई स्वीकार गर्च अनर्च्छुक हुर्सक्र्े भए तापनर् नतर्ीहरू सबै तथ्यहरू हुर् ्। कामको
यो र्रण भर्ेको परमेश्वरले काम गर्चको लाचग हो, त्यसैले यदद तँ उहाँका अर्भप्रायहरूप्रनत सरोकार

राख्दै र्स ् भर्े, उहाँको आर्रणको बारे मा परवाह गदै र्स ् भर्े र उहाँको सार र स्वभावलाई बुझ्दै र्स ्
भर्े, अन्ततुः तँ अवसरबाट बम्न्र्त हुर्े व्यम्क्त बन्र्ेछस ्। मेरा वर्र्हरू सुन्र् गाह्रो भएकोमा
दोि र्दे ओ, र नतर्ले नतमीहरूको उत्साहलाई चर्स्याइददएकोमा दोि र्दे ओ। म सत्यता बोल्छु, मेरो
अर्भप्राय नतमीहरूलाई नर्रुत्सादहत गर्ुच होइर्। मैले नतमीहरूबाट जेसुकै मागे तापनर् र यसलाई

नतमीहरूले जे-जसरी गर्च तय गररएको भए तापनर्, म आशा गछुच कक नतमीहरूले सही मागच दहँड्छौ
र परमेश्वरको मागच पछ्याउँ छौ र नतमीहरू सही मागचबाट कदहल्यै पनर् बरार्लँ दैर्ौ। यदद तँ

परमेश्वरको वर्र् अर्रू
ु प अनघ बढ्दै र्स ् भर्े वा उहाँको मागचलाई पछ्याउँ दै र्स ् भर्े तैँले परमेश्वर

षवरुद्ध षवद्रोह गदै छस ् र सही मागचबाट भट्ककएको छस ् भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का हुँदैर्। यसथच, मलाई
लाग्छ, केही यस्ता मामलाहरू छर् ् जसको बारे मा मैले नतमीहरूलाई स्पष्ट पार्ुचपर्े हुन्छ र जसलाई
मैले नतमीहरूलाई द्षवषवधारदहत तवरमा, स्पष्ट रूपले र अनर्म्श्र्तताको कुर्ै पनर् अवशेिषवर्ा

षवश्वास गर्े तुल्याउर्ुपछच र मैले नतमीहरूलाई परमेश्वरको आर्रणको बारे मा, उहाँका अर्भप्रायहरूको
बारे मा, उहाँले मानर्सहरूलाई कसरी र्सद्ध तल्
ु याउर्ह
ु ु न्छ भन्र्े बारे मा र उहाँले मानर्सहरूका

पररणामहरू नर्धाचरण गर्े तौरतररकाहरूको बारेमा स्पष्ट बुझाइ हार्सल गर्च सहयोग गर्ुचपछच ।

नतमीहरूले यो मागचमा यात्रा सुरु गर्च असक्षम हुर्े कुर्ै ददर् आएमा, कुर्ै उिरदानयत्व वहर् गददचर्ँ,
ककर्भर्े यी वर्र्हरूलाई यसअनघ र्ै तेरो सामर्े स्पष्ट रूपमा भनर्सककएको छ। जहाँसम्म तैँले

तेरो आफ्र्ो पररणामलाई कसरी नर्राकरण गछच स ् भन्र्े सवाल छ, यो यस्तो मामला हो जुर् पूणच

रूपमा तँमा नर्भचर रहन्छ। षवषवध प्रकारका मानर्सहरूका पररणामहरूको सम्बन्धमा भन्दा,
परमेश्वरसँग फरक-फरक आर्रणहरू छर् ्, नतर्ीहरूलाई तौलर्े उहाँका आफ्र्ै तररकाहरू छर् ्,
साथसाथै नतर्ीहरूको लाचग आवश्यक पर्े उहाँका आफ्र्ै मापदण्डहरू छर् ्। मानर्सहरूका

पररणामहरू तौलर्े उहाँका मापदण्डहरू यस्तो मापदण्ड हो जुर् सबैको लाचग न्यायसंगत हुन्छ—
यसको बारे मा कुर्ै सन्दे ह छै र्! त्यसकारण, केही व्यम्क्तहरूका डरहरू अर्ावश्यक छर् ्। के नतमीहरू
अब ढुक्क महसुस गछौ? आजको लाचग यनत र्ै। फेरर भेटौंला!

अक्टोबर १७, २०१३

1760

परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् १
आज हामी एउटा महत्त्वपण
ू च षवियको बारे मा सङ्ग्गनत गदै छौँ। परमेश्वरको कामको प्रारम्भदे खि

र्ै यस षवियमा छलफल हुँदै आएको छ र जुर्र्ादहँ हरे क व्यम्क्तको नर्म्म्त धेरै महत्त्वपूणच छ।
अको शब्दमा, यो यस्तो षविय हो जससँग परमेश्वरमा षवश्वास गर्े क्रममा हरे कले सामर्ा गर्ुचपर्े
छ; यो सामर्ा गर्ै पर्े षविय हो। यो महत्त्वपूणच, अपररहायच षविय हो जसबाट मार्वजानत टाढा

जार्ै सक्दै र्। महत्त्वको कुरा गदाच, परमेश्वरमा षवश्वास गर्े हरे कको नर्म्म्त सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च
कुरा के हो? परमेश्वरको इच्छा बुझ्र्ु सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा हो भर्ेर केही मानर्सहरू सोच्छर् ्;

परमेश्वरका वर्र्हरू अझ बढी िार्ु र षपउर्ु सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा हो भर्ेर केहीले षवश्वास
गछच र् ्; आफैँ लाई चर्न्र्ु सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा हो भर्ी केहीले महसुस गछच र् ्; परमेश्वरद्वारा
कसरी मुम्क्त प्राप्त गर्े, परमेश्वरलाई कसरी पछ्याउर्े र परमेश्वरको इच्छा कसरी पूरा गर्े भन्र्े

कुरा जान्र्ु र्ै सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च कुरा हो भन्र्े अन्यको धारणा छ। आज हामी यी सबै
षवियहरूलाई अलग राख्र्े छौँ। त्यसो भए आज हामी के कुराको बारे मा छलफल गदै छौँ? यसको
षवियर्ादहँ परमेश्वर हो। के यो सबै मानर्सहरूको नर्म्म्त सबैभन्दा महत्त्वपूणच षविय हो? यस

षवियमा के कुरा समावेश हुन्छ? अवश्य र्ै, यसलाई परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको सार र
परमेश्वरको कामबाट अलग राख्र् सककन्र्। यसैले आज “परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव
र परमेश्वर स्वयम ्” को बारे मा छलफल गरौँ।

मानर्सले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च सुरु गरे को समयदे खि र्ै, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको

स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् जस्ता षवियहरूको नतर्ीहरूले सामर्ा गरे का छर् ्। परमेश्वरको कामको
बारे मा कुरा गदाच, केही मानर्सहरूले यसो भन्र्े छर् ्ुः “परमेश्वरको काम हामीमा गररन्छ; हामीले

यसको अर्भ
ु व दै नर्क गछौँ, त्यसैले हामी यससँग अपररचर्त छै र्ौँ।” परमेश्वरको स्वभावको बारे मा
कुरा गदाच, केहीले यसो भन्र्े छर् ्ुः “परमेश्वरको स्वभाव हाम्रो सम्पूणच जीवर्भर हामीले अध्ययर्,

अन्वेिण र ध्यार् ददर्े षविय हो, यसैले यससँग हामी पररचर्त हुर्ै पछच ।” परमेश्वर स्वयमको
्
बारे मा कुरा गदाच, केहीले भन्र्े छर् ्ुः “हामीले पछ्याउर्े, हामीले षवश्वास गर्े र हामीले िोजी गर्े
परमेश्वर स्वयमलाई
्
र्ै हो; र् त हामी उहाँको बारे मा अर्र्भज्ञ र्ै छौँ।” परमेश्वरले सम्ृ ष्टदे खि
आफ्र्ो काम कदहले रोक्र्ुभएको छै र्; आफ्र्ो कामको दौरार्मा उहाँले आफ्र्ो स्वभावलाई व्यक्त

गर्े कायच जारी राख्नुभएको छ र आफ्र्ो वर्र्लाई व्यक्त गर्े षवर्भन्र् माध्यमहरू प्रयोग गर्ुचभएको

छ। उही समयमा, उहाँले आफैँ लाई र आफ्र्ो सारलाई मार्वजानतकहाँ व्यक्त गर्े कायच ,
मानर्सप्रनतको उहाँको इच्छा र मानर्सबाट उहाँले र्ाहे को कुरालाई व्यक्त गर्े कायचलाई उहाँले
कदहले पनर् रोक्र्ुभएको छै र्। यसैले, शाम्ब्दक रूपले भन्र्ुपदाच, यी षवियहरूमा कोही पनर् अपररचर्त

छै र्। तैपनर्, आज परमेश्वरलाई पछ्याउर्े मानर्सहरूको लाचग भर्े , परमेश्वरको काम, परमेश्वरको

स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् सबै वास्तवमा धेरै बबरार्ा कुराहरू हुर् ्। ककर् यस्तो हो? मानर्सले
परमेश्वरको कामको अर्ुभव गदाच, नतर्ीहरू परमेश्वरको सम्पकचमा पनर् आउँ छर् ्, यसले नतर्ीहरूले
परमेश्वरको स्वभाव बझ
ु ेको वा नतर्ीहरूले उहाँ कस्तो हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुराको केही ज्ञार् महसस
ु
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नतर्ीहरूलाई गराउँ छ। यसै गरी, मानर्सले परमेश्वरको काम वा परमेश्वरको स्वभावसँग आफू

अपररचर्त छु भन्र्े सोच्दै र्। परन्तु, मानर्सले आफू परमेश्वरसँग एकदमै पररचर्त भएको र
परमेश्वरको बारे मा धेरै आफूलाई थाहा भएको ठान्छ। तर वतचमार् पररम्स्थनतमा, परमेश्वर बारे को

यो बुझाइ, अन्य जस्तै, नतर्ीहरूले पुस्तकहरूमा पढे को कुरामा सीर्मत छ, व्यम्क्तगत अर्ुभवमा
सीर्मत छ, कल्पर्ामा सीर्मत छ, र तीभन्दा बढी त, नतर्ीहरूका आफ्र्ै आँिाले दे िेका तथ्यहरूमा

सीर्मत छ—ती सबै सत्य परमेश्वर स्वयम ् दे खि टाढा छर् ्। र यो “टाढा” कनत टाढा छ? सायद

मानर्स आफैँ लाई नर्म्श्र्त छै र्, वा सायद मानर्सलाई थोरै थाहा छ अथाचत ् आभास छ—तर जब
परमेश्वर स्वयमको
्
कुरा आउँ छ, साँर्ो परमेश्वर स्वयमको
्
सारको बारे मा मानर्सको बुझाइ धेरै
टाढा छ। यसैले, “परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ्” जस्तो षवियको नर्म्म्त
हामी व्यवम्स्थत र ठोस तवरले सङ्ग्गनतमा रहर्ु अपररहायच छ।

वास्तवमा, परमेश्वरको स्वभाव सबैका नर्म्म्त िुला छ र लुकेको छै र्, ककर्कक परमेश्वरले

कदहले पनर् जार्ाजार् कुर्ै व्यम्क्तलाई बेवास्ता गर्ुचभएको छै र् र मानर्सहरूले उहाँलाई र्चर्र्ूर् ्
वा र्बुझूर् ् भर्ेर जार्ाजार् कदहले पनर् आफूलाई लुकाउर्ुभएको छै र्। जदहले पनर् िुला रहर्ु र

िुला रूपले हरे क व्यम्क्तको सामर्ा गर्ुच परमेश्वरको स्वभाव हो। परमेश्वरको व्यवस्थापर्मा,
हरे कको सामर्ा गरे र परमेश्वरले उहाँको काम गर्ुचहुन्छ र हरे क व्यम्क्तमा उहाँको काम गररन्छ।
उहाँले यो काम गर्े क्रममा, हरे क व्यम्क्तलाई ददशानर्दे श गर्च र उपलब्ध गराउर्को नर्म्म्त उहाँले
आफ्र्ो स्वभावलाई नर्रन्तर रूपमा प्रकट गदै हुर्ुहुन्छ र आफ्र्ो सार, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे
हुर्ुहुन्छ, ती कुरा को प्रयोग नर्रन्तर रूपमा गदै हुर्ुहुन्छ। हरे क युग र हरे क र्रणमा, पररम्स्थनतहरू

असल र िराब जस्ता भए पनर्, परमेश्वरको स्वभाव हरे कको नर्म्म्त सधैँ िुला छ र उहाँको
सम्पषिहरू र अम्स्तत्व हरे कको लाचग सधैँ िल
ु ा छर् ्, जसरी उहाँको जीवर् नर्त्य र अटुट रूपमा

मार्वजानतको नर्म्म्त उपलब्ध गराइरहे को र सहायता गरररहे को छ। यी सबैको बाबजुद, केहीको
नर्म्म्त परमेश्वरको स्वभाव गुप्त र्ै रहन्छ। ककर्? ककर्कक यी मानर्सहरू परमेश्वरको कामर्भत्र
र्ै म्जउर्े र परमेश्वरलाई पछ्याउर्े भएता पनर्, नतर्ीहरूले कदहले पनर् परमेश्वरलाई बुझ्र् िोजेका

छै र्र् ् र् त उहाँलाई चर्न्र् र्ै र्ाहे का छर् ्, नतर्ीहरू परमेश्वरको र्म्जक जार्े त कुरै र्गरौँ। ती

मानर्सहरूको नर्म्म्त, परमेश्वरको स्वभाव जान्र्ु नतर्ीहरूको अन्त्य र्म्जक छ भन्र्े कुराको सङ्ग्केत
हो; यसको अथच परमेश्वरको स्वभावद्वारा नतर्ीहरूको न्याय गररर् र दोिी ठहर्याइर् लागेको छ

भन्र्े हुन्छ। यसथच, नतर्ीहरूले कदहले पनर् परमेश्वर वा उहाँको स्वभावलाई बुझ्र्े इच्छा गरे का
छै र्र् ्, र् त परमेश्वरको इच्छाको गदहरो समझ वा ज्ञार्को लालर् र्ै गरे का छर् ्। नतर्ीहरूले सर्ेत
साझेदारीको माध्यमबाट परमेश्वरको इच्छालाई बझ्
ु र् िोज्दै र्र् ्—नतर्ीहरूले जदहले पनर् आर्न्द

मात्रै मर्ाउँ छर् ् र नतर्ीहरूले गर्च र्ाहे को कुरा गर्चबाट कदहले पनर् थाक्दै र्र् ्; नतर्ीहरूले षवश्वास
गर्च र्ाहे को परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्; नतर्ीहरूका कल्पर्ाहरूमा मात्र अम्स्तत्वमा रहर्ुभएका

परमेश्वरमा, नतर्ीहरूका धारणामा मात्र अम्स्तत्वमा रहर्ुभएको परमेश्वरलाई षवश्वास गछच र् ्; र

नतर्ीहरूको दै नर्क जीवर्मा नतर्ीहरूबाट अलग र्हर्ुभएका परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्। तर जब
साँर्ो परमेश्वर स्वयमको
् कुरा आउँ छ नतर्ीहरू त्यसलाई पण
ू च रूपमा महत्त्वहीर् ठान्छर् ् र उहाँलाई
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बुझ्र्े वा उहाँलाई ध्यार् ददर्े कुर्ै पनर् र्ाहर्ा नतर्ीहरूमा हुँदैर् र उहाँको र्म्जकमा जार्े इच्छाको
त कुरै र्गरौँ। नतर्ीहरूले परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचभएका वर्र्हरूलाई आफ्र्ो सजावटको नर्म्म्त,

आफैँ लाई सन्
ु दर दे िाउर्को लाचग मात्र प्रयोग गछच र् ्। नतर्ीहरूको षवर्ारमा, यसले नतर्ीहरूलाई
पदहले र्ै सफल षवश्वासीहरू र आफ्र्ा हृदयमा परमेश्वरप्रनत षवश्वास भएका मानर्सहरू बर्ाउँ छ।

नतर्ीहरूका हृदयमा नतर्ीहरूका कल्पर्ा, नतर्ीहरूका धारणा र परमेश्वरसम्बम्न्ध आफ्र्ै व्यम्क्तगत
पररभािाहरूद्वारा नतर्ीहरू नर्दे र्शत छर् ्। अकोनतर, साँर्ो परमेश्वर स्वयमप्रनत
्
र्ादहँ नतर्ीहरूको

कुर्ै सरोकार छै र्। ककर्कक, साँर्ो परमेश्वर स्वयमलाई
्
नतर्ीहरूले बझ्
ु र्े, परमेश्वरको साँर्ो
स्वभावलाई बुझ्र्े र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा बुझ्र्े भएका भए, यसको
अथच यही हुन्थ्यो कक नतर्ीहरूका कामहरू, नतर्ीहरूको षवश्वास र नतर्ीहरूका िोजहरू दोिी ठहररर्े

चथए। यसैले नतर्ीहरू परमेश्वरको सार बुझ्र् अनर्च्छुक छर् ् र परमेश्वरलाई सकक्रय रूपमा िोज्र्

वा अझ राम्ररी परमेश्वरलाई बुझ्र्को नर्म्म्त प्राथचर्ा गर्च, परमेश्वरको इच्छा अझ राम्ररी जान्र् र
परमेश्वरको स्वभाव अझ राम्ररी बुझ्र् नतर्ीहरू अनर्च्छुक छर् ्। बरु नतर्ीहरू बर्ाइएको, िोक्रो र
अस्पष्ट परमेश्वर र्ाहन्छर् ्। बरु परमेश्वर नतर्ीहरूले कल्पर्ा गरे जस्तो भएको, नतर्ीहरूले र्ाहे को
बेलामा जे पनर् गररददर् सक्र्े, अक्षय रूपमा पूनतच गर्च सक्र्े र सधैँ उपलब्ध हुर्े जर् भएको
र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको अर्ुिहको आर्न्द र्लर् र्ाहँदा, परमेश्वर त्यो अर्ुिह बर्ेको

नतर्ीहरू र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको आर्शिको
्
आवश्यकता पदाच परमेश्वर त्यो आर्शि ्
बर्ेको नतर्ीहरू र्ाहन्छर् ्। प्रनतकूल पररम्स्थनतको सामर्ा गर्ुचपदाच, नतर्ीहरूको पनछल्लो भागको

ढाल बर्ेर नतर्ीहरूलाई नर्भीक बर्ाउर्ु भएको होस ् भर्ेर परमेश्वरसँग माग्छर् ्। यी मानर्सहरूको
परमेश्वर बारे को ज्ञार् अर्ुिह र आर्शिको
् पररचधर्भत्र अड्केको छ। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको

स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् बारे को नतर्ीहरूको समझ नतर्ीहरूकै कल्पर्ाहरू, अक्षरहरू र

र्सद्धान्तहरूमा मात्र सीर्मत छर् ्। तर परमेश्वरको स्वभाव जान्र् उत्सुक, परमेश्वर स्वयमलाई
्

साँम्च्र्कै दे ख्र् र्ाहर्े, र साँर्ो रूपमा परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
भन्र्े कुरा बुझ्र् िोज्र्े केही मानर्सहरू छर् ्। यी मानर्सहरू सत्यको वास्तषवकता र परमेश्वरबाट
प्राप्त मुम्क्तको िोजीमा छर् ् र परमेश्वरद्वारा प्राप्त षवजय, मुम्क्त र र्सद्धताको िोजी गछच र् ्।
नतर्ीहरू परमेश्वरको वर्र् पढ्र्लाई आफ्र्ा हृदयको प्रयोग गछच र् ्, परमेश्वरले नतर्ीहरूको नर्म्म्त

प्रबन्ध गर्ुचभएको हरे क पररम्स्थनत र हरे क व्यम्क्त, घटर्ा र वस्तुको कदर गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ा
हृदयको प्रयोग गछच र् ् र नतर्ीहरू इमार्दारीसाथ प्राथचर्ा गछच र् ् र िोज्छर् ्। नतर्ीहरूले सबैभन्दा

धेरै जान्र् र्ाहे को कुरा परमेश्वरको इच्छा हो, र नतर्ीहरूले सबैभन्दा धेरै बुझ्र् र्ाहे को कुरा
परमेश्वरको साँर्ो स्वभाव र सार हो, ताकक नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई अपमानर्त र्गरूर् ् र आफ्र्ा

अर्ुभवहरूद्वारा अचधक रूपमा परमेश्वरको सुन्दरता र उहाँको साँर्ो पक्ष दे ख्र् सकूर् ्। यस्तो पनर्
हो कक साँर्ो रूपमा वास्तषवक परमेश्वर नतर्ीहरूको हृदयहरूमा हुर्ुहुर्ेछ, र परमेश्वर नतर्ीहरूको
हृदयहरूमा बास गर्ुचहुर्ेछ, यसरी नतर्ीहरू कल्पर्ा, धारणाहरू वा अस्पष्टतामा म्जउर्े छै र्र् ्। यी

मानर्सहरूमा परमेश्वरको स्वभाव र सार जान्र्े उत्कट इच्छा हुर्ुको कारण यही हो कक
मार्वजानतको अर्भ
ु वको दौरार्मा नतर्ीहरूलाई हरे क पल परमेश्वरको स्वभाव र सारको जरुरत
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पछच ; कुर्ै व्यम्क्तको जीवर्भर जीवर्को पूनतच गर्े काम उहाँको स्वभाव र सारले र्ै गछच । नतर्ीहरूले

परमेश्वरको सार बुझेपनछ, नतर्ीहरू परमेश्वरको अझ आदर गर्च सक्षम हुन्छर् ्, परमेश्वरको काममा
अझ सहकायच गछच र् ्, र परमेश्वरको इच्छाप्रनत अझ षवर्ारवार् ् हुन्छर् ् र नतर्ीहरूको क्षमताले
भ्याएसम्म आफ्र्ो कतचव्य नर्वाचह गछच र् ्। दई
ु ककर्समका मानर्सहरूले परमेश्वरको स्वभावप्रनत
रािेको मर्ोवषृ िहरू यस्ता छर् ्। पदहलो प्रकारले परमेश्वरको स्वभाव बुझ्र् र्ाहँदैर्। नतर्ीहरूले

परमेश्वरको स्वभाव जान्र् र्ाहन्छ, परमेश्वर स्वयमलाई
्
अथाचत ् परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे

हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा जान्र् र्ाहन्छ र साँर्ो रूपमा परमेश्वरको इच्छाको कदर गछौँ भर्ेता पनर्,
र्भत्र गदहराइबाट परमेश्वरको अम्स्तत्व र्भएको नतर्ीहरू र्ाहन्छर् ्। ककर्भर्े यस्ता ककर्समका
मानर्सहरू नर्रन्तर परमेश्वरको अवज्ञा र षवरोध गछच र् ्; नतर्ीहरूका आफ्र्ै हृदयमा ओहोदाको

नर्म्म्त परमेश्वरसँग लडाइँ गछच र् ् र परमेश्वरको अम्स्तत्वमाचथ प्रायुः शङ्ग्का गछच र् ् वा इन्कार
गछच र् ्। परमेश्वरको स्वभाव वा साँर्ो परमेश्वर स्वयमले
् नतर्ीहरूको हृदयमा बास गरे को नतर्ीहरू

र्ाहँदैर्र् ्। नतर्ीहरूका केवल आफ्र्ै इच्छा, कल्पर्ा र महत्वाकांक्षा मात्र पूरा गर्च र्ाहन्छर् ्। यसैले,
यी मानर्सहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च सक्छर् ्, परमेश्वरलाई पछ्याउर् सक्छर् ् र उहाँको नर्म्म्त
आफ्र्ा पररवार र जाचगरहरू पनर् छोड्र् सक्छर् ्, तर नतर्ीहरूले आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूलाई छोड्दै र्र् ्।

केहीले भेटी र्ोछच र् ् वा फजुल िर्च गछच र् ्, वा गुप्तमा परमेश्वरलाई सराप्छर् ् भर्े, अन्यले आफ्र्ै

गवाही ददर्, आफ्र्ै बढाइर्ढाइ गर्च तथा मानर्सहरू र हैर्सयतको नर्म्म्त परमेश्वरसँग प्रनतस्पधाच

गर्चको नर्म्म्त बारम्बार आफ्र्ा पदहरूलाई प्रयोग गर्च सक्छर् ्। नतर्ीहरूलाई मानर्सहरू ले पुजूर् ्
भर्ेर अर्ेक षवचध र उपायहरूको प्रयोग गछच र् ्, मानर्सहरूलाई म्जत्र् र नतर्ीहरूलाई नर्यन्त्रणमा

र्लर् नर्रन्तर प्रयास गछच र् ्। केहीले आफूलाई परमेश्वर ठार्ेर र नतर्ीहरूलाई परमेश्वरलाई झैँ
व्यवहार गररर्प
ु छच भर्ेर जार्ीजार्ी मानर्सहरूलाई बहकाउँ छर् ् पनर्। नतर्ीहरूले आफू भ्रष्ट भएको

कुरा कदहले पनर् कसैलाई बताउँ दै र् ्—कक नतर्ीहरू ज्यादै भ्रष्ट र अहं कारी भएको कारण नतर्ीहरूलाई

पुजूर् ् र नतर्ीहरूले जनत र्ै असल गरे ता पनर् त्यो सबै परमेश्वरलाई उच्र् पार्े कामको कारणले
हो र नतर्ीहरूले त आफूले गर्ुचपर्े कुरा मात्र गरे का हुर् ्। नतर्ीहरूले यीकुराहरू ककर् भन्दै र्र् ्?

ककर्कक मानर्सहरूको हृदयबाट आफ्र्ो स्थार् गुम्छ कक भन्र्े गदहरो डर नतर्ीहरूमा छ। यसैले
यस्ता मानर्सहरूले कदहले पनर् परमेश्वरलाई उच्र् पादै र्र् ् र परमेश्वरको गवाही कदहले पनर्
बन्दै र्र् ्, ककर्कक नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई बुझ्र्े प्रयास कदहले पनर् गरे र्र् ्। के नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई र्बुझीकर् उहाँलाई चर्न्र् सक्छर् ्? असम्भव! यसैले, “परमेश्वरको काम, परमेश्वरको
स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ्” षवियका शब्दहरू सामान्य हुर् सक्छर् ्, नतर्को अथच हरे क व्यम्क्तका
नर्म्म्त फरक हुन्छ। बारम्बार परमेश्वरको अवज्ञा गर्े, परमेश्वरको षवरोध गर्े, र परमेश्वरप्रनत
शत्रुतापूणच व्यवहार गर्े व्यम्क्तको नर्म्म्त भर्े, ती वर्र्हरूले दण्डको सङ्ग्केत गछच र् ्; जबकक सत्यता

वास्तषवकताको िोजी गर्े र परमेश्वरको इच्छा िोज्र् अक्सर परमेश्वरको सामु आउर्े व्यम्क्तले
माछाले पार्ीलाई जसरी र्लन्छ त्यसरी र्ै यस्ता वर्र्हरूलाई र्लन्छ। तर नतमीहरूका बीर्मा

यस्ता पनर् छर् ्, जसलाई परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको कामको बारे मा सुन्दा टाउको दख्
ु र्
सरु
ु हुन्छ, नतर्ीहरूको हृदय षवरोधले पण
ू च हुन्छ, र नतर्ीहरूले अत्यन्तै असहज महसस
ु गछच र् ्। तर
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नतमीहरूका बीर्मा यस्तो सोच्र्े अन्य व्यम्क्तहरू पनर् छर् ्ुः यो ठ्याक्कै मलाई र्ादहर्े षविय हो,

ककर्कक यो षविय मेरो लाचग धेरै फाइदाजर्क छ। यो मेरो जीवर्को अर्ुभवबाट गुमाउर् र्सक्र्े

केही कुरा हो; यो महत्त्वपण
ू चभन्दा पनर् महत्त्वपण
ू च कुरा हो, परमेश्वरमा गररर्े षवश्वासको जग, र

मार्वजानतले त्याग्र् र्सक्र्े केही कुरा हो। नतमीहरू सबैको नर्म्म्त यो षविय र्म्जक र टाढा,
अपररर्त तापनर् पररचर्त दव
ु ै लाग्र् सक्छ। तर जे भए पनर् यो सबैले सुन्र्ै पर्े, जान्र्ै पर्े र
बुझ्र्ै पर्े षविय हो। तैँले यसलाई जस्तो व्यवहार गरे ता पनर्, यसलाई तैँले जसरी हे रेता पनर् वा
यसलाई जसरी बझ
ु ेता पनर्, यस षवियको महत्त्वलाई उपेक्षा गर्च सककन्र्।

परमेश्वरले मार्वजानतको सम्ृ ष्टदे खि र्ै आफ्र्ो काम गदै आउर्ुभएको छ। सुरुमा यो एकदमै

सरल काम चथयो, तर सरलताको बाबजुद, यसमा परमेश्वरको सार र स्वभावको अर्भव्यम्क्त सामेल

चथयो। जबकक अदहले परमेश्वरको कामको उत्थार् भएको छ, र उहाँको वर्र्को महार् ्
अर्भव्यम्क्तका साथ उहाँलाई पछ्याउर्े हरे क व्यम्क्तमा यो काम आसाधारण र ठोस बर्ेको छ

भर्े, यस दौरार्मा परमेश्वरको व्यम्क्तत्व मार्वजानतबाट लुकेको छ। उहाँ दई
ु पटक दे हधारी

हुर्ुभयो, तापनर् बाइबलीय वत
ृ ान्तहरूदे खि र्लएर आधुनर्क समयसम्म कसले परमेश्वरको वास्तषवक
व्यम्क्तत्व दे िेको छ? नतमीहरूको समझको आधारमा, के कसैले परमेश्वरको वास्तषवक व्यम्क्तत्व
दे िेको छ? छै र्। कसैले पनर् परमेश्वरको वास्तषवक व्यम्क्तत्व दे िेको छै र्, अथाचत ् कसैले पनर्

परमेश्वरको साँर्ो व्यम्क्तत्व दे िेको छै र्। यस कुरामा सबै सहमत छर् ्। यसको अथच यही हो कक

परमेश्वरको वास्तषवक व्यम्क्तत्व, वा परमेश्वरको आत्मा उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका आदम र हव्वा
तथा उहाँले स्वीकार गर्ुचभएका धमी अय्यूब लगायत सारा मार्वजानतदे खि लुकेको छ। नतर्ीहरूमध्ये
कसैले पनर् परमेश्वरको वास्तषवक व्यम्क्तत्व दे िेर्र् ्। तर परमेश्वरले आफ्र्ो वास्तषवक
व्यम्क्तत्वलाई ककर् जार्ाजार् लक
ु ाउर्ह
ु ु न्छ? केही मानर्सहरू भन्छर् ्ुः “मानर्सहरू तर्सचन्छर् ् कक

भर्ेर परमेश्वर डराउर्ुहुन्छ।” अरू भन्छर् ्ुः “मानर्स अनत र्ै सार्ो र परमेश्वर अनत र्ै महार् ्
भएको कारण परमेश्वरले आफ्र्ो वास्तषवक व्यम्क्तत्व लुकाउर्ुहुन्छ; मार्वले उहाँलाई र्दे ख्र्

सक्छर् ्, र्त्रता नतर्ीहरू मर्े छर् ्।” यसो भन्र्े हरू पनर् छर् ्ुः “परमेश्वर हरे क ददर् आफ्र्ो कामको
व्यवस्थापर्मा व्यस्त हुर्ुहुन्छ, र अरूले दे ख्र्े गरी दे िा पर्े उहाँसँग समय र्हुर् सक्छ।”
नतमीहरूले जे षवश्वास गरे ता पनर्, मेरो नर्ष्किच यहाँ छ। त्यो नर्ष्किच के हो? त्यो यही हो कक
मानर्सहरूले उहाँको वास्तषवक व्यम्क्तत्व दे िेको परमेश्वर र्ाहर्ुहुन्र्। मार्वताबाट लुकेर रहर्े
कायच र्ै परमेश्वरले जार्ाजार् गर्े कायच हो। अको शब्दमा, उहाँको वास्तषवक व्यम्क्तत्व मानर्सहरूले

र्दे िूर् ् भन्र्े परमेश्वरको अर्भप्राय छ। यो कुरा नतमीहरूलाई अदहलेसम्ममा स्पष्ट हुर्ुपर्े हो।
यदद परमेश्वरले आफ्र्ो व्यककत्व कसैलाई कदहल्यै पनर् प्रकट गर्चभ
ु एको छै र् भर्े, के परमेश्वरको
व्यम्क्तत्व अम्स्तत्वमा छ भन्र्े नतमीहरू सोच्छौ? (उहाँ अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ।) अवश्य उहाँ हुर्ुहुन्छ।
परमेश्वरको व्यम्क्तत्वको अम्स्तत्व सबै शंकादे खि बादहर छ। तर परमेश्वरको व्यम्क्तत्व कनत

महार् ् छ वा उहाँ कस्तो दे खिर्ुहुन्छ भन्र्े सन्दभचमा, के मार्वजानतले यी प्रश्र्हरूको छार्बबर्
गर्ुचपछच ? पदै र्। यसको जवाफ र्कारात्मक छ। यदद परमेश्वरको व्यम्क्तत्व हाम्रो िोजको षविय

होइर् भर्े, केर्ादहँ हो त? (परमेश्वरको स्वभाव।) (परमेश्वरको काम।) तथाषप औपर्ाररक षवियको
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बारे मा सङ्ग्गनत गर्ुच अगाडड, केही समय अगाडड हामीले छलफल गरररहे को कुरामा फकौँ: परमेश्वरले

आफ्र्ो व्यम्क्तत्व मार्वजानतकहाँ ककर् कदहले पनर् प्रकट गर्ुचभएको छै र्? परमेश्वरले ककर् उहाँको
व्यम्क्तत्व जार्ाजार् मार्वजानतदे खि लक
ु ाउर्ह
ु ु न्छ? यसको एउटै कारण छ र त्यो यो होुः परमेश्वरले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मानर्सले हजारौँ विचको उहाँको कामको अर्ुभव गरे को भए तापनर्, परमेश्वरको

काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको सार बुझ्र्े एक जर्ा पनर् छै र्। परमेश्वरको र्जरमा,

त्यस्ता मानर्सहरू उहाँको षवरुद्धमा हुन्छर् ् र उहाँको षवरुद्ध लाग्र्े मानर्सहरूलाई उहाँले आफैँ लाई
दे िाउर्ह
ु ु न्र्। परमेश्वरले उहाँको व्यम्क्तत्व मार्वजानतकहाँ प्रकट र्गर्चक
ु ो र उहाँले आफ्र्ो
व्यम्क्तत्व जार्ाजार् मार्वजानतबाट लुकाउर्ुको एउटै कारण यही हो। के अब परमेश्वरको स्वभाव
जान्र्ुको महत्त्व नतमीहरूलाई स्पष्ट भयो?

परमेश्वरको व्यवस्थापर्को अम्स्तत्वदे खि र्ै , उहाँ सधैँ आफ्र्ो काम सम्पन्र् गर्चको नर्म्म्त

पूणच रूपमा समषपचत हुँदै आउर्ुभएको छ। उहाँको व्यम्क्तत्व मानर्सदे खि लुकेता पनर्, मानर्समा
उहाँको काम गदै , उहाँको स्वभाव अर्भव्यक्त गदै , सारा मार्वजानतलाई आफ्र्ो सारले मागचनर्दे श

गदै र हरे क व्यम्क्तमा उहाँको शम्क्त, उहाँको बुद्चध र उहाँको अचधकारद्वारा आफ्र्ो काम गदै उहाँ
सधैँ मानर्सको छे उमा रहँदै आउर्ुभएको छ, यसरी उहाँले व्यवस्थाको युग, अर्ुिहको युग र आजको
राज्यको युगलाई अम्स्तत्वमा ल्याउर्ुभयो। परमेश्वरले उहाँको व्यम्क्तत्व मानर्सबाट लुकाउर्ु भएता
पनर्, उहाँको स्वभाव, उहाँको अम्स्तत्व र सम्पषिहरू र मार्वजानतप्रनत उहाँको इच्छा मानर्सले

दे ख्र् र अर्ुभव गरूर् ् भर्ेर िुला रूपमा मानर्सको सामु प्रकट गररएका छर् ्। अको शब्दमा,
मार्वजानतले परमेश्वरलाई दे ख्र् र छुर् र्सकेता पनर्, मार्वजानतले सामर्ा गरे को परमेश्वरको

स्वभाव र सार पूणचतया परमेश्वर स्वयमको
् अर्भव्यम्क्तहरू हुर् ्। के त्यो सत्य होइर्? परमेश्वरले
उहाँको कामको नर्म्म्त जर्
ु सक
ु ै मागच वा तररकाको प्रयोग गरे ता पनर्, उहाँले सधैँ आफ्र्ो साँर्ो
पदहर्ार्का साथ मानर्सहरूसँग व्यवहार गर्ुचहुन्छ, उहाँले अनर्वायच रूपमा गर्ुचपर्े काम गर्ुचहुन्छ र

उहाँले भन्र्ै पर्े वर्र्हरू भन्र्ुहुन्छ। परमेश्वरले जुर्सुकै ओहोदाबाट बोल्र्ुभएता पनर्—उहाँ तेस्रो

स्वगचमा िडा भइरहर्ु भएको हुर् सक्छ, वा शरीरमा िडा भइरहर्ु भएको हुर् सक्छ, वा सामान्य

व्यम्क्तको रूपमा—उहाँ सधैँ आफ्र्ो सारा हृदय र सारा मर्ले मानर्ससँग बोल्र्ुहुन्छ, कुर्ै कपट वा

गोप्यताषवर्ा। उहाँले आफ्र्ो काम सम्पन्र् गर्चह
ु ु ँ दा परमेश्वरले कुर्ै पनर् ककर्समको आरक्षणषवर्ा,
आफ्र्ो वर्र् र आफ्र्ो स्वभाव अर्भव्यक्त गर्ह
ुच ु न्छ र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हो भन्र्े कुरा
अर्भव्यक्त गर्ुचहुन्छ। उहाँले आफ्र्ो जीवर्, उहाँको अम्स्तत्व र सम्पषिहरूद्वारा मार्वजानतलाई
मागचनर्दे श गर्ुचहुन्छ। व्यवस्थाको यग
ु मा—मार्वजानतको र्शशु युगमा—“अदृष्य र अस्पश्ृ य”
परमेश्वरको मागचनर्दे शमा मानर्सले यसरी र्ै म्जयो।

परमेश्वर व्यवस्थाको युगपनछ पदहलो पटक दे ह बन्र्ुभयो—जुर् दे हधारण साँढे तेषिस विचसम्म

रह्यो। मार्वजानतको नर्म्म्त, के साँढे तेषिस विच लामो समय हो? (यो लामो समय होइर्।)
मार्वजानतको आयु तीस विचभन्दा धेरै लामो हुर्े भएकोले, मानर्सको लाचग यो धेरै लामो समय
होइर्। तर दे हधारी परमेश्वरको नर्म्म्त, साँढे तेषिस विच साँच्र्ै लामो चथयो। उहाँ एक व्यम्क्त

बन्र्भ
ु यो—परमेश्वरको काम र कायचभारको म्जम्मा र्लर्े एक साधारण व्यम्क्त बन्र्ुभयो। यसको
1766

अथच यो हुन्छ कक उहाँले एक साधारण व्यम्क्तले सम्हाल्र् र्सक्र्े काम सम्हाल्र्ुपर्े चथयो, यसको
साथै साधारण मानर्सहरूले सहर् र्सक्र्े कष्ट पनर् सहर्ुपर्े चथयो। उहाँको कामको सुरुदे खि
क्रूसमा काँटी ठोककर्भ
ु एको समयसम्म, अर्ि
ु हको यग
ु मा प्रभु येशू ख्रीष्टले भोग्र्ुभएको कष्ट
आजका मानर्सहरूले व्यम्क्तगत रूपमा दे ख्र् सक्र्े कुरा र्हुर् सक्छ, तर के नतमीहरूले बाइबलका
कथाहरू पढे र कम्म्तमा पनर् यसको बारे मा अन्दाज लगाउर् सक्दै र्ौ? यी अर्भर्लखित तथ्यहरूमा

जनतसुकै षववरणहरू भएता पनर् समिमा यस समयमा परमेश्वरको काम पूणच रूपमा कदठर् र
कष्टकर चथयो। भ्रष्ट मार्वको लाचग, साँढे तेषिस विच लामो समय होइर्; थोरै कष्ट सार्ो कुरा
हो। तर पषवत्र, नर्ष्कलङ्ग्क परमेश्वर, जसले सारा मार्वजानतको पापहरू बोक्र्ुपरे को चथयो र

पापीहरूसँग िार्ु, सुत्र्ु र बस्र्ुपरे को चथयो, उहाँको लाचग यो षपडा अषवश्वर्ीय रूपले ठुलो चथयो।
उहाँ सम्ृ ष्टकताच हुर्ुहुन्छ, सारा कुराहरूका सावचभौम र हरे क कुराका शासक हुर्ुहुन्छ, तथाषप जब
उहाँ संसारमा आउर्ुभयो, उहाँले भ्रष्ट मार्वहरूको चथर्ोर्मर्ो र क्रूरता सहर्ुपर्यो। उहाँको काम

पूरा गर्च र मार्वजानतलाई दुःु िको सागरबाट उद्धार गर्च, उहाँ मानर्सबाट नर्म्न्दत हुर्ुभयो र
उहाँले सारा मार्वजानतका पापहरू बोक्र्ुपर्यो। उहाँले भोग्र्ुभएको कष्टको मात्रा साधारण
मानर्सहरूले सम्भवतुः बुझ्र् सककं दै र् र यसलाई सराहर्ा गर्च सक्दै र्र् ्। यो कष्टले केको

प्रनतनर्चधत्व गछच ? यसले मार्वजानतप्रनत भएको परमेश्वरको अर्ुरागको प्रनतनर्चधत्व गछच ।
मानर्सका पापहरूको छुटकाराको नर्म्म्त र यस र्रणको आफ्र्ो काम सम्पन्र् गर्चको नर्म्म्त

उहाँले भोग्र्ुभएको अपमार् र मानर्सको मुम्क्तको लाचग उहाँले नतर्ुचभएको मूल्यको प्रनतनर्चधत्व
यसले गछच । यसको यो पनर् अथच हुन्छ कक परमेश्वरले मानर्सलाई क्रूसद्वारा छुटकारा ददर्ुहुर्े
चथयो। यो रगतमा, जीवर्मा नतररएको मूल्य हो र यो मूल्य सम्ृ ष्ट गररएका कुर्ै पनर् प्राणीले नतर्च

सक्दै र्। ककर्कक उहाँमा परमेश्वरको सार छ र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ ती सबै
स्वार्मत्व गर्ुचहुन्छ, उहाँले यस्ता ककर्समका कष्टहरू सहर् र यस्ता ककर्समका कामहरू गर्च
सक्र्ुहुन्छ। उहाँद्वारा सम्ृ ष्ट गररएका कुर्ै पनर् प्राणीले उहाँको साटोमा यो कुरा गर्च र्सक्र्े चथयो।

यो अर्ुिहको युगमा परमेश्वरको कायच र उहाँको स्वभावको प्रकाश हो। के यसले परमेश्वरसँग जे
छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको बारे मा केही प्रकट गछच ? के यो मार्वजानतले थाहा पाउर्
लायकको छ?
त्यस युगमा, मानर्सले परमेश्वरको व्यककत्व र्दे िेता पनर्, नतर्ीहरूले परमेश्वरको पाप बर्ल

प्राप्त गरे र नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले क्रूसद्वारा छुटकारा ददर्ुभयो। परमेश्वरले अर्ुिहको युगमा

गर्ुचभएको कामप्रनत मार्वजानत अपररचर्त र्हुर् सक्छ, तर के यस अवचधमा परमेश्वरले अर्भव्यक्त
गर्चभ
ु एको स्वभाव र इच्छासँग कोही पररचर्त छ? मानर्सले परमेश्वरले फरक फरक यग
ु हरूमा र

षवर्भन्र् माध्यमहरूद्वारा गर्ुचभएका कामको षववरणको बारे मा वा परमेश्वरले आफ्र्ो काम सम्पन्र्
गरररहर्ुभएको समयमा घदटत परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत कथाको बारे मा षवरलै मात्र जान्दछ। यी
षववरण र कथाहरू परमेश्वरको बारे मा केही जार्कारी वा ककं वदन्तीहरूभन्दा बढी होइर्र् ् र

परमेश्वरका स्वभाव र सारसँग नतर्ीहरूको केही सम्बन्ध छै र्। यसैले मानर्सहरूले परमेश्वरको

बारे मा जनत धेरै कथाहरू जार्ेता पनर्, यसको अथच नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको स्वभाव र उहाँको
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सारको बारे मा गदहरो बुझाइ र ज्ञार् छ भन्र्े होइर्। व्यवस्थाको युगमा जस्तै, अर्ुिहको युगका

मानर्सहरूले दे हमा हुर्ुभएको परमेश्वरसँग तात्कार्लक र घनर्ष्ठ भेट अर्ुभव गरे का भए तापनर्,
परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको सार बारे को नतर्ीहरूको ज्ञार् वास्तवमा अम्स्तत्वमा चथएर्।

राज्यको युगमा, पदहले जसरी र्ै, परमेश्वर फेरर एक पटक दे ह बन्र्ुभयो। कामको यस अवचधमा,

परमेश्वरले अझै िुला रूपमा उहाँका वर्र् अर्भव्यक्त गर्ुचहुन्छ, उहाँले गर्ुचपर्े काम गर्ुचहुन्छ र
उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा अर्भव्यक्त गर्ुचहुन्छ। यसको साथै, उहाँले मानर्सको

अर्ाज्ञाकाररता र अज्ञार्तालाई झेल्र्े र सहर्े काम नर्रन्तर गर्चुहुन्छ। के परमेश्वरले यस कामको
अवचधमा पनर् आफ्र्ो स्वभावलाई प्रकट गर्े र उहाँको इच्छालाई अर्भव्यक्त गर्े कायचलाई
नर्रन्तरता ददर्ुहुन्र् र? यसैले, मानर्सको सम्ृ ष्टको सुरुदे खि अदहलेसम्म, परमेश्वरको स्वभाव, उहाँको

अम्स्तत्व र सम्पषिहरू र उहाँको इच्छा हरे क मानर्सको नर्म्म्त सधैँ िुला रदहआएको छ। परमेश्वरले

कदहले पनर् जार्ाजार् उहाँको सार, उहाँको स्वभाव वा उहाँको इच्छालाई लुकाउर्ुभएको छै र्।

मार्वजानतले परमेश्वरले के गदै हुर्ुहुन्छ, उहाँको इच्छा के हो भन्र्े कुराको वास्ता र्रािेको मात्र
हो—यसैले मानर्ससँग परमेश्वरको बारे मा यस्तो अपयाचप्त बझ
ु ाइ छ। अको शब्दमा, परमेश्वरले
आफ्र्ो व्यम्क्तत्वलाई लुकाउँ दै गदाच हरे क पटक उहाँको इच्छा, स्वभाव र सारलाई हरबित िुला

रूपमा प्रस्तुत गदै उहाँ मार्वजानतको सामु िडा भइरहे को हुर्ुहुन्छ। एक अथचमा, परमेश्वरको
व्यम्क्तत्व मानर्सहरूको नर्म्म्त पनर् िल
ु ा छ, तर मानर्सको अन्धोपर् र अर्ाज्ञाकाररताको कारणले,
नतर्ीहरूले परमेश्वर दे िा पर्े घटर्ालाई कदहले पनर् दे ख्र् सक्दै र्र् ्। यसैले यदद त्यसो हो भर्े,

परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयमलाई
्
बुझ्र्े सबैको नर्म्म्त सम्जलो हुर्ुपर्े होइर् र? यो
जवाफ ददर्लाई धेरै कदठर् प्रश्र् हो, होइर् र? नतमीहरू भन्छौ यो सम्जलो छ, तर जब केही
मानर्सहरूले परमेश्वरलाई जान्र् िोज्छर् ्, वास्तवमा नतर्ीहरूले उहाँलाई जान्र् वा उहाँको बारे मा
स्पष्ट रूपले बुझ्र् सक्दै र्र् ्—यो सधैँ धर्मलो र अस्पष्ट छ। तर यो सम्जलो छै र् भर्ी नतमीहरू

भन्छौ भर्े, त्यो पनर् सही होइर्। यनत लामो समयसम्म परमेश्वरको कामको षविय भएको कारण,
आफ्र्ा अर्ुभवहरूद्वारा सबैले परमेश्वरसँग साँर्ो व्यवहार गरे को हुर्ुपर्े हो। नतर्ीहरूले आफ्र्ा

हृदयमा केही हदसम्म परमेश्वरको अर्ुभूनत गरे का वा परमेश्वरको आम्त्मक छुवाइको महसुस
गरे का हुर्प
ु र्े हो, र नतर्ीहरूले कम्म्तमा पनर् परमेश्वरको स्वभावको बारे मा केही अवधारणात्मक
जागरूकता प्राप्त गरे का वा उहाँको बारे मा केही बझ
ु ेका हुर्ुपर्े हो। मानर्सले परमेश्वरलाई पछ्याउर्

थालेको समयदे खि अदहलेसम्म, मार्वजानतले ज्यादै धेरै प्राप्त गरे को छ, तर मानर्सको कमजोर
योग्यता, अज्ञार्ता, षवद्रोह र षवषवध अर्भप्रायहरूजस्ता कारणहरूले गदाच मार्वजानतले तीमध्ये धेरै

गम
ु ाएको पनर् छ। के परमेश्वरले मार्वजानतलाई पदहले र्ै प्रशस्त ददर्भ
ु एको छै र् र? परमेश्वरले

मार्वजानतबाट आफ्र्ो व्यम्क्तत्व लुकाउर्ुभएता पनर्, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ ती सबै र
उहाँको जीवर् मार्वको नर्म्म्त उपलब्ध गराउर्ुहुन्छ; मार्वजानतमा परमेश्वर बारे को ज्ञार् अदहले

भएको जस्तो मात्र हुर्ु र्पर्े हो। यसैले परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ्
षवियमा नतमीहरूसँग थप सङ्ग्गनत गर्ुचपर्े जरुरत छ भन्र्े मलाई लाग्छ। परमेश्वरले मानर्समा
लगार्ी गर्चभ
ु एको हजारौँ विचको वास्ता र ख्याल िेर र्जाओस ् र मार्वजानतले नतर्ीहरूप्रनतको
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परमेश्वरको इच्छालाई साँर्ो रूपमा बुझ्र् र सराहर्ा गर्च सकोस ् भन्र्े यसको उद्दे श्य हो। ताकक
मानर्सहरू परमेश्वर बारे को नतर्ीहरूको बुझाइमा अको र्रणमा प्रवेश गर्च सकोस ् भन्र्े हो। यसले

परमेश्वरलाई मानर्सहरूको हृदयहरूमा उहाँको वास्तषवक स्थार्मा परमेश्वरलाई फकाचउर्े पनर् छ;
अथाचत ् परमेश्वरलाई इन्साफ पुर्याउर्े छ।

परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयमको
् बारे मा बुझ्र्को नर्म्म्त, तैँले सार्ो सुरुवात गर्ुचपछच ।

तर कहाँबाट सार्ो सुरुवात गर्े? सुरुवात गर्चको नर्म्म्त, मैले बाइबलबाट केही अध्यायहरू छार्ेको

छु। तल ददइएको जार्कारीमा बाइबलका पदहरू समावेश गररएका छर् ्, ती सबै परमेश्वरको काम,
परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् बारे को षवियसँग सम्बम्न्धत छर् ्। परमेश्वरको काम,
परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम्को बारे मा बुझ्र्को नर्म्म्त नतमीहरूलाई सहायता गर्चको

नर्म्म्त मैले षवशेिगरी सन्दभच सामिीको रूपमा यी उद्धत
ृ िण्डहरू भेटाएको छु। नयर्ीहरूमा

सहभागी भएर, परमेश्वरले आफ्र्ा षवगतका कामद्वारा कस्तो ककर्समको परमेश्वरको स्वभाव प्रकट
गर्ुचभएको छ र उहाँको सारका कुर् पक्षहरू मानर्सका लाचग अज्ञात छर् ् भन्र्े कुरा दे ख्र् सक्र्े
छौँ। यी अध्यायहरू पुरार्ा हुर् सक्छर् ्, तर हामीले सङ्ग्गनत गदै गरे को षवियर्ादहँ मानर्सहरूसँग
र्भएका र नतर्ीहरूले कदहले र्सुर्ेका र्याँ केही कुरा हो। नतमीहरूमध्ये केहीलाई यो कुरा
अबोधगम्य लाग्र् सक्छ—आदम र हव्वाको कुरा ल्याउर्ु र पछाडड फकेर र्ोआको कुरा गर्ुच त्यही

कदमहरूलाई पर्
ु ुः पछ्याउर्ु होइर् र? नतमीहरूले जे सोर्ेता पनर्, यस षवियमा सङ्ग्गनत गर्चको

नर्म्म्त यी अध्यायहरू धेरै र्ै लाभदायक छर् ् र आजको सङ्ग्गनतको नर्म्म्त नतर्ले र्शक्षण मूलपाठ
वा प्रत्यक्ष सामािीहरूको काम गर्च सक्छर् ्। मैले यो सङ्ग्गनत सकुञ्जेलसम्ममा यी अध्यायहरू

छान्र्ु पछाडडको मेरो अर्भप्रायहरू नतमीहरूले बुझ्र्े छौ। पदहले बाइबल पढे काहरूले यी केही पदहरू

पढे का हुर् सक्छर् ्, तर नतर्ीहरूलाई र्बझ
ु ेका हुर् सक्छर् ्। पदहले, छोटकरीमा नतर्ीहरूको समीक्षा
गरौँ, त्यसपनछ हाम्रो सङ्ग्गनतको दौरार्मा हरे कलाई षवस्तत
ृ मा हे रौँ।

आदम र हव्वा मार्वजानतका पुिाच हुर् ्। हामीले बाइबलका पात्रहरूलाई उल्लेि गर्ुचपर्यो भर्े,
ती दई
ु बाट सुरु गर्ुचपछच । अकोर्ादहँ र्ोआ हो, मार्वजानतको दोस्रो पि
ु ाच। तेस्रो पात्र को हो? (अब्राहम।)
के नतमीहरू सबैलाई अब्राहमको कथा थाहा छ? नतर्ीहरूमध्ये केहीलाई थाहा हुर् सक्छ, तर
अन्यलाई स्पष्ट थाहा र्हुर् सक्छ। र्ौथो पात्र को हो? सदोमको षवर्ाशको कथामा कसको बारे मा

उल्लेि छ? (लोत।) तर लोतलाई यहाँ उद्धत
गररएको छै र्। यसले कसलाई जर्ाउँ छ?
ृ
(अब्राहमलाई।) अब्राहमको कथामा उल्लेि गररएको मूख्य कुरार्ादहँ यहोवा परमेश्वरले भन्र्ुभएको
कुरा हो। के नतमीहरू यसलाई दे ख्छौ? पार्ौँ पात्र को हो? (अय्यूब।) परमेश्वरले उहाँको अदहलेको

कामको र्रणमा अय्यब
ू को कथालाई धेरै उल्लेि गर्चभ
ु एको छै र् र? त्यसो भए के नतमीहरू यस

कथालाई धेरै वास्ता गछौ? यदद नतमीहरू धेरै वास्ता गछौ भर्े, के नतमीहरूले बाइबलमा अय्यूबको
कथालाई ध्यार् ददएर पढे का छौ? अय्यूबले भर्ेका र गरे का कुराहरू के नतमीहरूलाई थाहा छ?

नतमीहरू जसले यसलाई सबैभन्दा धेरै पढे का छौ, नतमीहरूले कनत पटक पढे का छौ? के यसलाई
अक्सर पढ्छौ? र्ेपालका दददीबदहर्ीहरू हामीलाई भन्। (हामी अर्ुिहको समयमा हुँदा मैले केही
पटक पढे को चथएँ।) त्यसपनछ नतमीहरूले फेरर पढे का छै र्ौ? त्यो रोदर्कारी छ। म नतमीहरूलाई
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भन्छुुः परमेश्वरको कामको यस र्रणमा उहाँले अय्यूबलाई धेरै पटक उल्लेि गर्ुचभएको छ,
जुर्र्ादहँ उहाँका अर्भप्रायहरूको प्रनतबबम्ब हो। उहाँले अय्यूबलाई धेरै पटक उल्लेि गर्ुचभयो तर

यसले नतमीहरूको ध्यार् खिर्ेर् भन्र्े कुरा यस कुराको प्रमाण हो ककुः नतमीहरूमा असल मानर्सहरू
र परमेश्वरको भय मान्र्े तथा दष्ु टबाट अलग रहर्े मानर्सहरू बन्र्े इच्छा छै र्। ककर्कक

परमेश्वरले उद्धत
ृ गर्ुचभएको अय्यूबको कथाको अपूणच धारणामा र्ै नतमीहरू सन्तुष्ट छौ। नतमीहरू
केवल कथा बुझ्र्े कुरामा र्ै सन्तुष्ट छौ, तर अय्यूब को हो र परमेश्वरले अय्यूबको बारे मा धेरै
घटर्ाहरूमा उल्लेि गर्चभ
ु एको कुरा पछाडडको उद्दे श्यलाई वास्ता राख्दै र्ौ र षवस्तत
ु र्
ृ मा बझ्

िोज्दै र्ौ। यदद परमेश्वरले प्रशंसा गरे को त्यस्तो व्यम्क्तको बारे मा नतमीहरूलाई र्ासो छै र् भर्े ,

नतमीहरूले केमा ध्यार् ददइरहे का छौ? परमेश्वरले उल्लेि गर्ुचभएको यस्तो महत्त्वपूणच व्यम्क्तको
बारे मा नतमीहरूले वास्ता राख्दै र्ौ वा त्यसको बारे मा बुझ्र्े कोर्सस गदै र्ौ भर्े , परमेश्वरको

वर्र्प्रनतको नतमीहरूको मर्ोवषृ िको बारे मा त्यसले के भन्छ? के त्यो िेदजर्क कुरा होइर्?

नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा व्यवहाररक कुराहरूमा संलग्र् हुँदैर्ौ वा सत्यताको िोजी गदै र्ौ भन्र्े
कुरालाई यसले प्रमाखणत गदै र् र? यदद तैँले सत्यताको िोजी गररस ् भर्े परमेश्वरले स्वीकार
गर्ुचभएका मानर्सहरूमा र परमेश्वरले भन्र्ुभएका पात्रहरूका कथाहरूमा तैँले आवश्यक ध्यार् ददर्े

छस ्। तँ नतर्ीहरूको मापदण्डमा सायदै पुग्लास ् वा नतर्ीहरूका कथाहरू स्पशचर्ीय पाऊलास ्, नछटो
गएर नतर्ीहरूको बारे मा पढ्र्े छस ्, नतर्ीहरूलाई बझ्
ु र्े प्रयास गर्े छस ्, नतर्ीहरूको उदाहरण

पछ्याउर्े तररकाहरू िोज्र्े छस ् र तेरो क्षमताले भ्याएसम्म गर्े छस ्। सत्यताको र्ाहर्ा राख्र्े ले
यसरी र्ै काम गर्ुचपछच । तर तथ्य यही हो कक यहाँ बसेका नतमीहरूमध्ये धेरैले अय्यूबको कथा
कदहले पनर् पढे का छै र्ौ—र यसले धेरै कुरा बताउँ छ।

मैँले भिचरै छलफल गदै गरे को षवियमा फकौँ। परु ार्ो करारको व्यवस्थाको यग
ु सँग सम्बम्न्धत

धमचशास्त्रको यस िण्डमा, बाइबल पढ्र्े धेरैजसो मानर्सहरूलाई थाहा भएका उच्र् प्रनतनर्चधमूलक

पात्रहरू बारे का नर्म्श्र्त कथाहरूमा ध्यार् ददर्े नर्णचय मैँले गरे को छु। यी पात्रहरू बारे का कथाहरू
पढ्र्े जो कोहीले नतर्ीहरूमाचथ परमेश्वरले गर्ुचभएको काम र नतर्ीहरूसँग परमेश्वरले बोल्र्ुभएका

वर्र्हरू आजका मानर्सहरूका नर्म्म्त पनर् मूतच र सुलभ छर् ् भन्र्े कुराको महसुस गर्च सक्र्ेछर् ्।
जब तैँले बाइबलमा सङ्ग्िदहत यी कथाहरू पढ्छस ्, इनतहासका ती समयहरूमा परमेश्वरले आफ्र्ो
काम कसरी गर्ुचभयो र मानर्सहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ुचभयो भन्र्े कुरा तैँले अझ राम्ररी बुझ्छस ्।
तर तैँले ती कथाहरू स्वयम ् वा नतर्मा भएका पात्रहरूमा ध्यार् दे भर्ेर मैँले यी अध्यायहरूको

बारे मा आज छलफल गरे को होइर्। बरु, यी पात्रहरूका कथाहरूद्वारा तैँले परमेश्वरको कामहरू र

उहाँको स्वभावलाई सराहर्ा गर्च सक् भर्ेर मैले यसो गरे को हुँ। यसले तँलाई परमेश्वरलाई सम्जलै
जान्र् र बुझ्र्, उहाँको वास्तषवक पक्ष हे र्च सक्षम तुल्याउर्ेछ; यसले उहाँ बारे को तेरा अर्ुमार् र
धारणाहरूलाई हटाउर्ेछ र अस्पष्टताले ढाकेको षवश्वासको बाटो मोड्र् तँलाई मदत गर्े छ। तँसँग

बर्लयो जग र्भएसम्म, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयमलाई
्
बुझ्र्े कोर्ससले नर्ुःसहाय,

शम्क्तहीर् र कहाँबाट सुरु गर्े कुरा थाहा र्भएको अनर्म्श्र्ततातफच डोयाचउर् सक्छ। यसले मलाई
एउटा षवचध र तररकाको षवकास गर्च प्रेररत गर्यो जसले परमेश्वरलाई अझ राम्ररी बझ्
ु र्, परमेश्वरको
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इच्छालाई साँर्ो तररकाले सराहर्ा गर्च, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयमलाई
्
बुझ्र्को नर्म्म्त

तेरो मदत गछच , र तँलाई परमेश्वरको अम्स्तत्व वास्तषवक रूपमा अर्ुभव गर्च र मार्वजानतप्रनत
उहाँको इच्छालाई सराहर्ा गर्च ददन्छ। के यी सबै नतमीहरूकै फाइदाका लाचग हुर्े छै र्र् ् र?
नतमीहरूले अदहले यी कथा र धमचशास्त्रका िण्डहरू पुर्ुः पढ्दा नतमीहरूका हृदयहरूमा के महसुस

गछौ? के मैले छार्ेका धमचशास्त्रका िण्डहरू अर्ावश्यक हुर् ् जस्तो नतमीहरूलाई लाग्छ? मैले भिचरै
नतमीहरूलाई भर्ेका कुराहरूलाई मैले पुर्ुः जोड ददर्ुपछच ुः परमेश्वरले मानर्सहरूमा आफ्र्ो काम
कसरी गर्चह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा दे ख्र् र मार्वजानतप्रनत उहाँको मर्ोवषृ ि अझ राम्ररी बझ्
ु र्को नर्म्म्त
नतमीहरूलाई मदत गर्ुच र्ै नतमीहरूलाई यी पात्रहरूका कथाहरू पढ्र् लगाउर्ुको उद्दे श्य हो।
नतमीहरूलाई यो समझ प्राप्त गर्चका नर्म्म्त केले मदत गर्े छ? षवगतमा परमेश्वरले गर्ुचभएको

काम बुझ्र्े र त्यसलाई परमेश्वरले अदहले गरररहर्ुभएको कामसँग जोड्र्े कायचले उहाँका असङ्ग्ख्य
पक्षहरूको सराहर्ा गर्च नतमीहरूलाई मदत गछच । यी असङ्ग्ख्य पक्षहरू वास्तषवक छर् ् र
परमेश्वरलाई जान्र् र्ाहर्े सबैले यी कुराहरू जान्र्ु र नयर्ीहरूको सराहर्ा गर्ुच पछच ।
धमचशास्त्रलाई उद्धत
ृ गदै आदम र हव्वाको कथा सुरु गरौँ।
१. आिम र हव्वा
१) आदमलाई परमेश्वरको आज्ञा

उत्पषि २:१५-१७ अनर् यहोवा परमेश्वरले मानर्सलाई र्लर्भ
ु यो र अदर्को बगैँर्ामा त्यसको

हे रर्ाह गर्च र छाँटकाँट गर्च राख्नुभयो। अनर् यहोवा परमेश्वरले मानर्सलाई आज्ञा गदै यसो
भन्र्ुभयो, तैँले बगैँर्ाको हरे क रूिबाट स्वतन्त्र रूपमा िार् सक्छस ्: तर असल र िराबको ज्ञार्को

रूिबाट तैँले िार्ु हुँदैर्: ककर्भर्े तैँले त्यसबाट िाएको ददर् तँ नर्श्र्य र्ै मर्ेछस ्।
यी पदहरूबाट नतमीहरूले के बुझ्यौ? धमचशास्त्रकाको यस िण्डले नतमीहरूलाई कस्तो महसुस

गराउँ छ? मैले ककर् आदमलाई परमेश्वरले ददर्भ
ु एको आज्ञाको बारे मा कुरा गर्े नर्णचय गरेँ? के
अदहले नतमीहरू हरे कको मर्मा परमेश्वर र आदमको बबम्ब छ। नतमीहरूले कल्पर्ा गर्े कोर्सस

गर्च सक्छौुः यदद त्यस दृष्यमा नतमीहरू भएको भए, नतमीहरूलाई र्भत्रबाट परमेश्वर कस्तो
हुर्ुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? यस बारे को सोर्ाइले नतमीहरूलाई कस्तो महसुस गराउँ छ? यो
हृदयस्पशी र हृदयलाई आर्म्न्दत गराउर्े तस्वीर हो। यसर्भत्र परमेश्वर र मानर्स मात्र भएता
पनर्, उहाँहरू बबर्को घनर्ष्ठताले नतमीहरूमा श्रद्धाको भाव भदचछ: परमेश्वरको भररपूणच प्रेम
मानर्सलाई र्सिैँमा ददएको छ र यसले मानर्सलाई घेछच; मानर्स नर्दोि र शुद्ध छ अनर् भारमुक्त

र नर्धचक्क रूपमा परमेश्वरको र्जरमुनर् आर्न्दपूवचक म्जइरहे को छ; परमेश्वरले मानर्स परमेश्वरको
सुरक्षा र आर्शिमा
् बस्दा परमेश्वरले मानर्सप्रनत र्ासो दे िाउर्ुहुन्छ; मानर्सले गर्े र भन्र्े हरे क
कुरा परमेश्वरसँग छुटाउर्ै र्र्मल्र्े गरी जोडडएका छर् ् र नतर्लाई परमेश्वरबाट अलग गर्च
सककन्र्।

यसलाई परमेश्वरले मानर्सको सम्ृ ष्टपनछ उसलाई ददर्ुभएको पदहलो आज्ञा भन्र् सककन्छ।

यस आज्ञाले केव्यक्त गदचछ? यसले परमेश्वरको इच्छाको बारे माव्यक्त गदचछ, यसले मार्वजानतप्रनत
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उहाँका चर्न्ताहरूको बारे मा पनर् व्यक्त गदचछ। योपरमेश्वरको पदहलो आज्ञा हो र यो परमेश्वरले
मानर्सको नर्म्म्त चर्न्ता व्यक्त गर्ुचभएको पदहलो पटक पनर् हो। यसको अथच, परमेश्वरले
मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको बेलादे खि र्ै उसप्रनत आफ्र्ो म्जम्मेवारी महसस
ु गर्चभ
ु यो। उहाँको

म्जम्मेवारी के हो? उहाँले मानर्सको सुरक्षा गर्ुचपछच , मानर्सको हे रर्ाह गर्ुचपछच । मानर्सले उहाँका
वर्र्हरूमा भरोसा गर्च र नतर्को आज्ञा पालर् गर्च सक्छ भन्र्े कुराको आशा उहाँ गर्ुचहुन्छ। यो
परमेश्वरले मानर्सबाट आशा गर्ुचभएको पदहलो कुरा पनर् हो। यही आशामा परमेश्वर नर्म्र् कुरा
भन्र्ह
ु ु न्छुः “तैँले बगैँर्ाको हरे क रूिबाट स्वतन्त्र रूपमा िार् सक्छस ्: तर असल र िराबको

ज्ञार्को रूिबाट तैँले िार्ु हुँदैर्: ककर्भर्े तैँले त्यसबाट िाएको ददर् तँ नर्श्र्य र्ै मर्ेछस ्।” यी
सरल वर्र्हरूले परमेश्वरको इच्छाको प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्। परमेश्वरले उहाँको हृदयमा मानर्सप्रनत
र्ासो दे िाउर् थाल्र्ुभएको कुरालाई पनर् नयर्ीहरूले प्रकट गछच र् ्। सबै कुराहरूमध्ये, आदम मात्र

परमेश्वरको प्रनतरूपमा बर्ाइएको चथयो; परमेश्वरले जीवर्को सास फुककददर्ुभएको जीषवत प्राणी
आदम मात्र चथयो; ऊ परमेश्वरसँग दहँ ड्र् र कुराकार्ी गर्च सक्थ्यो। यसैले परमेश्वरले उसलाई यो
आज्ञा ददर्ुभयो। परमेश्वरले आफ्र्ो आज्ञामा मानर्सले के गर्च सक्छ र के गर्च सक्दै र् भन्र्े
कुराहरू एकदमै सरल तररकाले बताउर्ुभयो।

यी केही सरल वर्र्हरूमा, हामीले परमेश्वरको हृदय दे ख्छौँ। तर कस्तो ककर्समको हृदयले

आफैँ लाई दे िाउँ छ? के परमेश्वरको हृदयमा प्रेम छ? के त्यँहा र्ासो छ? यी पदहरूमा, परमेश्वरको

प्रेम र र्ासोलाई सराहर्ा गर्च मात्र होइर् तर घनर्ष्ठ रूपले महसुस पनर् गर्च सककन्छ। के नतमीहरू

सहमत हुँदैर्ौ। मैले यसो भर्ेको सुर्ेर पनर्, के नतमीहरू नयर्ीहरू सामान्य वर्र्हरू मात्र हुर् ्
भन्र्े सोच्छौ? जे भए पनर् ती त्यनत सामान्य पनर् छै र्र् ्, होइर् र? के नतमीहरूलाई पदहले यसको
बारे मा अवगत चथयो? परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा तँलाई यी वर्र्हरू भन्र्ुभयो भर्े, तैँले र्भत्री

रूपमा कस्तो महसुस गर्े चथइस ्? यदद तँ मार्व र्भएको भए, यदद तेरो हृदय कठोर भएको भए,
तैँले केही महसुस गर्च सक्र्े चथइर्स ्, तैँले परमेश्वरको प्रेमलाई सराहर्ा गर्च सक्र्े चथइर्स ् र तैँले
परमेश्वरको हृदय बुझ्र्े कोर्सस गर्े चथइर्स ्। तर मार्वीय र्ेत र षववेक भएको व्यम्क्त भएको

कारण तैँले फरक महसुस गर्े चथइस ्। तैँले न्यार्ोपर् महसुस गर्े चथइस ्, तैँले वास्ता गररएको र

प्रेम गररएको महसस
ु गर्े चथइस ् र तैँले सि
ु महसस
ु गर्े चथइस ्। के यो सही होइर्? जब तैँले यी
कुराहरूको अर्ुभव गछच स ्, तैँले परमेश्वरप्रनत कस्तो व्यवहार गर्े छस ्? के तैँले परमेश्वरमा जोडडएको

महसुस गर्े छस ्? के तैँले हृदयको गदहराइबाट परमेश्वरलाई प्रेम र सम्मार् गर्े छस ्? के तेरो

हृदय परमेश्वरको र्म्जक जार्े छ? यसबाट तैँले मानर्सको नर्म्म्त परमेश्वरको प्रेम कनत महत्त्वपूणच
छ भन्र्े दे ख्र् सक्छस ्। तर मानर्सले परमेश्वरको प्रेमको सराहर्ा गर्चु र त्यसलाई बुझ्र्ु अझ

जरुरी छ? वास्तवमा, परमेश्वरले आफ्र्ो कामको र्रणमा उस्तै धेरै कुराहरू भन्र्ुहुन्र् र? के आज
परमेश्वरको हृदयको सराहर्ा गर्े मानर्सहरू छर् ्? के नतमीहरूले मैले भिचरै भर्ेका परमेश्वरका

इच्छा बुझ्र् सक्छौ? वास्तवमा यो यनत ठोस, मूतच र वास्तषवक हुँदा पनर् नतमीहरूले परमेश्वरको
इच्छाको सराहर्ा गर्च सक्दै र्ौ। त्यसैले नतमीहरूमा परमेश्वरको वास्तषवक ज्ञार् र समझ छै र्
भर्ेर म भन्छु। के यो साँर्ो होइर्? तर अदहलेलाई यनत मै छाडौँ।
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२) परमेश्वरले हव्वालाई सम्ृ ष्ट गर्ुचहुन्छ
उत्पषि २:१८-२० अनर् यहोवा परमेश्वरले भन्र्ुभयो, मानर्स एकलो रहर् राम्रो होइर्; म त्यसको

नर्म्म्त सहयोगी बर्ाउर्ेछु। अनर् यहोवा परमेश्वरले जर्मर्बाट भर्ू मका हरे क जर्ावर र आकाशका
हरे क पक्षी बर्ाउर्ुभयो; र त्यसले नतर्लाई के र्ामले बोलाउँ दो रहे छ भन्र्े हे र्चलाई उहाँले

नतर्ीहरूलाई आदमकहाँ ल्याउर्ुभयो: र आदमले हरे क जीषवत प्राणीलाई जे र्ामले बोलायो, त्यसपनछ
त्यसको र्ाम त्यही रह्यो। अनर् आदमले सबै र्ौपाया र आकाशका पक्षीहरू र भूर्मका हरे क
जर्ावरको र्ाम रािे; तर आदमको नर्म्म्त सहयोगी भेदटएर्।

उत्पषि २:२२-२३ अनर् यहोवा परमेश्वरले पुरुिबाट जुर् करङ र्लर्ुभएको चथयो त्यसबाट स्त्री

बर्ाउर्ुभयो, र नतर्लाई पुरुिकहाँ ल्याउर्ुभयो। अनर् आदमले भर्े, यो त मेरै हड्डीहरूको हड्डी र
मासुको मासु हो: नतर्लाई स्त्री भनर्र्ेछ ककर्भर्े नतर्लाई पुरुिबाट र्लइएकी चथइर् ्।

धमचशास्त्रको यस िण्डमा एउटा महत्त्वपूणच पङ्ग्म्क्त छ: “आदमले हरे क जीषवत प्राणीलाई जे

र्ामले बोलायो, त्यसपनछ त्यसको र्ाम त्यही रह्यो।” यसैले, सबै जीषवत प्राणीहरूको र्ाम कसले
राख्यो? आदमले, परमेश्वरले होइर्। यस पङ्ग्म्क्तले मार्वजानतलाई एउटा तथ्य भन्छुः परमेश्वरले

मानर्सको सम्ृ ष्ट गदाच र्ै उसलाई बुद्चध ददर्ुभयो। यसको अथच, मानर्सको बुद्चध परमेश्वरबाट
आएको हो। यो एक नर्म्श्र्तता हो। तर ककर्? परमेश्वरले आदमको सम्ृ ष्ट गर्ुचभए पनछ, के आदम

षवद्यालय गयो? के उसलाई पढ्र् आउँ थ्यो? परमेश्वरले षवभन्र् जीषवत प्राणीहरू बर्ाउर्भ
ु ए पनछ,
के आदमले यी सबै प्राणीहरूको पदहर्ार् गर्यो? के परमेश्वरले उसलाई नतर्ीहरूको र्ाम के के

चथए भर्ी बताउर्ुभयो? परमेश्वरले उसलाई यी प्राणीहरूका र्ामहरू कसरी राख्र्े भर्ेर पनर् अवश्य

र्सकाउर्ुभएर्। सत्य त्यही हो! त्यसो भए यी जीषवत प्राणीहरूको र्ाम कसरी राख्र्े र नतर्ीहरूलाई
के र्ाम ददर्े भर्ेर आदमलाई कसरी थाहा भयो? यो आदमको सम्ृ ष्ट गदाच परमेश्वरले आदममा के
कुरा थषपददर्ुभयो भन्र्े प्रश्र्को जवाफसँग सम्बम्न्धत छ। यी तथ्यहरूले प्रमाखणत गछच र् ् कक

परमेश्वरले मानर्सको सम्ृ ष्ट गर्ुचहुँदा आफ्र्ो बुद्चध पनर् उसमा थषपददर्ुभयो। यो मूख्य बुँदा हो,
त्यसैले ध्यार् ददएर सुर्। नतमीहरूले बुझ्र्ुपर्े अको मूख्य बुँदा पनर् छ: आदमले जीषवत प्राणीहरूको

र्ाम रािे पनछ, ती र्ामहरू परमेश्वरको शब्दावलीमा स्थाषपत भए। म ककर् यो कुरा उल्लेि गछुच?
ककर्कक यसमा परमेश्वरको स्वभाव सामेल छ र यस बँद
ु ाको थप व्याख्या मैले गर्चप
ु छच ।

परमेश्वरले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, उसमा जीवर्को सास फुककददर्ुभयो र उसलाई उहाँको

बुद्चधबाट केही, उहाँको क्षमताहरू र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यो ददर्ुभयो। परमेश्वरले
मानर्सलाई यी सबै कुराहरू ददर्ुभए पनछ, मानर्सले केही कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्च सक्र्े र
आफैँ ले सोच्र् सक्र्े भयो। मानर्सले सोर्ेको र गरे को कुरा परमेश्वरको र्जरमा असल छ भर्े,
परमेश्वरले त्यसको पुम्ष्ट गर्ुचहुन्छ र हस्तक्षेप गर्ुचहुन्र्। यदद मानर्सले गरे को कुरा सही छ भर्े,
परमेश्वरले यसलाई हुर् ददर्ुहुन्छ। त्यसो भए, “आदमले हरे क जीषवत प्राणीलाई जे र्ामले बोलायो,
त्यसपनछ त्यसको र्ाम त्यही रह्यो” वाक्यांशले के कुराको सङ्ग्केत गछच ? यसले षवषवध जीषवत
प्राणीहरूका कुर्ै पनर् र्ामलाई परमेश्वरले पररवतचर् गर्ुचपछच भन्र्े लागेर् भन्र्े कुराको सङ्ग्केत
गदचछ। कुर्ै प्राणीलाई आदमले जे र्ाम ददयो, परमेश्वरले “त्यस्तै होस ्” भर्ेर उक्त प्राणीको
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र्ामलाई स्वीकार गर्ुचहुन्थ्यो। के यस षवियमा परमेश्वरले कुर्ै धारणा व्यक्त गर्ुचभयो? होइर्,
उहाँले अवश्य र्ै गर्ुचभएर्। त्यसो भए, यसबाट नतमीहरूले के बझ्
ु छौ? परमेश्वरले मानर्सलाई बुद्चध

ददर्भ
ु यो र मानर्सले परमेश्वरले ददर्भ
ु एको बद्
ु चधलाई कुराहरू गर्चको नर्म्म्त प्रयोग गर्यो। यदद
मानर्सले गरे को कुरा परमेश्वरको र्जरमा सकारात्मक छ भर्े, परमेश्वरले कुर्ै पनर् न्याय वा

आलोर्र्ा र्गरी त्यसलाई पुम्ष्ट गर्ुचहुन्छ, मान्यता ददर्ुहुन्छ र र स्वीकार गर्ुचहुन्छ। यो कायच कुर्ै
पनर् व्यम्क्त वा दष्ु ट आत्मा वा शैतार्ले गर्च सक्दै र्। के नतमीहरूले यहाँ परमेश्वरको स्वभावको
प्रकाश दे ख्छौ? के मार्वजानत, भष्ट व्यम्क्त वा शैतार्ले नतर्ीहरूकै सामन्
ु र्े आफ्र्ो र्ाममा कसैलाई
केही गर्े अर्ुमनत ददन्छर् ् र? अवश्य र्ै ददँ दैर्र् ्! के नतर्ीहरूले अको व्यम्क्त वा नतर्ीहरूभन्दा

फरक अको शम्क्तसँग यस स्थार्को नर्म्म्त लड्लार् ्? अवश्य र्ै नतर्ीहरूले यसो गर्े छर् ्! यदद

आदमसँग त्यनत बेला कुर्ै भ्रष्ट व्यम्क्त वा शैतार् भएको भए, नतर्ीहरूले आदमले गरे को कुराको
िण्डर् गर्े चथए। नतर्ीहरूमा स्वतन्त्र सोच्र् सक्र्े िुबी र आफ्र्ै अद्षवतीय अन्तदृचम्ष्ट छ भन्र्े

कुरालाई प्रमाखणत गर्चको नर्म्म्त, आदमले गरे का सबै कुराहरूलाई नतर्ीहरूले पूणच रूपमा इन्कार

गर्े चथएुः “नतमीले यसको र्ाम यस्तो राख्र् र्ाहन्छौ? दठकै छ, मर्ादहँ यसलाई यो र्ामले बोलाउर्े
छै र्, म यसलाई त्यो र्ामले बोलाउँ छु; नतमीले यसलाई टोम भन्यौ तर म यसलाई ह्यारी भन्र्े

छु। म कनत बाठो छु भन्र्े कुरा मैले दे िाउर्ुपछच ।” यो कस्तो ककर्समको स्वभाव हो? के असभ्य
अहं कार होइर्? अनर् परमेश्वरर्ादहँ कस्तो हुर्ह
ु ु न्छ? के उहाँसँग यस्तो स्वभाव छ? के आदमले
गरररहे को कुरामा परमेश्वरले अर्ौठो आपषि जर्ाउर्ुभयो? यसको जवाफ प्रष्ट रूपमा “जर्ाउर्ु
भएर्” हुन्छ। परमेश्वरले प्रकट गर्ुचहुर्े स्वभावमा तकच, अहं कार वा स्व-धार्मचकताको कनत पनर्
सङ्ग्केत छै र्। यनत कुरार्ादहँ यहाँ स्पष्ट छ। यो सार्ो कुरा जस्तो दे खिर् सक्छ, तर यदद तैँले
परमेश्वरको सार बुझ्दै र्स ् भर्े, यदद तेरो हृदयले परमेश्वरले कसरी काम गर्चुहुन्छ र परमेश्वरको
मर्ोवषृ ि कस्तो छ भन्र्े कुरा बुझ्र्े प्रयास गदै र् भर्े, तैँले परमेश्वरको स्वभाव बुझ्दै र्स ् वा

परमेश्वरको स्वभावको अर्भव्यम्क्त र प्रकाश जान्र्े छै र्स ्। के कुरा यही होइर्? के मैले भिचरै

वणचर् गरे को कुरासँग नतमीहरू सहमत छौ? आदमले गरे का कायचहरूको जवाफमा, परमेश्वरले
भव्यतापूणच तररकाले यस्तो घोिणा गर्ुचभएर्, “तैँले असल गररस ्, तैँले सही गररस ् र म सहमत

छु!” उहाँको हृदयमा भर्े परमेश्वरले आदमले गरे को कामलाई स्वीकार गर्चभ
ु यो, सराहर्ा गर्चभ
ु यो
र प्रशंसा गर्ुचभयो। सम्ृ ष्टदे खि यता परमेश्वरको नर्म्म्त मानर्सले उहाँको नर्दे शर्मा गरे को यो

पदहलो कुरा चथयो। परमेश्वरको साटोमा र परमेश्वरको िानतर, मानर्सले यसो गरे को चथयो।

परमेश्वरको र्जरमा, परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएको बुद्चधको कारण यसो भएको चथयो।
परमेश्वरले यसलाई असल, सकारात्मक कुराको रूपमा दे ख्र्ुभयो। आदमले त्यस बेला गरे को कुरा

मानर्समा परमेश्वरको बुद्चधको पदहलो प्रस्फुटर् हो। परमेश्वरको दृम्ष्टमा यो राम्रो प्रस्फुटर् चथयो।

यहाँ मैले नतमीहरूलाई भन्र् िोजेको कुरा यही हो कक परमेश्वरले मार्वजानत उहाँलाई प्रस्फुटर्
गर्े जीषवत प्राणी बर्ोस ् भन्र्े उद्दे श्यका िानतर र्ै परमेश्वरले मानर्सलाई उहाँसँग जे छ तथा

उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यो र उहाँको बुद्चध प्रदार् गर्ुचभयो। उहाँको िानतर काम गर्े यस्तै जीषवत प्राणी
दे ख्र् परमेश्वरले र्ादहरहर्भ
ु एको चथयो।
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३) परमेश्वरले आदम र हव्वाको नर्म्म्त छालाका लुगा बर्ाउर्ुहुन्छ
उत्पषि ३:२०-२१ अनर् आदमले आफ्र्ी पत्र्ीको र्ाउँ हव्वा रािे; ककर्भर्े नतर्ी सारा

जीषवतहरूकी आमा चथइर् ्। यहोवा परमेश्वरले आदम र नतर्की पत्र्ीका नर्म्म्त छालाका वस्त्रहरू
बर्ाइददर्ुभयो र नतर्ीहरूलाई लगाइददर्ुभयो।

यस तेस्रो िण्डलाई हे रौं, जसले के उल्लेि गछच भर्े, आदमले हव्वालाई र्ाम ददर्ुको पछाडड

वास्तवमा अथच छ। सम्ृ ष्ट गररएपनछ, आदमसँग उसका आफ्र्ै षवर्ारहरू चथए र उसले धेरै कुरा

बझ्
ु थ्यो भन्र्े यसले दे िाउँ छ। तर अदहलेको नर्म्म्त, उसले के बझ्
ु यो र उसले कनत बझ्
ु यो भन्र्े
कुराको हामी अध्ययर् वा िोजी गर्च गइरहे का छै र्ौं, ककर्कक तेस्रो िण्ड छलफल गर्ुचको मेरो

उद्दे श्य त्यो होइर्। त्यसो भए, मैले जोड ददर् िोजेको मूल बुँदा के हो त? यस पङ्ग्म्क्तलाई हे रौं,
“यहोवा परमेश्वरले आदम र नतर्की पत्र्ीका नर्म्म्त छालाका वस्त्रहरू बर्ाइददर्ुभयो र नतर्ीहरूलाई
लगाइददर्ुभयो।” आजको हाम्रो सङ्ग्गनतमा हामीले धमचशास्त्रको यस पङ्ग्म्क्तको बारे मा छलफल
गरे र्ौं भर्े, यी वर्र्हरूका गदहरा आशयहरूलाई नतमीहरूले कदहल्यै पनर् स्पष्ट रूपमा बुझ्र्
सक्दै र्ौ। सुरुमा, म केही सङ्ग्केतहरू ददन्छु। नतमीहरू इच्छा गछौ भर्े, आदम र हव्वा बसोबास

गरररहे का अदर्को बगैँर्ाको कल्पर्ा गर। परमेश्वर नतर्ीहरूलाई भेट गर्च जार्ुहुन्छ, तर नतर्ीहरू
र्ाङ्ग्गै भएका कारण नतर्ीहरू लुक्छर् ्। परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई दे ख्र् सक्र्ुहुन्र् र उहाँले

नतर्ीहरूलाई बोलाउर्भ
ु एपनछ, नतर्ीहरू भन्छर् ्, “हाम्रा शरीरहरू र्ाङ्ग्गै भएका कारण हामीले
तपाईंलाई भेट्र्े दहम्मत गरे र्ौँ।” नतर्ीहरू र्ाङ्ग्गै भएका कारण नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई भेट्र्े

दहम्मत गदै र्र् ्। त्यसो भए, यहोवा परमेश्वरले नतर्ीहरूको नर्म्म्त के गर्ुचहुन्छ? मूल पाठले भन्छ:
“यहोवा परमेश्वरले आदम र नतर्की पत्र्ीका नर्म्म्त छालाका वस्त्रहरू बर्ाइददर्ुभयो र नतर्ीहरूलाई
लगाइददर्भ
ु यो।” यसबाट, परमेश्वरले नतर्ीहरूको लग
ु ा बर्ाउर्को नर्म्म्त के प्रयोग गर्चभ
ु यो भर्ेर

के नतमीहरू बुझ्छौ? परमेश्वरले नतर्ीहरूको लुगा बर्ाउर्को नर्म्म्त जर्ावरको छाला प्रयोग

गर्ुचभयो। यसको अथच, मानर्सले वस्त्रको रूपमा लगाऊर् ् भर्ेर परमेश्वरले जर्ावरको रौँको लुगा

बर्ाउर्ुभयो। परमेश्वरले मानर्सको नर्म्म्त बर्ाउर्ुभएको पदहलो पदहरर् नयर्ै चथए। आजको
मापदण्डअर्ुसार जर्ावरको रौँको लुगा षवलासी वस्तु हो र सबैले यसलाई ककर्ेर लगाउर् सक्दै र्र् ्।

यदद कसैले तँलाई सोध्छ: हाम्रा पि
ु ाचहरूले लगाएको पदहलो पदहरर् के चथयो? तैँले जवाफ ददर्
सक्छस ्: जर्ावरको रौँको कपडा। त्यो रौँको लुगा कसले बर्ायो? तैँले यस्तो जवाफ ददर् सक्छस ्:

यसलाई परमेश्वरले बर्ाउर्ुभयो! यो र्ै यहाँको मुख्य बुँदा हो: यो लुगा परमेश्वरले बर्ाउर्ुभएको

चथयो। के यो छलफल गर्च योग्य कुरा होइर्? मेरो वणचर् सुर्ेपनछ, के नतमीहरूको मर्मा एउटा

तम्स्वर आयो? कम्तीमा पनर् मोटामोटी ढाँर्ा नतमीहरूमा हुर्प
ु र्े हो। मानर्सको पदहलो पदहरर् के
चथयो भन्र्े कुरा नतमीहरूलाई थाहा होस ् भर्ेर मैले यसो भर्ेको होइर्। त्यसो भए कुरा के हो त?
षवियर्ादहँ जर्ावरको रौँको लुगा होइर्, तर उहाँले यहाँ गर्ुचभएका कुरामा परमेश्वरले प्रकट गर्ुचभए

अर्ुसार उहाँको स्वभाव, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई मानर्सहरूले कसरी बुझ्छर् ्
भन्र्े कुराको हो।
“यहोवा परमेश्वरले आदम र नतर्की पत्र्ीका नर्म्म्त छालाका वस्त्रहरू बर्ाइददर्भ
ु यो र
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नतर्ीहरूलाई लगाइददर्ुभयो।” यस दृश्यमा, परमेश्वरले आदम र हव्वासँग हुँदा कस्तो भूर्मका
र्लर्ुभयो भन्र्े हामी दे ख्छौं? यस संसारमा दई
ु मार्वजानतद्वारा मात्र परमेश्वरले आफैलाई कसरी
प्रकट गर्चह
ु ु न्छ? के उहाँले आफैलाई परमेश्वरको भर्ू मकामा प्रकट गर्चह
ु ु न्छ? हं गकंग दाजभ
ु ाइ र
दददीबदहर्ीहरू, जवाफ दे ऊ। (बाबुआमाको भूर्मकामा।) दक्षक्षण कोररयाका भाइ-बदहर्ीहरू, परमेश्वर

कस्तो भूर्मकामा दे िा पर्ुचहुन्छ भर्ी नतमीहरू सोच्छौ? (पररवारको र्शर।) ताइवार्का भाइबदहर्ीहरू, नतमीहरू के सोच्छौ? (आदम र हव्वाको पररवारको सदस्यको भूर्मका।) परमेश्वर आदम

र हव्वाको पररवारको सदस्यको रूपमा दे िा पर्चह
ु ु न्छ भर्ेर नतमीहरूमध्ये केहीले सोच्छौ भर्े, केहीले
परमेश्वर पररवारको र्शरको रूपमा दे िा पर्ुचहुन्छ भर्ी भन्छर् ् र अन्यले उहाँ बाबआ
ु माको रूपमा
दे िा पर्ुचहुन्छ भर्ी भन्छर् ्। यी सबै धेरै र्ै उचर्त छर् ्। तर म के भन्र् िोज्दै छु भन्र्े के
नतमीहरू दे ख्छौ? परमेश्वरले यी दई
ु मानर्सको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो र नतर्ीहरूलाई आफ्र्ै सङ्ग्गीहरूको

रूपमा व्यवहार गर्ुचभयो। नतर्ीहरूको एक मात्र पररवारको रूपमा परमेश्वरले नतर्ीहरूको जीवर्को
हे रर्ाह गर्ुचभयो र नतर्ीहरूको गाँस, बास र कपासका आवश्यकताहरू पूरा गर्ुचभयो। यहाँ, परमेश्वर
आदम र हव्वाको बाबुआमाको रूपमा दे िापर्ुचहुन्छ। जब परमेश्वरले यसो गर्ुचहुन्छ, मानर्सले
परमेश्वर कनत उच्र् हुर्ुहुन्छ भन्र्े दे ख्दै र्; उसले परमेश्वरको सवच-श्रेष्ठता, उहाँको रहस्य र षवशेि
गरी उहाँको क्रोध वा प्रतापलाई दे ख्दै र्। उसले मानर्सप्रनतको परमेश्वरको षवर्म्रता, उहाँको स्र्ेह,

उहाँको र्ासो र उसको नर्म्म्त उहाँको म्जम्मेवारी र वास्ता मात्र दे ख्छ। आदम र हव्वासँग
परमेश्वरले गर्ुचभएको व्यवहारको आर्रण र तररका आमाबुबाले आफ्र्ा छोराछोरीहरूलाई गर्े

व्यवहारसँग मेल िान्छर् ्। आमाबाबुले आफ्र्ा छोरा-छोरीहरूलाई कसरी प्रेम, हे रर्ाह र वास्ता गछच र् ्
यो त्यस्तै पनर् छ—वास्तषवक, दे ख्र् सककर्े र मूतच। आफैलाई उच्र् र शम्क्तशाली स्थार्मा
उठाउर्क
ु ो साटो, परमेश्वरले व्यम्क्तगत रूपमा मानर्सको लाचग पदहरर् बर्ाउर् छालाको प्रयोग

गर्ुचभयो। यो जर्ावरको रौँको लुगा नतर्ीहरूको लाज ढाक्र्को लाचग चथयो कक नतर्ीहरूलाई जाडोबाट
बर्ाउर्का लाचग चथयो त्यो महत्त्वपूणच छै र्। मानर्सको शरीर ढाक्र्े यो पदहरर् परमेश्वरले
व्यम्क्तगत रूपमा आफ्र्ै हातले बर्ाउर्ुभएको चथयो भन्र्े कुरा र्ादहँ महत्त्वपूणच छ। परमेश्वरले

गर्ुचहुन्छ भर्ी मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे जस्तो पदहरर्लाई अम्स्तत्वमा ल्याउर् वा अन्य
आश्र्यचजर्क माध्यमको प्रयोग गर्े बारे मा सोच्र्ु भन्दा पनर् परमेश्वरले गर्चह
ु ु न्र् होला वा उहाँले
यसो गर्ुच हुँदैर् भर्ेर मानर्सले सोच्र्े ककर्समको काम र्ै परमेश्वरले वैधानर्क रूपमा गर्चभ
ु यो।
यो सार्ो कुरा जस्तो दे खिन्छ—यो कुरा उल्लेिर्ीय छ भन्र्े समेत कनतपय मानर्सहरूलाई लाग्दै र्—

तर यसले उहाँको बारे मा अस्पष्ट धारणाहरू बोकेर परमेश्वरलाई पछ्याउर्े कुर्ै पनर् व्यम्क्तलाई
उहाँको सच्र्ाइ र सन्
ु दरताको बारे मा अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गर्े र उहाँको षवश्वासयोग्यता र षवर्म्रता

दे ख्र्े तुल्याउँ छ। यसले आफैलाई उच्र् र शम्क्तशाली ठान्र्े अत्यन्तै अहङ्ग्कारी मानर्सहरूलाई
परमेश्वरको सच्र्ाइ र षवर्म्रताको सामुन्र्े आफ्र्ा घमण्डी र्शरहरू लाजले झुकाउर्े बर्ाउँ छ। यहाँ
परमेश्वरको सच्र्ाइ र षवर्म्रताले मानर्सहरूलाई परमेश्वर कनत स्र्ेही हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा दे ख्र्
थप सक्षम बर्ाउँ छ। यसको षवपरीत, मानर्सहरूले आफ्र्ा हृदयमा रािेका “अपार” परमेश्वर, “स्र्ेही”
परमेश्वर र “सवचशम्क्तमार् ्” परमेश्वर तच्
ु छ र कुरूप बर्ेको छ र सार्ो छुवाइले पनर् र्कर्ार्रू
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हुन्छ। जब तैँले यो पद दे ख्छस ् र यो कथा सुन्छस ्, परमेश्वरले यस्तो कुरा गर्ुचभएको कारण के
तैँले परमेश्वरलाई नतरस्कार गछच स ्। केही मानर्सहरूले त्यसो गलाचर् ्, तर अरूले फरक प्रनतकक्रया
ददर्ेछर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वर सच्र्ा र स्र्ेही हुर्ह
ु ु न्छ र परमेश्वरको सच्र्ाइ र सन्
ु दरताले र्ै
नतर्ीहरूलाई द्रवीभूत पाछच । नतर्ीहरूले परमेश्वरको वास्तषवक पक्ष जनत धेरै दे ख्छर् ्, नतर्ीहरूले
त्यनत र्ै धेरै परमेश्वरको प्रेमको साँर्ो अम्स्तत्व, आफ्र्ा हृदयमा परमेश्वरको महत्त्व, र उहाँ हरे क

क्षण कसरी नतर्ीहरूको छे उमा िडा हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको सराहर्ा गर्च सक्छर् ्।
अब, हाम्रो छलफललाई वतचमार्सँग जोडौं। यदद परमेश्वरले आफूले सरु
ु मा सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एका
मानर्सहरूको नर्म्म्त मानर्सहरूले सोच्र् वा अपेक्षा गर्च पनर् दहम्मत गर्च र्सक्र्े यी षवर्भन्र्

सार्ा कुराहरू गर्च सक्र्ुहुन्छ भर्े, के परमेश्वरले आजका मानर्सहरूको नर्म्म्त पनर् यस्ता कुराहरू
गर्च सक्र्ुहुन्छ? केहीले भन्छर् ्, “सक्र्ुहुन्छ!” ककर् सक्र्ुहुन्छ त? ककर्कक परमेश्वरको सार बहार्ा

होइर् र उहाँको सुन्दरता बहार्ा होइर्। परमेश्वरको सार वास्तवमा र्ै अम्स्तत्वमा छ र यो अरूले
थप्र्े कुरा होइर्, र फरक समय, ठाउँ र युगहरू अर्ुसार बदर्लर्े कुरा होइर्। मानर्सहरूले सामान्य

र र्गण्य सोर्ेका कुराहरू गरे र मात्र परमेश्वरको सच्र्ाइ र सुन्दरतालाई साँर्ो रूपमा बादहर
ल्याउर् सककन्छ—यो यनत सामान्य हुन्छ कक उहाँले यो कुरा गर्च सक्र्ुहुन्छ भन्र्े कुरा मानर्सहरूले
सोच्र् पनर् सक्दै र्र् ्। परमेश्वर कपटी हुर्ुहुन्र्। उहाँको स्वभाव र सारमा कुर्ै पनर् अनतशयोम्क्त,
भेि बदल्र्े कुरा, घमण्ड वा अहङ्ग्कार छै र्। उहाँले कदहले पनर् सेिी गर्चुहुन्र्, तर उहाँले सम्ृ ष्ट
गर्ुचभएको मार्वजानतलाई षवश्वासयोग्यता र नर्ष्कपटताका साथ प्रेम गर्ुचहुन्छ, वास्ता गर्ुचहुन्छ,

हे रर्ाह गर्ुचहुन्छ, अगुवाइ गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े कामलाई मानर्सहरूले जनत थोरै सराहर्ा,
अर्ुभव गरे पनर् वा दे िे पनर्, उहाँले यो कायच नर्श्र्य र्ै गदै हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरसँग यस्तो सार
छ भन्र्े कुरा जार्ेर के यसले परमेश्वरप्रनत भएको मानर्सहरूको प्रेमलाई प्रभाव पाछच ? के यसले

परमेश्वरप्रनत भएको नतर्ीहरूको भयलाई प्रभाव पाछच ? मलाई आशा छ तैँले परमेश्वरको वास्तषवक
पक्ष बुझेपनछ, तँ अझ उहाँको र्म्जक जार्ेछस ् र मार्वजानतप्रनतको उहाँको प्रेम र वास्तालाई साँर्ो

रूपले सराहर्ा गर्च सक्र्ेछस ्, साथै तेरो हृदय परमेश्वरलाई ददर् सक्र्ेछस ् र उहाँ बारे का सन्दे ह र
शङ्ग्काहरूदे खि छुटकारा पाउर्ेछस ्। परमेश्वरले मानर्सको नर्म्म्त सबै कुरा र्ुपर्ाप गदै हुर्ुहुन्छ,
सबै कुरा उहाँको नर्ष्कपटता, षवश्वासयोग्यता र प्रेमका साथ शाम्न्तपव
ू चक तररकाले गदै हुर्ह
ु ु न्छ।
तर उहाँले गर्ुचहुर्े कुराहरूप्रनत उहाँमा कुर्ै आशङ्ग्का वा पछुतोहरू छै र्र् ्, र् त कसैले कुर्ै पनर्
तररकाले उहाँले गर्ुचभएका कुराको मूल्य र्ुकाउर् र्ै आवश्यक छ वा मार्वजानतबाट केही प्राप्त

गर्े अर्भप्राय र्ै उहाँसँग छ। मार्वजानतको साँर्ो षवश्वास र प्रेम प्राप्त गर्ुच र्ै उहाँले गर्ुचभएका
सबै कुराको एक मात्र उद्दे श्य हो। र यसैको साथ, पदहलो षवियलाई म यहीीँ अन्त गर्ेछु।

के यी छलफलहरूले नतमीहरूलाई सहायता गर्यो? ती कनत सहयोगी भएका छर् ्? (हामीसँग

परमेश्वरको प्रेमको बारे मा अझै धेरै बुझाइ र ज्ञार् छ।) (सङ्ग्गनतको यस षवचधले हामीलाई भषवष्यमा
परमेश्वरको वर्र्को सराहर्ा गर्च, उहाँका भावर्ाहरू र उहाँले ती कुराहरू भन्र्ुहुँदा उहाँले भन्र्ुभएका
कुराहरू पछाडडका अथच बुझ्र् र उहाँले त्यस समय कस्तो महसुस गर्ुचभयो भन्र्े कुरा बुझ्र् मदत

गर्च सक्छ।) के नतमीहरूमध्ये कोही यी वर्र्हरू पढे पनछ परमेश्वरको वास्तषवक अम्स्तत्वको बारे मा
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अझ उत्कट तवरले सजग छौ? के परमेश्वरको अम्स्तत्व िोक्रो र अस्पष्ट छै र् रहे छ भन्र्े अर्ुभव
गछौ? नतमीहरूले यसको अर्ुभव गरे पनछ, के नतमीहरूले परमेश्वर नतमीहरूको छे वैमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े
महसस
ु गर्च सक्छौ? सायद अदहले त्यो अर्भ
ु नू त त्यनत स्पष्ट छै र् वा नतमीहरूले अझै त्यसको

महसुस गर्च सकेका छै र्ौ होला। तर एक ददर्, जब नतमीहरूका हृदयमा साँर्ो रूपमा गदहरो बुझाइ

र परमेश्वरको स्वभाव र सारको वास्तषवक ज्ञार् हुन्छ, तब तैँले परमेश्वर तेरो छे वैमा हुर्ुहुन्छ
भन्र्े अर्ुभूनत गर्च सक्र्ेछस ्—तैँले आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरलाई कदहल्यै पनर् साँर्ो रूपमा स्वीकार
गरे को चथइर्स ्। र सत्य यही हो!

सङ्ग्गनतको यस तररकाको बारे मा नतमीहरूलाई के लाग्छ? के नतमीहरूले यसलाई बुझ्र् सक्छौ?

के नतमीहरूलाई परमेश्वरको काम र परमेश्वरको स्वभाव सम्बन्धी षविय ज्यादै भारी लाग्छ?
नतमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? (धेरै राम्रो, उत्सादहत।) के कुराले नतमीहरूलाई राम्रो महसुस गरायो?

नतमीहरू ककर् उत्सादहत भयौ? (यो अदर्को बगैँर्ामा अथाचत ् परमेश्वरको छे उमा फकेर गए जस्तै
चथयो।) “परमेश्वरको स्वभाव” मानर्सहरूको नर्म्म्त वास्तवमा अपररचर्त षविय हो, ककर्कक

नतमीहरूले प्रायजसो कल्पर्ा गर्े र पुस्तकहरूमा पढ्र्े र सङ्ग्गनतहरूमा सुन्र्े कुराहरूले नतमीहरूलाई
हािी छुर्े दृम्ष्टषवहीर् व्यम्क्तहरू जस्तै महसुस गराएको छ—नतमीहरूले आफ्र्ा हातहरूले

छार्मरहे का मात्र छौ, तर वास्तवमा नतमीहरूले कल्पर्ामा वास्तषवक चर्त्र उतार्च सक्दै र्ौ।

अन्धाधुन्ध यताउता छामछुम गरे र यसले तँलाई परमेश्वरको बारे मा अपूणच बुझाइ पनर् ददँ दैर्,
उहाँ सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणाको त कुरै र्गरौं; यसले परमेश्वरको स्वभाव र सारको उचर्त
पररभािा ददर्बाट तँलाई रोकेर तेरो कल्पर्ालाई भड्काउर्े काम मात्र गछच र तेरो कल्पर्ाबाट

उत्पन्र् अनर्म्श्र्तताहरूले तेरो हृदयमा अपररहायच रूपमै शङ्ग्काहरू भर्ेछ। जब तँ केही कुराको
बारे मा नर्म्श्र्त हुँदैर्स ् तर पनर् बुझ्र्े कोर्सस गछच स ्, तब तेरो हृदयमा सधैँ षवरोधाभासहरू तथा
द्वन्द्व हुर्ेछर् ् र तँमा अशाम्न्तको भाव पनर् हुर्ेछ , जसले तँलाई भ्रर्मत र अन्योलमा पार्ेछर् ्।

परमेश्वरको िोजी गर्च , परमेश्वरलाई जान्र् र उहाँलाई स्पष्ट दे ख्र् िोज्र्े र्ाहर्ा गर्ुच तर
कदहले पनर् जवाफ पिा लगाउर् र्सक्र्े जस्तो दे खिर्ु पीडादायी कुरा होइर् र? अवश्य र्ै, यी

वर्र्हरू भयसाथ परमेश्वरको आदर गर्च र उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउर् िोज्र्ेहरूको नर्म्म्त

लक्षक्षत छर् ्। यस्ता कुराहरूमा ध्यार् र्ददर्े मानर्सहरूको नर्म्म्त यसले केही अथच राख्दै र् ,
ककर्कक परमेश्वरको वास्तषवकता र अम्स्तत्व केवल ककं वदन्ती वा कल्पर्ा हुर् ् भन्र्े कुरा
नतर्ीहरूले सबैभन्दा बढी आशा गरे को कुरा हो, ताकक नतर्ीहरूले आफूलाई जे मर् लाग्छ त्यही

गर्च सकूर् ्, ताकक नतर्ीहरू सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूणच हुर् सकूर् ्, ताकक नतर्ीहरूले
पररणामहरूको कुर्ै मतलब र्ै र्रािी दष्ु ट कामहरू गर्च सकूर् ्, यसैले नतर्ीहरूले दण्डको सामर्ा

गर्च वा कुर्ै म्जम्मेवारी बहर् गर्च र्पोस ्, ताकक परमेश्वरले दष्ु ट काम गर्ेहरूका नर्म्म्त
भन्र्ुभएका कुराहरू नतर्ीहरूमा लागू र्होस ्। यी मानर्सहरू परमेश्वरको स्वभाव बुझ्र्को नर्म्म्त
इच्छुक छै र्र् ्। परमेश्वर र उहाँको बारे मा सबै कुरा जान्र्े कोर्सस गदाचगदै नतर्ीहरू बबरामी

परे का छर् ् र थाकेका छर् ्। परमेश्वर अम्स्तत्वमा र्भएको भए हुर्ेचथयो भन्र्े नतर्ीहरू रुर्ाउँ छर् ्।
यी मानर्सहरूले परमेश्वरको षवरोध गछच र् ्, र नतर्ीहरू बदहष्कृत हुर्ेहरूमध्येमा पछच र् ्।
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अको, हामी र्ोआको कथा र यो कसरी परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर

स्वयम्सँग सम्बम्न्धत छ भन्र्े कुराको छलफल गर्ेछौँ।

धमचशास्त्रको यस िण्डमा परमेश्वरले र्ोआलाई के गरररहर्ुभएको नतमीहरू दे ख्छौ? सायद यहाँ

बसेका सबैले धमचशास्त्रको पढाइबाट यसको बारे मा केही जान्दछ: परमेश्वरले र्ोआलाई जहाज
बर्ाउर्े तुल्याउर्ुभयो, त्यसपनछ परमेश्वरले जलप्रलयद्वारा संसारको षवर्ाश गर्ुचभयो। परमेश्वरले

र्ोआलाई नतर्को आठ जर्ाको पररवारलाई बर्ाउर् जहाज बर्ाउर् लगाउर्ुभयो, जसले नतर्ीहरूलाई
बच्र्े र मार्वजानतको अको पस्
ु ताको पि
ु ाच बन्र्े अर्म
ु नत ददयो। अब धमचशास्त्रनतर फकौँ।
२. नोआ
१) परमेश्वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े अर्भप्राय राख्र्ुहुन्छ र र्ोआलाई जहाज

बर्ाउर्े नर्दे शर् ददर्ुहुन्छ
उत्पषि ६:९-१४ र्ोआका पुस्ताहरू यी र्ै हुर् ्: र्ोआ नतर्का पुस्ताका एक धमी र र्सद्ध

मानर्स चथए र र्ोआ परमे श्वरसँग दहँ ड्थे। र र्ोआले तीर् छोराहरू शेम , हाम र येपेतलाई
जन्माए। पथ्
ृ वी पनर् परमेश्वरको सामुन्र्े भ्रष्ट र्ै चथयो र पथ्
ृ वी दहंसाले भररएको चथयो। अनर्
परमेश्वरले पथ्
ृ वीलाई हे र्ुचभयो र त्यो भ्रष्ट चथयो ककर्कक पथ्
ृ वीमा भएका सारा दे हले आफ्र्ो

मागच भ्रष्ट पारे का चथए। अनर् परमेश्वरले र्ोआलाई भन्र्ुभयो, मेरा सामुन्र्े सारा दे हको अन्त
आएको छ; ककर्कक नतर्ीहरूद्वारा पथ्
ृ वी दहंसाले भररएको छ; अनर्, हे र, म नतर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीसदहत

र्ष्ट गर्ेछु। तैँले गोपेर काठको एउटा जहाज बर्ा; जहाजमा तैँले कोठाहरू बर्ा र त्यसलाई र्भत्र
र बादहर अलकत्राले र्लप ्।

उत्पषि ६:१८-२२ तर तँसँग म मेरो करार स्थाषपत गर्ेछु; र तँ अनर् तँसँग तेरा छोराहरू र

तेरी श्रीमती र तेरा छोराहरूका श्रीमतीहरू सँगै जहाजमा आउर्ेछौ। अनर् सबै ककर्समका हरे क

जीषवत प्राणीहरूमा, हरे क प्रजानतका दई
ु -दई
ु गरे र तँसँगै जीषवत राख्र्को नर्म्म्त तैँले जहाजमा

ल्याउर्ेछस ्; नतर्ीहरू भाले र पोथी हुर्ेछर् ्; पक्षीहरूबाट नतर्ीहरूका प्रजानत अर्ुसार र पशुहरूबा
नतर्ीहरूका प्रजानत अर्ुसार र पथ्
ृ वीमा घस्रर्े हरे कका प्राणीबाट नतर्ीहरूका प्रजानत अर्ुसार, हरे कका
दई
ु वटा जीषवत रहर्लाई तँकहाँ आउर्ेछर् ्। अनर् िाइर्े सबै आहारा तँसँग लैजार्ू र तैँले त्यो

तँसँग जम्मा गरे र राख्र्ू; र त्यो तँ र नतर्ीहरूका नर्म्म्त आहारा हुर्ेछ। र्ोआले त्यस्तै गरे ; नतर्ले
परमेश्वरले आज्ञा गर्ुचभएबमोम्जम सबै गरे ।

यी िण्डहरू पढे पनछ के नतमीहरूले र्ोआको बारे मा सामान्य समझ प्राप्त गर्यौ? र्ोआ

कस्ता व्यम्क्त चथए? मूल पाठ यस्तो छ: “र्ोआ नतर्का पुस्ताका एक धमी र र्सद्ध मानर्स
चथए।” आधुनर्क मानर्सहरूको बुझाइमा, ती ददर्हरूका “धमी मानर्स” भर्ेको कस्तो ककर्समको

व्यम्क्त हो? धमी मानर्स र्सद्ध मानर्स हुर्ुपछच । यो र्सद्ध मानर्स मानर्सको दृम्ष्टमा वा
परमेश्वरको दृम्ष्टमा र्सद्ध चथयो कक चथएर् भन्र्े नतमीहरूलाई थाहा छ? यसमा कुर्ै शंकै छै र्,
यो र्सद्ध मानर्स परमेश्वरको दृम्ष्टमा र्सद्ध मानर्स चथयो, तर मानर्सको दृम्ष्टमा र्सद्ध

चथएर्। यो नर्म्श्र्त छ! ककर्कक मानर्स अन्धो छ र त्यसले दे ख्दै र् , र परमेश्वरले मात्र सारा
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पथ्
ृ वी र हरे क मानर्सलाई हे र्ुचहुन्छ, र र्ोआ र्सद्ध मानर्स चथयो भन्र्े कुरा परमेश्वरलाई मात्र
थाहा चथयो। यसैले , संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े परमेश्वरको योजर्ा र्ोआलाई बोलाएको
बेला र्ै सुरु भयो।

त्यस युगमा, परमेश्वरले र्ोआलाई धेरै महत्त्वपूणच केही कुरा गर्चका नर्म्म्त बोलाउर्ुभयो। यो

काम ककर् गररर्ुपर्यो? ककर्कक त्यस बेला परमेश्वरको हृदयमा एउटा योजर्ा चथयो। संसारलाई

जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े उहाँको योजर्ा चथयो। उहाँले संसारलाई ककर् र्ष्ट गर्ुचहुर्े चथयो? यहाँ
यस्तो भनर्एको छ: “पथ्
ु र्े भ्रष्ट र्ै चथयो र पथ्
ृ वी पनर् परमेश्वरको सामन्
ृ वी दहंसाले भररएको

चथयो।” “पथ्
ृ वी दहंसाले भररएको चथयो” वाक्यांशबाट नतमीहरूले के बुझ्छौ? यो पथ्
ृ वीमा भएको एउटा
घटर्ा चथयो जहाँ संसार र यसमा भएका मानर्सहरू र्रम रूपमा भ्रष्ट भएका चथए; यसैले “पथ्
ृ वी

पनर् परमेश्वरको सामुन्र्े भ्रष्ट र्ै चथयो।” आजको भािामा, “दहंसाले भररएको चथयो” को अथच सबै
कुरा सन्तुलर् बादहर जार्ु भन्र्े हुन्छ। मानर्सको नर्म्म्त, यसको अथच यो हुन्छ कक जीवर्का हरे क

पक्षमा क्रमको सारा झलक हराएको चथयो, र हरे क कुरा अस्तव्यस्त र अप्रबन्धर्ीय बर्ेको चथयो।
परमेश्वरको दृम्ष्टमा, यसको अथच संसारका मानर्सहरू अनत र्ै भ्रष्ट भएका चथए। तर कुर्
हदसम्मको भ्रष्ट? यो हदसम्मको भ्रष्ट कक परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई हे र्च वा नतर्ीहरूप्रनत धैयच गर्ै

सक्र्ुभएर्। यो हदसम्मको भ्रष्ट कक परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई र्ष्ट गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभयो। जब
परमेश्वरले संसारलाई र्ष्ट गर्े नर्णचय र्लर्भ
ु यो, उहाँले जहाज बर्ाउर्े व्यम्क्त िोज्र्े योजर्ा

बर्ाउर्ुभयो। परमेश्वरले यो काम सम्पन्र् गर्चको नर्म्म्त र्ोआलाई छान्र्ुभयो; अथाचत ् उहाँले
र्ोआलाई जहाज बर्ाउर् लगाउर्ुभयो। उहाँले ककर् र्ोआलाई छान्र्ुभयो? परमेश्वरको र्जरमा,

र्ोआ धमी मानर्स चथयो; परमेश्वरले जस्तो नर्दे शर् ददर्ुभयो र्ोआले त्यही गर्यो। यसको अथच
यही हो, परमेश्वरले जे भन्र्ुभयो त्यो गर्च र्ोआ इच्छुक चथयो। परमेश्वरले उहाँसँग काम गर्च,

उहाँले ददर्ुभएको म्जम्मालाई पूरा गर्च—उहाँको काम पथ्
ृ वीमा पूरा गर्चको नर्म्म्त यस्तै मानर्सको

र्ाहर्ा गर्ुचभयो। त्यस बेला, के यस्तो काम पूरा गर्े र्ोआ बाहे क अको व्यम्क्त चथयो? अवश्य

चथएर्! र्ोआ एक मात्र उम्मेदवार, परमेश्वरले म्जम्मा ददर्ुभएको काम पूरा गर्े एक मात्र व्यम्क्त
चथयो, र यसैले परमेश्वरले उसलाई छान्र्ुभयो। तर के मानर्सहरूलाई मुक्त गर्े परमेश्वरका सीमा
र मापदण्डहरू आज पनर् उस्तै छर् ् जस्ता त्यस बेला चथए? जवाफ यो छ, पक्कै पनर् र्भन्र्ता

छ! अनर् मैले ककर् यो सोधेको हुँ? त्यस बेला परमेश्वरको र्जरमा र्ोआ मात्र धमी मानर्स चथयो,
यसले यही जर्ाउँ छ कक र् त उसकी पत्र्ी र् त उसका छोराहरू वा बुहारीहरू र्ै धमी मानर्सहरू
चथए, तर परमेश्वरले र्ोआको कारण नतर्ीहरूलाई बर्ाउर्ुभयो। परमेश्वरले अदहले गरे जस्तो
नतर्ीहरूसँग केही कुराको माग गर्चभ
ु एर्, बरु उहाँले र्ोआका पररवारका आठै जर्ा सदस्यहरूलाई

जीषवत राख्नुभयो। र्ोआको धार्मचकताको कारण नतर्ीहरूले परमेश्वरको आर्शि ् प्राप्त गरे ।
र्ोआषवर्ा, नतर्ीहरू कसैले पनर् परमेश्वरले म्जम्मा ददर्ुभएको काम पूरा गर्च सक्र्े चथएर्र् ्।

यसैले संसारको षवर्ाशबाट बच्र्ुपर्े मानर्स र्ोआ मात्र चथयो, र अन्यर्ादहँ सहवती हकदारहरू मात्र

चथए। परमेश्वरले औपर्ाररक रूपमा आफ्र्ो व्यवस्थापर्को काम सरु
ु गर्ुच अगाडडको युगमा, उहाँले
मानर्सहरूसँग व्यवहार गर्े र नतर्ीहरूबाट माग गर्े कुराका र्सद्धान्त र मापदण्डहरू तल
ु र्ात्मक
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रूपमा िुकुला चथए भन्र्े यसले दे िाउँ छ। आजका मानर्सहरूको नर्म्म्त र्ोआको आठ जर्ाको

पररवारसँग परमेश्वरले गर्ुचभएको व्यवहारमा “नर्ष्पक्षता” को अभाव भएको जस्तो दे खिन्छ। तर
मानर्सहरूमा उहाँले अदहले गरे को कामको आयतर् र अदहले उहाँले व्यक्त गर्चुहुर्े उहाँको वर्र्को
ठुलो पररमाणको तुलर्ामा र्ोआको आठ जर्ाको पररवारलाई गर्ुचभएको व्यवहार त्यस बेलाको
उहाँको कामको पष्ृ ठभूर्मको कायच र्सद्धान्त मात्र चथयो। तुलर्ा गदाच, र्ोआको आठ जर्ाको
पररवारले परमेश्वरबाट धेरै पाए कक आजका मानर्सहरूले?

र्ोआलाई बोलाइएको कुरा एउटा सामान्य तथ्य हो, तर हामीले यस अर्भलेिमा कुरा गरररहे को

मुख्य बुँदा—परमेश्वरको स्वभाव, उहाँको इच्छा र उहाँको सार—र्ादहँ सामान्य कुरा होइर्। परमेश्वरका

यी षवर्भन्र् पक्षहरूलाई बुझ्र्को नर्म्म्त, हामीले पदहले परमेश्वरले कस्तो ककर्समको व्यम्क्तलाई
बोलाउर्े इच्छा गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा बुझ्र्ुपछच , र यसको माध्यमद्वारा उहाँको स्वभाव, इच्छा, र सार
बुझ्र्ुपछच । यो महत्वपूणच छ। यसैले परमेश्वरको र्जरमा, उहाँले बोलाउर्े मानर्स कस्तो ककर्समको

व्यम्क्त हुन्छ? उक्त व्यम्क्त उहाँका वर्र्हरू सुन्र् सक्र्े र उहाँका नर्दे शर्हरू मान्र् सक्र्े व्यम्क्त
हुर्ुपछच । साथै, उक्त व्यम्क्त म्जम्मेवारी बोध गर्े , परमेश्वरको वर्र्लाई पूरा गर्ैपर्े म्जम्मेवारी र
कतचव्यको रूपमा व्यवहार गरे र यसलाई पुरा गर्े हुर्ुपछच । के त्यसो भए उक्त व्यम्क्तले परमेश्वरलाई
चर्र्ेको हुर्ुपछच ? होइर्। त्यस बेला, र्ोआले परमेश्वरका र्शक्षाहरूको बारे मा त्यनत सुर्ेको चथएर्
वा परमेश्वरको कुर्ै पनर् कामको अर्भ
ु व गरे को चथएर्। यसैले, र्ोआसँग परमेश्वरको बारे मा थोरै

ज्ञार् चथयो। र्ोआ परमेश्वरसँग दहँड्थे भर्ेर अर्भलेि रािेको भएता पनर्, के उसले कदहले

परमेश्वरको व्यम्क्तत्वलाई दे ख्यो? यसको जवाफ हुन्छ, नर्श्र्य र्ै दे िेर्! ककर्कक ती ददर्हरूमा,
परमेश्वरका दत
ू हरू मात्र मानर्सहरूका माझमा आउँ थे। नतर्ीहरूका बोली र काममा नतर्ीहरूले
परमेश्वरको प्रनतनर्चधत्व गरे ता पनर्, नतर्ीहरूले केवल परमेश्वरको इच्छा र उहाँका अर्भप्रायहरू

व्यक्त गथे। परमेश्वरको व्यम्क्तत्व मानर्सकहाँ आमर्े सामर्े प्रकट गररएको चथएर्। धमचशास्त्रको

यस िण्डमा, र्ोआले के गर्ुचपर्े चथयो र उसलाई परमेश्वरका नर्दे शर्हरू के चथए भन्र्े मात्र
दे ख्छौँ। यसैले परमेश्वरले यहाँ अर्भव्यक्त गर्ुचभएको सार के चथयो? परमेश्वरले गर्े हरे क काम
सूक्ष्मताका साथ योजर्ा गररन्छर् ्। जब उहाँले भइरहे को कुर्ै कुरा वा पररम्स्थनतलाई हे र्ुचहुन्छ,

त्यसको मापर् गर्े मापदण्ड उहाँको र्जरमा हुन्छ र त्यसको सामर्ा गर्चको नर्म्म्त उहाँले कुर्ै
योजर्ा शुरू गर्ुचपछच कक पदै र् अथवा त्यस कुरा वा पररम्स्थनतको सामर्ा गर्चको नर्म्म्त कुर्

तररका अवलम्बर् गर्ुचपछच भन्र्े कुराको नर्धाचरण त्यही मापदण्डले गछच । सबै कुराप्रनत उहाँ उदासीर्
वा भावर्ाषवदहर् हुर्ुहुन्र्। वास्तवमा यसको दठक षवपररत छ। परमेश्वरले र्ोआलाई के भन्र्ुभयो
भन्र्े कुरालाई व्यक्त गर्े एउटा पद यहाँ छ: “मेरा सामन्
ु र्े सारा दे हको अन्त आएको छ; ककर्कक

नतर्ीहरूद्वारा पथ्
ृ वी दहंसाले भररएको छ; अनर्, हे र, म नतर्ीहरूलाई पथ्
ृ वीसदहत र्ष्ट गर्ेछु।”

परमेश्वरले यसो भन्र्ुहुँदा के उहाँले मार्वलाई मात्र र्ष्ट गदै हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े अथच यसले ददन्छ?
होइर्! उहाँले शरीर भएका सबै जीषवत प्राणीहरूलाई र्ष्ट गर्च गइरहर्ुभएको चथयो भर्ी परमेश्वरले
भन्र्ुभयो। परमेश्वरले ककर् षवर्ाशको र्ाहर्ा गर्ुचभयो? यहाँ परमेश्वरको स्वभावको अको प्रकाश

छ: परमेश्वरको र्जरमा, मानर्सको भ्रष्टता, सारा प्राणीहरूको फोहोरीपर्, दहंसा र अर्ाज्ञाकारीताप्रनत
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उहाँको धैयचको सीमा छ। उहाँको र्समा के हो? यो परमेश्वरले भन्र्ुभए जस्तै होुः “परमेश्वरले
पथ्
ृ वीलाई हे र्ुचभयो र त्यो भ्रष्ट चथयो ककर्कक पथ्
ृ वीमा भएका सारा दे हले आफ्र्ो मागच भ्रष्ट पारे का

चथए।” “ककर्कक पथ्
ृ वीमा भएका सारा दे हले आफ्र्ो मागच भ्रष्ट पारे का चथए” वाक्यांशको अथच के

हो? यसको अथच यही हो, परमेश्वरलाई पछयाउर्ेहरू, परमेश्वरको र्ाम पुकार्ेहरू, परमेश्वरलाई
होमबली र्ढाउर्ेहरू, परमेश्वरलाई मुिले स्वीकार गर्े र परमेश्वरको स्तुनत गर्ेहरू लगायत कुर्ै

पनर् जीषवत प्राणीहरू—नतर्ीहरूको व्यवहार भ्रष्टताले पूणच भएर त्यो परमेश्वरको र्जरमा पुगेपनछ,
उहाँले नतर्ीहरूलाई पनर् र्ष्ट गर्चप
ु र्े हुन्थ्यो। त्यही र्ै परमेश्वरको सीमा चथयो। त्यसो भए
परमेश्वर मानर्स र सारा प्राणीहरूको भ्रष्टतासँग कुर् हदसम्म धैयच रहर्ुभयो? र्ाहे परमेश्वरका
अर्ुयायीहरू वा षवश्वास र्गर्े सारा मानर्सहरू सही बाटोमा र्दहँडुञ्जेलसम्म। मानर्स र्ैनतक

रूपमा भ्रष्ट भएर दष्ु टताले पूणच र्भएको मात्र होइर्, तर परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई षवश्वास गर्े
कोही पनर् र्हुञ्जेलसम्म, संसारलाई परमेश्वरले शासर् गर्ुचहुन्छ र परमेश्वरले मानर्सहरूकहाँ

ज्योनत ल्याउर्ुहुन्छ र नतर्ीहरूलाई सही मागचमा ल्याउर् सक्र्ुहुन्छ भर्ेर षवश्वास गर्े व्यम्क्तको

त कुरै र्गरौँ। मानर्सले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई घण
ृ ा गर्े र परमेश्वरलाई अम्स्तत्वमा आउर्
अर्ुमनत र्ददर्े हदसम्म। जब मानर्सको भ्रष्टता यस बबन्दम
ु ा पुग्छ, तब परमेश्वरले सहर्

सक्र्ुहुन्र्। केले यसलाई प्रनतस्थापर् गर्े छ? परमेश्वरको क्रोध र परमेश्वरको दण्डको आगमर्ले।
के त्यो परमेश्वरको स्वभावको आंर्शक प्रकाश चथएर्? यस वतचमार् यग
ु मा, के कोही पनर् मानर्सहरू

परमेश्वरको र्जरमा धमी छै र्र् ्? के परमेश्वरको र्जरमा र्सद्ध मानर्सहरू कोही पनर् छै र्र् ्? के

यो युग पथ्
ृ वीका सारा प्राणीहरूको व्यवहार परमेश्वरको र्जरमा भ्रष्ट भएको युग होइर्? यस ददर्

र युगमा—परमेश्वरले पूणच बर्ाउर् र्ाहर्ुभएका र परमेश्वरलाई पछयाउर् र उहाँको मुम्क्तलाई
स्वीकार गर्च सक्र्े बाहे कका—सबै दे हका मानर्सहरूले परमेश्वरको धैयचको सीमालाई र्र्
ु ौनत ददइरहे का
छै र्र् ्? के नतमीहरूको र्म्जकै भइरहे का सबै कुराहरू—नतमीहरूका आफ्र्ै आँिाले दे ख्र्े र नतमीहरूका
कार्ले सुन्र्े र यस संसारमा व्यम्क्तगत रूपले हरे क ददर् अर्ुभव गर्े कुराहरू—दहंसाले पूणच छै र्र् ्?

परमेश्वरको र्जरमा, यस्तो संसार, यस्तो युग, अन्त हुर्ुपदै र् र? वतचर्मार् युगको पष्ृ ठभूर्म र्ोआको
समयको पष्ृ ठभूर्मभन्दा फरक भएता पनर्, मानर्सको भ्रष्टताप्रनत परमेश्वरको भावर्ाहरू र क्रोध

उस्तै छ। आफ्र्ो कामको कारण परमेश्वर धैयच रहर् सक्षम हुर्भ
ु एको छ, तर पररम्स्थनत र
म्स्थनतहरूलाई मध्यर्जर गदाच, परमेश्वरको र्जरमा, यो संसार धेरै पदहले र्ै र्ष्ट गररसक्र्ुपर्े

चथयो। संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गदाचको समयमा भएको भन्दा धेरै परका पररम्स्थनतहरू

छर् ्। तर र्भन्र्ता के छ? यो पनर् परमेश्वरको हृदयलाई सबैभन्दा बढी दुःु िी बर्ाउर्े कुरा, र
सायद नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् सराहर्ा गर्च र्सक्र्े कुरा हो।

उहाँले जलप्रलयद्वारा संसारलाई र्ाश गर्ुचहुँदा, परमेश्वरले र्ोआलाई जहाज बर्ाउर् र केही

तयारीको काम गर्च बोलाउर् सक्षम हुर्ुभयो। परमेश्वरले एक जर्ा मानर्स—र्ोआ—लाई उहाँको
नर्म्म्त यी शङ्ग्
ृ िलाबद्ध कुराहरू गर्च बोलाउर् सक्र्ुभयो। तर यस वतचमार् युगमा, परमेश्वरले
बोलावट गर्ुचपर्े कोही पनर् छै र्। यो ककर्? यहाँ बस्र्े हरे क व्यम्क्तले सम्भवतुः त्यो कारण राम्ररी

बझ्
ु छर् ् र जान्दछर् ्। के नतमीहरू मैले यो कुरा भर्ेको र्ाहन्छौ? मैले यसलाई ठुलो आवाजमा भर्ेँ
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भर्े नतमीहरूको र्ाक कादटर् सक्छ र सबै उदास हुर् सक्छौ। केही मानर्सहरूले भन्र् सक्छर् ्ुः
“हामी धमी मानर्सहरू र परमेश्वरको र्जरमा र्सद्ध मानर्सहरू र्भएता पनर् यदद परमेश्वरले
हामीलाई केही कुरा गर्च लगाउर्भ
ु यो भर्े, हामी अझ पनर् त्यो काम गर्च सक्षम छौँ। पदहले, उहाँले
षवर्ाशकारी षवपषि आउँ दै छ भन्र्ुहुँदा, षवपषिमा र्ादहर्े िार्ा र सरसमार्हरू हामीले तयार गर्यौँ।

के त्यो सबै परमेश्वरका मागहरूबमोम्जम गरे कोचथएर् र? के हामीले साँच्र्ै परमेश्वरको काममा
सहकायच गरे र्ौँ र? हामीले गरे का यी कुराहरूलाई र्ोआले गरे को कामसँग तुलर्ा गर्च सककन्र् र?

हामीले गरे को काम गर्चु साँर्ो आज्ञापालर् होइर् र? के हामीले परमेश्वरको नर्दे शर्लाई
पछ्याइरहे का चथएर्ौँ र? के हामीले परमेश्वरले भर्ेको कुरा गरे र्ौँ ककर्कक हामीसँग परमेश्वरको

वर्र्प्रनत षवश्वास छ? त्यसो भए परमेश्वर अझ पनर् ककर् दुःु िी हुर्ुहुन्छ? बोलावट गर्ुचपर्े कोही
पनर् छै र् भर्ेर ककर् परमेश्वरले भन्र्ुहुन्छ?” नतमीहरू र र्ोआका कायचहरूमा कुर्ै फरक छ? फरक
के छ? (अदहलेको षवपषिको नर्म्म्त िार्ा तयार गर्ुच हाम्रो आफ्र्ै अर्भप्राय चथयो।) (हाम्रा कायचहरू

“धमी” ठहररँदैर्र् ्, जबकक र्ोआर्ादहँ परमेश्वरको र्जरमा धमी चथए।) नतमीहरूले भर्ेको कुरा त्यनत
धेरै र्र्मल्दो कुरा होइर्। र्ोआले गरे को कायच मानर्सहरूले अदहले गरे को कामभन्दा धेरै हदसम्म
फरक चथयो। र्ोआले परमेश्वरले भर्ेबमोम्जम गदाच उसलाई परमेश्वरको अर्भप्रायको बारे मा थाहा

चथएर्। परमेश्वरले के कुरा हार्सल गर्च िोज्र्ुभयो भन्र्े कुरा उसलाई थाहा चथएर्। परमेश्वरले

उसलाई आज्ञा मात्र ददर्भ
ु एको चथयो र उसलाई केही कुरा गर्े नर्दे शर् ददर्भ
ु यो र उक्त कामको
बारे मा धेरै व्याख्याषवर्ा र्ै र्ोआले अगाडड बढे र त्यो गर्यो। उसले गुप्त रूपमा परमेश्वरको
अर्भप्रायहरूको बारे मा थाहा पाउर्े कोर्सस गरे र् , र् त उसले परमेश्वरको प्रनतरोध र्ै गर्यो वा

बेइमार्ी र्ै दे िायो। उसले गएर शुद्ध र सरल हृदयले भर्ेबमोम्जम त्यो काम गर्यो। परमेश्वरले
गर्च लगाउर्भ
ु एको कुरा उसले गर्यो र परमेश्वरको वर्र् पालर्ा गर्े र सुन्र्े कायचले उसले गर्े

कामको षवश्वासमा टे वा ददयो। परमेश्वरले सुम्म्पर्ुभएको कामलाई उसले र्सधा र सरल तररकाले
व्यवहार गर्यो। उसको सार—उसका कायचहरूको सार आज्ञापालर् चथयो, द्षवतीय-अर्ुमार् चथएर्,
प्रनतरोध चथएर्, र योभन्दा बढी त, उसको आफ्र्ै र्ाहर्ाहरू वा आफ्र्ा फाइदा र बेफाइदाहरूको

बारे मा उसले सोर्ेर्। थप कुरा त, परमेश्वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्ेछु भन्दा र्ोआले

कदहले हुन्छ भर्ेर सोधेर् र के हुन्छ भर्ेर सोधेर्, र उसले परमेश्वरले कसरी संसारलाई र्ष्ट गदै
हुर्ुहुन्छ भर्ेर नर्श्र्य र्ै सोधेर्। उसले परमेश्वरले नर्दे शर् ददए बमोम्जम मात्र गर्यो। तथाषप
परमेश्वरले त्यो बर्ाइर्ुपछच र त्यो केबाट बनर्र्ुपछच भन्र्े र्ाहर्ुभयो, परमेश्वरले अह्राएबमोम्जम

उसले गर्यो र तत्कालै काम सुरु गर्यो। उसले परमेश्वरको नर्दे शर्हरूबमोम्जम परमेश्वरलाई
सन्तष्ु ट पार्े मर्ोवषृ िका साथ काम गर्यो। के उसले षवपषिबाट आफूलाई बर्ाउर्को नर्म्म्त यसो

गर्यो? होइर्। के उसले परमेश्वरलाई संसारको षवर्ाश हुर्ुभन्दा अनघ कनत लामो समय हुर्ेथ्यो
भर्ी सोध्यो? सोधेर्। के उसले जहाज बर्ाउर्को नर्म्म्त कनत समय लाग्छ भर्ेर परमेश्वरलाई
सोध्यो वा के उसलाई यो थाहा चथयो? उसलाई त्यो पनर् थाहा चथएर्। उसले त आज्ञापालर् गर्यो,

सुन्यो र त्यसबमोम्जम गर्यो। अदहलेका मानर्सहरू त्यस्ता छै र्र् ्ुः परमेश्वरको वर्र्बाट थोरै मात्र
जार्कारी र्दु हर्े बबषिकै, हावामा पातहरू बजेको सन्
ु र्े बबषिकै, नतर्ीहरू तरू
ु न्त कामको नर्म्म्त
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तयार हुन्छर् ्, जेसुकै होस ् वा जस्तोसुकै मूल्य र्ुकाउर्ु परोस ्, घटर्ापनछ नतर्ीहरूले िार्े, षपउर्े
र प्रयोग गर्े कुराहरूको जोहो गर्चनतर लाग्छर् ्, षवपषि आइपदाच भाग्र्े बाटोहरूको योजर्ा पनर् गर्च

थाल्छर् ्। त्योभन्दा र्ािलाग्दो कुरा त के छ भर्े, यस्तो महत्त्वपण
ू च क्षणमा “काम फिे गर्े कुरामा”
मार्व ददमाग धेरै राम्रो छ। परमेश्वरले कुर्ै नर्दे शर्हरू र्ददर्ुभएका पररम्स्थनतहरूमा मानर्सले
सबै कुरा उचर्त तवरले योजर्ा गर्च सक्छ। त्यस्ता योजर्ाहरूको वणचर् गर्च नतमीले “र्सद्ध”
शब्दको प्रयोग गर्च सक्छौ। परमेश्वरले के भन्र्ुहुन्छ, परमेश्वरका अर्भप्रायहरू के छर् ् वा
परमेश्वरले के र्ाहर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुराहरूलाई कसैले पनर् वास्ता गदै र् र कसैले पनर् सराहर्ा गर्े
कोर्सस गदै र्। के यो र्ै आजमा मानर्सहरू र र्ोआ बीर्को ठुलो फरक होइर् र?

र्ोआको कथाको यस अर्भलेिमा, के नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको एक भाग दे ख्छौ?

मानर्सको भ्रष्टता, फोहोरीपर् र दहंसाप्रनत परमेश्वरको धैयचको सीमा छ। उहाँ त्यो सीमामा पुगेपनछ,
उहाँले धैयच गर्ुचहुर्े छै र् र बरु उहाँले उहाँको र्याँ व्यवस्थापर् र र्याँ योजर्ा सुरु गर्ुचहुर्ेछ, उहाँले
जे गर्ुचपर्े त्यो गर्च सुरु गर्ुचहुर्ेछ, उहाँका कामहरू र उहाँको स्वभावको अको पक्ष प्रकट गर्ुचहुर्ेछ।

उहाँको यो कायच उहाँ कदहले पनर् मानर्सबाट र्ोट पुयाचइर्ुहुन्र् वा उहाँ अचधकार र क्रोधले पूणच

हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको प्रदशचर्को नर्म्म्त होइर्, र यो उहाँले मार्वजानतको षवर्ाश गर्च सक्र्ुहुन्छ
भन्र्े कुरा दे िाउर्को लाचग होइर्। यस प्रकारको मार्वजानत उहाँको सामुन्र्े म्जएको, उहाँको
प्रभत्ु वमा म्जएको कुरालाई उहाँको स्वभाव र उहाँको पषवत्र सारले अर्म
ु नत ददँ दैर् वा धैयच गदै र्।

यसको अथच यही हो, सारा मार्वजानत उहाँको षवरुद्धमा हुँदा, पथ्
ृ वीमा मुक्त गर्च सक्र्े कोही पनर्
र्हुँदा यस्तो मार्वजानतप्रनत उहाँले धैयच गर्ुचहुर्े छै र् र कुर्ै पनर् सन्दे हषवर्ा र्ै यस्तो प्रकारको
मार्वजानतलाई र्ष्ट गर्े योजर्ा कायाचन्वयर् गर्ुचहुर्ेछ। परमेश्वरद्वारा गररर्े यस्तो कायचको
नर्धाचरण परमेश्वरको स्वभावले गछच । यो आवश्यक पररणाम हो, र परमेश्वरको प्रभत्ु वमा सम्ृ ष्ट

गररएका हरे क प्राणीले सहर्ुपर्े पररणाम हो। के यसले अदहलेको वतचमार् युगमा, आफ्र्ो योजर्ा
पूरा गर्च र उहाँले मुक्त गर्च र्ाहे का मानर्सहरूलाई मुक्त गर्चको नर्म्म्त परमेश्वरले पिचर्ुहुन्र्

भन्र्े दे िाउँ दै र् र? यी पररम्स्थनतहरूमा, परमेश्वरले के कुराको सबैभन्दा धेरै वास्ता राख्र्ुहुन्छ?
उहाँलाई र्पछ्याउर्ेहरूले उहाँप्रनत कस्तो व्यवहार गछच र् ् वा उहाँको षवरोध गर्ेहरूले उहाँप्रनत कस्तो

व्यवहार गछच र् ् वा प्रनतरोध गछच र् ् वा मार्वजानतले कसरी उहाँको नर्न्दा गदैछर् ् भन्र्े कुरा होइर्।

उहाँलाई पछ्याउर्ेहरू, उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ामा उहाँका मुम्क्तका पात्रहरूलाई उहाँले र्सद्ध

पार्ुचभएको छ कक छै र्, नतर्ीहरू उहाँको सन्तुम्ष्टको योग्य भएका छर् ् कक छै र्र् ् त्यो कुरालाई मात्रै

उहाँले वास्ता गर्ुचहुन्छ। उहाँलाई पछ्याउर्ेबाहे कका मानर्सहरूलाई उहाँले आफ्र्ो क्रोध अर्भव्यक्त
गर्चको नर्म्म्त दण्ड ददर्े काम षवरलै मात्र गर्चह
ु ु न्छ। उदाहरणको नर्म्म्तुः सर्
ु ामी, भक
ु म्प र
ज्वालामुिीहरू। साथै, उहाँलाई पछ्याउर्ेहरू र उहाँद्वारा मुक्त गर्च लागेकाहरूलाई उहाँले मजबुद
सुरक्षा र हे रर्ाह गदै हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव यही होुः एकानतर, उहाँले पूणच बर्ाउर्े अर्भप्राय
राख्र्ुभएका मानर्सहरूप्रनत उहाँ एकदमै धैयच र सहर् गर्च सक्र्ुहुन्छ, र उहाँले सकेसम्म नतर्ीहरूको
नर्म्म्त प्रनतक्षा गर्च सक्र्ुहुन्छ; अकोनतर, उहाँलाई र्पछ्याउर्े र उहाँको षवरोध गर्े शैतार्-जस्ता

मानर्सहरूलाई परमेश्वरले उत्कटतापव
ू चक घण
ु ु न्छ। यस्ता शैतार्-जस्ताहरूले उहाँलाई
ृ ा र हे ला गर्चह
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पछ्याऊर् ् कक र्पछ्याऊर् ् वा उहाँको आराधर्ा गरूर् ् कक र्गरूर् ् भन्र्े कुराको वास्ता उहाँ

राख्र्ुहुन्र्, नतर्ीहरूप्रनत उहाँको हृदयमा धैयचता धारण गर्ुचहुँदै उहाँले नतर्ीहरूलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ र
यी शैतार्-जस्ताहरूको अन्त्य नर्धाचरण गदै गदाच, उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ाका र्रणहरूको
आगमर्को प्रनतक्षा पनर् उहाँ गदै हुर्ुहुन्छ।
अको िण्ड हे रौँ।

२) जलप्रलयपनछ र्ोआलाई परमेश्वरको आर्शि ्

उत्पषि ९:१-६ अनर् परमेश्वरले र्ोआ र नतर्का छोराहरूलाई आर्शि ् ददर्भ
ु यो र नतर्ीहरूलाई

भन्र्ुभयो, फलवन्त र वद्
ृ चध भएर पथ्
ृ वीलाई फेरर भर। र पथ्
ृ वीका हरे क पशुमाचथ, आकाशका हरे क
पक्षीमाचथ, पथ्
ृ वीमा र्हलपहल गर्े सबैमाचथ र समुद्रका सबै माछाहरूमाचथ नतमीहरूको डर र भय

रहर्ेछ; नतर्ीहरू तेरा हातमा सुम्म्पएका छर् ्। हरे क सजीव प्राणी तेरो नर्म्म्त मासु हुर्ेछर् ्; मैले
हररया वर्स्पनतझैँ नतमीहरूलाई सबै कुरा ददएको छु। तर रगतसँगको मासु, जुर् रगत हो, नतमीहरूले
िार्ेछैर्ौ। र म नर्श्र्य र्ै नतमीहरूका जीवर्का रगत र्लर्ेछु; म हरे क पशुको साटो, र हरे क

मानर्सको साटो त्यो र्लर्ेछु; हरे को मानर्सको भाइको साटो म मानर्सको जीवर् र्लर्ेछु। जसले
मानर्सको रगत बगाउँ छ, मानर्सबाटै त्यसको रगत बगाइर्ेछ: ककर्कक परमेश्वरले मानर्सलाई
आफ्र्ै स्वरूपमा बर्ाउर्ुभयो।

यस िण्डमा नतमीहरू के दे ख्छौ? मैले यी पदहरू ककर् छार्ेँ? मैले ककर् जहाजमा र्ोआ र

उसका

पररवारका

सदस्यहरूको जीवर् बारे को एक

अंश छानर्र्ँ ? ककर्कक

आज

हामीले

बातचर्तगरररहे को षवियसँग उक्त जार्कारीको धेरै सम्बन्ध छै र्। हामीले परमेश्वरको स्वभावमा

ध्यार् केम्न्द्रत गर्च गइरहे का छौँ। यदद नतमीहरू ती षववरणहरूको बारे मा जान्र् र्ाहन्छौ भर्े,
बाइबलमा आफै पढ्र् सक्छौ? हामी त्यसको बारेमा यहाँ कुरा गर्ेछैर्ौँ। परमेश्वरका कायचहरूलाई
कसरी जान्र्े भन्र्े र्ै आज हामीले कुरा गर्च गइरहे को मुख्य षविय हो।

र्ोआले परमेश्वरको नर्दे शर्हरूको पालर्ा गदै जहाज बर्ाएर परमेश्वरले संसारलाई र्ष्ट

गर्चको नर्म्म्त प्रयोग गर्ुचभएका जलप्रलयको ददर्हरूमा म्जएपनछ, नतर्का आठ जर्ाको सारा

पररवार बाँर्े। र्ोआका आठ जर्ाको पररवारबाहे कका सबै मार्वजानत र्ष्ट पाररए, र पथ्
ृ वीका सारा
जीषवत प्राणीहरू र्ष्ट पाररए। र्ोआलाई परमेश्वरले आर्शि ् ददर्भ
ु यो र उसलाई र उसका
छोराहरूलाई केही कुराहरू भन्र्ुभयो। ती कुराहरू परमेश्वरले उसलाई प्रदार् गर्ुचहुर्े कुराहरू र

उसमाचथ परमेश्वरको आर्शि ् चथए। यो आर्शि ् र प्रनतज्ञा परमेश्वरले उहाँलाई सुन्र्े र उहाँका
नर्दे शर्हरू स्वीकार गर्ेलाई ददर्ुहुन्छ र यो परमेश्वरले मानर्सहरूलाई इर्ाम ददर्े तररका पनर्
हो। यसको अथच, परमेश्वरको र्जरमा र्ोआ र्सद्ध वा धमी मानर्स भएता पनर् र उसले परमेश्वरको

बारे मा जनत धेरै जार्ेको भएता पनर्, छोटकरीमा भन्र्ुपदाच, र्ोआ र उसका तीर् छोराहरू सबैले
परमेश्वरको वर्र्हरू सुर्े, परमेश्वरको काममा सहकायच गरे र परमेश्वरका नर्दे शर्हरूबमोम्जम
नतर्ीहरूले गर्ुचपर्े काम गरे । फलस्वरूप, नतर्ीहरूले जलप्रलयबाट संसारको षवर्ाशको क्रममा
परमेश्वरको नर्म्म्त मार्व र षवर्भन्र् ककर्समका जीषवत प्राणीहरूको रक्षा गरे र नतर्ीहरूले

परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको र्याँ र्रणको नर्म्म्त ठुलो योगदार् गरे । उसले गरे का सबै
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कुराहरूको नर्म्म्त, परमेश्वरले उसलाई आर्शि ् ददर्ुभयो। आजका मानर्सहरूका नर्म्म्त, र्ोआले
गरे को काम उल्लेिर्ीय र्हुर् सक्छ। केहीले यस्तो पनर् सोच्र् सक्छर् ्ुः र्ोआले केही पनर् गरे र्र् ्;
परमेश्वरले नतर्लाई बर्ाउर्े नर्णचय गर्चभ
ु एको चथयो, यसैले नतर्ी नर्श्र्य र्ै बाँच्र्े चथए। ऊ
जीषवत रहर्ु उसको आफ्र्ै उपलम्ब्धहरूका कारणले चथएर्। यो परमेश्वरले होओस ् भर्ेर र्ाहर्ुभयो

ककर्कक मानर्स नर्म्ष्क्रय छ। तर परमेश्वरले त्यस्तो सोचर्रहर्ुभएको चथएर्। परमेश्वरको नर्म्म्त,
कुर्ै व्यम्क्त महार् ् होस ् कक तुच्छ होस ् उहाँको इच्छा र उहाँको योजर्ा सहज तररकाले हार्सल

होस ् भर्ेर यदद नतर्ीहरूले उहाँलाई सन्
ु र्, उहाँका नर्दे शर्हरू र उहाँले सम्
ु पेका कुराहरूको पालर्ा
गर्च सक्छर् ्, र उहाँको काम, उहाँको इच्छा, र उहाँको योजर्ामा सहकायच गर्च सक्छर् ् भर्े , त्यो
व्यवहार उहाँको सम्झर्ा र उहाँको आर्शि ् प्राप्त गर्च योग्य ठहररन्छ। परमेश्वरले त्यस्ता

मानर्सहरूलाई मूल्यवार् ठान्र्ुहुन्छ र उहाँका नर्म्म्त गररएका नतर्ीहरूका कामहरू, नतर्ीहरूको प्रेम
र स्र्ेहलाई उहाँले कदर गर्ुचहुन्छ। यो परमेश्वरको मर्ोवषृ ि हो। त्यसो भए परमेश्वरले र्ोआलाई
ककर् आर्शि ् ददर्ुभयो? ककर्कक मानर्सका त्यस्ता कायचहरू र आज्ञाकाररताप्रनत परमेश्वरले यसरी
व्यवहार गर्ुचहुन्छ।

परमेश्वरले र्ोआलाई ददर्ुभएको आर्शिको
् बारे मा, केही मानर्सहरूले भन्र्ेछर् ्ुः “यदद मानर्सले

परमेश्वरलाई सुन्यो र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्यो भर्े, परमेश्वरले मानर्सलाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ।
यो भन्र्ुपर्े कुरा र्ै होइर्?” के हामी त्यसो भन्र् सक्छौँ? कनतपय मानर्सहरू भन्छर् ्: “सक्दै र्ौं।”
ककर् हामीले त्यसो भन्र् सक्दै र्ौं? केही मानर्सहरू भन्छर् ्ुः “मानर्स परमेश्वरको आर्शिमा
् आर्न्द
र्लर्े योग्यको छै र्।” त्यो पूणच रूपमा सही छै र्। ककर्भर्े कुर्ै एक व्यम्क्तले परमेश्वरले

सुम्म्पर्ुभएको कुरालाई स्वीकार गदाच त्यसका कामहरू असल वा िराब के छर् ् र त्यस व्यम्क्तले
आज्ञा पालर्ा गर्यो कक गरे र् र त्यस व्यम्क्तले परमेश्वरको इच्छालाई सन्तष्ु ट गर्यो कक गरे र् र
नतर्ीहरूले गरे को कामले मापदण्ड पूरा गछच कक गदै र् भन्र्े कुराको नर्णचय गर्चको नर्म्म्त

परमेश्वरसँग मापदण्ड छ। परमेश्वरले मानर्सको हृदयको वास्ता राख्र्ुहुन्छ, नतर्ीहरूको सतही

कामहरूलाई होइर्। कसैले जुर्सुकै तवरले काम गरे पनर्, जबसम्म नतर्ीहरूले केही र् केही गछच र् ,्
परमेश्वरले त्यसलाई आर्शि ् ददर्ुपछच भन्र्े छै र्। परमेश्वरको बारे मा मानर्सहरूमा यही गतल

बझ
ु ाइ छ। परमेश्वरले कुर्ै कुराहरूको अम्न्तम पररणाम मात्र हे र्चह
ु ु न्र् तर उहाँले मानर्सको हृदय

कस्तो छ र यी कुराहरूको षवकासक्रममा मानर्सको मर्ोवषृ ि कस्तो छ भन्र्े कुरामा पनर् उहाँले
जोड ददर्ुहुन्छ र उहाँले नतर्ीहरूको आज्ञाकाररता, ध्यार् र नतर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट
पार्े र्ाहर्ा छ कक छै र् भर्ेर हे र्ुचहुन्छ। र्ोआले त्यस समयमा परमेश्वरको बारे मा कनत जार्ेका

चथए? के त्यो नतमीहरूले अदहले जार्ेका धमचर्सद्धान्तहरू जनत र्ै चथयो? परमेश्वर बारे का धारणा

र ज्ञार् जस्ता सत्यताका पक्षहरूको आधारमा हे दाच, के उसले नतमीहरूले जनतकै मलजल र हे रर्ाह
प्राप्त गर्यो? होइर्, गरे र्! तर र्कार्े र्सककर्े एउटा तथ्य छ: आजका मानर्सहरूको र्ेतर्ा, मर्

र हृदयहरूको गदहराइमा, परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूका धारणा र मर्ोवषृ िहरू अस्पष्ट र अर्ेकाथी छर् ्।
मानर्सहरूका एक भागसँग परमेश्वरको अम्स्तत्व प्रनत र्कारात्मक मर्ोवषृ ि छ पनर् भन्र् सककन्छ।
तर र्ोआको हृदय र र्ेतर्ामा, परमेश्वरको उपम्स्थनत पण
ू च र शंकारदहत चथयो र त्यसैले परमेश्वरप्रनत
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उसको आज्ञाकाररता षवशुद्ध र जाँर्को सामर्ा गर्च सक्र्े ककर्समको चथयो। परमेश्वरप्रनत उसको
हृदय शुद्ध र िुला चथयो। परमेश्वरको हरे क वर्र्लाई पछ्याउर्को नर्म्म्त उसलाई मर्ाउर्

धमचर्सद्धान्तहरूको धेरै ज्ञार्को आवश्यकता परे र्, र् त उसलाई परमेश्वरले सम्
ु पर्भ
ु एको कुरालाई

स्वीकार गर्च र परमेश्वरले उसलाई गर्च लगाउर्ुभएका कुराहरू गर्च सक्षम हुर्को नर्म्म्त परमेश्वरको
अम्स्तत्वलाई प्रमाखणत गर्े धेरै तथ्यहरूको र्ै आवश्यकता र्ै उसलाई पर्यो। र्ोआ र आजका

मानर्सहरू बबर्को अत्यावश्य फरक यही र्ै हो। परमेश्वरको र्जरमा र्सद्ध मानर्सको वास्तषवक

पररभािा पनर् यही हो। परमेश्वरले र्ोआ जस्ता मानर्सहरूको र्ाहर्ा गर्चह
ु ु न्छ। ऊ जस्तै मानर्सलाई
परमेश्वरले प्रशंसा गर्ुचहुन्छ र ऊ पनर् परमेश्वरले आर्शि ् ददर्े दठकै प्रकारको व्यम्क्त हो। के
यसबाट नतमीहरूले केही अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गर्यौ? मानर्सहरूले मानर्सहरूलाई बादहरबाट हे छचर् ्,

जबकक परमेश्वरले मानर्सहरूको हृदय र नतर्ीहरूको सारहरू हे र्ुचहुन्छ। परमेश्वरले कसैलाई पनर्

उहाँप्रनत उत्साहहीर् वा शंका हुर्े अर्ुमनत ददर्ुहुन्र्, र् त उहाँले मानर्सहरूलाई उहाँप्रनत शंका गर्े
वा कुर्ै पनर् प्रकारले उहाँको जाँर् गर्े अर्ुमनत र्ै ददर्ुहुन्छ। यसथच, आजका मानर्सहरू परमेश्वरको

वर्र्सँग आमर्ेसामर्े भएता पनर्—परमेश्वरसँग आमर्ेसामर्े भएता पनर्—नतर्ीहरूको हृदयका

गदहराइमा भएको केहीकुरा, नतर्ीहरूको भ्रष्टतापूणच तत्वको अम्स्तत्व र उहाँप्रनत नतर्ीहरूको
शत्रुतापूणच मर्ोवषृ िको कारणले, परमेश्वरप्रनत साँर्ो षवश्वास गर्चबाट नतर्ीहरूलाई अवरोध गरे को

छ र उहाँप्रनत आज्ञाकारी हुर्बाट रोकेको छ। यसैले परमेश्वरले र्ोआलाई ददर्भ
ु एको जस्तै आर्शि ्
प्राप्त गर्च नतर्ीहरूलाई धेरै कदठर् छ।
३) परमेश्वरले इन्द्रे णीलाई मानर्ससँगको आफ्र्ो करारको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्ुचहुन्छ

उत्पषि ९:११-१३ अनर् म नतमीहरूसँग मेरो करार स्थाषपत गर्ेछु, र् त जलप्रलयको पार्ीले

अब उप्रान्त सबै मानर्सहरूलाई र्ष्ट गर्ेछ, र् त पथ्
ृ वीलाई र्ष्ट गर्चको नर्म्म्त कुर्ै जलप्रलय र्ै
हुर्ेछ। अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, यो म र नतमीहरू र नतमीहरूसँग भएका हरे क जीषवत प्राणीका
बीर् अर्न्त पस्
ु तासम्मको नर्म्म्त मैले बर्ाएको करारको चर्र्ो हो: म बादलमा इन्द्रे र्ी राख्र्ेछु
र त्यो म र पथ्
ृ वीको बीर्मा भएको करारको चर्र्ो हुर्े छ।

अब, परमेश्वरले इन्द्रे णीलाई मानर्ससँगको आफ्र्ो करारको प्रतीकको रूपमा कसरी प्रयोग

गर्चभ
ु यो भन्र्े बारे मा धमचशास्त्रको यस िण्डलाई हे रौँ।

धेरैजसो मानर्सहरूलाई इन्द्रे णी के हो भन्र्े थाहा छ र इन्द्रे णीहरूसँग सम्बम्न्धत कथाहरू

सुर्ेका छर् ्। जहाँसम्म बाइबलमा भएको इन्द्रे णीको कथाको कुरा छ, केही मानर्सहरूले यसलाई
षवश्वास गछच र् ् र केहीले यसलाई ककं वदन्तीको रूपमा र्लन्छर् ् भर्े, अन्यले यसलाई षवश्वास र्ै

गदै र्र् ्। जेसक
ु ै भए तापनर् इन्द्रे णीसँग सम्बम्न्धत सारा घटर्ाहरू परमेश्वरका काम चथए र
परमेश्वरले मानर्सको व्यवस्थापर् गर्े प्रकक्रयाको क्रममा ती घटर्ाहरू घटे का चथए। यी घटर्ाहरूलाई

बाइबलमा ठीक तररकाले अर्भर्लखित गररएका छर् ्। यी अर्भलेिहरूले त्यस समयमा परमेश्वरको
मर्म्स्थनत कस्तो चथयो वा परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूपछाडडका इरादाहरू के चथए भन्र्ेबारे मा

बताउँ दै र्र् ्। यसअनतररक्त, परमेश्वरले यी कुराहरू बोल्र्ुहुँदा कस्तो महसुस गरररहर्ुभएको चथयो
भन्र्े कुराको सराहर्ा कसैले पनर् गर्च सक्दै र्। तथाषप, यस सम्पण
ू च घटर्ाको षवियमा परमेश्वरको
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मर्को अवस्था पाठका हरफहरूबाट प्रकदटत हुन्छ। परमेश्वरका त्यस समयका सोर्हरू उहाँको
वर्र्का हरे क शब्द र वाक्यांशमाफचत तत्कालै स्पष्ट भए जस्तो लाग्छ।
मानर्सहरूले र्ासो राख्र्ुपर्े र नतर्ीहरूले सबैभन्दा बढी जान्र् िोज्र्ुपर्े कुरा भर्ेकै

परमेश्वरका सोर्हरू हुर् ्। ककर्कक परमेश्वरका सोर्हरू परमेश्वरबारे को मानर्सको बुझाइसँग जदटल
तवरले सम्बम्न्धत छर् ् र परमेश्वरबारे को मानर्सको बझ
ु ाइ मानर्सको जीवर्मा हुर्े प्रवेशसँग
छुटाउर् र्सककर्े गरी जोडडएको छ। यसैले, यी घटर्ाहरू घट्दाको समयमा परमेश्वरले के
सोचर्रहर्भ
ु एको चथयो?

मूल रूपमा, परमेश्वरले आफ्र्ो र्जरमा धेरै असल र उहाँसँग र्म्जक रहे को मार्वजानतको

सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो तर उहाँषवरुद्ध षवद्रोहमा गएपनछ नतर्ीहरूलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट पाररयो। यस्तो

मार्वजानत तत्कालै यसरी गायब हुँदा के परमेश्वरलाई दुःु ि लाग्यो? अवश्य र्ै उहाँलाई दुःु ि
लाग्यो! त्यसो भए, त्यस पीडाप्रनत उहाँको अर्भव्यम्क्त के चथयो? त्यसलाई बाइबलमा कसरी
अर्भर्लखित गररएको चथयो? बाइबलमा यसलाई यसरी लेखिएको चथयो: “अनर् म नतमीहरूसँग मेरो

करार स्थाषपत गर्ेछु, र् त जलप्रलयको पार्ीले अब उप्रान्त सबै मानर्सहरूलाई र्ष्ट गर्ेछ, र् त

पथ्
ृ वीलाई र्ष्ट गर्चको नर्म्म्त कुर्ै जलप्रलय र्ै हुर्ेछ।” यस सरल वाक्यले परमेश्वरका सोर्हरू
प्रकट गछच । संसारको षवर्ाशले परमेश्वरलाई धेरै पीडा ददयो। मानर्सका शब्दमा भन्र्ुपदाच, उहाँ धेरै
दुःु िी हुर्भ
ु यो। हामी कल्पर्ा गर्च सक्छौँ: एकताका जीवर्ले भररएको पथ्
ृ वी जलप्रलयद्वारा र्ष्ट
पाररएपनछ कस्तो भयो? एकताका मार्वजानतले भररएको पथ्
ृ वी त्यस समय कस्तो दे खियो? मार्व

बसोबासरदहत, जीषवत प्राणीरदहत र जताततै पार्ी र पार्ीको सतहमा पूणच षवर्ाश। संसारको सम्ृ ष्ट
गदाच, के यस्तो दृष्य परमेश्वरको मौर्लक इरादा चथयो? अवश्य र्ै चथएर्! परमेश्वरको मौर्लक इरादा

भर्ेको सारा भर्ू म जीवर्ले भररएको दे ख्नु, उहाँले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको मार्वजानतले उहाँको आराधर्ा

गरे को दे ख्नु चथयो, उहाँको आराधर्ा गर्े एकलो व्यम्क्त वा उसलाई सुम्म्पएको काम पूरा गर्े उहाँको
बोलावटको जवाफ ददर्े एकलो र्ोआलाई मात्र पाउर्ु होइर्। मार्वजानत गायब हुँदा, परमेश्वरले
मौर्लक रूपमा इरादा राख्र्ुभएको कुरालाई होइर् बरु त्यसको ठीक षवपररत कुरालाई दे ख्र्ुभयो।
उहाँको हृदय कसरी पीडामा र्हुर् सक्थ्यो र? यसैले उहाँले आफ्र्ो स्वभाव प्रकट गरररहर्ुहुँदा र
आफ्र्ा संवेगहरू अर्भव्यक्त गरररहर्ह
ु ु ँदा परमेश्वरले एउटा नर्णचय र्लर्भ
ु यो। उहाँले कस्तो
ककर्समको नर्णचय र्लर्ुभयो त? परमेश्वरले मार्वजानतलाई जलप्रलयद्वारा फेरर र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछैर्

भन्र्े प्रनतज्ञास्वरूप, मानर्ससँगको करारको रूपमा बादलमा इन्द्रे णी (अथाचत ्, हामीले दे ख्र्े इन्द्रे णी)
बर्ाउर्े नर्णचय। साथै, यो परमेश्वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्ुचभयो भर्ेर मानर्सहरूलाई
बताउर्लाई पनर् चथयो, ताकक परमेश्वरले ककर् यस्तो काम गर्चह
ु ु न्छ भर्ेर मार्वजानतले सदै व
सम्म्झरहोस ्।
के त्यस बेलाको संसारको षवर्ाश परमेश्वरको र्ाहर्ा चथयो? यो पक्कै पनर् परमेश्वरले

र्ाहर्ुभएको कुरा चथएर्। हामीले षवर्ाशपनछको पथ्
ृ वीको एउटा सार्ो िण्डको दयर्ीय अवस्थाको

बारे मा कल्पर्ा गर्च सक्छौँ, तर हामीले परमेश्वरको दृम्ष्टमा त्यस बेलाको उक्त दृष्य कस्तो चथयो
भन्र्े कुराको अर्लकनत पनर् कल्पर्ा गर्च सक्दै र्ौँ। उक्त दृष्य, अथाचत ् जलप्रलयद्वारा पथ्
ृ वीको
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षवर्ाशपनछको तम्स्बर दे ख्र्ुभएपनछ परमेश्वरले कस्तो अर्ुभव गरररहर्ुभएको चथयो भर्ेर अदहलेका
वा त्यस बेलाका कुर्ै पनर् मानर्सहरूले कल्पर्ा गर्च वा त्यसको सराहर्ा गर्च सक्दै र्र् ् भर्ेर हामी

भन्र् सक्छौँ। मानर्सको अवज्ञाको कारण परमेश्वरलाई यसो गर्च कर लाग्यो, तर जलप्रलयद्वारा
संसारको यो षवर्ाशबाट परमेश्वरको हृदयले भोगेको पीडा एउटा यस्तो सत्य हो जसलाई कसैले

पनर् मापर् गर्च वा सराहर्ा गर्च सक्दै र्। यसैले परमेश्वरले मार्वजानतसँग एउटा करार बाँध्र्ुभयो,
जसमाफचत उहाँले मानर्सहरूलाई परमेश्वरले एकताका यस्तो पनर् गर्ुचभएको चथयो भन्र्े कुरा
सम्झर्ा गराउर्े र परमेश्वरले फेरर संसारलाई यसरी षवर्ाश गर्चह
ु ु र्ेछैर् भर्ेर नतर्ीहरूसामु शपथ
र्लर्े लक्ष्य र्लर्ुभयो। यस करारमा हामीले परमेश्वरको हृदयलाई दे ख्छौँ—परमेश्वरले यस
मार्वजानतको षवर्ाश गर्ुचहुँदा उहाँको हृदय पीडामा चथयो भन्र्े हामी दे ख्छौँ। मानर्सको भािामा

भन्दा, परमेश्वरले मार्वजानतको षवर्ाश गर्ुचहुँदा र मार्वजानत लोप हुँदै गदाच उहाँको हृदय रोइरहे को
र पीडाले भररएको चथयो। यसलाई वणचर् गर्े सबैभन्दा उिम तररका यही होइर् र? मार्वहरूले
मार्वीय भावर्ाहरूलाई चर्बत्रत गर्च यी शब्दहरूको प्रयोग गछच र् ,् तर मानर्सको भािामा धेरै र्ै
कमी भएको कारण परमेश्वरका भावर्ा र संवेगहरूको वणचर् गर्चको नर्म्म्त नतर्ीहरूको प्रयोग गर्ुच
मेरो लाचग त्यनत िराब कुरा होइर्, र नतर्ीहरू त्यनत अनतरञ्जक पनर् होइर्र् ्। नतर्ीहरूले

नतमीहरूलाई कम्म्तमा पनर् त्यनत बेला परमेश्वरको मर्म्स्थनत कस्तो चथयो भन्र्ेबारे मा धेरै स्पष्ट

र धेरै उचर्त बझ
ु ाइ प्रदार् गछच र् ्। अब नतमीहरूले इन्द्रे णी फेरर दे ख्दा के सोच्र्ेछौ? कम्म्तमा पनर्
जलप्रलयद्वारा संसारको षवर्ाश गर्ुचभएपनछ परमेश्वर कसरी शोकमा हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े कुरा
नतमीहरूले सम्झर्ेछौ। परमेश्वरले यस संसारलाई घण
ृ ा गर्ुचभए तापनर् र यस मार्वजानतलाई घण
ृ ा
गर्ुचभए तापनर्, उहाँले आफ्र्ै हातले बर्ाउर्ुभएको मार्वजानतको षवर्ाश गर्ुचहुँदा, उहाँको हृदय
पीडामा चथयो, यसलाई भल्
ु र्को नर्म्म्त संघिचरत, यसलाई सहर् गर्च अनर्च्छुक र कदठर् अवस्थामा
चथयो। उहाँको एउटै सान्त्वर्ा र्ोआको आठ जर्ाको पररवारमा चथयो। र्ोआको सहकायचले गदाच र्ै
सबै कुराको सम्ृ ष्ट गदाचको उहाँका कदठर् प्रयासहरू िेर गएर्र् ्। परमेश्वरले कष्ट भोग्दै गर्ुचभएको
समयमा, उहाँको पीडामा मलम लगाउर्े कुरा यही मात्र चथयो। त्यस बेलादे खि परमेश्वरले

मार्वजानतप्रनतका उहाँका सबै अपेक्षाहरू र्ोआको पररवारमाचथ राख्र्ुभयो, यस आशामा कक नतर्ीहरू
उहाँको श्रापमा होइर्, उहाँका आर्शिमा
् म्जउर् सकूर् ्, यस आशामा कक नतर्ीहरूले फेरर कदहल्यै

पनर् परमेश्वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्ुचभएको र्दे िूर् ् र यस आशामा कक नतर्ीहरू
र्ष्ट र्गररऊर् ्।

यसबाट हामीले परमेश्वरको स्वभावको कुर् भागको बारे मा र्सक्र्ुपछच ? मानर्स उहाँको षवरोधी

भएको हुर्ाले परमेश्वरले मानर्सलाई घण
ृ ा गर्चभएको चथयो, तर उहाँको हृदयमा मार्वजानतप्रनतको
उहाँको वास्ता, र्ासो र दया अपररवनतचत र्ै रहे । उहाँले मार्वजानतको षवर्ाश गदाच पनर् उहाँको
हृदय अपररवनतचत र्ै रह्यो। जब मार्वजानत परमेश्वरप्रनत गम्भीर हदसम्म भ्रष्टता र

अर्ाज्ञाकाररताले भररपूणच भयो, तब परमेश्वरले उहाँको स्वभाव र सारको कारण र उहाँका

र्सद्धान्तहरूबमोम्जम यस मार्वजानतलाई र्ष्ट गर्ुचपर्े भयो। तर परमेश्वरको सारको कारण
उहाँले अझै पनर् मार्वजानतमाचथ दया गर्चभ
ु यो र नतर्ीहरू बाँचर्रहूर् ् भर्ेर मार्वजानतलाई उद्धार
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गर्च षवर्भन्र् तररकाहरू प्रयोग गर्च र्ाहर्ुभयो। तर मानर्सले परमेश्वरको षवरोध गर्यो, परमेश्वरको

अवज्ञा गर्च जारी राख्यो र परमेश्वरको मुम्क्तलाई स्वीकार गर्च इन्कार गर्यो; भन्र्ुको अथच उसले
उहाँका

असल

अर्भप्रायहरू

स्वीकार

गर्च

इन्कार

गर्यो।

परमेश्वरले

नतर्ीहरूलाई

जसरी

बोलाउर्ुभएको भए तापनर्, नतर्ीहरूलाई जसरी सम्झाउर्ुभएको भए तापनर्, नतर्ीहरूको नर्म्म्त

जसरी आपूनतच गररददर्ुभएको भए तापनर्, नतर्ीहरूलाई जसरी सहायता गर्ुचभएको भए तापनर् वा
नतर्ीहरूलाई जसरी सहर् गर्ुचभएको भए तापनर्, मानर्सले त्यसलाई बुझेर् वा सराहर्ा गरे र्, र्

त नतर्ीहरूले कुर्ै ध्यार् र्ै ददए। परमेश्वरले आफ्र्ो पीडामा, मानर्सले आफ्र्ो ददशा बदल्छ कक
भर्ेर पिँदै नतर्ीहरूलाई अझै पनर् हदै सम्मको सहर्शीलता प्रदार् गर्च भुल्र्ुभएर्। उहाँको हद

पार भएपनछ बबर्ासङ्ग्कोर् उहाँले आफूले गर्ुचपर्े काम गर्ुचभयो। अको शब्दमा भन्र्ुपदाच, परमेश्वरले
मार्वजानतको षवर्ाश गर्े योजर्ा बर्ाउर्ुभएको समयदे खि मार्वजानतको षवर्ाश गर्े कायच सुरु
गर्ुचभएको समयसम्म नर्म्श्र्त समयावचध र प्रकक्रया चथयो। यो प्रकक्रया मानर्सलाई मागच पररवतचर्

गर्च सक्षम तुल्याउर्को नर्म्म्त अम्स्तत्वमा चथयो र यही र्ै परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएको

अम्न्तम मौका चथयो। मार्वजानतको षवर्ाश गर्ुचअनघको यस अवचधमा परमेश्वरले के गर्ुचभयो?
परमेश्वरले भारी मात्रामा सम्झाउर्े र प्रोत्सार् गर्े काम गर्ुचभयो। परमेश्वरको हृदय जनतसुकै

पीडा र शोकमा भएको भए तापनर् उहाँले मार्वजानतमा आफ्र्ो वास्ता, र्ासो र प्रर्ुर कृपा नर्रन्तर

प्रदार् गर्चभ
ु यो। यसबाट हामी के दे ख्छौँ? नर्:सन्दे ह, हामी दे ख्छौँ कक मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको

प्रेम वास्तषवक छ, केवल ओठे भम्क्त जस्तो मात्र छै र्। यो वास्तषवक, मूतच र सराहर्ीय छ, र्क्कली,
र्मलावट भएको, छली वा कपटी छै र्। परमेश्वरले कदहले पनर् छलको प्रयोग गर्ुचहुन्र् वा उहाँ

प्रेमयोग्य हुर्ुहुन्छ भन्र्े दे िाउर् र्क्कली छषव प्रयोग गर्ुचहुन्र्। उहाँले आफ्र्ो प्रेर्मलोपर्
मानर्सहरूलाई दे िाउर्को नर्म्म्त वा आफ्र्ो प्रेर्मलोपर् र पषवत्रताको दे िावटी प्रदशचर् गर्च कदहले
पनर् झुटो साक्षीको प्रयोग गर्ुचहुन्र्। के परमेश्वरको स्वभावका यी पक्षहरू मानर्सको प्रेमको योग्य
छै र्र् ्? के नतर्ीहरू आराधर्ाका योग्य छै र्र् ्? के नतर्ीहरू स्र्ेहपूवचक याद गररर् योग्य छै र्र् ्?

यस बबन्दम
ु ा म नतमीहरूलाइ सोध्र् र्ाहन्छुुः यी वर्र्हरू सुर्ेपनछ के नतमीहरू परमेश्वरको

महार्ता िाली कागजमा लेखिएका िोक्रा शब्दहरू मात्र हुर् ् भन्र्े सोच्छौ? के परमेश्वरको
प्रेर्मलोपर् िोक्रा शब्दहरू मात्र हुर् ्? होइर्र् ्! अवश्य होइर्र् ्! उहाँले आफ्र्ो काम गर्ह
चु ु ँदाको हरे क

समय व्यवहाररक अर्भव्यम्क्त प्राप्त गर्े परमेश्वरको सवोच्र्ता, महार्ता, पषवत्रता, सहर्शीलता,
प्रेम आदद जस्ता परमेश्वरको स्वभाव र सारका षववध पक्षहरूको हरे क षववरण मानर्सप्रनत भएको

उहाँको इच्छामा समाषवष्ट छर् ् र हरे क व्यम्क्तमा ती पूरा गररन्छर् ् र प्रनतबबम्म्बत हुन्छर् ्। तैँले
यसको अर्भ
ु व पदहले गरे को वा र्गरे को भए पनर् परमेश्वर हरप्रकारले हरे क व्यम्क्तको हे रर्ाह

गर्े स्वभावको हुर्ुहुन्छ र उहाँले हरे क व्यम्क्तको हृदयलाई र्ेतावर्ी ददर् र हरे क व्यम्क्तको
आत्मालाई ब्युँझाउर्को नर्म्म्त उहाँको नर्ष्कपट हृदय, बुद्चध, र षवर्भन्र् षवचधहरूको प्रयोग
गर्ुचहुन्छ। यो नर्षवचवाद तथ्य हो। यहाँ जनत जर्ा मानर्स बर्सरहे का भए तापनर् परमेश्वरको
सहर्शीलता, धैयच, र सुन्दरताप्रनत

हरे क

व्यम्क्तको आफ्र्ै अर्ुभव र अर्ुभूनतहरू

छर् ्।

परमेश्वरबारे का यी अर्भ
ु वहरू र उहाँप्रनतका यी अर्ब
ु भनू त र बझ
ु ाइहरू छोटकरीमा भन्दा यी सबै
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सकारात्मक कुराहरू परमेश्वरबाट आएका हुर् ्। यसैले हरे क व्यम्क्तका परमेश्वरबारे का अर्ुभवहरू
र ज्ञार्लाई एकीकृत गरे र र नतर्ीहरूलाई आज हामीले पढे का बाइबलका िण्डहरूसँग र्मलाउँ दा, के

नतमीहरूसँग अब परमेश्वरको बारे मा अझ वास्तषवक र उचर्त बझ
ु ाइ हुन्छ?
यो कथा पढे पनछ र यस घटर्ाद्वारा प्रकट गररएको परमेश्वरको केही स्वभाव बुझेपनछ,
नतमीहरूमा परमेश्वरप्रनत कस्तो ककर्समको र्याँ आदर आउँ छ? के यसले नतमीहरूलाई परमेश्वर र
उहाँको हृदयको बारे मा गदहरो बुझाइ ददएको छ? के अदहले र्ोआको कथा फेरर पढ्दा नतमीहरूले

फरक अर्ुभव गछौ? नतमीहरूको षवर्ारमा यी बाइबलका पदहरूको बारे मा सङ्ग्गनत गर्चु अर्ावश्यक
चथयो? अब हामीले नतर्ीहरूको बारे मा सङ्ग्गनत गरे का छौँ, के नतमीहरूलाई यो अर्ावश्यक चथयो
भन्र्े लाग्छ? यो नर्श्र्य र्ै आवश्यक चथयो! हामीले पढे को कथा भए तापनर् यो परमेश्वरले

गर्ुचभएको कामको सत्य अर्भलेि हो। मेरो लक्ष्य नतमीहरूलाई यी कथाहरूका षववरणहरू वा यस
पात्रलाई बुझ्र् सक्षम तुल्याउर्ु होइर्, र् त नतमीहरूले गएर यस पात्रको बारे मा अध्ययर् गर्च सक

भन्र्े र्ै हो र नर्श्र्य र्ै नतमीहरूले गएर बाइबल अध्ययर् गर भन्र्े हुँदै होइर्। नतमीहरूले बुझ्दै
छौ? के यी कथाहरूले परमेश्वरबारे को नतमीहरूको ज्ञार् बढाए? हङकङका दाजभ
ु ाइ तथा
दददीबदहर्ीहरू हामीलाई भन्र्ुहोस ्। (परमेश्वरको प्रेम हामीमध्ये कोही पनर् प्रष्ट मार्वहरूमा
र्भएको

हामीले

दे ख्यौँ।)

दक्षक्षण

कोररयाका

दाजुभाइ दददीबदहर्ीहरू

हामीलाई भन्र्ुहोस ्।

(मानर्सप्रनतको परमेश्वरको प्रेम वास्तषवक हो। मानर्सप्रनतको उहाँको प्रेममा उहाँको स्वभाव र

उहाँको महार्ता, पषवत्रता, सवोच्र्ता र उहाँको धैयच छ। हाम्रो लाचग यो गदहरो बुझाइ प्राप्त गर्े

कोर्ससको लायक छ।) (सङ्ग्गनत गदै गदाच, एकानतर म परमेश्वरको धमी र पषवत्र स्वभाव दे ख्र्
सक्छु र मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको र्ासो, मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको दया पनर् म दे ख्र् सक्छु

र परमेश्वरले गर्चुहुर्े सबै कुरा र उहाँसँग भएका सबै सोर् र षवर्ारहरूले मार्वजानतप्रनतको उहाँको
प्रेम र र्ासोलाई प्रकट गछच र् ् भन्र्े कुरा म दे ख्न सक्छु।) (मार्वजानत गम्म्भर हदसम्म दष्ु ट भएको
कारण परमेश्वरले संसारलाई र्ष्ट गर्चको नर्म्म्त जलप्रलयको प्रयोग गर्ुचभयो भन्र्े मेरो षवगतको
बुझाइ चथयो, र परमेश्वरले यस मार्वजानतलाई घण
ृ ा गर्ुचभएको कारण नतर्ीहरूको षवर्ाश गर्ुचभएको
जस्तो लाग्थ्यो। आज र्ोआको कथाको बारे मा परमेश्वरले बताउर्ुभयो र परमेश्वरको हृदय पीडाले
भररएको चथयो भन्र्ुभएपनछ मात्र परमेश्वरले यस मार्वजानतलाई जार् ददर् अनर्च्छुक हुर्ुहुन्थ्यो
भन्र्े महसुस मलाई भयो। मार्वजानत अत्यन्तै अर्ाज्ञाकारी भएको कारणले मात्र परमेश्वरसँग

नतर्ीहरूलाई र्ष्ट गर्ुचबाहे क अको छर्ौट बाँकी रहे र्। वास्तवमा यस समय परमेश्वरको हृदय धेरै
र्ै दुःु िी चथयो। यसबाट उहाँको स्वभावमा मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको वास्ता र र्ासो म दे ख्र्

सक्छु। यो मलाई पदहले थाहा र्भएको कुरा हो।) धेरै राम्रो! नतमीहरू अको र्रणमा जार् सक्छौ।
(यो कुरा सुर्ेपनछ म धेरै प्रभाषवत भएँ। मैले षवगतमा बाइबल पढे को चथएँ तर आजको जस्तो
अर्ुभव कदहले पनर् गररर्ँ जहाँ परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा यी कुराहरूको चर्रफार गर्ुचहुन्छ ताकक

हामीले उहाँलाई चर्न्र् सकौं। परमेश्वरले हामीलाई यसरी बाइबल हे र्च सँगसँगै डोर्याउर्े कामले
मानर्सको भ्रष्टताको अगाडड मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको सार प्रेम र वास्ता चथयो भन्र्े कुरा
जान्र् मलाई सक्षम तल्
ु यायो। मानर्स भ्रष्ट भएको समयदे खि वतचमार्का अम्न्तम ददर्हरूसम्म
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पनर् परमेश्वरको स्वभाव धमी र्ै छ र उहाँको प्रेम र वास्ता अपररवतचर्ीय र्ै छ। सम्ृ ष्टदे खि

अदहलेसम्म मानर्स भ्रष्ट भए तापनर् परमेश्वरको प्रेमको सार कदहले पनर् पररवतचर् हुँदैर् भन्र्े
यसले दे िाउँ छ।) (समयको पररवतचर् वा उहाँको कामको स्थार्को कारण परमेश्वरको सार
बदर्लर्ेछैर् भन्र्े कुरा आज मैले दे िेँ। मैले यो पनर् दे िेँ कक मानर्स भ्रष्ट भएपनछ परमेश्वरले
संसारको सम्ृ ष्ट गरररहर्ुभएको होस ् वा यसलाई र्ष्ट गरररहर्ुभएको होस ्, उहाँले गर्ुचहुर्े हरे क
कुराको अथच छ र त्यसमा उहाँको स्वभाव रहन्छ। यसैले परमेश्वरको प्रेम अर्न्त र अपररमेय छ
भन्र्े मैले दे िेँ र अन्य दाजभ
ु ाइ दददीबदहर्ीहरूले उल्लेि गरे झ ैँ उहाँले संसारको षवर्ाश गदाच

मार्वजानतप्रनत उहाँको वास्ता र दया पनर् मैले दे िेँ।) (यी कुराहरूको बारे मा मलाई पदहले नर्श्र्य
र्ै थाहा चथएर्। आज यो कुरा सुर्ेपनछ परमेश्वर साँच्र्ै षवश्वसर्ीय, साँच्र्ै भरोसायोग्य र

षवश्वासको योग्य र उहाँ वास्तवमा र्ै अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े महसुस मैले गरेँ। परमेश्वरको
स्वभाव र प्रेम वास्तवमा यनत ठोस छ भर्ेर मेरो हृदयमा साँम्च्र्कै सराहर्ा गर्च सक्छु। आजको
कुरा सुर्ेपनछ मैले गरे को अर्ुभूनत यही हो।) अत्यन्तै राम्रो! यस्तो लाग्छ नतमीहरूले सुर्ेका कुरा
हृदयमा रािेका छौ।

के नतमीहरूले आज हामीले सङ्ग्गनत गरे का सबै कथाहरूलगायत सबै बाइबल पदहरूबाट केही

कुरा थाहा पायौ? आफ्र्ा सोर्हरू अर्भव्यक्त गर्च वा मार्वजानतप्रनत आफ्र्ो प्रेम र वास्ताको

वणचर् गर्च के परमेश्वरले आफ्र्ै भािाको प्रयोग गर्चभ
ु एको छ? उहाँले मार्वजानतप्रनत कनत र्ासो
राख्र्ुहुन्छ वा प्रेम गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा व्यक्त गर्चको नर्म्म्त उहाँले सरल भािा प्रयोग गर्ुचभएको
अर्भलेि छ? छै र्! के यो सही होइर् र? नतमीहरूका बबर्मा धेरै जर्ा यस्ता छर् ् जसले बाइबल

वा बाइबलबाहे कका अन्य पुस्तकहरू पढे का छर् ्। के नतमीहरूमध्ये कसैले त्यस्ता वर्र्हरू दे िेका
छौ? यसको जवाफ पक्कै पनर् “छै र्” हुन्छ! अथाचत ्, परमेश्वरका वर्र् र उहाँका कामको
अर्भलेिर्लगायत बाइबलको अर्भलेिमा परमेश्वरले कुर्ै पनर् युग वा अवचधमा मार्वजानतप्रनत

उहाँको प्रेम र वास्ता व्यक्त गर्च वा आफ्र्ा अर्ुभूनतहरूको वणचर् गर्च कदहल्यै आफ्र्ै षवचधको
प्रयोग गर्ुचभएर्, र् त उहाँले आफ्र्ा भावर्ाहरू व्यक्त गर्च बोली वा कायचहरूको र्ै कदहल्यै प्रयोग

गर्ुचभयो—के यो तथ्य होइर् र? म ककर् यसो भन्दै छु त? मैले ककर् यो कुरा उल्लेि गर्ुचपछच ?
ककर्कक यसमा पनर् परमेश्वरको सन्
ु दरता र उहाँको स्वभाव सामेल छ।

परमेश्वरले मार्वजानतको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो; र्ाहे नतर्ीहरू भ्रष्ट भएका होऊर् ् वा र्ाहे नतर्ीहरूले

उहाँलाई पच्छाऊर् ् वा र्पछ्याऊर् ्, परमेश्वरले मार्वजानतलाई उहाँका िेलौर्ाहरूको रूपमा होइर्,
उहाँको

सबैभन्दा

बढी

स्र्ेहपूवचक

प्रेम

गररर्े

प्राणीहरूको

रूपमा

व्यवहार

गर्ुचहुन्छ—वा

मार्वजानतहरूले भन्र्े शब्दमा, उहाँका अत्यन्तै प्यारा मानर्सहरूको रूपमा व्यवहार गर्चह
ु ु न्छ।
परमेश्वरले उहाँ सम्ृ ष्टकताच हुर्ुहुन्छ र मानर्स उहाँको सम्ृ ष्ट हो भर्ेर भन्र्ुभए पनर्, यसले दजाचमा

केही र्भन्र्ता दे िाए पनर्, परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त गर्ुचभएका सबै कुराहरू वास्तवमा यस
प्रकारको सम्बन्धभन्दा धेरै माचथ छर् ्। परमेश्वरले मार्वजानतलाई प्रेम गर्ुचहुन्छ र मार्वजानतको
हे रर्ाह गर्ुचहुन्छ, र मार्वजानतको नर्म्म्त र्ासो दे िाउर्ुहुन्छ, साथै उहाँले नर्रन्तर र अटुट रूपमा
मार्वजानतको भरणपोिण गर्चहुन्छ। उहाँले आफ्र्ो हृदयमा यसलाई थप काम वा धेरै श्रेय र्लर्प
ु र्े
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कुरा हो भन्र्े महसुस गर्ुचहुन्र्। र् त उहाँले मार्वजानतलाई बर्ाउर्े, नतर्ीहरूको नर्म्म्त आपूनतच
गर्े र नतर्ीहरूलाई सबै कुरा प्रदार् गर्े कुराले मार्वजानतको नर्म्म्त ठुलो योगदार् गरररहे को छ
भन्र्े र्ै ठान्र्ुहुन्छ। उहाँले र्प
ु र्ाप शाम्न्तसाथ उहाँको आफ्र्ै तररकाले र उहाँको आफ्र्ै सार र

उहाँसँग जे छ र उहाँ जो हुर्ुहुन्छ सोमाफचत मार्वजानतको भरणपोिण गर्ुचहुन्छ। मार्वजानतले
उहाँबाट जनत भरणपोिण र जनत सहायता पाए पनर् परमेश्वरले कदहल्यै पनर् त्यसको श्रेय
र्लर्ेबारे मा सोच्र्ुहुन्र् वा श्रेय र्लर्े कोर्सस गर्ुचहुन्र्। यसको नर्धाचरण परमेश्वरको सारले गछच र
ठ्याक्कै यही र्ै परमेश्वरको स्वभावको साँर्ो अर्भव्यम्क्त हो। यसैले, बाइबल वा अरू कुर्ै
पुस्तकहरूमा र्ै ककर् र्होस ्, परमेश्वरले आफ्र्ा सोर्हरू अर्भव्यक्त गर्ुचभएको हामी कदहल्यै

दे ख्दै र्ौँ र मार्वजानत उहाँप्रनत आभारी होओस ् वा मार्वजानतले उहाँको प्रशंसा गरोस ् भन्र्े लक्ष्य
रािेर परमेश्वरले मार्वहरूसमक्ष उहाँले यी कुराहरू ककर् गर्ुचहुन्छ, वा उहाँले मार्वजानतको नर्म्म्त
ककर् यनत वास्ता राख्र्ुहुन्छ भन्र्ेबारे मा व्याख्या वा घोिणा गर्ुचभएको हामी कदहल्यै दे ख्दै र्ौँ।
उहाँलाई र्ोट लाग्दा, उहाँको हृदय अत्यन्तै पीडामा हुँदा पनर् उहाँले मार्वजानतप्रनत आफ्र्ो
दानयत्वलाई वा मार्वजानतप्रनतको उहाँको र्ासोलाई कदहल्यै बबसचर्ह
ु ु न्र्; उहाँले यी सबै र्ोटहरूलाई
एकलै र मौर्तामा सहर्ुहुन्छ। यसको ठीक षवपरीत, उहाँले सधैँ गर्ुचभएजस्तै परमेश्वरले
मार्वजानतको नर्म्म्त नर्रन्तर भरणपोिण उपलब्ध गराउर्ुहुन्छ। मार्वजानतले प्रायुः परमेश्वरको

प्रशंसा र उहाँको साक्षी ददए तापनर् यी कुर्ै पनर् व्यवहारहरू परमेश्वरद्वारा आवश्यक गररएका
कुरा होइर्र् ्। ककर्कक परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त गर्ुचभएका कुर्ै पनर् असल कुराहरूको

बदलामा उहाँले कृतज्ञता वा पररपूनतचको आशा गर्ुचहुन्र्। अकोतफच, परमेश्वरको भय मान्र्े र
दष्ु टताबाट अलग बस्र्ेहरू, परमेश्वरलाई साँच्र्ै पछ्याउर्ेहरू, उहाँलाई सुन्र्े र उहाँप्रनत नर्ष्ठावार्

हुर्ेहरू र उहाँको आज्ञापालर् गर्च सक्र्े मानर्सहरूले प्रायुः उहाँका आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्ेछर् ्, र
परमेश्वरले कुर्ै पनर् सन्दे हषवर्ा र्ै यस्ता आर्शिहरू
्
प्रदार् गर्ुचहुर्ेछ। यसअनतररक्त, मानर्सहरूले

परमेश्वरबाट प्राप्त गर्े आर्शिहरू
्
प्रायुः गरे र नतर्ीहरूका कल्पर्ा बादहरका हुन्छर् ्, र मार्वजानतले
गरे का काम वा नतर्ीहरूले नतरे को मल्
ू यबाट औचर्त्य र्सद्ध गर्च र्सक्र्े ककर्समका पनर् हुन्छर् ्।

मार्वजानतले परमेश्वरका आर्शिहरूमा
्
आर्न्द मर्ाउँ दै गदाच, परमेश्वर के गदै हुर्ुहुन्छ भन्र्े
कुराको मतलब के कसैले गछच ? परमेश्वरले कस्तो अर्भ
ु नू त गदै हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुराको र्ासो के
कसैले दे िाउँ छ? के कसैले परमेश्वरको पीडालाई सराहर्ा गर्े कोर्सस गछच ? यसको जवाफ जोडदार
रूपमा “गदै र्” भन्र्े हुन्छ! के र्ोआलगायतका मार्वजानतले त्यस समय परमेश्वरले महसुस
गर्ुचभएको पीडाको सराहर्ा गर्च सक्छ? परमेश्वरले ककर् यस्तो करार बाँध्र्ुभयो भर्ेर कसैले बुझ्र्
सक्छ? नतर्ीहरूले

सक्दै र्र् ्!

मार्वजानतले

परमेश्वरको

पीडा

र्बुझेको

र

मानर्स

तथा

परमेश्वरबीर्को दरु ी वा नतर्ीहरूको हैर्सयतमा भएको फरकको कारणले परमेश्वरको पीडाको सराहर्ा
र्गरे का होइर्र् ्; बरु परमेश्वरका कुर्ै पनर् अर्ुभूनतहरूप्रनत मार्वजानतलाई कुर्ै पनर् वास्ता

र्भएको कारणले यस्तो भएको हो। मार्वजानतले सोच्छ कक परमेश्वर स्वतन्त्र हुर्ुहुन्छ—यसैले
उहाँको वास्ता गर्च, उहाँलाई बुझ्र् वा उहाँप्रनत ध्यार् ददर्को नर्म्म्त परमेश्वरलाई मानर्सहरूको
आवश्यकता पदै र्। परमेश्वर परमेश्वर र्ै हुर्ह
ु ु न्छ, यसैले उहाँसँग पीडा छै र्, भावर्ाहरू छै र्र् ्; उहाँ
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दुःु िी हुर्ुहुन्र्, उहाँलाई शोकको अर्ुभूनत हुँदैर्, उहाँ रुर्ु पनर् हुन्र्। परमेश्वर परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ,
यसैले उहाँलाई कुर्ै पनर् भावर्ात्मक अर्भव्यम्क्तहरूको जरुरत पदै र् र उहाँलाई कुर्ै पनर्
भावर्ात्मक ढाडसको जरुरत पदै र्। केही पररम्स्थनतहरूमा उहाँलाई यी कुराहरूको आवश्यकता पर्यो

भर्े उहाँले एक्लै सहर् गर्च सक्र्ुहुन्छ र उहाँलाई मार्वजानतको कुर्ै पनर् सहयोग र्ादहन्र्।

यसको षवपरीत, “कमजोर, अपररपक्व” मार्वहरूलाई पो हरसमय र हरठाउँ उहाँको सान्त्वर्ा, प्रबन्ध,
उत्साह र नतर्ीहरूका भावर्ाहरूमा उहाँको सान्त्वर्ाको जरुरत पछच । मार्वजानतको हृदयको

गदहराइमा यस्ता कुराहरू लक
ु े र रहे का हुन्छर् ्ुः मानर्स कमोजोर छ, नतर्ीहरूलाई हरप्रकारले
परमेश्वरको हे रर्ाहको िाँर्ो छ, परमेश्वरबाट प्राप्त गर्ुचपर्े हरे क वास्ता प्राप्त गर्च नतर्ीहरू योग्य

छर् ् र नतर्ीहरूलाई जे कुरा नतर्ीहरूको हुर्ुपछच भन्र्े लाग्छ त्यो कुरा नतर्ीहरूले परमेश्वरबाट
माग्र्ुपछच । परमेश्वर बर्लयो हुर्ुहुन्छ; उहाँसँग सबै कुरा छ र उहाँ मार्वजानतको संरक्षक र आर्शि ्
ददर्े व्यम्क्त बन्र्ुपछच । उहाँ पदहले र्ै परमेश्वर हुर्ुभएको हुर्ाले उहाँ सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ र
उहाँलाई मार्वजानतबाट कदहल्यै पनर् केही कुराको आवश्यकता पदै र्।

मानर्सले परमेश्वरका कुर्ै पनर् प्रकाशहरूमा ध्यार् र्ददर्े हुर्ाले, उसले कदहल्यै पनर्
परमेश्वरको शोक, पीडा वा आर्न्दको महसुस गरे को छै र्। तर यसको षवपरीत मानर्सका सबै

अर्भव्यम्क्तहरूलाई परमेश्वरले उहाँका हत्केलाझैँ जान्र्ुहुन्छ। हरे क व्यम्क्तका पररवतचर्शील
षवर्ारहरूको अवलोकर् गदै र नतर्ीहरूलाई सान्त्वार्ा र अती ददँ दै तथा मागचनर्दे श गदै र प्रबोचधत

गदै परमेश्वरले हरसमय र हरठाउँ मा हरे कको आवश्यकता पररपूनतच गर्ुचहुन्छ। मार्वजानतप्रनत

परमेश्वरले गर्ुचभएका सबै कुराहरू र नतर्ीहरूका नर्म्म्त उहाँले नतर्ुचभएका मूल्यहरूको सन्दभचमा,
के मानर्सहरूले बाइबलका िण्डहरू वा परमेश्वरले आजसम्म भन्र्ुभएका अन्य कुराहरूमा

परमेश्वरले मानर्सबाट केही कुराको माग गर्चह
ु ु र्ेछ भन्र्े कुरा भेट्टाएका छर् ्? छै र्! यसको षवपरीत,
मानर्सहरूले परमेश्वरका षवर्ारहरूलाई जनतसुकै वेवास्ता गरे तापनर्, उहाँले नतर्ीहरूको नर्म्म्त
तयार गर्ुचभएको सुन्दर गन्तव्यमा नतर्ीहरू पुग्र् सकूर् ् भर्ेर नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको साँर्ो मागच
पच्छ्याउर् सक्षम बर्ाउर् उहाँले नर्रन्तर रूपमा मार्वजानतको नर्म्म्त प्रबन्ध गर्ुचहुन्छ र

नतर्ीहरूलाई सहयोग गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरको बारे मा कुरा गदाच उहाँसँग जे छ र उहाँ जो हुर्ुहुन्छ,
उहाँको अर्ि
ु ह, उहाँको कृपा र उहाँका सबै इर्ामहरू बबर्ा कुर्ै सन्दे ह उहाँलाई प्रेम गर्े र उहाँलाई
पछ्याउर्ेहरूलाई ददइर्ेछर् ्। तर उहाँले भोग्र्ुभएका पीडा वा उहाँको मर्म्स्थनत कसैसँग पनर् प्रकट

गर्ुचहुन्र्, र उहाँको बारे मा षवर्ार गरे र् वा उहाँको इच्छा बुझेर् भर्ेर उहाँले कसैको बारे मा पनर्

गुर्ासो गर्ुचहुन्र्। मार्वजानतले बुझ्र्े ददर्को प्रनतक्षा गदै उहाँले यी सबै कुराहरू मौर्तामा
सहर्ह
ु ु न्छ।
मैले यी कुराहरू यहाँ ककर् भर्ेको हुँ? मैले भर्ेका कुराहरूबाट नतमीहरू के दे ख्छौ? परमेश्वरको
सार र स्वभावमा यस्तो केही कुरा छ जसलाई बेवास्ता गर्च सम्जलो छ, यस्तो कुरा जुर् परमेश्वरमा

मात्र छ र अन्य कुर्ै मानर्समा छै र्, अन्य व्यम्क्तहरूले महार् ् ठार्ेका मानर्सहरू, असल मानर्सहरू

वा नतर्ीहरूका कल्पर्ाका परमेश्वरमा पनर् छै र्। यो कुरा के हो त? यो परमेश्वरको नर्ुःस्वाथीपर्
हो। नर्ुःस्वाथीपर्को कुरा गदाच तैँले आफूलाई पनर् एकदमै नर्ुःस्वाथच ठान्र् सक्छस ्, ककर्कक जब
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तेरा छोराछोरीको कुरा हुन्छ, तब तँले नतर्ीहरूसँग कदहले पनर् मोलतोल र सौदा गदै र्स ्, वा जब
तेरा अर्भभावकहरूको कुरा आउँ छ तब पनर् तैँले आफूलाई नतर्ीहरूप्रनत नर्ुःस्वाथच रहे को ठान्र्
सक्छस ्। तैँले जेसक
ु ै सोर्े तापनर् तँमा कम्म्तमा पनर् नर्ुःस्वाथच शब्दको अवधारणा छ र तैँले यो

सकारात्मक शब्द हो र नर्ुःस्वाथच व्यम्क्त हुर्ु भर्ेको भद्रता हो भन्र्े सोच्छस ्। जब तँ नर्ुःस्वाथच
हुन्छस ्, तैँले आफैलाई ठुलो मार् ददन्छस ्। तर सबै कुराहरूमा, मानर्सहरू, घटर्ाहरू, वस्तुहरूमाझ

र उहाँको काममा परमेश्वरको नर्ुःस्वाथीपर् दे ख्र्े कोही पनर् छै र्। अवस्था ककर् यस्तो छ त?
ककर्कक मानर्स धेरै स्वाथी छ! म ककर् त्यसो भन्छु त? मार्वजानत भौनतक संसारमा म्जउँ छ।
तैँले परमेश्वरलाई पच्छ्याउर् सक्छस ्, तर तैँले कदहले पनर् परमेश्वरले कसरी तेरो भरणपोिण

गर्ुचहुन्छ, कसरी तँलाई प्रेम गर्ुचहुन्छ र कसरी तेरो नर्म्म्त र्ासो दे िाउर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा दे ख्दै र्स ्
वा सराहर्ा गदै र्स ्। त्यसो भए तैँले; के दे ख्छस ् त? तैँले तँलाई प्रेम वा स्र्ेह गर्े तेरो रगतको

साइर्ो भएका आफन्तजर्हरू दे ख्छस ्। तैँले तेरो दे हको नर्म्म्त फाइदा हुर्े कुराहरू दे ख्छस ्, तैँले

आफूले प्रेम गर्े मानर्स र वस्तुहरूको वास्ता गछच स ्। मानर्सको तथाकचथत नर्ुःस्वाथीपर् भर्ेको
र्ै यही हो। यद्यषप, त्यस्ता “नर्:स्वाथच” मानर्सहरूले नतर्ीहरूलाई जीवर् ददर्ुहुर्े परमेश्वरको
बारे मा

कदहले

पनर्

र्ासो

दे िाउँ दै र्र् ्।

परमेश्वरको

नर्ुःस्वाथीपर्को

तुलर्ामा

मानर्सको

नर्ुःस्वाथीपर् स्वाथी र घखृ णत हुन्छ। मानर्सले षवश्वास गर्े नर्ुःस्वाथीपर् िोक्रो र अवास्तषवक,
र्मलावट भएको, परमेश्वरसँग र्र्मल्र्े र परमेश्वरसँग सम्बन्ध र्भएको हुन्छ। मानर्सको
नर्ुःस्वाथीपर् उसकै नर्म्म्त हुन्छ भर्े परमेश्वरको नर्ुःस्वाथीपर् उहाँको सारको साँर्ो प्रकटीकरण
हो। यथाथचमा परमेश्वरको नर्ुःस्वाथीपर्कै कारण परमेश्वरद्वारा नर्रन्तर मानर्सको भरणपोिण

हुन्छ। मैले आज कुरा गदै गरे को षवियले नतमीहरूलाई गदहरो प्रभाव र्पारे को हुर् सक्छ र
नतमीहरूले केवल सहमनतमा टाउको हल्लाएको मात्र हुर्सक्छ, तर जब तैँले तेरो हृदयमा परमेश्वरको
हृदयको सराहर्ा गर्े कोर्शश गछच स ्, तैँले र्र्ाहँदा र्र्ाहँदै यो पिा लगाउर्ेछस ्ुः तैँले यो संसारमा
महसुस गर्े सबै मानर्सहरू, पदाथचहरू र वस्तुहरूमाझ परमेश्वरको नर्ुःस्वाथीपर् मात्र वास्तषवक र
मूतच छ ककर्कक तेरो लाचग परमेश्वरको प्रेम मात्र शतचरदहत र नर्ष्कलङ्ग्क छ। परमेश्वरबाहे क अरू

जोकोहीको तथाकचथत नर्ुःस्वाथीपर् बर्ावटी, सतही, अप्रामाखणक हन्छ; यसमा उद्दे श्य हुन्छ,
नर्म्श्र्त अर्भप्रायहरू हुन्छर् ्, यसमा केही पाउँ दा केही गम
ु ाउर्े हुन्छ र यो पररक्षामा िरो उत्रर्
सक्दै र्। नतमीहरूले यसलाई फोहोरी र घखृ णत समेत भन्र् सक्छौ। के नतमीहरू यी वर्र्हरूप्रनत
सहमत छौ?

नतमीहरू यी षवियहरूप्रनत अपररचर्त छौ र नतमीहरूले यसलाई साँर्ो तवरले बुझ्र्ुअगाडड

त्यसमा डुब्र्को नर्म्म्त नतमीहरूलाई केही समयको जरुरत छ भन्र्े मलाई थाहा छ। नतमीहरू यी

मार्मला र षवियहरूप्रनत जनत अपररचर्त हुन्छौ, त्यनत र्ै यी षवियहरू नतमीहरूका हृदयमा छै र्र् ्
भन्र्े यसले प्रमाखणत गछच । यदद मैले यी षवियहरू उल्लेि र्गरे को भए, नतमीहरूमध्ये कसैले
नतर्ीहरूको बारे मा जान्र्े चथयो त? मलाई षवश्वास छ, नतमीहरूले नतर्ीहरूलाई जान्र्े चथएर्ौ। यो

नर्श्र्य र्ै हो। नतमीहरूले जनत र्ै बोध गर्च वा बुझ्र् सके तापनर् छोटकरीमा भन्र्ुपदाच मैले बोल्र्े
षवियहरू मानर्सहरूमा सबैभन्दा धेरै कमी भएको र नतर्ीहरूले सबैभन्दा धेरै जान्र्ुपर्े षवियहरू
1795

हुर् ्। यी षवियहरू सबैका लाचग धेरै महत्त्वपूणच छर् ्—नतर्ीहरू मूल्यवार् छर् ् र नतर्ीहरू जीवर् हुर् ्
र अगाडडको यात्राको नर्म्म्त नतमीहरूमा यी कुराहरू हुर्ैपछच । मागचनर्दे श गर्े यी वर्र्हरूषवर्ा तथा
परमेश्वरको स्वभाव र सारको बझ
ु ाइषवर्ा तैँले परमेश्वरको बारे मा सधैँ प्रश्र्चर्न्ह बोकेर दहँ ड्र्ेछस ्।

यदद तैँले परमेश्वरलाई र्ै बुझ्दै र्स ् भर्े तैँले कसरी परमेश्वरमाचथ उचर्त तवरले षवश्वास गर्च

सक्छस ्? परमेश्वरका भावर्ाहरू, उहाँको इच्छा, उहाँको मर्को अवस्था, उहाँले के सोच्दै हुर्ुहुन्छ,
केले उहाँलाई दुःु िी तुल्याउँ छ र केले उहाँलाई िुसी तुल्याउँ छ भन्र्े बारे मा तँलाई केही थाहा छै र्,

यसैले तँ कसरी परमेश्वरको हृदयप्रनत षवर्ारशील हुर् सक्छस ्?
परमेश्वर दुःु िी हुर्ुहुँदा उहाँलाई पटक्कै ध्यार् र्ददर्े मानर्सजानतको उहाँले सामर्ा गर्ुचहुन्छ,
एउटा यस्तो मार्वजानत जसले उहाँलाई पछ्याउँ छ र उहाँलाई प्रेम गछुच भन्र्े दावी गछच तर उहाँका
अर्ुभूनतहरूलाई उपेक्षा गछच । उहाँको हृदय कसरी पीडामा हुँदैर् र? परमेश्वरको व्यवस्थापर्को
काममा उहाँले आफ्र्ो कामलाई इमान्दाररताका साथ आफ्र्ो कायच जारी राख्र्ुहुन्छ र हरे क
व्यम्क्तसँग बोल्र्ुहुन्छ र कुर्ै सन्दे ह वा गोप्यताषवर्ा र्ै नतर्ीहरूको सामर्ा गर्ुचहुन्छ; तर यसको
षवपरीत उहाँलाई पच्छ्याउर्े हरे क व्यम्क्तले उहाँको र्म्जक जार्े मागच बन्द गरे र बस्छ र कोही

पनर् सकक्रय तररकाले उहाँको र्म्जक जार्, उहाँको हृदयलाई बझ्र् वा उहाँका अर्ुभूनतहरूप्रनत ध्यार्

ददर् इच्छुक छै र्। परमेश्वरको र्म्जक हुर् र्ाहर्ेहरू पनर् उहाँको र्म्जक हुर्, उहाँको हृदयप्रनत
षवर्ारशील हुर् वा उहाँलाई बझ्
ु र् कोर्सस गर्च र्ाहदै र्र् ्। परमेश्वर आर्न्द र िस
ु ी हुर्ह
ु ु ँदा उहाँको

िुसी बाँड्र्े कोही पनर् छै र्। मानर्सहरूले परमेश्वरलाई गलत रूपमा बुझ्दा उहाँको घाइते हृदयलाई

सान्त्वर्ा ददर्े एक जर्ा पनर् छै र्। जब उहाँको हृदय पीडामा हुन्छ, तब उहाँको व्यथा सुन्र्
इच्छुक एक जर्ा पनर् छै र्। परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कामका यी हजारौँ विचहरूमा परमेश्वरको
छे उमा िडा भएर उहाँका आर्न्द र शोकहरू बाँडर्ँड
ु गर्े त परै जाओस ् परमेश्वरको भावर्ाहरू
बुझ्र्े पनर् कोही छै र्, उहाँलाई बुझ्र्े वा उहाँको सराहर्ा गर्े कोही पनर् छै र्। परमेश्वर एकलो

हुर्ुहुन्छ। उहाँ एकलो हुर्ुहुन्छ! भ्रष्ट मार्वजानतले उहाँको षवरोध गरे को कारण उहाँ एकलो
हुर्ुभएको होइर्, बरु आम्त्मक हुर् र्ाहर्ेहरू, परमेश्वरलाई चर्न्र् र बझ्
ु र् र्ाहर्ेहरू र आफ्र्ो
जीवर् उहाँको नर्म्म्त अपचण गर्च इच्छुक भएकाहरूले पनर् उहाँका षवर्ारहरू र्जान्र्े वा उहाँको
स्वभाव र उहाँका भावर्ाहरू र्बझ्
ु र्े कारणले गदाच हो।

र्ोआको कथाको अन्त्यमा परमेश्वरले आफ्र्ो अर्ुभूनतलाई व्यक्त गर्च अर्ौठो षवचधको प्रयोग

गर्ुचभएको हामी दे ख्छौँ। यो धेरै षवशेि षवचध चथयोुः यो संसारलाई जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े

परमेश्वरको कायचलाई अन्त गर्े करार स्थाषपत गर्े कायच चथयो। सतहमा करार स्थाषपत गर्ुच
सामान्य कुरा जस्तै लाग्छ। यो दई
ु पक्षका दहतहरूको रक्षा गर्चको नर्म्म्त दब
ु ै पक्षलाई एकसाथ
जोड्र्े र सहमनत तोड्र्दे खि रोक्र् वर्र्हरूको प्रयोग गर्ुचभन्दा धेरै होइर्। बर्ावटलाई हे दाच, यो
धेरै सामान्य कुरा हो, तर यसो गर्ुचपछाडडको परमेश्वरको अर्भप्रेरणा र इरादालाई हे र्े हो भर्े यो

परमेश्वरको स्वभाव र मर्को म्स्थनतको वास्तषवक प्रकटीकरण हो। यदद तैँले यी वर्र्हरूलाई

पन्छाएर नतर्ीहरूलाई बेवास्ता गररस ् भर्े , यदद मैले नतमीहरूलाई सत्य कुरा कदहले भनर्र्ँ भर्े,
मार्वजानतले परमेश्वरको सोर्लाई कदहले जान्र्े छै र्। सायद तेरो कल्पर्ामा यो करार बाँध्दा
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परमेश्वर मुस्कुराइरहर्ुभएको चथयो होला वा सायद उहाँको मुहारको भाव गम्भीर चथयो होला, तर
परमेश्वरको मुहारको भाव कस्तो चथयो भर्ेर मानर्सहरूले सामान्य भावहरूजस्तो कल्पर्ा गरे

तापनर् उहाँको एकलोपर्को त कुरै छोडौं कसैले पनर् परमेश्वरको हृदय वा उहाँका पीडा दे ख्र्
सक्दै र्चथयो। कसैले पनर् आफूमाचथ भरोसा गर्च परमेश्वरलाई बाध्य पार्च सक्दै र् वा कसैले पनर्

आफुलाई परमेश्वरको भरोसायोग्य बर्ाउर् सक्दै र् वा उहाँले आफ्र्ा षवर्ारहरू अर्भव्यक्त गर्ुचहुर्े
वा उहाँका पीडाहरू गोप्य रूपमा सुर्ाउर्ुहुर्े व्यम्क्त बर्ाउर् सक्दै र्। त्यसैले परमेश्वरसँग यसो
गर्चब
ु ाहे क कुर्ै षवकल्प चथएर्। सतही रूपमा, परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्जलै षवदाइ गर्े सम्जलो

कायच गर्ुचभयो, संसारलाई जलप्रलयद्वारा अन्त गरे र उहाँले पुरार्ा कुराहरूलाई समाधार् र उचर्त

अन्त्य गर्ुचभयो। तथाषप, परमेश्वरले यस बेलाको पीडालाई हृदयको गदहराइमा लुकाएर राख्र्ुभयो।

परमेश्वरले आफ्र्ा व्यथाहरू सुर्ाउर्को लाचग कोही र्भएको बेला, उहाँले संसारलाई फेरर

जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछैर् भर्ेर परमेश्वरले मार्वजानतसँग करार स्थाषपत गर्ुचभयो। जब
इन्द्रे णी दे िा पर्यो, यसको उद्दे श्य मानर्सहरूलाई यस्तो घटर्ा पनर् घटे को चथयो भन्र्े कुराको
सम्झर्ा ददलाउर्ु र नतर्ीहरू दष्ु टताबाट अलग रहर्ुपछच भर्ी सावधार् गराउर्ु चथयो। त्यस्तो
पीडादायी अवस्थामा पनर् परमेश्वरले मार्वजानतलाई बबसचर्ुभएर् र अझ पनर् नतर्ीहरूको नर्म्म्त

र्ासो दे िाउर्ुभयो। के यो परमेश्वरको प्रेम र नर्ुःस्वाथीपर् होइर् र? तर मानर्सहरूले कष्ट भोग्दा

के सोच्छर् ् त? के यही बेला नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको सबैभन्दा बढी आवश्यकता पदै र् र? यस्तो
समयमा, परमेश्वरबाट

नतर्ीहरूलाई

सान्त्वर्ा

र्मलोस ्

भर्ेर

मानर्सहरूले

परमेश्वरलाई

नर्म्त्याउँ छर् ्। जेसुकै भए पनर्, परमेश्वरले मानर्सहरूलाई कदहले पनर् नर्राश पार्ुचहुन्र्, र उहाँले
सधैं मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूका कदठर् पररम्स्थनतहरूबाट बादहर नर्स्कर् र ज्योनतमा दहँड्र् सक्षम

तल्
ु याउर्ह
ु ु न्छ। परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त यसरी प्रबन्ध गर्चह
ु ु र्े भए तापनर् मानर्सको
हृदयमा परमेश्वर शाम्न्त ददर्े र्क्की वा सान्त्वर्ा ददर्े औिचधभन्दा बढी हुर्ुहुन्र्। परमेश्वर

कष्टमा हुर्ुभएको बेला, उहाँको हृदय घायल भएको बेला, सम्ृ ष्ट गररएको प्राणी वा उहाँलाई साथ
ददर्े वा उहाँलाई सान्त्वर्ा ददर्े व्यम्क्त पाउर् र्ाहर्ु परमेश्वरको असाधरण इच्छा हो। मानर्सले
कदहले पनर् परमेश्वरको अर्ुभूनतहरूप्रनत ध्यार् ददँ दैर्, यसैले परमेश्वरले उहाँलाई सान्त्वर्ा ददर्े

व्यम्क्त र् त माग्र्ह
ु ु न्छ र् त आशा गर्चह
ु ु न्छ। उहाँले आफ्र्ो भाव व्यक्त गर्चको नर्म्म्त आफ्र्ै
षवचधहरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ। केही कष्टहरू भोग्र्ु परमेश्वरको नर्म्म्त ठुलो कदठर्ाइको कुरा होइर्
भर्ेर मानर्सहरूले सोच्छर् ्, तर जब तैँले साँर्ो रूपमा परमेश्वरलाई बुझ्र्े कोर्सस गछच स ्, जब

उहाँले गर्ुचभएका हरे क कुराहरूप्रनत परमेश्वरको इमान्दार इरादाहरूलाई सराहर्ा गर्च सक्छस ् तब

मात्र तैँले परमेश्वरको महार्ता र उहाँको नर्ुःस्वाथीपर्लाई बझ्
ु र् सक्छस ्। परमेश्वरले इन्द्रे णीको

प्रयोग गरे र मार्वजानतसँग करार स्थाषपत गर्ुचभए तापनर् उहाँले ककर् यसो गर्ुचभयो—उहाँले यो
करार ककर् स्थाषपत गर्ुचभयो—भर्ेर कसैलाई पनर् भन्र्ुभएर्, अथाचत ् उहाँले आफ्र्ा वास्तषवक
षवर्ारहरू कदहले पनर् कसैलाई भन्र्ुभएर्। ककर्कक परमेश्वरले आफ्र्ै हातहरूले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका
मार्वजानतप्रनत उहाँको प्रेमको गदहराइलाई कसैले पनर् बुझ्र् सक्दै र्, र मार्वजानतको षवर्ाश गदाच

उहाँको हृदयले भोगेको कष्टलाई पनर् कसैले सराहर्ा गर्च सक्दै र्। यसैले, उहाँले कस्तो अर्भ
ु नू त
1797

गर्ुचभयो भर्ेर मार्नर्सहरूलाई भन्र्ुहुन्थ्यो भर्े पनर् नतर्ीहरूले उहाँको भरोसा र्लर् सक्र्े चथएर्र् ्।
कष्टमा हुँदाहुँदै पनर् उहाँले आफ्र्ो कामको अको र्रणलाई अझ पनर् नर्रन्तरता ददइरहर्ुभएको
छ। सबै कष्टहरूलाई र्प
ु र्ाप आफैँ सहर्ह
ु ँदै परमेश्वरले मार्वजानतलाई सधैँ आफ्र्ो सवोिम पक्ष
र सबैभन्दा असल थोकहरू ददर्ुहुन्छ। परमेश्वरले कदहले पनर् ती कष्टहरूको िुलासा गर्ुचहुन्र्।

बरु, उहाँले नतर्ीहरूलाई सहर्ुहुन्छ र र्ुपर्ाप प्रतीक्षा गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरको सहर्शीलता उदासीर्,
सुस्त वा असहाय छै र् र् त यो कमजोरीको सङ्ग्केत र्ै हो। बरु उहाँको प्रेम र सार सधैँ नर्ुःस्वाथच
रदहआएको छ। यो उहाँको सार र स्वभावको स्वभाषवक प्रकटीकरण र साँर्ो सम्ृ ष्टकताचको रूपमा
परमेश्वरको पदहर्ार्को वास्तषवक मूतचरूप हो।

केहीले मैले भन्र् िोजेको कुराको गलत व्याख्या गर्च सक्छर् ्। “मानर्सहरूलाई परमेश्वरप्रनत

दयाको अर्ुभव गराउर्े इरादाले परमेश्वरको अर्ुभूनतहरूलाई यनत धेरै भावका साथ यसरी षवस्तारमा

वणचर् गररएको हो र?” के त्यही इरादा हो त? (होइर्!) मैले नतमीहरूलाई यी कुराहरू बताउर्ुको
उद्दे श्य नतमीहरूले परमेश्वरलाई अझ राम्ररी चर्न्र्े, उहाँका असङ्ग्ख्य पक्षहरू बुझ्र्े, उहाँका
भावर्ाहरू बुझ्र्े तथा परमेश्वरको सार र स्वभाव मानर्सका िोक्रा शब्दहरू वा नतर्ीहरूका अक्षर

र र्सद्धान्तहरू वा नतर्ीहरूका कल्पर्ाहरूद्वारा होइर् बरु अर्लअर्ल गदै उहाँका कामद्वारा ठोस

रूपमा प्रकट गररएका छर् ् भन्र्े कुराको सराहर्ा गर्े बर्ाउर्ु हो। यसको अथच, परमेश्वर र
परमेश्वरको

सार साँम्च्र्कै

अम्स्तत्वमा

छ—नतर्ीहरू

चर्त्रहरू

होइर्र् ्, कल्पर्ाहरू

होइर्र् ्,

मानर्सद्वारा बर्ाइएका होइर्र् ् र नर्श्च्य र्ै मानर्सका मर्गढन्ते कुरा होइर्र् ्। के अब नतमीहरूले
यसलाई पदहर्ार् गर्यौ त? यदद नतमीहरूले यसको पदहर्ार् गर्यौ भर्े आजका मेरा वर्र्हरूले
आफ्र्ो लक्ष्य हार्सल गरे ।

आज हामीले तीर् षवियहरूमा छलफल गर्यौँ। यी तीर् षवियहरूको बारे मा गररएको हाम्रो

सङ्ग्गनतबाट हरे कले धेरै कुराहरू प्राप्त गरे भन्र्े मेरो भरोसा छ। यी नतर् षवियहरूद्वारा मैले

व्याख्या गरे का परमेश्वरका षवर्ारहरू वा मैले उल्लेि गरे का परमेश्वरको स्वभाव र सारले
परमेश्वरको बारे मा मानर्सहरूको कल्पर्ा र बुझाइलाई रूपान्तरण गरे को छ, परमेश्वरप्रनतको हरे कको
षवश्वासलाई पनर् रूपान्तरण गरे को छ, र यसअनतररक्त हरे कले आफ्र्ो हृदयमा आदर गरे का

परमेश्वरको तम्स्बरलाई रूपान्तरण गरे को छ भर्ेर म नर्श्र्यताका साथ भन्र् सक्छु। जेसक
ु ै होस ्,
बाइबलका यी दई
ु िण्डहरूमा परमेश्वरको स्वभावको बारे मा नतमीहरूले जे र्सकेका छौ ती कुराहरू
नतमीहरूका नर्म्म्त फाइदाजर्क छर् ् भन्र्े मेरो आशा छ र नतमीहरू यहाँबाट फकेर गएपनछ

यसको बारे मा चर्न्तर्-मर्र् गर्ेछौ भन्र्े आशा गछुच। आजको सभा यही समाप्त हुन्छ। फेरर
भेटौँला।
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परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् २
हाम्रो पनछल्लो सेवाको अवचधमा हामीले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपण
ू च षवियको बारे मा सङ्ग्गनत

गर्यौं। के नतमीहरूलाई त्यो के चथयो भन्र्े सम्झर्ा छ? मलाई त्यो कुरा दोहोर्याउँ छु। हाम्रो
पनछल्लो सङ्ग्गनतको षविय चथयो: परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ्। के
यो नतमीहरूका लाचग महत्त्वपूणच षविय हो? यसको कुर् भाग नतमीहरूका लाचग सबैभन्दा महत्त्वपूणच

छ? परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव, वा परमेश्वर स्वयम ्? कुर्र्ादहँ नतमीहरूका नर्म्म्त धेरै

र्ािलाग्दो छ? नतमीहरू कुर् षवियमा धेरै सुन्र् र्ाहन्छौ? मलाई थाहा छ कक त्यो प्रश्र्को उिर
ददर् नतमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, ककर्कक परमेश्वरको स्वभाव उहाँको कामको हरे क पक्षमा दे ख्न

सककन्छ, र उहाँको स्वभाव सधैँ उहाँको काममा र सबै ठाउँ मा प्रकट हुन्छ, र त्यसले वास्तवमा,
परमेश्वर स्वयमलाई
्
प्रनतनर्चधत्व गदचछ; परमेश्वरको समि व्यवस्थापर् योजर्ामा, परमेश्वरको
काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् सबैलाई एक-अकाचबाट अलग गर्च सककँदै र्।

परमेश्वरको कामको बारे मा हामीले गरे को पनछल्लो सङ्ग्गनतको षविय धेरै पदहले घटे का

घटर्ाहरूको बारे मा बाइबलका षववरणहरू समावेश चथयो। ती सबै मानर्स र परमेश्वर सम्बन्धी
कथाहरू चथए, र ती मानर्समा भएका घटर्ाहरूका बारे मा चथए, साथै त्यसमा परमेश्वरको सहभाचगता

र अर्भव्यम्क्त पनर् सामेल चथए, त्यसकारण यी कथाहरूले परमेश्वरलाई जान्र्का लाचग षवशेि
मूल्य र महत्त्व राख्छर् ्। उहाँले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएपनछ, परमेश्वर मानर्ससँग संलग्र्

हुर् र मानर्ससँग कुराकार्ी गर्च थाल्र्ुभयो, र उहाँको स्वभाव मानर्समा प्रकट हुर् थाल्यो। अको
वर्र्मा, जब परमेश्वर मार्वजानतसँग पदहलो पटक संलग्र् हुर्ुभयो त्यस समयदे खि र्ै उहाँले
षवर्ारोकावट मानर्सको सामु उहाँको सार र उहाँसँग के छ र उहाँ के हुर्ुहुन्छ सो सावचजनर्क गर्च
थाल्र्भ
ु यो। पदहलेका मानर्सहरू वा आजका मानर्सहरूले यसलाई बुझे वा र्बझ
ु े पनर्, परमेश्वर
मानर्ससँग बोल्र्ुहुन्छ र मानर्सहरूको बीर्मा काम गर्ुचहुन्छ, यस क्रममा आफ्र्ो स्वभाव प्रकट

गर्ुचहुन्छ र आफ्र्ो सार व्यक्त गर्ुचहुन्छ—यो एउटा तथ्य हो र कुर्ै पनर् व्यम्क्तले यसलाई
अस्वीकार गर्च सक्दै र्। यसको अथच यो पनर् हो, कक परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको सार, र
उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यो उहाँले काम गर्चह
ु ु ँदा र मानर्सर्सत संलग्र् हुर्ुहुँदा नर्रन्तर
व्यक्त गर्ुचहुन्छ। उहाँले कुर्ै कुरा कदहल्यै लुकाउर्ुभएको वा गप्ु त राख्नभ
ु एको छै र्, बरु कुर्ै कुरा

बाँकी र्रािी आफ्र्ो स्वभाव सावचजनर्क गर्ुचहुन्छ र प्रकट गर्ुचहुन्छ। यसरी, मानर्सले परमेश्वरलाई

जान्र् र उहाँको स्वभाव र सार बुझ्र् सक्छ भर्ी उहाँ आशा गर्ुचहुन्छ। मानर्सले उहाँको स्वभाव
र सारलाई अर्न्त रहस्यको रूपमा व्यवहार गरे को उहाँ र्ाहर्ह
ु ु न्र्, र् त उहाँ मार्वजानतले
परमेश्वरलाई कदहल्यै समाधार् गर्च र्सककर्े पहे ली ठार्ेको र्ै र्ाहर्ुहुन्छ। जब मार्वजानतले
परमेश्वरलाई चर्न्छ तब मात्र मानर्सले अचग बढ्र्े बाटोलाई जान्दछ र परमेश्वरको मागचनर्दे शर्

स्वीकार्च सक्दछ, र केवल यस्तै मानर्स मात्र परमेश्वरको अधीर्मा बस्र् सक्छ र ज्योनतमा,
परमेश्वरका आर्शिहरूको बीर्मा म्जउर् सक्छ।

परमेश्वरद्वारा ददइएको र प्रकट गररएका वर्र्हरू र स्वभावले उहाँको इच्छालाई प्रनतनर्चधत्व
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गदचछ र नतर्ले उहाँको सारलाई पनर् प्रनतनर्चधत्व गदचछ। जब परमेश्वर मानर्ससँग संलग्र्

बन्र्ुहुन्छ, उहाँले जे भन्र्ुभए पनर् वा गर्ुचभए पनर् वा जस्तै स्वभाव प्रकट गर्ुचभए पनर्, र
मानर्सले परमेश्वरको सारलाई र उहाँसँग जे छ र उहाँ जो हुर्ुहुन्छ त्यसलाई जस्तो दे िे पनर् ती
सबैले मानर्सका नर्म्म्त परमेश्वरको इच्छालाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ। मानर्स थाहा पाउर्, सम्झर्

वा बुझ्र् जनत र्ै सक्षम भए पनर्, त्यो सबले परमेश्वरको इच्छालाई—मानर्सको नर्म्म्त परमेश्वरको
इच्छालाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ। यसमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्! मार्वजानतका लाचग परमेश्वरको इच्छा

भर्ेको उहाँ मानर्सहरू कस्तो भएको र्ाहर्ह
ु ु न्छ, उहाँ नतर्ीहरूले के गरे का र्ाहर्ुहुन्छ, उहाँ नतर्ीहरू
कसरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्च सक्षम भएका र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े कुराहरू हुर् ्। के यी परमेश्वरको

सारबाट अलग हुर् र्सक्र्े कुराहरू हुर् ्? अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वरले उहाँको स्वभाव र उहाँसँग
जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ ती सबै प्रकट गर्ुचहुन्छ, त्यसको साथसाथै उहाँले मानर्ससँग मागहरू
गर्ुचहुन्छ। त्यहाँ कुर्ै झूट हुँदैर्, कुर्ै ढोङ्ग्ग हुँदैर्, लुकाउर्े कुर्ै कुरा हुँदैर्, र कुर्ै अलङ्ग्कार हुँदैर्।

तापनर् मानर्स ककर् जान्र् असमथच छ, र ककर् मानर्सले कदहल्यै पनर् परमेश्वरको स्वभावलाई

राम्ररी बुझ्र् सकेको छै र्? ककर् मानर्सले कदहल्यै परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्र् सकेको छै र्? जुर्
कुरा परमेश्वर आफैले प्रकट गर्ुचहुन्छ र बादहर नर्काल्र्ुहुन्छ त्यो स्वयम ् उहाँसँग जे छ र उहाँ जे
हुर्ुहुन्छ त्यही हो; यो उहाँको वास्तषवक स्वभावको प्रत्येक भाग र पक्ष हो—त्यसोभए मानर्सले
ककर् दे ख्न सक्दै र्? ककर् मानर्सले पण
ू च ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्दै र्? यसको एउटा महत्त्वपण
ू च कारण

छ। त्यसोभए, यो कारण के हो? सम्ृ ष्टको समयदे खि यता मानर्सले परमेश्वरर्सत कदहल्यै पनर्

परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गरे को छै र्। सुरुसुरुको समयमा, परमेश्वरले मानर्सको सम्बन्धमा जे
गर्ुचभए पनर्—भिचरै सम्ृ ष्ट गररएको मानर्सले परमेश्वरसँग एक र्मत्र, भर पर्च सककर्े कुर्ै व्यम्क्तसँग

जस्तो भन्दा बढी व्यवहार गदै र्थ्यो, र मानर्सलाई परमेश्वरको बारे मा कुर्ै ज्ञार् वा बझ
ु ाइ र्ै
चथएर्। भन्र्ुको अथच, मानर्सलाई त्यस प्राणीद्वारा के नर्स्केर आएको छ भर्ी जान्दै र्थ्यो त्यो

प्राणी जसमाचथ ऊ भर पथ्यो, जसलाई उसले आफ्र्ो र्मत्रको रूपमा हे थ्यो—उहाँद्वारा नर्स्केर
आएको कुरा परमेश्वरको सार चथयो, अनर् यो प्राणी सबै थोकमाचथ शासर् गर्ुचहुर्े व्यम्क्त हुर्ुहुन्छ

भन्र्े पनर् उसलाई थाहा चथएर्। सरल रूपमा भन्र्ुपदाच, त्यस समयका मानर्सहरूले परमेश्वरलाई
िासै चर्न्दै र्चथए। नतर्ीहरू स्वगच र पथ्
ृ वी र सबै थोक उहाँद्वारा बनर्एका हुर् ् भर्ी जान्दै र्थे, र
उहाँ कहाँबाट आउर्ुभएको हो भर्ेर नतर्ीहरूलाई थाहा चथएर् र त्यसबाहे क, उहाँ के हुर्ुहुन्थ्यो भर्ेर
पनर् नतर्ीहरूलाई थाहा चथएर्। अवश्य, त्यनतिेर परमेश्वर मानर्सलाई उहाँलाई चर्र्ोस ् वा बुझोस ्,

वा उहाँले गर्ुचभएका सबै कुरा बुझोस ्, वा उहाँको इच्छाको बारे मा उसँग ज्ञार् होस ् भर्ी र्ाहर्ुभएको
चथएर्, ककर्कक त्यो मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गररएको सरु
ु सरु
ु को समय चथयो। जब परमेश्वरले
व्यवस्थाको युगको कामको तयारीको गर्च थाल्र्भ
ु यो, परमेश्वरले मानर्सका नर्म्म्त केही गर्च र
मानर्सबाट केही मागहरू पनर् गर्च थाल्र्ुभयो, त्यस क्रममा उहाँले मानर्सलाई भेटीहरू कसरी

र्ढाउर्ुपछच र परमेश्वरको आराधर्ा कसरी गर्ुचपछच सो बताउर्ुभयो। तब मात्र मानर्सले परमेश्वरको

बारे मा केही सामान्य षवर्ारहरू प्राप्त गर्यो, र त्यसपनछ मात्र उसले मानर्स र परमेश्वर बीर्को

र्भन्र्ता साथै परमेश्वरले र्ै मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको हो भर्ी थाहा पायो। जब मानर्सले
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परमेश्वर, परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ र मानर्स, मानर्स र्ै हो भर्ी थाहा पायो, तब परमेश्वर र मानर्सको
बीर्मा नर्म्श्र्त दरू ी आयो, तर पनर् परमेश्वरले मानर्समा उहाँको बारे मा ठूलो ज्ञार् वा गदहरो

बझ
ु ाइ हुर्प
ु छच भर्ी माग गर्चभ
ु एर्। यसरी, परमेश्वरले उहाँको कामका र्रण र पररम्स्थनतहरू
अर्ुसार मानर्सबाट षवर्भन्र् मागहरू गर्ुचहुन्छ। यसमा तँ के दे ख्छस ्? तैंले परमेश्वरको स्वभावको
कुर् पक्षलाई बुझ्छस ्? के परमेश्वर वास्तषवक हुर्ुहुन्छ? के परमेश्वरले मानर्ससँग गर्ुचभएका
मागहरू उचर्त छर् ्? सुरुसुरुको समयमा परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएपनछ, जब

परमेश्वरले षवजय गर्े र मानर्सलाई र्सद्ध पार्े काम गर्चु बाँकी र्ै चथयो, र ऊसँग त्यनत धेरै
वर्र्हरू बोल्र्ुभएको चथएर्, त्यस बेला उहाँले मानर्सर्सत थोरै माग गर्ुचभयो। मानर्सले जे गरे

पनर् र जस्तै व्यवहार गरे पनर्—र्ाहे उसले परमेश्वरलाई अप्रसन्र् पार्े केही काम गरे पनर्—

परमेश्वरले क्षमा गर्ुचभयो र ती सबलाई बेवास्ता गर्ुचभयो। ककर्भर्े उहाँले मानर्सलाई के ददर्ुभएको
छ र मानर्सर्भत्र के छ भर्ी परमेश्वर जान्र्ुहुन्थ्यो, र त्यसैले उहाँले मानर्सबाट गर्ुचपर्े मागहरूको

स्तर जान्र्ुहुन्थ्यो। त्यस समयमा उहाँका मागहरूको स्तर एकदम कम भएको भए पनर्, यसको

अथच उहाँको स्वभाव ठूलो चथएर्, वा उहाँको बुद्चध र सवचशम्क्तमार्ता
् िोक्रा वर्र्हरू मात्र चथए

भन्र्े होइर्। मानर्सका लाचग परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयमलाई
्
जान्र्े एउटै मात्र उपाय

छ: परमेश्वरको व्यवस्थापर्को काम र मार्वजानतको मुम्क्तको कायचका र्रणहरूलाई पछ्याएर,
अनर् परमेश्वरले मार्वजानतर्सत बोल्र्ह
ु ु र्े वर्र्हरू स्वीकार गरे र। मानर्सले परमेश्वरर्सत के छ
र उहाँ के हुर्ुहुन्छ भर्ी जार्ेपनछ परमेश्वरको स्वभावलाई जार्ेपनछ, के उसले अझै पनर्
परमेश्वरलाई उहाँको वास्तषवक व्यम्क्तत्व दे िाउर् बबन्ती गछच ? गदै र्, मानर्सले बबन्ती गदै र्, र
सोध्र्े दहम्मत पनर् गदै र्, ककर्कक परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ सो
बखु झसकेपनछ, मानर्सले पदहलेबाट र्ै सत्य परमेश्वर स्वयमलाई
्
र उहाँको वास्तषवक व्यम्क्तत्वलाई
दे खिसकेको हुन्छ। यो अपररहायच पररणाम हो।
परमेश्वरको कायच र योजर्ा नर्रन्तर अचग बढ्दै गएपनछ, र उहाँले फेरर कदहल्यै जलप्रलयद्वारा

यस संसारलाई र्ाश गर्ुचहुर्ेछैर् भन्र्े एउटा चर्ह्र् स्वरूप परमेश्वरले मानर्ससँग इन्द्रे र्ीको करार

स्थाषपत गर्ुचभएपनछ, परमेश्वरले उहाँर्सत एकै मर्का हुर्सक्र्े व्यम्क्तहरूलाई प्राप्त गर्े तीव्र
इच्छा गर्चभ
ु यो। पथ्
ृ वीमा उहाँका इच्छा परू ा गर्च सक्र्े मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्े , यसबाहे क ,
अन्धकारको शम्क्तबाट स्वतन्त्र हुर् सक्र्े र शैतार्को वशमा र्पर्े मानर्सहरूको समूह, पथ्
ृ वीमा
उहाँको साक्षी ददर् सक्र्े मानर्सहरूको समूह प्राप्त गर्े तीव्र इच्छा पनर् उहाँमा चथयो। यस्ता
मानर्सहरूको समूहलाई प्राप्त गर्ुच परमेश्वरको लामो समयदे खिको र्ाहर्ा चथयो, उहाँले सम्ृ ष्टको

समयदे खि र्ै पिचर्ुभएको कुरा त्यही चथयो। यसैले, परमेश्वरले संसारलाई र्ष्ट पार्च प्रयोग

गर्ुचभएको जलप्रलय वा मानर्सर्सतको उहाँको करार जे भए पनर्, परमेश्वरको इच्छा, मर्को सोर्,
योजर्ा, र आशाहरू सबै उही चथयो। उहाँले जे गर्च र्ाहर्ुहुन्थ्यो, उहाँले सम्ृ ष्टको समयभन्दा
पदहलेदेखि र्ाहर्ुभएको कुरा भर्ेको मार्वजानतको बीर्मा उहाँले प्राप्त गर्च र्ाहर्ुभएका

मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्ुच चथयो—त्यस्ता मानर्सहरू झुन्ड प्राप्त गर्ुच चथयो जसले उहाँको स्वभावलाई
जान्र् र उहाँको इच्छालाई बुझ्र् सक्छर् ्, एउटा यस्तो झन्
ु ड जसले उहाँको आराधर्ा गर्च सक्छ।
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त्यस्ता मानर्सहरूको झुन्डले साँच्र्ै उहाँको गवाही ददर् सक्छ, र यो भन्र् सककन्छ कक नतर्ीहरू
उहाँकै षवश्वास पात्रहरू हुर् ्।

आज, हामी परमेश्वरका पाइलाहरू पदहल्याउर्े र उहाँको कायचका र्रणहरूलाई पछ्याउर्े

कायचलाई जारी रािौं, ताकक हामीले परमेश्वरका षवर्ार र योजर्ाहरू, र परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत
षवर्भन्र् षववरणहरू सबै पिा लगाउर् सकौं, जर्
ु सबैलाई लामो समयदे खि “मोहोर लगाएर बन्द”

गररएको छ। यी कुराहरूद्वारा हामी परमेश्वरको स्वभावको बारे मा जान्र् सक्छौं, परमेश्वरको सार
बुझ्छौं, हामी परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयमा आउर् ददर्ेछौं, र हामी सबै बबस्तारै परमेश्वरको र्म्जक
आउर्ेछौ, परमेश्वरबाटको हाम्रो दरू ी कम गर्ेछौं।

पनछल्लो समय हामीले र्र्ाच गरे को कुराको एक पक्ष भर्ेको परमेश्वरले मानर्सर्सत ककर्

करार बाँध्र्ुभयो भन्र्े षवियसँग सम्बम्न्धत छ। यस पटक, हामी तलका बाइबलका िण्डहरूको
बारे मा सङ्ग्गनत गर्ेछौं। हामी धमचशास्त्रबाट पढे र यस कायचलाई सुरु गरौं।
क. अब्राहाम
१. परमेश्वरले अब्राहामलाई एउटा सन्तार् ददर्े प्रनतज्ञा ददर्ुभयो

उत्पषि १७:१५-१७ अनर् परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्र्ुभयो, तेरी श्रीमती साराईलाई तैँले साराई

र्ामले र्बोलाउर्ू, तर त्यसको र्ाम सारा हुर्ेछ। अनर् म त्यसलाई आर्शि ् ददर्ेछु र त्यसबाट

तँलाई एउटा छोरा पनर् ददर्ेछु: हो, म त्यसलाई आर्शि ् ददर्ेछु र त्यो जातीहरूकी आमा हुर्ेछे;
त्यसबाट मानर्सहरूका राजाहरू आउर्ेछर् ्। तब अब्राहम घोप्टो परे र हाँसे अनर् आफ्र्ो हृदयमा
भर्े, के सय विच पुगेको व्यम्क्तबाट बच्र्ा जन्मेला र? अनर् के र्ब्बे विच पुगेकी साराले बच्र्ा
जन्माउर्लर् ् र?

उत्पषि १७:२१-२२ तर म इसहाकसँग मेरो करार स्थाषपत गर्ेछु, जसलाई अको विच तोकेको

यस समयमा साराले तेरो नर्म्म्त जन्माउर्ेछे। अनर् उहाँ नतर्ीसँग बोल्र् छोड्र्ुभयो र परमेश्वर
अब्राहामदे खि माचथ जार्भ
ु यो।

२. अब्राहामले इसहाकलाई बर्ल र्ढाउँ छर् ्
उत्पषि २२:२-३ अनर् उहाँले भन्र्ुभयो, अब आफ्र्ो छोरो, तैँले माया गर्े तेरो एकमात्र छोरो

इसहाकलाई साथमा र्लएर मोरीयाहको दे शमा जा; अनर् मैले तँलाई पवचतहरूमध्ये जुर् पवचतमा जा

भन्र्ेछु त्यसलाई त्यहाँ होमबर्ल र्ढा। अनर् अब्राहाम बबहार् सबेरै उठे र आफ्र्ो गधामा काठी
कसे र आफूसँग आफ्र्ा जवार् मानर्सहरूमध्ये दई
ु जर्ा र आफ्र्ो छोरो इसहाकलाई र्लए, अनर्
होमबर्लको नर्म्म्त दाउरा चर्रे र उठे र परमेश्वरले नतर्लाई भन्र्ुभएको ठाउँ मा गए।

उत्पषि २२:९-१० अनर् नतर्ीहरू परमे श्वरले नतर्लाई भन्र्ुभ एको ठाउँ मा आए; अनर्

अब्राहामले त्यहाँ एउटा वेदी बर्ाए अनर् दाउरा र्मलाएर रािे र आफ्र्ो छोरो इसहाकलाई बाँधे
अनर् उसलाई वेदीमा दाउरामाचथ रािे। अनर् अब्राहामले आफ्र्ो हात तन्काए अनर् आफ्र्ो
छोरोलाई मार्च छु री र्लए।
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परमेश्वरले जुन काम गने संकल्प गनुछहुन्र् त्यसमा कसैले बािा हिन सक्िै न
यसैले, नतमीहरू सबैले भिचरै अब्राहामको कथा सन्
ु यौ। जलप्रलयले संसारलाई र्ाश पारे पनछ

परमेश्वरले नतर्लाई र्ुन्र्ुभएको चथयो, नतर्को र्ाउँ अब्राहाम चथयो, र जब नतर्ी एक सय विचको र
उर्की पत्र्ी सारा र्ब्बे विचकी भए, तब परमेश्वरको प्रनतज्ञा नतर्ीकहाँ आयो। परमेश्वरले नतर्ीसँग
कस्तो प्रनतज्ञा गर्चभ
ु यो? परमेश्वरले त्यो कुराको प्रनतज्ञा गर्चभ
ु यो जर्
ु कुरालाई धमचशास्त्रमा उल्लेि

गररएको छ: “अनर् म त्यसलाई आर्शि ् ददर्ेछु र त्यसबाट तँलाई एउटा छोरा पनर् ददर्ेछु।”
परमेश्वरले नतर्लाई सन्तार् ददर्े प्रनतज्ञाको पनछ कस्तो पष्ृ ठभूर्म चथयो? धमचशास्त्रले नर्म्र् षववरण

ददएको छ: “तब अब्राहम घोप्टो परे र हाँसे अनर् आफ्र्ो हृदयमा भर्े, के सय विच पग
ु ेको व्यम्क्तबाट

बच्र्ा जन्मेला र? अनर् के र्ब्बे विच पुगेकी साराले बच्र्ा जन्माउर्लर् ् र?” अको शब्दमा भन्दा,
यस वद्
ृ ध दम्पती सन्तार् जन्माउर्को लाचग धेरै वद्
ृ ध भइसकेका चथए। परमेश्वरले नतर्ीर्सत
प्रनतज्ञा गर्चभ
ु एपनछ अब्राहामले के गरे ? नतर्ी हाँस्दै घोप्टो परे , अनर् आफैलाई भर्े, “के सय विच

पुगेको व्यम्क्तबाट बच्र्ा जन्मेला र?” अब्राहामले त्यो असम्भव छ भन्र्े षवश्वास गरे—जसको अथच
के हो भर्े, परमेश्वरले नतर्ीसँग गर्ुचभएको प्रनतज्ञा एउटा ठट्टाभन्दा बढी केही पनर् होइर् भर्ी

षवश्वास गरे। मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट, यो मानर्सद्वारा हार्सल र्हुर्े कुरा हो, र त्यस्तै यो
परमेश्वरका नर्म्म्त पनर् हार्सल गर्च र्सककर्े र एउटा असम्भव कुरा हो। सायद, अब्राहामका लाचग
यो हाँसोको कुरा चथयो: परमेश्वरले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, तर त्यस्तो वद्
ृ ध व्यम्क्तले सन्तार्

जन्माउर् सक्दै र् भन्र्े उहाँलाई थाहा छै र् जस्तो छ; उहाँले मलाई सन्तार् जन्माउर् लगाउर्
सक्र्ुहुन्छ भन्र्े परमेश्वरलाई लाग्छ, उहाँ मलाई एउटा सन्तार् ददर्े कुरा गर्ुचहुन्छ—यो नर्श्र्य
असम्भव छ! यसैले, अब्राहाम मर्मर्ै यो सोच्दै घोप्टो परे अनर् हाँसे: असम्भव—परमेश्वरले मसँग
ठट्टा गदै हुर्ह
ु ु न्छ, यो सत्य हुर् सक्दै र्! नतर्ले परमेश्वरका वर्र्हरूलाई गम्भीरताका साथ र्लएर्र् ्।

यसैले परमेश्वरको र्जरमा, अब्राहाम कस्तो ककर्समका मानर्स चथए? (धार्मचक।) नतर्ी धमी मानर्स
भर्ेर कहाँ उल्लेि गररएको चथयो? नतमीहरूलाई लाग्छ, कक परमेश्वर जसलाई बोलाउर्ुहुन्छ नतर्ीहरू
सबै धमी र र्सद्ध हुन्छर् ्, नतर्ीहरू सबै परमेश्वरसँग दहँड्र्े मानर्सहरू हुर् ्। नतमीहरू र्सद्धान्त
पालर् गछौ! नतमीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्र्ुपछच कक जब परमेश्वरले कसैलाई पररभाषित गर्ुचहुन्छ,
उहाँ मर्मार्ी रूपमा त्यसो गर्ुचहुन्र्। यहाँ, परमेश्वरले अब्राहाम धमी चथए भन्र्ुभएर्। उहाँको
हृदयमा, परमेश्वरसँग प्रत्येक व्यम्क्तलाई र्ाप्र्े मापदण्डहरू हुन्छर् ्। परमेश्वरले अब्राहाम कस्तो
ककर्समका व्यम्क्त चथए भर्ी र्बताउर्ुभएको भए पनर्, नतर्को आर्रणको दहसाबले, परमेश्वरमाचथ

अब्राहामको षवश्वास कस्तो ककर्समको चथयो? के यो थोरै अमूतच चथयो? वा के नतर्ी ठूलो षवश्वास
भएको व्यम्क्त चथए? चथएर्, नतर्ी त्यस्तो चथएर्र् ्। नतर्को हाँसो र षवर्ारले नतर्ी वास्तवमा को

हुर् ् भर्ेर दे िाए, त्यसैले नतर्ी धमी चथए भन्र्े नतमीहरूको षवर्ार नतमीहरूको कल्पर्ाको कुरा मात्र
हो, यो र्सद्धान्तको अन्धाधुन्ध प्रयोग हो, र यो एक गैरम्जम्मेवार मूल्याङ्ग्कर् हो। के परमेश्वरले
अब्राहामको हाँसो र उर्का थोरै अर्भव्यम्क्तहरू दे ख्नभ
ु यो? के उहाँले ती कुराहरू जान्र्ह
ु ु न्थ्यो?

परमेश्वरले जान्र्ुहुन्थ्यो। तर के परमेश्वरले आफूले गर्च िोज्र्ुभएको कुरा बदल्र्ुभयो? बदल्र्भ
ु एर्!
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जब परमेश्वरले योजर्ा बर्ाउर्ुभयो र यो मानर्सलाई र्ुन्र्े संकल्प गर्ुचभयो, त्यो पूरा भयो। र् त
कुर्ै मानर्सका षवर्ारहरूले, र् उसको आर्रणले परमेश्वरलाई अर्लकनत पनर् प्रभाव पार्च सक्छ वा

उहाँलाई हस्तक्षेप र्ै गदचछ; परमेश्वरले मर्मार्ी ढङ्ग्गले आफ्र्ो योजर्ा पररवतचर् गर्ुचहुन्र्, र् त
उहाँले मानर्सको आर्रण, वा उसले अर्जार्मा गरे को व्यवहारको कारण आवेगमा आएर आफ्र्ो

योजर्ालाई बदल्र्ह
ु ु न्छ। त्यसोभए, उत्पषि १:२१-२२ मा के लेखिएको छ? “तर म इसहाकसँग मेरो
करार स्थाषपत गर्ेछु, जसलाई अको विच तोकेको यस समयमा साराले तेरो नर्म्म्त जन्माउर्ेछे।

अनर् उहाँ नतर्ीसँग बोल्र् छोड्र्ुभयो र परमेश्वर अब्राहामदे खि माचथ जार्ुभयो।” परमेश्वरले
अब्राहामले सोर्ेको वा भर्ेका कुरामा अर्लकनत पनर् ध्यार् ददर्भ
ु एर्। उहाँले बेवास्ता गर्चक
ु ो कारण

के चथयो? ककर्भर्े त्यनतिेर, परमेश्वरले मानर्स ठूलो षवश्वास भएको, वा परमेश्वरको ठूलो ज्ञार्
प्राप्त गर्च सक्र्े, वा त्यसबाहे क, नतर्ी परमेश्वरले गर्ुचभएको वा भन्र्ुभएको कुरा बुझ्र्े क्षमता
भएको हुर्प
ु छच भर्ी माग गर्चभ
ु एर्। त्यसकारण, उहाँले संकल्प गर्चभ
ु एको काम, उहाँले र्न्
ु र्े संकल्प
गर्ुचभएका मानर्सहरू वा उहाँका कायचहरूका र्सद्धान्तहरू मानर्सले राम्ररी बुझ्र्ुपछच भर्ी उहाँले
भन्र्ुभएर्, ककर्कक मानर्सको कद अपयाचप्त चथयो। त्यसबेला, अब्राहामले जे गरे पनर् र नतर्ले

जसरी व्यवहार गरे पनर् त्यसलाई परमेश्वरले सामान्य मान्र्ुभयो। उहाँले नर्न्दा वा गाली गर्चभ
ु एर्,
तर केवल यनत भन्र्ुभयो: “अको विच तोकेको यस समयमा साराले तेरो नर्म्म्त जन्माउर्ेछे।”

परमेश्वरले यी वर्र्हरू घोिणा गर्ुचभएपनछ, यो कुरा एक-एक र्रण गदै पूरा भयो; परमेश्वरको
दृम्ष्टमा, उहाँको योजर्ाले जुर् कुरा हार्सल गर्ुचपर्े चथयो त्यो प्राप्त भइसकेको चथयो। यसका लाचग

गररएका बन्दोबस्तहरू पूरा गरे पनछ, परमेश्वर जार्ुभयो। मानर्सले जे गदचछ वा सोच्दछ, मानर्सले
जे बुझ्छ, मानर्सका योजर्ाहरू—यी कुर्ैको पनर् परमेश्वरर्सत कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्। सबै कुरा

परमेश्वरको योजर्ा अर्स
ु ार, उहाँले तोक्र्भ
ु एको समय र र्रणहरूलाई कायम गदै अगाडड बढ्छर् ्।
परमेश्वरको कामको र्सद्धान्त यस्तै हुन्छ। मानर्सले सोच्र्े वा जान्र्े कुर्ै पनर् कुरामा परमेश्वरले

हस्तक्षेप गर्ुचहुन्र्, तैपनर् मानर्सले षवश्वास गरे र् वा बुझेर् भन्दै मा उहाँले आफ्र्ो योजर्ालाई वा

आफ्र्ो कामलाई त्याग्र्ुहुन्र्। ती तथ्यहरूलाई परमेश्वरको योजर्ा र षवर्ार अर्ुसार पूरा हुन्छर् ्।
हामी बाइबलमा ठ्याक्कै त्यस्तै दे ख्छौं: परमेश्वरले इसहाकको जन्म उहाँले तय गर्ुचभएको समयमा
हुर्े बर्ाउर्ुभयो। के यी तथ्यहरूले मानर्सको व्यवहार र आर्रणले परमेश्वरको काममा बाधा

पुर्यायो भर्ी प्रमाखणत गदचछर् ्? नतर्ीहरूले परमेश्वरको काममा बाधा पुर्याएर्र् ्! के परमेश्वरमाचथको

मानर्सको थोरै षवश्वास, र परमेश्वरको बारे मा नतर्को धारणा र कल्पर्ाले परमेश्वरको कामलाई
असर गरे ? गरे र्र् ्, नतर्ीहरूले गरे र्र् ्! थोरै पनर् गरे र्र् ्! परमेश्वरको व्यवस्थापर्को योजर्ा कुर्ै
मानर्स, पदाथच, वा वातावरणद्वारा भाषवत हुँदैर्। उहाँले गर्च अठोट गर्भ
ुच एका सबै कुरा ठीक समयमा

र उहाँको योजर्ा अर्ुसार पूरा हुन्छर् ्, र उहाँको काममा कुर्ै पनर् मानर्सले हस्तक्षेप गर्च सक्दै र्।
परमेश्वरले मानर्सको मूिचता र अज्ञार्ताका केही पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्ुचहुन्छ, र उहाँप्रनतको

मानर्सको प्रनतरोध र धारणाहरूलाई पनर् बेवास्ता गर्ुचहुन्छ, र र्ाहे जे भए पनर् उहाँले गर्ुचपर्े काम
उहाँले गर्चह
ु ु न्छ। यो परमेश्वरको स्वभाव हो, र यो उहाँको सवचव्यापकताको प्रनतबबम्ब हो।
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परमेश्वरको व्यवस्थापनको काम र मातनसको मुक्क्त अब्राहामले इसहाकलाई बमल चढाएको

घटनाबाट सुरु हुिँिर्

अब्राहामलाई एउटा छोरो ददर्ुभएपनछ, परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्र्ुभएको वर्र् पूरा भयो।

यसको अथच यो होइर् कक परमेश्वरको योजर्ा यहाँ रोककयो; यसको षवपरीत, मार्वजानतको

व्यवस्थापर् र मुम्क्तको लाचग परमेश्वरको भव्य योजर्ा भिचरै मात्र सुरु भएको चथयो र उहाँले
अब्राहामलाई एउटा छोरा ददएर ददर्भ
ु एको आर्शि ् उहाँको समि व्यवस्थापर् योजर्ाका लाचग एक
प्रस्तावर्ा मात्र चथयो। अब्राहामले इसहाकलाई बर्ल र्ढाउर्े बबषिकै शैतार्र्सत परमेश्वरको लडाइँ
र्ुपर्ाप सुरु भइसकेको चथयो भर्ेर कसलाई थाहा चथयो?

मातनस मूखछ र् र्क र्ै न सो परमेश्वरले वास्ता गनुछहुन्न—उहािँले केवल मातनस सािँचो होस ् भनेर
मात्र भन्नह
ु ु न्र्
यसपनछ, हामी परमेश्वरले अब्राहामलाई के गर्ुचभयो सो हे रौं। उत्पषि २२:२ मा, परमेश्वरले

अब्राहामलाई नर्म्र् आज्ञा ददर्ुभयो: “अब आफ्र्ो छोरो, तैँले माया गर्े तेरो एकमात्र छोरो

इसहाकलाई साथमा र्लएर मोरीयाहको दे शमा जा; अनर् मैले तँलाई पवचतहरूमध्ये जुर् पवचतमा जा
भन्र्ेछु त्यसलाई त्यहाँ होमबर्ल र्ढा।” परमेश्वरले भन्र्भ
ु एको वर्र्को अथच स्पष्ट चथयो: उहाँले

अब्राहामलाई नतर्को एक मात्र छोरो इसहाकलाई होमबर्लको रूपमा ददर्ू भर्ेर भन्र्ुभएको चथयो,
जसलाई नतर्ले प्रेम गरे का चथए। आज यसलाई हे दाच, के परमेश्वरको आज्ञा अझै पनर् मार्व

धारणासँग र्र्मल्दो छ? छ! त्यनत बेला परमेश्वरले गर्ुचभएका सबै कुरा मानर्सको धारणाको षवरुद्ध
छ। यो मानर्सका नर्म्म्त बझ्
ु र् र्सककर्े कुरा हो। नतर्ीहरूको धारणामा, मानर्सहरू नर्म्र् कुरामा

षवश्वास गछच र् ्: जब मानर्सले षवश्वास गरे र्, र यसलाई असम्भव ठान्यो, तब परमेश्वरले नतर्लाई
एउटा छोरो ददर्ुभयो, र नतर्ले एउटा छोरा जन्माएपनछ, परमेश्वरले नतर्लाई आफ्र्ो छोराको बर्ल

र्ढाउर्ू भन्र्ुभयो। के यो पूणच रूपमा अषवश्वसर्ीय छै र् र! परमेश्वरले वास्तवमा के गर्े योजर्ा
गर्ुचभयो? परमेश्वरको वास्तषवक अर्भप्राय के चथयो? उहाँले षवर्ासतच अब्राहामलाई एउटा छोरा

ददर्भ
ु यो, तर उहाँले अब्राहामलाई पनर् षवर्ासतच बर्ल र्ढाउर्ू भन्र्भ
ु यो। के यो अनत चथयो? तेस्रो
पक्षको दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, यो केवल अनत मात्र होइर् तर केही हदसम्म “षवर्ाकारण समस्या

उत्पन्र् गर्े” मामला पनर् चथयो। तर परमेश्वरले अनत धेरै कुरा माग्दै हुर्ुहुन्छ भन्र्े अब्राहाम
आफैले षवश्वास गरे र्र् ्। यसबारे नतर्को आफ्र्ै केही थोरै धारणाहरू चथए र नतर्ले परमेश्वरलाई
केही शङ्ग्का गरे को भए पनर्, नतर्ी अझै पनर् बर्ल र्ढाउर् तयार भए। यस म्स्थनतमा, अब्राहाम
आफ्र्ो छोराको बर्ल र्ढाउर् तयार चथए भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्े के कुरा दे ख्छस ्? यी

वाक्यहरूमा के भनर्एको छ? मूल पाठले नर्म्र् षववरणहरू ददन्छ: “अनर् अब्राहाम बबहार् सबेरै

उठे र आफ्र्ो गधामा काठी कसे र आफूसँग आफ्र्ा जवार् मानर्सहरूमध्ये दई
ु जर्ा र आफ्र्ो
छोरो इसहाकलाई र्लए, अनर् होमबर्लको नर्म्म्त दाउरा चर्रे र उठे र परमेश्वरले नतर्लाई भन्र्ुभएको

ठाउँ मा गए” (उत्पषि २२:३)। “अनर् नतर्ीहरू परमेश्वरले नतर्लाई भन्र्ुभएको ठाउँ मा आए; अनर्
अब्राहामले त्यहाँ एउटा वेदी बर्ाए अनर् दाउरा र्मलाएर रािे र आफ्र्ो छोरो इसहाकलाई बाँधे
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अनर् उसलाई वेदीमा दाउरामाचथ रािे। अनर् अब्राहामले आफ्र्ो हात तन्काए अनर् आफ्र्ो छोरोलाई
मार्च छुरी र्लए” (उत्पषि २२:९-१०)। जब अब्राहामले आफ्र्ो छोरोलाई मार्च हात बढाएर हनतयार

उठाए, के परमेश्वरले नतर्का कायचहरू दे ख्नभ
ु यो? उहाँले दे ख्नभ
ु यो। परमेश्वरले अब्राहामलाई नतर्को

छोराको बर्ल र्ढाउर्ू भन्र्ुभएदे खि अब्राहामले इसहाकलाई बर्ल र्ढाउर् हनतयार उठाएको सम्पूणच
प्रकक्रयाले सुरुदे खि र्ै परमेश्वरलाई अब्राहामको हृदय कस्तो छ भन्र्े दे िायो, र नतर्को पदहलेको

मूिचता, अज्ञार्ता र परमेश्वरको बारे मा भुल बुझाइको बाबजुद पनर् त्यसबेला अब्राहामको हृदय
परमेश्वरप्रनत साँर्ो र इमार्दार चथयो, र नतर्ले साँच्र्ै परमेश्वरबाट पाएको आफ्र्ो छोरा

इसहाकलाई फेरर परमेश्वरलाई र्ै ददर् लागेका चथए। परमेश्वरले नतर्मा आज्ञापालर् दे ख्नुभयो,
त्यस्तो आज्ञापालर् जुर् उहाँले र्ाहर्ुहुन्थ्यो।

मानर्सका नर्म्म्त परमेश्वरले धेरै कुरा गर्ुचहुन्छ जुर् बुझ्र्ै र्सककर्े र अषवश्वसर्ीय पनर्
हुन्छ। जब परमेश्वरले कसैलाई योजर्ाबद्ध रूपमा र्लाउर् र्ाहर्ुहुन्छ, यो योजर्ाबद्ध कायच प्रायुः
मानर्सको धारणासँग र्मल्दै र् र उसले बुझ्र् र्सक्र्े हुन्छ, तैपनर् यो बेमेल र बुझ्र् र्सक्र्े कुरा
र्ै मानर्सको नर्म्म्त परमेश्वरको परीक्षा र जाँर् हो। यसै बीर्, अब्राहाम आफूर्भत्रै परमेश्वरप्रनत

आज्ञाकारीता प्रकट गर्च सक्षम चथए, जुर् नतर्ी परमेश्वरको माग पूरा गर्च सक्षम हुर्ुको सबैभन्दा
आधारभूत सतच चथयो। जब अब्राहामले परमेश्वरको माग पूरा गर्च सक्षम भएर इसहाकलाई बर्ल

र्ढाए, तब मात्र परमेश्वर साँच्र्ै मार्व जानतप्रनत, अथाचत ् उहाँले र्न्
ु र्भ
ु एको अब्राहामप्रनत
सुनर्म्श्र्तता र स्वीकृनतको महसुस गर्ुचभयो। तब मात्र परमेश्वर उहाँले र्ुन्र्ुभएको यो व्यम्क्त

अनत आवश्यक अगुवा हो, जसले उहाँको प्रनतज्ञा र त्यसपनछको व्यवस्थापर् योजर्ा पूरा गर्च सक्छ

भर्ी नर्म्श्र्त हुर्ुभयो। यो एउटा परीक्षा र जाँर् मात्र रहे को भए पनर्, परमेश्वरले सन्तुष्ट महसुस
गर्चभ
ु यो, उहाँले उहाँप्रनतको मानर्सको प्रेम महसुस गर्चभ
ु यो, र मानर्सद्वारा उहाँले अनघ कदहल्यै

अर्ुभव र्गर्ुचभएको सान्त्वर्ा महसुस गर्ुचभयो। जुर् क्षण अब्राहामले इसहाकलाई मार्च छुरी उठाए,
के परमेश्वरले नतर्लाई रोक्र्ुभयो? परमेश्वरले अब्राहामलाई इसहाकको बर्ल र्ढाउर् ददर्ुभएर्,

ककर्कक इसहाकको ज्यार् र्लर्े अर्भप्राय परमेश्वरको चथएर्। यसैले परमेश्वरले ठीक समयमा
अब्राहामलाई रोक्र्ुभयो। परमेश्वरका लाचग, अब्राहामको आज्ञाकारीता अनघ र्ै परीक्षामा सफल

भइसकेको चथयो, नतर्ले जे गरे त्यो पयाचप्त चथयो, र परमेश्वरले आफूले गर्च र्ाहर्भ
ु एको कामको

र्नतजा दे खिसक्र्ुभएको चथयो। के यो र्नतजा परमेश्वरको नर्म्म्त सन्तोिजर्क चथयो? यो भन्र्
सककन्छ, कक यो र्नतजा परमेश्वरको नर्म्म्त सन्तोिजर्क चथयो, यो परमेश्वरले र्ाहर्ुभएकै कुरा

चथयो, र परमेश्वरले हे र्च र्ाहर्ुभएको कुरा यही चथयो। के यो सत्य हो? षवर्भन्र् सन्दभचहरूमा,
परमेश्वरले प्रत्येक व्यम्क्तलाई जाँच्र्े षवर्भन्र् तररकाहरू प्रयोग गर्चुहुर्े भए पनर्, उहाँले अब्राहामको
हृदय साँर्ो छ, र नतर्को आज्ञाकारीता सतचरदहत छ भन्र्े दे ख्नुभयो। वास्तवमा परमेश्वरले
र्ाहर्ुभएको पनर् त्यस्तै “सतचरदहत” कुरा चथयो। मानर्सहरू प्रायुः भन्छर् ्, “मैले यो पदहले र्ै

र्ढाइसकें, मैले पदहले र्ै त्यो छोडडसकेको छु—परमेश्वर अझै पनर् ककर् मसँग सन्तुष्ट हुर्ुहुन्र्?
उहाँले ककर् मलाई परीक्षाहरू गरररहर्ुहुन्छ? उहाँले ककर् मलाई जाँर् गरररहर्ुहुन्छ?” यसले एउटा

तथ्यलाई प्रकट गदचछ: परमेश्वरले तेरो हृदय दे ख्नुभएको छै र्, र तेरो हृदय प्राप्त गर्चभ
ु एको छै र्।
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भन्र्ुको तात्पयच, जसरी अब्राहामले आफ्र्ै छोरालाई बर्ल र्ढाउर्का नर्म्म्त आफ्र्ै हातले हनतयार

उठाए उर्ले जुर् इमार्दारीता दे िाए, त्यस्तो इमार्दारी उहाँले तँमा दे ख्नुभएको छै र्। उहाँले तेरो
सतचरदहत आज्ञाकारीता दे ख्नभ
ु एको छै र्, र तँद्वारा सान्त्वर्ा पाउर्भ
ु एको छै र्। यसैले, परमेश्वरले
तँलाई जाँचर्रहर्ु स्वाभाषवक कुरा हो। के यो सत्य होइर्? जहाँसम्म यो षवियको कुरा छ, हामी
यसलाई यहाँ छोड्र्ेछौं। अको, हामी “अब्राहामलाई परमेश्वरको प्रनतज्ञा” लाई पढ्र्ेछौं।
३. अब्राहामलाई परमेश्वरको प्रनतज्ञा

उत्पषि २२:१६-१८ यहोवाले भन्र्भ
ु यो, म आफैले शपथ िाएको छु ककर्भर्े तैँले यो गरे को

छस ् र तैँले तेरो छोरा अथाचत ् तेरो एक मात्र छोरालाई रोकेको छै र्स ्: आर्शिमा
् म तँलाई आर्शि ्
ददर्ेछु र वद्
ृ चधमा तेरा सन्तार्लाई बढाएर आकाशका ताराहरूसरह, र समुद्र ककर्ारको बालुवासरह
वद्
ृ चध गर्ेछु; र तेरा सन्तार्ले त्यसका शत्रुहरूको प्रवेशद्वार कब्जा गर्ेछर् ्; र तेरा सन्तार्मा
पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूले आर्शि ् पाउर्ेछर्;् ककर्भर्े तैँले मेरो वर्र् पालर् गरे को छस ्।

यो परमेश्वरले अब्राहामलाई ददर्ुभएको आर्शिको सम्पूणच षववरण हो। संक्षक्षप्त भए पनर्,

यसको सामिी समद्
ृ ध छ: यसले परमेश्वरले अब्राहामलाई वरदार् ददर्ुको कारण, र पष्ृ ठभूर्म, र

उहाँले अब्राहामलाई ददर्ुभएको कुरा के चथयो सो कुरालाई समावेश गदचछ। यसमा परमेश्वर आर्न्द

र उत्साहले ओतप्रोत भएर यी वर्र्हरू बोल्र्ुभएको, साथै उहाँको वर्र् सुन्र् सक्र्ेहरूलाई प्राप्त
गर्े उहाँको र्ाहर्ाको आिह पनर् छ। यसमा, हामी परमेश्वरका वर्र्हरू पालर् गर्े र उहाँका

आज्ञाहरू मान्र्ेहरूप्रनत उहाँको स्र्ेह र प्रेम दे ख्छौं। यसरी हामी परमेश्वरले मानर्सहरूलाई प्राप्त

गर्च र्ुकाउर्ुहुर्े मूल्य, र मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्चको लाचग उहाँले समपचण गर्ुचहुर्े वास्ता र
षवर्ारलाई दे ख्छौं। यसबाहे क, यो िण्ड, जसमा “म आफैले शपथ िाएको छु,” भन्र्े वर्र्हरू छर् ्,

यसले हामीलाई परमेश्वरले सहर्भ
ु एको तीतोपर्ा र पीडाको शम्क्तशाली आभास ददन्छ र
परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको यो कामको दृश्य पछाडड परमेश्वर मात्र हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको
आभास ददन्छ। यो षवर्ारोिेजक िण्ड हो, र पनछ आउर्ेहरूका लाचग यसको षवशेि महत्त्व चथयो,
र उर्ीहरूमा दरू गामी प्रभाव पारे को चथयो।

मातनसले उसको इमानिारीता र आज्ञापालनको कारर् परमेश्वरका आमिषहरू प्राप्त गिछर्
के हामीले यहाँ पढे को परमेश्वरले अब्राहामलाई ददर्ुभएको आर्शि ् महार् ् चथयो? यो कनतसम्म

महार् ् चथयो? यहाँ एउटा मुख्य वाक्य छ: “र तेरा सन्तार्मा पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूले आर्शि ्
पाउर्ेछर्।”
् यो वाक्यले के दे िाउँ दछ भर्े, अब्राहामले त्यस्ता आर्शिहरू पाए जुर् नतर्ीभन्दा अनघ

वा पनछ आएका कसैलाई पनर् ददइएर्। परमेश्वरले भन्र्ुहुँदा अब्राहामले नतर्को एक मात्र षप्रय
छोरा परमेश्वरलाई फकाचइददए (र्ोट: यहाँ हामीले “बर्ल र्ढाउर्ु” भन्र् सक्दै र्ौं; नतर्ले आफ्र्ो
छोरा परमेश्वरलाई फकाचइददए भर्ेर हामीले भन्र्ुपछच ), परमेश्वरले अब्राहामलाई इसहाकको बर्ल

र्ढाउर्बाट मात्र रोक्र्ुभएर्, तर उहाँले नतर्लाई आर्शि पनर् ददर्ुभयो। उहाँले कुर् प्रनतज्ञाले
अब्राहामलाई आर्शि ददर्भ
ु यो? उहाँले नतर्का सन्तार्लाई वद्
ु यो। अनर्
ृ चध गर्े प्रनतज्ञा ददर्भ
नतर्ीहरू कनतसम्म वद्
ृ चध हुर्ेचथए? धमचशास्त्रले नर्म्र् षववरण ददँ दछ: “… आकाशका ताराहरूसरह,
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र समुद्र ककर्ारको बालुवासरह वद्
ृ चध गर्ेछु; र तेरा सन्तार्ले त्यसका शत्रुहरूको प्रवेशद्वार कब्जा
गर्ेछर् ्; र तेरा सन्तार्मा पथ्
् परमेश्वरले कुर् सन्दभचमा
ृ वीका सबै जानतहरूले आर्शि ् पाउर्ेछर्।”
यी वर्र्हरू बोल्र्ुभयो? भन्र्क
ु ो अथच, अब्राहामले कसरी परमेश्वरको आर्शि पाए? नतर्ले
धमचशास्त्रमा परमेश्वरले भन्र्ुभएजस्तै गरी ती प्राप्त गरे : “ककर्भर्े तैँले मेरो वर्र् पालर् गरे को

छस ्।” अथाचत ्, अब्राहामले परमेश्वरको आज्ञापालर् गरे का चथए, नतर्ले परमेश्वरले भन्र्ुभएका,
माग्र्ुभएका र आज्ञा गर्ुचभएका सबै काम एउटै पनर् गुर्ासो र्गरी पूरा गरे , यसैले परमेश्वरले

नतर्ीर्सत त्यस्तो प्रनतज्ञा गर्चभ
ु यो। यस प्रनतज्ञामा एउटा महत्त्वपण
ू च वाक्य छ, जर्
ु त्यस समयका
परमेश्वरका षवर्ारहरूलाई छुन्छ। के नतमीहरूले यो दे िेका छौ? हुर् सक्छ नतमीहरूले “म आफैले
शपथ िाएको छु।” भन्र्े परमेश्वरका वर्र्हरूमा त्यनत ध्यार् ददएका छै र्ौ होला। ती वर्र्हरूको

अथच के हो भर्े, जब परमेश्वरले यी वर्र्हरू बोल्र्ुभयो, उहाँ आफैले शपथ िार्ुभयो। शपथ िाँदा
मानर्सहरू के शपथ िार्े गछच र् ्? नतर्ीहरू स्वगचको शपथ िान्छर् ्, भन्र्ुको अथच, नतर्ीहरूले

परमेश्वरर्सत शपथ िान्छर् ् र परमेश्वरको र्ाउँ मा शपथ िान्छर् ्। परमेश्वरले कुर् घटर्ाको

कारण आफ्र्ै र्ाममा शपथ िार्ुभयो भन्र्े बारेमा मानर्सहरूलाई त्यषि ज्ञार् र्हुर् सक्छ, तर
मैले नतमीहरूलाई सही प्रकारले बताएपनछ नतमीहरूले बुझ्र् सक्र्ेछौ। परमेश्वरले उहाँको वर्र् मात्र
सुन्र्े तर उहाँको हृदयलाई र्बुझ्र्े एक जर्ा मानर्ससँग अन्तरकक्रया गर्ुचभएपनछ एकर्ोदट फेरर
उहाँले एकलो र अन्योलताको महसस
ु गर्चभ
ु यो। नर्राशामा—र यो भन्र् सककन्छ, अवर्ेतर् रूपमा

मा—परमेश्वरले एउटा अत्यन्त स्वाभाषवक काम गर्ुचभयो: परमेश्वरले आफ्र्ो हात आफ्र्ो हृदयमा
राख्नुभयो र अब्राहामलाई यो प्रनतज्ञा ददर्ुहुँदा आफैलाई सम्बोधर् गर्ुचभयो, अनर् यस क्रममा

परमेश्वरले यसो भन्र्ुभएको मानर्सले सुन्यो, “म आफैले शपथ िाएको छु।” परमेश्वरका
कायचहरूद्वारा तँ आफ्र्ै बारे मा सोच्र् सक्छस ्। जब तँ आफ्र्ो हात आफ्र्ो हृदयमा राख्छस ् र

आफैसँग बोल्छस ्, तब के तैँले आफूले भर्ेको कुरा स्पष्ट बुझ्छस ्? के तेरो व्यवहार इमार्दार छ?
के तँ आफ्र्ो हृदयर्सत िुलस्त कुरा गर्च सक्छस ्? यसैले, हामी यहाँ दे ख्छौं, परमेश्वर अब्राहामसँग
बोल्र्ुहुँदा उहाँ गम्भीर र इमार्दार हुर्ुहुन्थ्यो। अब्राहामसँग बोल्र्ुहुँदा र नतर्लाई आर्शि ददर्ुहुँदा

परमेश्वर आफैर्सत पनर् बोर्लरहर्ुभएको चथयो। उहाँले आफैलाई भन्दै हुर्ुहुन्थ्यो: म अब्राहामलाई
आर्शि ददर्ेछु, र त्यसको सन्तार् आकाशका ताराहरू जषिकै असङ्ग्ख्य र समद्र
ु को ककर्ारको बालव
ु ा
सरह प्रशस्त बर्ाउर्ेछु, ककर्कक त्यसले मेरो वर्र् पालर् गर्यो र म त्यसैलाई र्ुन्छु। जब

परमेश्वरले “म आफैले शपथ िाएको छु” भन्र्ुभयो, तब अब्राहाममा उहाँले इस्राएलको र्ुनर्एका
मानर्सहरू जन्माउर्ुहुर्ेछ भर्ी संकल्प गर्ुचभयो र त्यसपनछ उहाँले ती मानर्सहरूलाई उहाँको
कामको गनत अर्स
ु ार अगाडड बढाउर्ह
ु ु र्ेचथयो। अथाचत ्, परमेश्वरले अब्राहामको सन्तार्लाई
परमेश्वरको व्यवस्थापर्को काम वहर् गर्च लगाउर्ुहुर्े चथयो, र परमेश्वरको काम र परमेश्वरद्वारा

व्यक्त गररएको कुरा अब्राहामबाट सुरु हुर्ेचथयो र अब्राहामको सन्तार्मा जारी रहर्ेचथयो, यस
प्रकारले मानर्सलाई मुम्क्त ददर्े परमेश्वरको इच्छा साकार पाररर्ेचथयो। नतमीहरू के भन्छौ, के यो
एक आर्शषित कुरा होइर्? मानर्सका लाचग योभन्दा ठूलो आर्शि अको कुर्ै छै र्; यो भन्र्

सककन्छ, यो सबैभन्दा आर्शिको कुरा हो। अब्राहामले प्राप्त गरे को आर्शि नतर्को सन्तार् धेरै
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वद्
ृ चध हुर्ु चथएर्, तर परमेश्वरले अब्राहामको सन्तार्मा उहाँको व्यवस्थापर्, उहाँको आज्ञा र उहाँको
काम प्राप्त गर्ुचचथयो। यसको अथच के हो भर्े, अब्राहामले पाएका आर्शिहरू अस्थायी चथएर्र् ्, तर
परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ा अगाडड बढ्दै जाँदा त्यो जारी रह्यो। जब परमेश्वर बोल्र्भ
ु यो,
जब परमेश्वरले आफ्र्ै र्ाउँ मा शपथ िार्ुभयो, उहाँले पदहले र्ै संकल्प गररसक्र्ुभएको चथयो। के
त्यो संकल्पको प्रकक्रया सत्य चथयो? के त्यो वास्तषवक चथयो? त्यस समयदे खि उसो उहाँका

प्रयासहरू, उहाँले नतर्ुचभएको मूल्य, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, उहाँका सबै थोक, र उहाँको
जीवर्सम्म पनर्, अब्राहाम र अब्राहामका सन्तार्हरूलाई ददइर्ेछ भर्ी परमेश्वरले सङ्ग्कल्प

गर्ुचभयो। यसरी परमेश्वरले यो पनर् संकल्प गर्ुचभयो कक, मानर्सहरूको त्यो झुन्डबाट सुरु गरे र,
उहाँले आफ्र्ा कायचहरू प्रकट गर्ुचहुर्ेछ, र मानर्सलाई उहाँको बुद्चध, अम्ख्तयार र शम्क्त
दे िाउर्ुहुर्ेछ।

परमेश्वरलाई धचन्नेहरू र उहािँको गवाही हिन सक्नेहरूलाई प्राप्त गनछु परमेश्वरको अपररवतछनीय

इच्र्ा हो

यसको साथसाथै परमेश्वरले आफैसँग बोल्र्े क्रममा उहाँ अब्राहामसँग पनर् बोल्र्ुभयो, तर

परमेश्वरले नतर्लाई ददर्भ
ु एको आर्शि सन्
ु र्ु बाहे क, के अब्राहामले त्यस बेला परमेश्वरका सबै

वर्र्हरूमा उहाँको वास्तषवक इच्छा बुझ्र् सके? नतर्ले सकेर्र् ्! यसैले , जब परमेश्वरले आफ्र्ै
र्ाउँ मा शपथ िार्ुभयो, त्यस बेला उहाँको हृदय एकलो र दुःु िी चथयो। उहाँले गर्च र्ाहर्ुभएको र
योजर्ा बर्ाउर्भ
ु एको कुरा बझ्
ु र्े एकै जर्ा व्यम्क्त पनर् चथएर्। त्यस बेला, अब्राहाम लगायत

कोही पनर् उहाँसँग दहम्मतसाथ बोल्र् सक्दै र्चथयो, अझ उहाँले गर्ुचहुर्े काममा उहाँसँग कसैले

सहकायच गर्े कुरा त परै जाओस ्। बादहरबाट हे दाच, परमेश्वरले अब्राहामलाई प्राप्त गर्ुचभएको चथयो,
जसले उहाँको वर्र् पालर् गर्च सक्थ्यो। तर वास्तवमा, यस व्यम्क्तको परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञार्
अनत र्ै थोरै चथयो। परमेश्वरले अब्राहामलाई आर्शि ददइसक्र्ुभएको चथयो, तापनर् परमेश्वरको

हृदय अझै सन्तुष्ट चथएर्। परमेश्वर सन्तुष्ट हुर्ुहुन्र् चथयो भन्र्ुको अथच के हो? यसको अथच
उहाँको व्यवस्थापर् भिचरै मात्र सुरु भएको चथयो, यसको अथच उहाँले प्राप्त गर्च र्ाहर्भ
ु एका
मानर्सहरू, उहाँले हे र्च र्ाहर्भ
ु एका मानर्सहरू, उहाँले प्रेम गर्चभ
ु एका मानर्सहरू अझै पनर् उहाँबाट

टाढा चथए; उहाँलाई समय र्ादहएको चथयो, उहाँले पिचर्ु आवश्यक चथयो, उहाँ धैयचवार् ् हुर्ु आवश्यक
चथयो। ककर्कक त्यस समय उहाँलाई के र्ादहएको चथयो, वा उहाँले के प्राप्त गर्च र्ाहर्ुभएको चथयो

वा उहाँले के र्ाहर्ह
ु ु न्छ भर्ेर जान्र्े परमेश्वर स्वयम ् बाहे क अरू कोही चथएर्। यसैले परमेश्वर

अत्यन्तै उत्सादहत हुर्ुभएको त्यो बेला उहाँले आफ्र्ो हृदय भारी भएको पनर् महसुस गर्ुचभयो।

तैपनर् उहाँले आफ्र्ा पाइलाहरू रोक्र्ुभएर्, र उहाँले आफूले गर्ुचपर्े कामको अको र्रणको योजर्ा
बर्ाउँ दै जार्ुभयो।

परमेश्वरले अब्राहामलाई ददर्भ
ु एको प्रनतज्ञामा नतमीहरू के दे ख्छौ? परमेश्वरले अब्राहामलाई

महार् ् आर्शि ददर्ुभयो, ककर्कक नतर्ले परमेश्वरको वर्र् पालर् गरे । बादहरबाट हे दाच यो कुरा

सामान्य दे खिए पनर्, अवश्य यसमा हामी परमेश्वरको हृदय दे ख्छौं: परमेश्वर षवशेि गरी उहाँप्रनतको
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मानर्सको आज्ञाकारीतालाई मूल्यवार् ् ठान्र्ुहुन्छ अनर् उहाँको बारे मा मानर्सको बुझाइ र उहाँप्रनतको
इमार्दारीलाई कदर गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले यस्तो इमार्दारीतालाई कनतसम्म कदर गर्ुचहुन्छ? उहाँले
त्यसलाई कनत कदर गर्चुहुन्छ भर्ी नतमीहरू बुझ्र् सक्दै र्ौ होला, अनर् यसलाई महसस
ु गर्े त

झर् ् कोही पनर् र्हुर् सक्छ। परमेश्वरले अब्राहामलाई एउटा छोरा ददर्ुभयो र त्यो छोरो ठूलो
भएपनछ परमेश्वरले अब्राहामलाई नतर्को छोरो बर्ल र्ढाउर्ू भर्ी भन्र्ुभयो। अब्राहामले परमेश्वरको
हरे क आज्ञा पालर् गरे , नतर्ले परमेश्वरको वर्र् पालर् गरे , र नतर्को इमार्दाररताले परमेश्वरको

हृदय छोयो र परमेश्वरले नतर्को कदर गर्चभ
ु यो। परमेश्वरले यसलाई कनत मल्
ू यवार् ् ठान्र्भ
ु यो?
अनर् परमेश्वरले यसलाई ककर् मूल्यवार् ् ठान्र्ुभयो? कसैले पनर् परमेश्वरको वर्र् र्बुझेको वा

उहाँको हृदयलाई र्बुझेको समयमा अब्राहामले केही यस्तो काम गरे जसले स्वगचलाई हल्लायो र

पथ्
ृ वीलाई थरथर काँप्र्े बर्ायो, र त्यसले परमेश्वरलाई अभूतपूवच सन्तुम्ष्ट प्रदार् गर्यो, र उहाँका

वर्र्हरू पालर् गर्च सक्र्े कुर्ै व्यम्क्तलाई प्राप्त गर्ुचको आर्न्द परमेश्वरलाई ददयो। यो सन्तुम्ष्ट
र आर्न्द परमेश्वरको आफ्र्ै हातले बर्ाएको प्राणीबाट आयो, र त्यो मानर्सले परमेश्वरलाई
र्ढाएको पदहलो “बर्लदार्” चथयो र मानर्सलाई सम्ृ ष्ट गररएको समयदे खि यता परमेश्वरले सबैभन्दा

बढी त्यसलाई र्ै मूल्यवार् ् ठान्र्ुभएको चथयो। यो बर्लको प्रतीक्षा गर्च परमेश्वरलाई नर्कै कदठर्
भएको चथयो, र उहाँले त्यसलाई उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मानर्सबाट पाएको पदहलो सबैभन्दा

महत्त्वपण
ू च उपहारको रूपमा र्लर्भ
ु यो। यसले परमेश्वरलाई उहाँको प्रयासको र उहाँले नतर्चभ
ु एको

मूल्यको पदहलो फल दे िायो, र यसले गदाच उहाँकै मार्वजानतमा आशा दे ख्र्ुभयो। त्यसपनछ,
उहाँलाई साथ ददर्, उहाँर्सत इमार्दार व्यवहार गर्च, र इमार्दारीसाथ उहाँको वास्ता गर्चका नर्म्म्त

परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूको झुन्डको अझ ठूलो र्ाहर्ा गर्ुचभयो। परमेश्वरले अब्राहाम जीषवत

रदहरहूर् ् भन्र्े समेत आशा गर्चभ
ु यो, ककर्कक उहाँले आफ्र्ो व्यवस्थापर्लाई अगाडड बढाउँ दै जार्े
क्रममा अब्राहामको जस्तो हृदयले उहाँलाई साथ दे ओस ् र उहाँको साथमा रहोस ् भर्ी इच्छा गर्ुचभयो।
परमेश्वरले जे र्ाहर्ुभएको भए पनर् त्यो एउटा इच्छा, एउटा षवर्ार मात्र चथयो—ककर्कक अब्राहाम
मात्र त्यस्तो मानर्स चथए जसले उहाँको आज्ञापालर् गर्च सक्थे, र नतर्मा परमेश्वरको बारे मा
बुझाइ वा ज्ञार् रिीभर पनर् चथएर्। अब्राहाम त्यस्तो मानर्स चथए जो मानर्सबाट परमेश्वरले

गर्चभ
ु एका मागहरूको स्तरभन्दा धेरै तल र्क
ु े का चथए, जर्
ु यी हुर् ्: परमेश्वरलाई चर्न्र्ु, परमेश्वरको
गवाही ददर् सक्र्ु, र परमेश्वरसँग एक मर्को हुर्ु। यसैले अब्राहाम परमेश्वरसँग दहँड्र् सकेर्र् ्।
अब्राहामले इसहाकलाई बर्ल र्ढाएका घटर्ामा परमेश्वरले अब्राहामको इमार्दारीता र आज्ञाकारीता

दे ख्नुभयो, र नतर्ले परमेश्वरको जाँर्को सामर्ा गर्च सकेका दे ख्नुभयो। परमेश्वरले नतर्को

इमार्दारीता र आज्ञाकारीतालाई स्वीकार गर्चभ
ु एको भए पनर्, नतर्ी परमेश्वरको षवश्वासपात्र बन्र्,
परमेश्वरलाई चर्न्र्े र बुझ्र्े व्यम्क्त बन्र्, र परमेश्वरको स्वभावको बारे मा ज्ञार् भएको व्यम्क्त

बन्र् अझै योग्यको भएका चथएर्र् ;् नतर्ी परमेश्वरसँग एकै मर्को हुर्े र परमेश्वरको इच्छा पूरा
गर्च सक्र्े क्षमताबाट अझै धेरै टाढा चथए। त्यसकारण, हृदयमा परमेश्वर अझै एकलो र चर्म्न्तत

हुर्ुहुन्थ्यो। परमेश्वर जनत जनत एकलो र चर्म्न्तत हुर्ुभयो, उहाँले आफ्र्ो व्यवस्थापर्लाई जनत
सक्दो र्ाँडो नर्रन्तरता ददर्ु, र उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ा परू ा गर्च र उहाँको इच्छा हार्सल गर्च
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जनतसक्दो र्ाँडो मानर्सहरूको एउटा झुन्डको र्ुन्र्ु र प्राप्त गर्ुच आवश्यक भयो। यो परमेश्वरको

उत्सुक इच्छा चथयो, र यो सुरुदे खि आजसम्म अपररवनतचत छ। आददमा उहाँले मानर्सलाई सम्ृ ष्ट

गर्चभ
ु एदे खि यता, परमेश्वरले षवजेताहरूको एउटा झन्
ु डको र्ाहर्ा गर्चभ
ु एको छ, यस्तो झन्
ु ड जर्
ु
उहाँको साथमा दहँड्र्ेछ र उहाँको स्वभावलाई जान्र् र बुझ्र् सक्छ। परमेश्वरको यो इच्छा कदहल्यै

पररवतचर् भएको छै र्। उहाँले अझै जनत लामो समयसम्म पिचर्ु परे पनर्, अगाडडको बाटो जनत र्ै
कदठर् भए पनर्, उहाँले र्ाहर्ुभएका उद्दे श्यहरू जनत र्ै टाढा भए पनर् परमेश्वरले मानर्सबाट

राख्नभ
ु एका आशा कदहल्यै पनर् बदल्र्भ
ु एको छै र् वा त्याग्र्भ
ु एको छै र्। अब मैले यो भनर्सकेपनछ,
के नतमीहरूले परमेश्वरको इच्छाको बारे मा केही महसुस गर्यौ? सायद नतमीहरूले जे महसुस गरे का
छौ त्यो गहर् र्होला—तर यो बबस्तारै आउर्ेछ!

अब्राहामको समयमा परमेश्वरले एउटा सहर पनर् र्ाश गर्ुचभयो। यस सहरलाई सदोम

भनर्न्थ्यो। शङ्ग्कै छै र्, धेरै मानर्सहरू सदोमको कथासँग पररचर्त छर् ्, तर सहरको षवर्ाशको
पष्ृ ठभूर्म नर्माचण गर्े परमेश्वरका षवर्ारहरूको बारे मा कसैलाई पनर् थाहा छै र्।

यसैले आज, परमेश्वरले अब्राहामसँग गर्ुचभएको तलको बातचर्तद्वारा हामी त्यस समयका

उहाँका षवर्ारहरूका बारे मा र्सक्र्ेछौं, साथै उहाँको स्वभावको बारे मा पनर् र्सक्र्ेछौं। अब, हामी
धमचशास्त्रका नर्म्र् िण्डहरू पढौं।

ख. परमेश्वरले सिोमलाई नष्ट गनुछ नै पनेहुन्र्
उत्पषि १८:२६ अनर् यहोवाले भन्र्ुभयो, यदद मैले सदोममा सहरर्भत्र पर्ास जर्ा धमी भेट्टाएँ

भर्े, म नतर्ीहरूका िानतर त्यो सबै ठाउँ लाई छोडडददर्ेछु।

उत्पषि १८:२९ अनर् नतर्ी फेरर उहाँसँग बोले र भर्े, केही गरी त्यहाँ र्ालीस जर्ा पाइए भर्े।

अनर् उहाँले भन्र्ुभयो, म त्यसो गर्ेछैर्ँ।

उत्पषि १८:३० अनर् नतर्ले उहाँलाई भर्े , केही गरी त्यहाँ तीस जर्ा पाइए भर्े। अनर् उहाँले

भन्र्ुभयो, म त्यसो गर्ेछैर्ँ।

उत्पषि १८:३१ अनर् नतर्ले भर्े, केही गरी त्यहाँ बीस जर्ा पाइए भर्े अनर् उहाँले भन्र्ुभयो,

म त्यसलाई र्ष्ट गर्ेछैर्ँ।

उत्पषि १८:३२ अनर् नतर्ले भर्े, केही गरी त्यहाँ दश जर्ा पाइए भर्े। अनर् उहाँले भन्र्ुभयो,

म त्यसलाई र्ष्ट गर्ेछैर्।

यी मैले बाइबलबाट र्ुर्ेको केही िण्डहरू हुर् ्। ती पूणच, मूल संस्करणहरू होइर्र् ्। यदद नतमीहरू
ती हे र्च र्ाहन्छौ भर्े, आफै बाइबलमा हे र्च सक्छौ; समय बर्त गर्चका लाचग, मैले मूल सामिीको
िण्डलाई हटाएको छु। यहाँ मैले केही मुख्य िण्डहरू र वाक्यहरू मात्र र्ुर्ेको छु, र आजको हाम्रो

सङ्ग्गनतर्सत सम्बम्न्धत र्रहे का षवर्भन्र् वाक्यहरूलाई छोडेको छु। हामीले सङ्ग्गनत गर्े सबै
िण्डहरू र षवियहरूमा, हामी कथाहरूको षववरण र मानर्सका आर्रणहरूमा त्यषि ध्यार् ददँ दैर्ौं;
त्यसको सट्टा, हामी केवल त्यस बेला परमेश्वरका षवर्ारहरू र योजर्ाहरू के चथए भन्र्े बारे मा

मात्र कुरा गछौं। परमेश्वरका षवर्ार र योजर्ाहरूमा हामी परमेश्वरको स्वभाव दे ख्नेछौं र परमेश्वरले
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गर्ुचभएका सबै कुराबाट हामी साँर्ो परमेश्वर स्वयमलाई दे ख्नेछौं—यसमा हामी आफ्र्ो उद्दे श्य
हार्सल गर्ेछौं।

परमेश्वरको वचन पालन गनछ सक्ने र उहािँका आज्ञाहरू पालन गनछ सक्नेहरूलाई मात्र उहािँले

वास्ता गनुछहुन्र्

माचथका िण्डहरूमा धेरै वटा मुख्य शब्दहरू छर् ्: सङ्ग्ख्याहरू। सबैभन्दा पदहला, यहोवाले

सहरमा पर्ास जर्ा धमी भेट्टाउर्भ
ु यो भर्े, उहाँले त्यो ठाउँ लाई जोगाउर्ह
ु ु र्ेछ भर्ी भन्र्भ
ु यो,
जसको अथच के हो भर्े, उहाँले त्यो सहरलाई र्ष्ट पार्ुचहुर्े चथएर्। वास्तवमा, के सदोममा पर्ास
जर्ा धमी मानर्स चथए त? चथएर्र् ्। त्यसको लगिै, अब्राहामले परमेश्वरलाई के भर्े? नतर्ले भर्े,
यदद त्यहाँ र्ालीस जर्ा भेट्टाइयो भर्े? तर परमेश्वरले भन्र्ुभयो, म त्यसो गर्ेछैर्ँ। फेरर,
अब्राहामले भर्े, हुर्सक्छ तीस जर्ा भेट्टाइयो भर्े? तर परमेश्वरले भन्र्भ
ु यो, म त्यसो गर्ेछैर्ँ।
र कतै बीस जर्ा भेट्टायो भर्े? म त्यसो गर्ेछैर्ँ। दस जर्ा? म त्यसो गर्ेछैर्ँ। के त्यो सहरमा

वास्तवमा दस जर्ा धमी मानर्सहरू चथए? त्यहाँ दस जर्ा चथएर्—तर एक जर्ा चथयो। र त्यो

एक जर्ा को चथयो? ऊ लोत चथयो। त्यस समयमा सदोममा एक जर्ा मात्र धमी व्यम्क्त चथयो,
तर के यस सङ्ग्ख्या सर्
ु ेर परमेश्वरले धेरै कडा वा कठोर व्यवहार गदै हुर्ह
ु ु न्थ्यो? होइर्, गर्चभ
ु एको
चथएर्! र जब मानर्सले यसो भन्दै सोचधरह्यो, “र्ालीस जर्ा भए के गर्चह
ु ु न्थ्यो?” “तीस जर्ा भए
के गर्ुचहुन्थ्यो?” आखिरीमा नतर्ले भर्े, “दस जर्ा भए के गर्ुचहुन्थ्यो?” परमेश्वरले भन्र्ुभयो, “यदद

त्यहाँ दस जर्ा मात्र भए पनर् म सहरलाई र्ाश गददचर्ँ। म त्यसलाई जोगाउर्ेछ , र ती दस जर्ा

बाहे क अरू मानर्सलाई पनर् क्षमा ददर्ेछु।” यदद त्यहाँ दस जर्ा मात्र चथए भर्े पनर् नतर्ीहरू दया
पाउर् योग्य हुर्ेचथए, तर यस्तो पाइयो कक वास्तवमा सदोममा धमी जर्को सङ्ग्ख्या त्यषि पनर्
चथएर्। तब तँ दे ख्छस ् कक, परमेश्वरको र्जरमा त्यो सहरका मानर्सहरूका पाप र दष्ु टता यनत
धेरै चथयो कक उर्ीहरूलाई र्ष्ट गर्ुच बाहे क परमेश्वरसँग अको कुर्ै षवकल्प चथएर्। परमेश्वरले

यदद त्यहाँ पर्ास जर्ा धमी छर् ् भर्े उहाँले त्यो सहरलाई र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछैर् भर्ी भन्र्ुभएको
वर्र्को अथच के चथयो? यी सङ्ग्ख्याहरू परमेश्वरका लाचग महत्त्वपूणच चथएर्र् ्। सबैभन्दा महत्त्वपूणच
कुरा, त्यो सहरमा उहाँले र्ाहर्ुभएका धमीहरू छर् ् कक छै र्र् ् भन्र्े चथयो। यदद सहरमा केवल एक

जर्ा मात्र धमी व्यम्क्त हुन्थ्यो भर्े पनर्, परमेश्वरले त्यस सहरको षवर्ाश हुँदा उर्ीहरूलाई
र्ोक्सार्मा पर्च ददर्ुहुर्े चथएर्। यसको अथच यो हो कक र्ाहे परमेश्वरले त्यो सहरलाई र्ष्ट गर्ुचभए

पनर् वा र्गर्ुचभए पनर्, र त्यसमा धमी मानर्सहरू जनत जर्ा र्ै भए पनर् परमेश्वरको र्जरमा
त्यो सहर पापी र नर्न्दर्ीय चथयो, यसैले त्यो र्ाश पाररर्ु पथ्यो, र परमेश्वरको र्जरबाट षवलप्ु त

हुर्ुपथ्यो, तर धमीजर् भर्े बाँकी रहर्ुपथ्यो। युग जुर्सुकै भए पनर्, मानर्सको षवकासको र्रण
जुर्सुकै भए पनर् परमेश्वरको आर्रण पररवतचर् हुँदैर्: उहाँ िराबीलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, र उहाँको
र्जरमा जो धमी छर् ्, नतर्ैको वास्ता गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरको यो स्पष्ट आर्रण पनर् परमेश्वरको
सारको साँर्ो प्रकाश हो। त्यो सहरमा एक जर्ा मात्र धमी व्यम्क्त भएकोले , परमेश्वर धेरै
दहर्ककर्ाउर्ुभएर्। अम्न्तम पररणाम यही भयो कक सदोम अनर्वायच रूपमा र्ष्ट हुर्े भयो। नतमीहरू
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यसमा के दे ख्छौ? त्यस युगमा, परमेश्वरले एउटा सहरमा पर्ास जर्ा धमी भए त्यसलाई र्ाश
पार्ुचहुर्े चथएर्, र त्यहाँ दस जर्ा भए पनर् र्ाश गर्ुचहुर्ेचथएर्, जसको अथच के हो भर्े , थोरै
मानर्सले उहाँलाई आदर र आराधर्ा गरे का कारण परमेश्वरले मार्वजानतप्रनत क्षमाशील र

सहर्शील हुर्े वा नतर्ीहरूलाई अगुवाइ गर्े नर्णचय गर्ुचहुर्ेचथयो। परमेश्वरले मानर्सका धार्मचक
कायचहरूलाई ठूलो महत्त्व ददर्ुहुन्छ, उहाँको आराधर्ा गर्ेहरूलाई उहाँले ठूलो महत्त्व ददर्ुहुन्छ, अनर्

उहाँको अगाडड असल कायचहरू गर्ेहरूलाई उहाँले ठूलो महत्त्व ददर्ुहुन्छ।
प्रारम्म्भक कालदे खि आजसम्म, के नतमीहरूले कदहल्यै बाइबलका परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तलाई

सत्यता व्यक्त गर्ुचभएको वा परमेश्वरको मागचको बारे मा कुरा गरररहर्ुभएको बारे मा पढे का छौ?
छै र्ौ, कतै पनर् पढे का छै र्ौ। मानर्सलाई ददइएको परमेश्वरका वर्र्हरू जुर् हामी पढ्छौं, त्यसले

मानर्सहरूलाई के गर्ुचपछच भन्र्े मात्र बतायो। केही गए र गरे , केहीले गरे र्र् ्; कनतले षवश्वास गरे ,
र कनतले गरे र्र् ्। त्यहाँ सबै त्यषिर्ै चथयो। त्यसैले त्यस युगका धमीहरू—जो परमेश्वरको र्जरमा

धमी चथए—नतर्ीहरू केवल ती व्यम्क्तहरू चथए जसले परमेश्वरको वर्र् सुन्र् सक्थे र परमेश्वरका
आज्ञाहरू पालर् गर्च सक्थे। नतर्ीहरू मानर्सहरूका बीर्मा परमेश्वरको वर्र् लैजार्े सेवकहरू

चथए। के त्यस्ता मानर्सहरूलाई परमेश्वर चर्न्र्ेहरू भर्ेर भन्र् सककन्छ? के नतर्ीहरूलाई
परमेश्वरद्वारा र्सद्ध बर्ाइएका मानर्सहरू भर्ी भन्र् सककन्छ? सककँदै र्, नतर्ीहरूलाई त्यसो भन्र्

सककँदै र्। त्यसैले नतर्ीहरूका सङ्ग्ख्या जनत र्ै भए पनर्, के परमेश्वरको र्जरमा यी धमी व्यम्क्तहरू

परमेश्वरका षवश्वास पात्र भनर्र्े योग्यका चथए? के नतर्ीहरूलाई परमेश्वरका साक्षीहरू भन्र्

सककन्छ? अवश्य सककँदै र्! नतर्ीहरू अवश्य र्ै परमेश्वरका षवश्वास पात्र र साक्षीहरू भनर्र्े योग्यका

चथएर्र् ्। त्यसो भए, परमेश्वरले त्यस्ता मानर्सहरूलाई के भर्ेर बोलाउर्ुभयो? बाइबलमा हामीले
भिचर पढे का पदहरूसम्म, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई “मेरो सेवक” भर्ी सम्बोधर् गर्चभ
ु एका धेरै वटा
उदाहरणहरू छर् ्। भन्र्ुको अथच, त्यो बेला परमेश्वरको र्जरमा ती धमी मानर्सहरू परमेश्वरका

सेवकहरू चथए, जसले पथ्
ृ वीमा उहाँको सेवा गथे। र परमेश्वरले यो षवशेि उपाचधको बारे मा के
सोच्र्ुभयो? उहाँले नतर्ीहरूलाई ककर् त्यसरी बोलाउर्ुभयो? के परमेश्वरको हृदयमा मानर्सहरूलाई

सम्बोधर् गर्े षवशेि उपाचधहरूका मापदण्डहरू छर् ्? उहाँर्सत नर्श्र्य छ। परमेश्वरले मानर्सहरूलाई

धमी, र्सद्ध, सोझो वा सेवकहरू जे भर्ेर सम्बोधर् गर्चभ
ु ए पनर् उहाँर्सत मापदण्डहरू हुन्छर् ्।
जब उहाँले कसैलाई उहाँको सेवक भन्र्ुहुन्छ, तब उहाँले त्यो व्यम्क्त उहाँका सन्दे शहरू िहण गर्च ,

उहाँका आज्ञाहरू पालर् गर्च र सन्दे शवाहकहरूबाट आज्ञा गररएका काम पूरा गर्च सक्छ भन्र्े दृढ
षवश्वास गर्ुचहुन्छ। यस व्यम्क्तले के काम गछच ? नतर्ीहरूले ती कायचहरू गछच र् ् जुर् कायचहरू
परमेश्वरले मानर्सलाई पथ्
ु ु न्छ। त्यस बेला, के परमेश्वरले
ृ वीमा गर्च र अनघ बढाउर् लगाउर्ह

मानर्सलाई पथ्
ृ वीमा गर्ूच र अनघ बढाउर्ू भर्ी भन्र्ुभएको कामलाई परमेश्वरको मागच भन्र्
सककन्छ? सककँदै र्, यसलाई त्यसो भन्र् सककँदै र्। ककर्कक त्यस समयमा, परमेश्वरले मानर्सलाई

केही साधारण कायचहरू मात्र गर्च लगाउर्ुभएको चथयो; उहाँले केही साधारण आज्ञाहरूमात्र गरे र,
मानर्सलाई यो वा त्यो गर्ूच मात्र भन्र्ुभयो, त्योभन्दा बढी केही पनर् गर्च लगाउर्ुभएर्। परमेश्वरले

आफ्र्ो योजर्ाअर्स
ु ार काम गदै हुर्ह
ु ु न्थ्यो। ककर्कक, त्यस समयमा यसको लाचग आवश्यक धेरै
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अवस्थाहरू छँ दै चथएर्, समय अझै आइपुगेको चथएर्, र मार्वजानतका लाचग परमेश्वरको मागच

वहर् गर्ुच गाह्रो चथयो, यसरी परमेश्वरको मागच अझै पनर् परमेश्वरको हृदयदे खि जारी हुर् बाँकी र्ै
चथयो। परमेश्वरले जर्
ु धार्मचक मानर्सहरूको कुरा गर्चभ
ु यो नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा दासहरूका रूपमा
दे ख्नुभयो—र्ाहे तीस होस ् वा बीस जर्ा। जब परमेश्वरका दत
ू हरू यी दासहरूकहाँ आए, नतर्ीहरूले

उर्ीहरूलाई स्वीकार गर्च सके, र उर्ीहरूका आज्ञाहरू अर्ुसरण गरे , र उर्ीहरूका वर्र्हरू अर्ुसार
कायच गरे । परमेश्वरको र्जरमा जो सेवकहरू चथए नतर्ीहरूले वास्तवमा यसै गर्ुचपछच , र यही कुरा

प्राप्त गर्चप
ु छच । परमेश्वरले मानर्सहरूसँग षववेकशील रूपमा अपील गर्चह
ु ु न्छ। नतर्ीहरू नतमीहरूजस्तै
भएको कारणले—नतर्ीहरूले धेरै प्रर्ार सुर्ेका, परमेश्वरले के गर्ुचहुन्छ भर्ी नतर्ीहरू जार्ेका,
परमेश्वरको धेरै इच्छा बुझेका, उहाँको व्यवस्थापर्लाई बुजेका कारणले—होइर् तर नतर्ीहरू आफ्र्ो
मार्वतामा इमार्दार भएको र परमेश्वरका वर्र्हरू पालर् गर्च सक्र्े भएकाले उहाँले नतर्ीहरूलाई

आफ्र्ा सेवकहरू भर्ी भन्र्ुभयो। जब परमेश्वरले उर्ीहरूलाई आदे श ददर्ुभयो, उर्ीहरू आफूले जे

गरररहे का हुन्थे, ती सबैलाई पन्छ्याएर परमेश्वरले अह्राउर्ुभएको आदे श पूरा गर्च सक्थे। त्यसैले
परमेश्वरका लाचग, सेवकको पदवीको अथचको अको तह के हो भर्े , उर्ीहरूले पथ्
ृ वीमा उहाँको काममा
सहकायच गरे , र नतर्ीहरू परमेश्वरका सन्दे शवाहकहरू चथएर्र् ्, तैपनर् पथ्
ृ वीमा नतर्ीहरू परमेश्वरका
वर्र्हरू कायाचन्वयर् गर्े र लागू गर्ेहरू चथए। त्यसैले तँ दे ख्छस ्, कक यी सेवकहरू वा धमी
मानर्सहरूले परमेश्वरको हृदयको ठूलो बोझ बोके। परमेश्वरले पथ्
ु गर्चह
ु ु र्े काम
ृ वीमा सरु
मानर्सहरूले उहाँसँग सहकायच र्गरी हुर् सक्दै र् चथयो, र परमेश्वरका सेवकहरूले र्लएका भूर्मका

परमेश्वरका सन्दे शवाहकहरूले पूरा गर्च सक्दै र्चथए। परमेश्वरले यी सेवकहरूलाई अह्राउर्ुभएका

प्रत्येक काम उहाँका लाचग ठूलो महत्त्वका चथए, र उहाँले नतर्ीहरूलाई गुमाउर् सक्र्ुहुन्र्चथयो।
परमेश्वरसँग यी सेवकहरूको सहकायच र्भएको भए, मार्वजानतको बीर्मा उहाँको कायच ठप्प

हुर्ेचथयो, जसको पररणाम स्वरूप परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ा र परमेश्वरको आशा व्यथच
हुर्ेचथयो।
परमेश्वरले जसलाई वास्ता राख्नुहुन्र् ततनीहरूप्रतत उहािँ अत्यन्तै कृपा हुनुहुन्र्, र जसलाई
उहािँले घर्
ु ु न्र् ततनीहरूप्रतत उहािँ अतत नै क्रोधित हुनह
ु ु न्र्
ृ ा र अस्वीकार गनछह
बाइबलका षववरणहरूमा भनर्ए अर्ुसार, के सदोममा परमेश्वरका दसजर्ा सेवक चथए? अहँ,

त्यहाँ चथएर्! के त्यो सहर परमेश्वरद्वारा बर्ाइर् योग्यको चथयो? त्यो सहरका एक व्यम्क्त, अथाचत ्
लोतले मात्र परमेश्वरका सन्दे शवाहकहरूलाई स्वागत गरे । यसको तात्पयच के हो भर्े, त्यस सहरमा

परमेश्वरका एक मात्र सेवक चथयो, र परमेश्वरसँग लोतलाई बर्ाउर्ु र सदोम सहरलाई र्ाश गर्चु

बाहे क अरू कुर्ै षवकल्प चथएर्। माचथ उल्लेखित अब्राहाम र परमेश्वरबीर्को कुराकार्ी सरल
दे खिन्छ, तर ती कुराकार्ीले केही गहर् कुरालाई प्रस्ट पाछच र् ्: परमेश्वरका कायचहरूका र्सद्धान्तहरू

हुन्छर् ्, र नर्णचय र्लर्ु अनघ उहाँले लामो समयसम्म अवलोकर् र सोर्षवर्ार गरे र बबताउर्ुहुन्छ;
सही समय र्आउञ्जेल उहाँले कुर्ै नर्णचय गर्चह
ु ु न्र् वा झटपट कुर्ै पनर् नर्ष्किच नर्काल्र्ह
ु ु न्र्।
अब्राहाम र परमेश्वरबीर्को बातचर्तले हामीलाई के दे िाउँ छ भर्े, सदोमलाई र्ाश गर्े परमेश्वरको
1814

नर्णचय अर्लकनत पनर् गलत चथएर्, ककर्कक परमेश्वरलाई त्यो सहरमा र्ालीस जर्ा, तीस जर्ा, र
बीस जर्ा पनर् धमी जर् छै र् भन्र्े कुरा पदहलेबाटै थाहा चथयो। त्यहाँ दस जर्ा पनर् चथएर्।
सहरका एक मात्र धमी व्यम्क्त लोत चथयो। सदोममा भएका सबै घटर्ाहरू र यसका

पररम्स्थनतहरूलाई परमेश्वरले अवलोकर् गर्ुचभयो, र उहाँको नर्म्म्त यो कुरा अत्यन्तै पररचर्त चथयो।
तसथच उहाँको नर्णचय गलत हुर् सक्दै र्चथयो। यसको षवपरीत, परमेश्वरको सवचशम्क्तमार्ताको
्
तुलर्ामा, मानर्स यनत र्ेतर्ाशून्य, यनत मूिच र अज्ञार्ी, छोटो दृम्ष्टको छ। अब्राहाम र परमेश्वर

बीर्को बातचर्तमा हामी यही कुरा दे ख्छौं। सरु
ु दे खि अदहलेसम्म परमेश्वरले आफ्र्ो स्वभाव प्रस्तत
ु
गदै आउर्ुभएको छ। त्यसरी र्ै, यहाँ हामीले दे ख्नु पर्े परमेश्वरको स्वभाव पनर् छ। सङ्ग्ख्याहरू

सरल हुन्छर् ्—नतर्ले केही पनर् प्रदशचर् गदै र्र् ्—तर यहाँ परमेश्वरको स्वभावको एउटा महत्त्वपूणच
अर्भव्यम्क्त छ। पर्ास धमीहरू भएको भए परमेश्वरले त्यस सहरलाई र्ष्ट गर्ुचहुर्ेचथएर्। के यो
परमेश्वरको कृपाले गदाच हो? के यो उहाँको प्रेम र सहर्शीलताको कारणले हो? के नतमीहरूले
परमेश्वरको स्वभावको यो पक्षलाई दे ख्यौ? त्यहाँ दस जर्ा धमीहरू मात्र भए पनर्, परमेश्वरले ती
दस जर्ा धमी मानर्सहरूको िानतर त्यो सहरलाई र्ष्ट गर्ुचहुर्े चथएर्। के यो परमेश्वरको

सहर्शीलता र प्रेम हो वा होइर्? ती धमी मानर्सहरूप्रनतको परमेश्वरको दया, सदहष्णुता, र र्ासोको
कारण, उहाँले सहरलाई र्ष्ट पार्ुचहुर्े चथएर्। यो परमेश्वरको सहर्शीलता हो। र अन्त्यमा हामी
के पररणाम दे ख्छौं? जब अब्राहामले भर्े, “केही गरी त्यहाँ दश जर्ा पाइए भर्े ,” परमेश्वरले
भन्र्ुभयो, “म त्यसलाई र्ष्ट गर्ेछैर्।” त्यसपनछ, अब्राहामले अझ केही भर्ेर्र् ्, ककर्कक सदोममा

नतर्ले भर्ेका दस जर्ा धमी व्यम्क्तहरू चथएर्र् ् र नतर्को भन्र्ु पर्े कुर्ै कुरा चथएर्, अनर् त्यस

बेला परमेश्वरले सदोमलाई ककर् र्ाश गर्े संकल्प गर्ुचभयो भन्र्े कुरा नतर्ले बुझे। यसमा, तँ
परमेश्वरको कस्तो स्वभावलाई दे ख्छस ्? परमेश्वरले कस्तो प्रकारको संकल्प गर्चभ
ु यो? परमेश्वरले
संकल्प गर्ुचभयो कक, यदद त्यो सहरमा दस धमीहरू र्भएको भए, उहाँले यसको अम्स्तत्व रहर्

ददर्ुहुर्े चथएर् र अवश्य र्ै यसलाई र्ाश गर्ुचहुर्ेचथयो। के यो परमेश्वरको क्रोध होइर्? के यो
क्रोधले परमेश्वरको स्वभावको प्रनतनर्चधत्व गदच छ? के यो स्वभाव परमेश्वरको पषवत्र सारको

प्रकटीकरण हो? के यो परमेश्वरको धार्मचक सारको प्रकटीकरण हो, जसलाई कुर्ै मानर्स अपमार्
गर्चह
ु ु ँदैर्? सदोममा दस जर्ा पनर् धमी मानर्स र्भएको पम्ु ष्ट भएपनछ, परमेश्वरले त्यो सहर र्ष्ट
पार्े नर्श्र्य गर्ुचभयो, र त्यस सहरर्भत्रका मानर्सहरूलाई कठोर सजाय ददर्ुहुर्ेचथयो, ककर्कक
उर्ीहरूले परमेश्वरको षवरोध गरे का चथए र नतर्ीहरू अनत फोहोर र भ्रष्ट बर्ेका चथए।

हामीले यी िण्डहरूलाई ककर् यसरी षवश्लेिण गरे का छौं? ककर्भर्े यो केही सरल वाक्यहरूले

परमेश्वरको प्रशस्त दया र गदहरो क्रोधको स्वभावलाई पण
ू च रूपमा व्यक्त गदचछ। धमीहरूको कदर

गर्े र कृपा गर्े, नतर्ीहरूप्रनत सदहष्णु हुर्े र उर्ीहरूको वास्ता गर्े बाहे क, परमेश्वरको हृदयमा
सदोमका भ्रष्ट भएका सबै मानर्सहरूप्रनत गहर् घण
ृ ा चथयो। यो प्रशस्त कृपा र गदहरो क्रोध चथयो
कक चथएर्? परमेश्वरले कुर् माध्यमले सहरलाई र्ाश गर्ुचभयो? आगोद्वारा। उहाँले ककर् त्यसलाई
आगोले जलाएर र्ाश गर्ुचभयो? जब तँ कुर्ै थोक आगोमा जर्लरहे को दे ख्छस ्, वा जब तँ केही
जलाउर् थाल्छस ्, तब त्यसप्रनत तेरा भावर्ाहरू कस्ता हुन्छर् ्? तँ त्यो ककर् जलाउर् र्ाहन्छस ्?
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के तँलाई अब त्यो आवश्यक छै र्, तँ अब त्यसलाई हे र्च र्ाहँदैर्स ् भन्र्े लाग्छ? के तँ त्यसलाई
त्याग्र् र्ाहन्छस ्? परमेश्वरले आगोको प्रयोग गर्ुच भर्ेको त्याचगर्ु र घण
ृ ा हो, र उहाँ अब सदोमलाई
हे र्च र्ाहर्ुहुन्र् भन्र्े हो। यस्तै भावर्ाको कारण परमेश्वरले सदोमलाई आगोले पण
ू च रूपले र्ाश
पार्ुचभयो। आगोको प्रयोगले परमेश्वर कनत धेरै ररसाउर्ुभएको चथयो भन्र्े कुरालाई प्रनतनर्चधत्व

गदचछ। परमेश्वरको दया र सदहष्णुता साँच्र्ै अम्स्तत्वमा छ, तर परमेश्वरले उहाँको क्रोध प्रकट
गर्ुचभएको बेला पनर् परमेश्वरको पषवत्रता र धार्मचकताले मानर्सलाई परमेश्वरको त्यो पक्षलाई
दे िाउँ छ, जसले कुर्ै उल्लङ्ग्घर् सहँदैर्। जब मानर्स परमेश्वरका आज्ञाहरू पालर् गर्च र परमेश्वरका

आवश्यकताहरू अर्ुसार काम गर्च पूणच रूपमा सक्षम हुन्छ, तब परमेश्वर मानर्सप्रनत उहाँको कृपामा
प्रशस्त हुर्ुहुन्छ; जब मानर्स उहाँप्रनतको भ्रष्टता, घण
ृ ा र शत्रुताले भररन्छ, परमेश्वर गम्भीर रूपले
ररसाउर्ुहुन्छ। कुर् हदसम्म उहाँ गम्भीर रूपले ररसाउर्ुहुन्छ? जबसम्म परमेश्वरले मानर्सको
प्रनतरोध र कुकमचहरू दे ख्र्ुहुर्ेछैर्, जबसम्म नतर्ीहरू उहाँको र्जरबाट हट्दै र्र् ् तबसम्म उहाँको

क्रोध रहर्ेछ। तब मात्र परमेश्वरको रीस हराउर्ेछ। अको वर्र्मा, व्यम्क्त र्ाहे जो सक
ु ै भए पनर्,
यदद नतर्ीहरूको हृदय परमेश्वरबाट टाढा भएको छ र परमेश्वरबाट कदहल्यै र्फकचर्े गरी तककचगएको

छ भर्े र्ाहे जुर्सुकै उपम्स्थनतहरूमा वा नतर्ीहरूका व्यम्क्तगत र्ाहर्ाहरूको आधारमा नतर्ीहरूले
जस्तै प्रकारले आराधर्ा गर्े, नतर्ीहरूका शरीर र सोर्षवर्ारमा परमेश्वरलाई पछ्याउर्े र
आज्ञापालर् गर्े र्ाहर्ा गरे पनर्, परमेश्वरको क्रोध र्रोककर्े गरी पोिाइर्ेछ। यस्तो हुर्ेछ कक
मानर्सलाई प्रशस्त मौकाहरू ददइसकेपनछ जब परमेश्वरले गम्भीर रूपमा आफ्र्ो क्रोध पोिाउर्ुहुन्छ

तब त्यो कफताच र्लर्े कुर्ै उपाय हुर्ेछैर्, र उहाँ त्यस्तो मार्व जानतर्सत फेरर कदहल्यै दयालु र
सहर्शील हुर्ुहुर्ेछैर्। यो परमेश्वरको स्वभावको एक पक्ष हो, जसले कुर्ै उल्लङ्ग्घर् सहँदैर्। यहाँ,
परमेश्वरले एउटा सहरलाई र्ाश पार्चु मानर्सहरूलाई सामान्य लाग्दछ, ककर्कक परमेश्वरको र्जरमा,
पापले भररएको सहर अम्स्तत्वमा रहर् र नर्रन्तर दटक्र् सक्दै र्, र त्यो परमेश्वरद्वारा र्ष्ट पाररर्ु

तकचसंगत चथयो जस्तो लाग्छ। तापनर् उहाँले सदोमलाई र्ाश गर्ुचभन्दा अनघ र पनछ जे भयो
त्यसमा हामी परमेश्वरको स्वभावको सम्पूणचता दे ख्छौं। उहाँ दयालु र सुन्दर र असल कुराहरूप्रनत

सहर्शील र कृपालु हुर्ुहुन्छ; िराब, पापी र दष्ु ट कुराहरूप्रनत उहाँ गम्भीर रूपमा क्रोचधत हुर्ुहुन्छ,
यहाँसम्म कक उहाँको क्रोध कदहल्यै समाप्त हुँदैर्। परमेश्वरका स्वभावका दई
ु वटा र्सद्धान्त र
अनत प्रमुि पक्षहरू नयर्ै हुर् ्, र यसबाहे क ती परमेश्वरद्वारा सुरुदे खि अन्त्यसम्मै प्रकट गररएका
छर् ्: प्रशस्त कृपा र गम्भीर क्रोध। नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ाले परमेश्वरको कृपाको अर्भ
ु व गरे का

छौ, तर नतमीहरूमध्ये थोरै ले मात्र परमेश्वरको क्रोधको बुझेका छौ। परमेश्वरको कृपा र करुणा
प्रत्येक व्यम्क्तमा दे ख्न सककन्छ; अथाचत ्, परमेश्वर प्रत्येक व्यम्क्तप्रनत प्रशस्त रूपमा कृपालु हुर्भ
ु एको
छ। तैपनर् नतमीहरू मध्येको कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा मानर्सहरूको समूहप्रनत परमेश्वर बबरलै अत्यन्तै

ररसाउर्ुभएको छ—वा यसो भन्र् सककन्छ, उहाँ कदहल्यै पनर् ररसाउर्ुभएको छै र्। ढुक्क होओ!
दढलो होस ् वा र्ाँडो, परमेश्वरको क्रोधलाई प्रत्येक व्यम्क्तले दे ख्ने र अर्ुभव गर्ेछ, तर अदहले त्यो

समय आइसकेको छै र्। ककर् यसो हुन्छ? ककर्कक जब परमेश्वर कसैको षवरुद्ध नर्रन्तर क्रोचधत
हुर्ह
ु ु न्छ, अथाचत ् जब उहाँले नतर्ीहरूमाचथ आफ्र्ो गदहरो रीस प्रकट गर्चह
ु ु न्छ, त्यसको अथच के हुन्छ
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भर्े, उहाँले लामो समयदे खि त्यस व्यम्क्तलाई घण
ृ ा र अस्वीकार गदै आउर्ुभएको छ, उहाँले
नतर्ीहरूको अम्स्तत्वलाई तुच्छ ठान्र्ुहुन्छ, र उहाँ नतर्ीहरूको अम्स्तत्वलाई सहर् सक्र्ुहुन्र्; उहाँको
क्रोध नतर्ीहरूमाचथ आउर्े बबषिकै नतर्ीहरू हराउर्ेछर् ्। आज, परमेश्वरको काम त्यस बबन्दम
ु ा
पुग्र्ु बाँकी र्ै छ। परमेश्वर गहर् रूपले ररसाउर्ुभएपनछ नतमीहरूमध्ये कोही पनर् त्यसलाई सहर्

गर्च सक्दै र्ौ। तब तँ दे ख्छस ्, कक यस समयमा परमेश्वर नतमीहरू सबैप्रनत दयालु हुर्ुहुन्छ, तर
नतमीहरूले उहाँको गदहरो रीस दे ख्नु बाँकी र्ै छ। यदद त्यहाँ षवश्वस्त र्भएका मानर्सहरू छर् ् भर्े,
तैँले परमेश्वरको क्रोध तँमाचथ आओस ् भर्ेर भन्र् सक्छस ्, यसैले कक तैंले परमेश्वरको क्रोध र

मानर्सको उल्लङ्ग्घर् र्सहर्े उहाँको स्वभाव अम्स्तत्वमा छ कक छै र् सो अर्ुभव गर्ेछस ्। के
नतमीहरू दहम्मत गछौ?

आखखरी हिनहरूका मातनसहरूले परमेश्वरका वचनहरूमा उहािँको क्रोिलाई िे ख्र्न ्, र परमेश्वरको

क्रोिलाई सािँच्चै अनभ
ु व गिै नन ्

के धमचशास्त्रका यी िण्डहरूमा दे खिएका परमेश्वरको स्वभावका दई
ु पक्षहरू सङ्ग्गनतको योग्य

छ? यो कथा सुर्ेपनछ, के नतमीहरूसँग परमेश्वरको बारे मा र्याँ बुझाइ छ? तँसँग कस्तो प्रकारको
बझ
ु ाइ छ? यो भन्र् सककन्छ, कक सम्ृ ष्टको समयदे खि आजसम्म कुर्ै समूहले यस अम्न्तम समह
ू ले

जस्तो परमेश्वरको अर्ि
ु ह वा दया र करुणाको आर्न्द उठाएको छै र्। अम्न्तम र्रणमा, परमेश्वरले

न्याय र सजायको काम गररसक्र्ुभएको, र उहाँको काम प्रताप र क्रोधको साथ गर्ुचभएको भए
पनर्, धेरै पटक परमेश्वरले आफ्र्ो काम पूरा गर्च केवल वर्र्हरूको मात्र प्रयोग गर्ुचहुन्छ; उहाँले
र्शक्षा ददर् र पार्ी हाल्र्, जुटाउर् र आपूनतच गर्चका लाचग वर्र्हरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ। यसै

बीर्मा, परमेश्वरको क्रोधलाई सधैँ लक
ु ाएर राखिएको छ, र परमेश्वरको वर्र्मा उहाँको क्रोधपण
ू च

स्वभावको अर्ुभव गरे को बाहे क, थोरै मानर्सहरूले मात्र उहाँको क्रोध व्यम्क्तगत रूपमा अर्ुभव
गरे का छर् ्। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरले न्याय र सजायको काम गर्ुचभएको अवचधमा, परमेश्वरका

वर्र्हरूमा प्रकट भएको क्रोधले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको प्रताप र उल्लङ्ग्घर्प्रनतको उहाँको
असदहष्णुताको अर्ुभव गराउर्े भए पनर्, यो क्रोध उहाँका वर्र्हरूभन्दा पर जार् सक्दै र्। अको

शब्दमा भन्दा, परमेश्वरले मानर्सलाई हप्काउर्, मानर्सलाई उदाङ्ग्गो पार्च, मानर्सको न्याय गर्च,

मानर्सलाई सजाय ददर् र मानर्सलाई दोिी ठहराउर् पनर् वर्र्हरूकै प्रयोग गर्ुचहुन्छ—तर परमेश्वर
अझैसम्म मानर्सर्सत असाध्यै ररसाउर्ुभएको छै र् र उहाँले आफ्र्ो वर्र् बाहे क मानर्समाचथ

आफ्र्ो क्रोध थोरै मात्र प्रकट गर्ुचभएको छ। यसरी, यस युगमा मानर्सले अर्ुभव गरे को परमेश्वरको
करुणा र दया परमेश्वरको वास्तषवक स्वभावको प्रकाश हो भर्े, मानर्सद्वारा अर्भ
ु व गररएको
परमेश्वरको क्रोध केवल उहाँका वाणीहरूको शैली र भावर्ाको प्रभाव हो। धेरै मानर्सहरूले यो

प्रभावलाई गलत प्रकारले साँर्ो अर्ुभव र परमेश्वरको क्रोधको सही ज्ञार्को रूपमा र्लन्छर् ्।

फलस्वरूप, धेरैजसो मानर्सहरूले परमेश्वरका वर्र्हरूमा उहाँको कृपा र करुणालाई दे िेका छर् ्, र
नतर्ीहरूले मानर्सको अपराधप्रनत परमेश्वरको असदहष्णत
ु ा दे िेका छर् ्, र तीमध्ये धेरैले मानर्सप्रनत

परमेश्वरको कृपा र सदहष्णुतालाई पनर् बुझेका छर् ् भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। तर मानर्सको व्यवहार
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जनत र्ै िराब भए पनर्, वा उसको स्वभाव जनत र्ै भ्रष्ट भए पनर्, परमेश्वरले सधैँ सहर्ुभएको
छ। सहर्े क्रममा, उहाँको उद्दे श्य भर्ेको उहाँले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू, आफूले गरे का प्रयासहरू र

उहाँले र्क
ु ाउर्भ
ु एको मल्
ू यले उहाँले प्राप्त गर्च र्ाहर्भ
ु एका व्यम्क्तहरूमा प्रभाव पारूर् ् भर्ेर प्रतीक्षा
गर्ुच हो। जसरी मानर्सहरू जन्मर्े बबषिकै वयस्क हुँदैर्र् ्, त्यसरी र्ै यस्तो पररणामको प्रतीक्षा
गर्च समय लाग्छ, र मानर्सका लाचग षवर्भन्र् वातावरणहरूको नर्माचण गर्ुच पर्े आवश्यकता हुन्छ;
यसको नर्म्म्त अठार वा उन्र्ाइस विच लाग्छ, र केही मानर्सहरूलाई त पररपक्व वयस्क बन्र्का
लाचग बीस वा तीस विच र्ादहन्छ। परमेश्वरले यो प्रकक्रया समाप्त भइञ्जेल पिचर्ह
ु ु न्छ, उहाँ त्यस्तो

समयको प्रतीक्षा गर्ुचहुन्छ, र उहाँले यो पररणाम आउर्े ददर्को प्रतीक्षा गर्ुचहुन्छ। उहाँले प्रतीक्षा
गर्े समयभरर, परमेश्वरले प्रशस्त कृपा गर्ुचहुन्छ। तापनर्, परमेश्वरको कामको अवचधमा, अत्यन्त
थोरै मानर्सहरूलाई प्रहार गररन्छ, र केही मानर्सले उहाँको गम्भीर षवरोध गरे को कारण नतर्ीहरूलाई

दण्ड ददइन्छ। त्यस्ता उदाहरणहरू मानर्सको अपराध र्सहर्े परमेश्वरको स्वभावको अझ ठूलो

प्रमाण हुर् ्, र र्ुनर्एका मानर्सहरूप्रनतको परमेश्वरको सदहष्णुता र धीरजको वास्तषवक अम्स्तत्वलाई
पूणच रूपमा पुम्ष्ट गदचछ। अवश्य र्ै, यी आम उदाहरणहरूमा, यी मानर्सहरूमा गररर्े परमेश्वरको

स्वभावको भागको प्रकटीकरणले परमेश्वरको समि व्यवस्थापर् योजर्ालाई असर गदै र्। वास्तवमा,
परमेश्वरको कामको यो अम्न्तम र्रणमा, आफूले पखिचरहर्ुभएको अवचधभरर परमेश्वरले सहर्ुभएको

छ, र उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूको मम्ु क्त लाचग उहाँले आफ्र्ो धैयचता र जीवर् ददर्भ
ु एको छ। के
नतमीहरू यस कुरालाई दे ख्छौ? परमेश्वरले कुर्ै कारणषवर्ा आफ्र्ो योजर्ा उल्टाउर्ुहुन्र्। उहाँले

आफ्र्ो क्रोध प्रकट गर्च सक्र्ुहुन्छ, र उहाँ दयालु पनर् हुर् सक्र्ुहुन्छ; यो परमेश्वरको स्वभावका
दई
ु मुख्य भागको प्रकाश हो। यो स्पष्ट छ कक स्पष्ट छै र्? अको शब्दमा भन्दा, जब परमेश्वरको

कुरा आउँ दछ, तब सही र गलत, धमी र अधमी, सकारात्मक र र्कारात्मक—यी सबै मानर्सलाई
स्पष्ट रूपमा दे िाइन्छ। उहाँले के गर्ुचहुर्ेछ, उहाँलाई के मर्पछच , उहाँले कुर् कुरालाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ—

यी सबै उहाँको स्वभावमा प्रत्यक्ष रूपमा झल्काउर् सककन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई स्वाभाषवक र
स्पष्ट रूपमा पनर् परमेश्वरको काममा दे ख्न सककन्छ, र ती अस्पष्ट वा सामान्य छै र्र् ्; यसको

सट्टामा, नतर्ले सबै मानर्सहरूलाई परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
त्यसलाई षवशेि गरी ठोस रूपमा, सत्य र व्यावहाररक तररकामा दे िाउँ छर् ्। यो सत्य परमेश्वर
स्वयम ् हुर्ुहुन्छ।

परमेश्वरको स्वभावलाई मातनसबाट कहहल्यै लुकाइको र्ै न—मातनसको हृिय परमेश्वरबाट तकेर

गएको र्

यदद मैले यी कुराको बारे मा सङ्ग्गनत र्गरे को भए, नतमीहरूमध्ये कसैले पनर् बाइबलका

कथाहरूमा परमेश्वरको वास्तषवक स्वभावलाई दे ख्ने चथएर्ौ। तथ्य यही हो। ककर्भर्े बाइबलका यी

कथाहरूले परमेश्वरले गर्ुचभएका केही कुराहरूको बारे मा वणचर् गरे तापनर्, परमेश्वरले थोरै वर्र्
मात्र बोल्र्भ
ु यो, र उहाँले आफ्र्ो स्वभावको प्रत्यक्ष पररर्य ददर्भ
ु एर् वा मानर्सको सामु िल
ु ेरै

आफ्र्ो इच्छा व्यक्त गर्ुचभएर्। पनछल्ला पुस्ताहरूले यी षववरणहरूलाई कथाभन्दा बाहे क अरू केही
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ठार्ेका

छै र्र् ्, र

यस्तो

दे खिन्छ, कक

परमेश्वरले

आफैलाई

मानर्सहरूबाट

लुकाउर्ुहुन्छ,

मानर्सहरूबाट लुकाइएको त्यो कुरा परमेश्वरको व्यम्क्तत्व होइर्, तर उहाँको स्वभाव र इच्छा हो।

आजको मेरो सङ्ग्गनतपनछ, के नतमीहरूलाई अझै पनर् परमेश्वर मानर्सबाट पण
ू च रूपमा लक्
ु र्भ
ु एको
छ भन्र्े लाग्छ? के नतमीहरूलाई अझै पनर् परमेश्वरको स्वभाव मानर्सबाट लुकेको छ भन्र्े
षवश्वास छ?

सम्ृ ष्टको समयदे खि र्ै, परमेश्वरको स्वभाव उहाँको काम सँगसँगै साथमा रहे को छ। यसलाई

मानर्सबाट कदहल्यै पनर् लक
ु ाइएको छै र्, तर यसलाई पण
ू च प्रर्ाररत गररएको र मानर्सका लाचग
सरल बर्ाइएको छ। तैपनर्, समय बबत्दै जाँदा मानर्सको हृदय परमेश्वरबाट झर् ् धेरै टाढा हुँदै
गएको छ, र मानर्सको भ्रष्टता अझै गदहरो हुँदै गएपनछ, मानर्स र परमेश्वर झर् ्-झर् ् एक-अकाचबाट
टाढा बर्ेको छ। बबस्तारै तर नर्म्श्र्त रूपमा, मानर्स परमेश्वरको र्जरबाट हराएको छ। मानर्स

परमेश्वरलाई “दे ख्न” असमथच भएको छ, जसको कारण ऊ परमेश्वरको कुर्ै “िबर” बबर्ा छोडडएको

छ; तसथच, परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ कक हुर्ुहुन्र् भन्र्े उसलाई थाहा हुँदैर्, अनर्, ऊ यनत
हदसम्म पनर् जान्छ कक, उसले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई र्ै पूणच रूपमा अस्वीकार गछच । फलस्वरूप,
मानर्सले परमेश्वरको स्वभावलाई, र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई बुझ्र् र्सक्र्ु
परमेश्वर मानर्सबाट लुक्र्ुभएकोले गदाच होइर्, तर उसको हृदय परमेश्वरबाट टाढा भएकोले गदाच

हो। मानर्सले परमेश्वरमा षवश्वास गरे पनर् मानर्सको हृदय परमेश्वर रदहत छ, र परमेश्वरलाई
कसरी प्रेम गर्ुचपछच भन्र्े कुरामा ऊ अर्जार् छ, र् त ऊ परमेश्वरलाई प्रेम गर्च र्ै र्ाहन्छ, ककर्कक

उसको हृदय कदहल्यै परमेश्वरको र्म्जक जाँदैर् र ऊ सधैँ परमेश्वरदे खि टाढा रहन्छ। फलस्वरूप,
मानर्सको हृदय परमेश्वरदे खि टाढा छ। त्यसो भए, उसको हृदय कहाँ छ? वास्तवमा, मानर्सको
मर् कहीीँ पनर् गएको छै र्: त्यो परमेश्वरलाई ददर्ु वा परमेश्वरले त्यो हे रूर् ् भर्ी प्रकट गर्चक
ु ो
साटो उसले त्यो आफ्र्ै नर्म्म्त रािेको छ। यस्तो भए पनर् केही मानर्सहरूले प्राय: “हे परमेश्वर,
मेरो हृदयमा हे र्ुचहोस ्—म के सोर्षवर्ार गछुच ती सबै तँ जान्र्ुहुन्छ” भन्दै प्राथचर्ा गछच र् ् र कनतले

परमेश्वरलाई नतर्ीहरूमाचथ हे र्च ददर्े शपथ समेत िान्छर् ्, यदद शपथ भङ्ग्ग गरे नतर्ीहरूलाई दण्ड
ददइओस ् भन्छर् ्। मानर्सले परमेश्वरलाई उसको हृदयर्भत्र हे र्े अर्ुमनत ददए पनर्, त्यसको अथच
मानर्स परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायचहरू र व्यवस्थापर्हरू पालर् गर्च सक्षम छ भन्र्े हुँदैर्, र्
त उसले आफ्र्ो भाग्य र सम्भावर्ाहरू र उसका सबै कुरा परमेश्वरको नर्यन्त्रणमा छोडेको छ

भन्र्े र्ै हुन्छ। यसैले, तैंले परमेश्वरको अचग शपथ िाए पनर् वा उहाँलाई जे घोिणा गरे पनर्
परमेश्वरको र्जरमा तेरो हृदय अझैसम्म उहाँका नर्म्म्त बन्द हुन्छ, ककर्कक तैंले परमेश्वरलाई
तेरो हृदयमा हे र्च मात्र ददन्छस ् तर उहाँलाई त्यसमाचथ नर्यन्त्रण गर्च ददँ दैर्स ्। अको वर्र्मा, तैंले
परमेश्वरलाई आफ्र्ो हृदय बबलकुलै ददएको छै र्स ्, र परमेश्वरलाई सुर्ाउर्को लाचग राम्रो सुनर्र्े

वर्र्हरू मात्र बोल्छस ्; यस क्रममा तैंले परमेश्वरबाट आफ्र्ा षवर्भन्र् छली उद्दे श्यहरू लुकाउँ छस ्,
यसको साथै तेरा िड्यन्त्रहरू, युम्क्तहरू र योजर्ाहरू पनर् लुकाउँ छस ् र तैं आफ्र्ो सम्भावर्ा र
भाग्यलाई आफ्र्ो हातमा समात्र्ुछस ्, ती परमेश्वरले िोस्र्ुहुर्ेछ भर्ी साह्रै डराउँ छस ्। यसरी
परमेश्वरले कदहल्यै पनर् उहाँप्रनतको मानर्सको इमार्दारीलाई दे ख्नुहुन्र्। परमेश्वरले मानर्सको
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हृदयको गदहराइलाई अवलोकर् गर्ुचहुर्े, र मानर्सले के सोचर्रहे को छ र उसले आफ्र्ो हृदयमा
के गर्े इच्छा गदच छ , र उसको हृदयर्भत्र कुर् कुराहरू राखिएको छ सो दे ख्न सक्र्ुहुर्े भए तापनर्,
मानर्सको हृदय परमेश्वरको स्वार्मत्वमा हुँदैर्, र उसले त्यसलाई परमेश्वरको नर्यन्त्रणमा ददएको
हुँदैर्। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरसँग अवलोकर् गर्े अचधकार हुन्छ, तर उहाँसँग नर्यन्त्रण गर्े

अचधकार हुँदैर्। मार्वको व्यम्क्तपरक र्ेतर्ामा, मानर्स आफूलाई परमेश्वरको बन्दोबस्तमा
सुम्पर् र्ाहँ दैर् वा इच्छा गदै र्। मानर्सले आफैलाई परमेश्वरका लाचग बन्द मात्र गरे को छै र्,
तर त्यस्ता मानर्सहरू पनर् छर् ् जसले झूटो प्रभाव पार्च परमेश्वरको भरोसा म्जत्र् चर्प्ले कुरा

र र्ापलुसी गदै , अनर् नतर्ीहरूका वास्तषवक अर्ुहार परमेश्वरको र्जरबाट लुकाउँ दै आफ्र्ा
हृदयहरू ढाक्र्े उपायहरूको षवर्ार गछच र् ्। परमेश्वरलाई दे ख्न र्ददर्को पछाडड नतर्ीहरूको उद्दे श्य

भर्ेको नतर्ीहरू वास्तवमा कस्ता छर् ् त्यो परमेश्वरलाई बुझ्र् र्ददर्ु हो। नतर्ीहरू आफ्र्ा
हृदयहरू परमेश्वरलाई ददर् र्ाहँ दैर्र् ,् तर ती आफ्र्ै नर्म्म्त राख्न र्ाहन्छर् ्। यसको र्भत्री अथच

यही हो कक मानर्सले जे गछच र उसले जे र्ाहन्छ ती सबै मानर्स आफैद्वारा योजर्ाबद्ध,
अर्ुमानर्त र नर्णचय गररएको हुन्छ; उसलाई परमेश्वरको सहभाचगता वा हस्तक्षेपको आवश्यकता
पदै र्, परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायच र बन्दोबस्तहरू उसलाई आवश्यकता हुर्े त कुरै र्गरौं।

यसैले, र्ाहे परमेश्वरका आज्ञाहरू, उहाँका आदे शहरूको सम्बन्धमा होस ् वा परमेश्वरले मानर्ससँग

गर्चुभएका मागहरूको सम्बन्धमा होस ्, मानर्सका नर्णचयहरू उसका आफ्र्ै इच्छा र र्ासोहरूमा,
त्यो बेलाको उसको आफ्र्ै अवस्था र पररम्स्थनतहरूमा आधाररत हुन्छर् ्। मानर्सले जदहल्यै पनर्
ऊ दहँ ड्र् पर्े बाटोको बारे मा षवर्ार गर्च र त्यसलाई र्ुन्र् उसले जार्ेको ज्ञार् र जार्कारीहरू,
उसको आफ्र्ै बुद्चधको प्रयोग गदचछ, र परमेश्वरको हस्तक्षेप वा नर्यन्त्रणलाई अर्ुमनत ददँ दैर्।
परमेश्वरले दे ख्नुहुर्े मानर्सको हृदय यही र्ै हो।

सुरुदे खि आजको ददर्सम्म, मानर्स मात्र परमेश्वरसँग कुराकार्ी गर्च सक्षम भएको छ। अथाचत ्,

सबै जीषवत प्राणीहरू र परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरूमध्ये मानर्सबाहे क अरू कोही पनर् परमेश्वरसँग
कुराकार्ी गर्च सक्षम भएको छै र्। मानर्सर्सत कार् छर् ् जसद्वारा उसले सुन्र् सक्छ, र आँिा

छर् ् जसद्वारा उसले दे ख्न सक्छ; ऊर्सत भािा छ, र आफ्र्ै षवर्ारहरू र स्वतन्त्र इच्छा छ। ऊर्सत

ती सबै कुराहरू छर् ् जर्
ु परमेश्वर बोलेको सन्
ु र्, परमेश्वरको इच्छा बझ्
ु र् र परमेश्वरको आदे शलाई
स्वीकार गर्चका नर्म्म्त र्ादहन्छ, र यसरी मानर्स उहाँको जस्तै मर् भएको सहयात्री होस ् र उहाँको

साथमा दहँड्र् सकोस ् भन्र्े र्ाहर्ा गदै परमेश्वरले उहाँका सबै र्ाहर्ाहरू मानर्सलाई प्रदार्
गर्ुचहुन्छ। जबदे खि परमेश्वरले व्यवस्थापर् गर्च थाल्र्ुभयो, त्यसै बेलादे खि मानर्सले आफ्र्ो हृदय
उहाँलाई ददओस ्, परमेश्वरलाई त्यो शद्
ु ध र सस
ु म्ज्जत पार्च ददओस ्, उसलाई परमेश्वरका नर्म्म्त

सन्तोिजर्क र परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएको बर्ाउर्, उसलाई परमेश्वरको आदर गर्े र िराबी
त्याग्र्े बर्ाउर् ददओस ् भर्ेर उहाँले पखिचरहर्ुभएको छ। परमेश्वरले सधैँ बाटो हे र्ुचभएको छ र यो

र्नतजा पिचर्ुभएको छ। के बाइबलका षववरणहरूमा कुर्ै त्यस्ता मानर्सहरू छर् ्? अथाचत ्, के
बाइबलमा त्यस्तो कुर्ै व्यम्क्त छ जसले आफ्र्ो हृदय परमेश्वरलाई ददर् सक्छर् ्? के यो युगभन्दा

अगाडडको कुर्ै उदाहरण छ? आज, हामी बाइबलका षववरणहरू पढ्र्े क्रमलाई जारी रािौं र आज
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हामीले र्र्ाच गरररहे का “परमेश्वरलाई आफ्र्ो हृदय ददर्े” भन्र्े षवियसँग यो व्यम्क्त, अथाचत ्
अय्यूबले गरे का कामको कुर्ै सम्बन्ध छ कक छै र् हे रौं। अय्यूब परमेश्वरका नर्म्म्त चर्िबुझ्दो र
परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएका चथए कक चथएर्र् ् सो हे रौं।

अय्यूबको बारे मा नतमीहरूको षवर्ार के छ? केही मानर्सहरू मूल पषवत्र-शास्त्रलाई उद्धत
ृ गदै

भन्छर् ् कक अय्यूब “परमेश्वरको भय मान्थे र दष्ु टताबाट अलग बस्थे।” “परमेश्वरको भय मान्थे
र दष्ु टताबाट अलग बस्थे”: बाइबलमा अय्यूबको षवियमा गररएको सुरुको मूल्याङ्ग्कर् यस्तै छ।

यदद नतमीहरूले आफ्र्ै वर्र्हरू प्रयोग गर्यौ भर्े, नतमीहरू अय्यब
ू को वणचर् कसरी ठीकसँग गर्च
सक्छौ? कनतपय मानर्सहरू भन्छर् ्, कक अय्यूब असल र षववेकी मानर्स चथए; कसै-कसैले भन्छर् ्,

नतर्ले परमेश्वरमा साँर्ो षवश्वास गथे; कसै-कसैले अय्यूब एक धमी र दहतौसी व्यम्क्त चथए भर्ी
भन्छर् ्। नतमीहरूले अय्यूबको षवश्वास दे िेका छौ, भन्र्ुको अथच, नतमीहरूको हृदयमा अय्यूबलाई

ठूलो महत्त्व ददन्छौ र नतर्को षवश्वासको ईष्याच गछौ। त्यसैले आज हामी अय्यूबमा त्यस्तो कुर्

कुरा चथयो, जसको कारण परमेश्वर नतर्ीर्सत प्रसन्र् बन्र्ुभयो सो कुरा हे रौं। अब, हामी तलका
धमचशास्त्रका िण्डहरूलाई पढौं।
ग. अय्यब
ू
१. परमेश्वरद्वारा गररएको र बाइबलमा भएको अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर्

अय्यब
ू १:१ ऊज दे शमा एक जर्ा मानर्स चथए, जसको र्ाम अय्यब
ू चथयो; र त्यस मानर्स

र्सद्ध र धमी चथए अनर् नतर्ी परमेश्वरको भय मान्थे र दष्ु टताबाट अलग बस्थे।

अय्यूब १:५ अनर् भोजका ददर् सककएपनछ अय्यूबले नतर्ीहरूलाई शुद्ध पाथे, अनर् बबहार्

सबैरै उठ्थे र ती सबैका सङ्ग्ख्याबमोम्जम होमबली र्ढाउँ थे: ककर्कक अय्यूबले भन्थे, मेरा छोराहरूले
पाप गरे होलार् ् र नतर्ीहरूका हृदयमा परमेश्वरलाई सरापे होलार् ्। अय्यूबले नर्रन्तर यसो गथे।

अय्यूब १:८ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को

छस ्, त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही
पनर् छै र्?

नतमीहरूले यी िण्डहरूमा दे ख्ने मुख्य बुँदा के छ? धमचशास्त्रका यी तीर् संक्षक्षप्त िण्डहरू सबै

अय्यब
ू सँग सम्बम्न्धत छर् ्। संक्षक्षप्त भए पनर्, नतर्ी कस्ता ककर्समका व्यम्क्त चथए भर्ी यी

िण्डहरूले स्पष्ट रूपमा बताउँ छर् ्। अय्यूबको दै नर्क व्यवहार र नतर्को आर्रणको षववरणमाफचत

यी िण्डहरूले सबैलाई के कुरा बताउँ छर् ् भर्े परमेश्वरले अय्यूबको बारे मा गर्ुचभएको मूल्याङ्ग्कर्
आधारहीर् चथएर् तर राम्रो जगमाचथ बसार्लएको चथयो। यी िण्डहरूले हामीलाई र्ाहे अय्यूबको
बारे मा मानर्सले गरे को मूल्याङ्ग्कर् होस ् (अय्यूब १:१), वा नतर्को बारे मा परमेश्वरले गर्ुचभएको

मल्
ू याङ्ग्कर् (अय्यब
ू १:८), ती अय्यब
ू ले परमेश्वर र मानर्स, दव
ु ैको अचग गरे का कायचहरूका पररणाम

हुर् ् (अय्यूब १:५) भन्र्े कुरा बताउँ छर् ्।
पदहले हामी यो िण्ड पढौं: “ऊज दे शमा एक जर्ा मानर्स चथए, जसको र्ाम अय्यूब चथयो; र

त्यस मानर्स र्सद्ध र धमी चथए अनर् नतर्ी परमेश्वरको भय मान्थे र दष्ु टताबाट अलग बस्थे।”
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यो अय्यूबको बारे मा बाइबलमा गररएको पदहलो मूल्याङ्ग्कर् हो, र यो वाक्य, लेिक आफैले गरे को
अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर् हो। स्वाभाषवक रूपमा, यसले मानर्सले गरे को अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर्को पनर्
प्रनतनर्चधत्व गदचछ, जर्
ु हो “त्यस मानर्स र्सद्ध र धमी चथए अनर् नतर्ी परमेश्वरको भय मान्थे

र दष्ु टताबाट अलग बस्थे।” अको, हामी परमेश्वरले गर्ुचभएको अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर् पढौं:
“त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्”
(अय्यूब १:८)। ती दई
ु मध्ये एउटा मानर्सबाट आयो, र अको परमेश्वरबाटको चथयो; ती एउटै

षवियवस्तु भएका दई
ु वटा मल्
ू याङ्ग्कर् हुर् ्। त्यसैले यो दे ख्न सककन्छ, कक अय्यब
ू को व्यवहार र
आर्रण मानर्सले जान्दथ्यो र परमेश्वरद्वारा प्रशंसा गररएको चथयो। अको शब्दमा भन्दा, मानर्सको
अचग र परमेश्वरको अचग अय्यूबको आर्रण एकसमार् चथयो; नतर्ले हरसमय आफ्र्ो व्यवहार र
अर्भप्राय सधैँ परमेश्वरको सामु राख्थे, यसैले कक ती परमेश्वरले अवलोकर् गर्ुचभएको होस ्, र नतर्ी
यस्तो व्यम्क्त चथए जसले परमेश्वरको भय मान्थे र जो िराबीबाट टाढा बस्थे। यसरी, परमेश्वरको

र्जरमा, पथ्
ृ वीका मानर्सहरूमा अय्यूब मात्र र्सद्ध र सोझा चथए, जसले परमेश्वरको भय मान्थे र
जो िराबीबाट टाढा बस्थे।

अय्यूबले ततनको िै तनक जीवनमा परमेश्वरको भय मानेका र खराबीबाट टाढा बसेका सतबन्िी

वविेष प्रकटीकरर्हरू

यसपनछ, हामी अय्यूबले परमेश्वरको भय मार्ेका र िराबीबाट टाढा रहे का सम्बन्धी षवशेि

प्रकटीकरणहरूलाई हे रौं। यसभन्दा अनघ र पनछका िण्डहरू बाहे क हामी अय्यूब १:५ पनर् पढौं,
जुर् अय्यूबले परमेश्वरको भय मार्ेका र िराबीबाट टाढा बसेका बारे मा रहे को एउटा षवशेि

अर्भव्यम्क्त हो। यो कुरा नतर्ले आफ्र्ो दै नर्क जीवर्मा कसरी परमेश्वरसँग डराउँ थे र िराबीबाट
टाढा बस्थे भन्र्े कुरार्सत सम्बम्न्धत छ; सबैभन्दा मुख्य कुरा, नतर्ले परमेश्वरको भय मान्र् र

िराबीबाट टाढा बस्र्का लाचग जे गर्ुचपथ्यो त्यो मात्र गरे र्र् ्, तर आफ्र्ा छोराछोरीहरूका लाचग
नर्यर्मत रूपमा परमेश्वरलाई होमबर्ल पनर् र्ढाए। नतर्ीहरूले भोज िाँदा “पाप गरे होलार् ् र

नतर्ीहरूका हृदयमा परमेश्वरलाई सरापे होलार् ्” कक भर्ी नतर्ी डराउँ थे। अय्यूबमा यो डर कसरी
प्रकट भयो? मूल पाठले नर्म्र् षववरण ददन्छ: “अनर् भोजका ददर् सककएपनछ अय्यूबले नतर्ीहरूलाई

शुद्ध पाथे, अनर् बबहार् सबैरै उठ्थे र ती सबैका सङ्ग्ख्याबमोम्जम होमबली र्ढाउँ थे।” अय्यूबको

आर्रणले हामीलाई के दे िाउँ छ भर्े, परमेश्वरप्रनतको नतर्को भय नतर्को बादहरी आर्रणमा प्रकट
हुर्ुको सट्टामा नतर्को हृदय र्भत्रबाट आएको चथयो र परमेश्वरप्रनतको नतर्को भय नतर्को दै नर्क
जीवर्को हरे क पक्षमा हरसमय पाउर् सककन्थ्यो, ककर्कक नतर्ले आफैलाई िराबीबाट अलग मात्र

रािेर्र् ्, तर आफ्र्ा छोराछोरीहरूको पक्षमा होमबर्लहरू पनर् र्ढाउँ थे। अको शब्दमा भन्दा, अय्यूब
परमेश्वरको षवरुद्धमा पाप गर्े र आफ्र्ै हृदयमा परमेश्वरलाई इन्कार गर्े बारे मा गहर् रूपमा
डराउर्े मात्र होइर्, तर नतर्का छोराछोरीहरूले परमेश्वरको षवरुद्धमा पाप गरे होलार् ् र उर्ीहरूका

हृदयमा उहाँलाई इन्कार गरे होलार् ् भर्ेर पनर् चर्म्न्तत हुन्थे। यसबाट दे ख्न सककन्छ, कक
परमेश्वरप्रनतको अय्यूबको भयको सत्यता जाँर्मा िडा हुन्छ, र यो कुर्ै पनर् मानर्सको शङ्ग्काभन्दा
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पर छ। नतर्ले यो काम कदहलेकहीीँ गथे वा बारम्बार गथे ? पाठको अम्न्तम वाक्य यस्तो छ,
“अय्यूबले नर्रन्तर यसो गथे।” यी शब्दहरूको अथच यो हो कक अय्यूबले कदहलेकहीीँ वा नतर्लाई
मर् लागेका बेला मात्र गएर आफ्र्ा छोराछोरीहरूलाई हे दैर्थे , र् त नतर्ले प्राथचर्ामाफचत परमेश्वरको

सामर्े स्वीकार र्ै गथे। बरु, नतर्ले आफ्र्ा छोराछोरीहरूलाई नर्यर्मत रूपमा पषवत्र हुर् पठाउँ थे
र नतर्ीहरूका लाचग होमबर्ल र्ढाउँ थे। यहाँ “नर्रन्तर रूपमा” भन्र्े शब्दको अथच नतर्ले एक वा
दई
ु ददर्, वा एक क्षणका लाचग त्यसो गथे भन्र्े हुँदैर्। यसले के भनर्रहे को छ भर्े परमेश्वरप्रनतको
अय्यब
ू को डर अस्थायी चथएर्, र यो ज्ञार् वा बोलेका वर्र्हरूमा सीर्मत चथएर्; त्यसको साटो,
परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट टाढा बस्र्े मागचले नतर्को हृदयलाई मागचनर्दे र्शत गरे को

चथयो, त्यसले नतर्को व्यवहारलाई नर्दे र्शत गरे को चथयो, र उर्को हृदयमा र्ै यो नतर्को

अम्स्तत्वको मूल चथयो। नतर्ले नर्रन्तर यो कुरा गथे भन्र्े तथ्यले के दे िाउँ दछ भर्े , नतर्को
हृदयमा प्रायजसो नतर्ी आफैले पनर् परमेश्वरको षवरुद्धमा पाप गलाचर् ् भर्ी डराउँ थे र आफ्र्ा
छोराछोरीहरूले पनर् परमेश्वरको षवरुद्ध पाप गछच र् ् होला भर्ी डराउँ थे। यसले नतर्को हृदयमा

परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट टाढा बस्र्े कुराको वजर् कनत चथयो भन्र्े कुरालाई दसाचउँछ।

नतर्ले नर्रन्तर यो काम गरे , ककर्कक नतर्को हृदयमा भय र डर चथयो—नतर्ले परमेश्वरको
षवरुद्धमा िराबी र पाप गरे कक अनर् नतर्ी परमेश्वरको मागचबाट तकेर गए कक र त्यसरी

परमेश्वरलाई सन्तष्ु ट तल्
ु याउर् सक्दै र्र् ् कक भर्ी डराउँ थे। यसको साथसाथै, नतर्ी आफ्र्ा

छोराछोरीले परमेश्वरलाई ररस उठाए कक भर्ी नतर्ीहरूको षवियमा पनर् चर्म्न्तत हुन्थे। अय्यूबको
दै नर्क जीवर्मा नतर्को सामान्य आर्रण यस्तो चथयो। नतर्को यही सामान्य आर्रणले प्रमाखणत

गदचछ कक अय्यूब परमेश्वरसँग डराउँ थे र िराबीबाट अलग बस्थे भन्र्े कुरा केवल िोक्रा शब्दहरू

मात्र चथएर्र् ्, अय्यूब वास्तवमा र्ै त्यस्तो वास्तषवकतामा म्जउँ थे। “अय्यूबले नर्रन्तर यसो गथे” :
यी शब्दहरूले हामीलाई परमेश्वरको सामु अय्यूबको दै नर्क कायचहरूको बारे मा बताउँ छ। जब नतर्ले

नर्रन्तर त्यसो गरे , के नतर्को व्यवहार र नतर्को हृदय परमेश्वरको सामर्े पुग्यो? अको शब्दमा,
के परमेश्वर नतर्को हृदय र नतर्को व्यवहारबाट प्रायजसो प्रसन्र् बन्र्ुहुन्थ्यो? त्यसोभए, अय्यूबले

कुर् अवस्थामा र कुर् सन्दभचमा नर्रन्तर त्यसो गरररहे ? केही मानर्सहरूले भन्छर् ् कक परमे श्वर
घरीघरी अय्यब
ू को सामु दे िा पर्चह
ु ु न्थ्यो त्यसैले नतर्ले त्यस्तो व्यवहार गथे ; कोही भन्छर् ् नतर्मा
िराबीबाट अलग रहर्े इच्छा भएकोले नतर्ले नर्रन्तर त्यसो गरे ; र कोही भन्छर् ् कक सायद

नतर्को धर्-सम्पषि सम्जलै प्राप्त भएको चथएर् भन्र्े नतर्लाई लाग्थ्यो, र त्यो नतर्लाई
परमेश्वरले ददर्ुभएको हो भन्र्े नतर्ी जान्दथे , त्यसैले उर्ी परमेश्वरको षवरुद्ध पाप गदाच वा

उहाँलाई दुःु िी बर्ाउँ दा त्यो सम्पषि गम
ु ाउर्ु पलाच भर्ी साह्रै डराएका चथए। के यी दाबीहरूमध्ये

कुर्ै सत्य छ? स्पष्ट छ, सत्य छै र्। ककर्कक, परमेश्वरको र्जरमा अय्यूबको बारे मा परमेश् वरले
जे कुरालाई म्स्वकार्ुचभयो र कदर गर्ुचभयो त्यो नतर्ले सो नर्रन्तर गरे भन्र्े तथ्य चथएर्; त्यो

भन्दा पनर् बढी, नतर्लाई शैतार्को हातमा सुम्म्पँदा र नतर्को परीक्षा हुँदा परमेश्वर, मानर्स र
शैतार्को सामु नतर्को आर्रण कस्तो चथयो त्यही र्ै परमेश्वरले स्वीकार र कदर गर्चभ
ु एको कुरा
चथयो। तलका िण्डहरूले अत्यन्त पत्याररला प्रमाणहरू प्रदार् गछच र् ,् त्यस्ता प्रमाणहरू जसले
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हामीलाई परमेश्वरले गर्ुचभएको अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर्को सत्यता दे िाउँ दछ। यसपनछ, हामी
धमचशास्त्रका नर्म्र् िण्डहरू पढौं।

२. शैतार्ले पदहलो पटक अय्यब
ू लाई परीक्षा गछच (नतर्को पशध
ु र् र्ोररयो र नतर्का

छोराछोरीहरूमाचथ षवपषि आइपछच )

अ. परमेश्वरद्वारा बोर्लएका वर्र्हरू

अय्यूब १:८ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को

छस ्, त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही
पनर् छै र्?

अय्यूब १:१२ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, हे र,् त्यससँग भएको सबै तेरो शम्क्तमा छ;

त्यसमाचथ मात्रै तैँले तेरो हात र्लगा। त्यसैले शैतार् यहोवाको उपम्स्थनतबाट गयो।
आ. शैतार्को जबाफ

अय्यूब १:९-११ त्यसपनछ शैतार्ले यहोवालाई जवाफ ददयो र भन्यो, के अय्यूबले परमेश्वरको

भय त्यषिकै मान्छ र? के तपाईंले नतर्को वररपरर, र नतर्को घर वररपरर, र नतर्ीसँग भएका सबै

थोकलाई र्ारै नतरबाट बार हाल्र्ुभएको छै र् र? तपाईंले नतर्को हातका कामहरूमा आर्शि ् ददर्ुभएको
छ र नतर्का धर्-सम्पषि मुलुकभरर वद्
ृ चध गर्ुचभएको छ। तर अदहले तपाईंको हात पसार्ुचहोस ्, र
नतर्ीसँग भएका सबै थोक छोइददर्ह
ु ोस ् र नतर्ले तपाईंलाई सोझै सराप्र्ेछ।

अय्यूबको ववश्वास मसद्ि होस ् भनेर परमेश्वरले िैतानलाई अय्यूबको परीक्षा गने अनुमतत

हिनुहुन्र्

अय्यब
ू १:८ त्यो पदहलो षववरण हो जहाँ हामी बाइबलमा यहोवा परमेश्वर र शैतार्बीर्को

वाताचलाप दे ख्छौं। त्यसोभए, परमेश्वरले के भन्र्ुभयो? मूल पाठले नर्म्र् षववरण प्रदार् गदचछ:

“अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को छस ्, त्योजस्तो
र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्?” यो

शैतार्को अगाडड अय्यूबको षवियमा परमेश्वरले गर्ुचभएको मूल्याङ्ग्कर् चथयो; परमेश्वरले भन्र्ुभयो,

कक नतर्ी एक र्सद्ध र सोझो मानर्स हुर् ्, त्यस्तो व्यम्क्त जसले परमेश्वरको भय मान्थे र जो
िराबीबाट टाढा बस्थे। परमेश्वर र शैतार्बीर् यी कुराहरू हुर्ुभन्दा अनघ, परमेश्वरले अय्यूबलाई

जाँच्र् शैतार्लाई प्रयोग गर्े—उहाँले अय्यूबलाई शैतार्को हातमा सुम्पर्े संकल्प गर्ुचभएको चथयो।

एक पक्षमा, यसले अय्यूबको सम्बन्धमा परमेश्वरको अवलोकर् र मूल्याङ्ग्कर् सही र त्रुदटहीर् छ
भर्ी

साबबत

गथ्यो, र

अय्यब
ू को

गवाहीद्वारा

शैतार्

समचमा

पर्ेचथयो; अकोमा, त्यसले

परमेश्वरमाचथको अय्यूबको षवश्वास र परमेश्वरप्रनतको भयलाई र्सद्ध बर्ाउँ थ्यो। त्यसैले , जब
शैतार् परमेश्वरको सामु आयो, परमेश्वरले त्यसलाई म्स्वकार्ुचभएर्। उहाँले र्सधा कुरा काटे र

शैतार्लाई सोध्र्ुभयो: “के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को छस ्, त्योजस्तो र्सद्ध र
सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्?” परमेश्वरको प्रश्र्मा

नर्म्र् अथचहरू छर् ्: शैतार्ले सबै ठाउँ मा घुम्र्े गरे को र अय्यूबको बारे मा चर्यो गर्े गरे को
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परमेश्वरलाई थाहा चथयो। यसले अय्यूबलाई धेरै पटक परीक्षा र हमला गरे को चथयो र त्यो

परमेश्वरमाचथको नतर्को षवश्वास र परमेश्वरप्रनतको भय म्स्थर रदहरहर् सक्दै र् भर्ी प्रमाखणत

गर्च नतर्ीमाचथ षवर्ाश ल्याउर्े उपायको िोजीमा चथयो। अय्यब
ू ले परमेश्वरलाई त्यागोस ् र त्यसले
नतर्लाई परमेश्वरको हातबाट िोस्र् सकोस ् भर्ेर शैतार्ले अय्यूबलाई भताभुङ्ग्ग पार्े अवसरहरू

पनर् िोज्यो। तापनर् परमेश्वरले अय्यूबको हृदयर्भत्र हे र्ुचभयो र नतर्लाई अनत र्सद्ध र धमी, र

परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े व्यम्क्तको रूपमा दे ख्नुभयो। अय्यूब र्सद्ध र
इमार्दार मानर्स हुर् जसले परमेश्वरको भय मान्दछ र जो दष्ु टताबाट अलग रहन्छ, अय्यब
ू ले
कदहल्यै परमेश्वरलाई त्याग्दै र् र शैतार्को पनछ लाग्दै र् भर्ी शैतार्लाई बताउर् परमेश्वरले एउटा

प्रश्र्को प्रयोग गर्ुचभयो। परमेश्वरबाट अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर् सुर्ेपनछ शैतार्मा एउटा अपमार्को
जन्म भयो र शैतार् अत्यन्तै क्रोचधत भयो अनर् अय्यूबलाई िोसेर र्लर् अझ अधीर भयो, ककर्कक

शैतार्ले कदहल्यै पनर् कुर्ै व्यम्क्त र्सद्ध र इमार्दार हुर् सक्छ, वा उर्ीहरू परमेश्वरर्सत डराउर्

र िराबीबाट अलग बस्र् सक्छर् ् भर्ी षवश्वास गरे को चथएर्। यसको साथसाथै, शैतार्ले मानर्समा

भएको र्सद्धता र इमार्दारीतालाई पनर् घण
ृ ा गथ्यो, र परमेश्वरको भय मान्र् र िराबीबाट अलग
बस्र् सक्र्े मानर्सहरूलाई घण
ृ ा गथ्यो। यसैले अय्यूब १:९-११ मा यो लेखिएको छ, “त्यसपनछ

शैतार्ले यहोवालाई जवाफ ददयो र भन्यो, के अय्यूबले परमेश्वरको भय त्यषिकै मान्छ र? के
तपाईंले नतर्को वररपरर, र नतर्को घर वररपरर, र नतर्ीसँग भएका सबै थोकलाई र्ारै नतरबाट बार

हाल्र्ुभएको छै र् र? तपाईंले नतर्को हातका कामहरूमा आर्शि ् ददर्ुभएको छ र नतर्का धर्-

सम्पषि मुलुकभरर वद्
ृ चध गर्ुचभएको छ। तर अदहले तपाईंको हात पसार्ुचहोस ्, र नतर्ीसँग भएका
सबै थोक छोइददर्ुहोस ् र नतर्ले तपाईंलाई सोझै सराप्र्ेछ।” परमेश्वर शैतार्को द्वेिपूणच स्वभावसँग
राम्ररी पररचर्त हुर्ह
ु ु न्थ्यो, र शैतार्ले धेरै अनघदे खि अय्यब
ू माचथ षवर्ाश ल्याउर्े योजर्ा गरररहे को
छ भर्ी राम्ररी जान्र्ुहुन्थ्यो, यसैले परमेश्वरले अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार छ, नतर्ी परमेश्वरसँग

डराउँ छर् ् र िराबीबाट अलग बस्छर् ् भर्ी शैतार्लाई फेरर बताउँ दै त्यसलाई ठीक बाटोमा ल्याउर्,
त्यसको वास्तषवक अर्ुहार दे िाउर् र्ाहर्ुभयो, र अय्यूबलाई आक्रमण गर्च र परीक्षामा पार्च
ददर्ुभयो। अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वरले जार्ाजार्ी अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार छर् ्, र नतर्ी

परमेश्वरसँग डराउँ छर् ् र िराबीबाट अलग बस्छर् ् भर्ी जोड ददर्भ
ु यो, र यसरी अय्यब
ू र्सद्ध र

सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग रहर्े व्यम्क्त भएकोमा शैतार्को घण
ृ ा र क्रोधको
कारण उहाँले शैतार्लाई अय्यूबमाचथ आक्रमण गर्े अर्ुमनत ददर्ुभयो। पररणामस्वरूप, परमेश्वरले
अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार, परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े व्यम्क्त हो भन्र्े

दे िाएर शैतार्लाई लाजमा पार्चह
ु ु र्े चथयो, यसरी शैतार् पण
ू च रूपले अपमानर्त र पराम्जत हुर्ेचथयो।
त्यसपनछ, शैतार्ले अब अय्यूबको र्सद्धता, इमार्दारीता, परमेश्वरप्रनतको भय, वा िराबीबाट
जोचगर्े उर्को आर्रणको बारे मा फेरर कदहल्यै शङ्ग्का वा आरोप लगाउर्े चथएर्। यसरी, परमेश्वरको

जाँर् र शैतार्को परीक्षा कररब नर्म्श्र्त चथयो। परमेश्वरको जाँर् र शैतार्को परीक्षाको सामर्ा
गर्च सक्र्े व्यम्क्त अय्यूब मात्र चथए। यस वाताचलापपनछ, शैतार्लाई अय्यूबको परीक्षा गर्े अर्ुमनत
प्रदार् गररयो। यसरी शैतार्को आक्रमणको पदहलो र्रण सरु
ु भयो। यी आक्रमणहरूको नर्सार्ा
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अय्यूबको सम्पषि चथयो, ककर्कक शैतार्ले अय्यूबको षवरुद्धमा नर्म्र् आरोप लगाएको चथयो: “के

अय्यूबले परमेश्वरको भय त्यषिकै मान्छ र? … तपाईंले नतर्को हातका कामहरूमा आर्शि ्
ददर्भ
ु एको छ र नतर्का धर्-सम्पषि मल
ु क
ु भरर वद्
ु एको छ।” फलस्वरूप, परमेश्वरले
ृ चध गर्चभ

शैतार्लाई अय्यूबका सबै कुरा िोस्र्े अर्ुमनत ददर्ुभयो—परमेश्वरले शैतार्सँग कुरा गर्ुचको उद्दे श्य

यही चथयो। यद्यषप, परमेश्वरले शैतार्सँग एउटा माग गर्ुचभयो: “त्यससँग भएको सबै तेरो शम्क्तमा

छ; त्यसमाचथ मात्रै तैँले तेरो हात र्लगा” (अय्यूब १:१२)। परमेश्वरले यही सतचमा शैतार्लाई
अय्यब
ू को परीक्षा गर्े अर्म
ु नत ददर्भ
ु यो र अय्यब
ू लाई शैतार्को हातमा ददर्भ
ु यो, र उहाँले शैतार्का
लाचग यो सीमा तोककददर्ुभएको चथयो: उहाँले शैतार्लाई अय्यूबको कुर्ै हानर् र्गर्च आज्ञा ददर्ुभयो।

ककर्कक अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार छ भर्ी परमेश्वरले पदहर्ार् गर्ुचभएको चथयो, र उहाँको सामु

अय्यूबको र्सद्धता र इमार्दारीता शङ्ग्का गर्च र्सककर्े छ, परीक्षामा पदाच नतर्ी िडा हुर् सक्छर् ्
भन्र्े षवश्वास उहाँलाई चथयो, त्यसैले परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यूबको परीक्षा गर्े अर्ुमनत
ददर्ुभयो, तर शैतार्लाई केही सीमाहरू तोकी ददर्ुभयो: शैतार्लाई अय्यूबका सबै सम्पषि िोस्र्े

अर्ुमनत ददइयो, तर त्यसले नतर्ीमाचथ औंला उठाउर् सक्दै र्चथए। यसको अथच के हो? यसको अथच
के हो भर्े, त्यसबेला परमेश्वरले अय्यूबलाई पूणच रूपमा शैतार्को हातमा ददर्ुभएर्। शैतार्ले
आफूले र्ाहे को जुर्सुकै तररकाले अय्यूबको परीक्षा गर्च सक्थ्यो, तर त्यसले अय्यूबलाई र्ोट

पर्ु याउर् सक्दै र्चथयो—नतर्को टाउकोको एउटा कपालसमेत छुर् सक्दै र्थ्यो—ककर्कक मानर्सका सबै
कुरा परमेश्वरद्वारा नर्यम्न्त्रत हुन्छ, र ककर्कक मानर्स बाँच्छ कक मछच त्यसको नर्णचय परमेश्वरले
गर्ुचहुन्छ। शैतार्सँग यो अर्ुमनत-पत्र छै र्। परमेश्वरले शैतार्लाई यो कुरा भन्र्भ
ु एपनछ शैतार्ले

सुरु गर्चको लाचग पखिचरहर् सकेर्। त्यसले अय्यूबलाई परीक्षा गर्च सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्यो,

र केही समयपनछ र्ै अय्यब
ू ले परमेश्वरले नतर्लाई ददर्भ
ु एका कैयौं भेडा र गोरुहरू र सम्पषि सबै
गुमाइसकेका चथए…। यसरी परमेश्वरको परीक्षा नतर्ीमाचथ आयो।

बाइबलले हामीलाई अय्यूबको परीक्षा कहाँबाट उत्पषि भयो भन्र्े बारे मा बताउर्े भए पनर्, ती

परीक्षाहरूको र्शकार भएका अय्यूब आफैलाई, के भइरहे को छ भन्र्े थाहा चथयो? अय्यूब केवल एक
मरणशील मानर्स चथए; अवश्य र्ै, नतर्लाई आफ्र्ो वररपरर प्रकट भइरहे को घटर्ाको बारे मा केही

पनर् थाहा चथएर्। तापनर्, नतर्मा भएको परमेश्वरको भय साथै नतर्को र्सद्धता र सोझोपर्ले

नतर्लाई आफूमाचथ परमेश्वरको परीक्षा आएको छ भन्र्े थाहा गरायो। आम्त्मक क्षेत्रमा के भएको
चथयो भन्र्े नतर्लाई थाहा चथएर्, र् त यी परीक्षाहरूका पछाडड रहे का परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको
बारे मा र्ै नतर्लाई थाहा चथयो। तर उर्ीमाचथ जे आइपरे पनर्, नतर्ी आफ्र्ो र्सद्धता र सोझोपर्मा

दृढ रहर्प
ु छच , र परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े मागचमा रहर्ु पछच भन्र्े कुरा
नतर्लाई थाहा चथयो। यी मार्मलाहरूप्रनतको अय्यब
ू को आर्रण र प्रनतकक्रयालाई परमेश्वरले स्पष्ट

रूपमा दे ख्नुभएको चथयो। परमेश्वरले के दे ख्नुभयो? उहाँले परमेश्वरको भय मान्र्े अय्यूबको हृदय
दे ख्नुभयो, ककर्कक सुरुदे खि अय्यूबको परीक्षा गररएको बेलासम्म, अय्यूबको हृदय परमेश्वरप्रनत िुला

चथयो, त्यो परमेश्वरको सामु उदाङ्ग्गो चथयो, र अय्यूबले आफ्र्ो र्सद्धता वा सोझोपर् त्याग गरे र्र् ्,
र् त नतर्ले परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े मागच र्ै त्यागे , र् त्यसबाट तकेर
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गए—परमेश्वरका नर्म्म्त योभन्दा बढी सन्तोिजर्क अरू कुर्ै कुरा चथएर्। त्यसपनछ हामी अय्यूब

कस्ता परीक्षाहरूबाट भएर गए, र नतर्ले यी जाँर्हरूको सामर्ा कसरी गरे सो हे र्ेछौं। आउर्ुहोस ्,
हामी धमचशास्त्रबाट पढौं।

ग. अय्यूबको प्रनतकक्रया

अय्यूब १:२०-२१ त्यसपनछ अय्यूब उठे , आफ्र्ो िास्टो च्याते, आफ्र्ो कपाल िौरे , भूँइमा

लम्पसार परे र आराधर्ा गरे , अनर् नतर्ले भर्े, म मेरी आमाको गभचबाट र्ाङ्ग्गै आएँ र म र्ाङ्ग्गै
फकचर्ेछु: यहोवाले ददर्भ
ु यो र यहोवाले र्ै लार्भ
ु एको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।

अय्यूब आफूमसत भएका सबै थोक परमेश्वरप्रततको ततनको भयबाट आएकोले, त्यसलाई आफै

फकाछउन तयार हुन्र्न ्

परमेश्वरले शैतार्लाई “त्यससँग भएको सबै तेरो शम्क्तमा छ; त्यसमाचथ मात्रै तैँले तेरो हात

र्लगा,” भन्र्ुभएपनछ, शैतार् त्यहाँबाट गयो र त्यसको लगिै अय्यूब अर्ार्क र भयङ्ग्कर
आक्रमणको र्शकार भयो: सुरुमा, नतर्का गोरुहरू र गधाहरू लुदटए र नतर्का केही र्ोकरहरू माररए;
त्यसपनछ नतर्का भेडा र अरू र्ाकरहरू आगोमा भस्म भए। त्यसपनछ, नतर्का ऊँटहरू लचगए र

नतर्का अझ धेरै र्ाकरहरूको हत्या गररयो। अन्त्यमा, नतर्का छोराछोरीहरूको ज्यार् र्लइयो। यो

र्रणबद्ध आक्रमण अय्यब
ू ले पदहलो परीक्षाको अवचधमा भोगेका यातर्ाहरू चथए। परमेश्वरको

आज्ञाअर्ुसार, यी आक्रमणहरूको अवचधमा शैतार्ले अय्यूबको सम्पषि र नतर्का छोराछोरीहरूलाई
मात्र लक्षक्षत गर्यो, र अय्यूब स्वयमलाई
्
हानर् गरे र्। यद्यषप, अय्यूब धेरै सम्पषि भएको धर्ी

मानर्सबाट पररवतचर् भएर तुरुन्तै त्यस्तो व्यम्क्त बन्यो, जोसँग केही चथएर्। कसैले पनर् यो छक्क
पार्े अर्म्मको प्रहारको सामर्ा गर्च सक्दै र्चथयो वा त्यसप्रनत उचर्त प्रनतकक्रया दे िाउर्
सक्दै र्चथयो, तर अय्यूबले आफ्र्ो असाधारण पक्ष प्रकट गरे । धमचशास्त्रले नर्म्र् षववरण प्रदार्

गदचछ: “त्यसपनछ अय्यूब उठे , आफ्र्ो िास्टो च्याते, आफ्र्ो कपाल िौरे , भूँइमा लम्पसार परे र
आराधर्ा गरे ।” अय्यूबले आफ्र्ा छोराछोरीहरू र नतर्का सबै सम्पषि गुमाएको िबर सुर्ेपनछ

नतर्ले ददएको पदहलो प्रनतकक्रया यही चथयो। सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा, नतर्ी अर्म्म्मत भएको वा
डरले िस्त भएको दे खिँदैर्, नतर्ले क्रोध वा घण
ृ ा प्रकट गर्े कुरा त परै जाओस ्। त्यसपनछ तँ

दे ख्छस ्, कक नतर्ले ती षवपषिहरू संयोगले आएका होइर्र् ्, वा ती मानर्सको हातद्वारा भएका

होइर्र् ्, वा नतर्ले पाउर्ुपर्े दण्ड वा सजाय त झर्ै होइर् भर्ी आफ्र्ो हृदयमा बुझेका चथए। बरु,
यहोवाको परीक्षा नतर्ीमाचथ आएको चथयो; नतर्को सम्पषि र छोराछोरीहरू र्लर् र्ाहर्े यहोवा र्ै

हुर्ह
ु ु न्थ्यो। त्यस बेला अय्यब
ू एकदम शान्त र स्पष्ट षवर्ारका चथए। नतर्को र्सद्ध र सोझो
मार्वताले नतर्लाई आफूमा परे का षवपषिहरूबारे तकचसंगत र स्वाभाषवक रूपमा सही षवर्ार र

नर्णचय गर्च सक्षम तुल्यायो, र यसको पररणाम स्वरूप नतर्ले असाधारण रूपमा शान्त ककर्समको

व्यवहार गरे : “त्यसपनछ अय्यूब उठे , आफ्र्ो िास्टो च्याते, आफ्र्ो कपाल िौरे , भूँइमा लम्पसार

परे र आराधर्ा गरे ।” “आफ्र्ो िास्टो च्याते” यसको अथच नतर्ी वस्त्रहीर् चथए, र नतर्ीर्सत केही

चथएर् भन्र्े हुन्छ। “आफ्र्ो कपाल िौरे ” को अथच नतर्ी र्वजात र्शशुको रूपमा परमेश्वरको सामु
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फके; “भूँइमा लम्पसार परे र आराधर्ा गरे ” को अथच के हो भर्े नतर्ी संसारमा र्ाङ्ग्गै आएका

चथए, र आज नतर्ीर्सत केही चथएर्, नतर्ी र्वजात र्शशज
ु स्तो बर्ेर परमेश्वरको सामु फकेका
चथए। आफूमाचथ पररआएका सबै कुराहरूप्रनत अय्यब
ू को जर्
ु आर्रण चथयो, त्यो परमेश्वरको कुर्ै

पनर् प्राणीले हार्सल गर्च सक्दै र् चथयो। यहोवामाचथको नतर्को षवश्वास षवश्वासको क्षेत्रभन्दा माचथ

पुगेको चथयो; परमेश्वरप्रनतको नतर्को भय चथयो, परमेश्वरप्रनतको नतर्को आज्ञाकारीता यही चथयो;
परमेश्वरले नतर्लाई ददर्ुभएका नर्म्म्त मात्र नतर्ले उहाँलाई धन्यवाद ददएर्र् ्, तर नतर्ीबाट

र्लर्भ
ु एको नर्म्म्त पनर् धन्यवाद ददए। यसबाहे क, नतर्ले आफ्र्ो जीवर्सदहत आफ्र्ो स्वार्मत्वमा
भएका सम्पूणच थोक आफै परमेश्वरकहाँ फकाचउर् सके।

परमेश्वरप्रनतको अय्यूबको भय र आज्ञाकाररता मार्वजानतका लाचग एउटा उदाहरण हो, र

नतर्को र्सद्धता र सोझोपर् मार्वताको र्रम र्समा चथए, जुर् मानर्समा हुर्ुपदचछ। नतर्ले
परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ्, तापनर् नतर्ले परमेश्वर साँच्र्ै र्ै हुर्ुहुन्छ भर्ी बुझे, र यो कुरा
बुझेकाले र्ै नतर्ले परमेश्वरको भय मार्े, र परमेश्वरप्रनतको नतर्को भयको कारण नतर्ले

परमेश्वरको आज्ञापालर् गर्च सके। नतर्ले आफूसँग भएका सबै थोकहरूमाचथ परमेश्वरलाई स्वतन्त्र

रूपमा नर्यन्त्रण गर्च ददए, तापनर् नतर्ले गुर्ासो गरे र्र् ्, र परमेश्वरको सामु घोप्टो परे , र त्यस
बेला यदद परमेश्वरले नतर्को दे ह र्लर्ुभयो भर्े पनर् नतर्ले कुर्ै गुर्ासो र्गरी िुसीसाथ उहाँलाई
त्यसो गर्च ददर्े चथएँ भर्ी भर्े। नतर्को सम्पूणच आर्रण नतर्को र्सद्ध र सोझो मार्वताका

कारण चथयो। भन्र्ुको अथच, नतर्को नर्दोिता, इमार्दारीता र दयाको पररणामस्वरूप, अय्यू ब
परमेश्वरको अम्स्तत्व सम्बन्धी आफ्र्ो बुझाइ र अर्ुभवमा अटल चथए, र यही आधारमा नतर्ले

आफैसँग माग गरे अनर् परमेश्वरले नतर्लाई अगुवाइ गर्ुचभए अर्ुसार र सबै थोक माझ नतर्ले

दे िेका परमेश्वरले गर्चभ
ु एका कामअर्स
ु ार परमेश्वरको सामु आफ्र्ो सोर्षवर्ार, व्यवहार, आर्रण

र काम गर्े र्सद्धान्तहरूलाई यही मापदण्ड अर्ुरूप बर्ाए। समय बबत्दै जाँदा, नतर्का अर्ुभवहरूले
नतर्मा परमेश्वरप्रनतको साँर्ो र वास्तषवक भय उत्पन्र् गरायो र नतर्लाई िराबीबाट अलग

बस्र्े बर्ायो। अय्यूबले ददह्रलो गरी समाइरािेको इमार्दाररताको स्रोत यही र्ै चथयो। अय्यू बमा

नर्ष्कपट, नर्दोि र दयालु मार्वता चथयो, र नतर्ीसँग परमेश्वरको भय मान्र्े, परमेश्वरको
आज्ञापालर् गर्े र िराबीबाट अलग बस्र्े वास्तषवक अर्भ
ु व चथयो, साथै “यहोवाले ददर्ुभयो र
यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ” भन्र्े ज्ञार् पनर् चथयो। यी कुराहरूको कारणले गदाच मात्र नतर्ी

शैतार्को त्यस्तो डरलाग्दो आक्रमणको बीर्मा आफ्र्ो गवाहीमा दृढ भएर िडा हुर् सकेका चथए,
र त्यही कारणहरूले गदाच नतर्ले परमेश्वरलाई नर्राश पार्च सकेर्र् ् र नतर्ीमाचथ परमेश्वरका
जाँर्हरू आइ लाग्दा नतर्ले परमेश्वरलाई सन्तोिजर्क जबाफ ददर् सके। त्यो पदहलो परीक्षाको

अवचधमा अय्यूबको आर्रण एकदम इमार्दार ककर्समको भए तापनर्, पनछका पुस्ताहरूले
जीवर्भर प्रयत्र् गरे पनछ पनर् यस्तो इमार्दारी प्राप्त गर्च नर्म्श्र्त चथएर्, र् त उर्ीहरूमा माचथ

वणचर् गररएको अय्यूबको आर्रण हुन्छ भन्र्े र्ै छ। आज, अय्यूबको इमार्दार आर्रणको
सामर्ा गर्ुच पदाच, र परमेश्वरमा षवश्वास गर्े र परमेश्वरलाई पछ्याउर्े भर्ी दाबी गर्ेहरूले “पूणच
आज्ञापालर् र मत्ृ यस
ु म्मै बफादार रहन्छु” भर्ी परमेश्वरलाई दे िाउर्े चर्च्याहट र संकल्पसँ ग
1828

यसलाई तुलर्ा गदाच, के नतमीहरूलाई गहर् रूपमा लाज हुन्छ कक हुँदैर्?
जब तँ पषवत्र-शास्त्रमा अय्यूब र नतर्को पररवारले भोगेका सबै कुराहरू पढ्छस ् तब तेरो

प्रनतकक्रया कस्तो हुन्छ? के तँ आफ्र्ा षवर्ारमा हराउँ छस ्? के तँ र्ककत बन्छस ्? के अय्यब
ू माचथ
आइपरे का परीक्षाहरूलाई “डरलाग्दो” भर्ेर वणचर् गर्च सककन्छ? अको शब्दमा भन्दा, धमचशास्त्रमा
वणचर् गररएको अय्यूबका परीक्षाहरू पढ्दा र्ै भयावह लाग्छ, वास्तषवक जीवर्मा त झर् ् ती कस्ता
चथए होलार् ्, सो बारे मा त केही भन्र् सककँदै र्। त्यसरी तँ दे ख्छस ्, अय्यूबमाचथ आइपरे को कुरा

एउटा “अभ्यास कसरत” चथएर्, तर वास्तषवक “लडाइँ” चथयो, जसमा वास्तषवक “बन्दक
ु हरू” र

“गोलीहरू” चथए। तर कसको हातद्वारा नतर्ी परीक्षाहरूमा पाररएका चथए? अवश्य, ती शैतार्को
काम चथए, र शैतार्ले आफ्र्ै हातले यी कामहरू गरे को चथयो। यसको बाबजुद पनर्, यी कुराहरू

गर्े अचधकार परमेश्वरले ददर्ुभएको चथयो। के परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यूबको परीक्षा कुर्
माध्यमद्वारा गर्ुचपछच भर्ी बताउर्ुभएको चथयो? उहाँले बताउर्ुभएको चथएर्। परमेश्वरले केवल

एउटा सतच राख्नुभयो जुर् शैतार्ले पालर् गर्ुचपथ्यो, र त्यसपनछ अय्यूबमाचथ परीक्षा आयो। जब
अय्यूबमाचथ परीक्षा आयो, त्यसले मानर्सहरूलाई शैतार्को कुकमच र कुरूपताको, मानर्सप्रनत त्यसको

द्वेि र घण
ृ ाको अनर् परमेश्वरसँगको शत्रुताको ज्ञार् ददयो। यसमा हामी दे ख्छौं त्यो परीक्षा
कनतसम्म क्रूर चथयो भन्र्े कुरा शब्दहरूमा वणचर् गर्च सककँदै र्। यो भन्र् सककन्छ, शैतार्ले
मानर्सर्सत जर्
ु द्वेिपण
ू च प्रकृनतसदहत दव्ु यचवहार गर्यो, त्यसको कुरूप अर्ह
ु ार, ती सब यो क्षणमा

पूणच रूपमा प्रकट भएको चथयो। शैतार्ले यो मौका अथाचत ्, परमेश्वरको अर्ुमनतमा प्रदार् गररएको
मौका अय्यूबलाई उि र क्रूर दव्ु यचवहार गर्च, जुर् तररका र तहको क्रूरता आजका मानर्सहरूका
नर्म्म्त अकल्पर्ीय र पूणच रूपले असहर्ीय छ। अय्यूब शैतार्द्वारा परीक्षामा परे का चथए र यो

परीक्षाको अवचधमा नतर्ी आफ्र्ो साक्षीमा दृढ रहे भन्र्भ
ु न्दा बरु परमेश्वरले नतर्का नर्म्म्त तयार
गररददर्ुभएका परीक्षाहरूमा अय्यूबले आफ्र्ो र्सद्धता र इमार्दारीताको रक्षा गर्च, र परमेश्वरको
भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े मागचको रक्षा गर्च शैतार्सँग प्रनतस्पधाच गरे । यस

प्रनतयोचगतामा, अय्यूबले धेरैभन्दा धेरै मूल्यका भेडा र गाईवस्तुहरू गुमाए, नतर्ले आफ्र्ा सबै

सम्पषि गुमाए, र नतर्ले आफ्र्ा छोराछोरीहरू गुमाए। तर नतर्ले आफ्र्ो पूणत
च ा, इमार्दारी र

परमेश्वरप्रनतको डरलाई त्यागेर्र्।् अको शब्दमा भन्र्े हो भर्े, शैतार्सँगको यो प्रनतस्पधाचमा,

अय्यूबले आफ्र्ो पूणचता, इमार्दारी र परमेश्वरप्रनतको डर गुमाउर्ुभन्दा बरु आफ्र्ो सम्पषि र
छोराछोरी गुमाउर् रुर्ाए। नतर्ले मानर्स हुर्ु भर्ेको के हो त्यसको जरा समात्र् रुर्ायो। अय्यूबले
आफ्र्ो सम्पषि गुमाएको सम्पूणच प्रकक्रयाको बारेमा धमचशास्त्रले संक्षक्षप्त षववरण प्रदार् गदचछ, र
साथै अय्यब
ू को व्यवहार र आर्रणको बारे मा पनर् वणचर् गदचछ। यी जदटल, संक्षक्षप्त षववरणहरूले

अय्यूब यस परीक्षाको सामर्ा गदाच लगभग शान्त चथए भन्र्े अर्ुभूनत प्रदार् गछच , तर वास्तवमा
जे भयो त्यो फेरर सज
ृ र्ा गररयो भर्े—यस क्रममा शैतार्को द्वेिपूणच स्वभावलाई पनर् ध्यार्मा

राखियो—म्स्थनतहरू यी वाक्यहरूमा वणचर् गरे झ ैं सरल वा सम्जलो हुर्ेचथएर्। वास्तषवकता अझ
बढी क्रूर चथयो। मार्वजानत र परमेश्वरले म्स्वकार्ुचहुर्े सबैर्सत शैतार्ले त्यस स्तरको षवर्ाश र
घण
ू को हानर् र्गर्चू भर्ी र्भन्र्भ
ु एको
ृ ाद्वारा व्यवहार गदचछ। यदद परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यब
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भए, नर्श्र्य र्ै शैतार्ले नतर्लाई कुर्ै पछुतो र्गरी मार्ेचथयो। कुर्ै पनर् मानर्सले परमेश्वरको

आराधर्ा गरे को शैतार् र्ाहँदैर्, र् त परमेश्वरको दृम्ष्टमा धमी र र्सद्ध साथै सोझो व्यम्क्तले
परमेश्वरको भय मार्ेको र िराबीबाट अलग बसेको र्ै त्यसले र्ाहन्छ। मानर्सहरू परमेश्वरर्सत

डराउर्ु र दष्ु टताबाट अलग रहर्ुको अथच नतर्ीहरू शैतार्लाई त्याग्र्ु र त्यसबाट अलग बस्र्ु हो,
त्यसैले शैतार्ले परमेश्वरको अर्ुमनतको फाइदा उठायो र कुर्ै दया र्गरी अय्यूबमाचथ आफ्र्ो
क्रोध र घण
ृ ा पोिायो। त्यसकारण अय्यूबले मर्दे खि शरीरसम्म, र्भत्रदे खि बादहरसम्म भोगेको

यातर्ा कनत ठूलो चथयो सो तैँले दे ख्छस ्। त्यसबेला अवस्था कस्तो चथयो भर्ी आज बझ्
ु दै र्ौं र
बाइबल षववरणहरूबाट मात्र त्यस बेला पीडामा पदाच अय्यूबका भावर्ाहरू कस्ता चथए भन्र्े संक्षक्षप्त
झलक पाउँ छौं।

अय्यूबको अटल इमानिाररताले िैतानलाई समछमा पािछर् र त्यो आविएर भाग्िर्
यसैले, अय्यूब त्यस यातर्ामा पदाच परमेश्वरले के गर्ुचभयो? परमेश्वरले अवलोकर् गर्ुचभयो, र

हे र्ुचभयो, र पररणामको प्रतीक्षा गर्ुचभयो। जब परमेश्वरले अवलोकर् गर्ुचभयो र हे र्ुचभयो, उहाँले
कस्तो महसुस गर्ुचभयो? उहाँले नर्श्र्य पनर् शोककत महसुस गर्ुचभयो। तर के आफूले अर्ुभूनत

गरे को शोकको कारण के परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यूबको परीक्षा गर्े अर्ुमनत ददर्भ
ु एकोमा

पछुतो गर्चुभयो? यसको उिर हो, गर्चभ
ु एर्, उहाँले त्यस्तो पछुतो महसुस गर्चुभएर्। ककर्कक अय्यू ब
र्सद्ध र सोझो छ, र नतर्ले परमेश्वरको भय मान्छ र नतर्ी िराबीबाट अलग बस्छ भन्र्े कुरामा

उहाँले पूणच रूपमा षवश्वास गर्ुचहुन्थ्यो। परमेश्वरले शैतार्लाई केवल परमेश्वरको सामु अय्यूबको
धार्मचकता जाँर् गर्च, र त्यसको आफ्र्ै दष्ु टता र घण
ृ ा प्रकट गर्े अवसर प्रदार् गर्ुचभएको चथयो।

यसबाहे क , यो घटर्ा अय्यूबले संसारका मानर्सहरू, शैतार्, र परमेश्वरलाई पछ्याउर्े सबैका सामर्े
समेत आफ्र्ो धार्मचकता र परमेश्वरप्रनतको डर र दष्ु टताबाट अलग रहर्े उर्को कायचको बारे मा

गवाही ददर्े मौका चथयो। के अम्न्तम पररणामले अय्यूबप्रनतको परमेश्वरको मूल्याङ्ग्कर् ठीक चथयो
र कुर्ै त्रुदटरदहत चथयो भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गर्यो? के अय्यूबले साँच्र्ै शैतार्लाई पराम्जत
गरे ? यहाँ हामी अय्यूबले बोलेका मुख्य वर्र्हरू पढ्छौं, नतर्ले शैतार्लाई पराम्जत गरे को प्रमाखणत
गर्े वर्र्हरू। नतर्ले भर्े: “म मेरी आमाको गभचबाट र्ाङ्ग्गै आएँ र म र्ाङ्ग्गै फकचर्ेछु।” यो

परमेश्वरप्रनतको अय्यूबको आज्ञाकाररताको आर्रण हो। त्यसपनछ नतर्ले भर्े: “यहोवाले ददर्ुभयो

र यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।” अय्यूबले बोलेका यी वर्र्हरूले के

प्रमाखणत गदचछ भर्े, परमेश्वरले मानर्सको मर्को गदहराइलाई अवलोकर् गर्ुचहुन्छ, उहाँले
मानर्सको मर्र्भत्र दे ख्न सक्र्ुहुन्छ, र ती वर्र्हरूले प्रमाखणत गछच र् ् कक उहाँले अय्यूबलाई
गर्ुचभएको अर्ुमोदर् गल्ती रदहत चथयो, परमेश्वरले अर्ुमोदर् गर्ुचभएको यो व्यम्क्त धमी चथयो।
“यहोवाले ददर्ुभयो र यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।” यी वर्र्हरू

परमेश्वरका लाचग अय्यूबको गवाही हुर् ्। यी साधारण वर्र्हरूले र्ै शैतार्लाई भयभीत पार्यो,
त्यसलाई समचमा पार्यो र त्यो आषिएर भाग्यो, र त्यसबाहे क , त्यसले शैतार्लाई हतकडी लगायो
र त्यसलाई कुर्ै स्रोत-साधर् षवहीर् अवस्थामा छोडी ददयो। त्यसरी र्ै यी वर्र्हरूले शैतार्लाई
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यहोवा परमेश्वरले गर्ुचभएका कायचहरूको र्मत्कार र सामथ्यच महसुस गरायो र परमेश्वरको

मागचद्वारा संर्ार्लत हृदय भएको व्यम्क्तको असाधारण र्मत्कार महसुस गरायो। त्यसबाहे क ,
नतर्ीहरूले परमेश्वरसँग डराउर्े र दष्ु टताबाट अलग रहर्े मागचमा लागेको सार्ो र तुच्छ व्यम्क्तले
दे िाएको शम्क्तशाली जीवर् शम्क्त शैतार्लाई दे िाए। यसरी पदहलो प्रनतस्पधाचमा शैतार्को हार
भयो। “यसबाट र्शक्षा” पाए पनर् शैतार्ले अय्यूबलाई छोड्र्े षवर्ार गरे को चथएर्, र् त त्यसको

िराब प्रकृनतमा कुर्ै पररवतचर् आएको चथयो। शैतार्ले अय्यूबमाचथ हमला गर्च कोर्सस गर्यो, र
फेरर एक पटक परमेश्वरको सामु आयो …

त्यसपनछ, अय्यूब दोस्रो पटक परीक्षामा परे को बारे धमचशास्त्रबाट हे रौं।

३. शैतार्ले फेरर एक पटक अय्यूबलाई परीक्षा गदचछ (अय्यूबको शरीरभरर िदटराहरू नर्स्के)
अ. परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू

अय्यूब २:३ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को

छस ्, त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर्

छै र्? र त्यो अझै आफ्र्ो नर्ष्ठामा दृढ छ, यद्यषप कुर्ै कारणषवर्ा र्ै त्यसलाई र्ष्ट पार्च तैँले
मलाई त्यसको षवरुद्धमा उक्साइस ्।

अय्यूब २:६ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ुभयो, हे र,् त्यो तेरै हातमा छ; तर त्यसको जीवर्

बर्ा।

आ. शैतार्ले बोलेका वर्र्हरू

अय्यूब २:४-५ अनर् शैतार्ले यहोवालाई जवाफ ददयो र भन्यो, छालाको नर्म्म्त छाला, हो,

मानर्सले आफ्र्ो जीवर्को नर्म्म्त आफूसँग भएको सब थोक ददर्ेछ। तर अदहले तपाईंको हात
पसार्चह
ु ोस ् र त्यसको हाड र छालामा छोइददर्ह
ु ोस ् अनर् नतर्ले तपाईंलाई सोझै सराप्र्ेछ।
ई. अय्यूबले कसरी जाँर्को सामर्ा गदचछ

अय्यूब २:९-१० तब नतर्की श्रीमतीले उर्लाई भनर्र् ्, के तपाईं अझ पनर् आफ्र्ो नर्ष्ठा कायम

राख्र्ुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्र्ुहोस ् र मर्ुचहोस ्। तर उर्ले नतर्लाई भर्े, नतमी मूिच स्त्रीले जस्तै
कुरा गछौ? के? के हामीले परमेश्वरको हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण
र्गर्े? यी सबै कुरामा अय्यब
ू ले आफ्र्ा ओठहरूले पाप गरे र्र् ्।

अय्यूब ३:३ म जन्मेको ददर् र बालक जम्न्मएको छ भर्ी भनर्एको त्यो रात र्ष्ट होस ्।
परमेश्वरको मागछप्रततको अय्यूबको प्रेमले अरू सबै कुरालाई उतर्न्र्
धमचशास्त्रले परमेश्वर र शैतार्को बीर्का वर्र्हरूलाई यसरी वणचर् गदचछ: “अनर् यहोवाले

शैतार्लाई भन्र्ुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई षवर्ार गरे को छस ्, त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो,
परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्? र त्यो अझै आफ्र्ो

नर्ष्ठामा दृढ छ, यद्यषप कुर्ै कारणषवर्ा र्ै त्यसलाई र्ष्ट पार्च तैँले मलाई त्यसको षवरुद्धमा
उक्साइस ्” (अय्यब
ू २:३)। यस बातचर्तमा, परमेश्वरले शैतार्लाई पनर् त्यही प्रश्र् सोध्र्ुहुन्छ। यो
यस्तो प्रश्र् हो जसले हामीलाई पदहलो परीक्षाको अवचधमा अय्यूबले प्रदशचर् गरे का र म्जएका
1831

जीवर्को बारे मा यहोवा परमेश्वरको सकारात्मक मूल्याङ्ग्कर् दे िाउँ दछ, र यो मुल्याङ्ग्कर् शैतार्को

परीक्षामा पर्ुच अनघ अय्यूबको बारे मा परमेश्वरले गर्ुचभएको मूल्याङ्ग्कर् भन्दा फरक छै र्। भन्र्ुको
अथच, नतर्ीमाचथ परीक्षा आउर्ुभन्दा पदहले, परमेश्वरको र्जरमा अय्यूब र्सद्ध चथए, र यसैले
परमेश्वरले नतर्ी र नतर्को पररवारलाई बर्ाउर्ुभयो, र नतर्लाई आशीवाचद ददर्ुभयो; नतर्ी

परमेश्वरको र्जरमा आर्शषित हुर्े लायकका चथए। परीक्षापनछ, अय्यूबले आफ्र्ो ओठले पाप
गरे र्र् ्, ककर्कक नतर्ले आफ्र्ो सम्पषि र आफ्र्ा छोराछोरीहरू गुमाएको भए पनर् नतर्ले यहोवाको

र्ाउँ को प्रशंसा गरररहे । नतर्को वास्तषवक आर्रणले गदाच परमेश्वरले नतर्को प्रशंसा गर्चभ
ु यो र
यसको कारणले गदाच , परमेश्वरले नतर्लाई पूणच अङ्ग्क ददर्ुभयो। ककर्कक अय्यूबको र्जरमा,
नतर्का सन्तार् वा सम्पषिले नतर्लाई परमेश्वर त्याग गर्े बर्ाएर्। अको शब्दमा नतर्को हृदयमा
भएको परमेश्वरको स्थार् नतर्का सन्तार् वा सम्पषिको कुर्ै भागले र्लर् सक्दै र्चथयो। अय्यूबको

पदहलो परीक्षाको अवचधमा, नतर्ले परमेश्वरलाई उहाँप्रनतको नतर्को प्रेम र परमेश्वरको भय र
िराबीबाट अलग बस्र्े नतर्को मागचले अरू सबै कुरालाई उनछन्छ भर्ी दे िाए। यो परीक्षाले
अय्यूबलाई यहोवा परमेश्वरबाट इर्ाम प्राप्त गर्े र नतर्को सम्पषि र छोराछोरीहरू उहाँद्वारा
लचगर्े अर्ुभव मात्र ददयो।

अय्यूबका लाचग, यो एउटा साँर्ो अर्ुभव चथयो जसले नतर्को आत्मालाई धोएर सफा गर्यो;

यो जीवर्को बम्प्तस्मा चथयो जसले नतर्को अम्स्तत्वलाई परू ा गर्यो, र यसबाहे क, यो एक भव्य

र्ाड चथयो जसले परमेश्वरप्रनतको नतर्को आज्ञाकारीता र डरको जाँर् गर्यो। परीक्षाको कारण
अय्यूब धर्ी मानर्सदे खि केही पनर् र्भएको मानर्समा पररवतचर् भए, र यसले नतर्लाई शैतार्ले

मार्वजानत गर्े दरु
ु पयोगको अर्ुभव गरायो। नतर्को अभावले नतर्लाई शैतार्को घण
ृ ा गर्े बर्ाएर्,
बरु, शैतार्को िराब कायचहरूमा नतर्ले शैतार्को कुरूपता र घखृ णत रूप, साथै परमेश्वरर्सत शैतार्को
शत्रुतालाई पनर् दे िे, र त्यसले नतर्लाई परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट टाढा बस्र्े मागचमा

दृढतासाथ सदा रहर् प्रोत्सादहत गर्यो। नतर्ले सम्पषि, छोराछोरी वा आफन्तहरू जस्ता बाह्य
कारकहरूको कारण नतर्ले कदहल्यै परमेश्वरलाई र्त्याग्र्े र परमेश्वरको मागचलाई षपठ्यूँ र्फकाचउर्े

शपथ िाए, र् त नतर्ी कदहल्यै शैतार्, सम्पषि वा कुर्ै पनर् व्यम्क्तको दास र्ै हुर्ेचथए। यहोवा
परमेश्वर बाहे क अरू कोही पनर् नतर्का प्रभु वा परमेश्वर हुर् सक्दै र्चथयो। अय्यब
ू को आकांक्षा
त्यस्तै चथयो। अकोतफच, अय्यूबले यस परीक्षाबाट केही प्राप्त गरे का चथए: परमेश्वरले नतर्लाई
ददर्ुभएका परीक्षाहरूको बीर्मा नतर्ले ठूलो धर् कमाएका चथए।

षवगतका धेरै दशकहरूको अय्यूबको जीवर्को अवचधमा, नतर्ले यहोवाका कायचहरू हे रररहे का

चथए र यहोवा परमेश्वरले नतर्लाई ददर्भ
ु एको आर्शि ् प्राप्त गरे का चथए। ती आर्शिहरूले गदाच
नतर्लाई अत्यन्त असहज र ऋणी महसुस गराएको चथयो, ककर्कक नतर्ले परमेश्वरका नर्म्म्त केही

गरे को छै र्, तैपनर् यस्तो ठूलो आर्शि पाएका छर् ् र यनत धेरै अर्ुिह पाएका छर् ् भन्र्े नतर्को

षवश्वास चथयो। यसैकारण, नतर्ले परमेश्वरको कजाच नतर्च सकूँ भन्र्े आशा गदै , नतर्ले परमेश्वरको

कायच र महार्ताको गवाही ददर्े मौका पाउर्ेछु भन्र्े आशा गदै , र परमेश्वरले आफ्र्ो आज्ञाकाररताको

परीक्षा र्लर्ह
ु ु र्ेछ र यसबाहे क , नतर्को आज्ञाकारीता र षवश्वासले परमेश्वरको अर्म
ु ोदर् प्राप्त
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र्गरे सम्म उसको षवश्वासलाई शुद्ध पार्च सककन्छ भन्र्े आशा गदै नतर्ले आफ्र्ो हृदयमा धेरै
पटक प्राथचर्ा गथे। त्यसपनछ जब अय्यूबमाचथ जाँर् आइलाग्यो, तब परमेश्वरले नतर्को प्राथचर्ा

सन्
ु र्भ
ु एको छ भर्ी नतर्ले षवश्वास गरे । अय्यब
ू ले यस अवसरलाई अरू सबैभन्दा बढी कदर गरे ,
यसैले नतर्ले यसलाई हलकासँग व्यवहार गर्े आँट गरे र्र् ्, ककर्भर्े यसद्वारा नतर्को सबैभन्दा

ठूलो आजीवर् इच्छा पूरा हुर्सक्थ्यो। यस अवसरको आगमर्को अथच परमेश्वरप्रनतको नतर्को
आज्ञाकारीता र डरलाई जाँर् गरे र शद्
ु ध बर्ाउर् सककन्छ भन्र्े चथयो। यसबाहे क, यसको अथच
अय्यब
ू ले परमेश्वरको स्वीकृनत प्राप्त गरे र आफैलाई परमेश्वरको र्म्जक ल्याउर्े मौका पाएका चथए

भन्र्े हुन्छ। परीक्षाको क्रममा, त्यस्तो षवश्वास र िोजले नतर्लाई अझ र्सद्ध हुर्, र परमेश्वरको
इच्छाको अझ ठूलो बुझाई प्राप्त गर्च सहायता गर्यो। अय्यूब परमेश्वरको आर्शि ् र अर्ुिहका
लाचग पनर् कृतज्ञ भए, नतर्को हृदयमा नतर्ले परमेश्वरका कामहरूको नर्म्म्त ठूलो प्रशंसा गरे , र

नतर्ी परमेश्वरको अझ बढी भय मान्र्े र उहाँलाई आदर गर्े व्यम्क्त बर्े र नतर्ले परमेश्वरको
प्रेम, महार्ता र पषवत्रताका लाचग अचधक इच्छा गरे । यस समयमा, परमेश्वरको र्जरमा अय्यूब

अझै पनर् परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े व्यम्क्त चथए, तैपनर् उर्का अर्ुभवहरूका

दहसाबमा, अय्यूबको षवश्वास र ज्ञार्मा नर्कै प्रगनत हुँदै गयो: नतर्को षवश्वास बढे को चथयो र
नतर्को आज्ञाकाररताले जग पाएको चथयो, परमेश्वरप्रनतको नतर्को डर अझै गहर् बर्ेको चथयो।
यस परीक्षाले अय्यब
ू को आत्मा र जीवर्लाई रूपान्तरण गरे को भए तापनर्, त्यस्तो पररवतचर्ले

अय्यूबलाई सन्तुष्ट पारे र्, र् त यसले नतर्को प्रगनतलाई र्ै सुस्त गर्यो। यस परीक्षाबाट आफूले
के प्राप्त गरे को छु भन्र्े दहसाब-ककताब गदै , र आफ्र्ै कमी-कमजोरीहरूलाई ध्यार्मा राख्दै , नतर्ले

र्ुपर्ाप प्राथचर्ा गरे , र नतर्ीमाचथ अको परीक्षा आउर्े समयको प्रतीक्षा गरे , ककर्कक नतर्ी आफूमाचथ
आउर्े परमेश्वरको अको परीक्षाको अवचधमा नतर्को षवश्वास, आज्ञाकारीता र परमेश्वरप्रनतको भय
उर्ार्लओस ् भन्र्े र्ाहन्थे।

परमेश्वरले मानर्सका र्भत्री षवर्ारहरू र मानर्सले बोल्र्े र गर्े सबै कुरा अवलोकर् गर्ुचहुन्छ।

अय्यूबका षवर्ारहरू यहोवा परमेश्वरको कार्मा पुगे, र परमेश्वरले नतर्को प्राथचर्ा सुन्र्ुभयो, र
यसरी आशा गररए अर्ुसार र्ै अय्यूबका लाचग परमेश्वरको अको परीक्षाको आयो।

चरम पीडाको बीचमा, अय्यूबले मानवजाततप्रततको परमेश्वरको वास्तालाई सािँच्चै महसुस गर्छ न ्
यहोवा परमेश्वरले शैतार्लाई गर्ुचभएको प्रश्र्पनछ शैतार् गोप्य रूपमा िुसी चथयो। ककर्कक

परमेश्वरको र्जरमा र्सद्ध मानर्समाचथ हमला गर्े अर्ुमनत फेरर एक पटक ददइर्ेछ भन्र्े कुरा

शैतार्लाई थाहा चथयो—शैतार्को लाचग, यो एउटा दल
ु चभ अवसर चथयो। शैतार्ले यस अवसर,
अय्यूबको षवश्वासलाई पूणच रूपले कमजोर बर्ाउर्, परमेश्वरमाचथको नतर्को षवश्वास गुमाउर्
लगाउर्का नर्म्म्त प्रयोग गर्च र्ाहे को चथयो र अबदे खि उसो नतर्लाई परमेश्वरको भय र्मान्र्े वा
यहोवाको र्ाउँ लाई धन्यको र्भन्र्े बर्ाउर् र्ाहन्थ्यो। यसले शैतार्लाई एउटा मौका ददर्ेचथयो:

जर्
ु सक
ु ै ठाउँ वा समय जे भए पनर् यसले अय्यब
ू लाई त्यसको आज्ञा मान्र्े िेलौर्ा बर्ाउर्ेचथयो।

शैतार्ले कुर्ै सङ्ग्केत र्ददई त्यसका दष्ु ट अर्भप्रायहरूलाई लुकायो, तर त्यसले आफ्र्ो दष्ु ट
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प्रकृनतलाई नर्यन्त्रणमा राख्न सकेर्। यो सत्यताको सङ्ग्केत धमचशास्त्रमा लेखिए अर्ुसार, यहोवा
परमेश्वरको वर्र्प्रनत त्यसले ददइएको उिरमा पाइन्छ: “अनर् शैतार्ले यहोवालाई जवाफ ददयो र

भन्यो, छालाको नर्म्म्त छाला, हो, मानर्सले आफ्र्ो जीवर्को नर्म्म्त आफूसँग भएको सब थोक
ददर्ेछ। तर अदहले तपाईंको हात पसार्ुचहोस ् र त्यसको हाड र छालामा छोइददर्ुहोस ् अनर् नतर्ले

तपाईंलाई सोझै सराप्र्ेछ” (अय्यूब २:४-५)। परमेश्वर र शैतार् बीर्को यस कुराकार्ीबाट शैतार्को

धूतचताको आवश्यक ज्ञार् र अर्ुभूनत प्राप्त र्गर्ुच त असम्भव र्ै छ। शैतार्का यी भ्रमहरूलाई
सर्
ु ेपनछ, सत्यलाई प्रेम गर्े र िराबीलाई घण
ू चता र
ृ ा गर्े सबैले अवश्य र्ै शैतार्को मि

नर्लचज्जतालाई अझ बढी घण
ृ ा गर्ेछर् ्, शैतार्का भ्रमहरू दे िेर भयभीत र षवर्र्लत हुन्छर् ्, साथै,
अय्यूबको नर्म्म्त गदहरो प्राथचर्ा गछच र् ् र हाददचक शुभकामर्ा ददन्छर् ्, यस क्रममा यस इमार्दार
मानर्सले यो र्सद्धता प्राप्त गर्च सकूर् ् भर्ेर प्राथचर्ा गछच र् ्, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टतालाई

नतरस्कार गर्े यस व्यम्क्तले शैतार्को परीक्षालाई सदा षवजय गर्च सकूर् ् र परमेश्वरको अगुवाइ
र आर्शिहरूको
्
बीर्मा ज्योनतमा बाँचर्रहर् सकूर् ् भर्ेर कामर्ा गछच र् ्; त्यस्ता मानर्सहरूले

अय्यूबको धार्मचक कायचहरू सधैँ अनघ बदढरहोस ् भन्र्े कामर्ा गर्ेछर् ् र परमेश्वरसँग डराउर्े र
िराबबाट अलग रहर्े मागचमा दहँ ड्र्ेहरू सबैलाई प्रोत्साहर् ददर्ेछ। शैतार्को द्वेिपूणच अर्भप्राय यो

घोिणामा दे ख्न सककर्े भए पनर्, परमेश्वर शैतार्को “बबन्ती” मा सहमत हुर्ुभयो—तर उहाँले एउटा
सतच पनर् गर्चभ
ु यो: “त्यो तेरै हातमा छ; तर त्यसको जीवर् बर्ा” (अय्यब
ू २:६)। यस पटक शैतार्ले

अय्यूबको मासु र हाडलाई हानर् पुर्याउर् आफ्र्ो हात फैलाउर् पाऊँ भर्ी अर्ुरोध गरे को हुर्ाले
परमेश्वरले भन्र्ुभयो, “तर त्यसको जीवर् बर्ा।” यी वर्र्हरूको अथच के हो भर्े, उहाँले अय्यूबको

शरीर शैतार्लाई ददर्ुभएको चथयो, तर अय्यूबको जीवर्र्ादहँ परमेश्वरकै हातमा चथयो। शैतार्ले
अय्यब
ू को जीवर् र्लर् सक्दै र्चथयो, तर यसबाहे क शैतार्ले अय्यब
ू को षवरुद्ध कुर्ै पनर् माध्यम
वा षवचध प्रयोग गर्च सक्थ्यो।

परमेश्वरको अर्ुमनत प्राप्त गररसकेपनछ, शैतार् दगुरेर अय्यूबको अचग गयो, र नतर्को छालामा

कष्ट ददर्का लाचग आफ्र्ो हात बढायो र यसले गदाच नतर्को पूरै शरीरमा िदटरा नर्स्क्यो, अनर्

अय्यूबले आफ्र्ो छालामा पीडा अर्ुभूनत गर्यो। अय्यूबले यहोवा परमेश्वरको आश्र्यच कमच र
पषवत्रताको प्रशंसा गरे , जसले शैतार्लाई यसको धष्ृ टतामा अझ साहसी बर्ायो। यसले मानर्सलाई

र्ोट पुयाचउँदा आर्न्द महसुस गर्े भएकोले, शैतार्ले आफ्र्ो हात फैलायो र अय्यूबको शरीरलाई
प्रहार गर्यो, जसले गदाच नतर्को शरीरभरर िदटरा नर्स्कन्छ। अय्यूबले तुरुन्तै आफ्र्ो शरीरमा

अतुलर्ीय दि
ु ाइ र पीडा महसुस गरे , र नतर्ी आफ्र्ो र्शरदे खि िट्टासम्म र्कन्याई रहर्

सकेर्र् ्, मार्ौं यो नतर्को शरीरको पीडाले नतर्को आत्मालाई पर्ु याएको र्ोटलाई कम गदच छ।

नतर्ले परमेश्वर नतर्लाई हे दै नतर्को पक्षमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े महसुस गरे , आफैलाई सक्दो बर्लयो
बर्ाउर्े कोर्सस गरे । नतर्ले फेरर भुइँमा घुँडा टे के, र भर्े: “तपाईंले मानर्सको हृदयर्भत्र हे र्ुच हुन्छ,
तपाईं नतर्को दुःु ि दे ख्नुहुन्छ; ककर् नतर्को कमजोरीले तपाईंलाई चर्म्न्तत बर्ाउँ छ? यहोवा

परमेश्वरको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।” शैतार्ले अय्यूबको असह्य पीडा दे ख्यो, तर अय्यूबले यहोवा
परमेश्वरको र्ाउँ लाई त्यागेको त्यसले दे िेर्। यसैले नतर्का अङ्ग्गहरू टुक्र्याउर्े उत्कट इच्छा गदै
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त्यसले अय्यूबका हाडहरूलाई पीडा ददर्का लाचग झट्टै आफ्र्ो हात फैलायो। तुरुन्तै , अय्यू बले
अभूतपूवच यातर्ा महसुस गरे ; मार्ौं नतर्का मासुलाई हाडहरूबाट च्यातेर नर्कार्लएको छ, मार्ौं
नतर्का हाडहरू टुक्रा-टुक्रा भई कादटएका छर् ्। यो कष्टदायी यातर्ाले गदाच नतर्ले मर्चु र्ै राम्रो

हुन्छ भर्ी सोर्े…। त्यो पीडा सहर्े नतर्को क्षमता त्यसको सीमामा पुगेको चथयो…। नतर्ी
चर्च्याउर् र्ाहन्थे, नतर्ी आफ्र्ो पीडा कम गर्े प्रयासमा आफ्र्ो शरीरको छाला च्यात्र् र्ाहन्थे —
तैपनर् नतर्ले आफ्र्ो चर्च्याहट रोके , अनर् आफ्र्ो शरीरको छाला च्यातेर्र् ,् ककर्कक शैतार्ले

नतर्को कमजोरी दे िोस ् भन्र्े नतर्ले र्ाहे र्र् ्। त्यसैले अय्यूबले फेरर एक पटक घँुडा टे के , तर

यस पटक नतर्ले यहोवा परमेश्वरको उपम्स्थनत महसुस गरे र्र् ्। नतर्ी जान्दथे, यहोवा परमे श्वर
सधैँ नतर्को अचग, नतर्को पछाडड र नतर्को दव
ु ैपट्दट हुर्ुहुन्थ्यो। तैपनर् नतर्को पीडाको घडीमा
पनर्, परमेश्वरले एकै पटक पनर् हे र्ुचभएर्; उहाँले आफ्र्ो अर्ुहार छोप्र्ुभयो र लुक्र्ुभयो, ककर्कक

उहाँले गर्ुचभएको मानर्सको सम्ृ ष्टको अथच मानर्समाचथ दुःु ि ल्याउर्ु चथएर्। यस समयमा, अय्यूब

रुँ दै चथए र यो शारीररक पीडा सहर्े सक्दो प्रयास गदै चथए, तैपनर् नतर्ले अझै पनर् परमेश्वरलाई
धन्यवाद ददर्ुबाट आफूलाई रोक्र् सकेर्र् ्: “मानर्स पदहलो प्रहारमा ढल्छ, ऊ कमजोर र शम्क्तहीर्

छ, ऊ जवार् छ र अज्ञार्ी छ—तपाईं ककर् उसको त्यनत धेरै वास्ता गर्ुचहुन्छ र कोमल हुर्
र्ाहर्ुहुन्छ? तपाईंले मलाई प्रहार गर्ुचभयो, तैपनर् त्यसो गदाच तपाईंलाई दुःु ि लाग्छ। मानर्सको

मोल कनत छ र तपाईं त्यसको वास्ता र कफक्री गर्चह
ु ु न्छ?” अय्यूबका प्राथचर्ाहरू परमेश्वरको
कार्मा पुगे, र परमेश्वर मौर् बस्र्ुभयो, कुर्ै आवाजषवर्ा र्ै हे री मात्र रहर्ुभयो…। कुर्ै प्रयास
गदाच पनर् केही र्लागेपनछ शैतार् र्ुपर्ाप बबदा भयो, तैपनर् यसले अय्यूबमाचथ परमेश्वरको

जाँर्लाई अन्त्य गरे र्। अय्यूबमा प्रकट गररएको परमेश्वरको शम्क्त सावचजनर्क गररएको चथएर्,
त्यसकारण अय्यूबको कथा शैतार् त्यहाँबाट गएपनछ अन्त्य भएर्। अन्य पात्रहरूले प्रवेश गरे पनछ
अझ अर्म्मका अन्य दृश्यहरू आउर् बाँकी र्ै चथयो।

परमेश्वरप्रततको अय्यूबको भय र खराबीबाट अलग बस्ने कायछ, सबै कुरामा ततनले परमेश्वरको

नाउिँ उच्च पारे को तथ्यमा प्रकट हुन्र्

अय्यूबले शैतार्को षवर्ाश भोगेका चथए, तैपनर् नतर्ले यहोवा परमेश्वरको र्ाउँ लाई त्यागे र्र् ्।

पदहले बादहर आउर्े व्यम्क्त नतर्की पत्र्ी चथइर् ् र सबै मानर्सका आँिाले दे ख्ने गरी शैतार्को

भूर्मका िेल्दै नतर्ले अय्यूबलाई आक्रमण गररर् ्। मूल पाठले यसको वणचर् यसरी गदचछ: “तब

नतर्की श्रीमतीले उर्लाई भनर्र् ,् के तपाईं अझ पनर् आफ्र्ो नर्ष्ठा कायम राख्र्ुहुन्छ?
परमेश्वरलाई सराप्र्ुहोस ् र मर्चुहोस ्” (अय्यब
ू २:९)। यी शब्दहरू मानर्सको भेिमा शैतार्ले बोलेका
शब्दहरू चथए। ती आक्रमण र आरोप चथए, साथसाथै प्रलोभर्, परीक्षा र नर्न्दा पनर् चथए।

अय्यूबको दे हमा आक्रमण गदाच असफल भएपनछ, शैतार्ले सीधै अय्यूबको नर्ष्ठामाचथ आक्रमण
गर्यो, अनर् अय्यूबलाई नतर्को नर्ष्ठा त्याग गर्च, परमेश्वरलाई इन्कार गर्च र अझै म्जउर् र्ाहर्े

इच्छा गम
ु ाउर्को लाचग यसको प्रयोग गर्यो। त्यसैले पनर् शैतार्ले अय्यूबलाई परीक्षा गर्च यस्ता

शब्दहरू प्रयोग गर्े इच्छा गर्यो: यदद अय्यूबले यहोवाको र्ाउँ त्यागे भर्े नतर्ले त्यस्तो पीडा
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सहर्ुपदै र् चथयो; नतर्ले आफूलाई शरीरको कष्टबाट मुक्त गर्च सक्थे। आफ्र्ी पत्र्ीको सल्लाह
सुर्ेर अय्यूबले उर्लाई यसो भन्दै हप्काए, “नतमी मूिच स्त्रीले जस्तै कुरा गछौ? के? के हामीले

परमेश्वरको हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” (अय्यब
ू २:१०)।
अय्यूबले धेरै अनघबाटै यी वर्र्हरू जार्ेका चथए, तर यो समयमा नतर्को बारे मा अय्यू बको
ज्ञार्को सत्यता प्रमाखणत भयो।

जब नतर्की पत्र्ीले नतर्लाई परमेश्वरलाई सरापेर मर्े सल्लाह ददइर् ्, उर्को भर्ाइको अथच

यो चथयो: “तपाईंका परमेश्वरले तपाईंसँग यस्तो व्यवहार गर्चुहुन्छ, त्यसैले ककर् उहाँलाई र्सराप्र्े?
म्जएर तपाईं अब के गर्ुचहुर्ेछ? तपाईंका परमेश्वर तपाईंप्रनत यनत अन्यायी हुर्ुहुन्छ, तैपनर् तपाईं
अझै भन्र्ुहुन्छ ‘यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।’ जब तपाईं उहाँको र्ाउँ लाई धन्यको भन्र्ुहुन्छ भर्े

उहाँले तपाईंमाचथ कसरी षवपषि ल्याउर् सक्र्ुहुन्छ? र्ाँडो गर्ुचहोस ् र परमेश्वरको र्ाउँ त्याग्र्ुहोस ्,
र उहाँको पनछ लाग्र् छोड्र्ुहोस ्। तब तपाईंका समस्याहरू समाप्त हुर्ेछर् ्।” यस समयमा,
परमेश्वरले अय्यूबमा हे र्च र्ाहर्ुभएको गवाही प्रस्तुत गररयो। कुर्ै साधारण व्यम्क्तले त्यस्तो
गवाही ददर् सक्र्ेचथएर्, र् त हामी बाइबलका कुर्ै कथाहरूमा यस्तो कुरा पढ्छौं—तर अय्यूबले यी

शब्दहरू बोल्र्ुभन्दा धेरै अनघ परमेश्वरले यो कुरा दे खिसक्र्ुभएको चथयो। परमेश्वरले यस
अवसरलाई परमेश्वर ठीक हुर्ुहुन्छ भर्ी सबैलाई प्रमाखणत गर्े मौका अय्यूबलाई ददर् मात्र प्रयोग
गर्चभ
ु यो। आफ्र्ी पत्र्ीको सल्लाहको सर्
ु ेर, अय्यब
ू ले आफ्र्ो नर्ष्ठा त्यागे वा परमेश्वर छोड्र्े

काम र्गरे का मात्र होइर्, तर आफ्र्ी पत्र्ीलाई पनर् यसो भर्े: “के हामीले परमेश्वरको हातबाट
असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” के यी शब्दहरूमा ठूलो वजर् छ? यहाँ, यी

शब्दहरूको वजर् प्रमाखणत गर्च सक्र्े एउटै मात्र तथ्य छ। यी शब्दहरूको वजर् के हो भर्े ,
नतर्लाई परमेश्वरले उहाँको हृदयमा स्वीकार गर्भ
चु एको छ, परमेश्वरले र्ाहर्भ
ु एका कुरा नतर्ै हुर् ्,
परमेश्वरले सुन्र् र्ाहर्ुभएका शब्दहरू र्ै हुर् ्, र परमेश्वरले दे ख्न र्ाहर्ुभएका पररणामहरू नतर्ै

हुर् ्; यी शब्दहरू अय्यूबको गवाहीको गुदी पनर् हुर् ्। यसमा, अय्यूबको र्सद्धता, इमार्दारीता,
परमेश्वरको भय, र िराबीबाट अलग बस्र्े कुरा साबबत भएका चथए। नतर्ी जसरी र जब परीक्षक्षत
भए, नतर्का सम्पूणच शरीर िदटराहरूले भररँदा, नतर्ले अत्याचधक यातर्ा भोग्र्ुपदाच, र नतर्की पत्र्ी

र र्मत्रहरूले नतर्लाई सल्लाह ददँ दा पनर् नतर्ले यस्ता शब्दहरू बोलेकामा र्ै अय्यब
ू को बहुमल्
ू यता
छ। अको प्रकारले भन्र्ुपदाच, नतर्को हृदयमा नतर्को षवश्वास के चथयो भर्े, जुर्सुकै परीक्षा आए
पनर् वा जस्तोसुकै गम्भीर कष्ट वा सतावट आए पनर्, नतर्ीमाचथ मत्ृ यु र्ै आइपरे पनर् नतर्ले
परमेश्वरलाई त्याग्र्े चथएर्र् ् वा परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े मागचलाई नतर्ले

लत्याउर्े चथएर्र् ्। त्यसैले तँ दे ख्छस ् नतर्को हृदयमा परमेश्वरको सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च स्थार्

चथयो, र नतर्को हृदयमा परमेश्वर मात्र हुर्ुहुन्थ्यो। यसैकारण हामी धमचशास्त्रमा नतर्को बारे मा
यस्तो वणचर् पढ्छौं: यी सबै कुरामा अय्यूबले आफ्र्ा ओठहरूले पाप गरे र्र् ्। नतर्ले आफ्र्ो ओठले
पाप र्गरे का मात्र होइर्, तर नतर्ले आफ्र्ो हृदयमा कदहल्यै पनर् परमेश्वरबारे गुर्ासो गरे र्र् ्।

नतर्ले परमेश्वरको षवियमा र्ोट पुर्याउर्े शब्दहरू बोलेर्र् ्, र् त नतर्ले परमेश्वरको षवरुद्धमा
पाप र्ै गरे । नतर्को मि
ु ले परमेश्वरको र्ाउँ लाई धन्यको मात्र भर्ेर्र् ्, तर आफ्र्ो हृदयमा नतर्ले
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परमेश्वरको र्ाउँ लाई धन्यको भर्े; नतर्को मुि र हृदय एउटै चथयो। परमेश्वरले दे ख्नुभएको
वास्तषवक अय्यूब यही चथयो, र यही कारणले गदाच परमेश्वरले अय्यूबको कदर गर्ुचभयो।
अय्यूबको ववषयमा मातनसहरूका िेरै वटा भ्रमहरू
अय्यूबले भोगेका कष्ट परमेश्वरले पठाउर्ुभएका सन्दे शवाहकहरूको काम चथएर्, र् त त्यो

परमेश्वरको आफ्र्ै हातद्वारा भएको चथयो। बरु, त्यो व्यम्क्तगत रूपमा शैतार्, परमेश्वरको शत्रुले
पैदा गरे को चथयो। फलस्वरूप, अय्यूबले भोगेका कदठर्ाइहरूको स्तर प्रगाढ चथयो। तैपनर् यस पलमा

अय्यूबले कुर्ै कुरालाई बाँकी र्रािी, आफ्र्ो मर्मा परमेश्वर सम्बन्धी आफ्र्ो दै नर्क ज्ञार्, आफ्र्ो

दै नर्क कायचका र्सद्धान्तहरू र परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो आर्रण प्रकट गरररहे का चथए—सत्यता यही
हो। यदद अय्यूब परीक्षामा र्परे को भए, यदद परमेश्वरले अय्यूबमाचथ जाँर्हरू र्ल्याउर्ुभएको भए

जब अय्यब
ू ले “यहोवाले ददर्भ
ु यो र यहोवाले र्ै लार्भ
ु एको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्,” भर्े,
तब तँ नतर्लाई पािण्डी भन्र्े चथइस ्; परमेश्वरले नतर्लाई त्यषि धेरै सम्पषिहरू ददर्ुभएको चथयो,

त्यसैले नतर्ले अवश्य यहोवाको र्ाउँ लाई धन्यको भन्र्ेचथए। यदद परीक्षाहरूमा पर्ुचभन्दा अनघ

अय्यूबले “के हामीले परमेश्वरको हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?”
भन्थे भर्े, तैँले अय्यब
ू बढाइर्ढाइ कुरा गदै छर् ्, र नतर्ले परमेश्वरको र्ाउँ त्याग्र्ेछैर्र् ् ककर्कक

नतर्ले बारम्बार परमेश्वरको हातद्वारा आर्शि ् पाएका चथए भर्ी भन्र्ेचथइस ्। यदद परमेश्वरले
नतर्ीमाचथ षवपषि ल्याउर्ुभएको भए, नतर्ले अवश्य परमेश्वरको र्ाउँ लाई त्याग्र्ेचथए भर्ेर तैँले

भन्र्ेचथइस ्। तैपनर् जब अय्यूबले आफूलाई यस्तो पररम्स्थनतमा भेट्टाए जुर् कसैले पनर् र्ाहँदैर्

वा दे ख्न र्ाहँदैर्, जुर् पररम्स्थनतमा कोही पनर् पर्च र्ाहँदैर्, यस्तो पररम्स्थनत जर्
ु परमेश्वरले पनर्
हे र्च सक्र्भ
ु एर्, तब अय्यब
ू ले अझै पनर् आफ्र्ो नर्ष्ठा थामेर राख्न सके: “यहोवाले ददर्भ
ु यो र
यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्,” अनर् “के हामीले परमेश्वरको हातबाट

असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” यस समयमा अय्यूबको आर्रणको सामर्ा

गरे पनछ, ती ठूलठूला कुरा गर्े अनर् अक्षरहरू र र्सद्धान्तहरूको कुरा गर्च मर् पराउर्े मानर्सहरू
सबै र्प
ु र्ाप भए। बोलीमा मात्र परमेश्वरको र्ाउँ को गण
ु गार् गर्े, तापनर् परमेश्वरका जाँर्हरू

कदहल्यै स्वीकार र्गर्ेहरूलाई अय्यूबले बर्लयो गरी समानत रािेको नर्ष्ठाले दोिी ठहराउँ छर् ्, र

मानर्स परमेश्वरको मागचमा दृढ रहर् सक्षम छ भर्ी कदहल्यै पनर् षवश्वास र्गर्ेहरू अय्यूबको
साक्षीद्वारा न्याय गररन्छर् ्। यी परीक्षाहरूको अवचधमा अय्यूबको आर्रण र नतर्ले बोलेका

शब्दहरूको सामर्ा गर्ुच पदाच, कोही-कोही मानर्सहरू अलमल्लमा पर्ेछर् ्, कनतले डाह महसुस गर्ेछर् ्,
कसैलाई शङ्ग्का लाग्र्ेछ र अझ कोही त र्ासो र्भएको जस्तो अय्यब
ू को साक्षीप्रनत र्ाक

बङ्ग्ग्याउँ छर् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले जाँर्को समयमा अय्यूबमाचथ आइपरे को यातर्ा दे िेका, र अय्यूबले

बोलेका वर्र्हरू पढे का मात्र हुँदैर्र् ्, तर अय्यूबमाचथ परीक्षाहरू आइपदाच नतर्ले प्रकट गरे को मार्व
“कमजोरी” लाई पनर् दे िेका हुन्छर् ्। यो “कमजोरी” र्ै अय्यब
ू को र्सद्धताको त्रुदट हो, परमेश्वरको
र्जरमा र्सद्ध रहे को मानर्समा भएको िोट हो भन्र्े नतर्ीहरू षवश्वास गछच र् ्। भन्र्ुको अथच, र्सद्ध

मानर्सहरू नर्दोि हुन्छर् ्, नर्ष्िोट वा कपटरदहत हुन्छर् ्, उर्ीहरूको कुर्ै कमजोरी हुँदैर्, पीडाको
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ज्ञार् हुँदैर्, उर्ीहरू कदहल्यै दुःु िी वा षवर्र्लत महसुस गदैर्र् ्, र घण
ृ ा वा कुर्ै बादहरी र्रम व्यवहार
गदै र्र् ् भन्र्े षवश्वास गररन्छ; फलस्वरूप, धेरैजसो मानर्सहरू अय्यूब साँच्र्ै र्सद्ध चथए भर्ी
षवश्वास गदै र्र् ्। मानर्सहरू नतर्को परीक्षणको अवचधको नतर्को धेरैजसो व्यवहारलाई स्वीकार

गदै र्र् ्। उदाहरणको लाचग, जब अय्यूबले आफ्र्ो सम्पषि र छोराछोरीहरू गुमाए, मानर्सहरूले
सोर्ेजस्तो नतर्ी आँसुमा डुबेर्र् ्। नतर्मा “र्शष्टताको अभाव” भएको कुराले मानर्सहरूलाई नतर्ी

कठोर मर्का चथए भन्र्े सोच्र् बाध्य पाछच , ककर्कक आफ्र्ो पररवारको नर्म्म्त नतर्मा आँसु र स्र्ेह
चथए चथएर्। यो अय्यब
ू प्रनतको नतर्ीहरूको सरु
ु को र्राम्रो प्रभाव हो। उर्ीहरूलाई उर्को यसपनछको

व्यवहार झर् ् अर्म्मको लाग्छ: “आफ्र्ो िास्टो च्याते” लाई मानर्सहरूले परमेश्वरप्रनतको उर्को

अर्ादरको रूपमा हे छचर् ्, र “आफ्र्ो कपाल िौरे ” भन्र्े वाक्यलाई परमेश्वरप्रनतको अय्यूबको नर्न्दा

र षवरोध हो भर्ेर गलत रूपमा षवश्वास गछच र् ्। अय्यूबका यी शब्दहरू बाहे क “यहोवाले ददर्ुभयो र
यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्,” मानर्सहरूले अय्यूबमा पाइएको कुर्ै पनर्
धार्मचकताबारे केही पनर् बुझेर्र् ् जुर् धार्मचकतालाई परमेश्वरले प्रशंसर्ीय ठान्र्ुभएको चथयो, र
यसरी उर्ीहरूमध्ये धेरैले गर्े अय्यूबको मूल्याङ्ग्कर्, बुझ्र् र्सककर्े, भ्रम, शङ्ग्का, नर्न्दा र शब्दको

मात्र स्वीकृनत बाहे क अरू केही हुँदैर्। नतर्ीहरूमध्ये कसैले पनर् अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार मानर्स
चथयो, नतर्ी परमेश्वरसँग डराउर्े र िराबीबाट अलग रहर्े व्यम्क्त चथयो भर्ी यहोवा परमेश्वरले
बोल्र्ुभएका वर्र्हरूलाई साँच्र्ै बझ्
ु र् र यसको कदर गर्च सक्दै र्र् ्।
अय्यूबको

सम्बन्धमा

उर्ीहरूका

माचथको

षवर्ारको

आधारमा, मानर्सहरूलाई

नतर्को

धार्मचकतामा अझ शङ्ग्का छ, ककर्भर्े धमचशास्त्रमा लेखिएका अय्यूबका कायचहरू र नतर्को आर्रण

मानर्सहरूले कल्पर्ा गर्े जषिको अत्यन्तै हृदयस्पशी चथएर्र् ्। नतर्ले कुर्ै ठूला युद्धहरू र्गरे का
मात्र होइर्, तर िरार्ीमा बसेर आफैलाई कन्याउर् नतर्ले माटोको भाँडाको िपेटा पनर् र्लएका

चथए। यो कायचले पनर् मानर्सहरूलाई र्ककत पाछच र नतर्ीहरूले अय्यूबको धार्मचकताको बारे मा

शङ्ग्का गर्े, र इन्कार समेत गर्े गछच र् ्, ककर्कक आफैलाई कन्याउँ दा अय्यूबले प्राथचर्ा गरे र्र् ् वा
परमेश्वरसँग वार्ा गरे र्र् ्; र् त नतर्ले पीडाको आँसु र्ै झारे । यस समयमा, मानर्सहरू केवल
अय्यूबको कमजोरी मात्र दे ख्छर् ्, र अरू केही दे ख्दै र्र् ्, त्यसैले अय्यूबले, “के हामीले परमेश्वरको

हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” भर्ेको सन्
ु दा पनर् नतर्ीहरूलाई
कुर्ै प्रभाव पादै र्, वा अनर्म्श्र्त हुन्छर् ्, र अझै पनर् अय्यूबका शब्दहरूबाट नतर्को धार्मचकतालाई
पिा लगाउर् सक्दै र्र् ्। अय्यूबले आफ्र्ो परीक्षा र सतावटको बेला मानर्सहरूलाई ददर्े आधारभत
ू
धारणा के हो भर्े, नतर्ी र् त लबत्रन्छर् ् र् अहङ्ग्कारी बन्छर् ्। नतर्को हृदयको गदहराइमा िेलेको

व्यवहारको कथालाई मानर्सहरूले दे ख्दै र्र् ् र् त उर्ीहरूले नतर्को हृदयमा परमेश्वरको डर दे ख्छर् ्
र् त नतर्ले दष्ु टबाट अलग रहर्े मागचको र्सद्धान्त पालर्ा गरे को र्ै दे ख्छर् ्। नतर्को धैयचताको

कारण मानर्सहरूले नतर्को र्सद्धता र इमार्दारीता िाली शब्दहरू मात्र हुर् ्, परमेश्वरप्रनतको
नतर्को डर अफवाह मात्र चथयो भन्र्े ठान्छर् ्; यस बीर्मा, बादहरी रूपमा प्रकट गररएको “कमजोरी”
ले उर्ीहरूमा गदहरो प्रभाव पाछच , जसले उर्ीहरूलाई त्यस षवियमा “र्याँ दृम्ष्टकोण” ददन्छ, र

परमेश्वरले र्सद्ध र इमार्दार भर्ी पररभाषित गर्चह
ु ु र्े मानर्सप्रनत “र्याँ बझ
ु ाइ” पनर् ददन्छ। जब
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अय्यूबले आफ्र्ो मुि िोले र आफू जन्मेको ददर्लाई सरापे तब यस्तो “र्याँ दृम्ष्टकोण” र “र्याँ
बुझाइ” प्रमाखणत हुन्छर् ्।
नतर्ले भोग्र्ु परे को यातर्ाको स्तर कुर्ै पनर् मानर्सका लाचग अकल्पर्ीय र अकथर्ीय रहे को

भए पनर्, नतर्ले कुर्ै धमच-षवरोधी कुराहरू बोलेर्र् ्, तर आफ्र्ै तररकाले आफ्र्ो शरीरको पीडा कम
गरे । धमचशास्त्रमा लेखिएझैं नतर्ले भर्े: “म जन्मेको ददर् र बालक जम्न्मएको छ भर्ी भनर्एको

त्यो रात र्ष्ट होस ्” (अय्यूब ३:३)। हुर् सक्छ, कसैले पनर् यी वर्र्हरूलाई महत्त्वपूणच ठार्ेको छै र्,
र हुर् सक्छ ती वर्र्मा ध्यार् ददर्े मानर्सहरू पनर् छर् ्। नतमीहरूको षवर्ारमा, के ती वर्र्हरूको
अथच अय्यूबले परमेश्वरको षवरोध गरे का हुर् ् भन्र्े हुन्छ? के ती परमेश्वर षवरुद्धका गुर्ासो हुर् ्?
मलाई थाहा छ कक नतमीहरूमध्ये धेरै जर्ा अय्यब
ू ले बोलेका यी शब्दहरूबारे नर्म्श्र्त षवर्ारहरू
राख्छौ र के षवश्वास गछौ भर्े, यदद अय्यूब र्सद्ध र इमार्दार चथए भर्े नतर्ले कुर्ै कमजोरी वा

शोक दे िाउँ दै र्चथए, र शैतार्को कुर्ै आक्रमणलाई सकरात्मक रूपमा सामर्ा गर्ुचपथ्यो, र शैतार्का

परीक्षाहरूको सामर्ा गदाच मुस्कुराउर्ु समेत पथ्यो। शैतार्ले नतर्को शरीरमा ल्याएको कुर्ै पनर्

यातर्ाप्रनत नतर्ले थोरै पनर् प्रनतकक्रया ददर्ु हुँदैर्चथयो, र् त नतर्ले आफ्र्ो हृदयमा भएको कुर्ै
पनर् भावर्ालाई र्ै धोका ददर्ु पथ्यो। नतर्ले परमेश्वरलाई ती परीक्षाहरू अझ कठोर बर्ाउर्ह
ु ोस ्
भर्ेर समेत अर्ुरोध गर्ुचपथ्यो। अटल र परमेश्वरसँग साँच्र्ै डराउर्े र िराबीबाट टाढा रहर्े व्यम्क्तले

यही कुरा प्रकट गर्चप
ु छच र उसमा यही कुरा हुर्प
ु छच । यस र्रम यातर्ाको बीर्मा, अय्यब
ू ले आफ्र्ो
जन्म ददर्लाई सराप्र्े बाहे क केही पनर् गरे र्र् ्। उर्ले परमेश्वरको बारे मा गुर्ासो गरे र्र् ्, परमेश्वरको
षवरोध गर्े कुर्ै अर्भप्राय नतर्मा हुर्े त परै जाओस ्। यो गर्ुचभन्दा भन्र्ु धेरै सम्जलो छ, ककर्कक
प्रार्ीर् समयदे खि आजसम्म कसैले यस्तो परीक्षाहरूको सामर्ा गरे को छै र् वा अय्यूबले भोगेका
पीडा भोगेको छै र्। त्यसोभए ककर् कसैलाई पनर् अय्यब
ू को जस्तो परीक्षामा पाररएको छै र्? ककर्भर्े
परमेश्वर दृम्ष्टकोणमा, कसैले पनर् त्यस्तो म्जम्मेवारी वा आदे श र्लर् सक्दै र्, अय्यूबले गरे जस्तै

कसैले पनर् गर्च सक्दै र्, र यसबाहे क, आफूमाचथ यातर्ा आइपदाच अय्यूबले जस्तो कसैले पनर् आफ्र्ो
जन्म ददर्लाई सराप्र्े। र यहोवा परमेश्वरको र्ाउँ लाई धन्यको भनर्रहर्े कायच गर्च सक्दै र्। कसैले

यो गर्च सक्छ? जब हामी अय्यूबको बारे मा यो भन्छौं, के हामी नतर्को व्यवहारको प्रशंसा गरररहे का

हुन्छौं? नतर्ी एक धमी व्यम्क्त चथए, र नतर्ले परमेश्वरको नर्म्म्त त्यस्तो गवाही ददर् सके, र आफ्र्ो
हातले टाउको लुकाएर शैतार्लाई भगाउर् सके, यसैले गदाच परमेश्वरलाई दोि लगाउर् त्यो फेरर

कदहल्यै उहाँको सामर्े आएर्—त्यसोभए नतर्को प्रशंसा गर्ुचमा के गलत छ? के नतमीहरूको स्तर
परमेश्वरको भन्दा उच्र् हुर् सक्छ? के नतमीहरूमाचथ परीक्षाहरू आउँ दा नतमीहरू अय्यूबले भन्दा
राम्रो व्यवहार गर्च सक्र्ेछौ? परमेश्वरले अय्यब
ू को प्रशंसा गर्चभ
ु यो—नतमीहरूमा के आपषि हुर् सक्छ?
अय्यूबले आफ्नो जन्म हिनलाई सराप्र्न ्, र्कनर्क ततनीद्वारा परमेश्वरलाई कष्ट भएको ततनी

चाहिँिैनन ्

म बारम्बार भन्छु कक परमेश्वरले मानर्सको हृदय र्भत्र हे र्चह
ु ु न्छ, जबकक मानर्सहरूले बादहर

हे छचर् ्। परमेश्वरले मानर्सको हृदयमा हे र्ुचहुर्े भएकोले, उहाँले नतर्ीहरूको सार बुझ्र्ुहुन्छ, जबकक
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मानर्सहरूले अरू मानर्सहरूको सार नतर्ीहरूको बादहरी कुराको आधारमा पररभाषित गछच र् ्। जब
अय्यूबले आफ्र्ो मुि िोले र आफू जन्मेको ददर्लाई सरापे, यस कायचले अय्यूबका तीर् र्मत्र

लगायत सबै आम्त्मक व्यम्क्तहरूलाई र्ककत पार्यो। मानर्स परमेश्वरबाट आयो, र जीवर् र शरीर,
साथै आफ्र्ो जन्म ददर्का लाचग उहाँप्रनत कृतज्ञ हुर्ुपदचछ, जुर् परमेश्वरले नतर्लाई ददर्ुभएको
हुन्छ, र उसले ती कुरालाई सराप्र्ु हुँदैर्। यो साधारण मानर्सहरूले बुझ्र् र षवर्ार गर्च सक्र्े कुरा
हो। परमेश्वरलाई पछ्याउर्े जोकोहीको लाचग, यो बुझाइ पषवत्र र अपररवतचर्ीय छ, र यो कदहल्यै

पररवतचर् हुर् र्सक्र्े सत्यता हो। अकोतफच, अय्यब
ू ले नर्यमहरू तोडे: नतर्ले आफ्र्ो जन्म ददर्लाई
सरापे। यो साधारण मानर्सहरूले नर्िेचधत क्षेत्र पार गर्े क्रममा गर्े षवर्ार गर्े कायच हो। अय्यूब
मानर्सहरूको बुझाइ र सहार्ुभूनतको हकदार र्रहे को मात्र होइर्, नतर्ी परमेश्वरको क्षमाको पनर्
हकदार छै र्र् ्। यसको साथै, अझ धेरै मानर्सहरू अय्यूबको धार्मचकताप्रनत शङ्ग्कालु हुन्छर् ्, ककर्कक
नतर्ीप्रनतको परमेश्वरको कृपाले अय्यूबलाई आफैप्रनत र्लप्त बर्ाएको चथयो भन्र्े दे खिन्छ; यसले

नतर्लाई यनत साहसी र लापरवाह बर्ायो कक नतर्ले आफ्र्ो जीवर्कालमा नतर्लाई आर्शि ् ददर्े
र हे रर्ाह गर्ुचहुर्े परमेश्वरलाई धन्यवाद र्ददएका मात्र होइर्, तर आफ्र्ो जन्म ददर्लाई पनर्

षवर्ाशमा धकेले। यदद यो परमेश्वरको षवरोधमा छै र् भर्े, यो के हो त? त्यस्ता सतहीपर्ले

मानर्सहरूलाई अय्यूबको यस कायचको भत्सचर्ा गर्े प्रमाण प्रदार् गदचछ, तर त्यसबेला अय्यूबले के

सोचर्रहे का चथए भर्ेर कसले थाहा पाउर् सक्छ? अय्यब
ू ले ककर् त्यस्तो व्यवहार गर्यो भर्ेर कसले
जान्र् सक्छ? केवल परमेश्वर र अय्यूबलाई मात्र यहाँको र्भत्री कथा र कारणहरू थाहा छ।

जब शैतार्ले अय्यूबका हाडहरूलाई पीडा ददर् आफ्र्ो हात फैलायो, अय्यूब यसको पकडमा

पर्यो र उम्कर्का लाचग कुर्ै नतर्ीसँग साधर् चथएर् वा प्रनतरोध गर्े बल चथएर्। नतर्को शरीर
र प्राणले ठूलो पीडा भोग्र्ु परे को चथयो र यस पीडाले उर्लाई दे हमा म्जउर्े मार्वको तच्
ु छता,
कमजोरी र शम्क्तहीर्ताको बारे मा गदहरो रूपमा सर्ेत गरायो। साथै , परमेश्वरले ककर् मार्वजानतको
वास्ता गर्च र उसलाई हे रर्ाह गर्च ध्यार् ददर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको पनर् नतर्ले गदहरो सराहर्ा र

बुझाइ प्राप्त गरे । शैतार्को पकडमा हुँदा, अय्यूबले के महसुस गरे भर्े, दे ह र मासुको मानर्स
वास्तवमा यषि शम्क्तहीर् र कमजोर छ। जब नतर्ले घुँडा टे के र परमेश्वरलाई प्राथचर्ा गरे ,
परमेश्वरले आफ्र्ो अर्ह
ु ार छोप्दै हुर्ह
ु ु न्छ र लक्
ु दै हुर्ह
ु ु न्छ जस्तो नतर्ले महसस
ु गरे , ककर्कक
परमेश्वरले नतर्लाई पूणच रूपमा शैतार्को हातमा सुम्म्पददर्ुभएको चथयो। त्यही समयमा, परमेश्वर
पनर् नतर्को नर्म्म्त षवलाप गर्ुचभयो, साथै, नतर्को लाचग दुःु खित हुर्ुभयो; परमेश्वर नतर्को
पीडाद्वारा पीडडत हुर्ुभयो, र नतर्को र्ोटले र्ोट पुर्यायो…। अय्यूबले परमेश्वरको पीडा महसस
ु
गरे , साथसाथै यो परमेश्वरका लाचग कनत धेरै असहर्ीय चथयो सो पनर् महसस
ु गरे …। अय्यब
ू ले

परमेश्वरमा कुर्ै शोक ल्याउर् र्ाहे र्र् ्, र् त परमेश्वर नतर्को लाचग बबलौर्ा गर्ुचभएको र्ै नतर्ले

र्ाहन्थे, नतर्ीद्वारा परमेश्वरलाई पीडा भएको नतर्ले हे र्च र्ाहर्े कुरा त परै जाओस ्। यस समयमा
दे हले आफूमाचथ ल्याएको पीडा अबदे खि सहर् र्परोस ् भर्ेर अय्यूबले आफ्र्ो शरीरबाट आफूलाई

अलग पार्च मात्र िोजेका चथए, ककर्कक यसले नतर्को पीडाद्वारा परमेश्वरलाई सताउर् छोड्र्े
चथयो—तर नतर्ले त्यसो गर्च सकेर्र् ्, र नतर्ले दे हको पीडा मात्रै होइर्, तर परमेश्वरलाई चर्म्न्तत
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र्तुल्याउर् र्ाहे को कष्ट पनर् सहर्ु पर्ेचथयो। एउटा शरीरबाट आएको र एउटा आत्माबाट आएको

यी दई
ु पीडाहरूले अय्यूबलाई हृदय षवदारक, शरीर र्ै तोड्र्े पीडा ददयो, र मासु र रगतले बनर्एको
मानर्सका सीर्मतताहरूले कसरी उसलाई नर्राश र असहाय महसस
ु गराउर् सक्छ भन्र्े महसस
ु

गरायो। यस्तो पररम्स्थनतमा परमेश्वरप्रनतको नतर्को र्ाहर्ा झर्ै तीव्र हुँदै गयो र शैतार्प्रनतको
नतर्को घण
ृ ा झर्ै तीव्र भयो। यस समयमा, अय्यूबले उर्को िानतर परमेश्वरले आँशु झार्ुचभएको
वा पीडा भोग्र्ुभएको दे ख्र्ुभन्दा आफू मार्व संसारमा कदहल्यै र्जन्मेको भए, र नतर्ी अम्स्तत्वमा

र्भएको भए हुर्ेचथयो भन्र्े कामर्ा गरे । नतर्ले आफ्र्ो शरीरलाई गहर् रूपमा घण
ृ ा गर्च थाले,
आफू जन्मेको ददर्, र नतर्ीसँग जोडडएका सबै थोकका लाचग समेत नतर्ले ददक्क र थककत महसुस
गर्च थाले। नतर्ी आफू जन्मेको ददर् वा त्यससँग सम्बन्धी कुर्ै पनर् कुरा नतर्ले सुन्र् र्ाहँदैर्थे,
त्यसैले नतर्ले आफ्र्ो मुि िोले र आफ्र्ो जन्म ददर्लाई सरापे: “म जन्मेको ददर् र बालक

जम्न्मएको छ भर्ी भनर्एको त्यो रात र्ष्ट होस ्। त्यो ददर् अन्धकार होस ;् यसलाई परमेश्वरले
माचथबाट वास्ता र्गर्ुचभएको होस ्, र् त त्यसमाचथ ज्योनत र्ै र्म्कोस ्” (अय्यूब ३:३-४)। अय्यूबका

शब्दहरूले उर्ी आफैप्रनतको नतर्को घण
ृ ालाई प्रस्तुत गछच , “म जन्मेको ददर् र बालक जम्न्मएको
छ भर्ी भनर्एको त्यो रात र्ष्ट होस ,् ” साथै नतर्ले आफैप्रनत अर्ुभव गरे को दोिलाई र परमेश्वरलाई
पीडा ददएकोमा नतर्ी ऋणी भएको महसुस गरे को कुरालाई पनर् यसले बताउँ छ। “यसलाई परमेश्वरले

माचथबाट वास्ता र्गर्चभ
ु एको होस ्, र् त त्यसमाचथ ज्योनत र्ै र्म्कोस ्।” यी दई
ु िण्डहरू अय्यब
ू लाई
त्यो बेला कस्तो अर्ुभूनत भएको चथयो त्यसको अम्न्तम अर्भव्यम्क्त हुर् ्, र सबैको नर्म्म्त यसले
नतर्को र्सद्धता र इमार्दारीतालाई प्रदशचर् गदचछ। साथै, अय्यूबले र्ाहे जस्तै, परमेश्वरप्रनतको

नतर्को षवश्वास र आज्ञाकारीता र परमेश्वरप्रनतको डर साँच्र्ै उच्र् पाररए। अवश्य र्ै, र्ै परमेश्वरले
अपेक्षा गर्चभ
ु एको उत्थार् यही चथयो।

अय्यूबले िैतानलाई पराक्जत गर्छ न ् र परमेश्वरको नजरमा सािँचो पुरुष बन्र्न ्
जब अय्यूबले सवचप्रथम आफ्र्ा परीक्षाहरू भोगेका चथए, नतर्ीबाट नतर्का सबै सम्पषि र

नतर्का सबै छोराछोरी िोर्सयो, तर नतर्ी लडेर्र् ् वा त्यसको पररणामस्वरूप परमेश्वरको षवरुद्धमा
बोलेर कुर्ै पाप गरे र्र् ्। नतर्ले शैतार्का परीक्षाहरूलाई म्जतेका चथए, र नतर्ले आफ्र्ो भौनतक

सम्पषि, सन्तार् र सबै सांसाररक सम्पषि गुमाउर्े जाँर्हरूमा षवजय हार्सल गरे का चथए, जसको
अथच के हो भर्े, परमेश्वरले नतर्ीबाट सबै थोक लैजार्ुहुँदा नतर्ले उहाँको आज्ञापालर् गर्च सके, र
परमेश्वरले गर्ुचभएका कायचका नर्म्म्त नतर्ले परमेश्वरलाई धन्यवाद ददर् र प्रशंसा र्ढाउर् पनर्
सके। शैतार्को पदहलो परीक्षाको समयमा अय्यब
ू को आर्रण यस्तो चथयो, र परमेश्वरको पदहलो

जाँर्को समयमा अय्यूबको गवाही पनर् यस्तो चथयो। दोस्रो जाँर्को अवचधमा शैतार्ले अय्यूबलाई

कष्ट ददर् आफ्र्ो हात फैलायो र अय्यूबले पदहला कदहल्यै अर्ुभव र्गरे को पीडा भोग्र्ु परे को

भए तापनर्, अझै नतर्को गवाहीले मानर्सहरूलाई छक्क पार्यो। नतर्ले फेरर एक पटक शैतार्लाई
पराम्जत

गर्च

आफ्र्ो

धैयचता, षवश्वस्तता

र

परमेश्वरप्रनतको

आज्ञाकाररताको

साथसाथै

परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो भयको प्रयोग गरे , र परमेश्वरले नतर्को आर्रण र गवाहीलाई फेरर एक
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पटक स्वीकार गर्ुचभयो। यो परीक्षामा पदाच, अय्यूबले आफ्र्ो वास्तषवक आर्रणको प्रयोग गरे र

शैतार्लाई के कुराको घोिणा गरे भर्े, दे हको पीडाले परमेश्वरप्रनतको नतर्को षवश्वास र

आज्ञापालर्लाई पररवतचर् गर्च सक्दै र् वा परमेश्वरप्रनतको नतर्को भम्क्त र परमेश्वरप्रनतको भयलाई

हटाउर् सक्दै र्; नतर्ले मत्ृ युको सामर्ा गदाच नतर्ले परमेश्वरलाई त्याग्र्े वा आफ्र्ो र्सद्धता र
इमार्दारीतालाई त्याग्र्े चथएर्र् ्। अय्यूबको दृढ संकल्पले शैतार्लाई डरपोक बर्ायो, नतर्को
षवश्वासले शैतार्लाई कातर र डराएर काम्र्े बर्ायो, उर्ले शैतार् षवरुद्ध लडेको जीवर्-मत्ृ युको

यद्
ु धले शैतार्मा गदहरो घण
ृ ा र आक्रोश उत्पन्र् गर्यो; नतर्को र्सद्धता र इमार्दारीताको कारण
शैतार्लाई नतर्को षवरुद्ध केही गर्च र्सक्र्े अवस्थामा छोड्यो, यहाँसम्म कक शैतार्ले नतर्ीमाचथ

आक्रमण गर्च छोडी ददयो र अय्यूबको षवरुद्धमा त्यसले यहोवा परमेश्वरको सामर्े लगाइएको
आरोपलाई त्यसले त्याग्यो। यसको अथच अय्यूबले संसारलाई म्जतेका चथए, नतर्ले दे हलाई म्जतेका

चथए, नतर्ले शैतार्लाई म्जतेका चथए, र नतर्ले मत्ृ युलाई पनर् म्जतेका चथए; उर्ी पूणच र समि
रूपमा परमेश्वरको मानर्स चथए। यी दई
ु परीक्षाको अवचधमा अय्यूब आफ्र्ो गवाहीमा अडडग चथए,

वास्तवमा आफ्र्ो र्सद्धता र इमार्दारीमा म्जएका चथए, र परमेश्वरसँग डराउर्े र दष्ु टता त्याग्र्े
सम्बन्धी

आफ्र्ो

जीवर्का

र्सद्धान्तहरूको

दायरा

फराककलो

बर्ाए।

यी

दई
ु

परीक्षाहरू

भोचगसकेपनछ, अय्यूबमा एक समद्
ृ ध अर्ुभवको जन्म भयो, र यो अर्ुभवले नतर्लाई अझ पररपक्व
र अर्भ
ु वी बर्ायो, यसले नतर्लाई बर्लयो बर्ायो, अझ ठूलो दृढता भएको व्यम्क्त बर्ायो, र यसले

नतर्लाई नतर्ले ददह्रलो गरी पक्रेको सत्यनर्ष्ठको सदहपर् र योग्यताप्रनत अझ बढी षवश्वस्त।
यहोवा परमेश्वरले गर्ुचभएको अय्यूबको जाँर्ले नतर्लाई मानर्सप्रनतको परमेश्वरको चर्न्ताको गदहरो
बुझाइ र अर्ुभूनत प्रदार् गर्यो, र नतर्लाई परमेश्वरको प्रेमको अर्मोलता महसुस गरायो, यसपनछ

परमेश्वरप्रनतको नतर्को डरमा परमेश्वरप्रनतको गदहरो र्ासो र प्रेम थषपयो। यहोवा परमेश्वरले
गर्ुचभएको जाँर्ले अय्यूबलाई उहाँबाट अलग मात्र गरे र्, तर नतर्को हृदयलाई परमेश्वरको र्म्जक
बर्ायो। अय्यूबले भोगेको शारीररक पीडा र्रम सीमामा पुगेपनछ, नतर्ले अर्ुभव गरे का यहोवा
परमेश्वरप्रनतको नतर्को चर्न्ताको कारण नतर्ले आफ्र्ो जन्म ददर्लाई सराप्र्े बाहे क नतर्ीसँग

अरू कुर्ै षवकल्प चथएर्। यस्तो आर्रण धेरै पदहले योजर्ा गरे र प्रस्तुत गररएको चथएर्, तर

नतर्को हृदयमा परमेश्वरप्रनत नतर्ले गरे को प्रेम र र्ासोको कारण प्राकृनतक रूपमा प्रकट भएको

चथयो, यो परमेश्वरप्रनतको नतर्को वास्ता र प्रेमबाट प्राकृनतक रूपमा प्रकट भएको चथयो। भन्र्ुको
अथच, नतर्ले आफैलाई घण
ृ ा गरे , र नतर्ी परमेश्वरलाई यातर्ा ददर् इच्छुक चथएर्र् ्, त्यसो गर्च

सक्दै र्थे, त्यसैले नतर्को षवर्ार र प्रेम नर्ुःस्वाथचताको र्रम सीमामा पुगेको चथयो। यस समयमा,
अय्यब
ू ले

आफ्र्ो

लामो

समयदे खि

र्ल्दै आएको

परमेश्वरप्रनतको

आदर

र

नतसचर्ा, अनर्

परमेश्वरप्रनतको भम्क्तलाई परमेश्वरप्रनतको वास्ता र प्रेमको स्तरमा उठाए। साथै , नतर्ले
परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो षवश्वास र आज्ञाकारीता र परमेश्वरप्रनतको भयलाई वास्ता र प्रेमको

स्तरसम्म पुर्याए। नतर्ले परमेश्वरलाई र्ोट पुर्याउर्े केही पनर् गरे र्र् ्, नतर्ले परमेश्वरलाई र्ोट
पुर्याउर्े कुर्ै आर्रण प्रस्तुत गरे र्र् ्, र नतर्ले आफ्र्ै कारणले गदाच परमेश्वरमा कुर्ै दुःु ि, शोक
वा नर्राशा ल्याएर्। परमेश्वरको र्जरमा, अय्यूब पदहलेको अय्यब
ू जस्तै रहे को भए तापनर्,
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अय्यूबको षवश्वास, आज्ञाकारीता र परमेश्वरप्रनतको भयले परमेश्वरलाई पूणच सन्तुम्ष्ट र आर्न्द

र्लयो। यस समयमा, परमेश्वरले अपेक्षा गर्ुचभएको र्सद्धतालाई अय्यूबले प्राप्त गरे का चथए; नतर्ी
वास्तवमै परमेश्वरको र्जरमा “र्सद्ध र सोझो” व्यम्क्त भर्ी बोलाउर् योग्य मानर्स बर्े। नतर्को

धार्मचक कामले नतर्लाई शैतार्माचथ षवजय प्राप्त गर्च र परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो गवाहीमा दृढ
रहर्े तुल्यायो। त्यसकारण, नतर्का धार्मचक कामहरूले नतर्लाई र्सद्ध बर्ायो, र नतर्को जीवर्को

मूल्यलाई पदहलेभन्दा उच्र् बर्ायो र अरू कुरालाई उनछन्र्े तुल्यायो, र ती कुराहरूले नतर्लाई

शैतार्ले उप्रान्त आक्रमण गर्च वा परीक्षामा पार्च र्सक्र्े पदहलो व्यम्क्त बर्ायो। अय्यब
ू धमी
भएको हुर्ाले, नतर्लाई शैतार्ले दोि लगायो र परीक्षामा पर्यो; अय्यूब धार्मचक भएकोले, नतर्लाई
शैतार्को हातमा सुम्म्पयो; अनर् अय्यूब धार्मचक भएकोले, नतर्ले शैतार्लाई म्जते र हराए, र नतर्को
गवाहीमा दृढ रहे । अबदे खि अय्यूब फेरर कदहल्यै शैतार्को हातमा र्पर्े पदहलो मानर्स बर्े, नतर्ी

वास्तवमै परमेश्वरको आर्शिमा शैतार्को जासुसी वा षवर्ाशषवर्ा परमेश्वरको र्संहासर्को अगाडड
आएर ज्योनतमा बाँर्े…। नतर्ी परमेश्वरको र्जरमा एक साँर्ो पुरुि बर्ेका चथए। नतर्ी स्वतन्त्र
भएका चथए …

अय्यूबको ववषयमा
अय्यूबले कसरी परीक्षाहरूको सामर्ा गरे भन्र्े कुरा र्सककसकेपनछ, नतमीहरूमध्ये धेरैले

अय्यूबको बारे मा अझ बढी जार्कारीहरू पाउर् र्ाहर्ेछौ, षवशेि गरी त्यस रहस्यको बारे मा रहे का

जार्कारीहरू जसद्वारा नतर्ले परमेश्वरको प्रशंसा पाए। त्यसैले , आज हामी अय्यूबको बारे मा
कुरा गरौं!

अय्यूबको िै तनक जीवनमा हामी ततनको मसद्िता, इमानिारीता, परमेश्वरप्रततको ततनको भय,

र खराबीबाट अलग बस्ने आचरर् िे ख्र्ौं

यदद हामीले अय्यूबको बारे मा कुरा गर्े हो भर्े, परमेश्वरले उहाँको आफ्र्ै मुिद्वारा गर्ुचभएको

अय्यब
ू को मल्
ू याङ्ग्कर्बाट हामीले यो सरु
ु गर्चप
ु दचछ: “त्योजस्तो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय
मान्र्े र दष्ु टताबाट दरू रहर्े पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्।”

पदहले हामी अय्यूबको र्सद्धता र सोझोपर्को बारे मा र्सकौं।

“र्सद्ध” र “सोझो” भन्र्े शब्दहरू सम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइ के छ? के नतमीहरू अय्यूब दोि

लाउर् र्सककर्े, आदरणीय चथयो भन्र्े षवश्वास गछौ? यो अवश्य र्ै “र्सद्ध” र “सोझो” शब्दहरूको
ठे ड अथच र बुझाइ हुर्ेछ। तर अय्यूबलाई वास्तषवक रूपले बुझ्र्का नर्म्म्त शब्दहरू, पुस्तकहरू, र
र्सद्धान्तले मात्रै कुर्ै उिर ददँ दैर्, तर वास्तषवक जीवर्को सन्दभच अर्भन्र् हुन्छ। हामी अय्यूबको

पाररवाररक जीवर्लाई, जीवर्मा नतर्को सामान्य आर्रण कस्तो चथयो सो कुरालाई हे दै सुरु
गर्ेछौं। यसले हामीलाई जीवर्मा नतर्का र्सद्धान्तहरू र उद्दे श्यहरूको बारे मा, साथ साथै उर्को

व्यम्क्तत्व र िोजीको बारे मा बताउँ दछ। अब हामी अय्यब
ू १:३ का अम्न्तम शब्दहरू पढौं: “त्यस
मानर्स पूवचका सबै मानर्सहरूभन्दा महार् ् चथए।” यी शब्दहरूले के भनर्रहे का छर् ् भर्े, अय्यूबको
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स्थार् र म्स्थनत एकदम उच्र् चथयो, र नतर्ी पूवचका सबै मानर्सहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुर्ुको
कारण नतर्को प्रशस्त सम्पषि भएकोले हो कक नतर्ी र्सद्ध र सोझो चथए र दष्ु टबाट टाढा बस्र्े
र परमेश्वरको डर मान्र्े मानर्स भएकोले हो सो कुरा हामीलाई र्बताइएको भए पनर्, समिमा,

हामी सबैलाई थाहा छ कक अय्यूबको स्थार् र म्स्थनत धेरै मूल्यवार् ् चथयो। बाइबलमा लेख िए
अर्ुसार, अय्यूबको बारे मा मानर्सहरूको पदहलो दृम्ष्टकोण भर्ेको अय्यूब र्सद्ध छर् ्, नतर्ी
परमेश्वरसँग डराउँ छर् ् र दष्ु टबाट अलग बस्छर् ्, र नतर्ीसँग धेरै धर् र आदरणीय प्रनतष्ठा छ

भन्र्े चथयो। यस्तो वातावरणमा र त्यस्ता पररम्स्थनतहरूमा म्जइरहे का सामान्य व्यम्क्तका लाचग,
अय्यूबको आहार, जीवर्को गुणस्तर, र नतर्को व्यम्क्तगत जीवर्का षवर्भन्र् पक्षहरू र्ै अचधकांश

व्यम्क्तको ध्यार्को केन्द्रबबन्द ु हुर्ेचथयो; यसैले हामीले धमचशास्त्र पढ्र् जारी राख्नुपछच : “अनर्
नतर्का छोराहरू जान्थे र आफ्र्ो पालोमा आ-आफ्र्ा घरमा भोज गथे ; र नतर्ीहरूसँग िार् र
षपउर्को नर्म्म्त नतर्ीहरूले आफ्र्ा बदहर्ीहरूउँ थे। अनर् भोजका ददर् सककएपनछ अय्यूबले
नतर्ीहरूलाई शुद्ध पाथे, अनर् बबहार् सबैरै उठ्थे र ती सबैका सङ्ग्ख्याबमोम्जम होमबली र्ढाउँ थे:

ककर्कक अय्यूबले भन्थे, मेरा छोराहरूले पाप गरे होलार् ् र नतर्ीहरूका हृदयमा परमेश्वरलाई सरापे
होलार् ्। अय्यूबले नर्रन्तर यसो गथे” (अय्यूब १:४-५)। यो िण्डले हामीलाई दई
ु वटा कुरा बताउँ छ:

पदहलो के हो भर्े, अय्यूबका छोराछोरीहरूले नर्यर्मत भोज गथे, र धेरै िार्े र षपउर्े गथे; दोस्रो
कुरा के हो भर्े, अय्यूबले नर्रन्तर होमबर्ल र्ढाउँ थे, ककर्भर्े नतर्का छोराछोरीहरूले पाप गरे

होलार् ् र आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरलाई त्यागे होलार् ् भर्ी नतर्ले चर्न्ता गथे। यसमा दई
ु फरक

प्रकारका मानर्सहरूको जीवर्को बारे मा वणचर् गररएको छ। पदहलो, अय्यूबका छोराछोरीहरू
उर्ीहरूको सम्पन्र्ताको कारण प्राय: भोज गथे , असंयर्मत जीवर् बबताउँ थे, उर्ीहरूले आफ्र्ो

हृदय ले र्ाहे अर्स
ु ार षपउथे र िान्थे, र भौनतक सम्पषिले ल्याएको उच्र् गण
ु स्तरको जीवर्को
आर्न्द उठाउथे। त्यस्तो जीवर् बबताएपनछ, उर्ीहरूले प्रायजसो पाप गर्ुच र परमेश्वरलाई अपमार्
गर्ुच अपररहायच र्ै चथयो—तैपनर् नतर्ीहरूले आफैलाई पषवत्र बर्ाउँ दै र्थे वा होमबर्लहरू र्ढाउँ दै र्थे।

त्यसैकारण तैंले दे खिस ्, कक उर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वरको नर्म्म्त कुर्ै स्थार् चथएर्, उर्ीहरूले

परमेश्वरको अर्ुिहको बारे मा कुर्ै षवर्ार गदै र्चथए, र् त परमेश्वरलाई ररस उठाउर्े बारे मा र्ै
नतर्ीहरू डराउँ थे, उर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरलाई त्याग्र्े बारे मा नतर्ीहरू डराउर्े कुरा त

परै जाओस ्। अवश्य पनर्, हाम्रो ध्यार् अय्यूबका छोराछोरीहरूमा होइर्, तर अय्यूबले त्यस्ता
थोकहरूको सामर्ा गदाच के गथ्यो त्यसमा छ; िण्डमा वणचर् गररएको अको कुरा यही हो, जसमा

अय्यूबको दै नर्क जीवर् र नतर्को मार्वताको सार समावेश छ। जहाँ बाइबलले अय्यूबका
छोराछोरीहरूको भोजको वणचर् गदच छ , त्यहाँ अय्यूबको उल्लेि गररएको छै र्; भनर्न्छ कक नतर्का
छोराछोरीहरूले मात्रै प्रायजसो सँगै िार्पार् गथे। अको शब्दमा भन्दा, नतर्ले भोजहरू आयोजर्ा

गदै र्चथए, र् त उच्छृंिलताको साथ िार्पार् गर्च नतर्ी आफ्र्ा छोराछोरीहरूसँग सहभागी हुन्थे।
धर्ी र धेरै सम्पषि र र्ोकर-र्ाकरको मार्लक भए पनर् अय्यूबको जीवर् एक षवलासी जीवर्
चथएर्। नतर्ी आफ्र्ो उत्कृष्ट म्जउर्े वातावरणद्वारा धोकामा परे को चथएर्र् ्, र नतर्ले आफ्र्ो

सम्पषिको कारण शरीरको आर्न्दमा मग्र् बर्ाउँ दै र्चथए वा होमबर्ल र्ढाउर् बबसँदैर्चथए, ती
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कुराले नतर्लाई परमेश्वर त्याग्र्े बर्ाउर्े कुरा त परै जाओस ्। त्यसैले स्पष्ट छ, अय्यूब आफ्र्ो
जीवर्शैलीमा अर्ुशार्सत चथए, परमेश्वरले नतर्लाई ददर्ुभएको आर्शिको कारण नतर्ी लोभी वा

सि
ु वादी चथएर्र् ् र नतर्ी जीवर्को गण
ु स्तरमा लप्ु त चथएर्र् ्। बरु, नतर्ी र्म्र र षवर्यी चथए,
नतर्ी आडम्बर चथएर्र् ्, र नतर्ी परमेश्वरको सामु सतकच र सावधार् चथए। नतर्ले प्रायजसो
परमेश्वरका अर्ुिह र आर्शिहरूमा ध्यार् ददन्थे, र परमेश्वरसँग लगातार डराउँ थे। आफ्र्ो दै न र्क

जीवर्मा, अय्यूब प्रायजसो र्ाँडै उठे र आफ्र्ा छोराछोरीहरूका लाचग होमबर्ल र्ढाउँ थे। अको
शब्दमा भन्र्प
ु दाच, अय्यूब आफू मात्रै परमेश्वरसँग डराउँ दै र्चथए, तर नतर्का छोराछोरीहरू पनर्
परमेश्वरसँग डराऊर् ् र परमेश्वर षवरुद्ध पाप र्गरूर् ् भन्र्े आशा गरे । अय्यूबको भौनतक

सम्पषिले नतर्को हृदयमा कुर्ै स्थार् पाएर्, र् त ती कुराले परमेश्वरले र्लर्ुभएको स्थार् र्ै
र्लए; र्ाहे नतर्को आफ्र्ै लाचग होस ् वा नतर्का छोराछोरीहरूका लाचग होस ,् अय्यूबका दै नर्क
कायचहरू सबै परमेश्वरसँग डराउर्े र िराबीबाट टाढा रहर्े कुरार्सत सम्बम्न्धत चथए। यहोवा
परमेश्वरप्रनतको नतर्को डर नतर्को मुिमा सीर्मत चथएर्, तर नतर्ले नतर्को दै नर्क जीवर्को

हरे क भागमा उर्ले व्यवहारमा लागू गर्े र प्रनतबबम्म्बत गर्े कुरा चथयो। अय्यूबको यो वास्तषवक

आर्रणले हामीलाई नतर्ी इमार्दार चथए, र नतर्मा न्याय र सकारात्मक कुराहरू मर् पराउर्े

सार चथयो भन्र्े दे िाउँ छ। अय्यूबले प्रायजसो आफ्र्ा छोराछोरीहरूलाई पठाउँ थे र पषवत्र पाथे
भन्र्क
ु ो अथच नतर्ले आफ्र्ा छोराछोरीहरूको व्यवहारलाई प्रनतबन्ध गथे वा अर्म
ु ोदर् गदै र्थे
भन्र्े होइर्; बरु, आफ्र्ो हृदयमा नतर्ी उर्ीहरूको व्यवहारबाट ददक्क चथए, र नतर्को नर्न्दा गथे।

नतर्ी आफ्र्ा छोराछोरीहरूको व्यवहार यहोवा परमेश्वरलाई मर् पदै र् भन्र्े नर्ष्किचमा पुगेका
चथए र यसैले नतर्ले उर्ीहरूलाई प्रायजसो यहोवा परमेश्वरको सामु जार् र नतर्ीहरूका आफ्र्ा
पापहरू स्वीकार गर्च आिह गथे। अय्यब
ू को कायचले हामीलाई नतर्को मार्वताको अको पक्षबारे

दे िाउँ दछ, जसमा नतर्ले कदहल्यै पाप गरे र्र् ् र परमेश्वरलाई क्रोचधत बर्ाउर्े मानर्सहरूका साथ

दहँडेर्र् ्, बरु नतर्ीहरूलाई त्यागे र टादढए। यी मानर्सहरू नतर्का छोराछोरीहरू भए पनर्, नतर्ले
नतर्ीहरू आफ्र्ा र्ातेदार हुर् ् भन्दै मा आफ्र्ै आर्रणका र्सद्धान्तहरू त्यागेर्र् ्, र् त नतर्ी आफ्र्ै
भावर्ाका कारण नतर्ीहरूका पापहरूमा सामेल भए। बरु, नतर्ले उर्ीहरूलाई पश्र्ािाप गर्च र
यहोवा परमेश्वरको सहर्शीलता प्राप्त गर्च बबन्ती गरे , र आफ्र्ै लोभी आर्न्दको िानतर
परमेश्वरलाई र्त्याग्र् र्ेतावर्ी ददए। अय्यूबले अरूसँग कस्तो व्यवहार गथे त्यसका र्सद्धान्तहरू

परमेश्वरप्रनतको नतर्को भय र दष्ु टताबाट अलग रहर् सक्र्े र्सद्धान्तहरूबाट अलग गर्च र्सककर्े
चथए। परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचभएको कुरालाई उर्ले प्रेम गथे, र परमेश्वरले इन्कार गर्ुचभ एका

कुरालाई उर्ले घण
ृ ा गथे; नतर्ी हृदयबाट परमेश्वरको भय मान्र्ेहरूलाई मर् पराउँ थे, र परमेश् वरको
षवरुद्ध िराबी गर्े र पाप गर्ेहरूलाई घण
ृ ा गथे। त्यस्तो प्रेम र घण
ृ ा नतर्को दै नर्क जीवर्मा

प्रदर्शचत हुन्थे, र यही र्ै परमेश्वरका आँिाले दे िेको अय्यूबको सोझोपर् चथयो। स्वाभाषवक रूपमा,
यो नतर्को दै नर्क जीवर्मा अरूसँगको सम्बन्धमा अय्यब
ू ले प्रकट गर्े गरे को साँर्ो मार्वताको
प्रकटीकरण र म्जयाइ चथयो, जसको बारे मा हामीले र्सक्र्ुपदचछ।
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अय्यूबको परीक्षाहरूको बेला ततनको मानवताको प्रकटीकरर् (अय्यूबका परीक्षाहरूका अवधिमा

ततनले िे खाएको पूर्छता, इमानिारीता, परमेश्वरप्रततको डर, र खराबीबाट अलग बस्ने कायछ)

हामीले माचथ अय्यब
नतर्का
ू को मार्वताका षवर्भन्र् पक्षहरूका बारे मा बतायौं, जर्
ु

परीक्षाहरूभन्दा अनघ नतर्को दै नर्क जीवर्मा प्रदशचर् गररएका कुराहरू चथए। अवश्य र्ै , यी षवर्भन्र्

प्रकटीकरणहरूले अय्यूबको इमार्दारीता, परमेश्वरप्रनतको भय, र िराबीबाट अलग बस्र्े इच्छाको
बारे मा प्रारम्म्भक पररर्य र बुझाइ प्रदार् गछच , र स्वाभाषवक रूपमा एक सुरुवाती पुम्ष्ट प्रदार्

गदचछ। मैले “प्रारम्म्भक” भर्ी भन्र्ुको अथच के हो भर्े, धेरैजसो मानर्सहरूसँग अझै पनर् अय्यूबको
व्यम्क्तत्वको बारे मा र जर्
ु हदसम्म नतर्ले परमेश्वरको आज्ञापालर् र डर मान्र्े बाटो पछ्याएका

चथए त्यसको सही ज्ञार् छै र्। भन्र्ुको अथच, अय्यूबको सम्बन्धमा धेरैजसो मानर्सहरूको बुझाइ
बाइबलका यी दई
ु वटा िण्डले बताएको केही हदसम्म सकरात्मक अर्भव्यम्क्तभन्दा बढी र गहर्

छै र्, “यहोवाले ददर्भ
ु यो र यहोवाले र्ै लार्भ
ु एको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्” र “के हामीले

परमेश्वरको हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” तसथच, परमेश्वरका
परीक्षाहरू आउँ दा अय्यूबले आफ्र्ो मार्वता कसरी म्जए भन्र्े कुरा हामीले बुझ्र्ु अनत आवश्यक
छ; यस तररकाले, अय्यूबको वास्तषवक मार्वता त्यसको सम्पूणचतामा सबैलाई दे िाइर्ेछ।

जब अय्यूबले नतर्को सम्पषि र्ोरी भएको, नतर्का छोराछोरीहरूले आफ्र्ो ज्यार् गुमाएका

अनर् नतर्का र्ोकरहरू माररएका िबर सुर्े तब नतर्ले यस्तो प्रनतकक्रया ददए: “त्यसपनछ अय्यूब

उठे , आफ्र्ो िास्टो च्याते, आफ्र्ो कपाल िौरे , भँइ
ू मा लम्पसार परे र आराधर्ा गरे ” (अय्यब
ू
१:२०)। यी वर्र्हरूले हामीलाई एउटा तथ्य बताउँ छ: यो िबर सुर्ेपनछ, अय्यूब डरले थरथर

काँपेर्र् ्, नतर्ी चर्च्याएर्र् ् वा समार्ार ल्याउर्े र्ोकरहरूलाई दोि लगाएर्र् ्, नतर्ले अपराध भएको
घटर्ाको अर्ुसन्धार् गरे र वास्तवमा के भएको चथयो सो पिा लगाउर् जाँर्बुझ गर्े कुरा त परै

जाओस ्। नतर्ले आफ्र्ो सम्पषि गुमाएकोमा कुर्ै पीडा वा अफसोस प्रकट गरे र्र् ्, र् त आफ्र्ा

छोराछोरी र षप्रयजर् गम
ु ाएकोले नतर्ी आँसम
ु ा डुबे। त्यसको षवपरीत, नतर्ले आफ्र्ो िास्टो च्याते,
र कपाल िौरे भुइँमा घोप्टो परे र दण्डवत ् गरे । अय्यूबका व्यवहारहरू कुर्ै साधारण मानर्सको

जस्ता छै र्र् ्। ती कुराले धेरै मानर्सहरूलाई अन्योलमा पाछच र् ्, र अय्यूबको “कठोर साहस” का

लाचग आफ्र्ो हृदयमा नतर्लाई हप्काउँ छर् ्। अर्ार्क आफ्र्ो सम्पषि गुमाउर्ु पदाच सामान्य
मानर्सहरू हृदय षवर्र्लत भएको वा नर्राश भएको दे खिन्छर् ् वा कनतपय मानर्सहरूको मामलामा,
नतर्ीहरू गदहरो उदासीर्तामा पनर् पर्च सक्छर् ्। ककर्कक मानर्सहरूको हृदयमा नतर्ीहरूका

सम्पषिले जीवर्भररको पररश्रमको प्रनतनर्चधत्व गदचछ—त्यसैमा उर्ीहरूको अम्स्तत्वमा नर्भचर हुन्छ,
त्यसैको आशाले नतर्ीहरूलाई जीषवत राख्छ; नतर्ीहरूको सम्पषि गुमाउर्ु भर्ेको नतर्ीहरूको पररश्रम
व्यथच हुर्ु हो, नतर्ीहरू आशाषवहीर् हुर्ु हो, र नतर्ीहरूको भषवष्य र्ै र्हुर्ु हो। कुर्ै पनर् सामान्य
व्यम्क्तको आफ्र्ो सम्पषिप्रनत यस्तै दृम्ष्टकोण हुन्छ र त्योर्सत घनर्ष्ठ सम्बन्ध हुन्छ, र
मानर्सहरूका र्जरमा सम्पषिको महत्त्व पनर् यस्तै हुन्छ। त्यसैले, धेरैजसो मानर्सहरू अय्यूबले
आफ्र्ो सम्पषि गुमाउँ दा पनर् उदासीर् र्भएकोमा अलमल्ल पछच र् ्। आज, हामी अय्यूबको हृदयर्भत्र
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के भइरहे को चथयो भन्र्े कुरा व्याख्या गरी यी सबै मानर्सहरूले महसुस गर्े भ्रमलाई हटाउर्ेछौं।

सामान्य ज्ञार्ले के सूचर्त गछच भर्े, परमेश्वरले यस्तो प्रशस्त सम्पषि ददइसक्र्ुभएपनछ

अय्यब
ू ले यी सम्पषिहरू गम
ु ाउँ दा नतर्ी परमेश्वरको सामु लम्ज्जत हुर्प
ु र्े चथयो, ककर्कक नतर्ले
ती कुराको हे रर्ाह वा दे िरे ि गरे र्र्;् परमेश्वरले नतर्लाई ददर्ुभएको यो सम्पषिलाई नतर्ले
पकक्ररािेर्र् ्। यसैले जब नतर्ले आफ्र्ो सम्पषि र्ोरी भएको सुर्े, त्यसबेला नतर्को पदहलो

प्रनतकक्रया स्वरूप नतर्ी अपराधको भएको ठाउँ मा गएर ती गुमेका सबै कुराको सूर्ी बर्ाउर्े र
नतर्ले फेरर एकर्ोदट परमेश्वरका आर्शिहरू प्राप्त गर्ेछर् ् भर्ी परमेश्वरको सामर्े स्वीकार गर्े

कायच हुर्ुपथ्यो। तापनर् अय्यूबले त्यसो गरे र्र् ्, र नतर्ले त्यसो र्गर्ुचका आफ्र्ै स्वाभाषवक
कारणहरू चथए। अय्यूबले आफ्र्ो हृदयमा यो षवश्वास गरे का चथए, कक नतर्ीसँग भएका सबै थोकहरू
परमेश्वरले ददर्ुभएको हो र ती नतर्को आफ्र्ै पररश्रमको फल चथएर्र् ्। त्यसैले नतर्ले ती

आर्शिहरूलाई फाइदा उठाउर्ु पर्े पूँजीको रूपमा र्लएर्र् ्, बरु यसको सट्टामा आफू म्जउर्े
र्सद्धान्तलाई आफ्र्ो सम्पूणच शम्क्तले त्यस मागचलाई पकक्ररहे जुर् मागचलाई उर्ले पकक्ररहर्ुपथ्यो।

नतर्ले परमेश्वरका आर्शिहरूको
्
कदर गरे अनर् नतर्का लाचग धन्यवाद ददए, तर नतर्ी
आर्शिहरूद्वारा
्
मोदहत भएर्र् ्, र् त नतर्ले ती अझै बढी प्राप्त गर्च र्ै प्रयास गरे । सम्पषिप्रनत

नतर्को दृम्ष्टकोण यस्तै चथयो। नतर्ले र् त आर्शि ् प्राप्त गर्चका लाचग केही गरे , र् परमेश्वरका

आर्शिहरूको कमी हुन्छ वा ती गम
ु ाउर्प
ु छच भर्ेर र्ै चर्न्ता गरे वा लोभ र्ै गरे ; नतर्ी र् त
परमेश्वरका आर्शिहरूको कारण उि रूपमा उिेम्जत हुँदै िुसी भए, र् त बारम्बार आर्शि पाएको
कारण परमेश्वरको मागचलाई बेवास्ता गरे वा परमेश्वरको अर्ुिहलाई बबसे। आफ्र्ो सम्पषिप्रनतको
अय्यूबको दृम्ष्टकोणले मानर्सहरूको नर्म्म्त नतर्को वास्तषवक मार्वतालाई प्रकट गदचछ: पदहलो,

अय्यब
ू लोभी चथएर्र् ्, र आफ्र्ो भौनतक जीवर्मा मागहरू गदै र्थे। दोस्रो, अय्यब
ू ले कदहल्यै पनर्

नतर्ीसँग भएका सबै थोकहरू परमेश्वरले िोस्र्ुहुर्ेछ भर्ी चर्न्ता गरे र्र् ् वा डराएर्र् ्, जुर् नतर्को
हृदयमा परमेश्वरप्रनतको आज्ञाकाररताको आर्रण चथयो; अथाचत ्, परमेश्वरले कदहले नतर्का थोकहरू

िोस्र्ुहुन्छ, वा उहाँले त्यसो गर्ुचहुन्छ कक गर्ुचहुन्र् भन्र्े बारे मा कदहल्यै माग वा गुर्ासो गरे र्र् ्,
र त्यसो गर्ुचको कारण पनर् सोधेर्र् ्, तर केवल परमेश्वरको बन्दोबस्तहरू मात्र पालर् गर्च िोजे।

तेस्रो, नतर्ले आफ्र्ा सम्पषि नतर्को आफ्र्ै पररश्रमबाट आएको हो भर्ी कदहल्यै षवश्वास गरे र्र् ्,
तर ती परमेश्वरले र्ै नतर्लाई ददर्ुभएको हो भन्र्े ठान्थे। परमेश्वरमाचथको अय्यूबको षवश्वास
यस्तै चथयो र यो नतर्को नर्श्र्यताको सङ्ग्केत हो। के अय्यूबको मार्वता र नतर्को दै नर्क िोज

यी तीर्-बुँदे सारांशमा स्पष्ट भएका छर् ्? अय्यूबले आफ्र्ो सम्पषि गुमाउर्ु पदाच पनर् नतर्को
आर्रणलाई शान्त राख्र्े अर्भन्र् दहस्सा नतर्को मार्वता र िोज चथयो। नतर्को दै नर्क िोजीको
कारणले र्ै परमेश्वरका जाँर्हरू आएको समयमा अय्यूबमा यसो भन्र्े कद र दृढ षवश्वास चथयो,

“यहोवाले ददर्ुभयो र यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्,” यी शब्दहरू रातारात

प्राप्त भएका चथएर्र् ्, र् त ती अय्यूबको ददमागमा अर्ार्क दे िा परे का चथए। ती त नतर्ले धेरै
विचको जीवर्को अर्ुभवद्वारा प्राप्त गरे का चथए। परमेश्वरका आर्शिहरू मात्र िोज्र्े र परमेश्वरले

उर्ीहरूबाट िोस्र्ह
ु ोला भर्ी डराउर्े, त्यसलाई घण
ु ासो गर्ेहरू सबै
ृ ा गर्े र त्यसको बारे मा गर्
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मानर्सहरूको तुलर्ामा के अय्यूबको आज्ञाकारीता वास्तषवक छै र् र? परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर
षवश्वास गर्े, तर परमेश्वरले सबै थोकमाचथ शासर् गर्ुचहुन्छ भर्ी षवश्वास र्गर्ेहरूको तुलर्ामा,
के अय्यब
ू मा ठूलो इमार्दारीता र सोझोपर् छै र् र?
अय्यूबको तकछिक्क्त
अय्यब
ू का वास्तषवक अर्भ
ु वहरू र नतर्को सोझोपर् र इमार्दार मार्वताको अथच के हो भर्े,

नतर्ले आफ्र्ो सम्पषि र आफ्र्ा छोराछोरीहरू गुमाउँ दा सबैभन्दा तकचसंगत षवर्ार र नर्णचय गरे ।
त्यस्ता तकचसंगत नर्णचयहरू नतर्को दै नर्क काम कुरा र नतर्ले आफ्र्ो दै नर्क जीवर्को समयमा

जार्ेका परमेश्वरका कायचहरूबाट अलग गर्ै र्सककर्े चथयो। अय्यूबको इमार्दाररताले नतर्लाई

सबै थोकमाचथ परमप्रभुको हात छ भर्ी षवश्वास गर्च सक्षम बर्ायो। नतर्को षवश्वासले नतर्लाई
सबै कुरामाचथ यहोवा परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ भन्र्े तथ्यबारे थाहा गरायो; नतर्को ज्ञार्ले

नतर्लाई यहोवा परमेश्वरको सावचभौर्मकता र प्रबन्धहरू पालर् गर्च इच्छुक र सक्षम बर्ायो;
नतर्को आज्ञाकाररताले नतर्लाई यहोवा परमेश्वरर्सत डराउर् समथच तुल्यायो; नतर्को डरले
िराबीबाट बस्र्े नतर्को कायचलाई झर् ्-झर् ् वास्तषवक बर्ायो; अन्ततुः अय्यूब र्सद्ध भए ककर्कक

नतर्ी परमेश्वरसँग डराउँ थे र िराबीबाट अलग बस्थे; नतर्को र्सद्धताले नतर्लाई ज्ञार्ी बर्ायो र
नतर्लाई अत्यन्त तकचसंगत बर्ायो।

हामीले यो “तकचसंगत” भन्र्े शब्दलाई कसरी बुझ्र्ुपछच ? यसको शाम्ब्दक अथच राम्रो र्ेतर्ामा

हुर्ु, आफ्र्ो सोर्षवर्ारमा तकचसंगत र समझदार हुर्ु, बोलीवर्र्, व्यवहार र षवर्ारमा सत्य हुर्ु, र
सही अनर् म्स्थर र्ैनतक मापदण्ड धारण गर्ुच भन्र्े हुन्छ। तापनर् अय्यूबको तकचलाई यनत सम्जलै
वणचर् गर्च सककँदै र्। जब यहाँ अय्यब
ू मा धेरै तकचसंगत क्षमता चथयो भनर्एको छ, यो नतर्को

मार्वता र परमेश्वरको सामु नतर्को आफ्र्ो आर्रणको सम्बन्धमा भनर्एको हो। अय्यूब इमार्दार

भएको हुर्ाले, नतर्ी षवश्वास गर्च र परमेश्वरको सावचभौर्मकताको पालर्ा गर्च सक्षम चथए, जसले
नतर्लाई यस्तो ज्ञार् ददयो जुर् अरूले प्राप्त गर्च सक्दै र्चथयो, र यस ज्ञार्ले नतर्लाई आफूमाचथ
आइलाग्र्े कुराहरू अझ राम्ररी बझ्
ु र्, षवर्ार गर्च, र पररभाषित गर्च सक्षम तल्
ु यायो, जसले नतर्लाई

के गर्ुचपछच र कुर् कुरा पकक्रर्ुपछच भर्ी सही र स्पष्ट रूपमा बुझ्र् सहायता गर्यो। भन्र्ुको अथच,
नतर्का शब्दहरू, व्यवहार, नतर्का कायचहरूका पछाडडका र्सद्धान्तहरू, र उर्को व्यवहारका आर्ारसंदहता नर्यर्मत, स्पष्ट, र नर्म्श्र्त चथए, र अन्धो, आवेगपूणच वा भावर्ात्मक चथएर्र् ्। नतर्ीमाचथ

जे आइपरे पनर् त्यसप्रनत कसरी व्यवहार गर्चप
ु छच सो नतर्लाई थाहा चथयो, जदटल घटर्ाहरू बीर्को
सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलर्मा राख्नुपछच भर्ी नतर्ले जान्दथे, र समात्र्ुपर्े बाटोलाई कसरी
समात्र्ुपछच भन्र्े नतर्लाई थाहा चथयो, यसबाहे क यहोवा परमेश्वरले ददर्ुहुँदा र र्लर्ुहुँदा कस्तो
व्यवहार गर्ुचपछच भर्ी नतर्ले जान्दथे। अय्यूबको तकचशील क्षमता यही र्ै चथयो। अय्यूब यस्तै

तकच क्षमताले सुसम्ज्जत भएको कारण, नतर्ले आफ्र्ो सम्पषि र आफ्र्ा छोराछोरी गुमाउँ दा पनर्
उर्ले यसो भर्े, “यहोवाले ददर्भ
ु यो र यहोवाले र्ै लार्भ
ु एको छ; यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।”

जब अय्यूबले शरीरको ठूलो पीडा भोग्र्ुपर्यो, र नतर्का आफन्त र साथीहरूको षवरोधको सामर्ा
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गर्ुचपर्यो र जब नतर्ले मत्ृ युको सामर्ा गर्ुचपर्यो, नतर्को वास्तषवक आर्रणले फेरर एकपल्ट
सबैलाई नतर्को वास्तषवक अर्ुहार दे िायो।

अय्यूबको वास्तववक अनुहार: सत्य, िुद्ि, र झूट रहहत
हामी अय्यूब २:७-८ लाई पढौं: “यसैले शैतार् यहोवाको उपम्स्थनतबाट गयो र अय्यूबलाई

िट्
ु टाको पैतालादे खि टाउकोसम्मै पोल्र्े िदटराहरू उब्जाइददयो। अनर् नतर्ले आफूलाई कन्याउर्
भाँडाको एउटा टुक्रा र्लए; अनर् नतर्ी िरार्ीमा बसे।” यो अय्यूबको शरीरमा पीडादायक िदटराहरू

नर्स्केको बेला नतर्को आर्रण कस्तो चथयो त्यसको व्याख्या हो। यस समयमा, पीडाले कष्ट
भोग्र्े क्रममा अय्यूब िरार्ीमा बसे। कसैले पनर् नतर्को उपर्ार गरे र्र् ,् र कसैलाई पनर् नतर्को

शरीरको पीडा कम गर्च मद्दत गरे र्र् ्; यसको सट्टामा, नतर्ले िदटरा कन्याउर् फुटे का माटोका

भाँडाका टुक्राहरू प्रयोग गरे । सतही रूपमा, यो केवल अय्यब
ू को यातर्ाको एक र्रण मात्र चथयो, र
नतर्को मार्वता र परमेश्वरप्रनतको भयसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध चथएर्, ककर्कक अय्यूबले यस

बेला आफ्र्ो मर्म्स्थनत र षवर्ार व्यक्त गर्च कुर्ै शब्द बोलेर्र् ्। तापनर्, अय्यूबका व्यवहार र
नतर्को आर्रण अझै पनर् नतर्को मार्वताको वास्तषवक अर्भव्यम्क्त हुर् ्। अनघल्लो अध्यायको
षववरणमा हामीले पव
ू ीय संसारमा अय्यूब सबैभन्दा महार् ् व्यम्क्त चथए भर्ेर पढ्यौं। यसको साथै

दोस्रो अध्यायको यो िण्डले पूवचका यस महार् ् व्यम्क्तले िरार्ीमा बसेर फुटे का माटोका भाँडाका
टुक्राहरू प्रयोग गरे भन्र्े दे िाउँ छ। के यी दई
ु वणचर् बीर् स्पष्ट र्भन्र्ता छै र् र? यो एउटा र्भन्र्
हो जसले हामीलाई अय्यूबको वास्तषवक जीवर् दे िाउँ दछ: आफ्र्ो प्रनतम्ष्ठत स्थार् र हैर्सयतको

बाबजुद पनर्, नतर्ले यी कुराहरूलाई कदहल्यै प्रेम गरे र्र् ् र् त यी थोकहरूमा कुर्ै ध्यार् र्ै ददए;
अरूले नतर्को अडार्लाई कसरी हे छचर् ् भर्ेर नतर्ले वास्ता गरे र्र्,् र् त नतर्को काम वा आर्रणले
नतर्को अडार्मा कुर्ै र्कारात्मक असर पालाच कक भर्ेर र्ै नतर्ी चर्म्न्तत चथए; नतर्ी प्रनतष्ठाका
आर्शिहरूमा र्लप्त भएर्र् ्, र् त नतर्ले प्रनतष्ठा र म्स्थनतको साथमा आउर्े मदहमाको आर्न्द
र्लए। नतर्ले केवल आफ्र्ो मूल्य र यहोवा परमेश्वरको र्जरमा आफ्र्ो जीवर्को महत्त्वको बारे मा

मात्रै चर्न्ता गरे । अय्यब
ू को साँर्ो आत्मा र्ै नतर्को सार चथयो: नतर्ी प्रर्सद्चध र सम्पषिलाई प्रेम

गरे र्र् ्, र नतर्ी प्रर्सद्चध र सम्पषिका लाचग म्जएर्र् ्; नतर्ी सत्य, र शुद्ध, अनर् झूट रदहत चथए।
अय्यब
ू ले प्रेम र घर्
ृ ालाई र्ुट्टट्टयाएका
अय्यब
ू को मार्वताको अको पक्षलाई नतर्ी र नतर्की पत्र्ी बीर्को यो बातचर्तमा प्रकट

गररएको छ: “तब नतर्की श्रीमतीले उर्लाई भनर्र् ्, के तपाईं अझ पनर् आफ्र्ो नर्ष्ठा कायम

राख्र्ुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्र्ुहोस ् र मर्ुचहोस ्। तर उर्ले नतर्लाई भर्े, नतमी मूिच स्त्रीले जस्तै
कुरा गछौ? के? के हामीले परमेश्वरको हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण

र्गर्े? यी सबै कुरामा अय्यब
ू ले आफ्र्ा ओठहरूले पाप गरे र्र् ्” (अय्यब
ू २:९-१०)। नतर्ले भोगेका
यातर्ा दे िेर, अय्यूबकी पत्र्ीले नतर्लाई त्यस पीडाबाट बच्र् सहायता गर्चका लाचग सल्लाह ददर्

िोजी, तर उसका “असल मर्सायहरू” ले अय्यूबको स्वीकृनत प्राप्त गरे र्; बरु ती कुराले नतर्लाई
ररस उठायो, ककर्कक उसले यहोवा परमेश्वरमाचथको नतर्को षवश्वास र आज्ञापालर्लाई इन्कार
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गरे की चथइर् ्, र साथै यहोवा परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई पनर् इन्कार गरे की चथइर् ्। अय्यूबलाई यो

साह्रै असहर्ीय भयो, ककर्कक नतर्ले कदहल्यै पनर् परमेश्वरको षवरुद्ध वा उहाँलाई र्ोट पुर्याउर्े

वा अरूको षवियमा केही भन्र्े काम कदहल्यै पनर् गरे का चथएर्र् ्। अरूले परमेश्वरको नर्न्दा र

अपमार् गर्े कुरा बोलेको दे ख्दा नतर्ी कसरी उदासीर् हुर् सक्थे र? यसैले नतर्ले आफ्र्ी पत्र्ीलाई
“मूिच स्त्री” भर्ी भर्े। आफ्र्ी पत्र्ीप्रनत अय्यूबको आर्रण क्रोध र घण
ृ ाले भररएको, साथसाथै
नर्न्दा र हप्काई र्मर्सएको चथयो। यो अय्यूबको मार्वताको स्वाभाषवक अर्भव्यम्क्त चथयो—प्रेम र
घण
ृ ा बीर्को र्भन्र्ता छुट्ट्याउर्े—र यो नतर्को सोझो मार्वताको एक साँर्ो प्रनतनर्चधत्व चथयो।

अय्यूबमा न्यायको भाव चथयो—जसले नतर्लाई दष्ु टताको बतास र छालहरूलाई घण
ृ ा गर्े बर्ायो,
वादहयात षवधमच, हास्यास्पद बहसहरू, र हाँसो लाग्दा दाबीहरूलाई घण
ृ ा, नर्न्दा र अस्वीकार गर्े
बर्ायो, अनर् भीडहरूले नतर्लाई अस्वीकार गदाच अनर् र्म्जकका मानर्सहरूले नतर्लाई त्याग्दा
यसले नतर्लाई आफैमा, सही र्सद्धान्तहरू र अडार्मा सत्य रहर्े व्यम्क्त तुल्यायो।
अय्यूबको ियालु हृिय र इमानिारीता
अय्यूबको आर्रणबाट हामी नतर्को मार्वताका षवर्भन्र् पक्षहरूको अर्भव्यम्क्त दे ख्न सक्छौं,

त्यसकारण अय्यब
िोल्दा हामी नतर्को कुर्
ू ले आफू जन्मेको ददर्लाई सराप्र् नतर्को मि
ु
मार्वता दे ख्छौं? तल हामी यही षवियमा बताउर्ेछौं।

माचथ, मैले अय्यूबले आफू जन्मेको ददर्लाई सराप्र्ुको कारणको बारे कुरा गरे को छु। नतमीहरू

यसमा के दे ख्छौ? यदद अय्यूब कठोर हृदयको र प्रेमरदहत चथए भर्े, यदद नतर्ी उदासीर् र
भावर्ाहीर् र मार्वताबाट अलग चथए भर्े, के नतर्ले परमेश्वरको हृदयको र्ाहर्ाको वास्ता गर्ेचथए

होला? नतर्ले परमेश्वरको हृदयको र्ाहर्ालाई वास्ता गथे भर्े, के नतर्ले आफू जन्मेको ददर्लाई
तुच्छ ठान्र् सक्थे? अको शब्दमा भन्र्ुपदाच, यदद अय्यूब कठोर हृदयको र मार्वताबाट अलग

भएको भए, के नतर्ी परमेश्वरको पीडाले व्याकुल हुर्सक्थे? परमेश्वर नतर्ीद्वारा शोककत हुर्ुभएको
कारण के नतर्ले आफ्र्ो जन्म ददर्लाई सराप्र् सक्थे? यसको उिर हो, बबलकुल होइर्! अय्यूब
दयालु चथए, यसैले नतर्ले परमेश्वरको हृदयको वास्ता गरे ; अय्यब
ू ले परमेश्वरको हृदयको वास्ता
रािेकाले र्ै नतर्ले परमेश्वरको पीडा महसुस गरे ; नतर्ी दयालु चथए यसैले नतर्ले परमेश्वरको
कष्टको अर्ुभव गरे र, ठूलो यातर्ा सहे ; नतर्ले परमेश्वरको पीडा महसुस गरे काले र्ै नतर्ले आफू

जन्मेको ददर्लाई घण
ृ ा गर्च थाले, यसरी नतर्ले आफ्र्ो जन्म ददर्लाई सरापे। बादहरका मानर्सहरूका

नर्म्म्त, अय्यब
ू को परीक्षाको अवचधमा नतर्को सम्पण
ू च आर्रण उदाहरणीय छ। केवल नतर्ले आफू
जन्मेको ददर्लाई सरापेका कुराले मात्र नतर्को र्सद्धता र सोझोपर्माचथ प्रश्र् चर्न्ह िडा गछच ,

वा एउटा फरक मूल्याङ्ग्कर् प्रदार् गदचछ। वास्तवमा यो अय्यूबको मार्वताको सारको सबैभन्दा

वास्तषवक अर्भव्यम्क्त चथयो। नतर्को मार्वताको सार लुकाइएको चथएर् वा पोको पाररएको चथएर्,
वा अरू कसैद्वारा संशोचधत गररएको चथएर्। जब नतर्ले आफू जन्मेको ददर्लाई सरापे, तब नतर्ले

आफ्र्ो हृदयको गदहराइमा भएको दया र इमार्दारीता दे िाए; नतर्ी एउटा झरर्ाजस्तै चथए, जसको
पार्ी यनत स्वच्छ र पारदशी हुन्छ कक त्यसको भुइँ पनर् दे खिन्छ।
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अय्यूबको बारे मा यी सबै र्सककसकेपनछ, धेरैजसो मानर्सहरूमा अवश्य र्ै अय्यूबको मार्वताको

सारको सही र उद्दे श्य परक मूल्याङ्ग्कर् हुर्ेछ। उर्ीहरूमा परमेश्वरले भन्र्ुभएको अय्यूबको
र्सद्धता र सोझोपर्को बारे मा गहर्, व्यावहाररक र अझ उच्र् बझ
ु ाइ र कदर हुर्प
ु दचछ। आशा छ,
यो बुझाइ र कदरले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट टाढा बस्र्े बाटोमा दहँड्र्
थाल्र् सहायता गर्ेछ।

परमेश्वरले अय्यूबलाई िैतानको हातमा सुतपनु र परमेश्वरको काम बीचको सतबन्ि
अचधकांश मानर्सले अब अय्यूब र्सद्ध र सोझो चथए र नतर्ी परमेश्वरसँग डराउँ थे र िराबीबाट

अलग बस्थे भर्ी बुझ्र्े भए पनर्, यस्तो कुराको पदहर्ार्ले उर्ीहरूलाई परमेश्वरको इच्छाको अझ

बढी बुझाइ प्रदार् गदै र्। यसको साथसाथै अय्यब
ू को मार्वता र िोजप्रनत ईष्याच गदै , उर्ीहरूले

परमेश्वरको बारे मा नर्म्र् प्रश्र्हरू सोध्छर् ्: अय्यूब यनत र्सद्ध र सोझो चथए, मानर्सहरूले नतर्लाई

यनत धेरै मर् पराउँ थे भर्े ककर् परमेश्वरले नतर्लाई शैतार्को हातमा सुम्पर्ुभयो र त्यनत धेरै
यातर्ा भोग्र् लाउर्ुभयो? यस्ता प्रश्र्हरू धेरै मानर्सको हृदयमा अवश्य उत्पन्र् हुर् सक्छ वा
यसको सट्टा, यो शङ्ग्का धेरै मानर्सको हृदयमा प्रश्र्को रूपमा रहे को छ। यसले यनत धेरै मानर्सलाई
अलमल्ल पारे को हुर्ाले, हामीले यो प्रश्र्लाई उठाएर यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्चप
ु दचछ।
परमेश्वरले गर्चह
ु ु र्े सबै कुरा आवश्यक र असाधारण महत्त्वका छर् ्, ककर्कक उहाँले मानर्समा

गर्ुचहुर्े सबै कामहरू उहाँको व्यवस्थापर् र मार्व जानतको मुम्क्तर्सत सम्बम्न्धत हुन्छर् ्।
स्वाभाषवक रूपमा, अय्यूब परमेश्वरको र्जरमा र्सद्ध र इमार्दार चथए र पनर् उहाँले नतर्मा
गर्ुचभएको काम पनर् फरक छै र्। अको वर्र्मा, परमेश्वर र्ाहे जे गर्ुच भए पनर् वा जुर्ै

साधर्हरूद्वारा त्यो गर्चु भए पनर्, मल्
ू य जनत लागे पनर्, उहाँको उद्दे श्य जे र्ै भए पनर् उहाँका

कामहरूको उद्दे श्य पररवतचर् हुँदैर्र् ्। परमेश्वरको उद्दे श्य मानर्समा, साथै मानर्सका नर्म्म्त रहे को
उहाँका मागहरू र इच्छामा परमेश्वरका वर्र्हरू काममा लगाउर्ु हो; अको वर्र्मा, यो भर्ेको

परमेश्वरले उहाँका र्रणहरूमा सकारात्मक भर्ी षवश्वास गर्ुचभएको काम मानर्सर्भत्र गराउर्ु हो,
जसले मानर्सलाई परमेश्वरको हृदय बुझ्र् र परमेश्वरको सार बुझ्र् सक्र्े बर्ाउँ छ, र मानर्सलाई
परमेश्वरको सावचभौर्मकता र प्रबन्धहरू पालर् गर्े अर्ुमनत ददन्छ, यसरी मानर्सले परमेश्वरको

भय प्राप्त गर्च सक्छ र िराबीबाट अलग बस्र् सक्छ—परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सबै कायचमा उहाँको
उद्दे श्यको एक पक्ष यो सबै हो। अको पक्ष यो हो कक, शैतार् परमेश्वरको काममा प्रनतभार र

सेवाको पात्र भएकोले मानर्सलाई प्रायुः शैतार्को हातमा र्ै सुम्म्पन्छ; मानर्सहरूलाई शैतार्का

परीक्षाहरू र आक्रमणहरूमा शैतार्को दष्ु टता, कुरूपता र नघर्लाग्दो अवस्था दे िाई, मानर्सहरूलाई
शैतार् घण
ृ ा गर्े, अनर् जे र्कारात्मक छ त्यसलाई चर्न्र् र बुझ्र् सक्र्े तुल्याउर्को लाचग
परमेश्वरले प्रयोग गर्ुचहुर्े माध्यम यही हो। जबसम्म परमेश्वरको वर्र्, परमेश्वरको बारे मा

नतर्ीहरूका ज्ञार् र आज्ञापालर्, परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूका षवश्वास र उहाँप्रनतको भयको कारण,
नतर्ीहरूले शैतार्का आक्रमण र आरोपहरूमाचथ षवजय हार्सल गदै र्र् ्, तबसम्म यस प्रकक्रयाले
नतर्ीहरूलाई बबस्तारै शैतार्को नर्यन्त्रण र आरोपहरू, हस्तक्षेप र आक्रमणहरूबाट स्वतन्त्र
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तुल्याउँ छ; तब मात्र नतर्ीहरूले शैतार्को अचधकार क्षेत्रबाट पूणच रूपमा छुटकारा पाउर्ेछर् ्।

मानर्सहरूको छुटकाराको अथच, शैतार् हारे को छ भन्र्े हो, यसको अथच, नतर्ीहरू अब शैतार्को
मि
ु को आहार हुँदैर्र् ्—नतर्ीहरूलाई नर्ल्र्क
ु ो साटो शैतार्ले नतर्ीहरूलाई छोडडददन्छ भन्र्े हो।
त्यस्ता मानर्सहरू सोझा भएकाले, नतर्ीहरूर्सत षवश्वास, आज्ञापालर्, र परमेश्वरप्रनत भय भएकोले,

र नतर्ीहरू पूणच रूपमा शैतार्बाट अलग भएकोले त्यस्तो हुन्छ। नतर्ीहरूले शैतार्लाई लम्ज्जत
बर्ाउँ छर् ्, नतर्ीहरूले शैतार्लाई कायर बर्ाउँ छर् ्, र नतर्ीहरूले शैतार्लाई पूणच रूपमा पराम्जत
गछच र् ्। परमेश्वरलाई पछ्याउर्े, उहाँको आज्ञापालर् गर्े र उहाँको भय मान्र्े नतर्ीहरूका दृढ

षवश्वासले र्ै शैतार्लाई पराम्जत गछच , र शैतार्लाई पूणच रूपमा नतर्ीहरूलाई त्याग्र्े बर्ाउँ छ।

यस्ता मानर्सहरू मात्र वास्तवमा परमेश्वरद्वारा साँर्ो रूपमा प्राप्त गररएका हुन्छर् ्, र परमेश्वरले
मानर्सलाई बर्ाउर्ुको मुख्य उद्दे श्य पनर् यही हो। यदद नतर्ीहरू मुम्क्त पाउर् र परमेश्वरद्वारा

पूणच रूपमा प्राप्त गररर् र्ाहन्छर् ् भर्े, परमेश्वरलाई पछ्याउर्ेहरू सबैले शैतार्बाट आउर्े ठूलो र
सार्ो दव
ु ै परीक्षाहरू र आक्रमणहरूको सामर्ा गर्ुचपदचछ। जो यी परीक्षाहरू र आक्रमणहरूबाट भएर

जान्छर् ् र शैतार्लाई पूणच रूपले पराम्जत गर्च सक्षम हुन्छर् ्, परमेश्वरद्वारा बर्ाइएकाहरू नतर्ीहरू
र्ै हुर् ्। भन्र्ुको अथच, जो परमेश्वरमा बर्ाइएका हुन्छर् ् नतर्ीहरू परमेश्वरका जाँर्हरूबाट भएर

गएका, र शैतार्का अर्गन्ती परीक्षा र आक्रमणमा परे का मानर्सहरू हुर् ्। जो परमेश्वरमा बर्ाइएका
हुन्छर् ् नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छा र मागहरू बझ्
ु दछर् ्, र उर्ीहरूले परमेश्वरको सावचभौर्मकता
र प्रबन्धहरूलाई कुर्ै षवरोध र्गरी स्वीकार गर्च सक्छर् ्, र शैतार्का परीक्षाहरूको बीर्मा पनर्

नतर्ीहरूले परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबबाट अलग रहर्े मागच छोड्दै र्र् ्। जो परमेश्वरमा

बर्ाइएका हुन्छर् ् नतर्ीहरूमा इमार्दारीता हुन्छ, नतर्ीहरू दयालु हृदयका हुन्छर् ्, नतर्ीहरूले प्रेम
र घण
ृ ा बीर् र्भन्र्ता छुट्याउँ छर् ्, नतर्ीहरूसँग न्यायको र्ेतर्ा हुन्छ र षववेकशील हुन्छर् ्, र
नतर्ीहरू परमेश्वरलाई वास्ता गर्च र परमेश्वरका सबै थोकलाई मूल्यवार् ् सम्झेर राख्न सक्षम

हुन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू शैतार्द्वारा बाँचधँदैर्र् ्, जासुसी वा दव्ु यचवहार गररँदैर्र् ्; नतर्ीहरू पूणच
रूपमा स्वतन्त्र हुन्छर् ्, नतर्ीहरू पूणच मुक्त र ररहा गररएका हुन्छर् ्। अय्यूब त्यस्तै स्वतन्त्र मानर्स
चथए, र परमेश्वरले नतर्लाई शैतार्को हातमा सुम्पर्ुभएको महत्त्व पनर् ठीक यही चथयो।

शैतार्ले अय्यब
ू लाई दव्ु यचवहार गरे को चथयो, तर नतर्ले अर्न्त स्वतन्त्रता र छुटकारा पनर्

पाएका चथए, र नतर्ले फेरर कदहल्यै पनर् शैतार्को भ्रष्टता, दव्ु यचवहार, र आरोपहरूको अधीर्मा
र्पर्े, बरु परमेश्वरको मुहारको प्रकाशमा स्वतन्त्र र भारमुक्त जीवर् म्जउर् पाउर्े र परमेश्वरका

आर्शिहरूको
्
बीर्मा म्जउर्े अचधकार प्राप्त गरे का चथए। यो अचधकार कसैले पनर् िोस्र् वा र्ष्ट

गर्च वा कब्जा गर्च सकेर्। यो अय्यब
ू लाई नतर्को षवश्वास, दृढ संकल्प, र परमेश्वरप्रनतको
आज्ञाकारीता र भयको बदलीमा ददइएको चथयो; अय्यूबले पथ्
ृ वीमा आर्न्द र िुसी प्राप्त गर्च

आफ्र्ो जीवर्को मूल्य र्ुकाए, जुर् पथ्
ृ वीमा परमेश्वरको साँर्ो सम्ृ ष्टको रूपमा षवर्ाबाधा
सम्ृ ष्टकताचको आराधर्ा गर्चका नर्म्म्त स्वगचबाट नर्युक्त गररएको र पथ्
ृ वीमा स्वीकार गररएको
चथयो। त्यो अय्यूबले भोगेका परीक्षाहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रनतफल पनर् चथयो।

जब मानर्सहरूलाई मुम्क्त ददर् बाँकी र्ै हुन्छ, नतर्ीहरूको जीवर्लाई प्रायजसो शैतार्ले
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हस्तक्षेप र अनर् नर्यन्त्रण समेत गरे को हुन्छ। अको वर्र्मा, मुम्क्त र्ददइएका मानर्सहरू शैतार्का
कैदीहरू हुर् ्, नतर्ीहरूसँग स्वतन्त्रता हुँदैर्, शैतार्ले नतर्ीहरूलाई त्यागेको हुँदैर्, नतर्ीहरू परमेश्वरको
आराधर्ा गर्च योग्य वा हकदार हुँदैर्र् ्, र नतर्ीहरूलाई शैतार्ले र्म्जकबाट िेदो गरे को र भयार्क
आक्रमण गरे को हुन्छ। त्यस्ता मानर्सहरूसँग बताउर् सककर्े कुर्ै िुसी हुँदैर्, नतर्ीहरूर्सत बताउर्

सककर्े सामान्य अम्स्तत्व हुँदैर्, र यसबाहे क उर्ीहरूसँग बोल्र्े कुर्ै मयाचदा हुँदैर्। यदद तँ िडा
भएर परमेश्वरमा भएको आफ्र्ो षवश्वास र उहाँप्रनतको आज्ञापालर् र परमेश्वरप्रनतको भयलाई
जीवर् र मत्ृ यक
ु ा नर्म्म्त लडाइँ गर्े हनतयारको रूपमा प्रयोग गदै शैतार्र्सत यद्
ु ध गररस ् भर्े

मात्र शैतार्लाई पूणच रूपमा पराम्जत गर्ेछस ्, अनर् त्यसलाई षपदठउँ फकाचएर भाग्र्े र तँलाई दे ख्दा

डरछे रुवा बन्र्े तुल्याउर् सक्छस ्, यसरी त्यसले तेरोको षवरुद्धका आक्रमणहरू र आरोपहरूलाई

पूणच रूपमा त्याग्छ—तब मात्र तैंले मुम्क्त र स्वतन्त्रता पाउँ छस ्। यदद तँ शैतार्बाट पूणच रूपमा
अलग हुर् र्ाहन्छस ् तर शैतार्लाई पराम्जत गर्च तँलाई सहायता गर्े हात-हनतयारहरूद्वारा

सुसम्ज्जत छै र्स ् भर्े तँ अझै पनर् ितरामा र्ै छस ्; समय बबत्दै जाँदा, तँ शैतार्द्वारा यनत धेरै
सताइर्ेछस ् कक तँमा अर्लकनत पनर् शम्क्त बाँकी रहँदैर्, तापनर् तँ अझै पनर् गवाही ददर् असमथच
हुन्छस ्, तेरो षवरुद्धका शैतार्का आरोपहरू र आक्रमणहरूबाट अझै आफैलाई पूणच रूपमा स्वतन्त्र
तुल्याएको हुँदैर् भर्े, तब तँमा मुम्क्त पाउर्े आशा नर्कै थोरै हुर्ेछ। आखिरीमा, जब परमेश्वरको
कामको समाम्प्तको घोिणा गररर्ेछ, आफैलाई स्वतन्त्र पार्च र्सक्र्े गरी तँ अझै पनर् शैतार्को
पक्डमा र्ै हुर्ेछस ्, र यसरी तँसँग कदहल्यै पनर् मौका वा आशा हुर्ेछैर्। त्यसकारण, यसको
तात्पयच भर्ेको, त्यस्ता मानर्सहरू पूणच रूपमा शैतार्को कैदमा परे का हुर्ेछर् ् भन्र्े हो।

परमेश्वरका जािँचहरूलाई स्वीकार गर, िैतानको परीक्षाहरूमाधथ ववजयी बन, र परमेश्वरलाई

ततमीहरूको सतपर्
ू छ अक्स्तत्व प्राप्त गनछ िे ओ

मानर्सहरूका नर्म्म्त परमेश्वरको अर्न्त प्रबन्ध र सहयोगको कामको अवचधमा उहाँले

मानर्सलाई आफ्र्ो सम्पूणच इच्छा र आवश्यकताहरूको बारे मा बताउर्ुहुन्छ र उहाँको काम, स्वभाव
र उहाँर्सत के छ र को हुर्ुहुन्छ भन्र्े मानर्सलाई दे िाउर्ुहुन्छ। यसको उद्दे श्य मानर्सलाई कदले
सुसम्ज्जत पार्ुच हो, र मानर्स परमेश्वरको पनछ लाग्दा उसलाई उहाँबाट षवर्भन्र् सत्यहरू प्राप्त
गर्च ददर्ु हो—ती सत्यताहरू, जुर् परमेश्वरले मानर्सलाई शैतार्र्सत लड्र्का नर्म्म्त ददर्ुभएका

हनतयारहरू हुर् ्। यसरी सुसम्ज्जत भएपनछ मानर्सले परमेश्वरका परीक्षाहरूको सामर्ा गर्ैपछच ।
परमेश्वरर्सत मानर्सलाई परीक्षा गर्े धेरै वटा साधर् र उपायहरू छर् ्, तर ती सबैमा परमेश्वरको
शत्रु शैतार्को “सहकायच” को आवश्यकता हुन्छ। भन्र्क
ु ो अथच, मानर्सलाई शैतार्सँग लडाइँ गर्े
हात-हनतयारहरू ददएपनछ परमेश्वरले उसलाई शैतार्को हातमा सुम्म्पर्ुहुन्छ र शैतार्लाई मानर्सको

कद “जाँच्र्े” अर्ुमनत ददर्ुहुन्छ। यदद मानर्स शैतार्को लडाइँ संरर्र्ाबाट नर्स्कर् सक्यो भर्े,

यदद ऊ शैतार्को घेराउबाट उम्केर अझै जीषवत रहर् सक्यो भर्े, मानर्स त्यो जाँर्मा सफल

भएको हुन्छ। तर यदद मानर्स शैतार्को लडाइँको संरर्र्ा छोड्र् असफल हुन्छ र शैतार्को अचग
आत्मसमपचण गछच भर्े, तब ऊ त्यो जाँर्मा सफल भएको हुर्ेछैर्। परमेश्वरले मानर्सको जुर् सुकै
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पक्षलाई जाँच्र्ु भए पनर्, उहाँको मापदण्डर्ादहँ शैतार्ले आक्रमण गदाच मानर्स आफ्र्ो गवाहीमा

दृढ रूपमा िडा हुन्छ कक हुँदैर्, र शैतार्को पासोमा परे पनछ उसले परमेश्वरलाई त्यागेर शैतार्को
अचग समषपचत हुन्छ कक हुँदैर् भन्र्े र्ै हुन्छ। यो भन्र् सककन्छ कक मानर्स बाँच्र् सक्छ कक
सक्दै र् भन्र्े कुरा उसले शैतार्लाई म्जत्र् र पराम्जत गर्च सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरामा नर्भचर

गदचछ, र उसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्च सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरा परमेश्वरले शैतार्र्सत लड्र्

उसलाई ददर्ुभएका हनतयारहरू उठाउर् सक्छ कक सक्दै र् र शैतार्लाई पूणच रूपमा आशारदहत र

एकलो बर्ाएर छोड्र् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरामा नर्भचर हुन्छ। यदद शैतार्ले आशा छोडेर
कसैलाई छोडेर जान्छ भर्े त्यसको अथच यही हुन्छ कक अब फेरर शैतार्ले त्यस व्यम्क्तलाई
परमेश्वरबाट िोस्र्े कदहल्यै कोर्सस गर्ेछैर्, त्यस व्यम्क्तलाई फेरर कदहल्यै पनर् आरोप

लगाउर्ेछैर् र हस्तक्षेप गर्ेछैर्, फेरर नतर्ीहरूलाई कदहल्यै पनर् कष्ट ददर् वा आक्रमण गर्च मात्र

र्ाहँदैर्; त्यस्ता व्यम्क्त मात्र वास्तवमा परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएको हुर्ेछ। परमेश्वरले
मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्े सम्पूणच प्रकक्रया यही हो।

अय्यूबको साक्षीले पतर्का पुस्ताहरूलाई हिएको चेताउनी र ज्ञान
परमेश्वरले कुर्ै मानर्सलाई जर्
ु प्रकारले पण
ू च रूपमा प्राप्त गर्चह
ु ु न्छ त्यस प्रकक्रयालाई बुझ्र्क
ु ा
साथै, मानर्सहरूले परमेश्वरले अय्यूबलाई शैतार्को हातमा सम्
ु पर्क
ु ो उद्दे श्य र महत्त्व पनर्

बुझ्र्ेछर् ्। मानर्सहरू अब अय्यूबको यातर्ाबाट षवर्र्लत हुँदैर्र् ्, र त्यसको महत्त्वको र्याँ बुझाइ
प्राप्त गछच र् ्। नतर्ीहरू अब आफू पनर् अय्यूबकै जस्तो परीक्षामा पररन्छ कक भर्ी चर्म्न्तत हुँदैर्र् ,्
र अब उर्ीहरूले परमेश्वरका जाँर्हरू आउँ दा त्यसको षवरोध वा इन्कार गदै र्र् ्। अय्यूबको षवश्वास,
आज्ञाकाररता र शैतार्लाई म्जतेको नतर्को गवाही मानर्सहरूका नर्म्म्त ठूलो सहायता र उत्साहको

स्रोत भएर आएको छ। अय्यूबमा नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ै मुम्क्तको आशा दे ख्छर् ्, अनर्
षवश्वास र आज्ञापालर् साथै परमेश्वरको भयद्वारा शैतार्लाई पराम्जत गर्च, शैतार्माचथ षवजय

पाउर् पूणच रूपमा सम्भव छ भर्ी बुझ्छर् ्। नतर्ीहरूले यो दे ख्छर् ्, कक जबसम्म उर्ीहरूले कुर्ै
षवरोध र्गरी परमेश्वरको सावचभौर्मकता र प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गछच र् ्, जबसम्म सबै कुरा

गुमाइसकेपनछ पनर् परमेश्वरलाई र्त्याग्र्े दृढ संकल्प र षवश्वास गछच र् ् तबसम्म उर्ीहरूले

शैतार्लाई लम्ज्जत पार्च र पराम्जत गर्च सक्छर् ्, र उर्ीहरूले र्ाहे आफ्र्ो प्राण गुमाउर् परे पनर्
शैतार्लाई भयभीत बर्ाउर् र तुरुन्तै धपाउर् उर्ीहरूमा आफ्र्ो गवाहीमा दृढ भई िडा हुर्े संकल्प
र दृढता मात्र हुर्ुपछच भर्ी बुझ्छर् ्। अय्यूबको गवाही पनछका पुस्ताहरूका लाचग एउटा र्ेताउर्ी
हो, र यो र्ेताउर्ीले उर्ीहरूलाई भन्छ कक यदद उर्ीहरूले शैतार्लाई पराम्जत गरे र्र् ् भर्े उर्ीहरूले

शैतार्का आरोपहरू र हस्तक्षेपबाट आफूलाई कदहल्यै पनर् छुटकारा ददलाउर् सक्र्े छै र्र् ्, र् त

उर्ीहरू कदहल्यै शैतार्को दव्ु यचवहार र आक्रमणहरूबाट उम्कर् र्ै सक्र्ेछर् ्। अय्यूबको गवाहीले
पनछका पुस्ताहरूलाई अन्तदृचम्ष्ट प्रदार् गरे को छ। यो अन्तदृचम्ष्टले मानर्सहरूलाई यो र्सकाउँ छ कक
यदद उर्ीहरू र्सद्ध र सोझो छर् ् भर्े मात्र नतर्ीहरू परमेश्वरको भय मान्र् र िराबीबाट अलग

बस्र् सक्छर् ्; यसले उर्ीहरूलाई र्सकाउँ छ कक यदद उर्ीहरू परमेश्वरको भय मान्छर् ् र िराबीबाट
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अलग बस्छर् ् भर्े मात्र उर्ीहरूले परमेश्वरको बर्लयो र जोडदार गवाही ददर् सक्छर् ्; यदद उर्ीहरूले
परमेश्वरका नर्म्म्त बर्लयो र जोडदार गवाही ददन्छर् ् भर्े मात्र उर्ीहरू कदहल्यै शैतार्को

नर्यन्त्रणमा हुर् सक्दै र्र् ् र परमेश्वरको अगव
ु ाइ र सरु क्षाको अधीर्मा म्जउँ छर् ्—तब मात्र उर्ीहरू
वास्तषवक रूपमा बर्ाइएका हुर्ेछर् ्। अय्यूबको व्यम्क्तत्व र नतर्को जीवर्को िोजलाई मुम्क्तको
िोजी गर्े प्रत्येक व्यम्क्तले अर्ुकरण गर्ुचपछच । नतर्ले आफ्र्ो सम्पूणच जीवर् जसरी म्जए र
जाँर्हरूको अवचधमा नतर्को आर्रण जस्ता चथए, परमेश्वरको भय मान्र्े र दष्ु टताबाट अलग
बस्र्े मागचको िोजी गर्ेहरूको लाचग ती सबै अर्मोल सम्पषि हो।
अय्यूबको गवाहीले परमेश्वरमा सान्त्वना ल्याउिँ र्
यदद मैले अदहले नतमीहरूलाई अय्यूब एक प्यारो व्यम्क्त हो भर्ेर भर्ें भर्े नतमीहरू यी

वर्र्हरू र्भत्रका अथचलाई बझ्
ु र् सक्दै र्ौ, र मैले यी सबै कुराहरू बोल्र्क
ु ो पनछ रहे को भावर्ालाई
सायद बुझ्र् सक्दै र्ौ; तर त्यो ददर्सम्म पिच जब नतमीहरूले अय्यूबले जस्तै जाँर्हरू वा अय्यूबका

जस्तै पीडा भोग्र्ेछौ, जब नतमीहरू कदठर् पररम्स्थनतहरूबाट भएर जान्छौ, जब परमेश्वरले
व्यम्क्तगत रूपले नतमीहरूका नर्म्म्त र्मलाउर्ुभएका जाँर्हरूको अर्ुभव गर्ेछस ्, जब नतमीहरूले

आफ्र्ो सबै कुरा ददर्ेछौ, र जब नतमीहरूले शैतार्माचथ षवजयी प्राप्त गर्च र जाँर्हरूको बीर्मा

पनर् परमेश्वरको साक्षी ददर्का लाचग अपमार् र कदठर्ाइ सहन्छौ—तब मैले बोलेका यी शब्दहरूको
अथच तैँले बुझ्र् सक्र्ेछस ्। त्यस बेला तैँले आफूलाई अय्यूबभन्दा धेरै सार्ो भएको महसुस गर्ेछस ्,
तैँले अय्यूब कनत प्यारो छर् ् र नतर्ी अर्ुकरण योग्य छर् ् भन्र्े कुराको महसुस गछच स ्; जब त्यो

समय आउँ छ, तब अय्यूबले बोलेका ती उत्कृष्ट शब्दहरू भ्रष्ट र यस समयमा बाँचर्रहे को मानर्सका
लाचग कनत महत्त्वपण
ू च छर् ् भर्ी तैंले बझ्
ु र्ेछस ्, र आजका मानर्सहरूका नर्म्म्त अय्यब
ू ले हार्सल

गरे का कुराहरू हार्सल गर्च कनत गाह्रो छ भर्ी बुझ्र्ेछस ्। जब तैंले यो गाह्रो भएको महसुस गछच स ्,
तब तैँले परमेश्वरको हृदय कनतको चर्म्न्तत र व्याकुल छ भर्ी बुझ्र्ेछस ्, त्यस्ता मानर्सहरूलाई

प्राप्त गर्च परमेश्वरले नतर्ुचभएको मूल्य कनत उच्र् छ, र परमेश्वरले मार्वजानतका नर्म्म्त गर्ुचहुर्े
काम र नतर्ुचहुर्े मूल्य कनत बहुमूल्य छ भर्ी बुझ्र्ेछस ्। अब नतमीहरूले यी शब्दहरू सुन्यौ, तब

के नतमीहरूसँग अय्यूबको बारे मा सही बुझाइ र सही मूल्याङ्ग्कर् छ? नतमीहरूको र्जरमा, के अय्यूब
परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े एक र्सद्ध र सोझो मानर्स चथए? म षवश्वास

गदचछु कक अचधकांश मानर्सले नर्म्श्र्त रूपमा चथयो भर्ी भन्र्ेछर् ्। ककर्कक अय्यूबले जस्तो
व्यवहार गरे अनर् जे प्रकट गरे ती तथ्यहरूलाई कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा शैतार्ले इन्कार गर्च सक्दै र्।

ती शैतार्माचथ अय्यब
ू ले गरे को षवजयको सबैभन्दा शम्क्तशाली प्रमाण हुर् ्। यो प्रमाण अय्यब
ू मा
पैदा भएको चथयो, र यो परमेश्वरले प्राप्त गर्ुचभएको पदहलो गवाही चथयो। त्यसकारण जब शैतार्का
परीक्षाहरूमा अय्यूब षवजयी भए, र परमेश्वरको गवाही ददए, तब परमेश्वरले अय्यूबमा आशा

दे ख्नुभयो र अय्यूबद्वारा उहाँको हृदयलाई सान्त्वर्ा र्मल्यो। सम्ृ ष्टको समयदे खि अय्यूबको

समयसम्म, परमेश्वरले सान्त्वर्ा वास्तवमा कस्तो हुन्छ, र मानर्सद्वारा सान्त्वर्ा पाउर्ु भर्ेको
के हो सो अर्ुभव गर्ुचभएको यो वास्तवमा पदहलो पटक चथयो। उहाँको नर्म्म्त ददइएको साँर्ो
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गवाही उहाँले दे ख्नुभएको र त्यो प्राप्त गर्ुचभएको यो पदहलो पटक चथयो।

मलाई षवश्वास छ कक, अय्यूबको गवाही र अय्यूबको सम्बन्धमा रहे का षवर्भन्र् पक्षहरूका

षववरणहरू सर्
ु ेपनछ, अचधकांश मानर्सहरूले उर्ीहरूको अगाडडको मागचका लाचग योजर्ाहरू
बर्ाउर्ेछर् ्। त्यसरी र्ै म षवश्वास गछुच, चर्न्ता र डरले भररएका प्रायजसो मानर्सहरूले बबस्तारै
शरीर र मर् दव
ु ैमा शाम्न्त पाउर् थाल्र्ेछर् ् र अर्ल-अर्ल गदै आराम महसुस गर्च थाल्र्ेछर् ् …
तलका िण्डहरू पनर् अय्यूब सम्बन्धी षववरणहरू हुर् ्। हामी पढ्दै जाऔं।
४. अय्यब
ू ले कार्द्वारा परमेश्वरको बारे मा सन्
ु छर् ्

अय्यूब ९:११ हे र्ुचहोस ्, उहाँ मेरो छे उबाट दहँ ड्र्ुहुन्छ, र म उहाँलाई दम्ख्दर्ँ: उहाँ जार्ु हुन्छ, तर
म उहाँलाई दे म्ख्दर्ँ।
अय्यूब २३:८-९ हे र्ुचहोस ्, म अगाडड बढ्छु तर उहाँ त्यहाँ हुर्ुहुन्र्; अनर् पछाडड फकचन्छु, तर
उहाँलाई दे म्ख्दर्ँ: दे ब्रे हातपट्दट, जहाँ उहाँ काम गर्ुचहुन्छ तर म उहाँलाई दे ख्र् सम्क्दर्ँ: मैले र्दे िूँ
भर्ेर उहाँले आफैलाई दादहर्े हातपट्दट लुकाउर्ुहुन्छ।

अय्यूब ४२:२-६ मलाई थाहा छ तपाईंले सबै थोक गर्च सक्र्ुहुन्छ, अनर् तपाईंदे खि कुर्ै पनर्

षवर्ारलाई रोक्र् सककन्र्। कसले ज्ञार्षवर्ा मेरा सल्लाहलाई लुकाउँ छ? यसैले मैले र्बुझ्र्े कुरा

मैले बोलेको छु; मेरो नर्म्म्त अत्यन्तै अर्म्मका कुराहरू, जुर् मलाई थाहा चथएर्। सुन्र्ुहोस ्, म
तपाईंलाई बबन्ती गछुच, अनर् म बोल्र्ेछु: म तँपाईंसँग माग गछुच र तपाईंलाई मप्रनत घोिणा गछुच।
मेरो कार्को सुर्ाइद्वारा मैले तपाईंको बारे मा सुर्ेको छु: तर अब मेरा आँिाले तपाईंलाई दे ख्छ।
म ककर् आफैलाई घण
ृ ा गछुच, अनर् धुलो र िरार्ीमा पश्र्ाताप गछुच।

परमेश्वरले आफैलाई अय्यूबको सामु प्रकट नगनुछभएको भए पतन, अय्यूबले परमेश्वरको

सावछभौममकतामा ववश्वास गिछर्न ्

यी शब्दहरूको जोड ददइएको कुरा के हो? के यहाँ एउटा तथ्य छ भन्र्े नतमीहरूमध्ये कसैलाई

थाहा छ? सवचप्रथम, अय्यूबले परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर कसरी थाहा पाए? त्यसपनछ, परमेश्वरले र्ै
स्वगच र पथ्
ृ वी र सबै थोकमाचथ शासर् गर्ुचहुन्छ भर्ी नतर्ले कसरी जार्े? यो एउटा िण्डले यी

दई
ु प्रश्र्हरूको उिर ददन्छ: “मेरो कार्को सुर्ाइद्वारा मैले तपाईंको बारे मा सुर्ेको छु: तर अब
मेरा आँिाले तपाईंलाई दे ख्छ। म ककर् आफैलाई घण
ृ ा गछुच, अनर् धुलो र िरार्ीमा पश्र्ाताप गछुच”

(अय्यूब ४२:५-६)। यी शब्दहरूबाट हामी के र्सक्छौं भर्े, परमेश्वरलाई आफ्र्ै आँिाले दे ख्नुको सट्टा,
अय्यूबले परमेश्वरको बारे मा पौराखणक कथाबाट जार्ेका चथए। यस्तै पररम्स्थनतमा नतर्ी

परमेश्वरलाई पछ्याउर्े मागचमा दहँ ड्र् थाले, अनर् पनछ नतर्ले आफ्र्ो जीवर्मा र सबै कुरामा

परमेश्वरको अम्स्तत्व भएको पुम्ष्ट गरे । यहाँ एउटा इन्कार गर्च र्सककर्े तथ्य छ—त्यो तथ्य के
हो? परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग रहर्े मागचमा लाग्र् सके पनर्, अय्यूबले परमेश्वरलाई

कदहल्यै दे िेका चथएर्र् ्। यस कुरामा, नतर्ी आजका मानर्सहरू जस्तै चथएर्र् ् र? अय्यूबले कदहल्यै

परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ्, जसको अथच यो हो कक नतर्ले परमेश्वरबारे सर्
ु ेको भए पनर्, परमेश्वर
कहाँ हुर्ुहुन्छ, अथवा परमेश्वर कस्तो हुर्ुहुन्छ वा परमेश्वरले के गदै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा नतर्लाई
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थाहा चथएर्। यी सबै व्यम्क्तपरक तथ्यहरू हुर् ्; नर्ष्पक्ष रूपमा भन्र्े हो भर्े, नतर्ले परमेश्वरलाई
पछ्याएको भए पनर्, परमेश्वर कदहल्यै नतर्को अचग दे िा पर्ुचभएर् वा नतर्ीसँग बोल्र्ुभएर्। के

यो तथ्य होइर् र? परमेश्वरले अय्यब
ू सँग बोल्र्ुभएको चथएर् वा नतर्लाई कुर्ै आज्ञा ददर्भ
ु एको
चथएर्, तैपनर् अय्यूबले परमेश्वरको अम्स्तत्व दे िेका चथए र सबै कुरामा रहे को उहाँको
सावचभौर्मकतालाई हे रेका चथए, र अय्यूबले कार्ले सुर्ेर परमेश्वरको बारे मा पौराखणक कथाहरूबाट

सुर्ेपनछ, नतर्ले। परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े जीवर्को सुरुवात गरे का चथए।
अय्यब
ू ले परमेश्वरलाई पछ्याउर्े कायचको सरु
ु वात र प्रकक्रया यही चथयो। तर नतर्ले परमेश्वरको

जनत र्ै भय मार्े पनर् र िराबीबाट जनत र्ै अलग बसे पनर्, नतर्ी आफ्र्ो नर्ष्ठामा जनत र्ै
अडडग भए पनर्, परमेश्वर अझै नतर्कहाँ दे िापर्ुचभएर्। हामी यो िण्ड पढौं। नतर्ले भर्े, “हे र्ुचहोस ्,

उहाँ मेरो छे उबाट दहँड्र्ुहुन्छ, र म उहाँलाई दम्ख्दर्ँ: उहाँ जार्ु हुन्छ, तर म उहाँलाई दे म्ख्दर्ँ”
(अय्यूब ९:११)। यी शब्दहरूले के भनर्रहे का छर् ् भर्े अय्यूबले आफ्र्ो वररपरर परमेश्वरको अर्ुभव

गरे को हुर् सक्छ वा र्हुर् सक्छ—तर नतर्ले परमेश्वरलाई कदहल्यै पनर् दे ख्र् सकेका चथएर्र् ्।
कदहलेकहीीँ नतर्ले परमेश्वर नतर्को अचगअचग जार्भ
ु एको, वा उहाँले काम गर्ुचभएको, वा अगुवाइ
गर्ुचभएको कल्पर्ा गथे, तर नतर्ले त्यस्तो घटर्ाको बारे मा कदहल्यै जार्ेका चथएर्र् ्। परमेश्वर

मानर्सकहाँ त्यसबेला आउर्ुहुन्छ जब उसले आशा गरे को हुँदैर्; परमेश्वर कदहले आफूकहाँ
आउर्ह
ु ु न्छ वा कहाँ उसको सामर्े आउर्ुहुन्छ सो उसलाई थाहा हुँदैर्, ककर्कक मानर्सले
परमेश्वरलाई दे ख्न सक्दै र्, यसैले मानर्सको लाचग, परमेश्वर ऊबाट लुक्र्ुभएको छ।

परमेश्वर ततनीबाट लुक्नुभएको धथयो भन्ने तथ्यले परमेश्वरमाधथको अय्यूबको ववश्वासलाई

हल्लाएन

तलको धमचशास्त्रको िण्डमा, त्यसपनछ अय्यूबले भन्छर् ्, “हे र्ुचहोस ्, म अगाडड बढ्छु तर उहाँ

त्यहाँ हुर्ुहुन्र्; अनर् पछाडड फकचन्छु, तर उहाँलाई दे म्ख्दर्ँ: दे ब्रे हातपट्दट, जहाँ उहाँ काम गर्ुचहुन्छ
तर म उहाँलाई दे ख्र् सम्क्दर्ँ: मैले र्दे िूँ भर्ेर उहाँले आफैलाई दादहर्े हातपट्दट लुकाउर्ुहुन्छ”
(अय्यूब २३:८-९)। यस षववरणमा, हामी थाहा पाउछौं कक, अय्यूबका अर्ुभवहरूमा, परमेश्वर पूणच

रूपमा नतर्ीबाट लक्
ु र्ुभएको चथयो; परमेश्वर िुल्लमिुल्ला नतर्ीकहाँ दे िा पर्ुचभएको चथएर्, र् त
उहाँले नतर्ीसँग िुल्लमिुल्ला कुर्ै वर्र् र्ै बोल्र्ुभएको चथयो, तापनर् अय्यूब आफ्र्ो हृदयमा
परमेश्वरको अम्स्तत्वप्रनत षवश्वस्त चथए। नतर्ले सधैँ परमेश्वर नतर्को अचगअचग दहँडडरहर्ुभएको

हुर् सक्छ, वा उहाँको छे उमा काम गरररहर्ुभएको हुर् सक्छ, र नतर्ले परमेश्वरलाई दे ख्न र्सके
पनर्, परमेश्वर नतर्को छे उमा हुर्ह
ु ु न्छ, अनर् नतर्ीसँग सम्बम्न्धत सबै थोक संर्ालर् गदै हुर्ह
ु ु न्छ
भन्र्े षवश्वास गथे। अय्यूबले कदहल्यै परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ्, तर नतर्ी आफ्र्ो षवश्वासमा
दृढ रहर् सक्षम चथए, जुर् अरू कुर्ै व्यम्क्तले गर्च सकेर्। ककर् अरू मानर्सहरूले त्यसो गर्च

सकेर्र् ्? ककर्कक परमेश्वर अय्यूबसँग बोल्र्ुभएर् वा नतर्को सामु दे िा पर्ुचभएर्, र यदद नतर्ले
साँच्र्ै षवश्वास र्गरे को भए नतर्ी अनघ बढ्र् सक्र्ेचथएर्र् ्, र् त परमेश्वरको भय मान्र्े र

िराबीबाट अलग बस्र्े मागचमा र्ै लाग्र् सक्थे। के यो सत्य होइर्? जब तँ अय्यूबले भर्ेका यी
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वर्र्हरू पढ्छस ् तब तँलाई कस्तो लाग्छ? के तँलाई अय्यूबको र्सद्धता र सोझोपर् र परमेश्वरको

सामु नतर्को धार्मचकता सत्य हो, र परमेश्वरको तफचबाट अनतशयोम्क्त होइर् भन्र्े लाग्छ?
परमेश्वरले अय्यब
ू लाई अन्य मानर्सहरूसँग झैं व्यवहार गर्चभ
ु यो र नतर्को सामु दे िा पर्चभ
ु एर्

वा कुरा गर्ुचभएर्, तैपनर् अय्यूब अझै पनर् आफ्र्ो नर्ष्ठामा अडडग रहे , नतर्ले अझै पनर् परमेश्वरको
सावचभौर्मकतामा षवश्वास रािे र यसबाहे क, परमेश्वरलाई अपमार् गछुच कक भन्र्े नतर्को डरको
कारण नतर्ले बारम्बार होमबर्ल र्ढाए र परमेश्वरसँग प्राथचर्ा गरे । परमेश्वरले र्दे िे पनर्

परमेश्वरको भय मान्र्े अय्यब
ू को क्षमतामा, हामी नतर्ले सकारात्मक थोकहरूलाई कनत धेरै प्रेम
गथे, र नतर्को षवश्वास कनतको दृढ र वास्तषवक चथयो भन्र्े कुरा दे ख्छौं। नतर्ले परमेश्वर

नतर्ीबाट लुक्र्ुभयो भन्दै मा नतर्ले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई इन्कार गरे र्र् ,् र् त नतर्ले
परमेश्वरलाई कदहल्यै र्दे िेको कारण आफ्र्ो षवश्वास गुमाए र परमेश्वरलाई त्यागे। बरु, सबै

थोकमाचथ शासर् गर्े परमेश्वरको लुकेको कामको बीर्मा नतर्ले परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई बुझेका
चथए र नतर्ले परमेश्वरको सावचभौर्मकता र शम्क्त महसुस गरे । परमेश्वरलाई र्दे िे पनर् नतर्ी

सोझो हुर् छाडेर्र् ्, र् त नतर्ले, परमेश्वर नतर्को अगाडड कदहल्यै दे िा र्पर्ुचभएको कारणले र्ै,
नतर्ले परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े मागचलाई र्ै त्यागे। परमेश्वर आफ्र्ो
अम्स्तत्व प्रमाखणत गर्च नतर्को अनघ दे िा पर्ुचभएको होस ् भर्ेर अय्यूबले कदहल्यै अर्ुरोध गरे र्र् ,्
ककर्कक नतर्ले सबै थोकमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई दे खिसकेका चथए र अरूले प्राप्त

र्गरे का आर्शि ् र अर्ुिह नतर्ले प्राप्त गरे का छर् ् भन्र्े नतर्ले षवश्वास गरे । परमेश्वर नतर्ीबाट
लुक्र्ुभएको भए पनर्, परमेश्वरमाचथको अय्यूबको षवश्वास कदहल्यै डगमगाएर्। यसैले, नतर्ले अरू
कसैको र्पाएको फसल कटर्ी गरे : परमेश्वरको अर्ुमोदर् र परमेश्वरको आर्शि ्।

अय्यब
ू ले परमेश्वरको नाउिँ लाई िन्यको भन्र्न ् र आमिषहरू वा ववपविको बारे मा सोच्िै नन ्
त्यहाँ एउटा तथ्य छ जुर् तथ्यलाई धमचशास्त्रमा उल्लेि गररएको अय्यूबका कथाहरूमा कहीीँ

पनर् समावेश गररएको छै र्, र आज हामी यही तथ्यमा ध्यार् केम्न्द्रत गर्ेछौं। अय्यूबले कदहल्यै
पनर् आफ्र्ै आँिाले परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ् वा आफ्र्ै कार्ले परमेश्वरका वर्र्हरू सुर्ेका

चथएर्र् ्, तैपनर् अय्यूबको हृदयमा परमेश्वरका नर्म्म्त एउटा स्थार् चथयो। परमेश्वरप्रनत अय्यूबको
दृम्ष्टकोण कस्तो चथयो? यो पदहले उल्लेि गररएको जस्तै हो, “यहोवाको र्ाउँ को प्रशंसा होस ्।”

नतर्ले षवर्ासतच, पररम्स्थनत जस्तै भए पनर् र कुर्ै कारणषवर्ा परमेश्वरको र्ाउँ लाई धन्यको भर्े।
हामी दे ख्छौं कक अय्यूबले आफ्र्ो हृदय परमेश्वरलाई ददएका चथए, र त्यसलाई परमेश्वरद्वारा

नर्यन्त्रण गर्च ददएका चथए; नतर्का सबै सोर्, नतर्का सबै नर्णचय, नतर्ले आफ्र्ो हृदय बर्ाएका

सबै योजर्ा परमेश्वरको अनघ उदाङ्ग्गो राखिएको चथयो, र परमेश्वरबाट लुकाइएको चथएर्। नतर्को
हृदय परमेश्वरको षवरोधमा िडा चथएर्, र नतर्ले परमेश्वरसँग कदहल्यै पनर् नतर्को नर्म्म्त केही
गर्च वा केही ददर् आिह गरे र्र् ्, र परमेश्वरको आराधर्ाबाट केही पनर् प्राप्त गर्े अनत र्ै बढी

र्ाहर्ाहरू नतर्ले रािेर्र् ्। अय्यब
ू ले परमेश्वरसँग व्यापारको कुरा गरे र्र् ्, र परमेश्वरसँग कुर्ै

बबन्ती वा मागहरू गरे र्र् ्। नतर्ले परमेश्वरको र्ामको प्रशंसा गर्ुचको कारण सबै थोकमाचथ शासर्
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गर्े परमेश्वरको महार् ् शम्क्त र अचधकारका नर्म्म्त चथयो, र त्यो नतर्ले आर्शि ् पाएको वा
षवपषिले प्रहार गररएको कुरामा नर्भचर चथएर्। परमेश्वरले र्ाहे मानर्सहरूलाई आर्शि ् ददर्ुभए पनर्

वा नतर्ीहरूमाचथ षवपषि ल्याउर्भ
ु ए पनर्, परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयार पररवतचर् हुँदैर्, यसैले
कुर्ै व्यम्क्तका पररम्स्थनतहरू जस्तो सुकै भए पनर् परमेश्वरको र्ाउँ को प्रशंसा गररर्ुपछच भन्र्े

नतर्ले षवश्वास चथयो। परमेश्वरको सावचभौर्मकताको कारण मानर्सले परमेश्वरद्वारा आर्शि ् पाउँ छ,
र जब मानर्समाचथ षवपषि आइलाग्छ, त्यो पनर् परमेश्वरको सावचभौर्मकताकै कारणले हो।

परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयारले मानर्सको सम्बन्धका सबै कुरामाचथ शासर् र प्रबन्ध गछच ;

मानर्सको भाग्यका पररवतचर्हरू परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयारका प्रकटीकरणहरू हुर् ्, र व्यम्क्तको
दृम्ष्टकोण जस्तै भए पनर्, परमेश्वरको र्ाउँ को प्रशंसा गररर्ुपछच । अय्यूबले आफ्र्ो जीवर्का
विचहरूको अवचधमा यही कुरा अर्ुभव गरे , र यही कुरा थाहा पाए। अय्यूबका सबै षवर्ार र कायचहरू
परमेश्वरको कार्मा पुगे र परमेश्वर सामु आइपुगे र परमेश्वरले त्यसलाई महत्त्वपूणच कुराको रूपमा

हे र्ुचभयो। परमेश्वरले अय्यूबको यो ज्ञार्को कदर गर्ुचभयो, र त्यस्तो हृदय भएकोमा अय्यूबलाई
मूल्यवार् ् ठान्र्ुभयो। त्यो हृदयले सधैँ परमेश्वरको आज्ञालाई पिचन्थ्यो र जुर्ै समय वा ठाउँ मा
पनर्, सबै स्थार्हरूमा आफूमाचथ आइपरे को जुर्सुकै कुरालाई त्यसले स्वागत गथ्यो। अय्यूबले

परमेश्वरसँग कुर्ै माग गरे र्र् ्। नतर्ले परमेश्वरबाट आएका सबै प्रबन्धहरू पिचर्े, स्वीकार गर्े,
सामर्ा गर्े, र पालर् गर्े माग आफैसँग गरे ; त्यसो गर्चु नतर्को कतचव्य हो भन्र्े षवश्वास अय्यब
ू ले

गरे का चथए, र परमेश्वरले पनर् ठीक त्यस्तै र्ाहर्ुहुन्थ्यो। अय्यूबले कदहल्यै पनर् परमेश्वरलाई

दे िेका चथएर्र् ्, र् त उहाँले बोल्र्ुभएको कुर्ै वर्र् र्ै सुर्ेका चथए, र् त नतर्लाई कुर्ै आदे श

ददइएको चथयो, र् कुर्ै र्शक्षा ददइएको चथयो, र् त नतर्लाई कुर्ै नर्दे शर् ददइएको चथयो। आजका
शब्दहरूमा भन्र्प
ु दाच, परमेश्वरले सत्यको सम्बन्धमा नतर्लाई कुर्ै ज्ञार्, मागचनर्दे शर् वा प्रावधार्

र्ददर्ुभएको अवस्थामा पनर्, नतर्मा परमेश्वरप्रनत त्यस्तो ज्ञार् र आर्रण हुर्ु—यो बहुमूल्य कुरा
चथयो, र नतर्ले त्यस्तो कुरा प्रकट गर्ुच परमेश्वरका लाचग पयाचप्त चथयो, र नतर्को गवाहीलाई
परमेश्वरले प्रशंसा र कदर गर्ुचभयो। अय्यूबले कदहल्यै परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ् वा परमेश्वरले

व्यम्क्तगत तवरले कुर्ै र्शक्षा ददर्ुभएको सुर्ेका चथएर्र् ्, तर परमेश्वरका नर्म्म्त नतर्को हृदय र

नतर्ी स्वयम ् पनर् ती व्यम्क्तहरू भन्दा धेरै बहुमूल्य चथए जो परमेश्वरको सामु गहर् र्सद्धान्तको
दहसाबमा मात्र कुरा गर्च सक्थे, जसले केवल बर्लदार्हरू र्ढाएका कुरामा मात्र घमन्ड गथे, जोसँग
परमेश्वरको बारे मा कदहल्यै पनर् साँर्ो ज्ञार् चथएर्, र जो कदहल्यै पनर् परमेश्वरको भय मान्दै र्थे।

ककर्भर्े अय्यूबको हृदय शुद्ध र परमेश्वरबाट र्लुकेको चथयो, र नतर्को मार्वता इमार्दार र
दयालु चथयो, र नतर्ले न्याय र सकारात्मक कुरालाई प्रेम गथे। यस्तो हृदय र मार्वता भएका

मानर्सले मात्र परमेश्वरको मागच अर्ुसरण गर्चसक्थ्यो, र परमेश्वरको भय मान्र् र िराबीबाट

अलग बस्र् सक्थ्यो। त्यस्ता व्यम्क्तले परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई दे ख्न सक्थ्यो, उहाँको
अम्ख्तयार र शम्क्तलाई दे ख्न सक्थ्यो, र उहाँको सावचभौर्मकता र प्रबन्धहरूको आज्ञापालर् गर्च

सक्थ्यो। केवल त्यस्तो मानर्सले मात्र परमेश्वरको र्ाउँ को प्रशंसा गर्च सक्दछ। ककर्कक परमेश्वरले
नतर्लाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ कक नतर्ीमाचथ षवपषि ल्याउर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरालाई नतर्ले हे रेर्र् ्, ककर्कक
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सबै कुरा परमेश्वरकै हातले नर्यन्त्रण गछच , र मानर्सले चर्न्ता गर्ुच मूिचता, अज्ञार्ता र तकचहीर्ताको

चर्ह्र् हो, सबै कुरामा परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ भन्र्े तथ्यमा शङ्ग्का गर्ुच, र परमेश्वरसँग

र्डराउर्क
ु ो चर्न्ह हो। अय्यब
ू को ज्ञार् परमेश्वरले र्ाहर्भ
ु एको जस्तै चथयो। त्यसो भए के
अय्यूबसँग परमेश्वरको बारे मा नतमीहरूमा भन्दा बढी सैद्धाम्न्तक ज्ञार् चथयो? त्यस समयमा

परमेश्वरको काम र वाणीहरू थोरै चथए, त्यसकारण परमेश्वरको ज्ञार् प्राप्त गर्च सम्जलो कुरा
चथएर्। अय्यूबले त्यस्तो उपलम्ब्ध गर्ुच नर्कै ठूलो कुरा चथयो। नतर्ले परमेश्वरको कामको अर्ुभव
गरे का चथएर्र् ्, र् त उहाँ बोल्र्भ
ु एको सर्
ु ेका चथए, र् परमेश्वरको अर्ह
ु ार दे िेका चथए।

परमेश्वरप्रनत नतर्ले त्यस्तो आर्रण राख्न सक्षम हुर्ुको कारण पूणचतया नतर्को मार्वता र नतर्को
व्यम्क्तगत िोजी र्ै चथयो, जुर् मार्वता र िोजी आजका मानर्सहरूमा छै र्। त्यसकारण, त्यस

युगमा, परमेश्वरले भन्र्ुभयो, “नतर्ी जस्तो र्सद्ध र सोझो, पथ्
ृ वीमा कोही पनर् छै र्।” त्यो युगमा,
परमेश्वरले अनघबाटै नतर्को बारे मा त्यस्तो मूल्याङ्ग्कर् गररसक्र्ुभएको चथयो, र त्यस्तै नर्ष्किचमा
पुग्र्ुभएको चथयो। आज यो कनतको सत्य हुर्ेछ?

परमेश्वर मातनसबाट लुक्नुभएको भए पतन, सबै थोकमा भएका उहािँका कामहरू नै उहािँलाई

जान्नका तनक्तत पयाछप्त र्न ्

अय्यब
ू ले परमेश्वरको अर्ह
ु ार दे िेका चथएर्र् ् वा परमेश्वरले बोल्र्भ
ु एका वर्र्हरू सर्
ु ेका

चथएर्र् ्, व्यम्क्तगत रूपमा नतर्ले परमेश्वरको कामको अर्ुभव गर्े त कुरै र्गरौं, यद्यषप नतर्का
परीक्षाहरूको समयमा परमेश्वरप्रनतको नतर्को भय र नतर्को गवाहीलाई सबैले दे िे अनर् परमेश्वरले

ती कुराहरूलाई मर् पराउर्ुभयो, त्यसमा उहाँ प्रसन्र् हुर्ुभयो र परमेश्वरले त्यसको प्रशंसा गर्ुचभयो,
र मानर्सहरूले नतर्को ईष्याच गरे , र सराहर्ा गरे , अनर् त्योभन्दा बढी नतर्ीहरूले प्रशंसा गाए।
नतर्को जीवर्को बारे मा महार् ् वा असाधारण कुरा केही पनर् चथएर्: कुर्ै सामान्य व्यम्क्तले जस्तै
नतर्ले एक सामान्य जीवर् म्जए, जो बबहार् सूयच उदाउँ दा काम गर्च बादहर जान्थे र सूयच अस्ताएपनछ

आराम गर्च घर फकचन्थे। र्भन्र्ता यनत छ कक नतर्को जीवर्का धेरै साधारण दसकहरूमा, नतर्ले
परमेश्वरको मागचको बारे मा अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गरे , र अन्य कुर्ै व्यम्क्तले कदहल्यै थाहा र्पाएको

परमेश्वरको महार् ् शम्क्त र सावचभौर्मकताबारे थाहा पाए र बुझे। नतर्ी कुर्ै साधारण व्यम्क्तभन्दा
र्तुर चथएर्र् ्, नतर्को जीवर् िासै दृढ चथएर्, यसबाहे क र् त नतर्ीसँग कुर्ै षवशेि सीपहरू र्ै

चथए। तापनर् नतर्मा जे चथयो त्यो नतर्को व्यम्क्तत्व चथयो जुर् इमार्दार, दयालु र सोझो चथयो,
एउटा यस्तो व्यम्क्तत्व जसले नर्ष्पक्षता, धार्मचकता र सकारात्मक थोकहरू मर् पराउँ थ्यो—यस्ता
कुर्ै पनर् थोकहरू साधारण मानर्सहरूमा हुँदैर्र् ्। नतर्ले प्रेम र घण
ृ ाबीर् र्भन्र्ता राख्थे, नतर्मा
न्यायको अर्ुभूनत चथयो, नतर्ी र्झुक्र्े र दृढ चथए, र आफ्र्ो सोर्षवर्ारमा नतर्ले षवस्तत
ृ रूपमा

सावधार्साथ ध्यार् ददन्थे। यसरी पथ्
ृ वीमा बबताएको नतर्को साधारण समयमा नतर्ले परमेश्वरले
गर्ुचभएका सबै असाधारण कामहरू दे िे, र नतर्ले परमेश्वरको महार्ता, पषवत्रता, र धार्मचकता दे िे,

र नतर्ले मानर्सका नर्म्म्त परमेश्वरको र्ासो, अर्ि
ु ह र सरु क्षा दे िे, र नतर्ले सवोच्र् परमेश्वरको
सम्मार् र अम्ख्तयार दे िे। कुर्ै पनर् सामान्य मानर्सले प्राप्त गर्च र्सक्र्े यी थोकहरू अय्यूबले
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प्राप्त गर्च सक्र्ुको पदहलो कारण के चथयो भर्े नतर्मा एउटा शद्
ु ध हृदय चथयो, र नतर्को हृदय
परमेश्वरको स्वार्मत्वमा चथयो, र त्यो सम्ृ ष्टकताचद्वारा डोर्याइएको चथयो। दोस्रो कारण नतर्को िोजी

चथयो: नर्दोि र र्सद्ध हुर् िोज्थे, र स्वगचको इच्छा पालर् गर्े, परमेश्वरद्वारा प्रेम गररएको र
िराबीबाट अलग बस्र्े व्यम्क्त बन्र् र्ाहर्े उसको िोजी। परमेश्वरलाई दे ख्न वा परमेश्वरका वर्र्हरू

सुन्र् र्सकेका बेला अय्यूबमा यी कुराहरू चथए र नतर्ी ती कुराका पनछ लागे। नतर्ले परमेश्वरलाई
कदहल्यै र्दे िेका भए पनर्, नतर्ले ती साधर्हरू जार्ेका चथए जसद्वारा परमेश्वरले सबै थोकमाचथ

शासर् गर्चह
ु ु न्छ, र नतर्ले त्यो बद्
ु चधलाई पनर् बझ
ु ेका चथए जसद्वारा परमेश्वरले त्यसो गर्चह
ु ु न्छ।
नतर्ले परमेश्वरले बोल्र्भ
ु एका वर्र्हरू कदहल्यै पनर् सुर्ेका चथएर्र् ्, तापनर् मानर्सलाई इर्ाम
ददर्े र मानर्सबाट कफताच र्लर्े सबै काम परमेश्वरबाटै हुँदछ भर्ी अय्यूबले जार्ेका चथए। नतर्को
जीवर्का विचहरू कुर्ै साधारण व्यम्क्तको भन्दा फरक चथएर्र् ्, तापनर् नतर्ले आफ्र्ो जीवर्को
सामान्यताद्वारा सबै कुरामाचथ भएको परमेश्वरको सावचभौर्मकता सम्बन्धी नतर्को ज्ञार्लाई असर

पार्च ददएर्र् ्, वा उहाँको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग रहर्े मागचको अर्ुसरण गर्े कुरालाई

प्रभाषवत हुर् ददएर्र् ्। नतर्को र्जरमा सबै थोकका नर्यमहरू परमेश्वरका कायचहरूले भररएका चथए,
र परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई व्यम्क्तको जीवर्को कुर्ै पनर् भागमा दे ख्न सककन्छ। नतर्ले
परमेश्वरलाई दे िेका चथएर्र् ्, तर नतर्ले परमेश्वरका कामहरू जताततै छर् ् भर्ी बुझ्र् सके र

पथ्
ृ वीमा नतर्को सामान्य समयमा नतर्ले आफ्र्ो जीवर्को हरे क कुर्ामा परमेश्वरका असाधारण र
अर्म्मका कामहरू दे ख्न र महसुस गर्च सके, र नतर्ले परमेश्वरको अर्म्मका प्रबन्धहरू दे ख्न सके।

परमेश्वरको गोप्यता र मौर्ताले अय्यूबलाई परमेश्वरको काम बुझ्र् बाधा ददएर्, र् त ती कुराले
सबै कुरामाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ भन्र्े नतर्को ज्ञार्लाई र्ै प्रभाषवत गर्यो। नतर्को

जीवर्, नतर्को दै नर्क जीवर्को अवचधमा, परमेश्वरको सावचभौर्मकता र व्यवस्थाहरूको पण
ू चता चथयो,
जो सबै थोकहरूमा लुक्र्भ
ु एको छ। नतर्को दै नर्क जीवर्मा नतर्ले परमेश्वरको हृदयको आवाज र
परमेश्वरका वर्र्हरू पनर् सुर्े र बुझे, जो सबै कुराको बीर्मा मौर् हुर्ुहुन्छ, तापनर् उहाँले सबै
कुराका नर्यमहरू संर्ालर् गदै आफ्र्ो हृदयको आवाज र बोल्र्ुभएका वर्र्हरू व्यक्त गर्ुचहुन्छ।

यसैले नतमीहरू दे ख्र् सक्छौ कक, यदद अय्यूबको जस्तै मानर्सहरूमा मार्वता र िोजी छ भर्े,
उर्ीहरूले पनर् अय्यब
ू ले जस्तै अर्भ
ु नू त र ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्छर् ्, अनर् सबै थोकहरूमाचथ भएको

परमेश्वरको सावचभौर्मकताको बारे मा अय्यूबले जस्तै समझ र ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्छर् ्। परमेश्वर
अय्यूबको सामु दे िापर्ुचभएको चथएर् वा नतर्ीसँग बोल्र्ुभएको चथएर्, तर अय्यूब र्सद्ध र सोझो

हुर्, र परमेश्वरको भय मान्र् र िराबबाट अलग बस्र् सके। अको वर्र्मा, परमेश्वर मानर्सको
सामु दे िा पर्भ
चु एर् वा बोल्र्भ
ु एर् भर्े पनर् सबै थोकका बीर्मा परमेश्वरले गर्चभ
ु एका कामहरू र
सबै थोकहरूमाचथ रहे को उहाँको सावचभौर्मकता र्ै परमेश्वरको अम्स्तत्व, शम्क्त र अम्ख्तयार थाहा

गर्च मानर्सका नर्म्म्त पयाचप्त हुन्छ, र मानर्सलाई परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग रहर्े
मागचको अर्ुसरण गर्च लगाउर्का नर्म्म्त परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयार पयाचप्त हुन्छ।

अय्यूबजस्ता साधारण व्यम्क्तले परमेश्वरको भय मान्र् र िराबीबाट अलग रहर् सके भर्े,
परमेश्वरलाई पछ्याउर्े प्रत्येक साधारण व्यम्क्तले पनर् त्यसो गर्च सक्र्प
ु दचछ। यी शब्दहरू ताककचक
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अर्ुमार् जस्तो लाग्र् सक्र्े भए पनर्, यसले काम-कुराहरूका नर्यमहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गदै र्।

यद्यषप तथ्यहरू अपेक्षाहरूसँग मेल िाएर्र् ्: परमेश्वरको भय मान्र्ु र िराबीबाट अलग बस्र्ु, यो

केवल अय्यब
ू का लाचग मात्र संरक्षण गररएको कुरा हो जस्तो दे खिर् सक्छ। “परमेश्वरको भय मान्र्ु
र िराबीबाट अलग बस्र्ु” भन्र्े कुरा उल्लेि गर्े बबषिकै, मानर्सहरूले यो केवल अय्यूबले मात्र
गर्ुचपर्े कुरा हो भन्र्े सोच्छर् ्, मार्ौं परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े कुरा

अय्यूबको र्ाउँ मा लेखिएको छ र अरू मानर्ससँग त्यसको केही सम्बन्ध छै र्। यसको कारण स्पष्ट

छ: अय्यब
ू सँग मात्र त्यस्तो व्यम्क्तत्व चथयो जो इमार्दार, दयालु र सोझो चथयो, र जसले नर्ष्पक्षता,
धार्मचकता र सकारात्मक कुरालाई प्रेम गथे, त्यसैले अय्यूब मात्र परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट

अलग बस्र्े बाटोमा दहँड्र् सक्थे। नतमीहरूले यहाँ सूचर्त अथचलाई बुझेका छौ होला—ककर्कक

इमार्दार, दयालु र सोझो मार्वता भएको, नर्ष्पक्षता र धार्मचकतालाई प्रेम गर्े, र सकारात्मक

मार्वता भएको कोही पनर् र्भएको हुर्ाले, कसैले पनर् परमेश्वरको भय मान्दै र् र कोही पनर्
दष्ु टताबाट अलग रहर् सक्दै र्, त्यसकारण मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् परमेश्वरको आर्न्द प्राप्त

गर्च सक्दै र् वा परीक्षाहरूको बीर्मा दृढ भएर िडा हुर् सक्दै र्। यसको अथच यो पनर् हो कक, अय्यूब
बाहे क, सबै मानर्स अझै पनर् शैतार्द्वारा बाँचधएका छर् ् र त्यसको पासोमा छर् ्; नतर्ीहरू सबैलाई

यसले दोि लगाउँ छ, आक्रमण गछच र दव्ु यचवहार गछच । नतर्ीहरू सबैलाई शैतार्ले नर्ल्र् िोज्छर् ्, र
नतर्ीहरू सबै स्वतन्त्रता षवहीर् छर् ्, शैतार्ले कैदी बर्ाएका बन्दीहरू हुर् ्।

यहि मातनसको हृियमा परमेश्वरप्रतत िस्
ु मनीमा र् भने, मातनसले कसरी परमेश्वरको भय

मान्न र खराबीबाट अलग रहन सक्र्?

आजका मानर्सहरूसँग अय्यब
ू को जस्तै मार्वता र्भएको हुर्ाले, नतर्ीहरूको प्रकृनत सार के
हो, र परमेश्वरप्रनत नतर्ीहरूको दृम्ष्टकोण कस्तो छ? के नतर्ीहरू परमेश्वरर्सत डराउँ छर् ्? के
नतर्ीहरू िराबीबाट टाढा बस्छर् ्? जो परमेश्वरसँग डराउँ दै र्र् ् वा िराब कुराहरूबाट अलग बस्र्

सक्दै र्र् ्, उर्ीहरूलाई तीर्टा शब्दमा व्याख्या गर्च सककन्छ: “परमेश्वरका शत्रुहरू।” नतमीहरूले
प्रायजसो यी तीर् शब्दहरू बोल्छौ, तर नतमीहरूलाई कदहल्यै पनर् नतर्को वास्तषवक अथच थाहा

हुँदैर्। “परमेश्वरका शत्रु” भन्र्े शब्दहरूको सार छ: यी शब्दहरूले मानर्सलाई परमेश्वरले शत्रुको
रूपमा हे र्चह
ु ु न्छ भर्ेर होइर्, तर मानर्सले परमेश्वरलाई शत्रुको रूपमा हे छच भर्ेर बताइरहे को हुन्छ।
सवचप्रथम, जब मानर्सहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्च थाल्छर् ्, तीमध्ये कुर् र्ादहँमा आफ्र्ै उद्दे श्य,
प्रेरणा र महत्वाकांक्षाहरू हुँदैर्? नतर्ीहरूको एउटा भागले परमेश्वरको अम्स्तत्वमा षवश्वास गर्े र
परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई दे ख्र्े भए पनर्, परमेश्वरमाचथको उर्ीहरूको षवश्वासमा अझै ती

अर्भप्रायहरू हुन्छर् ्, र परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको नतर्ीहरूको अम्न्तम लक्ष्य भर्ेको उहाँको आर्शि ्
र उर्ीहरूले र्ाहे को कुरा प्राप्त गर्ुच हो। मानर्सहरूको जीवर्का अर्ुभवहरूमा, भर्े मैले परमेश्वरका
लाचग आफ्र्ो पररवार र जाचगर छोडेको छु, र उहाँले र्ादहँ मलाई के ददर्ुभएको छ भर्ेर नतर्ीहरूले

प्रायजसो आफैसँग षवर्ार गर्े गछच र् ्? मैले यसमा थप्र्प
ु छच , र यसलाई पम्ु ष्ट गर्चप
ु छच —के मैले

हालसालै कुर्ै आर्शि ् पाएको छु? यस समयमा मैले धेरै थोक ददएको छु, मैले धेरै दौडधूप गरे को
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छु, र मैले धेरै दुःु ि भोगेको छु—के त्यसको सट्टामा परमेश्वरले मलाई कुर्ै पनर् प्रनतज्ञाहरू

ददर्ुभएको छ? के उहाँले मेरा असल कामहरू याद गर्ुचभएको छ? मेरो अन्त्य कस्तो हुर्ेछ? के म
परमेश्वरको आर्शि ् पाउर् सक्छु? … प्रत्येक व्यम्क्तले नर्रन्तर आफ्र्ो हृदयर्भत्र यस्तो दहसाबककताब गदचछ, र उर्ीहरूले आफ्र्ा अर्भप्राय, महत्वाकांक्षा र लेर्दे र्ले भररएको मागहरू परमेश्वरसँग

गछच र् ्। भन्र्ुको अथच, मानर्सले आफ्र्ो हृदयमा नर्रन्तर परमेश्वरको जाँर् गरररहे को हुन्छ,
परमेश्वरबारे नर्रन्तर योजर्ाहरू बर्ाइरहे को हुन्छ, उसको आफ्र्ै व्यम्क्तगत उद्दे श्यका लाचग
नर्रन्तर परमेश्वरसँग तकच गदचछ, अनर् उसले र्ाहे को कुरा परमेश्वरले ददर् सक्र्ह
ु ु न्छ कक सक्र्ुहुन्र्
भर्ी हे र्च परमेश्वरबाट एउटा अर्भव्यम्क्त नर्काल्र्े कोर्सस गदचछ। यसको साथै, परमेश्वरको पनछ
लाग्दा पनर् मानर्सले परमेश्वरलाई परमेश्वरजस्तो व्यवहार गदै र्। मानर्सले जदहले पनर्

परमेश्वरसँग सौदाबाजी गर्े कोर्सस गरे को छ, नर्रन्तर उहाँसँग मागहरू गरररहे को छ, र उसलाई
औीँलो ददँ दा संसार नर्ल्र्े कोर्सस गदै हरे क पाइलामा उहाँलाई दबाब ददइरहे को हुन्छ। मानर्सले
परमेश्वरसँग सौदाबाजी गर्ुचका साथसाथै उहाँसँग तकच पनर् गदचछ, अनर् कनत जर्ा यस्ता मानर्सहरू

पनर् हुन्छर् ्, जो आफूमाचथ परीक्षाहरू आइलाग्दा वा उर्ीहरूले कुर्ै षवशेि पररम्स्थनतहरूको सामर्ा
गर्ुच पदाच कमजोर, नर्म्ष्क्रय र आफ्र्ो काममा सुस्त हुन्छर् ् अनर् परमेश्वरको षवियमा गुर्ासोहरूले
भररएका हुन्छर् ्। मानर्सले पदहलो पटक परमेश्वरमा षवश्वास गर्च थालेको समयदे खि र्ै उसले
परमेश्वरलाई प्रशस्तताको स्रोत, हरे क समस्याको समाधार् ठार्ेको छ र उसले आफूलाई परमेश्वरको

सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता ठार्ेको छ, मार्ौं परमेश्वरबाट आर्शि ् र प्रनतज्ञाहरू प्राप्त गर्च िोज्र्ु

उसको जन्मजात अचधकार र कतचव्य हो, र परमेश्वरको म्जम्मेवारीर्ादहँ मानर्सको सुरक्षा र वास्ता

गर्ुच अनर् उसको नर्म्म्त उपलब्ध गर्ुच हो। परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेहरू सबैले “परमेश्वरमाचथको

षवश्वास” को आधारभत
ू बझ
ु ाइ यस्तै हुन्छ, र परमेश्वरमा षवश्वास गर्े भन्र्े अवधारणाको बारे मा
उर्ीहरूको गदहरो बुझाइ यस्तै हुन्छ। मानर्सको स्वभाव सारदे खि उसको व्यम्क्तपरक िोजसम्म,
परमेश्वरको भयसँग सम्बम्न्धत कुर्ै कुरा छै र्। मानर्सले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े उद्दे श्यसँग

परमेश्वरको आराधर्ा गर्ुचको सम्भवतुः कुर्ै सम्बन्ध छै र्। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरमा षवश्वास गदाच

परमेश्वरको भय मान्र्ु र उहाँको आराधर्ा गर्ुच पनर् आवश्यक छ भन्र्े कुरा मानर्सले कदहल्यै

षवर्ार गरे को छै र्, र् त बझ
ु ेको र्ै छ। यस्ता सतचहरूको प्रकाशमा मानर्सको सार स्पष्ट हुन्छ।
यो सार के हो? यो यही हो कक मानर्सको हृदय द्वेिपूणच छ, उसले मर्मा धोिा र छल राख्छ,
नर्ष्पक्षता र धार्मचकता, साथै जे सकारात्मक छ त्यो मर् पराउँ दै र्, र यो घखृ णत र लोभी छ।
मानर्सको हृदय परमेश्वरको नर्म्म्त योभन्दा बढी बन्द हुर् सक्दै र्; उसले त्यो परमेश्वरलाई पटक्कै
ददएको छै र्। परमेश्वरले कदहल्यै मानर्सको वास्तषवक हृदय दे ख्नभ
ु एको छै र्, र् त कदहल्यै
मानर्सद्वारा उहाँको आराधर्ा र्ै भएको छ। परमेश्वरले जनत र्ै ठूलो मोल नतर्ुचभए पनर् वा उहाँले
जनत धेरै काम गर्ुचभए पनर्, वा उहाँले मानर्सका नर्म्म्त जनत धेरै उपलब्ध गराउर्ु भए पनर्,

मानर्स अन्धो र्ै रहन्छ र ती सबैप्रनत पूणच रूपमा उदासीर् हुन्छ। मानर्सले आफ्र्ो हृदय
परमेश्वरलाई कदहल्यै ददएको छै र्, उसले केवल आफ्र्ो हृदयलाई ध्यार् ददर्, र आफ्र्ै नर्णचयहरू
र्लर् र्ाहन्छ—जसको सार भर्ेको के हो भर्े, मानर्सले परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग
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रहर्े बाटो पछ्याउर् वा परमेश्वरको सावचभौर्मकता र प्रबन्धहरू पालर् गर्च र्ाहँदैर् , र् त उसले
परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा आराधर्ा गर्च र्ाहन्छ। आज मानर्सको अवस्था यस्तै छ। अब

हामी फेरर अय्यब
ू लाई हे रौं। सबैभन्दा पदहला, के नतर्ले परमेश्वरसँग सम्झौता गरे ? के नतर्ले

परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े दृढ अडार्को पनछ नतर्को कुर्ै अर्भप्राय चथयो?

त्यस समय, के परमेश्वरले कसैसँग आउर्ेवाला अन्त्यको बारे मा कुरा गर्ुचभएको चथयो? त्यस बेला,
परमेश्वरले कसैलाई पनर् अन्त्यको बारे मा प्रनतज्ञा गर्ुचभएर्, र यही पष्ृ ठभूर्ममा अय्यूबले

परमेश्वरको भय मार्े र िराबीबाट अलग बस्र् सके। के आजका मानर्सहरू अय्यब
ू को दाँजोमा
िडा हुर् सक्छर् ्? त्यहाँ असमार्ता धेरै छ; नतर्ीहरू फरक समूहमा पछच र् ्। अय्यूबसँग परमेश्वरको
बारे मा त्यनत धेरै ज्ञार् र्भएको भए पनर्, नतर्ले आफ्र्ो हृदय परमेश्वरलाई ददएका चथए र त्यो
परमेश्वरको स्वार्मत्वमा चथयो। नतर्ले परमेश्वरसँग कदहल्यै पनर् कुर्ै सम्झौता गरे र्र् ्, र नतर्को

कुर्ै उि र्ाहर्ा चथएर् वा नतर्ले परमेश्वरर्सत कुर्ै मागहरू रािेर्र् ्; बरु, नतर्ले यो षवश्वास गथे,
“यहोवाले ददर्ुभयो र यहोवाले र्ै लार्ुभएको छ।” आफ्र्ो जीवर्को धेरै विचको अवचधमा परमेश्वरको

भय मार्ेर अनर् िराबीबाट अलग रहे र नतर्ले यही दे िेका र प्राप्त गरे का चथए। त्यस्तै गरी,
नतर्ले पनर् यी शब्दहरूले प्रनतनर्चधत्व गर्े र्नतजाहरू प्राप्त गरे का चथए: “के हामीले परमेश्वरको

हातबाट असल कुरार्ादहँ िहण गर्े र िराबीर्ादहँ िहण र्गर्े?” यी दई
ु वाक्य ती कुराहरू चथए
जर्
ु नतर्ले आफ्र्ो जीवर्का अर्भ
ु वहरूमा परमेश्वरप्रनत आज्ञाकारी हुर्े आर्रणको पररणामको
रूपमा दे िेका र थाहा पाएका चथए, र नयर्ै कुराहरू नतर्का सबैभन्दा शम्क्तशाली हनतयारहरू चथए
जसद्वारा नतर्ले शैतार्ले गरे का परीक्षाहरूमा षवजय पाएका चथए, र ती नतर्ी परमेश्वरको गवाहीमा

दृढ भएर िडा हुर्े आधार चथए। यस म्स्थनतमा, के नतमीहरू अय्यूबलाई एक प्रेर्मलो व्यम्क्तको
रूपमा कल्पर्ा गछौ? के नतमीहरू त्यस्तो व्यम्क्त बन्र्े आशा गछौ? के नतमीहरू शैतार्का

परीक्षाहरूबाट गुज्रर्ुपछच कक भर्ी डराउँ छौ? के नतमीहरू परमेश्वरर्सत नतमीहरू पनर् अय्यूबको जस्तै
परीक्षाहरूमा पर्च सकूँ भर्ी प्राथचर्ा गर्े संकल्प गछौ? कुर्ै शङ्ग्कै छै र्, धेरैजसो मानर्सहरूले यस्ता
कुराहरूका लाचग प्राथचर्ा गर्े आँट गदै र्र् ्। त्यसैले यो स्पष्ट छ कक नतमीहरूको षवश्वास अनत र्ै

सार्ो छ; अय्यूबको तुलर्ामा नतमीहरूको षवश्वास उल्लेि गर्ुच पनर् अयोग्य छ। नतमीहरू

परमेश्वरका शत्रु हौ, नतमीहरू परमेश्वरसँग डराउँ दै र्ौ, नतमीहरू परमेश्वरप्रनतको आफ्र्ो गवाहीमा

अडडग हुर् सक्दै र्ौ, र शैतार्को आक्रमण, आरोप र परीक्षाहरूमाचथ नतमीहरू षवजयी हुर् सक्दै र्ौ।
कुर् कुराले नतमीहरूलाई परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू प्राप्त गर्च योग्य बर्ाउँ छ? अय्यूबको कथा सुर्ेपनछ
र मानर्सलाई बर्ाउर्े परमेश्वरको अर्भप्राय र मानर्सको मुम्क्तको अथच बुखझसकेपनछ, के
नतमीहरूसँग अब अय्यब
ू ले जस्तै परीक्षाहरू स्वीकार गर्े षवश्वास छ? के तैंले आफैलाई परमेश्वरको
भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े बाटोमा लगाउर्े थोरै संकल्प गर्ुचपदै र् र?
परमेश्वरका जािँचहरूको बारे मा कुनै िङ्का नगर
अय्यब
ू को परीक्षा समाप्त भएपनछ नतर्ीबाट गवाही प्राप्त गरे पनछ, परमेश्वरले अय्यब
ू जस्ता

मानर्सहरूको एउटा समूह—वा एकभन्दा बढी समूहहरू—प्राप्त गर्े संकल्प गर्ुचभयो, तापनर् उहाँले
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फेरर शैतार्लाई परमेश्वरर्सत बाजी लगाएर अय्यूबका नर्म्म्त प्रयोग गररएको युम्क्तद्वारा कुर्ै

पनर् व्यम्क्तलाई परीक्षा, आक्रमण र दव्ु यचवहार गर्च र्ददर्े दृढ संकल्प गर्ुचभयो। परमेश्वरले

शैतार्लाई फेरर मानर्सलाई त्यसो गर्े अर्म
ु नत ददर्भ
ु एर्—जो कमजोर, मि
ू च र अर्जार् छ—
शैतार्ले अय्यूबलाई परीक्षा गर्ुच र्ै पयाचप्त चथयो! शैतार्लाई त्यसले र्ाहे अर्ुसार मानर्सहरूर्सत

दव्ु यचवहार गर्च र्ददर्ु परमेश्वरको कृपा हो। परमेश्वरका लाचग, अय्यूबले शैतार्को परीक्षा र दव्ु यचवहार
भोग्र्ु र्ै पयाचप्त चथयो। परमेश्वरले शैतार्लाई फेरर त्यस्तो कुर्ै कायच गर्े अर्ुमनत ददर्ुभएर्,

ककर्कक परमेश्वरलाई पछ्याउर्े सबै मानर्सहरूका जीवर् र सबै थोक परमेश्वरद्वारा शार्सत र
प्रबन्ध गररएको हुन्छ, र परमेश्वरले र्ुन्र्ुभएका जर्हरूलाई त्यसको इच्छाअर्ुसार प्रभाषवत गर्े
अचधकार शैतार्सँग छै र्—नतमीहरूले यो कुरा स्पष्ट बुझ्र्ुपछच ! परमेश्वरले मानर्सको कमजोरीको

वास्ता राख्नुहुन्छ, र उसको मूिचता र अज्ञार्तालाई बुझ्र्ुहुन्छ। मानर्सलाई पूणच रूपमा बर्ाउर्का
लाचग, परमेश्वरले उसलाई शैतार्को हातमा सुम्पर्प
ु छच , तैपनर् परमेश्वर कदहल्यै पनर् शैतार्ले
मानर्सलाई मूिच बर्ाएको र दव्ु यचवहार गरे को दे ख्न र्ाहर्ुहुन्र्, र उहाँले मानर्सलाई सधैँ दुःु ि

भोगेको दे ख्न र्ाहर्ुहुन्र्। मानर्स परमेश्वरद्वारा सम्ृ ष्ट गररएको चथयो, र परमेश्वरले मानर्सको सबै

कुरामाचथ शासर् गर्ुचहुन्छ र प्रबन्ध गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा स्वगचले नर्युक्त गरे को र पथ्
ृ वीले स्वीकार
गरे को कुरा हो; यो परमेश्वरको म्जम्मेवारी हो, र यो त्यही अम्ख्तयार हो जसद्वारा परमेश्वरले सबै

कुरामाचथ शासर् गर्चह
ु ु न्छ! परमेश्वरले शैतार्लाई मार्वजानतर्सत जार्ी-जर्ी दव्ु यचवहार र उसलाई
दरु
ु पयोग गर्े अर्ुमनत ददर्ुहुन्र्, उहाँले मार्वजानतलाई बहकाउर् शैतार्लाई षवर्भन्र् युम्क्तहरू
प्रयोग गर्च ददर्ुहुन्र्, र

यसबाहे क, उहाँले

शैतार्लाई मार्वजानतमाचथ

रहे को

परमेश्वरको

सावचभौर्मकतामा हस्तक्षेप गर्े अर्ुमनत ददर्ुहुन्र्, र् त उहाँले शैतार्लाई ती सबै नर्यमहरू, कुल्र्र्े
र र्ाश पार्े, मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े र बर्ाउर्े परमेश्वरको महार् ् कायचको बारे मा बोल्र्े
अर्ुमनत ददर्ुहुन्छ! परमेश्वरले जसलाई बर्ाउर् र्ाहर्ुहुन्छ, र जसले परमेश्वरको बारे मा गवाही

ददर् सक्छर् ्, नतर्ीहरू र्ै परमेश्वरको छ हजार विचको व्यवस्थापर् योजर्ाको केन्द्र र सवोत्कृष्ट
पररणाम हो, साथै उहाँको छ हजार विचको कामको उहाँका प्रयासहरूको मूल्य हो। परमेश्वरले कसरी

नयर्ीहरूलाई सहजै शैतार्को हातमा ददर् सक्र्ुहुन्छ?
मानर्सहरू प्रायजसो परमेश्वरको जाँर्को बारे मा चर्न्ता गछच र् ् र डराउँ छर् ्, तैपनर् नतर्ीहरू
जदहल्यै पनर् शैतार्को पासोमा म्जइरहे का हुन्छर् ्, र ितरर्ाक क्षेत्रमा म्जइरहे का हुन्छर् ् जसमा
उर्ीहरूलाई शैतार्ले आक्रमण र दव्ु यचवहार गछच —तापनर् नतर्ीहरू डराउँ दै र्र् ्, र नर्म्श्र्न्त छर् ्। के
हुँदैछ? परमेश्वरमाचथको मानर्सको षवश्वास उसले दे ख्न सक्र्े कुराहरूमा मात्र सीर्मत छ। उसमा
परमेश्वरको प्रेम र मानर्सप्रनतको र्ासो, वा मानर्सप्रनतको उहाँको कोमलता र षवर्ारप्रनत थोरै पनर्
कदर हुँदैर्। तर परमेश्वरको परीक्षा, न्याय र सजाय, र मदहमा र क्रोधको बारे मा सार्ो भ्रम र डरको
कारण मानर्ससँग परमेश्वरका असल अर्भप्रायहरूका बारे मा थोरै पनर् बझ
ु ाइ छै र्। परीक्षाहरूको

बारे मा उल्लेि गर्े बबषिकै , मानर्सहरू परमेश्वरको गोप्य उद्दे श्य छ कक भन्र्े महसुस गछच र् ् र

कसै-कसैले त परमेश्वरले दष्ु ट योजर्ाहरू राख्नुहुन्छ भन्र्े समेत षवश्वास गछच र् ्, तर परमेश्वरले
उर्ीहरूलाई वास्तवमा के गर्चुहुर्ेछ भर्ी जान्दै र्र् ्; त्यसकारण, उर्ीहरूले परमेश्वरको सावचभौर्मकता
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र व्यवस्थाहरूप्रनतको आज्ञाकाररताका बारे मा कुरा गछच र् ्, साथसाथै नतर्ीहरू मानर्समाचथ परमेश्वरको

सावचभौर्मकता र मानर्सको नर्म्म्त उहाँका प्रबन्धहरूको षवरोध गर्च आफूले सक्दो सबै कुरा गछच र् ्,
ककर्कक नतर्ीहरू के षवश्वास गछच र् ् भर्े, यदद नतर्ीहरू होर्सयार भएर्र् ् भर्े नतर्ीहरू परमेश्वरद्वारा
बहककर्ेछर् ्, यदद नतर्ीहरूले आफ्र्ै भाग्यलाई बर्लयोसँग समात्दै र्र् ् भर्े नतर्ीहरूर्सत भएका सबै

कुरा परमेश्वरले र्लर् सक्र्ुहुर्ेछ, र नतर्ीहरूको जीवर् समेत अन्त्य हुर्ेछ। मानर्स शैतार्को
र्शषवरमा छ, तर ऊ शैतार्द्वारा दव्ु यचवहार हुर्े बारे मा कदहल्यै चर्न्ता हुँदैर्, अनर् उसलाई शैतार्ले
दव्ु यचवहार गछच , तर शैतार्ले कैद गलाच भर्ी कदहल्यै डराउँ दै र्। उसले परमेश्वरको मम्ु क्तलाई स्वीकार

गछुच भर्ेर भनर्रहन्छ, तर उसले कदहल्यै परमेश्वरमा षवश्वास गरे को हुँदैर् वा परमेश्वरले मानर्सलाई
साँच्र्ै शैतार्को पन्जाबाट बर्ाउर्ुहुर्ेछ भर्ी षवश्वास गरे को हुँदैर्। यदद, मानर्स अय्यूब जस्तै,

परमेश्वरको योजर्ा र प्रबन्धको अधीर्मा रहर् सक्यो भर्े, उसले आफ्र्ो सम्पूणच अम्स्तत्व
परमेश्वरको हातमा ददर् सक्छ भर्े, के मानर्सको अन्त्य पनर् अय्यूबको जस्तै हुर्ेछैर् र, अथाचत ् के
उसले परमेश्वरको आर्शिहरू प्राप्त गर्ेछैर् र? यदद मानर्सले परमेश्वरको नर्यमलाई स्वीकार गर्च

र यसमा ऊ समषपचत हुर् सक्छ भर्े, गुमाउर्ु पर्े के छ र? यसैले, म सल्लाह ददन्छु, कक नतमीहरू
आफ्र्ा कायचहरूमा होर्सयार होओ, र नतमीहरूमाचथ आउर्ेवाला सबै कुराहरूप्रनत सतकच बस। षववेकहीर्

वा लापरवाही र्होओ, र परमेश्वर र मानर्सहरूसँग, उहाँले तेरो नर्म्म्त प्रबन्ध गर्ुचभएका वस्तुहरू र
थोकहरूर्सत तेरो तातो रगतमा वा तेरो तटस्थतामा भर पदै वा तेरा कल्पर्ाहरू र धारणाअर्स
ु ार
व्यवहार र्गर; परमेश्वरको क्रोध जगाउर्दे खि बच्र्लाई तँ आफ्र्ा कायचहरूमा सतकच हुर्ै पदचछ, र
तैँले प्राथचर्ा गर्ुचपछच र अझ बढी िोज्र्ुपछच । यो कुरा याद राि ्!
त्यसपनछ, हामी अय्यूब नतर्का जाँर्हरूपनछ कस्ता चथए भर्ी हे र्ेछौं।
५. आफ्र्ो परीक्षापनछ अय्यब
ू

अय्यूब ४२:७-९ अनर् यस्तो भयो, यहोवाले अय्यूबसँग यी वर्र्हरू बोल्र्ुभएपनछ, यहोवाले

एलीपज तेमार्ीलाई भन्र्ुभयो, मेरो क्रोध तँ र तेरा र्मत्रहरूको षवरुद्ध दन्केको छ: ककर्भर्े मेरो

सेवक अय्यूबले बोलेजस्तो नतमीहरूले मेरोबारे ठीक कुरा बोलेका छै र्ौ। यसकारण, अदहले र्ै

आफूसँग दश वटा साँढे र सात वटा भेडाहरू लैजाओ, र मेरो सेवक अय्यूबकहाँ जाओ, आफ्र्ो
नर्म्म्त होम बर्ल र्ढाऊ, र मेरो सेवक अय्यब
ू ले नतमीहरूको नर्म्म्त प्राथचर्ा गररददर्ेछ: ककर्भर्े

म त्यसलाई िहण गर्ेछु: र्त्र नतमीहरूले मेरो सेवक अय्यूबले जस्तै मेरो बारे मा ठीक र्बोलेकोमा

म नतमीहरूसँग नतमीहरूको मूिचताअर्ुसार व्यवहार गछुच। त्यसैले एलीपज तेमार्ी, बबल्दाद शुही र
सोपर र्माती गए र यहोवाले आज्ञा गरे बमोम्जम गरे : यहोवाले अय्यूबलाई पनर् िहण गर्ुचभयो।

अय्यब
ू ४२:१० अनर् अय्यब
ू ले आफ्र्ा र्मत्रहरूको नर्म्म्त प्राथचर्ा गरे पनछ यहोवाले नतर्लाई

बन्धर्मुक्त गराउर्ुभयो: यहोवाले अय्यूबलाई पदहले नतर्ीसँग भएको भन्दा दई
ु गुणा बढी ददर्ुभयो।

अय्यूब ४२:१२ त्यसैले यहोवाले अय्यूबको पनछल्लो समयलाई नतर्को सुरुको समयभन्दा बढी

आर्शि ् ददर्ुभयो: ककर्भर्े नतर्ीर्सत र्ौध हजार भेडा, छ हजार ऊँट, एक हजार हल गोरु र एक
हजार गधा चथए।

अय्यब
ू ४२:१७ यसरी अय्यूब वद्
ृ ध र दीघाचयु भएर मरे ।
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परमेश्वरमसत डराउने र खराबीबाट अलग बस्नेहरूलाई परमेश्वरले किरको साथ हे नुछहुन्र्, अतन

मूखछहरूलाई परमेश्वरले तुच्र् व्यक्क्तको रूपमा हेनुछहुन्र्

अय्यूब ४२:७-९ मा, परमेश्वरले अय्यूब उहाँको दास हो भर्ी भन्र्ुभएको छ। अय्यूबलाई उल्लेि

गर्च उहाँले “दास” भन्र्े शब्दको प्रयोग गर्ुचभएको तथ्यले, उहाँको हृदयमा रहे को अय्यूबको महत्त्वलाई
दसाचउँछ; परमेश्वरले अय्यूबलाई कुर्ै सम्मार्जर्क र्ामले र्बोलाउर्ुभएको भए पनर्, यो पदवी र्ामले

परमेश्वरको हृदयर्भत्र रहे को अय्यब
ू को महत्त्वमा कुर्ै असर पारे को चथएर्। यहाँ “दास” भन्र्े शब्द

परमेश्वरले अय्यूबलाई ददर्ुभएको उपर्ाम हो। “मेरो दास अय्यूब” भर्ी परमेश्वरले धेरै पटक उल्लेि
गर्ुचभएको तथ्यले, अय्यूबसँग उहाँ कनत धेरै प्रसन्र् हुर्ुहुन्थ्यो भन्र्े दे िाउँ दछ, र परमेश्वरले “दास”
भन्र्े शब्द पछाडडको अथचको कुरा र्गर्ुचभएको भए पनर्, “दास” भन्र्े शब्दको पररभािालाई
धमचशास्त्रको यस िण्डको उहाँका वर्र्हरूबाट दे ख्र् सककन्छ। एलीपज तेमार्ीको बारे मा परमेश्वरले

सवचप्रथम यसो भन्र्भ
ु यो: “मेरो क्रोध तँ र तेरा र्मत्रहरूको षवरुद्ध दन्केको छ: ककर्भर्े मेरो सेवक

अय्यूबले बोलेजस्तो नतमीहरूले मेरोबारे ठीक कुरा बोलेका छै र्ौ।” यी वर्र्हरू अय्यूबको जाँर्
गर्ुचभएपनछ नतर्ले भर्ेका र गरे का सबै कुरा सही र सत्य हुर् भर्ी परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचभएको
छ भर्ी मानर्सहरूलाई िुला रूपमा बताउर्ुभएको यो पदहलो पटक हो, र अय्यूबले गरे का र भर्ेका
सबै कुराको सटीकता र सदहपर्लाई उहाँले िल
ु ा रूपमा पुम्ष्ट गर्चभ
ु एको यो पदहलो पटक हो।

परमेश्वर एलीपज र अरूसँग नतर्ीहरूका गलत र अर्ुचर्त कुराहरूको कारण ररसाउर्ु भएको चथयो,
ककर्कक अय्यूबले जस्तै उर्ीहरूले परमेश्वरको उपम्स्थनत दे ख्न सकेका चथएर्र् ् वा उहाँले उर्ीहरूको

जीवर्मा बोल्र्ुभएका वर्र्हरू सुन्र् सकेका चथएर्र् ्, तापनर् अय्यूबसँग त्यस्तो परमेश्वरबारे सही

ज्ञार् चथयो, नतर्ीहरूले भर्े परमेश्वरको बारे मा अन्धाधन्
ु ध अर्म
ु ार् मात्र गर्च सक्थे, यस क्रममा
नतर्ीहरूले गर्े सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छाको उल्लङ्ग्घर् गथे र उहाँको धैयचको जाँर् गथे।

फलस्वरूप, अय्यूबले गरे का र भर्ेका सबै कुरालाई स्वीकार गदै परमेश्वर अरूप्रनत क्रोचधत हुर्ुभयो,
ककर्कक उर्ीहरूमा वास्तषवक रूपमा उहाँले परमेश्वरको कुर्ै डर दे ख्न र्सक्र्ुभएको मात्र होइर्, तर

नतर्ीहरूले भर्ेका कुराहरूमा पनर् परमेश्वरको कुर्ै डर सुन्र्ुभएर्। त्यसकारण परमेश्वरले उर्ीहरूलाई

नर्म्र् कुराको माग गर्चभ
ु यो: “यसकारण, अदहले र्ै आफूसँग दश वटा साँढे र सात वटा भेडाहरू
लैजाओ, र मेरो सेवक अय्यूबकहाँ जाओ, आफ्र्ो नर्म्म्त होम बर्ल र्ढाऊ, र मेरो सेवक अय्यूबले

नतमीहरूको नर्म्म्त प्राथचर्ा गररददर्ेछ: ककर्भर्े म त्यसलाई िहण गर्ेछु: र्त्र नतमीहरूले मेरो सेवक

अय्यूबले जस्तै मेरो बारे मा ठीक र्बोलेकोमा म नतमीहरूसँग नतमीहरूको मूिचताअर्ुसार व्यवहार
गछुच।” यस िण्डमा परमेश्वरले एलीपज र अरूलाई उर्ीहरूका पापहरूबाट छुटकारा गराउर्े केही कुरा

गर्च भन्दै हुर्ुहुन्छ, ककर्कक उर्ीहरूको मूिचता यहोवा परमेश्वरको षवरुद्धमा पाप चथयो र यसरी
उर्ीहरूले आफ्र्ा गल्तीहरूको समाधार् गर्च होमबर्ल र्ढाउर्ु पर्ेचथयो। होमबर्लहरू प्रायजसो
परमेश्वरलाई र्ै र्ढाइन्थ्यो, तर यी होमबर्लहरूको अर्ौठो कुरा के चथयो भर्े त्यो अय्यूबलाई र्ढाउर्ु

पर्ेचथयो। अय्यूबलाई परमेश्वरले म्स्वकार्ुचभयो, ककर्कक नतर्ले आफ्र्ो परीक्षाको बेलामा परमेश्वरको

गवाही ददएका चथए। यसै बीर्, अय्यब
ू का यी साथीहरू, नतर्को जाँर्को समयमा प्रकट गररए, उर्ीहरूको
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मूिचताको कारण उर्ीहरू परमेश्वरद्वारा दम्ण्डत भए र उर्ीहरूले परमेश्वरको क्रोधलाई उक्साए, र
परमेश्वरले दण्ड ददर्ुपर्यो—अय्यूबको सामु होमबर्ल र्ढाउर् लगाई दण्ड ददर्ुपथ्यो—त्यसपनछ

अय्यब
ू ले उर्ीहरूप्रनतको परमेश्वरको दण्ड र क्रोध हटाउर्का नर्म्म्त प्राथचर्ा गरे । परमेश्वरको उद्दे श्य
उर्ीहरूलाई समचमा पार्े चथयो, ककर्कक उर्ीहरू परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र्े

मानर्सहरू चथएर्र् ् र उर्ीहरूले अय्यूबको नर्ष्ठाको नर्न्दा गरे का चथए। एकानतर, परमेश्वरले

उर्ीहरूलाई उहाँले उर्ीहरूका कायचहरू स्वीकार गर्ुचहुन्र्, तर अय्यूबलाई महार् ् रूपमा स्वीकार गर्ुचहुन्छ
र नतर्मा आर्म्न्दत हुर्ुहुन्छ भर्ेर भन्दै हुर्ुहुन्थ्यो; अकोनतर, परमेश्वरले उर्ीहरूलाई यो भन्दै

हुर्ुहुन्थ्यो, कक परमेश्वरद्वारा स्वीकार भएमा यसले मानर्सलाई परमेश्वरको सामु उच्र् पाछच ,
मानर्सलाई उसको मूिचताका कारण परमेश्वरले घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, र त्यसले परमेश्वरलाई चर्ढ्याउँ छ, र
परमेश्वरको र्जरमा त्यो व्यम्क्त तुच्छ र घखृ णत हुन्छ। परमेश्वरले दई
ु प्रकारका मानर्सको बारे मा
ददर्ुभएका पररभािाहरू नयर्ै हुर् ्, यी दई
ु प्रकारका मानर्सहरूप्रनतको परमेश्वरको आर्रण नयर्ै हुर् ्,
र परमेश्वरले यी दई
ु प्रकारका मानर्सको बारे मा बताउर्ुभएको मूल्य र म्स्थनत नयर्ै हो। परमेश्वरले

अय्यूबलाई उहाँको दास भर्ेर बोलाउर्ुभएको भए पनर्, उहाँको र्जरमा यो दास षप्रय चथयो, र नतर्लाई
अरूका नर्म्म्त प्राथचर्ा गर्े र उर्ीहरूका गल्तीहरू क्षमा गर्े अचधकार ददइएको चथयो। यो दासले

परमेश्वरसँग र्सधा कुरा गर्चसक्थे र परमेश्वरको सामु सीधै आउर् सक्थे, र नतर्को प्रनतष्ठा अरूको
भन्दा उच्र् र सम्मार्जर्क चथयो। परमेश्वरले भन्र्भ
ु एको “दास” शब्दको वास्तषवक अथच यही र्ै

हो। अय्यूबले परमेश्वरको भय मार्ेकाले र िराबीबाट अलग बसेकाले नतर्लाई यो षवशेि सम्मार्

ददइएको चथयो, र अरूले परमेश्वरको डर मान्र्े र नतर्ीहरू दष्ु टताबाट अलग र्बस्र्े भएकाले

परमेश्वरले अरूलाई दास भर्ी बोलाउर्ुभएर् परमेश्वरको यो अनत र्ै फरक व्यवहारहरू दई
ु थरीका
मानर्सहरूप्रनतका उहाँका आर्रण हुर् ्: जसले परमेश्वरको भय मान्छ र िराबीबाट अलग बस्छ
उर्ीहरूलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्ुचहुन्छ र उहाँको र्जरमा बहुमूल्य ठान्र्ुहुन्छ, अकोनतर परमेश्वरको

भय र्मान्र्े र िराबीबाट अलग बस्र् र्सक्र्े मूिचहरूले परमेश्वरको कृपा प्राप्त गर्च सक्दै र्र् ्;
परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई प्राय घण
ृ ा र नर्न्दा गर्ुचहुन्छ, र नतर्ीहरू परमेश्वरको र्जरमा तुच्छ हुन्छर् ्।
परमेश्वरले अय्यब
ू लाई अधिकार प्रिान गनछुहुन्र्
अय्यूबले आफ्र्ा साथीहरूका लाचग प्राथचर्ा गरे , र पनछ, अय्यूबको प्राथचर्ाको कारण, परमेश्वरले

उर्ीहरूसँग उर्ीहरूको मूिचताअर्ुसार व्यवहार गर्भ
चु एर्—उहाँले उर्ीहरूलाई कुर्ै दण्ड ददर्ुभएर् वा

उर्ीहरूको कुर्ै प्रनतकार गर्ुचभएर्। त्यस्तो ककर् भयो? ककर्कक परमेश्वरका दास अय्यूबले उर्ीहरूका

लाचग गरे का प्राथचर्ाहरू उहाँको कार्मा पग
ु ेका चथए; परमेश्वरले उर्ीहरूलाई क्षमा ददर्भ
ु यो, ककर्कक

उहाँले अय्यूबका प्राथचर्ाहरू स्वीकार गर्ुचभयो। त्यसो भए, हामी यसमा के दे ख्छौं? जब परमेश्वरले
कसैलाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ, उहाँले नतर्ीहरूलाई केवल भौनतक थोकहरू मात्र होइर् तर धेरै इर्ामहरू

ददर्ुहुन्छ: परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अचधकार पनर् ददर्ुहुन्छ, अरूका लाचग प्राथचर्ा गर्े अचधकार
ददर्ह
ु ु न्छ, र परमेश्वरले ती व्यम्क्तहरूका अपराधहरू भर्ु लददर्ह
ु ु न्छ र ती वास्ता गर्चह
ु ु न्र्, ककर्भर्े
उहाँले यी प्राथचर्ाहरू सुन्र्ुहुन्छ। परमेश्वरले अय्यूबलाई यही अचधकार ददर्ुभयो। अय्यूबको
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प्राथचर्ाद्वारा उर्ीहरूको नर्न्दा रोक्र् यहोवा परमेश्वरले ती मूिच मानर्सहरूलाई समचमा पार्ुचभयो—
जुर् अवश्य पनर्, एलीपज र अरूका लाचग उहाँको षवशेि दण्ड चथयो।

अय्यूबले फेरर एकपल्ट परमेश्वरबाट आमिष ् पाउिँ र्न ्, र िैतानले फेरर कहहल्यै ततनीमाधथ

आरोप लगाएन

यहोवा परमेश्वरका वाणीहरूमध्ये “मेरो सेवक अय्यूबले बोलेजस्तो नतमीहरूले मेरोबारे ठीक

कुरा बोलेका छै र्ौ।” भन्र्े वर्र्हरू पनर् छर् ्। अय्यब
ू ले भर्ेका कुरा के चथयो? यसबारे हामीले

पदहलेबाटै कुरा गरे का चथयौं, साथै अय्यूबको पुस्तकमा धेरै पष्ृ ठका वर्र्हरूमा अय्यूबले बोलेका
कुराहरूका रूपमा नयर्लाई उल्लेि गररएका छर् ्। यी सबै धेरै पष्ृ ठका वर्र्हरूमा, अय्यूबले एकै
पटक पनर् परमेश्वरको बारे मा कुर्ै गुर्ासो वा शङ्ग्काहरू गरे र्र् ्। नतर्ी केवल पररणाम पिचन्छर् ्।

यो पिाचइ, र्ै नतर्को आज्ञाकाररताको आर्रण चथयो, र यसको फलस्वरूप, र नतर्ले परमेश्वरलाई
भर्ेका वर्र्हरूको फलस्वरूप, अय्यूब परमेश्वरद्वारा स्वीकार गररए। जब नतर्ले जाँर्हरू सहे र

कदठर्ाइ भोगे, परमेश्वर नतर्को साथमा हुर्ुभयो, र परमेश्वरको उपम्स्थनतले नतर्को कदठर्ाइ कम
र्भएको भए पनर्, परमेश्वरले जे दे ख्ने इच्छा गर्ुचभएको चथयो त्यो दे ख्नुभयो र उहाँले सुन्र्े इच्छा

गर्चभ
ु एको कुरा सन्
ु र्भ
ु यो। अय्यब
ू को प्रत्येक शब्द र कामहरू परमेश्वरको आँिा र कार्मा पग
ु े;
परमेश्वरले सन्
ु र्भ
ु यो, र उहाँले दे ख्नभ
ु यो—यो तथ्य हो। परमेश्वर सम्बन्धी अय्यब
ू को ज्ञार्, र त्यस
बेला, त्यस समय अवचधमा नतर्को हृदयमा परमेश्वरको बारे मा रहे का नतर्का षवर्ारहरू, वास्तवमा
आजका मानर्सहरूको जस्तो सुस्पष्ट चथएर्, तर त्यस समयको सन्दभचमा, परमेश्वरले अझै पनर्

नतर्ले भर्ेका सबै कुरालाई मान्यता ददर्ुभयो, ककर्कक नतर्को आर्रण र नतर्को हृदयमा रहे का

षवर्ारहरू, साथै नतर्ले व्यक्त र प्रकट गरे का कुराहरू उहाँका मापदण्डहरूका लाचग पयाचप्त चथए।

अय्यूब परीक्षामा परे का बेला, नतर्ले आफ्र्ो हृदयमा सोर्ेका र गर्े संकल्प गरे का कुराले
परमेश्वरलाई एउटा पररणाम दे िायो, जुर् परमेश्वरको लाचग सन्तोि-जर्क चथयो, र त्यसपनछ
परमेश्वरले अय्यूबको परीक्षा हटाउर्ुभयो भर्े, अय्यूब नतर्का समस्याहरूबाट मुक्त भए, र नतर्का

जाँर्हरू हटे र ती फेरर नतर्ीमाचथ आइलागेर्र् ्। अय्यूब पदहले र्ै जाँर्हरूमा परे का चथए र ती

जाँर्हरूको बेला नतर्ी दृढ भएर िडा भएका चथए, र शैतार्माचथ पूणच षवजयी भएका चथए, यसैले
परमेश्वरले नतर्लाई आर्शिहरू
्
ददर्ुभयो जुर् पाउर् नतर्ी योग्यका चथए। अय्यूब ४२:१०, १२ मा

उल्लेि गररए अर्ुसार, अय्यूबलाई फेरर एकर्ोदट आर्शि ् ददइयो र नतर्ले पदहलेको भन्दा बढी

आर्शि ् पाए। यस समयमा शैतार् पनछ हटे को चथयो, र केही पनर् भर्ेर् वा गरे र्, र त्यस बेलादे खि

उसो अय्यब
ू लाई शैतार्ले अब कुर्ै हस्तक्षेप वा आक्रमण गरे र्, र अय्यब
ू ले परमेश्वरबाट पाएका
आर्शिहरूका षवरुद्ध शैतार्ले अब कुर्ै आरोप लगाएर्।

अय्यूबले आफ्नो जीवनको पतर्ल्लो आिा भागको समय परमेश्वरका आमिषहरूमा बबताउिँ र्न ्
त्यस बेला परमेश्वरका आर्शिहरू केवल भेडा, गाईवस्तु, ऊँट, भौनतक सम्पषि आददमा मात्र

सीर्मत रहे को भए पनर्, उहाँले आफ्र्ो हृदयमा अय्यूबलाई ददर् र्ाहर्ुभएका आर्शिहरू तीभन्दा
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बढी चथए। त्यस बेला, के परमेश्वरले अय्यूबलाई ददर् र्ाहर्ुभएका अर्न्त प्रनतज्ञाहरू उल्लेि
गररएका चथए? परमेश्वरले अय्यूबलाई ददर्ुभएका आर्शिहरूमा, उहाँले नतर्को अन्त्यको बारे मा

र्र्ाच गर्चभ
ु एर् वा त्यसको बारे मा कुरा उठाउर्भ
ु एर्, र परमेश्वरको हृदयमा अय्यब
ू ले जर्
ु महत्त्व

वा स्थार् ओगटे का भए पनर् सारांशमा भन्र्ुपदाच परमेश्वर उहाँका आर्शिहरूमा अत्यन्तै होर्सयार

हुर्ुभएको चथयो। परमेश्वरले अय्यूबको अन्त्यको घोिणा गर्ुचभएर्। यसको अथच के हो? त्यस बेला,
जब परमेश्वरको योजर्ा मानर्सको अन्त्यको घोिणा गर्े म्स्थनतमा पुग्र् बाँकी र्ै चथयो, त्यो
योजर्ा अझै उहाँको कामको अम्न्तम र्रणमा प्रवेश गर्च बाँकी चथयो, परमेश्वरले मानर्सलाई

भौनतक आर्शिहरू मात्र प्रदार् गदै अन्त्यको कुर्ै उल्लेि गर्ुचभएर्। यसको अथच यही हो कक,
अय्यूबको जीवर्को पनछल्लो आधा भाग परमेश्वरका आर्शिहरूको बीर्मा बबतेको चथयो, जुर्
कुराले नतर्लाई अरू मानर्सहरू भन्दा फरक बर्ायो—तर नतर्ीहरू झैं नतर्ी बुढा भए, र कुर्ै पनर्
सामान्य मानर्सको जस्तै नतर्ले संसारबाट बबदा र्लर्े ददर् आयो। यसैले यो उल्लेि गररएको छ

कक “यसरी अय्यूब वद्
ृ ध र दीघाचयु भएर मरे ” (अय्यूब ४२:१७)। यहाँ “पूरा बुढेसकालमा दीघाचयु

भएर मरे ” भर्ेको अथच के हो? परमेश्वरले मानर्सहरूको अन्त्यको घोिणा गर्ुचभन्दा अनघको युगमा,

परमेश्वरले अय्यूबका लाचग जीवर्को आयु नर्धाचररत गर्ुचभयो, र जब त्यो उमेर पुग्यो तब उहाँले
अय्यूबलाई यस संसारबाट स्वाभाषवक रूपमा बबदा हुर्े अर्ुमनत ददर्ुभयो। अय्यूबले दोस्रो आर्शि
पाएकादे खि नतर्को मत्ृ यस
ु म्म परमेश्वरले कुर्ै कदठर्ाइ थप्र्भ
ु एर्। परमेश्वरका लाचग, अय्यब
ू को
मत्ृ यु स्वाभाषवक चथयो, र आवश्यक पनर् चथयो; त्यो अनत सामान्य कुरा चथयो, र र् न्याय चथयो,

र् त दण्ड र्ै चथयो। अय्यूबले आफू जीषवत छँ दा परमेश्वरको आराधर्ा गरे अनर् उहाँको भय
मार्े; नतर्को मत्ृ युपनछ कस्तो प्रकारको अन्त्य भयो भन्र्े सम्बन्धमा, परमेश्वरले केही पनर्

भन्र्भ
ु एर्, र् त यसबारे कुर्ै दटप्पणी गर्चभ
ु यो। परमेश्वरर्सत आफूले भन्र्े र गर्े कुरामा गहर्

औचर्त्यको भाव हुन्छ, र उहाँको वर्र्हरूका षवियवस्तु र र्सद्धान्तहरू उहाँको कामको र्रण र
उहाँले काम गरररहर्ुभएको युग अर्रू
ु प हुन्छ। अय्यूबजस्तो कुर्ै व्यम्क्तको नर्म्म्त परमेश्वरको
हृदयमा कस्तो ककर्समको अन्त्य हुन्थ्यो? के परमेश्वरले आफ्र्ो हृदयमा कुर्ै पनर् प्रकारको नर्णचय
गर्ुचभएको चथयो? अवश्य पनर् उहाँले गर्ुचभएको चथयो! यनत हो कक यो मानर्सको नर्म्म्त अज्ञात
चथयो; परमेश्वरले त्यो कुरा मानर्सलाई बताउर् र्ाहर्भ
ु एर्, र् त मानर्सलाई त्यो बताउर्े उहाँको

कुर्ै अर्भप्राय चथयो। यसरी सतही रूपमा भन्र्ुपदाच, अय्यूब पूरा बुढेसकालमा दीघाचयु भएर मरे , र
अय्यूबको जीवर् यस्तो चथयो।

अय्यूबले आफ्नो जीवनकालमा क्जएको मूल्य
के अय्यूबले मूल्यवार् ् जीवर् म्जए? मूल्य कहाँ चथयो? ककर् नतर्ले मूल्यवार् ् जीवर् बबताए

भर्ेर भनर्न्छ? मानर्सको नर्म्म्त नतर्को मूल्य के चथयो? मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट नतर्ले त्यो

मार्वजानतको प्रनतनर्चधत्व गरे जसलाई परमेश्वरले बर्ाउर् र्ाहर्ुहुन्छ, जसले शैतार् र संसारका
मानर्सहरूको सामु परमेश्वरको गम्भीर गवाही ददन्छर् ्। नतर्ले त्यो कतचव्य परू ा गरे जर्
ु

परमेश्वरको एक सम्ृ ष्टले पूरा गर्ुचपदचछ, एउटा उदाहरण नर्माचण गरे , र परमेश्वरले मुम्क्त ददर्
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र्ाहर्ुभएका सबैको र्मुर्ाको रूपमा काम गरे , जसले मानर्सहरूलाई परमेश्वरमाचथ भरोसा रािेर
शैतार्माचथ षवजयी हुर् सम्भव छ भन्र्े दे िायो। परमेश्वरका लाचग नतर्को मूल्य के चथयो?
परमेश्वरका लाचग, अय्यब
ू को जीवर्को मल्
ू य परमेश्वरको भय मान्र्े, परमेश्वरको आराधर्ा गर्े,
परमेश्वरका कामहरूको गवाही ददर्े, र परमेश्वरका कायचहरूको प्रशंसा गर्े, परमेश्वरका नर्म्म्त

सान्त्वर्ा र आर्न्द ददर् सक्र्े नतर्को क्षमतामा नर्दहत छ; परमेश्वरका लाचग अय्यूबको जीवर्को
मोल यसमा पनर् चथयो कक आफ्र्ो मत्ृ यु हुर्ुभन्दा अनघ अय्यूबले जाँर्हरूको सामर्ा गरे अनर्
शैतार्माचथ षवजय पाए, र शैतार् र संसारका मानर्सहरूको सामु परमेश्वरको गहर् गवाही ददए,
त्यसरी नतर्ले मार्वजानतको बीर्मा परमेश्वरले मदहमा प्राप्त गर्ुचभयो, उहाँको हृदयलाई सान्त्वर्ा

ददए र उहाँको उत्सुक हृदयलाई एक पररणाम दे िाए र आशा पूरा भएको दे िाए। नतर्को गवाहीले

परमेश्वरको गवाही भई दृढ भएर िडा हुर् सक्र्े सामथ्यच र मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े
परमेश्वरको काममा परमेश्वरको तफचबाट शैतार्लाई लाजमा पार्े एउटा उदाहरण प्रस्तत
ु गर्यो। के
यो अय्यूबको जीवर्को मूल्य होइर् र? अय्यूबले परमेश्वरको हृदयलाई सान्त्वर्ा ददए, नतर्ले

परमेश्वरलाई मदहमा प्राप्त गर्ुचको प्रसन्र्ताको पूवाचर्ुभव ददए, र परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाका

लाचग एउटा राम्रो सुरुआत प्रदार् गरे । यस समयदे खि, अय्यूबको र्ाउँ परमेश्वरले मदहमा प्राप्त

गर्ुचको प्रतीक बन्यो, र शैतार्माचथको मार्वजानतको षवजयको चर्न्ह बन्यो। अय्यूब आफ्र्ो
जीवर्कालमा जर्
ु कुरामा म्जए, साथै शैतार्माचथको नतर्को उल्लेिर्ीय षवजयलाई परमेश्वरले

सदासवचदा कदर गर्ुचहुर्ेछ, र नतर्को र्सद्धता, सोझोपर् र परमेश्वरको भयलाई आउर्े पुस्ताहरूले

श्रद्धा र अर्ुकरण गर्ेछ। परमेश्वरले नतर्लाई सधैँ एक नर्ष्िोट, र्म्म्कलो मोतीलाई झैं
सम्हाल्र्ुहुर्ेछ र त्यसरी र्ै नतर्ी मानर्सद्वारा पनर् मूल्यवार् ् ठानर्र्े योग्यका छर् ्!
यसपनछ, हामी व्यवस्थाको यग
ु को अवचधको परमेश्वरको कायचलाई हे रौं।
घ. व्यवस्थाका युगका तनयमहरू
दश आज्ञा

वेदीहरू नर्माचण गर्े र्सद्धान्तहरू
र्ोकरहरूसँग व्यवहार गर्े नर्यमहरू
र्ोरी र क्षनतपनू तचका नर्यमहरू

शबाथ विच र तीर्वटा र्ाड मर्ाउर्े
शबाथ ददर्का नर्यमहरू
बर्लहरूका नर्यमहरू
होमबर्ल

अन्र्बर्ल
मेलबर्ल
पापबर्ल

दोिबर्ल
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पूजाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े बर्लहरूका (हारूर् र नतर्का छोराहरूलाई मान्र् आदे श ददइएका)

नर्यमहरू

पज
ू ाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े होमबर्लहरू

पूजाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े अन्र्बर्लहरू
पूजाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े पापबर्लहरू
पूजाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े दोिबर्लहरू

पज
ू ाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े मेलबर्लहरू

पूजाहारीहरूद्वारा र्ढाइर्े बर्लहरू िार्े सम्बन्धी नर्यमहरू
शुद्ध र अशुद्ध पशुहरू (िार् हुर्े र र्हुर्े पशुहरू)
सुत्केरी भएपनछ स्त्रीहरूलाई शुद्धीकरण गररर्े नर्यमहरू
कुष्ठरोगीलाई जाँच्र्े मापदण्डहरू

कुष्ठ रोगबाट नर्को भएकाहरूका नर्म्म्त नर्यमहरू
सङ्ग्क्रर्मत घरहरू शुद्धीकरण गर्े नर्यमहरू

धातु रोगले िस्त व्यम्क्तहरूका नर्म्म्त नर्यमहरू
विचमा एकर्ोदट मर्ाउर्ुपर्े प्रायम्श्र्तको र्ाड
गाईवस्तु र भेडाहरू काट्र्े नर्यमहरू

अन्यजानतहरूका घखृ णत र्ालर्लर् पालर् गर्च मर्ाही (हाडर्ाताकरणी र्गर्े, आदद)

मानर्सहरूले पालर् गर्ैपर्े नर्यमहरू (“नतमीहरू पषवत्र हुर्ेछौ: ककर्भर्े म नतमीहरूको
परमेश्वर यहोवा पषवत्र छु।”)
आफ्र्ा छोराछोरीहरू मोलेकलाई बर्ल र्ढाउर्ेहरूलाई प्राणदण्ड
व्यर्भर्ारको अपराधका नर्म्म्त ददइर्े दण्डका नर्यमहरू

पूजाहारीहरूले पालर् गर्ुचपर्े नर्यमहरू (नतर्ीहरूका दै नर्क व्यवहार, पषवत्र थोकहरू उपभोग

गर्े नर्यमहरू, बर्लहरू र्ढाउर्े नर्यमहरू, आदद)

पालर् गर्ुचपर्े र्ाडहरू (शबाथ ददर्, नर्स्तार-र्ाड, पेम्न्तकोस, प्रायम्श्र्तको ददर्, आदद)

अन्य नर्यमहरू (बिीहरू बाल्र्े, पुर्स्थाचपर्ाको विच, जर्मर्को छुटकारा, शपथहरू िार्े, दशांश

ददर्े, आदद)

व्यवस्थाको युगका तनयमहरू परमेश्वरले सारा मानवजाततलाई मागछतनिे िन गनुछहुन्र् भन्ने
कुराको वास्तववक प्रमार् हुन ्
यसरी नतमीहरूले व्यवस्थाको युगका यी नर्यमहरू र र्सद्धान्तहरू पढे का छौ, होइर् त? के ती

नर्यमहरूले षवस्तत
ृ दायरा ओगट्छर् ्? पदहले, नतर्ीहरूले दश आज्ञालाई समेट्छर् ्, त्यसपनछ वेदीहरू
कसरी बर्ाउर्े, आददबारे नर्यमहरू छर् ्। यी पनछ शबाथ-ददर् पालर् गर्े र ती तीर् वटा र्ाड पालर्
गर्े सम्बन्धी नर्यमहरू छर् ्, अनर् त्यसपनछ बर्लहरू र्ढाउर्े नर्यमहरू छर् ्। के नतमीहरूले कनत

प्रकारका बर्लहरू छर् ् भन्र्े दे ख्यौ? होमबर्ल, अन्र्बर्ल, मेलबर्ल, पापबर्ल आदद छर् ्। ती पनछ
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पूजाहारीहरूले र्ढाउर्े बर्लहरूका नर्यमहरू छर् ् जसमा पूजाहारीले र्ढाउर्े होमबर्ल र अन्र्बर्ल,
साथै अन्य प्रकारका बर्लसम्बन्धी नर्यमहरू हुर् ्। नर्यमहरूको आठौं समूह पूजाहारीहरूले बर्लहरू
िार्ेसँग सम्बम्न्धत छ। त्यसपनछ मानर्सहरूको जीवर्को अवचधमा के पालर् गर्चुपछच भन्र्े नर्यमहरू

छर् ्। मानर्सहरूको जीवर्का धेरै पक्षका लाचग सतचहरू छर् ्, जस्तै उर्ीहरूले के िार्ु हुन्छ र के
िार्ु हुँदैर्, सुत्केरी भएपनछ स्त्रीहरूको, कुष्ठ रोगबाट नर्को भएकाहरूका लाचग शुद्धीकरण। यी
नर्यमहरूमा, परमेश्वरले रोगको बारे मा पनर् कुरा गर्ुचभएको छ, र भेडा र गाईवस्तु मार्े, आदद
सम्बन्धी नर्यमहरू पनर् छर् ्। भेडाहरू र गाईवस्तह
ु रू परमेश्वरले बर्ाउर्भ
ु एको चथयो, र परमेश्वरले

भन्र्ुभए अर्ुसार मात्र तैँले नतर्ीहरूलाई मार्ुचपछच ; अवश्य र्ै, परमेश्वरका वर्र्हरूका पछाडड कारण

छ; अवश्य र्ै परमेश्वरले घोिणा गर्ुचभए अर्ुसार र्ै यो काम गर्ुच उचर्त हुन्छ, र नर्श्र्य मानर्सको
लाभदायक हुन्छ! पालर् गर्ुचपर्े र्ाडहरू र नर्यमहरू पनर् छर् ्, जस्तै शबाथ ददर्, नर्स्तार-र्ाड, र
अरू—यी सबैको बारे मा परमेश्वरले बताउर्ुभएको छ। हामी अम्न्तम नर्यमहरूलाई हे रौं: अन्य
नर्यमहरू—बिीहरू बाल्र्ु, पुर्स्थाचपर्ाको विच, जर्मर् छुटकारा, शपथ िार्ु, दशांश र्ढाउर्ु, आदद। के

यी कुराहरूले षवस्तत
ृ दायरालाई समेट्छर् ्? कुरा गर्ुच पर्े पदहलो षविय भर्ेको मानर्सहरूले र्ढाउर्े
बर्लहरू हो। त्यसपनछ र्ोरी र क्षनतपूनतच, र शबाथ ददर् पालर्का नर्यमहरू छर् ्…; जीवर्को हरे क

कायच यसमा समावेश छ। भन्र्ुको अथच, जब परमेश्वरले आफ्र्ो व्यवस्थापर् योजर्ाको आचधकाररक

काम सरु
ु गर्चभ
ु यो, त्यसबेला उहाँले ती धेरै नर्यमहरू स्थाषपत गर्चभ
ु यो जर्
ु मानर्सले पालर्
गर्ुचपथ्यो। ती नर्यमहरू मानर्सलाई पथ्
ृ वीमा मानर्सको सामान्य जीवर् म्जउर्े अर्ुमनत ददर्का
नर्म्म्त चथए, यस्तो सामान्य जीवर् जुर् परमेश्वर र उहाँको मागचनर्दे शर्बाट अलग गर्च र्सककर्े

हुन्छ। परमेश्वरले मानर्सलाई पदहले वेदीहरू कसरी बर्ाउर्े, वेदीहरू कसरी स्थापर्ा गर्े भन्र्े कुरा
बताउर्भ
ु यो। त्यसपनछ, उहाँले मानर्सलाई बर्लहरू कसरी र्ढाउर्े सो बताउर्भ
ु यो, र मानर्स कसरी

म्जउर्ुपछच भन्र्े कुरा—उसले जीवर्मा कुर् कुरामा ध्यार् ददर्ुपछच , उसले के पालर् गर्ुचपछच अनर्
उसले के गर्ुचपछच र के गर्ुचहुँदैर् भन्र्े कुराहरू स्थाषपत गर्ुचभयो। परमेश्वरले मानर्सका लाचग जे

प्रबन्ध गर्ुचभयो त्यो सबै कुरालाई समेट्र्े ककर्समको चथयो र यी रीनतचथनत, नर्यम र र्सद्धान्तहरूको

आधारमा उहाँले मानर्सको आर्रणको मार्कीकरण गर्ुचभयो, नतर्ीहरूको जीवर्लाई डोर्याउर्ुभयो,
नतर्ीहरूका सरु
ु आतलाई परमेश्वरको व्यवस्थानतर डोर्याउर्भ
ु यो, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको वेदीको अचग
आउर् डोर्याउर्ुभयो, परमेश्वरले मानर्सका नर्म्म्त बर्ाउर्ुभएका सबै कुराको बीर्मा जीवर् बबताउर्ु

नतर्ीहरूलाई डोर्याउर्ुभयो जसमा सुव्यवस्था, नर्रन्तरता र सन्तुलर् चथयो। परमेश्वरले सबैभन्दा

पदहले यी साधारण नर्यम र र्सद्धान्तहरू मानर्सका लाचग सीमा तोक्र् प्रयोग गर्ुचभयो, यसैले कक
मानर्समा परमेश्वरको आराधर्ा गर्े सामान्य जीवर् होस ्; उहाँको छ हजार विे व्यवस्थापर् योजर्ाको

सुरुको षवशेि षविय यही हो। ती र्ीनत र नर्यमहरूले धेरै व्यापक षविय समेट्छर् ्, ती व्यवस्थाको
युगमा परमेश्वरले मार्व जानतलाई डोर्याउर्े मुख्य कुराहरू हुर् ्, व्यवस्थाको युगभन्दा पदहले आएका
मानर्सहरूले ती स्वीकार र आज्ञापालर् गर्ुचपथ्यो, ती व्यवस्थाको युगमा परमेश्वरले गर्ुचभएका
कामहरूको र्लखित षववरण हुर् ्, अनर् ती सबै मार्व जानतमाचथ परमेश्वरको र्ेतत्ृ व मागचनर्दे शर्को
वास्तषवक प्रमाण हुर् ्।
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मानवजातत परमेश्वरका मिक्षा र प्रबन्िहरूबाट सिा अमभन्न र्
यी नर्यमहरूमा हामी उहाँको कामप्रनत, उहाँको व्यवस्थापर्प्रनत र मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको

आर्रण गम्भीर, षववेकशील, कठोर र म्जम्मेवार छ भन्र्े दे ख्छौं। उहाँले मार्वजानतको बीर्मा

आफ्र्ा र्रणहरू अर्ुसार गर्ुचपर्े काम अर्लकनत पनर् र्भन्र्ता र्गरी गर्ुचहुन्छ, उहाँले आफूले
बोल्र्ुपर्े वर्र्हरू थोरै त्रुदट र्गररकर् वा कुर्ै कुरा र्छुटाइकर् बोल्दै , मानर्स परमेश्वरको र्ेतत्ृ वबाट

अर्भन्र् छ भर्ी दे िाउँ दै , र उहाँले मार्वजानतका लाचग गर्चह
ु ु र्े र भन्र्ह
ु ु र्े सबै कुरा कनतको
महत्त्वपूणच भर्ी दे िाउँ दै त्यसो गर्ुचहुन्छ। मानर्स अको युगमा जस्तै हुर्े भए पनर्, सरु
ु मा—व्यवस्थाको
युगको अवचधमा—परमेश्वरले यी साधारण कायचहरू गर्ुचभयो। परमेश्वरका लाचग, परमेश्वर, संसार र

त्यस युगका मार्वजानतप्रनतको मानर्सहरूका अवधारणाहरू अमत
ू च र अस्पष्ट चथए, र उर्ीहरूसँग
केही सर्ेत षवर्ारहरू र अर्भप्रायहरू रहे को भए पनर्, ती सबै अस्पष्ट र गलत चथए, र यसरी
मार्वजानत नतर्ीहरूप्रनतको परमेश्वरको र्शक्षा र प्रबन्धहरूबाट अर्भन्र् चथयो। प्रारम्म्भक

मार्वजानतलाई केही पनर् थाहा चथएर्, त्यसैले परमेश्वरले बाँच्र्का लाचग अनत सतही र आधारभत
ू

र्सद्धान्तहरूबाट मानर्सलाई र्सकाउर् थाल्र्ुपर्यो, मार्व हृदयमा यी कुराहरू बबस्तारै आत्मसात ्
गराउँ दै , र मानर्सलाई परमेश्वरको बारे मा क्रर्मक बुझाइ ददँ दै, परमेश्वरको र्ेतत्ृ वको बारे मा क्रर्मक
समझ र बझ
ु ाइ, र मानर्स र परमेश्वर बीर्को सम्बन्धको आधारभत
ू अवधारणा ददँ दै, यी नर्यमहरू
माफचत, र यी नर्यमहरूको माध्यमबाट, जुर् वर्र्हरू चथए, ती कुराको प्रयोग गरे र उहाँले यसो

गर्ुचभयो। यस प्रभावलाई हार्सल गररसकेपनछ मात्र, परमेश्वरले पनछ गर्ुचपर्े काम अली-अली गर्च

सक्र्ुभयो, अनर् यसरी यी नर्यमहरू र व्यवस्थाको युगमा परमेश्वरले गर्भ
ुच एका कामहरू

मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर्े उहाँको कायचको मख्
ु य आधार हुर् ् र परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ाको
कामको पदहलो र्रण हुर् ्। व्यवस्थाको यग
ु को कायच अनघ, परमेश्वरले आदम, हव्वा र नतर्ीहरूका
सन्तार्हरूसँग बोल्र्ुभएको भए पनर्, ती आज्ञाहरू र र्शक्षाहरू मानर्सलाई एक-एक गरी जारी गर्च

सककर्े ककर्समले व्यवम्स्थत वा षवर्शष्ट चथएर्र् ्, र ती लेखिएका चथएर्र् ्, र् त ती नर्यम बर्ेका
चथए। ककर्भर्े त्यस समयमा, परमेश्वरको योजर्ा त्यनत टाढासम्म पुगेको चथएर्; परमेश्वरले

मानर्सलाई यो र्रणमा ल्याउर्भ
ु एपनछ मात्र, उहाँले व्यवस्थाको यग
ु का यी नर्यमहरू बोल्र् थाल्र्
सक्र्ुभयो, र मानर्सहरूलाई ती पूरा गर्च लाउर् थाल्र्ुभयो। यो एउटा आवश्यक प्रकक्रया चथयो, र
पररणाम अपररहायच चथयो। यी साधारण परम्परा र नर्यमहरूले मानर्सलाई परमेश्वरको व्यवस्थापर्
कायचका र्रणहरू र उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ामा प्रकट भएका ईश्वरीय बुद्चधलाई दे िाउँ छ। सरु
ु

गर्चको लाचग कुर् सामिी र साधर्को प्रयोग गर्प
चु दचछ, र उहाँले उहाँको गवाही ददर्े मानर्सहरूको
समूह प्राप्त गर्चको लाचग, र उहाँको जस्तै मर् भएका मानर्सहरूको समूह प्राप्त गर्च नर्रन्तरताको
लाचग लाचग उहाँले कस्ता साधर्हरूको प्रयोग गर्ुचपछच र अन्त्य गर्चको लाचग कस्ता साधर्को प्रयोग

गर्ुचपछच सो परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। उहाँले मानर्सर्भत्र के छ सो जान्र्ुहुन्छ, र मानर्समा के
अभाव छ सो जान्र्ुहुन्छ। आफूले के प्रदार् गर्ुचपदचछ र कसरी मानर्सलाई अगुवाइ गर्ुचपदचछ भन्र्े
उहाँलाई थाहा छ र त्यसरी र्ै मानर्सले के गर्चप
ु छच र के गर्चु हुँदैर् भन्र्े पनर् उहाँलाई थाहा छ।
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मानर्स कठपत
ु ली जस्तै हो: उसलाई ईश्वरीय इच्छाको बारे मा कुर्ै ज्ञार् चथएर्, तैपनर् परमेश्वरको
व्यवस्थापर् कामको अगुवाइमा, एक पनछ अको र्रण गदै अदहले आइपुग्र्ु बाहे क उसँग कुर्ै

षवकल्प चथएर्। आफूले के गर्चप
ु छच भन्र्े बारे मा परमेश्वरको हृदयमा कुर्ै पनर् अस्पष्टता चथएर्;
उहाँको हृदयमा एउटा एकदम स्पष्ट र ज्वलन्त योजर्ा चथयो, र सतहीदे खि गहर्सम्म अनघ बढ्दै

आफ्र्ा र्रणहरू र योजर्ाहरू अर्ुसार र्ै उहाँले आफूले र्ाहर्ुभएको काम अनघ बढाउर्ुभयो। पनछ

आफूले गर्ुचपर्े कामको बारे मा उहाँले सूचर्त र्गर्ुचभएको भए पनर्, उहाँको पनछल्ला कायचलाई उहाँको

योजर्ा अर्स
ु ार अर्रू
ु प र्ै अनघ बढाउर्प
ु थ्यो र त्यही अर्स
ु ार अनघ बढ्र्प
ु थ्यो, जर्
ु परमेश्वरसँग
जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको प्रकटीकरण, र परमेश्वरको अम्ख्तयार पनर् हो। उहाँले व्यवस्थापर्
योजर्ाको कुर् र्रणमा काम गरररहर्भ
ु एको भए पनर्, उहाँको स्वभाव र उहाँको सारले उहाँ
स्वयमलाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ। यो बबलकुल सही छ। कामको युग, वा र्रणको बाबजद
ु पनर्, कदहल्यै

पररवतचर् र्हुर्े कुराहरू पनर् हुन्छर् ्: परमेश्वरले कस्तो ककर्समका मानर्सहरूलाई प्रेम गर्ुचहुन्छ,
उहाँले कस्ता मानर्सहरूलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, उहाँको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ सबै
कुरा। परमेश्वरले व्यवस्थाको युगको क्रममा स्थापर्ा गर्ुचभएका यी नर्यम र र्सद्धान्तहरू आजका

मानर्सहरूका लाचग धेरै सरल र सतही दे खिर्े भए पनर्, र नतर्लाई बुझ्र् र प्राप्त गर्च सम्जलो
भए पनर्, त्यसमा परमेश्वरको ज्ञार् छ, र त्यसमा परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे

हुर्ह
ु ु न्छ सो कुरा छ। यी साधारण दे खिर्े नर्यमहरूर्भत्र मार्वजानतप्रनतको परमेश्वरको म्जम्मेवारी
र वास्ता, साथसाथै उहाँका षवर्ारहरूको अनत उिम सार व्यक्त गररएको छ, यसरी मानर्सहरूलाई
वास्तवमै परमेश्वरले सबै थोकहरूमाचथ शासर् गर्ुचहुन्छ र सबै थोकहरूलाई उहाँले र्ै नर्यन्त्रण

गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुराको महसुस गराउँ छ। मार्वजानतले जषि र्ै ज्ञार् हार्सल गरे पनर्, वा उसले
जषि र्ै र्सद्धान्त वा रहस्यहरू बझ
ु े पनर्, परमेश्वरको लाचग यी कुर्ै पनर् कुराले मार्वजानतप्रनतको

उहाँको प्रबन्ध, र र्ेतत्ृ वको स्थार् र्लर् सक्दै र्; मार्वजानत सधैँभरर परमेश्वरको मागचदशचर् र
परमेश्वरको व्यम्क्तगत कायचबाट अर्भन्र् हुर्ेछ। मानर्स र परमेश्वरबीर्को सम्बन्ध यस्तो अर्भन्र्
ककर्समको छ। परमेश्वरले तँलाई एउटा आज्ञा, वा एउटा नर्यम ददर्ुभए पनर्, वा उहाँको इच्छा

बुझ्र्का लाचग तँलाई सत्यता प्रदार् गर्ुचभए पनर्, उहाँले र्ाहे जे गर्ुचभए पनर्, परमेश्वरको उद्दे श्य

भर्ेको मानर्सलाई सन्
ु दर भोर्लको ददर्नतर डोर्याउर्ु हो। परमेश्वरद्वारा बोर्लएका वर्र्हरू र
उहाँले गर्ुचहुर्े कामहरू, दव
ु ै उहाँको सारको एक पक्षको प्रकाश हो, र उहाँको स्वभाव र उहाँको बुद्चधको
एक पक्षको प्रकाश हो; ती उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ाको अपररहायच र्रण हुर् ्। यस कुरालाई बेवास्ता
गर्ुच हुँदैर्! परमेश्वरले जे पनर् गर्ुचहुन्छ त्यसमा उहाँको इच्छा हुन्छ; परमेश्वर गलत दटप्पणीहरूदे खि
डराउर्ह
ु ु न्र्, र् त उहाँबारे मानर्सको कुर्ै धारणा वा षवर्ारहरूसँग र्ै उहाँ डराउर्ह
ु ु न्छ। उहाँले कुर्ै
पनर् व्यम्क्त, पदाथच, वा वस्तद्
ु वारा प्रनतबम्न्धत र्भई केवल आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ र आफ्र्ो
व्यवस्थापर् योजर्ाअर्ुसार आफ्र्ो व्यवस्थापर्लाई जारी राख्नुहुन्छ।
राम्रो। आजको नर्म्म्त यनत र्ै। अको पटक भेटौंला!
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परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ् ३
हाम्रो षवगतका केही सङ्ग्गनतहरूले नतमीहरू हरे कमाचथ ठूलो प्रभाव पारे को छ। हालसम्म,

मानर्सहरूले अन्ततुः परमेश्वरको साँर्ो अम्स्तत्व छ र उहाँ वास्तवमै मानर्सर्सत धेरै र्म्जक

हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई साँर्ो प्रकारले महसुस गर्च सक्छर् ्। मानर्सहरूले सम्भवतुः परमेश्वरमाचथ
धेरै विचदेखि षवश्वास गरे को भए तापनर् नतर्ीहरूले अदहले जस्तो साँर्ो प्रकारले उहाँका षवर्ारहरू
तथा योजर्ाहरूलाई बझ्
ु र् सकेका छै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले अदहले जस्तो उहाँका व्यवहाररक
कायचहरूको बारे मा साँर्ो प्रकारले अर्ुभव गर्च र्ै सकेका छर् ्। र्ाहे त्यो ज्ञार् होस ् वा वास्तषवक

अभ्यास, धेरै मानर्सहरूले केही र्याँ कुरा र्सकेका छर् ् र उच्र् समझ प्राप्त गरे का छर् ्, अनर्
षवगतका नतर्ीहरूका आफ्र्ै िोजीहरूमा भएका त्रुदटहरूलाई नतर्ीहरूले महसुस गरे का छर् ्, आफ्र्ो

अर्ुभवको सतहीपर् अनर् नतर्ीहरूको अचधकांश अर्ुभव परमेश्वरको इच्छार्सत मेल र्िाएको

भर्ी महसस
ु गरे का छर् ् अनर् मानर्समा रहे को ठूलो कमी परमेश्वरको स्वभावसम्बन्धी ज्ञार् र्ै

भर्ी महसुस गरे का छर् ्। मानर्सर्सत भएको ज्ञार् केवल एक प्रकारको अर्ुभूनतमा आधाररत ज्ञार्
मात्रै हो; तकचसङ्ग्गत ज्ञार्को तहमा बढ्र्को नर्म्म्त मानर्स अर्ुभवहरूद्वारा षवस्तारै गदहरो र
बर्लयो हुँदै जार्ु आवश्यक हुन्छ। मानर्सले परमेश्वरलाई साँर्ो रीनतले बुझ्र्ुअनघ, नतर्ीहरूले
आफ्र्ो हृदयमा परमेश्वरको अम्स्तत्वमाचथ षवश्वास गछच र् ् तर परमेश्वर वास्तवमा कस्तो प्रकारको

हुर्ुहुन्छ, उहाँको इच्छा के हो र उहाँको स्वभाव कस्तो छ, मानर्सजानतप्रनत उहाँको वास्तषवक
आर्रण कस्तो छ जस्ता षवशेि प्रश्र्हरूको वास्तषवक समझ नतर्ीहरूर्सत हुँदैर् भर्ेर आत्मपरक
दृम्ष्टकोणले भन्र् सककन्छ। यसले परमेश्वरमा रहे को मानर्सहरूको षवश्वासलाई ठूलो संकष्टमा

पादचछ अनर् नतर्ीहरूको षवश्वासलाई शुद्धता वा र्सद्धता प्राप्त गर्चदेखि रोक्दछ। यदद तँ
परमेश्वरको वर्र्को सम्मि
र्ै पररस ् भर्े पनर् वा तेरा अर्भ
ु
ु वहरूद्वारा परमेश्वरर्सत तेरो

जम्काभेट भएको महसुस तैँले गरे को भएतापनर् तैँले पूणच रूपले परमेश्वरलाई बुझ्छस ् भर्ी अझै
भन्र् सककँदै र्। तैँले परमेश्वरका षवर्ारहरू र्जार्ेको कारण अथाचत ् उहाँले कुर् कुरालाई प्रेम
गर्ुचहुन्छ र उहाँले कुर् कुरालाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, कुर् कुराले उहाँलाई क्रोचधत तुल्याउँ छ अनर् कुर्
कुराले उहाँलाई आर्म्न्दत तल्
ु याउँ छ भर्ी तैँले र्जार्ेको कारणले तँर्सत उहाँको साँर्ो बझ
ु ाइ छै र्।

तेरो षवश्वास अनर्म्श्र्तता र कल्पर्ाको जगमाचथ नर्माचण भएको हुन्छ जुर् तेरै आत्मपरक
र्ाहर्ाहरूमा आधाररत हुन्छ। यो असली षवश्वासदे खि अझै टाढा छ अनर् तँ साँर्ो अर्ुयायी हुर्दे खि
अझै टाढा छस ्। बाइबलीय कथाहरूका उदाहरणहरूबाट ददइएका यी व्याख्याहरूले मानर्सहरूलाई

परमेश्वरको हृदय जान्र् ददएको छ, उहाँको कामको हरे क कदममा उहाँले के सोचर्रहर्भ
ु एको चथयो,

उहाँले यो काम ककर् गर्ुचभयो, जब उहाँले त्यो काम गर्ुचभयो, तब उहाँको सुरुको उद्दे श्य तथा
योजर्ा के चथयो, उहाँले कसरी आफ्र्ो षवर्ारहरू हार्सल गर्ुचभयो, अनर् उहाँले आफ्र्ो योजर्ा

कसरी तयार र षवकास गर्ुचभयो जस्ता कुराहरू जान्र् ददएको छ। यी कथाहरूद्वारा हामीले
परमेश्वरको छ हजार विीय व्यवस्थापर् कायचको अवचधमा परमेश्वरको हरे क नर्म्श्र्त अर्भप्राय

तथा हरे क वास्तषवक षवर्ारको षवस्ताररत, नर्म्श्र्त बझ
ु ाइ प्राप्त गर्चु साथै षवर्भन्र् समयहरू तथा
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युगहरूमा मानर्सहरूप्रनत उहाँको आर्रणको बारे मा जान्र् सक्छौं। हरे क पररम्स्थनतको सामर्ा
गर्ुचहुँदा उहाँले के सोचर्रहर्ुभएको चथयो, उहाँको आर्रण के चथयो र उहाँले कस्तो स्वभाव प्रकट

गरररहर्भ
ु एको चथयो भर्ेर यदद मानर्सहरूले बुझ्र् सकेमा यसले हरे क मानर्सलाई परमेश्वरको

साँर्ो अम्स्तत्वलाई अझ गदहरो प्रकारले महसुस गर्च, उहाँको व्यवहाररकता र षवशुद्धतालाई अझै
गदहरो प्रकारले अर्ुभूनत गर्च सहायता गर्चसक्छ। यी कथाहरू बताउर्ुमा मेरो उद्दे श्य मानर्सहरूले

बाइबलीय इनतहास बुझूर् ् भन्र्को लाचग होइर्, बाइबलका पदहरूर्सत नतर्ीहरू पररचर्त हुर्
नतर्ीहरूलाई सहायता गर्च पनर् होइर्, र् त व्यवस्थाको यग
ु मा परमेश्वरले गर्चभ
ु एको कामको
पष्ृ ठभूर्म बुझ्र् मानर्सहरूलाई सहायता गर्चको नर्म्म्त र्ै हो। यो त परमेश्वरको इच्छा, उहाँको

स्वभाव तथा उहाँको हरे क सार्ो अंशको बारेमा मानर्सहरूलाई बुझ्र् सहायता गर्ुचको साथै
परमेश्वरको अत्यन्त वास्तषवक तथा षवशुद्ध बुझाइ तथा ज्ञार् हार्सल गर्च सहायता गर्चको नर्म्म्त

हो। यसरी, मानर्सहरूको हृदय बबस्तारै परमेश्वरप्रनत िुल्दै जान्छ, परमेश्वरप्रनत घनर्ष्ठ हुँदै जान्छ
अनर् नतर्ीहरूले उिम प्रकारले परमेश्वरलाई, उहाँको स्वभावलाई, उहाँको सारलाई बुझ्र् अनर् साँर्ो
परमेश्वर स्वयमलाई चर्न्र् सक्छर् ्।

परमेश्वरको स्वभाव अनर् उहाँर्सत जे छ र उहाँ जो हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको ज्ञार्ले
मानर्सहरूमाचथ सकारात्मक प्रभाव पार्च सक्छ। यसले नतर्ीहरूलाई परमेश्वरमा ज्यादा भरोसा राख्न
र साँर्ो आज्ञाकारीता तथा उहाँको साँर्ो भय हार्सल गर्च सहायता गर्चसक्छ। तब, नतर्ीहरूले

उहाँलाई अन्धाधुन्ध पछ्याउर्े वा आराधर्ा गर्ेछैर्र् ्। परमेश्वरले मूिचहरूलाई वा भीडलाई
अन्धाधुन्ध पछ्याउर्ेहरूलाई र्ाहर्ुहुन्र्, बरु त्यस्ता मानर्सहरूको झुण्डलाई र्ाहर्ुहुन्छ जसको

हृदयमा परमेश्वरको स्वभावको स्पष्ट बुझाइ तथा ज्ञार् हुन्छ, जसले परमेश्वरका गवाहीहरूको
रूपमा काम गर्च सक्छर् ् जसले उहाँको प्रेर्मलोपर्को कारणले, उहाँर्सत जे छ र उहाँ जो हुर्ह
ु ु न्छ,
त्यसको कारणले अनर् उहाँको धमी स्वभावको कारणले परमेश्वरलाई कदहल्यै त्याग्दै र्र् ्।
परमेश्वरको अर्ुयायीको हैर्सयतले यदद तेरो हृदयमा परमेश्वरको साँर्ो अम्स्तत्व, उहाँको स्वभाव,
उहाँर्सत जे छ उहाँ जो हुर्ुहुन्छ, मार्वजानतलाई उद्धार गर्े उहाँको योजर्ा आददको बारे मा अझै

स्पष्टताको कमी छ, कुर्ै द्षवषवधा वा शङ्ग्का छ भर्े तेरो षवश्वासले परमेश्वरको प्रशंसालाई हार्सल

गर्च सक्दै र्। यस्तो प्रकारको मानर्सले उहाँलाई पछ्याएको परमेश्वर र्ाहर्ह
ु ु न्र् र यस्तो प्रकारको
व्यम्क्त उहाँको सामु आएको उहाँ र्ाहर्ुहुन्र्। यस्तो प्रकारको मानर्सले परमेश्वरलाई र्बुझ्र्े हुर्ाले,
नतर्ीहरूले उहाँलाई आफ्र्ो हृदय ददर् सक्दै र्र् ्—नतर्ीहरूको हृदय उहाँको नर्म्म्त बन्द हुन्छ, त्यसैले
परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वास अशुद्धताहरूले भररएको हुन्छ। जुर् प्रकारले नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई पछ्याइरहे का हुन्छर् ्, त्यसलाई केवल अन्धो अर्स
ु रण मात्र भन्र् सककन्छ।
मानर्सहरूले तब मात्र साँर्ो षवश्वास हार्सल गर्च सक्छर् ् र नतर्ीहरू उहाँका साँर्ो अर्ुयायीहरू
हुर् सक्छर् ् जब नतर्ीहरूर्सत परमेश्वरको साँर्ो बुझाइ तथा ज्ञार् हुन्छ, र यसले नतर्ीहरूर्भत्र
साँर्ो आज्ञापालर् तथा परमेश्वरको भय उत्पन्र् गदचछ। केवल यसरी मात्र नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदय

परमेश्वरलाई ददर् सक्छर् ् र यसलाई उहाँको नर्म्म्त िोल्र् सक्छर् ्। परमेश्वरले र्ाहर्ुहुर्े कुरा
यही र्ै हो, ककर्भर्े नतर्ीहरूले गर्े र सोच्र्े हरे क कुराले परमेश्वरको परीक्षाको सामर्ा गर्च सक्छ
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र परमेश्वरको गवाही हुर् सक्छ। परमेश्वरको स्वभाव वा उहाँ जेर्सत छ र उहाँ जो हुर्ुहुन्छ, वा
उहाँले गर्े हरे क कुरामा उहाँको इच्छा तथा उहाँका षवर्ारहरूको सम्बन्धमा मैले नतमीहरूलाई

बताउर्े कुरा, जर्
ु सक
ु ै दृम्ष्टकोण वा कोणबाट मैले यो कुरा गरे तापनर्, यो परमेश्वरको साँर्ो

अम्स्तत्वको बारे मा नतमीहरूलाई अझ बढी षवश्वस्त तुल्याउर्, मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको प्रेमलाई
अझ बढी साँर्ो रीनतले बुझ्र् र सराहर्ा गर्च, अनर् मानर्सहरूको नर्म्म्त उहाँको र्ासो तथा

मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्च तथा मुम्क्त ददर् उहाँको साँर्ो र्ाहर्ालाई अझ बढी साँर्ो रीनतले
बझ्
ु र् र सराहर्ा गर्च नतमीहरूलाई सहायता गर्चको नर्म्म्त हो।

आज हामी परमेश्वरका षवर्ारहरू, योजर्ाहरू अनर् मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभन्दा अनघ उहाँको

हरे क र्ालको बारे मा पदहले सारांश प्रस्तत
ु गर्ेछौं। संसारको सम्ृ ष्ट गर्ुचभएदे खि अर्ुिहको युगको
आचधकाररक प्रारम्भ भएको समयसम्म उहाँले कुर् काम सम्पन्र् गर्ुचभएको चथयो, हामी त्यसबारे

हे र्ेछौं। त्यसपनछ हामी मानर्सलाई ज्ञात र्भएको कुर् षवर्ार तथा योजर्ाहरू रहे छर् ् भर्ी पिा

लगाउर् सक्र्ेछौँ अनर् त्यहाँबाट हामी परमेश्वरको व्यवस्थापर्सम्बन्धी योजर्ाको क्रमलाई

प्रस्ट्याउर् सक्र्ेछौँ अनर् उहाँले व्यवस्थापर् कायच सम्ृ ष्ट गर्ुचहुँदाको सन्दभच, यसको श्रोत र षवकास
प्रकक्रयालाई हामी पूणच रूपले बुझ्र् सक्र्ेछौँ, अनर् उहाँको व्यवस्थापर् कायचबाट उहाँले कस्ता
पररणामहरू

र्ाहर्ुहुन्छ

भन्र्े

कुरालाई

पनर्

हामी

पूणच

रूपले

बुझ्र्

सक्र्ेछौँ—उहाँको

व्यवस्थापर्सम्बन्धी कामको गद
ु ी तथा उद्दे श्य यही र्ै हो। यी कुराहरू बझ्
ु र् हामी अतीतको
एउटा शान्त र सुर्सार् समयमा फककचर्ुपछच जब त्यहाँ कुर्ै मानर्सहरू र्ै चथएर्र् ् …

जब परमेश्वर आफ्र्ो ओछ्यार्बाट उठ्र्ुभयो, तब उहाँको पदहलो षवर्ार यो चथयो: एउटा

जीषवत व्यम्क्त सम्ृ ष्ट गर्ुच—एउटा वास्तषवक, जीषवत मानर्स—एउटा यस्तो मानर्स जसको साथमा

बस्र् सककयोस ् र जो उहाँको नर्रन्तरको साथी हुर् सकोस ्; यस व्यम्क्तले उहाँको कुरा सन्
ु र्
सक्थ्यो, अनर् उहाँले ऊमाचथ भरोसा गर्च र ऊर्सत कुराकार्ी गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। त्यसपनछ,
पदहलोपल्ट, परमेश्वरले एक मुठ्ठी माटो जर्मर्बाट उठाउर्ुभयो र उहाँको मर्मा उहाँले कल्पर्ा
गरे -अर्ुसार उहाँको स्वरूपमा पदहलो जीषवत व्यम्क्त सम्ृ ष्ट गर्चको नर्म्म्त त्यस माटोलाई प्रयोग

गर्ुचभयो, अनर् त्यसपनछ उहाँले यस जीषवत प्राणलाई एउटा र्ाउँ ददर्ुभयो—आदम। जब परमेश्वरर्सत

यो जीषवत अनर् सास फेर्े व्यम्क्त चथयो उहाँले कस्तो महसस
ु गर्चभ
ु यो? पदहलोपल्ट उहाँले षप्रयजर्

वा साथी साथमा हुर्ुको आर्न्द अर्ुभव गर्ुचभयो। उहाँले पदहलोपल्ट षपता हुर्ुको म्जम्मेवारी र
त्यसको साथमा आउर्े कफक्री पनर् अर्ुभव गर्ुचभयो। यस जीषवत तथा सास फेर्े व्यम्क्तले
परमेश्वरलाई िुशी तथा आर्न्द पनर् ल्यायो; उहाँले पदहलोपल्ट र्ैर् अर्ुभव गर्ुचभयो। परमेश्वरले

गर्चभ
ु एको पदहलो कुरा उहाँको षवर्ार वा वर्र्हरूले सम्पन्र् भएको चथएर्, तर उहाँको आफ्र्ै

हातहरूद्वारा सम्पन्र् भएको चथयो। जब यस्तो प्रकारको प्राणी—जुर् जीषवत तथा सास फेर्े चथयो—
परमेश्वरको सामु दे ह र रगतद्वारा बनर्एको, शरीर र रूप भएको अनर् परमेश्वरर्सत कुरा गर्च
सक्र्े भएर िडा भयो, तब उहाँले पदहले कदहल्यै अर्ुभव र्गरे को एक प्रकारको आर्न्द अर्ुभव

गर्ुचभयो। परमेश्वरले साँर्ो रीनतले आफ्र्ो म्जम्मेवारी अर्ुभव गर्ुचभयो अनर् यस जीषवत प्राणीले
उहाँको हृदयलाई झट्का ददएको मात्र होइर् तर उसको हरे क र्ालले उहाँको हृदयलाई न्यार्ो पनर्
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पारे को चथयो, उहाँको हृदयलाई छोएको पनर् चथयो। जब यो जीषवत प्राणी परमेश्वरको सामु िडा
भयो, तब उहाँले पदहलोपल्ट त्यस्ता धेरै मानर्सहरू प्राप्त गर्े षवर्ार गर्ुचभयो। परमेश्वरर्सत

भएको यस पदहलो षवर्ारबाट सरु
ु भएको घटर्ाका शङ्ग्
ृ िलाहरू यही चथयो। परमेश्वरको नर्म्म्त,
यी सबै घटर्ाहरू पदहलोपल्ट घदटरहे को चथयो तर यी पदहलो घटर्ाहरूमा, त्यसबेला उहाँले आर्न्द,
म्जम्मेवारी, कफक्री जे अर्ुभव गर्ुचभएको भए तापनर्, ती कुराहरू उहाँले बाँडर्ूड गर्चको नर्म्म्त त्यहाँ

कोही चथएर्। त्यस क्षणदे खि परमेश्वरले पदहले कदहल्यै अर्ुभव र्गरे को एकलोपर् र दुःु ि साँर्ो
रूपमा महसस
ु गर्चभ
ु यो। मानर्सले उहाँको प्रेम तथा कफक्री, मानर्सको नर्म्म्त उहाँका अर्भप्रायहरू

िहण गर्च वा बुझ्र् सक्दै र् भन्र्े उहाँले महसुस गर्ुचभयो, त्यसैले उहाँले आफ्र्ो हृदयमा अझै शोक

तथा पीडा अर्ुभव गर्ुचभयो। उहाँले मानर्सकै नर्म्म्त यी कुराहरू गर्ुचभए तापनर्, मानर्सलाई त्यस
कुराको ज्ञार् चथएर् अनर् उसले बुझेर्। मानर्सले उहाँलाई िुशी, आर्न्द र र्ैर् ल्याउर्े बाहे क
त्यसको साथमा उहाँलाई पदहलोपल्ट पीडा तथा एकलोपर्को भावर्ाहरू पनर् ल्याइददयो। त्यस

समय परमेश्वरका षवर्ार तथा भावर्ाहरू यही र्ै चथए। जब परमेश्वरले यी कुराहरू गरररहर्ुभएको

चथयो, तब उहाँ आफ्र्ो हृदयमा आर्न्ददे खि दुःु ि अनर् दुःु िदे खि पीडा भएर जार्ुभयो, अनर् यी

भावर्ाहरू चर्न्ता र्मचश्रत चथए। उहाँले गर्च र्ाहर्ा गर्ुचभएको कुरा केवल हतारका साथ यस
मानर्सलाई, यस मार्वजानतलाई उहाँको हृदयमा भएको कुरा जान्र्े तुल्याउर्ु चथयो, उहाँका
अर्भप्रायहरू र्ाँडै बझ्
ु र्े तल्
ु याउर्चु थयो। तब, नतर्ीहरू उहाँका अर्य
ु ायीहरू हुर्ेचथए र उहाँका
षवर्ारहरूमा सहभागी हुर्ेचथए अनर् उहाँको इच्छाको पक्षमा िडा हुर्ेचथए। नतर्ीहरू उप्रान्त केवल

परमेश्वर बोल्र्ुभएको सुर्ेर अवाक् मात्र हुर्े चथएर्र् ्; उहाँको काममा कसरी सम्म्मर्लत हुर्े भर्ी
नतर्ीहरू उप्रान्त अन्जार् हुर्े चथएर्र् ्; षवशेि गरी, नतर्ीहरू परमेश्वरका अपेक्षाहरूप्रनत उदासीर्
हुर्े मानर्सहरू हुर्े चथएर्र् ्। परमेश्वरले गर्चभ
ु एका ती प्रथम कुराहरू ज्यादै अथचपण
ू च चथए र उहाँको
व्यवस्थापर् योजर्ा तथा आजको मार्वजानतको नर्म्म्त त्यसले ठूलो महत्त्व राख्थ्यो।

सबै कुरा र मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ, परमेश्वरले षवश्राम र्लर्ुभयो। उहाँको

व्यवस्थापर्लाई

सम्पन्र्

गर्च, अनर्

मार्वजानतमध्येमा

उहाँले

असाध्यै

प्रेम

गर्ुचभएको

मानर्सहरूलाई हार्सल गर्च उहाँ बेर्ैर् र उत्सुक हुर्ुहुन्थ्यो।
अको कुरा, परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको लामो समय र्बबत्दै , हामी सारा संसारमा
ठूलो जलप्रलय आएको कुरा बाइबलमा दे ख्छौं। र्ोआलाई जलप्रलयको वि
ृ ान्तमा उल्लेि गररएको

छ, अनर् र्ोआ र्ै परमेश्वरबाट तोककएको काम पूरा गर्च उहाँर्सत सहकायच गर्चको नर्म्म्त उहाँको
बोलावट पाउर्े पदहलो व्यम्क्त चथए। अवश्य र्ै, पथ्
ृ वीमा उहाँको आज्ञाअर्ुसार कुर्ै कुरा गर्चको

नर्म्म्त परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तलाई बोलाउर्भ
ु एको पनर् यो पदहलोपल्ट र्ै चथयो। एकपल्ट र्ोआले
ठूलो जहाज बर्ाइसकेपनछ, परमेश्वरले पदहलोपल्ट पथ्
ृ वीमा जलप्रलय ल्याउर्ुभयो। जब परमेश्वरले

पथ्
ृ वीलाई जलप्रलयले र्ष्ट गर्ुचभयो, तब मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ परमेश्वर
नतर्ीहरूप्रनत घण
ृ ाले भररर्ुभएको यो पदहलोपल्ट चथयो; यही कुराले र्ै यस मार्वजानतलाई

जलप्रलयद्वारा र्ष्ट गर्े दुःु िदायी नर्णचय गर्च परमेश्वरलाई बाध्य बर्ायो। जलप्रलयले पथ्
ृ वीलाई
र्ष्ट

गररसकेपनछ, परमेश्वरले

मानर्सहरूर्सत

उहाँको

1879

पदहलो

करार

बाँध्र्भ
ु यो, पथ्
ृ वीलाई

जलप्रलयद्वारा फेरर कदहल्यै र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछैर् भर्ी दे िाउर्को नर्म्म्त गररएको एउटा करार। यस
करारको चर्न्ह इन्द्रे र्ी चथयो। यो मार्वजानतर्सत परमेश्वरको पदहलो करार चथयो, त्यसैले इन्द्रे र्ी

परमेश्वरद्वारा ददइएको करारको पदहलो चर्न्ह चथयो; इन्द्रे र्ी अम्स्तत्वमा रहे को एउटा वास्तषवक,
भौनतक कुरा हो। इन्द्रे र्ीको यही अम्स्तत्वले र्ै प्रायुः परमेश्वरलाई उहाँले गुमाउर्ुभएको अनघल्लो
मार्वजानतको नर्म्म्त दुःु िी अर्ुभव गराउँ छ, अनर् नतर्ीहरूलाई के भएको चथयो भर्ी उहाँलाई याद

ददलाउर्े काम गदचछ…। परमेश्वरले आफ्र्ो कदमलाई सुस्त गराउर्ुभएर्—आफ्र्ो व्यवस्थापर्मा
अको कदम र्ाल्र् उहाँ बेर्ैर् र उत्सक
ु हुर्ह
ु ु न्थ्यो। त्यसपश्र्ात, परमेश्वरले इस्राएलभरर आफ्र्ो
कामको नर्म्म्त आफ्र्ो पदहलो छर्ोटको रूपमा अब्राहामलाई र्ुन्र्ुभयो। परमेश्वरले त्यस्तो उमेदवार
र्ुन्र्ुभएको पनर् पदहलोपल्ट र्ै चथयो। परमेश्वरले यस व्यम्क्तद्वारा मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े
आफ्र्ो कामलाई अनघ बढाउर् अनर् यस व्यम्क्तका सन्तार्हरूका बीर्मा आफ्र्ो कामलाई

नर्रन्तरता ददर् सुरु गर्े अठोट गर्ुचभयो। अब्राहमर्सत परमेश्वरले यही गर्ुचभयो भन्र्े बारे मा हामी

बाइबलमा दे ख्न सक्छौं। तब, परमेश्वरले इस्राएललाई आफ्र्ो पदहलो र्ुनर्एको भूर्म बर्ाउर्ुभयो,

अनर् आफ्र्ा र्ुनर्एका मानर्सहरू अथाचत ् इस्राएलीहरूद्वारा व्यवस्थाको युगको आफ्र्ो काम सुरु
गर्ुचभयो। फेरर एकपल्ट, पदहलोर्ोदट परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मार्वजानतले पछ्याउर्ुपर्े स्पष्ट

नर्यम तथा व्यवस्थाहरू ददर्ुभयो, अनर् त्यसलाई सषवस्तार बयार् गररददर्ुभयो। परमेश्वरले
मार्वजानतलाई त्यस्ता नर्म्श्र्त, मापदण्डपण
ू च नर्यमहरू ददर्भ
ु एको पदहलोपल्ट चथयो जसर्भत्र

नतर्ीहरूले कसरी बर्लदार्हरू ददर्ुपछच , कसरी बाँच्र्ुपछच , नतर्ीहरूले के गर्ुच हुन्छ, के गर्ुच हुँदैर्,
नतर्ीहरूले कुर् र्ाड र ददवसहरू मान्र्ुपछच , अनर् नतर्ीहरूले गर्े हरे क कुरामा नतर्ीहरूले
पछ्याउर्ुपर्े र्सद्धान्तहरू पदचछर् ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर् कसरी म्जउर्ुपछच भन्र्े सम्बन्धमा

परमेश्वरले त्यस्ता षवस्तत
ू च नर्यमर् तथा र्सद्धान्तहरू मार्वजानतलाई ददर्भ
ु एको यो
ृ , मापदण्डपण
पदहलोपल्ट चथयो।

हरे क पल्ट मैले “पदहलोपल्ट” भन्दा, यसले परमेश्वरले पदहले कदहल्यै र्र्लर्ुभएको प्रकारको

कामलाई सङ्ग्केत गदचछ। यसले पदहले कदहल्यै अम्स्तत्वमा र्रहे को कामलाई सङ्ग्केत गदचछ , अनर्

परमेश्वरले मार्वजानत र सबै प्रकारका सम्ृ ष्ट तथा जीषवत प्राणीहरूलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको भए
तापनर्, यो र्ादहँ एक प्रकारको काम हो जर्
ु उहाँले पदहले कदहल्यै गर्चभ
ु एको चथएर्। यो सबै
कामर्भत्र परमेश्वरले गर्ुचभएको मार्वजानतको व्यवस्थापर् समावेश चथयो; यो सबै मानर्सहरू तथा
उहाँको मुम्क्त र नतर्ीहरूको व्यवस्थापर्र्सत सम्बम्न्धत चथयो। अब्राहामपनछ परमेश्वरले फेरर

अको पदहलो पल्टको काम गर्ुचभयो—उहाँले अय्यूबलाई र्ुन्र्ुभयो जो व्यवस्थाको अधीर्मा म्जएका
चथए अनर् जसले शैतार्का परीक्षाहरूको सामर्ा गर्च सके अनर् नर्रन्तर रूपमा परमेश्वरको भय

मान्दै , िराबीलाई इन्कार गदै परमेश्वरको नर्म्म्त गवाही भएर म्जए। कुर्ै व्यम्क्तलाई परीक्षा गर्च

परमेश्वरले अर्ुमनत ददर्ुभएको पनर् यो पदहलोपल्ट र्ै चथयो, अनर् उहाँले शैतार्र्सत बाजी
थाप्र्ुभएको पनर् पदहलो पटक र्ै चथयो। अन्त्यमा, पदहलोपल्ट उहाँले कसैलाई हार्सल गर्ुचभयो जो

गवाहीको रूपमा िडा भएर उहाँको नर्म्म्त गवाही हुर् सक्षम भयो र शैतार्को सामर्ा गदै त्यसलाई
पण
ू च रूपले लाजमा पार्च सक्यो। परमेश्वरले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु ए यता, परमेश्वरले हार्सल
1880

गर्ुचभएको पदहलो व्यम्क्त नयर्ै चथए जो उहाँको गवाही हुर् सक्षम भए। उहाँले यस मानर्सलाई
हार्सल गररसक्र्ुभएपनछ, परमेश्वर आफ्र्ो व्यवस्थापर्लाई नर्रन्तरता ददर् अनर् आफ्र्ो कामको
अको र्रण कायाचन्वयर् गर्च, त्यसको नर्म्म्त उहाँले र्न्
ु र्ह
ु ु र्े स्थार् तथा मानर्सहरू तयार गर्च

अझ बढी इच्छुक हुर्ुभयो।
यो सबैको बारे मा सङ्ग्गनत गररसकेपनछ, परमेश्वरको इच्छाको बारे मा के नतमीहरूर्सत साँर्ो
समझ छ त? मार्वजानत सम्बन्धी उहाँको व्यवस्थापर्, उहाँको मुम्क्तको यस घटर्ालाई परमेश्वरले

अरू कुर्ै पनर् कुराभन्दा पनर् महत्त्वपण
ू च सम्झर्ुहुन्छ। उहाँले यी सबै कुराहरूलाई केवल आफ्र्ो
मर्ले मात्र होइर्, केवल आफ्र्ो वर्र्हरूले मात्र पनर् होइर्, अनर् साधारण पाराले त नर्श्र्य र्ै

होइर्—उहाँले यी सबै कुराहरू एउटा योजर्ासदहत, एउटा लक्ष्यसदहत, मापदण्डहरूसदहत, अनर् आफ्र्ो

इच्छासदहत गर्ुचहुन्छ। यो स्पष्ट भइसकेको छ कक मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े यो कामले परमेश्वर
र मानर्स दव
ु ैको नर्म्म्त ठूलो महत्त्व राख्दछ। काम जनतसुकै कदठर् र्ै ककर् र्होस ्, बाधाहरू र्ाहे
जनतसुकै ठूला र्ै ककर् र्होऊर् ्, मानर्सहरू र्ाहे जनतसुकै कमजोर र्ै ककर् र्होऊर् ्, मार्वजानतको
षवद्रोहीपर् जनतसुकै गदहरो र्ै ककर् र्होस ्, यो कुर्ै पनर् कुरा परमेश्वरको नर्म्म्त कदठर् छै र्।

आफ्र्ो ठूलो पररश्रम लगाएर अनर् आफैले गर्च र्ाहर्ुभएको कामलाई व्यवस्थापर् गदै परमेश्वरले

आफैलाई व्यस्त राख्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई पनर् व्यवम्स्थत गदै हुर्ुहुन्छ अनर् जसमाचथ उहाँले
काम गर्चह
ु ु र्ेछ, ती सबै मानर्सहरूमाचथ र उहाँले परू ा गर्च र्ाहर्भ
ु एको सबै काममाचथ उहाँ आफ्र्ो
सावचभौर्मकता अभ्यास गदै हुर्ुहुन्छ—यी मध्ये कुर्ै पनर् कुरा पदहले कदहल्यै गररएको चथएर्।

परमेश्वरले यी षवचधहरू प्रयोग गर्ुचभएको र मार्वजानतलाई व्यवम्स्थत तथा मुम्क्त ददर्े वह
ृ त्
पररयोजर्ाको नर्म्म्त मूल्य र्ुकाउर्ुभएको यो पदहलोपल्ट हो। जब परमेश्वरले यो काम

गदै हुर्ुहुन्थ्यो, तब उहाँले षवस्तारै -षवस्तारै आफ्र्ो ठूलो पररश्रम, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ,
उहाँको बुद्चध तथा असीर्मत शम्क्त तथा उहाँको स्वभावको हरे क पक्षलाई मार्वजानतको सामर्े
पूणच रूपले प्रकट गदै र िोल्दै हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँले यी कुराहरू िोल्र्ुहुन्छ र प्रकट गर्ुचहुन्छ, जुर्
उहाँले पदहले यसो कदहल्यै गर्ुचभएको चथएर्। त्यसैले, सारा ब्रम्हाण्डमा परमेश्वरले व्यवम्स्थत र
उद्धार गर्े लक्ष्य राख्नुभएका मानर्सहरू बाहे क , कुर्ै पनर् सम्ृ ष्ट परमेश्वरर्सत यनत र्म्जक रहे का

छै र्र् ् जसको उहाँर्सत त्यस्तो घनर्ष्ठ रहे को होस ्। उहाँको हृदयमा उहाँले व्यवम्स्थत र मुम्क्त
ददर् र्ाहर्ुभएको मार्वजानत अत्यन्त महत्त्वपूणच छ; उहाँले यस मार्वजानतलाई सबैभन्दा बढी

महत्त्व ददर्ुहुन्छ; नतर्ीहरूका नर्म्म्त उहाँले ठूलो मूल्य र्ुकाउर्ुभएको भए तापनर्, र नतर्ीहरूले
उहाँलाई नर्रन्तर र्ोट पुर्याए तापनर्, उहाँको अवज्ञा गरे तापनर्, उहाँले कदहल्यै नतर्ीहरूलाई वास्ता

गर्च छोड्र्ह
ु ु न्र् अनर् कुर्ै गुर्ासो र अफसोस र्गरीकर् र्ै उहाँ आफ्र्ो काममा अथकतापव
ू चक
लाचगरहर्ुहुन्छ कारण उहाँलाई थाहा छ कक दढलो वा र्ाँडो, उहाँको बोलावटप्रनत मानर्सहरू जागी
उठ्र्ेछर् ् र उहाँका वर्र्हरूद्वारा प्रेररत हुर्ेछर् ् अनर् सम्ृ ष्टका प्रभु उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ भर्ी चर्र्ेर
उहाँनतर फकचर्ेछर् ् …

आज यी सबै कुरा सुनर् सकेपनछ, परमेश्वरले गर्ुचहुर्े हरे क कुरा धेरै सामान्य रहे छर् ् भन्र्े
नतमीहरूलाई लाग्यो होला। मानर्सहरूका नर्म्म्त परमेश्वरका अर्भप्रायहरू सधैँ उहाँका वर्र्हरू र
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उहाँको कामबाट नतर्ीहरूले अर्ुभव गरे का रहे छर् ् भन्र्े प्रतीत हुन्छ तर नतर्ीहरूका भावर्ाहरू
अथवा नतर्ीहरूको ज्ञार् र परमेश्वरले के सोचर्रहर्ुभएको छ भन्र्े कुराबीर् सधैँ एउटा नर्म्श्र्त
दरू ी हुन्छ। त्यसैले, परमेश्वरले मार्वजानतलाई ककर् सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो अनर् उहाँले आशा राख्नभ
ु एको
मार्वजानत हार्सल गर्े उहाँको र्ाहर्ाको पनछ रहे को पष्ृ ठभूर्मको बारे मा सबै मानर्सहरूलाई
बताउर्ु आवश्यक छ भन्र्े मेरो षवर्ार छ। यस कुरा सबैलाई बताउर्ु अत्यावश्यक छ, ताकक हरे क
व्यम्क्त आफ्र्ो हृदयमा प्रष्ट हुर् सकूर् ्। परमेश्वरको हरे क सोर्ाइ तथा षवर्ार, अनर् उहाँको
कामको हरे क र्रण तथा हरे क अवचध उहाँको समि व्यवस्थापर्सम्बन्धी कामर्सत बाँचधएको तथा

घनर्ष्ठ रूपले जोडडएको हुर्ाले जब तँ परमेश्वरका षवर्ारहरू, योजर्ाहरू र उहाँको कामको हरे क
कदममा उहाँको इच्छालाई बुझ्छस ्, यो उहाँको व्यवस्थापर्सम्बन्धी योजर्ाको काम कसरी हुर्
आयो भर्ी बुझेको समार् र्ै हुन्छ। यही जगमाचथ र्ै परमेश्वर सम्बन्धी तेरो बुझाइ गदहरो हुन्छ।
यद्यषप, संसारलाई पदहलो र्ोदट सम्ृ ष्ट गर्ुचहुँदा परमेश्वरले गर्ुचभएको हरे क कुरा, जुर् मैले पदहल्यै
उल्लेि गररसकेको छु, तँलाई अदहले सत्यताको िोजीर्सत असान्दर्भचक केवल एउटा “जार्कारी”

जस्तो मात्र लाग्ला, तथाषप रो अर्ुभवको दौरार्मा यस्तो एउटा ददर् पनर् आउर्ेछ, जब तैँले यो
केवल साधारण एक दई
ु टुक्रा जार्कारीहरू मात्र हुर् ् भर्ी सोच्र्ेछैर्स ्, र् त यो केवल एक प्रकारको
रहस्य हो भर्ेर र्ै सोच्र्ेछस ्। तेरो जीवर् अनघ बढ्दै जार्े क्रममा, जब तेरो हृदयमा परमेश्वरको

केही स्थार् हुन्छ, अथवा जब तँ उहाँको इच्छालाई अझ पण
ू च रूपले र गदहरो प्रकारले बझ्
ु छस ्, तब
तैँले आज मैले जे कुरा गरररहे को छु, त्यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई साँर्ो रीनतले बुझ्र्ेछस ्।
अदहले र्ाहे जुर् हदसम्म नतमीहरूले यो स्वीकार गरे तापनर्, नतमीहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्र्ु र

जान्र्ु अझै आवश्यक र्ै हुन्छ। जब परमेश्वरले केही गर्ुचहुन्छ, जब उहाँले आफ्र्ो काम गर्ुचहुन्छ,
र्ाहे त्यो उहाँको षवर्ारहरूद्वारा होस ् वा उहाँको आफ्र्ै हातद्वारा होस ,् र्ाहे त्यो उहाँले पदहलोपल्ट
गर्ुचभएको होस ् वा अम्न्तम पल्ट, आखिरमा, परमेश्वरर्सत एउटा योजर्ा छ, अनर् उहाँका उद्दे श्यहरू

र उहाँका षवर्ारहरू उहाँले गर्ुचहुर्े हरे क कुरामा हुन्छर् ्। यी उद्दे श्यहरू तथा षवर्ारहरूले परमेश्वरको
स्वभावलाई प्रनतनर्चधत्व गदचछर् ् र त्यसले उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसलाई प्रकट

गछच र् ्। यी दई
ु कुराहरू, अथाचत ् परमेश्वरको स्वभाव तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई
हरे क व्यम्क्तले बझ्
ु र्ैपछच । जब कुर्ै व्यम्क्तले उहाँको स्वभाव तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे

हुर्ुहुन्छ त्यसलाई बुझ्दछ, तब परमेश्वरले जे गर्ुचहुन्छ, सो उहाँले ककर् गर्ुचहुन्छ अनर् उहाँले जे
भन्र्ुहुन्छ, सो उहाँले ककर् भन्र्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई नतर्ीहरूले षवस्तारै बझ्
ु र् सक्छर् ्। त्यसबाट,
परमेश्वरलाई पछ्याउर्, सत्यतालाई अर्ुसरण गर्च अनर् आफ्र्ो स्वभावलाई पररवतचर् गर्चको नर्म्म्त

नतर्ीहरूर्सत धेरै षवश्वास हुर्सक्छ। यसको अथच, परमेश्वरको बारे मा मानर्सको बझ
ु ाइ तथा
परमेश्वरमाचथको उसको षवश्वास अर्भन्र् कुरा हुर् ्।
यदद मानर्सहरूले ज्ञार् हार्सल गरे को र समझ प्राप्त गरे को कुरा परमेश्वरको स्वभावको बारे मा

हो अनर् उहाँ जे हुर्ुहुन्छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको बारे मा हो भर्े नतर्ीहरूले हार्सल गर्े कुरा
परमेश्वरबाट आएको जीवर् हुर्ेछ। जब यो जीवर् तँर्भत्र बनर्र्ेछ, तब परमेश्वरप्रनतको तेरो भय
झर् ्-झर् ् ठूलो हुँदै जार्ेछ। यो अत्यन्तै स्वभाषवक रूपमा आउर्े प्राम्प्त हो। यदद तँ परमेश्वरको
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स्वभाव वा उहाँको सारतत्व बुझ्र् वा जान्र् र्ाहँदैर्स ् भर्े, यदद तँ यी कुराहरूमाचथ मर्र् वा
ध्यार् केम्न्द्रत र्ै गर्च र्ाहँदैर्स ् भर्े , म नर्श्र्यता पूवचक भन्र् सक्छु, कक तैँले परमेश्वरमा अदहले

जर्
ु षवश्वासलाई अर्स
ु रण गदै छस ्, त्यसले तँलाई कदहल्यै उहाँको इच्छा परू ा गर्च वा उहाँको प्रशंसा
हार्सल गर्च ददर्ेछैर्। अझ त्यसभन्दा बढी, तैँले कदहल्यै साँर्ो उद्धार प्राप्त गर्ेछैर्स ्—यी र्ै
अम्न्तम पररणामहरू हुर् ्। जब मानर्सहरूले परमेश्वरलाई बुझ्दै र्र् ् अनर् उहाँको स्वभावलाई
जान्दै र्र् ्, तब नतर्ीहरूको हृदय उहाँप्रनत कदहल्यै साँर्ो रीनतले िुल्र् सक्दै र्। जब नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई चर्र्ेका हुन्छर् ्, तब नतर्ीहरूले उहाँको हृदयर्भत्र जे छ, त्यसलाई अर्भरुचर् र
षवश्वासका साथ सराहर्ा गर्च अनर् त्यसको आर्न्द र्लर् थाल्र्ेछर् ्। जब तैँले परमेश्वरको हृदयमा
जे छ, त्यसलाई सराहर्ा गर्च अनर् त्यसको आर्न्द र्लर् थाल्छस ,् तब तेरो हृदय षवस्तारै अर्ल-

अर्ल गदै उहाँप्रनत िुल्दै जार्ेछ। जब तेरो हृदय उहाँप्रनत िुल्र्ेछ, तब परमेश्वरर्सतको तेरा
कुराकार्ीहरू, परमेश्वरर्सतको तेरा मागहरू, अनर् तेरा आफ्र्ै अर्ावश्यक र्ाहर्ाहरू कनत नघर्लाग्दा

र तुच्छ रहे छर् ् भर्ी तैँले महसुस गर्ेछस ्। जब तेरो हृदय परमेश्वरप्रनत साँर्ो रीनतले िुल्दछ, तब
तैँले उहाँको हृदय त एउटा अर्न्त संसार र्ै रहेछ भर्ी दे ख्र्े छस ्, अनर् तँ आफूले पदहले कदहल्यै

अर्ुभव र्गरे को राज्यर्भत्र प्रवेश गर्ेछस ्। यस राज्यमा कुर्ै धोका हुँदैर्, कुर्ै छल हुँदैर्, कुर्ै
अन्धकार अनर् कुर्ै िराबी हुँदैर्। त्यहाँ केवल नर्ष्कपटता र षवश्वासयोग्यता मात्रै हुन्छ; केवल

ज्योनत र सच्र्ाइ हुन्छ; केवल धार्मचकता र दया हुन्छ। यो प्रेम र वास्ताले भररपण
ू च हुन्छ, करुणा
र सदहष्णुताले भररपूणच हुन्छ, अनर् यसद्वारा तैँले जीषवत हुर्ुको िुशी र आर्न्दलाई अर्ुभव
गछच स ्। जब तैँले परमेश्वरप्रनत आफ्र्ो हृदय िोल्छस ्, तब परमेश्वरले नयर्ै कुराहरू तँलाई प्रकट

गररददर्ुहुर्ेछ। यो अर्न्त संसार परमेश्वरको बुद्चध तथा सवचशम्क्तमार्ताले
्
भररपूणच छ; यो उहाँको
प्रेम तथा अम्ख्तयारले पनर् भररपण
ू च छ। यहाँ तैँले परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, कुर्
कुराले उहाँलाई आर्न्द ल्याउँ छ, ककर् उहाँ चर्न्ता गर्ुचहुन्छ अनर् उहाँ ककर् दुःु िी बन्र्ुहुन्छ, उहाँ

ककर् ररसाउर्ुहुन्छ त्यसको हरे क पक्षलाई दे ख्र् सक्छस ्…। आफ्र्ो हृदय परमेश्वरको नर्म्म्त िोल्र्े
र उहाँलाई र्भत्र आउर् ददर्े हरे क व्यम्क्तले यो कुरा दे ख्न सक्छ। यदद तैँले आफ्र्ो हृदय परमेश्वरको
नर्म्म्त िोर्लस ् भर्े मात्र परमेश्वर तेरो हृदयमा आउर् सक्र्ुहुन्छ। यदद उहाँ तेरो हृदयमा

आउर्भ
ु एको छ भर्े तैँले उहाँर्सत जे छ र उहाँ जो हुर्ह
ु ु न्छ, त्यसलाई मात्र दे ख्न सक्छस ्, तँप्रनतको
उहाँका अर्भप्रायहरू मात्र तैँले दे ख्न सक्छस ्। त्यस समयमा, परमेश्वरको बारे मा सबै कुरा बहुमूल्य

छ, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यो मूल्यवार् ् ठार्ेर जोगाउर् लायकको छ भर्ी तैँले पिा
लगाउर्ेछस ्। त्यसको तुलर्ामा, तेरो वररपरर रहे का मानर्सहरू, तेरो जीवर्मा रहे का थोक तथा
घटर्ाहरू, तेरा षप्रयजर्हरू समेत पनर्, तेरो जीवर्साथी, अनर् तैँले प्रेम गर्े थोकहरू पनर् मम्ु स्कलले

उल्लेिर्ीय हुन्छर् ्। नतर्ीहरू साह्रै सार्ो हुन्छर् ्, साह्रै र्ीर् हुन्छर् ्; कुर्ै भौनतक वस्तुले तँलाई
फेरर खिँच्र् सक्र्ेछैर्, अथवा कुर्ै भौनतक वस्तल
ु े तँलाई कदहल्यै लोभ्याएर त्यसको नर्म्म्त कुर्ै
मूल्य र्ुकाउर् लगाउर्ेछैर् भन्र्े तैँले महसुस गर्ेछस ्। परमेश्वरको र्म्रतामा तैँले उहाँको महार्ता
्
र उहाँको सवोच्र्तालाई दे ख्र्ेछस ्। यसको साथै, तैँले पदहले एकदम सार्ो ठार्ेको परमेश्वरको कुर्ै

काममा तैँले उहाँको अर्न्त बद्
ु चध तथा उहाँको सहर्शीलता दे ख्र्ेछस ्, तैँले उहाँको धैयच, उहाँको
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सदहष्णुता, तँप्रनतको उहाँको बुझाइलाई दे ख्र्ेछस ्। यसले तँर्भत्र उहाँको नर्म्म्त श्रद्धा उत्पन्र्

गर्ेछ। त्यस ददर्, मार्वजानत कस्तो अशुद्ध संसारमा बाँचर्रहे का रहे छर् ्, अनर् तेरो पक्षमा रहे का

मानर्सहरू अनर् तेरो जीवर्मा घट्र्े घटर्ाहरू, तैँले प्रेम गर्े मानर्सहरू समेत, तेरो नर्म्म्त
नतर्ीहरूको प्रेम, अनर् तेरो नर्म्म्त नतर्ीहरूको कचथत सुरक्षा वा वास्ता समेत पनर् उल्लेिर्ीय

छै र्र् ् भन्र्े तैँले महसुस गर्ेछस ्—केवल परमेश्वर मात्र तेरो षप्रय हुन्छ, अनर् केवल परमेश्वरलाई
मात्रै तैँले सबैभन्दा बढी मूल्यवार् ् ठान्छस ्। जब त्यो ददर् आउँ छ, तब यसो भन्र्े केही मानर्सहरू
हुर्ेछर् ् भन्र्े म षवश्वास गछुच: परमेश्वरको प्रेम अत्यन्त महार् ् छ, अनर् उहाँको सारतत्व अत्यन्त
पषवत्र छ—परमेश्वरमा कुर्ै छल छै र्, कुर्ै िराबी, कुर्ै ईष्याच, कुर्ै कलह छै र्, तर केवल धार्मचकता

र षवश्वसर्ीयता मात्रै छ, अनर् परमेश्वरमा जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, ती हरे क कुरालाई मानर्सहरूले
र्ाहर्ा गर्ुचपछच । मानर्सहरूले त्यसको नर्म्म्त संघिच गर्ुचपछच , र्ाहर्ा गर्ुचपछच । यो प्राप्त गर्े
मानर्सजानतको क्षमता कुर् आधारमाचथ बनर्एको हुन्छ? यो परमेश्वरको स्वभावबारे नतर्ीहरूको

बुझाइमाचथ, परमेश्वरको सारबारे नतर्ीहरूको बुझाइमाचथ बनर्एको हुन्छ। त्यसैले, परमेश्वरको
स्वभाव अनर् उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई बुझ्र्ु हरे क व्यम्क्तको नर्म्म्त एउटा
जीवर्भररको पाठ हो; आफ्र्ो स्वभावलाई पररवतचर् गर्च र परमेश्वरलाई चर्न्र् संघिच गर्े हरे क
व्यम्क्तले यो जीवर्भररको पाठलाई अर्ुसरण गर्ुचपछच ।

हामीले भिचरै परमेश्वरले गर्चभ
ु एका सबै कामहरूको बारे मा, उहाँले गर्चभ
ु एका अभत
ू पव
ू च

कामहरूका श्रंि
ृ लाहरूको बारे मा कुरा गर्यौं। यी कुराहरूमध्ये हरे क परमेश्वरको व्यवस्थापर्को
योजर्ार्सत अनर् उहाँको इच्छार्सत सम्बम्न्धत छ। ती परमेश्वरको स्वभाव र उहाँको सारर्सत

पनर् सम्बम्न्धत छर् ्। यदद हामी परमेश्वरर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसको बारे मा धेरै बुझ्र्
र्ाहन्छौं भर्े, हामी परु ार्ो नर्यममा वा व्यवस्थाको यग
ु मा रोककर् सक्दै र्ौं—परमेश्वरले आफ्र्ो
काममा र्लर्ुभएका कदमहरूलाई पछ्याएर हामी नर्रन्तर अनघ बढ्र्ुपछच । त्यसकारण, परमेश्वरले

व्यवस्थाको युग र्सध्याएर अर्ुिहको युग सुरु गर्ुचभएकोले, हाम्रा आफ्र्ै कदमहरूले पनर् अर्ुिहको
युगतफच पछ्याएको होस ्—अर्ुिह तथा उद्धारले भररपूणच युगर्भत्र। यस युगमा, परमेश्वरले फेरर

पदहले कदहल्यै र्गररएको कुर्ै महत्वपूणच काम गर्ुचभयो। यस र्याँ युगमा गररएको काम परमेश्वर
तथा मार्वजानतको नर्म्म्त एउटा र्याँ सरु
ु वाती बबन्द ु चथयो—एउटा यस्तो सरु
ु वाती बबन्द ु जसमा

परमेश्वरले पदहले कदहल्यै र्गररएको काम गर्ुचभएको कुरा समावेश चथयो। यो र्याँ काम अभूतपूवच

चथयो, यस्तो कुरा जुर् मार्व तथा सारा सम्ृ ष्टको कल्पर्ाको शम्क्तभन्दा परको कुरा चथयो। यो
यस्तो कुरा चथयो जुर् अदहले सबै मानर्सहरूलाई ज्ञात भइसकेको छ—पदहलो पल्ट, परमेश्वर मानर्स

हुर्भ
ु यो, अनर् पदहलो पल्ट उहाँले मानर्सको रूप र्लएर मानर्सको र्याँ पदहर्ार्मा रही र्याँ काम
सुरु गर्ुचभयो। परमेश्वरले व्यवस्थाको युगमा आफ्र्ो काम गररसक्र्ुभएको चथयो अनर् अब उपरान्त
उहाँले व्यवस्थाको अधीर्मा केही पनर् गर्ुचहुर्े वा भन्र्ुहुर्े चथएर् भन्र्े कुरालाई यस र्याँ कामले

इङ्ग्चगत गरे को चथयो। र् त उहाँले व्यवस्थाको रूपमा अथाचत ् व्यवस्थाको र्सद्धान्तहरू वा नर्यमहरू
अर्ुसार केही कुरा भन्र्ु वा गर्ुचहुर्े र्ै चथयो। यसको अथच, उहाँको व्यवस्थामा आधाररत सबै काम
सदाको नर्म्म्त रोककएको चथयो ककर्भर्े परमेश्वरले र्याँ काम सरु
ु गर्च र र्याँ कुराहरू गर्च
1884

र्ाहर्ुभएको चथयो। फेरर एक पल्ट उहाँको योजर्ाको एउटा र्याँ सुरुवाती बबन्द ु भयो, अनर् त्यसैले
परमेश्वरले मार्वजानतलाई अको र्रणमा डोर्याउर्ुपर्यो।

मानर्सहरूको लाचग यो समार्ार आर्न्द दायक चथयो कक अनर्ष्ट सर्
ू क भन्र्े कुरा हरे क

व्यम्क्तको सारमा नर्भचर हुन्थ्यो। कसै-कसैको लाचग यो आर्न्द दायक समार्ार र्भई अनर्ष्ट
सूर्क चथयो भन्र् सककन्छ ककर्भर्े जब परमेश्वरले आफ्र्ो र्याँ काम सुरु गर्ुचभयो, तब जुर्
मानर्सहरूले केवल व्यवस्था तथा नर्यमहरूलाई मात्र पछ्याउँ थे, जसले परमेश्वरको भय र्मार्ेर
केवल र्सद्धान्तहरूलाई मात्र पछ्याउँ थे, नतर्ीहरूले आफ्र्ो परु ार्ो कामलाई प्रयोग गरे र उहाँको र्याँ

कामलाई दोष्याउर्े प्रवषृ ि चथयो। ती मानर्सहरूको नर्म्म्त यो अनर्ष्ट सूर्क समार्ार चथयो; तर
जो नर्दोि तथा िुला चथए, जो परमेश्वरप्रनत सच्र्ा चथए र उहाँको उद्धारलाई िहण गर्च इच्छुक

चथए, नतर्ीहरू सबैका नर्म्म्त परमेश्वरको पदहलो दे हधारण अत्यन्तै आर्न्द दायक समार्ार चथयो।

ककर्भर्े, पदहलो पटक मानर्सहरूलाई अम्स्तत्वमा ल्याइएको ददर्दे खि यता परमेश्वर आत्मामा
र्भई शरीरमा मानर्सहरूकहाँ दे िापर्ुचभएको र नतर्ीहरूको माझमा वास गर्ुचभएको यो पदहलो पटक

चथयो; यस पल्ट, उहाँ मानर्सको रूपमा जम्न्मर्ुभयो अनर् मानर्सको पुत्रको रूपमा मानर्सहरूको
माझमा वास गर्ुचभयो, अनर् नतर्ीहरूको बीर्मा काम गर्ुचभयो। यसले “पदहले” मानर्सहरूको

धारणाहरूलाई तोड्यो; यो सबै कल्पर्ाभन्दा परको कुरा चथयो। यसबाहे क, परमेश्वरका सबै

अर्य
ु ायीहरूले एउटा ठोस फाइदा हार्सल गरे । परमेश्वरले परु ार्ो यग
ु लाई मात्रै अन्त्य गर्चभ
ु एर्
तर उहाँले काम गर्े पुरार्ा तररकाहरू तथा काम गर्े शैलीलाई पनर् अन्त्य गर्ुचभयो। उहाँले आफ्र्ा
सन्दे शवाहकहरूलाई उपरान्त आफ्र्ो इच्छा जाहे र गर्च लगाउर्ुभएर्, उहाँ उपरान्त बादलहरूमा
लुक्र्ुभएको चथएर्, अनर् उपरान्त मानर्सहरूलाई गजचर्द्वारा हुकुम ददँ दै दे िापर्ुचभएर् वा
बोल्र्भ
ु एर्। अनघको कुर्ै पनर् कुराभन्दा पथ
ु र् वा स्वीकार गर्च कदठर्
ृ क् , मानर्सहरूको नर्म्म्त बझ्

र नतर्ीहरूको नर्म्म्त एउटा अकल्पर्ीय षवचधद्वारा—दे ह बर्ेर—उहाँ त्यस युगको काम सुरु गर्चको

नर्म्म्त मानर्सको पुत्र हुर्ुभयो। परमेश्वरको यस कायचले मार्वजानतलाई पूणच रूपले बेतैयार भएको
अवस्थामा भेट्टायो; यसले नतर्ीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो, ककर्कक परमेश्वरले एक पल्ट फेरर र्याँ
काम सुरु गर्ुचभएको चथयो जुर् उहाँले पदहले कदहल्यै गर्ुचभएको चथएर्। आज, हामी यस र्याँ
यग
ु मा परमेश्वरले कुर् र्याँ काम सम्पन्र् गर्चुभयो सो बारे मा हे र्ेछौं, अनर् यस र्याँ कामबाट

उहाँको स्वभाव तथा उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसको सम्बन्धमा हामीले र्सक्र्ु पर्े के
छ सो बारे मा षवर्ार गर्ेछौं।
बाइबलको र्याँ नर्यममा नर्म्र्र्लखित वर्र्हरू लेखिएका छर् ्:

१. मिी १२:१ त्यस बेला येशू शबाथको ददर् मकै बारी भएर जार्भ
ु यो; अनर् उहाँका र्ेलाहरू

भोकाए र मकैका घोगोहरू दटपेर िार् थाले।

२. मिी १२:६-८ तर म नतमीहरूलाई भन्छु, यस ठाउँ मा मम्न्दरभन्दा महार् ् एक जर्ा हुर्ुहुन्छ।
तर यदद नतमीहरूले यसको अथच के हो भन्र्े थाहा पाएका भए, मैले कृपा प्राप्त गर्ेछु, र बर्लदार्
होइर्, नतमीहरूले नर्दोिलाई दोि लगाउर्े चथएर्ौ। ककर्कक मानर्सको पुत्र शबाथको ददर्को समेत
प्रभु हुर्ुहुन्छ।
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पदहले यस िण्डलाई हे रौं: “त्यस बेला येशू शबाथको ददर् मकै बारी भएर जार्ुभयो; अनर्

उहाँका र्ेलाहरू भोकाए र मकैका घोगोहरू दटपेर िार् थाले।”

मैले ककर् यस िण्डलाई छार्ेँ? परमेश्वरको स्वभावसँग यसको के सम्बन्ध छ? यस पाठमा,

हामीले जान्र्े पदहलो कुरा भर्ेको त्यो शबाथको ददर् चथयो तर येशू बादहर जार्ुभयो र आफ्र्ा

र्ेलाहरूलाई मकै बारी भएर लार्ुभयो भन्र्े हो। अझ बढी “छली” कुरा त नतर्ीहरूले “मकैका

घोगोहरू दटपेर िार् थाले।” समेत थाल्र्ु हो। व्यवस्थाको युगमा, यहोवा परमेश्वरको व्यवस्थाले
मानर्सहरूले शबाथको ददर्मा अर्ौपर्ाररक रूपमा बादहर जार् वा कक्रयाकलापहरूमा भाग र्लर्

सक्दै र्र् ् भन्र्े कुरा नर्धाचररत गरे को चथयो—शबाथको ददर्मा गर्च र्सककर्े धेरै कुराहरू चथए। प्रभु
येशूले गर्ुचभएको यो कायच व्यवस्थाको अधीर्मा धेरै लामो समयसम्म म्जउँ दै आएकाहरूको नर्म्म्त

बुझ्र् कदठर् कुरा चथयो र त्यसले आलोर्र्ा नर्म्त्यायो। नतर्ीहरूको अन्योल र येशूले जे गर्ुचभएको

चथयो त्यसको बारे मा नतर्ीहरूले कसरी कुरा गरे भन्र्े कुरालाई अदहलेको नर्म्म्त पन्छ्याऔीँ र
पदहले प्रभु येशूले सबै ददर्हरूमध्ये शबाथको ददर्मा र्ै ककर् यसो गर्ुचभयो र व्यवस्थाको अधीर्मा
म्जइरहे का मानर्सहरूलाई यस कायचबाट के कुरा बताउर् र्ाहर्ुहुन्थ्यो भन्र्े बारे मा छलफल गरौं।
यस िण्ड र मैले कुरा गर्च र्ाहे को परमेश्वरको स्वभाव बीर्को सम्बन्ध यही हो।

जब प्रभु येशू आउर्ुभयो, तब उहाँले मानर्सहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्थाको युगलाई बबदा

गर्चभ
ु एको छ र र्याँ काम सरु
ु गर्चभ
ु एको छ र यस र्याँ कामले षवश्राम ददर् पालर् गर्च आवश्यक

छै र् भर्ी बताउर् आफ्र्ो व्यवहाररक कक्रयाहरूको प्रयोग गर्ुचभयो। परमेश्वर षवश्राम ददर्को

सीमाहरूबाट बादहर नर्स्केर आउर्ु उहाँको र्याँ कामको एउटा पूवाचभास मात्र चथयो; वास्तषवक र
महार् ् काम आउर् अझै बाँकी र्ै चथयो। जब प्रभु येशूले आफ्र्ो काम सुरु गर्ुचभयो, तब उहाँले

व्यवस्थाको यग
ु का “साङ्ग्लोहरू” लाई पछाडड छोडी सक्र्भ
ु एको चथयो, अनर् त्यस यग
ु का षवचधषवधार्
तथा र्सद्धान्तहरूलाई तोडेर बादहर नर्स्कर्ुभएको चथयो। उहाँमा, व्यवस्थासँग सम्बम्न्धत कुर्ै

छाप चथएर्; उहाँले त्यसलाई पूणच रूपले हटाइसक्र्ुभएको चथयो र उपरान्त त्यसलाई पालर्ा
गर्ुचभएर्, र त्यस उपरान्त मार्वजानतलाई उहाँले पालर्ा गर्च लगाउर्ुभएर्। त्यसैले, यहाँ तँ दे ख्न

सक्छस ् कक प्रभु येशू षवश्राम ददर्मा मकैका िेतहरूबाट भएर जार्ुभयो, र प्रभु येशूले षवश्राम

र्लर्भ
ु एर्; उहाँले बादहर काम गरररहर्भ
ु एको चथयो, षवश्राम र्लइरहर्भ
ु एको चथएर्। उहाँको यो कायच
मानर्सहरूको धारणाहरूको लाचग एउटा झड्को चथयो र उहाँ त्यस उपरान्त व्यवस्थाको अधीर्मा

म्जउर्ुहुन्र्, उहाँले षवश्राम ददर्को बन्धर्हरूलाई छोड्र्ुभएको छ र र्याँ काम गर्े शैलीको साथमा
र्याँ स्वरूपमा उहाँ मानर्सजानतको माझमा दे िापर्ुचभएको छ भन्र्े बारे यसले नतर्ीहरूलाई बतायो।

उहाँले आफूर्सत र्याँ काम ल्याउर्भ
ु एको छ, यस्तो काम जर्
ु व्यवस्थाको अधीर्मा रहे को

अवस्थाबाट उत्पन्र् भएर षवश्राम ददर्बाट बबदा हुँदै सुरु भयो भन्र्े कुरा उहाँको यस कायचले
मानर्सहरूलाई बतायो। जब परमेश्वरले आफ्र्ो र्याँ कामलाई अनघ बढाउर्ुभयो, तब उहाँ उपरान्त
षवगतमा टाँर्सर्ुभएर्, अनर् उहाँ व्यवस्थाको यग
ु का षवचधषवधार्हरूको बारे मा उपरान्त चर्म्न्तत

हुर्ुभएर्। र् त उहाँ पदहलेको युगको आफ्र्ो कामद्वारा र्ै प्रभाषवत हुर्ुभयो, तर अरू ददर्मा झैं
शबाथ ददर्मा पनर् उहाँले आफ्र्ो काम गर्चभ
ु यो, अनर् जब उहाँका र्ेलाहरू षवश्राम ददर्मा भोकाउँ थे,
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तब नतर्ीहरूले िार्का नर्म्म्त मकैका पातहरू दटप्र् सके। यो सबै परमेश्वरको दृम्ष्टमा साह्रै

सामान्य चथयो। परमेश्वरको नर्म्म्त, उहाँले गर्च र्ाहर्ुभएको र्याँ काममध्ये धेरैजसोको र उहाँले
भन्र् र्ाहर्भ
ु एको र्याँ वर्र्हरूमध्ये धेरैजसोको र्याँ सरु
ु वात हुर्ु उचर्त र्ै हुन्छ। जब उहाँले
कुर्ै र्याँ काम सुरु गर्ुचहुन्छ, र् त उहाँले षवगतको कामलाई उल्लेि गर्ुचहुन्छ, र् त त्यसलाई

जारी र्ै राख्र्ुहुन्छ। परमेश्वरर्सत उहाँको कामसम्बन्धी र्सद्धान्तहरू हुर्े भएकाले, जब उहाँले
मार्वजानतलाई आफ्र्ो कामको र्याँ र्रणमा ल्याउर् र्ाहर्ुहुन्छ, अनर् जब उहाँको काम उच्र्

स्तरमा प्रवेश गछच तब उहाँले र्याँ काम सरु
ु गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ। यदद मानर्सहरूले परु ार्ा भर्ाइहरू
र षवचधषवधार्हरू अर्ुसार र्ै नर्रन्तर काम गरररहन्छर् ् वा नतर्ीहरूलाई नर्रन्तर पक्री राख्छर् ्
भर्े, उहाँले त्यसलाई सम्झर्े वा अर्ुमोदर् गर्े गर्ुचहुन्र्। ककर्भर्े उहाँले पदहले र्ै र्याँ काम

ल्याइसक्र्ुभएको छ, अनर् उहाँको कामको र्याँ र्रणमा प्रवेश गररसक्र्ुभएको छ। जब उहाँले र्याँ

काम सुरु गर्ुचहुन्छ, उहाँ पूणच रूपले एउटा र्याँ प्रनतरूपमा, पूणच रूपले र्याँ कोणबाट अनर् पूणच
रूपले र्याँ तररकाले मार्वजानतकहाँ दे िा पर्ुचहुन्छ ताकक मानर्सहरूले उहाँको स्वभावको षवर्भन्र्

पक्षहरू तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ सो दे ख्न सकूर् ्। यो उहाँको र्याँ कामका
लक्ष्यहरूमध्ये एउटा हो। परमेश्वर पुरार्ा कुराहरूमा टाँर्सर्ुहुन्र् वा मानर्सहरू दहँडडसकेको बाटो
दहँड्र्ुहुन्र्; जब उहाँले काम गर्ुचहुन्छ र बोल्र्ुहुन्छ, उहाँ मानर्सहरूले कल्पर्ा गरे जनतकै नर्िेधक
हुर्ह
ु ु न्र्। परमेश्वरमा सबै स्वतन्त्र र मक्
ु त छर् ्, अनर् त्यहाँ कुर्ै नर्िेध, कुर्ै बन्दे ज छै र्—उहाँले
मार्वजानतकहाँ ल्याउर्ुहुर्े कुरा भर्ेका स्वतन्त्रता तथा छुटकारा हो। उहाँ एक जीषवत परमेश्वर

हुर्ुहुन्छ, एक परमेश्वर जो सच्र्ा र साँर्ो रूपले अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ। उहाँ कठपुतली वा माटोको
मूनतच हुर्ुहुन्र्, अनर् उहाँ मानर्सहरूले प्रनतस्थापर् गर्े र आराधर्ा गर्े मूनतचहरूभन्दा पण
ू च रूपमा
अलग हुर्ुहुन्छ। उहाँ जीषवत र सकक्रय हुर्ुहुन्छ, अनर् उहाँका वर्र्हरू तथा कामले मार्वजानतलाई
ददर्े भर्ेका सबै जीवर् र ज्योनत, सबै स्वतन्त्रता तथा छुटकारा हुर् ् ककर्कक उहाँमा सत्यता, जीवर्
र बाटो छ—उहाँको कुर्ै पनर् काममा उहाँ कुर्ै कुराद्वारा करमा पर्ुचहुन्र्। मानर्सहरूले उहाँको र्याँ

कामको बारे मा जे भर्े पनर् र नतर्ीहरूले त्यसलाई जसरी हे रे तापनर् वा मूल्याङ्ग्कर् गरे तापनर्,

उहाँले मर्को कुर्ै सन्तापषवर्ा र्ै आफ्र्ो कामलाई अनघ बढाउर्ुहुन्छ। उहाँको काम वा वर्र्को
सम्बन्धमा कसैको धारणाहरू वा औंला ठड्याउर्े कुरा वा उहाँको र्याँ कामको सम्बन्धमा
नतर्ीहरूको कडा षवरोध वा प्रनतरोधप्रनत उहाँ चर्म्न्तत हुर्ुहुर्ेछैर्। सारा सम्ृ ष्टमध्ये कसैले पनर्
मार्व तकच वा मार्व कल्पर्ा, ज्ञार् वा र्ैनतकता प्रयोग गरे र परमेश्वरले जे गर्ुचहुन्छ, त्यसलाई

मापर् वा व्याख्या गरे र उहाँको कामलाई बदर्ाम गर्े , भङ्ग्ग गर्े वा र्ोक्सार्ी पुर्याउर्े गर्च
सक्दै र्। उहाँको काममा र उहाँले जे गर्चह
ु ु न्छ त्यसमा कुर्ै प्रनतबन्ध छै र्; कुर्ै मानर्स, घटर्ा वा
वस्तुद्वारा यसलाई बन्धर्मा पाररर्ेछैर्, र् त कुर्ै प्रनतरोधी शम्क्तहरूद्वारा यो भङ्ग्ग गररर्ेछ।

जहाँसम्म उहाँको र्याँ कामको कुरा छ, उहाँ सदा षवजयी राजा हुर्ुहुन्छ, अनर् कुर्ै पनर् प्रनतरोधी
शम्क्तहरू र मार्वजानतको सबै षवश्वास-षवरोधी तथा झूटा तकचहरूलाई उहाँको पाउदार्मुनर्
कुम्ल्र्इन्छ। उहाँले आफ्र्ो कामको जुर्सुकै र्याँ र्रण अनघ बढाइरहर्ुभएको भए पनर्, यो नर्श्र्य
र्ै मार्वजानतको माझमा षवकास र षवस्तार हुर्ेछ, अनर् यो नर्श्र्य र्ै उहाँको महार् ् काम पण
ू च
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र्भएसम्म सारा ब्रह्माण्डभरर षवर्ा अवरोध अनघ बढ्र्ेछ। परमेश्वरको सवचशम्क्तमार्ता
् र बुद्चध,
उहाँको अम्ख्तयार र शम्क्त यही हो। यसैले, प्रभु येशूले िुला रूपमा बादहर गएर काम गर्च सक्र्ुभयो
ककर्कक उहाँको हृदयमा मार्वजानतबाट उत्पन्र् भएका कुर्ै नर्यमहरू, ज्ञार् वा र्सद्धान्त चथएर्र् ्।

उहाँसँग परमेश्वरको र्याँ काम र परमेश्वरको बाटो चथयो। उहाँको काम मार्वजानतलाई स्वतन्त्र

गर्े, मानर्सहरूलाई मुक्त गर्े, नतर्ीहरूलाई ज्योनतमा अम्स्तत्वमा रहर् र बाँच्र् ददर्े बाटो चथयो।
यसै बबर्, मूनतच वा झुटा ईश्वरहरूको आराधर्ा गर्ेहरू हरे क ददर् सबै ककर्समका नर्यम र

नर्िेधहरूबाट नर्यम्न्त्रत भई शैतार्को बन्धर्मा बाँच्छर् ्—आज एउटा कुरो नर्िेध गररन्छ र भोर्ल

अको कुरो—नतर्ीहरूको जीवर्मा कुर्ै स्वतन्त्रता छै र्। नतर्ीहरू आर्न्दषवर्ाको जीवर् म्जइरहे का,
हतकडी लगाइका कैदी जस्ता छर् ्। “नर्िेध” ले प्रनतनर्चधत्व गछच ? यसले वाधाहरू, बन्धर्हरू र
दष्ु टको प्रनतनर्चधत्व गछच । कुर्ै व्यम्क्तले मूनतच पज
ू ा गर्े बबषिकै नतर्ीहरूले एक झुटो ईश्वर, एक

दष्ु ट आत्माको पूजा गरररहे का हुन्छर् ्। यस्ता कक्रयाकलापहरूमा सम्लग्र् भएसँगै नर्िेध आउँ छ।

तैँले यो वा त्यो िार्ुहुँदैर्, आज तँ बादहर जार् सक्दै र्स ्, भोर्ल तैँले पकाउर्ु हुँदैर्, अको ददर् तँ
र्याँ घरमा सर्च सक्दै र्स ्, षववाहहरू र मत्ृ युसंकारहरूका साथै बच्र्ा जन्माउर्का लाचग समेत

नर्म्श्र्त ददर्हरू छार्ौट गर्ुचपछच । यसलाई के भनर्न्छ? यसलाई नर्िेध भनर्न्छ; यो मार्वजानतको
बन्धर् हो र यो मानर्सहरूलाई नर्यन्त्रण गर्े र नतर्ीहरूको हृदय र शरीरहरूलाई नर्यन्त्रण गर्े

शैतार् र दष्ु ट आत्माहरूको हतकडी हो। के यी नर्िेधहरू परमेश्वरसँग मौजद
ु छर् ्? परमेश्वरको

पषवत्रताको बारे मा कुरा गदाच, तैँले पदहले यो सोच्र्ुपछच : परमेश्वरसँग कुर्ै नर्िेधहरू छै र्र् ्। आफ्र्ा

वर्र्हरू र काममा परमेश्वरसँग र्सद्धान्तहरू छर् ्, तर नर्िेधहरू छै र्र् ् ककर्कक परमेश्वर स्वयम ्
सत्य, बाटो र जीवर् हुर्ुहुन्छ।
अब, हामी धमचशास्त्रको नर्म्र्र्लखित िण्डलाई हे र्ेछौं: “तर म नतमीहरूलाई भन्छु, यस ठाउँ मा
मम्न्दरभन्दा महार् ् एक जर्ा हुर्ुहुन्छ। तर यदद नतमीहरूले यसको अथच के हो भन्र्े थाहा पाएका
भए, मैले कृपा प्राप्त गर्ेछु, र बर्लदार् होइर्, नतमीहरूले नर्दोिलाई दोि लगाउर्े चथएर्ौ। ककर्कक
मानर्सको पुत्र शबाथको ददर्को समेत प्रभु हुर्ुहुन्छ” (मिी १२:६-८)। यहाँ “मम्न्दर” शब्दले केलाई

जर्ाउँ छ? यसलाई सरल भािामा भन्र्ुपदाच, यसले एउटा भव्य, अग्लो भवर्लाई सङ्ग्केत गदचछ, अनर्
व्यवस्थाको यग
ु मा, मम्न्दर पज
ू ाहारीहरूको नर्म्म्र् परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्े एउटा ठाउँ चथयो।
जब प्रभु येशूले, “यस ठाउँ मा मम्न्दरभन्दा महार् ् एक जर्ा हुर्ुहुन्छ” भन्र्ुभयो, “एक जर्ा” ले
कसलाई गर्यो? स्पष्ट रूपले, “एक जर्ा” दे हधारी प्रभु येशू हुर्ुहुन्छ, ककर्कक केवल उहाँ मात्र

मम्न्दरभन्दा महार् ् हुर्ुहुन्थ्यो। ती वर्र्हरूले मानर्सहरूलाई के बतायो? त्यसले मानर्सहरूलाई
मम्न्दरबाट बादहर नर्स्कर् नर्दे शर् ददयो—ककर्कक परमेश्वरले मम्न्दरलाई छोडी सक्र्भ
ु एको चथयो
अनर् उपरान्त त्यसमा काम गरररहर्ुभएको चथएर्, त्यसैले मानर्सहरूले मम्न्दरभन्दा बादहर

परमेश्वरका पाइलाहरू िोज्र्ुपछच अनर् उहाँको र्याँ काममा उहाँका कदमहरूलाई पछ्याउर्ुपछच ।

जब प्रभु येशूले यो भन्र्ुभयो, उहाँका वर्र्हरू पछाडड एउटा आधार चथयो, जुर् के चथयो भर्े,
व्यवस्थाको अधीर्मा, मानर्सहरूले मम्न्दरलाई स्वयम ् परमेश्वरभन्दा महार् ् छ भर्ी हे र्च थालेका

चथए। यसको अथच, मानर्सहरूले परमेश्वरको सट्टामा मम्न्दरलाई आराधर्ा गथे, त्यसैले प्रभु येशल
ू े
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नतर्ीहरूलाई मूनतचहरू पूजा र्गर्ूच, बरु परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्ूच भर्ी र्ेतावर्ी ददर्ुभयो ककर्कक
उहाँ सवोच्र् हुर्ुहुन्छ। यसरी, उहाँले भन्र्ुभयो: “मैले कृपा प्राप्त गर्ेछु, र बर्लदार् होइर्।” यो
स्पष्ट छ कक प्रभु येशक
ू ो दृम्ष्टमा, व्यवस्थाको अधीर्मा म्जइरहे का अचधकांश मानर्सहरूले यहोवाको

आराधर्ा गरररहे का चथएर्र् ्, तर षवर्ा कुर्ै रुचर् बर्लदार्हरू मात्रै र्ढाइरहे का चथए, अनर् यो

मूनतचपूजा सरह भएको प्रभु येशूले ठहर गर्ुचभयो। यी मूनतचपूजकहरूले मम्न्दरलाई परमेश्वरभन्दा
महार् ् र उच्र् दे िे। नतर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वर र्भई केवल मम्न्दर मात्र चथयो अनर् यदद

नतर्ीहरूले मम्न्दर गम
ु ाएका भए, नतर्ीहरूले आफ्र्ो वासस्थार्लाई र्ै गम
ु ाउर्े चथए। मम्न्दरषवर्ा

आराधर्ा गर्चको नर्म्म्त नतर्ीहरूर्सत कुर्ै ठाउँ चथएर् अनर् नतर्ीहरूले बर्लदार्हरूको काम गर्च
सक्दै र्थे। नतर्ीहरूको कचथत “वासस्थार्” यस्तो ठाउँ चथयो जसलाई नतर्ीहरूले मम्न्दरमा रहर् र

आफ्र्ै कामकाजहरू सम्पन्र् गर्च यहोवा परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्े झूटा बहार्ाको रूपमा प्रयोग
गथे। नतर्ीहरूको कचथत “बर्लदार्” मम्न्दरमा सेवा गर्े र्ाममा आफ्र्ै व्यम्क्तगत लाजमदो

कारोबारहरू सम्पन्र् गर्े कायच मात्रै चथयो। यही कारणले मानर्सहरूले त्यो बेला परमेश्वरभन्दा

मम्न्दरलाई महार् ् दे िे। प्रभु येशूले मानर्सहरूको नर्म्म्त र्ेतावर्ीको रूपमा यी वर्र्हरू बोल्र्ुभयो
ककर्भर्े मानर्सहरूलाई र परमेश्वरलाई धोका ददर्को नर्म्म्त नतर्ीहरूले मम्न्दरलाई एउटा

आवरणको रूपमा, अनर् बर्लदार्हरूलाई एउटा लुक्र्े ठाउँ को रूपमा प्रयोग गरररहे का चथए। यदद यी

वर्र्हरूलाई तैँले वतचमार्मा प्रयोग गररस ् भर्े , ती अझै पनर् उषिकै जायज र उषिकै सान्दर्भचक

हुन्छर् ्। आजका मानर्सहरूले व्यवस्थाको युगका मानर्सहरूले भन्दा परमेश्वरको बेग्लै कामको
अर्ुभव गरे तापनर्, नतर्ीहरूको प्रकृनत सार उही र्ै छ। आजको कामको सन्दभचमा, मानर्सहरूले
अझै पनर् त्यही प्रकारका कुराहरू गर्ेछर् ् जसलाई यी शब्दहरूले प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्, “परमेश्वरभन्दा

महार् ् मम्न्दर छ।” उदाहरणको नर्म्म्त, मानर्सहरूले आफ्र्ो कतचव्य परू ा गर्े कुरालाई कामको
रूपमा हे छचर् ्; नतर्ीहरूले परमेश्वरको नर्म्म्त गवाही हुर्े तथा ठूलो रातो अम्जङ्ग्गरर्सत लडाईं गर्े
कुरालाई मार्व अचधकारको रक्षाथच, प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रताको नर्म्म्त गररर्े राजर्ीनतक

कक्रयाकलापहरूको रूपमा हे छचर् ्; नतर्ीहरूले आफ्र्ो कतचव्यलाई जीवर्र्याचतफच आफ्र्ो सीप उपयोग
गर्े कुरामा पररणत गछच र् ्, तर परमेश्वरको भय मान्र्े र िराबीलाई घण
ृ ा गर्े कुरालाई नतर्ीहरूले

पालर्ा गर्चप
ु र्े धार्मचक र्सद्धान्तको एउटा भागको रूपमा र्लन्छर् ्; अनर् यस्तै इत्यादद। के यी

सबै व्यवहारहरू वास्तवमा “परमेश्वरभन्दा मम्न्दर महार् ् छ” भन्र्े सरह र्ै छै र् र? फरक यो छ
कक, दई
ु हजार विचअनघ, मानर्सहरूले भौनतक मम्न्दरमा व्यम्क्तगत व्यापार गदै चथए, तर आज
मानर्सहरूले अमूतच मम्न्दरहरूमा आफ्र्ो व्यम्क्तगत व्यापार गछच र् ्। ती मानर्सहरू जसले

नर्यमहरूलाई महत्त्व ददन्छर् ्, नतर्ीहरूले नर्यमहरूलाई परमेश्वरलाई भन्दा महार् ् ठान्छर् ्, ती

मानर्सहरू जसले पदलाई प्रेम गछच र् ्, नतर्ीहरूले पदलाई परमेश्वरभन्दा महार् ् ठान्छर् ्, ती जसले
जीवर्र्याचलाई प्रेम गछच र् ्, नतर्ीहरूले जीवर्र्याचलाई परमेश्वरभन्दा महार् ् ठान्छर् ्, आदद इत्यादद—

नतर्ीहरूका सबै अर्भव्यम्क्तहरूले मलाई यसो भन्र् बाध्य गछच : “मानर्सहरूले आफ्र्ा शब्दहरूद्वारा
परमेश्वरलाई सबैभन्दा महार् ् हुर्ुहुन्छ भर्ी प्रशंसा त गछच र् ् तर नतर्ीहरूको दृम्ष्टमा सबै कुरा
परमेश्वरभन्दा महार् ् छर् ्।” ककर्भर्े मानर्सहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउर्े आफ्र्ो मागचमा आफ्र्ो
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प्रनतभा दे िाउर्े वा आफ्र्ो व्यवसाय वा आफ्र्ो जीवर्र्याच गर्े अवसर पाउर्े बबषिकै नतर्ीहरूले

परमेश्वरदे खि आफैलाई टाढा बर्ाउँ छर् ् अनर् आफ्र्ो षप्रय जीवर्र्याचमा हाम फाल्छर् ्। परमेश्वरले

नतर्ीहरूलाई जे सम्
ु पर्भ
ु एको छ, अनर् उहाँको इच्छा के छ भन्र्े सम्बन्धमा र्ादहँ, ती कुराहरूलाई

लामो समयदे खि र्ै पररत्याग गररएका छर् ्। यी मानर्सहरू र दई
ु हजार विच अनघ मम्न्दरमा आफ्र्ै
व्यवसाय गर्े ती मानर्सहरूका बीर्मा के फरक छ?

यसपनछ, हामी यस अध्यायको अम्न्तम वाक्यलाई हे रौं: “ककर्कक मानर्सको पुत्र शबाथको

ददर्को समेत प्रभु हुर्ह
ु ु न्छ।” के यस वाक्यको व्यवहाररक पक्ष छ? के नतमीहरूले व्यवहाररक पक्ष
दे ख्न सक्छौ? परमेश्वरले भन्र्ुभएको हरे क कुरा उहाँको हृदयबाट आउँ छ, त्यसोभए उहाँले ककर् यसो

भन्र्ुभयो त? यसलाई नतमीहरू कसरी बुझ्छौ? नतमीहरूले अदहले यसको अथच बुझेका छौ होला तर
यो बोर्लएको समयमा धेरै मानर्सहरूले यसलाई बुझेर्र् ् ककर्कक मार्वजानत भिचरै व्यवस्थाको
युगबाट बादहर आएका चथए। नतर्ीहरूका नर्म्म्त षवश्राम ददर्बाट अलग हुर्ु धेरै र्ै कदठर् कुरा
चथयो, साँर्ो षवश्राम के हो भर्ी बुझ्र्े कुरा त झर् ् परको कुरा चथयो।

“मानर्सको पुत्र शबाथको ददर्को समेत प्रभु हुर्ुहुन्छ” भन्र्े वाक्यले परमेश्वरको हरे क कुरा
भौनतक प्रकृनतको छै र्, अनर् परमेश्वरले तेरा सबै भौनतक िाँर्ोहरू पूरा गर्च सक्र्ुभए तापनर् तेरा

सबै भौनतक िाँर्ोहरू पूरा भइसकेपनछ, के यी कुराहरूबाट आउर्े सन्तुम्ष्टले तैँले गर्े सत्यताको
िोजीको स्थार् र्लर् सक्छ र? यो स्पष्ट रूपमै सम्भव छै र्! परमेश्वरको स्वभाव अनर् उहाँर्सत

जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, ती दव
ु ै सत्यता र्ै हुर् ् जसको बारे मा हामीले सङ्ग्गनत गरे का छौँ। यसको
मूल्यलाई भौनतक वस्तुहरूर्सत तुलर्ा गर्च सककँदैर् र्ाहे ती जनतसक
ु ै मल्
ू यवार् ् र्ै ककर् र्होऊर् ्,
र् त यसको मूल्यलाई पैसा वा सम्पषि जस्ता कुराहरूमा आकलर् गर्च सककन्छ ककर्कक यो

भौनतक वस्तु होइर्, अनर् यसले हरे क व्यम्क्तको हृदयका िाँर्ोहरू पनू तच गदचछ। हरे क व्यम्क्तको
नर्म्म्त, यस्ता अमूतच सत्यताको मूल्य तैँले मूल्यवार् ् ठान्र्े कुर्ै पनर् भौनतक वस्तुहरूको मूल्यभन्दा

ठूलो हुर्ुपछच , होइर् र? यस अर्भव्यम्क्तमाचथ नतमीहरू धेरै अल्मर्लरहर्ु पदै र्। मैले भर्ेको कुराको
मुख्य बुँदा के हो भर्े, परमेश्वरर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, अनर् परमेश्वर सम्बन्धीका हरे क

कुरा प्रत्येक व्यम्क्तको नर्म्म्त सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुराहरू हुर् ् र कुर्ै भौनतक थोकले त्यसको
स्थार् र्लर् सक्दै र्। म तँलाई एउटा उदाहरण ददन्छु: जब तँ भोकाउँ छस ्, तँलाई भोजर् र्ादहन्छ।
यो िार्ा धेरथोर मीठो वा धेरथोर असन्तोिजर्क हुन्छ सक्छ, तर पेट भररएपनछ, भोक लागेको
त्यो र्मीठो अर्ुभूनत हुर्ेछैर्—यो जार्ेछ। तँ शाम्न्तमा बस्र् सक्र्ेछस ्, अनर् तेरो शरीर षवश्राममा
हुर्ेछ। मानर्सहरूको भोक भोजर्ले मेट्छ, तर जब तँ परमेश्वरलाई पछ्याइरहे को हुन्छस ् र तँसँग
उहाँको बझ
ु ाइ छै र् भन्र्े महसस
ु गछच स ्, तब तैँले तेरो हृदयको िालीपर्लाई कसरी समाधार् गर्च
सक्छस ्? के यसलाई भोजर्द्वारा समाधार् गर्च सककन्छ? अथवा, जब तैँले परमेश्वरलाई

पछ्याइरहे को हुन्छस ् अनर् उहाँको इच्छालाई बुझ्दै र्स ्, तब तेरो हृदयको भोकलाई मेटाउर्को लाचग
तैँले के प्रयोग गर्च सक्छस ्? परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुर्े तेरो मुम्क्तको अर्भ
ु वको प्रकक्रयामा, तेरो
स्वभावमा पररवतचर् गर्च िोम्जरहँदा, यदद तैँले उहाँको इच्छा बुझ्दै र्स ् वा उहाँको सत्यता के हो

भर्ी जान्दै र्स ् भर्े, यदद तैँले परमेश्वरको स्वभावलाई बझ्
ु दै र्स ् भर्े, के तैँले असहज महसस
ु
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गदै र्स ् र? के तैँले तेरो हृदयमा ठूलो भोक र नतिाचको महसुस गर्ेछैर्स ् र? के यी अर्ुभूनतहरूले

तँलाई तेरो हृदयमा षवश्रामको अर्ुभव गर्चबाट रोक्र्ेछैर् र? त्यसोभए, तैँले तेरो हृदयको त्यो
भोकलाई कसरी मेटाउर् सक्छस ्—के त्यसलाई समाधार् गर्े कुर्ै उपाय छ? कोही मानर्सहरू

ककर्मेल गर्च जान्छर् ्, कनतपय आफ्र्ो मर्को कुरा गर्च साथीहरूकहाँ जान्छर् ् कोही लामो सत
ु ाइमा
र्लप्त हुन्छर् ्, कोही परमेश्वरका वर्र्हरू धेरै पढ्छर् ्, वा आफ्र्ा कतचव्यहरू पूरा गर्च अझै बढी
कडा पररश्रम गछच र् ् अनर् धेरै प्रयास गछच र् ्। के यी कुराहरूले तेरो वास्तषवक कदठर्ाइहरूलाई

समाधार् गर्च सक्छर् ् र? नतमीहरू सबैले यस प्रकारका अभ्यासहरूलाई पण
ू च रूपले बझ्
ु दछौ। जब
तँ शम्क्तहीर् महसुस गछच स ्, जब तैँले सत्यताको वास्तषवकता र उहाँको इच्छा जान्र्को लाचग

अन्तदृचम्ष्ट प्राप्त गर्े ठूलो इच्छाको महसुस गछच स ्, तब तँलाई र्ादहर्े सबैभन्दा ठूलो कुरो के हो?

तँलाई र्ादहर्े कुरा भर्ेको पूरा भोजर् होइर्, अनर् केही दयाका वर्र्हरू पनर् होइर्, दे हको क्षखणक
आराम र सन्तुम्ष्टको कुरा त परै छाडौं—तैँले के गर्ुचपछच र कसरी गर्ुचपछच भन्र्े कुरा परमेश्वरले

तँलाई प्रत्यक्ष रूपमा र स्पष्ट रूपमा बताउर्ुभएको, सत्यता के हो सो स्पष्ट रूपमा बताउर्ुभएको

र्ादहँ तँलाई र्ादहर्े कुरा हो। यसलाई बुखझसकेपनछ यदद तैँले थोरै बुझाइ मात्र पनर् प्राप्त गररस ्
भर्े के तँ तेरो हृदयमा तैँले मीठो भोजर् िाएको भन्दा बढी सन्तुष्ट हुँदैर्स ् र? जब तेरो हृदय
सन्तुष्ट हुन्छ, के तेरो हृदय र तेरो पूरा व्यम्क्तत्वले साँर्ो षवश्राम प्राप्त गदै र् र? यस उपमा तथा
षवश्लेिणद्वारा, मैले ककर् नतमीहरूर्सत “मानर्सको पत्र
ु शबाथको ददर्को समेत प्रभु हुर्ह
ु ु न्छ” भन्र्े
यो वाक्य बाँड्र् र्ाहेँ भन्र्े कुरा के तैँले अदहले बुझ्छस ्? यसको अथच के हो भर्े, परमेश्वरबाट जे
आउँ छ, उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, अनर् उहाँको बारे मा रहे का हरे क कुरा अरू कुर्ै पनर्
कुराभन्दा ठूलो हुन्छ, जसर्भत्र तैँले बहुमूल्य भर्ी षवश्वास गरे को थोक वा व्यम्क्त पनर् पदचछर् ्।

भर्ाइको अथच, यदद कुर्ै व्यम्क्तले परमेश्वरको मि
ु बाट आएका वर्र्हरू हार्सल गर्च सक्दै र्र् ् वा
नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दै र्र् ् भर्े नतर्ीहरूले षवश्राम प्राप्त गर्च सक्दै र्र् ्। आज
नतमीहरूले यो िण्ड हे रेको म ककर् र्ाहन्छु भन्र्े कुरा नतमीहरूको भषवष्यका अर्ुभवहरूमा
नतमीहरूले बुझ्र्ेछौ—यो धेरै महत्त्वपूणच छ। परमेश्वरले गर्ुचहुर्े सबै कुरा सत्यता र जीवर् हो।

सत्यता यस्तो कुरा हो जसको कमी मानर्सहरूको जीवर्मा हुर्ुहुँदैर्, र यो यस्तो कुरा हो जुर्षवर्ा
मानर्सहरूले केही पनर् गर्च सक्दै र्र् ्; यो र्ै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भर्ेर पनर् तैँले भन्र् सक्छस ्।
तैँले यसलाई दे ख्र् वा छुर् र्सके तापनर्, तेरो नर्म्म्त यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्च सककँदै र्;
तेरो हृदयमा षवश्राम ल्याउर् सक्र्े एउटै मात्र कुरा यही हो।

के सत्यता सम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइ नतमीहरूको आफ्र्ै अवस्थाहरूर्सत जोडडएको छ?

वास्तषवक जीवर्मा, तैँले सामर्ा गरे का मानर्सहरू, घटर्ाहरू र वस्तह
ु रूर्सत कुर्-कुर् सत्यताहरू
सम्बम्न्धत छर् ् भर्ेर तैँले सुरुमा षवर्ार गर्ुचपछच ; नयर्ै सत्यताहरूको माझमा तैँले परमेश्वरको

इच्छा पिा लगाउर् सक्छस ् र उहाँको इच्छामा तैँले जे भेटेको छस ,् त्यसर्सत जोडडर् सक्छस ्।

यदद तैँले सामर्ा गरे का कुराहरूर्सत सत्यताका कुर्-कुर् पक्षहरूले सम्बन्ध राख्छर् ् भन्र्े तँलाई

थाहा छै र् तर प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको इच्छा िोजी गर्च जान्छस ् भर्े, यो एउटा अन्धो तररका
हो जसले पररणामहरू हार्सल गर्च सक्दै र्। यदद तँ सत्यताको िोजी गर्च र परमेश्वरको इच्छा
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बुझ्र् र्ाहन्छस ् भर्े, पदहले तैँले कस्ता कुराहरू तँमा घटे का छर् ्, सत्यताको कुर् पक्षहरूर्सत ती

सम्बम्न्धत छर् ् सो हे रेर, परमेश्वरको वर्र्मा नर्म्श्र्त सत्यताको िोजी गर्ुच आवश्यक हुन्छ, जुर्
तैँले अर्भ
ु व गरे को कुरार्सत सम्बम्न्धत छर् ्। त्यसपनछ तैँले त्यस सत्यतामा तेरो लाचग सदह
रहे को अभ्यासको मागचलाई िोजी गर्ुचपछच ; यसरी, तैँले परमेश्वरको इच्छाको अप्रत्यक्ष बुझाइ हार्सल
गर्च सक्छस ्। सत्यताको िोजी गर्ुच र अभ्यास गर्ुच याम्न्त्रक रूपले र्सद्धान्त प्रयोग गर्ुच वा

सूत्रलाई पालर् गर्ुच होइर्। सत्यता सूत्रबद्ध हुँदैर्, र् त यो नर्यम र्ै हो। यो मरे को छै र्, यो
आफैमा जीवर् हो, यो सजीव कुरा हो, र यो सम्ृ ष्ट गररएको थोकले जीवर्मा पछ्याउर्प
ु र्े नर्यम

र मानर्सर्सत जीवर्मा हुर्ुपर्े नर्यम हो। यो तैँले अर्ुभवद्वारा जनतसक्दो धेरै बुझ्र्ुपर्े कुरा
हो। तेरो अर्ुभवमा तँ जुर् अवस्थामा आइपग
ु े तापनर्, तँलाई परमेश्वरको वर्र् वा सत्यतादे खि

अलग गर्च सककँदै र्, र परमेश्वरको स्वभावको बारे मा तँ जे बुझ्छस ्, र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ
जे हुर्ुहुन्छ त्यसबारे तँलाई जे थाहा छ, ती सबैलाई परमेश्वरका वर्र्हरूमा व्यक्त गररएका छर् ्;

ती सत्यतार्सत फुकाउर्ै र्र्मल्र्े गरी गाँर्सएका छर् ्। परमेश्वरको स्वभाव अनर् उहाँर्सत जे छ

र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, ती आफैमा सत्यता हुर् ्; सत्यता परमेश्वरको स्वभाव तथा उहाँर्सत जे छ र
उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको षवशुद्ध प्रस्फुटर् हो। यसले उहाँर्सत जे छ, र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसलाई
ठोस बर्ाउँ छ र यसले उहाँर्सत जे हुर्ुहुन्छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसको प्रष्ट अर्भव्यम्क्त ददन्छ;
परमेश्वरले के मर् पराउर्ुहुन्छ अनर् के मर् पराउर्ह
ु ु न्र्, तैँले के गरे को उहाँ र्ाहर्ह
ु ु न्छ, अनर्
उहाँले तँलाई के गर्च अर्ुमनत ददर्ुहुन्र्, कुर् मानर्सहरूलाई उहाँले तुच्छ ठान्र्ुहुन्छ, कुर्
मानर्सहरूमा उहाँले आर्न्द र्लर्ुहुन्छ त्यसबारे यसले तँलाई अझ प्रत्यक्ष रूपमा बताउँ छ।

परमेश्वरले व्यक्त गर्ुचहुर्े सत्यताहरूको पछाडड, मानर्सहरूले उहाँको आर्न्द, ररस, शोक र िुशीको
साथै उहाँको सारलाई दे ख्न सक्छर् ्—यो उहाँको स्वभावको प्रकटीकरण हो। परमेश्वरर्सत जे छ र
उहाँ जे हुर्ुहुन्छ भर्ी जान्र्ु, अनर् उहाँको वर्र्बाट उहाँको स्वभाव बुझ्र्ु बाहे क, सबैभन्दा महत्वपूणच
िाँर्ो भर्ेको व्यम्क्तगत अर्ुभवद्वारा यो बुझाइसम्म पुग्र्ु हो। यदद परमेश्वरलाई चर्न्र्को लाचग
व्यम्क्तले आफूलाई वास्तषवक जीवर्बाट हटाउँ छ भर्े, नतर्ीहरूले त्यसलाई हार्सल गर्च सक्षम

हुर्ेछैर्र् ्। परमेश्वरको वर्र्बाट केही बुझाइ हार्सल गर्च सक्र्े मानर्सहरू छर् ्, तापनर् नतर्ीहरूको
बझ
ु ाइ र्सद्धान्तहरू तथा शब्दहरूमा सीर्मत हुन्छ, अनर् परमेश्वर स्वयम ् वास्तवमा कस्तो हुर्ह
ु ु न्छ

भन्र्े कुराबारे भेद उत्पन्र् हुन्छ।
अदहले हामीले कुराकार्ी गरररहे को षविय बाइबलमा र्ै लेखिएका कथाहरूको क्षेत्रर्भत्र छ। यी
कथाहरूद्वारा, अनर् घटे का यी घटर्ाहरूलाई षवश्लेिण गदाच, मानर्सहरूले उहाँले प्रकट गर्ुचभएको

उहाँको स्वभाव अनर् उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ सो कुरा बझ्
ु र् सक्छर् ्, अनर् यसले गदाच
परमेश्वरको हरे क पक्षलाई नतर्ीहरूले अझ वह
ृ त ् रूपमा, अझ गदहरो प्रकारले अनर् षवस्तार पूवचक
जान्र् सक्छर् ्। त्यसोभए, परमेश्वरको हरे क पक्षलाई जान्र्े एउटै मात्र तररका यी कथाहरूद्वारा

मात्रै हो? होइर्, एउटै मात्र तररका यो होइर्! ककर्कक राज्यको युगमा परमेश्वरले जे भन्र्ुहुन्छ र
उहाँले जुर् काम गर्ुचहुन्छ, त्यसले मानर्सहरूलाई उहाँको स्वभावबारे अझ राम्रोर्सत जान्र् र

त्यसबारे पण
ू च रूपले जान्र् सहायता गर्चसक्छ। तथाषप, मलाई के लाग्छ भर्े, बाइबलमा लेखिएका,
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मानर्सहरूका नर्म्म्त पररचर्त केही उदाहरण तथा कथाहरूद्वारा र्ै हामीलाई परमेश्वरको स्वभाव
जान्र् तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई बुझ्र् अर्लक सम्जलो हुर्ेछ। यदद यस
प्रकारले उहाँलाई चर्न्र्को नर्म्म्त तँलाई सक्षम तल्
ु याउर् मैले न्याय र सजायका वर्र्हरू तथा

परमेश्वरले आज व्यक्त गर्ुचहुर्े सत्यताहरूलाई एक-एक शब्द गरी र्लएँ भर्े, तैँले यो अनत सुस्त
र वाक्क लाग्दो छ बन्र्े महसुस गर्ेछस ्, अनर् कोही मानर्सहरूले त परमेश्वरका वर्र्हरू सूत्र

बद्ध छर् ् भन्र्े समेत महसुस गर्ेछर् ्। तर यदद मैले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको स्वभाव जान्र्
सहायता गर्चको नर्म्म्त बाइबलका यी कथाहरूलाई र्लएँ भर्े नतर्ीहरूले यसलाई ददक्क लाग्दो

महसुस ठान्र्ेछैर्ौ। तैँले भन्र् सक्छस ्, कक यी उदाहरणहरू व्याख्या गर्े क्रममा, त्यस समय

परमेश्वरको हृदयमा के चथयो त्यसका षववरणहरू—उहाँको मर्म्स्थनत तथा मर्ोभाव, उहाँका सोर्ाइ
तथा षवर्ारहरू—मानर्सहरूलाई मार्व भािामा र्ै बताइएको चथयो, अनर् यो सबैको लक्ष्य

परमेश्वरर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यो सूत्र बद्ध होइर् भर्ी नतर्ीहरूलाई बुझाउर्, महसुस
गर्च ददर्ु हो। यो दन्त्यकथा वा मानर्सहरूले दे ख्न र्सक्र्े वा छुर् र्सक्र्े कुर्ै कुरा होइर्। यो

साँम्च्र्कै अम्स्तत्वमा रहे को कुर्ै कुरा हो, जसलाई मानर्सहरूले महसुस तथा सराहर्ा गर्च सक्छर् ्।

अम्न्तम लक्ष्य यही हो। तैँले भन्र् सक्छस ् कक यस युगमा बाँचर्रहे का मानर्सहरू धन्यका हुर् ्।
नतर्ीहरूले परमेश्वरको पदहलेका कायचको बारे मा वह
ृ त ् बुझाइ प्राप्त गर्च बाइबलका कथाहरू प्रयोग
गर्च सक्छर् ्; नतर्ीहरूले उहाँले गर्चभ
ु एको कामद्वारा उहाँको स्वभावलाई दे ख्न सक्छर् ्; परमेश्वरले

व्यक्त गर्ुचभएका यी स्वभावहरूद्वारा नतर्ीहरूले मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको इच्छालाई बुझ्र्
सक्छर् ्, अनर् उहाँको पषवत्रताको ठोस प्रकटीकरणहरू तथा मार्वको नर्म्म्त उहाँको वास्तालाई
बुझ्र् सक्छर् ्, अनर् यसरी नतर्ीहरूले परमेश्वरको स्वभावको बारे मा अझ षवस्तत
ृ र अझ गदहरो
ज्ञार् प्राप्त गर्च सक्छर् ्। मलाई षवश्वास छ, कक नतमीहरू सबैले अदहले यो महसस
ु गर्च सक्छौ!

प्रभु येशूले अर्ुिहको युगमा पूरा गर्ुचभएको यस कामको क्षेत्रर्भत्र, तैँले परमेश्वरर्सत के छ र

उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको अको पक्षलाई दे ख्न सक्छस ्। यो पक्षलाई उहाँको दे हद्वारा प्रकट गररएको
चथयो, अनर् मानर्सहरूले उहाँको मार्वताको कारण यसलाई दे ख्न र बुझ्र् सके। परमेश्वरले कसरी

दे हमा आफ्र्ो मार्वता म्जउर्ुभयो सो कुरा मानर्सहरूले मानर्सको पुत्रमा दे िे, अनर् परमेश्वरको

ईश्वरत्व दे हद्वारा प्रकट भएको नतर्ीहरूले दे िे। यी दई
ु प्रकारका प्रकटीकरणहरूले मानर्सहरूलाई
एउटा वास्तषवक परमेश्वरलाई दे ख्ने तुल्यायो, अनर् त्यसले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको एउटा फरक

अवधारणा नर्माचण गर्च लगायो। तथाषप, संसारको सम्ृ ष्ट र व्यवस्थाको युगको अन्त्य बीर्को
समयावचधमा अथाचत ् अर्ुिहको युगभन्दा पदहले मानर्सहरूले दे िेका, सुर्ेका र अर्ुभव गरे का

परमेश्वरका पक्षहरू भर्ेका परमेश्वरको ईश्वरत्व, परमेश्वरले अभौनतक क्षेत्रर्भत्र गर्चभ
ु एका र

भन्र्ुभएका, अनर् उहाँले उहाँको दे ख्र् वा छुर् र्सककर्े वास्तषवक व्यम्क्तत्वबाट प्रकट गर्ुचभएका

कुराहरू मात्रै पछच र् ्। प्रायजसो, यी कुराहरूले मानर्सहरूलाई परमेश्वर आफ्र्ो महार्तामा यनत उच्र्

हुर्ुहुन्छ कक मानर्सहरू उहाँको र्म्जक जार् सक्दै र्र् ् भन्र्े महसुस गरायो। परमेश्वरले
मानर्सहरूलाई प्रायजसो ददर्ुभएको भाव के चथयो भर्े उहाँलाई बुझ्र्े नतर्ीहरूको क्षमताबाट उहाँ
घरी दे खिर्ुहुन्थ्यो र घरी हराउर्ुहुन्थ्यो, अनर् मानर्सहरूले यो पनर् महसस
ु गरे कक उहाँको हरे क
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षवर्ार तथा धारणा यनत रहस्यमय छ र यनत भ्रमपूणच छ कक नतर्लाई पहुँर् गर्े कुर्ै बाटो छै र्,
उहाँलाई बुझ्र्े र सराहर्ा गर्े प्रयासको कुरा त परै छोडौं। मानर्सहरूको नर्म्म्त, परमेश्वरको हरे क
कुरा धेरै टाढाको चथयो, यनत टाढाको कक मानर्सहरूले त्यसलाई दे ख्न सक्दै र्थे, त्यसलाई छुर्

सक्दै र्थे। उहाँ उच्र्मा आकाशमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े प्रतीत हुन्थ्यो, अनर् उहाँ बबलकुल अम्स्तत्वमा
हुर्ुहुन्र् जस्तै प्रतीत हुन्थ्यो। यसैकारण मानर्सहरूको नर्म्म्त, परमेश्वरको हृदय र मर् वा उहाँको
कुर्ै पनर् सोर्लाई बुझ्र्ु अप्राप्य चथयो, अनर् नतर्ीहरूको पहुँर्भन्दा पनर् परको कुरा चथयो।
परमेश्वरले व्यवस्थाको यग
ु मा केही ठोस काम गर्चभ
ु एको भए तापनर्, अनर् मानर्सहरूलाई उहाँको
सराहर्ा गर्च तथा उहाँको बारे मा केही वास्तषवक ज्ञार् प्राप्त गर्च लगाउर्को नर्म्म्त उहाँले केही

षवशेि वर्र्हरू जारी गर्ुचभएको तथा केही षवशेि स्वभावहरू प्रकट गर्ुचभएको भए तापनर्, अन्त्यमा,

परमेश्वरर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसको प्रकटीकरणहरू एउटा अभौनतक क्षेत्रबाट आएको
चथयो, अनर् मानर्सहरूले जे बुझे, नतर्ीहरूले जे जार्े, त्यो अझै पनर् उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे
हुर्ुहुन्छ त्यसको ईश्वरीय पक्षसँग सम्बम्न्धत चथयो। उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको
यस अर्भव्यम्क्तद्वारा मार्वजानतले उहाँको ठोस अवधारणा प्राप्त गर्च सकेर्, अनर् परमेश्वरबारे

नतर्ीहरूको षवर्ार अझै पनर् “पहुँर् गर्च र्सककर्े, अर्ुभूनतबाट बादहर-र्भत्र गरररहर्े आम्त्मक शरीर”
कै क्षेत्रर्भत्र अड्की बस्यो। परमेश्वरले मानर्सहरूको सामु दे िा पर्च भौनतक क्षेत्रको कुर्ै षवशेि
वस्तु वा स्वरूपको प्रयोग र्गर्चभ
ु एको कारण, मार्व भािा प्रयोग गरे र बयार् गर्च नतर्ीहरू असमथच

रहे । परमेश्वरको नर्म्म्त स्तर स्थाषपत गर्च, उहाँलाई ठोस बर्ाउर् र मार्वीकरण गर्च, जस्तै उहाँ
कनत अल्गो हुर्ुहुन्छ, उहाँ कनत ठूलो हुर्ुहुन्छ, उहाँलाई वास्तवमा के मर् पछच अनर् उहाँको
व्यम्क्तत्व के हो, त्यसको लाचग मानर्सहरूले आफ्र्ो हृदय र मर्हरूमा सधैँ आफ्र्ो भािा प्रयोग
गर्च र्ाहन्थे। वास्तवमा, मानर्सहरूले यस प्रकारले सोचर्रहे का छर् ् भन्र्े कुरा परमेश्वरले आफ्र्ो

हृदयमा जान्र्ुहुन्थ्यो। मानर्सहरूका िाँर्ोहरूको बारे मा परमेश्वरलाई अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा थाहा
चथयो, अनर् अवश्य र्ै, उहाँले के गर्ुचपछच भन्र्े पनर् उहाँलाई थाहा चथयो, त्यसैले उहाँले अर्ुिहको

युगमा बेग्लै तररकाले आफ्र्ो काम गर्ुचभयो। यो र्याँ तररका ईश्वरीय र मार्वीय दव
ु ै चथयो। प्रभु
येशूले काम गरररहर्ुभएको समयावचधमा, परमेश्वरर्सत धेरै मार्व अर्भव्यम्क्तहरू छर् ् भर्ी

मानर्सहरूले दे ख्न सक्थे। उदाहरणको नर्म्म्त, उहाँले र्ाच्र् सक्र्ह
ु ु न्थ्यो, उहाँ षववाहहरूमा सहभागी
हुर् सक्र्ुहुन्थ्यो, उहाँले मानर्सहरूर्सत कुराकार्ी गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो, नतर्ीहरूर्सत छलफल गर्च
सक्र्ुहुन्थ्यो। त्यसको अनतररक्त, प्रभु येशूले उहाँको ईश्वरत्वलाई प्रनतनर्चधत्व गर्े धेरै काम पनर्

पूरा गर्ुचभयो, अनर् वास्तवमा उहाँको यो सबै काम परमेश्वरको स्वभावको अर्भव्यम्क्त र प्रकाश

चथयो। यस अवचधमा, जब परमेश्वरको ईश्वरत्व मानर्सहरूले दे ख्न र छुर् सककर्े प्रकारले दे हमा

प्रकट भयो, तब उहाँ नतर्ीहरूको बुझाइबाट र्भत्र-बादहर गरररहर्ुहुन्छ वा नतर्ीहरू उहाँको र्म्जक
जार् सक्दै र्र् ् भन्र्े कुरालाई मानर्सहरूले उपरान्त महसुस गर्च छोडे। यसको षवपरीत, नतर्ीहरूले

उहाँको हरे क र्ालद्वारा, वर्र्हरूद्वारा, अनर् मानर्सको पुत्रको कामद्वारा परमेश्वरको इच्छालाई
जान्र् वा बुझ्र् प्रयास गर्च सके। मानर्सको दे हधारी पुत्रले परमेश्वरको ईश्वरत्वलाई आफ्र्ो

मार्वताद्वारा प्रकट गर्चभ
ु यो अनर् मार्वजानतलाई परमेश्वरको इच्छा प्रकट गर्चभ
ु यो। अनर्
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परमेश्वरको इच्छा तथा स्वभावलाई प्रकट गरे र, उहाँले आम्त्मक संसारमा बास गर्ुचहुर्े परमेश्वरलाई
मानर्सहरूकहाँ प्रकट पनर् गररददर्ुभयो, जसलाई दे ख्न वा छुर् सककँदै र्। मानर्सहरूले जे दे िे, त्यो
भौनतक स्वरूपमा दे ह र रगतले बर्ेको परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्थ्यो। त्यसैले, मानर्सको दे हधारी
पुत्रले परमेश्वर स्वयमको
् पदहर्ार्, परमेश्वरको हैर्सयत, प्रनतरूप, स्वभाव अनर् उहाँर्सत जे छ र

उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई ठोस र मार्वीय बर्ाउर्ुभयो। परमेश्वरको प्रनतरूपको सम्बन्धमा
मानर्सको पुत्रको बाह्य रूपमा केही सीर्मतताहरू भएको भए तापनर्, उहाँको सार अनर् उहाँर्सत

जे छ र उहाँ जे हुर्ह
्
पदहर्ार् तथा हैर्सयतलाई पण
ु ु न्छ, त्यसले परमेश्वर स्वयमको
ू च रूपमा
प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्थ्यो—व्यक्त गर्े शैलीमा मात्र केही र्भन्र्ताहरू चथए। मानर्सको पुत्रले उहाँको
मार्वतामा र उहाँको ईश्वरीयता दव
् पदहर्ार् तथा हैर्सयतलाई प्रनतनर्चधत्व
ु ैमा परमेश्वर स्वयमको
गरे को चथयो भन्र्े कुरालाई हामी इन्कार गर्च सक्दै र्ौं। तथाषप, यस समयावचधमा परमेश्वरले

दे हद्वारा काम गर्ुचभयो, दे हको दृम्ष्टकोणबाट बोल्र्ुभयो, अनर् मानर्सको पुत्रको पदहर्ार् र

हैर्सयतमा मार्वजानतको सामु उर्भर्ुभयो र यसले मानर्सहरूलाई परमेश्वरले मार्वजानतको सामु
ददर्ुभएको साँर्ो वर्र्हरू तथा कामलाई दे ख्र्े र अर्ुभव गर्े अवसर ददयो। यसले मानर्सहरूलाई

र्म्रताको बीर्मा उहाँको ईश्वरत्व तथा उहाँको महार्ता दे ख्ने अन्तदृचम्ष्ट ददर्ुको साथै परमेश्वरको
षवशुद्धता तथा वास्तषवकताको प्रारम्म्भक बुझाइ तथा पररभािा प्राप्त गर्च पनर् ददयो। प्रभु येशू

ले परू ा गर्चभ
ु एको काम, उहाँले काम गर्े तररकाहरू र उहाँले बोल्र्े दृम्ष्टकोण, आम्त्मक क्षेत्रमा

रहे को परमेश्वरको वास्तषवक व्यम्क्तत्वभन्दा फरक चथयो, तैपनर् उहाँको हरे क कुराले परमेश्वर

स्वयमलाई
्
साँर्ो रूपमा प्रनतनर्चधत्व गर्यो, जसलाई मार्वजानतले कदहल्यै दे िेका छै र्र् ्—यसलाई
इन्कार गर्च सककँदै र्। भन्र्ुको अथच, परमेश्वर जुर्सुकै रूपमा प्रकट हुर्ुभए तापनर्, उहाँले जुर्सुकै
दृम्ष्टकोणबाट बोल्र्भ
चु ए
ु ए तापनर्, अथवा उहाँले जर्
ु सक
ु ै प्रनतरूपमा मार्वजानतको सामर्ा गर्भ
तापनर्, परमेश्वरले अरू केहीलाई होइर्, तर आफैलाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ। उहाँले अरू कुर्ै
मार्वलाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्र्ुहुन्र्, र् त भ्रष्ट मार्वजानतमध्ये कसैलाई प्रनतनर्चधत्व गर्ुचहुन्छ।
परमेश्वर, परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ र यसलाई इन्कार गर्च सककँदै र्।

यसपनछ हामी प्रभु येशूले अर्ुिहको युगमा बताउर्ुभएको दृष्टान्तलाई हे र्ेछौं।
३. हराएको भेडाको दृष्टान्त

मिी १८:१२-१४ नतमीहरू कसरी सोच्छौ? यदद कुर्ै मानर्ससँग एक सय भेडा छर् ् र तीमध्ये

एउटा बरार्लन्छ भर्े के उसले उर्ान्सयलाई छाडेर पवचतहरूनतर गई बरार्लएको भेडालाई िोज्दै र्

र? अनर् यदद उसले भेट्टायो भर्े, म नतमीहरूलाई साँच्र्ै भन्दछु, ऊ र्बरार्लएका अन्य उर्ान्सय
भेडाहरूको भन्दा त्यस भेडाको नर्म्म्त धेरै आर्न्द मर्ाउँ छ। त्यसरी र्ै स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े नतमीहरूका
षपताको इच्छा यो छै र्, कक यी सार्ाहरूमध्ये एक जर्ा पनर् र्ष्ट होस ्।

यो अध्याय एउटा दृष्टान्त हो—यसले मानर्सहरूलाई कस्तो प्रकारको अर्ुभूनत ददन्छ? यहाँ

प्रयोग गररएको अर्भव्यम्क्तको तररका—दृष्टान्त—मार्व भािाको एउटा अलङ्ग्कार हो, अनर् त्यस

अथचमा यो मार्व ज्ञार्को क्षेत्रर्भत्र पदचछ। यदद परमेश्वरले व्यवस्थाको युगमा त्यस्तै प्रकारको कुर्ै
कुरा भन्र्भ
ु एको भए मानर्सहरूले परमेश्वर जो हुर्ुहुन्छ, त्यसर्सत ती वर्र्हरू साँर्ो रीनतले
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अर्ुरूप छै र्र् ् भन्र्े महसुस गथे तर जब मानर्सको पुत्रले अर्ुिहको युगमा यी वर्र्हरू बोल्र्ुभयो,
यसले मानर्सहरूलाई सान्त्वर्ा, न्यार्ोपर् अनर् घनर्ष्ठताको आभास गरायो। जब परमेश्वर दे ह

हुर्भ
ु यो, जब उहाँ मानर्सको रूपमा दे िा पर्चभ
ु यो, तब उहाँको हृदयको आवाज व्यक्त गर्च उहाँले
आफ्र्ै मार्वताबाट आएको एउटा उचर्त दृष्टान्त प्रयोग गर्ुचभयो। यो आवाजले परमेश्वरको आफ्र्ै
आवाज अनर् उहाँले त्यस युगमा गर्च र्ाहर्ुभएको कामलाई प्रनतनर्चधत्व गर्यो। यसले अर्ुिहको
युगमा मानर्सहरूप्रनतको परमेश्वरको आर्रणलाई पनर् प्रनतनर्चधत्व गर्यो। मानर्सहरूप्रनत

परमेश्वरको आर्रणको दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, उहाँले हरे क व्यम्क्तलाई एउटा भेडार्सत तल
ु र्ा गर्चभ
ु यो।

यदद एउटा भेडा हरायो भर्े, त्यसलाई भेट्टाउर् उहाँले जे पनर् गर्ुचहुन्थ्यो। जब उहाँ दे हमा
हुर्ुहुन्थ्यो, तब मार्वजानतको माझमा परमेश्वरले गर्ुचभएको कामको र्सद्धान्तलाई यसले
प्रनतनर्चधत्व गर्यो। परमेश्वरले त्यस काममा उहाँको अठोट र आर्रण कस्तो चथयो त्यसलाई
बयार् गर्च यस दृष्टान्तलाई प्रयोग गर्ुचभयो। परमेश्वर दे ह बन्र्ुको फाइदा यही र्ै चथयो: उहाँले

मार्वजानतको ज्ञार्को फाइदा र्लर् सक्र्ुहुन्थ्यो अनर् मानर्सहरूर्सत बोल्र् र आफ्र्ो इच्छा व्यक्त
गर्च मार्व भािाको प्रयोग गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। उहाँले मानर्सलाई मार्व तररकामा आफ्र्ो गहर्,
ईश्वरीय भािा व्याख्या गर्ुचभयो अथवा “अर्ुवाद गर्ुचभयो” जसलाई मार्व भािामा बुझ्र्

मानर्सहरूलाई कदठर् हुन्थ्यो। यसले उहाँको इच्छा बुझ्र् र उहाँले के गर्च र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा
जान्र् मानर्सहरूलाई सहायता गर्यो। उहाँले मार्व भािा प्रयोग गरे र, अनर् नतर्ीहरूले बझ्
ु र्े

ककर्समले बताएर पनर् मानर्सहरूर्सत मार्व दृम्ष्टकोणमा बातचर्त गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। उहाँले मार्व

भािा प्रयोग गरे र बोल्र् र काम गर्च पनर् सक्र्ुहुन्थ्यो ताकक मानर्सहरूले परमेश्वरको दया तथा
घनर्ष्ठतालाई महसुस गर्च सकूर् ्, ताकक नतर्ीहरूले उहाँको हृदयलाई दे ख्न सकूर् ्। यसमा नतमीहरूले
के दे ख्छौ? के परमेश्वरका वर्र् तथा कामहरूमा कुर्ै प्रनतबन्ध छ त? मानर्सहरूको दृम्ष्टकोणमा
त, परमेश्वर स्वयमले
् के भन्र् र्ाहर्ुभयो, जुर् काम उहाँले गर्च र्ाहर्ुभयो त्यसको बारे मा कुरा

गर्च वा उहाँको इच्छा व्यक्त गर्च परमेश्वरले कुर्ै पनर् प्रकारले मार्व ज्ञार्, भािा वा बोल्र्े

तररकाहरू प्रयोग गर्च सक्र्ुहुन्र्। तर यो गलत सोर्ाइ हो। परमेश्वरले यस प्रकारको दृष्टान्त

प्रयोग गर्ुचभयो ताकक मानर्सहरूले परमेश्वरको वास्तषवकता र सच्र्ाइ महसुस गर्च सकूर् ् अनर्

त्यस अवचधमा मानर्सहरूप्रनतको उहाँको आर्रण दे ख्न सकूर् ्। यस दृष्टान्तले लामो समयदे खि
व्यवस्थामुनर् म्जउँ दै आइरहे को मानर्सहरूलाई सपर्ाबाट ब्यूँझायो, अनर् यसले एकपनछ अको

पुस्ताका मानर्सहरूलाई प्रेररत गर्यो जो अर्ुिहको युगमा बाँर्ेका चथए। यस दृष्टान्तको अध्यायलाई
पढे र, मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े कायचमा परमेश्वरको इमार्दारीतालाई जान्र् र परमेश्वरको हृदयमा
मार्वजानतलाई प्रदार् गररएको वजर् तथा महत्त्वलाई मानर्सहरूले बुझ्दछर् ्।

यस अध्यायको अम्न्तम वाक्यलाई हामी हे रौं: “त्यसरी र्ै स्वगचमा हुर्ुहुर्े नतमीहरूका षपताको
इच्छा यो छै र्, कक यी सार्ाहरूमध्ये एक जर्ा पनर् र्ष्ट होस ्।” यो प्रभु येशूका आफ्र्ै वर्र्हरू

हुर् ्, कक स्वगचमा हुर्ुहुर्े षपताका वर्र्हरू हुर् ्? बादहरबाट हे दाच, यो प्रभु येशूले बोर्लरहर्ुभएको जस्तो
दे खिन्छ तर उहाँको इच्छाले परमेश्वरको इच्छालाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ, त्यसैले उहाँले यसो
भन्र्भ
ु एको हो: “त्यसरी र्ै स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े नतमीहरूका षपताको इच्छा यो छै र्, कक यी सार्ाहरूमध्ये
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एक जर्ा पनर् र्ष्ट होस ्।” त्यस समयमा मानर्सहरूले स्वगचमा बस्र्ुहुर्े षपतालाई मात्रै परमेश्वरको
रूपमा मान्थे अनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ो सामु जुर् व्यम्क्तलाई दे िे, नतर्ी केवल उहाँले पठाउर्ुभएका

व्यम्क्त मात्र हुर् ् अनर् नतर्ले स्वगचमा बस्र्ह
ु ु र्े षपतालाई प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र् भर्ी नतर्ीहरूले
षवश्वास गथे। त्यसैकारण, प्रभु येशूले यस दृष्टान्तको अन्त्यमा यो वाक्य थप्र्ु परे को चथयो, ताकक
मानर्सहरूले साँर्ो रीनतले मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको इच्छालाई महसुस गर्च सकूर् ् अनर्

उहाँले जे भन्र्ुभयो, त्यसको वास्तषवकता र षवशुद्धतालाई महसुस गर्च सकूर् ्। यो वाक्य भन्र्को
नर्म्म्त सरल भए पनर् यसलाई वास्ता र प्रेमसदहत बोर्लएको चथयो अनर् यसले प्रभु येशक
ू ो र्म्रता

र गुप्तपर्लाई प्रकट गरे को चथयो। परमेश्वर दे ह हुर्ुभए तापनर् वा उहाँले आम्त्मक क्षेत्रमा काम
गर्ुचभए तापनर्, उहाँले मार्व हृदयलाई सवोिम रीनतले जान्र्ुहुन्थ्यो, अनर् मानर्सहरूलाई के िाँर्ो
छ सो सवोिम रीनतले बुझ्र्ुहुन्थ्यो, मानर्सहरूले केको बारे मा चर्न्ता गछच र् ् सो जान्र्ुहुन्थ्यो, अनर्
नतर्ीहरूलाई कुर् कुराले अन्योलमा पाछच सो उहाँले जान्र्ुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले यो वाक्य थप्र्ुभयो।

यस वाक्यले मार्वजानतमा लुकेर रहे को एउटा समस्यालाई प्रकाशमा ल्यायो: मानर्सको पुत्रले जे
भन्र्ुहुन्थ्यो सो बारे मा मानर्सहरू शङ्ग्कालु हुन्थे, भर्ाइको अथच, जब प्रभु येशूले बोर्लरहर्ुभएको
हुन्थ्यो, तब उहाँले यो कुरा थप्र्ु पथ्यो: “त्यसरी र्ै स्वगचमा हुर्ह
ु ु र्े नतमीहरूका षपताको इच्छा यो
छै र्, कक यी सार्ाहरूमध्ये एक जर्ा पनर् र्ष्ट होस ्,” अनर् यही आधारमा मात्रै मानर्सहरूलाई

त्यसको षवशद्
ु धतामा षवश्वास गर्े तल्
ु याउर् र त्यसको षवश्वसर्ीयता सध
ु ार गर्चको लाचग उहाँका
वर्र्हरूले फल फलाउर् सक्थ्यो। यसले के दे िाउँ छ भर्े, जब परमेश्वर मानर्सको सामान्य पुत्र
हुर्ुभयो, तब परमेश्वर र मार्वजानतको एउटा अत्यन्तै अप्ठ्यारो सम्बन्ध भयो, अनर् मानर्सको
पुत्रको अवस्था नर्कै लाजमदो चथयो। यसले त्यस समयमा मानर्सहरूको माझमा प्रभु येशूको
हैर्सयत कनत महत्त्वहीर् चथयो सो कुरालाई पनर् दे िाउँ छ। जब उहाँले यो कुरा भन्र्भ
ु यो, तब यो

वास्तवमा मानर्सहरूलाई यो कुरा बताउर्को नर्म्म्त चथयो: नतमीहरू सुनर्म्श्र्त हुर् सक्छौ—यी
वर्र्हरूले मेरो हृदयमा के छ भन्र्े कुरालाई प्रनतनर्चधत्व गदै र्, तर ती परमेश्वरको इच्छा हुर् ्
जो नतमीहरूको हृदयमा हुर्ुहुन्छ। मानर्सको नर्म्म्त के यो व्यंग्यात्मक कुरा होइर् र? दे हमा काम
गरररहर्ुभएको परमेश्वरसँग उहाँको व्यम्क्तत्वमा र्भएका धेरै फाइदाहरू रहे को भए तापनर्, उहाँले

नतर्ीहरूका शङ्ग्का तथा नतरस्कारहरूको साथै नतर्ीहरूको संवेदर्ा शन्
ू यता तथा सस्
ु तपर्ालाई
सामर्ा गर्ुचपरे को चथयो। यसो भन्र् सककन्छ कक मानर्सको पुत्रको कामको प्रकक्रया भर्ेको

मार्वजानतको नतरस्कार अर्ुभव गर्ुच तथा उहाँको षवरुद्धमा नतर्ीहरूले गर्े होडबाजीको प्रकक्रयालाई
अर्ुभव गर्ुच चथयो। त्यसभन्दा बढी, यो नर्रन्तर रूपमा मार्वजानतको भरोसा म्जत्र् अनर् उहाँर्सत

जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ, त्यसद्वारा अनर् उहाँको आफ्र्ै सारद्वारा मार्वजानतलाई म्जत्र्को
नर्म्म्त काम गर्े प्रकक्रया चथयो। यो दे हधारी परमेश्वरले शैतार्को षवरुद्धमा भूर्ममा लडाइँ

लडडरहर्ुभएको छ भन्र्े कुरासँग त्यनत सम्बम्न्धत चथएर्; यो त परमेश्वर एउटा साधारण मानर्स

हुर्ुभयो र उहाँलाई पछ्याउर्ेहरूर्सत उहाँले संघिच गर्ुचभयो, अनर् यस संघिचमा मानर्सको पुत्रले
आफ्र्ो र्म्रताद्वारा, उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसद्वारा, अनर् उहाँको प्रेम र बुद्चधद्वारा
आफ्र्ो काम र्सध्याउर्भ
ु एको कुरासँग सम्बम्न्धत चथयो। उहाँले र्ाहर्ा गर्चभ
ु एका मानर्सहरूलाई
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उहाँले प्राप्त गर्ुचभयो, उहाँले पाउर् योग्य पदहर्ार् र हैर्सयतलाई उहाँले म्जत्र्ुभयो अनर् उहाँ
आफ्र्ो र्संहासर्मा “फककचर्ुभयो”।

यसपनछ हामी धमचशास्त्रका नर्म्र् दई
ु िण्डहरूलाई हे रौं:
४. सिरी गुणा सात पल्ट क्षमा दे ऊ

मिी १८:२१-२२ तब पत्रुस उहाँकहाँ आए र भर्े, प्रभु, मेरो भाइले मेरो षवरुद्ध कनत पटक पाप

गदाच मैले क्षमा गर्े? सात पटकसम्म? येशूले नतर्लाई भन्र्ुभयो, म नतमीलाई सात पटकसम्म
भम्न्दर्: तर, सात गण
ु ा सिरी पटकसम्म।
५. प्रभुको प्रेम

मिी २२:३७-३९ येशूले नतर्लाई भन्र्ुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्र्ा परमेश्वरलाई आफ्र्ो सम्पूणच

हृदयले, आफ्र्ो सम्पूणच प्राणले, आफ्र्ो सम्पूणच मार्ले प्रेम गर्ूच। यो पदहलो र महार् ् आज्ञा हो। र
दोस्रोर्ादहँ यस्तै छ, तैँले आफ्र्ो नछमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर्ुचपछच ।

यी दई
ु अध्यायहरूमध्ये, एउटाले क्षमाको बारे मा बताउँ दछ भर्े अकोले प्रेमको बारे मा। यी दई
ु

षवियहरूले प्रभु येशूले यस अर्ुिहको युगमा गर्च र्ाहर्ुभएको कामलाई वास्तषवक रूपमा प्रकाशमा
ल्याउँ छर् ्।

जब परमेश्वर दे ह बन्र्ुभयो, तब उहाँले आफ्र्ो साथमा आफ्र्ो कामको एउटा र्रण ल्याउर्ुभयो

जर्
ु उहाँले यो यग
ु मा व्यक्त गर्च र्ाहर्भ
ु एको नर्म्श्र्त काम कायचहरू र स्वभाव चथयो। त्यस

अवचधमा, मानर्सको पुत्रले गर्ुचभएको हरे क कुरा यस युगमा परमेश्वरले गर्च र्ाहर्ुभएको कामसँग
सम्बम्न्धत चथयो। उहाँले योभन्दा बढी पनर् गर्ुचहुन्र्चथयो कम पनर् गर्ुचहुन्र्चथयो। उहाँले
भन्र्ुभएको हरे क कुरा र उहाँले गर्ुचभएको हरे क प्रकारको काम सबै यस युगर्सत सम्बम्न्धत चथयो।

र्ाहे उहाँले त्यसलाई मार्व भािामा मार्व तररकाले व्यक्त गर्चभ
ु ए पनर् वा ईश्वरीय भािामा
व्यक्त गर्ुचभए पनर्, अनर् र्ाहे उहाँले जुर्सुकै तररकाले वा जुर्सुकै दृम्ष्टकोणबाट उहाँले त्यसो

गर्ुचभए पनर्, उहाँको लक्ष्य भर्ेको उहाँले के गर्च र्ाहर्ुहुन्थ्यो, उहाँको इच्छा के हो, अनर्

मानर्सहरूप्रनत उहाँका मापदण्डहरू के हुर् ् सो बुझ्र् मानर्सहरूलाई सहायता गर्ुच चथयो। उहाँको
इच्छा बुझ्र् र जान्र्, अनर् मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े उहाँको काम बुझ्र्को नर्म्म्त मानर्सहरूलाई

सहायता गर्च उहाँले षवर्भन्र् माध्यम तथा र्भन्र्ार्भन्र्ै दृम्ष्टकोणहरू प्रयोग गर्च सक्र्ह
ु ु न्छ।
त्यसैकारण, अर्ुिहको युगमा, प्रभु येशूले मार्वजानतलाई आफूले बताउर् र्ाहे को कुरा व्यक्त गर्च
उहाँले प्रायजसो मार्व भािाकै प्रयोग गर्ुचभएको हामी दे ख्छौं। अझ बढी, हामी उहाँलाई एउटा
साधारण मागचदशचकको दृम्ष्टकोणबाट उहाँले मानर्सहरूर्सत बोर्लरहर्ुभएको, नतर्ीहरूका िाँर्ोहरू

परू ा गरररहर्भ
ु एको, नतर्ीहरूले अर्रु ोध गरे का कुरामा नतर्ीहरूलाई सहायता गरररहर्भ
ु एको दे ख्छौं।
यस प्रकारको काम व्यवस्थाको युगमा दे खिएको चथएर् जुर् अर्ुिहको युगभन्दा पदहले आएको

चथयो। उहाँ मार्वजानतर्सत अझै बढी घनर्ष्ठ र दयालु हुर्ुभयो साथै रूप तथा व्यवहार दव
ु ैमा
उहाँले अझै बढी व्यवहाररक पररणामहरू हार्सल गर्च सक्र्ुभयो। मानर्सहरूलाई सिरी गुणा सात
पल्ट क्षमा गर्ुचपछच भन्र्े उपमाले साँम्च्र्कै यस बूँदलाई स्पष्ट पादचछ। यस उपमामा सङ्ग्ख्याले

हार्सल गरे को उद्दे श्य भर्ेको प्रभु येशल
ू े त्यस समयमा उहाँको अर्भप्रायको बारे मा मानर्सहरूलाई
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बुझ्र् लगाउर्को लाचग यो कुरा बताउर्ुभएको हो। उहाँको अर्भप्राय मानर्सहरूले अरूलाई क्षमा

गरुर् ् भन्र्े चथयो—एक पल्ट वा दई
ु पल्ट होइर्, अनर् सात पल्ट पनर् होइर्, तर सिरी गुणा सात

पल्ट। “सिरी गण
ु ा सात” को धारणार्भत्र कस्तो प्रकारको षवर्ार सामेल छ त? यो मानर्सहरूलाई
नतर्ीहरूको म्जम्मेवारीको रूपमा, नतर्ीहरूले र्सक्र्ैपर्े कुराको रूपमा, अनर् नतर्ीहरूले पछ्याउर्ै
पर्े “मागच” को रूपमा स्वीकार गर्च लगाउर्ु चथयो। यो एउटा उपमा मात्रै भए तापनर्, यसले एउटा

नर्णाचयक बुँदालाई प्रकाशमा ल्याउर् सहायता गदचछ। यसले मानर्सहरूलाई उहाँको भर्ाइको अथच
के हो त्यसलाई गदहरो प्रकारले बुझ्र् अनर् अभ्यासका उचर्त तररकाहरू र र्सद्धान्तहरू तथा

अभ्यासका मापदण्डहरू पिा लगाउर् सहायता गर्यो। मानर्सहरूले क्षमाको बारे मा र्सक्र्ुपछच र
षवर्ा सतच अर्चगन्ती पटक क्षमा गर्ुचपछच तर सहर्शीलता र अरूलाई बुझ्र्े आर्रण सदहत यसो

गर्ुचपछच भर्ेर स्पष्ट रूपमा बुझ्र् नतर्ीहरूलाई सहायता गर्यो र नतर्ीहरूलाई उचर्त अवधारणा
ददयो। जब प्रभु येशूले यो भन्र्ुभयो, तब उहाँको हृदयमा के चथयो? के उहाँले साँम्च्र्कै “सिरी गुणा

सात” सङ्ग्ख्याको बारे मा सोचर्रहर्ुभएको चथयो त? होइर्, उहाँले त्यसो गरररहर्ुभएको चथएर्।

परमेश्वरले मानर्सलाई क्षमा गर्े कुर्ै सङ्ग्ख्या छ र? यहाँ उल्लेि गररएको “सङ्ग्ख्याको गुणा” मा
धेरै मानर्सहरूले नर्कै र्ासो र्लन्छर् ,् जसले साँम्च्र्कै यस सङ्ग्ख्याको उत्पषि र अथचलाई बुझ्र्

र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरू प्रभु येशूको मुिबाट यो सङ्ग्ख्या ककर् नर्म्स्कयो सो बुझ्र् र्ाहन्छर् ्; यस

सङ्ग्ख्यामा गदहरो आशय छ भन्र्े षवश्वास नतर्ीहरू गदचछर् ्। तर वास्तवमा, यो परमेश्वरले प्रयोग
गर्ुचभएको एउटा मार्व अलङ्ग्कार मात्र चथयो। कुर्ै पनर् आशय वा अथचलाई मार्वजानतको नर्म्म्त
प्रभु येशूका मागहरू अर्ुसार र्लइर्ुपछच । जब परमेश्वर अझै दे हधारी भइसक्र्ुभएको चथएर्, त्यो

बेला उहाँले भन्र्ुभएको अचधकांश कुरा मानर्सहरूले बुझेर्र् ्, ककर्कक उहाँका वर्र्हरू पूणच
ईश्वरत्वबाट आएका चथए। उहाँले भन्र्भ
ु एको कुराको दृम्ष्टकोण र सन्दभच मार्वजानतको लाचग
अदृश्य र अगम्य चथयो यो आम्त्मक क्षेत्रबाट व्यक्त गररएको चथयो जसलाई मानर्सहरूले दे ख्न

सक्दै र्थे। दे हमा म्जउर्े मानर्सहरू आम्त्मक क्षे त्रबाट भएर जार् सक्दै र्चथए। तर परमेश्वर दे ह
बनर्सक्र्ुभएपनछ उहाँले मार्वजानतको दृम्ष्टकोणबाट बोल्र्ुभयो, अनर् उहाँ आम्त्मक क्षेत्रको

सीमादे खि बादहर आउर्ुभयो र त्यसलाई र्ाघ्र्ुभयो। मार्वजानतले परमेश्वरलाई बुझ्र् र चर्न्र्

सकूर् ्, उहाँको अर्भप्राय तथा उहाँको अपेक्षक्षत स्तरहरूलाई नतर्ीहरूको क्षमताको सीमार्भत्र तथा

नतर्ीहरूले सक्र्े स्तरसम्म आत्मसात ् गर्च सकूर् ् भर्ेर आफ्र्ो ईश्वरीय स्वभाव, इच्छा तथा

धारणालाई मार्वले कल्पर्ा गर्च सक्र्े कुराहरू, नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर्मा दे िेका तथा सामर्ा
गरे का कुराहरूद्वारा अनर् मानर्सहरूले स्वीकार गर्च सक्र्े षवचधहरू प्रयोग गरे र नतर्ीहरूले बुझ्र्
सक्र्े ज्ञार्द्वारा व्यक्त गर्च सक्र्भ
ु यो। मार्वजानतमा उहाँको कामको षवचध तथा र्सद्धान्त यही
र्ै चथयो। दे हमा काम गर्े परमेश्वरका धेरैजसो तररका तथा उहाँका र्सद्धान्तहरू मार्वताको

माध्यमले वा मार्वताद्वारा हार्सल गररएको भए तापनर्, यसले प्रत्यक्ष रूपमा ईश्वरत्वद्वारा काम
गरे र हार्सल गर्च र्सककर्े पररणामहरू हार्सल गर्च सक्यो। मार्वजानतमा परमेश्वरको काम अझै
बढी ठोस, षवशुद्ध तथा लक्षक्षत चथयो, षवचधहरू अझ धेरै लर्कदार चथए, अनर् यो व्यवस्थाको
यग
ु मा सम्पन्र् गररएको कामलाई र्ाघ्र्े ककर्समको चथयो।
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यसपनछ, हामी प्रभुलाई र तेरो नछमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्े षवियमा कुरा गरौं। के

यो ईश्वरत्वमा प्रत्यक्ष रूपले व्यक्त गररएको कुरा हो? होइर्, स्पष्ट रूपले र्ै होइर्! यी सबै कुराहरू

मानर्सको पत्र
ु ले मार्वतामा बोल्र्ुभएका कुराहरू हुर् ्; केवल मार्वले मात्रै “नछमेकीलाई आफैलाई
जस्तै प्रेम गर। नतमीहरूले आफ्र्ै जीवर्लाई हे रर्ाह गरे जस्तै अरूलाई प्रेम गर” भन्र्े जस्ता
कुरा भन्छर् ्। यस्तो प्रकारले बोल्र्े शैली नर्तान्त रूपले मार्वीय शैली हो। परमेश्वरले कदहल्यै

पनर् यस प्रकारले बोल्र्ुभएको छै र्। कम्तीमा, परमेश्वरको ईश्वरत्वमा उहाँर्सत यस्तो प्रकारको
भािा छै र् ककर्कक मार्वजानतलाई नर्यमबद्ध गर्च उहाँलाई “नछमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर”

भन्र्े जस्ता र्सद्धान्तको आवश्यकता पदै र्, ककर्कक मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको प्रेम

उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको स्वभाषवक प्रकटीकरण हो। के नतमीहरूले कदहल्यै
परमेश्वरले यस्तो भन्र्ुभएको सुर्ेका छौ: “म मार्वजानतलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गछुच?” नतमीहरूले

यस्तो कुरा सुर्ेका छै र्ौ, ककर्कक प्रेम परमेश्वरको सारमा अनर् उहाँ जेर्सत छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ
त्यसैमा छ। मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको प्रेम, र उहाँको आर्रण, अनर् उहाँले मानर्सहरूलाई

व्यवहार गर्े तररका, उहाँको स्वभावको स्वभाषवक अर्भव्यम्क्त तथा प्रकटीकरण हुर् ्। नछमेकीलाई
आफैलाई जस्तै प्रेम गर्े कुरालाई हार्सल गर्च उहाँले सतकच भएर एउटा नर्म्श्र्त प्रकारले यसो
गर्च, वा सतकच भएर कुर्ै नर्म्श्र्त षवचध वा र्ैनतक नर्यमलाई पछ्याउर्ु पदै र्—उहाँसँग पदहल्यै र्ै

यस प्रकारको सार हुन्छ। यसमा तँ के दे ख्छस ्? जब परमेश्वरले मार्वजानतकहाँ काम गर्चभ
ु यो,
उहाँका धेरै षवचधहरू, वर्र्हरू, अनर् सत्यताहरू मार्व तररकामा व्यक्त भएका चथए। तर, त्यसको
साथसाथै, परमेश्वरको स्वभाव, उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, अनर् उहाँको इच्छालाई,
मानर्सहरूले जान्र् र बुझ्र्को नर्म्म्त र्ै व्यक्त गररएका चथए। नतर्ीहरू जे जार्े र बुझे, त्यो

वास्तवमै उहाँको सार तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ह
्
ु ु न्छ त्यही चथयो, जसले परमेश्वर स्वयमको
अन्तनर्चदहत पदहर्ार् तथा है र्सयतलाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ। भर्ाइको अथच, दे हमा मानर्सको पुत्रले
जुर् हदसम्म सम्भव हुन्छ, र जनत ठीक ककर्समले सम्भव हुन्छ, त्यनत र्ै मात्रामा परमेश्वरको
अन्तनर्चदहत स्वभाव तथा सारलाई प्रकट गर्चभ
ु यो। मानर्सको पुत्रको मार्वता स्वगचमा हुर्ुहुर्े
परमेश्वरर्सतको मानर्सको कुराकार्ी र अन्तरकक्रयाको नर्म्म्त बाधा र्भएको मात्र होइर्, तर यो
सम्ृ ष्टका प्रभर्ु सत मार्वजानतलाई जोड्र्े एउटै मात्र माध्यम तथा एउटै मात्र पल
ु चथयो। अब, यस

क्षणमा, के अर्ुिहको युगमा प्रभु येशूले गर्ुचभएको कामको प्रकृनत तथा षवचधहरू र कामको हालको
र्रणबीर् धेरै समार्ताहरू छर् ् भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्दै र्? कामको हालको र्रणले पनर्

परमेश्वरको स्वभावलाई प्रकट गर्च धेरै मार्व भािा प्रयोग गछच , अनर् परमेश्वर स्वयमको
् इच्छालाई
प्रकट गर्च मार्वजानतको दै नर्क जीवर् तथा मार्व ज्ञार्का धेरै भािा तथा षवचधहरूको प्रयोग

गदचछ। परमेश्वर दे ह बनर्सक्र्ुभएपनछ, उहाँले मार्व दृम्ष्टकोणबाट बोर्लरहर्ुभएको भए तापनर् वा

ईश्वरीय दृम्ष्टकोणबाट बोर्लरहर्ुभएको भए तापनर्, उहाँको धेरैजसो भािा तथा अर्भव्यम्क्तका

षवचधहरू मार्व भािाको माध्यम तथा षवचधको माध्यमद्वारा आउँ दछ। अथाचत ् जब परमेश्वर दे ह
बन्र्ुहुन्छ, तब तेरो नर्म्म्त यो परमेश्वरको सवचशम्क्त तथा उहाँको बुद्चध, अनर् परमेश्वरको हरे क

वास्तषवक पक्ष जान्र्े सवोिम अवसर हो। जब परमेश्वर दे ह हुर्भ
ु यो, उहाँ हुककँदै जार्े क्रममा,
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उहाँले मार्वजानतको ज्ञार्, सामान्य बोध, भािा, अनर् मार्वताको प्रकटीकरणका षवचधहरू बुझ्र्ुभयो,
जान्र्ुभयो र बोध गर्ुचभयो। दे हधारी परमेश्वरर्सत यी कुराहरू नर्दहत चथयो जुर् कुराहरू, उहाँले
सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको मानर्सहरूबाट आएका चथए। ती उहाँको स्वभाव तथा उहाँको ईश्वरत्वलाई प्रकट

गर्चको नर्म्म्त दे हमा हुर्ुभएका परमेश्वरका औजारहरू भए, अनर् जब उहाँ मार्व दृम्ष्टकोणबाट
अनर् मार्व भािा प्रयोग गरे र मार्वजानतको माझमा काम गरररहर्भ
ु एको चथयो, यसले उहाँको
कामलाई अझ सान्दर्भचक, अझ षवशुद्ध, अझ सही बर्ायो। यसले उहाँको कामलाई मानर्सहरूको

नर्म्म्त अझ सल
ु भ अनर् अझ सम्जलै बझ्
ु र् सककर्े बर्ायो, यस प्रकारले परमेश्वरले र्ाहर्भ
ु एको
पररणामहरू हार्सल भए। के यस प्रकारले दे हमा काम गर्ुच परमेश्वरको नर्म्म्त अझ व्यवहाररक कुरा

होइर् र? के यो परमेश्वरको बुद्चध होइर् र? जब परमेश्वर दे ह बन्र्ुभयो, जब परमेश्वरको दे हले
आफूले गर्च र्ाहे को काम गर्च सक्यो, त्यसबेला र्ै उहाँले आफ्र्ो स्वभाव तथा उहाँको काम

व्यवहाररक रूपले प्रकट गर्ुचहुन्थ्यो, अनर् त्यो यस्तो समय पनर् चथयो जब उहाँले मानर्सका पुत्रको

रूपमा आचधकाररक रूपले आफ्र्ो सेवकाई सुरु गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। यसको अथच के चथयो भर्े ,
परमेश्वर
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उप्रान्त
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अन्तराल”

चथएर्, परमेश्वरले

सन्दे शवाहकहरूद्वारा सञ्र्ार गर्े आफ्र्ो काम रोक्र्ु हुर्ेचथयो, अनर् परमेश्वरले र्ाहर्ुभए
अर्ुसार उहाँ आफैले व्यम्क्तगत रूपले दे हमा सबै वर्र्हरू तथा काम प्रकट गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो।

यसको अथच यो पनर् चथयो कक परमेश्वरले मुम्क्त ददर्ुभएका मानर्सहरू उहाँर्सत र्म्जक चथए,
उहाँको व्यवस्थापर्को काम र्याँ क्षेत्रर्भत्र प्रवेश गररसकेको चथयो, अनर् सबै मार्वजानतले एउटा
र्याँ युगको सामर्ा गर्च लागेका चथए।

प्रभु येशू जन्मर्ुभएको बेला धेरै घटर्ाहरू घटे भन्र्े कुरा बाइबल पढे का हरे कले जान्दछर् ्।

ती घटर्ाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो उहाँलाई ददयाबलसहरूका राजाले िेदेको घटर्ा चथयो, जर्
ु यनत
र्रम चथयो कक त्यसबेला सहरका दई
ु विचका र त्यसभन्दा मुनर्का सबै बच्र्ाहरू संहार गररएका

चथए। यो स्पष्ट कक मानर्सहरूको माझमा दे ह भएर परमेश्वरले ठूलो जोखिम उठाउर्ुभयो;

मार्वजानतलाई उद्धार गर्े व्यवस्थापर् पूरा गर्चको नर्म्म्त उहाँले र्ुकाउर्ुभएको मूल्य ठूलो चथयो
भन्र्े कुरा पनर् स्पष्ट छ। परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त दे हमा आफ्र्ो कामको नर्म्म्त

सँगाल्र्भ
ु एको महार् ् आशाहरू पनर् प्रष्टै छर् ्। जब परमेश्वरको दे हले मार्वजानतको माझमा काम

सम्हाल्र् सक्षम भयो, तब उहाँले कस्तो महसुस गर्ुचभयो? मानर्सहरूले केही हदसम्म त्यसलाई

बुझ्र् सक्षम हुर्ुपछच , होइर् र? कम्तीमा, परमेश्वर िुशी हुर्ुहुन्थ्यो ककर्कक उहाँले मार्वजानतको
माझमा आफ्र्ो र्याँ काम गर्च सुरु गर्च सक्र्ुभयो। जब प्रभु येशूले बम्प्तस्मा र्लर्ुभयो र उहाँले
आफ्र्ो सेवकाई परू ा गर्े आफ्र्ो काम आचधकाररक रूपमा सरु
ु गर्चभ
ु यो, तब परमेश्वरको हृदय

आर्न्दले भाव-षवभोर भएको चथयो ककर्कक धेरै विचहरूको प्रतीक्षा र तयारीपनछ, अन्ततुः उहाँले
एउटा सामान्य मानर्सको दे ह धारण गर्ुचभई मासु र रगतको रूपमा आफ्र्ो र्याँ काम सुरु गर्च
सक्र्ुभयो जसलाई मानर्सहरूले हे र्च र छुर् सक्थे। अन्ततुः मानर्सको पदहर्ार्मा उहाँले

मानर्सहरूर्सत आमर्े-सामर्े घनर्ष्ठ भएर बोल्र् सक्र्ुभयो। अन्ततुः परमेश्वर मार्व तररकाहरू

तथा मार्व भािाद्वारा मार्वजानतर्सत आमर्े-सामर्े आउर् सक्र्भ
ु यो; उहाँले मार्व भािा प्रयोग
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गरे र मार्वजानतको नर्म्म्त जुटाउर् सक्र्ुभयो, नतर्ीहरूलाई अन्तदृचम्ष्ट ददर् सक्र्ुभयो, अनर्
नतर्ीहरूलाई सहायता गर्च सक्र्ुभयो; उहाँले नतर्ीहरूर्सत एउटै टे बुलमा िार् सक्र्ुभयो अनर् त्यही

ठाउँ मा बस्र् सक्र्भ
ु यो। उहाँले मानर्सहरूलाई, थोकहरूलाई अनर् हरे क कुरालाई मानर्सहरूले जर्
ु

प्रकारले त्यसलाई दे ख्थे, त्यही प्रकारले नतर्ीहरूका आँिाहरूद्वारा दे िेजस्तै गरी दे ख्न सक्र्ुभयो।
परमेश्वरको नर्म्म्त, यो पदहले र्ै दे हमा उहाँको कामको पदहलो षवजय चथयो। यसो पनर् भन्र्

सककन्छ कक यो एउटा ठूलो कामको पररपूणचता चथयो—यो वास्तवमै यस्तो कुरा चथयो जसमा

परमेश्वर अत्यन्त िश
ु ी हुर्ह
ु ु न्थ्यो। त्यसबेला दे खि सरु
ु गरे र, पदहलो पल्ट मार्वजानतको माझमा
आफ्र्ो काममा परमेश्वरले एक प्रकारको र्ैर् महसुस गर्ुचभयो। हुर् आएका सबै घटर्ाहरू अनत
व्यवहाररक तथा अनत स्वभाषवक चथए, अनर् परमेश्वरले महसुस गर्ुचभएको र्ैर् अत्यन्त साँर्ो

चथयो। मार्वजानतको नर्म्म्त, जब हरे क पटक परमेश्वरको कामको र्याँ र्रण पूरा हुन्छ, अनर् जब
हरे क पल्ट परमेश्वरले सन्तुष्ट महसुस गर्ुचहुन्छ, त्यसबेला मार्वजानत परमेश्वर र मुम्क्तको र्म्जक
आउर् सक्छ। परमेश्वरको नर्म्म्त, यो उहाँको र्याँ कामको सुरुवात, उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ालाई

अनघ बढाउर्ु हो, अनर् त्यसबाहे क यी उहाँका अर्भप्रायहरू पूरा हुर्े समय पनर् हुर् ्। मार्वजानतको
नर्म्म्त, त्यस्तो अवसरको आगमर् सौभाग्यपूणच, र अत्यन्तै असल कुरा हो; परमेश्वरको मुम्क्तको
प्रतीक्षा गर्े सबैको लाचग, यो अनत महत्वपूणच र आर्न्ददायी समार्ार हो। जब परमेश्वरले कामको
एउटा र्याँ र्रण अनघ बढाउर्ह
ु ु न्छ, तब उहाँर्सत एउटा र्याँ सरु
ु वात हुन्छ, अनर् जब यस र्याँ
काम र र्याँ सुरुवातलाई मार्वजानतको माझमा सुरुवात तथा पररचर्त गराइन्छ, त्यसबेला कामको

यो र्याँ सुरुवातलाई पदहल्यै नर्धाचररत र पूरा गररएको हुन्छ अनर् अम्न्तम असर तथा फललाई
परमेश्वरले पदहल्यै दे खिसक्र्ुभएको हुन्छ। यो यस्तो बेला पनर् हो जब यी असरहरूले परमेश्वरलाई
सन्तष्ु ट महसस
ु गराउँ छर् ्, अनर् वास्तवमै, यो उहाँको हृदय िश
ु ी हुर्े समय पनर् हो। परमेश्वरले
आश्वस्त महसुस गर्ुचहुन्छ ककर्कक उहाँको दृम्ष्टमा, उहाँले िोजी गरररहर्ुभएका मानर्सहरूलाई

उहाँले पदहल्यै दे खिसक्र्ुभएको र नर्धाचरण गररसक्र्ुभएको हुन्छ, अनर् यस समूहका मानर्सहरूलाई
पदहल्यै हार्सल गररसक्र्ुभएको हुन्छ, जुर् समूहले उहाँको कामलाई सफल तुल्याउर् र उहाँलाई

सन्तुम्ष्ट ददर् सक्छर् ्। यस प्रकारले, उहाँले आफ्र्ा कफक्रीहरूलाई पन्छ्याउर्ुहुन्छ, अनर् उहाँले िुशी
महसस
ु गर्चुहुन्छ। अको शब्दमा, जब परमेश्वरको दे हले मानर्सको माझमा र्याँ कामको सरु
ु वात
गर्च सक्छ, अनर् उहाँले जुर् काम गर्ैपछच , त्यसलाई षवर्ा अवरोध सुरु गर्ुचहुन्छ, अनर् जब उहाँले

सबै पूरा भइसकेका छर् ् भर्ी महसुस गर्ुचहुन्छ, तब उहाँको नर्म्म्त अन्त्य पदहले र्ै दे ख्र् सककर्े
कुरा भइसकेको हुन्छ। यसको कारणले उहाँ सन्तुष्ट हुर्ुहुन्छ, अनर् उहाँको हृदय िश
ु ी हुन्छ।
परमेश्वरको िश
ु ी कसरी प्रकट हुन्छ? यसको उिर के हुर्सक्छ भर्ेर के नतमीहरूले कल्पर्ा गर्च

सक्छौ? के परमेश्वर रुर्ुहुन्छ होला? के परमेश्वर रुर् सक्र्ुहुन्छ? के परमेश्वरले ताली बजाउर्
सक्र्ुहुन्छ? के परमेश्वर र्ाच्र् सक्र्ुहुन्छ? के परमेश्वर गाउर् सक्र्ुहुन्छ? यदद सक्र्ुहुन्छ भर्े

उहाँले के गाउर्ुहुन्छ? अवश्य, परमेश्वरले एउटा सुन्दर, हृदयस्पशी गीत गाउर् सक्र्ुहुन्छ, जुर्
गीतले उहाँको हृदयको आर्न्द र िश
ु ीलाई प्रकट गर्च सक्छ। उहाँले मार्वजानतको नर्म्म्त, आफ्र्ो

नर्म्म्त, अनर् सबै कुराहरूको नर्म्म्त गाउर् सक्र्ह
ु ु न्छ। परमेश्वरको िश
ु ीलाई कुर्ै पनर् तररकाले
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प्रकट गर्च सककन्छ—यो सबै सामान्य र्ै छ ककर्कक परमेश्वरर्सत आर्न्द र पीडाहरू छर् ्, अनर्

उहाँका षवर्भन्र् भावर्ाहरूलाई षवर्भन्र् प्रकारले प्रकट गर्च सककन्छ। यो उहाँको अचधकार हो, अनर्
यो भन्दा कुर्ै पनर् कुरा बढी सामान्य तथा उचर्त हुर् सक्दै र्। मानर्सहरूले यसको बारे मा अन्यथा
सोच्र्ु हुँदैर्। नतमीहरूले परमेश्वरलाई उहाँले यस्तो वा उस्तो प्रकारले काम गर्ुच हुँदैर् भर्ी
“नर्यन्त्रण गर्े मन्त्र”[क] प्रयोग गर्े कोर्सस गर्ुच हुँदैर्, अनर् यस प्रकारले उहाँर्सत भएको उहाँको
िुशी वा कुर्ै भावर्ालाई सीर्मत गर्ुच हुँदैर्। मानर्सहरूको हृदयमा परमेश्वर िुशी हुर् सक्र्ुहुन्र्,

आँशु बगाउर् सक्र्ह
ु ु न्र्, बबलौर्ा गर्च सक्र्ुहुन्र्—उहाँले कुर्ै भावर्ालाई प्रकट गर्च सक्र्ह
ु ु न्र्। यी
दई
ु सङ्ग्गनतको अवचधमा हामीले गरे को कुराकार्ीद्वारा, म षवश्वास गछुच कक नतमीहरूले परमेश्वरलाई
यस प्रकारले उप्रान्त हे र्ेछैर्ौ, तर परमेश्वरलाई केही स्वतन्त्रता र छुटकारामा म्जउर् ददर्ेछौ। यो

अनत राम्रो कुरा हो। भषवष्यमा, नतमीहरूले परमेश्वर दुःु िी हुर्ुभएको सुन्दा यदद नतमीहरूले साँम्च्र्
र्ै परमेश्वरको दुःु ि अर्ुभव गर्च सक्छौ अनर् नतमीहरूले उहाँ िुशी हुर्ुभएको सुन्दा नतमीहरूले

साँम्च्र् र्ै परमेश्वरको िुशी अर्ुभव गर्च सक्छौ भर्े कम्तीमा नतमीहरूले परमेश्वरलाई कुर् कुराले

िुशी बर्ाउँ छ र कुर् कुराले दुःु िी बर्ाउँ छ भन्र्े कुरालाई स्पष्ट प्रकारले जान्र् र बुझ्र् सक्छौ।
परमेश्वर दुःु िी भएको कारण जब तैँले दुःु ि महसुस गर्च सक्छस ्, अनर् परमेश्वर िुशी हुर्ुभएको
कारण जब तैँले िुशी महसुस गर्च सक्छस ्, तब उहाँले तेरो हृदयलाई पूणच रूपले हार्सल
गररसक्र्भ
ु एको हुन्छ अनर् तेरो र उहाँको बीर्मा उप्रान्त कुर्ै बाधा हुर्ेछैर्। तैँले मार्व कल्पर्ा,
धारणा र ज्ञार्ले उप्रान्त उहाँलाई करमा पार्े प्रयास गर्ेछैर्स ्। त्यस समयमा, तेरो हृदयमा

परमेश्वर जीषवत हुर्ुहुर्ेछ र जीवन्त हुर्ुहुर्ेछ। उहाँ तेरो जीवर्को परमेश्वर र तेरो सबै कुराको
मार्लक हुर्ुहुर्ेछ। के नतमीहरूर्सत यस प्रकारका आकांक्षाहरू छर् ्? के नतमीहरूले यसलाई हार्सल
गर्च सक्छौ भन्र्ेमा के नतमीहरू षवश्वस्त छौ?

यसपनछ, हामी धमचशास्त्रबाट नर्म्र् अध्यायहरू पढौं:
६. डाँडाको उपदे श

आर्न्द वाणीहरू (मिी ५:३-१२)
र्ूर् र ज्योनत (मिी ५:१३-१६)
व्यवस्था (मिी ५:१७-२०)
ररस (मिी ५:२१-२६)

व्यर्भर्ार (मिी ५:२७-३०)

षववाहषवच्छे द (मिी ५:३१-३२)
शपथ (मिी ५:३३-३७)

क. “नर्यन्त्रण गर्े मन्त्र” एउटा मन्त्र हो जुर् र्भक्षु ताङ सन्जाङले पम्श्र्मतफचको यात्रा र्ामक चर्नर्याँ उपन्यासमा
प्रयोग गरे का छर् ्। उर्ले यो मन्त्रको प्रयोग गरे र सर् वक
ु ोङलाई नर्यन्त्रण गर्च नतर्को र्शर वररपरर एउटा धातक
ु ो पट्टी
बाँचध ददन्छर् ्, नतर्लाई गम्भीर रूपमा टाउको दि
ु ाउँ छ, र यसरी नतर्लाई नर्यन्त्रणमा ल्याउँ छर् ्। यो व्यम्क्तलाई बाँध्र्े
कुर्ै थोकको बारे मा बताउर्े एउटा उपमा बर्ेको छ।
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आँिाको बदला आँिा (मिी ५:३८-४२)

आफ्र्ो शत्रुलाई प्रेम गर (मिी ५:४३-४८)
ददर्े षवियमा नर्दे शर् (मिी ६:१-४)
प्राथचर्ा (मिी ६:५-८)

७. प्रभु येशूका दृष्टान्तहरू

बीउ छर्ेको दृष्टान्त (मिी १३:१-९)
सामाको दृष्टान्त (मिी १३:२४-३०)

रायोको दार्ाको दृष्टान्त (मिी १३:३१-३२)
िर्मरको दृष्टान्त (मिी १३:३३)

सामाको दृष्टान्त व्याख्या गररएको (मिी १३:३६-४३)
गाडधर्को दृष्टान्त (मिी १३:४४)

मोतीको दृष्टान्त (मिी १३:४५-४६)

महाजालको दृष्टान्त (मिी १३:४७-५०)
८. आज्ञाहरू

मिी २२:३७-३९ येशूले नतर्लाई भन्र्ुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्र्ा परमेश्वरलाई आफ्र्ो सम्पूणच

हृदयले, आफ्र्ो सम्पण
ू च प्राणले, आफ्र्ो सम्पण
ू च मार्ले प्रेम गर्च।ू यो पदहलो र महार् ् आज्ञा हो। र
दोस्रोर्ादहँ यस्तै छ, तैँले आफ्र्ो नछमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर्ुचपछच ।

सुरुमा हामी “डाँडाको उपदे श” का षवर्भन्र् भागहरूलाई एक-एक गरी हे रौं: यी षवर्भन्र्

भागहरूले कुर् कुरालाई छोएका छर् ्? नर्श्र्यताको साथमा यसो भन्र् सककन्छ, कक यी षवर्भन्र्
भागहरूका षवियवस्तह
ु रू मानर्सहरूको जीवर्का नर्म्म्त व्यवस्थाको यग
ु का र्ीनत नर्यमहरूभन्दा

बढी उच्र्, बढी ठोस र बढी र्म्जक छर् ्। आधुनर्क शब्दावलीहरूमा भन्दा, यी कुराहरू मानर्सहरूको
व्यवहाररक अभ्यासको नर्म्म्त बढी सान्दर्भचक छर् ्।

हामी नर्म्र् षवियवस्तुको बारे मा पढौं: तैँले आर्न्द वाणीहरूलाई कसरी बुझ्र्ुपछच ? व्यवस्थाको

बारे मा तैँले कसरी बुझ्र्ुपछच ? ररसलाई कसरी पररभाषित गररर्ुपछच ? व्यर्भर्ारीहरूलाई कसरी व्यवहार
गररर्ुपछच ? षववाहषवच्छे दको बारे मा कसरी बखु झर्ुपछच , अनर् त्यसको बारे मा के कस्ता नर्यमहरू

छर् ्? कसले षववाहषवच्छे द गर्च सक्छ अनर् कसले षववाहषवच्छे द गर्च सक्दै र्? शपथहरू, आँिाको

बदला आँिा, नछमेकीहरूलाई प्रेम गर्े , परोपकारी हुर्े सम्बन्धमा के भनर्एको छ? र यस्तै आदद
इत्यादद। यी सबै कुराहरूले परमेश्वरमाचथ मार्वजानतको षवश्वासको अभ्यासका हरे क पक्ष तथा

नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउर्प
ु र्े कुरार्सत सम्बन्ध राख्छर् ्। यीमध्ये केही अभ्यासहरू आज
लागू हुन्छर् ्, यद्यषप हाल मानर्सहरूले गर्ुचपर्ेभन्दा ती सतही छर् ्—ती त परमेश्वरमाचथ षवश्वास
गदाच मानर्सहरूले सामर्ा गर्ुचपर्े तुलर्ात्मक रूपमा आधारभूत सत्यताहरू हुर् ्। प्रभु येशूले काम
सुरु गर्ुचभएको समयदे खि र्ै उहाँले मानर्सहरूको जीवर् स्वभावमाचथ काम सुरु गररसक्र्ुभएको

चथयो तर उहाँको कामका यी पक्षहरू व्यवस्थाको जगमाचथ र्ै आधाररत चथए। यी षवियहरूको

बारे मा बोल्र्े नर्यम तथा तररकाहरूले सत्यतार्सत कुर्ै सम्बन्ध रािे त? अवश्य र्ै रािे! पदहलेका
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सबै र्ीनत नर्यम तथा र्सद्धान्तहरूका साथै अर्ुिहको युगका यी उपदे शहरू परमेश्वरको स्वभाव

तथा उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसर्सत, अनर् सत्यतार्सत सम्बम्न्धत चथए। परमेश्वरले
र्ाहे जे-सक
ु ै व्यक्त गर्चभ
ु ए तापनर्, उहाँले र्ाहे अर्भव्यम्क्तको जर्
ु सक
ु ै तररका वा भािा प्रयोग
गर्ुचभए तापनर् उहाँले व्यक्त गर्ुचहुर्े कुराहरूको जग, मूल र सुरुवाती बबन्द ु उहाँको स्वभाव तथा

उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसका र्सद्धान्तहरूमा हुन्छर् ्। यो पूणच रूपले सत्य छ।
त्यसैले, उहाँले भन्र्ुभएका यी कुराहरू अदहले अर्ल सतही जस्तो प्रतीत भए तापनर् ती सत्य
होइर्र् ् भर्ी तँ अझै भन्र् सक्दै र्स ्, ककर्कक अर्ि
ु हको यग
ु मा परमेश्वरको इच्छालाई सन्तष्ु ट
तुल्याउर् अनर् नतर्ीहरूको जीवर् स्वभावलाई पररवतचर् गर्े कुरा हार्सल गर्च मानर्सहरूका नर्म्म्त

ती अपररहायच चथए। यी उपदे शहरूमध्ये कुर्ै एउटा उपदे श सत्यतार्सत मेल िाँदैर् भर्ी के तँ
भन्र् सक्छस ्? अहँ, तैँले सक्दै र्स ्! तीमध्ये हरे क र्ै सत्यता हो ककर्कक ती सबै परमेश्वरले

मार्वजानतलाई ददर्ुभएका मापदण्डहरू चथए; ती सबै परमेश्वरद्वारा ददइएका र्सद्धान्तहरू तथा
क्षेत्र चथए, जसले मानर्सलाई उसले कसरी व्यवहार गर्ुचपछच भर्ी दे िाउँ छ, अनर् यी कुराहरूले

परमेश्वरको स्वभावलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । तथाषप, त्यस समयमा नतर्ीहरूको जीवर्को वद्
ृ चधस्तरको आधारमा, नतर्ीहरूले स्वीकार गर्च र बुझ्र् सक्र्े कुरा ती मात्रै चथए। मानर्सजानतको

पापको समाधार् अझै भएको चथएर्, त्यसकारण प्रभु येशूले नयर्ै वर्र्हरू मात्रै जारी गर्च सक्र्ुभयो,
अनर् उहाँले त्यस समयका मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूले कसरी व्यवहार गर्चप
ु छच , नतर्ीहरूले के गर्चप
ु छच ,
नतर्ीहरूले कुर् र्सद्धान्तहरू तथा क्षेत्रर्भत्र रहे र कामहरू गर्ुचपछच अनर् परमेश्वरमा कसरी षवश्वास
गर्ुचपछच र उहाँका मापदण्डहरू पूरा गर्ुचपछच भर्ी मानर्सहरूलाई बताउर् यसै क्षेत्रर्भत्र रहे का सरल

र्शक्षाहरूलाई मात्रै प्रयोग गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। यो सबै त्यस समयका मार्वजानतको कदमा आधाररत
रहे र नर्धाचररत गररन्थ्यो। व्यवस्थाको अधीर्मा म्जइरहे का मानर्सहरूका नर्म्म्त यी र्शक्षाहरू
स्वीकार गर्ुच सम्जलो चथएर्, त्यसैले प्रभु येशूले जे र्सकाउर्ुभयो, त्यो यसै क्षेत्रर्भत्र रहर्ुपथ्यो।
यसपनछ, अब हामी “प्रभु येशूका दृष्टान्तहरू” का षवर्भन्र् षवियवस्तुहरूलाई हे र्ेछौं।

पदहलो, बीउ छर्ेको दृष्टान्त हो। यो एउटा अत्यन्त र्ािलाग्दो दृष्टान्त हो; बीउ छर्ुच

मानर्सहरूको जीवर्को एउटा साधारण घटर्ा हो। दोस्रो सामाको दृष्टान्त हो। बाली रोप्र्े जोकोहीले

पनर्, षवशेि गरी प्रौढहरूले, “सामा” के हो भन्र्े जान्दछर् ्। तोरी के हो भर्ी नतमीहरू सबैले जान्दछौ
नर्, होइर् र? यदद नतमीहरूलाई थाहा छै र् भर्े , नतमीहरूले बाइबलमा हे र्च सक्छौ। र्ौथो दृष्टान्त
िर्मरको दृष्टान्त हो। अब िर्मर िर्मर-प्रकक्रयाको नर्म्म्त प्रयोग गररन्छ, र यो मानर्सहरूले

आफ्र्ो दै नर्क जीवर्मा प्रयोग गछच र् ् भन्र्े धेरैजसो मानर्सहरूलाई थाहा छ। छै ठौँ दृष्टान्त अथाचत ्
गाडधर्को दृष्टान्त; सातौँ, मोतीको दृष्टान्त; अनर् आठौं, अथाचत ् महाजालको दृष्टान्त लगायत अरू
थप दृष्टान्तहरू सबै मानर्सहरूको वास्तषवक जीवर्बाट नर्कार्लएका र ल्याइएका हुर् ्। यी
दृष्टान्तहरूले कस्तो चर्त्र प्रस्तुत गदचछ त? यो परमेश्वर एउटा सामान्य व्यम्क्त बर्ेर मानर्सहरूर्सत

बातचर्त गर्च अनर् नतर्ीहरूलाई जे िाँर्ो छ, त्यो जुटाउर् जीवर्को भािा, अथाचत ् मार्व भािाको
प्रयोग गदै मार्वजानतको साथमा म्जइरहर्ुभएको एउटा चर्त्र हो। जब परमेश्वर दे ह बन्र्ुभयो र
लामो समयसम्म मार्वजानतको माझमा बस्र्भ
ु यो, तब उहाँले मार्वजानतका षवर्भन्र् जीवर्शैलीहरू
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अर्ुभव गर्ुचभएपनछ र त्यसलाई दे ख्र्ु भएपनछ यी अर्ुभवहरू आफ्र्ो ईश्वरीय भािालाई मार्व

भािामा पररवतचर् गर्े उहाँका शैक्षक्षक सामिीहरू भए। अवश्य र्ै , जीवर्मा उहाँले दे ख्नुभएका र
सन्
ु र्भ
ु एका यी कुराहरूले मानर्सको पत्र
ु को मार्व अर्भ
ु वलाई सम्पन्र् तल्
ु यायो। जब मानर्सहरूले
केही सत्यतालाई बुझेको, परमेश्वरका केही इच्छालाई बुझेको उहाँले र्ाहर्ुहुन्थ्यो, तब उहाँले

परमेश्वरको इच्छा तथा मार्वजानतबाट उहाँले र्ाहर्ुभएका कुराहरू बताउर् माचथका जस्तै

दृष्टान्तहरू प्रयोग गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। यी दृष्टान्तहरू मानर्सहरूको जीवर्सँग सम्बम्न्धत चथए;
मार्व जीवर्को सम्पकचदे खि बादहर रहे को एउटै पनर् दृष्टान्त चथएर्। जब प्रभु येशू मार्वजानतको
माझमा म्जउर्ुभयो, तब उहाँले ककसार्हरू िेतमा काम गरररहे को दे ख्नुभयो, अनर् उहाँले सामाहरू

के हुर् ् अनर् िर्मर प्रयोग गर्ुच भर्ेको के हो भन्र्े कुरा जान्र्ुभयो; मानर्सहरूले सम्पषिलाई प्रेम
गछच र् ् भर्ी उहाँले बुझ्र्ुभयो, त्यसैले उहाँले सम्पषि र मोतीका उपमाहरू प्रयोग गर्ुचभयो। जीवर्मा,
उहाँले मछुवाहरूले आफ्र्ा जालहरू फ्याँककरहे को बारम्बार दे ख्नुहुन्थ्यो; प्रभु येशूले मार्व जीवर्सँग
सम्बम्न्धत यो र अन्य कक्रयाकलापहरू दे ख्नुभयो, अनर् उहाँले त्यस प्रकारको जीवर् पनर् अर्ुभव
गर्ुचभयो। अन्य कुर्ै पनर् सामान्य मार्वले जस्तै उहाँले नतर्ीहरूको दै नर्क ददर्र्याच र ददर्को

तीर् पल्ट िार्ा िार्े र्लर्को अर्ुभव गर्ुचभयो। उहाँले व्यम्क्तगत रूपमा सामान्य व्यम्क्तको
जीवर् अर्ुभव गर्ुचभयो अनर् अरूको जीवर्लाई पनर् अवलोकर् गर्ुचभयो। जब उहाँले यो सबै
अवलोकर् गर्चभ
ु यो र व्यम्क्तगत रूपले अर्भ
ु व गर्चभ
ु यो, तब उहाँले कसरी असल जीवर् म्जउर्े

वा कसरी स्वतन्त्र र आरामदायी जीवर् म्जउर्े भन्र्े बारे मा षवर्ार गर्ुचभएर्। बरु, षवशुद्ध मार्व

जीवर्का अर्ुभवहरूबाट प्रभु येशूले मानर्सहरूको जीवर्का कदठर्ाइहरूलाई दे ख्नुभयो। उहाँले
शैतार्को अचधकारक्षेत्रमा म्जइरहे का र शैतार्को भ्रष्टतामुनर् पापको जीवर् म्जइरहे का मानर्सहरूको
कदठर्ाइ, दयर्ीय अवस्था र दुःु ि दे ख्नभ
ु यो। जब उहाँले मार्व जीवर्लाई व्यम्क्तगत रूपले अर्भ
ु व
गदै हुर्ुहुन्थ्यो, तब उहाँले भ्रष्टताको बीर्मा म्जउर्े मानर्सहरू कनत असहाय छर् ् सो अर्ुभव

गर्ुचभयो, अनर् उहाँले पापमा म्जउर्े, शैतार् र दष्ु टताले ददएको उत्पीडर्को बीर्मा सबै ददशा

गुमाएका मानर्सहरूको दयर्ीय अवस्थाहरू अर्ुभव गर्ुचभयो। जब प्रभु येशूले यी कुराहरू दे ख्नुभयो,

तब उहाँले त्यसलाई आफ्र्ो ईश्वरत्वद्वारा दे ख्नुभयो कक आफ्र्ो मार्वताद्वारा? उहाँको मार्वता

साँम्च्र्कै अम्स्तत्वमा चथयो अनर् धेरै र्ै जीवन्त चथयो; उहाँले यो सबै अर्भ
ु व गर्च र दे ख्न
सक्र्ुहुन्थ्यो। तर, अवश्य र्ै, उहाँले यी कुराहरू आफ्र्ो सारमा, अथाचत ् उहाँको ईश्वरत्वमा दे ख्नुभयो।

यसको अथच, ख्रीष्ट आफै, प्रभु येशू जो एउटा मानर्स हुर्ुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई दे ख्नुभयो अनर् उहाँले
दे ख्नुभएको हरे क कुराले उहाँलाई उहाँ दे हमा म्जउर्ुभएको समय अवचधमा उहाँले र्लर्ुभएको कामको
महत्त्व र आवश्यकता अर्भ
ु नू त गरायो। दे हमा उहाँले र्लर्प
ु र्े म्जम्मेवारी अत्यन्तै षवशाल छ, र
उहाँले सामर्ा गर्ुचहुर्े पीडा कनत नर्दचयी हुर्ेछ भन्र्े कुरा उहाँलाई थाहा चथयो, तैपनर् जब उहाँले
मानर्सजानतलाई पापमा असहाय भएको दे ख्नुभयो, जब उहाँले व्यवस्थाको अधीर्मा नतर्ीहरूको

जीवर्को दयर्ीय अवस्था अनर् नतर्ीहरूले गरे का कमजोर संघिचहरू दे ख्नुभयो, तब उहाँ धेरैभन्दा

धेरै शोककत हुर्ुभयो, अनर् पापबाट मानर्सजानतलाई मुम्क्त ददर्का नर्म्म्त उहाँ धेरै भन्दा धेरै
चर्म्न्तत हुर्भ
ु यो। उहाँले जस्तोसक
ु ै कदठर्ाइको सामर्ा गर्चप
ु रे तापनर् वा जस्तोसक
ु ै पीडा सहर्ु
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परे तापनर्, पापमा म्जइरहे का मार्वजानतलाई उद्धार गर्े उहाँको अठोट बढ्दै गयो। के भन्र्

सककन्छ भर्े, यस प्रकक्रयामा, उहाँले आफूले गर्ुचपर्े काम तथा आफूलाई सुम्म्पएको कामको बारे मा
प्रभु येशल
ू े अत्यन्तै स्पष्ट प्रकारले बझ्
ु र् थाल्र्भ
ु यो। उहाँले जर्
ु काम गर्चप
ु र्े चथयो त्यसलाई परू ा

गर्च, अथाचत ्, मार्वजानत अब उप्रान्त पापमा र्म्जऊर् ् भर्ेर नतर्ीहरूका पापहरू आफूमाचथ र्लर्,
मार्वजानतको नर्म्म्त प्रायम्श्र्त गर्च उहाँ झर् ्-झर् ् उत्सुक हुर्ुभयो, यसको साथ साथै पापबर्लको
कारणले परमेश्वर मानर्सका पापहरू क्षमा गर्च सक्षम हुर्ुभयो अनर् यसले गदाच उहाँले

मार्वजानतलाई मम्ु क्त ददर्े आफ्र्ो कामलाई अझ अगाडड बढाउर् सक्र्ुहुन्थ्यो। यसो भन्र्
सककन्छ, कक प्रभु येशूको हृदयमा, उहाँ आफैलाई मार्वजानतको नर्म्म्त अपचण गर्च, आफैलाई बर्लदार्

गर्च इच्छुक हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँ पापबर्लको रूपमा काम गर्च, क्रूसमा टाँचगर् पनर् इच्छुक हुर्ुहुन्थ्यो,
अनर् वास्तवमै उहाँ यो काम पूरा उत्सुक हुर्ुहुन्थ्यो। जब उहाँले मार्व जीवर्को दयर्ीय अवस्थाहरू
दे ख्नुभयो, तब उहाँले एक र्मर्ेट वा अझ एक सेकेण्ड दढलाइ र्गररकर् जनतसक्दो र्ाँडो आफ्र्ो

र्मशर् पूरा गर्च अझ बढी र्ाहर्ुभयो। त्यस्तो अपररहायचतालाई महसुस गरे र, उहाँले आफ्र्ो पीडा

कनत ठूलो हुर्ेछ भर्ी षवर्ार गर्ुचभएर्, र् त कनत धेरै अपमार् सहर्ुपर्े हो भन्र्े बारे मा र्ै षवर्ार
गरररहर्ुभयो। उहाँले आफ्र्ो हृदयमा एउटै अठोट गर्चभ
ु यो: उहाँले आफैलाई अपचण गर्ुचभयो भर्े,

पापबर्लको रूपमा उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभयो भर्े, परमेश्वरको इच्छा पूरा हुर्ेछ अनर् परमेश्वरले र्याँ
काम सरु
ु गर्च सक्र्ह
ु ु र्ेछ। मानर्सजानतको जीवर् तथा पापमा नतर्ीहरूको अम्स्तत्वको अवस्था
पूणच रूपले पररवतचर् हुर्ेचथयो। उहाँको अठोट तथा उहाँले जे गर्े नर्धाचरण गर्ुचभएको चथयो, त्यो
मानर्सलाई मुम्क्त ददर्े कायचर्सत सम्बम्न्धत चथए अनर् उहाँको केवल एउटै उद्दे श्य चथयो जुर्
परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ुच चथयो ताकक परमेश्वरले आफ्र्ो कामको अको र्रण सफलतापूवचक सुरु
गर्च सक्र्भ
ु एको होस ्। त्यस बेला प्रभु येशक
ू ो मर्मा यही कुरा चथयो।

दे हमा म्जउर्ुहुँदा, दे हधारी परमेश्वरमा सामान्य मार्वता चथयो; उहाँर्सत एउटा सामान्य

मानर्सका भावर्ाहरू तथा र्ेतर्ा चथयो। िुशी के हो, पीडा के हो सो उहाँलाई थाहा चथयो, अनर्
जब मार्वजानतले यस प्रकारको जीवर् म्जइरहे को उहाँले दे ख्नुभयो, तब उहाँले मानर्सहरूलाई केही

र्शक्षा ददर्ु, नतर्ीहरूलाई केही जुटाइददर्ु वा नतर्ीहरूलाई केही र्सकाउर्ु मात्रै नतर्ीहरूलाई पापबाट

बादहर नर्काल्र्को नर्म्म्त पयाचप्त हुर्ेछैर् भन्र्े कुरालाई उहाँले गदहरो प्रकारले महसस
ु गर्चभ
ु यो।
र् त नतर्ीहरूलाई आज्ञापालर् गर्च लगाएर मात्र नतर्ीहरू पापमुक्त हुर् सक्थे—उहाँले मार्वजानतको
पाप र्लएर पापपूणच दे ह बन्र्ुभएपनछ मात्रै उहाँले मार्वजानतको स्वतन्त्रता अनर् मार्वजानतको

नर्म्म्त परमेश्वरको क्षमादार् हार्सल गर्च सक्र्ुहुर्ेचथयो। त्यसैले, जब प्रभु येशूले मानर्सहरूको
पापको जीवर् अर्भ
ु व गर्चभ
ु यो र दे ख्नभ
ु यो, तब उहाँको हृदयमा मानर्सहरूलाई पापमा संघिच गर्े

नतर्ीहरूको जीवर्बाट मुक्त गराउर्े एउटा तीव्र इच्छा प्रकट भयो। यस इच्छाले उहाँलाई उहाँ

जनतसक्दो नछटो र सकेसम्म र्ाँडै क्रूसमा गएर मार्वजानतका पापहरू र्लर्ुपछच भन्र्े तीव्र रूपमा

महसुस गरायो। मानर्सहरूर्सत म्जएपनछ र पापमा नतर्ीहरूले म्जएको जीवर्को दग
ु चनत दे िेपनछ,
सुर्ेपनछ र महसुस गरे पनछ त्यस समयमा प्रभु येशूमा आएका षवर्ारहरू नयर्ै चथए। मार्वजानतको
नर्म्म्त दे हधारी परमेश्वरको त्यस्तो प्रकारको इच्छा हुर् सक्थ्यो, उहाँले यस्तो प्रकारको स्वभावलाई
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व्यक्त गर्च र प्रकट गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो—के यो सामान्य व्यम्क्तले प्राप्त गर्च सक्र्े कुरा होइर् र?
यस्तो प्रकारको वातावरणमा म्जउर्े सामान्य व्यम्क्तले के दे ख्नेचथयो? नतर्ीहरूले के सोच्र्ेचथए?
यदद सामान्य व्यम्क्तले यो सबै कुराको सामर्ा गर्यो भर्े के नतर्ीहरूले समस्याहरूलाई एउटा

उच्र् दृम्ष्टकोणबाट हे र्ेचथए र? पक्कै पनर् हे र्े चथएर्र् ्! दे हधारी परमेश्वरको बादहरी रूप दरु
ु स्त

मानर्सको जस्तो भए तापनर्, अनर् उहाँले मार्व ज्ञार् र्सक्र्ुहुर्े र मार्व भािा बोल्र्ुहुर्े भए
तापनर्, अनर् कदहलेकाहीीँ मार्वजानतको आफ्र्ै षवचधहरू वा बोल्र्े तररकाहरूद्वारा आफ्र्ा षवर्ारहरू
व्यक्त गर्चभ
ु ए तापनर्, उहाँले जर्
ु प्रकारले मानर्सहरूलाई हे र्चह
ु ु न्छ र कुराहरूको सारलाई हे र्चुहुन्छ,

त्यो भ्रष्ट मानर्सहरूले मार्वजानत तथा कुराहरूको सारलाई हे रे तररका जस्तो छै र्। उहाँको
दृम्ष्टकोण र उहाँ जुर् उर्ाइमा िडा हुर्ुहुन्छ, त्यो भ्रष्ट व्यम्क्तको नर्म्म्त अप्राप्य कुरा हो। ककर्कक
परमेश्वर सत्य हुर्ुहुन्छ, ककर्कक उहाँले जुर् दे ह धारण गर्ुचहुन्छ, त्यसमा पनर् परमेश्वरको सार
छ, अनर् उहाँका षवर्ारहरू र उहाँको मार्वताद्वारा व्यक्त हुर्े कुरा पनर् सत्यता र्ै हुर् ्। भ्रष्ट

मानर्सहरूका नर्म्म्त, उहाँले दे हमा जे व्यक्त गर्ुचहुन्छ, ती सत्यता अनर् जीवर्का प्रबन्धहरू हुर् ्।
यी प्रबन्धहरू एउटा व्यम्क्तको नर्म्म्त मात्र होइर्र् ्, तर सारा मार्वजानतको नर्म्म्त हुर् ्। कुर्ै भ्रष्ट
व्यम्क्तको हृदयमा केवल त्यस्ता थोरै मानर्सहरू मात्र हुन्छर् ् जो नतर्ीहरूर्सत सम्बम्न्धत हुन्छर् ्।
नतर्ीहरूले यी थोरै मानर्सहरूका नर्म्म्त मात्र वास्ता गछच र् ् र चर्न्ता गछच र् ्। जब षवर्ाश आउर्

लागेको हुन्छ, नतर्ीहरूले पदहले आफ्र्ै छोराछोरीहरू, जीवर्साथी वा आमाबाबक
ु ो बारे मा सोच्छर् ्।
बढीमा, अर्लक बढी दयालु व्यम्क्तले कोही आफन्त वा असल साथीको केही षवर्ार गलाचर् ्, तर
त्यस्तो दयालु व्यम्क्तका षवर्ारहरू समेत त्यसभन्दा पर जान्छ र? अहँ, कदाषप जाँदैर्। ककर्कक

मानर्सहरू आखिर मानर्सहरू र्ै हुर् ्, अनर् नतर्ीहरूले मार्वको उर्ाइ तथा दृम्ष्टकोणबाट मात्र सबै
कुरालाई हे र्च सक्छर् ्। तथाषप, दे हधारी परमेश्वर भ्रष्ट मानर्सभन्दा पण
ू च रूपमा फरक हुर्ुहुन्छ।

परमेश्वरको दे हधारी शरीर र्ाहे जनतसुकै साधारण, जनतसुकै सामान्य र न्यूर् भए तापनर् अथवा
मानर्सहरूले जनतसुकै र्ीर् दृम्ष्टकोणले उहाँलाई नतरस्कार गरे तापनर्, मार्वजानतप्रनत उहाँका

षवर्ारहरू तथा उहाँको धारणा यस्ता कुराहरू हुर् ्, जुर् कुर्ै मानर्सले हार्सल गर्च सक्दै र्, कुर्ै

मानर्सले अर्ुकरण गर्च सक्दै र्। उहाँले मार्वजानतलाई सधैँ ईश्वरत्वको दृम्ष्टकोणबाट, सम्ृ ष्टकताचको
रूपमा रहे को उहाँको उच्र् स्थार्बाट अवलोकर् गर्चह
ु ु न्छ। उहाँले मार्वजानतलाई सधैँ परमेश्वरको
सार र मार्र्सकताबाट हे र्ुचहुन्छ। उहाँले मार्वजानतलाई एउटा औसत व्यम्क्तको न्यूर् उर्ाइबाट
वा एउटा भ्रष्ट मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट बबलकुल हे र्ुचहुन्र्। जब मानर्सहरूले मार्वजानतलाई हे छचर् ्,
नतर्ीहरूले मार्व दृम्ष्टद्वारा हे छचर् ्, अनर् नतर्ीहरूले मार्व ज्ञार् र मार्व नर्यम तथा र्सद्धान्तहरू
जस्ता कुराहरूलाई नतर्ीहरूका मापकको रूपमा प्रयोग गछच र् ्। यो मानर्सहरूले आफ्र्ो आँिाले हे र्च

सक्र्े पररचधर्भत्र र भ्रष्ट मानर्सहरूले हार्सल गर्च सक्र्े पररचधर्भत्र पदचछ। जब परमेश्वरले
मार्वजानतलाई हे र्ुचहुन्छ, उहाँले ईश्वरीय दृम्ष्टले हे र्ुचहुन्छ, अनर् उहाँले आफ्र्ो सार तथा उहाँर्सत

जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई मापकको रूपमा प्रयोग गर्ुचहुन्छ। यो पररचधर्भत्र मानर्सहरूले
दे ख्न र्सक्र्े कुराहरू पदचछर् ्, अनर् दे हधारी परमेश्वर तथा भ्रष्ट मानर्सहरू पूणच रूपले र्भन्र्
हुर्भ
ु एको स्थार् यहीीँ र्ै हो। यो र्भन्र्ता मानर्सहरू र परमेश्वरको र्भन्र्ार्भन्र्ै सारहरू द्वारा
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नर्धाचररत हुन्छ—यही र्भन्र्ार्भन्र्ै सारहरूले र्ै उहाँहरूको पदहर्ार् अनर् स्थार्हरू, साथै उहाँहरूले
जुर् दृम्ष्टकोण तथा उर्ाइबाट कुराहरू दे ख्नुहुन्छ, त्यसलाई नर्धाचरण गदचछ। के नतमीहरूले प्रभु

येशम
् अर्भव्यम्क्त र प्रकाशलाई दे ख्छौ? नतमीहरू भन्र् सक्छौ, कक प्रभु येशल
ू ा परमेश्वर स्वयमको
ू े
जे गर्ुचभयो र भन्र्ुभयो, त्यो उहाँको सेवकाई र परमेश्वरको आफ्र्ै व्यवस्थापर्को कामर्सत

सम्बम्न्धत चथयो, त्यो परमेश्वरको सारको सम्पूणच अर्भव्यम्क्त तथा प्रकाश चथयो। उहाँसँग मार्व
प्रकटीकरण चथयो, तापनर् उहाँको ईश्वरीय सार र उहाँको ईश्वरत्वको प्रकाशलाई इन्कार गर्च

सककँदै र्। के यो मार्व प्रकटीकरण साँम्च्र्कै मार्वताको प्रकटीकरण चथयो? उहाँको मार्व

प्रकटीकरण, त्यसको सारमा, भ्रष्ट मानर्सहरूको मार्व प्रकटीकरणबाट पूणच रूपले र्भन्र् चथयो।
प्रभु येशू दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुन्थ्यो। यदद उहाँ साँम्च्र्कै साधारण, भ्रष्ट मानर्सहरूमध्ये एउटा
हुर्ुहुन्थ्यो भर्े, के उहाँले मार्वजानतको पापलाई ईश्वरीय दृम्ष्टकोणबाट दे ख्न सक्र्ह
ु ु न्थ्यो? बबलकुलै
सक्र्ुहुन्र्चथयो! मानर्सको पुत्र र साधारण मानर्सहरू बीर्को फरक यही हो। भ्रष्ट मानर्सहरू सबै

पापमा म्जउँ छर् ्, अनर् जब कसैले पापलाई दे ख्छर् ्, तब नतर्ीहरूर्सत यसबारे कुर्ै नर्म्श्र्त भावर्ा

हुँदैर्; नतर्ीहरू सबै दहलोमा बस्र्े सुँगुर जस्तै हुर् ्, जसले कुर्ै असुषवधा वा फोहोरको अर्ुभूनत
गदै र्र् ्—यसको षवपरीत, त्यसले राम्ररी िान्छ र राम्रोर्सत नर्दाउँ छ। यदद कसैले सुँगुरको िोर
सफा गर्यो भर्े सुँगुरले वास्तवमा बबरामी महसुस गदचछ अनर् त्यो सफा र्ै रदहरहर्ेछैर्। तुरुन्तै,
फेरर त्यो दहलोमा सहजताको साथ लडीबड
ु ी िेल्र्ेछ, ककर्कक यो एउटा फोहोरी जर्ावर हो।

मानर्सहरूले सुँगुरहरूलाई फोहोरी जर्ावरको रूपमा हे छचर् ्, तर यदद तैँले सुँगुर बस्र्े कोठाहरूलाई
सफा गछच स ् भर्े पनर् यसले कुर्ै राम्रो अर्ुभूनत गदै र्—त्यसैले कसैले सुँगुरलाई आफ्र्ो घरर्भत्र

राख्दै र्। मानर्सहरूले सुँगुरहरूलाई जुर् प्रकारले हे छचर् ्, त्यो सुँगुरहरू आफैले कस्तो महसुस गछच र् ्
भन्र्े कुराबाट सधैँ र्भन्र् हुन्छ ककर्कक मानर्सहरू र सँग
ु ुरहरू उही प्रकारका होइर्र् ्। अनर् दे हधारी
मानर्सको पुत्र पनर् भ्रष्ट मानर्सहरू जस्तै होइर्, त्यसकारण दे हधारी परमेश्वर मात्रै ईश्वरीय

दृम्ष्टकोणमा परमेश्वरको उर्ाइमा िडा रहर् सक्र्ुहुन्छ, जहाँबाट उहाँले मार्वजानत र सबै कुरालाई
दे ख्नुहुन्छ।

उहाँ दे ह हुर्ुहुँदा अनर् मार्वजानतको माझमा म्जउर्ुहुँदा परमेश्वरले अर्ुभव गर्ुचहुर्े कष्टको
बारे मा के भन्र्े? यो कष्ट के हो? के कसैले यसलाई साँर्ो रीनतले बझ्
ु र् सक्छ? कोही मानर्सहरू
भन्छर् ् कक परमेश्वरले अनत कष्ट भोग्र्ुहुन्छ, कक उहाँ परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुभए तापनर् मानर्सहरूले

उहाँको सारलाई बुझ्दै र्र् ्, तर उहाँलाई सधैँ व्यम्क्त झैँ व्यवहार गर्े नतर्ीहरूको प्रवषृ ि हुन्छ, जसले
गदाच उहाँले पीडडत भएको तथा अन्यायमा परे को अर्ुभव गर्ुचहुन्छ—नतर्ीहरू भन्छर् ्, कक यी

कारणहरूले गदाच, परमेश्वरको कष्ट साँच्र्ै ठूलो छ। अरू मानर्सहरू भन्छर् ्, परमेश्वर नर्दोि
हुर्ुहुन्छ र पापरदहत हुर्ुहुन्छ, तर उहाँले मार्वजानतले जस्तै कष्ट भोग्र्ुहुन्छ, उहाँले मार्वजानत
सँगसँगै सतावट, नर्न्दा, अपमार् भोग्र्ुहुन्छ; नतर्ीहरू भन्छर् ्, उहाँले उहाँका अर्ुयायीहरूको गलत
बुझाइ र अर्ाज्ञाकाररता पनर् सहर्ुहुन्छ—यसरी, परमेश्वरको कष्टलाई साँम्च्र्कै मापर् गर्च सककँदै र्
भर्ेर नतर्ीहरू भन्छर् ्। अब, यस्तो प्रतीत हुन्छ कक नतमीहरूले साँर्ो रूपमा परमेश्वरलाई बझ्
ु दै र्ौ।

वास्तवमा, नतमीहरूले जर्
ु कष्टको बारे मा कुरा गछौ, त्यो परमेश्वरको नर्म्म्त साँर्ो कष्टको रूपमा
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गणर्ा हुँदैर् ककर्कक योभन्दा पनर् ठूलो कष्ट छ। त्यसोभए, परमेश्वर स्वयमको
्
नर्म्म्त साँर्ो
कष्ट के हो त? परमेश्वरको दे हधारी शरीरको नर्म्म्त साँर्ो कष्ट के हो त? परमेश्वरको नर्म्म्त,
मार्वजानतले उहाँलाई र्बझ्
ु र्ु कष्टको रूपमा गणर्ा हुँदैर्, र् त परमेश्वरको बारे मा मानर्सहरूर्सत
गलत बुझाइ हुर्ु र उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा र्हे र्ुच र्ै कष्टको रूपमा गणर्ा हुन्छ। तथाषप,
मानर्सहरूले प्रायजसो के महसुस गछच र् ् भर्े, परमेश्वरले ठूलो अन्याय भोगेको हुर्ुपछच , अनर्
परमेश्वरले दे हमा बबताउर्ुभएको समयावचधमा, उहाँले मार्वजानतलाई उहाँको व्यम्क्तत्व दे िाउर्

सक्र्ह
ु ु न्र् र मानर्सहरूलाई उहाँको महार्ता दे ख्न ददर् सक्र्ुहुन्र्, अनर् परमेश्वरले र्म्रतापव
ू चक
एउटा महत्त्वहीर् दे हमा आफैलाई लुकाइरहर्ुभएको छ र यो उहाँको नर्म्म्त एउटा ठूलो यातर्ा

हुर्ुपछच । मानर्सहरूले परमेश्वरको कष्टको बारे मा जे बुझ्र् सक्छर् ् र जे नतर्ीहरूले दे ख्न सक्छर् ्,
त्यसबाट र्ै नतर्ीहरू प्रभाषवत हुन्छर् ् अनर् परमेश्वरमाचथ सबै प्रकारका सहार्भ
ु नू त व्यक्त गछच र् ्
र प्रायजसो उहाँको कष्टको नर्म्म्त अर्लकनत प्रशंसा समेत र्ढाउँ छर् ्। यथाथचमा, परमेश्वरको कष्टको
बारे मा मानर्सहरूले जे बुझ्दछर् ् र उहाँले जे साँर्ो रूपमा महसुस गछच र् ्, त्यसबीर् एउटा र्भन्र्ता

छ; एउटा अन्तर छ। म नतमीहरूलाई सत्यता भन्दै छु—परमेश्वरको नर्म्म्त, र्ाहे त्यो परमेश्वरको

आत्मा होस ् कक परमेश्वरको दे हधारी शरीर होस ्, माचथ बताइएको कष्ट साँर्ो कष्ट होइर्। त्यसोभए,

परमेश्वरले वास्तवमा केको कष्ट भोग्र्ुहुन्छ त? हामी दे हधारी परमेश्वरको दृम्ष्टकोणबाट मात्रै
परमेश्वरको कष्टको बारे मा कुरा गरौं।

जब परमेश्वर दे हधारी भई एउटा औसत, सामान्य मानर्समा बदर्लर्ुहुन्छ, मार्वजानतको

माझमा मानर्सहरू सँगसँगै म्जउर्ुहुन्छ, के उहाँले मानर्सहरूका म्जउर्े सम्बन्धी षवचधहरू,

व्यवस्थाहरू, अनर् दशचर्हरूलाई दे ख्न र महसुस गर्च सक्र्ुहुन्र् र? म्जउर्े सम्बन्धी यी षवचधहरू
तथा व्यवस्थाहरूले उहाँलाई कस्तो महसस
ु गराउँ छ? के उहाँले आफ्र्ो हृदयमा घण
ु
ृ ाको महसस
गर्ुचहुन्छ? ककर् उहाँले घण
ृ ाको महसुस गर्ुचहुन्छ? म्जउर्े सम्बन्धी मार्वजानतका षवचध तथा

व्यवस्थाहरू के-के हुर् ् त? कुर् र्सद्धान्तहरूमा नतर्ीहरूले जरा बसालेका छर् ्? नतर्ीहरू कुर् कुरामा
आधाररत छर् ्? मार्वजानतका षवचध, व्यवस्था, अनर् आदद इत्यादद कुरा ती म्जउर्े तररकार्सत

सम्बम्न्धत भएकोले—यो सबै शैतार्को तकच, ज्ञार् र दशचर्को आधारमा सम्ृ ष्ट गररएका हुर् ्। यस
प्रकारका व्यवस्थाहरूको अधीर्का म्जइरहे का मानर्सहरूको कुर्ै मार्वता, कुर्ै सत्यता हुँदैर्—

नतर्ीहरू सबैले सत्यताको षवरोध गछच र् ् र परमेश्वरप्रनत प्रनतरोधी हुन्छर् ्। यदद हामी परमेश्वरको
सारप्रनत दृम्ष्ट लगाउँ छौँ भर्े, हामी उहाँको सार शैतार्को तकच, ज्ञार् र दशचर्को ठीक षवपरीत छ

भन्र्े दे ख्छौं। उहाँको सार धार्मचकता, सत्यता र पषवत्रता, अनर् सबै सकारात्मक कुराहरूको अन्य
वास्तषवकताहरूले भररपण
ू च छ। यस्तो सारले सस
ु म्पन्र् हुर्भ
ु एका अनर् मार्वजानतको माझमा वास
गर्ुचहुर्े परमेश्वरले कस्तो अर्ुभूनत गर्ुचहुन्छ? उहाँले आफ्र्ो हृदयमा कस्तो अर्ुभूनत गर्चह
ु ु न्छ? के
यो पीडाले भररपूणच हुँदैर् र? उहाँको हृदय पीडाले भररपूणच हुन्छ, एउटा यस्तो पीडा जुर् कुर्ै
व्यम्क्तले बुझ्र् वा अर्ुभव गर्च सक्दै र्। यसको कारण के हो भर्े, उहाँले सामर्ा गर्ुचहुर्े, जम्काभेट
गर्ुचहुर्े, सुन्र्ुहुर्े, दे ख्नुहुर्े अनर् अर्ुभव गर्ुचहुर्े सबै मार्वजानतको भ्रष्टता, िराबी, अनर्
सत्यताप्रनतको षवरुद्धमा अनर् प्रनतरोधमा रहे को नतर्ीहरूको षवद्रोह हो। मानर्सहरूबाट आउर्े
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भर्ेका सबै उहाँको कष्टका श्रोत हुर् ्। भर्ाइको अथच, उहाँको सार भ्रष्ट मानर्सहरूको जस्तै र्भएको
हुर्ाले, मानर्सहरूको भ्रष्टता उहाँको सबैभन्दा ठूलो कष्टको श्रोत बन्दछ। जब परमेश्वर दे हधारी

बन्र्ह
ु ु न्छ, के उहाँले उहासँग आम भािा भएको कसैलाई भेट्टाउर् सक्र्ुहुन्छ? त्यस्तो व्यम्क्तलाई
मार्वजानतको माझमा भेट्टाउर् सककँदै र्। परमेश्वरर्सत बातचर्त गर्च सक्र्े वा परमेश्वरर्सत

कुराकार्ी गर्च सक्र्े कसैलाई पनर् भेट्टाउर् सककँदै र्—यसको बारे मा परमेश्वरर्सत कस्तो प्रकारको

अर्ुभूनत हुन्छ भर्ेर तैँले भन्छस ्? मानर्सहरूले छलफल गर्े, प्रेम गर्े, िोजी गर्े र र्ाहर्ा गर्े
सबै कुरा पाप र दष्ु ट प्रवषृ िहरूर्सत सम्बम्न्धत हुन्छर् ्। जब परमेश्वरले यी सबैको सामर्ा गर्चह
ु ु न्छ,
के यो उहाँको हृदयको नर्म्म्त छुरा जस्तो हुँदैर् र? यस्ता कुराहरूको सामर्ा गदाच, के उहाँको हृदयमा
आर्न्द हुर्सक्छ र? के उहाँले सान्त्वर्ा भेट्टाउर् सक्र्ुहुन्छ र? उहाँर्सत बर्सरहे का मानर्सहरू
षवद्रोह तथा िराबीले भररपूणच मानर्सहरू हुर् ्—उहाँको हृदयले कसरी कष्ट र्भोग्र् सक्छ र? यो
कष्ट वास्तवमा कनत ठूलो छ, अनर् यसको बारे मा कसले वास्ता गछच र? कसले ध्यार् ददन्छ र?
अनर् यसलाई कसले बुझ्र् सक्छ? परमेश्वरको हृदय बुझ्र्े कुर्ै उपाय मानर्सहरूर्सत छै र्। उहाँको

कष्ट यस्तो कुरा हो जसलाई मानर्सहरूले बुझ्र् सक्दै र्र् ्, अनर् मार्वजानतको चर्सोपर्ा र
संवेदर्ाशून्यताले परमेश्वरको कष्टलाई अझ बढी गदहर्याउँ दछ।

केही मानर्सहरूले ख्रीष्टको दयर्ीय अवस्थाप्रनत प्रायजसो सहार्ुभूनत राख्छर् ् ककर्कक बाइबलमा

एउटा पद छ जसले भन्छ: “फ्याउराहरू बस्र्े दल
ु ाहरू छर् ् र आकाशका पक्षीहरूका गँड
ु छर् ्; तर
मानर्सको पुत्रको नर्म्म्त आफ्र्ो टाउको राख्र्े ठाउँ छै र्।” जब मानर्सहरूले यो सुन्छर् ्, तब

नतर्ीहरू यसबाट प्रभाषवत हुन्छर् ् अनर् परमेश्वरले सहर्ुभएको र ख्रीष्टले सहर्ुभएको सबैभन्दा
ठूलो कष्ट यही हो भन्र्े षवश्वास गछच र् ्। अब, तथ्यहरूको दृम्ष्टकोणबाट हे रेर भन्दा, के साँर्ो कुरा
त्यही र्ै हो त? होइर्; परमेश्वरले यी कदठर्ाइहरूलाई कष्ट हुर् ् भर्ी षवश्वास गर्चह
ु ु न्र्। आफूले
दे हमा भोग्र्ुभएका कदठर्ाइहरूको कारणले उहाँले कदहल्यै अन्यायको षवरुद्धमा कराउर्ुभएको छै र्,
अनर् उहाँले मानर्सहरूलाई कुर्ै कुराको भुक्तार्ी गर्च वा प्रनतफल ददर् लगाउर्ुभएको छै र्। तथाषप,
जब उहाँले मार्वजानत र भ्रष्ट जीवर् अनर् भ्रष्ट मानर्सहरूको िराबीको बारे मा सबै कुरा दे ख्नुहुन्छ,
जब मार्वजानत शैतार्को पकडमा छ अनर् शैतार्द्वारा बन्दी बर्ाइएको र उम्कर् र्सकेको

अवस्थामा छ, पापमा म्जइरहे का मानर्सहरूले सत्यता के हो भर्ी जान्दै र्र् ् भन्र्े दे ख्नह
ु ु न्छ, तब

उहाँले यी पापलाई सहर् गर्च सक्र्ुहुन्र्। मानर्सहरूप्रनतको उहाँको घण
ृ ा ददर्ददर्ै बढ्दै जान्छ, तर
उहाँले यी सबैलाई पनर् सहर्ुपर्े हुन्छ। परमेश्वरको ठूलो कष्ट यही हो। परमेश्वरले आफ्र्ा
अर्ुयायीहरूको माझमा आफ्र्ै हृदयको आवाज वा भावर्ाहरूलाई समेत पण
ू च रूपमा व्यक्त गर्च

सक्र्ह
ु ु न्र्, अनर् उहाँका अर्य
ु ायीहरूको माझमा कसैले पनर् उहाँको कष्टलाई साँर्ो रीनतले बझ्
ु र्

सक्दै र्। कसैले पनर् उहाँलाई बुझ्र् वा उहाँको हृदयलाई सान्त्वर्ा ददर्े कोर्सस गदै र्, जुर् हृदयले
यो कष्टलाई ददर्-प्रनतददर्, विैषपच्छे अनर् बारम्बार सदहरहन्छ। यो सबैमा नतमीहरू के दे ख्छौ?

परमेश्वरले मानर्सहरूबाट उहाँले जे ददर्ुभएको छ, त्यसको बदली केही पनर् र्ाहर्ुहुन्र्, तर
परमेश्वरको सारको कारणले, उहाँले मार्वजानतको िराबी, भ्रष्टता र पापलाई बबलकुल सहर्
सक्र्ह
ु ु न्र्, बरु अत्यन्त षवतष्ृ णा र घण
ु नू त गर्चह
ु ु न्छ जसले परमेश्वरको हृदय तथा उहाँको
ृ ा अर्भ
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दे हलाई अन्त्यहीर् कष्टमा डोर्याउँ छ। के नतमीहरूले यो कुरालाई दे िेका छौ? सायद नतमीहरूमध्ये
कसैले यसलाई दे ख्न सक्दै र्ौ, ककर्कक नतमीहरूमध्ये कसैले परमेश्वरलाई साँर्ो रीनतले बुझ्र् सक्दै र्ौ।
समयको अन्तरालमा, यसलाई नतमीहरूले क्रर्मक रूपमा आफै अर्भ
ु व गर्चप
ु छच ।
यसपनछ, हामी धमचशास्त्रका नर्म्र् िण्डहरूलाई हे रौं:
९. येशूले आश्र्यचकमचहरू गर्ुचहुन्छ
१) येशूले पाँर् हजारलाई िुवाउर्ुहुन्छ

यह
ू न्र्ा ६:८-१३ उहाँका र्ेलाहरूमध्ये एक, र्समोर् पत्रस
ु का भाइ अम्न्द्रयासले उहाँलाई भर्े, यहाँ

एउटा केटो छ, जोसँग जौका पाँर् ओटा रोटी र दई
ु ओटा माछा छर् ्: तर यनत धेरैका माझमा ती
त के हुर् ् र? अनर् येशूले भन्र्ुभयो, मानर्सहरूलाई बस्र् लगाओ। त्यस ठाउँ मा धेरै घाँस चथयो।
यसैले लगभग पाँर् हजार मानर्सहरू बसे। अनर् येशूले रोटी र्लर्भ
ु यो; र उहाँले धन्यवाद

ददर्ुभएपनछ, उहाँले र्ेलाहरूलाई बाँड्र्ुभयो र र्ेलाहरूले बसेकाहरूलाई बाँडे; अनर् यसैगरी नतर्ीहरूले

सकेसम्म माछा पनर् बाँडे। जब नतर्ीहरू अघाए, उहाँले र्ेलाहरूलाई भन्र्ुभयो, उब्रेका टुक्राहरू बटुल
ताकक केही पनर् िेर र्जाओस ्। यसैले नतर्ीहरूले ती बटुले र पाँर् जौका रोटीका बाह्र डाला टुक्राहरू
बटुले, जुर् नतर्ीहरूले िाएको भन्दा ज्यादा चथयो।

२) लाजरसको पुर्रुत्थार्ले परमेश्वरलाई मदहर्मत तुल्याउँ छ

यह
ू न्र्ा ११:४३-४४ अनर् जब उहाँले त्यसरी बोर्लसक्र्ुभएपनछ, उहाँले उच्र् स्वरमा लाजरस,

बादहर आऊ भर्ी भन्र्ुभयो। तब नतर्ी, अथाचत ् कात्रोले हात र िुट्टा बेदह्रएकै अवस्थामा मरे को
मानर्स बादहर आए, अनर् नतर्को अर्ुहार रुमालले बेदह्रएको चथयो। येशूले नतर्ीहरूलाई भन्र्ुभयो,
नतर्का कपडाहरू नर्काल र नतर्लाई जार् दे ओ।

येशल
ू े गर्चभ
ु एका आश्र्यचकमचहरूमध्ये, हामीले केवल यी दई
ु वटालाई छार्ेका छौँ ककर्कक मैले

यहाँ के कुराको बारे मा बोल्र् र्ाहन्छु भर्ी प्रकट गर्च ती र्ै पयाचप्त छर् ्। यी दई
ु आश्र्यचकमचहरू
अर्ुिहको समयावचधमा प्रभु येशूले गर्ुचभएको आश्र्यचकमचहरूमध्ये साँम्च्र्कै आश्र्यच लाग्दा र
अत्यन्त प्रनतनर्चधमूलक छर् ्।

पदहले, हामी पदहलो िण्डलाई हे र्ेछौं: येशूले पाँर् हजारलाई िुवाउर्ुहुन्छ।

“पाँर् वटा रोटी र दई
ु वटा माछा” को धारणा के हो? साधारणतया, पाँर् रोटी र दई
ु वटा रोटीले

कनत जर्ा मानर्सहरूलाई पयाचप्त रूपले िुवाउर् सककन्छ? यदद तैँले तेरो मापर्लाई औसत
व्यम्क्तको भोकमा आधाररत गररस ् भर्े, यो केवल दई
ु जर्ालाई मात्र पयाचप्त हुन्छ। सबैभन्दा
आधारभूत रूपले यही र्ै “पाँर् वटा रोटी र दई
ु वटा माछा” को धारणा हो। तथाषप, यस अध्यायमा
दई
ु वटा रोटी र पाँर् वटा माछाले कनत जर्ा मानर्सहरूलाई िव
ु ाइयो? धमचशास्त्रमा अर्भर्लखित

कुरालाई तल ददइएको छ: “त्यस ठाउँ मा धेरै घाँस चथयो। यसैले लगभग पाँर् हजार मानर्सहरू

बसे।” पाँर् वटा रोटी र दई
ु वटा माछाको तुलर्ामा के पाँर् हजार ठूलो हो? यो संख्या यनत ठूलो

हो भर्ेर केले दे िाउँ छ? मार्व दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, पाँर् वटा रोटी र दई
ु वटा माछा पाँर् हजार

मानर्सहरूको नर्म्म्त बाँडडँददर् असम्भव हुर्ेचथयो, ककर्कक मानर्सहरू र िार्ाको मात्र बीर्को
र्भन्र्ता अनत ठूलो छ। यदद हरे क मानर्सले एउटा सार्ो टुक्रा मात्रै िाए पनर् यो पाँर् हजार
1912

मानर्सहरूको नर्म्म्त अझै अपयाचप्त हुर्ेचथयो। तर यहाँ, प्रभु येशूले एउटा आश्र्यचकमच गर्ुचभयो—
पाँर् हजार मानर्सहरूले पेटभरर िाएको मात्र उहाँले सुनर्म्श्र्त गर्ुचभएर् तर िार्ा उबब्रयो पनर्।

धमचशास्त्रले भन्दछ: “जब नतर्ीहरू अघाए, उहाँले र्ेलाहरूलाई भन्र्ुभयो, उब्रेका टुक्राहरू बटुल ताकक

केही पनर् िेर र्जाओस ्। यसैले नतर्ीहरूले ती बटुले र पाँर् जौका रोटीका बाह्र डाला टुक्राहरू
बटुले, जुर् नतर्ीहरूले िाएको भन्दा ज्यादा चथयो।” यस आश्र्यचकमचले मानर्सहरूलाई प्रभु येशूको
पदहर्ार् र हैर्सयतलाई दे ख्न, अनर् परमेश्वरको लाचग केही पनर् असम्भव छै र् भर्ी दे ख्न सक्षम
तल्
ु यायो—यस प्रकारले नतर्ीहरूले परमेश्वरको सवचशम्क्तको सत्यतालाई दे ख्न सके। पाँर् वटा रोटी

र दई
ु वटा माछा पाँर् हजार जर्ा मानर्सहरूलाई िुवाउर् पयाचप्त चथयो, तर यदद त्यहाँ कुर्ै िार्ा

र्भएको भए, के परमेश्वरले पाँर् हजार मानर्सहरूलाई िुवाउर् सक्र्ुहुन्थ्यो त? अवश्य, उहाँले
सक्र्ुहुन्थ्यो! यो एउटा आश्र्यचकमच चथयो, त्यसैले अपररहायच रूपले र्ै मानर्सहरूले यो समझभन्दा

बादहरको, षवश्वासै गर्च कदठर् अनर् रहस्यमय छ भन्र्े महसुस गरे , तर परमेश्वरको नर्म्म्त त्यस्तो
कुरा गर्ुच त केही पनर् चथएर्। परमेश्वरको नर्म्म्त यो साधारण कुरा चथयो भर्े, यसलाई व्याख्याको

नर्म्म्त अदहले ककर् अलग गर्े? ककर्कक यस आश्र्यचकमचको पछाडड प्रभु येशूको इच्छा छ, जुर्
इच्छालाई मार्वजानतले कदहल्यै महसुस गर्च सकेको छै र्।

पदहले, हामी यी पाँर् हजार मानर्सहरू कस्ता प्रकारका चथए सो बारे मा बुझ्र्े कोर्सस गरौं। के

नतर्ीहरू प्रभु येशक
ू ा अर्य
ु ायीहरू चथए? धमचशास्त्रबाट हामी जान्दछौं कक नतर्ीहरू उहाँका

अर्ुयायीहरू चथएर्र् ्। के नतर्ीहरूले प्रभु येशू को हुर्ुहुन्छ भर्ी जान्दथे? नर्श्र्य र्ै जान्दै र्थे!
कम्तीमा, नतर्ीहरूले नतर्ीहरूको सामु उर्भरहर्ुभएको व्यम्क्त ख्रीष्ट र्ै हुर्ुहुन्छ भर्ी जान्दै र्थे, वा

हुर्सक्छ, उहाँको र्ाउँ के चथयो भर्ी केही मानर्सहरूले जान्दथे र उहाँले गर्ुचभएको केही कुराहरूको
बारे मा जान्दथे वा सर्
ु ेका चथए। प्रभु येशप्र
ू नतको नतर्ीहरूको उत्सक
ु ता तब मात्रै जागेको चथयो जब
नतर्ीहरूले उहाँको बारे मा कथाहरू सुर्ेका चथए तर नतर्ीहरूले उहाँलाई पछ्याउँ थे भर्ी तैँले पक्कै
पनर् भन्र् सक्दै र्स ्, नतर्ीहरूले उहाँलाई चर्र्ेका चथए भन्र्े कुरा त परै छोडौं। जब प्रभु येशूले यी

पाँर् हजार मानर्सहरूलाई दे ख्र्ुभयो, नतर्ीहरू भोकाएका चथए र नतर्ीहरूले केवल आफ्र्ो पेट भर्े

बारे मा मात्रै सोच्र् सक्थे, त्यसैले यही सन्दभचमा प्रभु येशूले नतर्ीहरूको इच्छालाई सन्तुष्ट गर्ुचभयो।

जब उहाँले नतर्ीहरूको इच्छालाई सन्तष्ु ट पार्चभ
ु यो, उहाँको हृदयमा के चथयो? केवल आफ्र्ो पेट
मात्रै भर्च र्ाहर्े यी मानर्सहरूप्रनत उहाँको के धारणा चथयो? त्यस समयमा, प्रभु येशूका षवर्ारहरू
तथा धारणा परमेश्वरको स्वभाव तथा सारर्सत सम्बम्न्धत चथयो। केवल पेटभरर िार् मात्रै र्ाहर्ा

गर्े अनर् िाली पेट बोकेका यी पाँर् हजार मानर्सहरूलाई सामर्ा गदाच , उहाँको नर्म्म्त उत्सुकता
र आशाले भररएका यी मानर्सहरूलाई सामर्ा गदाच, प्रभु येशल
ू े यस आश्र्यचकमचलाई नतर्ीहरूमाचथ

अर्ुिह प्रदार् गर्चको नर्म्म्त उपयोग गर्े बारे मा मात्रै सोच्र्ुभयो। तथाषप, नतर्ीहरू उहाँका र्ेलाहरू
होलार् ् भर्ेर उहाँले आफ्र्ो आशालाई माचथ उठाउर्ुभएर् ककर्कक उहाँलाई थाहा चथयो, नतर्ीहरू
केवल रमाइलो गर्च र्ाहन्थे र पेटभरर िार् र्ाहन्थे, त्यसैले उहाँले त्यहाँ उहाँर्सत जे चथयो, त्यसको

सदप
ु योग गर्ुचभयो र पाँर् हजार मानर्सहरूलाई िुवाउर् पाँर् वटा रोटी र दई
ु वटा माछाको प्रयोग
गर्चभ
ु यो। उहाँले उत्साहजर्क कुराहरू हे र्च मर् पराउर्े, आश्र्यचकमचहरू हे र्च र्ाहर्े मानर्सहरूका
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आँिालाई िोर्लददर्ुभयो अनर् नतर्ीहरूले दे हधारी परमेश्वरले पूरा गर्च सक्र्ुहुर्े कुराहरू आफ्र्ै
आँिाले दे िे। प्रभु येशूले छुर् सककर्े ठोस वस्तुबाट नतर्ीहरूको उत्सुकतालाई सन्तुष्ट पार्ुच भएको

भएतापनर्, यी पाँर् हजार मानर्सहरूले केवल राम्रो िार्ा िार् र्ाहन्छर् ् भन्र्े कुरा उहाँलाई
आफ्र्ो हृदयमा पदहले र्ै थाहा चथयो, त्यसैले उहाँले नतर्ीहरूलाई प्रर्ार गर्ुचभएर् वा केही पनर्

भन्र्ुभएर्—उहाँले नतर्ीहरूलाई त्यो आश्र्यचकमच जसरी घट्यो, त्यसरी र्ै दे ख्न ददर्ुभयो। उहाँले यी

मानर्सहरूलाई उहाँलाई साँर्ो रीनतले पछ्याउर्े उहाँका र्ेलाहरूलाई जस्तो व्यवहार गर्च सक्र्ुभएर्

तर परमेश्वरको हृदयमा सबै सम्ृ ष्ट उहाँको शासर्मनु र् हुन्छर् ्, अनर् उहाँको दृम्ष्टमा भएका सबै
सम्ृ ष्टलाई उहाँले जब आवश्यक हुन्छ, तब परमेश्वरको अर्ुिहको आर्न्द र्लर् ददर्ह
ु ु न्छ। यी

मानर्सहरूले रोटी र माछा िाइसकेपनछ पनर् उहाँ को हुर्ुहुन्थ्यो भर्ी जार्ेर्र् ् र उहाँलाई बुझेर्र् ्
वा उहाँको बारे मा कुर्ै षवशेि छाप नतर्ीहरूमाचथ परे र् वा उहाँप्रनत नतर्ीहरू कृतज्ञ भएर्र् ्, तैपनर्
परमेश्वरले यसलाई षवशेि मुद्दाको रूपमा र्लर्ुभएर्—उहाँले नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको अर्ुिहको

आर्न्द र्लर्े एउटा सुन्दर अवसर ददर्ुभयो। कनतपय मानर्सहरू भन्छर् ्, कक परमेश्वरले जे

गर्ुचहुन्छ, त्यसमा उहाँ र्सद्धान्तवादी हुर्ुहुन्छ, अनर् उहाँले अषवश्वासीहरूलाई दे िरे ि वा रक्षा
गर्ुचहुन्र्, र षवशेि गरी नतर्ीहरूलाई उहाँको अर्ुिहको आर्न्द र्लर् ददर्ुहुन्र्। के वास्तवमा कुरा

यही हो त? परमेश्वरको दृम्ष्टकोणमा, जबसम्म नतर्ीहरू उहाँ आफैले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका उहाँका
जीषवत सम्ृ ष्टहरू हुर् ्, तबसम्म उहाँले नतर्ीहरूको व्यवस्था र वास्ता गर्चह
ु ु न्छ, नतर्ीहरूको नर्म्म्त
योजर्ा बर्ाउर्ुहुन्छ र नतर्ीहरूलाई शासर् गर्ुचहुन्छ। सबै कुराहरूप्रनत परमेश्वरका षवर्ार तथा
धारणा नयर्ै हुर् ्।
रोटी र माछा िार्े पाँर् हजार मानर्सहरूले प्रभु येशूलाई पछ्याउर्े योजर्ा र्बर्ाए तापनर्
उहाँले नतर्ीहरूमाचथ कुर्ै कडा मागहरू राख्नभ
ु एर्; नतर्ीहरूले आफ्र्ो पेटभरर िाइसकेपनछ,
नतर्ीहरूले के गरे , नतमीहरूलाई थाहा छ? के उहाँले नतर्ीहरूलाई प्रर्ार समेत गर्ुचभयो त? यो
गररसकेपनछ उहाँ कहाँ जार्ुभयो? प्रभु येशूले नतर्ीहरूलाई केही भन्र्ुभयो भर्ी धमचशास्त्रले उल्लेि

गदै र्, यनत मात्रै भनर्एको छ कक आफ्र्ो आश्र्यचकमच गररसक्र्ुभएपनछ उहाँ त्यहाँबाट र्ुपर्ाप
जार्ुभयो। के उहाँले यी मानर्सहरूबाट कुर्ै मागहरू गर्ुचभयो? त्यहाँ कुर्ै घण
ृ ा चथयो? अहँ, तीमध्ये

कुर्ै पनर् कुरा चथएर्। उहाँलाई पछ्याउर् र्सक्र्े यी मानर्सहरूलाई उहाँले उप्रान्त कुर्ै ध्यार्
ददर् र्ाहर्ुभएर् अनर् यस बेला उहाँको हृदय पीडामा चथयो। उहाँले मार्वजानतको भ्रष्टता दे खि
सक्र्ुभएको कारणले अनर् मार्वजानतबाट आफ्र्ो नतरस्कार महसुस गरर सक्र्ुभएको कारणले,
जब उहाँले यी मानर्सहरूलाई दे ख्नुभयो र उहाँ नतर्ीहरूर्सत हुर्ुहुन्थ्यो, तब मार्व मन्दबुद्चध र
अज्ञार्ताप्रनत उहाँ दुःु िी हुर्भ
ु यो, अनर् उहाँको हृदय पीडामा चथयो, उहाँले र्ाहर्भ
ु एको एउटै कुरा

सकेसम्म र्ाँडो नतर्ीहरूलाई छोडेर जार्ु र्ै चथयो। उहाँको हृदयमा उहाँले नतर्ीहरूबाट कुर्ै माग
गर्ुचभएर्, नतर्ीहरूप्रनत उहाँले कुर्ै ध्यार् ददर् र्ाहर्ुभएर्, अनर्, त्यनत मात्र होइर्, उहाँले

नतर्ीहरूमाचथ आफ्र्ो कुर्ै शम्क्त िर्च गर्च र्ाहर्ुभएर्। नतर्ीहरूले उहाँलाई पछ्याउर् सक्दै र्र् ्
भन्र्े उहाँलाई थाहा चथयो तर यो सबैको बाबजुद, नतर्ीहरूप्रनतको उहाँको धारणा अझै पनर् स्पष्टै

चथयो। उहाँले नतर्ीहरूलाई दयालु व्यवहार गर्च, नतर्ीहरूलाई अर्ि
ु ह प्रदार् गर्च र्ाहर्ुहुन्थ्यो, र
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उहाँको शासर्मुनर् रहर्े हरे क सम्ृ ष्टप्रनत परमेश्वरको धारणा यही र्ै चथयो—हरे क सम्ृ ष्टलाई दयापूवचक
व्यवहार गर्े, नतर्ीहरूलाई जुटाउर्े अनर् भरणपोिण गर्े। प्रभु येशू दे हधारी हुर्ुभएको यही कारणले
गदाच र्ै उहाँले अत्यन्तै स्वभाषवक रूपमा परमेश्वरको आफ्र्ै सार प्रकट गर्चभ
ु यो र यी मानर्सहरूलाई

दयापूवचक व्यवहार गर्ुचभयो। उहाँले नतर्ीहरूलाई उदारता तथा सहर्शीलताको हृदयले व्यवहार

गर्ुचभयो, अनर् त्यस्तै हृदयले उहाँले नतर्ीहरूलाई दया दे िाउर्ुभयो। यी मानर्सहरूले प्रभु येशूलाई
जसरी दे िे तापनर्, अनर् जस्तो प्रकारको पररणाम नर्स्के तापनर्, उहाँले सारा सम्ृ ष्टको प्रभुको

हैर्सयतले हरे क सम्ृ ष्टसँग व्यवहार गर्चभ
ु यो। उहाँले प्रकट गर्चभ
ु एको हरे क कुरा, परमेश्वरको स्वभाव,
अनर् उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यही र्ै चथयो। प्रभु येशूले र्ुपर्ाप यो कुरा गर्ुचभयो, अनर्
र्ुपर्ाप जार्ुभयो—यो परमेश्वरको स्वभावको कुर् पक्ष हो? के यो परमेश्वरको प्रेमपूणच दया हो
भर्ेर नतमीहरू भन्र् सक्छौ? के यो परमेश्वरको नर्स्वाथचपर् हो भर्ी नतमीहरू भन्र् सक्छौ? के
यो साधारण मानर्सले गर्च सक्र्े कुरा हो? पक्कै पनर् होइर्! आधारभूत रूपमा, प्रभु येशूले पाँर्

वटा रोटी र दई
ु माछा प्रयोग गरी िुवाउर्ुभएका यी पाँर् हजार जर्ा मानर्सहरू को चथए? के

नतर्ीहरू उहाँ अर्ुरूपका मानर्सहरू चथए भर्ेर नतमीहरू भन्र् सक्छौ? के नतर्ीहरू सबै परमेश्वरका

प्रनतरोधी चथए भर्ेर नतमीहरू भन्र् सक्छौं? यो नर्श्र्यताका साथ भन्र् सककन्छ कक नतर्ीहरू प्रभु
अर्ुरूपका चथएर्र् ्, अनर् नतर्ीहरूको सार पूणच रूपमा परमेश्वरप्रनत शत्रुवत ् चथयो। तर, परमेश्वरले

नतर्ीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्चभ
ु यो? परमेश्वरप्रनतको मानर्सहरूको शत्रत
ु ालाई शान्त गर्च उहाँले
एउटा षवचध प्रयोग गर्ुचभयो—यस षवचधलाई “दया” भनर्न्छ। भर्ाइको अथच, प्रभु येशूले नतर्ीहरूलाई
पापीहरूको रूपमा दे ख्नु भएको भए तापनर्, परमेश्वरको दृम्ष्टमा नतर्ीहरू उहाँकै सम्ृ ष्ट चथए, त्यसैले

उहाँले ती पापीहरूलाई दयापूवचक र्ै व्यवहार गर्ुचभयो। परमेश्वरको सहर्शीलता यही हो, अनर् यो

सहर्शीलता परमेश्वरको आफ्र्ै पदहर्ार् तथा सारद्वारा नर्धाचररत हुन्छ। त्यसैले, यो यस्तो कुरा
हो जुर् कायच गर्च परमेश्वरद्वारा सम्ृ ष्ट गररएका कुर्ै पनर् मानर्स सक्षम छै र्—केवल परमेश्वरले
मात्रै यो गर्च सक्र्ुहुन्छ।

जब तैँले मार्वजानतप्रनत परमेश्वरका षवर्ारहरू तथा धारणालाई साँर्ो रीनतले बुझ्र् सक्छस ्,

जब तैँले सम्ृ ष्टका हरे क प्राणीको नर्म्म्त परमेश्वरका भावर्ाहरू तथा चर्न्तालाई साँर्ो रीनतले बुझ्र्
सक्छस ्, तब सम्ृ ष्टकताचद्वारा सम्ृ ष्ट भएका मानर्सहरू प्रत्येकको लाचग िचर्चर्े समपचण तथा प्रेमलाई
तैँले बुझ्र् सक्र्ेछस ्। जब यो हुर्ेछ, तब परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्र् तैँले दई
ु वटा शब्दहरू प्रयोग
गर्ेछस ्। ती दई
ु शब्दहरू के-के हुर् ्? कनतपय मानर्सहरूले “नर्स्वाथच” भन्छर् ् र कनतपय
मानर्सहरूले “परोपकारी” भन्छर् ्। यी दई
ु शब्दहरूमध्ये “परोपकारी” भन्र्े शब्द परमेश्वरको प्रेमलाई
बयार् गर्च सुहाउँ दो छै र्। मानर्सहरूले उदार वा षवशाल मर् भएको व्यम्क्तलाई व्याख्या गर्च यो

शब्दको प्रयोग गछच र् ्। यो शब्दलाई म घण
ृ ा गछुच ककर्कक यसले जथाभाबी, कुर्ै भेदभाव र्गरी,

कुर्ै र्सद्धान्तको पबाचह र्गरीकर् परोपकार गर्े कुरालाई जर्ाउँ छ। यो अत्यन्तै भावुक झुकाव
हो, जुर् मूिच तथा अन्योलिस्त मानर्सहरूका नर्म्म्त सामान्य र्ै हुन्छ। जब परमेश्वरको प्रेमलाई
बयार् गर्च यो शब्दको प्रयोग गररन्छ, तब त्यसमा ईश्वरनर्न्दाको भाव अवश्य र्ै हुन्छ। परमेश्वरको
प्रेमलाई उपयक्
ु त ढङ्ग्गले बयार् गर्े मर्सत यहाँ दई
ु वटा शब्दहरू छर् ्। ती के-के हुर् ् त? पदहलो
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हो, “असीम”। के यो शब्द अत्यन्तै उत्प्रेरणात्मक छै र् र? दोस्रो शब्द हो, “षवशाल”। यी शब्दहरू
पछाडड वास्तषवक अथच छ जसलाई म परमेश्वरको प्रेम बयार् गर्च प्रयोग गछुच। अक्षररक रूपमा
र्लँ दा, “असीम” ले कुर्ै कुराको आयतर् व क्षमतालाई बयार् गछच , तर त्यो कुरा जनतसक
ु ै ठूलो भए

तापनर्, यो यस्तो कुरा हो जसलाई मानर्सहरूले हे र्च वा दे ख्न सक्छर् ्। ककर्भर्े यसको अम्स्तत्व
हुन्छ—यो एउटा अमूतच वस्तु होइर् तर मानर्सहरूलाई तुलर्ात्मक रूपमा सही र व्यवहाररक ढङ्ग्गले
षवर्ारहरू प्रदार् गर्च सक्र्े कुरा हो। यसलाई तैँले र्ाहे दई
ु वा तीर् आयामको दृम्ष्टकोणले हे रे

तापनर् यसको अम्स्तत्वलाई तैँले कल्पर्ा गर्चु आवश्यक छै र्, ककर्कक यो वास्तवमै साँर्ो रूपले
अम्स्तत्व भएको कुरा हो। “असीम” भन्र्े शब्दले परमेश्वरको प्रेमलाई बयार् गदाच यसले उहाँको

प्रेमको पररमाणलाई नर्धाचरण गर्े प्रयास गरे को जस्तो भाव ददए तापनर्, यसले उहाँको प्रेमको

पररमाणलाई नर्धाचरण गर्च सककँदै र् भन्र्े अर्ुभूनत पनर् ददन्छ। म भन्छु कक परमेश्वरको प्रेमको

पररमाणलाई नर्धाचरण गर्च सककन्छ ककर्कक उहाँको प्रेम ररिो छै र् , र् त यो मर्गढन्ते कुरा हो।
बरु, यो परमेश्वरको शासर्मुनर् रहे का सबै कुराहरूले पाउर्े कुरा हो, सारा सम्ृ ष्टहरूले षवषवध स्तरहरू
तथा षवर्भन्र् दृम्ष्टकोणहरूबाट उपभोग गर्े कुरा हो। मानर्सहरूले यसलाई दे ख्न वा छुर् र्सके

तापनर्, यस प्रेमले सबै कुराहरूलाई तब भरणपोिण गछच र जीवर् ददन्छ जब यसलाई नतर्ीहरूको
जीवर्मा थोरै -थोरै गरे र प्रकट गररन्छ, अनर् नतर्ीहरूले बबतेर जार्े हरे क क्षणमा उपभोग गर्े

परमेश्वरको प्रेमलाई भरोसा गछच र् ् र त्यसको गवाही ददन्छर् ्। म परमेश्वरको प्रेमको पररमाणलाई
नर्धाचरण गर्च सककँदै र् भर्ी भन्छु ककर्कक सबै कुराको नर्म्म्त परमेश्वरका षवर्ारहरू, अनर् नर्म्श्र्त
रूपमा मानर्सहरूका लाचग उहाँका षवर्ारहरू जस्तै, परमेश्वरले सबै कुराहरूको नर्म्म्त प्रबन्ध

गर्ुचहुन्छ अनर् नतर्ीहरूलाई पालर्पोिण गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुराको रहस्यलाई बुझ्र्ु मानर्सहरूको
नर्म्म्त कदठर् छ। भन्र्ुको अथच, सम्ृ ष्टकताचले मार्वजानतको नर्म्म्त बगाउर्भ
ु एको रगत र आँसल
ु ाई

कसैले पनर् जान्दै र्। आफ्र्ै हातहरूले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानतको नर्म्म्त सम्ृ ष्टकताचर्सत भएको
प्रेमको गदहराइ वा वजर् कसैले आत्मसात ् गर्च सक्दै र्, कसैले बुझ्र् सक्दै र्। परमेश्वरको प्रेमलाई

असीम भर्ी बयार् गर्ुच भर्ेको मानर्सहरूलाई यसको अम्स्तत्वको र्ौडाइ तथा सत्यतालाई सराहर्ा
तथा बुझ्र् सहायता गर्ुच हो। यो यसकारण पनर् हो ताकक मानर्सहरूले अझ गदहरो प्रकारले

“सम्ृ ष्टकताच” को वास्तषवक अथचलाई राम्ररी बझ्
ु र् सकूर् ्, ताकक मानर्सहरूले “सम्ृ ष्ट” भन्र्े संज्ञाको

साँर्ो अथचको गदहरो बुझाइ हार्सल गर्च सकूर् ्। “षवशाल” भन्र्े शब्दले सामान्यतया कुर् कुराको
व्याख्या गदचछ? सामान्यतया समुद्र वा ब्रम्हाण्डका व्याख्या गर्च यसको प्रयोग गररन्छ, उदाहरणको
लाचग: षवशाल ब्रम्हाण्डका वा षवशाल समुद्र। ब्रम्हाण्डका फैलावट तथा अनत गदहराइ मार्व

समझभन्दा परको कुरा हो; यो यस्तो कुरा हो जसले मानर्सको कल्पर्ालाई उिेम्जत गछच , यस्तो
कुरा जसको नर्म्म्त नतर्ीहरूले ठूलो षवस्मयको अर्ुभूनत गछच र् ्। यसको रहस्य तथा गम्भीरतालाई

दे ख्र् त सककन्छ तर यी पहुँर्भन्दा पर छर् ्। जब तँ समुद्रको बारे मा सोच्छस ्, तँ यसको र्ौडाइको
बारे मा सोच्छस ्—यो असीर्मत दे खिन्छ, अनर् तैँले यसको रहस्य र थोकहरूलाई थाम्र् सक्र्े यसको
ठूलो क्षमतालाई अर्ुभूनत गर्च सक्छर् ्। त्यसैले, यो कनत बहुमूल्य छ भर्ी अर्ुभूनत गर्च, उहाँको
प्रेमको अथाह सन्
ु दरता अनर् उहाँको प्रेमको शम्क्त अर्न्त र व्यापक छ भर्ी अर्भ
ु नू त गर्च
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मानर्सहरूलाई सहायता गर्चको लाचग मैले परमेश्वरको प्रेमलाई बयार् गर्च “षवशाल” भन्र्े शब्दको
प्रयोग गरे को हुँ। उहाँको प्रेमको पषवत्रतालाई अर्ुभूनत गर्च, र उहाँको प्रेमद्वारा प्रकट गररएको
परमेश्वरको गौरव तथा उल्लङ्ग्घर् गर्च र्सककर्े उहाँको स्वभाव अर्भ
ु नू त गर्च मानर्सहरूलाई

सहायता गर्चको लाचग मैले यो शब्दको प्रयोग गरेँ। अब, के परमेश्वरको प्रेमलाई बयार् गर्चको

नर्म्म्त “षवशाल” भन्र्े शब्द सुहाउँ दो शब्द हो भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ? के परमेश्वरको प्रेम

“असीम” र “षवशाल” भन्र्े यी दई
ु शब्दको र्ापमा पुग्र् सक्छ? अवश्य सक्छ! मार्व भािामा, यी
दई
ु शब्द मात्रै केही हदसम्म सह
ु ाउँ दो छर् ्, अनर् परमेश्वरको प्रेमलाई बयार् गर्च तल
ु र्ात्मक रूपले

उचर्त छर् ्। के नतमीहरूलाई त्यस्तो लाग्दै र्? यदद मैले नतमीहरूलाई परमेश्वरको प्रेमबारे बयार्
गर्च लगाएँ भर्े के नतमीहरू यी दई
ु शब्दको प्रयोग गछौ? सायद नतमीहरूले त्यसो गदै र्ौ, ककर्कक

परमेश्वरको प्रेम सम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइ तथा सराहर्ा दई
ु आयामको दृम्ष्टकोणको क्षेत्रर्भत्र
सीर्मत छ, अनर् यो तीर् आयामको स्थार्को उर्ाइमा उक्लेको छै र्। यसैले , यदद मैले नतमीहरूलाई

परमेश्वरको प्रेमको बयार् गर्च ददएँ भर्े नतमीहरूले शब्दहरूको कमी भएको महसुस गर्ेचथयौ,

सायद नतमीहरू नर्ुःशब्द पनर् हुर्े चथयौ होला। आज दई
ु शब्दको बारे मा मैले नतमीहरूर्सत जुर्
कुरा गरेँ, त्यसलाई बुझ्र् नतमीहरूलाई कदठर् भयो होला वा सायद नतमीहरू पूणच रूपमा सहमत
हुँदैर्ौ होला। यसले पनर् दे िाउँ छ कक परमेश्वरको प्रेम सम्बन्धी नतमीहरूको सराहर्ा तथा बुझाइ
सतही छ र साँघरु ो क्षेत्रर्भत्र सीर्मत छ। मैले अनघ भर्ेँ कक परमेश्वर नर्ुःस्वाथी हुर्ह
ु ु न्छ; नतमीहरू
“नर्ुःस्वाथी” भन्र्े यो शब्दलाई सम्म्झन्छौ। के परमेश्वरको प्रेमलाई नर्ुःस्वाथी भर्ेर मात्र बयार्

गर्च सककन्छ भन्र्े कुराको सम्भावर्ा छ? के यो नर्कै साँघुरो क्षेत्र होइर् र? नतमीहरूले यो षवियमा
अझै बढी चर्न्तर् गर्ुचपछच ताकक नतमीहरूले यसबाट केही हार्सल गर्च सक।

माचथ हामीले पदहलो आश्र्यचकमचबाट परमेश्वरको स्वभाव अनर् उहाँको सारको बारे मा हे र्यौं।

यो मानर्सहरूले हजारौँ विचदेखि पढ्दै आइरहे को एउटा कथा भए तापनर्, यसको एउटा साधारण

कथावस्तु छ, अनर् यसले मानर्सहरूलाई एउटा साधारण दृश्य दे िाउँ छ, तापनर् यो साधारण
कथावस्तुमा हामी केही मूल्यवार् ् कुरा दे ख्न सक्छौं, जुर् परमेश्वरको स्वभाव तथा उहाँर्सत जे छ

र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यही हो। उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ ती कुराहरूले परमेश्वर स्वयमलाई
्
प्रनतनर्चधत्व गदचछ अनर् ती परमेश्वरको आफ्र्ै षवर्ारहरूको प्रकटीकरण हुर् ्। जब परमेश्वरले
आफ्र्ा षवर्ारहरू प्रकट गर्ुचहुन्छ, यो उहाँको हृदयको आवाजको प्रकटीकरण हो। उहाँले के आशा

गर्ुचहुन्छ भर्े, उहाँलाई बुझ्र् सक्र्े, उहाँलाई जान्र् सक्र्े अनर् उहाँको इच्छालाई बुझ्र् सक्र्े र
उहाँको इच्छालाई सन्तुष्ट गर्च सकक्रय रूपले सहकायच गर्च सक्र्े मानर्सहरू हुर्ेछर् ्। प्रभु येशूले
गर्चभ
ु एका यी कुराहरू परमेश्वरको मौर् अर्भव्यम्क्त हुर् ्।

यसपनछ, हामी नर्म्र् िण्डलाई हे रौं: लाजरसको पुर्रुत्थार्ले परमेश्वरलाई मदहर्मत तुल्याउँ छ।
यस अध्यायलाई पदढसकेपनछ नतमीहरूलाई कस्तो अर्ुभव भयो? प्रभु येशूले गर्ुचभएको यो

आश्र्यचकमचको महत्त्व पदहलेको भन्दा धेरै ठूलो छ, ककर्कक एउटा मरे को मानर्सलाई चर्हार्बाट

फकाचएर ल्याउर्ुभन्दा बढी षवस्मयकारी कुर्ै आश्र्यचकमच हुँदैर्। त्यस युगमा, प्रभु येशूले त्यस्तो
कुर्ै काम गर्चु अत्यन्तै अथचपण
ू च चथयो। परमेश्वर दे ह हुर्ुभएको कारणले, मानर्सहरूले उहाँको
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शारीररक रूप, उहाँको व्यवहाररक पक्ष, अनर् उहाँको महत्त्वहीर् पक्ष मात्र दे ख्न सक्थे। यदद कनतपय
मानर्सहरूले उहाँको र्ररत्रको केही कुरा वा उहाँमा भएको जस्तो दे खिर्े केही षवशेि क्षमताहरू दे िे

र बझ
ु े भर्े पनर् प्रभु येशू कहाँबाट आउर्भ
ु यो, उहाँको सारमा उहाँ साँच्र्ै को हुर्ह
ु ु न्छ, उहाँ वास्तवमा
अन्य कुर्-कुर् कुराहरू गर्च सक्षम हुर्ुहुन्छ भन्र्े बारे मा कसैलाई थाहा चथएर्। यी सबै कुरा
मानर्सजानतको नर्म्म्त अज्ञात चथयो। धेरै मानर्सहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारे मा रहे का यी

प्रश्र्हरूको उिर ददर्, अनर् सत्यतालाई जान्र्को लाचग प्रमाण भेट्टाउर् र्ाहन्थे। के परमेश्वरले

आफ्र्ो पदहर्ार्लाई प्रमाखणत गर्च केही गर्च सक्र्ह
ु ु न्थ्यो? परमेश्वरको नर्म्म्त, यो साह्रै सम्जलो
चथयो—यो सम्जलै हार्सल गर्च सककर्े कुरा चथयो। आफ्र्ो पदहर्ार् तथा सारलाई प्रमाखणत गर्च
उहाँले केही कुरा कुर्ै पनर् ठाउँ मा, कुर्ै पनर् समयमा गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो तर परमेश्वरको काम गर्े

आफ्र्ै तररकाहरू चथए—योजर्ासदहत, अनर् र्रणबद्ध रूपमा। उहाँले अन्धाधुन्ध कामहरू गर्ुचभएर्,
बरु जुर् कुरा उहाँले मानर्सलाई दे िाउर्ुहुन्थ्यो, अथचले भररएको हुन्थ्यो त्यस्तो कुर्ै कुरा गर्च
उहाँले ठीक समय र ठीक अवसर िोज्र्ुहुन्थ्यो। यस प्रकारले, उहाँले आफ्र्ो अम्ख्तयार तथा

पदहर्ार्लाई प्रमाखणत गर्ुचभयो। त्यसोभए, के लाजरसको पुर्रुत्थार्ले प्रभु येशूको पदहर्ार्लाई
प्रमाखणत गर्च सक्यो त? धमचशास्त्रको नर्म्र् अध्यायलाई हे रौं: “अनर् जब उहाँले त्यसरी

बोर्लसक्र्ुभएपनछ, उहाँले उच्र् स्वरमा लाजरस, बादहर आऊ भर्ी भन्र्ुभयो। तब मरे को मानर्स
नतर्ी बादहर आए…।” जब प्रभु येशू ख्रीष्टले यसो गर्चुभयो, तब उहाँले केवल एउटा कुरा गर्चु भयो:

“लाजरस, बादहर आऊ।” तब लाजरस उसको चर्हार्बाट बादहर आए—प्रभुले उच्र्ारण गर्ुचभएका
केवल केही वर्र्हरूको कारणले यो कायच सम्पन्र् भएको चथयो। त्यस समयावचधमा, प्रभु येशूले

वेदी िडा गर्ुचभएर्, अनर् उहाँले कुर्ै अन्य कामहरू गर्ुचभएर्। उहाँले केवल एउटै कुरा गर्ुचभ यो।
यसलाई आश्र्यचकमच भन्र् सककन्छ कक आज्ञा? अथवा, के त्यो कुर्ै प्रकारको जादग
ु री चथयो?

झट्ट हे दाच, यसलाई आश्र्यचकमच भन्र् सककन्छ कक भन्र्े दे खिन्छ, अनर् यदद तैँले यसलाई

आधुनर्क दृम्ष्टकोणबाट हे छचस ् भर्े तैँले यसलाई आश्र्यचकमच र्ै भन्र् सक्छस ्। तैपनर्, यसलाई
मत
ृ कबाट प्राण फकाचउर्को नर्म्म्त बोलाइर्े एक प्रकारको जाद ु भर्ेर नर्श्र्य र्ै भन्र् सककँदै र् ,
र यो कुर्ै पनर् प्रकारको जादग
ू री अवश्य चथएर्। यो आश्र्यचकमच सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको
सबैभन्दा सामान्य अनर् सार्ो प्रदशचर् चथयो भन्र्ु सही हुन्छ। यो परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त
हो। कुर्ै व्यम्क्तलाई मर्च ददर्े, उसको आत्मालाई उसको शरीर छोडेर मत
ृ लोक वा त्यो जहाँसुकै

जार्ुपर्े हो त्यहाँ जार् ददर्े अचधकार परमेश्वरर्सत छ। व्यम्क्तको मत्ृ यु हुर्े समय र मत्ृ यु पनछ
नतर्ीहरू जार्ुपर्े ठाउँ —यी कुराहरू परमेश्वरद्वारा नर्धाचररत हुन्छर् ्। उहाँले यी नर्णचयहरू मार्वहरू,
घटर्ाहरू, वस्तह
ु रू, स्थार् वा भूगोलको दबाबमा र्परी कुर्ै पनर् समयमा र कुर्ै पनर् ठाउँ मा गर्च

सक्र्ुहुन्छ। यदद उहाँले यो गर्च र्ाहर्ुहुन्छ भर्े उहाँले यो गर्च सक्र्ुहुन्छ, ककर्कक सबै कुराहरू

र जीषवत प्राणीहरू उहाँको शासर्को अधीर्मा छर् ् र सबै कुराहरू उहाँको वर्र् र उहाँको

अचधकारद्वारा जन्मन्छर्, म्जउँ छर् ्, र र्ष्ट हुन्छर् ्। उहाँले मत
ृ कलाई बौरी उठाउर् सक्र्ुहुन्छ,
अनर् यो पनर् उहाँले कुर्ै पनर् समयमा, कुर्ै पनर् स्थार्मा गर्चसक्र्े कुरा हो। यो के वल
सम्ृ ष्टकताचमा नर्दहत रहे को अम्ख्तयार हो।
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लाजरसलाई मत
ृ कबाट फकाचउर्े जस्ता कायचहरू गर्े क्रममा प्रभु येशूको लक्ष्य भर्ेको मानर्सहरू

तथा शैतार् दे िाउर् प्रमाण ददर्ु चथयो, र मानर्सहरू तथा शैतार्लाई मार्वजानतको बारे मा हरे क
कुरा, मार्वजानतको जीवर् तथा मत्ृ यु परमेश्वरद्वारा नर्धाचररत हुन्छर् ्, अनर् उहाँ दे हधारी
भइसक्र्ुभएको भए तापनर्, दे ख्न सककर्े भौनतक संसारको साथै मानर्सहरूले दे ख्न र्सक्र्े आम्त्मक

संसारमाचथ उहाँको हुकुम कायम छ भन्र्े कुरा जान्र् ददर्ु चथयो। यो यसकारण गररएको चथयो
ताकक मार्वजानतको सबै कुरा शैतार्को अधीर्मा छै र् भर्ी मार्वजानत र शैतार्ले जान्र् सकूर् ्।
यो परमेश्वरको अचधकारको प्रकाश तथा प्रदशचर् चथयो, अनर् यो मार्वजानतको जीवर् र मत्ृ यु
परमेश्वरको हातमा छर् ् भर्ी सबै कुराहरूलाई सन्दे श पठाउर्े परमेश्वरको एउटा तररका पनर्
चथयो। प्रभु येशूले लाजरसलाई गर्ुचभएको पुर्रुत्थार् सम्ृ ष्टकताचले मार्वजानतलाई र्शक्षा र प्रर्शक्षण
ददर्े एउटा तररका चथयो। यो एउटा यस्तो ठोस कायच चथयो जसमा मार्वजानतलाई र्शक्षा ददर् र

प्रबन्ध गर्च उहाँले आफ्र्ो शम्क्त र अम्ख्तयारको प्रयोग गर्ुचभयो। यो वर्र्हरू प्रयोग र्गरी सबै

कुराहरू उहाँको अचधकारमा छर् ् भन्र्े सत्यता मानर्सहरूलाई दे िाउर्े सम्ृ ष्टकताचको तररका चथयो।
यो उहाँद्वारा बाहे क अरू कसैमा मुम्क्त छै र् भर्ी मार्वजानतलाई यी व्यवहाररक कायचहरूद्वारा
बताउर्े उहाँको एउटा तररका चथयो। मार्वजानतलाई प्रर्शक्षण ददर्े उहाँले प्रयोग गर्ुचभएको यो
शान्त षवचध अर्न्त, अमेट छ, जसले मार्व हृदयहरूमा कदहल्यै ओइलाउर् र्सक्र्े झट्का र

अन्तदृचम्ष्ट ल्याउँ छ। लाजरसको पर्
ु रुत्थार्ले परमेश्वरलाई मदहर्मत तल्
ु यायो—परमेश्वरका हरे क

अर्ुयायीहरूमाचथ यसको गदहरो प्रभाव छ। यो घटर्ा गदहरो प्रकारले बुझ्र्े हरे क व्यम्क्तमा केवल
परमेश्वरले मात्र मार्वजानतको जीवर् र मत्ृ युमाचथ हुकुम र्लाउर् सक्र्ुहुन्छ भन्र्े बुझाइ र
दशचर्लाई यसले दृढतासदहत स्थाषपत गररददन्छ। परमेश्वरर्सत यस्तो अम्ख्तयार भए तापनर्,

लाजरसको मत्ृ यद्
ु वारा उहाँले मार्वजानतको जीवर् र मत्ृ यम
ु ाचथ आफ्र्ो सावचभौर्मकता छ भन्र्े
बारे मा सन्दे श पठाउर्ुभएको भए तापनर्, यो उहाँको प्राथर्मक काम चथएर्। परमेश्वरले अथचषवर्ाको

कुर्ै काम गर्ुचहुन्र्। उहाँले गर्ुचहुर्े हरे क कुरा ठूलो महत्त्वको हुन्छ र यो सम्पषिको भण्डारमा
एउटा श्रेष्ठ रत्र् हो। “एउटा व्यम्क्तलाई त्यसको चर्हार्बाट बादहर आउर्े तुल्याउर्ु” लाई उहाँले
आफ्र्ो कामको प्राथर्मक वा एक मात्र उद्दे श्य वा अंश बर्ाउर्ुहुन्र्। परमेश्वरले कुर्ै पनर् काम
अथचषवर्ा गर्चह
ु ु न्र्। एक मात्र घटर्ाको रूपमा लाजरसको पर्
ु रुत्थार् परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
प्रदशचर् गर्च र प्रभु येशूको पदहर्ार्लाई प्रमाखणत गर्च पयाचप्त चथयो। त्यसैकारण प्रभु येशूले यस
प्रकारको आश्र्यचकमच दोहोयाचउर्ुभएर्। परमेश्वरले आफ्र्ै र्सद्धान्तहरू अर्ुसार कामहरू गर्ुचहुन्छ।
मार्व भािामा भन्दा, परमेश्वरले आफ्र्ो मर् गम्भीर षवियवस्तुहरूले मात्रै भर्ुचहुन्छ भर्ेर भन्र्

सककन्छ। भर्ाइको अथच, जब परमेश्वरले केही गर्चह
ु ु न्छ, तब उहाँ आफ्र्ो कामको उद्दे श्यबाट
बहककर्ुहुन्र्। यस र्रणमा उहाँले कुर् काम गर्च र्ाहर्ुहुन्छ, के पूरा गर्च र्ाहर्ह
ु ु न्छ सो उहाँ
जान्र्ुहुन्छ अनर् आफ्र्ो योजर्ाअर्ुसार उहाँले दृढतापूवचक काम गर्ुचहुर्ेछ। यदद भ्रष्ट व्यम्क्तर्सत
त्यस्तो प्रकारको क्षमता भएको भए, ऊ कनत भयङ्ग्कर छ भर्ी अरूले जार्ूर् ्, नतर्ीहरू उसको सामु

झुकूर् ्, उसले नतर्ीहरूलाई नर्यन्त्रण गर्च र नर्ल्र् सकूर् ् भर्ेर उसले केवल आफ्र्ो क्षमता प्रदशचर्

गर्े तररकाहरूको बारे मा सोचर्रहर्ेचथयो। यो शैतार्बाट आउर्े दष्ु टता हो—यसलाई भ्रष्टता भनर्न्छ।
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परमेश्वरर्सत यस्तो भ्रष्टता छै र्, अनर् उहाँर्सत यस्तो सार छै र्। उहाँले केही गर्ुचको पछाडड

आफैलाई प्रदशचर् गर्ुच होइर्, तर मार्वजानतलाई अझै बढी प्रकाश तथा मागचदशचर् ददर्ु हो,
त्यसैकारण मानर्सहरूले बाइबलमा यस्तो प्रकारको घटर्ाको उदाहरणहरू अत्यन्तै थोरै मात्रै दे ख्छर् ्।

यसको अथच प्रभु येशूका शम्क्तहरू सीर्मत चथए, वा उहाँ त्यस्ता कुराहरू गर्च असक्षम हुर्ुहुन्थ्यो
भन्र्े होइर्। कुरा केवल यनत मात्रै हो कक परमेश्वरले त्यो गर्च र्ाहर्ुभएर् ककर्कक प्रभु येशूले

लाजरसलाई गर्ुचभएको पुर्रुत्थार्को व्यवहाररक महत्त्व चथयो, अनर् यसको कारण यो पनर् हो कक
परमेश्वर दे हधारी हुर्क
ु ो प्राथर्मक काम आश्र्यचकमचहरू गर्चु, मानर्सहरूलाई मरे को अवस्थाबाट
फकाचएर ल्याउर्ु चथएर्, तर मार्वजानतको उद्धारको काम चथयो। त्यसकारण, प्रभु येशल
ू े पूरा

गर्ुचभएको अचधकांश काम मानर्सहरूलाई र्शक्षा ददर्ु, नतर्ीहरूको नर्म्म्त उपलब्ध गराउर्ु, र

नतर्ीहरूलाई सहायता गर्ुच चथयो, अनर् लाजरसलाई पुर्रुत्थार् गर्ुच जस्ता घटर्ाहरू प्रभु येशूले
गर्ुचभएको सेवकाइको केवल एउटा सार्ो अंश मात्र चथयो। यनत मात्र होइर्, के भन्र् सककन्छ भर्े,
“प्रदशचर् गर्ुच” परमेश्वरको सारको एउटा भाग होइर्, त्यसैले धेरै आश्र्यचकमचहरू प्रदशचर् र्गरे र

उहाँले जार्ी-बुझी आफूमाचथ प्रनतबन्ध गरररहर्ुभएको चथएर्, र् त वातावरणीय सीमाहरूको कारणले
यसो भएको चथयो, अनर् शम्क्तको कमीको कारणले त नर्श्र्य र्ै यसो भएको चथएर्।

जब प्रभु येशूले लाजरसलाई मरे को अवस्थाबाट फकाचइ ल्याउर्ुभयो, तब उहाँले यी वर्र्हरू

मात्र प्रयोग गर्चभ
ु यो: “लाजरस, बादहर आऊ।” यसबाहे क उहाँले अरू केही भन्र्भ
ु एर्। त्यसैले, यी
वर्र्हरूले के कुरालाई प्रदशचर् गछच ? यी वर्र्हरूले मरे को मानर्सलाई पुर्रुत्थार् गर्े लगायत

परमेश्वरले बोलेर जे पनर् सम्पन्र् गर्च सक्र्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई प्रदशचर् गछच । जब परमेश्वरले

सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, जब उहाँले संसार सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, उहाँले वर्र्हरूद्वारा सो गर्ुचभयो—
बोर्लएका आज्ञाहरू, अम्ख्तयारपण
ू च वर्र्हरू, अनर् यस प्रकारले सबै कुराहरू सम्ृ ष्ट गररए, अनर्

यसरी, यो सम्पन्र् भयो। प्रभु येशूद्वारा बोर्लएका यी केही वर्र्हरू स्वगच, पथ्
ृ वी र यावत ् थोक
सम्ृ ष्ट गर्े क्रममा परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू जस्तै चथए; यही प्रकारले, नतर्मा परमेश्वरको

अम्ख्तयार र सम्ृ ष्टकताचको शम्क्त चथयो। परमेश्वरको मुिबाट नर्स्केका वर्र्हरूको कारणले सबै
थोक बनर्ए र दृढ भइ िडा रहे , अनर् त्यही प्रकारले, प्रभु येशूको मुिबाट नर्स्केका वर्र्हरूको
कारणले लाजरस आफ्र्ो चर्हार्बाट बादहर नर्स्क्यो। उहाँको दे हधारी शरीरमा प्रदशचर् गररएको र

पूरा भएको परमेश्वरको अम्ख्तयार यही चथयो। यस्तो प्रकारको अम्ख्तयार तथा क्षमता सम्ृ ष्टकताच

अनर् मानर्सको पुत्रको स्वार्मत्वमा चथयो, जसमा सम्ृ ष्टकताच प्रकट हुर्ुभएको चथयो। लाजरसलाई
मरे को अवस्थाबाट बबउँ ताएर परमेश्वरले मार्वजानतलाई र्सकाउर्ुभएको बुझाइ यही र्ै चथयो। अब,
हामी यस षवियको छलफललाई यहीीँ र्सध्याउर्ेछौं। यसपनछ, हामी धमचशास्त्रबाट थप पढ्र्ेछौं।
१०. येशूमाचथ फररसीहरूको न्याय

मकूचस ३:२१-२२ अनर् जब उहाँका र्मत्रहरूले यो सुर्े, उहाँलाई समात्र् नतर्ीहरू बादहर नर्स्के:

ककर्कक नतर्ीहरूले भर्े उहाँ आफ्र्ो नर्यन्त्रणमा हुर्ुहुन्र्। अनर् येरूशलेमबाट आएका शास्त्रीहरूले
भर्े, त्यससँग बालम्जबुल छ, र त्यसले भूतहरूको राजकुमारद्वारा भूतहरूलाई नर्काल्छ।
११. फररसीहरूलाई येशक
ू ो हप्की
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मिी १२:३१-३१ म ककर् नतमीहरूलाई भन्दछु, मानर्सका सबै ककर्समका पापहरू र ईश्वरनर्न्दा

क्षमा गररर्ेछर् ्: तर मानर्सले पषवत्र आत्माको षवरुद्ध गरे को ईश्वरनर्न्दा क्षमा गररर्ेछैर्। र
जसले मानर्सको पत्र
ु को षवरुद्धमा वर्र् बोल्छ, उसलाई क्षमा ददइर्ेछ: तर जसले पषवत्र आत्माको
षवरुद्धमा बोल्छ, उसलाई क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस संसारमा, र् त आउर्ेवाला संसारमा।

मिी २३:१३-१५ तर शास्त्रीहरू र फररसीहरू, ढोङ्ग्गीहरू हो, नतमीहरूलाई चधक्कार छ! ककर्भर्े

नतमीहरूले मानर्सहरूको षवरुद्ध स्वगचको राज्य बन्द गछौ: ककर्भर्े र् त नतमीहरू आफै जान्छौ,
र् र्भत्र जार्लाई प्रवेश गरररहे काहरूलाई र्ै प्रवेश गर्च ददन्छौ। शास्त्रीहरू र फररसीहरू, ढोङ्ग्गीहरू
हो, नतमीहरूलाई चधक्कार छ! ककर्कक नतमीहरू षवधवाका घरहरू नर्ल्छौ र लामा प्राथचर्ा गरे को

स्वाँग पाछौ: यसैले नतमीहरूले ठूलो दण्ड पाउर्ेछौ। शास्त्रीहरू र फररसीहरू, ढोङ्ग्गीहरू हो,
नतमीहरूलाई चधक्कार छ! ककर्भर्े एक जर्ालाई आफ्र्ो मतमा ल्याउर्को लाचग नतमीहरू समुद्र

र भूर्म र्हाछौ, अनर् ऊ मतमा आएपनछ उसलाई नतमीहरूभन्दा दई
ु गुणा बढी र्रकको बालक
बर्ाउँ छौ।

माचथका दई
ु िण्डहरूको षवियवस्तु फरक छ। पदहले, हामी पदहलो िण्डलाई हे रौं: येशूमाचथ

फररसीहरूको न्याय।

बाइबलमा, येशू स्वयम ् र उहाँले गर्ुचभएका कामहरूको बारे मा फररसीहरूको मूल्याङ्ग्कर् यस्तो

चथयो: “नतर्ीहरूले भर्े उहाँ आफ्र्ो नर्यन्त्रणमा हुर्ह
ु ु न्र्। … त्यससँग बालम्जबल
ु छ, र त्यसले
भूतहरूको राजकुमारद्वारा भत
ू हरूलाई नर्काल्छ” (मकूचस ३:२१-२२)। प्रभु येशूको बारे मा शास्त्री र
फररसीहरूको न्याय नतर्ीहरूले अन्य मानर्सहरूका वर्र्हरू अर्ुकरण गरे र भर्ेका मात्र चथइर्, र्
त त्यो आधारहीर् अर्ुमार् र्ै चथयो—यो प्रभु येशूका कायचहरूका बारे मा नतर्ीहरूले जे दे िे र सुर्े

त्यसबाट नतर्ीहरूले नर्कालेको नर्ष्किच चथयो। नतर्ीहरूको नर्ष्किच बादहरी रूपमा न्यायको र्ाउँ मा
गररएको जस्तो अनर् मानर्सको र्जरमा त्यो न्यायसङ्ग्गत जस्तो दे खिएको भए तापनर्, नतर्ीहरूले

जुर् अहङ्ग्कारले प्रभु येशूलाई न्याय गरे , त्यो नतर्ीहरूले समेत सहर् कदठर् चथयो। प्रभु येशूप्रनतको

नतर्ीहरूको घण
ृ ाको उन्मि ऊजाचले नतर्ीहरूको आफ्र्ै जङ्ग्गली आकांक्षाहरू अनर् दष्ु ट शैतानर्क
मुिाकृनत, साथै द्वेिपूणच स्वभावलाई उजागर गरे को चथयो जसद्वारा नतर्ीहरू परमेश्वरको षवरोध

गथे। प्रभु येशक
ू ो न्याय गदाच नतर्ीहरूले भर्ेका यी कुराहरू नतर्ीहरूका पागलपण
ू च आकांक्षाहरू,
ईष्याच, अनर् परमेश्वर र सत्यताप्रनत नतर्ीहरूको शत्रुताको कुरूप र द्वेिपूणच प्रकृनतबाट प्रेररत चथए।
नतर्ीहरूले प्रभु येशूका कामहरूको स्रोतबारे अर्ुसन्धार् गरे र्र् ्, र् त उहाँले भन्र्ुभएको वा गर्ुचभएको

कामको सारलाई र्ै अर्ुसन्धार् गरे । त्यसको साटो, उहाँले गर्ुचभएको कामलाई नतर्ीहरूले उन्मादपूणच
उिेजर्ाको अवस्थामा अनर् जार्ाजार्ी द्वेि भावर्ाले आक्रमण र अपमार् गरे । यहाँसम्म कक
उहाँको आत्मा अथाचत ् पषवत्र आत्मा, जुर् परमेश्वरको आत्मा हो, उहाँलाई जार्ी-जार्ी अपमार् गरे ।

नतर्ीहरूले “उहाँ आफ्र्ो नर्यन्त्रणमा हुर्ुहुन्र्,” “बालम्जबुल,” र “भूतहरूको राजकुमार।” भर्ी भन्र्ुको
अथच यही हो। भर्ाइको अथच, नतर्ीहरूले परमेश्वरको आत्मालाई बालम्जबुल तथा दष्ु ट आत्माहरूको
राजकुमार हो भर्ी भर्े। परमेश्वरको दे हधारी आत्मा, जसले दे ह धारण गर्ुचभएको चथयो, उहाँको
कामलाई नतर्ीहरूले पागलपर्को संज्ञा चथए। नतर्ीहरूले परमेश्वरको आत्मालाई बालम्जबल
ु भर्ेर
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मात्र नर्न्दा गरे र्र् ्, तर परमेश्वरको कामलाई नतरस्कार गरे अनर् प्रभु येशूलाई नतरस्कार र नर्न्दा
गरे । परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको षवरोध र नर्न्दाको सार शैतार् तथा दष्ु ट आत्माद्वारा

परमेश्वरप्रनत गररएको षवरोध र नर्न्दाको सारर्सत पण
ू च रूपले समार् चथयो। त्यसले भ्रष्ट
मानर्सहरूलाई मात्र प्रनतनर्चधत्व गदै र्थ्यो तर धेरै हदसम्म, ती शैतार्को र्ै मूतच रूप चथए।

मार्वजानतको माझमा नतर्ीहरू शैतार्को माध्यम चथए, अनर् नतर्ीहरू शैतार्को मनतयार तथा

र्ोकर चथए। प्रभु येशू ख्रीष्टप्रनतको नतर्ीहरूको नर्न्दा र नतर्ीहरूको बदर्ामीको सार प्रनतष्ठाको
नर्म्म्त परमेश्वरर्सतको नतर्ीहरूको संघिच चथयो, परमेश्वरर्सतको नतर्ीहरूको द्वन्द्व चथयो, अनर्

परमेश्वरलाई नतर्ीहरूले गरे को अन्त्यहीर् परीक्षा चथयो। परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको षवरोधको सार
तथा उहाँप्रनतको नतर्ीहरूको शत्रत
ु ाको आर्रण, साथै नतर्ीहरूका वर्र् तथा नतर्ीहरूका षवर्ारहरूले

प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको आत्मालाई नर्न्दा गरे को र क्रोचधत तुल्याएको चथयो। यसरी, नतर्ीहरूले
जे भर्े र गरे , त्यस अर्ुसार परमेश्वरले एउटा उचर्त न्याय नर्धाचररत गर्ुचभयो, अनर् नतर्ीहरूका

कायचहरूलाई पषवत्र आत्माको षवरुद्धमा गररएको पाप भएको ठहर गर्ुचभयो। यो पाप यस संसारमा
अनर् आउर्े संसारमा पनर् अक्षम्य हुन्छ, जुर् कुरालाई धमचशास्त्रको नर्म्र् िण्डमा प्रमाखणत
गररएको छ: “मानर्सले पषवत्र आत्माको षवरुद्ध गरे को ईश्वरनर्न्दा क्षमा गररर्ेछैर्,” र, “जसले
पषवत्र आत्माको षवरुद्धमा बोल्छ, उसलाई क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस संसारमा, र् त आउर्ेवाला

संसारमा।” आज, हामी परमेश्वरबाट आएका यी वर्र्हरूको साँर्ो अथचको बारे मा कुरा गरौं: “उसलाई
क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस संसारमा, र् त आउर्ेवाला संसारमा।” अथाचत ्, परमेश्वरले कसरी
वर्र्हरूलाई पूरा गर्ुचहुन्छ भन्र्े रहस्यलाई िोलौं: “उसलाई क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस संसारमा,
र् त आउर्ेवाला संसारमा।”

हामीले कुरा गरे को हरे क कुरा मानर्सहरू, घटर्ा तथा काम-कुराहरूप्रनत परमेश्वरको स्वभाव र

आर्रणसँग सम्बम्न्धत छ। स्वभाषवक रूपले, माचथका यी दई
ु अध्यायहरू पनर् यसको कुर्ै अपवाद

होइर्र् ्। धमचशास्त्रका यी दई
ु िण्डहरूमा नतमीहरूले केही याद गर्यौ? कोही मानर्सहरूले भन्छर् ्,
कक नतर्ीहरूले त्यसमा परमेश्वरको क्रोध दे ख्छर् ्। कोही मानर्सहरू भन्छर् ्, कक नतर्ीहरूले

परमेश्वरको स्वभावको त्यो पक्ष दे ख्छर् ् जसले मार्वजानतको अपराधलाई सहर्ुहुन्र्, अनर् यदद
मानर्सहरूले परमेश्वरप्रनत कुर्ै नर्न्दात्मक काम गछच र् ् भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरको क्षमा प्राप्त
गर्े छै र्र् ्। यी िण्डहरूमा मानर्सहरूले मार्वजानतको अपराधप्रनत परमेश्वरको क्रोध तथा

असहर्शीलतालाई दे ख्छर् ् भन्र्े तथ्यको बाबजुद पनर्, नतर्ीहरूले अझै उहाँको आर्रणलाई साँर्ो

रीनतले बुझ्दै र्र् ्। उहाँलाई नर्न्दा गर्े र क्रोचधत तुल्याउर्ेप्रनत उहाँको साँर्ो धारणा तथा उहाँको
दृम्ष्टकोण यी दई
ु िण्डहरूमा अन्तनर्चदहत रूपमा लक
ु े का छर् ्। उहाँको आर्रण र दृम्ष्टकोणले

नर्म्र् िण्डको साँर्ो अथचलाई प्रदशचर् गदचछर् ्: “जसले पषवत्र आत्माको षवरुद्धमा बोल्छ, उसलाई
क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस संसारमा, र् त आउर्ेवाला संसारमा।” जब मानर्सहरूले परमेश्वरलाई

नर्न्दा गछच र् ् अनर् जब नतर्ीहरूले उहाँलाई क्रोचधत तुल्याउँ छर् ्, तब उहाँले एउटा फैसला जारी
गर्ुचहुन्छ, अनर् त्यो फैसला उहाँद्वारा जारी गररएको पररणाम हो। यसलाई बाइबलमा यसरी व्याख्या

गररएको छ: “म ककर् नतमीहरूलाई भन्दछु, मानर्सका सबै ककर्समका पापहरू र ईश्वरनर्न्दा क्षमा
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गररर्ेछर् ्: तर मानर्सले पषवत्र आत्माको षवरुद्ध गरे को ईश्वरनर्न्दा क्षमा गररर्ेछैर्” (मिी १२:३१),
र “तर शास्त्रीहरू र फररसीहरू, ढोङ्ग्गीहरू हो, नतमीहरूलाई चधक्कार छ!” (मिी २३:१३)। तथाषप, ती
शास्त्री तथा फररसीहरू, साथै यी कुराहरू भन्र्ुभएपनछ प्रभु येशू पागल हुर्ुहुन्छ भन्र्े ती
मानर्सहरूको पररणाम के चथयो भर्ेर के बाइबलमा लेखिएको छ? के नतर्ीहरूले कुर्ै दण्ड भोगे

भर्ी लेखिएको छ? छै र्—यसलाई नर्म्श्र्त रूपमा भन्र् सककन्छ। यहाँ “छै र्” भर्ेर त्यस्तो कुर्ै
कुराको अर्भलेि छै र् भनर्एको होइर्, तर यनत मात्रै कक वास्तवमा मार्व आँिाले दे ख्न सककर्े

कुर्ै पररणाम चथएर्। “लेखिएको चथएर्” भन्र्ुले, नर्म्श्र्त कुराहरूलाई पररर्ालर् गर्चको नर्म्म्त
परमेश्वरको धारणा तथा र्सद्धान्तहरूको मामलाई स्पष्ट पादचछ। परमेश्वरलाई नर्न्दा गर्े वा

षवरोध गर्े वा उहाँलाई बदर्ाम समेत गर्ेहरूप्रनत पनर्—जार्ी-जार्ी उहाँलाई आक्रमण गर्े, बदर्ाम

गर्े र सराप्र्े मानर्सहरू—नतर्ीहरूप्रनत उहाँले आफ्र्ो आँिा चर्म्लर्ुहुन्र् वा आफ्र्ो कार् बन्द
गर्ुचहुन्र् तर नतर्ीहरूप्रनत उहाँको स्पष्ट धारणा छ। उहाँले यी मानर्सहरूलाई तुच्छ ठान्र्ह
ु ु न्छ,
अनर् आफ्र्ो हृदयमा नतर्ीहरूलाई दोिी ठहर्याउर्ुहुन्छ। नतर्ीहरूको पररणाम के हुर्ेछ भर्ी उहाँले
िुल्लमिुल्ला घोिणा समेत गर्ुचहुन्छ, ताकक उहाँलाई नर्न्दा गर्ेहरूप्रनत उहाँको स्पष्ट धारणा छ

भर्ी मानर्सहरूले जान्र् सकूर् ् अनर् उहाँले नतर्ीहरूको पररणाम कसरी नर्धाचरण गर्ुचहुन्छ भर्ी
नतर्ीहरूले जान्र् सकूर् ्। तथाषप, परमेश्वरले यी कुराहरू भनर्सक्र्ुभएपनछ परमेश्वरले ती
मानर्सहरूलाई कसरी सम्हाल्र्ह
ु ु न्छ भन्र्े सत्यतालाई मानर्सहरूले षवरलै मात्र दे ख्न सके , अनर्

परमेश्वरले नतर्ीहरूको नर्म्म्त जारी गर्ुचभएको पररणाम र फैसलापछाडडको र्सद्धान्तहरू नतर्ीहरूले
बुझ्र् सकेर्र् ्। भन्र्ुको अथच, नतर्ीहरूलाई सम्हाल्र्को नर्म्म्त परमेश्वरसँग जुर् पद्धनत र षवचधहरू

छर् ्, नतर्लाई मानर्सहरूले दे ख्न सकेर्र् ्। यो, कामहरू गर्े परमेश्वरको र्सद्धान्तहरूर्सत सम्बम्न्धत
छ। परमेश्वरले केही मानर्सहरूको िराब आर्रणको नर्राकरण गर्च तथ्यहरूको घटर्ालाई प्रयोग

गर्ुचहुन्छ। यसको अथच, उहाँले नतर्ीहरूको पापको घोिणा गर्ुचहुन्र् र त्यसको पररणाम नर्धाचरण
गर्ुचहुन्र् तर नतर्ीहरूको भागमा परे को दण्ड र उचर्त बदला ददर् उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा तथ्यहरूको

घटर्ा प्रयोग गर्ुचहुन्छ। जब यी तथ्यहरूको घटर्ा घट्छर् ्, तब मानर्सहरूको दे हले दण्ड भोग्र्ेछर् ्,
यसको अथच, यो मार्व आँिाहरूले दे ख्न सक्र्े दण्ड हुन्छ। केही मानर्सहरूको िराब आर्रणको
नर्राकरण गदाच परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई केवल वर्र्हरूले सराप्र्ुहुन्छ अनर् नतर्ीहरूमाचथ उहाँको

ररस आउँ छ तर नतर्ीहरूले पाउर्े दण्ड मानर्सहरूले दे ख्न र्सक्र्े कुरा हुर्सक्छ। तथाषप, यस्तो
प्रकारको पररणाम दण्ड ददइर्ु वा माररर्ु जस्ता मानर्सहरूले दे ख्न सक्र्े पररणामहरूभन्दा बढी
गम्भीर पनर् हुर्सक्छर् ्। यसको कारण, यस्तो मानर्सलाई र्बर्ाउर्े, नतर्ीहरूलाई कृपा वा
सहर्शीलता र्दे िाउर्े अनर् नतर्ीहरूलाई अब उप्रान्त कुर्ै अवसरहरू र्ददर्े भर्ी परमेश्वरले
नर्धाचरण गर्ुचभएको पररम्स्थनतहरूमा उहाँले नतर्ीहरूप्रनत गर्ुचहुर्े व्यवहार भर्ेको नतर्ीहरूलाई

पन्छ्याउर्े र्ै हुन्छ। यहाँ “पन्छ्याउर्ु” को अथच के हो? यस शब्दको आधारभूत अथच भर्ेको
“कसैलाई एकानतर पन्छ्याउर्ु, त्यसलाई अब उप्रान्त ध्यार् र्ददर्ु” भन्र्े हुन्छ। तर यहाँ जब
परमेश्वरले “कसैलाई पन्छ्याउर्ुहुन्छ”, यसको अथचको दई
ु र्भन्र् व्याख्याहरू हुन्छर् ्: पदहलो व्याख्या
हो, उहाँले त्यस व्यम्क्तको जीवर् तथा त्यस व्यम्क्तको सबै कुरा शैतार्द्वारा नर्राकरण गररर्को
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नर्म्म्त त्यसलाई सुम्म्पददर्ुहुर्ेछ, अनर् परमेश्वर त्यस उपरान्त त्यसप्रनत म्जम्मेवार हुर्ुहुर्ेछैर् र
त्यस व्यम्क्तलाई व्यवम्स्थत गर्ुचहुर्ेछैर्। त्यो व्यम्क्त पागल होस ् वा मूिच वा नतर्ीहरू मरे को होस ्
वा जीषवत वा नतर्ीहरू दण्डको नर्म्म्त र्रकमा झरुर् ्, यी कुर्ै पनर् कुराले परमेश्वरर्सत सम्बन्ध

राख्नेछैर्। यसको अथच, त्यस्तो सम्ृ ष्टको सम्ृ ष्टकताचर्सत कुर्ै सम्बन्ध हुर्ेछैर्। दोस्रो व्याख्या हो,
त्यस्तो व्यम्क्तर्सत उहाँ स्वयमले
् उहाँको आफ्र्ै हातले केही गर्े अठोट परमेश्वरले गर्ुचभएको छ।
यो सम्भव छ कक उहाँले यस व्यम्क्तको सेवाको उपयोग गर्ुचहुर्ेछ वा उहाँले नतर्ीहरूलाई प्रनतभारको
रूपमा प्रयोग गर्चह
ु ु र्ेछ। यो सम्भव छ कक यस प्रकारको व्यम्क्तलाई नर्राकरण गर्े षवशेि तररका
उहाँर्सत छ, नतर्ीहरूलाई व्यवहार गर्े एउटा षवशेि तररका छ, उदाहरणको नर्म्म्त, पावलर्सत

गररएको व्यवहार। परमेश्वरको हृदयमा भएको र्सद्धान्त तथा धारणा यही हो, जसद्वारा उहाँले
यस प्रकारको व्यम्क्तलाई नर्राकरण गर्े अठोट गर्ुचभएको छ। त्यसैले, जब मानर्सहरूले

परमेश्वरलाई षवरोध गछच र् ्, उहाँलाई बदर्ाम र नर्न्दा गछच र् ्, यदद नतर्ीहरूले उहाँको स्वभावलाई
उिेम्जत गछच र् ् वा यदद नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई उहाँको सहर्शीलताको सीमादे खि पर धकेल्छर् ्
भर्े, पररम्स्थनतहरू सोच्र् र्सककर्े हुन्छ। सबैभन्दा गम्भीर पररम्स्थनत भर्ेको परमेश्वरले
नतर्ीहरूको जीवर् र नतर्ीहरूको सबै कुरा सधैँको लाचग शैतार्को हातमा सुम्म्पददर्ुहुर्ेछ भन्र्े

हो। नतर्ीहरूलाई अर्न्तसम्मै क्षमा गररर्ेछैर्। यसको अथच , यो व्यम्क्त शैतार्को मुिको भोजर्,
त्यसको हातको िेलौर्ा बर्ेको हुन्छ, अनर् त्यसभन्दा उता नतर्ीहरूर्सत परमेश्वरको कुर्ै सम्बन्ध
हुर्ेछैर्। शैतार्ले अय्यूबलाई परीक्षा गरे पनछ कस्तो दद
ु चशा भयो भर्ेर के नतमीहरू कल्पर्ा
गर्चसक्छौ? अय्यूबको जीवर्मा हानर् गर्च शैतार्लाई अर्ुमनत र्ददइएको पररम्स्थनतमा समेत,
अय्यूबले अझै धेरै कष्ट भोगे। अनर् शैतार्कै हातमा पूणच रूपले सुम्म्पएको, शैतार्कै पकडर्भत्र
रहे को, परमेश्वरको वास्ता तथा कृपालाई पण
ू च रूपले गम
ु ाइसकेको, उप्रान्त सम्ृ ष्टकताचको शासर्मनु र्
र्रहे को, परमेश्वरको आराधर्ा गर्च र उहाँको शासर्मुनर् उहाँको सम्ृ ष्ट हुर्े अचधकारदे खि बम्न्र्त
भएको, अनर् सम्ृ ष्टका प्रभुर्सतको आफ्र्ो सम्बन्ध पूणच रूपले तोडडएको व्यम्क्तलाई शैतार्ले गर्े
षवध्वंसहरूको कल्पर्ा गर्च झर् ् कनत गाह्रो छै र् र? अय्यूबलाई शैतार्ले गरे को सतावट मार्व
आँिाले दे ख्र् सककन्थ्यो तर यदद परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तको जीवर् शैतार्को हातमा सुम्म्पददर्ुभयो

भर्े, पररणामहरू मार्व कल्पर्ाभन्दा बादहर हुन्छर् ्। उदाहरणको लाचग, कनतपय मानर्सहरू गाईको
रूपमा, वा गधाको रूपमा जम्न्मन्छर् ्, जब कक कनतलाई अशुद्ध, दष्ु ट आत्माहरूले भररएका र
कब्जामा पाररएका हुर् सक्छर् ्, इत्यादद। परमेश्वरले शैतार्को हातमा सुम्म्पददर्ुभएका कनतपय
मानर्सहरूको पररणामहरू यस्तै हुन्छर् ्। बादहरबाट हे दाच, प्रभु येशूलाई नतरस्कार गर्े, बदर्ाम गर्े,

दोि लगाउर्े, नर्न्दा गर्े मानर्सहरूले कुर्ै पररणामहरू र्भोगेका जस्तो दे खिर् सक्छ। तैपनर्,
परमेश्वरसँग हरे क कुरासँग व्यवहार गर्े शैली हुन्छ। उहाँले हरे क प्रकारको व्यम्क्तसँग जसरी
व्यवहार गर्ुचहुन्छ, त्यसको पररणाम मानर्सहरूलाई बताउर् उहाँले स्पष्ट भािा प्रयोग र्गर्च

सक्र्ुहुन्छ। कदहलेकाहीीँ, उहाँले प्रत्यक्ष रूपले बोल्र्ुहुन्र्, बरु प्रत्यक्ष रूपले व्यवहार गर्ुचहुन्छ। उहाँले
यसको बारे मा बोल्र्ुहुन्र् भन्दै मा त्यसको पररणाम हुँदैर् भन्र्े अथच लाग्दै र्—वास्तवमा, त्यस्तो
अवस्थामा पररणाम अझ बढी गम्भीर हुर्े सम्भावर्ा हुर्सक्छ। बादहरबाट, परमेश्वरले कनतपयलाई
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आफ्र्ो आर्रणको बारे मा स्पष्ट प्रकारले बताउर्ुहुन्र् भन्र्े जस्तो दे खिन्छ, तर वास्तवमा,
परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई लामो समयदे खि कुर्ै ध्यार् ददर् र्ाहर्ुभएको हुँदैर्। उहाँले नतर्ीहरूलाई
उप्रान्त हे र्च र्ाहर्ुहुन्र्। नतर्ीहरूले गरे का कुराहरू र नतर्ीहरूको व्यवहारको कारणले, नतर्ीहरूको
प्रकृनत सारको कारणले, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई उहाँको दृम्ष्टबाट हराएको मात्रै र्ाहर्ुहुन्छ,

नतर्ीहरूलाई सीधै शैतार्को हातमा सुम्म्पददर् र्ाहर्ुहुन्छ, नतर्ीहरूको आत्मा, प्राण, शरीर शैतार्लाई
ददर् र्ाहर्ुहुन्छ अनर् त्यसले नतर्ीहरूर्सत जे गरे को र्ाहन्छ, सो गर्च ददर्े अर्ुमनत ददर्
र्ाहर्ह
ु ु न्छ। परमेश्वरले कनत हदसम्म नतर्ीहरूलाई घण
ृ ा गर्चुहुन्छ, नतर्ीहरूदे खि उहाँ कनत हदसम्म
चर्दढर्ुभएको छ भन्र्े कुरा स्पष्ट छ। यदद कुर्ै व्यम्क्तले परमेश्वरलाई यस्तो बबन्दस
ु म्म ररस

उठाउँ छ कक परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई फेरर हे र्च समेत र्ाहर्हुन्र् अनर् नतर्ीहरूलाई पूणच रूपमा
छोडडददर् तयार हुर्ुहुन्छ, यस्तो बबन्दस
ु म्म कक उहाँ आफै नतर्ीहरूर्सत व्यवहार गर्च र्ाहर्ुहुन्र्—
यदद यो यस्तो बबन्दस
ु म्म आइपुग्छ जहाँ उहाँले नतर्ीहरूलाई शैतार्को हातमा त्यसले र्ाहे अर्ुसार
गर्च, नतर्ीहरूलाई नर्यन्त्रण गर्च, नर्ल्र्, र त्यसलाई जस्तो िुशी लाग्छ, त्यसरी व्यवहार गर्च

ददर्को नर्म्म्त सुम्म्पददर्ुहुर्ेछ—तब त्यो व्यम्क्त पूणच रूपमा र्सद्चधर्ेछ। मानर्स हुर् पाउर्े त्यसको
अचधकार सधैँको नर्म्म्त रद्द भएको हुन्छ, अनर् परमेश्वरको सम्ृ ष्ट हुर् पाउर्े नतर्ीहरूको अचधकार
अन्त्यमा आइपुगेको हुन्छ। के यो कठोर प्रकारको सजाय होइर् र?
माचथका सबै कुरा यी वर्र्हरूको पण
ू च व्याख्या हो: “उसलाई क्षमा गररर्ेछैर्, र् त यस
संसारमा, र् त आउर्ेवाला संसारमा,” अनर् धमचशास्त्रका यी िण्डहरूको बारे मा यसले एउटा सरल
दटप्पणीको काम पनर् गछच । मलाई षवश्वास छ कक नतमीहरू सबैले अदहले यसलाई बुझेका छौ।
अब हामी धमचशास्त्रबाट नर्म्र् िण्डहरू पढौं।

१२. उहाँको पर्
ु रुत्थार्पनछ उहाँका र्ेलाहरूलाई येशक
ू ा वर्र्हरू

यूहन्र्ा २०:२६-२९ अनर् फेरर आठ ददर्पनछ उहाँका र्ेलाहरू र्भत्रै चथए र थोमा पनर् नतर्ीहरूसँग

चथए: तब ढोकाहरू बन्द भएको अवस्थामा येशू र्भत्र आउर्ुभयो र बबर्मा िडा भएर भन्र्ुभयो,
नतमीहरूलाई शान्ती होस ्। तब उहाँले थोमालाई भन्र्ुभयो, नतम्रो औीँला यहाँ ल्याऊ र मेरा हातहरू

हे र; र नतम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो कोिामा नछराऊ: र अषवश्वासी होइर्, तर षवश्वास गर्े होऊ।

अनर् थोमाले उहाँलाई जवाफ ददएर भर्े, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। येशल
ू े नतर्लाई भन्र्ुभयो,
थोमा नतमीले मलाई दे िेको कारण षवश्वास गरे को छौ: नतर्ीहरू आर्शषित ् हुर् ् जसले दे िेका
छै र्र् ्, र पनर् षवश्वास गरे का छर् ्।

यूहन्र्ा २१:१६-१७ उहाँले नतर्लाई फेरर दोस्रो पटक भन्र्ुभयो, यूहन्र्ाको छोरा र्समोर्, के

नतमी मलाई प्रेम गछौ? नतर्ले उहाँलाई भर्े, हो, प्रभ;ु तपाईंलाई थाहा छ म तपाईंलाई प्रेम गछुच।
उहाँले नतर्लाई भन्र्ुभयो, मेरा भेडालाई िुवाऊ। उहाँले नतर्लाई तेस्रो पटक भन्र्ुभयो, यूहन्र्ाको
छोरा र्समोर्, के नतमी मलाई प्रेम गछौ? पत्रुस दुःु खित भए ककर्भर्े उहाँले नतर्लाई तेस्रो पटक

“के नतमी मलाई प्रेम गछौ?” भर्ेर भन्र्ुभयो। अनर् नतर्ले उहाँलाई भर्े, प्रभु, तपाईंलाई सबै कुरा
थाहा छ; तपाईंलाई थाहा छ, म तपाईंलाई प्रेम गछुच। येशूले नतर्लाई भन्र्ुभयो, मेरा भेडालाई
िव
ु ाऊ।
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यी िण्डहरूले उहाँको पुर्रुत्थार्पनछ आफ्र्ा र्ेलाहरूलाई प्रभु येशूले गर्ुचभएको र भन्र्ुभएको

नर्म्श्र्त कुराहरूलाई बयार् गरे को छ। पदहले, हामी पुर्रुत्थार्अनघ र पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूमा

हुर् सक्र्े कुर्ै र्भन्र्ताहरूलाई हे रौं। के उहाँ केही ददर्हरू अनघको त्यही प्रभु हुर्ह
ु ु न्थ्यो त?
धमचशास्त्रमा पुर्रुत्थार्पनछको प्रभु येशूलाई बयार् गर्े नर्म्र् पङ्ग्नत छ: “तब ढोकाहरू बन्द भएको
अवस्थामा येशू र्भत्र आउर्ुभयो र बबर्मा िडा भएर भन्र्ुभयो, नतमीहरूलाई शान्ती होस ्।” यो

एकदमै स्पष्ट कक त्यस बेला प्रभु येशूले उप्रान्त दे हको शरीर हुर्ुहुन्र्चथयो, तर उहाँ अब एउटा
आम्त्मक शरीरमा हुर्ह
ु ु न्थ्यो। ककर्भर्े उहाँले दे हका सीमाहरूलाई पार गररसक्र्भ
ु एको चथयो; ढोका
बन्द भए तापनर्, उहाँ मानर्सहरूको बीर्मा आउर् सक्र्ुभयो र नतर्ीहरूले उहाँलाई हे र्च सके।

पुर्रुत्थार्पनछको प्रभु येशू र पुर्रुत्थार्अनघ शरीरमा म्जइरहर्ुभएका प्रभु येशू बीर्को सबैभन्दा
ठूलो र्भन्र्ता यही र्ै हो। त्यस क्षणको आम्त्मक शरीरको रूप र त्यसभन्दा अनघको प्रभु येशूको

रूप बीर् र्भन्र्ता र्भएको भए तापनर्, त्यस क्षणमा प्रभु येशू मानर्सहरूका नर्म्म्त पराई जस्तो

महसुस हुर्े व्यम्क्त हुर्ुभएको चथयो, ककर्कक मत
ृ कहरूबाट पुर्रुत्थार् हुर्ुभएपनछ उहाँ एउटा
आम्त्मक शरीर हुर्ुभएको चथयो, अनर् उहाँको अनघको शरीरको तल
ु र्ामा, उहाँको यो आम्त्मक शरीर
धेरै अलमल र अन्योलमा पार्े प्रकारको चथयो। यसले पनर् प्रभु येशू ख्रीष्ट र मानर्सहरू बीर्मा

धेरै ठूलो दरू ी सज
ृ र्ा गर्यो, अनर् त्यस क्षण प्रभु येशू ख्रीष्ट धेरै रहस्यमय हुर्ुभएको छ भन्र्े
मानर्सहरूले आफ्र्ो हृदयमा महसस
ु गरे । मानर्सहरूले गरे का यी अर्भ
ु नू तहरू र भावर्ाहरूले
अकस्मात ् नतर्ीहरूलाई दे ख्न वा छुर् र्सककर्े परमेश्वरमा षवश्वास गर्े युगमा फकाचइ ल्यायो।
त्यसैले, आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूले गर्ुचभएको पदहलो कुरा सबैको सामर्े आफूलाई दे िाउर्ु,

उहाँ अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ भर्ी पुम्ष्ट गर्ुच अनर् उहाँको पुर्रुत्थार्को तथ्यलाई पुम्ष्ट गर्ुच चथयो।
यसका अनतररक्त, यस कायचले मानर्सहरूर्सतको उहाँको सम्बन्धलाई उहाँले दे हमा काम गर्चह
ु ु ँदा,

उहाँ नतर्ीहरूले दे ख्र् र छुर् सक्र्े ख्रीष्ट हुर्ुहुँदा जस्तो चथयो त्यस्तै अवस्थामा पुर्स्थाचषपत
गररददयो। यसको एउटा पररणाम के चथयो भर्े, प्रभु येशू क्रूसमा टाँचगर्ुभएपनछ उहाँ बौरी उठ्र्ुभएको
चथयो भन्र्े सम्बन्धमा मानर्सहरूर्सत कुर्ै पनर् शङ्ग्का रहे र्, अनर् मानर्सजानतलाई उद्धार गर्े

प्रभु येशूको कामको बारे मा पनर् नतर्ीहरूर्सत कुर्ै शङ्ग्का रहे र्। अको पररणाम के चथयो भर्े, प्रभु

येशू उहाँको पर्
ु रुत्थार्पनछ उहाँ मानर्सहरूकहाँ दे िापर्चभ
ु एको र मानर्सहरूलाई उहाँले आफूलाई
दे ख्न र छुर् ददर्ुभएको तथ्यले मार्वजानतलाई अर्ुिहको युगमा दृढतापूवचक सुरक्षक्षत गर्यो अनर्

प्रभु येशू “हराउर्ुभयो” वा उहाँ “एक शब्द र्बोली जार्ुभयो” भन्र्े कचथत आधारमा यस समयदे खि
पदहलेको व्यवस्थाको युगमा मानर्सहरू फकचर्ेछैर्र् ् भन्र्े कुरालाई पनर् सुनर्म्श्र्त गर्यो। यसरी
उहाँले प्रभु येशक
ू ा र्शक्षाहरू तथा उहाँले गर्चभ
ु एका कामलाई मानर्सहरूले पछ्याउर्ेछर् ् भन्र्े

कुरालाई सुनर्म्श्र्त तुल्याउर्ुभयो। यसरी, अर्ुिहको युगको काममा एउटा र्याँ र्रणको औपर्ाररक
रूपले सुरुवात भयो, अनर् त्यस क्षणदे खि, व्यवस्थामुनर् म्जउँ दै आइरहे का मानर्सहरू औपर्ाररक

रूपले व्यवस्थाबाट माचथ उठे र र्याँ युगमा, र्याँ सुरुवातर्भत्र प्रवेश गरे । पुर्रुत्थार्पनछ

मार्वजानतकहाँ प्रभु येशू दे िा पर्ुचभएको घटर्ाका बहुमुिी अथचहरू हुर् ्।
प्रभु येशू अदहले आम्त्मक शरीरमा वास गरररहर्ुभएको चथयो, त्यसकारण कसरी मानर्सहरूले
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उहाँलाई छुर् र दे ख्न सके? यस प्रश्र्ले मार्वजानतकहाँ प्रभु येशू दे िा पर्ुचभएको घटर्ाको महत्त्वलाई

छुन्छ। हामीले भिचरै पढे को धमचशास्त्रका िण्डहरूमा नतमीहरूले कुर्ै कुरा याद गर्यौ? सामान्यतया
आम्त्मक शरीरहरूलाई दे ख्न वा छुर् सककँदै र्, र पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशल
ू े र्लर्भ
ु एको काम पदहल्यै

र्ै पूरा भइसकेको चथयो। त्यसैले, र्सद्धान्तमा, मानर्सहरूलाई भेट्र् नतर्ीहरूको माझमा उहाँ आफ्र्ो
मूल स्वरूपमा फकी जार्ु बबलकुल आवश्यक चथएर्, तर थोमा जस्तो मानर्सहरूकहाँ प्रभु येशूको
आम्त्मक शरीर दे िा पर्ुचले उहाँ दे िा पर्ुचको महत्त्वलाई अझ बढी ठोस बर्ायो, त्यसैले यसले

मानर्सहरूको हृदयलाई अझ बढी गदहरो गरी छे ड्यो। जब उहाँ थोमाकहाँ आउर्भ
ु यो, तब उहाँले
शङ्ग्कालु थोमालाई उहाँको हात छुर् ददर्ुभयो र उर्लाई भन्र्ुभयो: “नतम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो

कोिामा नछराऊ: र अषवश्वासी होइर्, तर षवश्वास गर्े होऊ।” यी वर्र्हरू र कायचहरू उहाँ

पुर्रुत्थार् भएपनछ प्रभु येशूले भन्र् र गर्च र्ाहर्ुभएका कुराहरू चथएर्र् ्; वास्तवमा, ती उहाँ क्रूसमा
टाँचगर्ुभन्दा अनघ उहाँले गर्च र्ाहर्ुभएका कुराहरू चथए। यो स्पष्ट छ कक, उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभन्दा

अनघ, प्रभु येशूलाई थोमा जस्ता मानर्सहरूको बारे मा पदहले र्ै थाहा चथयो। यसबाट हामी के दे ख्न

सक्छौं? उहाँ पुर्रुत्थार्पनछ पनर् अझै उही प्रभु येशू हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको सार पररवतचर् भएको
चथएर्। थोमाका शङ्ग्काहरू त्यस बेला मात्र सरु
ु भएको चथएर् तर उसले प्रभु येशल
ू ाई पछ्याइरहे को

सम्पूणच समयमा ऊर्सतै चथयो। तथाषप, मरे काहरूबाट म्जई उठ्र्ुभएको अनर् आफ्र्ो मूल प्रनतरूप,
आफ्र्ो मल
ू स्वभावमा र शरीरमा रहँदाको समयमा प्राप्त भएको मार्वजानतको बझ
ु ाइसदहत प्रभु
येशू फककचर्ुभएको चथयो, त्यसैले थोमालाई उहाँको आम्त्मक शरीरको दे िाउर्को लाचग मात्रै होइर्

तर उहाँको आम्त्मक शरीर छुर् र त्यसको अम्स्तत्व अर्ुभव गर्च ददर्, र उसका शङ्ग्काहरू पूणच
रूपले हटाउर्को नर्म्म्त उहाँ पदहले थोमाकहाँ जार्ुभयो। प्रभु येशू क्रूसमा टाँचगर्ुभन्दा अनघ, थोमा

उहाँ ख्रीष्ट हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरामा सधैँ शङ्ग्का गथे र षवश्वास गर्च असमथच चथए। उर्ले आफ्र्ो
आँिाले जे दे ख्न सक्थ्यो, उर्ले आफ्र्ो हातले जे छुर् सक्थ्यो, त्यसको आधारमा मात्रै
परमेश्वरमाचथको उर्को षवश्वास स्थाषपत चथयो। यस प्रकारको व्यम्क्तको षवश्वासको बारे मा प्रभु

येशूलाई राम्ररी थाहा चथयो। नतर्ीहरूले केवल स्वगचको परमेश्वरमा षवश्वास गथे, अनर् परमेश्वरले
पठाउर्ुभएका एक मात्र पुत्रलाई वा दे हमा आउर्भ
ु एका ख्रीष्टलाई बबलकुल षवश्वास गरे र्र् ्, र् त

नतर्ीहरूले उहाँलाई स्वीकार गथे। थोमाले प्रभु येशू ख्रीष्टको अम्स्तत्व र उहाँ साँम्च्र्कै दे हधारी
परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी स्वीकार गर्च र षवश्वास गर्च सकोस ् भर्ेर उहाँले थोमालाई उर्को हात
बढाएर उहाँको करङ छुर् ददर्ुभयो। के प्रभु येशूको पुर्रुत्थार्भन्दा अनघ र पनछको थोमाको
शङ्ग्कामा कुर्ै र्भन्र्ता चथयो र? उर्ले सधैँ शङ्ग्का गरररहे का चथए अनर् प्रभु येशूको आम्त्मक
शरीर व्यम्क्तगत रूपमा उर्ीकहाँ प्रकट र्भएसम्म र उर्लाई उहाँको शरीरमा भएका कीलाका

डोबहरू छुर् र्ददएसम्म कसैले उर्का शङ्ग्काहरूलाई समाधार् गर्च र उर्ीबाट नतर्लाई हटाउर्
सक्र्े चथएर्। त्यसैले, प्रभु येशूले थोमालाई उहाँको करङ छुर् ददर्ुभएको र साँम्च्र्कै कीलाका
डोबहरूको अम्स्तत्व महसुस गर्च ददर्ुभएको समयपनछ, थोमाको शङ्ग्का हट्यो, अनर् उर्ले प्रभु येशू
बौरी उठ्र्ुभएको हो भर्ी साँर्ो रीनतले जान्र् सके, अनर् उर्ले प्रभु येशू साँर्ो ख्रीष्ट र दे हधारी
परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ भर्ी स्वीकार र षवश्वास गरे । यस समयमा थोमाले उप्रान्त शङ्ग्का र्गरे को भए
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तापनर्, उर्ले ख्रीष्टलाई भेट्र्े अवसर सधैँका नर्म्म्त गुमाएका चथए। उर्ले उहाँर्सत हुर्े, उहाँलाई
पछ्याउर्े, उहाँलाई चर्न्र्े अवसर सधैँका लाचग गुमाएका चथए। उर्ले आफू ख्रीष्टद्वारा र्सद्ध

बर्ाइर्े मौका गुमाएका चथए। प्रभु येशक
ू ो दे िा पर्चभ
ु एको घटर्ा र उहाँका वर्र्हरूले शङ्ग्काहरूले
भररएकाहरूको षवश्वासमा एउटा नर्ष्किच र फैसला प्रदार् गर्यो। स्वगचका परमेश्वरलाई मात्र
षवश्वास गर्े र ख्रीष्टलाई षवश्वास र्गर्े शङ्ग्कालुहरूलाई यो कुरा बताउर् उहाँले आफ्र्ो वास्तषवक

वर्र्हरू र कायचहरूको प्रयोग गर्ुचभयो: परमेश्वरले नतर्ीहरूको षवश्वासको ताररफ गर्ुचभएर्, र् त

शङ्ग्का गदै उहाँलाई पछ्याएकोमा उहाँले नतर्ीहरूको ताररफ र्ै गर्चभ
ु यो। परमेश्वरले आफ्र्ो महार् ्
काम पूरा गर्ुचभएको ददर् मात्रै नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई र ख्रीष्टलाई पूणच रीनतले षवश्वास गर्े
ददर् हुर्सक्थ्यो। अवश्य र्ै, त्यो ददर् नतर्ीहरूको शङ्ग्कामाचथ एउटा फैसला गररर्े ददर् चथयो।
ख्रीष्टप्रनतको नतर्ीहरूको आर्रणले नतर्ीहरूको भाग्यलाई नर्धाचरण गथ्यो, अनर् नतर्ीहरूको हठी

शङ्ग्काले नतर्ीहरूको षवश्वासले नतर्ीहरूको नर्म्म्त कुर्ै फल फलाएर् भन्र्े सङ्ग्केत गथ्यो, अनर्
नतर्ीहरूको

कठोरताले

नतर्ीहरूको

आशाहरू

व्यथच

चथए

भन्र्े

सङ्ग्केत

गथ्यो।

स्वगचका

परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वास भ्रमहरूमा आचश्रत चथयो, अनर् ख्रीष्टप्रनतको नतर्ीहरूको
शङ्ग्का वास्तवमा ख्रीष्टप्रनतको नतर्ीहरूको साँर्ो आर्रण चथयो, नतर्ीहरूले प्रभु येशूको शरीरमा
भएका कीलाका डोबहरूलाई छोएको भए तापनर्, नतर्ीहरूको षवश्वास अझै पनर् व्यथचको चथयो र

नतर्ीहरूको पररणामलाई इर्ारबाट डोकोमा पार्ी नर्काल्र्ु झैँ चथयो भर्ेर व्याख्या गर्च सककन्छ—

सबै व्यथचमा। प्रभु येशूले थोमालाई जे भन्र्ुभयो, त्यो हरे क मानर्सलाई यो कुरा बताउर्े उहाँको
तररका चथयो भन्र्े स्पष्ट छ: बौरी उठ्र्ुभएका प्रभु येशू र्ै मानर्सहरूको बीर्मा काम गदै साढे

तेिीस विचसम्मको समय बबताउर्ुहुर्े प्रभु येशू हुर्ुहुन्छ। उहाँलाई क्रूसमा टाँचगएको र उहाँले
मत्ृ यक
ु ो अन्धकारमय घाटीको अर्भ
ु व गर्चभ
ु एको भए तापनर्, र उहाँले पुर्रुत्थार्को अर्ु भव
गर्ुचभएको भए तापनर्, उहाँले कुर्ै पनर् पक्षमा कुर्ै पररवतचर् अर्ुभव गर्ुचभएर्। अदहले उहाँको

शरीरमा कीलाका डोबहरू भए तापनर्, र उहाँ पुर्रुत्थार् भई र चर्हार्बाट बादहर नर्स्कर्ुभएको

भए तापनर्, उहाँको स्वभाव, मार्वजानत सम्बन्धी उहाँको बुझाइ, अनर् मार्वजानतप्रनतको उहाँका

अर्भप्रायहरू अर्लकनत पनर् बदर्लएको चथएर्। साथै , उहाँ क्रूसबाट तल ओलेर आउर्ुभएको छ,

पापमाचथ षवजयी हुर्भ
ु एको छ, कदठर्ाइहरूमाचथ षवजयी हुर्भ
ु एको छ, र मत्ृ यम
ु ाचथ षवजय
हुर्ुभएको छ भर्ी उहाँले मानर्सहरूलाई बताउँ दै हुर्ुहुन्थ्यो। कीलाका चर्न्हहरू शैतार्माचथको
उहाँको षवजयको प्रमाण, सारा मार्वजानतलाई सफलतापूवचक छुटकारा ददर्को लाचग पापबर्ल
बन्र्ुभएको प्रमाण मात्रै चथयो। उहाँले पदहले र्ै मार्वजानतको पाप र्लइसक्र्ुभएको छ र उहाँले
छुटकाराको आफ्र्ो काम परू ा गररसक्र्ुभएको छ भर्ेर मानर्सहरूलाई बताइरहर्भ
ु एको चथयो। जब
उहाँ आफ्र्ा र्ेलाहरूलाई भेट्र् फकचर्ुभयो, तब उहाँले आफ्र्ो उपम्स्थनतद्वारा नतर्ीहरूलाई यो

सन्दे श ददर्ुभयो: “म अझै जीषवत छु , म अझै अम्स्तत्वमा छु; आज म साँम्च्र्कै नतमीहरूको

माझमा उर्भरहे को छु ताकक नतमीहरूले मलाई दे ख्न र छुर् सक। म नतमीहरूको साथमा सधैँ
हुर्ेछु।” प्रभु येशूले थोमाको उदाहरणलाई भषवष्यका मानर्सहरूका नर्म्म्त र्ेतावर्ीको रूपमा पनर्
प्रयोग गर्च र्ाहर्ुभयो: तैँले प्रभु येशम
ू ाचथको षवश्वासमा उहाँलाई दे ख्न वा छुर् र्सके पनर्, तेरो
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साँर्ो षवश्वासको कारणले तँ धन्यको छस ,् अनर् तेरो साँर्ो षवश्वासको कारणले तैँले प्रभु येशूलाई

दे ख्न सक्छस ्, अनर् यस्तो प्रकारको व्यम्क्त धन्यको हुन्छ।
थोमाकहाँ प्रकट हुँदा प्रभु येशल
ू े बोल्र्भ
ु एको भर्ी बाइबलमा लेखिएका यी वर्र्हरू अर्ुिहको
युगका सबै मानर्सहरूको नर्म्म्त अत्यन्तै उपयोगी छ। उहाँ थोमाकहाँ दे िा पर्ुचभएको घटर्ा र उहाँले

नतर्लाई भन्र्ुभएका वर्र्हरूले त्यसपनछका पुस्ताहरूमाचथ गदहरो प्रभाव पारे को छ; नतर्को अर्न्त
महत्त्व छ। परमेश्वरलाई षवश्वास गरे पनर्, परमेश्वरलाई शङ्ग्का गर्े व्यम्क्तलाई थोमाले प्रनतनर्चधत्व

गछच । नतर्ीहरू शङ्ग्कालु प्रकृनतका हुन्छर् ्, नतर्ीहरूमा कुदटल हृदय हुन्छ, नतर्ीहरू षवश्वासघाती
हुन्छर् ्, अनर् परमेश्वरले पूरा गर्च सक्र्ुहुर्े कुराहरूमा नतर्ीहरू षवश्वास गदै र्र् ्। नतर्ीहरूले
परमेश्वरको सवचशम्क्तमार्ता
् तथा उहाँको सावचभौर्मकतामा षवश्वास गदै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले दे हधारी

परमेश्वरमा र्ै षवश्वास गछच र् ्। तैपनर्, प्रभु येशूको पुर्रुत्थार्ले नतर्ीहरूका यी गुणहरूलाई प्रहार गरे ,
अनर् यसले नतर्ीहरूलाई आफ्र्ो शङ्ग्का पिा लगाउर्े, आफ्र्ो शङ्ग्का पदहर्ार् गर्े, अनर् आफ्र्ो

षवश्वासघातलाई स्वीकार गर्े अवसर पनर् प्रदार् गर्यो, यसरी नतर्ीहरू प्रभु येशूको अम्स्तत्व र
पुर्रुत्थार्मा साँर्ो रीनतले षवश्वास गर्े अवस्थामा आइपुगे। थोमालाई जे भएको चथयो, त्यो पनछका

पुस्ताहरूको नर्म्म्त एउटा र्ेतावर्ी र सावधार्ी चथयो ताकक धेरै मानर्सहरूले आफैलाई थोमा जस्तो

शङ्ग्कालु र्हुर्, अनर् यदद नतर्ीहरू शङ्ग्काले भररए भर्े नतर्ीहरू अन्धकारर्भत्र डुब्र्ेछर् ् भर्ी र्ेतावर्ी
ददर् सकूर् ्। यदद तँ परमेश्वरलाई पछ्याउँ छस ् तर थोमाले जस्तै, परमेश्वरको अम्स्तत्व छ कक छै र्
भर्ेर पुम्ष्ट गर्च, प्रमाखणत गर्च र अर्ुमार् गर्च प्रभुको करङलाई छुर् र उहाँको कीलाको डोबहरूलाई
सधैँ छुर् र्ाहन्छस ् भर्े परमेश्वरले तँलाई त्याचगददर्ुहुर्ेछ। त्यसैले, मानर्सहरू थोमा जस्तो आफ्र्ै

आँिाले दे ख्न सकेपनछ मात्र षवश्वास गर्े र्बर्ूर् ् तर शुद्ध, इमार्दार मानर्सहरू बर्ूर् ्, नतर्ीहरू

परमेश्वरप्रनत शङ्ग्काहरू र्गरूर् ् तर केवल उहाँलाई षवश्वास गरूर् ् र पछ्याऊर् ् भन्र्े र्ाहर्ा प्रभु

येशूको हुन्छ। यस्ता मानर्सहरू धन्यका हुन्छर् ्। यो उहाँले मानर्सहरूबाट गर्ुचभएको एउटा सार्ो
अपेक्षा हो, अनर् यो उहाँका अर्ुयायीहरूको नर्म्म्त एउटा र्ेतावर्ी हो।

माचथ उल्लेखित कुरा शङ्ग्काले भररएकाहरूप्रनतको प्रभु येशूको आर्रण हो। त्यसोभए, उहाँलाई

इमार्दाररतापूवचक षवश्वास गर्े र पछ्याउर् सक्र्े मानर्सहरूका नर्म्म्त प्रभु येशूले के भन्र्ुभयो
र के गर्चभ
ु यो? प्रभु येशू र पत्रु बीर्को संवादद्वारा हामी यसपनछ यही कुरा हे र्च गइरहे का छौँ।

यस कुराकार्ीमा, प्रभु येशूले पत्रुसलाई बारम्बार एउटा कुरा सोध्र्ुभयो: “यूहन्र्ाको छोरा

र्समोर्, के नतमी मलाई प्रेम गछौ?” यो साँर्ो रीनतले ख्रीष्टलाई षवश्वास गर्े र प्रभुलाई प्रेम गर्च

संघिच गर्े पत्रुस जस्ता मानर्सहरूबाट प्रभु येशूले आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ तोक्र्ुभएको उच्र् मापदण्ड
हो। यो प्रश्र् एक प्रकारको अर्स
ु न्धार् र केरकार चथयो, तर त्यो भन्दा पनर् बढी, यो पत्रस
ु जस्ता
मानर्सहरूबाट गररएको एउटा माग र अपेक्षा चथयो। प्रभु येशूले यस प्रकारको प्रश्र् गर्े षवचध
प्रयोग गर्ुचभयो ताकक मानर्सहरूले आफैमाचथ चर्न्तर् गरुर् ् र आफैलाई नर्यालूर् ् र यो प्रश्र्

सोधूर् ्: मानर्सहरूका नर्म्म्त प्रभु येशूका मागहरू के-के हुर् ्? के म प्रभुलाई प्रेम गछुच? के म
परमेश्वरलाई प्रेम गर्े व्यम्क्त हुँ? मैले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्चुपछच ? प्रभु येशूले यो प्रश्र्
पत्रस
ु लाई मात्रै सोध्र्भ
ु एको भए तापनर्, सत्यता के हो भर्े, उहाँको हृदयमा पत्रस
ु लाई यी प्रश्र्हरू
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सोधेर उहाँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्च िोज्र्े धेरै मानर्सहरूलाई यही प्रकारको प्रश्र् सोध्र् यो

अवसरको प्रयोग गर्च र्ाहर्ुभयो। पत्रुसले यस प्रकारको व्यम्क्तको प्रनतनर्चधको रूपमा काम गर्च,
प्रभु येशू स्वयमको
् मि
ु बाट यो प्रश्र् प्राप्त गर्े सौभाग्य मात्र पाएका चथए।

आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूले थोमालाई भन्र्ुभएका नर्म्र् वर्र्हरू: “नतम्रो हात यहाँ

ल्याऊ र मेरो कोिामा नछराऊ: र अषवश्वासी होइर्, तर षवश्वास गर्े होऊ।” र पत्रुसलाई तीर् पल्ट

दोहोर्याएर गररएको प्रश्र्: “यूहन्र्ाको छोरा र्समोर्, के नतमी मलाई प्रेम गछौ?” लाई तुलर्ा गदाच
यसले प्रभु येशक
ू ो आर्रणको कठोरता र उहाँले प्रश्र् गर्चभ
ु एको बेला उहाँले अर्भ
ु व गर्चभ
ु एको

आतुरताबारे मानर्सहरूलाई अझै राम्ररी अर्भ
ु व गराउँ छ। शङ्ग्कालु थोमाको बारे मा कुरा गदाच, उर्को
छलपूणच प्रकृनतको कारण, प्रभु येशूले उर्लाई आफ्र्ो हात बढाएर उहाँको शरीरको कीलाका डोबहरू

छुर् ददर्ुभयो जसले उसलाई प्रभु येशू बौरी उठ्र्भ
ु एका मानर्सको पत्र
ु हुर्ुहुन्छ भर्ी षवश्वास गर्च
र ख्रीष्टको रूपमा रहे को प्रभु येशूको पदहर्ार्लाई स्वीकार गर्च अिसर गरायो। प्रभु येशूले थोमालाई
कडा रूपले हप्काउर्ुभएर्, अनर् उसलाई मौखिक रूपले कुर्ै स्पष्ट न्याय गर्ुचभएर्, तापनर् उहाँले
नतर्लाई बुझ्र्ुभएको छ भर्ी थोमालाई थाहा ददर् व्यवहाररक कायचहरूको प्रयोग गर्ुचभयो, साथै
त्यस्तो प्रकारको व्यम्क्तप्रनतको आफ्र्ो धारणा तथा अठोटलाई पनर् प्रदशचर् गर्ुचभयो। त्यस्तो

प्रकारको व्यम्क्तप्रनतको प्रभु येशूका माग र अपेक्षाहरू उहाँले भन्र्ुभएका कुराहरूबाट दे ख्न सककँदै र्,

ककर्कक थोमा जस्ता मानर्सहरूमा साँर्ो षवश्वासको एउटा टुक्रा पनर् हुँदैर्। नतर्ीहरूको नर्म्म्त प्रभु
येशूका मागहरू सीर्मत छर् ्, तर पत्रस
ु जस्ता मानर्सहरूको नर्म्म्त उहाँले प्रकट गर्ुचभएको आर्रण
पूणच रूपले र्भन्र् छ। पत्रुसले आफ्र्ो हात बढाएर उहाँका कीलाका डोबहरू छोएको उहाँले र्ाहर्ुभएर्,

र् त उहाँले पत्रुसलाई यसो भन्र्ुभयो: “अषवश्वासी होइर्, तर षवश्वास गर्े होऊ।” बरु, उहाँले
पत्रस
ु लाई बारम्बार त्यही प्रश्र् सोध्र्भ
ु यो। प्रश्र् षवर्ारयोग्य र अथचपण
ू च चथयो, यस्तो प्रश्र् जसले

ख्रीष्टका हरे क अर्ुयायीलाई अफसोस र डर अर्ुभनू त गराउर्े मात्र होइर् तर प्रभु येशूको चर्म्न्तत,
दुःु िी मर्म्स्थनतलाई पनर् अर्ुभूनत गर्े तुल्याउँ छ। अनर् जब नतर्ीहरू ठूलो पीडा र कष्टमा हुन्छर् ्,
तब नतर्ीहरूले प्रभु येशूको चर्न्ता र उहाँको वास्तालाई अझ बढी बुझ्र् सक्छर् ्; नतर्ीहरूले उहाँको

गम्भीर र्शक्षा र शुद्ध, इमान्दार मानर्सहरूप्रनतको उहाँका कडा मागहरूलाई महसुस गछच र् ्। प्रभु
येशक
ू ो प्रश्र्ले मानर्सहरूलाई के कुराको महसस
ु गर्च ददन्छ भर्े, यी सरल शब्दहरूमा प्रकट भएका
प्रभुका अपेक्षाहरू उहाँमा षवश्वास गर्े र उहाँलाई पछ्याउर्े सम्बन्धी मात्र होइर्र् ् तर प्रेम प्राप्त

गर्े, तेरो प्रभुलाई र तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्े कुरा हार्सल गर्े सम्बन्धी पनर् हुर् ्। यस्तो प्रकारको
प्रेम वास्तापण
ू च र आज्ञाकारी हुन्छ। यो परमेश्वरको नर्म्म्त मानर्सहरू म्जउर्ु, परमेश्वरको नर्म्म्त
मर्च,ु सबै कुरा परमेश्वरको नर्म्म्त समपचण गर्चु, अनर् सबै कुरा परमेश्वरको नर्म्म्त िर्च गर्चु र ददर्ु

हो। यस्तो प्रकारको प्रेम भर्ेको परमेश्वरलाई सान्त्वर्ा ददर्ु, उहाँलाई गवाहीमा आर्म्न्दत हुर् र
षवश्राममा रहर् ददर्ु पनर् हो। यो परमेश्वरप्रनत मार्वजानतको भुक्तार्ी हो, मानर्सको म्जम्मेवारी,
दानयत्व र कतचव्य हो, अनर् यो मानर्सहरूले आफ्र्ो सम्पूणच जीवर्भरर पछ्याउर्ुपर्े साँर्ो बाटो हो।
यी तीर् प्रश्र्हरू प्रभु येशूले पत्रुसबाट र र्सद्ध तुल्याइर्े सबै मानर्सहरूबाट र्ाहर्ुभएको एउटा

माग र आिह चथयो। नयर्ै तीर् प्रश्र्हरूले पत्रस
ु लाई अन्त्यसम्म जीवर्को उहाँको मागचलाई पछ्याउर्
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अिसर र उत्प्रेररत गरे , अनर् प्रभु येशू बबदाइ हुर्े समयका नयर्ै प्रश्र्हरूले पत्रस
ु लाई र्सद्ध तुल्याइर्े
आफ्र्ो मागचमा यात्रा सरु
ु गर्च अिसर गर्यो, जसले प्रभुप्रनतको उर्को प्रेमको कारणले गदाच, प्रभुको
हृदयको नर्म्म्त वास्ता गर्च, प्रभक
ु ो आज्ञापालर् गर्च, प्रभल
ु ाई सान्त्वर्ा प्रदार् गर्च, अनर् यस प्रेमको
कारणले आफ्र्ो सम्पूणच जीवर् र आफ्र्ो पूरा अम्स्तत्व प्रदार् गर्च अिसर गर्यो।

अर्ुिहको युगको अवचधमा, परमेश्वरको कायच मुख्य रूपमा दई
ु प्रकारका मानर्सहरूका नर्म्म्त

चथयो। पदहलो प्रकारको व्यम्क्त उहाँमा षवश्वास गर्े र उहाँलाई पछ्याउर्े, उहाँका आज्ञाहरूलाई
पालर् गर्च सक्र्े, क्रूस उठाउर् सक्र्े र अर्ि
ु हको यग
ु को साँर्ो मागचलाई पछ्याइरहर् सक्र्े व्यम्क्त
चथयो। यस प्रकारको व्यम्क्तले परमेश्वरको आर्शिलाई प्राप्त गछच र परमेश्वरको अर्ुिहमा

आर्म्न्दत हुन्छ। दोस्रो प्रकारको व्यम्क्त र्सद्ध तुल्याइर् सककर्े पत्रुसजस्तो व्यम्क्त हो। त्यसैले ,
प्रभु येशूको पुर्रुत्थार् भएपनछ, सवचप्रथम उहाँले यी दई
ु सबैभन्दा अथचपण
ू च कुराहरू गर्ुचभयो। एउटा
थोमार्सत गररयो, अको र्ादहँ पत्रुसर्सत। यी दई
ु कुराहरूले केलाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ? के नतर्ले
मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े परमेश्वरको साँर्ो अर्भप्रायहरूलाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ? के नतर्ले

मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको इमार्दारीतालाई प्रनतनर्चधत्व गदचछ? थोमाको जीवर्मा उहाँले
गर्ुचभएको काम मानर्सहरूलाई शङ्ग्कालु होइर् तर षवश्वास गर्े मानर्सहरू बन्र् र्ेतावर्ी ददर्को

लाचग चथयो। पत्रुसको जीवर्मा उहाँले गर्ुचभएको काम पत्रुस जस्ता मानर्सहरूको षवश्वासलाई
बर्लयो पार्चु र यस्तो व्यम्क्तबाट प्रभल
ु े गर्चुभएका मागहरूलाई स्पष्ट गर्चु र नतर्ीहरूले
पछ्याइरहर्ुपर्े लक्ष्यहरूलाई दे िाउर्ु चथयो।

प्रभु येशू बौरी उठ्र्ुभएपनछ, उहाँ आफूले आवश्यक ठान्र्ुभएका मानर्सहरूकहाँ प्रकट हुर्ुभयो,
नतर्ीहरूर्सत बोल्र्ुभयो, अनर् नतर्ीहरूर्सत मागहरू गर्ुचभयो, यसरी उहाँले मानर्सहरूका नर्म्म्त
आफ्र्ा अर्भप्रायहरू र नतर्ीहरूबाट गररएका अपेक्षाहरू छोडेर जार्भ
ु यो। भर्ाइको अथच, दे हधारी
परमेश्वर भएको हैर्सयतले मार्वजानतप्रनत उहाँको चर्न्ता र मानर्सहरूबाटको उहाँको माग कदहल्यै

बदर्लएको छै र्; उहाँ शरीरमा हुर्ुहुँदा अनर् उहाँ क्रूसमा टाँचगएर पुर्रुत्थार् हुर्ुभएपनछ पनर् यी
उस्तै रहे । उहाँ क्रूसमा टाँचगर्ुभन्दा अगाडड यी र्ेलाहरूको नर्म्म्त चर्म्न्तत हुर्ुहुन्थ्यो, अनर् उहाँको

हृदयमा उहाँ हरे क व्यम्क्तको अवस्थाको बारे मा स्पष्ट हुर्ुहुन्थ्यो अनर् उहाँले हरे क व्यम्क्तको कमी
कमजोरी बुझ्र्ह
ु ु न्थ्यो अनर् अवश्य र्ै, उहाँ मर्चभ
ु एपनछ, पर्
ु रुत्थार् हुर्भ
ु एपनछ र आम्त्मक शरीर
हुर्ुभएपनछ पनर् हरे क व्यम्क्तको बारे मा उहाँको बुझाइ उहाँ शरीरमा हुर्ुभएको समयको जस्तै
चथयो। ख्रीष्टको रूपमा रहे को उहाँको पदहर्ार्बारे मानर्सहरू पूणच रूपले नर्म्श्र्त छै र्र् ् भन्र्े

उहाँलाई थाहा चथयो, तर दे हमा हुँदाको समयमा उहाँले मानर्सहरूबाट कडा मागहरू गर्ुचभएर्।
तथाषप, उहाँ पर्
ु रुत्थार् हुर्भ
ु एपनछ, नतर्ीहरूकहाँ प्रकट हुर्भ
ु यो अनर् प्रभु येशू परमेश्वरबाट

आउर्ुभएको हो र उहाँ दे हधारी परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ी नतर्ीहरूलाई पूणच रूपले नर्म्श्र्त
तुल्याउर्ुभयो, अनर् उहाँ दे िा पर्ुचभएको घटर्ा र उहाँको पुर्रुत्थार्को तथ्यलाई मार्वजानतको
आजीवर् िोजीको नर्म्म्त सबैभन्दा ठूलो दशचर् र उत्प्रेरणाको रूपमा प्रयोग गर्ुचभयो। मत्ृ युबाट

भएको उहाँको पुर्रुत्थार्ले उहाँलाई पछ्याउर्ेहरू सबैलाई सामथ्यच मात्र ददएर् तर यसले
मार्वजानतको माझमा अर्ि
ु हको यग
ु को उहाँको कामलाई पनर् पण
ू च रूपले कायाचन्वयर् गर्यो, अनर्
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यसरी प्रभु येशूको अर्ुिहको युगको मुम्क्तको सुसमार्ार मार्वजानतको हरे क कुर्ामा षवस्तारै

फैर्लयो। के तँ पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशू दे िा पर्ुचभएको घटर्ाको कुर्ै महत्त्व चथयो भर्ेर भन्छस ्?

यदद तँ त्यस समयको थोमा वा पत्रस
ु भएको भए, र तेरो जीवर्मा तैँले यो अत्यन्तै अथचपण
ू च
कुराको सामर्ा गरे को भए, यसले तँमाचथ कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ेचथयो? के तैँले यसलाई

परमेश्वरमाचथ षवश्वास गर्े तेरो जीवर्को सबैभन्दा उिम र सबैभन्दा ठूलो दशचर्को रूपमा

दे ख्नेचथइस ्? उहाँलाई पछ्याउर्े क्रममा, उहाँलाई सन्तुष्ट पार्च प्रयास गर्े क्रममा, अनर् तेरो सारा
जीवर्मा परमेश्वरलाई प्रेम गर्च िोज्र्े क्रममा के यसलाई तैँले आफूलाई नर्दे र्शत गर्े शम्क्तको
रूपमा दे ख्नेचथइस ्? के तँ यो महार् ् दशचर्लाई फैलाउर् जीवर्भररको प्रयास अपचण गर्े चथइस ्? के

तैँले प्रभु येशूको मुम्क्तलाई फैलाउर्े कायचलाई परमेश्वरको आज्ञाको रूपमा स्वीकार गर्े चथइस ्?
नतमीहरूले यसलाई अर्ुभव र्गरे को भए पनर्, आधुनर्क मानर्सहरूका लाचग परमेश्वर र उहाँको

इच्छाको स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर्च थोमा र पत्रुसका उदाहरणहरू पदहल्यै पयाचप्त छर् ्। यसो भन्र्
सककन्छ, कक परमेश्वर दे हधारी भइसक्र्ुभएपनछ, मार्वजानतको माझमा उहाँले व्यम्क्तगत रूपमा

जीवर् अर्ुभव गररसक्र्ुभएपनछ, र व्यम्क्तगत रूपमा मार्व जीवर् अर्ुभव गररसक्र्ुभएपनछ, अनर्

मार्वजानतको भ्रष्टता र त्यस समयका मार्व जीवर्को अवस्था दे खिसक्र्ुभएपनछ, दे हमा हुर्ुभएका
परमेश्वरले मार्वजानत कनत असहाय, षवलापमय र दयर्ीय रहे छ भर्ी झर् ् गहर् रूपमा महसस
ु
गर्चभ
ु यो। परमेश्वरले दे हमा म्जउँ दा धारण गर्चभ
ु एको आफ्र्ो मार्वताको कारणले, आफ्र्ो शारीररक
अन्तज्ञाचर्को कारणले मार्व अवस्थाको नर्म्म्त अझ धेरै सहार्ुभूनत हार्सल गर्ुचभयो। यसले गदाच

उहाँले आफ्र्ा अर्ुयायीहरूका नर्म्म्त अझ बढी कफक्री गर्ुचभयो। सायद कुराहरू नतमीहरूले बुझ्र्

र्सक्र्े कुराहरू हुर् ्, तर परमेश्वरले उहाँका सबै अर्ुयायीहरूका नर्म्म्त दे हमा महसुस गर्ुचभएको
यो चर्न्ता र कफक्रीलाई म केवल दई
ु शब्द प्रयोग गरे र व्याख्या गर्चसक्छु: “उत्कट चर्न्ता।”। यो
शब्द मार्व भािाबाट आएको भए पनर्, र यो अत्यन्तै मार्वीय भए पनर्, यसले आफ्र्ा
अर्ुयायीहरूप्रनत परमेश्वरको भावर्ाहरूलाई साँर्ो रूपमा व्यक्त गछच र व्याख्या गछच । मानर्सहरूको

नर्म्म्त परमेश्वरको उत्कट चर्न्ताको सम्बन्धमा भन्दा, नतमीहरूका अर्ुभवहरूको दौरार्मा
नतमीहरूले यसलाई षवस्तारै महसुस गर्ेछौ र यसको स्वाद पाउर्ेछौ। तथाषप, नतमीहरूको आफ्र्ै
स्वभावमा पररवतचर्को िोजी गरे को आधारमा परमेश्वरको स्वभावलाई बबस्तारै बझ
ु ेर मात्रै यसलाई

प्राप्त गर्च सककन्छ। जब प्रभु येशू यसरी दे िा पर्ुचभयो, तब यसले मार्वजानतका उहाँका

अर्ुयायीहरूप्रनतको उहाँको उत्कट चर्न्तालाई वास्तषवकतामा उतार्यो र उहाँको आम्त्मक शरीरमा,
अथाचत ् उहाँको ईश्वरत्वमा स्थार्ान्तरण गर्े तुल्यायो। उहाँ दे िा पर्ुचभएको घटर्ाले मानर्सहरूलाई

एक पल्ट फेरर परमेश्वरको चर्न्ता तथा वास्ता अर्भ
ु व र अर्भ
ु नू त गर्च ददयो, साथै युगको आरम्भ
गर्े, युगलाई िोल्र्े, अनर् युगको अन्त्य पनर् गर्च परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई पनर् यसले
शम्क्तशाली रूपमा प्रमाखणत गर्यो। उहाँ दे िा पर्ुचभएको घटर्ाद्वारा, उहाँले सबै मानर्सहरूको
षवश्वासलाई बर्लयो बर्ाउर्ुभयो र संसारलाई उहाँ परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्छ भन्र्े तथ्य प्रमाखणत
गर्ुचभयो। यसले उहाँका अर्ुयायीहरूलाई अर्न्त पुम्ष्ट ददयो, अनर् उहाँ दे िा पर्ुचभएको घटर्ाद्वारा
उहाँले र्याँ यग
ु को उहाँको कामको एउटा र्रणलाई पनर् आरम्भ गर्चभ
ु यो।
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१३. आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ येशूले रोटी िार्ुहुन्छ र धमचशास्त्रको व्याख्या गर्ुचहुन्छ
लूका २४:३०-३२ अनर् यस्तो भयो, उहाँ नतर्ीहरूसँग िार्ा बस्र्ुहुँदा, उहाँले रोटी र्लर्ुभयो र

त्यसलाई आर्शि ् ददर्भ
ु यो र त्यो भाँच्र्ुभयो र नतर्ीहरूलाई ददर्भ
ु यो। अनर् नतर्ीहरूका आँिा

िुले र नतर्ीहरूले उहाँलाई चर्र्े; अनर् उहाँ नतर्ीहरूका र्जरबाट अलप हुर्ुभयो। अनर् नतर्ीहरूले
एक अकाचलाई भर्े, उहाँले हामीसँग कुरा गर्ुचहुँदा र उहाँले हामीलाई धमचशास्त्रको अथच िोर्लददर्ुहुँदा
हाम्रो हृदय हामीर्भत्र जलेको चथएर् र?

१४. र्ेलाहरूले येशल
ू ाई पोलेको माछा िार् ददन्छर् ्

लूका २४:३६-४३ अनर् जब नतर्ीहरू कुरा गरररहे का चथए तब येशू स्वयम ् नतर्ीहरूको माझमा

िडा हुर्ुभयो र नतर्ीहरूलाई भन्र्ुभयो, नतमीहरूलाई शाम्न्त होस ्। तर नतर्ीहरू भयभीत भएर
डराए अनर् आफूले प्रेत दे ख्यौँ भन्र्े ठार्े। अनर् उहाँले नतर्ीहरूलाई भन्र्ुभयो, नतमीहरू ककर्

व्याकुल हुन्छौ? र नतमीहरूका मर्मा ककर् षवर्ारहरू उत्पन्र् हुन्छर् ्? मेरा हात र मेरा िुट्टाहरू

हे र, म स्वयम ् र्ै हुँ: मलाई छोओ र हे र; ककर्कक प्रेतको दे ह र हाड हुँदैर्, नतमीहरूले दे ख्छौ कक
मेरा त छर् ्। अनर् उहाँले बोल्र्ुभएपनछ उहाँले नतर्ीहरूलाई आफ्र्ा हात र िुट्टा दे िाउर्ुभयो।

नतर्ीहरूले आर्न्दको कारण षवश्वास गर्च र्सकेर छक्क पदाच उहाँले नतर्ीहरूलाई भन्र्ुभयो,
नतमीहरूसँग केही मासु छ? अनर् नतर्ीहरूले उहाँलाई पोलेको माछको एक टुक्रा र महको र्ाका
ददए। अनर् उहाँले त्यो र्लर्भ
ु यो र नतर्ीहरूका अगाडड िार्भ
ु यो।

यसपनछ, हामी धमचशास्त्रबाट र्लइएका माचथका िण्डहरूलाई हे र्ेछौं। पदहलो िण्ड आफ्र्ो

पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूले रोटी िार्ुभएको र धमचशास्त्र व्याख्या गर्ुचभएको बारे मा रहे को वि
ृ ान्त

हो, अनर् दोस्रो िण्ड प्रभु येशूले पोलेको माछा िार्ुभएको बारे मा रहे को वि
ु िण्डहरूले
ृ ान्त हो। यी दई

नतमीहरूलाई कसरी परमेश्वरको स्वभाव जान्र् सहायता गदचछर् ्? प्रभु येशल
ू े रोटी िार्भ
ु एको र
त्यसपनछ पोलेको माछा िार्ुभएको सम्बन्धी व्याख्याहरूबाट नतमीहरूले प्राप्त गर्े चर्त्रको प्रकारलाई

के नतमीहरू कल्पर्ा गर्चसक्छौ? यदद प्रभु येशू नतमीहरूको सामु रोटी िाँदै उर्भरहर्ुभएको चथयो
भर्े, नतमीहरूले कस्तो महसुस गथ्यौ होला, के नतमीहरू कल्पर्ा गर्च सक्छौ? वा, यदद उहाँ

मानर्सहरूर्सत माछा र रोटी िाँदै गर्ुचभएको एउटै टे बुलमा नतमीहरूर्सत िाँदै हुर्ुहुन्थ्यो भर्े, त्यस
क्षणमा तँलाई कस्तो अर्भ
ु नू त हुन्थ्यो? यदद तँ प्रभक
ु ो धेरै र्म्जक भएको, अनर् उहाँ तँर्सत अनत
घनर्ष्ठ हुर्ुहुन्छ भन्र्े महसुस गछच स ् भर्े, यो अर्ुभूनत ठीक हुन्छ। आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ भेला
भएका मानर्सहरूको अनघ रोटी र माछा िाएर प्रभु येशूले ठीक यही पररणाम ल्याउर् र्ाहर्ुहुन्थ्यो।

यदद प्रभु येशूले आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ मानर्सहरूर्सत बोल्र्ु मात्र भएको भए, यदद नतर्ीहरूले
उहाँको दे ह र हाडहरूलाई महसस
ु गर्च र्सकेका, तर उहाँलाई अगम्य आत्माको रूपमा महसस
ु गरे का

भए, नतर्ीहरूले कस्तो महसस
ु गर्ेचथए? के नतर्ीहरू हतोत्सादहत हुर्े चथएर्र् ् र? हतोत्सादहत
अर्ुभव गरे र के मानर्सहरूले त्याचगएको अर्ुभव गर्े चथएर्र् ् र? के नतर्ीहरूले आफू र प्रभु येशू
ख्रीष्टको बीर्मा दरू ी अर्ुभव गर्े चथएर्र् ् र? यस दरू ीले परमेश्वरर्सतको मानर्सहरूको सम्बन्धमा
कस्तो प्रकारको र्कारात्मक प्रभाव सज
ृ र्ा गर्ेचथयो? मानर्सहरू नर्श्र्य र्ै डराउर्ेचथए, त्यसकारण

नतर्ीहरू उहाँको र्म्जक जार्े साहस गदै र्थे, अनर् यसरी नतर्ीहरूसँग उहाँलाई एउटा सम्मार्जर्क
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दरू ीमा राख्ने आर्रण हुर्ेचथयो। त्यस बेलादे खि नतर्ीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टर्सतको घनर्ष्ठ सम्बन्धलाई
तोड्र्ेचथए अनर् अर्ुिहको युगभन्दा पदहले जस्तै मार्वजानत र स्वगचका परमेश्वर बीर्को सम्बन्धमा
फकचर्ेचथए। मानर्सहरूले छुर् वा महसस
ु गर्च र्सक्र्े आम्त्मक शरीरले परमेश्वरर्सतको नतर्ीहरूको
घनर्ष्ठतालाई मेटाइददर्ेचथयो, अनर् यसले प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीरमा हुर्ुहुँदाको समयमा स्थाषपत उहाँ
र मार्वजानत बीर्को कुर्ै दरू ी र्भएको घनर्ष्ठ सम्बन्धलाई अम्स्तत्व षवहीर् बर्ाइददर्ेचथयो।

आम्त्मक शरीरद्वारा मानर्सहरूमा उत्पन्र् भएका कुराहरू भर्ेका केवल डर, बेवास्ता र नर्ुःशब्द

टोलाइ मात्र चथए। नतर्ीहरूले उहाँर्सत घनर्ष्ठ हुर्े वा उहाँर्सत कुराकार्ीमा तल्लीर् हुर्े साहस
पनर् गर्च सक्दै र्थे, उहाँलाई पछ्याउर्े, भरोसा गर्े वा उहाँतफच दृम्ष्ट लगाउर्े कुरा त परको कुरा

हो। उहाँको नर्म्म्त मानर्सहरूर्सत यस्तो प्रकारको भावर्ा भएको परमेश्वरले दे ख्न र्ाहर्ुभएर्।
मानर्सहरूले उहाँलाई त्यागेको वा उहाँदेखि आफैलाई अलग गरे को उहाँले हे र्च र्ाहर्ुभएर्; मानर्सहरूले

उहाँलाई बुझेको, उहाँको र्म्जक आएको र उहाँको पररवार भएको मात्र उहाँले र्ाहर्ुहुन्थ्यो। यदद तेरो
आफ्र्ै पररवारले, तेरा बालबच्र्ाले तँलाई दे िे तर तँलाई चर्र्ेर्र् ् र तेरो र्म्जक आउर्े साहस

गरे र्र् ् तर सधैँ तँबाट पम्न्छर् िोजे भर्े, यदद तैँले नतर्ीहरूका नर्म्म्त गरे को सबै कुराको नर्म्म्त

नतर्ीहरूको बुझाइ प्राप्त गर्च सककर्स ् भर्े, त्यसले तँलाई कस्तो महसस
ु गराउर्ेचथयो? के त्यो

पीडादायक हुर्ेचथएर् र? के तेरो हृदय तोडडर्े चथएर् र? मानर्सहरू उहाँबाट टाढा बस्दा परमेश्वरले
ठीक यही अर्ुभनू त गर्चह
ु ु न्छ। त्यसैले, उहाँको पर्
ु रुत्थार्पनछ, प्रभु येशू अझै पनर् उहाँको दे ह र
रगतको रूपमा मानर्सहरूकहाँ दे िा पर्ुचभयो, अनर् अझै पनर् नतर्ीहरूर्सत िार्पार् गर्भ
ुच यो।

परमेश्वरले मानर्सहरूलाई पररवारको रूपमा हे र्ुचहुन्छ, अनर् मार्वजानतले पनर् उहाँलाई नतर्ीहरूको

सबैभन्दा षप्रय व्यम्क्तको रूपमा हे रेको परमेश्वर र्ाहर्ुहुन्छ; केवल यसरी मात्रै परमेश्वरले साँर्ो
रीनतले मानर्सहरूलाई प्राप्त गर्चह
ु ु न्छ, अनर् यसरी मात्रै मानर्सहरूले परमेश्वरलाई साँर्ो रीनतले प्रेम
र आराधर्ा गर्च सक्छर् ्। अब, प्रभु येशूले आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ रोटी िार्ुभएको र धमचशास्त्र

व्याख्या गर्ुचभएको, र र्ेलाहरूले उहाँलाई पोलेको माछा िार् ददएको घटर्ा बताउर्े धमचशास्त्रका यी
दई
ु िण्डहरूलाई उद्धत
ृ गर्ुचको मेरो अर्भप्रायलाई के अब नतमीहरूले बुझ्र् सक्छौ?

यसो भन्र् सककन्छ कक आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूले भन्र्ुभएको र गर्ुचभएको कुराहरूको

श्रंि
ु एको दया
ृ लाहरूमा गम्भीर षवर्ार गररएको चथयो। यी कुराहरू परमेश्वरले मार्वजानतप्रनत गर्चभ

र स्र्ेहले भररपूणच चथए, अनर् उहाँले दे हमा हुँदाको आफ्र्ो समयको बेला मार्वजानतसँग स्थाषपत
गर्ुचभएको घनर्ष्ठ सम्बन्धप्रनतको उहाँको स्र्ेहपूणच संरक्षण र सूक्ष्म वास्ताले पनर् भररपूणच चथए।

यनत मात्र होइर्, ती दे हमा हुँदा उहाँले आफ्र्ा अर्य
ु ायीहरूसँग िार्पार् गदाच र म्जउँ दाको जीवर्को
अतीतको याद र नतसचर्ाले भररपण
ू च चथए। त्यसैले, मानर्सहरूले परमेश्वर र मानर्स बीर्मा दरू ी
अर्ुभव गरे को परमेश्वरले र्ाहर्ुभएर्, र् त मार्वजानतले आफैलाई परमेश्वरदे खि दरू ी बर्ाएको र्ै

उहाँले र्ाहर्ुभयो। त्यसभन्दा पनर् बढी, प्रभु येशू उहाँको पुर्रुत्थार्पनछ उप्रान्त त्यही प्रभु हुर्ुहुन्र्
जो मानर्सहरूर्सत अत्यन्तै घनर्ष्ठ हुर्ुहुन्थ्यो, उहाँ उप्रान्त मानर्सजानतको साथमा हुर्ुहुन्र् ककर्कक

उहाँ आम्त्मक संसारमा फककचसक्र्ुभएको छ, षपताकहाँ फककच सक्र्ुभएको छ जसलाई मानर्सहरूले
कदहल्यै पनर् दे ख्न वा उहाँकहाँ पग्ु र् सक्दै र् भन्र्े अर्भ
ु नू त मार्वजानतले गरे को परमेश्वरले
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र्ाहर्ुभएर्। उहाँ र मार्वजानत बीर्मा हैर्सयतको कुर्ै र्भन्र्ता पैदा भएको अर्ुभूनत मानर्सहरूले

गरे को उहाँले र्ाहर्ुभएर्। जब परमेश्वरले उहाँलाई पछ्याउर् र्ाहर्े तर उहाँलाई सम्मार्जर्क

दरू ीमा राख्र्े मानर्सहरूलाई दे ख्र्ुहुन्छ, तब उहाँको हृदय पीडामा हुन्छ ककर्कक त्यसको अथच
नतर्ीहरूको हृदय उहाँबाट अत्यन्तै टाढा छ र नतर्ीहरूको हृदय प्राप्त गर्च उहाँको नर्म्म्त कदठर्

हुर्ेछ भन्र्े हुन्छ। त्यसैले, यदद उहाँ मानर्सहरूकहाँ नतर्ीहरूले दे ख्न वा छुर् र्सक्र्े आम्त्मक
शरीरमा प्रकट हुर्ुभएको भए, यसले मानर्सलाई परमेश्वरबाट फेरर एक पल्ट टाढा राख्थ्यो, अनर्
यसले मार्वजानतलाई ख्रीष्ट उहाँको पर्
ु रुत्थार्पनछ उच्र् हुर्भ
ु एको छ, मार्वजानतभन्दा र्भन्र्
प्रकारको बन्र्ुभएको छ, अनर् यस्तो व्यम्क्त जसले मानर्सर्सत उप्रान्त टे बुलमा बसेर िार्
सक्र्ुहुन्र्, ककर्कक मानर्सहरू पापपूणच, फोहोरी हुन्छर् ् अनर् परमेश्वरको र्म्जक कदहल्यै जार्
सक्दै र्र् ् भर्ी गलत प्रकारले हे र्े तुल्याउँ थ्यो। बाइबलमा लेखिए अर्ुसार, मार्वजानतका यी गलत
बुझाइहरूलाई हटाउर्, प्रभु येशूले दे हमा हुँदा गर्े गर्ुचभएका केही कुराहरू गर्ुचभयो: “उहाँले रोटी

र्लर्ुभयो र त्यसलाई आर्शि ् ददर्ुभयो र त्यो भाँच्र्ुभयो र नतर्ीहरूलाई ददर्ुभयो।” उहाँले
नतर्ीहरूलाई षवगतमा जस्तै धमचशास्त्र पनर् व्याख्या गर्ुचभयो। प्रभु येशूले गर्ुचभएको यी सबै

कुराहरूले उहाँलाई दे ख्ने हरे क व्यम्क्तलाई प्रभु येशू पररवतचर् हुर्ुभएको छै र्, उहाँ त्यही प्रभु येशू र्ै
हुर्ुहुन्छ भन्र्े महसस
ु गरायो। उहाँलाई क्रूसमा टाँचगएको र उहाँले मत्ृ यु अर्ुभव गर्ुचभएको भए
तापनर्, उहाँ पर्
ु रुत्थार् हुर्भ
ु एको चथयो, अनर् उहाँले मार्वजानतलाई त्याग्र्भ
ु एको चथएर्। उहाँ
मानर्सहरूको बीर्मा रहर्लाई फकचर्भ
ु एको चथयो, अनर् उहाँको बारे मा केही पनर् पररवतचर् भएको
चथएर्। मानर्सहरूको माझमा उर्भरहर्ुभएको मानर्सका पुत्र उही प्रभु येशू हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको
आर्रण तथा मानर्सहरूर्सत कुराकार्ी गर्े उहाँको तररका अनत चर्रपररचर्त भएको लाग्थ्यो। उहाँ
अझै दया, अर्ि
ु ह र सदहष्णत
ु ाले अत्यन्तै भररपण
ू च हुर्ह
ु ु न्थ्यो—उहाँ अझै त्यही प्रभु हुर्ह
ु ु न्थ्यो जसले
अरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्ुचहुन्थ्यो, जसले मार्वजानतलाई सिरी गण
ु ा सात पल्टसम्म क्षमा

गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। उहाँले पदहले झैँ मानर्सहरूर्सत िार्पार् गर्ुचभयो, नतर्ीहरूर्सत धमचशास्त्रको

छलफल गर्ुचभयो, अनर् त्यसभन्दा पनर् बढी महत्वपूणच कुरा, पदहले जस्तै, उहाँ दे ह र रगतले
बनर्र्ुभएको चथयो र उहाँलाई छुर् र दे खिर् सककन्थ्यो। उहाँ मानर्सको पत्र
ु र्ै हुर्ुहुन्थ्यो जसले
मानर्सहरूलाई घनर्ष्ठता अर्भ
ु व गर्च, र्ैर् अर्भ
ु व गर्च र हराइसकेको कुर्ै कुरा प्राप्त गर्चक
ु ो

आर्न्द अर्ुभूनत गर्च ददर्ुभयो। ठूलो र्ैर्को साथमा, नतर्ीहरूले बहादरु ी पूवचक र नर्धचक्कताको साथ
यस मानर्सको पुत्रमाचथ भर पर्च र उहाँतफच दृम्ष्ट लगाउर् थाले जसले मार्वजानतलाई नतर्ीहरूका

पापहरूबाट क्षमा गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। नतर्ीहरूले षवर्ा दहर्ककर्ाहट प्रभु येशूको र्ाउँ मा प्राथचर्ा गर्च
थाले, उहाँको अर्ि
ु ह, उहाँको आर्शि प्राप्त गर्च, र उहाँको शाम्न्त तथा आर्न्द प्राप्त गर्च, उहाँबाट
वास्ता तथा सुरक्षा प्राप्त गर्चको लाचग प्राथचर्ा गर्च थाले, अनर् नतर्ीहरूले प्रभु येशूको र्ाउँ मा
रोगीलाई र्ङ्ग्गाइ गर्च तथा भत
ू ात्माहरूलाई नर्काल्र् थाले।

प्रभु येशूले दे हमा काम गर्ुचभएको त्यस समयमा, उहाँका धेरैजसो अर्ुयायीहरूले उहाँको पदहर्ार्

गर्च तथा उहाँले भन्र्ुभएका कुराहरूलाई पण
ू च रूपले प्रमाखणत गर्च सकेर्र् ्। जब उहाँ क्रूसको र्म्जक

जाँदै हुर्ह
ु ु न्थ्यो, तब उहाँका अर्य
ु ायीहरूको प्रवषृ ि मक
ू दशचकको जस्तै चथयो। त्यसपनछ, उहाँ क्रूसमा
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टाँचगर्ुभएको समयदे खि उहाँलाई चर्हार्मा राखिएको समयसम्म, उहाँप्रनतको मानर्सहरूको प्रवषृ ि
नर्रुत्साहजर्क चथयो। त्यस समयावचधमा, मानर्सहरू आफ्र्ो हृदयमा प्रभु येशूले उहाँ दे हमा

हुर्ह
ु ु ँदाको समयमा भन्र्भ
ु एका कुराहरूलाई शङ्ग्का गर्े अवस्थाबाट उहाँलाई पण
ू च रूपमा इन्कार गर्े
अवस्थातफच सररसकेका चथए। त्यसपनछ, जब उहाँ चर्हार्बाट बादहर नर्स्कर्ुभयो र एक-एक गरी
मानर्सहरूकहाँ प्रकट हुर्ुभयो, तब उहाँलाई आफ्र्ै आँिाले दे ख्ने र उहाँको पुर्रुत्थार्को समार्ार
सुन्र्े बहुसंख्यक मानर्सहरूले आफ्र्ो आर्रणलाई बबस्तारै इन्कारदे खि आशावादी आर्रणमा

पररवतचर् गरे । प्रभु येशल
ू े आफ्र्ो पर्
ु रुत्थार्पनछ थोमालाई उहाँको कोिामा हात राख्न ददर्भ
ु एपनछ,

अनर् उहाँले रोटी भाँर्ेर भीडको सामु िाएर, नतर्ीहरूकै सामु पोलेको माछा िार्ुभएपनछ मात्रै
नतर्ीहरूले प्रभु येशू दे हमा आउर्ुभएका ख्रीष्ट हुर्ुहुन्छ भन्र्े तथ्यलाई साँर्ो रीनतले स्वीकार गरे ।
के भन्र् सककन्छ भर्े, ती मानर्सहरूको अनघ उर्भरहे को दे ह र रगतको यो आम्त्मक शरीरले ती
हरे कलाई सपर्ाबाट ब्यूँझाइरहे को जस्तै चथयो: नतर्ीहरूको सामु उर्भरहर्ुभएको मानर्सको पुत्र

अर्न्तकालदे खि र्ै अम्स्तत्वमा रहर्ुभएका परमेश्वर हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँर्सत एउटा स्वरूप, अनर् मासु
र हड्डीहरू चथए, अनर् उहाँ मार्वजानतको साथमा धेरै लामो समयदे खि रहर्ुभएको र िार्ुभएको
चथयो…। यस बेला, मानर्सहरूले उहाँको अम्स्तत्व अत्यन्तै वास्तषवक, अत्यन्तै उदे कको छ भन्र्े

महसुस गरे । त्यसको साथै, नतर्ीहरू अत्यन्तै आर्म्न्दत र िुशी पनर् चथए अनर् भावर्ाले भररपूणच
चथए। उहाँ दे िा पर्चभ
ु एको घटर्ाले मानर्सहरूलाई साँर्ो रीनतले उहाँको र्म्रता दे ख्न, मार्वजानतसँगको
उहाँको घनर्ष्ठता तथा लगाव अर्ुभव गर्च, र उहाँले नतर्ीहरूको नर्म्म्त कनत धेरै षवर्ार गर्ुचभएको
रहे छ भन्र्े कुराको महसस
ु गर्च ददयो। यो छोटो पर्
ु र्मचलर्ले प्रभु येशूलाई दे ख्ने मानर्सहरूलाई यस्तो

महसुस गरायो मार्ौं जीवर्काल र्ै बबनतसकेको छ। नतर्ीहरूको व्याकुल, अन्योल, भयभीत, चर्म्न्तत,

तषृ ित र स्तब्ध हृदयले सान्त्वर्ा भेट्टायो। नतर्ीहरू उप्रान्त शङ्ग्कालु वा हतोत्सादहत चथएर्र् ्
ककर्कक अब आशा र भर पर्चको लाचग केही छ भन्र्े नतर्ीहरूले महसुस गरे । नतर्ीहरूको अनघ
उर्भरहर्ुभएको मानर्सको पत्र
ु नतर्ीहरूको नर्म्म्त हरसमयका अि-रक्षक हुर्ुहुर्ेचथयो; उहाँ नतर्ीहरूको
बर्लयो धरहरा, सारा अर्न्तकालको नर्म्म्त नतर्ीहरूको शरणस्थार् हुर्ुहुर्ेचथयो।

प्रभु येशू पुर्रुत्थार् हुर्ुभएको भए तापनर्, उहाँको हृदय र उहाँको कामले मार्वजानतलाई
छोडेको चथएर्। मानर्सहरूकहाँ दे िा परे र, उहाँले नतर्ीहरूलाई उहाँ जस्तोसक
ु ै स्वरूपमा उहाँ
अम्स्तत्वमा रहर्ुभए तापनर् उहाँले मानर्सहरूलाई साथ ददर्ुहुर्ेछ, नतर्ीहरूर्सत दहँ ड्र्ुहुर्ेछ र हर

समय र सबै ठाउँ मा नतर्ीहरूर्सत रहर्ुहुर्ेछ भर्ेर बताउर्ुभयो। उहाँले मार्वजानतको नर्म्म्त
सधैँभरर र जुर्सुकै स्थार्मा जुटाउर्ुहुर्ेछ र नतर्ीहरूको रिवाली गर्चह
ु ु र्ेछ, उहाँलाई हे र्च र छुर्
ददर्ह
ु ु र्ेछ, अनर् नतर्ीहरूले कदहल्यै असहाय अर्ुभव गर्ेछैर्र् ् भर्ी उहाँले नतर्ीहरूलाई सुनर्म्श्र्त
तुल्याउर्ुहुर्ेछ भर्ी उहाँले नतर्ीहरूलाई भन्र्ुभयो। नतर्ीहरू संसारमा कदहल्यै एक्लै म्जउर्ु पदै र्

भन्र्े नतर्ीहरूले जार्ूर् ् भन्र्े पनर् प्रभुको र्ाहर्ा चथयो। मार्वजानतर्सत परमेश्वरको वास्ता छ;
परमेश्वर नतर्ीहरूको साथमा हुर्ुहुन्छ। नतर्ीहरूले परमेश्वरमा सधैँ आड र्लर् सक्छर् ्, अनर् उहाँका
हरे क अर्ुयायीका नर्म्म्त उहाँ पररवार हुर्ुहुन्छ। परमेश्वरको आड पाएर, मार्वजानत उप्रान्त एक्लो
वा असहाय हुर्ेछैर्र् ्, अनर् उहाँलाई पाप बर्लको रूपमा स्वीकार गर्ेहरू उप्रान्त पापमा बाँचधएका
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हुर्ेछैर्र् ्। मार्व र्जरमा, प्रभु येशूले उहाँको पुर्रुत्थार्पनछ गर्ुचभएको कामका यी अंशहरू अत्यन्तै
सार्ा कुराहरू चथए, तर मेरो र्जरमा, उहाँले गर्ुचभएको एक-एक कुरा अत्यन्तै अथचपूणच, अनत
मल्
ू यवार् ्, अनत महत्वपण
ू च र साथचकताले भररएका छर् ्।

प्रभु येशूले दे हमा काम गर्ुचभएको समय कदठर्ाइ तथा दुःु िकष्टहरूले भररपूणच रहे को भए

तापनर्, उहाँको दे ह र रगतको आम्त्मक शरीरमा दे िा परे र मार्वजानतलाई उद्धार गर्च त्यस समयको

उहाँको कामलाई उहाँले दे हमा पूणच र र्सद्ध प्रकारले पूरा गर्ुचभयो। उहाँले दे ह बर्ेर आफ्र्ो सेवकाई
सरु
ु गर्चभ
ु यो, र आफ्र्ो शारीररक रूपमा मार्वजानतकहाँ प्रकट भएर उहाँले आफ्र्ो सेवकाई

र्सध्याउर्ुभयो। ख्रीष्टको रूपमा आफ्र्ो पदहर्ार् द्वारा र्याँ युग सरु
ु गर्ुचभएर उहाँले अर्ुिहको
युगको घोिणा गर्ुचभयो। ख्रीष्टको रूपमा रहे को आफ्र्ो पदहर्ार्द्वारा, उहाँले र्याँ युग सरु
ु गदै

अर्ुिहको युगको शुभारम्भ गर्भ
ुच यो। ख्रीष्टको रूपमा रहे को उहाँको पदहर्ार्द्वारा, उहाँले अर्ुिहको
युगको काम गर्ुचभयो अनर् उहाँले अर्ुिहको युगका आफ्र्ा सारा अर्ुयायीहरूलाई सामथ्यच ददर्ुभयो

र डोर्याउर्ुभयो। परमेश्वरको कामको षवियमा के भन्र् सककन्छ भर्े, उहाँले जे सरु
ु गर्ुचहुन्छ, त्यो

साँम्च्र्कै र्सध्याउर्ुहुन्छ। त्यसमा र्रणहरू र योजर्ा हुन्छर् ्, अनर् काम उहाँको बुद्चध, उहाँको
सवचशम्क्त, उहाँका उदे कका कायचहरू, अनर् उहाँको प्रेम तथा कृपाले भररपूणच हुन्छर् ्। अवश्य र्ै,

परमेश्वरको सबै काममा कक्रयाशील रहर्े कडी भर्ेको मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको वास्ता र्ै हो;
यो उहाँको कफक्रीका भावर्ाहरूले यसरी र्भजेको छ कक उहाँले त्यसलाई कदहल्यै पन्साउर् सक्र्ह
ु ु न्र्।
बाइबलका यी पदहरूमा, आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ प्रभु येशूले गर्ुचभएको एक-एक कुरामा मार्वजानतको

नर्म्म्त उहाँको सूक्ष्म वास्ता तथा स्र्ेह लगायत मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको अपररवतचर्ीय

आशाहरू तथा कफक्री प्रकट गररएका छर् ्। यीमध्ये कुर्ै पनर् कुरा हालको ददर्सम्म पनर् पररवतचर्
भएको छै र्—के नतमीहरूले यो कुरा दे ख्न सक्छौ? जब नतमीहरू यसलाई दे ख्छौ, तब के नतमीहरूको

हृदय अर्ेत रूपले परमेश्वरको र्म्जक खिचर्ँदैर् र? यदद नतमीहरू त्यस युगमा बाँर्क
े ा भए अनर्

प्रभु येशू नतमीहरूले दे ख्न सकोस ् भर्ेर आफ्र्ो पुर्रुत्थार्पनछ मूतच रूपमा प्रकट हुर्ुभएको भए, अनर्
उहाँ नतमीहरूको अगाडड बसेर रोटी र मासु िार्भ
ु यो र नतमीहरूलाई धमचशास्त्र व्याख्या गररददर्ुभयो,
अनर् नतमीहरूर्सत बोल्र्ुभयो भर्े नतमीहरूले कस्तो अर्ुभूनत गर्ेचथयौ? के नतमीहरूलाई िुशी
लाग्थ्यो? कक नतमीहरूलाई िेद लाग्थ्यो? परमेश्वर सम्बन्धी पदहलेका गलत बझ
ु ाइहरू तथा उहाँबाट

टाढा हुर्े काम, परमेश्वर षवरुद्धका द्वन्द्व तथा शङ्ग्काहरू—के ती सबै त्यषिकै हराउर्े चथएर्र् ् र?
के परमेश्वर र मार्वजानत बीर्को सम्बन्ध सामान्य र उचर्त हुर्े चथएर् र?
बाइबलका यी सीर्मत अध्यायहरूलाई व्याख्या गरे र, के नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभावमा केही
िोटहरू भेट्टाउँ छौ? के नतमीहरूले परमेश्वरको प्रेममा केही र्मसावट भेट्टाउँ छौ? के परमेश्वरको
प्रेममा वा बुद्चधमा नतमीहरूले कुर्ै छल वा िराबी दे ख्छौ र? नर्श्र्य र्ै दे ख्दै र्ौ! अब, के नतमीहरूले

नर्श्र्यताका साथ परमेश्वर पषवत्र हुर्ुहुन्छ भर्ी भन्र् सक्छौ? के नतमीहरूले नर्श्र्यताको साथ
परमेश्वरको हरे क भावर्ा उहाँको सार तथा स्वभावको प्रकाश हो भर्ी भन्र् सक्छौ? म आशा गछुच
कक यी वर्र्हरू पदढ सकेपनछ, त्यसबाट नतमीहरूले हार्सल गर्े बुझाइले नतमीहरूलाई सहायता

गर्ेछ र स्वभाव बदल्र्े तथा परमेश्वरको डर मान्र्े सम्बन्धी नतमीहरूको िोजीमा नतमीहरूलाई
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लाभ पुर्याउर्ेछ, अनर् त्यसले नतमीहरूमा ददर् प्रनतददर् वद्
ृ चध हुर्े फल फलाउर्ेछ, ताकक यस
िोजीको प्रकक्रयामा नतमीहरू परमेश्वरको झर् ्-झर् ् र्म्जक ल्याइर्ेछौ, परमेश्वरले अपेक्षा गर्ुचभएको

मागको झर् ्-झर् ् र्म्जक ल्याइर्ेछौ। नतमीहरू उप्रान्त सत्यताको िोजीमा ददक्क हुर्ेछैर्ौ अनर्
सत्यताको िोजी तथा स्वभावमा पररवतचर् ल्याउर्ु कष्टप्रद वा नर्रथचक कुरा हो भर्ी उप्रान्त
अर्ुभव गर्ेछैर्ौ। बरु, परमेश्वरको साँर्ो स्वभावको अर्भव्यम्क्त तथा परमेश्वरको पषवत्र सारबाट

उत्प्रेररत भएर, नतमीहरूले ज्योनतको नतसचर्ा गर्ेछौ, न्यायको नतसचर्ा गर्ेछौ, सत्यताको िोजी गर्े,
परमेश्वरको इच्छालाई सन्तष्ु ट गर्े र्ाहर्ा गर्ेछौ, अनर् नतमीहरू परमेश्वरद्वारा प्राप्त गररएका
व्यम्क्त बन्र्ेछौ, एउटा वास्तषवक व्यम्क्त बन्र्ेछौ।

आज हामीले उहाँलाई पदहलो पटक दे हधारी बर्ाइएको अर्ुिहको युगमा परमेश्वरले गर्ुचभएका

केही नर्म्श्र्त कुराहरूको बारे मा कुरा गरे का छौँ। यी कुराहरूबाट, हामीले दे हमा उहाँले व्यक्त

गर्ुचभएको तथा प्रकट गर्ुचभएको स्वभावलाई, साथै उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसको हरे क
पक्षलाई दे िेका छौँ। उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, त्यसका यी सबै पक्षहरू अत्यन्तै मार्वीकरण
गररएको प्रतीत हुन्छ, तर वास्तषवकता त के हो भर्े, उहाँले प्रकट गर्ुचभएको र व्यक्त गर्ुचभएको

सबै कुराको सार उहाँको आफ्र्ै स्वभावबाट अर्भन्र् छ। दे हधारी परमेश्वरले आफ्र्ो स्वभावलाई

मार्वतामा व्यक्त गर्ुचभएको हरे क षवचध तथा हरे क पक्ष उहाँको आफ्र्ै सारर्सत फुकाउर्ै र्र्मल्र्े
गरी जोडडएको छ। त्यसैले, परमेश्वर दे हधारणको माध्यम प्रयोग गरे र मार्वजानतकहाँ आउर्भ
ु एको

कुरा अत्यन्तै महत्वपूणच छ। साथै, शरीरमा उहाँले गर्ुचभएको काम पनर् महत्वपूणच छ, तर दे हमा
म्जइरहे का हरे क व्यम्क्तका नर्म्म्त, भ्रष्टतामा म्जइरहे का हरे क व्यम्क्तका नर्म्म्त त्यसभन्दा झर्ै

महत्वपूणच कुरा भर्ेका उहाँले प्रकट गर्ुचभएको स्वभाव तथा उहाँले व्यक्त गर्ुचभएको इच्छा हो। के

नतमीहरू यो कुरा बझ्
ु र् सक्छौ? परमेश्वरको स्वभाव अनर् उहाँर्सत जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ सो
बुखझसकेपनछ, परमेश्वरलाई कसरी व्यवहार गर्ुचपछच सो षवियमा नतमीहरूले कुर्ै नर्ष्किचहरू
नर्कालेका छौ? अन्त्यमा, यस प्रश्र्को प्रनतकक्रया स्वरूप म नतमीहरूलाई तीर् वटा सल्लाहहरू ददर्

र्ाहन्छु: पदहलो, परमेश्वरलाई जाँर् र्गर्। तैँले परमेश्वरलाई जनत धेरै बुझे तापनर्, तैँले परमेश्वरको

स्वभावबारे जनत र्ै धेरै जार्े पनर्, उहाँलाई कदाषप जाँर् र्गर्। दोस्रो, परमेश्वरर्सत ओहोदाको
नर्म्म्त र्लड्। परमेश्वरले तँलाई जस्तो प्रकारको ओहोदा ददर्भ
ु ए तापनर् वा तँलाई जस्तो प्रकारको
काम सुम्म्पर्ुभए तापनर्, तँलाई जस्तो प्रकारको कतचव्य पूरा गर्च लगाउर्ुभए तापनर्, परमेश्वरको
नर्म्म्त तैँले आफैलाई जनत र्ै समषपचत गरे तापनर् र बर्लदार् गरे तापनर्, ओहोदाको नर्म्म्त

उहाँर्सत कदाषप प्रनतस्पधाच र्गर्। तेस्रो, परमेश्वरर्सत प्रनतस्पधाच र्गर्। उहाँले तँर्सत जे गर्ुचहुन्छ,
तेरो नर्म्म्त जे व्यवस्था गर्चह
ु ु न्छ र जर्
ु कुराहरू तँकहाँ ल्याउर्ह
ु ु न्छ, र्ाहे ती तैँले बझ
ु े तापनर् वा
यदद त्यसप्रनत तैँले आफैलाई सुम्म्पर् सके पनर्, र्सके पनर् परमेश्वरर्सत कदाषप प्रनतस्पधाच र्गर्।

यदद यी तीर् सल्लाहहरूलाई तैँले पालर्ा गर्च सक्छस ् भर्े , तँ लगभग सुरक्षक्षत र्ै हुर्ेछस ्, र
उहाँलाई क्रोचधत तुल्याउर्ेतफच तँ उन्मुि हुर्ेछैर्स ्। हामीले आजको संगनत यही र्ै समाप्त गर्ेछौ।
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परमेश्वर स्वयम ् अद्ववतीय १
परमेश्वरको अक्ख्तयार (१)
मेरा षवगतका धेरै सङ्ग्गनतहरू परमेश्वरको कायच, परमेश्वरको स्वभाव, र परमेश्वर स्वयमसँ
् ग

सम्बम्न्धत चथए। यी सङ्ग्गनतहरूलाई सुनर्सकेपनछ, के नतमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको बुझाइ र

ज्ञार् प्राप्त गर्यौ भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ? नतमीहरूले कनत मात्रामा बुझाइ र ज्ञार् प्राप्त गर्यौ?
के नतमीहरू यसलाई सङ्ग्ख्यामा बताउर् सक्छौ? के यी सङ्ग्गनतहरूले नतमीहरूलाई परमेश्वरको

बारे मा गहर् बझ
ु ाइ प्रदार् गर्यो? के यो बझ
ु ाइलाई परमेश्वरसम्बन्धी साँर्ो ज्ञार् हो भर्ेर भन्र्
सककन्छ? के परमेश्वरसम्बन्धी यो ज्ञार् र बुझाइलाई परमेश्वरको सम्पूणच सार, र उहाँसँग जे छ र

उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसको ज्ञार् हो भर्ेर भन्र् सककन्छ? सककँदै र्, अवश्य र्ै सककँदै र्! ककर्भर्े यी

सङ्ग्गनतहरूले परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यो सबैको पूणच बुझाइ
प्रदार् र्गरी आंर्शक बुझाइ मात्रै प्रदार् गर्यो। यी सङ्ग्गनतहरूले नतमीहरूलाई षवगतमा परमेश्वरले
गर्चभ
ु एको कामलाई आंर्शक रूपमा बझ्
ु र् सक्षम तल्
ु यायो; यी सङ्ग्गनतहरूमाफचत, नतमीहरूले
परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ, साथै उहाँले गर्ुचभएका सबै कुरापछाडडका
शैली र षवर्ारलाई हे र्यौ। तर यो परमेश्वरको शाम्ब्दक, मौखिक बुझाइ मात्रै हो, र यसमध्ये कनत
वास्तषवक

हुर् ् भन्र्े कुराप्रनत नतमीहरू आफ्र्ो हृदयमा अनर्म्श्र्त र्ै रहन्छौ। यस्ता
कुराहरूसम्बन्धी मानर्सहरूको बझ
ु ाइमा कुर्ै वास्तषवकता छ कक छै र् भन्र्े कुरालाई मख्
ु यतया
केले नर्धाचररत गछच त? नतर्ीहरूको वास्तषवक अर्ुभवहरूको अवचधमा नतर्ीहरूले परमेश्वरको कनत
वर्र् र स्वभावलाई अर्ुभव गरे का छर् ्, र यी वास्तषवक अर्ुभवहरूको अवचधमा नतर्ीहरूले कनत

दे ख्र् सके र जान्र् सके त्यसले र्ै यसलाई नर्धाचररत गछच । के कसैले यस्ता शब्दहरू बोलेका छर् ्:
“षवगतका धेरै सङ्ग्गनतहरूले हामीलाई परमेश्वरले गर्ुचभएका कायचहरू, परमेश्वरका षवर्ारहरू, अनर्

यनत मात्र होइर्, मार्वजानतप्रनत परमेश्वरको मर्ोवनृ त र उहाँका कायचहरूको आधारका साथसाथै
उहाँका कायचहरूका र्सद्धान्तहरूको बारे मा हामीलाई बुझ्र्े मौका ददयो; त्यसकारण के हामीले

परमेश्वरको स्वभाव, र परमेश्वरको सम्पूणचतालाई जार्ेका छौं”? के यसो भन्र्ु सही छ? स्पष्टै छ,

यो सही छै र्। यसो भन्र्ु सही छै र् भर्ेर म ककर् भन्दै छु? परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरसँग जे
छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ त्यसलाई उहाँले गर्चभ
ु एका कामहरूमा र उहाँले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूमा
व्यक्त गररन्छ। परमेश्वरले गर्ुचभएको कायच र उहाँले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूमाफचत, मानर्सले

परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई हे र्च सक्छ, तर यसो भन्र्ुको अथच ती कायच र
वर्र्ले मानर्सलाई परमेश्वरको स्वभाव, र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ त्यसको आंर्शक
बझ
ु ाइ मात्र हार्सल गर्च सक्षम गराउँ छ भन्र्े मात्रै हो। यदद मानर्सले परमेश्वरको बारे मा अझै
महार् ् र अझै उल्लेिर्ीय बुझाइ प्राप्त गर्च र्ाहन्छ भर्े, मानर्सले परमेश्वरको अझै बढी वर्र् र

कायचलाई अर्ुभव गर्ुचपछच । परमेश्वरका वर्र्हरूलाई वा कायचको केही भागलाई अर्ुभव गर्े क्रममा
मानर्सले परमेश्वरको आंर्शक बुझाइ मात्रै प्राप्त गर्े भए पनर्, के यो आंर्शक बुझाइले परमेश्वरको
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साँर्ो स्वभावलाई प्रनतनर्चधत्व गछच त? के यसले परमेश्वरको सारलाई प्रनतनर्चधत्व गछच त? अवश्य
र्ै यसले परमेश्वरको साँर्ो स्वभाव, र परमेश्वरको सारलाई प्रनतनर्चधत्व गछच ; त्यसबारे मा कुर्ै
शङ्ग्का छै र्। परमेश्वरले आफ्र्ो कायच गर्े स्थार् वा ठाउँ वा त्यसो गर्े शैली, वा उहाँ मानर्सकहाँ
जुर् रूपमा प्रकट हुर्ुभए पनर्, वा उहाँले आफ्र्ो इच्छा जसरी प्रकट गर्ुचभए पनर्, उहाँले प्रकट
गर्ुचहुर्े र व्यक्त गर्ुचहुर्े सबै कुराले परमेश्वर स्वयमलाई,
्
परमेश्वरको सारलाई र उहाँसँग जे छ र

उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसद्वारा, र
उहाँको साँर्ो पदहर्ार्मा परमेश्वरले आफ्र्ो कायच गर्चह
ु ु न्छ; यो पण
ू चतया सत्य छ। तैपनर् आज,
उहाँका वर्र्हरूद्वारा, र प्रर्ार सुन्दा नतर्ीहरूले जे सुन्छर् ् त्यसमाफचत मानर्सहरूले परमेश्वरको

बारे मा आंर्शक बुझाइ मात्रै हार्सल गर्े भए पनर्, केही हदसम्म यो बुझाइलाई सैद्धाम्न्तक ज्ञार्
मात्रै भन्र् सककन्छ। नतमीहरूको वास्तषवक म्स्थनतहरूलाई ध्यार्मा रािेर हे दाच , यदद नतमीहरू

प्रत्येक आफ्र्ो वास्तषवक अर्ुभवहरूमा यसबाट गुज्रन्छौ, र यसलाई अर्ल-अर्ल गरी जान्दछौ भर्े

मात्रै नतमीहरूले सुर्ेका, दे िेका, वा जार्ेका र बुझेका परमेश्वरसम्बन्धी बुझाइ वा ज्ञार्लाई आज
नतमीहरूको हृदयमा पुम्ष्ट गर्च सक्छौ। यदद मैले यी वर्र्हरूमा सङ्ग्गनत र्गरे को भए, के नतमीहरूले

आफ्र्ा अर्ुभवहरूबाट मात्रै परमेश्वरको साँर्ो ज्ञार् हार्सल गर्चसक्थ्यौ र? दुःु िको कुरा, त्यसो गर्ुच
अत्यन्तै कदठर् हुर्ेचथयो। ककर्भर्े कसरी अर्ुभव गर्े सो कुरा जान्र्को लाचग मानर्सहरूसँग
पदहले परमेश्वरको वर्र् हुर्ैपछच । मानर्सहरूले परमेश्वरको जनत धेरै वर्र् िान्छर् ्, नतर्ीहरूले

अर्ुभव गर्े सङ्ग्ख्या पनर् त्यनत र्ै हुन्छ। परमेश्वरको वर्र्ले अगाडडको मागचमा डोर्याउँ छ, र
मानर्सलाई उसको अर्ुभवमा मागचनर्दे श गछच । छोटकरीमा भन्दा, केही साँर्ो अर्ुभव हुर्ेहरूका
लाचग, षवगतका यी धेरै सङ्ग्गनतहरूले नतर्ीहरूलाई सत्यताको अझै गहर् बुझाइ, र परमेश्वरसम्बन्धी

अझै यथाथच ज्ञार् हार्सल गर्च सहयोग गर्ेछ। तर जोसँग कुर्ै अर्भ
ु व छै र्, वा जसले भिचरै
आफ्र्ो अर्ुभवलाई सुरु गरे को छ, वा भिचरै वास्तषवकतालाई छुर् सुरु गरे को छ, उर्ीहरूको लाचग
यो ठूलो जाँर् हो।

षवगतका धेरै सङ्ग्गनतहरूको मुख्य षवियवस्तु “परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र

परमेश्वर स्वयम ्।” सँग सम्बम्न्धत चथए। मैले बताएका सबै कुराको मुख्य र केन्द्रीय भागहरूमा

नतमीहरूले के दे ख्यौ? जसले काम गर्चभ
ु यो, जसले यी स्वभावहरू प्रकट गर्चभ
ु यो, उहाँ अद्षवतीय

परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्छ जसको यावत ् थोकमाचथ सावचभौर्मकता छ भन्र्े कुरालाई के नतमीहरू
यी सङ्ग्गनतहरूबाट पदहर्ार् गर्च सक्छौ? यदद नतमीहरूको उिर सक्छौं भन्र्े हो भर्े, केले

नतमीहरूलाई यस्तो नर्ष्किचमा पुर्याउँ छ? यो नर्ष्किच नर्काल्र्े क्रममा, नतमीहरूले कनत वटा

पक्षहरूलाई ध्यार् ददयौ? के कसैले मलाई बताउर् सक्छ? षवगतका केही सङ्ग्गनतहरूले नतमीहरूलाई
गहर् रूपमा प्रभाव पारे , र परमेश्वरसम्बन्धी नतमीहरूको ज्ञार्को लाचग नतमीहरूको हृदयमा र्याँ

सुरुवात प्रदार् गरे भन्र्े मलाई थाहा छ, जुर् एकदम राम्रो कुरा हो। तर पदहलेको तुलर्ामा
परमेश्वरसम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइले नर्कै ठूलो फड्को मारे को भए तापनर्, परमेश्वरको

पदहर्ार्सम्बन्धी नतमीहरूको पररभािाले व्यवस्थाको युगका यहोवा परमेश्वर, अर्ुिहको युगका प्रभु
येश,ू र राज्यको यग
ु का सवचशम्क्तमार् ् परमेश्वर भन्र्े र्ामहरूलाई उनछन्र् बाँकी र्ै छ। भन्र्ुको
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अथच, “परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयम ्” सम्बन्धी यी सङ्ग्गनतहरूले

नतमीहरूलाई परमेश्वरले कुर्ै बेला बोल्र्ुभएका वर्र्हरू, र परमेश्वरले कुर्ै बेला गर्ुचभएको काम,
र परमेश्वरले कुर्ै बेला प्रकट गर्चभ
ु एको उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ र उहाँसँग जे छ त्यसको बारे मा केही
बुझाइ प्रदार् गरे को भए पनर्, नतमीहरूले “परमेश्वर” भन्र्े शब्दको साँर्ो पररभािा र सटीक

अर्भमुिीकरण प्रदार् गर्च सक्दै र्ौ। र् त नतमीहरूसँग परमेश्वर स्वयमको
् है र्सयत र पदहर्ार्को,
अथाचत ्, यावत ् थोकको बीर्मा र सम्पूणच ब्रह्माण्डभररमा परमेश्वरको हैर्सयतको साँर्ो र सटीक
अर्भमि
ु ीकरण र्ै छ। ककर्भर्े परमेश्वर स्वयम ् र परमेश्वरको स्वभावसम्बन्धी अनघल्लो
सङ्ग्गनतमा, सबै षवियवस्तु बाइबलमा समावेश गररएका परमेश्वरका अनघल्ला अर्भव्यम्क्त र

प्रकाशहरूमा आधाररत चथयो। तैपनर्, मार्वजानतलाई उहाँले गर्ुचभएको व्यवस्थापर् र मुम्क्तको
अवचधमा, वा त्यसभन्दा बादहर परमेश्वरले प्रकट र व्यक्त गर्ुचभएका उहाँ जे हुर्ुहुन्छ र उहाँसँग
जे छ त्यस कुरालाई पिा लगाउर्ु मानर्सको लाचग कदठर् छ। त्यसकारण, षवगतमा उहाँले

गर्ुचभएको कायचमा प्रकट गररएका उहाँ जे हुर्ुहुन्छ र उहाँसँग जे छ त्यसलाई नतमीहरूले बुझे पनर्,
परमेश्वरको पदहर्ार् र हैर्सयतसम्बन्धी नतमीहरूको पररभािा “अद्षवतीय परमेश्वर, जसको यावत ्
थोकमाचथ सावचभौर्मकता छ” सम्म पुग्र् नर्कै धेरै बाँकी छ, र यो “सम्ृ ष्टकताच” भन्र्े शब्दभन्दा
फरक छ। षवगतका धेरै सङ्ग्गनतहरूले सबैलाई उस्तै अर्ुभूनत गरायो: मानर्सले कसरी परमेश्वरका

षवर्ारहरूलाई जान्र् सक्छ? यदद कसैले वास्तवमै जान्र्ु चथयो भर्े, त्यो व्यम्क्त अवश्य र्ै परमेश्वर
हुर्ेचथयो, ककर्भर्े परमेश्वर स्वयमले
् मात्रै आफ्र्ा षवर्ारहरू जान्र्ुहुन्छ, र परमेश्वर स्वयमले
् मात्रै
उहाँले गर्े सबै कुराको आधार र तररकालाई जान्र्ह
ु ु न्छ। त्यसरी नतमीहरूले परमेश्वरको पदहर्ार्लाई
चर्न्र्ु ताककचक र उचर्त हो भन्र्ेजस्तो दे खिन्छ, तर परमेश्वरको स्वभाव र कायचद्वारा यो वास्तवमा

परमेश्वर स्वयमको
् काम हो, मानर्सको काम होइर्, मानर्सले परमेश्वरको िानतर गर्च सक्र्े काम
होइर् भर्ेर कसले साँच्र्ै भन्र् सक्छ? यस प्रकारको कायच परमेश्वरकै सार र शम्क्त भएको एउटै

उहाँको सावचभौर्मकताको अधीर्मा हुन्छ भन्र्े कसले दे ख्र् सक्छ? भन्र्ुको अथच, कुर्-कुर् र्ररत्रहरू
वा सारद्वारा उहाँ परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्छ, जसमा परमेश्वरको पदहर्ार् छ, र यावत ् थोकमाचथ
जसको सावचभौर्मकता छ भर्ेर नतमीहरू भन्र् सक्छौ? के नतमीहरूले त्यसको बारे मा पदहले कदहल्यै
षवर्ार गरे का छौ? छै र्ौ भर्े, यसले एउटा तथ्यलाई प्रमाखणत गछच : षवगतका धेरै सङ्ग्गनतहरूले

नतमीहरूलाई परमेश्वरले गर्ुचभएको आफ्र्ो कामको इनतहासको टुक्रा, र त्यस कायच अवचधका
परमेश्वरका तररका, प्रकटीकरण, र प्रकाशको बारे मा केही बुझाइ मात्रै ददएको छ। त्यस्तो बुझाइले

नतमीहरू प्रत्येकलाई कायचका यी दई
ु र्रणहरू पूरा गर्ुचहुर्े भर्ेको नतमीहरूले सधैँ पछ्याउर्ैपर्े
नतमीहरूले षवश्वास गर्े र पछ्याउर्े परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा नर्म्श्र्त रूपमै
पदहर्ार् गर्े तुल्याउँ छ, तैपनर् उहाँ संसारको सम्ृ ष्टदे खि र्ै अम्स्तत्वमा हुर्ुभएका र अर्न्तसम्म
अम्स्तत्वमा रदहरहर्ुहुर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई नतमीहरूले अझै पदहर्ार् गर्च सक्दै र्ौ,
र् त उहाँ सारा मार्वजानतलाई डोर्याउर्ुहुर्े र नतर्ीहरूमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्ुहुर्े परमेश्वर

हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई र्ै नतमीहरू पदहर्ार् गर्च सक्छौ। नतमीहरूले अवश्य र्ै यो समस्याको
बारे मा षवर्ार गरे का छै र्ौ। र्ाहे यहोवा हुर्भ
ु ए पनर् वा प्रभु येशू हुर्भ
ु ए पनर्, सार र प्रकटीकरणको
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कुर्-कुर् पक्षहरूद्वारा नतमीहरू उहाँ नतमीहरूले पछ्याउर्ुपर्े परमेश्वर मात्रै हुर्ुहुन्र्, बरु उहाँ त
मार्वजानतलाई हुकुम गर्ुचहुर्े र मार्वजानतको नर्यनतमाचथ सावचभौर्मकता राख्नुहुर्े, यसको साथै,

स्वगच र पथ्
ु ु न्छ
ृ वी अनर् यावत ् थोकमाचथ सावचभौर्मकता भएका अद्षवतीय परमेश्वर स्वयम ् हुर्ह
भन्र्े कुरालाई नतमीहरू पदहर्ार् गर्च सक्छौ? कुर्-कुर् माध्यमहरूद्वारा नतमीहरू आफूले जसलाई
षवश्वास गछौ र पछ्याउँ छौ उहाँ यावत ् थोकमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्ुहुर्े परमेश्वर स्वयम ् र्ै

हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई पदहर्ार् गछौ? कुर्-कुर् माध्यमहरूद्वारा नतमीहरू आफूले षवश्वास गर्े
परमेश्वरलाई मार्वजानतको नर्यनतमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्ुहुर्े परमेश्वरसँग जोड्छौ? के कुराले
नतमीहरूलाई नतमीहरू जुर् परमेश्वरलाई षवश्वास गछौ उहाँ अद्षवतीय परमेश्वर हुर्ुहुन्छ, जो
स्वगचमा र पथ्
ृ वीमा, अनर् यावत ् थोकमाझ हुर्ुहुन्छ भर्ेर पदहर्ार् गर्े तुल्याउँ छ? यो त्यो समस्या
हो जसलाई म अको िण्डमा समाधार् गर्ेछु।

नतमीहरूले कदहल्यै र्उठाएका वा सोच्र्ै र्सक्र्े समस्याहरू र्ै नतमीहरूले परमेश्वरलाई

चर्न्र्को लाचग सबैभन्दा महत्त्वपूणच हुर् सक्छर् ्, र नतर्मा मानर्सले बुझ्र् र्सक्र्े सत्यताहरू
िोज्र् सककन्छ। जब यी समस्याहरू नतमीहरूमा आइपछच र् ् र नतमीहरूले नतर्लाई सामर्ा गर्च र

नतर्को बारे मा नर्णचय गर्ुचपर्े हुन्छ, यदद नतमीहरूको मूिचता र अज्ञार्ताको कारण, वा नतमीहरूका
अर्ुभवहरू अत्यन्तै सतही भएको कारण अनर् नतमीहरूमा परमेश्वरसम्बन्धी साँर्ो ज्ञार्को कमी
भएको कारण नतमीहरूले नतर्लाई पण
ू च रूपमा नर्राकरण गर्च सक्दै र्ौ भर्े , परमेश्वरमाचथको

नतमीहरूको षवश्वासको मागचमा ती सबैभन्दा ठूलो वाधा र सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्र्ेछर् ्।
त्यसकारण, यो षवियमा नतमीहरूसँग सङ्ग्गनत गर्ुच अत्यन्तै आवश्यक छ भन्र्े मलाई लाग्छ।
नतमीहरूको अदहलेको समस्या के हो, के त्यो नतमीहरूलाई थाहा छ? के मैले बताएका समस्याहरूका

बारे मा नतमीहरू स्पष्ट छौ? के यी नतमीहरूले सामर्ा गर्े समस्याहरू हुर् ्? के यी नतमीहरूले
र्बुझ्र्े समस्याहरू हुर् ्? के यी नतमीहरूमा कदहल्यै र्आएका समस्याहरू हुर् ्? के यी समस्याहरू
नतमीहरूका लाचग महत्त्वपूणच छर् ्? के यी वास्तवमा र्ै समस्याहरू हुर् ्? यो षविय नतमीहरूको लाचग
अन्योलताको नर्कै ठूलो स्रोत हो, जसले नतमीहरू जुर् परमेश्वरमा षवश्वास गछौ उहाँको बारे मा

नतमीहरूमा साँर्ो बुझाइ छै र्, र नतमीहरूले उहाँलाई गम्भीर रूपमा र्लँ दैर्ौ भन्र्े दे िाउँ छ। कनतपय

मानर्सहरूले यसो भन्छर् ्, “उहाँ परमेश्वर हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े मलाई थाहा छ, त्यसकारण, म उहाँलाई
पछ्याउँ छु, ककर्भर्े उहाँका वर्र्हरू परमेश्वरको अर्भव्यम्क्त हो। त्यही र्ै पयाचप्त छ। थप कुर्
प्रमाणको आवश्यकता छ र? अवश्य र्ै हामीले परमेश्वरको बारे मा शङ्ग्काहरू गर्ुचपदै र्? अवश्य र्ै

हामीले परमेश्वरको जाँर् गर्ुच हुँदैर्? अवश्य र्ै हामीले परमेश्वरको सार र परमेश्वर स्वयमको
्
पदहर्ार्बारे मा प्रश्र् उठाउर्प
ु दै र्?” नतमीहरूले यस्तो षवर्ार गरे पनर् र्गरे पनर्, नतमीहरूलाई

परमेश्वरको बारे मा अन्योल तुल्याउर्, वा नतमीहरूलाई उहाँको जाँर् गर्े तुल्याउर् म त्यस्ता
प्रश्र्हरू अनघ साददचर्ँ, परमेश्वरको पदहर्ार् र सारको बारे मा नतमीहरूलाई शङ्ग्का ददलाउर्े कुरा त
परै जाओस ्। बरु, परमेश्वरको सारको बारे मा अझै ठूलो बुझाइ, र परमेश्वरको हैर्सयतको बारे मा

अझै ठूलो नर्श्र्यता र षवश्वासको लाचग नतमीहरूलाई प्रोत्साहर् गर्च मैले त्यसो गदै छु, ताकक

परमेश्वरलाई पछ्याउर्े नतमीहरू सबैको हृदयमा परमेश्वर मात्रै रहर्भ
ु एको होस ्, ताकक सम्ृ ष्टकताच,
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यावत ् थोकका शासक, अद्षवतीय परमेश्वर स्वयम्को रूपमा परमेश्वरको मौर्लक प्रनतष्ठालाई हरे क
प्राणीको हृदयमा पुर्स्थाचषपत गर्च सककयोस ्। मैले सङ्ग्गनत गर्च लागेको षविय पनर् यही र्ै हो।
अब, बाइबलको नर्म्र् िण्डबाट पढे र हामी सरु
ु गरौं।

१. परमेश्वरले यावत ् थोक सक्ृ ष्ट गनछ वचन प्रयोग गनुछहुन्र्
उत्पषि १:३-५ अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, उज्यालो होस ्: अनर् उज्यालो भयो। अनर् परमेश्वरले

त्यो असल छ भन्र्े दे ख्र्भ
ु यो: अनर् परमेश्वरले उज्यालोलाई अन्धकारबाट अलग गर्ुचभयो। अनर्
परमेश्वरले उज्यालोलाई ददर् र अन्धकारलाई रात भन्र्ुभयो। अनर् साँझ र बबहार् पदहलो ददर् चथयो।
उत्पषि १:६-७ अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, पार्ीहरूको बीर्मा वायुमण्डल होस ् र त्यसले

पार्ीहरूलाई पार्ीहरूबाट अलग गरोस ्। अनर् परमेश्वरले वायुमण्डल बर्ाउर्ुभयो र पार्ीलाई
वायुमण्डलमुनर् र वायुमण्डलमाचथ षवभाजर् गर्ुचभयो: अनर् त्यस्तै भयो।

उत्पषि १:९-११ अनर् परमेश्वरले भन्र्भ
ु यो, वायम
ु ण्डलमनु र्को पार्ी एक ठाउँ मा जम्मा होस ् र

सुक्िा भूर्म दे िा परोस ्: अनर् त्यस्तै भयो। अनर् परमेश्वरले सुक्िा भूर्मलाई पथ्
ृ वी; र एक ठाउँ मा
जम्मा भएको पार्ीलाई समुद्रहरू भन्र्ुभयो: अनर् परमेश्वरले त्यो असल छ भन्र्े दे ख्र्ुभयो। अनर्

परमेश्वरले भन्र्ुभयो, भूर्मले घाँस उमारोस ्, बीउ फलाउर्े बोट-बबरुवाहरू र आफ्र्ै प्रजानतका फल
फलाउर्े बीउ भएका फलका रुिहरू पथ्
ृ वीमा उमारोस ्: अनर् त्यस्तै भयो।

उत्पषि १:१४-१५ अनर् परमेश्वरले भन्र्भ
ु यो, अन्तररक्षमा ददर्लाई रातबाट छुट्याउर्े ज्योनतहरू

होऊर् ्; र नतर्ीहरू ऋतु, ददर् र विचहरू छुट्याउर्े चर्न्ह होऊर् ्: र पथ्
ृ वीमा ज्योनत ददर्लाई आकाशको
अन्तररक्षमा ती ज्योनतहरू होऊर् ्: अनर् त्यस्तै भयो।

उत्पषि १:२०-२१ अनर् परमेश्वरले भन्र्भ
ु यो, पार्ीहरूले जीवर् भएका प्रशस्त र्ल्र्े प्राणीहरू

र पथ्
ृ वीमाचथ िुला आकाशमा उड्र्े पक्षीहरू उत्पन्र् गरोस ्। अनर् परमेश्वरले ठूला ह्वेल माछाहरू,
जसलाई पार्ीहरूले नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसार प्रशस्त मात्रामा उत्पन्र् गरे , र र्ल्र्े हरे क जीषवत
प्राणीहरू र हरे क प्रजानतका पिेटा भएका पक्षीहरू बर्ाउर्ुभयो: अनर् त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले
दे ख्र्भ
ु यो।

उत्पषि १:२४-२५ अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, पथ्
ृ वीले नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसारका जीषवत

प्राणीहरू, र्ौपायाहरू र घस्रर्े जन्तुहरू र प्रजानतअर्ुसारका जर्ावरहरू उत्पन्र् गरोस ्: अनर् त्यस्तै

भयो। अनर् परमेश्वरले प्रजानतअर्ुसार पथ्
ृ वीको जन्तु, नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसारका र्ौपायाहरू
बर्ाउर्भ
ु यो र पथ्
ु रूलाई नतर्ीहरूकै प्रजानतअर्स
ु ार बर्ाउर्भ
ु यो: अनर् त्यो
ृ वीमा घस्रर्े हरे क जन्तह
असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो।

पहहलो हिन, परमेश्वरको अक्ख्तयारले मानवजाततको हिन र रात पैिा र खडा गर्छ
हामी पदहलो अर्च्
ु छे दलाई हे रौं: “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, उज्यालो होस ्: अनर् उज्यालो

भयो। अनर् परमेश्वरले त्यो असल छ भन्र्े दे ख्र्ुभयो: अनर् परमेश्वरले उज्यालोलाई अन्धकारबाट
अलग गर्ुचभयो। अनर् परमेश्वरले उज्यालोलाई ददर् र अन्धकारलाई रात भन्र्ुभयो। अनर् साँझ र
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बबहार् पदहलो ददर् चथयो” (उत्पषि १:३-५)। यो अर्ुच्छे दले सम्ृ ष्टको सुरुवात गर्े परमेश्वरको
पदहलो कायच, र साँझ परे र बबहार् भएपनछ परमेश्वरले पूरा गर्ुचभएको पदहलो ददर्लाई व्याख्या

गछच । तर यो असाधारण ददर् चथयो: परमेश्वरले सबै थोकको लाचग उज्यालो तयार गर्चभ
ु यो, यसको
साथै, उज्यालोलाई अन्धकारबाट अलग गर्ुचभयो। यही ददर्, परमेश्वरले बोल्र् सुरु गर्ुचभयो, र
उहाँको वर्र् र अम्ख्तयार सँग-सँगै अम्स्तत्वमा रह्यो। सबै थोकमा उहाँको अम्ख्तयार दे िा पर्च

थाल्यो, र उहाँको वर्र्को पररणामस्वरूप उहाँको शम्क्त सबै थोकमा फैर्लयो। यो ददर्दे खि पनछ,
परमेश्वरको वर्र्, परमेश्वरको अम्ख्तयार, र परमेश्वरको शम्क्तको कारण सबै थोकले आकार र्लए

र िडा भए, अनर् परमेश्वरको वर्र्, परमेश्वरको अम्ख्तयार, र परमेश्वरकै शम्क्तको कारण ती
सुर्ारु हुर् थाले। जब परमेश्वरले “उज्यालो होस ्,” भर्ी भन्र्ुभयो तब उज्यालो भयो। परमेश्वरले
कायचहरूको कुर्ै र्सलर्सला सुरुवात गर्ुचभएर्; उहाँको वर्र्को पररणामस्वरूप ज्योनत दे िा पर्यो।
यो त्यो ज्योनत चथयो जसलाई परमेश्वरले ददर् भन्र्ुभयो, र मानर्स आज पनर् आफ्र्ो अम्स्तत्वको
लाचग यसैमा भर पछच । परमेश्वरको आज्ञाको कारण, यसको सार र मूल्य कदहल्यै पररवतचर् भएको

छै र्, र यो कदहल्यै पनर् हराएको छै र्। यसको अम्स्तत्वले परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई
प्रदशचर् गछच , र सम्ृ ष्टकताचको अम्स्तत्वलाई घोिणा गछच । यसले बारम्बार सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार् र

हैर्सयतलाई पुम्ष्ट गछच । यो अस्पश्ृ य वा भ्रामक कुरा होइर्, तर मानर्सले दे ख्र् सक्र्े यथाथच
ज्योनत हो। त्यो समयपनछ यता, यो ररिो संसार जसमा “पथ्
ू य चथयो; र
ृ वी आकारषवर्ाको र शन्
गदहराइमाचथ अन्धकार चथयो,” त्यसमा पदहलो भौनतक कुरा पैदा गररयो। यो कुरा परमेश्वरको

मुिबाट नर्स्केका वर्र्हरूबाट आयो, र परमेश्वरको अम्ख्तयार र परमेश्वरको वाणीहरूका कारण
यावत ् थोकको सम्ृ ष्टको पदहलो कायच दे िा पर्यो। त्यसपनछ र्ाँडै, परमेश्वरले ज्योनत र अन्धकारलाई
अलग हुर्े आदे श ददर्भ
ु यो…। परमेश्वरको वर्र्को कारण सबै कुरा पररवतचर् भयो र पण
ू च भयो…।
परमेश्वरले यो ज्योनतलाई “ददर्” भर्ी भन्र्ुभयो र अन्धकारलाई “रात” भर्ी भन्र्ुभयो। त्यो बेला,
परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्च र्ाहर्ुभएको संसारमा पदहलो साँझ र पदहलो बबहार् उत्पन्र् गररयो, र यो

पदहलो ददर् हो भर्ेर परमेश्वरले भन्र्ुभयो। यो ददर् सम्ृ ष्टकताचले गर्ुचभएको यावत ् थोकको सम्ृ ष्टको
पदहलो ददर् चथयो, र यावत ् थोकको सम्ृ ष्टको प्रारम्भ चथयो, अनर् उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको यो
संसारमा सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई प्रदशचर् गररएको यो पदहलोपटक चथयो।

यी वर्र्हरूमाफचत, मानर्सले परमेश्वरको अम्ख्तयार र परमेश्वरको वर्र्, साथै परमेश्वरको

शम्क्तलाई दे ख्र् सक्छ। परमेश्वरसँग मात्रै त्यस्तो शम्क्त हुर्े भएकोले, परमेश्वरमा मात्रै त्यस्तो
अम्ख्तयार छ; परमेश्वरसँग त्यस्तो अम्ख्तयार हुर्े भएकोले, परमेश्वरसँग मात्रै त्यस्तो शम्क्त छ।
के कुर्ै पनर् मानर्स वा वस्तम
ु ा यस्तो अम्ख्तयार र शम्क्त हुर् सक्छ? के नतमीहरूको हृदयमा
यसको उिर छ? के परमेश्वरबाहे क, सम्ृ ष्ट गररएको वा र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीमा त्यस्तो

अम्ख्तयार छ? के नतमीहरूले कुर्ै पुस्तक वा प्रकाशर्मा यस्तो उदाहरण कदहल्यै दे िेका छौ? के
कसैले स्वगच र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोक सम्ृ ष्ट गर्यो भन्र्े कुर्ै अर्भलेि छ? अरू कुर्ै पनर् पुस्तक
वा अर्भलेिहरूमा यो कुरा दे िा पदै र्; अवश्य र्ै, परमेश्वरले सार्दार संसार सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको

बारे मा रहे का आचधकाररक र शम्क्तशाली वर्र्हरू नयर्ै हुर् ्, जसलाई बाइबलमा समावेश गररएको
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छ; यी वर्र्हरूले परमेश्वरको अद्षवतीय अम्ख्तयार र पदहर्ार्लाई उल्ले ि गछच र् ्। के त्यस्तो

अम्ख्तयार र शम्क्तलाई परमेश्वरको अद्षवतीय पदहर्ार्को प्रतीक हो भर्ी भन्र् सककन्छ? के ती

परमेश्वरमा, केवल परमेश्वरमा मात्रै छर् ् भर्ेर भन्र् सककन्छ? परमेश्वरसँग मात्रै त्यस्तो अम्ख्तयार
र शम्क्त छ भन्र्े कुरामा कुर्ै शङ्ग्का छै र्! कुर्ै पनर् सम्ृ ष्ट गररएको वा र्गररएको प्राणीमा यो
अम्ख्तयार र शम्क्त हुर् सक्दै र् वा त्यसलाई नतर्ले प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्र् ्! के यो अद्षवतीय
परमेश्वर स्वयमको
् एउटा र्ररत्र हो? के नतमीहरूले यसलाई दे िेका छौ? यी वर्र्हरूले परमेश्वरमा

अद्षवतीय अम्ख्तयार, र अद्षवतीय शम्क्त छ, उहाँको पदहर्ार् र हैर्सयत सवोच्र् छ भन्र्े तथ्यलाई

तुरुन्तै र स्पष्ट रूपमा बुझ्र् मानर्सहरूलाई सक्षम तुल्याउँ छर् ्। माचथको सङ्ग्गनतबाट, नतमीहरूले

जुर् परमेश्वरलाई षवश्वास गछौ उहाँ अद्षवतीय परमेश्वर हुर्ुहुन्छ भर्ेर के नतमीहरू भन्र् सक्छौ?
िोस्रो हिन, परमेश्वरको अक्ख्तयारले पानीलाई व्यवक्स्थत पार्छ , र वायुमण्डल बनाउिँ र्, र मानव

अक्स्तत्वको लाधग सबैभन्िा आिारभत
ू ठाउिँ िे खा पर्छ

हामी बाइबलको दोस्रो अर्ुच्छे दलाई पढौं: “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, पार्ीहरूको बीर्मा

वायुमण्डल होस ् र त्यसले पार्ीहरूलाई पार्ीहरूबाट अलग गरोस ्। अनर् परमेश्वरले वायुमण्डल

बर्ाउर्भ
ु यो र पार्ीलाई वायम
ु ण्डलमनु र् र वायम
ु ण्डलमाचथ षवभाजर् गर्चभ
ु यो: अनर् त्यस्तै भयो”
(उत्पषि १:६-७)। परमेश्वरले “पार्ीहरूको बीर्मा वायम
ु ण्डल होस ् र त्यसले पार्ीहरूलाई पार्ीहरूबाट

अलग गरोस ्” भर्ी भन्र्ुभएपनछ के-कस्ता पररवतचर्हरू आए? पषवत्र-शास्त्रमा यसो भनर्एको छ:

“अनर् परमेश्वरले वायुमण्डल बर्ाउर्ुभयो र पार्ीलाई वायुमण्डलमुनर् र वायुमण्डलमाचथ षवभाजर्

गर्ुचभयो।” परमेश्वरले बोल्र्ुभएपनछ र यसो गर्ुचभएपनछ के पररणाम आयो? यसको उिर अर्ुच्छे दको
अम्न्तम भागमा छ: “अनर् त्यस्तै भयो।”

यी दई
ु छोटा वाक्यहरूले सार्दार घटर्ाको षववरण ददन्छर् ्, र अर्म्मको दृश्यलाई व्याख्या

गछच र् ्—अद्भुत कायच जसमा परमेश्वरले पार्ीलाई व्यवम्स्थत गर्ुचभयो, र मानर्स अम्स्तत्वमा रहर्
सक्र्े ठाउँ सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो …

यस चर्त्रमा, एकै क्षणमा परमेश्वरको आँिा अनघ पार्ी र वायुमण्डल दे िा पर्यो, र नतर्लाई

परमेश्वरको अम्ख्तयारले षवभाम्जत गर्यो, र परमेश्वरले तय गर्ुचभएको शैलीमा ती “माचथ” र “तल”

गरी अलग भए। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको वायुमण्डलले तलको पार्ीलाई मात्रै
ढाकेर्, यसले त माचथको पार्ीलाई पनर् अड्यायो…। यसमा, मानर्सले छक्क परे र, अक्क र् बक्क
भई हे र्े, र उहाँको अम्ख्तयारको शम्क्त र सम्ृ ष्टकताचले जसरी पार्ीलाई हलर्ल गरी आदे श ददर्ुभयो,

र वायम
ु ण्डल सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो त्यस दृश्यको वैभवप्रनतको आदरमा अर्म्म्मत हुर्बाहे क केही पनर्
गर्च सक्दै र्। परमेश्वरको वर्र्, र परमेश्वरको शम्क्त, र परमेश्वरको अम्ख्तयारमाफचत, परमेश्वरले
अको महार् ् उपलम्ब्ध हार्सल गर्ुचभयो। के यो सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको शम्क्त होइर् र?
परमेश्वरका कायचहरूलाई व्याख्या गर्चको लाचग हामी धमच शास्त्रका िण्डहरूको प्रयोग गरौं।

परमेश्वरले आफ्र्ो वर्र् बोल्र्ुभयो, र परमेश्वरका यी वर्र्हरूको कारणले गदाच पार्ीहरूका बीर्मा

वायुमण्डल सम्ृ जत भयो। यसै समयमा, परमेश्वरका नयर्ै वर्र्हरूको कारणले गदाच अन्तररक्षमा
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ठूलो पररवतचर् आयो, र यो सामान्य अथचको पररवतचर् चथएर्, बरु यो त यस्तो प्रकारको प्रनतस्थापर्

चथयो जसमा शून्यताबाट केही थोक बन्यो। यो सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरूद्वारा जम्न्मयो, र सम्ृ ष्टकताचले

बोल्र्ुभएका वर्र्हरूको कारण शन्
ू यताबाट केही थोक बन्यो, यसको साथै, यसपनछ यो सम्ृ ष्टकताचको
िानतर र्ै अम्स्तत्वमा रही िडा भइरहर्ेवाला चथयो, र सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरूअर्ुसार यो हलर्ल,

पररवतचर्, र र्वीकरण हुर्ेवाला चथयो। सम्ृ ष्टकताचले सम्पूणच संसारको सम्ृ ष्ट गर्े क्रममा गर्ुचभएको
दोस्रो कायचलाई यो अर्ुच्छे दले व्याख्या गछच । यो सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तको अको

अर्भव्यम्क्त, सम्ृ ष्टकताचको अको अिगामी कायच चथयो। संसारको जग बसार्लएपनछ सम्ृ ष्टकताचले
बबताउर्ुभएको दोस्रो ददर् यही चथयो, र यो उहाँको लाचग सुन्दर ददर् चथयो: उहाँ ज्योनतको बीर्मा
दहँड्डुल गर्ुचभयो, उहाँले वायुमण्डल ल्याउर्ुभयो, पार्ीलाई व्यवम्स्थत गरी सञ्र्ार्लत गर्ुचभयो, र
त्यस र्याँ ददर्मा उहाँका कायचहरू, उहाँको अम्ख्तयार, र उहाँको शम्क्तलाई काममा प्रयोग गररयो …

के परमेश्वरले उहाँका वर्र्हरू बोल्र्ुभन्दा पदहले पार्ीहरूका बीर्मा वायम
ु ण्डल चथयो? अवश्य

र्ै चथएर्! परमेश्वरले “पार्ीहरूको बीर्मा वायम
ु ण्डल होस ्” भर्ी भन्र्ुभएपनछ के भयो? परमेश्वरका

अर्भप्रायका कुराहरू दे िा परे ; पार्ीहरूका बीर्मा वायुमण्डल सम्ृ जत भयो, र परमेश्वरले “त्यसले
पार्ीहरूलाई पार्ीहरूबाट अलग गरोस ्।” भर्ी भन्र्ुभएको कारणले पार्ी अलग भयो। यसरी

परमेश्वरको वर्र्लाई पछ्याएर परमेश्वरको अम्ख्तयार र परमेश्वरको शम्क्तको पररणामस्वरूप
यावत ् थोकको बीर्मा दई
ु र्याँ थोकहरू, दई
ु वटा भिचरै जन्मेका कुराहरू दे िा परे। यी दई
ु र्याँ

कुराहरू दे िा परे को घटर्ाको बारे मा नतमीहरूलाई कस्तो अर्ुभूनत हुन्छ? के नतमीहरू सम्ृ ष्टकताचको
शम्क्तको महार्ता अर्ुभव गछौ? के नतमीहरू सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय र असाधारण सामथ्यच अर्भ
ु व
गछौ? परमेश्वरको अम्ख्तयारको कारण त्यस्तो सामथ्यच र शम्क्तको महार्ता
् आएको हो, र यो
अम्ख्तयार परमेश्वर स्वयमको
् प्रनतनर्चधत्व अनर् परमेश्वर स्वयमको
् अद्षवतीय षवशेिता हो।

के यो अर्ुच्छे दले नतमीहरूलाई फेरर एकपटक परमेश्वरको अद्षवतीयपर्को प्रगाढ अर्ुभूनत

ददयो? वास्तवमा, यो पयाचप्तताभन्दा टाढाको कुरा हो; सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्त योभन्दा

धेरै टाढा जान्छ। उहाँमा कुर्ै पनर् प्राणीको भन्दा अद्षवतीय सार भएकोले मात्रै उहाँसँग

अद्षवतीयपर् छ भन्र्े होइर्, बरु उहाँको अम्ख्तयार र शम्क्त सबैभन्दा असाधारण, असीर्मत,
सवोत्कृष्ट, र सबैभन्दा माचथ रहे को कारणले गदाच हो, र अझ भन्र्े हो भर्े, उहाँको अम्ख्तयार र
उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यसले जीवर् पैदा गर्े, आश्र्यचकमचहरू उत्पन्र् गर्े, र हरे क
सार्दार र असाधारण र्मर्ेट र सेकेन्ड रर्र्ा गर्े कारणले गदाच हो। यसको साथै, उहाँले सम्ृ ष्ट

गर्ुचहुर्े जीवर्लाई शासर् गर्च सक्र्ुहुन्छ र उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े आश्र्यचकमचहरू र हरे क र्मर्ेट र
सेकेन्डमाचथ सावचभौर्मकता राख्र् सक्र्ह
ु ु न्छ।
तेस्रो हिन, परमेश्वरको वचनले पथ्
ृ वी र समुद्रलाई जन्म हिन्र्, र परमेश्वरको अक्ख्तयारले

संसारलाई जीवनले भररपूर्छ तुल्याउिँ र्

यसपनछ हामी उत्पषि १:९-११ को पदहलो वाक्यलाई पढौं: “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो,

वायुमण्डलमुनर्को पार्ी एक ठाउँ मा जम्मा होस ् र सुक्िा भूर्म दे िा परोस ्।” परमेश्वरले
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“वायुमण्डलमुनर्को पार्ी एक ठाउँ मा जम्मा होस ् र सुक्िा भूर्म दे िा परोस ्” भर्ी भन्र्ुभएपनछ

के-कस्ता पररवतचर्हरू आए? यो स्थार्मा ज्योनत र वायुमण्डल बाहे क के चथयो? पषवत्रशास्त्रमा
यस्तो लेखिएको छ: “अनर् परमेश्वरले सक्
ु िा भूर्मलाई पथ्
ृ वी; र एक ठाउँ मा जम्मा भएको पार्ीलाई
समुद्रहरू भन्र्ुभयो: अनर् परमेश्वरले त्यो असल छ भन्र्े दे ख्र्ुभयो।” भन्र्ुको अथच, त्यो स्थार्मा
अब भूर्म र समुद्र चथयो, र भूर्म र समुद्र अलग गररएको चथयो। परमेश्वरको मुिबाट आएको

आज्ञाद्वारा यी र्याँ कुराहरू दे िा पर्यो, “अनर् त्यस्तै भयो।” के यसो गर्े क्रममा परमेश्वरले
हतारमा गर्चभ
ु यो भर्ेर पषवत्रशास्त्रले व्याख्या गछच ? के उहाँ शारीररक पररश्रममा सहभागी हुर्भ
ु यो
भर्ेर यसले व्याख्या गछच ? त्यसो भए, परमेश्वरले कसरी यो गर्ुचभयो त? परमेश्वरले कसरी यी

र्याँ कुराहरू पैदा गराउर्ुभयो? स्पष्टै छ, यो सबै हार्सल गर्च, यसको पूणचता सम्ृ ष्ट गर्चको लाचग
परमेश्वरले वर्र्हरू प्रयोग गर्ुचभयो।

माचथका तीर् अर्ुच्छे दहरूमा, हामीले तीर् वटा महार् ् घटर्ाहरू घटे को बारे मा जान्यौं। यी तीर्

वटा महार् ् घटर्ाहरू परमेश्वरको वर्र्ले र्ै घटाएका चथए र अम्स्तत्वमा ल्याएका चथए, र उहाँकै
वर्र्को कारण, एकपनछ अको गदै परमेश्वरको आँिाको अगाडड यी घटर्ाहरू दे िा परे । त्यसकारण

“परमेश्वर बोल्र्ुहुन्छ, र यो पूरा हुर्ेछ; उहाँले आज्ञा गर्ुचहुन्छ, र यो दृढ रूपमा िडा हुर्ेछ” भन्र्े
यी वर्र्हरू िोक्रा होइर्र् ् भन्र्े दे ख्र् सककन्छ। उहाँका षवर्ारहरू पैदा हुर्ेबबषिकै परमेश्वरको
सार पम्ु ष्ट हुन्छ, र जब परमेश्वरले बोल्र्लाई आफ्र्ो मि
ु िोल्र्ुहुन्छ, उहाँको सार पण
ू च रूपमा
प्रनतबबम्म्बत हुन्छ।

हामी यो अर्ुच्छे दको अम्न्तम वाक्यलाई नर्रन्तरता ददऔं: “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, भूर्मले

घाँस उमारोस ्, बीउ फलाउर्े बोट-बबरुवाहरू र आफ्र्ै प्रजानतका फल फलाउर्े बीउ भएका फलका

रुिहरू पथ्
ृ वीमा उमारोस ्: अनर् त्यस्तै भयो।” जब परमेश्वरले बोल्दै हुर्ुहुन्थ्यो, परमेश्वरका
षवर्ारहरूलाई पछ्याउँ दै यी सबै कुराहरू अम्स्तत्वमा आए, र एकै क्षणमा, षवर्भन्र् प्रकारका जीवर्का
स-सार्ा रूपहरूले आ-आफ्र्ा र्शर माटोबाट फुि-फुि नर्कार्लरहे का चथए, र आफ्र्ो शरीरका अर्ल-

अर्ल धूलो टकटक्याउर्ुभन्दा पदहले नतर्ीहरूले संसारप्रनत र्शर हल्लाउँ दै र मुस्कुराउँ दै एक-अकाचलाई
उत्सुकताका साथ अर्भवादर् गरररहे का चथए। नतर्ीहरूलाई उहाँले ददर्ुभएको जीवर्को नर्म्म्त

नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचलाई धन्यवाद ददए, र नतर्ीहरू यावत ् थोकका भाग हुर् ्, र सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारलाई प्रदशचर् गर्चको लाचग नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर् समषपचत गर्ेछर् ् भर्ेर संसारलाई
घोिणा गरे । परमेश्वरको वर्र् बोर्लएपनछ, भूर्म हराभरा र हररयाली भयो, मानर्सले उपभोग गर्च

सक्र्े सबै प्रकारका जडीबुटी जर्मर्बाट उम्री नर्स्के र जर्मर् फुटाएर नर्स्के, र पहाड र समथर

जर्मर् रूिहरू र वर्जङ्ग्गलले भररए…। जीवर्को कुर्ै पनर् र्ाम-नर्शार्ै र्भएको यो बाँझो जर्मर्

प्रशस्त घाँस-पात, जडीबुटी र रूि-बबरुवाले भररए र हररयालीले ढकमक्क बन्यो…। घाँसको मीठो
वासर्ा र माटोको सुगन्ध हावामा फैर्लयो, र हावाको बहावसँगै वर्स्पनतका श्रेणीहरूले क्रमैसँग सास

फेर्च थाले, र वद्
ृ चध हुर्े प्रकक्रयालाई सुरु गरे । यसको साथै, परमेश्वरका वर्र्हरूको कारण र
परमेश्वरका षवर्ारहरूलाई पछ्याउँ दै , सबै वर्स्पनतले वद्
ृ चध हुर्े, फुल्र्े, फल फलाउर्े, र वद्
ृ चध हुँदै
जार्े अर्वरत जीवर् र्क्रलाई सरु
ु गरे । नतर्ीहरूले आ-आफ्र्ो जीवर्को मागचलाई पण
ू च रूपमा पालर्ा
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गर्च थाले र सबै थोकको बीर्मा आ-आफ्र्ो भूर्मका नर्वाचह गर्च थाले…। सम्ृ ष्टकताचकै वर्र्को कारण

ती जन्मे, र म्जए। नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचको कदहल्यै र्टुङ्ग्चगर्े बन्दोबस्त र पालर्पोिण प्राप्त गथे,
र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई प्रदशचर् गर्चको लाचग नतर्ीहरू भूर्मको हरे क कुर्ामा दृढताको
साथ सधैँ बाँच्थे, र सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएको जीवर् शम्क्त नतर्ीहरूले सधैँ प्रदशचर् गथे …

सम्ृ ष्टकताचको जीवर् असाधारण छ, उहाँका षवर्ारहरू असाधारण छर् ्, र उहाँको अम्ख्तयार

असाधारण छ, त्यसकारण, जब उहाँका वर्र्हरू उच्र्ारण गररए, यसको अम्न्तम पररणाम “अनर्

त्यस्तै भयो।” भन्र्े चथयो। स्पष्टै छ, परमेश्वरले काम गर्चह
ु ु ँदा उहाँका आफ्र्ै हातले काम गर्चु
आवश्यक छै र्; उहाँले हुकुम गर्च आफ्र्ा षवर्ारहरू र आदे श ददर् उहाँका वर्र्हरू मात्रै प्रयोग
गर्ुचहुन्छ, र यसरी काम-कुराहरू हार्सल गररन्छर् ्। यो ददर्, परमेश्वरले पार्ीहरूलाई एउटै ठाउँ मा
भेला गर्ुचभयो, र सुक्िा जर्मर् दे िा पर्च लगाउर्ुभयो, यसपनछ परमेश्वरले भूर्मबाट घाँस-पात
उमार्ुचभयो, र बीउहरू फलाउर्े जडीबुटी, फल फलाउर्े रूि-बबरुवा वद्
ृ चध भए, अनर् परमेश्वरले

नतर्ीहरू प्रत्येकलाई नतर्को प्रकारअर्ुसार वगीकरण गर्ुचभयो, र प्रत्येकलाई आ-आफ्र्ै बीउ उत्पन्र्
गर्े तुल्याउर्ुभयो। यी सबै र्ै परमेश्वरका षवर्ारहरू र परमेश्वरको वर्र्का आज्ञाहरूअर्ुसार प्रकट
भए, र एकपनछ अको गदै यो र्याँ संसारमा ती प्रत्येक कुरा दे िा परे ।

उहाँले आफ्र्ो कामको आरम्भ गर्ुचभन्दा पदहले र्ै, आफूले जे हार्सल गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको

चथयो त्यसको चर्त्र परमेश्वरको मर्मा चथयो, र यो चर्त्रको षवियवस्तक
ु ो बारे मा बोल्र्को लाचग

आफ्र्ो मुि िोली यी कुराहरू हार्सल गर्च जब परमेश्वर तयार हुर्ुभयो, परमेश्वरको अम्ख्तयार र
शम्क्तको कारण सबै थोकमा पररवतचर् आउर् थाल्यो। परमेश्वरले यो जसरी गर्ुचभए पनर्, वा उहाँले
आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोग जसरी गर्ुचभएको भए पनर्, परमेश्वरको योजर्ाअर्ुरूप र परमेश्वरका

वर्र्हरूको कारण र्रणबद्ध रूपमा सबै हार्सल गररयो, र परमेश्वरकै वर्र्हरू र अम्ख्तयारद्वारा
एकपनछ अको गदै , स्वगच र पथ्
ृ वीको बीर्मा पररवतचर्हरू आए। यी सबै पररवतचर् र घटर्ाहरूले

सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार, र सम्ृ ष्टकताचको जीवर्को शम्क्तको असाधारणपर् र महार्ता
् प्रदशचर् गरे ।
उहाँका षवर्ारहरू सरल षवर्ारहरू, वा ररिो चर्त्र होइर्र् ्, नतर्ीहरू त जीवर् शम्क्त र असाधारण

ऊजाचसदहतका अम्ख्तयार हुर् ्, र सबै थोकलाई पररवतचर् हुर्, पुर्जीषवत हुर्, र्वीकरण हुर्, र र्ष्ट
हुर् लगाउर्े शम्क्त नतर्ै हुर् ्। यसैले, उहाँकै षवर्ारहरूको कारणले गदाच सबै थोक सर्
ु ारु हुन्छर् ्,
यसको साथै उहाँको मुिका वर्र्हरूको कारणले यी सबै हार्सल गररन्छर् ् …

सबै थोक दे िा पर्ुचभन्दा पदहले, परमेश्वरका सोर्हरूमा नर्कै पदहले र्ै पूणच योजर्ा नर्र्मचत

भइसकेको चथयो, र धेरै पदहले र्ै र्याँ संसारलाई हार्सल गररसककएको चथयो। तेस्रो ददर्, भूर्ममा

अर्ेक ककर्समका वर्स्पनत दे िा परे को भए तापनर्, यो संसारको सम्ृ ष्ट गर्े आफ्र्ो कायचका
र्रणहरूलाई रोक्र्े कुर्ै कारण परमेश्वरसँग चथएर्; उहाँको अर्भप्राय आफ्र्ा वर्र्हरू नर्रन्तर

रूपमा बोल्र्े, हरे क र्याँ कुराको सम्ृ ष्ट हार्सल गर्च जारी राख्र्े चथयो। उहाँ बोल्र्ुहुन्थ्यो, उहाँले

आफ्र्ा आज्ञाहरू जारी गर्ुचहुन्थ्यो, र आफ्र्ो अम्ख्तयार प्रयोग गर्ुचहुन्थ्यो र आफ्र्ो शम्क्त
दे िाउर्ुहुन्थ्यो, र उहाँले सम्ृ ष्ट गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको सबै थोक र मार्वजानतको लाचग तयारी
गर्च उहाँले योजर्ा बर्ाउर्भ
ु एको सबै कुरा तयारी गर्चभ
ु यो …
1948

चौथो हिन, परमेश्वरले फेरर आफ्नो अक्ख्तयार प्रयोग गनुछहुन्र् र मानवजाततका ऋतु, हिन, र
वषछहरू अक्स्तत्वमा आउिँ र्न ्
आफ्र्ो योजर्ा हार्सल गर्चको लाचग सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ा वर्र्हरू प्रयोग गर्ुचभयो, र यसरी

उहाँले आफ्र्ो योजर्ाको प्रारम्म्भक तीर् ददर् बबताउर्ुभयो। यी तीर् ददर्को अवचधमा, परमेश्वर

व्यस्त हुर्ुभएको, वा आफैलाई ररत्याउर्ुभएको दे खिएर्; यसको षवपरीत, उहाँले आफ्र्ो योजर्ाको
प्रारम्म्भक सन्
ु दर तीर् ददर् बबताउर्भ
ु यो, र संसारको आमल
ू रूपान्तरण गर्े महार् ् कायच हार्सल

गर्ुचभयो। उहाँकै आँिाअगाडड एउटा र्याँ संसार दे िा पर्यो, र एक-एक गरी, उहाँका षवर्ारहरूमा
लुकेको सुन्दर दृश्य आखिरमा परमेश्वरका वर्र्हरूमा प्रकट भयो। हरे क र्याँ कुरा दे िा परे को
घटर्ा र्याँ बालकको जन्मजस्तै चथयो, र कुर्ै बेला आफ्र्ा षवर्ारहरूमा रहे को, तर अदहले जीवर्मा

ल्याइएको चर्त्रप्रनत सम्ृ ष्टकताच प्रसन्र् हुर्भ
ु यो। यस बेला, उहाँको हृदयले भरपरु सन्तम्ु ष्ट हार्सल
गर्यो, तर उहाँको योजर्ाको सुरुवात मात्रै भएको चथयो। आँिा खझर्मक्क गदाच, र्याँ ददर् आइपुगेको

चथयो—र सम्ृ ष्टकताचको योजर्ाको अको पष्ृ ठमा के चथयो त? उहाँले के भन्र्ुभयो? उहाँले कसरी
आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोग गर्ुचभयो? यसबीर्, यो र्याँ संसारमा के-कस्ता र्याँ कुराहरू आए?

सम्ृ ष्टकताचको मागचनर्दे शर्लाई पछ्याउँ दै , हाम्रो र्जर परमेश्वरले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्चुभएको र्ौथो
ददर्मा केम्न्द्रत हुन्छ, जुर् अको एक र्याँ सुरुवातको ददर् चथयो। अवश्य र्ै, सम्ृ ष्टकताचको लाचग,
यो अको सुन्दर ददर् चथयो भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्, र यो ददर् आजको मार्वजानतको लाचग नर्कै

महत्त्वपूणच अको ददर् चथयो। अवश्य र्ै, यो अतुलर्ीय मूल्य भएको ददर् चथयो। कसरी यो सुन्दर

चथयो, कसरी यो त्यनत महत्त्वपण
ू च चथयो, र यो कसरी अतल
ु र्ीय मल्
ू यको चथयो? हामी सरु
ु मा
सम्ृ ष्टकताचले बोल्र्ुभएका वर्र्हरूलाई सुर्ौं …

“अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, अन्तररक्षमा ददर्लाई रातबाट छुट्याउर्े ज्योनतहरू होऊर् ्; र

नतर्ीहरू ऋतु, ददर् र विचहरू छुट्याउर्े चर्न्ह होऊर् ्: र पथ्
ृ वीमा ज्योनत ददर्लाई आकाशको
अन्तररक्षमा ती ज्योनतहरू होऊर् ्” (उत्पषि १:१४-१५)। सक्
ु िा जर्मर् र यसमा भएका वर्स्पनतलाई
सम्ृ ष्ट गररसकेपनछ सम्ृ ष्टका थोकहरूले प्रकट गरे को परमेश्वरको अम्ख्तयारको यो अको प्रयोग

चथयो। परमेश्वरको लाचग, यस्तो कायच उहाँले पदहले र्ै गर्ुचभएको जषिकै सहज चथयो, ककर्भर्े

परमेश्वरमा त्यस्तो शम्क्त छ; परमेश्वर उहाँको वर्र्जस्तै असल हुर्ुहुन्छ, र उहाँको वर्र्लाई
हार्सल गररर्ेछ। परमेश्वरले आकाशमा ज्योनतहरू दे िा पर्े आदे श ददर्भ
ु यो, अनर् यी ज्योनतहरू
आकाश र पथ्
ृ वीमा मात्रै र्म्म्कएर्र् ्, तर नतर्ले ददर् र रात, ऋतुहरू, ददर्हरू, र विचहरूको चर्न्हको

रूपमा पनर् काम गरे । यसरी, परमेश्वरले आफ्र्ा वर्र्हरू बोल्र्ुभएपनछ, परमेश्वरले हार्सल गर्च

र्ाहर्ुभएको हरे क कायच परमेश्वरको अथचअर्ुसार र परमेश्वरले नर्युक्त गर्ुचभएअर्ुसार र्ै पूरा भए।

आकाशका ज्योनतहरू आकाशका तत्व हुर् ् जसले ज्योनत ददर् सक्छर् ्; नतर्ले आकाश र जर्मर्
अनर् समद्र
ु लाई ज्योनत ददर् सक्छर् ्। परमेश्वरले आज्ञा गर्चभ
ु एको ताल र आवषृ िअर्स
ु ार ती
पररक्रमा गछच र् ्, र जर्मर्मा फरक-फरक समय अवचधमा र्म्कन्छर् ्, र यसरी ज्योनतहरूको घुम्र्े
र्क्रले भूर्मको पूवच र पम्श्र्ममा ददर् र रात पैदा गछच , र ती रात र ददर्का चर्न्हहरू मात्रै होइर्र् ्,
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बरु यी फरक-फरक र्क्रहरूमाफचत नतर्ीहरूले मार्वजानतका र्ाडपवच र षवर्भन्र् प्रकारका षवशेि

ददर्हरूलाई पनर् सङ्ग्केत गछच र् ्। ती परमेश्वरले जारी गर्ुचभएका र्ार ऋतुहरू अथाचत वसन्त, िीष्म,
शरद, र र्शर्शर ऋतक
ु ा सवोिम परू क र साथ हुर् ्, जसको साथमा ज्योनतहरूले मार्वजानतका
औंसी-पूणे, ददर्हरू, र विचहरूको नर्यर्मत र सटीक चर्न्हहरूका रूपमा मैत्रीपूणच रूपमा काम गछच र् ्।
िेतीपातीको उदयपनछ मात्रै परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका ज्योनतहरूले पैदा गर्े औंसी-पूणे, ददर्हरू,

र विचहरूको षवभाजर्लाई मार्वजानतले बुझ्र् र थाहा पाउर् थालेको भए तापनर्, वास्तवमा आज
मानर्सले बझ्
ु र्े औंसी-पण
ू े, ददर्हरू, र विचहरू धेरै पदहले सबै थोकलाई परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको

र्ौथो ददर्मा र्ै पैदा हुर् थालेको चथयो, र मानर्सले अर्ुभव गर्े वसन्त, िीष्म, शरद, र र्शर्शरको
पररवतचर् भइरहर्े र्क्र पनर् धेरै पदहले सबै थोकलाई परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको र्ौथो ददर्मा र्ै

सुरु भएको चथयो। परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका ज्योनतहरूले मानर्सलाई रात र ददर्को बीर्मा
नर्यर्मत रूपमा, सटीक रूपमा, र स्पष्ट रूपमा र्भन्र्ता छुट्याउर्, र ददर्हरूको गन्ती गर्च, र

औंसी-पूणे र विचको दहसाब गर्च सक्षम तुल्यायो। (पूखणचमाको ददर् एक मदहर्ा पूरा हुन्थ्यो, र
यसबाट मानर्सले ज्योनतहरूको प्रकाशले र्याँ र्क्रलाई सुरु गछच भन्र्े थाहा पाए; अधचर्न्द्रको ददर्

आधा मदहर्ा पूरा हन्थ्यो, जसले र्याँ औंसी-पूणेको सुरुवात भएको छ भर्ेर मानर्सलाई बताउँ थ्यो,

यसद्वारा औंसी-पूणेको र्क्रमा कनत ददर् र कनत रात हुन्छ, एउटा ऋतुमा कनत वटा पूखणचमा पछच ,
र एक विचमा कनत वटा ऋतु हुन्छर् ् भर्ेर जान्र् सककन्थ्यो, र यी सबैलाई ठूलो नर्यर्मतताको
साथ प्रकट गररयो।) त्यसकारण, ज्योनतहरूको र्क्रले सङ्ग्केत गर्े औंसी-पूणे, ददर्हरू, र विचहरूको

दहसाब मानर्सले सहजै गर्च सक्थ्यो। यस षवन्दभ
ु न्दा यता, मार्वजानत र सबै थोक अर्ेतर् रूपमै

रात र ददर्को सुव्यवम्स्थत पररवतचर् र ज्योनतको र्क्रले पैदा गर्े ऋतुहरूको फेरबदलको बीर्मा
म्जए। र्ौथो ददर्, सम्ृ ष्टकताचले ज्योनतहरू सम्ृ ष्ट गर्चक
ु ो महत्त्व यही र्ै चथयो। यसरी र्ै , सम्ृ ष्टकताचको

यो कायचको उद्दे श्य र महत्त्वलाई अझै पनर् उहाँको अम्ख्तयार र शम्क्तबाट अलग गर्च सककँदै र्चथयो।
त्यसकारण, परमेश्वरले बर्ाउर्ुभएका ज्योनतहरू र नतर्ीहरूले मानर्समा र्ाँडै र्ै ल्याउर्े महत्त्व र्ै
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको प्रयोगको अको उल्लेिर्ीय उपलम्ब्ध चथयो।

मार्वजानत अदहलेसम्म दे िा र्परे को यो र्याँ संसारमा, उहाँले र्ाँडै र्ै सम्ृ ष्ट गर्च लाग्र्ुभएको

जीवर्को लाचग सम्ृ ष्टकताचले साँझ र बबहार्, वायम
ु ण्डल, भूर्म र समद्र
ु , घाँस-पात, जडीबट
ु ी र षवर्भन्र्

प्रकारका रूिहरू, र ज्योनतहरू, ऋतुहरू, ददर्हरू, र विचहरू तयार गर्ुचभएको चथयो। उहाँले सम्ृ ष्ट
गर्ुचभएको हरे क र्याँ थोकमा सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्त व्यक्त गररएको चथयो, र अर्लकनत

र्भन्र्ताषवर्ा र्ै, र अर्लकनत अन्तरालषवर्ा र्ै उहाँका वर्र्हरू र उपलम्ब्धहरू एकसाथ आए। यी

सबै र्याँ कुराहरू प्रकट हुर्ु र जन्मर्ु र्ै सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तको प्रमाण चथयो: उहाँ
उहाँको वर्र् जषि र्ै असल हुर्ुहुन्छ, र उहाँको वर्र् हार्सल गररर्ेछ, अनर् उहाँले जे हार्सल
गर्ुचहुन्छ ती सदासवचदा रदहरहन्छर् ्। यो तथ्य कदहल्यै पररवतचर् भएको छै र्: षवगतमा यो यस्तै
चथयो, आज पनर् यो यस्तै छ, र सम्पूणच अर्न्तसम्म यो यस्तै रहर्ेछ। जब नतमीहरू पषवत्र-

शास्त्रका ती वर्र्हरूलाई फेरर एकपटक हे छौ, के ती नतमीहरूलाई ताजा लाग्छर् ्? के नतमीहरूले

र्याँ षवियवस्तु दे िेका छौ, र र्याँ कुराहरू पिा लगाएका छौ? यस्तो हुर्क
ु ो कारण के हो भर्े
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सम्ृ ष्टकताचका कायचहरूले नतमीहरूको हृदयलाई छोएको छ, र उहाँको अम्ख्तयार र शम्क्तसम्बन्धी
नतमीहरूको ज्ञार्को ददशालाई नर्दे र्शत गरे को छ, र सम्ृ ष्टकताचसम्बन्धी नतमीहरूको बुझाइको लाचग
ढोका िोलेको छ, र उहाँका कायचहरू र अम्ख्तयारले यी वर्र्हरूमा जीवर् प्रदार् गरे को छ।

त्यसकारण, यी वर्र्हरूमा मानर्सले सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको वास्तषवक, स्पष्ट अर्भव्यम्क्तलाई

दे िेको छ, सम्ृ ष्टकताचको सवोच्र्तालाई साँर्ो रूपमा दे िेको छ, र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तको
असाधारणपर् दे िेको छ।

सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तले एकपनछ अको गदै आश्र्यचकमच पैदा गछच ; उहाँले मानर्सको

ध्यार्लाई केम्न्द्रत गर्ुचहुन्छ, र मानर्स उहाँको अम्ख्तयारको प्रयोगबाट जन्मे का र्ककत पार्े
कायचहरूलाई छक्क परे र र्हे री बस्र् सक्दै र्। उहाँको असाधारण शम्क्तले एकपनछ अको गदै

प्रसन्र्ता ल्याउँ छ, र मानर्स आदर, श्रद्धा र हिचमा र्ककत पछच र उल्लर्सत हुन्छ; यसको साथै,
मानर्स भौनतक रूपमै प्रभाषवत हुन्छ र उसमा आदर, भम्क्त, र घनर्ष्ठता पैदा हुन्छ। सम्ृ ष्टकताचका
अम्ख्तयार र कायचहरूले मानर्सको आत्मामा नर्कै महार् ् प्रभाव र शोधर्कारी असर पाछच र् ,् यसको
साथै, नतर्ले मानर्सको आत्मालाई तप्ृ त गछच र् ्। सबै थोकमध्ये उहाँका हरे क षवर्ारहरू, उहाँका हरे क

वाणीहरू, र उहाँको अम्ख्तयारको हरे क प्रकटीकरण उत्कृष्ट कायच हो, र यो सम्ृ ष्ट गररएको

मार्वजानतको गहर् बुझाइ र ज्ञार्को नर्म्म्त सबैभन्दा योग्य महार् ् कायच हो। जब हामी

सम्ृ ष्टकताचका वर्र्हरूबाट जन्मेका हरे क प्राणीको गन्ती गछौं, हाम्रो आत्मा परमेश्वरको शम्क्तको

आश्र्यचतातफच तानर्न्छ, र हामीले आफैलाई सम्ृ ष्टकताचका पाइलाहरूलाई अको ददर्सम्म अथाचत
परमेश्वरद्वारा सबै थोक सम्ृ ष्ट गररएको पाँर्ौं ददर्सम्म पछ्याइरहे को पाउँ छौं।

सम्ृ ष्टकताचका थप कायचहरू हे र्े क्रममा, हामी नर्रन्तर रूपमा पषवत्रशास्त्रको एकपनछ अको

अर्च्
ु छे द पढ्दै जाऔं।

पािँचौं हिन, ववमभन्न प्रकारका र ववववि रूपका जीवनले फरक-फरक तररकाले सक्ृ ष्टकताछको

अक्ख्तयारलाई प्रििछन गर्छ न ्

पषवत्रशास्त्रले भन्छ, “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, पार्ीहरूले जीवर् भएका प्रशस्त र्ल्र्े प्राणीहरू

र पथ्
ृ वीमाचथ िुला आकाशमा उड्र्े पक्षीहरू उत्पन्र् गरोस ्। अनर् परमेश्वरले ठूला ह्वेल माछाहरू,
जसलाई पार्ीहरूले नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसार प्रशस्त मात्रामा उत्पन्र् गरे , र र्ल्र्े हरे क जीषवत
प्राणीहरू र हरे क प्रजानतका पिेटा भएका पक्षीहरू बर्ाउर्ुभयो: अनर् त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले

दे ख्र्ुभयो” (उत्पषि १:२०-२१)। यस ददर्, परमेश्वरले पार्ीका प्राणीहरू र आकाशका पक्षीहरू सम्ृ ष्ट
गर्चभ
ु यो भर्ेर पषवत्रशास्त्रले स्पष्ट रूपमा भन्छ, भन्र्क
ु ो अथच, उहाँले षवर्भन्र् प्रकारका माछा र

र्रार्ुरुङ्ग्गी सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूको प्रकारअर्ुसार वगीकरण गर्ुचभयो। यसरी,
पथ्
ृ वी, आकाश, र पार्ी परमेश्वरको सम्ृ ष्टले भररपूणच भए …

परमेश्वरका वर्र्हरू बोर्लएपनछ, सम्ृ ष्टकताचको वर्र्द्वारा र्ै हरे क ताजा र्याँ जीवर् फरक-

फरक रूपमा जीषवत भई नर्स्के। ती आफ्र्ो स्थार्को लाचग तँछड-मछाड गदै , आर्न्दले उिँदै ,
उल्लर्सत हुँदै आए…। सबै रूप र आकारका माछाहरू पार्ीमा पौडर् थाले; बालुवाबाट हरप्रकारका
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िपटे माछाहरू नर्म्स्कए; कत्ला भएका, िपटो भएका, र मेरुदण्ड र्भएका प्राणीहरू फरक-फरक

आकारमा तुरुन्तै बढ्दै नर्स्के, र्ाहे ती ठूला हुर् ् वा सार्ा, लामा हुर् ् वा छोटा। त्यसरी र्ै षवर्भन्र्
प्रकारका समद्र
ु ी वर्स्पनत तेज रूपमा वद्
ु ी प्राणीका र्ाललाई
ृ चध भए, ती षवर्भन्र् प्रकारका समद्र
प्रभाव पादै , मन्द पार्ीलाई तरङ्ग्चगत तुल्याउँ दै लहररए, मार्ौं नतर्ले नतर्ीहरूलाई यसो भन्दै चथए:

“िुट्टा झट्का! तेरा साथीहरूलाई ले! ककर्भर्े तँ अब फेरर कदहल्यै एकलो हुर्ेछैर्स ्!” परमेश्वरले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका षवर्भन्र् जीषवत प्राणीहरू पार्ीमा दे िा परे को क्षणदे खि र्ै हरे क र्याँ जीवर्ले
धेरै लामो समयदे खि अर्ल रहे को पार्ीमा जीवर् शम्क्त ल्यायो, र र्याँ यग
ु लाई आरम्भ गर्यो…।

यस षवन्दप
ु नछ, नतर्ीहरूले एक-अकाचमा अडेस र्लँ दै बसे, र एक-अकाचलाई साथ ददए, र एक-अकाचको
बीर्मा कुर्ै दरू ी रािेर्र् ्। पार्ी यसको अङ्ग्गालोर्भत्र रहे का हरे क जीवर्लाई पालर्पोिण गदै

यसमा भएका प्राणीहरूकै नर्म्म्त अम्स्तत्वमा रह्यो, र हरे क प्राणी पार्ीले ददर्े पोिणको िानतर
अम्स्तत्वमा रह्यो। हरे कले अकोलाई जीवर् प्रदार् गर्यो, यसका साथै, हरे कले त्यही शैलीम

सम्ृ ष्टकताचको सम्ृ ष्टको आश्र्यचता र महार्ता, र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको सवोत्कृष्ट शम्क्तको
गवाही ददयो …

जसरी समुद्र त्यसपनछ कदहल्यै शान्त रहे र्, त्यसरी र्ै आकाशलाई पनर् जीवर्ले भर्च थाल्यो।

एकपनछ अको गदै , ठूला-सार्ा र्रार्ुरुङ्ग्गीहरू जर्मर्बाट आकाशनतर उडे। समुद्रका प्राणीहरूभन्दा
फरक रूपमा, नतर्ीहरूसँग नतर्ीहरूका स-सार्ा र सन्
ु दर स्वरूपलाई ढाक्र्े पिेटा र प्वाँिहरू चथए।

नतर्ीहरूका प्वाँिहरूको सुन्दर वस्त्र र सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएको नतर्ीहरूको षवशेि
क्षमता र सीपहरूलाई घमण्ड र गवचका साथ प्रदशचर् गदै नतर्ीहरूले आफ्र्ा पिेटाहरू फरफराए।

नतर्ीहरू स्वतन्त्रताका साथ उडे, र कुशलतापूवचक आकाश र पथ्
ृ वी, घाँसे मैदार् र वर्-जङ्ग्गलहरूका

बीर्मा वेग मादै उडे…। नतर्ीहरू आकाशका षप्रय चथए, नतर्ीहरू सबै थोकका षप्रय चथए। नतर्ीहरू
र्ाँडै र्ै आकाश र पथ्
ृ वीलाई जोड्र्े बन्धर् बन्र्ेवाला चथए, र नतर्ीहरूले र्ै सबै थोकलाई सन्दे शहरू

ददर्ेवाला चथए…। नतर्ीहरू गाउँ थे, आर्न्दले यता-उता उडडदहँड्थे, कुर्ै बेला ररिो रहे को यस संसारमा

नतर्ीहरूले र्ै हिच, िुशी, र जीवन्तता ल्याए…। सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएको जीवर्को लाचग
नतर्ीहरूले आफ्र्ा स्पष्ट, सुमधुर गीतको प्रयोग गरे , आफ्र्ो हृदयका वर्र्हरू प्रयोग गरे ।

सम्ृ ष्टकताचको सम्ृ ष्टको र्सद्धता र आश्र्यचपर्लाई प्रदशचर् गर्चको लाचग नतर्ीहरू हिचका साथ र्ार्े,
र नतर्ीहरूले आफ्र्ो सम्पूणच जीवर् उहाँले नतर्ीहरूलाई ददर्ुभएको षवशेि जीवर्माफचत सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारको गवाही ददर्े कायचमा र्ै अपचण गर्ेवाला चथए …

र्ाहे ती पार्ीमा हुर् ् वा आकाशमा, जीषवत प्राणीहरूको यो प्रर्ुरता सम्ृ ष्टकताचको आज्ञाद्वारा
जीवर्का षवर्भन्र् स्वरूपमा अम्स्तत्वमा रह्यो, र सम्ृ ष्टकताचको आज्ञाद्वारा, नतर्ीहरू आ-आफ्र्ो
प्रजानतअर्ुसार एकसाथ भेला भए—र यो व्यवस्था, यो नर्यमलाई कुर्ै पनर् प्राणीले पररवतचर् गर्च
सक्दै र्थ्यो। र् त सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूको लाचग तय गर्ुचभएका सीमाहरूभन्दा बादहर जार्े आँट

नतर्ीहरूले कदहल्यै गरे , र् त नतर्ीहरूले त्यसो गर्च र्ै सके। सम्ृ ष्टकताचले तोक्र्ुभएअर्ुसार, नतर्ीहरू
म्जए र वद्
ृ चध भए, अनर् सम्ृ ष्टकताचले अनघ सार्ुचभएको जीवर्को ददशा र नर्यमहरूलाई नतर्ीहरूले

कडाइका साथ पालर्ा गरे , र उहाँका र्बोर्लएका आज्ञाहरू र उहाँले नतर्ीहरूलाई ददर्भ
ु एका स्वगीय
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आदे शहरू र ज्ञार्हरूलाई नतर्ीहरूले आजको ददर्सम्मै सर्ेत रूपमा पालर्ा गरररहे । नतर्ीहरूले

आफ्र्ै षवशेि तररकामा सम्ृ ष्टकताचसँग कुराकार्ी गरे , र सम्ृ ष्टकताचको अथचलाई बुझ्र् पुगे, र उहाँका
आज्ञाहरूलाई पालर्ा गरे । सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई कसैले कदहल्यै भङ्ग्ग गरे र्, र उहाँका
षवर्ारहरूर्भत्र र्ै उहाँको सावचभौर्मकता र आज्ञा नतर्ीहरूलाई जारी गररएको चथयो; कुर्ै पनर्

वर्र्हरू जारी गररएर्, तर कुर्ै पनर् भाषिक षवशेिता र्भएको र मार्वजानतको भन्दा फरक रहे को
सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय अम्ख्तयारले र्ै मौर् रूपमा सबै थोकलाई नर्यन्त्रण गर्यो। यस प्रकारको

षवशेि तररकामा गररएको उहाँको अम्ख्तयारको प्रयोगले मानर्सलाई सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय
अम्ख्तयारको बारे मा र्याँ ज्ञार् प्राप्त गर्च, र त्यसलाई र्याँ तररकाले अथ्याचउर् बाध्य तुल्यायो।

यहाँ, मैले नतमीहरूलाई भन्र्ैपछच कक यो र्याँ ददर्मा सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको प्रयोगले
सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीयपर्लाई फेरर एकपटक प्रदर्शचत गर्यो।

यसपनछ, हामी पषवत्र-शास्त्रको यो अर्ुच्छे दको अम्न्तम वाक्यलाई हे रौं: “त्यो असल छ भन् र्े

परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो।” यसको अथच के हो भन्र्े नतमीहरूलाई लाग्छ? परमेश्वरका भावर्ाहरू नयर्ै
वर्र्हरूर्भत्र समावेश छर् ्। आफूले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको सबै थोक उहाँकै वर्र्को कारण अम्स्तत्वमा

आएर, िडा भएको, अनर् क्रर्मक रूपमा पररवतचर् हुर् सुरु गरे को परमेश्वरले हे र्ुचभयो। यो समयमा,
आफ्र्ा वर्र्हरूद्वारा उहाँले बर्ाउर्ुभएका कुराहरूप्रनत र उहाँले हार्सल गर्ुचभएका षवर्भन् र्

कायचहरूप्रनत के परमेश्वर सन्तष्ु ट हुर्ुहुन्थ्यो? उिर “त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ु भयो।”
भन्र्े हो। नतमीहरू यहाँ के दे ख्छौ? “त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो” ले केलाई
प्रनतनर्चधत्व गछच ? यो केको प्रतीक हो? यसको अथच आफूले योजर्ा बर्ाउर्ुभएका र नर्धाचर रत
गर्ुचभएका कुराहरूलाई हार्सल गर्े, उहाँले हार्सल गर्चको लाचग तय गर्ुचभएका लक्ष्यहरूलाई हार्सल

गर्े शम्क्त र बद्
ु चध परमेश्वरसँग छ भन्र्े हुन्छ। जब परमेश्वरले प्रत्येक काम पूरा गर्चुभयो, के
उहाँलाई पछुतो लाग्यो? यसको उिर अझै पनर् “त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो।” भन् र्े
र्ै हो। अको शब्दमा भन्दा, उहाँलाई कुर्ै पछुतो र्लागेको मात्रै होइर्, तर यसको सट्टा उहाँ

सन्तुष्टर्ादहँ हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुर्ै पछुतो भएर् भन्र्ुको अथच के हो? यसको अथच परमेश् वरको
योजर्ा र्सद्ध छ, उहाँको शम्क्त र बुद्चध र्सद्ध छ, र उहाँको अम्ख्तयारद्वारा मात्रै त्यस्तो

र्सद्धता हार्सल गर्च सककन्छ भन्र्े हो। जब मानर्सले कुर्ै काम गछच , के उसले पनर् परमेश् वरले
जस्तै यसलाई हे रेर असल दे ख्र् सक्छ? के मानर्सले गर्े सबै कुरामा उसले र्सद्धता हार्सल गर्च

सक्छ? के मानर्सले कुर्ै कुरा सदा अर्न्तसम्मको लाचग पूरा गर्च सक्छ? मानर्सले “कुर्ै पनर्
कुरा र्सद्ध हुँदैर्, अर्लक उिम मात्रै हुन्छ” भर्ेजस्तै, मानर्सले गर्े कुर्ै कुराले पनर् र्सद्धता
हार्सल गर्च सक्दै र्। जब आफूले गर्चुभएको र हार्सल गर्चभ
ु एको सबै कुरा परमेश्वरले असल
दे ख्र्ुभयो, परमेश्वरले बर्ाउर्ुभएको सबै कुरा उहाँकै वर्र्ले तय गरे को चथयो, भन्र्ुको अथच, जब

“त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो,” उहाँले बर्ाउर्ुभएका सबैले स्थायी स्वरूप र्लएको

चथयो, प्रकार अर्ुसार वगीकरण भएको चथयो, र सदा अर्न्तको लाचग नर्म्श्र्त स्थार्, उद्दे श्य, र
कायच ददइएको चथयो। यसको साथै , सबै थोकको बीर्मा नतर्ीहरूको भूर्मका, र सबै थोकमाचथको

परमेश्वरको व्यवस्थापर्को अवचधमा नतर्ीहरूले गर्ै पर्े यात्रा परमेश्वरले पदहले र्ै नर्युक्त
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गररसक्र्ुभएको चथयो, र ती अपररवतचर्ीय चथए। यो सम्ृ ष्टकताचले सबै थोकका लाचग ददर्ुभएको
स्वगीय नर्यम चथयो।

“त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो,” यी सरल, कम रूपमा बखु झएका, धेरै पटक बेवास्ता

गररएका वर्र्हरू, परमेश्वरले सारा प्राणीहरूलाई ददर्ुभएका स्वगीय नर्यम र स्वगीय अध्यादे शका

वर्र्हरू हुर् ्। ती सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अको मूतचरूप हो, जुर् अझै बढी व्यवहाररक, र अझै
बढी गहर् छ। आफ्र्ा वर्र्हरूद्वारा, सम्ृ ष्टकताचले आफूले हार्सल गर्च तय गर्ुचभएको सबै कुरालाई
प्राप्त मात्रै गर्च सक्र्ुभएर्, र उहाँले प्राप्त गर्च तय गर्चभ
ु एको सबै हार्सल मात्रै गर्च सक्र्ुभएर्,

तर उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको सबैलाई आफ्र्ै हातले नर्यन्त्रण गर्च, र आफ्र्ो अम्ख्तयारको अधीर्मा
उहाँले बर्ाउर्ुभएका सबै थोकलाई शासर् गर्च पनर् सक्र्ुभयो, यसको साथै सबै व्यवम्स्थत र

क्रमबद्ध चथयो। सबै कुरा उहाँकै वर्र्द्वारा सङ्ग्ख्यामा वद्
ृ चध भए, अम्स्तत्वमा रहे , र र्ाश भए,
यसको साथै, उहाँको अम्ख्तयारद्वारा र्ै ती उहाँले अनघ सार्ुचभएको नर्यमको बीर्मा अम्स्तत्वमा
रहे , र कुर्ैलाई पनर् यसबाट छूट चथएर्! “त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो,” भर्ी भनर्एकै

क्षण यो नर्यमको सुरुवात भयो र सम्ृ ष्टकताचले रद्द गर्ुचहुर्े ददर्सम्मै परमेश्वरको व्यवस्थापर्
योजर्ाको िानतर यो अम्स्तत्वमा रदहरहन्छ, नर्रन्तर रहन्छ, र सुर्ारु भइरहन्छ! सबै थोक सम्ृ ष्ट

गर्े र सबै थोकलाई आज्ञा गरी अम्स्तत्वमा ल्याउर्े उहाँको क्षमतामा मात्रै होइर्, तर सबै थोकलाई

शासर् गर्े र नतर्माचथ सावचभौर्मकता राख्र्े, र सबै थोकमाचथ जीवर् र जीवर् शम्क्त प्रदार् गर्े

उहाँको क्षमतामा, साथै, उहाँले बर्ाउर्ुभएको संसारमा उहाँले आफ्र्ो योजर्ामा सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको
यावत ् थोक र्सद्ध आकार, र र्सद्ध जीवर् संरर्र्ा, अनर् र्सद्ध भूर्मका सदहत सदा अर्न्तको

लाचग दे िा पर्े र अम्स्तत्वमा रहर्े तुल्याउर्े उहाँको क्षमतामा पनर् सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय

अम्ख्तयार प्रकट भयो। त्यसरी र्ै सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरू कुर्ै पनर् सीमाहरूका अधीर्मा चथएर्र् ्,
समय, स्थार्, वा भूगोलद्वारा सीर्मत चथएर्र् ् भन्र्े तररकाले पनर् यसको प्रकटीकरण भयो। उहाँको

अम्ख्तयारजस्तै, सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय पदहर्ार् पनर् अर्न्तदे खि अर्न्तसम्म अपररवनतचत रहन्छ।

उहाँको अम्ख्तयार सधैँ र्ै उहाँको अद्षवतीय पदहर्ार्को प्रनतनर्चधत्व र प्रनतक हुर्ेछ, र उहाँको
अम्ख्तयार उहाँको पदहर्ार्सँग एकसाथ सदासवचदा रदहरहन्छ!

र्ै ठौं हिन, सक्ृ ष्टकताछ बोल्नुहुन्र्, र उहािँको मक्स्तष्कमा भएका हरे क प्रकारका प्रार्ी एकपतर्

अको गिै िे खा पर्छ न ्

र्ालै र्पाई, सम्ृ ष्टकताचको सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्े कायच पाँर्ौं ददर्सम्म जारी रह्यो, र यसपनछ

तरु
ु न्तै सम्ृ ष्टकताचले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्े आफ्र्ो कायचको छै टौं ददर्लाई स्वागत गर्चभ
ु यो। यो ददर्

अको र्याँ सुरुवात, र अको असाधारण ददर् चथयो। त्यसो भए, यो र्याँ ददर्को अनघल्लो साँझ
सम्ृ ष्टकताचको योजर्ा के चथयो त? उहाँले के-कस्ता र्याँ प्राणीहरू पैदा गर्ुचहुर्ेचथयो, सम्ृ ष्ट
गर्ुचहुर्ेचथयो? सुर्, सम्ृ ष्टकताचको आवाज त्यही हो …

“अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, पथ्
ु ारका जीषवत प्राणीहरू, र्ौपायाहरू
ृ वीले नतर्ीहरूका प्रजानतअर्स

र घस्रर्े जन्तुहरू र प्रजानतअर्ुसारका जर्ावरहरू उत्पन्र् गरोस ्: अनर् त्यस्तै भयो। अनर्
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परमेश्वरले प्रजानतअर्ुसार पथ्
ृ वीको जन्तु, नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसारका र्ौपायाहरू बर्ाउर्ुभयो र
पथ्
ृ वीमा घस्रर्े हरे क जन्तुहरूलाई नतर्ीहरूकै प्रजानतअर्ुसार बर्ाउर्ुभयो: अनर् त्यो असल छ भन्र्े

परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो” (उत्पषि १:२४-२५)। के-कस्ता जीषवत प्राणीहरू समावेश छर् ्? पषवत्र-शास्त्रले

भन्छ: पार्लर्े पशुहरू, र घस्रर्े जन्तुहरू, र प्रजानत-प्रजानतका वर्-पशुहरू। भन्र्ुको अथच, यो ददर्
पथ्
ृ वीमा सबै प्रकारका प्राणीहरू मात्रै चथएर्र् ्, तर नतर्ीहरू सबैलाई प्रकारअर्ुसार वगीकरण पनर्
गररएको चथयो, त्यसरी र्ै, “त्यो असल छ भन्र्े परमेश्वरले दे ख्र्ुभयो।”

अनघल्ला पाँर् ददर्को अवचधमा जस्तै, सम्ृ ष्टकताचले उस्तै शैलीमा बोल्र्ुभयो र आफूले

र्ाहर्ुभएका जीषवत प्राणीहरूको जन्मको आदे श ददर्ुभयो, र नतर्ीहरू आ-आफ्र्ै प्रकारअर्ुसार
पथ्
ृ वीमा दे िा परे । जब सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ो अम्ख्तयार प्रयोग गर्ुचहुन्छ, उहाँले बोल्र्ुभएको कुर्ै

पनर् वर्र् व्यथच हुँदैर्, र त्यसैअर्ुसार छै टौं ददर्, उहाँले सम्ृ ष्ट गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएका हरे क
जीषवत प्राणी तोककएको समयमा दे िा परे । सम्ृ ष्टकताचले “पथ्
ृ वीले नतर्ीहरूका प्रजानतअर्ुसारका
जीषवत प्राणीहरू उत्पन्र् गरोस ्,” भर्ी भन्र्ुभएपनछ, पथ्
ृ वी तुरुन्तै जीवर्ले भररपूणच भयो, र भूर्ममा

अर्ार्क सबै प्रकारका जीषवत प्राणीहरू प्रकट भए…। घाँसे मैदार्मा, आफ्र्ो पुच्छर यता-उता
हल्लाउर्े गाईका बथार्हरू एकपनछ अको गदै दे िा परे , भ्या-भ्या गर्े भेडाहरू बथार्-बथार्मा

जम्मा भए, र घोडाहरू आवाज नर्काल्दै दौडर् थाले…। एकै क्षणमा, शान्त घाँसे मैदार्को ठूलो क्षेत्र
जीवर्ले भररपण
ू च भयो…। यी षवर्भन्र् प्रकारका र्ौपायाहरू दे िा परे को घटर्ा शान्त घाँसे मैदार्मा

दे खिएको सुन्दर दृश्य चथयो, र नतर्ले असीर्मत जीवर् शम्क्त ल्याए…। नतर्ीहरू एक-अकाचमा

पारस्पररक रूपमा आचश्रत हुँदै घाँसे मैदार्का साथी, र घाँसे मैदार्का मार्लक बन्र्े वाला चथए;
त्यसरी र्ै नतर्ीहरू यी भूर्महरूका रक्षक र हे रर्ाह गर्ेहरू बन्र्ेवाला चथए, जुर् नतर्ीहरूको स्थायी
बासस्थार् हुर्ेवाला चथयो, र जसले नतर्ीहरूलाई र्ादहर्े सबै कुरा, नतर्ीहरूको अम्स्तत्वको लाचग
अर्न्त पोिणको स्रोत प्रदार् गर्ेवाला चथयो …
यी षवर्भन्र् र्ौपाया अम्स्तत्वमा आएकै ददर्, सम्ृ ष्टकताचको वर्र्द्वारा एकपनछ अको गदै

असंख्य कीराफट्याङ्ग्िा दे िा परे । सबै प्राणीहरूमध्ये नतर्ीहरू सबैभन्दा सार्ा जीषवत प्राणीहरू
चथए, तैपनर् नतर्ीहरूको जीवर् शम्क्त सम्ृ ष्टकताचको आश्र्यचजर्क सम्ृ ष्ट चथयो, र नतर्ीहरू आइपुगेको
समय अत्यन्तै दढला भएको चथएर्…। कनतले आफ्र्ा स-सार्ा पिेटाहरू र्लाउथे, अरू भर्े बबस्तारै

घर्स्रन्थे; कनत उिन्थे र फड्को माथे, अरू मुम्स्कलले दहँड्थे; कनत अनघ दगुथे, कनत तुरुन्तै पनछ

हट्थे; कनत दायाँबायाँ गदै घस्रन्थे, अरू माचथ-तल गदै उिन्थे…। सबै आफ्र्ो लाचग घर िोज्र्े
प्रयासमा व्यस्त चथए: कनतले घाँसको बीर्मा ठाउँ तयार पारे , कनतले भूँइमा दल
ु ो िन्र्लागे, कनत

जङ्ग्गलको बीर्मा लक
ु े का रूिहरूतफच उडे…। आकारमा सार्ा भए तापनर्, िाली पेटको पीडा सहर्

नतर्ीहरू इच्छुक चथएर्र् ्, र आफ्र्ो घर भेट्टाइसकेपनछ, नतर्ीहरू आफ्र्ो लाचग िार्ेकुरा िोज्र्
हतारमा नर्स्के। कनत कर्ललो मुर्ा िार् घाँसको बोटमा र्ढे , कनतले मुिभरर माटो र्लए र नर्कै

स्वाददलो मान्दै र िुशी हुँदै पेटसम्म पुग्र्े गरी नर्ले (नतर्ीहरूका लाचग, माटो समेत स्वाददलो
िार्ेकुरा हो); कनत जङ्ग्गलहरूका बीर्मा लुकेका चथए, तर नतर्ीहरूले षवश्राम र्लर् छोडेर्र् ्, ककर्भर्े
र्मकदार गाढा हररया पातहरूर्भत्रको भोजर्ले नतर्ीहरूलाई रर्सलो िार्ा प्रदार् गथ्यो…।
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कीराफट्याङ्ग्िाहरूले तप्ृ त भएपनछ पनर् आफ्र्ो कक्रयाकलापलाई रोकेर्र् ्; नतर्ीहरू कदमा सार्ा भए
पनर्, नतर्ीहरूमा अथाह ऊजाच र असीर्मत जोस चथयो, त्यसकारण सबै प्राणीहरूमध्ये नतर्ीहरू र्ै

सबैभन्दा सकक्रय र मेहर्ती चथए। नतर्ीहरूले कदहल्यै अल्छी गरे र्र् ्, र नतर्ीहरू कदहल्यै षवश्राममा
भुलेर्र् ्। नतर्ीहरूको भोक तप्ृ त भएपनछ, आफ्र्ो भषवष्यको लाचग, भोर्लको ददर्को लाचग व्यस्त
रहँदै र दौडधूप गदै , आफ्र्ो अम्स्तत्वको लाचग आफ्र्ो पररश्रममा नतर्ीहरू लाचगरहे …। नतर्ीहरूले

आफैलाई प्रोत्साहर् गर्च र उत्साह ददइरहर्को लाचग षवर्भन्र् प्रकारका धुर् र तालमा गीतहरू
गर्
ु गर्
ु ाउथे। नतर्ीहरूले हरे क ददर्, हरे क विचलाई अद्षवतीय तल्
ु याउँ दै घाँस-पात, रूि-बबरुवा, र हरे क

इन्र् माटोमा आर्न्द थपे…। नतर्ीहरूका आफ्र्ै भािा र नतर्ीहरूका आफ्र्ै तौर-तररकाहरूद्वारा,
नतर्ीहरूले सबै जीषवत प्राणीहरूकहाँ जार्कारी प्रसारण गरे । नतर्ीहरूका आफ्र्ै षवशेि जीवर्
शैलीको प्रयोग गदै , नतर्ीहरूले सबै कुरामा चर्न्ह लगाउँ थे, जसमा नतर्ीहरूले आफ्र्ा छाप छोड्थे…।
माटो, घाँस-पात, र वर्-जङ्ग्गलसँग नतर्ीहरूको सम्बन्ध घनर्ष्ठ चथयो, र नतर्ीहरूले माटो, घाँसपात, र वर्-जङ्ग्गलमा जोस र जीवर् शम्क्त ल्याए। नतर्ीहरूले सबै जीषवत प्राणीहरूकहाँ
सम्ृ ष्टकताचको प्रोत्साहर् र अर्भवादर् ल्याए …

आफूले सम्ृ ष्ट गरे का सबै थोकमाचथ सम्ृ ष्टकताचले र्जर लगाउर्ुभयो, र यस क्षणमा उहाँको

र्जर वर्-जङ्ग्गल र पहाड-पवचतमा रोककयो, उहाँको मर् त्यसमा केम्न्द्रत भयो। उहाँका वर्र्हरू
उच्र्ारण गररएपनछ, घर्ा जङ्ग्गलमा, र पहाडहरूमा एक प्रकारका प्राणीहरू दे िा परे जर्
ु पदहले

कदहल्यै दे खिएका चथएर्र् ्: ती परमेश्वरको मुिले बोल्र्ुभएका वर्-पशुहरू चथए। र्ाँडै र्ै, नतर्ीहरूले
आफ्र्ा र्शर हल्लाए र आफ्र्ा पुच्छर हल्लाए, हरेकका आ-आफ्र्ै अद्षवतीय अर्ुहार चथए। कनतको

भुवादार वस्त्र चथयो, कनत कवर्धारी चथए, कनत तीिा दाँत भएका चथए, कनतको पङ्ग्नतबद्ध दाँत
चथए, कनत लामो घाँटी भएका चथए, कनत छोटो पच्
ु छर भएका चथए, कनत ठूला-ठूला आँिा भएका

चथए, कनत कमजोर र्जरका चथए, कनतले घाँस िार् नर्हुररर्ुपथ्यो, कनतले मुिभरर रगत बोकेका
हुन्थे, कनत दई
ु िुट्टाले बुरुक्क-बरु
ु क्क उिन्थे, कनत र्ार िुरले दहँड्थे, कनतले रुिको टुप्पामा बसेर

टाढा-टाढा हे थे, कनत जङ्ग्गलमा पस्रेर पिचन्थे, कनत षवश्राम गर्चलाई गुफाहरू िोज्थे, कनत समथर
भूर्ममा दौडँदै र उल्लर्सत भइरहे का हुन्थे, कनत वर्-जङ्ग्गलमा र्सकारको िोजी गरररहे का हुन्थे…;
कनत गम्जचरहे का हुन्थे, कनत कुकुर रोएझैँ कराइरहे का हुन्थे, कनत भकु करहे का हुन्थे, कनत रोइरहे का

हुन्थे…; कनत उच्र् स्वरका चथए, कनत मध्यम स्वरका, कनत पूणच स्वरका, कनत स्पष्ट र सम
ु धुर
चथए…; कनत डरलाग्दा चथए, कनत सन्
ु दर चथए, कनत नघर्लाग्दा चथए, कनत छोऊँ-छोऊँ लाग्दा चथए,
कनत भयार्क चथए, कनत मोहक चथए…। पालैपालो, नतर्ीहरू प्रत्येक दे िा परे । नतर्ीहरू कनत उच्र्

र शम्क्तशाली छर् ्, स्वतन्त्र, एक-अकाचलाई एक र्जर हे र्े झमेलामा र्परी एक-अकाचको परवाह र्गर्े

छर् ्…। प्रत्येकले सम्ृ ष्टकताचद्वारा नतर्ीहरूलाई ददइएको जीवर्, र नतर्ीहरूका आफ्र्ै जङ्ग्गलीपर् र
जर्ावरपर् वहर् गदै , नतर्ीहरू वर्-जङ्ग्गलमा र पहाड-पवचतमा दे िा परे। सबैभन्दा घखृ णत, त्यनत
अर्भमार्ले भररएका—नतर्ीहरूलाई कसले पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गलका साँर्ो मार्लकहरू तुल्यायो?

सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरू दे िा पर्े घटर्ाको प्रबन्ध गर्ुचभएको क्षणदे खि र्ै, नतर्ीहरूले वर्-जङ्ग्गल र
पहाड-पवचतलाई

“दाबी

गरे ”, ककर्भर्े

सम्ृ ष्टकताचले
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पदहले

र्ै

नतर्ीहरूको

सीमामा

मोहर

हार्लसक्र्ुभएको चथयो र नतर्ीहरूको अम्स्तत्वको क्षेत्रलाई नर्धाचररत गररसक्र्ुभएको चथयो। नतर्ीहरू
मात्रै पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गलका साँर्ो प्रभुहरू चथए, अनर् त्यही कारणले गदाच र्ै नतर्ीहरू त्यनत

उि, त्यनत घखृ णत चथए। सबै प्राणीहरूमध्ये नतर्ीहरू र्ै साँर्ो रूपमा जङ्ग्गली, पाशषवक, र सधाउर्

र्सककर्े चथए, र िासमा यही कारणले र्ै नतर्ीहरूलाई “वर्-पशुहरू” भर्ेर भनर्यो। नतर्ीहरूलाई
सधाउर् सककँदै र्चथयो, त्यसैले नतर्ीहरूलाई पाल्र् सककँदै र्चथयो, र नतर्ीहरू मार्वजानतसँग र्मलेर

बस्र् वा मार्वजानतको िानतर पररश्रम गर्च सक्दै र्चथए। नतर्ीहरूलाई पाल्र् र्सककर्े, नतर्ीहरूले

मार्वजानतको लाचग काम गर्च र्सक्र्े भएकाले र्ै, नतर्ीहरू मार्वजानतबाट टाढा बस्र्ुपथ्यो, र
मानर्स नतर्ीहरूको र्म्जक जार् सक्दै र्चथयो। यसैले, नतर्ीहरू मार्वजानतबाट टाढा बस्र्ुपर्े भएकोले
र मानर्स नतर्ीहरूको र्म्जक जार् र्सक्र्े भएकोले, सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई प्रदार् गर्ुचभएको
म्जम्मेवारी अथाचत ् पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गललाई रक्षा गर्े काम नतर्ीहरूले पूरा गर्च सके। नतर्ीहरूको

जङ्ग्गलीपर्ले पहाड-पवचतलाई सुरक्षा ददयो र वर्-जङ्ग्गलको रिवारी गर्यो, र यो नतर्ीहरूको अम्स्तत्व
र सन्तार् उत्पादर्को लाचग सबैभन्दा उिम सुरक्षा र सुनर्म्श्र्तता चथयो। यसको साथै, नतर्ीहरूको

जङ्ग्गलीपर्ले सबै थोकको बीर्मा सन्तल
ु र् कायम राख्यो र यसको सुनर्म्श्र्तता प्रदार् गर्यो।
नतर्ीहरूको आगमर्ले पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गललाई सहयोग र सुरक्षा र्मल्यो; नतर्ीहरूको आगमर्ले
अर्ल र ररिो पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गलमा असीर्मत जोश र जीवर् शम्क्त ल्यायो। यस षवन्दद
ु े खि
यता, पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गल नतर्ीहरूको स्थायी बासस्थार् बन्यो, र नतर्ीहरूले कदहल्यै आफ्र्ो

घर गुमाउर्ेवाला चथएर्र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूकै लाचग र्ै पहाड-पवचत र वर्-जङ्ग्गल दे िा परे का र
अम्स्तत्वमा आएका चथए; वर्-पशुहरूले आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्ेवाला चथए र नतर्लाई सुरक्षक्षत

गर्चको लाचग आफूले सक्र्े सबै गर्ेवाला चथए। त्यसरी र्ै, वर्-पशुहरूले नतर्ीहरूको क्षेत्रलाई कायम
राख्र्, र सम्ृ ष्टकताचले स्थाषपत गर्चभ
ु एको सबै थोकमा सन्तल
ु र् कायम राख्र् नतर्ीहरूको पाशषवक

प्रकृनतलाई नर्रन्तर प्रयोग गर्चको लाचग सम्ृ ष्टकताचले ददर्ुभएका आदे शहरूलाई कडाइका साथ पालर्
गर्ेवाला चथए, र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई प्रदशचर् गर्ेवाला चथए!
सक्ृ ष्टकताछको अक्ख्तयारको अिीनतामा, सबै थोक मसद्ि र्न ्
र्रार्ुरुङ्ग्गी र माछा, रूि-बबरुवा र फूलहरूजस्ता र्ल्र् सक्र्े र र्ल्र् र्सक्र्ेलगायत, र छै टौं

ददर्मा बर्ाइएका र्ौपाया, कीराफट्याङ्ग्िा, र वर्-पशुहरूलगायत, परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका यावत ्
थोक—परमेश्वरको र्जरमा ती सबै असल चथए, यसको साथै, परमेश्वरको र्जरमा उहाँको
योजर्ाअर्ुसार, यी कुराहरू सबैले र्सद्धताको र्शिर प्राप्त गरे का चथए र नतर्ीहरू परमेश्वरले

हार्सल गर्च र्ाहर्भ
ु एका मापदण्डहरूमा पग
ु ेका चथए। र्रणबद्ध रूपमा, सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ो
योजर्ाअर्ुरूप र्ै आफ्र्ो अर्भप्रायको काम गर्ुचभयो। एकपनछ अको गदै , उहाँले सम्ृ ष्ट गर्े अर्भप्राय

राख्र्ुभएका कुराहरू दे िा परे , र हरे क कुराको दे िा पराइ सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको प्रनतबबम्ब,
उहाँको अम्ख्तयारको मूतचता चथयो; यो मूतचताको कारण, सारा जीवहरू सम्ृ ष्टकताचको अर्ुिह र
बन्दोबस्तप्रनत आभारी र्भई बस्र् सकेर्र् ्। परमेश्वरका आश्र्यचजर्क कायचहरू आफै प्रकट हुर्े
क्रममा, यो संसार एक-एक गरी परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका सबै कुराहरूद्वारा भररपूणच भए, र यो
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लथार्लङ्ग्गपर् र अन्धकारबाट स्पष्टता र ज्योनतमा, मत्ृ युको सन्र्ाटादे खि जीवन्त र असीर्मत
जीवर् शम्क्तमा पररवतचर् भयो। सम्ृ ष्टका सबै थोकमाझ, ठूलादे खि सार्ासम्म, सार्ादे खि अनत

सक्ष्
ु मसम्म, सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र शम्क्तले सम्ृ ष्ट र्गरे को केही पनर् चथएर्, र हरे क जीवको
अम्स्तत्वको अद्षवतीय र अन्तनर्चदहत आवश्यकता र मूल्य चथयो। नतर्ीहरूको आकार र संरर्र्ामा

रहे का र्भन्र्ताहरूका बावजूद पनर्, नतर्ीहरूलाई सम्ृ ष्टकताचले सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अधीर्मा
रही म्जउर्े गरी बर्ाउर्ुभएको चथयो। कदहलेकहीीँ मानर्सहरूले एउटा अत्यन्तै कुरूप कीरालाई
दे ख्छर् ्, अनर् भन्छर् ्, “त्यो कीरा अत्यन्तै भयार्क छ, त्यसकारण यस्तो कुरूप थोक परमेश्वरले

बर्ाउर्ुभएको हुँदै-होइर्—उहाँले त्यस्तो कुरूप थोक सम्ृ ष्ट गर्च सक्र्ुहुन्र्।” कस्तो मूिच सोर्!
नतर्ीहरूले त यसो भन्र्ुपर्े हो, “यो कीरा यनत कुरूप भए पनर्, परमेश्वरले र्ै यसलाई बर्ाउर्ुभएको
हो, त्यसकारण पक्कै पनर् यसको आफ्र्ै अद्षवतीय उद्दे श्य हुर्ुपछच ।” परमेश्वरका षवर्ारहरूमा,
आफूले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका षवर्भन्र् जीषवत प्राणीहरूलाई उहाँले हरे क स्वरूप र हरे क प्रकारका प्रकायच

र प्रयोजर्हरू ददर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएको चथयो, त्यसकारण परमेश्वरले बर्ाउर्ुभएका कुर्ै पनर्
थोक उही कपडा काटे र र्सलाइएका वस्त्रहरूजस्तो चथएर्र् ्। नतर्ीहरूको बादहरी रूपदे खि र्भत्री

बर्ावटसम्म, नतर्ीहरूको म्जउर्े शैलीदे खि नतर्ीहरूले ओगट्र्े स्थार्सम्म—हरे क कुरा फरक छ।

गाईसँग गाईकै रूप हुन्छ, गधासँग गधाकै रूप हुन्छ, र्मगचसँग र्मगचकै रूप हुन्छ, र हािीसँग हािीकै
रूप हुन्छ। के कुर्र्ादहँ सबैभन्दा राम्रो दे खिन्छ, र कुर्र्ादहँ सबैभन्दा कुरूप दे खिन्छ भर्ेर तैँले
भन्र् सक्छस ्? के कुर्र्ादहँ सबैभन्दा उपयोगी छ, र कुर्को अम्स्तत्व सबैभन्दा कम आवश्यक छ
भर्ेर तैँले भन्र् सक्छस ्? कनतपय मानर्सहरूलाई हािीको रूप मर् पछच , तर जर्मर्मा िेती गर्चको
लाचग कसैले पनर् हािीको प्रयोग गदै र्र् ्; कनतलाई र्संह र बाघको रूप मर् पछच , ककर्भर्े नतर्ीहरूको

रूप सबै थोकभन्दा आकिचक दे खिन्छ, तर के तँ नतर्लाई घरपालव
ु ा जर्ावरको रूपमा राख्र्

सक्छस ्? छोटकरीमा भन्दा, जब सम्ृ ष्टका असंख्य थोकको कुरा आउँ छ, मानर्सले सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारलाई काम गर्च ददर्ुपछच , भन्र्ुको अथच, सम्ृ ष्टकताचले यावत ् थोकको नर्म्म्त तय गर्ुचभएको

क्रमलाई काम गर्च ददर्ुपछच ; सबैभन्दा बुद्चधमार्ी मर्ोवनृ त यही हो। सम्ृ ष्टकताचको मौर्लक
अर्भप्रायहरूको िोजी गर्े, र त्यसको पालर्ा गर्े मर्ोवनृ त मात्रै सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको साँर्ो

स्वीकार र सनु र्म्श्र्तता हो। यो परमेश्वरको र्जरमा असल छ, त्यसकारण, मानर्सले गल्ती
भेट्टाउर्ुको कारण के हो त?

यसरी, सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारअन्तगचतका यावत ् थोकले सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको र्याँ

जयगार् गाउर्ुपछच , उहाँले र्याँ ददर्मा गर्ुचभएको कामको लाचग सार्दार शुभारम्भ गर्ुचपछच , र यस
क्षणमा सम्ृ ष्टकताचले उहाँको व्यवस्थापर् कायचमा र्याँ पष्ृ ठ पनर् िोल्र्ुहुर्ेछ। वसन्तमा मर्
ु ा उम्रर्े,

िीष्ममा पाक्र्े, शरदमा कटर्ी गर्े, र र्शर्शरमा भण्डारण गर्ेसम्बन्धी सम्ृ ष्टकताचले तोक्र्ुभएको
नर्यमअर्ुसार, सबै थोकले सम्ृ ष्टकताचको व्यवस्थापर् योजर्ालाई प्रनतबबम्म्बत गर्ेछर् ्, र नतर्ीहरूले

नतर्ीहरूका आफ्र्ै र्याँ ददर्, र्याँ सुरुवात, र र्याँ जीवर् यात्रालाई स्वागत गर्ेछर् ्। सम्ृ ष्टकताचको

अम्ख्तयारको सावचभौर्मकताको अधीर्मा हरे क ददर्लाई स्वागत गर्चको लाचग नतर्ीहरू म्जइरहर्ेछर् ्
र अर्वरत रूपमा वद्
ृ चध हुँदै जार्ेछर् ् …
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सक्ृ ष्ट गररएको र सक्ृ ष्ट नगररएको कुनै पतन प्रार्ीले सक्ृ ष्टकताछको पहहचानलाई प्रततस्थापन

गनछ सक्िै न

उहाँले यावत ् थोकको सम्ृ ष्ट गर्च सुरु गर्ुचभएदे खि र्ै, परमेश्वरको शम्क्त व्यक्त हुर् र प्रकट
हुर् थाल्यो, ककर्भर्े परमेश्वरले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्च वर्र्को प्रयोग गर्ुचभयो। उहाँले नतर्ीहरूलाई
जसरी सम्ृ ष्ट गर्ुचभए तापनर्, उहाँले नतर्ीहरूलाई जुर् कारणले सम्ृ ष्ट गर्ुचभए तापनर्, सबै थोक

परमेश्वरकै वर्र्को कारण हुर् आए र दृढ भई िडा भए र अम्स्तत्वमा रहे ; सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय
अम्ख्तयार यही र्ै हो। संसारमा मार्वजानत दे िा पर्ुचभन्दा पदहलेको समयमा, सम्ृ ष्टकताचले
मार्वजानतको लाचग सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्च आफ्र्ो शम्क्त र अम्ख्तयारको प्रयोग गर्ुचभयो, र
मार्वजानतको लाचग म्जउर्े उपयुक्त वातावरण तयारी गर्चको लाचग आफ्र्ो अद्षवतीय षवचधहरूको

प्रयोग गर्ुचभयो। उहाँले गर्ुचभएको सबै कुरा मार्वजानतको तयारीको लाचग चथयो, जसले र्ाँडै र्ै
उहाँको सास प्राप्त गर्च लागेको चथयो। भन्र्ुको अथच, मार्वजानतको सम्ृ ष्ट गररर्भ
ु न्दा पदहलेको
समयमा, मार्वजानतभन्दा फरक रहे का सबै प्राणीहरूमा, स्वगचहरू, ज्योनतहरू, समुद्रहरू, र भूर्म जस्ता

ठूला कुराहरूमा, र पशु-प्राणी र र्रार्ुरुङ्ग्गीजस्ता सार्ा कुराहरूमा, साथै र्ाङ्ग्गो आँिाले दे ख्र्
र्सककर्े षवर्भन्र् प्रकारका ब्याक्टे ररया लगायत कीरा-फट्याङ्ग्िा र सूक्ष्मजीवहरूमा परमेश्वरको

अम्ख्तयार प्रदशचर् गररएको चथयो। हरे कलाई सम्ृ ष्टकताचको वर्र्ले जीवर् ददएको चथयो, सम्ृ ष्टकताचकै
वर्र्को कारण हरे क सङ्ग्ख्यामा वद्
ृ चध भए, र उहाँकै वर्र्को कारण हरे क र्ै सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकताको अधीर्मा म्जए। नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचको सास प्राप्त र्गरे का भए तापनर्,
नतर्ीहरूका षवर्भन्र् रूप र संरर्र्ाद्वारा र्ै नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचद्वारा नतर्ीहरूलाई ददइएको
जीवर्-शम्क्त प्रदशचर् गरे ; सम्ृ ष्टकताचले मार्वजानतलाई ददर्भ
ु एको बोल्र् सक्र्े क्षमता नतर्ीहरूले

प्राप्त र्गरे तापनर्, सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई ददर्भ
ु एको नतर्ीहरूको जीवर् व्यक्त गर्े तररका

नतर्ीहरू प्रत्येकले प्राप्त गरे , जुर् मानर्सको भािाभन्दा फरक चथयो। सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारले
अर्ल दे खिर्े भौनतक वस्तुलाई त्यो कदहल्यै हराएर र्जाओस ् भर्ेर जीवर्शम्क्त मात्र ददँ दैर्, तर
उहाँले हरे क जीषवत प्राणीलाई सन्तार् पैदा गरे र वद्
ृ चध हुर्े प्राकृनतक गुण पनर् ददर्ुहुन्छ, ताकक
नतर्ीहरू कदहल्यै हराएर र्जाऊर् ्, ताकक सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूलाई ददर्भ
ु एको बाँच्र्े सम्बन्धी नर्यम

र र्सद्धान्तहरूलाई नतर्ीहरूले एकपनछ अको पस्
ु ता गदै हस्तान्तरण गदै जाऊर् ्। सम्ृ ष्टकताचले
आफ्र्ो अम्ख्तयार जुर् ककर्समले प्रयोग गर्ुचहुन्छ त्यसले वह
ृ त ् वा सूक्ष्म दृम्ष्टकोणलाई कठोरताको
साथ पालर्ा गदै र्, र यो कुर्ै पनर् रूपमा सीर्मत छै र्; उहाँले ब्रह्माण्डका कायचवाहीहरूलाई आदे श

ददर् र सबै थोकको जीवर् र मत्ृ यम
ु ाचथ सावचभौर्मकता राख्र् सक्र्ुहुन्छ, यसको साथै, सबै थोकले
उहाँकै सेवा गरूर् ् भर्ेर नतर्लाई र्मलाउर्ुहुन्छ; उहाँले पहाड-पवचत, र्दीर्ाला, र तालतलैयाले कसरी
काम गछच र् ् नतर्लाई व्यवस्थापर् गर्च, र नतर्ीहरूर्भत्र भएका कुराहरूलाई शासर् गर्च सक्र्ुहुन्छ,

त्यस बाहे क, उहाँ सबै थोकलाई जे र्ादहन्छ त्यो प्रदार् गर्च सक्र्ुहुन्छ। मार्वजानत बाहे क सबै
थोकको बीर्मा सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय अम्ख्तयारको प्रकटीकरण यही र्ै हो। त्यस्तो प्रकटीकरण

जीवर्कालको लाचग मात्रै होइर्; यो कदहल्यै सककँदै र्, र् त यसले षवश्राम र्ै गछच , र यसलाई कुर्ै
1959

पनर् व्यम्क्त वा थोकले पररवतचर् गर्च वा क्षनत पुर्याउर् सक्दै र्, र् त कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा थोकले

यसलाई थप्र् वा घटाउर् र्ै सक्छ—ककर्भर्े कसैले पनर् सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार्लाई प्रनतस्थापर्
गर्च सक्दै र्, त्यसकारण सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई सम्ृ ष्ट गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले प्रनतस्थापर्
गर्च सक्दै र्; सम्ृ ष्ट र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले यसलाई प्राप्त गर्च सक्दै र्। उदाहरणको लाचग

परमेश्वरका दत
ू हरू र स्वगचदत
ू हरूलाई र्लऊँ। नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको शम्क्त छै र्, सम्ृ ष्टकताचको

अम्ख्तयार हुर्े कुरा त परै जाओस ्, र नतर्ीहरूमा सम्ृ ष्टकताचको सार र्भएको कारण नतर्ीहरूमा
परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयार हुँदैर्। परमेश्वरका दत
ू हरू र स्वगचदत
ू हरूजस्ता सम्ृ ष्ट र्गररएका
प्राणीहरूले परमेश्वरको सट्टामा केही कुराहरू गर्च सक्र्े भए तापनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरूसँग मानर्समा र्भएका केही शम्क्त भए तापनर्, नतर्ीहरूसँग

परमेश्वरको अम्ख्तयार छै र्, अथाचत ् सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्े, सबै थोकमाचथ हुकुम गर्े, र सबै थोकमाचथ
सावचभौर्मकता राख्र्े परमेश्वरको अम्ख्तयार नतर्ीहरूसँग छै र्। त्यसकारण, परमेश्वरको
अद्षवतीयतालाई सम्ृ ष्ट र्गररएको प्राणीले प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्, त्यसरी र्ै, सम्ृ ष्ट र्गररएको

कुर्ै पनर् प्राणीले परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। के बाइबलमा,
परमेश्वरको कुर्ै दत
ू ले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्यो भर्ेर तैँले पढे को छस ्? परमेश्वरले सबै थोक सम्ृ ष्ट

गर्चको लाचग ककर् उहाँको कुर्ै पनर् दत
ू वा स्वगचदत
ू हरूलाई िटाउर्ुभएर्? ककर्भर्े नतर्ीहरूसँग
परमेश्वरको अम्ख्तयार चथएर्, त्यसकारण परमेश्वरको अम्ख्तयार प्रयोग गर्े क्षमता नतर्ीहरूसँग

चथएर्। सबै प्राणीहरू जस्तै, नतर्ीहरू सबै र्ै सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको अधीर्मा, र सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारको अधीर्मा छर् ्, त्यसरी र्ै, सम्ृ ष्टकताच नतर्ीहरूका परमेश्वर र नतर्ीहरूका सावचभौम

हुर्ुहुन्छ। नतर्ीहरूमध्ये हरे कको बीर्मा—र्ाहे ती कुलीर् वा र्ीर् होऊर् ्, ठूलो शम्क्त भएको वा
सार्ो शम्क्त भएका होऊर् ्—सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई र्ाघ्र् सक्र्े एउटै छै र्, त्यसकारण,

नतर्ीहरूका बीर्मा, सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार्लाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्र्े एउटै छै र्। नतर्ीहरूलाई
कदहल्यै पनर् परमेश्वर भनर्र्ेछैर्, र नतर्ीहरू कदहल्यै पनर् सम्ृ ष्टकताच बन्र् सक्र्ेछैर्र् ्। यी
अपररवतचर्ीय सत्यता र तथ्यहरू हुर् ्!

माचथको सङ्ग्गनतबाट, के हामी नर्म्र् कुरालाई जोड ददर् सक्छौं त: सबै थोकका सम्ृ ष्टकताच र

शासक, जोसँग अद्षवतीय अम्ख्तयार र अद्षवतीय शम्क्त छ, उहाँलाई मात्रै अद्षवतीय परमेश्वर
स्वयम ् भर्ेर भन्र् सककन्छ? यस बबन्दम
ु ा, त्यस्तो प्रश्र् अत्यन्तै गहर् छ भन्र्े नतमीहरूलाई
लाग्र् सक्छ। नतमीहरू एक क्षणको लाचग यसलाई बुझ्र् सक्दै र्ौ, र यसर्भत्रको सारलाई बुझ्र्
सक्दै र्ौ, त्यसकारण अदहलेको लाचग नतमीहरूलाई यो उिर ददर्ु कदठर् छ भन्र्े लाग्छ। त्यस

हकमा, मैले मेरो सङ्ग्गनतलाई जारी राख्र्ुपछच । त्यसपनछ, म नतमीहरूलाई परमेश्वरको स्वार्मत्वमा
मात्रै रहे को अम्ख्तयार र शम्क्तको षवर्भन्र् पक्षका वास्तषवक कामहरू दे ख्र्े तुल्याउर्ेछु, यसरी म

नतमीहरूलाई परमेश्वरको अद्षवतीयपर्, र परमेश्वरको अद्षवतीय अम्ख्तयार भर्ेको के हो त्यसलाई
साँर्ो रूपमा बुझ्र्े, कदर गर्े, र जान्र्े तुल्याउर्ेछु।
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२. मातनससिँग करार स्थावपत गनछ परमेश्वरले आफ्नो वचनको प्रयोग गनुछहुन्र्
उत्पषि ९:११-१३ अनर् म नतमीहरूसँग मेरो करार स्थाषपत गर्ेछु, र् त जलप्रलयको पार्ीले

अब उप्रान्त सबै मानर्सहरूलाई र्ष्ट गर्ेछ, र् त पथ्
ृ वीलाई र्ष्ट गर्चको नर्म्म्त कुर्ै जलप्रलय र्ै
हुर्ेछ। अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, यो म र नतमीहरू र नतमीहरूसँग भएका हरे क जीषवत प्राणीका
बीर् अर्न्त पस्
ु तासम्मको नर्म्म्त मैले बर्ाएको करारको चर्र्ो हो: म बादलमा इन्द्रे र्ी राख्र्ेछु
र त्यो म र पथ्
ृ वीको बीर्मा भएको करारको चर्र्ो हुर्े छ।

उहािँले सबै थोक बनाइसक्नुभएपतर्, सक्ृ ष्टकताछको अक्ख्तयारलाई फेरर एकपटक इन्द्रे नीको

करारमा पुक्ष्ट र प्रििछन गररन्र्

सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार सबै प्राणीहरूका बीर्मा सँधै प्रदशचर् र प्रयोग गररन्छ, र उहाँले सबै

थोकको नर्यनतमाचथ शासर् मात्रै गर्ुचहुन्र्, बरु उहाँले त आफ्र्ै हातले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको षवशेि
प्राणी र फरक जीवर् संरर्र्ा भएको र फरक जीवर् शैलीमा अम्स्तत्वमा रहर्े मार्वजानतलाई

पनर् शासर् गर्चुहुन्छ। सबै थोक बर्ाइसकेपनछ, सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ो अम्ख्तयार र शम्क्त व्यक्त
गर्े कायचलाई थाती राख्र्ुभएर्; उहाँको लाचग, उहाँको हातबाट मार्वजानत साँर्ो रूपमा

जम्न्मसकेपनछ मात्रै सबै थोक र सम्पूणच मार्वजानतको नर्यनतमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्े उहाँको
अम्ख्तयार औपर्ाररक रूपमा सुरु भयो। उहाँले मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े , र मार्वजानतलाई

शासर् गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभयो; उहाँले मार्वजानतलाई मुम्क्त ददर्े र मार्वजानतलाई साँर्ो रूपमा
प्राप्त गर्े, सबै थोकलाई शासर् गर्च सक्र्े मार्वजानतलाई प्राप्त गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभयो; उहाँले
त्यस्तो मार्वजानतलाई उहाँको अम्ख्तयारको अधीर्मा म्जउर्े र उहाँको अम्ख्तयारलाई जान्र् र

पालर्ा गर्च लगाउर्े अर्भप्राय राख्र्ुभयो। तसथच, परमेश्वरले आफ्र्ो वर्र् प्रयोग गरे र मानर्सको

बीर्मा आचधकाररक रूपमा आफ्र्ो अम्ख्तयार व्यक्त गर्च सुरु गर्ुचभयो, र आफ्र्ो वर्र्लाई प्रकट
गर्च आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोग गर्च थाल्र्ुभयो। अवश्य र्ै, यो प्रकक्रयामा परमेश्वरको

अम्ख्तयारलाई सबै स्थार्मा प्रदशचर् गररयो; मैले केही नर्म्श्र्त, चर्रपररचर्त उदाहरणहरूलाई मात्रै
छर्ौट

गरे को

छु, जसमाफचत

नतमीहरूले

परमेश्वरको

अद्षवतीयपर्

र

उहाँको

अद्षवतीय

अम्ख्तयारलाई बुझ्र् र जान्र् सक्छौ।

उत्पषि ९:११-१३ को अर्ुच्छे द र परमेश्वरले गर्चभ
ु एको संसारको सम्ृ ष्टको षववरणसम्बन्धी

माचथका अर्ुच्छे दहरूमा समार्ता छ, तैपनर् नतर्मा र्भन्र्ता पनर् छ। समार्ता के हो? आफ्र्ो
अर्भप्रायअर्ुसार गर्चको लाचग परमेश्वरले वर्र्को प्रयोग गर्ुचभयो भन्र्े अथचमा समार्ता छ, र

यहाँ उद्धत
ृ गररएका अर्ुच्छे दहरूले परमेश्वरले मानर्ससँग गर्ुचभएको बाताचलापलाई जर्ाउँ छ भन्र्े
अथचमा र्भन्र्ता छ, जसमा उहाँले मानर्ससँग करार स्थापर्ा गर्ुचभयो र करारमा के समावेश छ

भन्र्े कुरा मानर्सलाई बताउर्ुभयो। मानर्ससँगको उहाँको वाताचलापको अवचधमा परमेश्वरको

अम्ख्तयारको यो प्रयोग हार्सल गररयो, भन्र्ुको अथच, मार्वजानतको सम्ृ ष्ट हुर्ुभन्दा पदहले ,
परमेश्वरका वर्र्हरू उहाँले सम्ृ ष्ट गर्च र्ाहर्ुभएका प्राणीहरूमा जारी गररएका नर्दे शर् र आदे श हरू
चथए। तर अब परमेश्वरको वर्र् सुन्र्को लाचग कुर्ै व्यम्क्त चथयो, त्यसकारण उहाँको वर्र्
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मानर्ससँगको वाताचलाप र मानर्सलाई ददइएको अती र सल्लाह पनर् चथयो। यसको साथै ,
परमेश्वरका वर्र्हरू उहाँको अम्ख्तयार बोक्र्े आज्ञाहरू चथए, जसलाई सबै थोकको सामुन्र्े जारी
गररएको चथयो।

यो अर्ुच्छे दमा परमेश्वरको कुर् कायचको षववरण ददइएको छ? जलप्रलयद्वारा उहाँले संसारलाई

र्ष्ट गररसक्र्ुभएपनछ परमेश्वरले मानर्ससँग स्थापर्ा गर्ुचभएको करारलाई यो अर्ुच्छे दमा
अर्भलेि गररएको छ; यसले मानर्सलाई के बताउँ छ भर्े परमेश्वरले संसारमा यस्तो षवर्ाश फेरर

ल्याउर्ह
ु ु र्ेछैर्, यसको लाचग परमेश्वरले एउटा चर्न्हको सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु यो। यो चर्न्ह के चथयो?
धमचशास्त्रमा “म बादलमा इन्द्रे र्ी राख्र्ेछु र त्यो म र पथ्
ृ वीको बीर्मा भएको करारको चर्र्ो हुर्े
छ।” भर्ेर भनर्एको छ। यी सम्ृ ष्टकताचले मार्वजानतसँग बोल्र्ुभएका मूल वर्र्हरू हुर् ्। उहाँले यी

वर्र्हरू भन्र्ुभएपनछ, मानर्सको अनघ एउटा इन्द्रे णी दे िा पर्यो, र आजको ददर्सम्म र्ै यो यस्तै
रदहआएको छ। सबैले त्यस्तो इन्द्रे णी दे िेको हुन्छ, र जब तँ यसलाई दे ख्छस ्, यो कसरी दे िा पछच

के तँलाई थाहा छ? यसलाई प्रमाखणत गर्च, वा यसको स्रोत पिा लगाउर्, वा यो कहाँबाट आउँ छ
भन्र्े पदहर्ार् गर्च षवज्ञार्ले सकेको छै र्। ककर्भर्े इन्द्रे णी सम्ृ ष्टकताच र मानर्सको बीर्मा स्थाषपत
गररएको करारको चर्न्ह हो; यसको लाचग कुर्ै वैज्ञानर्क आधार र्ादहँदैर्, यो मानर्सले बर्ाएको

होइर्, र् त मानर्सले यसलाई पररवतचर् गर्च र्ै सक्छ। उहाँले आफ्र्ा वर्र्हरू बोल्र्ुभएपनछको
यो सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको नर्रन्तरता हो। सम्ृ ष्टकताचले मानर्ससँगको आफ्र्ो करार र आफ्र्ो
प्रनतज्ञालाई पालर् गर्च आफ्र्ै नर्म्श्र्त षवचधको प्रयोग गर्ुचभयो, त्यसकारण उहाँले स्थापर्ा

गर्ुचभएको करारको चर्न्हको रूपमा उहाँले इन्द्रे णीको प्रयोग गर्ुचभएको कुरा स्वगीय अध्यादे श र

नर्यम र्ै चथयो जुर् सदासवचदा र्ै अपररवनतचत रहर्ेछ, र्ाहे त्यो सम्ृ ष्टकताचको हकमा होस ् वा सम्ृ ष्ट
गररएको मार्वजानतको हकमा। यो अपररवतचर्ीय नर्यम उहाँले सबै थोक सम्ृ ष्ट गररसक्र्ुभएपनछको
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अको साँर्ो प्रकटीकरण हो भर्ेर भन्र्ुपछच , र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार र

शम्क्त असीर्मत छ भर्ेर भन्र्ैपछच ; उहाँले इन्द्रे णीलाई चर्न्हको रूपमा गर्ुचभएको प्रयोग सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारको नर्रन्तरता र षवस्तार हो। यो परमेश्वरले आफ्र्ो वर्र्को प्रयोग गरे र गर्ुचभएको
अको काम चथयो, र वर्र् प्रयोग गरे र परमेश्वरले मानर्ससँग स्थापर्ा गर्ुचभएको करारको चर्न्ह

चथयो। उहाँले जे ल्याउर्े अठोट गर्चभ
ु एको चथयो, र यो जसरी परू ा गररर्े र हार्सल गररर्ेचथयो

त्यसको बारे मा उहाँले मानर्सलाई बताउर्ुभयो। यसरी उक्त कुरापरमेश्वरको मुिको वर्र् अर्ुसार
पूरा भयो। त्यस्तो शम्क्त परमेश्वरसँग मात्रै छ, र उहाँले यी वर्र्हरू बोल्र्ुभएपनछको हजारौं

विचपनछ आज समेत, परमेश्वरको मुिले बोलेर आएको इन्द्रे णीलाई मानर्सले हे र्च सक्छ। परमेश्वरले
बोल्र्ुभएका यी वर्र्हरूका कारण, यो कुरा आजको ददर्सम्मै तलमाचथ र्भई अपररवनतचत रहे को

छ। कसैले पनर् यो इन्द्रे णीलाई हटाउर् सक्दै र्, कसैले पनर् यसको नर्यम पररवतचर् गर्च सक्दै र्,

र यो केवल परमेश्वरको वर्र्को लाचग मात्रै अम्स्तत्वमा रहन्छ। परमेश्वरको अम्ख्तयार वास्तवमा
यही र्ै हो। “परमेश्वरको वर्र् जषि असल छ उहाँ त्यनत र्ै असल हुर्ुहुन्छ, र उहाँको वर्र्
पुराहुर्ेछ, अनर् उहाँले जे हार्सल गर्ुचहुन्छ ती सदासवचदा रदहरहन्छर् ्” यस्ता वर्र्हरू यहाँ स्पष्ट

रूपमा प्रकट हुन्छर् ्, र यो परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको स्पष्ट चर्न्ह र षवशेिता हो। त्यस्तो
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चर्न्ह वा षवशेिता सम्ृ ष्ट गररएको कुर्ै पनर् प्राणीसँग छै र् वा नतर्मा दे खिँदैर्, र् त सम्ृ ष्ट

र्गररएको कुर्ै प्राणीमा र्ै यो दे खिन्छ। यो अद्षवतीय परमेश्वरको स्वार्मत्वमा मात्रै छ, र यसले

सम्ृ ष्टकताचमा नर्दहत पदहर्ार् र सारलाई प्राणीहरूको पदहर्ार् र सारबाट अलग गछच । यसको साथै,
यो त्यस्तो चर्न्ह र षवशेिता हो जसलाई परमेश्वर स्वयम ् बाहे क सम्ृ ष्ट गररएको वा सम्ृ ष्ट
र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले कदहल्यै र्ाघ्र् सक्दै र्।

मानर्ससँग परमेश्वरले आफ्र्ो करार स्थापर्ा गर्ुचभएको कायच नर्कै महत्त्वपूणच चथयो, जसलाई

मानर्ससँग आफ्र्ो तथ्य व्यक्त गर्च र उहाँको इच्छा मानर्सलाई बताउर्को लाचग प्रयोग गर्े
अर्भप्राय उहाँको चथयो। यसको लाचग उहाँले मानर्ससँग करार स्थापर्ा गर्चको लाचग षवशेि चर्न्हको
प्रयोग गदै अद्षवतीय षवचधको प्रयोग गर्ुचभयो, जुर् चर्न्ह उहाँले मानर्ससँग स्थाषपत गर्ुचभएको

करारको प्रनतज्ञा चथयो। त्यसोभए, के यो करारको स्थापर्ा महार् घटर्ा चथयो? यो कनत महार् ्
चथयो? करार यनत षवशेि हुर्ुको कारण ठ्याक्कै यही र्ै हो: यो मानर्स-मानर्सले एक-अकाचको

बीर्मा स्थापर्ा गरे को करार चथएर्, र् त एउटा समूहले अको समूहसँग, वा एउटा दे शले अको

दे शसँग स्थापर्ा गरे को करार र्ै चथयो, तर यो सम्ृ ष्टकताच र सम्पूणच मार्वजानतको बीर्मा स्थापर्ा
गररएको करार चथयो, र सम्ृ ष्टकताचले सबै थोक रद्द गर्ुचहुर्े ददर्सम्म यो मान्य रहर्ेछ। यो करार
लागू गर्े सम्ृ ष्टकताच र्ै हुर्ुहुन्छ, र यसलाई कायम राख्र्े पनर् सम्ृ ष्टकताच र्ै हुर्ह
ु ु न्छ। छोटकरीमा
भन्दा, मार्वजानतसँग स्थापर्ा गररएको इन्द्रे णीको करारको सम्पण
ू चता सम्ृ ष्टकताच र मार्वजानतको
बीर्मा भएको कुराकार्ी अर्ुसार पूरा भयो र हार्सल गररयो, र यो आजको ददर्सम्मै त्यही

अवस्थामा रदहआएको छ। प्राणीहरूले सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारमा समषपचत हुर्े, त्यसको पालर्ा गर्े,
त्यसमा षवश्वास गर्े, त्यसको कदर गर्े, त्यसको साक्षी ददर्े, र त्यसलाई सम्मार् गर्े बाहे क के
गर्च सक्छर् ्? ककर्भर्े त्यस्तो करार स्थापर्ा गर्े शम्क्त अद्षवतीय परमेश्वरमा बाहे क कसैसँग

छै र्। बारम्बार इन्द्रे णी दे िा पर्ुच भर्ेको सम्ृ ष्टकताच र मार्वजानतको बीर्मा गररएको करारको
बारे मा मार्वजानतलाई गररर्े घोिणा हो र त्यसप्रनत ध्यार्ाकिचण गर्च उसलाई गररर्े बोलावट हो।

सम्ृ ष्टकताच र मार्वजानतको बीर्मा गररएको करार नर्रन्तर दे िा पर्े क्रममा, मार्वजानतलाई
इन्द्रे णी वा करार स्वयमलाई
्
होइर्, तर सम्ृ ष्टकताचको अपररवतचर्ीय अम्ख्तयारलाई दे िाइन्छ।

बारम्बार इन्द्रे णी दे िा पर्चल
ु े गप्ु त ठाउँ हरूमा सम्ृ ष्टकताचले गर्चह
ु ु र्े अथाह र आश्र्यचजर्क
कायचहरूलाई प्रदशचर् गछच , यसको साथै, यो कदहल्यै ओइर्लएर र्जार्े, कदहल्यै पररवतचर् र्हुर्े

सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको महत्त्वपूणच प्रनतबबम्ब हो। के यो सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय अम्ख्तयारको
अको पक्षको प्रदशचर् होइर् र?
३. परमेश्वरका आमिषहरू
्
उत्पषि १७:४-६ मेरो बारे मा भन्दा, हे र,् मेरो करार तँर्सतै छ र तँ धेरै जानतहरूको षपता

बन्र्ेछस ्। र् त अब तेरो र्ाम अब्राम र्ै हुर्ेछ, तर तेरो र्ाम अब्राहाम हुर्ेछ; ककर्कक मैले तँलाई
धेरै जानतहरूका षपता बर्ाएको छु। र म तँलाई अत्यन्तै फलवन्त बर्ाउर्ेछु र तँबाट जानतहरू
बर्ाउर्ेछु र तँबाट राजाहरू आउर्ेछर् ्।
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उत्पषि १८:१८-१९ अब्राहाम अवश्य र्ै महार् ् र शम्क्तशाली जानत बन्र्े छ र पथ्
ृ वीका सबै

जानतहरू नतर्मा र्ै आर्शषित हुर्ेछर् ्। ककर्कक म उसलाई चर्न्छु, कक उसले आफ्र्ा छोराछोरीहरू
र आफ्र्ो घरार्ालाई उर्लाई पछ्याउर्े आज्ञा ददर्ेछ र न्यानयक व्यवहार तथा न्याय गर्चको
नर्म्म्त नतर्ीहरूले यहोवाको मागच पालर् गर्ेछर् ्; ताकक यहोवाले अब्राहामलाई भन्र्ुभएका कुरा
उहाँले पूरा गर्ुचभएको होस ्।

उत्पषि २२:१६-१८ यहोवाले भन्र्ुभयो, म आफैले शपथ िाएको छु ककर्भर्े तैँले यो गरे को

छस ् र तैँले तेरो छोरा अथाचत ् तेरो एक मात्र छोरालाई रोकेको छै र्स ्: आर्शि मा
् म तँलाई आर्शि ्
ददर्ेछु र वद्
ृ चधमा तेरा सन्तार्लाई बढाएर आकाशका ताराहरूसरह, र समुद्र ककर्ारको बालुवासरह
वद्
ृ चध गर्ेछु; र तेरा सन्तार्ले त्यसका शत्रुहरूको प्रवेशद्वार कब्जा गर्ेछर् ्; र तेरा सन्तार्मा
पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूले आर्शि ् पाउर्ेछर्;् ककर्भर्े तैँले मेरो वर्र् पालर् गरे को छस ्।

अय्यूब ४२:१२ त्यसैले यहोवाले अय्यूबको पनछल्लो समयलाई नतर्को सुरुको समयभन्दा बढी

आर्शि ् ददर्ुभयो: ककर्भर्े नतर्ीर्सत र्ौध हजार भेडा, छ हजार ऊँट, एक हजार हल गोरु र एक
हजार गधा चथए।

सक्ृ ष्टकताछका वार्ीहरूका अद्ववतीय िैली र वविेषताहरू सक्ृ ष्टकताछको अद्ववतीय पहहचान र

अक्ख्तयारका धचन्ह हुन ्

धेरैले परमेश्वरका आर्शिहरू
्
िोजी गर्च, र प्राप्त गर्च र्ाहन्छर् ्, तर सबैले यी आर्शिहरू
्
प्राप्त

गदै र्र् ्, ककर्भर्े परमेश्वरका आफ्र्ै र्सद्धान्तहरू छर् ्, र उहाँले उहाँको आफ्र्ै तररकाले मानर्सलाई
आर्शि ् ददर्ुहुन्छ। परमेश्वरले मानर्ससँग गर्ुचहुर्े प्रनतज्ञाहरू, र उहाँले मानर्सलाई ददर्ुहुर्े अर्ुिहको
मात्रा मानर्सका षवर्ार र कायचहरूअर्स
ु ार नर्धाचररत गररन्छर् ्। त्यसो भए, परमेश्वरका
आर्शिहरूद्वारा
्
के दे िाइन्छ? नतर्मा मानर्सहरूले के दे ख्र् सक्छर् ्? यस बबन्दम
ु ा, हामी परमेश्वरले

कस्ता प्रकारका मानर्सहरूलाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ भन्र्ेबारे मा, र परमेश्वरले मानर्सलाई आर्शि ्
ददर्ेसम्बन्धी र्सद्धान्तहरूको बारे मा छलफललाई पन्छाऔं। बरु, परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्े
उद्दे श्यले, परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्े दृम्ष्टकोणबाट, परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुहुर्े
आर्शिको
् बारे मा हामी हे रौं।

माचथका धमचशास्त्रका र्ार वटै अर्ुच्छे दहरू परमेश्वरले मानर्सलाई आर्शि ् ददर्ुभएको बारे का

षववरणहरू हुर् ्। नतर्ले अब्राहाम र अय्यूबजस्ता परमेश्वरका आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्ेहरूको षवस्तत
ृ
व्याख्या गर्ुचका साथै परमेश्वरले ककर् आफ्र्ा आर्शिहरू
्
ददर्भ
ु यो त्यसका कारणहरू, र ती

आर्शिहरूमा
्
के कुरा समावेश चथए भन्र्े षववरण प्रदार् गछच । परमेश्वरका वाणीहरूको शैली र
तररका, र उहाँले जुर् दृम्ष्टकोण र स्थार्मा बसी बोल्र्ुभयो त्यसले मानर्सहरूलाई आर्शिहरू
् ददर्ुहुर्े

एउटै उहाँ र त्यस्ता आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्ेहरू फरक पदहर्ार्, हैर्सयत र सारका हुर् ् भन्र्े कुरा
बुझाउँ छ। यी वाणीहरूको शैली र तररका, र जुर् स्थार्मा रही ती बोर्लए त्यो सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार्
बोक्र्भ
ु एका परमेश्वरसँग मात्र सम्बम्न्धत अद्षवतीय कुरा हुर् ्। उहाँमा अम्ख्तयार र सामथ्यचका
साथसाथै सम्ृ ष्टकताचको सम्मार् र प्रताप छ जसमा कुर्ै पनर् मानर्सले कुर्ै शङ्ग्का गर्च सक्दै र्।
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सुरुमा हामी उत्पषि १७:४-६ लाई हे रौं: “मेरो बारे मा भन्दा, हे र,् मेरो करार तँर्सतै छ र तँ धेरै

जानतहरूको षपता बन्र्ेछस ्। र् त अब तेरो र्ाम अब्राम र्ै हुर्ेछ, तर तेरो र्ाम अब्राहाम हुर्ेछ ;
ककर्कक मैले तँलाई धेरै जानतहरूका षपता बर्ाएको छु। र म तँलाई अत्यन्तै फलवन्त बर्ाउर्ेछु
र तँबाट जानतहरू बर्ाउर्ेछु र तँबाट राजाहरू आउर्ेछर् ्।” यी वर्र्हरू परमेश्वरले अब्राहामसँग

स्थापर्ा गर्ुचभएको करार, साथै परमेश्वरले अब्राहामलाई ददर्ुभएको आर्शि ् चथयो: परमेश्वरले

अब्राहामलाई धेरै जानतका षपता बर्ाउँ दै हुर्ुहुन्थ्यो, नतर्लाई अत्यन्तै फलवार् ् तुल्याउँ दै हुर्ुहुन्थ्यो,
र नतर्ीद्वारा राष्रहरू िडा हुर्ेवाला चथए, र नतर्ीबाटै राजाहरू आउर्ेवाला चथए। के यी वर्र्हरूमा
तँ परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई दे ख्छस ्? अनर् कसरी तँ त्यस्तो अम्ख्तयार दे ख्छस ्? तँ परमेश्वरको

अम्ख्तयारको सारको कुर् पक्षलाई दे ख्छस ्? यी वर्र्हरूलाई ध्यार् ददएर पढ्दा, परमेश्वरका

वाणीहरूको बोलमा परमेश्वरको अम्ख्तयार र पदहर्ार् स्पष्ट रूपमा प्रकट गररएको छ भन्र्े कुरालाई
पिा लगाउर्ु कदठर् छै र्। उदाहरणको लाचग, जब परमेश्वरले “मेरो करार तँर्सतै छ, र तँ …
बन्र्ेछस ् … मैले तँलाई … बर्ाएको छु … म तँलाई … बर्ाउर्ेछु…,” भर्ी भन्र्ुभयो, “तँ बन्र्ेछस ्” र
“म बर्ाउर्ेछु,” जस्ता परमेश्वरको पदहर्ार् र अम्ख्तयारको स्वीकारोम्क्त ददर्े शब्दावलीहरू एक

दहसाबमा, सम्ृ ष्टकताचको षवश्वासर्ीयताको सर्
ू क हो; अको दहसाबमा, ती परमेश्वरले प्रयोग गर्ुचभएका
सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार् नर्दहत षवशेि वर्र्हरू हुर् ्—साथै ती परम्परागत शब्दभण्डारका भाग हुर् ्।
यदद कसैले अको व्यम्क्त अत्यन्तै फलवार् ् हुर्ेछ, नतर्ीहरूबाट राष्रहरू िडा हुर्ेछर् ्, र नतर्ीहरूबाट

राजाहरू आउर्ेछर् ् भन्र्े आशा गरे को छु भर्ी भन्छ भर्े, त्यो अवश्य र्ै एक प्रकारको कामर्ा हो,
प्रनतज्ञा वा आर्शि ् होइर्। त्यसकारण, मानर्सहरूले “म नतमीलाई यस्तो र उस्तो बर्ाउर्ेछु, नतमीले
यस्तो र उस्तो गर्ेछौ…,” भन्र्े आँट गदै र्र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूसँग त्यस्तो शम्क्त छै र् भन्र्े

नतर्ीहरूलाई थाहा हुन्छ; यो नतर्ीहरूको हातमा हुँदैर्, र नतर्ीहरूले यस्ता कुराहरू भर्े तापनर्,
नतर्ीहरूका वर्र्हरू नतर्ीहरूका इच्छा र अर्भलािाद्वारा उत्प्रेररत नर्रथचक शब्दहरू हुर्ेछर् ्। यदद
कसैले आफ्र्ा कामर्ाहरू पूरा गर्च सक्दै र्र् ् भन्र्े लाग्यो भर्े के नतर्ीहरूले यस्तो महार् ् शैलीमा

बोल्र्े आँट गछच र् ्? हरे कले आफ्र्ा सन्तार्को लाचग सबैले राम्रै होस ् भन्र्े कामर्ा गछच र् ्, र नतर्ीहरू
अनघ बढ्र्ेछर् ् र ठूलो सफलता प्राप्त गर्ेछर् ् भन्र्े आशा गछच र् ्। “नतर्ीहरूमध्ये एक जर्ा सम्राट

भयो भर्े यो कनत ठूलो सौभाग्यको कुरा हुर्ेचथयो! यदद एक जर्ा गभर्चर बन्यो भर्े त्यो पनर्
राम्रै हुर्ेचथयो—राम्रै हुर्ेचथयो जबसम्म नतर्ीहरू कुर्ै महत्त्वपूणच व्यम्क्त हुन्छर् ्!” यी सबै मानर्सहरूका
कामर्ाहरू हुर् ्, तर मानर्सहरूले आफ्र्ा सन्तार्को लाचग आर्शिहरूको
्
कामर्ा मात्रै गर्च सक्छर् ्,
नतर्ीहरूका कुर्ै पनर् प्रनतज्ञालाई पूरा गर्े वा त्यसलाई यथाथच तुल्याउर् सक्दै र्र् ्। आफ्र्ा हृदयमा,
हरे कलाई त्यस्ता कुराहरू हार्सल गर्े शम्क्त आफूसँग छै र् भन्र्े थाहा हुन्छ, ककर्भर्े नतर्ीहरूसँग
भएको सबै कुरा नतर्ीहरूको नर्यन्त्रणभन्दा बादहर हुन्छ, अनर् कसरी नतर्ीहरूले अरूको नर्यनतमाचथ

हुकुम र्लाउर् सक्छर् ् र? परमेश्वरले यस्ता वर्र्हरू भन्र् सक्र्ुको कारण के हो भर्े परमेश्वरमा
त्यस्तो अम्ख्तयार छ, र उहाँमा उहाँले मानर्ससँग गर्ुचहुर्े सबै प्रनतज्ञाहरूलाई परू ा गर्े र यथाथच
तुल्याउर्े, र उहाँले मानर्सलाई ददर्ुहुर्े सबै आर्शिहरू
्
पूरा गर्े क्षमता छ। मानर्सलाई परमेश्वरले
र्ै सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको चथयो, र परमेश्वरको लाचग कसैलाई अत्यन्तै फलवार् ् बर्ाउर्ु भर्ेको बच्र्ाको
1965

िेल हुर्ेचथयो; कसैको सन्तार्लाई सम्पन्र् तुल्याउर्को लाचग उहाँले एउटै शब्द मात्र बोल्र्ु आवश्यक
पथ्यो। त्यस्तो कुराको लाचग उहाँले कदहल्यै पर्सर्ा बगाउर्े गरी काम गर्चप
ु दै र्चथयो, वा यसको

लाचग आफ्र्ो मम्स्तष्कको प्रयोग गर्चप
ु र्े, वा आफैलाई त्यसमा बाँधेर गाँठो पार्े गर्चप
ु दै र्चथयो;
परमेश्वरको शम्क्त, परमेश्वरको अम्ख्तयार यही र्ै हो।

उत्पषि १८:१८ मा “अब्राहाम अवश्य र्ै महार् ् र शम्क्तशाली जानत बन्र्ेछ र पथ्
ृ वीका सबै

जानतहरू नतर्मा र्ै आर्शषित हुर्ेछर् ्” भन्र्े पदढसकेपनछ, के नतमीहरू परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
अर्भ
ु नू त गर्च सक्छौ? के नतमीहरू सम्ृ ष्टकताचको असाधारणतालाई अर्भ
ु नू त गर्च सक्छौ? के नतमीहरू

सम्ृ ष्टकताचको सवोच्र्तालाई अर्ुभूनत गर्च सक्छौ? परमेश्वरका वर्र्हरू नर्म्श्र्त छर् ्। आफ्र्ो
सफलताको सुनर्म्श्र्तताको कारण, वा त्यसको प्रनतनर्चधत्व स्वरूप परमेश्वरले त्यस्ता वर्र्हरू

बोल्र्ुहुन्र्; बरु, ती परमेश्वरका वाणीहरूको अम्ख्तयारको सबुत हुर् ्, र परमेश्वरको वर्र्हरूलाई पूरा
गर्े आज्ञा हुर् ्। नतमीहरूले यहाँ ध्यार् ददर्ुपर्े दई
ु वटा अर्भव्यम्क्त छर् ्। परमेश्वरले “अब्राहाम

अवश्य र्ै महार् ् र शम्क्तशाली जानत बन्र्ेछ र पथ्
ृ वीका सबै जानतहरू नतर्मा र्ै आर्शषित
हुर्ेछर् ्,” भर्ी भन्र्े क्रममा, के यी वर्र्हरूमा कुर्ै अस्पष्टताको तत्व छ? के कुर्ै चर्न्ताको तत्व
छ? के कुर्ै डरको तत्व छ? परमेश्वरका वाणीहरूका “अवश्य र्ै हुर्ेछ” र “हुर्ेछ” भन्र्े शब्दहरूको
कारणले, मानर्समा नर्म्श्र्त रूपमा हुर्े र उसमा प्रायजसो दे खिर्े यी तत्वहरूले सम्ृ ष्टकताचसँग
कदहल्यै कुर्ै सम्बन्ध रािेका छै र्र् ्। अरूलाई शभ
ु कामर्ा ददँ दा कसैले पनर् त्यस्ता वर्र्हरूको

प्रयोग गर्े आँट गदै र्र् ्, कसैले पनर् अरूलाई ठूलो र शम्क्तशाली जानत ददर्े भर्ी आर्शि ् ददर्,
वा पथ्
ृ वीका सबै जानतले नतर्मा आर्शि ् पाउर्ेछर् ् भर्ेर प्रनतज्ञा गर्च कसैले पनर् आँट गदै र्र् ्।

परमेश्वरका वर्र्हरू जनत नर्म्श्र्त छर् ्, नतर्ले कुर्ै कुरालाई त्यनत र्ै प्रमाखणत गछच र् ्—र त्यो

कुर्ै कुरा के हो? नतर्ले परमेश्वरसँग त्यस्तो अम्ख्तयार छ, उहाँको अम्ख्तयारले यी कुराहरू पूरा

गर्च सक्छ, र ती पूरा हुर्ु अपररहायच छ भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गछच र् ्। उहाँले अब्राहामलाई जे
आर्शि ् ददर्ुभएको चथयो त्यसको बारे मा परमेश्वर आफ्र्ो हृदयमा सुनर्म्श्र्त हुर्ुहुन्थ्यो, उहाँमा
अर्लकनत पनर् दहर्ककर्ाहट चथएर्। यसको साथै, यसको पूणचता उहाँका वर्र्हरू अर्ुसार र्ै हार्सल

हुर्ेचथए, र यसको पूणचतालाई कुर्ै पनर् शम्क्तले पररवतचर् गर्च, रोक्र्, हार्ी गर्च, वा बाधा ददर्
सक्र्ेचथएर्। अरू जेसक
ु ै भए तापनर्, परमेश्वरका वर्र्हरू पण
ू चता हुर्ु र परू ा हुर्ल
ु ाई कुर्ै कुराले
पनर् रोक्र् वा वाधा ददर् सकेर्। यो सम्ृ ष्टकताचको मुिबाट बोर्लएका वर्र्हरूको शम्क्त, र
मानर्सको इन्कारमा र्रोककर्े सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार हो! यी वर्र्हरूलाई पदढसकेपनछ, के तँलाई
अझै शङ्ग्का लाग्छ? यी वर्र्हरू परमेश्वरको मुिबाट बोर्लएका चथए, र परमेश्वरका वर्र्हरूमा

शम्क्त, प्रताप, र अम्ख्तयार छ। त्यस्तो शम्क्त र अम्ख्तयार, र तथ्यहरू परू ा हुर्े अपररहायचतालाई
सम्ृ ष्ट गररएको वा सम्ृ ष्ट र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले प्राप्त गर्च सक्दै र्, र सम्ृ ष्ट गररएको वा
सम्ृ ष्ट र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले यसलाई र्ाघ्र् सक्दै र्। सम्ृ ष्टकताचले मात्रै मार्वजानतसँग त्यस्तो

शैली र स्वरमा कुराकार्ी गर्च सक्र्ुहुन्छ, र उहाँका प्रनतज्ञाहरू िोक्रा शब्दहरू, वा फोकट घमण्ड
होइर्र् ्, तर कुर्ै पनर् व्यम्क्त, घटर्ा, वा थोकले र्ाघ्र् र्सक्र्े अद्षवतीय अम्ख्तयारको अर्भव्यम्क्त
हुर् ् भन्र्े कुरालाई यी तथ्यहरूले प्रमाखणत गरे को छ।
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परमेश्वरले बोल्र्ुभएका वर्र्हरू र मानर्सले बोलेका वर्र्हरूका बीर्मा के र्भन्र्ता छ? जब

तँ परमेश्वरले बोल्र्ुभएका यी वर्र्हरूलाई पढ्छस ्, तैँले परमेश्वरका वर्र्हरू र परमेश्वरको

अम्ख्तयारको सामथ्यचलाई अर्भ
ु नू त गछच स ्। मानर्सहरूले यस्ता शब्दहरू बोलेको सन्
ु दा तँलाई कस्तो
अर्ुभूनत हुन्छ? के नतर्ीहरू अत्यन्तै अहङ्ग्कारी र घमण्डी छर् ्, नतर्ीहरू आफ्र्ै तमासा दे िाइरहर्े
मानर्सहरू हुर् ् भन्र्े तँलाई लाग्छ? नतर्ीहरूसँग यो शम्क्त, नतर्ीहरूसँग त्यस्तो अम्ख्तयार र्भएको
हुर्ाले, नतर्ीहरू त्यस्ता कुराहरू हार्सल गर्च पूणच रूपमा असमथच छर् ्। नतर्ीहरू आफ्र्ा
प्रनतज्ञाहरूप्रनत त्यनत ढुक्क छर् ् भर्े त्यसले नतर्ीहरूको वर्र्को हे लर्ेक्राइँपर्लाई मात्रै दे िाउँ छ।

यदद कसैले त्यस्ता शब्दहरू बोल्छर् ् भर्े, नतर्ीहरू नर्श्र्य र्ै अहङ्ग्कारी र अर्भमार्ी छर् ्, र
नतर्ीहरूले प्रधार् स्वगचदत
ू को स्वभावको एउटा उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा आफैलाई प्रकट गरररहे का

हुर्ेछर् ्। यी वर्र्हरू परमेश्वरको मुिबाट आएका हुर् ्; के तँ यहाँ कुर्ै अहङ्ग्कारको तत्वको अर्ुभूनत
गछच स ्? के परमेश्वरका वर्र्हरू ठट्टा मात्रै हुर् ् भन्र्े तँलाई लाग्छ? परमेश्वरका वर्र्हरू अम्ख्तयार
हुर् ्, परमेश्वरका वर्र्हरू तथ्य हुर् ्, र उहाँको मुिबाट वर्र्हरू उच्र्ारण गररर्ुभन्दा पदहले,
भन्र्ुको अथच, जब उहाँले कुर्ै काम गर्े नर्णचय गरररहर्ुभएको हुन्छ, त्यो कुरा पदहले र्ै पूरा

भइसकेको हुन्छ। परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्र्ुभएका सबै कुरा परमेश्वरले अब्राहामसँग गर्ुचभएको
करार, र परमेश्वरले अब्राहामसँग गर्ुचभएको प्रनतज्ञा र्ै चथयो भर्ेर भन्र् सककन्छ। यो प्रनतज्ञा

स्थाषपत गररएको तथ्य, साथै परू ा गररएको तथ्य चथयो, र यी तथ्यहरू परमेश्वरको योजर्ाअर्स
ु ार
परमेश्वरका सोर्हरूमा क्रर्मक रूपमा पूरा भए। त्यसकारण, परमेश्वरले त्यस्ता वर्र्हरू बोल्र्ुको

अथच उहाँमा घमण्डी स्वभाव छ भन्र्े हुँदैर्, ककर्भर्े परमेश्वरले त्यस्ता कुराहरू हार्सल गर्च
सक्र्ुहुन्छ। उहाँमा यो शम्क्त र अम्ख्तयार छ, र उहाँ यी कायचहरू हार्सल गर्च पूणच रूपमा समथच

हुर्ह
ु ु न्छ, र नतर्ीहरूको पररपण
ू चता पण
ू च रूपमा उहाँको क्षमताको दायरार्भत्रै छ। जब यस्ता वर्र्हरू
परमेश्वरको मुिबाट उच्र्ाररत हुन्छर् ्, ती परमेश्वरको साँर्ो स्वभावको प्रकाश र अर्भव्यम्क्त,
परमेश्वरको सार र अम्ख्तयारको अनत उिम प्रकाश र प्रकटीकरण हुर् ्, र सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार्को
प्रमाणको रूपमा योभन्दा उचर्त र उपयुक्त अरू केही हुर् सक्दै र्। त्यस्ता वाणीहरूको शैली, स्वर,

र शब्दहरू र्ै सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार्का चर्न्ह हुर् ्, र परमेश्वरको आफ्र्ै पदहर्ार्को अर्भव्यम्क्तसँग
ती अनत उिम रूपले र्मल्छर् ्; नतर्मा कुर्ै बहार्ा, कुर्ै अशद्
ु धता हुँदैर्; ती पण
ू च रूपमा र स्पष्ट
रूपमा सम्ृ ष्टकताचको सार र अम्ख्तयारका अनत उिम प्रदशचर् हुर् ्। प्राणीहरूका हकमा कुरा गदाच,
नतर्ीहरूमा र् त यो अम्ख्तयार हुन्छ, र् त यो सार र्ै, परमेश्वरले ददर्भ
ु एको शम्क्त नतर्ीहरूमा
हुर्े कुरा त परै जाओस ्। यदद मानर्सले त्यस्तो बार्ीबेहोरा प्रकट गछच भर्े, यो पक्कै पनर् उसको
भ्रष्ट स्वभावको प्रकटीकरण हो, र यसको जड भर्ेका मानर्सको अहङ्ग्कार र उि महत्वाकांक्षाको
हस्तक्षेपपूणच प्रभाव, र मानर्सहरूसँग छल गर्च र परमेश्वरलाई धोका ददर् नतर्ीहरूलाई फुस्ल्याउर्

र्ाहर्े ददयाबलस, शैतार्को दभ
ु ाचवर्ापूणच अर्भप्रायहरूको प्रकटीकरण र्ै हुर् ्। त्यस्तो भािाबाट प्रकट
गररएको कुरालाई परमेश्वरले कसरी र्लर्ुहुन्छ? तैँले उहाँको स्थार् हडप्र् र्ाहन्छस ् र तैँले उहाँको
र्क्कल गरे र उहाँलाई प्रनतस्थापर् गर्च र्ाहन्छस ् भर्ेर परमेश्वरले भन्र्ुहुर्ेछ। जब तँ परमेश्वरका
वाणीहरूको स्वरलाई अर्क
ु रण गछच स ्, तेरो अर्भप्राय भर्ेको मानर्सहरूको हृदयमा भएको
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परमेश्वरको स्थार्लाई प्रनतस्थापर् गर्ुच, अचधकारको दहसाबले परमेश्वरको स्वार्मत्वमा रहे को

मार्वजानतलाई हडप्र्ु भन्र्े हुन्छ। यो त षवशुद्ध र सरल रूपमा शैतार् र्ै हो; यी त प्रधार्
स्वगचदत
ू का सन्तार्का कायचहरू हुर् ्, जर्
ु स्वगचको लाचग सह्य छै र्! नतमीहरूका बीर्मा, त्यस्तो
कोही छ जसले मानर्सहरूलाई बहकाउर्े र धोका ददर्े अर्भप्रायले , र यस व्यम्क्तका वर्र् र

कायचहरूले परमेश्वरको अम्ख्तयार र सामथ्यच बोकेका छर् ् जस्तो, यस व्यम्क्तको सार र पदहर्ार्

अद्षवतीय छ जस्तो, र यस व्यम्क्तका वर्र्हरूको स्वर परमेश्वरको जस्तै छ जस्तो नतर्ीहरूलाई
अर्भ
ु नू त गराउँ दै थोरै शब्दहरू नर्म्श्र्त तररकाले बोलेर परमेश्वरको कदहल्यै अर्क
ु रण गरे का छर् ्?
के नतमीहरूले कदहल्यै यस्तो गरे का छौ? के नतमीहरूले जुर् कुरालाई सामथ्यच र अम्ख्तयार भर्ी

ठार्ेका छौ त्यसद्वारा नतमीहरूको बोली-वर्र्मा परमेश्वरको स्वभाव छ जस्तै गरी कदहल्यै
परमेश्वरको स्वरलाई अर्ुकरण गर्े प्रयास गरे का छौ? के नतमीहरूले कदहल्यै यसरी व्यवहार गरे का

छौ, वा त्यसो गर्े योजर्ा बर्ाएका छौ? अब, जब नतमीहरू सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई साँर्ो

रूपमा दे ख्छौ, बुझ्छौ र चर्न्छौ, र नतमीहरूले जे गर्े गथ्यौ, र नतमीहरूले आफैलाई जे प्रकट गर्े
गथ्यौ त्यसलाई हे दाच, के नतमीहरूलाई असहज महसुस हुन्छ? के नतमीहरू आफ्र्ो र्ीर्ता र लाजमदो
अवस्थालाई पदहर्ार् गछौ? त्यस्ता मानर्सहरूको स्वभाव र सारलाई षवश्लेिण गररसकेपनछ, के

नतर्ीहरू र्रकका श्राषपत सन्तार् हुर् ् भर्ेर भन्र् सककँदै र् र? के त्यस्ता कुराहरू गर्े हरे कले
आफैमाचथ अपमार् नर्म्त्याइरहे का हुन्छर् ् भर्ेर भन्र् सककन्छ? के नतमीहरू यसको प्रकृनतको
गम्भीरतालाई पदहर्ार् गछौ? यो कनत गम्भीर छ? यस्तो व्यवहार गर्े मानर्सहरूको अर्भप्राय
भर्ेको परमेश्वरको अर्ुकरण गर्ुच हो। नतर्ीहरू परमेश्वर बन्र् र्ाहन्छर् ्, मानर्सहरूलाई नतर्ीहरू

आफूलाई परमेश्वरकै रूपमा आराधर्ा गर्े तुल्याउर् र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरू मानर्सहरूका हृदयमा
रहे को परमेश्वरको स्थार्लाई र्ष्ट गर्च, र मानर्सको बीर्मा काम गर्चह
ु ु र्े परमेश्वरलाई हटाउर्
र्ाहन्छर् ्, र नतर्ीहरू मानर्सहरूलाई नर्यन्त्रण गर्े , मानर्सहरूलाई र्ष्ट गर्े, र नतर्ीहरूलाई पकडमा
राख्र्े उद्दे श्य हार्सल गर्च यसो गछच र् ्। हरे कसँग यस्तै अवर्ेतर् इच्छा र महत्वाकांक्षाहरू हुन्छर् ्,
र हरे क र्ै यस प्रकारको भ्रष्ट शैतार्ी सार, शैतार्ी प्रकृनतमा म्जउँ छर् ्, जहाँ नतर्ीहरू परमेश्वरका

शत्रु हुन्छर् ्, परमेश्वरलाई धोका ददन्छर् ्, र परमेश्वर र्ै बन्र् र्ाहन्छर् ्। परमेश्वरको अम्ख्तयार
भन्र्े षवियमा रहे को मेरो सङ्ग्गनतपनछ, के नतमीहरू अझै पनर् परमेश्वरको र्क्कल गर्े वा
परमेश्वरको अर्ुकरण गर्े इच्छा गछौ वा आकांक्षा राख्छौ? के नतमीहरू अझै पनर् परमेश्वर बन्र्े

इच्छा गछौ? के नतमीहरू अझै पनर् परमेश्वर बन्र्े र्ाहर्ा गछौ? परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
मानर्सले अर्ुकरण गर्च सक्दै र्, र परमेश्वरको पदहर्ार् र हैर्सयतलाई मानर्सले र्क्कल गर्च
सक्दै र्। परमेश्वरले बोल्र्ुहुर्े स्वरलाई तैँले अर्क
ु रण गर्च सक्र्े भए तापनर्, तैँले परमेश्वरको

सारलाई अर्ुकरण गर्च सक्दै र्स ्। तँ परमेश्वरको स्थार्मा िडा हुर् र परमेश्वरको र्क्कल गर्च
सक्र्े भए तापनर्, परमेश्वरले जे गर्े अर्भप्राय राख्र्ुहुन्छ त्यो गर्च तँ कदहल्यै सक्र्ेछैर्स ्, र तँ
सबै थोकको शासर् गर्च र त्यसमाचथ हुकुम गर्च कदहल्यै सक्र्ेछैर्स ्। परमेश्वरको र्जरमा, तँ
सदासवचदा सार्ो प्राणी हुर्ेछस ्, र तेरा सीप र क्षमताहरू जनत ठूलो भए तापनर्, तँसँग जनत

वरदार्हरू भए तापनर्, तँ तेरो सम्पण
ू चतामा सम्ृ ष्टकताचकै प्रभत्ु वमा हुन्छस ्। तैँले केही साहर्सक
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शब्दहरू भन्र् सक्र्े भए तापनर्, र् त यसले तँसँग सम्ृ ष्टकताचको सार छ भन्र्े कुरालाई दे िाउर्
सक्छ, र् त तँसँग सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार छ भन्र्े र्ै प्रस्तुत गर्च सक्छ। परमेश्वरको अम्ख्तयार

र शम्क्त परमेश्वर स्वयमको सार हो। ती र्सकेका वा बादहरी रूपमा थषपएका होइर्र् ,् तर ती

परमेश्वर स्वयमको
्
अन्तनर्चदहत सार हुर् ्। त्यसैले सम्ृ ष्टकताच र प्राणीहरूका बीर्को सम्बन्धलाई
कदहल्यै पनर् पररवतचर् गर्च सककँदै र्। प्राणीहरूमध्येकै एक भएकोले, मानर्सले आफ्र्ो हैर्सयतलाई
कायम राख्र्ुपछच , र षववेकशील व्यवहार गर्ुचपछच । सम्ृ ष्टकताचले तँलाई सुम्पर्ुभएको कुरालाई तैँले

कतचव्यनर्ष्ठा भई रक्षा गर्। नर्यमभन्दा बादहर काम गर्े, वा तेरो क्षमताभन्दा बादहरका कुराहरू
गर्े वा परमेश्वरको लाचग नघर्लाग्दो कायच गर्े र्गर्। महार् ् बन्र्े, वा महामार्व बन्र्े, वा अरूभन्दा

ठूलो हुर् िोज्र्े, वा परमेश्वर बन्र्े प्रयास र्गर्। मानर्सहरूले यस्तो हुर्े इच्छा गर्ुच हुँदैर्। महार् ्
वा महामार्व बन्र्े प्रयास गर्ुच मूिचता हो। परमेश्वर बन्र्े प्रयास गर्ुच अझै अपमार्जर्क कुरा
हो; यो घण
ृ ास्पद, र तुच्छ कुरा हो। ताररफयोग्य कुरा, र प्राणीहरूले अरू कुर्ै पनर् कुरालाई भन्दा
बढी पकक्रराख्र्ुपर्े कुरा भर्ेको र्ै एक साँर्ो प्राणीबन्र्ु हो; सबै मानर्सहरूले पछ्याउर्ुपर्े एक
मात्र लक्ष्य यही र्ै हो।
सक्ृ ष्टकताछको

अक्ख्तयार

समय, स्थान, वा

अक्ख्तयारलाई गन्ती गनछ सर्किँिै न

भूगोलद्वारा

सीममत

र्ै न, र

सक्ृ ष्टकताछको

हामी उत्पषि २२:१७-१८ लाई हे रौं। यो यहोवा परमेश्वरले बोल्र्ुभएको अको अर्ुच्छे द हो, जहाँ

उहाँले अब्राहामलाई भन्र्ुभयो, “आर्शिमा
् म तँलाई आर्शि ् ददर्ेछु र वद्
ृ चधमा तेरा सन्तार्लाई
बढाएर आकाशका ताराहरूसरह, र समुद्र ककर्ारको बालुवासरह वद्
ृ चध गर्ेछु; र तेरा सन्तार्ले

त्यसका शत्रह
ु रूको प्रवेशद्वार कब्जा गर्ेछर् ्; र तेरा सन्तार्मा पथ्
ृ वीका सबै जानतहरूले आर्शि ्
पाउर्ेछर्;् ककर्भर्े तैँले मेरो वर्र् पालर् गरे को छस ्।” यहोवा परमेश्वरले अब्राहामलाई धेरै पटक
आर्शि ् ददर्ुभएको हुर्ाले नतर्का सन्तार् वद्
ृ चध हुर्ेवाला चथए—तर कनत हदसम्म वद्
ृ चध हुर्ेवाका
चथए? धमचशास्त्रमा बोर्लएको हदसम्म: “आकाशका ताराहरूसरह, र समद्र
ु ककर्ारको बालुवासरह।”

भन्र्ुको अथच, परमेश्वरले अब्राहामलाई आकाशका ताराहरू जषिकै धेरै, र समुद्रको ककर्ारका
बालुवाजषिकै प्रशस्त सन्तार् ददर् र्ाहर्ुभयो। परमेश्वरले अलङ्ग्कारको प्रयोग गरी बोल्र्ुभयो, र
यो अलङ्ग्कारबाट परमेश्वरले अब्राहामलाई एक, दई
ु , वा हजार जर्ा मात्रै होइर्, बरु गन्ती गर्ै

र्सककर्े सङ्ग्ख्यामा सन्तार् ददर्ुभयो, यनतसम्म कक नतर्ीहरू अर्चगन्ती राष्रहरू बन्र्ेवाला चथए,

ककर्भर्े परमेश्वरले अब्राहामलाई नतर्ी धेरै जानतका षपता हुर्ेछर् ् भर्ी प्रनतज्ञा गर्ुचभएको चथयो।
अब, उक्त सङ्ग्ख्याको नर्णचय मानर्सले गरे को चथयो कक परमेश्वरले गर्चभ
ु एको चथयो? के मानर्सले

उसको सन्तार् कनत जर्ा हुन्छर् ् भन्र्े कुरालाई नर्यन्त्रण गर्च सक्छ? के यो उसको हातमा हुन्छ?
उसले धेरै जर्ा जन्माउर्ेछ कक जन्माउर्ेछैर् भन्र्े कुरा समेत मानर्सको हातमा हुँदैर्, “आकाशका
ताराहरूसरह, र समुद्र ककर्ारको बालुवासरह।” धेरै हुर्े त कुरै र्गरौं। कसले आकाशका ताराहरू
जषिकै धेरै सन्तार्को र्ाहर्ा गदै र् र? दुःु िको कुरा, पररम्स्थनत सधैँ तैँले र्ाहे जस्तै हुन्छ भन्र्े
छै र्। मानर्स जनत र्सपालु वा सक्षम भए पनर्, यो उसको हातमा हुँदैर्; परमेश्वरले प्रबन्ध गर्ुचभएको
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भन्दा बादहर कोही पनर् िडा हुर् सक्दै र्। उहाँले तँलाई जनत धेरै ददर्ुहुन्छ, तैँले त्यनत र्ै बढी
पाउर्ेछस ्: यदद परमेश्वरले तँलाई थोरै ददर्ुहुन्छ भर्े, तँसँग कदहल्यै धेरै हुर्ेछैर्, र यदद परमेश्वरले

तँलाई धेरै ददर्भ
ु यो, तँसँग धेरै भयो भर्ेर तैँले अफसोस गर्चप
ु दै र्। के यो यस्तै होइर् र? योमध्ये

धेरैजसो कुरा परमेश्वरकै हातमा हुन्छ, मानर्सको हातमा होइर्! मानर्सलाई परमेश्वरले र्ै शासर्
गर्ुचहुन्छ, र कसैलाई पनर् छूट छै र्!

जब परमेश्वरले “तेरा सन्तार्लाई वद्
ृ चध गर्ेछु,” भर्ी भन्र्ुभयो, यो परमेश्वरले अब्राहामसँग

स्थाषपत गर्चभ
ु एको करार चथयो, र इन्द्रे णीको करारजस्तै, यो अर्न्तसम्मको लाचग हार्सल
गररर्ेचथयो, र यो परमेश्वरले अब्राहामसँग गर्ुचभएको प्रनतज्ञा पनर् चथयो। यो प्रनतज्ञालाई पूरा गर्च

परमेश्वर मात्र योग्य र सक्षम हुर्ुहुन्छ। मानर्सले यसलाई षवश्वास गरे पनर् वा र्गरे पनर्,
मानर्सले यसलाई स्वीकार गरे पनर् वा र्गरे पनर्, र मानर्सले यसलाई जसरी हे रे पनर् र जसरी
र्लए पनर्, यो सबै शब्द-शब्द गरी परमेश्वरले बोल्र्ुभएको वर्र् अर्ुसार र्ै पूरा हुर्ेछ। मानर्सको

इच्छा वा धारणाहरूमा आएको पररवतचर्को कारणले परमेश्वरको वर्र् पररवतचर् हुर्ेछैर्, र कुर्ै
व्यम्क्त, घटर्ा, वा कुरामा आएको पररवतचर्को कारणले यो पररवतचर् हुर्ेछैर्। सबै थोक हराएर
जार् सक्छ, तर परमेश्वरको वर्र् सदासवचदा रदहरहर्ेछ। वास्तवमा, सबै थोक हराएर जार्े ददर्

र्ै परमेश्वरका वर्र्हरू पूणच रूपमा पूरा हुर्े ददर् हो, ककर्भर्े उहाँ सम्ृ ष्टकताच हुर्ुहुन्छ, उहाँमा
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार छ, सम्ृ ष्टकताचको शम्क्त छ, र उहाँले र्ै सबै थोक र सबै जीवर्शम्क्तलाई

नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ; उहाँले सुन्यताबाट कुर्ै थोक अम्स्तत्वमा ल्याउर्, वा कुर्ै थोकलाई सुन्यतामा
हराउर् सक्र्ुहुन्छ, र उहाँले सबै थोकको जीषवतबाट मत
ृ कमा हुर्े रूपान्तरणलाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ;
परमेश्वरको लाचग, कसैको बीउलाई वद्
ृ चध गराउर्े जषिको सरल केही पनर् हुर् सक्दै र्। यो
मानर्सको लाचग परी-कथाजस्तै शार्दार सनु र्र् सक्छ, तर परमेश्वरको लाचग, उहाँले जर्
ु कुरा गर्े

नर्णचय र प्रनतज्ञा गर्ुचहुन्छ त्यो काल्पनर्क होइर्, र् त परी-कथा र्ै हो। बरु, यो त परमेश्वरले
पदहले र्ै दे खिसक्र्ुभएको तथ्य हो, र जसलाई अवश्य र्ै हार्सल गर्च सककन्छ। के नतमीहरू

यसलाई बुझ्छौ? के अब्राहामका सन्तार् अर्चगन्ती चथए भर्ेर तथ्यहरूले प्रमाखणत गछच ? नतर्ीहरू

कनत धेरै अर्चगन्ती चथए? के नतर्ीहरू परमेश्वरले बोल्र्ुभएका “आकाशका ताराहरूसरह, र समुद्र
ककर्ारको बालव
ु ासरह” जषिकै अर्चगन्ती चथए? के नतर्ीहरू संसारका सबै राष्रहरू र क्षेत्रहरूमा,

हरे क ठाउँ मा फैर्लए? केद्वारा यो तथ्य हार्सल गररयो? के यो परमेश्वरको अम्ख्तयारद्वारा हार्सल

गररएको चथयो? परमेश्वरका वर्र्हरू बोर्लएको सयौं वा हजारौं विचसम्म, परमेश्वरका वर्र्हरू
नर्रन्तर रूपमा पूरा भए, र ती अटुट रूपमा तथ्यमा पररवतचर् भइरहे ; परमेश्वरका वर्र्हरूको

सामथ्यच, र परमेश्वरको अम्ख्तयारको प्रमाण यही हो। जब सरु
ु मा परमेश्वरले सबै थोक सम्ृ ष्ट

गर्ुचभयो, परमेश्वरले भन्र्ुभयो, “उज्यालो होस ्” अनर् उज्यालो भयो। यो शीघ्र रूपमा भयो, यो छोटो
समयमा पूरा भयो, र यसको उपलम्ब्ध र पूणचतामा कुर्ै दढलाइ भएर्; परमेश्वरका वर्र्हरूका

प्रभावहरू तत्कालीर् चथए। ती दव
ु ै र्ै परमेश्वरको अम्ख्तयारको प्रदशचर् चथए, तर जब परमेश्वरले
अब्राहामलाई आर्शि ् ददर्ुभयो, उहाँले मानर्सलाई परमेश्वरको अम्ख्तयारको सारको अको पक्ष, साथै
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार गन्तीभन्दा बादहरको कुरा हो भन्र्े दे िाउर्भ
ु यो, यसको साथै उहाँले
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मानर्सलाई सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अझै यथाथच, अझै उत्कृष्ट पक्ष दे िाउर्ुभयो।

परमेश्वरका वर्र्हरू उच्र्ारण गररएपनछ, परमेश्वरको अम्ख्तयारले यो कायचमा हुकुम र्लाउँ छ,
र परमेश्वरको मि
ु ले प्रनतज्ञा गरे को तथ्य क्रर्मक रूपमा यथाथच बन्र् थाल्छ। पररणामस्वरूप,
जसरी वसन्तको आगमर्सँगै घाँसहरू हररया बन्र् थाल्छर् ्, फूलहरू फुल्र् थाल्छ, रूिका मुर्ाहरू

पलाउर् थाल्छर् ्, र्रार्ुरुङ्ग्गी गाउर् थाल्छर् ्, हाँसहरू फकेर आउँ छर् ्, र भूर्म मानर्सहरूले भररन्छर् ्,
त्यसरी र्ै सबै थोकको बीर्मा पररवतचर्हरू दे िा पर्च थाल्छ…। वसन्तको आगमर्सँगै सबै थोक
र्याँ हुन्छर् ्, र यो सम्ृ ष्टकताचको आश्र्यचजर्क कायच हो। जब परमेश्वरले आफ्र्ा प्रनतज्ञाहरू हार्सल
गर्ुचहुन्छ, स्वगच र पथ्
ु ार पररवतचर्
ृ वीका सबै थोक र्वीकरण हुन्छर् ् र परमेश्वरका षवर्ारहरू अर्स

हुन्छर् ्—कसैलाई पनर् छूट छै र्। जब परमेश्वरको मुिबाट प्रनतबद्धता वा प्रनतज्ञाको उच्र्ारण
गररन्छ, सबै थोक पूणचतामा पुग्छ, र यसको पूणचताको िानतर कुशलताको साथ अनघ बढ्छर् ्; सबै
प्राणीहरू परमेश्वरकै प्रभुत्वमा योजर्ाबद्ध गररन्छ र र्मलाइन्छ, र नतर्ीहरूले आ-आफ्र्ै भूर्मका
नर्वाचह गछच र् ्, र नतर्ीहरूको आ-आफ्र्ै कायचगत गुण पूरा गछच र् ्। सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको

प्रकटीकरण यही हो। यसमा तँ के दे ख्छस ्? तँ परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई कसरी जान्दछस ्? के
परमेश्वरको अम्ख्तयारको कुर्ै दायरा छ? के समयको सीर्मतता छ? के यसको नर्म्श्र्त उर्ाइ, वा
नर्म्श्र्त लम्बाइ छ भर्ेर भन्र् सककन्छ? के यसको नर्म्श्र्त आकार वा सामथ्यच छ भर्ेर भन्र्

सककन्छ? के यसलाई मानर्सका आयामहरूबाट मापर् गर्च सककन्छ? परमेश्वरको अम्ख्तयार घरी

सकक्रय, घरी नर्म्ष्क्रय हुर्े हुँदैर्, यो आउर्े र जार्े गदै र्, र उहाँको अम्ख्तयार वास्तवमा कनत
महार् ् छ भर्ेर र्ाप्र् सक्र्े कोही पनर् छै र्। जनत धेरै समय बबते पनर्, जब परमेश्वरले कुर्ै

व्यम्क्तलाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ, यो आर्शि ् अनघ बदढरहर्ेछ, र यसको नर्रन्तरताले परमेश्वरको
अम्ख्तयारको अतल
ु र्ीय साक्षी ददर्ेछ, र सम्ृ ष्टकताचको र्नर्भ्र्े जीवर्शम्क्तको पर्
ु : दे िा पर्े
घटर्ालाई बारम्बार दे ख्र् मार्वजानतलाई समथच तुल्याउर्ेछ। उहाँको अम्ख्तयारको हरे क प्रदशचर्

सबै थोकमा, र मार्वजानतमा प्रदशचर् गररर्े उहाँको मुिका वर्र्हरूको र्सद्ध प्रदशचर् हुर् ्। यसको
साथै, उहाँको अम्ख्तयारले हार्सल गर्े सबै कुरा अनत उिम, अतुलर्ीय, र अत्यन्तै त्रुदटहीर् छर् ्।
उहाँका षवर्ारहरू, उहाँका वर्र्हरू, उहाँको अम्ख्तयार, र उहाँले हार्सल गर्ुचहुर्े सबै कायचहरू अतुलर्ीय
रूपमा सन्
ु दर चर्त्र हुर् ्, र प्राणीहरूका लाचग, यसको महत्त्व र मल्
ू यलाई स्पष्ट पार्च मार्वजानतको

भािा असमथच छ। जब परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तलाई प्रनतज्ञा गर्ुचहुन्छ, नतर्ीहरूको बारे मा सबै कुरा
परमेश्वरको लाचग उहाँको हातको पछाडडको भाग जषिकै पररचर्त हुन्छ, र्ाहे यो नतर्ीहरू कहाँ
बस्छर् ् भन्र्े होस ् वा नतर्ीहरू कहाँ जान्छर् ् भन्र्े र्ै होस ्, नतर्ीहरूले प्रनतज्ञा प्राप्त गर्ुचभन्दा

पदहलेको वा पनछको नतर्ीहरूको पष्ृ ठभर्ू म होस ्, वा नतर्ीहरूको म्जउर्े वातावरणमा कनत ठूलो
कायापलट आएको छ त्यो र्ै होस ्। परमेश्वरका वर्र्हरू बोर्लएपनछ जनत धेरै समय बबते पनर्,
उहाँको लाचग, ती भिचरै उच्र्ारण गररएका जस्तै हुन्छर् ्। भन्र्ुको अथच परमेश्वरसँग शम्क्त छ, र
उहाँसँग उहाँले मार्वजानतसँग गर्ुचहुर्े हरे क प्रनतज्ञाको लेिाजोिा राख्र्े, नर्यन्त्रण गर्े, र पूरा गर्े

अम्ख्तयार छ, र प्रनतज्ञा जेसुकै भए तापनर्, यो पूणच रूपमा पूरा हुर् जनत समय लागे पनर्, यसको
साथै, यसको पण
ू चताले जनत वह
ू ोल, जानत,
ृ त ् दायरालाई छोए तापनर्—उदाहरणको लाचग, समय, भग
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र यस्तै इत्यादद—यो प्रनतज्ञा हार्सल गररर्ेछ र पूरा गररर्ेछ , यसको साथै, यसलाई हार्सल गर्च र
पूरा गर्चको लाचग उहाँलाई अर्लकनत समेत प्रयासको आवश्यकता पर्ेछैर्। यसले केलाई प्रमाखणत
गछच ? परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको क्षेत्र सम्पण
ू च ब्रह्माण्ड, र सम्पण
ू च मार्वजानतलाई नर्यन्त्रण

गर्चको लाचग पयाचप्त छ भन्र्े कुरालाई यसले प्रमाखणत गछच । परमेश्वरले ज्योनत बर्ाउर्ुभयो, तर
त्यसको अथच परमेश्वरले ज्योनतको मात्रै व्यवस्थापर् गर्ुचहुन्छ भन्र्े हुँदैर्, वा उहाँले पार्ीको
व्यवस्थापर् गर्ुचहुन्छ ककर्भर्े उहाँले पार्ी सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र अरू सबै कुरा परमेश्वरसँग सम्बम्न्धत
छै र्र् ् भन्र्े हुँदैर्। के यो गलत बझ
ु ाइ हुँदैर् र? परमेश्वरले अब्राहामलाई ददर्भ
ु एको आर्शि ् सयौं
विचपनछ मानर्सको स्मरणबाट क्रर्मक रूपमा षवलीर् भएको भए तापनर्, परमेश्वरको लाचग, यो
प्रनतज्ञा अझै पनर् उस्तै रदहरह्यो। यो अझै पनर् हार्सल गररर्े प्रकक्रयामा चथयो, र यो कदहल्यै

रोककएको चथएर्। परमेश्वरले कसरी आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोग गर्ुचभयो, कसरी सबै थोकलाई

योजर्ाबद्ध र व्यवम्स्थत गररयो, र यस समय परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको सबै थोकको बीर्मा
के-कस्ता सुन्दर घटर्ाहरू घटे सो मानर्सले कदहल्यै जार्ेर् वा सुर्ेर्, तर परमेश्वरको अम्ख्तयारको

प्रदशचर्को हरे क सुन्दर भाग र उहाँका कायचहरूको प्रकाशलाई सबै थोकका बीर्मा हस्तान्तरण र
बढाइ गररयो, सबै थोकले सम्ृ ष्टकताचको आश्र्यचजर्क कायचहरूलाई प्रदशचर् गरे र नतर्को बारे मा

बोले, र यावत ् थोकमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको हरे क प्रर्र्लत कथालाई सबै थोकले

सदासवचदा घोिणा गर्ेछर् ्। सबै थोकलाई शासर् गर्े परमेश्वरको अम्ख्तयार, र परमेश्वरको शम्क्तले
सबै थोकलाई परमेश्वर सबै ठाउँ मा र सबै समयमा उपम्स्थत हुर्ुहुन्छ भन्र्े दे िाउँ छ। जब तैँले
परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको सवचव्यापकतालाई दे िेको हुन्छस ्, तब तैँले परमेश्वर सबै ठाउँ

र सबै समयमा उपम्स्थत हुर्ुहुन्छ भन्र्े दे ख्र्ेछस ्। परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त समय, भूगोल,
स्थार्, वा कुर्ै व्यम्क्त, घटर्ा वा थोकद्वारा सीर्मत छै र्र् ्। परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको
क्षेत्रले मानर्सको कल्पर्ालाई र्ाघ्छ; मानर्सले यसलाई बुझ्र् सक्दै र्, मानर्सले यसलाई कल्पर्ा
गर्च सक्दै र्, र यसलाई मानर्सले कदहल्यै पनर् पूणच रूपमा बुझ्र् सक्र्ेछैर्।

कनतपय मानर्सहरूले अर्ुमार् र कल्पर्ा गर्च मर् पराउँ छर् ्, तर मानर्सको कल्पर्ा कनत टाढा

पुग्र् सक्छ? के यो यस संसारभन्दा बादहर जार् सक्छ? के मानर्सले परमेश्वरको अम्ख्तयारको

षवश्वसर्ीयता र सटीकतालाई अर्म
ु ार् गर्च र कल्पर्ा गर्च सक्छ? के मानर्सको अर्म
ु ार् र
कल्पर्ाले उसलाई परमेश्वरको अम्ख्तयारको ज्ञार् हार्सल गर्च ददर् सक्छ? के नतर्ले मानर्सलाई
परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई साँर्ो रूपमा बुझाउर् र त्यसमा समषपचत गराउर् सक्छर् ्? मानर्सको

अर्ुमार् र कल्पर्ा मानर्सको बौद्चधकताको उपज मात्रै हुर् ्, र परमेश्वरको अम्ख्तयारसम्बन्धी
मानर्सको ज्ञार्मा यसले अर्लकनत पनर् सहयोग वा लाभ पर्ु याउँ दै र् भन्र्े कुरालाई तथ्यहरूले
प्रमाखणत गछच । केही षवज्ञार्सम्बन्धी काल्पनर्क लेि पदढसकेपनछ, कनतले र्न्द्रमा वा ताराहरू

कस्ता छर् ् भन्र्े कुरा कल्पर्ा गर्च सक्छर् ्। तैपनर्, यसको अथच मानर्समा परमेश्वरको अम्ख्तयारको
कुर्ै बुझाइ छ भन्र्े हुँदैर्। मानर्सको कल्पर्ा केवल यही हो: कल्पर्ा। यी कुराहरूका तथ्यहरूका
बारे मा, भन्र्ुको अथच, परमेश्वरको अम्ख्तयारसँगको नतर्ीहरूको सम्बन्धको बारे मा उसलाई केही
थाहा हुँदैर्। तँ र्न्द्रमा र्ै पग
ु ेको भए तापनर् यसको के अथच? के यसले परमेश्वरको अम्ख्तयारको
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बारे मा तँसँग बहुआयार्मक बुझाइ छ भन्र्े दे िाउँ छ र? के यसले तँ परमेश्वरको अम्ख्तयार र
शम्क्तको क्षेत्रलाई कल्पर्ा गर्च सक्छस ् भन्र्े दे िाउँ छ र? मानर्सको अर्म
ु ार् र कल्पर्ाले उसलाई
परमेश्वरको अम्ख्तयार जान्र्े तल्
ु याउर् र्सक्र्े हुँदा, मानर्सले के गर्चुपछच त? सबैभन्दा बद्
ु चधमार्ी
षवकल्प भर्ेको अर्ुमार् वा कल्पर्ा र्ै र्गर्ुच हो, भन्र्ुको अथच, जब परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
जान्र्ेबारे कुरा आउँ छ, मानर्सले कदहल्यै कल्पर्ामा भर पर्ुच हुँदैर् र अर्ुमार्मा भरोसा गर्ुच हुँदैर्।
म नतमीहरूलाई यहाँ के बताउर् र्ाहँदैछु त? परमेश्वरको अम्ख्तयार, परमेश्वरको शम्क्त, परमेश्वरको
आफ्र्ै पदहर्ार्, र परमेश्वरको सारको ज्ञार् तेरो कल्पर्ामा भर परे र हार्सल गर्च सककँदै र्।

परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्को लाचग तँ कल्पर्ामा भर पर्च र्सक्र्े हुँदा, तैँले कुर् तररकाले
परमेश्वरको अम्ख्तयारको साँर्ो ज्ञार् हार्सल गर्च सक्छस ्? यसो गर्े तररका भर्ेको परमेश्वरका
वर्र्हरू िार्े र षपउर्े कायचद्वारा, सङ्ग्गनतद्वारा, र परमेश्वरका वर्र्हरूको अर्ुभवद्वारा हो।

यसरी, तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयारको क्रर्मक अर्ुभव र प्रमाणीकरण पाउर्ेछस ् र यसको बारे मा

क्रर्मक बुझाइ र बढ्दो ज्ञार् प्राप्त गर्ेछस ्। परमेश्वरको अम्ख्तयारको ज्ञार् हार्सल गर्े एउटै मात्र
तररका यही र्ै हो; कुर्ै पनर् छोटो बाटो छै र्। नतमीहरूलाई कल्पर्ा र्गर भर्ेर अर्ुरोध गर्ुच भर्ेको
नतमीहरूलाई सवचर्ाशको प्रतीक्षा गदै नर्म्ष्क्रय रूपमा बस्र् लगाउर्ु, वा नतमीहरूलाई कुर्ै कुरा

गर्चबाट रोक्र्ु भन्र्े होइर्। षवर्ार गर्च र कल्पर्ा गर्चको लाचग नतमीहरूले आफ्र्ो मम्स्तष्कको

प्रयोग र्गर्चु भर्ेको अर्म
ु ार् गर्च तकचको प्रयोग र्गर्चु, षवश्लेिण गर्च ज्ञार्को प्रयोग र्गर्चु,
षवज्ञार्लाई आधारको रूपमा प्रयोग र्गर्ुच तर यसको सट्टा, परमेश्वरका वर्र्हरूद्वारा,
सत्यताद्वारा, तैँले जीवर्मा भोग्र्े सबै कुराद्वारा र्ै तैँले षवश्वास गर्े परमेश्वरसँग अम्ख्तयार छ

भन्र्े कुरालाई बुझ्र्ु, पुम्ष्ट गर्ुच, र प्रमाखणत गर्ुच, तेरो भाग्यमाचथ उहाँको सावचभौर्मकता छ, र सबै
समयको उहाँको शम्क्तले उहाँ साँर्ो परमेश्वर स्वयम ् हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई प्रमाखणत गछच भर्ी
पुम्ष्ट गर्ुच हो। कुर्ै पनर् व्यम्क्तले परमेश्वरको बुझाइ हार्सल गर्े एक मात्र तररका यही र्ै हो।

कनतले यस उद्दे श्यलाई हार्सल गर्े सरल तररका भेट्टाउर् र्ाहन्छ भर्ेर भन्छर् ्, तर के नतमीहरू

त्यस्तो तररकाको बारे मा षवर्ार गर्च सक्छौ? म तँलाई बन्छु, षवर्ार गर्ुचपर्े कुर्ै आवश्यकता छै र्:

अरू कुर्ै बाटो छै र्! एउटै मात्र तररका भर्ेको उहाँले व्यक्त गर्ुचहुर्े हरे क वर्र् र उहाँले गर्ुचहुर्े
हरे क कायचद्वारा परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुर्ह
ु ु न्छ त्यसलाई षववेकशील र म्स्थरताको साथ
जान्र्ु र प्रमाखणत गर्ुच हो। परमेश्वरलाई जान्र्े एउटै मात्र तररका यही र्ै हो। ककर्भर्े परमेश्वरसँग
जे छ र उहाँ जे हुर्ुहुन्छ त्यो, र परमेश्वरको सबै थोक िोक्रो र ररिो होइर्, तर वास्तषवक हो।

सबै थोक र जीववत प्रार्ीहरूमाधथ सक्ृ ष्टकताछको तनयन्त्रर् र प्रभुत्व र् भन्ने तथ्यले

सक्ृ ष्टकताछको अक्ख्तयारको सािँचो अक्स्तत्वको बारेमा बताउिँ र्

त्यसै गरी, यहोवाले अय्यूबलाई आर्शि ् ददर्ुभएको षववरण अय्यूबको पुस्तकमा उल्लेि गररएको

छ। परमेश्वरले अय्यूबलाई के आर्शि ् ददर्ुभयो त? “त्यसैले यहोवाले अय्यूबको पनछल्लो समयलाई
नतर्को सरु
ु को समयभन्दा बढी आर्शि ् ददर्भ
ु यो: ककर्भर्े नतर्ीर्सत र्ौध हजार भेडा, छ हजार

ऊँट, एक हजार हल गोरु र एक हजार गधा चथए” (अय्यूब ४२:१२)। मानर्सको दृम्ष्टकोणबाट हे दाच,
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अय्यूबलाई ददइएका कुराहरू के-के चथए? के ती मार्वजानतका सम्पषिहरू चथए? के यी

सम्पषिहरूद्वारा, अय्यूब त्यो युगमा अन्त्यन्तै धर्ी हुर्ेचथएर् र? त्यसो भए, उर्ले त्यस्ता
सम्पषिहरू कसरी प्राप्त गरे ? केले उर्को धर् पैदा गर्यो? यसको बारे मा भनर्रहर्ु पदै र्—परमेश्वरको
आर्शिको कारणले गदाच अय्यूबले ती प्राप्त गर्च पुगे। अय्यूबले यी सम्पषिहरूलाई कसरी हे रे, र

परमेश्वरका आर्शिहरूलाई
्
उर्ले कसरी र्लए, त्यो हामीले यहाँ छलफल गर्े कुरा होइर्। जब
परमेश्वरका आर्शिहरूको
्
कुरा आउँ छ, सबै मानर्सहरू ददर्-रात परमेश्वरको आर्शि ् पाउर्
र्ाहन्छर् ्, तैपनर् आफ्र्ो जीवर्कालमा उसले कनत धेरै सम्पषि प्राप्त गर्ेछ, वा उसले परमेश्वरबाट

आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्च सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े कुरालाई मानर्सले नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्—यो
नर्षवचवाद तथ्य हो! मानर्सलाई कुर्ै पनर् सम्पषि ददर्े, मानर्सलाई कुर्ै पनर् आर्शि ् प्राप्त गर्च
ददर्े अम्ख्तयार र शम्क्त परमेश्वरसँग छ, तैपनर् परमेश्वरका आर्शिहरूको
्
पनर् र्सद्धान्त हुन्छ।
परमेश्वरले कस्ता प्रकारका मानर्सहरूलाई आर्शि ् ददर्ुहुन्छ त? अवश्य र्ै, उहाँलाई मर् पर्े

मानर्सहरूलाई उहाँले आर्शि ् ददर्ुहुन्छ! अब्राहाम र अय्यूब दव
ु ैलाई परमेश्वरले आर्शि ् ददर्ुभएको
चथयो, तैपनर् नतर्ीहरूले प्राप्त गरे का आर्शिहरू
्
उस्तै चथएर्र् ्। परमेश्वरले अब्राहामलाई बालुवा र

तारा जषिकै अर्चगन्ती सन्तार् ददई आर्शि ् ददर्ुभएको चथयो। जब परमेश्वरले अब्राहामलाई
आर्शि ् ददर्ुभयो, एउटै मानर्स र एउटै जानतका सन्तार्हरूलाई उहाँले शम्क्तशाली र सम्पन्र्
तल्
ु याउर्भ
ु यो। यसमा, परमेश्वरको अम्ख्तयारले मार्वजानतमाचथ शासर् गर्यो, जसले सबै थोक र
जीषवत

प्राणीहरूका

बीर्मा

परमेश्वरको

सास

फुककददर्ुभयो।

परमेश्वरको

अम्ख्तयारको

सावचभौर्मकतामा, मार्वजानत परमेश्वरद्वारा नर्णचय गररएकै गनतमा, र परमेश्वरले नर्णचय गर्ुचभएकै

क्षेत्रर्भत्र वद्
ृ चध भयो र अम्स्तत्वमा रह्यो। नर्म्श्र्त रूपमा, यो जानतको जीवर्को क्षमता, षवस्तारको
गनत, र आयु सबै र्ै परमेश्वरको बन्दोबस्तका भाग चथए, र यो सबैको र्सद्धान्त परमेश्वरले

अब्राहामसँग गर्ुचभएको प्रनतज्ञामा आधाररत चथयो। भन्र्ुको अथच, पररम्स्थनत जस्तोसुकै भए तापनर्,
परमेश्वरका प्रनतज्ञाहरू परमेश्वरको अम्ख्तयारको बन्दोबस्तमा कुर्ै पनर् अवरोधषवर्ा र्ै अनघ

बढ्छर् ् र पूरा हुन्छर् ्। परमेश्वरले अब्राहामसँग गर्ुचभएको प्रनतज्ञामा, संसारको पररवतचर्को बावजूद
पनर्, युगको बावदद
ू पनर्, मार्वजानतले भोगेका षवपषिहरूको बावजूद पनर्, अब्राहामका सन्तार्हरूले
लोपको ितरा सामर्ा गर्ेवाला चथएर्र् ,् र नतर्ीहरूको जानत मरे र जार्ेवाला चथएर्। तर अय्यूबको
आर्शिले
् भर्े उर्लाई अत्यन्तै धर्ी बर्ायो। परमेश्वरले नतर्लाई जीषवत प्राणीहरूको समूह, सास
फेर्े प्राणीहरू ददर्ुभयो, जसका षवशेितालाई पनर् अथाचत नतर्ीहरूको सङ्ग्ख्या, नतर्ीहरूले सन्तार्

उत्पादर् गर्े गनत, बाँच्र्े दर, नतर्ीहरूको शरीरको बोसोको मात्रा, आदद इत्यादद कुराहरूलाई पनर्
परमेश्वरले र्ै नर्यन्त्रण गर्चभ
ु एको चथयो। यी जीषवत प्राणीहरूसँग बोल्र्े क्षमता र्भए तापनर्,
नतर्ीहरू पनर् सम्ृ ष्टकताचको बन्दोबस्तको दहस्सा र्ै चथए, र नतर्ीहरूको लाचग परमेश्वरले गर्ुचभएको

बन्दोबस्तपछाडडको र्सद्धान्त परमेश्वरले अय्यूबलाई प्रनतज्ञा गर्ुचभएका आर्शिहरूमा
्
आधाररत
चथयो। परमेश्वरले अब्राहाम र अय्यूबलाई ददर्ुभएका आर्शिहरूमा,
्
प्रनतज्ञा गररएका कुरा फरक

भए तापनर्, सम्ृ ष्टकताचले जुर् अम्ख्तयारद्वारा सबै थोक र सबै जीषवत प्राणीहरूलाई शासर् गर्ुचभयो,
त्यो उही चथयो। अब्राहाम र अय्यब
्
ू लाई परमेश्वरले ददर्भ
ु एका फरक-फरक प्रनतज्ञा र आर्शिहरूमा
1974

परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको हरे क षववरण व्यक्त गररएका छर् ,् र त्यसले फेरर पनर्

मार्वजानतलाई परमेश्वरको अम्ख्तयार मानर्सको कल्पर्ाभन्दा धेरै परको कुरा हो भर्ी दे िाउँ छ।
यी षववरणहरूले फेरर पनर् मार्वजानतलाई के बताउँ छ भर्े, यदद उसले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई

जान्र् र्ाहन्छ भर्े, उसले परमेश्वरका वर्र्हरूद्वारा र परमेश्वरको कायचको अर्ुभवद्वारा मात्रै
यसलाई हार्सल गर्च सक्छ।

सबै थोकमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकताको अम्ख्तयारले मानर्सलाई तथ्य दे ख्र्े तुल्याउँ छ:

परमेश्वरको अम्ख्तयार “अनर् परमेश्वरले भन्र्ुभयो, उज्यालो होस ्, अनर् उज्यालो भयो, अनर्
वायुमण्डल होस ् भर्ी भन्र्ुभयो, वायुमण्डल भयो, र जर्मर् होस ् भन्र्ुभयो, अनर् जर्मर् चथयो”

भन्र्े वर्र्हरूमा मात्रै अन्तनर्चदहत छै र्, बरु योभन्दा पनर् बढी, उहाँको अम्ख्तयार त उहाँले कसरी
ज्योनतलाई नर्रन्तर रहर् ददर्ुभयो, वायुमण्डललाई हराउर्बाट रोक्र्ुभयो, र जर्मर्लाई पार्ीबाट

सदासवचदा अलग राख्र्ुभयो भन्र्े कुराका साथै उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका कुराहरूलाई अथाचत ् ज्योनत,
वायुमण्डल, र भूर्मलाई उहाँले कसरी शासर् र व्यवस्थापर् गर्ुचभयो भन्र्े कुरामा अन्तनर्चदहत छ।
परमेश्वरले मार्वजानतलाई ददर्ुभएको आर्शिमा
् नतमीहरू अरू के दे ख्छौ? अवश्य र्ै, परमेश्वरले
अब्राहाम र अय्यूबलाई आर्शि ् ददइसक्र्ुभएपनछ, परमेश्वरका पाइलाहरू रोककएर्र् ्, ककर्भर्े उहाँले
आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोगलाई सुरु मात्रै गर्ुचभएको चथयो, र उहाँका हरे क वर्र्लाई यथाथचमा

ल्याउर्े, उहाँले बोल्र्ुभएको हरे क कुरालाई वास्तषवकता तल्
ु याउर्े अर्भप्राय उहाँको चथयो, त्यसकारण
त्यसपनछका विचहरूमा उहाँले आफ्र्ा अर्भप्रायका सबै कुराहरू नर्रन्तर गर्ुचभयो। परमेश्वरसँग
अम्ख्तयार भएकोले, परमेश्वरले बोल्र्ु मात्रै आवश्यक छ, अनर् औीँला समेत र्उठाई, सबै तत्व र

थोकहरू हार्सल हुन्छर् ् भन्र्ेजस्तो मानर्सलाई लाग्र् सक्छ। त्यस्ता कल्पर्ाहरू अर्लक हास्यास्पद
छर् ्! यदद तैँले वर्र्हरूको प्रयोग गरे र मानर्ससँग परमेश्वरले करार स्थापर्ा गर्चभ
ु एको, र

वर्र्हरूको प्रयोग गरी परमेश्वरले सबै कुरा हार्सल गर्ुचभएको कुरालाई एकतफी दृम्ष्टकोणले मात्रै
र्लन्छस ्, र सबै थोकको अम्स्तत्वमाचथ परमेश्वरको अम्ख्तयारले राख्र्े प्रभुत्वका षवर्भन्र् चर्न्हहरू

र तथ्यहरूलाई तँ दे ख्र् असमथच छस ् भर्े, परमेश्वरको अम्ख्तयारसम्बन्धी तेरो बुझाइ अत्यन्तै

िोक्रो र हास्यास्पद छ! यदद मानर्सले परमेश्वर त्यस्तो हुर्ुहुन्छ भर्ी कल्पर्ा गछच भर्े,
परमेश्वरसम्बन्धी मानर्सको ज्ञार् असफल अवस्थातफच उन्मि
ु छ, र बन्द बाटोमा पग
ु ेको छ,
ककर्भर्े मानर्सले कल्पर्ा गरे को परमेश्वर आदे शहरू जारी गर्े मेर्सर्बाहे क केही होइर्र् ,्

अम्ख्तयारसदहतका परमेश्वर होइर्र् ्। अब्राहाम र अय्यूबको उदाहरणहरूबाट तैँले के दे िेका छस ्?
के तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको वास्तषवक पक्षलाई दे िेको छस ्? परमेश्वरले अब्राहाम

र अय्यब
ू लाई आर्शि ् ददर्भ
ु एपनछ, परमेश्वर जहाँ हुर्ह
ु ु न्थ्यो त्यहीीँ बस्र्ुभएर्, र् त के पररणाम
आउर्ेछ भर्ेर प्रतीक्षा गदै उहाँले आफ्र्ा दत
ू हरूलाई र्ै काम गर्च पठाउर्भ
ु यो। यसको षवपरीत,
परमेश्वरले आफ्र्ा वर्र्हरू उच्र्ारण गररसक्र्े बबषिकै, परमेश्वरको अम्ख्तयारको नर्दे शर्मा,

परमेश्वरले गर्े अर्भप्राय राख्र्ुभएका कामलाई सबै थोकले अर्ुपालर् गर्च थाले, र परमेश्वरलाई
आवश्यक परे का मानर्सहरू, थोकहरू, र वस्तुहरू तयार भए। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरको मुिबाट

वर्र्हरू उच्र्ारण गर्े बबषिकै, परमेश्वरको अम्ख्तयारले सारा भर्ू मभरर काम गर्च थाल्यो, र उहाँले
1975

अब्राहाम र अय्यूबसँग गर्ुचभएका प्रनतज्ञाहरूलाई हार्सल गर्च र पूरा गर्चमागच तय गर्ुचभयो, यसको
साथै उहाँले अनघ बढाउर्े योजर्ा गर्ुचभएका हरे क कदम र हरे क मुख्य र्रणको लाचग सम्पूणच

उचर्त योजर्ा र तयारीहरू गर्चभ
ु यो। यो समय अवचधमा, उहाँले आफ्र्ा दत
ू हरूलाई मात्रै होइर्, तर

उहाँले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका सबै थोकलाई र्लाउर्ुभयो। भन्र्ुको अथच परमेश्वरको अम्ख्तयार प्रयोग

गररएको क्षेत्रमा दत
ू हरू मात्रै होइर्र् ्, तर सम्ृ ष्टका सबै थोक समावेश चथए, जसलाई उहाँले पूरा गर्े
अर्भप्राय राख्र्ुभएको कामको अर्ुपालर् गर्चको लाचग र्लाउर्ुभयो; परमेश्वरको अम्ख्तयार प्रयोग
गररएको नर्म्श्र्त तररकाहरू नयर्ै चथए। नतमीहरूका कल्पर्ाहरूमा, कनत जर्ासँग परमेश्वरको

अम्ख्तयारको बारे मा नर्म्र् बुझाइ हुर् सक्छ: परमेश्वरसँग अम्ख्तयार छ, र परमेश्वरसँग शम्क्त
छ, त्यसकारण परमेश्वर तेस्रो स्वगचमा, वा नर्म्श्र्त स्थार्मा मात्रै रहर्ु आवश्यक हुन्छ, र कुर्ै

पनर् िास कायच गर्ुच आवश्यक हुँदैर्, र परमेश्वरको कायचको पूणचता उहाँका षवर्ारहरूमा र्ै पूणच
हुन्छर् ्। कनतले के पनर् षवश्वास गर्च सक्छर् ्, परमेश्वरले अब्राहामलाई आर्शि ् ददर्ुभएको भए
तापनर्, परमेश्वरले केही पनर् गर्ुच परे र्, र उहाँले आफ्र्ा वर्र्हरू बोल्र्ु र्ै पयाचप्त चथयो। के

वास्तवमा यही भएको हो त? अवश्य र्ै होइर्! परमेश्वरसँग अम्ख्तयार र शम्क्त भए तापनर्,
उहाँको अम्ख्तयार साँर्ो र वास्तषवक हो, ररिो होइर्। परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्तको षवशुद्धता

र वास्तषवकता उहाँले गर्ुचभएको सबै थोकको सम्ृ ष्टमा, सबै थोकमाचथको उहाँको नर्यन्त्रणमा, र

उहाँले मार्वजानतलाई अगव
ु ाइ गर्े र व्यवस्थापर् गर्े प्रकक्रयामा क्रर्मक रूपमा प्रकट र मत
ू चरूप

गररन्छ। मार्वजानत र सबै थोकमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकताको हरे क षवचध, हरे क दृम्ष्टकोण,

र हरे क षववरण, र उहाँले पूरा गर्ुचभएको सबै काम, साथै सबै थोकबारे उहाँको बुझाइ—ती सबैले
परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त िोक्रा शब्दहरू होइर्र् ् भन्र्े कुरालाई ठे ड रूपमा प्रमाखणत गछच ।
उहाँको अम्ख्तयार र शम्क्तलाई सबै कुरामा अटुट रूपमा दे िाइन्छ र प्रकट गररन्छ। यी प्रकटीकरण

र प्रकाशले परमेश्वरको अम्ख्तयारको यथाथच अम्स्तत्वबारे बताउँ छर् ्, ककर्भर्े उहाँले आफ्र्ो कायचलाई
जारी राख्र् र सबै थोकमाचथ हुकुम र्लाउर्, र हरे क क्षणमा सबै थोकलाई शासर् गर्चको लाचग
उहाँले आफ्र्ो अम्ख्तयार र शम्क्तको प्रयोग गरररहर्ुभएको छ; उहाँको शम्क्त र अम्ख्तयारलाई र्

त स्वगचदत
ू हरूले र् त परमेश्वरका कुर्ै दत
ू हरूले र्ै प्रनतस्थापर् गर्च सक्छर् ्। अब्राहाम र अय्यूबलाई
के-कस्ता आर्शिहरू ददर्े हो त्यसको नर्णचय परमेश्वरले र्ै गर्चभ
ु यो—यो परमेश्वरले र्ै गर्चप
ु र्े

नर्णचय चथयो। परमेश्वरका दत
ू हरूले अब्राहाम र अय्यूबलाई व्यम्क्तगत रूपमा र्ै भेटेका भए तापनर्,
नतर्ीहरूका कायच परमेश्वरका आज्ञाहरूमा आधाररत चथए, र नतर्ीहरूका कायचहरू परमेश्वरको

अम्ख्तयारको अधीर्मा गररएका चथए, त्यसरी र्ै, दत
ू हरू परमेश्वरको सावचभौर्मकताको अधीर्मा
चथए। परमेश्वरका दत
ू हरूले अब्राहामलाई भेट्छर् ् भन्र्े मानर्सले दे िे तापनर्, बाइबलका
षववरणहरूमा यहोवा परमेश्वरले आफै केही गर्ुचहुन्छ भन्र्े र्दे ख्र्े भए तापनर्, वास्तवमा, शम्क्त

र अम्ख्तयारको प्रयोग गर्े एक मात्र व्यम्क्त परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ुहुन्छ, र यसले कुर्ै पनर्
मानर्समा शङ्ग्का पैदा गदै र्! तैँले स्वगचदत
ू हरू र दत
ू हरूसँग महार् ् शम्क्त भएको र नतर्ीहरूले
आश्र्यचकमचहरू गरे को, वा नतर्ीहरूले परमेश्वरले आज्ञा गर्ुचभएका केही कुराहरू गरे का दे िेका भए

तापनर्, नतर्ीहरूका कायचहरू परमेश्वरका आज्ञाहरू पालर् गर्चको िानतर मात्रै हुर् ्, र ती कुर्ै पनर्
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हालतमा परमेश्वरको अम्ख्तयारको प्रदशचर् होइर्र् ्—ककर्भर्े कुर्ै मानर्स वा वस्तुमा सबै थोक

सम्ृ ष्ट गर्े र सबै थोकलाई शासर् गर्े सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार छै र् वा स्वार्मत्व गदै र्। त्यसकारण,
कुर्ै पनर् मानर्स वा वस्तल
ु े सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई प्रयोग गर्च वा प्रदशचर् गर्च सक्दै र्।
सक्ृ ष्टकताछको अक्ख्तयार अपररवतछनीय र उल्लङ्घन गनछ नसर्कने र्
पषवत्र-शास्त्रका यी तीर् भागमा नतमीहरूले के दे िेका छौ? के परमेश्वरले आफ्र्ो अम्ख्तयार

प्रयोग गर्े र्सद्धान्त छ भन्र्े नतमीहरूले दे िेका छौ? उदाहरणको लाचग, मानर्ससँग करार स्थापर्ा

गर्चको लाचग परमेश्वरले इन्द्रे र्ीको प्रयोग गर्ुचभयो—संसार र्ष्ट पार्चलाई उहाँले फेरर कदहल्यै
जलप्रलयको प्रयोग गर्ुचहुर्ेछैर् भर्ी मानर्सलाई बताउर् उहाँले बादलहरूमा इन्द्रे र्ी राखिददर्ुभयो।
के आज मानर्सहरूले दे ख्र्े इन्द्रे र्ी परमेश्वरको मुिबाट बोर्लएको त्यही इन्द्रे र्ी हो? के यसको

प्रकृनत र अथच पररवतचर् भएको छ? यो पररवतचर् भएको छै र् भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। परमेश्वरले

यो कायच गर्चको लाचग आफ्र्ो अम्ख्तयार प्रयोग गर्ुचभयो, र उहाँले मानर्ससँग स्थापर्ा गर्ुचभएको
करार आजको ददर्सम्मै नर्रन्तर रहे को छ, र अवश्य र्ै, यो करारलाई पररवतचर् गर्े समय

परमेश्वरकै नर्णचय हुर्ेछ। परमेश्वरले “बादलमा इन्द्रे र्ी राख्र्ेछु,” भर्ी भन्र्ुभएपनछ, परमेश्वर
आजको ददर्सम्म सधैँ र्ै यही करारमा बाँचधएर रहर्ुभयो। तँ यसमा के दे ख्छस ्? परमेश्वरमा

अम्ख्तयार र शम्क्त भए तापनर्, उहाँका कायचहरूमा उहाँ अत्यन्तै दृढ र र्सद्धान्त केम्न्द्रत हुर्ह
ु ु न्छ,
र आफ्र्ो वर्र्मा प्रनतबद्ध रहर्ुहुन्छ। उहाँको दृढता, र उहाँका कायचहरूका र्सद्धान्तहरूले
सम्ृ ष्टकताचको उल्लङ्ग्घर् गर्च र्सककर्े गुण र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको षवजय गर्च र्सककर्े

क्षमतालाई दे िाउँ छ। उहाँसँग सवोच्र् अम्ख्तयार भए तापनर्, र सबै थोक उहाँकै प्रभुत्वमुनर् भए

तापनर्, र उहाँसँग सबै थोकमाचथ शासर् गर्े शम्क्त भए तापनर्, परमेश्वरले आफ्र्ै योजर्ालाई
कदहल्यै र्ष्ट गर्े वा भङ्ग्ग गर्े गर्ुचभएको छै र्, र उहाँले जब-जब आफ्र्ो अम्ख्तयारको प्रयोग
गर्ुचहुन्छ, यो पूणच रूपमा उहाँका आफ्र्ै र्सद्धान्तहरू अर्ुसार हुन्छ, र यसले उहाँको मुिबाट
बोर्लएको कुरालाई र्ै पछ्याउँ छ, र उहाँको योजर्ाका र्रण र उद्दे श्यहरूलाई र्ै पछ्याउँ छ। अवश्य
र्ै, परमेश्वरले शासर् गर्ुचहुर्े सबै थोकले परमेश्वरको अम्ख्तयार प्रयोग गररर्े र्सद्धान्तहरूलाई र्ै
पालर्ा गछच र् ्, र उहाँको अम्ख्तयारका प्रबन्धहरूबाट कुर्ै पनर् मानर्स वा वस्तुलाई छूट छै र्, र् त
नतर्ीहरूले उहाँको अम्ख्तयार प्रयोगका र्सद्धान्तहरूलाई र्ै पररवतचर् गर्च सक्छर् ्। परमेश्वरको

र्जरमा, जसले आर्शि ् पाएका छर् ् नतर्ीहरूले उहाँको अम्ख्तयारले ल्याएको सौभाग्य प्राप्त गछच र् ,्
र जो श्राषपत छर् ् नतर्ीहरूले परमेश्वरकै अम्ख्तयारको कारण आफ्र्ा दण्ड प्राप्त गछच र् ्। परमेश्वरको
अम्ख्तयारको सावचभौर्मकताको अधीर्मा, उहाँको अम्ख्तयारको प्रयोगबाट कुर्ै पनर् मानर्स वा

थोकलाई छूट छै र्, र् त नतर्ीहरूले उहाँको अम्ख्तयार प्रयोग गररर्े र्सद्धान्तहरूलाई र्ै पररवतचर्
गर्च सक्छर् ्। सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई कुर्ै पनर् कारकतत्वमा आउर्े पररवतचर्ले पररवतचर् गर्च

सक्दै र्, त्यसरी र्ै, उहाँको अम्ख्तयारको प्रयोग गररर्े र्सद्धान्तहरू कुर्ै पनर् कारणले पररवतचर्

हुँदैर्र् ्। स्वगच र पथ्
ृ वी ठूला-ठूला पररवतचर्हरू भएर जार् सक्छर् ्, तर सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार
पररवतचर् हुर्ेछैर्; सबै थोक लोप भएर जार् सक्छर् ्, तर सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार कदहल्यै
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हराउर्ेछैर्। सम्ृ ष्टकताचको अपररवतचर्ीय र उल्लङ्ग्घर् गर्च र्सककर्े अम्ख्तयारको सार यही हो, र
सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीयपर् यही र्ै हो!

नर्म्र् वर्र्हरू परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्को लाचग अपररहायच छर् ्, र नतर्ीहरूका अथच

तलको सङ्ग्गनतमा ददइएको छ। पषवत्र-शास्त्रको पढाइलाई हामी जारी रािौं।
४. िैतानलाई परमेश्वरको आज्ञा

अय्यूब २:६ अनर् यहोवाले शैतार्लाई भन्र्ु भयो, हे र ,् त्यो ते रै हातमा छ; तर त्यसको जीवर्

बर्ा।

िैतानले सक्ृ ष्टकताछको अक्ख्तयारलाई भङ्ग गने आिँट कहहल्यै गरे को र्ै न, र यसले गिाछ, सबै

थोक सुव्यवस्थामा क्जउिँ र्न ्

यो अय्यूबको पुस्तकबाट र्लइएको उद्धरण हो, र यी शब्दहरूमा “ऊ” ले अय्यूबलाई जर्ाउँ छ।

छोटो भए तापनर्, यो वाक्यले षवर्भन्र् षवियहरूलाई स्पष्ट पाछच । यसले आम्त्मक संसारमा

परमेश्वर र शैतार्को बीर्मा भएको िास कुराकार्ीलाई व्याख्या गछच , र परमेश्वरका वर्र्हरू
शैतार्प्रनत लक्षक्षत चथए भर्ेर हामीलाई बताउँ छ। परमेश्वरले षवशेि गरी के भन्र्ुभएको चथयो

त्यसको षववरण पनर् यसले ददन्छ। परमेश्वरका वर्र्हरू शैतार्लाई ददइएको आज्ञा र आदे श

चथयो। यो आदे शका िास षववरणहरू अय्यब
ू को ज्यार् बर्ाउर्े र शैतार्ले अय्यूबलाई गर्े

व्यवहारमा परमेश्वरले रे िा कोर्ुचभएको कुरासँग सम्बम्न्धत छर् ्—शैतार्ले अय्यूबलाई ज्यार् र्र्लई
छाडडददर्ुपर्ेचथयो। यो वाक्यबाट हामीले थाहा पाउर्े पदहलो कुरा भर्ेको यी वर्र्हरू परमेश्वरले

शैतार्सँग बोल्र्ुभएका वर्र्हरू चथए भन्र्े हो। अय्यूबको पुस्तकको मूल पाठले हामीलाई यी
वर्र्हरूको पष्ृ ठभर्ू मको बारे मा बताउँ छ: शैतार्ले अय्यब
ू लाई दोि ददर् र्ाह्यो, त्यसकारण त्यसले
उसलाई परीक्षा गर्च सक्र्ुभन्दा पदहले परमेश्वरको स्वीकृनत र्लर्प
ु थ्यो। अय्यब
ू लाई परीक्षा गर्े

शैतार्को अर्ुरोधलाई अर्ुमनत ददर्े क्रममा, परमेश्वरले शैतार्को सामुन्र्े नर्म्र् सतच अनघ
सार्ुचभयो: “अय्यूब तेरै हातमा छ; तर त्यसको ज्यार् बर्ा।” यी वर्र्हरूको प्रकृनत के हो त? ती
स्पष्ट रूपमै आज्ञा, आदे श हुर् ्। यी वर्र्हरूको प्रकृनतलाई बुखझसकेपनछ, यो आदे श जारी गर्े

परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्थ्यो, र यो आदे श पाउर्े र पालर् गर्े शैतार् चथयो भन्र्े कुरालाई तैँले अवश्य
बुझ्र्ुपछच । भन्र् र्पलाच, यो आदे शमा, परमेश्वर र शैतार्बीर्को सम्बन्ध यी वर्र्हरू पढ्र्े
जोकोहीलाई स्पष्ट छ। अवश्य र्ै, यो आम्त्मक संसारमा परमेश्वर र शैतार्बीर्को सम्बन्ध, र

परमेश्वर र शैतार्बीर् भएको कुराकार्ीसम्बन्धी पषवत्र-शास्त्रको अर्भलेिअर्ुसार परमेश्वर र
शैतार्बीर्को पदहर्ार् र है र्सयतको र्भन्र्ता पनर् हो, र यस िास उदाहरण र पाठ्य अर्भलेिबाट

मानर्सले आजको र्मनतसम्म र्सक्र् सक्र्े परमेश्वर र शैतार्को पदहर्ार् र अम्स्तत्वबीर्मा रहे को
पथ
ु ा, मैले के भन्र्ैपछच भर्े यी वर्र्हरूको अर्भलेि परमेश्वरको
ृ क र्भन्र्ता पनर् हो। यस बबन्दम
पदहर्ार्

र

हैर्सयतसम्बन्धी

मार्वजानतको

ज्ञार्को

नर्म्म्त

महत्त्वपूणच

दस्तावेज

हो, र

परमेश्वरसम्बन्धी मार्वजानतको ज्ञार्को लाचग यसले महत्त्वपूणच जार्कारी प्रदार् गछच । सम्ृ ष्टकताच
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र शैतार्बीर् आम्त्मक संसारमा भएको यो कुराकार्ीबाट मानर्सले सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको थप

एउटा नर्म्श्र्त पक्षलाई बुझ्र् सक्छ। यी वर्र्हरू सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय अम्ख्तयारका अकाच
गवाही हुर् ्।
बादहरी रूपमा, यहोवा परमेश्वर शैतार्सँगको कुराकार्ीमा सहभागी भइरहर्ुभएको छ। सारको

दहसाबमा, यहोवा परमेश्वरले जुर् मर्ोवनृ तका साथ बोल्र्ुहुन्छ, र उहाँ जुर् स्थार्मा िडा हुर्ुहुन्छ
ती शैतार्भन्दा उच्र् छर् ्। भन्र्ुको अथच, यहोवा परमेश्वरले शैतार्लाई आदे शको शैलीमा आज्ञा
ददइरहर्भ
ु एको छ, र त्यसले के गर्चु हुन्छ र के गर्चु हुँदैर्, अय्यब
ू पदहले र्ै त्यसको हातमा छ, र
त्यसले अय्यूबलाई जसरी मर् लाग्यो त्यसरी व्यवहार गर्च सक्छ भर्ी शैतार्लाई भनर्रहर्ुभएको

छ—तर त्यसले अय्यूबको ज्यार्र्ादहँ र्लर्ु हुँदैर्चथयो। यसको उपिण्ड के हो भर्े, अय्यूबलाई
शैतार्को हातमा सुम्म्पइएको भए तापनर्, उसको जीवर् शैतार्लाई ददइएको चथएर्; परमेश्वरले
अर्ुमनत र्ददर्ुभएसम्म कसैले पनर् अय्यूबको जीवर् परमेश्वरको हातबाट र्लर् सक्दै र्। शैतार्लाई

ददइएको यो आज्ञामा परमेश्वरको मर्ोवनृ त स्पष्ट रूपमा व्यक्त गररएको छ, र यो आज्ञाले यहोवा
परमेश्वरले शैतार्सँग कुर् स्थार्बाट कुराकार्ी गर्ुचभयो त्यसलाई पनर् प्रकट र िुलासा गछच ।

यसमा, यहोवा परमेश्वरसँग ज्योनत, र हावा, अनर् सबै थोक र जीषवत प्राणीहरू सम्ृ ष्ट गर्ुचहुर्े
परमेश्वरको, सबै थोक र सबै जीषवत प्राणीहरूमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्ुहुर्े परमेश्वरको हैर्सयत

मात्र होइर्, बरु मार्वजानतमाचथ हुकुम र्लाउर्ह
ु ु र्े, र पातालहरूमाचथ हुकुम र्लाउर्ह
ु ु र्े परमेश्वरको,
सबै जीषवत प्राणीहरूको जीवर् र मत्ृ युलाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुर्े परमेश्वरको हैर्सयत पनर् रहे को छ।

आम्त्मक संसारमा, परमेश्वरबाहे क कसले शैतार्लाई त्यस्तो आदे श जारी गर्च सक्थ्यो र? अनर्
परमेश्वरले ककर् व्यम्क्तगत रूपमा शैतार्लाई आफ्र्ो आदे श जारी गर्ुचभयो त? ककर्भर्े अय्यूबको
जीवर्लगायत मानर्सको जीवर् परमेश्वरकै नर्यन्त्रणमा छ। परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यब
ू को
ज्यार्मा हानर् पुर्याउर्, वा त्यसलाई र्लर् अर्ुमनत ददर्ुभएर्, र परमेश्वरले शैतार्लाई अय्यूबको

परीक्षा गर्च अर्ुमनत ददर्ुहुँदा पनर्, परमेश्वरले त्यस्तो आदे श जारी गर्च स्मरण गर्ुचभयो, र फेरर
पनर् शैतार्लाई अय्यूबको ज्यार् र्र्लर् आज्ञा गर्ुचभयो। शैतार्ले परमेश्वरको अम्ख्तयार भङ्ग्ग

गर्े आँट कदहल्यै गरे को छै र्, यनत मात्र होइर्, परमेश्वरका आदे शहरू र नर्म्श्र्त आज्ञाहरूलाई
सधैँ ध्यार् ददएर सर्
ु ेको र पालर् गरे को छ, र नतर्लाई उल्लङ्ग्घर् गर्े कदहल्यै आँट गरे को छै र्,
र अवश्य र्ै, परमेश्वरका कुर्ै पनर् आज्ञाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा पररवतचर् गर्े आँट गरे को छै र्।

परमेश्वरले शैतार्को लाचग तय गर्ुचभएका सीर्मतताहरू नयर्ै चथए, त्यसकारण शैतार्ले यी
सीर्मतताहरूलाई र्ाघ्र्े आँट कदहल्यै गरे र्। के यो परमेश्वरको अम्ख्तयारको सामथ्यच होइर् र? के
यो परमेश्वरको अम्ख्तयारको साक्षी होइर् र? परमेश्वरप्रनत कस्तो व्यवहार गर्े र परमेश्वरप्रनत

कस्तो दृम्ष्टकोण राख्ने भन्र्े बारे मा मार्वजानतलाई भन्दा शैतार्लाई अझै बढी स्पष्ट रूपमा थाहा
छ, त्यसकारण, आम्त्मक संसारमा, शैतार्ले परमेश्वरको हैर्सयत र अम्ख्तयारलाई स्पष्ट रूपमा
दे ख्छ, र त्यसमा परमेश्वरको अम्ख्तयारको सामथ्यच र उहाँको अम्ख्तयार प्रयोगको पछाडड रहे का

र्सद्धान्तहरूका बारे मा गहर् कदर छ। यसले नतर्लाई बेवास्ता गर्े आँट गदै -गदै र्, र् त नतर्लाई

कुर्ै पनर् हालतमा उल्लङ्ग्घर् गर्े, वा परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई भङ्ग्ग गर्े कुर्ै काम गर्े आँट
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र्ै गछच , र त्यसले कुर्ै पनर् हालतमा परमेश्वरको क्रोधलाई र्ुर्ौती ददर्े आँट गदै र्। त्यो प्रकृनतमा

दष्ु ट र अहङ्ग्कारी भए तापनर्, परमेश्वरले त्यसको लाचग तय गर्ुचभएका पररचध र सीमाहरूलाई
र्ाघ्र्े आँट शैतार्ले कदहल्यै गरे को छै र्। करोडौँ विचसम्म, यसले यी पररचधहरूलाई कडाइको साथ

पालर् गरे को छ, परमेश्वरले त्यसलाई ददर्ुभएको हरे क आज्ञा र आदे शलाई पालर् गरे को छ, र

घेरालाई र्ाघ्र्े आँट कदहल्यै गरे को छै र्। यो दभ
ु ाचवर्ापूणच भए तापनर्, शैतार् भ्रष्ट मार्वजानतभन्दा
नर्कै बुद्चधमार्ी छ; त्यसलाई सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार् थाहा छ, र त्यसका आफ्र्ै सीमाहरू थाहा छ।
शैतार्को “समषपचत” कायचहरूबाट के दे ख्र् सककन्छ भर्े, परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त स्वगीय

अध्यादे शहरू हुर् ् जसलाई शैतार्ले र्ाघ्र् सक्दै र्, र परमेश्वरको अद्षवतीयपर् र अम्ख्तयारकै
कारणले सबै थोक सुव्यवम्स्थत रूपमा पररवतचर् हुन्छर् ् र वद्
ृ चध हुन्छर् ्, परमेश्वरले स्थापर्ा

गर्ुचभएको मागचर्भत्र रही मार्वजानत म्जउर् र वद्
ृ चध हुर् सक्छ, यो आदे शलाई परे शार् गर्े कुर्ै
व्यम्क्त वा वस्तु छै र्, र यो नर्यमलाई पररवतचर् गर्च सक्र्े कुर्ै व्यम्क्त वा वस्तु छै र्—ककर्भर्े
नतर्ीहरू सबै सम्ृ ष्टकताचको हातबाट, र सम्ृ ष्टकताचको आदे श र अम्ख्तयारबाट आउँ छर् ्।

परमेश्वर, जोसिँग सक्ृ ष्टकताछको पहहचान र्, उहािँसिँग मात्रै अद्ववतीय अक्ख्तयार र्
शैतार्को षवशेि पदहर्ार्ले गदाच धेरै मानर्सहरूलाई षवर्भन्र् पक्षहरूको प्रकटीकरणमा बर्लयो

रुचर् प्रदशचर् गर्े तल्
ु याएको छ। परमेश्वरजस्तै शैतार्मा पनर् अम्ख्तयार छ, ककर्भर्े शैतार्ले
पनर् आश्र्यचकमचहरू दे िाउर् सक्छ, र मार्वजानतको लाचग असम्भव रहे का कुराहरू गर्च सक्छ

भर्ी षवश्वास गर्े धेरै मूिच मानर्सहरू समेत छर् ्। त्यसैले, परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्े बाहे क,
मानर्सले आफ्र्ो हृदयमा शैतार्को लाचग पनर् ठाउँ साँर्ेर राख्छ, र शैतार्लाई परमेश्वरको रूपमा

आराधर्ा समेत गछच । यी मानर्सहरू दयर्ीय र घण
ु ै छर् ्। नतर्ीहरूको अज्ञार्ताको कारण
ृ ास्पद दव

नतर्ीहरू दयर्ीय छर् ्, र नतर्ीहरूको षवधमच र अन्तनर्चदहत दष्ु ट सारको कारण नतर्ीहरू घण
ृ ास्पद
छर् ्। यस षवन्दम
ु ा, नतमीहरूलाई अम्ख्तयार भर्ेको के हो, यो केको प्रतीक हो, र यसले केलाई
प्रनतनर्चधत्व गछच सो बारे मा जार्कारी ददर्ु अत्यावश्यक छ भन्र्े मलाई लाग्छ। वह
ृ त ् रूपमा

भन्दा, परमेश्वर स्वयम ् र्ै अम्ख्तयार हुर्ुहुन्छ, उहाँको अम्ख्तयार परमेश्वरको सवोच्र्ता र सारको
प्रतीक हो, र परमेश्वर स्वयम्को अम्ख्तयारले परमेश्वरको है र्सयत र पदहर्ार्लाई प्रनतनर्चधत्व
गछच । यसो हुर्ाले, के शैतार्ले त्यो आफै परमेश्वर हो भर्ेर भन्र्े आँट गछच ? के शैतार्ले त्यसले
र्ै सबै थोक सम्ृ ष्ट गरे को हो, र सबै थोकमाचथ त्यसको सावचभौर्मकता छ भर्ेर भन्र्े आँट गछच ?

अवश्य यसले त्यसो भन्दै र्! ककर्भर्े यसले सबै थोक सम्ृ ष्ट गर्च सक्दै र्; अदहलेको र्मनतसम्म,
परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको कुर्ै पनर् थोक यसले बर्ाएको छै र्, र जीवर् भएको कुर्ै पनर् कुरा

सम्ृ ष्ट गरे को छै र्। त्योसँग परमेश्वरको अम्ख्तयार र्भएको हुर्ाले, त्यसमा परमेश्वरको हैर्सयत र
पदहर्ार् हुर्ु कदहल्यै सम्भव हुर् सक्दै र्, र यसलाई त्यसकै सारले नर्धाचररत गछच । के त्योसँग

परमेश्वरको जस्तै शम्क्त छ? अवश्य त्यसमा त्यस्तो शम्क्त छै र्! शैतार्ले गरे का कायचहरूलाई, र

शैतार्ले प्रदशचर् गरे का आश्र्यचकमचहरूलाई हामी के भन्छौं? के यो शम्क्त हो? के यसलाई अम्ख्तयार
भर्ेर भन्र् सककन्छ? अवश्य सककँदै र्! शैतार्ले दष्ु टताको छाललाई नर्दे र्शत गछच , र परमेश्वरको
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कायचका हरे क पक्षलाई बबथोल्र्े, बबगार्े, र बाधा ददर्े गछच । षवगतका हजारौं विचदेखि, मार्वजानतलाई

भ्रष्ट तुल्याउर्े र दव्ु यचवहार गर्े, र मानर्स मत्ृ युको छायाको घाटीतफच दहँडोस ् भर्ेर मानर्सलाई
प्रलोभर्मा पर्े र छल गर्े गरे र भ्रष्टता र परमेश्वरलाई इन्कार गर्े कायचमा लगाउर्े बाहे क , के
शैतार्ले त्यस्तो केही गरे को छ जसको लाचग मानर्सले त्यसलाई अर्लकनत समेत स्मरण गर्ुच,

ताररफ गर्ुच, वा कदर गर्ुच योग्य छ? यदद शैतार्सँग अम्ख्तयार र शम्क्त भएको भए, के
मार्वजानतलाई यसद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएको हुर्ेचथयो? यदद शैतार्सँग अम्ख्तयार र शम्क्त भएको
भए, के मार्वजानतलाई यसद्वारा हार्ी गररएको हुर्ेचथयो? यदद शैतार्सँग शम्क्त र अम्ख्तयार

भएको भए, के मार्वजानत परमेश्वरलाई त्यागेर मत्ृ युको शरण परे को हुर्ेचथयो? शैतार्सँग कुर्ै
अम्ख्तयार वा शम्क्त र्भएको हुर्ाले, त्यसले गर्े सबै कुराको सारको बारे मा हामीले के नर्ष्किच
नर्काल्र्ुपछच ? शैतार्ले गर्े सबै कुरा छल मात्रै हुर् ् भर्ेर पररभाषित गर्ेहरू पनर् छर् ्, तैपनर्
त्यस्तो पररभािा त्यनत उपयुक्त छै र् भन्र्े मलाई षवश्वास छ। के मार्वजानतलाई भ्रष्ट तुल्याउर्े

त्यसका दष्ु ट कायचहरू छल मात्रै हुर् ् त? अय्यूबलाई दव्ु यचवहार गर्चको लाचग शैतार्ले प्रयोग गरे को
दष्ु टताको शम्क्त, र नतर्लाई दव्ु यचवहार गर्े र नतर्लाई नर्ल्र्े त्यसको तीव्र इच्छालाई छलद्वारा

मात्रै हार्सल गर्च सककँदै र्। फकेर हे दाच, पहाड-पवचतभरर टाढा-टाढासम्म छरपष्ट भएका अय्यूबका

बथार् र बगालहरू एकै क्षणमा षवलय भएका चथए; एकै क्षणमा, अय्यूबको भाग्य हराएर गयो। के
त्यसलाई छलले मात्रै हार्सल गर्च सककयो? शैतार्ले गर्े सबै कुराको प्रकृनत बबगार्े, बबथोल्र्े, र्ष्ट

गर्े, हार्ी गर्े, दष्ु टता, दभ
ु ाचवर्ा, र अन्धकार जस्ता र्करात्मक शब्दहरूसँग सम्बम्न्धत छर् ् र
तीसँग र्मल्छर् ्, त्यसकारण घट्र्े सबै अधार्मचकता र दष्ु ट घटर्ाहरू अपररहायच रूपमा र्ै शैतार्का

कायचहरूसँग जोडडएका हुन्छर् ्, र त्यसलाई शैतार्को दष्ु ट सारबाट अलग गर्च सककँदै र्। शैतार्
जनत र्ै “शम्क्तशाली” भए तापनर्, त्यो जनत र्ै दस्
ु साहसी र महत्त्वाकांक्षी भए तापनर्, हार्ी पय
ु ाचउर्े
यसकोक्षमता जनत र्ै ठूलो भए पनर्, त्यसले मानर्सलाई भ्रष्ट तुल्याउर्े र प्रलोभर्मा पार्े उपायहरू

जनत र्ै धेरै भए पनर्, त्यसले मानर्सलाई षवर्र्लत बर्ाउर्े त्यसका र्लाकी र युम्क्तहरू जनत र्ै
र्तुर भए तापनर्, यो जनत पररवतचर्ीय स्वरूपमा अम्स्तत्वमा रहे तापनर्, यसले एउटै जीषवत
प्राणीलाई सम्ृ ष्ट गर्च कदहल्यै सकेको छै र्, सबै थोकको अम्स्तत्वको लाचग व्यवस्था वा नर्यमहरू

कदहल्यै नर्माचण गर्च सकेको छै र्, र सजीव होस ् वा नर्जीव होस ् त्यसले कुर्ै पनर् वस्तल
ु ाई शासर्
गर्च र नर्यन्त्रण गर्च कदहल्यै सकेको छै र्। आकाशमण्डल र वायुमण्डलमा, त्योबाट जन्मेको वा

त्यसको कारणले अम्स्तत्वमा रहे को एक जर्ा व्यम्क्त वा थोक छै र् ; त्यसद्वारा शासर् गररएको,
वा त्यसद्वारा नर्यन्त्रण गररएको एउटै व्यम्क्त वा वस्तु छै र्। यसको षवपरीत, त्यो परमेश्वरको

प्रभत्ु वमा म्जउर्ु पर्े मात्रै होइर्, तर, त्योभन्दा पनर् बढी, त्यसले परमेश्वरका सबै आदे श र

आज्ञाहरूलाई पालर् गर्ैपछच । परमेश्वरको अर्ुमनतषवर्ा, भूर्ममा पार्ीको थोपा वा बालुवाको कण
छुर्ु समेत शैतार्को लाचग कदठर् हुन्छ; परमेश्वरको अर्ुमनतषवर्ा, शैतार्सँग भूर्मको कर्मलोलाई
हल्लाउर्े स्वतन्त्रता समेत छै र्, परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको मार्वजानतलाई छुर्े कुरा त परै
जाओस ्। परमेश्वरको र्जरमा, शैतार् पहाडका र्लली फूल, आकाशमा उड्र्े र्रार्ुरुङ्ग्गी, समुद्रका

माछा, र पथ्
ृ वीका कीराभन्दा सार्ो छ। सबै थोकको बीर्मा रहे को त्यसको भर्ू मका भर्ेको सबै
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थोकको सेवा गर्ुच, र मार्वजानतको लाचग काम गर्ुच, अनर् परमेश्वरको काम र उहाँको व्यवस्थापर्

योजर्ामा सेवा गर्ुच हो। त्यसको प्रकृनत जस्तोसक
ु ै दभ
ु ाचवर्ापूणच भए तापनर्, र त्यसको सार जनत

र्ै दष्ु ट भए तापनर्, त्यसले गर्च सक्र्े एउटै मात्र कुरा भर्ेको त्यसको कायचगत गण
ु लाई
कतचव्यनर्ष्ठा भई पालर् गर्ुच हो: परमेश्वरको सेवामा हुर्ु, र परमेश्वरको लाचग र्भन्र्ताधार प्रदार्
गर्ुच। शैतार्को सार र स्थार् यही र्ै हो। त्यसको सार जीवर्सँग जोडडएको छै र्, शम्क्तसँग
जोडडएको छै र्, अम्ख्तयारसँग जोडडएको छै र्; त्यो परमेश्वरको सेवा गर्े मेर्सर्जस्तै परमेश्वरको

हातमा िेर्लरहे को हुन्छ!
शैतार्को साँर्ो रूपलाई बुखझसकेपनछ, अम्ख्तयार भर्ेको के हो धेरै मानर्सहरूले अझै बुझ्दै र्र् ्,
त्यसकारण म तँलाई बताउँ छु! अम्ख्तयार स्वयमलाई
्
परमेश्वरको शम्क्तको रूपमा व्याख्या गर्च

सककन्छ। पदहलो, अम्ख्तयार र शम्क्त दव
ु ै सकारात्मक छर् ् भर्ेर नर्म्श्र्तताको साथ भन्र् सककन्छ।
कुर्ै पनर् र्करात्मक कुरासँग नतर्को कुर्ै सम्बन्ध छै र्, र सम्ृ ष्ट गररएका वा सम्ृ ष्ट र्गररएका

कुर्ै पनर् प्राणीसँग ती सम्बम्न्धत छै र्र् ्। परमेश्वरको शम्क्तले जीवर् र जीवर्-शम्क्त भएको कुर्ै
पनर् स्वरूपको कुराहरूलाई सम्ृ ष्ट गर्च सक्छ, र यसलाई परमेश्वरको जीवर्ले र्ै नर्धाचररत गरे को

हुन्छ। परमेश्वर जीवर् हुर्ुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ सबै जीषवत प्राणीहरूको स्रोत हुर्ुहुन्छ। यसको
साथै, परमेश्वरको अम्ख्तयारले हरे क जीषवत प्राणीलाई परमेश्वरको हरे क वर्र् पालर् गर्े तुल्याउँ छ,
अथाचत ् परमेश्वरको मि
ु बाट नर्स्केका वर्र्हरू अर्स
ु ार अम्स्तत्वमा आउर्े, र परमेश्वरको आज्ञा
अर्ुसार म्जउर्े र सन्तार् उत्पादर् गर्े तुल्याउँ छ, जसपनछ परमेश्वरले सबै जीषवत प्राणीहरूमाचथ

शासर् गर्ुचहुन्छ र हुकुम र्लाउर्ुहुन्छ, र कदहल्यै पनर् त्यसमा तलमाचथ हुर्ेछैर्, सदासवचदा र्ै।
कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा वस्तुमा यी कुराहरू छै र्; सम्ृ ष्टकताचमा मात्रै त्यस्तो शम्क्त छ र उहाँले मात्रै
त्यस्तो शम्क्त बोक्र्ुहुन्छ, त्यसैले यसलाई अम्ख्तयार भनर्न्छ। सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीयपर् यही र्ै
हो। त्यसैले, र्ाहे यो “अम्ख्तयार” शब्द मात्रै होस ् वा यो अम्ख्तयारको सार होस ्, प्रत्येकलाई

सम्ृ ष्टकताचसँग मात्रै सम्बम्न्धत गर्च सककन्छ, ककर्भर्े यो सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय पदहर्ार् र
सारको प्रतीक हो, र यसले सम्ृ ष्टकताचको पदहर्ार् र हैर्सयतलाई प्रनतनर्चधत्व गछच ; सम्ृ ष्टकताच बाहे क,

कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा थोकलाई “अम्ख्तयार” भन्र्े शब्दसँग सम्बम्न्धत गर्च सककँदै र्। सम्ृ ष्टकताचको
अद्षवतीय अम्ख्तयारको अथच-अर्व
ु ाद यही र्ै हो।

शैतार्ले अय्यूबमाचथ लोभी र्जरले हरे को भए तापनर्, परमेश्वरको अर्ुमनतषवर्ा त्यसले

अय्यूबको शरीरको एउटा रौँ समेत छुर्े आँट गरे र्। शैतार् अन्तनर्चदहत रूपमा दष्ु ट र नर्दच यी भए

तापनर्, परमेश्वरले त्यसको लाचग उहाँको आदे श जारी गररसक्र्ुभएपनछ, परमेश्वरको आज्ञालाई

पालर्ा गर्े बाहे क त्योसँग केही षवकल्प चथएर्। यसरी, जब त्यो अय्यब
ू कहाँ आयो त्यो भेडाको
बीर्मा ब्वाँसो झैँ अनर्यम्न्त्रत भएको भए तापनर्, परमेश्वरले त्यसको नर्म्म्त तोककददर्ुभएका

सीर्मतताहरूलाई बबसचर्े आँट त्यसले गरे र्, परमेश्वरका आदे शहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गर्े आँट गरे र्,

र त्यसले गरे को सबै कुरामा, शैतार्ले परमेश्वरका वर्र्हरूका र्सद्धान्त र सीर्मतताहरूबाट दायाँबायाँ गर्े आँट गरे र्—के यो तथ्य होइर् र? यसबाट के दे ख्र् सककन्छ भर्े शैतार्ले यहोवा

परमेश्वरका कुर्ै पनर् वर्र्हरूलाई अवहे लर्ा गर्े आँट गदै र्। शैतार्को लाचग, परमेश्वरको मि
ु बाट
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नर्स्केको हरे क वर्र् आदे श र स्वगीय कार्ुर्, परमेश्वरको अम्ख्तयारको अर्भव्यम्क्त हो—ककर्भर्े

परमेश्वरको वर्र्को पछाडड परमेश्वरका आदे शहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गर्ेहरू, र स्वगीय कार्ुर्हरूलाई
अवज्ञा गर्े र षवरोध गर्ेहरूलाई ददइर्े परमेश्वरका दण्डहरू इंचगत गररएको हुन्छ। यदद त्यसले
परमेश्वरका आदे शहरू उल्लङ्ग्घर् गर्यो भर्े, परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई र्ाघेको र स्वगीय
नर्यमहरूलाई षवरोध गरे को पररणामहरूलाई त्यसले स्वीकार गर्ैपछच भन्र्े कुरा शैतार्लाई स्पष्टै

थाहा छ। यी पररणामहरू आखिर के-के हुर् ् त? अवश्य र्ै, ती परमेश्वरले त्यसलाई ददर्ुहुर्े दण्ड
हुर् ्। अय्यब
ू प्रनत शैतार्ले गरे का कायचहरू त्यसले मानर्सलाई कनत भ्रष्ट तल्
ु याएको छ भन्र्े कुराको

सार्ो टुक्रा मात्रै चथयो, र जब शैतार्ले यी कायचहरू गरररहे का चथए, परमेश्वरले शैतार्को लाचग तय
गर्ुचभएका सीर्मतताहरू र उहाँले जारी गर्ुचभएका आदे शहरू त्यसले गर्े सबै कुराको पछाडडका

र्सद्धान्तहरूको सार्ो टुक्रा मात्रै चथयो। यसको साथै, यस षवियमा शैतार्को भूर्मका र स्थार्
परमेश्वरको व्यवस्थापर्को कायचमा रहे को त्यसको भूर्मका र स्थार्को सार्ो भाग मात्रै चथयो, र
अय्यूबलाई परीक्षा गर्े क्रममा शैतार्ले गरे को परमेश्वरको पूणच आज्ञापालर् परमेश्वरको व्यवस्थापर्
कायचमा कसरी शैतार्ले परमेश्वरलाई अर्लकनत षवरोध गर्े आँट पनर् गरे र् त्यसको सार्ो भाग

मात्रै चथयो। यी सार्ा भागहरूले नतमीहरूलाई के र्ेतावर्ी ददन्छ? शैतार् लगायत सबै थोकको

बीर्मा, सम्ृ ष्टकताचले तय गर्ुचभएका स्वगीय नर्यम र अध्यादे शहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गर्च सक्र्े कुर्ै
व्यम्क्त वा थोक छै र्, र यी स्वगीय नर्यम र अध्यादे शहरूलाई उल्लङ्ग्घर् गर्े आँट कुर्ै व्यम्क्त

वा थोकले गदै र्, ककर्भर्े नतर्लाई अवज्ञा गर्ेहरूलाई सम्ृ ष्टकताचले ददर्ुहुर्े दण्डलाई कुर्ै व्यम्क्त
वा थोकले पररवतचर् गर्च वा त्यसबाट उम्कर् सक्दै र्। सम्ृ ष्टकताचले मात्रै स्वगीय नर्यम र

अध्यादे शहरू जारी गर्च सक्र्ुहुन्छ, नतर्लाई लागू गर्े शम्क्त सम्ृ ष्टकताचसँग मात्रै छ, र सम्ृ ष्टकताचको
शम्क्तलाई मात्रै कुर्ै व्यम्क्त वा थोकले भङ्ग्ग गर्च सक्दै र्। सम्ृ ष्टकताचको अद्षवतीय अम्ख्तयार
यही र्ै हो, र यो अम्ख्तयार सबै थोकको बीर्मा सबैभन्दा सवोच्र् छ, त्यसकारण “परमेश्वर

सबैभन्दा महार् ् हुर्ुहुन्छ र दोस्रो र्म्बरमा शैतार् छ” भर्ेर भन्र्ु असम्भव छ। अद्षवतीय
अम्ख्तयार नर्दहत भएको सम्ृ ष्टकताच बाहे क, अरू कुर्ै परमेश्वर छै र्!
के अदहले नतमीहरूसँग परमेश्वरको अम्ख्तयारसम्बन्धी र्याँ ज्ञार् छ? सबभन्दा पदहले, के

भिचरै उल्लेि गरे को परमेश्वरको अम्ख्तयार र मानर्सको शम्क्तको बीर्मा र्भन्र्ता छ? के र्भन्र्ता

छ? कनतपय मानर्सहरूले यी दई
ु लाई तुलर्ा गर्च सककँदै र् भर्ेर भन्छर् ्। त्यो सही कुरा हो!
मानर्सहरूले यी दई
ु बीर्मा तुलर्ा गर्च सककँदै र् भर्ेर भन्र्े भए तापनर्, मानर्सका षवर्ार र

धारणाहरूमा, मानर्सको शम्क्तलाई र्ै प्रायजसो अम्ख्तयार हो भन्र्े ठानर्न्छ, र यी दई
ु लाई प्रायजसो

सँग-सँगै रािेर तल
ु र्ा गररन्छ। यहाँ के भइरहे को छ? के मानर्सहरूले लापरवाहीको साथ एउटालाई
अकोको सट्टा प्रयोग गरे र गल्ती गरररहे का छै र्र् ् र? यी दई
ु सम्बम्न्धत छै र्र् ्, र नतर्ीहरूको

बीर्मा कुर्ै तुलर्ा हुर् सक्दै र्, तैपनर् मानर्सहरू त्यसो र्गरी बस्र् सक्दै र्र् ्। यसलाई कसरी
समाधार् गर्े? यदद तँ साँच्र्ै र्े समाधार् पाउर् र्ाहन्छस ् भर्े, यसको एउटै मात्र तररका भर्ेको

परमेश्वरको अद्षवतीय अम्ख्तयारलाई बुझ्र्ु र जान्र्ु हो। सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई बुझेर

जानर्सकेपनछ, तैँले मानर्सको शम्क्त र परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई समार् रूपमा उल्लेि गर्ेछैर्स ्।
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मानर्सको शम्क्तले केलाई जर्ाउँ छ? सरल रूपमा भन्दा, यो त्यो क्षमता वा सीप हो जसले

मानर्सको भ्रष्ट स्वभाव, इच्छा र महत्वाकांक्षाहरूलाई त्यसको अचधकतम हदसम्म षवस्तार हुर्े वा
हार्सल गर्े तल्
ु याउँ छ। के यो अम्ख्तयारको रूपमा गन्ती हुन्छ त? मानर्सको महत्वाकांक्षा र
इच्छाहरू जनत तीव्र वा लाभदायक भए तापनर्, व्यम्क्तमा अम्ख्तयार छ भर्ेर भन्र् सककँदै र्;

बढीमा, यो फाइँफुट्टी र सफलता मानर्सको बीर्मा शैतार्को तमासाको प्रदशचर् मात्रै हो; बढीमा,
यो एउटा स्वाँग मात्रै हो जसमा शैतार्ले परमेश्वर बन्र्े आफ्र्ो महत्वाकांक्षा पूरा गर्चका लाचग
त्यसको आफ्र्ै पि
ु ाचले जस्तो व्यवहार गछच ।

अदहले तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई िास गरी कसरी हे छचस ्? अदहले यी वर्र्हरूको बारे मा

सङ्ग्गनत गररसककएको हुर्ाले, तँसँग परमेश्वरको अम्ख्तयारको बारे मा र्याँ ज्ञार् हुर्ुपर्े हो। त्यसैले
म नतमीहरूलाई सोध्छु: परमेश्वरको अम्ख्तयार केको प्रतीक हो? के यो परमेश्वर स्वयमको
्
पदहर्ार्को प्रतीक हो? के यो परमेश्वरको स्वयमको
् शम्क्तको प्रतीक हो? के यो परमेश्वर स्वयमको
्

अद्षवतीय हैर्सयतको प्रतीक हो? सबै थोकमध्येमा, केमा तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयार दे िेको छस ्?
तैँले यो कसरी दे खिस ्? मानर्सले अर्ुभव गर्े र्ार ऋतुहरूको हकमा कुरा गदाच, के कसैले वसन्त,

िीष्म, शरद, र र्शर्शरको बीर्मा हुर्े पररवतचर्को नर्यमलाई पररवतचर् गर्च सक्छ? वसन्तमा, रूिका
मुर्ाहरू उम्रन्छर् ् र फक्रन्छर् ्; िीष्ममा ती पातहरूले भररन्छर् ्; शरदमा नतर्ीहरूले फल फलाउँ छर् ्,
र र्शर्शरमा पातहरू झछच र् ्। के कसैले यो नर्यमलाई पररवतचर् गर्च सक्छ? के यसले परमेश्वरको

अम्ख्तयारको एउटा पक्षलाई झल्काउँ छ? परमेश्वरले “उज्यालो होस ्,” भर्ी भन्र्ुभयो र उज्यालो
भयो। के यो उज्यालो अझै अम्स्तत्वमा छ? के कारणले यो अझै अम्स्तत्वमा छ? नर्श्र्य र्ै,

परमेश्वरका वर्र्हरूको कारणले, र परमेश्वरको अम्ख्तयारको कारणले यो अम्स्तत्वमा छ। के
परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्चभ
ु एको हावा अझै अम्स्तत्वमा छ? के मानर्सले फेर्े सास परमेश्वरबाट आउँ छ?
के परमेश्वरबाट आउर्े कुराहरूलाई कसैले िोस्र् सक्छ? के कसैले नतर्ीहरूका सार र कायचगत

गुणलाई पररवतचर् गर्च सक्छ? के परमेश्वरले तय गर्ुचभएको रात र ददर्लाई, र परमेश्वरले

व्यवम्स्थत गर्ुचभएको ददर् र रातको नर्यमलाई कसैले उल्ट्याउर् सक्छ? के शैतार्ले त्यस्तो कुरा
गर्च सक्छ? यदद तँ राती सुत्दै र्स ्, र रातलाई ददर्को रूपमा र्लन्छस ् भर्े पनर्, त्यो अझै पनर्
रातको समय र्ै हुन्छ; तैँले आफ्र्ो दै नर्कीलाई पररवतचर् गर्च सक्छस ्, तर रात र ददर् पररवतचर्
हुर्े नर्यमलाई तैँले पररवतचर् गर्च सक्दै र्स ्—यस तथ्यलाई कुर्ै पनर् व्यम्क्तले पररवतचर् गर्च

सक्दै र्, होइर् र? के गोरु जोतेजस्तो र्संहलाई िेत जोत्र् लगाउर् सक्र्े कोही छ? के हािीलाई
गधामा पररवतचर् गर्च सक्र्े कोही छ? के कुिुरोलाई र्ीलजस्तो आकाशमा वेग हान्र्े बर्ाउर् सक्र्े

कोही छ? के ब्वाँसोलाई भेडाजस्तो घाँस िार्े बर्ाउर् सक्र्े कोही छ? (छै र्।) के पार्ीको माछालाई

सुक्िा जर्मर्मा म्जउर्े बर्ाउर् सक्र्े कोही छ? मानर्सहरूले त्यसो गर्च सक्दै र्र् ्। ककर् सक्दै र्र् ्?
ककर्भर्े परमेश्वरले माछालाई पार्ीमा बस्र्े आज्ञा ददर्ुभयो, त्यसकारण नतर्ीहरू पार्ीमा बस्छर् ्।
जर्मर्मा नतर्ीहरू बाँच्र्ेछैर्र् ्, मर्ेछर् ्; नतर्ीहरूले परमेश्वरको आज्ञाका सीर्मतताहरूलाई भङ्ग्ग

गर्च सक्दै र्र् ्। सबै थोकसँग नतर्ीहरूको अम्स्तत्वसम्बन्धी नर्यम र सीर्मतता हुन्छ, र नतर्ीहरू
प्रत्येकसँग नतर्ीहरूको आ-आफ्र्ै प्राकृनतक गण
ु हरू हुन्छर् ्। यी सम्ृ ष्टकताचले नर्धाचररत गर्चभ
ु एको
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हो, र यसलाई कुर्ै पनर् मानर्सले पररवतचर् गर्च र र्ाघ्र् सक्दै र्। उदाहरणको लाचग, र्संह सधैँ र्ै

मानर्सको समुदायबाट टाढा, जङ्ग्गलमा बस्र्ेछ, र जसरी गोरु मानर्ससँग म्जउँ छ र मानर्सको लाचग

काम गछच त्यसरी त्यो कदहल्यै पनर् आज्ञाधीर् र बफादार हुर् सक्दै र्। हािी र गधा दव
ु ै जर्ावर
हुर् ् र दव
ु ैका र्ार िुट्टा हुन्छर् ्, र नतर्ीहरू हावामा सास फेर्े प्राणीहरू हुर् ्, तैपनर् नतर्ीहरू फरकफरक प्रजानत हुर् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले र्ै फरक-फरक प्रकारमा षवभाम्जत गर्ुचभएको
चथयो, नतर्ीहरू प्रत्येकसँग नतर्ीहरूका आ-आफ्र्ै प्राकृनतक गुणहरू हुन्छर् ्, त्यसकारण नतर्ीहरूलाई
कदहल्यै पनर् एक-आपसमा साट्र् सककर्ेछैर्। कुिरु ोसँग र्ीलको जस्तै दई
ु िट्
ु टा र पिेटाहरू

हुर्े भए तापनर्, त्यो कदहल्यै पनर् हावामा उड्र् सक्र्ेछैर्; बढीमा त्यो रूिसम्म उड्र् सक्छ—
यसलाई त्यसको प्राकृनतक गुणले र्ै नर्धाचररत गरे को हुन्छ। अवश्य र्ै, यी सबै परमेश्वरको
अम्ख्तयारका आदे शहरूका कारणले भएका हुर् ्।
आज मार्वजानतको षवकासमा, मार्वजानतको षवज्ञार्ले प्रगनत गरररहे को छ भर्ेर भन्र्

सककन्छ, र मानर्सको वैज्ञानर्क अन्वेिणका उपलम्ब्धहरू उल्लेिर्ीय छर् ् भर्ेर व्याख्या गर्च

सककन्छ। मानर्सको क्षमता झर् ्-झर् ् ठूलो हुँदै वद्
ृ चध भइरहे को छ भर्ेर भन्र्ुपछच , तर मानर्सले
गर्च र्सकेको एउटा वैज्ञानर्क सफलता छ: मार्वजानतले हवाई जहाज, षवमार् वाहक, र परमाणु
बम बर्ाएको छ, मार्वजानत अन्तररक्षमा गएर र्न्द्रमामा दहँडेको छ, इन्टरर्ेट आषवष्कार गरे को

छ, र उच्र् प्रषवचधको जीवर्शैली म्जउर् पग
ु ेको छ, तैपनर् मार्वजानतले जीषवत, सास फेर्े थोक
बर्ाउर् सक्दै र्। हरे क जीषवत प्राणीका प्राकृनतक गुण र नतर्ीहरू म्जउर्े नर्यम, र हरे क जीषवत

थोकको जीवर् र मत्ृ युको र्क्र—यी सबै र्ै मार्वजानतको षवज्ञार्को शम्क्तभन्दा बादहर छर् ्, र
नतर्लाई यसले नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्। यस षवन्दम
ु ा, मानर्सको षवज्ञार्ले हार्सल गरे का उर्ाइहरू

जनत र्ै माचथ भए पनर्, सम्ृ ष्टकताचका कुर्ै पनर् षवर्ारहरूसँग यो अतल
ु र्ीय छ, र सम्ृ ष्टकताचले
गर्ुचभएको सम्ृ ष्टको आश्र्यचता र उहाँको अम्ख्तयारको सामथ्यचलाई यसले पिा लगाउर् सक्दै र्।

पथ्
ृ वीमा धेरै समुद्रहरू छर् ्, तैपनर् नतर्ीहरू आफ्र्ा सीर्मतताहरूलाई र्ाघेर कदहल्यै पनर् स्वेच्छाले

भूर्ममा आएका छै र्र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरू प्रत्येकको लाचग परमेश्वरले र्ै सीमाहरू तोक्र्ुहुन्छ; उहाँले
नतर्ीहरूलाई जहाँ रहर्े आज्ञा ददर्ुभयो नतर्ीहरू त्यहीीँ बसे, र परमेश्वरको अर्ुमनतषवर्ा नतर्ीहरू

स्वतन्त्र पव
ू चक हलर्ल गर्च सक्दै र्र् ्। परमेश्वरको अर्म
ु नतषवर्ा, नतर्ीहरूले एक-अकाचलाई
अनतक्रमण गर्च सक्दै र्र् ्, र परमेश्वरले भन्र्ुहुन्छ भर्े मात्रै नतर्ीहरू हलर्ल गर्च सक्छर् ्, र
नतर्ीहरू कहाँ जान्छर् ् र बस्छर् ् सो कुरा परमेश्वरको अम्ख्तयारले र्ै नर्धाचररत गछच ।

यसलाई सरल रूपमा भन्दा, “परमेश्वरको अम्ख्तयार” को अथच यो कुरा परमेश्वरकै हातमा छ

भन्र्े हुन्छ। कुर्ै कुरा गर्े नर्णचय गर्े अचधकार परमेश्वरसँग छ, र उहाँले जसरी र्ाहर्ह
ु ु न्छ यो
त्यही अर्ुरूप गररन्छ। सबै थोकको नर्यम परमेश्वरकै हातमा छ, मानर्सको हातमा होइर्; र् त
यसलाई मानर्सले पररवतचर् र्ै गर्च सक्छ। यसलाई मानर्सको इच्छाले हलर्ल गर्च सक्दै र्, बरु

यो परमेश्वरका षवर्ारहरू, परमेश्वरको बुद्चध, र परमेश्वरका आदे शहरूद्वारा र्ै पररवतचर् हुन्छ; यो
कुर्ै पनर् मानर्सले इन्कार गर्च र्सक्र्े तथ्य हो। स्वगच र पथ्
ृ वी अनर् यावत ् थोक, ब्रह्माण्ड,
ताराले भररएको आकाश, विचका र्ार ऋतु, मानर्सले दे ख्र् सक्र्े र दे ख्र् र्सक्र्े कुरा—परमेश्वरको
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अम्ख्तयारको अधीर्मा, परमेश्वरका आदे शहरू अर्ुसार, परमेश्वरका आज्ञाहरू अर्ुसार, र सम्ृ ष्टको
सुरुवातका नर्यमहरू अर्ुसार र्ै ती सबै अम्स्तत्वमा रहन्छर् ्, काम गछच र् ्, र कुर्ै पनर् गल्ती षवर्ा

र्ै पररवतचर् हुन्छर् ्। कुर्ै एक व्यम्क्त वा वस्तल
ु े नतर्ीहरूको नर्यम पररवतचर् गर्च, वा नतर्ले काम
गर्े अन्तनर्चदहत तररकालाई पररवतचर् गर्च सक्दै र्; ती परमेश्वरको अम्ख्तयारको कारणले र्ै

अम्स्तत्वमा आए, र परमेश्वरको अम्ख्तयारकै कारणले ती र्ाश हुन्छर् ्। परमेश्वरको अम्ख्तयार
यही र्ै हो। यनतसम्म भनर्सककएको हुर्ाले, के तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयार परमेश्वरको पदहर्ार् र
हैर्सयतको प्रतीक हो भन्र्े अर्भ
ु नू त गर्च सक्छस ्? के कुर्ै पनर् सम्ृ ष्ट गररएको वा र्गररएको

प्राणीमा परमेश्वरको अम्ख्तयार नर्दहत हुर् सक्छ? के यसलाई कुर्ै व्यम्क्त, थोक, वा वस्तुले
अर्ुकरण गर्े, र्क्कल गर्े, वा प्रनतस्थापर् गर्े गर्च सक्छ?
सक्ृ ष्टकताछको पहहचान अद्ववतीय र्, र तैँले बहुईश्वरवािको ववचारलाई पालना गनुछ हुिँिैन
शैतार्का सीप र क्षमताहरू मानर्सको भन्दा ठूलो भए तापनर्, त्यसले मानर्सले गर्च र्सक्र्े

कुराहरू गर्च सक्र्े भए तापनर्, र्ाहे तैँले शैतार्ले जे गछच त्यसको ईष्याच वा र्ाहर्ा गरे पनर्, र्ाहे

यी कुराहरूलाई तैँले मर् र्पराउर्े वा घण
ृ ा गर्े भए पनर्, र्ाहे तँ नतर्लाई दे ख्र् सक्र्े भए पनर्
र्भए पनर्, र र्ाहे शैतार्ले जनत र्ै धेरै हार्सल गर्च सके पनर्, वा त्यसले जनत मानर्सलाई

त्यसको आराधर्ा गर्च र प्रनतम्ष्ठत गर्च लगाउर् छल गर्च सके पनर्, र र्ाहे तैँले त्यसलाई जेजसरी पररभाषित गरे पनर्, तैँले त्यससँग परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त छ भर्ेर सम्भवत भन्र्
सक्दै र्स ्। तँलाई थाहा हुर्ुपछच कक परमेश्वर, परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, परमेश्वर एउटै मात्र हुर्ुहुन्छ,
यसको साथै, परमेश्वरसँग मात्रै अम्ख्तयार छ, सबै थोकलाई नर्यन्त्रण गर्े र शासर् गर्े शम्क्त
परमेश्वरसँग मात्रै छ। शैतार्सँग मानर्सहरूलाई धोका ददर्े क्षमता छ र त्यसले परमेश्वरको

अर्ुकरण गर्च सक्छ, परमेश्वरले प्रदशचर् गर्ुचहुर्े चर्न्ह र आश्र्यचकमचहरू अर्ुकरण गर्च सक्छ,
अनर् त्यसले परमेश्वरका जस्तै कुराहरू गरे को छ भन्दै मा, तैँले गलत रूपमा परमेश्वर अद्षवतीय
हुर्ुहुन्र्, ईश्वरहरू धेरै छर् ्, यी फरक-फरक ईश्वरहरूसँग ठूला वा सार्ा सीपहरू छर् ्, र नतर्ीहरूले
र्लाउर्े शम्क्तको क्षेत्रमा र्भन्र्ताहरू छर् ् भर्ेर षवश्वास गछच स ्। नतर्ीहरूको आगमर्को क्रम र
नतर्ीहरूको उमेरको आधारमा तैँले नतर्ीहरूको महार्ताको क्रम र्मलाउँ छस ,् र परमेश्वरबाहे क अरू

ईश्वरहरू पनर् छर् ् भर्ेर तैँले गलत रूपमा षवश्वास गछच स ्, अनर् परमेश्वरको शम्क्त र अम्ख्तयार
अद्षवतीय छै र्र् ् भन्र्े ठान्छस ्। यदद तँसँग त्यस्ता षवर्ारहरू छर् ् भर्े , यदद तैँले परमेश्वरको

अद्षवतीयपर्लाई पदहर्ार् गदै र्स ,् परमेश्वरसँग मात्रै अम्ख्तयार छ भन्र्े षवश्वास गदै र्स ् भर्े, र

तैँले बहुईश्वरवादलाई मात्रै मान्छस ् भर्े , तँ प्राणीहरूमध्येको र्ीर् प्राणी होस ्, तँ शैतार्को साँर्ो
मूतचरूप होस ्, र तँ पूणच रूपमा दष्ु ट व्यम्क्त होस ्! यी वर्र्हरू भर्ेर मैले नतमीहरूलाई के र्सकाउर्े
प्रयास गरररहे को छु, के नतमीहरू बुझ्छौ? समय, स्थार्, वा तेरो पष्ृ ठभूर्म जेसुकै भए तापनर्, तैँले

परमेश्वर र अरू कुर्ै व्यम्क्त, थोक, वा वस्तुमा झुम्क्कर्ु हुँदैर्। परमेश्वरको अम्ख्तयार र परमेश्वर
स्वयमको
् सार जनत जान्र् र्सककर्े र पहुँर् प्राप्त गर्च र्सककर्े छ भन्र्े तँलाई लागे पनर्, र्ाहे
तेरो धारणा र कल्पर्ासँग शैतार्का जनत कायच र वर्र्हरू र्मले पनर्, र्ाहे तेरो लाचग ती जनत र्ै
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चर्िबुझ्दो भए पनर्, मूिच र्बर् ्, यी अवधारणाहरूप्रनत अन्योल र्बर् ,् परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई

इन्कार र्गर्, परमेश्वरको पदहर्ार् र हैर्सयतलाई इन्कार र्गर्, परमेश्वरलाई तेरो हृदयको ढोकाबाट
बादहर नर्कालेर परमेश्वरको सट्टा शैतार्लाई तेरो परमेश्वर बर्ाउर् र्ले। नतमीहरूले त्यसो गर्चुका
पररणामहरू के हुर्ेछर् ् त्यसको कल्पर्ा गर्च सक्छौ भन्र्ेमा मलाई कुर्ै शङ्ग्का छै र्!
मानवजातत

भ्रष्ट

तुल्याइएको

सावछभौममकताको अिीनमा क्जउिँ र्

भए तापतन, ऊ

अझै

पतन

सक्ृ ष्टकताछको

अक्ख्तयारको

शैतार्ले मार्वजानतलाई हजारौं विचदेखि भ्रष्ट तुल्याउँ दै आएको छ। त्यसले असीर्मत मात्रामा

दष्ु टता ल्याएको छ, एकपनछ अको पुस्तालाई धोका ददएको छ, र संसारमा भयार्क अपराधहरू

गरे को छ। त्यसले मानर्सलाई दव्ु यचवहार गरे को छ, मानर्सलाई धोका ददएको छ, मानर्सलाई

परमेश्वरको षवरोध गर्च प्रलोभर्मा पारे को छ, र बारम्बार परमेश्वरको व्यवस्थापर् योजर्ालाई

अलमल्याउर्े र दब
ु चल तुल्याउर्े दष्ु ट कायचहरू गरे को छ। तैपनर्, परमेश्वरको अम्ख्तयारको अधीर्मा,
सबै थोक र जीषवत प्राणीहरू परमेश्वरले तय गर्ुचभएका नर्यम र व्यवस्थाहरूलाई र्ै नर्रन्तर

पालर्ा गछच र् ्। परमेश्वरको अम्ख्तयारको तुलर्ामा, शैतार्को दष्ु ट प्रकृनत र उच्छृङ्ग्िलता अत्यन्तै
कुरूप, अत्यन्तै नघर्लाग्दो र तच्
ु छ, र अत्यन्तै सार्ो र असहाय छ। शैतार् परमेश्वरले सम्ृ ष्ट

गर्चभ
ु एको सबै थोकको बीर्मा दहँड्र्े भए तापनर्, परमेश्वरले हुकुम र्लाउर्ह
ु ु र्े मानर्स, कामकुरा,
र वस्तुहरूमा यसले अर्लकनत पनर् पररवतचर् ल्याउर् सक्दै र्। हजारौं विच बबनतसकेको छ, र
मार्वजानतले अझै पनर् परमेश्वरले ददर्ुभएको ज्योनत र हावाको आर्न्द र्लन्छ, परमेश्वर स्वयमले
्

फुककददर्ुभएको सासद्वारा सास फेछच , परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएका फूल, र्रार्ुरुङ्ग्गी, माछा र कीराफट्याङ्ग्िामा रमाउँ छ, र परमेश्वरले प्रदार् गर्चभ
ु एका सबै थोकमा आर्न्द र्लन्छ; ददर् र रात अझै
पनर् आउर्े-जार्े क्रम जारी छ; सधैँ झैँ र्ार ऋतु पररवतचर् भइरहन्छ; आकाशमा उड्र्े हांस

र्शर्शरमा बबदा हुन्छर् ्, तैपनर् अको वसन्तमा फकचन्छर् ्; पार्ीमा बस्र्े माछाले कदहल्यै पनर्
नतर्ीहरूको घर, अथाचत ् िोलार्ाला र ताल-तलैयालाई छोड्दै र्; िीष्म याममा पथ्
ृ वीका झ्याउँ ककरीहरू

आफ्र्ो हृदयबाट गीत गाउँ छर् ्; शरद याममा घाँस-पातर्भत्रबाट ककरककर गर्े फट्याङ्ग्िोले बताससँगै
समय-समयमा मन्द स्वरमा गुर्गुर्ाउँ छ; पार्ी-हाँसरू बथार्मा भेला हुन्छर् ्, जबकी र्ीलहरू एकलाएकलै रहन्छर् ्; र्संहका समूहले र्सकार िेलेर आफ्र्ो पेट पाल्छर् ्; बाह्रर्सङ्ग्गे मग
ृ घाँस-पात र

फूलहरूबाट टाढा जाँदैर्र् ्…। सबै थोकका बीर्मा रहे का हरे क प्रकारका जीषवत प्राणी बबदा हुन्छर् ्
र फकचन्छर् ्, त्यसपनछ फेरर बबदा हुन्छर् ्, आँिाको एक नर्मेसमा करोडौँ पररवतचर् भइरहन्छ—तर
पररवतचर् र्हुर्े भर्ेका नतर्ीहरूका प्राकृनतक गुण र अम्स्तत्व सम्बन्धी नर्यमहरू हुर् ्। ती
परमेश्वरको बन्दोबस्त र पालर्पोिणमा म्जउँ छर् ्, र कसैले पनर् नतर्ीहरूको प्राकृनतक गण
ु लाई
पररवतचर् गर्च सक्दै र्, र् त अम्स्तत्व सम्बन्धी नतर्ीहरूका नर्यमहरूलाई र्ै कसैले बबगार्च सक्छ।

सबै थोकको बीर्मा म्जउर्े मार्वजानतलाई शैतार्ले भ्रष्ट तुल्याएको र छल गरे को भए तापनर्,
परमेश्वरले बर्ाउर्भ
ु एको पार्ीलाई, र परमेश्वरले बर्ाउर्भ
ु एको हावालाई, अनर् परमेश्वरले

बर्ाउर्ुभएको सबै थोकलाई मानर्सले अझै त्याग्र् सक्दै र्, र परमेश्वरले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको यो
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क्षेत्रमा र्ै मानर्स अझै म्जउँ छ र वद्
ृ चध हुन्छ। मार्वजानतको प्राकृनतक गुण पररवतचर् भएको छै र्।
मानर्सले अझै पनर् हे र्चको लाचग आफ्र्ो आँिा, सुन्र्को लाचग आफ्र्ो कार्, षवर्ार गर्चको लाचग

आफ्र्ो मम्स्तष्क, बझ्
ु र्को लाचग उसको हृदय, दहँड्र्को लाचग आफ्र्ा हात-िट्
ु टा, काम गर्चका
लाचग आफ्र्ा हातमा भर पछच , र यस्तै इत्यादद; उसले परमेश्वरको बन्दोबस्तलाई स्वीकार गर्च

सकोस ् भर्ेर परमेश्वरले मानर्सलाई ददर्ुभएका सबै प्राकृनतक गुणहरू अपररवनतचत र्ै रहन्छर् ्,
परमेश्वरसँग मानर्सले जुर् अङ्ग्गहरूको प्रयोग गरी सहकायच गछच ती पररवतचर् भएका छै र्र् ्, सम्ृ ष्ट

गररएको प्राणीको रूपमा रहे को कतचव्य नर्भाउर्े मार्वजानतको अङ्ग्ग पररवतचर् भएको छै र्,

मार्वजानतका आम्त्मक िाँर्ोहरू पररवतचर् भएका छै र्र् ्, आफ्र्ो व्युत्पषि पिा लगाउर्े

मार्वजानतको इच्छा पररवतचर् भएको छै र्, सम्ृ ष्टकताचद्वारा मुम्क्त पाउर्े मार्वजानतको तष्ृ णा

पररवतचर् भएको छै र्। मार्वजानतका वतचमार् पररम्स्थनतहरू यस्तै छर् ्, जो परमेश्वरको अम्ख्तयारको
अधीर्मा म्जउँ छर् ्, र जसले शैतार्द्वारा ल्याइएका िूर्ी षवर्ाशलाई भोगेको छ। मार्वजानत

शैतार्को दमर्मा परे को छ, र ऊ उप्रान्त सम्ृ ष्टको प्रारम्भका आदम र हव्वा होइर्, तर ज्ञार्,
कल्पर्ा, धारणाहरू र यस्तै इत्यादद जस्ता परमेश्वरको षवरोध गर्े कुराहरूले भररएको छ, र भ्रष्ट

शैतार्ी स्वभावले भररएको छ, तैपनर्, परमेश्वरको र्जरमा मार्वजानत अझै पनर् उहाँले सम्ृ ष्ट
गर्ुचभएको त्यही मार्वजानत र्ै हो। मार्वजानतलाई अझै पनर् परमेश्वरले शासर् गर्ुचहुन्छ र
योजर्ाबद्ध गर्चह
ु ु न्छ, र ऊ परमेश्वरले तय गर्चभ
ु एको मागचर्भत्रै अझै म्जउँ छ, त्यसकारण परमेश्वरको
र्जरमा, शैतार्ले भ्रष्ट पारे को मार्वजानत भोको पेट , अर्लक दढलो प्रनतकक्रया, पदहलेजस्तो राम्रो

स्मरणशम्क्त र्भएको, र अर्लक बूढो अवस्थामा फोहोर-मैलाले ढाककएको मात्रै छ—तर मानर्सका
सबै कायचगत गुण र प्राकृनतक गुणहरूमा कुर्ै क्षनत पुगेको छै र्। परमेश्वरले मुम्क्त ददर्े अर्भप्राय

राख्र्भ
ु एको मार्वजानत यही र्ै हो। यो मार्वजानतले सम्ृ ष्टकताचको बोलावटलाई सन्
ु र्े, र
सम्ृ ष्टकताचको आवाजलाई सुन्र्े बाहे क केही पनर् गर्ुच पदै र्, अनर् ऊ िडा हुर्ेछ र यो आवाज
कहाँबाट आयो त्यो पिा लगाउर् हतार गर्ेछ। यो मार्वजानतले सम्ृ ष्टकताचको रूपलाई हे र्े बाहे क

केही गर्ुच पदै र्, अनर् उसले आफैलाई परमेश्वरमा समषपचत गर्चको लाचग अरू कसैलाई सुन्र्ेछैर्, र
सबैलाई बबसचर्ेछ, र उहाँको लाचग आफ्र्ो जीवर् समेत ददर्ेछ। जब मार्वजानतका हृदयले

सम्ृ ष्टकताचको हृदयषवदारक वर्र्हरू बझ्
ु छ, मार्वजानत शैतार्लाई इन्कार गरे र सम्ृ ष्टकताचको पक्षमा
आउर्ेछ; जब मार्वजानतले आफ्र्ो शरीरबाट फोहोर-मैला पूणच रूपमा धोएको हुन्छ, र फेरर एक
पटक सम्ृ ष्टकताचको बन्दोबस्त र पालर्पोिण प्राप्त गरे को हुन्छ, मार्वजानतको स्मरण फकेको
हुर्ेछ, र यस पटक मार्वजानत सम्ृ ष्टकताचको प्रभत्ु वमा साँर्ो रूपमा फकेको हुर्ेछ।
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परमेश्वर स्वयम ् अद्ववतीय २
परमेश्वरको िमी स्वभाव
नतमीहरूले परमेश्वरको अम्ख्तयारको बारे मा रहे को अनघल्लो सङ्ग्गनत सुनर्सकेका हुर्ाले, म
आश्वस्त छु कक नतमीहरू यस षवियमा धेरै राम्रा वर्र्हरूले सस
ु म्ज्जत छौं। नतमीहरूले कनत स्वीकार
गर्च, बोध गर्च र बुझ्र् सक्छौं भन्र्े कुरा सबै नतमीहरूले यसमा कनत धेरै प्रयास गछौ भन्र्े कुरामा

नर्भचर हुन्छ। नतमीहरू यस षवियमा गम्भीरतासाथ संलग्र् हुर् सक्छौ भन्र्े मेरो आशा छ; नतमीहरू
यसमा कुर्ै पनर् हालतमा आधा हृदयले संलग्र् हुर्ु हुँदैर्! अब, के परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्ु
परमेश्वरको सम्पण
ू चतालाई जान्र्ुसरह हो? के भन्र् सककन्छ भर्े परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्ु

भर्ेको परमेश्वर स्वयम ् अद्षवतीयलाई चर्न्र्े कायचको सुरुवात हो, र यो पनर् भन्र् सककन्छ,

परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई जान्र्ु भर्ेको व्यम्क्त पदहले र्ै परमेश्वर स्वयम ् अद्षवतीयको सारलाई
जान्र्े ढोकार्भत्र प्रवेश गररसकेको छ। यो बुझाइ परमेश्वरलाई चर्न्र्े कायचको एउटा भाग हो। त्यसो

भए, अको भाग के हो त? आज मैले सङ्ग्गनत गर्च र्ाहे को षविय यही हो—परमेश्वरको धमी स्वभाव।
आजको षवियको बारे मा सङ्ग्गनत गर्चको लाचग मैले बाइबलबाट दई
ु वटा िण्डहरू छर्ौट गरे को

छु: पदहलो, परमेश्वरले सदोमलाई र्ष्ट गर्ुचभएको घटर्ासँग सम्बम्न्धत छ, जुर् घटर्ाको षववरण
उत्पषि १९:१-११ र उत्पषि १९:२४-२५ मा पाइन्छ; दोस्रो, परमेश्वरले नर्र्वेलाई छुटकारा ददर्ुभएको

घटर्ासँग सम्बम्न्धत छ, जुर् घटर्ाको षववरण योर्ा १:१-२ मा पाइन्छ, यसको साथै योर्ाको
पस्
ु तकको तेस्रो र र्ौथो अध्यायमा पनर् यसको बारे मा उल्लेि गररएको छ। म अर्म
ु ार् गछुच कक

यी दई
ु िण्डहरूका बारे मा मैले जे बताउर्ु छ त्यसलाई सुन्र् नतमीहरू सबैले प्रतीक्षा गरररहे का

छौ। मैले जे भन्छु त्यो प्राकृनतक रूपमा र्ै परमेश्वर स्वयमलाई
्
चर्न्र्ु र उहाँको सारलाई चर्न्र्ुको

दायराभन्दा बादहर जार् सक्दै र्, तर आजको सङ्ग्गनतको मुख्य ध्यार् केमा केम्न्द्रत हुर्ेछ त? के
नतमीहरूमध्ये कसैलाई थाहा छ? परमेश्वरको अम्ख्तयारसम्बन्धी मेरो सङ्ग्गनतको कुर्-कुर् भागहरूले
नतमीहरूको ध्यार् खिर्े? त्यस्तो अम्ख्तयार र शम्क्त भएको एउटै उहाँ परमेश्वर स्वयम ् र्ै हुर्ह
ु ु न्छ
भर्ेर मैले ककर् भर्ेँ? त्यसो भर्ेर मैले के कुरालाई स्पष्ट पार्च र्ाहेँ? यसबाट नतमीहरूले के र्सकेको
म र्ाहन्थेँ? के परमेश्वरको अम्ख्तयार र शम्क्त उहाँको सारलाई जसरी व्यक्त गररन्छ त्यसको

एउटा पक्ष हुर् ्? के ती उहाँको सारको भाग, अथाचत ् उहाँको पदहर्ार् र हैर्सयतलाई प्रमाखणत गर्े
भाग हुर् ्? यी प्रश्र्हरूबाट मल्
ू याङ्ग्कर् गरे र, के नतमीहरूले मैले के भन्र् लागेको छु सो बताउर्
सक्छौ? नतमीहरूले के बुझेको म र्ाहन्छु? यस षवियमा ध्यार् ददएर षवर्ार गर।

परमेश्वरलाई क्जद्िी भई ववरोि गिाछ,
मातनसलाई परमेश्वरको क्रोिले नष्ट गर्छ
सवचप्रथम, हामी परमेश्वरले सदोमलाई र्ष्ट गर्ुचभएको घटर्ाको बारे मा व्याख्या गर्े,

धमचशास्त्रका षवर्भन्र् िण्डहरूलाई हे रौं।

1989

उत्पषि १९:१-११ अनर् साँझमा दई
ु स्वगचदत
ू हरू सोदोममा आए; र लोत सोदोमको प्रवेश द्वारमा

बसेका चथए: नतर्ीहरूलाई दे िेर लोत नतर्ीहरूलाई भेट्र् िडा भए; अनर् नतर्ले नर्हुरेर दण्डवत
गरे ; अनर् नतर्ले भर्े हे र्चुहोस ्, मेरा मार्लकहरू, म बबन्ती गछुच, आफ्र्ा दासको घरमा आउर्ह
ु ोस ् र
सारा रात बबताउर्ुहोस ्, र आफ्र्ा िुट्टाहरू धुर्ुहोस ्, सबेरै उठ्र्ुहोस ् र आफ्र्ो बाटो लाग्र्ुहोस ्। तब

नतर्ीहरूले भर्े, हुन्र्; तर हामी सारा रात सडकमा गुजार्ेछौँ। अनर् उर्ले नतर्ीहरूलाई धेरै कर
लगाए; अनर् नतर्ीहरू नतर्ीमाचथ जाइलागे, र उर्को घरमा पसे; र उर्ले नतर्ीहरूको नर्म्म्त भोज
तयार पारे , िर्मर र्हालेको रोटी बर्ाए र नतर्ीहरूले िाए। तर नतर्ीहरू सत्ु र्ु अगाडड सहरका

मानर्सहरू, सोदोमका बद्
ृ ध र जवार् र्ारै नतरका सबै मानर्सहरू समेतले वररपररबाट घरलाई घेरे:

अनर् नतर्ीहरूले लोतलाई बोलाएर नतर्लाई भर्े , आज राती नतम्रोमा आएका मानर्सहरू कता छर् ्?
नतर्ीहरूलाई हामीकहाँ ल्याऊ ताकक हामीले नतर्ीहरूलाई चर्न्र् सकौं। अनर् लोत बादहर ढोकामा
नतर्ीहरूकहाँ गए र आफ्र्ो पछाडडको ढोका बन्द गरे र भर्े , दाजुभाइहरू, म तपाईंहरूसँग बबन्ती

गछुच यनत धेरै दष्ु ट र्बन्र्ुहोस ्। हे र्ुचहोस ्, अदहले मसँग दई
ु छोरीहरू छर् ् जसले कुर्ै पनर् पुरुिलाई
चर्र्ेका छै र्र् ्; म बबन्ती गछुच कक म नतर्ीहरूलाई बादहर तपाईंहरूकहाँ ल्याउँ छु र तपाईंहरूले आफ्र्ा

आँिाले राम्रो लाग्र्े काम नतर्ीहरूलाई गर्ुचहोस ्: यी मानर्सहरूलाई मात्रै केही र्गररददर्ुहोस ्; ककर्कक

नतर्ीहरू मेरो घरको छायाँमा आएका छर् ्। अनर् नतर्ीहरूले भर्े, पनछ हट्। र नतर्ीहरूले फेरर भर्े,
यो मान्छे यहाँ बस्र् आयो र ऊ हाम्रो न्यायधीश बन्र् िोज्छ: अब हामी नतर्ीहरूसँग भन्दा
र्राम्रो व्यवहार तँसँग गछौँ। अनर् नतर्ीहरूले त्यस मानर्स, लोतलाई धकेले र ढोका फोर्चलाई
र्म्जक आए। तर ती मानर्सहरूले आफ्र्ा हात अगाडड बढाए र लोतलाई घरर्भत्र आफू भएका

ठाउँ मा ल्याए अनर् ढोका बन्द गरे । अनर् घरका ढोकामा भएका सार्ा र ठूला मानर्सहरूलाई अन्धा
तल्
ु याइददए: फलस्वरूप नतर्ीहरू ढोका फेला पार्च र्सकेर थाके।

उत्पषि १९:२४-२५ त्यसपनछ यहोवाले सदोम र गमोरामाचथ स्वगचबाट यहोवाबाट गन्धक र

आगो बसाचउर्ुभयो; अनर् उहाँले ती सहरहरू, सारा मैदार्, ती सहरहरूका बार्सन्दाहरू र जर्मर्मा
उम्रेका सबै थोकलाई र्ष्ट गर्ुचभयो।

यी िण्डहरूबाट, सदोमको दष्ु टता र भ्रष्टता पदहले र्ै मानर्स र परमेश्वर दव
ु ैको लाचग घण
ृ ास्पद

हदमा पचु गसकेको चथयो, त्यसकारण परमेश्वरको र्जरमा त्यो सहर र्ष्ट गररर्योग्य भइसकेको

चथयो भन्र्े कुरालाई दे ख्र्ु त्यनत कदठर् छै र्। तर यो शहरलाई र्ष्ट गररर्ुभन्दा पदहले यो

सहरर्भत्र के भयो? यी घटर्ाहरूबाट मानर्सहरूले कस्तो प्रेरणा पाउर् सक्छर् ्? यी घटर्ाहरूप्रनतको

परमेश्वरको मर्ोवषृ िले मानर्सहरूलाई उहाँको स्वभावको बारे मा के दे िाउँ छ? सम्पूणच कथालाई
बझ्
ु र्को लाचग, हामी धमचशास्त्रमा के अर्भलेि गररएको छ त्यसलाई ध्यार् ददएर पढौं …
सिोमको भ्रष्टता: मातनसको लाधग ररसउठ्िो, परमेश्वरको लाधग क्रोधित तुल्याउने
त्यो रात, लोतले परमेश्वरका दई
ु जर्ा सन्दे शवाहकहरूलाई स्वागत गरे र नतर्ीहरूको लाचग

भोज तयार गरे । िार्पार् गररसकेपनछ, नतर्ीहरू सत्ु र् लागेको बेला, सहरभररका मानर्सहरू आएर
लोतको वासस्थार् घेरे र नतर्लाई बोलाए। धमचशास्त्रले अर्भलेि गरे अर्ुसार, नतर्ीहरू भन्दै चथए,
1990

“आज राती नतम्रोमा आएका मानर्सहरू कता छर् ्? नतर्ीहरूलाई हामीकहाँ ल्याऊ ताकक हामीले

नतर्ीहरूलाई चर्न्र् सकौं।” कसले यी शब्दहरू बोले? कसको लाचग यी शब्दहरू बोर्लए? यी शब्दहरू

लोतको वासस्थार्बादहर चर्च्याइएका र लोतले सर्
ु र्
ू ् भर्ेर बोर्लएका सदोमका मानर्सहरूका
शब्दहरू चथए। यी शब्दहरू सुन्दा कस्तो लाग्छ? के तँ क्रोचधत हुन्छस ्? के यी शब्दहरूले तँलाई
घण
च ध
ु न्
ृ ाको महसुस गराउँ छ? के तँमा ररस उम्लेर आइरहे को हुन्छ? के यी शब्दहरूमा शैतार्को दग
आउँ दै र् र? के यी शब्दहरूमाफचत, तैँले यस सहरमा भएको दष्ु टता र अन्धकारलाई अर्ुभूनत गर्च
सक्छस ्? के तैँले यी मानर्सहरूले बोलेका

शब्दहरूबाट नतर्ीहरूको व्यवहारका क्रूरता र

जङ्ग्गलीपर्लाई अर्ुभूनत गर्च सक्छस ्? के तैँले नतर्ीहरूको बार्ीबेहोरामाफचत नतर्ीहरूको भ्रष्टताको

गदहराइलाई अर्ुभूनत गर्च सक्छस ्? के नतर्ीहरूको बोलाइको षवियवस्तुमाफचत, नतर्ीहरूको दष्ु ट
प्रकृनत र जङ्ग्गली स्वभाव नतर्ीहरूको नर्यन्त्रणभन्दा बादहर गइसकेको चथयो भन्र्े दे ख्र्ु कदठर्
छै र्। लोतबाहे क, यस सहरको एक-एक व्यम्क्त शैतार्भन्दा फरक चथएर्; अको र्याँ व्यम्क्त दे ख्दा
मात्रै पनर् यी मानर्सहरूलाई ती व्यम्क्तहरूलाई हानर् गर्े र नर्ल्र्े र्ाहर्ा जाग्यो…। यी कुराहरूले
सहरको भयार्क र भयङ्ग्कर प्रकृनतका साथै यस सहरवररपरर रहे को मत्ृ युको रापको अर्ुभूनत मात्रै
ददँ दैर्र् ्, बरु नयर्ले त यसको दष्ु टता र हत्यारापर्को अर्ुभूनत पनर् ददन्छर् ्।

अमार्वीय डाँकुहरू, मार्व प्राणलाई नर्ल्र्े उि इच्छाले भररएका मानर्सहरूको आमर्े-सामर्े

हुँदा, लोतले कस्तो प्रनतकक्रया ददए? धमचशास्त्रअर्स
ु ार: “दाजभ
ु ाइहरू, म तपाईंहरूसँग बबन्ती गछुच
यनत धेरै दष्ु ट र्बन्र्ुहोस ्। हे र्ुचहोस ्, अदहले मसँग दई
ु छोरीहरू छर् ् जसले कुर्ै पनर् पुरुिलाई
चर्र्ेका छै र्र् ्; म बबन्ती गछुच कक म नतर्ीहरूलाई बादहर तपाईंहरूकहाँ ल्याउँ छु र तपाईंहरूले आफ्र्ा

आँिाले राम्रो लाग्र्े काम नतर्ीहरूलाई गर्ुचहोस ्: यी मानर्सहरूलाई मात्रै केही र्गररददर्ुहोस ्; ककर्कक

नतर्ीहरू मेरो घरको छायाँमा आएका छर् ्।” लोतले यी शब्दहरूद्वारा यसो भन्र् िोम्जरहे का चथए:
सन्दे शवाहकहरूलाई सुरक्षक्षत गर्चको लाचग नतर्ी आफ्र्ी दई
ु छोरीलाई त्याग्र् तयार चथए। कुर्ै

पनर् तकचशील दहसाबमा, यी मानर्सहरूले लोतका सतचहरूमा सहमनत जर्ाई दई
ु सन्दे शवाहकलाई

केही पनर् र्गर्ुचपथ्यो; आखिर, सन्दे शवाहकहरू नतर्ीहरूका लाचग पूणच रूपमा अपररचर्त चथए,
नतर्ीहरूसँग कुर्ै सम्बन्ध र्भएका र नतर्ीहरूका रुचर्हरूमा कदहल्यै पनर् कुर्ै हानर् र्पुर्याएका
मानर्सहरू चथए। तैपनर्, नतर्ीहरूका दष्ु ट प्रकृनतद्वारा उत्प्रेररत भएर, नतर्ीहरूले यस षवियलाई

त्यनतकै छोडेर्र् ्, बरु नतर्ीहरूका प्रयासलाई अझै तीव्र बर्ाए। यहाँ, नतर्ीहरूबीर्को अको कुराकार्ीले

मानर्सहरूलाई नर्ुःसन्दे ह रूपमा र्ै यी मानर्सहरूका साँर्ो, क्रूर प्रकृनतको बारे मा थप ज्ञार् प्रदार्
गर्च सक्छ, यसको साथै यसले मानर्सहरूलाई परमेश्वरले ककर् यस सहरलाई र्ष्ट गर्च र्ाहर्ुभयो
भन्र्े बारे मा स्पष्ट हुर् र बझ्
ु र् पनर् सहयोग गछच ।
त्यसो भए, नतर्ीहरूले यसपनछ के भर्े त? बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ: “पनछ हट्। र

नतर्ीहरूले फेरर भर्े, यो मान्छे यहाँ बस्र् आयो र ऊ हाम्रो न्यायधीश बन्र् िोज्छ: अब हामी
नतर्ीहरूसँग भन्दा र्राम्रो व्यवहार तँसँग गछौँ। अनर् नतर्ीहरूले त्यस मानर्स, लोतलाई धकेले र
ढोका फोर्चलाई र्म्जक आए।” नतर्ीहरूले ककर् लोतको ढोका फोर्च र्ाहन्थे ? कारण के चथयो भर्े
नतर्ीहरू ती दई
ु सन्दे शवाहकहरूलाई हानर् गर्च अत्यन्तै आतरु चथए। यी सन्दे शवाहकहरू ककर्
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सदोम आएका चथए त? नतर्ीहरू त्यहाँ आउर्ुको उद्दे श्य लोत र नतर्को पररवारलाई बर्ाउर्ु चथयो,
तर यो सहरका मानर्सहरूले नतर्ीहरू आचधकाररक पद िहण गर्च आएका हुर् ् भर्ेर गलत रूपमा
सोर्ेका चथए। सन्दे शवाहकहरूको उद्दे श्यको बारे मा र्सोधीकर्, यो सहरका मानर्सहरूले पण
ू च
अर्ुमार्कै आधारमा मात्रै यी दई
ु सन्दे शवाहकलाई जङ्ग्गली तवरले हानर् गर्े इच्छा गरे ; नतर्ीहरूले
नतर्ीहरूसँग कुर्ै सम्बन्ध र्ै र्भएका दई
ु जर्ा मानर्सहरूलाई हानर् गर्च र्ाहे । यो सहरका

मानर्सहरूले नतर्ीहरूका मार्वता र तकचलाई पूणच रूपमा गुमाएका चथए भन्र्े कुरा स्पष्टै छ।

नतर्ीहरूको पागलपर् र जङ्ग्गलीपर् पदहले र्ै मानर्सहरूलाई हानर् गर्े र नर्ल्र्े शैतार्को दष्ु ट
प्रकृनतभन्दा फरक चथएर्।

यी मानर्सहरूलाई हस्तान्तरण गर् भर्ेर जब नतर्ीहरूले लोतलाई भर्े, तब लोतले के गरे त?

पाठबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कक लोतले नतर्ीहरूलाई हस्तान्तरण गरे र्र् ्। के लोतले परमेश्वरका
यी दई
ु सन्दे शवाहकलाई चर्र्ेका चथए? अवश्य चथएर्र् ्! तैपनर्, ककर् नतर्ले यी दई
ु मानर्सहरूलाई
बर्ाउर् सके? के नतर्लाई नतर्ीहरू के गर्च आएका चथए भन्र्े थाहा चथयो? नतर्ीहरू आउर्ुको
कारणबारे नतर्ी अर्र्भज्ञ रहे को भए पनर्, नतर्लाई नतर्ीहरू परमेश्वरका सेवक हुर् ् भन्र्े थाहा
चथयो, त्यसकारण नतर्ले नतर्ीहरूलाई आफ्र्ो घरमा लगे। परमेश्वरका यी सेवकहरूलाई नतर्ले

“प्रभु” भन्र्े पदवीले बोलाउर् सके भन्र्े कुराले लोत सदोमका अरू मानर्सहरूजस्ता र्भई
परमेश्वरलाई नर्रन्तर पछ्याउर्े व्यम्क्त चथए भन्र्े दे िाउँ छ। त्यसकारण, जब परमेश्वरका
सन्दे शवाहकहरू नतर्ीकहाँ आए, नतर्ले आफ्र्ै ज्यार् जोखिममा पारी यी दई
ु सेवकलाई आफ्र्ो

घरमा लगे; यसअलावा, यी दई
ु सेवकलाई सुरक्षक्षत राख्नको लाचग उर्ले आफ्र्ी दई
ु छोरी ददर्े

प्रस्ताव पनर् गरे । यो लोतको धमी कायच चथयो; यो लोतको प्रकृनत सारको ठोस अर्भव्यम्क्त चथयो,
र परमेश्वरले लोतलाई बर्ाउर् आफ्र्ा सेवकहरू पठाउर्क
ु ो कारण पनर् यही चथयो। ितराको
सामर्ा गदाच, लोतले अन्य केही कुराको परवाह र्गररकर् यी दई
ु सेवकको सुरक्षा गरे ; यी सेवकहरूको

सुरक्षाको सट्टामा उर्ले आफ्र्ा दई
ु छोरी ददर्े प्रयास पनर् गरे । लोतबाहे क, के यो सहरमा यस्तै
कायच गर्े अरू कुर्ै व्यम्क्त चथयो? तथ्यहरूले प्रमाखणत गछच —अहँ, त्यहाँ अरू कोही चथएर्!

त्यसकारण, लोतबाहे क, सदोमर्भत्रका हरे क व्यम्क्त र्ै षवर्ाशको नर्सार्ा चथयो भन्र्े मा कुर्ै
द्षवषवधा छै र्, र त्यो सही र्ै चथयो—नतर्ीहरू त्यसैको योग्य चथए।
परमेश्वरको क्रोि भड्काएकोले सिोम पूर्छतया भस्म हुन्र्
जब सदोमका मानर्सहरूले यी दई
ु सेवकलाई दे िे, नतर्ीहरूले नतर्ीहरू आउर्ुको कारण सोधेर्र् ्,

र् त कसैले नतर्ीहरू परमेश्वरको इच्छाको बारे मा प्रर्ार गर्च आएका हुर् ् कक भर्ेर र्ै सोधे।
यसको षवपरीत, नतर्ीहरूले भीड जम्मा गरे अनर्, स्पष्टीकरणको प्रतीक्षा र्गरीकर्, यी दई
ु सेवकलाई
पक्रर् जङ्ग्गली कुकुर वा घातक ब्वाँसाहरूजस्तो गरी आए। के यी घटर्ाहरू घट्दा परमेश्वरले

हे र्ुचभयो? यस प्रकारको मार्व व्यवहार, यस प्रकारको घटर्ाप्रनत परमेश्वरले आफ्र्ो हृदयमा के
सोचर्रहर्भ
ु एको चथयो? परमेश्वरले यस सहरलाई र्ष्ट गर्े नर्णचय गर्चभ
ु यो; उहाँ दहर्ककर्ाउर्े वा
प्रतीक्षा गर्ेवाला हुर्ुहुन्र्थ्यो, र् त उहाँ थप कुर्ै धैयचता र्ै दे िाउर्ेवाला हुर्ुहुन्थ्यो। उहाँको ददर्
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आइसकेको चथयो, त्यसकारण उहाँ आफूले गर्च र्ाहे को काम गर्च तयार हुर्ुभयो। तसथच, उत्पषि
१९:२४-२५ ले भन्छ, “त्यसपनछ यहोवाले सदोम र गमोरामाचथ स्वगचबाट यहोवाबाट गन्धक र आगो
बसाचउर्भ
ु यो; अनर् उहाँले ती सहरहरू, सारा मैदार्, ती सहरहरूका बार्सन्दाहरू र जर्मर्मा उम्रेका

सबै थोकलाई र्ष्ट गर्ुचभयो।” यी दई
ु पदले यो सहरलाई परमेश्वरले के-कसरी र्ष्ट गर्ुचभयो साथै
परमेश्वरले के-कस्ता कुराहरू र्ष्ट गर्ुचभयो भन्र्ेबारे मा बताउँ छर् ्। सबभन्दा पदहले, परमेश्वरले यो
सहरलाई आगोले जलाउर्ुभयो, र यो आगोको मात्रा सारा मानर्सहरूलाई र्ष्ट गर्च र जर्मर्बाट

उम्रर्े सबै कुरा र्ष्ट गर्चको नर्म्म्त पयाचप्त चथयो भर्ी बाइबलले वणचर् गरे को छ। भन्र्ुको अथच,
स्वगचबाट झरे को उक्त आगोले सहरलाई मात्र होइर्, यसर्भत्र बसोबास गरररहे का मानर्सहरू र सबै

जीषवत प्राणीहरूलाई पनर् कुर्ै र्ाम-नर्शार् र्ै र्रहर्े गरी र्ष्ट गर्यो। यो सहर र्ष्ट गररएपनछ,
उक्त भूर्म जीषवत प्राणीरदहत भयो; त्यहाँ कुर्ै जीवर् बाँकी चथएर्, र् त जीवर्को कुर्ै लक्षण र्ै
बाँकी चथयो। यो सहर एक उजाड स्थार्, घातक मौर्ताले भररएको एक ररिो स्थार् बर्ेको चथयो।

यस ठाउँ मा अबउप्रान्त परमेश्वरको षवरुद्ध कुर्ै दष्ु ट कायचहरू हुर्ेवाला चथएर्र् ्, कुर्ै हत्या वा
रगत बगाउर्े कायच हुर्ेवाला चथएर्र् ्।

परमेश्वरले ककर् यो सहरलाई यनत सम्पूणच तवरले जलाउर् र्ाहर्ुभयो त? नतमीहरू यहाँ के

दे ख्र् सक्छौ? के परमेश्वरले मार्वजानत र प्रकृनत, अथाचत ् उहाँको आफ्र्ै सम्ृ ष्ट यसरी र्ष्ट भएको

हे र्च सक्र्ुभयो त? स्वगचबाट झाररएको आगोबाट तैँले यहोवा परमेश्वरको ररस पिा लगाउर् सक्छस ्
भर्े, उहाँले गर्ुचभएको षवर्ाशका नर्सार्ाहरू र सहरलाई जुर् हदसम्म र्ष्ट गररएको चथयो त्यस

हदको आधारमा मूल्याङ्ग्कर् गदाच, उहाँको क्रोध कनत ठूलो चथयो भर्ी दे ख्र्ु त्यनत कदठर् हुँदैर्।
जब परमेश्वरले कुर्ै सहरलाई घण
ृ ा गर्ुचहुन्छ, उहाँले यसमाचथ आफ्र्ो दण्डको विाच गराउर्ुहुन्छ।
जब परमेश्वरलाई कुर्ै सहरदे खि नघर् लागेर आउँ छ, उहाँले मानर्सहरूलाई उहाँको ररसको बारे मा
जार्कारी ददर् बारम्बार र्ेतावर्ी ददर्ुहुन्छ। तैपनर्, जब परमेश्वरले कुर्ै सहरलाई समाप्त गर्े र
र्ष्ट गर्े नर्णचय गर्ुचहुन्छ—अथाचत ्, जब उहाँको क्रोध र प्रतापलाई क्रुद्ध पाररएको हुन्छ—उहाँले थप
कुर्ै दण्ड वा र्ेतावर्ी ददर्ुहुन्र्। बरु, उहाँले यसलाई सीधै र्ष्ट गर्ुचहुर्ेछ। उहाँले यसलाई पण
ू च
रूपमा मेटाउर्ुहुर्ेछ। यो परमेश्वरको धमी स्वभाव हो।

परमेश्वरप्रतत सिोमको तनरन्तर ित्रुता र ववरोिपतर्, उहािँले यसलाई पूर्छ रूपमा मेटाउनुहुन्र्
अदहले हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा आम बुझाइ प्राप्त गररसकेको हुर्ाले, हामी
हाम्रो ध्यार् सदोम सहरतफच फकाचउर् सक्छौं—एउट यस्तो स्थार्तफच जसलाई परमेश्वरले पापको
सहरको रूपमा दे ख्र्ुभयो। यो सहरको सारलाई बझ
ु ेर, हामी परमेश्वरले ककर् यसलाई र्ष्ट गर्च

र्ाहर्ुभयो र उहाँले यसलाई ककर् यनत पूणच रूपमा र्ष्ट गर्ुचभयो भन्र्े कुरा बुझ्र् सक्छौं। यसबाट,
हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावलाई बुझ्र् सक्छौं।

मार्व दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, सदोम मानर्सको इच्छा र मानर्सको दष्ु टतालाई पूणच रूपमा सन्तुष्ट

पार्च सक्र्े सहर चथयो। हरे क रात सङ्ग्गीत र र्त्ृ यद्वारा मर्ोहर र मोदहत गराउर्े यसको

सम्पन्र्ताले मानर्सहरूलाई मोह र पागलपर्मा पाथ्यो। यसको दष्ु टताले मानर्सहरूको हृदयलाई
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बबगादै जान्थ्यो र नतर्ीहरूलाई मोदहत पारी भ्रष्टतामा लैजान्थ्यो। यो अशुद्ध र दष्ु ट आत्माहरूले
व्याप्त सहर चथयो; यो सहर पाप र हत्याले भररएको चथयो र हावा रक्ताम्मे , सडडएर दग
ु चम्न्धत
भएको चथयो। यो यस्तो सहर चथयो जसले मानर्सहरूको आङ र्सररङ्ग्ङ पाथ्यो, यस्तो सहर जहाँ

व्यम्क्त सन्त्रासले िुम्र्न्थ्यो। यो सहरका कसैले पनर्—र्ाहे पुरुि हुर् ् वा स्त्री, जवार् हुर् ् वा
वद्
ृ ध—साँर्ो मागचको िोजी गदै र्चथए; कसैले पनर् ज्योनतको र्ाहर्ा गदै र्चथए वा पापबाट टाढा

जार्े इच्छा गदै र्चथए। नतर्ीहरू शैतार्को नर्यन्त्रण, शैतार्को भ्रष्टता र छलको दबाबमा म्जउँ थे।
नतर्ीहरूले आफ्र्ो मार्वता गम
ु ाएका चथए, नतर्ीहरूले आफ्र्ो समझ गम
ु ाएका चथए, र नतर्ीहरूले
मानर्सको अम्स्तत्वको मूल लक्ष्यलाई गुमाएका चथए। नतर्ीहरूले परमेश्वरको षवरोध गदै अर्चगन्ती

दष्ु कमचहरू गरे का चथए; नतर्ीहरूले उहाँको अगुवाइलाई इन्कार गथे र उहाँको इच्छाको षवरोध गथे।

नतर्ीहरूका दष्ु कमचहरूले र्ै यी मानर्सहरूलाई, यो सहर र यसर्भत्रका हरे क जीषवत प्राणीलाई एकएक कदम गरी षवर्ाशको मागचमा लचगरहे को चथयो।

यी दई
ु िण्डले परमेश्वरका दई
ु जर्ा सेवक सहरमा आइपुगेपनछ नयर्ीहरूप्रनत सदोमका

मार्र्सहरूको व्यवहारको षववरण ददएको तर ती मानर्सहरूको भ्रष्टताको हदको बारे मा सारा

षववरणहरू अर्भलेि र्गरे को भए तापनर्, सदोमका मानर्सहरू कनत हदसम्म भ्रष्ट, दष्ु ट र
परमेश्वरका षवरोधी चथए भर्ी प्रकट गर्े एउटा सरल तथ्य छ। यसले यो सहरका मानर्सहरूको

साँर्ो रूप र सारलाई पनर् िल
ु ासा गछच । यी मानर्सहरूले परमेश्वरका र्ेतावर्ीहरूलाई स्वीकार गर्च

र्मार्ेका मात्र होइर्, नतर्ीहरूले त उहाँको दण्डको डर पनर् मार्ेर्र् ्। यसको षवपरीत, नतर्ीहरूले

परमेश्वरको ररसको चगल्ला गरे । नतर्ीहरूले अन्धाधुन्ध परमेश्वरको षवरोध गरे । उहाँले जे गर्ुचभए

पनर् वा जसरी गर्ुचभए पनर्, नतर्ीहरूको भ्रष्ट प्रकृनत झर् ्-झर् ् तीव्र मात्रै हुँदै गयो, र नतर्ीहरूले
बारम्बार परमेश्वरको षवरोध गरे । सदोमका मानर्सहरू परमेश्वरको अम्स्तत्व, उहाँको आगमर्,

उहाँको दण्ड, र त्योभन्दा पनर् बढी उहाँका र्ेतावर्ीहरूप्रनत शत्रुवत ् चथए। नतर्ीहरू अत्यन्तै अहङ्ग्कारी
चथए। नतर्ीहरूले नर्ल्र् सककर्े र हानर् गर्च सककर्े सबै मानर्सहरूलाई नर्ल्थे र हानर् गथे , र
नतर्ीहरूले परमेश्वरका सेवकहरूलाई पनर् त्यस्तै व्यवहार गरे । सदोमका मानर्सहरूले गरे का सारा

दष्ु कमचहरूको षवियमा कुरा गदाच, परमेश्वरका सेवकहरूलाई हानर् गर्े कायच त एउटा सार्ो झलक
मात्रै चथयो, र त्यसरी प्रकट भएको नतर्ीहरूको दष्ु ट प्रकृनत षवशाल समद्र
ु को सार्ो थोपाजस्तो मात्रै
चथयो। त्यसकारण, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई आगोद्वारा र्ष्ट गर्े नर्णचय गर्ुचभयो। परमेश्वरले
बाढीको प्रयोग गर्ुचभएर्, र् त उहाँले यस सहरलाई र्ष्ट गर्च आँधीबेहरी, भूकम्प, सुर्ामी, वा अरू

कुर्ै तररकाको र्ै प्रयोग गर्ुचभयो। यस सहरलाई र्ष्ट गर्चको लाचग परमेश्वरले आगोको प्रयोग

गर्चभ
ु एको तथ्यले के संकेत गर्यो? यसको अथच सहरको पण
ू च षवर्ाश भयो भन्र्े हो; यसको अथच
सहर पथ्
ृ वीबाट र अम्स्तत्वबाट पूणच रूपमा षवलय भयो भन्र्े हो। यहाँ, “षवर्ाश” ले सहरको स्वरूप

र संरर्र्ा वा बादहरी स्वरूप षवलय हुर्ुलाई मात्रै जर्ाउँ दै र्; यसको अथच पूणच रूपमा र्ष्ट
गररइसकेपनछ, सहरर्भत्रका मानर्सहरूको आत्मा पनर् अम्स्तत्वमा रहे र् भन्र्े हुन्छ। सरल रूपमा

भन्दा, त्यस सहरसँग सम्बम्न्धत सबै मानर्सहरू, घटर्ा र थोकहरू सबै र्ष्ट भए। त्यस सहरका

मानर्सहरूको नर्म्म्त अको कुर्ै जीवर् वा पर्
ु जचन्म हुर्ेवाला चथएर्; परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई उहाँको
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सम्ृ ष्टको मार्वताबाट सारा अर्न्तसम्मको लाचग षवलय गर्ुचभएको चथयो। आगोको प्रयोगले यस
स्थार्मा पापको अन्त्य भयो, र त्यहाँ पाप नर्यम्न्त्रत भयो भन्र्े अथच ददन्छ; यो पाप अम्स्तत्वमा

र्रहर्े र र्फैलर्ेवाला चथयो। यसको अथच, शैतार्को दष्ु टताले यसको भरणपोिणको भर्ू म साथै
बस्र् र म्जउर् स्थार् ददर्े समाचध स्थल गुमाएको चथयो। परमेश्वर र शैतार्को युद्धमा, परमेश्वरले
आगोको प्रयोग गर्ुच उहाँको षवजयको छाप हो, जसद्वारा शैतार्लाई चर्न्हांककत गररन्छ। सदोमको
षवर्ाश मानर्सलाई भ्रष्ट तुल्याउँ दै र नर्ल्दै परमेश्वरको षवरोध गर्े शैतार्को महत्वाकांक्षाको एउटा

ठूलो भल
ू हो, त्यसै गरी यो मार्वजानतको षवकासक्रममा मानर्सले परमेश्वरको अगव
ु ाइ इन्कार

गरे को र आफैलाई पापकमचमा डुबाएको त्यो समयको लाजको प्रतीक पनर् हो। यसको साथै, यो
परमेश्वरको धमी स्वभावको साँर्ो प्रकाशको षववरण हो।

जब परमेश्वरले स्वगचबाट पठाउर्ुभएको आगोले सदोमलाई िरार्ीमा बदल्यो, तब यसको अथच

“सदोम” र्ामको सहर, साथै सहरर्भत्रको सबै कुरा अम्स्तत्वबाट हट्यो भन्र्े हुन्छ। यसलाई
परमेश्वरको ररसले र्ष्ट गर्यो, यो परमेश्वरको क्रोध र प्रतापर्भत्र षवलय भयो। परमेश्वरको धमी
स्वभावको कारण, सदोमले यसको धमी दण्ड र यसको उचर्त अन्त्य प्राप्त गर्यो। सदोमको
अम्स्तत्वको अन्त्य हुर्ुको कारण यसको दष्ु टता चथयो, र यस सहर वा यसमा बसोबास गरे का
मानर्सहरूमध्ये कसैलाई पनर् वा यस सहरर्भत्र हुकेको कुर्ै पनर् प्राणीलाई फेरर कदहल्यै र्हे र्े
परमेश्वरको इच्छाको कारणले पनर् यसो भएको चथयो। “यस सहरलाई फेरर कदहल्यै र्हे र्े”

परमेश्वरको इच्छा उहाँको क्रोध, साथै उहाँको प्रताप पनर् हो। परमेश्वरले यस सहरलाई जलाउर्ुभयो

ककर्भर्े यसको दष्ु टता र पापले उहाँमा यसप्रनत ररस, घण
ृ ा र नतरस्कारको अर्ुभूनत गरायो र
यसलाई वा यसर्भत्रका कुर्ै पनर् मानर्सहरू वा जीषवत प्राणीहरूलाई फेरर कदहल्यै र्हे र्े इच्छा

जगायो। यो सहर डढे र िरार्ी मात्र बाँकी रहे पनछ, यो परमेश्वरको र्जरमा साँच्र्ै र्ै अम्स्तत्वषवहीर्
बन्यो; यसको बारे मा रहे को उहाँको याद पनर् गयो, हट्यो। यसको अथच के हो भर्े, स्वगचबाट
पठाइएको आगोले सारा सदोमलाई मात्रै र्ष्ट गरे र् , र् त यसले पापले भररएका सहरका

मानर्सहरूलाई मात्रै र्ष्ट गर्यो, र् त सहरर्भत्रका पापले कलङ्ग्ककत सबै कुराहरूलाई मात्रै र्ष्ट

गर्यो; यी कुराहरूबाहे क, आगोले मार्वजानतको दष्ु टता र परमेश्वरको षवरुद्धमा रहे को षवरोधको
यादलाई पनर् र्ष्ट गर्यो। यो सहरलाई जलाउर्प
ु छडड परमेश्वरको उद्दे श्य यही चथयो।

यो मार्वजानत अत्यन्तै भ्रष्ट बर्ेको चथयो। यी मानर्सहरूलाई परमेश्वर को हुर्ुहुन्छ वा
नतर्ीहरू स्वयम ् कहाँबाट आएका चथए भन्र्े थाहा चथएर्। यदद तैँले नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको
बारे मा उल्लेि गचथचस ् भर्े, नतर्ीहरूले आक्रमण, मार्हानर्, र ईश्वर-नर्न्दा गर्ेचथए। परमेश्वरका

सेवकहरू उहाँको र्ेतावर्ी फैलाउर् आउर्ह
ु ु ँदासमेत, यी भ्रष्ट मानर्सहरूले कुर्ै पश्र्ािापको सङ्ग्केत
र्दे िाएको र नतर्ीहरूको दष्ु ट व्यवहारलाई र्त्यागेको मात्र होइर्, बरु यसको षवपरीत, नतर्ीहरूले
त नर्धचक्क भई परमेश्वरका सेवकहरूलाई हानर् गरे । नतर्ीहरूले जे व्यक्त गरे र प्रकट गरे त्यो

परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको र्रम शत्रुवत ् प्रकृनत सार चथयो। हामी दे ख्न सक्छौं कक परमेश्वरको

षवरुद्धमा यी भ्रष्ट मानर्सहरूको षवरोध जसरी सत्यताको बुझाइको कमीबाट आउर्े नर्न्दा वा
चगल्ला मात्रै चथएर्, त्यसरी र्ै यो नतर्ीहरूको भ्रष्ट स्वभावको प्रकाश मात्रै पनर् चथएर्। नतर्ीहरूको
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दष्ु ट व्यवहारको कारण र् त मूिचता चथयो र् त अज्ञार्ता र्ै; नतर्ीहरू धोकामा परे काले नतर्ीहरूले
यस्तो कायच गरे का चथएर्र् ्, र अवश्य पनर् नतर्ीहरूलाई बहकाइएकाले नतर्ीहरूले यसो गरे का

चथएर्र् ्। नतर्ीहरूको व्यवहार कुख्यात रूपमा परमेश्वरको षवरुद्धमा गररर्े नर्डर शत्रत
ु ाको कायच,
षवरोध, र झगडाको स्तरमा पुगेको चथयो। यसमा कुर्ै शंका छै र्, यस प्रकारको मार्व आर्रणले

परमेश्वरलाई क्रोचधत तुल्याउर्ेवाला र्ै चथयो, र यसले उहाँको स्वभावलाई क्रोचधत तल्
ु याउर्ेछ—
क्रोचधत तुल्याउर्ै र्हुर्े स्वभावलाई। त्यसकारण, परमेश्वरले प्रत्यक्ष र िुलेआम रूपमा उहाँको क्रोध
र उहाँको प्रताप व्यक्त गर्चभ
ु यो; यो उहाँको धमी स्वभावको साँर्ो प्रकाश चथयो। पापले भररपण
ू च
यस्तो सहरको सामर्ा गदाच, परमेश्वरले यसलाई जनतसक्दो र्ाँडो र्ष्ट गर्े, यसर्भत्रका मानर्सहरू

र नतर्ीहरूको सम्पूणच पापलाई सबैभन्दा पूणच तवरले र्ष्ट गर्े, यस सहरका मानर्सहरूलाई

अम्स्तत्वषवहीर् तुल्याउर्े र यस ठाउँ को पापलाई वद्
ृ चध हुर्बाट रोक्र्े इच्छा गर्ुचभयो। यस कायचलाई
सबैभन्दा नछटो र सबैभन्दा पूणच तवरले गर्े तररका भर्ेको यसलाई आगोले जलाउर्ु चथयो।
सदोमका मानर्सहरूप्रनतको परमेश्वरको मर्ोवषृ ि पररत्याग वा अवहे लर्ा चथएर्। बरु, उहाँले त यी

मानर्सहरूलाई दण्ड ददर्, प्रहार गर्च, र पूणच रूपमा र्ष्ट गर्च आफ्र्ो क्रोध, प्रताप र अम्ख्तयारको

प्रयोग गर्ुचभयो। नतर्ीहरूप्रनतको उहाँको मर्ोवषृ ि भौनतक षवर्ाश गर्ुच मात्रै चथएर् बरु आत्माको
षवर्ाश, अर्न्त षवर्ाश गर्ुच पनर् चथयो। परमेश्वरले “अम्स्तत्वबाट मेदटर्ु” भन्र्े शब्दहरूद्वारा
भन्र् र्ाहर्ह
ु ु न्छ त्यसको साँर्ो अथच यही हो।

परमेश्वरको क्रोि लुकेको अतन मातनसको लाधग अज्ञात भए पतन यसले कुनै उल्लङ्घन सहिँिैन
मार्वजानत जनत र्ै मूिच र अज्ञार्ी भए पनर्, परमेश्वरले सम्पूणच मार्वजानतलाई गर्ुचहुर्े
व्यवहार मख्
ु यत: कृपा र सहर्शीलतामा आधाररत छ। अकोतफच, धेरैजसो समय र धेरैजसो

घटर्ाहरूमा उहाँको क्रोध लक
ु ाइएको हुन्छ, यो मानर्सको लाचग अज्ञात हुन्छ। पररणामस्वरूप,
परमेश्वरले उहाँको क्रोध प्रकट गर्ुचभएको मानर्सले दे ख्न कदठर् हुन्छ, र उहाँको क्रोधलाई बझ्
ु र्

पनर् कदठर् र्ै हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा, मानर्सले परमेश्वरको क्रोधलाई हल्कार्सत र्लन्छ। जब
मानर्सले परमेश्वरको अम्न्तम कायच र मानर्सको लाचग उहाँको सहर्शीलता र पापक्षमाको सामर्ा
गछच —अथाचत ्, जब परमेश्वरको अम्न्तम पटकको कृपा र उहाँको अम्न्तम र्ेतावर्ी मार्वजानतमा
आइपछच —यदद मानर्सहरूले अझै पनर् परमेश्वरको षवरोध गर्चको लाचग उही षवचधहरूको प्रयोग

गछच र् ् भर्े र पश्र्ािाप गर्च, नतर्ीहरूका मागचहरूलाई सुधार्च र उहाँको कृपालाई स्वीकार गर्च कुर्ै
पनर् प्रयास गदै र्र् ् भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अबउप्रान्त उहाँको सहर्शीलता र धैयचता प्रदार्

गर्चह
ु ु र्ेछैर्। यसको षवपरीत, यस पटक परमेश्वरले आफ्र्ो कृपा कफताच र्लर्ह
ु ु र्ेछ। यसपनछ, उहाँले
आफ्र्ो क्रोध मात्रै विाचउर्ुहर्ेछ। जसरी उहाँले मानर्सहरूलाई दण्ड ददर् र र्ष्ट गर्चको लाचग फरक-

फरक षवचधहरूको प्रयोग गर्ुचहुन्छ त्यसरी र्ै उहाँले फरक-फरक तररकाले आफ्र्ो क्रोध प्रकट गर्च
सक्र्ुहुन्छ।

सदोम सहरलाई र्ष्ट गर्चको लाचग परमेश्वरले गर्चभ
ु एको आगोको प्रयोग मार्वजानत वा अरू

कुर्ै पनर् कुरालाई पूणच र्ष्ट गर्े उहाँको सबैभन्दा शीघ्र तररका हो। सदोमका मानर्सहरूलाई
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जलाउँ दा यसले नतर्ीहरूका भौनतक शरीरलाई मात्र र्ष्ट गरे र् ; यसले नतर्ीहरूका आत्मा, नतर्ीहरूका
प्राण र नतर्ीहरूका शरीरको सम्पूणचता र्ष्ट गर्यो र त्यस सहरका मानर्सहरूलाई भौनतक संसार

र मानर्सको नर्म्म्त अदृश्य रहे को संसार दव
ु ैमा अम्स्तत्वषवहीर् हुर्े कुरा सनु र्म्श्र्त गर्यो।
परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोधलाई प्रकाश पार्े र व्यक्त गर्े एउटा तररका यही हो। जसरी यो प्राकृनतक
रूपमा परमेश्वरको धमी स्वभावको सारको प्रकाश हो त्यसरी र्ै प्रकाश र अर्भव्यम्क्तको यो शैली
परमेश्वरको क्रोधको सारको एउटा पक्ष हो। जब परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्ुहुन्छ, उहाँले र् त

कुर्ै कृपा वा प्रेर्मलो दयालप
ु र् र्ै प्रकट गर्चह
ु ु न्छ, र् त त्यसपनछ उहाँले उहाँको सहर्शीलता वा
धैयचतालाई र्ै दे िाउर्ुहुन्छ; उहाँलाई नर्रन्तर धैयच रदहरहर्, फेरर उहाँको कृपा प्रदार् गर्च, फेरर एक

पटक उहाँको सहर्शीलता प्रदार् गर्चको लाचग उहाँलाई मर्ाउर् सक्र्े कुर्ै व्यम्क्त, वस्तु वा कारण

र्ै छै र्। यी कुराहरूको स्थार्मा, क्षखणक दहर्ककर्ाहटषवर्ा र्ै परमेश्वरले आफ्र्ो इच्छाअर्ुसार
आफ्र्ो क्रोध र प्रताप प्रकट गर्ुचहुन्छ। उहाँले आफ्र्ै र्ाहर्ाहरूअर्ुसार यी कुराहरू शीघ्र र शुद्ध

रूपमा गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध र प्रताप नर्काल्र्े तररका यही हो, जसलाई मानर्सले
चर्ढ्याउर्ु हुँदैर्, र यो उहाँको धमी स्वभावको एउटा पक्षको अर्भव्यम्क्त पनर् हो। जब परमेश्वरले
मानर्सप्रनत चर्न्ता र प्रेम दे िाइरहे को मानर्सहरूले दे ख्छर् ,् नतर्ीहरूले उहाँको क्रोधलाई पिा
लगाउर्, उहाँको प्रतापलाई दे ख्र् वा उल्लङ्ग्घर्प्रनत उहाँको असहर्शीलतालाई महसुस गर्च सक्दै र्र् ्।

यी कुराहरूले मानर्सहरूलाई सधैँ परमेश्वरको धमी स्वभाव भर्ेको कृपा, सहर्शीलता र प्रेम मात्रै

हो भर्ेर षवश्वास गर्े तुल्याउँ छ। तैपनर्, जब कसैले परमेश्वरले कुर्ै सहरलाई र्ष्ट गर्ुचभएको वा
मार्वजानतलाई नतरस्कार गर्ुचभएको दे ख्छ, तब मानर्सको षवर्ाशमा उहाँको प्रर्ुर ररस अनर् उहाँको

प्रतापले मानर्सहरूलाई उहाँको धमी स्वभावको अको पक्षको झलक दे िाउँ छ। उल्लङ्ग्घर्प्रनतको
परमेश्वरको असहर्शीलता यही हो। कुर्ै पनर् उल्लङ्ग्घर् र्सहर्े परमेश्वरको स्वभावले सम्ृ ष्ट

गररएको कुर्ै पनर् प्राणीको कल्पर्ालाई र्ाघ्छ, अनर् सम्ृ ष्ट र्गररएका प्राणीहरूमाझ, यसलाई
हस्तक्षेप गर्च वा यसलाई प्रभाव पार्च सक्र्े कोही छै र्; यसको र्क्कल गर्च वा अर्ुकरण गर्च सक्र्े
कुरा त परै जाओस ्। तसथच, परमेश्वरको स्वभावको यो पक्ष र्ै मार्वजानतले सबैभन्दा बढी जान्र्ुपर्े

कुरा हो। परमेश्वर स्वयममा
् मात्रै यस प्रकारको स्वभाव छ, र परमेश्वर स्वयमले
् मात्रै यस प्रकारको
स्वभाव धारण गर्चभ
ु एको छ। उहाँले दष्ु ट्याइँ, अन्धकार, षवद्रोहीपर् र शैतार्को दष्ु ट कायचहरूलाई,

अथाचत ् मार्वजानतलाई भ्रष्ट बर्ाउर्े र भस्म गर्े कायचहरूलाई नतरस्कार गर्ुचहुर्े भएकोले, उहाँको
षवरुद्धमा रहे का सबै पापकमचहरूलाई उहाँले नतरस्कार गर्ुचहुर्े भएकोले अनर् उहाँको पषवत्र र
नर्ष्कलङ्ग्क सारको कारण परमेश्वरमा यस प्रकारको धमी स्वभाव हुन्छ। यही कारणले गदाच उहाँले

सम्ृ ष्ट गररएको वा र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीले िल
ु ेआम उहाँको षवरोध गरे को वा उहाँसँग होडबाजी
गरे को पीडा सहर्ुहुर्ेछैर्। उहाँले कुर्ै बेला कृपा दे िाउर्ुभएको वा उहाँले र्ुन्र्ुभएको व्यम्क्तले

समेत उहाँको स्वभावलाई एक पटक चर्ढ्याउर्ु र उहाँका धैयचता र सहर्शीलताका र्सद्धान्तहरूलाई
भङ्ग्ग मात्रै गर्ुचपछच , अनर् अर्लकनत कृपा वा दहर्ककर्ाहटषवर्ा र्ै उहाँले कुर्ै पनर् उल्लङ्ग्घर् सहर्
र्गर्े आफ्र्ो धमी स्वभावलाई िुला छाडी प्रकट गर्ुचहुर्ेछ।
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परमेश्वरको क्रोि न्यायका सबै िक्क्त र सबै सकारात्मक कुराहरूको तनक्तत सुरक्षा हो
परमेश्वरका बोली-वर्र्, षवर्ार र कायचहरूका यी उदाहरणहरूलाई बझ
ु ेर, के तैँले परमेश्वरको

धमी स्वभाव, अथाचत ् मानर्सको अपमार् र्सहर्े स्वभावलाई बुझ्र् सक्छस ्? छोटकरीमा भन्दा, तैँले
यसलाई जनत धेरै बुझ्र् सके पनर्, यो परमेश्वर स्वयमको
् स्वभावको एउटा पक्ष हो, र यो उहाँमा

मात्र पाइर्े अद्षवतीय कुरा हो। उल्लङ्ग्घर्प्रनतको परमेश्वरको असहर्शीलता र्ै उहाँको अद्षवतीय

सार हो; परमेश्वरको क्रोध उहाँको अद्षवतीय स्वभाव हो; परमेश्वरको प्रताप उहाँको अद्षवतीय सार
हो। परमेश्वरको ररसपछाडडको र्सद्धान्त भर्ेको उहाँको पदहर्ार् र है र्सयतको प्रदशचर् हो, जुर्
उहाँमा मात्रै छ। यो र्सद्धान्त अद्षवतीय परमेश्वर स्वयमको
् सारको प्रतीक पनर् हो भर्ेर भनर्रहर्ु

पदै र्। परमेश्वरको स्वभाव उहाँको आफ्र्ै अन्तनर्चदहत सार हो, जुर् समयको बहावद्वारा पररवतचर्
हुँदै-हुँदैर्, र् त भौगोर्लक अवम्स्थनतद्वारा र्ै बदर्लन्छ। उहाँको अन्तनर्चदहत स्वभाव र्ै उहाँको
अन्तनर्चदहत सार हो। उहाँले जसमाचथ आफ्र्ो काम गर्चभ
ु ए तापनर्, उहाँको सार पररवतचर् हुँदैर्, र्

त उहाँको धमी स्वभाव र्ै पररवतचर् हुन्छ। जब कसैले परमेश्वरलाई ररस उठाउँ छ, तब परमेश्वरले
जे प्रकट गर्ुचहुन्छ त्यो उहाँको अन्तनर्चदहत स्वभाव हो; त्यस बेला उहाँको ररसको पछाडडको

र्सद्धान्त पररवतचर् हुँदैर्, र् त उहाँको अद्षवतीय पदहर्ार् र हैर्सयत र्ै पररवतचर् हुन्छ। उहाँको
सारको पररवतचर्को कारण वा उहाँको स्वभावबाट फरक-फरक तत्वहरू उत्पन्र् हुर्े कारणले
उहाँररसाउर्ुहुन्र्, बरु उहाँषवरुद्ध मानर्सले गरे को षवरोधले उहाँको स्वभावलाई चर्ढ्याउर्े हुर्ाले

उहाँ ररसाउर्ुहुन्छ। मानर्सद्वारा परमेश्वरलाई हुर्े िुल्ला उक्साहट परमेश्वरको आफ्र्ै पदहर्ार् र
हैर्सयत प्रनतको गम्भीर र्ुर्ौती हो। परमेश्वरको दृम्ष्टकोणमा, जब मानर्सले उहाँलाई र्ुर्ौती ददन्छ,
तब मानर्सले उहाँसँग होडबाजी गरररहे को हुन्छ र उहाँको ररसको परीक्षा र्लइरहे को हुन्छ। जब
मानर्सले परमेश्वरको षवरोध गछच , जब मानर्सले परमेश्वरसँग होडबाजी गछच , जब मानर्सले नर्रन्तर

रूपमा परमेश्वरको ररसको परीक्षा र्लन्छ—र पापको बबगबबगी बढ्र्े समयमा यस्तो हुन्छ—तब
परमेश्वरको क्रोध प्राकृनतक रूपमै प्रकट हुर्ेछ र आफै प्रस्तुत हुर्ेछ। त्यसकारण, परमेश्वरले आफ्र्ो

क्रोध प्रकट गर्ुच भर्ेको सारा दष्ु ट शम्क्तहरू अम्स्तत्वमा रहर् छोड्र्ेछर् ् भन्र्े कुराको प्रतीक हो,
र यो सारा शत्रव
ु त ् शम्क्तहरूलाई र्ष्ट गररर्ेछ भन्र्े कुराको पनर् प्रतीक हो। यो परमेश्वरको धमी

स्वभाव, र परमेश्वरको क्रोधको अद्षवतीयपर् हो। जब परमेश्वरको गररमा र पषवत्रतालाई र्ुर्ौती
ददइन्छ, जब न्यायका शम्क्तहरूमा मानर्सले बाधा पुर्याउँ छ र उसले नतर्लाई दे ख्दै र्, तब

परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्ुहुर्ेछ। परमेश्वरको सारको कारणले गदाच, परमेश्वरसँग लड्र्े, र
उहाँसँग संघिच गर्े र होडबाजी गर्े पथ्
ृ वीका ती सबै शम्क्तहरू दष्ु ट, भ्रष्ट र अन्यायी हुर् ्; नतर्ीहरू
शैतार्बाट आउँ छर् ् र शैतार्कै स्वार्मत्वमा हुन्छर् ्। परमेश्वर न्यायी हुर्ुहुन्छ र ज्योनतमय एवं

कुर्ै त्रुदट र्भएको पषवत्र हुर्ुहुन्छ, त्यसकारण परमेश्वरको क्रोध वषिचएपनछ दष्ु ट, भ्रष्ट र शैतार्को
स्वार्मत्वमा रहे का सबै कुराहरू लोप हुर्ेछर् ्।

परमेश्वरको क्रोध िन्याउर्े कायच उहाँको धमी स्वभावको अर्भव्यम्क्तको एउटा पक्ष भए तापनर्,

परमेश्वरको ररसले कुर्ै पनर् हालतमा अन्धाधन्
ु ध यसको नर्शार्ा तोक्दै र्, र् त यो र्सद्धान्तषवहीर्
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र्ै छ। यसको षवपरीत, परमेश्वर ररस गर्चमा नछटो हुर्ुहुन्र्, र् त उहाँले आफ्र्ो क्रोध र प्रताप
हल्का रूपमा र्ै प्रकाश गर्ुचहुन्छ। अझ भन्र्े हो भर्े, परमेश्वरको क्रोध नर्यम्न्त्रत र संयर्मत

हुन्छ; यसलाई प्रर्रु ररसमा जल्र्े वा आफ्र्ो ररसको आवेगमा पर्े मानर्सको बार्ीसँग तल
ु र्ा गर्च
सककँदै र्। मानर्स र परमेश्वरको बीर्मा भएका धेरै कुराकार्ीलाई बाइबलमा लेखिएका छर् ्।
कुराकार्ीहरूमा संलग्र् कनतपय व्यम्क्तगत मानर्सहरूका शब्दहरू सतही, अज्ञार्ी र अपररपक्व
चथए, तर परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई प्रहार गरे र लडाउर्ुभएर्, र् त उहाँले नतर्ीहरूलाई दोिी र्ै

ठहराउर्भ
ु यो। षवशेि रूपमा, अय्यब
ू को परीक्षाको बेलामा, अय्यूबका तीर् जर्ा साथीहरू र अरूले
अय्यूबसँग बोलेका शब्दहरू सुनर्सक्र्ुभएपनछ यहोवा परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई कस्तो व्यवहार

गर्ुचभयो? के उहाँले नतर्ीहरूलाई दोिी ठहराउर्ुभयो? के उहाँ नतर्ीहरूप्रनत क्रोचधत हुर्ुभयो? उहाँले
त्यस्तो केही पनर् गर्ुचभएर्! बरु उहाँले अय्यूबलाई नतर्ीहरूका लाचग बबन्ती गररददर् र नतर्ीहरूका
लाचग प्राथचर्ा गररददर् लगाउर्ुभयो, अनर् परमेश्वर स्वयमले
् नतर्ीहरूको गल्तीलाई मर्मा
राख्र्ुभएर्। यी सबै घटर्ाहरूले भ्रष्ट र अज्ञार्ी मार्वजानतलाई परमेश्वरले व्यवहार गर्े प्राथर्मक
मर्ोवषृ िलाई प्रनतनर्चधत्व गछच । त्यसकारण, परमेश्वरको क्रोध पोिाइर्ु भर्ेको कुर्ै पनर् हालतमा

उहाँको मर्म्स्थनतको अर्भव्यम्क्त होइर्, र् त यो उहाँले आफ्र्ा भावर्ाहरू पोख्ने तररका र्ै हो।
मानर्सको गलत बुझाइको षवपरीत, परमेश्वरको क्रोध ररसको पूणच प्रस्फुटर् होइर्। उहाँले आफ्र्ो

मर्म्स्थनतलाई नर्यन्त्रण गर्च र्सक्र्े हुर्ाले वा उहाँको ररस र्रम षवन्दम
ु ा पग
ु ेको र यसलाई
पोिाइर्ै पर्े भएकोले परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध पोिाउर्ुहुन्र्। यसको षवपरीत, उहाँको क्रोध उहाँको
धमी स्वभावको प्रदशचर् र सच्र्ा अर्भव्यम्क्त हो, र यो उहाँको पषवत्र सारको रूपक प्रकाश हो।
परमेश्वर क्रोध हुर्ुहुन्छ, र उहाँले कुर्ै पनर् उल्लङ्ग्घर् सहर्ुहुन्र्—यसो भन्र्ुको अथच, परमेश्वरको
ररसले कारणहरूका बीर्मा र्भन्र्ता छुट्याउर् सक्दै र् वा यो र्सद्धान्तहीर् छ भन्र्े होइर्;
कारणहरूका बीर्मा र्भन्र्ता र्छुट्याउर्े प्रकारको प्रर्ुर ररसको असैद्धाम्न्तक, अनर्यर्मत
आवेगलाई पूणच रूपमा दाबी गर्े भर्ेको भ्रष्ट मार्वजानत र्ै हो। मार्वजानतसँग हैर्सयत

भइसकेपनछ, उसले प्रायजसो आफ्र्ो मर्म्स्थनतलाई नर्यन्त्रण गर्च कदठर् हुर्ेछ, त्यसकारण आफ्र्ो
असन्तुम्ष्टलाई व्यक्त गर्े र आफ्र्ा भावर्ाहरूलाई पोिाउर्े अवसरहरूको फाइदा र्लर्मा उसले

आर्न्द र्लन्छ; आफ्र्ो क्षमतालाई प्रकट गर्च र उसको हैर्सयत र पदहर्ार् सवचसाधारण मानर्सहरूको

भन्दा फरक छ भर्ी अरूलाई दे िाउर्, उसले कुर्ै पनर् स्पष्ट कारणषवर्ा र्ै प्रायजसो प्रर्ुर ररस
पोिाउर्ेछ। अवश्य र्ै , कुर्ै पनर् है र्सयत र्भएका भ्रष्ट मानर्सहरूले पनर् प्रायजसो नर्यन्त्रण

गुमाउँ छर् ्। नतर्ीहरूको नर्जी र्ासोहरूमा पर्े क्षनतद्वारा र्ै प्रायजसो नतर्ीहरूको ररस पैदा भएको
हुन्छ। नतर्ीहरूको आफ्र्ै हैर्सयत र गररमालाई सरु क्षक्षत गर्चको लाचग, भ्रष्ट मार्वजानतले प्रायजसो
आफ्र्ा भावर्ाहरू पोिाउँ छर् ् र आफ्र्ो अहङ्ग्कारी स्वभावलाई प्रकट गछच र् ्। पापको अम्स्तत्वको

प्रनतरक्षा गर्च र त्यसलाई सदर गर्चको लाचग मानर्स ररसको आवेगमा आउर्ेछ र आफ्र्ा भावर्ाहरू
पोिाउर्ेछ, र यी कायचहरू मानर्सले आफ्र्ो असन्तुम्ष्ट व्यक्त गर्े तररकाहरू हुर् ्; नतर्ीहरू
अशुद्धताहरू, युम्क्त र िड्यन्त्रहरू, र मानर्सको भ्रष्टता र दष्ु टताले भररएका हुन्छर् ्, अनर् सबै

कुराभन्दा बढी, नतर्ीहरू मानर्सका उि महत्वाकांक्षा र इच्छाहरूले भररएका हुन्छर् ्। जब दष्ु टतासँग
1999

न्यायको टक्कर हुन्छ, तब मानर्सको ररस न्यायको अम्स्तत्वको प्रनतरक्षा गर्च वा यसलाई सदर
गर्चको लाचग नर्म्स्कँदै र्; यसको षवपरीत, जब न्यायका शम्क्तहरूलाई र्ुर्ौती ददइन्छ, सताइन्छ र
आक्रमण गररन्छ, तब मानर्सको मर्ोवषृ ि भर्ेको यसलाई बेवास्ता गर्े, उम्केर जार्े वा लरु
ु क्क

भएर जार्े ककर्समको हुन्छ। तैपनर्, दष्ु टका शम्क्तहरूको सामर्ा गदाच, मानर्सले र्मलर्सार हुर्े,
झुक्र्े र सुमसुमाउर्े मर्ोवषृ ि दे िाउँ छ। त्यसकारण, मानर्सको अर्भव्यम्क्त दष्ु ट शम्क्तहरू उम्कर्े
बाटो, दे हीय मानर्सको उच्छृंिल र रोक्र्ै र्सककर्े दष्ु ट बार्ीबेहोराको अर्भव्यम्क्त हो। तैपनर्, जब
परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्ह
ु ु न्छ, दष्ु ट शम्क्तहरू रोककर्ेछर् ्, मानर्सलाई हानर् गर्े सारा पाप

नर्यम्न्त्रत हुर्ेछर् ्, परमेश्वरको कायचमा वाधा पुर्याउर्े सबै शत्रुवत ् शम्क्तहरूलाई स्पष्ट, अलग र
श्राषपत तुल्याइर्ेछ, जबकक परमेश्वरको षवरोध गर्े शैतार्का सबै मनतयारहरूलाई दण्ड ददइर्ेछ र

उिलेर फ्याँककर्ेछ। नतर्ीहरूको स्थार्मा, परमेश्वरको कायच कुर्ै पनर् वाधाहरूषवर्ा अनघ बढ्र्ेछ,
समय-तार्लकाअर्ुसार र्ै परमेश्वरको व्यवस्थापर् र्रणबद्ध रूपमा नर्रन्तर षवकर्सत हुर्ेछ, अनर्

परमेश्वरका र्ुनर्एका मानर्सहरू शैतार्को बाधा र छलबाट मुक्त हुर्ेछर् ्, जबकी परमेश्वरलाई
पछ्याउर्ेहरूले शान्त र शाम्न्तपूणच अवम्स्थनतहरूमा परमेश्वरको र्ेतत्ृ व र भरणपोिण प्राप्त
गर्ेछर् ्। परमेश्वरको क्रोध सारा दष्ु ट शम्क्तहरूलाई वद्
ृ चध र व्याप्त हुर्बाट रोक्र्े सुरक्षा हो, र
यो न्यायसंगत र सकारात्मक सारा कुराहरूको अम्स्तत्व र वद्
ृ चधलाई रक्षा गर्े , अनर् नतर्ीहरूलाई
चथर्ोर्मर्ो र षवर्ाशबाट अर्न्त रूपमा संरक्षण गर्े सरु क्षा पनर् हो।

परमेश्वरले सदोम र्ष्ट गर्ुचभएको घटर्ामा के नतमीहरूले उहाँको क्रोधको सारलाई दे ख्र्

सक्छौ? के उहाँको क्रोधमा अन्य कुर्ै कुरा समावेश छ? के परमेश्वरको क्रोध शुद्ध छ? मानर्सका
शब्दहरू प्रयोग गरी भन्दा, के परमेश्वरको क्रोधमा अन्य तत्वहरूको र्मश्रण छ? उहाँको क्रोधको

पछाडड कुर्ै धोका हुन्छ? के कुर्ै िडयन्त्र हुन्छ? के कुर्ै अकथर्ीय रहस्यहरू हुन्छर् ्? म
नतमीहरूलाई कडाइका साथ र सत्यनर्ष्ठापव
ू चक बताउर् सक्छु: परमेश्वरको क्रोधमा त्यस्तो कुर्ै
भाग छै र् जसले शङ्ग्का पैदा गर्च सक्छ। उहाँको ररस शुद्ध, अन्य तत्वहरूको र्मश्रण र्भएको
षवशुद्ध ररस हो जसमा अरू कुर्ै अर्भप्राय वा उद्दे श्य हुँदैर्। उहाँको ररसपछाडडका कारणहरू

शुद्ध, नर्ष्िोट र आलोर्र्ा गर्च र्सककर्े हुन्छ। यो उहाँको पषवत्र सारको प्राकृनतक प्रकाश र
प्रकटीकरण हो; यो सारा सम्ृ ष्टको कुर्ै पनर् थोकमा र्भएको कुरा हो। यो परमेश्वरको अद्षवतीय
धमी स्वभावको भाग हो, र यो सम्ृ ष्टकताचको सार र उहाँको सम्ृ ष्टको सारबीर्मा रहे को स्पष्टै दे खिर्े
र्भन्र्ता पनर् हो।

कुर्ै व्यम्क्त अरूलाई दे ख्दा ररसाए पनर् वा नतर्ीहरूको पछाडड ररसाए पनर्, हरे क व्यम्क्तको

ररसको फरक अर्भप्राय र उद्दे श्य हुन्छ। सायद नतर्ीहरूले आफ्र्ो प्रनतष्ठा नर्माचण गरररहे का
हुन्छर् ्, वा सायद नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका आफ्र्ै रुचर्हरूको प्रनतरक्षा गरररहे का हुन्छर् ्, नतर्ीहरूको
इज्जत वा मार्-सम्मार् कायम राखिरहे का हुन्छर् ्। कनतले आफ्र्ो ररसलाई काबुमा राख्र्े प्रयास
गछच र् ् भर्े, अरूर्ादहँ बढी हतार गछच र् ् र कुर्ै पनर् नर्यन्त्रण र्गरी आफ्र्ो ररस जता मर् लाग्यो
त्यतै पोिाउँ छर् ्। छोटकरीमा भन्दा, मानर्सको ररस उसको भ्रष्ट स्वभावबाट आउँ छ। यसको उद्दे श्य

जे भए पनर्, यो उसको दे ह र प्रकृनतबाट आएको हुन्छ; न्याय वा अन्यायसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध
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हुँदैर् ककर्भर्े मानर्सको प्रकृनत सारको कुर्ै पनर् कुरा सत्यतासँग र्मल्दै र्। त्यसकारण, भ्रष्ट
मार्वजानतको ररस र परमेश्वरको क्रोधलाई उही रूपले उल्लेि गर्ुच हुँदैर्। शैतार्द्वारा भ्रष्ट
तल्
ु याइएको मानर्सको बार्ीबेहोरा भ्रष्टतालाई रक्षा गर्े इच्छाबाट सरु
ु हुन्छ, र यो वास्तवमा र्ै
भ्रष्टतामा आधाररत हुन्छ, यसमा कुर्ै अपवाद छै र्; त्यसकारण, र्सद्धान्तको दहसाबले मानर्सको

ररस जनत र्ै उचर्त दे खिए पनर् मानर्सको ररसलाई परमेश्वरको क्रोधसँग उही रूपमा उल्लेि गर्च
सककँदै र्। जब परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्ुहुन्छ, तब दष्ु ट शम्क्तहरू नर्यम्न्त्रत हुन्छर् ् र दष्ु ट
कुराहरू र्ष्ट हुन्छर् ्, जबकक न्यायसंगत र सकारात्मक कुराहरूले परमेश्वरको हे रर्ाह र सरु क्षा प्राप्त

गर्च पुग्छर् ् र नतर्ीहरूलाई नर्रन्तर रहर् ददइन्छ। परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्ुहुन्छ ककर्भर्े

अन्यायी, र्कारात्मक र दष्ु ट कुराहरूले न्यायसंगत र सकारात्मक कुराहरूको सामान्य कक्रयाकलाप
र षवकासलाई रोक्र्े, बबथोल्र्े वा र्ष्ट गर्े गछच र् ्। परमेश्वरको ररसको उद्दे श्य भर्ेको उहाँको

आफ्र्ै हैर्सयत र पदहर्ार्लाई सुरक्षा गर्ुच होइर्, बरु न्यायसंगत, सकारात्मक, सुन्दर र असल
कुराहरूलाई रक्षा गर्ुच हो, मार्वजानतको सामान्य अम्स्तत्वको नर्यम र सुव्यवस्थालाई सुरक्षा गर्ुच

हो। परमेश्वरको क्रोधको मूल कारण यही हो। परमेश्वरको क्रोध उहाँको स्वभावको अत्यन्तै उचर्त,

प्राकृनतक र साँर्ो प्रकाश हो। उहाँको क्रोधमा कुर्ै गोप्य अर्भप्रायहरू हुँदैर्र् ्, र् त कुर्ै छल वा
िड्यन्त्र र्ै हुन्छर् ्, इच्छाहरू, धूतत
च ा, शत्रुभाव, दहंसा, दष्ु टता वा भ्रष्ट मार्वजानतको अरू कुर्ै पनर्

साझा गण
ु हरू हुर्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोध विाचउर्भ
ु न्दा पदहले, उहाँले हरे क
मामलाको सारलाई नर्कै स्पष्ट र पूणच रूपमा बखु झसक्र्ुभएको हुन्छ, र उहाँले पदहले र्ै यथाथच,
स्पष्ट पररभािा र नर्ष्किचहरू तयार गररसक्र्भ
ु एको हुन्छ। यसैले, उहाँले गर्े सबै कुरामा परमेश्वरको
उद्दे श्य उहाँको मर्ोवषृ ि जस्तै स्पष्ट हुन्छ। उहाँ बेवकुफ, अन्धो, आवेगशील, वा लापवाचह हुर्ुहुन्र्,
र उहाँ अवश्य र्ै र्सद्धान्तहीर् हुर्ह
ु ु न्र्। परमेश्वरको क्रोधको व्यवहाररक पक्ष यही हो, र परमेश्वरको
क्रोधको यही व्यवहाररक पक्षकै कारण मार्वजानतले आफ्र्ो सामान्य अम्स्तत्व प्राप्त गरे को छ।

परमेश्वरको क्रोधषवर्ा, मार्वजानत अस्वाभाषवक जीवर् पररम्स्थनतहरूमा ओलचर्ेचथए र न्यायसंगत,
सुन्दर र असल सबै कुराहरू र्ष्ट हुर्ेचथए र अम्स्तत्वमा हुर्ेचथएर्र् ्। परमेश्वरको क्रोधषवर्ा, सम्ृ ष्ट
गररएका प्राणीहरूका कार्ूर्हरू र नर्यमहरू तोडडर्ेचथए वा पूणच रूपमा उल्ट्याइर्े चथए। मानर्सको

सम्ृ ष्ट भएदे खि र्ै, परमेश्वरले मार्वजानतको सामान्य अम्स्तत्वलाई रक्षा गर्च र ददगो राख्र्को लाचग
नर्रन्तर रूपमा आफ्र्ो धमी स्वभावको प्रयोग गर्ुचभएको छ। उहाँको धमी स्वभावमा क्रोध र प्रताप

हुर्े भएकोले, सारा दष्ु ट मानर्सहरू, वस्तु र र्ीजबीजहरू, अनर् मार्वजानतको सामान्य अम्स्तत्वलाई
बाधा र हार्ी गर्े सबै कुराहरूलाई उहाँको क्रोधको पररणामस्वरूप दम्ण्डत, नर्यम्न्त्रत र र्ष्ट गररन्छ।
षवगतका कैयौं सहस्त्राब्दीको अवचधमा, परमेश्वरको षवरोध गर्े र मार्वजानतको व्यवस्थापर् गर्े

परमेश्वरको कायचमा शैतार्का मनतयार अनर् र्ोकरहरूका रूपमा काम गर्े सबै प्रकारका अशुद्ध र
दष्ु ट आत्माहरूलाई प्रहार गरी ढाल्र् र र्ष्ट गर्चको लाचग परमेश्वरले नर्रन्तर रूपमा आफ्र्ो धमी

स्वभावको प्रयोग गर्भ
चु एको छ। यसरी, मानर्सको मुम्क्तसम्बन्धी परमेश्वरको कायच सधैँ र्ै उहाँकै

योजर्ा अर्ुसार अनघ बढे को छ। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरको क्रोधको अम्स्तत्वको कारणले गदाच,
मानर्सका सबैभन्दा धमी अर्भयार्हरू कदहल्यै र्ष्ट भएका छै र्र् ्।
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अब परमेश्वरको क्रोधको सारको बारे मा नतमीहरूले बुखझसकेको हुर्ाले, नतमीहरूसँग शैतार्को
दष्ु टतालाई कसरी छुट्याउर्े सो बारे मा नर्श्र्य र्ै अझै राम्रो बुझाइ हुर्ुपछच !
िैतान मानवीय, न्यायसंगत र चररत्रवान ् िे खखए पतन, िैतानको सार तनिछयी र िष्ु ट र्
शैतार्ले मानर्सहरूलाई छल गरे र आफ्र्ो प्रनतष्ठा नर्माचण गछच , र यसले बारम्बार आफैलाई

धार्मचकताको अिगामी र आदशचको रूपमा स्थाषपत गछच । धार्मचकताको रक्षा गर्े झूटो बहार्ा गदै ,
यसले मानर्सहरूलाई हानर् गछच , नतर्ीहरूको प्राण नर्ल्छ, अनर् मानर्सलाई अर्ेत बर्ाउर्, धोका
ददर् र उक्साउर् हरे क ककर्समका माध्यमहरूको प्रयोग गछच । यसको उद्दे श्य भर्ेको मानर्सलाई

यसका दष्ु ट र्ाल स्वीकार गर्च र त्यसमा साथ ददर् लगाउर्ु, परमेश्वरको अम्ख्तयार र
सावचभौर्मकताको षवरोध गर्े कायचमा आफूसँगै मानर्सलाई संलग्र् गराउर्ु हो। तैपनर्, जब कसैले
यसका यम्ु क्तहरू र िडयन्त्रहरूलाई दे ख्छ र यसका िराब षवशेिताहरूलाई दे ख्छ, अनर् जब कसैले

यसद्वारा नर्रन्तर कुम्ल्र्इर् र यसद्वारा मूिच तुल्याइर् वा यसको वशमा नर्रन्तर पर्च, वा यसैसँग

दम्ण्डत र र्ष्ट हुर् र्ाहँदैर्, तब त्यसको वास्तषवक अर्ुहार प्रकट गर्चको लाचग, अथाचत ् दष्ु ट,
आक्रमक, कुरूप र जङ्ग्गली अर्ुहार प्रकट गर्चको लाचग पदहले सन्त का जस्तैलाग्र्े त्यसका
षवशेिताहरू पररवतचर् गछच र त्यसको झट
ू ो मक
ु ु ण्डोलाई च्यात्छ। त्यसलाई पछ्याउर् इन्कार गर्े
र त्यसका दष्ु ट शम्क्तहरूको षवरोध गर्ेहरू सबैलाई र्ाश गर्ेबाहे क यसले अरू केही र्ाहँदैर्। यस

षवन्दम
ु ा, शैतार्ले त्यसपनछ फेरर षवश्वासयोग्य, भद्र स्वरूप धारण गरररहर् सक्दै र्; बरु, भेडाको

भेिमा लुकेको यसको वास्तषवक कुरूप र दष्ु ट षवशेिताहरू प्रकट हुन्छर् ्। शैतार्का युम्क्तहरूको
वास्तषवकता बादहर आइसकेपनछ र यसका साँर्ो षवशेिताहरूको िुलासा भइसकेपनछ, यो ररसले
र्रू हुर्ेछ र आफ्र्ो जङ्ग्गलीपर्लाई प्रकट गर्ेछ। यसपनछ, मानर्सहरूलाई हानर् गर्े र नर्ल्र्े
यसको इच्छा झर् ्-झर् ् तीव्र मात्रै हुँदै जार्ेछ। ककर्भर्े जब मानर्स सत्यतामा बबउँ खझन्छ तब यो

ररसले र्ूर हुन्छ, अनर् स्वतन्त्रता र ज्योनतको तष्ृ णा गर्े अनर् त्यसको कैदबाट मुक्त हुर्े मानर्सको
आकाङ्ग्क्षाप्रनत त्यसले शम्क्तशाली प्रनतकारको भावर्ा षवकर्सत गछच । त्यसको ररसको अर्भप्राय
भर्ेको त्यसको दष्ु टताको प्रनतरक्षा गर्च र त्यसलाई कायम गराउर्को लाचग हो, र यो त्यसको
जङ्ग्गली प्रकृनतको साँर्ो प्रकटीकरण पनर् हो।

हरे क मामलामा, शैतार्को बार्ीबेहोराले यसको दष्ु ट प्रकृनतलाई उदाङ्ग्गो पाछच । शैतार्ले

मानर्समा गर्े सबै दष्ु ट कायचहरूमध्ये—मानर्सलाई बहकाएर त्यसको पनछ लाग्र्े तुल्याउर्े त्यसको

प्रारम्म्भक प्रयासदे खि, यसले मानर्सलाई त्यसका दष्ु कमचहरूमा नघस्याउँ दै लगेर गरे को शोिणसम्म,
अनर् यसका साँर्ो षवशेिताहरूलाई उदाङ्ग्गो पाररसककएपनछ र मानर्सले यसलाई पदहर्ार् गरे र

त्याचगसकेपनछ मानर्सषवरुद्धको यसको प्रनतकारसम्म—यीमध्ये एउटै पनर् कायचले शैतार्को दष्ु ट
सारलाई उदाङ्ग्गो पार्च र्ुक्दै र्, र् त सकारात्मक कुराहरूसँग शैतार्को कुर्ै सम्बन्ध छै र् र सारा
दष्ु ट कुराहरूको स्रोत शैतार् र्ै हो भन्र्े तथ्य प्रमाखणत गर्च र्ै र्ुक्छ। त्यसका हरे क कायचहरूले
त्यसको दष्ु टतालाई रक्षा गछच , त्यसका दष्ु ट कायचहरूको नर्रन्तरता कायम राख्छ, न्यायसंगत र

सकारात्मक कुराहरूको षवरुद्धमा जान्छ, र मार्वजानतको सामान्य अम्स्तत्वका कार्ूर्हरू र
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व्यवस्थालाई र्ष्ट गछच । शैतार्का यी कायचहरू परमेश्वरको षवरुद्ध छर् ्, र नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको

क्रोधले र्ष्ट गर्ेछ। शैतार्को आफ्र्ै ररस भए तापनर्, यसको ररस भर्ेको यसको दष्ु ट प्रकृनतलाई

पोिाउर्े माध्यम मात्रै हो। शैतार् ककर् भड्ककन्छ र क्रोचधत हुन्छ त्यसको कारण यही हो: त्यसका
अकथर्ीय युम्क्तहरूलाई िुलासा गररएको छ; त्यसका िडयन्त्रहरूलाई सहजै जार् ददइएको छै र्;
परमेश्वरको प्रनतस्थापर् गर्े र परमेश्वरको रूपमा काम गर्े यसको उि महत्वाकांक्षा र इच्छालाई
प्रहार र अवरुद्ध गररएको छ; अनर् सारा मार्वजानतलाई नर्यन्त्रण गर्े यसको लक्ष्य अदहले व्यथच

र कदहल्यै हार्सल गर्च र्सककर्े भएको छ। शैतार्का िडयन्त्रहरूलाई परू ा हुर् र्ददर्े र शैतार्को
दष्ु टताको फैलावट र उच्छृङ्ग्िलतालाई षवफल तुल्याउर्े भर्ेको परमेश्वरले समय-समयमा धेरैपटक

आह्वार् गर्ुचभएको उहाँको क्रोध र्ै हो। यही कारणले गदाच, शैतार्लाई परमेश्वरको क्रोधप्रनत घण
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र डर दव
ु ै छ। जब-जब परमेश्वरको क्रोध बादहर नर्स्कन्छ, यसले शैतार्को साँर्ो िराब स्वरूपलाई
पदाचफास गर्े मात्र होइर्, शैतार्का दष्ु ट इच्छाहरूलाई ज्योनतमा प्रकट पनर् गछच , र त्यस प्रकक्रयामा,
मार्वजानतषवरुद्धका शैतार्का ररसहरू उदाङ्ग्गो पाररन्छर् ्। शैतार्को ररसको प्रस्फुटर् यसको दष्ु ट
प्रकृनतको साँर्ो प्रकाश र यसका युम्क्तहरूको प्रकटीकरण हो। अवश्य र्ै , शैतार्लाई ररस उठ्दा

हरे क पटक यसले दष्ु ट कुराहरूको षवर्ाश र सकारात्मक कुराहरूको सुरक्षा र नर्रन्तरतालाई उदघोि
गछच ; यसले परमेश्वरको क्रोधलाई उल्लङ्ग्घर् गर्च सककँदै र् भन्र्े सत्यता उदघोि गछच !
परमेश्वरको िमी स्वभावलाई जान्नको लाधग अनुभव र कल्पनामा भर पनुछ हुिँिैन
जब तैँले परमेश्वरको न्याय र सजायको सामर्ा गरररहे को हुन्छस ्, के तैँले परमेश्वरको वर्र्
अशुद्ध छ भर्ेर भन्र्ेछस ्? के तैँले परमेश्वरको ररसको पछाडड कथा लुकेको छ, र यो अशुद्ध छ
भर्ेर भन्र्ेछस ्? के तैँले उहाँको स्वभाव पण
ू च रूपमा धमी र्ै छ भन्र्े छै र् भन्दै परमेश्वरको नर्न्दा

गर्ेछस ्? परमेश्वरका हरे क कायचहरूको सामर्ा गर्े क्रममा, तँ पदहले परमेश्वरको धमी स्वभाव अरू

कुर्ै तत्वहरूबाट मुक्त छ, यो पषवत्र र त्रुदटषवहीर् छ भन्र्े कुरामा नर्म्श्र्त हुर्ैपछच । यी कायचहरूमा
परमेश्वरले मार्वजानतलाई प्रहार गर्े, दण्ड ददर्े र षवर्ाश गर्े कायचहरू पदचछर् ्। परमेश्वरको हरे क
कायचहरू षवर्ा कुर्ै अपवाद पूणच रूपमा उहाँको अन्तनर्चदहत स्वभाव र उहाँको योजर्ाअर्ुसार र्ै

हुन्छर् ्, र नतर्मा मार्वजानतको ज्ञार्, परम्परा र दशचर्को कुर्ै पनर् भाग समावेश हुँदैर्।
परमेश्वरको हरे क कायच उहाँको स्वभाव र सारको अर्भव्यम्क्त हो, जुर् भ्रष्ट मार्वजानतको

स्वार्मत्वमा रहे को कुर्ै पनर् कुरासँग सम्बम्न्धत हुँदैर्। मार्वजानतप्रनतको परमेश्वरको प्रेम, कृपा
र सहर्शीलता मात्रै त्रुदटषवहीर्, षवशुद्ध र पषवत्र छर् ् भन्र्े धारणा मार्वजानतमा छ, तर परमेश्वरको

ररस र उहाँको क्रोध पनर् त्यस्तै षवशद्
ु ध छर् ् भर्ेर कसैलाई पनर् थाहा छै र्; यसको साथै,
परमेश्वरले ककर् कुर्ै पनर् उल्लङ्ग्घर् सहर्ुहुन्र्, वा उहाँको ररस ककर् यनत ठूलो छ भन्र्े जस्ता
प्रश्र्हरूमा कसैले पनर् चर्न्तर् गरे का छै र्र् ्। यसको षवपरीत, कनतपयले परमेश्वरको क्रोधलाई
भ्रष्ट मार्वजानतको ररसाहा स्वभाव जस्तै हो भर्ी ठान्छर् ्, अनर् परमेश्वरको ररस भर्ेको भ्रष्ट

मार्वजानतको ररस त हो नर् भर्ेर गलत बझ्
ु छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको ररस मार्वजानतको भ्रष्ट

स्वभावको प्राकृनतक प्रकाश जस्तै हो र परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुर्ु भर्ेको कुर्ै चर्ि र्बुझ्र्े
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पररम्स्थनत आइपदाच भ्रष्ट मानर्सहरूमा आउर्े ररस जस्तै हो भर्ेर गलत अर्ुमार् गछच र् ्, र

परमेश्वरको क्रोध बादहर आउर्ु भर्ेको उहाँको मर्म्स्थनतको अर्भव्यम्क्त हो भन्र्े षवश्वास गछच र् ्।
म आशा गछूच, यो सङ्ग्गनतपनछ नतमीहरू प्रत्येकमा परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा अबउप्रान्त

कुर्ै पनर् भ्रमहरू, कल्पर्ाहरू वा अर्ुमार्हरू हुर्ेछैर्र् ्। मलाई आशा छ, मेरा वर्र्हरू सुनर्सकेपनछ
नतमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको धमी स्वभावको क्रोधको साँर्ो पदहर्ार् हुर्सक्छ, परमेश्वरको
क्रोधसम्बन्धी पदहलेका कुर्ै पनर् गलत बुझाइहरूलाई नतमीहरूले पन्छाउर् सक्छौ, अनर् नतमीहरूले
परमेश्वरको क्रोधको सारसम्बन्धी नतमीहरूका आफ्र्ा गलत षवश्वासहरू र दृम्ष्टकोणहरू पररवतचर्

गर्च सक्छौ। यसको साथै, मलाई मलाई आशा छ, नतमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको स्वभावसम्बन्धी
यथाथच पररभािा हुर्सक्छ, परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा नतमीहरूसँग अब उप्रान्त कुर्ै शङ्ग्का
हुर्ेछैर्, र परमेश्वरको साँर्ो स्वभावमा नतमीहरूले कुर्ै पनर् मार्वीय तकच वा कल्पर्ाहरूलाई
लाद्र्े छै र्ौं। परमेश्वरको धमी स्वभाव परमेश्वरको आफ्र्ै साँर्ो सार हो। यो मानर्सले लेिेको वा

आकार ददएको कुरा होइर्। उहाँको धमी स्वभाव भर्ेको उहाँको धमी स्वभाव र्ै हो र सम्ृ ष्टको

कुर्ै पनर् कुरासँग यसको सम्बन्ध वा सरोकार छै र्। परमेश्वर स्वयम ् भर्ेको परमेश्वर स्वयम ् र्ै

हुर्ुहुन्छ। उहाँ कदहल्यै पनर् सम्ृ ष्टको दहस्सा बन्र्ुहुर्ेछैर्, र उहाँ सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीको सदस्य
बन्र्ुभयो भर्े पनर्, उहाँको अन्तनर्चदहत स्वभाव र सार पररवतचर् हुर्ेछैर्। त्यसकारण, परमेश्वरलाई
चर्न्र्ु भर्ेको कुर्ै वस्तल
ु ाई चर्न्र्ुजस्तो होइर्; परमेश्वरलाई चर्न्र्ु भर्ेको कुर्ै पनर् कुरालाई
चर्रफार गर्ुच होइर्, र् त यो व्यम्क्तलाई बुझ्र्ु जस्तो र्ै हो। यदद मानर्सले परमेश्वरलाई चर्न्र्को

लाचग वस्तुलाई चर्न्र्े वा व्यम्क्तलाई बुझ्र्े आफ्र्ो अवधारणा वा षवचधको प्रयोग गछच भर्े, तैँले

कदहल्यै पनर् परमेश्वरसम्बन्धी ज्ञार् हार्सल गर्च सक्र्ेछैर्स ्। परमेश्वरलाई चर्न्र्े कायच अर्ुभव

वा कल्पर्ामा नर्भचर हुँदैर्, त्यसकारण तैँले परमेश्वरमा कदहल्यै पनर् आफ्र्ो अर्भ
ु व वा कल्पर्ा
लाद्र्ु हुँदैर्; तेरो अर्ुभव र कल्पर्ा जनत र्ै अमूल्य भए तापनर्, ती अझै पनर् सीर्मत र्ै हुन्छर् ्।
यनत मात्र कहाँ होर, तेरो कल्पर्ा तथ्यहरूसँग मेल िाँदैर्, सत्यतासँग मेल िार्े त कुरै र्गरौं,
अनर् यो परमेश्वरको साँर्ो स्वभाव र सारसँग पनर् र्मल्दै र्। यदद तँ परमेश्वरको सारलाई बुझ्र्को
लाचग आफ्र्ो कल्पर्ामा भर पछच स ् भर्े तँ कदहल्यै पनर् सफल हुर्ेछैर्स ्। एउटै मागच यही हो:
परमेश्वरबाट आउर्े सबै कुरालाई स्वीकार गर्, त्यसपनछ यसलाई क्रर्मक रूपमा अर्भ
ु व गर् र
बुझ ्। तेरो सहकायचको कारण अनर् सत्यताप्रनतको तेरो भोक र नतिाचको कारण उहाँलाई साँर्ो रूपमा

बुझ्र् र चर्न्र्को लाचग परमेश्वरले तँलाई अन्तदृचम्ष्ट ददर्े ददर् पनर् आउर्ेछ। अनर् यससँगै, हाम्रो
कुराकार्ीको यो िण्डलाई हामी यहीीँ समाप्त गरौं।

मानवजाततले इमानिार पश्चािापमाफछत
परमेश्वरको कृपा र सहनिीलता क्जत्र्
यसपनछ “परमेश्वरले नर्र्वेलाई मुम्क्त ददर्ुभएको” बाइबलीय कथा आउँ छ।

योर्ा १:१-२ अब यहोवाको यसो भन्र्े वर्र् अर्मिैका छोरा योर्ाकहाँ आयो, उठ्, त्यो ठूलो

सहर नर्र्वेमा जा र त्यसको षवरुद्ध चर्च्या; ककर्भर्े नतर्ीहरूको दष्ु टता मेरो सामर्े आएको छ।
2004

योर्ा ३ अनर् यहोवाको यसो भन्र्े वर्र् दोस्रो पटक योर्ाकहाँ आयो, उठ्, त्यो ठूलो सहर

नर्र्वेमा जा र मैले तँलाई आज्ञा गरे को कुरा त्यसलाई प्रर्ार गर्। त्यसैले योर्ा उठे , र यहोवाको
वर्र्अर्स
ु ार नर्र्वे गए। अब नर्र्वे तीर् ददर्को यात्रा लाग्र्े एउटा अत्यन्त ठूलो सहर चथयो।

अनर् योर्ा एक ददर्को यात्रा गरी सहरर्भत्र प्रवेश गर्च लाग्दा, नतर्ले उच्र् सोरमा भर्े, अबको
र्ालीस ददर्मा नर्र्वेलाई र्ष्ट पाररर्ेछ। त्यसैले नर्र्वेका मानर्सहरूले परमेश्वरको वर्र्मा

षवश्वास गरे र उपवासको घोिणा गरे र ठूलादे खि सार्ासम्मले भाङ्ग्िा लगाए। ककर्भर्े नर्र्वेका

राजाकहाँ समार्ार आयो, र उर्ी आफ्र्ो र्संहासर्बाट उठे , उर्ले आफ्र्ो पोसाक फुकाले र भाङ्ग्िा
लगाए अनर् िरार्ीमा बसे। अनर् उर्ले नर्र्वेभरर राजा र उर्का भारदारहरूको आदे शद्वारा यसो

भर्ी घोिणा गर्च र जारी गर्च लगाए, र् त मानर्स र् पशु, र् गाइवस्तु र् भेडाबाख्राले र्ै कुर्ै

कुरा र्ािोस ्: नतर्ीहरूले र्िाऊर् ्, पार्ी र्षपऊर् ्: तर मानर्स र पशुले भाङ्ग्िा लगाऊर् ् र

परमेश्वरलाई उच्र् सोरमा पुकारा गरूर् ्: हो, नतर्ीहरू हरे क आ-आफ्र्ा दष्ु ट मागचबाट र नतर्ीहरूका
हातमा भएका दहंसाबाट फकूचर् ्। कतै परमेश्वर मोडडर्ुहुन्छ र उहाँले मर् फकाचउर्ुहुन्छ र उहाँ

आफ्र्ो भयार्क क्रोधबाट फकचर् सक्र्ुहुन्छ र हामी र्ष्ट र्हौँला भर्ी कसले भन्र्सक्छ? अनर्
परमेश्वरले नतर्ीहरू आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूबाट फकेको नतर्ीहरूका कामहरू दे ख्नुभयो; र परमेश्वरले

िराबी गर्चबाट मर् बदल्र्ुभयो र उहाँले नतर्ीहरूलाई जे गछुच भर्ी भन्र्ुभएको चथयो त्यो गर्ुचभएर्।

योर्ा ४ तर यसले योर्ालाई अत्यन्त अप्रसन्र् तल्
ु यायो र नतर्ी नर्कै ररसाए। अनर् नतर्ले

यहोवासँग प्राथचर्ा गरे र भर्े, हे यहोवा, म तपाईंलाई बबन्ती गछुच, के म मेरो दे शमा हुँदा र्ै मेरो
भर्ाई यही चथएर् र? यसकारण, म पदहले तशीशनतर भागरे गएँ: ककर्भर्े मलाई थाहा चथयो कक

तपाईं अर्ुिही, दयालु, ररसाउर्मा चधमा, अनत कृपालु र िराबी गर्चबाट मर् बदल्र्े परमेश्वर
हुर्ह
ु ु न्छ। यसकारण अब, हे यहोवा, म तपाईंलाई बबन्ती गछुच, मेरो जीवर् र्लर्ह
ु ोस ्; ककर्भर्े म
म्जउर्ुभन्दा त मर्ुच र्ै बेस हुन्छ। त्यसपनछ यहोवाले भन्र्ुभयो, के तैँले ररस गर्च र्मल्छ? त्यसैले

सहर के हुन्छ भर्ी र्दे िेसम्म योर्ा सहर बादहर गए र सहरको पूवचनतर एउटा छाप्रो बर्ाएर
यसको छहारीमा बसे। अनर् यहोवा परमेश्वरले एउटा लौका उमार्ुचभयो र नतर्लाई नतर्को क्लेशबाट
छुटकारा ददर् यसलाई योर्ाभन्दा माचथनतर आउर् लगाउर्ुभयो, ताकक यो नतर्को टाउकोमाचथ
छहारी हुर् सकोस ्। त्यसैले योर्ा त्यो लौकासँग नर्कै प्रसन्र् भए। तर भोर्लपल्ट एकाबबहार्ै
परमेश्वरले एउटा कीरा ल्याउर्ुभयो र यसले लौकालाई िाइददयो र यो ओइलायो। अनर् सय
ु च

उदाएपनछ, परमेश्वरले भयार्क पूवीय बतास पठाउर्ुभयो; र घाम योर्ाको र्शरमाचथ पर्यो, ऊ मूछाच
पर्यो र मर्े इच्छा गदै यसो भन्यो, म त म्जउर्ुभन्दा मर्ुच र्ै उिम हुन्छ। अनर् परमेश्वरले
योर्ालाई भन्र्भ
ु यो, के तँ लौकाको नर्म्म्त ररसाउर् उचर्त छ? नतर्ले भर्े, म मत्ृ यस
ु म्म र्ै
ररसाउँ छु। त्यसपनछ यहोवाले भन्र्ुभयो, तैँले जुर् लौकाको नर्म्म्त र् त पररश्रम गररस ् र् त

त्यसलाई हुकाचइस ् तँ त्यसको माया गछच स ्; जुर् एकै रातमा आयो र एकै रातमा र्ष्ट भयो: अनर्
आफ्र्ो दादहर्े हातबाट दे ब्रे हात छुट्टाउर् र्सक्र्े एक लाि बीस हजारभन्दा बढी मानर्सहरू र
धेरै गाइवस्तुहरू भएको त्यो ठूलो सहर नर्र्वेलाई मैले बर्ाउर्ु पदै र् र?
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तननवेको कथाको सार-संक्षेप
“परमेश्वरले नर्र्वेलाई मम्ु क्त ददर्भ
ु एको” कथा छोटो भए पनर्, यसले परमेश्वरको धमी

स्वभावको अको पक्षको झलक दे िाउँ छ। त्यो पक्ष के हो सो बुझ्र्को लाचग, हामी धमचशास्त्रमा
फकेर परमेश्वरले आफ्र्ो कामको र्सलर्सलमा गर्ुचभएको एउटा कायचलाई पुर्रावलोकर् गर्ुचपछच ।

सुरुमा हामी यस कथाको सरु
ु वातलाई हे रौं: “अब यहोवाको यसो भन्र्े वर्र् अर्मिैका छोरा

योर्ाकहाँ आयो, उठ्, त्यो ठूलो सहर नर्र्वेमा जा र त्यसको षवरुद्ध चर्च्या; ककर्भर्े नतर्ीहरूको
दष्ु टता मेरो सामर्े आएको छ” (योर्ा १:१-२)। धमचशास्त्रको यो िण्डमा हामीले थाहा पाउँ छौं कक
यहोवा परमेश्वरले योर्ालाई नर्र्वे सहर जार्े आदे श ददर्ुभयो। उहाँले योर्ालाई ककर् यो सहरमा

जार् आदे श ददर्ुभयो त? यस षवियमा बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताएको छ: यो सहरका
मानर्सहरूको दष्ु टता यहोवा परमेश्वरको सामुन्र्े आएको चथयो, त्यसकारण उहाँले के गर्े अर्भप्राय

राख्र्भ
ु एको छ भन्र्ेबारे नतर्ीहरूसामु घोिणा गर्चको नर्म्म्त उहाँले योर्ालाई पठाउर्भ
ु यो। योर्ा
को चथए भर्ी बताउर्े कुर्ै अर्भलेि र्भए तापनर्, अवश्य र्ै, यो परमेश्वरलाई चर्न्र्े कायचसँग
सम्बम्न्धत छै र्, त्यसकारण नतमीहरूले उक्त मानर्स, योर्ालाई चर्न्र्ु आवश्यक छै र्। परमेश्वरले
योर्ालाई के गर्च आदे श ददर्ुभयो र परमेश्वरले त्यसो गर्ुचका कारणहरू के चथए सो मात्रै नतमीहरूले
बझ्
ु र्ु आवश्यक छ।

यहोवा परमेश्वरको चेतावनी तननवेवासीकहािँ पुग्र्
हामी योर्ाको पुस्तकको तेस्रो अध्यायको दोस्रो िण्डमा जाऔं: “अनर् योर्ा एक ददर्को यात्रा

गरी सहरर्भत्र प्रवेश गर्च लाग्दा, नतर्ले उच्र् सोरमा भर्े, अबको र्ालीस ददर्मा नर्र्वेलाई र्ष्ट

पाररर्ेछ।” यी वर्र्हरू नर्र्वेवासीहरूलाई भन्र्ू भर्ी यहोवा परमेश्वरले योर्ालाई प्रत्यक्ष रूपमा

ददर्ुभएका वर्र्हरू हुर् ्, त्यसकारण अवश्य र्ै, यहोवाले नर्र्वेवासीहरूलाई भन्र् र्ाहर्ुभएका
वर्र्हरू नयर्ै हुर् ्। यी वर्र्हरूले मानर्सहरूलाई के बताउँ छ भर्े परमेश्वरले त्यस सहरका

मानर्सहरूलाई नतरस्कार गर्च र घण
ृ ा गर्च थाल्र्ुभएको चथयो ककर्भर्े नतर्ीहरूको दष्ु टता उहाँको
र्जरमा आएको चथयो, त्यसकारण उहाँले त्यस सहरलाई र्ष्ट गर्च र्ाहर्ुहुन्थ्यो। तैपनर्, परमेश्वरले

त्यस सहरलाई र्ष्ट गर्ुचभन्दा पदहले, उहाँले नर्र्वेवासीकहाँ एउटा घोिणा गदै हुर्ुहुन्थ्यो, साथै
नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूको दष्ु टताको नर्म्म्त पश्र्ािाप गर्े र र्याँ सुरुवात गर्े मौका ददर् र्ाहँदै

हुर्ुहुन्थ्यो। यो अवसर र्ालीस ददर्सम्म रहर्ेवाला चथयो, त्योभन्दा बढी होइर्। अको शब्दमा
भन्दा, यदद र्ालीस ददर्र्भत्र त्यस सहरका मानर्सहरूले पश्र्ािाप गरे र्र् ्, नतर्ीहरूका पापहरूलाई
स्वीकार गरे र्र् ्, र नतर्ीहरू परमेश्वरको सामुन्र्े लम्पसार परे र्र् ् भर्े, परमेश्वरले त्यस सहरलाई

सदोमलाई जस्तै र्ष्ट गर्ेवाला हुर्ुहुन्थ्यो। यहोवा परमेश्वरले नर्र्वेका मानर्सहरूलाई यही कुरा
बताउर् र्ाहर्ुभयो। स्पष्टै छ, यो त्यनत सरल घोिणा चथएर्। यसले यहोवा परमेश्वरको ररसलाई
मात्रै व्यक्त गरे र्, बरु यस सहरर्भत्र बसोबास गर्े मानर्सहरूको लाचग एउटा गम्भीर र्ेतावर्ीको

रूपमा काम गदै यसले नर्र्वेवासीहरूप्रनतको उहाँको मर्ोवषृ ि पनर् व्यक्त गर्यो। यो र्ेतावर्ीले
नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूका दष्ु कमचहरूको कारण नतर्ीहरूले यहोवा परमेश्वरको घण
ृ ा बटुलेका छर् ् र
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यसले तुरुन्तै नतर्ीहरू स्वयमको
् षवर्ाश ल्याउर्ेछ भन्र्े कुरा बतायो। त्यसकारण, नर्र्वे सहरको
हरे क नर्वासीको जीवर् नर्कट ितरामा परे को चथयो।

यहोवा परमेश्वरको चेतावनीप्रतत तननवेको प्रततर्क्रया र सिोमको प्रततर्क्रयाबीचमा रहे को पूर्छ
मभन्नता

परास्त हुर्ु भर्ेको के हो? बोलीर्ालीको शब्दमा, यसको अथच अबउप्रान्त अम्स्तत्वमा र्रहर्ु
भन्र्े हुन्छ। तर कस्तो तररकाले? कसले सम्पण
ू च सहरलाई परास्त गर्च सक्छ? अवश्य र्ै मानर्सले
त्यस्तो काम गर्ुच असम्भव हुन्छ। नर्र्वेका मानर्सहरू त्यनत मूिच चथएर्र् ्; नतर्ीहरूले यो घोिणा
सुन्र्ेबबषिकै सुइँको पाइहाले। नतर्ीहरूले यो घोिणा परमेश्वरबाट आएको हो भर्ी चर्नर्हाले ,

नतर्ीहरूले परमेश्वरले आफ्र्ो काम गर्ुचहुँदै छ भन्र्े जानर्हाले, र नतर्ीहरूले नतर्ीहरूको दष्ु टताले
यहोवा परमेश्वरलाई क्रोचधत तल्
ु याएको छ र उहाँको ररस नतर्ीहरूमाचथ पोखिएको छ, त्यसकारण
नतर्ीहरू र्ाँडै र्ै सहरसँगै र्ष्ट हुर्ेवाला छर् ् भन्र्े भन्र्े थाहा पाइहाले। यहोवा परमेश् वरको
र्ेतावर्ी

सुर्ेपनछ

त्यस

सहरका

मानर्सहरूले

कस्तो

प्रनतकक्रया

ददए

त? राजादे ख ि

सवचसाधारणसम्मका मानर्सहरूले कसरी प्रनतकक्रया ददए सो बारे मा बाइबलले षवशेि षववरण ददएको

छ। धमचशास्त्रमा नर्म्र् वर्र्हरू लेखिएका छर् ्: “त्यसैले नर्र्वेका मानर्सहरूले परमेश्वरको

वर्र्मा षवश्वास गरे र उपवासको घोिणा गरे र ठूलादे खि सार्ासम्मले भाङ्ग्िा लगाए। ककर्भर्े

नर्र्वेका राजाकहाँ समार्ार आयो, र उर्ी आफ्र्ो र्संहासर्बाट उठे , उर्ले आफ्र्ो पोसाक फुकाले
र भाङ्ग्िा लगाए अनर् िरार्ीमा बसे। अनर् उर्ले नर्र्वेभरर राजा र उर्का भारदारहरूको

आदे शद्वारा यसो भर्ी घोिणा गर्च र जारी गर्च लगाए, र् त मानर्स र् पशु, र् गाइवस्तु र्
भेडाबाख्राले र्ै कुर्ै कुरा र्ािोस ्: नतर्ीहरूले र्िाऊर् ्, पार्ी र्षपऊर् ्: तर मानर्स र पशल
ु े भाङ्ग्िा

लगाऊर् ् र परमेश्वरलाई उच्र् सोरमा पुकारा गरूर् ्: हो, नतर्ीहरू हरे क आ-आफ्र्ा दष्ु ट मागचबाट र
नतर्ीहरूका हातमा भएका दहंसाबाट फकूचर् ्।”

यहोवा परमेश्वरको घोिणा सुनर्सकेपनछ, नर्र्वेका मानर्सहरूले सदोमका मानर्सहरूको भन्दा

पूणच षवपरीत मर्ोवषृ ि दे िाए—सदोमका मानर्सहरूले एकपनछ अको दष्ु ट कायच गदै िुलेआम
परमेश्वरको षवरोध गरे का चथए भर्े, यी वर्र्हरू सुनर्सकेपनछ नर्र्वेवासीले यस षवियलाई बेवास्ता
गरे र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले षवरोध र्ै गरे । बरु, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई षवश्वास गरे र उपवासको घोिणा

गरे । यहाँ “षवश्वास गरे ” भन्र्े शब्दको अथच के हुन्छ? यो शब्द आफैले षवश्वास र समपचणतालाई
जर्ाउँ छ। यदद यस शब्दलाई व्याख्या गर्चको लाचग हामीले नर्र्वेवासीहरूको वास्तषवक व्यवहारलाई

र्ै प्रयोग गर्यौं भर्े, यसको अथच परमेश्वरले आफूले जे भन्र्ुभएको छ त्यो गर्च सक्र्ुहुन्छ र
गर्ुचहुन्छ भर्ी नतर्ीहरू षवश्वास गथे, र नतर्ीहरू पश्र्ािाप गर्च तत्पर चथए भन्र्े हुन्छ। के नर्र्वेका
मानर्सहरू आउर् लागेको षवपषिप्रनत डराए? नतर्ीहरूको हृदयमा डर पैदा गर्े कुरा नतर्ीहरूको
षवश्वास र्ै चथयो। त्यसो भए, नर्र्वेवासीहरूको षवश्वास र डरलाई प्रमाखणत गर्चको लाचग हामी के

कुराको प्रयोग गर्च सक्छौं त? यो बाइबलले भर्ेजस्तै छ: “नतर्ीहरूले उपवासको घोिणा गरे र

ठूलादे खि सार्ासम्मले भाङ्ग्िा लगाए।” भन्र्ुको अथच नर्र्वेवासीले साँर्ो रूपमा षवश्वास गथे, र यही
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षवश्वासद्वारा डर आएको चथयो, जसले नतर्ीहरूलाई पश्र्ाताप गर्े र भाङ्ग्िा लगाउर्े तुल्यायो।
नतर्ीहरूले पश्र्ािाप गर्च सुरु गरे का छर् ् भन्र्े कुरालाई नतर्ीहरूले यसरी र्ै प्रस्तुत गरे । सदोमका
मानर्सहरूको पण
ू च षवपरीत रूपमा, नर्र्वेवासीले परमेश्वरको षवरोध गरे र्र् ् मात्र होइर्, बरु नतर्ीहरूले
त आफ्र्ो व्यवहार र कायचद्वारा आफ्र्ो पश्र्ािापलाई स्पष्ट रूपमा पनर् दे िाए। अवश्य र्ै, यो कायच
सवचसाधारणले मात्रै होइर्, सारा नर्र्वेका मानर्सहरूले गरे —राजा पनर् यसको अपवाद चथएर्र् ्।
तननवेका राजाको पश्चािापले यहोवा परमेश्वरको स्याबासी क्जत्र्
जब नर्र्वेका राजाले यो िबर सुर्,े नतर्ी आफ्र्ो र्संहासर्बाट उठे , आफ्र्ो वस्त्र फुकाए,

भाङ्ग्िा लगाए र िरार्ीमा बसे। त्यसपनछ उर्ले सहरको कसैलाई पनर् केही कुरा र्ाख्र्े अर्ुमनत
छै र्, र कुर्ै पनर् भेडा, गोरु वा अरू कुर्ै पनर् र्ौपायालाई र्र्े वा पार्ी षपउर्े अर्ुमनत छै र् भर्ेर

घोिणा गरे । मानर्स र र्ौपाया सबैले भाङ्ग्िा लगाउर्प
ु र्ेचथयो, र मानर्सहरूले परमेश्वरसँग हृदयदे खि

बबन्ती गर्ुचपर्ेचथयो। नतर्ीहरू प्रत्येकले आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूलाई छाड्र्ुपछच र आफ्र्ा हातका
दहंसालाई त्याग्र्ुपछच भर्ेर पनर् राजाले घोिणा गरे । यी श्रंि
ृ लाबद्ध कायचहरूबाट मूल्याङ्ग्कर् गदाच,
नर्र्वेका राजाको हृदयमा साँर्ो पश्र्ािाप चथयो भन्र्े स्पष्ट हुन्छ। उर्ले गरे का श्रंि
ृ लाबद्ध
कायचहरूले—आफ्र्ो र्संहासर्बाट उठ्र्ु, आफ्र्ो लग
ु ा फाल्र्ु, भाङ्ग्िा लगाउर्ु र िरार्ीमा बस्र्ुजस्ता

कायचहरूले—मानर्सहरूलाई नर्र्वेका राजाले आफ्र्ो राजकीय हैर्सयतलाई त्यागेर सवचसाधारण
मानर्सहरूसँगै भाङ्ग्िा लगाइरहे का चथए भन्र्े बताउँ छ। भन्र्ुको अथच, यहोवा परमेश्वरको घोिणा

सुनर्सकेपनछ, नर्र्वेका राजाले आफ्र्ो दष्ु ट मागचलाई जारी राख्र् आफ्र्ो राजकीय पदलाई
ओगदटरहे र्र् ् वा आफ्र्ा हातका दहंसालाई जारी राख्र्े कायच गरे र्र् ्; बरु, नतर्ले आफ्र्ो
अम्ख्तयारलाई पन्छ्याए र यहोवा परमेश्वरको अनघ पश्र्ािाप गरे । यस क्षणमा नर्र्वेका राजाले

राजाको रूपमा पश्र्ािाप गरररहे का चथएर्र् ्; नतर्ी परमेश्वरको सामान्य प्रजाको रूपमा पश्र्ािाप
गर्च र आफ्र्ा पापहरू स्वीकार गर्च परमेश्वरको सामुन्र्े आएका चथए। यसअलावा, नतर्ले सारा
सहरलाई उर्ले जस्तै यहोवा परमेश्वरको सामुन्र्े पश्र्ािाप गर्च र नतर्ीहरूका पापहरू स्वीकार

गर्च लगाए; यसको साथै, नतर्ीसँग कसरी यसो गर्े भन्र्ेबारे मा िास योजर्ा चथयो, जुर् कुरालाई
धमचशास्त्रका िण्डहरूमा दे खिन्छ: “र् त मानर्स र् पशु, र् गाइवस्तु र् भेडाबाख्राले र्ै कुर्ै कुरा

र्ािोस ्: नतर्ीहरूले र्िाऊर् ्, पार्ी र्षपऊर् ्: … र परमेश्वरलाई उच्र् सोरमा पुकारा गरूर् ्: हो,
नतर्ीहरू हरे क आ-आफ्र्ा दष्ु ट मागचबाट र नतर्ीहरूका हातमा भएका दहंसाबाट फकूचर् ्।” त्यस

सहरका शासकका रूपमा, नर्र्वेका राजासँग सवोच्र् प्रनतष्ठा र शम्क्त चथयो, र नतर्ले आफूले
र्ाहे को जे पनर् गर्च सक्थे। यहोवा परमेश्वरको घोिणा सनु र्सकेपनछ, उर्ले त्यस षविलाई बेवास्ता
गर्च वा एकलै पश्र्ािाप गर्च र आफ्र्ा पापहरू स्वीकार गर्च सक्थे; त्यस सहरका मानर्सहरूले

पश्र्ािाप गर्े नर्णचय गछच र् ् कक गदै र्र् ् भन्र्े षवियलाई उर्ले पूणच रूपमा बेवास्ता गर्च सक्थे।
तैपनर्, नर्र्वेको राजाले त्यसो गरे र्र् ्। नतर्ले आफ्र्ो र्संहासर्बाट उठे र, भाङ्ग्िा लगाई िरार्ीमा
बसेर पश्र्ािाप गरी यहोवा परमेश्वरको सामन्
ु र्े आफ्र्ा पापहरू स्वीकार मात्रै गरे र्र् ्, बरु उर्ले

त त्यस सहरका सबै मानर्सहरू र र्ौपायालाई पनर् त्यसै गर्े आदे श ददए। नतर्ले मानर्सहरूलाई
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“परमेश्वरलाई उच्र् सोरमा पुकारा गरूर् ्।” आज्ञा पनर् ददए। यो श्रंि
ृ लाबद्ध कायचहरूमाफचत,
नर्र्वेका राजाले एउटा शासकले पूरा गर्ुचपर्े कायचलाई साँर्ो रूपमा पूरा गरे । नतर्ले गरे को
श्रंि
ृ लाबद्ध कायच मार्व इनतहासको कुर्ै पनर् राजाले हार्सल गर्चु कदठर् चथयो, र वास्तवमै, अरू

कुर्ै पनर् राजाले यी कुराहरू हार्सल गर्च सकेर्र् ्। यी कायचहरूलाई मार्व इनतहासका अभूतपूवच
कायचहरू भन्र् सककन्छ, र यी कायच मार्वजानतले स्मरण र अर्ुकरण गर्च योग्य छर् ्। मार्वको

उदय भएदे खि र्ै, हरे क राजाले आफ्र्ा प्रजालाई परमेश्वरको प्रनतरोध र षवरोध गर्च र्ेतत्ृ व गरे का
चथए। कसैले कदहल्यै पनर् आफ्र्ा प्रजालाई आफ्र्ो दष्ु टताको नर्म्म्त छुटकाराको िोजी गर्च, यहोवा

परमेश्वरबाट माफी प्राप्त गर्च र आउर् लागेको दण्डबाट जोचगर्को लाचग परमेश्वरलाई बबन्ती गर्े

कायचमा र्ेतत्ृ व गरे को चथएर्र् ्। तैपनर्, नर्र्वेका राजाले आफ्र्ा प्रजालाई परमेश्वरकहाँ फकचर्,
नतर्ीहरूका आ-आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूलाई त्यागेर नतर्ीहरूका हातका दहंसालाई त्याग्र् अगुवाइ गर्च
सके। यसको साथै, नतर्ले आफ्र्ो र्संहासर्लाई समेत पन्छाउर् सके, पररणामस्वरूप, यहोवा

परमेश्वरले आफ्र्ो मर् पररवतचर् गर्ुचभई िेद अर्ुभूनत गर्ुचभयो, उहाँको क्रोधलाई त्याग्र्ुभयो, अनर्
त्यस सहरका मानर्सहरूलाई षवर्ाशबाट बर्ाउर्ुहुँदै बाँच्र् ददर्ुभयो। यी राजाका कायचहरूलाई मार्व

इनतहासमा बबरलै हुर्े आश्र्यचकमच मात्रै भन्र् सककन्छ, र भ्रष्ट मार्वजानतले पश्र्ािाप गरे को र
परमेश्वरको अनघ आफ्र्ा पापहरू स्वीकार गरे को र्मुर्ा उदाहरण मात्रै पनर् भन्र् सककन्छ।
परमेश्वरले तननवेवासीहरूका हृियको अन्तस्करर्मा इमानिार पश्चािापलाई िे ख्नुहुन्र्
परमेश्वरको घोिणा सुनर्सकेपनछ, नर्र्वेका राजा र उर्का प्रजाले श्रंि
ृ लाबद्ध कायचहरू गरे ।

यी कायचहरू र नतर्ीहरूका व्यवहारको प्रकृनत कस्तो चथयो? अको शब्दमा भन्दा, नतर्ीहरूको
आर्रणको सम्पण
ू चताको सार कस्तो चथयो? नतर्ीहरूले जे गरे सो ककर् गरे त? परमेश्वरको र्जरमा

नतर्ीहरूले इमार्दाररताका साथ पश्र्ािाप गरे का चथए ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई सच्र्ा

बबन्ती गरे र उहाँको अनघ नतर्ीहरूका पाप स्वीकार गरे का मात्र होइर्, बरु नतर्ीहरूले त आफ्र्ा
दष्ु ट आर्रणलाई पनर् त्यागेका चथए। नतर्ीहरूले यस्तो कायच गरे ककर्भर्े परमेश्वरका वर्र्हरू

सुनर्सकेपनछ, नतर्ीहरू अत्यन्तै भयभीत भए र नतर्ीहरूले उहाँले जे भन्र्ुभएको छ सो गर्ुचहुर्ेछ
भन्र्े षवश्वास गरे । उपवास बसेर, भाङ्ग्िा लगाएर अनर् िरार्ीमा बसेर, नतर्ीहरूले आफ्र्ा
मागचहरूलाई सुधार गर्े र दष्ु टताबाट अलग बस्र्े नतर्ीहरूका इच्छा व्यक्त गरे , अनर् यहोवा

परमेश्वरलाई उहाँको नर्णचय र नतर्ीहरूमाचथ षवपषि विाचउर्े कायचलाई कफताच र्लर् बबन्ती गदै ,
उहाँलाई उहाँको ररस रोक्र् प्राथचर्ा गरे । यदद हामीले नतर्ीहरूका सबै व्यवहारलाई जाँच्यौं भर्े ,

हामी दे ख्र् सक्छौं कक नतर्ीहरूले आफ्र्ा पदहलेका दष्ु कमचहरू यहोवा परमेश्वरका नर्म्म्त घण
ृ ास्पद

चथए भन्र्े बुखझसकेका चथए, अनर् हामी दे ख्र् सक्छौं कक नतर्ीहरूले आफूहरूलाई उहाँले ककर् र्ाँडै
र्ाश पार्च लाग्र्ुभएको हो त्यसको कारण पनर् बुखझसकेका चथए। यही कारणले गदाच, नतर्ीहरू सबैले

पूणच पश्र्ािाप गर्े, दष्ु ट मागचहरूलाई छाड्र्े र आफ्र्ा हातका दहंसालाई त्याग्र्े इच्छा गरे । अको

शब्दमा भन्दा, नतर्ीहरूले यहोवा परमेश्वरको घोिणाको बारे मा थाहा पाएपनछ, नतर्ीहरू प्रत्येकले
हृदयर्भत्र डरको अर्ुभूनत गरे ; नतर्ीहरूले आफ्र्ा दष्ु ट व्यवहारलाई रोके र त्यसपनछ फेरर कदहल्यै
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पनर् यहोवा परमेश्वरलाई अत्यन्तै घण
ृ ास्पद लाग्र्े ती कायचहरू गरे र्र् ्। यसको साथै, नतर्ीहरूले

यहोवा परमेश्वरलाई नतर्ीहरूका षवगतका पाप क्षमा गर्च र नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूका षवगतका

कायचहरूअर्स
ु ार व्यवहार र्गर्च बबन्ती गरे । यदद यहोवा परमेश्वरलाई फेरर कदहल्यै क्रोचधत

र्तुल्याउर्ु सम्भव छ भर्े, नतर्ीहरू फेरर कदहल्यै पनर् दष्ु टतामा संलग्र् र्हुर् र यहोवा परमेश्वरका
नर्दे शर्हरूअर्ुसार कायच गर्च तत्पर चथए। नतर्ीहरूको पश्र्ािाप सच्र्ा र पूणच चथयो। यो नतर्ीहरूको
हृदयको अन्तस्करणबाट आएको चथयो र यो सच्र्ा र स्थायी चथयो।

राजादे खि सवचसाधारणसम्मका, नर्र्वेका सारा मानर्सहरूले यहोवा परमेश्वर नतर्ीहरूप्रनत

ररसाउर्ुभएको छ भन्र्े थाहा पाएपनछ, नतर्ीहरू प्रत्येकले त्यसपनछ गरे का हरे क कायच र नतर्ीहरूको

आर्रणलाई, साथै नतर्ीहरूले गरे का हरे क नर्णचय र छर्ौटहरूलाई परमेश्वरले स्पष्ट र सरल रूपमा
दे ख्र् सक्र्ुभयो। नतर्ीहरूका व्यवहारअर्ुसार परमेश्वरको हृदय पररवतचर् भयो। त्यस क्षणमा

परमेश्वरको मर्म्स्थनत कस्तो चथयो? बाइबलले तेरो लाचग त्यो प्रश्र्को उिर ददर् सक्छ।
धमचशास्त्रमा यी वर्र्हरू लेखिएका छर् ्: “अनर् परमेश्वरले नतर्ीहरू आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूबाट
फकेको नतर्ीहरूका कामहरू दे ख्नुभयो; र परमेश्वरले िराबी गर्चबाट मर् बदल्र्ुभयो र उहाँले
नतर्ीहरूलाई जे गछुच भर्ी भन्र्ुभएको चथयो त्यो गर्ुचभएर्।” परमेश्वरले आफ्र्ो मर् पररवतचर्

गर्ुचभएको भए पनर्, उहाँको मर्म्स्थनतमा केही पनर् जदटलता चथएर्। उहाँ केवल आफ्र्ो ररसलाई
व्यक्त गर्े अवस्थाबाट आफ्र्ो ररसलाई शान्त पार्े अवस्थामा जार्भ
ु यो, र त्यसपनछ नर्र्वे

सहरमाचथ षवपषि र्ल्याउर्े नर्णचय गर्ुचभयो। नर्र्वेवासीलाई षवपषिबाट बर्ाउर्े परमेश्वरको नर्णचय
त्यनत नछटो आउर्ुको कारण परमेश्वरले हरे क नर्र्वेवासीको हृदय अवलोकर् गर्ुच हो। उहाँले
नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयको अन्तस्करणमा के कुरालाई रािेका छर् ् भन्र्े दे ख्र्ुभयो: नतर्ीहरूका

इमार्दार पश्र्ािाप र नतर्ीहरूका पाप स्वीकार, उहाँमाचथको नतर्ीहरूका इमार्दार षवश्वास,

नतर्ीहरूका दष्ु ट कायचले उहाँको स्वभावलाई कसरी क्रोचधत तुल्याएको छ भन्र्ेबारे मा नतर्ीहरूको
गहर् अर्ुभूनत, र यहोवा परमेश्वरबाट आउर् लागेको दण्डको डर। यसको साथै, यहोवा परमेश्वरले

नतर्ीहरूको प्राथचर्ा पनर् सुन्र्ुभयो, जुर् नतर्ीहरूले आफूहरू यो षवपषिबाट बच्र् सकौं भर्ेर, उहाँलाई
अबउप्रान्त आफूहरूसँग र्ररसाउर् बबन्ती गदै आफ्र्ो हृदयको अन्तस्करणबाट गरे का चथए। जब

परमेश्वरले यी सबै तथ्यहरूलाई अवलोकर् गर्चुभयो, अर्ल-अर्ल गदै उहाँको ररस हराएर गयो।
उहाँको ररस पदहले जनत र्ै धेरै भए पनर्, उहाँले यी मानर्सहरूले हृदयको गदहराइमा गरे को इमार्दार

पश्र्ािापलाई दे ख्नुभएपनछ यसले उहाँको हृदय छोयो, त्यसकारण उहाँले नतर्ीहरूमाचथ षवपषि ल्याउर्

सक्र्ुभएर्, र उहाँ नतर्ीहरूर्सत ररसाउर् छोड्र्ुभयो। बरु, उहाँले नतर्ीहरूलाई आफ्र्ो कृपा र
सहर्शीलता ददर्े कायचलाई जारी राख्र्भ
ु यो र नतर्ीहरूलाई मागचनर्दे श गर्े र नतर्ीहरूलाई
भरणपोिण गर्े कायचलाई जारी राख्र्ुभयो।

यहि परमेश्वरमाधथको तेरो ववश्वास सािँचो र् भने, तैँले प्रायजसो उहािँको वास्ता प्राप्त गनेर्स ्
नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरले आफ्र्ा अर्भप्रायहरू पररवतचर् गर्चुहुँदा यसमा कुर्ै
दहर्ककर्ाहट वा कुर्ै अस्पष्ट वा धर्मलो कुरा समावेश चथएर्। बरु, यो त षवशुद्ध ररसबाट षवशुद्ध
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सहर्शीलतामा भएको रूपान्तरण चथयो। यो परमेश्वरको सारको साँर्ो प्रकाश हो। आफ्र्ा कायचहरूमा
परमेश्वर कदहल्यै पनर् ढलपल हुर्े वा दहर्ककर्ाउर्े गर्ुचहुन्र्; उहाँका कायचहरू पछाडडका र्सद्धान्तहरू
र उद्दे श्यहरू सबै स्पष्ट र पारदशी, षवशद्
ु ध र त्रुदटषवहीर् हुन्छर् ्, नतर्मा कुर्ै पनर् र्ालबाजी वा

युम्क्तहरू र्मचश्रत भएका हुँदैर्र् ्। अको शब्दमा भन्दा, परमेश्वरको सारमा कुर्ै पनर् अन्धकार वा
दष्ु टता हुँदैर्। नर्र्वेवासीहरूको दष्ु ट कायचहरू उहाँको र्जरमा परे को हुर्ाले परमेश्वर नतर्ीहरूप्रनत

ररसाउर्ुभयो; त्यस बेला उहाँको ररस उहाँको सारबाट आएको चथयो। तथाषप, परमेश्वरले आफ्र्ो ररस
नर्यन्त्रण गरे र नर्र्वेका मानर्सहरूलाई फेरर एक पटक सहर्शीलता प्रदार् गर्चभ
ु एको बेला, उहाँले

प्रकट गर्ुचभएको सबै कुरा पनर् उहाँको आफ्र्ै सार र्ै चथयो। सम्पूणच रूपमा यो पररवतचर्

परमेश्वरप्रनतको मानर्सको मर्ोवषृ िमा आएको पररवतचर्को कारणले गदाच चथयो। यो पूरै समयावचधमा,

परमेश्वरको अर्ुल्लङ्ग्घर्ीय स्वभाव पररवतचर् भएर्, परमेश्वरको सहर्शील सार पररवतचर् भएर्, अनर्
परमेश्वरको प्रेर्मलो र कृपालु सार पररवतचर् भएर्। जब मानर्सहरूले दष्ु ट कायचहरू गछच र् ् र

परमेश्वरको ररस उठाउँ छर् ्, उहाँले नतर्ीहरूमाचथ आफ्र्ो ररस विाचउर्ुहुन्छ। जब मानर्सहरूले साँर्ो
रूपमा पश्र्ािाप गछच र् ्, परमेश्वरको हृदय पररवतचर् हुर्ेछ, अनर् उहाँको ररस हट्र्ेछ। जब मानर्सहरूले
म्जद्दी भई परमेश्वरको नर्रन्तर षवरोध गछच र् ्, उहाँको ररस रोककर्ेछैर्, र नतर्ीहरू र्ष्ट हुन्जेलसम्म
नतर्ीहरूमाचथ उहाँको क्रोध एक-एक गरी आइरहर्ेछ। परमेश्वरको स्वभावको सार यही हो। परमेश्वरले
क्रोध वा कृपा र प्रेर्मलो दयालप
ु र् जे व्यक्त गरररहर्ुभएको भए तापनर्, परमेश्वरको स्वभावको
प्रकाशमाफचत कुर्र्ादहँलाई व्यक्त गररन्छ भन्र्े कुरा मानर्सले आफ्र्ो हृदयको अन्तस्करणमा राख्र्े

परमेश्वरप्रनतको र्ालर्लर्, बार्ीबेहोरा, र मर्ोवषृ िले र्ै तय गछच । यदद परमेश्वरले कुर्ै व्यम्क्तमा
नर्रन्तर रूपमा आफ्र्ो ररस पोिाउर्ुहुन्छ भर्े, त्यस व्यम्क्तको हृदयले परमेश्वरको षवरोध गछच
भन्र्ेमा कुर्ै शङ्ग्का हुँदैर्। यो व्यम्क्तले साँर्ो रूपमा कदहल्यै पनर् पश्र्ािाप गरे को, परमेश्वरको

अनघ आफ्र्ो र्शर नर्हुराएको वा परमेश्वरमाचथ साँर्ो षवश्वास गरे को हुँदैर्, त्यसकारण त्यस्ता
व्यम्क्तहरूले परमेश्वरको कृपा र सहर्शीलतालाई कदहल्यै प्राप्त गरे का हुँदैर्र् ्। यदद कसैले बारम्बार
परमेश्वरको वास्ता, उहाँको कृपा, र उहाँको सहर्शीलता प्राप्त गछच भर्े, नर्ुःसन्दे ह यो व्यम्क्तको

हृदयमा परमेश्वरमाचथको साँर्ो षवश्वास हुन्छ, र नतर्ीहरूको हृदयले परमेश्वरको षवरोध गदै र्। यो
व्यम्क्तले बारम्बार परमेश्वरसामु साँर्ो रूपमा पश्र्ािाप गछच ; त्यसकारण, यो व्यम्क्तमा बारम्बार
परमेश्वरको अर्ुशासर् आइपर्े भए तापनर्, उहाँको क्रोध कदहल्यै आइपर्ेछैर्।

यो छोटो षववरणले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको हृदय दे ख्र्, उहाँको सारको यथाथचपर् दे ख्र्,

परमेश्वरको ररस र उहाँको हृदयको पररवतचर् कारणषवहीर् हुँदैर्र् ् भन्र्े कुरा दे ख्र् सहायोग गछच ।
उहाँ क्रोचधत हुर्ह
ु ु ँदा र उहाँको हृदय पररवतचर् भएको बेला परमेश्वरले प्रदशचर् गर्चभ
ु एको फरकफरक आर्रणले मानर्सहरूलाई परमेश्वरको सारका यी दई
ु पक्षहरू, अथाचत ् उहाँको ररस र उहाँको

सहर्शीलताको बीर्मा ठूलो र्भन्र्ता छ भन्र्े षवश्वास ददलाउँ छ—तर यस ठूलो र्भन्र्ताको बावजूद
पनर्, नर्र्वेवासीको पश्र्ािापप्रनतको परमेश्वरको मर्ोवषृ िले मानर्सहरूलाई फेरर परमेश्वरको साँर्ो
स्वभावको अको पक्ष दे िाउँ छ। परमेश्वरको पररवतचर् भएको हृदयले साँच्र्ै र्ै मार्वजानतलाई फेरर
पनर् परमेश्वरको कृपा र प्रेर्मलो-दयालप
ु र्को सत्यता, र परमेश्वरको सारको साँर्ो प्रकाशलाई दे ख्र्े
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तुल्याउँ छ। परमेश्वरको कृपा र प्रेर्मलो-दयालुपर् र्मथ्या होइर्र् ्, र् त ती कुर्ै झूट हल्ला र्ै हुर् ्
भन्र्े कुरालाई स्वीकार गर्ेबाहे क मार्वजानतसँग कुर्ै षवकल्प छै र्। ककर्भर्े त्यस क्षणको
परमेश्वरको अर्भ
ु नू त साँर्ो चथयो, र परमेश्वरको हृदयको पररवतचर् पनर् साँर्ो चथयो—परमेश्वरले
वास्तवमा मार्वजानतमाचथ फेरर पनर् आफ्र्ो कृपा र सहर्शीलता प्रदार् गर्ुचभयो।

तननवेवासीले हृियमा गरे को सािँचो पश्चािापले परमेश्वरको कृपा क्जत्यो र ततनीहरूका आफ्नै
पररर्ामलाई पररवतछन गर्यो

परमेश्वरको हृदयको पररवतचर् र उहाँको क्रोधबीर्मा कुर्ै षवरोधाभास चथयो? अवश्य चथएर्!

ककर्भर्े परमेश्वरले त्यस िास समयमा प्रस्तुत गर्ुचभएको सदहष्णुताको आफ्र्ै कारण चथयो। यो

कारण के हुर् सक्छ? यो बाइबलमा ददइएकै कारण हो: “हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ा दष्ु ट मागच छाडे”
र “नतर्ीहरूका हातमा भएका दहंसाबाट फकचू र् ्।”
यो “दष्ु ट मागच” ले एक-दई
ु वटा दष्ु ट कायचहरूलाई जर्ाउँ दै र्, यसले त मानर्सहरूको व्यवहार

पैदा हुर्े दष्ु ट स्रोतलाई जर्ाउँ छ। “आफ्र्ो दष्ु ट मागचबाट फकूचर् ्” भर्ेको यस्ता कायच गर्े मानर्सहरूले
फेरर कदहल्यै यस्ता कायचहरू गर्ेछैर्र् ् भन्र्े हो। अको शब्दमा भन्दा, नतर्ीहरूले फेरर कदहल्यै

यस्तो दष्ु ट व्यवहार गर्ेछैर्र् ्; नतर्ीहरूको कायचको षवचध, स्रोत, उद्दे श्य, अर्भप्राय र र्सद्धान्त सबै
पररवतचर् भएका छर् ्; नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा आर्न्द र िश
ु ी ल्याउर्को लाचग ती षवचध र

र्सद्धान्तहरूलाई फेरर कदहल्यै प्रयोग गर्ेछैर्र् ्। “आफ्र्ो हातमा भएका दहंसाबाट फकूचर् ्।” भन्र्े
पदावलीको “फकूचर् ्” भन्र्े शब्दले षवगतलाई छोड्र्ु, वा पन्छ्याउर्ु, षवगतसँग पूणच रूपमा सम्बन्ध

तोड्र्ु र फेरर कदहल्यै पनछ र्फकचर्ु भन्र्े अथच ददन्छ। जब नर्र्वेका मानर्सहरूले आफ्र्ा हातका
दहंसालाई त्यागे, यसले नतर्ीहरूको साँर्ो पश्र्ािापलाई प्रमाखणत र प्रनतनर्चधत्व गर्यो। परमेश्वरले

मानर्सहरूको बादहर रूपका साथै नतर्ीहरूको हृदयलाई अवलोकर् गर्ुचहुन्छ। जब परमेश्वरले
नर्र्वेवासीको हृदयको साँर्ो पश्र्ािापलाई कुर्ै प्रश्र् र्उठाई अवलोकर् गर्ुचभयो र नतर्ीहरूले

आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरूलाई र नतर्ीहरूको हातको दहंसालाई त्याचगसकेको अवलोकर् गर्ुचभयो, तब
उहाँले आफ्र्ो हृदय पररवतचर् गर्ुचभयो। भन्र्ुको अथच, यी मानर्सहरूको आर्रण र बार्ीबेहोरा अनर्

काम गर्े षवर्भन्र् तौरतररका, साथै नतर्ीहरूले आफ्र्ा हृदयमा गरे को साँर्ो पश्र्ािाप र पापहरूको
स्वीकारको कारणले गदाच, परमेश्वरले आफ्र्ो हृदय पररवतचर् गर्ुचभयो, आफ्र्ा अर्भप्रायहरूलाई
पररवतचर् गर्ुचभयो, आफ्र्ो नर्णचयलाई कफताच र्लएर नतर्ीहरूलाई दण्ड र्ददर्े वा र्ष्ट र्गर्े नर्णचय
गर्ुचभयो। तसथच, नर्र्वेका मानर्सहरूले आफ्र्ो नर्म्म्त फरक पररणाम हार्सल गरे । नतर्ीहरूले

आफ्र्ै जीवर्लाई छुटकारा ददर्क
ु ा साथै परमेश्वरको कृपा र सहर्शीलता म्जते, त्यसै बेला
परमेश्वरले आफ्र्ो क्रोधलाई पनर् त्याग्र्ुभयो।

परमेश्वरको कृपा र सहनिीलता िल
ु छभ र्ै नन ्—मातनसको सािँचो पश्चािापचािँहह िल
ु छभ र्
परमेश्वर नर्र्वेवासीहरूसँग जनत र्ै धेरै ररसाउर्ुभएको भए पनर्, नतर्ीहरूले उपवासको घोिणा

गरी भाङ्ग्िा लगाई िरार्ी घसेर बस्र्ेबबषिकै, उहाँको हृदय कोमल हुर् थाल्यो अनर् उहाँले आफ्र्ो
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मर् पररवतचर् गर्च थाल्र्ुभयो। उहाँले नतर्ीहरूको सहर र्ष्ट गर्े घोिणा गर्ुचहुँदा—नतर्ीहरूले आफ्र्ो
पापको स्वीकार र पश्र्ािाप गर्ुचभन्दा पदहलेको क्षणमा—परमेश्वर नतर्ीहरूसँग अझै ररसाउर्ुभएको
चथयो। नतर्ीहरूले पश्र्ािापका श्रंि
ृ लाबद्ध कायचहरू गररसकेपनछ, नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनतको
परमेश्वरको ररस नतर्ीहरूप्रनतको कृपा र सहर्शीलतामा पररवतचर् भयो। एउटै घटर्ामा परमेश्वरको

स्वभावका यी दई
ु पक्षहरू एकैसाथ प्रकाश भएको भए पनर् त्यो षवरोधाभासपूणच भर्े छै र्। त्यसैले ,
यस्तो षवरोधाभास र्हुर्ुलाई कसरी बुझ्र्ु र जान्र्ुपछच ? नर्र्वेका मानर्सहरूले पश्र्ािाप गरे पनछ
परमेश्वरले यी दई
ु षवपरीत-ध्रव
ु यो, अनर् मानर्सहरूलाई परमेश्वरको
ु ीय सारलाई व्यक्त र प्रकट गर्चभ
सारको यथाथचता र ररस उठाउर् र्सककर्े गुण दे ख्र् ददर्ुभयो। मानर्सहरूलाई नर्म्र् कुराहरू

बताउर् परमेश्वरले आफ्र्ो मर्ोवषृ ि प्रयोग गर्ुचभयो: परमेश्वरले मानर्सहरूलाई सहर्ुहुन्र् वा

नतर्ीहरूलाई कृपा प्रदार् गर्च र्ाहर्ुहुन्र् भन्र्े होइर्; बरु, नतर्ीहरूले बबरलै परमेश्वरसामु साँर्ो
रूपले पश्र्ािाप गछच र् ्, र मानर्सहरूले बबरलै आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरू छाड्छर् ् र आफ्र्ो हातको
दहंसालाई त्याग्छर् ् भन्र्े हो। अको शब्दमा भन्दा, जब परमेश्वर मानर्सर्सत ररसाउर्ुहुन्छ, तब
उहाँ मानर्सले साँर्ो रूपमा पश्र्ािाप गर्च सक्र्ेछ भन्र्े आशा गर्ुचहुन्छ, अनर् वास्तवमै उहाँ

मानर्सको साँर्ो पश्र्ािाप हे र्च र्ाहर्ुहुन्छ, र त्यस्तो अवस्थामा उहाँले मानर्सलाई उदारताको साथ
आफ्र्ो कृपा र सहर्शीलता प्रदार् गर्च जारी राख्र्ुहुर्ेछ। भन्र्ुको अथच, मानर्सको दष्ु ट र्ालले

परमेश्वरको क्रोध प्राप्त गछच , जबकक परमेश्वरको कुरा सन्
ु र्े र उहाँको अनघ साँर्ो रूपमा पश्र्ािाप
गर्ेहरूलाई, आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरू छाड्र् सक्र्े र आफ्र्ो हातका दहंसा त्याग्र् सक्र्ेहरूलाई

परमेश्वरको कृपा र सहर्शीलता प्रदार् गररन्छ। नर्र्वेवासीहरूलाई उहाँले जस्तो व्यवहार गर्ुचभएको

चथयो त्यसमा परमेश्वरको मर्ोवषृ ि अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको चथयो: परमेश्वरको कृपा

र सहर्शीलता प्राप्त गर्च कदठर् छँ दै-छै र्, र उहाँले र्ाहर्ह
ु ु र्े भर्ेको व्यम्क्तको साँर्ो पश्र्ािाप र्ै
हो। जबसम्म मानर्सहरू आफ्र्ा दष्ु ट मागचहरू छाड्छर् ् र आफ्र्ा हातको दहंसालाई त्याग्छर् ,्
तबसम्म नतर्ीहरूप्रनत परमेश्वरले आफ्र्ो हृदय र मर्ोवषृ ि पररवतचर् गर्ुचहुर्ेछ।
सक्ृ ष्टकताछको िमी स्वभाव यथाथछ र स्पष्ट र्
जब नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरको हृदय पररवतचर् भयो, तब के उहाँको कृपा र

सहर्शीलता दे िावटी चथयो? अवश्य चथएर्! त्यसो भए परमेश्वरले यो एउटा पररम्स्थनतको सामर्ा

गर्े क्रममा परमेश्वरको स्वभावको यी दई
ु पक्षमा एकदे खि अकोमा भएको पररवतचर्ले के दे िाइएको
छ? परमेश्वरको स्वभाव पूणच रूपमा र्सङ्ग्गो छ—यो षवभाम्जत छै र्। उहाँले मानर्सहरूप्रनत ररस वा

कृपा र सहर्शीलता जे व्यक्त गरररहर्भ
ु एको भए तापनर्, यी सबै उहाँको धमी स्वभावका
अर्भव्यम्क्तहरू हुर् ्। परमेश्वरको स्वभाव महत्त्वपूणच र स्पष्ट रूपमा दे खिर्ेछ, र अवस्था जे-जसरी
षवकर्सत हुन्छर् ् त्यसरी र्ै उहाँले आफ्र्ा षवर्ार र मर्ोवषृ िहरूलाई पररवतचर् गर्ुचहुन्छ।

नर्र्वेवासीहरूप्रनतको उहाँको मर्ोवषृ िको रूपान्तरणले मार्वजानतलाई उहाँसँग उहाँका आफ्र्ै सोर्ाइ

र षवर्ारहरू छर् ् भन्र्े बताउँ छ; उहाँ रोबोट वा माटोको मनू तच हुर्ह
ु ु न्र्, जीषवत परमेश्वर स्वयम ्
हुर्ुहुन्छ। उहाँ नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत त्यसरी र्ै ररसाउर् सक्र्ुहुन्थ्यो जसरी उहाँले नतर्ीहरूको
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मर्ोवषृ िको कारण नतर्ीहरूको षवगतलाई क्षमा गररददर् सक्र्ुभयो। उहाँले नर्र्वेवासीहरूमाचथ

दद
ु च शा ल्याउर्े नर्णचय गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो, र नतर्ीहरूको पश्र्ािापको कारण उहाँले आफ्र्ो नर्णचय
पनर् पररवतचर् गर्च सक्र्ुहुन्थ्यो। मानर्सहरू त्यसरी र्ै कठोर रूपमा नर्यमहरू लागू गर्च अनर्
त्यस्ता नर्यमहरू परमेश्वरलाई सीमांककत र पररभाषित गर्च प्रयोग गर्च र्ाहन्छर् ,् जसरी नतर्ीहरू

परमेश्वरको स्वभाव बुझ्र्े प्रयास गर्च सूत्रहरू प्रयोग गर्च र्ाहन्छर् ्। त्यसकारण, जहाँसम्म मार्व

सोर्को कुरो छ, नतर्ीहरूलाई लाग्छ कक परमेश्वरले सोच्र्ुहुन्र्, र् त उहाँसँग कुर्ै अत्यावश्यक
षवर्ारहरू र्ै हुन्छर् ्। तर वास्तषवकतामा, वस्तुहरू र वातावरणहरूमा आउर्े पररवतचर्हरूअर्ुसार
परमेश्वरका षवर्ारहरू अटुट रूपान्तरणको अवस्थामा हुन्छर् ्। यी षवर्ारहरू रूपान्तरण हुँदै गदाच ,
परमेश्वरको सारका फरक-फरक पक्षहरू प्रकट हुन्छर् ्। रूपान्तरणको यो प्रकक्रयाको अवचधमा,
परमेश्वरमा पररवनतचत हृदय भएकै क्षणमा, उहाँले मार्वजानतलाई जे दे िाउर्ुहुन्छ त्यो उहाँको

जीवर्को यथाथच अम्स्तत्व हो, र उहाँको धमी स्वभाव गनतशील जीवर् शम्क्तले भररपूणच छ।
यसको साथै, परमेश्वरले उहाँको क्रोध, उहाँको कृपा, उहाँको प्रेर्मलो दयालुपर्, र उहाँको

सहर्शीलताको अम्स्तत्वको सत्यता मार्वजानतसामु प्रमाखणत गर्चको लाचग उहाँले उहाँका आफ्र्ै

साँर्ो प्रकाशहरू प्रयोग गर्ुचहुन्छ। अवस्था जे-जसरी षवकर्सत हुन्छर् ् त्यसैअर्ुसार कुर्ै पनर्
समय र कुर्ै पनर् स्थार्मा उहाँको सारलाई प्रकट गररर्ेछ। उहाँमा र्संहको क्रोध र आमाको

कृपा र सहर्शीलता छ। उहाँको धमी स्वभावले कुर्ै पनर् व्यम्क्तलाई कुर्ै पनर् सवाल उठाउर्,
उल्लंघर् गर्च, पररवतचर् गर्च , वा बबगार्च ददँ दैर्। सबै मामला र सबै थोकमध्ये , परमेश्वरको धमी
स्वभावलाई—अथाचत ्, परमेश्वरको क्रोध र परमे श्वरको कृपालाई—कुर्ै पनर् समय र कुर्ै पनर्
स्थार्मा प्रकट गर्च सककन्छ। उहाँले सारा सम्ृ ष्टको हरे क कुर्ामा यी पक्षहरूको अत्यावश्यक

प्रकटीकरण गर्चुहुन्छ, र बबतेर जार्े हरे क क्षणमा उहाँले नतर्लाई जीवन्त शम्क्तको साथ
कायाचन्वयर् गर्ुचहुन्छ। परमेश्वरको धमी स्वभाव समय वा स्थार्द्वारा सीर्मत छै र्; अको शब्दमा
भन्दा, परमेश्वरको धमी स्वभाव समय वा स्थार्का पाबन्दीअर्ुसार याम्न्त्रक रूपमा होइर्, बरु

पूणच सहजताको साथ र सबै समय र स्थार्मा व्यक्त वा प्रकट गररन्छ। जब तैँले परमेश्वरको
हृदय पररवतचर् भएको र उहाँले आफ्र्ो क्रोध व्यक्त गर्च छोड्र्ुभई नर्र्वे सहरलाई र्ष्ट गर्चबाट

पनछ हट्र्ुभएको दे ख्छस ्, के तँ परमेश्वर कृपालु र प्रेर्मलो मात्र हुर्ुहुन्छ भर्ेर भन्र् सक्छस ्?
के परमेश्वरको क्रोध िोक्रा शब्दहरूले बर्ेको छ भर्ेर भन्र् सक्छस ्? जब परमेश्वर भीिण
क्रोधले र्ूर बन्र्ुहुन्छ र उहाँले आफ्र्ो कृपा कफताच र्लर्ुहुन्छ, तब के तँ उहाँले मार्वजानतप्रनत
कुर्ै साँर्ो प्रेमको अर्ुभूनत गर्ुचहुन्र् भर्ेर भन्र् सक्छस ्? यो भीिण क्रोध मानर्सहरूका दष्ु ट
कायचहरूको प्रनतकक्रयास्वरूप परमेश्वरले व्यक्त गर्चुहुन्छ; उहाँको क्रोध त्रुदटपूणच छै र्। मानर्सहरूको
पश्र्ािापको प्रनतकक्रयास्वरूप परमेश्वरको हृदयमा भावर्ाको स्पशच हुन्छ, र यही पश्र्ािापले र्ै
उहाँको हृदयमा पररवतचर् ल्याउँ छ। जब उहाँले भावर्ाको स्पशच महसुस गर्ुचहुन्छ, जब उहाँको हृदय

पररवतचर् हुन्छ, र जब उहाँले मानर्सप्रनत आफ्र्ो कृपा र सहर्शीलता दे िाउर्ुहुन्छ, यी सबै पूणच
रूपमा त्रुदटषवहीर् हुन्छर् ्; ती र्ोिो, षवशुद्ध, नर्ष्िोट र र्मश्रणरदहत हुन्छर् ्। जसरी उहाँको कृपा,
कृपाभन्दा अरू केही पनर् होइर्, त्यसरी र्ै परमेश्वरको सहर्शीलता ठ्याक्कै त्यही हो:
2014

सहर्शीलता।

उहाँको

स्वभावले

मानर्सको

पश्र्ािाप

र

मानर्सको

र्ालर्लर्मा

आउर्े

अन्तरहरूअर्ुसार क्रोध वा कृपा र सहर्शीलतालाई प्रकट गछच । उहाँले जे प्रकट गर्ुचभए पनर् र
जे व्यक्त गर्चुभए पनर्, यो सबै षवशुद्ध र प्रत्यक्ष हुन्छ; यसको सार सम्ृ ष्टको जुर्सुकै कुराको
सारभन्दा पथ
ृ क हुन्छ। जब परमेश्वरले उहाँका कायचहरूका अन्तनर्चदहत र्सद्धान्तहरू व्यक्त

गर्ुचहुन्छ, ती कुर्ै पनर् त्रुदट वा दागहरूबाट मुक्त हुन्छर् ्, अनर् उहाँका सोर्हरू, उहाँका षवर्ारहरू,
र उहाँले गर्ुचहुर्े हरे क नर्णचय र उहाँले गर्ुचहुर्े हरे क कायच पनर् त्यस्तै हुन्छर् ्। परमेश्वरले त्यसरी

नर्णचय गर्चुभएको हुर्ाले र उहाँले त्यसरी कायच गर्चुभएको हुर्ाले, उहाँले आफ्र्ा कामकायचवाहीहरूलाई पनर् त्यसरी र्ै पूरा गर्ुचहुन्छ। उहाँका काम-कायचवाहीहरूको स्रोत त्रुदटषवहीर् र
नर्ष्िोट भएकै कारणले ती सही र त्रुदटषवहीर् छर् ्। परमेश्वरको क्रोध त्रुदटषवहीर् छ। त्यसरी र्ै,
परमेश्वरको कृपा र सहर्शीलता—जुर् सारा सम्ृ ष्टको बीर्मा कसैसँग पनर् छै र्—पषवत्र र त्रुदटषवहीर्
छर् ्, र नतर्ले ध्यार्पूवचक गररर्े सोर्षवर्ार र अर्ुभवलाई सामर्ा गर्च सक्छर् ्।

नर्र्वेको कथासम्बन्धी तेरो बुझाइबाट, के अब नतमीहरू परमेश्वरको धमी स्वभावको सारको

अको पक्षलाई दे ख्छौ? के नतमीहरू परमेश्वरको अद्षवतीय धमी स्वभावको अको पक्षलाई दे ख्छौ?
के मार्वजानतमाझ कसैसँग यस प्रकारको स्वभाव छ? के कसैमा यस प्रकारको क्रोध, परमेश्वरको
क्रोध छ? के कसैसँग परमेश्वरसँग भएको जस्तो कृपा र सहर्शीलता छ? सम्ृ ष्टमध्ये कसले त्यनत
भयंकर क्रोध आह्वार् गरी मार्वजानतलाई र्ष्ट गर्े वा त्यसमाचथ षवपषि ल्याउर्े नर्णचय गर्च

सक्छ? मानर्सलाई कृपा प्रदार् गर्च, सहर् र क्षमा गर्च, र यसरी मानर्सलाई र्ष्ट गर्े आफ्र्ो
पदहलेको नर्णचयलाई पररवतचर् गर्च को योग्य छ? सम्ृ ष्टकताचले आफ्र्ै अद्षवतीय षवचध र

र्सद्धान्तहरूमाफचत आफ्र्ो धमी स्वभाव व्यक्त गर्ुचहुन्छ, र उहाँ कुर्ै पनर् मानर्सहरू, घटर्ाहरू,
वा कुराहरूले लादे को नर्यन्त्रण वा प्रनतबन्धहरूको अधीर्मा हुर्ह
ु ु न्र्। उहाँको अद्षवतीय स्वभाव
भएकोले, कसैले पनर् उहाँका सोर्ाइ र षवर्ारहरूलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र्, र् त कसैले उहाँलाई

मर्ाउर् र उहाँका कुर्ै पनर् नर्णचयहरूलाई पररवतचर् गर्च र्ै सक्छ। सारा सम्ृ ष्टमा अम्स्तत्वमा
रहे का बार्ीबेहोरा र षवर्ारहरूको सम्पूणचता उहाँको धमी स्वभावको न्यायअन्तगचत अम्स्तत्वमा

हुन्छर् ्। कसैले पनर् उहाँले क्रोध वा कृपा के अभ्यास गर्ुचहुन्छ सो नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्;
सम्ृ ष्टकताचको सारले मात्रै—वा अको शब्दमा भन्दा, सम्ृ ष्टकताचको धमी स्वभावले मात्रै—यसको नर्णचय
गर्च सक्छ। सम्ृ ष्टकताचको धमी स्वभावको अद्षवतीय प्रकृनत यही हो!

नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत भएको परमेश्वरको मर्ोवषृ ि रूपान्तरणलाई षवश्ले िण गरे र अनर्

बुझे र, के नतमीहरूले परमे श्वरको धमी स्वभावर्भत्र पाइर्े कृपालाई व्याख्या गर्च “अद्षवतीय”
शब्दको प्रयोग गर्च सक्छौ? परमे श्वरको क्रोध उहाँको अद्षवतीय धमी स्वभावको सारको एउटा

पक्ष हो भर्े र हामीले यसअनघ र्ै भर्ेका चथयौं। अब म यी द ुई वटा पक्षलाई—परमे श्वरको क्रोध
र परमेश्वरको कृपालाई—उहाँको धमी स्वभावको रूपमा पररभाषित गर्ेछु। परमे श्वरको धमी

स्वभाव पषवत्र छ; यसले चर्ढ्याएको वा सवाल उठाएको सहँ दै र् ; यो सम्ृ ष्ट गररएका वा सम्ृ ष्ट

र्गररएका प्राणीहरू कसैमा पनर् र्हुर्े कुरा हो। यो परमेश्वरमा मात्र लागू हुर्े अद्षवतीय र
अर्न्य दव
ु ै छ। भन्र्ुको अथच परमेश्वरको क्रोध पषवत्र र अर्ुल्लङ्ग्घर्ीय छ। त्यसरी र्ै ,
2015

परमे श्वरको धमी स्वभावको अको पक्ष—परमे श्वरको कृपा—पषवत्र छ र यसलाई उल्लङ्ग्घर् गर्च

सककँदै र्। सम्ृ ष्ट गररएका वा स म्ृ ष्ट र्गररएका कु र्ै पनर् प्राणीले उहाँका कामहरूमा परमेश्वरलाई
प्रनतस्थापर् वा प्रनतनर्चधत्व गर्च सक्दै र् , र् त कसैले सदोमको षवर्ाश वा नर्र्वेको मुम्क्तमा
उहाँलाई प्रनतस्थापर् वा प्रनतनर्चधत्व गर्च र्ै सक्थ्यो। परमेश्वरको अद्षवतीय धमी स्वभावको
साँर्ो अर्भव्यम्क्त यही हो।

मानवजाततप्रतत सक्ृ ष्टकताछको सच्चा भावनाहरू
मानर्सहरू प्रायजसो परमेश्वरलाई चर्न्र्ु त्यनत सम्जलो कुरा होइर् भर्ेर भन्छर् ्। तैपनर्, म

भन्छु परमेश्वरलाई चर्न्र्ु त्यनत कदठर् कुरा होइर्, ककर्भर्े मानर्सले दे िोस ् भर्ेर परमेश्वरले

बारम्बार आफ्र्ा कायचहरू दे िाउर्ुहुन्छ। मार्वजानतसँगको आफ्र्ो कुराकार्ीलाई परमेश्वरले

कदहल्यै पनर् रोक्र्ुभएको छै र्, अनर् उहाँले आफूलाई मानर्सबाट कदहल्यै पनर् ढाक-छोप
गर्ुचभएको छै र्, र् त उहाँले आफैलाई लुकाउर्ु र्ै भएको छ। उहाँका सोर्ाइहरू, उहाँका षवर्ारहरू,
उहाँका वर्र्हरू अनर् उहाँका कायचहरू सबै र्ै मार्वजानतका नर्म्म्त प्रकट गररन्छर् ्। त्यसकारण,
जबसम्म मानर्सले परमेश्वरलाई चर्न्र्े र्ाहर्ा गछच , उसले उहाँलाई सबै ककर्समका माध्यमहरू

र तररकाहरूबाट बुझ्र् र चर्न्र् सक्छ। मानर्सले परमेश्वर जार्ी-जार्ी ऊबाट टाढा हुर्ुभएको
छ, परमेश्वरले जार्ी-जार्ी आफूलाई मार्वजानतबाट लक
ु ाउर्ुभएको छ, उहाँलाई बुझ्र् र चर्न्र्
मानर्सलाई ददर्े कुर्ै अर्भप्राय परमेश्वरसँग छै र् भर्ेर अन्धाधुन्ध षवर्ार गर्ुचको कारण के हो

भर्े, परमेश्वर को हुर्ु हुन्छ भन्र्े कुरा उसलाई थाहा छै र्, र् त उसले परमेश्वरलाई बुझ्र्े इच्छा
र्ै गछच । त्योभन्दा पनर् बढी, मानर्सले सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरू, वर्र्हरू वा कायचहरूप्रनत र्ासो

र्ै ददँ दैर्…। साँर्ो रूपमा भन्दा, सम्ृ ष्टकताचको वर्र् वा कायचहरूलाई ध्यार् ददर् र बुझ्र्को लाचग
यदद व्यम्क्तले आफ्र्ो फुसचतको समय मात्रै प्रयोग गछच भर्े पनर्, र सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरू र

उहाँको हृदयको आवाजलाई नतर्ीहरूले थोरै मात्रै ध्यार् ददन्छर् ् भर्े पनर्, सम्ृ ष्टकताचका षवर्ारहरू,
वर्र्हरू, र कायचहरू स्पष्ट र पारदशी छर् ् भन्र्े कुराको महसुस गर्च त्यो व्यम्क्तलाई कदठर्ाइ

हुर्ेछैर्। त्यसरी र्ै, सम्ृ ष्टकताच सँधै मानर्सको बीर्मा हुर्ुहुन्छ, उहाँ सँधै मानर्स र सम्पूणच
सम्ृ ष्टसँग कुराकार्ी गर्ुचहुन्छ, र उहाँले हरे क ददर् र्याँ -र्याँ कायचहरू गरररहर्ुभएको छ भन्र्े
महसुस गर्च त्यनत धेरै प्रयासको आवश्यकता पर्ेछैर्। उहाँको सार र स्वभाव मानर्ससँगको

उहाँको कुराकार्ीमा व्यक्त हुन्छर् ्; उहाँका सोर्ाइहरू र षवर्ारहरूलाई पूणच रूपमा उहाँका
कायचहरूमा प्रकट गररन्छर् ्; उहाँले मार्वजानतलाई सँधैभरर साथ ददर्ुहुन्छ र अवलोकर् गर्ुचहुन्छ।

उहाँले आफ्र्ा शान्त वर्र्हरूद्वारा मार्वजानत र सारा सम्ृ ष्टसँग बोल्र्ुहुन्छ: “म स्वगचहरूमा छु,

अनर् म मेरा सम्ृ ष्टको बीर्मा छु। म नर्यार्लरहे को छु ; म पखिचरहे को छु; म तेरो छे उमा छु…।”
उहाँका हातहरू न्यार्ो र ददह्रला छर् ;् उहाँका पाइलाहरू हल्का छर् ्; उहाँको आवाज कोमल र

सोभामय छ; सारा मार्वजानतलाई अङ्ग्गाल्दै , उहाँको रूप बबतेर जान्छ र पररवतचर् हुन्छ; उहाँको
मुहार सुन्दर र कोमल छ। उहाँ कदहल्यै छोडेर जार्ुभएको छै र्, कदहल्यै हराउर्ुभएको छै र्। ददर्

र रात, उहाँ मार्वजानतको साथ कदहल्यै र्छोड्र्े अटुट र्मत्र हुर्ुहुन्छ। उहाँले नर्र्वे सहरलाई
2016

बर्ाउर्ुहुँदा, मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको समषपचत हे रर्ाह र षवशेि स्र्े ह, साथै मानर्सको नर्म्म्त
उहाँको सच्र्ा चर्न्ता र प्रेम एक-एक गरी प्रकट गररए। नर्म्श्र्त रूपमा, यहोवा परमेश्वर र योर्ा
बीर्को

कुराकार्ीले

उहाँ

स्वयमले

सम्ृ ष्ट

गर्चुभएको

मार्वजानतप्रनतको

सम्ृ ष्टकताचको

स्र्ेहशीलतालाई पूणच रूपमा प्रकट गर्यो। वर्र्हरूद्वारा, तैँले मार्वजानतको नर्म्म्त परमेश्वरको
सच्र्ा भावर्ाहरूका बारे मा गहर् बुझाइ प्राप्त गर्च सक्छस ् …

नर्म्र् िण्डलाई योर्ाको पुस्तक ४:१०-११ मा समावेश गररएको छ: “त्यसपनछ यहोवाले

भन्र्भ
ु यो, तैँले जर्
ु लौकाको नर्म्म्त र् त पररश्रम गररस ् र् त त्यसलाई हुकाचइस ् तँ त्यसको माया
गछच स ्; जुर् एकै रातमा आयो र एकै रातमा र्ष्ट भयो: अनर् आफ्र्ो दादहर्े हातबाट दे ब्रे हात
छुट्टाउर् र्सक्र्े एक लाि बीस हजारभन्दा बढी मानर्सहरू र धेरै गाइवस्तुहरू भएको त्यो ठूलो

सहर नर्र्वेलाई मैले बर्ाउर्ु पदै र् र?” यी परमेश्वर र योर्ा बीर्को कुराकार्ीबाट अर्भलेि
गररएका यहोवा परमेश्वरका वास्तषवक वर्र्हरू हुर् ्। यो कुराकार्ी छोटो भए तापनर्, यो
मार्वजानतको नर्म्म्त सम्ृ ष्टकताचको वास्ता अनर् मार्वजानतलाई त्याग्र्े उहाँको अनर्च्छाले भररएको

छ। यी वर्र्हरू आफ्र्ो सम्ृ ष्टको लाचग परमेश्वरले आफ्र्ो हृदयमा राख्र्ुहुर्े साँर्ो मर्ोवषृ ि र

भावर्ाहरूको अर्भव्यम्क्त हुर् ्। मानर्सले बबरलै सुर्ेका स्पष्ट र सटीक यी वर्र्हरूद्वारा,
परमेश्वरले मार्वजानतको नर्म्म्त आफ्र्ा साँर्ो अर्भप्रायहरूलाई उल्लेि गर्ुचहुन्छ। यो कुराकार्ीले
नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत परमेश्वरले राख्र्ुभएको मर्ोवषृ िलाई प्रनतनर्चधत्व गछच —तर यो कस्तो
प्रकारको मर्ोवषृ ि हो? नतर्ीहरूले पश्र्ािाप गर्ुचभन्दा पदहले र पनछ नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत उहाँले
राख्र्ुभएको मर्ोवषृ ि, र उहाँले मार्वजानतलाई व्यवहार गर्े मर्ोवषृ ि यही र्ै हो। यी वर्र्हरूर्भत्र
उहाँका षवर्ारहरू र उहाँको स्वभाव छर् ्।

यी वर्र्हरूमा परमेश्वरका के-कस्ता षवर्ारहरू प्रकट गररएका छर् ्? पढ्र्े क्रममा तैँले

षववरणहरूलाई ध्यार् ददइस ् भर्े, उहाँले “दया” भन्र्े शब्दको प्रयोग गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरालाई
पदहर्ार् गर्च तँलाई कदठर्ाइ हुर्ेछैर्; यो शब्दको प्रयोगले मार्वजानतप्रनतको परमेश्वरको साँर्ो
मर्ोवषृ िलाई दे िाउँ छ।

ठे ड अथचको दहसाबमा हे दाच, मानर्सहरूले “दया” भन्र्े शब्दलाई फरक-फरक तररकाले अथच

लगाउर् सक्छर् ्: पदहलो, यसको अथच “प्रेम गर्चु र रक्षा गर्चु, कुर्ै कुराप्रनत स्र्ेहशीलताको अर्भ
ु व
गर्ुच” भन्र्े हुन्छ; दोस्रो, यसको अथच “घनर्ष्ठताको साथ प्रेम गर्ुच” भन्र्े हुन्छ; र अम्न्तममा, यसको
अथच “कुर्ै कुरालाई र्ोट पुयाचउर् अनर्च्छुक हुर्ु र त्यसो गरे को सहर् र्सक्र्ु” भन्र्े हुन्छ।
छोटकरीमा, यो शब्दले कोमल स्र्ेह र प्रेम, साथै कसैलाई वा कुर्ै कुरालाई छोड्र् अनर्च्छुक हुर्ु
भन्र्े आसय ददन्छ; यसले मानर्सप्रनतको परमेश्वरको कृपा र सहर्शीलतालाई जर्ाउँ छ। परमेश्वरले
यो शब्दको प्रयोग गर्ुचभयो, जुर् मानर्सले आम रूपमा बोल्र्े शब्द र्ै हो, तैपनर् यसले
मार्वजानतप्रनतको परमेश्वरको हृदयको आवाज अनर् उहाँको मर्ोवषृ िलाई िुलासा गर्च सक्छ।

नर्र्वे सहर सदोमका मानर्सहरू जषिकै भ्रष्ट, दष्ु ट, र दहंसात्मक मानर्सहरूले भररएको भए

तापनर्, नतर्ीहरूको पश्र्ािापले गदाच परमेश्वरले हृदय पररवतचर् गर्ुचभयो र नतर्ीहरूलाई र्ष्ट र्गर्े
नर्णचय गर्चभ
ु यो। परमेश्वरका वर्र्हरू र नर्दे शर्हरूलाई नतर्ीहरूले जसरी र्लए त्यो सदोमका
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र्ागररकहरूको भन्दा पूणच रूपमा षवपरीत मर्ोवषृ िको प्रदशचर् चथयो, त्यसो हुर्ाले, र परमेश्वरप्रनतको
नतर्ीहरूको नर्ष्कपट समपचणता अनर् आफ्र्ा पापहरूप्रनत नतर्ीहरूको नर्ष्कपट पश्र्ािाप, साथै सबै
कुराहरूप्रनत नतर्ीहरूको साँर्ो र हृदयबाट नर्स्केको आर्रणले गदाच, परमेश्वरले फेरर एक पटक

आफ्र्ो हृदयको दया व्यक्त गर्ुचभयो र यो नतर्ीहरूलाई ददर्ुभयो। परमेश्वरले मार्वजानतलाई जे
ददर्ुहुन्छ त्यसलाई र मार्वजानतको नर्म्म्त उहाँको दयालाई कसैले र्क्कल गर्ुच असम्भव छ, र

मार्वजानतप्रनतको परमेश्वरको कृपा, उहाँको सहर्शीलता, वा नर्ष्कपट भावर्ाहरू कुर्ै व्यम्क्तमा
हुर्ु असम्भव छ। के तैँले महार् ् परु
ु ि वा स्त्री, वा महामार्व ठार्ेको कुर्ै व्यम्क्त छ, जसले उच्र्
स्थार्बाट महार् ् पुरुि वा स्त्रीले जस्तो बोल्छ, वा उच्र् स्थार्बाट मार्वजानत वा सम्ृ ष्टलाई यस्तो
प्रकारको अर्भव्यम्क्त ददन्छ? मार्वजानतमा त्यस्तो को छ जसले मार्वजानतको अवस्थालाई आफ्र्ो
हत्केलालाई जषिकै जान्र् सक्छ? मार्वजानतको अम्स्तत्वको भार र म्जम्मेवारीलाई कसले बहर्

गर्च सक्छ? सहरको षवर्ाशको घोिणा गर्च को योग्य छ? अनर् सहरलाई क्षमा ददर् को योग्य छ?
कसले आफ्र्ो सम्ृ ष्टको हे रर्ाह गछुच भर्ी भन्र् सक्छ? सम्ृ ष्टकताचले मात्रै सक्र्ुहुन्छ! यस

मार्वजानतप्रनत सम्ृ ष्टकताचसँग मात्रै स्र्ेह छ! यस मार्वजानतलाई सम्ृ ष्टकताचले मात्रै करुणा र स्र्ेह

दे िाउर्ुहुन्छ। सम्ृ ष्टकताचसँग मात्रै यस मार्वजानतप्रनत साँर्ो, र्तोडडर्े स्र्ेह छ। त्यसरी र्ै ,
सम्ृ ष्टकताचले मात्रै यस मार्वजानतलाई कृपा ददर् र आफ्र्ा सम्पूणच सम्ृ ष्टको हे रर्ाह गर्च सक्र्ुहुन्छ।

मानर्सको हरे क कायचहरूमा उहाँको ढुकढुकी र्ल्छ र उहाँलाई पीडा हुन्छ: मानर्सको दष्ु टता र
भ्रष्टताप्रनत उहाँ ररसाउर्ुहुन्छ, व्याकुल र शोककत बन्र्ुहुन्छ; मानर्सको पश्र्ािाप र षवश्वासप्रनत
उहाँ प्रसन्र्, आर्म्न्दत, क्षमाशील र उल्लर्सत बन्र्ुहुन्छ; उहाँका हरे क सोर्ाइ र षवर्ारहरू मानर्सकै

नर्म्म्त अम्स्तत्वमा हुन्छर् ् र सेरोफेरोमा घुम्छर् ्; उहाँ जे हुर्ुहुन्छ र उहाँसँग जे छ सो सम्पूणच
रूपले मानर्सजानतको िानतर व्यक्त गररन्छ; उहाँका भावर्ाहरूको सम्पण
ू चता मार्वजानतको

अम्स्तत्वसँग गुँचथएको छ। मार्वजानतको िानतर, उहाँ यताउता यात्रा गर्ुचहुन्छ र दौडधूप गर्ुचहुन्छ;
उहाँले र्ुपर्ाप आफ्र्ो जीवर्को एक-एक टुक्रा ददर्ुहुन्छ; उहाँले आफ्र्ो जीवर्को हरे क र्मर्ेट र

सेकेन्ड ददर्ुहुन्छ…। उहाँको आफ्र्ै जीवर् कनत दयालाग्दो छ भन्र्े उहाँले कदहल्यै जान्र्ुभएको

छै र्, तैपनर् आफैले सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानतलाई उहाँले सँधै हे रर्ाह गर्ुचभएको छ…। आफूसँग
भएको सबै कुरा उहाँले यस मार्वजानतलाई ददर्ह
ु ु न्छ…। उहाँले सतचरदहत रूपमा र प्रनतफल पाउर्े
आशा र्ै र्गररकर् आफ्र्ो कृपा र सहर्शीलता ददर्ुहुन्छ। जीवर् सम्बन्धी उहाँको बन्दोबस्तलाई
प्राप्त गदै मार्वजानत उहाँको आँिा अगाडड र्ै बाँचर्रहर् सकोस ् भर्ेर मात्रै उहाँले यसो गर्ुचहुन्छ।
मार्वजानत एक ददर् उहाँको सामर्े समषपचत हुर् सकोस ् र मानर्सको अम्स्तत्वलाई पालर्पोिण
गर्े अनर् सारा सम्ृ ष्टलाई जट
ु ाउर्े उहाँ र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा पदहर्ार् गरोस ् भर्ेर मात्रै उहाँले
यसो गर्ुचहुन्छ।
सक्ृ ष्टकताछले मानवजाततप्रततको आफ्नो सािँचो भावनाहरू व्यक्त गनुछहुन्र्
यहोवा परमेश्वर र योर्ाबीर्को यो कुराकार्ी मार्वजानतप्रनतको सम्ृ ष्टकताचको साँर्ो भावर्ाको

अर्भव्यम्क्त हो भन्र्े कुरामा कुर्ै शङ्ग्का छै र्। एकतफच, यसले मानर्सहरूलाई सम्ृ ष्टकताचले उहाँको
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सावचभौर्मकताको अधीर्मा रहे का सारा सम्ृ ष्टलाई बुझ्र्ुहुन्छ भन्र्े बारे मा जार्कारी ददन्छ; ककर्भर्े
यहोवा परमेश्वरले यसो भन्र्ुभएको छ, “अनर् आफ्र्ो दादहर्े हातबाट दे ब्रे हात छुट्टाउर् र्सक्र्े

एक लाि बीस हजारभन्दा बढी मानर्सहरू र धेरै गाइवस्तह
ु रू भएको त्यो ठूलो सहर नर्र्वेलाई
मैले बर्ाउर्ु पदै र् र?” अको शब्दमा भन्दा, नर्र्वेसम्बन्धी परमेश्वरको बुझाइ कुर्ै पनर् हालतमा
सतही चथएर्। उहाँलाई उक्त सहरमा बस्र्े जीषवत प्राणीहरूको सङ्ग्ख्या मात्रै थाहा चथएर् (जसमा

मानर्सहरू र र्ौपाया पनर् पछच र् ्), उहाँलाई त कनत जर्ाले दे ब्रे र दादहर्े हात छुट्याउर् सक्दै र्र् ्—

अथाचत ्, कनत जर्ा बालबार्लका र जवार्हरू छर् ् भन्र्े पनर् थाहा चथयो। यो मार्वजानतसम्बन्धी
परमेश्वरको

पूणच

बुझाइको

ठोस

प्रमाण

हो।

अकोतफच , यस

कुराकार्ीले

मानर्सहरूलाई

मार्वजानतप्रनत सम्ृ ष्टकताचको मर्ोवषृ िको बारे मा, अथाचत ्, सम्ृ ष्टकताचको हृदयमा मार्वजानतको बोझ
कनत छ भन्र्ेबारे मा जार्कारी ददन्छ। यो कुरा यहोवा परमेश्वरले भन्र्ुभएको जस्तै हो: “तैँले

जुर् लौकाको नर्म्म्त र् त पररश्रम गररस ् र् त त्यसलाई हुकाचइस ् तँ त्यसको माया गछच स ;् जु र्
एकै रातमा आयो र एकै रातमा र्ष्ट भयो: अनर् … त्यो ठूलो सहर नर्र्वेलाई मैले बर्ाउर्ु पदै र्

र?” यी यहोवा परमेश्वरले योर्ाप्रनत लक्षक्षत गरी बोल्र्ुभएका चधक्कारका शब्दहरू हुर् ्, तर ती सबै
सत्य छर् ्।

योर्ालाई नर्र्वेका मानर्सहरूप्रनत यहोवा परमेश्वरले ददर्ुभएका वर्र्हरू घोिणा गर्े

म्जम्मेवारी ददइएको भए तापनर्, नतर्ले यहोवा परमेश्वरका अर्भप्रायहरूलाई बझ
ु ेका चथएर्र् ्, र् त
नतर्ले त्यस सहरका मानर्सहरूप्रनतको उहाँको चर्न्ता र अपेक्षाहरूलाई र्ै बुझेका चथए। यस

हप्कीद्वारा, परमेश्वरले नतर्लाई के बताउर् र्ाहर्ुभएको चथयो भर्े मार्वजानत परमेश्वरको आफ्र्ै
हातको उपज हो, र हरे क व्यम्क्तमा उहाँले कठोर प्रयत्र् िर्चर्ुभएको छ, हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ो

काँधमा परमेश्वरका अपेक्षाहरू बोक्छर् ्, र हरे क व्यम्क्तले परमेश्वरको जीवर्को आपनू तच प्राप्त

गछच र् ्; हरे क व्यम्क्तको लाचग, परमेश्वरले कदठर् प्रयासको मूल्य र्ुकाउर्ुभएको चथयो। यो हप्कीले
योर्ालाई योर्ा आफैले जसरी लौकालाई बहुमूल्य ठार्ेका चथए, त्यसरी र्ै परमेश्वरले पनर्
मार्वजानतलाई, जुर् उहाँको आफ्र्ै हातको काम हो, त्यसलाई बहुमल्
ू य ठान्र्ुहुन्छ भन्र्े कुरा पनर्

बतायो। परमेश्वरले कुर्ै पनर् हालतमा, वा सम्भव भएको अम्न्तम क्षणसम्म मार्वजानतलाई हल्का
रूपमा त्याग्र्ुहुर्ेचथएर्, वा कम्तीमा पनर् सहरर्भत्र धेरै बालबार्लका र नर्दोि र्ौपाया भएको कारण

त्यसो गर्ुचहुर्ेचथएर्। आफ्र्ा दादहर्े र दे ब्रे हात चर्न्र् र्सक्र्े यी परमेश्वरको सम्ृ ष्टका सार्ा र
अज्ञार्ी उपजहरूसँग व्यवहार गर्े क्रममा, परमेश्वरले त्यनत हतार गरे र नतर्ीहरूको जीवर् समाप्त
गर्ुचहुर्ेचथयो र नतर्ीहरूको पररणामलाई नर्धाचरण गर्ुचहुर्ेचथयो भन्र्े कुरा त अझै अपत्याररलो
हुर्ेचथयो। परमेश्वरले नतर्ीहरू हुके-बढे को हे र्े आशा गर्चह
ु ु न्थ्यो; नतर्ीहरू आफ्र्ा अिजहरूकै मागचमा

र्दहँ डूर् ्, नतर्ीहरूले फेरर यहोवा परमेश्वरको र्ेतावर्ी सुन्र् र्परोस ्, र नतर्ीहरूले नर्र्वेको षवगतको

गवाही ददऊर् ् भन्र्े र्ाहर्ा उहाँको चथयो। त्यसरी र्ै, पश्र्ािाप गरे पनछको नर्र्वेलाई हे र्े ,
पश्र्ािापपश्र्ातको नर्र्वेको भषवष्यलाई हे र्े, र सबैभन्दा महत्त्वपूणच कुरा, नर्र्वे फेरर पनर्
परमेश्वरको कृपामा म्जएको हे र्े इच्छा परमेश्वरको चथयो। त्यसकारण, परमेश्वरको र्जरमा, दादहर्े

र दे ब्रे हात र्चर्न्र्े ती सम्ृ ष्टका प्रजाहरू र्ै नर्र्वेको भषवष्य चथए। जसरी नतर्ीहरूले परमेश्वरको
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अगुवाइमा नर्र्वेको षवगत र भषवष्यको गवाही ददर्े महत्त्वपूणच कतचव्यलाई काँधमा बोकेर दहँड्र्ेवाला

चथए, नतर्ीहरूले नर्र्वेको तुच्छ षवगतको बोझलाई पनर् काँधमा बोक्र्ेवाला चथए। आफ्र्ो साँर्ो
भावर्ाहरूको यस घोिणामा, यहोवा परमेश्वरले समि मार्वताप्रनतको सम्ृ ष्टकताचको कृपालाई पण
ू च
रूपमा प्रस्तुत गर्ुचभयो। यसले मार्वजानतलाई “सम्ृ ष्टकताचको कृपा” ररिो वाक्यांश होइर्, र् त यो

िोक्रो प्रनतज्ञा र्ै हो; यसमा ठोस र्सद्धान्त, षवचध र उद्दे श्यहरू छर् ् भन्र्े कुरा दे िायो। परमेश्वर

साँर्ो र वास्तषवक हुर्ुहुन्छ, र उहाँले कुर्ै पनर् झूट वा छलकपट प्रयोग गर्ुचहुन्र्, र यसरी र्ै हरे क
समय र यग
ु मा मार्वजानतमाचथ उहाँको कृपा अटुट रूपमा वषिचरहन्छ। तैपनर्, आजको ददर्सम्म
र्ै, योर्ासँगको सम्ृ ष्टकताचको कुराकार्ी उहाँले मार्वजानतलाई ककर् कृपा दे िाउर्ुहुन्छ, उहाँले

मार्वजानतलाई कसरी कृपा दे िाउर्ुहुन्छ, मार्वजानतप्रनत उहाँ कनत सहर्शील हुर्ुहुन्छ र
मार्वजानतप्रनतको उहाँका साँर्ो भावर्ाहरू कस्ता छर् ् भन्र्ेबारे को एउटै , षवशेि मौखिक अर्भव्यम्क्त

हो। यस कुराकार्ीको क्रममा यहोवा परमेश्वरले बोल्र्ुभएको संक्षक्षप्त वर्र्ले अर्भन्र् समिताको

रूपमा मार्वजानतप्रनतको उहाँका सोर्हरूलाई व्यक्त गछच ; ती सोर्हरू मार्वजानतप्रनतको उहाँको

हृदयको मर्ोवषृ िको साँर्ो अर्भव्यम्क्त हुर् ्, र ती मार्वजानतप्रनत उहाँले प्रशस्त कृपा प्रदार्
गर्ुचभएको छ भन्र्े कुराको ठोस प्रमाण पनर् हुर् ्। उहाँको कृपा मार्वजानतको पुरार्ा पस्
ु ताहरूमा
मात्रै प्रदार् गररएको छै र्, बरु सधैँ झैँ एकपनछ अको पुस्ता गरी मार्वजानतका र्याँ सदस्यहरूलाई

पनर् प्रदार् गररएको छ। मार्वजानतको नर्म्श्र्त कुर्ा र नर्म्श्र्त यग
ु मा परमेश्वरको क्रोध बारम्बार
वषिचर्े भए पनर्, परमेश्वरको कृपा कदहल्यै रोककएको छै र्। आफ्र्ो कृपाद्वारा, उहाँले आफ्र्ो सम्ृ ष्टको

एकपनछ अको पुस्तालाई अगुवाइ र र्ेतत्ृ व गर्ुचहुन्छ, र सम्ृ ष्टको एकपनछ अको पुस्तालाई आपूनतच
र भरणपोिण ददर्ुहुन्छ, ककर्भर्े मार्वजानतप्रनतको उहाँको साँर्ो भावर्ा कदहल्यै पररवतचर् हुर्ेछैर्।
यो यहोवा परमेश्वरले भन्र्ुभएको जस्तै छ: “… नर्र्वेलाई मैले माया गर्चु पदै र् र?” उहाँले आफ्र्ो
सम्ृ ष्टलाई जदहल्यै पनर् बहुमूल्य ठान्र्ुभएको छ। यो सम्ृ ष्टकताचको धमी स्वभावको कृपा हो, र यो
सम्ृ ष्टकताचको पूणच अद्षवतीयपर् पनर् हो!

पािँच प्रकारका मातनसहरू
अदहलेको लाचग, परमेश्वरको धमी स्वभावसम्बन्धी हाम्रो सङ्ग्गनतलाई यहीीँ रोक्र्ेछु। अनघ बढ्र्े

क्रममा, म परमेश्वरका अर्य
ु ायीहरूलाई परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूको बझ
ु ाइ र उहाँको धमी
स्वभावसम्बन्धी नतर्ीहरूको बझ
ु ाइ र अर्भ
ु वको आधारमा षवर्भन्र् वगचमा वगीकरण गर्ेछु, ताकक

नतमीहरूले नतमीहरू हाल जुर् र्रणमा छौ त्यो र्रणका साथै नतमीहरूको वतचमार् कदलाई जान्र्

सक। परमेश्वरसम्बन्धी मानर्सहरूको ज्ञार् र उहाँको धमी स्वभावसम्बन्धी नतर्ीहरूको बुझाइको
आधारमा, मानर्सहरूका षवर्भन्र् र्रणहरू र कदलाई सामान्यतया पाँर् प्रकारमा षवभाजर् गर्च

सककन्छ। यो षवियलाई अद्षवतीय परमेश्वर र उहाँको धमी स्वभावलाई जान्र्े कायचको आधारमा
नर्धाचररत गररन्छ। त्यसकारण, नतमीहरूले नर्म्र् षवियवस्तु पढ्र्े क्रममा, परमेश्वरको अद्षवतीयपर्
र उहाँको धमी स्वभावको बारे मा नतमीहरूसँग वास्तवमा कनत बुझाइ र ज्ञार् छ भन्र्े कुरालाई
होर्सयारीसाथ पिा लगाउर्े प्रयास गर्ुचपछच , र यसरी प्राप्त गररएको उक्त र्नतजालाई नतमीहरूले
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नतमीहरू वास्तवमा कुर् र्रणमा छौ, नतमीहरूको कद वास्तवमा कनत ठूलो छ, र नतमीहरू वास्तवमा
कस्तो प्रकारको व्यम्क्त हौ भर्ी मूल्याङ्ग्कर् गर्च प्रयोग गर्ुचपछच ।
पहहलो प्रकार: थाङ्ग्नोमा बेहह्रएको मििुको चरर्
“थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको र्शशुको र्रण” भर्ेको के हो? थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको र्शशु भर्ेको भिचरै

यस संसारमा आएको, र्वजात र्शशु हो। यो मानर्सहरू आफ्र्ो सबैभन्दा अपररपक्व म्स्थनतमा

हुँदाको अवस्था हो।
यस र्रणमा रहे का मानर्सहरूमा परमेश्वरप्रनतको षवश्वासको षवियमा कुर्ै पनर् र्ेतर्ा वा

षववेक हुँदैर्। नतर्ीहरू हरे क कुराको बारे मा अर्जार् र अज्ञार्ी हुन्छर् ्। यी मानर्सहरूले परमेश्वरमा
षवश्वास गरे को लामो समय भएको हुर् सक्छ वा त्यनत लामो समय र्भएको हुर् सक्छ, तर
नतर्ीहरूको अर्जार् र अज्ञार्ी अवस्था र नतर्ीहरूको साँर्ो कदले नतर्ीहरूलाई थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको
र्शशुको र्रणमा समावेश गछच । थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको र्शशुको अवस्थाका यथाथच पररभािा यसप्रकार

छ: यस प्रकारको व्यम्क्तले परमेश्वरमा षवश्वास गरे को जनत धेरै समय भए पनर्, नतर्ीहरू सधैँ
मंद-षववेक भएका, अन्योलिस्त र र्सधासाधा हुन्छर् ्; नतर्ीहरूलाई आफूले ककर् परमेश्वरमा षवश्वास
गछौं भन्र्े र्ै थाहा हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूलाई परमेश्वर को हुर्ुहुन्छ भन्र्े र्ै थाहा हुन्छ। नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई पछ्याउर्े भए तापनर्, नतर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वरको कुर्ै पनर् ठोस पररभािा हुँदैर्,
र नतर्ीहरूले आफूले पछ्याउर्े परमेश्वर हुर्ुहुन्छ कक हुर्ुहुन्र् भन्र्े कुरा नर्धाचरण गर्च सक्दै र्र् ्,
नतर्ीहरूले साँच्र्ै परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचपछच , पदै र् र उहाँलाई पछ्याउर्ुपछच , पदै र् भर्ी नर्धाचरण
गर्च सक्र्ु त परै जाओस ्। यस प्रकारको व्यम्क्तको साँर्ो म्स्थनत यही हो। यस प्रकारका

मानर्सहरूको षवर्ार धर्मलो हुन्छ र, सरल रूपमा भन्दा, नतर्ीहरूको षवश्वास भ्रर्मत हुन्छ। नतर्ीहरू
सधैँ घबराहट र ररिोपर्को अवस्थामा अम्स्तत्वमा रहन्छर् ;् “मंद-षववेक,” “अन्योल,” र “र्सधासाधा”
भन्र्े शब्दहरूले नतर्ीहरूको म्स्थनतलाई सारांर्शत गछच । नतर्ीहरूले र् त कदहल्यै परमेश्वरको

अम्स्तत्वलाई दे िेका हुन्छर् ्, र् त अर्ुभव र्ै गरे का हुन्छर् ्, त्यसकारण नतर्ीहरूलाई परमेश्वरलाई
चर्न्र्ेबारे मा बताउर्ु भर्ेको नतर्ीहरूलाई चर्त्रलेिमा लेखिएको ककताब पढ्र् लगाउर्स
ु रह हुन्छ—
नतर्ीहरूले र् त यसलाई बुझ्र्ेछर् ् र् त स्वीकार र्ै गर्ेछर् ्। नतर्ीहरूको लाचग त, परमेश्वरलाई

चर्न्र्ु भर्ेको स्वप्र्द्रष्टा कथा सुन्र्ुसरह हो। नतर्ीहरूका षवर्ारहरू धर्मलो भएको हुर्सक्र्े भए
तापनर्, परमेश्वरलाई चर्न्र्ु भर्ेको समय र प्रयासको ठूलो बरबादी हो भन्र्े कुरामा र्ादहँ नतर्ीहरूले
वास्तवमै दृढ रूपमा षवश्वास गछच र् ्। पदहलो प्रकारको व्यम्क्त अथाचत ् थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको र्शशु
यही हो।

िोस्रो प्रकार: िि
ू े बालकको चरर्
थाङ्ग्ग्र्ोमा बेदह्रएको र्शशुको तुलर्ामा, यस प्रकारको व्यम्क्तले केही प्रगनत गरे को हुन्छ। दुःु िको
कुरा, नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको बारे मा अझै पनर् कुर्ै बझ
ु ाइ हुँदैर्। नतर्ीहरूमा अझै पनर् परमेश्वरको
बारे मा स्पष्ट बुझाइ र परमेश्वरको बारे मा अन्तज्ञाचर्को कमी हुन्छ, र नतर्ीहरू आफूले ककर्
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परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचपछच भन्र्ेबारे मा अझै स्पष्ट हुँदैर्र् ्, तैपनर् हृदयमा भर्े नतर्ीहरूको आफ्र्ै
उद्दे श्य र स्पष्ट षवर्ार हुन्छ। परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुच सही हो कक होइर् भन्र्ेबारे मा नतर्ीहरूले
र्ासो र्लँ दैर्र् ्। परमेश्वरमाचथको षवश्वासमाफचत नतर्ीहरूले िोजी गर्च र्ाहे को उद्दे श्य र लक्ष्य

भर्ेको उहाँको अर्ुिहको आर्न्द र्लर्ु, आर्न्द र शाम्न्त प्राप्त गर्ुच, सहज जीवर् म्जउर्ु, परमेश्वरको

वास्ता र सुरक्षाको आर्न्द र्लर्ु, अनर् परमेश्वरको आर्शिहरूमा
्
म्जउर्ु हो। नतर्ीहरूले कुर् हदसम्म
परमेश्वरलाई चर्न्छर् ् भन्र्ेबारे मा नतर्ीहरूलाई कुर्ै र्ासो हुँदैर्; नतर्ीहरूमा परमेश्वरको बुझाइको
िोजी गर्े कुर्ै र्ाहर्ा हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले के गदै हुर्ह
ु ु न्छ वा उहाँले के गर्च

र्ाहर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको र्ै र्ासो हुन्छ। नतर्ीहरूले उहाँको अर्ुिहको आर्न्द र्लर् र उहाँको अझै
धेरै आर्शि ् प्राप्त गर्चको लाचग मात्रै अन्धाधुन्ध िोजी गछच र् ्; नतर्ीहरूले वतचमार् युगमा सयौं गुर्ा,
र आउर्े युगमा अर्न्त जीवर् प्राप्त गर्च र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरूका षवर्ारहरू, नतर्ीहरूले आफैलाई
कनत धेरै समषपचत गछच र् ् भन्र्े षविय, नतर्ीहरूको भम्क्त, साथै नतर्ीहरूको कष्ट-भोग सबैको एउटै

उद्दे श्य हुन्छ: परमेश्वरको अर्ुिह र आर्शि ् प्राप्त गर्।ुच नतर्ीहरूलाई अरू कुर्ै कुराको चर्न्ता
हुँदैर्। यस प्रकारको व्यम्क्त परमेश्वरले मानर्सहरूलाई सुरक्षक्षत राख्र्ुहुन्छ र उहाँले नतर्ीहरूमाचथ

आफ्र्ो अर्ुिह प्रदार् गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरामा मात्रै नर्म्श्र्त हुन्छ। के भन्र् सककन्छ भर्े, परमेश्वरले
मानर्सलाई ककर् मुम्क्त ददर् र्ाहर्ुहुन्छ वा परमेश्वरले आफ्र्ा वर्र्हरू र कामद्वारा प्राप्त गर्च
र्ाहर्ह
ु ु र्े पररणामको बारे मा नतर्ीहरूलाई र् कुर्ै र्ासो हुन्छ र् नतर्ीहरू यसबारे मा स्पष्ट र्ै
हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको सार र धमी स्वभावको बारे मा जान्र्े कुर्ै प्रयास कदहल्यै गरे का

हुँदैर्र् ्, र् त नतर्ीहरूले त्यसो गर्े र्ासो र्ै बटुल्र् सक्छर् ्। नतर्ीहरूमा यी कुराहरूलाई ध्यार् ददर्े
इच्छा हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूले यी कुरा जान्र्े र्ाहर्ा र्ै गछच र् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको कायचको
बारे मा, मानर्सको लाचग परमेश्वरले तोक्र्भ
ु एका मापदण्डहरू, परमेश्वरको इच्छा, वा परमेश्वरसँग
सम्बम्न्धत अन्य कुर्ै पनर् कुराको बारे मा सोध्र्े इच्छा गदै र्र् ्, र यी कुराहरूको षवियमा सोध्र्े

इच्छा पनर् नतर्ीहरूसँग हुँदैर्। ककर्भर्े नतर्ीहरूलाई यी षवियहरू नतर्ीहरूले परमेश्वरको अर्ुिह
प्राप्त गर्ुचसँग सम्बम्न्धत छै र्र् ् भन्र्े लाग्छ, र नतर्ीहरूकै रुचर्हरूसँग सम्बम्न्धत भई अम्स्तत्वमा

रहर्े, र मानर्सलाई अर्ुिह ददर्सक्र्े परमेश्वरप्रनत मात्रै नतर्ीहरूलाई र्ासो हुन्छ। अन्य कुर्ै पनर्
कुराको बारे मा नतर्ीहरूसँग कुर्ै र्ासो हुँदैर्, त्यसकारण नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई षवश्वास गरे को
जनत विच भए पनर्, नतर्ीहरू सत्यता वास्तषवकतामा प्रवेश गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरूलाई नर्रन्तर

पार्ी ददर्े वा िार्ा िुवाउर्े र्हुँदा, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरमाचथ षवश्वास गर्े मागचमा नर्रन्तर दहँड्र्
कदठर् हुन्छ। यदद नतर्ीहरूले पदहलेको आर्न्द र शाम्न्त वा परमेश्वरको अर्ुिहमा आर्न्द र्लर्

सक्दै र्र् ् भर्े, नतर्ीहरूले छाडेर जार्े नर्कै सम्भावर्ा हुन्छ। यो दोस्रो प्रकारको व्यम्क्त हो: दध
ू े
बालकको र्रणमा अम्स्तत्वमा रहर्े व्यम्क्त।
तेस्रो प्रकार: िि
ू र्ुट्टिै गरे को बालकको चरर्, वा सानो बालकको चरर्
मानर्सहरूको यस समूहसँग नर्म्श्र्त मात्रामा स्पष्ट र्ेतर्ा हुन्छ। परमेश्वरको अर्ुिह प्राप्त
गर्ुच भर्ेको नतर्ीहरूमा साँर्ो अर्ुभव छ भन्र्े हुँदैर् भन्र्ेबारे मा नतर्ीहरूलाई थाहा हुन्छ, र
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नतर्ीहरू शाम्न्त र आर्न्दको िोजी, अर्ुिहको िोजी गर्े कायचमा कदहल्यै र्थाके पनर्, वा

नतर्ीहरूले परमेश्वरको अर्ुिह प्राप्त गरे को अर्ुभव व्यक्त गरे र वा नतर्ीहरूलाई परमेश्वरले

ददर्ुभएको आर्शिहरूको
्
लाचग परमेश्वरको प्रशंसा गरे र साक्षी ददर् सके पनर्, यी कुराहरूको अथच

नतर्ीहरूसँग जीवर् छ भन्र्े हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूसँग सत्यताको वास्तषवकता छ भन्र्े र्ै नतर्को
अथच हुन्छ भन्र्ेबारे मा नतर्ीहरूलाई थाहा हुन्छ। नतर्ीहरूको र्ेतर्ाबाट सुरु गदै , नतर्ीहरूले

नतर्ीहरूको साथमा परमेश्वरको अर्ुिह मात्र हुर्ेछ भन्र्े ठूला आशाहरू गर्च छोड्छर् ्; बरु,
परमेश्वरको अर्ुिहमा आर्न्द गर्े क्रममा, नतर्ीहरूले परमेश्वरको लाचग केही गर्े र्ाहर्ा गछच र् ्।
नतर्ीहरू आफ्र्ो कतचव्य पूरा गर्च, कदठर्ाइ र थकाइ सहर्, परमेश्वरसँगको केही हदसम्मको
सहकायचमा सहभागी हुर् इच्छुक हुन्छर् ्। तैपनर्, परमेश्वरमाचथको षवश्वाससम्बन्धी नतर्ीहरूको
िोजीमा अन्य आशयहरू अत्यन्तै धेरै रूपमा र्मचश्रत हुर्े भएकोले , नतर्ीहरूको व्यम्क्तगत
अर्भप्राय र नतर्ीहरूमा भएको इच्छा अत्यन्तै कठोर हुर्े भएकोले, नतर्ीहरूको स्वभाव अत्यन्तै

अहङ्ग्कारी हुर्े भएकोले, नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्च वा परमेश्वरप्रनत नर्ष्ठावार् हुर्
नर्कै कदठर् हुन्छ। त्यसकारण, नतर्ीहरूले बारम्बार नतर्ीहरूको व्यम्क्तगत कामर्ाहरूलाई पूरा
गर्च वा परमेश्वरलाई नतर्ीहरूले गर्े प्रनतज्ञाहरू पूरा गर्च सक्दै र्र् ्। नतर्ीहरू प्रायजसो

षवरोधाभासपूणच अवस्थामा हुन्छर् ्: नतर्ीहरूले सम्भव भएको सबैभन्दा धेरै हदसम्म परमेश्वरलाई
सन्तुष्ट पार्च र्ाहन्छर् ्, तैपनर् नतर्ीहरूले उहाँको षवरोध गर्च आफ्र्ो सारा शम्क्तको प्रयोग गछच र् ्,
अनर् नतर्ीहरूले प्रायजसो परमेश्वरसँग शपथ िान्छर् ्, तर तुरुन्तै आफ्र्ो शपथ तोड्छर् ्।
त्योभन्दा

पनर्

बढी

नतर्ीहरू

अन्य

षवरोधाभासपूणच

अवस्थाहरूमा

हुन्छर् ्: नतर्ीहरूले
इमार्दारीपूवचक परमेश्वरमा षवश्वास गछच र् ्, तैपनर् नतर्ीहरूले उहाँलाई र उहाँबाट आउर्े सबै
कुरालाई इन्कार गछच र् ्; परमेश्वरले नतर्ीहरूलाई अन्तदृचम्ष्ट ददर्ुहुर्ेछ , नतर्ीहरूलाई अगुवाइ
गर्ुचहुर्ेछ, नतर्ीहरूको नर्म्म्त आपूनतच जुटाइददर्ुहुर्ेछ र नतर्ीहरूलाई सहयोग गर्ुच हुर्ेछ भन्र्े

उत्कट आशा नतर्ीहरू गछच र् ,् तैपनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ै मागचको िोजी गछच र् ्। नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई बुझ्र्े र चर्न्र्े र्ाहर्ा गछच र् ्, तैपनर् नतर्ीहरू उहाँको र्म्जक हुर् इच्छु क हुँदैर्र् ्।
बरु, नतर्ीहरू सधैँ परमेश्वरबाट टाढा हुन्छर् ्, र नतर्ीहरूका हृदय परमेश्वरको नर्म्म्त बन्द हुन्छर् ्।
नतर्ीहरूसँग परमेश्वरका वर्र्हरू र सत्यताको शाम्ब्दक अथचको बारे मा सतही बुझाइ र अर्ुभव,
अनर् परमेश्वर र सत्यताको बारे मा सतही अवधारणा भए पनर्, अधचर्ेतर् रूपमा परमेश्वर सत्यता

हुर्ुहुन्छ कक हुर्ु हुन्र् भन्र्े बारे मा नतर्ीहरूले पुम्ष्ट वा नर्धाचरण गर्च सक्दै र्र् ्, र् त परमेश्वर
साँच्र्ै धमी हुर्ुहुन्छ कक हुर्ुहुन्र् भन्र्े कुरालाई र्ै पुम्ष्ट गर्च सक्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको
स्वभाव र सारको यथाथचतालाई पनर् नर्धाचररत गर्च सक्दै र्र् ,् उहाँको साँर्ो अम्स्तत्वलाई नर्धाचरण
गर्च सक्र्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वरमाचथको नतर्ीहरूको षवश्वासमा सधैँ शङ्ग्का र गलत
बुझाइहरू हुन्छर् ्, र यसमा कल्पर्ा र धारणाहरू हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको अर्ुिहको
आर्न्द र्लर्े क्रममा, नतर्ीहरूले आफ्र्ो षवश्वासलाई सम्पन्र् तुल्याउर्, परमेश्वरमा षवश्वास गर्े
नतर्ीहरूको अर्ुभवलाई वद्
ृ चध गर्च, परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको नतर्ीहरूको बुझाइलाई प्रमाखणत
गर्च, र नतर्ीहरू स्वयम ले
् स्थाषपत गरे को जीवर् मागचमा दहँ डेर अनर् मार्वजानतको लाचग धमी
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कायच पूरा गरे र नतर्ीहरूको आफ्र्ै अर्भमार्लाई सन्तुष्ट गर्च नतर्ीहरूले सम्भव ठार्ेका केही

सत्यतालाई नतर्ीहरूले जबरजस्ती अर्ुभव वा अभ्यास गछच र् ्। यसको साथै , नतर्ीहरूले आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्े नतर्ीहरूको इच्छा पूरा गर्चको लाचग पनर् यी कुराहरू गछच र् ्, जुर् मार्वजानतको लाचग
अझै ठूला आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्े आशामा नतर्ीहरूले लगाउर्े बाजीको दहस्सा हो, र नतर्ीहरूले
परमेश्वरलाई प्राप्त र्गरे सम्म षवश्राम र्गर्े नतर्ीहरूको महत्त्वाकांक्षी आकाङ्ग्क्षा र जीवर्पयचन्त

इच्छालाई पूरा गर्चको लाचग पनर् यी कुराहरू गछच र् ्। यी मानर्सहरूले षवरलै परमेश्वरको अन्तदृचम्ष्ट
प्राप्त गर्च सक्छर् ्, ककर्भर्े आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्े नतर्ीहरूको इच्छा र नतर्ीहरूको अर्भप्राय र्ै

नतर्ीहरूको लाचग अत्यन्तै महत्त्वपूणच हुन्छ। नतर्ीहरूसँग यसलाई त्याग्र्े कुर्ै इच्छा हुँदैर्, र
वास्तवमा नतर्ीहरूले त्यसो गर्च सक्दै सक्दै र्र् ्। आर्शि हरू
्
प्राप्त गर्े इच्छाषवर्ा, नतर्ीहरूले

परमेश्वरलाई प्राप्त र्गरुञ्जे लसम्म षवश्राम र्गर्े धेरै पदहलेदेखि नतर्ीहरूले बहुमूल्य ठार्ेको
महत्वाकांक्षाषवर्ा, नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई षवश्वास गर्े उत्प्रेरणा गुमाउर्ेछर् ् भन्र्े डर

नतर्ीहरूलाई हुन्छ। त्यसकारण, नतर्ीहरूले वास्तषवकतालाई सामर्ा गर्च र्ाहँ दैर्र् ्। नतर्ीहरूले
परमेश्वरका वर्र्हरू वा परमेश्वरको कायचलाई सामर्ा गर्च र्ाहँ दैर्र् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको
स्वभाव वा सारलाई सामर्ा गर्च र्ाहँ दैर्र् ्, परमेश्वरलाई चर्न्र्े षवियको बारे मा बताउर्ु त परै

जाओस ्। ककर्भर्े परमेश्वर, उहाँको सार, र उहाँको धमी स्वभावले नतर्ीहरूको कल्पर्ालाई

प्रनतस्थापर् गरे पनछ, नतर्ीहरूका सपर्ाहरू धुवाँ बर्ेर उड्र्ेछ , र नतर्ीहरूको तथाकचथत शद्
ु ध
षवश्वास र विौंको कदठर् पररश्रमद्वारा नतर्ीहरूले बटुलेका “पुण्यहरू” हराएर जार्ेछर् ् र व्यथच

हुर्ेछर् ्। त्यसै गरी, नतर्ीहरूले आफ्र्ो पर्सर्ा र रगतले विौंको अवचधमा म्जतेको “अचधकारक्षेत्र” ढल्र्ेछ। यो सबैले नतर्ीहरूको विौंको कदठर् पररश्रम र प्रयास बेकाम भएको, र नतर्ीहरूले
फेरर सुन्यताबाट सुरु गर्चुपर्े तथ्यलाई इङ्ग्चगत गर्ेछ। यो नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा सहर्ुपर्े
सबैभन्दा कदठर् पीडा हो, र यो नतर्ीहरूले हे र्च र्र्ाहर्े पररणाम हो, यही कारणले गदाच नतर्ीहरू
पनछ फकचर् इन्कार गदै यस प्रकारको गनतरोधको म्स्थनतमा रहे का हुन्छर् ्। यो तेस्रो प्रकारको
व्यम्क्त हो: दध
ू छुट्र्े बालकको र्रणमा अम्स्तत्वमा रहर्े व्यम्क्त।

माचथ व्याख्या गररएका तीर् प्रकारका मानर्सहरूमा—अथाचत ्, यी तीर् र्रणमा अम्स्तत्वमा रहर्े

मानर्सहरूमा—परमेश्वरको पदहर्ार् र है र्सयत, वा उहाँको धमी स्वभावप्रनत कुर्ै साँर्ो षवश्वास

हुँदैर्, र् त नतर्ीहरूसँग यी कुराको बारे मा कुर्ै स्पष्ट, सटीक पदहर्ार् वा नर्श्र्यता र्ै हुन्छ।
त्यसकारण, यी तीर् प्रकारका मानर्सहरूलाई सत्यताको वास्तषवकतामा प्रवेश गर्च नर्कै कदठर्

हुन्छ, र नतर्ीहरूले परमे श्वरको कृपा, अन्तदृचम्ष्ट वा ज्योनत प्राप्त गर्च पनर् कदठर् हुन्छ, ककर्भर्े
नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्े तररका र परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको गलत मर्ोवषृ िले गदाच

उहाँले नतर्ीहरूको हृदयमा काम गर्च असम्भव हुन्छ। परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूका शङ्ग्का, भ्रम र
कल्पर्ाहरू परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूका षवश्वास र ज्ञार्भन्दा बढी हुन्छर् ्। यी तीर् प्रकारका
मानर्सहरू अत्यन्तै जोखिममा हुन्छर् ्, र यी अत्यन्तै ितरर्ाक तीर् र्रणहरू हुर् ्। जब व्यम्क्तले
परमेश्वर, परमेश्वरको सार, परमे श्वरको पदहर्ार्, परमेश्वर सत्यता हुर्ुहुन्छ कक हुर्ु हुन्र् र उहाँको
अम्स्तत्वको वास्तषवकताप्रनत शङ्ग्काको मर्ोवषृ ि राख्छ, र जब व्यम्क्त यी कुराहरूप्रनत नर्म्श्र्त
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हुर् सक्दै र्, तब व्यम्क्तले कसरी परमेश्वरबाट आउर्े सबै कुरालाई स्वीकार गर्च सक्छ? परमेश्वर
सत्यता, बाटो, र जीवर् हुर्ुहुन्छ भन्र्े तथ्यलाई व्यम्क्तले कसरी स्वीकार गर्च सक्छ? व्यम्क्तले
कसरी परमेश्वरको सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्च सक्छ? व्यम्क्तले कसरी परमेश्वरको मुम्क्त
स्वीकार गर्च सक्छ? यस प्रकारको व्यम्क्तले कसरी परमेश्वरको साँर्ो अगुवाइ र बन्दोबस्तलाई

प्राप्त गर्च सक्छ? यी तीर् र्रणमा हुर्ेहरूले परमेश्वरलाई कुर्ै पनर् समयमा षवरोध गर्च,
परमेश्वरलाई दोिी ठहर्याउर्, परमेश्वरको नर्न्दा गर्च वा परमेश्वरलाई धोका ददर् सक्छर् ्।
नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् समयमा साँर्ो मागचलाई इन्कार गर्च र परमेश्वरलाई त्याग्र् सक्छर् ्। के

भन्र् सककन्छ भर्े, यी तीर् र्रणमा हुर्े मानर्सहरू र्ाजुक अवचधमा म्जउँ छर् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरू
परमेश्वरलाई षवश्वास गर्े सही मागचमा प्रवेश गरे का हुँदैर्र् ्।
चौथो प्रकार: पररपक्व हुिँिै गरे को बच्चा, वा बाल्यकालको चरर्
व्यम्क्तले दध
ू छोडेपनछ—अथाचत ्, नतर्ीहरूले पयाचप्त अर्ुिहको आर्न्द र्लइसकेपनछ—नतर्ीहरूले

परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुच भर्ेको के हो सो बारे मा िोजी गर्च थाल्छर् ्, फरक-फरक प्रश्र्हरू बुझ्र्े
र्ाहर्ा गर्च थाल्छर् ्, जस्तै मानर्स ककर् म्जउर्ुपछच , मानर्स कसरी म्जउर्ुपछच , र परमेश्वरले

मानर्समा ककर् आफ्र्ो काम गर्चुहुन्छ। जब नतर्ीहरूर्भत्र यी अस्पष्ट षवर्ारहरू र अन्योल
षवर्ार शैलीहरू उत्पन्र् हुन्छर् ् र नतर्ीहरूर्भत्र अम्स्तत्वमा रहन्छर् ्, तब नतर्ीहरू नर्रन्तर रूपमा
र्सम्ञ्र्त हुन्छर् ्, र नतर्ीहरूले आफ्र्ो कतचव्य पनर् पूरा गर्च सक्छर् ्। यस अवचधमा, नतर्ीहरूसँग
परमेश्वरको अम्स्तत्वको सत्यताको बारे मा अब फेरर कुर्ै शङ्ग्का हुँदैर्, र परमेश्वरमा षवश्वास

गर्ुच भर्ेको के हो नतर्ीहरूसँग सटीक बुझाइ हुन्छ। यस जगमा नतर्ीहरूले परमेश्वरको बारे मा
क्रर्मक रूपमा ज्ञार् प्राप्त गछच र् ्, र नतर्ीहरूले परमेश्वरको स्वभाव र सारसम्बन्धी नतर्ीहरूका
अस्पष्ट षवर्ार र अन्योल षवर्ार-शैलीका उिरहरू क्रर्मक रूपमा प्राप्त गछच र् ्। नतर्ीहरूको

स्वभाव पररवतचर् साथै परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूको ज्ञार्को हकमा भन्दा, यस र्रणका
मानर्सहरूले सही मागचमा दहँ ड्र् सुरु गछच र् ्, र नतर्ीहरू अवस्था-पररवतचर्को अवचधमा प्रवेश
गछच र् ्। यस र्रणर्भत्र रहँ दा र्ै मानर्सहरूले जीवर् प्राप्त गर्च थाल्छर् ्। आफ्र्ो स्वार्मत्वमा

जीवर् छ भन्र्े स्पष्ट सङ्ग्केतहरू र्ै परमेश्वरलाई जान्र्ेसम्बन्धी मानर्सहरूको हृदयमा रहे का

षवर्भन्र् प्रश्र्हरू क्रर्मक रूपमा समाधार् हुर्ु हो—जस्तै, परमेश्वरसम्बन्धी गलत बुझाइ, कल्पर्ा,
धारणा, र अस्पष्ट पररभािाहरू—अनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरको अम्स्तत्वको वास्तषवकतालाई साँर्ो
रूपमा षवश्वास र पदहर्ार् मात्रै गदै र्र् ,् नतर्ीहरूसँग त परमेश्वरको बारे मा सटीक पररभािा र

नतर्ीहरूको हृदयमा सही स्थार् पनर् हुन्छ, अनर् साँर्ो रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउर्े कायचद्वारा
नतर्ीहरूको अस्पष्ट षवश्वास प्रनतस्थाषपत हुन्छ। यस र्रणको अवचधमा, मानर्सहरूले बबस्तारै
परमेश्वरसम्बन्धी

नतर्ीहरूका

भ्रमहरूलाई

र

नतर्ीहरूको

गलत

िोजी

र

षवश्वासका

तौरतररकाहरूलाई क्रर्मक रूपमा जान्र् थाल्छर् ्। नतर्ीहरूले सत्यताको र्ाहर्ा गर्च , परमेश्वरको
न्याय, सजाय र अर्ुशासर्को अर्ुभव गर्े र्ाहर्ा गर्च, र नतर्ीहरूको स्वभाव पररवतचर् गर्े

र्ाहर्ा गर्च थाल्छर् ्। नतर्ीहरूले यस र्रणमा परमेश्वरबारे का सबै ककर्समका धारणा र
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कल्पर्ाहरूलाई क्रर्मक रूपमा छोड्र् थाल्छर् ्, यसको साथै नतर्ीहरूले परमेश्वरसम्बन्धी आफ्र्ा

गलत ज्ञार्लाई पररवतचर् र सुधार गछच र् ् र परमेश्वरको बारे मा केही सही आधारभूत ज्ञार् प्राप्त

गछच र् ्। यस र्रणका मानर्सहरूमा हुर्े ज्ञार्को केही भाग त्यनत षवर्शष्ट वा सही र्हुर्े भए
पनर्, कम्तीमा पनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूका धारणा, गलत ज्ञार्, र गलत
बुझाइहरूलाई क्रर्मक रूपमा त्याग्र् थाल्छर् ्; नतर्ीहरूले परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूका आफ्र्ै

धारणा र कल्पर्ाहरूलाई अब फेरर कायम राख्दै र्र् ्। नतर्ीहरूले कसरी त्याग्र्े , अथाचत ्, नतर्ीहरूका
आफ्र्ै धारणार्भत्र पाइर्े कुराहरू, नतर्ीहरूका ज्ञार्बाट आएका कुराहरू, र शैतार्बाट आएका
कुराहरूलाई कसरी त्याग्र्े सो र्सक्र् थाल्छर् ्; नतर्ीहरू सही र सकारात्मक कुराहरू, परमेश्वरका

वर्र्हरूबाट आउर्े र सत्यताअर्ुरूपका कुराहरूमा समेत समषपचत हुर्े इच्छा गर्च थाल्छर् ्।
नतर्ीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरूको अर्ुभव गर्च, उहाँका वर्र्हरूलाई व्यम्क्तगत रूपमा र्ै जान्र्
र पालर्ा गर्च, उहाँका वर्र्हरूलाई आफ्र्ा कायचहरूको र्सद्धान्त र आफ्र्ो स्वभाव पररवतचर्

गर्े कायचको आधारको रूपमा स्वीकार गर्च थाल्छर् ्। यस अवचधमा, मानर्सहरूले अर्ेत रूपमा

परमेश्वरको न्याय र सजायलाई स्वीकार गछच र् ्, र अर्ेत रूपमा र्ै परमेश्वरका वर्र्हरूलाई

आफ्र्ो जीवर्को रूपमा स्वीकार गछच र् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको न्याय, सजाय, र वर्र्हरूलाई
स्वीकार गदाच, नतर्ीहरू झर् ्-झर् ् बढी सर्ेत हुँदै जान्छर् ् र नतर्ीहरूले आफ्र्ो हृदयमा षवश्वास
गर्े परमेश्वर साँच्र्ै अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा अर्ुभूनत गर्च सक्छर् ्। परमेश्वरका
वर्र्हरूमा, आफ्र्ा

अर्ुभवहरू

र जीवर्मा, झर् ्-झर् ् बढी

रूपमा

नतर्ीहरूले मानर्सको

नर्यनतमाचथ परमेश्वरकै नर्यन्त्रण भएको र उहाँले सधैँ मानर्सलाई अगुवाइ गर्ुचभएको र
मानर्सलाई भरणपोिण गर्ुचभएको महसुस गछच र् ्। परमेश्वरसँगको नतर्ीहरूको सङ्ग्गतद्वारा,

नतर्ीहरूले क्रर्मक रूपमा परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई पुम्ष्ट गछच र् ्। त्यसकारण, नतर्ीहरूले महसुस

गर्ुचभन्दा पदहले र्ै, नतर्ीहरूले अधचर्ेतर् रूपमा परमेश्वरको कायचलाई स्वीकार गररसकेका हुन्छर् ्
र त्यसमा दृढ षवश्वास गर्च थार्लसकेका हुन्छर् ्, र नतर्ीहरूले परमेश्वरका वर्र्हरूलाई स्वीकार
गररसकेका हुन्छर् ्। मानर्सहरूले परमेश्वरका वर्र्हरू र कायचलाई स्वीकार गररसकेपनछ,
नतर्ीहरूले नर्रन्तर रूपमा आफैलाई इन्कार गछच र् ,् आफ्र्ा धारणाहरूलाई इन्कार गछच र् ,् आफ्र्ो

ज्ञार्लाई इन्कार गछच र् ,् आफ्र्ो कल्पर्ालाई इन्कार गछच र् ्, र त्यनत र्ै बेला नतर्ीहरूले नर्रन्तर
रूपमा सत्यता के हो र परमेश्वरको इच्छा के हो भन्र्ेबारे मा िोजी गछच र् ्। षवकासको यो

अवचधमा परमेश्वरसम्बन्धी मानर्सहरूको ज्ञार् नर्कै सतही हुन्छ—नतर्ीहरूले यो ज्ञार्लाई
शब्दहरूमा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्च समेत सक्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले यसलाई नर्म्श्र्त
षववरणहरूमा र्ै व्यक्त गर्च सक्छर् ्—र नतर्ीहरूसँग दृम्ष्टकोणमा आधाररत बुझाइ मात्रै हुन्छ;
तैपनर्, अनघल्ला तीर् र्रणसँग तुलर्ा गदाच, यस अवचधका मानर्सहरूका अपररपक्व जीवर्ले
पदहले र्ै परमेश्वरका वर्र्हरूको र्सञ्र्र् र आपूनतच प्राप्त गररसकेका हुन्छर् ्, र पालुवा नर्काल्र्
थार्लसकेका हुन्छर् ्। नतर्ीहरूको जीवर् जर्मर्मा गाडडएको बीउजस्तै हो; ओस र पोिण प्राप्त

गरे पनछ, यो माटोबाट बादहर नर्म्स्कन्छ, र यसको मुर्ाले र्याँ जीवर्को र्याँ जन्मलाई

प्रनतनर्चधत्व गछच । यो जन्मले व्यम्क्तलाई जीवर्का चर्न्हहरूको झलक दे िाउँ छ। जब
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मानर्सहरूमा जीवर् हुन्छ, नतर्ीहरू वद्
ृ चध हुन्छर् ्। त्यसकारण, यी जगहरूमा—परमेश्वरमा षवश्वास
गर्े सही मागचमा क्रर्मक रूपमा अनघ बढ्दै , आफ्र्ा धारणाहरूलाई त्याग्दै , परमेश्वरको अगुवाइ
प्राप्त गदै —मानर्सहरूको जीवर् अर्ल-अर्ल गदै अपररहायच रूपमा वद्
ृ चध हुँदै जान्छर् ्। यो
वद्
ृ चधलाई कुर् आधारमा मापर् गररन्छ त? यसलाई परमेश्वरका वर्र्हरूसम्बन्धी व्यम्क्तको

अर्ुभव र परमेश्वरको धमी स्वभावसम्बन्धी नतर्ीहरूको साँर्ो बुझाइअर्ुसार मापर् गररन्छ।
वद्
ृ चधको यो अवचधमा नतर्ीहरूले आफ्र्ै शब्दहरूको प्रयोग गरे र परमेश्वर र उहाँको सारसम्बन्धी

आफ्र्ो ज्ञार्को बारे मा सटीक रूपमा व्याख्या गर्च कदठर् हुर्े भए पनर्, यस समू हका मानर्सहरू
अबउप्रान्त परमेश्वरको अर्ुिहको आर्न्दमाफचत सुि-र्ैर्को िोजी गर्च , वा उहाँको अर्ुिह प्राप्त

गर्े नतर्ीहरूको आफ्र्ै उद्दे श्यको पनछ लाग्र्को लाचग परमेश्वरमा षवश्वास गर्च व्यम्क्तपरक

रूपमा इच्छुक हुँदैर्र् ्। बरु, नतर्ीहरू परमेश्वरको वर्र्द्वारा म्जइर्े जीवर्को पनछ लाग्र् र
परमेश्वरको मुम्क्तको लक्षक्षत व्यम्क्तहरू बन्र् इच्छुक हुन्छर् ्। यसको साथै, नतर्ीहरू परमेश्वरको

न्याय र सजायलाई स्वीकार गर्चमा आत्मषवश्वासी र तत्पर बन्छन्र् ्। वद्
ृ चधको र्रणमा रहे को
व्यम्क्तको चर्न्ह यही हो।

यस र्रणका मानर्सहरूमा परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा केही ज्ञार् हुर्े भए पनर्, यो
ज्ञार् अत्यन्तै धर्मलो र अस्पष्ट हुन्छ। नतर्ीहरूले यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्च

र्सके पनर्, नतर्ीहरूले आफूले पदहले र्ै आन्तररक रूपमा कुर्ै कुरा प्राप्त गररसकेको अर्ुभूनत
गछच र् ्, ककर्भर्े नतर्ीहरूले परमेश्वरको सजाय र न्यायमाफचत परमेश्वरको धमी स्वभावको ज्ञार्
र बुझाइ केही हदसम्म प्राप्त गररसकेका हुन्छर् ्। तैपनर्, यो सतही हुन्छ, र यो अझै पनर्
प्रारम्म्भक र्रणमा र्ै हुन्छ। मानर्सहरूको यो समूहसँग परमेश्वरको अर्ुिहलाई हे र्े नर्म्श्र्त

दृम्ष्टकोण हुन्छ, जुर् नतर्ीहरूले िोजी गर्े उद्दे श्यहरू र नतर्लाई पछ्याउर्े नतर्ीहरूको तररकामा
आउर्े पररवतचर्हरूमा व्यक्त हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले पदहले र्ै परमेश्वरका वर्र्हरू र कायचमा,
मानर्सका लाचग उहाँले तय गर्ुचभएका सबै प्रकारका मापदण्डहरूमा र मानर्सलाई ददइएका उहाँका

प्रकाशहरूमा के दे खिसकेका छर् ् भर्े यदद नतर्ीहरूले अझै पनर् सत्यतालाई पछ्याउँ दै र्र् ् भर्े ,
यदद नतर्ीहरू अझै पनर् वास्तषवकतामा प्रवेश गर्े प्रयास गदै र्र् ् भर्े , यदद नतर्ीहरूले उहाँका

वर्र्हरूको अर्ुभव गर्े क्रममा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्े र उहाँलाई चर्न्र्े प्रयास गदै र्र् ् भर्े,
नतर्ीहरूले परमेश्वरमा षवश्वास गर्ुचको अथचलाई गुमाउर्ेछर् ्। नतर्ीहरूले दे ख्छर् ् कक नतर्ीहरूले
परमेश्वरको अर्ुिह जनत र्ै प्राप्त गरे पनर्, नतर्ीहरूले आफ्र्ो स्वभाव पररवतचर् गर्च ,
परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च वा परमेश्वरलाई चर्न्र् सक्दै र्र् ्, र यदद मानर्सहरू नर्रन्तर
परमेश्वरको अर्ुिहमा म्जउँ छर् ् भर्े, नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् वद्
ृ चध हार्सल गर्ेछैर्र् ्, जीवर्

प्राप्त गर्ेछैर्र् ् वा मुम्क्त प्राप्त गर्च सक्र्ेछैर्र् ्। सारांशमा, यदद व्यम्क्तले साँर्ो रूपमा

परमेश्वरका वर्र्हरूलाई अर्ुभव गर्च सक्दै र् र उहाँका वर्र्हरूद्वारा उहाँलाई चर्न्र् सक्दै र्
भर्े, नतर्ीहरू अर्न्तसम्मै बालकको र्रणमा रहन्छर् ् र नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर्को वद्
ृ चधमा
कदहल्यै पनर् एक कदम पाइला र्ाल्दै र्र् ्। यदद तँ सदासवचदा र्ै बालकको र्रणमा अम्स्तत्वमा

रहन्छस ् भर्े, तँ कदहल्यै पनर् परमेश्वरको वर्र्को वास्तषवकतामा प्रवेश गदै र्स ् भर्े , यदद तँमा
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तेरो जीवर्को रूपमा परमेश्वरको वर्र् कदहल्यै हुँदैर् भर्े, यदद तँमा परमेश्वरप्रनतको साँर्ो
षवश्वास र ज्ञार् कदहल्यै हुँदैर् भर्े, के परमेश्वरले तँलाई पूणच बर्ाउर्ुहुर्े कुर्ै सम्भावर्ा हुन्छ?
त्यसकारण, परमेश्वरको वर्र्को वास्तषवकतामा प्रवेश गर्े जोकोही, परमेश्वरको वर्र्लाई आफ्र्ो
जीवर्को रूपमा स्वीकार गर्े जोकोही, परमेश्वरको सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्च थाल्र्े

जोकोही, आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभावलाई पररवतचर् गर्च थाल्र्े जोकोही, र जसको हृदयले सत्यताको
र्ाहर्ा गछच , जोसँग परमेश्वरलाई चर्न्र्े र परमेश्वरको मुम्क्तलाई स्वीकार गर्े र्ाहर्ा हुन्छ
त्यस्तो जोकोही, नयर्ीहरू साँर्ो रूपमा जीवर् प्राप्त गरे का मानर्सहरू हुर् ्। यो साँच्र्ै र्ौथो
प्रकारको व्यम्क्त हो, पररपक्व हुँदै गरे को, बाल्यकालको र्रणमा रहे को व्यम्क्त हो।
पाचौं प्रकार: जीवनको पररपक्वताको चरर्, वा वयस्क अवस्था
बाल्यकालको र्रण, बारम्बार दोहोररर्े उतार-र्ढावको वद्
ु व गररसकेपनछ
ृ चधको र्रणलाई अर्भ

र यसमा बामे सररसकेपनछ, मानर्सहरूको जीवर् म्स्थररकृत बन्छ, नतर्ीहरूको अगाडड बढ्र्े गनत

अबउप्रान्त रोककँदै र्, र नतर्ीहरूलाई कसैले पनर् बाधा ददर् सक्दै र्। अगाडडको मागच अझै कदठर् र

ढुङ्ग्गेर्ी भए पनर्, नतर्ीहरू अबउप्रान्त कमजोर वा भयभीत हुँदैर्र् ्, र नतर्ीहरूले अबउप्रान्त अगाडड
लडिडाउर्े वा आफ्र्ो सन्तल
ु र् गम
ु ाउर्े गदै र्र् ्। नतर्ीहरूका जग परमेश्वरको वर्र्को वास्तषवक

अर्भ
्
तार्ेको हुन्छ।
ु वमा गाडडएको हुन्छ, र नतर्ीहरूको हृदय परमेश्वरको गररमा र महार्ताले
नतर्ीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउर्े, परमेश्वरको सारलाई जान्र्े, परमेश्वरको बारे मा सबै
कुरा जान्र्े र्ाहर्ा गछच र् ्।

यस र्रणका मानर्सहरूलाई नतर्ीहरूले कसमा षवश्वास गछच र् ् सो स्पष्ट रूपमा पदहले र्ै

थाहा हुन्छ, र नतर्ीहरूले परमेश्वरमा ककर् षवश्वास गर्चुपछच र नतर्ीहरूको आफ्र्ै जीवर्को अथच
के हो नतर्ीहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ, अनर् परमेश्वरले व्यक्त गर्चुहुर्े सबै कुरा सत्यता

हुर् ् भन्र्े नतर्ीहरूलाई स्पष्टै थाहा हुन्छ। धेरै विचको अर्ुभवमा, नतर्ीहरूले के महसुस गरे का
हुन्छर् ् भर्े, परमे श्वरको न्याय र सजायषवर्ा, व्यम्क्तले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्च वा चर्न्र्
कदहल्यै सक्र्ेछैर् र ऊ परमेश्वरको अनघ साँर्ो रूपमा कदहल्यै आउर् सक्र्ेछैर्। यी मानर्सहरूको
हृदयमा, परीक्षा गररँ दा परमेश्वरको धमी स्वभावलाई दे ख्र् सकौं भर्ी परमे श्वरद्वारा परीक्षक्षत

हुर्े, र अझै शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्े, साथै परमेश्वरलाई अझै साँर्ो रूपमा बुझ्र् र चर्न्र् सक्र्े
ठूलो इच्छा हुन्छ। यस र्रणका मानर्सहरूले बालकको र्रणलाई र परमेश्वरको अर्ुिहको
आर्न्द र्लर्े र आफ्र्ो पेटभरर रोटी िार्े र्रणलाई पदहले र्ै पूणच रूपमा बबदा गररसकेका
हुन्छर् ्। नतर्ीहरूले आफूलाई परमेश्वरको सहर्शीलता र कृपा र्मलोस ् भन्र्े हे तुले अबउप्रान्त
कुर्ै लालर्ी आशा गदै र्र् ्; बरु, आफ्र्ो भ्रष्ट स्वभावबाट आफूलाई मुक्त गर्च र परमेश्वरलाई

सन्तुष्ट पार्चको लाचग, नतर्ीहरूसँग परमेश्वरको अटुट सजाय र न्याय प्राप्त गर्े र त्यस्तो आशा
गर्े आत्मषवश्वास हुन्छ। नतर्ीहरूको हृदयमा परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूको ज्ञार् र नतर्ीहरूको
िोजी, वा नतर्ीहरूको िोजीका अम्न्तम उद्दे श्यहरू स्पष्ट हुन्छर् ्। त्यसकारण, वयस्क र्रणका

मानर्सहरूले अस्पष्ट षवश्वासको र्रण, मुम्क्तको लाचग नतर्ीहरू अर्ुिहमा भरोसा गर्े र्रण,
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परीक्षाहरूमा िडा हुर् र्सक्र्े अपररपक्व जीवर्को र्रण, अस्पष्टताको र्रण, लडिडाउर्े र्रण,
बारम्बार दहँ ड्र्े मागच र्हुर्े र्रण, अर्ार्क तातो र र्ीसो हुर्े अम्स्थर अवचध, र व्यम्क्तले
परमेश्वरलाई आँिा बन्द गरे र पछ्याउर्े र्रणलाई पूणच रूपमा बबदा गररसकेका हुन्छर् ्। यस
प्रकारका मानर्सहरूले बारम्बार परमेश्वरको अन्तदृचम्ष्ट र ज्योनत प्राप्त गछच र् ,् र परमेश्वरसँग

बारम्बार साँर्ो सहकायच र संर्ारमा संलग्र् हुन्छर् ्। के भन्र् सककन्छ भर्े, यस र्रणमा म्जउर्े
मानर्सहरूले परमेश्वरको इच्छाको केही भाग पदहले र्ै बुखझसकेका हुन्छर् ्, नतर्ीहरूले आफूले
गर्े सबै कुरामा सत्यताका र्सद्धान्तहरूलाई पिा लगाउर् सक्छर् ्, र नतर्ीहरूलाई परमेश्वरको

इच्छालाई कसरी सन्तुष्ट पार्े हो सो कुरा थाहा हुन्छ। यसको साथै , नतर्ीहरूले परमेश्वरलाई
चर्न्र्े मागचलाई पनर् भेट्टाएका हुन्छर् ् र परमेश्वरसम्बन्धी आफ्र्ो ज्ञार्को गवाही ददर् थालेका
हुन्छर् ्। क्रर्मक वद्
ृ चधको क्रममा, नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छाको क्रर्मक बुझाइ र ज्ञार् प्राप्त
गछच र् ्: मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट गर्े कायचमा परमेश्वरको इच्छा, र मार्वजानतलाई व्यवस्थापर् गर्े

कायचमा परमेश्वरको इच्छाको बारे मा बुझाइ र ज्ञार् प्राप्त गछच र् ्। नतर्ीहरूले सारको दहसाबमा

परमेश्वरको धमी स्वभावको बुझाइ र ज्ञार् पनर् क्रर्मक रूपमा प्राप्त गछच र् ्। यस ज्ञार्लाई कुर्ै
पनर् मार्वीय धारणा वा कल्पर्ाले प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। पार्ौं र्रणमा व्यम्क्तको जीवर्

पूणच रूपमा पररपक्व हुन्छ वा यो व्यम्क्त धमी वा पूणच हुन्छ भर्ेर भन्र् र्सककर्े भए तापनर्,
यस प्रकारको व्यम्क्तले जीवर्को पररपक्वताको र्रणतफच पदहले र्ै कदम र्ार्लसकेको हुन्छ र
ऊ पदहले र्ै परमेश्वरको सामुन्र्े आउर् सक्र्े, परमेश्वरको वर्र् र परमेश्वरसँग आमर्े-सामर्े
िडा हुर् सक्र्े भइसकेको हुन्छ। यस प्रकारको व्यम्क्तले परमेश्वरको धेरै वर्र् अर्ुभव गरे को,
अर्गन्ती परीक्षाहरूको अर्ुभव गरे को र परमेश्वरको अर्गन्ती अर्ुशासर्, न्याय र सजाय
अर्ुभव गरे को हुर्ाले, परमेश्वरप्रनतको नतर्ीहरूको समपचणता सापेक्षक्षत होइर् नर्रपेक्षक्षत हुन्छ।
परमेश्वरसम्बन्धी नतर्ीहरूको ज्ञार् अधचर्ेतर्बाट स्पष्ट र सटीक ज्ञार्मा, सतहीबाट गहर्मा,

अस्पष्ट र धूर्मलबाट स्पष्ट र ठोसमा रूपान्तररत भएको हुन्छ। नतर्ीहरू कदठर् लडिडाइ र
नर्म्ष्क्रय िोजीबाट सहज ज्ञार् र सकक्रय गवाहीको अवस्थामा पुगेका हुन्छर् ्। के भन्र् सककन्छ

भर्े, यस र्रणका मानर्सहरूमा परमेश्वरको वर्र्को सत्यता वास्तषवकता हुन्छ, नतर्ीहरूले
पत्रुसले दहँ डेको मागचजस्तो र्सद्धताको मागचमा पाइला टे केका हुन्छर् ्। यो पार्ौं प्रकारको व्यम्क्त
हो, जो पररपक्वताको र्रण अथाचत वयस्क र्रणमा म्जउँ छ।

डडसेम्बर १४, २०१३
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परमेश्वर स्वयम ् अद्ववतीय ३
परमेश्वरको अक्ख्तयार (२)
आज हामी “परमेश्वर स्वयम ् अद्षवतीय” शीिचकको हाम्रो सङ्ग्गनतलाई नर्रन्तरता ददर्ेछौँ।

हामीले पदहले र्ै यस षवियमा दई
ु वटा सङ्ग्गनत गररसक्यौं, पदहलो परमेश्वरको अम्ख्तयारसँग

सम्बम्न्धत चथयो र दोस्रो परमेश्वरको धमी स्वभावसँग सम्बम्न्धत चथयो। यी दई
ु वटा सङ्ग्गनतलाई
सुनर्सकेपनछ, के तपाईँहरूले परमेश्वरको पदहर्ार्, ओहोदा र सारको बारे मा र्याँ बुझाइ प्राप्त

गर्ुचभयो? के यी बुझाइ हरूले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको अम्स्तत्वको सत्यतासम्बन्धी थप ठोस ज्ञार्
र सुनर्श्र्तता प्राप्त गर्च सहायता गरे का छर् ्? आज “परमेश्वरको अम्ख्तयार” भन्र्े षवियलाई
षवस्तार गर्े मेरो योजर्ा छ।

बह
ृ त ् र सूक्ष्म दृक्ष्टकोर्हरूबाट परमेश्वरको अक्ख्तयारलाई बुझ्ने
परमेश्वरको अम्ख्तयार अद्षवतीय छ। यो परमेश्वर स्वयमको
्
र्ाररबत्रक अर्भव्यम्क्त, षवशेि

सार, र पदहर्ार् हो, जुर् सम्ृ ष्ट गररएको वा र्गररएको कुर्ै पनर् प्राणीमा छै र्; सम्ृ ष्टकताचमा मात्रै
यस प्रकारको अम्ख्तयार छ। यसो भन्र्ुको अथच, सम्ृ ष्टकताच—अद्षवतीय परमेश्वरलाई मात्रै यसरी

व्यक्त गर्च सककन्छ र उहाँमा मात्रै यो सार छ। त्यसो भए, हामीले ककर् परमेश्वरको अम्ख्तयारको

बारे मा कुरा गर्ुचपछच त? कसरी परमेश्वर स्वयमको
् अम्ख्तयार मानर्सले आफ्र्ो मर्मा षवर्ार गर्े
“अम्ख्तयार” भन्दा फरक छ? यसमा के षवशेि छ? यसको बारे मा यहाँ कुरा गर्ुच ककर् षवशेि रूपमा
महत्त्वपूणच छ? तपाईँहरू प्रत्येकले यो षवियलाई ध्यार्पूवचक षवर्ार गर्ुचपछच । धेरैजसो मानर्सहरूका
लाचग, “परमेश्वरको अम्ख्तयार” भर्ेको बझ्
ु र्को लाचग नर्कै प्रयासको आवश्यकता पर्े अस्पष्ट

षवर्ार हो, अनर् यससम्बन्धी जुर्सुकै छलफल अमूतच हुर्े सम्भावर्ा हुन्छ। त्यसकारण, मानर्सले
प्राप्त गर्च सक्र्े परमेश्वरको अम्ख्तयारको ज्ञार् र परमेश्वरको अम्ख्तयारको सारको बीर्मा सधैँ
र्ै र्भन्र्ता रहे को हुर्ेछ। यो र्भन्र्तालाई र्मलार् गर्चका लाचग, मानर्सहरूको पहुँर्र्भत्र रहे का
अनर् नतर्ीहरूको वास्तषवक जीवर्मा नतर्ीहरूले बझ्
ु र्े क्षमतार्भत्र रहे का मानर्सहरू, घटर्ाहरू,
काम-कुरा, र षवर्भन्र् प्रकक्रयाहरूद्वारा परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई हरे कले क्रर्मक रूपमा बुझ्र्ुपछच ।

“परमेश्वरको अम्ख्तयार” भन्र्े वाक्यांश बुझ्र् र्सककर्े जस्तो दे खिए तापनर्, परमेश्वरको अम्ख्तयार

अमूतच छै र्। उहाँ मानर्सलाई हरे क ददर् डोर्याउँ दै , उसको जीवर्को हरे क क्षणमा उपम्स्थत हुर्ुहुन्छ।
तसथच, वास्तषवक जीवर्मा, हरे क व्यम्क्तले परमेश्वरको अम्ख्तयारको सबैभन्दा मूतच पक्षलाई अवश्य
दे ख्र्ेछ र अर्भ
ु व गर्ेछ। यो मत
ू च पक्ष र्ै परमेश्वरको अम्ख्तयार साँर्ो अथचमा अम्स्तत्वमा छ
भन्र्े कुराको पयाचप्त प्रमाण हो, र यसले व्यम्क्तलाई परमेश्वरमा त्यस्तो अम्ख्तयार रहे छ भन्र्े
तथ्यलाई पदहर्ार् गर्च र बुझ्र् सम्पूणच अवसर ददन्छ।

परमेश्वरले सबै कुराको सम्ृ ष्ट गर्ुचभयो, र उहाँले र्ै यसलाई सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको हुर्ाले, यावत ्
थोकमाचथ उहाँकै प्रभत्ु व छ। यावत ् थोकमाचथउहाँको प्रभत्ु व हुर्ेबाहे क, उहाँले सबै थोक नर्यन्त्रण
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गर्ुचहुन्छ। “परमेश्वरमा सबै थोकको नर्यन्त्रण छ” भन्र्े यो अवधारणाको अथच के यो? यसलाई

कसरी व्याख्या गर्च सककन्छ? वास्तषवक जीवर्मा यो कसरी लागू हुन्छ? परमेश्वरमा सबै थोकको
नर्यन्त्रण छ भन्र्े तथ्यलाई बुझेमा यसले कसरी उहाँको अम्ख्तयारको बझ
ु ाइमा डोहोर्याउर् सक्छ?
“परमेश्वरमा सबै थोक नर्यन्त्रण छ” भन्र्े यही वाक्यांशबाट र्ै हामीले के दे ख्र्ुपछच भर्े परमेश्वरले

र् त िहहरूको एउटा भाग, र् त सम्ृ ष्टको एउटा भाग, र् त मार्वजानतको एउटा भागलाई मात्रै

नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ तर उहाँले त सबै कुरालाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ: षवशालदे खि सूक्ष्मसम्म, दे ख्र्
र्सककर्ेदेखि अदृश्यसम्म, आकाशमण्डलका ताराहरूदे खि पथ्
ृ वीका जीषवत प्राणीहरूसम्म, साथै
र्ाङ्ग्गो आँिाले दे ख्र् र्सककर्े र अन्य स्वरूपमा अम्स्तत्वमा रहर्े सूक्ष्म जीवहरूसम्म। परमेश्वरको

“नर्यन्त्रणमा रहे का” “सबै कुराहरू” को सटीक पररभािा यही र्ै हो; उहाँको अम्ख्तयारको कायचक्षेत्र,
उहाँको सावचभौर्मकता र शासर्को प्रसार यही र्ै हो।

यस मार्वजानत अम्स्तत्वमा आउर्ुभन्दा पदहले र्ै, आकाशमण्डल—स्वगचमा भएका सबै िहहरू

र ताराहरू—पदहले र्ै अम्स्तत्वमा चथए। बह
ृ त ् स्तरमा, यी स्वगीय षपण्डहरू परमेश्वरको नर्यन्त्रणमा
रही आफ्र्ा अम्स्तत्वको लाचग नर्यर्मत रूपमा पररक्रमा गरररहन्छर् ,् र्ाहे त्यो जनत र्ै विच

भइसकेको होस ्। कुर्ै नर्म्श्र्त समयमा कुर् िह कहाँ जान्छ; कुर् िहले कुर् काम, र कदहले गछच ;

कुर् िहले कुर् पररक्रमा पथमा र्क्कर लगाउँ छ, र कदहले यो हराउँ छ वा प्रनतस्थाषपत हुन्छ—यी
सबै कुराहरू सार्ोभन्दा सार्ो गल्तीषवर्ा र्ै अनघ बदढरहन्छर् ्। िहहरूको स्थार् र नतर्ीहरूबीर्को

दरू ीले नर्म्श्र्त ढाँर्ालाई पछ्याउँ छर् ्, र यी सबैलाई सटीक आँकडाद्वारा व्याख्या गर्च सककन्छ;
नतर्ीहरूले यात्रा गर्े मागच, पररक्रमा पथको गनत र ढाँर्ा, नतर्ीहरू षवर्भन्र् स्थार्मा रहर्े समय—
यी सबैलाई षवशेि नर्यमहरूद्वारा सटीक रूपमा गणर्ा र व्याख्या गर्च सककन्छ। युगौंदे खि िहहरूले
अर्लकनत दायाँ-बायाँ र्गररकर् यी नर्यमहरू पालर्ा गरे का छर् ्। नतर्ीहरूको पररक्रमा पथ वा

नतर्ीहरूले पछ्याउर्े ढाँर्ालाई कुर्ै पनर् शम्क्तले पररवतचर् गर्च वा भङ्ग्ग गर्च सक्दै र्। नतर्ीहरूको

र्ाल नर्यन्त्रण गर्े षवशेि नर्यमहरू र नतर्ीहरूलाई व्याख्या गर्े सटीक आँकडा सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारद्वारा पूवचनर्धाचररत गररएका हुर्ाले, सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता र नर्यन्त्रणअन्तगचत
नतर्ीहरूले आफ्र्ै तररकाले यी नर्यमहरूको पालर्ा गछच र् ्। बह
ृ त ् स्तरमा, मानर्सले केही ढाँर्ा, केही

आँकडा, र केही अर्ौठा र व्याख्या गर्च र्सककर्े नर्यम वा प्रकक्रयाहरूलाई पिा लगाउर्ु कदठर् छै र्।
परमेश्वरको अम्स्तत्वलाई मार्वजानतले स्वीकार गदै र् र् त सम्ृ ष्टकताचले सबै थोक बर्ाउर्ुभयो र

तीमाचथ उहाँकै प्रभुत्व छ भन्र्े र्ै स्वीकार गछच , साथै उसले सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अम्स्तत्वलाई

पदहर्ार् गदै र्, तथाषप मार्व वैज्ञानर्क, िगोलशास्त्री, र भौनतकशास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डमा यावत ्
थोकको अम्स्तत्व, र नतर्ीहरूको र्ाललाई नर्धाचरणगर्े र्सद्धान्त र ढाँर्ाहरू सबैलाई व्यापक र

अदृश्य अन्धकारका उजाचले शासर् गदै नर्यन्त्रण गरे को छ भन्र्े कुरालाई झर् ्-झर् ् बढी पिा
लगाइरहे का छर् ्। यो तथ्यले मानर्सलाई यी र्ालका ढाँर्ाहरूको बीर्मा सबै कुरालाई योजर्ाबद्ध

गर्ुचहुर्े सवचशम्क्तमार् ् हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुराको सामर्ा र स्वीकार गर्च बाध्य गछच । उहाँको शम्क्त
असाधारण छ, अनर् उहाँको साँर्ो मुहारलाई कसैले दे ख्र् र्सके पनर्, उहाँले हरे क क्षणमा हरे क
कुरालाई शासर् र नर्यन्त्रण गर्चुहुन्छ। उहाँको सावचभौर्मकताइतर कुर्ै पनर् मानर्स वा शम्क्त पग्ु र्
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सक्दै र्। यो तथ्यलाई ध्यार्मा राख्दै , यावत ् थोकको अम्स्तत्व शासर् गर्े नर्यमहरूलाई मानर्सले

नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्, कसैले पनर् त्यसलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र् भन्र्े कुरालाई मानर्सले पदहर्ार्

गर्चप
ु छच ; मानर्सले यी नर्यमहरूलाई पण
ू च रूपमा बझ्
ु र् सक्दै र्, र ती प्राकृनतक रूपमा र्ै भइरहे का

हुँदैर्र् ्, तर सावचभौमबाट नर्यम्न्त्रत हुन्छर् ् भन्र्े कुरालाई पनर् उसले स्वीकार गर्ैपछच । यी सबै र्ै
मार्वजानतले बह
ृ त ् स्तरमा बुझ्र् सक्र्े परमेश्वरको अम्ख्तयारका अर्भव्यम्क्तहरू हुर् ्।
सूक्ष्म स्तरमा, मानर्सले पथ्
ृ वीमा दे ख्र् सक्र्े सारा पहाड-पवचत, र्दी-र्ाला, ताल-तलैया, समुद्र

अनर् ठूला भर्ू महरू, उसले अर्भ
ु व गर्े सबै ऋतु, वर्स्पनत, पश-ु प्राणी, सूक्ष्म जीव, र मानर्सलगायत

पथ्
ृ वीमा वसोवास गर्े सबै थोक परमेश्वरको सावचभौर्मकता र नर्यन्त्रणको अधीर्मा छर् ्।

परमेश्वरको सावचभौर्मकता र नर्यन्त्रणमा, उहाँकै सोर्हरूअर्ुसार सबै थोक अम्स्तत्वमा आउँ छर् ्
वा हराउँ छर् ्; नतर्ीहरूको अम्स्तत्वलाई शासर् गर्े नर्यमहरू उत्पन्र् हुन्छर् ्, अनर् त्यही
नर्यमहरूलाई पालर्ा गदै नतर्ीहरू बढ्छर् ् र फैर्लन्छर् ्। कुर्ै पनर् मार्वजानत वा थोक यी
नर्यमहरूभन्दा माचथ छै र्। ककर् यसो भयो? एउटै मात्र उिर यही हो: यो परमेश्वरको अम्ख्तयारको

कारणले गदाच हो। अथवा, अको तररकाले भन्दा, यो परमेश्वरको सोर् र परमेश्वरको वर्र्हरूले गदाच

भएको हो; परमेश्वर स्वयमको
् व्यम्क्तगत कायचहरूको कारणले गदाच हो। यसको अथच के हो भर्े यी

नर्यमहरूलाई उत्पन्र् गर्े परमेश्वरको अम्ख्तयार र परमेश्वरको मर् हुर् ्, जुर् उहाँका
सोर्हरूअर्स
ु ार स्थार्ान्तरण र पररवतचर् हुन्छर् ्, अनर् उहाँकै योजर्ाको िानतर स्थार्ान्तर र
पररवतचर् हुन्छर् ् वा हराएर जान्छर् ्। उदाहरणको लाचग, महामारीलाई र्लऊँ। कुर्ै पनर् र्ेतावर्ीषवर्ा
र्ै ती फैर्लन्छर् ्। नतर्को उत्पषि कहाँ भयो वा त्यसो हुर्ुको कारण के हो सो कसैलाई थाहा हुँदैर्,

र जब महामारी कुर्ै नर्म्श्र्त स्थार्मा पुग्छ, अर्भशप्त भइसकेकाहरू त्यो षवपिीबाट उम्कर्

सक्दै र्र् ्। महामारीहरू घातक वा हानर्कारक जीवाणह
ु रूको फैलावटको कारण पैदा हुन्छर् ् भन्र्े
मार्व षवज्ञार्ले बुझ्छ, र नतर्ीहरूको गनत, सर्े क्षेत्र, र षवचधलाई मार्व षवज्ञार्ले अर्ुमार् वा

नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्। मानर्सहरूले सम्भव भएको हरे क माध्यमद्वारा महामारीलाई रोक्र्े भए
तापनर्, यो फैर्लएपनछ कुर्-कुर् मानर्सहरू वा पशु-प्राणीलाई नर्म्श्र्त रूपमा प्रभाव पाछच भन्र्े

कुरालाई नतर्ीहरूले नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्र् ्। मानर्सहरूले गर्च सक्र्े एउटै मात्र कुरा भर्ेको,
त्यसको रोकथाम गर्े, प्रनतरोध गर्े र त्यसको अर्स
ु न्धार् गर्े मात्रै हो। तर कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत

महामारीको शुरूवात वा अन्त्यको मूल कारण कसैलाई पनर् थाहा हुँदैर्, र कसैले पनर् नतर्लाई
नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्। महामारीको शुरूवात र फैलावटको सामर्ा गर्च थालेपनछ, मानर्सहरूले

अपर्ाउर्े शुरूवाती उपाय िोपको षवकास गर्ुच हो, तर िोप तयार हुर्ुभन्दा पदहले र्ै महामारी
प्रायजसो आफै हराएर जान्छ। महामारीहरू ककर् आफै हराएर जान्छर् ्? कनतपयले ककटाणह
ु रूलाई
नर्यन्त्रणमा ल्याइयो भर्ेर भन्छर् ्, अरूले मौसम पररवतचर्को कारण ती मरे र जान्छर् ् भर्ेर

भन्छर् ्…। यी अर्ेक ककर्समका अर्ुमार्हरू न्यायसङ्ग्गत भए पनर् र्भए पनर्, षवज्ञार्ले कुर्ै
व्याख्या ददर् सक्दै र् र कुर्ै सटीक उिर ददर् सक्दै र्। मार्वजानतले यी अर्ुमार्हरूलाई मात्रै

होइर्, तर महामारीहरू सम्बन्धी मार्वजानतको बुझाइको कमी र डरलाई पनर् महत्त्वपूणच ठान्र्ुपछच ।
अम्न्तम षवश्लेिणमा, ककर् महामारीहरू शरू
ु हुन्छर् ् वा ती ककर् अन्त्य हुन्छर् ् भन्र्े कसैलाई
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थाहा हुँदैर्। मार्वजानतले षवज्ञार्मा मात्रै षवश्वास गर्े, यसमा मात्रै पूणच रूपमा भरोसा गर्े, र
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई पदहर्ार् र्गर्े वा उहाँको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार र्गर्े भएकाले ,
नतर्ीहरूले कदहल्यै पनर् कुर्ै उिर पाउर्े छै र्र् ्।

परमेश्वरको सावचभौर्मकताअन्तगचत, उहाँको अम्ख्तयार र उहाँको व्यवस्थापर्को कारण र्ै यावत ्

थोक जम्न्मन्छर् ्, म्जउँ छर् ्, र र्ाश हुन्छर् ्। कनतपय थोकहरू र्ुपर्ाप आउँ छर् ् र जान्छर् ्, अनर्
मानर्सले नतर्ीहरू कहाँबाट आए भर्ेर भन्र् वा नतर्ले पछ्याउर्े ढाँर्ाहरूलाई बुझ्र् सक्दै र्, ती
ककर् आए र गए त्यसको कारणहरू बझ्
ु र्ु त झर्ै सक्दै र्र् ्। यावत ् थोकमध्ये आउर्े र जार्े

कुराहरूलाई मानर्सले आफ्र्ै आँिाले दे ख्र् सक्र्े, र आफ्र्ो कार्ले सुन्र् सक्र्े अनर् उसको

शरीरले अर्ुभव गर्च सक्र्े भए तापनर्; यी सबैले मानर्समा प्रभाव पार्े भए पनर्, र षवर्भन्र्

प्रकक्रयाहरूको सापेक्षक्षत असामान्यता, नर्यर्मतता वा अर्ौठोपर्ालाई समेत मानर्सले अवर्ेतर्

रूपमा बुझ्र्े भए तापनर्, नतर्को पछाडड के रहे को छ भन्र्े उसलाई थाहा हुँदैर्, जुर् सम्ृ ष्टकताचको
इच्छा र मर् हो। यी प्रकक्रयाका पछाडड धेरै कथाहरू छर् ,् षवर्भन्र् गुप्तसत्यताहरू छर् ्। मानर्स

सम्ृ ष्टकताचबाट बरार्लएर धेरै टाढा गएको हुर्ाले र सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारले र्ै सबै थोक शासर्
गछच भन्र्े तथ्यलाई उसले स्वीकार र्गर्े हुर्ाले, सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको सावचभौर्मकताअन्तगचत
घट्र्े सबै कुरालाई उसले कदहल्यै जान्र्े र बुझ्र्े छै र्। अचधकांश षवियमा, परमेश्वरको नर्यन्त्रण

र सावचभौर्मकताले मानर्सको कल्पर्ा, मानर्सको ज्ञार्, मानर्सको बझ
ु ाइ, अनर् मानर्सको षवज्ञार्ले
प्राप्त गर्च सक्र्े कुराको पररचधहरूलाई र्ाघ्छ; यो सम्ृ ष्ट गररएको मार्वजानतको समझभन्दा बादहर

छ। केही मानर्सहरू भन्छर् ्, “तपाईँ आफैँ परमेश्वरको सावचभौर्मकताको साक्षी बसेको हुर्ुहुन्र् भर्े,
सबै कुरा उहाँकै अम्ख्तयारअन्तगचत छ भर्ेर तपाईँ कसरी षवश्वास गर्च सक्र्ुहुन्छ?” दे ख्र्ु भर्ेको
सधैँ षवश्वास गर्चु हो भन्र्े होइर्, र् त यो सधैँ पदहर्ार् गर्चु र बझ्
ु र्ु भन्र्े र्ै हो। त्यसो भए,

षवश्वास कहाँबाट आउँ छ त? म नर्म्श्र्त भएरभन्र् सक्छु, “कुराहरूको वास्तषवकता र मूल
कारणहरूसम्बन्धी मानर्सहरूको बुझाइ, अनर् अर्ुभवको मात्रा र गदहराइबाट र्ै षवश्वास आउँ छ।”
यदद तपाईँ परमेश्वर अम्स्तत्वमा हुर्ुहुन्छ भन्र्े षवश्वास गर्ुचहुन्छ, तर तपाईँले यावत ् थोकमाचथको

परमेश्वरको नर्यन्त्रण र परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई बुझ्र्ु त के पदहर्ार् समेत गर्च सक्र्ुहुन्र्
भर्े, परमेश्वरमा यस प्रकारको अम्ख्तयार छ र परमेश्वरको अम्ख्तयार अद्षवतीय छ भन्र्े कुरालाई
तपाईँको हृदयले कदहल्यै पनर् स्वीकार गर्े छै र्। तपाईँले सम्ृ ष्टकताचलाई कदहल्यै पनर् साँर्ो रूपमा
तपाईँको प्रभु र तपाईँको परमेश्वर भर्ी स्वीकार गर्ुचहुर्े छै र्।

मानवजाततको तनयतत र ब्रह्माण्डको तनयततलाई सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकताबाट अलग गनछ सर्किँिै न
नतमीहरू सबै वयस्क हौ। नतमीहरूमध्ये कोही आधा उमेरका छौ; कोही वद्
ृ ध अवस्थामा प्रवेश

गररसकेका छौ। नतमीहरू परमेश्वरमा षवश्वास र्गर्ेदेखि उहाँमा षवश्वास गर्े भएका छौ, अनर्
परमेश्वरमा षवश्वास गर्ेदेखि उहाँको वर्र्लाई स्वीकार गर्े अनर् उहाँको काम अर्ुभव गर्े भएका
छौ।

परमेश्वरको

सावचभौर्मकताको

बारे मा

नतमीहरूमा

कनत

ज्ञार्

छ? नतमीहरूले

मार्व

नर्यनतसम्बन्धी के अन्तज्ञाचर् प्राप्त गरे का छौ? के कसैले जीवर्मा र्ाहे को सबै कुरा हार्सल गर्च
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सक्छ? नतमीहरूको अम्स्तत्वका केही दशकहरूको अवचधमा नतमीहरूले कामर्ा गरे जस्तै के -कनत

कुराहरू हार्सल गर्च सक्यौ? नतमीहरूले कदहल्यै अर्ुमार् र्गरे का के-कनत घटर्ाहरू घटे का छर् ्?
के-कनत कुराहरू मर्ोहर आश्र्यचका रूपमा आउँ छर् ्? मानर्सहरूले अवर्ेतर् रूपमा सही क्षणको

प्रतीक्षा गदै , स्वगचको इच्छाको प्रतीक्षा गदै , के-कनत कुराहरूलाई अझै नतर्ले फल फलाउर्ेछर् ् भर्ेर

प्रतीक्षा गछच र् ्? के-कनत कुराहरूले मानर्सहरूलाई षववश र असफल भएको अर्ुभव गर्े तुल्याउँ छर् ्?

नतर्ीहरूको जीवर्मा सबै कुरा नतर्ीहरूले र्ाहर्ा गरे झ ैँ हुर्ेछ, नतर्ीहरूले िार्ेकुरा वा लिाकपडाको
बारे मा र्ाहर्ा गर्चु पर्ेछैर्, नतर्ीहरूको सम्पषिमा सार्दार वद्
ृ चध हुर्ेछ भन्र्े अपेक्षा गदै सबै
आफ्र्ो नर्यनतको बारे मा आशावादी हुन्छर् ्। दुःु िकष्ट र षवपषिहरूले गाँजेको गररब र दबबएको
जीवर् कसैले पनर् र्ाहँदैर्। तर यी कुराहरूलाई मानर्सहरूले अगाडड र्ै दे ख्र् वा नर्यन्त्रण गर्च

सक्दै र्र् ्। सायद कनतपयको लाचग, षवगत भर्ेको अर्ुभवहरूको एउटा पोको मात्रै हो; स्वगचको इच्छा

के हो भन्र्े नतर्ीहरूले कदहल्यै र्सक्दै र्र् ्, र् त नतर्ीहरूले यो के हो भन्र्े कुरालाई र्ै मतलब
गछच र् ्। नतर्ीहरू मार्वजानतको नर्यनतको बारे मा वा मानर्सहरू ककर् जीषवत छर् ् वा नतर्ीहरू

कसरी म्जउर्ुपछच भन्र्े बारे मा वास्तै र्गरीकर् ददर्-प्रनतददर् पशुजस्तै केही र्सोर्ी आफ्र्ो जीवर्
म्जउँ छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू मार्व नर्यनतको बारे मा केही र्बुझीकर् र्ै वद्
ृ ध उमेरमा पुग्छर् ्,

अनर् नतर्ीहरूलाई आफ्र्ो मत्ृ युको घडीसम्मै जीवर् के हो, थाहै हुँदैर्। त्यस्ता मानर्सहरू मरे तुल्य
हुर् ्; नतर्ीहरू आत्माषवर्ाका प्राणीहरू हुर् ्; नतर्ीहरू पशह
ु रू हुर् ्। मानर्सहरू सम्ृ ष्टर्भत्रै म्जउर्े भए
तापनर् र संसारले नतर्ीहरूका भौनतक आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्े गरी षवर्भन्र् तररकाले नतर्ीहरूले

आर्न्द र्लर्े भए तापनर्, र यो भौनतक संसार अटुट रूपमा षवस्तार हुँदैछ भन्र्े नतर्ीहरूले दे िे
पनर्, भौनतक कुराहरूसँग नतर्ीहरूको आफ्र्ै अर्ुभवको अथाचत ्, नतर्ीहरूको हृदय र नतर्ीहरूको

आत्माले के आभास र अर्भ
ु व गछच त्यसको कुर्ै सम्बन्ध छै र्, र कुर्ै पनर् भौनतक कुराले
अर्ुभवलाई प्रनतस्थापर् गर्च सक्दै र्। अर्ुभव भर्ेको व्यम्क्तले आफ्र्ो अन्तस्करणमा पदहर्ार्
गर्े, र्ाङ्ग्गो आँिाले दे ख्र् र्सक्र्े कुरा हो। यो पदहर्ार् मार्व जीवर् र मार्व नर्यनतसम्बन्धी

व्यम्क्तको बुझाइ र उसको दृम्ष्टकोणमा रहे को हुन्छ। अनर् यसले व्यम्क्तलाई प्रायजसो, एक अदृश्य
मार्लकले मानर्सकै लाचग सबै थोकको व्यवस्थापर् गरररहर्ुभएको छ, सबै कुरा योजर्ाबद्ध
तल्
ु याइरहर्भ
ु एको छ भन्र्े कुरा बोध गराउँ छ। यी सबै कुराहरूका बीर्मा, व्यम्क्तले नर्यनतको

बन्दोबस्त र योजर्ाबद्ध कायचलाई स्वीकार गर्ेबाहे क केही गर्च सक्दै र् ; सम्ृ ष्टकताचले तय गर्ुचभएको

अगाडडको मागचलाई, व्यम्क्तको नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गर्ेबाहे क
व्यम्क्तले केही गर्च सक्दै र्। यो नर्षवचवाद तथ्य हो। नर्यनतको बारे मा व्यम्क्तले जस्तोसुकै अन्तदृचम्ष्ट
र मर्ोवनृ त रािे पनर्, कसैले पनर् यो तथ्यलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र्।

हरे क ददर् तँ कहाँ जार्ेछस ्, तैँले के गर्ेछस ्, तैँले कसलाई वा केलाई भेट्र्ेछस ्, तैँले के

भन्र्ेछस ्, तँलाई के हुर्ेछ—के यीमध्ये कुर्ैको बारे मा पनर् पूवाचर्ुमार् गर्च सककन्छ र? यी सबै
घटर्ाहरूलाई मानर्सहरूले पूवाचर्ुमार् गर्च सक्दै र्र् ्, यी पररम्स्थनतहरू कसरी षवकास हुन्छर् ् भर्ेर
नर्यन्त्रण गर्े कुरा त परै जाओस ्। जीवर्मा, यस्ता पूवाचर्ुमार् गर्च र्सककर्े घटर्ाहरू सधैँ र्ै
घट्र्े गछच र् ्; ती दै नर्क जीवर्का घटर्ाहरू हुर् ्। यस्ता दै नर्क घटर्ाहरू र ती घट्र्े तररकाहरू वा
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नतर्ले पछ्याउर्े ढाँर्ाहरू सबै, कुर्ै कुरा पनर् संयोगबस हुँदैर्र् ्, हरे क घटर्ाको प्रकक्रया, हरे क
घटर्ाको अपररहायच प्रकृनत मार्व इच्छाद्वारा पररवतचर् गर्च सककँदै र् भर्ी मार्वजानतलाई ददइएका

अटुट ताककताहरू हुर् ्। हरे क घटर्ाले मार्वजानतलाई सम्ृ ष्टकताचको र्ेतावर्ी ददन्छ र मार्वजानतले
आफ्र्ो नर्यनत नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र् भन्र्े सन्दे श ददन्छ। हरे क घटर्ा आफ्र्ो नर्यनत आफ्र्ै
हातमा र्लर्े मार्वजानतको उन्मि एवं नर्रथचक महत्वाकांक्षा र इच्छाको िण्डर् हो। ती प्रत्येक
घटर्ा अन्तत: नतर्ीहरूको नर्यनत कसले सञ्र्ालर् र नर्यन्त्रण गछच भर्ी मार्वजानतलाई

पर्
ु षवचर्ार गर्च बाध्य पार्े, एकपनछ अको गदै नतर्ीहरूको अर्ह
ु ारमा प्रहार गररएका थप्पडहरू हुर् ्।
अनर् मानर्सहरूका महत्वाकांक्षा र इच्छाहरू बारम्बार षवफल र र्कर्ार्ूर तुल्याइएपनछ, स्वाभावैले
नतर्ीहरूले नर्यनतमा जे छ त्यसलाई अर्ेतर् रूपमै स्वीकार्च पुग्छर् ्—यो वास्तषवकता, स्वगचको

इच्छा अनर् सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको स्वीकार हो। यी दै नर्क घटर्ाहरूदे खि सम्पूणच मार्व

जीवर्को नर्यनतसम्म यस्तो कुर्ै कुरा र्ै छै र् जसले सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाहरू र उहाँको
सावचभौर्मकतालाई प्रकट र्गरे को होस ्; “सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारलाई र्ाघ्र् सककँदै र्” भन्र्े सन्दे श

र्ददर्े केही पनर् छै र्, “सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार सवोच्र् छ” भन्र्े अर्न्त सत्य व्यक्त र्गर्े कुर्ै
कुरा र्ै छै र्।

मार्वजानत र ब्रह्माण्डका नर्यनतहरू सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतासँग घनर्ष्ट रूपले गाँर्सएका

र सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाबद्ध कायचहरूसँग अर्भन्र् रूपले जोडडएका हुन्छर् ्; आखिरमा, नतर्ीहरू
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारसँग अर्भन्र् हुन्छर् ्। सबै कुराहरूका नर्यमहरूमा, मानर्सले सम्ृ ष्टकताचका

योजर्ाबद्ध कायचहरू र उहाँको सावचभौर्मकतालाई बुझ्र् पुग्छ; सबै कुराहरूको अम्स्तत्वका
नर्यमहरूमा, उसले सम्ृ ष्टकताचको शासर्लाई जान्र् पुग्छ; सबै कुराहरूका नर्यनतहरूमा, उसले

सम्ृ ष्टकताचले कसरी नतर्ीहरूउपर आफ्र्ो सावचभौर्मकता र नर्यन्त्रण प्रयोग गर्चुहुन्छ सो नर्श्किच
नर्काल्र् पुग्छ; अनर् मार्वजानत र यावत ् थोकका जीवर्र्क्रहरूमा मानर्सले साँच्र्ै र्ै यी यावत ्
थोक र जीषवत प्राणीहरूका नर्म्म्त सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाबद्ध कायचहरू र बन्दोबस्तहरूको अर्ुभव

गर्च पुग्छ, कसरी ती योजर्ाबद्ध कायचहरू र बन्दोबस्तहरूले सारा सांसाररक कार्ुर्हरू, नर्यमहरू,

र संस्थाहरू, अन्य सारा शम्क्तहरू र सामथ्यचहरूलाई र्ाघ्छर् ् भन्र्े कुरा दे ख्र् पुग्छ। त्यसो हुर्ाले,
सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई कुर्ै पनर् सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीले उल्लङ्ग्घर् गर्च सक्दै र्,
सम्ृ ष्टकताचले पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएका घटर्ाहरू र काम-कुराहरूलाई कुर्ै पनर् शम्क्तले िोस्र् वा

उल्ट्याउर् सक्दै र् भन्र्े कुरा स्वीकार गर्च मार्वजानत बाध्य छ। नयर्ै ईश्वरीय व्यवस्था र
नर्यमहरूमा र्ै मार्वजानत अनर् यावत ् थोक म्जउँ छर् ् र एक पुस्तादे खि अको पुस्तासम्म वद्
ृ चध

हुँदै जान्छर् ्। के सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको साँर्ो मत
ू च रूप यही होइर् र? वस्तग
ु त नर्यमहरूमा
मानर्सले सबै घटर्ा र यावत ् थोकमा सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता र पूवचनर्धाचरणलाई दे ख्र्े भए
तापनर्, ब्रह्माण्डमाचथ रहे को सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको र्सद्धान्तलाई कनत जर्ा मानर्सहरूले

बुझ्र् सक्छर् ्? कनत मानर्सहरूले नतर्ीहरूको आफ्र्ै नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता र
बन्दोबस्तलाई साँर्ो रूपमा बुझ्र्, पदहर्ार् गर्च, स्वीकार गर्च, र नतर्मा समषपचत हुर् सक्छर् ्?
यावत ् थोकमाचथ सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको तथ्यमा षवश्वास गररसकेपनछ, कसले मानर्सको
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जीवर्को नर्यनतलाई पनर् सम्ृ ष्टकताचले तय गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरालाई साँर्ो रूपमा षवश्वास र
पदहर्ार् गर्च सक्छ? कसले मानर्सको नर्यनत सम्ृ ष्टकताचको हतकेलामा छ भन्र्े तथ्यलाई साँर्ो
रूपमा बझ्
ु र् सक्छ? उहाँले मार्वजानतको नर्यनतलाई शासर् र नर्यन्त्रण गर्चह
ु ु न्छ भन्र्े तथ्यलाई
ध्यार्मा राख्दै , मार्वजानतले सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतामाचथ कस्तो मर्ोवनृ त राख्र्ुपछच ? अदहले
यो तथ्यको सामर्ा गर्े हरे क मार्वजानतले आफ्र्ो लाचग गर्ैपर्े नर्णचय त्यही र्ै हो।
मानव जीवनका र् महत्वपूर्छ मोडहरू
आफ्र्ो जीवर्कालमा, हरे क व्यम्क्त र्ै महत्त्वपूणच मोडहरूको श्रंि
ृ लामा पुग्छर् ्। व्यम्क्तको

जीवर्को नर्यनतलाई नर्धाचरण गर्े अत्यन्तै आधारभत
ू , र अत्यन्तै महत्त्वपण
ू च र्रणहरू नयर्ै हुर् ्।
हरे क व्यम्क्तले आफ्र्ो जीवर्कालमा पार गर्ैपर्े यी मागचचर्न्हहरूको छोटकरी व्याख्या नर्म्र्ार्ुसार
ददइएको छ।

पहहलो महत्वपूर्छ मोड: जन्म
व्यम्क्तको जन्म कहाँ हुन्छ, नतर्ीहरू कुर् पररवारमा जन्मन्छर् ्, उसको र्लङ्ग्ग, रूप, अनर्
जन्मको समय—व्यम्क्तको जीवर्को पदहलो महत्वपूणच मोडका षववरणहरू नयर्ै हुर् ्।

कसैले पनर् यो मोडको कुर्ै नर्म्श्र्त षववरण छर्ौट गर्च सक्दै र्; ती सबै सम्ृ ष्टकताचले धेरै

पदहले र्ै अचिम रूपमा नर्धाचररत गर्चभ
ु एको हुन्छ। कुर्ै पनर् हालतमा बादहरी वातावरणले नतर्लाई
प्रभाषवत गदै र्, अनर् कुर्ै पनर् मार्व नर्र्मचत तत्वहरूले यी तथ्यहरूलाई पररवतचर् गर्च सक्दै र्र् ्,
जसलाई सम्ृ ष्टकताचले पदहले र्ै पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको हुन्छ। व्यम्क्तको जन्म हुर्ु भर्ेको त्यस
व्यम्क्तको लाचग सम्ृ ष्टकताचले बन्दोबस्त गर्ुचभएको नर्यनतको पदहलो र्रणलाई उहाँले पदहले र्ै
परू ा गररसक्र्ुभएको छ भन्र्े हो। यी सबै कुराहरूलाई धेरै पदहले र्ै अचिम रूपमा उहाँले पव
ू चनर्धाचररत

गररसक्र्ुभएको हुर्ाले, तीमध्ये कुर्ै पनर् कुरालाई पररवतचर् गर्े शम्क्त कसैसँग हुँदैर्। व्यम्क्तको
पनछको नर्यनत जस्तोसक
ु ै भए तापनर्, व्यम्क्तको जन्मका पररम्स्थनतहरू पूवचनर्धाचररत हुन्छर् ्, र
ती त्यस्तै रहन्छर् ्; नतर्लाई व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतले कुर्ै पनर् हालतमा प्रभाषवत गदै र्, र्
त नतर्ले व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतमाचथ रहे को सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई र्ै प्रभाव पाछच ।
१. सक्ृ ष्टकताछका योजनाहरूद्वारा एउटा नयािँ जीवन जन्मन्र्
पदहलो महत्वपूणच मोडको कुर् षववरणलाई—जन्मर्े स्थार्, उसको पररवार, उसको र्लङ्ग्ग,

शारीररक रूप, ऊ जन्मर्े समयमध्ये कुर्लाई—व्यम्क्तले छर्ौट गर्च सक्छ? अवश्य र्ै, व्यम्क्तको
जन्म एउटा नर्म्ष्क्रय घटर्ा हो। कुर्ै व्यम्क्त कुर्ै स्थार्मा, कुर्ै नर्म्श्र्त समयमा, कुर्ै नर्म्श्र्त
पररवारमा, कुर्ै नर्म्श्र्त शारीररक रूप र्लएर अर्ायासै जन्मन्छ; कुर्ै व्यम्क्त अर्ायासै कुर्ै

नर्म्श्र्त पररवारको सदस्य, कुर्ै नर्म्श्र्त पाररवाररक वक्ष
ृ को हाँगा बन्छ। जीवर्को यो पदहलो

महत्वपूणच मोडमा व्यम्क्तसँग कुर्ै षवकल्प हुँदैर्, बरु ऊ त सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाहरूअर्ुसार नर्म्श्र्त
गररएको वातावरणमा, व्यम्क्तको जीवर्कालसँग घनर्ष्ट रूपमा सम्बम्न्धत रहे को नर्म्श्र्त पररवार,
नर्म्श्र्त र्लङ्ग्ग र स्वरूपमा, र नर्म्श्र्त समयमा जन्मन्छ। यो महत्त्वपूणच बबन्दम
ु ा व्यम्क्तले के
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गर्च सक्छ? स्पष्टै छ, व्यम्क्तको जन्मसम्बन्धी यीमध्ये कुर्ै पनर् षववरणलाई व्यम्क्तले छर्ौट
गर्च पाउँ दै र्। सम्ृ ष्टकताचको पूवचनर्धाचररत योजर्ा र उहाँको मागचनर्दे शर् र्भएको भए, यो संसारमा

र्याँ जन्मर्े जीवर्लाई कहाँ जार्े वा कहाँ बस्र्े सो थाहा हुर्ेचथएर्, उसको कुर्ै सम्बन्ध हुर्ेचथएर्,
ऊ कहीीँको पनर् हुर्ेचथएर्, र उसको वास्तषवक घर हुर्ेचथएर्। तर सम्ृ ष्टकताचको कुशल बन्दोबस्तको
कारणले गदाच, यो र्याँ जीवर्ले बस्र्े ठाउँ , आमाबाबु, उसले आफ्र्ो भन्र् सक्र्े ठाउँ , र इष्टर्मत्र

पाउँ छ, अनर् त्यो जीवर्ले आफ्र्ो यात्रालाई अनघ बढाउँ छ। यो प्रकक्रयाभरर, यस र्याँ जीवर्को
मत
ू चरूप प्रकटीकरणलाई सम्ृ ष्टकताचको योजर्ाले नर्धाचररत गछच , अनर् यसले पनछ प्राप्त गर्े सबै

कुरा सम्ृ ष्टकताचले र्ै यसलाई ददर्ुहुन्छ। आफ्र्ो र्ाममा केही पनर् र्रहे को त्यनतकै तैरररहे को शरीर,
क्रर्मक रूपमा दे ह र मासु, दे ख्र् सककर्े, मूतच मार्व प्राणी, परमेश्वरका सम्ृ ष्टहरूमध्ये एउटा बन्छ,

जसले षवर्ार गछच , सास फेछच , अनर् तातो र चर्सोको अर्ुभव गछच ; जसले भौनतक संसारमा सम्ृ ष्ट
गररएको प्राणीका सामान्य कक्रयाकलापहरूमा सहभाचगता जर्ाउर् सक्छ; अनर् जसले सम्ृ ष्ट गररएको

मार्वले जीवर्मा अर्ुभव गर्ुचपर्े सबै कुराहरूलाई अर्ुभव गर्ेछ। व्यम्क्तको जन्मलाई सम्ृ ष्टकताचले
पूवचनर्धाचरण गर्ुचको अथच उहाँले त्यस व्यम्क्तलाई बाँच्र्को लाचग र्ादहर्े सबै कुरा ददर्ुहुन्छ भन्र्े
हो; अनर् त्यसरी र्ै, व्यम्क्त जम्न्मएको छ भन्र्े तथ्यको अथच उसले बाँच्र्को लाचग र्ादहर्े सबै

कुरा सम्ृ ष्टकताचबाट प्राप्त गर्ेछ, अनर् यसपनछ, नतर्ीहरू सम्ृ ष्टकताचले ददर्ुभएको र सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकताको अधीर्मा रहे को अको स्वरूपमा म्जउर्ेछर् ् भन्र्े हो।

२. र्कन फरक-फरक मानवजातत फरक-फरक पररक्स्थततहरूमा जन्मन्र्न ्
मानर्सहरूले प्रायजसो यदद नतर्ीहरूको पुर्जचन्म भयो भर्े, यो एउटा षवर्शष्ट पररवारमा हुर्ेछ
भर्ेर कल्पर्ा गर्च मर् पराउँ छर् ्; यदद नतर्ीहरू मदहलाको रूपमा जन्मेका चथए भर्े, नतर्ीहरू

दहउँ जस्तै सेतो दे खिर् र नतर्ीहरूलाई सबैले माया गरे को र्ाहन्छर् ,् अनर् नतर्ीहरू पुरुि चथए भर्े

कुर्ै कुराको पनर् कमी र्भएको सारा संसार आफ्र्ो र्ुट्कीमा नर्यन्त्रण गर्े राजकुमार बन्र्

र्ाहन्छर् ्। आफ्र्ो जन्मको बारे मा षवर्भन्र् भ्रमहरू बोकी कष्ट भोग्र्ेहरू, अनर् आफ्र्ो पररवार,
आफ्र्ो रूप, आफ्र्ो र्लङ्ग्ग, अनर् आफू जन्मेको समयप्रनत अत्यन्तै असन्तष्ु ट हुर्ेहरू पनर् छर् ्।
तैपनर् मानर्सहरूले नतर्ीहरू ककर् नर्म्श्र्त पररवारमा जन्मे वा ककर् नतर्ीहरूको रूप नर्म्श्र्त
प्रकारको छ भन्र्े कदहल्यै बुझ्दै र्र् ्। नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरू जहाँ जन्मे पनर् वा नतर्ीहरूको रूप

जस्तो भए पनर्, नतर्ीहरूले षवर्भन्र् भूर्मका नर्वाचह गर्ुचपछच र सम्ृ ष्टकताचको व्यवस्थापर्का फरकफरक र्मसर्हरू परू ा गर्चप
ु छच , र यो उद्दे श्य कदहल्यै पररवतचर् हुर्ेछैर् भन्र्े थाहा हुँदैर्। सम्ृ ष्टकताचको
र्जरमा, व्यम्क्त जन्मर्े स्थार्, उसको र्लङ्ग्ग, र उसको शारीररक रूप सबै अस्थायी कुराहरू हुर् ्।

ती सारा मार्वजानतप्रनतको उहाँको व्यवस्थापर्को हरे क र्रणका अत्यन्तै सार्ा कणहरू, सूक्ष्म
चर्न्हहरूका श्रंि
ृ ला मात्रै हुर् ्। र व्यम्क्तको वास्तषवक गन्तव्य र पररणामलाई कुर्ै पनर् नर्म्श्र्त
र्रणमा भएको नतर्ीहरूको जन्मले होइर्, बरु नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर्मा पूरा गर्े र्मसर्ले, र
उहाँको व्यवस्थापर् योजर्ा परू ा भएपनछ नतर्ीहरूमाचथ सम्ृ ष्टकताचले गर्चह
ु ु र्े न्यायले नर्धाचररत गछच ।
हरे क प्रभावको लाचग एउटा कारण हुन्छ, र कारणषवर्ा कुर्ै प्रभाव हुँदैर् भन्र्े भर्ाइ छ।
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तसथच, व्यम्क्तको जन्म उसको वतचमार् जीवर् र उसको पदहलेको जीवर् दव
ु ैसँग अत्यावश्यक रूपमा

र्ै जोडडएको हुन्छ। यदद व्यम्क्तको मत्ृ युले उसको हालको जीवर् अवचधलाई समाप्त गछच भर्े,
व्यम्क्तको जन्म ताजा र्क्रको सरु
ु वात हो; यदद परु ार्ो र्क्रले व्यम्क्तको अनघल्लो जीवर्लाई
प्रनतनर्चधत्व गछच भर्े, र्याँ र्क्र स्वाभाषवक रूपमा र्ै नतर्ीहरूको वतचमार् जीवर् हो। व्यम्क्तको

जन्म उसको षवगतको जीवर्का साथै उसको वतचमार् जीवर्सँग जोडडएको हुर्े हुर्ाले, व्यम्क्तको
जन्मसँग सम्बम्न्धत स्थार्, पररवार, र्लङ्ग्ग, स्वरूप, र अरू त्यस्तै तत्वहरू सबै र्ै व्यम्क्तको षवगत

र वतचमार् जीवर्सँग सम्बम्न्धत हुन्छर् ्। यसको अथच के हो भर्े व्यम्क्तको जन्मसम्बन्धी
तत्वहरूलाई व्यम्क्तको अनघल्लो जीवर्ले मात्रै प्रभाव पार्े होइर्, बरु नतर्लाई त व्यम्क्तको वतचमार्

जीवर्को नर्यनतले पनर् नर्धाचररत गछच , जसले मानर्सहरू ककर् षवर्भन्र् पररम्स्थनतहरूमा जन्मन्छर् ्
भन्र्े कुरालाई स्पष्ट पाछच : कनत जर्ा गररब पररवारमा जन्मन्छर् ्, अरू धर्ी पररवारमा। कनत

जर्ा सवचसाधारण वगचका हुन्छर् ्, अरू षवर्शष्ट घरार्ाका। कनत जर्ा दक्षक्षणमा जन्मन्छर् ्, अरू
उिरमा। कनत जर्ा मरुभूर्ममा जन्मन्छर् ्, अरू हराभरा जर्मर्मा। कनतपय मानर्सहरूको जन्म

हुँदा हिच, िुशी, र धूमधाम हुन्छ; अरूको जन्मले आँसु, संकष्ट, र षवपषि ल्याउँ छ। कनत जर्ा प्यारो
बन्र् जन्मन्छर् ्, अरू झारजस्तो पन्छ्याइर्को लाचग जन्मन्छर् ्। कनत जर्ा उत्कृष्ट षवशेिताहरू
र्लएर जन्मन्छर् ्, अरू कुदटल मनतका भई जन्मन्छर् ्। कनत जर्ा हे दाच सुन्दर दे खिन्छर् ्, अरू कुरूप

दे खिन्छर् ्। कनत जर्ा आधारातमा जन्मन्छर् ्, अरू मध्येददर्को तातो घाममा जन्मन्छर् ्। … सबै
वगचका मानर्सहरूको जन्म सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूका नर्म्म्त साँचर्राखिददर्ुभएको नर्यनतद्वारा

नर्धाचररत गररन्छर् ्; नतर्ीहरूको जन्मले नतर्ीहरूको वतचमार् जीवर्को नर्यनतका साथै नतर्ीहरूले

नर्वाचह गर्े भूर्मका अनर् नतर्ीहरूले पूरा गर्े र्मसर्लाई नर्धाचररत गछच । यो सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकताको अधीर्मा हुन्छ, उहाँले र्ै यसलाई पव
ू चनर्धाचररत गर्चभ
ु एको हुन्छ; पदहलेबाटै
नर्धाचररत गररएको यो नर्यनतबाट कोही पनर् उम्कर् सक्दै र्, कसैले पनर् आफ्र्ो जन्मलाई पररवतचर्
गर्च सक्दै र्, अनर् कसैले पनर् आफ्र्ो नर्यनतलाई छर्ौट गर्च सक्दै र्।
िोस्रो महत्वपूर्छ मोड: हुकछनु-बढ्नु
मानर्सहरू जर्
ु प्रकारको पररवारमा जन्मन्छर् ् त्यसको आधारमा, नतर्ीहरू घरको फरक-फरक

वातावरणमा हुकचन्छर् ् र नतर्ीहरूले आफ्र्ा आमाबाबुबाट फरक-फरक पाठहरू र्सक्छर् ्। व्यम्क्त
कसरी वयस्क हुँदै जान्छ त्यसका अवस्थाहरूलाई यी तत्वहरूले नर्धाचररत गछच र् ्, र हकचर्ु-बढ्र्ुले
व्यम्क्तको जीवर्को दोस्रो महत्त्वपूणच समयबबन्दल
ु ाई प्रनतनर्चधत्व गछच । अवश्य र्ै , यो समयबबन्दक
ु ो
बारे मा पनर् मानर्सहरूसँग कुर्ै षवकल्प हुँदैर्। यो पनर् नर्म्श्र्त, पूवचनर्धाचररत हुन्छ।

१. स ृक्ष्टकताछले हरे क व्यक्क्त वयस्क हुनको लाधग तनक्श्चत अवस्थाहरूको योजना
बनाउनु भएको हुन्र्
व्यम्क्तले आफू हुकचर्े क्रममा उसलाई र्शक्षा ददर्े र प्रभाव पार्े मानर्स, घटर्ा, वा कामकुराहरूलाई छर्ौट गर्च सक्दै र्। व्यम्क्तले कस्तो ज्ञार् वा सीपहरू प्राप्त गछच , उसले के-कस्ता
बार्ी-व्यहोराको षवकास गछच त्यसलाई उसले छर्ौट गर्च सक्दै र्। व्यम्क्तको आमाबाबु र इष्टर्मत्र
2038

को हुन्छर् ्, ऊ कस्तो प्रकारको वातावरणमा हुकचन्छ त्यसको बारे मा व्यम्क्तले केही पनर् बोल्र्
पाउँ दै र्; व्यम्क्तको वररपररका मानर्स, घटर्ा, र काम-कुराहरूसँगको उसको सम्बन्ध, र नतर्ले उसको
षवकासमा कसरी प्रभाव पाछच र् ्, यी सबै व्यम्क्तको नर्यन्त्रणभन्दा बादहरका कुराहरू हुर् ्। त्यसो
भए, कसले यी कुराहरूको नर्णचय गछच ? कसले नतर्को व्यवस्थापर् गछच ? मानर्सहरूसँग यस षवियमा

कुर्ै षवकल्प र्हुर्े हुर्ाले, नतर्ीहरूले यी कुराहरू आफ्र्ो लाचग नर्णचय गर्च र्सक्र्े हुँदा, र अवश्य
पनर् नतर्ले स्वाभाषवक रूपमै आकार र्र्लर्े हुँदा, भन्र्ै पदै र्, यी मानर्सहरू, घटर्ाहरू, र काम-

कुराहरूको नर्माचण सम्ृ ष्टकताचकै हातमा छ। अवश्य र्ै, जसरी सम्ृ ष्टकताचले हरे क व्यम्क्तको जन्मको
िास पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ, त्यसरी र्ै उहाँले व्यम्क्त कस्ता िास पररम्स्थनतहरूमा
हुकचन्छ भन्र्े कुराको पनर् बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ। यदद व्यम्क्तको जन्मले उसको वररपररका
मानर्सहरू, घटर्ा, र काम-कुराहरूलाई पररवतचर् गछच भर्े, त्यस व्यम्क्तको वद्
ृ चध र षवकासले पनर्
नतर्लाई अवश्य र्ै प्रभाव पार्ेछ। उदाहरणको लाचग, कनतपय मानर्सहरू गररब पररवारमा

जन्मन्छर् ्, तर धर्सम्पषिले घेररएर हुकचन्छर् ्; अरू सम्पन्र् पररवारमा जन्मन्छर् ्, तर नतर्ीहरूको
पररवारको सम्पषिमा ह्रास आएको कारणले, नतर्ीहरू गररब वातावरणमा हुकचन्छर् ्। कसैको जन्मलाई
नर्म्श्र्त नर्यमले सञ्र्ार्लत गदै र्, र कुर्ै पनर् व्यम्क्त अपररहायच, नर्म्श्र्त पररम्स्थनतहरूमा

हुकँदै र्। यी कुराहरू व्यम्क्तले कल्पर्ा वा नर्यन्त्रण गर्च सक्र्े कुराहरू होइर्र् ्; ती व्यम्क्तको
नर्यनतका उपजहरू हुर् ्, र व्यम्क्तकै नर्यनतले नतर्लाई नर्धाचरण गरे को हुन्छ। अवश्य र्ै, मूल
रूपमा, यी कुराहरू हरे क व्यम्क्तको लाचग सम्ृ ष्टकताचले पूवचनर्धाचररत गररददर्ुभएको नर्यनतद्वारा
नर्धाचररत हुन्छर् ्; व्यम्क्तको नर्यनतमाचथ सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता अनर् यसको नर्म्म्त उहाँको
योजर्ाद्वारा ती कुराहरू नर्धाचररत हुन्छर् ्।
२. मातनसहरू हुकछने ववमभन्न पररक्स्थततहरूले फरक-फरक भूममकाहरू पैिा गर्छ न ्
व्यम्क्तको

जन्मका

पररम्स्थनतहरूले

आधारभूत

रूपमा

नतर्ीहरू

हुकचर्े वातावरण र
पररम्स्थनतहरूलाई स्थाषपत गछच र् ्, त्यसै गरी, व्यम्क्त जुर् पररम्स्थनतहरूमा हुकचन्छ ती उसको
जन्मका पररम्स्थनतहरूका उपज हुर् ्। यस अवचधमा, व्यम्क्तले भािा र्सक्र् सरु
ु गछच , र व्यम्क्तको
मम्स्तष्कले षवर्भन्र् र्याँ कुराहरू भेट्र्े र आत्मसात ् गर्े गछच , जुर् प्रकक्रयाको अवचधमा व्यम्क्त

नर्रन्तर वद्
ृ चध भइरहे को हुन्छ। व्यम्क्तले आफ्र्ो कार्ले सुन्र्े, आफ्र्ो आँिाले दे ख्र्े, र आफ्र्ो
मम्स्तष्कले र्लर्े कुराहरूले बबस्तारै उसको र्भत्री संसारलाई भछच र र्लायमार् बर्ाउँ छ। व्यम्क्तको
सम्पकचमा आउर्े मानर्सहरू, घटर्ा, र षवर्भन्र् कुराहरू; उसले र्सक्र्े सामान्य र्ेतर्ा, ज्ञार्, र

सीपहरू; अनर् व्यम्क्तलाई र्सकाइर्े वा उसको मम्स्तष्कमा हार्लर्े उसलाई प्रभाव पार्े षवर्ारशैलीहरूले व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतलाई नर्दे र्शत गर्ेछ र प्रभाव पार्ेछ। व्यम्क्तले हुकचर्े क्रममा
र्सक्र्े भािा र उसको षवर्ार-शैलीलाई उसले आफ्र्ो जवार् अवस्थामा बबताएको वातावरणबाट
अलग गर्च सककँदै र्, र त्यो वातावरणमा आमाबाबु र दाजुभाइ वा दददीबदहर्ी, अनर् नतर्ीहरूका

आसपासका अरू मानर्सहरू, घटर्ा, र षवर्भन्र् कुराहरू पछच र् ्। त्यसैले, व्यम्क्तको षवकासको क्रम
ऊ हुकचर्े वातावरणले नर्धाचरण गछच , र यो अवचधमा उसको सम्पकचमा आउर्े मानर्सहरू, घटर्ा, र
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अन्य कुराहरूमा पनर् नर्भचर हुन्छ। व्यम्क्त जुर् अवस्थाहरूमा हुकचन्छ त्यो धेरै पदहले र्ै अचिम
रूपमा पूवचनर्धाचररत गररएको हुर्े हुर्ाले, यो प्रकक्रयाको अवचधमा ऊ जुर् वातावरणमा हुकचन्छ, त्यो

पनर् स्वाभाषवक रूपमै पव
ू चनर्धाचररत गररएको हुन्छ। व्यम्क्तका षवकल्प र रुचर्हरूद्वारा यसको
नर्णचय गररँदैर्, बरु सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाहरूअर्ुरूप, सम्ृ ष्टकताचका सावधार्ीपूणच बन्दोबस्त र
व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतमाचथको उहाँको सावचभौर्मकताद्वारा नर्धाचररत गररन्छ। तसथच , वद्
ृ चध

हुर्े क्रममा कुर्ै पनर् व्यम्क्तले भेट्र्े मानर्सहरू, अनर् नतर्ीहरूको सम्पकचमा आउर्े अन्य कुराहरू
सबै र्ै सम्ृ ष्टकताचको योजर्ाबद्ध कायच र बन्दोबस्तसँग स्वाभाषवक रूपमै जोडडएका हुन्छर् ्।
मानर्सहरूले यस प्रकारका जदटल पारस्पररक सम्बन्धहरूलाई पूवाचर्ुमार् गर्च सक्दै र्र् ्, र् त
नतर्ीहरूले नतर्लाई नर्यन्त्रण गर्च वा बुझ्र् र्ै सक्छर् ्। व्यम्क्त हुकचर्े वातावरणलाई षवर्भन्र्
फरक-फरक कुराहरू र मानर्सहरूले प्रभाव पाछच र् ्, र कुर्ै पनर् मानर्सले त्यस्ता सम्बन्धहरूको
षवशाल जालोलाई बन्दोबस्त गर्च वा योजर्ाबद्ध गर्च सक्दै र्। सम्ृ ष्टकताचबाहे क कुर्ै पनर् व्यम्क्त

वा थोकले सबै मानर्सहरू, काम-कुरा अनर् घटर्ाहरूको दे िा पराइलाई नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्, र्

त नतर्ीहरूले आफूलाई कायम गर्च वा नतर्ीहरू हराएर जार्े प्रकक्रयालाई र्ै नर्यन्त्रण गर्च सक्छर् ्,
अनर् यस्तै सम्बन्धहरूको षवशाल जालोले र्ै व्यम्क्तको षवकासलाई सम्ृ ष्टकताचले पूवचनर्धाचररत

गर्ुचभएअर्ुसार आकार ददन्छ र मानर्सहरू हुकचर्े षवर्भन्र् वातावरणहरूको नर्माचण गछच ।
मानर्सहरूले आफ्र्ा र्मसर् सफलतापव
ू चक पूरा गर्च सकूर् ् भर्ेर ठोस, बर्लया जगहरू बसाल्दै ,
यसले र्ै सम्ृ ष्टकताचको व्यवस्थापर् कायचका लाचग आवश्यक षवर्भन्र् भूर्मकाहरू नर्माचण गछच ।
तेस्रो महत्वपूर्छ मोड: स्वतन्त्रता
व्यम्क्त बाल्यकाल, ककशोरावस्था पार गरे र, क्रर्मक रूपमा र अपररहायच रूपमा पररपक्वतामा

पग
ु ेपनछ, उसले र्लर्े अको र्रण भर्ेको आफ्र्ो जवार् अवस्थाबाट अलग भएर, आफ्र्ा
बाबुआमालाई बबदा गर्ुच अनर् अगाडडको बाटोलाई स्वतन्त्र वयस्कको रूपमा सामर्ा गर्ुच हो। यस
षवन्दम
ु ा, वयस्कले सामर्ा गर्ै पर्े सबै मानर्सहरू, घटर्ा, अनर् अन्य कुराहरूलाई नतर्ीहरूले

सामर्ा गर्ुचपछच , नतर्ीहरूका अनघ आफै प्रस्तुत हुँदै आउर्े नतर्ीहरूको नर्यनतका सबै भागहरूलाई
सामर्ा गर्ुचपछच । व्यम्क्तले पार गरे र जार्ैपर्े तेस्रो समयषवन्द ु यही हो।
१. स्वतन्त्र बतनसकेपतर्, व्यक्क्तले सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकतालाई अनुभव गनछ थाल्र्
यदद व्यम्क्तको जन्म र हुकाचइ व्यम्क्तको नर्यनतको लाचग जग बसाल्र्े उसको जीवर् यात्राको
“तयारी अवचध” हो भर्े, व्यम्क्तको स्वतन्त्रता उसको आफ्र्ो जीवर्को नर्यनतसँगको उसको
आत्मालापको सुरुवात हो। यदद व्यम्क्तको जन्म र हुकाचइ नतर्ीहरूको जीवर्को नर्यनतको लाचग
नतर्ीहरूले साँर्ेर राख्र्े सम्पषि हो भर्े, व्यम्क्तको स्वतन्त्रता उर्ीहरूले त्यो धर् िर्चर् सरु
ु गर्े

वा धर् थप्र् सुरु गर्े समय हो। जब व्यम्क्तले आफ्र्ा आमाबाबुलाई छोडेर स्वतन्त्र बन्छ, तब

उसले सामर्ा गर्े सामाम्जक अवस्थाहरू, र उसको नर्म्म्त उपलब्ध हुर्े कामको प्रकार र जीषवका
दव
ु ैलाई उसको नर्यनतले तय गछच र उसको आमाबाबुसँग यसको कुर्ै सम्बन्ध हुँदैर्। कनतपय
मानर्सहरूले कलेजमा राम्रो षविय रोज्छर् ् अनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर् यात्रामा पदहलो षवजयी
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छलाङ्ग्ग मादै , दीक्षान्तपनछ सन्तोिजर्क जाचगर पाउँ छर् ्। कनतपय मानर्सहरूले षवर्भन्र् प्रकारका

फरक-फरक सीप र्सक्छर् ् र त्यसमा पोख्त हुन्छर् ् तैपनर् नतर्ीहरूले आफ्र्ो नर्म्म्त उपयुक्त
जाचगर कदहल्यै भेट्टाउँ दै र्र् ् वा आफूलाई उपयक्
ु त पद कदहल्यै पाउँ दै र्र् ्, जीषवका प्राप्त गर्चु त
परै

जाओस ्; नतर्ीहरूको जीवर् यात्राको सुरुमा, नतर्ीहरू हरे क मोडमा ठक्कर िान्छर् ्,

समस्याहरूद्वारा गाँम्जएकोले नतर्ीहरूको भषवष्य नर्राशाजर्क बन्छ र नतर्ीहरूको जीवर्

अनर्म्श्र्त हुन्छ। कनतपय मानर्सहरू आफ्र्ा अध्ययर्मा लगर्शील भएर लाचगपछच र् ्, तैपनर् उच्र्
र्शक्षा प्राप्त गर्े हरे क मौकालाई लक्ष्यको र्म्जक पग
ु ेर पनर् गम
ु ाउँ छर् ्; सफलता हार्सल गर्े त

नतर्ीहरूको नर्यनतमा र्ै लेखिएको छै र् जस्तो दे खिन्छ, नतर्ीहरूको जीवर् यात्राको प्रारम्म्भक

आकाङ्ग्क्षा हावामा बबलाएर जान्छ। अगाडडको बाटो सहज छ कक ढुङ्ग्गैढुङ्ग्गाको छ भन्र्े कुरा थाहा
र्भएपनछ, नतर्ीहरूले मार्व नर्यनत कनत पररवतचर्शील हुँदो रहे छ भन्र्े पदहलोपटक अर्ुभव गछच र् ्,
तसथच जीवर्लाई अपेक्षा र भयको साथ र्लन्छर् ्। कनतपय मानर्सहरू त्यनत र्शक्षक्षत र्भए पनर्,
पुस्तकहरू लेख्छर् ् अनर् नर्कै ख्यानत कमाउँ छर् ्; कनतपय मानर्सहरू पूणच रूपमा असाक्षर भए

पनर्, व्यापारमा पैसा कमाउँ छर् ् र आफ्र्ो लाचग आफै कमाउर् सक्छर् ्…। व्यम्क्तले कुर् पेशा
अपर्ाउँ छ, उसले कसरी ददर्र्ायच गछच : के यी कुराहरूमा मानर्सहरूले असल कक िराब नर्णचय

गछच र् ् भन्र्े बारे मा नतर्ीहरूको कुर्ै नर्यन्त्रण हुन्छ र? के यी कुराहरू मानर्सहरूको इच्छा र
नर्णचयहरूअर्रू
ु प हुन्छर् ् र? धेरैजसो मानर्सहरूका कामर्ाहरू यस्ता हुन्छर् ्: थोरै काम गरे र धेरै
कमाइ गर्े, घाम र झरीमा कडा पररश्रम र्गर्े, राम्रो लुगा लगाउर्े, जहाँसुकै भए पनर् हाँसीिुशी

बस्र्े, अरूभन्दा माचथ उठ्र्े, र आफ्र्ा पुिाचहरूका नर्म्म्त इज्जत कमाउर्े। मानर्सहरूले र्सद्धताको
आशा गछच र् ्, तर जब नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर् यात्राका प्रथम पाइलाहरू र्ाल्छर् ्, नतर्ीहरूले

बबस्तारै मार्व नर्यनत कनत अर्सद्ध छ भन्र्े महसस
ु गछच र् ्, अनर् कसैले आफ्र्ो भषवष्यको लाचग
साहर्सक योजर्ाहरू बर्ाउर् सके पनर् र उसले आँदटला कल्पर्ाहरू गर्च सके पनर्, आफ्र्ा
सपर्ाहरूलाई वास्तषवक तुल्याउर्े क्षमता वा शम्क्त कसैसँग छै र्, र आफ्र्ो भषवष्यलाई नर्यन्त्रण

गर्े हैर्सयत कसैसँग छै र् भन्र्े कुरालाई साँर्ो रूपमा पदहलोपटक बुझ्छर् ्। व्यम्क्तका सपर्ाहरू

अनर् उसले सामर्ा गर्ुचपर्े वास्तषवकताहरूको बीर्मा जदहल्यै पनर् केही र् केही दरू ी हुन्छ;
व्यम्क्तले जे र्ाहे को हुन्छ त्यस्तो कदहल्यै हुँदैर्, अनर् त्यस्ता वास्तषवकताहरूको सामर्ा
गररसकेपनछ, मानर्सहरूले कदहल्यै पनर् सन्तुम्ष्ट वा तम्ृ प्त हार्सल गर्च सक्दै र्र् ्। कनतपय

मानर्सहरूले आफ्र्ै नर्यनत पररवतचर् गर्े प्रयासस्वरूप, आफ्र्ो जीषवका र भषवष्यको िानतर,
कल्पर्ा गर्च सककर्े कुर्ै पनर् हदसम्म लाचगपछच र् ्, ठूला-ठूला प्रयासहरू गछच र् ् र धेरै पररत्यागहरू

गछच र् ्। तर अम्न्तममा, नतर्ीहरूका आफ्र्ै कदठर् पररश्रमद्वारा आफ्र्ा सपर्ाहरू र इच्छाहरूलाई
पूरा गर्च सके भर्े पनर्, नतर्ीहरूले आफ्र्ो नर्यनत कदहल्यै पररवतचर् गर्च सक्दै र्र् ्, अनर् नतर्ीहरूले
जनत धेरै दृढताको साथ प्रयास गरे पनर्, नर्यनतले नतर्ीहरूका नर्म्म्त जे छुट्याएर राखिददएको छ

त्योभन्दा बढी नतर्ीहरूले प्राप्त गर्च सक्दै र्र् ्। क्षमता, बौद्चधकता, र इच्छाशम्क्त जे-जस्तो भए
पनर्, नर्यनतको अगाडड मानर्सहरू सबै उस्तै हुर् ्, जसले ठूलो र सार्ो, उर् र र्ीर्, श्रेष्ठ र तुच्छबीर्
कुर्ै भेदभाव गदै र्। व्यम्क्तले कुर् पेशा अपर्ाउँ छ, उसले बाँच्र्को लाचग के गछच , र उसले जीवर्मा
2041

कनत सम्पषि जम्मा गछच भन्र्े कुरालाई उसका बाबुआमा, उसको प्रनतभा, उसका प्रयासहरू वा
उसका महत्वाकांक्षाहरूले नर्धाचररत गदै र्र् ्, ती कुरा त सम्ृ ष्टकताचले र्ै पूवचनर्धाचररत गर्ुचहुन्छ।

२. आफ्ना बाबु आ मालाई र्ोडे र जीवन-मञ्चमा उत्सु क ताका साथ आफ्नो भू ममका खे ल्न

सु रु गनुछ

जब व्यम्क्त पररपक्वतामा पग्ु छ, ऊ आफ्र्ा बाबआ
ु मालाई छोडेर आफै अनघ बढ्र् सक्छ, र

यही षवन्दम
ु ा र्ै व्यम्क्तले साँच्र्ै आफ्र्ो भूर्मका नर्वाचह गर्च सुरु गछच , बादल हट्छ अनर् जीवर्मा

व्यम्क्तको उद्दे श्य बबस्तारै स्पष्ट हुँदै जान्छ। र्ाम मात्रको लाचग, व्यम्क्त आफ्र्ो बाबुआमासँग
र्म्जकको सम्बन्धमा र्ै रहन्छ, तर आमाबाबुसँग व्यम्क्तको जीवर्को र्मसर् र उसले िेल्र्े
भूर्मकाको कुर्ै सम्बन्ध र्हुर्े भएकोले, सारगत दहसाबमा व्यम्क्त क्रर्मक रूपमा आत्मनर्भचर बन्दै
जाँदा यो घनर्ष्ठ सम्बन्ध तोडडन्छ। जैषवक दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, अवर्ेतर् दहसाबले मानर्सहरू

आफ्र्ा बाबुआमामा आचश्रत र्भई बस्र् सक्दै र्र् ्, तर वस्तुगत रूपमा भन्दा, जब नतर्ीहरू पूणच

रूपमा वद्
ृ चध हुन्छर् ्, नतर्ीहरूको जीवर् नतर्ीहरूका बाबुआमाको भन्दा पूणच रूपमा अलग हुन्छ र
आफूले व्यम्क्तगत रूपमा र्लएका भूर्मकाहरूलाई र्ै नतर्ीहरू नर्वाचह गछच र् ्। जन्म ददर्े र
हुकाचउर्ेबाहे क, अर्भभावकको रूपमा रहे को आमाबाबक
ु ो म्जम्मेवारी भर्ेको नतर्ीहरूलाई हुकचर्को
नर्म्म्त औपर्ाररक वातावरण ददर्ु मात्रै हो, ककर्भर्े सम्ृ ष्टकताचको पव
ू चनर्धाचररत योजर्ाले बाहे क

व्यम्क्तको नर्यनतमा अरू केहीले पनर् प्रभाव पादै र्। आफ्र्ो भषवष्य कस्तो हुर्ेछ भर्ेर कसैले
पनर् नर्यन्त्रण गर्च सक्दै र्; धेरै पदहले अचिम रूपमा र्ै यसको पूवचनर्धाचरण गररएको हुन्छ, र
व्यम्क्तको बाबुआमाले समेत उसको नर्यनत पररवतचर् गर्च सक्दै र्। नर्यनतको बारे मा भन्दा, हरे क

व्यम्क्त स्वतन्त्र हुन्छ, र हरे कको आ-आफ्र्ै नर्यनत हुन्छ। त्यसैले, कसैको बाबआ
ु माले उसको
जीवर्को नर्यनतलाई रोक्र् वा उसले जीवर्मा िेल्र्े भर्ू मकामा अर्लकनत पनर् प्रभाव पार्च सक्दै र्।
के भन्र् सककन्छ भर्े, व्यम्क्तले जुर् पररवारमा जम्न्मर्े र जुर् वातावरणमा हुकचर्े नर्यनत ल्याएर
आएको हुन्छ, त्यो जीवर्मा व्यम्क्तको र्मसर्लाई पूरा गर्े पूवचसतच बाहे क केही पनर् होइर्।

नतर्ीहरूले कुर्ै पनर् हालतमा व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतलाई नर्धाचररत गदै र्र् ् वा जर्
ु प्रकारको
नर्यनतमा व्यम्क्तले आफ्र्ो र्मसर् पूरा गछच त्यसलाई नर्धाचररत गदै र्र् ्। यसरी, जीवर्मा व्यम्क्तको

र्मसर्लाई हार्सल गर्चमा उसलाई उसका बाबुआमाले सहयोग गर्च सक्दै र्र् ्, त्यसै गरी, कसैका
आफन्तले व्यम्क्तलाई उसको जीवर्को भूर्मका नर्वाचह गर्च सहयोग गर्च सक्दै र्र् ्। व्यम्क्तले

आफ्र्ो र्मसर् कसरी परू ा गछच र उसले कस्तो प्रकारको म्जउर्े वातावरणमा आफ्र्ो भर्ू मका नर्वाचह

गछच त्यसलाई पूणच रूपमा व्यम्क्तको जीवर्को नर्यनतले र्ै नर्धाचररत गछच । अको शब्दमा भन्दा,
अरू कुर्ै पनर् वस्तुगत अवस्थाहरूले व्यम्क्तको र्मसर्लाई प्रभाव पार्च सक्दै र्, जसलाई सम्ृ ष्टकताचले

र्ै पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको हुन्छ। सबै मानर्सहरू नतर्ीहरू हुकेको वातावरणमा र्ै पररपक्व हुन्छर् ्;
त्यसपनछ, क्रर्मक रूपमा, नतर्ीहरू जीवर्को आफ्र्ै मागचमा दहँ ड्र् सुरु गछच र् ् अनर् सम्ृ ष्टकताचले

नतर्ीहरूका लाचग योजर्ा गररददर्भ
ु एका नर्यनतहरूलाई परू ा गछच र् ्। स्वाभाषवक रूपमा, अर्ायासै,
नतर्ीहरू मार्वजानतको षवशाल समुद्रमा र्मर्सन्छर् ् अनर् नतर्ीहरूको आफ्र्ै जीवर्का पदहरू धारण
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गछच र् ्, जहाँ सम्ृ ष्टकताचको पूवचनर्धाचररत नर्यनतको िानतर, उहाँको सावचभौर्मकताको िानतर, नतर्ीहरूले
सम्ृ ष्ट गररएका प्राणीहरूका रूपमा आफ्र्ा म्जम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्च थाल्छर् ्।
चौथो महत्वपूर्छ मोड: वववाह
व्यम्क्तको उमेर बढ्दै गएपनछ र ऊ पररपक्व भएपनछ, ऊ आफ्र्ा बाबुआमा र ऊ जन्मेको र

हुकेको वातावरणबाट अझै टाढा जान्छ, अनर् जीवर्को ददशा िोज्र् र आफ्र्ो बाबुआमाको भन्दा
फरक शैलीमा जीवर्का आफ्र्ै उद्दे श्यहरूको िोजी गर्च थाल्छ। यो समयमा, अबउप्रान्त उसलाई

उसका बाबुआमाको िाँर्ो हुँदैर्, बरु उसलाई उसले आफ्र्ो जीवर् बबताउर् सक्र्े जीवर्साथी,
अथाचत ् पनत वा पत्र्ीको िाँर्ो हुन्छ, जोसँग उसको नर्यनत घनर्ष्ठ रूपमा गाँर्सएको हुन्छ। त्यसैले,
स्वतन्त्रतापनछको जीवर्को पदहलो घटर्ा षववाह हो, जुर् व्यम्क्तले पार गर्ैपर्े र्ौथो महत्वपूणच
मोड हो।

१. वववाहमा व्यक्क्तगत र्नौटको कुनै ठाउिँ हुिँिैन
षववाह व्यम्क्तको जीवर्को एउटा मुख्य घटर्ा हो; व्यम्क्तले षवर्भन्र् प्रकारका म्जम्मेवारीहरू

र्लर् सरु
ु गर्े, अनर् षवर्भन्र् प्रकारका र्मसर्हरू क्रर्मक रूपमा परू ा गदै जार्े समय यही र्ै हो।
मानर्सहरूले आफैले अर्ुभव गर्ुचभन्दा पदहले षववाहको बारे मा अर्ेक ककर्समका भ्रम बोकेका

हुन्छर् ्, अनर् यी भ्रमहरू नर्कै सुन्दर हुन्छर् ्। स्त्रीहरूले नतर्ीहरूको हुर्ेवाला श्रीमार् नर्कै आकिचक
राजकुमार हुर्ेछ भन्र्े कल्पर्ा गछच र् ्, अनर् पुरुिहरूले दहउँ जस्तै गोरी केटीलाई बबहे गर्ेछु भर्ेर

कल्पर्ा गरे का हुन्छर् ्। यी कल्पर्ाहरूले के दे िाउँ छ भर्े षववाहको लाचग हरे क व्यम्क्तसँग नर्म्श्र्त
आवश्यकताहरू, नतर्ीहरूका आफ्र्ै माग र मापदण्डहरू हुन्छर् ्। यो दष्ु ट युगमा मानर्सहरूलाई
अटुट रूपमा षववाहसम्बन्धी षवकृत सन्दे श ददइन्छ, जसले थप मागहरू पैदा गछच र मानर्सहरूलाई
अर्ेक ककर्समका बोझ अनर् अर्ौठा मर्ोवनृ तहरू प्रदार् गछच , तैपनर् व्यम्क्तले यसलाई जसरी बुझे
पनर्, यसप्रनत व्यम्क्तको मर्ोवनृ त जस्तो भए पनर्, षववाह व्यम्क्तगत छर्ौटको षविय होइर् भन्र्े

कुरा षववाहको अर्भ
ु व गररसकेको कुर्ै पनर् व्यम्क्तलाई थाहा हुन्छ।
व्यम्क्तले आफ्र्ो जीवर्मा धेरै मानर्सहरूलाई भेट्टाउँ छ, तर षववाहमा उसको जीवर्साथी को
बन्र्ेछ भन्र्े कसैलाई पनर् थाहा हुँदैर्। षववाहको षवियमा हरे कसँग नतर्ीहरूका आ-आफ्र्ै षवर्ार
र व्यम्क्तगत अवधारणाहरू हुर्ेभए पनर्, साँर्ो रूपमा अन्त्यमा नतर्ीहरूको जीवर्साथी को बन्र्ेछ

भन्र्े बारे मा कसैले पनर् पव
ू ाचर्म
ु ार् गर्च सक्दै र्, र व्यम्क्तका आफ्र्ै षवर्ारहरूको त्यनत अथच हुँदैर्।
तैँले मर् पराउर्े कुर्ै व्यम्क्तलाई भेदटसकेपनछ, तैँले त्यस व्यम्क्तलाई पाउर्े प्रयास गर्च सक्छस ्;
तर उक्त व्यम्क्त तँप्रनत इच्छुक हुन्छ कक हुँदैर्, तेरो जीवर्साथी बन्र् सक्छ कक सक्दै र् भन्र्े
कुरा तैँले नर्णचय गर्े कुरा होइर्। तैँले माया गरे को मान्छे र्ै तेरो जीवर्साथी बन्र्ेछ भन्र्े

अनर्वायच छै र्; अनर् यसबीर्, तैँले कदहल्यै अपेक्षा र्गरे को व्यम्क्त तेरो जीवर्मा र्प
ु र्ाप प्रवेश
गर्च सक्छ अनर् तेरो जीवर्साथी, तेरो नर्यनतको सबैभन्दा महत्त्वपण
ू च तत्व, तेरो अधाचङ्ग्ग बन्र्

सक्छ, जोसँग तेरो भाग्य अपररहायच रूपमा बाँचधन्छ। त्यसैले , संसारमा करोडौँ षववाहहरू हुर्ेभए
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पनर्, हरे क षववाह फरक छ: कनत षववाहहरूमा असन्तुम्ष्ट छ, कनतमा भर्े िुशी छ; कनत पूवच र
पम्श्र्म लाग्छर् ्, कनत उिर र दक्षक्षण लाग्छर् ्; कनत उिम जोडी बन्छर् ्, कनत उस्तै सामाम्जक

स्तरका हुन्छर् ्; कनत िश
ु ी र सद्भावपण
ू च हुन्छर् ्, कनत पीडा र शोकमा हुन्छर् ्; कनतले अरूप्रनत
डाहा पैदा गछच र् ्, कनतलाई गलत रूपमा बुखझन्छ र आँिा तररन्छ; कनत आर्म्न्दत हुन्छर् ्, कनत

आँसुमा डुब्छर् ् र हैरार् हुन्छर् ्…। यी षवर्भन्र् प्रकारका षववाहमा, मानर्सले षववाहप्रनत बफादाररता
र जीवर्पयचन्त प्रनतबद्धता गछच र् ्; नतर्ीहरूले प्रेम, घनर्ष्ठता, र र्छुट्र्े र्ाता, वा पररत्याग र
असमझदारी प्रकट गछच र् ्। कनतले आफ्र्ो षववाह-सम्बन्धलाई धोका ददन्छर् ्, वा यसलाई घण
ृ ा
समेत गछच र् ्। षववाहले िुशी ल्याए पनर् वा पीडा ददए पनर्, षववाहसम्बन्धी हरे कको र्मसर्

सम्ृ ष्टकताचले र्ै पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको हुन्छ र यो पररवतचर् हुर्ेछैर्; यो र्मसर् हरे कले पूरा गर्ैपर्े
कुरा हो। हरे क षववाहको पछाडड रहर्े हरे क व्यम्क्तको नर्यनत अपररवतचर्ीय छ, जसलाई सम्ृ ष्टकताचले
धेरै पदहले र्ै अचिम रूपमा पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको हुन्छ।
२. वववाह िव
ु ै पक्षका तनयततबाट पैिा हुन्र्
षववाह व्यम्क्तको जीवर्को एउटा महत्त्वपूणच मोड हो। यो व्यम्क्तको नर्यनतको उपज हो र यो

उसको नर्यनतको एउटा महत्त्वपण
ू च कडी हो; यो कुर्ै पनर् व्यम्क्तको व्यम्क्तगत इच्छा वा रुचर्मा

स्थाषपत हुँदैर्, र कुर्ै पनर् बादहरी तत्वहरूद्वारा यो प्रभाषवत हुँदैर्, तर यो पूणचतया दव
ु ै पक्षहरूको
नर्यनतद्वारा नर्धाचररत हुन्छ, दम्पतीका दव
ु ै सदस्यहरूका नर्यनतसम्बन्धी सम्ृ ष्टकताचको बन्दोबस्त
र पूवचनर्धाचरणद्वारा नर्धाचररत हुन्छ। झट्ट हे दाच, मार्वजानतको नर्रन्तरता र्ै षववाहको उद्दे श्य हो
भन्र्ेजस्तो दे खिन्छ, तर िासमा, षववाह भर्ेको आफ्र्ो र्मसर् पूरा गर्चको लाचग व्यम्क्तले पूरा

गर्े षवचधबाहे क केही पनर् होइर्। षववाहमा, मानर्सहरूले अको पस्
ु ता हुकाचउर्े भर्ू मका मात्रै नर्वाचह
गदै र्र् ्; नतर्ीहरूले त षववाहलाई कायम राख्र्को लाचग नर्वाचह गर्ुचपर्े षवर्भन्र् भूर्मकाहरू र ती
भूर्मकाहरूका लाचग आवश्यक र्मसर्हरू सबैलाई अपर्ाउँ छर् ्। व्यम्क्तको जन्मले उसको वररपररका

मानर्सहरू, घटर्ा, र अन्य कुराहरूलाई प्रभाव पार्े हुँदा, उसको षववाहले पनर् यी मानर्सहरू, घटर्ा,
र अन्य कुराहरूलाई अपररहायच रूपमै प्रभाव पार्चुका साथसाथै नतर्ीहरू सबैलाई षवर्भन्र् तररकाले
रूपान्तरण गर्ेछ।

जब कुर्ै व्यम्क्त स्वतन्त्र बन्छ, उसले आफ्र्ै जीवर् यात्रा सुरु गछच , जसले उसलाई उसको

षववाहसँग सम्बन्ध राख्र्े मानर्सहरू, घटर्ा, र अन्य कुराहरूतफच र्रणबद्ध रूपमा डोर्याउँ छ। त्यही

समयमा, त्यस षववाहमा संलग्र् हुर्े अको व्यम्क्त नतर्ै मानर्सहरू, घटर्ाहरू, र अन्य कुराहरूतफच
र्रणबद्ध रूपमा अनघ बदढरहे को हुन्छ। सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतामा, नर्यनत जोडडएका दई
ु
असम्बम्न्धत मानर्सहरू क्रर्मक रूपमा एउटै षववाहमा प्रवेश गछच र् ् र आश्र्यचजर्क रूपमा एउटै

पररवारमा प्रवेश गछच र् ् अथाचत ् “एउटै डोरीमा झुम्ण्डरहे का दई
ु फट्याङ्ग्िा” जस्ता बन्छर् ्। त्यसैले,
जब व्यम्क्त षववाहमा प्रवेश गछच , उसको जीवर् यात्राले उसको अधाचङ्ग्गलाई प्रभाषवत गछच र छुन्छ,

अनर् त्यसरी र्ै एउटा जीवर्साथीको जीवर् यात्राले उसको आफ्र्ै जीवर् नर्यनतलाई प्रभाव पार्ेछ
र छुर्ेछ। अको शब्दमा भन्दा, मानर्सहरूको नर्यनत परस्पर रूपमा सम्बम्न्धत हुन्छर् ्, र कसैले
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पनर् अरूबाट पूणच रूपमा स्वतन्त्र रहे र जीवर्मा आफ्र्ो र्मसर्लाई पूरा गर्च वा आफ्र्ो भूर्मका
नर्वाचह गर्च सक्दै र्। व्यम्क्तको जन्मले सम्बन्धहरूको ठूलो साङ्ग्लालाई प्रभाव पाछच ; हुकचर्े-बढ्र्े
क्रममा पनर् सम्बन्धहरूको जदटल साङ्ग्ला संलग्र् हुन्छ; त्यसरी र्ै, षववाह पनर् मार्व सम्बन्धहरूको
षवशाल र जदटल जालोर्भत्र अम्स्तत्वमा रहन्छ र त्यसैमा यसलाई कायम राखिन्छ, जसमा त्यो

जालोको हरे क सदस्य संलग्र् हुन्छर् ् र त्यसले यसमा संलग्र् हरे क व्यम्क्तको नर्यनतलाई प्रभाव
पाछच । षववाह पररवारका दव
ु ै सदस्यहरू, नतर्ीहरू हुकेका पररम्स्थनतहरू, नतर्ीहरूको रूप, नतर्ीहरूको
उमेर, नतर्ीहरूका गण
ु हरू, नतर्ीहरूका प्रनतभाहरू, वा अन्य कुर्ै पनर् तत्वहरूको उपज होइर्; बरु,
यो त साझा र्मसर् र सम्बम्न्धत नर्यनतबाट पैदा हुन्छ। सम्ृ ष्टकताचले योजर्ाबद्ध गर्ुचभएको र
बन्दोबस्त गर्ुचभएको मार्व नर्यनतको उपज अथाचत षववाहको उत्पषि यही हो।
पािँचौं महत्वपूर्छ मोड: सन्तान
षववाह गररसकेपनछ, व्यम्क्तले अको पुस्ताको सन्तार् हुकाचउर् सुरु गछच । आफूले कनत जर्ा र

कस्ता बालबच्र्ा जन्माउर्े भन्र्े बारे मा व्यम्क्तले कुर्ै नर्णचय गर्च सक्दै र्; यो पनर् सम्ृ ष्टकताचले
पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको व्यम्क्तको नर्यनतद्वारा र्ै नर्धाचररत हुन्छ। व्यम्क्तले पार गरे र जार्ैपर्े
पाँर्ौं महत्वपण
ू च मोड यही हो।

यदद कुर्ै व्यम्क्त कसैको सन्तार् बन्र्े भर्ू मकालाई परू ा गर्चको लाचग जन्मन्छ भर्े, उसले

कसैको बाबुआमाको भूर्मका पूरा गर्च अको पुस्ताको सन्तार् हुकाचउँछ। भूर्मकामा हुर्े यो पररवतचर्ले
व्यम्क्तलाई फरक-फरक दृम्ष्टकोणबाट जीवर्का फरक-फरक र्रणहरूलाई अर्ुभव गराउँ छ। यसले
व्यम्क्तलाई फरक-फरक

जीवर् अर्ुभव

पनर्

प्रदार् गछच

जसद्वारा

उसले

सम्ृ ष्टकताचको

सावचभौर्मकतालाई जान्र् पग्ु छ, जसलाई सधैँ उही ककर्समले लागू गररन्छ, र जसद्वारा व्यम्क्तले
सम्ृ ष्टकताचको पूवचनर्धाचररत गन्तव्यलाई कसैले पनर् र्ाघ्र् सक्दै र् वा पररवतचर् गर्च सक्दै र् भन्र्े
तथ्यलाई बुझ्छ।

१. आफ्नो सन्तान के बन्र् भन्ने कुरालाई कसैले पतन तनयन्त्रर् गनछ सक्िै न
जन्म, हुकाचइ-बढाइ, षववाह सबैले फरक-फरक हदमा षवर्भन्र् प्रकारका नर्राशाहरू ल्याउँ छर् ्।

कनतपय मानर्सहरू आफ्र्ा पररवार वा आफ्र्ो शारीररक रूपप्रनत असन्तुष्ट हुन्छर् ्; कनतले आफ्र्ा
बाबुआमालाई मर् पराउँ दै र्र् ्; कनत आफू हुकेको वातावरणको बारे मा बेिुसी हुन्छर् ् र गुर्ासो
गछच र् ्। अनर् धेरैजसो मानर्सहरूका लाचग, यी सबै नर्राशाहरूमध्ये षववाह सबैभन्दा बढी

असन्तुष्टपूणच हुन्छ। आफ्र्ो जन्म, हुकाचइ, वा षववाहको बारे मा व्यम्क्त जनत र्ै असन्तुष्ट भए
पनर्, यी कुराहरू पार गदै जार्ेहरू हरे कलाई थाहा हुन्छ कक नतर्ीहरू कहाँ र कदहले जन्मन्छर् ,्

नतर्ीहरूको रूप कस्तो हुन्छ, नतर्ीहरूको आमाबाबु को हुर्ेछर् ्, र नतर्ीहरूको पनत वा पत्र्ी को
हुर्ेछर् ् भन्र्े कुरा कसैले पनर् छर्ौट गर्च सक्दै र्, बरु नतर्ीहरूले त स्वगचको इच्छालाई र्ै स्वीकार
गर्चुपछच । तैपनर् जब मानर्सहरूले अको पस्
ु ताको सन्तार् हुकाचउर्े समय हुन्छ, तब नतर्ीहरूले
नतर्ीहरूका सन्तार्ले नतर्ीहरूको आफ्र्ै जीवर्को अनघल्लो भागमा नतर्ीहरूले भोगेका नर्राशाहरू
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सबैलाई पूनतच गर्ेछर् ् भन्र्े आशा गदै , आफ्र्ो जीवर्को पदहलो भागमा नतर्ीहरूले पूरा गर्च
र्सकेका सबै इच्छाहरू आफ्र्ा सन्तार्मा लाद्छर् ्। त्यसकारण, मानर्सहरू आफ्र्ा छोराछोरीका

बारे मा अर्ेक ककर्समका कल्पर्ाहरू गछच र् ्: नतर्ीहरूका छोरीहरू अत्यन्तै सन्
ु दर हुर्ेछ र् ,्
नतर्ीहरूका छोरा आकिचक भलाद्मी बन्र्ेछर् ्; नतर्ीहरूका छोरीहरू सभ्य र प्रनतभावार् ् बन्र्े छर् ्
र नतर्ीहरूका छोराहरू उत्कृष्ट षवद्याथी र उत्कृष्ट िेलाडी बन्र्ेछर् ्; नतर्ीहरूका छोरीहरू षवर्म्र,
र्ररत्रवार् ्, र समझदार बन्र्ेछर् ्, अनर् नतर्ीहरूका छोराहरू बुद्चधमार्ी, सक्षम, र संवेदर्शील

बन्र्ेछर् ्। नतर्ीहरूले आफ्र्ा सन्तार्, र्ाहे नतर्ीहरू छोरी हुर् ् वा छोरा, नतर्ीहरूले आफूभन्दा
ठूलालाई आदर गर्ेछर् ्, आफ्र्ा बाबुआमाको वास्ता गर्ेछर् ्, हरे कले नतर्ीहरूलाई माया र ताररफ

गर्ेछर् ् भन्र्े आशा गरे का हुन्छर् ्…। यस षवन्दम
ु ा, जीवर्सम्बन्धी नतर्ीहरूको आशा ताजा बन्छ,
अनर् मानर्सहरूको हृदयमा र्याँ जोसको ददयो बल्छ। मानर्सहरूलाई थाहा छ, नतर्ीहरू यो
जीवर्मा शम्क्तहीर् र आशाषवहीर् छर् ,् भीडभन्दा राम्रो हुर्को लाचग नतर्ीहरूसँग अको मौका वा

अको आशा हुर्ेछैर्, र नतर्ीहरूसँग आफ्र्ो नर्यनत स्वीकार गर्ेबाहे क केही उपाय र्ै छै र्। त्यसैले
नतर्ीहरूले आफ्र्ा सबै आशाहरू, आफ्र्ा पूरा र्भएका इच्छा र आकांक्षाहरू अको पस्
ु तामा लाद्छर् ्
र आशा गछच र् ् कक नतर्ीहरूका सन्तार्ले नतर्ीहरूलाई नतर्ीहरूका सपर्ाहरू पूरा गर्च अनर्
नतर्ीहरूका इच्छाहरू हार्सल गर्च सहयोग गर्च सक्छर् ्; नतर्ीहरूले आशा गछच र् कक नतर्ीहरूका

छोराछोरीहरूले पररवारको र्ाममा वैभव ल्याउर्ेछर् ,् नतर्ीहरू महत्त्वपण
ू च, धर्ी, अनर् र्चर्चत

बन्र्ेछर् ्। छोटकरीमा भन्र्ुपदाच, नतर्ीहरूले आफ्र्ा छोराछोरीको ऐश्वयच उर्ाइमा पुगेको हे र्च
र्ाहन्छर् ्। मानर्सहरूका योजर्ा र कल्पर्ाहरू त पूणच छर् ्; तर के नतर्ीहरूले जन्माउर्े
सन्तार्हरूको संख्या, नतर्ीहरूका छोराछोरीको रूप, क्षमता आदद इत्यादद नतर्ीहरूले नर्णचय गर्े

कुरा होइर्, नतर्ीहरूको हातमा त आफ्र्ा सन्तार्को नर्यनत समेत छै र् भन्र्े नतर्ीहरूलाई थाहा
छै र् र? मानर्सहरू आफ्र्ो नर्यनतका मार्लक होइर्र् ,् तैपनर् नतर्ीहरूले र्याँ पुस्ताको नर्यनत

पररवतचर् गर्े आशा गछच र्;् नतर्ीहरू आफ्र्ै नर्यनतबाट उम्कर् असमथच छर् ,् तैपनर् नतर्ीहरूले

आफ्र्ा छोराछोरीहरूको नर्यनत नर्यन्त्रण गर्े प्रयास गछच र् ्। के नतर्ीहरू आफैले आफ्र्ो अचधकमूल्याङ्ग्कर् गरररहे का छै र्र् ् र? के यो मार्वीय मूिचता र अज्ञार्ता होइर् र? आफ्र्ा सन्तार्को
लाचग मानर्सहरू जुर्सक
ु ै हदसम्म जान्छर् ्, तर आखिरमा, व्यम्क्तको योजर्ा र इच्छाहरूले उसले

कनत जर्ा सन्तार् जन्माउँ छ वा ती छोराछोरी कस्ता हुन्छर् ् भन्र्े कुरालाई नर्यन्त्रण गर्च
सक्दै र्। कनतपय मानर्सहरूसँग सुक्को हुँदैर् तैपनर् धेरै जर्ा सन्तार् जन्माउँ छर् ्; कनतपय
मानर्सहरू धर्ी हुन्छर् ् तैपनर् एउटै बच्र्ा जन्माएका हुँदैर्र् ्। कनतले छोरी र्ाहन्छर् ् तर त्यो
इच्छा परू ा हुँदैर्; कनत जर्ा छोरा र्ाहन्छर् ् तर छोरा जन्माउर् सक्दै र्र् ्। कनतका लाचग छोराछोरी

आशीवाचद हुर् ्; अरूका लाचग, ती श्राप हुर् ्। कनतपय दम्पतीहरू बुद्चधमार् हुन्छर् ्, तैपनर् सुस्त
मम्स्तष्क भएको बच्र्ा जन्माउँ छर् ्; कनतपय आमाबाबु मेहर्ती र इमार्दार हुन्छर् ्, तैपनर्

नतर्ीहरूले हुकाचउर्े सन्तार् अल्छी हुन्छर् ्। कनतपय बाबुआमा दयालु र सीधा हुन्छर् ् तर
नतर्ीहरूका छोराछोरी कुदटल र बदमास हुन्छर् ्। कनतपय बाबआ
ु माको मम्स्तष्क र शरीर तन्दरु
ु स्त
हुन्छ तर नतर्ीहरूले अपाङ्ग्ग सन्तार् जन्माउँ छर् ्। कनतपय बाबआ
ु मा साधारण र असफल हुन्छर् ,्
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तर नतर्ीहरूका छोराछोरीले ठूला-ठूला कुराहरू हार्सल गछच र् ्। कनतपय बाबुआमा न्यूर् प्रनतष्ठाका
हुन्छर् ् तर नतर्ीहरूका छोराछोरीले उच्र् प्रनतष्ठा प्राप्त गछच र् ्। …

२. अको पुस्ताका सन्तान हुकाछइसकेपतर्, मातनसहरूले तनयततसतबन्िी नयािँ बुझाइ प्राप्त गर्छ न ्
षववाह-बन्धर्मा प्रवेश गर्े धेरैजसो मानर्सहरूले प्रायजसो तीस विचको हाराहारीमा षववाह

गछच र् ्, जुर् जीवर्को त्यो समय हो जुर् बेला व्यम्क्तले मार्व नर्यनतको बारे मा कुर्ै बुझाइ

प्राप्त गरे को हुँदैर्। तर जब मानर्सहरूले सन्तार् हुकाचउर् थाल्छर् ्, र नतर्ीहरूका सन्तार्
हुकचन्छर् ्, तब नतर्ीहरूले र्याँ पुस्ताले पनर् अनघल्लो पुस्ताकै जीवर् र सबै अर्ुभवहरूलाई
दोहोर्याएको दे ख्छर् ्, अनर् नतर्ीहरूले र्याँ पुस्ताको जीवर्मा नतर्ीहरूकै आफ्र्ो षवगत
प्रनतबबम्म्बत भएको दे ख्दा, र्याँ पुस्ताले दहँ ड्र्े मागच पनर् नतर्ीहरूको आफ्र्ो मागचजस्तै योजर्ा

र छर्ौट गर्च र्सककर्े ककर्समको रहे छ भन्र्े महसुस गछच र् ्। यो तथ्यलाई सामर्ा गरे पनछ,
हरे क व्यम्क्तको नर्यनत पूवचनर्धाचररत हुन्छ भन्र्े कुरालाई स्वीकार गर्ुचबाहे क नतर्ीहरूसँग केही

षवकल्प हुँदैर्, अनर् नतर्ीहरूले महसुस समेत र्गरीकर् नतर्ीहरूका आफ्र्ै इच्छाहरूलाई बबस्तारै
पन्छ्याउर् थाल्छर् ्, अनर् नतर्ीहरूको हृदयमा भएका लालसाहरू फुट्दै मरे र जान्छर् ्…। आधारभूत
रूपमा जीवर्का महत्त्वपूणच षवन्दह
ु रूलाई पार गररसकेपनछ, यो अवचधमा मानर्सहरूले जीवर्को

बारे मा र्याँ बुझाइ हार्सल गरे का हुन्छर् ्, र्याँ मर्ोवनृ त धारण गरे का हुन्छर् ्। यस उमेरको
व्यम्क्तले भषवष्यबाट के अपेक्षा गर्च सक्छ र उर्ीहरूले अपेक्षा गर्चको लाचग उर्ीहरूसँग के र्ै
आशा हुन्छ र? पर्ास विचकी कुर् मदहलाले अझै आकिचक राजकुमारको सपर्ा दे खिरहे की हुन्छे
र? पर्ास विचको कुर् पुरुिले अझै आफ्र्ी दहउँ जस्तै गोरीको िोजी गरररहे को हुन्छ र? आधा
उमेरकी कुर् मदहलाले अझै कुरूप हाँसबाट सुन्दर र्िेवीमा पररवतचर् हुर्े आशा गरररहे की हुन्छे
र? के धेरैजसो वद्
ृ ध पुरुिहरूमा जवार् पुरुिहरूको जस्तै जीवर्वनृ तसम्बन्धी जोस हुन्छ र?
समिमा भन्दा, र्ाहे पुरुि होस ् वा स्त्री, यो उमेरको कुर्ै पनर् व्यम्क्तमा षववाह, पररवार, र

सन्तार्प्रनत तुलर्ात्मक रूपमा तकचसंगत, व्यवहाररक मर्ोवनृ त हुर्े सम्भावर्ा बढी हुन्छ। त्यस्तो
व्यम्क्तसँग आधारभत
ू रूपमा कुर्ै षवकल्प बाँकी हुँदैर्, नर्यनतलाई र्ुर्ौती ददर्े कुर्ै हठ हुँदैर्।
मार्व अर्ुभवको हकमा भन्दा, जब व्यम्क्त यो उमेरमा पुग्छ, उसले स्वाभाषवक रूपमै नर्म्श्र्त

मर्ोवनृ त षवकास गछच : “व्यम्क्तले नर्यनतलाई स्वीकार गर्ैपछच ; आफ्र्ा छोराछोरीको पनर् आ-

आफ्र्ै नर्यनत हुन्छ; मार्व नर्यनत स्वगचले तोकेको हुन्छ।” यो संसारका सबै घटर्ा, है रार्ी, र
कदठर्ाइहरूलाई सामर्ा गररसकेपनछ पनर् सत्यतालाई र्बुझ्र्े मानर्सहरूले मार्व जीवर्सम्बन्धी
नतर्ीहरूका अन्तदृचम्ष्टलाई यी र्ार शब्दमा सारांर्शत गर्ेछर् ्: “नर्यनत भर्ेको यही हो!” यो

वाक्यले मार्व नर्यनतसम्बन्धी सांसाररक मानर्सहरूको बुझाइ र नतर्ीहरूले नर्कालेको नर्ष्किचलाई
संक्षक्षप्त गर्े भए तापनर्, र यसले मार्वजानतको षववशतालाई व्यक्त गर्े र यसलाई वास्तषवक

र सही भर्ेर व्याख्या गर्च सककर्े भए तापनर्, यो सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको बुझाइभन्दा
नर्कै टाढाको कुरा हो, र यो सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको ज्ञार्को षवकल्प हुँदै होइर्।
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३. तनयततमा ववश्वास गनुछ भनेको सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकताको ज्ञानको ववकल्प होइन
धेरै विचसम्म परमेश्वरलाई पछ्याइसकेपनछ, नर्यनतसम्बन्धी नतमीहरूको ज्ञार् र सांसाररक

मानर्सहरूको ज्ञार्को बीर्मा कुर्ै सारगत र्भन्र्ता छ? के नतमीहरूले सम्ृ ष्टकताचको पव
ू चनर्धाचररत

गन्तव्यलाई साँच्र्ै बुझेका छौ र सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई साँर्ो रूपमा बुझेका छौ? कनतपय
मानर्सहरूसँग “नर्यनत भर्ेको त्यही हो” भन्र्े वाक्यको बारे मा उल्लेिर्ीय, गहर् बुझाइ हुन्छ,
तैपनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरको सावचभौर्मकतामा अर्लकनत पनर् षवश्वास गदै र्र् ्; परमेश्वरले र्ै
मार्व नर्यनतलाई बन्दोबस्त र योजर्ाबद्ध गर्ुचहुन्छ भन्र्ेमा नतर्ीहरू षवश्वास गदै र्र् ्, र नतर्ीहरू
परमेश्वरको सावचभौर्मकतामा समषपचत हुर् अनर्च्छुक हुन्छर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू छालहरूले यताउता फालेर, बहावसँगै बचगरहर्ेजस्तो, नर्म्ष्क्रय रूपले प्रतीक्षा गदै आफैलाई नर्यनतको हातमा

समषपचत गर्ेबाहे क अन्य षवकल्पषवहीर् हुन्छर् ्। तैपनर् मार्व नर्यनत परमेश्वरको सावचभौर्मकताको
अधीर्मा छ भन्र्े नतर्ीहरूले पदहर्ार् गदै र्र् ;् नतर्ीहरूले आफै परमेश्वरको सावचभौर्मकता जान्र्
पहल गरे र परमेश्वरको अम्ख्तयारको ज्ञार् हार्सल गर्च, परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायच र
बन्दोबस्तमा समषपचत हुर्, नर्यनतलाई इन्कार गर्च छोड्र्, र परमेश्वरको हे रर्ाह, सुरक्षा, र
मागचनर्दे शर्मा म्जउर् सक्दै र्र् ्। अको शब्दमा भन्दा, नर्यनतलाई स्वीकार गर्ुच र सम्ृ ष्टकताचको

सावचभौर्मकतामा समषपचत हुर्ु एउटै कुरा होइर्; व्यम्क्तले नर्यनतमा षवश्वास गछच भन्दै मा उसले
सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गछच , पदहर्ार् गछच , र चर्न्छ भन्र्े हुँदैर्; नर्यनतमा षवश्वास
गर्ुच भर्ेको यसको सत्यता र यसको बादहरी प्रकटीकरणलाई पदहर्ार् गर्ुच मात्रै हो। यो कुरा

सम्ृ ष्टकताचले मार्वजानतको नर्यनतमाचथ कसरी शासर् गर्ुचहुन्छ भन्र्े कुरा जान्र्ुभन्दा फरक छ,
सम्ृ ष्टकताच यावत ् थोकको नर्यनतमाचथको प्रभुत्वको स्रोत हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरालाई पदहर्ार् गर्ुचभन्दा
फरक छ, र मार्वजानतको नर्यनतको लाचग सम्ृ ष्टकताचको योजर्ाबद्ध कायच र बन्दोबस्तमा समषपचत

हुर्भ
ु न्दा नर्कै टाढाको कुरा हो। यदद व्यम्क्तले नर्यनतमा षवश्वास मात्रै गछच —र्ाहे उसले यसको
बारे मा गहर् अर्ुभव र्ै ककर् र्गरोस ्—तर उसले मार्वजानतको नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकतालाई जान्र् र पदहर्ार् गर्च, यसमा समषपचत हुर् र यसलाई स्वीकार गर्च सक्दै र् भर्े,
नतर्ीहरूको जीवर् एउटा दुःु िान्त, व्यथचमा म्जइएको, िोक्रो जीवर् हुर्ेछ; नतर्ीहरू अझै पनर्
सम्ृ ष्टकताचको प्रभत्ु वमा आउर्, सबैभन्दा सच्र्ा अथचमा सम्ृ ष्ट गररएको मानर्स बन्र्, अनर्
सम्ृ ष्टकताचको स्वीकृती प्राप्त गर्च असमथच हुर्ेछर् ्। सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई साँर्ो रूपमा
जान्र्े र अर्ुभव गर्े व्यम्क्त सकक्रय म्स्थनतमा हुर्ुपछच , नर्म्ष्क्रय वा लार्ार म्स्थनतमा होइर्।

त्यस्तो व्यम्क्तले सबै कुराहरूको नर्यनत पूवचनर्धाचररत हुन्छ भन्र्े कुरालाई स्वीकार गर्े भए तापनर्,
नतर्ीहरूले जीवर् र नर्यनतसम्बन्धी यथाथच पररभािा धारण गर्ुचपछच : हरे क जीवर् सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकताको अधीर्मा हुन्छ। जब व्यम्क्तले आफूले दहँडेको बाटोलाई फकेर हे छच, जब व्यम्क्तले
आफ्र्ो यात्राको हरे क र्रणलाई सम्झन्छ, तब उसले उसको यात्रा कदठर् वा सहज जेसुकै भए
पनर्, हरे क र्रणमा परमेश्वरले र्ै उसलाई मागचनर्दे श गरररहर्ुभएको चथयो, यसको बारे मा योजर्ा
गरररहर्ुभएको चथयो भन्र्े दे ख्छ। व्यम्क्तले थाहै र्पाई उसलाई आजसम्म डोर्याउर्े भर्ेको
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परमेश्वरको

सावधार्ीपूणच

बन्दोबस्त, उहाँको

होर्सयार

योजर्ा

र्ै

चथयो।

सम्ृ ष्टकताचको

सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गर्च सक्षम हुर्ु, उहाँमाफचत मुम्क्त प्राप्त गर्च सक्षम हुर्ु—आहा कस्तो
सौभाग्यको कुरो! यदद नर्यनतप्रनत व्यम्क्तको मर्ोवषृ ि र्करात्मक छ भर्े, परमेश्वरले नतर्ीहरूका
लाचग बन्दोबस्त गर्ुचभएका सबै कुराहरूको नतर्ीहरूले प्रनतरोध गरररहे का छर् ् र नतर्ीहरूमा समषपचत

मर्ोवषृ ि छै र् भन्र्े प्रमाखणत गछच । यदद मार्व नर्यनतमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकताप्रनत

व्यम्क्तको मर्ोवषृ ि सकरात्मक छ भर्े, जब व्यम्क्तले आफ्र्ो यात्रालाई फकेर हे छच, जब व्यम्क्तले
परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई साँर्ो रूपले बझ्
ु छ, तब उसले परमेश्वरले बन्दोबस्त गर्चभ
ु एको सबै

कुरामा थप इमार्दाररताका साथ समषपचत हुर्े इच्छा गर्ेछ, परमेश्वरलाई आफ्र्ो नर्यनतको योजर्ा
गर्च ददर् र परमेश्वरको षवरुद्धमा षवद्रोह गर्च छाड्र्को लाचग उसमा थप संकल्प र आत्मषवश्वास

हुन्छ। ककर्भर्े जब व्यम्क्तले नर्यनतलाई बुझ्दै र्, जब व्यम्क्तले परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई
बुझ्दै र्, जब व्यम्क्तले कुदहरोर्भत्र लिचराउँ दै र ढलपर्लँ दै दृढताका साथ छामछुम गदै अनघ बढ्छ,
तब उसले त्यो यात्रा अत्यन्तै कदठर्, अत्यन्तै हृदयषवदारक हुन्छ भन्र्े कुरा बुझ्छ। त्यसकारण,
जब मानर्सहरूले मार्व नर्यनतमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई पदहर्ार् गछच र् ्, तब
र्लािहरूले यसलाई जान्र्े र स्वीकार गर्े, नतर्ीहरूले आफ्र्ै दई
ु हातले सुन्दर जीवर् नर्माचण

गर्े प्रयास गदाचका पीडादायी ददर्हरूलाई बबदा गर्े, र नर्यनतको षवरुद्धमा संघिच गर्च अनर् आफ्र्ा
तथाकचथत “जीवर् लक्ष्यहरू” आफ्र्ै तररकाले िोज्र् छाड्र्े नर्णचय गछच र् ्। जब कुर्ै व्यम्क्तसँग
परमेश्वर

हुर्ुहुन्र्, जब व्यम्क्तले उहाँलाई दे ख्र् सक्दै र्, जब व्यम्क्तले परमेश्वरको
सावचभौर्मकतालाई स्पष्ट रूपमा पदहर्ार् गर्च सक्दै र्, तब हरे क ददर् अथचहीर्, नर्रथचक, दुःु िदायी

हुन्छ। व्यम्क्त जहाँ भए पनर्, व्यम्क्तको जाचगर जे भए पनर्, उसको ददर्र्याचका माध्यमहरू र
लक्ष्यहरूको िोजी कायचले उसलाई हृदयमा अटुट र्ोट र र्ैर्षवर्ाको कष्ट बाहे क केही पनर् ददँ दैर्,
यनतसम्म कक उसले आफ्र्ो षवगतलाई फकेर समेत हे र्च सक्दै र्। व्यम्क्तले सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गरे पनछ मात्रै, ऊ उहाँका योजर्ाबद्ध कायचहरू र बन्दोबस्तहरूमा समषपचत

भएपनछ मात्रै, र उसले साँर्ो मार्व जीवर्को िोजी गरे पनछ मात्रै , क्रर्मक रूपमा ऊ सबै हृदयको
र्ोट र कष्टबाट स्वतन्त्र हुर्, अनर् जीवर्को ररक्तताबाट मक्
ु त हुर् थाल्छ।
४. सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकतामा समवपछत हुनेहरूले मात्रै सािँचो स्वतन्त्रता प्राप्त गनछ सक्र्न ्
मानर्सहरूले परमेश्वरका योजर्ाबद्ध कायचहरू र परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई पदहर्ार् र्गर्े

हुर्ाले, नतर्ीहरूले आफ्र्ा वतचमार् पररम्स्थनतहरू पररवतचर् गर्े र आफ्र्ो नर्यनत पररवतचर् गर्े
व्यथच आशा गदै , सधैँ अवज्ञाकारी र षवद्रोही मर्ोवषृ िले नर्यनतको सामर्ा गछच र् ्, अनर् सधैं
परमेश्वरको अम्ख्तयार र सावचभौर्मकता र नर्यनतमा रहे का कुराहरूलाई पन्छाउर् र्ाहन्छर् ्। तर

नतर्ीहरू यसमा कदहल्यै सफल हुर् सक्दै र्र् ् र नतर्ीहरूले हरे क मोडमा ठक्कर िान्छर् ्। व्यम्क्तले
आफ्र्ो जीवर् िेर फाल्र्े क्रममा, उसको अन्तस्करणमा हुर्े यो संघिचले यनत भयार्क पीडा ददन्छ
कक त्यसले उसको हड्डी र्ै गलाउँ छ। यो पीडाको कारण के हो त? के यो परमेश्वरको

सावचभौर्मकताको कारण हो कक व्यम्क्त अभागी भएर जन्मे कोले हो? अवश्य र्ै, दव
ु ै सत्य होइर्।
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आधारभूत रूपमा, मानर्सहरूले र्लर्े मागचहरू, नतर्ीहरूले आफ्र्ो जीवर् म्जउर् छर्ौट गर्े शैलीहरूको
कारण यस्तो हुन्छ। कनतपय मानर्सहरूले यी कुराहरू महसुस र्गरे का हुर् सक्छर् ्। तर जब तैँले
साँर्ो रूपमा जान्दछस ्, जब तैँले मार्व नर्यनतमाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ भर्ेर साँर्ो
रूपमा पदहर्ार् गर्च पुग्छस, जब तैँले परमेश्वरले तेरो लाचग योजर्ा गर्ुचभएका र तेरो लाचग नर्णचय
गर्ुचभएका सबै कुराहरू अत्यन्तै धेरै फाइदा र सुरक्षाका हुर् ् भर्ी बुझ्छस ्, तब तैँले आफ्र्ो पीडा
हल्का हुर् थालेको अर्ुभव गछच स ्, अनर् तेरो सम्पूणच सारत्व शान्त, स्वतन्त्र र मक्
ु त हुन्छ।
अचधकांश मानर्सहरूका म्स्थनतहरूको आधारमा मल्
ू याङ्ग्कर् गदाच, नतर्ीहरूले व्यम्क्तपरक दहसाबमा

पदहले जस्तो म्जउर् र आफ्र्ो पीडाबाट राहत पाउर् र्र्ाहर्े भए पनर्, नतर्ीहरूले मार्व
नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको व्यवहाररक मूल्य र अथचलाई वस्तुपरक रूपमा

स्वीकार गर्च सक्दै र्र् ्; वस्तुगत दहसाबमा, नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई साँर्ो रूपमा
पदहर्ार् गर्च र यसमा समषपचत हुर् सक्दै र्र् ्, नतर्ीहरूले सम्ृ ष्टकताचका योजर्ाबद्ध कायचहरू र
बन्दोबस्तहरूलाई कसरी िोजी र स्वीकार गर्े भन्र्े बारे मा जान्र्ु त परै जाओस ्। त्यसैले, यदद

मानर्सहरूले मार्व नर्यनतमाचथ र सम्पूणच मार्व मामलाहरूमाचथ सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता छ

भन्र्े तथ्यलाई साँर्ो रूपमा पदहर्ार् गर्च सक्दै र्र् ् भर्े, यदद नतर्ीहरू सम्ृ ष्टकताचको प्रभुत्वमा

साँर्ो रूपमा समषपचत हुर् सक्दै र्र् ् भर्े, नतर्ीहरू “आफ्र्ो नर्यनत आफ्र्ै हातमा हुन्छ” भन्र्े
षवर्ारद्वारा सञ्र्ार्लत हुर् र बन्धर्मा पर्च कदठर् हुर्ेछैर्। नतर्ीहरूले नर्यनत र सम्ृ ष्टकताचको
अम्ख्तयारषवरुद्धको आफ्र्ो तीव्र संघिचको पीडालाई हटाउर् कदठर् हुर्ेछ, अनर्, अवश्य पनर्
नतर्ीहरूले साँर्ो रूपमा स्वतन्त्र र मुक्त हुर्, परमेश्वरको आराधर्ा गर्े मानर्स बन्र् पनर् कदठर्

र्ै हुर्ेछ। तर यो म्स्थनतबाट आफूलाई मुक्त गर्े एउटा अत्यन्तै सरल तररका छ र यो सरल
तररका भर्ेको जीवर् म्जउर्े आफ्र्ो परु ार्ो तररकालाई बबदा गर्चु हो; आफ्र्ो जीवर्का पदहलेका
लक्ष्यहरूलाई बबदा गर्ुच हो; आफ्र्ो पदहलेको जीवर्शैली, जीवर् सम्बन्धी दृम्ष्टकोण, िोजी, इच्छा,
र आदशचहरूलाई सारांर्शत र षवश्लेिण गर्ुच हो; त्यसपनछ नतर्लाई मानर्सप्रनतको परमेश्वरका इच्छा

र मागहरूसँग तुलर्ा गरे र तीमध्ये कुर्ै पनर् कुराहरू परमेश्वरका इच्छा र मागहरूअर्ुरूप छर् ् कक

छै र्र् ्, तीमध्ये कुर्ै पनर् कुराहरूले जीवर्का सही मूल्यहरू प्रदार् गछच र् ् कक गदै र्र् ्, व्यम्क्तलाई
सत्यतासम्बन्धी

वह
ृ द

बझ
ु ाइमा

लैजान्छर् ् कक

लैजाँदैर्र् ्, अनर्

व्यम्क्तलाई

मार्वता

र

मार्वजानतको स्वरूपमा म्जउर्े तुल्याउँ छर् ् कक तुल्याउँ दै र्र् ् भर्ेर हे र्ुच हो। जब तैँले मानर्सहरूले

जीवर्मा पछ्याउर्े षवर्भन्र् लक्ष्यहरू र नतर्ीहरूका म्जउर्े अर्ेक तररकाहरूलाई बारम्बार
अर्ुसन्धार् र होर्सयारीसाथ षवश्लेिण गछच स ्, तब तैँले तीमध्ये एउटै पनर् मार्वजानतलाई सम्ृ ष्ट

गदाच सम्ृ ष्टकताचले जर्
ु अर्भप्राय राख्र्ुभएको चथयो त्यो मौर्लक अर्भप्रायअर्रू
ु प र्रहे को पाउर्ेछस ्।
ती सबैले मानर्सहरूलाई सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता र हे रर्ाहबाट टाढा लैजान्छर् ्; ती सबै

मानर्सहरूलाई भ्रष्ट तुल्याउर्े, नतर्ीहरूलाई र्कचतफच डोर्याउर्े पासोहरू हुर् ्। तैँले यो कुरालाई
पदहर्ार् गररसकेपनछ, तैँले गर्ुचपर्े काम भर्ेको जीवर्सम्बन्धी तेरो पुरार्ो षवर्ारलाई पन्छ्याउर्ु
हो, षवर्भन्र् पासोहरूबाट टाढा बस्र्ु हो, परमेश्वरलाई तेरो जीवर् नर्यन्त्रण गर्च र तेरो लाचग
बन्दोबस्तहरू गर्च ददर्ु हो; यो भर्ेको परमेश्वरका योजर्ाबद्ध कायचहरू र अगव
ु ाइमा मात्रै समषपचत
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हुर्े प्रयास गर्ुच हो, व्यम्क्तगत छर्ौटषवर्ा र्ै म्जउर्ु हो, अनर् परमेश्वरलाई आराधर्ा गर्े व्यम्क्त
बन्र्ु हो। यो कुरा सुन्दा सहज लाग्छ, तर गर्च र्ादहँ कदठर् छ। केही मानर्सहरूले यसको पीडा
सहर् सक्छर् ्, अन्य व्यम्क्तहरूले सक्दै र्र् ्। कनतपय व्यम्क्तहरू अर्प
ु ालर् गर्च इच्छुक हुन्छर् ्,
अरूहरू र्ादहँ अनर्च्छुक हुन्छर् ्। जो अनर्च्छुक छर् ् नतर्ीहरूमा त्यसो गर्े इच्छा र संकल्पको

कमी हुन्छ; नतर्ीहरू परमेश्वरको सावचभौर्मकताको बारे मा स्पष्ट रूपमै सर्ेत हुन्छर् ्, नतर्ीहरूलाई
मार्व नर्यनतको योजर्ा र बन्दोबस्त गर्े परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ भन्र्े कुरा पूणच रूपमा थाहा हुन्छ,
तैपनर् नतर्ीहरूले लात माछच र् ् र संघिच गछच र् ् अनर् आफ्र्ो नर्यनत परमेश्वरको हातमा राख्ने र

परमेश्वरको सावचभौर्मकतामा समषपचत हुर्े कुरालाई स्वीकार गदै र्र् ्; अझ भन्र्े हो भर्े, नतर्ीहरूले
परमेश्वरका योजर्ाबद्ध कायचहरू र बन्दोबस्तहरूप्रनत िेद प्रकट गछच र् ्। त्यसकारण आफू कनत

सक्षम छु भर्ी हे र्च र्ाहर्े कनतपय मानर्सहरू सधैँ र्ै हुर्ेछर् ्; नतर्ीहरूले आफ्र्ै दई
ु हातले आफ्र्ो
नर्यनत पररवतचर् गर्च, वा आफ्र्ै बलबूताले िुशी हार्सल गर्च, आफू परमेश्वरको अम्ख्तयारका
सीमाहरू बादहर गई परमेश्वरको सावचभौर्मकताभन्दा माचथ उठ्र् सककन्छ कक सककन्र् भर्ी हे र्च

र्ाहन्छर् ्। मानर्सको दुःु िान्त भर्ेको उसले िुशीयालीपूणच जीवर् र्ाहर्ु होइर्, उसले ख्यानत र

सम्पषिको िोजी गर्ुच वा कुदहरोर्भत्र आफ्र्ै नर्यनतसँग संघिच गर्ुच होइर्, बरु उसले सम्ृ ष्टकताचको
अम्स्तत्व दे खिसकेपनछ पनर्, मार्व नर्यनतमाचथ सम्ृ ष्टकताचकै सावचभौर्मकता छ भन्र्े तथ्य

जानर्सकेपनछ पनर्, उसले अझै आफ्र्ा मागचहरूलाई सध
ु ार्च र्सक्र्ु हो, आफ्र्ा िट्
ु टाहरूलाई
दलदलबाट तान्र् र्सक्र्ु हो, अनर् आफ्र्ो हृदयलाई कठोर बर्ाएर आफ्र्ा गल्तीहरूमै दृढ रहर्ु

हो। ऊ त बरू अर्लकनत पछुतो समेत र्मार्ीकर् सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताषवरुद्ध हठी भएर
लड्दै , तीतो अन्त्य र्आउञ्जेल प्रनतरोध गदै , दहलोमै लुटपुदटरहन्छ। जब ऊ पछाररन्छ र रक्ताम्मे
हुन्छ, तब मात्र उसले आखिर हरे स िान्छ अनर् पनछ फकचर्े नर्णचय गछच । यो साँर्ो मार्व व्यथा
हो। त्यसैले, म भन्छु, समषपचत हुर्े नर्णचय गर्ेहरू बुद्चधमार् हुर् ्, र जसले संघिच गर्े र भाग्र्े
नर्णचय गछच र् ्, नतर्ीहरू वास्तवमै मूिच हुर् ्।
र्ै टौं महत्वपूर्छ मोड: मत्ृ यु
धेरै दौडधूप, धेरै नर्राशा र षवफलताहरूपनछ, धेरै आर्न्द र शोक अनर् उतारर्ढावपनछ, बबसचर्ै

र्सक्र्े धेरै विचहरूपनछ, ऋतुहरू आए-गएको हे रेपनछ, पिै र्पाई व्यम्क्तले आफ्र्ो जीवर्का

महत्त्वपूणच मोडहरूलाई पार गररसकेको हुन्छ, अनर् एकै क्षणमा उसले आफैलाई म्जन्दगीको गोधूर्ल
विचहरूमा पुचगसकेको पाउँ छ। व्यम्क्तको शरीरभरर समयका छापहरू लागेका हुन्छर् ्: व्यम्क्त
अबउप्रान्त सीधा उर्भर् सक्दै र्, उसको कालो कपाल सेतो भइसकेको हुन्छ, कुर्ै बेला र्म्म्कलो र
स्पष्ट दे खिर्े आँिा अँध्यारो र धर्मलो बन्छ, अनर् र्रम, कोमल छाला र्ाउरी पछच र त्यसमा
दाग-धब्बा दे खिन्छर् ्। व्यम्क्तको श्रवण शम्क्त कमजोर बन्छ, उसका दाँतहरू हम्ल्लन्छर् ् अनर्

झछच र् ्, उसको प्रनतकक्रया सुस्त बन्छ, उसका हलर्ल मन्द हुन्छ…। यस षवन्दम
ु ा, व्यम्क्तले आफ्र्ो
जवार्ीका जोर्शला विचहरूलाई बबदा गरे र आफ्र्ो जीवर्को गोधर्ू ल अथाचत वद्
ृ ध अवस्थामा प्रवेश
गर्ुचपछच । यसपनछ, हामीले मार्व जीवर्को अम्न्तम षवन्द,ु मत्ृ युको सामर्ा गर्ेछौं।
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१. मातनसलाई जीवन र मत्ृ यु हिने िक्क्त सक्ृ ष्टकताछसिँग मात्रै र्
व्यम्क्तको जन्मलाई उसको अनघल्लो जीवर्ले नर्धाचररत गरे को हुन्छ भर्े व्यम्क्तको मत्ृ युले
त्यो नर्यनतलाई टुङ्ग्ग्याउँ छ। व्यम्क्तको जन्म यो जीवर्मा उसको र्मसर्को सरु
ु वात हो भर्े उसको
मत्ृ युले त्यो र्मसर्को अन्त्यलाई जर्ाउँ छ। व्यम्क्तको जन्मको लाचग सम्ृ ष्टकताचले नर्म्श्र्त

पररम्स्थनतहरू नर्धाचररत गर्ुचभएको हुँदा, अवश्य र्ै उहाँले उसको मत्ृ युको लाचग पनर् नर्म्श्र्त
पररम्स्थनतहरूको बन्दोबस्त गर्ुचभएको हुन्छ। अको शब्दमा भन्दा, कोही पनर् संयोगले जन्मँदैर्,
कसैको मत्ृ यु पनर् अर्ार्क आउँ दै र्, अनर् जन्म र मत्ृ यु दव
ु ै व्यम्क्तको अनघल्लो जीवर् र वतचमार्

जीवर्सँग अत्यावश्यक रूपमा जोडडएका हुन्छर् ्। व्यम्क्तको जन्म र मत्ृ यु दव
ु ैका पररम्स्थनतहरूलाई
सम्ृ ष्टकताचले पूवचनर्धाचररत गर्ुचभएको हुन्छ; व्यम्क्तको नर्यनत, व्यम्क्तको प्रारब्ध यही हो। व्यम्क्तको
जन्मसम्बन्धी षवर्भन्र् व्याख्याहरू रहे को हुर्ाले, यो कुरा पनर् सही र्ै हो कक व्यम्क्तको मत्ृ यु
स्वाभाषवक रूपमै यसका आफ्र्ै, षवशेि पररम्स्थनतहरूमा हुर्ेछ। मानर्सहरूका आयह
ु रू फरक-फरक
हुर्ु अनर् नतर्ीहरूको मत्ृ यक
ु ो तररका र समयहरू पनर् फरक-फरक हुर्क
ु ो कारण यही र्ै हो।
कनतपय मानर्सहरू बर्लयो र स्वस्थ हुन्छर् ्, तैपनर् नतर्ीहरू जवार्ीमै मछच र् ्; अरू र्ादहँ कमजोर

र बबरामी भइरहर्े हुन्छर् ्, तैपनर् नतर्ीहरू वद्
ृ ध अवस्थासम्म बाँच्छर् ् र शाम्न्तसाथ मरे र जान्छर् ्।
केही मानर्सहरू अस्वाभाषवक कारणले मछच र् ्, अरूहरू स्वाभाषवक रूपमा मछच र् ्। कनतपयले घरबाट

टाढा हुँदा आफ्र्ो जीवर् त्याग्छर् ्, अरूहरूले आफ्र्ा षप्रयजर् आफ्र्ै छे उ हुँदा आफ्र्ा आँिाहरू
अम्न्तम पटक चर्म्म्लन्छर् ्। कनतपय मानर्सहरू मध्याकाशमा मछच र् ्, अरूहरू पथ्
ृ वीमुनर् मछच र् ्।
कनतपय मानर्सहरू पार्ीमा डुब्छर् ्, अरूहरू षवपषिमा बेपिा हुन्छर् ्। कोही बबहार् मछच र् ्, अरूहरू
राती। … हरे क व्यम्क्तले प्रनतष्ठापूणच जन्म, शार्दार जीवर्, अनर् वैभवपूणच मत्ृ यु र्ाहन्छ, तर कसैले

पनर् आफ्र्ो नर्यनत र्ाघेर जार् सक्दै र्, कोही पनर् सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताबाट उम्कर् सक्दै र्।
मार्व नर्यनत यही हो। मानर्सले आफ्र्ो भषवष्यको लाचग अर्ेक ककर्समका योजर्ाहरू बर्ाउर्

सक्छ, तर कसैले पनर् आफ्र्ो जन्म र संसारबाट आफू षवदा हुर्े तररका र समय योजर्ा गर्च
सक्दै र्। मानर्सहरूले मत्ृ युको आगमर्बाट बच्र् र त्यसलाई रोक्र् सक्दो कोर्शश गछच र् ्, तैपनर्
नतर्ीहरूले थाहै र्पाई मत्ृ यु र्ुपर्ाप र्म्जक आइपुग्छ। कसैले पनर् आफू कदहले वा कहाँ बबत्र्े हो

थाहा पाउँ दै र्, यो कहाँ हुर्ेछ भन्र्े कुरा थाहा हुर्ु त परै जाओस ्। स्पष्टत: जीवर् र मत्ृ यक
ु ो
शम्क्त मार्वजानतमा छै र्, प्राकृनतक संसारको कुर्ै प्राणीमा छै र्, तर सम्ृ ष्टकताचमा छ, जसको
अम्ख्तयार अद्षवतीय छ। मार्वजानतको जीवर् र मत्ृ यु प्राकृनतक संसारको कुर्ै नर्यमको उपज
होइर्, यो त सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको सावचभौर्मकताको पररणाम हो।

२. सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकतालाई नधचन्ने व्यक्क्त मत्ृ युको भयले त्रामसत हुनेर्
जब व्यम्क्त पाको उमेरमा प्रवेश गछच , उसले सामर्ा गर्े र्ुर्ौती भर्ेको पररवारको भरणपोिण

गर्ुच वा जीवर्मा आफ्र्ो ठूलो लक्ष्यलाई पूरा गर्ुच होइर्, बरु आफ्र्ो जीवर्लाई कसरी बबदा गर्ुच,
आफ्र्ो जीवर्को अन्त्यलाई कसरी सामर्ा गर्चु, आफ्र्ो जीवर्को वाक्यमा कसरी पण
ू च षवराम थप्र्ु
हो। झट्ट हे दाच, मत्ृ युलाई मानर्सहरूले त्यनत ध्यार् ददँ दैर्र् ् भन्र्े जस्तो दे खिए तापनर्, यो षवियलाई
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अन्वेिण गर्चबाट कोही पनर् अछुतो रहँदैर्, ककर्भर्े मत्ृ युपारर मानर्सहरूले बुझ्र् वा अर्ुभव गर्च

र्सक्र्े, नतर्ीहरूलाई केही पनर् थाहा र्भएको अको संसार छ कक छै र् भन्र्े कसैलाई पनर् थाहा
हुँदैर्। यसले मानर्सहरूलाई मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गर्चको लाचग, नतर्ीहरूले जसरी सामर्ा गर्चप
ु र्े हो
त्यसरी त्यसको सामर्ा गर्चको लाचग डराउर्े तल्
ु याउँ छ; बरु, नतर्ीहरूले त यो षवियबाट पम्न्छर्

सक्दो प्रयास गछच र् ्। तसथच, यसले हरे क व्यम्क्तलाई मत्ृ युको भयले भररददन्छ, अनर् हरे क व्यम्क्तको
हृदयमा अटुट छाया हार्लददँ दै जीवर्को यो अपररहायच तथ्यमा रहस्यको पदाच थषपददन्छ।

जब व्यम्क्तले आफ्र्ो शरीर ह्रास हुँदै गइरहे को अर्भ
ु व गछच , जब उसले आफू मत्ृ यक
ु ो र्म्जक
आइरहे को अर्ुभव गछच , तब उसलाई शब्दले र्ै व्याख्या गर्च र्सककर्े डर, अस्पष्ट भयको आभास

हुन्छ। मत्ृ युको डरले व्यम्क्तलाई झर् ् एकलो र झर् ् षववश भएको अर्ुभव गराउँ छ, र यस षवन्दम
ु ा,
व्यम्क्तले आफैलाई प्रश्र् गछच : मानर्स कहाँबाट आयो? मानर्स कहाँ जाँदैछ? के मानर्स आफ्र्ो जीवर्
आफ्र्ै अगाडड झलक्क बबतेर गएको हे दै यसरी र्ै मछच ? के मानर्सको जीवर्को समाम्प्तलाई संकेत

गर्े अवचध यही हो? आखिरमा, जीवर्को अथच के हो? आखिर, जीवर्को मूल्य के र्ै छ र? के यो

ख्यानत र धर्सँग सम्बम्न्धत छ? के यो पररवार हुकाचउर्ुसँग सम्बम्न्धत छ? … व्यम्क्तले यी नर्म्श्र्त
प्रश्र्हरूको बारे मा षवर्ार गरे पनर् र्गरे पनर्, व्यम्क्तले मत्ृ युको बारे मा जनत गहर् रूपमा डर मार्े
पनर्, हरे क व्यम्क्तको हृदयमा सधैँ र्ै रहस्यहरूलाई जाँच्र्े इच्छा, जीवर्को बोध र्भएको भावर्ा

हुन्छ, र यी कुराहरूको साथमा, संसारको बारे मा भावक
ु ता, बबदा भएर जार्े अनर्च्छा पनर् र्मर्सएको
हुन्छ। मानर्सले केको डर मान्छ, मानर्सले केको िोजी गछच , केको बारे मा ऊ भावक
ु हुन्छ र उसले
के कुरालाई छोड्र् अनर्च्छुक हुन्छ त्यसलाई सायद कसैले पनर् स्पष्ट रूपमा बुझ्र् सक्दै र् …
मानर्सहरूले मत्ृ युको डर मान्र्े हुर्ाले, नतर्ीहरूमा धेरै र्ै चर्न्ता हुन्छ; नतर्ीहरूले मत्ृ युको डर
मान्र्े हुर्ाले, मानर्सहरूले छोड्र् र्सक्र्े कुराहरू धेरै र्ै हुन्छर् ्। जब नतर्ीहरू मर्च लागेका हुन्छर् ्,
कनतपय मानर्सहरू यो वा त्यो कुराको बारे मा कफक्री गछच र् ्; चर्न्ता गरे र नतर्ीहरू मत्ृ यल
ु े ल्याउर्े
कष्ट र भयलाई मेट्र् सक्छर् ् झैँ गरी, जीषवतहरूसँग घनर्ष्ठता कायम गरे र, नतर्ीहरू मत्ृ युको

साथमा आउर्े षववशता र एकलोपर्बाट उम्कर् सक्छर् ् झैँ गरी नतर्ीहरू आफ्र्ा छोराछोरी, आफ्र्ा
षप्रयजर्, आफ्र्ो सम्पषिको बारे मा चर्न्ता गछच र् ्। मार्व हृदयको अन्तस्करणमा अस्पष्ट डर,
षप्रयजर्हरूबाट अलग हुर्े, आफ्र्ो र्जरले र्ीलो आकाशलाई कदहल्यै दे ख्र् र्पाउर्े, भौनतक
संसारमा फेरर कदहल्यै हे र्च र्पाउर्े कुराको डर हुन्छ। षप्रयजर्हरूको साथमा रहर्े बार्ी परे को
एकलो आत्मा आफ्र्ो पकडलाई छोडेर अज्ञात र अपररचर्त संसारको लाचग एकलै बबदा हुर्
अनर्च्छुक हुन्छ।
३.

ख्यातत

र

बबलखबन्िमा पार्छ

सतपविको

खोजीमा

बबताएको

जीवनले

व्यक्क्तलाई

मत्ृ युको

मुखमा

आफ्र्ो र्ाममा केही पनर् र्र्लई आएको एकलो आत्माले सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता र

पव
ू चनर्धाचररत गन्तव्यको कारण बाबआ
ु मा र पररवार, मार्वजानतको सदस्य बन्र्े, मार्व जीवर्

अर्ुभव गर्े र संसारलाई दे ख्र्े मौका पाउँ छ। यो आत्माले सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको अर्ुभव
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गर्े, सम्ृ ष्टकताचको सम्ृ ष्टको आश्र्यचपर्लाई जान्र्े, अनर्, योभन्दा पनर् बढी, सम्ृ ष्टकताचको

अम्ख्तयारलाई जान्र्े र त्यसको अधीर्मा रहर्े मौका पनर् प्राप्त गछच । तैपनर् धेरैजसो मानर्सहरूले

वास्तषवक रूपमा यो दल
च र क्षखणक मौकाको फाइदा उठाउँ दै र्र् ्। व्यम्क्तले आफ्र्ो जीवर्भररको
ु भ
ऊजाच नर्यनतको षवरुद्ध युद्ध गदै ररत्याउँ छ, आफ्र्ो सम्पूणच समय पररवारको पालर्पोिण गर्च
अनर् धर् र मार्-सम्मार्को बीर्मा यता र उता दौडधूप गर्चमा व्यस्त रहर्को लाचग र्ै िर्च गछच ।

मानर्सहरूले बहुमूल्य ठान्र्े कुराहरू पररवार, सम्पषि, र ख्यानत हुर् ्, अनर् नतर्ीहरूले यी कुराहरूलाई
जीवर्को सबैभन्दा बहुमल्
ू य कुराहरूका रूपमा र्लन्छर् ्। सबै मानर्सहरूले आफ्र्ो नर्यनतको बारे मा
गुर्ासो गछच र् ्, तैपनर् नतर्ीहरूले जाँर् गर्च र बुझ्र् अत्यन्तै महत्त्वपूणच रहे का कुराहरू अथाचत मानर्स

ककर् जीषवत छ, मानर्स कसरी म्जउर्ुपछच , जीवर्को मूल्य र अथच के हो भन्र्ेजस्ता कुराहहरूलाई
आफ्र्ो मर्बाट पछाडड धकेल्छर् ्। नतर्ीहरू जनत धेरै बाँर्े पनर्, नतर्ीहरूको जवार्ी उडेर गइञ्जेल

अनर् नतर्ीहरूको कपाल फुलेर अर्ुहार र्ाउरी परुञ्जेल, नतर्ीहरूले आफ्र्ो सम्पूणच जीवर् ख्यानत र
सम्पषि कमाउर्को लाचग दौडधप
ू गदै बबताउँ छर् ्। ख्यानत र सम्पषिले व्यम्क्तलाई वद्
ृ धावस्थाबाट

बर्ाउर् सक्दै र्, पैसाले नतर्ीहरूको हृदयको ररिोपर्लाई भर्च सक्दै र्, जन्म, वद्
ृ धावस्था, बबरामी अनर्

मत्ृ युको नर्यमबाट कसैलाई पनर् छूट छै र्, नर्यनतले साँचर्रािेको कुराबाट कोही पनर् उम्कर् सक्दै र्
भन्र्े र्दे िुञ्जेल नतर्ीहरू यसरी र्ै म्जइरहन्छर् ्। जीवर्को अम्न्तम षवन्दक
ु ो सामर्ा गर्च बाध्य

भएपनछ मात्रै नतर्ीहरूले साँर्ो रूपमा बझ्
ु छर् ्: व्यम्क्तसँग धेरै धर् र व्यापक सम्पषि भए पनर्,
व्यम्क्त सौभाग्यशाली र उच्र् ओहोदाको भए पनर् ऊ मत्ृ युबाट उम्कर् सक्दैर्, बरु उसले त उसको

पदहलेकै म्स्थनत अथाचत ् आफ्र्ो र्ाममा केही पनर् र्भएको एकलो आत्माको म्स्थनतमा फकचर्ुपछच ।

जब मानर्सहरूको बाबआ
ु मा हुन्छर् ्, तब नतर्ीहरूले नतर्ीहरूका बाबुआमा सबै थोक हुर् ् भन्र्े
षवश्वास गछच र् ्; जब मानर्सहरूसँग सम्पषि हुन्छ, तब नतर्ीहरू पैसा व्यम्क्तको मख्
ु य आधार हो,

व्यम्क्त म्जउर्े माध्यम यही हो भन्र्े ठान्छर् ्; जब मानर्सहरूसँग प्रनतष्ठा हुन्छ, तब नतर्ीहरूले
यसलाई ददह्रलो गरी पकक्रराख्छर् ् अनर् यसको िानतर आफ्र्ो ज्यार् जोखिममा पाछच र् ्। यो संसारलाई
छोडेर जार् लागेपनछ मात्रै मानर्सहरूले महससु गछच र् ् कक नतर्ीहरूले जर्
ु कुराहरूको िोजी गदै

आफ्र्ो जीवर् बबताए ती क्षखणक बादलबाहे क केही पनर् होइर्र् ्, नतर्ीहरूले ती कुर्ै पनर् कुरालाई
पकक्ररहर् सक्दै र्र् ्, नतर्ीहरूले ती कुर्ै पनर् कुरालाई आफूसँग लैजार् सक्दैर्र् ्, नतर्ीहरूलाई तीमध्ये

कुर्ै पनर् कुराले मत्ृ युबाट छूट ददलाउर् सक्दै र्, तीमध्ये कुर्ै पनर् कुराले एकलो आत्मालाई यसको
कफती यात्रामा साथ वा प्रेरणा ददर् सक्दै र्; सबैभन्दा मुख्य कुरा त, यीमध्ये कुर्ै पनर् कुराले

व्यम्क्तलाई बर्ाउर् र नतर्ीहरूलाई मत्ृ यु र्ाघेर जार् सक्र्े तुल्याउँ दैर्। व्यम्क्तले भौनतक संसारमा

प्राप्त गर्े ख्यानत र सम्पषिले अस्थायी सन्तम्ु ष्ट, क्षखणक सि
ु , सहजताको झट
ू ो आभास ददन्छ; यस
प्रकक्रयामा, नतर्को कारण व्यम्क्तले आफ्र्ो बाटो गुमाउँ छ। त्यसकारण, मार्वजानतको षवशाल

समुद्रमा, हृदयको शाम्न्त, सान्त्वर्ा, र सौहादचताको तष्ृ णा गदै र्हलपहल गर्े क्रममा मानर्सहरूलाई

एकपनछ अको छालले पुदै जान्छ। जब मानर्सहरूले अदहलेसम्म आफूले बुझ्र्ुपर्े सबैभन्दा महत्त्वपूणच
प्रश्र्हरूको उिर पिा लगाउर् बाँकी हुन्छ—नतर्ीहरू कहाँबाट आए, नतर्ीहरू ककर् जीषवत छर् ्,
नतर्ीहरू कहाँ जाँदैछर् ्, आदद इत्यादद—तब नतर्ीहरू ख्यानत र सम्पषिको लोभमा पछच र् ्, त्यसद्वारा
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नतर्ीहरू भ्रममा पछच र् ् र त्यसैको नर्यन्त्रणमा हुन्छर् ्, अनर् अपररवतचर्ीय रूपले हराउँ छर् ्। समय
उडेर जान्छ; आँिा खझर्मक्क गदाच विौं बबतेर गइसकेको हुन्छ, अनर् व्यम्क्तले महसुस गदाचसम्म
उसले आफ्र्ो जीवर्का उत्कृष्ट विचहरूलाई बबदा गररसकेको हुन्छ। जब व्यम्क्त संसारबाट बबदा हुर्
लागेको हुन्छ, तब क्रर्मक रूपमा उसले संसारका हरे क कुरा उडेर गइरहे को, कुर्ै बेला आफ्र्ा रहे का

सम्पषिहरू अबउप्रान्त पकक्ररहर् र्सक्र्े महसुस गछच ; त्यसपनछ उसले कुर्ै पनर् व्यम्क्त आफ्र्ो

र्ाममा केही पनर् र्र्लई संसारमा भिचरै आइपग
ु ेको बबलौर्ा गर्े र्शशु जस्तै हो भन्र्े कुरालाई

साँर्ो रूपमा बझ्
ु छ। यस षवन्दम
ु ा, व्यम्क्त उसले जीवर्मा के गरे को छ, म्जउँ दो हुर्क
ु ो मल्
ू य के हो,
यसको अथच के हो, व्यम्क्त ककर् संसारमा आउँ छ भन्र्े कुरालाई गहर् रूपमा सोच्र् बाध्य हुन्छ।
अनर् यस षवन्दम
ु ा व्यम्क्तले साँच्र्ै अको जीवर् छ कक छै र्, स्वगच साँच्र्ै अम्स्तत्वमा छ कक छै र्,
वास्तवमा दण्ड हुन्छ कक हुँदैर् भन्र्े कुरालाई अझै बढी जान्र् र्ाहन्छ…। व्यम्क्त मत्ृ युको जनत
र्म्जक पुग्छ, जीवर् वास्तवमा के हो भन्र्े बारे मा उसले त्यनत र्ै बढी बझ्
ु र् र्ाहन्छ; व्यम्क्त
मत्ृ युको जनत र्म्जक पुग्छ, उसको हृदय त्यनत र्ै ररिो दे खिन्छ; व्यम्क्त मत्ृ युको जनत र्म्जक

पुग्छ, उसले त्यनत र्ै बढी षववशताको महसुस गछच ; अनर् त्यसरी र्ै प्रनतददर् मत्ृ यस
ु म्बन्धी उसको
डर पनर् बढ्दै जान्छ। मानर्सहरू मत्ृ युको र्म्जक जार्े क्रममा नतर्ीहरूमा त्यस्ता भावर्ाहरू प्रकट

हुर्ुका मुख्य दई
ु कारण छर् ्: पदहलो, नतर्ीहरूले नतर्ीहरूको जीवर् नर्भचर रहे को ख्यानत र सम्पषि
गम
ु ाउर् लागेका हुन्छर् ्, नतर्ीहरूले संसारमा दे ख्र् सककर्े सबै कुरालाई छोडेर जार् लागेका हुन्छर् ्;
अनर् दोस्रो, नतर्ीहरूले अपररचर्त, रहस्यमय, अज्ञात संसारलाई एकलै सामर्ा गर्च लागेका हुन्छर् ्,
जहाँ पाइला टे क्र् नतर्ीहरू डराउँ छर् ्, जहाँ नतर्ीहरूको कुर्ै पनर् षप्रयजर् र सहयोगको आधार छै र्।
यी दई
ु कारणले गदाच, मत्ृ युको सामर्ा गर्े हरे कले असहज महसस
ु गछच र् ्, आषिन्छर् ् र षववशताको

अर्भ
ु नू त गछच र् ्, जसको अर्भ
ु व नतर्ीहरूले पदहले कदहल्यै गरे का हुँदैर्र् ्। कुर्ै व्यम्क्त वास्तवमा
यस षवन्दम
ु ा आइपुगेपनछ मात्रै नतर्ीहरूले महसुस गछच र् ् कक जब व्यम्क्तले पथ्
ृ वीमा पाइला टे क्छ,
उसले बुझ्र्ुपर्े पदहलो कुरा भर्ेको मार्वजानत कहाँबाट आउँ छ, मानर्सहरू ककर् जीषवत छर् ्, मार्व
नर्यनत कसले नर्यन्त्रण गछच , र मार्व अम्स्तत्वको लाचग कसले भरणपोिण गछच र यसमाचथ

कसको सावचभौर्मकता छ भन्र्े हो। यो ज्ञार् र्ै व्यम्क्त म्जउर्े साँर्ो माध्यम, मार्व अम्स्तत्वको

लाचग अत्यावश्यक आधार हो—आफ्र्ो पररवारको कसरी भरणपोिण गर्े वा ख्यानत र सम्पषि कसरी

हार्सल गर्े सो र्सक्र्ु होइर्, भीडबाट कसरी माचथ उठ्र्े सो र्सक्र्ु अनर् जीवर्मा अझै बढी

सम्पन्र् जीवर् कसरी म्जउर्े सो र्सक्र्ु होइर्, कसरी उत्कृष्ट बन्र्े र अरूसँग सफलतापूवचक

प्रनतस्पधाच गर्े भन्र्े बारे मा र्सक्र्े कुरा हुर्े त परै जाओस ्। मानर्सहरूले आफ्र्ो जीवर्भर जुर्
बाँच्र्े सीपहरू र्सकेर पोख्त भएका हुन्छर् ् ती सीपहरूले प्रशस्त भौनतक सहजताहरू प्रदार् गर्े भए
पनर्, नतर्ले व्यम्क्तको हृदयमा कदहल्यै पनर् साँर्ो शाम्न्त र प्रेरणा ददँ दैर्र् ्, बरु नतर्ले त
मानर्सहरूलाई सधैँ आफ्र्ो ददशा गुमाउर्े, आफैलाई नर्यन्त्रण गर्च कदठर् गराउर्े, अनर् जीवर्को

अथचबारे र्सक्र्े हरे क मौकालाई गुमाउर्े तुल्याउँ छ; बाँच्र्ेसम्बन्धी यी सीपहरूले उपयुक्त रूपमा
मत्ृ युको सामर्ा कसरी गर्े भन्र्ेबारे मा र्भत्री चर्न्ता पैदा गछच । मानर्सहरूको जीवर् यसरी बरबाद

हुन्छर् ्। हरे क व्यम्क्तलाई जीवर्भररको लाचग उहाँको सावचभौर्मकताको अर्भ
ु व गर्च र त्यसलाई
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जान्र्े मौका ददएर सम्ृ ष्टकताचले हरे क व्यम्क्तलाई नर्ष्पक्ष व्यवहार गर्ुचहुन्छ, तैपनर् मत्ृ यु र्म्जक
आएपनछ मात्रै, यसको कालो छाया दे खिएपनछ मात्रै व्यम्क्तले ज्योनत दे ख्र् थाल्छ—अनर् त्यो
बेलासम्म ढीला भइसकेको हुन्छ!
मानर्सहरूले पैसा र ख्यानतको पनछ दौडेरै आफ्र्ो जीवर् बबताउँ छर् ्; नतर्ीहरूले यी िोक्रा
कुराहरूलाई जीवर्को एउटै मात्र आधार ठार्ेर यसरी पक्रन्छर् ् कक मार्ौं ती पाएपनछ नतर्ीहरूले

मत्ृ युबाट छूट पाएर बाँचर्रहर् सक्छर् ्। तर नतर्ीहरूले नतर्ीहरू आफू मर्च लागेपनछ मात्रै यी

कुराहरू नतर्ीहरूबाट कनत टाढा छर् ्, मत्ृ यक
ु ो सामु नतर्ीहरू कनत कमजोर छर् ्, नतर्ीहरू कनत
सम्जलै र्कर्ार्ूर हुन्छर् ्, जार्े ठाउँ कतै र्भएकाले नतर्ीहरू कनत एकलो र षववश छर् ् भन्र्े कुरा
महसुस गछच र् ्। नतर्ीहरूले पैसा वा ख्यानतले जीवर् ककन्र् सककँदै र्, व्यम्क्त जनत र्ै धर्ी भए

पनर्, नतर्ीहरूको मार्-मयाचदा जनत र्ै उच्र् भए पनर्, मत्ृ युको सामुन्र्े सबै उषिकै गररब र
महत्त्वहीर् छर् ् भन्र्े महसुस गछच र् ्। नतर्ीहरूले पैसाले जीवर् ककन्र् सक्दै र्, ख्यानतले मत्ृ यु मेट्र्
सक्दै र्, र् त पैसाले र् त ख्यानतले व्यम्क्तको आयु केवल एक र्मर्ेट वा केवल एक सेकेन्ड र्ै
बढाउर् सक्छ भन्र्े महसुस गछच र् ्। मानर्सहरूले जनत धेरै यस्तो अर्ुभव गछच र् ्, नतर्ीहरू म्जउर्को

लाचग त्यनत र्ै तड्षपन्छर् ्; मानर्सहरूले जनत धेरै यस्तो अर्ुभव गछच र् ्, नतर्ीहरू मत्ृ युको
आगमर्प्रनत त्यनत र्ै भयभीत हुन्छर् ्। यस षवन्दम
ु ा मात्रै नतर्ीहरूले महसुस गछच र् ् कक नतर्ीहरूको
जीवर् नतर्ीहरूको स्वार्मत्वमा, नतर्ीहरूको नर्यन्त्रणमा छै र्, र व्यम्क्त म्जउँ छ कक मछच भन्र्े
बारे मा उसले कुर्ै भर्ाइ राख्न सक्दै र्—यो सबै व्यम्क्तको नर्यन्त्रणभन्दा बादहरको कुरा हो।
४. सक्ृ ष्टकताछको प्रभत्ु वमा आऊ अतन चप
ु चाप मत्ृ यक
ु ो सामना गर
व्यम्क्तको जन्म भएकै क्षणमा, एउटा एकल आत्माले पथ्
ु व सरु
ु गछच ,
ृ वीमा आफ्र्ो अर्भ

सम्ृ ष्टकताचले यसको लाचग बन्दोबस्त गररददर्ुभएको सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयार सम्बन्धमा आफ्र्ो

अर्ुभव सुरु गछच । यो अवश्य पनर् त्यो व्यम्क्त—त्यो आत्मा—को लाचग सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको
बारे मा ज्ञार् प्राप्त गर्े, उहाँको अम्ख्तयारलाई जान्र्े र यसलाई व्यम्क्तगत रूपमा अर्ुभव गर्े

उत्कृष्ट अवसर हो। मानर्सहरूले आफ्र्ो जीवर् सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूको लाचग सम्ृ जत गर्चभ
ु एका

नर्यनतका नर्यमहरूर्भत्र रहे र म्जउँ छर् ्, अनर् षववेक भएको कुर्ै पनर् षववेकशील व्यम्क्तको लाचग
नतर्ीहरूको जीवर्को दशकौं अवचधमा सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गर्ुच अनर् उहाँको

अम्ख्तयारलाई जान्र्ु त्यनत कदठर् कुरा होइर्। त्यसकारण, हरे क व्यम्क्तको लाचग आफ्र्ो दशकौंको
जीवर् अर्भ
ु वहरूमाफचत सबै मार्व नर्यनतहरू पव
ू चनर्धाचररत हुन्छर् ् भर्ी पदहर्ार् गर्च सहज हुर्प
ु छच ,
अनर् म्जउँ दो हुर्ुको अथच के हो सो बुझ्र् वा सारांर्शत गर्च सहज हुर्ुपछच । व्यम्क्तले जीवर्सम्बन्धी

यी पाठहरूलाई अङ्ग्गाल्र् थालेपनछ, उसले क्रर्मक रूपमा जीवर् कहाँबाट आउँ छ सो बुझ्र् थाल्र्ेछ,
हृदयलाई वास्तवमा के कुराको िाँर्ो छ, के कुराले व्यम्क्तलाई जीवर्को साँर्ो मागचमा डोर्याउँ छ, र

मार्व जीवर्को र्मसर् र लक्ष्य के हुर्ुपछच सो जान्र् थाल्र्ेछ। यदद व्यम्क्तले सम्ृ ष्टकताचको आराधर्ा
गदै र् भर्े, यदद व्यम्क्त उहाँको प्रभुत्वमा आउँ दै र् भर्े, जब मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गर्े बेला हुन्छ—जब
व्यम्क्तको आत्माले फेरर एक पटक सम्ृ ष्टकताचको सामर्ा गर्च लागेको हुन्छ—तब उसको हृदय
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असीर्मत भय र आतङ्ग्कले भररएको हुर्ेछ भन्र्े कुरा व्यम्क्तले क्रर्मक रूपमा पदहर्ार् गर्च थाल्र्ेछ।
यदद व्यम्क्त संसारमा आएको धेरै दशक भइसकेको छ तैपनर् उसले मार्व जीवर् कहाँबाट आउँ छ
भन्र्े कुरा बुझेको छै र्, उसले मार्व भाग्य कसको हातमा छ भन्र्े समेत बझ
ु ेको छै र् भर्े, उसले

शान्त भएर मत्ृ युको सामर्ा गर्च सक्र्ेछैर् भन्र्ेमा कुर्ै आश्र्यच हुँदैर्। मार्व जीवर्सम्बन्धी
आफ्र्ो दशकौंको अर्ुभवहरूमा सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको ज्ञार् प्राप्त गरे को व्यम्क्त जीवर्को

अथच र मूल्यसम्बन्धी सही बुझाइ भएको व्यम्क्त हो। त्यस्तो व्यम्क्तसँग सम्ृ ष्टकताचको
सावचभौर्मकतासम्बन्धी साँर्ो अर्भ
ु व र बझ
ु ाइको साथमा जीवर्को उद्दे श्यसम्बन्धी गहर् ज्ञार्
हुन्छ, अनर् यसबाहे क, ऊ सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतामा समषपचत हुर् सक्छ। त्यस्तो व्यम्क्तले
परमेश्वरले मार्वजानत सम्ृ ष्ट गर्ुचको अथच बुझ्छ, मानर्सले सम्ृ ष्टकताचको आराधर्ा गर्ुचपछच भन्र्े
बुझ्छ, मानर्ससँग भएका सबै कुरा सम्ृ ष्टकताचबाट र्ै आउँ छ र भषवष्यमा र्ाँडै र्ै एक ददर् ती सबै

उहाँकहाँ र्ै फकचन्छर् ् भन्र्े बुझ्छ। यसप्रकारको व्यम्क्तले मानर्सको जन्मलाई सम्ृ ष्टकताचले र्ै

बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ र मानर्सको मत्ृ युमाचथ उहाँकै सावचभौर्मकता छ, अनर् जीवर् र मत्ृ यु दव
ु ैलाई

सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारले पूवचनर्धाचररत गरे को हुन्छ भन्र्े बुझ्छ। त्यसकारण, जब व्यम्क्तले यी
कुराहरूलाई साँर्ो रूपमा बुझेको हुन्छ, ऊ मत्ृ युलाई शान्त भएर सामर्ा गर्च, आफ्र्ा सारा सांसाररक
सम्पषिहरूलाई र्ुपर्ाप पन्छ्याएर त्यसपनछ आउर्े सबै कुराहरूलाई िुशीसाथ स्वीकार गर्च र त्यसमा

समषपचत हुर्, अनर् सम्ृ ष्टकताचले बन्दोबस्त गर्चभ
ु एको जीवर्को अम्न्तम घडीसँग अन्धाधन्
ु ध डराएर
त्यसको षवरुद्ध संघिच गर्ुचको सट्टा त्यसलाई सोही रूपमा स्वागत गर्च सक्षम हुन्छ। यदद व्यम्क्तले
जीवर्लाई सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता अर्ुभव गर्े र उहाँको अम्ख्तयारलाई चर्न्र्े अवसरको रूपमा

र्लन्छ भर्े, यदद व्यम्क्तले आफ्र्ो जीवर्लाई सम्ृ ष्ट गररएको मार्वजानतको रूपमा आफ्र्ो कतचव्य
नर्भाउर्े अनर् आफ्र्ो र्मसर् परू ा गर्े दल
ु चभ अवसरको रूपमा र्लन्छ भर्े, ऊसँग अवश्य र्ै

जीवर्सम्बन्धी सही दृम्ष्टकोण हुर्ेछ, अवश्य र्ै उसले सम्ृ ष्टकताचले आर्शि ददर्ुभएको र
डोर्याउर्ुभएको जीवर् म्जउर्ेछ, ऊ अवश्य र्ै सम्ृ ष्टकताचको ज्योनतमा दहँड्र्ेछ, उसले अवश्य र्ै
सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई जान्र्ेछ, ऊ अवश्य र्ै उहाँको प्रभुत्वको अधीर्मा आउर्ेछ, र ऊ

अवश्य र्ै उहाँका आश्र्यचजर्क कायचहरूको साक्षी, उहाँको अम्ख्तयारको साक्षी बन्र्ेछ। भन्र्ै पदै र्,
त्यस्तो व्यम्क्तलाई सम्ृ ष्टकताचले अवश्य पनर् प्रेम र स्वीकार गर्चुहुन्छ, अनर् त्यस्तो व्यम्क्तले मात्र
मत्ृ युप्रनत शान्त मर्ोवषृ ि दे िाउर् र जीवर्को अम्न्तम घडीलाई आर्न्दसाथ स्वीकार गर्च सक्छ।
मत्ृ युप्रनत यस्तै प्रकारको मर्ोवनृ त दे िाउर्े एक जर्ा व्यम्क्त अय्यूब हुर् ्। अय्यूब जीवर्को अम्न्तम
षवन्दल
ु ाई िुशीसाथ स्वीकार गर्े अवस्थामा चथए, अनर् आफ्र्ो जीवर् यात्रालाई सहज समाम्प्तमा
ल्याएर आफ्र्ो जीवर्को र्मसर्लाई परू ा गरे पनछ, नतर्ी सम्ृ ष्टकताचको क्षेत्रमा फककचए।

५. जीवनमा अय्यूबले गरे को खोजी र प्राक्प्तले उनलाई िान्त भएर मत्ृ युको सामना गने

तल्
ु यायो

पषवत्रशास्त्रमा अय्यब
ू को बारे मा यस्तो लेखिएको छ: “यसरी अय्यब
ू वद्
ृ ध र दीघाचयु भएर मरे ”

(अय्यूब ४२:१७)। यसको अथच के हो भर्े, जब अय्यूबको मत्ृ यु भयो, नतर्ीसँग कुर्ै पछुतो चथएर्
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र नतर्ले कुर्ै पीडाको महसुस गरे र्र् ्, बरु यो संसारबाट स्वाभाषवक रूपमै नतर्ी बबदा भए। अय्यूब

जीषवत हुँदा परमेश्वरको डर मान्र्े र दष्ु टताबाट टाढा बस्र्े मानर्स चथए भन्र्े सबैलाई थाहा छ।
उर्का कायचहरूलाई परमेश्वरले ताररफ गर्चभ
ु यो र अरूले यादगार बर्ाए, अनर् उर्को जीवर् अरू
सबैको भन्दा बढी बहुमूल्य र महत्त्वपूणच चथयो भर्ेर सायद भन्र् सककन्छ। पथ्
ृ वीमा अय्यूबले
परमेश्वरका आर्शिहरूको
्
उपभोग गरे र अरूले नतर्लाई धमी भर्ेर भन्थे, अनर् नतर्लाई परमेश्वरले

पनर् परीक्षा गर्ुचभयो र शैतार्ले पनर् जाँर् गर्यो। नतर्ी परमेश्वरको साक्षीको रूपमा िडा भए र
उहाँद्वारा धमी व्यम्क्त भनर्र् योग्य बर्े। परमेश्वरले नतर्लाई परीक्षा गर्चभ
ु एको दशकौंपनछ, उर्ले

पदहलेको भन्दा अझै बहुमूल्य, अथचपूणच, म्स्थर, र शाम्न्तपूणच जीवर् म्जए। उर्का धमी कायचहरूको
कारण, परमेश्वरले नतर्लाई जाँच्र्ुभयो, अनर् उर्का धमी कायचहरूले गदाच र्ै, परमेश्वर नतर्को सामु
आउर्ुभयो र नतर्ीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्ुचभयो। तसथच, नतर्लाई जाँर् गररएपनछका विचहरूमा,
अय्यूबले जीवर्को मूल्यलाई अझै ठोस रूपमा बझ
ु े र सराहर्ा गरे , सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको
अझै गहर् बुझाइ प्राप्त गरे , अनर् सम्ृ ष्टकताचले कसरी उहाँका आर्शिहरू
् ददर्ुहुन्छ र कफताच र्लर्ुहुन्छ

भन्र्े बारे मा अझै सटीक र ठोस ज्ञार् प्राप्त गरे । सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई बुझ्र् अनर्
र्ुपर्ाप मत्ृ युको सामर्ा गर्चको लाचग अझै उिम स्थार्मा अय्यूबलाई राख्दै , यहोवा परमेश्वरले

अय्यूबलाई पदहलेभन्दा अझै बढी आर्शिहरू
्
ददर्ुभयो भर्ेर अय्यूबको पुस्तकले उल्लेि गरे को छ।
त्यसकारण, जब अय्यब
ू ले वद्
ु ो सामर्ा गर्चप
ु यो, तब नतर्ी आफ्र्ो सम्पषिको बारे मा
ृ ध भएर मत्ृ यक

पक्कै पनर् चर्म्न्तत भएर्र् ्। नतर्ीसँग कुर्ै चर्न्ता चथएर्, पछुताउर्ुपर्े केही चथएर्, अनर् अवश्य

र्ै नतर्ले मत्ृ युको डर मार्ेर्र् ्, ककर्भर्े नतर्ले आफ्र्ो सारा जीवर् परमेश्वरको डर मान्र्े र

दष्ु टताबाट अलग बस्र्े मागचमा दहँड्दै बबताएका चथए। आफ्र्ै अन्त्यको बारे मा चर्न्ता गर्ुचपर्े कुर्ै

कारण नतर्ीसँग चथएर्। आफ्र्ै मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गदाच आजका कनत मानर्सहरू पण
ू च रूपमा अय्यब
ू ले

जस्तै गर्च सक्छर् ्? ककर् त्यस्तो सरल बाह्य सहर्शीलता कायम गर्च सक्र्े कोही पनर् छै र्?
एउटै मात्र कारण छ: अय्यूबले परमेश्वरको सावचभौर्मकतामा षवश्वास गदै , त्यसको पदहर्ार् गदै ,

अनर् त्यसमा समषपचत हुँदै आफ्र्ो जीवर् म्जए, अनर् यही षवश्वास, पदहर्ार्, र समपचणताद्वारा र्ै
नतर्ले जीवर्का महत्त्वपूणच मोडहरू पार गरे , आफ्र्ा आखिरी विचहरू बबताए, अनर् आफ्र्ो जीवर्को
अम्न्तम षवन्दल
ु ाई स्वागत गरे । अय्यब
ू ले जे-जस्तो अर्भ
ु व गरे तापनर्, उर्को जीवर्का िोजी र

लक्ष्यहरू पीडापूणच चथएर्र्, बरु सुिद चथए। सम्ृ ष्टकताचले नतर्लाई ददर्ुभएका आर्शिहरू
् र ताररफको

कारण मात्र नतर्ी िुसी चथएर्र् ्, बरु अझै महत्त्वपूणच रूपमा, नतर्ी त आफ्र्ा िोजीहरू र जीवर्का
लक्ष्यहरूको कारण िुशी चथए, परमेश्वरको डर मार्ेर अनर् दष्ु टताबाट अलग बसेर प्राप्त गरे को

सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतासम्बन्धी बढ्दो ज्ञार् र साँर्ो बझ
ु ाइको कारण िश
ु ी चथए, यसको साथै
सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता, परमेश्वरको आश्र्यचजर्क कायचको एक पात्रको रूपमा उर्को व्यम्क्तगत

अर्ुभव, अनर् मानर्स र परमेश्वरको सह-अम्स्तत्व, र्मत्रता, अनर् पारस्पररक समझदारीसम्बन्धी

कोमल तर बबसचर्ै र्सककर्े अर्ुभव र यादहरूको कारणले िुशी चथए। सम्ृ ष्टकताचको इच्छालाई
जार्ेपनछ प्राप्त हुर्े सान्त्वर्ा र आर्न्दको कारण, अनर् उहाँ महार् ्, अर्म्मका, प्रेर्मलो, र
षवश्वासयोग्य हुर्ह
ु ु न्छ भन्र्े कुरा दे िेर पैदा हुर्े श्रद्धाको कारण अय्यब
ू िश
ु ी चथए। अय्यब
ू ले
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कुर्ै पनर् कष्टषवर्ा र्ै मत्ृ युको सामर्ा गर्च सके ककर्भर्े मरे पनछ नतर्ी सम्ृ ष्टकताचकहाँ फकेर

जार्ेछर् ् भन्र्े नतर्लाई थाहा चथयो। जीवर्मा नतर्ले गरे का िोजी र प्राम्प्तले र्ै नतर्लाई
शाम्न्तसाथ मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गर्े तल्
ु यायो, नतर्लाई सम्ृ ष्टकताचले उर्को जीवर् कफताच र्लर्े अपेक्षालाई
शाम्न्तका साथ सामर्ा गर्े तुल्यायो, साथै, नतर्लाई सम्ृ ष्टकताचको अनघ षवशुद्ध र चर्न्तारदहत

रूपमा िडा हुर्े तुल्यायो। के आजका मानर्सहरूले अय्यूबले पाएको जस्तो िुशी हार्सल गर्च
सक्छर् ्? के नतमीहरूसँग त्यसो गर्चको लाचग आवश्यक अवस्थाहरू छर् ?् आजभोर्लका
मानर्सहरूसँग यस्ता अवस्थाहरू भए पनर्, ककर् नतर्ीहरू अय्यब
ू जस्तो िश
ु ी भएर म्जउर् सक्दै र्र् ्?
ककर् नतर्ीहरू मत्ृ युको डरको कष्टबाट उम्कर् सक्दै र्र् ्? मत्ृ युको सामर्ा गदाच, कनतपय मानर्सहरू

डरले षपसाब फेछच र् ्; अरू काँप्छर् ्, बेहोस हुन्छर् ्, स्वगच र मानर्सषवरुद्ध प्रहार गछच र् ्; कनतपय त
षवलाप गर्े र रुर्े समेत गछच र् ्। कुर्ै पनर् हालतमा यी कुराहरू अर्ार्क मत्ृ यु र्म्जककँदा दे खिर्े
प्राकृनतक प्रनतकक्रया होइर्र् ्। मानर्सहरू यस्तो लाजमदो ककर्समले व्यवहार गर्ुचको मुख्य कारण

के हो भर्े, मानर्सहरूले आफ्र्ो र्भत्री हृदयमा मत्ृ युको डर मान्छर् ्, परमेश्वरको सावचभौर्मकता र
उहाँको बन्दोबस्तको स्पष्ट ज्ञार् र बुझाइ नतर्ीहरूसँग हुँदैर्, नतर्मा साँर्ो रूपमा समषपचत हुर्े
कुरा त परै जाओस ्। मानर्सहरूले यस्तो प्रनतकक्रया ददर्ुको कारण के हो भर्े, नतर्ीहरू सबै कुरा
आफैले बन्दोबस्त र सञ्र्ालर् गर्च, आफ्र्ो नर्यनत, आफ्र्ो जीवर् र मत्ृ यु आफै नर्यन्त्रण गर्चबाहे क

अरू केही र्ाहँदैर्र् ्। त्यसकारण, मानर्सहरू कदहल्यै पनर् मत्ृ यक
ु ो डरबाट उम्कर् सक्दै र्र् ् भन्र्ेमा
कुर्ै आश्र्यच छै र्।

६. सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकतालाई स्वीकार गरे र मात्रै व्यक्क्त उहािँको क्षेत्रमा फकछन सक्र्
जब व्यम्क्तसँग परमेश्वरको सावचभौर्मकता र उहाँको बन्दोबस्तहरूको स्पष्ट ज्ञार् र अर्भ
ु व

हुँदैर्, नर्यनत र मत्ृ युसम्बन्धी व्यम्क्तको ज्ञार् अवश्य र्ै अस्पष्ट हुर्ेछ। मानर्सहरूले सबै कुरा
परमेश्वरकै हातमा छ भन्र्े स्पष्ट दे ख्र् सक्दै र्र् ्, सबै कुरा परमेश्वरको नर्यन्त्रण र

सावचभौर्मकताको अधीर्मा छ भन्र्े महसुस गदै र्र् ्, त्यस्तो सावचभौर्मकतालाई त्याग्र् वा त्यसबाट

उम्कर् मानर्स सक्दै र् भन्र्े स्वीकार गदै र्र् ्। यही कारणले गदाच, जब मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गर्े
नतर्ीहरूको समय आउँ छ, तब नतर्ीहरूका आखिरी शब्द, चर्न्ता, र अफसोसहरू कदहल्यै अन्त्य

हुँदैर्र् ्। नतर्ीहरू अत्यन्तै धेरै भार, अत्यन्तै धेरै अनर्च्छा, अत्यन्तै धेरै अन्योलताले चथचर्एका
हुन्छर् ्। यसले नतर्ीहरूलाई मत्ृ युको डर मान्र्े तुल्याउँ छ। यस संसारमा जन्मर्े कुर्ै पनर् व्यम्क्तको
लाचग, जन्म अत्यावश्यक र मत्ृ यु अपररहायच छ; यी घटर्ाक्रमहरूभन्दा माचथ कोही पनर् उठ्र्

सक्दै र्। यदद व्यम्क्तले यो संसारबाट पीडारदहत रूपमा बबदा हुर् र्ाहन्छ भर्े, यदद व्यम्क्तले
जीवर्को अम्न्तम षवन्दल
ु ाई अनर्च्छा वा चर्न्तारदहत रूपमा र्ै सामर्ा गर्च सक्र्े हुर् र्ाहन्छ

भर्े, यसको एउटै मात्र तररका भर्ेको कुर्ै पनर् अफसोस र्राख्नु हो। अनर् कुर्ै अफसोसषवर्ा बबदा

हुर्े एउटै मात्र तररका भर्ेको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई जान्र्ु, उहाँको अम्ख्तयारलाई जान्र्ु,
अनर् नतर्मा समषपचत हुर्ु हो। यसरी मात्रै व्यम्क्त मार्व कलह, दष्ु टता, र शैतार्को बन्धर्बाट

टाढा बस्र् सक्छ, अनर् यसरी मात्रै व्यम्क्तले अय्यूबको जस्तै सम्ृ ष्टकताचको मागचनर्दे श र आर्शि ्
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प्राप्त गरे को, मुक्त र स्वतन्त्र जीवर्, मूल्यवार् र अथचपूणच जीवर्, इमार्दार र िुला हृदयवाला

जीवर् म्जउर् सक्छ। यसरी मात्रै व्यम्क्त सम्ृ ष्टकताचले ददर्ुभएको परीक्षा र अभावरूपी कष्टहरूमा,
सम्ृ ष्टकताचको योजर्ाबद्ध कायच र बन्दोबस्तहरूमा समषपचत हुर् सक्छ। यसरी मात्रै व्यम्क्तले आफ्र्ो
जीवर्भरर सम्ृ ष्टकताचको आराधर्ा गर्च सक्छ र अय्यूबले जस्तै उहाँको स्याबासी हार्सल गर्च सक्छ,
अनर् उहाँको आवाजलाई सुन्र्, उहाँ प्रकट हुर्ुभएको दे ख्न सक्छ। यसरी मात्रै हामी अय्यूबजस्तै
कुर्ै पनर् पीडा, चर्न्ता, पछुतोषवर्ा र्ै िुशीसाथ म्जउर् र मर्च सक्छौं। यसरी मात्रै व्यम्क्त
अय्यब
ू जस्तै ज्योनतमा म्जउर्, र ज्योनतमा आफ्र्ो जीवर्को हरे क मोडहरूलाई पार गर्च, ज्योनतमा
आफ्र्ो यात्रा सहजताको साथ पूरा गर्च, सफलतापूवचक आफ्र्ो र्मसर् पूरा गर्च—सम्ृ ष्ट गररएको

प्राणीको रूपमा सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई अर्ुभव गर्च, र्सक्र्, र जान्र्—अनर् ज्योनतमा र्ै
बबतेर जार्, र सम्ृ ष्ट गररएको मार्व जानतको रूपमा, उहाँको स्याबासी पाएर सदासवचदाको लाचग
सम्ृ ष्टकताचको क्षेत्रमा िडा हुर् सक्छ।

सक्ृ ष्टकताछको सावछभौममकतालाई जान्ने अवसर नगुमाओ
माचथ व्याख्या गररएका छ वटा मोडहरू सम्ृ ष्टकताचले तय गर्ुचभएका महत्त्वपूणच र्रणहरू हुर् ,्
जसलाई आफ्र्ो जीवर्मा हरे क सामान्य व्यम्क्तले पार गर्ुचपछच । मार्वीय दृम्ष्टकोणबाट हे दाच, यी
हरे क मोडहरू वास्तषवक छर् ्, कुर्ैलाई पनर् छल्र् सककँदै र्, अनर् यी सबै सम्ृ ष्टकताचको पूवचनर्धाचररत
गन्तव्य र सावचभौर्मकतासँग सम्बम्न्धत छर् ्। त्यसकारण, मार्वको लाचग, यी हरे क मोड महत्त्वपण
ू च

र्ाका हुर् ्, र अब नतमीहरू प्रत्येकले ती प्रत्येक मोडलाई कसरी सफलतापूवचक पार गर्े भन्र्े
गम्भीर प्रश्र्को सामर्ा गछौ।

मार्व जीवर्का धेरै दशकको अवचध लामो पनर् होइर्, छोटो पनर् होइर्। जन्मदे खि बीस

विचको उमेरको अवचध खझर्मक्क बबतेर जान्छ, अनर् जीवर्को यो मोडमा व्यम्क्तलाई वयस्क

मानर्र्े भए पनर्, यस उमेर समूहका मानर्सहरूलाई मार्व जीवर् र मार्व नर्यनतको बारे मा
लगभग केही पनर् थाहा हुँदैर्। नतर्ीहरूले थप अर्ुभव प्राप्त गदै जाँदा, नतर्ीहरू क्रर्मक रूपमा
आधा उमेरमा प्रवेश गछच र् ्। तीस र र्ालीसको दशकमा पुगेका मानर्सहरूले जीवर् र
नर्यनतसम्बन्धी कर्लला अर्ुभव प्राप्त गछच र् ्, तर यी कुराहरूसम्बन्धी नतर्ीहरूको षवर्ार अझै

पनर् अत्यन्तै अस्पष्ट हुन्छ। कनतपय मानर्सहरूले र्ालीस विचको उमेर पुगेपनछ मात्रै परमेश्वरले
सम्ृ ष्ट गर्ुचभएको मार्वजानत र ब्रह्माण्डलाई बुझ्र्, र मार्व जीवर्को अथच के हो, मार्व नर्यनतको
अथच के हो भन्र्े बुझ्र् सुरु गछच र् ्। कनतपय मानर्सहरूले धेरै पदहलेदेखि परमेश्वरलाई पछ्याउँ दै

आएका र अदहले नतर्ीहरू आधा उमेर पुचगसकेको भए तापनर्, नतर्ीहरूसँग अझै पनर् परमेश्वरको

सावचभौर्मकताको सटीक ज्ञार् र पररभािा हुँदैर्, साँर्ो समपचणताको त कुरै र्गरौं। कनतपय
मानर्सहरूले आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्ेबाहे क अरू केही कुराको वास्ता गदै र्र् ्, अनर् नतर्ीहरू धेरै विच
बाँचर्सकेको भए तापनर्, नतर्ीहरूले मार्व नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकताको

तथ्यलाई अर्लकनत पनर् जार्ेका वा बुझेका हुँदैर्र् ्, अनर् परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायच र
बन्दोबस्तमा समषपचत हुर्ेसम्बन्धी व्यवहाररक पाठतफच सार्ो कदमसमेत र्ालेका हुँदैर्र् ्। त्यस्ता
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मानर्सहरू पूणच रूपमा मूिच हुन्छर् ्, अनर् नतर्ीहरूको जीवर् व्यथचमा म्जइएको हुन्छ।
यदद मार्व जीवर्का अवचधहरूलाई मानर्सहरूको जीवर् अर्ुभव र मार्व नर्यनतसम्बन्धी
ज्ञार्अर्ुसार षवभाम्जत गररर्े हो भर्े, नतर्ीहरूलाई समिमा तीर् वटा र्रणमा षवभाम्जत गर्च

सककन्छ। पदहलो र्रण जवार्ीको र्रण हो, जसमा जन्मेदेखि आधा उमेरसम्मका, वा जन्मदे खि
तीस विचको उमेरसम्मका विचहरू पछच र् ्। दोस्रो र्रण पररपक्वताको र्रण हो, जुर् आधा उमेरदे खि
वद्
ृ ध अवस्थासम्म, वा तीसदे खि साठी विचसम्मको अवचध हो। अनर् तेस्रो र्रण भर्ेको व्यम्क्तको
पररपक्व अवचध हो, जुर् वद्
ृ ध अवस्था, अथाचत ् साठी विचदेखि सुरु भएर व्यम्क्त संसारबाट बबदा
भइञ्जेलसम्म

जारी

रहन्छ।

अको

शब्दमा

भन्दा, जन्मदे खि

आधा

उमेरसम्म, धेरैजसो

मानर्सहरूको नर्यनत र जीवर्सम्बन्धी ज्ञार् अरूका षवर्ारहरूको अर्ुकरण गर्े कायचमा र्ै
सीर्मत हुन्छ, र यसमा लगभग कुर्ै वास्तषवक, व्यवहाररक सार हुँदैर्। यो अवचधमा,
जीवर्सम्बन्धी व्यम्क्तको दृम्ष्टकोण र व्यम्क्तले संसारमा आफ्र्ो मागच कसरी नर्माचण गछच त्यो
अर्ल सतही र मूिचतापूणच हुन्छ। यो व्यम्क्तको ककशोर अवस्थाको अवचध हो। व्यम्क्तले जीवर्का
सबै आर्न्द र शोकहरूलाई र्ाखिसकेपनछ मात्रै उसले नर्यनतको बारे मा वास्तषवक बुझाइ प्राप्त
गछच अनर्—अवर्ेतर् रूपमा, आफ्र्ो अन्तस्करणमा—नर्यनत उल्ट्याउर् र्सककर्े तथ्यलाई क्रर्मक
रूपमा बुझ्र्, र मार्व नर्यनतमाचथको सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकता वास्तवमै अम्स्तत्वमा छ भन्र्े
कुरालाई बबस्तारै महसुस गछच । व्यम्क्तको पररपक्वताको अवचध यही र्ै हो। जब व्यम्क्तले

नर्यनतको षवरुद्ध संघिच गर्च छोडेको हुन्छ, र जब ऊ अबउप्रान्त कलहनतर लाग्र् इच्छुक हुर्ुको
सट्टा, जीवर्मा उसको नर्यनत के छ त्यसलाई जान्र्े , स्वगचको इच्छाप्रनत समषपचत हुर्े, जीवर्मा

उसले प्राप्त गरे का उपलम्ब्ध र गल्तीहरूलाई सारांर्शत गर्े, अनर् आफ्र्ा जीवर्मा सम्ृ ष्टकताचले
गर्चुहुर्े न्यायको लाचग प्रतीक्षा गर्े गछच , तब ऊ आफ्र्ो पररपक्व अवचधमा प्रवेश गछच । यी

अवचधहरूको बेला मानर्सहरूले प्राप्त गर्े फरक-फरक अर्ुभव र उपलम्ब्धहरूलाई ध्यार्मा राख्दा,

सामान्य पररम्स्थनतहरूमा, सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई व्यम्क्तले चर्न्र्े मौका त्यनत धेरै हुँदैर्।
यदद व्यम्क्त साठी विचसम्म बाँच्छ भर्े, परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई जान्र्को लाचग उसँग
लगभग तीस विच जनत हुन्छ; यदद व्यम्क्तले लामो समय अवचध र्ाहन्छ भर्े , यदद व्यम्क्तको
आयु लामो छ भर्े, व्यम्क्त एक शताब्दी जनत बाँच्र् सक्छ भर्े मात्रै त्यो कुरा सम्भव हुन्छ।
त्यसैले

म

भन्छु, मार्व

अम्स्तत्वका

सामान्य

नर्यमहरूअर्ुसार, व्यम्क्तले

सम्ृ ष्टकताचको

सावचभौर्मकतालाई जान्र्े सम्बन्धी षवियलाई पदहलोपटक सामर्ा गरे पनछ त्यो सावचभौर्मकताको

तथ्यलाई उसले पूणच रूपमा पदहर्ार् गर्च सकुञ्जेल, अनर् त्यो समयदे खि व्यम्क्त यसमा समषपचत
हुर् सकुञ्जेलसम्मको प्रकक्रया नर्कै लामो हुर्े भए तापनर्, यदद व्यम्क्तले वास्तवमा विचहरूको
गन्ती गछच भर्े , व्यम्क्तले यी इर्ामहरू प्राप्त गर्े मौकाको रूपमा तीस वा र्ालीस विचभन्दा

बढी समय पाउँ दै र्। अनर् प्रायजसो, मानर्सहरू आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्े आफ्र्ा इच्छा र
महत्वाकांक्षाहरूमा बहककएर जान्छर् ,् त्यसैले नतर्ीहरू मार्व जीवर्को सार कहाँ छ सो छुट्याउर्
सक्दै र्र् ् र सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई जान्र्ुको महत्त्व बुझ्दै र्र् ्। मार्व जीवर् र
सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई अर्ुभव गर्चको लाचग मार्व संसारमा प्रवेश गर्े यो बहुमूल्य
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अवसरलाई त्यस्ता मानर्सहरूले बहुमूल्य ठान्दै र्र् ्, अनर् सम्ृ ष्ट गररएको प्राणीले सम्ृ ष्टकताचको
व्यम्क्तगत मागचनर्दे शर् प्राप्त गर्ुच कनत बहुमूल्य छ भन्र्े नतर्ीहरूले महसुस गदै र्र् ्। त्यसैले
म भन्छु, परमेश्वरको कायच शीघ्र रूपमा समाप्त होस ् भन्र्े र्ाहर्ा गर्े, उहाँको वास्तषवक
व्यम्क्तत्वलाई तुरुन्तै दे ख्र् सकूँ र सकेजनत र्ाँडो आर्शिहरू
्
प्राप्त गर्च सकँू भर्ेर परमेश्वरले
जनतसक्दो र्ाँडो मानर्सको अन्त्यको बन्दोबस्त गरूर् ् भन्र्े इच्छा गर्े मानर्सहरू—नतर्ीहरू

सबैभन्दा िराब प्रकारको अर्ाज्ञाकाररताको दोिी हुन्छर् ् अनर् नतर्ीहरू घोर रूपमा मूिच हुन्छर् ्।
यसबीर्, मानर्सहरूका बीर्मा रहे का बुद्चधमार्ीहरू, सबैभन्दा बढी मार्र्सक तीक्ष्णता भएकाहरू,
आफ्र्ो सीर्मत समय अवचधमा सम्ृ ष्टकताचको सावचभौर्मकतालाई जान्र्े यो अद्षवतीय अवसरको

फाइदा र्लर्ेहरू हुर् ्। यी दई
ु फरक इच्छाहरूले दई
ु वटा अत्यन्तै फरक दृम्ष्टकोण र िोजीलाई
िुलासा गछच र् ्: आर्शिहरू
्
िोज्र्ेहरू स्वाथी र र्ीर् हुन्छर् ् अनर् नतर्ीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई
कुर्ै ध्यार् ददँ दैर्र् ्, कदहल्यै पनर् परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई बुझ्र्े प्रयास गदै र्र् ्, यसमा

समषपचत हुर्े इच्छा कदहल्यै गदै र्र् ्, बरु आफूलाई जस्तो मर् लाग्यो त्यस्तै तवरमा म्जउर्
र्ाहन्छर् ्। नतर्ीहरू अर्ुचर्त र्ररत्रहीर्हरू हुर् ्, अनर् मानर्सहरूको यही वगचलाई र्ै र्ष्ट गररर्ेछ।
परमेश्वरलाई चर्न्र् िोज्र्ेहरूले आफ्र्ा इच्छाहरूलाई पन्छाउर् सक्छर् ,् नतर्ीहरू परमेश्वरको
सावचभौर्मकता र परमेश्वरको बन्दोबस्तमा समषपचत हुर् इच्छु क हुन्छर् ्, अनर् नतर्ीहरू परमेश्वरको
अम्ख्तयारको अधीर्मा बस्र् र परमेश्वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पार्च प्रयास गर्े प्रकारका

मानर्सहरू हुर् ्। यस्ता मानर्सहरू ज्योनतमा र परमेश्वरका आर्शिहरूको
्
बीर्मा म्जउँ छर् ्, अनर्
नतर्ीहरूलाई अवश्य र्ै परमेश्वरले स्याबासी ददर्ह
ु ु र्ेछ। जेसुकै भए पनर्, मार्व छर्ौट व्यथच छ,
अनर् परमेश्वरको कामको लाचग कनत लामो समय लाग्र्े छ, त्यसबारे मानर्सहरूले केही पनर्

भन्र् सक्दै र्र् ्। आफैलाई परमेश्वरको कृपामा सुम्पेर उहाँको सावचभौर्मकतामा समषपचत हुर्ु र्ै
मानर्सहरूको लाचग उचर्त हुन्छ। यदद तैँले आफैलाई उहाँको कृपामा समषपचत गदै र्स ् भर्े , तैँले
के गर्च सक्छस ् र? के यसको पररणामस्वरूप परमेश्वरले कुर्ै घाटा बेहोर्ुचहुर्ेछ र? यदद तैँले

आफैलाई उहाँको कृपामा समषपचत गदै र्स ्, तर आफैलाई मार्लक ठान्छस ् भर्े, तैँले मूिच नर्णचय
गरररहे को हुन्छस ्, र आखिरमा घाटा बेहोर्े तँ र्ै हुर्ेछस ्। मानर्सहरूले जनतसक्दो र्ाँडो
परमेश्वरसँग सहकायच गछच र् ् भर्े मात्रै , नतर्ीहरूले उहाँको योजर्ाबद्ध कायचलाई स्वीकार गर्च ,

उहाँको अम्ख्तयारलाई जान्र्, र नतर्ीहरूका लाचग उहाँले गर्ुचभएका सबै कुरा बुझ्र् हतार गछच र् ्
भर्े मात्रै, नतर्ीहरूले आशा पाउर्ेछर् ्। यसरी मात्रै नतर्ीहरूको जीवर् व्यथचमा म्जइएको हुर्ेछैर्,
र नतर्ीहरूले मुम्क्त प्राप्त गर्ेछर् ्।
मानव तनयततमाधथ परमेश्वरको सावछभौममकता र् भन्ने तथ्यलाई कसैले पतन पररवतछन गनछ सक्िै न
मैले भिचरै बताएको सबै कुरा सुनर्सकेपनछ, के नर्यनतसम्बन्धी नतमीहरूको षवर्ार पररवतचर्

भएको छ? मार्व नर्यनतमाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकताको तथ्यलाई नतमीहरू कसरी बुझ्छौ?
यसलाई सरल रूपमा भन्दा, परमेश्वरको अम्ख्तयारअन्तगचत हरे क व्यम्क्तले उहाँका सावचभौर्मकता

र बन्दोबस्तहरूलाई सकक्रय वा नर्म्ष्क्रय रूपमा स्वीकार गछच , अनर् आफ्र्ो जीवर्कालमा व्यम्क्तले
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जसरी संघिच गरे पनर्, व्यम्क्तले जनत वटा कुदटल मागचहरू दहँ डे पनर्, आखिरमा नतर्ीहरू

सम्ृ ष्टकताचले नतर्ीहरूका लाचग कोर्ुचभएको नर्यनतको पररक्रमा पथमा र्ै फकचर्ेछर् ्। यो
सम्ृ ष्टकताचको अम्ख्तयारको अजेयता र उहाँको अम्ख्तयारले ब्रह्माण्डलाई नर्यन्त्रण र शासर् गर्े

तररका हो। यही अजेयता, नर्यन्त्रण र शासर्को यही स्वरूप र्ै ती नर्यमहरूको लाचग म्जम्मेवार

छ जसले यावत ् थोकको जीवर्लाई नर्यन्त्रण गछच र् ,् हस्तक्षेपषवर्ा र्ै बारम्बार मानर्सहरूलाई
पुर्जचन्म र्लर् ददन्छर् ्, अनर् ददर्हुँ, विौंविच सं सारलाई नर्यर्मत रूपमा घुम्र्े र अनघ बढ्र्े
तुल्याउँ छर् ्। नतमीहरूले यी सबै तथ्यहरूलाई दे िेका छौ र सतही रूपमा भए पनर् वा गहर्

रूपमा भए पनर् नतमीहरूले नतर्लाई बुझ्छौ, अनर् नतमीहरूको बुझाइको गदहराइ सत्यतासम्बन्धी
नतमीहरूको अर्ुभव र ज्ञार्, र परमेश्वरसम्बन्धी नतमीहरूको ज्ञार्मा नर्भचर रहन्छ। तैँले सत्यता

वास्तषवकतालाई कनत राम्ररी जान्दछस ,् तैँले परमेश्वरका वर्र्हरूलाई कनत धेरै अर्ुभव गरे को
छस ्, तैँले परमेश्वरको सार र स्वभावलाई कनत राम्ररी जान्दछस —
् यी सबैले परमेश्वरका

सावचभौर्मकता र बन्दोबस्तहरूसम्बन्धी तेरो बुझाइको गदहराइलाई प्रनतनर्चधत्व गछच र् ्। के
परमेश्वरका सावचभौर्मकता र बन्दोबस्तहरूको अम्स्तत्व मार्वजानत त्यसमा समषपचत हुन्छर् ् कक
हुँदैर्र् ् भन्र्े कुरामा नर्भचर हुन्छ? के परमेश्वरमा यो अम्ख्तयार छ भन्र्े तथ्य मार्वजानत

यसमा समषपचत हुन्छर् ् कक हुँदैर्र् ् भन्र्े कुराद्वारा नर्धाचररत हुन्छ? पररम्स्थनतहरू जस्तोसुकै
भए पनर् परमेश्वरको अम्ख्तयार अम्स्तत्वमा रहन्छ। सबै पररम्स्थनतहरूमा, परमेश्वरले आफ्र्ा
षवर्ार र कामर्ाहरूअर्ुसार मार्व नर्यनत र सबै कुराहरूलाई नर्यन्त्रण र व्यवम्स्थत गर्ुचहुन्छ।

मार्व पररवतचर्को पररणामस्वरूप यो पररवतचर् हुर्ेछैर्; यो मानर्सको इच्छाबाट स्वतन्त्र हुन्छ,
समय, स्थार्, र भूगोलमा आएको कुर्ै पररवतचर्ले यसलाई हे रफेर गर्च सक्दै र्, ककर्भर्े
परमेश्वरको अम्ख्तयार र्ै उहाँको सारतत्व हो। मानर्सले परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई जान्र्
र स्वीकार गर्च सक्छ कक सक्दै र्, अनर् यसमा मानर्स समषपचत हुर् सक्छ कक सक्दै र्—यीमध्ये
कुर्ै पनर् षवर्ारले मार्व नर्यनतमाचथ रहे को परमेश्वरको सावचभौर्मकताको तथ्यलाई रषिभर
पररवतचर् गर्च सक्दै र्। भन्र्ुको अथच, परमेश्वरको सावचभौर्मकताप्रनत मानर्सले जस्तोसुकै मर्ोवषृ ि

र्लए तापनर्, मार्व नर्यनत र यावत ् थोकमाचथ परमेश्वरकै सावचभौर्मकता छ भन्र्े तथ्यलाई

यसले पररवतचर् गर्ै सक्दै र्। यदद तँ परमेश्वरको सावचभौर्मकतामा समषपचत भइर्स ् भर्े पनर्,
तेरो भाग्यमाचथ उहाँको नर्यन्त्रण रदहरहन्छ; तैँले उहाँको सावचभौर्मकतालाई जान्र् सककर्स ् भर्े
पनर्, उहाँको अम्ख्तयार अम्स्तत्वमा रदहरहन्छ। परमेश्वरको अम्ख्तयार अनर् मार्व नर्यनतमाचथ

परमेश्वरको सावचभौर्मकता छ भन्र्े तथ्य मार्व इच्छाबाट स्वतन्त्र छर् ्, र मानर्सका रुचर् र

नर्णचयहरूअर्ुसार ती पररवतचर् हुँदैर्र् ्। परमेश्वरको अम्ख्तयार जहाँसुकै, जुर्सुकै घडीमा, जुर्सुकै
क्षणमा हुन्छ। स्वगच र पथ्
ृ वी मरे र जालार् ्, तर उहाँको अम्ख्तयार कदहल्यै पनर् मर्ेछैर्, ककर्भर्े
उहाँ परमेश्वर स्वयम ् हुर्ु हुन्छ, उहाँसँग अद्षवतीय अम्ख्तयार छ, अनर् उहाँको अम्ख्तयार
मानर्सहरू, घटर्ाहरू, वा द्रव्यहरूद्वारा, स्थार् वा भूगोलद्वारा प्रनतबम्न्धत वा सीर्मत छै र्।
सधैँभरर र्ै, परमेश्वरले आफ्र्ो अम्ख्तयार प्रयोग गर्ुचहुन्छ, आफ्र्ो शम्क्त दे िाउर्ुहुन्छ, उहाँले
सधैँ गर्चुभएझैँ आफ्र्ो व्यवस्थापर् कायचलाई जारी राख्र्ुहुन्छ; सधैँभरर र्ै, उहाँले सधैँ गर्चुभएझैँ,
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यावत ् थोकलाई शासर् गर्ुचहुन्छ, यावत ् थोकको लाचग बन्दोबस्त गर्ुचहुन्छ, यावत ् थोकलाई
योजर्ाबद्ध गर्ुचहुन्छ। यसलाई कसैले पनर् पररवतचर् गर्च सक्दै र्। तथ्य यही हो; अर्न्त
समयदे खि र्ै यो अपररवतचर्ीय सत्यको रूपमा रदहआएको छ!

परमेश्वरको अक्ख्तयारमा समवपछत हुन चाहनेको लाधग उधचत मनोवतृ त र अभ्यास
परमेश्वरको अम्ख्तयार र मार्व नर्यनतमाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकताको तथ्यलाई मानर्सले

कस्तो मर्ोवनृ तले जान्र्ु र र्लर्ुपछच ? हरे क व्यम्क्तको अनघ िडा हुर्े वास्तषवक समस्या यही हो।
वास्तषवक जीवर्का समस्याहरूको सामर्ा गर्े क्रममा, तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयार र उहाँको
सावचभौर्मकतालाई कसरी जान्र्ु र बझ्
ु र्ुपछच ? जब तैँले यी समस्याहरूको सामर्ा गछच स ् अनर्
नतर्लाई कसरी बुझ्र्े, सम्हाल्र्े, र अर्ुभव गर्े भन्र्े तँलाई थाहा हुँदैर्, तब समषपचत हुर्े तेरो
अर्भप्रायलाई, समषपचत हुर्े तेरो इच्छालाई, र परमेश्वरका सावचभौर्मकता र बन्दोबस्तहरूप्रनतको तेरो

समपचणताको वास्तषवकतालाई दे िाउर् तैँले कस्तो मर्ोवषृ ि अपर्ाउर्ुपछच ? पदहलो, तैँले प्रतीक्षा गर्च
र्सक्र्ुपछच ; त्यसपनछ तैँले िोजी गर्च र्सक्र्ुपछच ; अनर् त्यसपनछ तैँले समषपचत हुर् र्सक्र्ुपछच ।
“प्रतीक्षा गर्ुच” भर्ेको परमेश्वरको समयलाई प्रतीक्षा गर्ुच हो, उहाँले तेरो नर्म्म्त बन्दोबस्त गर्ुचभएका

मानर्सहरू, घटर्ाहरू र काम-कुराहरूलाई प्रतीक्षा गर्ुच हो, उहाँको इच्छा आफै तँकहाँ क्रर्मक रूपमा

प्रकट हुर्को लाचग प्रतीक्षा गर्ुच हो। “िोजी गर्ुच” भर्ेको उहाँले योजर्ा गर्ुचभएका मानर्सहरू,
घटर्ाहरू, र काम-कुराहरूमाफचत तेरो नर्म्म्त परमेश्वरका षवर्ारपण
ू च अर्भप्रायहरूलाई अवलोकर् गर्चु
र बुझ्र्ु हो, नतर्ीहरूमाफचत सत्यतालाई बुझ्र्ु हो, मानर्सहरूले हार्सल गर्ैपर्े कुराहरू र नतर्ीहरूले
पालर्ा गर्ैपर्े मागचहरूलाई बुझ्र्ु हो, परमेश्वरले मानर्सहरूमा के-कस्ता पररणामहरू हार्सल गर्च

र्ाहर्ुहुन्छ अनर् उहाँले नतर्मा के-कस्ता उपलम्ब्धहरू प्राप्त गर्च र्ाहर्ुहुन्छ त्यसलाई बुझ्र्ु हो।
“समषपचत हुर्ु” ले र्ादहँ अवश्य र्ै परमेश्वरले योजर्ाबद्ध गर्ुचभएका मानर्सहरू, घटर्ाहरू, र कामकुराहरूलाई स्वीकार गर्चल
ु ाई जर्ाउँ छ, उहाँको सावचभौर्मकता स्वीकार गर्चल
ु ाई जर्ाउँ छ अनर्

यसमाफचत सम्ृ ष्टकताचले कसरी मानर्सको नर्यतीलाई नर्यन्त्रण गर्ुचहुन्छ, उहाँले कसरी मानर्सलाई

उहाँको जीवर् आपूनतच गर्ुचहुन्छ, मानर्सर्भत्र उहाँले कसरी सत्यताको काम गर्ुचहुन्छ सो जान्र्ुलाई
जर्ाउँ छ। परमेश्वरका बन्दोबस्तहरू र सावचभौर्मकताको अधीर्मा रहे का यावत ् थोकले प्राकृनतक

नर्यमहरू पालर्ा गछच र् ्, अनर् यदद तैँले परमेश्वरलाई तेरो लाचग सबै कुराहरू बन्दोबस्त गर्च र

नर्यन्त्रण गर्च ददर्े संकल्प गररस ् भर्े, तैँले प्रतीक्षा गर्च र्सक्र्ैपछच , तैँले िोजी गर्च र्सक्र्ैपछच ,
अनर् तैँले समषपचत हुर् र्सक्र्ैपछच । परमेश्वरको अम्ख्तयारमा समषपचत हुर् र्ाहर्े हरे क व्यम्क्तले
अपर्ाउर्ुपर्े मर्ोवषृ ि यही हो, परमेश्वरका सावचभौर्मकता र बन्दोबस्तहरूलाई स्वीकार गर्च र्ाहर्े
हरे क व्यम्क्तमा हुर्ुपर्े आधारभूत गुण यही हो। त्यस्तो मर्ोवषृ ि धारण गर्चको लाचग, त्यस्तो गुण
प्राप्त गर्चको लाचग, तैँले अझै बढी पररश्रम गर्ैपछच । साँर्ो वास्तषवकतामा तैँले प्रवेश गर्च सक्र्े
एउटै मागच यही हो।
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परमेश्वरलाई आफ्नो अद्ववतीय मामलकको रूपमा स्वीकार गनुछ नै मुक्क्त पाउने पहहलो किम हो
परमेश्वरको अम्ख्तयारसम्बन्धी सत्यताहरू हरे क व्यम्क्तले गम्भीर रूपमा र्लर्ुपर्े, आफ्र्ो

हृदयबाट अर्ुभव गर्ुचपर्े र बुझ्र्ुपर्े सत्यताहरू हुर् ्; ककर्भर्े यी सत्यताहरूले हरे क व्यम्क्तको
जीवर्मा प्रभाव पादचछर् ्; हरे क व्यम्क्तको षवगत, वतचमार्, र भषवष्यमा प्रभाव पादचछर् ्; हरे क व्यम्क्तले
जीवर्मा पार गर्ैपर्े महत्त्वपूणच घडीहरूमा प्रभाव पादचछर् ्; परमेश्वरको सावचभौर्मकतासम्बन्धी
मानर्सको ज्ञार् र परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई व्यम्क्तले सामर्ा गर्ुचपर्े मर्ोवषृ िमा प्रभाव पादचछर् ्;
अनर्, स्वाभाषवक रूपमै, हरेक व्यम्क्तको अम्न्तम गन्तव्यलाई प्रभाव पादचछर् ्। त्यसकारण, नतर्लाई

जान्र् र बझ्
ु र्को लाचग जीवर्भरको मोल आवश्यक पछच । जब तैंले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई
प्रत्यक्ष रूपमा हे छचस ्, जब तैँले उहाँको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गछच स ्, तब तैँले क्रर्मक रूपमा

परमेश्वरको अम्ख्तयारको अम्स्तत्वसम्बन्धी सत्यतालाई महसस
ु गर्ेछस ् र बुझ्र्ेछस ्। तर यदद तैँले

परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई कदहल्यै पदहर्ार् गदै र्स ् र उहाँको सावचभौर्मकतालाई कदहल्यै स्वीकार
गदै र्स ् भर्े, तँ जनत विच बाँर्े पनर्, तैँले परमेश्वरको सावचभौर्मकताको अर्लकनत ज्ञार् पनर् प्राप्त

गर्ेछैर्स ्। यदद तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई साँर्ो रूपमा जान्दै र्स ् र बुझ्दै र्स ् भर्े, तैँले
दशकौंसम्म परमेश्वरमा षवश्वास गरे को भए पनर्, तँ बाटोको अन्त्यमा पुग्दा तँसँग आफ्र्ो जीवर्को

लाचग दे िाउर्े कुरा केही पनर् हुँदैर्, अनर् स्वाभाषवक रूपमै तँसँग मार्व नर्यनतमाचथको परमेश्वरको
सावचभौर्मकताको अर्लकनत ज्ञार् समेत हुर्ेछैर्। के यो अत्यन्तै दुःु िलाग्दो कुरा होइर् र? त्यसैले,
तैँले जीवर्मा जनत र्ै धेरै दहँडडसकेको भए पनर्, तँ अदहले जनत र्ै उमेरको भए पनर्, तेरो बाँकी

यात्रा जनत र्ै लामो भए पनर्, तैँले सवचप्रथम परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई पदहर्ार् गरे र त्यसलाई

गम्भीर रूपमा र्लर्ैपछच , अनर् परमेश्वर तेरो अद्षवतीय मार्लक हुर्ुहुन्छ भन्र्े तथ्यलाई स्वीकार
गर्ैपछच । मार्व नर्यनतमाचथ परमेश्वरको सावचभौर्मकतासम्बन्धी यी सत्यताहरूको स्पष्ट एवं सही
ज्ञार् र बुझाइ हरे क व्यम्क्तले र्सक्र्ुपर्े अनर्वायच पाठ हुर् ्; यो पाठ मार्व जीवर्लाई जान्र्े र
सत्यतालाई प्राप्त गर्े र्ाबी हो। परमेश्वरलाई चर्न्र्े जीवर्, यसको अध्ययर्को आधारभत
ू पाठ्यक्रम
यही र्ै हो, जसलाई हरेकले प्रत्येक ददर् सामर्ा गर्ुचपछच अनर् जसबाट कोही पनर् उम्कर् सक्दै र्।

यदद यो लक्ष्यमा पग्ु र्को लाचग कसैले छोटो बाटो र्लर् र्ाहन्छ भर्े, म तँलाई अदहले र्ै भन्छु, यो
असम्भव छ! यदद तँ परमेश्वरको सावचभौर्मकताबाट उम्कर् र्ाहन्छस ् भर्े, त्यसको सम्भावर्ा त

झर् अझै कम छ! परमेश्वर मानर्सको एक मात्र प्रभु हुर्ुहुन्छ, मार्व नर्यनतको एक मात्र मार्लक
परमेश्वर र्ै हुर्ुहुन्छ, त्यसकारण मानर्सले आफ्र्ो नर्यनत आफै नर्यन्त्रण गर्च असम्भव छ, ऊसले
नर्यनतबादहर पाइला टे क्र् असम्भव छ। व्यम्क्तका क्षमताहरू जनत र्ै ठूला भए पनर्, उसले अरूको

नर्यनतलाई प्रभाव पार्च सक्दै र्, त्यसलाई योजर्ाबद्ध गर्े, व्यवम्स्थत गर्े, नर्यन्त्रण गर्े, वा
पररवतचर् गर्े कुरा त परै जाओस ्। परमेश्वर स्वयम ्, अद्षवतीय उहाँले मात्रै मानर्सको लाचग सबै

कुरा नर्यन्त्रण गर्चह
ु ु न्छ, ककर्भर्े मार्व नर्यनतमाचथ सावचभौर्मकता राख्र्े अद्षवतीय अम्ख्तयार
उहाँसँग मात्रै छ, र त्यसैले सम्ृ ष्टकताच मात्रै मानर्सको अद्षवतीय मार्लक हुर्ह
ु ु न्छ। सम्ृ ष्ट गररएका

मार्वजानतमाचथ मात्रै होइर्, कुर्ै पनर् मानर्सले दे ख्र् र्सक्र्े सम्ृ ष्ट र्गररएका प्राणीहरू, तारामण्डल,
आकाशमण्डलमाचथ समेत परमेश्वरको अम्ख्तयारको सावचभौर्मकता छ। यो नर्षवचवाद तथ्य हो, साँर्ो
2065

रूपमा अम्स्तत्वमा रहे को तथ्य हो, जसलाई कुर्ै पनर् व्यम्क्त वा वस्तुले पररवतचर् गर्च सक्दै र्।

यदद नतमीहरूमध्ये कोही अझै पनर् आफूसँग केही षवशेि सीप वा क्षमता छ भन्र्े षवश्वास गदै , र

सौभाग्यले आफ्र्ो वतचमार् पररम्स्थनतहरूलाई पररवतचर् गर्च वा ती पररम्स्थनतहरूबाट उम्कर् सक्छु

भन्र्े ठान्दै , हाल अवस्था वा काम-कुराहरू जे-जस्तो रूपमा छर् त्यसप्रनत असन्तष्ु ट छौ भर्े, यदद
नतमीहरूले आफ्र्ो नर्यनतलाई मार्व प्रयासको माध्यमद्वारा पररवतचर् गरे र आफूलाई आफ्र्ा

साथीसंगीहरूभन्दा राम्रो दे िाउर्े र ख्यानत र सम्पषि कमाउर्े प्रयास गछौ भर्े , म तँलाई भन्छु,
तैँले आफ्र्ै लाचग पररम्स्थनत कदठर् तुल्याइरहे को छस ्, तैँले द:ु ि पाउर् मात्र िोम्जरहे को छस ्, तैँले
आफ्र्ै चर्हार् िनर्रहे को छस ्! दढलो-र्ाँडो, एक ददर् तैँले आफूले गलत नर्णचय गरे छु र आफ्र्ा

प्रयासहरू व्यथच भएछर् ् भन्र्े पिा लगाउर्ेछस ्। नर्यनत षवरुद्ध संघिच गर्े तेरो महत्वाकांक्षा, तेरो

इच्छा, अनर् तेरो आफ्र्ै िराब आर्रणले तँलाई फकी आउर्ै र्सककर्े ओरालो बाटोतफच डोर्याउर्ेछ,
अनर् यसको लाचग तैँले तीतो मूल्य र्क
ु ाउर्ेछस ्। हाल तैँले यी पररणामहरूको गम्भीरतालाई र्दे ख्र्े

भए तापनर्, परमेश्वर र्ै मार्व नर्यनतका मार्लक हुर्ुहुन्छ भन्र्े सत्यतालाई अझै गहर् रूपमा
अर्भ
ु व गदै र बझ्
ु दै जार्े क्रममा, तैँले बबस्तारै मैले आज बोलेको कुरा र यसको वास्तषवक

अथचहरूलाई महसस
ु गदै जार्ेछस ्। तँसँग साँर्ो रूपमा हृदय र आत्मा छ कक छै र् अनर् तँ सत्यतालाई
प्रेम गर्े व्यम्क्त होस ् कक होइर्स ् भन्र्े कुरा परमेश्वरको सावचभौर्मकता र सत्यताप्रनत तैँले कस्तो

मर्ोवषृ ि राख्छस ् त्यसमा भर पछच । यसले स्वाभाषवक रूपमै तैँले परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई साँर्ो

रूपमा चर्न्र् र बुझ्र् सक्छस ् कक सक्दै र्स ् भन्र्े कुरालाई नर्धाचररत गछच । यदद तैँले आफ्र्ो

जीवर्मा परमेश्वरको अम्ख्तयारलाई पदहर्ार् गरी स्वीकार गर्ुच त कता हो कता, परमेश्वरको

सावचभौर्मकता र उहाँको बन्दोबस्तहरूलाई समेत कदहल्यै बुझेको छै र्स ् भर्े, तँ सम्पूणच रूपले
बेकम्मा हुर्ेछस ्, अनर् तैँले र्लएको मागच र तैँले रोजेको षवकल्पको कारण तँ नर्:सन्दे ह परमेश्वरको
घण
ृ ा र नतरस्कारको पात्र हुर्ेछस ्। तर परमेश्वरको कायचमा उहाँको परीक्षालाई स्वीकार गर्च सक्र्े,
उहाँको सावचभौर्मकतालाई स्वीकार गर्च सक्र्े, उहाँको अम्ख्तयारमा समषपचत हुर् सक्र्े, अनर् क्रर्मक
रूपमा उहाँका वर्र्हरूको वास्तषवक अर्ुभव प्राप्त गर्च सक्र्े व्यम्क्तहरूले परमेश्वरको अम्ख्तयारको

वास्तषवक ज्ञार्, उहाँको सावचभौर्मकताको वास्तषवक बुझाइ प्राप्त गरे का हुर्ेछर् ्; नतर्ीहरू साँर्ो
रूपमा सम्ृ ष्टकताचको अधीर्मा रहे का हुर्ेछर् ्। त्यस्ता मानर्सहरू मात्रै साँर्ो रूपमा उद्दार गररएका

हुर्ेछर् ्। नतर्ीहरूले परमेश्वरको सावचभौर्मकतालाई जार्ेको हुर्ाले, नतर्ीहरूले यसलाई स्वीकार गरे को
हुर्ाले, मार्व नर्यनतमाचथको परमेश्वरको सावचभौर्मकताको तथ्यप्रनतको नतर्ीहरूको बुझाइ,

यसप्रनतको नतर्ीहरूको समपचणता वास्तषवक र सटीक हुन्छ। जब नतर्ीहरूले मत्ृ यक
ु ो सामर्ा गछच र् ्,
अय्यब
ू को जस्तै नतर्ीहरूको मर् पनर् मत्ृ यल
ु े भयभीत हुँदैर्, अनर् कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत छर्ौट,
कुर्ै पनर् व्यम्क्तगत इच्छाहरूषवर्ा र्ै नतर्ीहरू सबै कुरामा परमेश्वरको योजर्ाबद्ध कायच र उहाँका

बन्दोबस्तहरूमा समषपचत हुन्छर् ्। त्यस्तो व्यम्क्त मात्रै सम्ृ ष्ट गररएको साँर्ो मार्वजानतको रूपमा
सम्ृ ष्टकताचको क्षेत्रमा फकेर जार् सक्छ।
डडसेम्बर १७, २०१३
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परमेश्
वरस्वयम ्अद्ववतीय४
परमेश्व
 रकोपववत्रता(१)
हाम्रो अन्तिम भेलामा हामीले परमेश्वरको अन्तियारको बारे मा थप सङ्गति गरे का थथयौं।

अहहले चाहहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकिाको ववषयमा छलफल गर्नेछैर्नौं। आज हामी पूर्ि रूपमा

र्नयािँ ववषयको बारे मा कुराकार्नी गर्नेछौं—परमेश्वरको पववत्रिा। परमेश्वरको पववत्रिा परमेश्वरको
अद्वविीय सारको अको एउटा पक्ष हो, त्यसैले हामीले यो ववषयका बारे मा सङ्गति गर्नुि अत्यति

महत्वपूर्ि छ। मैले यसभतदा अति परमेश्वरको सारको अकाि दई
ु पक्षहरू—परमेश्वरको धमी स्वभाव
र परमेश्वरको अन्तियारको ववषयमा सङ्गति गरे को थथएिँ; के यी दई
ु पक्षहरू, र आज मैले

सङ्गतिमा बिाउर्ने पक्ष सबै अद्वविीय हुर्न ्? (हो।) परमेश्वरको पववत्रिा पतर्न अद्वविीय छ, त्यसैले
आजको हाम्रो सङ्गतिको तर्नन्ति हाम्रो मुतय ववषयवस्िुमा यसको अद्वविीयिाको आधार र मल
ू

समावेश हुर्नेछ। आज हामी परमेश्वरको अद्वविीय सारको बारे मा छलफल गर्नि जािँदैछौं—उहािँको
पववत्रिा। सायद तिमीहरूमध्ये कति जर्नामा शङ्का छ, र सोध्छौ, “ककर्न हामीले परमेश्वरको
पववत्रिाको बारे मा सङ्गति गर्निप
ु छि ?” थचतिा र्नगर, म तिमीहरूलाई यसको बारे मा बबस्िारै

बिाउर्नेछु। मैले भतर्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले सुतर्नसकेपतछ मैले यो ववषयमा ककर्न सङ्गति गर्नुि
अत्यावश्यक छ भर्नी तिमीहरूले थाहा पाउर्नेछौ।

सविप्रथम, हामी “पववत्र” भतर्ने शब्दलाई पररभावषि गरौं। तिमीहरूको अर्नुभूति र तिमीहरूले

हार्सल गरे का सबै ज्ञार्नबाट “पववत्र” शब्दको पररभाषा कस्िो हुर्नप
ु छि भर्नी तिमीहरू बझ्
ु छौ?
(“पववत्र” को अथि दाग र्नलागेको, पूर्ििया मार्नवीय भ्रष्टिा वा त्रुहटरहहि। पववत्रिाले सबै कुरालाई
सकारात्मक िुल्याउिँ छ, चाहे त्यो ववचारमा होस ्, बोलीवचर्न वा कायिमा होस ्।) साह्रै राम्रो। (“पववत्र”

ईश्वरीय, मातर्नसद्वारा दाग र्नलगाइएको, उल्लङ्िर्न गर्नि र्नसककर्ने हुतछ। यो अद्वविीय छ, यो
परमेश्वरको मात्र हो र यो उहािँको थचतह हो।) यो तिमीहरूको पररभाषा हो। प्रत्येक व्यन्तिको
हृदयमा यो “पववत्र” शब्दको एउटा क्षेत्र, एउटा पररभाषा र एउटा व्यातया छ। कतिीमा पतर्न, जब

तिमीहरूले “पववत्र” भतर्ने शब्द दे तछौ, तिमीहरूको मर्न खाली हुिँदैर्न। तिमीहरूसिँग यो शब्दको
तर्नन्ति एक तर्नन्श्चि पररभाषाको क्षेत्र छ, र कतिपय मातर्नसहरूको भर्नाई परमेश्वरको स्वभावको
सार पररभावषि गर्ने भर्नाइसिँग लगभग र्मल्छ। यो साह्रै राम्रो हो। “पववत्र” शब्द एक सकारात्मक

शब्द हो भर्नी अथधकाांश मातर्नसहरू ववश्वास गछि र्न ्, र यो तर्नश्चय र्नै सत्य हो। िर आज, हामीले
परमेश्वरको पववत्रिाको ववषयमा सङ्गति गदाि म केवल पररभाषाहरू र व्यातयाहरूको ववषयमा

मात्र कुरा गर्नेछैर्न। बरु, परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ भर्नी मैले ककर्न भतछु, र परमेश्वरको सार वर्िर्न
गर्नि मैले ककर्न “पववत्र” शब्द प्रयोग गछुि भर्नी ििँलाई दे खाउर्न प्रमार्को रूपमा िथ्यहरूलाई प्रस्िुि
गर्नेछु। हाम्रो सङ्गति सककएपतछ, परमेश्वरको सार पररभावषि गर्नि र परमेश्वरको सतदभिमा “पववत्र”

शब्द प्रयोग गर्नुि तयायोथचि र सबैभतदा उपयुति भएको िैँले महसुस गर्नेछस ्। कतिीमा पतर्न,
वििमार्न मार्नव भाषाको सतदभिमा परमेश्वरको ववषयमा उल्लेख गर्नि यो शब्द प्रयोग गर्नुि ववशेष
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रूपमा उपयुति छ—मार्नव भाषाका सबै शब्दहरूमध्ये यो एउटै शब्द मात्र परमेश्वरको ववषयमा

उल्लेख गर्नि पूर्ििया सुहाउिँ दो छ। जब परमेश्वरलाई जर्नाउर्नको तर्नन्ति यो शब्द प्रयोग गररतछ

िब यो ररत्तो शब्द रहिँदैर्न, र्न ि यो आधारहीर्न प्रशांसा वा खोक्रो चापलस
ु ीको शब्द र्नै हुतछ। हाम्रो
सङ्गतिको उद्दे श्य प्रत्येक व्यन्तिलाई परमेश्वरको सारको यो पक्षको सत्यिा पहहचार्न गर्नि हदर्नु
हो। परमेश्वर मातर्नसको बुझाइदे खख डराउर्नुहुतर्न, िर उहािँ उसको गलि बुझाइदे खख डराउर्नुहुतछ।
परमेश्वरले प्रत्येक व्यन्तिले उहािँको सार, उहािँसिँग के छ र उहािँ के हुर्नुहुतछ भर्नी थाहा गरोस ् भतर्ने

चाहर्ना गर्निह
ु ु तछ। त्यसैले हरे क पटक जब हामी परमेश्वरको सारको पक्ष उल्लेख गछौं, िब
परमेश्वरको सारको यो पक्ष पतर्न वास्िवमा अन्स्ित्वमा छ भर्नी मातर्नसहरूले दे तर्न सकूर्न ् भर्नी
हामी थुप्रै िथ्यहरू प्रस्िुि गर्नि सतछौं।

अब हामीसिँग “पववत्र” भतर्ने शब्दको पररभाषा छ, हामी केही उदाहरर्हरू छलफल गरौं।

मातर्नसहरूको धारर्ामा, तिर्नीहरूले थुप्रै कुराहरू र मातर्नसहरू “पववत्र” छर्न ् भर्नी कल्पर्ना गछि र्न ्।
उदाहरर्का लाथग, कुमार केटाहरू र कतया केटीहरूलाई मार्नवजातिको शब्दकोशहरूमा पववत्र भर्नी

पररभावषि गररतछ। िर के तिर्नीहरू वास्िवमै पववत्र हुतछर्न ्? यो कथथि “पववत्र” र आज हामीले
गर्ने सङ्गतिमा कुरा गर्नि लागेको “पववत्र” के एउटै र उही हो? (होइर्न।) असल र्नैतिकिा भएका

मातर्नसहरू जससिँग पररष्कृि र सभ्य बोलीवचर्न छ, जसले कसैलाई कहहल्यै चोट पुर्याउिँ दै र्न, र
तिर्नीहरूको बोलीवचर्नद्वारा अरूलाई सहज र सहमि िल्
ु याउिँ छ—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? असल
काम गरी अरू मातर्नसहरूको भलाइ गर्ने र ठूलो सहायिा पुर्याउर्ने व्यन्तिहरू, अरू मातर्नसहरूको

जीवर्नमा ठूलो आर्नतद ल्याइहदर्ने व्यन्तिहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? स्वाथी ववचार र्नरातर्ने
व्यन्तिहरू, कसैलाई कठोर माग र्नगर्ने व्यन्तिहरू, प्रत्येक व्यन्तिप्रति सहहष्र्ुिाको भाव रातर्ने
व्यन्ति—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? कहहल्यै पतर्न झगडा र्नगरे का वा अरूबाट कहहल्यै फाइदा र्नउठाएका
व्यन्तिहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? र अरूको भलाइको तर्नन्ति काम गर्ने व्यन्तिहरू र हरे क

ककर्समले अरूलाई उतर्नति गराउर्ने व्यन्तिहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? आफ्र्नो जीवर्नको सतपूर्ि
बचि अरूलाई दार्न हदर्ने र सरल जीवर्न यापर्न गर्ने, आफूसिँगै कठोर व्यवहार गर्ने िर अरूसिँग
उदारिापूविक व्यवहार गर्ने व्यन्तिहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? (होइर्नर्न ्।) तिमीहरूका आमाहरूले
कसरी तिमीहरूको हे रचाह गरे का थथए र हरे क ककर्समले तिमीहरूको रे खदे ख गरे का थथए त्यो कुरा

तिमीहरू सबै जर्नालाई याद छ—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? तिमीहरूले वप्रय मार्नेर राखेका मूतििहरू,
चाहे तिर्नीहरू प्रर्सद्ध मातर्नसहरू, सेर्लब्रेटीहरू हुर्न ् वा ठूला मातर्नसहरू हुर्न ्—के तिर्नीहरू पववत्र
हुर्न ्? (होइर्नर्न ्।) अब हामी बाइबलमा उल्लेख गररएका अगमवतिाहरूलाई हे रौं जसले धेरै
मातर्नसहरूलाई थाहा र्नभएका भववष्यसिँग सतबन्तधि कुराहरू बिाउर्न सक्षम थथए—के यी मातर्नसहरू
पववत्र थथए? परमेश्वरको वचर्न र बाइबलमा उल्लेख गररएका उहािँको कामका िथ्यहरूको वववरर्

उल्लेख गर्नि सतर्ने व्यन्तिहरू—के तिर्नीहरू पववत्र थथए? के मोशा पववत्र थथए? के अब्राहाम पववत्र
थथए? (थथएर्नर्न ्।) अय्यूबको ववषयमा तर्न? के उर्नी पववत्र थथए? (थथएर्नर्न ्।) अय्यूबलाई परमेश्वरले

धमी जर्न भतर्नुभएको थथयो, िैपतर्न ककर्न उर्नलाई समेि अपववत्र भतर्नयो? के परमेश्वरको भय
मातर्ने र दष्ु टलाई िर्
ृ ा गर्ने मातर्नसहरू सािँन्चकै पववत्र होइर्नर्न ् र? तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ् कक होइर्नर्न ्?
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(होइर्नर्न ्।) तिमीहरू अर्लक अतर्नन्श्चि छौ, तिमीहरू जबाफको बारे मा तर्नन्श्चि छै र्नौ, र तिमीहरू

“होइर्न” भर्नी भतर्न साहस गदै र्नौ, र्न ि “हो” भतर्न र्नै साहस गछौ, त्यसैले अतिमा तिमीहरू अधिहृदयले “होइर्न” भतछौ। म अको प्रश्र्न सोध्छु। परमेश्वरका सतदे शवाहकहरू—परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा

पठाउर्नुभएका सतदे शवाहकहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? के स्वगिदि
ू हरू पववत्र हुर्न ्? (होइर्नर्न ्।)
शैिार्नद्वारा भ्रष्ट र्निल्
ु याइएका मातर्नसहरू—के तिर्नीहरू पववत्र हुर्न ्? (होइर्नर्न ्।) तिमीहरू हरे क

प्रश्र्नको जवाफ “होइर्न” भर्नी हदइरहे का छौ। केको आधारमा? तिमीहरू द्ववववधामा परे का छौ, होइर्न
ि? ककर्न स्वगिदि
ू हरूलाई पतर्न पववत्र छै र्न भतर्नतछ? तिमीहरू अहहले अतर्नन्श्चि भएको महसस
ु

गछौ, होइर्न ि? यसभतदा अति उल्लेख गररएका मातर्नसहरू, वस्िुहरू वा सन्ृ ष्ट र्नगररएका थोकहरू

के कुराको आधारमा पववत्र होइर्नर्न ् त्यसलाई तिमीहरू पत्ता लगाउर्न सतछौ? म तर्नन्श्चि छु कक
तिमीहरूले पत्ता लगाउर्न सतदै र्नौ। त्यसैले, के तिमीहरूले “होइर्न” भर्नी भतर्नु अर्लकति गैरन्जतमेवारी

होइर्न र? के तिमीहरूले अतधाधुतध जवाफ हदइरहे का छै र्नौ र? कतिपय मातर्नसहरूले यस्िो ववचार
गरररहे का छर्न ्: “िपाईंले पहहले र्नै यस ककर्समले प्रश्र्न गर्नुिभएको कारर् जवाफ तर्नश्चय र्नै ‘होइर्न’

भतर्ने हुतछ।” मलाई सरल जवाफ र्नदे ओ। जवाफ “हो” हुतछ कक “होइर्न” हुतछ होर्शयारसाथ ववचार
गर। िलको ववषयमा हामीले सङ्गति गररसकेपतछ जवाफ ककर्न “होइर्न” रहे छ भर्नी तिमीहरूले

थाहा पाउर्नेछौ। म तिमीहरूलाई केही समयपतछ जवाफ हदर्नेछु। सुरुमा, हामी पववत्र-शास्त्रबाट वचर्न
पाठ गरौं।

मातर्नसलाई यहोवा परमेश्वरको आज्ञा

उत्पवत्त २:१५-१७ अतर्न यहोवा परमेश्वरले मातर्नसलाई र्लर्नुभयो र अदर्नको बगैँचामा त्यसको

हे रचाह गर्नि र छािँटकािँट गर्नि राख्नुभयो। अतर्न यहोवा परमेश्वरले मातर्नसलाई आज्ञा गदै यसो
भतर्नभ
ु यो, िैँले बगैँचाको हरे क रूखबाट स्वितत्र रूपमा खार्न सतछस ्: िर असल र खराबको
ज्ञार्नको रूखबाट िैँले खार्नु हुिँदैर्न: ककर्नभर्ने िैँले त्यसबाट खाएको हदर्न ििँ तर्नश्चय र्नै मर्नेछस ्।
स्त्रीलाई सपिको प्रलोभर्न

उत्पवत्त ३:१-५ अब सपि यहोवा परमेश्वरले बर्नाउर्नुभएको भूर्मको कुर्नै पतर्न पशुभतदा धेरै धूिि

थथयो। अतर्न त्यसले स्त्रीलाई भतयो, हो, के परमेश्वरले बगैँचाको हरे क रूखबाट िैँले खार्नु हुिँदैर्न
भर्नी भतर्नुभएको छ? अतर्न स्त्रीले सपिलाई भर्नी, हामीले बगैँचाका रूखहरूबाट फल खार्न सतछौँ:

िर परमेश्वरले भतर्नुभएको छ, बगैँचाको बीचमा भएको रूखबाट िैँले खार्नु हुिँदैर्न, र्न ि िैँले यसलाई
छुर्नु र्नै हुतछ, र्नत्र ििँ मछि स ्। अतर्न सपिले स्त्रीलाई भतयो, तिमीहरू तर्नश्चय र्नै मर्नेछैर्नौ: तिमीहरूले
त्यसबाट खाएको हदर्न तिमीहरूको आिँखा खुल्र्नेछ अतर्न असल र खराब जार्नेर तिमीहरू

परमेश्वरजस्िै हुर्नेछौ भतर्ने परमेश्वर जातर्नुहुतछ।
यी दई
ु वटा वचर्न-खण्डहरू बाइबलमा भएको उत्पवत्तको पुस्िकबाट र्लइएका हुर्न ्। के तिमीहरू
सबै यी दई
ु वटा वचर्न-खण्डहरूसिँग पररथचि हुर्नुहुतछ? तयर्नीहरू सुरुमा भएको िटर्नासिँग सतबन्तधि
छर्न ्, जुर्न बेला मातर्नसलाई पहहलो पटक सन्ृ ष्ट गररएको थथयो; यी िटर्नाहरू वास्िववक थथए।
यहोवा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई कस्िो ककर्समको आज्ञा हदर्नुभएको थथयो भर्नी पहहला हे रौं;

यो आज्ञामा भएको ववषयवस्िु आजको हाम्रो ववषयको तर्नन्ति अत्यति महत्वपर्
ू ि छ। “अतर्न यहोवा
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परमेश्वरले मातर्नसलाई आज्ञा गदै यसो भतर्नुभयो, िैँले बगैँचाको हरे क रूखबाट स्वितत्र रूपमा

खार्न सतछस ्: िर असल र खराबको ज्ञार्नको रूखबाट िैँले खार्नु हुिँदैर्न: ककर्नभर्ने िैँले त्यसबाट
खाएको हदर्न ििँ तर्नश्चय र्नै मर्नेछस ्।” यो वचर्न-खण्डमा मातर्नसलाई हदइएको परमेश्वरको आज्ञाको
महत्त्व के हो? सविप्रथम, मातर्नसले के खार्न सतछ, अथािि ्, ववर्भतर्न प्रकारका रूखहरूका फलहरू

खार्न सतछ भर्नी परमेश्वर भतर्नुहुतछ। त्यसमा कुर्नै खिरा वा ववष छै र्न; सबै खार्न सककतछ र

मातर्नसले चाहे जति थचतिा र शङ्का र्नगररकर्न स्वितत्रिापूविक खार्न सतछ। परमेश्वरको आज्ञाको
एउटा भाग यही हो। अको भागचाहहिँ चेिावर्नी हो। यो चेिावर्नीमा, परमेश्वरले मातर्नसलाई असल
र खराबको ज्ञार्न हदर्ने रूखको फलचाहहिँ उसले खार्नु हुिँदैर्न आज्ञा हदर्नुहुतछ। यहद उसले यो रूखबाट
खायो भर्ने के हुर्नेछ? परमेश्वरले मातर्नसलाई भतर्नुभयो: यहद िैँले त्यसबाट खाइस ् भर्ने ििँ तर्नश्चय

र्नै मर्नेछस ्। के यी वचर्नहरू स्पष्ट छै र्नर्न ् र? यहद परमेश्वरले ििँलाई यो भतर्नुभयो िर िैँले ककर्न
भर्नेर बुखझर्नस ्, के िैँले उहािँको वचर्नलाई एउटा तर्नयमको रूपमा र्लतछस ् कक पालर्न गर्नैपर्ने

आज्ञाको रूपमा र्लतछस ्? यस्िो वचर्न पालर्न गररर्नु र्नै पछि , पदै र्न ि? िर मातर्नस आज्ञापालर्न
गर्नि सक्षम होस ् कक र्नहोस ्, परमेश्वरको वचर्न स्पष्ट छ। परमेश्वरले मातर्नसलाई उसले के खार्नुहुतछ

र के खार्नुहुिँदैर्न, र उसले खार्न र्नहुर्ने फल खायो भर्ने के हुर्नेछ भर्नी स्पष्टसिँग बिाउर्नुभयो।
परमेश्वर बोल्र्नुभएको यी सांक्षक्षप्ि वचर्नमा, के ििँ परमेश्वरको स्वभावको कुर्नै कुरा दे तर्न सतछस ्?
के परमेश्वरका यी वचर्नहरू सत्य छर्न ्? कुर्नै छल छ? कुर्नै झट
ू छ? कुर्नै त्रास छ? (छै र्न।)
परमेश्वरले ईमार्नदारसाथ, सत्यिापूविक र सचारूपले मातर्नसलाई उसले के खार्नुहुतछ र के

खार्नुहुिँदैर्न भर्नी बिाउर्नुभयो। परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा र सरल रूपमा बोल्र्नुभयो। के यी वचर्नहरूमा

कुर्नै गुप्ि अथि छर्न ्? के यी वचर्नहरू सीधा छै र्नर्न ्? के अर्नुमार्न गर्नुिपर्ने कुर्नै आवश्यकिा छ?
(छै र्न।) अर्नम
ु ार्न गर्निप
ु र्ने आवश्यकिा छै र्न। तिर्नीहरूको अथि एक झलकमै स्पष्ट हुतछ। िी पढे पतछ
तिर्नीहरूको अथि पूर्ििया स्पष्ट भएको महसुस गर्नि सककतछ। त्यसैले, परमेश्वरले भतर्न चाहर्नुभएको
र उहािँले व्यति गर्नि चाहर्नुभएको कुरा उहािँको हृदयबाट आउिँ छ। परमेश्वरले व्यति गर्नुिहुर्ने कुराहरू
सफा, सीधा र स्पष्ट छर्न ्। कुर्नै गुप्ि अर्भप्रायहरू हुिँदैर्नर्न ्, र्न ि कुर्नै गुप्ि अथिहरू र्नै हुतछर्न ्।

उहािँ मातर्नससिँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्र्नुहुतछ, उसले के खार्नुहुतछ र के खार्नुहुिँदैर्न भर्नी उसलाई
बिाउर्नह
ु ु तछ। भतर्नुको अथि, परमेश्वरका यी वचर्नहरूद्वारा, परमेश्वरको हृदय पारदशी र सत्य छ
भर्नी मातर्नसले दे तर्न सतछ। यहािँ झूटको कुर्नै पतर्न तर्नशार्ना छै र्न; खार्न योग्य खार्नेकुरा िैँले

खार्नुहुिँदैर्न भर्नी ििँलाई बिाउर्न खोन्जएको होइर्न, वा िैँले खार्न र्नहुर्ने खार्नेकुरा “खा अतर्न के हुतछ
हे र”् भर्नी ििँलाई बिाउर्न खोन्जएको होइर्न। परमेश्वरले यस्िो भतर्न चाहर्नुभएको होइर्न। परमेश्वरले
आफ्र्नो हृदयमा जे कुरा सोर्नुहुतछ, उहािँले त्यही कुरा बिाउर्नुहुतछ। यदी परमेश्वर पववत्र हुर्नह
ु ु तछ
ककर्नकक यी वचर्नहरूमा उहािँले आफैलाई दे खाउर्नुहुतछ र प्रकट गर्नुिहुतछ भर्नी म भतछु भर्ने एउटा

सार्नो हढस्कोलाई पहाड बर्नाएको हुतछु वा मैले चाहहर्नेभतदा बढी कुरालाई अगाडड बढाएको हुतछु
भतर्ने ििँलाई लाग्र्नसतछ। यहद त्यसो हो भर्ने थचतिा र्नगर्; हामीले अझै र्सध्याएका छै र्नौं।

अब हामी “सपिले स्त्रीलाई दे खाएको प्रलोभर्न” को ववषयमा कुरा गरौं। सपि को हो? (शैिार्न।)

शैिार्नले परमेश्वरको छ हजार वषीय व्यवस्थापर्न योजर्नामा प्रतिभारको भर्ू मका तर्नभाउिँ छ, र
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हामीले परमेश्वरको पववत्रिाको ववषयमा सङ्गति गदाि त्यसको यो भूर्मकाको बारे मा उल्लेख

गर्नैपछि । म ककर्न यसो भतछु? यहद ििँलाई शैिार्नको दष्ु टिा र भ्रष्टिा थाहा छै र्न भर्ने, यहद ििँलाई
शैिार्नको प्रकृतिको बारे मा थाहा छै र्न भर्ने, िैँले कुर्नै पतर्न हालिमा पववत्रिालाई स्वीकार गर्नि
सतर्नेछैर्नस ्, र्न ि वास्िवमा पववत्रिा के हो भर्नी जातर्न र्नै सतछस ्। द्ववववधामा, मातर्नसहरू
शैिार्नले गरे को कायि सही हो भर्नी ववश्वास गछि र्न ्, ककर्नकक तिर्नीहरू यस ककर्समको भ्रष्ट

स्वभावर्भत्र न्जउिँ छर्न ्। प्रतिभार र्नहुिँदो हो ि िुलर्ना गर्नुिको कुर्नै औथचत्य हुिँदैर्न, िैँले पववत्रिा के हो
भर्नी थाहा पाउर्न सतदै र्नस ्। त्यसैकारर् यहािँ शैिार्नको बारे मा उल्लेख गररर्नु र्नै पछि । यस ककर्समले

उल्लेख गर्नुि व्यथि बािथचि होइर्न। शैिार्नको बोली र कामहरूद्वारा हामी शैिार्नले कसरी काम

गछि , शैिार्नले कसरी मार्नवजातिलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ, र शैिार्नको प्रकृति र मुहार कस्िो छ भर्नी
हामी हे र्नेछौं। त्यसो भए स्त्रीले सपिलाई के भतर्नर्न ्? यहोवा परमेश्वरले आफूलाई भतर्नुभएको कुरा
स्त्रीले सपिलाई पुर्नः सुर्नाइर्न ्। जब उर्नले यी वचर्नहरू भतर्नर्न ्, िब के परमेश्वरले उर्नलाई भतर्नुभएको

कुरा सत्य थथयो भतर्ने बारे मा उर्नी तर्नन्श्चि थथइर्न ्? उर्नी तर्नन्श्चि हुर्न सकेकी थथइर्नर्न ्, थथइर्न ् ि?
भखिरै र्नयािँ सन्ृ ष्ट गररएको एक व्यन्तिको रूपमा उर्नीसिँग असल र खराबको भेद छुट्याउर्ने क्षमिा
थथएर्न, र्न ि उर्नलाई आफ्र्नो वरपर भएका कुर्नै पतर्न कुराहरूको र्नै अर्नुभूति थथयो। उर्नले सपिलाई

भर्नेका कुराहरूका आधारमा मूल्याङ्कर्न गदाि परमेश्वरले भतर्नुभएको वचर्न सही थथयो भर्नी उर्नी

आफ्र्नो हृदयमा तर्नन्श्चि थथइर्नर्न ् भतर्ने थाहा हुतछ; उर्नको स्वभाव यस्िो थथयो। परमेश्वरको
वचर्नप्रति स्त्रीको स्वभाव अतर्नन्श्चि ककर्समको छ भर्नी जब सपिलाई थाहा भयो, िब त्यसले
भतयो: “तिमीहरू तर्नश्चय र्नै मर्नेछैर्नौ: तिमीहरूले त्यसबाट खाएको हदर्न तिमीहरूको आिँखा खुल्र्नेछ

अतर्न असल र खराब जार्नेर तिमीहरू परमेश्वरजस्िै हुर्नेछौ भतर्ने परमेश्वर जातर्नुहुतछ।” के यो
वचर्नर्भत्र कुर्नै समस्याग्रस्ि कुरा छ? जब तिमीहरू यो वातय पढ्छौ िब के तिमीहरूले सपिका
अर्भप्रायहरूलाई पत्ता लगाउर्न सतछौ? िी अर्भप्रायहरू के-के हुर्न ्? (मातर्नसलाई परीक्षा गर्नुि, पाप
गर्नि उर्नलाई बहकाउर्नु।) त्यसले यस स्त्रीलाई परीक्षा गर्नि चाहतथ्यो, परमेश्वरको वचर्न ध्यार्न

हदर्नबाट उर्नलाई रोतर्न चाहतथ्यो। िर त्यसले यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा भर्नेर्न। त्यसैले, त्यो अति
धूिि हो भर्नी हामी भतर्न सतछौं। त्यसले आफ्र्नो भाव धि
ू ि र छली ककर्समले व्यति गछि िाकक

त्यो आफूले चाहे को उद्दे श्यसतम पग्ु र्नको लाथग, जर्न
ु कुरा त्यसले मातर्नसबाट गोप्य राखी आफ्र्नो

मर्नर्भत्र गुर्नेर रातछ—सपिको धूिििा यस्िो ककर्समको छ। शैिार्नको बोल्र्ने र काम गर्ने िररका सधैँ
यस्िै रहहआएको छ। कुर्नै एक वा अको िररकालाई सुतर्नन्श्चि र्नगररकर्न त्यसले “मदै र्नौ” भर्नेर

भतछ। िर यो कुरा सुर्नेर अज्ञार्नी स्त्रीको हृदय ववचर्लि भयो। सपि प्रसतर्न भयो, ककर्नकक त्यसको

वचर्नले त्यसले चाहे जस्िै प्रभाव पारे को थथयो—सपिको धि
ू ि अर्भप्राय यस्िो थथयो। साथै मार्नवजातिले
चाहर्ना गर्ने ककर्समको प्रतिफल हदर्ने प्रतिज्ञा गरे र त्यसले स्त्रीलाई प्रलोभर्नमा पारे र भतयो,
“तिमीहरूले त्यसबाट खाएको हदर्न तिमीहरूको आिँखा खुल्र्नेछ अतर्न असल।” त्यसैले उर्नले ववचार

गररर्न ्: “मेरो आिँखा खोल्र्नु भर्नेको राम्रो कुरा हो!” र त्यसपतछ त्यसले अझ बढी लोभ्याउर्ने कुरा

भतयो, जुर्न वचर्न मातर्नसलाई पहहले कहहल्यै पतर्न थाहा थथएर्न, सुतर्नेहरूमाथथ परीक्षाको ठूलो
शन्ति चलाउर्ने वचर्नहरू: “खराब जार्नेर तिमीहरू परमेश्वरजस्िै हुर्नेछौ भतर्ने परमेश्वर जातर्नह
ु ु तछ।”
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के यी वचर्नहरू मातर्नसलाई प्रबल रूपमा लोभ्याउर्ने ककर्समका छै र्नर्न ् र? यो कसैले िपाईंलाई यसो

भर्नेको जस्िो हो: “िपाईंको अर्नुहारको आकार अचतम ककर्समको छ, िर िपाईंको र्नाकको चुचो
अर्ल छोटो छ। यहद िपाईंले त्यसलाई सयाउर्नभ
ु यो भर्ने त्यसपतछ िपाईं ववश्व-सत
ु दरी बतर्नुहुतछ!”
के यी शब्दहरूले पहहला कहहल्यै कस्मेहटक सजिरी गर्ने ववचार र्नगरे को व्यन्तिको हृदयलाई ववचर्लि

बर्नाउर्न सतछ? के यी शब्दहरू लोभ्याउर्ने ककर्समका छै र्नर्न ् र? के यो प्रलोभर्न ििँलाई परीक्षामा

पार्ने ककर्समको छै र्न र? अतर्न के हो परीक्षा होइर्न र? (हो।) के परमेश्वरले यस्िो कुरा भतर्नुहुतछ?

हामीले अहहले भखिरै हे रेको परमेश्वरको वचर्नमा यस ककर्समको कुर्नै सङ्केि पाइतछ? (पाइिँदैर्न।)
के परमेश्वरले आफ्र्नो हृदयमा ववचार गर्नुिभएको कुरा भतर्नुहुतछ? के मातर्नसले उहािँका वचर्नहरूद्वारा

परमेश्वरको हृदयलाई हे र्नि सतछ? (सतछ।) िर जब सपिले यी वचर्नहरू स्त्रीसिँग बोले, िब के िैँले
त्यसको हृदयलाई दे तर्न सककस ्? (सककर्न।) मातर्नसको अज्ञार्निाको कारर् मातर्नस सपिको वचर्नद्वारा

सन्जलैसिँग प्रलोभर्नमा परे को थथयो, र सन्जलैसिँग धोखा खाएको थथयो। के ििँले शैिार्नका
अर्भप्रायहरूलाई दे तर्न सककस ्? के शैिार्नले भर्नेको कुरा पछाडडको उद्दे श्यलाई िैँले दे तर्न सककस ्?

के िैँले शैिार्नको धि
ू ि योजर्ना र छललाई दे तर्न सककस ्? (सककर्न।) शैिार्नको कुरा गर्ने िररकाले
कस्िो ककर्समको स्वभावलाई प्रस्िुि गरे को छ? यी शब्दहरूद्वारा िैँले शैिार्नको कस्िो ककर्समको

मूल-स्वभावलाई दे खेको छस ्? के यो धूिि छै र्न र? सायद िेरो अगाडड त्यो मुस्कुराउिँ छ, वा सायद

त्यसले कुर्नै अर्भव्यन्ति प्रकट गदै र्न। िर त्यसले आफ्र्नो हृदयमा आफ्र्नो उद्दे श्य कसरी हार्सल
गर्ने भर्नी हहसाबककिाब गरी बस्छ, र िैँले त्यसको यही उद्दे श्यलाई दे तर्न सतदै र्नस ्। त्यसले ििँसिँग
गर्ने सबै प्रतिज्ञाहरू, त्यसले वर्िर्न गर्ने सबै फाइदाहरू त्यसको प्रलोभर्नका दे खावटी कुराहरू हुर्न ्।
ििँ िी कुराहरूलाई असल दे तछस ्, त्यसैले ििँ परमेश्वरले भतर्नुभएको भतदा त्यसले भर्नेको कुरा

अझ बढी उपयोगी, अझ बढी महत्वपर्
ू ि भएको महसस
ु गछि स ्। जब यस्िो हुतछ, िब के मातर्नस
समवपिि कैदी बतदै र्न र? के शैिार्नले प्रयोग गरे को यो रर्र्नीति शैिातर्नक छै र्न र? िैँले आफैलाई
पिर्नमा डुब्र्न हदतछस ्। शैिार्नले एउटा औँला पतर्न र्नहल्लाइकर्न िर यी दई
ु वटा वातयहरू मात्रै

बोलेपतछ ििँ खुशीसाथ शैिार्नको पतछ लाग्छस ्, शैिार्नको पालर्न गर्नि ियार हुतछस ्। यसरी शैिार्नको

उद्दे श्य पूरा भएको हुतछ। के यो अर्भप्राय दष्ु ट छै र्न र? के यो शैिार्नको सबैभतदा प्राचीर्न रूप
होइर्न र? शैिार्नको वचर्नबाट मातर्नसले त्यसको दष्ु ट अर्भप्रायहरूलाई दे तर्न सतछ, त्यसको िखृ र्ि
रूप र त्यसको सार दे तर्न सतछ। के यस्िै होइर्न र? कुर्नै ववश्लेषर् र्नै र्नगररकर्न यी वातयहरूलाई

िुलर्ना गदाि सायद ििँलाई यहोवा परमेश्वरको वचर्न अल्छी लाग्दो, साधारर् र िुछ लाग्छ होला,
यहािँ िी वचर्नहरूले परमेश्वरको इमार्नदारीिाको प्रशांसामा लयबद्ध गद्यात्मक कवविा प्रवाह भएको

आभास हदिँ दैर्न। िैपतर्न, जब हामी शैिार्नको वचर्न र शैिार्नको दष्ु ट रूपलाई एक शत्रक
ु ो रूपमा

स्वीकार गछौं, िब के परमेश्वरका यी वचर्नहरूले आजका मातर्नसहरूका तर्नन्ति महत्वपूर्ि अथि
बोतदै र्न र? (बोतछ।) यो िुलर्नाद्वारा मातर्नसले परमेश्वरको र्सद्ध तर्नदोषिा महसुस गर्नि सतछ।

शैिार्नले भतर्ने हरे क वचर्न, साथै शैिार्नको अर्भप्राय, उद्दे श्य र त्यसले बोल्र्ने िररका—िी सबै

भ्रष्ट छर्न ्। शैिार्नको बोल्र्ने िररकाको मुतय ववशेषिा के हो? शैिार्नले ििँलाई आफ्र्नो र्नतकलीपर्नलाई
र्नदे खाइकर्न, लोभ्याउर्नको तर्नन्ति शब्द-छलको प्रयोग गछि , र्न ि त्यसको उद्दे श्यको भेद छुट्याउर्ने
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अवसर र्नै त्यसले ििँलाई हदतछ; शैिार्नले ििँलाई बल्छीमा अल्झाउिँ छ, िर िैँले पतर्न त्यसका
फाइदाहरूको प्रशांसा गर्नुिपछि र गाउर्नुपछि । के यो शैिार्नको छल गर्ने आदिीय छर्नोट होइर्न र?

(हो।) अब हामी शैिार्नको अरू कुर्न-कुर्न वचर्न र अर्भव्यन्तिले त्यसको दष्ु ट रूप मातर्नसलाई
दे खाउिँ छ भर्नी अवलोकर्न गर्नेछौं। हामी पववत्र-शास्त्रबाट थप केही वचर्न-खण्डहरू पढौं।
शैिार्न र यहोवा परमेश्वरका बीचमा सांवाद

अय्यूब १:६-११ परमेश्वरका पुत्रहरू यहोवाको सामु उपन्स्थि हुर्न आउर्ने हदर्न थथयो, र शैिार्न
पतर्न तिर्नीहरू सिँगै आयो। अतर्न यहोवाले शैिार्नलाई भतर्नभ
ु यो, ििँ कहािँबाट आइस ्? िब शैिार्नले
यसो भतदै यहोवालाई जवाफ हदयो, पथ्
ृ वीमा यिाउिा हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ। अतर्न

यहोवाले शैिार्नलाई भतर्नुभयो, के िैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई ववचार गरे को छस ्, त्योजस्िो र्सद्ध
र सोझो, परमेश्वरको भय मातर्ने र दष्ु टिाबाट दरू रहर्ने पथ्
ृ वीमा कोही पतर्न छै र्न? त्यसपतछ

शैिार्नले यहोवालाई जवाफ हदयो र भतयो, के अय्यूबले परमेश्वरको भय त्यवत्तकै मातछ र? के

िपाईंले तिर्नको वररपरर, र तिर्नको िर वररपरर, र तिर्नीसिँग भएका सबै थोकलाई चारै तिरबाट बार

हाल्र्नुभएको छै र्न र? िपाईंले तिर्नको हािका कामहरूमा आर्शष ् हदर्नुभएको छ र तिर्नका धर्नसतपवत्त मुलुकभरर वद्
ृ थध गर्नुिभएको छ। िर अहहले िपाईंको हाि पसार्नुिहोस ्, र तिर्नीसिँग भएका
सबै थोक छोइहदर्नुहोस ् र तिर्नले िपाईंलाई सोझै सराप्र्नेछ।

अय्यब
ू २:१-५ फेरर परमेश्वरका पत्र
ु हरू यहोवाको सामु उपन्स्थि हुर्ने आउर्ने हदर्न थथयो, र
शैिार्न पतर्न तिर्नीहरूसिँगै यहोवाको सामु आफूलाई प्रस्िुि गर्नि आयो। अतर्न यहोवाले शैिार्नलाई

भतर्नुभयो, ििँ कहािँबाट आइस ्? िब शैिार्नले यसो भतदै यहोवालाई जवाफ हदयो, पथ्
ृ वीमा यिाउिा
हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ। अतर्न यहोवाले शैिार्नलाई भतर्नुभयो, के िैँले मेरो सेवक

अय्यब
ू लाई ववचार गरे को छस ्, त्योजस्िो र्सद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मातर्ने र दष्ु टिाबाट
दरू रहर्ने पथ्
ृ वीमा कोही पतर्न छै र्न? र त्यो अझै आफ्र्नो तर्नष्ठामा दृढ छ, यद्यवप कुर्नै कारर्ववर्ना
र्नै त्यसलाई र्नष्ट पार्नि िैँले मलाई त्यसको ववरुद्धमा उतसाइस ्। अतर्न शैिार्नले यहोवालाई जवाफ

हदयो र भतयो, छालाको तर्नन्ति छाला, हो, मातर्नसले आफ्र्नो जीवर्नको तर्नन्ति आफूसिँग भएको

सब थोक हदर्नेछ। िर अहहले िपाईंको हाि पसार्नुिहोस ् र त्यसको हाड र छालामा छोइहदर्नुहोस ्
अतर्न तिर्नले िपाईंलाई सोझै सराप्र्नेछ।

यी दई
ु वचर्न-खण्डहरूमा परमेश्वर र शैिार्न बीचको सांवादको पूर्ि अांश पाइतछ; यी वचर्न-

खण्डहरूमा परमेश्वरले के भतर्नुभयो र शैिार्नले के भतयो भतर्ने वववरर् पाइतछ। परमेश्वरले धेरै

बोल्र्नुभएर्न, र उहािँले अति सरल रूपमा बोल्र्नुभयो। के हामी परमेश्वरको सरल वचर्नमा उहािँको

पववत्रिालाई दे तर्न सतछौं? कतिपयले यो सन्जलोसिँग गर्नि सककिँदै र्न। के हामी शैिार्नको जवाफमा

त्यसको तिर्नलाग्दो कुरा दे तर्न सतछौं? (सतछौं।) पहहले हामी यहोवा परमेश्वरले शैिार्नलाई कस्िो
ककर्समको प्रश्र्न सोध्र्नुभयो सो हे रौं। “ििँ कहािँबाट आइस ्?” के यो सीधा प्रश्र्न होइर्न? के यसमा
कुर्नै गुप्ि अथि छ? (छै र्न।) यो एउटा शुद्ध, कुर्नै पतर्न गोप्य अर्भप्रायद्वारा भ्रष्ट र्नबर्नाइएको

प्रश्र्न हो। यहद मैले तिमीहरूलाई सोध्र्नुपयो भर्ने: “ििँ कहािँबाट आइस ्?” तिमीहरूले कसरी जवाफ

हदर्नेथथयौ? के यो जवाफ हदर्न गाह्रो प्रश्र्न हो? के तिमीहरूले यसरी जवाफ हदर्नेथथयौ: “यिाउिा
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हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ”? (हदर्ने थथएर्नौ।) तिमीहरूले यस ककर्समले जवाफ हदर्ने थथएर्नौ।

त्यसो भए, शैिार्नले यसरी जवाफ हदिँ दा तिमीहरूलाई कस्िो अर्नुभूति हुतछ? (शैिार्न मूखि िर छली
भएको हामी महसस
ु गछौं।) मैले कस्िो महसस
ु गरररहे को छु भर्नी तिमीहरूले बिाउर्न सतछौ?
हरे क पटक जब म शैिार्नका यी वचर्नहरूलाई दे तछु, िब मलाई िर्
ृ ाको महसुस हुतछ, ककर्नभर्ने
शैिार्न बोल्छ, िैपतर्न यसका वचर्नहरूमा कुर्नै सारित्व हुिँदैर्न। के शैिार्नले परमेश्वरको प्रश्र्नको
जवाफ हदयो? हदएर्न, शैिार्नले बोलेका शब्दहरूले जवाफ हदएर्न, िी शब्दहरूको केही अथि थथएर्न।

िी परमेश्वरको प्रश्र्नका उत्तर थथएर्नर्न ्। “पथ्
ृ वीमा यिाउिा हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ।”
िैँले यी शब्दहरूबाट के बुझ्छस ्? शैिार्न कहािँबाट आएको हो? के तिमीहरूले यो प्रश्र्नको जवाफ
पाएका छौ? (छै र्न।) यही र्नै शैिार्नको धूिि योजर्नाको “ववर्शष्ट प्रतिभा” हो—त्यसले वास्िवमा के
भतर्न खोजेको हो भर्नी पत्ता लगाउर्न कसैलाई हदिँ दैर्न। िैँले यी शब्दहरू सुतर्नसकेपतछ पतर्न त्यसले

के भतर्न खोजेको हो भर्नी अझै छुट्याउर्न सतदैर्नस ्, यद्यवप त्यसले जवाफ भर्ने हदइसकेको छ।

िैपतर्न आफूले र्सद्ध जवाफ हदएको छु भर्नी शैिार्नले ववश्वास गछि । त्यसो भए ििँ कस्िो महसुस
गछि स ्? असतिुन्ष्ट? (हो।) अब ििँ यी शब्दहरूको प्रत्युत्तरमा असतिुन्ष्ट महसुस गर्नि थार्लस ्।

शैिार्नले सीधै बोल्दै र्न िर ििँलाई द्ववववधामा पाछि , त्यसका शब्दहरूको स्रोि पत्ता लगाउर्न असक्षम

हुतछस ्। कहहलेकहीँ त्यसले जार्नाजार्नी बोल्छ, र कहहलेकहीँ त्यसले बोल्दा त्यसको शब्दहरूलाई
त्यसको सारले, त्यसको आफ्र्नो प्रकृतिले तर्नयतत्रर् गछि । यी शब्दहरू सीधै शैिार्नको मख
ु बाट
आएका हुर्न ्। शैिार्नले यी शब्दहरू लामो समयदे खख मर्नर्न गरे को थथएर्न वा त्यसले चलाकी पूविक
यी शब्दहरू बोलेको थथएर्न; बरु, त्यसले स्वाभाववक रूपमा िी व्यति गर्यो। िैँले शैिार्नलाई ििँ
कहािँबाट आएको होस ् भर्नी सोध्र्ने बबवत्तकै , त्यसले यी शब्दहरूद्वारा जवाफ हदतछ। िैँले धेरै
अलमर्लएको महसस
ु गछि स ्, शैिार्न कहािँबाट आएको हो भर्नी ठ्यातकै थाहा हुिँदैर्न। तिमीहरूका
बीचमा यस्िै ककर्समले बोल्र्ने कोही छर्न ्? (छर्न ्।) बोल्र्ने यो िररका कस्िो हो ि? (यो अस्पष्ट

छ र यसले एक तर्नन्श्चि जवाफ हदिँ दैर्न।) यस ककर्समले बोल्र्ने िररकालाई वर्िर्न गर्नि हामी कस्िा

शब्दहरूको प्रयोग गर्नि सतछौं? यो अर्नेकाथी लाग्र्ने ककर्समको छ र यो भ्रामक हुतछ, होइर्न ि?
मार्नौं, यहद कसैले तिर्नीहरू हहजो कहािँ गएका थथए भर्नी अरूले थाहा र्नपाओस ् भतर्ने चाहतछ। िैँले
तिर्नीहरूलाई सोध्छस ्: “मैले िपाईंलाई हहजो दे खेको थथएिँ। िपाईं कहािँ जािँदै हुर्नह
ु ु तथ्यो?” तिर्नीहरू
हहजो कहािँ गएका थथए भर्नी तिर्नीहरूले ििँलाई सीधा कुरा बिाउिँ दैर्न। बरु, तिर्नीहरू भतछर्न ्: “हहजोको

हदर्न कस्िो रमाइलो हदर्न थथयो। त्यो अति धेरै थकाउर्ने हदर्न थथयो!” के तिर्नीहरूले िेरो प्रश्र्नको
जवाफ हदए? तिर्नीहरूले हदए, िर तिर्नीहरूले िैँले चाहे को जवाफ हदएर्नर्न ्। यो चाहहिँ मातर्नसको
बोलीको दे खावटीपर्नको “ववर्शष्ट प्रतिभा” हो। त्यसको अथि के हो भर्नी िैँले कहहल्यै पत्ता लगाउर्न

सतदै र्नस ्, र्न ि त्यसको स्रोि र्नै ििँलाई थाहा हुतछ वा िी शब्दहरूको अर्भप्राय र्नै थाहा हुतछ।
तिर्नीहरूले के कुरा लुकाउर्न खोन्जरहे का छर्न ् भर्नी ििँलाई थाहा हुिँदैर्न ककर्नकक तिर्नीहरूको हृदयमा

तिर्नीहरूको आफ्र्नै कथा हुतछ—यो ढोंगीपर्न हो। के तिमीहरू पतर्न प्रायजसो यसरी र्नै बोल्छौ? (हो।)
त्यसो भए तिमीहरूको उद्दे श्य के हो? के कहहलेकहीँ तिमीहरूको आफ्र्ना चाहर्नाहरूलाई सुरक्षक्षि
रातर्न, कहहलेकहीँ तिमीहरूको आफ्र्नो ओहदा कायम रातर्न, तिमीहरूको छवव बचाउर्न, तिमीहरूका
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तर्नजी जीवर्नका कुराहरू गोप्य रातर्न, तिमीहरूको आफ्र्नो प्रतिष्ठा सुरक्षक्षि रातर्न हो? उद्दे श्य जेसुकै होस ्, यो तिमीहरूका चाहर्नाहरूबाट अलग रहर्न सतदै र्न, त्यो तिमीहरूका चाहर्नाहरूसिँग

सतबन्तधि हुतछ। के यो मातर्नसको प्रकृति होइर्न र? के यस्िो ककर्समको प्रकृति भएको व्यन्ति
शैिार्नसिँग सतबन्तधि भएको हुिँदैर्न र? हामी यसलाई यसरी भतर्न सतछौं, के हामी सतदै र्नौं र?
सामातयिया भतर्नुपदाि, यस्िो प्रकटीकरर् िखृ र्ि र तिरस्कारयोग्य हुतछ। तिमीहरूले पतर्न िखृ र्ि
महसुस गछौ, गदै र्नौ ि? (गछौं।)

फेरर एक पटक पहहलो वचर्न-खण्डलाई हे रौं, यसो भतदै शैिार्नले यहोवाको प्रश्र्नको जवाफ

हदतछ: “के अय्यूबले परमेश्वरको भय त्यवत्तकै मातछ र?” यहोवाले अय्यूबमाथथ गरे को

मूल्याङ्कर्नलाई शैिार्नले आक्रमर् सुरु गरररहे को छ, यो आक्रमर् शत्रि
ु ाले भररएको छ। “के िपाईंले
तिर्नको वररपरर, र तिर्नको िर वररपरर, र तिर्नीसिँग भएका सबै थोकलाई चारै तिरबाट बार
हाल्र्नुभएको छै र्न र?” यो अय्यूबमाथथ यहोवाको कामको बारे मा शैिार्नको बुझाइ हो र मूल्याङ्कर्न

हो। शैिार्नले यसलाई यसरी मूल्याङ्कर्न गछि , र भतछ: “िपाईंले तिर्नको हािका कामहरूमा आर्शष ्
हदर्नुभएको छ र तिर्नका धर्न-सतपवत्त मुलुकभरर वद्
ृ थध गर्नुिभएको छ। िर अहहले िपाईंको हाि

पसार्नुिहोस ्, र तिर्नीसिँग भएका सबै थोक छोइहदर्नुहोस ् र तिर्नले िपाईंलाई सोझै सराप्र्नेछ।” शैिार्नले
सधैँ अस्पष्ट रूपमा बोल्छ, िर त्यसले यहािँ भर्ने तर्नन्श्चि शब्दहरू प्रयोग गछि । िैपतर्न, यी शब्दहरू
तर्नन्श्चि अथिमा बोर्लएको भए िापतर्न त्यो यहोवा परमेश्वरमाथथको, अथािि ् परमेश्वर स्वयमको
्

ववरुद्धमा एउटा आक्रमर्, ईश्वर तर्नतदा र अवज्ञा हो। जब तिमीहरूले यी शब्दहरू सुतछौ िब
कस्िो महसुस गछौ? के तिमीहरूले िर्
ृ ाको महसुस गछौ? के तिमीहरूले शैिार्नका अर्भप्रायहरूलाई

दे तर्न सतछौ? सबैभतदा पहहले, यहोवाले अय्यूबलाई गर्नुिभएको मूल्याङ्कर्नलाई शैिार्नले खण्डर्न

गछि —परमेश्वरको भय मातर्ने र दष्ु टलाई िर्
ू ले
ृ ा गर्ने एक मातर्नस। त्यसपतछ शैिार्नले अय्यब
भर्नेको र गरे को सबै कुराहरूको खण्डर्न गछि , अथािि ्, त्यसले यहोवाप्रति अय्यूबको भयलाई खण्डर्न

गछि । के यो दोषयुति छै र्न? शैिार्नले यहोवाले गर्नुिहुर्ने र भतर्नुहुर्ने सबै कुरालाई दोष लगाउिँ दैछ,
खण्डर्न गदै छ र शङ्का गदै छ। त्यसले ववश्वास गदै र्न, त्यसले भतछ, “यहद िपाईंले कुराहरू यस्िा
छर्न ् भतर्नुहुतछ भर्ने, मैले चाहहिँ कसरी दे खखर्निँ छु? िपाईंले उसलाई त्यति धेरै आर्शष ् हदर्नुभएको

छ, त्यसैले उसले कसरी िपाईंको भय र्नमातर्न सतछ र?” के यो परमेश्वरले गर्निभ
ु एको सबै कामको
खण्डर्न होइर्न र? दोष लगाउर्नु, खण्डर्न गर्नुि र ईश्वर तर्नतदा—शैिार्नको शब्दहरू हमला होइर्नर्न ् र?

के तयर्नीहरू शैिार्नले आफ्र्नो हृदयमा ववचार गरे का कुराहरूको सािँचो अर्भव्यन्ति होइर्नर्न ् र? यी
शब्दहरू तर्नश्चय र्नै अहहले भखिरै हामीले पढे का शब्दहरू जस्िै होइर्नर्न ्: “पथ्
ृ वीमा यिाउिा हहिँड्डुल

गदै र िल माथथ गदै आएिँ।” तयर्नीहरू पर्
ू ििया फरक छर्न ्। यी शब्दहरूद्वारा शैिार्नले आफ्र्नो
हृदयलाई पूर्ििया र्नाङ्गो पाछि —परमेश्वरप्रति त्यसको स्वभाव र परमेश्वरप्रतिको अय्यूबको भयप्रति

त्यसको िर्
ृ ा। जब यस्िो हुतछ, त्यसको द्वेष र दष्ु ट प्रकृति पूर्ििया प्रकट हुतछ। त्यसले
परमेश्वरको भय मातर्ने मातर्नसहरूलाई िर्
ृ ा गछि , दष्ु टलाई िर्
ृ ा गर्ने मातर्नसहरूलाई िर्
ृ ा गछि , र
मातर्नसलाई आर्शष ् हदर्नुभएको कारर् यहोवालाई पतर्न िर्
ृ ा गछि । त्यसले अय्यूबलाई ववर्नाश गर्नि,

उसलाई बरबाद गर्नि यो मौका प्रयोग गर्नि चाहतछ, जसलाई परमेश्वरले आफ्र्नो हािले उठाउर्नभ
ु एको
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थथयो, त्यसले भतछ: “िपाईं भतर्नुहुतछ अय्यूबले िपाईंको भय मातछ र दष्ु टलाई िर्
ृ ा गछि । म

यसलाई फरक ढङ्गले हे छुि।” त्यसले यहोवालाई उतसाउर्न र परीक्षा गर्नि थुप्रै माध्यमहरू प्रयोग

गछि र थप्र
ु ै चाल चल्छ िाकक यहोवाले अय्यब
ू लाई शैिार्नले चाहे को जस्िै चालवाजी गर्नि, हार्नी
पुर्याउर्न र दरु
ु पयोग गर्नि शैिार्नको हािमा सुन्तपहदर्नुभएको होस ्। त्यसले परमेश्वरको दृन्ष्टमा धमी
र र्सद्ध ठहररएको यस मातर्नसलाई र्नाश गर्नि यो मौकाको फाइदा उठाउर्न चाहतछ। के शैिार्नमा

यस्िो ककर्समको हृदय हुर्नुको कारर् केवल क्षखर्क आवेग मात्रै हो? होइर्न, यो त्यसो होइर्न। यो
लामो समयदे खखको योजर्ना हो। परमेश्वरले आफ्र्नो काम गर्निह
ु ु तछ, परमेश्वरले एक व्यन्तिलाई
वास्िा गर्नुिहुतछ, यो व्यन्तिलाई हे रचाह गर्नुिहुतछ, र त्यसै समयमा शैिार्नले उहािँको हरे क पाइलामा

समस्या खडा गछि । परमेश्वरले जसलाई कृपा गर्नुिहुतछ, शैिार्नले पतर्न त्यसलाई त्यसको पतछ-पतछ

लागेर त्यसलाई हे रररहतछ। यहद परमेश्वरले यो व्यन्तिलाई चाहर्नुहुतछ भर्ने शैिार्नले परमेश्वरलाई
बाधा हदर्न आफ्र्नो शन्ति लगाउर्न सबै कायि गछि , परीक्षा, बाधा हदर्न र परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कामलाई

बबगार्नि गर्नि ववर्भतर्न दष्ु ट चालहरू प्रयोग गछि , त्यसले आफ्र्नो गुप्ि उद्दे श्य हार्सल गर्नि यी सबै
कायि गछि । यो उद्दे श्य के हो? परमेश्वरले कुर्नै पतर्न व्यन्तिलाई प्राप्ि गर्नुिभएको त्यसले चाहिँदैर्न;

परमेश्वरले चाहर्नुभएको सबैलाई त्यसले आफ्र्नो बर्नाउर्न चाहतछ, त्यो तिर्नीहरूमा बास गर्नि चाहतछ,
तिर्नीहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्नि चाहतछ, तिर्नीहरूलाई बसमा पार्नि चाहतछ, िाकक तिर्नीहरूले त्यसको
आराधर्ना गरूर्न ्, िाकक दष्ु ट कायि गर्निमा तिर्नीहरू पतर्न त्यससिँग सहभागी होऊर्न ्। के यो शैिार्नको

दष्ु ट चाल होइर्न र? तिमीहरू प्रायजसो भतछौ, शैिार्न अत्यति दष्ु ट छ, अत्यति खराब छ, िर
के तिमीहरूले त्यसलाई त्यो दे खेका छौ? तिमीहरूले केवल मातर्नस कति धेरै खराब छ भतर्ने कुरा

मात्रै दे तर्न सतछौ। वास्िवमा शैिार्न कति धेरै खराब छ भर्नी तिमीहरूले वास्िववकिामा दे खेका
छै र्नौ। िर यस ववषयमा अय्यूबसिँग सतबन्तधि िटर्नामा शैिार्नको दष्ु टिालाई तिमीहरूले दे खेका
छौ? (छौं।) यो ववषयले शैिार्नको िखृ र्ि मुहार र सारलाई स्पष्ट पारे को छ। परमेश्वरसिँग युद्ध
गर्ने क्रममा, र उहािँको पतछ लाग्र्ने क्रममा, शैिार्नको उद्दे श्य भर्नेको परमेश्वरले गर्नि चाहर्नुभएको

सबै कामलाई ववर्नाश गर्नुि, परमेश्वरले आफ्र्नो बर्नाउर्न चाहर्नुभएका मातर्नसहरूलाई कब्जा गर्नि र
तर्नयतत्रर् गर्नि, परमेश्वरले प्राप्ि गर्नि चाहर्नुभएकाहरूलाई पूर्ि रूपमा र्नष्ट गर्नुि हो। यहद

तिर्नीहरूलाई र्नष्ट गररएर्न भर्ने तिर्नीहरू शैिार्नको अधीर्नमा हुतछर्न ्, शैिार्नद्वारा प्रयोग गररतछर्न ्—
त्यसको उद्दे श्य यही हो। अतर्न परमेश्वरले के गर्नुिहुतछ? परमेश्वरले यो वचर्न-खण्डमा एउटा सरल
वातय मात्र भतर्नुहुतछ; परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कायिको बारे मा थप कुर्नै कुराको वववरर् उल्लेख गररएको
छै र्न, िर शैिार्नले गर्ने र भतर्ने कुराहरूको वववरर् प्रशस्ि छर्न ्। पववत्रशास्त्रको तर्नतर्न वचर्न-खण्डमा

यहोवाले शैिार्नलाई सोध्र्नह
ु ु तछ, “ििँ कहािँबाट आइस ्?” शैिार्नको जवाफ के हो? (अझै पतर्न “पथ्
ृ वीमा
यिाउिा हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ।”) अझै पतर्न उही वातय छ। यो शैिार्नको र्नारा,
शैिार्नको बोलावट बर्नेको छ। यो कसरी हुर्न सतछ? के शैिार्न िर्
ृ ा योग्य छै र्न र? तर्नश्चय र्नै यो
िखृ र्ि वातय एक पटक उचारर् गर्नुि र्नै पयािप्ि छ। ककर्न शैिार्नले यो बारतबार दोहोर्याइरहतछ?

यसले एउटा कुरालाई प्रमाखर्ि गछि : शैिार्नको प्रकृति अपररवििर्नीय छ। शैिार्नले आफ्र्नो कुरूप
अर्नह
ु ार लक
ु ाउर्न ढोंगीपर्नको प्रयोग गर्नि सतदै र्न। परमेश्वरले त्यसलाई प्रश्र्न सोध्र्नह
ु ु तछ र त्यसले
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यसरी प्रत्युत्तर हदतछ। त्यसैले, कल्पर्ना गर्नुिहोस ् त्यसले मातर्नसहरूसिँग कसरी व्यवहार गछि ! शैिार्न

परमेश्वरसिँग डराउिँ दै र्न, परमेश्वरको भय मातदै र्न, र परमेश्वरको आज्ञापालर्न गदै र्न। त्यो परमेश्वरको
सामर्ने अस्वाभाववक रूपमा अहङ्कारी बतर्ने, परमेश्वरको प्रश्र्नको जवाफ हदर्न उही शब्दहरू प्रयोग

गर्ने, परमेश्वरको प्रश्र्नको बारतबार उही जवाफ हदर्ने, यो जवाफ प्रयोग गरी परमेश्वरलाई गोलमालमा

पार्ने दष्ु प्रयास गछि —योचाहहिँ शैिार्नको कुरूप अर्नह
्
ु ार हो। त्यसले परमेश्वरको सविशन्तिमार्निामा
ववश्वास गदै र्न, परमेश्वरको अन्तियारमा ववश्वास गदै र्न, र तर्नश्चय र्नै त्यो परमेश्वरको प्रभुत्वमा

समवपिि हुर्न इछुक छै र्न। त्यो तर्नरतिर रूपमा परमेश्वरको ववरुद्धमा रहतछ, तर्नरतिर रूपमा
परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कामलाई आक्रमर् गछि , परमेश्वरले गर्नुिभएको सबै कामलाई ववर्नाश गर्ने
प्रयत्र्न गछि —यो र्नै त्यसको दष्ु ट उद्दे श्य हो।

अय्यूबको पुस्िकमा उल्लेख गररएझैँ, शैिार्नले उचारर् गरे का यी दई
ु वटा खण्डहरू र शैिार्नले

गरे का कुराहरूले परमेश्वरको छ हजार वषीय व्यवस्थापर्नको योजर्ना ववरुद्ध त्यो खडा भएको
कुरालाई प्रतितर्नथधत्व गछि —यहािँ शैिार्नको वास्िववक रङ्गलाई प्रकट गररएको छ। के िैँले वास्िववक
जीवर्नमा शैिार्नको वचर्न र कायिहरूलाई दे खेको छस ्? जब िैँले िी दे तछस ्, ििँलाई िी कुराहरू
शैिार्नले बोलेको जस्िो र्नलाग्र्न सतछ, बरु िी कुराहरू मातर्नसले बोलेको हो भर्नी िैँले ववचार गर्नि

सतछस ्। जब मातर्नसले यस्िा कुराहरू बोल्छ, के कुराको प्रतितर्नथधत्व हुतछ? शैिार्नको प्रतितर्नथधत्व
गररएको हुतछ। यहद िैँले त्यसलाई पहहचार्न गररस ् भर्ने पतर्न, त्यो कुरा शैिार्नले र्नै बोलेको हो

भर्नी िैँले थाहा पाउर्न सतदै र्नस ्। िर अहहले यहािँ शैिार्न आफै ले के भर्नेको छ भतर्ने कुरा िैँले
स्पष्टसिँग दे खेको छस ्। अहहले ििँसिँग शैिार्नको िखृ र्ि रूप र दष्ु टिाको स्पष्ट, सफा बुझाइ छ।
के शैिार्नले बोलेका यी दई
ु वचर्न-खण्डहरू आज मातर्नसहरूलाई शैिार्नको प्रकृतिको ववषयमा ज्ञार्न

प्राप्ि गर्नि सहायिा गर्ने कुरामा महत्वपर्
ू ि छर्न ्? के आज मार्नवजातिले शैिार्नको िखृ र्ि रूप
पहहचार्न गर्नि, शैिार्नको मौर्लक, सािँचो चेहरा पहहचार्न गर्नि यी दई
ु वचर्न-खण्डहरूलाई होर्शयारसाथ

प्रयोग गर्नि योग्य छर्न ्? यसो भतर्नु उपयुति र्नदे खखए िापतर्न, यसरी व्यति गररएका यी वचर्नहरूलाई

सही ठातर्न सककतछ। वास्िवमा, यो ववचारलाई मैले यसरी मात्रै व्यति गर्नि सतछु, र यहद
तिमीहरूले यसलाई बुझ्र्न सतछौ भर्ने त्यो पयािप्ि छ। बारतबार शैिार्नले यहोवाले गर्नुिहुर्ने
कुराहरूलाई आक्रमर् गछि , यहोवा परमेश्वरप्रति अय्यब
ू को भयको बारे मा त्यसले दोष लगाउिँ छ।
शैिार्नले यहोवालाई थुप्रै माध्यमहरूबाट उतसाउर्ने प्रयत्र्न गछि , त्यसले अय्यूबलाई परीक्षामा पारे को
कुरालाई यहोवाले बेवास्िा गर्नुिभएको होस ् भर्नी त्यसले प्रयास गछि । त्यसैले त्यसका वचर्नहरूमा

उतसाउर्ने उच प्रकृति पाइतछर्न ्। त्यसैले मलाई बिाओ, शैिार्नले यी वचर्नहरू बोर्लसकेपतछ,
शैिार्नले के गर्नि चाहतछ भर्नी के परमेश्वरले स्पष्टसिँग दे तर्न सतर्नुहुतछ? (सतर्नुहुतछ।) परमेश्वरको

हृदयमा, परमेश्वरले हे रचाह गर्नुिभएको यो मातर्नस अय्यूब—परमेश्वरका यस सेवक, जसलाई
परमेश्वरले धमी मातर्नस, र्सद्ध मातर्नसको रूपमा र्लर्नुहुतछ—के उ यस ककर्समको परीक्षामा खडा

भइरहर्न सतछ? (सतछ।) ककर्न परमेश्वर यस ववषयमा त्यति तर्नन्श्चि हुर्नुहुतछ? के परमेश्वरले
सधैँ मातर्नसको हृदयको जािँच गरररहर्नुहुतछ? (हो।) के शैिार्नले पतर्न मातर्नसको हृदय जािँच गर्नि

सतछ? शैिार्नले सतदै र्न। शैिार्नले िेरो हृदयलाई दे तर्न सके पतर्न, त्यसको दष्ु ट प्रकृतिले त्यसलाई
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पववत्रिा चाहहिँ पववत्रिा र्नै हो वा अपववत्रिा चाहहिँ अपववत्रिा र्नै हो भर्नी ववश्वास गर्नि हदिँ दैर्न। दष्ु ट
शैिार्नले पववत्र, धार्मिक वा उज्जज्जवल कुरालाई कहहल्यै पतर्न मूल्यवार्न ् ठातर्न सतदै र्न। शैिार्नले
आफ्र्नो प्रकृति, आफ्र्नो दष्ु टिा र आफ्र्नो आचरर् बमोन्जम काम गर्नि कहहल्यै छोड्दै र्न।

परमेश्वरद्वारा दण्ड वा ववर्नाश सहर्नु परे िापतर्न न्जद्दी बर्नेर परमेश्वरको ववरोध गर्नि त्यो पतछ

पदै र्न—यो दष्ु टिा हो, यो शैिार्नको स्वभाव हो। यो वचर्न-खण्डमा शैिार्न भतछ: “छालाको तर्नन्ति

छाला, हो, मातर्नसले आफ्र्नो जीवर्नको तर्नन्ति आफूसिँग भएको सब थोक हदर्नेछ। िर अहहले
िपाईंको हाि पसार्निह
ु ोस ् र त्यसको हाड र छालामा छोइहदर्नह
ु ोस ् अतर्न तिर्नले िपाईंलाई सोझै

सराप्र्नेछ।” मातर्नसले परमेश्वरबाट थुप्रै फाइदाहरू प्राप्ि गरे को कारर् मातर्नसले परमेश्वरको भय
मार्नेको हो भर्नी शैिार्नले ववचार गछि । मातर्नसले परमेश्वरबाट फाइदाहरू प्राप्ि गछि , त्यसैले उसले

परमेश्वर भलो हुर्नुहुतछ भर्नी भतछ। िर यो परमेश्वर भलो हुर्नुभएको कारर् होइर्न, िर मातर्नसले
थुप्रै फाइदाहरू प्राप्ि गरे को कारर्ले गदाि उसले यस ककर्समले परमेश्वरको भय मातर्न सतछ। जब
परमेश्वरले उसलाई यी सबै फाइदाहरूबाट वन्चि गर्नुिहुतछ, िब उसले परमेश्वरले त्याग्छ।

मातर्नसको हृदयले सािँन्चकै परमेश्वरको भय मातर्न सतछ भर्नेर आफ्र्नो दष्ु ट प्रकृतिमा शैिार्नले
ववश्वास गदै र्न। त्यसको दष्ु ट प्रकृतिको कारर् त्यसलाई पववत्रिा के हो सो थाहा छै र्न, भययोग्य
आदर के हो भतर्ने थाहा हुर्नु ि परै जाओस ्। परमेश्वरको आज्ञापालर्न गर्नुि भर्नेको के हो वा
परमेश्वरको भय मातर्नु भर्नेको के हो भतर्ने त्यसलाई थाहा छै र्न। त्यसलाई यी कुराहरू थाहा
र्नभएको कारर्, मातर्नसले पतर्न परमेश्वरको भय मातर्न सतदै र्न भर्नी त्यसले ववचार गछि । मलाई

भर्न ्, के शैिार्न दष्ु ट छै र्न र? हाम्रो मण्डली बाहे क अतय थुप्रै धमिहरू र सतप्रदायहरू, वा धार्मिक

र सामान्जक समूहहरूले परमेश्वरको अन्स्ित्वमा ववश्वास गदै र्न, र्न ि परमेश्वर दे हधारी हुर्नुभयो
र उहािँले तयायको काम गरररहर्नभ
ु एको छ भर्नी तिर्नीहरू ववश्वास गछि र्न ्, त्यसैले िैँले ववश्वास

गरे को चाहहिँ परमेश्वर हुर्नुहुतर्न भर्नी तिर्नीहरू ववश्वास गछि र्न ्। अर्नैतिक मातर्नसले आफ्र्नो वरपर
हे छि र सबैलाई आफू जस्िै अर्नैतिक भएको दे तछ। झूटो बोल्र्ने मातर्नसले आफ्र्नो वरपर हे छि र
बेइमार्न र झूट मात्र दे तछ। दष्ु ट मातर्नसले हरे क व्यन्तिलाई दष्ु ट र्नै दे तछ र उसले दे खेका हरे क
व्यन्तिसिँग झगडा गर्नि चाहतछ। ईमार्नदारी व्यन्तिले हरे क व्यन्तिलाई ईमार्नदार र्नै दे तछ, त्यसैले
तिर्नीहरूलाई सधैँ धोखा हदइतछ, सधैँ ठथगतछ, र त्यस ववषयमा तिर्नीहरूले केही पतर्न गर्नि सतदै र्नर्न ्।

तिमीहरूलाई आफ्र्नो तर्नश्चयिामा सुदृढ बर्नाउर्नका लाथग मैले यी केही उदाहरर्हरू हदएको छु:

शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति क्षखर्क बाध्यिा होइर्न वा यो पररन्स्थतिहरूद्वारा तर्नधािररि हुिँदैर्न, र्न ि त्यो
र्नै कारर् वा प्रासांथगक ित्वहरूबाट उत्पतर्न भएको अस्थायी प्रकटीकरर् र्नै हो। बबलकुलै होइर्न!
शैिार्नले यस्िो बतर्ने बाहे क केही पतर्न गर्नि सतदै र्न! त्यसले कुर्नै पतर्न असल कुरा गर्नि सतदै र्न।

यसले सुतदा रमाइलो लाग्र्ने कुरा भतदा समेि, केवल ििँलाई लोभ्याउर्नको लाथग यो भतछ। जति

धेरै रमाइलो लाग्छ, त्यति र्नै धेरै धूिििा हुतछ, त्यसको वचर्नहरू जति धेरै सुमधुर हुतछर्न ्, यी
वचर्नहरूको पछाडड त्यति र्नै धेरै द्वेष र िखृ र्ि अर्भप्राय लुकेको हुतछ। शैिार्नले यी दई
ु वचर्नखण्डहरूमा कस्िो ककर्समको चेहरा र कस्िो ककर्समको प्रकृति दे खाउिँ छ। (ढोंगी, द्वेषपूर्ि र दष्ु ट।)
शैिार्नको प्राथर्मक ववशेषिा दष्ु टिा हो; सबैभतदा महत्वपर्
ू ि कुरा ि शैिार्न दष्ु ट र द्वेषपर्
ू ि छ।
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अब हामीले शैिार्नको ववषयमा रहे को हाम्रो छलफललाई र्सध्याएका छौं, हामी हाम्रो परमेश्वरको

ववषयको कुराकार्नीमा फकौं। परमेश्वरको छ हजार वषीय व्यवस्थापर्न योजर्नाको अवथधमा,
परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्र्नुभएको वचर्नमध्ये अत्यतिै थोरै मात्र बाइबलमा उल्लेख गररएको

थथयो, र बाइबलमा उल्लेख गररएको वचर्न अत्यतिै सरल छ। त्यसैले, हामी सुरुबाट आरतभ गरौं।
परमेश्वरले मातर्नसलाई सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो र त्यसपतछ परमेश्वरले मातर्नसको जीवर्नलाई तर्नदे र्शि गदै

आउर्नुभएको छ। चाहे िी मातर्नसजातिलाई आर्शष ् हदर्ने कायि होस ्, मातर्नसहरूका तर्नन्ति व्यवस्था
र आज्ञाहरू सज
ृ र्ना गर्ने काम होस ्, वा जीवर्नको तर्नन्ति ववर्भतर्न र्नीतिहरू व्यवस्थापर्न गर्ने कायि

र्नै होस ्, यी कायिहरू गर्नुिमा परमेश्वरको अपेक्षाकृि लक्ष्य के हो भतर्ने तिमीहरूलाई थाहा छ?
पहहलो, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कायि मार्नवजातिको भलाइको तर्नन्ति हो भर्नी के तिमीहरू
तर्नश्चयिाका साथ भतर्न सतछौ? यो तिमीहरूका तर्नन्ति भव्य, खोक्रो शब्दहरूजस्िो लाग्र्न सतछ,

िर त्यस र्भत्रको ववस्िि
ृ वववरर् जािँच गर्ने हो भर्ने, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कायिको लक्ष्य
मातर्नसलाई एक सामातय जीवर्न न्जउर्न अगुवाइ गर्नुि वा मागिदशिर्न हदर्नु र्नै होइर्न र? चाहे

मातर्नसलाई उहािँको व्यवस्था अर्नुसरर् गर्नि लगाउर्ने होस ् वा उहािँको व्यवस्था पालर्न गर्नि लगाउर्ने

कुरा होस ्, मातर्नस पिर्न भएर शैिार्नको आराधर्ना गर्ने र्नहोस ् र शैिार्नले उसलाई हार्नी र्नगरोस ्
भतर्ने र्नै परमेश्वरको लक्ष्य हो; यो अत्यतिै आधारभूि कुरा हो, र सबैभतदा सुरुमा यही कुरा र्नै
गररएको थथयो। सबैभतदा सरु
ु मा, जब मातर्नसले परमेश्वरको इछा बझ
ु ेको थथएर्न, त्यो बेला

परमेश्वरले केही सरल व्यवस्था र तर्नयमहरू बर्नाउर्नुभयो र कल्पर्ना गर्नि सककर्ने सबै कुरा समावेश

हुर्ने र्नीति-तर्नयमहरू बर्नाउर्नुभयो। यी र्नीति-तर्नयमहरू सरल छर्न ्, िैपतर्न तिर्नीहरूर्भत्र परमेश्वरको
इछा समावेश छर्न ्। परमेश्वरले मार्नवजातिलाई मूल्यवार्न ् ठातर्नुहुतछ, स्र्नेह गर्नुिहुतछ र अत्यति
धेरै प्रेम गर्निुहुतछ। के त्यसै गर्निुहुतछ होइर्न र? (हो।) त्यसो भए के हामी परमेश्वरको हृदय पववत्र

छ भर्नी भतर्न सतछौं? के हामी उहािँको हृदय सफा छ भर्नी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) के परमेश्वरका
कुर्नै थप अर्भप्रायहरू छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) के यो उहािँको लक्ष्य सही र सकारात्मक छ? (छ।) परमेश्वरको
कामको प्रकक्रयामा, उहािँले बर्नाउर्नुभएका सबै र्नीति-तर्नयमहरूले मातर्नसमा सकारात्मक असर परे को

छ, मातर्नसलाई अगुवाइ गरररहे को छ। के परमेश्वरको मर्नमा आफूलाई कुर्नै स्वाथी ववचारहरू छर्न ्?
मातर्नसको सतदभिमा के परमेश्वरका अतय कुर्नै थप लक्ष्यहरू छर्न ्? के परमेश्वरले मातर्नसलाई कुर्नै

ककर्समले प्रयोग गर्नि चाहर्नुहुतछ? (चाहर्नुहुतर्न।) अर्लकति पतर्न छै र्न। परमेश्वरले जे भतर्नुहुतछ,
त्यही गर्नुिहुतछ, र उहािँका वचर्नहरू र यहािँका कायिहरू उहािँको हृदयमा भएका उहािँका ववचारहरूसिँग
र्मल्छर्न ्। कुर्नै कलङ्ककि उद्दे श्य, कुर्नै स्वाथी ववचारहरू छै र्नर्न ्। उहािँले गर्नुिहुर्ने केही पतर्न कुरा

आफ्र्नो तर्नन्ति होइर्न; उहािँले गर्निह
ु ु र्ने सबै कुरा उहािँले मातर्नसकै तर्नन्ति गर्निुहुतछ, कुर्नै पतर्न तर्नजी
उद्दे श्यहरू हुिँदैर्नर्न ्। उहािँसिँग उहािँले मातर्नसमाथथ रातर्नुहुर्ने योजर्नाहरू र अर्भप्रायहरू भए िापतर्न,
िी कुर्नै पतर्न उहािँको आफ्र्नै तर्नन्ति होइर्नर्न ्। उहािँले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा तर्निाति रूपमा मार्नवजातिको
तर्नन्ति, मार्नवजातिको सुरक्षाको तर्नन्ति, मार्नवजातिलाई गलि बाटोमा लाग्र्नबाट बचाउर्नको तर्नन्ति

गर्नुिहुतछ। के उहािँको यो हृदय बहुमूल्य छै र्न र? के िैँले शैिार्नमा यस ककर्समको बहुमूल्य हृदयको
सार्नोभतदा सार्नो अांश समेि दे तर्न सतछस ्? िैँले शैिार्नमा यसको सार्नो अांश पतर्न दे तर्न सतदै र्नस ्।
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परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा स्वाभाववक रूपमा र्नै प्रकट हुतछ। अब हामी परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने
िररकालाई हे रौं; उहािँले आफ्र्नो काम कसरी गर्नुिहुतछ? के उहािँले यी र्नीति-तर्नयमहरू र उहािँका

[क]
वचर्नहरू र्लएर हरे क मातर्नसको टाउकोमा कर्सर्ने गरी बािँथधहदर्नह
ु ु तछ, तर्नयतत्रर् गर्ने मतत्रले बािँधे

झैँ िी र्नीति-तर्नयमहरू हरे क मार्नवजातिमाथथ थोपर्नुिहुतछ? के उहािँले यस ककर्समले काम गर्नुिहुतछ?
(गर्नुिहुतर्न।) त्यसो भए उहािँले आफ्र्नो काम कसरी गर्नुिहुतछ? (उहािँले हामीलाई अगुवाइ गर्नुिहुतछ।
उहािँले हामीलाई सुझाव हदर्नुहुतछ र उत्साह हदर्नुहुतछ।) के उहािँले धतकी हदर्नुहुतछ? उहािँ तिमीहरूसिँग

बोल्र्नुहुिँदा के उहािँले तिमीहरूलाई िसािउर्नह
ु ु तछ? (हुतर्न।) जब िैँले सत्यिालाई बझ्
ु दै र्नस ्, परमेश्वरले
ििँलाई कसरी अगुवाइ गर्नुिहुतछ? (उहािँले प्रकाश दे खाउर्नुहुतछ।) उहािँले ििँमा प्रकाश दे खाउर्नुहुतछ,
यो सत्यिासिँग मेल खािँदैर्न भर्नी ििँलाई बिाउर्नुहुतछ, अतर्न िैँले के गर्नुिपछि भर्नी उहािँले बिाउर्नुहुतछ।

परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने यी िररकाहरूबाट, परमेश्वरसिँग िेरो कस्िो ककर्समको सतबतध छ भतर्ने
ििँलाई लाग्छ? के परमेश्वर िेरो समझभतदा बाहहर हुर्नुहुतछ भतर्ने ििँलाई लाग्छ? (होइर्न।)

परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने िररका दे खखसकेपतछ ििँलाई कस्िो महसुस हुतछ? परमेश्वर िेरो अत्यतिै
र्नन्जक हुर्नुहुतछ; परमेश्वर र िेरो बीचमा कुर्नै दरू ी छै र्न। जब परमेश्वरले ििँलाई अगुवाइ गर्नुिहुतछ,
जब उहािँले ििँलाई जट
ु ाउर्नुहुतछ, ििँलाई सहायिा गर्नुिहुतछ र समथिर्न गर्नुिहुतछ, परमेश्वर अतर्न उहािँले
उत्प्रेररि गर्नुिहुर्ने भन्ति कति वप्रय छर्न ् भतर्ने ििँ महसुस गछि स ्; िैँले उहािँ कति प्रेर्मलो हुर्नुहुतछ

सो महसस
ु गछि स ्, िैँले उहािँको तयार्नोपर्नलाई महसस
ु गछि स ्। िर जब परमेश्वरले िेरो भ्रष्टिाको
तर्नतदा गर्नुिहुतछ, वा उहािँको ववरुद्धमा बागी भएको कारर् उहािँले ििँलाई तयाय गर्नुिहुतछ र िाडर्ना

हदर्नुहुतछ, िब उहािँले कुर्न ववथध प्रयोग गर्नुिहुतछ? के उहािँले ििँलाई वचर्नहरूद्वारा तर्नतदा गर्नुिहुतछ?
के उहािँले ििँलाई िेरो वािावरर्द्वारा र मातर्नसहरू, मार्मलाहरू, र कुराहरूद्वारा िाडर्ना हदर्नुहुतछ?
(हो।) परमेश्वरले ििँलाई कुर्न हदसतम िाडर्ना हदर्नह
ु ु तछ? के परमेश्वरले मातर्नसलाई शैिार्नले हार्नी
पुर्याउर्ने हदसतम र्नै अर्नुशासर्नमा रातर्नुहुतछ? (होइर्न। परमेश्वरले मातर्नसलाई उसले सहर्न सतर्ने

हदसतम मात्र अर्नुशासर्नमा रातर्नुहुतछ।) परमेश्वरले भद्रिा, कोमलिा, प्रेर्मलो र वास्िा पुर्याउर्ने
िररकाले काम गर्नुिहुतछ, जुर्न असाधारर् रूपमा होर्शयार र उथचि ककर्समको िररका हो। उहािँको
िररकाले ििँमा िीव्र भावर्नात्मक प्रतिकक्रया उत्पतर्न गदै र्न, जस्िै: “परमेश्वरले मलाई यसो गर्नि
हदर्नप
ु छि ” वा “परमेश्वरले मलाई त्यसो गर्नि हदर्नुपछि ।” परमेश्वरले ििँलाई सहर्नै र्नसतर्ने मार्नर्सक

वा भावर्नात्मक िीव्रिा हदर्नुहुतर्न जसले गदाि असहर्नीय हुतछ। के यस्िै होइर्न ि? जब िैँले
परमेश्वरको तयाय र सजायका वचर्नहरूलाई स्वीकार गछि स ् िब िैँले कस्िो महसुस गछि स ्? जब
िैँले परमेश्वरको अन्तियार र शन्तिको अर्नुभूति गछि स ्, िब िैँले कस्िो महसुस गछि स ्? परमेश्वर
ईश्वरीय र उल्लङ्िर्न गर्नि र्नसककर्ने हुर्नुहुतछ भतर्ने महसस
ु गछि स ्? (हो।) के यस्िा समयहरूमा ििँ

क. “तर्नयतत्रर् गर्ने मतत्र” एउटा मतत्र हो जुर्न र्भक्षु िाङ सतजाङले पन्श्चमिफिको यात्रा र्नामक थचतर्नयािँ उपतयासमा
प्रयोग गरे का छर्न ्। उर्नले यो मतत्रको प्रयोग गरे र सर्न वक
ु ोङलाई तर्नयतत्रर् गर्नि तिर्नको र्शर वररपरर एउटा धािक
ु ो पट्टी
बािँथध हदतछर्न ्, तिर्नलाई गतभीर रूपमा टाउको दख
ु ाउिँ छ, र यसरी तिर्नलाई तर्नयतत्रर्मा ल्याउिँ छर्न ्। यो व्यन्तिलाई बािँध्र्ने
कुर्नै थोकको बारे मा बिाउर्ने एउटा उपमा बर्नेको छ।
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र परमेश्वरको बीचमा दरू ी भएको ििँ महसुस गछि स ्? के िैँले परमेश्वरको भय महसुस गछि स ्?
होइर्न—बरु िैँले परमेश्वरप्रति भयपूर्ि आदर महसुस गछि स ्। के परमेश्वरको कामको कारर्
मातर्नसहरूले यी सबै कुराहरू महसस
ु गदै र्नर्न ् र? यहद काम गर्ने शैिार्न भएको भए के तिर्नीहरूले

यी सबै कुराहरू महसुस गर्नेथथए? (थथएर्नर्न ्।) परमेश्वरले मातर्नसलाई तर्नरतिर जुटाइरहर्न,
मातर्नसलाई सहायिा गर्नि आफ्र्ना वचर्नहरू, आफ्र्नो सत्यिा र आफ्र्नो जीवर्नलाई प्रयोग गर्नुिहुतछ।
जब मातर्नस कमजोर हुतछ, जब मातर्नसले तर्नराश महसुस गछि , िब परमेश्वर तर्नश्चय र्नै कठोर

भएर बोल्र्नुहुतर्न: “तर्नराश महसुस र्नगर्। तर्नराश हुर्नुपर्ने के कुरा छ र? ककर्न ििँ कमजोर छस ्?
कमजोर हुर्नुपर्ने कारर् के छ र? ििँ सधैँ यति कमजोर हुतछस ्, र ििँ सधैँ र्नकारात्मक छस ्।

जीववि हुर्नुको अथि के छ र? गएर मर् र त्यसलाई र्सध्याई दे !” के परमेश्वरले यस ककर्समले
काम गर्नुिहुतछ? (गर्नुिहुतर्न।) के परमेश्वरसिँग यस ककर्समले काम गर्ने अन्तियार छ? (छ।) िै पतर्न
परमेश्वरले यस ककर्समले काम गर्नुिहुतर्न। उहािँको सार, उहािँको पववत्रिाको सारको कारर् परमे श् वरले

यस ककर्समले काम गर्नुिहुतर्न। मातर्नसको तर्नन्ति उहािँको प्रेम, उहािँले मातर्नसलाई बहुमूल्य ठातर्नुहुर्ने ,
र स्र्नेह गर्नुिहुर्ने कुरालाई एक वा दई
ु वातयहरूमा स्पष्टसिँग व्यति गर्नि सककिँदै र्न। यो मातर्नसको
िमण्डले ल्याएको कुरा होइर्न िर यो ि परमेश्वरले वास्िववक अभ्यासद्वारा ल्याउर्नुहुर्ने कुरा हो;
यो परमेश्वरको सारको प्रकाश हो। परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने यी सबै िररकाहरूबाट के मातर्नसले
परमेश्वरको पववत्रिालाई दे तर्न सतछ? परमेश्वरका असल अर्भप्रायहरू लगायि, मातर्नसमा काम

गर्ने परमेश्वरका चाहर्नाहरू लगायि, मातर्नसमा काम गर्नि परमेश्वरले अपर्नाउर्नुहुर्ने ववर्भत र्न
िररकाहरू लगायि, उहािँले गर्नुिहुर्ने ककर्समको काम लगायि परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने यी सबै

िररकाहरूमा मातर्नसले के बुझेको उहािँ चाहर्नुहुतछ—परमेश्वरका असल अर्भप्रायहरूमा िैँले कुर्नै
दष्ु टिा वा छल दे खेको छस ्? (छै र्न।) परमेश्वरले गर्निह
ु ु र्ने सबै कुरामा, परमेश्वरले भतर्नु हुर्ने सबै
कुरामा, उहािँले आफ्र्नो हृदयमा ववचार गर्नुिहुर्ने सबै कुरामा, साथै उहािँले प्रकट गर्नुिहुर्ने उहािँका सबै
सार ित्त्वहरूमा—के हामी परमेश्वरलाई पववत्र भतर्न सतछौं? (सतछौं।) के कुर्नै मातर्नसले सांसारमा
वा आफैर्भत्र यो पववत्रिालाई दे खेको छ? के परमेश्वरबाहे क िैँले यसलाई कुर्नै मार्नवजाति वा

शैिार्नमा दे खेको छस ्? (छै र्न।) यहािँ सतमको हाम्रो छलफलको आधारमा के हामी परमेश्वरलाई
अद्वविीय, पववत्र परमेश्वर स्वयम ् भर्नी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) परमेश्वरका वचर्नहरू, मातर्नसमा

परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने िररका, मातर्नसलाई परमेश्वरले बिाउर्नुहुर्ने कुरा, मातर्नसलाई परमेश् वरले

स्मरर् गराउर्नुहुर्ने कुरा, उहािँले हदर्नुहुर्ने परामशि र उत्साह लगायि परमेश्वरले मातर्नसलाई हदर्नु हुर्ने
सबै कुरा,—यी सबै कुरा एउटै सारबाट उत्पतर्न हुतछ: परमेश्वरको पववत्रिा। यहद यस ककर्समको
पववत्र परमेश्वर र्नहुर्नभ
ु एको भए कुर्नै पतर्न मातर्नसले उहािँले गर्निह
ु ु र्ने काम गर्नि उहािँको स्थार्न र्लर्न
सतर्ने थथएर्न। यहद परमेश्वरले यी मातर्नसहरूलाई पूर्ि रूपमा शैिार्नको हािमा सुन्तपहदर्नुभएको

भए आज तिमीहरू सबै जर्ना कस्िो अवस्थामा हुर्नेथथयौ भर्नी के तिमीहरूले कहहल्यै ववचार गरे का
छौ? के तिमीहरू सबै जर्ना यहािँ पूर्ि र सुरक्षक्षि भएर बर्सरहे का हुतथ्यौ? के तिमीहरूले पतर्न

यसो भतथ्यौ: “पथ्
ृ वीमा यिाउिा हहिँड्डुल गदै र िल माथथ गदै आएिँ”? के तिमीहरू साहसी,
सतु र्नन्श्चि र गविसाथ परमेश्वरको अगाडड ववर्ना लाज यस्िो वचर्नहरू बोल्र्न सतथ्यौ? (सतथ्यौं।)
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कुर्नै शङ्कै छै र्न, तिमीहरूले अवश्य र्नै यसो गर्नेथथयौ! मातर्नसप्रति शैिार्नको प्रववृ त्तले मातर्नसलाई
शैिार्नको प्रकृति सार परमेश्वरको भतदा पूर्ि रूपमा फरक छ भर्नी दे तर्न मातर्नसलाई सहायिा

गछि । शैिार्नको सारमा त्यस्िो के कुरा छ, जर्न
ु परमेश्वरको पववत्रिाभतदा ववपरीि हुतछ?
(शैिार्नको दष्ु टिा।) शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति परमेश्वरको पववत्रिाको ववपरीि छ। अथधकाांश
मातर्नसहरूले परमेश्वरको प्रकाश र परमेश्वरको पववत्रिाको यो सार ित्वलाई पहहचार्न गर्नि

र्नसतर्नुको कारर् के हो भर्ने, तिर्नीहरू शैिार्नको अथधकार क्षेत्रमा, शैिार्नको भ्रष्टिा र शैिार्नको
िेराबतदीमा न्जउिँ छर्न ्। तिर्नीहरूलाई पववत्रिा भर्नेको के हो वा पववत्रिाको पररभाषा कसरी हदर्ने

भतर्ने थाहा छै र्न। िैँले परमेश्वरको पववत्रिालाई बुझे िापतर्न, िैँले यो परमेश्वरको पववत्रिा हो भर्नी
तर्नन्श्चि रूपमा पररभावषि गर्नि सतदै र्नस ्। यो परमेश्वरको पववत्रिा सतबतधी मातर्नसको ज्ञार्नमा
तर्नहहि असमार्निा हो।

कस्िा ककर्समका ववशेषिाहरूले मातर्नसमा शैिार्नको कामलाई प्रतितर्नथधत्व गछि ? तिमीहरूले

यो कुरा तिमीहरूका आफ्र्नै अर्नुभवहरूद्वारा र्सतर्न सतर्नुपछि —यो चाहहिँ शैिार्नलाई सबैभतदा बढी
प्रतितर्नथधत्व गर्ने, त्यसले बारतबार गर्ने काम, त्यसले प्रत्येक मातर्नससिँग गर्ने प्रयास गर्ने काम

हो। सायद तिमीहरूले यो ववशेषिा दे तर्न सतदै र्नौ, त्यसैले तिमीहरूले शैिार्न डरलाग्दो र िर्
ृ ास्पद
छ भर्नी महसुस गदै र्नौ। यो ववशेषिा के हो भतर्ने कसैलाई थाहा छ? (त्यसले जे पतर्न गछि ,

मातर्नसलाई हार्नी पर्ु याउर्न गछि ।) कसरी त्यसले मातर्नसलाई हार्नी पर्ु याउिँ छ? के तिमीहरू मलाई

अझ तर्नन्श्चि रूपमा र अझ ववस्िि
ृ रूपमा बिाउर्न सतछौ? (त्यसले मातर्नसलाई लोभ्याउिँ छ,
प्रलोभर्न दे खाउिँ छ र परीक्षा गछि ।) त्यो सही कुरा हो; यो ववशेषिा प्रकट हुर्ने ववर्भतर्न िररकाहरू
तयर्नै हुर्न ्। शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रममा पार्ने, आक्रमर् गर्ने र दोष लगाउर्ने पतर्न गछि —यी सबै
प्रकटीकरर्हरू हुर्न ्। के अरू पतर्न छर्न ्? (त्यसले झट
ू बोल्छ।) शैिार्नलाई चोर्नि र झट
ू बोल्र्न
स्वाभाववक रूपमा र्नै आउिँ छ। त्यसले यी कुराहरू यति तर्नरतिर रूपमा गरररहतछ कक त्यसको
मुखबाट ववर्ना कुर्नै सोचववचार झूट तर्नस्कतछ। के अझ अरू कुराहरू छर्न ्? (त्यसले मिभेद रोप्छ।)

यो त्यति धेरै महत्वपूर्ि छै र्न। अब म तिमीहरूलाई केही कुरा वर्िर्न गर्नेछु, जसले अतिमा
तिमीहरूको रौँ ठाडो बर्नाइहदर्नेछ िर तिमीहरूलाई िसािउर्नलाई म यो गहदि र्न। परमेश्वरले मातर्नसमा

काम गर्निह
ु ु तछ र उहािँले मातर्नसलाई आफ्र्नो स्वभाव र आफ्र्नो हृदयमा हे रचाह गर्निह
ु ु तछ। अकोतिर,
के शैिार्नले मातर्नसलाई हे रचाह गछि ? गदै र्न, त्यसले मातर्नसलाई हे रचाह गदै र्न। यसको ववपरीि,
त्यसले धेरैजसो समय मातर्नसलाई हार्नी पुर्याउर्ने कुरा सोथचरहतछ। के त्यसले यस्िो गदै र्न ि?

जब त्यसले मातर्नसलाई हार्नी पुर्याउर्ने ववषयमा सोथचरहतछ, के त्यसको मर्न आिुरीमा हुिँदैर्न ि?
(हो।) त्यसैले मातर्नसमा शैिार्नले गर्ने कामको बारे मा ववचार गरररहिँदा, मसिँग शैिार्नको द्वेषपर्
ू ि
र दष्ु ट प्रकृतिलाई राम्ररी वर्िर्न गर्ने दई
ु वटा वातयाांशहरू छर्न ्, यसले शैिार्नको िर्
ृ ालाई बुझ्र्न
तिमीहरूलाई सािँन्चकै सहयोग गर्निसतछ: शैिार्न मातर्नसको र्नन्जक आउिँ दा त्यसले सधैँ हरे क

मातर्नसलाई यति हदसतम जबरजस्िी आफ्र्नो बर्नाउर्न र वशमा रातर्न चाहतछ कक त्यसले

मातर्नसलाई पूर्ि रूपमा अधीर्न गर्नि सतछ र त्यसले मातर्नसलाई ठूलो हार्नी पुर्याउर्न सतछ, िाकक

त्यसले आफ्र्नो लक्ष्य हार्सल गर्नि सकोस ् र आफ्र्नो दष्ु ट अर्भलाषा परू ा गर्नि सकोस ्। “जबरजस्िी
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कब्जा” गर्नुि भर्नेको के हो? के यो िेरो सहमतिमा हुर्ने कुरा हो, कक िेरो सहमति ववर्ना हुर्ने कुरा
हो? के यो ििँलाई थाहा हुर्ने गरी हुतछ कक ििँलाई थाहा र्नहुर्ने गरी हुतछ? जवाफ चाहहिँ यो ििँलाई
पर्
ू ि रूपमा थाहै र्नहुर्ने गरी हुतछ! यो ििँलाई थाहा र्नभएको पररन्स्थतिमा हुतछ, सायद त्यसले
ििँलाई केही र्नभर्नीकर्न वा केही र्नगररकर्न, कुर्नै आधार ववर्ना, कुर्नै सतदभि ववर्ना—शैिार्न िेरो वररपरर

िुर्मरहतछ, ििँलाई िेरररहतछ। त्यसले शोषर् गर्ने अवसर खोन्जरहतछ र त्यसपतछ त्यसले ििँलाई
जबरजस्िी कब्जा गछि , ििँलाई आफ्र्नो बर्नाउिँ छ, ििँलाई पूर्ि रूपमा अधीर्न गर्ने आफ्र्नो उद्दे श्य
हार्सल गछि र ििँमाथथ पीडामय हार्नी ल्याउिँ छ। मातर्नसलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजार्न सांिषि गर्ने

क्रममा शैिार्नको सबैभतदा सामातय अर्भप्राय र आचरर् यही हो। जब तिमीहरूले यो सुतछौ िब

तिमीहरूलाई कस्िो महसुस हुतछ? (हाम्रो हृदयमा त्रार्सि र भयभीि।) के तिमीहरू िर्
ृ ाको महसुस
गछौ? (गछौं।) यो िर्
ृ ाको महसुस गर्ने क्रममा, के शैिार्न लाज र्नभएको हो भतर्ने तिमीहरूलाई
लाग्छ? जब शैिार्न लाज र्नभएको हो भर्नी तिमीहरू सोछौ, िब तिमीहरूलाई आफ्र्ना वरपरका

त्यस्िा मातर्नसहरूका बारे मा िर्
ृ ा हुतछ जसले सिँधै तिमीहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्नि चाहतछर्न ्, आफ्र्नो
सामान्जक न्स्थति र चाहर्नाहरूको तर्नन्ति दष्ु ट अर्भलाषाहरू बोतछर्न ्? (हो।) त्यसो भए शैिार्नले
मातर्नसलाई जबरजस्िी आफ्र्नो बर्नाउर्न र कब्जा गर्नि कस्िा ववथधहरू अपर्नाउिँ छ? के तिमीहरू यस

ववषयमा स्पष्ट हुर्नुहुतछ? जब तिमीहरू “जबरजस्िी कब्जा” र “आफ्र्नो बर्नाउर्ने” यी दई
ु शब्दहरू
सत
ु छौ, िब के तिमीहरूलाई िर्
ु गछौ र यी शब्दहरूका दष्ु टिाको भावलाई अर्नभ
ु तू ि गर्नि
ृ ा महसस

सतछौ। शैिार्नले िेरो सहमति वा िेरो जार्नकारी ववर्ना र्नै ििँलाई आफ्र्नो बर्नाउिँ छ, ििँलाई जबरजस्िी

कब्जा गछि , र ििँलाई भ्रष्ट बर्नाउिँ छ। िैँले आफ्र्नो हृदयमा के कुरा अर्नुभूति गर्नि सतछस ्? के ििँ
िर्
ृ ा र तिरस्कारको महसुस गछि स ्? (हो।) जब शैिार्नका यस्िा कायिहरूप्रति ििँलाई िर्
ृ ा र

तिरस्कारको महसस
ु हुतछ िब ििँमा परमेश्वरप्रति कस्िो अर्नुभतू ि हुतछ? (कृिज्ञिा।) ििँलाई मन्ु ति
हदर्नुभएको तर्नन्ति परमेश्वरप्रति कृिज्ञिा। त्यसो भए अब, अहहले यस क्षर्मा, के ििँ आफूसिँग
भएका सबै थोक र आफू जो होस ् त्यसलाई परमेश्वरले पूर्ि रूपमा र्लर्नुभएको र तर्नयतत्रर्

गर्नुिभएको चाहतछस ्? (चाहतछु।) िैँले यस्िो जवाफ कुर्न सतदभिमा हदतछस ्? के शैिार्नले ििँलाई
जबरजस्िी कब्जा गछि र आफ्र्नो बर्नाउिँ छ भर्नी डराएर र्नै िैँले “हुतछ” भतछस ्। (हो।) ििँसिँग यस्िो
ककर्समको मार्नर्सकिा हुर्नु हुिँदैर्न; यो सही कुरा होइर्न। ििँ र्नडरा, ककर्नकक परमेश्वर यहािँ हुर्नुहुतछ।

डराउर्नुपर्ने कुर्नै कुरा छै र्न। िैँले शैिार्नको दष्ु ट सारलाई बुखझसकेपतछ, ििँमा परमेश्वरको प्रेम,

परमेश्वरको असल अर्भप्राय, परमेश्वरको करुर्ा, मातर्नसप्रति उहािँको सहहष्र्ुिा, उहािँको धमी
स्वभावका ववषयमा सही बुझाइ वा गहर्न वास्िा हुर्नुपछि । शैिार्न अत्यति िखृ र्ि छ, िैपतर्न यहद
यसले अझै पतर्न परमेश्वरको लाथग िेरो प्रेमलाई र परमेश्वरमाथथको िेरो तर्नभिरिा र भरोसालाई

उत्प्रेररि गदै र्न भर्ने ििँ कस्िो ककर्समको व्यन्ति होस ?् के ििँ त्यसरी आफूलाई शैिार्नद्वारा हार्नी
पुर्याउर्न हदर्न इछुक छस ्? शैिार्नको दष्ु टिा र िखृ र्िपर्नलाई हे ररसकेपतछ, हामी फकेर परमेश्वरमा

र्नजर लगाउिँ छौं। के परमेश्वर सतबतधी िेरो ज्ञार्नमा कुर्नै पररवििर्न आएको छ? परमेश्वर पववत्र

हुर्नुहुतछ भर्नी के हामी भतर्न सतछौं? परमेश्वरमा कुर्नै दोष छै र्न भर्नी के हामी भतर्न सतछौं?
“परमेश्वर अद्वविीय पववत्रिा हुर्नह
ु ु तछ”—के परमेश्वर यो पदवी अर्नस
ु ार न्जउर्न सतर्नुहुतछ?
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(सतर्नुहुतछ।) त्यसैले सांसार र सबै थोकहरूका बीचमा मातर्नससिँग भएको परमेश्वर सतबतधी यस

बुझाइ बमोन्जम न्जउर्न सतर्ने व्यन्ति केवल परमेश्वर मात्र हुर्नुहुतर्न र? के अरू पतर्न छर्न ्? (छै र्न।)
त्यसैले परमेश्वरले मातर्नसलाई सािँचै के कुरा हदर्नुहुतछ? के उहािँले ििँलाई थाहा र्नहुर्ने गरी अर्लकति
मात्र वास्िा, सरोकार र दया हदर्नुहुतछ? परमेश्वरले मातर्नसलाई के कुरा हदर्नुभएको छ? परमेश्वरले

मातर्नसलाई जीवर्न हदर्नुभएको छ, मातर्नसलाई सबै थोक हदर्नुभएको छ, र मातर्नसबाट कुर्नै कुराको
माग र्नगररकर्न, कुर्नै पतर्न गोप्य अर्भप्राय र्नराखखकर्न तर्नसिि रूपमा यी सबै कुराहरू मातर्नसलाई
हदर्नभ
ु एको छ। उहािँले मातर्नसलाई अगव
ु ाइ गर्नि र मागिदशिर्न हदर्न सत्यिा, आफ्र्नो वचर्नहरू, र
आफ्र्नो जीवर्न प्रयोग गर्नुिहुतछ, मातर्नसलाई शैिार्नको हातर्नबाट टाढा ल्याउर्नुहुतछ, शैिार्नको परीक्षा

र बहकाउबाट टाढा ल्याउर्नुहुतछ, मातर्नसलाई शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति र िखृ र्ि मुहार दे खाउर्नुहुतछ।
के मातर्नसको तर्नन्ति परमेश्वरको प्रेम र वास्िा सािँचो हो? के यो तिमीहरू प्रत्येकले अर्नुभव गर्नि
सतर्ने कुरा हो? (हो।)

अहहलेसतमको तिमीहरूको जीवर्नलाई, िेरो ववश्वासको सबै वषिहरूमा परमेश्वरले ििँमा गर्नुिभएका

सबै कामहरूलाई फकेर तर्नयाल ्। यसले ििँमा गहर्न भावर्नाहरू पैदा गरे पतर्न सिही भावर्नाहरू पैदा

गरे पतर्न, के यो िेरो तर्नन्ति सबैभतदा आवश्यक कुरा होइर्न? के िैँले प्राप्ि गर्नुिपर्ने सबैभतदा

आवश्यक कुरा यही थथएर्न र? (हो।) के यो सत्य होइर्न? (हो।) के यो जीवर्न होइर्न? के परमेश्वरले
कहहल्यै ििँलाई प्रकाश हदएर उहािँले ििँलाई हदर्नुभएका सबै कुराहरूका तर्नन्ति ििँबाट कुर्नै कुरा
माग्र्नुभएको छ? (छै र्न।) त्यसो भए परमेश्वरको उद्दे श्य के हो? परमेश्वरले ककर्न यसो गर्नुिहुतछ?

के परमेश्वरले ििँमा बसोबास गर्ने उद्दे श्य रातर्नुभएको छ? (छै र्न।) के परमेश्वरले आफ्र्नो र्सांहासर्न

मातर्नसको हृदयर्भत्र बर्नाउर्न चाहर्नुहुतछ? (हो।) त्यसो भए परमेश्वरले आफ्र्नो र्सांहासर्न बर्नाउर्ने र
शैिार्नले बल पव
ू िक कब्जा गर्ने कुराको बीचमा के र्भतर्निा छ? परमेश्वरले मातर्नसको हृदय प्राप्ि
गर्नि चाहर्नुहुतछ, उहािँ मातर्नसको हृदयमा बास गर्नि चाहर्नुहुतछ—यसको अथि के हो? यसको अथि
परमेश्वरले मातर्नसलाई आफ्र्नो कठपुिली, आफ्र्नो यतत्र बर्नाउर्नु चाहर्नुहुतछ भतर्ने हो? (होइर्न।)

त्यसो भए परमेश्वरको उद्दे श्य के हो ि? के परमेश्वरले मातर्नसको हृदयमा बास गर्नि चाहर्नुहुर्ने र

शैिार्नले बल पूविक मातर्नसलाई कब्जा गरी त्यसको बर्नाउर्ने कुराको बीचमा र्भतर्निा छ? (छ।) के
र्भतर्निा छ? के ििँ मलाई स्पष्टसिँग बिाउर्न सतछस ्? (शैिार्नले जबरजस्िी गछि भर्ने परमेश्वरले
मातर्नसलाई स्वेछामा छोड्र्नुहुतछ।) के र्भतर्निा यही हो? परमेश्वरले िेरो हृदयलाई के गर्नि प्रयोग

गर्नुिहुतछ? परमेश्वर ििँमा बास गर्नुिको प्रयोग के हो? “परमेश्वर मातर्नसको हृदयमा बास गर्नुिहुतछ”
भतर्ने कुरालाई तिमीहरूले आफ्र्नो हृदयमा कसरी बुझ्छौ? परमेश्वरको ववषयमा कुराकार्नी गर्ने

क्रममा यहािँ हामी तर्नष्पक्ष हुर्नैपछि , अतयथा मातर्नसहरूले सधैँ गलि रूपमा मात्र बझ्
ु र्नेछर्न ् र यस्िो
ववचार गर्नेछर्न ्: “परमेश्वरले सधैँ मलाई अधीर्नमा रातर्न चाहर्नुहुतछ। उहािँले मलाई केको लाथग

अधीर्नमा रातर्न चाहर्नुहुतछ? म अधीर्नमा रहर्न चाहिँहदर्निँ, मेरो मार्लक म आफै बतर्न चाहतछु।
िपाईं भतर्नुहुतछ, शैिार्नले मातर्नसहरूलाई अधीर्नमा रातछ िर परमेश्वरले पतर्न मातर्नसहरूलाई
अधीर्नमा रातर्नुहुतछ। के यो उस्िै कुरा होइर्न र? कसैले पतर्न मलाई अधीर्नमा राखेको म चाहिँहदर्निँ।

म आफै हुिँ!” यहािँ के कुरा फरक छ? यसको बारे मा केही ववचार गर। म तिमीहरूलाई सोध्छु, के
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“परमेश्वरले मातर्नसलाई अधीर्नमा रातर्नुहुतछ” भतर्ने वातय खोक्रो वातयाांश हो? के परमेश्वरले

मातर्नसलाई अधीर्नमा रातर्नुहुतछ भतर्नुको अथि उहािँ िेरो हृदयमा बास गर्नुिहुतछ र िेरो हरे क वचर्न
र चाललाई तर्नयतत्रर् गर्निह
ु ु तछ भतर्ने हो? यहद उहािँले ििँलाई बस ् भतर्नुहुतछ भर्ने के ििँ खडा हुर्ने

आिँट गदै र्नस ्? यहद उहािँले ििँलाई पूवितिर जा भतर्नुहुतछ भर्ने के ििँ पन्श्चमतिर जार्ने आिँट गदै र्नस ्?
के “अधीर्निा” ले यस्िै भाव बुझाउिँ छ? (होइर्न, यस्िो बुझाउिँ दै र्न। परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे

हुर्नुहुतछ, त्यस अर्नुसार मातर्नस न्जएको उहािँ चाहर्नुहुतछ।) परमेश्वरले यी वषिहरूमा मातर्नसको
व्यवस्थापर्न गर्निभ
ु एको छ, मातर्नसमा उहािँको काम अहहलेसतममा अन्तिम चरर्मा आइपग
ु ेको छ,
उहािँले बोल्र्नुभएका सबै वचर्नहरूले मातर्नसमा कस्िो ककर्समको प्रभाव होस ् भतर्ने अर्भप्राय राखखएको

छ? के यो मातर्नस परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यस अर्नुसार न्जउिँ छ भतर्ने हो?
“परमेश्वरले मातर्नसको हृदयमा बास गर्नुिहुतछ” भतर्ने वातयको शान्ब्दक अथिलाई हे दाि, परमेश्वरले

मातर्नसको हृदय र्लर्नुहुतछ र त्यसमा बास गर्नुिहुतछ र उहािँ फेरर फकिर्नुहुतर्न जस्िो दे खखतछ; उहािँ
मातर्नसको हृदयको मार्लक बतर्नुहुतछ र उहािँले आफ्र्नो इछामा मातर्नसको हृदयलाई प्रभुत्व गर्नि र
आफू खुशी चलाउर्न सतर्नुहुतछ, िाकक परमेश्वरले उसलाई जे गर्नि भतर्नुहुतछ, मातर्नसले त्यो

गर्नैपछि । यस अथिमा, प्रत्येक व्यन्ति परमेश्वर बतछ र उहािँको सार र स्वभाव हार्सल गछि भतर्ने

जस्िो दे खखतछ। त्यसैले यस सतदभिमा, मातर्नसले पतर्न परमेश्वरका कायिहरू गर्नि सतछ? के “बास

गर्नि”ु लाई यस ककर्समले पररभावषि गर्नि सककतछ? (सककिँदै र्न।) त्यसो भए यो के हो ि? म
तिमीहरूलाई यो सोध्छु: परमेश्वरले मातर्नसलाई हदर्नुहुर्ने सबै वचर्नहरू र सत्यिा के परमेश्वरको

सार र उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यसको प्रकाश हो? (हो।) यो तर्नश्चय र्नै सािँचो हो। िर
के परमेश्वरले मातर्नसलाई हदर्नुहुर्ने सबै वचर्नहरू उहािँ स्वयमले अभ्यास गर्निु र उहािँमा तर्नहहि हुर्नु
अत्यावश्यक छ? यस ववषयमा केही ववचार गर। जब परमेश्वरले मातर्नसको तयाय गर्निुहुतछ, ककर्न
उहािँले तयाय गर्नुिहुतछ? यी वचर्नहरू कसरी अन्स्ित्वमा हुर्न आए? उहािँले मातर्नसको तयाय गर्नुिहुिँदा
बोल्र्नुहुर्ने यी वचर्नहरूको ववषयवस्िु के हुर्न ्? यी के कुरामा आधाररि छर्न ्? के यी वचर्नहरू

मातर्नसको भ्रष्ट स्वभावमा आधाररि छर्न ्? (हो।) के परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने मातर्नसको तयायले
परमेश्वरको स्वभावमा आधाररि प्रभाव हार्सल गरे को छ? (छ।) के “मातर्नसमा परमेश्वरको बास”
एउटा खोक्रो वातयाांश हो? तर्नश्चय र्नै होइर्न। त्यसो भए ककर्न परमेश्वरले मातर्नसलाई यी वचर्नहरू
भतर्नुहुतछ? यी वचर्नहरू भतर्नुमा उहािँको उद्दे श्य के हो? के उहािँले यी वचर्नहरूलाई मातर्नसको

जीवर्नको रूपमा उपयोग गर्नि चाहर्नुहुतछ? (चाहर्नुहुतछ।) परमेश्वरले यी वचर्नहरूमा बोल्र्नुभएको
यो सत्यिालाई मातर्नसको जीवर्नको रूपमा कायि गर्नि प्रयोग गर्नि चाहर्नुहुतछ। जब मातर्नसले यो

सत्यिा र परमेश्वरको वचर्नको सबै कुरा ग्रहर् गछि र तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो जीवर्नमा रूपातिरर्

गछि , िब के त्यसपतछ मातर्नसले परमेश्वरको आज्ञापालर्न गर्नि सतछ? के त्यसपतछ मातर्नसले
परमेश्वरको भय मातर्न सतछ? के त्यसपतछ मातर्नसले दष्ु टलाई िर्
ृ ा गर्नि सतछ? जब मातर्नस यो
अवस्थामा पुग्छ, के त्यसपतछ मातर्नसले परमेश्वरको साविभौर्मकिा र व्यवस्थापर्नलाई पालर्न गर्नि

सतछ? के त्यसपतछ मातर्नस आफूलाई परमेश्वरको अन्तियारमा समपिर् गर्ने अवस्थामा हुतछ?
जब मातर्नसहरू अय्यब
ू वा पत्रस
ु जस्िै आफ्र्नो जीवर्नको अन्तिम अवस्थामा पग्ु छर्न ्, जब तिर्नीहरूको
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जीवर्न पररपतविामा पुगेको मातर्न सककतछ, जब तिर्नीहरूसिँग परमेश्वरको सािँचो बुझाइ हुतछ—के
शैिार्नले अझै पतर्न तिर्नीहरूलाई बहकाउर्न सतछ? के शैिार्नले अझै पतर्न तिर्नीहरूमा बास गर्नि
सतछ? के अझै पतर्न शैिार्नले तिर्नीहरूलाई जबरजस्िी आफ्र्नो बर्नाउर्न सतछ? (सतदै र्न।) त्यसो

भए यो कस्िो ककर्समको व्यन्ति हो? के यो परमेश्वरले पूर्ि रूपमा आफ्र्नो बर्नाइसतर्नुभएको

व्यन्ति हो? (हो।) यो िहको अथिमा, परमेश्वरले पूर्ि रूपमा आफ्र्नो बर्नाइसतर्नुभएको व्यन्तिलाई
तिमीहरू कसरी हे छौ? परमेश्वरको दृन्ष्टकोर्बाट, यी पररन्स्थतिहरूमा, उहािँ यो व्यन्तिको हृदयमा

अतिबाटै बास गर्निभ
ु एको हुतछ। िर यो व्यन्तिले कस्िो महसस
ु गछि ? परमेश्वरका वचर्नहरू,
परमेश्वरको अन्तियार, र परमेश्वरको मागि के यो मातर्नसर्भत्र जीवर्न बतछ, अतर्न यो जीवर्नले
मातर्नसको सतपूर्ि अन्स्ित्वमा बास गछि , उसले न्जउर्ने जीवर्न र उसको सार परमेश्वरलाई सतिुष्ट

बर्नाउर्न पयािप्ि बतछ? परमेश्वरको दृन्ष्टकोर्बाट, के मातर्नसको हृदयमा यो क्षर्मा उहािँ बास
गर्नुिभएको हुतछ? (हुतछ।) तिमीहरूले यो िहको अथिलाई अहहले कसरी बुझ्छौ? के परमेश्वरको

आत्मा ििँमा बास गर्नुिहुतछ? (होइर्न। परमेश्वरको वचर्न हामीमा बास गर्नुिहुतछ।) परमेश्वरको मागि
र वचर्न िेरो जीवर्न बर्नेको छ, र सत्यिा र्नै िेरो जीवर्न बर्नेको छ। यो समयमा, मातर्नसले प्राप्ि

गरे को जीवर्न परमेश्वरबाट आएको हो, िर हामी यो जीवर्न परमेश्वरको जीवर्न हो भर्नी भतर्न
सतदै र्नौं। अको शब्दमा, मातर्नसले परमेश्वरको वचर्नबाट प्राप्ि गर्ने जीवर्नलाई हामी परमेश्वरको

जीवर्न भतर्न सतदै र्नौं। मातर्नसले परमेश्वरलाई जति लामो समयदे खख पछ्याएको भए िापतर्न,

मातर्नसले परमेश्वरबाट जतिसुकै वचर्न प्राप्ि गरे को भए िापतर्न मातर्नस कहहल्यै पतर्न परमेश्वर

बतर्न सतदै र्न। परमेश्वरले एक हदर्न “म िेरो हृदयमा बास गछुि, अब िैँले मेरो जीवर्न प्राप्ि गछौ”
भर्नेर भतर्नुभए िापतर्न, के ििँ त्यसपतछ परमेश्वर भएको महसुस गछि स ्? (होइर्न।) त्यसोभए ििँ के

बतछस ्? के ििँमा परमेश्वरप्रति पर्
ू ि आज्ञापालर्न हुर्नेछैर्न? के िेरो हृदय परमेश्वरले ििँलाई हदर्नभ
ु एको
जीवर्नले भररपूर्ि भएको हुिँदैर्न? परमेश्वरले मातर्नसको हृदयमा बास गर्निभ
ु एपतछ के हुर्नेछ भतर्ने

कुराको यो सामातय प्रकटीकरर् हुर्नेछ। यथाथि यही हो। त्यसलाई यो दृन्ष्टकोर्बाट तर्नयाल्दा, के
मातर्नस परमेश्वर बतर्न सतछ? जब मातर्नसले परमेश्वरका सबै वचर्नहरू प्राप्ि गछि , जब मातर्नसले
परमेश्वरको भय मातछ र दष्ु टलाई िर्
ृ ा गछि , िब के मातर्नसले परमेश्वरको पररचय र सार हार्सल

गर्नि सतछ? (सतदै र्न।) जे सक
ु ै भए िापतर्न, यी सबै कुरा भतर्नसकेपतछ र गररसकेपतछ पतर्न मातर्नस

चाहहिँ मातर्नस र्नै हो। ििँ सन्ृ ष्ट गररएको प्रार्ी होस ्; जब िैँले परमेश्वरबाट परमेश्वरको वचर्न प्राप्ि
गछि स ्, परमेश्वरको मागि प्राप्ि गछि स ्, िैँले परमेश्वरको वचर्नबाट आउर्ने जीवर्न मात्र प्राप्ि गछि स ्,
र ििँ कहहल्यै पतर्न परमेश्वर बतर्न सतदै र्नस ्।

अब हामीले भखिरै छलफल गरे को ववषयमा फकिर्नेछौ। यो छलफलको अवथधमा, मैले

तिमीहरूलाई प्रश्र्न सोधेँ—के अब्राहाम पववत्र हुर्न ्? (होइर्न।) के अय्यूब पववत्र हुर्न ्? (होइर्न।) यो
“पववत्रिा” मा परमेश्वरको सारित्व हुतछ। मातर्नससिँग परमेश्वरको सारित्व वा परमेश्वरको स्वभाव

छै र्न। मातर्नसले परमेश्वरको वचर्नका सबै कुरा अर्नुभव गररसकेको र तिर्नीहरूको वास्िववकिाद्वारा
सुसन्ज्जजि भइसकेको भए िापतर्न मातर्नसले कहहल्यै पतर्न परमेश्वरको पववत्र सारित्वलाई प्राप्ि

गर्नि सतदै र्न; मातर्नस चाहहिँ मातर्नस र्नै हो। तिमीहरू बझ्
ु छौ, हो? त्यसो भए अब यो वातयाांशको
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बारे मा तिमीहरूको बुझाइ के छ: “परमेश्वरले मातर्नसको हृदयमा बास गर्नुिहुतछ”? (यो परमेश्वरको
वचर्न, परमेश्वरको शैली र उहािँको सत्यिा मातर्नसको जीवर्न बतछ भतर्ने हो।) तिमीहरूले यी
वचर्नहरू कण्ठस्थ गरे का छौ। म आशा गछुि कक तिमीहरूसिँग गहर्न बझ
ु ाइ हुर्नेछ। कतिपय
मातर्नसहरूले सोध्र्न सतछर्न ्, “परमेश्वरका सतदे शबाहक र स्वगिदि
ू हरू पववत्र छै र्नर्न ् भर्नी ककर्न
भतर्नुहुतछ?” यो प्रश्र्नको बारे मा तिमीहरू के ववचार गछौ? सायद तिमीहरूले यसको बारे मा पहहले

कहहल्यै ववचार गरे का छै र्नौ। म एउटा सरल उदाहरर् प्रयोग गर्नेछु: जब िैँले रोबटि लाई चालू गछि स ्,

िब त्यसले र्नार्ने र बोल्र्ने दव
ु ै गर्नि सतछ, अतर्न त्यसले के भतछ भर्नी िैँले बझ्
ु छस ्। िैँले त्यसलाई
सुतदर र जीवति छ भतर्न सतछस ्, िर त्यसले बुझ्र्न सतर्नेछैर्न ककर्नकक त्यससिँग जीवर्न छै र्न।

जब िैँले त्यसको ऊजािको स्रोिलाई बतद गछि स ्, के त्यो अझै हलचल गर्नि सतछ? जब यो रोबटि लाई

सकक्रय बर्नाइतछ, िब िैँले त्यसलाई जीवति र सुतदर दे तर्न सतछस ्। यो यथाथि हो कक दे खावटी
हो भर्नेर िैँले त्यसको मूल्याङ्कर्न गछि स ्, िर चाहे जे सुकै होस ्, िैँले त्यो हलचल गरररहे को

दे तछस ्। िर जब िैँले त्यसको ऊजािको स्रोिलाई बतद गछि स ्, िब के िैँले त्यसमा कुर्नै ककर्समको
व्यन्तित्व दे तछस ्? के िैँले त्यसमा कुर्नै ककर्समको सारित्व भएको दे तछस ्? मैले भतर्न खोजेको
कुराको अथिलाई िैँले बुझ्छस ्? अथािि ्, यो रोबटि हलचल गर्नि सतछ र रोककर्न सतछ, िैपतर्न िैँले

त्यसमा कुर्नै ककर्समको सारित्व छ भर्नी कहहल्यै वर्िर्न गर्नि सतदै र्नस ्। के यो यथाथि होइर्न? अब,
हामी यसको बारे मा थप कुराकार्नी गर्नेछैर्नौं। तिमीहरूसिँग अथिको सामातय बझ
ु ाइ यतिसतम भएमा
पयािप्ि हुतछ। हामी हाम्रो सङ्गतिलाई यहीँ अतत्य गरौं। जयमसीह!

डडसेतबर १७, २०१३

परमेश्
वर स्वयम ् अद्ववतीय ५
परमेश्व
 रको पववत्रता (२)
भाइ-बहहर्नीहरू, आज हामी एउटा भजर्न गाऔां। तिमीहरूलाई मर्न पर्ने र तिमीहरूले तर्नयर्मि

रूपमा गाउर्ने गरे को भजर्न तर्नकाल। (हामी परमेश्वरको वचर्नको भजर्न गाउर्नेछौं: “खोट ववर्नाको
शुद्ध प्रेम।”)

१. “प्रेम” ले यस्िो भावर्नालाई जर्नाउिँ छ, जुर्न शद्
ु ध र तर्नष्खोट हुतछ, जहािँ िैँले प्रेम गर्नि,
अर्नुभव गर्नि र ववचारमग्र्न हुर्न आफ्र्नो हृदय प्रयोग गछि स ्। प्रेममा कुर्नै सििहरू हुिँदैर्न, कुर्नै

अवरोधहरू हुिँदैर्न र कुर्नै दरू ी पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै शङ्का हुिँदैर्न, कुर्नै छलकपट हुिँदैर्न र कुर्नै
धि
ू ििा पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै लेर्नदे र्न हुिँदैर्न र केही कुरा पतर्न अपववत्र हुिँदैर्न। यहद ििँ प्रेम गछि स ्
भर्ने िैँले छलकपट गदै र्नस ्, गुर्नासो गदै र्नस ्, धोका हदिँ दैर्नस ्, ववद्रोह गदै र्नस ्, धुत्र्न वा कुर्नै कुरा
प्राप्ि गर्ने अथवा तर्नन्श्चि मात्रामा केही पाउर्ने प्रयास गदै र्नस ्।

२. “प्रेम” ले यस्िो भावर्नालाई जर्नाउिँ छ, जुर्न शुद्ध र तर्नष्खोट हुतछ, जहािँ िैँले प्रेम गर्नि ,
अर्नभ
ु व गर्नि र ववचारमग्र्न हुर्न आफ्र्नो हृदय प्रयोग गछि स ्। प्रेममा कुर्नै सििहरू हुिँदैर्न , कुर्नै
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अवरोधहरू हुिँदैर्न र कुर्नै दरू ी पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै शङ्का हुिँदैर्न, कुर्नै छलकपट हुिँदै र्न र कुर्नै
धूिििा पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै लेर्नदे र्न हुिँदैर्न र केही कुरा पतर्न अपववत्र हुिँदैर्न। यहद िैँले प्रेम

गररस ् भर्ने िैँले खश
ु ीसाथ आफूलाई समपिर् गर्नेछस ्, खस
ु ी र दःु खकष्ट सहर्नेछस ्, ििँ मेरो अर्नुकू ल
हुर्नेछस ्, मेरा लाथग आफूसिँग भएका सतपूर्ि कुराहरू त्याग्र्नेछस ्, िैँले आफ्र्नो पररवार, आफ्र्नो
भववष्य, आफ्र्नो यौवर्न र आफ्र्नो वववाह त्याग्र्नेछस ्। हैर्न भर्ने , िेरो प्रेम कवत्त पतर्न प्रेम हुर्नेछै र्न,
िर त्यो ि केवल छलकपट र धोका हुर्नेछ!
यो भजर्न राम्रो छर्नौट थथयो। के तिमीहरू सबैलाई यो गाउर्न मर्न पछि ? (मर्न पछि ।) यो

गाइसकेपतछ तिमीहरू के अर्नुभव गछौ? के तिमीहरू आफूर्भत्र यस प्रकारको प्रेम अर्नुभव गर्नि

सतछौ? (अहहलेसतम सकेको छै र्न।) ििँलाई यसको कुर्न शब्दले सबैभतदा गहर्न रूपमा छुतछ?

(प्रेममा कुर्नै सििहरू हुिँदैर्न, कुर्नै अवरोधहरू हुिँदैर्न र कुर्नै दरू ी पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै शङ्का हुिँदैर्न,
कुर्नै छलकपट हुिँदैर्न, कुर्नै लेर्नदे र्न हुिँदैर्न र कुर्नै धूिििा पतर्न हुिँदैर्न। प्रेममा कुर्नै छर्नौट हुिँदैर्न र कुर्नै
अपववत्र कुरा हुिँदैर्न। िर म आफैर्भत्र अझै धेरै अशुद्धिा, अतर्न परमेश्वरसिँग लेर्नदे र्नको प्रयास गर्ने
मेरा धेरै भागहरूलाई म दे तछु। मैले सािँचै शुद्ध र तर्नष्खोट प्रकारको प्रेम प्राप्ि गरे को छै र्न।)

यहद िैँले शुद्ध, तर्नष्खोट प्रेम प्राप्ि गरे को छै र्नस ् भर्ने, िेरो प्रेमको हद के हो ि? (म खोजी गर्नि

इछा गरररहे को, िष्ृ र्ा गरररहे को अवस्थामा मात्रै छु।) िेरो आफ्र्नै कदको आधारमा र िेरो आफ्र्नै
अर्नभ
ु वबाट बोलेर, िैँले कति हदसतम प्राप्ि गरे को छस ्? के ििँमा छल छ? के ििँमा गर्न
ु ासाहरू
छर्न ्? (छर्न ्।) के ििँसिँग िेरो हृदयर्भत्र मागहरू छर्न ्? के िैँले परमेश्वरबाट चाहर्ने र इछा गर्ने

कुराहरू छर्न ्? (छर्न ्, मसिँग मर्भत्र यी कलङ्ककि कुराहरू छर्न ्।) के-कस्िा पररन्स्थतिहरूमा िी
बाहहर तर्नस्कतछर्न ्? (जब परमेश्वरले मेरो लाथग र्मलाउर्नुभएको पररन्स्थति मेरा धारर्ाहरूसिँग

र्मल्दै र्न, वा जब मेरा इछाहरू परू ा भएका हुिँदैर्नर्न ्: त्यस्िा क्षर्हरूमा, म यस प्रकारको भ्रष्ट
स्वभाव प्रकट गछुि।) िाइवार्नबाट आएका तिमी भाइ-बहहर्नीहरू, के तिमीहरू पतर्न प्रायजसो यो

भजर्न गाउर्ने गछौ? तिमीहरूले “खोट ववर्नाको शुद्ध प्रेम” लाई कसरी बुझ्छौ त्यसको बारे मा के
तिमीहरू अर्लकति बिाउर्न सतछौ? परमेश्वरले ककर्न प्रेमलाई यसरी व्यातया गर्नुिहुतछ? (मलाई

यो भजर्न औथध मर्न पछि ककर्नभर्ने यसबाट यही प्रेम र्नै पूर्ि प्रेम हो भतर्ने म दे तर्न सतछु। िैपतर्न,
त्यो मापदण्डलाई परू ा गर्निको लाथग मैले अझै तर्नकै बाटो हहिँड्र्नछ
ु , अतर्न सािँचो प्रेम प्राप्ि गर्निबाट
म अझै तर्नकै टाढा छु। उहािँको वचर्नले मलाई हदर्ने सामथ्यिद्वारा र प्राथिर्नाद्वारा मैले प्रगति र

सहकायि गर्नि सकेका केही कुराहरू छर्न ्। िैपतर्न, जब म तर्नन्श्चि जािँचहरू वा प्रकाशहरूको सामर्ना

गछुि, िब मलाई मेरो भववष्य वा तर्नयति र्नै छै र्न, मेरो गतिव्य र्नै छै र्न भतर्ने लाग्छ। त्यस्िा

क्षर्हरूमा, म अत्यतिै कमजोर अर्नभ
ु व गछुि, अतर्न यो समस्याले मलाई प्राय: बबथोल्छ।) “भववष्य
र तर्नयति” भर्नेर िैँले आखखरमा केलाई उल्लेख गरररहे को छस ्? के िैँले उल्लेख गरररहे को कुर्नै

ववशेष कुरा छ? के यो कुर्नै थचत्र वा िैँले कल्पर्ना गरे को कुर्नै कुरा हो, वा के िेरो भववष्य वा

तर्नयति िैँले वास्िवमा दे तर्न सतर्ने कुरा हो? के यो वास्िववक वस्िु हो? तिमीहरू प्रत्येकले यसको
बारे मा ववचार गर भतर्ने म चाहतछु: तिमीहरूको भववष्य र तर्नयतिको लाथग तिमीहरूले गर्ने थचतिाले

केलाई जर्नाउिँ छ? (यो मन्ु ति पाउर्न सतर्नु हो िाकक म बािँर्न सकिँू ।) तिमी अरू भाइबहहर्नीहरू,
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तिमीहरूले पतर्न “खोट ववर्नाको शुद्ध प्रेम।” सतबतधी तिमीहरूको बुझाइको बारे मा थोरै कुरा गर।

(जब व्यन्तिसिँग यो हुतछ, तिर्नीहरूको आफ्र्नै व्यन्तिगि अन्स्ित्वबाट आउर्ने कुर्नै अशुद्धिा हुिँदैर्न,
अतर्न तिर्नीहरू आफ्र्नो भववष्य र तर्नयतिद्वारा तर्नयन्तत्रि हुिँदैर्नर्न ्। परमेश्वरले तिर्नीहरूसिँग जसरी

व्यवहार गर्नुिभए िापतर्न, तिर्नीहरू परमेश्वरको कायि र उहािँको योजर्नाबद्ध कायिलाई पूर्ि रूपमा
पालर्न गर्नि, अतर्न उहािँलाई अतत्यसतमै पछ्याउर्न सतछर्न ्। परमेश्वरप्रतिको यस प्रकारको प्रेम मात्रै

शुद्ध र तर्नष्खोट प्रेम हो। आफैलाई यसको िुलर्नामा र्नाप्र्ने क्रममा, मैले के पत्ता लगाएको छु भर्ने,
परमेश्वरलाई ववश्वास गरे को ववगि केही वषिमा मैले आफैलाई खचि गरे को वा केही तर्नन्श्चि

कुराहरूलाई पतछ्याएको जस्िो दे खखए पतर्न, मैले उहािँलाई सािँचो रूपमा मेरो हृदय हदर्न सकेको
रहे र्नछु। जब परमेश्वरले मलाई उदाङ्गो पाररहदर्नुहुतछ, मैले मुन्ति पाउर्न सन्तदर्निँ भतर्ने मलाई

लाग्छ, अतर्न म र्नकरात्मक न्स्थतिमा न्जउिँ छु। मैले मेरो कििव्य पूरा गरररहे को छु भतर्ने दे तछु,
िर यसको साथमा, म परमेश्वरसिँग लेर्नदे र्न गर्ने प्रयास गरररहे को छु, म मेरा सारा हृदयले

परमेश्वरलाई प्रेम गर्नि असमथि छु, अतर्न मेरो गतिव्य, मेरो भववष्य, अतर्न मेरो तर्नयति सधैँ मेरो
मर्नमै हुतछर्न ्।)
तिमीहरूले यो भजर्नको केही बुझाइ प्राप्ि गरे का छौ, अतर्न यो र तिमीहरूको वास्िववक
अर्नुभवको बीचमा केही सतबतधहरू स्थावपि गरे का छौ भतर्ने दे खखतछ। िैपतर्न, “खोट ववर्नाको
शद्
ु ध प्रेम।” भतर्ने भजर्नका हरे क वातयाांशहरूको बारे मा तिमीहरूसिँग स्वीकायििाका फरक-फरक हद

छर्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले यो ि इछाशन्तिसिँग सतबन्तधि छ भतर्ने ठातछर्न ्, कतिपय
मातर्नसहरूले आफ्र्नो भववष्यलाई पतछ्याउर्ने प्रयास गरररहे का छर्न ्, कतिपय मातर्नसहरूले आफ्र्नो
पररवारजर्नलाई छाड्र्न खोन्जरहे का छर्न ्, अतर्न कतिपय मातर्नसहरूले केही पतर्न प्राप्ि र्नगर्ने प्रयास

गरररहे का छर्न ्। अझै अरूले आफूमा कुर्नै छल, कुर्नै गर्न
ु ासो र्नरातर्ने, र परमेश्वरको ववरुद्ध ववद्रोह
र्नगर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आफैले गरररहे का छर्न ्। परमेश्वरले ककर्न यस प्रकारको प्रेम प्रस्िाववि

गर्नुिहुतछ र मातर्नसहरूले उहािँलाई यसरी प्रेम गरूर्न ् भतर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुिहुतछ? के यो
मातर्नसहरूले प्राप्ि गर्नि सतर्ने प्रकारको प्रेम हो? भतर्नुको अथि, के मातर्नसहरूले यसरी प्रेम गर्नि
सतछर्न ्? मातर्नसहरूले आफुहरूले यसो गर्नि सतदै र्नौं भतर्ने कुरा बुझ्र्न सतछर्न ्, ककर्नभर्ने तिर्नीहरूमा

यस प्रकारको प्रेमको कुर्नै पतर्न सङ्केि र्नै छै र्न। जब मातर्नसहरूमा यो कुरै हुिँदैर्न, अतर्न जब
तिर्नीहरूलाई आधारभूि रूपमै प्रेमको बारे मा थाहा हुिँदैर्न, परमेश्वरले तिर्नीहरूसिँग यी वचर्नहरू

बोल्र्नुहुतछ, र यी वचर्नहरू तिर्नीहरूका लाथग अपररथचि हुतछर्न ्। मातर्नसहरू यस सांसारमा र भ्रष्ट
स्वभावमा न्जउर्ने हुर्नाले, यहद मातर्नसहरूमा यस प्रकारको प्रेम थथयो भर्ने, वा यहद व्यन्तिमा यस
प्रकारको प्रेम, अथािि ् तिर्नीहरूलाई कुर्नै अर्नरु ोध र कुर्नै माग र्नगर्ने प्रेम, आफैलाई समवपिि गर्ने र

कष्ट सामर्ना गर्ने र आफूसिँग भएको सबै कुरा त्याग्र्ने िुल्याउर्ने प्रेम हुर्न सतथ्यो भर्ने, यस
प्रकारको प्रेम भएको कुर्नै पतर्न व्यन्तिलाई अरू मातर्नसहरूले के ठातथे? के त्यस्िो व्यन्ति र्सद्ध
हुर्ने थथएर्न र? (हुर्ने थथयो।) के यस्िो र्सद्ध व्यन्ति यो सांसारमा अन्स्ित्वमा छ? छै र्न, त्यस्िो
व्यन्ति अन्स्ित्वमै छै र्न, छ ि? यो सांसारमा यस्िो प्रकारको व्यन्ति अन्स्ित्वमा छिँ दै-छै र्न, थथयो
भर्ने तिर्नीहरू सत
ु यिामा न्जउर्नप
ु थ्यो। यस्िै हो तर्न होइर्न र? त्यसकारर्, आफ्र्ना अर्नभ
ु वहरूद्वारा
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कतिपय मातर्नसहरूले यी शब्दहरू अर्नुसार आफैलाई मापर्न गर्निको लाथग तर्नकै ठूलो प्रयास गछि र्न ्।

तिर्नीहरूले आफैसिँग जुध्छर्न ्, आफैलाई तर्नयन्तत्रि गछि र्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले आफूलाई तर्नरतिर त्याग
समेि गछि र्न ्: तिर्नीहरूले कष्ट भोग्छर्न ् अतर्न आफैलाई आफ्र्ना धारर्ाहरू त्याग्र्ने िल्
ु याउिँ छर्न ्।

तिर्नीहरूले आफ्र्नो ववद्रोहीपर्न, अतर्न तिर्नीहरूका आफ्र्नै इछा र चाहर्नाहरूलाई त्याग्छर्न ्। िर
अतत्यमा, तिर्नीहरूले आफ्र्नो मापर्नलाई बढाउर्न सतदै र्नर्न ्। ककर्न त्यसो हुतछ? मातर्नसहरूले
पछ्याउर्ने मापदण्ड प्रदार्न गर्नि परमेश्वरले यी कुराहरू भतर्नुहुतछ, िाकक परमेश्वरले तिर्नीहरूको
लाथग व्यवस्था गर्निभ
ु एको मापदण्डलाई मातर्नसहरूले जार्नर्न
ू ्। िर मातर्नसहरूले यो िरु
ु तिै हार्सल
गररहालूर्न ् भर्नेर परमेश्वरले कहहल्यै भतर्नुहुतछ र? के यो हार्सल गर्निको लाथग मातर्नसहरूसिँग कति

समय छ भर्नेर परमेश्वरले कहहल्यै भतर्नुहुतछ र? (भतर्नुहुतर्न।) के मातर्नसहरूले उहािँलाई यसरी र्नै

प्रेम गर्नुिपछि भर्नेर परमेश्वरले कहहल्यै भतर्नुहुतछ र? के यो पाठको यो अर्नुछे दले त्यसो भतछ?

अहिँ, यसले त्यसो भतदै र्न। आफूले जुर्न प्रेमको बारे मा उल्लेख गरररहर्नुभएको थथयो परमेश्वरले

मातर्नसहरूलाई त्यही मात्रै बिाइरहर्नुभएको छ। मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई यसरी प्रेम गर्नि सतछर्न ्
कक सतदै र्नर्न ् अतर्न परमेश्वरलाई यस्िो व्यवहार गर्नि सतछर्न ् कक सतदै र्नर्न ् भतर्ने बारे मा कुरा गदाि,
मातर्नसहरूका तर्नन्ति परमेश्वरका मापदण्डहरू के-के हुर्न ् ि? त्यसमा िुरुतिै पुथगहाल्र्नु आवश्यक
छै र्न, ककर्नभर्ने त्यो मातर्नसहरूको क्षमिाभतदा बाहहरको कुरा हुर्नेछ। यसरी प्रेम गर्निको लाथग
मातर्नसहरूले कस्िो प्रकारका शििहरू पूरा गर्निुपछि त्यसको बारे मा के तिमीहरूले कहहल्यै ववचार
गरे का छौ? यहद मातर्नसहरूले बारतबार यी वचर्नहरू पढे भर्ने के तिर्नीहरूमा क्रर्मक रूपमा यो प्रेम

हुर्नेछ? (हुर्नेछैर्न।) त्यसो भए, शििहरू के-के हुर्न ् ि? पहहलो, परमेश्वरको बारे मा रहे का शङ्काहरूबाट
मातर्नसहरू कसरी मत
ु ि हुर्न सतछर्न ्? (इमार्नदार मातर्नसहरूले मात्रै यो कुरा हार्सल गर्नि सतछर्न ्।)
छलबाट मत
ु ि हुर्ने बारे मा के कुरा छ तर्न? (तिर्नीहरू पतर्न इमार्नदार मातर्नसहरू र्नै हुर्नप
ु छि ।)
परमेश्वरसिँग लेर्नदे र्न र्नगर्ने व्यन्ति बतर्ने कुरा तर्न? यो पतर्न इमार्नदार व्यन्ति हुर्नुकै एक हहस्सा
हो। चिुरिाबाट मुति हुर्ने बारे मा के छ तर्न? प्रेममा कुर्नै ववकल्प छै र्न भर्नेर भतर्नुको अथि के हो?
के यी सबै कुरा इमार्नदार व्यन्ति हुर्नुसिँग र्नै सतबन्तधि छर्न ् ि? यहािँ धेरै वववरर्हरू छर्न ्।

परमेश्वरले यस प्रकारको प्रेमको बारे मा यसरी बोल्र्न सतर्नु र पररभावषि गर्नुिले केलाई प्रमाखर्ि

गछि ? के परमेश्वरमा यस प्रकारको प्रेम छ भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) तिमीहरूले यसलाई
कहािँ दे तछौ? (मातर्नसप्रति परमेश्वरको प्रेममा।) के मातर्नसप्रतिको परमेश्वरको प्रेम शििपूर्ि छ?

(छै र्न।) के परमेश्वर र मातर्नसको बीचमा अवरोध वा दरू ी छर्न ्? (छै र्न।) के मातर्नसको बारे मा
परमेश्वरसिँग शङ्काहरू छर्न ्? (छै र्न।) परमेश्वरले मातर्नसको अवलोकर्न गर्नुिहुतछ र मातर्नसलाई
बझ्
ु र्नुहुतछ; उहािँले मातर्नसलाई सािँचो रूपमा बझ्
ु र्नुहुतछ। के परमेश्वर मातर्नसप्रति छली हुर्नुहुतछ?
(हुर्नुहुतर्न।) परमेश्वरले यो प्रेमको बारे मा यति र्सद्ध रूपमा बिाउर्नुभएको हुर्नाले, के उहािँको हृदय
र उहािँको सार पतर्न त्यवत्तकै र्सद्ध हुर्न सतछर्न ्? (सतछर्न ्।) के मातर्नसहरूले कहहल्यै यसरी प्रेमलाई

पररभावषि गरे का छर्न ्? के-कस्िा पररन्स्थतिहरूमा मातर्नसले प्रेमलाई पररभावषि गरे को छ?

मातर्नसले कसरी प्रेमको बारे मा बिाउिँ छ? के मातर्नसले हदर्ने वा प्रदार्न गर्ने अथिमा प्रेमको बारे मा
बिाउिँ दै र्न र? (हो।) प्रेमको यो पररभाषा सरलीकृि छ; यसमा सारको कमी छ।
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परमेश्वरले हदर्नुभएको प्रेमको पररभाषा र परमेश्वरले प्रेमको बारे मा बोल्र्ने िररका उहािँको सारको

एउटा पक्षसिँग जोडडएका हुतछर्न ्, िर यो कुर्न पक्ष हो? पतछल्लो समय हामीले एउटा तर्नकै महत्त्वपूर्ि
ववषयमा सङ्गति गयौं, मातर्नसहरूले पहहले पतर्न धेरै पटक छलफल गरे को एउटा ववषयमा। यो

ववषयमा परमेश्वरमाथथको ववश्वासको क्रममा प्रायजसो बोर्लर्ने शब्द समावेश छ, िैपतर्न यो सबैले

पररथचि र अपररथचि दव
ु ै ठातर्ने शब्द हो। म ककर्न यसो भतछु? यो मातर्नसका भाषाहरूबाट आउर्ने
शब्द हो; िैपतर्न, मातर्नसहरूमाझ यसको पररभाषा पथ
ु ै छ। यो शब्द के हो?
ृ क र अस्पष्ट दव
(पववत्रिा।) पववत्रिा: पतछल्लो समय हामीले सङ्गति गरे को हाम्रो ववषय त्यहीँ थथयो। हामीले यो

ववषयको एउटा भागको बारे मा सङ्गति गर्यौं। हाम्रो गि सङ्गतिबाट, के सबैले परमेश्वरको
पववत्रिाको सारको बारे मा केही र्नयािँ बुझाइ प्राप्ि गर्यो? यो बुझाइको कुर्न-कुर्न पक्षहरूलाई तिमीहरू

पूर्ि रूपमा र्नयािँ ठातछौ? अथािि ्, यो बुझाइर्भत्रको वा यी वचर्नहरूर्भत्रको के कुराले तिमीहरूलाई
परमेश्वरको पववत्रिा सतबतधी तिमीहरूको बुझाइ मैले सङ्गतिको अवथधमा बिाएको परमेश्वरको

पववत्रिाभतदा फरक वा र्भतर्न रहे छ भतर्ने अर्नुभव गरायो? यसको बारे मा तिमीहरूसिँग कुर्नै धारर्ा
छ? (परमेश्वर भतर्नुहुतछ, उहािँले आफ्र्नो हृदयमा अर्नुभव गर्नुिहुतछ; उहािँका वचर्नहरू तर्नष्खोट छर्न ्।

यो पववत्रिाको एउटा पक्षको प्रकटीकरर् हो।) (परमेश्वर मातर्नसप्रति क्रोथधि हुर्नुहुिँदा पतर्न त्यहािँ
पववत्रिा हुतछ; उहािँको क्रोध खोटरहहि हुतछ।) (परमेश्वरको पववत्रिाको कुरा गदाि, उहािँको धमी
स्वभावर्भत्र परमेश्वरको क्रोध र उहािँको कृपा दव
ु ै छ भतर्ने म बझ्
ु छु। यसले मलाई अत्यतिै दहह्रलो

प्रभाव पार्यो। हाम्रो गि सङ्गतिमा, परमेश्वरको धमी स्वभाव अद्वविीय छ भतर्ने पतर्न उल्लेख
गररएको थथयो—ववगिमा मैले यो बुझेको थथइर्न। परमेश्वरले जे सङ्गति गर्नुिभएको थथयो त्यो सुर्नेर

मात्रै परमेश्वरको क्रोध मातर्नसको ररस भतदा फरक छ भतर्ने मैले बुझ।ेँ परमेश्वरको क्रोध सकरात्मक
कुरा हो र यो र्सद्धातिमा आधाररि हुतछ; परमेश्वरको अतितर्निहहि सारको कारर् यसलाई बाहहर
तर्नकार्लतछ। परमेश्वरले कुर्नै र्नकरात्मक कुरा दे तर्नुहुतछ, त्यसैले उहािँले आफ्र्नो क्रोध पोखाउर्नुहुतछ।
यो सन्ृ ष्ट गररएको कुर्नै पतर्न प्रार्ीमा र्नहुर्ने कुरा हो।) आजको हाम्रो ववषय परमेश्वरको पववत्रिा
हो। परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा सबै मातर्नसहरूले केही कुरा सुर्नेका र र्सकेका छर्न ्। यसको
साथै, धेरैजसो मातर्नसहरूले परमेश्वरको पववत्रिा र परमेश्वरको धमी स्वभाव एउटै हुर्न ् जस्िो गरी
कुरा गछि र्न ्; परमेश्वरको धमी स्वभाव पववत्र छ भर्नेर तिर्नीहरू भतछर्न ्। “पववत्र” भतर्ने शब्द अवश्य

र्नै कसैको लाथग पतर्न अपररथचि छै र्न—यो आम रूपमा प्रयोग गररर्ने शब्द हो। िर त्यो शब्दर्भत्रका
अथिहरूको हकमा, मातर्नसहरूले परमेश्वरको पववत्रिाका के-कस्िा अर्भव्यन्तिहरूलाई दे तर्न सतछर्न ्?

मातर्नसहरूले पहहचार्न गर्नि सतर्ने के कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्नुिभएको छ? दःु खको कुरा, यो कुरा
कसैलाई थाहा छै र्न। परमेश्वरको स्वभाव धमी छ, िर यहद िैँले परमेश्वरको धमी स्वभावलाई

र्लएर यो पववत्र छ भर्नी भतछस ् भर्ने, त्यो अर्लक अस्पष्ट, अर्लक अलमल्ल पार्नेजस्िो दे खखतछ;
यस्िो ककर्न? ििँ परमेश्वरको स्वभाव धमी छ भर्नेर भतछस ्, वा ििँ उहािँको स्वभाव पववत्र छ भर्नेर

भतछस ्, त्यसो भए तिमीहरू आफ्र्नो हृदयमा कसरी परमेश्वरको पववत्रिाको चररत्र थचत्रर् गछौ,
तिमीहरूले यसलाई कसरी बुझ्छौ? भतर्नुको अथि, परमेश्वरले जे प्रकट गर्नुिभएको छ, वा उहािँसिँग
जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ, के त्यसलाई मातर्नसहरूले पववत्र भर्नी पहहचार्न गछि र्न ्? के तिमीहरूले
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यसको बारे मा पहहले ववचार गरे का थथयौ? मैले के दे खेको छु भर्ने मातर्नसहरू प्रायजसो आम रूपमा

प्रयोग गररएका शब्दहरू र्लएर आउिँ छर्न ् वा तिर्नीहरूसिँग बारतबार बोर्लएका वातयाांशहरू हुतछर्न ्,
िैपतर्न तिर्नीहरूले के भतर्नरहे का छर्न ् सो समेि तिर्नीहरूलाई थाहा हुिँदैर्न। हरे कले यसरी र्नै भतछर्न ्,
अतर्न आदि अर्नुसार र्नै तिर्नीहरूले यसो भतछर्न ्, त्यसकारर् यो तिर्नीहरूको लाथग िय गररएको
शब्द बतछ। िैपतर्न, यहद तिर्नीहरूले वववरर्हरूलाई अर्नुसतधार्न गरे र वास्िवमै अध्ययर्न गरे भर्ने,

तिर्नीहरूले सािँचो अथि के हो वा यसले केलाई जर्नाउिँ छ भतर्ने आफूलाई थाहा रहे र्नछ भतर्ने पत्ता
लगाउर्नेछर्न ्। “पववत्र” भतर्ने शब्दजस्िै, कसैलाई पतर्न तिर्नीहरूले उहािँको पववत्रिाको प्रसांगमा बोल्दा
परमेश्वरको सारको ठीक कुर्न पक्षलाई जर्नाइिँदैछ भतर्ने थाहा हुिँदैर्न, अतर्न “पववत्र” भतर्ने शब्दलाई
परमेश्वरको अर्नुरूप कसरी गर्ने भतर्ने पतर्न कसैलाई थाहा हुिँदैर्न। मातर्नसहरू तिर्नीहरूको हृदयमा
अतयोलग्रस्ि छर्न ्, अतर्न परमेश्वरको पववत्रिासतबतधी तिर्नीहरूको पहहचार्न धर्मलो र अस्पष्ट छ।

परमेश्वर कसरी पववत्र हुर्नुहुतछ भतर्ने बारे मा कोही पतर्न त्यति स्पष्ट छै र्नर्न ्। आज हामी “पववत्र”
भतर्ने शब्दलाई परमेश्वरको अर्नुरूप गर्निको लाथग यस ववषयमा सङ्गति गर्नेछौं िाकक मातर्नसहरूले

परमेश्वरको पववत्रिाको खास ववषयवस्िुलाई दे तर्न सकूर्न ्। यसले कतिपय मातर्नसहरूलाई आदिको
रूपमा र लापरवाही रूपमा यो शब्दको प्रयोग गर्निबाट र कुर्नै कुराको अथि के हो, िी सही र ठीक

हो कक होइर्नर्न ् सो थाहा र्नभईकर्नै िी कुराहरू भतर्नहदर्ने कायि गर्निबाट रोतर्नेछ। मातर्नसहरू सधैँ
यसरी बोलेका छर्न ्; िैँले यसरी र्नै बोलेको छस ्, उसले यसरी र्नै बोलेको छ, िसथि यो बोल्र्ने आदि
र्नै बर्नेको छ। यस कायिले अर्नजार्नमा त्यस्िो शब्दलाई कलङ्ककि िुल्याउिँ छ।

झट्ट हे दाि, “पववत्र” भतर्ने शब्द बुझ्र्न अत्यतिै सन्जलो छ भतर्ने जस्िो दे खखतछ, होइर्न र?

कतिीमा पतर्न मातर्नसहरूले “पववत्र” भतर्ने शब्दको अथि शुद्ध, र्नबबथग्रएको, सतमार्नजर्नक, र चोखो
हो भतर्ने ववश्वास गछि र्न ्। हामीले भखिरै गाएको “खोट ववर्नाको शद्
ु ध प्रेम” भतर्ने भजर्नको “पववत्रिा”
भतर्ने शब्दलाई “प्रेम” सिँग जोडेर हे र्नेहरू पतर्न छर्न ्। यो सही छ; यो यसको एउटा भाग हो।
परमेश्वरको प्रेम उहािँको सारको एउटा भाग हो, िर यो यसको सतपूर्ििा होइर्न। िैपतर्न मातर्नसहरूका

धारर्ाहरूमा, तिर्नीहरूले यो शब्दलाई हे छिर्न ् अतर्न यसलाई तिर्नीहरू आफैले चोखो र शुद्ध भर्नी
हे र्ने कुराहरूसिँग, वा तिर्नीहरू आफैले व्यन्तिगि रूपमा र्नबबथग्रएको वा तर्नष्खोट भर्नी ठार्नेका

कुराहरूसिँग जोडेर हे र्ने गछि र्न ्। उदाहरर्को लाथग, कतिपय मातर्नसहरूले कमलको फूल शद्
ु ध हुतछ,
र यो फोहोरी हहलोबाट तर्नष्खोट भई फुल्छ भर्नेर भर्नेका छर्न ्। त्यसकारर् मातर्नसहरूले “पववत्र”

भतर्ने शब्दलाई कमलको फूलमा लागू गर्नि थाले। कतिपय मातर्नसहरूले मर्नगढतिे प्रेम कथाहरूलाई
पववत्र भतर्ने ठातछर्न ्, वा तिर्नीहरूले कुर्नै काल्पतर्नक, वा ववस्मयकारी व्यन्तित्वहरूलाई पववत्र रूपमा
हे र्नि सतछर्न ्। यसको साथै, कतिपय मातर्नसहरूले बाइबलमा उल्लेख गररएका मातर्नसहरू, वा

आन्त्मक पुस्िकहरूमा उल्लेख गररएका अरू मातर्नसहरू, जस्िै परमेश्वरले उहािँको काम गर्नुिहुिँदा
कुर्नै बेला उहािँलाई पछ्याउर्ने सतिहरू, प्रेररिहरू, वा अरू मातर्नसहरूले आन्त्मक अर्नुभवहरू पाएका

थथए र िी अर्नुभवहरू पववत्र थथए भतर्ने ठातछर्न ्। यी सबै मातर्नसहरूले कल्पर्ना गरे का कुराहरू हुर्न ्;
यी मातर्नसहरूले रातर्ने गरे का धारर्ाहरू हुर्न ्। ककर्न मातर्नसहरूले यस्िा धारर्ाहरू रातछर्न ्? यसको

कारर् अत्यतिै सरल छ: मातर्नसहरू भ्रष्ट स्वभावको बीचमा न्जउिँ छर्न ् अतर्न दष्ु टिा र भ्रष्टिाको
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सांसारमा बस्छर्न ्, त्यसैले यसो भएको हो। तिर्नीहरूले दे तर्ने हरे क कुरा, तिर्नीहरूले छुर्ने हरे क कुरा,
तिर्नीहरूले अर्नुभव गर्ने हरे क कुरा शैिार्नको दष्ु टिा र भ्रष्टिा हुर्न ्, साथसाथै िी शैिार्नको प्रभावमा
रहे का मातर्नसहरूका बीचमा पैदा हुर्ने षड्यतत्र, आपसी मिभेद, र यद्
ु ध हुर्न ्। त्यसकारर्, परमेश्वरले

मातर्नसहरूमा आफ्र्नो काम गर्नुिहुिँदा पतर्न, अतर्न उहािँले तिर्नीहरूसिँग बोल्र्नुहुिँदा र उहािँको स्वभाव र
सार प्रकट गर्नुिहुिँदा पतर्न, तिर्नीहरूले परमेश्वरको पववत्रिा र सारलाई दे तर्न वा जातर्न सतदै र्नर्न ्।
परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ भर्नेर मातर्नसहरूले प्रायजसो भतर्ने गछि र्न ्, िर तिर्नीहरूमा सािँचो बुझाइको
कमी छ; तिर्नीहरूले खोक्रा शब्दहरू मात्रै बोर्लरहे का हुतछर्न ्। मातर्नसहरू अशद्
ु धिा र भ्रष्टिाको
बीचमा न्जउर्ने हुर्नाले, अतर्न तिर्नीहरू शैिार्नको अथधकार क्षेत्रमा रहे का हुर्नाले, र तिर्नीहरूले ज्जयोति
र्नदे तर्ने हुर्नाले, तिर्नीहरूलाई सकरात्मक ववषयहरूको बारे मा केही पतर्न थाहा र्नभएको हुर्नाले, यसको

साथै, तिर्नीहरूले सत्यिालाई र्नजातर्ने हुर्नाले, “पववत्र” को अथि के हुतछ कसैलाई पतर्न सािँचो रूपमा
थाहा छै र्न। त्यसो भए, के यो भ्रष्ट मार्नविाको बीचमा कुर्नै पववत्र कुराहरू वा पववत्र मातर्नसहरू

छर्न ् ि? हामी तर्नन्श्चि रूपमा यसो भतर्न सतछौं: छै र्नर्न ्, ककर्नभर्ने परमेश्वरको सार मात्रै पववत्र छ।
पतछल्लो समय, हामीले परमेश्वरको सार कसरी पववत्र छ त्यसको एउटा पक्षको बारे मा सङ्गति

गर्यौं। यसले परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा ज्ञार्न हार्सल गर्निको लाथग मातर्नसहरूलाई केही उत्प्रेरर्ा

प्रदार्न गर्यो, िर यो पयािप्ि छै र्न। यसले परमेश्वरको पववत्रिा पूर्ि रूपमा जातर्न मातर्नसहरूलाई

पयािप्ि रूपमा समथि िल्
ु याउर्न सतदै र्न, र्न ि यसले परमेश्वरको पववत्रिा अद्वविीय छ भतर्ने बझ्
ु र्न
र्नै तिर्नीहरूलाई पयािप्ि रूपमा समथि िुल्याउर्न सतछ। यसको साथै, यसले परमेश्वरमा पूर्ि रूपमा

सन्तमर्लि भएको पववत्रिाको सािँचो अथि बुझ्र्न मातर्नसहरूलाई पयािप्ि रूपमा समथि िुल्याउर्न
सतदै र्न। त्यसकारर्, हामीले हाम्रो सङ्गतिलाई यही ववषयमा जारी रातर्नु आवश्यक छ। पतछल्लो

समय, हाम्रो सङ्गतिले िीर्न वटा ववषयहरूलाई सतबोधर्न गरे को थथयो, त्यसकारर् अब हामीले
चौथो ववषयको बारे मा छलफल गर्नुिपछि । पववत्र-शास्त्रबाट पाठ गरे र हामी यसको सुरुवाि गर्नेछौं।
शैिार्नको परीक्षा

मत्ती ४:१-४ िब उजाड स्थार्नमा दष्ु टबाट परीक्षा गररर्नलाई आत्माले येशूलाई लार्नुभयो। र

उहािँले चालीस हदर्न र चालीस राि उपवास बर्ससतर्नुभएपतछ, उहािँ भोकाउर्नुभयो। अतर्न परीक्षा गर्ने

उहािँकहािँ आयो र भतयो, यहद िपाईं परमेश्वरको पत्र
ु हुर्नह
ु ु तछ भर्ने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी बतर्ने
आदे श हदर्नुहोस ्। िर उहािँले जवाफ हदर्नुभयो र भतर्नुभयो, यस्िो लेखखएको छ, मातर्नस रोटीले मात्र
होइर्न, िर परमेश्वरको मुखबाट तर्नस्केको हरे क वचर्नले बािँर्नेछ।

तयर्नै वचर्नहरूद्वारा हदयाबलसले सुरुमा प्रभु येशूलाई परीक्षा गर्ने प्रयास गर्यो। हदयाबलसले

भर्नेको कुराको ववषयवस्िु के हो? (“यहद िपाईं परमेश्वरको पत्र
ु हुर्नह
ु ु तछ भर्ने यी ढुङ्गाहरूलाई
रोटी बतर्ने आदे श हदर्नुहोस ्।”) हदयाबलसले बोलेका यी वचर्नहरू तर्नकै सरल छर्न ्, िर के तिर्नको

सारमा कुर्नै समस्या छ? हदयाबलसले भतयो, “यहद िपाईं परमेश्वरको पुत्र हुर्नुहुतछ भर्ने,” िर
त्यसको हृदयमा, त्यसलाई येशू परमेश्वरका पुत्र हुर्नुहुतछ भतर्ने थाहा थथयो कक थथएर्न? उहािँ ख्रीष्ट
हुर्नुहुतछ भतर्ने त्यसलाई थाहा थथयो कक थथएर्न? (त्यसलाई थाहा थथयो।) त्यसो भए त्यसले ककर्न
“यहद िपाईं” भर्नेर भतयो? (त्यसले परमेश्वरलाई परीक्षा गर्ने प्रयास गरररहे को थथयो।) िर त्यसले
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त्यसो गर्नुिको उद्दे श्य के थथयो? त्यसले भतयो, “यहद िपाईं परमेश्वरको पुत्र हुर्नुहुतछ भर्ने।”
त्यसको हृदयमा त्यसलाई येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुर्नुहुतछ भतर्ने थाहा थथयो, त्यसको हृदयमा
त्यो यसबारे अत्यतिै स्पष्ट थथयो, िर यो कुरा जार्ने िापतर्न, के त्यो उहािँमा समवपिि भयो र के

त्यसले उहािँको आराधर्ना गर्यो? (गरे र्न।) त्यसले के गर्नि चाह्यो? प्रभु येशूलाई ररस उठाउर्न, अतर्न
त्यसका अर्भप्रायहरू अर्नुसार उहािँलाई मूखि बर्नाई काम गर्नि लगाउर्नको लाथग त्यसले यो िररका

र यी वचर्नहरू प्रयोग गर्नि चाहतथ्यो। के हदयाबलसका वचर्नहरूको पछाडड लुकेको अथि यही होइर्न
र? शैिार्नको हृदयमा, त्यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट उहािँ र्नै हुर्नुहुतछ भतर्ने स्पष्टै थाहा थथयो, िैपतर्न
त्यसले यी वचर्नहरू बोल्यो। के यो शैिार्नको प्रकृति होइर्न र? शैिार्नको प्रकृति के हो? (धूि,ि दष्ु ट

बतर्नु, र परमेश्वरको तर्नन्ति कुर्नै श्रद्धा र्नहुर्नु।) परमेश्वरप्रति कुर्नै श्रद्धा र्नहुर्नुबाट के-कस्िा
पररर्ामहरू आउिँ छर्न ्? के त्यसले परमेश्वरलाई आक्रमर् गर्नि चाहिँदैर्न थथयो र? यसले परमेश्वरलाई
आक्रमर् गर्नि यो िररकाको प्रयोग गर्नि चाहतथ्यो, त्यसैले त्यसले भतयो: “यहद िपाईं परमेश्वरको

पुत्र हुर्नुहुतछ भर्ने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी बतर्ने आदे श हदर्नुहोस ्”; के यो शैिार्नको दष्ु ट अर्भप्राय
होइर्न र? त्यसले वास्िवमा के गर्ने प्रयास गरररहे को थथयो? त्यसको उद्दे श्य अत्यतिै स्पष्ट छ:
त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्टको हैर्सयि र पहहचार्नलाई इतकार गर्निको लाथग यो िररकाको प्रयोग

गरररहे को थथयो। शैिार्नले यी वचर्नहरूबाट यसो भतर्न खोन्जरहे को थथयो, “यहद िपाईं परमेश्वरका

पत्र
ु हुर्नह
ु ु तछ भर्ने, यी ढुङ्गाहरूलाई रोटीमा पररवििर्न गर्निह
ु ोस ्। यहद िपाईंले त्यसो गर्नि सतर्नुहुतर्न
भर्ने, िपाईं परमेश्वरका पुत्र हुर्नुहुतर्न, त्यसकारर् िपाईंले अब उप्राति आफ्र्नो काम गर्नुि हुिँदैर्न।”

के यही होइर्न ि? त्यसले परमेश्वरलाई आक्रमर् गर्निको लाथग यो िररकाको प्रयोग गर्नि चाहतथ्यो,

त्यसले परमेश्वरको कायिलाई चकर्नाचूर पार्नि र र्नष्ट गर्नि चाहतथ्यो; शैिार्नको दरु ाशय यही हो।
त्यसको दरु ाशय र्नै त्यसको प्रकृतिको स्वभाववक अर्भव्यन्ति हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पत्र
ु

हुर्नुहुतछ, परमेश्वर स्वयमको
् दे हधारर् हुर्नुहुतछ भतर्ने त्यसलाई थाहा भएको भए पतर्न त्यसले यस
प्रकारको कायि र्नगरी त्यो बस्र्न सकेर्न र परमेश्वरलाई र्नन्जकबाटै वपछा गर्ने, उहािँलाई तर्नरतिर
आक्रमर् गर्ने र परमेश्वरको कायिलाई भङ्ग गर्नि र िोड्र्नको लाथग धेरै प्रयास गर्ने गरररह्यो।

अब हामी, शैिार्नले बोलेको यो वातयलाई ववश्लेषर् गरौं: “यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी बतर्ने आदे श

हदर्नह
िु के यसको कुर्नै अथि छ? यहद खार्नेकुरा छ भर्ने,
ु ोस ्।” ढुङ्गाहरूलाई रोटीमा पररवििर्न गर्न—
त्यसैलाई ककर्न र्नखार्ने? ककर्न ढुङ्गाहरूलाई खार्नेकुरामा पररवििर्न गर्नुि आवश्यक छ? के यसको कुर्नै
अथि छै र्न भर्नेर भतर्न सककतछ? यो बेला प्रभु येशू उपवास बर्सरहर्नुभएको भए िापतर्न, अवश्य र्नै
उहािँसिँग खार्नको लाथग खार्नेकुरा थथयो? (उहािँसिँग थथयो।) त्यसो भए, यहािँ हामी शैिार्नका वचर्नहरूको

तर्नरथिकिालाई दे तर्न सतछौं। शैिार्नको सबै षड्यतत्र र बदतवाइिँको बाबजि
ु पतर्न, हामी त्यसको
उपहासपर्
ू िपर्न र तर्नरथिकिालाई दे तछौं। शैिार्नले त्यस्िा ववर्भतर्न कुराहरू गछि जसद्वारा िैँले

त्यसको दभ
ु ािवर्नापूर्ि प्रकृतिलाई दे तर्न सतछस ्; त्यसले परमेश्वरको कायिलाई िोड्र्ने ववर्भतर्न कुराहरू
गरररहे को दे तर्न सतछस ्, अतर्न यसलाई दे खेर, िैँले त्यो िर्
ृ ास्पद र ररस उठ्दो छ भतर्ने अर्नुभव
गछि स ्। िर, अकोिफि, के त्यसका वचर्नहरू र कायिहरूका पछाडड िैले मूखििापूर्,ि हास्यास्पद

प्रकृतिलाई दे तदै र्नस ्? शैिार्नको प्रकृतिसतबतधी प्रकाश यही हो; त्यसको प्रकृति र्नै यही भएकोले,
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त्यसले यस्िै प्रकारको काम गर्नेछ। आजका मातर्नसहरूका लाथग, शैिार्नका यी वचर्नहरू तर्नरथिक र
हािँसउठ्दो छर्न ्। िर शैिार्नले त्यस्िा वचर्नहरू बोल्र्न सतछ। के त्यो अज्ञार्नी र वववेकहीर्न छ भर्नेर

हामी भतर्न सतछौं? शैिार्नको दष्ु टिा जिाििै छ र यसलाई तर्नरतिर रूपमा प्रकट गररिँदैछ। अतर्न

प्रभु येशूले त्यसलाई कसरी जवाफ हदर्नुभयो? (“मातर्नस रोटीले मात्र होइर्न, िर परमेश्वरको मुखबाट
तर्नस्केको हरे क वचर्नले बािँर्नेछ।”) के यी वचर्नहरूमा कुर्नै शन्ति छ? (छ।) तिर्नमा शन्ति छ भर्नेर

हामी ककर्न भतछौं? ककर्नभर्ने यी वचर्नहरू सत्यिा हुर्न ्। अब, के मातर्नस रोटीले मात्रै बािँर्न सतछ?
प्रभु येशू चालीस हदर्न र चालीस रािसतम उपवास बस्र्नुभयो। के उहािँ भोकले मर्निभ
ु यो? (मर्निभ
ु एर्न।)

उहािँ भोकले मर्नुिभएर्न, त्यसकारर् उहािँलाई यस्िा कुराहरू भर्नेर ढुङ्गाहरूलाई खार्नेकुरामा पररवििर्न
गर्निको लाथग उहािँलाई उतसाउर्न शैिार्न उहािँकहािँ गयो: “यहद िपाईंले ढुङ्गाहरूलाई खार्नेकुरामा

पररवििर्न गर्नुिभयो भर्ने, खार्नका लाथग िपाईंसिँग यी कुराहरू हुर्नेछैर्नर्न ् र? त्यसपतछ िपाईंले उपवास
बस्र्नु पदै र्न, भोकै बस्र्नु पदै र्न, होइर्न र?” िर प्रभु येशूले भतर्नुभयो, “मातर्नस रोटीले मात्र बािँदै र्न,”
जसको अथि मातर्नस भौतिक शरीरमा न्जए िापतर्न, उसको भौतिक शरीरलाई बािँर्न र सास फेर्नि

हदर्ने ि खार्ने कुरा होइर्न, बरु परमेश्वरको मुखबाट उचाररि हरे क वचर्नहरू हुर्न ्। एकिफि, यी
वचर्नहरू सत्य हुर्न ्; परमेश्वरमा तिर्नीहरूले भरोसा गर्नि सतछर्न ् अतर्न सत्यिा उहािँ र्नै हुर्नुहुतछ भतर्ने
अर्नुभव गराउिँ दै यी वचर्नहरूले मातर्नसहरूलाई ववश्वास हदलाउिँ छ। अकोिफि, के यी वचर्नहरूको
व्यवहाररक पक्ष छ? चालीस हदर्न र चालीस राि उपवास बर्ससकेपतछ, के प्रभु येशू अझै खडा

हुर्नुहुतर्नथ्यो र, अझै जीववि हुर्नुहुतर्नथ्यो र? के यो वास्िववक उदाहरर् होइर्न र? उहािँले चालीस
हदर्न र चालीस रािसतम कुर्नै पतर्न खार्नेकुरा खार्नभ
ु एको थथएर्न, िर उहािँ अझै पतर्न जीवविै
हुर्नुहुतथ्यो। यो उहािँका वचर्नहरूको सत्यिालाई पुन्ष्ट गर्ने शन्तिशाली प्रमार् हो। यी वचर्नहरू सरल
छर्न ्, िैपतर्न प्रभु येशक
ू ो हकमा भतदा, शैिार्नले उहािँको परीक्षा गदाि मात्रै उहािँले िी बोल्र्नुभयो कक

िी पहहले र्नै प्राकृतिक रूपमै उहािँको भाग बतर्नसकेका थथए? यसलाई अको िररकाले भतदा, परमेश्वर
र्नै सत्यिा हुर्नुहुतछ, अतर्न परमेश्वर र्नै जीवर्न हुर्नुहुतछ, िर के परमेश्वरको सत्यिा र जीवर्न
त्यसपतछ थवपएका कुराहरू थथए? के िी पतछका अर्नभ
ु वबाट पैदा भएका थथए? होइर्न—परमेश्वरमा
िी अतितर्निहहि रूपमै छर्न ्। भतर्नुको अथि, सत्यिा र जीवर्न परमेश्वरका सार हुर्न ्। उहािँलाई जेसक
ु ै
भए िापतर्न, उहािँले प्रकट गर्निह
ु ु र्ने सबै कुरा सत्यिा र्नै हो। यो सत्यिा, यी वचर्नहरूले—उहािँको बोलीको

ववषयवस्िु लामो भए पतर्न छोटो भए पतर्न—मातर्नसलाई न्जउर्न सक्षम िुल्याउर्न सतछर्न ् र तिर्नले
मातर्नसलाई जीवर्न हदतछर्न ्; तिर्नले मातर्नसहरूलाई सत्यिा अतर्न मार्नव जीवर्नको मागिको बारे मा

स्पष्टिा हार्सल गर्नि, र तिर्नीहरूलाई परमेश्वरमा ववश्वास रातर्न सक्षम िल्
ु याउिँ छर्न ्। अको शब्दमा
भतदा, परमेश्वरले प्रयोग गर्निभ
ु एका यी वचर्नहरूको स्रोि सकारात्मक छ। त्यसकारर् के हामी यो

सकरात्मक कुरा पववत्र छ भर्नेर भतर्न सतछौं? (सतछौं।) शैिार्नका िी वचर्नहरू शैिार्नको प्रकृतिबाट
आउिँ छर्न ्। शैिार्नले त्यसको दष्ु टिा र त्यसको दभ
ु ािवर्नापूर्ि स्वभाव जिाििै, तर्नरतिर रूपमा प्रकट
गछि । अब, के शैिार्नले प्राकृतिक रूपमै तयर्नलाई प्रकट गछि ? के कसैले त्यसलाई यसो गर्नि तर्नदे शर्न

हदतछ? के कसैले त्यसलाई सहायिा गछि ? के कसैले त्यसलाई बाध्य गछि ? (गदै र्न।) यी सबै कुराहरू

त्यसले आफ्र्नै इछाले प्रकट गछि । यो शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति हो। परमेश्वरले जे गर्निभ
ु ए पतर्न र
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उहािँले यो जसरी गर्नुिभए पतर्न, शैिार्नले उहािँका कुकुिचोहरूलाई पहहल्याउिँ छ। शैिार्नले भतर्ने र गर्ने

यी कुराहरूको सार र सािँचो प्रकृति र्नै शैिार्नको सार हो—त्यो सार जुर्न दष्ु ट र दभ
ु ािवर्नापूर्ि छ। अब
हामीले पढ्दै जार्ने क्रममा, शैिार्नले अरू के भतयो? हामी पढौं।

मत्ती ४:५-७ त्यसपतछ दष्ु टले उहािँलाई पववत्र सहरमा लैजातछ र उहािँलाई मन्तदरको र्शरमा

खडा गराउिँ छ अतर्न उहािँलाई भतछ, यहद िपाईं परमेश्वरको पुत्र हुर्नुहुतछ भर्ने आफैलाई िल
फाल्र्नुहोस ्: ककर्नकक यस्िो लेखखएको छ, उहािँले स्वगिदि
ू हरूलाई िेरो लाथग अह्राउर्नुहुर्नेछ: र
तिर्नीहरूले तिमीलाई तिर्नीहरूका हािहरूमा उठाउर्नेछर्न ्, र्नत्रिा कुर्नै पतर्न बेला तिमीले तिम्रो खट्
ु टा
ढुङ्गामा ठोकाउिँ छौ। येशूले त्यसलाई भतर्नुभयो, यस्िो लेखखएको छ, िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको
परीक्षा र्नगर्नूि।

सुरुमा हामी शैिार्नले यहािँ बोलेको वचर्नहरूलाई र्नै हे रौं। शैिार्नले भतयो, “यहद िपाईं परमेश्वरको

पुत्र हुर्नुहुतछ भर्ने आफैलाई िल फाल्र्नुहोस ्,” अतर्न यसले पववत्र-शास्त्रबाट उद्धि
ृ गर्यो: “उहािँले

स्वगिदि
ू हरूलाई िेरो लाथग अह्राउर्नुहुर्नेछ: र तिर्नीहरूले तिमीलाई तिर्नीहरूका हािहरूमा उठाउर्नेछर्न ्,

र्नत्रिा कुर्नै पतर्न बेला तिमीले तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकाउिँ छौ।” जब ििँ शैिार्नका वचर्नहरू सुतछस ्
ििँलाई कस्िो अर्नुभव हुतछ? के िी अत्यतिै मख
ू ििापूर्ि छै र्नर्न ् र? िी मूखििापूर्ि, तर्नरथिक, र
िर्
ृ ास्पद छर्न ्। म ककर्न यसो भतछु? शैिार्नले प्रायजसो मूखि कुराहरू गछि , अतर्न त्यसले आफैलाई
अत्यतिै चलाख ठातछ। परमेश्वरको कामको योजर्नालाई िोड्र्ने आफ्र्नो उद्दे श्य हार्सल गर्ने प्रयास

गदै उहािँलाई आक्रमर् गर्नि र उहािँलाई परीक्षा गर्नि यी वचर्नहरूलाई परमेश्वरकै ववरुद्ध प्रयोग गर्नि

त्यसले प्रायजसो धमिशास्त्रका खण्डहरू उद्धि
् बोल्र्नुभएको वचर्न
ृ गछि , चाहे त्यो परमेश्वर स्वयमले

र्नै ककर्न र्नहोस ्। के शैिार्नले बोलेका यी वचर्नहरूमा िैँले कुर्नै कुरा दे तर्न सतछस ्? (शैिार्नले दष्ु ट
अर्भप्रायहरू रातछ।) शैिार्नले गर्ने सबै कुरामा, त्यसले सधैँ मार्नवजातिलाई परीक्षा गर्नि खोजेको

छ। शैिार्न सोझो रूपमा बोल्दै र्न, िर परीक्षा, छल, र प्रलोभर्नको प्रयोग गरे र िुमाउरो पारामा
बोल्छ। परमेश्वर पतर्न अज्ञार्नी, मूख,ि अतर्न मातर्नसजस्िै काम-कुराहरूको सािँचो रूपलाई स्पष्ट
रूपमा छुट्याउर्न र्नसतर्ने हुर्नुहुतछ भतर्ने ववश्वास गदै , शैिार्नले उहािँ सामातय मार्नवजाति र्नै हुर्नुहुतछ

झैं गरी परमेश्वरको परीक्षा गछि । शैिार्नले के ठातछ भर्ने, परमेश्वर र मातर्नस दव
ु ैले त्यसको

सारलाई अतर्न त्यसको धोका र त्यसको कुहटल अर्भप्रायलाई दे तर्न सतदै तर्न ्। के शैिार्नको मख
ू ििा
यही होइर्न र? यसको साथै, शैिार्नले धमिशास्त्रका खण्डहरूबाट उद्धि
ृ गदाि त्यसले ववश्वसर्नीयिा

हदलाउिँ छ र िैंले त्यसका वचर्नहरूमा भएको कुर्नै पतर्न त्रुहटलाई भेट्टाउर्न वा मूखि हुर्नबाट बर्न
सतर्नेछैर्नस ् भतर्ने ववश्वास गदै , खुलस्ि रूपमा धमिशास्त्रका खण्डहरू उद्धि
ृ गछि । के शैिार्नको
बेकुफी र मख
ू ििा यही होइर्न र? यो मातर्नसहरूले सस
ु माचार फैलाउिँ दा अतर्न परमेश्वरको साक्षी
हदिँ दाको जस्िै छ: के कहहलेकहीँ गैर-ववश्वासीहरूले पतर्न शैिार्नले जस्िै कुरा गदै र्नर्न ् र? के

मातर्नसहरूले यस्िै कुरा भर्नेको तिमीहरूले सुर्नेका छौ? त्यस्िा कुराहरू सुतदा ििँलाई कस्िो महसुस

हुतछ? के ििँलाई वातक लाग्छ? (हो।) जब ििँलाई वातक लाग्छ, िब के ििँलाई द्वेष र िर्
ृ ाको
पतर्न महसुस हुतछ? जब ििँमा यस्िा भावर्नाहरू आउिँ छर्न ् िब के िैँले शैिार्न र शैिार्नले मातर्नसमा
हार्लहदर्ने भ्रष्ट स्वभाव दष्ु ट छर्न ् भतर्ने पहहचार्न गर्नि सतछस ्? िेरो हृदयमा, िैँले कहहल्यै यस्िो
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महसुस गछि स ्: “जब शैिार्न बोल्छ, त्यसले आक्रमर् र परीक्षा गर्नि त्यसो गछि ; शैिार्नका वचर्नहरू
तर्नरथिक, हािँसउठ्दो, मूखििापूर्ि, र तिर्नलाग्दा छर्न ्; िैपतर्न, परमेश्वरले कहहल्यै पतर्न त्यसरी बोल्र्ने

वा काम गर्ने गर्निह
ु ु तर्न, अतर्न वास्िवमा र्नै उहािँले कहहल्यै पतर्न त्यसो गर्निभ
ु एको छै र्न”? अवश्य र्नै,
यस पररन्स्थतिमा मातर्नसहरूले यसलाई हल्का रूपमा मात्रै अर्नुभूति गर्नि सतछर्न ्, अतर्न तिर्नीहरू

परमेश्वरको पववत्रिालाई बुझ्र्न र्नसतर्ने र्नै रहतछर्न ्। त्यस्िै होइर्न र? तिमीहरूको हालको कदद्वारा,
तिमीहरूले यो मात्रै अर्नुभव गछौ: “परमेश्वरले जे भतर्नुहुतछ त्यो सबै सत्यिा हो, त्यो हाम्रो लाथग
फाइदाजर्नक छ, अतर्न हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नैपछि ।” तिमीहरूले यसलाई स्वीकार गर्नि सके

पतर्न र्नसके पतर्न, िैंले परमेश्वरको वचर्न सत्य छ अतर्न परमेश्वर सत्य हुर्नुहुतछ भर्नेर भतछस ्
भतर्नेमा कुर्नै अपवाद छै र्न, िर सत्य आफै र्नै पववत्र छ अतर्न परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ भतर्ने ििँलाई
थाहा छै र्न।

त्यसकारर्, शैिार्नका यी वचर्नहरूप्रति येशूको प्रतिकक्रया के थथयो? येशूले त्यसलाई भतर्नुभयो:

“यस्िो लेखखएको छ, िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको परीक्षा र्नगर्नूि।” के येशूले भतर्नुभएका यी
वचर्नहरूमा सत्यिा छ? (छ।) तिर्नमा सत्यिा छ। झट्ट हे दाि, यी वचर्नहरू मातर्नसहरूले

पछ्याउर्नुपर्ने आज्ञा, सरल वातय मात्रै हुर्न ्, िैपतर्न, मातर्नस र शैिार्न दव
ु ैले प्रायजसो यी वचर्नहरूलाई
उल्लङ्िर्न गरे का छर्न ्। त्यसैले, प्रभु येशूले शैिार्नलाई भतर्नुभयो, “िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको

परीक्षा र्नगर्निू,” ककर्नभर्ने शैिार्नले ठूलो प्रयत्र्नका साथ प्रायजसो यसै गथ्यो। शैिार्नले तर्नधितकसाथ
र कुर्नै लाज ववर्ना यसो गयो भर्नेर भतर्न सककतछ। परमेश्वरको डर र्नमातर्नु अतर्न त्यसको हृदयमा
परमेश्वरको श्रद्धा र्नरातर्नु, शैिार्नको प्रकृति सारमा र्नै छ। शैिार्नले परमेश्वरको छे उमा खडा भएर
उहािँलाई दे तर्न सतदा समेि, त्यसले परमेश्वरलाई परीक्षा र्नगरीकर्न बस्र्न सकेर्न। त्यसकारर्, येशूले
शैिार्नलाई भतर्नुभयो, “िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको परीक्षा र्नगर्नि।ू ” परमेश्वरले धेरै पटक

शैिार्नलाई भतर्नुभएका वचर्नहरू तयर्नै हुर्न ्। त्यसकारर्, के यो वातयलाई वििमार्न हदर्नमा लागू गर्नुि
उथचि हुतछ? (हुतछ, ककर्नभर्ने हामीले पतर्न बारतबार परमेश्वरको परीक्षा गछौं।) ककर्न मातर्नसहरूले
बारतबार परमेश्वरको परीक्षा गछि र्न ्? के मातर्नसहरू भ्रष्ट शैिातर्नक स्वभावले भररएकाले यस्िो

भएको हो? (हो।) के शैिार्नका वचर्नहरू मातर्नसहरूले प्रायजसो भतर्ने कुराभतदा माथथ छर्न ्? अतर्न
कस्िा पररन्स्थतिहरूमा मातर्नसहरूले यी वचर्नहरू बोल्छर्न ्? मातर्नसहरूले यस्िा कुराहरू जर्न
ु सक
ु ै

समय र स्थार्नमा भतदै आइरहे का छर्न ् भर्नेर भतर्न सककतछ। यसले मातर्नसहरूको स्वभाव शैिार्नको
भ्रष्ट स्वभावभतदा फरक छै र्न भतर्ने कुरा प्रमाखर्ि गछि । प्रभु येशूले एक-दई
ु वटा सरल वचर्नहरू,

अथािि ् सत्यिालाई प्रतितर्नथधत्व गर्ने वचर्नहरू, मातर्नसहरूलाई चाहहर्ने वचर्नहरू बोल्र्नुभयो। िैपतर्न,
यस पररन्स्थतिमा, के शैिार्नसिँग िकि गर्निको लाथग प्रभु येशल
ू े त्यसरी बोर्लरहर्नभ
ु एको थथयो?

उहािँले शैिार्नलाई जे भतर्नुभयो के त्यसमा कुर्नै मुठभेडपूर्ि कुरा थथयो? (थथएर्न।) प्रभु येशूले आफ्र्नो

हृदयमा शैिार्नको परीक्षाको बारे मा कस्िो महसुस गर्नुिभयो? के उहािँले एकदमै मर्न र्नपर्ने र िर्
ृ ाको
अर्नुभव गर्नुिभयो? (हो।) प्रभु येशूले एकदमै मर्न र्नपर्ने र िर्
ृ ाको अर्नुभव गर्नुिभयो, िैपतर्न उहािँले

शैिार्नसिँग िकि गर्नुिभएर्न, उहािँले कुर्नै पतर्न ठूलो र्सद्धातिहरूको बारे मा बोल्र्ने कुरा ि परै जाओस ्।
ककर्न त्यसो भयो? (ककर्नभर्ने शैिार्न सधैँ यस्िै हो; त्यो कहहल्यै पररवििर्न हुर्न सतदै र्न।) के शैिार्नले
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िकि गर्नि सतदै र्न भर्नेर भतर्न सककतछ? (सककतछ।) के परमेश्वर सत्यिा हुर्नुहुतछ भर्नेर शैिार्नले
पहहचार्न गर्निसतछ? परमेश्वर सत्यिा हुर्नुहुतछ भर्नेर शैिार्नले कहहल्यै पहहचार्न गर्नेछैर्न अतर्न

परमेश्वर सत्यिा हुर्नह
ु ु तछ भर्नेर त्यसले कहहल्यै स्वीकार गर्नेछैर्न; यो त्यसको प्रकृति हो। शैिार्नको
प्रकृतिको अझै अको पक्ष पतर्न छ, जुर्न िखृ र्ि छ। यो के हो? प्रभु येशूलाई परीक्षा गर्ने प्रयासको
क्रममा, शैिार्नले आफू सफल र्नभए पतर्न, त्यसो गर्ने प्रयास गर्नेछु भर्नी ववचार गर्यो। त्यसलाई

दण्ड हुर्ने भए पतर्न, त्यसले परीक्षा गर्ने तर्नर्िय गर्यो। त्यसो गरे र त्यसले कुर्नै पतर्न फाइदा प्राप्ि
र्नगरे पतर्न आखखरसतमै आफ्र्नो प्रयासमा दृढ रहिँदै र परमेश्वरको ववरुद्धमा खडा हुिँदै त्यसले

परीक्षा गर्यो। यो कस्िो प्रकारको प्रकृति हो? के यो दष्ु टिा होइर्न र? यहद परमेश्वरलाई उल्लेख
गदाि मातर्नस क्रोथधि हुतछ अतर्न ररसले चूर हुतछ भर्ने, के उसले परमेश्वरलाई दे खेको हुतछ? के
परमेश्वर को हुर्नुहुतछ भतर्ने उसलाई थाहा हुतछ? परमेश्वर को हुर्नुहुतछ भतर्ने उसलाई थाहा हुिँदैर्न,
उहािँमा ववश्वास गदै र्न, अतर्न परमेश्वर ऊसिँग बोल्र्नुभएको हुिँदैर्न। परमेश्वरले उसलाई कहहल्यै कष्ट

हदर्नुभएको छै र्न भर्ने, ककर्न ऊ ररसाउिँ छ? के हामी यो व्यन्ति दष्ु ट छ भर्नेर भतर्न सतछौं? साांसाररक
चलर्नचल्िी, खुवाइ वपयाइ, अतर्न सुख-चैर्नको खोजी, अतर्न सेर्लब्रेटीहरूको पतछ दगुर्ने—यीमध्ये कुर्नै

पतर्न कुराले त्यस्िो मातर्नसलाई खझज्जयाउिँ दै र्न। िैपतर्न, “परमेश्वर” भतर्ने शब्द, वा परमेश्वरको वचर्न,

अथािि ् सत्यिालाई उल्लेख गर्ने बबवत्तकै, ऊ ररसले चूर भइहाल्छ। के यसले दष्ु ट प्रकृति हुर्नुलाई
जर्नाउिँ दै र्न र? यो मातर्नसको दष्ु ट प्रकृति हो भर्नेर प्रमाखर्ि गर्नि यो र्नै पयािप्ि छ। अब तिमीहरूको
आफ्र्नै बारे मा भर्नौं, सत्यिाको बारे मा उल्लेख गदाि वा मार्नवजातिलाई परमेश्वरले गर्नुिभएका

परीक्षाहरू वा मातर्नसको ववरुद्ध परमेश्वरका तयायका वचर्नहरूको बारे मा उल्लेख गदाि, तिमीहरूलाई
िर्
ृ ा लागेको छ: तिमीहरूलाई कति पतर्न मर्न र्नपरे को, र तिमीहरूले त्यस्िा कुराहरू सुतर्न र्नचाहे को

त्यस्िो कुर्नै समयहरू छर्न ्? तिमीहरूको हृदयले सोला: “के सबै मातर्नसहरूले परमेश्वर सत्यिा

हुर्नुहुतछ भर्नेर भतदै र्नर्न ् र? यीमध्ये कतिपय वचर्नहरू सत्यिा होइर्नर्न ्! स्पष्ट रूपमा र्नै िी
मातर्नसप्रति परमेश्वरले हदर्नुभएको चेिावर्नीका वचर्नहरू मात्रै हुर्न ्!” कतिपय मातर्नसहरूले आफ्र्नो

हृदयमा अत्यतिै धेरै िर्
ृ ाको अर्नुभव समेि गरे र ववचार गर्नि सतछर्न ्: “यसको बारे मा ि हदर्नहुिँ

बिाइतछ—उहािँका परीक्षाहरू, उहािँको तयाय, यो कहहले सककतछ? हामीले कहहले असल गतिव्य
प्राप्ि गर्नेछौं?” यो अर्नथु चि ररस कहािँबाट आउिँ छ भतर्ने थाहा छै र्न। यो कस्िो प्रकारको प्रकृति हो?

(दष्ु ट प्रकृति।) यसलाई शैिार्नको दष्ु ट प्रकृतिले तर्नदे र्शि र अगुवाइ गछि । शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति र
मातर्नसको भ्रष्ट स्वभावलाई परमेश्वरको दृन्ष्टकोर्बाट हे दाि, उहािँले कहहल्यै पतर्न मातर्नसहरूसिँग

वववाद गर्ने वा तिर्नीहरूका ववरुद्ध ईख रातर्ने गर्नुिहुतर्न, अतर्न मातर्नसहरूले मूखििापूर्ि काम गदाि
उहािँले कहहल्यै पतर्न कोलाहल मचाउर्नह
ु ु तर्न। परमेश्वरले वस्िह
ु रूप्रति र मार्नवजातिप्रति उस्िै
दृन्ष्टकोर्हरू रातर्नुभएको िैँले कहहल्यै दे तर्नेछैर्नस ्, यसको साथै, समस्याहरूलाई सतहाल्र्नका लाथग

उहािँले मार्नवजातिको दृन्ष्टकोर्, ज्ञार्न, ववज्ञार्न, दशिर्नशास्त्र वा कल्पर्नाको प्रयोग गरे को िैँले कहहल्यै
दे तर्नेछैर्नस ्। बरु, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा अतर्न उहािँले प्रकट गर्नुिहुर्ने सबै कुरा सत्यिासिँग
गािँर्सएको हुतछ। अथािि ्, उहािँले भतर्नुभएको हरे क वचर्न अतर्न उहािँले गर्नुिभएको हरे क कायि
सत्यिासिँग बािँथधएको हुतछ। यो सत्यिा कुर्नै आधारहीर्न कल्पर्नाको उपज होइर्न; परमेश्वरले उहािँको
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सार र उहािँको जीवर्नको सद्गुर्द्वारा यो सत्यिा र यी वचर्नहरूलाई व्यति गर्नुिहुतछ। यी वचर्नहरू
अतर्न परमेश्वरले गर्नुिभएको हरे क कुराको सार सत्यिा र्नै भएकोले, परमेश्वरको सार पववत्र छ भर्नेर

हामी भतर्न सतछौं। अको शब्दमा भतदा, परमेश्वरले भतर्नुहुर्ने अतर्न गर्निुहुर्ने सबै कुराले मातर्नसहरूमा
जीवर्न-शन्ति र ज्जयोति ल्याउिँ छ, मातर्नसहरूलाई सकारात्मक कुराहरू अतर्न िी सकारात्मक कुराहरूको
वास्िववकिालाई दे तर्ने िुल्याउिँ छ, अतर्न मार्नवजातिको लाथग मागि दे खाउिँ छ िाकक तिर्नीहरू सही

मागिमा हहिँड्र्न सकूर्न ्। यी सबै कु राहरूलाई परमेश्वरको सार र उहािँको पववत्रिाको सारले तर्नधािररि

गरे का हुतछर्न ्। तिमीहरू अहहले यो दे तछौ, दे तदै र्नौ ि? अब, हामी पववत्र-शास्त्रबाट अको पाठ गरी
अति बढ्र्नेछौं।

मत्ती ४:८-११ फेरर, दष्ु टले उहािँलाई एकदमै अग्लो पहाडमा लैजातछ र सांसारका राज्जयहरू र

तिर्नको महहमा दे खाउिँ छ; अतर्न उहािँलाई भतयो, यहद िपाईंले लतपसार परे र मेरो आराधर्ना गर्नुिभयो

भर्ने, म िपाईंलाई यी सबै थोक हदर्नेछु। िब येशल
ू े त्यसलाई भतर्नुभयो, यहािँबाट गइहाल ्, शैिार्न:
ककर्नकक यस्िो लेखखएको छ, िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको आराधर्ना गर्नूि र उहािँको मात्र सेवा
गर्नूि। िब दष्ु टले उहािँलाई छोड्छ र स्वगिदि
ू हरू आएर उहािँको सेवा गरे ।

अतिल्ला दई
ु षड्यतत्रमा असफल भइसकेपतछ हदयाबलस शैिार्नले फेरर अको प्रयास गर्यो:

त्यसले सांसारका सबै राज्जयहरू र तिर्नको वैभव प्रभु येशूलाई दे खायो अतर्न मलाई आराधर्ना गर्नुिहोस ्
भर्नी उहािँलाई भतयो। यो पररन्स्थतिबाट तिमीहरूले हदयाबलसको सािँचो ववशेषिाहरूको बारे मा के

दे तर्न सतछौ? के हदयाबलस शैिार्न पूर्ििया लाज ववहीर्न छै र्न र? (छ।) यो कसरी लाजववहीर्न छ?
परमेश्वरले र्नै सबै थोक सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको थथयो, िैपतर्न शैिार्नले फकेर परमेश्वरलाई सबै थोक
दे खायो अतर्न भतयो, “यी सबै राज्जयहरूका सतपवत्त र वैभवलाई हे र्नुिहोस ्। यहद िपाईंले मलाई
आराधर्ना गर्निभ
ु यो भर्ने िी सबै म िपाईंलाई हदर्नेछु।” के यो भर्ू मकालाई पर्
ू ि रूपमा उल्ट्याउर्ने

कायि होइर्न र? के शैिार्न लाजववहीर्न छै र्न र? परमेश्वरले र्नै सबै थोक बर्नाउर्नुभयो, िर के उहािँले
आफ्र्नै आर्नतदको लाथग सबै थोक बर्नाउर्नुभयो र? परमेश्वरले सबै कुरा मार्नवजातिलाई हदर्नुभयो,

िर शैिार्नले यी सबै जफि गर्नि चाहतथ्यो अतर्न यो सबै जफि गररसकेपतछ, त्यसले परमेश्वरलाई
भतयो, “मेरो आराधर्ना गर्नुिहोस ्! मलाई आराधर्ना गर्नुिहोस ् अतर्न यो सबै म िपाईंलाई हदर्नेछु।” यो

शैिार्नको कुरूप अर्नह
ु ार हो; यो पर्
ू ि रूपमा लाजववहीर्न छ! शैिार्नलाई “लाज” भतर्ने शब्दको अथि
समेि थाहा छै र्न। यो त्यसको दष्ु टिाको अको उदाहरर् मात्रै हो। त्यसलाई लाज के हो भतर्ने समेि

थाहा छै र्न। परमेश्वरले सबै थोक सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो र उहािँले सबै थोकलाई व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ अतर्न
िीमाथथ उहािँकै प्रभुत्व छ भतर्ने शैिार्नलाई स्पष्टै थाहा छ। सबै थोक मातर्नसको होइर्न, अतर्न
शैिार्नको ि झर्न ् हुिँदै होइर्न, िर िी सबै परमेश्वरको स्वार्मत्वमा छर्न ्, िैपतर्न हदयाबलस शैिार्नले
तर्नधितकसाथ िी सबै थोक परमेश्वरलाई हदर्नेछु भर्नी भतयो। के यो शैिार्नले फेरर मूखििापूर्ि र
लाजमदो िररकाले कायि गरे को अको उदाहरर् होइर्न र? यसले परमेश्वरलाई शैिार्नको अझै बढी

िर्
ृ ा गर्ने िुल्याउिँ छ, िुल्याउिँ दै र्न र? िैपतर्न शैिार्नले जस्िोसुकै प्रयास गरे पतर्न, के प्रभु येशू मूखि

हुर्नुभयो ि? प्रभु येशूले के भतर्नुभयो? (“िैँले परमप्रभु िेरा परमेश्वरको आराधर्ना गर्नूि र उहािँको
मात्र सेवा गर्नि।ू ”) के यी वचर्नहरूको व्यवहाररक अथि छ? (छ।) कस्िो प्रकारको व्यवहाररक अथि?
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हामीले शैिार्नको बोलीमा त्यसको दष्ु टिा र लाजववहीर्निालाई दे तछौं। िसथि यहद मातर्नसले

शैिार्नको आराधर्ना गर्यो भर्ने, पररर्ाम के हुर्नेछ? के तिर्नीहरूले सबै राज्जयहरूको सतपवत्त र वैभव
प्राप्ि गर्नेछर्न ्? (गर्नेछैर्नर्न ्।) तिर्नीहरूले के प्राप्ि गर्नेछर्न ्? के मार्नवजाति शैिार्नजस्िै लाजववहीर्न
र हािँसउठ्दो बतर्नेछ? (हो।) त्यसो भए तिर्नीहरू शैिार्नभतदा फरक हुर्नेछैर्नर्न ्। त्यसकारर्, प्रभु
येशूले यी वचर्नहरू भतर्नुभयो, जुर्न हरे क मार्नवजातिको लाथग महत्त्वपूर्ि छर्न ्: “िैँले परमप्रभु िेरा

परमेश्वरको आराधर्ना गर्नूि र उहािँको मात्र सेवा गर्नूि।” यसको अथि के हो भर्ने, यहद िैँले प्रभुलाई
बाहे क, परमेश्वर स्वयमलाई
्
बाहे क, अकोलाई सेवा गररस ् भर्ने, यहद िैँले हदयाबलस शैिार्नको

आराधर्ना गररस ् भर्ने, ििँ पतर्न शैिार्नजस्िै त्यही दष्ु कमिमा डुब्र्नेछस ्। त्यसपतछ ििँ शैिार्नको
लाजववहीर्निा र त्यसको दष्ु टिामा सहभागी हुर्नेछस ्, अतर्न शैिार्नले जस्िै िैँले पतर्न परमेश्वरलाई
परीक्षा गर्नेछस ् र परमेश्वरलाई आक्रमर् गर्नेछस ्। त्यसपतछ िेरो लाथग पररर्ाम के हुर्नेछ? ििँलाई

परमेश्वरले िर्
ृ ा गर्नुिहुर्नेछ, परमेश्वरले प्रहार गर्नुिहुर्नेछ, र्नास गर्नुिहुर्नेछ। कुर्नै सफलिा ववर्ना र्नै धेरै

पटक शैिार्नले प्रभु येशूलाई परीक्षा गररसकेपतछ, के त्यसले फेरर प्रयास गर्यो ि? शैिार्नले फेरर
प्रयास गरे र्न, अतर्न त्यसपतछ त्यो गयो। यसले के प्रमाखर्ि गछि ? यसले शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति,
त्यसको बदतवाइिँ, अतर्न त्यसको मूखििा र तर्नरथिकिा परमेश्वरको सामुतर्ने उल्लेख गर्नि समेि
योग्य छै र्नर्न ् भतर्ने प्रमाखर्ि गछि । प्रभु येशूले केवल िीर्न वातयले शैिार्नलाई हराउर्नुभयो, त्यसपतछ

लाजले अर्नह
ु ार दे खाउर्न र्नसकी आफ्र्नो प
ु छर लुरुतक पारे र, त्यो दगरु े र गयो, अतर्न प्रभु येशल
ू ाई

फेरर कहहल्यै परीक्षा गरे र्न। प्रभु येशूले शैिार्नको यो परीक्षालाई न्जत्र्नुभएको हुर्नाले, अब उहािँले
आफूले गर्नुिपर्ने र उहािँको अति भएका कायिलाई उहािँले सहजै जारी रातर्न सतर्नुभयो। के प्रभु येशल
ू े
यो पररन्स्थतिमा गर्नुिभएको र भतर्नुभएको सबै कुरालाई वििमार्न हदर्नमा लागू गर्ने हो भर्ने त्यसले

हरे क मार्नवजातिको लाथग कुर्नै व्यवहाररक अथि हदतछ? (हदतछ।) कस्िो प्रकारको व्यवहाररक अथि?
के शैिार्नलाई हराउर्नु सहज कुरा थथयो? के मातर्नसहरूसिँग शैिार्नको दष्ु ट प्रकृतिको बारे मा स्पष्ट

बुझाइ हुर्नुपछि ? के मातर्नसहरूसिँग शैिार्नका परीक्षाहरूको बारे मा ठीक बुझाइ हुर्नुपछि ? (हुर्नुपछि ।)
जब िैँले आफ्र्नो जीवर्नमा शैिार्नका परीक्षाहरूको अर्नुभव गछि स ्, यहद िैँले शैिार्नका दष्ु ट प्रकृतिलाई
दे तर्न सन्तथस ् भर्ने, के ििँ त्यसलाई हराउर्न सतर्नेथथर्नस ्? यहद ििँलाई शैिार्नको मूखििा र

तर्नरथिकिाको बारे मा थाहा थथयो भर्ने, के ििँ अझै पतर्न शैिार्नको पक्षमा खडा भएर परमेश्वरलाई

आक्रमर् गर्नेथथइस ्? शैिार्नको बदतवाइिँ र लाजववहीर्निा ििँ माफिि कसरी प्रकट हुतछ भतर्ने िैँले
बुखझस ् भर्ने—यहद िैँले यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहहचार्न गररस ् र बुखझस ् भर्ने—के ििँ अझै पतर्न
यसरी परमेश्वरलाई आक्रमर् र परीक्षा गर्नेथथइस ्? (होइर्न, हामी गर्नेथथएर्नौं।) तिमीहरूले के
गर्नेथथयौ? (हामीले शैिार्नको ववरुद्धमा ववद्रोह गरे र त्यसलाई धपाउर्नेथथयौं।) के यसो गर्निु सन्जलो

छ? यो सन्जलो छै र्न। यसो गर्निको लाथग, मातर्नसहरूले बारतबार प्राथिर्ना गर्नैपछि , तिर्नीहरूले
आफैलाई बारतबार परमेश्वरको अति रातर्नुपछि अतर्न आफैलाई जािँर्नुपछि । अतर्न तिर्नीहरूले

परमेश्वरको अर्नुशासर्न र उहािँको तयाय अतर्न सजाय तिर्नीहरूमाथथ आउर्न हदर्नुपछि । यसरी मात्रै
मातर्नसहरूले आफूलाई क्रर्मक रूपमा शैिार्नको धोका र तर्नयतत्रर्बाट मुति गर्नि सतर्नेछर्न ्।

अब, शैिार्नले बोलेका यी वचर्नहरूलाई हे रेर, हामी शैिार्नको सार तर्नमािर् गर्ने कुराहरूलाई
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साराांर्शि गर्नेछौं। पहहलो, सामातयिया शैिार्नको सार दष्ु ट छ भर्नेर भतर्न सककतछ, जुर्न

परमेश्वरको पववत्रिाको ववपरीि हो। शैिार्नको सार दष्ु ट छ भर्नेर म ककर्न भतछु ि? यस प्रश्र्नको
उत्तर हदर्नको लाथग, मातर्नसहरूलाई शैिार्नले जे गछि त्यसका पररर्ामहरूलाई छार्नबबर्न गर्निप
ु छि ।
शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ र तर्नयतत्रर् गछि , अतर्न मातर्नसले शैिार्नको भ्रष्ट स्वभावको

अधीर्नमा काम गछि , अतर्न ऊ शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याएका मातर्नसहरूको सांसारमा न्जउिँ छ। पत्तै र्नपाई
मार्नवजातिलाई शैिार्नले तर्नयतत्रर् गछि र आफूमा समाहहि गराउिँ छ; त्यसकारर्, मातर्नसमा

शैिार्नको भ्रष्ट स्वभाव हुतछ, जर्न
ु शैिार्नको प्रकृति हो। शैिार्नले भर्नेको र गरे को सबै कुराबाट, के
तिमीहरूले त्यसको अहङ्कार दे खक
े ा छौ? के तिमीहरूले त्यसको धोका र बदतवाइिँ दे खक
े ा छौ?
शैिार्नको अहङ्कार प्राथर्मक रूपमा कसरी दे खखतछ? के शैिार्नलाई सधैँ परमेश्वरको स्थार्न र्लर्ने

इछा हुतछ? शैिार्नले सधैँ परमेश्वरको कायि, र परमेश्वरको स्थार्नलाई ढलाएर आफ्र्नो तर्नन्ति
र्लर्न चाहतछ, िाकक मातर्नसहरूले शैिार्नलाई पछ्याऊर्न ्, साथ हदऊर्न, र आराधर्ना गरूर्न ्; शैिार्नको
अहङ्कारी प्रकृति यही र्नै हो। जब शैिार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ, तिर्नीहरूले के गर्नुिपछि

भर्नेर त्यसले तिर्नीहरूलाई सीधै भतछ र? जब शैिार्नले परमेश्वरको परीक्षा गछि , िब के त्यसले

आएर “मैले ििँलाई परीक्षा गर्नि लागेको छु, म ििँलाई आक्रमर् गर्नेछु” भर्नेर भतछ र? त्यसले

अवश्य र्नै यसो भतदै र्न। त्यसो भए, शैिार्नले कुर्न ववथधको प्रयोग गछि ? यसले प्रलोभर्नमा पाछि ,
परीक्षा गछि , आक्रमर् गछि , अतर्न पासोहरू थाप्छ, र धमिशास्त्रका खण्डहरूलाई समेि उद्धि
ृ गछि ।
शैिार्नले आफ्र्ना कुहटल उद्दे श्यहरूलाई हार्सल गर्नि र आफ्र्ना अर्भप्रायहरूलाई पूरा गर्नि ववर्भतर्न

िररकाले बोल्छ र कायि गछि । शैिार्नले यसो गरे पतछ, मातर्नसमा प्रकट हुर्ने कुराबाट के दे तर्न
सककतछ? के मातर्नसहरू पतर्न अहङ्कारी बतदै र्नर्न ् र? मातर्नसले हजारौं वषिदेखख शैिार्नको भ्रष्टिालाई
भोगेको छ, त्यसकारर् मातर्नस अहङ्कारी, धोकेबाज, दभ
ु ािवर्नापर्
ू ि, र िकिववहीर्न बर्नेको छ। यी

सबै कुराहरू शैिार्नको प्रकृतिको कारर् आएका हुर्न ्। शैिार्नको प्रकृति र्नै दष्ु ट भएको हुर्नाले, त्यसले
मातर्नसलाई यो दष्ु ट प्रकृति हदएको छ अतर्न मातर्नसमा यस दष्ु ट, भ्रष्ट स्वभाव ल्याएको छ।
त्यसकारर्, मातर्नस भ्रष्ट शैिार्नी स्वभावमा न्जउिँ छ, अतर्न शैिार्नले जस्िै, उसले परमेश्वरको ववरोध
गछि , परमेश्वरलाई आक्रमर् गछि , अतर्न उहािँको परीक्षा गछि , यहािँसतम कक मातर्नसले परमेश्वरलाई
आराधर्ना गर्नै सतदै र्न अतर्न उसिँग परमेश्वरलाई श्रद्धा गर्ने हृदय र्नै हुँदैर्न।

परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा कुरा गदाि, यो पररथचि विषय भए िापतर्न, यो त्यस्िो विषय

हो जसको बारे मा कुरा गदाि कतिपय मातर्नसहरूको लाथग यो अर्ल अमूिि र अर्ल गहर्न र तिर्नीहरूको

पहुिँचभतदा बाहहरको कुरा हन सतछ। िर थचन्तिि हुर्ने कुर्नै कारर् छै र्न। म तिमीहरूलाई परमेश्वरको
पववत्रिा के हो त्यो बझ्
ु र्न सहयोग गर्नेछु। कुर्नै पतर्न व्यन्ति कस्िो प्रकारको व्यन्ति हो भर्नेर
बुझ्र्नको लाथग, तिर्नीहरूले के गछि र्न ् अतर्न तिर्नीहरूको कायिका पररर्ामहरू के हुर्न ् सो हे र, त्यसपतछ
तिमीहरूले त्यस व्यन्तिको सारलाई दे तर्न सतर्नेछौ। के यस कुरालाई यसरी भतर्न सककतछ?
(सककतछ।) त्यसो भए, हामी पहहले यो दृन्ष्टकोर्बाट परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा सङ्गति गरौं।

शैिार्नको सार दष्ु ट छ, र मातर्नसप्रतिका शैिार्नका कायिहरू तिर्नीहरूलाई अटुट रूपमा भ्रष्ट
िल्
ु याउर्नका लाथग हुिँदै आएका छर्न ् भर्नेर भतर्न सककतछ। शैिार्न दष्ु ट छ, त्यसकारर् त्यसले भ्रष्ट
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िुल्याएका मातर्नसहरू पतर्न अवश्य र्नै दष्ु ट छर्न ्, होइर्न र? के कसैले “शैिार्न भ्रष्ट छ, िर सायद
त्यसले भ्रष्ट िुल्याएको कुर्नै व्यन्ति पववत्र छ होला” भर्नेर भतछ र? त्यो ि एउटा मजाक हुर्नेथथयो,
होइर्न र? के त्यस्िो कुरा सतभव छ ि? (छै र्न।) शैिार्न दष्ु ट छ, र त्यसको दष्ु टिार्भत्र अत्यावश्यक
र व्यवहाररक पक्ष दव
ु ै छ। यो बकतफुसे गफ मात्रै होइर्न। हामी शैिार्नलाई बदर्नाम गर्ने प्रयास

गरररहे का छै र्नौं; हामीले सत्यिा र वास्िववकिाको बारे मा सङ्गति मात्रै गरररहे का छौं। यो विषयको
वास्िववकिामा सङ्गति गदाि यसले कतिपय मातर्नसहरूलाई वा मातर्नसहरूको तर्नन्श्चि समूहलाई

चोट पर्ु याउर्न सतछ, िर यसमा कुर्नै दभ
ु ािवर्नापर्
ू ि अर्भप्राय छै र्न; सायद तिमीहरूले आज यो
सुतर्नेछौ र केही असहजिा महसुस गर्नेछौ, िर एक हदर्न चािँडै, जब तिमीहरू यसलाई पहहचार्न गर्नि

सतछौ, िब तिमीहरूले आफैलाई िर्
ृ ा गर्नेछौ, र मैले आज तिमीहरूलाई बिाएको कुरा तिमीहरूको

लाथग अत्यतिै उपयोगी र अत्यतिै बहुमूल्य रहे को तिमीहरूले अर्नुभव गर्नेछौ। शैिार्नको सार दष्ु ट
छ, त्यसकारर् के हामी शैिार्नका कायिहरूका पररर्ामहरू पतर्न अपररहायि रूपमा र्नै दष्ु ट छर्न ्, वा
कतिीमा पतर्न िी त्यसको दष्ु टिासिँग जोडडएका छर्न ् भर्नेर भतर्न सतछौं? (सतछौं।) त्यसो भए,
शैिार्नले कसरी मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ दै हहिँ ड्छ? शैिार्नले सांसारमा र मार्नवजातिको बीचमा गर्ने
दष्ु टिामध्ये, यसको कुर्न-कुर्न पक्षहरूलाई मातर्नसहरूले दे तर्न र अर्नुभूति गर्नि सतछर्न ्? के तिमीहरूले
यसको बारे मा पहहले कहहल्यै ववचार गरे का थथयौ? तिमीहरूले यसको बारे मा त्यति ववचार र्नगरे को

हुर्न सतछौ, त्यसकारर् म धेरै वटा मत
ु य बिँद
ु ाहरूलाई अति सार्नि चाहतछु। शैिार्नले प्रस्िाववि
गरे को क्रर्मक ववकासको र्सद्धातिको बारे मा सबैलाई थाहा छ, होइर्न र? यो मातर्नसले अध्ययर्न

गर्ने ज्ञार्नको क्षेत्र हो, होइर्न ि? (हो।) त्यसकारर्, शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न सुरुमा
ज्ञार्नको प्रयोग गछि अतर्न यसले तिर्नीहरूको मर्नमन्स्िष्कमा ज्ञार्न तछराउर्न यसका आफ्र्नै शैिार्नी
ववथधहरूको प्रयोग गछि । त्यसपतछ यसले ज्ञार्न, ववज्ञार्न, रहस्यमय ित्वहरू वा मातर्नसहरूले अतवेषर्
गर्नि चाहर्ने ववषयहरूसतबतधी तिर्नीहरूको चासोलाई बढाउिँ दै , मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न ववज्ञार्नको

प्रयोग गछि । मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने अरू कुराहरू भर्नेका

परतपरागि सांस्कृति र अतधववश्वास हुर्न ्, अतर्न त्यसपतछ सामान्जक चालचलर्नहरू हुर्न ्। यी सबै
कुराहरू मातर्नसहरूले आफ्र्नो दै तर्नक जीवर्नमा भोग्र्ने कुराहरू हुर्न ्, अतर्न यी सबै मातर्नसहरूकै
समीपमा अन्स्ित्वमा रहे का हुतछर्न ्; तिर्नीहरू सबै तिर्नीहरूले दे तर्ने कुराहरू, तिर्नीहरूले सत
ु र्ने

कुराहरू, तिर्नीहरूले छुर्ने कुराहरू, अतर्न तिर्नीहरूले अर्नुभव गर्ने कुराहरूसिँग जोडडएका हुतछर्न ्। हरे क
मार्नवजातिले यी कुराहरूद्वारा िेररएर आफ्र्नो जीवर्न न्जउिँ छर्न ्, तिर्नीहरूले चाहे पतर्न िीबाट उतकर्न
वा आफैलाई तिर्नबाट मत
ु ि गर्नि तिर्नीहरू सतदै र्नर्न ् भर्नेर भतर्न सककतछ। यी कुराहरूको सामुतर्ने,
मार्नवजाति वववश छ, अतर्न मातर्नसले गर्नि सतर्ने भर्नेको तिर्नीहरूद्वारा प्रभाववि हुर्नु, सङ्क्रर्मि
हुर्नु, तर्नयन्तत्रि हुर्नु र बािँथधर्नु मात्रै हो; िी कुराहरूबाट आफैलाई मुति गर्नि मातर्नस असमथि छ।
१. मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याउि शैतािले कसरी ज्ञािको प्रयोग गर्छ
सबैभन्दा पहहले, हामी ज्ञार्नको बारे मा कुरा गर्नेछौं। के ज्ञार्न भर्नेको सबैले सकारात्मक ठातर्ने

गरे को कुरा हो? मातर्नसहरूले कतिीमा पतर्न, “ज्ञार्न” भतर्ने शब्दको अथि र्नकरात्मक होइर्न,
2102

सकारात्मक हो भतर्ने सोछर्न ्। त्यसो भए, शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग ज्ञार्नको

प्रयोग गछि भर्नेर ककर्न हामी यहािँ उल्लेख गरररहे का छौं ि? के क्रर्मक ववकासको र्सद्धाति
ज्ञार्नको एउटा पक्ष होइर्न र? के तयट
ू र्नको वैज्ञातर्नक तर्नयमहरू ज्ञार्नकै भाग होइर्नर्न ् र? पथ्
ृ वीको

गुरुत्वाकषिर् बल पतर्न ज्ञार्नकै भाग हो, होइर्न र? (हो।) त्यसो भए, ककर्न मार्नवजातिलाई भ्रष्ट
िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने कुराहरूमाझ ज्ञार्नलाई सूचीकृि गररतछ? यसमा तिमीहरूको

दृन्ष्टकोर् के छ? के ज्ञार्नमा एक थोपा सत्यिा समेि हुतछ र? (हुिँदैर्न।) त्यसो भए, ज्ञार्नको सार
के हो ि? मातर्नसले प्राप्ि गर्ने सबै ज्ञार्न कुर्न आधारमा र्सककतछ? के यो क्रर्मक ववकासको
र्सद्धातिमा आधाररि छ? के मातर्नसले अतवेषर् र सङ्कलर्न गरे र हार्सल गरे को ज्ञार्न

र्नान्स्िकिामा आधाररि छै र्न र? के परमेश्वरसिँग यीमध्ये कुर्नै पतर्न ज्ञार्नको सतबतध छ? के यो

परमेश्वरलाई आराधर्ना गर्ने कायिसिँग जोडडएको छ? के यो सत्यिासिँग जोडडएको छ? (छै र्न।) त्यसो
भए, मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले कसरी ज्ञार्नको प्रयोग गछि ि? मैले भखिरै भर्नेँ, यो कुर्नै
पतर्न ज्ञार्न परमेश्वरको आराधर्ना गर्ने कायिसिँग वा सत्यिासिँग जोडडएको छै र्न। कतिपय मातर्नसहरूले

यसको बारे मा यस्िो ववचार गछि र्न ्: “सत्यिासिँग ज्ञार्नको कुर्नै सतबतध र्नहुर्न सतछ, िर यसले
मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ दै र्न।” यसबारे तिमीहरूको दृन्ष्टकोर् के छ? के व्यन्तिले आफ्र्नो खुशी
उसको आफ्र्नै हािले तर्नमािर् गर्नुिपछि भर्नेर ििँलाई ज्ञार्नले र्सकायो? के ज्ञार्नले ििँलाई मातर्नसको

तर्नयति उसको आफ्र्नै हािमा हुतछ भर्नेर र्सकायो? (र्सकायो।) यो कस्िो प्रकारको गफ हो? (यो
हदयाबलसी कुरा हो।) एकदम ठीक! यो हदयाबलसी कुरा हो! ज्ञार्न भर्नेको छलफल गर्निको लाथग
एउटा जहटल ववषय हो। ज्ञार्नको क्षेत्र ज्ञार्नभतदा बढी केही पतर्न होइर्न भर्नेर तिमीहरूले उल्लेख
गर्नि सतछौ। त्यो ि परमेश्वरलाई आराधर्ना र्नगरीकर्न अतर्न परमेश्वरले सबै थोक बर्नाउर्नुभएको हो

भतर्ने र्नबझ
ु ीकर्न त्यसैको आधारमा र्सककएको ज्ञार्नको क्षेत्र हो। जब मातर्नसहरूले यस प्रकारको

ज्ञार्नको अध्ययर्न गछि र्न ्, तिर्नीहरूले परमेश्वरको साविभौर्मकिा सबै थोकमाथथ छ भतर्ने कुरालाई
दे तदै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले परमेश्वर सबै थोकका मार्लक हुर्नुहुतछ वा उहािँले सबै थोकको व्यवस्थापर्न
गरररहर्नुभएको छ भतर्ने कुरालाई दे तदै र्नर्न ्। बरु, तिर्नीहरूले अटुट रूपमा ज्ञार्नको क्षेत्रलाई
अर्नुसतधार्न र अतवेषर् मात्रै गछि र्न ्, अतर्न ज्ञार्नकै आधारमा उत्तरहरूको खोजी मात्रै गछि र्न ्। िर,
मातर्नसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास र्नगरी अर्नस
ु तधार्न मात्रै गछि र्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले कहहल्यै पतर्न

सािँचो उत्तरहरू भेट्टाउर्नेछैर्नर्न ् भतर्ने कुरा सािँचो होइर्न र? ज्ञार्नले ििँलाई हदर्ने भर्नेको जीववका,
जाथगर, आतदार्नी मात्रै हो, िाकक ििँ भोकै बस्र्न र्नपरोस ्; िर यसले ििँलाई कहहल्यै पतर्न परमेश्वरलाई
आराधर्ना गर्ने िुल्याउर्नेछैर्न, अतर्न यसले ििँलाई दष्ु टिाबाट कहहल्यै अलग रातर्नेछैर्न। िैँले ज्ञार्नको
जति धेरै अध्ययर्न गछि स ्, त्यति र्नै बढी परमेश्वरको ववरुद्धमा ववद्रोह गर्ने, िेरा अध्ययर्नहरूमा

परमेश्वरलाई अध्ययर्नको ववषय बर्नाउर्ने, परमेश्वरलाई परीक्षा गर्ने, र परमेश्वरको ववरोध गर्ने िेरो

इछा हुर्नेछ। त्यसैले, अहहले हामी ज्ञार्नले मातर्नसहरूलाई के र्सकाइरहे को छ भतर्ने दे तछौं? यो
सबै शैिार्नको र्सद्धाति हो। के भ्रष्ट मातर्नसहरूका बीचमा शैिार्नले फैलाएको अन्स्ित्वका र्सद्धाति
र तर्नयमहरूले सत्यिासिँग कुर्नै सतबतध रातछर्न? सत्यिासिँग तिर्नीहरूको कुर्नै सतबतध छै र्न, र

वास्िवमा, िी सत्यिाभतदा ववपरीि छर्न ्। मातर्नसहरू प्रायजसो भतर्ने गछि र्न ्, “जीवर्न चलायमार्न
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छ” र “भाि स्टील हो भर्ने मातर्नस फलाम, एक छाक र्नखािँदा जार्न खोज्जछ प्रार्”; यस्िा भर्नाइहरू

के हुर्न ् ि? िी भ्रम हुर्न ्, अतर्न तिर्नलाई सुतदा हदतक लागेर आउिँ छ। मातर्नसको िथाकथथि ज्ञार्नमा,
शैिार्नले तर्नकै र्नै त्यसको न्जउर्ने र्सद्धाति र त्यसका सोचाइ हार्लहदएको हुतछ। अतर्न शैिार्नले
यसो गर्ने क्रममा, मातर्नसले परमेश्वरको अन्स्ित्वलाई इतकार गर्नि, सबै थोकमाथथ र मातर्नसको

भाग्यमाथथको परमेश्वरको प्रभुत्वलाई इतकार गर्नि सकोस ् भर्नेर त्यसले मातर्नसलाई त्यसको सोचाइ,
र्सद्धाति, र दृन्ष्टकोर् अपर्नाउर्ने िुल्याउिँ छ। त्यसकारर् मातर्नसले प्रगतिको अध्ययर्न गर्ने क्रममा

र उसले अझै बढी ज्ञार्न प्राप्ि गर्ने क्रममा, उसले परमेश्वरको अन्स्ित्व अस्पष्ट भएको अर्नभ
ु व
गछि , र परमेश्वर अन्स्ित्वमा हुर्नुहुतछ भतर्ने समेि उसले अर्नुभव गर्निछोड्छ। शैिार्नले मातर्नसको
मर्नमा दृन्ष्टकोर्, धारर्ा, र ववचारहरू थवपहदएको हुर्नाले, के मातर्नस यही प्रकक्रयाको अवथधमा
भ्रष्ट बतदै र्न र? (बतछ।) अब मातर्नसले आफ्र्नो जीवर्नलाई केमा आधाररि गछि ? के ऊ सािँचै यही
ज्ञार्नको आधारमा न्जइरहे को हुतछ? होइर्न; मातर्नसले आफ्र्नो जीवर्न यो ज्ञार्नर्भत्र लुकेका शैिार्नका

ववचार, दृन्ष्टकोर् र र्सद्धातिहरूमा आधाररि गरररहे को हुतछ। मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने
शैिार्नको अत्यावश्यक कायि यहीँ र्नै हुतछ; यो शैिार्नको लक्ष्य र मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने त्यसको
ववथध दव
ु ै हो।

हामी ज्ञार्नको सबैभतदा सिही पक्षलाई सतबोधर्न गदै सुरु गर्नेछौं। के भाषाहरूका व्याकरर् र

शब्दहरूले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्न सतछ ि? के शब्दहरूले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्न

सतछ ि? (सतदै र्न।) शब्दहरूले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ दै र्नर्न ्; िी ि मातर्नसहरूले बोल्र्नको

लाथग प्रयोग गर्ने साधर्न हुर्न ् र िी मातर्नसहरूले परमेश्वरसिँग कुराकार्नी गर्ने साधर्न पतर्न हुर्न ्,
वििमार्नमा, परमेश्वरले भाषा र शब्दहरूद्वारा र्नै मातर्नसहरूसिँग कुराकार्नी गर्नुिहुतछ भतर्ने कुरालाई
उल्लेख गरररहर्नु र्नपलाि। िी साधर्नहरू हुर्न ्, अतर्न िी अत्यावश्यक कुराहरू हुर्न ्। एक जोड एक दई
ु
हुतछ, र दई
ु गुर्ा दई
ु चार हुतछ; के यो ज्ञार्न होइर्न र? िर के यसले ििँलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न
सतछ? यो आम ज्ञार्न हो—यो एक तर्नन्श्चि ढािँचा हो—र यसले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न

सतदै र्न। त्यसो भए कस्िो प्रकारको ज्ञार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ? भ्रष्ट िुल्याउर्ने ज्ञार्न
भर्नेको शैिार्नका दृन्ष्टकोर् र ववचारहरूसिँग र्मथश्रि भएको ज्ञार्न हो। शैिार्नले ज्ञार्नको माध्यमद्वारा

यी दृन्ष्टकोर् र ववचारहरूलाई मार्नवजातिमा हार्लहदर्न खोज्जछ। उदाहरर्को लाथग, कुर्नै तर्नबतधमा,
र्लखखि शब्दहरू आफै गलि हुिँदैर्नर्न ्। लेखकले लेख लेतदा जुर्न दृन्ष्टकोर् र अर्भप्रायले लेतछ
त्यसमा, र साथसाथै तिर्नीहरूको ववचारको ववषयवस्िुमा समस्या हुतछ। यी कुराहरू आत्माका

कुराहरू हुर्न ्, अतर्न तिर्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न सतछर्न ्। उदाहरर्को लाथग, यहद िैँले
टे र्लर्भजर्न कायिक्रम हे रररहे को थथइस ् भर्ने, यसका के-कस्िा कुराहरूले मातर्नसहरूको दृन्ष्टकोर्लाई
पररवििर्न गर्नि सतछर्न ्? के कलाकारले जे भतछ त्यसले, शब्दहरू स्वयमले
् मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट

िुल्याउर्न सतछर्न ्? (सतदै र्नर्न ्।) के-कस्िा कुराहरूले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छर्न ्? कायिक्रमको
मूल ववचार र ववषयवस्िुले यसो गर्नि गछि , जसले तर्नदे शकको दृन्ष्टकोर्हरूलाई प्रतितर्नथधत्व गछि ।

यी दृन्ष्टकोर्हरूमा रहे को जार्नकारीले मातर्नसहरूको हृदय र मर्नलाई बहकाउर्न सतछ। त्यस्िै हो

तर्न होइर्न र? मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्न शैिार्नले ज्ञार्नको प्रयोग गछि भतर्नेसतबतधी मेरो
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छलफलमा मैले केलाई उल्लेख गरररहे को छु सो अब तिमीहरूलाई थाहा भयो। तिमीहरूले गलि

रूपमा बुझ्र्नेछैर्नौ, होइर्न ि? त्यसकारर् अकोपटक िैँले उपतयास वा तर्नबतध पढ्दा, के िैँले र्लखखि

शब्दहरूमा व्यति गररएका ववचारहरूले मार्नवजातिलाई भ्रष्ट िल्
ु याउिँ छर्न ् कक मार्नवजातिमा योगदार्न

हदतछर्न ् भर्नी मूल्याङ्कर्न गर्नि सतछस ्? (सतछु, थोरै हदसतम।) यो बबस्िारै अध्ययर्न र अर्नुभव
गर्नुिपर्ने कुरा हो, र यो िुरुतिै सहज रूपमा बुखझर्ने कुरा होइर्न। उदाहरर्को लाथग, ज्ञार्नको क्षेत्र
अर्नुसतधार्न गर्ने वा अध्ययर्न गर्ने क्रममा, ज्ञार्नका कतिपय सकारात्मक पक्षहरूले मातर्नसहरूलाई

तिर्नीहरू के कुराबाट अलग बस्र्नुपछि भतर्ने कुरा जातर्न सक्षम िल्
ु याउिँ दै , त्यस क्षेत्रको आधारभि
ू

ज्ञार्न बुझ्र्न सहायिा गर्नि सतछ। उदाहरर्को लाथग, “ववद्युि ्” लाई र्लऊिँ—यो ज्ञार्नको एउटा क्षेत्र
हो, होइर्न र? ववद्युिले मातर्नसहरूलाई झट्का लगाउर्न र चोट पुर्याउर्न सतछ भतर्ने ििँलाई थाहा

थथएर्न भर्ने, के ििँ अज्ञार्नी हुर्नेथथइर्नस ् र? िर िैँले ज्ञार्नको यो क्षेत्रलाई बुखझसकेपतछ, ववद्युिीय
करे तट बग्र्ने वस्िुहरूलाई छुर्ने बारे मा ििँ लापरवाह हुर्नेछैर्नस ्, अतर्न ववद्युिको प्रयोग कसरी गर्ने
भतर्ने बारे मा ििँलाई थाहा हुर्नेछ। यी दव
ु ै सकारात्मक कुराहरू हुर्न ्। ज्ञार्नले कसरी मातर्नसहरूलाई
भ्रष्ट िुल्याउिँ छ भतर्ने ववषयमा हामीले के छलफल गदै आइरहे का थथयौं भतर्ने बारे मा के ििँ अब

स्पष्ट छस ्? सांसारमा ववर्भतर्न प्रकारका ज्ञार्न अध्ययर्न गररतछ, र तिर्नलाई आफ्र्नो लाथग अलग
गर्निको लाथग तिमीहरूले आफै समय तर्नकाल्र्नुपछि ।

२. मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याउि शैतािले कसरी ववज्ञािको प्रयोग गर्छ
ववज्ञार्न के हो? के हरे क व्यन्तिले आफ्र्नो मर्नमा ववज्ञार्नलाई उच आदरको साथ हे र्ने र

अत्यतिै गहर्न ठातर्ने गदै र्नर्न ् र? ववज्ञार्नलाई उल्लेख गदाि, के मातर्नसहरूले यस्िो अर्नुभव गदै र्नर्न ्
र: “यो सविसाधारर् मातर्नसहरूको पहुिँचभतदा बाहहरको कुरा हो; यो वैज्ञातर्नक शोधकिाि वा
ववशेषज्ञहरूले मात्रै छुर्न सतर्ने ववषय हो; हामीजस्िा साधारर् मातर्नसहरूसिँग यसको कुर्नै सतबतध
हुिँदैर्न”? के सविसाधारर् मातर्नसहरूसिँग यसको कुर्नै सतबतध हुतछ? (हुतछ।) मातर्नसलाई भ्रष्ट
िुल्याउर्न शैिार्नले कसरी ववज्ञार्नको प्रयोग गछि ? यहािँको हाम्रो छलफलमा, हामी मातर्नसहरूले

आफ्र्नो जीवर्नमा बारतबार भोग्र्ने कुराहरूका बारे मा मात्रै कुरा गर्नेछौं, र अरू ववषयहरूलाई बेवास्िा

गर्नेछौं। “वांशार्”ु भतर्ने एउटा शब्द छ। के तिमीहरूले यसको बारे मा सुर्नेका छौ? तिमीहरू यो
शब्दप्रति पररथचि छौ, छै र्नौ ि? के ववज्ञार्नद्वारा र्नै वांशार्ु पत्ता लगाइएको थथएर्न र? मातर्नसहरूको

लाथग वांशार्ुले खास के अथि हदतछ? के तिर्नले मातर्नसहरूलाई शरीर रहस्यमय कुरा हो भतर्ने
अर्नुभव गराउिँ दै र्न र? जब मातर्नसहरूलाई यो ववषयमा पररथचि गराइतछ, के त्यस्िा मातर्नसहरू

हुर्नेछैर्नर्न ् र, जो झर्न ्-झर्न ् बढी जातर्न र थप वववरर् पाउर्न चाहतछर्न ्, ववशेष गरी, न्जज्ञासु
मातर्नसहरू? यी न्जज्ञासु मातर्नसहरूले यस ववषयमा आफ्र्नो ऊजाि केन्तद्रि गर्नेछर्न ् र तिर्नीहरूसिँग
अरू काम र्नहुिँदा, तिर्नीहरूले यसकै बारे मा थप जातर्नका लाथग पस्
ु िक-पन्ु स्िकामा र इतटरर्नेटमा
जार्नकारीको खोजी गर्नेछर्न ्। ववज्ञार्न के हो ि? सरल रूपमा भतदा, ववज्ञार्न भर्नेको मातर्नस न्जज्ञासु

भएका कुराहरू, अज्ञाि कुराहरू, अतर्न परमेश्वरले र्नबिाउर्नुभएका कुराहरूबारे का ववचार र
र्सद्धातिहरू हुर्न ्; ववज्ञार्न भर्नेको मातर्नसले अतवेषर् गर्नि चाहर्ने रहस्यहरूबारे का ववचार र
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र्सद्धातिहरू हुर्न ्। ववज्ञार्नको क्षेत्र के हो ि? तिमीहरूले यो अर्ल वह
ृ ि ् छ भर्नेर भतर्न सतछौ;
मातर्नसको रुथच जुर्न कुरामा छ उसले िी हरे कलाई अर्नुसतधार्न र अध्ययर्न गछि । ववज्ञार्न भर्नेको
तयर्नै कुराहरूको बारे मा वववरर् र तर्नयमहरू अर्नुसतधार्न गर्निु र स्वीकायि र्सद्धातिहरूलाई अति

सार्नुि हो, जसले सबैलाई “यी वैज्ञातर्नकहरू वास्िवमै सार्नदार छर्न ्! तिर्नीहरूलाई यी कुराहरू बुझ् र्न
चाहहर्ने धेरै कुरा थाहा छ!” भर्नी सोर्ने िुल्याउिँ छ। वैज्ञातर्नकहरूप्रति तिर्नीहरूसिँग धेरै र्नै सतमार्न

हुतछ, हुिँदैर्न ि? ववज्ञार्नको अर्नुसतधार्न गर्ने मातर्नसहरू, तिर्नीहरूको दृन्ष्टकोर् कस्िो हुतछ ि?
के तिर्नीहरूले ब्रह्माण्डको अर्नस
ु तधार्न गर्नि, तिर्नीहरूको रुथचको क्षेत्रका रहस्यमय कुराहरूको
अर्नुसतधार्न गर्नि चाहिँदैर्नर्न ् र? यसको अन्तिम पररर्ाम के हुतछ ि? कतिपय ववज्ञार्नमा,
मातर्नसहरूले अर्नुमार्नको आधारमा तर्नष्कषि तर्नकाल्छर्न ्, अतर्न अरूमा तर्नष्कषिहरू तर्नकाल्र्नको लाथग
तिर्नीहरू मार्नव अर्नुभवहरूमा भर पछि र्न ्। ववज्ञार्नको अझै अरू क्षेत्रहरूमा, ऐतिहार्सक र पष्ृ ठभू र्म
अवलोकर्नहरूका आधारमा मातर्नसहरूले तर्नष्कषि तर्नकाल्छर्न ्। के यो यस्िै हो तर्न, होइर्न ि? त्यसो
भए, ववज्ञार्नले मातर्नसहरूको लाथग के गछि ि? ववज्ञार्नले मातर्नसहरूलाई भौतिक सांसारमा भएका

वस्िुहरूलाई दे तर्ने िुल्याउर्ने, र मातर्नसको न्जज्ञासालाई मेटाउर्ने काम मात्रै गछि , िर यसले

मातर्नसलाई परमेश्वरले कुर्न तर्नयमहरूद्वारा सबै कुराहरूमा प्रभुत्व रातर्नुहुतछ सो दे ख्न सक्षम

िुल्याउिँ दै र्न। मातर्नसले ववज्ञार्नमा उत्तरहरू भेट्टाउिँ छ भतर्ने दे खखतछ, िर िी उत्तरहरू बुझ्र्न गाह्रो
हुतछ र त्यसले अस्थाई सतिन्ु ष्ट मात्रै ल्याउिँ छ, जर्न
ु मातर्नसको हृदयलाई भौतिक सांसारमा सीर्मि
गर्ने सतिुन्ष्ट हो। मातर्नसले आफूहरूले ववज्ञार्नबाट उत्तरहरू प्राप्ि गरे को अर्नुभव गछि , त्यसकारर्

जुर्नसुकै समस्याहरू पैदा भए पतर्न त्यस समस्यालाई प्रमाखर्ि गर्नि र स्वीकार गर्निको लाथग

तिर्नीहरूले आफ्र्ना वैज्ञातर्नक दृन्ष्टकोर्हरू प्रयोग गछि र्न ्। मातर्नसको हृदय यति हदसतम ववज्ञार्नको
पकड र प्रलोभर्नमा पछि कक ऊसिँग परमेश्वरलाई थचतर्ने, परमेश्वरको आराधर्ना गर्ने, अतर्न सबै

कुराहरू उहािँबाट र्नै आउिँ छ अतर्न उत्तरहरूको लाथग मातर्नसले उहािँलाई र्नै हे र्नुिपछि भर्नी ववश्वास गर्ने
मर्न र्नै हुिँदैर्न। के यो यस्िै होइर्न ि? व्यन्तिले ववज्ञार्नमा जति धेरै ववश्वास गछि , तिर्नीहरू त्यति
र्नै धेरै मूखि बतछर्न ् अतर्न तिर्नीहरूले हरे क कुराको वैज्ञातर्नक समाधार्न हुतछ, अर्नुसतधार्नले जुर्नसुकै

समस्यालाई पतर्न समाधार्न गर्निसतछ भतर्ने ववश्वास गछि र्न ्। तिर्नीहरूले परमेश्वरको खोजी गदै र्न र्न ्
र तिर्नीहरूले उहािँ अन्स्ित्वमा हुर्नुहुतछ भतर्ने ववश्वास गदै र्नर्न ्; धेरै वषिसतम परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने
कतिपय मातर्नसहरूले समेि लहडमा आएर ब्यातटे ररयाको अर्नुसतधार्न गर्नि वा कुर्नै समस्याको
उत्तरको लाथग केही जार्नकारीको खोजी

गर्नि थाल्र्नेछर्न ्। त्यस्िा मातर्नसहरूले

सत्यिाको

दृन्ष्टकोर्बाट समस्याहरूलाई हे दैर्नर्न ् र धेरैजसो अवस्थाहरूमा, समस्याहरूको समाधार्न गर्निको

लाथग तिर्नीहरू वैज्ञातर्नक दृन्ष्टकोर्हरू वा ज्ञार्न वा वैज्ञातर्नक समाधार्नहरूमा भर पर्न ्ि चाहतछर्न ;्
तिर्नीहरू परमेश्वरमा भर पदै र्नर्न ् र तिर्नीहरूले परमेश्वरको खोजी गदै र्नर्न ्। के यस्िा मातर्नसहरूले

हृदयमा परमेश्वरलाई राखेका हुतछर्न ्? (हुिँदैर्नर्न ्।) ववज्ञार्नको अध्ययर्न गरे जस्िै परमे श्वरको
अर्नुसतधार्न गर्नि चाहर्ने कतिपय मातर्नसहरू समेि छर्न ्। उदाहरर्को लाथग, धेरै धार्मिक ववशेष ज्ञहरू
छर्न ्, जसले जहाज अडडएको पवििमा गएर जहाजको अन्स्ित्वलाई प्रमाखर्ि गरे का छर्न ्। िर

जहाजको स्वरूपमा तिर्नीहरूले परमेश्वरको अन्स्ित्वलाई दे तदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूले कथा र इतिहासमा
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मात्रै ववश्वास गछि र्न ्; यो तिर्नीहरूको वैज्ञातर्नक अर्नुसतधार्न र भौतिक सांसारको अध्ययर्नको

पररर्ाम हो। चाहे त्यो सूक्ष्मजीव ववज्ञार्न होस ,् खगोल ववज्ञार्न होस ् वा भूगोल होस, यहद िैँले
भौतिक कुराहरूको अर्नुसतधार्न गररस ् भर्ने, िैँले परमेश्वर अन्स्ित्वमा हुर्नुहुतछ वा सबै कुरामाथथ
उहािँको साविभौर्मकिा छ भतर्ने कुरालाई तर्नधािररि गर्ने पररर्ाम कहहल्यै पतर्न भेट्टाउर्नेछैर्नस ्।
त्यसो भए ववज्ञार्नले मातर्नसको लाथग के गछि ि? के यसले मातर्नसलाई परमेश्वरबाट अलग
गदै र्न र? के यसले मातर्नसहरूलाई परमेश्वरलाई केवल अध्ययर्नहरूमा सीर्मि गर्ने िुल्याउिँ दै र्न

र? के यसले मातर्नसहरूलाई परमेश्वरको अन्स्ित्वको बारे मा अझै बढी शङ्कालु बर्नाउिँ दै र्न र?
(बर्नाउिँ छ।) त्यसो भए मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले कसरी ववज्ञार्नको प्रयोग गछि

ि? के शैिार्नले मातर्नसहरूलाई धोका हदर्न र तिर्नीहरूलाई सुस्ि बर्नाउर्नको लाथग वैज्ञातर्नक
तर्नष्कषिहरूको प्रयोग गर्नि , अतर्न तिर्नीहरूले परमेश्वरको अन्स्ित्वको खोजी र्नगरूर्न ् वा त्यसमा

ववश्वास र्नगरूर्न ् भर्नेर मातर्नसहरूको हृदयलाई पकक्ररातर्नको लाथग अस्पष्ट उत्तरहरूको प्रयोग गर्नि
चाहिँ दैर्न र? (चाहतछ।) यही कारर्ले शैिार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने मागिहरूमध्ये एउटा
ववज्ञार्न हो भर्नेर म भतछु।

३. मानिसलाई भ्रष्ट तल्
ु याउि शैतािले कसरी परम्परागत संस्कृनतको प्रयोग गर्छ
परतपरागि सांस्कृतिको भागको रूपमा र्लइर्ने कुराहरू धेरै छर्न ् कक छै र्नर्न ्? (छर्न ्।) यो

“परतपरागि सांस्कृति” को अथि के हो? कतिले भतछर्न ्, यो पुखािहरूदे खख चल्दै आएको कुरा हो—यो
एउटा पक्ष हो। प्रारतभदे खख र्नै, जीवर्नका शैलीहरू, रीतिररवाज, भर्नाइ र तर्नयमहरूलाई पररवारहरू,

प्रजािीय समूहहरू र सतपूर्ि मार्नवजातिमा समेि हस्िातिरर् गररिँदैआएका छन ्, र िी मातर्नसहरूको

ववचारहरूमा बर्ससकेका छर्न ्। मातर्नसहरूले तिर्नलाई तिर्नीहरूको जीवर्नको अर्भतर्न भाग ठातछर्न ्
र िी जीवर्नकै भाग हुर्न ् जस्िै गरी पालर्न गदै तिर्नलाई तर्नयमहरू र्नै मातछर्न ्। वास्िवमा,
तिर्नीहरूले यी कुराहरूलाई कहहल्यै पररवििर्न गर्नि वा त्याग्र्न चाहिँदैर्नर्न ्, ककर्नभर्ने िी तिर्नीहरूका
वपिापुखािहरूबाट चल्दै आएका थथए। परतपरागि सांस्कृतिका अरू पक्षहरू पतर्न छर्न ् जुर्न मातर्नसहरूको
मेरुदण्डमै गाडडएर रहे का छर्न ्, जस्िै कतफ्युर्सयस र मेन्तसयसबाट हस्िातिरर् गररिँदैआएका

कुराहरू, र थचतर्नयािँ िाओवाद र कतफ्युर्सयसवादले मातर्नसहरूलाई र्सकाउर्ने कुराहरू। के यो यस्िै
हो तर्न, होइर्न ि? परतपरागि सांस्कृतिमा के-कस्िा कुराहरू समावेश हुतछर्न ्? के यसमा मातर्नसहरूले
मर्नाउर्ने चाडपविहरू पछि र्न ्? उदाहरर्को लाथग: वसति पवि, लालहटर्न पवि, थचहार्न बढार्ने हदवस,

ड्र्यागर्न-डुङ्गा पवि, साथै भूिप्रेि पवि र मध्य-शरद पवि। कतिपय पररवारहरूले िरको वद्
ृ ध-वद्
ृ धा
तर्नन्श्चि उमेरमा पुग्दा, वा बचा एक महहर्ना वा एक सय हदर्नको उमेरमा पुग्दा समेि उत्सव

मर्नाउिँ छर्न ्। अनन आहद इत्याहद कुराहरू छर्न ्। यी सबै परतपरागि चाडपविहरू हुर्न ्। के यी
चाडपविहरूमा परतपरागि सांस्कृति अतितर्निहहि छै र्न र? परतपरागि सांस्कृतिको मल
ू -ित्व के हो?

के परमेश्वरलाई आराधर्ना गर्ने कायिसिँग यसको कुर्नै सतबतध छ? के मातर्नसहरूलाई सत्यिाको
अभ्यास गर्नि लगाउर्नुसिँग यसको कुर्नै सतबतध छ? के मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई बर्लदार्न
चढाउर्नको लाथग, परमेश्वरको वेदीमा गएर उहािँका र्शक्षाहरू प्राप्ि गर्निको लाथग कुर्नै चाडपविहरू
2107

छर्न ्? के यस्िा कुर्नै चाडपवि छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) यी सबै चाडपविमा मातर्नसहरूले के गछि र्न ्? आधुतर्नक
समयमा तिर्नलाई खार्ने, वपउर्ने, र रमाइलो गर्ने समयको रूपमा हे ररतछ। परतपरागि सांस्कृतिको

अतितर्निहहि स्रोि के हो? परतपरागि सांस्कृति कोबाट आउिँ छ? (शैिार्नबाट।) यो शैिार्नबाट आउिँ छ।
यी परतपरागि चाडपविहरूका पछाडड, शैिार्नले मातर्नसको मर्नमन्स्िष्कमा तर्नन्श्चि कुराहरू

िुसाइहदतछ। यी कुराहरू के-के हुर्न ्? मातर्नसहरूले आफ्र्ना वपिापुखािको स्मरर् गर्ने कुरा तर्नन्श्चि
गर्नुि—के िीमध्ये एउटा त्यही हो? उदाहरर्को लाथग, थचहार्न बढार्ने हदवसमा, मातर्नसहरूले थचहार्नहरू

सफा गछि र्न ् र तिर्नीहरूलाई र्नबबसिर्नको लाथग, तिर्नीहरूका वपिापख
ु ािलाई बर्लदार्न चढाउिँ छर्न ्। यसको
साथै, शैिार्नले मातर्नसहरूले दे शभति बतर्ने कुरा स्मरर् गरूर्न ् भतर्ने सुतर्नन्श्चि गछि , जसको एउटा
उदाहरर् ड्र्यागर्न-डुङ्गा पवि हो। मध्य शरद पविचाहहिँ केसिँग सतबन्तधि छ? (पररवारको पुर्नर्मिलर्न।)
पररवारको पुर्नर्मिलर्नको पष्ृ ठभूर्म के हो? यसको कारर् के हो? यो भावर्नात्मक रूपमा सांचार गर्नि

र जोडडर्नको लाथग हो। अवश्य र्नै, चाहे यो र्नयािँ वषिको पूखर्िमाको रािको पवि होस ् वा लालहटर्न
पवि होस ्, यी चाडपविहरू मातर्नुपछाडडका कारर्हरूलाई व्यातया गर्ने ववर्भतर्न िररका छर्न ्। यी

कारर्हरूलाई व्यन्तिले जसरी व्यातया गरे िापतर्न, िी हरे क र्नै तिर्नीहरू परमेश्वरबाट टाढा जाऊर्न ्
अतर्न परमेश्वर हुर्नुहुतछ भतर्ने र्नजार्नूर्न ्, र तिर्नीहरूले कक ि आफ्र्ना वपिापुखािलाई कक ि शैिार्नलाई
बर्लदार्न चढाऊर्न ्, वा तिर्नीहरूको दे हका इछाहरूका खातिर खाऊर्न ्, वपऊर्न ्, र रमाइलो गरूर्न ् भर्नेर
मातर्नसहरूको मर्नमन्स्िष्कमा त्यसको दशिर्न र त्यसको सोचाइ िस
ु ाउर्ने शैिार्नको िररका हो। यी
हरे क चाडपविहरू मर्नाउर्ने क्रममा, शैिार्नका ववचार र दृन्ष्टकोर्हरूले मातर्नसहरूको मर्नमन्स्िष्कमा

थाहै र्नपाई गहहरो जरा गाड्छर्न ्। जब मातर्नसहरू चालीस, पचासको दशक वा त्योभतदा बढी उमेरका

हुतछर्न ्, शैिार्नका यी ववचार र दृन्ष्टकोर्हरूले तिर्नीहरूको हृदयमा पहहले र्नै गहहरो जरा गाडडसकेको
हुतछ। यसको साथै, यी ववचारहरू सही हुन ् कक गलि, कुर्नै र्भतर्निा र्नछुट्टयाईकर्न र कुर्नै सांदेह
र्नगरीकर्न, तिर्नलाई अको पुस्िामा हस्िातिरर् गर्निको लाथग मातर्नसहरूले सतदो प्रयास गछि र्न ्। यो
यस्िै हो तर्न, होइर्न र? (हो।) परतपरागि सांस्कृति र यी चाडपविहरूले कसरी मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट
िुल्याउिँ छ? तिमीहरूलाई थाहा छ? (मातर्नसहरू यी परतपराहरूका तर्नयमहरूको बतधर्न र पररथधमा

पछि र्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरूमा परमेश्वरलाई खोज्जर्ने समय वा ऊजाि र्नै हुिँदैर्न।) यो एउटा पक्ष हो।
उदाहरर्को लाथग, र्नयािँ वषिको पखू र्िमा पवि सबैले मर्नाउिँ छर्न ्—यहद िैँले मर्नाइर्नस ् भर्ने, के ििँलाई
दःु ख लाग्दै र्न र? के िैँले िेरो हृदयमा रातर्ने कुर्नै अतधववश्वासहरू छर्न ्? सायद ििँलाई यस्िो लाग्छ
होला, “मैले र्नयािँ वषि मर्नाइर्निँ, र र्नयािँ वषिको पूखर्िमा र्नै खराब हदर्न भयो भर्ने, के बािँकी पूरै वषि

खराब हुिँदैर्न र”? के ििँ असहज र अर्ल डराएको महसुस गदै र्नस ् र? त्यस्िा मातर्नसहरू पतर्न छर्न ्
जसले वषौंदे खख आफ्र्ना वपिापख
ु ािलाई बर्लदार्न चढाएका छै र्नर्न ् र जसले सपर्नामा अचार्नक एक
जर्ना मि
ृ क मातर्नसले पैसा मागेको दे तछर्न ्। तिर्नीहरूलाई कस्िो महसुस हुतछ? “मररसकेको यो
व्यन्तिलाई पैसा चाहहएको रहे छ, कति दःु खको कुरा! म तिर्नीहरूका लाथग कागजका केही रकम

जलाउर्नेछु। यहद मैले त्यसो गररर्न भर्ने, त्यो ठीक हुर्नेछैर्न। यसले हामी न्जउिँ दाहरूलाई समस्या
हदर्न सतछ—दशा कहहले लाग्छ, कसले भतर्न सतछ र?” तिर्नीहरूसिँग आफ्र्नो हृदयमा डर र थचतिाको
यो सार्नो बादल सधैँ र्नै हुतछ। कसले तिर्नीहरूलाई यसरी थचतिा गराउिँ छ? (शैिार्नले।) यो थचतिाको
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स्रोि शैिार्न र्नै हो। के मातर्नसलाई शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याउर्ने िररकाहरूमध्ये एउटा यही होइर्न र?

ििँ आश्चयिचककि भई त्यसप्रति समवपिि र राजी बर्न ् भर्नेर ििँलाई तर्नयतत्रर् गर्नि, ििँलाई धतकी
हदर्न, र ििँलाई बतधर्नमा पार्नि यसले फरक-फरक माध्यम र बहार्नाहरूको प्रयोग गछि ; शैिार्नले

मातर्नसलाई यसरी र्नै भ्रष्ट िुल्याउिँ छ। प्रायजसो जब मातर्नसहरू कमजोर हुतछर्न ् वा जब
तिर्नीहरूलाई पररन्स्थतिको बारे मा स्पष्ट ज्ञार्न हुिँदैर्न, िब तिर्नीहरूले लापरवाहीको साथ कुर्नै
बेवकुफी काम गछि र्न ्; अथािि ्, तिर्नीहरू अर्नजार्नमा शैिार्नको पकडमा पछि र्न ् अतर्न अचेिर्न रूपमा

काम गर्नि सतछर्न ्, तिर्नीहरूले आफूले के गदै छु भतर्ने समेि थाहै र्नपाई काम गर्नि सतछर्न ्।
शैिार्नले मातर्नसलाई यसरी र्नै भ्रष्ट िुल्याउिँ छ। अहहले गहहरो गरी जरा गाडेको परतपरागि

सांस्कृतिबाट टाढा हुर्न अतर्नछुक केही मातर्नसहरू पतर्न छर्न ्, जसले यसलाई त्याग्र्नै सतदै र्नर्न ्।
ववशेष गरी, तिर्नीहरू कमजोर र तर्नन्ष्क्रय हुिँदा तिर्नीहरूले आफ्र्नो हृदयमा सहजिा ल्याउर्नको

लाथग यस्िा चाडपविहरू मर्नाउर्ने इछा गछि र्न ् र तिर्नीहरूले यसरी शैिार्नलाई भेट्र्न र शैिार्नलाई
फेरर सतिुष्ट िुल्याउर्न चाहतछर्न ्। परतपरागि सांस्कृतिको पष्ृ ठभूर्म के हो? के यी दृश्यहरूको

पछाडड शैिार्नको कालो हािले िारहरू िातर्नरहे को हुतछ? के शैिार्नको दष्ु ट प्रकृतिले चालबाजी र
तर्नयतत्रर् गरररहे को हुतछ? के यी सबै कुरालाई शैिार्नले प्रभाव पारररहे को हुतछ? (हुतछ।) जब
मातर्नसहरू परतपरागि सांस्कृतिमा न्जउिँ छर्न ् र यस प्रकारका परतपरागि चाडपविहरू मातछर्न ्, िब
के यो त्यही वािावरर् हो जसमा तिर्नीहरूलाई शैिार्नले मख
ू ि र भ्रष्ट िल्
ु याउिँ छ, र यसको साथै,
तिर्नीहरू शैिार्नद्वारा मूखि बतर्नर्न र भ्रष्ट िुल्याइर्न पाउिँ दा खुशी हुतछर्न ् भर्नेर भतर्न सककतछ?
(सककतछ।) यो तिमीहरू सबैले स्वीकार गर्ने, तिमीहरू सबैले जार्नेको कुरा हो।
४. मानिसलाई भ्रष्ट तल्
वासको प्रयोग गर्छ
ु याउि शैतािले कसरी अन्धववश्
तिमीहरू “अतधववश्वास” भतर्ने शब्दप्रति पररथचि छौ, होइर्न ि? अतधववश्वास र परतपरागि

सांस्कृतिको बीचमा केही सतबतधहरू छर्न ्, िर आज हामी तिर्नको बारे मा कुरा गर्नेछैर्नौं। बरु, म

सबैभतदा प्रचर्लि अतधववश्वासहरूको बारे मा छलफल गर्नेछु: जोखर्ना हे र्ने, भववष्य-बिाउर्ने, धूप
बाल्र्ने र बुद्धको पूजा गर्ने। कतिपय मातर्नसहरूले जोखर्ना हे राउर्ने अभ्यास गछि र्न ्, अरूले बुद्धको

पूजा गछि र्न ् र धूप बाल्छर्न ्, अरूले भर्ने आफ्र्नो भववष्य हे र्नि लगाउिँ छर्न ् वा कसैलाई आफ्र्नो अर्नुहारका
ववशेषिाहरूलाई हे रेर त्यसको आधारमा आफ्र्नो भववष्य बिाउर्न लगाउिँ छर्न ्। तिमीहरूमध्ये कति

जर्नाले आफ्र्नो भववष्य बिाउर्न वा अर्नुहार पढ्र्न लगाएका छौ? यो धेरैजसो मातर्नसहरूले रुथच

रातर्ने कुरा हो, होइर्न र? (हो।) ककर्न? भववष्य-बिाउर्ने कायि र जोखर्नाबाट मातर्नसहरूले कस्िो
फाइदा पाउिँ छर्न ्? यसबाट तिर्नीहरूले कस्िो प्रकारको सतिुन्ष्ट प्राप्ि गछि र्न ्? (उत्सुकिा।) के यो

उत्सुकिा मात्रै हो ि? मैले दे खेअर्नुसार, यो उत्सुकिा र्नै हो भतर्ने छै र्न। जोखर्ना हे र्ने र भववष्यबिाउर्ने कायिको लक्ष्य के हो? यसो ककर्न गररतछ? भववष्य दे तर्नको लाथग होइर्न र? कतिपय

मातर्नसहरूले भववष्यको अर्नुमार्न गर्निको लाथग आफ्र्नो अर्नुहार पढ्र्न लगाउिँ छर्न ्, अरूले तिर्नीहरूको

भववष्य राम्रो छ कक छै र्न भर्नेर थाहा पाउर्न यसो गछि र्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले तिर्नीहरूको वववाह
कस्िो हुर्नेछ भर्नेर यसो गछि र्न ्, र अरूले आगामी वषिले कस्िो सौभाग्य ल्याउर्नेछ भर्नेर यसो
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गछि र्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले तिर्नीहरूको र तिर्नीहरूका छोराछोरीको भववष्यको सफलिा हे र्निको

लाथग आफ्र्नो अर्नुहार पढाउिँ छर्न ्, अतर्न कतिपय व्यापारीहरूले तिर्नीहरूले कति पैसा कमाउर्नेछ र्न ्
भतर्ने हे र्नि र तिर्नीहरूले के-कस्िा कायिहरू गर्निुपछि सोबारे मा अर्नुहार-पढ्र्नेबाट मागितर्नदे श र्न र्लर्न
त्यसो गछि र्न ्। त्यसो भए, उत्सुकिा मेटाउर्नको लाथग मात्रै यसो गररतछ ि? जब मातर्नसहरूले
तिर्नीहरूको अर्नुहार पढ्र्न लगाउिँ छर्न ् वा यस्िा कुराहरू गछि र्न ्, यो तिर्नीहरूको आफ्र्नै भववष्यको

व्यन्तिगि लाभको लाथग हो; यी सबै तिर्नीहरूको आफ्र्नै तर्नयतिसिँग ितर्नष्ठ रूपमा सतबन्तधि

छर्न ् भतर्ने तिर्नीहरू ववश्वास गछि र्न ्। यीमध्ये कुर्नै कुरा उपयोगी छ ि? (छै र्न।) यो ककर्न उपयोगी

छै र्न ि? के यी कुराहरूबाट केही ज्ञार्न प्राप्ि गर्नुि राम्रो कुरा होइर्न र? यी अभ्यासहरूले तिमीहरूलाई
कहहले समस्या आइपछि भतर्ने जातर्न सहयोग गर्नि सतछ, र यहद तिमीहरूले यी समस्याहरू

आउर्नुभतदा पहहले र्नै तिर्नको बारे मा थाहा पायौ भर्ने, के तिमीहरू िीबाट बर्न सतदै र्नौ र? यहद
िैँले िेरो भववष्य बिाउर्न लगाएको छस ् भर्ने, यसले ििँलाई भूलभूलैयाको बीचमा कसरी सही बाटो
पत्ता लगाउर्ने भतर्ने दे खाउर्न सतछ, िाकक िैँले आउर्ने वषिमा िेरो सौभाग्यको आर्नतद र्लर्न सक्

अतर्न िेरो व्यापारबाट िैँले तर्नकै सतपवत्त कमाउर्न सक् । त्यसो भए, यो उपयोगी छ कक छै र्न ि?
यो उपयोगी छ कक छै र्न भतर्ने कुराको कुर्नै सतबतध हामीसिँग छै र्न, र आजको हाम्रो सङ्गतिमा

यो ववषय समावेश हुर्नेछैर्न। मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले कसरी अतधववश्वासको प्रयोग
गछि ? मातर्नसहरू सबैले आफ्र्नो तर्नयति जातर्न चाहतछर्न ्, त्यसकारर् शैिार्नले तिर्नीहरूलाई
प्रलोभर्नमा पार्नि तिर्नीहरूकै उत्सुकिाको प्रयोग गछि । मातर्नसहरू तिर्नीहरूलाई भववष्यमा के हुर्नेछ
र अगाडड कस्िो बाटो छ भतर्ने कुरा जातर्नको लाथग जोखर्ना हे र्ने, भववष्य-बिाउर्ने, र अर्नुहार

पढ्र्ने कायिमा सांलग्र्न हुतछर्न ्। िैपतर्न, आखखरमा मातर्नसहरूले त्यति धेरै थचतिा गर्ने तर्नयति र
भववष्य कसको हािमा हुतछ? (परमेश्वरको हािमा।) यी सबै कुरा परमेश्वरको हािमा छर्न ्। यी
ववथधहरूको प्रयोग गर्ने क्रममा, मातर्नसहरूले के जार्नूर्न भतर्ने शैिार्न चाहतछ? शैिार्नले त्यसलाई

उर्नीहरूको भववष्य थाहा छ, र त्यसलाई िी कुराहरू थाहा मात्रै छै र्न त्यसले ि तिर्नलाई तर्नयतत्रर्
समेि गर्नि सतछ भर्नेर मातर्नसहरूलाई बिाउर्नको लाथग अर्नुहार पढ्र्ने र भववष्य-बिाउर्ने कायिको

प्रयोग गछि । मातर्नसहरूले त्यसमाथथ अतधववश्वास गर्नि सकूर्न ् र त्यसका हरे क वचर्न पालर्न गरूर्न ्
भर्नेर मातर्नसहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्नि शैिार्नले यो मौकाको फाइदा र्लर्न र यी ववथधहरूको प्रयोग
गर्नि चाहतछ। उदाहरर्को लाथग, यहद िैँले अर्नुहार पढ्र्न लगाइस ्, र भववष्य बिाउर्नेले आफ्र्नो

आिँखा बतद गरे र ििँलाई ववगि केही दशकमा के भएको थथयो सो स्पष्ट रूपमा बिाउिँ छ भर्ने, िैँले
आफूर्भत्र कस्िो अर्नुभव गछि स ्? िैँले ित्कालै यस्िो अर्नुभव गर्नेछस ्, “उसले सािँचै ठीक भतयो!
मैले यसभतदा अति कहहल्यै कसैलाई पतर्न मेरो ववगिको बारे मा बिाएको छै र्न, उसलाई यो कसरी

थाहा भयो? यस भववष्य बिाउर्ने व्यन्तिलाई म सािँचै सतमार्न गछुि!” के िेरो ववगिको बारे मा

जातर्नु शैिार्नको लाथग अत्यतिै सन्जलो हुिँदैर्न र? ििँ आज जहािँ छस ् परमेश्वरले र्नै ििँलाई यहािँसतम
डोर्याउर्नुभएको छ, अतर्न यस अवथधमा शैिार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ दै आएको र ििँलाई

पछ्याउिँ दै आएको छ। िेरो जीवर्नका दशकहरू बबिेर जार्नु शैिार्नको लाथग केही पतर्न होइर्न र यी
कुराहरू जातर्नु शैिार्नको लाथग कहठर्न छै र्न। शैिार्नले भतर्ने सबै कुरा सही छर्न ् भर्नी जब िैँले
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जातदछस ्, के िैँले आफ्र्नो हृदय त्यसलाई सुन्तपरहे को हुिँदैर्नस ् र? के िेरो भववष्य र िेरो तर्नयति
तर्नयतत्रर् गर्निको लाथग ििँ त्यसैमा भर परररहे को हुिँदैर्नस ् र? एकै क्षर्मा, िेरो हृदयले त्यसको

लाथग केही सतमार्न वा श्रद्धाको अर्नुभव गर्नेछ, र कतिपय मातर्नसहरूको हकमा, यति बेलासत म

त्यसले तिर्नीहरूको आत्मा खोर्ससकेको हुतछ। अतर्न िैँले भववष्य बिाउर्नेलाई िुरुतिै सोध्र्नेछस :्
“अब मैले के गर्नुिपछि ? आउिँ दो वषिमा म केबाट जोथगर्नुपछि ? के-कस्िा कुराहरू मैले गर्नुि हुिँदैर्न ?”
त्यसपतछ उसले भतर्नेछ, “िपाईं त्यहािँ जार्नु हुिँदैर्न, िपाईंले यसो गर्नुि हुिँदैर्न, तर्नन्श्चि रङ्गको लुगा
र्नलगाउर्नुहोस ्, तर्नन्श्चि ठाउिँ हरूमा िपाईं अर्ल कम जार्नुपछि , तर्नन्श्चि कुराहरू अझै बढी
गर्नुिपछि …।” के त्यसले भतर्ने सबै कुरालाई िैँले िुरुतिै हृदयमा रातदै र्नस ् र? िैँले परमेश् वरको

वचर्नहरूलाई भतदा उसका वचर्नहरूलाई िुरुतिै कण्ठ गररहाल्छस ्। ककर्न िैँले तिर्नलाई त्यति चािँडै
कण्ठ गछि स ्? ककर्नकक ििँ राम्रो भववष्यको लाथग शैिार्नमा भर पर्नि चाहतछस ्। के त्यसले िेरो
हृदयलाई यही बेला पकडमा पार्छ होइर्न र? जब यसका भववष्यवार्ीहरू एकपतछ अको गदै पूरा

हुतछर्न ्, के ििँलाई अको वषिले कस्िो भववष्य ल्याउर्नेछ भर्नेर पत्ता लगाउर्न त्यसकहािँ र्नै फकेर
जार्ने मर्न हुिँदैर्न र? (हुतछ।) शैिार्नले ििँलाई जे गर्नि भतछ िैँले त्यो गर्नेछस ् अतर्न जे कुराबाट

अलग बस्र्नू भर्नेर त्यसले भतछ ििँ त्यसबाट अलग बस्र्नेछस ्। यसरी, के िैँले त्यसले बिाउर्ने
सबै कुराको पालर्ना गरररहे को हुिँदैर्नस ् र? िुरुतिै, ििँ त्यसको अङ्गालोमा पर्नेछस ्, धोकामा पर्नेछस ,्
अतर्न त्यसको तर्नयतत्रर्मा आउर्नेछस ्। यस्िो हुतछ ककर्नभर्ने त्यसले जे भतछ त्यो सत्य हो भर्ने र

िैँले ववश्वास गछि स ् र त्यसले िेरो ववगिको जीवर्न, िेरो अहहलेको जीवर्न, र भववष्यले के
ल्याउर्नेछ सो त्यसलाई थाहा छ भर्नेर िैँले ववश्वास गछि स ्। मातर्नसहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्निको लाथग

शैिार्नले प्रयोग गर्ने ववथध यही र्नै हो। िर वास्िववकिामा, कसले तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ? परमे श् वर
स्वयमले
् तर्नयतत्रर् गर्निुहुतछ, शैिार्नले होइर्न। यस हकमा शैिार्नले अर्नजार्न मातर्नसहरूलाई छल
गरे र, भौतिक सांसारलाई मात्र दे तर्न सतर्ने मातर्नसहरूलाई छल गरे र आफूमा ववश्वास गर्ने र भरोसा

गर्ने िुल्याउर्नको लाथग आफ्र्नो चिुर षड्यतत्रको प्रयोग गरररहे को हुतछ। त्यसपतछ, तिर्नीहरू
शैिार्नको पकडमा पछि र्न ् र त्यसको हरे क वचर्न पालर्न गछि र्न ्। िर जब मातर्नसहरूले परमेश्वरमा
ववश्वास गरे र उहािँलाई पछ्याउर्न चाहतछर्न ् िब के त्यसले त्यसको पकडलाई खुकुलो पाछि र?

शैिार्नले त्यसो गदै र्न। यस अवस्थामा, के मातर्नसहरू सािँचै शैिार्नको पकडमा परररहे का हुतछर्न ्?
(हुतछर्न ्।) के यस ववषयमा शैिार्नको बार्नीबेहोरा लाजववहीर्न छ भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? (सतछौं।)
हामी ककर्न त्यसो भतदै छौ? ककर्नभर्ने यी कपटपूर्ि र छलपूर्ि रर्र्नीतिहरू हुर्न ्। शैिार्न लाजववहीर्न
छ र त्यसले मातर्नसहरूलाई भ्रममा पारे र तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूका सबै कुरा त्यसले तर्नयतत्रर् गछि

र त्यसले तिर्नीहरूको तर्नयतिसमेि तर्नयतत्रर् गछि भर्नेर ववचार गर्ने िल्
ु याउिँ छ। यसले अर्नजार्न

मातर्नसहरूलाई पूर्ि रूपमा त्यसको पालर्न गर्ने िुल्याउिँ छ। तिर्नीहरू एक-दई
ु वटा शब्दहरूमै मू खि

बतछर्न ्। स्िन्तभि भई, मातर्नसहरू त्यसको अति िुिँडा टे तछर्न ्। त्यसो भए, ििँलाई त्यसमा ववश्वास
गर्ने िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले कस्िो प्रकारको ववथध प्रयोग गछि , त्यसले के भतछ? उदाहरर्को

लाथग, िेरो पररवारमा कति जर्ना मातर्नसहरू छर्न ् भर्नेर िैँले शैिार्नलाई बिाएको र्नहुर्न सतछस ्,
िर पतर्न कति जर्ना मातर्नसहरू छर्न ् र िेरो बाबुआमा र छोरा-छोरीको उमेर कति हो भर्नेर त्यसले
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ििँलाई बिाउर्न सतछ। यसभतदा पहहले शैिार्नको बारे मा िैँले अववश्वास र शङ्का गरे को हुर्न सतर्ने
भए िापतर्न, त्यसले यी कुराहरू बिाएको सुर्नेपतछ, के ििँलाई यो अर्लक ववश्वासयोग्य रहे छ भत र्ने
लाग्दै र्न र? त्यसपतछ शैिार्नले ििँलाई हालैको समयमा िेरो काम कति कहठर्न थथयो, िैँले

पाउर्नयोग्य पहहचार्न िेरा हाककमहरूले ििँलाई हदएका छै र्नर्न ् र सधैँ िेरो ववरुद्धमा काम गरररहे का
छन ्, र आहद इत्याहद भर्नेर बिाउर्न सतछ। त्यो सुर्नेर, िैँले यस्िो ववचार गर्नेछस ्, “त्यो एकदम

ठीक हो! कामका कुराहरू त्यति सहजरूपमा अति बहढरहे को छै र्नर्न ्”। त्यसकारर्, ििँ शैिार्नलाई
अझै बढी ववश्वास गछि स ्। त्यसपतछ ििँलाई धोका हदर्न, ििँलाई अझै बढी ववश्वास गर्ने िल्
ु याउर्नको

लाथग त्यसले अको केही कुरा भतर्नेछ। अर्ल-अर्ल गदै , िैँले आफूलाई त्यसलाई ववरोध गर्नि वा
त्यसको बारे मा शङ्का गर्नि र्नसतर्ने अवस्थामा पाउर्नेछस ्। शैिार्नले केही स-सार्ना छलहरू, अत्यतिै

सार्ना छलहरू समेि प्रयोग गछि , अतर्न यसरी त्यसले ििँलाई अलमल्याउिँ छ। ििँ जति अलमर्लतछस ,्

िैँले िेरो खास न्स्थतिलाई पत्ता लगाउर्न सतर्नेछैर्नस ्, के गर्ने भतर्ने ििँलाई थाहा हुर्नेछैर्न , अतर्न
शैिार्नले जे भतछ िैँले त्यसैलाई पछ्याउर्न थाल्र्नेछस ्। मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले

प्रयोग गर्ने “सार्नदार” ववथध यही हो, जसले ििँलाई अर्नजार्नमै त्यसको फतदामा पर्ने र त्यसको
प्रलोभर्नमा पर्ने िुल्याउिँ छ। मातर्नसहरूले असल ठार्नेका एक-दई
ु वटा कुराहरू शैिार्नले ििँलाई

बिाउिँ छ, त्यसपतछ त्यसले ििँलाई के गर्ने र केबाट टाढा बस्र्ने भर्नेर बिाउिँ छ। यसरी, पत्तै र्नपाई
ििँ छलमा पछि स ्। जब ििँ त्यस्िो छलमा पछि स, िेरो लाथग सबै कुरा कहठर्न बतछ; शैिार्नले के

भतयो र त्यसले ििँलाई के गर्नि भतयो िैँले तर्नरतिर त्यही मात्रै सोथचरहे को हुर्नेछस ्, र थाहै र्नपाई
ििँ यसद्वारा तर्नयन्तत्रि भएको हुर्नेछस ्। ककर्न यसो हुतछ ि? ककर्नभर्ने मार्नवजातिमा सत्यिाको
कमी छ, त्यसले गदाि ऊ दहह्रलो गरी खडा भएर शैिार्नको प्रलोभर्न र परीक्षालाई इतकार गर्नि
सतदै र्न। शैिार्नको दष्ु टिा र यसको धोका, षड्यतत्र, र बदतवाइिँलाई सामर्ना गदाि, मार्नवजाति

अत्यतिै अर्नजार्न, अपररपतव र कमजोर हुतछ, होइर्न र? के शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने
मागिहरूमध्ये एउटा यही होइर्न र? (हो।) शैिार्नका ववर्भतर्न ववथधहरूले मातर्नसलाई अर्ल-अर्ल गदै

थाहै र्नपाई धोका हदतछ र छल गछि , ककर्नभर्ने तिर्नीहरूमा सकारात्मक र र्नकारात्मकको बीचमा
र्भतर्निा छुट्याउर्ने क्षमिाको कमी छ। तिर्नीहरूमा शैिार्नमाथथ ववजय गर्ने यो कद र क्षमिाको
कमी छ।

५. मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याउि शैतािले कसरी सामाजिक प्रचलिको प्रयोग गर्छ
कहहले सामान्जक प्रचलर्न अन्स्ित्वमा आयो? के िी वििमार्न हदर्नमा मात्रै अन्स्ित्वमा आयो?

शैिार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न थालेपतछ सामान्जक प्रचलर्न अन्स्ित्वमा आयो भर्नेर भतर्न
सककतछ। सामान्जक प्रचलर्नमा के समावेश हुतछ? (वस्त्रको स्टाइल र शङ्
ृ गार।) प्रायजसो
मातर्नसहरूको सतपकिमा आउर्ने कुराहरू तयर्नै हुर्न ्। वस्त्रको स्टाइल, फेसर्न, र प्रचलर्न—यी कुराहरूले
एउटा सार्नो पक्षलाई तर्नमािर् गछि । के अरू कुर्नै कुरा छर्न ्? के मातर्नसहरूको चलर्नचल्िीमा आउर्ने
प्रचर्लि वातय वा भर्नाइहरू पतर्न गतर्नतछर्न ्? के मातर्नसहरूले चाहर्ने जीवर्नशैली पतर्न यसमा
गतर्नतछ? के मातर्नसहरूले मर्न पराउर्ने सङ्गीिका उत्कृष्ट कलाकार, सेर्लब्रेटी, तयागन्जर्न, र
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उपतयास पतर्न यसमा पछि ? (पछि ।) तिमीहरूको ववचारमा, सामान्जक प्रचलर्नको कुर्न पक्षले

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न सतछ? यीमध्ये कुर्न प्रचलर्नले तिमीहरूलाई सबैभतदा बढी लोभ्याउिँ छ?
कतिपय मातर्नसहरूले यसो भतछर्न ्: “हामी सबै तर्नन्श्चि उमेरमा पथु गसकेका छौं, हामी पचास वा

साठीको दशकमा, सत्तरी वा असीको दशकमा छौं, र अबउप्राति हामी यी प्रचलर्नहरूमा उपयुति
हुर्न सतदै र्नौं र तिर्नले हाम्रो ध्यार्न त्यति खखदै र्न।” के यो सही हो? अरू भतछर्न ्: “हामी सेर्लब्रेटीको
पतछ लाग्दै र्नौं, त्यो ि बीस-पचीस वषिका जवार्नहरूले गर्ने कुरा हो; हामी फेसर्नका कपडाहरू
लगाउिँ दै र्नौं, त्यो ि आफ्र्नो रूपको तयाल गर्नेहरूले गर्ने कुरा हो।” त्यसो भए, यीमध्ये कुर्नचाहहिँ ले
तिमीहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न सतछ? (प्रचर्लि भर्नाइहरूले।) के यी भर्नाइहरूले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट

िुल्याउर्न सतछर्न ्? म एउटा उदाहरर् हदर्नेछु, अतर्न यसले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ कक

िुल्याउिँ दै र्न सो तिमीहरूले दे तर्न सतछौ: “दतु र्नया पैसाको इसारामा चल्छ”; के यो प्रचलर्न हो?

तिमीहरूले उल्लेख गरे को फेसर्न र खार्नपार्नसतबतधी प्रचलर्नको िुलर्नामा, के यो अझै खराब छै र्न
र? “दतु र्नयािँ पैसाको इसारामा चल्छ” भतर्ने भर्नाइ शैिार्नको दशिर्न हो, र यो सारा मार्नवजातिमा,
हरे क मार्नव समाजमा हाबी छ। यो हरे क व्यन्तिको हृदयमा हार्लएको हुर्नाले यो प्रचलर्न बर्नेको
छ भर्नेर भतर्न सककतछ। सुरुदे खख र्नै, मातर्नसहरूले यो भर्नाइलाई स्वीकार गरे र्नर्न ्, िर जब तिर्नीहरू
वास्िववक जीवर्नको सतपकिमा आए तिर्नीहरूले यसलाई मौर्न रूपमा स्वीकार गरे , अतर्न यी शब्दहरू

वास्िवमा सािँचो छर्न ् भतर्ने अर्नभ
ु व गर्नि सरु
ु गरे । के मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने शैिार्नको प्रकक्रया
यही होइर्न र? शायद मातर्नसहरूले यो भर्नाइलाई एउटै हदमा बुझ्दै र्नर्न ्, िर आफ्र्नो वररपरर िटे का

िटर्नाहरू र आफ्र्ना व्यन्तिगि अर्नुभवहरूको आधारमा यो भर्नाइलाई हरे कले फरक-फरक हदमा
अथ्यािएका र स्वीकार गरे का छर्न ्। के त्यो यस्िै होइर्न र? यो भर्नाइको बारे मा कसैसिँग जतिसुकै

अर्नभ
ु व भए िापतर्न, तर्नजको हृदयमा यसले पार्नि सतर्ने र्नकरात्मक प्रभाव के हो ि? तिमीहरू

प्रत्येकलगायि मातर्नसहरूको मार्नव स्वभावबाट यो सांसारमा केही र्न केही कुरा प्रकट हुतछ। प्रकट
हुर्ने यो कुरालाई कसरी अथि लगाउर्नुपछि ि? यो पैसाको आराधर्ना हो। के यसलाई कसैको हृदयबाट
हटाउर्नु कहठर्न छ ि? यो अत्यतिै कहठर्न छ! मातर्नसलाई शैिार्नले हदएको भ्रष्टिा अवश्य र्नै गहर्न

छ भतर्ने दे खखतछ! त्यसकारर् मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले यो प्रववृ त्त प्रयोग गररसकेपतछ,

तिर्नीहरूमा यो कसरी प्रकट हुतछ ि? के कुर्नै पैसा भएर्न भर्ने तिमीहरू यो सांसारमा बािँर्न सतदै र्नौ,
पैसाववर्ना एक हदर्न कटाउर्न समेि असतभव हुतछ भतर्ने अर्नुभव गछौ ि? मातर्नसहरूको सतमार्न
जस्िै, तिर्नीहरूको हैर्सयि तिर्नीहरूसिँग कति पैसा छ भतर्नेमा आधाररि हुतछ। गररबको ढाड
लाजले कुप्रो हुतछ, िर धर्नीले आफ्र्नो उच प्रतिष्ठाको आर्नतद र्लतछ। तिर्नीहरू ठाडो गरी
अर्भमार्नका साथ उर्भतछर्न ् अतर्न उच स्वरमा बोल्छर्न ् र अहङ्कारी रूपमा न्जउिँ छर्न ्। यो भर्नाइ

र प्रववृ त्तले मातर्नसहरूकहािँ के ल्याउिँ छ? के धेरैजसो मातर्नसहरूले पैसाको लाथग जे पतर्न बर्ल चढाउर्न

सतछर्न ् भतर्ने कुरा सािँचो होइर्न र? के धेरै मातर्नसहरूले पैसाको पतछ लाग्र्ने क्रममा आफ्र्नो गौरव

र इज्जजि गुमाउिँ दै र्नर्न ् र? यसको साथै, के धेरै मातर्नसहरूले पैसाको लाथग आफ्र्नो कििव्य तर्नभाउर्ने
र परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने अवसर गुमाउिँ दै र्नर्न ् र? के यो मातर्नसहरूको लाथग र्नोतसार्नी होइर्न र?

(हो।) के मातर्नसहरूलाई त्यस हदसतम भ्रष्ट िल्
ु याउर्नको लाथग यो ववथध र यो भर्नाइको प्रयोग
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गर्नि शैिार्न कुहटल छै र्न र? के यो दभ
ु ािवर्नापूर्ि छल होइर्न र? ििँमा यस प्रर्सद्ध भर्नाइलाई इतकार

गर्नेदेखख र्लएर यसलाई सत्यिाको रूपमा स्वीकार गर्ने सतमको पररवििर्न हुिँदै जािँदा, िेरो हृदय
पर्
ू ि रूपमा शैिार्नको पकडमा पछि , अतर्न त्यसकारर्, ििँ अपररहायि रूपमै यो भर्नाइअर्नस
ु ार न्जउर्न

पुग्छस ्। यो भर्नाइले ििँलाई कुर्न हदसतम प्रभाव पारे को छ? िैँले सािँचो मागि थचर्नेको हुर्नसतछस ्,
र ििँलाई सत्यिा थाहा हुर्नसतछ, िर यसलाई खोजी गर्नि ििँ शन्तिहीर्न छस ्। परमेश्वरका वचर्नहरू
र्नै सत्यिा हो भतर्ने ििँलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुर्नसतछ, िर ििँ सत्यिा प्राप्ि गर्निको लाथग मूल्य
चक
ु ाउर्न वा कष्ट भोग्र्न अतर्नछुक छस ्। बरु, अतत्यसतमै परमेश्वरलाई ववरोध गर्निको लाथग िैँले
िेरो आफ्र्नै भववष्य र गतिव्यलाई बर्लदार्न हदर्नेछस ्। परमेश्वरले जे भतर्नुभए पतर्न, परमेश्वरले

जे गर्नुिभए पतर्न, ििँप्रतिको परमेश्वरको प्रेम कति गहर्न र कति महार्न ् छ भतर्ने िैँले बुझे पतर्न, ििँ
हठी भई िेरो आफ्र्नै मागिमा हहिँड्र्न र यस भर्नाइको लाथग मूल्य चुकाउर्न न्जद्दी गछि स ्। भतर्नुको

अथि, यो भर्नाइले िेरो बार्नीबेहोरा र िेरा ववचारहरूलाई तर्नयतत्रर् गछि , र िैँले यसलाई त्याग्र्नुको
सट्टा यसैलाई िेरो भाग्य तर्नयतत्रर् गर्नि हदतछस ्। मातर्नसहरूले यसरी व्यवहार गछि र्न ,् तिर्नीहरू

यो भर्नाइको तर्नयतत्रर् र चालबाजीमा छर्न ् भतर्ने िथ्यले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने शैिार्नको
काम प्रभावकारी छ भतर्ने कुरालाई थचत्रर् गदै र्न र? के यो भर्नेको शैिार्नको दशिर्न र भ्रष्ट स्वभावले

िेरो हृदयमा जरा गाडडरहे को कुरा होइर्न र? यहद िैँले यसो गररस ् भर्ने, के शैिार्नले त्यसको लक्ष्य

हार्सल गरे को हुिँदैर्न र? (हुतछ।) के िैँले शैिार्नले मातर्नसलाई यसरी भ्रष्ट िल्
ु याएको छ भतर्ने कुरा
दे तछस ् ि? के िैँले यसलाई अर्नुभव गर्नि सतछस ् ि? (सन्तदर्न।) िैँले र्न ि यसलाई दे खेको छस ्
र्न ि अर्नुभव र्नै गरे को छस ्। के िैँले यहािँ शैिार्नको दष्ु टिालाई दे तछस ् ि? शैिार्नले मातर्नसलाई
हरे क समय र हरे क स्थार्नमा भ्रष्ट िुल्याउिँ छ। शैिार्नले मातर्नसको लाथग यो भ्रष्टिाको ववरुद्ध

प्रतिरक्षा गर्ने कायि असतभव िल्
ु याउिँ छ र मातर्नसलाई यसको ववरुद्ध वववश िल्
ु याउिँ छ। ििँ अर्नजार्न

भएको अवस्थामा र आफूलाई के भइरहे को छ सो ििँलाई थाहा र्नभएको अवस्थामा शैिार्नले ििँलाई
त्यसका ववचारहरू, त्यसका दृन्ष्टकोर्हरू र त्यसबाट आउर्ने दष्ु ट कुराहरू स्वीकार गर्ने िुल्याउिँ छ।
मातर्नसहरूले यी कुराहरूलाई स्वीकार गछि र्न ् अतर्न िीप्रति तिर्नीहरूमा कुर्नै िर्
ृ ा हुिँदैर्न। तिर्नीहरूले

यी कुराहरूलाई सतपवत्त जस्िै मर्नमा सजाएर आफूसिँगै राखखरहतछर्न ् र तिर्नीहरूले यी कुराहरूलाई
आफूमाथथ चालबाजी र खेलबाड गर्नि हदतछर्न ्; मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने शैिार्नको कायि यसरी र्नै
अझै गहहरो-गहहरो बतदै जातछ।

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले यी ववर्भतर्न ववथधहरूको प्रयोग गछि । मातर्नससिँग

ज्ञार्न र केही वैज्ञातर्नक र्सद्धातिहरूको बुझाइ छ, मातर्नस परतपरागि सांस्कृतिको प्रभावमा न्जउिँ छ,
अतर्न प्रत्येक मातर्नस परतपरागि सांस्कृतिको उत्तराथधकारी र हस्िातिरर्किाि हो। मातर्नस शैिार्नले
उसलाई हदएको परतपरागि सांस्कृतिलाई जारी रातर्न बाध्य छ, र शैिार्नले मार्नवजातिलाई प्रदार्न

गरे का सामान्जक प्रचलर्नहरूलाई पतर्न मातर्नसले अर्नुसरर् गछि । शैिार्नले गर्ने सबै कुरा सधैँ

अर्नुसरर् गर्ने, त्यसको दष्ु टिा, धोका, बदतवाइिँ र अहङ्कारलाई स्वीकार गर्ने हुिँदा मातर्नस शैिार्नबाट
अलग गर्नि र्नसककर्ने छ। शैिार्नका यी स्वभावहरूको वशमा पररसकेपतछ, मातर्नस यस भ्रष्ट
मार्नवजातिको बीचमा खश
ु ीसाथ कक दःु खद रूपमा न्जइरहे को छ? (दःु खद रूपमा।) तिमीहरू ककर्न
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त्यसो भतदै छौ? (मातर्नस यी भ्रष्ट कुराहरूद्वारा बािँथधएको र तर्नयन्तत्रि गररएको हुर्नाले, ऊ पापमा
न्जउिँ छ र कहठर्न सांिषिले उसलाई पुरेको छ।) कतिपय मातर्नसहरू अत्यतिै बुद्थधजीवी दे खखर्न चश्मा

लगाउिँ छर्न ्; तिर्नीहरू वातपटुिा र िकिको साथ अत्यतिै सतमार्नले बोल्र्न सतछर्न ्, र तिर्नीहरू धेरै
कुराहरूबाट गुज्रेर आएका हुर्नाले, तिर्नीहरू अत्यतिै अर्नुभवी र पररष्कृि हुर्न सतछर्न ्। तिर्नीहरूले
ठूला-सार्ना कुराहरूका बारे मा ववस्िि
ृ रूपमा बोल्र्न सतछर्न ्; तिर्नीहरूले ववर्भतर्न कुराहरूको

ववशुद्धिा र िकिलाई पतर्न मूल्याङ्कर्न गर्नि सतछर्न ्। कतिले यी मातर्नसहरूको बार्नीबेहोरा र
स्वरूपलाई, साथै तिर्नीहरूको चररत्र, मार्नविा, आर्नीबार्नी, र आहद इत्याहद कुराहरूलाई हे र्नि सतछर्न ्,

र तिर्नमा कुर्नै त्रुहट भेट्टाउिँ दै र्नर्न ्। त्यस्िा मातर्नसहरूले ववशेष रूपमा हालको सामान्जक
प्रचलर्नहरूलाई अपर्नाउर्न सतछर्न ्। त्यस्िा मातर्नसहरू वद्
ृ ध भए िापतर्न, तिर्नीहरू समयका

प्रचलर्नहरूबाट कहहल्यै पतछ पदै र्नर्न ् र िी कुराहरू र्सतर्नको लाथग कहहल्यै पतर्न अत्यतिै वद्
ृ ध

हुिँदैर्नर्न ्। झट्ट हे दाि, त्यस्िो व्यन्तिमा कसैले पतर्न गल्िी भेट्टाउर्न सतदै र्न, िैपतर्न तिर्नीहरूलाई
तिर्नीहरूको र्भत्री सारसतमै शैिार्नले अत्यतिै धेरै र पूर्ि रूपमा भ्रष्ट िुल्याएको हुतछ। यी
मातर्नसहरूमा कुर्नै बाहहरी त्रुहट भेट्टाउर्न र्नसककए पतर्न, सिहमा तिर्नीहरू भलादमी, उत्कृष्ट भए
पतर्न, र तिर्नीहरूमा ज्ञार्न र तर्नन्श्चि र्नैतिकिा भए पतर्न, र तिर्नीहरूसिँग तर्नष्ठा भए पतर्न, र ज्ञार्नको
हहसाबमा तिर्नीहरू जवार्न मातर्नसहरूभतदा कुर्नै पतर्न हालिमा कमजोर र्नभए पतर्न, तिर्नीहरूको

प्रकृति र सारको हहसाबमा, यस्िा मातर्नसहरू शैिार्नको पर्
ू ि र जीववि र्नमर्न
ु ा हुतछर्न ्; तिर्नीहरू
शैिार्नको स्वरूपसिँग अत्यतिै र्मल्र्ने हुतछर्न ्। शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याएर पाउर्ने “फल” यही

र्नै हो। मैले जे भर्नेँ त्यसले तिमीहरूलाई चोट पर्ु याउर्न सतछ, िर यो सबै सािँचो हो। मातर्नसले
अध्ययर्न गर्ने ज्ञार्न, उसले बुझ्र्ने ववज्ञार्न, र सामान्जक प्रचलर्नसिँग र्मल्र्नको लाथग उसले छर्नौट

गर्ने माध्यमहरू सबै र्नै मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने शैिार्नका औजारहरू हुर्न ्, यसमा कुर्नै अपवाद
छै र्न। यो पूर्ििया सत्य छ। त्यसकारर्, मातर्नस शैिार्नले पूर्ििया भ्रष्ट िुल्याएको स्वभावर्भत्र
न्जउिँ छ, र मातर्नससिँग परमेश्वरको पववत्रिा के हो वा परमेश्वरको सार के हो सो जातर्ने कुर्नै मागि

छै र्न। ककर्नभर्ने सिहमा हे दाि शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने मागिहरूमा कुर्नै गल्िी भेट्टाउर्न

सककिँदै र्न; कसैको बार्नीबेहोरालाई हे रेर कुर्नै कुरा गलि छ भर्नेर भतर्न सककिँदै र्न। हरे क व्यन्तिले
सामातय रूपमा र्नै आफ्र्नो काम गछि र्न ् र सामातय जीवर्न न्जउिँ छर्न ्; तिर्नीहरूले सामातय रूपमै
पुस्िक-पुन्स्िका र अखबार पढ्छर्न ्, तिर्नीहरूले सामातय रूपमै अध्ययर्न गछि र्न ् र बोल्छर्न ्। कतिपय

मातर्नसहरूले केही र्नीतिशास्त्र र्सकेका हुतछर्न ् अतर्न बोल्र्नमा र्सपालु हुतछर्न ्, समझदार र र्मत्रवि ्
हुतछर्न ्, सहयोगी र परोपकारी हुतछर्न ्, र सार्नातिर्ना कुरामा झैझगडा गर्ने वा मातर्नसहरूबाट फाइदा
र्लर्ने गदै र्नर्न ्। िैपतर्न, तिर्नीहरूको भ्रष्ट शैिार्नी स्वभावले तिर्नीहरूर्भत्र गहर्न रूपमा जरा गाडेको

हुतछ र बाहहरी प्रयासमा भर परे र यो सारलाई पररवििर्न गर्नि सककिँदै र्न। यो सारको कारर्ले गदाि,
मातर्नसले परमेश्वरको पववत्रिालाई जातर्न सतदै र्न, र परमेश्वरको पववत्रिाको सारलाई मातर्नसको
तर्नन्ति खुलासा गररएको भए पतर्न मातर्नसले यसलाई गतभीर रूपमा र्लिँ दैर्न। ककर्नभर्ने ववर्भतर्न
माध्यमहरूद्वारा शैिार्नले मातर्नसको भावर्ना, ववचार, दृन्ष्टकोर् र सोचाइहरूलाई तर्नयतत्रर्

गररसकेको छ। यो तर्नयतत्रर् र भ्रष्टिा अस्थायी वा कहहलेकहीँ हुर्ने कुरा होइर्न, बरु यो ि जहािँसक
ु ै
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र जुर्नसुकै समयमा हुर्ने कुरा हो। िसथि, िीर्न वा चार, वा पािँच वा छ वषिदेखख परमेश्वरलाई
ववश्वास गदै आएका धेरै मातर्नसहरूले तिर्नीहरूमा शैिार्नले हार्लहदएका यी दष्ु ट ववचार, दृन्ष्टकोर्,
िकि, र र्सद्धातिहरूलाई मल्
ू यवार्न ठातछर्न ्, र तिर्नलाई त्याग्र्न सतदै र्नर्न ्। शैिार्नको प्रकृतिबाट

आउर्ने दष्ु ट, अहङ्कारी र दभ
ु ािवर्नापूर्ि कुराहरूलाई मातर्नसले स्वीकार गरे को हुर्नाले, मातर्नसको
अतिवैयन्तिक सतबतधहरूमा प्रायजसो द्वतद्व, िकिवविकि र बेमेल हुतछ, जुर्न शैिार्नको अहङ्कारी

प्रकृतिको पररर्ामस्वरूप आउिँ छ। यहद शैिार्नले मार्नवजातिलाई सकारात्मक कुराहरू हदएको भए—
उदाहरर्को लाथग, मातर्नसले स्वीकार गरे को परतपरागि सांस्कृतिको कतफ्यर्ु सयसवाद र िाओवाद

असल कुराहरू भएका भए—िी कुराहरूलाई स्वीकार गररसकेपतछ उस्िै प्रकारका मातर्नसहरू एकअकािसिँग र्मलेर बस्र्नु पर्नेथथयो। त्यसो भए, ककर्न उही कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने मातर्नसहरूका

बीचमा त्यति ठूलो ववभाजर्न छ ि? ककर्न त्यसो भयो ि? ककर्नभर्ने यी कुराहरू शैिार्नबाट आउिँ छर्न ्
अतर्न शैिार्नले मातर्नसहरूका बीचमा ववभाजर्न पैदा गछि । शैिार्नबाट आउर्ने कुराहरू सिहमा हे दाि

जवत्त र्नै गौरवशाली वा महार्न ् दे खखए पतर्न तिर्नले मातर्नसमा र मातर्नसको जीवर्नमा अहङ्कार मात्रै
ल्याउिँ छ, र त्यो शैिार्नको दष्ु ट प्रकृतिको धोकाबाहेक केही पतर्न होइर्न। के यो त्यस्िै हो तर्न, होइर्न

र? आफैलाई छदमभेषमा लुकाउर्न सतर्ने, प्रचूर ज्ञार्न भएको वा राम्रो बाल्यकाल बबिाएको कुर्नै

पतर्न व्यन्तिलाई समेि उसको भ्रष्ट शैिार्नी स्वभावलाई लुकाउर्न कहठर्न हुतछ। भतर्नुको अथि,
यस्िो मातर्नसले आफैलाई जस्िोसक
ु ै िररकाले वस्त्र पहहर्याए पतर्न, िैँले तिर्नीहरूलाई सति ठार्ने
पतर्न, वा िैँले त्यसलाई र्सद्ध छ भतर्ने ठार्ने पतर्न, वा िैँले तिर्नीहरू स्वगिदि
ू हुर्न ् भतर्ने ठार्ने पतर्न,
तिर्नीहरू जति शुद्ध छर्न ् भतर्ने िैँले ठार्ने पतर्न, पदािपछाडडको तिर्नीहरूको वास्िववक जीवर्न कस्िो

हुतछ ि? तिर्नीहरूको स्वभावको प्रकाशमा िैँले कस्िो सार दे तछस ्? िैँले शैिार्नको दष्ु ट प्रकृति
दे तछस ् भतर्नेमा कुर्नै शङ्का छै र्न। के त्यसो भतर्नु स्वीकायि छ? (छ।) उदाहरर्को लाथग, मार्नौं
तिमीहरूले असल व्यन्ति भर्नी ठार्नेको तिमीहरूको र्नन्जकको कुर्नै व्यन्ति होला, सायद िैँले
पूजर्नीय ठातर्ने कुर्नै व्यन्ति होला। िेरो वििमार्न कदद्वारा, िैँले तिर्नीहरूलाई के ठातछस ्? सबभन्दा

पहहले, िैँले यस प्रकारको व्यन्तिमा मार्नविा छ कक छै र्न, तिर्नीहरू इमार्नदार छर्न ् कक छै र्नर्न ्,
मातर्नसहरूप्रति तिर्नीहरूको प्रेम सािँचो छ कक छै र्न, तिर्नीहरूको बोलीवचर्न र कायिले अरूलाई फाइदा

र सहयोग पर्ु याउिँ छ कक पर्ु याउिँ दै र्न भर्नेर मल्
ू याङ्कर्न गछि स ्। (तिर्नीहरूले त्यस्िो छै र्नर्न ्।) यी
मातर्नसहरूले प्रकट गर्ने िथाकथथि दया, प्रेम वा असलपर्न के हो ि? यो सबै झूट, यो सबै दे खावटी

हो। यो दे खावटीपर्नर्भत्र एउटा गोप्य दष्ु ट उद्दे श्य हुतछ: आफूलाई वप्रय र पुजर्नीय बर्नाउर्नु। के
तिमीहरू यसलाई स्पष्ट रूपमा दे तछौ? (दे तछौं।)

मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्न शैिार्नले प्रयोग गर्ने ववथधहरूले मार्नवजातिमा के ल्याउिँ छ?

तिर्नले कुर्नै सकारात्मक कुरा ल्याउिँ छ? पहहलो कुरा, के मातर्नसले असल र खराबको बीचमा
र्भतर्निा छुट्याउर्न सतछ? यो सांसारमा, कुर्नै कुरा असल हो कक खराब हो, र सही हो कक गलि

हो भर्नेर मूल्याांकर्न गर्निको लाथग तिर्नीहरूले प्रयोग गर्ने मापदण्डहरू भर्नेका चथचिि वा महार्न ्
व्यन्ति, वा केही तयागन्जर्न वा अरू प्रकाशर्न हुर्न ् भर्नेर िैँले भतछस ्, होइर्न र? के िटर्ना र
मातर्नसहरूसतबतधी तिर्नीहरूको लेखाजोखा सही छ? तिर्नमा सत्यिा समावेश छ? के यो सांसार,
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यो मार्नवजातिले सकारात्मक र र्नकरात्मक कुराहरूलाई सत्यिाको मापदण्डको आधारमा मूल्याङ्कर्न

गछि ? (गदै र्न।) ककर्न मातर्नसहरूमा त्यो क्षमिा छै र्न? मातर्नसहरूले धेरै ज्ञार्न अध्ययर्न गरे का छर्न ्

र तिर्नीहरूलाई ववज्ञार्नको बारे मा धेरै थाहा छ, त्यसकारर् तिर्नीहरूमा धेरै क्षमिाहरू छर्न ्, छै र्नर्न ्
र? त्यसो भए ककर्न तिर्नीहरूले सकारात्मक र र्नकरात्मक कुराहरूको बीचमा र्भतर्निा छुट्याउर्न
सतदै र्नर्न ्? ककर्न यसो हुतछ? (ककर्नभर्ने मातर्नसहरूसिँग सत्यिा छै र्न; ववज्ञार्न र ज्ञार्न सत्यिा
होइर्नर्न ्।) शैिार्नले मार्नवजातिमा ल्याउर्ने सबै कुरा दष्ु ट, भ्रष्ट अतर्न सत्यिा, जीवर्न र मागिववर्नाका

कुराहरू हुर्न ्। शैिार्नले मातर्नसमा ल्याउर्ने दष्ु टिा र भ्रष्टिाको आधारमा, के शैिार्नसिँग प्रेम छ भर्नेर
िैँले भतर्न सतछस ्? के मातर्नसमा प्रेम छ भर्नेर िैँले भतर्न सतछस ्? कतिपय मातर्नसहरूले यसो
भतर्न सतछर्न ्: “िपाईं गलि हुर्नुहुतछ; सांसारभरर गररब वा िरबारववहीर्नलाई सहयोग गर्ने धेरै
मातर्नसहरू छर्न ्। के तयर्नीहरू असल मातर्नसहरू होइर्नर्न ् र? असल कायि गर्ने परोपकारी सांस्थाहरू
पतर्न छर्न ्; के तिर्नीहरूले गर्ने काम असल होइर्न र?” त्यसबारे मा तिमीहरू के भतछौ? मातर्नसलाई

भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले ववर्भतर्न ववथध र र्सद्धातिहरूको प्रयोग गछि ; के मातर्नसको यो
भ्रष्टिा एउटा अस्पष्ट अवधारर्ा हो ि? होइर्न, यो अस्पष्ट छै र्न। शैिार्नले पतर्न केही व्यवहाररक

कुराहरू गछि , र यसले पतर्न यो सांसार र समाजमा दृन्ष्टकोर् वा र्सद्धातिलाई प्रवधिर्न गछि । हरे क

राजवांश र हरे क कालखण्डमा, त्यसले र्सद्धातिको प्रवधिर्न गछि र मातर्नसको मर्नमन्स्िष्कमा
ववचारहरू िस
ु ाइहदतछ। यी ववचार र र्सद्धातिहरूले बबस्िारै मातर्नसको हृदयमा जरा गाड्छर्न ्,
त्यसपतछ तिर्नीहरू तिर्नकै आधारमा न्जउर्न थाल्छर्न ्। तिर्नीहरूले यी कुराहरूअर्नुरूप न्जउर्न थालेपतछ,
के तिर्नीहरू पत्तै र्नपाई शैिार्न बतदै र्नर्न ् र? के त्यसपतछ मातर्नसहरू शैिार्नसिँग एक बतदै र्नर्न ् र?
जब मातर्नसहरू शैिार्नसिँग एक बतछर्न ्, आखखरमा परमेश्वरप्रति तिर्नीहरूको मर्नोवतृ ि के हुतछ? के
यो परमेश्वरप्रति शैिार्नको जे मर्नोवतृ ि छ त्यही होइर्न र? यसलाई स्वीकार गर्नि कसैले पतर्न आिँट

गदै र्न, गछि ि? कस्िो भयार्नक कुरो! शैिार्नको प्रकृति दष्ु ट छ भर्नेर म ककर्न भतछु ि? म

ववर्नाआधार यसो भन्तदर्न; बरु, त्यसले के गरे को छ र त्यसले के प्रकट गरे को छ, िी कुराहरूको
आधारमा शैिार्नको प्रकृतिलाई तर्नधािररि र ववश्लेषर् गररतछ। यहद मैले शैिार्न दष्ु ट छ भर्नेर मात्रै

भर्नेको भए, तिमीहरूले के सोर्नेथथयौ? तिमीहरूले यो सोर्नेथथयौ: “अवश्य र्नै शैिार्न दष्ु ट छ।”

म ििँलाई सोध्छु: “शैिार्नको कुर्न-कुर्न पक्षहरू दष्ु ट छर्न ् ि?” यहद िैँले यसो भतर्नस ् भर्ने:
“परमेश्वरववरुद्ध शैिार्नले गर्ने ववरोध दष्ु ट छ,” िैँले अझै पतर्न स्पष्टिाको साथ बोर्लरहे को

हुर्नेथथइर्नस ्। अब मैले यसरी तर्नन्श्चि वववरर्हरूको बारे मा बिाइसकेको हुर्नाले, के तिमीहरूसिँग
शैिार्नको दष्ु टिाको सारका तर्नन्श्चि ववषयवस्िुको बारे मा बुझाइ छ? (छ।) यहद शैिार्नको दष्ु ट

प्रकृतिलाई तिमीहरू स्पष्ट रूपमा दे तर्न सतछौ भर्ने, तिमीहरूले तिमीहरूका आफ्र्नै अवस्थाहरूलाई
दे तर्नेछौ। यी दई
ु कुराका बीचमा कुर्नै सतबतध छ? यो तिमीहरूका लाथग उपयोगी छ कक छै र्न?

(छ।) जब म परमेश्वरको पववत्रिाको सारको बारेमा सङ्गति गछुि, के मैले शैिार्नको दष्ु ट सारको

बारे मा सङ्गति गर्नुि आवश्यक हुतछ ि? यसको बारे मा तिमीहरूको ववचार के छ? (हो, यो आवश्यक
छ।) ककर्न? (शैिार्नको दष्ु टिाले परमेश्वरको पववत्रिालाई स्पष्ट दे खखर्ने िुल्याउिँ छ।) के यो त्यस्िै
हो ि? शैिार्नको दष्ु टिाववर्ना मातर्नसहरूले परमेश्वर पववत्र हुर्नह
ु ु तछ भतर्ने थाहा पाउर्नेथथएर्न भतर्ने
2117

अथिमा यो आांर्शक रूपमा सही छ; यसो भतर्नु सही छ। िैपतर्न, यहद िैँले परमेश्वरको पववत्रिा

शैिार्नको दष्ु टिाको ववपरीि भएको कारर् मात्रै अन्स्ित्वमा छ भर्नेर भतछस ् भर्ने, के यो सही

हुतछ ि? यो ववरोधाभासपर्
ू ि सोचाइ गलि छ। परमेश्वरको पववत्रिा परमेश्वरको अतितर्निहहि सार
हो; परमेश्वरले यसलाई उहािँका कायिहरूद्वारा प्रकट गर्नुिभए पतर्न, यो परमेश्वरको सारको प्राकृतिक
अर्भव्यन्ति हो र यो परमेश्वरको अतितर्निहहि सार र्नै हो; मातर्नसले यसलाई दे तर्न र्नसके पतर्न यो

सधैँ अन्स्ित्वमा छ र परमेश्वरमा यो अतितर्निहहि र स्वाभाववक रूपमा छ। यस्िो हुतछ ककर्नभर्ने
मातर्नस शैिार्नको भ्रष्ट स्वभावको बीचमा र शैिार्नको प्रभावमा न्जउिँ छ, अतर्न तिर्नीहरूलाई

पववत्रिाको बारे मा थाहा छै र्न, परमेश्वरको पववत्रिाको तर्नन्श्चि ववषयवस्िुको बारे मा थाहा हुर्नु ि
परै जाओस ्। त्यसकारर्, के हामीले सुरुमा शैिार्नको दष्ु ट सारको बारे मा सङ्गति गर्नुि आवश्यक
छ ि? (हो, छ।) कतिपय मातर्नसहरूले केही शङ्का व्यति गर्नि सतछर्न ्: “िपाईंले परमेश्वर

स्वयमको
् बारे मा सङ्गति गदै हुर्नुहुतछ, त्यसकारर् िपाईं ककर्न सधैँ शैिार्नले कसरी मातर्नसहरूलाई
भ्रष्ट िुल्याउिँ छ र कसरी शैिार्नको स्वभाव भ्रष्ट छ भर्नेर कुरा गरररहर्नुहुतछ?” अब तिमीहरूले यी

शङ्काहरूलाई रोककसकेका छौ, छै र्नौ ि? जब मातर्नसहरूसिँग शैिार्नको दष्ु टिाको बारे मा बोध हुतछ
र जब तिर्नीहरूसिँग यसको बारे मा सटीक पररभाषा हुतछ, जब मातर्नसहरूले दष्ु टिाको तर्नन्श्चि
ववषयवस्िु र प्रकटीकरर्, दष्ु टिाको स्रोि र सारलाई स्पष्ट रूपमा दे तर्न सतछर्न ्, िब मात्रै
परमेश्वरको पववत्रिासतबतधी छलफलमाफिि मातर्नसहरूले परमेश्वरको पववत्रिा के हो, पववत्रिा

आफै के हो भर्नेर महसुस गर्नि वा पहहचार्न गर्नि सतछर्न ्। यहद मैले शैिार्नको दष्ु टिाको बारे मा
छलफल गररर्न भर्ने, मातर्नसहरूले समाजमा र मातर्नसहरूका बीचमा गर्ने कुराहरूले—वा यो सांसारमा

अन्स्ित्वमा रहे का तर्नन्श्चि कुराहरूले—पववत्रिासिँग केही सतबतध रातछ भर्नेर कतिपय मातर्नसहरूले
गलि रूपमा ववश्वास गर्नेछर्न ्। के यो गलि दृन्ष्टकोर् होइर्न र? (हो, यो गलि हो।)

अब मैले शैिार्नको सारको बारे मा यसरी सङ्गति गरे को हुर्नाले, ववगि केही वषिमा तिमीहरूले
प्राप्ि गरे को अर्नुभवहरूद्वारा, परमेश्वरको वचर्न अध्ययर्नद्वारा र उहािँको कायिको अर्नुभवद्वारा

तिमीहरूले परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा के-कस्िो बुझाइ प्राप्ि गरे का छौ? यसको बारे मा अति
आइज र बोल ्। िैँले सुतदा राम्रो सुतर्नर्ने शब्दहरूको प्रयोग गर्नुि पदै र्न, िर ििँ िेरा आफ्र्नै

अर्नभ
ु वहरूबाट बोल ्। के परमेश्वरको पववत्रिामा उहािँको प्रेम मात्रै समावेश हुतछ? के हामीले पववत्रिा
भर्नेर व्यातया गर्ने परमेश्वरको प्रेम मात्रै हो? त्यो ि अत्यतिै एकिफी हुर्नेथथयो, होइर्न र? के
परमेश्वरको प्रेमबाहे क, परमेश्वरको सारका अतय पक्षहरू छर्न ्? के तिमीहरूले तिर्नलाई दे खेका छौ?

(दे खेका छौं। परमेश्वरले उत्सव र चाडपविहरू, रीतिररवाज र अतधववश्वासहरूलाई तिरस्कार गर्नुिहुतछ;
यो पतर्न परमेश्वरको पववत्रिा र्नै हो।) परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ, त्यसकारर् उहािँले यी कुराहरूलाई
तिरस्कार गर्नुिहुतछ, के तिमीहरूले यही भतर्न खोजेको होइर्न? जब यसको बारे मा कुरा आउिँ छ, िब

परमेश्वरको पववत्रिा भर्नेको के हो? के परमेश्वरको पववत्रिामा ठोस ववषयवस्िु छै र्न, केवल िर्
ृ ा
मात्रै छ भतर्ने हो? के तिमीहरूले “परमेश्वरले यी दष्ु ट कुराहरूलाई िर्
ृ ा गर्नुिहुर्ने हुिँदा, परमेश्वर
पववत्र हुर्नुहुतछ भर्नी भतर्न सककतछ” भर्नेर आफ्र्नो मर्नमा सोथचरहे का छौ? के यो अर्नम
ु ार्न होइर्न

र? के यो अर्नम
ु ार्न र मल्
ू याङ्कर्नको एउटा रूप होइर्न र? जब परमेश्वरको सारसतबतधी हाम्रो
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बुझाइको कुरा आउिँ छ िब हामी जोथगर्नैपर्ने सबैभतदा ठूलो गलि कदम के हो? (यो हामीले

वास्िववकिालाई पछाडड छोडेर र्सद्धातिहरूका बारे मा बोल्र्नुहुिँदैर्न भतर्ने हो।) यो अत्यतिै ठूलो
गलि कदम हो। के अरू कुर्नै कुरा छ? (अर्नम
ु ार्न र कल्पर्ना।) तयर्नीहरू पतर्न अत्यतिै गतभीर
गलि कदमहरू हुर्न ्। ककर्न अर्नुमार्न र कल्पर्ना उपयोगी हुिँदैर्नर्न ्? तिमीहरूले अर्नुमार्न गर्ने र कल्पर्ना
गर्ने कुराहरूलाई के तिमीहरूले सािँचै दे तर्न सतछौ? के िी परमेश्वरको सािँचो सार हुर्न ्? (होइर्नर्न ्।)

अरू के कुराबाट टाढा बस्र्नुपछि ? के परमेश्वरको सारलाई व्यातया गर्निको लाथग केवल मर्नोहर
शब्दहरूको हरफ कण्ठ गर्निु गलि कदम हो? (हो।) के यो दे खावटी र तर्नरथिक होइर्न र? मर्नोहर

शब्दहरू छर्नौट गर्नुिजस्िै मूल्याङ्कर्न र अर्नुमार्न गर्नुि पतर्न तर्नरथिक छर्न ्। खोक्रो प्रशांसा पतर्न
तर्नरथिक छ, होइर्न र? के मातर्नसहरूले यस प्रकारको तर्नरथिक गफ गरे को सुतर्न परमेश्वरलाई मर्न

पछि ? (होइर्न, उहािँलाई मर्न पदै र्न।) यस्िो कुरा सुतदा उहािँलाई असहज महसुस हुतछ! जब परमेश्वरले
मातर्नसहरूको समूहलाई मागितर्नदे श र उद्धार गर्नुिहुतछ, िब यो समूहले उहािँको वचर्न सुतर्नसकेपतछ
पतर्न उहािँले के भतर्न खोज्जर्नुभएको हो भतर्ने कहहल्यै बुझ्दै र्न। कसैले सोध्र्न सतछ: “के परमेश्वर

असल हुर्नुहुतछ?” अतर्न तिर्नीहरूले जवाफ हदतछर्न ्, “हो!” “कति असल?” “अत्यतिै धेरै असल!” “के
परमेश्वरले मातर्नसलाई प्रेम गर्निह
ु ु तछ?” “गर्नुिहुतछ!” “कति धेरै? के तिमीहरू व्यातया गर्नि सतछौ?”
“अत्यतिै धेरै! परमेश्वरको प्रेम समुद्रभतदा गहहरो, आकाशभतदा उच छ!” के यी शब्दहरू तर्नरथिक
छै र्नर्न ् र? अतर्न के यो तर्नरथिकिा तिमीहरूले भखिरै भर्नेको कुरा अथािि ् “परमेश्वरले शैिार्नको भ्रष्ट
स्वभावलाई िर्
ृ ा गर्नुिहुतछ, त्यसकारर् परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ” भतर्नेजस्िै छै र्न र? (छ।) के
तिमीहरूले भखिरै भर्नेको कुरा तर्नरथिक छै र्न र? अतर्न बोर्लर्ने अथधकाांश तर्नरथिक कुराहरू कहािँबाट
आउिँ छर्न ्? (शैिार्नबाट।) बोर्लर्ने तर्नरथिक कुराहरू मुतय रूपमा परमेश्वरप्रति गैर-न्जतमेवार रहर्ने र
उहािँको अर्नादर गर्ने मातर्नसहरूबाट आउिँ छ। के हामी त्यसो भतर्न सतछौं? ििँमा कुर्नै बझ
ु ाइ थथएर्न,
िैपतर्न िैँले तर्नरथिक कुरा गररस ्। के त्यो गैर-न्जतमेवारी होइर्न र? के त्यो परमेश्वरको अर्नादर

होइर्न र? िैँले केही ज्ञार्न र्सकेको छस ्, केही ववचार र िकिलाई बुझेको छस ्, िैँले परमेश्वरलाई

बुझ्र्नको लाथग यी कुराहरू गरे को छस ्, साथै, तिर्नको प्रयोग गरे को छस ्। के िैँले त्यसरी बोलेको
सुतदा परमेश्वरलाई र्नरमाइलो महसुसु हुतछ भतर्ने ििँलाई लाग्छ? यी ववथधहरूको प्रयोग गरे र िैँले
कसरी परमेश्वरलाई जातर्ने प्रयास गर्नि सतछस ्? जब ििँ त्यसरी बोल्छस ्, के यो अर्नौठो सतु र्निँदैर्न

र? त्यसकारर्, जब परमेश्वरको ज्ञार्नको कुरा आउिँ छ, व्यन्ति अत्यतिै सिकि हुर्नुपछि ; िैँले जति
हदसतम परमेश्वरलाई थचर्नेको छस ् त्यति हदसतम मात्रै बोल्र्नुपछि । इमातदारीपूविक र व्यवहाररक
रूपमा बोल ् अतर्न िेरा शब्दहरूलाई बेस्वादका िाररफहरूले र्नर्सिँगार्, अतर्न चापलुसीको प्रयोग र्नगर्;

परमेश्वरलाई यसको खािँचो छै र्न; यस्िो कुरा शैिार्नबाट आउिँ छ। शैिार्नको स्वभाव अहङ्कारी छ;
शैिार्नलाई चापलुसी गरे को र राम्रा शब्दहरू भर्नेको सुतर्न मर्न पछि । यहद मातर्नसहरूले आफूले
र्सकेका सबै मर्नोहर शब्दहरूलाई कण्ठ गरे र त्यसलाई शैिार्नको लाथग प्रयोग गरे भर्ने शैिार्न

प्रसतर्न र खुशी हुर्नेछ। िर परमेश्वरलाई यसको खािँचो पदै र्न; परमेश्वरलाई प्रशांसा वा चापलुसी
चाहहिँदैर्न र मातर्नसहरूले तर्नरथिक रूपमा बोल्दै उहािँलाई अतधाधुतध प्रशांसा गरूर्न ् भतर्ने मापदण्ड
िोतर्नभ
ु एको छै र्न। वास्िववकिासिँग र्नर्मल्र्ने प्रशांसाहरू र चापलस
ु ीलाई परमेश्वर िर्
ु ु तछ र
ृ ा गर्निह
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तिर्नलाई उहािँले सुतर्नुहुर्ने समेि छै र्न। त्यसकारर्, जब कतिपय मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई कपटी

रूपमा प्रशांसा गछि र्न ्, र अतधाधुतध उहािँलाई भाकल र प्राथिर्ना गछि र्न ्, परमेश्वरले तिर्नलाई सुतदै -

सत
ु र्नह
ु ु तर्न। िैँले जे भतछस ् त्यसको िैँले न्जतमेवारी र्लर्नैपछि । यहद ििँलाई कुर्नै कुरा थाहा छै र्न
भर्ने, थाहा छै र्न भर्न ्; यहद ििँलाई कुर्नै कुरा थाहा छै र्न भर्ने, यसलाई व्यवहाररक रूपमा व्यति गर्।

त्यसकारर्, परमेश्वरको पववत्रिाले खास र वास्विववक रूपमा केलाई जर्नाउिँ छ भतर्ने ववषयमा, के

ििँसिँग यसको बारे मा सािँचो बुझाइ छ? (जब मैले ववद्रोहीपर्नलाई व्यति गरेँ, जब मैले अपराध गरेँ,

मैले परमेश्वरको तयाय र सजाय प्राप्ि गरेँ, त्यसमा मैले परमेश्वरको पववत्रिालाई दे खेँ। अतर्न जब
मैले मेरो अपेक्षाहरूअर्नुसार र्नरहे का वािावरर्हरूको सामर्ना गरेँ, मैले यी कुराहरूका बारे मा प्राथिर्ना

गरेँ र परमेश्वरको अर्भप्रायहरूलाई खोजेँ, र परमेश्वरले मलाई आफ्र्नो वचर्नले अतिदृिन्ष्ट हदएर

मागितर्नदे श गर्नुिभएपतछ, मैले परमेश्वरको पववत्रिालाई दे खेँ।) यो िेरो आफ्र्नै अर्नुभवबाट आएको
हो। (परमेश्वरले यसबारे मा भतर्नुभएको कुराबाट मैले शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याएपतछ र त्यसले हातर्न
गरे पतछ मातर्नस के बर्नेको छ सो दे खेको छु। िैपतर्न, हामीलाई मुन्ति हदर्नको लाथग परमेश्वरले

हामीलाई सबै कुरा हदर्नुभएको छ, र यसबाट म परमेश्वरको पववत्रिालाई दे तछु।) यो बोल्र्ने यथाथि
िररका हो; यो सािँचो ज्ञार्न हो। के यसलाई बुझ्र्ने कुर्नै फरक िररकाहरू छर्न ्? (हव्वालाई प्रलोभर्नमा

पारी पाप गर्नि लगाउर्न र प्रभु येशूलाई परीक्षा गर्नि बोलेका वचर्नहरूबाट म शैिार्नको दष्ु टिालाई
दे तछु। आदम र हव्वालाई तिर्नीहरूले के खार्नु हुतछ र के खार्नु हुिँदैर्न भतर्ने बारे मा परमेश्वरले
बोल्र्नुभएको वचर्नबाट म परमेश्वर सोझो रूपमा, स्पष्ट रूपमा, र ववश्वासयोग्य रूपमा बोल्र्नुहुतछ

भतर्ने दे तछु; यसबाट म परमेश्वरको पववत्रिालाई दे तछु।) माथथका हटप्पर्ीहरू सुतर्नसकेपतछ, कसको
वचर्नले तिमीहरूलाई सबैभतदा बढी “आमेर्न” भतर्न उत्प्रेररि गर्यो? कसको सङ्गति आजको हाम्रो

सङ्गतिको ववषयसिँग सबैभतदा बढी र्मलेको थथयो? कसका वचर्नहरू सबैभतदा वास्िववक थथए?
अन्तिम बहहर्नीको सङ्गति कस्िो थथयो? (राम्रो।) उर्नले जे भतर्नर्न त्यसमा तिमीहरू “आमेर्न” भर्न।

उर्नले भर्नेको के कुरा ठ्यातकै र्मलेको थथयो? (भखिरै बोल्र्नुभएकी हददीको वचर्नहरूबाट मैले
परमेश्वरको वचर्न सीधा र अत्यतिै स्पष्ट छ, र यो शैिार्नको िुमाउरो कुराजस्िो छै र्न भतर्ने सुर्नेँ।

यसमा मैले परमेश्वरको पववत्रालाई दे खेँ।) यो त्यसको एउटा भाग हो। के यो सही थथयो? (थथयो।)
एकदम राम्रो। गि दई
ु सङ्गतिमा तिमीहरूले केही प्राप्ि गरे का छौ भतर्ने म दे तछु, िर तिमीहरूले

कहठर्न पररश्रमलाई जारी रातर्नप
ु छि । तिमीहरूले कहठर्न पररश्रम गर्नुि पर्ने कारर् के हो भर्ने

परमेश्वरको सारलाई बुझ्र्नु भर्नेको अत्यतिै प्रगाढ पाठ हो; यो व्यन्तिले एकै रािमा बुझ्र्ने, वा
एक-दई
ु वटा शब्दहरूद्वारा र्नै व्यति गर्नि सतर्ने कुरा होइर्न।

मातर्नसहरूको भ्रष्ट शैिार्नी स्वभाव, ज्ञार्न, र्सद्धाति, मातर्नसहरूका ववचार र दृन्ष्टकोर्हरूका

हरे क पक्षले, अतर्न व्यन्तिगि मातर्नसहरूको तर्नन्श्चि व्यन्तिगि पक्षहरूले तिर्नीहरूलाई परमेश्वरको
सार जातर्नबाट तर्नकै बाधा हदतछ; त्यसकारर्, जब िैँले यी ववषयहरूलाई सुतछस ्, िीमध्ये कतिपय

ववषयहरू िेरो पहुिँचभतदा बाहहर हुर्न सतछ; कतिलाई िैँले र्नबुझ्र्न सतछस ्, जबकक कतिलाई िैँले
आधारभूि रूपमा वास्िववकिासिँग र्मलाउर्न सतदै र्नस ्। जे भए िापतर्न, परमेश्वरको पववत्रिासतबतधी

तिमीहरूको बझ
ु ाइलाई मैले सर्न
ु ेको छु र मलाई थाहा छ, परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा मैले जे
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भर्नेँ र सङ्गति गरेँ त्यसलाई तिमीहरूले आफ्र्नो हृदयमा स्वीकार गर्नि थालेछौ। मलाई थाहा छ,
तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको पववत्रिाको सारलाई बुझ्र्ने इछा उम्रर्न थालेको छ। िर मलाई के
कुराले अझै बढी खश
ु ी िल्
ु याउिँ छ भर्ने तिमीहरू पहहले र्नै परमेश्वरको पववत्रिासतबतधी तिमीहरूको
ज्ञार्नलाई व्यातया गर्नि सरल शब्दहरूको प्रयोग गर्नि सतर्ने भइसकेका रहे छौ। यो भतर्नको लाथग

सरल भए पतर्न र मैले पहहले र्नै यसो भतर्नसकेको भए पतर्न, तिमीहरूमध्ये अथधकाांशको हृदयमा,
तिमीहरूले यी वचर्नहरूलाई स्वीकार गर्नि अझै बािँकी छ, र अवश्य र्नै तिर्नले तिमीहरूको
मर्नमन्स्िष्कमा कुर्नै प्रभाव पारे को छै र्न। िैपतर्न, तिमीहरूमध्ये कतिले यी शब्दहरूलाई याद राखेका

छौ। यो एकदम राम्रो कुरा हो र यो तर्नकै आशाजर्नक सुरुवाि हो। मलाई आशा छ, तिमीहरूले

आफूलाई गहर्न ठार्नेका ववषयहरूलाई वा तिमीहरूको पहुिँचभतदा बाहहरका ववषयहरूलाई झर्न ्-झर्न ्
बढी मर्नर्न गर्ने र सङ्गति गर्ने कायिलाई जारी रातर्नेछौ। तिमीहरूको पहुिँचभतदा बाहहरका
ववषयहरूका लाथग तिमीहरूलाई थप मागितर्नदे श गर्निको लाथग कोही र्न कोही हुर्नेछ। अहहले तिमीहरूले

आफ्र्नो पहुिँचर्भत्रका क्षेत्रहरूको सतबतधमा अझै बढी सङ्गतिमा सहभागी भयौ भर्ने, पववत्र आत्माले
आफ्र्नो काम गर्नुिहुर्नेछ र तिमीहरूले अझै गहर्न बुझाइ प्राप्ि गर्नेछौ। परमेश्वरको सारलाई बुझ्र्ने
र परमेश्वरको सारलाई जातर्ने कुरा मातर्नसहरूको जीवर्न प्रवेशको लाथग सबैभतदा महत्त्वपूर्ि छ।

मलाइ आशा छ, तिमीहरूले यसलाई बेवास्िा गर्ने वा यसलाई खेलको रूपमा र्लर्ने गदै र्नौ, ककर्नभर्ने
परमेश्वरलाई थचतर्नु भर्नेको मातर्नसको ववश्वासको जग हो र मातर्नसले सत्यिाको खोजी गर्ने र

मुन्ति प्राप्ि गर्ने चाबी हो। यहद मातर्नसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछि र्न ् िैपतर्न उहािँलाई थचतदै र्नर्न ्
भर्ने, यहद तिर्नीहरू शब्द र र्सद्धातिहरूमा मात्रै न्जउिँ छर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले सत्यिाको सिही
अथिअर्नुसार काम गरे र न्जए भर्ने पतर्न तिर्नीहरूले मुन्ति प्राप्ि गर्नि कहहल्यै सतभव हुर्नेछैर्न।
भतर्नक
ु ो अथि, यहद ििँ परमेश्वरमा ववश्वास गछि स ् िर उहािँलाई थचतदै र्नस ् भर्ने, िेरो ववश्वास व्यथि

हुतछ र त्यसमा कुर्नै वास्िववकिा हुिँदैर्न। तिमीहरूले बुझ्दै छौ, होइर्न ि? (हो, हामीले बुझ्दै छौं।)
आजको हाम्रो सङ्गति यहीँ समाप्ि हुर्नेछ। (परमेश्वरलाई धतयवाद होस ्!)
जर्नवरी ४, २०१४

परमेश्
वर स्वयम ् अद्ववतीय ६
परमेश्व
 रको पववत्रता (३)
हामीले पतछल्लोपटक परमेश्वरको पववत्रिा भतर्ने ववषयमा सङ्गति गरे का थथयौं। परमेश्वर

स्वयमको
् कुर्न पक्ष परमेश्वरको पववत्रिासिँग सतबन्तधि छ? के यो परमेश्वरको सारसिँग सतबन्तधि

छ? (छ।) त्यसो भए, हामीले हाम्रो सङ्गतिमा छलफल गरे को परमेश्वरको सारको मुतय पक्ष के
हो? के यो परमेश्वरको पववत्रिा हो? परमेश्वरको पववत्रिा परमेश्वरको अद्वविीय सार हो। हाम्रो

पतछल्लो सङ्गतिको मुतय ववषयवस्िु के थथयो? (शैिार्नको दष्ु टिालाई अथािि ्, ज्ञार्न, ववज्ञार्न,
परतपरागि सांस्कृति, अतधववश्वास, र सामान्जक प्रचलर्नको प्रयोग गरे र शैिार्नले कसरी मातर्नसलाई
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भ्रष्ट िुल्याउिँ छ सो पत्ता लगाउर्नु।) पतछल्लो समय हामीले छलफल गरे को मुतय ववषय यही थथयो।

शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग ज्ञार्न, ववज्ञार्न, अतधववश्वास, परतपरागि सांस्कृति,

र सामान्जक प्रचलर्नको प्रयोग गछि ; शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने िररकाहरू तयर्नै हुर्न ्—
जतमा पािँच वटा। शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्नको लाथग यीमध्ये कुर्नलाई सबैभतदा बढी

प्रयोग गछि भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्छ? मातर्नसहरूलाई सबैभतदा गहर्न रूपमा भ्रष्ट िुल्याउर्नको
लाथग यीमध्ये कुर्नलाई प्रयोग गररतछ? (परतपरागि सांस्कृतिलाई। ककर्नभर्ने कतफ्युर्सयस र

मेन्तसयस र्सद्धातिहरूजस्िा शैिार्नी दशिर्नशास्त्रहरूले हाम्रो मर्नमन्स्िष्कमा गहर्न रूपमा जरा

गाडेका छर्न ्।) त्यसो भए, कतिपय भाइबहहर्नीहरूले यसको उत्तर “परतपरागि सांस्कृति” हो भतर्ने
ठातछर्न ्। के कसैसिँग कुर्नै फरक उत्तर छ? (ज्ञार्न। ज्ञार्नले हामीलाई कहहल्यै पतर्न परमेश्वरको

आराधर्ना गर्नि हदर्नेछैर्न। यसले परमेश्वरको अन्स्ित्वलाई इतकार गछि , र परमेश्वरको तर्नयमलाई
इतकार गछि । भतर्नुको अथि, शैिार्नले हामीलाई सार्नै उमेरदे खख अध्ययर्न गर्नि सुरु गर्नुिपछि , र
अध्ययर्न गरे र अतर्न ज्ञार्न प्राप्ि गरे र मात्रै हामीले भववष्यको लाथग राम्रो आशा र सुखद तर्नयति

प्राप्ि गर्नेछौं भर्नेर बिाउिँ छ।) शैिार्नले िेरो भववष्य र तर्नयतिलाई तर्नयतत्रर् गर्निको लाथग ज्ञार्नको
प्रयोग गछि , अतर्न यसले ििँलाई सधाएजस्िै गरी डोर्याउिँ छ; ििँलाई लाग्छ, शैिार्नले यसरी र्नै

मातर्नसलाई सबैभतदा बढी गहर्न रूपमा भ्रष्ट िुल्याउिँ छ। त्यसो भए, तिमीहरूमध्ये अथधकाांशलाई
लाग्छ कक मातर्नसलाई सबैभतदा गहर्न रूपमा भ्रष्ट िल्
ु याउर्नको लाथग शैिार्नले ज्ञार्नको प्रयोग गछि ।
के अरू कसैसिँग कुर्नै फरक उत्तर छ? उदाहरर्को लाथग, ववज्ञार्न वा सामान्जक प्रचलर्नको बारे मा

के भतछौ? के कसैले तयर्नलाई उत्तरको रूपमा पहहचार्न गछौ? (गछौं।) आज, म फेरर शैिार्नले

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने पािँच िररकाको बारे मा सङ्गति गर्नेछु, र मैले सङ्गति गररसकेपतछ, म
तिमीहरूलाई केही प्रश्र्नहरू सोध्र्नेछु, िाकक हामीले शैिार्नले मातर्नसलाई सबैभतदा गहर्न रूपमा भ्रष्ट
िुल्याउर्नको लाथग यीमध्ये कुर्न-कुर्न कुरालाई प्रयोग गछि सो दरु
ु स्ि रूपमा दे तर्न सकौं।

मातर्नसलाई शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याउर्ने पािँच िररकाहरूमध्ये, हामीले उल्लेख गरे को पहहलो ज्ञार्न

हो, त्यसकारर् हाम्रो सङ्गतिको पहहलो ववषयको रूपमा ज्ञार्नलाई र्लऔां। शैिार्नले ज्ञार्नलाई चारोको

रूपमा प्रयोग गछि । ध्यार्न हदएर सुर्न ्: ज्ञार्न भर्नेको एक प्रकारको चारो मात्रै हो। मातर्नसहरूलाई हदर्न

प्रतिहदर्न कडा मेहेर्निसाथ पढ्र्न र आफूलाई सध
ु ार गर्नि, ज्ञार्नलाई हतियार बर्नाएर आफैलाई

त्यसद्वारा सुसन्ज्जजि पार्नि, र ववज्ञार्नको प्रवेशद्वार खुला गर्नि ज्ञार्नलाई प्रयोग गर्नि बहकाइतछ;
अको शब्दमा भतदा, िैँले जति धेरै ज्ञार्न हार्सल गछि स ्, िैँले त्यति र्नै बढी बुझ्र्नेछस ्। शैिार्नले
मातर्नसहरूलाई यी सबै कुराहरू बिाउिँ छ; त्यसले मातर्नसहरूलाई महत्वाकाांक्षा र अर्भलाषाहरू बढाउिँ दै

लैजार्न तर्नदे शर्न हदिँ दै तिर्नीहरूले ज्ञार्न र्सतर्ने क्रममा उत्कृष्ट आदशिहरू र्लर्नप
ु छि भर्नी बिाउिँ छ।
मातर्नसहरूलाई थाहै र्नभई शैिार्नले तिर्नीहरूलाई यस्िा ववर्भतर्न सतदे शहरू हदतछ अतर्न अचेिर्न
रूपमै यी कुराहरू सही वा लाभदायक छर्न ् भर्नी महसुस गर्ने िुल्याउिँ छ। अर्नजार्नमै मातर्नसहरूले यो
मागिमा पाइला चाल्छर्न ्, अर्नजार्नमै तिर्नीहरू आफ्र्नै आदशिहरू र महत्वाकाांक्षाहरूद्वारा डोररिँ दै
जातछर्न ्। चरर्बद्ध रूपमा, अर्नजार्नमै तिर्नीहरूले शैिार्नद्वारा हदइएको ज्ञार्नबाट महार्न ् वा चथचिि

मातर्नसहरूको सोर्ने शैलीहरू र्सतछर्न ्। तिर्नीहरूले र्नायकहरू ठातर्नर्ने मातर्नसहरूका कायिबाट पतर्न
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केही कुरा र्सतछर्न ्। यी र्नायकहरूका कायिहरूमा शैिार्नले मातर्नसको लाथग के वकालि गरररहे को

हुतछ? यसले मातर्नसको मर्नमन्स्िष्कर्भत्र के हाल्र्न चाहतछ? मातर्नस दे शभति हुर्नैपछि , उसमा
रान्ष्िय अखण्डिा हुर्नप
ु छि , र ऊ र्नायकीय उत्साह भएको व्यन्ति हुर्नप
ु छि । र्नायकीय व्यन्तित्वहरूको

ऐतिहार्सक कथा वा जीवर्नीहरूबाट मातर्नसले के र्सतछ? व्यन्तिगि बफादाररिाको भाव धारर् गर्नि,
इष्टर्मत्र र दाजुभाइको लाथग जेसुकै गर्नि ियार रहर्न। शैिार्नको यो ज्ञार्नर्भत्र, मातर्नसले अर्नजार्नमै

धेरै कुराहरू र्सतछ, जुर्न सकारात्मक छिँ दै-छै र्नर्न ्। मातर्नसको अर्नर्भज्ञिामाझ, शैिार्नद्वारा ियार

गररएका बीउहरू मातर्नसहरूको अपररपतव मर्नमन्स्िष्कहरूमा छररतछ। यी बीउहरूले तिर्नीहरूलाई
महार्न ् व्यन्ति बतर्नुपछि , चथचिि बतर्नुपछि , र्नायक बतर्नुपछि , दे शभति बतर्नुपछि , आफ्र्नो पररवारलाई
प्रेम गर्ने व्यन्ति बतर्नुपछि , र साथीको लाथग जे पतर्न गर्ने व्यन्ति बतर्नुपछि र व्यन्तिगि

बफादाररिाको भाव धारर् गर्नुिपछि भतर्ने अर्नुभूति गराउिँ छ। शैिार्नको प्रलोभर्नमा परे र, अर्नजार्नमै

तिर्नीहरू त्यसले तिर्नीहरूका लाथग ियार गरे को बाटोमा हहिँड्छर्न ्। यो बाटोमा ओरालो लाग्र्ने क्रममा,
तिर्नीहरूले शैिार्नका न्जउर्ने तर्नयमहरू पछ्याउर्न बाध्य हुतछर्न ्। पूर्ि रूपमा अर्नर्भज्ञ रहे र, न्जउर्नको
लाथग तिर्नीहरूले आफ्र्नै तर्नयमहरू तर्नमािर् गछि र्न ्, िर िी शैिार्नका तर्नयमहरू बाहे क केही पतर्न
हुिँदैर्नर्न ् जसलाई त्यसले तिर्नीहरूको मर्नमन्स्िष्कमा जबरजस्िी हार्लहदएको हुतछ। शैिार्नले
तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूको र्सकाइ प्रकक्रयामा तिर्नीहरूका आफ्र्नै उद्दे श्यहरू हुकािउर्न र तिर्नीहरूका
आफ्र्नै जीवर्न लक्ष्यहरू, न्जउर्ने तर्नयमहरू र जीवर्न हदशा तर्नधािररि गर्नि लगाउिँ छ र यस क्रममा

मातर्नसहरूलाई तिर्नीहरू प्रलोभर्नमा परुतजेल अर्ल-अर्ल गरी कथाहरू, जीवर्नीहरू र सतभव भएका
अरू सबै माध्यमहरूको प्रयोग गरे र तिर्नीहरूको मर्नमन्स्िष्कमा शैिार्नका कुराहरू हार्लहदतछ। यसरी,
तिर्नीहरूको र्सकाइको अवथधमा, कतिले साहहत्य, कतिले अथिशास्त्र, अरूले खगोलववज्ञार्न वा भूगोल

मर्न पराउिँ छर्न ्। अतर्न कतिपयले राजर्नीतिशास्त्र मर्न पराउिँ छर्न ्, कतिले भौतिकववज्ञार्न मर्न पराउिँ छर्न ्,

कतिलाई रसायर्नशास्त्र मर्न पछि , अतर्न अझै अरूलाई ईश्वरशास्त्र मर्न पछि । यी सबै वह
ृ ि ् समग्रिा

अथािि ् ज्ञार्नका भागहरू हुर्न ्। तिमीहरूको हृदयमा, यी सबै कुराहरू वास्िवमा केसिँग सतबन्तधि छर्न ्
भतर्ने तिमीहरू प्रत्येकलाई थाहा छ; तिमीहरू प्रत्येक र्नै यसभतदा पहहले तिर्नको सतपकिमा आएका
थथयौ। तिमीहरू प्रत्येकले र्नै ज्ञार्नका एउटा वा अको हािँगाहरूका बारे मा अटुट रूपमा कुरा गरररहर्न

सतछौ। यसरी मातर्नसहरूको मर्नमा यो ज्ञार्न कति गहहरो गरी प्रवेश गरे को छ भतर्ने कुरा स्पष्ट
हुतछ; मातर्नसहरूका हृदयमा यो ज्ञार्नले र्लएको स्थार्न अतर्न तिर्नीहरूमा यसको प्रभाव कति गहर्न
छ भतर्ने कुरालाई स्पष्टै दे तर्न सककतछ। कसैले ज्ञार्नको एउटा क्षेत्रप्रति आत्मीयिा ववकास

गररसकेपतछ, जब व्यन्तिले यसलाई गहर्न रूपमा प्रेम गरे को हुतछ, िब तिर्नीहरूले अर्नजार्नैमा
महत्वाकाांक्षाहरूको ववकास गछि र्न ्: कतिपय मातर्नसहरू लेखक बतर्न चाहतछर्न ्, कति जर्ना साहहत्यकार

बतर्न चाहतछर्न ्, कति जर्ना राजर्नीतिलाई पेसा बर्नाउर्न चाहतछर्न ्, र कति जर्ना अथिशास्त्रमा सांलग्र्न
भएर व्यापारी बतर्न चाहतछर्न ्। त्यसै गरी र्नायकहरू, महार्न ् वा चथचिि बतर्न चाहर्ने मातर्नसहरू पतर्न

छर्न ्। कुर्नै व्यन्ति जस्िो प्रकारको व्यन्ति बतर्न चाहे पतर्न, तिर्नीहरूको लक्ष्य भर्नेको ज्ञार्न र्सतर्ने

यो ववथधलाई र्लएर तिर्नीहरूका आफ्र्नै फाइदाको लाथग, तिर्नीहरूका आफ्र्नै इछाहरू, तिर्नीहरूका
आफ्र्नै महत्वाकाांक्षाहरूको लाथग प्रयोग गर्निु हो। यो जति र्नै राम्रो सतु र्नए पतर्न—तिर्नीहरूले आफ्र्ना
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सपर्नाहरू हार्सल गर्नि, आफ्र्नो जीवर्न बरबाद र्नगर्नि, वा तर्नन्श्चि पेसा अपर्नाउर्न चाहे पतर्न र्नचाहे

पतर्न—तिर्नीहरूले यी उच आदशि र महत्वाकाांक्षाहरू र्लतछर्न ्, िर वास्िवमा यो सबै केका लाथग हो

ि? के तिमीहरूले यसभतदा पहहले कहहल्यै यो प्रश्र्नको बारे मा ववचार गरे का छौ? शैिार्नले ककर्न
यस्िो कायि गछि ? यी कुराहरूलाई मातर्नसको मर्नमन्स्िष्कमा राखखहदर्नुमा शैिार्नको के उद्दे श्य छ?

यो प्रश्र्नको ववषयमा तिमीहरूको हृदय स्पष्ट हुर्नप
ै छि ।
अब हामी मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले कसरी ज्ञार्नको प्रयोग गछि त्यसको बारे मा कुरा
गरौं। पहहलो, यी कुराहरूका बारे मा हामीसिँग स्पष्ट बझ
ु ाइ हुर्नप
ु छि : ज्ञार्नद्वारा शैिार्नले मातर्नसलाई
के हदर्न चाहतछ? यसले मातर्नसलाई कस्िो बाटोमा डोर्याएर लैजार्न चाहतछ? (परमेश्वरलाई ववरोध
गर्ने बाटोमा।) हो, त्यो तर्नश्चय र्नै यही हो—परमेश्वरको ववरोध गर्नुि। िैँले दे ख्न सतछस कक

मातर्नसहरूले ज्ञार्न प्राप्ि गर्नि थालेपतछको पररर्ाम यही हुतछ अथािि ् तिर्नीहरूले परमेश्वरको ववरोध
गर्नि थाल्छर्न ्। त्यसो भए, शैिार्नका कुहटल मर्नसायहरू के-के हुर्न ् ि? यसको बारे मा तिमीहरू
स्पष्ट छै र्नौ, छौ ि? मातर्नसले ज्ञार्न र्सतर्ने प्रकक्रयाको अवथधमा, शैिार्नले सबै ककर्समका ववथधहरूको

प्रयोग गछि , चाहे यो कथाहरू बिाउर्ने, तिर्नीहरूलाई ज्ञार्नको केही व्यन्तिगि टुक्राहरू हदर्ने होस ्,

वा तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूका इछा वा महत्वाकाांक्षाहरू सतिुष्ट पार्नि हदर्ने होस ्। शैिार्नले ििँलाई

कुर्न बाटोमा डोयािउर्न चाहतछ? ज्ञार्न र्सतर्नु गलि कुरा होइर्न, यो पूर्ि रूपमा प्राकृतिक कुरा हो
भतर्ने मातर्नसहरू ठातछर्न ्। यसलाई आकषिक िररकाले भतदा, उत्कृष्ट ववचारहरूको जगेर्नाि गर्निु वा

महत्वाकाांक्षाहरू हुर्नु भर्नेको इछाशन्ति हुर्नु हो, र जीवर्नको सहह मागि यही र्नै हुर्नुपछि । यहद
मातर्नसहरूले आफ्र्ना आदशिहरूलाई पूरा गर्नि सतछर्न ्, वा सफलिापूविक पेसा स्थापर्ना गर्नि सतछर्न ्
भर्ने के यो तिर्नीहरूका लाथग वैभवशाली न्जउर्ने िररका होइर्न र? यी कुराहरू गरे र, व्यन्तिले

आफ्र्ना पख
ु ािहरूलाई सतमार्न गर्ने मात्रै होइर्न िर इतिहासमा आफ्र्नो छाप छोडेर जार्ने मौका पतर्न
पाउिँ छ—के यो असल कुरा होइर्न? सांसारका मातर्नसहरूको र्नजरमा यो असल कुरा हो, र तिर्नीहरूको
लाथग यो उथचि र सकारात्मक हुर्नुपछि । िैपतर्न, के शैिार्नले त्यसको कुहटल मर्नसायहरूद्वारा
मातर्नसहरूलाई यस प्रकारको मागिमा लैजातछ अतर्न त्यो त्यतिमै सककतछ र? अवश्य र्नै होइर्न।

वास्िवमा, मातर्नसका आदशिहरू जति र्नै उत्कृष्ट भए पतर्न, मातर्नसका इछाहरू जति र्नै यथाथि वा
िी जति र्नै तयायसांगि भए पतर्न, मातर्नसले हार्सल गर्नि चाहर्ने, मातर्नसले खोजी गर्ने सबै कुरा

अपररहायि रूपमै दई
ु वटा शब्दसिँग जोडडएको हुतछ। यी दई
ु शब्द हरे क व्यन्तिको जीवर्नको लाथग
अत्यतिै महत्त्वपूर्ि छर्न ्, र शैिार्नले मातर्नसमा हार्लहदर्न चाहर्ने कुराहरू तयर्नै हुर्न ्। यी दई
ु शब्द

के-के हुर्न ्? िी “तयाति” र “प्रान्प्ि” हुर्न ्। शैिार्नले अत्यतिै सूक्ष्म प्रकारको ववथधको प्रयोग गछि ,
जर्न
ु ववथध मातर्नसहरूका धारर्ाहरूसिँग अत्यतिै र्मल्दो हुतछ, जर्न
ु त्यति आमल
ू पररवििर्नकारी
हुिँदैर्न, जसद्वारा यसले मातर्नसहरूलाई अर्नजार्नमा त्यसको जीवर्नशैली, न्जउर्ने सतबतधी त्यसका
तर्नयमहरू स्वीकार गर्नि, र जीवर्नका लक्ष्यहरू र जीवर्नको हदशा तर्नमािर् गर्नि लगाउिँ छ, त्यसो गरे र
तिर्नीहरूले अर्नजार्नमा जीवर्नमा महत्वाकाांक्षाहरू र्लर्न पुग्छर्न ्। जीवर्नका यी महत्वाकाांक्षाहरू जति

भव्य दे खखए पतर्न, िी अपररहायि रूपमा र्नै “तयाति” र “प्रान्प्ि” सिँग जोडडएका हुतछर्न ्। कुर्नै पतर्न
महार्न ् वा चथचिि व्यन्तिले, वास्िवमा सबै मातर्नसहरूले जीवर्नमा पछ्याउर्ने कुराहरू यी दई
ु वटा
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शब्दहरूसिँग मात्रै गािँर्सएका छर्न ्: “तयाति” र “प्रान्प्ि।” तयाति र प्रान्प्ि पाइसकेपतछ, तिर्नीहरूले

उच प्रतिष्ठा र धेरै धर्नको आर्नतद र्लर्न, अतर्न जीवर्नमा आर्नतद र्लर्न तिर्नलाई पूिँजीको रूपमा

प्रयोग गर्नि सतछर्न ् भतर्ने मातर्नसहरूको ववचार हुतछ। तयाति र प्रान्प्ि सख
ु -चैर्न खोजी गर्नि र
दे हको आर्नतद र्लर्नलाई तिर्नीहरूले प्रयोग गर्नि सतर्ने पूिँजी हो भतर्ने तिर्नीहरू ठातछर्न ्। मार्नवजातिले
अत्यतिै लोभ गर्ने यो तयाति र प्रान्प्िको खातिर, मातर्नसहरूले स्वेछाले िर अर्नजार्नमा आफ्र्नो
शरीर, मर्न, तिर्नीहरूसिँग भएका सबै कुरा, तिर्नीहरूको भववष्य र तिर्नीहरूको गतिव्य सबै शैिार्नलाई

सत
ु पतछर्न ्। तिर्नीहरूले सत
ु पेका सबै कुरा कफिाि र्लर्नु आवश्यक छ भतर्ने कुरालाई कहहल्यै
र्नजार्नीकर्न, तिर्नीहरूले एक क्षर् पतर्न र्नहहचककचाइकर्न त्यसो गछि र्न ्। मातर्नसहरूले यसरी शैिार्नमा

शरर् र्लएर त्यसप्रति तर्नष्ठावार्न बतर्नसकेपतछ के तिर्नीहरूले आफैलाई तर्नयतत्रर् गर्ने कुर्नै क्षमिा

रातर्न सतछर्न ्? अवश्य र्नै सतदै र्नर्न ्। तिर्नीहरू पूर्ि रूपमा र िोर रूपमा शैिार्नको तर्नयतत्रर्मा

हुतछर्न ्। तिर्नीहरू पूर्ि रूपमा र िोर रूपमा दलदलमा डुबेका हुतछर्न ्, र तिर्नीहरू आफैलाई मुति
गर्नि सतदै र्नर्न ्। कुर्नै व्यन्ति तयाति र प्रान्प्िको दलदलमा फर्सएपतछ, तिर्नीहरूले उप्राति जुर्न कुरा
चन्तकलो छ, जुर्न कुरा धमी छ, वा जुर्न कुराहरू सुतदर र असल छर्न ् तिर्नलाई खोजी गदै र्नर्न ्।

ककर्नभर्ने मातर्नसहरूमाथथ रातर्ने तयाति र प्रान्प्िको लोभ्याउर्ने शन्ति अत्यतिै ठूलो हुतछ; िी
मातर्नसहरूले आफ्र्नो जीवर्नभरर र कहहल्यै अतत्य र्नहुर्ने गरर सतपूर्ि अर्नतिसतम पछ्याउर्ने कुराहरू
बतछर्न ्। के यो सािँचो होइर्न र? कतिपय मातर्नसहरूले ज्ञार्न र्सतर्नु भर्नेको पस्
ु िकहरू पढ्र्नु वा

समय अर्नुसार पतछ र्नपर्नि वा सांसारद्वारा पतछ र्नछोडडर्नको लाथग तिर्नीहरूलाई थाहा र्नभएका एकदई
ु वटा कुरा र्सतर्नु बाहे क केही पतर्न होइर्न भर्नेर भतर्नेछर्न ्। तिर्नीहरूले हािमुख जोड्र्न सकूर्न ्,

तिर्नीहरूको आफ्र्नै भववष्यको खातिर, वा आधारभूि आवश्यकिाहरूलाई पूरा गर्निको लाथग ज्ञार्न

र्सककतछ। के आधारभि
ू आवश्यकिाहरू परू ा गर्निको लाथग मात्रै, खार्नेकुराको समस्यालाई समाधार्न
गर्निको लाथग मात्रै एक दशकसतम कहठर्न अध्ययर्न गर्नि सतर्ने कुर्नै व्यन्ति छ? छै र्न, यस्िो कोही
पतर्न छै र्न। त्यसो भए कुर्नै व्यन्तिले ककर्न यति वषिसतम यस्िा कहठर्नाइहरू सहतछ? यो तयाति
र प्रान्प्िको लाथग र्नै हो। तयाति र प्रान्प्िले तिर्नीहरूलाई इसारा गदै टाढा बसेर प्रिीक्षा गरररहे को

हुतछ, र तिर्नीहरूको आफ्र्नै लगर्नशीलिा, कहठर्नाइ र सांिषिहरूद्वारा मात्रै तिर्नीहरूलाई तयाति र
प्रान्प्ि हदर्ने मागिमा डोर्याउर्न सतछ भतर्ने ववश्वास तिर्नीहरू गछि र्न ्। त्यस्िो व्यन्तिले तिर्नीहरूको
आफ्र्नै भववष्यको लाथग, तिर्नीहरूको भववष्यको आर्नतदको लाथग र उत्तम जीवर्न प्राप्ि गर्निका लाथग

यस्िा कहठर्नाइहरू भोग्र्नुपछि । पथ्
ृ वीमा यो ज्ञार्न के हो—के तिमीहरू मलाई भतर्न सतछौ? के
मातर्नसहरूमा हार्लएका यो न्जउर्ने सतबतधी तर्नयमहरू, तिर्नीहरूले ज्ञार्न र्सतर्ने क्रममा शैिार्नले
तिर्नीहरूलाई र्सकाउर्ने तर्नयमहरू होइर्न र? के यो शैिार्नले मातर्नसमा हार्लहदएको जीवर्नका “उत्कृष्ट
आदशिहरू” होइर्नर्न ् र? उदाहरर्को लाथग, महार्न ् मातर्नसहरूको ववचारहरू, चथचिि व्यन्तिहरूको
वीरिा वा र्नायकी व्यन्तित्वहरूको साहर्सक स्वभावलाई र्लऊिँ, वा मासिल आटि सतबतधी उपतयासका

र्नायक र िरवारधारीहरूको वीरिा र दयालाई र्लऊिँ—के यी सबै शैिार्नले यी आदशिहरू हार्लहदर्ने

िररकाहरू होइर्नर्न ् र? (हो, िी त्यस्िै हुर्न ्।) यी ववचारहरूले एकपतछ अको पुस्िालाई प्रभाव पाछि ,
र हरे क पस्
ु िाका मातर्नसहरूलाई यी ववचारहरू स्वीकार गर्नि, यी ववचारहरूको लाथग न्जउर्न, र अटुट
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रूपमा तिर्नको खोजी गर्नि लगाउर्नको लाथग ल्याइतछ। मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले प्रयोग

गर्ने ज्ञार्नको िररका, माध्यम यही र्नै हो। शैिार्नले मातर्नसहरूलाई यो मागिमा डोयािइसकेपतछ, के
तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई आराधर्ना गर्निु अझै सतभव हुतछ? के शैिार्नले मातर्नसमा हार्लहदएको
ज्ञार्न र ववचारमा परमेश्वरलाई आराधर्ना गर्ने कुर्नै भाग समावेश हुतछ? तिर्नीहरूमा सत्यिाको

स्वार्मत्वमा रहे को कुर्नै कुरा हुतछ? के तिर्नीहरूमा परमेश्वरको डर मातर्ने र दष्ु टिाबाट टाढा बस्र्ने
कुर्नै कुरा समावेश हुतछ? (हुिँदैर्न, तिर्नमा हुिँदैर्न।) तिमीहरू अर्ल अतर्नन्श्चि दे खखतछौ, िर केही
छै र्न। मातर्नसहरूलाई दष्ु टिाको मागिमा लोभ्याएर ल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने दई
ु मत
ु य

शब्दहरू “तयाति” र “प्रान्प्ि” र्नै हुर्न ् भतर्ने कुरा िैँले पहहचार्न ् गछि स ् भर्ने, त्यो र्नै पयािप्ि हुतछ।
हालसतम हामीले केको बारे मा छलफल गर्यौं त्यसको बारे मा हामी छोटकरीमा पुर्नरावलोकर्न
गरौं: शैिार्नले मातर्नसलाई आफ्र्नो तर्नयतत्रर्र्भत्र दहह्रलो गरी रातर्नको लाथग के प्रयोग गछि ?
(तयाति र प्रान्प्ि।) त्यसकारर्, जबसतम मातर्नसहरूले तयाति र प्रान्प्िको बारे मा मात्रै सोर्न
सतछर्न ् िबसतम मातर्नसको ववचारहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्निको लाथग शैिार्नले तयाति र प्रान्प्िको

प्रयोग गछि । तिर्नीहरूले तयाति र प्रान्प्िको लाथग सांिषि गछि र्न ्, तयाति र प्रान्प्िको लाथग कहठर्नाइहरू

भोग्छर्न ्, तयाति र प्रान्प्िको लाथग अपमार्न सहतछर्न ्, तयाति र प्रान्प्िको लाथग र्नै आफूसिँग भएको
सबै कुराको बर्लदार्न गछि र्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले तयाति र प्रान्प्िकै खातिर कुर्नै पतर्न मूल्याङ्कर्न वा

तर्नर्िय गर्नेछर्न ्। यसरी, शैिार्नले मातर्नसहरूलाई अदृश्य बतधर्नमा बािँध्छ, र तिर्नलाई हटाउर्नको

लाथग तिर्नीहरूसिँग र्न ि सामथ्यि हुतछ र्न ि साहस र्नै। तिर्नीहरूले अर्नजार्नमा यी बतधर्नहरू बोकेर
हहिँड्छर्न ् र ठूलो कहठर्नाइको साथ अगाडड िर्स्रतछर्न ्। यही तयाति र प्रान्प्िको खातिर र्नै, मातर्नसहरूले
परमेश्वरलाई त्याग्छर्न ् र उहािँलाई धोका हदतछर्न ्, अतर्न झर्न ्-झर्न ् बढी दष्ु ट बतदै जातछर्न ्।

त्यसकारर्, यसरी शैिार्नको तयाति र प्रान्प्िको बीचमा एकपतछ अको पस्
ु िा र्नष्ट हुिँदै जातछ।
अहहले शैिार्नका कायिहरूलाई हे दाि, के यसका भयावह मर्नसायहरू अत्यतिै िर्
ृ ास्पद छै र्नर्न ् र?
सायद आज तिमीहरूले शैिार्नका भयावह मर्नसायहरूलाई दे तर्न सतदै र्नौ ककर्नभर्ने व्यन्ति तयाति

र प्रान्प्िववर्ना बािँर्न सतदै र्न भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्छ। यहद मातर्नसहरूले तयाति र प्रान्प्िलाई
पछाडड छोडे भर्ने, तिर्नीहरूले अगाडडको बाटो उप्राति दे तर्न सतदै र्नर्न ्, उप्राति तिर्नीहरूको
लक्ष्यहरूलाई दे तर्न सतदै र्नर्न ्, त्यसैले तिर्नीहरूको भववष्य कालो, मधरु ो र मर्लर्न दे खखतछ भतर्ने

तिमीहरूलाई लाग्छ। िर, तयाति र प्रान्प्ि मातर्नसलाई बािँध्र्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने राक्षसी

बतधर्नहरू हुर्न ् भतर्ने कुरा तिमीहरूले बबस्िारै एक हदर्न पहहचार्न गर्नेछौ। जब त्यो हदर्न आउिँ छ,
िैँले शैिार्नको तर्नयतत्रर्लाई पूर्िरूपमा ववरोध गर्नेछस ् र ििँलाई बािँध्र्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग
गरे का बतधर्नहरूलाई िैँले पर्
ू िरूपमा ववरोध गर्नेछस ्। जब शैिार्नले ििँमा हार्लहदएका सबै कुराहरूलाई
िैँले फ्यािँतर्न चाहर्ने हदर्न आउिँ छ, िब िैँले शैिार्नसिँगको सतबतधलाई पूर्ि रूपमा िोड्र्नेछस ् र

शैिार्नले ििँकहािँ ल्याएका सबै कुरालाई िैँले सािँचो रूपमा िर्
ृ ा गर्नेछस ्। त्यसपतछ मात्रै

मार्नवजातिसिँग परमेश्वरको तर्नन्ति सािँचो प्रेम र िष्ृ र्ा हुर्नेछ।
मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले कसरी ज्ञार्नको प्रयोग गछि सो बारे मा हामीले
भखिरै कुराकार्नी गर्यौं, त्यसकारर् यसपतछ हामी मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्नको लाथग शैिार्नले
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ववज्ञार्नको कसरी प्रयोग गछि त्यसबारे मा सङ्गति गरौं। पहहलो, शैिार्नले मातर्नसको उत्सुकिा,

ववज्ञार्नको अतवेषर् गर्ने र रहस्यहरूको जािँच गर्ने मातर्नसको इछालाई सतिुष्ट पार्निको लाथग
ववज्ञार्नको र्नाम प्रयोग गछि । ववज्ञार्नको र्नाममा, शैिार्नले मातर्नसका भौतिक खािँचोहरू र आफ्र्नो

जीवर्नको गुर्स्िरलाई तर्नरतिर सुधार गर्ने मातर्नसको माग पूरा गछि । िसथि, यही बहार्नामा शैिार्नले

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग ववज्ञार्नको प्रयोग गछि । के शैिार्नले यसरी ववज्ञार्नको प्रयोग
गरे र मातर्नसको ववचारलाई मात्र भ्रष्ट िुल्याउिँ छ कक मातर्नसको मर्नलाई पतर्न भ्रष्ट िुल्याउिँ छ? हाम्रो

वररपररका हामीले दे तर्ने र हाम्रो सतपकिमा आउर्ने मातर्नसहरू, िटर्नाहरू, र अतय कुराहरूमा, अरू

के-केलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले ववज्ञार्नको प्रयोग गछि ? (प्राकृतिक वािावरर्लाई।) सही।
तिमीहरूलाई यसले गहर्न रूपमा हातर्न गरे को, र गहर्न रूपमा असर पारे को छ जस्िो दे खखतछ।
मातर्नसलाई धोका हदर्नको लाथग ववज्ञार्नका ववर्भतर्न पररर्ाम र तर्नष्कषिहरू प्रयोग गर्नेबाहे क,

मातर्नसलाई परमेश्वरले हदर्नुभएको न्जउर्ने वािावरर्लाई तर्नदियी रूपमा ववर्नाश र शोषर् गर्नि पतर्न

शैिार्नले ववज्ञार्नकै प्रयोग गछि । यहद मातर्नसले वैज्ञातर्नक सवेक्षर् गछि भर्ने मातर्नसको न्जउर्ने
वािावरर् र जीवर्नको गुर्स्िर तर्नरतिर रूपमा सुधार हुर्नेछ, यसको साथै वैज्ञातर्नक ववकासको
उद्दे श्य भर्नेको दै तर्नक रूपमा बढ्दै जार्ने मातर्नसहरूको भौतिक खािँचोहरूलाई र तिर्नीहरूको जीवर्नको
गुर्स्िरलाई तर्नरतिर रूपमा सुधार गर्ने तिर्नीहरूको खािँचोलाई पूरा गर्नुि हो भतर्ने बहार्नामा त्यसले

यसो गछि । शैिार्नले ववज्ञार्नको ववकास गर्निक
ु ो सैद्धान्तिक आधार यही हो। िैपतर्न, ववज्ञार्नले

मार्नवजातिमा के ल्याएको छ ि? हामी जोडडएको वािावरर्मा के-के छर्न ् ि? के मार्नवजातिले

सास फेर्ने हावा दवू षि भएको छै र्न र? के हामीले वपउर्ने पार्नी अझै सािँचै शद्
ु ध छ र? (छै र्न।) के
हामीले खार्ने खार्ना प्राकृतिक छ र? यसमध्ये धेरैजसोलाई रासायतर्नक मलको प्रयोग गरे र उमाररतछ

र आर्नव
ु ांर्शक रूपातिरर् गरे र यसको खेिी गररतछ, अतर्न ववर्भतर्न वैज्ञातर्नक ववथधहरूको प्रयोग

गरे को कारर् तिर्नमा ववर्भतर्न उत्पररवििर्नहरू आउिँ छर्न ्। हामीले खार्ने सागसब्जी र फलफूलसमेि

अब प्राकृतिक छै र्नर्न ्। प्राकृतिक अतडासमेि अब भेट्टाउर्न सन्जलो छै र्न, र शैिार्नको िथाकथथि
ववज्ञार्नले पहहले र्नै प्रशोधर्न गरे को कारर् अतडाहरूले पहहलेजस्िो स्वाद हदिँ दैर्नर्न ्। समग्र थचत्रलाई

हे दाि, सतपूर्ि वायुमण्डललाई र्नष्ट र प्रदवू षि गररएको छ; हहमाल, िाल-िलैया, खोलार्नाला, समुद्र,
र जर्मर्नमाथथ र जर्मर्नमतु र्नका सबै कुरालाई िथाकथथि वैज्ञातर्नक उपलन्ब्धले बरबाद पारे को छ।

छोटकरीमा, परमेश्वरले मार्नवजातिलाई हदर्नुभएको न्जउर्ने वािावरर् अथािि प्राकृतिक वािावरर्लाई

सतपूर्ि रूपमा िथाकथथि ववज्ञार्नले र्नष्ट र ववर्नाश गरे को छ। आफ्र्ना र दे हका इछाहरूलाई
सतिुष्ट पादै , आफूले खोजेको जीवर्नको गुर्स्िरअर्नुसार आफूले सधैँ आशा गरे का कुराहरू प्राप्ि

गर्ने मातर्नसहरू धेरै छर्न ्, िैपतर्न मातर्नस न्जउर्ने वािावरर्लाई ववज्ञार्नले ल्याएका ववर्भतर्न

“उपलन्ब्धहरू” ले र्नष्ट र ववर्नाश गरे को छ। एकपटक चोखो हावाको सास फेर्ने अथधकारसमेि
हामीसिँग अब रहे र्न। के यो मार्नवजातिको लाथग शोक होइर्न र? यस प्रकारको स्थार्नमा न्जउर्नु
पदाि, के मातर्नससिँग अब कुरा गर्निको लाथग कुर्नै खुशी बािँकी रहे को छ र? मातर्नस न्जउर्ने यो

स्थार्न र न्जउर्ने वािावरर्लाई सुरुबाट र्नै परमेश्वरले मातर्नसको लाथग सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको थथयो।
मातर्नसहरूले वपउर्ने पार्नी, मातर्नसहरूले सास फेर्ने हावा, मातर्नसहरूले खार्ने खार्ना, बोटववरुवा,
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रूख, र समुद्र—यस जीववि वािावरर्को हरे क भाग र्नै परमेश्वरले मातर्नसलाई हदर्नुभएको थथयो;

यो प्राकृतिक छ, परमेश्वरले िय गर्नुिभएको प्राकृतिक तर्नयमअर्नुसार चर्लरहे को छ। यहद ववज्ञार्न
र्नै र्नभएको भए, मातर्नसहरू खश
ु ी हुर्नेथथए र परमेश्वरको मागिअर्नस
ु ार र तिर्नीहरूलाई आर्नतद
र्लर्नको लाथग परमेश्वरले हदर्नुभएअर्नुसार र्नै तिर्नीहरूले सबै कुराको आर्नतद तिर्नको सबैभतदा

मौर्लक अवस्थामा र्लर्न सतथे। िर, अहहले यो सबैलाई शैिार्नले र्नष्ट र ववर्नाश गरे को छ;
मातर्नसहरू न्जउर्ने आधारभूि क्षेत्र अब मौर्लक रहे र्न। िर यसलाई केले पैदा गरे को हो वा यो कसरी

आयो सो कसैले पहहचार्न गर्नि सतदै र्न, अतर्न मातर्नसहरू अझै बढी ववज्ञार्नको सरर् पछि र्न ् र

तिर्नीहरूले यसलाई शैिार्नले तिर्नीहरूको मर्नमन्स्िष्कमा िुसाइहदएको ववचारहरूद्वारा बुझ्छर्न ्। के
यो अत्यतिै िर्
ृ ास्पद र दयर्नीय कुरा होइर्न र? शैिार्नले मातर्नसहरू अन्स्ित्वमा रहे को क्षेत्रका
साथै तिर्नीहरूको वािावरर्लाई र्लएको छ र तिर्नीहरूलाई यो भ्रष्ट िुल्याई यो न्स्थतिमा पुर्याएको
छ, र मार्नवजाति अटुट रूपमा यही मागिमा ववकर्सि भएमा के यी मातर्नसहरूलाई व्यन्तिगि

रूपमा परमेश्वरले र्नष्ट गर्नुि आवश्यक छ? यहद मातर्नसहरूले यहीअर्नुरूप ववकास हुर्ने कायिलाई
जारी राखे भर्ने, तिर्नीहरूले कुर्न हदशा र्लर्नेछर्न ्? (तिर्नीहरूलाई र्नष्ट पाररर्नेछ।) तिर्नीहरूलाई कसरी

र्नष्ट पाररर्नेछ? तयाति र प्रान्प्िसतबतधी मातर्नसहरूको लोभी खोजबाहे क, तिर्नीहरूले अटुट रूपमा
वैज्ञातर्नक अतवेषर्लाई अति बढाउिँ छर्न ् र गहर्न सवेक्षर् गछि र्न ्, त्यसपतछ तिर्नीहरूले आफ्र्नै भौतिक
खािँचो र इछाहरूलाई सतिष्ु ट िल्
ु याउर्नको लाथग लापरवाहीसाथ कायि गछि र्न ्; त्यसो भए, मातर्नसको

लाथग के-कस्िा पररर्ामहरू हुतछर्न ् ि? सविप्रथम, पयािवरर्ीय सतिुलर्न बबग्रतछ, र जब यस्िो
हुतछ, यो असतिुर्लि वािावरर्ले मातर्नसहरूका शरीर, तिर्नीहरूका र्भत्री अङ्गहरूलाई बबगाछि र
क्षतिग्रस्ि पाछि , र सांसारभरर ववर्भतर्न प्रकारका सङ्क्रामक रोग र महामारीहरू फैलतछन ्। अहहलेको

यो अवस्था मातर्नसले तर्नयतत्रर् गर्नै र्नसतर्ने भएको छ भतर्ने कुरा के सािँचो होइर्न र? अब तिमीहरू

यसलाई बुझ्छौ, यहद मार्नवजातिले परमेश्वरलाई पछ्याउिँ दै र्न, बरु तर्नरतिर आफैलाई सतपतर्न

िुल्याउर्नको लाथग ज्ञार्नको प्रयोग गदै , मार्नव जीवर्नको भववष्यलाई अतवेषर् गर्नि सधैँ ववज्ञार्नको

प्रयोग गदै , तर्नरतिर बािँथचरहर्नको लाथग यस प्रकारको ववथध प्रयोग गदै सधैँ यसरी र्नै शैिार्नलाई
पछ्याउिँ छ भर्ने, मार्नवजातिको अतत्य कसरी हुतछ, के ििँ त्यसलाई पहहचार्न गर्नि सतछस ्? (यो
लोप हुर्नेछ।) हो, लोप भएर र्नै यसको अतत्य हुर्नेछ: मार्नवजाति एकपतछ अको कदम गदै झर्न ्झर्न ् आफ्र्नै लोपिफि जािँदैछ! जब मातर्नसहरूले ववर्भतर्न कुराहरू पत्ता लगाउर्ने प्रयास गछि िब

उसले कुहहरोको धूर्मल दृन्ष्टर्भत्र बसेर यसो गर्नुिपरोस ् भर्नी मार्नवजातिको लाथग शैिार्नले ियार
गरे को जादक
ु ो ओखिी अब ववज्ञार्न र्नै हो भतर्नेजस्िो दे खखतछ; िैँले जति र्नै जोड गरी हे रे पतर्न,

िैँले स्पष्ट रूपमा दे तर्न सतदै र्नस ्, अतर्न िैँले जति र्नै कहठर्न प्रयास गरे पतर्न, िैँले तिर्नलाई पत्ता

लगाउर्न सतदै र्नस ्। िैपतर्न, शैिार्नले िेरो अर्भलाषालाई अझै बढाउर्न र ििँलाई सधाएको जतिुलाई
झैं एकपतछ अको कदम गदै अिल-कुण्ड र मत्ृ युिफि डोर्याउर्नको लाथग ववज्ञार्नको र्नाम प्रयोग
गछि । के यो यस्िै हो तर्न, होइर्न र? (हो, यो यस्िै हो।) शैिार्नले मार्नवजातिलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने
दोस्रो िररका यही हो।

शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने िेस्रो िररका परतपरागि सांस्कृति हो। परतपरागि सांस्कृति
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र अतधववश्वासको बीचमा ववर्भतर्न समार्निाहरू छर्न ्, िर र्भतर्निा के हो भर्ने भर्ने परतपरागि

सांस्कृतिमा तर्नन्श्चि कथा, उपमा, र स्रोिहरू हुतछर्न ्। शैिार्नले मातर्नसहरूमा परतपरागि सांस्कृति
वा अतधववश्वासका व्यन्तित्वहरूको गहर्न छाप छोड्र्न ववर्भतर्न लोक कथा वा इतिहासका
पुस्िकहरूमा दे खा पर्ने कथाहरूको कल्पर्ना र प्रतिपादर्न गरे को छ। उदाहरर्को लाथग, चीर्नमा

“समुद्र िर्ने आठ जर्ना अववर्नाशीहरू,” “पन्श्चमिफिको यात्रा,” सम्राट जेड, “अन्जङ्गर राजालाई
न्जत्र्ने र्नेझा,” र “दे विाहरूको अर्भषेक” जस्िा लोक कथाहरू छर्न ्। के तयर्नले मातर्नसको मर्नमा

गहहरो जरा गाडेका छै र्नर्न ् र? तिमीहरूमध्ये कतिलाई तयर्नको वववरर् थाहा र्नभए पतर्न, तिमीहरूलाई

समग्र कथा थाहा छ, र िेरो हृदय र मर्नमा टािँन्स्सर्ने भर्नेको समग्र ववषयवस्िु र्नै हो, यसरी िैँले
तिर्नलाई बबसिर्न सतदै र्नस ्। शैिार्नले धेरै पहहले र्नै मातर्नसका तर्नन्ति ियार गरे का ववर्भतर्न ववचार

वा दतिकथाहरू तयर्नै हुर्न ्, र फरक-फरक समयमा यसको प्रचार-प्रसार भएको छ। यी कुराहरूले
प्रत्यक्ष रूपमा मातर्नसहरूको प्रार्हरूलाई हार्नी र र्नष्ट गछि अतर्न मातर्नसहरूलाई एकपतछ अको गरी
मतत्रमुग्ध पाछि । भतर्नुको अथि, िैँले त्यस्िा परतपरागि सांस्कृति, कथाहरू, वा अतधववश्वासका
कुराहरूलाई स्वीकार गररसकेपतछ, िी िेरो मर्नमा स्थावपि भइसकेपतछ, र िी िेरो हृदयमा

बर्ससकेपतछ, ििँ मतत्रको बतधर्नमा पररसकेको जस्िै यो हुर्नेछ—ििँ यी परतपरागि फतदाहरू, यी
ववचार र परतपरागि कथाहरूको जालमा पछि स ् र त्यसकै प्रभावमा हुतछस ्। तिर्नले िेरो जीवर्न,
जीवर्न सतबतधी िेरो दृन्ष्टकोर्, र कुराहरूप्रतिको िेरो मल्
ू याङ्कर्नलाई प्रभाव पाछि । त्योभतदा पतर्न

बढी जीवर्नको सािँचो मागिको िेरो खोजीलाई तिर्नले प्रभाव पाछि : यो वास्िवमा र्नै दष्ु ट मतत्र हो।
िैँले जसरी प्रयास गरे पतर्न, िैँले तिर्नलाई हटाउर्न सतदै र्नस ्; िैँले तिर्नलाई काट्छस ् िर काटे र
ढाल्र्न सतदै र्नस ्; िैँले तिर्नलाई प्रहार गछि स ् िर प्रहार गरे र िैँले तिर्नलाई धपाउर्न सतदै र्नस ्। यसको

साथै, मातर्नसहरू अर्नजार्नमा यस प्रकारको मतत्रमा पररसकेपतछ, तिर्नीहरूले आफ्र्नो हृदयमा

शैिार्नको स्वरूपलाई जगेर्नाि गरे र अर्नजार्नमै शैिार्नको पूजा गर्नि थाल्छर्न ्। अको शब्दमा भतदा,
तिर्नीहरूले शैिार्नलाई तिर्नीहरूको मूतिि, तिर्नीहरूले आराधर्ना गर्ने र आदरको साथ हे र्ने वस्िुको

रूपमा स्थापर्ना गछि र्न ्, यहािँसतम कक तिर्नीहरूले यसलाई परमेश्वरकै रूपमा र्लतछर्न ्। अर्नजार्नमा,
यी कुराहरूले मातर्नसहरूको बोलीवचर्न र कायिहरूलाई तर्नयतत्रर् गदै िी तिर्नीहरूको हृदयमा बस्छर्न ्।

यसको साथै, सरु
ु मा िैँले यी कथा र दतिकथाहरू झट
ू हुर्न ् भतर्ने ठातछस ्, िर अर्नजार्नमै
तिर्नीहरूलाई वास्िववक व्यन्तिहरू ठातदै र तिर्नीहरूलाई वास्िववक, अन्स्ित्वमा रहे का थोकहरूका
रूपमा पररवििर्न गदै ििँ तिर्नीहरूका अन्स्ित्वलाई स्वीकार गछि स ्। िेरो अर्नर्भज्ञिामा, िैँले यी
ववचारहरूलाई र यी कुराहरूको अन्स्ित्वलाई अवचेिर्न रूपमा ग्रहर् गछि स ्। िैँले अवचेिर्न रूपमा

हदयाबलसहरू, शैिार्न, र मतू ििहरूलाई िेरो आफ्र्नै िरमा र िेरो आफ्र्नै हृदयमा ग्रहर् गछि स ्—यो
वास्िवमा मतत्र र्नै हो। के यी शब्दहरूले तिमीहरूलाई छोयो? (छोयो।) के तिमीहरूमध्ये कसैले

बुद्धको लाथग धूप बालेका र त्यसको पूजा गरे का छौ? (छौं।) त्यसो भए, धूप बाल्र्नु र बुद्धको

पूजा गर्नुिको उद्दे श्य के थथयो? (शान्तिको लाथग प्राथिर्ना गर्नुि।) अहहले ववचार गदाि, शान्तिको लाथग
शैिार्नलाई प्राथिर्ना गर्नुि कति मूखििापूर्ि थथयो होइर्न र? के शैिार्नले शान्ति ल्याउिँ छ? (ल्याउिँ दैर्न।)
के तिमीहरू त्यो बेला कति अर्नजार्न थथयौ सो दे तछौ? त्यस ककर्समको बार्नीबेहोरा मख
ू ि, अज्ञार्नी
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र अबुझ हो, होइर्न र? शैिार्नले ििँलाई कसरी भ्रष्ट िुल्याउर्ने भतर्ने बारे मा मात्रै चासो रातछ।
शैिार्नले ििँलाई शान्ति हदर्न सतदै र्न, केवल अस्थायी सहजिा मात्रै हदर्न सतछ। िर यो सहजिा

प्राप्ि गर्निको लाथग िैँले भाकल गर्नैपछि , र यहद िैँले शैिार्नलाई गरे को कबल
ु वा भाकल िोडडस ्
भर्ने, त्यसले ििँलाई कसरी सिाउिँ छ त्यो िैँले दे तर्नेछस ्। ििँलाई भाकल गर्ने िुल्याउिँ दा त्यसले
वास्िवमा ििँलाई तर्नयतत्रर् गर्नि चाहतछ। जब तिमीहरूले शान्तिको लाथग प्राथिर्ना गर्यौ, के
तिमीहरूले शान्ति प्राप्ि गर्यौ? (गरे र्नौं।) तिमीहरूले शान्ति प्राप्ि गरे र्नौ, िर यसको ववपरीि

तिमीहरूको प्रयासले दभ
ु ािग्य र अटुट ववपवत्त अथािि ् तितििाको सािँचै सीमारहीि सागर ल्यायो।
शान्ति शैिार्नको राज्जयक्षेत्रर्भत्र छै र्न, र सत्य यही हो। सामतिी अतधववश्वास र परतपरागि
सांस्कृतिले मार्नवजातिमा ल्याउर्ने पररर्ाम यही हो।

शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने अन्तिम िररका सामान्जक प्रचलर्न हो। “सामान्जक प्रचलर्न”

मा ववर्भतर्न कुराहरू समावेश हुतछर्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले यसो भतछर्न ्: “के यसले हालैको फेसर्न,
कस्मेहटक, हे यरस्टायल, र स्वाहदष्ठ भोजर्नहरूलाई जर्नाउिँ छ?” के तयर्नलाई सामान्जक प्रचलर्नको
रूपमा र्लइतछ? तिर्नीहरू सामान्जक प्रचलर्नको एउटा भागमा पछि र्न ्, िर हामी तिर्नको बारे मा यहािँ
कुरा गर्नेछैर्नौं। मातर्नसहरूमा सामान्जक प्रचलर्नले ल्याउर्ने ववचारहरू, तिर्नले मातर्नसहरूलाई सांसारमा

आफैसिँग कस्िो व्यवहार गर्ने िुल्याउिँ छ त्यसको िररका, र मातर्नसहरूमा तिर्नले ल्याउर्ने जीवर्नका

लक्ष्यहरू र दृन्ष्टकोर्का बारे मा मात्रै हामी कुरा गर्नि चाहतछौं। यी अत्यतिै महत्त्वपर्
ू ि छर्न ्; तिर्नले
मातर्नसको मर्नन्स्थतिलाई तर्नयतत्रर् गर्नि र प्रभाव पार्नि सतछर्न ्। यी प्रचलर्नहरू एकपतछ अको गदै

उत्पतर्न हुतछर्न ्, र िी सबैले मातर्नसहरूलाई वववेक , मार्नविा र िकि गुमाउर्ने िुल्याउिँ दै , तिर्नीहरूको
र्नैतिकिा र तिर्नीहरूको चररत्रको गुर्स्िरलाई झर्न ्-झर्न ् कमजोर िुल्याउिँ दै मार्नवजातिलाई अटुट

रूपमा र्नीच िल्
ु याउर्ने दष्ु ट प्रभाव ल्याउिँ छ, यहािँसतम कक धेरैजसो मातर्नसहरूमा अब कुर्नै इज्जजि,

कुर्नै मार्नविा छै र्न, र्न ि तिर्नीहरूसिँग कुर्नै वववेक र्नै छ भर्नेर समेि भतर्न सककतछ, र्नैतिकिाको
ि कुरै र्नगरौं। त्यसो भए यी प्रचलर्नहरू के-के हुर्न ्? िी िैँले र्नाङ्गो आिँखाले दे तर्न र्नसतर्ने
प्रचलर्नहरू हुर्न ्। जब र्नयािँ प्रचलर्न सांसारभरर फैलतछ, सायद मातर्नसहरूको सार्नो सङ्तया मात्रै

यसको अग्रर्ी स्थार्नमा हुतछर्न ्, अतर्न प्रचलर्न तर्नमािर् गर्नेहरूको रूपमा काम गछि र्न ्। तिर्नीहरूले
कुर्नै र्नयािँ कुरा गरे र यसको सरु
ु वाि गछि र्न ्, त्यसपतछ कुर्नै प्रकारको ववचार वा कुर्नै प्रकारको
दृन्ष्टकोर्लाई स्वीकार गछि र्न ्। िैपतर्न बहुसांतयक मातर्नसहरू अर्नर्भज्ञ अवस्थामा रही यस प्रकारको
प्रचर्नलद्वारा तर्नरतिर रूपमा िबसतम सङ्क्रर्मि, सांलग्र्न, र आकवषिि हुर्नेछर्न ्, जबसतम तिर्नीहरू
सबैले यसलाई अर्नजार्न रूपमा र अर्नायसै स्वीकार गर्नि थाल्छर्न ् र यसमा डुब्छर्न ् र यसद्वारा

तर्नयन्तत्रि हुतछर्न ्। एकपतछ अको गदै त्यस्िा प्रचलर्नहरूले ितदरु
ु स्ि शरीर र मन्स्िष्क र्नभएका,
सत्यिा के हो सो थाहा र्नभएका, र सकारात्मक र र्नकारात्मक कुराहरूका बीचमा र्भतर्निा छुट्याउर्न
सतर्ने क्षमिा र्नभएका मातर्नसहरूलाई यी कुराहरू साथै शैिार्नबाट आउर्ने जीवर्न सतबतधी दृन्ष्टकोर्
र मूल्यमातयिाहरू खुशीसाथ स्वीकार गर्ने िुल्याउिँ छ। जीवर्नको पहुिँच कसरी पाउर्नै त्यसबारे
शैिार्नले तिर्नीहरूलाई बिाउर्ने कुरा र शैिार्नले तिर्नीहरूलाई “हदर्ने” न्जउर्ने शैलीलाई तिर्नीहरूले

स्वीकार गछि र्न ्, र त्यसलाई ववरोध गर्ने तिर्नीहरूसिँग र्न ि सामथ्यि हुतछ र्न ि क्षमिा र्नै, चेिर्ना
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हुर्ने कुरा ि परै जाओस ्। त्यसो भए, यी प्रचलर्नहरू वास्िवमा के हुर्न ् ि? तिमीहरूले क्रर्मक रूपमा
बुझ्र्न सक भर्नेर मैले एउटा सरल उदाहरर् छर्नौट गरे को छु। उदाहरर्को लाथग, कसैलाई पतर्न
धोका र्नहदऊिँ भर्नेर मातर्नसहरूले ववगिमा आफ्र्नो व्यापार सचालर्न गथे; जोसक
ु ै ले खररद गरे पतर्न

तिर्नीहरूले सामग्रीहरू उही मूल्यमा बबक्री गथे। के यहािँ असल वववेक र मार्नविाको कुर्नै ित्वलाई

सतप्रेवषि गररएको छै र्न र? जब मातर्नसहरूले यसरी असल तर्नयिसाथ आफ्र्नो व्यापार सचालर्न
गथे, त्यस बेला तिर्नीहरूमा केही वववेक र केही मार्नविा थथयो भर्नेर दे तर्न सककतछ। िर
पैसासतबतधी मातर्नसको सधैँ बहढरहर्ने मागसिँगै, मातर्नसहरूले पत्तै र्नपाई पैसा, प्रान्प्ि, र सख
ु -

चैर्नलाई झर्न ्-झर्न ् बढी प्रेम गर्नि थाले। छोटकरीमा, मातर्नसहरूले पैसालाई पहहलेभतदा तर्नकै
महत्त्वपूर्ि ठातर्न थाले। जब मातर्नसहरूले पैसालाई अझै महत्त्वपूर्ि रूपमा हे र्नि थाले, िब आफ्र्नो
मयािदा, तिर्नीहरूको प्रर्सद्थध, तिर्नीहरूको राम्रो र्नाम र तिर्नीहरूको इज्जजिलाई तिर्नीहरूले त्यति

धेरै महत्त्व हदर्न छाडे, होइर्न र? जब ििँ व्यापारमा सांलग्र्न हुतछस ्, मातर्नसहरूलाई ठगेर धर्नी

बतर्नको लाथग अरूले ववर्भतर्न माध्यमहरू प्रयोग गरे को िैँले दे तछस ्। कमाइएको पैसा भ्रष्ट िररकाले

प्राप्ि गररएको भए पतर्न, तिर्नीहरू झर्न ्-झर्न ् धर्नी बतदै जातछर्न ्। तिर्नीहरू िेरोजस्िै व्यापारमा

सांलग्र्न भए पतर्न, तिर्नीहरूको सतपूर्ि पररवारले िैँलेभतदा बढी जीवर्नको आर्नतद र्लतछर्न ्, अतर्न
ििँलाई र्नरमाइलो लाग्छ, र िैँले आफूले आफैलाई भतछस ्, “म ककर्न त्यसो गर्नि सन्तदर्निँ? ककर्न
मैले तिर्नीहरूले जति र्नै कमाउर्न सन्तदर्निँ? मैले अझै धेरै पैसा कमाउर्न, मेरो व्यापारलाई सतपतर्न

बर्नाउर्न कुर्नै उपाय सोर्नुपछि ।” त्यसपतछ ििँ धेरै पैसा कसरी कमाउर्ने भर्नेर अत्यथधक थचतिर्न
गछि स ्। पैसा कमाउर्ने सामातय ववथधअर्नुसार अथािि ् सबै ग्राहकहरूलाई उही रकममा सामार्न बबक्री

गर्ने कायिबाट िैँले कमाउर्ने कुर्नै पतर्न र्नाफा असल तर्नयिबाट आएको हुतछ। िैपतर्न, यो तछटो धर्नी
बतर्ने िररका होइर्न। र्नाफा कमाउर्ने इछाद्वारा उत्प्रेररि भएर, िेरो सोचाइमा र्नै क्रर्मक रूपातिरर्

आउिँ छ। यो रूपातिरर्को अवथधमा, व्यवहारसतबतधी िेरा र्सद्धातिहरूमा पतर्न पररवििर्न आउर्न
थाल्छर्न ्। जब िैँले कसैलाई पहहलोपटक धोका हदतछस ्, िैँले आफैलाई यसो भतदै बचाऊ गछि स ्,
“मैले कसैलाई धोका हदर्ने यसपटक मात्रै हुर्नेछ। म यस्िो फेरर कहहल्यै गर्नेछैर्न। म मातर्नसहरूलाई

धोका हदर्न सन्तदर्निँ। धोका हदर्नुका गतभीर पररर्ामहरू छर्न ्। यसले मलाई धेरै कष्ट ल्याउर्नेछ!”

जब िैँले पहहलोपटक कसैलाई धोका हदतछस ्, िेरो हृदयमा केही असहजिा हुतछ; यो मातर्नसको
वववेकको कायि हो—ििँलाई असहज महसुस गराउर्ने र ििँलाई थधतकार्ने, िाकक िैँले कसैलाई धोका
हदिँ दा ििँलाई अस्वाभाववक महसुस होस ्। िर िैँले कसैलाई सफलिापूविक धोका हदएपतछ, ििँसिँग

अहहले पहहलेको भतदा धेरै पैसा भएको दे तछस ्, र ििँलाई आफ्र्नो लाथग यो िररका तर्नकै लाभदायक
हुर्न सतछ भतर्ने लाग्छ। िेरो हृदयमा भएको हल्का पीडाको बावजद
ू पतर्न, ििँलाई आफ्र्नो सफलिामा
आफैलाई बधाई हदर्ने मर्न हुतछ, र आफैप्रति खुसी महसुस हुतछ। पहहलोपटक, िैँले िेरो आफ्र्नै
व्यहोरा, िेरो धोकेबाज मागिलाई स्वीकार गछि स ्। त्यसपतछ, यस्तो धोकाद्वारा मातर्नस दवू षि
भइसकेपतछ, यो कुर्नै व्यन्ति जुवा-िासमा सांलग्र्न भएपतछ ऊ जुवाडे बतर्नुजस्िै हुतछ। िेरो
अर्नर्भज्ञिामा, िैँले आफ्र्नै धोकेबाज व्यहोरालाई स्वीकृिी हदतछस ् र त्यसलाई स्वीकार गछि स ्।
अर्नर्भज्ञिामा, िैँले धोकेबाज कायिलाई उथचि व्यावसातयक बार्नीबेहोरा र िेरो अन्स्ित्व र जीववकाको
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लाथग सबैभतदा उपयोगी माध्यमको रूपमा र्लतछस ्; ििँलाई लाग्छ, यसो गरे र िैँले चािँडै र्नै सतपवत्त

कमाउर्न सतछस ्। यो एक प्रकक्रया हो: सुरुमा, मातर्नसहरूले यस प्रकारको बार्नीबेहोरालाई स्वीकार
गर्नि सतदै र्नर्न ्, र तिर्नीहरूले यस्िो बार्नीबेहोरा र अभ्यासलाई र्नीच दृन्ष्टले हे छिर्न ्। त्यसपतछ

तिर्नीहरूले आफै प्रयोग-परीक्षण गदै यो बार्नीबेहोरालाई आफै अभ्यास गरे र हे र्नि थाल्छर्न ्, अतर्न
तिर्नीहरूको हृदय क्रर्मक रूपमा पररवििर्न हुर्न थाल्छ। यो कस्िो प्रकारको रूपातिरर् हो? यो
प्रचलर्नको स्वीकृिी र अङ्गीकार हो, सामान्जक प्रचलर्नले ििँमा राखखहदएको यो ववचारको स्वीकृिी
र अङ्गीकार हो। यसको बारे मा महसस
ु र्नै र्नगरीकर्न, िैँले मातर्नसहरूसिँग व्यापार गदाि यहद िैँले

धोका हदिँ दैर्नस ् भर्ने, ििँलाई अझै खराब महसुस हुतछ; िैँले मातर्नसहरूलाई धोका हदइर्नस ् भर्ने,
ििँलाई आफूले कुर्नै कुरा गुमाइरहे को भार्न हुतछ। अर्नजार्नमा, यो धोका िेरो प्रार्, िेरो मेरुदण्ड,

िेरो जीवर्नको र्सद्धाति र्नै बतर्नसकेको अपररहायि बार्नीबेहोरा बतछ। मातर्नसले यो व्यहोरा र यो
सोचाइलाई स्वीकार गररसकेपतछ, के यसले उसको हृदयमा पररवििर्न ल्याएको हुिँदैर्न र? िेरो हृदय
पररवििर्न भएको हुतछ, त्यसकारर् के िेरो सत्यतर्नष्ठा पतर्न पररवििर्न भएको हुिँदैर्न र? के िेरो
मार्नविा पररवििर्न भएको हुतछ? के िेरो वववेक पररवििर्न भएको हुतछ? (हुतछ।) हो, तिर्नीहरूको
हृदयदे खख तिर्नीहरूको ववचारसतम, उक्त व्यन्तिको हरे क भाग गुर्ात्मक रूपले पररवििर्न भएर

जातछ, यतिसतम कक तिर्नीहरू र्भत्रदे खख बाहहरसतम पररवििर्न हुतछर्न ्। यो पररवििर्नले ििँलाई
परमेश्वरबाट झर्न ्-झर्न ् टाढा िातछ, र ििँ झर्न ्-झर्न ् बढी शैिार्नसिँग र्मल्दै जातछस ्; ििँ झर्न ्-झर्न ्
बढी शैिार्नजस्िै बतछस ्।

यी सामान्जक प्रचलर्नहरूलाई हे दाि, के ििँ मातर्नसहरूमा तिर्नको ठूलो प्रभाव हुतछ भर्नेर भतछस ्?
के तिर्नले मातर्नसहरूलाई गहर्न रूपले हातर्नकारक प्रभाव पाछि र्न ्? (हो।) तिर्नले मातर्नसहरूलाई गहर्न

रूपले हातर्नकारक प्रभाव पाछि र्न ्। मातर्नसको के कुरालाई शैिार्नले एकपतछ अको सामान्जक प्रचलर्न

प्रयोग गरी भ्रष्ट िुल्याउिँ छ? (मातर्नसको वववेक, िकि, मार्नविा, र्नैतिकिा, र जीवर्नसतबतधी
दृन्ष्टकोर्।) तिर्नले मातर्नसहरूमा क्रर्मक रूपमा भ्रष्टिा ल्याउिँ छ, होइर्न र? मातर्नसहरूलाई एक

पटकमा एक कदम गरी हदयाबलसहरूको गुिँडसतम लोभ्याउिँ दै ल्याउर्नको लाथग शैिार्नले यी
सामान्जक प्रचलर्नहरूको प्रयोग गछि , िाकक सामान्जक प्रचलर्नहरूमा व्यस्ि भएका मातर्नसहरूले

अर्नजार्नमा रुवपयािँपैसा र भौतिक इछाहरू, दष्ु टिा र हहांसाको वकालि गरूर्न ्। यी कुराहरू मातर्नसको
हृदयमा प्रवेश गररसकेपतछ, मातर्नस के बतछ? मातर्नस हदयाबलस, शैिार्न बतछ! ककर्न? ककर्नभर्ने,
मातर्नसको हृदयमा कुर्न मार्नर्सक झुकाव हुतछ? मातर्नसले केलाई आदर गछि ? मातर्नसले दष्ु टिा र
हहांसामा आर्नतद र्लर्न थाल्छ, अतर्न सुतदरिा वा भलाइप्रति कुर्नै प्रेम दे खाउिँ दै र्न, शान्तिको ि कुरै

र्नगरौं। मातर्नसहरू सामातय मार्नविाको सरल जीवर्न न्जउर्न अतर्नछुक छर्न ्, िर उच प्रतिष्ठा र
धेरै सतपवत्तको आर्नतद र्लर्न, आफ्र्नो दे हलाई सतिुष्ट पार्निको लाथग कुर्नै पतर्न प्रयास बािँकी र्नराखी,
तिर्नीहरूलाई रोतर्ने कुर्नै बतधर्न, बाधाववर्ना दे हका आर्नतदमा मस्ि हुर्न चाहतछर्न ्; अको शब्दमा
भतदा, तिर्नीहरूलाई जे इछा लाग्छ तिर्नीहरू त्यही गर्नि चाहतछर्न ्। त्यसकारर् जब मातर्नस यस

प्रकारका प्रचलर्नहरूमा डुब्छ, के िैँले र्सकेको ज्ञार्नले ििँलाई आफैलाई मुति गर्नि सहायिा गछि ?

के परतपरागि सांस्कृति र अतधववश्वासहरू सतबतधी िेरो बझ
ु ाइले ििँलाई यो भयार्नक अवस्थाबाट
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उतकर्न सहायिा गर्नि सतछ? के मातर्नसलाई थाहा भएको परतपरागि र्नैतिकिा र ववथधववधार्नले

मातर्नसहरूलाई सांयमिा अभ्यास गर्नि सहायिा गर्नि सतछ? उदाहरर्को लाथग, िीर्न अक्षररक
उत्कृष्ट लेख (San Zi Jing) लाई र्लऊिँ। के यसले मातर्नसहरूलाई यी प्रचलर्नहरूको दलदलबाट
आफ्र्नो खुट्टा तर्नकाल्र्न सहायिा गर्नि सतछ? (अहिँ, यसले सतदै र्न।) िसथि, मातर्नस झर्न ्-झर्न ् दष्ु ट,
अहङ्कारी, हे पाहा, स्वाथी, र दभ
ु ािवर्नापूर्ि बतदै जातछ। मातर्नसहरूका बीचमा उप्राति कुर्नै आत्मीयिा

हुिँदैर्न, पररवारका सदस्यहरूबीच उप्राति कुर्नै प्रेम हुिँदैर्न, आफति र इष्टर्मत्रबीच उप्राति कुर्नै
समझदारी हुिँदैर्न; मार्नव सतबतधहरूलाई हहांसाले थचत्रर् गर्ने भइसकेको हुतछ। हरे क व्यन्ति आफ्र्ना
सङ्गी मातर्नसको बीचमा न्जउर्नको लाथग हहांसाको प्रयोग गर्नि खोज्जछ; तिर्नीहरूले हहांसाकै प्रयोग
गरे र आफ्र्नो दै तर्नक रोटी खोर्सर्लतछर्न ्; तिर्नीहरूले हहांसाकै प्रयोग गरे र आफ्र्नो हैर्सयि र आफ्र्नो

र्नाफा कमाउिँ छर्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले गर्नि चाहर्ने जेसुकै कुरा गर्नि हहांसात्मक र दष्ु ट मागिहरूको प्रयोग

गछि र्न ्। के यो मार्नवजाति अत्यतिै भयार्नक छै र्न र? (छ।) मैले भखिरै कुरा गरे का यी सबै कुराहरू
सुतर्नसकेपतछ, शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने यो वािावरर्मा, यो सांसारमा, र यस प्रकारका

मातर्नसहरूका बीचमा न्जउर्नु अत्यतिै डरलाग्दो कुरा हो भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्दै र्न? (लाग्छ।)

त्यसकारर्, के तिमीहरूले आफैलाई कहहल्यै बबचरा ठार्नेका छौ? यो क्षर्मा तिमीहरू अर्ल-अर्ल

यस्तो अर्नुभव गछौ, होइर्न र? (हो।) तिमीहरूको आवाजलाई सुतदा, तिमीहरूले यस्िो ववचार
गरररहे का छौ जस्िो लाग्छ, “शैिार्नसिँग मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउर्ने ववर्भतर्न िररकाहरू छर्न ्।

त्यसले हरे क अवसरको फाइदा उठाउिँ छ र हामी जिा फके पतर्न यो त्यिै हुतछ। के मातर्नसलाई
अझै मुन्ति हदर्न सककतछ?” के मातर्नसलाई अझै मुन्ति हदर्न सककतछ? के मातर्नसले आफैलाई
मुन्ति हदर्न सतछ? (सतदै र्न।) के सम्राट जेडले मातर्नसलाई बचाउर्न सतछ? के कतफ्युर्सयसले
मातर्नसलाई बचाउर्न सतछ? के गव
ु ातर्नर्न वोथधसत्वले मातर्नसलाई बचाउर्न सतछ? (सतदै र्न।) त्यसो

भए, कसले मातर्नसलाई बचाउर्न सतछ? (परमेश्वरले।) िैपतर्न कतिपय मातर्नसहरूले आफ्र्नो हृदयमा
यस्िा प्रश्र्नहरू उठाउर्नेछर्न ्: “शैिार्नले हामीलाई यति िोर रूपमा, यति पागलपर्नको हदसतम हातर्न
गछि कक, हामीसिँग जीवर्न न्जउर्ने कुर्नै आशा र्नै हुिँदैर्न, र्न ि जीवर्न न्जउर्ने कुर्नै आत्मववश्वास र्नै

हुतछ। हामी सबै भ्रष्टिामाझ न्जउिँ छौं, र हरे क व्यन्तिले कुर्नै र्न कुर्नै िररकाले परमेश्वरको ववरोध
गछि , र हाम्रो हृदय डुब्र्नसतर्ने जतिको गहहराइमा डुबबसकेको छ। त्यसकारर्, शैिार्नले हामीलाई
भ्रष्ट िुल्याइरहिँदा परमेश्वर कहािँ हुर्नुहुतछ? परमेश्वर के गरररहर्नुभएको छ? परमेश्वरले हाम्रो लाथग
जे गरररहर्नुभएको छ, सो हामीले कहहल्यै महसुसै गदै र्नौं!” कतिपय मातर्नसहरू अपररहायि रूपमै

उदास र अर्ल तर्नरुत्साहहि महसुस गछि र्न ्, होइर्न र? तिमीहरूका लाथग, यो अर्नुभव तर्नकै गहहरो

हुतछ ककर्नभर्ने मातर्नसहरूलाई क्रर्मक रूपमा बोध गर्ने, तिर्नीहरू आशाववहीर्न छर्न ् भतर्ने झर्न ्-झर्न ्
बढी अर्नुभव गर्ने, तिर्नीहरूलाई परमेश्वरले त्याग्र्नुभएको छ भतर्ने झर्न ्-झर्न ् बढी महसुस गर्ने
िुल्याउर्नको लाथग मैले यो सबै भतदै आइरहे को छु। िर थचतिा र्नगर। “शैिार्नको दष्ु टिा” भतर्ने

हाम्रो आजको सङ्गतिको ववषय हाम्रो खास मूलभाव होइर्न। िैपतर्न परमेश्वरको पववत्रिाको सारको
बारे मा कुरा गर्निको लाथग, मातर्नस अहहले कस्िो अवस्थामा छ सोबारे मातर्नसहरूलाई स्पष्ट

िल्
ु याउर्नको लाथग हामीले सरु
ु मा शैिार्नले कसरी मातर्नसलाई भ्रष्ट िल्
ु याउिँ छ त्यसबारे मा र शैिार्नको
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दष्ु टिाको बारे मा छलफल गर्नैपछि । यसबारे मा कुरा गर्नुिको एउटा उद्दे श्य भर्नेको मातर्नसहरूलाई

शैिार्नको दष्ु टिाको बारे मा जातर्ने िुल्याउर्नु हो, जबकक अको उद्दे श्यचाहहिँ मातर्नसहरूलाई सािँचो
पववत्रिा के हो सोबारे गहर्न बझ
ु ाइ प्राप्ि गर्ने िल्
ु याउर्नु हो।

पतछल्लोपटकको िुलर्नामा हामीले भखिरै छलफल गरे का यी कुराहरूका बारे मा के मैले अझै

ववस्िि
ृ रूपमा कुरा गरे को छै र्न र? (छ।) त्यसो भए, के अहहले तिमीहरूको बुझाइ अर्ल गहर्न
भयो ि? (भयो।) मलाई थाहा छ, परमेश्वरको पववत्रिा वास्िवमा के हो सो मैले भर्नूिँ भर्नी अहहले

धेरैजसो मातर्नसहरूले अपेक्षा गरररहे का छर्न ्, िर परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा कुरा गर्ने क्रममा,
म सुरुमा परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कामहरूका बारे मा कुरा गर्नेछु। तिमीहरू सबैले ध्यार्न हदएर सुतर्नुपछि ।

त्यसपतछ, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको पववत्रिा वास्िवमा के हो सो सोध्र्नेछु। म तिमीहरूलाई
प्रत्यक्ष रूपमा भतर्नेछैर्न, िर म तिमीहरूलाई यसको बारे मा पत्ता लगाउर्ने प्रयास गर्नि हदर्नेछु; म
तिमीहरूलाई यसबारे पत्ता लगाउर्ने ठाउिँ हदर्नेछु। यस िररकाको बारे मा तिमीहरू के सोछौ? (यो
राम्रो सुतर्नतछ।) त्यसो भए, म अति बढ्र्ने क्रममा ध्यार्न हदएर सुर्न।

जब-जब शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउिँ छ वा मातर्नसलाई अतर्नयन्तत्रि रूपमा हातर्न गछि ,

परमेश्वर हाि बािँधेर बस्र्नुहुतर्न, र्न ि उहािँले चुतर्नुभएकाहरूलाई बेवास्िा गर्ने वा आिँखा थचतलर्ने र्नै

गर्नुिहुतछ। शैिार्नले गर्ने सबै कुरालाई परमेश्वरले पूर्ि स्पष्टिाको साथ बुझ्र्नुहुतछ। शैिार्नले जेसुकै
गरे िापतर्न, यसले जस्िोसक
ु ै प्रचलर्न पैदा गरे पतर्न, शैिार्नले जे गर्ने प्रयास गदै छ त्यो सबै
परमेश्वरलाई थाहा हुतछ, र उहािँले चुतर्नुभएकाहरूलाई परमेश्वरले त्याग्र्नुहुतर्न। बरु, कुर्नै पतर्न ध्यार्न
र्नखखचीकर्न—गोप्य रूपमा, चुपचाप—परमेश्वरले आवश्यक सबै कुरा गर्नुिहुतछ। जब परमेश्वरले कुर्नै

व्यन्तिमा काम गर्नि सुरु गर्नुिहुतछ, जब उहािँले कसैलाई चुतर्नुभएको हुतछ, उहािँले कसैलाई पतर्न यो
समाचार िोषर्ा गर्निह
ु ु तर्न, र्न ि उहािँले यसलाई शैिार्नको अति र्नै िोषर्ा गर्निह
ु ु तछ, कुर्नै भव्य

प्रदशिर्न गर्ने कुरा ि परै जाओस ्। उहािँले आवश्यक परे को कुरा अत्यतिै चुपचाप, अत्यतिै प्राकृतिक
रूपमा गर्नुिहुतछ। पहहले, उहािँले िेरो लाथग पररवारको छर्नौट गर्नुिहुतछ; िेरो पाररवाररक पष्ृ ठभूर्म,

िेरो बाबुआमा, िेरा पुखािहरू—परमेश्वरले यो सबै अथग्रम रूपमा तर्नधािररि गर्नुिहुतछ। अको शब्दमा

भतदा, परमेश्वरले आवेगमा यी तर्नर्ियहरू गर्नुिहुतर्न; बरु, उहािँले धेरै पहहले र्नै यो कायि सुरु
गर्निभ
ु एको हुतछ। परमेश्वरले िेरो लाथग पररवार छर्नौट गररसतर्नुभएपतछ, उहािँले ििँ जतमर्ने र्मति
छर्नौट गर्नुिहुतछ। त्यसपतछ, ििँ जतमेर सांसारमा रुिँ दै आएको परमेश्वरले हे र्नुिहुतछ। उहािँले ििँ जतमेको

हे र्नुिहुतछ, िैँले प्रथम शब्दहरू उचारर् गरे को हे र्नुिहुतछ, िैँले हहिँड्र्न र्सतदै गदाि ििँ लडखडाउिँ दै र

बामे सरे को हे र्नुिहुतछ। सुरुमा िैँले एक कदम बढाउिँ छस ् त्यसपतछ अको कदम बढाउिँ छस ् … अतर्न
ििँ कुद्र्न सतर्ने, उफ्रर्न सतर्ने, कुरा गर्नि सतर्ने, अतर्न िेरा भावर्नाहरूलाई व्यति गर्नि सतर्ने हुतछस ्।
मातर्नसहरू हुकँदै जार्ने क्रममा, शैिार्नले तिर्नीहरू प्रत्येकलाई बािले त्यसको र्सकारलाई हे रेझ ैँ िुरेर

हे रररहतछ। िर आफ्र्नो काम गर्ने क्रममा, परमेश्वर कहहल्यै पतर्न स्थार्न वा समयका कुर्नै पतर्न
सीर्मििाहरूमा बािँथधर्नुहुतर्न जुर्न मातर्नसहरू, िटर्ना वा अतय कुराहरूबाट आएका हुतछर्न ्; उहािँले जे
गर्नुिपछि र उहािँले जे गर्नुि अत्यावश्यक छ त्यो उहािँले गर्नुिहुतछ। हुकिर्ने प्रकक्रयामा, िैँले आफूलाई मर्न
र्नपर्ने धेरै कुराहरूको अर्नभ
ु व गर्नि सतछस ्, जस्िै बबरामी र तर्नराशा। िर ििँ यो मागिमा हहिँड्र्ने
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क्रममा, िेरो जीवर्न र िेरो भववष्य पूर्ि रूपमा परमेश्वरकै न्जतमामा हुतछ। परमेश्वरले ििँलाई िेरो
जीवर्नभरर पुग्र्ने सचा प्रत्याभूति हदर्नुहुतछ, ककर्नभर्ने उहािँ िेरो रखवारी गदै र िेरो हे रचाह गदै

िेरै छे उमा बर्सरहर्नभ
ु एको हुतछ। यो थाहै र्नपाई ििँ हुकितछस ्। ििँ र्नयािँ कुराहरूको सतपकिमा आउर्न
थाल्छस ् र यो सांसारलाई र यो मार्नवजातिलाई थचतर्न थाल्छस ्। सबै कुरा िेरो लाथग िाजा र र्नयािँ

हुतछ। ििँलाई गर्नि मर्न पर्ने केही कुराहरू हुतछर्न ्। ििँ िेरो आफ्र्नै मार्नविार्भत्र न्जउिँ छस ्, ििँ िेरो
आफ्र्नै क्षेत्रर्भत्र न्जउिँ छस ् र परमेश्वरको अन्स्ित्वको बारे मा ििँलाई अर्लकति पतर्न अर्नुभूति हुिँदैर्न।
िर ििँ हुकिर्ने क्रममा परमेश्वरले हरे क पाइला हे र्निुहुतछ, र िैँले हरे क कदम अगाडड बढाउिँ दा उहािँले
ििँलाई हे र्नुिहुतछ। िैँले ज्ञार्न र्सककरहे को बेला वा ववज्ञार्न अध्ययर्न गरररहे को बेलासमेि परमेश्वरले
ििँलाई एक पाइलासमेि कहहल्यै छोड्र्नुभएको हुिँदैर्न। सांसारलाई थचतर्ने र यसमा सांलग्र्न हुर्ने क्रममा,
िैँले िेरा आफ्र्नै आदशिहरू स्थापर्ना गरे को हुतछस ्, िेरा आफ्र्नै रुथचहरू हुतछर्न ्, तिमीहरूका आफ्र्नै
चासोहरू हुतछर्न ् र ििँसिँग उच महत्वाकाांक्षाहरू पतर्न हुतछर्न ् भतर्ने अथिमा ििँ अरू मातर्नसहरूजस्िै
हुतछस ्। िेरो भववष्य कस्िो दे खखर्नुपछि भतर्ने खाका ियार गदै िैँले प्रायजसो आफ्र्नै भववष्यको
बारे मा ववचार गरररहे को हुतछस ्। िर अति बढ्र्ने क्रममा जेसुकै भए िापतर्न, यी सबै भइरहे को

परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा दे तर्नुहुतछ। सायद िैँले आफ्र्नो ववगिलाई बबसेको हुर्न सतछस ्, िर
परमेश्वरको लाथग, ििँलाई राम्ररी बुझ्र्न सतर्ने उहािँबाहे क कोही पतर्न छै र्न। ििँ हुकँदै -बढ्दै , पररपतव
हुिँदै परमेश्वरकै र्नजरमा रहे र न्जउिँ छस ्। यो अवथधमा, परमेश्वरको सबैभतदा महत्त्वपर्
ू ि काम भर्नेको
कसैले कहहल्यै पतर्न अर्नुभव र्नगर्ने, कसैले र्नजातर्ने कुरा हो। परमेश्वरले अवश्य र्नै यसको बारे मा

कसैलाई भतर्नुहुतर्न। त्यसो भए, यो सबैभतदा महत्त्वपूर्ि कुरा के हो ि? यो कुरा परमेश्वरले

व्यन्तिलाई मुन्ति हदर्नुहुर्नेछ भतर्ने प्रत्याभूति हो भर्नेर भतर्न सककतछ। यसको अथि यहद परमेश्वरले
उति व्यन्तिलाई मन्ु ति हदर्न चाहर्नह
ु ु तछ भर्ने, उहािँले त्यसो गर्निु र्नै हुतछ। यो कायि मातर्नस र

परमेश्वर दव
ु ैको लाथग अत्यतिै महत्त्वपूर्ि छ। यो के हो, के ििँलाई थाहा छ? यस्िो लाग्छ, यसको
बारे मा तिमीहरूसिँग कुर्नै अर्नुभव, वा यसको कुर्नै अवधारर्ा छै र्न, त्यसकारर् म आफै तिमीहरूलाई
बिाइहदर्नेछु। ििँ जतमेको समयदे खख अहहलेसतम, परमेश्वरले ििँमा धेरै काम गररसतर्नुभएको छ,

िर उहािँले आफूले गनछभएको सबै कुराको ववस्िि
ृ वववरर् ििँलाई हदर्नुहुतर्न। परमेश्वरले ििँलाई सो
कुरा जातर्न हदर्नभ
ु एर्न, र्न ि उहािँले ििँलाई यसबारे भतर्नु र्नै भयो। िैपतर्न, मार्नवजातिको लाथग,
उहािँले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा महत्त्वपूर्ि छर्न ्। परमेश्वरको लाथग ि, यो उहािँले गर्नैपर्ने कुरा हो। उहािँको

हृदयमा उहािँले गर्नि आवश्यक रहे को कुर्नै महत्त्वपूर्ि कुरा छ जुर्न यी सबै कुराभतदा अत्यतिै बढी
महत्त्िपूर्ि छ। अथािि ्, व्यन्ति जतमेको समयदे खख वििमार्न हदर्नसतम, परमेश्वरले तिर्नीहरूको

सरु क्षाको प्रत्याभतू ि हदर्नु र्नै हुतछ। जब िैँले यी वचर्नहरू सत
ु छस ्, ििँलाई आफूले पर्
ू ि रूपमा
र्नबुझेजस्िो लाग्र्न सतछ। िैँले सोध्र्न सतछस ्, “के यो सुरक्षा त्यति महत्त्वपूर्ि छ र?” “सुरक्षा”
को यथाथि अथि के हो? सायद तिमीहरूले यसलाई शान्ति भर्नेर बुझ्छौ वा सायद तिमीहरूले

यसलाई कुर्नै पतर्न ववपवत्त वा सांकष्टको अर्नुभव कहहल्यै र्नगर्नुि, राम्ररी न्जउर्नु, सामातय जीवर्न
न्जउर्नु भर्नेर बुझ्छौ होला। िर तिमीहरूले आफ्र्नो हृदयमा यो त्यति सरल छै र्न भतर्ने जातर्नैपछि ।

त्यसो भए, परमेश्वरले गर्निप
ु र्ने भर्नेर मैले कुरा गदै आइरहे को यो कुरा वास्िवमा के हो ि?
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परमेश्वरको लाथग सुरक्षाले केलाई जर्नाउिँ छ? के “सुरक्षा” को सामातय अथि वास्िवमा र्नै प्रत्याभूति

हो? होइर्न। त्यसो भए, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने यो कुरा के हो ि? यो “सुरक्षा” को अथि ििँलाई शैिार्नले
तर्नल्र्नेछैर्न भतर्ने हो। के यो महत्त्वपर्
ू ि छ? शैिार्नले र्नतर्नल्र्नु—के यो िेरो सरु क्षासिँग सतबन्तधि छ

कक छै र्न? छ, यो िेरो व्यन्तिगि सुरक्षासिँग सतबन्तधि छ, र त्योभतदा महत्त्वपूर्ि कुरा अरू केही
हुर्न सतदै र्न। शैिार्नले ििँलाई तर्नर्लसकेपतछ, िेरो प्रार् र िेरो दे ह अबउप्राति परमेश्वरको स्वार्मत्वमा
हुर्नेछैर्न। परमेश्वरले अबउप्राति ििँलाई मुन्ति हदर्नुहुर्नेछैर्न। शैिार्नले तर्नलेका प्रार् र मातर्नसहरूलाई
परमेश्वरले त्याग्र्नह
ु ु तछ। त्यसकारर् म भतछु, परमेश्वरले गर्निुहुर्ने सबैभतदा महत्त्वपर्
ू ि कुरा भर्नेको
िेरो यस सुरक्षाको प्रत्याभूति हदर्नु, ििँलाई शैिार्नले तर्नल्र्नेछैर्न भर्नेर प्रत्याभूति हदर्नु हो। यो अत्यतिै

महत्त्वपूर्ि छ, होइर्न र? त्यसो भए, तिमीहरू ककर्न उत्तर हदर्न सतदै र्नौ? परमेश्वरको महार्न ् दयालाई
तिमीहरू महसुस गर्नि सतदै र्नौ भतर्नेजस्िो दे खखतछ!

मातर्नसहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हदर्ने, तिर्नीहरूलाई शैिार्नले तर्नल्र्नेछैर्न भतर्ने प्रत्याभूति

हदर्नेबाहे क परमेश्वरले धेरै कुरा गर्नुिहुतछ। कसैलाई चुर्नेर मुन्ति हदर्नुभतदा पहहले उहािँले प्रशस्ि

मात्रामा ियारीको काम गर्नुिहुतछ। पहहलो, ििँमा कस्िो प्रकारको चररत्र हुर्नेछ, ििँ कस्िो प्रकारको
पररवारमा जतमर्नेछस ्, िेरा बाबुआमा को हुर्नेछर्न ्, िेरा दाजुभाइ-हददीबहहर्नीहरू कति जर्ना हुर्नेछर्न ्,
र ििँ जतमर्ने पररवारको अवस्था, आथथिक अवस्था, र पररन्स्थतिहरू के-कस्िा हुर्नेछर्न ् त्यस बारे मा
परमेश्वरले सावधार्नीपर्
ू ि ियारीहरू गर्निह
ु ु तछ। परमेश्वरका चतु र्नएका बहुसांतयक मातर्नसहरू कस्िो
पररवारमा जतमतछर्न ् के ििँलाई थाहा छ? के िी प्रतिन्ष्ठि पररवारहरू हुर्न ्? प्रतिन्ष्ठि पररवारहरूमा
जतमर्ने कोही पतर्न छै र्नर्न ् भर्नेर हामी तर्नन्श्चि रूपमा भतर्न सतदै र्नौं। केही हुर्न सतछर्न ्, िर तिर्नीहरू
अत्यतिै थोरै छर्न ्। के िी असाधारर् सतपवत्त भएका पररवारहरूमा, अरबपति वा खरबपति पररवारमा

जतमेका हुतछर्न ्? हुिँदैर्नर्न ्, तिर्नीहरू यस प्रकारका पररवारमा लगभग कहहल्यै जतमेका हुिँदैर्नर्न ्।
त्यसो भए, यीमध्ये धेरैजसो मातर्नसहरूका लाथग परमेश्वरले कस्िो प्रकारको पररवारको बतदोबस्ि

गर्नुिहुतछ? (साधारर् पररवार।) अतर्न कस्िा पररवारलाई “साधारर् पररवार” ठातर्न सककतछ? तिर्नमा
काम गरे र खार्ने पररवार—अथािि ्, बािँर्नको लाथग ज्जयाला-मजदरु ीमा भर पर्ने, आधारभूि
आवश्यकिाहरू पूरा गर्नि सतर्ने, र बढी सतपतर्न र्नभएकाहरू पछि र्न ्; तिर्नमा ककसार्न पररवारहरू पतर्न
पछि र्न ्। ककसार्नहरू आफ्र्नो खार्नाको लाथग अतर्नपाि रोप्छर्न ्, खार्नको लाथग तिर्नीहरूसिँग अतर्न अतर्न

लाउर्नको लाथग लुगा हुतछ, र तिर्नीहरू भोकै बस्र्नु वा कठ्याङ्थग्रर्नु पदै र्न। त्यसपतछ स-सार्ना
व्यापार-व्यवसाय सांचालर्न गर्ने केही पररवारहरू छर्न ्, र बाबुआमा बद्
ु थधजीवी भएका कतिपय
पररवारहरू छर्न ्, र तयर्नलाई पतर्न साधारर् पररवारको रूपमा गतिी गर्नि सककतछ। कायािलयमा
काम गर्ने वा सार्नातिर्ना पदमा रही सरकारी काम गर्ने केही बाबआ
ु मा पतर्न छर्न ्, जसलाई पतर्न

प्रतिन्ष्ठि पररवारमा गतिी गर्नि सककिँदै र्न। धेरैजसो मातर्नसहरू साधारर् पररवारमा जतमतछर्न ्, र

यी सबैको चािँजोपािँजो परमेश्वरले र्नै र्मलाउर्नुभएको हुतछ। भतर्नुको अथि, सबैभतदा पहहलो कुरा,
तिमीहरू न्जउर्ने यो वािावरर् मातर्नसहरूले कल्पर्ना गर्नेजस्िो अत्यथधक स्रोि-साधर्न र्नभएको
पररवार हो, र परमेश्वरले तिमीहरूको लाथग तर्नर्िय गररहदर्नुभएको पररवार यही हो, र बहुसांतयक
मातर्नसहरू यस प्रकारको पाररवाररक सीर्मििाहरूमा न्जउिँ छर्न ्। त्यसो भए, सामान्जक हैर्सयिको
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बारे चाहहिँ के भतर्ने ि? बहुसांतयक बाबुआमाका आथथिक अवस्था मध्यम स्िरका छर्न ् र तिर्नीहरूसिँग
उच सामान्जक हैर्सयि छै र्न—तिर्नीहरूको लाथग एउटा व्यवसाय हुर्नु र्नै राम्रो कुरा हो। के तिर्नमा

गभर्निरहरू पछि र्न ्? वा राष्िका राष्िपतिहरू पछि र्न ्? (पदै र्नर्न ्।) बढीमा तिर्नीहरू स-सार्ना व्यापार-

व्यवसायका व्यवस्थापकहरू वा स-सार्ना व्यापार-व्यवसायका मार्लकहरू हुतछर्न ्। तिर्नीहरूको
सामान्जक हैर्सयि मध्यम स्िरको हुतछ र तिर्नीहरूको आथथिक अवस्था औषि हुतछ। अको ित्व
भर्नेको पररवारको न्जउर्ने वािावरर् हो। सविप्रथम, यी पररवारहरूका बीचमा आफ्र्ना छोराछोरीलाई
जोखार्ना हे र्ने र भववष्य बिाउर्ने मागिमा हहिँड्र्नको लाथग स्पष्ट रूपमा प्रभाव पार्ने बाबआ
ु मा हुिँदैर्नर्न ्;
यस्िा कुराहरूमा सांलग्र्न हुर्नेहरू एकदमै कम हुतछर्न ्। धेरैजसो बाबुआमा सामातय र्नै हुतछर्न ्।

यसको साथै परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई चुतर्नह
ु ु तछ, उहािँले तिर्नीहरूका लाथग यस प्रकारको वािावरर्

िय गर्नुिहुतछ, जुर्न मातर्नसहरूलाई मुन्ति हदर्ने उहािँको कामको लाथग अत्यतिै लाभदायक हुतछ।
झट्ट हे दाि, परमेश्वरले मातर्नसको लाथग ववशेष रूपमा पथ्
ृ वी र्नै हल्लाउर्ने ककर्समको केही पतर्न

गर्नुिभएको छै र्न जस्िो दे खखतछ; उहािँले आफूले गर्ने सबै कुराहरू र्नम्रिाको साथ र मौर्निामा

चूपचापर्सि र गोप्य रूपमा गर्नुिहुतछ। िर वास्िवमा, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कायि िेरो मुन्तिको
लाथग जग बसाल्र्न, िेरो मुन्तिको लाथग अगाडडको बाटो र आवश्यक सबै अवस्थाहरू ियार गर्निको

लाथग र्नै गर्नुिहुतछ। त्यसपतछ, परमेश्वरले हरे क व्यन्तिलाई तर्नन्श्चि समयमा उहािँको अति
ल्याउर्नह
ु ु तछ: िैँले परमेश्वरको आवाज सत
ु र्ने बेला यही हो; ििँ उहािँको सामत
ु र्ने आउर्ने बेला यही हो।
यस्िो हुिँदाको समयसतम, कतिपय मातर्नसहरू पहहले र्नै बाबुआमा भइसकेका हुतछर्न ्, जबकक
अरूचाहहिँ कसैका छोराछरीका रूपमै हुतछर्न ्। अको शब्दमा भतदा, कतिपय मातर्नसहरूले वववाह गरे र
छोराछोरी जतमाइसकेका हुतछर्न ्, िर अरूचाहहिँ अझै पतर्न अवववाहहि हुतछर्न ्, तिर्नीहरूले आफ्र्नो
पररवार अहहलेसतम सरु
ु गरे का हुिँदैर्नर्न ्। िर व्यन्तिको अवस्था जे-जस्िो भए पतर्न, ििँलाई कहहले

चुतर्नर्नेछ र उहािँको सुसमाचार र वचर्न िकहािँ कहहले पुग्र्नेछ सोबारे परमेश्वरले पहहले र्नै समय

िोककसतर्नुभएको हुतछ। िैँले परमेश्वरको वचर्न सुतर्न सक् भर्नेर परमेश्वरले िकहािँ सुसमाचार
ल्याइपुर्याउर्ने पररन्स्थतिहरू, तर्नन्श्चि व्यन्ति वा तर्नन्श्चि प्रसांग िय गररसतर्नुभएको हुतछ।
परमेश्वरले िेरो लाथग पहहले र्नै सतपूर्ि अत्यावश्यक अवस्थाहरूको ियारी गररसतर्नुभएको हुतछ।
यसरी, यस्िो भइरहे को छ भतर्ने मातर्नसलाई थाहा र्नभए पतर्न, मातर्नस उहािँको सामत
ु र्ने आउिँ छ र
परमेश्वरको पररवारमा फकितछ। मातर्नसले थाहै र्नभई परमेश्वरलाई पछ्याउिँ छ र उहािँले मातर्नसको

लाथग ियार पार्नुिभएको परमेश्वरको कायिशैलीको हरे क चरर्मा प्रवेश गदै उहािँको कायिको हरे क
चरर्मा प्रवेश गछि । यस बेला मातर्नसको लाथग काम-कुराहरू गर्ने क्रममा परमेश्वरले के-कस्िा

िररकाहरू प्रयोग गर्निह
ु ु तछ? सबभतदा पहहले, मातर्नसले प्राप्ि गर्ने वास्िा र सरु क्षा र्नै तयर्न
ू िम
कुरा हो। यसबाहे क, परमेश्वरले ववर्भतर्न मातर्नसहरू, िटर्ना, र काम-कुराहरू िय गर्नुिहुतछ िाकक
िी कुराहरूद्वारा मातर्नसले उहािँको अन्स्ित्व र उहािँका कायिहरू दे तर्न सकूर्न ्। उदाहरर्को लाथग,
आफ्र्नो पररवारको कुर्नै व्यन्ति बबरामी भएकोले कतिपय मातर्नसहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछि र्न ्।

जब अरूले तिर्नीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गछि र्न ्, तिर्नीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गर्नि सुरु गछि र्न ्,

र उति पररन्स्थतिको कारर्ले गदाि परमेश्वरमाथथको यो ववश्वास आउिँ छ। त्यसो भए, कसले यो
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पररन्स्थतिको बतदोबस्ि गर्यो ि? (परमेश्वरले।) यस रोग-बबमारको माध्यमद्वारा, कतिपय
पररवारमा हरे क व्यन्ति र्नै ववश्वासी बतछर्न ्, अरू कतिमा चाहहिँ पररवारका एक-दई
ु जर्ना मातर्नसहरूले

मात्रै ववश्वास गछि र्न ्। झट्ट हे दाि, िेरो पररवारको कुर्नै व्यन्ति बबरामी भयो भतर्नेजस्िो दे खखतछ,
िर यो वास्िवमा ििँ परमेश्वरकहािँ आउर्न सक् भर्नेर ििँलाई प्रदार्न गररएको पररन्स्थति हो—यो
परमेश्वरको दया हो। कतिपय मातर्नसहरूका लाथग पररवार कहठर्न हुिँदा र तिर्नीहरूले कुर्नै शान्ति
र्नपाउिँ दा, अवसर आफै आउिँ छ—कसैले सुसमाचार सुर्नाउिँ छ र भतछ, “प्रभु येशूमा ववश्वास गर अतर्न

तिमीले शान्ति पाउर्नेछौ।” अर्नर्भज्ञ भए पतर्न, तिर्नीहरूले अत्यतिै प्राकृतिक पररन्स्थतिमा
परमेश्वरलाई ववश्वास गर्नि पुग्छर्न ्, के यो एक प्रकारको पररन्स्थति होइर्न र? अतर्न तिर्नीहरूको
पररवारमा शान्ति छै र्न भतर्ने िथ्य परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई हदर्नुभएको अर्नुग्रह र्नै होइर्न र? अतय
कारर्हरूले परमेश्वरमा ववश्वास गर्नि पुग्र्ने कतिपय मातर्नसहरू पतर्न छर्न ्। ववश्वास गर्ने फरकफरक कारर्हरू र फरक-फरक िररकाहरू छर्न ्, िर ििँलाई जुर्नसुकै कारर्ले उहािँमा ववश्वास गर्ने

िुल्याए पतर्न, यो सबै परमेश्वरले र्नै र्मलाउर्नुभएको र मागितर्नदे श गर्नुिभएको हो। सबभतदा पहहले,
परमेश्वरले ििँलाई चुतर्नको लाथग र ििँलाई उहािँको पररवारमा ल्याउर्नको लाथग ववर्भतर्न िररकाहरू

अपर्नाउर्नुहुतछ। हरे क व्यन्तिलाई परमेश्वरले हदर्नुहुर्ने अर्नुग्रह यही र्नै हो।
यी आखखरी हदर्नहरूको परमेश्वरको कायिको हालको चरर्मा, उहािँले पहहलेजस्िो मातर्नसलाई

उप्राति अर्नग्र
ु ह र आर्शष ् मात्रै वषािउर्नह
ु ु तर्न, र्न ि उहािँले मातर्नसलाई अति बढाउर्नको लाथग मर्नाउर्नु
र्नै हुतछ। कायिको यो चरर्को अवथधमा, मातर्नसले अर्नुभव गरे को परमेश्वरको कायिका सबै
पक्षहरूबाट उसले के दे खेको छ? मातर्नसले परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको तयाय र सजाय दे खेको
छ। समयको यो अवथधमा, मातर्नसले क्रर्मक रूपमा उहािँका अर्भप्रायहरू जार्नूर्न ्, उहािँले बोल्र्नुहुर्ने
वचर्नहरूलाई र उहािँले मातर्नसलाई हदर्नह
ु ु र्ने सत्यिालाई जार्नर्न
ू ् भर्नेर परमेश्वरले मातर्नसको लाथग
जुटाउर्नुहुतछ, उसलाई सहायिा गर्नुिहुतछ, अतिदृिन्ष्ट हदर्नुहुतछ, र अगुवाइ गर्नुिहुतछ। जब मातर्नस

कमजोर हुतछ, जब ऊ असहाय हुतछ, जब उसको जार्ने बाटो किै हुिँदैर्न, िब मातर्नसको सार्नो कद
क्रर्मक रूपमा सामथ्यिमा वद्
ृ थध होस ्, सकारात्मकिामा वद्
ृ थध होस ् र ऊ परमेश्वरसिँग सहकायि
गर्नि इछुक बर्नोस ् भर्नेर परमेश्वरले मातर्नसलाई सातत्वर्ना हदर्न, सल्लाह हदर्न, र प्रोत्साहर्न हदर्न

आफ्र्ना वचर्नहरूको प्रयोग गर्निह
ु ु र्नेछ। िर जब मातर्नसले उहािँको उल्लङ्िर्न गछि वा उहािँको ववरोध
गछि , वा जब मातर्नसले आफ्र्नो भ्रष्टिालाई प्रकट गछि , परमेश्वरले मातर्नसलाई िाडर्ना हदर्ने र

अर्नुशासर्नमा राख्ने क्रममा कुर्नै कृपा दे खाउर्नुहुर्नेछैर्न। िैपतर्न, मातर्नसको मूखििा, अज्ञार्निा, कमजोरी
र अपररपतविाको लाथग परमेश्वरले सहर्नशीलिा र धैयििा दे खाउर्नुहुर्नेछ। यसरी, परमेश्वरले

मातर्नसमा गर्निह
ु ु र्ने सबै कामद्वारा, मातर्नस क्रर्मक रूपमा पररपतव हुतछ, वद्
ृ थध हुतछ, र परमेश्वरका
अर्भप्रायहरूलाई जातर्न पुग्छ, तर्नन्श्चि सत्यिाहरूलाई जातर्न पुग्छ, के-कस्िा कुराहरू सकारात्मक
हुर्न ् र के-कस्िा कुराहरू र्नकरात्मक हुर्न ् सो जातर्न पुग्छ, दष्ु टिा र अतधकार के हुर्न ् सो जातर्न
पुग्छ। परमेश्वरले मातर्नसलाई सधैँ िाडर्ना हदर्ने अतर्न अर्नश
ु ासर्नमा राख्ने एउटै िररका अपर्नाउर्नुहुतर्न,
र्न ि उहािँले सधैँ सहर्नशीलिा र धैयििा मात्रै पतर्न दे खाउर्नुहुतछ। बरु उहािँले हरे क व्यन्तिको लाथग
तिर्नीहरूको फरक-फरक चरर्मा र तिर्नीहरूको फरक-फरक कद र क्षमिा अर्नस
ु ार फरक िररकाले
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जुटाउर्नुहुतछ। उहािँले मातर्नसको लाथग धेरै कुराहरू धेरै मूल्य चुकाएर गर्नुिहुतछ; यी कुर्नै कुराहरू वा
मूल्यको बारे मा मातर्नसले केही बुझ्दै र्न, िैपतर्न उहािँले गर्नुिहुर्ने सबै अभ्यास वास्िवमा हरे क व्यन्तिमा
र्नै गररतछ। परमेश्वरको प्रेम व्यावहाररक छ: परमेश्वरको अर्नग्र
ु हद्वारा, मातर्नस एकपतछ अको

ववपवत्तबाट बछ, र यस क्रममा परमेश्वरले मातर्नसको कमजोरीको लाथग बारतबार सहर्नशीलिा

दे खाउर्नुहुतछ। परमेश्वरको तयाय र सजायले मातर्नसहरूलाई मार्नवजातिको भ्रष्टिा र शैिार्नी सारको
बारे मा क्रर्मक रूपमा थाहा पाउर्ने िुल्याउिँ छ। परमेश्वरले प्रदार्न गर्ने कुरा, मातर्नसलाई उहािँले हदर्ने

अतिदृिन्ष्ट र उहािँको अगव
ु ाइ सबैले मार्नवजातिलाई झर्न ्-झर्न ् बढी सत्यिाको सार बझ्
ु र्ने, र
मातर्नसहरूलाई के खािँचो छ, तिर्नीहरूले कुर्न बाटो हहिँड्र्नुपछि , तिर्नीहरू केको लाथग न्जउिँ छर्न ्,

तिर्नीहरूको जीवर्नको मूल्य र अथि, र अगाडडको बाटो कसरी हहिँड्र्ने सो झर्न ्-झर्न ् बढी जातर्ने
िुल्याउिँ छ। परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने यी सबै कुराहरूलाई उहािँको एउटै मूल उद्दे श्यबाट अलग गर्नि
सककिँदै र्न। त्यसोभए यो उद्दे श्य के हो? मातर्नसमा आफ्र्नो कायि गर्निको लाथग परमेश्वरले ककर्न यी

ववथधहरूको प्रयोग गर्नुिहुतछ? उहािँले के पररर्ाम हार्सल गर्नि चाहर्नुहुतछ? अको शब्दमा भतदा,
उहािँले मातर्नसमा के दे ख्न चाहर्नुहुतछ? मातर्नसबाट उहािँले के प्राप्ि गर्नि चाहतछ? मातर्नसको हृदय

पुर्नजीववि हुर्न सकोस ् भतर्ने र्नै परमेश्वरले हे र्नि चाहर्नुहुतछ। मातर्नसमा उहािँले काम गर्निको लाथग
प्रयोग गर्नुिहुर्ने यी ववथधहरू मातर्नसको हृदयलाई बबउिँ झाउर्न, मातर्नसको आत्मालाई बबउिँ झाउर्न, ऊ

कहािँबाट आएको हो, कसले उसलाई अगव
ु ाइ गरररहर्नभ
ु एको छ, सहयोग गरररहर्नभ
ु एको छ र

जुटाइरहर्नुभएको छ, र कसले मातर्नसलाई आजको हदर्नसतम न्जउर्न हदर्नुभएको छ सो बुझ्र्न

मातर्नसलाई सक्षम गराउर्नको लाथग गररएका अटुट प्रयासहरू हुर्न ्; िी मातर्नसलाई सन्ृ ष्टकिाि को
हुर्नुहुतछ, उसले कसलाई आराधर्ना गर्नुिपछि , ऊ कुर्न मागिमा हहिँड्र्नुपछि , र मातर्नस कुर्न िररकामा
परमेश्वरको अति आउर्नप
ु छि त्यो बारे मातर्नसलाई बझ्
ु र्ने िल्
ु याउर्ने माध्यमहरू हुर्न ्; िी मातर्नसले
परमेश्वरको हृदयलाई जातर्न सकोस ्, परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्र्न सकोस ् र मातर्नसलाई मुन्ति

हदर्नको लाथग उहािँले गर्नुिभएको कामको पछाडडको ठूलो वास्िा र ववचारलाई बुझ्र्न सकोस ् भर्नेर
मातर्नसको हृदयलाई क्रर्मक रूपमा पुर्नजीववि पार्ने माध्यमहरू हुर्न ्। जब मातर्नसको हृदय पुर्नजीववि

हुतछ, मातर्नस उप्राति र्नीच, भ्रष्ट स्वभावमा न्जउर्न चाहिँदैर्न, बरु परमेश्वरलाई सतिुष्ट पार्निको
लाथग सत्यिाको खोजी गर्नि चाहतछ। जब मातर्नसको हृदय बबउिँ खझएको हुतछ, मातर्नसले आफैलाई

शैिार्नबाट पूर्ि रूपमा अलग गर्नि सतछ। उप्राति उसलाई शैिार्नले हार्नी गर्नेछैर्न, यसले उसलाई
उप्राति तर्नयतत्रर् गर्ने वा मूखि िुल्याउर्नेछैर्न। बरु, परमेश्वरको डर मातर्ने र दष्ु टिाबाट टाढा बस्र्ने
क्षमिा प्राप्ि गदै , मातर्नसले परमेश्वरको हृदयलाई सतिुष्ट पार्नि सकक्रय रूपमा परमेश्वरको कायि
र उहािँको वचर्नमा सहकायि गर्नि सतछ। परमेश्वरको कायिको मल
ू उद्दे श्य यही र्नै हो।

हामीले शैिार्नको दष्ु टिाको बारे मा भखिरै गरे को छलफलले सबैलाई मातर्नस अत्यतिै ठूलो

अप्रसतर्निाको बीचमा न्जउिँ छ र मातर्नसको जीवर्नलाई दभ
ु ािग्यले आक्राति पारे को छ भतर्नेजस्िो
अर्नुभव गराउिँ छ। िर अहहले मैले परमेश्वरको पववत्रिा र उहािँले मातर्नसमा गर्नुिहुर्ने कामको बारे मा
कुरा गदै गदाछ, त्यसले तिमीहरूलाई कस्िो अर्नुभव गराउिँ छ? (अत्यतिै खुशी।) परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने

सबै कुरा, उहािँले मातर्नसको लाथग पररश्रमको साथ बतदोबस्ि गर्निह
ु ु र्ने सबै कुरा तर्नष्कलङ्क छर्न ्
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भतर्ने हामी दे तछौं। परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा त्रुहटववहीर्न छर्न ्, अथािि ् िी गल्िीरहहि छर्न ्,
तिर्नमा कुर्नै सुधार गर्नि, सुझाव हदर्न वा कुर्नै पतर्न पररवििर्न गर्नि आवश्यक पदै र्न। हरे क व्यन्तिको

लाथग परमेश्वरले गर्निुहुर्ने सबै कुरा शङ्काभतदा बाहहर हुतछर्न ्; उहािँले हरे कलाई आफ्र्नै हािले
डोर्याउर्नुहुतछ, बबिेर जार्ने हरे क क्षर् उहािँले िेरो हे रचाह गर्नुिहुतछ र ििँलाई कहहल्यै पतर्न छोड्र्नुभएको

छै र्न। मातर्नसहरू यस प्रकारको वािावरर्मा र यस प्रकारको पष्ृ ठभूर्ममा हुकिर्ने क्रममा, के मातर्नसहरू
वास्िवमा परमेश्वरकै हिकेलामा हुकितछर्न ् भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) त्यसो भए, के
तिमीहरू अझै पतर्न ररतििाको महसस
ु गछौ? के कसैले अझै पतर्न उदासपर्नको महसस
ु गछि ? के

परमेश्वरले मार्नवजातिलाई त्याग्र्नुभएको छ भतर्ने कसैलाई लाग्छ? (लाग्दै र्न।) त्यसो भए,
परमेश्वरले वास्िवमा के गर्नुिभएको छ ि? (उहािँले मार्नवजातिमाथथ र्नजर रातर्नुभएको छ।)
परमेश्वरले आफूले गर्ने हरे क कुरामा महार्न ् ववचार र ध्यार्न लगाउर्नुहुतछ भतर्नेमा कुर्नै प्रश्र्न छै र्न।
यति मात्र कहािँ हो र, आफ्र्नो कायिलाई अति बढाउर्ने क्रममा, उहािँले त्यो सधैँ र्नै तर्नसिि गर्नुिभएको

छ। उहािँप्रति ििँलाई अत्यतिै गहर्न कृिज्ञिाको महसुस गराउर्नको लाथग उहािँले कहहल्यै पतर्न

तिमीहरूमध्ये कसैलाई िेरो लाथग उहािँले चुकाउर्नुभएको मूल्य जातर्नुपछि भतर्ने मापदण्ड िोतर्नुभएको
छै र्न। के परमेश्वरले ििँलाई कहहल्यै यस्िो गर्नि लगाउर्नुभएको छ? (छै र्न।) मार्नव जीवर्नको लामो

मागिमा, लगभग हरे क व्यन्तिले र्नै धेरै खिरर्नाक पररन्स्थतिहरूको अर्नुभव गरे को र धेरै

परीक्षाहरूको सामर्ना गरे को हुतछ। ककर्नभर्ने शैिार्न सधैँ ििँमाथथ लगािार र्नजर लगाएर िेरै छे उमा
खडा भइरहे को हुतछ। जब ववपवत्तले ििँलाई प्रहार गछि , यसमा शैिार्न प्रकट हुतछ; जब ििँमाथथ
आपवत्तहरू आइपछि र्न ्, जब िेरो लाथग कुर्नै पतर्न कुरा भर्नेजस्िो हुिँदैर्न, जब ििँ शैिार्नको जालोमा
पछि स ्, यी कुराहरूबाट शैिार्नले तर्नकै ठूलो आर्नतद र्लतछ। परमेश्वरले के गरररहर्नुभएको छ भतर्ने
ववषयमा, बबिेर जार्ने हरे क क्षर्मा उहािँले ििँलाई सरु क्षा हदइरहर्नभ
ु एको हुतछ, एकपतछ अको
दभ
ु ािग्यबाट र एकपतछ अको ववपवत्तबाट ििँलाई िकािइरहर्नुभएको हुतछ। त्यसैकारर्ले म भतछु कक

मातर्नससिँग भएको सबै कुरा—शान्ति र आर्नतद, आर्शष ् र व्यन्तिगि सुरक्षा—वास्िवमा परमेश्वरकै
तर्नयतत्रर्मा हुतछ; उहािँले हरे क व्यन्तिको भाग्यलाई तर्नदे र्शि गर्नुिहुतछ र त्यसको तर्नर्िय गर्नुिहुतछ।

िर के कतिपय मातर्नसहरूले भर्नेजस्िै, परमेश्वरसिँग आफ्र्नो हैर्सयिको बारे मा अत्यतिै उच

धारर्ा छ र? के परमेश्वरले ििँलाई यस्िो िोषर्ा गर्निह
ु ु तछ, “म सबैभतदा महार्न ् छु। तिमीहरूमाथथ
हुकुम चलाउर्ने म र्नै हुिँ। तिमीहरूले मलाई कृपाको लाथग बबतिी गर्नैपछि , र अर्नाज्ञाकारीलाई
मत्ृ युदण्ड हदइर्नेछ”? के परमेश्वरले मार्नवजातिलाई कहहल्यै यसरी धतकी हदर्नुभएको छ? (छै र्न।)
के उहािँले कहहल्यै यसो भतर्नुभएको छ, “मार्नवजाति भ्रष्ट छ, त्यसकारर् तिर्नीहरूलाई मैले जसरी

व्यवहार गरे पतर्न त्यसको कुर्नै मिलब हुिँदैर्न, र तिर्नीहरूलाई जसरी व्यवहार गरे पतर्न हुतछ;
तिर्नीहरूको लाथग मैले उथचि बतदोबस्ि गरररहर्नु पदै र्न”? के परमेश्वरले यसरी ववचार गर्नुिहुतछ?
के परमेश्वरले यसरी काम गर्नुिभएको छ? (छै र्न।) यसको ववपरीि, परमेश्वरले हरे क व्यन्तिलाई

गर्ने व्यवहार ित्पर र न्जतमेवारीपूर्ि छ। उहािँले ििँलाई िैँले आफैलाई व्यवहार गर्ने गरे को भतदा
अझै न्जतमेवारीपूर्ि व्यवहार गर्नुिहुतछ। के यो यस्िै होइर्न ि? परमेश्वर लापरवाही साथ बोल्र्नुहुतर्न,
र्न ि उहािँले आफ्र्नो उच है र्सयिको िडकभडक गर्ने वा मातर्नसहरूलाई क्षुद्र रूपमा धोका हदर्ने र्नै
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गर्नुिहुतछ। बरु उहािँ आफैले गर्नुि आवश्यक रहे का कुराहरूलाई उहािँले इमातदारीपूविक र मौर्निामा
गर्नुिहुतछ। यी कुराहरूले मातर्नसमा आर्शष,् शान्ति र आर्नतद ल्याउिँ छ। तिर्नले मातर्नसलाई शान्तिपूर्ि

िररकाले र खश
ु ीसाथ परमेश्वरको र्नजरमा र उहािँको पररवारमा ल्याउिँ छ; त्यसपतछ तिर्नीहरू

परमेश्वरको अति न्जउिँ छर्न ् र सामातय िकि र सोचाइको साथ परमेश्वरको मुन्तिलाई स्वीकार

गछि र्न ्। त्यसोभए के आफ्र्नो काममा परमेश्वर कहहल्यै मातर्नसप्रति धोकेबाज हुर्नुभएको छ? के
उहािँले कहहल्यै मातर्नसलाई केही मर्नोहर कुराहरूले पहहले झुतयाएर आफ्र्नो वपठ्यूिँ फकािई दयाको
झट
ू ो प्रदशिर्न गर्निभ
ु एको छ? (छै र्न।) के परमेश्वरले कहहल्यै एउटा कुरा भर्नेर अको कुरा गर्निभ
ु एको
छ? के परमेश्वरले कहहल्यै ररत्तो प्रतिज्ञाहरू गरे र उहािँले तिर्नीहरूका लाथग यसो गर्नि सतर्नुहुतछ वा

तिर्नीहरूलाई यसो गर्नि सहायिा गर्नुिहुतछ भर्नी मातर्नसहरूलाई भतदै फाइिँफुट्टी लगाएर, गायब
हुर्नुभएको छ? (छै र्न।) परमेश्वरमा कुर्नै छल, कुर्नै झूट छै र्न। परमेश्वर ववश्वासयोग्य हुर्नुहुतछ, र
उहािँले गर्नुिहुर्ने सबै कुरामा उहािँ सािँचो हुर्नुहुतछ। मातर्नसहरूले भरोसा गर्ने एक मात्र व्यन्ति उहािँ र्नै

हुर्नुहुतछ; मातर्नसहरूले आफ्र्नो जीवर्न र आफूसिँग भएका सबै कुरा सुतपर्न सतर्ने परमेश्वर उहािँ र्नै
हुर्नुहुतछ। परमेश्वरमा कुर्नै छल र्नभएको हुर्नाले, के परमेश्वर र्नै सबैभतदा इमार्नदार हुर्नुहुतछ भर्नेर
हामी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) अवश्य र्नै हामी भतर्न सतछौं! परमेश्वरमा लागू गदाि “इमार्नदार”
भतर्ने शब्द अत्यतिै कमजोर, अत्यतिै मार्नवीय हुर्ने भएकोले, हामीले प्रयोग गर्निको लाथग अको
कुर्न शब्द छ? मार्नव भाषाका सीर्मििाहरू यस्िै छर्न ्। परमेश्वरलाई “इमार्नदार” भर्नी भतर्नु अर्लक

अर्नुथचि भए िापतर्न, अहहलेको लाथग हामी यही शब्दको प्रयोग गर्नेछौं। परमेश्वर ववश्वासयोग्य र

इमार्नदार हुर्नुहुतछ। त्यसोभए जब हामी यी पक्षहरूका बारे मा कुरा गछौं, हामीले केलाई उल्लेख
गरररहे का हुतछौं? के हामीले परमेश्वर र मातर्नसको बीचमा भएका र्भतर्निाहरू अतर्न परमेश्वर र
शैिार्नको बीचमा रहे का र्भतर्निाहरूका बारे मा उल्लेख गरररहे का हुतछौं? हो, हामी त्यसो भतर्न
सतछौं। ककर्नभर्ने मातर्नसले परमेश्वरमा शैिार्नको भ्रष्ट स्वभावको एउटै छाप समेि दे तर्न सतदै र्न।
के मैले यसो भतर्नु सही छ? आमेर्न? (आमेर्न!) शैिार्नको कुर्नै पतर्न दष्ु टिा परमेश्वरमा प्रकट

भएको हामी दे तदै र्नौं। परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने र प्रकट गर्नुिहुर्ने सबै कुरा पूर्ि रूपमा लाभदायक छ र
त्यसले मातर्नसलाई सहायिा गछि , सतपूर्ि रूपले मातर्नसको लाथग जुटाउर्नकै लाथग िी गररतछ, िी
जीवर्नले भररपर्
ू ि छ र मातर्नसलाई पछ्याउर्ने बाटो र र्लर्ने हदशा प्रदार्न गछि । परमेश्वर भ्रष्ट

हुर्नुहुतर्न, यसको साथै, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरालाई अहहले हे दाि, के परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ
भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? (सतछौं।) परमेश्वरमा मार्नवजातिको कुर्नै पतर्न भ्रष्टिा छै र्न र्न ि
मार्नवजातिको उही भ्रष्ट स्वभाव वा शैिार्नको सार र्नै छ, र परमेश्वरको कुर्नै पतर्न कुरा यी

कुराहरूसिँग र्मल्दै र्नर्न ्, त्यसकारर् यस दृन्ष्टकोर्बाट हामी परमेश्वर पववत्र हुर्नह
ु ु तछ भर्नेर भतर्न
सतछौं। परमेश्वरले कुर्नै पतर्न भ्रष्टिा प्रदशिर्न गर्नुिहुतर्न, र उहािँको कायिमा प्रकट हुर्ने उहािँको आफ्र्नै
सार र्नै परमेश्वर स्वयम ् पववत्र हुर्नुहुतछ भतर्ने कुराको तर्नश्चयिा हो। के तिमीहरू यसलाई दे तछौ?
परमेश्वरको पववत्र सारलाई जातर्नको लाथग, अब हामी यी दई
ु पक्षलाई हे रौं: १) परमेश्वरमा भ्रष्ट

स्वभावको कुर्नै छाप छै र्न; २) मातर्नसमा परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कायिको सारले मातर्नसलाई परमेश्वरको
आफ्र्नै सार दे तर्ने िल्
ु याउिँ छ, र यो सार पर्
ू ि रूपमा सकारात्मक छ। ककर्नभर्ने परमेश्वरको कायिको
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हरे क भागले मातर्नसमा ल्याउर्ने कुराहरू सबै सकारात्मक छर्न ्। पहहलो, मातर्नस इमार्नदार होस ्
भतर्ने माग परमेश्वर गर्नुिहुतछ—के यो सकारात्मक कुरा होइर्न र? परमेश्वरले मातर्नसलाई बुद्थध
हदर्नह
ु ु तछ—के यो सकारात्मक छै र्न र? परमेश्वरले मातर्नसलाई असल र खराब छुट्याउर्न सतर्ने
िुल्याउर्नुहुतछ—के यो सकारात्मक छै र्न र? उहािँले मातर्नसलाई मार्नव जीवर्नको अथि र मूल्य बुझ्र्ने

िुल्याउर्नुहुतछ—के यो सकारात्मक छै र्न र? उहािँले मातर्नसलाई सत्यिा अर्नुसार मातर्नसहरू, िटर्ना,

र कुराहरूको सार दे तर्ने िुल्याउर्नुहुतछ—के यो सकारात्मक छै र्न र? (हो, यो सकरात्मक छ।) अतर्न

यो सबैको पररर्ाम के हो भर्ने, मातर्नस उप्राति शैिार्नको धोकामा पदै र्न, उप्राति शैिार्नको हार्नी
वा तर्नयतत्रर्मा परररहर्ने छै र्न भतर्ने हो। अको शब्दमा भतदा, यी कुराहरूले मातर्नसहरूलाई शैिार्नको
भ्रष्टिाबाट आफैलाई पूर्ि रूपमा मुति गरे र, क्रर्मक रूपमा परमेश्वरको डर मातर्ने र दष्ु टिाबाट
टाढा बस्र्ने मागिमा हहिँड्र्ने िुल्याउिँ छ। यो मागिमा तिमीहरू हहिँडेर कति टाढा आइपुगेका छौ? यो
भतर्नु कहठर्न छ, छै र्न र? िर कतिीमा पतर्न के अहहले तिमीहरूमा शैिार्नले मातर्नसलाई कसरी

भ्रष्ट िुल्याउिँ छ, कुर्न-कुर्न कुराहरू दष्ु ट हुर्न ् र कुर्न-कुर्न कुराहरू र्नकारात्मक हुर्न ् भतर्ने बारे मा
प्रारन्तभक बुझाइ छ? के तिमीहरू अहहले कतिीमा पतर्न सही मागिमा हहिँडडरहे का छौ? के यसो
भतर्नु सुरक्षक्षि छ? (छ।)

परमेश्वरको पववत्रिाबारे को हाम्रो छलफललाई हामी यहीँ समाप्ि गर्नेछौं। अब, तिमीहरूले

सर्न
ु ेका र प्राप्ि गरे का सबै कुराको आधारमा, तिमीहरूमध्ये कसले परमेश्वरको पववत्रिा के हो

भर्नेर भतर्न सतछौ? मैले बिाएको परमेश्वरको पववत्रिाले केलाई जर्नाउिँ छ? यसको बारे मा एकै क्षर्
ववचार गर्। के परमेश्वरको पववत्रिा उहािँको सत्यिा हो? के परमेश्वरको पववत्रिा उहािँको

ववश्वसतर्नयिा हो? के परमेश्वरको पववत्रिा उहािँको तर्नस्स्वाथििा हो? के यो उहािँको र्नम्रिा हो?
मातर्नसप्रतिको उहािँको प्रेम? परमेश्वरले मातर्नसलाई र्सत्तैँमा सत्यिा र जीवर्न हदर्नह
ु ु तछ—के यो
उहािँको पववत्रिा हो? (हो।) परमेश्वरले प्रकट गर्नुिहुर्ने यो सबै कुरा अद्वविीय छ र यो भ्रष्ट
मार्नवजातिको बीचमा अन्स्ित्वमा छै र्न, र्न ि यसलाई मार्नवजातिमा र्नै दे तर्न सककतछ। शैिार्नले

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने प्रकक्रयाको अवथधमा यसको अर्लकति छाप समेि दे तर्न सककिँदै र्न, र्न ि
शैिार्नको भ्रष्ट स्वभावमा र्न ि शैिार्नको सार वा प्रकृतिमा र्नै दे तर्न सककतछ। परमेश्वरसिँग जे छ

र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यो सबै अद्वविीय छ; परमेश्वर स्वयमसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यसमा
मात्रै यस प्रकारको सार छ। हाम्रो छलफलको यो ववतदम
ु ा, के तिमीहरूले मार्नवजातिको बीचमा

मैले भखिरै व्यातया गरे जवत्तको पववत्र कसैलाई दे खेका छौ? (छै र्नौं।) त्यसो भए, के चथचिि, महार्न,
वा तिमीहरूले उपासर्ना गर्ने मार्नवजातिका पुजर्नीय व्यन्तिहरूमाझ यति पववत्र कोही छ? (छै र्न।)

त्यसो भए, हामीले परमेश्वरको पववत्रिा अद्वविीय छ भर्नी भतदा के यो अत्योन्ति हुतछ? (हुिँदैर्न।)
अवश्य र्नै यो अत्योन्ति हुिँदैर्न। यसअलावा, परमेश्वरको पववत्र अद्वविीयिाको पतर्न व्यवहाररक

पक्ष छ। के मैले अहहले जुर्न पववत्रिाको बारे मा बिाएिँ त्यो र तिमीहरूले योभतदा पहहले सोचेको

वा कल्पर्ना गरे को पववत्रिाको बीचमा कुर्नै र्भतर्निा छ? (छ।) कति धेरै र्भतर्निा छ? (अत्यतिै
धेरै।) मातर्नसहरूले पववत्रिाको बारे मा कुरा गदाि तिर्नीहरूले प्रायजसो केलाई जर्नाइरहे का हुतछर्न ्?
(केही बाहहरी बार्नीबेहोरालाई।) जब मातर्नसहरूले बार्नीबेहोरा वा अरू कुर्नै कुरा पववत्र छ भर्नी
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भतछर्न ्, िब तिर्नीहरूले यसलाई शुद्ध वा अर्नुभव गदाि मर्नोहर दे खेर मात्रै यसो भतछर्न ्। िैपतर्न,

यी कुराहरूमा अपररहायि रूपमै पववत्रिाको सािँचो सारको कमी हुतछ—यो धमिर्सद्धातिको पक्ष हो।
यसबाहे क, मातर्नसहरूले आफ्र्नो मर्नमन्स्िष्कमा बझ
ु ेको “पववत्रिा” को व्यवहाररक पक्षले केलाई

जर्नाउिँ छ? के यो धेरैजसो तिर्नीहरूले कल्पर्ना वा मूल्याङ्कर्न गरे को कुरा हो? उदाहरर्को लाथग,
कतिपय बौद्धमागीहरू अभ्यास गरररहे को बेला मरे र जातछर्न ्, तिर्नीहरू सुतिरहे को बेला बबिेर

जातछर्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले तिर्नीहरू पववत्र बर्नेर स्वगि उडी गएका हुर्न ् भर्नेर भतछर्न ्। यो पतर्न
कल्पर्नाको उपज र्नै हो। अरू त्यस्िा व्यन्तिहरू पतर्न छर्न ्, जो स्वगिबाट िैररएर आउर्ने परी पववत्र
हुतछ भर्नेर ववचार गछि र्न ्। वास्िवमा, “पववत्र” भतर्ने शब्दसतबतधी मातर्नसहरूको अवधारर्ा सधैँ र्नै
खोक्रो कल्पर्ना र र्सद्धाति मात्रै रहहआएका छर्न ्, आधारभूि रूपमा जसको कुर्नै वास्िववक सार
र्नहुर्नुका साथै पववत्रिाको सारसिँग पतर्न कुर्नै सतबतध हुिँदैर्न। पववत्रिाको सार सािँचो प्रेम हो, िर
योभतदा पतर्न बढी यो सत्यिा, धार्मिकिा र ज्जयोतिको सार हो। परमेश्वरमा लागू गररएको खण्डमा

मात्रै “पववत्र” भतर्ने शब्द उपयुति हुतछ; सन्ृ ष्टको कुर्नै पतर्न कुरा “पववत्र” भतर्न योग्य छै र्न।
मातर्नसले यो बुझ्र्नैपछि । अबउप्राति, “पववत्र” भतर्ने शब्दलाई हामी परमेश्वरमा मात्रै लागू गर्नेछौं।
के यो उथचि छ? (हो, यो उथचि छ।)

अब हामी मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले के-कस्िा माध्यमहरूको प्रयोग गछि

सोबारे फेरर कुरा गरौं। हामीले भखिरै परमेश्वरले मातर्नसमा काम गर्निह
ु ु र्ने ववर्भतर्न िररकाहरू
जसलाई तिमीहरू आफैले अर्नुभव गर्नि सतछौ िी िररकाहरूका बारे मा कुरा गर्यौं, त्यसकारर् म
त्यति धेरै ववस्िि
ृ रूपमा बोल्र्नेछैर्न। िर मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्न शैिार्नले के-कस्िा चलाखी र
रर्र्नीतिहरूको प्रयोग गछि त्यो कुरा तिमीहरूको हृदयमा सायद स्पष्ट छै र्न, वा कतिीमा पतर्न
तिमीहरूमा तिर्नको बारे मा तर्नन्श्चि बझ
ु ाइ छै र्न। के मैले यसको बारे मा फेरर कुरा गर्निु लाभदायक

हुर्नेछैर्न र? (हुर्नेछ।) के तिमीहरू यसबारे मा र्सतर्न चाहतछौ? सायद तिमीहरूमध्ये कतिले सोध्र्नेछौ:
“ककर्न फेरर शैिार्नको बारे मा कुरा गर्ने? शैिार्नको बारे मा उल्लेख गर्नेबबवत्तकै, हामीलाई ररस उठ्छ,
र जब हामी त्यसको र्नाम सुतछौं हामीलाई पूरै झांझट लाग्छ।” यसले तिमीहरूलाई जति र्नै असहज

िुल्याए िापतर्न, तिमीहरूले सत्यको सामर्ना गर्नैपछि । मातर्नसको बुझाइको लाभको लाथग यी

कुराहरूलाई सरल रूपमा बिाउर्नैपछि र स्पष्ट पाररर्नैपछि ; अतयथा मातर्नस शैिार्नको प्रभावबाट
वास्िवमै मुति हुर्न सतदै र्न।
शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने पािँच िररकाहरूका बारे मा हामीले यसभतदा पहहले छलफल
गरे का छौं, जसमा शैिार्नका चलाखीहरू पछि र्न ्। शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्ने िररकाहरू

सिही िह मात्रै हुर्न ्; शैिार्नले आफ्र्ना लक्ष्यहरू हार्सल गर्नि प्रयोग गर्ने यो सिहर्भत्र अझै धूिि
चलाखीहरू लुककरहे का हुतछर्न ्। यी चलाखीहरू के-के हुर्न ्? तिर्नलाई साराांर्शि गर। (यसले धोका
हदतछ, प्रलोभर्नमा पाछि र दबाब हदतछ।) तिमीहरूले यी चलाखीहरूलाई जति धेरै सूचीकृि गछौ,

तिमीहरू त्यति र्नै र्नन्जक पुग्छौ। तिमीहरूलाई शैिार्नले तर्नकै गहर्न रूपमा हातर्न गरे को र
तिमीहरूमा यस ववषयमा तर्नकै प्रखर भावर्नाहरू छर्न ् जस्िो दे खखतछ। (यसले दे खावटी अलङ्कारको
पतर्न प्रयोग गछि । यसले मातर्नसहरूलाई प्रभाववि गछि र जबरजस्िी पकडमा पाछि ।) जबरजस्िी
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पकडमा पार्नुि—यसले ववशेष गरी गहर्न छाप छोड्छ। मातर्नसहरू जबरजस्िी पकडमा पार्ने शैिार्नको

कायिदेखख डराउिँ छर्न ्, होइर्न र? अरू कुर्नै चलाखीहरू छर्न ्? (यसले मातर्नसहरूलाई हहांसात्मक रूपमा
हातर्न गछि , धतकी हदतछ र लोभलाग्दो प्रस्िाव गछि , अतर्न यसले झट
ू बोल्छ।) यसले गर्ने

कायिहरूमध्येको एक झूट बोल्र्नु हो। ििँलाई धोका हदर्न सकूिँ भर्नेर शैिार्नले झूट बोल्छ। झूटको

प्रकृति कस्िो हुतछ? के झूट बोल्र्नु भर्नेको धोका हदर्नुजस्िै होइर्न र? झूट बोल्र्नुको उद्दे श्य भर्नेको
वास्िवमा ििँलाई धोका हदर्नु र्नै हो। अरू कुर्नै चलाखीहरू छर्न ्? तिमीहरूलाई थाहा भएको शैिार्नका

सबै चलाखीहरूका बारे मा मलाई बिाओ। (यसले परीक्षा र्लतछ, हातर्न गछि , अतधो िल्
ु याउिँ छ र
छल गछि ।) तिमीहरूमध्ये धेरैले यो छलको बारे मा उस्िै अर्नुभव गछौ, होइर्न र? (यसले मातर्नसलाई

तर्नयतत्रर् गछि , मातर्नसलाई पकडमा रातछ, मातर्नसलाई आिङ्ककि िुल्याउिँ छ र मातर्नसलाई
परमेश्वरमा ववश्वास गर्निबाट रोतछ।) तिमीहरूले मलाई जे बिाइरहे का छौ िी कुराहरूको समग्र

अथि मलाई थाहा छ, र यो असल कुरा हो। यसको बारे मा तिमीहरू सबैलाई केही थाहा छ,
त्यसकारर् म यी चलाखीहरूको एउटा साराांश बर्नाउिँ छु।

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने प्रमुख छ वटा चलाकीहरू छर्न ्।

पहहलो भर्नेको तर्नयतत्रर् र दबाब हो। अथािि ्, िेरो हृदयलाई तर्नयतत्रर् गर्निको लाथग शैिार्नले

सतभव भएको जेसुकै गर्नेछ। “दबाब” भर्नेको के हो? यसको अथि िैँले त्यसको आज्ञापालर्न गररर्नस ्
भर्ने आउर्ने पररर्ामहरूको बारे मा ििँलाई सोर्ने िल्
ु याउिँ दै ििँलाई त्यसको आज्ञापालर्न गर्ने
िुल्याउर्नको लाथग धतकीपूर्ि र जबरजस्िी रर्र्नीतिको प्रयोग गर्नुि भतर्ने हो। ििँ त्यसको अवज्ञा

गर्नि डराउिँ छस ् र आिँट गदै र्नस ्, त्यसकारर् ििँ त्यसमा समवपिि हुतछस ्।
दोस्रो भर्नेको धोका र छल हो। “धोका र छल” ले केकुरालाई सांलग्र्न गदिछ? शैिार्नले ििँलाई
िी ववश्वास गर्ने िल्
ु याउर्न केही कथा र झट
ू हरू बर्नाउिँ दछ। मातर्नसलाई परमेश्वरले र्नै सन्ृ ष्ट
गर्नुिभएको हो भर्नेर त्यसले ििँलाई कहहल्यै भतदै र्न, र्न ि त्यसले सीधै ििँलाई ििँ परमेश्वरद्वारा

सन्ृ ष्ट गररएको होइर्नस ् भर्नेर र्नै भतछ। यसले “परमेश्वर” भतर्ने शब्दको प्रयोग गदै -गदै र्न, बरु

यसको सट्टामा अको कुर्नै कुराको प्रयोग गछि , यसरी परमेश्वरको अन्स्ित्वको बारे मा ििँलाई
आधारभूिरूपमा केही थाहा र्नै र्नहोस ् भर्नेर ििँलाई धोका हदर्नको लाथग यो कुराको प्रयोग गछि ।

अवश्य र्नै, यो “चलाकी” मा यो मात्रै होइर्न, धेरै पक्षहरू समावेश हुतछर्न ्।
िेस्रो भर्नेको जबरजस्िी सैद्धान्तिकरर् गर्नुि हो। मातर्नसहरूलाई केद्वारा जबरजस्िी

सैद्धान्तिकरर् गररतछ? के जबरजस्िी सैद्धान्तिकरर् मातर्नसको आफ्र्नै तर्नर्ियद्वारा गररतछ?
के यो मातर्नसको सहमतिमा गररतछ? (गररिँदैर्न।) िैँले सहमति जर्नाइर्नस ् भर्ने पतर्न, िैँले यसको

बारे मा गर्नि सतर्ने केही छै र्न। िेरो अर्नर्भज्ञिामा, शैिार्नले त्यसका ववचारहरू, जीवर्न सतबतधी
त्यसका तर्नयमहरू र त्यसको सार ििँमा हार्लहदिँ दै, त्यसले ििँलाई सैद्धान्तिकरर् गछि ।

चौथो भर्नेको डरधतकी र छलछाम हो। अथािि ्, ििँलाई शैिार्नले त्यसलाई स्वीकार गर्नि, त्यसलाई

पछ्याउर्न, र त्यसको सेवामा काम गर्नि लगाउर्नको लाथग ववर्भतर्न चलाकीहरूको प्रयोग गछि ।
त्यसका लक्ष्यहरू हार्सल गर्निको लाथग त्यसले जेसुकै गर्नेछ। यसले कहहलेकहीँ ििँलाई सार्नो तर्नगाह

प्रदार्न गछि , यस क्रममा ििँलाई लोभ्याएर पाप गर्नि लगाउिँ छ। यहद िैँले त्यसलाई पछ्याएर्नस ् भर्ने,
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त्यसले ििँलाई कष्ट हदतछ र दण्ड हदतछ, अतर्न ििँलाई आक्रमर् गर्नि र पासोमा पार्निको लाथग
ववर्भतर्न िररकाहरूको प्रयोग गछि ।

पािँचौं धोका र पक्षािाि हो। “धोका र पक्षािाि” भर्नेको जब शैिार्नले मातर्नसहरूको दे हगि

अवस्था, तिर्नीहरूको जीवर्न र भववष्यको बारे मा त्यो थचन्तिि छ भतर्ने जस्िो िुल्याउर्नको लाथग
मातर्नसहरूका धारर्ासिँग र्मल्र्ने मीठो शब्दहरू र ववचारहरू िुमाउिँ छ, जब वास्िववकिामा त्यसको

एकमात्र लक्ष्य भर्नेको ििँलाई मूखि िुल्याउर्नु भतर्ने हुतछ। त्यसपतछ ििँलाई सहह के हो र गलि के
हो भतर्ने थाहा र्नहोस ् भर्नेर, ििँलाई अर्नजार्नमा छल गर्नि सककयोस ् र ििँ त्यसको तर्नयतत्रर्मा आउर्न
सक् भर्नेर, त्यसले ििँलाई पक्षािाि िुल्याउिँ छ।

छै टौं भर्नेको शरीर र मर्नको ववर्नाश हो। शैिार्नले मातर्नसको कुर्न भागलाई र्नष्ट गछि ?

(मातर्नसको मर्न र सतपूर्ि अन्स्ित्वलाई।) ििँलाई ववरोध गर्नि र्नसतर्ने िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले
िेरो मर्न र्नष्ट गछि , अथािि ् िेरो इछा ववपरीि अर्ल-अर्ल गदै िेरो हृदय शैिार्निफि फकितछ।

आखखरमा िैँले उप्राति असल व्यन्ति बतर्ने इछा र्नगरोस ्, उप्राति िैँले “धार्मिकिा” भर्नी भतर्ने
गरे को कुराको लाथग खडा हुर्ने इछा र्नगरोस ् भर्नेर, िेरो इछालाई अर्ल-अर्ल गदै कमजोर
िुल्याउिँ दै , ििँलाई प्रभाव पार्नि र ियारी गर्निको लाथग प्रत्येक हदर्न यी ववचार र सांस्कृतिहरूको प्रयोग
गदै , त्यसले ििँमा यी कुराहरू हरे क हदर्न हार्लहदतछ। अर्नजार्नमै, ििँसिँग उप्राति प्रवाहको ववरुद्ध

पौडर्ने इछा शन्ति हुिँदैर्न, बरु ििँ यसैसिँग बग्छस ्। “ववर्नाश” भर्नेको मातर्नसहरू उप्राति मार्नव होइर्न
िर तिर्नीहरूको आफ्र्नै छाया बर्नर्न
ू ् भर्नेर शैिार्नले तिर्नीहरूलाई अत्यतिै कष्ट हदर्नु भतर्ने हो।
शैिार्नले तिर्नीहरूलाई प्रहार गरे र कब्जा गर्ने र तर्नल्र्ने बेला यही हो।

मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने यी हरे क चलाकीहरूले मातर्नसलाई

ववरोध गर्नै र्नसतर्ने िल्
ु याउिँ छ; मातर्नसको लाथग िीमध्ये कुर्नै पतर्न िािक हुर्नसतछ। अको शब्दमा
भतदा, शैिार्नले जे गछि र त्यसले जुर्न चलाकी प्रयोग गछि , त्यसले ििँलाई र्नीच िुल्याउर्न सतछ,

ििँलाई शैिार्नको तर्नयतत्रर्मा ल्याउर्न सतछ र ििँलाई दष्ु टिा र पापको दलदलमा फसाउर्न सतछ।
मातर्नसलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने चलाकीहरू तयर्नै हुर्न ्।

शैिार्न दष्ु ट छ भर्नेर हामी भतर्न सतछौं, िर यसलाई पतका गर्निको लाथग, शैिार्नले मातर्नसलाई

भ्रष्ट िल्
ु याउर्नक
ु ा पररर्ामहरू के-के हुर्न ् र त्यसले मातर्नसलाई के-कस्िा स्वभाव र सारहरू हदतछ
हामीले त्यसलाई हे र्नुिपछि । तिमीहरू सबैलाई यसको बारे मा केही र्न केही थाहा छ, त्यसैले बोल।

शैिार्नले मातर्नसहरूलाई भ्रष्ट िुल्याउर्नुका पररर्ामहरू के-के हुर्न ्? तिर्नीहरूले कुर्न-कुर्न भ्रष्ट
स्वभावलाई व्यति र प्रकट गछि र्न ्? (अहङ्कार र अर्भमार्न, स्वाथीपर्न र िुछिा, कुहटलपर्न र

धोका, धि
ू ििा र बदतवाइिँ र मार्नविाको पर्
ू ि अभाव।) समग्रमा, तिर्नीहरूमा कुर्नै मार्नविा हुिँदै र्न
भर्नेर हामी भतर्न सतछौं। अब, अरू भाइबहहर्नीहरू बोलूर्न ्। (मातर्नसलाई शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याएपतछ,
तिर्नीहरू प्रायजसो अहङ्कारी र आत्म-धमी, अहतमतयिापूणछ र आत्म-अर्भमार्नी, लोभी र स्वाथी

हुतछर्न ्। मलाई लाग्छ सबैभतदा गतभीर समस्याहरू तयर्नै हुर्न ्।) (मातर्नसहरूलाई शैिार्नले भ्रष्ट
िुल्याइसकेपतछ, तिर्नीहरू भौतिक कुराहरू र सतपवत्त प्राप्ि गर्निको लाथग किै रोककिँदै र्नर्न ्। अतर्न
तिर्नीहरू परमेश्वरप्रति शत्रव
ु ि ् बतछर्न ्, परमेश्वरलाई ववरोध गछि र्न ्, परमेश्वरको अवज्ञा गछि र्न ,् र
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तिर्नीहरूले मातर्नसमा हुर्नुपर्ने वववेक र िकि गुमाउिँ छर्न ्।) तिमीहरूले जे-जे भतयौ िी आधारभूि
रूपमा उही हुर्न ्, केही र्भतर्निा मात्र छर्न ्; तिमीहरूमध्ये कतिले थप ववस्िि
ृ वववरर्हरू मात्र

समावेश गरे का छौ। साराांशमा भतदा, भ्रष्ट मार्नवजातिमा मत
ु य रूपमा दे खखर्ने कुराहरू अहङ्कार,

छल, बदतवाइिँ, र स्वाथि हुर्न ्। िैपतर्न, तिमीहरू सबैले एउटै कुरालाई छुटायौ। मातर्नसहरूमा कुर्नै
वववेक छै र्न, तिर्नीहरूले आफ्र्नो िकि गुमाएका छर्न ् र तिर्नीहरूमा कुर्नै मार्नविा छै र्न—िर तिमीहरूले
उल्लेख र्नगरे को एउटा अको अत्यतिै महत्त्वपूर्ि कुरा छ, जुर्न “धोका” हो। शैिार्नले भ्रष्ट िुल्याएपतछ

कुर्नै पतर्न मातर्नसमा हुर्ने यी स्वभावहरूको अन्तिम पररर्ाम भर्नेको परमेश्वरलाई तिर्नीहरूले हदर्ने
धोका हो। परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई जे भतर्नुभए पतर्न वा उहािँले तिर्नीहरूमा जे काम गर्नुिभए पतर्न,
तिर्नीहरूले सत्य हो भर्नी जार्नेका कुरालाई तिर्नीहरू सुतदै र्नर्न ्। अथािि ्, तिर्नीहरूले फेरर कहहल्यै
परमेश्वरलाई स्वीकार गदै र्नर्न ् र तिर्नीहरूले उहािँलाई धोका हदतछर्न ्; यो शैिार्नले मातर्नसलाई भ्रष्ट

िुल्याउर्नुको पररर्ाम हो। मातर्नसको सबै भ्रष्ट स्वभावमा यही कुरा लागू हुतछ। मातर्नसलाई भ्रष्ट
िुल्याउर्नको लाथग शैिार्नले प्रयोग गर्ने िररकाहरूमध्ये—मातर्नसहरूले र्सतर्ने ज्ञार्न, तिर्नीहरूले जातर्ने
ववज्ञार्न, अतधववश्वास र परतपरागि सांस्कृति, साथै सामान्जक प्रचलर्नहरूसतबतधी तिर्नीहरूको
बुझाइमध्ये—धमी के हो र अधमी के हो सो बिाउर्नको लाथग मातर्नसले प्रयोग गर्ने कुर्नै िररका

छ? पववत्र के हो र दष्ु ट के हो त्यो जातर्नको लाथग मातर्नसलाई सहयोग गर्निसतर्ने कुर्नै कुरा छ?

के यी कुराहरूलाई मापर्न गर्निको लाथग कुर्नै मापदण्डहरू छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) मातर्नसलाई सहयोग गर्नि

सतर्ने कुर्नै मापदण्ड र कुर्नै आधार छै र्न। मातर्नसहरूले “पववत्र” भतर्ने शब्दलाई जातर्न सके पतर्न,
पववत्र के हो भर्नेर सािँचो रूपमा जातर्ने कोही पतर्न छै र्न। त्यसकारर्, शैिार्नले मातर्नसमा ल्याउर्ने
यी कुराहरूले के तिर्नीहरूलाई सत्य जातर्न सहयोग गछि ? के तिर्नले मातर्नसलाई अझै बढी

मार्नविाको साथमा न्जउर्न सहयोग गर्नि सतछ? के तिर्नले मातर्नसलाई त्यस्िो िररकाले न्जउर्न
सहयोग गछि जसमा तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई अझै बढी आराधर्ना गर्नि सतछर्न ्? (सतदै र्न।) स्पष्टै

छ, तिर्नले मातर्नसलाई परमेश्वरको आराधर्ना गर्नि वा सत्यिालाई बुझ्र्न सहयोग गर्नि सतदै र्न, र्न
ि तिर्नले मातर्नसलाई पववत्रिा के हो र दष्ु टिा के हो सो जातर्न र्नै सहयोग गर्नि सतछ। यसको

ववपरीि, परमेश्वरबाट झर्न ्-झर्न ् टाढा बरार्लिँ दै मातर्नसहरू झर्न ्-झर्न ् र्नीच बतछर्न ्। यही कारर्ले

गदाि शैिार्न दष्ु ट छ भर्नी हामी भतछौं। शैिार्नका यति धेरै दष्ु ट गर्
ु हरू ववश्लेषर् गररसकेपतछ,
चाहे यो त्यसको गुर्मा होस ् वा त्यसको सारसतबतधी तिमीहरूको बुझाइमा होस ्, के तिमीहरूले

शैिार्नमा पववत्रिाको कुर्नै सार दे खेका छौ? (दे खेका छै र्नौं।) यति कुरा तर्नन्श्चि छ। त्यसो भए,
शैिार्नको सारको कुर्नै पक्ष परमेश्वरको जस्िो रहे को तिमीहरूले दे खेका छौ? (दे खेका छै र्नौं।)
शैिार्नको कुर्नै अर्भव्यन्ति परमेश्वरको जस्िो रहे को तिमीहरूले दे खेका छौ? (दे खेका छै र्नौं।) त्यसो

भए, म तिमीहरूलाई सोध्र्न चाहतछु: तिमीहरूको आफ्र्नै शब्दहरू प्रयोग गरे र भतदा, परमेश्वरको

पववत्रिा वास्िवमा के हो ि? सविप्रथम, के अथिमा “परमेश्वरको पववत्रिा” भतर्ने शब्दहरूलाई
बोर्लतछ? के िी परमेश्वरको सारको सतबतधमा बोर्लतछ? वा के तिर्नलाई उहािँको स्वभावको कुर्नै

पक्षको सतबतधमा बोर्लतछ? (तिर्नलाई परमेश्वरको सारको सतबतधमा बोर्लतछ।) हामीले इछा
गरे को ववषयमा पहुिँच प्राप्ि गर्ने आधारलाई हामीले स्पष्ट रूपमा पहहचार्न गर्नैपछि । यी शब्दहरूलाई
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परमेश्वरको सारको सतबतधमा बोर्लतछ। सविप्रथम, हामीले शैिार्नको दष्ु टिालाई परमेश्वरको
सारको प्रतिभारको रूपमा प्रयोग गरे का छौं, त्यसकारर् के तिमीहरूले परमेश्वरमा शैिार्नको कुर्नै

सार दे खेका छौ? मार्नवजातिको कुर्नै सारलाई दे खेका छौ? (छै र्न, हामीले दे खेका छै र्नौं। परमे श्वर
अहङ्कारी, स्वाथी हुर्नुहुतर्न र उहािँले धोका हदर्नुहुतर्न, र यसबाट हामी परमेश्वरको पववत्र सार
प्रकट भएको दे तछौं।) के यसमा थप्र्नुपर्ने केही छ? (परमेश्वरमा शैिार्नको भ्रष्ट स्वभावको कुर्नै
छाप छै र्न। शैिार्नसिँग जे छ त्यो पूर्ि रूपमा र्नकारात्मक हो, िर परमेश्वरसिँग जे छ त्यो

सकारात्मकबाहे क केही पतर्न होइर्न। हामी दे ख्न सतछौं कक हामी सार्नो हुिँदाको समयदे खख हाम्रो
जीवर्नभरर र आजको हदर्नसतमै ववशेष गरी हामी अतयोलमा परे र आफ्र्नो बाटो बबराएको बेलामा
हामीमाथथ र्नजर लगाउिँ दै र हामीलाई सुरक्षा हदिँ दै, परमेश्वर सधैँ हाम्रो साथमा हुर्नुभएको छ।
परमेश्वरमा कुर्नै छल, कुर्नै धोका छै र्न। उहािँले स्पष्ट रूपमा र सरल रूपमा बोल्र्नुहुतछ, र यो

पतर्न परमेश्वरको सािँचो सार र्नै हो।) एकदम राम्रो! (हामी शैिार्नको कुर्नै पतर्न भ्रष्ट स्वभाव
परमेश्वरमा दे तर्न सतदै र्नौं, उहािँमा कुर्नै छल-कपट, कुर्नै िमण्ड छै र्न, उहािँले कुर्नै ररत्तो प्रतिज्ञाहरू

गर्नुिहुतर्न, र उहािँमा कुर्नै धोका छै र्न। मातर्नसले ववश्वास गर्नि सतर्ने परमेश्वर मात्रै हुर्नुहुतछ।
परमेश्वर ववश्वासयोग्य र इमार्नदार हुर्नुहुतछ। परमेश्वरको कायिबाट हामी के दे तछौं भर्ने,

परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई इमार्नदार बतर्न भतर्नुहुतछ, तिर्नीहरूलाई बुद्थध हदर्नुहुतछ, तिर्नीहरूलाई
दष्ु टिाबाट असललाई छुट्याउर्न सक्षम िल्
ु याउर्नह
ु ु तछ र ववर्भतर्न मातर्नसहरू, िटर्ना, र कामकुराहरूलाई छुट्याउर्ने क्षमिा हदर्नुहुतछ। यसमा हामी परमेश्वरको पववत्रिालाई दे तर्न सतछौं।) के

तिमीहरूले सबै कुरा समाप्ि गर्यौ? के तिमीहरूले जे भर्नेका छौ त्यसप्रति तिमीहरू सतिुष्ट छौ?

वास्िवमा परमेश्वरको कति धेरै बुझाइ तिमीहरूको हृदयमा छ? र परमेश्वरको पववत्रिालाई
तिमीहरू कति हदसतम बझ्
ु छौ? मलाई थाहा छ, तिमीहरू प्रत्येकको हृदयमा कुर्नै र्न कुर्नै स्िरको

अर्नुभवात्मक बुझाइ छ, ककर्नभर्ने हरे क व्यन्तिले परमेश्वरले तिर्नीहरूमा गर्नुिहुर्ने कामलाई महसु स

गर्नि सतछर्न ् र, फरक-फरक हदमा, तिर्नीहरूले परमेश्वरबाट धेरै कुराहरू प्राप्ि गछि र्न ्: अर्नु ग्र ह र
आर्शष ्, अतिदृिन्ष्ट र ज्जयोति र परमेश्वरको तयाय र सजाय, र यी कुराहरूको कारर्ले गदाि,
मातर्नसले परमेश्वरको सारको केही सरल बुझाइ प्राप्ि गछि ।

आज हामीले छलफल गरररहे को परमेश्वरको पववत्रिा धेरैजसो मातर्नसहरूका लाथग अर्नौठो

दे खखर्न सतछ, यसको बावजूद पतर्न, अहहले हामीले यो ववषयलाई सुरु गरे का छौं, र तिमीहरू
अगाडडको बाटो हहिँड्र्ने क्रममा तिमीहरूले यसबारे गहर्न बुझाइ प्राप्ि गर्नेछौ। यसको लाथग तिमीहरूले

आफ्र्नै अर्नुभवमा क्रर्मक रूपमा अर्नुभूति गर्नि र बुझ्र्न आवश्यक हुतछ। अहहलेको लाथग, परमेश्वरको
सार सतबतधी बझ
ु ाइमा केन्तद्रि-तिमीहरूको दृन्ष्टकोर्को लाथग र्सतर्न, तर्नन्श्चि गर्नि, महसस
ु गर्नि
र अर्नुभव गर्निको लाथग धेरै समय अवथध लाग्छ, अतर्न यो कुरा एक हदर्न तिमीहरूले तिमीहरूको

हृदयको अतिस्करर्बाट “परमेश्वरको पववत्रिा” भर्नेको परमेश्वरको सार त्रुहटहीर्न छ, परमेश्वरको

प्रेम तर्नस्स्वाथि छ, परमेश्वरले मातर्नसलाई प्रदार्न गर्नुिहुर्ने सबै तर्नस्स्वाथि छ भतर्नेर्नजार्नुजेल हुर्नेछ,
र परमेश्वरको पववत्रिा तर्नष्खोट र दोषरहहि छ भतर्ने तिमीहरूले जातर्न पुग्र्नेछौ। परमेश्वरको
सारका यी पक्षहरू आफ्र्नो प्रतिष्ठालाई प्रदशिर्न गर्निको लाथग उहािँले प्रयोग गर्निह
ु ु र्ने शब्दहरू मात्रै
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होइर्नर्न ्, िर हरे क व्यन्तिलाई व्यवहार गर्निको लाथग परमेश्वरले आफ्र्नो सारको इमार्नदारीपूविक

प्रयोग गर्नुिहुतछ। अको शब्दमा भतदा, परमेश्वरको सार ररत्तो छै र्न, र्न ि यो सूत्रात्मक वा सैद्धान्तिक
र्नै छ, र यो ज्ञार्नको प्रकार पतर्न अवश्य र्नै होइर्न। यो मातर्नसको लाथग र्शक्षाको प्रकार होइर्न; बरु
यो परमेश्वरका आफ्र्नै कायिहरूको सािँचो प्रकाश र परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यसको
प्रकहटि सार हो। मातर्नसले यो सारलाई जातर्नु र बुझ्र्नप
ु छि , ककर्नभर्ने परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा

र उहािँले भतर्नुहुर्ने हरे क वचर्न हरे क व्यन्तिको लाथग अत्यतिै मूल्यवार्न ् र महत्त्वपूर्ि छ। जब िैँले
परमेश्वरको पववत्रिालाई बझ्
ु र्न पुग्छस ्, िब िैँले परमेश्वरमा वास्िवमा र्नै ववश्वास गर्नि सतछस ्;

जब िैँले परमेश्वरको पववत्रिालाई बुझ्र्न पुग्छस ्, िब “परमेश्वर स्वयम ् अद्वविीय” भतर्ने शब्दहरूको
सािँचो अथिलाई िैँले वास्िवमा र्नै महसुस गर्नि सतछस ्। यस बाहे क िैँले हहिँ ड्र्न छर्नौट गर्नि सतर्ने

अरू मागिहरू पतर्न छर्न ् भर्नेर सोदै , िैँले उप्राति कल्पर्ना गर्नेछैर्नस ्, र उप्राति ििँ िेरो लाथग
परमेश्वरले बतदोबस्ि गर्नुिभएको सबै कुरालाई धोका हदर्न इछुक हुर्नेछैर्नस ्। ककर्नभर्ने परमेश्वरको
सार पववत्र छ, जसको अथि परमेश्वरद्वारा मात्रै ििँ जीवर्नमा ज्जयोतिको धार्मिकिाको मागिमा हहिँड्र्न

सतछस ्; परमेश्वरद्वारा मात्रै िैँले जीवर्नको अथिलाई जातर्न सतछस ्; परमेश्वरद्वारा मात्रै ििँ सािँचो

मार्नविामा न्जउर्न र सत्यिालाई प्राप्ि गर्ने र जातर्ने दव
ु ै गर्नि सतछस ्। परमेश्वरद्वारा मात्रै िैँले
सत्यिाबाट जीवर्न प्राप्ि गर्नि सतछस ्। परमेश्वर स्वयतले मात्रै ििँलाई दष्ु टिाबाट अलग बस्र्न र

आफैलाई शैिार्नको हार्नी र तर्नयतत्रर्बाट छुटकारा गर्नि सहायिा गर्नि सतर्नुहुतछ। िैँले उप्राति कष्ट
भोग र्नगरोस ् भर्नेर कष्टको समुद्रबाट ििँलाई परमेश्वर बाहे क कसैले पतर्न र कुर्नै पतर्न कुराले मुन्ति

हदर्न सतदै र्न। यसलाई परमेश्वरको सारले र्नै तर्नधािररि गरे को हुतछ। परमेश्वर स्वयमले
् मात्रै त्यति
तर्नस्स्वाथि रूपमा ििँलाई मुन्ति हदर्नुहुतछ; िेरो भववष्यको लाथग, िेरो गतिव्यको लाथग र िेरो

जीवर्नको लाथग परमेश्वर मात्रै आखखरमा न्जतमेवार हुर्नह
ु ु तछ, र उहािँले सबै कुरा िेरो लाथग
र्मलाउर्नुहुतछ। यो सन्ृ ष्ट गररएको वा सन्ृ ष्ट र्नगररएको कुर्नै पतर्न कुराले हार्सल गर्नि र्नसतर्ने कुरा
हो। सन्ृ ष्ट गररएको वा सन्ृ ष्ट र्नगररएको कुर्नै पतर्न कुरामा परमेश्वरको सारजस्िो सार र्नहुर्ने हुिँदा,
ििँलाई मुन्ति हदर्ने वा ििँलाई अगुवाइ गर्ने क्षमिा कुर्नै पतर्न व्यन्ति वा थोकमा हुिँदैर्न। मातर्नसको

लाथग परमेश्वरको सारको महत्त्व यही र्नै हो। सायद मैले भर्नेका यी वचर्नहरूले र्सद्धातिको

हहसाबले अर्ल-अर्ल सहयोग गर्नि सतछ भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्र्न सतछ। िर यहद ििँ सत्यिाको
खोजी गछि स ् भर्ने, यहद ििँ सत्यिालाई प्रेम गछि स ् भर्ने, िैँले महसुस गर्नेछस ् कक यी वचर्नहरूले

िेरो गतिव्य पररवििर्न गर्ने मात्रै होइर्न बरु त्यसभतदा पतर्न बढी तिर्नले ििँकहािँ मार्नव जीवर्नको

सही मागि ल्याइहदर्नेछर्न ्। िैँले यो कुरा बुझ्छस ् तर्न, होइर्न र? त्यसो भए, के परमेश्वरको सारलाई
जातर्नको लाथग तिमीहरूमा अहहले केही रुथच छ? (छ।) तिमीहरूलाई रुथच छ भतर्ने जातर्न पाउिँ दा

खुशी लाग्यो। आजको लाथग, परमेश्वरको पववत्रिालाई जातर्नेसतबतधी ववषयको हाम्रो सङ्गतिलाई
हामी यहीँ समाप्ि गर्नेछौं।

आजको हाम्रो भेलाको सुरुमा तिमीहरूले गरे को कुर्नै कुराको बारे मा म कुरा गर्नि चाहतछु,

जसले मलाई आश्चयिमा पार्यो। तिमीहरूमध्ये कतिले सायद कृिज्ञिाको अर्नुभूतिलाई जगे र्नाि
गरररहे का थथयौ, सायद तिमीहरूले कृिज्ञिाको अर्नभ
ु व गरररहे का थथयौ, त्यसकारर् तिमीहरूको
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भावर्नाले सतबन्तधि कायि पैदा गर्यो। तिमीहरूले जे गर्यौ, त्यो भत्सिर्नाको आवश्यकिा पर्ने कु रा
थथएर्न; यो सही पतर्न होइर्न गलि पतर्न होइर्न। िर म तिमीहरूले केही कुरा बुझेको हे र्नि चाहतछु।

तिमीहरूले के बझ
ु ेको म चाहतछु ि? पहहलो, तिमीहरूले भखिरै के गर्यौ त्यसको बारे मा म
तिमीहरूलाई सोध्र्न चाहतछु। के यो लतपसार पर्नुि वा आराधर्नाको लाथग िुिँडा टे तर्नु थथयो? कसैले

मलाई बिाउर्न सतछ? (यो लतपसार पर्नुि र्नै थथयो भतर्ने हामीलाई ववश्वास छ।) यो लतपसार पर्नुि
र्नै थथयो भतर्ने तिमीहरू ववश्वास गछौ, त्यसो भए लतपसार पर्नुिको अथि के हो? (आराधर्ना गर्नुि ।)
त्यसो भए, आराधर्ना गर्निको लाथग ििँुडा टे तर्नु भर्नेको के हो? मैले यसभतदा पहहले यसको बारे मा

तिमीहरूसिँग सङ्गति गरे को छै र्न, िर आज यसो गर्नुि आवश्यक छ भतर्ने मलाई लाग्छ। के
तिमीहरूको सामातय भेलामा तिमीहरू लतपसार पछौ? (पदै र्नौं।) जब तिमीहरू प्राथिर्ना गछौ के
तिमीहरू लतपसार पछौ? (पछौं।) के तिमीहरू हरे कपटक प्राथिर्ना गदाि अवस्थाले हदएअर्नुसार

लतपसार पछौ? (पछौं।) त्यो राम्रो हो। िर आज म तिमीहरूले के बुझ भतर्ने चाहतछु भर्ने
परमेश्वरले दई
ु प्रकारका मातर्नसहरूको िुिँडा टे काइलाई मात्रै स्वीकार गर्नुिहुतछ। हामीले बाइबल वा
कुर्नै पतर्न आन्त्मक व्यन्तित्वको कायि र आचरर्को सहारा र्लर्नु पदै र्न। बरु, यहािँ र अहहले, म

तिमीहरूलाई सािँचो कुरा बिाउर्नेछु। पहहलो, लतपसार पर्नुि र आराधर्ना गर्निको लाथग िुिँडा टे तर्नु
एउटै कुरा होइर्न। लतपसार पर्नेहरूको िुिँडा टे काइलाई परमेश्वरले ककर्न स्वीकार गर्नुिहुतछ? ककर्नभर्ने
परमेश्वरले कसैलाई उहािँकहािँ बोलाउर्नह
ु ु तछ र त्यस व्यन्तिलाई परमेश्वरको कायिभार स्वीकार गर्नि

लगाउर्नुहुतछ, त्यसकारर् परमेश्वरले उसलाई उहािँको सामुतर्ने लतपसार हुर्न हदर्नुहुर्नेछ। यो पहहलो
प्रकारको व्यन्ति हो। दोस्रो प्रकार भर्नेको आराधर्ना गर्निलाई परमेश्वरको डर मातर्ने र दष्ु टिाबाट
अलग बस्र्ने कुर्नै व्यन्तिको िुिँडा टे काइ हो। यी दई
ु प्रकारका मातर्नसहरू मात्रै छर्न ्। त्यसकारर्

तिमीहरू कुर्न प्रकारमा पछौ? के तिमीहरू भतर्न सतछौ? सत्यिा यही हो, यद्यवप यसले
तिमीहरूको भावर्नामा अर्ल चोट पुर्याउर्न सतछ। प्राथिर्नाको बेला मातर्नसहरूको िुिँडा टे काइको

बारे मा केही भतर्नु छै र्न—यो उथचि छ र हुर्नु र्नै पछि , ककर्नभर्ने जब मातर्नसहरूले प्राथिर्ना गछि र्न ्, यो
मुतयिया कुर्नै कुराको लाथग प्राथिर्ना गर्ने, तिर्नीहरूको हृदय परमेश्वरको सामुतर्ने खोल्र्ने र उहािँको

आमर्ने-सामर्ने हुर्ने कायि हो। यो परमेश्वरसिँगको हृदयदे खख हृदयसिँगको कुराकार्नी र बािथचि हो।
तिमीहरूले ििँड
ु ा टे केर आराधर्ना गर्निु भर्नेको केवल औपचाररकिा मात्रै हुर्नह
ु ु तर्न। तिमीहरूले आज
जे गरे का छौ त्यसको लाथग तिमीहरूलाई मैले थधतकार भतर्न खोजेको होइर्न। म तिमीहरूलाई
यसको बारे मा स्पष्ट पार्नि मात्रै चाहतछु िाकक तिमीहरूले यो र्सद्धाति बुझ्र्न सक—तिमीहरूलाई

यो थाहा छ, होइर्न र? (हो, हामीलाई थाहा छ।) यो फेरर कहहल्यै र्नहोस ् भर्नेर म तिमीहरूलाई
यो बिाइरहे को छु। त्यसो भए, के परमेश्वरको अति लतपसार पर्ने र ििँुडा टे तर्ने कुर्नै अवसर

मातर्नसहरूले पाउिँ छर्न ्? यो अवसर कहहल्यै हुर्नेछैर्न भतर्ने होइर्न। हढलो-चािँडो त्यो हदर्न आउर्नेछ ,
िर त्यो समय अहहले होइर्न। के तिमीहरू दे तछौ? के यसले तिमीहरूलाई ररस उठाउिँ छ? (उठाउिँ दै र्न।)
त्यो राम्रो हो। सायद यी शब्दहरूले तिमीहरूलाई उत्प्रेररि वा उत्साहहि गर्नेछ, िाकक तिमीहरूले
तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वर र मातर्नसबीचको हालको अवस्था र परमेश्वर र मातर्नसबीचमा कस्िो

प्रकारको सतबतध छ त्यसलाई जातर्न सक। हामीले हालै यसको बारे मा कुरा गरे र थप छलफल
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गरे को भए िापतर्न, परमेश्वरसतबतधी मातर्नसको बुझाइ पयािप्ििामा पुग्र्न तर्नकै बािँकी छ।

परमेश्वरलाई बुझ्र्न खोज्जर्ने यो मागिमा मातर्नसले अझै धेरै हहिँड्र्नु बािँकी र्नै छ। तिमीहरूलाई

आिरु ीको रूपमा यसो गर्नि लगाउर्नु, वा यस प्रकारका आकाांक्षा वा भावर्नाहरूलाई हिारमा व्यति
गर्नुि मेरो अर्भप्राय होइर्न। तिमीहरूले आज जे गर्यौ त्यसले तिमीहरूको सािँचो भावर्नाहरूलाई
प्रकट र व्यति गर्नि सतछ, र म त्यसको अर्नुभूति गछुि। त्यसकारर् जब तिमीहरू यसो गरररहे का

थथयौ, म उठे र तिमीहरूलाई शुभकामर्ना हदर्न चाहतथेँ, ककर्नभर्ने तिमीहरू सबै ठीक होओ भतर्ने म

चाहतछु। त्यसकारर्, मेरो हरे क वचर्न र हरे क कायिमा, म तिमीहरूलाई सहयोग गर्नि, तिमीहरूलाई
मागितर्नदे श गर्नि मैले सतर्नेजति गछुि, िाकक तिमीहरूले सबै कुराको बारे मा सही बुझाइ र सही

दृन्ष्टकोर् प्राप्ि गर्नि सक। तिमीहरू यसलाई बुझ्र्न सतछौ, सतदै र्नौ ि? (सतछौं।) त्यो राम्रो हो।

मातर्नसहरूमा परमेश्वरका ववर्भतर्न स्वभावहरू, परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यो र
परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कामका पक्षहरूको बारे मा केही बुझाइ भए िापतर्न, यस्िो धेरैजसो बुझाइ
पष्ृ ठमा भएका शब्दहरूलाई पढ्र्ने वा तिर्नलाई र्सद्धातिमा बुझ्र्ने वा तिर्नको बारे मा ववचार
गर्नेभतदा अगाडड जािँदैर्न। मातर्नसहरूमा वास्िववक अर्नुभवबाट आउर्ने यथाथि बुझाइ र दृन्ष्टकोर्को
कमी छ। मातर्नसहरूको हृदयलाई बबउिँ झाउर्नको लाथग परमेश्वरले ववर्भतर्न िररकाहरूको प्रयोग
गर्नुिहुर्ने भए िापतर्न, यसलाई पूरा गर्नि सतर्नुभतदा पहहले हहिँ ड्र्नुपर्ने अझै तर्नकै लामो बाटो छ। म

कसैले पतर्न परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई चीसोमा छोडेर जार्नभ
ु एको, परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई
त्याग्र्नुभएको वा तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो वपठ्यूिँ फकािइहदर्नुभएको जस्िो अर्नुभव गरे को हे र्नि चाहतर्न।
म के मात्र हे र्नि चाहतछु भर्ने सबै जर्ना सत्यिाको खोजी गर्ने र परमेश्वरलाई बुझ्र्न खोज्जर्ने मागि मा

कुर्नै पतर्न सतदे ह वा भारववर्ना र्नै अटल सांकल्पको साथ साहर्सक रूपमा अति बढे का हुर्न ्। िैँले
जस्िोसक
ु ै गल्िीहरू गरे को भए िापतर्न, ििँ बरार्लएर जति टाढा गएको भए पतर्न वा िैँले जति
गतभीर अपराध गरे को भए पतर्न, परमेश्वरलाई बुझ्र्ने िेरो खोजीमा तिर्नलाई िैँले बोतर्ने भारी वा
भारीमाथथ सुपारी बतर्न र्नदे । तर्नरतिर अति बहढराख ्। सधैँ र्नै, परमेश्वरले मातर्नसको मुन्ति आफ्र्नो

हृदयमा रातर्नुहुतछ; यो कहहल्यै पररवििर्न हुिँदैर्न। परमेश्वरको सारको सबैभतदा बहुमूल्य भाग यही

हो। के अहहले तिमीहरू अर्ल राम्रो महसुस गछौ? (गछौं।) मलाई आशा छ, सबै कुराहरूमा र
मैले बोलेका वचर्नहरूमा तिमीहरूले सही िररका अपर्नाउर्न सतर्नेछौं। त्यसो भए, यो सङ्गतिलाई
यहीँ टुङ्ग्याऊिँ। सबैलाई बबदा! (बबदा!)

जर्नवरी ११, २०१४
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जब तिमीहरूले आफ्र्ना प्राथिर्ना सकेका हुतछौ, िब के तिमीहरूले आफ्र्नो हृदय परमेश्वरको
उपन्स्थतिमा शाति भएको महसुस गछौ? (गछौं।) यहद व्यन्तिको हृदयलाई शाति पार्नि सककतछ
भर्ने तिर्नीहरूले परमेश्वरको वचर्न सुतर्न र बुझ्र्न सतछर्न ् र तिर्नीहरूले सत्यिा सुतर्न र बुझ्र्न

सतछर्न ्। यति िेरो हृदयलाई शाति पार्नि सककिँदै र्न भर्ने , यहद िेरो हृदय सधैँ लक्ष्यहीर्न रूपमा

यिाउिा गरररहे को छ वा सधैँ अरू कुरा र्नै सोथचरहे को छ भर्ने, यसले ििँलाई ििँ परमेश्वरको वचर्न
सुतर्ने भेलामा सहभागी भएको बेलामा असर गर्नेछ। हामीले छलफल गरररहे को ववषयको मूल कुरा

के हो ि? हामी सबैले मुतय बुिँदाहरूलाई थोरै सोथचहे रौं। परमेश्वर स्वयम ् अद्वविीयको बारे मा

जातर्ने सतबतधमा पहहलो भागमा हामीले परमेश्वरको अन्तियारको बारे मा छलफल गर्यौं। दोस्रो

भागमा, हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा छलफल गर्यौं, र िेस्रो भागमा, हामीले
परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा छलफल गर्यौं। के हामीले हरे कपल्ट छलफल गरे को ववर्शष्ट

ववषयवस्िुले तिमीहरूमा कुर्नै छाप छोडेको छ? पहहलो भाग, “परमेश्वरको अन्तियार” मा, के
कुराले तिमीहरूमा सबैभतदा गहहरो छाप छोड्यो? कुर्नचाहहिँ भागले तिमीहरूमा सबैभतदा दहह्रलो

प्रभाव पार्यो? (परमेश्वरले पहहले परमेश्वरको वचर्नको अन्तियार र सामथ्यिको बारे मा कुराकार्नी
गर्निभ
ु यो; परमेश्वर उहािँको वचर्नजतिकै असल हुर्नह
ु ु तछ र उहािँको वचर्न परू ा हुर्नेछ। परमेश्वरको
अतितर्निहहि सार यही हो।) (परमेश्वरले शैिार्नलाई हदर्नुभएको आज्ञा अय्यूबलाई परीक्षा र्लर्न

सतछस ् िर ज्जयार्न र्नै चाहहिँ र्नर्लर्नू भतर्ने थथयो। यसबाट हामीले परमेश्वरको वचर्नको अन्तियार

दे तछौं।) के यसमा थप्र्नुपर्ने अरू केही छ? (परमेश्वरले आकाश र पथ्
ृ वी अतर्न तिर्नमा भएका यावि ्
थोक सन्ृ ष्ट गर्नि वचर्नहरू प्रयोग गर्निभ
ु यो, र उहािँले मातर्नससिँग करार गर्नि र तिर्नीहरूलाई आर्शष ्
हदर्न वचर्नहरू बोल्र्नभ
ु यो। यी सबै परमेश्वरको वचर्नको अन्तियारका उदाहरर्हरू हुर्न ्। त्यसपतछ,
हामीले प्रभु येशूले कसरी लाजरसलाई थचहार्नबाट बाहहर तर्नस्कर्न आज्ञा गर्नुिभयो भतर्ने बारे मा

हे र्यौं—यसले के दे खाउिँ छ भर्ने, जीवर्न र मत्ृ यु परमेश्वरको तर्नयतत्रर्मा छ, शैिार्नसिँग जीवर्न र
मत्ृ युलाई तर्नयतत्रर् गर्ने शन्ति छै र्न, र परमेश्वरको काम चाहे दे हमा गररएको होस वा आत्मामा
गररएको होस ्, उहािँको अन्तियार अद्वविीय छ।) सङ्गति सर्न
ु ेपतछ तिमीहरूले हार्सल गरे को बझ
ु ाइ

यही हो, होइर्न ि? परमेश्वरको अन्तियारको कुरा गदाि, “अन्तियार” शब्दको बारे मा तिमीहरूको
बुझाइ के छ ि? परमेश्वरको अन्तियारको दायरार्भत्र, परमेश्वरले जे गर्नुिहुतछ र जे प्रकट गर्नुिहुतछ

सोबारे मा मातर्नसहरूले के दे तछर्न ्? (हामी परमेश्वरको सविशन्तिमार्निा
् र बुद्थध दे तछौं।) (हामी
दे तछौं, कक परमेश्वरको अन्तियार सदासविदा ववद्यमार्न हुतछ र यो सािँन्चकै अन्स्ित्वमा छ।

हामी यावि ् थोकमाथथ उहािँको प्रभुत्वमा बह
ृ ि ् मात्रामा परमेश्वरको अन्तियार दे तछौं, र उहािँले हरे क
व्यन्तिगि मार्नव जीवर्नको तर्नयतत्रर् गर्नुिहुर्ने कायिमा सार्नो मात्रामा परमेश्वरको अन्तियारलाई
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दे तछौं। परमेश्वरले वास्िवमा मार्नव जीवर्नको छ महत्त्वपूर्ि मोडहरूको योजर्ना र तर्नयतत्रर्

गर्नुिहुतछ। यसअलावा, हामी के पतर्न दे तछौं भर्ने परमेश्वरको अन्तियारले परमेश्वर स्वयम ्
अद्वविीयलाई प्रतितर्नथधत्व गछि , र यस्िो अन्तियार सन्ृ ष्ट गररएको वा र्नगररएको कुर्नै पतर्न

प्रार्ीमा हुर्न सतदै र्न। परमेश्वरको अन्तियार उहािँको हैर्सयिको प्रिीक हो।) “परमेश्वरको हैर्सयि
र परमेश्वरको स्थार्न” सतबतधी तिमीहरूको बझ
ु ाइ अर्ल धमि-सैद्धान्तिक जस्िो दे खखतछ। के
तिमीहरूर्सि परमेश्वरको अन्तियारको बारे मा कुर्नै सारभूि बुझाइ छ? (परमेश्वरले हामीलाई हामी

सार्नै छिँ दादे खख हाम्रो रखवाली र सरु क्षा गर्निभ
ु यो, र त्यसमा हामी परमेश्वरको अन्तियारलाई दे तछौं।
हामीमाथथ मडारररहे को सांकटहरूको बारे मा हामी अर्नर्भज्ञ थथयौं, िर परमेश्वरले पदाि पछाडडबाट

सधैँ हामीलाई सुरक्षा हदइरहर्नुभएको थथयो। यो पतर्न परमेश्वरको अन्तियार हो।) एकदमै राम्रो।
सार्नदार जबाफ।

जब हामी परमेश्वरको अन्तियारको बारे मा कुरा गछौं, िब हामी केमा ध्यार्न केन्तद्रि गछौं,

हाम्रो मुतय बुिँदा के हुतछ? यो कुरा छलफल गर्नुिको मुतय पहहलो उद्दे श्य भर्नेको मातर्नसहरूको
हृदयमा सन्ृ ष्टकिािको रूपमा परमेश्वरको हैर्सयि र यावि ् थोकमाझ उहािँको स्थार्न स्थावपि गर्निु

हो। मातर्नसहरूलाई सविप्रथम जातर्न, दे ख्न र अर्नुभूति गर्नि लगाउर्न सककर्ने कुरा यही हो। िैँले जे
दे तछस ् र जे अर्नुभूति गछि स ् त्यो परमेश्वरका कायिहरू, परमेश्वरका वचर्नहरू र यावि ् थोकमाथथको

परमेश्वरको तर्नयतत्रर्बाट आउिँ छ। त्यसो भए, परमेश्वरको अन्तियारबाट मातर्नसहरूले जे दे तछर्न ,्
र्सतछर्न ् र जातदछर्न ् िी सबैबाट तिर्नीहरूले के-कस्िो सािँचो बुझाइ प्राप्ि गछि र्न ् ि? हामीले पहहलो

उद्दे श्यको बारे मा यसअति र्नै छलफल गररसतयौं। दोस्रो उद्दे श्य परमेश्वरले उहािँको अन्तियारद्वारा
जे गर्नुिभएको र बोल्र्नुभएको र तर्नयन्तत्रि गर्नुिभएको छ िी सबैमाफिि मातर्नसहरूलाई परमेश्वरको

शन्ति र बद्
ु थध दे ख्ने िल्
ु याउर्नु हो। यो ििँलाई यावि ् थोकमाथथको उहािँको तर्नयतत्रर्मा परमेश्वर

कति शन्तिशाली र बुद्थधमार्न हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरा दे ख्ने िुल्याउर्नु हो। परमेश्वरको अद्वविीय
अन्तियारबारे को हाम्रो अतिल्लो छलफलमा के हामीले ध्यार्न केन्तद्रि गरे को कुरो र हाम्रो मुतय
बुिँदा यही थथएर्न र? उति छलफलपतछ त्यति धेरै समय बबिेको छै र्न िैपतर्न तिमीहरूमध्ये केहीले

ि यसलाई बबर्सिसतयौ, जसले परमेश्वरको अन्तियारको बारे मा तिमीहरूले गहर्न बुझाइ हार्सल
गरे का छै र्नौं भतर्ने प्रमाखर्ि गछि । मातर्नसले परमेश्वरको अन्तियारलाई दे खेको छै र्न भर्नेर भतर्न

पतर्न सककतछ। के तिमीहरूले अहहले केही बुझाइ प्राप्ि गर्यौ? जब िैँले परमेश्वरले उहािँको

अन्तियार अभ्यास गर्नुिभएको दे तछस ्, िैँले सािँचो रूपमा कस्िो अर्नुभूति गछि स ्? के िैँले
परमेश्वरको शन्तिलाई सािँन्चकै अर्नुभूति गरे को छस ्? (छु।)। जब िैँले उहािँले कसरी यावि ् थोकको
सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो भतर्नेसतबतधी उहािँका वचर्नहरू पढ्छस ्, िब िैँले उहािँको शन्ति अर्नभ
ु तू ि गछि स ् र

िैँले उहािँको सविव्यापकिा अर्नुभूति गछि स ्। जब िैँले मातर्नसहरूको तर्नयतिमाथथ परमेश्वरको प्रभुत्व

दे तछस ्, िैँले के-कस्िो अर्नुभूति गछि स ्? के िैँले उहािँको शन्ति र उहािँको बुद्थध अर्नुभूति गछि स ्?

यहद परमेश्वरसिँग यो शन्ति र्नभएको भए, यहद उहािँसिँग यो बुद्थध र्नभएको भए, के उहािँ यावि ्
थोकहरूमाथथ र मार्नव तर्नयतिमाथथ प्रभुत्व कायम राख्न योग्य हुर्नुहुर्नेथथयो? परमेश्वरसिँग शन्ति र
बद्
ु थध छ, यसैले उहािँसिँग अन्तियार छ। यो अद्वविीय छ। सारा सन्ृ ष्टमाझ, के िैँले कहहल्यै
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परमेश्वरको जस्िो शन्ति भएको कुर्नै व्यन्ति वा प्रार्ी दे खेको छस ्? के िैँले कहहल्यै आकाश र
पथ्
ृ वी र यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्ने, तिर्नीहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्ने र तिर्नीहरूमाथथ प्रभुत्व कायम राख्ने

कुर्नै व्यन्ति वा कुर्नै थोकलाई दे खेको छस ्? के सतपर्
ू ि मार्नवजातिमाथथ शासर्न गर्ने र तिर्नीहरूलाई

डोर्याउर्ने अतर्न सदासविदा सवित्र ववद्यमार्न हुर्ने कुर्नै व्यन्ति वा कुर्नै कुरा छ? (अहिँ, छै र्न।) के
तिमीहरूले अब परमेश्वरको अद्वविीय अन्तियारको सािँचो अथि बुझ्यौ? के तिमीहरूसिँग अब
यसबारे मा केही बुझाइ छ? (छ।) योसिँगै परमेश्वरको अद्वविीय अन्तियारको ववषयबारे मा फकेर
सोथचहे र्ने कायि समाप्ि हुतछ।
दोस्रो भागमा, हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावको बारे मा कुरा गर्यौं। हामीले यो ववषयमा

त्यति धेरै छलफल गरे र्नौं, ककर्नभर्ने यस चरर्मा परमेश्वरको काम आधारभूि रूपमा तयाय र
सजायको काम हो। राज्जयको युगमा, परमेश्वरको धमी स्वभाव स्पष्ट र एकदमै ववस्िि
ृ रूपमा
प्रकट हुतछ। उहािँले सन्ृ ष्टको समयदे खख कहहल्यै पतर्न र्नबोल्र्नुभएका वचर्नहरू बोल्र्नुभएको छ; अतर्न
उहािँका वचर्नहरूमा सबै मातर्नसहरूले, उहािँको वचर्न पढ्र्ने र अर्नुभव गर्ने सबैले उहािँको धमी स्वभाव

प्रकट भएको दे खेका छर्न ्। त्यसो भए, परमेश्वरको धमी स्वभावबारे को हाम्रो छलफलको मुतय बुिँदा

के हो ि? के तिमीहरूले यसलाई गहर्न रूपमा बोध गछौ? के तिमीहरूले यसलाई अर्नुभवबाट
बुझ्छौ? (परमेश्वरले सदोमलाई जलाउर्नुभयो ककर्नभर्ने त्यस बेलाका मातर्नसहरू गहर्न रूपले भ्रष्ट

थथए र तिर्नीहरूले परमेश्वरको क्रोध भड्काए। यसबाट हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावलाई दे तछौं।)
पहहले, हामी हे रौं र्न: यहद परमेश्वरले सदोमलाई र्नष्ट र्नगर्नुिभएको भए, के िैँले उहािँको धमी

स्वभावको बारे मा जातर्न सन्तथस ्? अझै पतर्न िैँले जातर्न सन्तथस ्, होइर्न र? िैँले यसलाई राज्जयको

युगमा परमेश्वरले व्यति गर्नुिभएका वचर्नहरू र उहािँले मातर्नसप्रति लक्षक्षि गर्नुिभएको तयाय, सजाय
र श्रापहरूमा दे ख्न सतछस ्। के िैँले उहािँले तर्नर्नवेलाई बचाउर्नभ
ु एको कायिमा उहािँको धमी स्वभावलाई
दे तछस ्? (दे तछु।) वििमार्न युगमा, मातर्नसहरूले परमेश्वरका केही कृपा, प्रेम र सहहष्र्ुिा दे ख्न
सतछर्न ् र तिर्नीहरूले मातर्नसको पश्चात्तापपतछ पररवििर्न भएको परमेश्वरको हृदयमा पतर्न यसलाई
दे तर्न सतछर्न ्। परमेश्वरको धमी स्वभावबारे को हाम्रो छलफलको पररचय हदर्नलाई यी दई
ु वटा

उदाहरर्हरू उल्लेख गररसकेपतछ, उहािँको धमी स्वभाव प्रकट गररसककएको छ भतर्ने कुरा एकदमै

स्पष्टर्सि दे ख्न सककतछ, िैपतर्न वास्िववकिामा परमेश्वरको धमी स्वभावको सार यी दई
ु बाइबलीय
कथाहरूमा प्रकट गररएको कुरामा मात्र सीर्मि रहे को छै र्न। परमेश्वरको वचर्न र उहािँको काममा
तिमीहरूले जे र्सकेका र दे खेका र अर्नुभव गरे का छौ, तिर्नका आधारमा तिमीहरूले दे खेको

परमेश्वरको धमी स्वभाव के हो ि? तिमीहरूको आफ्र्नै अर्नुभवको आधारमा भर्न। (परमेश्वरले
मातर्नसहरूको लाथग बर्नाउर्नभ
ु एको वािावरर्हरूमा, जब मातर्नसहरूले सत्यिाको खोजी गर्नि र

परमेश्वरको इछाअर्नुरूप कायि गर्नि सतछर्न ्, िब परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई डोर्याउर्नुहुतछ,
तिर्नीहरूलाई अतिदृिन्ष्ट हदर्नुहुतछ र तिर्नीहरूलाई हृदयमा खुसी अर्नुभूति गराउर्नुहुतछ। जब

मातर्नसहरू परमेश्वरववरुद्ध जातछर्न ्, उहािँको प्रतिरोध गछि र्न ् र उहािँको इछाअर्नुरूप कायि गदै र्नर्न ्,
िब तिर्नीहरूर्भत्र ववशाल अतधकार हुतछ, मार्नौं तिर्नीहरूलाई परमेश्वरले पररत्याग गररसतर्नुभएको
छ। तिर्नीहरूले प्राथिर्ना गदाि पतर्न, तिर्नीहरूले उहािँलाई के भतर्ने हो सोसमेि जातदै र्नर्न ्। िर जब
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तिर्नीहरूले आफ्र्ना धारर्ा र कल्पर्नाहरूलाई पतछाउिँ छर्न ् र परमेश्वरसिँग सहकायि गर्नि र आफूलाई
सुधार्नि प्रयत्र्न गर्नि इछुक बतछर्न ्, िब तिर्नीहरूले क्रर्मक रूपमा परमेश्वरको मुस्कुराइरहे को मुहार
दे ख्न सतछर्न ्। यसबाट हामीले परमेश्वरको धमी स्वभावको पववत्रिा अर्नभ
ु व गछौं। परमेश्वर पववत्र
राज्जयमा दे खा पर्नुिहुतछ, िर उहािँले आफूलाई अपववत्र स्थार्नहरूमा लुकाउर्नुहुतछ।) (म उहािँले

मातर्नसहरूलाई व्यवहार गर्ने िररकामा परमेश्वरको धमी स्वभाव दे तछु। हाम्रा दाजुभाइ र
हददीबहहर्नीहरू कद र क्षमिामा, र हामी प्रत्येकबाट परमेश्वरलाई के आवश्यक पछि भतर्ने सतदभिमा

र्भतर्न छर्न ्। हामी सबैले परमेश्वरबाट फरक-फरक मात्रमा अतिदृिन्ष्ट प्राप्ि गर्नि सतछौं, र यसमा
म परमेश्वरको धमी स्वभाव दे तछु ककर्नभर्ने हामी मातर्नसहरूले यसरी मातर्नसलाई व्यवहार गर्नि

सतदै र्नौं, िर परमेश्वरले सतर्नुहुतछ।) अबचाहहिँ, तिमीहरू सबैसिँग तिमीहरूले व्यति गर्नि सतर्ने केही
व्यावहाररक ज्ञार्न छ।

कुर्न ज्ञार्नचाहहिँ परमेश्वरको धमी स्वभावलाई बुझ्र्ने चाबी हो, के तिमीहरूलाई थाहा छ? यस

ववषयको अर्नुभवबाट भतर्न सककर्ने कुराहरू धेरै छर्न ्, िर त्योभतदा पहहले मैले तिमीहरूलाई भतर्नुपर्ने

केही मुतय बुिँदाहरू छर्न ्। परमेश्वरको धमी स्वभाव बुझ्र्नको तर्नन्ति सविप्रथम परमेश्वरको भावर्नाहरू

बुझ्र्नुपछि : उहािँले केलाई िर्
ृ ा गर्नुिहुतछ, उहािँले केलाई तिर्नाउर्नुहुतछ, उहािँले केलाई प्रेम गर्नुिहुतछ,
कोप्रति उहािँ सहर्नशील र कृपालु हुर्नुहुतछ र उहािँले कस्िो व्यन्तिलाई त्यो कृपा प्रदार्न गर्नुिहुतछ।
यो एउटा मत
ु य बिँद
ु ा हो। व्यन्तिले यो पतर्न बझ्
ु र्नप
ु छि कक परमेश्वर जति र्नै प्रेर्मलो हुर्नभ
ु ए िापतर्न,
मातर्नसहरूका तर्नन्ति उहािँसिँग जति र्नै कृपा र प्रेम भए िापतर्न, परमेश्वरले उहािँको हैर्सयि र पदको

उल्लङ्िर्न गर्ने कसैलाई पतर्न सहर्न गर्नुिहुतर्न, र्न ि उहािँको गररमाको उल्लङ्िर्न गर्ने कसैलाई

सहर्नुहुतछ। परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई प्रेम गर्नुिहुर्ने भए िापतर्न, उहािँले तिर्नीहरूलाई पुलपुल्याउर्नुहुतर्न।
उहािँले मातर्नसहरूलाई उहािँको प्रेम, उहािँको कृपा र उहािँको सहर्नशीलिा हदर्नह
ु ु तछ, िर उहािँले
तिर्नीहरूलाई कहहले पतर्न पुलपुल्याउर्नुभएर्न; परमेश्वरसिँग उहािँका र्सद्धातिहरू र उहािँका सीमाहरू

छर्न ्। िैँले परमेश्वरको जतिसुकै प्रेम महसुस गरे को भए िापतर्न, त्यो प्रेम जतिसुकै गहहरो भए

िापतर्न िैँले परमेश्वरलाई कहहले पतर्न अको व्यन्तिलाई जस्िो व्यवहार गर्नुि हुिँदैर्न। परमेश्वरले

मातर्नसहरूलाई अत्यतिै ितर्नष्ठिाका साथ व्यवहार गर्नुिहुतछ भतर्ने कुरा सािँचो भए िापतर्न, यहद
कुर्नै व्यन्तिले परमेश्वरलाई अको व्यन्तिको रूपमा मात्र, उहािँ सन्ृ ष्ट गररएको कुर्नै अको प्रार्ी
हुर्नुभए जसरी, एक जर्ना र्मत्र वा पूजा गररर्ने वस्िुको रूपमा मात्र हे छि भर्ने, परमेश्वरले तिर्नीहरूबाट
आफ्र्नो मह
ु ार लुकाउर्नुहुर्नेछ र तिर्नीहरूलाई त्याग्र्नुहुर्नेछ। यो उहािँको स्वभाव हो र मातर्नसहरूले यस

ववषयलाई लापरवाही भएर र्लर्नु हुिँदैर्न। यसैले, हामीले प्रायजसो आफ्र्नो स्वभावको बारे मा परमेश्वरले
बोल्र्नुभएका यस्िा वचर्नहरू दे तछौं: िैँले कति ओटा मागिहरू यात्रा गरे को छस ्, िैँले कति काम

गरे को छस ् वा िैँले कति कष्ट भोगेको छस ् भतर्ने कुराले फरक पादै र्न, िैँले परमेश्वरको स्वभावलाई
थचढ्याइस ् भर्ने उहािँले तिमीहरू हरे कलाई तिमीहरूले गरे को कामको आधारमा बदला र्लर्नुहुर्नेछ।

यसको अथि यही हो कक परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई अत्यतिै ितर्नष्ठिाका साथ व्यवहार गर्नुिहुतछ,
िथावप मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई एक र्मत्र वा आफतिको रूपमा व्यवहार गर्नुि हुिँदैर्न। परमेश्वरलाई

िेरो “दोस्ि” र्नभर्न ्। उहािँबाट िैँले जतिसक
ु ै प्रेम प्राप्ि गरे को भए िापतर्न, उहािँले ििँलाई जतिसक
ु ै
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सहर्न गर्नुिभए िापतर्न िैँले परमेश्वरलाई कहहले पतर्न र्मत्रको रूपमा व्यवहार गर्नुि हुिँदैर्न। यो
परमेश्वरको धमी स्वभाव हो। के तिमीहरूले बुझ्दै छौ? के मैले यसबारे मा अझै केही बिाउर्नुपछि ?
के यो ववषयमा तिमीहरूर्सि कुर्नै पव
ू ि-बझ
ु ाइ रहे को छ? सामातय रूपमा भतदा, यो मातर्नसहरूले
सन्जलै गर्ने गल्िी हो, चाहे तिर्नीहरूले धमिर्सद्धातिहरू बुझूर्न ् कक र्नबुझूर्न ् वा तिर्नीहरूले यो

ववषयको बारे मा पहहले कहहल्यै थचतिर्न गरे का हुर्न ् कक र्नहुर्न ्। जब मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई ठे स
पुर्याउिँ छर्न ्, कुर्नै एउटा िटर्ना वा तिर्नीहरूले बोलेको कुर्नै एउटा कुराले त्यस्िो भएको र्नहुर्न सतछ,
बरु तिर्नीहरूको आचरर् वा तिर्नीहरू जर्न
ु न्स्थतिमा छर्न ् त्यो न्स्थतिको कारर् त्यस्िो भएको हुर्न
सतछ। यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। केही मातर्नसहरू तिर्नीहरूसिँग परमेश्वरको बुझाइ छ,

तिर्नीहरूसिँग उहािँको बारे मा केही ज्ञार्न छ, र तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई सतिुष्ट पार्ने केही कामकुराहरू समेि गर्नि सतछर्न ् भर्नी ववश्वास गछि र्न ्। तिर्नीहरूले आफू परमेश्वरको बराबरी भएको र

तिर्नीहरूले चलाखीपूविक आफूलाई परमेश्वरसिँगको र्मत्रिासतम पुर्याएको अर्नुभूति गर्नि थाल्छर्न ्।
यस प्रकारका अर्नुभूतिहरू भयार्नक रूपमा गलि छर्न ्। यहद ििँसिँग यसबारे मा गहर्न बुझाइ छै र्न
भर्ने—यहद िैँले यसलाई स्पष्टसिँग बुझ्दै र्नस ् भर्ने—िैँले सन्जलैसिँग परमेश्वरलाई र उहािँको धमी

स्वभावलाई ठे स पुर्याउर्न सतछस ्। िैँले अब यो कुरा बुझ्छस ्, होइर्न ि? के परमेश्वरको धमी
स्वभाव अद्वविीय छै र्न ि? के यो कहहल्यै कुर्नै मातर्नसको चररत्र वा र्नैतिक कद समार्न हुर्न सतछ
र? यो कहहल्यै पतर्न त्यस्िो हुर्न सतदै र्न। त्यसकारर्, चाहे परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई जे-जसरी

व्यवहार गर्नुिभएको र्नै ककर्न र्नहोस ् वा उहािँले मातर्नसहरूको बारे मा जे-जस्िो सोर्नुभएको र्नै ककर्न
र्नहोस ्, परमेश्वरको स्थार्न, अन्तियार, र न्स्थति पररवििर्न कहहल्यै हुिँदैर्न भतर्ने कुरालाई िैँले
कहहल्यै बबसिर्नु हुिँदैर्न। मार्नवजातिको लाथग, परमेश्वर सधैँ र्नै यावि ् थोकका प्रभु र सन्ृ ष्टकिाि
हुर्नह
ु ु तछ।
परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा तिमीहरूले के र्सकेका छौ? “परमेश्वरको पववत्रिा” बारे को त्यो
भागमा, शैिार्नको दष्ु टिालाई प्रतिभारको रूपमा प्रयोग गररएको िथ्यको अलाबा, परमेश्वरको

पववत्रिाबारे को हाम्रो छलफलको मुतय ववषयवस्िु के थथयो? के यो परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे

हुर्नहुतछ भतर्ने होइर्न र? के परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यो परमेश्वरसिँग मात्र भएको
अद्वविीय कुरा हो? (हो।) यो त्यो कुरा हो जर्न
ु सन्ृ ष्ट गररएका प्रार्ीहरूमा छै र्न। त्यसकारर् हामी
परमेश्वरको पववत्रिा अद्वविीय छ भर्नेर भतछौं। यो तिमीहरूले बुझ्र्नुपर्ने कुरा हो। हामीले

परमेश्वरको पववत्रिाको ववषयमा िीर्न वटा भेलाहरू आयोजर्ना गर्यौं। तिमीहरूले परमेश्वरको
पववत्रिालाई के हो भर्नी ववश्वास गछौ, के तिमीहरूले आफ्र्नै शब्दहरूमा, तिमीहरूको आफ्र्नै

बझ
ु ाइद्वारा व्यातया गर्नि सतछौ? (पतछल्लो समय परमेश्वरले हामीसिँग कुराकार्नी गर्निह
ु ु िँदा हामी
उहािँसामु तर्नहुरेका थथयौं। परमेश्वरले हामीलाई उहािँको आराधर्ना गर्निको लाथग लतपसार पर्नुि र

तर्नहुररर्ने कायिको बारे मा सत्यिा सङ्गति गर्नुिभएको थथयो। हामीले दे तयौं कक उहािँले िोतर्नुभएका
आवश्यक मापदण्डहरू पूरा र्नगरीकर्न उहािँको आराधर्ना गर्नि तर्नहुरर्नु उहािँको इछाअर्नुसारको कायि
होइर्न, र यसबाट हामीले परमेश्वरको पववत्रिा दे तयौं।) एकदमै सािँचो। अरू केही पतर्न छर्न ् कक?
(मार्नवजातिको लाथग परमेश्वरले बोल्र्नभ
ु एका वचर्नहरूमा, हामी उहािँले सरल र स्पष्ट रूपमा
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बोल्र्नुभएको दे तछौं। उहािँले सीधा र प्रासङ्थगक कुरा गर्नुिहुतछ। शैिार्नले िुमाउरो पारमा कुरा गछि ,
र त्यसका कुराहरू झूटै झूटले भररएका हुतछर्न ्। गि समय हामी परमेश्वरसमक्ष लतपसार पदाि जे
भयो त्यसबाट हामीले उहािँका वचर्न र उहािँका कायिहरू सधैँ र्नै र्सद्धातिबद्ध हुतछर्न ् भतर्ने दे तयौं।
हामीले कसरी व्यवहार गर्नुिपछि , हामीले कसरी अवलोकर्न गर्नुिपछि र हामीले कसरी अभ्यास गर्निप
ु छि

भतर्नेबारे मा उहािँले हामीलाई बिाउर्नुहुिँदा उहािँले सधैँ स्पष्ट र सांक्षक्षप्ि रूपले बिाउर्नुहुतछ। िर
मातर्नसहरू त्यस िररकाका हुिँदैर्नर्न ्। शैिार्नद्वारा मार्नवजातिलाई भ्रष्ट िल्
ु याइएदे खख, तिर्नीहरूले

तिर्नीहरूका आफ्र्नै व्यन्तिगि आशय र उद्दे श्यहरू र मर्न-मन्स्िष्कमा भएका तिर्नीहरूका आफ्र्नै
अर्भलाषाहरू अर्नुसार व्यवहार गदै र बोल्दै आएका छर्न ्। परमेश्वरले मार्नवजातिलाई हे रववचार,

वास्िा र सुरक्षा गर्नुिहुर्ने शैलीबाट, हामी के दे तछौं भर्ने, परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै सकरात्मक र
स्पष्ट छ। यही िररकामा हामी परमेश्वरको पववत्रिाको सार प्रकट भएको दे तछौं।) राम्रो भर्नाइ!
कोही अरूलाई केही थप्र्नु छ कक? (परमेश्वरबाट शैिार्नको दष्ु ट सार खुलासा भएको िथ्यमाफिि

हामी परमेश्वरको पववत्रिा दे तछौं, हामी शैिार्नको दष्ु टिाको बारे मा अझै बढी ज्ञार्न हार्सल गछौं,
र हामी मार्नवजातिका दःु खकष्टका स्रोिहरू दे तछौं। ववगिमा, हामी शैिार्नको अथधकारक्षेत्रअतिगिि

मातर्नसको दःु खकष्टको बारे मा अर्नर्भज्ञ थथयौं। परमेश्वरले यो कुरा खुलसा गर्नुिभएपतछ मात्र हामीले
तयाति र सतपवत्तको खोजीबाट आउर्ने सबै दःु खकष्ट शैिार्नको काम हो भतर्ने दे तयौं। त्यसपतछ

मात्र हामीले परमेश्वरको पववत्रिा र्नै मार्नवजातिको सािँचो मन्ु ति हो भतर्ने अर्नभ
ु तू ि गर्यौं।) यसमा
थप्र्नुपर्ने अरू कुर्नै कुरा छ? (भ्रष्ट मार्नवजातिमा परमेश्वर सतबतधी सािँचो ज्ञार्न र उहािँप्रतिको

सािँचो प्रेमको कमी छ। हामीले परमेश्वरको पववत्रिाको सार र्नबुझ्र्ने हुर्नाले, र हामी उहािँको आराधर्ना
गर्नि लतपसार पदाि र तर्नहुररिँदा हामीले अपववत्र ववचारहरू र गुप्ि आशयहरूको साथ त्यसो गर्ने

हुर्नाले, परमेश्वर बेखुसी हुर्नह
ु ु तछ। हामी दे ख्न सतछौं कक परमेश्वर शैिार्नभतदा फरक हुर्नह
ु ु तछ;
शैिार्नले मातर्नसहरूले त्यसको आदर र प्रशांसा गरूर्न ्, त्यसलाई आराधर्ना गर्नि लतपसार परूर्न ् र
तर्नहुररऊर्न ् भतर्ने चाहतछ। शैिार्नसिँग कुर्नै पतर्न र्सद्धातिहरू छै र्नर्न ्। यसबाट पतर्न मलाई परमेश्वरको
पववत्रिाको बारे मा थाहा भएको छ।) एकदमै राम्रो! अहहले हामीले परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा

सङ्गति गररसकेको हुर्नाले, के तिमीहरूले परमेश्वरको र्सद्धिा दे ख्न सतछौ? (हामी दे तछौं।) के
तिमीहरू परमेश्वर कसरी सबै सकारात्मक कुराहरूको स्रोि हुर्नहुतछ भतर्ने दे तछौ? के तिमीहरूले
परमेश्वर कसरी सत्यिा र तयायको प्रतिरूप हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरा दे ख्न सतछौ? के तिमीहरू परमेश्वर
कसरी प्रेमको स्रोि हुर्नहुतछ भतर्ने दे तछौ? के तिमीहरू परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने सबै कुरा, उहािँले व्यति

गर्नुिहुर्ने सबै कुरा, र उहािँले प्रकट गर्नुिहुर्ने सबै कुरा त्रुहटरहहि छर्न ् भतर्ने दे तछौ? (हामी दे तछौं।)
मैले परमेश्वरको पववत्रिाको बारे मा भर्नेको कुराका मत
ु य बिँद
ु ाहरू तयर्नै हुर्न ्। आज यी वचर्नहरू
तिमीहरूलाई धमिर्सद्धातिजस्िै लाग्र्न सतछर्न ्, िर एक हदर्न िैँले जब उहािँका वचर्न र उहािँका

कामबाट सािँचो परमेश्वर स्वयमलाई
्
अर्नुभव गछि स ् र प्रत्यक्ष दे तछस ्, िब िैँले िेरो हृदयको
अतिस्करर्बाट परमेश्वर पववत्र हुर्नुहुतछ, परमेश्वर मार्नवजातिभतदा फरक हुर्नुहुतछ, र उहािँको
हृदय, स्वभाव र सार सबै पववत्र छर्न ् भर्नी भतर्नेछस ्। यो पववत्रिाले मातर्नसलाई परमेश्वरको
र्सद्धिा दे ख्ने िल्
ु याउिँ छ र परमेश्वरको पववत्रिाको सार तर्नष्कलङ्क छ भर्नी दे ख्ने िल्
ु याउिँ छ।
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परमेश्वरको पववत्रिाको सारले उहािँ परमेश्वर स्वयम ् अद्वविीय हुर्नुहुतछ भतर्ने तर्नधािरर् गछि र
यसले मातर्नसहरूलाई उहािँ परमेश्वर स्वयम ् अद्वविीय हुर्नुहुतछ भतर्ने दे खाउिँ छ र प्रमाखर्ि पतर्न
गछि । के मत
ु य बिँद
ु ा यही होइर्न र? (हो, यही हो।)

आज हामीले अतिल्ला सङ्गतिहरूबाट र्लइएका ववर्भतर्न ववषयहरूलाई सांक्षक्षप्ि रूपमा हे रेका

छौ। यससिँगै आजको पुर्नरावलोकर्न यही समाप्ि हुतछ। मलाई आशा छ, तिमीहरू सबैले हरे क बुिँदा
र ववषयका मुतय कुराहरूलाई गतभीर रूपमा र्लर्नेछौ। तिर्नीहरूलाई केवल धमिर्सद्धातिको रूपमा
र्नलेओ; जब तिमीहरूसिँग केही फुसिदको समय हुतछ, िब तिमीहरू तिर्नलाई ध्यार्न हदएर पढ र
मर्नर्न ् गर। तिर्नलाई तिमीहरूको हृदयमा कण्ठस्थ पारी राख र तिर्नलाई वास्िववकिामा उिार—
त्यसपतछ िैँले परमेश्वरले उहािँको स्वभाव प्रकट गर्नुिभएको र उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ
त्यो प्रकट गर्नुिभएको वास्िववकिाको बारे मा मैले बिाएका सबै कुराहरूलाई सािँचै र्नै अर्नुभव

गर्नेछस ्। िैपतर्न, यहद िैँले तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो स्मरर्-पुन्स्िकामा लेखेर मात्रै रातछस ् िर
तिर्नीहरूलाई पढ्दै र्नस ् वा मर्नर्न ् गदै र्नस ् भर्ने, िैँले तिर्नीहरूलाई कहहल्यै पतर्न आफ्र्नो लाथग प्राप्ि

गर्नेछैर्नस ्। तिमीहरूले अहहले बुझ्यौ, होइर्न? यी िीर्न ववषयमा कुराकार्नी गररसकेपतछ, मातर्नसहरूले
परमेश्वरको

हैर्सयि,

सार,

र

स्वभावको

बारे मा

सामातय—वा

ववर्शष्टसमेि—बुझाइ प्राप्ि

गररसकेपतछ, के परमेश्वरबारे को तिर्नीहरूको बुझाइ पूर्ि हुतछ? (हुिँदैर्न।) अहहले, परमेश्वरबारे को
तिमीहरूको आफ्र्नो बझ
ु ाइमा, तिमीहरूलाई गहर्न बझ
ु ाइको आवश्यकिा भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्र्ने

अतय कुर्नै क्षेत्रहरू छर्न ्? भतर्नुको अथि, अहहले िैँले परमेश्वरको अन्तियार, उहािँको धमी स्वभाव,
र उहािँको पववत्रिाको बारे मा बुझाइ हार्सल गररसकेको हुर्नाले, सायद िेरो मर्नमन्स्िष्कमा उहािँको
अद्वविीय हैर्सयि र स्थार्न स्थावपि भयो होला; िैपतर्न उहािँका कायिहरू, उहािँको शन्ति, र उहािँको
सारलाई िैँले िेरो आफ्र्नै अर्नभ
ु वद्वारा हे र्ने, बझ्
ु र्ने र िीबारे ज्ञार्न र्लर्ने कामचाहहिँ बािँकी र्नै छ।

अहहले तिमीहरूले यी सङ्गतिहरू सुतर्नसकेको हुर्नाले, तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वर सािँचै
अन्स्ित्वमा हुर्नुहुतछ र उहािँले यावि ् थोकमाथथ शासर्न चलाउर्नुहुतछ भतर्ने दृढ ववश्वास कररबकररब

स्थावपि भएको छ। कसैले पतर्न उहािँको धमी स्वभावको उल्लङ्िर्न गर्नि सतदै र्न ; उहािँको पववत्रिा
यस्िो तर्नन्श्चििा हो जसलाई कसैले पतर्न सवाल गर्नि सतदै र्न। तयर्नीहरू िथ्य हुर्न ्। यी सङ्गतिहरूले
परमेश्वरको हैर्सयि र स्थार्नलाई मातर्नसको हृदयमा जग बसाउर्न हदतछर्न ्। यस्िो जग स्थावपि
भइसकेपतछ, मातर्नसहरूले अझै बढी बुझ्र्ने प्रयास गर्नुिपछि ।

सबैथोककालागगिीविकोस्रोतपरमेश्व
 रिैहुिह
ु ु न्र्(१)
आज म तिमीहरूको माझमा एउटा र्नयािँ शीषिकको बारे मा सङ्गति गर्नेछु। यो शीषिक के हो?

यसको शीषिक: “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नह
ु ु तछ” भतर्ने हो। के यो शीषिक
अर्लक ठूलो सुतर्नतछ? के यो तिमीहरूको पहुिँचभतदा केही परको भएजस्िो लाग्छ? “सबै थोकका

लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ”—यो शीषिक केही दरू को कुरा जस्िो सुतर्नतछ, िर
परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने सबैले यो कुरा बुझेको हुर्नुपदिछ ककर्नभर्ने यो कुरा परमेश्वर सतबतधी प्रत्येक
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व्यन्तिको ज्ञार्न र परमेश्वरलाई सतिुष्ट र आदर गर्ने तिर्नीहरूको क्षमिासिँग अलग्याउर्न र्नसतर्ने

गरी जोडडएको हुतछ। त्यसैले म यस ववषयमा सङ्गति गदै छु। यो शीषिकको बारे मा मातर्नसहरूसिँग
सामातय, पव
ू ि जार्नकारी हुर्नसतछ वा शायद मातर्नसहरू यसको बारे मा केही हदसतम जार्नकार
हुर्नसतछर्न ्। केही मातर्नसहरूको हदमागमा यो ज्ञार्न वा चेिर्नाको साथमा सामातय वा सिही स्िरको
बुझाइ रहे को हुर्नसतछ। अरूले आफ्र्नो हृदयमा केही ववशेष अर्नुभवहरू गरे का हुर्नसतछर्न ् जसले

उर्नीहरूलाई यस ववषयमा गहहरो, व्यन्तिगि ववचार गर्नि प्रेररि गरे को हुतछ। िर यस्िो पूवि ज्ञार्न,
गहहरो वा सिही जस्िोसक
ु ै भए िापतर्न एकिफी हुतछ र पयािप्ि मात्रामा स्पष्ट हुिँदैर्न। त्यसैले,
सङ्गतिको लाथग मैले यो शीषिकको छर्नौट गरे को हुिँ: तिमीहरूमा गहहरो र अझै स्पष्ट बुझाइको
ववकास गर्नि सहयोग गर्नि। यो शीषिकको ववषयमा तिमीहरूसिँग सङ्गति गर्नि म ववशेष ववथधको

प्रयोग गर्नेछु, यस्िो ववथध जसको प्रयोग हालसतम भएको छै र्न, यस्िो ववथध जुर्न तिमीहरूलाई
अर्ल असामातय वा असहज लाग्र्न सतछ। मैले के भतर्न खोजेको हो भर्नेर तिमीहरूले केही

समयपतछ थाहा पाउर्नेछौ। के तिमीहरूलाई कथा मर्नपछि ? (हामीलाई मर्नपछि )। अब, यस्िो दे खखतछ

कक कथा सुर्नाउर्ने मेरो चयर्न राम्रो हो ककर्नकी तिमीहरू सबैलाई कथा धेरै मर्न पछि । अब, सुरु

गरौं। यो ववषयमा तिमीहरूले कुर्नै हटपोट गर्नुिपदै र्न। म तिमीहरूलाई शाति हुर्न र व्यग्र र्नहुर्न
आग्रह गदिछु। आफ्र्नो वररपररको वािावरर् वा मातर्नसहरूबाट आफू बहककतछु जस्िो लाग्छ भर्ने

तिमीहरूले आफ्र्नो आिँखा बतद गर्नि सतर्नेछौ। तिमीहरूलाई सर्न
ु ाउर्न मसिँग राम्रो कथा छ। यो कथा
एउटा बीउ, पथ्
ृ वी, एउटा रुख, सूयिको प्रकाश, चराहरू र मातछे को बारे मा हो। यसका मुतय चररत्रहरू

को हुर्न ्? (एउटा बीउ, पथ्
ृ वी, एउटा रुख, सूयिको प्रकाश, चराहरू र मातछे )। के तयर्नीहरूमध्ये कोही
परमेश्वर हुर्नुहुतछ? (होइर्न।) यति हुिँदाहुिँदै पतर्न, यो कथा सुतर्नसकेपतछ तिमीहरू आर्नन्तदि र
सतिष्ु ट भएको अर्नभ
ु व गर्निह
ु ु र्नेछ भतर्नेमा म ढुतक छु। अब, कृपया शाति भएर सत
ु र्नु होला।
कथा१.एउटाबीउ, पथ्
ृ वी, एउटारुख, सूयछकोप्रकाश, चराहरूरमान्र्े
एउटा सार्नो बीउ पथ्
ृ वीमा खस्यो। ठूलो पार्नी पर्यो, र बीउबाट एउटा कोमल टुसा पलायो अतर्न

यसका जरा बबस्िारै िलको माटोर्भत्र तछर्यो। समयसिँगै, तर्नदियी हावा र कठोर वषाि झेल्दै , जूर्नको
आकार बबस्िारै िट्र्ने, बढ्र्ने क्रमसिँगै पररवििर्न भएका ऋिुहरूलाई हे दै टुसा हुककियो। ग्रीष्म याममा,
टुसाले यस ऋिुको प्रखर रापलाई झेल्र्न सकोस ् भर्नेर पथ्
ृ वीले पार्नीको उपहार ल्याइहदयो। र पथ्
ृ वीकै
कारर्, टुसा गमीले आवत्तएर्न, र यसरी ग्रीष्म यामको कहाली लाग्दो गमी टर्यो। जब हहउिँ द आयो,
पथ्
ृ वीले टुसालाई आफ्र्नो तयार्नो अङ्गालोमा बािँध्यो, र पथ्
ृ वी र टुसाले एक-अकािलाई बर्लयो गरे र

पकक्रए। पथ्
ृ वीले टुसालाई तयार्नो बर्नाई रातयो, त्यसैले हहउिँ दको कठोर जाडोमा पतर्न टुसा बािँर्न

सफल भयो; टुसालाई हहउिँ दको थचसो बिास र हहम-आिँधीले कुर्नै क्षति पुर्याएर्न। पथ्
ृ वीमा आथश्रि

टुसा हुककिएर साहसी र खुशी भयो; पथ्
ृ वीको तर्नःस्वाथि पोषर्ले गदाि हुकेर स्वस्थ र बर्लयो भयो।
खुशीसाथ यो हुककियो, वषािमा गाउिँ दै , बिासमा झुल्दै र र्नादै । टुसा र पथ्
ृ वी एक-अकािमा तर्नभिर

हुतछर्न ् …
वषिहरू बबिे, र टुसा हुककिएर एउटा अग्लो रुख बतयो। यो असङ्तय पािहरू भएका बर्लया
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हािँगासहहि पथ्
ृ वीमाथथ बर्लयो भएर उर्भयो। रुखका जराहरू पहहलेको जस्िै अझै पतर्न पथ्
ृ वीको

मुतर्न र्नै गाडडएका थथए, र अहहले यी जराहरू माटोको तर्नकै िलसतम पुगेका थथए। कुर्नै िाका
सार्नो टुसा जोगाएको पथ्
ृ वी अहहले महार्न रुखको आधार भएको थथयो।

सूयिको एउटा ककरर् रुखमा परे र टन्ल्कयो। रुखले आफ्र्नो शरीर हल्लायो र परसतम फैर्लर्ने

गरी आफ्र्ना हाि फैलायो र सूयिको प्रकाशले उज्जयालो बर्नाएको हावामा गहहरो सास फेर्यो। सोही

समयमा रुखभतदा िलको भुइिँले पतर्न सास फेर्यो र पथ्
ृ वीले िाजा भएको अर्नुभव गर्यो। त्यही

बेला, हािँगाबाट हुिँदै एउटा बिास बग्यो, र रुख ऊजािको लहर पैदा गदै आर्नतद भावमा हन्ल्लयो।
रुख र सूयिको प्रकाश एक-आपसमा तर्नभिर हुतछर्न ् …
मातछे हरू रुखको शीिल छहारीमा बसे र फुतििलो, सुगतधमय हावाको आर्नतद उठाए। हावाले
उर्नीहरूको मुटु र फोतसोलाई सफा बर्नायो, र उर्नीहरूर्भत्र रहे को रगिलाई सफा बर्नायो, र उर्नीहरूको
शरीर अब सुस्ि वा अवरुद्ध रहे र्न। मातछे र रुख एक-आपसमा तर्नभिर हुतछर्न ् …

थचरबबर गर्ने स-सार्ना चराहरूको एउटा झुण्ड रुखको हािँगाहरूमा आएर बसे। शायद, उर्नीहरू

त्यहािँ कुर्नै परभक्षीबाट जोथगर्न वा उर्नीहरूको बचा जतमाउर्न र हुकािउर्न आएका थथए, वा शायद
उर्नीहरू त्यहािँ केही समयका लाथग ववश्राम र्लर्न मात्रै आएका थथए। चरा र रुख एक-अपासमा

तर्नभिर हुतछर्न ् …
रुखका जराहरू, बाङ्थगदै र बटाररिँदै, पथ्
ू काण्डद्वारा यसले
ृ वीको िलसतम गाडडए। यसको मल
पथ्
ृ वीलाई हावा र वषािबाट आश्रय हदयो, र यसको फैर्लएको जराहरूले रुखको फेदमुतर्न रहे को

पथ्
ृ वीको रक्षा गर्यो। पथ्
ृ वी रुखको आमा भएकाले रुखले यसो गरे को हो। उर्नीहरूले एक-अकािलाई
सुदृढ बर्नाए र एक-आपसमा तर्नभिर रहे , र उर्नीहरू कहहल्यै छुट्हटर्ने छै र्नर्न ् …

र यसरी, यो कथाको अतत्य हुतछ। मैले सुर्नाएको कथा एउटा बीउ, पथ्
ू िको
ृ वी, एउटा रुख, सय
प्रकाश, चराहरू र मातछे को बारे मा थथयो। यसमा थोरै मात्र दृश्यहरू थथए। यो कथाले तिमीहरूमा
कस्िो छाप छोड्यो? मैले यसो भतर्नरहिँदा, के तिमीहरूले मैले भर्नेको कुरा बुझ्यौ? (हामीले बुझ्यौं।)

कृपया, आफ्र्ना भावर्नाका बारे मा कुरा गर। यो कथा सुर्नेर ििँलाई कस्िो अर्नुभव भयो? योभतदा
अति मैले भतर्नुपछि कक कथामा भएका सबै चररत्रहरूलाई छुर्न वा हे र्नि सककतछ, उर्नीहरू वास्िववक

वस्िु हुर्न ्, कुर्नै अलङ्कार होइर्नर्न ्। मेरो कथार्भत्र कुर्नै पतर्न गप्ु ि ववषय छै र्न, र यस कथाका मत
ु य
बुिँदाहरूलाई कथाका केही वातयद्वारा र्नै व्यति गर्नि सककतछ। (हामीले सुर्नेको कथाले एउटा सुतदर
थचत्र कोदिछ: एउटा बीउले टुसा हाल्छ र हुककिएसिँगै यसले वषिका चारवटा ऋिुहरूको अर्नुभव गछि :
वसति, ग्रीष्म, शरद र हहउिँ द। कुर्नै आमाको जस्िै गरी पथ्
ृ वीले टुसा हाल्दै गरे को बीउको

पालर्नपोषर् गदिछ। टुसाले थचसो कटाउर्न सकोस ् भर्नेर यसले टुसालाई हहउिँ दमा तयार्नो बर्नाउिँ छ।
टुसा हुककिएर रुख भएपतछ, सूयिको एउटा ककरर्ले यसको हािँगामा छुतछ जसले अत्यतिै हषि
ल्याउिँ छ। परमेश्वरका र्सजिर्नाहरूको प्रचुरिामा, म पथ्
ृ वीलाई पतर्न जीवति दे तदछु, र पथ्
ृ वी र रुख

एक-अकािमा तर्नभिर छर्न ्। म सूयिको ककरर्ले रुखलाई हदर्ने उत्कृष्ट तयार्नोपर्न पतर्न दे तछु, र
सामातय प्रार्ी भए पतर्न चराहरू रुख र मातछे हरूसिँगै सहहष्र्ुिाको एउटा र्सद्ध थचत्रमा सिँगै

आएको म दे तछु। मैले यो कथा सर्न
ु ेपतछ मेरो मर्नमा आएका भावर्नाहरू यीर्नै हुर्न ्; यी सबै कुराहरू
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वास्िवमा जीववि र्नै छर्न ् भतर्ने म अर्नुभव गदि छु।) धेरै राम्ररी भतर्नुभयो। के अरू कसैलाई केही

कुरा थप्र्न मर्न छ? (यो बीउ उम्रर्ने र अग्लो रुखमा हुककिर्ने कथामा, म परमेश्वरको र्सजिर्नाको
चमत्कार दे तछु। परमेश्वरले सबै कुराहरू एक-अकािलाई सदृ
ु ढ बर्नाउर्ने र एक-अकािमा तर्नभिर रहर्ने
गरी बर्नाउर्नुभएको छ र सबै कुराहरू जोडडएका छर्न ् र एक-अकािलाई सेवा गछि र्न ् भतर्ने कुरा दे तछु।
म परमेश्वरको बुद्थध, उहािँको चमत्कारलाई दे तछु र उहािँ सबै कुराका जीवर्नको स्रोि हुर्नुहुतछ भतर्ने
दे तछु।)

मैले भखिरै गरे का सबै कुराहरू तिमीहरूले पहहले र्नै दे ख्नभ
ु एका कुराहरू हुर्न ्। उदाहरर्का लाथग,
बीउहरू हुकेर रुख बतछर्न ्, र यो प्रकक्रयाको प्रत्येक वववरर् िैँले दे ख्न र्नसके पतर्न, यही हुतछ भर्नेर
ििँलाई थाहा हुतछ, होइर्न ि? ििँलाई पथ्
ृ वी र सूयिको प्रकाशका बारे मा पतर्न थाहा छ। कुर्नै पतर्न
रुखमा बसेका चराहरूको दृश्य सबैले दे खेको छ, होइर्न र? र रुखको छहारीमा मातर्नसहरू बसेर

शीिल िापेको दृश्य—तिमीहरू सबैले दे खेको दृश्य हो, होइर्न? (हो।) िसथि, यी सबै कुराहरू एउटै

थचत्रको रूपमा प्रस्िुि हुिँदा, उति थचत्रले कस्िो भावर्नाको र्सजिर्ना गदिछ ? (सहहष्र्ुिाको भावर्ना।)
यस्िो कुर्नै थचत्रमा भएका प्रत्येक कुराहरू के परमेश्वरबाट र्नै आएका हुर्न ्? (हो।) यी थचजहरू
परमेश्वरबाट आएका हुर्नाले, यी ववर्भतर्न कुराहरूको साांसाररक अन्स्ित्वको मूल्य र महत्त्व
परमेश्वरलाई थाहा छ। जब परमेश्वरले यी सबै कुराहरूको र्सजिर्ना गर्नुिभयो, जब प्रत्येक कुराको
योजर्ना र र्सजिर्ना गर्निभ
ु यो, उहािँले उद्दे श्यका साथ गर्निभ
ु यो; र जब उहािँले यी कुराहरूको र्सजिर्ना
गर्नुिभयो, प्रत्येकमा जीवर्न भररएको थथयो। मार्नवजातिको अन्स्ित्वका लाथग उहािँले र्सजिर्ना

गर्नुिभएको वािावरर्मा, हाम्रो कथामा व्यातया गररएजस्िै, एउटा बीउ र पथ्
ृ वी एक-अकािमा तर्नभिर
हुतछर्न ्, जहािँ पथ्
ृ वीले बीउलाई पोषर् प्रदार्न गदिछ र बीउहरू पथ्
ृ वीसिँग जोडडएको हुतछ। यो सतबतध
परमेश्वरले गर्निभ
ु एको सन्ृ ष्टको सरु
ु वािमा उहािँबाट आज्ञा भएको हो। रुख, सय
ू िको प्रकाश, चराहरू
र मातछे हरू मार्नवजातिका लाथग परमेश्वरले र्सजिर्ना गर्नुिभएको जीवति वािावरर्को एक थचत्रर्
हो। पहहलो कुरा, रुखले पथ्
ृ वी छोड्र्न सतदै र्न र्न सूयिको प्रकाशववर्ना यो बािँर्न र्नै सतछ। त्यसो

भए, रुखको र्सजिर्ना गर्नुिको प्रभुको उद्दे श्य के थथयो ि? के यो पथ्
ृ वीको लाथग मात्रै थथयो भर्नेर

हामी भतर्न सतछौं? के यो चराहरूको लाथग मात्रै थथयो भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? के यो मातछे हरूका

लाथग मात्रै थथयो भर्नेर हामी भतर्न सतछौं? (सतदै र्नौं।) तयर्नीहरू बीचको सतबतध के हो? उर्नीहरू

बीचको सतबतध परस्पर सुदृढ बर्नाउर्ने, अतिरतर्नभिरिा िथा अववभाज्जय छ। यसको अथि, पथ्
ृ वी,
रुख, सूयिको ककरर्, चराहरू िथा मातछे हरू अन्स्ित्व िथा पालर्न पोषर्का लाथग एक-अकािमा
तर्नभिर रहे का हुतछर्न ्। रुखले पथ्
ृ वीको रक्षा गदिछ, र पथ्
ृ वीले रुखको पालर्न पोषर् गदिछ; सूयिको
ककरर्ले रुखलाई पोषर् प्रदार्न गदिछ भर्ने रुखले सय
ू िको ककरर्बाट िाजा हावा र्लतछ र सय
ू िबाट

पथ्
ृ वीमा पर्ने प्रचण्ड गमीलाई कम गदिछ। यसबाट अतत्यमा कसले लाभ र्लतछ? मार्नवजातिले,
होइर्न ि? यो मार्नवजाति न्जउर्ने, अथािि ् परमेश्वरले र्सजिर्ना गर्नुिभएको वािावरर्सिँग अतितर्निहहि
रहे का र्सद्धातिहरूमध्येको एक हो; प्रारतभदे खख प्रभुले राख्नुभएको अर्भप्राय पतर्न यही र्नै हो। यो

थचत्र सामातय दे खखए िापतर्न, हामीले यसर्भत्र परमेश्वरको बुद्थध िथा अर्भप्रायलाई दे ख्न सतछौं।

मार्नवजाति पथ्
ू िको प्रकाशववर्ना बािँर्न ि एकदमै
ृ वी वा रूखहरूववर्ना बािँर्न सतदै र्न, र चराहरू र सय
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गाह्रो पदिछ। होइर्न ि? यो एउटा कथा मात्रै भए िापतर्न, स्वगि र पथ्
ृ वी र सबै थोक र मार्नवजाति
बािँर्न सतर्ने वािावरर्को रूपमा रहे को उहािँको उपहारको सूक्ष्म रूपलाई यसले थचत्रर् गदिछ।

परमेश्वरले मातर्नसका लाथग स्वगि र पथ्
ृ वी अतर्न सबै थोकका साथै बसोबासका लाथग

वािावरर्को र्सजिर्ना गर्नुिभयो। पहहलो कुरा, हाम्रो कथाको मुतय बुिँदाले एक-अकािलाई सुदृढ बर्नाउर्ने,

अतिर-तर्नभिरिा र सबै कुराहरूको सह-अन्स्ित्वको बारे मा सतबोधर्न गर्यो। यो र्सद्धातिमा,
मार्नवजातिको अन्स्ित्व रहे को वािावरर्को रक्षा भएको हुतछ; यो अन्स्ित्वमा रहर्न सतछ र हदगो
हुर्नसतछ। यसकारर्ले गदाि, मार्नवजातिले प्रगति िथा प्रजर्नर्न गर्नि सतछर्न ्। हामीले दे खेको थचत्र

एउटा रुख, पथ्
ृ वी, सूयिको प्रकाश, चराहरू र मातछे सिँगसिँगै भएको थचत्र हो। के यो थचत्रमा परमेश्वर

हुर्नुहुतछ? त्यहािँ कसैले पतर्न परमेश्वरलाई दे खेर्न, होइर्न? िर, दृश्यमा भएका थचजहरू बीचको एकअकािलाई सुदृढ बर्नाउर्ने र अतिर-तर्नभिरिाको तर्नयम दे खखयो, यो तर्नयममा परमेश्वरको अन्स्ित्व र

साविभौर्मकिा दे खखयो। परमेश्वरले सबै कुराहरूको जीवर्न िथा अन्स्ित्व जोगाउर्नका लाथग यस्िो

र्सद्धाति िथा यस्िो तर्नयमको प्रयोग गर्नुिहुतछ। यसरी, उहािँले सबै कुरा िथा मार्नवजातिको
हे रचाह गर्नुिहुतछ। के यो कथा हाम्रो मुतय ववषयसिँग सतबन्तधि छ? सिहमा यो सतबन्तधि
र्नभएको जस्िो दे खखतछ, िर वास्िववकिामा, जुर्न तर्नयमअर्नुसार परमेश्वरले सबै कुराहरूको सन्ृ ष्ट

गर्नुिभयो र सबै कुराहरूमा उहािँको प्रभुत्व छ, िी सबै र्नै सबै कुराको जीवर्नको स्रोि उहािँमा र्नै छ
भतर्ने कुरामा ितर्नष्ट रूपमा जोडडएको छ। अब, तिमीहरूले केही कुरा र्सतर्न सरु
ु गदै छौ!

परमेश्वरले सबै कुरा सचालर्न गर्ने प्रकक्रयालाई शासर्न गर्ने तर्नयमहरूको ववषयमा आज्ञा

हदर्नुहुतछ; उहािँले सबै कुराहरूको अन्स्ित्वलाई शासर्न गर्ने तर्नयमहरूको ववषयमा आज्ञा हदर्नुहुतछ;
उहािँले सबै कुराहरू तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ, र िी कुराहरूलाई झर्नै बर्लयो हुर्ने र आपसमा तर्नभिर हुर्ने
गरी तर्नधािरर् गर्निुहुतछ, िाकक तिर्नीहरू र्नष्ट र्नहोऊर्न ् वा र्नहराऊर्न ्। यसरी मात्रै मार्नवजाति
बािँथचरहर्न सतदछर्न ्; यसरी मात्रै तिर्नीहरू यस्िो वािावरर्मा परमेश्वरको तर्नदे शर्नमा बािँथचरहर्न
सतछर्न ्। परमेश्वर यी सबै कुराहरू सचालर्न गर्ने तर्नयमहरूको मार्लक हुर्नुहुतछ, र कसैले पतर्न
यी तर्नयमहरूमा हस्िक्षेप गर्नि सतदै र्नर्न ्, र्न ि यी तर्नयमहरूलाई पररवििर्न र्नै गर्नि सतछर्न ्। यी

तर्नयमहरू परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ, र परमेश्वरले मात्रै यी तर्नयमहरूको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ।
रूखहरू कहहले उर्म्रतछर्न ्; वषाि कहहले हुतछ; पथ्
ृ वीले रूख-बबरुवाहरूलाई कति पार्नी र कति पोषक
ित्त्वहरू हदतछर्न ्; कुर्न ऋिुमा पािहरू झर्नेछर्न ्; रूखहरूले कुर्न ऋिुमा फल हदतछर्न ्; सूयिको ककरर्ले

रूखहरूलाई कति पोषर् हदतछर्न ्; सूयिको ककरर् पाइसकेपतछ रूखहरूले सासको रूपमा के छोड्छर्न ्—
यी सबै कुराहरू परमेश्वरले सबै कुराको सन्ृ ष्ट गदाि कसैले पतर्न िोड्र्न र्नसतर्ने तर्नयमको रूपमा
पव
ू ितर्नधािररि गर्निुभएको हो। परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एको िी सबै कुराहरू जीववि भए पतर्न, वा
मातर्नसका आिँखामा, तर्नजीव भए पतर्न, उहािँको हािमा छर्न ्, उहािँले तिर्नीहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ

र तिर्नीहरूमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ। कसैले पतर्न यी तर्नयमहरू पररवििर्न गर्नि वा िोड्र्न सतदै र्न। यसो
भतर्नुको अथि, जब परमेश्वरले सबै कुरा सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, िब उहािँले पथ्
ृ वीववर्ना रूखले जरा हाल्र्न,

उम्रर्न र बढ्र्न सतदै र्न; र यहद पथ्
ृ वीमा कुर्नै रूखहरू छै र्न भर्ने पथ्
ृ वी सुतखा हुतछ; रूख चराहरूका
लाथग िर र हावाबाट आश्रय र्लर्न सतर्ने ठाउिँ हुर्नुपछि भतर्ने कुरा पूवितर्नधािररि गर्निभ
ु यो। के सूयिको
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ककरर्ववर्ना रूख बािँर्न सतछ? (सतदै र्न।) र्न ि यो पथ्
ृ वी आफैमा मात्रैमा बािँर्न सतदछ। यी सबै
थचजहरू मातर्नसजातिका लाथग हो, मार्नवजातिको अन्स्ित्वका लाथग हो। रूखबाट, मातर्नसले िाजा

हावा प्राप्ि गदिछ, र मातर्नस पथ्
ृ वीमा बस्दछ, जसलाई रूखले सरु क्षक्षि राखेको हुतछ। मातर्नस
सूयिको ककरर् वा ववर्भतर्न जीववि प्रार्ीहरूववर्ना बािँर्न सतदै र्न। यी सतबतधहरू जहटल भए िापतर्न,
सबै चीजहरूले एक-अकािलाई झर्नै सुदृढ बर्नाउर्न सकूर्न ्, एक-आपसमा तर्नभिर रहर्न सकूर्न ् र सहअन्स्ित्व कायम रहर्न सकोस ् भतर्ने हे िुले यी सबै चीजहरूमाथथ शासर्न गर्ने तर्नयम परमेश्वरले
बर्नाउर्नभ
ु एको हो भतर्ने कुरा िैँले याद राख्नुपछि । अको शब्दमा भतर्नप
ु दाि, उहािँले सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एको

प्रत्येक चीजको आ-आफ्र्नै मूल्य र महत्त्व छ। यहद परमेश्वरले कुर्नै महत्त्वहीर्न चीजको सन्ृ ष्ट
गर्नुिभयो भर्ने, परमेश्वरले उति चीजलाई लुप्ि बर्नाइहदर्नुहुर्नेछ। परमेश्वरले सबै चीजहरूका लाथग
व्यवस्थापर्न गर्ने िररकाहरू मध्येको एक यही हो। यस कथामा “व्यवस्थापर्न गर्नुि” शब्दावलीले ले

के बुझाउिँ छ? के परमेश्वरले रूखलाई प्रत्येक हदर्न पार्नी हाल्र्नुहुतछ? के रूखलाई सास फेर्नि
परमेश्वरको सहयोगको आवश्यकिा पदिछ? (पदैर्न।) “व्यवस्थापर्न गर्नुि” ले यहािँ सन्ृ ष्टपतछ सबै

चीजहरूको लाथग परमेश्वरको व्यवस्थापर्नलाई बुझाउिँ छ; सबै चीजहरूलाई शासर्न गर्ने तर्नयमहरूको

स्थापर्ना गरे पतछ परमेश्वरले िी चीजहरूको व्यवस्थापर्न गर्नुि मात्रै पतर्न पयािप्ि हुतछ। पथ्
ृ वीमा
बीउ रोपेपतछ, रूख आफैँ बढ्छ। यसको वद्
ृ थधका सििहरू सबै परमेश्वरले िजुिमा गर्नुिभएको हो।

परमेश्वरले िाम, पार्नी, माटो, हावा र वररपररको वािावरर् बर्नाउर्नभ
ु यो; परमेश्वरले हावा, शीि,
हहउिँ र वषाि र चार वटा ऋिुहरू बर्नाउर्नुभयो। यी सबै कुराहरू रूख हुकिर्नको लाथग आवश्यक पर्ने
पूविसििहरू हुर्न ्, र यी चीजहरूलाई परमेश्वरले र्नै ियार पार्नुिभएको थथयो। त्यसैले, के परमेश्वर यस
जीववि वािावरर्को स्रोि हुर्नुहुतछ? (हो, हुर्नुहुतछ।) के परमेश्वरले प्रत्येक हदर्न रूखहरूको प्रत्येक
पािको गर्र्ना गर्निप
ु दिछ? पदै र्न! र्न ि परमेश्वरले रूखलाई सास फेर्नि सहयोग गरररहर्नु पदिछ वा

र्न ि “अब रूखहरूमा चन्तकर्ने समय भयो” भतदै हदर्नहुिँ सूयिको ककरर्लाई जगाउर्नु र्नै आवश्यक
रहतछ। उहािँले त्यसो गरररातर्नु पदै र्न। उति तर्नयमअर्नुसार, चन्तकर्ने समय भएपतछ सूयि आफै

चतकतछ; यो दे खा पदिछ र रूखमा टल्कतछ र रूखले आवश्यक पदाि सूयिको प्रकाश ग्रहर् गदिछ,

र आवश्यक र्नपदाि, रूख उति तर्नयमर्भत्रै रहे र बािँथचरहे को हुतछ। तिमीहरू यस प्रकक्रयालाई स्पष्ट
रूपमा व्यातया गर्नि सक्षम र्नहुर्न पतर्न सतछौ, िथावप यो एउटा िथ्य हो, जसलाई जो-कसैले दे ख्न
र स्वीकार गर्नि सतदछर्न ्। िैँले गर्नुिपर्ने कायि भर्नेको सबै चीजहरूको अन्स्ित्वलाई शासर्न गर्ने
तर्नयमहरू परमेश्वरबाट आउिँ छर्न ् भतर्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुि, र परमेश्वरको प्रभुत्व सबै कुराको
ववकास र अन्स्ित्वमाथथ रहतछ भतर्ने कुरा थाहा पाउर्नु हो।

अब, के यो कथामा मातर्नसहरूले भतर्ने गरे का “अलङ्कार” लाई समेहटएको छ? के यो

व्यन्तित्वकरर् हो? (होइर्न।) मैले एउटा सत्य कथा सुर्नाएिँ। जीवर्न भएका, सबै ककर्समका जीववि

प्रार्ीहरूमाथथ परमेश्वरले शासर्न गर्नुिहुतछ; प्रत्येक जीववि प्रार्ीको सन्ृ ष्ट भएको समयमा,
परमेश्वरले तिर्नमा जीवर्न भररहदर्नुभयो; प्रत्येक जीववि प्रार्ीको जीवर्न परमेश्वरबाट आउिँ छ र
यसलाई तर्नदे र्शि गर्ने बाटो र तर्नयमलाई पछ्याउिँ दछ। यसको लाथग मातर्नसले यसलाई पररवििर्न

गरररहर्नु पदै र्न, र्न ि यसलाई मातर्नसको मद्दिको र्नै आवश्यकिा पदिछ ; यो परमेश्वरको सबै
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चीजहरूको लाथग प्रबतध गर्ने एउटा िररका हो। तिमीहरूले बुझ्यौ, होइर्न ि? के मातर्नसले यस

ववषयको पहहचार्न गर्नुि आवश्यक छ भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्छ? (हो।) त्यसैले, के जीवववज्ञार्नसिँग
यो कथाको कुर्नै सतबतध छ? के यो ज्ञार्नको क्षेत्र वा र्सकाइको उपखण्डसिँग कुर्नै हहसाबले

सतबन्तधि छ? हामी जीवववज्ञार्नको बारे मा छलफल गरररहे का छै र्नौं, र हामी अवश्य र्नै कुर्नै पतर्न

जैववक अर्नुसतधार्न गरररहे का छै र्नौं। हाम्रो कुराकार्नीको मुतय ववषय के हो? (सबै थोकका लाथग
जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ।) तिमीहरूले यस सन्ृ ष्टमा के दे खेका छौ? के िैँले रूखहरू
दे खेको छस ्? के िैँले पथ्
ू िको ककरर् दे खेका छौ, होइर्न ि?
ृ वी दे खेको छस ्? (छ।) तिमीहरूले सय

के तिमीहरूले रूखमा चराहरू बसेको दे खेका छौ? (हामीले दे खेका छौँ।) के यस्िो वािावरर्मा
बािँर्न पाउिँ दा मार्नवजाति खुशी छ? (छ।) यसो भतर्नुको अथि, मार्नवजातिको िर, उर्नीहरूको

जीवर्नको वािावरर् बर्नाउर्न र सुरक्षा गर्निको लाथग परमेश्वरले—आफूले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको—सबै चीज
प्रयोग गर्नुिभयो। यस प्रकारले, परमेश्वरले मार्नवजाति र सबै कुराको लाथग प्रबतध गर्नुिहुतछ।

यस कुराकार्नीको शैली, मैले गरररहे को सङ्गतिको िररका तिमीहरूलाई कस्िो लाग्यो? (यो

बुझ्र्न सन्जलो छ, र वास्िववक जीवर्नका धेरै उदाहरर्हरू छर्न ्।) मैले बोलेका यी शब्दहरू तर्नरथिक

छै र्नर्न ्, छर्न ् ि? सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ भर्नेर बुझ्र्नका लाथग के
मातर्नसहरूलाई यो कथाको आवश्यकिा छ? (छ।) उसो भए, अब हामी अको कथािफि अति बढौं।
अको कथाको ववषयवस्िु अर्ल फरक छ, र कथाको चरु ो कुरा पतर्न अर्ल फरक छ। यस कथामा

दे खा पर्ने सबै कुरा परमेश्वरको सन्ृ ष्टमा मातर्नसले आफ्र्नै आिँखाले दे ख्न सतर्ने कुरा हुर्न ्। अब, म
मेरो अको कथा सुरु गछुि। कृपया शाति भएर सुतर्नु होला र मेरा कुराको अथि पत्ता लगाउर्न

सतर्नुहुतछ, सतर्नुहुतर्न, ववचार गर्नुिहोला। कथापतछ, तिमीहरूले के-कति र्सतयौ भर्नेर बुझ्र्नका लाथग
म तिमीहरूलाई केही प्रश्र्नहरू सोध्र्नेछु। यस कथाका पात्रहरू ठूलो हहमाल, सार्नो र्नदी, ठूलो हावा
र ववशाल छाल हुर्न ्।

कथा२.ठूलोहहमाल, सािोिदी, ठूलोहावारववशालर्ाल
एउटा सार्नो र्नदी थथयो, िुतदै बहिँदै, िुतदै बहिँदै, अतििः ठूलो हहमालको फेदीमा आइपुगेको

थथयो। हहमालले सार्नो र्नदीको बाटोलाई छे ककहदयो, त्यसैले र्नदीले आफ्र्नो कमजोर, मधुरो आवाजमा
हहमाललाई भतयो, “कृपया मलाई जार्न हदर्नुहोस ्। िपाईंहरू मेरो बाटोमा उर्भर्नुभएको छ र मेरो

अगाडडको बाटो रोककरहर्नुभएको छ।” “िपाईं कहािँ जािँदै हुर्नुहुतछ?” हहमालले सोध्यो। “म मेरो िर
खोन्जरहे को छु,” र्नदीले जवाफ हदयो। “ठीक छ, अगाडड बढ्र्नुहोस ् र म माथथबाट र्नै बग्र्नुहोस ्!” िर

सार्नो र्नदी धेरै कमजोर र धेरै सार्नो थथयो, त्यसैले त्यस्िो ठूलो हहमालमाथथबाट बगेर जार्ने र्नदीको
सामथ्यि थथएर्न। र्नदी हहमालको फेदमुतर्नबाट मात्रै बग्र्न सतथ्यो …

बालुवा र धूलो बोकेको ठूलो हावा हहमाल उर्भएको ठाउिँ मा आइपुग्यो। हावाले हहमालिफि गुहार

लगायो, “मलाई पार गर्नि हदर्नुहोस ्!” “िपाईं कहािँ जािँदै हुर्नुहुतछ?” हहमालले सोध्यो। “म हहमालको
अकोपट्हट जार्न चाहतछु,” प्रतिकक्रया स्वरूप हावा ठूलो स्वरमा करायो। “ठीक छ, यहद िपाईं मेरो
कतमर भएको ठाउिँ बाट फुत्कर्न सतर्नुहुतछ भर्ने, िपाईं जार्न सतर्नुहुतछ!” ठूलो हावा यिा र उिा
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मन्चयो िर त्यसले जे गरे पतर्न यो हहमालको कतमरबाट फुन्त्कर्न सकेर्न। ठूलो हावा थार्मयो र

आराम गर्नि रोककयो—हहमालको अकोपट्हट, त्यहािँका मातर्नसहरूलाई खुशी बर्नाउिँ दै एकसरो बिास
चल्र्न थाल्यो। यो मातर्नसहरूलाई हहमालले हदएको अर्भवादर्न थथयो …

सागरको ककर्नारमा, सागरका छालहरू ढुङ्गे ककर्नारमा बबस्िारै बटाररर्न थाले। अचार्नक, एउटा

ववशाल छाल उठ्यो र हहमालतिर गयो। “मेरो बाटोबाट हट्र्नुहोस ्!” ववशाल छाल करायो। “िपाईं

कहािँ जािँदै हुर्नुहुतछ?” हहमालले सोध्यो। अगाडड बढ्र्नबाट आफूलाई रोतर्न असमथि हुिँदै, छाल
गन्जियो, “म आफ्र्नो क्षेत्र ववस्िार गदै छु! म मेरा पाखुराहरू ितकाउर्न चाहतछु!” “ठीक छ, यहद
िपाईं मेरो चच
ु ुरोमाथथबाट जार्न सतर्नुहुतछ भर्ने, म िपाईंलाई जार्न हदर्नेछु।” ववशाल छाल अर्लकति

पछाडड हट्यो र फेरर हहमालतिर ठूलो हुिँदै अति बढ्यो। िर जतिसुकै प्रयास गरे पतर्न, हहमालको
चुचुरोमा पुग्र्न सकेर्न। छाल बबस्िारै सागरमा फकिर्न मात्रै सतथ्यो …

हजारौं वषिसतम, सार्नो र्नदी हहमालको फेदतिर बबस्िारै बग्दै गयो। हहमालको हदशा पछ्याउिँ दै ,

सार्नो र्नदीले िर फकिर्ने बाटो बर्नायो, यो ठूलो र्नदीमा र्मर्सयो र र्नदी सागरमा। हहमालको हे रचाहले

गदाि, सार्नो र्नदीले कहहल्यै आफ्र्नो बाटो बबराएर्न। र्नदी र हहमालले एक-अकािलाई सुदृढ गरे का थथए
र एक-आपसमा तर्नभिर रहे का थथए; उर्नीहरू एक-अकािलाई सुदृढ गथे, एक-अकािलाई कक्रया-प्रतिकक्रया
हदतथे, अतर्न तिर्नीहरू सह-अन्स्ित्वमा रहे का थथए।

हजारौं वषिमा, ठूलो हावा कराउिँ दै बटाररयो, ककर्नभर्ने यो र्नै यसको बार्नी थथयो। यो अझै

बालुवाका ठूला फोहोराहरू आफूर्भत्र रुमल्ल्याउिँ दै हहमाललाई “भेट्र्न” आउिँ थ्यो। हावाले हहमाललाई
धतकी हदयो, िर हहमालको कतमर कहहल्यै भािँथचएर्न। हावा र हहमालले एक-अकािलाई झर्नै सुदृढ

गरे का थथए र तिर्नीहरू एक-अकािमा तर्नभिर रहे का थथए; उर्नीहरू एक-अकािलाई सुदृढ गथे, एकअकािलाई कक्रया-प्रतिकक्रया हदतथे, अतर्न सह-अन्स्ित्वमा रहे का थथए।

हजारौं वषिसतम, ववशाल छालले कहहल्यै ववश्राम र्लएर्न, र आफ्र्नो क्षेत्र तर्नरतिर ववस्िार गदै

यो अथक रूपमा अगाडड बढ्यो। छाल गन्जियो र हहमालतिर बारतबार उकालो लाग्यो, िर हहमाल
कहहल्यै एक इतच पतर्न सरे र्न। हहमालले सागरलाई पहरा हदयो, र यस प्रकारले, सागरमा भएका

प्रार्ीहरू बढ्दै गए र फस्टाउिँ दै गए। छाल र हहमालले एक-अकािको थपलाई सुदृढ गरे का थथए र
तिर्नीहरू एक-अकािमा तर्नभिर रहे का थथए; उर्नीहरू एक-अकािलाई सदृ
ु ढ गथे, एक-अकािलाई कक्रयाप्रतिकक्रया हदतथे, अतर्न सह-अन्स्ित्वमा रहे का थथए।

यसरी हाम्रो कथा टुांथगतछ। सबभतदा पहहले, मलाई भर्न, यो कथा केको बारे मा थथयो? त्यसमा

एउटा ववशाल हहमाल, एउटा सार्नो खोला, एउटा भीषर् बिास, र एउटा तर्नकै ठूलो छाल थथए।
पहहलो अर्न
ु छे दमा, सार्नो खोला र ववशाल हहमालको बारे मा के भयो? ककर्न मैले खोला र हहमालको
बारे मा कुरा गर्ने तर्नर्िय गरेँ ि? (हहमालको हे रचाहमा खोलाले कहहल्यै पतर्न बाटो बबराएर्न। तिर्नीहरू

एक-अकािमा तर्नभिर रहे ।) त्यो हहमालले त्यो सार्नो खोलालाई सांरक्षर् गर्यो कक अवरोध गर्यो,
तिमीहरू के भतछौ? (यसले त्यसलाई सांरक्षर् गर्यो।) िर के यसले त्यसलाई अवरोध गरे र्न ि?
यसले र खोलाले एक-अकोको रखवाली गरे ; हहमालले खोलालाई सांरक्षर् पतर्न गर्यो र अवरोध पतर्न

गर्यो। हहमालले खोलालाई र्नदीमा जोडडर्न जािँदा सांरक्षर् गर्यो, िर जिाििै बग्दै बाढी ल्याएर
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मातर्नसहरूमा ववपवत्त ल्याउर्नबाट यसलाई रोतयो। के त्यो अर्नुछे द यही कुराको बारे मा थथयो हैर्न

र? खोलाको सांरक्षर् गरे र र यसलाई अवरुद्ध पारेर हहमालले मातर्नसहरूका िरहरूको सुरक्षा गर्यो।

त्यसपतछ त्यो सार्नो खोला हहमालको फेदीमा र्नदीमा र्मर्सयो र बग्दै समद्र
ु मा गयो। के खोलाको

अन्स्ित्व चलाउर्ने तर्नयम यही होइर्न र? खोलालाई र्नदीमा र्मर्सर्न र बग्दै समुद्रमा जार्न केले

सक्षम बर्नायो? के त्यो हहमाल थथएर्न र? त्यो खोला हहमालको सुरक्षा र यसको अवरोधमा तर्नभिर

थथयो। त्यसैले, के यो मुतय बुिँदा होइर्न र? के ििँ यसमा पार्नीको लाथग हहमालको महत्त्व दे तदै र्नस ्
र? के हहमाल ठूलो र सार्नो बर्नाउर्नम
ु ा परमेश्वरसिँग उहािँको कुर्नै उद्दे श्य थथयो? (थथयो।) एउटा
सार्नो खोला र एउटा ववशाल हहमालबाहे क अरू कुरा र्नभएको यो छोटो अर्नुछे दले हामीलाई यी

दई
ु थोक परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिको मूल्य र महत्त्व दे ख्न सक्षम िुल्याउिँ छ; यसले हामीलाई

तिर्नीहरूमाथथको उहािँको शासर्नपछाडडको उहािँको बुद्थध र उद्दे श्य पतर्न दे खाउिँ छ। के त्यो यस्िै
होइर्न र?

दोस्रो अर्नुछे दको कथा केको बारे मा थथयो? (एक भीषर् बिास र एक ववशाल हहमाल।) के

बिास राम्रो कुरा हो? (हो।) यस्िै हुतछ भतर्ने जरुरी छै र्न—कहहलेकाहीँ बिास एकदमै शन्तिशाली
हुतछ र यसले ववपवत्त ल्याउिँ छ। यहद ििँलाई भीषर् बिासमा उर्भर्न बाध्य पाररयो भर्ने िैँले कस्िो
अर्नुभूति गथथिस ्? यो कुरा यसको शन्तिमा तर्नभिर हुतछ, होइर्न र? यहद यो िह िीर्न वा िह
चारको बिास थथयो भर्ने , यो सहर्न सककर्ने खालको हुतथ्यो। बढीमा, व्यन्तिलाई आफ्र्नो आिँखा

खुला राख्न मात्र समस्या भोग्थ्यो होला। िर यहद त्यो बिास अझै िीव्र बर्नेर िुफार्न बतयो भर्ने ,
के िैँले यसलाई सहर्न सन्तथस ् र? िैँले सहर्न सतदै र्नथथस ्। त्यसकारर्, मातर्नसहरूले बिासलाई

सधैँ राम्रो हुतछ वा यो सधैँ र्नराम्रो हुतछ भर्नेर भतर्नु गलि हुतछ ककर्नभर्ने त्यो कुरा ि यसको
शन्तिमा भर पछि । अब, यसमा हहमालको काम के हो ि? के यसको काम बिासलाई छातर्नु
होइर्न र? हहमालले भीषर् बिासलाई िटाएर केमा पररर्ि गछि ? (मतद हावा।) अब, मातर्नस

बसोबास गर्ने वािावरर्मा, के धेरैजसो मातर्नसहरूले आिँधीको अर्नुभव गछि र्न ् कक मतद हावाको?
(मतद हावा।) के यो कुरा हहमालहरू सन्ृ ष्ट गर्नुिपछाडडका परमेश्वरका उद्दे श्यहरूमध्ये एक, उहािँका

अर्भप्रायहरूमध्ये एक थथएर्न र? यहद मातर्नसहरू बिासमा अतर्नयन्तत्रि रूपमा, बबर्ना कुर्नै अवरोध

र कफल्टर र्नभईकर्नै बालव
ु ा उडडरहर्ने वािावरर्मा बस्थे भर्ने, कस्िो हुतथ्यो होला? के त्यो उड्र्ने
बालुवा र ढुङ्गाले िेररएको भूर्म बसोबास गर्नि र्नसककर्ने हुतथ्यो होला? िी ढुङ्गाहरूले मातर्नसहरूलाई
हहकािउथ्यो होला, र त्यो बालुवाले तिर्नीहरूलाई अतधो पाथ्यो होला। बिासले मातर्नसहरूलाई भुईँबाट

माथथ उडाउिँ थ्यो होला, वा तिर्नीहरूलाई हावामाथथ उडाएर लैजातथ्यो होला। िरहरू भत्कतथे होला,
र हरप्रकारका ववपवत्तहरू आइपथ्यो होला। िैपतर्न, के त्यो भीषर् बिासको अन्स्ित्वको कुर्नै महत्त्व
हुतछ? मैले यो र्नराम्रो हो भर्नेर भर्नेँ, त्यसकारर् कसैलाई यसको कुर्नै महत्त्व हुिँदैर्न भतर्ने लाग्र्न
सतछ, िर के त्यो त्यस्िै हो र? के त्यो मतद हावामा पररर्ि भएपतछ यसको महत्त्व हुिँदैर्न र?

मौसम बाकफलो वा सासै फेर्नि र्नसककर्ने भयो भर्ने मातर्नसहरूलाई सबैभतदा बढी के चाहहतछ?

तिर्नीहरूमा हल्कार्सि बग्र्ने, तिर्नीहरूलाई िाजा महसुस गराउर्ने र तिर्नीहरूको टाउको हल्का गराउर्ने,
तिर्नीहरूको सोच तिखार्ने, तिर्नीहरूको मर्न-मन्स्िष्कको न्स्थति सध
ु ार गर्ने एवां ितदरु
ु स्ि बर्नाउर्ने
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मतद हावा चाहहतछ। अब, उदाहरर्को लाथग, तिमीहरू सबै एउटै कोठामा धेरै जर्ना उकुसमुकुस
भएर बसेका छौ—तिमीहरूलाई सबैभतदा बढी के चाहहतछ? (मतद हावा।) बातलो धुवािँ वा फोहोरी
हावा भएको ठाउिँ मा जािँदा व्यन्तिको सोर्ने प्रकक्रया हढलो हुतछ, रतिसचार कम हुतछ र व्यन्तिको
हदमागी स्पष्टिा हराउिँ छ। िर अर्लकति हलचल र बहावले हावालाई िाजा बर्नाउिँ छ , र मातर्नसहरूले
िाजा हावामा फरक अर्नुभूति गछि र्न ्। सार्नो खोलाले ववपवत्त ल्याउर्ने भए पतर्न, भीषर् बिासले

ववपवत्त ल्याउर्ने भए पतर्न, जबसतम त्यहािँ हहमाल हुतछ, िबसतम यसले त्यो खिरालाई मातर्नसको
लाथग फाइदाजर्नक शन्तिमा बदर्लहदतछ। के त्यो यस्िै होइर्न र?

िेस्रो अर्नुछे दको कथा केको बारे मा थथयो? (ववशाल पहाड र तर्नकै ठूलो छाल।) ववशाल पहाड

र तर्नकै ठूलो छाल। यो अर्नुछे दको पररवेश हहमालको फेदको, समुद्री ककर्नारमा रहे को छ। हामी
हहमाल, समुद्री फोहोरा, र ववशाल छाल दे तछौं। यस उदाहरर्मा छालको लाथग हहमाल के हो ि?
(सांरक्षक र अवरोध।) यो सांरक्षक र अवरोध दव
ु ै हो। सांरक्षकको रूपमा यसले समुद्रलाई लोप हुर्नबाट

रोतछ िाकक यसमा बस्र्ने प्रार्ीहरू बािँर्न र वद्
ृ थध हुर्न सकूर्न ्। अवरोधको रूपमा हहमालले समुद्रको
पार्नीलाई अतिप्रवाह भई ववपवत्त ल्याउर्नबाट रोतछ, मातर्नसहरूका िरहरूलाई हातर्न र ववर्नाश गर्निबाट
रोतछ। यसकारर्, हामी हहमाललाई सांरक्षक र अवरोध दव
ु ै भर्नेर भतर्न सतछौं।

ववशाल हहमाल र सार्नो खोला, ववशाल हहमाल र भीषर् बिास, र ववशाल हहमाल र तर्नकै

ठूलो छालबीचको अतिरसतबतधको महत्त्व यही हो; तिर्नीहरूको परस्पर मजबि
ु ीकरर् र
तर्नष्प्रभावीकरर् अतर्न तिर्नीहरूको सह-अन्स्ित्वको महत्त्व यही हो। परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका यी

कुराहरूलाई तिर्नीहरूको अन्स्ित्वमा तर्नयम र व्यवस्थाले सांचालर्न गछि । त्यसो भए, यो कथामा
तिमीहरूले परमेश्वरका के-कस्िा कायिहरू दे तछौ ि? के परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट
गर्निभ
ु एदे खख तिर्नीहरूलाई बेवास्िा गर्निभ
ु एको छ? के उहािँले तिर्नीहरूलाई त्यसपतछ बेवास्िा गर्निको

लाथग तर्नयमहरू बर्नाउर्नुभयो र यी सबै कुराहरूले कायि गर्ने िररकाहरूको प्रारूप ियार गर्नुिभयो?

के यही भयो ि? (होइर्न।) त्यसो भए, के भयो ि? परमेश्वर अझै तर्नयतत्रर्कारी भूर्मकामा
हुर्नुहुतछ। उहािँले पार्नी, हावा, र छालहरूलाई तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ। उहािँले तिर्नीहरूलाई अतर्नयन्तत्रि

बतर्न हदर्नुहुतर्न, र्न ि उहािँले तिर्नीहरूलाई मातर्नसहरू बसोबास गर्ने िरहरूलाई हातर्न वा ववर्नाश गर्नि
र्नै हदर्नुहुतछ। यस कारर्ले गदाि, मातर्नसहरू भर्ू ममा तर्नरतिर बािँथचरहर्न, वद्
ृ थध हुर्न, र उतर्नति
गर्नि सतछर्न ्। यसको मिलब, उहािँले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा उहािँले तिर्नीहरूको अन्स्ित्वका

तर्नयमहरूको बारे मा पतर्न पहहले र्नै योजर्ना गररसतर्नुभएको थथयो। जब परमेश्वरले हरके थोकको
सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, उहािँले यसले मार्नवजातिलाई फाइदा गर्नेछ भतर्ने कुरा सुतर्नन्श्चि गर्नुिभयो, र उहािँले

यसमाथथ तर्नयतत्रर् कायम गर्निभ
ु यो िाकक यसले मार्नवजातिलाई हातर्न गर्नि वा उसमा ववपवत्त
ल्याउर्न र्नसकोस ्। परमेश्वरको व्यवस्थापर्न र्नभएको भए, के पार्नी कुर्नै तर्नयतत्रर्ववर्ना र्नै बग्र्नेथथएर्न

र? के हावा कुर्नै तर्नयतत्रर्ववर्ना र्नै बहर्ने थथएर्न र? के पार्नी र हावाले तर्नयम पालर्ना गछि र्न ्? यहद
परमेश्वरले तिर्नीहरूको व्यवस्थापर्न र्नगर्नुिभएको भए, कुर्नै पतर्न तर्नयमहरूले तिर्नीहरूलाई शासर्न

गर्नेथथएर्न, अतर्न हावा कुलितथ्यो र पार्नी अतर्नयन्तत्रि हुतथ्यो र बाढी ल्याउिँ थ्यो। यहद छालहरू
हहमालभतदा अग्ला थथए भर्ने, के समद्र
ु अन्स्ित्वमा रहर्न सतथ्यो र? सतदै र्नथथयो। यहद हहमाल
2166

छालहरू जति अग्लो थथएर्न भर्ने, समुद्र अन्स्ित्वमा रहर्नेथथएर्न, र हहमालले आफ्र्नो मूल्य र महत्त्व
गुमाउिँ र्नेथथयो।

के तिमीहरू यी दई
ु कथामा परमेश्वरको बद्
ु थध दे तछौ? परमेश्वरले अन्स्ित्वमा रहर्ने हरे क

थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, र उहािँ अन्स्ित्वमा रहर्ने हरे क थोकमाथथ साविभौम हुर्नुहुतछ; उहािँले यी
सबै थोकको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ र उहािँले यी सबै थोकको भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ, अतर्न यी सबै
कुराहरूर्भत्र, उहािँले अन्स्ित्वमा रहर्ने हरे क थोकको हरे क शब्द र कायिलाई हे र्नुिहुतछ र सूक्ष्म

तर्नरीक्षर् गर्निह
ु ु तछ। त्यस्िै, परमेश्वरले मार्नव जीवर्नको हरे क कुर्ना पतर्न हे र्निह
ु ु तछ र सक्ष्
ू म तर्नरीक्षर्
गर्नुिहुतछ। यसरी, परमेश्वरले उहािँको सन्ृ ष्टर्भत्र अन्स्ित्वमा रहर्ने हरे क थोकको हरे क कुरा र्नन्जकबाटै

जातर्नुहुतछ, हरे क थोकको कायिदेखख, यसको प्रकृति, अतर्न यसका जीवर्न-अन्स्ित्वका तर्नयमहरू,
यसको जीवर्नको महत्त्व र यसको अन्स्ित्वको मूल्यसतम, यी सबै कुरा सतपूर्ि रूपमा परमेश्वरलाई

थाहा हुतछ। परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो—के उहािँले िी कुराहरूलाई शार्सि गर्ने
तर्नयमहरूको अध्ययर्न गर्नुिपछि जस्िो तिमीहरूलाई लाग्छ? के परमेश्वरले िी कुराहरूको बारे मा
र्सतर्न र तिर्नलाई बुझ्र्नको लाथग मार्नव ज्ञार्न वा ववज्ञार्न अध्ययर्न गर्नुिपछि ? (पदै र्न।) के परमेश्वरले

गर्नुिहुर्ने सबै कुरा बुझ्र्नको लाथग ज्ञार्न र ववद्विा भएको कुर्नै व्यन्ति मार्नवजातिमाझ छ? कोही

पतर्न छै र्न, होइर्न र? जुर्न तर्नयमहरूद्वारा यावि ् थोक न्जउिँ छर्न ् र वद्
ृ थध हुतछर्न ्, के िी तर्नयमहरूलाई
सािँचो रूपले बझ्
ु र्ने कुर्नै खगोलशास्त्री र जीवववज्ञार्नवेत्ताहरू छर्न ्? के तिर्नीहरूले हरे क थोकको
अन्स्ित्वको महत्त्वलाई सािँचो रूपले बुझ्र्न सतछर्न ्? (अहिँ, तिर्नीहरूले सतदै र्नर्न ्।) ककर्नभर्ने परमेश्वरले
र्नै यावि ् थोक सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, र मार्नवजातिले जति र्नै धेरै वा जति र्नै गहर्न रूपमा यो ज्ञार्नलाई

अध्ययर्न गरे पतर्न, वा जति र्नै लामो समय तिर्नीहरू यसलाई र्सतर्नको लाथग प्रयत्र्न गरे पतर्न,
तिर्नीहरूले परमेश्वरले गर्निभ
ु एको यावि ् थोकको सन्ृ ष्टको रहस्य वा उद्दे श्यलाई कहहल्यै पतर्न बझ्
ु र्न

सतर्नेछैर्न। के अवस्था यस्िै होइर्न र? अब, यहािँसतमको हाम्रो छलफलबाट, के तिमीहरूले “सबै

थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने पदावलीको सािँचो अथिको आांर्शक बुझाइ
हार्सल गरे का छौं भतर्ने अर्नुभूति गछौ? (गछौं।) मैले यो ववषयको बारे मा—सबै थोकका लाथग
जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ भतर्ने बारे मा—छलफल गदाि, धेरै मातर्नसहरूले अको वातयाांश
“परमेश्वर सत्यिा हुर्नह
ु ु तछ, र परमेश्वरले हामीलाई भरर्पोषर् गर्नि उहािँको वचर्न प्रयोग गर्निह
ु ु तछ”
भतर्ने बारे मा सोर्नेथथए र उति ववषयको त्यो िहको अथिभतदा पर केही पतर्न सोदै र्नथथए भतर्ने

मलाई थाहा थथयो। केहीले ि परमेश्वरले मार्नव जीवर्न, दै तर्नक खाद्य र पेय पदाथि र हरे क दै तर्नक

आवश्यकिाको प्रबतध गर्नुिभएको कुरालाई उहािँले भरर्पोषर् गर्नुिभएको कुराको रूपमा र्लर्न सककिँदै र्न
भतर्ने समेि ठातछर्न ्। के यस्िो ठातर्ने केही छै र्नर्न ् ि? िैपतर्न, के उहािँको सन्ृ ष्टप्रतिको परमेश्वरको

अर्भप्राय—मार्नवजातिलाई सामातय रूपमा अन्स्ित्वमा रहर्न र न्जउर्न सक्षम िुल्याउर्ने कायि—स्पष्ट

छै र्न र? परमेश्वरले मातर्नसहरू न्जउर्ने वािावरर्लाई कायम राख्नुहुतछ र उहािँले मार्नवजातिलाई

तिर्नीहरूको जीवर्न-अन्स्ित्वको लाथग चाहहर्ने सबै कुरा प्रदार्न गर्नुिहुतछ। यसअलावा, उहािँले यावि ्
थोकमाथथ प्रभुत्व कायम राख्नुहुतछ र त्यसको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ। यी सबैले मार्नवजातिलाई
सामातय िवरमा बािँर्न, उतर्नति गर्नि र वद्
ु याउिँ छ; यसप्रकार परमेश्वरले सारा
ृ थध हुर्न सक्षम िल्
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सन्ृ ष्ट र मार्नवजातिलाई भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ। के मातर्नसहरूले यी कुराहरूलाई पहहचार्न गर्नुिपछि र
बुझ्र्नुपछि भतर्ने कुरा सािँचो होइर्न र? सायद केहीले भतर्न सतलार्न ्, “यो ववषय सािँचो परमेश्वर
स्वयमबारे
् को हाम्रो ज्ञार्नभतदा धेरै टाढा छ, र हामी यो कुरा जातर्न चाहतर्नौ ककर्नभर्ने हामी रोटी

मात्रले न्जउिँ दै र्नौं, बरु हामी ि परमेश्वरको वचर्नले न्जउिँ छौं।” के यो बुझाइ सही छ? (छै र्न।) यो
ककर्न गलि छ ि? यहद तिमीहरूसिँग परमेश्वरले भतर्नुभएका कुराहरूको मात्र ज्ञार्न छ भर्ने के

तिमीहरूसिँग परमेश्वरको बारे मा पूर्ि बुझाइ हुर्नसतछ? यहद तिमीहरूले परमेश्वरको कामलाई मात्र
स्वीकार गछौ र परमेश्वरको तयाय र सजायलाई मात्र स्वीकार गछौ भर्ने , के तिमीहरूसिँग
परमेश्वरको बारे मा पूर्ि बुझाइ हुतछ? यहद तिमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको सार्नो भागको बारे मा
मात्र, परमेश्वरको अन्तियारको सार्नो भागको बारे मा मात्र जातदछौ भर्ने , के तिमीहरू त्यसलाई
परमेश्वरको बुझाइ हार्सल गर्निको लाथग पयािप्ि छ भतर्ने मातछौ? (मातदै र्नौं।) परमेश्वरका कायिहरू

उहािँले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभएदे खख सुरु भयो, र िी कायिहरू आजका हदर्नसतमै जारी छर्न ्—
परमेश्वरका कायिहरू हरपल, हरक्षर् स्पष्ट दे खखतछर्न ्। यहद कुर्नै व्यन्तिले परमेश्वरले मातर्नसहरूमा
उहािँको काम गर्नि र तिर्नीहरूलाई मुन्ति हदर्नको लाथग मातर्नसहरूको एक समूहलाई चुतर्नुभएको

कारर्ले मात्र परमेश्वर अन्स्ित्वमा हुर्नुहुतछ र अतय कुर्नै पतर्न कुराहरू र्न ि उहािँको अन्तियार,
उहािँको हैर्सयि, र्न ि उहािँका कायिहरू कुर्नैको पतर्न यससिँग कुर्नै सतबतध छ भतर्ने ववश्वास गछि
भर्ने, के उति व्यन्तिमा परमेश्वरबारे को सािँचो ज्ञार्न छ भर्नेर मातर्न सककतछ? यस्िो िथाकथथि

“परमेश्वरबारे को ज्ञार्न” हुर्ने मातर्नसहरूमा केवल एकपक्षीय बुझाइ हुतछ, जसअर्नुरूप िी मातर्नसहरूले
परमेश्वरका कायिहरूलाई मातर्नसहरूको एक समूहमा सीर्मि गररहदतछर्न ्। के यो परमेश्वरबारे को

सािँचो ज्ञार्न हो ि? के त्यस प्रकारको ज्ञार्न भएका मातर्नसहरूले परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट

गर्निभ
ु एको कुरा र िी यावि ् थोकमाथथको उहािँको साविभौर्मकिालाई इतकार गरररहे का हुिँदैर्नर्न ् र?
केही मातर्नसहरू यस बुिँदामा सांलग्र्न हुर्न चाहिँदैर्नर्न ्, बरु तिर्नीहरू मर्नमै सोथचरहतछर्न ्: “मैले यावि ्
थोकमाथथ परमेश्वरको साविभौर्मकिालाई दे खेको छै र्न। यो ि एकदमै टाढाको ववचार हो, र म
यसलाई बुझ्र्न चाहतर्न। परमेश्वरले जे चाहर्नुहुतछ त्यही गर्नुिहुतछ, र यसको मसिँग कुर्नै सतबतध

छै र्न। म परमेश्वरको अगुवाइ र उहािँको वचर्न मात्र स्वीकार गछुि, िाकक मैले परमेश्वरद्वारा मुन्ति

पाउर्न र म उहािँद्वारा र्सद्ध बतर्न सकिँू । मलाई अरू कुर्नै कुराको चासो छै र्न। परमेश्वरले यावि ्
थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा बर्नाउर्नुभएका तर्नयमहरू र उहािँले यावि ् थोक र मार्नवजातिलाई भरर्पोषर्

गर्निको लाथग गर्नुिहुर्ने कुराहरूसिँग मेरो कुर्नै सतबतध छै र्न।” यो कस्िो प्रकारको कुरा हो? के यो
ववद्रोहको कायि होइर्न र? के तिमीहरूमध्येमा कोही यस प्रकारको बझ
ु ाइ भएको व्यन्ति छ? मलाई
थाहा छ, तिमीहरूले त्यसो र्नभर्नीकर्न पतर्न, यहािँ तिमीहरूमध्ये धेरै जर्ना त्यस्िै छौ। धमिशास्त्र

पालर्ना गर्ने यस्िा मातर्नसहरूले हरे क कुरालाई तिर्नीहरूको “आन्त्मक” दृन्ष्टकोर्बाट हे छिर्न ्।
तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई बाइबलमा मात्र सीर्मि गर्नि चाहतछर्न ्, परमेश्वरलाई उहािँले बोल्र्नुभएका
वचर्नहरूद्वारा, शान्ब्दक रूपमा र्लखखि वचर्नहरूबाट आउर्ने अथिमा मात्र सीर्मि गर्नि चाहतछर्न ्।
तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई अझ बढी थचतर्न चाहिँदैर्नर्न ् र तिर्नीहरू परमेश्वरले अतय कुराहरू गरे र

उहािँको ध्यार्न बािँड्र्नभ
ु एको चाहिँदैर्नर्न ्। यस प्रकारको सोचाइ मख
ू ििापर्
ू ि छ, र यो एकदमै धार्मिक
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प्रकारको पतर्न छ। के यस प्रकारको ववचारधारा हुर्ने मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई थचतर्न सतछर्न ्?
तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई थचतर्नु एकदमै मुन्स्कल हुतछ। आज मैले तिमीहरूलाई फरक-फरक पक्षलाई
सतबोधर्न गर्ने दई
ु वटा कथा भर्नेको छु। तिमीहरू भखिरै तिर्नीहरूको बारे मा सर्न
ु ेको कारर्,
तिमीहरूलाई िी गहर्न वा अर्ल अमूिि लाग्र्न सतछ, बोध गर्नि र बुझ्र्न अर्ल गाह्रो लाग्र्न सतछ।
तिर्नलाई परमेश्वरका कायिहरू र परमेश्वर स्वयमसिँ
् ग जोडेर हे र्नि गाह्रो हुर्न सतछ। िथावप,
परमेश्वरका सबै कायि र सन्ृ ष्टर्भत्र र मार्नवजातिमाझ उहािँले गर्नुिभएका सबै कुरालाई हरे क व्यन्तिले,

परमेश्वरलाई थचतर्न खोज्जर्ने हरे कले स्पष्ट र दरु
ु स्ि रूपमा जातर्नप
ु छि । यो ज्ञार्नले तिमीहरूलाई
परमेश्वरको सािँचो अन्स्ित्वमाथथको तिमीहरूको ववश्वासमा तर्नन्श्चििा प्रदार्न गर्नेछ। यसले
तिमीहरूलाई परमेश्वरको बुद्थध, उहािँको शन्ति र उहािँले यावि ् थोकको लाथग भरर्पोषर् गर्ने

शैलीको बारे मा सही ज्ञार्न पतर्न प्रदार्न गर्नेछ। यसले ििँलाई परमेश्वरको सािँचो अन्स्ित्वको पररकल्पर्ना

गर्नि र उहािँको अन्स्ित्व काल्पतर्नक होइर्न, र्मथ्या होइर्न, अस्पष्टिा होइर्न, र्सद्धाति होइर्न, र
तर्नश्चय पतर्न कुर्नै प्रकारको आन्त्मक सातत्वर्ना होइर्न, बरु एउटा सािँचो अन्स्ित्व हो भर्नी दे खाउर्नेछ।
यसको साथै, यसले मातर्नसहरूलाई परमेश्वरले सधैँ र्नै सारा सन्ृ ष्ट र मार्नवजातिलाई भरर्पोषर्

गर्नुिभएको छ भतर्ने कुरा जर्नाउर्नेछ; परमेश्वरले उहािँको आफ्र्नै शैली र उहािँको आफ्र्नै िालअर्नुसार
यसो गर्नुिहुतछ। त्यसकारर्, परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभएर तिर्नीहरूलाई तर्नयमहरू प्रदार्न
गर्निभ
ु एकोले तिर्नीहरू हरे कले उहािँको पव
ू ितर्नधािररि प्रबतधअतिगिि आफ्र्ना िोककएका कायिहरू गर्नि,
आफ्र्ना उत्तरदातयत्वहरू वहर्न गर्नि, र आफ्र्ना भूर्मकाहरू तर्नवािह गर्नि सतछर्न ्; उहािँको पूवितर्नधािररि

प्रबतधअतिगिि मार्नवजातिको सेवामा, र मार्नवजातिले बसोबास गर्ने स्थार्न र वािावरर्मा हरे क

थोकको आफ्र्नै प्रयोजर्न हुतछ। यहद परमेश्वरले त्यसो र्नगर्नुिभएको भए र मार्नवजातिसिँग बसोबास
गर्निको लाथग त्यस्िो वािावरर् र्नभएको भए, मार्नवजातिले परमेश्वरमा ववश्वास गर्निु वा उहािँलाई

पछ्याउर्नु असतभव हुर्नेथथयो; यो सबै र्नै खोक्रो कुराभतदा बढी केही पतर्न हुर्नेथथएर्न। के यो यस्िै
होइर्न र?

हामी फेरर पतर्न ववशाल हहमाल र सार्नो खोलाको कथालाई हे रौं। हहमालको काम के हो? जीववि

कुराहरू हहमालमा फल्छर्न ्-फुल्छर्न ्, त्यसकारर् यसको अन्स्ित्वको अतितर्निहहि महत्त्व छ, र यसले
त्यो सार्नो खोलालाई अवरोध गरे र त्यसलाई जिा मर्न लाग्यो त्यिा बगेर मातर्नसहरूलाई ववपवत्त

ल्याउर्नबाट रोतछ। अवस्था त्यही होइर्न र? हहमाल यसको आफ्र्नै सारित्वको शैलीमा अन्स्ित्वमा
रहतछ, र यसले आफूमा रहे का असांतय सजीव वस्िुहरूलाई—रूख र िािँसहरू र अतय सबै वर्नस्पति

र जर्नावरहरूलाई—हुकिर्न-बढ्र्न हदतछ। यसले सार्नो खोला बहर्ने बाटोको हदशा पतर्न िय गछि —
हहमालले खोला-र्नालाका पार्नीहरूलाई जतमा पाछि र तिर्नीहरूलाई प्राकृतिक रूपले हहमालको
फेदीवरपर पठाउिँ छ जहािँ तिर्नीहरू र्नदीमा र्मर्सतछर्न ् र अतिि तिर्नीहरू सागरमा पुग्छर्न ्। यी

तर्नयमहरू प्राकृतिक रूपले आफै बर्नेका थथएर्नर्न ्, तिर्नीहरूलाई ववशेष गरी परमेश्वरले सन्ृ ष्टको

समयमा स्थावपि गर्नुिभएको थथयो। ववशाल हहमाल र भीषर् बिासको कुरा गदाि, हहमाललाई पतर्न

बिासको आवश्यकिा पछि । हहमाललाई आफूमा बसोबास गर्ने सजीव कुराहरूलाई सुतसुतयाउर्न
बिासको आवश्यकिा पछि भर्ने यसले उही बेला भीषर् बिासको शन्तिलाई चाहहिँ तर्नयन्तत्रि गरे र
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अतर्नयन्तत्रि रूपले बहर्न हदिँ दैर्न। यो तर्नयमले केही तर्नन्श्चि रूपमा ववशाल हहमालको कििव्यलाई
मूििरूप प्रदार्न गछि ; त्यसो भए, के यो ववशाल हहमालको कििव्यसतबतधी तर्नयमको स्वरूप आफै

तर्नर्मिि भयो ि? (भएर्न।) यो ि परमेश्वरले तर्नमािर् गर्निभ
ु एको हो। ववशाल हहमालको आफ्र्नो
कििव्य छ र भीषर् बिासको पतर्न आफ्र्नै कििव्य छ। अब हामी ववशाल हहमाल र ठूलो छालिफि
फककिऔां। हहमालको अन्स्ित्वववर्ना, के पार्नीले आफै बग्र्ने हदशा भेट्टाउर्न सतथ्यो ि? (सतदै र्नथथयो।)
पार्नी बाढी बतर्न सतर्नेथथयो। हहमालको रूपमा हहमालको आफ्र्नै अन्स्ित्वरूपी महत्त्व छ, र समुद्रको
पतर्न समद्र
ु को रूपमा आफ्र्नै अन्स्ित्वरूपी महत्त्व छ; िथावप, तिर्नीहरू सामातय रूपले सिँगसिँगै

अन्स्ित्वमा रहर्ने सतर्ने र तिर्नीहरूले एक-अकािलाई हस्िक्षेप र्नगर्ने पररन्स्थतिहरूअतिगिि तिर्नीहरूले

एक-अकािलाई सीर्मि पतर्न गछि र्न ्—ववशाल हहमालले समुद्रलाई सीर्मि गछि िाकक समुद्र बाढी

र्नबर्नोस ् र यसरी यसले मातर्नसहरूको िरहरूको सांरक्षर् गछि र समुद्रलाई सीर्मि गरे र यसले

आफूर्भत्र बस्र्ने सजीव वस्िुहरूलाई पोषर् हदतछ भतर्ने कुरालाई पतर्न सुतर्नन्श्चि गछि । के यो भूदृश्यले आफैले आफ्र्नो स्वरूप धारर् गर्यो ि? (गरे र्न।) यो पतर्न परमेश्वरले र्नै सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको

थथयो। हामीले यो प्रतिरूपबाट के दे तछौं भर्ने जब परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, उहािँले

हहमाल कहािँ उर्भर्नेछ, खोला किातिर बग्र्नेछ, कुर्न हदशाबाट भीषर् बिास बहर्न सुरु गर्नेछ र यो
किा जार्नेछ, र ववशाल छालहरू कति उचाइसतम पुग्र्नेछर्न ् भतर्ने कुराहरू पूवितर्नधािररि गर्नुिभयो।
यी सबै कुराहरूमा परमेश्वरका अर्भप्राय र उद्दे श्य समावेश छर्न ्—तिर्नीहरू परमेश्वरका कायिहरू

हुर्न ्। अब, के तिमीहरूले सबै कुरामा परमेश्वरका कायिहरू दे ख्न सतछौ? (सतछौं।)
यी कुराहरू छलफल गर्निक
ु ो हाम्रो उद्दे श्य के हो ि? के यो मातर्नसहरूलाई परमेश्वरले जुर्न

तर्नयमहरूद्वारा यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो िी तर्नयमहरू अध्ययर्न गर्नि लगाउर्नको लाथग हो?
के यो खगोलशास्त्र र भग
ू ोलमा रुथच जगाउर्नको लाथग हो? (होइर्न।) त्यसो भए, के हो ि? यो

मातर्नसहरूलाई परमेश्वरका कायिहरू बुझ्र्न लगाउर्नको लाथग हो। परमेश्वरका कायिहरूमा, मातर्नसहरूले
सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरा पुन्ष्ट र प्रमाखर्ि गर्नि सतछर्न ्।
यहद िैँले यो कुरा बुझ्र्न सतछस ् भर्ने िैँले िेरो हृदयमा परमेश्वरको स्थार्नलाई सािँचो रूपमा

सुतर्नन्श्चि गर्नि सतर्नेछस ्, र िैँले परमेश्वर, परमेश्वर स्वयम ् अद्वविीय, आकाश र पथ्
ृ वी अतर्न
यावि ् थोकको सन्ृ ष्टकिाि हुर्नह
ु ु तछ भतर्ने पन्ु ष्ट गर्नि सतर्नेछस ्। त्यसो भए, के यावि ् थोकका
तर्नयमहरू र परमेश्वरका कायिहरूको बारे मा जातर्नु परमेश्वरबारे को िेरो बझ
ु ाइको लाथग उपयोगी

हुतछ ि? (हुतछ।) यो कति उपयोगी हुतछ ि? सबैभतदा पहहले, जब िैँले परमेश्वरका कायिहरूको
बारे मा बुखझसकेको हुतछस ्, के िैँले अझै पतर्न खगोलशास्त्र र भूगोलमा रुथच राख्न सतछस ्? के
ििँसिँग अझै पतर्न सतदे हवादी हृदय हुर्न सतछ र िैँले परमेश्वर यावि ् थोकका सन्ृ ष्टकिाि हुर्नहुतछ
भतर्ने कुरामा शङ्का गर्नि सतछस ्? के ििँसिँग अझै पतर्न शोधकिािको हृदय हुर्न सतछ र िैँले
परमेश्वर यावि ् थोकका सन्ृ ष्टकिाि हुर्नहुतछ भतर्ने कुरामा शङ्का गर्नि सतछस ्? (सन्तदर्न।) जब
िैँले परमेश्वर यावि ् थोकका सन्ृ ष्टकिाि हुर्नहुतछ भतर्ने कुरालाई पुन्ष्ट गररसकेको हुतछस ् र
परमेश्वरको सन्ृ ष्टका केही तर्नयमहरूलाई बुखझसकेको हुतछस ्, के िैँले िेरो हृदयमा परमेश्वरले
यावि ् थोकको भरर्पोषर् गर्निह
ु ु तछ भतर्ने कुरामा सािँचै ववश्वास गर्नेछस ्? (गछुि।) के यहािँ
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“भरर्पोषर्” को खास महत्त्व रहे को छ, वा यसको प्रयोगले कुर्नै खास पररन्स्थतिलाई जर्नाउिँ छ?
“परमेश्वरले यावि ् थोकको भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ” भतर्ने पदावली एकदमै फराककलो महत्त्व र दायरा
भएको पदावली हो। परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई केवल तिर्नीहरूको दै तर्नक खाद्य र पेय पदाथि मात्रै
उपलब्ध गराउर्नुहुतर्न; उहािँले ि मार्नवजातिलाई तिर्नीहरूले दे ख्न सतर्ने हरे क कुरा लगायि

तिर्नीहरूलाई आवश्यक पर्ने हरे क कुरा उपलब्ध गराउर्नुहुतछ, अतर्न उहािँले ि तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूले
दे ख्न र्नसतर्ने कुराहरूसमेि उपलब्ध गराउर्नुहुतछ। परमेश्वरले मार्नवजातिको लाथग अत्यावश्यक यो

सजीव वािावरर्लाई कायम राख्नह
ु ु तछ, व्यवस्थापर्न गर्निह
ु ु तछ र त्यसमाथथ शासर्न गर्निह
ु ु तछ।
भतर्नुको अथि, हरे क ऋिुमा मार्नवजातिलाई जे-जस्िो वािावरर् चाहहतछ, त्यस्िो वािावरर्
परमेश्वरले ियार गर्नुिभएको छ। परमेश्वरले हावा र िापक्रमको प्रकार पतर्न व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ

िाकक िी मार्नव जीवर्न-अन्स्ित्वको लाथग उपयुति हुर्न सकूर्न ्। यी कुराहरूलाई शासर्न गर्ने तर्नयमहरू
आफै वा आकन्स्मक िवरमा उत्पतर्न हुिँदैर्नर्न ्; तिर्नीहरू ि परमेश्वरको साविभौर्मकिा र उहािँका

कायिहरूका पररर्ाम हुर्न ्। परमेश्वर स्वयम ् र्नै यी सबै तर्नयमहरूको स्रोि र यावि ् थोकको लाथग
जीवर्नको स्रोि हुर्नुहुतछ। िैँले यसमा ववश्वास गरे पतर्न र्नगरे पतर्न, िैँले यसलाई दे ख्न सके पतर्न

र्नसके पतर्न, वा िैँले यसलाई बुझ्र्न सके पतर्न र्नसके पतर्न, यो कुरा एक स्थावपि र अकाट्य
िथ्यको रूपमा रहे को छ।

मलाई थाहा छ, धेरैजसो मातर्नसहरूलाई बाइबलमा समावेश भएका परमेश्वरका वचर्नहरू र

काममा मात्र ववश्वास छ। थोरै मातर्नसहरूको लाथग परमेश्वरले उहािँका कायिहरू प्रकट गर्नुिभएको छ

र मातर्नसहरूलाई उहािँको अन्स्ित्वको महत्त्व दे खाउर्नुभएको छ। उहािँले तिर्नीहरूलाई उहािँको हैर्सयिको

बारे मा केही बुझाइ प्राप्ि गर्ने िुल्याउर्नुभएको छ, र उहािँले उहािँको अन्स्ित्वको िथ्यलाई पुन्ष्ट

गर्निभ
ु एको छ। िथावप, धेरैभतदा धेरै मातर्नसहरूको लाथग, परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एको
र उहािँले यावि ् थोकको व्यवस्थापर्न र भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ भतर्ने िथ्य अस्पष्ट र अतर्नन्श्चि
दे खखतछ; त्यस्िा मातर्नसहरूले शङ्काको आचरर्समेि कायम रातछर्न ्। यो आचरर्ले तिर्नीहरूलाई

प्राकृतिक सांसारका तर्नयम-व्यवस्थाहरू स्विः सन्ृ जि भए, प्रकृतिका पररवििर्न, अवस्थाांतिर, िटर्ना

र यसलाई शार्सि गर्ने तर्नयम-व्यवस्थाहरू प्रकृति आफैबाट उत्पतर्न भए भतर्ने ववश्वास गर्ने
िल्
ु याउिँ छ। परमेश्वरले कसरी यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो र तिर्नीहरूमाथथ शासर्न गर्निह
ु ु तछ भतर्ने
कुरालाई मातर्नसहरूले आफ्र्नो हृदयमा पररकल्पर्ना गर्नि सतदै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले परमेश्वरले कसरी

यावि ् थोकको व्यवस्थापर्न र भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ भतर्ने बुझ्र्न सतदै र्नर्न ्। यस िाककिक आधारको
दायराअतिगिि, मातर्नसहरूले परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, तिर्नीहरूमाथथ शासर्न
गर्निह
ु ु तछ र तिर्नीहरूलाई भरर्पोषर् गर्निह
ु ु तछ भर्नेर ववश्वास गर्नि सतदै र्नर्न ्; यी कुराहरू ववश्वास
गर्नेहरू पतर्न तिर्नीहरूको ववश्वासमा व्यवस्थाको युग, अर्नुग्रहको युग र राज्जयको युगमा सीर्मि
छर्न ्: तिर्नीहरू ववश्वास गछि र्न ् कक परमेश्वरका कायिहरू र उहािँका भरर्पोषर्हरू ववशुद्ध रूपमा

उहािँका चुतर्नएका मातर्नसहरूको लाथग मात्र हुर्न ्। यो मलाई हे र्नि पतर्न अत्यतिै िर्
ृ ा लाग्र्ने कुरा हो,
र मलाई एकदमै धेरै पीडा हदर्ने कुरा हो, ककर्नभर्ने परमेश्वरले ल्याउर्नुहुर्ने सबै थोकमा मार्नव
रमाउर्ने भए पतर्न तिर्नीहरूको लाथग उहािँले जे गर्निह
ु ु तछ र तिर्नीहरूलाई जे हदर्नह
ु ु तछ त्यो कुरालाई
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तिर्नीहरू इतकार गछि र्न ्। मातर्नसहरूले के कुरा मात्र ववश्वास गछि र्न ् भर्ने आकाश र पथ्
ृ वी अतर्न

यावि ् थोक तिर्नीहरूको आफ्र्नै प्राकृतिक तर्नयमहरू र तिर्नीहरूको आफ्र्नै जीवर्न-अन्स्ित्वको
प्राकृतिक व्यवस्थाहरूद्वारा शार्सि हुतछर्न ् र तिर्नीहरूलाई व्यवस्थापर्न गर्ने कुर्नै शासक वा
तिर्नीहरूलाई भरर्पोषर् गर्ने वा तिर्नीहरूलाई हे रववचार गर्ने कुर्नै साविभौम प्रभु छै र्न। िैँले

परमेश्वरमा ववश्वास गरे पतर्न, िैँले यी सबै परमेश्वरका कायि हुर्न ् भतर्नेमा ववश्वास र्नगर्नि सतछस ्;
वास्िवमा, परमेश्वरमा ववश्वास गर्ने हरे कले, परमेश्वरको वचर्न स्वीकार गर्ने हरे कले, र परमेश्वरलाई

पछ्याउर्ने हरे कले धेरैजसो बेवास्िा गर्ने कुराहरू तयर्नै हुर्न ्। त्यसकारर्, बाइबलसिँग वा िथाकथथि
आन्त्मक शब्दावलीसिँग सतबतध र्नभएका कुराहरूको बारे मा मैले छलफल गर्नि सुरु गर्नेबबवत्तकै,
कतिपय मातर्नसहरूलाई अल्छी वा हदतक वा असहजसमेि लाग्छ। तिर्नीहरूलाई मेरा वचर्नहरू

आन्त्मक मातर्नसहरू र आन्त्मक वस्िुहरूसिँग सतबन्तधि छै र्न भतर्ने लाग्छ। यो एकदमै र्नराम्रो कुरा
हो। जब परमेश्वरका कायिहरूलाई जातर्ने कुरा आउिँ छ, हामीले खगोलशास्त्रको र्नाम र्नर्लए पतर्न वा

भूगोल वा जीवववज्ञार्नको शोध-अध्ययर्न र्नगरे पतर्न, हामीले यावि ् थोकमाथथको परमेश्वरको

साविभौर्मकिालाई बुझ्र्नैपछि , हामीले यावि ् थोकको लाथग उहािँको भरर्पोषर्लाई र उहािँ र्नै यावि ्
थोकको लाथग जीवर्नको स्रोि हुर्नुपछि भतर्ने कुरालाई जातर्नैपछि । यो जरुरी र अध्ययर्न गर्नैपर्ने पाठ
हो। मलाई ववश्वास छ, तिमीहरूले मेरा वचर्नहरू बुझ्यौ!

मैले भखिरै बिाएका दई
ु कथाहरू ववषयवस्िु र अर्भव्यन्तिको शैलीको हहसाबमा केही अर्नौठा

भए पतर्न, तिर्नीहरूलाई केही ववशेष शैलीमा बिाइएको भए पतर्न, तिर्नीहरू तिमीहरूलाई अर्ल गहर्न

कुरा प्राप्ि गर्नि र स्वीकार गर्नि मद्दि गर्निको लाथग र्सधा भाषा र सरल ववथध प्रयोग गर्ने मेरो
प्रयासहरू थथए। यो मेरो आफ्र्नै लक्ष्य थथयो। यी सार्ना कथाहरूमा र तिर्नीहरूले थचबत्रि गर्ने

िन्स्वरहरूमा, म तिमीहरूले परमेश्वर सबै सन्ृ ष्टमाथथका साविभौम प्रभु हुर्नह
ु ु तछ भर्नी हे र भतर्ने
चाहतथेँ। यी कथाहरू भतर्नुको लक्ष्य भर्नेको तिमीहरूलाई कथाको सीर्मि दायरार्भत्र परमेश्वरका

असीर्मि कायिहरू दे ख्ने र जातर्ने िुल्याउर्नु हो। तिमीहरूले कहहले आफूमा यो र्नतिजालाई
वास्िववकिामा बदल्र्नेछौ र हार्सल गर्नेछौ भतर्ने सवालमा—त्यो कुरा तिमीहरूका आफ्र्नै अर्नुभवहरू

र तिमीहरूको आफ्र्नै खोजीमा तर्नभिर रहतछ। यहद ििँ सत्यिाको खोजी गर्ने र परमेश्वरलाई थचतर्न

चाहर्ने व्यन्ति होस ् भर्ने, यी कुराहरूले अझ मजबि
ु स्मारकको काम गर्नेछर्न ्; तिर्नीहरूले ििँलाई
यस्िो गहर्न चेिर्ना अथािि ् िेरो बुझाइमा स्पष्टिा प्रदार्न गर्नेछर्न ् जुर्न क्रर्मक रूपमा परमेश्वरका

वास्िववक कायिहरूिफि खखथचइर्नेछर्न ् जुर्न दरू ी र त्रुहटववर्नाको तर्नकटिा हुर्नेछ। िैपतर्न, यहद ििँ
परमेश्वरलाई थचतर्न खोज्जर्ने व्यन्ति होइर्नस ् भर्ने, यी कथाहरूले ििँलाई कुर्नै पतर्न हातर्न पर्ु याउर्न

सतदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूलाई केवल सािँचो कथा मातदा हुतछ।
के तिमीहरूले यी दई
ु कथाहरूबाट कुर्नै बुझाइ हार्सल गरे का छौ? सबभतदा पहहले, के यी दई
ु
कथाहरू मार्नवजातिको लाथग परमेश्वरका सरोकारहरूसतबतधी हाम्रो अतिल्लो छलफलभतदा

बबलकुल फरक थथए? के त्यसमा कुर्नै अतितर्निहहि सतबतध छ? के यी दई
ु कथाहरूर्भत्र हामीले
परमेश्वरका कायिहरू र उहािँले मार्नवजातिको लाथग योजर्ना गर्नुिहुर्ने हरे क कुरामा उहािँले गर्नुिहुर्ने
ववस्िि
ु ु र्ने
ृ सोचववचार दे तछौ भतर्ने कुरा सािँचो हो? के परमेश्वरले गर्निुहुर्ने सबै कुरा र उहािँले सोर्नह
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सबै कुरा मार्नवजातिको अन्स्ित्वको लाथग हो भतर्ने कुरा सािँचो हो? (हो।) के मार्नवजातिको लाथग
परमेश्वरको होर्सयारीपूर्ि सोच र थचतिर्न एकदमै स्पष्ट छै र्न र? मातर्नसहरूले केही पतर्न गर्नि

जरुरी छै र्न। परमेश्वरले मातर्नसहरूको लाथग हावा ियार गर्निभ
ु एको छ—तिर्नीहरूले गर्निप
ु र्ने भर्नेको
ि सास फेर्नुि मात्र हो। तिर्नीहरूले खार्ने सागसब्जी र फलफूलहरू सहजै उपलब्ध हुतछर्न ्। उत्तरदे खख
दक्षक्षर्सतम, पूविदेखख पन्श्चमसतम, हरे क क्षेत्रको आफ्र्नै प्राकृतिक स्रोि-साधर्नहरू छर्न ्। ववर्भतर्न

क्षेत्रीय बाली र फलफूल र सागसब्जीहरू सबै र्नै परमेश्वरले ियार गर्नुिभएको छ। बह
ृ ि ् वािावरर्मा
परमेश्वरले सबै थोकलाई परस्पर सदृ
ु ढीकरर् गर्ने, अतितर्निभिर रहर्ने, परस्पर मजबि
ु ीकरर् गर्ने,

परस्पर प्रतिरोध गर्ने, र सह-अन्स्ित्वमा रहर्ने बर्नाउर्नुभयो। यो यावि ् थोकको जीवर्न र अन्स्ित्व
कायम गर्ने उहािँको ववथध र उहािँको शासर्न हो; यस िररकाले, मार्नवजाति आजका हदर्नसतम पतर्न

यो सजीव वािावरर्मा सुरक्षक्षि र शाति रूपले वद्
ृ थध हुर्न सकेको छ, एक पुस्िादे खख अको पुस्िामा
वांश-वद्
ृ थध गर्नि सकेको छ। भतर्नुको अथि, परमेश्वरले प्राकृतिक वािावरर्मा सतिुलर्न ल्याउर्नुहुतछ।
यहद परमेश्वर साविभौम हुर्नुहुतर्नथथयो र उहािँ तर्नयतत्रर्कारी भूर्मकामा हुर्नुहुतर्नथ्यो भर्ने, यो
वािावरर् परमेश्वरद्वारा र्नै सन्ृ ष्ट गररएको थथयो भर्ने पतर्न यसलाई सतहाल्र्न वा सतिुलर्नमा राख्ने

कायि कसैको वशमा हुिँदैर्नथथयो। केही स्थार्नहरूमा, हावा र्नै छै र्न, र मार्नवजाति त्यस्िा ठाउिँ हरूमा
बािँर्न सतदै र्न। परमेश्वरले ििँलाई त्यहािँ जार्न अर्नुमति हदर्नुहुतर्न। त्यसकारर्, उथचि सीमाभतदा
पर र्नजाओ। यो कुरा मार्नवजातिको सरु क्षाको लाथग हो—र्भत्र-र्भत्रै रहस्यहरू छर्न ्। वािावरर्को
हरे क पक्ष, पथ्
ु ै—सबै र्नै परमेश्वरले
ृ वीको लतबाइ र चौडाइ, पथ्
ृ वीका हरे क प्रार्ी—सजीव र तर्नजीव दव

अथग्रम रूपमा पररकल्पर्ना गर्नुिभएको र ियार गर्नुिभएको थथयो। ककर्न यो कुरा आवश्यक छ ि?
ककर्न त्यो कुरा अर्नावश्यक छ ि? यो कुरा यहािँ हुर्नुको उद्दे श्य के हो र ककर्न त्यो कुराचाहहिँ त्यहािँ
जार्नप
ु छि ि? यी सबै प्रश्र्नहरूको बारे मा परमेश्वरले पहहले र्नै सोथचसतर्नभ
ु एको थथयो, र यी

प्रश्र्नहरूको बारे मा मातर्नसहरूले सोर्नु कुर्नै आवश्यक छै र्न। केही मूखि मातर्नसहरू छर्न ् जो सधैँ
हहमाललाई सार्नि पाए हुतथ्यो भर्नेर सोछर्न ्, बरु त्यसको साटो, िराईमा सदाि हुिँदैर्न र? यहद ििँलाई
हहमाल मर्न पदै र्न भर्ने, ककर्न ििँ तिर्नीहरूको छे उछाउ बसोबास गछि स ्? के त्यो मूखििा होइर्न र?

यहद िैँले त्यो हहमाललाई साररस ् भर्ने के हुतथ्यो होला? हुरी-बिास र ववशाल छालहरू आउिँ थे,
अतर्न मातर्नसहरूका िरहरू ववर्नाश हुतथे। के त्यो मत
ु यािइिँ हुिँदैर्नथथयो र? मातर्नसहरू केवल ववर्नाश
गर्नि मात्र सक्षम छर्न ्। तिर्नीहरूले आफूले बसोबास गर्नुिपर्ने एउटै ठाउिँ लाई पतर्न सतहाल्र्न सतदै र्नर्न ्,
िर पतर्न तिर्नीहरू यावि ् थोकको भरर्पोषर् गर्नि चाहतछर्न ्। यो असतभव छ।

परमेश्वरले मार्नवजातिलाई सब थोकको व्यवस्थापर्न गर्नि र तिर्नीहरूमाथथ प्रभुत्व कायम राख्न

हदर्नह
ु ु तछ, िर के मातर्नसले राम्रो काम गछि ि? मातर्नसले उसले सतर्नेजति जर्न
ु सक
ु ै कुरा पतर्न
ववर्नाश गछि । उसले उसको लाथग परमेश्वरले बर्नाउर्नुभएको कुर्नै पतर्न कुरालाई त्यसको मौर्लक
अवस्थामा राख्न सतदै र्न—उसले उल्टो काम गरे को छ र परमेश्वरको सन्ृ ष्टको ववर्नाश गरे को छ।

मार्नवजातिले हहमालहरूलाई सारे का छर्न ्, समुद्रबाट जग्गा तर्नकालेका छर्न ्, र िराईहरूलाई मातर्नस

बस्र्नै र्नसतर्ने मरुभूर्ममा पररर्ि गरे का छर्न ्। अझै, तिर्नीहरूले िी मरुभूर्ममा उद्योग र परमार्ुको
आधार क्षेत्र बर्नाएका छर्न ् र यसरी जिाििै ववर्नाशको बीउ रोपेका छर्न ्। अब, र्नदीहरू र्नदी रहे र्नर्न ्,
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समुद्र पतर्न समुद्र रहे र्न…। मातर्नसले प्राकृतिक वािावरर् र यसका तर्नयम-व्यवस्थाहरू भङ्ग

गररसकेपतछ, उसको ववपवत्त र मत्ृ युको हदर्न त्यति टाढा हुिँदैर्न; यो अपररहायि हुतछ। जब ववपवत्त
आउिँ छ, िब मार्नवजातिले उसको लाथग परमेश्वरले बर्नाउर्नभ
ु एका हरे क कुरा कति मल्
ू यवार्न ् छर्न ्
र तिर्नीहरू मार्नवजातिको लाथग कति महत्त्वपूर्ि छर्न ् भतर्ने कुरा जातर्नेछ। मातर्नसको लाथग, समयमै

हावा र वषािहरू आउर्ने वािावरर्मा बस्र्नु स्वगिमा बस्र्नु जस्िै हो। मातर्नसहरूले यो एक आर्शष ्
हो भतर्ने कुरालाई महसुस गदै र्नर्न ्, तिर्नीहरूले यसलाई गुमाएको क्षर्, तिर्नीहरूले यो कति दल
ु िभ

र अमल्
ू य छ भर्नी दे ख्नेछर्न ्। अतर्न यो हराइसकेपतछ, यसलाई कसरी कफिाि पाउर्न सककतछ र? यहद

परमेश्वर यसलाई पुर्नः सन्ृ ष्ट गर्नि इछुक हुर्नुभएर्न भर्ने, मातर्नसहरूले के गर्नि सतथे र? के िैँले
गर्नि सतर्ने कुर्नै कुरा छ र? (छै र्न, कुर्नै कुरा छै र्न।) वास्िवमा, िैँले गर्नि सतर्ने केही कुरा छ। यो
एकदमै सरल छ—जब म तिमीहरूलाई यो के हो भर्नेर बिाउिँ छु, िब ित्कालै तिमीहरूले यो सतभव

छ भतर्ने जातर्नेछौ। मातर्नसले आफैलाई उसको अन्स्ित्वको वििमार्न अवस्थामा कसरी पुर्याएको
छ? के यो उसको लोभ र ववर्नाशको कारर्ले भएको हो? यहद मातर्नसले यो ववर्नाशलाई अतत्य
गछि भर्ने, के उसको न्जउर्ने वािावरर् क्रर्मक रूपमा आफै सही हुर्नेछैर्न र? यहद परमेश्वरले केही
पतर्न गर्नुिहुतर्न, यहद परमेश्वर मार्नवजातिको लाथग अबउप्राति केही पतर्न गर्नि चाहर्नुहुतर्न भर्ने—

भतर्नुको मिलब, यहद उहािँले यस मार्मलामा कु र्नै हस्िक्षेप गर्नुिहुतर्न भर्ने—मार्नवजातिको सविश्रेष्ठ
समाधार्न भर्नेको सबै ववर्नाशलाई रोतर्नु र तिर्नीहरू न्जउर्ने वािावरर्लाई प्राकृतिक अवस्थामा फकिर्न
हदर्नु र्नै हुर्नेथथयो। यी सबै ववर्नाशको अतत्य गर्नुि भर्नेको परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका कुराहरूको
लुटपाट र ववध्वांसको अतत्य गर्नुि हो। यसो गर्नािले मातर्नस बसोबास गर्ने वािावरर् क्रर्मक रूपमा
सुधार भई पूवािवस्थामा फकितथ्यो जबकक यसो गर्नि र्नसतदा यसको पररर्ामस्वरूप जीवर्नको लाथग

झर्न ् तिर्नलाग्दो वािावरर् पैदा हुतथ्यो जसको ववर्नाश समयसिँगै अझ चािँडो हुतथ्यो। के मेरो
समाधार्न सरल छ? यो सरल र सतभव छ, होइर्न र? वास्िवमै सरल र केही मातर्नसहरूको लाथग
सतभव छ—िर के पथ्
ृ वीका अथधकाांश मातर्नसहरूको लाथग यो सतभव छ ि? (यो सतभव छै र्न।)

तिमीहरूको लाथग, कतिीमा पतर्न, के यो सतभव छ? (छ।) कुर्न कुराले तिमीहरूलाई “छ” भतर्न
लगाउिँ छ? के यो परमेश्वरका कायिहरूबारे को बुझाइको जगबाट आउिँ छ भर्नेर भतर्न सककतछ? के
यसको सिि भर्नेको परमेश्वरको साविभौर्मकिा र योजर्नाप्रतिको आज्ञाकाररिा हो भर्नेर भतर्न
सककतछ? (सककतछ।) पररन्स्थति बदल्र्ने िररकाहरू छर्न ्, िर त्यो कुरा हामीले अहहले छलफल गदै

गरे को ववषय होइर्न। परमेश्वर प्रत्येक मार्नव जीवर्नको लाथग उत्तरदायी हुर्नुहुतछ र उहािँ अतत्यसतम
र्नै उत्तरदायी हुर्नुहुतछ। परमेश्वरले िेरो भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ, र यहद शैिार्नद्वारा ववर्नाश गररएको
यो वािावरर्मा ििँलाई बबरामी पाररएको वा प्रदवू षि गररएको, वा अपववत्र िल्
ु याइएको भए पतर्न—

परमेश्वरले िेरो भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ, र ििँलाई तर्नरतिर न्जउर्न हदर्नुहुतछ। के ििँलाई यस कुरामा
ववश्वास छ? (छ।) परमेश्वरले हल्का रूपले कुर्नै पतर्न मातर्नसलाई मर्नि हदर्नुहुतर्न।

के अब िैँले परमेश्वरलाई यावि ् थोकको जीवर्नको स्रोिको रूपमा पहहचार्न गर्नुिको महत्त्वको

बारे मा केही अर्नुभूति गर्नि सकेको छस ्? (हो, मैले सकेको छु।) तिमीहरूसिँग कस्िो अर्नुभूति छ?
मलाई भर्न। (ववगिमा, हामीले कहहल्यै पतर्न हहमाल, समद्र
ु र िालहरूलाई परमेश्वरको कायिद्वारा
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जोड्र्ने बारे मा सोचेका थथएर्नौं। आजको परमेश्वरको सङ्गति र्नसुर्नुतजेलसतम, हामीले यी कुराहरूर्भत्र

परमेश्वरका कायिहरू र बुद्थध हुतछर्न ् भतर्ने बुझेका थथएर्नौं; हामीले दे तयौं कक जब परमेश्वरले
यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्नि थाल्र्नभ
ु यो, िब उहािँले हरे क थोकमा पहहले र्नै तर्नयति र उहािँको असल
शुभेछा राखखसतर्नुभएको थथयो। सबै थोक परस्पर सुदृढीकरर् र अतितर्निभिरिामा रहतछर्न ्, र

अन्तिम हहिाथधकारी मार्नवजाति र्नै हुर्न ्। आज हामीले जे सुतयौं त्यो एकदमै िाजा र र्नयािँ लाग्यो—
हामीले परमेश्वरका कायिहरू कति वास्िववक रहे छर्न ् भतर्ने अर्नुभूति गर्यौं। वास्िववक सांसारमा,

हाम्रो दै तर्नक जीवर्नमा, र हामीले सबै थोकको सामर्ना गदाि, हामीले यो यस्िै हुतछ भतर्ने दे तछौं।)
तिमीहरूले सािँचो रूपमा दे खेका छौ, छै र्नौ ि? परमेश्वरले कुर्नै उत्कृष्ट जगववर्ना मार्नवजातिलाई
भरर्पोषर् गर्नुिहुतर्न; उहािँको भरर्पोषर् केवल केही छोटा वचर्नहरू मात्र होइर्नर्न ्। परमेश्वरले यति

धेरै काम-कुराहरू गर्नुिभएको छ, र िैँले र्नदे ख्ने कुराहरू समेि सबै िेरो फाइदाका लथग हुतछर्न ्।
मातर्नस यो वािावरर्मा न्जउिँ छ, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका यावि ् थोकहरूका बीचमा न्जउिँ छ,
जहािँ मातर्नसहरू र यावि ् थोकहरू एक-अकािमा तर्नभिर रहतछर्न ्। उदाहरर्को लाथग, वर्नस्पतिहरूले
सास फेरे र वायुहरू बाहहर तर्नकाल्छर्न ् र हावालाई शुद्ध पाछि र्न ् र मातर्नसहरूले त्यो शुद्ध हावा सास

फेछि र्न ् र यसबाट फाइदा र्लतछर्न ्; िैपतर्न केही वर्नस्पतिहरू मातर्नसहरूको लाथग ववषालु हुतछर्न ्
जबकक अतय वर्नस्पतिहरूले ववषालु वर्नस्पतिहरूलाई तर्नष्प्रभावी िुल्याउिँ छर्न ्। यो परमेश्वरको
सन्ृ ष्टको सार्नदार पक्ष हो। िर यो ववषयलाई अहहलेको लाथग यहीँ छोडौं; आज, हाम्रो छलफल
मुतय रूपमा मातर्नस र सन्ृ ष्टका अतय कुराहरूबीचको सह-अन्स्ित्वको बारे मा थथयो, जुर्नववर्ना
मातर्नस बािँर्न सतदै र्न। परमेश्वरले यावि ् थोक सन्ृ ष्ट गर्नुिको महत्त्व के छ? मातर्नस सन्ृ ष्टका बािँकी
कुराहरूववर्ना बािँर्न सतदै र्न, त्यसरी र्नै जसरी मातर्नसलाई बािँर्नको लाथग हावा चाहहतछ—यहद ििँलाई

हावारहहि शत
ू य ठाउिँ मा राखखयो भर्ने ििँ चािँडै र्नै मर्नेथथइस ्। यो एकदमै सरल र्सद्धाति हो जसले

मातर्नस सन्ृ ष्टका बािँकी कुराहरूववर्ना एकलै बािँर्न सतदै र्न भतर्ने दे खाउिँ छ। त्यसो भए, यावि ्
थोकहरूप्रति मातर्नसहरूको आचरर् कस्िो हुर्नुपछि ि? यस्िो आचरर् हुर्नुपछि , जसले तिर्नीहरूलाई
मूल्यवार्न ् ठातछ, तिर्नीहरूलाई सांरक्षर् गछि , तिर्नीहरूको कुशल प्रयोग गछि , तिर्नीहरूलाई ववर्नाश
गदै र्न, तिर्नीहरूलाई खेर फाल्दै र्न, र लापरवाही पररवििर्न गदै र्न, ककर्नभर्ने सबै थोक परमेश्वरबाट

आएका हुर्न ्, सबै थोक मार्नवजातिको लाथग उहािँको भरर्पोषर् हुर्न ्, र मार्नवजातिले तिर्नीहरूलाई
वववेकपूर्ि रूपले व्यवहार गर्नुिपछि । आज हामीले यी दई
ु ववषयमा छलफल गरे का छौं। तिर्नीहरूको
बारे मा ध्यार्नपूविक सोच र तिर्नीहरूलाई मर्नर्न ् पतर्न गर। अको पार्ल, हामी केही कुराहरूलाई थप
ववस्िि
ृ रूपमा छलफल गर्नेछौं। आजको भेला यहीँ समाप्ि हुतछ। बबदा! (बबदा!)

जर्नवरी १८, २०१४
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परमेश्
वरस्वयम ्अद्ववतीय८
सबैथोककालागगिीविकोस्रोतपरमेश्व
 रिैहुिह
ु ु न्र् (२)
हामी हाम्रो पतछल्लो ववषयको सङ्गतिलाई तर्नरतिरिा हदर्नेछौं। हाम्रो गि सङ्गतिको ववषय
के थथयो सो तिमीहरू सतझर्न सतछौ? (सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ।)

के “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने ववषय तिमीहरूलाई धेरै टाढाको
ववषय हो जस्िो महसुस हुतछ? वा यसको बारे मा पहहले र्नै तिमीहरूका हृदयमा मोटामोटी अवधारर्ा
छ? यस ववषयमा हाम्रो गि सङ्गतिको मुतय केतद्र बबतद ु के थथयो भर्नेर कसैले एक तछर्न कुरा

गर्नि सतछ? (परमेश्वरले गर्नुिभएको सबै थोकहरूको सन्ृ ष्टद्वारा उहािँले सबै थोकहरू र मार्नवजातिको
पालर्नपोषर् गर्नुिहुतछ भतर्ने म दे तछु। ववगिमा, म सधैँ के सोथें भर्ने, जब परमेश्वरले मातर्नसको

तर्नन्ति उपलब्ध गराउर्नह
ु ु तछ, उहािँले आफ्र्ना चतु र्नएका मातर्नसहरूलाई मात्र आफ्र्नो वचर्न प्रदार्न
गराउर्नुहुतछ; सबै थोकहरूमाथथ शासर्न गर्ने व्यवस्थाद्वारा परमेश्वरले सारा मार्नवजातिको
पालर्नपोषर् गदै हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरा मैले कहहल्यै दे खखर्निँ। यस सत्यिाको बारे मा परमेश्वरले

बिाउर्नुभएपतछ मात्र उहािँ सबै थोकको स्रोि हुर्नुहुतछ, सबै थोकको जीवर्न उहािँले र्नै प्रदार्न गर्नुिभएको
हो, परमेश्वरले र्नै यी व्यवस्थाहरूको प्रबतध गर्नुिहुतछ र सबै थोकको पालर्नपोषर् गर्नुिहुतछ भतर्ने

कुरामा म सचेि भएिँ। परमेश्वरले गर्निभ
ु एको सबै थोकहरूको सन्ृ ष्टको माध्यमबाट म उहािँको प्रेम

दे तछु।) गि समयमा, हामीले मुतय रूपमा परमेश्वरले गर्नुिभएको सबै थोकको सन्ृ ष्ट र उहािँले
कसरी तिर्नीहरूको तर्नन्ति व्यवस्था र र्सद्धातिहरू स्थावपि गर्नुिभयो भर्नेर सङ्गति गरे का थथयौँ।

यस्िा व्यवस्था र र्सद्धातिहरूको अधीर्नमा सबै थोक परमेश्वरको प्रभत्ु वमतु र्न र परमेश्वरको

र्नजरर्भत्र न्जउिँ छर्न ्, मछि र्न ् र मातर्नससिँग सहअन्स्ित्वमा रहतछर्न ्। हामीले सविप्रथम परमेश्वरले सबै
थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको र तिर्नीहरू वद्
ृ थध हुर्ने व्यवस्थाहरूका साथै तिर्नीहरूका वद्
ृ थधको प्रक्षेप-

पथ र ढािँचाहरूको तर्नधािरर् गर्नि उहािँले आफ्र्नै ववथधको प्रयोग गर्नुिभएको ववषयमा कुरा गर्यौं।
उहािँले यस भूर्ममा सबै थोक जीववि रहर्ने िररकाहरू पतर्न तर्नधािरर् गर्नुिभयो िाकक तिर्नीहरू
तर्नरतिर रूपमा बढ्र्न, वद्
ृ थध हुर्न र अतितर्निभिर रहे र जीववि रहर्न सकूर्न ्। यस्िा ववथध र

व्यवस्थाहरूद्वारा यस भूर्ममा सबै थोक सहजै र शान्तिपूविक िवरले अन्स्ित्वमा रहर्न र बढ्र्न

सक्षम हुतछर्न ्, अतर्न त्यस्िो वािावरर्मा मात्रै मार्नवजातिले परमेश्वरको मागितर्नदे शर्नमा सधैँ
अगाडड बढ्दै न्स्थर िर र न्जउर्ने न्स्थर अवस्था पाउर्न सतछर्न ्।

पतछल्लो समय, हामीले सबै थोकको लाथग परमेश्वरले उपलब्ध गराउर्नुहुतछ भतर्ने आधारभूि

अवधारर्ाको बारे मा छलफल गर्यौं: सबै थोक अन्स्ित्वमा रहर्न र बािँर्न सकूर्न ् भर्नेर परमेश्वरले

सबै थोकको तर्नन्ति यसरी उपलब्ध गराउर्नुहुतछ। अको शब्दमा, परमेश्वरले तर्नधािरर् गर्नुिभएको
व्यवस्थाको कारर् यस्िो वािावरर् अन्स्ित्वमा छ। यस्िा व्यवस्थाहरूलाई परमेश्वरले गर्निभ
ु एको
सांरक्षर् र शासर्न प्रबतधको कारर्ले मात्र मार्नवजातिसिँग अहहलेको जीववि रहर्ने वािावरर् छ।

हामीले पतछल्लो समय गरे को कुराकार्नी र परमेश्वर सतबतधी ज्ञार्नको ववषयमा ववगिमा हामीले
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गरे को कुराकार्नीको बीचमा यो एउटा ठूलो फट्को हो। त्यो फट्कोको अन्स्ित्वको कारर् के हो?
यही हो कक हामीले ववगिमा परमेश्वरलाई थचतर्ने बारे मा कुरा गदाि हामीले परमेश्वरले

मार्नवजातिलाई बचाउर्नह
ु ु र्ने र व्यवस्थापर्न गर्निह
ु ु र्ने कायिको, अथािि ् परमेश्वरका चतु र्नएका
मातर्नसहरूको मुन्ति र व्यवस्थापर्नको क्षेत्रर्भत्र रहे र कुरा गरररहे का थथयौँ र त्यस क्षेत्रर्भत्र हामीले
परमेश्वरलाई थचतर्ने, परमेश्वरका कायिहरू, उहािँको स्वभाव, उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ,
उहािँको इछा र उहािँले कसरी मातर्नसलाई सत्य र जीवर्न प्रदार्न गर्नुिहुतछ भतर्ने ववषयमा कुरा
गर्यौं। िर पतछल्लो समय, हामीले सरु
ु गरे को ववषय बाइबलको ववषयवस्िु र परमेश्वरले आफ्र्ना
चुतर्नएका मातर्नसहरूलाई मुन्ति हदर्ने सतबतधी क्षेत्रमा सीर्मि थथएर्न। बरु, यो ववषय यस क्षेत्रभतदा
बाहहर फैलतछ, यसमा बाइबलको अतर्न परमेश्वरले उहािँका चुतर्नएका मातर्नसहरूमा गर्नुिहुर्ने िीर्न
चरर्को कामको सीमाबाहहर गएर परमेश्वर स्वयमको
्
बारे मा छलफल गररयो। यसैले, जब िैँले

मेरो सङ्गतिको यस भागलाई सुतछस ्, िैँले परमेश्वर सतबतधी िेरो ज्ञार्नलाई बाइबलमा र

परमेश्वरका िीर्न चरर्को काममा सीर्मि पार्नुि हुिँदैर्न। बरु, िैँले िेरो दृन्ष्टकोर्लाई खुल्ला
छोड्र्नुपछि ; िैँले सबै थोकमा परमेश्वरका कायिहरू र उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नह
ु ु तछ त्यसलाई,
अतर्न उहािँले सबै थोकलाई कसरी हुकुम गर्नुिहुतछ र व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ त्यसलाई दे तर्नुपछि । यस
ववथधमाफिि र यस जगमा, परमेश्वरले सबै थोकको तर्नन्ति कसरी उपलब्ध गराउर्नुहुतछ भतर्ने कुरा
िैँले दे तर्न सतछस ्, जसले परमेश्वर सबै थोकको तर्नन्ति जीवर्नको सािँचो स्रोि हुर्नुहुतछ, वास्िवमा

यही र्नै परमेश्वर स्वयमको
् सािँचो पहहचार्न हो भतर्ने कुरा बुझ्र्न मार्नवजातिलाई सक्षम िुल्याउिँ छ।
भतर्नुको अथि, परमेश्वरको पहहचार्न, हैर्सयि र अथधकार, उहािँका सबै थोक, उहािँलाई अहहले
पछ्याउर्नेहरूको तर्नन्ति मात्र होइर्नर्न ्—तिमीहरू अथािि ् यस समूहका मातर्नसहरूका तर्नन्ति मात्र

होइर्नर्न ्—िर सबै थोकका तर्नन्ति हुर्न ्। यसैले, सबै थोकको क्षेत्र धेरै फराककलो छ। सबै कुरामाथथ
परमेश्वरको शासर्नको क्षेत्रलाई जर्नाउर्न म “सबै थोक” को प्रयोग गछुि ककर्नकक परमेश्वरले शासर्न
गर्नुिहुर्ने कुराहरू केवल तिमीहरूका आिँखाले दे तर्न सतर्ने कुराहरू मात्र होइर्नर्न ्—तिर्नमा सबैले दे तर्न
सतर्ने भौतिक सांसार मात्र होइर्न, िर मार्नव आिँखाले दे तर्न र्नसतर्ने यस भौतिक सांसारबाहहरको

अको सांसार र त्योभतदा पतर्न बाहहरका ग्रहहरू र बाहहरी अतिररक्ष पतर्न समावेश हुतछ जहािँ
मार्नवजाति बसोबास गर्नि सतदै र्न। सबै थोकमाथथ परमेश्वरको प्रभत्ु वको क्षेत्र त्यही हो। उहािँको

प्रभुत्वको क्षेत्र धेरै फराककलो छ; तिमीहरूले गर्नुिपर्ने भाग भर्नेको, तिमीहरू हरे कले बुझ्र्नुपर्ने, हे र्नुिपर्ने

र तिमीहरूले ज्ञार्न पाउर्नुपर्ने कुराहरूलाई तिमीहरूले बुझ्र्न, हे र्नि र स्पष्ट हुर्न आवश्यक छ र त्यसो
गर्नैपछि । “सबै थोक” को क्षेत्र वास्िवमा धेरै फराककलो भए िापतर्न, तिमीहरूले दे तर्नै र्नसतर्ने र
तिमीहरूका व्यन्तिगि सतपकिमा र्नआएका कुराहरूको क्षेत्रर्भत्रका कुराहरूको ववषयमा म

तिमीहरूलाई बिाउर्नेछैर्न। म तिमीहरूलाई मार्नवजाति सतपकिमा आउर्न सतर्ने , तिर्नीहरूले बुझ्र्न र
बोध गर्निसतर्ने क्षेत्रर्भत्रका कुराहरू मात्र बिाउर्नेछु, िाकक “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि

परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने वातयाांशको सािँचो अथिको बारे मा हरे क व्यन्ति सचेि हुर्न सकोस ्।
यसरी, तिमीहरूसिँगको मेरो सङ्गतिका कुर्नै पतर्न वचर्नहरू खोक्रा हुर्नेछैर्नर्न ्।

पतछल्लो समय, मातर्नसहरूले सबै थोकको तर्नन्ति परमेश्वरले कसरी उपलब्ध गराउर्नह
ु ु तछ भतर्ने
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कुराको आधारभूि बुझाइ हार्सल गर्नि सकूर्न ् भर्नेर हामीले “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि

परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने ववषयको बारे मा सामातय रूपरे खा प्रदार्न गर्निको तर्नन्ति कथा वाचर्न
ववथधको प्रयोग गर्यौं। तिमीहरूलाई यो आधारभि
ू अवधारर्ा र्सकाउर्नक
ु ो उद्दे श्य के हो? यो

परमेश्वरको काम बाइबल र उहािँका िीर्न चरर्को कामभतदा बाहहर फैलतछ भतर्ने कुरा मातर्नसहरूलाई
बुझाउर्नको तर्नन्ति हो। मार्नवले दे तर्न र्नसतर्ने र तिर्नीहरू सतपकिमा आउर्न र्नसतर्ने धेरै काम उहािँले

गरररहर्नुभएको छ, यस्िो काम जसलाई उहािँ आफैले व्यन्तिगि रूपमा गर्नुिहुतछ। यहद परमेश्वर
आफ्र्नो व्यवस्थापर्नको काममा र आफ्र्ना चतु र्नएका मातर्नसहरूको र्नेित्ृ व गर्ने काममा मात्रै
लाथगरहर्नुभएको थथयो, र यो अको कुर्नै काममा सांलग्र्न हुर्नुभएको थथएर्न भर्ने, तिमीहरू सबै लगायि
यस मार्नवजातिका लाथग अगाडड बढ्र्ने कायि धेरै कहठर्न हुर्नेथथयो। यस मार्नवजाति र यस सांसार
तर्नरतिर रूपमा ववकास हुर्न सतर्नेथथएर्न। “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ”
भतर्ने वातयाांशको महत्त्व यसैमा छ, जुर्न आज मैले तिमीहरूसिँग गर्ने सङ्गतिको ववषय हो।

परमेश्वरलेमािविानतकोिीविकोनिजम्तसजृ ष्टगिुछहुिेआधारभूतवातावरण
हामीले “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने वचर्नसिँग सतबन्तधि
ववर्भतर्न ववषयहरू र धेरै ववषयवस्िुको बारे मा छलफल गरे का छौँ, िर तिमीहरूलाई आफ्र्नो वचर्न
उपलब्ध गराउर्ने र तिमीहरूमाथथ आफ्र्नो सजाय र तयायको काम गर्ने बाहे क परमेश्वरले
मार्नवजातिलाई के कुराहरू प्रदार्न गर्नुिहुतछ भतर्ने बारे मा के तिमीहरूलाई हृदयदे खख र्नै थाहा छ?
केही मातर्नसहरूले भतर्न सतछर्न ्, “परमेश्वरले मलाई अर्नुग्रह र आर्शषहरू
्
प्रदार्न गर्निह
ु ु तछ; उहािँले

मलाई अर्नुशासर्न र आराम हदर्नुहुतछ, अतर्न उहािँले मलाई हर सतभव िररकाले वास्िा र सुरक्षा
प्रदार्न गर्नुिहुतछ।” अरूले भतर्नेछर्न ्, “परमेश्वरले मलाई दै तर्नक भोजर्न र वपउर्ने कुरा प्रदार्न गर्नुिहुतछ”,
अतर्न अरूले यसो समेि भतर्नेछर्न ्, “परमेश्वरले मलाई सबै कुरा प्रदार्न गर्नुिभएको छ।” मातर्नसहरूले

आफ्र्नो दै तर्नक जीवर्नमा सामर्ना गर्ने यी कुराहरूप्रति तिमीहरूले तिमीहरूका आफ्र्नै शारीररक

जीवर्नका अर्नुभवसिँग जोडेर प्रतिकक्रया हदर्न सतछौ। परमेश्वरले हरे क व्यन्तिलाई धेरै कुराहरू प्रदार्न
गर्नुिहुतछ, यद्यवप हामीले यहािँ छलफल गरररहे को कुरा मातर्नसहरूका दै तर्नक आवश्यकिाका क्षेत्रमा

सीर्मि छै र्नर्न ्, िर यो हरे क व्यन्तिको दृन्ष्टकोर्लाई ववस्िार गर्नि र काम-कुराहरूलाई बह
ृ ि्
दृन्ष्टकोर्बाट हे र्नि लगाउर्नको लाथग हो। सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ
भर्ने उहािँले सबै थोकको जीवर्न कसरी कायम रातर्नुहुतछ? अको शब्दमा भतदा, आफ्र्ना सन्ृ ष्टका
सबै थोकको अन्स्ित्व र यसलाई टे को हदर्ने व्यवस्थाहरू कायम रातर्नको तर्नन्ति परमेश्वरले

तिर्नीहरूलाई के हदर्नुहुतछ, िाकक तिर्नीहरू तर्नरतिर अन्स्ित्वमा रहहरहूर्न ्। आजको हाम्रो छलफलको
मुतय बुिँदा त्यही हो। मैले भर्नेको कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ? तिमीहरूलाई यो ववषय अत्यतिै अपररथचि

लाग्र्न सतछ िर म अत्यतिै गहर्न कुर्नै पतर्न र्सद्धातिहरूको बारे मा कुरा गर्नेछैर्निँ। म तिमीहरूले

मेरा वचर्नहरू सुर्न र िीबाट समझ प्राप्ि गर्नि सक भतर्ने कुरालाई सुतर्नन्श्चि गर्ने कोर्सस गर्नेछु।

तिमीहरूले कुर्नै बोझको अर्नुभव गर्नुि आवश्यक छै र्न—तिमीहरूले ध्यार्न हदएर सुर्ने पुग्छ। िथावप,

यहािँ मैले फेरर एक पटक जोड हदर्नुपछि : मैले कुर्न ववषयको बारे मा बोर्लरहे को छु? मलाई भर्न।
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(सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ।) त्यसो भए परमेश्वरले सबै थोकको
तर्नन्ति कसरी उपलब्ध गराउर्नुहुतछ? “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ”
भर्नेर भतर्नका तर्नन्ति परमेश्वरले सबै थोकलाई के कुरा उपलब्ध गराउर्नह
ु ु तछ? के तिमीहरूसिँग
यसको बारे मा केही अवधारर्ा र ववचारहरू छर्न ?् यस्िो दे खखतछ कक मैले तिमीहरूका हृदय र

मर्नमा तिमीहरूलाई बबलकुल थाहा र्नभएको ववषयमा छलफल गरररहे को छु। िर म आशा गछुि
तिमीहरूले यस ववषयलाई मैले परमेश्वरको बारे मा भतर्ने कुरासिँग जोड्र्नेछौ, कुर्नै पतर्न ज्ञार्न,
मार्नवीय सांस्कृति वा अर्नस
्
बारे मा
ु तधार्नसिँग होइर्न। म परमेश्वरको बारे मा, परमेश्वर स्वयमको
मात्र कुरा गदै छु। यो तिमीहरूलाई मेरो सल्लाह हो। म तर्नन्श्चि छु कक तिमीहरू यो बुझ्छौ!

परमेश्वरले मार्नवजातिलाई धेरै थोक प्रदार्न गर्नुिभएको छ। म मातर्नसहरूले दे तर्न सतर्ने अथािि ्

तिर्नीहरूले अर्नुभव गर्नि सतर्ने कुराबाट सुरु गर्नेछु। यी थोकहरूलाई मातर्नसहरूले आफ्र्ना हृदयले
ग्रहर् गर्नि र बुझ्र्न सतछर्न ्। यसैले सविप्रथम, भौतिक सांसारको बारे मा छलफल गदै परमेश्वरले
मार्नवजातिको तर्नन्ति उपलब्ध गराउर्नुभएको कुराको बारे मा बिाउिँ दै सुरु गरौं।
१.हावा

सविप्रथम, मातर्नसले सास फेर्नि सकोस ् भर्नेर परमेश्वरले हावाको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो। हावा

मार्नवजातिले दै तर्नक रूपमा सतपकि गर्नि सतर्ने पदाथि हो र यो यस्िो कुरा हो जसमाथथ मार्नव

पल-पल तर्नभिर हुतछ, चाहे त्यो तिर्नीहरू सुिक
े ो समयमा र्नै ककर्न र्नहोस ्। परमेश्वरले सन्ृ ष्ट
गर्नुिभएको हावा मार्नवजातिको तर्नन्ति अत्यतिै महत्त्वपूर्ि छ: यो तिर्नीहरूको हरे क सास र जीवर्न
स्वयमको
् तर्नन्ति अत्यावश्यक छ। महसुस गर्नि मात्र सककर्ने र दे तर्न र्नसककर्ने यो पदाथि आफ्र्नो

सन्ृ ष्टका सबै थोकका तर्नन्ति परमेश्वरले हदर्नभ
ु एको पहहलो उपहार थथयो। िर हावाको सन्ृ ष्ट
गर्नुिभएपतछ मेरो काम सककयो भर्नेर के परमेश्वर रोककर्नुभयो? वा हावा कति सिर्न हुर्नुपछि भर्नेर
उहािँले ध्यार्न हदर्नुभयो? हावामा के-के कुराहरू हुर्नुपछि भर्नेर के उहािँले ध्यार्न हदर्नुभयो? (हो,

हदर्नुभयो।) हावालाई बर्नाउिँ दा परमेश्वरले के सोदै हुर्नुहुतथ्यो? परमेश्वरले हावा ककर्न बर्नाउर्नुभयो
र उहािँको कारर् के थथयो? मार्नवलाई हावा चाहहतछ—तिर्नीहरूले सास फेर्नुिपछि । पहहलो कुरा, हावाको
िर्नत्व मार्नव फोतसोको तर्नन्ति उपयुति हुर्नुपछि । कसैलाई हावाको िर्नत्व थाहा छ? वास्िवमा,
मातर्नसहरूले यस प्रश्र्नको जवाफ सङ्तया वा िथ्याङ्कमा हदर्नुपर्ने कुर्नै तर्नन्श्चि आवश्यकिा छै र्न

र वास्िवमा जवाफ जातर्नु त्यति आवश्यक छै र्न—सामातय जार्नकारी मात्र हुर्नु पयािप्ि छ। परमेश्वरले
मार्नव फोतसोले सास फेर्निको तर्नन्ति सबैभतदा उपयुति िर्नत्व भएको हावा बर्नाउर्नुभयो। अथािि ्,
उहािँले हावा बर्नाउर्नभ
ु यो िाकक सास फेदाि त्यो मार्नव शरीरमा सन्जलै पसोस ् र सास फेदाि त्यसले

शरीरलाई असर र्नगरोस ्। परमेश्वरले हावा बर्नाउिँ दा ध्यार्न हदर्नुभएका कुराहरू यी र्नै थथए। अब
हामी हावामा के-के हुतछर्न ् भर्नेर कुरा गछौं। यसमा मार्नवको तर्नन्ति ववषालु कुराहरू र्मर्सएको
हुिँदैर्न र यसले फोतसो वा शरीरको कुर्नै पतर्न अङ्गलाई र्नोतसार्न पुर्याउिँ दै र्न। परमेश्वरले यी सबै
कुरामा ध्यार्न पर्ु याउर्नु परे को थथयो। मार्नवले सास फेरे को हावा शरीरमा सन्जलै तछरोस ् र बाहहर
तर्नस्कोस ् अतर्न सास र्भत्र िार्नेपतछ हावार्भत्र भएका ित्त्वहरूको गुर् यस्िो ककर्समको होस ् कक
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त्यसले रगि र फोतसोमा र समग्रमा शरीरमा भएको बेकार हावा उथचि िररकाले पाचर्न हुर्न
सकोस ् भतर्ने कुरामा परमेश्वरले ध्यार्न हदर्नुपरे को थथयो। यसका अतिररति, हावामा कुर्नै पतर्न
ककर्समका ववषालु ित्त्वहरूको र्मसावट र्नहोस ् भतर्ने कुरामा पतर्न उहािँले ध्यार्न हदर्नप
ु रे को थथयो।

मैले यी दई
ु मार्नकहरूबारे तिमीहरूलाई बिाउर्नक
ु ो लक्ष्य तिमीहरूलाई कुर्नै तर्नन्श्चि ज्ञार्न हदर्नु

होइर्न, िर परमेश्वरले आफ्र्नो सन्ृ ष्टका हरे क थोक उहािँको आफ्र्नै सोच-ववचार अर्नुसार बर्नाउर्नुभयो
र उहािँले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको हरे क कुरा सबैभतदा असल छर्न ् भर्नेर तिमीहरूलाई दे खाउर्नको तर्नन्ति

हो। यसका अतिररति, हावामा भएको धल
ू ोको पररमार्; र पथ्
ु ा र धल
ू ोको
ृ वीमा भएको बालव

पररमार्; यसका साथै आकाशदे खख पथ्
ृ वीमा झर्ने धूलोको पररमार्को सतदभिमा भतदा—यी कुराहरूको
व्यवस्थापर्न गर्ने, तिर्नीहरूलाई हटाउर्ने वा तिर्नीहरूलाई ववभाजर्न गर्ने पतर्न परमेश्वरका आफ्र्नै
िररकाहरू छर्न ्। केही पररमार्को धूलो भए िापतर्न त्यसले मातर्नसको शरीरलाई हार्नी र्नपुर्याउर्ने

वा मातर्नसको सास फेर्ने कायिलाई खिरा र्नपुर्याउर्ने िररकाले परमेश्वरले बर्नाउर्नुभएको छ र उहािँले
धूलोका कर्हरूलाई शरीरलाई हार्नी र्नहुर्ने ककर्समले बर्नाउर्नुभएको छ। के परमेश्वरले गर्नुिभएको
हावाको सन्ृ ष्ट रहस्यमय छै र्न र? के यो उहािँको मुखबाट हावाको सास फुतर्नु जस्िो सामातय कुरा

थथयो? (थथएर्न।) उहािँले सबैभतदा सामातय कुराको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा पतर्न परमेश्वरको रहस्य, उहािँको
मर्नको कायि गर्ने शैली र उहािँको सोर्ने िररका र उहािँको बुद्थध, सबै कुरा समावेश थथयो भतर्ने
स्पष्ट दे खखतछ। के परमेश्वर व्यावहाररक हुर्नह
ु ु तर्न? (हो, उहािँ हुर्नह
ु ु तछ।) यसको अथि यही हो कक
सामातय कुराहरूको सन्ृ ष्ट गदाि पतर्न परमेश्वरले मार्नवजातिको बारे मा सोथचरहर्नुभएको थथयो।
पहहलो कुरा, मार्नवले सास फेर्ने हावा सफा छ र यसमा र्मर्सएका कुराहरू मार्नवलाई सास फेर्निको

तर्नन्ति उपयुति छर्न ्, ववषालु र मार्नवलाई हार्नी पुर्याउर्ने ककर्समका छै र्नर्न ्; त्यसरी र्नै हावाको
िर्नत्व पतर्न मातर्नसलाई सास फेर्निको तर्नन्ति उपयत
ु ि छ। मातर्नसले तर्नरतिर सास र्लर्ने र छोड्र्ने
यो हावा मार्नव शरीर, मार्नव दे हको तर्नन्ति आवश्यक छ। यसैले मातर्नसले स्वितत्र भएर अवरोध

र थचतिाववर्ना र्नै सास फेर्नि सतछ। यसैले तिर्नीहरूले सामातय रूपमा सास फेर्नि सतछर्न ्। परमेश्वरले
सुरुमा सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको कुरा हावा र्नै हो, अतर्न यो मार्नव स्वास-प्रश्वासको तर्नन्ति अपररहायि छ।
२.तापक्रम
हामीले छलफल गर्ने दोस्रो कुरा िापक्रम हो। िापक्रम के हो भतर्ने कुरा सबैलाई थाहा छ।

िापक्रम मार्नव अन्स्ित्वको तर्नन्ति चाहहर्ने सुहाउिँ दो वािावरर्को लाथग आवश्यक कुरो हो।
उदाहरर्को लाथग, यहद िापक्रम धेरै उच अथािि ् मार्नौँ िापक्रम चालीस डडग्री से न्ल्सयसभतदा
माथथ छ भर्ने के यसले मार्नवलाई धेरै कमजोर बर्नाउर्ने थथएर्न र? के मार्नव यस्िो पररन्स्थतिमा

न्जउर्नु थकाइ लाग्दो कुरा हुर्ने थथएर्न र? अतर्न यहद िापक्रम अति तर्नतर्न थथयो भर्ने के हुर्नेथथयो।
मार्नौँ िापक्रम ऋर्ात्मक चालीस डडग्री सेन्ल्सयस पुग्यो—मार्नवले यस्िो पररन्स्थतिलाई पतर्न सामर्ना

गर्नि सतदै र्न। यसैले, िापक्रमको दायरा मार्नव शरीर अर्नुकूल हुर्ने गरी, िापक्रमको दायरा र्मलाउर्ने
कुरामा परमेश्वरले ववशेष ध्यार्न हदर्नभ
ु यो, जर्न
ु लगभग ऋर्ात्मक िीस डडग्री सेन्ल्सयस र चालीस
डडग्री सेन्ल्सयसको बीचमा पछि । उत्तरदे खख दक्षक्षर्सतमका भूभागहरूको िापक्रमहरू मूलभूि रूपमा
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यही दायरामा पछि र्न ्। धेरै ठतडा क्षेत्रहरूको िापक्रम ऋर्ात्मक पचास वा साठी डडग्री सेन्ल्सयसमा

झर्नि सतछ। परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई यस्िा क्षेत्रहरूमा बसाउर्नुहुतर्न। त्यसो भए यी बरकफला
क्षेत्रहरू ककर्न अन्स्ित्वमा छर्न ्? परमेश्वरसिँग उहािँको आफ्र्नै बद्
ु थध छ र यसका तर्नन्ति उहािँका
आफ्र्नै अर्भप्रायहरू छर्न ्। उहािँले ििँलाई िी ठाउिँ हरूको र्नन्जक जार्न हदर्नुहुर्नेथथएर्न। धेरै िािा र धेरै
थचसा ठाउिँ हरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा हदर्नुभएको छ, अथािि ् परमेश्वरले मातर्नसलाई त्यहािँ बसोबास

गराउर्ने योजर्ना बर्नाउर्नुभएर्न। यी ठाउिँ हरू मार्नवजातिका तर्नन्ति होइर्नर्न ्। िर परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा
यस्िा ठाउिँ हरूलाई अन्स्ित्वमा ककर्न ल्याउर्नभ
ु यो? यहद यी ठाउिँ हरूमा परमेश्वरले मातर्नसहरूलाई

बसोबास गराउर्नुहुतर्न वा मातर्नसहरू बािँदै र्नर्न ् पतर्न भर्ने परमेश्वरले ककर्न िी ठाउिँ हरूको सन्ृ ष्ट
गर्नुिभयो। परमेश्वरको बुद्थध यहीँ छ। त्यो हो, परमेश्वरले मार्नव जीववि रहर्ने वािावरर्को
िापक्रमको दायरा उथचि िवरले अडङ्कि गर्नुिभएको छ। यहािँ प्राकृतिक तर्नयमले पतर्न काम गछि ।
परमेश्वरले िापक्रमलाई कायम रातर्न र तर्नयतत्रर् गर्नि केही कुराहरूको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो। तिर्नीहरू

के हुर्न ् ि? सबैभतदा पहहलो, सूयिले मातर्नसहरूलाई तयार्नो पाछि , िर यो तयार्नोपर्न अत्यतिै धेरै
भयो भर्ने मातर्नसहरूले सहर्न सतछर्न ् र? के कुर्नै व्यन्तिले सय
ू िमा पुग्र्ने हहतमि गछि ? सूयिसतम
पुग्र्ने कुर्नै वैज्ञातर्नक उपकरर् पथ्
ृ वीमा छ? (छै र्न।) ककर्न छै र्न? सूयि अत्यतिै िािो छ। त्यसको

धेरै र्नन्जक जार्ने कुर्नै पतर्न कुरा पग्लतछ। यसैले, परमेश्वरले ववशेषगरी मार्नवजातिमाथथको सूयिको
उचाइ र त्यसको दरू ीलाई आफ्र्नो सावधार्नीपव
ू िक गर्र्ना र आफ्र्नो मापदण्डअर्नस
ु ार तर्नधािरर् गर्ने

काम गर्नुिभयो। त्यसपतछ, पथ्
ृ वीका दक्षक्षर्ी र उत्तरी ध्रुव तर्नधािरर् गर्नुिभयो। यी क्षेत्रहरू पूर्ि रूपमा
जमेका र हहउिँ ले ढाककएका छर्न ्। के मार्नवजाति हहउिँ ले ढाककएको क्षेत्रमा बस्र्नसतछ? के यी क्षेत्रहरू
मार्नव अन्स्ित्वका तर्नन्ति उपयुति छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) मातर्नसहरू यी ठाउिँ हरूमा जािँदैर्नर्न ् ककर्नकक

बािँर्नको तर्नन्ति यी ठाउिँ हरू उपयत
ु ि छै र्नर्न ्। मातर्नसहरू दक्षक्षर्ी र उत्तरी ध्रव
ु मा र्नजार्ने हुर्नाले
तिर्नका हहम र्नदीहरू सांरक्षक्षि छर्न ् र तिर्नले िापक्रम तर्नयतत्रर् गर्ने आफ्र्ना उद्दे श्यअर्नुसार काम
गर्नि सतछर्न ्। तिमीहरूले बुझ्यौ, होइर्न ि? यहद दक्षक्षर्ी ध्रुव र उत्तरी ध्रुव र्नहुर्ने हो भर्ने सूयिको
तर्नरतिर िापले पथ्
ु कुराहरूबाट मात्र
ृ वीका मातर्नसहरूलाई र्नष्ट पार्नेथथयो। िर के परमेश्वरले यी दई
िापक्रमलाई मार्नव अन्स्ित्वको दायरार्भत्र रातर्नुहुतछ? होइर्न। सूयिको िापलाई सोस्र्ने मैदार्नका
िािँस, ववर्भतर्न ककर्समका रूखहरू, वर्नका सबै ककर्समका बोट बबरुवाहरू जस्िा सबै ककर्समका

जीववि प्रार्ीहरू छर्न ्, जसले सूयिको िापीय ऊजािलाई िटस्थ बर्नाइ मार्नवजाति बस्र्ने वािावरर्को
िापक्रमलाई तर्नयतत्रर् गछि । र्नदी र िालहरू जस्िा पार्नीका स्रोिहरू पतर्न छर्न ्। र्नदी र िालहरूले

ओगट्र्ने क्षेत्रलाई कसैले पतर्न िय गदै र्न। पथ्
ृ वीमा कति पार्नी छ भतर्ने कुरालाई कसैले पतर्न
तर्नयतत्रर् गर्नि सतदै र्न, र्न ि पार्नीको बहाव, त्यसको वहावको हदशा, त्यसको पररमार् वा त्यसको
गतिलाई र्नै कसैले तर्नयतत्रर् गर्नि सतछ। परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। जर्मर्नको पार्नीदे खख र्लएर
र्नदे खखर्ने र्नदीहरू र जर्मर्नमाथथका िालहरू लगायि पार्नीका यी ववववध स्रोिहरूले मातर्नस बस्र्ने

वािावरर्को िापक्रमको तर्नयतत्रर् गर्नि सतछ। पार्नीका स्रोिहरू बाहे क पविि , समथर भूभाग, िाटी

र र्समसारहरू जस्िा ववर्भतर्न ककर्समका भौगोर्लक स्वरूपहरू पतर्न छर्न ्, िी सबैले आफ्र्ना
भौगोर्लक दायरा र क्षेत्रको अर्नप
ु ािअर्नस
ु ार केही हदसतम िापक्रमको तर्नयतत्रर् गछि र्न ्। उदाहरर्को
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लाथग, यहद एउटा पवििको पररथध एक हजार ककलोर्मटर छ भर्ने उति एक हजार ककलोर्मटरले

एक हजार ककलोर्मटर बराबरको उपयोथगिाको योगदार्न हदतछ। परमेश्वरले पथ्
ृ वीमा कति वटा

पविि शङ्
ु यो, यो परमेश्वरले ववचार गर्निभ
ु एको सङ्तया हो। अको
ृ खला र िाटीहरू सन्ृ ष्ट गर्निभ

शब्दमा भतदा, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका हरे क थोकको अन्स्ित्वका पछाडड एउटा कथा छ र
हरे क थोकमा परमेश्वरको बुद्थध र योजर्ना छ। उदाहरर्को तर्नन्ति वर्न-जङ्गल र ववववध ककर्समका

सबै वर्नस्पतिलाई र्लऔां—तिर्नीहरू अन्स्ित्वमा आउर्ने र वद्
ृ थध हुर्ने दायरा र क्षेत्रको सीमा कुर्नै
पतर्न मार्नवको तर्नयतत्रर्भतदा बाहहर छ र यी कुराहरूको बारे मा कसैले केही भतर्न पाउिँ दै र्न। यसैगरी,
तिर्नले कति पार्नी सोस्छर्न ् भतर्ने कुरा कुर्नै मार्नवले तर्नयतत्रर् गर्नि सतदै र्न, र्न ि तिर्नले सूयिबाट

कति िापीय ऊजाि सोस्छर्न ् भतर्ने कुरा र्नै तर्नयतत्रर् गर्नि सतछ। यी सबै थोक परमेश्वरले यावि ्
थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा बर्नाउर्नुभएको योजर्नाको दायरार्भत्र पछि र्न ्।
सबै कुरामा परमेश्वरले सावधार्नीपूविक योजर्ना, ववचार र प्रबतध गर्नुिभएको कारर्ले मात्र
मातर्नस यस्िो उथचि िापक्रम भएको वािावरर्मा बस्र्न सतछ। यसैले, मातर्नसले आफ्र्ना आिँखाले

दे तर्ने हरे क कुरा, उदाहरर्को लाथग सूयि, मातर्नसले प्रायजसो सुतर्ने गरे का दक्षक्षर्ी र उत्तरी ध्रुवका
साथै, जर्मर्नमा र त्यसमुतर्न बस्र्ने िथा पार्नीमा बस्र्ने ववववध प्रकारका जीववि प्रार्ीहरू, र वर्न-

जङ्गल र अतय प्रकारका वर्नस्पति र पार्नीका स्रोिहरूद्वारा ढाककएका ठाउिँ को पररमार्, ववववध

प्रकारका पार्नीका भागहरू, समद्र
ु ी पार्नी र सफा पार्नीका पररमार्हरू र ववर्भतर्न ककर्समका भौगोर्लक
वािावरर्हरू—मातर्नसको अन्स्ित्वको तर्नन्ति सामातय िापक्रम कायम रातर्न परमेश्वरले यी सबै
कुराको प्रयोग गर्नुिहुतछ। यो तर्नरपेक्ष छ। परमेश्वरले यो सबैको बारे मा गहर्न िररकाले सोर्नुभएको
कारर्ले मात्र मातर्नस यस्िो सुहाउिँ दो िापक्रम भएको वािावरर्मा न्जउर्न सकेको छ। यो धेरै थचसो

पतर्न हुर्नु हुिँदैर्न, धेरै िािो पतर्न हुर्नु हुिँदैर्न: धेरै िािा ठाउिँ हरू, जहािँको िापक्रम मार्नव शरीरले
अर्नुकूल गर्नि सतर्नेभतदा धेरै छ, िी ठाउिँ हरू तर्नश्चय र्नै परमेश्वरले तिमीहरूका तर्नन्ति

छुट्याउर्नुभएको होइर्न। िापक्रम अत्यतिै तयूर्न भएको अत्यतिै थचसा ठाउिँ हरूमा पुगेपतछ मार्नव
केही र्मर्नेटमा र्नै पूर्ि रूपमा जतछर्न ्, जसले गदाि तिर्नीहरू बोल्र्न सतदै र्नर्न ्, तिर्नीहरूको मन्स्िष्क
जतछ, तिर्नीहरूले सोर्न सतदै र्नर्न ् र तिर्नीहरू चािँडै तर्नसार्सतछर्न ्—यस्िा ठाउिँ हरूलाई पतर्न परमेश्वरले
मार्नवजातिको लाथग छुट्याउर्नभ
ु एको छै र्न। मार्नवले जस्िोसक
ु ै ककर्समको अर्नस
ु तधार्न गर्नि चाहे

िापतर्न, तिर्नीहरूले र्नवीर्न काम गर्नि वा यस्िा सीमाहरूलाई िोड्र्न खोजे िापतर्न—मातर्नसहरूसिँग
जस्िोसुकै ववचारहरू भए िापतर्न, तिर्नीहरू मार्नव शरीरले अर्नुकूल गर्नि सतर्ने सीमाहरूलाई र्नाघ्र्न
सतर्नेछैर्नर्न ्। मातर्नसको तर्नन्ति परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका यी सीमाहरूलाई तिर्नीहरूले कदावप
त्याग्र्न सतर्नेछैर्नर्न ्। ककर्नभर्ने परमेश्वरले मार्नवजातिलाई सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एको हो र मार्नव शरीरले

अर्नुकूल गर्नि सतर्ने िापक्रम परमेश्वरलाई थाहा छ। िर मार्नव आफैलाई थाहा छै र्न। मार्नवलाई
थाहा छै र्न भर्नेर म ककर्न भतछु। मार्नवले कस्िा मूखि कुराहरू गरे का छर्न ्? के धेरै मातर्नसहरूले

उत्तरी र दक्षक्षर्ी ध्रुवलाई तर्नरतिर चुर्नौिी हदर्ने प्रयास गरे का छै र्नर्न ् र? यस्िा मातर्नसहरूले सधैँ
िी ठाउिँ हरूमा गएर जर्मर्नलाई कब्जा गर्ने चाहर्ना गरे का छर्न ,् िाकक तिर्नीहरूले त्यहािँ जरा गाड्र्न

सकूर्न ्। त्यो तर्नरथिक कायि हुर्नेछ। यहद िैँले पर्
ू ि रूपले ध्रव
ु तधार्न गरे को छस ् भर्ने पतर्न,
ु हरूको अर्नस
2182

िैँले त्यसपतछ के गछि स ् र? यहद ििँ उति िापक्रममा अर्नुकूल हुर्न सतछस ् र त्यहािँ बस्र्न सक्षम
भइस ् भर्ने पतर्न, यहद िैँले दक्षक्षर्ी र उत्तरी ध्रव
ु हरूको वििमार्न वािावरर् “सुधार गररस ्” भर्ने, के
यसले कुर्नै पतर्न िररकाले मार्नवजातिलाई फाइदा पर्ु याउिँ छ र? मार्नवजातिसिँग ऊ बािँर्न सतर्ने
वािावरर् छ, िापतर्न मातर्नसहरू चुपचाप र अधीर्निामा बस्दै र्नर्न ्, िर बरु आफू बािँर्न र्नसतर्ने

ठाउिँ हरूमा जार्ने जोखखम उठाउर्न जोड हदतछर्न ्। यसको अथि के हो? तिर्नीहरूलाई यस्िो सुहाउिँ दो
िापक्रमको जीवर्नदे खख तयास्रो लागेको छ र तिर्नीहरू अधीर भएका छर्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले अति र्नै

धेरै आर्शषहरू प्राप्ि गरे का छर्न ्। त्यसबाहे क, जीवर्नको लाथग हदइएको यो तर्नयर्मि वािावरर्लाई

मार्नवजातिले लगभग पूर्ि रूपमा र्नष्ट गररसकेको छ, यसैले अब दक्षक्षर्ी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवमा गएर

अझ धेरै क्षति गर्नि वा “र्नयािँ बाटो बर्नाउर्ने” कुर्नै िररका पत्ता लगाउर्ने केही प्रकारको “अर्भयार्न”
को खोजी गर्नि सककतछ भतर्ने तिर्नीहरूलाई लाग्छ। के यो मूखििा होइर्न र? भतर्नुको िात्पयि,
परमेश्वरले तिर्नीहरूका तर्नन्ति सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको सुतदर िरलाई यस मार्नवजातिले तिर्नीहरूका पुखाि
शैिार्नको र्नेित्ृ वमा लापबािही र स्वेछाचारी िररकाले र्नष्ट गदै एकपतछ अको गदै तर्नरतिर

मूखििापूर्ि काम गछि । यो शैिार्नको काम हो। यसबाहे क, पथ्
ृ वीमा मार्नवजातिको अन्स्ित्व केही
हदसतम खिरामा परे को दे खेर, धेरै मातर्नसहरूले चतद्रमामा गएर बािँर्ने उपाय स्थावपि गर्ने चाहर्ना

गदै त्यहािँ जार्ने उपायहरूको खोजी गछि र्न ्। िर अतििः चतद्रमामा अन्तसजर्नको अभाव छ। के
मार्नवजाति अन्तसजर्नववर्ना बािँर्न सतछ? चतद्रमामा अन्तसजर्नको अभाव भएको कारर् मातर्नस
त्यस ठाउिँ मा बस्र्न सतदै र्न, िापतर्न मातर्नस त्यहािँ जार्ने चाहर्नामा दृढ छ। यस्िो व्यवहारलाई के

भतर्ने? यो पतर्न आत्म-ववर्नाश हो, होइर्न र? चतद्रमा हावाववर्नाको स्थार्न हो र यसको िापक्रम
मार्नव अन्स्ित्वको तर्नन्ति सुहाउिँ दो छै र्न—यसैले, यो परमेश्वरले मातर्नसको तर्नन्ति छुट्याउर्नुभएको
ठाउिँ होइर्न।

अहहलेको हाम्रो ववषय, अथािि ् िापक्रम मातर्नसहरूले आफ्र्नो दै तर्नक जीवर्नमा सामर्ना गर्ने कुरा

हो। िापक्रम सबै मार्नव शरीरले अर्नुभव गर्ने कुरा हो, िर िापक्रमको सुरुवाि कसरी भयो वा
मार्नव अन्स्ित्वको तर्नन्ति सुहाउिँ दो हुर्नेगरर यसको तर्नयतत्रर् कसले गछि भर्नेर कसैले सोदै र्न।

अहहले हामी यही कुरा र्सककरहे का छौँ। के यसर्भत्र परमेश्वरको बुद्थध छ? के यसर्भत्र परमेश्वरको

कायि छ? (छ।) परमेश्वरले मार्नव अन्स्ित्वको तर्नन्ति सह
ु ाउिँ दो िापक्रमसहहिको वािावरर् सन्ृ ष्ट
गर्नुिभयो भतर्ने कुरामा ववचार गदाि, के यो सबै थोकको तर्नन्ति उपलब्ध गराउर्ने परमेश्वरका
िररकाहरूमध्ये एउटा होइर्न र? (हो।) यो एउटा िररका हो।
३.ध्वनि
िेस्रो कुरा के हो? यो पतर्न मार्नव अन्स्ित्वको सामातय वािावरर्को तर्नन्ति आवश्यक हहस्सा

हो, जसको तर्नन्ति परमेश्वरले सबै थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा बतदोबस्ि गर्नुिपरे को थथयो। यो परमेश्वर

र हरे क मार्नवजातिको तर्नन्ति अत्यतिै महत्त्वपूर्ि कुरा हो। यहद परमेश्वरले यस कुराको बतदोबस्ि

र्नगर्निभ
ु एको भए, यसले मार्नवजातिको अन्स्ित्वलाई धेरै बाधा हदर्नेथथयो, अथािि ् यसले मातर्नसको
जीवर्न र उसको दे हको शरीरलाई यति धेरै प्रभाव पार्नेथथयो कक त्यस्िो वािावरर्मा मार्नवजाति
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बािँर्न सतर्नेथथएर्न। त्यस्िो वािावरर्मा कुर्नै पतर्न जीववि प्रार्ी बािँर्न सतर्नेथथएर्न भर्नेर भतर्न

सककतछ। त्यसैले, मैले बिाइरहे को यो कुरा के हो ि? म ध्वतर्नको बारे मा कुरा गरररहे को छु।
परमेश्वरले हरे क थोकको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो र हरे क कुरा परमेश्वरको हािर्भत्र न्जउिँ छर्न ्। परमेश्वरका
सन्ृ ष्टका सबै थोक उहािँका र्नजरमा जीववि रहतछर्न ् र तर्नरतिर चलायमार्न हुतछर्न ्। मैले यसो
भतर्नुको िात्पयि के हो भर्ने, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका हरे क कुराहरूको अन्स्ित्वको मूल्य र अथि
छ; अथािि ् हरे क थोकको अन्स्ित्वको महत्त्व छ। परमेश्वरको र्नजरमा, हरे क थोक जीववि छर्न ्, र

सबै थोक जीववि हुर्नाले, िी सबैले ध्वतर्न तर्नकाल्छर्न ्। उदाहरर्को तर्नन्ति, पथ्
ृ वी तर्नरतिर िर्ु मरहे को
छ, सूयि तर्नरतिर िुर्मरहे को छ र चतद्रमा पतर्न तर्नरतिर िुर्मरहे को छ। हरे क थोक वद्
ृ थध हुतछर्न ्,
बढ्छर्न ् र चल्छर्न ्, तिर्नीहरूले तर्नरतिर ध्वतर्न तर्नकार्लरहे का हुतछर्न ्। पथ्
ृ वीमा अन्स्ित्वमा रहर्ने
परमेश्वरका सन्ृ ष्टका यी सबै थोक तर्नरतिर वद्
ृ थध हुर्ने, ववकास हुर्ने र चलायमार्न हुर्ने गछि र्न ्।

उदाहरर्को तर्नन्ति, पवििहरूका जगहरू चर्लरहे का र सरररहे का छर्न ् र समुद्रका गहहराइका सबै
जीववि प्रार्ीहरू पौडडरहे का र चर्लरहे का छर्न ्। यसको अथि के हो भर्ने, परमेश्वरको र्नजरमा सबै

थोक स्थावपि ढािँचाअर्नुसार अटुट रूपमा, तर्नरतिर चर्लरहे का छर्न ्। यसैले, यी सबै अतधकारमा

वद्
ृ थध र ववकास हुर्ने र गुप्िमा चल्र्ने कुराहरूले केलाई अन्स्ित्वमा ल्याउिँ छ? ध्वतर्न—ठूला,
शन्तिशाली ध्वतर्नहरू। पथ्
ृ वी ग्रहभतदा बाहहर, सबै ककर्समका ग्रहहरू तर्नरतिर चर्लरहे का छर्न ् र
यी ग्रहहरूमा भएका जीववि प्रार्ी र जीवहरू तर्नरतिर वद्
ृ थध हुर्ने, ववकास हुर्ने र चल्र्ने गरररहे का
छर्न ्। यसथि, जीवर्न भएका र जीवर्न र्नभएका सबै थोक परमेश्वरको र्नजरमा अगाडड बहढरहे का

छर्न ् र यस दौरार्नमा तिर्नीहरू सबैले ध्वतर्न उत्पादर्न गरररहे का छर्न ्। परमेश्वरले यी ध्वतर्नहरूको

तर्नन्ति पतर्न बतदोबस्ि गर्नुिभएको छ र उहािँले यसो गर्नुिको पछाडडको कारर् बारे तिमीहरूलाई

पहहले र्नै थाहा छ भतर्ने मलाई ववश्वास छ, होइर्न ि? जब ििँ कुर्नै हवाई जहाजको र्नन्जक जातछस ्,
त्यसको इन्तजर्नको गजिर्नले ििँलाई कस्िो असर पाछि ? यहद ििँ लामो समयसतम त्यसको र्नन्जक
बर्सस ् भर्ने िेरा कार्नहरू बहहरा हुतछर्न ्। के िेरो हृदयले त्यस्िो कष्टप्रद अर्नुभूतिलाई सहर्न सतछ?
कमजोर हृदय भएका केही मातर्नसहरूले यसो गर्नि सतदै र्नर्न ्। अवश्य र्नै , बर्लया हृदय भएकाहरूले
पतर्न लामो समयसतम यसलाई सहर्न सतदै र्नर्न ्। भतर्नुको िात्पयि, चाहे यो कार्न होस ् या हृदय

होस ्, ध्वतर्नको असर हरे क मार्नवजातिको तर्नन्ति अत्यतिै महत्त्वपर्
ू ि हुतछ र धेरै ठूला ध्वतर्नहरूले
मातर्नसहरूलाई असर पुर्याउिँ छर्न ्। यसैले, परमेश्वरले सबै थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा र पतछ तिर्नीहरूले

सामातय रूपले कायि गर्नि सुरु गरे पतछ, चलायमार्न हुर्ने सबै थोकको आवाज, अथािि ् यी आवाजहरूका
तर्नन्ति परमेश्वरले उथचि प्रबतध गर्नुिभयो। मार्नवजातिको तर्नन्ति वािावरर्को सन्ृ ष्ट गर्ने क्रममा,
परमेश्वरले ध्यार्न हदर्नप
ु रे को कुरामध्ये एउटा यो पतर्न हो।

सविप्रथम ि, पथ्
ृ वीको सिहमाथथको वायुमण्डलको उचाइले पतर्न ध्वतर्नलाई प्रभाव पाछि । यसका

अतिररति, माटोमा भएका खाली ठाउिँ हरूले पतर्न ध्वतर्नलाई हे रफेर गछि र्न ् र प्रभाव पाछि र्न ्। त्यसपतछ

ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरूको सांगमले पतर्न ध्वतर्नलाई प्रभाव पाछि र्न ्। भतर्नुको िात्पयि, केही

ध्वतर्नहरूलाई हटाउर्नको तर्नन्ति परमेश्वरले तर्नन्श्चि ववथधहरूको प्रयोग गर्नुिहुतछ, िाकक मार्नव
आफ्र्ना कार्न र हृदयले सहर्न सतर्ने वािावरर्मा बािँर्न सकोस ्। र्नत्रिा, मार्नवजातिको जीवर्नमा
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ठूलो बाधा बर्नेर अतर्न तिर्नीहरूको तर्नन्ति गतभीर समस्या उत्पतर्न गरे र ध्वतर्नले मार्नवजातिको

अन्स्ित्वमा ठूलो बाधा प्रस्िुि गछि र्न ्। यसको अथि के हो भर्ने जर्मर्न, वायुमण्डल र ववर्भत र्न
ककर्समका भौगोर्लक वािावरर्को सन्ृ ष्ट गर्ने क्रममा परमेश्वरले ववशेष ध्यार्न हदर्नभ
ु यो र यी

हरे कमा परमेश्वरको बुद्थध सामेल छ। यस सतबतधी मार्नवजातिको बुझाई धेरै ववस्िि
ृ हुर्नु
आवश्यक छै र्न—तयर्नमा परमेश्वरका कायिहरू समावेश छर्न ् भतर्ने कुरा जातर्नु मातर्नसहरूको तर्नन्ति
प्रयािप्ि छ। अब तिमीहरूले मलाई भर्न, ध्वतर्नलाई मापर्न गरे र मार्नवजातिको बािँर्ने वािावरर् र
तिर्नीहरूको सामातय जीवर्नलाई कायम गर्निको तर्नन्ति परमेश्वरले गर्निभ
ु एको यो काम आवश्यक

थथयो? (हो, थथयो।) यो काम अत्यावश्यक थथयो, त्यसकारर्, यस दृन्ष्टकोर्ले हे दाि, के परमेश्वरले
सबै थोकलाई उपलब्ध गराउर्नको तर्नन्ति यो कामको प्रयोग गर्नुिभयो भर्नेर भतर्न सककतछ?

परमेश्वरले मार्नवजातिको प्रावधार्नको तर्नन्ति यस्िो शाति वािावरर्को सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो िाकक
मार्नव शरीर सामातय िवरले कुर्नै बाधाको सामर्ना र्नगरी यसर्भत्र बािँर्न सकोस ् र मार्नवजाति

सामातय िवरले अन्स्ित्वमा रहर्न र न्जउर्न सकोस ्। त्यसो भए, के परमेश्वरले मार्नवजातिलाई

उपलब्ध गराउर्नुहुर्ने िररकाहरूमध्ये एउटा यही होइर्न र? के यो परमेश्वरले गर्नुिभएको अत्यतिै

महत्त्वपूर्ि कुरा थथएर्न? (थथयो।) यसको तर्नकै ठूलो आवश्यकिा थथयो। त्यसैले तिमीहरूले यसलाई
कसरी बुझ्यौ? यो परमेश्वरको कायि हो भतर्ने कुरालाई तिमीहरूले महसुस गर्नि र्नसके िापतर्न वा

त्यस बेला परमेश्वरले यसो गर्निभ
ु एको हो भर्नेर तिमीहरूलाई थाहा र्नभए पतर्न, के परमेश्वरले यो

कुरा गर्नुि आवश्यक थथयो भतर्ने कुरालाई तिमीहरूले अझै पतर्न महसुस गर्नि सतछौ? के तिमीहरूले

परमेश्वरको बुद्थध र उहािँले यसमा लगाउर्नुभएको वास्िा र सोचलाई महसुस गर्नि सतछौ? (हो,
हामी सतछौं।) यहद तिमीहरू यसलाई महसुस गर्नि सतछौ भर्ने, यो र्नै पयािप्ि छ। परमेश्वरले

आफ्र्ना सन्ृ ष्टका थोकहरूमाझ धेरै कायि गर्निुभएको छ जर्न
ु मातर्नसहरूले र्न ि महसस
ु गर्नि सतछर्न ्
र्न ि दे तर्न र्नै सतछर्न ्। तिमीहरूलाई परमेश्वरका कायिहरूको बारे मा जार्नकारी हदर्नलाई मैले यो

कुरा उठाएको हुिँ, िाकक तिमीहरूले परमेश्वरलाई थचतर्न सक। तिमीहरूलाई परमेश्वरको बारे मा
जातर्न र बुझ्र्नका तर्नन्ति राम्ररी सक्षम िुल्याउर्न सतर्ने सङ्केिहरू तयर्नै हुर्न ्।
४.ज्योनत
चौथो कुरा मातर्नसहरूका आिँखासिँग सतबन्तधि छ: ज्जयोति। यो पतर्न धेरै महत्त्वपूर्ि छ। जब

िैँले चन्तकलो ज्जयोति दे तछस ्, र त्यसको चमक तर्नन्श्चि शन्तिमा पुगेपतछ, त्यसले मार्नव

आिँखालाई अतधो िुल्याउर्न सतछ। आखखरमा, मार्नव आिँखा दे हका आिँखा र्न हुर्न ्। आिँखाले जलर्नलाई
सहर्न सतदै र्नर्न ्। के कसैले सय
ू िलाई र्सधा हे र्नि सतछ? केही मातर्नसहरूले यसो गर्ने प्रयास गरे र

यहद तिर्नीहरूले िाममा लगाउर्ने चस्मा लगाएका छर्न ् भर्ने ि यसले ठीकै काम गछि —िर त्यसको
तर्नन्ति केही साधर्नको प्रयोग गर्नुि आवश्यक हुतछ। साधर्नहरूववर्ना, मातर्नसका र्नाङ्गा आिँखासिँग
सूयिको सामर्ना गर्ने र त्यसलाई र्सधा हे र्ने क्षमिा छै र्न। िैपतर्न, मार्नवजातिलाई ज्जयोति हदर्न

परमेश्वरले सय
ू िको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो, यो ज्जयोति पतर्न उहािँले वास्िाको साथ बर्नाउर्नभ
ु यो। परमेश्वरले

सामातय िवरले सूयिको सन्ृ ष्ट गरे र, त्यसलाई राखी छोडेर, त्यसलाई बेवास्िा गर्नुिभएर्न; परमेश्वरले
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यसरी काम गर्नुिहुतर्न। उहािँ आफ्र्ना कायिहरूमा धेरै होर्सयार हुर्नुहुतछ, र तिर्नको बारे मा पूर्ि
सावधार्नीका साथ सोर्नुहुतछ। परमेश्वरले मार्नवजातिले दे तर्न सकूर्न ् भर्नेर आिँखाको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो

र मातर्नसले कुर्नै कुराहरूलाई दे तर्नको तर्नन्ति ज्जयोतिको मापदण्ड पतर्न पहहले र्नै िोतर्नुभयो। ज्जयोति

धेरै मधुरो भएको भए पतर्न राम्रो हुर्नेथथएर्न। अिँध्यारोमा मातर्नसहरूले आफ्र्ना अगाडडका आफ्र्नै
औँलाहरू दे तर्न सतदै र्नर्न ्, तिर्नीहरूका आिँखाले आफ्र्ना कायि गुमाउिँ छर्न ् र तिर्नले काम गदै र्नर्न ्। िर
धेरै चन्तकलो ज्जयोतिले पतर्न मातर्नसहरूलाई त्यति र्नै दे तर्न र्नसतर्ने बर्नाउिँ छ, ककर्नकक चमक सहर्न

र्नसककर्ने हुतछ। यसैले, परमेश्वरले मार्नवजातिको अन्स्ित्वको वािावरर्मा मार्नव आिँखाको तर्नन्ति
उथचि पररमार्को अथािि ् मातर्नसहरूको आिँखाको कायि गुमाउर्न लगाउर्ने होइर्न, िर आिँखालाई हार्नी

र्नपुर्याउर्ने वा र्नष्ट र्नगर्ने ज्जयोतिको प्रबतध गर्नुिभएको छ। यसैले परमेश्वरले सूयि र पथ्
ृ वी वररपरर
बादलका िहहरू थप्र्नुभयो र मातर्नसहरूका आिँखा र छालालाई हार्नी पुर्याउर्ने ज्जयोतिलाई हावाको
िर्नत्वले छातछर्न ्—यी सुहाउिँ दो पररमार्मा छर्न ्। यसका अतिररति, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका

पथ्
ृ वीका रङहरूले सूयिको ज्जयोति र अतय प्रकारका ज्जयोतिहरूलाई परावििर्न गछि र्न ् र तिर्नले मार्नव

आिँखा अर्नुकूल र्नभएका अत्यतिै चन्तकला ज्जयोतिलाई हटाउर्न सतछर्न ्। यसैले, मातर्नसहरू बाहहर
हहिँड्र्न र िाममा लगाउर्ने अत्यतिै गाढा चस्मा तर्नरतिर र्नलगाई आफ्र्नो जीवर्न अगाडड बढाउर्न
सक्षम छर्न ्। सामातय पररन्स्थतिमा मार्नव आिँखाले ज्जयोतिद्वारा प्रभाववि र्नभई आफ्र्ना दृन्ष्ट

क्षेत्रर्भत्रको कुरालाई दे तर्न सतछर्न ्। भतर्नुको िात्पयि, ज्जयोति अत्यतिै चन्तकलो वा धेरै मधरु ो भयो
भर्ने पतर्न राम्रो हुिँदैर्न। यहद धेरै मधुरो भयो भर्ने मातर्नसका आिँखामा क्षति पुग्छ र केही समयको
प्रयोग पतछ र्नष्ट हुतछ; यहद धेरै चन्तकलो भयो भर्ने मार्नव आिँखाले सहर्न सतदै र्न। त्यही ज्जयोति

मार्नव आिँखाले दे तर्नको तर्नन्ति सुहाउिँ दो हुर्नुपछि र ज्जयोतिको कारर् मार्नव आिँखामा हुर्ने क्षतिलाई
परमेश्वरले ववर्भतर्न ववथधद्वारा कम गर्निभ
ु एको छ; अतर्न यस ज्जयोतिले मातर्नसका आिँखालाई फाइदा
हदर्न वा कष्ट पुर्याउर्न सतर्ने भए पतर्न, आिँखाको प्रयोगलाई कायम राखेर मातर्नसहरूलाई तिर्नीहरूको

जीवर्न धातर्न हदर्नको तर्नन्ति यो पयािप्ि छ। के यस कुराको ववषयमा परमेश्वरले सावधार्नीपूविक

ध्यार्न हदर्नुभएर्न र? िापतर्न हदयाबलस, शैिार्नले, यी सोच ववचारहरूलाई आफ्र्नो मर्नमा र्नराखी
कायि गछि । शैिार्नको तर्नन्ति, ज्जयोति कक ि धेरै चन्तकलो हुतछ कक ि धेरै मधुरो। शैिार्नले यसरी
र्नै काम गछि ।

परमेश्वरले मार्नवजातिको अन्स्ित्व अर्नुकूलिा क्षमिालाई बढाउर्नको लाथग, मार्नव शरीरका

सबै पक्षहरूका तर्नन्ति यी कुराहरू—यसको दृन्ष्ट, श्रवर् शन्ति, स्वाद, स्वासप्रस्वास, अर्नुभव र
अतय कुराहरू—गर्नुिभयो िाकक तिर्नीहरू सामातय िवरले बािँर्न सकूर्न ् र त्यसलाई तर्नरतिरिा हदर्न

सकूर्न ्। अको शब्दमा भतदा, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एको जीवर्नको वििमार्न वािावरर् र्नै
मार्नवजातिको तर्नन्ति सबैभतदा सुहाउिँ दो र फाइदाजर्नक वािावरर् हो। कतिपय मातर्नसहरूले के

सोछर्न ् भर्ने, यसले त्यति धेरै फरक पादै र्न, यो सबै तर्नकै सामातय कुरा हो। मातर्नसहरू ध्वतर्न,
ज्जयोति र हावालाई आफ्र्नो जतमर्सद्ध अथधकार हो भतर्ने ठातछर्न ्, जसको आर्नतद तिर्नीहरूको

जतमदे खख र्नै तिर्नीहरूले र्लएका छर्न ्। िर िैँले आर्नतद र्लर्न सकेका िी थोकहरूको पछाडड

परमेश्वरको काम छ; यो कुरा मार्नवले बझ्
ु र्न आवश्यक छ, जातर्न आवश्यक छ। िैँले यी कुराहरू
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बुझ्र्नु वा जातर्नु आवश्यक छै र्न भर्नेर िैँले महसुस गरे िापतर्न, छोटकरीमा भतर्नुपदाि परमेश्वरले

तिर्नको सन्ृ ष्ट गर्ने क्रममा तिर्नीहरूलाई धेरै ध्यार्न हदर्नुभयो, उहािँसिँग यसबारे योजर्ना थथयो र केही
तर्नन्श्चि ववचार थथयो। उहािँले मार्नवजातिको बारेमा दोस्रो पटक र्नसोची, जीवर्नको तर्नन्ति त्यतिकै
वा सामातय िवरले यस्िो वािावरर्मा रातर्नुभएको होइर्न। मैले यी हरे क सार्ना कुराहरूको बारे मा

धेरै ठूलो कुरा गरे को छु भतर्ने तिमीहरू सोर्न सतछौ, िर मेरो दृन्ष्टमा मार्नवजातिको तर्नन्ति

परमेश्वरले उपलब्ध गराउर्नुभएको हरे क कुरा मार्नवजातिको अन्स्ित्वको तर्नन्ति आवश्यक छ।
यसमा परमेश्वरको कायि छ।
५.वायु-प्रवाह
पािँचौ कुरा के हो? यो कुरा हरे क व्यन्तिको प्रत्येक हदर्नसिँग ितर्नष्ट रूपमा सतबन्तधि छ।

मार्नव जीवर्नसिँग यसको सतबतध यति र्नन्जक छ कक यसको अभावमा मार्नव शरीर यस भौतिक

सांसारमा बािँर्नै सतदै र्न। यो वायु-प्रवाह हो। सायद यो “वायु-प्रवाह” भतर्ने र्नाम पदलाई सुतर्ने
जोकोहीले पतर्न यसलाई बुझ्र्न सतछ। त्यसो भए, वायु-प्रवाह के हो ि? “वायु-प्रवाह” भर्नेको वायुको
चाल हो भर्नेर तिमीहरू भतर्न सतछौ। वायु-प्रवाह मार्नव आिँखाले दे तर्न र्नसककर्ने हावा हो। यो

ग्यािँसहरू चल्र्ने एक िररका पतर्न हो। िापतर्न, यस कुराकार्नीमा “वायु-प्रवाह” ले मत
ु य रूपमा केलाई
जर्नाउिँ छ? मैले भतर्ने बबवत्तकै तिमीहरूले बझ्
ु र्नेछौ। पथ्
ु दा पविि, समद्र
ु र सन्ृ ष्टका
ृ वीले आफू ित
सबै थोक बोतछ र यो िुतदा यसको गतिमा िुतछ। िैँले यस िुमाइलाई महसुस गर्नि र्नसके िापतर्न

पथ्
ृ वीको पररक्रमा अन्स्ित्वमा छ। यस पररक्रमाले के पैदा गछि ? जब ििँ दौडतछस ्, िेरा कार्नको

छे उबाट हावा बहिँदैर्न र? यहद ििँ दौडडिँदा हावा उत्पतर्न हुतछ भर्ने पथ्
ृ वी पररक्रमा गदाि बिास ककर्न
चल्दै र्न? जब पथ्
ृ वी पररक्रमा गछि , सबै थोक चलायमार्न हुतछर्न ्। पथ्
ृ वी आफै चलायमार्न छ र
तर्नन्श्चि गतिमा पररक्रमा गरररहे को छ, यसमा भएका हरे क थोक पतर्न तर्नरतिर वद्
ृ थध र ववकास

भइरहे का छर्न ्। यसैले, कुर्नै तर्नन्श्चि गतिको चालले स्वभाववक रूपमा वायु-प्रवाहको वद्
ृ थध गछि ।
“वायु-प्रवाह” को बारे मा मेरो अथि यही हो। यस वायु-प्रवाहले मार्नव शरीरलाई केही हदसतम प्रभाव
पादै र्न र? िुफार्नलाई र्नै र्लऔां: सामातय िुफार्नहरू त्यति शन्तिशाली हुिँदैर्नर्न ्, िर जब तिर्नीहरूले
आक्रमर् गछि र्न ् मातर्नसहरू र्सधा खडा हुर्न पतर्न सतदै र्नर्न ् र तिर्नीहरूलाई हावामा हहिँड्र्न कहठर्न

हुतछ। एक पाइला चाल्र्न पतर्न कहठर्न हुतछ र केही मातर्नसहरूलाई ि यसले हहिँ ड्र्नै र्नसतर्ने गरी
कुर्नै कुरामा धकेलेर रातछ। वायु-प्रवाहले मार्नवजातिलाई प्रभाव पार्ने िररकामध्ये एउटा यही हो।

यहद सारा पथ्
ृ वी समथर जर्मर्नले ढाकेको भए पथ्
ृ वी र सबै थोकले पररक्रमा गदाि मार्नव शरीरले
त्यसबाट उत्पतर्न वायु-प्रवाहलाई पर्
ू ि रूपमा धातर्न सतदै र्न। यस्िो पररन्स्थतिप्रति प्रतिकक्रया जर्नाउर्न

अत्यतिै कहठर्न हुतछ। यहद वास्िवमा यस्िै हुर्ने हो भर्ने यस्िो वायु-प्रवाहले मार्नवजातिमाथथ हार्नी
मात्र पुर्याउिँ दै र्न, िर पूर्ि ववर्नाश पतर्न गछि । मार्नव यस्िो वािावरर्मा बािँर्न सतर्नेथथएर्न। यसैले
परमेश्वरले त्यस्िो वायु-प्रवाहको समाधार्नको तर्नन्ति ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरू बर्नाउर्नुभयो—

ववर्भतर्न वािावरर्मा वायु-प्रवाह कमजोर हुतछ, आफ्र्नो हदशा बदल्छ, आफ्र्नो गति बदल्छ र
आफ्र्नो िागि बदल्छ। त्यसैले मातर्नसहरूले पविि, ठूला हहमशङ्
ृ खला, समथर जर्मर्न, पहाड, बेँसी,
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उपत्यका, पठार र ठूला र्नदीहरू जस्िा फरक-फरक भौगोर्लक ववशेषिाहरू दे तर्न सतछर्न ्। यस्िा

फरक-फरक भौगोर्लक ववशेषिाहरूको माध्यमद्वारा परमेश्वरले वायु-प्रवाहको गति, हदशा र
िागिलाई बदल्र्नुहुतछ। यस ववथधको माध्यमद्वारा उहािँले वायु-प्रवाहलाई उथचि गति, हदशा र
िागि भएको हावामा िटाउर्नु वा हे रफेर गर्नुिहुतछ, िाकक मार्नवले न्जउर्नको तर्नन्ति सामातय

वािावरर् पाउर्न सकोस ्। के यसको आवश्यकिा छ? (छ।) यसो गर्नुि मार्नवको लाथग कहठर्न

दे खखतछ िर परमेश्वरको तर्नन्ति यो सन्जलो छ ककर्नकक उहािँले सबै कुराहरूको अवलोकर्न गर्नुिहुतछ।
उहािँको तर्नन्ति, मार्नवको तर्नन्ति सह
ु ाउिँ दो वािावरर्को सज
ृ र्ना गर्नि योभतदा सरल वा सन्जलो
हुर्नेथथएर्न। यसैले, परमेश्वरले सज
ृ र्ना गर्नुिभएको यस्िो वािावरर्मा उहािँको सन्ृ ष्टर्भत्रका हरे क
कुराहरू अपररहायि छर्न ्। हरे क कुराको अन्स्ित्वको मूल्य र आवश्यकिा छ। िथावप, शैिार्न वा
भ्रष्ट पाररएको मार्नवजातिले यस र्सद्धातिलाई बुझ्दै र्न। पवििहरूलाई समथर जर्मर्नमा पररवििर्न
गर्ने, गल्छीहरू पुर्ने र र्समेतटको जङ्गल सज
ृ र्ना गर्निको तर्नन्ति समथर जर्मर्नमा गगर्नचुतबी

महलहरू बर्नाउर्ने व्यथिको सपर्ना दे खेर तिर्नीहरूले तर्नरतिर र्नष्ट गर्ने , ववकास गर्ने र शोषर् गर्ने
काम गछि र्न ्। यो सबैभतदा सुहाउिँ दो वािावरर्मा मार्नवजाति खुसीसाथ बािँर्न, खुसीसाथ बढ्र्न र

हरे क हदर्न खुसीसाथ बबिाउर्न सतछ भतर्ने परमेश्वरको आशा थथयो, जुर्न उहािँले तिर्नीहरूको तर्नन्ति

ियार पार्नुिभयो। यसैले मार्नवजाति बस्र्ने वािावरर्लाई व्यवहार गर्ने कुरामा परमेश्वरले कहहले
पतर्न लापरवाही गर्निभ
ु एको छै र्न। िापक्रमदे खख र्लएर वायस
ु तम, ध्वतर्नदे खख र्लएर ज्जयोतिसतम

परमेश्वरले जहटल योजर्ना र बतदोबस्िहरू बर्नाउर्नुभएको छ, िाकक मातर्नसहरूका शरीर र तिर्नीहरू

बािँर्ने वािावरर्लाई प्राकृतिक पररन्स्थतिहरूले बाधा र्नदे ओस ् बरु मार्नवजाति सामातय िवरले
अतय थोकहरूसिँग सामजस्यपूर्ि िवरले सहअन्स्ित्वमा न्जउर्न र वद्
ृ थध हुर्न सकोस ्। यी सबै
परमेश्वरले सबै थोक र मार्नवजातिको लाथग उपलब्ध गराउर्नभ
ु एको छ।

मार्नव अन्स्ित्वका तर्नन्ति परमेश्वरले गर्नुिभएका यी पािँच आधारभूि पररन्स्थतिहरूको

बतदोबस्िका िररकामा के तिमीहरू परमेश्वरले कसरी उपलब्ध गराउर्नुहुतछ भतर्ने कुरा दे तर्न
सतछौ।

(सतछौं।)

भतर्नुको

िात्पयि,

मार्नव

अन्स्ित्वको

तर्नन्ति

चाहहर्ने

सबै

आधारभूि

पररन्स्थतिहरूको सन्ृ ष्टकिाि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ र परमेश्वरले यी थोकको बतदोबस्ि र तर्नयतत्रर्
पतर्न गदै हुर्नुहुतछ; अहहले पतर्न मार्नव अन्स्ित्वको हजारौँ वषिपतछ तिर्नीहरूलाई सबैभतदा राम्रो र

सबैभतदा सुहाउिँ दो वािावरर् हदिँ दै परमेश्वरले अझ पतर्न तिर्नीहरू न्जउर्ने वािावरर्मा तर्नरतिर फेरबदल गदै हुर्नुहुतछ िाकक तिर्नीहरूको जीवर्न तर्नयर्मि िररकाले कायम रातर्न सककयोस ्। यस्िो
पररन्स्थति कति लामो समयसतम काय रहर्न सतछ? अको शब्दमा, परमेश्वरले कहहलेसतम यस्िो
वािावरर्

तर्नरतिर

उपलब्ध

गराउर्नह
ु ु र्नेछ?

परमेश्वरले

आफ्र्नो

व्यवस्थापर्नको

काम

परू ा

र्नगरुजेलसतम यो जारी रहर्नेछ। त्यसपतछ, परमेश्वरले मार्नवजातिको न्जउर्ने वािावरर् पररवििर्न

गर्नुिहुर्नेछ। परमेश्वरले यी पररवििर्नहरू त्यही ववथधहरूद्वारा गर्नि सतर्नुहुर्नेछ वा फरक ववथधहरूद्वारा

गर्नि सतर्नुहुर्नेछ, िर अहहले मातर्नसहरूले जातर्नुपर्ने कुरा यही हो कक मार्नवजातिका आवश्यकिाहरूको
तर्नन्ति परमेश्वरले तर्नरतिर उपलब्ध गराइरहर्नुभएको छ; मार्नव न्जउर्ने वािावरर्को व्यवस्थापर्न
गरररहर्नभ
ु एको छ; र त्यस वािावरर्लाई सांरक्षर् हदर्ने, सरु क्षा हदर्ने र कायम रातर्ने कायि गदै
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आइरहर्नुभएको छ। यस्िो वािावरर्मा परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरू तर्नयर्मि रूपले न्जउर्न र

परमेश्वरको मुन्ति, सजाय र तयाय स्वीकार गर्नि सक्षम छर्न ्। परमेश्वरको साविभौर्मकिाको कारर्
सबै थोक तर्नरतिर अन्स्ित्वमा छर्न ् र परमेश्वरबाट आउर्ने यस्िै प्रावधार्नहरूको कारर् सारा
मार्नवजाति तर्नरतिर अगाडड बहढरहे को छ।

के हाम्रो अन्तिम भागको सङ्गतिले तिमीहरूमा केही र्नयािँ ववचारहरू ल्यायो? के तिमीहरू अब

परमेश्वर र मार्नवजाति बीचको सबैभतदा ठूलो र्भतर्निाको बारे मा सचेि भयौ? अतििः सबै थोकको
मार्लक को हो? के त्यो मातर्नस हो? (होइर्न।) त्यसो भए, परमेश्वर र मातर्नसले सारा सन्ृ ष्टलाई
गर्ने व्यवहारमा के फरक छ? (परमेश्वरले राज्जय गर्नुिहुतछ र सबै थोकको बतदोबस्ि गर्नुिहुतछ,
जबकक मातर्नसले िी कुराहरूको आर्नतद र्लतछ।) के तिमीहरू यसमा सहमि छौ? परमेश्वर र

मातर्नसका बीचको सबैभतदा ठूलो र्भतर्निा यही हो कक परमेश्वरले सारा सन्ृ ष्टमाथथ राज्जय गर्नुिहुतछ
र बतदोबस्ि गर्नुिहुतछ। उहािँ सबै थोकको स्रोि हुर्नुहुतछ र परमेश्वरले सारा सन्ृ ष्टलाई उपलब्ध
गराउर्नुहुिँदा मार्नवजातिले त्यसको आर्नतद उठाउिँ छ। भतर्नुको िात्पयि, मातर्नसले परमेश्वरले सबै

थोकलाई प्रदार्न गर्नुिहुर्ने जीवर्न स्वीकार गदाि उसले सन्ृ ष्टका सबै थोकहरूको आर्नतद उठाउिँ छ।

परमेश्वर मार्लक हुर्नुहुतछ र मार्नवजातिले परमेश्वरले गर्नुिभएको सबै थोकको सन्ृ ष्टको फलहरूको
आर्नतद र्लतछ। त्यसो भए, परमेश्वरका सन्ृ ष्टका सबै थोकको दृन्ष्टकोर्बाट हे दाि परमेश्वर र
मातर्नस बीचको र्भतर्निा के हो? सबै थोक कसरी वद्
ृ थध हुतछर्न ् भतर्ने तर्नयमलाई परमेश्वरले
स्पष्टसिँग दे तर्न सतर्नुहुतछ र उहािँले िी तर्नयमहरूको तर्नयतत्रर् र प्रभुत्व गर्निुहुतछ। यसथि, सबै
थोक परमेश्वरको र्नजरर्भत्र छर्न ् र उहािँको तर्नगरार्नीको दायरार्भत्र छर्न ्। के मार्नवजातिले यी सबै

थोक दे तर्न सतछ? मार्नवजातिले दे तर्न सतर्ने कुरा उसको प्रत्यक्ष अगाडड भएको कुरामा सीर्मि
छ। यहद िैँले पविि चहढस ् भर्ने िैँले त्यो पविि मात्र दे तछस ्। िैँले त्यस पवििको अकोतिर के छ

भतर्ने दे तर्न सतदै र्नस ्। यहद ििँ समुद्रको ककर्नारामा गइस ् भर्ने िैँले समुद्रको एक छे उ मात्र दे तछस ्
र त्यस समुद्रको अको छे उ कस्िो दे खखतछ भतर्ने िैँले थाहा पाउर्न सतदै र्नस ्। यहद ििँ वर्नमा गइस ्
भर्ने िैँले िेरा अगाडड र वररपरर भएका वर्नस्पतिहरू दे तछस ्, िर त्यसभतदा पर के छ त्यो दे तर्न
सतदै र्नस ्। मार्नवले माथथका, टाढाका र गहहराइका कुराहरू दे तर्न सतदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूले प्रत्यक्ष आफू
अगाडडका तिर्नीहरूका दृन्ष्ट क्षेत्रर्भत्रका कुराहरू मात्र दे तर्न सतछर्न ्। वषिका चार ऋिह
ु रूलाई हुकुम
गर्ने तर्नयम वा सबै थोक कसरी वद्
ृ थध हुतछर्न ् भतर्ने तर्नयमको बारे मा मार्नवलाई थाहा भए िापतर्न

तिर्नीहरूले अझ पतर्न सबै थोकको प्रबतध गर्नि वा तिर्नलाई हुकुम गर्नि सतदै र्नर्न ्। िथावप परमेश्वरले
आफ्र्नो सारा सन्ृ ष्टलाई त्यसरी र्नै हे र्नुिहुतछ जसरी उहािँ आफैले बर्नाउर्नुभएको यतत्रलाई हे र्नुिहुतछ।

उहािँ हरे क भाग र हरे क जडार्नसिँग गहहरो गरी पररथचि हुर्नह
ु ु तछ, तिर्नका र्सद्धातिहरू के-के हुर्न ्,
तिर्नका ढािँचाहरू के-के हुर्न ् र तिर्नका उद्दे श्यहरू के-के हुर्न ्—परमेश्वरलाई यो सबै कुरा अत्यतिै

स्पष्टसिँग थाहा छ। यसैले परमेश्वर, परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ र मातर्नस, मातर्नस र्नै हो! मातर्नस
ववज्ञार्न र सारा कुराहरू तर्नयर्मि गर्ने कार्नूर्नहरूको बारे मा आफ्र्नो अर्नुसतधार्नको गहहराइमा जार्न
सतर्ने भए िापतर्न, त्यो अर्नुसतधार्नको दायरा सीर्मि छ, जबकक परमेश्वरले सबै कुराको तर्नयतत्रर्
गर्निह
ु ु तछ। मातर्नसको तर्नन्ति, परमेश्वरको तर्नयतत्रर् अर्नति छ। मातर्नसले परमेश्वरको सबैभतदा
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सार्नो कायिको अर्नुसतधार्न गदाि सािँचो पररर्ामहरू प्राप्ि र्नगरीकर्नै आफ्र्नो सतपूर्ि जीवर्न खचि गर्नि

सतछ। यसैले, यहद िैँले परमेश्वरको अध्ययर्न गर्नि आफ्र्नो ज्ञार्न र आफूले र्सकेको कुरा मात्र

प्रयोग गररस ् भर्ने ििँ कहहले पतर्न परमेश्वरलाई थचतर्न वा बझ्
ु र्न सक्षम हुर्नेछैर्नस ्। िर यहद िैँले
सत्यको खोजी र परमेश्वरको खोजी गर्ने मागिको छर्नोट गछि स ् र उहािँलाई थचतर्ने दृन्ष्टकोर्बाट

परमेश्वरलाई हे छिस ् भर्ने, िैँले एक हदर्न, परमेश्वरका कायिहरू र बुद्थध एकै पटक सबैतिर छर्न ्
भतर्ने पहहचार्न गर्नेछस ् र परमेश्वरलाई ककर्न सबै कुराहरूको मार्लक र सबै कुराहरूको जीवर्नको
स्रोि भतर्नएको हो भतर्ने जातर्नेछस ्। िैँले जति धेरै यस्िो बझ
ु ाइ प्राप्ि गछि स ्, त्यति र्नै धेरै िेँले

परमेश्वरलाई सारा कुराहरूको मार्लक ककर्न भतर्नएको हो भतर्ने बुझ्र्नेछस ्। ििँलगायि सारा कुराहरू
र हरे क कुराले तर्नरतिर रूपमा परमेश्वरको भरर्पोषर्को न्स्थर प्रवाह प्राप्ि गरररहे का छर्न ्। ििँ

यस सांसारमा र यस मार्नवजातिमाझ सारा कुराहरूको अन्स्ित्वलाई शासर्न गर्ने, व्यवस्थापर्न गर्ने
र कायम रातर्ने क्षमिा र सार परमेश्वरबाहे क कोहीसिँग छै र्न भतर्ने पतर्न स्पष्ट रूपले महसुस गर्नि

सक्षम हुर्नेछस ्। जब ििँ यस बुझाइमा आइपुग्छस ्, िैँले परमेश्वर िेरा परमेश्वर हुर्नुहुतछ भर्नेर
सािँचो रूपले पहहचार्न गर्नेछस ्। जब ििँ यस बबतदम
ु ा आइपुग्छस ्, िैँले सािँचो रूपले परमेश्वरलाई

स्वीकार गरे को र उहािँलाई िेरो परमेश्वर अतर्न िेरो मार्लक हुर्न अर्नुमति हदएको हुर्नेछस ्। जब िैँले
यस्िो बुझाइ प्राप्ि गरे को हुतछस ् र िेरो जीवर्न यस्िो बबतदम
ु ा पुगेको हुतछ, परमेश्वरले अब

उप्राति िेरो परीक्षा र मल्
ू याांकर्न गर्निुहुर्नेछैर्न, र्न ि उहािँले ििँबाट केही माग र्नै गर्निुहुर्नेछ, ककर्नकक
िैँले परमेश्वरलाई बुझ्र्नेछस ्, उहािँको हृदयलाई जातर्नेछस ् र िेरो हृदयमा परमेश्वरलाई सािँचो रूपले
स्वीकार गरे को हुर्नेछस ्। परमेश्वरले सबै थोकको प्रभुत्व र प्रबतध गर्नुिहुतछ भतर्ने यी ववषयहरूमा
सङ्गति गर्नुिपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ि कारर् यही हो। यसो गर्नुिको अथि मातर्नसहरूलाई थप ज्ञार्न र
समझ हदर्नु हो—तिमीहरूलाई स्वीकार गर्नि लगाउर्नु मात्र होइर्न, िर तिमीहरूलाई परमेश्वरका
कायिहरूका बारे मा थप व्यावहाररक रूपले थाहा पाउर्न र बुझ्र्न लगाउर्नु हो।

परमेश्वरलेमािविानतकोलागगतयारगिुछहुिेदै निकभोििरपेयपदाथछ
हामीले भखिरै वािावरर्को एक भागको बारे मा, ववशेषगरी, परमेश्वरले सांसारको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा

उहािँले ियार गर्नुिभएको मार्नव अन्स्ित्वका तर्नन्ति आवश्यक सििहरूको बारे मा सामातय छलफल

गर्यौं। हामीले पािँच कुराहरू, वािावरर्का पािँच ित्वहरूको बारे मा कुरा गर्यौं। हाम्रो अको ववषय
हरे क मार्नवको भौतिक जीवर्नसिँग ितर्नष्ट रूपले सतबन्तधि छ, अतर्न यो उति जीवर्नसिँग अझ
प्रासांथगक छ र अतिल्ला पािँचको िुलर्नामा यसले जीवर्नको अपेक्षक्षि सििहरूलाई अझै राम्ररी पूरा

गछि । तर्नन्श्चि रूपमा भतर्नुपदाि, यो मातर्नसहरूले खार्ने खार्ना हो। परमेश्वरले मातर्नसको सन्ृ ष्ट
गर्नुिभयो र उसलाई जीवर्नको तर्नन्ति सुहाउिँ दो वािावरर्मा रातर्नुभयो; त्यसपतछ मातर्नसलाई खार्ना

र पार्नीको आवश्यकिा पर्यो। मातर्नसलाई यसको आवश्यकिा थथयो, त्यसैले परमेश्वरले उसको
तर्नन्ति त्यसै अर्नुकूल ियारी गर्नुिभयो। यसैले, परमेश्वरको कामको हरे क चरर् र उहािँले गर्ने हरे क

कुरा बोर्लर्ने खोक्रा वचर्नहरू होइर्नर्न ्, िर वास्िववक, व्यावहाररक कदम हो। के खार्ना मातर्नसहरूको

दै तर्नक जीवर्नको अपररहायि कुरा होइर्न र? के खार्ना हावाभतदा महत्त्वपूर्ि हो? िी बराबरी महत्त्वका
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छर्न ्। दव
ु ै मार्नवजातिको अन्स्ित्व र मार्नव जीवर्नको सुरक्षक्षि तर्नरतिरिाको तर्नन्ति आवश्यक

पररन्स्थति र पदाथिहरू हुर्न ्। कुर्न बढी महत्त्वपूर्ि छ—हावा कक पार्नी? िापक्रम कक खार्ना? तिर्नीहरू
सबै उवत्तकै महत्त्वपर्
ू ि छर्न ्। मातर्नसहरूले िीमध्ये एउटालाई छातर्न सतदै र्नर्न ् ककर्नकक तिर्नीहरू
िीववर्ना रहर्न सतदै र्नर्न ्। यो वास्िववक र व्यावहाररक ववषय हो, िैँले िीमध्ये एक छातर्ने कुरा
होइर्न। ििँलाई थाहा छै र्न, िर परमेश्वरलाई थाहा छ। जब िैँले खार्ना दे तछस ्, ििँ सोछस ्, “म

खार्नाववर्ना रहर्न सन्तदर्निँ!” िर ििँलाई सन्ृ ष्ट गररएपतछ लगिै ििँलाई खार्नाको आवश्यकिा छ भतर्ने
ििँलाई थाहा थथयो? ििँलाई थाहा थथएर्न िर परमेश्वरलाई थाहा थथयो। जब ििँ भोकाइस ् र खार्नलाई

रुखमा फल र जर्मर्नमा अतर्न दे खखस ् िब मात्र ििँलाई खार्नाको आवश्यकिा भएको िैँले महसुस

गररस ्। जब ििँलाई तिखाि लाग्यो र िैँले झरर्नाको पार्नीको दृष्य दे खखस ् िब मात्र—िैँले वपएपतछ
मात्र ििँलाई पार्नी चाहहर्ने रहे छ भतर्ने िैँले महसुस गररस ्। परमेश्वरले मार्नवजातिको तर्नन्ति पहहले

र्नै पार्नी ियार पार्नुिभएको थथयो। कसैले हदर्नको िीर्न छाक वा दई
ु वा त्यसभतदा बढी छाक खाओस ्,
सांक्षक्षप्िमा भतदा खार्ना मार्नवको दै तर्नक जीवर्नको लाथग अपररहायि कुरा हो। यो मार्नव शरीरको

सामातय अन्स्ित्वलाई तर्नरतिर कायम गर्नि आवश्यक पर्ने कुरामध्ये एक हो। त्यसो भए, खार्ना
कहािँबाट आउिँ छ? सविप्रथम ि यो माटोबाट आउिँ छ। माटो परमेश्वरले मार्नवजातिको लाथग अगाडड
र्नै ियार गर्नुिभएको थथयो र रूख र िािँसहरूको तर्नन्ति मात्र र्नभएर यो धेरै ककर्समका वर्नस्पतिहरूको

अन्स्ित्वको तर्नन्ति सह
ु ाउिँ दो छ। परमेश्वरले मार्नवजातिको तर्नन्ति सबै ककर्समका अतर्न र अतय
ववववध खार्नाका बीउहरू ियार पार्नुिभयो अतर्न उहािँले मार्नवजातिको तर्नन्ति सुहाउिँ दो माटो र रोप्र्नलाई
जर्मर्न हदर्नुभयो र मार्नवजातिले यी कुराहरूबाट खार्ना प्राप्ि गछि । ववर्भतर्न ककर्समका खार्नाहरू

के-के हुर्न ्? तिमीहरूलाई सायद यो कुरा पहहले र्नै थाहा छ। सविप्रथम, धेरै ककर्समका अतर्नहरू
छर्न ्। अतर्नका ववर्भतर्न प्रकारहरू के-के हुर्न ्? गहुिँ, झप्ु पे कोदो, लस्सादार कोदो, ठूलो कागर्न
ु ो र

अतय प्रकारका भुस भएका अतर्न। अर्नाज पतर्न ववर्भतर्न प्रकारका हुतछर्न ्, दक्षक्षर्दे खख उत्तरसतम
ववर्भतर्न प्रजातिका हुतछर्न ्: जौ, गहुिँ, उवा, फापर र अतय यस्िै। फरक-फरक क्षेत्रहरूमा फरकफरक प्रजातिका तर्नन्ति उथचि हुतछर्न ्। धार्न पतर्न धेरै ककर्समका हुतछर्न ्। दक्षक्षर्मा यसका आफ्र्नै

प्रजातिहरू हुतछर्न ्, जुर्न दक्षक्षर्का मातर्नसहरूलाई सुहाउर्ने ककर्समका लामा हुतछर्न ्, ककर्नकक त्यहािँको
मौसम तयार्नो हुतछ, अथािि ् त्यहािँका रै थार्ने मातर्नसहरूले धेरै र्नटािँर्सर्ने इन्तडका िार्नका प्रजातिहरू
खार्नुपर्ने हुतछ। तिर्नीहरूले टािँर्सर्ने ककर्समका चामल खार्न सतदै र्नर्न ् र्नत्रिा तिर्नीहरूले आफ्र्नो भोक
गुमाउर्नेछर्न ् र त्यसलाई पचाउर्न सतदै र्नर्न ्। उत्तरका मातर्नसहरूले टािँर्सर्ने चामल खातछर्न ्, ककर्नकक

उत्तर सधैँ थचसो हुतछ त्यसैले त्यहािँका मातर्नसहरूले बढी टािँर्सर्ने कुराहरू खार्नुपछि । अको कुरा,
र्समीका पतर्न धेरै प्रजातिहरू छर्न ्, जर्न
ु जर्मर्नमाथथ फल्छर्न ् र आलु, सठ
ु ु र्नी, वपिँडालु र अतय धेरै
कतदमूल िरकारीहरू जर्मर्नमुतर्न फल्छर्न ्। आलु उत्तरमा फल्छ, त्यहािँको आलु उच गुर्स्िरको
हुतछ। मातर्नसहरूसिँग खार्ने अतर्न र्नहुिँदा प्रमुख खार्नाको रूपमा आलु खािँदा तिर्नीहरूले हदर्नमा िीर्न
पटक खार्नु पदै र्न। आलुलाई खार्नाको सांरक्षर्को रूपमा पतर्न प्रयोग गर्नि सककतछ। सुठुर्नीको गुर्स्िर
आलुको भतदा र्नराम्रो हुतछ िर त्यसलाई पतर्न दै तर्नक िीर्न छाक खार्ना टार्निको तर्नन्ति प्रयोग गर्नि
सककतछ। अतर्न पाउर्न कहठर्न हुिँदा मातर्नसहरूले सठ
ु ु र्नी खाएर भोक मेटाउिँ छर्न ्। दक्षक्षर्का
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मातर्नसहरूले अतसर वपिँडालु खातछर्न ् र यसलाई पतर्न यसरी र्नै प्रयोग गर्नि सककतछ र यसले पतर्न

प्रमुख भोजर्नको काम गछि । ववर्भतर्न ककर्समका फरक-फरक बालीहरू तयर्नै हुर्न ्, जुर्न मातर्नसहरूका
दै तर्नक खार्नपार्नका आवश्यक भाग हुर्न ्। मातर्नसहरूले चाउचाउ, बफाएका रोटी, भाि र चामलका
चाउचाउ बर्नाउर्न ववर्भतर्न ककर्समका अतर्नहरूको प्रयोग गछि र्न ्। परमेश्वरले मार्नवजातिका तर्नन्ति

प्रशस्ि मात्रामा यी ववर्भतर्न ककर्समका अतर्नहरू हदर्नुभएको छ। यति धेरै प्रजातिहरू ककर्न छर्न ्
भतर्ने कुरा परमेश्वरको इछाको कुरा हो: िी उत्तर, दक्षक्षर्, पूवि र पन्श्चमका फरक-फरक माटो र
मौसममा उम्रर्नको तर्नन्ति उपयत
ु ि छर्न ्; जबकक तिर्नका ववर्भतर्न बर्नावटहरू र सामाग्रीहरू मार्नव
शरीरका ववर्भतर्न बर्नावट र सामाग्रीहरूसिँग मेल खातछर्न ्। यी अतर्नहरू खाएर मात्र मातर्नसहरूले
आफ्र्नो शरीरको तर्नन्ति आवश्यक ववर्भतर्न पोषक ित्वहरू र पदाथिहरूलाई कायम गर्नि सतछर्न ्।

उत्तरी खार्ना र दक्षक्षर्ी खार्ना फरक छर्न ्, िर तिर्नमा र्भतर्निा भतदा पतर्न समार्निा ज्जयादा छर्न ्।

दव
ु ैले मार्नव शरीरका तर्नयर्मि आवश्यकिा िप्ृ ि गर्नि सतछर्न ् र यसको सामातय अन्स्ित्वलाई
सहायिा गछि र्न ्। यसैले, हरे क क्षेत्रमा प्रशस्ि प्रजातिहरूको उत्पादर्न हुतछ, ककर्नकक मार्नवको भौतिक
शरीरलाई िी फरक खार्नाहरूले पूतिि गर्ने कुराको आवश्यकिा हुतछ—शरीरको सामातय अन्स्ित्वको
तर्नन्ति तिर्नलाई माटोमा उर्म्रएका ववर्भतर्न खार्नाहरूको आपूतिि आवश्यक पछि िाकक तिर्नीहरूले

सामातय मार्नव जीवर्न बािँर्न सकूर्न ्। छोटकरीमा, परमेश्वर मार्नवजातिप्रति अत्यतिै ववचारशील
हुर्नभ
ु एको छ। मातर्नसहरूलाई परमेश्वरले हदर्नभ
ु एका ववर्भतर्न खार्नाहरू ववववधिा ववहहर्न छै र्नर्न ्—
यसको ववपरीि, तिर्नीहरू धेरै व्यापक छर्न ्। यहद मातर्नसहरूले अर्नाज खार्न चाहे भर्ने, तिर्नीहरूले

अर्नाज खार्न सतछर्न ्। केही मातर्नसहरू गहुिँभतदा धार्न मर्न पराउिँ छर्न ् र गहुिँ मर्न र्नपराएको कारर्
तिर्नीहरूले धार्न खार्न सतछर्न ्। लामा र छोटा गरी धार्न धेरै प्रकारका हुतछर्न ्—अतर्न हरे कले मातर्नसका
भोक मेटाउर्न सतछर्न ्। यसैले, यहद मातर्नसहरूले यी अतर्नहरू खाए भर्ने—तिर्नीहरूले आफ्र्ना खार्नालाई
अर्नावश्यक रूपमा छर्नौट र्नगरे सतम—तिर्नीहरूलाई पोषक ित्वको अभाव हुिँदैर्न र तिर्नीहरू र्नमरे सतम
स्वस्थ भएर बािँछर्न ् भतर्ने सुतर्नन्श्चििा हुतछ। परमेश्वरले मार्नवजातिलाई खार्ना उपलब्ध
गराउर्नुहुिँदा उहािँको मर्नमा यही ववचार थथयो। मार्नव शरीर यी कुराहरूववर्ना रहर्न सतदै र्न—के यो

वास्िववकिा होइर्न? यी ि मातर्नस आफैले समाधार्न गर्नि र्नसतर्ने व्यावहाररक समस्याहरू हुर्न ्, िर
परमेश्वर तिर्नको लाथग ियार हुर्नह
ु ु तथ्यो: उहािँले तिर्नको बारे मा पहहले र्नै सोर्नुभयो र मार्नवजातिको
तर्नन्ति ियारीहरू गर्नुिभयो।

िर परमेश्वरले मार्नवजातिलाई यति मात्रै हदर्नुभएर्न—उहािँले मार्नवजातिलाई सागसब्जीहरू पतर्न

हदर्नुभयो! भािसिँग यहद िैँले अरू केही पतर्न खाइर्नस ् भर्ने, िैँले पयािप्ि पोषक ित्वहरू र्नपाउर्न
सतछस ्। अकोतिर, िैँले आफ्र्नो खार्नासिँग केही सागसब्जी पकाइस ् वा सलाद र्मसाइस ् भर्ने,
िरकारीमा भएका र्भटार्मर्नहरू र तिर्नका ववर्भतर्न ित्वहरू र अतय पोषक ित्वहरूले िेरो शरीरको

आवश्यकिालाई प्राकृतिक रूपमा िप्ृ ि गछि र्न ्। अतर्न मातर्नसहरूले खार्ना खाइसकेपतछ अको खार्ना
खार्नुभतदा पहहले केही फलफूल पतर्न खार्न सतछर्न ्, सतदै र्नर्न ् र? कहहलेकाहीँ, मातर्नसहरूलाई अझ

बढी िरल पदाथिहरू वा अतय पोषक ित्वहरू वा अतय स्वादहरूको आवश्यकिा पदिछ र यी

आवश्यकिा परू ा गर्निको लाथग फलफूल वा िरकारीहरू छर्न ्। उत्तर, दक्षक्षर्, पव
ू ि र पन्श्चममा माटो
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र मौसमहरू फरक-फरक हुर्ने हुर्नाले, तिर्नीहरूले ववर्भतर्न प्रजातिका िरकारी र फलफूलहरू उत्पादर्न
गछि र्न ्। दक्षक्षर्को मौसम अत्याथधक िािो हुर्ने हुर्नाले, त्यहािँ पाइर्ने धेरैजसो फलफूल र िरकारीहरू
थचसो पार्ने ककर्समका हुतछर्न ्, जर्न
ु एक पटक खाएपतछ त्यसले मार्नव शरीरमा थचसो र िािोको
सतिुलर्न ल्याउर्न सक्षम हुतछर्न ्। िुलर्नात्मक रूपमा, उत्तरमा कम प्रजातिका िरकारी र फलफूलहरू
पाइतछर्न ्, िथावप स्थार्नीय मातर्नसहरूले आर्नतद र्लर्नका तर्नन्ति यी पर्याप्ि हुतछर्न ्। िैपतर्न, हालका

वषिहरूमा समाजमा भएका ववकासहरू र िथाकथथि सामान्जक प्रगतिका साथै उत्तर, दक्षक्षर्, पूवि
र पन्श्चमलाई जोड्र्ने सचार र यािायािको कारर् उत्तरका मातर्नसहरूले केही दक्षक्षर्ी फलफूल र

िरकारीहरू वा दक्षक्षर्का क्षेत्रीय उत्पादर्नहरू खार्न सकेका छर्न ् र तिर्नीहरू वषिका सबै चार ऋिुमा
त्यसो गर्नि सतछर्न ्। यसले मातर्नसहरूका भोकहरू र भौतिक चाहर्नाहरूलाई िप्ृ ि पार्नि सक्षम भए

िापतर्न, यसले थाहै र्नपाई तिर्नीहरूको शरीरमा धेरै हदसतम हार्नी पुर्याउिँ छ। ककर्नभर्ने मार्नवजातिका
लाथग परमेश्वरले ियार पार्नुिभएका खार्नेकुरामध्ये दक्षक्षर्का मातर्नसहरूका लाथग ियार पाररएका

खार्ना, फलफूल र िरकारीहरू छर्न ्, यसका साथै उत्तरका मातर्नसहरूका लाथग ियार पाररएका खार्ना,

फलफूल र िरकारीहरू छर्न ्। भतर्नुको िात्पयि, यहद ििँ दक्षक्षर्मा जतमेको होस ् भर्ने िैँले दक्षक्षर्का
खार्नेकुरा खार्नु उथचि हुतछ। दक्षक्षर्को मौसम फरक भएको हुर्नाले परमेश्वरले ववशेष रूपले यी
खार्ना, फलफूल र िरकारीहरू ियार पार्नुिभएको छ। उत्तरका मातर्नसका शरीरका तर्नन्ति आवश्यक
पर्ने खार्ना उत्तरमै पाइतछ। िथावप मातर्नसहरूमा तिचव
ु ा भोक छ, तिर्नीहरूले आफैलाई थाहै र्नपाई
र्नयािँ सामान्जक चलर्नको छालमा बगाउर्न हदतछर्न ् र अर्नजार्नमा यी तर्नयमहरूको उल्लङ्िर्न गछि र्न ्।

मातर्नसहरूले आफ्र्नो जीवर्न ववगिमा भतदा असल भएको महसुस गरे िापतर्न, यस ककर्समको

सामान्जक प्रगतिले सङ्तयात्मक रूपमा बढ्दै गरे को मातर्नसका शरीरलाई थाहै र्नपाई हार्नी पुर्याउिँ छ।
परमेश्वर यस्िो दे तर्न चाहर्नुहुतर्न अतर्न उहािँले मार्नवजातिलाई यी खार्ना, फलफूल र िरकारीहरू
उपलब्ध गराउिँ दा उहािँसिँग यस्िो उद्दे श्य थथएर्न। मार्नव आफैले परमेश्वरका व्यवस्थाहरू उल्लङ्िर्न

गरे र वििमार्न अवस्था सज
ृ र्ना गरे का हुर्न ्।
यी सबैका अतिररति, परमेश्वरले मार्नवजातिका लाथग उपलब्ध गराउर्नुभएको प्रशस्ििा
वास्िवमा प्रचुर मात्रामा छ र हरे क ठाउिँ को आफ्र्नै स्थार्नीय उत्पादर्न हुतछ। उदाहरर्का तर्नन्ति,
केही ठाउिँ मा रािो खजरू प्रशस्ि हुतछ (जसलाई जज
ु ब
ु े पतर्न भर्नेर थचतर्नतछ), अरू ठाउिँ मा प्रशस्ि
ओखर हुतछ र अरू ठाउिँ मा बदाम वा यस्िै अतय ववर्भतर्न ककर्समका फलहरू प्रशस्ि हुतछ। यी
सबै भौतिक कुराहरूले मार्नव शरीरलाई चाहहर्ने पोषक ित्वहरू प्रदार्न गछि र्न ्। िर परमेश्वरले
मार्नवजातिलाई ठीक पररमार् र ठीक समयमा वषिको ऋिुअर्नुसार यी कुराहरूको आपूतिि गर्नुिहुतछ।
उहािँले मार्नवजातिको सन्ृ ष्ट गर्निह
ु ु िँदा स्थावपि गर्निभ
ु एका मार्नव वद्
ृ थधका प्राकृतिक तर्नयमहरू भङ्ग
गर्नि र र्नोतसार्न पुर्याउर्न सन्जलो हुर्नेगरर मार्नवजातिले भौतिक आर्नतदको लालच गछि र तिचुवा
छ। उदाहरर्को रूपमा चेरीलाई र्लऔां। िी जर्न
ु महहर्नातिर पातछर्न ्। सामातय पररन्स्थतिमा अगष्ट

महहर्नासतममा केही चेरीहरू बािँकी रहिँदैर्नर्न ्। तिर्नलाई दई
ु महहर्नाको तर्नन्ति मात्र िाजा रातर्न
सककतछ िर वैज्ञातर्नक प्रववथधहरूको प्रयोग गरे र अहहले मातर्नसहरूले त्यस अवथधलाई बाह्र
महहर्नासतम, चेरीको अको समयसतम पतर्न लतब्याउर्न सक्षम छर्न ्। यसको अथि यही हो कक वषिभरर
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चेरीहरू पाइतछर्न ्। के यो िटर्ना सामातय हो? (होइर्न।) त्यसो भए चेरी खार्ने सबैभतदा राम्रो समय
कुर्न हो? त्यो जुर्नदे खख अगस्िसतमको अवथध हो। यो समय काटे पतछ तिर्नलाई जति िाजा राखे

पतर्न तिर्नको स्वाद उस्िै हुिँदैर्न, र्न ि मार्नव शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा र्नै तिर्नले हदतछर्न ्।
र्मति सककएपतछ िैँले जुर्नसुकै रसायर्न हाले िापतर्न प्राकृतिक रूपमा फल्दाको अवस्थामा तिर्नमा
पाइर्ने सबै थोक र्मसाउर्न सतर्नेछैर्नस ्। यसका अतिररति, मार्नवमा रसायर्नले गर्ने हातर्नलाई जति

र्नै प्रयास गरे िापतर्न कसैले पतर्न समाधार्न वा पररवििर्न गर्नि सतदै र्न। यसैले , वििमार्न बजार

अथिव्यवस्थाले मातर्नसहरूमा के ल्याउिँ छ? मातर्नसहरूका जीवर्न अझ राम्रो दे खखतछ, एक क्षेत्रदे खख
अको क्षेत्रसतमको यािायाि धेरै सुववधाजर्नक भएको छ र मातर्नसहरूले चार ऋिुमध्ये कुर्नै पतर्न

समयमा सबै ककर्समका फलफूलहरू खार्न सतछर्न ्। उत्तरका मातर्नसहरू तर्नयर्मि रूपमा दक्षक्षर्का

केराहरू, अतय क्षेत्रीय व्यजर्नहरू, फलफूल वा अतय खार्नाहरू खार्न सतछर्न ्। िर परमेश्वरले

मार्नवजातिलाई हदर्न चाहर्नुभएको जीवर्न यो होइर्न। यस प्रकारको बजार अथिव्यवस्थाले मातर्नसहरूको
जीवर्नमा फाइदा ल्याउर्न सतला, िर यसले हार्नी पतर्न ल्याउिँ छ। बजारमा प्रशस्ि पाइर्ने भएको

कारर् धेरै मातर्नसहरूले मैले मुखमा के हार्लरहे को छु भतर्ने कुराको बारे मा र्नसोची खातछर्न ्। यो
व्यवहारले प्रकृतिको तर्नयमहरूलाई उल्लङ्िर्न गछि र यो मातर्नसहरूको स्वास्थ्यको लाथग हार्नीकारक

हुतछ। यसैले, बजार अथिव्यवस्थाले मातर्नसहरूमा सािँचो खुसी ल्याउर्न सतदै र्न। आफै हे र। के
बजारमा अङ्गरु चारै ऋिम
ु ा बेथचतर्न र? वास्िवमा, अङ्गरु हरू हटपेपतछ धेरै छोटो समयको तर्नन्ति

मात्र िाजा रहतछर्न ्। यहद त्यसलाई अको वषिको जुर्नसतम राखखस ् भर्ने, त्यसलाई अझ पतर्न अङ्गुर

र्नै भतर्नतछ र? कक त्यसलाई “फोहोर” भतदा राम्रो होला? त्यसमा िाजा अङ्गुरका ित्वहरूको
अभाव हुर्नै मात्र र्नभएर—त्यसमा धेरै रसायर्नहरू र्मर्सएका हुतछर्न ्। एक वषिपतछ त्यो िाजा रहिँदैर्न
र त्यसमा भएको पोषक ित्वहरू पहहले र्नै गइसकेका हुतछर्न ्। जब मातर्नसहरूले अङ्गरु खातछर्न ्,
तिर्नीहरूले यस्िो महसुस गछि र्न ्, “हामी कति भाग्यमार्नी! िीस वषि अगाडड के हामीले यस मौसममा

अङ्गुर खार्न पाउथ्यौं? चाहे पतर्न खार्न पाउिँ दै र्नथ्यौं! अहहले जीवर्न धेरै राम्रो छ!” के यो वास्िवमा
र्नै सुख हो ि? यहद ििँ इछुक छस ् भर्ने िैँले रसायर्नद्वारा सांरक्षर् गररएको अङ्गुरको बारे मा

अर्नुसतधार्न गरे र तिर्नीहरू केले बर्नेका रहे छर्न ् र िी ित्वहरू मार्नव हहिका लाथग छर्न ् कक छै र्नर्न ्
भर्नेर हे र्नि सतछस ्। व्यवस्थाको यग
ु मा, जब इस्राएलीहरूले र्मश्र छाडेर यात्रा गरररहे का थथए,
परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई बट्टाई र मतर्न हदर्नुभयो। िर के परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई खार्नाको सांरक्षर्

गर्ने अर्नुमति हदर्नुभयो? तिर्नीहरूमध्ये केही अल्प-दृन्ष्टका थथए र अको हदर्न पाइतर्न भर्नेर डराए,
त्यसैले पतछको लाथग केही छुट्याए। त्यसपतछ के भयो? अको हदर्न, त्यो कुहहएको थथयो। परमेश्वरले

ििँलाई केही मात्रामा सािँचेर रातर्न हदर्नह
ु ु तर्न, ककर्नकक ििँ भोको हुर्नेछैर्नस ् भतर्ने सतु र्नन्श्चििा हदर्ने
गरी उहािँले ियारीहरू गर्नुिभएको हुतछ। िर मार्नवजातिमा त्यो आत्मववश्वास छै र्न, र्न ि तिर्नीहरूसिँग

परमेश्वरप्रति सािँचो ववश्वास र्नै छ। तिर्नीहरूले सिँधै आफैलाई केही स्वितत्रिाको ठाउिँ हदर्न चाहतछर्न ्
र मार्नवजातिको ियारीको तर्नन्ति परमेश्वरले गर्नुिभएको सारा वास्िा र ध्यार्नलाई तिर्नीहरूले

कहहल्यै पतर्न दे तर्न सतदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूले यसको महसुस गर्नि सतदै र्नर्न ्, यसैले तिर्नीहरूले आफ्र्नो
ववश्वास पर्
ू ि रूपमा परमेश्वरमा रातर्न सतदै र्नर्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले सधैँ यस्िो सोछर्न ्: “परमेश्वरका
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कायिहरू भरोसा गर्नि योग्य छै र्नर्न ्! परमेश्वरले हामीलाई चाहहएको कुरा हदर्नुहुतछ वा त्यो कहहले
हदर्नुहुतछ भतर्ने कुरा कसलाई थाहा छ र! यहद म भोको भएिँ र परमेश्वरले उपलब्ध गराउर्नुभएर्न

भर्ने, म भोकै पहदिर्निँ र? के मलाई पोषक ित्वको अभाव हुिँदैर्न र?” हे र ि मातर्नसको आत्मववश्वास
कति झीर्नो छ!

अतर्न, फलफूल, सागसब्जी र सबै ककर्समका बदामजस्िा खार्नेकुराहरू—यी सबै शाकाहारी

भोजर्नहरू हुर्न ्। िी शाकाहारी भोजर्न भए िापतर्न, तिर्नमा मार्नव शरीरका आवश्यकिा पूरा गर्ने
पयािप्ि पोषक ित्वहरू हुतछर्न ्। िापतर्न, परमेश्वरले यसो भतर्नुभएर्न: “म मार्नवजातिलाई यी
खार्नेकुराहरू मात्र हदतछु। तिर्नीहरूले यी खार्नेकुराहरू मात्र खाऊर्न ्।” परमेश्वर त्यहािँ रोककर्नुभएर्न,
िर मार्नवजातिको तर्नन्ति धेरै थप स्वाहदष्ठ खार्नेकुराहरू ियार गर्ने कायिमा लाग्र्नुभयो। यी

खार्नेकुराहरू के-के हुर्न ्? िी तिमीहरूले खार्न र दे तर्न सतर्ने ववर्भतर्न ककर्समका माछा र मासु हुर्न ्।
उहािँले मातर्नसका तर्नन्ति धेरै ककर्समका माछा र मासु दव
ु ै ियार पार्नुिभयो। माछा पार्नीमा बस्छ र
पार्नीमा बस्र्ने माछाको मासुको ित्व जर्मर्नमा बस्र्ने जर्नावरहरूको भतदा फरक हुतछ र त्यसले
मातर्नसलाई फरक पोषक ित्वहरू प्रदार्न गछि । माछामा मार्नव शरीरमा थचसो र िािोलाई तर्नयतत्रर्
गर्ने गुर्हरू पतर्न हुतछ, जसले मातर्नसलाई ठूलो फाइदा हदतछ। िर स्वाहदष्ठ खार्नेकुराहरू धेरै
खार्नु हुिँदैर्न। मैले पहहले र्नै भतर्नसकेँ , परमेश्वरले मार्नवजातिलाई ठीक समयमा ठीक पररमार्मा

खार्नेकुरा हदर्नभ
ु एको छ, िाकक उहािँले प्रदार्न गर्निभ
ु एका कुराहरूलाई मातर्नसहरूले सामातय रूपमा र
ऋिु र समयअर्नुसार उथचि िवरले उपभोग गर्नि सकूर्न ्। अब, पतछी वगिमा कस्िा ककर्समका
खार्नेकुराहरू समावेश छर्न ् ि? कुखुरा, बट्टाई, परे वा र यस्िै अतय। धेरै मातर्नसहरूले हािँस र

रजहािँस पतर्न खातछर्न ्। परमेश्वरले यी सबै ककर्समका मासुहरू उपलब्ध गराउर्नुभएको भए िापतर्न,
व्यवस्थाको यग
ु मा उहािँले आफ्र्ना चतु र्नएका मातर्नसहरूलाई तर्नन्श्चि मापदण्डहरू हदर्नभ
ु यो र
तिर्नीहरूका आहारामा ववशेष सीमाहरू िोतर्नुभयो। आजभोली यी सीमाहरू व्यन्तिगि स्वाद र
व्यन्तिगि व्यातयामा भर पछि र्न ्। यी ववववध मासुहरूले मार्नव शरीरलाई ववववध पोषक ित्वहरू

प्रदार्न गछि र्न ्, प्रोहटर्न, फलाम पूतिि गछि र्न ्, रगिलाई समद्
ृ ध बर्नाउिँ छर्न ्, माांसपेशी र हाडहरूलाई
सुरक्षा प्रदार्न गछि र्न ् र शरीरको शन्ति तर्नमािर् गछि र्न ्। मातर्नसहरूले जसरी पकाएर खाए िापतर्न यी

मासह
ु रूले तिर्नीहरूका खार्नाका स्वादलाई सध
ु ाछि र्न ् र तिर्नीहरूका रुथचलाई सशति पार्निक
ु ा साथै
तिर्नीहरूका पेटलाई िप्ृ ि पतर्न पाछि र्न ्। सबैभतदा महत्त्वपूर्ि कुरा ि यी खार्नाहरूले मार्नव शरीरलाई

आवश्यक दै तर्नक पोषक ित्वहरू पूतिि गछि र्न ्। परमेश्वरले मार्नवजातिका तर्नन्ति खार्ना ियार गर्नुिहुिँदा
यी कुराहरूमा ध्यार्न हदर्नुभयो। िरकारीहरू र मासु—के यो प्रशस्ि छै र्न र? िर मार्नवजातिका

तर्नन्ति सबै खार्नेकुरा उपलब्ध गराउर्नक
ु ो पछाडड परमेश्वरको उद्दे श्य के छ भतर्ने कुरा मातर्नसहरूले

बुझ्र्नुपछि । के यो मातर्नसहरूलाई खार्नेकुरामा चाहहर्नेभतदा बढी र्लप्ि गराउर्नलाई थथयो? मातर्नस

यी भौतिक चाहर्नाहरू िप्ृ ि गर्ने प्रयासमा अन्ल्झयो भर्ने के हुतछ? के उसले चाहहर्नेभतदा बढी
पोषर् प्राप्ि गदै र्न र? के अत्यतिै धेरै पोषर्ले मार्नव शरीरलाई धेरै ककर्समले सिाउिँ दै र्न र?
(सिाउिँ छ।) यसैले परमेश्वरले ठीक समयमा ठीक पररमार् हदर्नुहुतछ र मातर्नसलाई मातर्नसहरूको
आर्नतदको तर्नन्ति फरक समय र ऋिह
ु रूमा फरक ककर्समका खार्नाहरू हदर्नह
ु ु तछ। उदाहरर्का
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लाथग, धेरै गमी ग्रीष्म ऋिुपतछ मातर्नसहरूले आफ्र्ना शरीरमा धेरै िाप र रोगजतय सुतखापर्न िथा

आद्रिा जतमा गछि र्न ्। जब शरद् ऋिु आउिँ छ, धेरै ककर्समका फलफूलहरू पातछर्न ् र जब मातर्नसहरूले

िी फलफूलहरू खातछर्न ् तिर्नीहरूका शरीरमा भएको आद्रिा बाहहर तर्नस्कतछ। यस समयमा,
गाईवस्िु र भेडाहरू बर्लया हुतछर्न ्, यसैले मातर्नसहरूले यस बेला पोषर्का तर्नन्ति धेरै मासु
खार्नुपछि । ववववध ककर्समका मासु खाएर मातर्नसहरूका शरीरले हहउिँ दको जाडो सहर्न सहायिा
पुर्याउर्ने शन्ति र तयार्नोपर्न प्राप्ि गछि , फलस्वरूप तिर्नीहरू सुरक्षक्षि र स्वस्थ रहे र हहउिँ द कटाउर्न
सक्षम हुतछर्न ्। मार्नवजातिलाई के र कहहले उपलब्ध गराउर्ने, अतर्न उहािँले कहहले ववर्भतर्न
कुराहरूलाई वद्
ु ु र्नेछ भतर्ने कुरालाई परमेश्वरले अत्यतिै
ृ थध गर्नुिहुर्नेछ, फल फलाउर्नुहुर्नेछ र पकाउर्नह
वास्िा र सूक्ष्मिाका साथ तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ। यो “परमेश्वरले मातर्नसलाई दै तर्नक जीवर्नमा

आवश्यक पर्ने खार्ना कसरी ियार गर्नुिहुतछ” वातयसिँग सतबन्तधि छ। ववर्भतर्न ककर्समका खार्नाका
अतिररति, परमेश्वरले पार्नीका स्रोिहरू पतर्न उपलब्ध गराउर्नुभएको छ। खार्ना खाएपतछ
मातर्नसहरूले पार्नी पतर्न वपउर्नुपछि । के फलफूल मात्रै पयािप्ि छ? मातर्नसहरू फलफूलले मात्र बािँर्न

सतदै र्नर्न ्, यसबाहे क केही मौसममा ि फलफूल र्नै हुिँदैर्न। यसैले, मार्नवजातिको पार्नी सतबतधी
समस्यालाई कसरी समाधार्न गर्नि सककतछ ि? जर्मर्नमाथथ र मतु र्न िाल, र्नदी र झरर्नाहरू
लगायिका पार्नीका धेरै स्रोिहरू ियारी गरे र परमेश्वरले यसको समाधार्न गर्नुिभएको छ। यी पार्नीका

स्रोिहरू प्रदवू षि र्नहुर्ने हो र मातर्नसहरूले तिर्नलाई हे रफेर र्नगर्ने वा र्नष्ट र्नगर्ने हो भर्ने िी वपउर्न
योग्य छर्न ्। अको शब्दमा, मार्नवजातिको भौतिक शरीरको जीवर्न धातर्ने खार्नाका स्रोिहरूको
सतबतधमा परमेश्वरले धेरै स्पष्ट, अत्यतिै सही र अत्यतिै उथचि ियारीहरू गर्नुिभएको छ, िाकक
मातर्नसहरूका जीवर्न केही कुराको अभावववर्ना सतपतर्न र भरपूर होस ्। यो मातर्नसहरूले महसुस गर्नि
सतर्ने र दे तर्न सतर्ने कुरा हो।

यसका अतिररति, परमेश्वरले सबै थोकको बीचमा केही बोटववरुवा, जर्नावर र ववर्भतर्न

ककर्समका जडीबुटीहरूको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, जसले मार्नव शरीरका चोटहरू तर्नको पार्ने वा बबमारीहरू

तर्नको पार्ने कामहरू गछि र्न ्। उदाहरर्को तर्नन्ति, कसैलाई पोल्यो वा दि
ु िटर्नावश आफैलाई जलायो

भर्ने के गर्नुिपछि ? के जलेको भागलाई पार्नीले धुर्न मात्रै सतछस ्। यहद िैँले त्यसो गररस ् भर्ने िाउमा
पीप भररर्न वा सङ्क्रमर् हुर्न सतछ। उदाहरर्को तर्नन्ति यहद कसैलाई ज्जवरो आयो वा थचसो
लाग्यो; काम गदाि चोट लाग्यो; गलि कुरा खाएर पेट खराब भयो; जीवर्नशैली वा भावर्नात्मक
कुराहरूको कारर् ववकास हुर्ने रतिवाहहर्नी र्नलीसिँग सतबन्तधि रोग, मर्नोववज्ञार्नसिँग सतबन्तधि वा
र्भत्री अङ्गहरूसिँग सतबन्तधि रोगहरू लाग्यो भर्ने तिर्नीहरूका रोगहरू तर्नको पार्निका लाथग त्यसै
अर्नरू
ु पका वर्नस्पतिहरू छर्न ्। रति सचारमा सुधार गर्ने र दवू षि कुरा हटाउर्ने, वपडा कम गर्ने,
रतिस्राव रोतर्ने, दख
ु ाई कम गर्ने, छालालाई तर्नको पारे र सामातय अवस्थामा फकािउर्न र शरीरबाट

दवू षि र ववषाति कुराहरू हटाउर्न—छोटकरीमा, दै तर्नक जीवर्नमा यी वर्नस्पतिहरूका प्रयोगहरू छर्न ्।
मातर्नसहरूले तिर्नको प्रयोग गर्नि सतछर्न ् र आवश्यक परे को बेला प्रयोग गर्नि सककयोस ् भर्नेर

परमेश्वरले मार्नव शरीरको लाथग तयर्नीहरूको ियारी गर्नुिभएको हो। परमेश्वरले मातर्नसलाई िीमध्ये

कतिपयको बारे मा सांयोगबस पत्ता लगाउर्न हदर्नभ
ु यो, जबकक अरूको बारे मा भर्ने परमेश्वरले छर्नौट
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गर्नुिभएका मातर्नसहरूले वा उहािँले िारितय र्मलाउर्नुभएका ववशेष िटर्नाहरूको कारर् पत्ता लगायो।
यी वर्नस्पतिहरूको खोज पतछ मार्नवजातिले तिर्नलाई हस्िातिरर् गछि र्न ् अतर्न धेरै मातर्नसहरूलाई

तिर्नको बारे मा थाहा हुतछ। परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एका यी वर्नस्पतिहरूका मल्
ू य र अथि छर्न ्।
साराांशमा यी सबै थोक परमेश्वरबाट आएका, उहािँले मार्नवजातिको अन्स्ित्वको वािावरर् ियार
गर्ने क्रममा उहािँले ियार गर्नुिभएका र रोप्र्नुभएका थोकहरू हुर्न ्। तिर्नीहरू अत्यावश्यक छर्न ्। के
परमेश्वरको सोचाइ प्रकक्रयाहरू मार्नवजातिका भतदा ववस्िि
ु एका
ृ छर्न ्? जब ििँ परमेश्वरले गर्निभ
सबै थोक दे तछस ्, के िैँले परमेश्वरको व्यवहाररक पक्षलाई अर्नभ
ु ूति गछि स ्? परमेश्वरले गप्ु िमा

काम गर्नुिहुतछ। परमेश्वरले यी सबैको सन्ृ ष्ट मातर्नस सांसारमा आउर्नुभतदा अगाडड र्नै, उहािँले
मातर्नसलाई सतपकि गर्नुिभतदा अगाडड र्नै गर्नुिभयो। सबै कुरा मार्नवजातिलाई ध्यार्नमा राखेर,

मातर्नसको अन्स्ित्वको खातिर र तिर्नीहरूको अन्स्ित्वलाई सोचेर गररएका थथए, िाकक मार्नवजाति

तिर्नीहरूको तर्नन्ति ियार पाररएको यस सतपतर्न र प्रचुर भौतिक सांसारमा खुसीसाथ खार्ना र
वस्त्रको थचतिा र्नगरी कुर्नै कुराको अभावववर्ना बािँचोस ्। यस्िो वािावरर्मा मार्नवजाति तर्नरतिर
प्रजर्नर्न गर्नि र न्जउर्न सतछ।

परमेश्वरका सबै ठूला र सार्ना कायिहरूमध्ये, के त्यहािँ कुर्नै महत्त्व वा अथि र्नभएको कुर्नै छ?

उहािँले गर्ने सबै कुराको महत्त्व वा अथि हुतछ। हामी छलफललाई सामातय ववषयको साथमा सुरु
गरौं। मातर्नसले प्रायः सोध्छर्न ्: कुर्न पहहले उत्पवत्त भयो, कुखरु ा वा अण्डा? (कुखरु ा।) कुखरु ा पहहले
उत्पवत्त भएको हो, यसमा कुर्नै शङ्का छै र्न! ककर्न कुखुरोको पहहले उत्पवत्त भएको हो? ककर्न पहहले

अण्डाको उत्पवत्त हुर्न सकेर्न? के कुखुरा अण्डाबाट तर्नन्स्कर्ने होइर्न र? एतकाइस हदर्नपतछ, चल्ला
कोरर्लतछ र त्यसपतछ त्यो कुखुरोले अझै धेरै अण्डाहरू पाछि र िी अण्डाहरूबाट थप कुखुरोहरू
तर्नस्कतछर्न ्। त्यसैले कुखरु ा र अण्डामा कुर्न पहहले उत्पवत्त भयो? तिमीहरूले पर्
ू ि तर्नन्श्चििाको

साथमा “कुखुरा” भतर्ने जवाफ हदतछौ। िर यो ककर्न तिमीहरूको जवाफ हुतछ? (बाइबलले भतछ
कक परमेश्वरले चराहरू र जर्नावरहरूको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो।) त्यसैल,े तिमीहरूको जवाफ बाइबलमा
आधाररि छ। िर म तिमीहरूको आफ्र्नै बुझाइको बारे मा कुरा गर्नि चाहतछु, िाकक म तिमीहरूसिँग

परमेश्वरका कायिहरूको बारे मा कुर्नै व्यवहाररक ज्ञार्न छ कक भतर्न दे ख्न सतछु। अब, के तिमीहरू
आफ्र्नो जवाफमा सतु र्नन्श्चि छौ, कक छै र्नौ? (परमेश्वरले कुखुरोको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो, त्यसपतछ

यसलाई प्रजर्नर्नको क्षमिा प्रदार्न गर्नुिभयो, जसको अथि ओथारो बसी अण्डा कोरल्र्ने क्षमिा हो।)
यो व्यातया केही हदसतम सही छ। कुखुरोको पहहले उत्पवत्त भयो र त्यसपतछ अण्डाको। यो

तर्नन्श्चि हो। यो ववशेष रूपले गहर्न रहस्य होइर्न, िर सांसारका मातर्नसहरूले िैपतर्न यसलाई गहर्न

भएको ववचार गछि र्न ् र यसलाई दाशितर्नक र्सद्धातिहरूको साथमा सल्
ु झाउर्ने प्रयास गछि र्न ्, जुर्न
कहहल्यै पतर्न तर्नष्कषिमा पुग्दै र्न। यो मातर्नसहरूलाई परमेश्वरले आफूलाई सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको भतर्ने

थाहा र्नभएको बेलाको जस्िै हो। तिर्नीहरूलाई यो आधारभूि र्सद्धाति थाहा छै र्न, र्न ि तिर्नीहरूसिँग
अण्डा वा कुखुरोमा कुर्न पहहले उत्पवत्त भएको भतर्ने बारे मा स्पष्ट ववचार र्नै छ। उर्नीहरूलाई कुर्नै

पहहले उत्पवत्त भएको हुर्नुपछि भतर्ने थाहा छै र्न, त्यसैले उर्नीहरू कहहल्यै पतर्न जवाफ पत्ता लगाउर्न
सक्षम हुिँदैर्नर्न ्। कुखरु ा पहहले उत्पवत्त भएको कुरा काफी प्राकृतिक छ। यहद कुखरु ोभतदा पहहले र्नै
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त्यहािँ अण्डा भइहदएको भए, त्यो असाधारर् हुतथ्यो! यो यस्िो साधारर् कुरा हो—तर्नश्चय र्नै
कुखुरोको पहहले उत्पवत्त भएको हो। यो उतर्नि ज्ञार्न आवश्यक पर्ने प्रश्र्न होइर्न। परमेश्वरले सबै

कुराको सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु यो, िाकक मातर्नसले यसको आर्नतद उठाउर्न सकोस ्। एक पटक कुखरु ोको
अन्स्ित्व भएपतछ, अण्डाले प्रकृतिको मागि पालर्ना गदिछ। के हो ियार समाधार्न होइर्न ि? यहद

अण्डाको पहहले सन्ृ ष्ट भइहदएको भए, के यसलाई कोरल्र्नको लाथग कुखुरा चाहहर्ने थथएर्न ि? सीधै
कुखुरोको सन्ृ ष्ट गर्नुि थप ियार समाधार्न हो। यो िररकाले, कुखुरोले अण्डा पार्नि सतथ्यो र

यसर्भत्रका कुखरु ोहरूलाई कोरल्र्न सतथ्यो र मातर्नसहरूले खार्नको लाथग कुखुरा पाउिँ थे। कति
सन्जलो! परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने कायिहरू कति सफा र स्वछ छर्न ्, बबलकुलै जहटल छै र्नर्न ्। अण्डा

कहािँबाट उत्पवत्त भयो? यो कुखुरोबाट आउिँ छ। कुखुरोववर्ना कुर्नै पतर्न अण्डा हुर्न सतदै र्न। परमेश्वरले
सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको कुरा सजीव वस्िु हो! मार्नव जाति वववेकहीर्न र हास्यास्पद हुतछ, जो सधैँ यस्िा
साधारर् कुराहरूमा अन्ल्झरहतछ र धेरै गलि ववश्वासहरूको तर्नष्कषि तर्नकाल्छ। मातर्नस कस्िो

बचा जस्िो हुतछ! अण्डा र कुखुरोको सतबतध स्पष्ट छ: कुखुरोको पहहले उत्पवत्त भएको हो। यो
र्नै सबैभतदा सही व्यातया हो, यसलाई बुझ्र्ने सबैभतदा सही िररका हो र सबैभतदा सही जवाफ
हो। यो र्नै सही हो।

हामीले भखिरै कुर्न-कुर्न ववषयहरूमा छलफल गर्यौं? हामीले मातर्नसले बसोबास गर्ने वािावरर्

र परमेश्वरले त्यो वािावरर्को लाथग गर्निभ
ु एको कुरा र उहािँले गर्निभ
ु एका ियारीहरूको बारे मा कुरा
गरे र सुरु गर्यौं। हामीले उहािँले के व्यवन्स्थि गर्नुिभयो; परमेश्वरले मार्नव जातिका लाथग ियार
गर्नुिभएका सन्ृ ष्ट गररएका वस्िुहरूका बीचमा सतबतध; र परमेश्वरले आफूले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका
कुराहरूले मार्नव जातिलाई हातर्न गर्निबाट रोतर्न यी सतबतधहरूलाई कसरी व्यवन्स्थि गर्नुिभयो भतर्ने

छलफल गयौं। परमेश्वरले उहािँको सन्ृ ष्टर्भत्र भएका ववर्भतर्न कारकहरूको मार्नव जातिको
वािावरर्मा हुर्न सतर्ने हातर्नलाई तयूर्नीकरर् गर्नुिभयो, जसले सबै कुराहरूलाई उर्नीहरूको उचिम
उद्दे श्यमा सिाउर्न अर्नुमति हदतछ र मार्नव जातिलाई लाभकारी ित्त्वहरूको साथमा लाभकारी
वािावरर् ल्याउिँ छ, जसले मार्नव जातिलाई यस्िो वािावरर्मा अर्नुकूर्लि हुर्न र जीवर्न र प्रजर्नर्नको

चक्र लगािार जारी राख्न सक्षम बर्नाउिँ छ। अको, हामीले मार्नव शरीरलाई आवश्यक पर्ने खार्ना—

मार्नव जातिको दै तर्नक खार्ना र पेयको बारे मा कुरा गर्यौं। यो मार्नव जाति बािँर्नको लाथग आवश्यक

पर्ने अवस्था पतर्न हो। यसलाई भतर्नुपदाि, मार्नव शरीर सास फेरे र मात्र, िाम, हावा वा उपयुति
िापक्रमहरूले मात्र बािँर्न सतदै र्न। मार्नव जातिले आफ्र्नो पेट पतर्न भर्नि आवश्यक हुतछ र परमेश्वरले
कुर्नै कुराको अवलोकर्न र्नगरी तिर्नीहरूले वस्िुहरूको स्रोिलाई के गर्नि सतछर्न ् भतर्ने कुरा र्नसोची

मार्नवको लाथग उर्नीहरूको खार्नाको स्रोि ियार गर्निुभयो। जब िैँले यस्िो प्रशस्ि र यथेष्ट उत्पादर्न—
मार्नव जातिको खार्ना र पेयको स्रोि—दे खेको छस ्, के ििँ परमेश्वर र्नै मार्नव जाति र उहािँको

सन्ृ ष्टका सबै वस्िुहरूको लाथग आपूतििको स्रोि हुर्नुहुतछ भर्नेर भतर्न सतछस ्? यहद सन्ृ ष्टको
समयमा, परमेश्वरले तर्नन्श्चि सङ्तयामा रुखहरू वा िािँस वा अतय जीववि वस्िुको सङ्तया मात्र
सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको भए र यहद यी ववर्भतर्न जीववि वस्िुहरू र बबरुवाहरू गाईहरू र भेडाले खार्नको

लाथग वा जेब्रा, मग
ृ र अतय ववर्भतर्न प्रकारका जर्नावरहरूले खार्नको लाथग भएको भए, उदाहरर्को
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लाथग, र्सांहहरू जेब्रा र मग
ृ जस्िा कुराहरू खार्नको लाथग र बािहरू भेडा र सुिँगुरहरू जस्िा कुराहरू
खार्नको लाथग भइहदएको भए—िर मार्नवको लाथग खार्नको लाथग उपयुति कुरा एउटा पतर्न र्नभएको
भए, के त्यसले काम गथ्यो ि? यसले गदै र्नथ्यो। मार्नव जाति धेरै समयसतम बािँर्न सक्षम

हुिँदैर्नथ्यो। मार्नवले पािहरू मात्र खार्ने भए के हुतथ्यो? के त्यसले काम गथ्यो ि? के मातर्नसले
भेडाको लाथग बर्नेको िािँस खार्न सतथ्यो? यहद तिर्नीहरूले थोरै प्रयास गरे मा यसले चोट र्नपुर्याउर्न
सतछर्न ्, िर यहद तिर्नीहरूले यस्िो कुरा लामो समयसतम खाएमा, तिर्नीहरूको पेटले यसलाई

सहर्न सतदै र्नथ्यो र मातर्नसहरू लामो समयसतम बािँदै र्नथे। त्यहािँ त्यस्िो कुराहरू पतर्न छर्न ् जर्न
ु
जर्नावरहरूले खार्न सतछर्न ् िर मार्नवहरूका लाथग िी कुरा ववषालु हुर्न सतछर्न ्—जर्नावरहरूले
तिर्नीहरूलाई कुर्नै पतर्न पररर्ामववर्ना खार्न सतछर्न ्, िर यो मार्नवहरूको लाथग त्यस्िो हुिँदैर्न।
यसलाई भतर्नुपदाि परमेश्वरले मार्नव जातिको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो, त्यसैले परमेश्वरलाई र्नै र्सद्ध रूपमा

मार्नव शरीरको र्सद्धाति र सांरचर्ना साथै मार्नवलाई के आवश्यक हुतछ भतर्ने ज्ञार्न छ।
परमेश्वरलाई शरीरको सांरचर्ना र अवयव, यसका आवश्यकिाहरू र यसका आतिररक अङ्गहरूका

कायिहरू र तिर्नीहरूले ववर्भतर्न पदाथिहरू कसरी सोस्छर्न ्, हटाउिँ छर्न ् र पचाउिँ छर्न ् भतर्ने पूर्ि स्पष्ट
रूपमा थाहा छ। मार्नवहरूले गदै र्नर्न ्; कहहलेकाहीँ तिर्नीहरूले अर्नजार्नमै खातछर्न ् वा स्व-हे रचाहमा

लापरवाही गछि र्न ्, जसको ज्जयादा मात्राले असतिल
ु र्न गराउिँ छ। यहद िैँले परमेश्वरले िेरो लाथग

ियार गर्निभ
ु एका कुराहरू साधारर् िररकाले खाइस ् वा आर्नतद र्लइस ् भर्ने, त्यसपतछ ििँमा कुर्नै
पतर्न स्वास्थ्य समस्या हुर्नेछैर्न। यहद िैँले कहहलेकाहीँ खराब मर्नोदशा अर्नुभव गररस ् वा िेरो
रगिमा तर्नन्ष्क्रयिा भएमा समेि, यसले कुर्नै समस्या पार्नेछैर्न। िैँले तर्नन्श्चि प्रकारका बबरुवाहरू

खार्नु आवश्यक हुतछ र गतिरोध हट्र्नेछ। परमेश्वरले यी सबै कुराहरूको लाथग ियारी गर्नुिभएको
छ। त्यसैले, परमेश्वरको र्नजरमा, मार्नव जाति अतय सबै जीववि वस्िह
ु रू भतदा धेरै माथथको हो।
परमेश्वरले प्रत्येक प्रकारको बबरुवाको लाथग वािावरर् ियार गर्नुिभयो र उहािँले प्रत्येक प्रकारको

जर्नावरको लाथग खार्ना र वािावरर् ियार गर्नुिभयो, िर मार्नव जातिलाई यसको वािावरर्मा

सबैभतदा दृढ आवश्यकिा हुतछ र िी आवश्यकिाहरूलाई सन्जलो िररकाले अवलोकर्न गर्नि सककिँदै र्न;
यहद तिर्नीहरू त्यस्िो भएको भए, मार्नव जाति ववकास गर्नि जारी राख्न र साधारर् िररकाले बािँर्न

र प्रजर्नर्न गर्नि सक्षम हुिँदैर्नथ्यो। परमेश्वर र्नै हो जसलाई उहािँको हृदयदे खख र्नै यो सबैभतदा राम्रोसिँग
थाहा छ। जब परमेश्वरले यो गर्नुिभयो, उहािँले अतय कुर्नै कुरामा भतदा यसमा थप महत्त्व राख्नुभयो।
सतभविः िपाईं आफूले दे ख्ने र जीवर्नमा आर्नतद र्लर्ने केही कुरा वा िपाईंसिँग जतमदे खख भएका

िैँले दे ख्ने र आर्नतद र्लर्ने केही महत्त्वपूर्ि र्नभएको कुराहरूको महत्त्व अर्नुभूि गर्नि सक्षम छै र्नस ्,

िर परमेश्वरले िेरो लाथग धेरै अतिदे खख र्नै वा गोप्य रूपमा ियारीहरू गररसतर्नुभएको छ। सबैभतदा
बढी सतभाववि हदसतम, परमेश्वरले मार्नव जातिको लाथग प्रतिकूल वा मार्नव शरीरमा हातर्न गर्नि

सतर्ने सबै र्नकारात्मक ित्त्वहरूलाई हटाउर्नुभएको वा सातय पार्नुिभएको छ। यसले के दे खाउिँ छ? के
यसले परमेश्वरले मार्नव जातिलाई यो समय बर्नाउिँ दा उहािँको उर्नीहरूप्रति मर्नोववृ त्त दे खाउिँ छ? त्यो
मर्नोववृ त्त के थथयो? परमेश्वरको मर्नोववृ त्त सावधार्न र इमार्नदार थथयो र यसले उहािँको बाहे क अरू
कुर्नै पतर्न शत्रु बलहरू वा बाह्य कारकहरू वा अवस्थाहरूद्वारा हस्िक्षेपको अर्नम
ु ति सहर्न गरे र्न।
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यसमा यो समय मार्नव जाति सन्ृ ष्ट गर्ने र व्यवन्स्थि गर्ने परमेश्वरको मर्नोववृ त्त दे ख्न सककतछ।

र परमेश्वरको मर्नोववृ त्त के हो? बािँर्नको लाथग वािावरर् र मार्नव जातिले आर्नतद र्लर्ने जीवर्न,
साथै तिर्नीहरूको दै तर्नक खार्ना िथा पेय र दै तर्नक आवश्यकिाहरू माफिि, हामीले मार्नव जातिप्रति
परमेश्वरको उत्तरदातयत्वको मर्नोववृ त्त दे ख्न सतछौं, जुर्न उहािँले मातर्नसको सन्ृ ष्ट गरे देखख र्नै कायम
गर्नुिभएको छ, साथै यो समयमा मार्नव जातिलाई बचाउर्न उहािँको सङ्कल्प पतर्न हो। के यी

वस्िुहरूमा परमेश्वरको प्रमार्ीकरर् दृश्यात्मक छ? उहािँको चमत्काररकिा? उहािँको अथाहिा?
उहािँको सविशन्तिमार्निा?
्
परमेश्वरले सबै मार्नव जातिको लाथग प्रदार्न गर्नि साथै उहािँको सन्ृ ष्टका
सबै कुराहरूको प्रावधार्नको लाथग आफ्र्नो बुद्थधमार्न र सविशन्तिमार्न िररकाहरू प्रयोग गर्नुिहुतछ।

अब मैले ििँलाई धेरै कुरा भतर्नसकेको छु, के ििँ भतर्न सतछस ्, कक सबै थोकका लाथग परमेश्वर र्नै

जीवर्नको स्रोि हुर्नुहुतछ? (हो।) त्यो तर्नश्चय र्नै हो। के ििँलाई कुर्नै शङ्का छ? (छै र्न।) सबै कुराको
लाथग परमेश्वरको प्रावधार्नले उहािँ र्नै सबै कुराहरूको लाथग जीवर्नको स्रोि हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरा
दे खाउर्ने कुरालाई सतिुष्ट गछि , ककर्नभर्ने उहािँ र्नै प्रावधार्नको स्रोि हुर्नुहुतछ जसले सबै कुरालाई
अन्स्ित्व, जीवर्न, प्रजर्नर्न र तर्नरतिरिा हुर्न सक्षम गदिछ र परमेश्वर र्नै बाहे क अरू कुर्नै पतर्न

स्रोि छै र्न। परमेश्वरले सबै कुराहरूका सबै आवश्यकिाहरू र मार्नव जातिका सबै आवश्यकिाहरू
पूरा गर्नुिहुतछ, चाहे िी मातर्नसका सबैभतदा आधारभूि वािावरर्ीय आवश्यकिा, उर्नीहरूका दै तर्नक
जीवर्नका आवश्यकिाहरू हुर्न ् वा चाहे उहािँले मातर्नसहरूका आत्मालाई प्रदार्न गर्ने सत्यको लाथग
आवश्यकिा र्नै होस ्। हरे क िररकाले, मार्नव दृन्ष्टकोर्बाट परमेश्वरको पररचय र उहािँको न्स्थति

हे र्नुि, सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ। के यो सही हो? (हो।) यो भतर्नुपदाि,
परमेश्वर र्नै यो भौतिक सांसार, यो मातर्नसले दे ख्न र अर्नुभव गर्नि सतर्ने सांसारका शासक, मार्लक
र प्रदायक हुर्नह
ु ु तछ। मार्नव जातिको लाथग, के यो परमेश्वरको पररचय होइर्न? यसमा कुर्नै पतर्न
झूटो कुरा छै र्न। त्यसैले जब िैँले आकाशमा चराहरू उडडरहे को दे तछस ्, ििँलाई थाहा हुर्नुपछि कक
परमेश्वरले उड्र्न सतर्ने सबै कुराको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो। त्यहािँ त्यस्िा जीववि कुराहरू पतर्न छर्न ् जुर्न
पार्नीमा पौडतछर्न ् र तिर्नीहरूको बािँर्ने आफ्र्नै िररका हुतछ। माटोमा बािँर्ने बबरुवाहरू वसतिमा
कोवपला र मुर्ना पलाउिँ छर्न ् र फल लाग्छ र शरदमा पािहरू झर्नि थाल्छर्न ् र हहउिँ दमा िी बबरुवाहरूले

मौसमको ियारी गर्नि लागेको जसरी सबै पिाहरू झरे का हुतछर्न ्। यो र्नै तिर्नीहरूको बािँर्ने िररका
हो। परमेश्वरले सबै कुराको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो र प्रत्येकले र्भतर्न रूप र र्भतर्न िररकाले बािँछ र यो
बािँर्ने कुरामा आफ्र्नो जीवर्न बल र रूप प्रदशिर्न गर्नि ववर्भतर्न िररकाहरू प्रयोग गछि । वस्िुहरू

कसरी बािँछर्न ् भतर्ने तिर्नीहरू सबै परमेश्वरको तर्नयम अतिगिि हुतछर्न ्। परमेश्वरले जीवर्नका सबै
ववर्भतर्न रूप र जीववि वस्िह
ु रूमाथथ शासर्न गर्निक
ु ो उद्दे श्य के हो ि? के यो मार्नव जातिको
जीवर्नको लाथग हो? (हो।) उहािँले जीवर्नका सबै तर्नयमहरू तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ, सबै मार्नव जातिको

जीवर्नको लाथग। यसले परमेश्वरको लाथग मार्नव जातिको जीवर्न कतिको महत्त्वपूर्ि छ भतर्ने
दे खाउिँ छ।

मार्नव जातिको बािँर्ने र साधारर् ढङ्गले प्रजर्नर्न गर्ने क्षमिा परमेश्वरको लाथग अत्यति

महत्त्वपर्
ू ि हुतछ। त्यसकारर्, परमेश्वरले मार्नव जाति र आफ्र्नो सन्ृ ष्टका सबै कुराको लाथग
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लगािार रूपमा प्रदार्न गरररहर्नुभएको छ। उहािँले ववर्भतर्न िररकाले र सबै कुराको जीववििा कायम
हुर्ने गरी प्रदार्न गर्नुिहुतछ, उहािँले मार्नविाको साधारर् जीवर्न कायम गदै मार्नव जातिलाई तर्नरतिर
रूपमा अति बढ्र्न सक्षम बर्नाउर्नह
ु ु तछ। यो आजको हाम्रो सङ्गतिका दई
ु पक्षहरू हुर्न ्। यी दई
ु

पक्षहरू के-के हुतछ? (स्थूल दृन्ष्टकोर्बाट, परमेश्वरले वािावरर्को सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो जसमा मातर्नस
बािँछ। यो पहहलो पक्ष हो। परमेश्वरले मार्नव जातिको लाथग आवश्यक पर्ने र हे र्नि र छुर्न सककर्ने
भौतिक वस्िुहरू पतर्न ियार गर्नुिभयो।) हामीले आफ्र्ना दई
ु मुतय ववषयलाई यी दई
ु पक्षहरूमा

सङ्गति गरे का छौँ। हाम्रो मत
ु य ववषय के हो? (सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै

हुर्नुहुतछ।) अब ििँलाई यो ववषयमा मेरो सङ्गतिमा ककर्न यति धेरै ववषयहरू छर्न ् भतर्ने बारे मा केही
बोध भएको हुर्नुपछि । के त्यहािँ मुतय ववषयसिँग असतबन्तधि कुर्नै छलफल भएको छ ि? बबलकुलै
छै र्न! सायद, यी कुराहरू सुतर्नसकेपतछ, तिमीहरूमध्ये केहीले बोध प्राप्ि गरे का छौ र अहहले महसुस
गछौ कक यी शब्दहरू वजर्नदार छर्न ्, तिर्नीहरू धेरै महत्त्वपूर्ि छर्न ्, िर अतयसिँग केही शान्ब्दक

बोध मात्र हुर्न सतछ र यी शब्दहरू उर्नीहरूमा र उर्नीहरूको लाथग महत्त्वपूर्ि र्नभएको महसुस गर्नि
सतछर्न ्। हालको क्षर्मा तिमीहरूले यसलाई कसरी बुझ्छौ भतर्ने कुराको परवाह र्नगरी, जब
तिमीहरूको अर्नुभव तर्नन्श्चि हदर्नमा आइपुग्छ, जब तिमीहरूको बुझाइ तर्नन्श्चि ववतदम
ु ा पुग्छ,
अथािि ्, जब तिमीहरूको परमेश्वरका कायिहरू र परमेश्वर स्वयमको
् ज्ञार्न तर्नन्श्चि स्िरमा पुग्छ,
त्यसपतछ तिमीहरूले परमेश्वरका कायिहरूमा गहर्न र सचा बयार्न हदर्न आफ्र्नै शब्दहरू प्रयोग

गर्नेछौ, जुर्न व्यवहाररक हुतछर्न ्।
मलाई लाग्छ कक तिमीहरूको हालको बुझाइ अझै काफी सिही र शान्ब्दक छ, िर, मेरो
सङ्गतिका यी दई
ु पक्षहरू सुतर्नसकेपतछ, के तिमीहरूले कतिीमा परमेश्वरले मार्नव जातिको लाथग

प्रदार्न गर्नि कस्िा ववथधहरू प्रदार्न गर्निुहुतछ वा परमेश्वरले मार्नव जातिलाई कस्िा कुराहरू प्रदार्न
गर्नुिहुतछ भर्नेर पहहचार्न गर्नि सतछौ? के तिमीहरूसिँग आधारभूि अवधारर्ा, आधारभि
ू बुझाइ छ?
(छ।) िर के मैले सङ्गि गरे का यी दई
ु पक्षहरू बाइबलसिँग सतबन्तधि छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) के तिर्नीहरू

अथधराज्जयकालमा परमेश्वरको तयाय र दण्डसिँग सतबन्तधि छर्न ्? (छै र्नर्न ्।) त्यसो भए मैले ककर्न
तिर्नीहरूको सङ्गि गरेँ ि? के यो मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई जातर्न तिर्नीहरूलाई बुझ्र्नैपर्ने भएकोले

हो? (हो।) यी कुराहरू जातर्नु एकदमै आवश्यक हुतछ र तिर्नीहरूलाई बझ्
ु र्नु एकदमै आवश्यक छ।
िैँले परमेश्वरलाई उहािँको सतपूर्ििामा बुझ्र्न खोज्जदा, आफूलाई बाइबलमा सीर्मि र्नगर् र आफूलाई
मातर्नसले गर्ने परमेश्वरको तयाय र सजायमा सीर्मि र्नगरा। यो भतर्नुको मेरो उद्दे श्य के हो? यो
परमेश्वर भर्नेको उहािँले छातर्नुभएका मातर्नसहरूको मात्र परमेश्वर होइर्न भर्नेर मातर्नसहरूलाई थाहा

हदर्नु हो। िैँले हाल परमेश्वरलाई पछ्याउिँ छस ् र उहािँ िेरो परमेश्वर हुर्नह
ु ु तछ, िर के उहािँलाई
र्नपछ्याउर्नेहरूको उहािँ परमेश्वर हो ि? के परमेश्वर उहािँलाई र्नपछ्याउर्ने सबै मातर्नसहरूको परमेश्वर
हो? के परमेश्वर सबै कुराहरूको परमेश्वर हो? (हो।) त्यसो भए के परमेश्वरका कायि र कक्रयाहरू

क्षेत्रमा केवल उहािँलाई पालर्ना पछ्याउर्नेका लाथग मात्र सीर्मि हुतछर्न ्? (होइर्न।) उहािँका कायि र
कक्रयाहरूको क्षेत्र के हो? सबैभतदा सार्नो स्िरमा, उहािँका कायि र कक्रयाहरूको क्षेत्रले सबै मार्नव
जाति र सन्ृ ष्टका सबै कुराहरू समेट्छर्न ्। उचिम स्िरमा यसले सतपर्
ू ि ब्रह्माण्ड समेट्छ जर्न
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मातर्नसहरूले दे ख्न सतदै र्नर्न ्। त्यसैले, हामीले भतर्न सतछौं कक परमेश्वरले सबै मार्नव जातिमाझ
आफ्र्ना कायि गर्नुिहुतछ र आफ्र्ना कक्रयाहरू सतपादर्न गर्नुिहोस ् र यो मातर्नसलाई परमेश्वरको
सतपर्
ू ििामा परमेश्वर आफैँ लाई जातर्न अर्नम
ु ति हदर्न काफी हुतछ। यहद िपाईं परमेश्वरलाई जातर्न
चाहर्नुहुतछ, उहािँलाई सािँचो रूपमा जातर्न चाहर्नुहुतछ, उहािँलाई सािँचो रूपमा बुझ्र्न चाहर्नुहुतछ भर्ने,
आफूलाई केवल परमेश्वरको कायिका िीर्न चरर्हरूमा वा उहािँले ववगिमा गर्नुिभएका कायिहरूका

कथाहरूमा प्रतिबन्तधि र्नगर्नुिहोस ्। यहद िैँले उहािँलाई त्यो िररकाले जातर्न चाहतछस ् भर्ने, िैँले
परमेश्वरमा सीर्मििा लगाउिँ दै छस ्, उहािँलाई तर्नयतत्रर् गदै छस ्। िैँले परमेश्वरलाई केही एकदमै

सार्नो कुराको रूपमा हे दैछस ्। त्यसो गर्नािले मातर्नसहरूलाई कसरी प्रभाव पर्नि सतछ? ििँ कहहल्यै
पतर्न परमेश्वरको चमत्काररकिा वा सवोचिा जातर्न सक्षम हुर्नेछैर्नस ्, र्न ि उहािँको शन्ति र
सविशन्ति र उहािँको अन्तियारको क्षेत्र र्नै जातर्न सतर्नेछस ्। यस्िो बुझाइले परमेश्वर र्नै सबै कुराको
शासक हुर्नुहुतछ भतर्ने सत्यलाई स्वीकार्ने िेरो क्षमिाको साथै परमेश्वरको सािँचो पररचय र न्स्थति

सतबतधी िेरो ज्ञार्नमा प्रभाव पार्नेछ। अको शब्दमा, यहद परमेश्वर सतबतधी िेरो बुझाइ क्षेत्रमा

सीर्मि भएमा, िैँले प्राप्ि गर्ने सतर्ने कुरा पतर्न सीर्मि हुतछ। त्यसैले गदाि र्नै िैँले आफ्र्नो क्षेत्रलाई
फराककलो पार्नुिपछि र आफ्र्ना क्षक्षतिजहरूलाई ववस्िार गर्नुिपछि । िैँले यो सबै कुरा बुझ्र्न खोज्जर्नुपछि —
परमेश्वरको कायिको क्षेत्र, उहािँको व्यवस्थापर्न, उहािँको शासर्न र उहािँले व्यवस्थापर्न गर्ने र उहािँले

शासर्न गर्नेभतदा माथथका सबै कुराहरू। यो यी कराहरू माफिि हुतछ जर्न
ु िैँले परमेश्वरका कायिहरू
भर्नी बुझ्र्नुपछि । यस्िो बुझाइको साथमा, िैँले यसलाई पहहचार्न र्नगरी महसुस गर्नेछस ् कक
परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई तिर्नीहरूमाझ शासर्न गर्नुिहुतछ, व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ र प्रदार्न गर्नुिहुतछ

र िैँले आफू यी सबै कुराहरूको एक हहस्सा र एक सदस्य भएको पतर्न सािँचो रूपमा महसुस
गर्नेछस ्। परमेश्वरले सबै कुराहरूको लाथग प्रदार्न गर्निह
ु ु र्ने भएकाले, िैँले पतर्न परमेश्वरको शासर्न र
प्रावधार्न स्वीकार गरररहे को छस ्। यो एक िथ्य हो को कसैले पतर्न र्नकार्नि सतदै र्न। सबै कुराहरू
परमेश्वरको शासर्न अतिगिि आफ्र्नै तर्नयमहरूको अधीर्नमा हुतछर्न ् र परमेश्वरको शासर्न अतिगिि,
सबै कुराहरूसिँग बािँर्नका लाथग आफ्र्नै तर्नयमहरू हुतछर्न ्। मार्नव जातिको भाग्य र आवश्यकिाहरू
पतर्न परमेश्वरको शासर्न र प्रावधार्नले सिँगै बािँथधएका हुतछर्न ्। त्यसैले गदाि र्नै, परमेश्वरको प्रभुत्व
र शासर्न अतिगिि, मार्नव जाति र सबै कुरा अतिसितबन्तधि, अतितर्निभिर र अतिजिडडि हुतछर्न ्।
यो र्नै परमेश्वरले सबै कुराहरूको सन्ृ ष्ट गर्नुिको उद्दे श्य र महत्त्व हो। तिमीहरूले अहहले यो बुझ्यौ,
हैर्न ि? त्यसो भए, अब आजको सङ्गतिको अति गरौं। र्नमस्कार! (परमेश्वरलाई धतयवाद!)

फेब्रुवरी २, २०१४
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परमेश्
वर स्वयम ् अद्ववतीय ९
सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्व
 र नै हुनह
ु ु न्छ (३)
यस समयािधिमा हामीले परमेश्वरलाई पहहचान गने सम्बन्िमा िेरै चीजका बारे मा करा
गररसकेका र्ौं र भखछरै पनन यसैसुँग सम्बन्न्ित एउटा अत्यन्तै महत्िपूणछ विषयको बारे मा करा

गरे का धियौं। शीषछक के हो? (सबै िोकका लाधग जीिनको स्रोत परमेश्वर नै हनहन्र्।) मैले उजागर
गरे का बुँदाहरू र विषयिस्तहरूले सबैमा स्पष्ट प्रभाि पारे को जस्तो लाग्र्। पनर्ल्लो पटक हामीले
परमेश्वरले मानिका लाधग ननमाछण गनछभएका अन्स्तत्ि सम्बन्िी केही िातािरणीय पक्षहरूका
बारे मा करा गरे का धियौं, यसका सािै मानि जीिन िान्नका लाधग परमेश्वरले तयार गनछभएका
विभभन्न ककभसमका जीविकाको आिश्यकताका बारे मा पनन करा गर्यौं। िास्तिमा, परमेश्वरले जे
गनछहन्र् त्यो मानिजानतको अन्स्तत्िको लाधग एउटा िातािरण तयार गने कायछमा मात्रै सीभमत
र्ै न, न त नतनीहरूको दै ननक जीविकोपाजछनमा नै यो सीभमत र्। बरु, यस अन्तगछत माननसहरूको
अन्स्तत्ि र मानिजानतको जीिनसुँग सम्बन्न्ित रहे का विभभन्न पाटा र पक्षहरू सम्बन्िी रहस्यमय
र अत्यािश्यक िेरै कायछलाई पूरा गने काम पदछर्न ्। यी सबै परमेश्वरका कायछहरू हन ्। परमेश्वरका

यस्ता सबै कायछहरू उहाुँले केिल मानि जीिन िान्न र नतनीहरूको दै ननक जीविकाका लाधग
िातािरण तयार गने कायछमा मात्र सीभमत नभई त्यस्ता कायछले अझ िह
ृ त ् क्षेत्रलाई ओगटे का र्न ्।
यी दई प्रकारका कायछहरू बाहे क उहाुँले मानि जानत बाुँच्नका लाधग आिश्यक पने िेरै ककभसमका

िातािरण र अिस्िाहरूलाई समेत ननमाछण गनछहन्र्। यही विषयमा आज हामी र्लफल गनछ
गइरहे का र्ौं। यो पनन परमेश्वरको कायछ अन्तगछत पदछर्; अन्यिा यहाुँ यसका बारे मा करा गनछ
अिछहीन हनेधियो। यहद माननसहरूले परमेश्वरका बारे मा जान्न चाहन्र्न ् तर “परमेश्वर” भन्ने
शब्दका बारे मा नतनीहरूमा केिल शान्ब्दक बझाई मात्र र्, िा परमेश्वरसुँग के र् र उहाुँ के हनहन्र्
भन्ने विविि पक्षहरूका बारे मा मात्र ज्ञान र् भने त्यो साुँचो बझाई होइन। त्यसो हो भने
परमेश्वरलाई बझ्ने मागछ के हो? यो भनेको उहाुँका कायछबाट उहाुँको बारे मा जान्न हो, र उहाुँका
बहआयाभमक पक्षबाट उहाुँको बारे मा जान्न हो। यसकारण जब परमेश्वरले सबै िोकको सन्ृ ष्ट
गनछभयो त्यसबेला परमेश्वरले गनछभएका सबै कायछका विषयिस्तको बारे मा हामीले िप सङ्गनत
गनछपर्छ ।
परमेश्वरले सबै कराको सन्ृ ष्ट गनछभएदे खख नै ती सबै धचजहरू उहाुँले तय गनछभएका ननयमका

आिारमा उपयक्त तिरले काम गरररहे का र्न ् र ननयभमत रूपमा ननरन्तर चभलरहे का र्न ्। उहाुँको

दृन्ष्ट र उहाुँको ननयमको र्त्रर्ायामा मानि जानत बाुँधचरहे को र् र सबै धचजहरू व्यिन्स्ित रूपमा
ननरन्तर विकभसत भइरहे का र्न ्। यी ननयमहरू पररितछन गनछ िा नष्ट गनछ सक्ने कोही र्ै न।
यसको कारण के हो भने परमेश्वरका ननयम अनसार सबै िद्
ृ धि हुँदै जान्र्न ् र उहाुँको ननयम र

व्यिस्िापनका कारण हरे क जीि जीिात्माहरू बाुँच्न सक्र्न ्। यसको अिछ यो हो कक परमेश्वरको

ननयमका आिारमा नै रीतपूिछक सबै प्राणीहरू अन्स्तत्िमा आउुँ र्न ्, नतनीहरूको िद्
ृ धि-विकास
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हन्र्, हराएर जान्र्न ्, र नतनीहरूको पनजछन्म हन्र्। जब िसन्त ऋतको आिागमन हन्र् तब
झरीले स्िच्र् मौसमको अनभूनत गराउुँ र् र ितीलाई भभजाउुँ र् बनाउुँ र्। जभमन नरम हन िाल्र्,
र जभमनबाट घाुँस उभिन िाल्र् र बबस्तारै -बबस्तारै रूखहरू हररया हुँदै जान्र्न ्। यी हरे क जीवित

प्राणीहरूले पथ्
ृ िीमा स्िच्र् नयाुँ जीिनशन्क्त ल्याउुँ र्न ्। जब सबै प्राणीहरू अन्स्तत्िमा आउुँ र्न ् र
नतनीहरूको िद्
ृ धि-विकास हुँदै जान्र् तब यो यस्तै दे खखन्र्। िसन्तको न्यानो अनभि गनछ र नयाुँ
िषछको शभारम्भ गनछ सबै प्रकारका जनािरहरू आ—आफ्नो आश्रय स्िलबाट बाहहर ननस्कन्र्न ्।
सबै प्राणीहरू ग्रीष्म ऋतको न्यानो ताप्र्न ् र यस ऋतको न्यानोपनमा आनन्न्दत हन्र्न ्। नतनीहरू

द्रत गनतमा बढ्र्न ्। रूखहरू, घाुँस र सबै प्रकारका बोट-बबरुिाहरू तीव्र गनतमा बढ्र्न ् र अन्त्यमा
नतनीहरू फल्र्न ् र फल हदन्र्न ्। ग्रीष्म ऋतमा मानिसहहत सबै प्राणीहरू ननकै व्यस्त रहन्र्न ्।
िषाछ ऋतमा िषाछत्ले शरद ऋतको शीतलतालाई स्िागत गनछ िाल्र् अनन सबै प्रकारका जीवित
प्राणीहरूले अन्नबाली भभत्र्याउने समयको आिागमनको अनभूनत गनछ िाल्र्न ्। हरे क िनस्पनतमा
फल लाग्न िाल्र्न ् र माननसहरू भशभशरको तयारीका लाधग यी विभभन्न प्रकारका फलहरू भभत्र्याउन

िाल्दर्न ्। भशभशर ऋतमा सबै प्राणीहरू शान्तपनमा चपचाप बस्नका सािै धचसो मौसमसुँगै आराम
गनछ िाल्र्न ् र यस मौसममा माननसहरू पनन विश्राम भलन्र्न ्। िसन्तदे खख ग्रीष्म, िषाछत्दे खख
भशभशर हरे क ऋतहरूका यी सबै पररितछनहरू परमेश्वरद्िारा स्िावपत ननयमअनसार भइरहन्र्न ्।

उहाुँले हरे क चीजको नेतत्ृ ि गनछहन्र्। यी ननयमहरूको पालन गदै उहाुँले सबै कराहरूलाई सािै
मानिजानतलाई नेतत्ृ ि गनछहन्र् र तापक्रम र मौसमअनसार फरक रहे को िातािरणलाई अन्स्तत्िको

लाधग तयार गदै , मानि जानतका लाधग एक सम्पन्न र रं धगन जीिन मागछ तयार गनछभएको र्।
यसकारण अन्स्तत्िका लाधग ननभमछत यस प्रकारको िातािरणमा मानि जानत व्यिन्स्ित रूपमा

बाुँच्न र आफ्नो िंश विकास गनछ सक्षम र्। मानि जानतले यी ननयमहरू पररितछन गनछ सक्दै नन ्
र कनै पनन व्यन्क्त िा प्राणीले यो ननयम उलंघन गनछ सक्दै न। संसारमा अनधगन्न्त पररितछनहरू

आएका र्न ्। समन्द्रहरू मैदान भएका र्न ् भने मैदानहरू समन्द्रमा पररणत भएका र्न ्। तिावप

यी ननयमहरू ननरन्तर लागू भइरहे का र्न ्। यी ननयमहरू अन्स्तत्िमा र्न ् ककनभने परमेश्वर

अन्स्तत्िमा हनहन्र्, र उहाुँको शासन र उहाुँको व्यिस्िापनका कारण सबै चीज अन्स्तत्िमा र्न ्।
यस प्रकारको क्रमबद्ि र िह
ृ त ् िातािरणमा यी ननयम र शासनसुँगै मानि जीिन अगाडड

बहढरहन्र्। यी ननयमहरूका अिीनमा मानि जानतका पस्तौँ-पस्ता चलेका धिए र नयनै ननयमका

अिीनमा मानि जानतका पस्तौँ-पस्ता अन्स्तत्िमा रहे का र्न ्। माननसले बाुँच्नका लाधग यो

व्यिन्स्ित िातािरणका सािै परमेश्वरद्िारा सन्ृ जत सबै िोकहरूको आनन्द पस्तौँ-पस्तादे खख
भलइरहे का र्न ्। यद्यवप माननसहरूलाई लाग्न सक्र् कक यस प्रकारका ननयमहरू जन्मजात बनेका

हन ् र नयनीहरूलाई सामान्य रूपमा भलन्र्न ्। परमेश्वरले यी ननयमहरू बनाइरहन भएको र्, जेसकै
भए तापनन यी ननयमहरूमाधि परमेश्वरले योजनाबद्ि कायछ गरररहनभएको र् र परमेश्वर यस

अपररितछनीय कायछमा लाधगरहन भएको र् भन्ने करा उनीहरूले महसस गनछ सक्दै नन ्। यस

अपररितछनीय कायछमा उहाुँको उद्दे श्य भनेको मानि जानतको अन्स्तत्िको रक्षा गनछ हो ता कक
मानि जानत सुँिैभरर बाुँधचरहोस ्।
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समग्रमािविानतकोपालि-पोषणगिछ
परमेश्
वरलेसबैकुराहरूकोसीमानिधाछरणगिुछहुन्र्
आज म परमेश्वरले मानि जानतको पालन पोषणका लाधग सबै िोकहरूमा तय गनछभएका यी
सबै प्रकारका ननयमहरू कसरी लागू हन्र्न ् भन्ने विषयमा बताउन गइरहे को र्। यो एक िह
ृ त्
विषय हो, त्यसैले हामी यसलाई विभभन्न भागमा विभाजन गनछ सक्र्ौं र नतमीहरूका लाधग स्पष्ट

रूपमा धचत्रण गनछ सककयोस ् भन्ने हे तले एक पटकमा एउटा विषयको मात्र र्लफल गर्ौं। यो
तररकाले नतमीहरूलाई बझ्न सन्जलो हनेर् र यसलाई विस्तारै बझ्दै जानेर्ौ।

आउनहोस ् हामी पहहलो भागबाट सरु गरौं। जब परमेश्वरले सबै िोकको भसजछना गनछभयो तब

उहाुँले हहमाल, समिर मैदान, मरुभूभम, पहाड, नदी र तालतलैयाका लाधग सीमा ननिाछरण गनछभयो।
यस पथ्
ृ िीमा हहमाल, समिर मैदान, मरुभूभम र पहाडलगायत पानीका विभभन्न रूपहरू र्न ् र्।

नयनीहरूले पथ्
ृ िीमा विभभन्न प्रकारको भूभाग ननमाछण गरे का र्न ्, होइन र? नयनीहरूको बीचमा

परमेश्वरले सीमा ननिाछरण गनछभएको र्। जब हामी सीमा रे खाको करा गर्ौ, यसको अिछ यो हो
कक हहमालको आफ्नै आकार र्, समिर मैदानको आफ्नै आकार र्, मरूभूभमका केही ननन्श्चत

सीमाहरू र्न ् र पहाडले ननन्श्चत क्षेत्र ओगटे को र्। यसैगरी पानीको पनन ननन्श्चत रूपहरू र्न ्,

जस्तै, नदी नाला तिा तालतलैया। यस अिछमा भन्न पदाछ जब परमेश्वरले सबै िोकको भसजछना
गनछभयो तब उहाुँले सबै कराको स्पष्ट विभाजन गनछभयो। पहाडको अिछव्यास कनत ककलोभमटर
हनपदछर् र यसको क्षेत्र के हो भनेर परमेश्वरले पहहला नै ननिाछरण गररसक्नभएको र्। त्यस्तै
उहाुँले समिर मैदानको अिछव्यास कनत ककलोभमटर हन पदछर् र यसको क्षेत्र के हो भनेर पनन

ननिाछरण गररसक्नभएको र्। परमेश्वरले सबै िोकको ननमाछण गदाछ उहाुँले मरुभूभमको सीमा ननिाछरण

गनछभयो, सािै पहाडहरूको श्रेणी र नतनीहरूको अनपात ननिाछरण गरी सीमाबद्ि बनाउनभयो।

यस्ता सबै कराहरू परमेश्वरद्िारा ननिाछरण गररएको धियो। उहाुँले नदी र तालतलैयाको भसजछना
गदाछ नतनीहरूको श्रेणी ननिाछरण गनछभयो। यी सबैको आ—आफ्नै सीमा ननिाछरण गररएको र्। त्यसो
हो भने “सीमा” को बारे मा करा गदाछ यसको अिछ के हो? हरे क िोकका लाधग ननयम बनाएर

परमेश्वरले ती हरे क िोकमाधि कसरी शासन गनछहन्र् भन्ने विषयमा भखछरै हामीले करा गर्यौं।
यस अिछमा पथ्
ृ िीको पररक्रमण िा समयको पररितछनसुँगै हहमालका श्रेणी र भसमाना बढ्दै नन ् िा

घट्दै नन ्। नतनीहरू ननन्श्चत र्न ्, अपररितछनीय र्न ् र परमेश्वरले नतनीहरूको अपररितछनीयतालाई

ननदे श गनछहन्र्। समिर मैदानहरूको क्षेत्र, नतनीहरूको क्षेत्र र नतनीहरू कसरी घेररएका हन्र्न ्
भन्ने सबै परमेश्वरद्िारा ननिाछरण गररएको र्। नतनीहरूका आफ्नै सीमा र्न ्, जस्तो कक एक

समिर मैदानमा एक्कासी माटोको हढस्को उठ्न असम्भि र्। समिर मैदान अकस्मात ् हहमालमा
पररितछन हन सक्दै न—यो असम्भि र्। हामीले भखछरै करा गरे को ननयमहरू र सीमाको अिछ यही

हो। मरुभूभमका सन्दभछमा भन्दा, हामी यहाुँ मरुभूभमका विशेष कायछहरूका बारे मा िा कनै अन्य
भूभाग िा भौगोभलक क्षेत्रका बारे मा करा गदै नौं, केिल नतनीहरूका सीमाको करा गनेर्ौं। परमेश्वरको

ननयमको अिीनमा, मरुभूभमको पनन सीमा विस्तार हने र्ै न। यसो हनको कारण के हो भने
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परमेश्वरले यसका लाधग ननयम र सीमा ननिाछरण गररहदनभएको र्। यसको क्षेत्र कनत ठूलो र् र
यसको कायछ के हो, यो के ले घेररएको र् र यो कहाुँ अिन्स्ित र् भन्ने सम्पूणछ कराहरू परमेश्वरले

पहहला नै ननिाछरण गररहदनभएको र्। यसले आफ्नो सीमा नाघ्नेर्ैन िा स्िान पररितछन गनेर्ैन

र आफै यसको क्षेत्र बढ्ने र्ै न। नदी तिा ताल तलैयाबाट बग्ने पानीको प्रिाह सदै ि व्यिन्स्ित र

अविरल र्। नयनीहरू कहहल्यै पनन आफ्नो दायरा िा सीमाभन्दा बाहहर जाुँदैनन ्। जन हदशामा
बग्नपने हो त्यही हदशामा नतनीहरू व्यिन्स्ित रूपले ननरन्तर बधगरहन्र्न ्। यसकारण परमेश्वरको

ननयमको अिीनमा पथ्
ृ िीको पररक्रमण िा समयको पररितछनसुँगै कनै पनन नदी नाला िा
तालतलैयाहरू अकस्मात ् सक्नेर्ैनन ् िा अकस्मात ् नतनीहरूले आफ्नो प्रभाि िा प्रिाहको मात्रा
पररितछन गनेर्ैनन ्। यो सबै परमेश्वरको ननयन्त्रणमा र्। यसको तात्पयछ यो हो कक यस मानि

जानतको बीचमा परमेश्वरद्िारा भसजछना गररएका सबै िोकहरूको स्िान, क्षेत्र र सीमा ननिाछरण

गररएको र्। यस कारण जब परमेश्वरले सबै िोकको भसजछना गनछभयो तब नतनीहरूको सीमा पनन
ननिाछरण गररएको धियो र नतनीहरू स्िेच्र्ाचारी रूपले बदभलन, निीकरण हन िा पररितछन हन
सक्दै नन ्। “स्िेच्र्ाचारी” भनेको के हो? यसको अिछ यो हो कक नतनीहरू मौसम, तापक्रम िा

पथ्
ृ िीको पररक्रमणको गनतका कारण अननयभमत रूपमा आफ्नो मूल रूप पररितछन गने, फैलने, िा

िास्तविक आकार पररितछन गने जस्ता कायछ गदै नन ्। उदाहरणका लाधग हहमालको एक ननन्श्चत

उचाइ हन्र्, यसको ननन्श्चत क्षेत्रफल भएको आिार हन्र्, यसको ननन्श्चत उच्चता हन्र् र यहाुँ
ननन्श्चत मात्रामा िनस्पनत पैदा हन्र्न ्। यो सबै परमेश्वरद्िारा योजनाबद्ि तिा गणना गररएको

र् र यो कसैको स्िेच्र्ाले पररितछन हनेर्ैन। समिर मैदानी क्षेत्रका बारे मा करा गदाछ अधिकांश
माननसहरू समिर मैदानी भूभागमा बसोबास गदछर्न ् र मौसममा आएको कनै पनन पररितछनले

नतनीहरूको क्षेत्र िा अन्स्तत्िको महत्त्िमा कनै प्रभाि पादै न। परमेश्वरद्िारा सन्ृ जत यी विभभन्न

भूभाग तिा भौगोभलक िातािरणमा रहे का धचजहरू स्िेच्र्ाले पररितछन हने र्ै नन ्। उदाहरणका

लाधग मरुभूभमको संरचना, भूभमगत खननज भण्डारको प्रकार, मरुभूभममा भएको बालिाको प्रकार
र यसको रं ग, मरुभूभमको मोटाई आहद जस्ता कराहरू स्िेच्र्ाले पररितछन हुँदैनन ्। ककन नतनीहरू

स्िेच्र्ाले पररितछन हुँदैनन ्? यसको मख्य कारण परमेश्वरको ननयम र व्यिस्िापन हो। परमेश्वरले

सन्ृ ष्ट गनछभएका यी सबै विभभन्न भभ
ू ाग र भौगोभलक िातािरणमा उहाुँले सबै िोकलाई योजनाबद्ि

र व्यिन्स्ित तिरले व्यिस्िापन गरररहनभएको र्। यसकारण परमेश्वरद्िारा सन्ृ जत िोकहरू

हजारौं तिा दशौं हजार िषछ पश्चात ् अहहले पनन यी भौगोभलक िातािरण अिन्स्ित र्न ् र
अहहलेसम्म पनन नयनले ननरन्तर आफ्नो कायछ गरररहे का र्न ्। पथ्
ृ िीमा ज्िालामखी विस्फोट हने
केही ननन्श्चत समय हन्र्, भक
ू म्प जाने ननन्श्चत समय हन्र् र भम
ू ण्डलमा केही मख्य पररितछनहरू
आउन सक्र्न ् तिावप अिश्य पनन परमेश्वरले कनै पनन भूभागको मूल कायछ हराउन हदनहन्न।

यो सबै परमेश्वरको व्यिस्िापन, उहाुँको शासन र ननयममाधिको उहाुँले स्िापना गनछभएको

ननयन्त्रणका कारण सम्भि भएको र्। मानि जानतले दे खेका र भोग गरे का सबै िोकहरू यस
पथ्
ृ िीमा व्यिन्स्ित तिरले अन्स्तत्िमा रहहरहन सक्र्न ्। त्यसोभए पथ्
ृ िीमा अन्स्तत्िमा रहे का यी

सबै विभभन्न भूभागको व्यिस्िा परमेश्वरले ककन गनछहन्र्? विभभन्न भौगोभलक िातािरणमा
2206

अन्स्तत्िमा रहे का सबै सजीि प्राणीहरूको न्स्िर िातािरण रहहरहोस ् र उक्त न्स्िर िातािरणमा

नतनीहरू बाुँच्न र िद्
ृ धि-विकास हन सकून ् भन्ने उहाुँको उद्दे श्य हो। यस पथ्
ृ िीमा भएका चलायमान

तिा न्स्िर सबै िोकहरू र सजीि तिा ननजीि सबै भमलेर मानि जानतको अन्स्तत्िका लाधग एउटा
अनपम िातािरण ननमाछण गरे का र्न ्। केिल यस प्रकारको िातािरणले मात्र मानि जानतको
पस्तौँ-पस्तालाई पालन-पोषण गनछ सक्र् र केिल यस प्रकारको िातािरणले मात्र मानि जानतलाई
पस्तौँ-पस्तापनर्सम्म पनन ननरन्तर रूपमा शान्न्तपूिछक बाुँच्न अनमनत हदन सक्र्।

मैले भखिरै जे कुरा गरेँ त्यो एउटा वह
ृ ि ववषय हो, यसैले सायद यो कुरा तिमीहरूको जीवर्नबाट

हटे को जस्िो दे खखतछ, िर तिमीहरू सबैले यसलाई बुझ्र्न सतछौ भतर्ने मलाई आशा छ, हो?
भतर्नुको अथि, परमेश्वरको प्रभुत्वमा भएका सबै कुराहरूमाथथका परमेश्वरका तर्नयमहरू धेरै

महत्त्वपूर्ि छर्न ्—वास्िवमा धेरै महत्त्वपूर्ि छर्न ्! यी तर्नयमहरूका अधीर्नमा रहे का सबै प्रार्ीहरूको
वद्
ृ थधको पूविसिि के हो? यो परमेश्वरको शासर्नको कारर्ले हो। उहािँको शासर्नको कारर्ले र्नै सबै

थोकले उहािँको शासर्नमा रही आफ्र्ना आफ्र्ना कायिहरूलाई जारी रातछर्न ्। उदाहरर्को लाथग,
पहाडहरूले वर्नजङ्गलको पालर्नपोषर् गछि र्न ् र वर्नजङ्गलले पतर्न यसको बदलामा तिर्नीहरूर्भत्र

बस्र्ने ववर्भतर्न चराचुरुङ्गी र जीव-जर्नावरहरूको पालर्नपोषर् गछि र्न ्। समथर भूभागहरू अतर्नबाली
लगाउर्न मातर्नसहरूका तर्नन्ति र ववर्भतर्न चराचुरुङ्गी िथा जीव-जर्नावरहरूको तर्नन्ति ियार गररएको

मच हो। तिर्नले बहुसङ्तयक मार्नवजातिलाई समथर भभ
ू ागमा बसोबास र मातर्नसहरूका जीवर्नमा
सुववधा प्रदार्न गछि र्न ्। र िािँसे मैदार्नहरू, अथािि ् िािँसे मैदार्नका ववशाल भर्ू महरू पतर्न समथर
भूभागहरूमा र्नै पछि र्न ्। िािँसे मैदार्नहरूले पथ्
ृ वीको सिहको तर्नन्ति वर्नस्पतिको आवरर् प्रदार्न गछि ।
तिर्नीहरूले माटोको रक्षा गछि र्न ्, िािँसे मैदार्नमा बसोबास गर्ने वस्िुभाउ, भेडा र िोडाहरूको

पालर्नपोषर् गछि र्न ्। मरुभर्ू मले पतर्न आफ्र्नै कायि गछि । यो मार्नव बसोबासको स्थार्न होइर्न; यसले
आद्र मौसमलाई सुतखा बर्नाउर्ने भूर्मका खेल्छ। र्नदी र िालहरूको प्रवाहले मातर्नसहरूको तर्नन्ति

सहज िररकाले वपउर्ने पार्नी ल्याउिँ छ। तिर्नीहरू जहािँ बग्छर्न ् मातर्नसहरूले वपउर्ने पार्नी प्राप्ि गछि र्न ्
र सबै थोकका पार्नीका आवश्यकिाहरू सहजै पूरा हुतछर्न ्। तयर्नीहरू ववर्भतर्न भूभागहरूको तर्नन्ति

परमेश्वरले िय गर्नुिभएका सीमाहरू हुर्न ्।
परमेश्वरले िय गर्निभ
ु एका यी सीमाहरूको कारर्, ववर्भतर्न भभ
ू ागहरूले अन्स्ित्वको तर्नन्ति

फरक ककर्समका वािावरर्हरू सज
ृ र्ना गरे का छर्न ्, र अन्स्ित्वका लाथग सन्ृ जि यी वािावरर्हरू
ववर्भतर्न ककर्समका चराचुरुङ्गीहरू र जीव-जर्नावरहरूका लाथग सहज बर्नेका छर्न ् र त्यसले
तिर्नीहरूलाई बािँर्ने ठाउिँ पतर्न हदएका छर्न ्। यसैबाट ववर्भतर्न जीववि प्रार्ीहरूलाई अन्स्ित्वको तर्नन्ति

आवश्यक वािावरर्हरूका सीमाहरूको ववकास भयो। यो हामीले अब कुरा गर्नि गइरहे को दोस्रो भाग

हो। सविप्रथम, चराचुरुङ्गी, जर्नावर र ककराफट्याङ्ग्राहरू कहािँ बस्छर्न ्? के तिर्नीहरू वर्नजङ्गल र

कुजहरूमा बस्छर्न ्? यी तिर्नीहरूका वासस्थार्न हुर्न ्। यसैले, ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरूका
तर्नन्ति सीमाहरू स्थावपि गर्ने बाहे क परमेश्वरले ववर्भतर्न चराचरु
ु ङ्गी, जीव-जर्नावर, माछा,
ककराफट्याङ्ग्रा र सबै बोटववरुवाहरूको तर्नन्ति पतर्न सीमाहरू तर्नधािरर् गर्नुिभयो र तर्नयमहरू स्थावपि

गर्निभ
ु यो। ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरू बीचको र्भतर्निाको कारर् र फरक-फरक भौगोर्लक
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वािावरर्हरूको

अन्स्ित्वको

कारर्,

ववर्भतर्न

प्रकारका

चराचुरुङ्गी,

जीव-जर्नावर,

माछा,

ककराफट्याङ्ग्रा र सबै बोटववरुवाहरूका अन्स्ित्वको तर्नन्ति फरक-फरक वािावरर्हरू छर्न ्।

चराचरु
ु ङ्गी, जीव-जर्नावर र ककराफट्याङ्ग्राहरू ववर्भतर्न बोटववरुवाहरूका माझमा बस्छर्न ् र माछाहरू
पार्नीमा बस्छर्न ् अतर्न बोटववरुवाहरू जर्मर्नमा उम्रतछर्न ्। जर्मर्नले पहाड, समथर भूर्म र पविि
जस्िा ववर्भतर्न क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। चराचुरुङ्गी र जर्नावरहरूले आफ्र्नै वासस्थार्न पाएपतछ तिर्नीहरू

यिाउिा अथािि ् आफूलाई जिा मर्न लाग्यो त्यिा जािँदैर्नर्न ्। वर्नजङ्गल र पहाडहरू तिर्नीहरूका

वासस्थार्नहरू हुर्न ्। यहद कुर्नै एक हदर्न तिर्नीहरूका वासस्थार्नहरू र्नष्ट पाररए भर्ने यो क्रम
अस्िव्यस्ि हुर्न जातछ। यो व्यवस्था अस्िव्यस्ि हुर्ने बबवत्तकै यसको पररर्ामहरू के हुतछर्न ्?
सबैभतदा पहहले कसलाई चोट पछि ? (मार्नवजातिलाई।) पहहले मार्नवजातिलाई चोट पछि । परमेश्वरले

स्थावपि गर्नुिभएका यी तर्नयम र सीमाहरूर्भत्र के तिमीहरूले कुर्नै अर्नौठो िटर्नाहरू दे खेका छौ?
उदाहरर्को तर्नन्ति, हात्तीहरू मरुभूर्ममा हहिँ डेको। के तिमीहरूले यस्िो केही दे खेका छौ? यहद यस्िो
सािँचै भयो भर्ने, यो धेरै अर्नौठो िटर्ना हुर्नेथथयो, ककर्नकक हात्तीहरू वर्नजङ्गलमा बस्छर्न ् र
तिर्नीहरूका अन्स्ित्वको तर्नन्ति परमेश्वरले ियार गर्नुिभएको वािावरर् त्यही हो। तिर्नीहरूका
अन्स्ित्वको तर्नन्ति तिर्नीहरूका आफ्र्नै वािावरर् र वासस्थार्नहरू छर्न ,् यसैले तिर्नीहरूले यिाउिा

ककर्न दौडर्नु पयो र? के कसैले र्सांह र बािहरूलाई समुद्रको ककर्नारमा हहिँडडरहे का दे खेको छ? छै र्न,
तिमीहरूले दे खेका छै र्नौ। र्सांह र बािहरूको वासस्थार्न वर्नजङ्गल र पहाडहरू हुर्न ्। के कसैले ह्वेल
वा साकिहरूलाई मरुभूर्ममा पौडदै गरे को दे खेको छ? छै र्न, तिमीहरूले दे खेका छै र्नौ। ह्वेल र

साकिहरूले समुद्रमा आफ्र्नो वासस्थार्न बर्नाएका छर्न ्। मार्नवहरू बस्र्ने वािावरर्मा के खैरो भालुसिँग
बस्र्ने मातर्नसहरू छर्न ्? के िरर्भत्र र िरबाहहर सधैँ मयुर वा अतय चराचुरुङ्गीहरूद्वारा िेररएका

मातर्नसहरू छर्न ्? के कसैले थचल वा जङ्गली हािँसहरू बािँदरहरूसिँग खेलेको दे खेको छ? (छै र्न।) यी
सबै अर्नौठा िटर्नाहरू हुर्नेथथए। तिमीहरूलाई अर्नौठा लाग्र्ने यी कुराहरू मैले बिाउर्नुको कारर् सबै
थोकहरू परमेश्वरद्वारा सन्ृ ष्ट गररएका हुर्न ् भतर्ने कुरा तिमीहरूलाई बुझाउर्नको तर्नन्ति हो—चाहे
तिर्नीहरू एक तर्नन्श्चि ठाउिँ मा राखखएका हुर्न ् वा तिर्नीहरूले आफ्र्ना र्नाकबाट सास फेर्नि सकूर्न ् वा
र्नसकूर्न ्—अन्स्ित्वका तर्नन्ति तिर्नीहरूका आफ्र्नै तर्नयमहरू छर्न ्। परमेश्वरले यी जीववि प्रार्ीहरूलाई

सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु तदा धेरै अगाडड तिर्नीहरूको तर्नन्ति उहािँले तिर्नीहरूका आफ्र्नै िरहरू र तिर्नीहरूको
अन्स्ित्वको तर्नन्ति तिर्नीहरूका आफ्र्नै वािावरर्हरू ियार गर्नुिभएको थथयो। यी जीववि प्रार्ीहरूसिँग

आफ्र्नो अन्स्ित्वको तर्नन्ति तिर्नीहरूका आफ्र्नै तर्नन्श्चि वािावरर्, तिर्नीहरूका आफ्र्नै खार्ना र

तिर्नीहरूका आफ्र्नै वासस्थार्नहरू थथए र तिर्नीहरूसिँग तिर्नीहरूका अन्स्ित्वको तर्नन्ति उपयुति
तर्नन्श्चि स्थार्नहरू, तिर्नीहरूको अन्स्ित्वको तर्नन्ति उपयत
ु ि िापक्रम भएका ठाउिँ हरू थथए। यसैले

तिर्नीहरू आफूलाई मर्न लागे अर्नुसार यिाउिा जािँदैर्नर्न ् वा मार्नवजातिको अन्स्ित्वलाई खिरामा
पादै र्नर्न ् वा मातर्नसहरूको जीवर्नलाई असर पादै र्नर्न ्। मार्नवजातिको अन्स्ित्वको तर्नन्ति सविश्रेष्ठ

वािावरर् प्रदार्न गदै परमेश्वरले यसरी र्नै सबै कुराहरूको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ। सबै थोकहरू
र्भत्रका जीववि प्रार्ीहरूको अन्स्ित्वका तर्नन्ति जीवर्न धातर्ने खार्ना तिर्नीहरूको आफ्र्नै
वािावरर्हरूमा हुतछ। त्यही खार्नाद्वारा तिर्नीहरू आफ्र्नो अन्स्ित्वको तर्नन्ति आफ्र्ने रै थार्ने
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वािावरर्मा जोडडएका हुतछर्न ्। परमेश्वरले तिर्नीहरूको तर्नन्ति स्थावपि गर्नुिभएका तर्नयमहरूअर्नुसार
त्यस्िो ककर्समको वािावरर्मा तिर्नीहरूले न्जउर्ने, वद्
ृ थध हुर्ने र अगाडड बढ्र्ने काम जारी रातछर्न ्।
यस्िा ककर्समका तर्नयमहरूको कारर्, परमेश्वरको पव
ू ितर्नधािरर्को कारर् सबै जीववि प्रार्ीहरू
मार्नवजातिसिँग सद्भावका साथ न्जउिँ छर्न ् र मार्नवजाति सबैथोकसिँगको पारस्पररक अतिरतर्नभिरिाको
आधारमा एक साथ अन्स्ित्वमा छ।

परमेश्वरले सबै थोकको सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो र तिर्नीहरूको तर्नन्ति सीमाहरू स्थावपि गर्नुिभयो;

िीमध्येमा उहािँले सबै ककर्समका जीववि प्रार्ीहरूको पालर्नपोषर् गर्निभ
ु यो। त्यही बेला, उहािँले

मार्नवजातिको अन्स्ित्वको तर्नन्ति ववर्भतर्न माध्यमहरू पतर्न ियार पार्नुिभयो, यसैले िैँले दे ख्न
सतछस ्, कक मार्नवजातिको अन्स्ित्वको तर्नन्ति केवल एउटै मात्र माध्ययम छै र्न, र्न ि तिर्नीहरूको
अन्स्ित्वको तर्नन्ति एउटै ककर्समको वािावरर् मात्र छ। परमेश्वरले मार्नवको तर्नन्ति ववर्भतर्न

ककर्समका खार्ना र पार्नीका स्रोिहरू ियार गर्नुिभएको ववषयमा हामीले यस अगाडड र्नै कुरा गर्यौं,

जुर्न मार्नवजातिको जीवर्नलाई दे हमा तर्नरतिरिा हदर्नको तर्नन्ति अत्यतिै जरुरी छ। िैपतर्न, यस
मार्नवजातिको बबचमा सबै मातर्नसहरूले अतर्नले मात्र जीवर्न तर्नवािह गदै र्नर्न ्। भौगोर्लक वािावरर्

र भूभागको कारर् मातर्नसहरूसिँग जीववि रहर्ने धेरै माध्यमहरू छर्न ्। जीववि रहर्ने सतबतधी यी
सबै माध्यमहरू परमेश्वरले ियार गर्नुिभएको हो। यसैले सबै मार्नवजाति प्राथर्मक रूपले खेिीपािीमा
र्नै सांलग्र्न छर्न ् भतर्ने छै र्न। अथािि ्, सबै मातर्नसहरूले अतर्नबालीबाट र्नै खार्ना प्राप्ि गछि र्न ् भतर्ने

छै र्न। हामीले कुराकार्नी गर्नि गइरहे को ववषयको िेस्रो भाग यही हो: मार्नवजातिका ववर्भतर्न

ककर्समका जीवर्नशैलीहरूको कारर्ले सीमाहरू पैदा भएका हुर्न ्। त्यसो भए मार्नवका अतय केकस्िा ककर्समका जीवर्नशैलीहरू छर्न ्? ववर्भतर्न खार्नाको स्रोिका आधारमा अतय कस्िा ककर्समका
मातर्नसहरू छर्न ्? कैयौँ प्राथर्मक प्रकारहरू छर्न ्।

पहहलोचाहहिँ र्शकारी जीवर्नशैली हो। त्यो के हो भर्नेर सबैलाई थाहा छ। र्शकार गरे र बािँर्ने

मातर्नसहरूले के खातछर्न ्? (र्शकार।) तिर्नीहरूले जङ्गलका चरा र जीव-जर्नावर खातछर्न ्। “र्शकार”
चाहहिँ आधुतर्नक शब्द हो। र्शकारीहरूले यसलाई “र्शकार” को रूपमा सोदै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले यसलाई

खार्नाको रूपमा अथािि ् तिर्नीहरूको दै तर्नक तर्नवािहको वस्िुको रूपमा सोछर्न ्। उदाहरर्को तर्नन्ति,
तिर्नीहरूले मग
ृ भेट्टाउिँ छर्न ्, त्यो ककसार्नले जर्मर्नबाट खार्ना प्राप्ि गरे जस्िै हो। ककसार्नले

जर्मर्नबाट खार्ना प्राप्ि गछि र उसले खार्ना दे तदा ऊ खुसी हुतछ र ऊ ढुतक हुतछ। खार्ने अतर्न
भएको कारर् पररवार भोको रहर्नेछैर्न। ककसार्नको हृदय थचतिारहहि हुतछ र उसले सतिन्ु ष्टको
अर्नुभव गछि । आफूले समािेको कुरा दे खेर र्शकारीले पतर्न ढुतक र सतिुन्ष्टको अर्नुभूति गछि

ककर्नकक अब उसले खार्नाको बारे मा थचतिा र्लर्नप
ु दै र्न। अको भोजर्नको तर्नन्ति केही खार्नेकुरा छ र
भोकै बस्र्नुपदै र्न। ऊ बािँर्नको लाथग र्शकार गर्ने व्यन्ति हो। र्शकार गरे र जीवर्न तर्नवािह गर्नेमध्ये

धेरैजसो मातर्नसहरू पहाडी वर्नजङ्गलहरूमा बस्छर्न ्। तिर्नीहरूले खेिीपािी गदै र्नर्न ्। त्यहािँ खेिीयोग्य

जर्मर्न प्राप्ि गर्नि कहठर्न हुतछ, त्यसैले तिर्नीहरू ववर्भतर्न जीववि प्रार्ीहरू, ववर्भतर्न ककर्सममा
र्शकारहरूको भरमा बािँछर्न ्। यो पहहलो ककर्समको जीवर्नशैली हो जुर्न सामातय मातर्नसहरूको
भतदा फरक छ।
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दोस्रो ककर्समचाहहिँ पशुपालकहरूको जीवर्नशैली हो। जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति पशुपालर्न गर्ने

मातर्नसहरूले खेिीपािी पतर्न गछि र्न ्? (गदै र्नर्न ्।) त्यसो भए तिर्नीहरूले के गछि र्न ्? तिर्नीहरू कसरी
बािँछर्न ्? (तिर्नीहरूले धेरैजसो समय जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति वस्िभ
ु ाउ र भेडाहरूको हे रचाह गछि र्न ्,
र हहिँउदको बेलामा आफ्र्ना वस्िुभाउलाई माछि र्न ् र खातछर्न ्। तिर्नीहरूको प्रमुख खाद्य सामाग्री
गोमाांस र खसीको मासु हो, तिर्नीहरूले दध
ु थचया वपउिँ छर्न ्। पशुपालकहरू चारै ऋिु व्यस्ि रहे

िापतर्न, तिर्नीहरूले राम्ररी र्नै खातछर्न ्। तिर्नीहरूसिँग प्रशस्ि दध
ु , दग्ु ध पदाथिहरू र मासु हुतछर्न ्।)
जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति पशप
ु ालर्न गर्ने मातर्नसहरूले मत
ु यिया गोमाांस र खसीको मासु खातछर्न ्,
भेडा र गाईको दध
ु वपउिँ छर्न ् र तिर्नीहरूका कपालमा बिास र अर्नुहारमा िाम पादै जर्मर्नमा पशु र
िोडाहरूमाथथ चढे र आफ्र्ना पशुहरूको हे रचाह गछि र्न ्। तिर्नीहरूले आधुतर्नक जीवर्नका िर्नावहरूको
सामर्ना गदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूले तर्नलो आकाश र िािँसे मैदार्नहरूलाई हदर्नभरर तर्नयाल्छर्न ्। पशुपालर्न गरे र
आफ्र्नो जीवर्न तर्नवािह गर्ने धेरैजसो मातर्नसहरू िािँसे मैदार्नहरूमा बस्छर्न ् र तिर्नीहरूले पुस्िौँदे खख
आफ्र्नो कफरतिे जीवर्नलाई तर्नरतिरिा हदइरहे का छर्न ्। िािँसे मैदार्नको जीवर्न केही हदसतम एकलो
ककर्समको भए िापतर्न, यो धेरै खुसी जीवर्न पतर्न हो। यो खराब ककर्समको जीवर्न पद्धति होइर्न।

िेस्रो ककर्समको जीवर्नशैली मछुवाहरूको जीवर्नशैली हो। मार्नवजातिको सार्नो हहस्सा समुद्रका

ककर्नार वा सार्ना टापुहरूमा बस्छर्न ्। तिर्नीहरूको वररपरर पार्नी, अगाडड समुद्र हुतछ। यी मातर्नसहरूले
जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति माछा माछि र्न ्। जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति माछा मार्नेहरूको खार्नाको स्रोि

के हो? सबै ककर्समका माछा, समुद्री खार्ना र समुद्रका अतय उत्पादर्नहरू तिर्नीहरूको खार्नाको स्रोि

हुर्न ्। जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति माछा मार्नेहरूले खेिीपािी गदै र्नर्न ्, िर हरे क हदर्न माछा मारे र
बबिाउिँ छर्न ्। तिर्नीहरूको प्रमुख खार्नामा ववर्भतर्न ककर्समका माछा र समुद्री उत्पादर्नहरू पछि र्न ्।
तिर्नीहरूले चामल, वपठो र दै तर्नक आवश्यकिाका वस्िह
ु रूको तर्नन्ति यी कुराहरूको बेचबबखर्न पतर्न
गछि र्न ्। पार्नीको र्नन्जक बसोबास गर्नेहरूको फरक जीवर्नशैली यही हो। पार्नीको र्नन्जक बसोबास

गरे र तिर्नीहरू खार्नाको तर्नन्ति यसैमा भर पछि र्न ् र माछा मारे र जीववकोपाजिर्न गछि र्न ्। माछा मार्ने
कामले तिर्नीहरूलाई खार्ना मात्र हदर्ने होइर्न, िर यो जीववकोपाजिर्नको माध्यम पतर्न हो।

जर्मर्नमा खेतिपाति गर्ने बाहे क, मार्नवजाति माथथ उन्ल्लखखि तिर्न ककर्समका जीवर्नशैली

अर्नस
ु ार न्जउिँ छर्न ्। िैपतर्न, बहुसङ्तयक मातर्नसहरूले जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति खेिीपािी गछि र्न ् र
थोरै मातर्नसहरू मात्र पशुपालर्न गरे र, माछा मारे र र र्शकार गरे र बािँछर्न ्। अतर्न खेिीपािी गरे र

जीववकोपाजिर्न गर्ने मातर्नसहरूलाई के कुराको आवश्यकिा पछि ? तिर्नीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा
जर्मर्न हो। पुस्िौँ पुस्िादे खख तिर्नीहरू जर्मर्नमा अतर्नबाली रोपेर बािँचेका छर्न ् र चाहे तिर्नीहरूले

सागसब्जी, फलफूल वा अतर्नबालीहरू जे रोपर्न
ू ् तिर्नीहरूले आफ्र्ना खार्ना र दै तर्नक आवश्यकिाका
कुराहरू पथ्
ृ वीबाट र्नै प्राप्ि गछि र्न ्।

यी फरक मार्नव जीवर्नशैलीहरूलाई आड हदर्ने आधारभूि सििहरू के-के हुर्न ्? के तिर्नीहरू बािँर्न
सतर्ने वािावरर्हरूलाई आधारभूि िहमा सांरक्षर् गर्नुि बबलकुलै आवश्यकिा छै र्न र? अथािि ्, र्शकार
गरे र जीवर्न तर्नवािह गर्नेहरूले पहाडी वर्नजङ्गल वा चराचरु
ु ङ्गी र जीव-जर्नावरहरू गुमाउर्ने हो भर्ने
तिर्नीहरूको जीववकोपाजिर्नको स्रोि रहिँदैर्न। यो जाति र यस ककर्ममका मातर्नसहरूले र्लर्नु पर्ने हदशा
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अतर्नन्श्चि बतर्न पुग्छ र तिर्नीहरू लोप पतर्न हुर्न सतछर्न ्। अतर्न आफ्र्नो जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति
पशुपालर्न गर्नेहरूको हकमा के हुतछ? तिर्नीहरू केमा भर पछि र्न ्? तिर्नीहरू तिर्नीहरूको वस्िुभाउमा
होइर्न, िर िी वस्िभ
ु ाउ बािँर्न सतर्ने वािावरर्—िािँसे मैदार्नहरूमा तर्नभिर हुतछर्न ्। यहद िािँसे
मैदार्नहरू र्नहुर्ने हो भर्ने पशुपालर्न गर्नेहरूले आफ्र्ना वस्िुभाउलाई कहािँ चराउर्नेथथए? वस्िुभाउ र
भेडाहरूले के खार्नेथथए? वस्िुभाउववर्ना यी कफरतिे मातर्नसहरूको जीववकोपाजिर्न हुर्नेथथएर्न।
तिर्नीहरूको जीववकोपाजिर्नको स्रोिववर्ना यी मातर्नसहरू कहािँ जार्नेथथए? तिर्नीहरू जीववि रहर्न धेरै

कहठर्न हुर्नेथथयो; तिर्नीहरूको भववष्य रहर्नेथथएर्न। यहद पार्नीको स्रोि र्नहुर्ने हो र र्नदी िथा िालहरू
पूर्िरूपमा सुतर्ने हो भर्ने, बािँर्नको तर्नन्ति पार्नीमा भर पर्ने सबै माछाहरू अझै जीववि रहर्नेथथए
र? तिर्नीहरू जीववि रहर्नेथथएर्नर्न ्। जीववकोपाजिर्नको तर्नन्ति पार्नी र माछामा भर पर्ने यी मातर्नसहरू

तर्नरतिर रूपमा जीववि रहर्नेथथए? तिर्नीहरूसिँग खार्ना वा तिर्नीहरूको जीववकोपाजिर्नको स्रोि

र्नभएपतछ यी मातर्नसहरू तर्नरतिर रूपमा जीववि रहर्न सतर्नेथथएर्नर्न ्। अथािि ,् यहद कुर्नै जाति
तिर्नीहरूको जीववकोपाजिर्न वा तिर्नीहरूको अन्स्ित्वसतबन्तध समस्यामा परे भर्ने , उति जातिको

तर्नरतिरिा हुर्नेछैर्न, र तिर्नीहरू पथ्
ृ वीबाट हराउर्न सतछर्न ् र लोप हुर्न सतछर्न ्। अतर्न खेिीपािी
गर्नेहरूले आफ्र्ना जर्मर्न गुमाए भर्ने, तिर्नीहरूले सबै ककर्समका बोटववरुवाहरू रोप्र्न पाएर्नर्न ् र िी
बोटववरुवाहरूबाट खार्ना प्राप्ि गर्नि सकेर्नर्न ् भर्ने, त्यसको पररर्ाम के होला? के खार्नाववर्ना
मातर्नसहरू भोकमरीले मदै र्नर्न ् र? यहद मातर्नसहरू भोकमरीले मरररहे का छर्न ् भर्ने के मार्नवको त्यो

जाि सखाप हुिँदैर्नर्न ् र? यसैले परमेश्वरले ववर्भतर्न ककर्समका वािावरर्हरूको जगेर्नाि गर्नुिको
उद्दे श्य यही हो। परमेश्वरले ववर्भतर्न वािावरर् र पयािवरर्हरू अतर्न िी र्भत्रका ववर्भतर्न जीववि
प्रार्ीहरूको जगेर्नाि गर्नुिको एउटै उद्दे श्य मात्र छ—र त्यो हरे क ककर्समका मातर्नसहरूको पालर्नपोषर्
गर्नि,ु ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरूमा बसोबास गर्ने मातर्नसहरूको पालर्नपोषर् गर्निु हो।

यहद सन्ृ ष्टका सबै थोकले तिर्नीहरूका आफ्र्ना तर्नयमहरू गुमाए भर्ने, तिर्नीहरूको अन्स्ित्व र्नै

रहर्नेथथएर्न; यहद सबै थोकका तर्नयमहरू हराए भर्ने, सबै थोकका बीचमा न्जउर्ने प्रार्ीहरू पतर्न

तर्नरतिर रहर्नेथथएर्नर्न ्। मार्नवजातिले आफ्र्नो अन्स्ित्वको तर्नन्ति भर परे को वािावरर् पतर्न
गुमाउर्नेथथयो। यहद मार्नवजातिले िी सबै कुराहरू गुमाए भर्ने, तिर्नीहरूले अहहले गरे जसरी तर्नरतिर

रूपमा पस्
ु िादे खख पस्
ु िासतम फस्टाउर्न र वद्
ृ थध हुर्न सतर्नेथथएर्नर्न ्। परमेश्वरले तिर्नीहरूको
पालर्नपोषर् अथािि ् मार्नवजातिलाई फरक िररकाले पालर्नपोषर् गर्निको तर्नन्ति सन्ृ ष्टका सबै थोक

आपूतिि गररहदर्नुभएको कारर् मार्नवजाति अहहलेसतम जीववि रहे का हुर्न ्। परमेश्वरले ववर्भतर्न
िररकाले मार्नवजातिको पालर्नपोषर् गर्नुिभएको कारर्ले र्नै मार्नवजाति अहहलेको वििमार्न

समयसतम जीववि रहे को हो। जीववि रहर्नको तर्नन्ति तर्नन्श्चि अर्नक
ु ू ल वािावरर् र प्राकृतिक
तर्नयमहरू असल क्रममा भएको कारर्, पथ्
ृ वीका सबै ककर्समका मातर्नसहरू, सबै ककर्समका जातिहरू
िोककएको क्षेत्रहरूमा जीववि रहर्न सतछर्न ्। कोही पतर्न यी क्षेत्रहरू वा तिर्नीहरूका बबचमा भएका

सीमाहरूबाट बाहहर जार्न सतदै र्न, ककर्नकक तिर्नलाई िय गर्ने परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ। परमेश्वरले
ककर्न यसरी सीमाहरू िय गर्नुिभयो? यो सबै मार्नवजातिको तर्नन्ति अत्यतिै महत्त्वपूर्ि कुरा हो—
वास्िवमा र्नै धेरै महत्त्वपर्
ू ि कुरा हो! परमेश्वरले हरे क जीववि प्रार्ीको तर्नन्ति क्षेत्र िय गर्निभ
ु यो
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र हरे क ककर्समका मार्नवजातिको अन्स्ित्वको माध्यम िोककहदर्नुभयो। उहािँले पथ्
ृ वीका ववर्भतर्न
ककर्समका मातर्नसहरू र ववर्भतर्न जातिहरूको ववभाजर्न गर्नुिभयो र तिर्नीहरूको तिन्ति क्षेत्र स्थावपि
गररहदर्नुभयो। अब हामीले छलफल गर्ने कुरा यही र्नै हो।

चौथो कुरा, परमेश्वरले ववर्भतर्न जातिहरूको बीचमा सीमाहरू िोतर्नुभयो। पथ्
ृ वीमा गोरा

मातर्नसहरू, काला मातर्नसहरू, खैरा मातर्नसहरू र पहेँला मातर्नसहरू छर्न ्। यी फरक ककर्समका

मातर्नसहरू हुर्न ्। परमेश्वरले यी फरक ककर्समका मातर्नसहरूको जीवर्नका क्षेत्र पतर्न िोककहदर्नुभयो
र थाहै र्नपाई मातर्नसहरू परमेश्वरको व्यवस्थापर्नमा जीववि रहर्नको तर्नन्ति तिर्नीहरूका उथचि

वािावरर्मा बसोबास गछि र्न ्। कोही पतर्न त्यसभतदा बाहहर जार्न सतदै र्न। उदाहरर्को तर्नन्ति, गोरा
मातर्नसहरूलाई र्नै र्लऔँ। तिर्नीहरूमध्ये धेरैजसो बसोबास गर्ने भौगोर्लक क्षेत्र कुर्न हो? तिर्नीहरूमध्ये

धेरैजसो युरोप र अमेररकामा बसोबास गछि र्न ्। काला मातर्नसहरू मुतयिया अकफ्रकामा बसोबास
गछि र्न ्। खैरा मातर्नसहरू मुतयिया दक्षक्षर्पूवी एर्सया, भारि, तयातमार, र्भयिर्नाम र लाओसमा
बसोबास गछि र्न ्। पहेँला मातर्नसहरू मुतयिया एर्सया अथािि ् चीर्न, जापार्न र दक्षक्षर् कोररया जस्िा
दे शहरूमा बसोबास गछि र्न ्। परमेश्वरले यी फरक ककर्समका जातिहरूलाई फरक िररकाले वविरर्

गर्नुिभयो यसैले यी फरक जातिहरूलाई सांसारका फरक-फरक भागहरूमा वविरर् गररएको छ।
परमेश्वरले धेरै अगाडड र्नै सांसारका यी फरक-फरक भागहरूमा मार्नवजातिका हरे क जातिहरूको

अन्स्ित्वको तर्नन्ति सह
ु ाउिँ दो वािावरर् ियार पार्निभ
ु यो। अन्स्ित्वका लाथग ियार पाररएका यी

वािावरर्हरूर्भत्र परमेश्वरले तिर्नीहरूका तर्नन्ति ववर्भतर्न रङ्ग र वर्नावटका माटोहरू ियार
गर्नुिभयो। अको शब्दमा, गोरा मातर्नसहरूका शरीरहरू जुर्न ित्वहरूले बर्नेका हुतछर्न ्, िी काला
मातर्नसहरूका शरीरहरू बतर्ने ित्वहरूभतदा फरक हुतछर्न ्, र िी अतय जातिका शरीरहरू बतर्ने
ित्वहरूभतदा पतर्न फरक हुतछर्न ्। जब परमेश्वरले सबै थोक बर्नाउर्नभ
ु यो, परमेश्वरले त्यस जातिको
तर्नन्ति सुहाउिँ दो वािावरर् पहहले र्नै ियार गर्नुिभएको थथयो। परमेश्वरले यसो गर्नुिको उद्दे श्य त्यस
ककर्समका मातर्नसहरू वद्
ृ थध भएर सङ्तयामा धेरै भएपतछ तिर्नीहरूलाई तर्नन्श्चि क्षेत्रर्भत्र राख्नुथथयो।

परमेश्वरले मार्नवजातिहरूको सन्ृ ष्ट गर्नुि अगाडड उहािँले यी सबै कुराहरू पहहले र्नै सोर्नुभएको
थथयो—उहािँले गोरा मातर्नसहरूलाई वद्
ृ थध हुर्ने र जीववि रहर्नको तर्नन्ति युरोप र अमेररका सांरक्षर्
गरे र राख्नभ
ु यो। यसैले परमेश्वरले पथ्
ु ु िँदा र्नै उहािँसिँग योजर्ना थथयो, जर्मर्नको त्यस
ृ वीको सन्ृ ष्ट गर्निह

खण्डमा उहािँले राखेका कुराहरू र त्यस जर्मर्नको खण्डमा उहािँले पालर्नपोषर् गर्नुिभएका कुराको
तर्नन्ति परमेश्वरसिँग लक्ष्य र उद्दे श्य थथयो। उदाहरर्को तर्नन्ति, त्यस जर्मर्नमा कस्िा पहाडहरू,

कति समथर भूभागहरू, पार्नीका कति स्रोिहरू, कस्िा ककर्समका चराचुरुङ्गी र जर्नावरहरू, कस्िा
माछाहरू र कस्िा बोटववरुवाहरू हुर्नेछर्न ् भतर्ने कुराको ियारी परमेश्वरले धेरै अति र्नै गर्निभ
ु एको
थथयो। िोककएका ककर्समका मार्नवजाति, कुर्नै जातिको अन्स्ित्वको तर्नन्ति वािावरर् ियार गदाि

परमेश्वरले हरे क कोर्बाट सोर्नुपर्ने हुतथ्यो: भौगोर्लक वािावरर्, माटोको वर्नावट, चराचुरुङ्गी र
जर्नावरहरूका ववर्भतर्न प्रजातिहरू, ववर्भतर्न प्रकारका माछाका आकारहरू, माछाहरूका शरीरहरू
बर्नाउर्ने ित्वहरू, पार्नीको गुर्स्िरमा र्भतर्निाका साथै ववर्भतर्न ककर्समका बोटववरुवाहरूका
र्भतर्निा…। परमेश्वरले िी सबै कुरा धेरै पहहले र्नै ियार गर्निभ
ु एको थथयो। परमेश्वरले गोरा
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मातर्नसहरूको तर्नन्ति त्यही ककर्समको वािावरर्को सज
ृ र्ना गर्नुिभयो र ियार गर्नुिभयो, अतर्न त्यो

स्वभाववक रूपले तिर्नीहरू कै हो। परमेश्वरले सबै कुराको सन्ृ ष्ट गर्नुिहुिँदा धेरै सोचववचार गर्नुिभयो
र योजर्ना अर्नस
ु ार काम गर्निभ
ु यो भतर्ने कुरा तिमीहरूले दे खेका छौ? (हो, ववर्भतर्न प्रकारका
मातर्नसहरूको तर्नन्ति परमेश्वरका सोचववचारहरू ववचारशील छर्न ् भतर्ने हामीले दे खेका छौँ। ववर्भतर्न

ककर्समका मार्नवहरू जीववि रहर्नको तर्नन्ति उहािँले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको वािावरर्मा कस्िा ककर्समका
चराचुरुङ्गी, जीव-जर्नावर र माछाहरू, कति वटा पहाड-पविि र कति समथर भूभागहरू ियार गर्ने

भतर्ने कुराहरूको बारे मा उहािँले धेरै ववचारशील र सतु र्नन्श्चि भएर सोचववचार गर्निुभयो।) उदाहरर्को
तर्नन्ति गोरा मातर्नसहरूलाई र्लऔँ। गोरा मातर्नसहरूले मुतयिया के-कस्िा खार्नेकुरा खातछर्न ्? गोरा

मातर्नसहरूले खार्ने कुराहरू एर्सयाका मातर्नसहरूले खार्नेभतदा फरक हुतछर्न ्। गोरा मातर्नसहरूले खार्ने
प्रमुख खार्नेकुराहरूमा मासु, अण्डाहरू, दध
ु र कुखुराहरू पछि र्न ्। रोटी र भाि जस्िा खार्नाहरूलाई
थालको एक छे उमा पूरक खार्नाको रूपमा राखखतछ। सागसब्जीको सलाद खािँदा पतर्न त्यसमा

सेकाएको गोमाांस वा कुखुराको मासु हाल्र्ने गछि र्न ्, र गहुिँबाट बतर्नएका खार्नेकुरा खािँदा पतर्न त्यसमा
पतर्नर, अण्डा वा मासु थप्र्ने गछि र्न ्। यसको अथि, तिर्नीहरूको प्रमख
ु खार्नामा गहुिँ वा चामल पदै र्नर्न ्;

तिर्नीहरूले धेरै मात्रामा मासु र पतर्नर खातछर्न ्। तिर्नीहरूका खार्नामा धेरै तयालोरी हुर्ने भएकोले
तिर्नीहरूले प्रायः अत्यतिै थचसो पार्नी वपउिँ छर्न ्। यसैले, सेिा मातर्नसहरू असाधरर् िवरले मजबुि

हुतछर्न ्। तिर्नीहरूलाई यस्िो जीवर्नशैली अपर्नाउर्ने हदर्ने तिर्नीहरूको जीवर्नशैलीको स्रोि र तिर्नीहरूका
अन्स्ित्वको तर्नन्ति परमेश्वरले ियार पार्नुिभएको न्जउर्ने वािावरर्हरू यस्िा छर्न ्, जुर्न अरू जातिका
मातर्नसहरूको जीवर्नशैलीभतदा र्भतर्न छ। यस्िो ककर्समको जीवर्नशैलीमा कुर्न सही वा कुर्न गलि

भतर्ने कुरा हुिँदैर्न—यो जतमजाि, परमेश्वरले पहहले र्नै िोतर्नुभएको हो र यो परमेश्वरको आदे श र
उहािँको व्यवस्थापर्नद्वारा उत्पतर्न हुतछ। यस जातिको जीवर्नशैली यस्िो हुर्नक
ु ो कारर् र तिर्नीहरूका

जीववकोपाजिर्नका स्रोिहरू यी हुर्नुको कारर् तिर्नीहरूका जाि र, परमेश्वरले तिर्नीहरूको अन्स्ित्वको
तर्नन्ति ियार पार्नुिभएको वािावरर् र्नै हो। गोरा मातर्नसहरूको अन्स्ित्वको तर्नन्ति परमेश्वर ियार
गर्नुिभएको वािावरर् र त्यस वािावरर्बाट तिर्नीहरूले प्राप्ि गर्ने दै तर्नक जीववकाका साधर्नहरू
सतपतर्न र प्रचुर छर्न ्।

परमेश्वरले अरू जातिहरूको अन्स्ित्वको तर्नन्ति पतर्न आवश्यक वािावरर्हरू ियार गर्निभ
ु यो।

काला मातर्नसहरू पतर्न छर्न ्—काला मातर्नसहरू कहािँ बसोबास गछि र्न ्? तिर्नीहरू मुतयिया मध्य र
दक्षक्षर् अकफ्रकामा बसोबास गछि र्न ्। परमेश्वरले त्यस ककर्समको वािावरर्मा तिर्नीहरूको तर्नन्ति

के ियार गर्नुिभयो? सदाबाहार वर्नहरू, सबै ककर्समका चराचुरुङ्गी िथा जीव-जर्नावरहरू, मरुभूर्महरू

र मातर्नसहरूको र्नन्जकै रहर्ने सबै ककर्समका बोटववरुवाहरू। तिर्नीहरूको तर्नन्ति पार्नीको स्रोिहरू,

जीववकोपाजिर्नका साधर्नहरू, र खार्ना छर्न ्। परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई पक्षपाि गर्नुिभएको छै र्न।
तिर्नीहरूले जे गरे िापतर्न तिर्नीहरूको अन्स्ित्व कहहल्यै पतर्न खास समस्या बर्नेको छै र्न। तिर्नीहरूले
पतर्न सांसारको तर्नन्श्चि स्थार्न र तर्नन्श्चि क्षेत्र ओगटे का छर्न ्।

अब पहेँला मातर्नसहरूको बारे मा कुरा गरौँ। पहेँला मातर्नसहरू मुतयिया पथ्
ृ वीको पूवी भागमा

बस्छर्न ्। पव
ू ि र पन्श्चमको वािावरर् र भौगोर्लक अवन्स्थतिमा के-के फरक छर्न ्? पव
ू िको जर्मर्नको
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धेरैजसो भाग मर्ललो र पदाथि िथा खतर्नज भण्डारले सतपतर्न छ। अथािि ्, जर्मर्नमाथथ र
जर्मर्नमुतर्नका स्रोिहरूले भरपूर छ। अतर्न यस समूहका मातर्नसहरू, यस जातिका तर्नन्ति परमेश् वरले
र्मल्दो माटो, जलवायु र तिर्नीहरूको तर्नन्ति सुहाउिँ दो ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरू पतर्न ियार

पार्नुिभयो। यहािँको भौगोर्लक वािावरर् र पन्श्चमको वािावरर्को बीचमा धेरै र्भतर्निा भए िापतर्न,

मातर्नसहरूका तर्नन्ति आवश्यक खार्ना, जीववकाहरू र जीववकोपाजिर्नका स्रोिहरू पतर्न परमेश्वरले
ियार पार्नुिभयो। यो बािँर्नको तर्नन्ति पन्श्चमका गोरा मातर्नसहरूको भतदा फरक वािावरर् मात्र

हो। िर मैले तिमीहरूलाई भतर्नप
ु र्ने एउटा कुरा के हो? पव
ू ीय जातिका मातर्नसहरूको सङ्तया
िुलर्नात्मक रूपमा ठूलो छ, यसैले परमेश्वरले पन्श्चमभतदा फरक रहे को पथ्
ृ वीको यस भागमा

धेरै ित्वहरू थप्र्नुभयो। त्यहािँ परमेश्वरले धेरै फरक भूभागहरू र सबै ककर्समका प्रशस्ि पदाथि हरू
थप्र्नुभयो। त्यहािँका प्राकृतिक सतपदाहरू प्रशस्ि छर्न ्; पूवीय जातिका ठूलो सङ्तयालाई पालर्नपोषर्
गर्नि पुग्र्ने गरी भूभाग पतर्न ववववध र फरक छ। पूविलाई पन्श्चमबाट यही कुराले पथ
ृ क रातछ

कक—दक्षक्षर्दे खख उत्तरसतम, पूविदेखख पन्श्चमसतम—पूविको जलवायु पन्श्चमको भतदा राम्रो छ। चार

ऋिुहरू स्पष्टसिँग छुट्हटतछर्न ्, िापक्रमहरू सुहाउिँ दा छर्न ्, प्राकृतिक सतपदाहरू प्रचुर छर्न ् र
प्राकृतिक दृष्य िथा भूभागका प्रकारहरू पन्श्चमको भतदा धेरै र्नै असल छ। परमेश्वरले ककर्न यसो
गर्नुिभयो? परमेश्वरले गोरा मातर्नसहरू र पहेँला मातर्नसहरूको बबचमा िकिसांगि सतिुलर्नको सज
ृ र्ना

गर्निभ
ु यो। यसको अथि के हो? यसको अथि यही हो कक गोरा मातर्नसहरूका खार्ना, तिर्नीहरूले प्रयोग
गर्ने वस्िुहरू र तिर्नीहरूका तर्नन्ति उपलब्ध कुराहरूका सबै पक्षहरू पहेँला मातर्नसहरूले आर्नतद

र्लर्न सतर्ने कुराहरूभतदा धेरै असल छर्न ्। यद्यवप, परमेश्वर कुर्नै जातिप्रति पक्षपािी हुर्नु हुतर्न।
परमेश्वरले पहेँला मातर्नसहरूलाई न्जउर्नको तर्नन्ति अझ सुतदर र असल वािावरर् हदर्नुभयो।
सतिल
ु र्न यही र्नै हो।

कुर्न ककर्समका मातर्नसहरू सांसारको कुर्न भागमा बस्र्नुपछि भतर्ने कुरा परमेश्वरले पहहलेबाट र्नै

तर्नयुति गर्नुिभएको छ; के मार्नव यी सीमाहरूदे खख बाहहर जार्न सतछर्न ्? (अहिँ, तिर्नीहरू सतदै र्नर्न ्।)
कस्िो आश्चयिजर्नक कुरा! ववर्भतर्न युगहरूमा वा असाधारर् समयहरूमा युद्धहरू वा अतिक्रमर्हरू

भए िापतर्न, िी युद्धहरू र अतिक्रमर्हरूले हरे क जातिको तर्नन्ति परमेश्वरले अतिबाटै तर्नयुति
गर्निभ
ु एको जीवर्नयापर्नका वािावरर्लाई कुर्नै पतर्न हालिमा र्नष्ट गर्नि सतदै र्नर्न ्। अथािि ्, परमेश्वरले

तर्नन्श्चि ककर्समका मातर्नसहरूको तर्नन्ति सांसारको तर्नन्श्चि भाग िोतर्नुभएको छ र तिर्नीहरू िी
सीमाहरूदे खख बाहहर जार्न सतदै र्नर्न ्। मातर्नसहरूमा तिर्नीहरूको क्षेत्र पररवििर्न गर्ने वा ववस्िार गर्ने

केही ककर्समको महत्वाकाांक्षा भए िापतर्न, परमेश्वरको अर्नुमतिववर्ना त्यो प्राप्ि गर्नि धेरै कहठर्न
हुर्नेछ। तिर्नीहरूले सफलिा प्राप्ि गर्निु तर्नकै कहठर्न हुर्नेछ। उदाहरर्को तर्नन्ति, गोरा मातर्नसहरूले
तिर्नीहरूका क्षेत्रलाई ववस्िार गर्नि चाहतथे र केही अतय दे शहरूलाई उपतर्नवेश बर्नाए। जमिर्नहरूले

केही दे शहरूमाथथ हमला गरे र बेलायिले एक पल्ट भारिमाथथ कब्जा गयो। यसको पररर्ाम के
भयो? अतिमा तिर्नीहरू असफल भए। तिर्नीहरूको असफलिाबाट हामी के दे तछौँ? परमेश्वरले

अतिबाट तर्नयुति गर्नुिभएको कुरालाई र्नष्ट गर्ने अर्नुमति छै र्न। यसैले, बेलायिको ववस्िारमा िैँले
जतिसक
ु ै गति दे खे िापतर्न, अतिमा तिर्नीहरूले पतर्न उति जर्मर्न भारिको न्जतमामा छोडेर पतछ
2214

हट्र्नुपयो। त्यसकारर्, िैँले बेलायिको ववस्िारले जति र्नै ठूलो गति र्लर्न सकेको दे खेको भए पतर्न,
अझै भारिको स्वार्मत्वमा रहे का भूर्म छोड्दै , अतत्यमा तिर्नीहरू पतछ हट्र्नु र्नै पर्यो। त्यो भूर्ममा

बस्र्ने मातर्नसहरू अझै पतर्न भारिीय र्नै हुर्न ्, बेलायिी होइर्नर्न ्, ककर्नभर्ने परमेश्वरले त्यस्िो अर्नम
ु ति
हदर्नुहुर्नेथथएर्न। इतिहास वा राजर्नीतिशास्त्रमा अध्ययर्न-अर्नुसतधार्न गर्ने केही व्यन्तिहरूले यसबारे मा
शोध-र्सद्धातिहरू उपलब्ध गराएका छर्न ्। तिर्नीहरूले ककर्न बेलायि असफल भयो भतर्ने बारे मा

कारर्हरू हदिँ दै भतछर्न ्, कक केही तर्नन्श्चि जातिमाथथ ववजय गर्नि र्नसककर्ने कारर्ले वा अतय कुर्नै
मार्नवीय कारर्ले यस्िो भएको हुर्नसतछ…। यी वास्िववक कारर्हरू होइर्नर्न ्। वास्िववक कारर् ि
परमेश्वर हुर्नुहुतछ—उहािँले यस्िो हुर्न हदर्नुहुतर्न। परमेश्वरले केही तर्नन्श्चि जातिलाई कुर्नै तर्नन्श्चि
भूर्ममा तर्नरतिर न्जउर्न हदर्नुहुतछ र तिर्नीहरूलाई त्यहीँ बसोबास गराउर्नुहुतछ, र यहद परमेश्वरले

तिर्नीहरूलाई त्यो भूर्मबाट अतयत्र जार्न हदर्नुहुतर्न भर्ने तिर्नीहरू अतयत्र जार्न सतदै र्नर्न ्। यहद
परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई कुर्नै तर्नन्श्चि क्षेत्र प्रदार्न गर्नुिहुतछ भर्ने तिर्नीहरू त्यहीँ क्षेत्रमा न्जउर्नेछर्न ्।

मार्नवजातिले यी तर्नन्श्चि क्षेत्रहरूबाट आफूलाई मुति गर्नि वा बाहहर तर्नकाल्र्न सतदै र्नर्न ्। यो कुरा
तर्नन्श्चि छ। अतिक्रमर्कारीहरूको शन्ति जति र्नै ठूलो भए पतर्न वा अतिक्रर्मि हुर्नेहरू जति र्नै
कमजोर भए पतर्न, अतिक्रमर्कारीहरूको सफलिा अतििः परमेश्वरले तर्नर्िय गर्नुिहुतछ। यो उहािँले

पहहले र्नै पूवितर्नन्श्चि गररसतर्नुभएको हुतछ र यसलाई कसैले पतर्न बदल्र्न सतदै र्न।
माथथ उल्लेखखि कुरा परमेश्वरले ववववध जातिहरूलाई कसरी वविररि गर्नभ
िु एको छ भतर्ने

ववषयमा रहे को छ। परमेश्वरले जातिहरूलाई वविररि गर्निको लाथग के-कस्िो काम गर्नभ
िु एको छ

ि? पहहले, उहािँले ठूलो पररमार्को भौगोर्लक वािावरर् ियार गर्नुिभयो र मातर्नसहरूलाई ववर्भतर्न
स्थार्नहरू िोककहदर्नुभयो जसपश्चाि सोही स्थार्नहरूमा पुस्िौँ-पुस्िा हुककिए। यो तर्नधािररि भइसतयो—
तिर्नीहरूको अन्स्ित्वको लाथग तर्नन्श्चि क्षेत्र तर्नधािररि भइसतयो। अतर्न तिर्नीहरूका जीवर्न, तिर्नीहरूले
जे खातछर्न ्, तिर्नीहरूले जे वपउिँ छर्न ्, तिर्नीहरूका जीववकाहरू—िी सबै कुराहरू परमेश्वरले धेरै पहहले

र्नै तर्नधािररि गररसतर्नुभयो। अतर्न जब परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गदै हुर्नुहुतथ्यो, िब उहािँले
ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरूको लाथग ववर्भतर्न प्रकारका ियारीहरू गर्नुिभयो: माटोका ववर्भतर्न
प्रकारका सांरचर्नाहरू छर्न ्, ववर्भतर्न हावापर्नीहरू छर्न ्, ववर्भतर्न वर्नस्पतिहरू छर्न ् र ववर्भतर्न

भौगोर्लक वािावरर्हरू छर्न ्। ववर्भतर्न स्थार्नहरूमा ववर्भतर्न चराचरु
ु ङ्गी र वतयजतिह
ु रू छर्न ्,
ववर्भतर्न

प्रकारका

पार्नीहरूमा

आफ्र्नै

ववशेष

प्रकारका

माछा

र

जलउत्पादर्नहरू

छर्न ्।

कीराफट्याङ्ग्राहरूको प्रकारसमेि परमेश्वरले र्नै तर्नधािरर् गर्नुिहुतछ। उदाहरर्को लाथग, अमेररकी
महाद्वीपमा उम्रर्ने कुराहरू सबै एकदमै ठूला, एकदमै अग्ला र एकदमै मजबि
ु हुतछर्न ्। हहमाली
जङ्गलमा हुर्ने रूखववरुवाहरूका जराहरू त्यति गहहराइमा जािँदैर्नर्न ्, िर िी रूखववरुवाहरू अग्ला
हुतछर्न ्। तिर्नीहरूको उचाइ सय र्मटर वा सोभतदा बढी पतर्न हुतछ
रूखववरुवाहरू त्यति अग्ला हुिँदैर्नर्न ्। उदाहरर्को लाथग घ्यू-कुमारी
तिर्नीहरू एकदमै सािँिुररएका र पािला हुतछर्न ् िर सांयुति राज्जयमा

िर एर्शयाका धेरैजसो जङ्गलका
वर्नस्पतिको कुरा गरौं। जापार्नमा

हुर्ने घ्यू-कुमारी धेरै ठूला हुतछर्न ्।
यहीँर्नेर र्भतर्निा छ। यो उही वर्नस्पति हो, यसको उही र्नाम छ, िर अमेररकी महाद्वीपमा यो बढे र
एकदमै अग्लो हुतछ। यी ववववध पक्षहरूमा भएका र्भतर्निाहरूलाई मातर्नसहरूले दे ख्न वा अर्नभ
ु तू ि
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गर्नि सतछर्न ् र्नै भतर्ने छै र्न, िर जब परमेश्वरले यावि ् थोकहरूको सन्ृ ष्ट गदै हुर्नुहुतथ्यो, िब उहािँले
तिर्नीहरूलाई ठीकसिँग छुट्याउर्नुभयो र फरक-फरक जातिहरूको लाथग फरक-फरक भौगोर्लक
वािावरर्हरू, फरक-फरक फािँटहरू र फरक-फरक जीवजतिह
ु रू ियार गर्निभ
ु यो। परमेश्वरले यस्िो
ककर्न गर्नुिहुतछ भर्ने उहािँले ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरू बर्नाउर्नुभएको छ र उहािँलाई तिर्नीहरू हरेकको
आवश्यकिाहरू के-कस्िा छर्न ् र तिर्नीहरूको जीवर्नशैली के-कस्िो छ भतर्ने थाहा छ।

यी कुराहरूको बारे मा केही बिाइसकेपतछ, के तिमीहरूले अहहले हामीले भखिरै छलफल गरे को

मत
ु य ववषयको बारे मा केही कुरा र्सतयौ? के तिमीहरूले यो कुरा बझ्
ु र्न सरु
ु गदै छौं भतर्ने

तिमीहरूलाई लाग्छ? मलाई ववश्वास छ, ककर्न मैले फराककलो ववषयअतिगिि यी पक्षहरूको बारे मा

कुरा गर्ने तर्नर्िय गरेँ भतर्ने बारे मा अहहले तिमीहरूलाई मोटामोटी थाहा भइसकेको हुर्नुपछि । के
तिमीहरूलाई मोटामोटी थाहा भएको छ ि? सायद तिमीहरूले यसलाई कति बुझ्यौ भतर्नेबारे मा
अर्लअर्ल कुरा गर्नि सतछौ। (मार्नवजाति सबैले परमेश्वरले यावि ् थोकको लाथग तर्नधािरर् गर्नुिभएको

तर्नयम-व्यवस्थाहरूद्वारा र्नै पोषर् प्राप्ि गदै आएको छ। जब परमेश्वरले यी तर्नयम-व्यवस्थाहरू

तर्नधािरर् गदै हुर्नुहुतथ्यो, िब उहािँले फरक-फरक जातिलाई फरक-फरक वािावरर्हरू, फरक-फरक
जीवर्नशैलीहरू, फरक-फरक खार्नाहरू र फरक-फरक हावापार्नी र िापक्रमहरू प्रदार्न गर्नुिभयो। उहािँले
यस्िो गर्नुिभयो िाकक सतपूर्ि मार्नवजाति पथ्
ृ वीमा बसोबास गर्नि र बािँर्न सकूर्न ्। यसबाट म

मार्नवजातिको अन्स्ित्वको लाथग परमेश्वरले बर्नाउर्नभ
ु एका योजर्नाहरू एकदमै सटीक छर्न ् भतर्ने

दे ख्न सतछु, अतर्न म उहािँको बुद्थध र र्सद्धिा र मातर्नसहरूको लाथग उहािँको प्रेम दे ख्न सतछु।)

(परमेश्वरले तर्नधािररि गर्नुिभएको व्यवस्था र सीमाहरूलाई कुर्नै व्यन्ति, िटर्ना वा अतय कुराहरूले
पररवििर्न गर्नि सतदै र्न। यो सबै उहािँको तर्नयमअतिगिि पछि ।) यावि ् थोकको वद्
ृ थधको लाथग

परमेश्वरले तर्नधािरर् गर्निभ
ु एको तर्नयम-व्यवस्थाको दृन्ष्टकोर्बाट हे दाि के सतपूर्ि मार्नवजातिलाई

तिर्नीहरूको सारा ववववधिाहरूमा परमेश्वरद्वारा र्नै आपूतिि र पोषर् प्रदार्न गररएको छै र्न र? यहद
यी तर्नयम-व्यवस्थाहरूलाई र्नष्ट गररयो वा यहद परमेश्वरले मार्नवजातिका लाथग यी तर्नयम-

व्यवस्थाहरूलाई स्थावपि र्नगर्नुिभएको भए, मार्नवजातिको भववष्य कस्िो हुतथ्यो? मातर्नसहरूले
अन्स्ित्वको लाथग आफ्र्नो आधारभि
ू वािावरर्लाई गुमाएपतछ, के तिर्नीहरूसिँग खार्नाको कुर्नै स्रोि

हुर्नेथथयो र? खार्नाका स्रोिहरू समस्या बतर्ने सतभावर्ना हुर्नेथथयो। यहद मातर्नसहरूले आफ्र्नो खार्नाको
स्रोि गुमाए भर्ने, अथािि ्, यहद तिर्नीहरूले केही पतर्न खार्ने कुरा भेट्टाउर्न सकेर्नर्न ् भर्ने, तिर्नीहरू

कति हदर्नसतम तर्नरतिर बािँर्न सतथे? सतभविः तिर्नीहरू एक महहर्ना पतर्न हटतर्न सतर्नेथथएर्नर्न ्,

र तिर्नीहरूको अन्स्ित्व र्नै समस्या बतर्नेथथयो। त्यसकारर्, मातर्नसहरू जीववि रहर्नको लाथग,
तिर्नीहरूको तर्नरतिर अन्स्ित्व, प्रजर्नर्न र जीववकाको लाथग, परमेश्वरले गर्निुहुर्ने हरे क काम एकदमै
महत्वपूर्ि छ। परमेश्वरले उहािँको सन्ृ ष्टका वस्िुहरूमाझ गर्नुिहुर्ने हरे क काम मार्नवजातिको
अन्स्ित्वसिँग तर्नकट रूपमा सतबन्तधि र अर्भतर्न छ। यहद मार्नवजातिको अन्स्ित्व समस्या बतयो

भर्ने, के परमेश्वरको व्यवस्थापर्न तर्नरतिर रहर्न सतथ्यो ि? के परमेश्वरको व्यवस्थापर्न अझै

अन्स्ित्वमा रहहरहर्न सतथ्यो ि? परमेश्वरको व्यवस्थापर्न उहािँले पोषर् प्रदार्न गर्नुिहुर्ने सतपूर्ि
मार्नवजातिको अन्स्ित्वसिँग सह-अन्स्ित्वमा रहतछ, त्यसकारर् उहािँले उहािँको सन्ृ ष्टका यावि ्
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थोकमाझ जे-जस्िो ियारी गर्नुिभए पतर्न र मातर्नसहरूको लाथग जेसुकै गर्नुिभए पतर्न, यी सबै कुरा
उहािँको लाथग आवश्यक छर्न ् र िी कुराहरू मार्नवजातिको अन्स्ित्वको लाथग अत्यावश्यक छर्न ्। यहद
यावि ् थोकको लाथग परमेश्वरले तर्नधािररि गर्निभ
ु एका तर्नयम-व्यवस्थाहरूलाई छोडडयो भर्ने, यहद यी

तर्नयम-व्यवस्थाहरूलाई उल्लांिर्न वा भङ्ग गररयो भर्ने, सारा सन्ृ ष्ट यसउप्राति अन्स्ित्वमा

रहर्नेथथएर्न, मार्नवजाति जीववि रहर्नको लाथग रहे को वािावरर् तर्नरतिर अन्स्ित्वमा हुर्नेथथएर्न, र्न
ि तिर्नीहरूको दै तर्नक भरर्पोषर् र्न ि मार्नवजाति आफै र्नै अन्स्ित्वमा रहर्न सतर्ने थथयो। यही
कारर्ले गदाि, परमेश्वरले गर्निह
ु ु र्ने मार्नवजातिको मन्ु तिको व्यवस्थापर्न पतर्न अन्स्ित्वबाट
हराउर्नेथथयो।
हामीले छलफल गरे का हरे क कुरा, हरे क चीज, हरे क वस्िु हरे क व्यन्तिको अन्स्ित्वसिँग ितर्नष्ठ

रूपमा जोडडएको छ। तिमीहरूले भतछौ होला, “िपाईंले भतर्नरहर्नुभएको कुरा अत्यतिै ववशाल छ,
यो कुरा हामीले दे ख्न सतर्ने कुरा होइर्न,” र सायद यसो भतर्ने मातर्नसहरू पतर्न छर्न ् होला, “िपाईंले

जे भतर्नरहर्नुभएको छ त्यससिँग मेरो कुर्नै सतबतध छै र्न।” िथावप, यो कुरा र्नबबसी कक ििँ यावि ्
थोकको एउटा भागको रूपमा बािँथचरहे को छस ्; ििँ परमेश्वरको शासर्नअतिगिि सन्ृ ष्ट गररएका यावि ्

थोकहरूमध्येको एक होस ्। परमेश्वरका सन्ृ ष्टका कराहरू उहाुँको ननयमबाट अलग गनछ सककन्नन ्
र कनै पनन व्यन्क्तले आफैलाई उहाुँको ननयमबाट अलग गनछ सक्दै न। उहाुँको ननयम गमाउन र

उहाुँको प्रबन्ि गमाउनको अिछ माननसहरूका जीिनहरू, माननसहरूका दे हीय जीिनहरू गायब हन
हो। मानिजानतको अन्स्तत्िको ननन्म्त परमेश्वरले िातािरणहरू स्िापना गनछको महत्त्ि यही हो।
तुँ कन जानतको होस ् िा तुँ कन जमीनको टक्रामा बस्र्स ् भन्ने कराले केही महत्त्ि राख्दै न, चाहे

पन्श्चम होस ् िा पूिछ—तैँले परमेश्वरले मानिजानतको अन्स्तत्िको ननन्म्त स्िापना गनछभएको
िातािरणबाट आफैलाई अलग गनछ सक्दै नस ् र मानिहरूको अन्स्तत्िको ननन्म्त उहाुँले स्िापना

गनछभएको पालनपोषण र िातािरणको प्रबन्िदे खख तैँले आफैलाई अलग गनछ सक्दै नस ्। तेरो
जीविकोपाजछनको माध्यम जे सकै भए तापनन, बाुँच्नको ननन्म्त तैँले जेमा भर परे तापनन र दे हमा
तेरो जीिन िान्नको ननन्म्त तैँले जेमा भर परे तापनन, तैँले परमेश्वरको ननयम र उहाुँको
व्यिस्िापनदे खख आफैलाई अलग गनछ सक्दै नस ्। कतिपय मातर्नसहरूले भतछर्न ्: “म ककसार्न होइर्न;

म बािँर्नको लाथग बाली लगाउिँ हदर्न। म आफ्र्नो खार्नाको लाथग स्वगिमा तर्नभिर हुिँहदर्न, त्यसकारर्
परमेश्वरले स्थापर्ना गर्नुिभएको जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्र्भत्र मेरो जीवर्नको अन्स्ित्व रहे को

छै र्न। मलाई त्यस प्रकारको वािावरर्ले केही पतर्न हदएको छै र्न।” के त्यो सही हो? ििँ भतछस ् कक

ििँ बािँर्नको लाथग बाली लगाउिँ दै र्नस ्, िर के ििँ अतर्न खािँदैर्नस ् ि? के ििँ मासु र अण्डा खािँदैर्नस ्
ि? अतर्न के ििँ सागसब्जी र फलफूल खािँदैर्नस ् ि? िैँले खार्ने हरे क कुरा, ििँलाई आवश्यक पर्ने

सबै कुरा परमेश्वरले मार्नवजातिको लाथग स्थापर्ना गर्नुिभएको जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्सिँग
अर्भतर्न छर्न ्। अतर्न मार्नवजातिलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरूको स्रोि परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका

यावि ् थोकहरूसिँग अर्भतर्न छर्न ्, र समग्र रूपमा यी सबै कुराहरू र्मलेर िेरो जीवर्न-अन्स्ित्वको
वािावरर् बतछ। िैँले वपउर्ने पार्नी, िैँले लगाउर्ने वस्त्र र िैँले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू—यीमध्ये

कुर्नचाहहिँ परमेश्वरको सन्ृ ष्टका कुराहरूबाट प्राप्ि गररिँदैर्नर्न ्? कतिपय मातर्नसहरू भतछर्न ्:
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“परमेश्वरको सन्ृ ष्टका कुराहरूबाट प्राप्ि र्नगररर्ने कुराहरू पतर्न छर्न ्। िपाईं हे र्नुिस ् र्न, प्लान्स्टक

िीमध्ये एउटा हो। यो रासायतर्नक पदाथि हो, मातर्नसले बर्नाएको कुरा हो।” के त्यो सही हो?
प्लान्स्टक वास्िवमा मातर्नसले बर्नाएको हो, र यो एक रासायतर्नक पदाथि हो, िर प्लान्स्टक बतर्ने
मूल ित्वहरू कहािँबाट आए? िी मूल ित्वहरू परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका पदाथिहरूबाट प्राप्ि

गररएका थथए। िैँले दे ख्ने र आर्नतद र्लर्ने कुराहरू, िैले प्रयोग गर्ने हरे क कुराहरू, िी सबै परमेश्वरले

सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका पदाथिहरूबाट प्राप्ि गररतछर्न ्। भतर्नुको अथि, मातर्नस जुर्नसुकै जातिमा पर्ने भए

पतर्न, तिर्नीहरूको जीववका जस्िोसक
ु ै भए पतर्न वा तिर्नीहरू जर्न
ु सक
ु ै प्रकारको जीवर्न-अन्स्ित्वको
वािावरर्मा बािँचे पतर्न, तिर्नीहरूले परमेश्वरले उपलब्ध गराउर्नुभएका कुराहरूबाट आफूलाई
अलग्याउर्न सतदै र्नर्न ्। त्यसो भए, हामीले आज छलफल गरे का यी कुराहरू “सबै थोकका लाथग
जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने हाम्रो ववषयसिँग सतबन्तधि छर्न ् ि? के हामीले आज
छलफल गरे का यी कुराहरू यो बह
ृ ि ् ववषयअतिगिि पछि र्न ्? (पछि र्न ्।) सायद मैले आज बिाएकामध्ये
केही कुराहरू अर्ल अमूिि र छलफल गर्नि गाह्रो होलार्न ्। िथावप, मलाई लाग्छ, तिमीहरूले अहहले
यसबारे मा अर्ल बढी बुखझसकेका छौ।

सङ्गतिका यी पतछल्ला केही समयहरूमा, हामीले सङ्गति गरे का ववषयहरूको श्रांख
ृ ला अर्ल

फराककलो र तिर्नीहरूको क्षेत्र व्यापक रहिँदै आएका छर्न,् त्यसैले तिमीहरूले यी सबैलाई बुझ्र्नको
लाथग केही प्रयत्र्न लगाउर्नप
ु र्ने हुतछ। ककर्नभर्ने यी ववषयहरू परमेश्वरप्रतिको मातर्नसहरूको
ववश्वासमा पहहले कहहल्यै पतर्न व्यातया-वववेचर्ना र्नगररएका कुराहरू हुर्न ्। केही मातर्नसहरूले यी

कुराहरूलाई रहस्यको रूपमा सुतदै आएका छर्न ् अतर्न केही मातर्नसहरूले चाहहिँ तयर्नलाई कथाको

रूपमा सुतदै आएका छर्न ्—कुर्न दृन्ष्टकोर्चाहहिँ सही छ ि? यी सबै कुरालाई तिमीहरूले कुर्न
दृन्ष्टकोर्बाट सत
ु दै आएका छौ ि? (हामीले दे खेका छौं कक परमेश्वरले कति ववथधवि ् रूपमा

उहािँको सन्ृ ष्टका यावि ् थोकलाई व्यवन्स्थि रूपमा र्मलाएर राख्नुभएको छ, र यावि ् थोकको तर्नयमव्यवस्था छ, र यी वचर्नहरूमाफिि हामीले परमेश्वरका कायिहरू र मार्नवजातिको मुन्तिको लाथग
उहािँका सावधार्नीपूर्ि बतदोबस्िहरूलाई बुझ्र्न सतछौं।) सङ्गतिका यी समयहरूमाफिि, के
तिमीहरूले यावि ् थोकमाथथको परमेश्वरको व्यवस्थापर्नको क्षेत्र कति टाढासतम फैर्लतछ भतर्ने

दे तयौ ि? (सतपूर्ि मार्नवजातिमाथथ, सबै कुरामाथथ।) के परमेश्वर एउटा जातिको मात्रै परमेश्वर

हुर्नुहुतछ? के उहािँ एक प्रकारका मातर्नसहरूको मात्र परमेश्वर हुर्नुहुतछ? के उहािँ मार्नवजातिको
एक सार्नो भागको मात्र परमेश्वर हुर्नुहुतछ? (होइर्न, उहािँ त्यस्िो हुर्नुहुतर्न।) त्यस्िो अवस्था
र्नभएको हुर्नाले, यहद परमेश्वरबारे को तिमीहरूको ज्ञार्नअर्नुसार उहािँ मार्नवजातिको एक सार्नो
भागको मात्र परमेश्वर हुर्नुहुतछ भर्ने वा उहािँ केवल तिमीहरूको मात्र परमेश्वर हुर्नुहुतछ भर्ने, के
यो दृन्ष्टकोर् सही हुतछ ि? परमेश्वरले यावि ् थोकको व्यवस्थापर्न र िीमाथथ शासर्न गर्नुिहुर्ने

भएकोले, मातर्नसहरूले यावि ् थोकमाथथको उहािँको शासर्नमा प्रकट हुर्ने उहािँका कायिहरू, उहािँको
बुद्थध, र उहािँको सविशन्तिमार्निालाई
्
दे ख्नुपछि । यो कुरा मातर्नसहरूले जातर्नुपर्ने कुरा हो। यहद िैँले

परमेश्वरले यावि ् थोकको व्यवस्थापर्न र सतपूर्ि मार्नवजातिमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ भर्नेर भतछस ्
िर ििँसिँग मार्नवजातिमाथथको उहािँको शासर्नको बारे मा कुर्नै अतिदृिन्ष्ट छै र्न भर्ने, के िैँले परमेश्वरले
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यावि ् थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ भर्नी सािँचो रूपले स्वीकार गर्नि सतछस ् र? िैँले आफ्र्नो हृदयमा
सोर्न सतछस ्, “म सतछु, ककर्नभर्ने मैले मेरो जीवर्नलाई सतपूर्ि रूपमा परमेश्वरले शासर्न गर्नुिभएको

दे तछु।” िर के परमेश्वर सािँचै त्यति सार्नो हुर्नहुतछ? होइर्न, उहािँ सार्नो हुर्नुहुतर्न! िैँले केवल िेरो
तर्नन्ति परमेश्वरले प्रदार्न गर्नुिहुर्ने मुन्ति दे तछस ्, ििँमा उहािँले गर्नुिहुर्ने काम दे तछस ् र िैँले यी
कुराहरूबाट मात्रै उहािँको शासर्नलाई दे तछस ्। यो ि क्षेत्रको हहसाबमा अति सार्नो छ र यसले
परमेश्वरबारे को सािँचो ज्ञार्नको लाथग िेरा भावी सतभावर्नाहरूमा हातर्नकारक प्रभाव पाछि । यसले

यावि ् थोकमाथथको परमेश्वरको शासर्नबारे को िेरो सािँचो ज्ञार्नलाई पतर्न सीर्मि िल्
ु याउिँ छ। यहद
िैँले परमेश्वरबारे को िेरो ज्ञार्नलाई परमेश्वरले िेरो लाथग प्रबतध गर्नुिहुर्ने कुराहरू र ििँलाई उहािँले

प्रदार्न गर्नुिहुर्ने मुन्तिमा मात्रै सीर्मि गछि स ् भर्ने, उहािँले हरे क कुरामाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ, उहािँले

यावि ् थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ र उहािँले सतपूर्ि मार्नवजातिमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ भतर्ने कुरालाई
िैँले कहहल्यै पतर्न पहहचार्न गर्नि सतर्नेछैर्नस ्। जब िैँले यी सबै कुराहरूलाई पहहचार्न गर्नि असफल
हुतछस ्, िब के सािँचै र्नै िैँले िेरो तर्नयतिमाथथ परमेश्वरले शासर्न गर्नुिहुतछ भतर्ने िथ्यलाई
पहहचार्न गर्नि सतछस ् ि? अहिँ, िैँले सतदै र्नस ्। िेरो हृदयमा िैँले कहहल्यै पतर्न त्यो पक्षलाई
पहहचार्न गर्नि सतर्नेछैर्नस ्—ििँ कहहल्यै पतर्न बुझाइको त्यति उच िहमा पुग्र्न सतर्नेछैर्नस ्। मैले जे

भतर्नरहे को छु त्यो िैँले बुझ्दै छस ्, हो? वास्िवमा, तिमीहरूले यी ववषयहरूको बारे मा, मैले बोर्लरहे को

यो ववषयवस्िक
ु ो बारे मा, कति हदसतम बझ्
ु र्न सतछौ भतर्ने मलाई थाहा छ, त्यसो भए म ककर्न

यसबारे मा तर्नरतिर बोर्लरहे को छु ि? ककर्नभर्ने यी ववषयहरू परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने हरे क व्यन्तिले,

परमेश्वरबाट मुन्ति प्राप्ि गर्नि चाहर्ने हरे क व्यन्तिले बुझ्र्नुपर्ने कुराहरू हुर्न ्—यी ववषयहरूलाई बुझ्र्नु
अत्यावश्यक छ। यस क्षर्मा िैँले यी कुराहरूलाई र्नबुझ्र्ने भए पतर्न, कुर्नै हदर्न जब िेरो जीवर्न र
सत्यिा सतबतधी िेरो अर्नभ
ु व कुर्नै तर्नन्श्चि िहमा पग्ु छ, जब िेरो जीवर्न स्वभावको पररवििर्न

कुर्नै तर्नन्श्चि िहमा पुग्छ र िैँले कुर्नै तर्नन्श्चि कद हार्सल गछि स ्, िब मात्र सङ्गतिमा मैले कुरा
गरररहे का यी ववषयहरूले परमेश्वरबारे को ज्ञार्नको िेरो खोजीलाई सािँचो रूपले भरर्पोषर् र

पररपूर्ििा प्रदार्न गछि र्न ्। यसकारर्, यी वचर्नहरू यावि ् थोकमाथथ परमेश्वरले शासर्न गर्नुिहुतछ

भतर्नेबारे तिमीहरूको भावी बुझाइको लाथग र परमेश्वर स्वयमबारे
् को तिमीहरूको बुझाइको लाथग
जग बसाल्र्न र तिमीहरूलाई ियार गर्निको लाथग हुर्न ्।
माननसहरूका हृदयहरूमा परमेश्वरबारे को बझाइ जनत िेरै हन्र्, उहाुँको स्िान पनन नतनीहरूको

हृदयहरूमा त्यनत नै मात्रामा रहन्र्। नतनीहरूका हृदयहरूमा परमेश्वर बारे को ज्ञानको पररमाण
जनत ठूलो हन्र्, परमेश्वर पनन नतनीहरूको हृदयहरूमा त्यनत नै ठूलो हनहन्र्। यहद तैँले जानेको

परमेश्वर खाली र अस्पष्ट हनहन्र् भने तैँले विश्िास गरे को परमेश्वर पनन खाली र अस्पष्ट नै

हनहन्र्। तैँले जानेको परमेश्वर तेरो आफ्नै व्यन्क्तगत जीिनको आयाममा सीभमत हनहन्र् र
साुँचो परमेश्वर स्ियमसुँ
् ग त्यसको कनै सम्बन्ि नै र्ै न। त्यसैले, परमेश्वरका व्यिहाररक कायछहरू

जान्न, परमेश्वरको िास्तविकता र उहाुँको सिछशन्क्तमानता
्
जान्न, परमेश्वर स्ियमको
्
साुँचो
पहहचान जान्न, उहाुँसुँग जे र् र उहाुँ जे हनहन्र् सो जान्न, उहाुँका सन्ृ ष्टका सबै िोकहरूको

माझमा उहाुँले प्रकट गनछभएका कायछहरू जान्न—यी कराहरू परमेश्वरको ज्ञानलाई पच््याउने हरे क
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व्यन्क्तको ननन्म्त िेरै महत्त्िपूणछ र्न ्। माननसहरू सत्य िास्तविकतामा प्रिेश गनछ सक्र्न ् कक
सक्दै नन ् भन्ने बारे मा नतनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ि र्। यहद तैँले परमेश्वरबारे को तेरो बझाइलाई
िचनहरूमा मात्र सीभमत गररस ् भने, यहद तैँले यसलाई तेरो आफ्नै िोरै अनभिहरूमा, परमेश्वरको

अनग्रह के हो भनेर तैँले ठानेको करामा िा परमेश्वरबारे को तेरो िोरै गिाहीहरूमा सीभमत गररस ्
भने, म त भन्र् तैँले विश्िास गरे को परमेश्वर कदावप साुँचो परमेश्वर स्ियम ् हनहन्न। यनत मात्र
होइन, बरु यसो पनन भन्न सककन्र् कक तैँले विश्िास गरे को परमेश्वर काल्पननक परमेश्वर

हनहन्र्, साुँचो परमेश्वर हनहन्न। यो यस कारणले हो कक साुँचो परमेश्वर उहाुँ नै हनहन्र् जसले

हरे क िोकमाधि शासन गनछहन्र्, हरे क िोकको माझमा हहुँड्नहन्र् र हरे क िोकको व्यिस्िापन
गनछहन्र्। सारा मानिजानत र उहाुँका हातमा भएका हरे क िोकको ननयनत सम्हाल्ने उहाुँ नै

हनहन्र्। मैले बताइरहे को परमेश्वरका काम र कायछहरू माननसहरूको सानो हहस्सामा मात्र सीभमत
र्ै नन ्। अिाछत ्, ती अहहले उहाुँलाई पच््याउने माननसहरूमा मात्र सीभमत र्ै नन ्। उहाुँका कायछहरू
सबै िोकहरूको माझमा, सबै िोकहरूको अन्स्तत्िमा र सबै िोकहरूको पररितछनको ननयमहरूमा
प्रकट गररएका र्न ्।

यहद तैँले परमेश्वरका सन्ृ ष्टका सबै िोकहरूको माझमा उहाुँका कायछहरूलाई दे ख्न िा पहहचान

गनछ सक्दै नस ् भने, तुँ उहाुँका कनै पनन कायछहरूको गिाही बन्न सक्दै नस ्। यहद तुँ परमेश्वरको
ननन्म्त गिाही बन्न सक्दै नस ् भने, यहद तैँले आफूले जानेको, तेरो आफ्नै विचारहरूमा र तेरो

मनको साुँघरो भसमानाभभत्र सीभमत, सानो “परमेश्वर” भनाउुँ दाको बारे मा ननरन्तर बोल्र्स ् भने,

यहद तैँले त्यस्तो परमेश्वरको बारे मा ननरन्तर बोल्र्स ् भने, परमेश्वरले तेरो विश्िासको कहहले
पनन प्रशंसा गनछहनेर्ैन। जब तुँ परमेश्वरको गिाही बन्र्स ्, यहद तैँले परमेश्वरको अनग्रहमा कसरी

आनन्द भलन्र्स ्, उहाुँको अनशासन र ताडनालाई तैँले कसरी स्िीकार गर्छ स ्, उहाुँबारे को तेरो
गिाहीमा उहाुँका आभशषहरूमा
्
कसरी आनन्द भलन्र्स ् भन्ने आिारमा मात्र तैँले यसो गररस ् भने,

तब त्यो कनै पनन हालतमा यिेष्ट हुँदैन र उहाुँलाई सन्तन्ष्ट हदने कराको नन्जक पनन हुँदैन। यहद
तुँ उहाुँको इच्र्ासुँग मेल खाने तिरले परमेश्वरको गिाही बन्न चाहन्र्स भने, साुँचो परमेश्वर

स्ियमको
् गिाही बन्न चाहन्र्स ् भने, तैँले उहाुँका कायछहरूबाट परमेश्वरसुँग जे र् र परमेश्वर जो
हनहन्र् सो दे ख्नपर्छ । उहाुँले हरे क िोकलाई ननयन्त्रणमा भलनभएको कराबाट तैँले परमेश्वरको
अधिकार दे ख्नपर्छ र उहाुँले सारा मानिजानतको ननन्म्त कसरी प्रबन्ि गनछहन्र् भन्ने सत्यता

दे ख्नपर्छ । तेरो दै ननक जीविका र तेरो जीिनका आिश्यकताहरू परमेश्वरबाट आउुँ र्न ् भन्ने करा

मात्र तैँले स्िीकार गररस ्, तर परमेश्वरले सारा मानिजानतको प्रबन्िको ननन्म्त उहाुँका सन्ृ ष्टका
सबै िोकहरू भलनभएको र् भन्ने सत्यता र सबै िोकहरूमाधि शासन गदै उहाुँले सबै मानिजानतको
नेतत्ृ ि गदै हनहन्र् भन्ने करालाई दे ख्दै नस ् भने तैँले कहहल्यै पनन परमेश्वरको गिाही हदन

सक्नेर्ैनस ्। यो सबै भन्न पर्ाडडको मेरो उद्दे श्य के हो त? मैले यस्तो गरेँ ताकक नतमीहरूले

यसलाई हलका रूपमा नलेओ, मैले बोलेका यी विषयहरूलाई नतमीहरूका व्यन्क्तगत जीिनमा प्रिेश
सम्बन्िमा अप्रासंधगक र्न ् भनेर गलत तिरले विश्िास नगर र यी विषयहरूलाई एक ककभसमको

ज्ञान िा भसद्िान्तको रूपमा मात्र नलेओ। यहद मैले भनेको करालाई त्यस ककभसमको मनोिवृ िको
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साि सन्यौ भने, नतमीहरूले एउटा करा पनन प्राप्त गनेर्ैनौ। नतमीहरूले परमेश्वरलाई धचन्ने यो
महान ् मौकालाई गमाउनेर्ौ।

यी सबै कुराहरू बिाउर्नप
ु छाडडको मेरो उद्दे श्य के हो ि? मेरो उद्दे श्य भर्नेको मातर्नसहरूलाई

परमेश्वर थचतर्ने िुल्याउर्नु हो, मातर्नसहरूलाई परमेश्वरका व्यावहाररक कायिहरू बुझ्र्ने िुल्याउर्नु हो।

जब िैँले परमेश्वर र उहािँका कायिहरूलाई बुझ्छस ्, िब मात्र िैँले उहािँलाई थचतर्ने अवसर पाउिँ छस ्
वा िैँले उहािँलाई थचतर्ने सतभावर्ना हुतछ। उदाहरर्को लाथग, यहद िैँले कुर्नै व्यन्तिलाई थचतर्न
चाहतछस ् भर्ने, िैँले उसलाई कसरी बन्ु झ्थस ्? के त्यो तिर्नीहरूको बाह्य रूपलाई हे रेर हुतथ्यो? के
त्यो तिर्नीहरूले के-कस्िो कपडा लगाउिँ छर्न ् वा के -कसरी कपडा लगाउिँ छर्न ् भर्नी हे रेर हुतथ्यो? के
यो तिर्नीहरू कसरी हहिँ ड्छर्न ् त्यसलाई हे रेर हुतथ्यो? के त्यो तिर्नीहरूको ज्ञार्नको दायरालाई हे रेर

हुतथ्यो? (होइर्न।) त्यसो भए, ििँ कुर्नै व्यन्तिलाई कसरी बुझ्छस ्? िैँले व्यन्तिको बोली र व्यवहार,
तिर्नीहरूको ववचार र तिर्नीहरूले व्यति गर्ने वा तिर्नीहरू आफैले प्रकट गर्ने कुराहरूलाई हे रेर त्यसको

आधारमा तिर्नीहरूको मूल्याङ्कर्न गछि स ्। यसप्रकार िैँले कुर्नै व्यन्तिलाई थचतर्न पुग्छस ्, कुर्नै
व्यन्तिलाई बुझ्र्न पुग्छस ्। त्यसै गरी, यहद तिमीहरूले परमेश्वरलाई थचतर्न चाहतछौ भर्ने, यहद

तिमीहरू उहािँको व्यावहाररक पक्ष, उहािँको सािँचो पक्षलाई बुझ्र्न चाहतछौ भर्ने, तिमीहरूले उहािँलाई
उहािँका कायिहरूमाफिि र उहािँले गर्नुिहुर्ने हरे क व्यावहाररक कुराहरूमाफिि थचतर्नुपछि । यो र्नै सवोत्तम
िररका हो, र यो एक मात्र िररका हो।

मािविानतलाईिीवि-अजस्तत्वको
जस्थरवातावरणप्रदािगिछकोलागगपरमेश्वरले
यावत ्थोकहरूबीचकोसम्बन्धहरूलाईसन्तुलिगिुछहुन्र्
परमेश्वरले यावि ् थोकमाझ उहािँका कायिहरू प्रकट गर्नुिहुतछ र यावि ् थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ
र यावि ् थोकको तर्नयम-व्यवस्थालाई तर्नयतत्रर् गर्निह
ु ु तछ। हामीले भखिरै मात्र परमेश्वरले कसरी

यावि ् थोकको तर्नयम-व्यवस्था तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ र साथै उहािँले यी तर्नयम-व्यवस्थाअतिगिि

सतपूर्ि मार्नवजातिलाई कसरी आपूतिि र भरर्-पोषर् प्रदार्न गर्नुिहुतछ भतर्ने बारे मा कुरा गर्यौँ। यो
एउटा पक्ष हो। यसपतछ, हामी अको पक्षको बारेमा कुरा गर्नि गइरहे का छौं जुर्न परमेश्वरले सबै

कुरामाथथ तर्नयतत्रर् कायम गर्निको लाथग प्रयोग गर्निह
ु ु र्ने िररका हो। म परमेश्वरले यावि ् थोकको
सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एपतछ तिर्नीहरूको बीचका सतबतधहरूलाई कसरी सतिल
ु र्न गर्निभ
ु यो भतर्नेबारे मा कुरा
गदै छु। यो पतर्न तिमीहरूको लाथग अर्ल ठूलो ववषय हो। यावि ् थोकबीचको सतबतधलाई सतिुलर्न

गर्नुि—के यो मातर्नसहरूले हार्सल गर्नि सतर्ने कुरा हो ि? होइर्न, मातर्नसहरूले यस्िो उपलन्ब्ध प्राप्ि
गर्नि सतदै र्नर्न ्। मातर्नसहरूले ववर्नाश गर्नि मात्र सतछर्न ्। तिर्नीहरूले यावि ् थोकबीचका सतबतधहरूलाई

सतिल
ु र्न गर्नि सतदै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले िी कुराहरूको व्यवस्थापर्न गर्नि सतदै र्नर्न ् र त्यस्िो ठूलो
अन्तियार र शन्ति मार्नवजातिको पकडभतदा बाहहर छ। परमेश्वर स्वयमसिँ
् ग मात्र यस प्रकारको
कायि गर्नि सतर्ने शन्ति छ। िर यस्िो कायि गर्नुिपछाडड परमेश्वरको के उद्दे श्य छ—यो केको लाथग
हो? यो पतर्न मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वसिँग सतबन्तधि छ। परमेश्वरले गर्नि चाहर्नुहुर्ने हरे क
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कुरा जरुरी छर्न ्—उहािँले गर्नि पतर्न सतर्ने वा र्नगर्नि पतर्न सतर्ने कुर्नै कुरा र्नै छै र्न। उहािँले मार्नवजातिको

जीवर्न-अन्स्ित्वलाई सुरक्षा गर्नि र मातर्नसहरूलाई बािँर्नको लाथग अर्नुकूल वािावरर् प्रदार्न गर्नि,
उहािँले केही अपररहायि, अत्यावश्यक कायिहरू गर्निुपछि ।

“परमेश्वरले यावि ् थोकलाई सतिुलर्न गर्नुिहुतछ” भतर्ने पदावलीको शान्ब्दक अथिबाट यो एकदमै

फराककलो ववषय हो जस्िो दे खखतछ। सबभतदा पहहले, यसले मातर्नसहरूलाई “यावि ् थोकलाई
सतिुलर्न गर्ने” कुराले यावि ् थोकमाथथ परमेश्वरको आथधपत्यलाई जर्नाउिँ छ भतर्ने अवधारर्ा प्रदार्न

गछि । “सतिल
ु र्न गर्निु” भतर्नक
ु ो अथि के हो? सबभतदा पहहले, “सतिल
ु र्न गर्निु” ले कुर्नै कुरालाई

सतिुलर्नबाहहर जार्न र्नहदर्नु भतर्ने जर्नाउिँ छ। यो भर्नेको चीजबीजहरूको िौल र्लर्न िराजु प्रयोग गर्नुि
जस्िै हो। िराजुलाई सतिुलर्न गर्नि दव
ु ैतिर राखखर्ने िौल उही हुर्नुपछि । परमेश्वरले ववववध प्रकारका
कुराहरू सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो: आफ्र्नै स्थार्नमा न्स्थर गररएका कुराहरू, चहलपहल गर्ने कुराहरू, जीववि

रहे का कुराहरू, सास फेर्ने कुराहरू, र साथसाथै सास र्नफेर्ने कुराहरू। के यी सबै कुराहरूले एकअकािलाई सुदृढ पतर्न पार्ने र एक-अकािलाई तर्नयतत्रर् पतर्न गर्ने गरी एक-अकािबीचमा अतितर्निभिरिा

वा परस्पर सतबद्धिाको सतबतध हार्सल गर्नि सन्जलो छ ि? यी सबै कुराहरूर्भत्र अवश्य पतर्न

र्सद्धातिहरू छर्न ्, िर तिर्नीहरू तर्नकै जहटल छर्न ्, छै र्नर्न ् ि? परमेश्वरको लाथग यो मुन्स्कल छै र्न,
िर मातर्नसहरूको लाथग यो अध्ययर्न गर्नुिपर्ने अत्यतिै जहटल ववषय हो। “सतिुलर्न गर्नुि” एकदमै
सरल शब्द हो। िथावप, यहद मातर्नसहरूले यसबारे मा अध्ययर्न गर्निुपर्यो भर्ने, र यहद मातर्नसहरूले

आफैले सतिुलर्न सज
ृ र्ना गर्नुिपर्ने भयो भर्ने, सबै ववधाका प्राक्षज्ञक वगि अथािि ् मार्नव-जीवववज्ञार्नवेत्ता
खगोलशास्त्री, भौतिकववज्ञार्नवेत्ता, रसायर्नशास्त्री र इतिहासशास्त्रीहरूसमेिले काम गरे भर्ने पतर्न

यस्िो शोध-अध्ययर्नको अन्तिम र्नतिजा के र्नै हुतथ्यो र? यसको र्नतिजा केही पतर्न हुिँदैर्नथथयो।
ककर्नभर्ने परमेश्वरले गर्निभ
ु एको यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट अत्यतिै अववश्वसर्नीय छ र मार्नवजातिले

यसका रहस्यहरूलाई कहहल्यै पतर्न खोिल्र्न सतर्नेछैर्नर्न ्। जब परमेश्वरले यावि ् थोक सन्ृ ष्ट गर्नुिभयो,
उहािँले तिर्नीहरूको बीचमा र्सद्धाति स्थावपि गर्नुिभयो, परस्पर तर्नयतत्रर्, पररपूरकिा र
भरर्पोषर्को लाथग जीवर्न-अन्स्ित्वका ववर्भतर्न िौरिररकाहरू स्थावपि गर्नुिभयो। यी ववर्भतर्न
िौरिररकाहरू एकदमै जहटल छर्न ् र तिर्नीहरू तर्नश्चय पतर्न सरल वा एकहदशात्मक छै र्नर्न ्।

मातर्नसहरूले आफ्र्नो मर्नमन्स्िष्क, आफूले हार्सल गरे का ज्ञार्न र आफूले अवलोकर्न गरे का

िटर्नाहरूलाई यावि ् थोकमाथथ परमेश्वरको तर्नयतत्रर् हुर्नुपछाडडका र्सद्धातिहरूलाई पुन्ष्ट वा
अध्ययर्न गर्निको लाथग प्रयोग गदाि, यी कुराहरू पत्ता लगाउर्न असाध्यै मुन्स्कल छर्न ्, र कुर्नै पतर्न
पररर्ाम हार्सल गर्नि पतर्न अत्यतिै मुन्स्कल छ। मातर्नसहरूले कुर्नै पतर्न पररर्ाम हार्सल गर्नि

एकदमै गाह्रो छ; परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्निभ
ु एका यावि ् थोकमाथथ शासर्न गर्नि मार्नव सोचववचार र
ज्ञार्नमा तर्नभिर रहे र मातर्नसहरूले तिर्नीहरूलाई सतिुलर्न गर्नि अत्यतिै मुन्स्कल छ। ककर्नभर्ने यहद

मातर्नसहरूले सबै कुराहरूको जीवर्न-अन्स्ित्वका र्सद्धातिहरू जातदै र्नर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले यस

प्रकारको सतिुलर्नलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भतर्ने जातदै र्नर्न ्। त्यसकारर्, यहद मातर्नसहरूले यावि ्
थोकहरूलाई व्यवस्थापर्न र शासर्न गर्नुिपर्यो भर्ने, तिर्नीहरूले यो सतिुलर्नलाई र्नाश गर्ने सतभावर्ना
एकदमै अथधक हुतथ्यो। सतिल
ु र्न र्नाश हुर्नेबबवत्तकै, मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्
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र्नाश हुतथ्यो, र जब त्यस्िो हुतथ्यो, िब यसपतछ लगत्तै मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वको सांकष्ट
आउिँ थ्यो। यसले ववपवत्त ल्याउिँ थ्यो। यहद मार्नवजाति ववपवत्तमाझ न्जइरहे को छ भर्ने , तिर्नीहरूको
भववष्य कस्िो हुतथ्यो होला? यसको पररर्ाम लेखाजोखा गर्नि एकदमै गाह्रो हुतथ्यो, र तर्नन्श्चििाका
साथ अर्नुमार्न गर्नि असतभव हुतथ्यो।
त्यसो भए, परमेश्वरले यावि ् थोकहरूबीचको सतबतधहरूलाई कसरी सतिुलर्न गर्निह
ु ु तछ ि?
पहहलो, सांसारमा यस्िा केही ठाउिँ हरू छर्न ् जुर्न वषैभरर बरफ र हहउिँ ले ढाककएका हुतछर्न ्, जबकक

अतय ठाउिँ हरूमा चार वटै ऋिु वसतिजस्िा हुतछर्न ् र र्शर्शर याम कहहल्यै पतर्न आउिँ दै र्न र यस्िा
ठाउिँ हरूमा तिमीहरूले कहहल्यै पतर्न बरफले किै-किै ढाकेको वा हहउिँ फुसफुसाएको दे ख्नेछैर्नौं। यहािँ,
हामी बह
ृ ि ् जलवायुको बारे मा कुराकार्नी गदै छौं र यो उदाहरर् परमेश्वरले यावि ् थोकबीचको

सतबतधहरूमा सतिुलर्न ल्याउर्नुहुर्ने धेरै िररकाहरूमध्येको एक हो। दोस्रो िररका यस्िो छ: एकथरर
पहाडका श्रांख
ृ लाहरू हररयालीमा ढाककएको छ, भुईँभरर सबै प्रकारका बोटबबरुवाहरू कापेट
बबछ्याइएजस्िै गरी रहे का छर्न ्, जङ्गलको क्षेत्र यति बातला छर्न ् कक जङ्गलबाट हहिँड्दाखेरर माथथ

िाम र्नै दे ख्न सककतर्न। िर अकोथरर पहाडका श्रांख
ृ लाहरूलाई हे र्ने हो भर्ने त्यहािँ िािँसको एउटा पाि

पतर्न उम्रेको हुिँदैर्न, केवल उजाड, अस्िव्यस्ि पहाडको एकपतछ अको पत्रहरू मात्र हुतछर्न ्। बाहहरी
रूपमा, दव
ु ै प्रकारका पहाडहरू आधारभूि रूपमा धूलो पदाथिको ठूलो थुप्रो लागेर पहाड बर्नेका हुर्न ्
िर एउटाचाहहिँ बातलो जङ्गलले ढाककएको हुतछ भर्ने अकोचाहहिँ वर्नवट्
ु यार्नववहीर्न, िािँसको एउटा
पाि पतर्न र्नभएको हुतछ। परमेश्वरले यावि ् थोकबीचको सतबतधहरूलाई सतिुलर्न गर्निह
ु ु र्ने दोस्रो

िररका यही हो। िेस्रो िररका यस्िो छ: एकातिर हे दाि तिमीहरूले अतिहीर्न िािँसे मैदार्न, छालजस्िै

िरङ्थगि हुर्ने हररयाली दे ख्न सतछौ। अकोतिर हे दाि भर्ने तिमीहरूले आिँखाले दे खेसतम टाढासतमै
मरुभर्ू म, उजाड ठाउिँ , हावाले बालव
ु ा उडाउिँ दा आउर्ने सइ
ु िँय्यिँ-सुइिँय्यिँ आवाजमाझ एउटा पतर्न जीववि

कुरो र्नभएको, अतर्न पार्नी ि थोपै र्नभएको दे ख्न सतछौ। चौथो िररका यस्िो छ: एकातिर हे दाि सब
थोक सागर, पार्नीको त्यो ववशाल आयाममुतर्न डुबेको दे खखतछ भर्ने अकोतिर हे दाि तिमीहरूले िाजा
फोहराको एक थोपा पार्नी भेट्र्न पतर्न ज्जयार्न हदर्नप
ु छि । पाचौं िरीका यस्िो छ: यिातिरको भूर्ममा

पार्नी परे को परे कै गछि र जलवायु एकदमै कुहहरो लाग्र्ने र आद्रििापूर्ि हुतछ जबकक अकोतिरको
भर्ू ममा आकाशमाथथ एकदमै कडा िाम छ र पार्नीको एक थोपा पर्निु भर्नेको एकदमै दल
ु िभ िटर्ना

हुतछ। छै ठौं िररका यस्िो छ: एउटा ठाउिँ मा पठार छ जहािँ हावा एकदमै पािलो छ र त्यहािँ
मातर्नसलाई सास फेर्नि एकदमै गाह्रो हुतछ जबकक अको ठाउिँ मा दलदले र होचो भूर्म छ जसले
बसाइिँ सदै हहिँड्र्ने ववर्भतर्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूको बासस्थार्नको काम गछि । तयर्नीहरू ववर्भतर्न

प्रकारका जलवायह
ु रू हुर्न ् वा तयर्नीहरू ववर्भतर्न भौगोर्लक वािावरर्हरूसिँग मेल खार्ने जलवायु वा
वािावरर्हरू हुर्न ्। भतर्नुको अथि, परमेश्वरले मार्नवजातिको लाथग जीवर्न-अन्स्ित्वको आधारभूि
वािावरर्लाई

बह
ृ ि ् वािावरर्को

हहसाबमा

सतिुलर्न

गर्नुिहुतछ,

हावापार्नीदे खख

भौगोर्लक

वािावरर्सतम र माटोका ववर्भतर्न ित्वहरूदे खख पार्नीका स्रोिहरूको सांतयासतमका कुराहरू सबै र्नै

मातर्नसहरू बािँर्ने हावा, िापक्रम र आद्रििामा सतिुलर्न ल्याउर्नको लाथग सतिुलर्न गर्नुिहुतछ। यी
बबलकुलै फरक-फरक भौगोर्लक वािावरर्हरूको कारर्ले गदाि र्नै मातर्नसहरूले न्स्थर हावा प्राप्ि
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गछि र्न ्, र ववर्भतर्न ऋिुहरूको िापक्रम र आद्रििा न्स्थर रहतछ। यसले मातर्नसहरूलाई तिर्नीहरू सधैँ
जीवर्न-अन्स्ित्वको जुर्न वािावरर्मा न्जउिँ दै आएका थथए सोही प्रकारको वािावरर्मा तर्नरतिर
न्जउर्न सक्षम िल्
ु याउिँ छ। सविप्रथम, बह
ु छि । ववर्भतर्न भौगोर्लक
ृ ि ् वािावरर्लाई सतिर्ु लि गर्निप
स्थार्नहरू, बर्नौटहरूका साथसाथै ववर्भतर्न हावापार्नीहरूबीचका पररवििर्नहरूको प्रयोग गरी यस्िो

गररतछ जसले तिर्नीहरूलाई परमेश्वरले चाहर्नुभएको र मार्नवजातिलाई चाहहर्ने सतिुलर्न र्मलाउर्नको

लाथग एक-अकािलाई सीर्मि र तर्नयतत्रर् गर्नि हदतछ। बह
ृ ि ् वािावरर्को दृन्ष्टकोर्बाट बोल्दाको
कुरो यही हो।

अब हामी अझै र्महहर्न वववरर्हरू जस्िै वर्नवुट्यार्नको बारे मा कुरा गर्नेछौ। तिर्नीहरूको सतिुलर्न

कसरी हार्सल गररतछ ि? भतर्नुको अथि, कसरी वर्नवुट्यार्नलाई जीवर्न-अन्स्ित्वको सतिुर्लि
वािावरर्र्भत्र तर्नरतिर बािँर्न सक्षम िुल्याइतछ ि? यसको जबाफ हो: तिर्नीहरूको जीवर्न-

अन्स्ित्वको वािावरर् सुरक्षक्षि गर्निको लाथग ववर्भतर्न प्रकारका वर्नस्पतिहरूको आयु, वद्
ृ थध दर,
र प्रजर्नर्न दरहरूको व्यवस्थापर्न गरे र। उदाहरर्को लाथग सार्नो िािँसलाई र्लऊिँ —वसतिमा मुर्ना,

ग्रीष्ममा फूल, शरदमा फल हुतछर्न ्। फल भुईँमा खस्छ। अको साल, फलको बीउ टुसाउिँ छ र उही
तर्नयम-व्यवस्थाअर्नुसार तर्नरतिर बढ्दै जातछ। िािँसको आयु एकदमै छोटो हुतछ; हरे क बीउहरू
भुईँमा खस्छर्न ्, जरा र टुसा पलाउिँ छर्न ्, फूल फुल्छर्न ्, फल फल्छर्न ्, र सतपूर्ि प्रकक्रया िीर्न
ऋिह
ु रूपश्चाि अथािि ् वसति, ग्रीष्म र शरदपश्चाि मात्र परू ा हुतछर्न ्। सबै प्रकारका रुखहरूको
पतर्न आफ्र्नै आयु र टुसाउर्ने र फल लाग्र्ने ववर्भतर्न अवथधहरू हुतछर्न ्। केही रुखहरू ३० दे खख ५०
वषिपतछ मछि र्न ्—यो तिर्नीहरूको आयु हो। िर तिर्नीहरूको फल भुईँमा खस्छर्न ् जसबाट जरा र टुसा
पलाउिँ छ, फूल फुल्छ र फल लाग्छ अतर्न अको ३० दे खख ५० वषिसतम बािँछ। तिर्नीहरूको पुर्नरावतृ ि

दर यही हो। कुर्नै बढ
ू ो रुख मछि र र्नयािँ रुख उम्रतछ; यसकारर्, िैँले जङ्गलमा सधैँ रुखहरू

उर्म्ररहे को दे तछस ्। िर तिर्नीहरूको पतर्न आफ्र्नै सामातय चक्र हुतछ र तिर्नीहरूको जतम र मत्ृ यु
हुतछ। केही रूखहरू हजार वषिभतदा बढी बािँछर्न ्, र केही ि िीर्न हजार वषिसतम पतर्न बािँर्न
सतछर्न ्। चाहे यो जुर्नसुकै प्रकारको वर्नस्पति र्नै ककर्न र्नहोस ् वा यसको जतिसक
ु ै लामो आयु र्नै
ककर्न र्नहोस ्, सामातय रूपमा भतदा परमेश्वरले यो कति वषि बािँछ भतर्ने िथ्य, यसको प्रजर्नर्न

क्षमिा, यसको प्रजर्नर्नको गति र आवतृ ि, र यसले उत्पादर्न गर्ने सतिार्न सांतयाको आधारमा
यसको सतिुलर्नको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ। यसले िािँसदे खख रुखसतमका वर्नस्पतिहरूलाई सतिुर्लि

पयािवरर्ीय वािावरर्र्भत्र बािँर्न र वद्
ृ थध हुर्न सक्षम िुल्याउिँ छ। त्यसकारर्, जब िैँले पथ्
ृ वीको
जङ्गललाई हे छिस ्, यसर्भत्र उम्रर्ने सबै थोक, िािँस र रुखहरू सबैले तर्नरतिर आफ्र्नै तर्नयमव्यवस्थाहरूअर्नस
ु ार प्रजर्नर्न कक्रया गरररहे का र वद्
ृ थध भइरहे का हुतछर्न ्। तिर्नीहरूलाई अतिररति
पररश्रम वा मार्नवजातिबाट कुर्नै मद्दि आवश्यक पदै र्न। तिर्नीहरूसिँग आफ्र्नै प्रकारको सतिुलर्न
भएकोले मात्र तिर्नीहरूले तिर्नीहरूको आफ्र्नो जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्लाई कायम गरी राख्न

सकेका छर्न ्। तिर्नीहरूसिँग जीवर्न-अन्स्ित्वको उपयुति वािावरर् भएकोले मात्र सांसारका जङ्गलहरू
र िािँसे मैदार्नहरू पथ्
ृ वीमा तर्नरतिर बािँथचरहर्न सक्षम छर्न ्। तिर्नीहरूको अन्स्ित्वले मातर्नसहरूको
पस्
ु िौंपस्
ु िाका साथै जङ्गल र िािँसे मैदार्नहरूमा बासस्थार्न हुर्ने चराचरु
ु ङ्गीहरू, जतिह
ु रू,
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कीराफट्याङ्ग्राहरू र सबै प्रकारका सूक्ष्मजीवहरूजस्िा हरप्रकारका जीववि प्रार्ीहरूलाई पोषर् प्रदार्न
गछि र्न ्।

परमेश्वरले सबै प्रकारका जर्नावरहरूबीचको सतिल
ु र्नलाई पतर्न तर्नयतत्रर् गर्निुहुतछ। उहािँले कसरी
यो सतिुलर्न तर्नयतत्रर् गर्नुिहुतछ ि? यो कुरा वर्नस्पतिहरूको जस्िै छ—उहािँले तिर्नीहरूको

सतिुलर्नको व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ र तिर्नीहरूको सांतयालाई तिर्नीहरूको प्रजर्नर्न क्षमिा, तिर्नीहरूको
प्रजर्नर्नको पररमार् र आवतृ ि, र जर्नावरहरूको सांसारमा तिर्नीहरूले खेल्र्ने भूर्मकाको आधारमा
तर्नधािरर् गर्निुहुतछ। उदाहरर्को लाथग, र्सांहले वर्निोडालाई खातछ, त्यसकारर् यहद र्सांहहरूको
सांतया वर्निोडाको भतदा धेरै भयो भर्ने, वर्निोडाहरूको तर्नयति के हुतथ्यो होला? अतर्न यहद

वर्निोडाहरूले र्सांहहरूको भतदा एकदमै थोरै मात्र सतिार्नोत्पादर्न गथे भर्ने , तिर्नीहरूको तर्नयति के
हुतथ्यो? तिर्नीहरू लोप हुतथे। त्यसकारर्, वर्निोडाहरूको सांतया र्सांहहरूको भतदा अत्यतिै धेरै
हुर्नुपछि । यस्िो हुर्नप
ु छि ककर्नभर्ने वर्निोडाहरू आफ्र्नो लाथग मात्र अन्स्ित्वमा रहिँदैर्नर्न ्, बरु तिर्नीहरू
ि र्सांहको लाथग समेि अन्स्ित्वमा रहतछर्न ्। तिमीहरूले यसरी पतर्न भतर्न सतछौ: हरे क वर्निोडा

वर्निोडाहरूको समग्रिाको एक हहस्सा हो, िर यो र्सांहहरूको मुखको भोजर्न पतर्न हो। र्सांहहरूको
प्रजर्नर्नको गति वर्निोडाहरूको भतदा बढी कहहल्यै पतर्न हुर्न सतदै र्न िाकक तिर्नीहरूको सांतया
वर्निोडाहरूको भतदा धेरै र्नहोस ्। यसप्रकार मात्र र्सांहहरूको खार्नाको स्रोिको प्रत्याभूति हुतछ। अतर्न

यसकारर्, र्सांहहरू वर्निोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु भए पतर्न, मातर्नसहरूले बारतबार यी दव
ु ै
प्रजातिहरूलाई एउटै क्षेत्रमा आराम गररराखेको दे तछर्न ्। वर्निोडाहरू तिर्नीहरूलाई र्सांहले र्शकार

गरी खाए पतर्न लोप हुिँदैर्नर्न ् वा तिर्नीहरूको सांतया िट्दै र्न अतर्न र्सांहहरूको “राजा” को हैर्सयि
भएकै कारर्ले तिर्नीहरूको सांतया बढ्छ भतर्ने छै र्न। यो सतिुलर्न परमेश्वरले धेरैअति स्थावपि

गर्निभ
ु एको कुरा हो। अथािि ्, परमेश्वरले सबै जर्नावरबीचमा सतिल
ु र्नको तर्नयम-व्यवस्था स्थावपि
गर्नुिभयो िाकक तिर्नीहरूले यस प्रकारको सतिुलर्न प्राप्ि गर्नि सकूर्न ्, र मातर्नसहरूले प्रायः दे ख्ने कुरा

यही हो। के वर्निोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु र्सांह मात्रै हो ि? होइर्न, गोहीहरूले पतर्न वर्निोडाहरूलाई
खातछर्न ्। वर्निोडाहरू ि एकदमै लाचार जर्नावरजस्िै दे खखतछ। तिर्नीहरूसिँग र्सांहको जस्िो

भयार्नकिा छै र्न अतर्न जब तिर्नीहरूले यो डरलाग्दो शत्रु र्सांहको सामर्ना गछि र्न ्, िब तिर्नीहरूले गर्नि
सतर्ने सबै कुरा भर्नेको भाग्र्नु मात्र हो। तिर्नीहरू प्रतिरोध गर्निको लाथग पतर्न शन्तिहीर्न छर्न ्। जब

तिर्नीहरूले र्सांहलाई दौडेर न्जत्र्न सतदै र्नर्न ्, तिर्नीहरूले आफूलाई यसको खार्ना हुर्न हदर्न मात्र
सतछर्न ्। यो कुरालाई जर्नावरको सांसारमा बारतबार दे ख्न सककतछ। जब यस प्रकारको कुरा तिमीहरूले
दे तछौ, िब तिमीहरूमा के-कस्िा अर्नुभूति र ववचारहरू आउिँ छर्न ्? के तिमीहरू वर्निोडाप्रति दःु खी

महसस
ु गछौ? के तिमीहरू र्सांहलाई िर्
ु दर दे खखतछर्न ्! िर र्सांहहरू
ृ ा गछौ? वर्निोडाहरू कति सत

भर्ने सधैँ तिर्नीहरूलाई लोभी आिँखाले हे रररहे का हुतछर्न ्। अतर्न वर्निोडाहरू भर्ने मूखििा गदै टाढा
भागेर जािँदैर्नर्न ्। तिर्नीहरूले र्सांहलाई थचसो छहारी मुतर्न तिर्नीहरूलाई पखेर बसेको दे तछर्न ्। कुर्नै

पतर्न क्षर् यसले आएर तिर्नीहरूलाई खार्न सतछ। तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो हृदयमा यो कुरा थाहा हुतछ,
िर अझै पतर्न तिर्नीहरूले उति स्थार्न छोड्दै र्नर्न ्। यो अचतमलाग्दो कुरा हो, यस्िो अचतमको कुरो
जसले परमेश्वरको पव
ू ितर्नधािररि गतिव्य र उहािँको शासर्नलाई प्रकट गछि । िैँले वर्निोडाप्रति दःु खखि
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महसुस गछि स ् िर िैँले यसलाई बचाउर्न सतदै र्नस ्, अतर्न िैँले र्सांहलाई िर्
ृ ा गछि स ् िर िैँले यसलाई
र्नाश गर्नि सतदै र्नस ्। वर्निोडा परमेश्वरले र्सांहको लाथग ियार गर्नुिभएको खार्ना हो, िर र्सांहहरूले
जति धेरै खाए पतर्न वर्निोडाहरू लोप भएर जािँदैर्नर्न ्। र्सांहले जतमाउर्ने बचाहरूको सांतया एकदमै

थोरै हुतछ, र तिर्नीहरूले एकदमै हढलो गरी बचा जतमाउिँ छर्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरूले जति धेरै
वर्निोडा खाए पतर्न, तिर्नीहरूको सांतयाले वर्निोडाहरूको सांतयालाई कहहल्यै पतर्न उतछतर्ने छैर्न।
यसमा सतिुलर्न छ।

यस प्रकारको सतिल
ु र्न कायम राख्नप
ु छाडड परमेश्वरको लक्ष्य के छ ि? यसको सतबतध

मातर्नसहरूको जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्का साथै मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वसिँग छ। यहद
वर्निोडा वा र्सांहको त्यस्िै प्रकारको र्शकारले—हररर् वा अतय जर्नावरहरूले—एकदमै सुस्ि गतिमा

प्रजर्नर्न गरे र र्सांहको सांतया अत्याथधक रूपमा बढ्यो भर्ने, मार्नवजातिले कस्िो प्रकारको खिराको
सामर्ना गर्नुिपथ्यो? र्सांहले आफ्र्नो र्शकारलाई खार्नु सामातय िटर्ना हो िर र्सांहले व्यन्तिलाई खार्नु

दःु खद कुरा हो। यो दःु खद कुरा परमेश्वरले पूवितर्नधािरति गर्नुिभएको कुरा होइर्न, यो उहािँको
शासर्नअतिगिि हुर्ने कुरा होइर्न, यो उहािँले मार्नवजातिमा ल्याउर्नुभएको कुरा हो भतर्ने ि परै
जाओस ्। बरु यो ि मातर्नसहरूले आफैले आफूमाथथ ल्याउर्ने कुरा हो। यसथि, परमेश्वरले

दे ख्नुभएअर्नुसार, सबै थोकबीचमा हुर्ने सतिुलर्न मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वको लाथग अत्यावश्यक
छ। चाहे त्यो वर्नस्पति होस ् वा जर्नावर होस, कुर्नैले पतर्न आफ्र्नो उथचि सतिल
ु र्न गम
ु ाउर्नु हुिँदैर्न।
वर्नस्पति, पहाड र िालहरू—परमेश्वरले मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वको लथग तर्नयर्मि पयािवरर्ीय
वािावरर् ियार गर्नुिभएको छ। मातर्नसहरूले यस प्रकारको तर्नयर्मि पयािवरर्ीय वािावरर् अथािि
सतिुर्लि वािावरर् पाउिँ दा मात्र तिर्नीहरूको जीवर्न-अन्स्ित्व सुरक्षक्षि रहतछ। यहद रुख वा

िािँसहरूको प्रजर्नर्न कमजोर भएको भए वा तिर्नीहरूको प्रजर्नर्नको गति अति सस्
ु ि भएको भए, के
माटोले आद्रििा गुमाउिँ दै र्नथ्यो र? यहद माटोले आद्रििा गुमाएको भए, के यो अझै पतर्न स्वस्थ

हुतथ्यो र? यहद माटोले वर्नवुट्यार्न र आद्रििा गुमायो भर्ने, यसमा चािँडो क्षयीकरर् हुतथ्यो र यसको
सट्टामा बालुवा तर्नर्मिि हुतथ्यो। जब माटो बबग्रतथ्यो, िब मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वको

वािावरर् पतर्न ववर्नाश हुतथ्यो। उति ववर्नाशसिँगै थप्र
ु ै ववपवत्तहरू आउिँ थे। यस प्रकारको सतिुलर्नववर्ना,
यस प्रकारको पयािवरर्ीय वािावरर्ववर्ना, यावि ् थोकबीच सतिल
ु र्न र्नभएर मातर्नसहरूलाई बारतबार
ववपवत्तहरू आइपथ्यो। उदाहरर्को लाथग, जब वािावरर्ीय असतिुलर्नले भ्यागुिाहरूको पयािवरर्ीय
वािावरर्को ववर्नाश हुतछ, िब तिर्नीहरू सबै एकसाथ जतमा हुतछर्न ्, तिर्नीहरूको सांतया अत्याथधक
रूपमा बढ्छ र तिर्नीहरू ठूलो सांतयामा शहरी बाटोमा उकफ्रहहिँडेको समेि मातर्नसहरूले दे तछर्न ्। यहद
भ्यागि
ु ाहरूको ठूलो सांतयाले मातर्नसहरूको वािावरर्लाई ढातछर्न ्, भर्ने त्यसलाई के भतर्नतथ्यो?

ववपवत्त। ककर्न यसलाई ववपवत्त भतर्नतथ्यो? मार्नवजातिका लाथग फाइदाजर्नक यी सार्ना प्रार्ीहरू
तिर्नीहरू जुर्न ठाउिँ मा रहर्न उपयुति छ त्यही ठाउिँ मा रहे भर्ने मात्र मातर्नसहरूको लाथग उपयोगी

हुतछर्न ्; तिर्नीहरूले मातर्नसहरूको जीवर्न-अन्स्ित्वको वािावरर्को सतिुलर्न कायम गर्नि सतछर्न ्।
िर यहद तिर्नीहरू ववपवत्त बतछर्न ् भर्ने तिर्नीहरूले मातर्नसहरूको जीवर्नको सुव्यवन्स्थिपर्नमा असर
पर्ु याउर्नेछर्न ्। भ्यागि
ु ाहरूले आफ्र्नो शरीरमा ल्याउर्ने सबै कुरा र ित्वहरूले मातर्नसहरूको जीवर्नको
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गुर्स्िरमा असर पुर्याउर्न सतछर्न ्। तिर्नीहरूले मातर्नसहरूको शारीररक अङ्गहरूमा आक्रमर् हुर्ने
पतर्न गराउिँ छर्न ्—यो ववपवत्तहरूको एक प्रकार हो। मातर्नसहरूले बारतबार भोगेको अको प्रकारको ववपवत्त
अर्नथगतिी सलहहरूको आगमर्न हो। के यो ववपवत्त होइर्न र? हो, यो एकदमै डरलाग्दो ववपवत्त हो।

मातर्नसहरू जति र्नै सक्षम भए पतर्न—मातर्नसहरूले हवाइजहाज, िोप र एटम बमहरू बर्नाउर्न

सतछर्न ्—िर जब सलहले आक्रमर् गछि , मार्नवजातिसिँग यसको के समाधार्न छ र? के तिर्नीहरूले
तिर्नमा िोप प्रयोग गर्नि सतछर्न ् र? के तिर्नीहरूले तिर्नलाई मेर्शर्न गर्नले हातर्न सतछर्न ् र? अहिँ,

तिर्नीहरूले सतदै र्नर्न ्। अतर्न तिर्नीहरूले तिर्नलाई भगाउर्नको लाथग कीटर्नाशक औषथध छकिर्न सतछर्न ्
र? त्यो पतर्न सन्जलो काम होइर्न। यी सार्ना सलहहरू के गर्नि आउिँ छर्न ् ि? तिर्नीहरूले तर्नन्श्चि
रूपमा बाली र अतर्न खातछर्न ्। जहािँ-जहािँ सलहहरू जातछर्न ्, त्यहािँ-त्यहािँ बालीहरूको पूर्ि ववर्नाश

हुतछ। सलहहरूको आक्रमर्को समयमा, ककसार्नहरूले पूरै एक वषिसतम भर पर्नि सतर्ने खार्नालाई
सलहहरूले आिँखा खझर्मक गदाि परू ै खाइसतछर्न ्। मातर्नसहरूको लाथग, सलहहरूको आगमर्न टाउको
दख
ु ाइ मात्र होइर्न—यो ि ववपवत्त हो। त्यसो भए, हामीलाई थाहा भयो कक अर्नथगतिी सलहहरू

दे खखर्नु एक प्रकारको ववपवत्त हो, िर मुसाहरू के हुर्न ् ि? यहद मुसा खार्ने र्शकारी चराहरू छै र्नर्न ्
भर्ने, तिर्नीहरूको सांतया एकदमै तछटो बढ्छ, तिमीहरूले कल्पर्ना गर्नि सतर्ने भतदा पतर्न तछटो
बढ्छ। अतर्न यहद मुसाहरू अतर्नयन्तत्रि रूपमा फैर्लए भर्ने, के मातर्नसहरूले राम्रो जीवर्न न्जउर्न

सतछर्न ्? मातर्नसहरूले कस्िो प्रकारको अवस्थाको सामर्ना गर्निप
ु थ्यो? (महामारी।) िर के तिमीहरू
महामारी एक मात्रै पररर्ाम हुर्नेथथयो भर्नी सोछौ? मुसाहरूले जे पतर्न चपाउर्नेछर्न ्, र तिर्नीहरूले
काठ पतर्न टोतर्नेछर्न ्। यहद िरमा दई
ु वटा मात्र मुसा छर्न ् भर्ने िरमा बस्र्ने हरे कलाई हैरार्नी हुतछ।
कहहलेकाहीँ तिर्नीहरूले िेल चोरी खातछर्न ् र कहहलेकाहीँ तिर्नीहरूले रोटी र अतर्न खातछर्न ्। अतर्न

तिर्नीहरूले र्नखार्ने कुराहरूलाई चपाएर भद्रगोल पाछि र्न ्। तिर्नीहरूले कपडा, जत्त
ु ा, फतर्निचर चपाउिँ छर्न ्—
तिर्नीहरूले हरे क कुरा चपाउिँ छर्न ्। कहहलेकाहीँ तिर्नीहरू आलमारीमा चढ्छर्न ्—के मुसा हहिँडेपतछ िी

थालबटुकाहरू अझै पतर्न प्रयोग गर्नि सककतछ र? तिर्नीहरूलाई तर्नसांक्रमर् गरे पतर्न िैँले अझै
असहज महसुस गछि स ्, त्यसैले िैँले तिर्नीहरूलाई बाहहर फार्लहदतछस ्। मुसाले मातर्नसहरूलाई हदर्ने

हैरार्नी तयर्नै हुर्न ्। मुसाहरू सार्ना प्रार्ीहरू भए पतर्न, मातर्नसहरूसिँग तिर्नीहरूको हल तर्नकाल्र्ने िररका
र्नै छै र्न, बरु तिर्नीहरूले तिर्नको हरे क लट
ु पाट सहर्नप
ु छि । ववध्वांस गर्निको लाथग एक जोडी मस
ु ा र्नै

काफी छर्न ्, मुसाको बथार्नको ि कुरै र्नगरौं। यहद तिर्नीहरूको सांतया अत्याथधक रूपमा बढ्यो र
तिर्नीहरू ववपवत्त बर्ने भर्ने, पररर्ाम सोर्नै र्नसककर्ने हुतथ्यो। कर्मलाजस्िा सार्ना प्रार्ीहरू पतर्न
ववपवत्त बतछर्न ्। यहद त्यस्िो भयो भर्ने ि, तिर्नीहरूले मार्नवजातिमा गर्ने हातर्न पतर्न बेवास्िा गर्नि

र्नसककर्ने हुतथ्यो। कर्मलाहरूले िरमा यति धेरै हातर्न गछि र्न ् कक िी िरहरू लड्छर्न ्। तिर्नीहरूको
िागिलाई बेवास्िा गर्नुि हुिँदैर्न। यहद ववर्भतर्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूले ववपवत्त ल्याए भर्ने ि, के
त्यो डरलाग्दो हुिँदैर्नथ्यो र? (हुतथ्यो।) अको िररकाले भतदा, जर्नावरहरू वा जीववि प्रार्ीहरू, चाहे
तिर्नीहरू जुर्नसुकै प्रकारका र्नै ककर्न र्नहुर्न ्, तिर्नीहरूको सतिुलर्न बबथग्रयो भर्ने, तिर्नीहरू वद्
ृ थध
हुर्नेछर्न ्, प्रजर्नर्न गर्नेछर्न ् र असामातय दायरा, अतर्नयर्मि दायरामा बािँर्नेछर्न ्। त्यसले मार्नवजातिको
लाथग कल्पर्ना गर्नै र्नसककर्ने पररर्ामहरू ल्याउिँ थ्यो। त्यसले मातर्नसहरूको अन्स्ित्व र जीवर्नहरूमा
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मात्र असर पुर्याउिँ दै र्नथ्यो, बरु त्यसले ि मार्नवजातिमा ववपवत्त ल्याउिँ थ्यो र उति ववपवत्त

मातर्नसहरूले पूर्ि ववर्नाश र लोप हुर्ने तर्नयति भोग्र्ने हदसतमको हुतथ्यो।
परमेश्वरले सबै िोक सज
ृ नभयो उहाुँले नतनीहरूलाई सन्तलनमा ल्याउनको ननन्म्त अिाछत ्
पहाड-पिछत र ताल-तलैयाको, बोट बबरुिा र सबै ककभसमका जीिजन्त, चरा-चरुङ्गी र कीरा-

फट्याङ्ग्राहरूको जीिनको अिस्िालाई सन्तलनमा राख्नको ननन्म्त सबै ककभसमका विधि र
तररकाहरूको प्रयोग गनछभयो। उहाुँले स्िापना गनभ
छ एको व्यिस्िाको अिीनमा रहे र सबै ककभसमका

जीवित प्राणीहरूलाई न्जउन र िद्
ृ धि हन हदन उहाुँको लक्ष्य धियो। सन्ृ ष्टका कनै पनन िोकहरू यी
व्यिस्िा बाहहर जान सक्दै नन ् र व्यिस्िालाई तोड्न सककुँदै न। यस आिारभूत ककभसमको

िातािरणमा मात्र मानि पस्तादे खख पस्तासम्म सरक्षक्षतसाि बाुँच्न र िद्
ृ धि हन सक्र्न ्। यहद
कनै जीवित प्राणी परमेश्वरले स्िावपत गनछभएको पररमाण िा क्षेत्रदे खख बाहहर जान्र् िा यहद
यसले उहाुँले तोक्नभएको िद्
ृ धि दर, प्रजनन आिवृ ि िा सङ्ख्यालाई नाघ्र् भने मानिजानतको

अन्स्तत्िको िातािरण विनाशका विभभन्न हदहरूले ग्रभसत हनेर्। सािै, मानिजानतको अन्स्तत्ि

जोखखममा पनेर्। यहद एक ककभसमको जीवित प्राणी सङ्ख्यामा अत्यन्तै िेरै र् भने यसले
माननसहरूको खाना लट्नेर्, माननसहरूको पानीको स्रोतहरू नष्ट गनेर् र नतनीहरूको मात-ृ भूभमलाई
बरबाद पानेर्। त्यसरी, मानिजानतको प्रजनन िा अन्स्तत्िको अिस्िा तत्कालै प्रभावित हनेर्।

उदाहरर्को लाथग, पार्नी सबै थोकको लाथग महत्वपर्
ू ि छ। यहद अत्याथधक सांतयामा मस
ु ा, कर्मला,
सलह, भ्यागुिा, वा अतय कुर्नै प्रकारका जर्नावरहरू छर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले अझ धेरै पार्नी वपउिँ छर्न ्।
तिर्नीहरूले धेरै पार्नी वपउर्न थालेपतछ, वपउर्ने पार्नीको स्रोि भएको सीर्मि क्षेत्र र जलीय क्षेत्रहरूमा

मातर्नसहरूले वपउर्ने पार्नी र पार्नीको स्रोि तयूर्न हुर्न जातछ र तिर्नीहरूले पार्नीको अभाव भोग्छर्न ्।
यहद सबै प्रकारका जर्नावरहरूको सांतया बढे को कारर् मातर्नसहरूको वपउर्ने पार्नी र्नष्ट हुतछ, दवू षि

बतछ, वा त्यसको आपूतिि बतद हुतछ भर्ने, जीवर्न-अन्स्ित्वको त्यस प्रकारको कठोर वािावरर्मा
मार्नवजातिलाई गतभीर चुर्नौिी आइलाग्छ। यहद एक ककभसमको िा अनेक ककभसमका जीवित
प्राणीहरूले नतनीहरूको उधचत सङ्ख्या पार गरे भने हािा, तापक्रम, आद्रता र मानिजानत बाुँच्ने

ठाउुँ भभत्रको हािाको संयोजन विभभन्न हदले विषाक्त र नष्ट हनेर्। यी पररन्स्िनतहरूमा मानिहरूको
अन्स्तत्ि र ननयनत पनन यी पयाछिरणीय कारकहरूद्िारा उत्पन्न खतरामा पनेर्। यसैले, यी

सन्तलनहरू गमे भने माननसहरूले सास फेने हािा बबाछद हनेर्, नतनीहरूले वपउने पानी दवू षत
हनेर् र नतनीहरूको लाधग आिश्यक पने तापक्रमहरू पनन पररितछन हनेर् र विभभन्न हदहरूमा

प्रभावित हनेर्। यहद त्यसो भयो भने स्िभाविक रूपमा मानिजानतको अधिनमा रहे को बाुँच्ने
िातािरणहरूमाधि ठूला प्रभाि र चनौनतहरू आइपनेर्न ्। मानिहरूको अन्स्तत्िका आिारभत
ू
िातािरणहरू नष्ट पाररएको यस्तो ककभसमको पररदृष्यमा मानिजानतको ननयनत र सम्भािनाहरू
के होलान ् त? यो एकदमै गम्भीर समस्या हो! सन्ृ ष्टका हरे क िोकहरू मानिजानतको ननन्म्त के

कारणले अन्स्तत्िमा र्न ्, उहाुँले सन्ृ ष्ट गनछभएका हरप्रकारका िस्तहरूको के भूभमका र्, हरे क
िस्तको मानिजानतमा कस्तो ककभसमको प्रभाि हन्र् र यसले मानिजानतलाई कन हदसम्म फाइदा

हदन्र् भन्ने करा परमेश्वरलाई िाहा भएकोले, परमेश्वरको हृदयमा यो सबैको योजना भएकोले र
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उहाुँले सन्ृ ष्ट गनछभएका सबै िोकहरूका हरे क पक्षहरूको व्यिस्िापन उहाुँले गनछहने भएकोले, उहाुँले
गनछहने हरे क करा मानिजानतको ननन्म्त िेरै महत्त्िपूणछ र आिश्यक र्न ्। यसैले अब उप्रान्त

जबजब तैँले परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गनछभएका कराहरूको बीचमा केही पयाछिरणीय घटनाहरू दे ख्र्स ् िा

परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गनछभएका िोकहरूको बीचचमा केही प्राकृनतक ननयमले काम गरे को दे ख्र्स ्,
तबतब तैँले परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गनछभएको हरे क िोकको आिश्यकताको बारे मा कनै पनन शंका

गनेर्ैनस ्। तैँले परमेश्वरको सबै िोकहरूको प्रबन्ि र मानिजानतको ननन्म्त उपलब्ि गराउने उहाुँका
विविि तररकाहरूको बारे मा अबउप्रान्त मनमानी ननणछयहरू गनछ अनभभज्ञ शब्दहरू प्रयोग गनेर्ैनस ्।

न त तुँ परमेश्वरका सन्ृ ष्टका सबै िोकहरूको ननन्म्त उहाुँका व्यिस्िाहरूको बारे मा मनमानी
ननष्कषछहरूमा नै पग्ने र्स ्। अवस्था यस्िै हो तर्न, होइर्न र?

हामीले भखिरै कुरा गरररहे को यो सबै के हो ि? एकै क्षर् सोच ि। परमेश्वरले गर्नुिहुर्ने हरे क
काम-कुरामा उहािँको आफ्र्नै अर्भप्राय हुतछ। उहािँको अर्भप्राय मातर्नसहरूको लाथग बुझ्र्न र्नसककर्ने

भए पतर्न, यो सधैँ जहटल र शन्तिशाली रूपमा मार्नवजातिको जीवर्न-अन्स्ित्वसिँग जोडडएको हुतछ।
यो पूर्ि रूपमा अपररहायि छ। ककर्नभर्ने परमेश्वरले कहहल्यै पतर्न व्यथिको काम गर्नुिभएको छै र्न।
उहािँले गर्नुिहुर्ने हरे क काम-कुरापछाडडका र्सद्धातिहरूमा उहािँको योजर्ना र उहािँको बुद्थध र्मर्सएर
आएका हुतछर्न ्। उति योजर्नापछाडडका लक्ष्य र अर्भप्राय मार्नवजातिको सांरक्षर् गर्निको लाथग,
मार्नवजातिलाई ववपवत्त, अतय जीववि प्रार्ीहरूले गर्ने ववध्वांस र परमेश्वरको सन्ृ ष्टका कुर्नै पतर्न

कुराले मातर्नसहरूलाई गर्ने जुर्नसुकै प्रकारको हातर्न टार्नि मद्दि गर्निको लाथग हुतछर्न ्। त्यसो भए,
हामीले यो ववषयर्भत्र दे खेका परमेश्वरका कायिहरू परमेश्वरको अको िररका हो जसमाफिि उहािँले
मार्नवजातिलाई भरर्पोषर् गर्नुिहुतछ भर्नेर भतर्न सककतछ ि? के हामीले यी कायिहरूमाफिि
परमेश्वरले मार्नवाजतिलाई खव
ु ाउिँ दै र गोठाला गदै हुर्नह
ु ु तछ भर्नेर भतर्न सककतछ ि? (सककतछ।)
के यो ववषय र हाम्रो सांगतिको “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने
मूल भावको बीचमा दहह्रलो सतबतध छ? (छ।) यसमा एकदमै दहह्रलो सतबतध छ र यो ववषय

त्यसको एउटा पक्ष हो। यी ववषयहरूको बारे मा कुरा गर्नुिभतदा अगाडड, मातर्नसहरूर्सि परमेश्वर,

परमेश्वर स्वयम ् र उहािँका कायिहरूको बारे मा केही अस्पष्ट कल्पर्ना मात्रै थथए—तिर्नीहरूसिँग सािँचो
बझ
ु ाइको अभाव थथयो। िथावप, जब मातर्नसहरूलाई उहािँका कायिहरू र उहािँले गर्निभ
ु एका कामकुराहरूको बारे मा बिाइतछ, तिर्नीहरूले परमेश्वरले जे गर्नुिहुतछ सोपछाडडका र्सद्धातिहरूलाई बुझ्र्न

र बोध गर्नि सतछर्न ्, र तिर्नीहरूले िी कुराहरूको बुझाइ हार्सल गरी तिर्नलाई प्राप्ि गर्नि सतर्ने
ठाउिँ सतम पुग्छर्न ्—अवस्था यस्िै हो तर्न, होइर्न र? परमेश्वरले यावि ् थोकको सन्ृ ष्ट गर्ने र

तिर्नीहरूमाथथ शासर्न गर्नेजस्िा कुर्नै काम-कुराहरू गदाि उहािँको हृदयमा हरप्रकारका जहटल
पररकल्पर्ना, र्सद्धाति र तर्नयमहरू हुर्ने भए िापतर्न, के तिमीहरूले सङ्गतिको दौरार्न तिर्नीहरूको
एक भागको बारे मा र्सकेर मात्र पतर्न तिर्नीहरू परमेश्वरका कायिहरू हुर्न ् र तिर्नीहरू हुर्न सतर्ने
हदसतम वास्िववक छर्न ् भर्नी आफ्र्नो हृदयमा बुझाइ हार्सल गर्नि सतभव छै र्न र? (छ।) त्यसो

भए, परमेश्वरबारे को तिमीहरूको वििमार्न ज्ञार्न पहहलेको भतदा कति फरक छ ि? यो यसको
सारमा फरक छ। पहहले, तिमीहरूको बझ
ु ाइ औधी खोक्रो, औधी अस्पष्ट थथयो, िर अहहले
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तिमीहरूको बुझाइमा परमेश्वरको कायिहरूसिँग मेल खार्ने, परमेश्वरसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ
त्योसिँग मेल खार्ने एकदमै धेरै ठोस प्रमार् छर्न ्। त्यसकारर्, मैले भर्नेका सबै कुरा परमेश्वरबारे को
तिमीहरूको बझ
ु ाइको लाथग सार्नदार शैक्षक्षक सामग्रीहरू हुर्न ्।
आजको भेलाको लाथग यति र्नै। बबदा! शुभ सतध्या! (बबदा, परमेश्वर!)

फेब्रुवरी ९, २०१४

परमेश्
वर स्वयम ् अद्ववतीय १०
सबै थोकका लागग िीविको स्रोत परमेश्व
 र िै हुिह
ु ु न्र् (४)
आज हामी एउटा ववशेष ववषयमा कुराकार्नी गदै छौं। हरे क ववश्वासीको लाथग, जातर्नुपर्ने, अर्नुभव

गर्निप
ु र्ने, र बुझ्र्नप
ु र्ने मत
ु य दई
ु वटा कुरा मात्रै छर्न ्। यी दई
ु वटा कुरा के-के हुर्न ्? पहहलो भर्नेको
जीवर्नमा व्यन्तिको प्रवेश हो, र दोस्रोचाहहिँ परमेश्वरलाई थचतर्ने कायिसिँग सतबन्तधि छ। हामीले
भखिरै कुरा गदै आइरहे को ववषयमा, अथािि ् परमेश्वरलाई थचतर्ने ववषयमा कुरा गदाि, के यो हार्सल

गर्नि सककर्ने कुरा हो भतर्ने तिमीहरूलाई लाग्छ? यो वास्िवमा धेरैजसो मातर्नसहरूको पहुिँचभतदा
बाहहरको कुरा हो भतदा अत्योन्ति हुिँदैर्न। तिमीहरू मेरा वचर्नहरूद्वारा ववश्वस्ि र्नहुर्न सतछौ, िर
म ककर्न यसो भतदै छु ि? म यसो भतदै छु ककर्नभर्ने पहहले मैले भतर्नरहे को कुरालाई तिमीहरूले

सुतदा, मैले जसरी वा जुर्न शब्दहरूद्वारा भर्ने पतर्न, यी शब्दहरू केसिँग सतबन्तधि छर्न ् भतर्ने कुरा
तिमीहरू शान्ब्दक र सैद्धान्तिक दव
ु ै रूपमा बुझ्र्न सक्षम थथयौ। िैपतर्न, तिमीहरू सबैलाई एउटा

गतभीर समस्या के थथयो भर्ने मैले ककर्न त्यस्िा कुराहरू भर्नेँ वा मैले ककर्न िी ववषयमा कुरा गरेँ

सो तिमीहरूले बझ
ु ेर्नौ। यो ववषयको मत
ु य कुरा र्नै यही हो। िसथि, तिमीहरूले यी कुराहरू सर्न
ु ेपतछ

यसले परमेश्वर र उहािँका कायिहरूसतबतधी तिमीहरूको बुझाइलाई केही थप गरे को र त्यसलाई
समद्
ृ ध बर्नाएको भए पतर्न, तिमीहरूलाई आफूले परमेश्वरलाई थचतर्नको लाथग अझै पतर्न कहठर्न

प्रयास गर्नुिपछि भतर्ने लाग्छ। अथािि ्, मैले भर्नेका कुरा सुर्नेपतछ, तिमीहरूमध्ये धेरैले यो कुरा मैले

ककर्न भर्नेँ वा परमेश्वरलाई थचतर्ने कायिसिँग यसको सतबतध के छ सो बुझ्दै र्नौ। परमेश्वरलाई थचतर्ने
कायिसिँगको यसको सतबतधलाई तिमीहरूले बुझ्र्न र्नसतर्नुको कारर् के हो भर्ने तिमीहरूको जीवर्न
अर्नुभव अत्यतिै सिही छ। यहद परमेश्वरका वचर्नहरूसतबतधी मातर्नसहरूको ज्ञार्न र अर्नुभव

अत्यतिै सिही स्िरमा रहतछ भर्ने, उहािँसतबतधी तिर्नीहरूको धेरैजसो ज्ञार्न अस्पष्ट र अमूिि हुर्नेछ;
यो सबै साधारर्, धमि-सैद्धान्तिक, र पररकल्पर्नापर्
ू ि हुर्नेछ। र्सद्धातिको हहसाबमा, यो िाककिक
र उथचि दे खखर्न वा सतु र्नर्न सककतछ, िर धेरैजसो मातर्नसहरूको मख
ु बाट आउर्ने परमेश्वरसतबतधी

ज्ञार्न वास्िवमा खोक्रो हुतछ। अतर्न यो खोक्रो हुतछ भर्नेर म ककर्न भतदै छु ि? ककर्नभर्ने परमेश्वरलाई
थचतर्ने ववषयमा िैँले जे भतछस ् त्यसमा सत्यिा र सटीकिा छ कक छै र्न भतर्ने बारे मा ििँसिँग
वास्िवमा स्पष्ट बुझाइ र्नै छै र्न। त्यसकारर्, परमेश्वरलाई थचतर्नेबारे मा धेरैजसो मातर्नसहरूले धेरै

जार्नकारी र ववषयहरू सुर्ने पतर्न, परमेश्वरसतबतधी तिर्नीहरूको ज्ञार्न अस्पष्ट र अमि
ू ि पररकल्पर्ना
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र धमिर्सद्धातिभतदा बाहहर जार्नै बािँकी हुतछ। त्यसो भए, यो समस्यालाई कसरी समाधार्न गर्नि
सककतछ ि? के तिमीहरूले त्यसबारे मा पहहले कहहल्यै ववचार गरे का छौ? यहद कसैले सत्यिाको

खोजी गदै र्न भर्ने, के तिर्नीहरूसिँग सत्यिा हुर्न सतछ? यहद कसैले सत्यिाको खोजी गदै र्न भर्ने,
तिर्नीहरू वास्िववकिाववहीर्न हुतछर्न ् भतर्नेमा कुर्नै प्रश्र्न हुिँदैर्न, त्यसकारर् अवश्य र्नै तिर्नीहरूसिँग
परमेश्वरका वचर्नहरूको बारे मा कुर्नै ज्ञार्न वा अर्नभ
ु व हुिँदैर्न। के परमेश्वरका वचर्नहरूको कुर्नै बुझाइ
र्नभएका मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई थचतर्न सतछर्न ्? अवश्य सतदै र्नर्न ्; यी दई
ु कुरा अतितर्निभिर छर्न ्।

त्यसकारर्, धेरैजसो मातर्नसहरू भतछर्न ्, “परमेश्वरलाई थचतर्नु ककर्न यति कहठर्न छ? जब म
आफैलाई थचतर्ने बारे मा कुरा गछुि, म धेरै िण्टासतम कुरा गर्नि सतछु, िर जब परमेश्वरलाई थचतर्ने

कुरा आउिँ छ, मसिँग बोल्र्ने कुर्नै शब्द हुिँदैर्न। मैले यस ववषयमा थोरै कुरा बिाउर्न सके पतर्न, मेरा
शब्दहरू जबरजस्िी व्यति गररएका हुतछर्न ् र िी व्यथिका सुतर्नतछर्न ्। िी शब्दहरू बोल्दा म
आफैलाई पतर्न अर्नौठो लाग्छ।” स्रोि यही हो। यहद ििँलाई परमेश्वरलाई थचतर्नु अत्यतिै कहठर्न छ,

उहािँलाई थचतर्नको लाथग धेरै प्रयासको आवश्यकिा हुतछ, वा ििँसिँग कुरा उठाउर्नको लाथग कुर्नै
ववषयहरू छै र्न र अरूलाई र आफूलाई बिाउर्न र प्रदार्न गर्निको लाथग कुर्नै यथाथि कुराको बारे मा

ववचार गर्नि सतदै र्नस ् भतर्ने लाग्छ भर्ने, ििँ परमेश्वरका वचर्नहरू अर्नुभव गरे को व्यन्ति होइर्नस ्
भतर्ने प्रमाखर्ि हुतछ। परमेश्वरका वचर्नहरू के हुर्न ्? के उहािँका वचर्नहरू परमेश्वरसिँग जे छ र
उहािँ जे हुर्नह
ु ु तछ त्यसका अर्भव्यन्तिहरू होइर्नर्न ् र? यहद िैँले परमेश्वरका वचर्नहरूको अर्नभ
ु व
गरे को छै र्नस ् भर्ने, के ििँसिँग उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यसको बारे मा कुर्नै ज्ञार्न हुर्न सतछ
र? अवश्य हुर्न सतदै र्न। यी कुराहरू सबै अतिसितबन्तधि छर्न ्। यहद ििँसिँग परमेश्वरका वचर्नहरूको
कुर्नै अर्नुभव छै र्न भर्ने, िैँले परमेश्वरको इछालाई बुझ्र्न सतदै र्नस ्, र्न ि िैँले उहािँको स्वभाव के

हो, उहािँले के मर्न पराउर्नह
ु ु तछ, उहािँले केलाई िर्
ु ु तछ, मातर्नसहरूसतबतधी उहािँका मापदण्डहरू
ृ ा गर्निह
के-के हुर्न ्, असल मातर्नसहरूप्रति उहािँको मर्नोववृ त्त कस्िो हुतछ, र दष्ु ट मातर्नसहरूप्रति उहािँको

मर्नोववृ त्त कस्िो हुतछ भतर्ने र्नै जातर्न सतछस ्; यो सबै िेरो लाथग अवश्य र्नै अस्पष्ट र धूर्मल
हुतछ। यहद त्यस्िो अस्पष्टिामा रही िैँले परमेश्वरमा ववश्वास गछि स ् भर्ने, जब िैँले आफूलाई
सत्यिाको खोजी गर्ने र परमेश्वरलाई पछ्याउर्नेहरूमध्ये एक भएको दाबी गछि स ्, िब के त्यस्िा

दाबी यथाथि हुतछर्न ् र? िी यथाथि हुिँदैर्नर्न ्! त्यसकारर् हामी परमेश्वरलाई थचतर्नेबारे मा कुराकार्नी
गर्ने कायिलाई जारी राखौं।

तिमीहरू सबै आजको सङ्गतिको ववषय सुतर्न उत्सुक छौ, होइर्न ि? यो “सबै थोकका लाथग

जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने ववषयसिँग सतबन्तधि छ, जसको बारे मा हामीले हालै
छलफल गदै आएका छौं। परमेश्वरले कसरी सबै थोकमाथथ शासर्न गर्नह
िु ु तछ, उहािँले कुर्न माध्यमले

त्यसो गर्नुिहुतछ, र परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको यस पथ्
ृ वीमा तिर्नीहरू अन्स्ित्वमा रहर्न सकूर्न ्
भर्नेर उहािँले सबै थोकलाई कुर्न-कुर्न र्सद्धातिहरूका आधारमा व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ सोबारे मा

मातर्नसहरूलाई जार्नकारी हदर्न ववर्भतर्न माध्यम र दृन्ष्टकोर्हरूको प्रयोग गदै हामीले कसरी “सबै

थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्नेबारे मा धेरै कुरा गररसकेका छौं। परमेश्वरले
मार्नवजातिको लाथग कसरी भरर्पोषर् प्रदार्न गर्निह
ु ु तछ भतर्नेबारे मा पतर्न हामीले धेरै कुरा गरे का
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छौं: उहािँले कस्िो माध्यमद्वारा त्यस्िो प्रबतध गर्नुिहुतछ, उहािँले मातर्नसहरूलाई कस्िो प्रकारको
न्जउर्ने वािावरर्हरू प्रदार्न गर्नुिहुतछ, र उहािँले मातर्नसको लाथग के-कस्िा माध्यमद्वारा अतर्न कुर्नकुर्न सरु
ु वाि ववतदब
ु ाट एक न्स्थर न्जउर्ने वािावरर् प्रदार्न गर्निह
ु ु तछ। सबै थोकमाथथको परमेश्वरको
प्रभुत्व र प्रशासर्न, अतर्न उहािँको व्यवस्थापर्नको बीचको सतबतधको बारे मा मैले प्रत्यक्ष रूपमा कुरा

र्नगरे को भए िापतर्न, उहािँले सबै थोकलाई यसरी प्रशासर्न गर्नुिका कारर्हरू, साथै यसरी उहािँले
मार्नवजातिलाई आपूतिि र भरर्पोषर् प्रदार्न गर्नुिहुर्ने कारर्हरूका बारे मा मैले अप्रत्यक्ष रूपमा
बिाएको छु। यी सबै उहािँको व्यवस्थापर्नसिँग सतबन्तधि छर्न ्। हामीले ववर्भतर्न ववषयवस्िक
ु ो

बारे मा कुरा गर्यौं: वह
ृ ि ् वािावरर्दे खख मातर्नसहरूका आधारभूि आवश्यकिा र आहारजस्िा ससार्ना कुराहरूसतम; परमेश्वरले कसरी सबै थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ र तिर्नीहरूलाई क्रर्मक रूपमा

सांचालर्न गराउर्नुहुतछ भतर्ने िथ्यदे खख उहािँले हरे क जातिका मातर्नसहरूका लाथग सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका
सही र उथचि न्जउर्ने वािावरर्सतम; र आहद इत्याहद कुराहरू। यो व्यापक ववषयवस्िु पूर्ििः
मार्नव कसरी दे हमा न्जउिँ छ भतर्ने कुरासिँग सतबन्तधि छ—अथािि ्, यो सबै र्नाङ्गो आिँखाले दे तर्न
सतर्ने र मातर्नसहरूले अर्नुभव गर्नि सतर्ने भौतिक सांसारका कुराहरूसिँग सतबन्तधि छ, जस्िै पहाड-

पविि, र्नदी-र्नाला, समुद्र, मैदार्न, र यस्िै अतय कुराहरू। यी सबै दे तर्न र छुर्न सककर्ने कुरा हुर्न ्।
जब म हावा र िापक्रमको कुरा गछुि, तिमीहरूले हावाको अर्नुभव गर्नि आफ्र्नै सासको प्रयोग गर्नि
सतछौ, र िापक्रम उच छ कक तयर्न
ू छ सो अर्नभ
ु तू ि गर्नि आफ्र्नो शरीरको प्रयोग गर्नि सतछौ।

रूख, िािँस, र जङ्गलका चराचुरुङ्गी र जर्नावरहरू, आकाशमा उड्र्ने र जर्मर्नमा हहिँड्र्ने कुराहरू,

अतर्न दल
ु ोबाट तर्नस्कर्ने स-सार्ना पशु-प्रार्ी सबैलाई मातर्नसहरूले आफ्र्नै आिँखाले दे तर्न र आफ्र्नै
कार्नले सुतर्न सतछर्न ्। यी सबै कुराले छुर्ने क्षेत्र तर्नकै वह
ृ ि ् भए पतर्न, परमेश्वरले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका
सबै थोकमध्ये, तिर्नीहरूले भौतिक सांसारलाई मात्रै प्रतितर्नथधत्व गछि र्न ्। भौतिक कुराहरू मातर्नसहरूले

दे तर्ने र अर्नुभव गर्ने कुरा हुर्न ्, भतर्नुको अथि जब िैँले तिर्नलाई छुतछस ्, िैँले तिर्नको अर्नुभूति
गछि स ्, र जब िैँले तिर्नलाई हे छिस ्, िेरो मन्स्िष्कले ििँलाई स्वरूप, थचत्र दे खाउिँ छ। िी यथाथि र
वास्िववक कुरा हुर्न ्; िेरो लाथग िी अमूिि हुिँदैर्नर्न ्, बरु आकार भएका हुतछर्न ्। िी वगािकार वा
गोलाकार, वा अग्ला वा होचा हुर्न सतछर्न ्, र हरे क वस्िुले ििँलाई फरक अर्नुभूति प्रदार्न गछि । यी
सबै कुराले सन्ृ ष्टको भौतिक पक्षलाई प्रतितर्नथधत्व गछि र्न ्। त्यसकारर्, परमेश्वरको लाथग “सबै
थोकमाथथ परमेश्वरको प्रभुत्व” भतर्ने वातयाांशको “सबै थोक” ले के-कस्िा कुराहरूलाई समावेश गछि

ि? त्यसले मातर्नसले दे तर्न र छुर्न सतर्ने कुराहरू मात्रै समावेश गदै र्न; साथै, तिर्नले सबै अदृश्य र
अस्पश्ृ य कुराहरू समावेश गछि र्न ्। सबै थोकमाथथ परमेश्वरको प्रभुत्वको सािँचो अथिहरूमध्ये एउटा

यही हो। िी कुराहरू मार्नवका तर्नन्ति अदृश्य र अस्पश्ृ य भए पतर्न, परमेश्वरको लाथग—जबसतम
िी उहािँका आिँखाले अवलोकर्न गर्नि सतछर्न ् र िी उहािँको साविभौर्मकिाको क्षेत्रर्भत्र पछि र्न ् िबसतम—

िी वास्िवमा अन्स्ित्वमा रहतछर्न ्। िी अमूिि र अकल्पर्नीय भए पतर्न, र यसअलावा, मार्नवका
लाथग अदृश्य र अस्पश्ृ य भए पतर्न, परमेश्वरको तर्नन्ति िी वास्िवमा र्नै र सािँचो रूपमा र्नै
अन्स्ित्वमा हुतछर्न ्। यो अको सांसार हो जहािँ परमेश्वरले सबै थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ, र यो
उहािँको प्रभत्ु व भएको सबै थोकको अको क्षेत्र हो। आजको सङ्गतिको ववषय यही हो: परमेश्वरले
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आन्त्मक सांसारमाथथ कसरी शासर्न र प्रशासर्न गर्नुिहुतछ। यो ववषयमा परमेश्वरले कसरी सबै
थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ र तिर्नलाई व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ भतर्ने कुरा समेहटर्ने हुर्नाले, यो भौतिक
सांसारभतदा बाहहरको सांसारसिँग सतबन्तधि छ—िसथि, हामीले यो बझ्
ु र्नु अत्यतिै महत्त्वपर्
ू ि छ।
यस ववषयवस्िुको बारे मा कुराकार्नी गरे र अतर्न बुझेर मात्रै मातर्नसहरूले “सबै थोकका लाथग जीवर्नको

स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने शब्दहरूको सािँचो अथिलाई सचा रूपमा बुझ्र्न सतछर्न ्। यही
कारर् आज हामी यस ववषयमा छलफल गर्नि लागेका छौं; यसको उद्दे श्य भर्नेको “परमेश्वरले सबै

थोकमाथथ शासर्न गर्निह
ु ु तछ, र परमेश्वरले सबै थोकको व्यवस्थापर्न गर्निह
ु ु तछ” भतर्ने ववषयलाई परू ा
गर्नुि हो। सायद, जब तिमीहरू यो ववषय सुतछौ, तिमीहरूलाई यो अर्नौठो वा बुझ्र्न र्नसककर्ने लाग्र्न
सतछ, िर तिमीहरूले जे-जस्िो अर्नुभव गरे पतर्न, आन्त्मक सांसार परमेश्वरले शासर्न गर्नुिहुर्ने सबै

थोकको एउटा भाग भएको हुर्नाले, तिमीहरूले यस ववषयमा बुझाइ प्राप्ि गर्नैपछि । त्यस्िो बुझाइ
प्राप्ि गररसकेपतछ, तिमीहरूले “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने
वातयाांशको गहर्न बोध, बुझाइ, र ज्ञार्न गर्नेछौ।

परमेश्
वरलेकसरीआजत्मकसंसारलाईशासिरव्यवस्थापिगिुछहुन्र्
भौतिक सांसारको हकमा, जब-जब मातर्नसहरूले तर्नन्श्चि कुराहरू वा िटर्नाहरूलाई बुझ्दै र्नर्न ्, िब

तिर्नीहरूले उथचि जार्नकारीको खोजी गर्नि वा िी कुराहरूको व्युत्पवत्त र पष्ृ ठभूर्मको बारे मा पत्ता

लगाउर्न ववर्भतर्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्नि सतछर्न ्। िर जब हामीले आज कुरा गरररहे को सांसारको

कुरा आउिँ छ—अथािि ्, भौतिक सांसारभतदा बाहहर अन्स्ित्वमा रहे को आन्त्मक सांसारको कुरा आउिँ छ—
यसको बारे मा र्सतर्नको लाथग मातर्नसहरूसिँग कुर्नै माध्यम वा प्रर्ाली हुिँदैर्न। म ककर्न यसो भतदै छु
ि? म यसो ककर्न भतदै छु भर्ने, मार्नवजातिको सांसारमा भौतिक सांसारको हरे क कुरालाई मातर्नसको

भौतिक अन्स्ित्वबाट अलग गर्नि सककिँदै र्न, र मातर्नसहरूलाई भौतिक सांसारको हरे क कुरालाई आफ्र्नो
भौतिक न्जयाइ र भौतिक जीवर्नबाट अलग गर्नि सककिँदै र्न भतर्ने लाग्र्ने हुर्नाले, धेरैजसो मातर्नसहरूले
तिर्नीहरूले दे तर्न सतर्ने तिर्नीहरूका आिँखा अगाडडका भौतिक कुराको बारे मा मात्रै जातदछर्न ् वा
तिर्नलाई मात्रै दे तछर्न ्। िैपतर्न, जब आन्त्मक सांसारको कुरा आउिँ छ—भतर्नुको अथि, जब अको सांसारका

सबै थोकको कुरा आउिँ छ—धेरैजसो मातर्नसहरूले ववश्वास गदै र्नर्न ् भतदा अत्योन्ति हुिँदैर्न। मातर्नसहरूले
यसलाई दे तर्न सतदै र्नर्न ्, र यसलाई बझ्
ु र्न वा यसको बारे मा कुर्नै कुरा पतर्न जातर्न आवश्यक छै र्न
भर्नी ववश्वास गछि र्न ्, तिर्नीहरूले आन्त्मक सांसार कसरी भौतिक सांसारभतदा पर्
ू ि रूपमा फरक छ,

र परमेश्वरको दृन्ष्टकोर्मा खुला छ—मार्नवको लाथग, यो गुप्ि र बतद भए पतर्न—भतर्ने कुरा दे ख्ने-

बुझ्र्ने वा ववश्वास गर्नुि ि परै जाओस, यसकारर् मातर्नसहरूलाई यस सांसारका ववर्भतर्न पक्षहरूलाई
बुझ्र्ने मागि भेट्टाउर्न तर्नकै कहठर्न छ। मैले बिाउर्न लगेको आन्त्मक सांसारका ववर्भतर्न पक्षहरू

परमेश्वरको प्रशासर्न र साविभौर्मकिासिँग मात्रै सतबन्तधि छ; म कुर्नै पतर्न रहस्य प्रकट गर्नेछैर्न,
र्न ि म तिमीहरूलाई तिमीहरूले जातर्न चाहे का कुर्नै गुप्ि कुराहरू र्नै बिाउर्नेछु। यो कुरा परमेश्वरको

साविभौर्मकिा, परमेश्वरको प्रशासर्न, र परमेश्वरको बतदोबस्िसिँग सतबन्तधि भएको हुर्नाले,
तिमीहरूले जातर्नु आवश्यक रहे को भागको बारे मा मात्रै म बोल्र्नेछु।
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सुरुमा, म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्र्न गछुि: तिमीहरूको ववचारमा, आन्त्मक सांसार भर्नेको के हो?

समग्रमा भतदा, यो भौतिक सांसारभतदा बाहहरको सांसार हो, जुर्न मातर्नसहरूको लाथग अदृश्य र
अस्पश्ृ य दव
ु ै छ। िैपतर्न तिमीहरूको कल्पर्नामा, आन्त्मक सांसार कस्िो प्रकारको सांसार हुर्नप
ु छि ?
सायद, यसलाई दे तर्न र्नसकेको कारर्, तिमीहरूले यसको बारे मा कल्पर्ना गर्नि सतदै र्नौ। िैपतर्न,

जब तिमीहरूले कुर्नै पौराखर्क कथा सुतछौ, िब तिमीहरूले यसको बारे मा ववचार गरररहे का हुतछौ,
र तिमीहरू यसको बारे मा ववचार र्नगरी बस्र्नै सतदै र्नौ। म ककर्न यसो भतदै छु ि? सार्नो छिँ दा धेरै
मातर्नसहरूलाई हुर्ने केही िटर्ना छर्न ्: जब कसैले तिर्नीहरूलाई डरलाग्दो कथा—भि
ू वा आत्माको
बारे मा कथा—बिाउिँ छर्न ्, तिर्नीहरू अत्यतिै भयभीि हुतछर्न ्। तिर्नीहरू वास्िवमा ककर्न भयभीि

हुतछर्न ् ि? ककर्नभर्ने तिर्नीहरूले यी कुराहरूको कल्पर्ना गरररहे का हुतछर्न ्; तिर्नीहरूले िी कुरालाई
दे तर्न र्नसके पतर्न, तिर्नीहरूलाई िी कुराहरू तिर्नीहरूको कोठामा, कुर्नै गुप्ि वा अिँध्यारो कुर्नामा
छर्न ् भतर्ने लाग्छ, र तिर्नीहरू यति भयभीि हुतछर्न ् कक तिर्नीहरूले सुत्र्ने आिँट समेि गदै र्नर्न ्।
ववशेष गरी रािी, तिर्नीहरू कोठामा एकलै बस्र्न वा आिँगर्नमा एकलै जार्न अत्यतिै डराउिँ छर्न ्। त्यो

तिमीहरूको कल्पर्नाको आन्त्मक सांसार हो, र यो मातर्नसहरूले डरलाग्दो ठातर्ने सांसार हो। िथ्य के

हो भर्ने हरे कले कुर्नै हदसतम यसको कल्पर्ना गछि र्न ्, र यसलाई हरे कले थोरै अर्नुभव गर्नि सतछर्न ्।
हामी आन्त्मक सांसारको बारे मा कुरा गदै यस ववषयलाई सुरु गरौं। यो के हो ि? म तिमीहरूलाई

छोटो र सरल व्यातया प्रदार्न गछुि: आन्त्मक सांसार एक महत्त्वपर्
ू ि स्थार्न हो, जर्न
ु भौतिक

सांसारभतदा फरक छ। यो महत्त्वपूर्ि छ भर्नेर म ककर्न भतछु ि? हामी यसको बारे मा ववस्िि
ृ
रूपमा छलफल गदै छौं। आन्त्मक सांसारको अन्स्ित्व अपररहायि रूपमा र्नै मार्नवजातिको भौतिक
सांसारसिँग जोडडएको छ। यसले यावि ् थोकमाथथको परमेश्वरको प्रभुत्वमा मार्नव जीवर्न र मत्ृ युको

चक्रमा मत
ु य भर्ू मका तर्नवािह गछि ; यसको भर्ू मका यही हो, र यसको अन्स्ित्व महत्त्वपर्
ू ि हुर्नक
ु ो
एउटा कारर् यही हो। यो पच-इन्तद्रयहरूले अर्नुभूति गर्नि र्नसतर्ने स्थार्न भएको हुर्नाले, आन्त्मक
सांसार अन्स्ित्वमा छ कक छै र्न भतर्ने कुरालाई कसैले पतर्न सटीक रूपमा मूल्याङ्कर्न गर्नि सतदै र्न।

यसका ववर्भतर्न पक्षहरू मार्नव अन्स्ित्वसिँग ितर्नष्ट रूपले जोडडएका हुतछर्न ्, जसको पररर्ामस्वरूप

मार्नवजातिको जीवर्नक्रमलाई आन्त्मक सांसारले वह
ृ द् प्रभाव पाछि । यसमा परमेश्वरको साविभौर्मकिा

सांलग्र्न हुतछ कक हुिँदैर्न ि? हुतछ। जब म यसो भतछु, िब िैँले यो ववषयमा मैले ककर्न छलफल
गरररहे को छु सो बझ्
ु छस ्: ककर्नभर्ने यो परमेश्वरको साविभौर्मकिा, साथै उहािँको प्रशासर्नसिँग
सतबन्तधि छ। यस्िो सांसारमा—मातर्नसहरूको लाथग अदृश्य रहे को सांसारमा—यसको हरे क स्वगीय

उदी, आदे श, र प्रशासर्न प्रर्ाली भौतिक सांसारको जुर्नसुकै राष्िका कार्नूर्नहरू र प्रर्ालीहरूभतदा

तर्नकै माथथ हुतछर्न ्, र तिर्नलाई यो सांसारमा न्जउर्ने कुर्नै पतर्न प्रार्ीले अवहे लर्ना वा उल्लङ्िर्न गर्ने
आिँट गदै र्न। के यो परमेश्वरको साविभौर्मकिा र प्रशासर्नसिँग सतबन्तधि छ ि? आन्त्मक सांसारमा,
स्पष्ट प्रशासतर्नक आदे शहरू, स्पष्ट स्वगीय उदीहरू, र स्पष्ट ववधार्नहरू हुतछर्न ्। फरक-फरक स्िर
र फरक-फरक क्षेत्रमा सहभागीहरूले आफ्र्ना कििव्यहरू कठोरिाका साथ पालर्न गछि र्न ् र र्नीति र
तर्नयमहरूको पालर्न गछि र्न ्, ककर्नभर्ने स्वगीय उदीको उल्लङ्िर्न गदाि हुर्ने पररर्ाम के हुतछ सो
तिर्नीहरूलाई थाहा छ; परमेश्वरले कसरी दष्ु टलाई दण्ड र असललाई इर्नाम हदर्नुहुतछ, अतर्न कसरी
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उहािँले सबै थोकमाथथ प्रशासर्न चलाउर्नुहुतछ र शासर्न गर्नुिहुतछ सो तिर्नीहरूलाई स्पष्ट रूपमै थाहा
छ। यसको साथै, तिर्नीहरूले कसरी उहािँले आफ्र्ना स्वगीय उदीहरू र ववधार्नहरूलाई कायाितवयर्न

गर्निह
ु ु तछ सो स्पष्ट रूपमै दे तछर्न ्। के यी मार्नवजातिले वास गर्ने भौतिक सांसारभतदा फरक छर्न ्
ि? तिर्नीहरू वास्िवमा अत्यतिै फरक छर्न ्। आन्त्मक सांसार भौतिक सांसारभतदा पूर्ि रूपमा फरक

सांसार हो। स्वगीय अध्यादे श र ववधार्नहरू हुर्ने भएकाले, यसले परमेश्वरको साविभौर्मकिा,
प्रशासर्नलाई यसको अतिररति उहािँको स्वभाव साथै उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ त्यसलाई
समावेश गछि । यो कुरा सर्न
ु ेपतछ, के तिमीहरूलाई मैले यस ववषयमा बोल्र्नु अत्यतिै आवश्यक छ
भतर्ने लागेर्न? के तिमीहरूलाई यसर्भत्रका रहस्यहरू जातर्न मर्न लागेर्न? (हो, लाग्यो।) आन्त्मक
सांसारको अवधारर्ा यही हो। यो भौतिक सांसारसिँगै सह-अन्स्ित्वमा हुर्ने, र यो एकसाथ परमेश्वरको
प्रशासर्न र साविभौर्मकिाको अधीर्नमा हुर्ने भए पतर्न, यस सांसारप्रतिको परमेश्वरको प्रशासर्न र

साविभौर्मकिा भौतिक सांसारको भतदा तर्नकै कठोर हुतछ। जब ववस्िि
ृ वववरर्हरूको कुरा आउिँ छ,

हामीले आन्त्मक सांसार कसरी मार्नवजातिको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रको कायिसिँग सतबन्तधि छ
भतर्ने कुराबाट सुरु गर्नुिपछि , ककर्नभर्ने आन्त्मक सांसारका सत्वहरूको कामको मुतय भाग यही हो।

मार्नवजातिमध्ये, म सबै मातर्नसहरूलाई िीर्न वटा प्रकारमा ववभाजर्न गछुि। पहहलो अववश्वासीहरू,

अथािि ् धार्मिक आस्थाववहीर्न मातर्नसहरू

हुर्न ्। तिर्नीहरूलाई अववश्वासी भतर्नतछ। धेरैजसो
अववश्वासीहरूले पैसामाथथ मात्रै ववश्वास गछि र्न ्; तिर्नीहरूले आफ्र्नै रुथचहरूलाई मात्रै प्राथर्मकिा

हदतछर्न ्, तिर्नीहरू भौतिकवादी हुतछर्न ्, र भौतिक सांसारमा मात्रै ववश्वास गछि र्न ्—तिर्नीहरूले जीवर्न
मत्ृ युको चक्रमा वा दे वीदे विा र भूिहरूका बारे मा बिाइर्ने कुर्नै पतर्न कुरामा ववश्वास गदै र्नर्न ्। म
यी मातर्नसहरूलाई अववश्वासीहरू भर्नी वगीकरर् गछुि, र पहहलो प्रकारका मातर्नसहरू तिर्नीहरू र्नै

हुर्न ्। दोस्रो प्रकारका मातर्नसहरूमा अववश्वासीहरू बाहे कका ववर्भतर्न ववश्वासका मातर्नसहरू पछि र्न ्।
मार्नवजातिमध्ये, म यी ववश्वासका मातर्नसहरूलाई ववर्भतर्न मुतय समूहमा ववभाजर्न गछुि: पहहलो

यहूदी, दोस्रो तयाथोर्लक, िेस्रो ख्रीन्ष्टयार्न, चौथो मुन्स्लम, र पाचौं बुद्ध धमि मातर्ने हुर्न ्; पािँच
प्रकारका मातर्नसहरू छर्न ्। यी ववश्वासका ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरू हुर्न ्। िेस्रो प्रकारमा
परमेश्वरमा ववश्वास गर्ने मातर्नसहरू पछि र्न ्, र तिमीहरू यसैमा पछौ। त्यस्िा ववश्वासीहरू आज

परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने मातर्नसहरू हुर्न ्। यी मातर्नसहरू दई
ु प्रकारमा ववभान्जि छर्न ्: परमेश्वरका
चुतर्नएका मातर्नसहरू, र सेवाकिािहरू। यी मुतय प्रकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा अलग गररएका छर्न ्।

िसथि, मार्नवका प्रकार र दजािलाई तिमीहरूले आफ्र्नो मर्नमा अब स्पष्ट रूपमा र्नै र्भतर्निा
छुट्याउर्न सतछौ, सतदै र्नौ ि? पहहलो प्रकारमा अववश्वासीहरू पछि र्न ्, र तिर्नीहरू को हुर्न ् भर्नेर मैले
भतर्नसकेँ । के आकाशको वद्
ृ ध मातर्नसमाथथ ववश्वास गर्ने मातर्नसहरूलाई अववश्वासीहरूका रूपमा
गतिी गररतछ? धेरैजसो अववश्वासीहरूले आकाशको वद्
ृ ध मातर्नसमा मात्रै ववश्वास गछि र्न ्; तिर्नीहरूले

बाली लगाउिँ दा र कटर्नी गदाि भरोसा गर्ने यस व्यन्तिले र्नै बिास, वषाि, चट्याङ्ग, र अतय कुरालाई
तर्नयतत्रर् गछि भतर्ने ववश्वास तिर्नीहरूको हुतछ—िैपतर्न जब परमेश्वरमाथथको ववश्वासको बारे मा
कुरा गररतछ, तिर्नीहरू उहािँमा ववश्वास गर्नि इछुक हुिँदैर्नर्न ्। के यसलाई ववश्वास हुर्नु भर्नेर भतर्न
सककतछ? त्यस्िा मातर्नसहरू अववश्वासीहरूमा पछि र्न ्। तिमीहरूले यो कुरा बझ्
ु यौ, होइर्न ि? यी
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वगिहरूमा र्नझुन्तकओ। दोस्रो प्रकारमा ववश्वासका मातर्नसहरू पछि र्न ्, र िेस्रो प्रकारका मातर्नसहरू

हाल परमेश्वरलाई पछ्याइरहे का मातर्नसहरू हुर्न ्। त्यसो भए मैले ककर्न सबै मार्नवलाई यी प्रकारमा
ववभान्जि गरेँ ि? (ककर्नभर्ने फरक-फरक प्रकारका मातर्नसहरूको अतत्य र गतिव्य पतर्न फरक-

फरक र्नै हुतछर्न ्।) यसको एउटा पक्ष यही हो। जब यी ववर्भतर्न जाि र प्रकारका मातर्नसहरू
आन्त्मक सांसारमा फकितछर्न ्, तिर्नीहरू प्रत्येक फरक-फरक स्थार्नमा जार्नेछर्न ् र जीवर्न र मत्ृ युको
चक्रको फरक-फरक तर्नयमको अधीर्नमा रहर्नेछर्न ,् त्यसैले मैले मार्नवलाई यी मुतय प्रकारहरूमा
ववभान्जि गरे को छु।

१.अववश्वासीहरूकोिीविरमत्ृ युकोचक्र
हामी अववश्वासीहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रबाट सुरु गरौं। मरे पतछ, व्यन्तिलाई आन्त्मक

सांसारको एक पररचरले लैजार्नेछ। वास्िवमा व्यन्तिको केलाई लथगतछ? व्यन्तिको दे हलाई होइर्न,

िर प्रार्लाई लथगतछ। जब व्यन्तिको प्रार्लाई लथगतछ, िब ऊ ववशेषिः भखिरै मरे का मातर्नसहरूका
प्रार्लाई र्लर्ने आन्त्मक सांसारको एउटा तर्नकायमा पग्ु छ। (र्नोट: मरे पतछ जोकोही व्यन्ति जार्ने

स्थार्न प्रार्को लाथग र्नौलो हुतछ।) जब तिर्नीहरूलाई यस स्थार्नमा लथगतछ, एक अथधकारीले सुरुमा
तिर्नीहरूको र्नाम, ठे गार्ना, उमेर, र तिर्नीहरूका सबै अर्नभ
ु वहरूको जािँच गरी पुन्ष्ट गछि । तिर्नीहरू

जीववि हुिँदा तिर्नीहरूले गरे को सबै कुरा पुस्िकमा लेखखएको हुतछ र िी सही छर्न ् कक छै र्नर्न ्
प्रमाखर्ि गररतछ। यी सबैलाई जािँथचएपतछ, उति व्यन्तिको जीवर्नभररको बार्नीबेहोरा र कायिहरूलाई
उसले दण्ड पाउर्नेछ कक मार्नवको रूपमा पुर्नजितम पाउर्नेछ भतर्ने कुरा तर्नधािररि गर्नि प्रयोग गररतछ,

र यो पहहलो चरर् हो। के यो पहहलो चरर् डरलाग्दो छ? यो त्यति डरलाग्दो छै र्न, ककर्नभर्ने भएको
के मात्रै हुतछ भर्ने व्यन्ति अिँध्यारो र अपररथचि स्थार्नमा आइपुगेको हुतछ।
दोस्रो चरर्मा, यहद यस व्यन्तिले आफ्र्नो जीवर्नकालमा धेरै खराब कुराहरू गरे को छ र धेरै
दष्ु ट कायिहरू गरे को छ भर्ने, उसलाई उसको तर्नराकरर्को लाथग दण्ड हदर्ने स्थार्नमा लथगर्नेछ। त्यो
खास गरी मातर्नसहरूलाई दण्ड हदर्नको लाथग र्नै प्रयोग गररर्ने स्थार्न हुर्नेछ। तिर्नीहरूलाई कसरी
दण्ड हदइतछ भतर्ने कुरा तिर्नीहरूले गरे का पापहरूका साथै मर्नुिभतदा पहहले तिर्नीहरूले कति वटा

दष्ु ट कुराहरू गरे का छर्न ् त्यसमा आधाररि हुतछ—यो दोस्रो चरर्मा आइपर्ने पहहलो पररन्स्थति यही
हो। मर्निभ
ु तदा पहहले गरे का खराब कुराहरू र दष्ु ट कायिहरूका कारर्, तिर्नीहरूको दण्डपतछ

तिर्नीहरूको पुर्नजितम हुिँदा—अथािि ् तिर्नीहरू फेरर भौतिक सांसारमा जतम हुिँदा—कतिपय मातर्नसहरू
मार्नव र्नै हुर्नेछर्न ् भर्ने, अरू पशु-प्रार्ी हुर्नेछर्न ्। भतर्नुको अथि, व्यन्ति आन्त्मक सांसारमा फकेपतछ,
तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूले गरे का दष्ु टिाको तर्नन्ति दण्ड हदइतछ; यसको साथै, तिर्नीहरूले गरे का दष्ु ट
कुराको कारर्, तिर्नीहरूको अको पुर्नजितममा, तिर्नीहरू सायद मार्नवको रूपमा होइर्न, बरु पशुप्रार्ीको रूपमा फकिर्नेछर्न ्। तिर्नीहरू बतर्ने पशु-प्रार्ीमा गाई, िोडा, सिँग
ु ुर र कुकुरहरू आहद पछि र्न ्।

कतिपय मातर्नसहरू चराचुरुङ्गी, वा हािँस वा पार्नी-हािँसको रूपमा जतमर्न सतछर्न ्…। तिर्नीहरू पशु-

प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम भएपतछ, जब तिर्नीहरू फेरर मछि र्न ्, तिर्नीहरू आन्त्मक सांसारमा फकिर्नेछर्न ्।

त्यहािँ, पहहले जस्िै, तिर्नीहरूको मत्ृ युभतदा पहहलेको तिर्नीहरूको बार्नीबेहोराको आधारमा, तिर्नीहरू
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मार्नवको रूपमा पुर्नजितम हुर्नेछर्न ् कक छै र्नर्न ् भतर्ने कुराको तर्नर्िय आन्त्मक सांसारले गर्नेछ। धेरैजसो
मातर्नसहरूले धेरै दष्ु ट कायि गछि र्न ्, र तिर्नीहरूको पाप अत्यतिै गतभीर हुतछर्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरू

सािदे खख बाह्र पटकसतम पश-ु प्रार्ीका रूपमा पर्न
ु जितम हुर्नप
ु छि । सािदे खख बाह्र पटकसतम—के त्यो
डरलाग्दो कुरा होइर्न र? (यो डरलाग्दो कुरा हो।) के कुराले तिमीहरूलाई भयभीि िुल्याउिँ छ?
व्यन्ति पशु-प्रार्ी बतर्नु—त्यो डरलाग्दो कुरा हो। अतर्न व्यन्तिको लाथग, पशु-प्रार्ी बतर्नुको सबैभतदा
पीडादायक कुरा के हो? कुर्नै भाषा र्नहुर्नु, साधारर् ववचारहरू मात्रै हुर्नु, पशु-प्रार्ीले गर्ने कुरा मात्रै
गर्नि र पशु-प्रार्ीले खार्ने कुरा मात्रै खार्न सतर्नु, पश-ु प्रार्ीको जस्िो सरल मर्नन्स्थति र शारीररक

हाउभाउ हुर्नु, सीधा भई हहिँ ड्र्न र्नसतर्नु, मार्नवसिँग सांचार गर्नि र्नसतर्नु, र मार्नवको कुर्नै बार्नीबेहोरा
वा कक्रयाकलापहरूको सतबतध पशु-प्रार्ीसिँग र्नहुर्ने िथ्य। यसको अथि, सबै कुराहरूमध्ये, पशु-प्रार्ी

बतर्ने कुराले चाहहिँ तिमीहरूलाई जीववि प्रार्ीहरूमा सबैभतदा र्नीच बर्नाउिँ छ र यसमा मार्नव हुर्नुमा
भतदा धेरै दःु खकष्ट सहर्नुपछि । धेरै दष्ु ट काम र ठूला पापहरू गरे का मातर्नसहरूलाई हदइर्ने आन्त्मक

सांसारको दण्डको एउटा पक्ष यही हो। जब तिर्नीहरूको दण्डको गतभीरिाको कुरा आउिँ छ, तिर्नीहरू

कस्िो प्रकारको पशु-प्रार्ी बतछर्न ् भतर्ने आधारमा तर्नर्िय हुतछ। उदाहरर्को लाथग, के सुिँगुर बतर्नु
कुकुर बतर्नुभतदा उत्तम हो? के सुिँगुर कुकुरभतदा उत्तम िररकाले न्जउिँ छ कक खराब िररकाले? खराब
िररकाले, होइर्न र? यहद मातर्नसहरू गाई वा िोडा बतछर्न ् भर्ने, तिर्नीहरू सुिँगुरभतदा उत्तम िररकाले

न्जउर्नेछर्न ् कक खराब िररकाले न्जउर्नेछर्न ्? (उत्तम िररकाले।) के व्यन्ति बबरालोको रूपमा पर्न
ु जितम
भयो भर्ने उसलाई अझ बढी सहज हुर्नेछ? ऊ जे भए पतर्न पशु र्नै हुर्नेछ, र बबरालो हुर्नु गाई वा
िोडा हुर्नुभतदा तर्नकै सहज हुर्नेछ, ककर्नभर्ने बबरालोहरूले आफ्र्नो धेरैजसो समय आर्नतदसाथ तर्नदाएर

र्नै बबिाउर्न पाउिँ छर्न ्। गाई वा िोडा हुर्नु अझै बढी कहठर्न हुतछ। त्यसकारर्, यहद व्यन्ति गाई वा
िोडाको रूपमा पर्न
ु जितम हुतछ भर्ने, तिर्नीहरूले कहठर्न पररश्रम गर्निुपछि —जर्न
ु कडा दण्डसरह हो।

कुकुर बतर्नु गाई वा िोडाभतदा अर्लक उत्तम हो, ककर्नभर्ने मार्लकसिँग कुकुरको र्नन्जकको सतबतध
हुतछ। कतिपय कुकुरहरूले धेरै वषि पाल्िु कुकुरको रूपमा बसेपतछ, तिर्नीहरूका मार्लकले भतर्ने
धेरै कुरा बुझ्र्न सतछर्न ्। कहहलेकहीँ, कुकुरले यसको मार्लकको मर्नन्स्थति र मापदण्डहरूलाई

अपर्नाउर्न सतछ र मार्लकले कुकुरलाई राम्रो व्यवहार गछि , र कुकुरले राम्रो खार्न र वपउर्न पाउिँ छ,
र पीडामा हुिँदा यसले हे रचाह पाउिँ छ। त्यसो भए, के कुकुरले खश
ु ी जीवर्नको आर्नतद र्लिँ दैर्न र?
िसथि, कुकुर बतर्नु गाई वा िोडा बतर्नुभतदा उत्तम कुरा हो। यस हकमा, व्यन्तिको दण्डको

गतभीरिाले र्नै व्यन्ति कति पटक पशु-प्रार्ीको रूपमा, साथै कुर्न प्रकारको पशु-प्रार्ीको रूपमा
पुर्नजितम हुतछ भतर्ने कुरालाई तर्नधािररि गछि ।
तिर्नीहरूले आफू जीववि हुिँदा धेरै पाप गरे का हुर्नाले, कतिपय मातर्नसहरूलाई सािदे खख बाह्र
जीवर्नसतम पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम गराएर दण्ड हदइतछ। पयािप्िपटक दण्ड पाइसकेर,
आन्त्मक सांसारमा फकेपतछ, तिर्नीहरूलाई अको ठाउिँ अथािि ् ववर्भतर्न प्रार्लाई पहहले र्नै दण्ड

हदइसककएको र मार्नवको रूपमा पुर्नजितम हुर्नको लाथग ियार गररिँदै गररएका प्रार्हरू भएको
स्थार्नमा लथगतछ। यस स्थार्नमा, हरे क प्रार्लाई तिर्नीहरू कुर्न प्रकारको पररवारमा जतम र्लर्नेछर्न ्,
तिर्नीहरूको पर्न
ु जितम भएपतछ तिर्नीहरूले कस्िो प्रकारको भर्ू मका तर्नवािह गर्नेछर्न ्, आहद इत्याहद
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कुराहरूअर्नुसार वगीकरर् गररतछ। उदाहरर्को लाथग, कतिपय मातर्नसहरू यस सांसारमा आएपतछ

गायक बतछर्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरूलाई गायकहरूको बीचमा राखखतछ; कतिपय मातर्नसहरू सांसारमा
आएपतछ व्यापारी बतछर्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरूलाई व्यापारीहरूको वगिमा राखखतछ; अतर्न यहद कुर्नै

व्यन्ति मार्नव बर्नेपतछ वैज्ञातर्नक शोधकिाि बतछ भर्ने, उसलाई वैज्ञातर्नक शोधकिािहरूको बीचमा
राखखतछ। तिर्नीहरूलाई वगीकरर् गररएपतछ, प्रत्येकलाई आज मातर्नसहरूले इमेल पठाएजस्िै गरी

फरक-फरक समय र िोककएको र्मतिमा पठाइतछ। यसमा जीवर्न र मत्ृ युको एउटा चक्र पूरा हुर्नेछ।
त्यो व्यन्ति आन्त्मक सांसारमा आइपग
ु ेको समयदे खख तिर्नीहरूको दण्डको अतत्यसतम, वा तिर्नीहरू
धेरैपटक पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम भएर मार्नवको रूपमा पुर्नजितम हुर्न ियार भइजेलसतममा,
यो प्रकक्रया पूरा हुतछ।

दण्ड पाइसकेका र पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम र्नभएका मातर्नसहरूको हकमा, के तिर्नीहरूलाई

मार्नवको रूपमा पुर्नजितम गराउर्नको लाथग िुरुतिै भौतिक सांसारमा पठाइर्नेछ? वा, तिर्नीहरू
मार्नवको बीचमा आइपुग्र्न कति समय लाग्र्नेछ? यो कति पटक हुर्न सतछ? यसका लौककक
सीमाहरू छर्न ्। आन्त्मक सांसारमा हुर्ने सबै कुरा तर्नन्श्चि लौककक सीमा र तर्नयमहरूको अधीर्नमा
हुतछर्न ्—जसको बारे मा मैले अङ्कमा व्यातया गरेँ भर्ने, तिमीहरूले बुझ्र्नेछौ। छोटो समय अवथधमा
पुर्नजितम हुर्नेहरूको हकमा भतदा, जब तिर्नीहरू मछि र्न ्, मार्नवको रूपमा पुर्नजितम हुर्नको लाथग
तिर्नीहरूका तर्नन्ति पहहले र्नै ियारी गररसककएको हुतछ। यसो हुर्नसतर्ने सबैभतदा छोटो समय
भर्नेको िीर्न हदर्न हो। कतिपय मातर्नसहरूको लाथग, िीर्न महहर्ना लाग्छ, कतिपयलाई िीर्न वषि

लाग्छ, कतिलाई िीस वषि लाग्छ, कतिलाई िीर्न सय वषि लाग्छ, अतर्न अरूलाई एवां ररिले हुिँदै
हुतछ। त्यसकारर्, यी लौककक तर्नयमहरूका बारे मा के भतर्न सककतछ, र तिर्नका सििहरू के हुर्न ्?
िी भौतिक सांसार, अथािि ्, मार्नव सांसारलाई प्रार्बाट के चाहहतछ त्यसमा, र यो प्रार्ले यस

सांसारमा खेल्र्नुपर्ने भूर्मकामा आधाररि हुतछर्न ्। जब मातर्नसहरू साधारर् मार्नवको रूपमा पुर्नजितम
हुतछर्न ्, तिर्नीहरूमध्ये धेरैजसो मातर्नसहरू िुरुतिै पुर्नजितम भइहाल्छर्न ्, ककर्नभर्ने मार्नव सांसारलाई

त्यस्िा साधारर् मातर्नसहरूको ित्काल खािँचो हुतछ—त्यसकारर्, िीर्न हदर्नपतछ, तिर्नीहरूलाई
तिर्नीहरू मर्नुिभतदा पहहलेको तिर्नीहरूको पररवारभतदा पूर्ि रूपमा फरक पररवारमा फेरर पठाइतछ।
िैपतर्न, यो सांसारमा ववशेष भर्ू मका तर्नवािह गर्ने कतिपय मातर्नसहरू पतर्न हुतछर्न ्। “ववशेष” को अथि
मातर्नसको सांसारमा यी मातर्नसहरूको त्यति ठूलो सांतयामा माग हुिँदैर्न; यस्िो भूर्मका तर्नवािह गर्निको

लाथग त्यति धेरै मातर्नसहरूको आवश्यकिा हुिँदैर्न, त्यसकारर् यसको लाथग िीर्न सय वषि लाग्र्न
सतछ। अको शब्दमा भतदा, यो प्रार् हरे क िीर्न सय वषि वा हरे क िीर्न हजार वषि मा मात्रै आउर्नेछ।
ककर्न यस्िो हुतछ ि? ककर्नभर्ने िीर्न सय वा िीर्न हजार वषिमा मातर्नसको सांसारमा त्यस्िो
भूर्मकाको आवश्यकिा हुिँदैर्न, त्यसकारर् तिर्नीहरूलाई आन्त्मक सांसारमा किै राखखतछ। उदाहरर्को
लाथग कतफ्युर्सयसलाई र्लऊिँ: परतपरागि थचतर्नयािँ सांस्कृतिमा उर्नले ठूलो प्रभाव पारे का थथए, र

तिर्नको आगमर्नले त्यस समयका मातर्नसहरूको परतपरा, ज्ञार्न, सांस्कृति, र ववचारधारालाई गहर्न

रूपमा प्रभाव पारे को थथयो। िैपतर्न, हरे क युगमा यस्िो व्यन्तिको आवश्यकिा हुिँदैर्न, त्यसकारर्
पर्न
ु जितम हुर्नको लाथग िीर्न सय वा िीर्न हजार वषि प्रिीक्षा गदै उर्नी आन्त्मक सांसारमा र्नै रहर्नु
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परे को थथयो। मातर्नसको सांसारलाई यस्िो व्यन्तिको खािँचो र्नपर्ने हुिँदा, उर्नले केही र्नगरी प्रिीक्षा
गर्नुि परे को थथयो, ककर्नभर्ने उर्नको जस्िो भूर्मका तर्नकै कम छर्न ्, र उर्नले गर्नुिपर्ने कुरा थोरै छ।
िसथि, मातर्नसको सांसारलाई उर्नको आवश्यकिा परे पतछ उर्नलाई पठाउर्नको लाथग धेरैजसो समय

उर्नलाई केही र्नगराईकर्न आन्त्मक सांसारमा किै रातर्नु परे को थथयो। धेरैजसो मातर्नसहरू कतिपटक
पुर्नजितम हुतछर्न ् भतर्नेबारे मा रहे का आन्त्मक क्षेत्रका लौककक तर्नयमहरू तयर्नै हुर्न ्। मातर्नसहरू
साधारर् भए पतर्न वा ववशेष भए पतर्न, तिर्नीहरूको पर्न
ु जितमलाई र्मलाउर्नको लाथग आन्त्मक

सांसारसिँग उथचि तर्नयम र सही अभ्यासहरू छर्न ्, र यी तर्नयम र अभ्यासहरू परमेश्वरले र्नै
पठाउर्नुभएको हो, आन्त्मक सांसारको कुर्नै पररचर वा सत्वले यसको तर्नर्िय गर्ने वा तर्नयतत्रर् गर्ने
कायि गदै र्न। तिमीहरूले अब यो कुरा बुझ्यौ, होइर्न ि?

कुर्नै पतर्न प्रार्को लाथग, यसको पुर्नजितम, यस जीवर्नमा यसको भूर्मका के हो, यो कुर्न

पररवारमा जतमतछ, र यसको जीवर्न कस्िो हुतछ भतर्ने कुराहरू प्रार्को अतिल्लो जीवर्नकालसिँग
सतबन्तधि हुतछ। मातर्नसको सांसारमा सबै प्रकारका मातर्नसहरू आउिँ छर्न ्, र तिर्नीहरूले गर्ने
कामजस्िै तिर्नीहरूले खेल्र्ने भूर्मका फरक-फरक हुतछर्न ्। अतर्न यी काम के-के हुर्न ् ि? कतिपय
मातर्नसहरू ऋर् तिर्नि आउिँ छर्न ्: यहद तिर्नीहरूको पहहलेको जीवर्नमा तिर्नीहरूले अरूलाई धेरै पैसा

तिर्नुि थथयो भर्ने, तिर्नीहरू यो जीवर्नमा िी कजाि तिर्नि आउिँ छर्न ्। यसबीच, कतिपय मातर्नसहरू ऋर्

उठाउर्न आएका हुतछर्न ्: तिर्नीहरूको पहहलेको जीवर्नमा तिर्नीहरूबाट धेरै कुरा र धेरै पैसा ठगी गरी
र्लइएको हुतछ; पररर्ामस्वरूप, तिर्नीहरू आन्त्मक सांसारमा आएपतछ, यसले तिर्नीहरूलाई तयाय
हदतछ र तिर्नीहरूलाई यस जीवर्नमा तिर्नीहरूको कजाि उठाउर्न हदतछ। कतिपय मातर्नसहरू

कृिज्ञिाको कजाि तिर्नि आएका हुतछर्न ्: पहहलेको जीवर्नकालमा—अथािि ्, तिर्नीहरूको पहहलेको
पर्न
ु जितममा—कुर्नै व्यन्ति तिर्नीहरूप्रति दयालु रहे को थथयो, र यो जीवर्नमा पर्न
ु जितम हुर्ने ठूलो

अवसर हदइएको हुर्नाले, तिर्नीहरू कृिज्ञिाका िी कजाि तिर्नि फेरर जतमतछर्न ्। यसबीच, अरू यस
जीवर्नमा कसैको जीवर्न र्लर्न पर्न
ु जितम भएका हुतछर्न ्। अतर्न तिर्नीहरूले कसको जीवर्न र्लतछर्न ्
ि? तिर्नीहरूले अतिल्लो जीवर्नमा आफूलाई मार्ने मातर्नसहरूको जीवर्न र्लतछर्न ्। समग्रमा, हरे क

व्यन्तिको वििमार्न जीवर्नको तिर्नीहरूको अतिल्लो जीवर्नकालसिँग गहर्न सतबतध हुतछ; यो सतबतध
अलग्याउर्न र्नसककर्ने हुतछ। भतर्नुको अथि, हरे क व्यन्तिको वििमार्न जीवर्नलाई अतिल्लो जीवर्नले
ठूलो प्रभाव पारे को हुतछ। उदाहरर्को लाथग, मार्नौं मर्नुिभतदा पहहले झाङ्गले लीलाई ठूलो रकम
ठगी गर्यो। त्यसो भए, के झाङ्ग लीप्रति ऋर्ी भएको हुतछ? ऊ ऋर्ी भएको हुतछ, त्यसकारर्
लीले झाङ्गबाट आफ्र्नो कजाि उठाउर्नु उथचि र्नै हुतछ। पररर्ामस्वरूप, तिर्नीहरू मरे पतछ, तिर्नीहरूको
बीचमा चत
ु िा गररर्नप
ु र्ने कजाि हुतछ। जब तिर्नीहरूको पर्न
ु जितम हुतछ र झाङ्ग मार्नव बतछ, लीले

कसरी ऊबाट कजाि सङ्कलर्न गछि ि? एउटा िररका भर्नेको झाङ्गको छोरा भएर जतमर्नु हो;

झाङ्गले ठूलो रकम कमाउिँ छ, जुर्न लीले उडाउिँ छ। झाङ्गले जति र्नै धेरै रकम कमाए पतर्न, उसको
छोरा लीले यसलाई उडाइहदतछ। झाङ्गले जति र्नै धेरै कमाए पतर्न, कहहल्यै पयािप्ि हुिँदैर्न; र
यसबीच, सधैँ र्नै उसको छोराले कुर्नै कारर्वश ववर्भतर्न िररकाले आफ्र्नो बुबाको रकम खचि गर्नि

पग्ु छ। झाङ्ग छतक पदै सोछर्न ्, “यो मेरो छोराले ककर्न सधैँ यति दभ
ु ािग्य तर्नतत्याउिँ छ? ककर्न
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अरूका छोराचाहहां राम्रो बार्नीबेहोरा भएका छर्न ्? ककर्न मेरो छोराको कुर्नै लक्ष्य छै र्न, ककर्न ऊ बेकामे

छ र उसले कुर्नै रकम कमाउर्न सतदै र्न, र मैले ककर्न सधैँ उसलाई सहयोग गर्नुिपछि ? मैले र्नै

उसलाई सहयोग गर्निप
ु र्ने भएकोले, म गर्नेछु—िर ककर्न मैले जति र्नै धेरै पैसा हदए पतर्न, उसलाई
सधैँ अझै बढी चाहहतछ? ककर्न उसले इमार्नदार रूपमा काम गर्नि सतदै र्न, बरु अल्लारे भएर हहिँ ड्र्ने,
खार्ने, वपउर्ने, केटी िुमाउर्ने, र बाजी लगाउर्नेजस्िा कुराहरू गछि ? आखखर के भइरहे को छ?”

त्यसपतछ झाङ्गले केही समय सोछ, “सायद मैले अतिल्लो जीवर्नकालमा उसको ऋर् खाएको
छु। ठीकै छ, म यो कजाि तिर्नेछु! मैले परू ा र्नतिरे सतम यो कायि रोककर्नेछैर्न!” त्यो हदर्न आउर्न

सतछ जुर्न हदर्न लीले आफ्र्नो ऋर् पूरै उठाइसतछ, र ऊ चालीस वा पचासको दशकमा हुिँदा, ऊ
अचार्नक आफ्र्नो चेिर्नामा फककितछ र महसुस गछि , “मैले मेरो जीवर्नको अतिल्लो आधा भागमा
मैले एउटै राम्रो काम गरे को छै र्न रहे छु! मेरो बुबाले कमाएको सबै पैसा मैले उडाएको छु, त्यसकारर्
म असल व्यन्ति हुर्न सुरु गर्नुिपछि ! म आफैलाई दहह्रलो बर्नाउर्नेछु; म इमार्नदार र उथचि रूपमा

न्जउर्ने व्यन्ति बतर्नेछु, र म मेरो बुबालाई फेरर कहहल्यै पतर्न दःु खी िुल्याउर्नेछैर्न!” उसले ककर्न

यस्िो ववचार गछि ? ऊ ककर्न अचार्नक असल व्यन्तिमा पररवििर्न हुतछ? के यसको कुर्नै कारर्
छ? कारर् के हो? (ककर्नभर्ने लीले आफ्र्नो ऋर् उठाइसकेको छ; झाङ्गले आफ्र्नो ऋर् तिररसकेको
छ।) यसमा, कारर् र प्रभाव छ। यो कथा तिर्नीहरूको हालको जीवर्नकालभतदा धेरै पहहले सुरु

भएको हो; तिर्नीहरूको ववगिको जीवर्नको यो कथालाई वििमार्नमा ल्याइएको हुतछ, र कसैले पतर्न
अको व्यन्तिलाई दोष हदर्न सतदै र्न। झाङ्गले आफ्र्नो छोरालाई जे र्सकाए पतर्न, उसको छोराले
कहहल्यै पतर्न सुर्नेर्न र्न ि कुर्नै मेहर्नि र्नै गर्यो। ऋर् तिररएको हदर्नमा, उसको छोरालाई र्सकाउर्नुपर्ने

कुर्नै आवश्यकिा परे र्न—उसले प्राकृतिक रूपमै बुझ्यो। यो एउटा सरल उदाहरर् हो। के त्यस्िा धेरै
उदाहरर्हरू छर्न ् ि? (हो, छर्न ्।) यसले मातर्नसहरूलाई के बिाउिँ छ? (तिर्नीहरू असल हुर्नप
ु छि र
दष्ु ट कायि गर्नुि हुिँदैर्न।) तिर्नीहरूले कुर्नै दष्ु ट काम गर्नुि हुिँदैर्न, र तिर्नीहरूको गलि कायिको तर्नन्ति

दण्ड हदइर्नेछ! धेरै अववश्वासीहरूले त्यस्िा धेरै दष्ु ट कायि गछि र्न ्, र तिर्नीहरूका गलि कायिको

तर्नन्ति दण्ड हदइतछ, होइर्न र? िैपतर्न, के त्यस्िो दण्ड स्वेछाचारी हुतछ ि? हरे क कायिको लाथग,

पष्ृ ठभूर्म हुतछ र यसको दण्डको पछाडड एउटा कारर् हुतछ। के िैँले कसैलाई रकम ठगेपतछ ििँलाई
केही पतर्न हुर्नेछैर्न भतर्ने ििँलाई लाग्छ? के ििँलाई त्यो रकम ठगेपतछ, िैँले कुर्नै पतर्न पररर्ामहरूको
सामर्ना गर्नुिपदै र्न भतर्ने लाग्छ? त्यस्िो हुर्नु ि असतभव र्नै हुर्नेछ; अवश्य र्नै त्यसका पररर्ामहरू
हुर्नेछर्न ्! तिर्नीहरू जो भए पतर्न वा तिर्नीहरूले परमेश्वर हुर्नुहुतछ भतर्ने ववश्वास गरे पतर्न र्नगरे

पतर्न, सबै व्यन्ति आफ्र्नो व्यवहारको तर्नन्ति न्जतमेवार हुर्नुपछि र तिर्नीहरूले आफ्र्ना कायिहरूका
पररर्ामहरू भोग्र्नुपछि । यस सरल उदाहरर्को ववषयमा—झाङ्गलाई दण्ड हदइएको, र लीको कजाि
चुतिा गररएको ववषयमा—के यो कुरा उथचि छै र्न र? जब मातर्नसहरूले त्यस्िा कायिहरू गछि र्न ्,

आउर्ने पररर्ाम यस्िै हुतछ। यो आन्त्मक सांसारको प्रशासर्न कायिबाट अलग गर्नि र्नसककर्ने कुरा
हो। तिर्नीहरू अववश्वासी भएको बावजूद पतर्न, परमेश्वरमा ववश्वास र्नगर्ने मातर्नसहरूको अन्स्ित्व
यी स्वगीय आदे श र उदीहरूको अधीर्नमा हुतछ। िी आदे श र उदीबाट कोही पतर्न उतकर्न सतदै र्न,
र यो यथाथिबाट कोही पतर्न जोथगर्न सतदै र्न।
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ववश्वास र्नभएका मातर्नसहरूले प्रायजसो मार्नवले दे तर्न सतर्ने सबै कुरा अन्स्ित्वमा छर्न ्, िर

दे तर्न र्नसककर्ने सबै कुरा, वा मातर्नसहरूबाट अत्यतिै टाढा रहे का कुराहरू अन्स्ित्वमा छै र्नर्न ् भतर्ने
ववश्वास गछि र्न ्। तिर्नीहरू “जीवर्न र मत्ृ यक
ु ो चक्र” छै र्न र कुर्नै “दण्ड” छै र्न भर्नेर ववश्वास गर्नि

रुचाउिँ छर्न ्; यसथि, तिर्नीहरूले कुर्नै पछुिो र्नगरीकर्न पाप गछि र्न ् र दष्ु ट कायि गछि र्न ्। त्यसपतछ,
तिर्नीहरू दन्ण्डि हुतछर्न ्, वा पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम र्लतछर्न ्। अववश्वासीहरूका बीचमा रहे का
ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरूमध्ये धेरैजसो यही दष्ु चक्रमा पछि र्न ्। ककर्नभर्ने तिर्नीहरूलाई सबै जीववि
प्रार्ीप्रतिको प्रशासर्नमा आन्त्मक सांसार अत्यतिै कठोर छ भतर्ने थाहा हुिँदैर्न। िैँले ववश्वास गरे
पतर्न र्नगरे पतर्न यो िथ्य अन्स्ित्वमा छ, ककर्नभर्ने परमेश्वरले आफ्र्नो आिँखाले अवलोकर्न गर्नुिहुर्ने

क्षेत्रबाट कुर्नै व्यन्ति वा वस्िु उतकर्न सतदै र्न, र उहािँका स्वगीय आदे श र उदीहरूका तर्नयम र
सीर्मििाहरूबाट कुर्नै व्यन्ति वा वस्िु उतकर्न सतदै र्न। िसथि, यो सरल उदाहरर्ले सबैलाई के

कुरा बिाउिँ छ भर्ने, िैँले परमेश्वरमा ववश्वास गरे पतर्न र्नगरे पतर्न, पाप गर्नुि र दष्ु ट कायि गर्नुि
अस्वीकायि छ, र सबै कामका पररर्ामहरू हुतछर्न ्। अको व्यन्तिबाट पैसा ठगी गर्ने कुर्नै व्यन्तिको
लाथग, त्यस्िो दण्ड उथचि र्नै हुतछ। आम रूपमा दे खखर्ने यस्िो व्यवहारलाई आन्त्मक सांसारमा

दन्ण्डि गररतछ, र त्यस्िो दण्ड परमेश्वरका आदे श र स्वगीय उदीद्वारा हदइतछ। त्यसकारर्,
गतभीर अपराधी र दष्ु ट व्यवहारको तर्नन्ति—बलात्कार र लुटपाट गर्ने, ठगी र छल गर्ने, चोरी र
डकैिी गर्ने, हत्या र आगजर्नी गर्ने, आहद इत्याहद—ववर्भतर्न हदको गतभीरिासहहिको ववर्भतर्न
ककर्समको दण्ड हुतछ। ववर्भतर्न हदको गतभीरिासहहिका यी दण्डहरूमा के-के पछि र्न ् ि? िीमध्ये
कतिमा समयको प्रयोग गरी गतभीरिाको स्िर िय गररतछ, कतिमा भर्ने ववर्भतर्न ववथधहरूद्वारा

त्यसो गररतछ; अझै अरूहरूमा मातर्नसहरू पुर्नजितम हुिँदा कहािँ जातछर्न ् त्यसलाई तर्नधािरर् गरे र
त्यसो गररतछ। उदाहरर्को लाथग, कतिपय मातर्नसहरू फोहोरी बोल्र्ने हुतछर्न ्। “फोहोरी बोल्र्ने” ले
केलाई जर्नाउिँ छ? यसको अथि अरूसिँग बोल्दा बारतबार मर्नपरी भतर्ने र अरूलाई सराप्र्ने द्वेषपूर्ि

भाषाको प्रयोग गर्ने भतर्ने हुतछ। फोहोरी भाषाले केलाई जर्नाउिँ छ? त्यस व्यन्तिसिँग दभ
ु ािवर्नापूर्ि
हृदय छ भतर्ने यसले सङ्केि हदतछ। अरूलाई सराप हदर्ने फोहोरी भाषा त्यस्िा मातर्नसहरूको
मुखबाट र्नै प्राय तर्नस्कतछ, र त्यस्िो फोहोरी भाषाले गतभीर पररर्ामहरू ल्याउिँ छ। यी मातर्नसहरू

मरे र उथचि दण्ड पाएपतछ, तिर्नीहरू गिँग
ू ो भएर जतमर्न सतछर्न ्। कतिपय मातर्नसहरू न्जउिँ दो हुिँदा
अत्यतिै कुहटल हुतछर्न ्; तिर्नीहरूले प्राय अरूबाट फाइदा लुट्छर्न ्, तिर्नीहरूका युन्तिहरू खास रूपमा
योजर्नाबद्ध हुतछर्न ्, र तिर्नीहरूले अरूलाई धेरै हातर्न गछि र्न ्। जब तिर्नीहरूको पुर्नजितम हुतछ, िब
तिर्नीहरू अधिबुद्थध वा मार्नर्सक रूपमा अशति भई जतमर्न सतछर्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले
प्रायजसो अरूको व्यन्तिगि मामलामा हाि हाल्छर्न ्; तिर्नीहरूका आिँखाले र्नदे तर्नु पर्ने धेरै कुरा
दे तछर्न ्, र तिर्नीहरूले र्नजातर्नु पर्ने धेरै कुरा जातदछर्न ्। पररर्ामस्वरूप, जब तिर्नीहरूको पुर्नजितम

हुतछ, तिर्नीहरू अतधा हुर्न सतछर्न ्। कतिपय मातर्नसहरू जीववि हुिँदा हािखुट्टा चलाउर्न अत्यतिै
चिरु हुतछर्न ्; तिर्नीहरूले प्रायजसो झगडा गछि र्न ् र धेरै दष्ु ट कायि गछि र्न ्। यही कारर्ले गदाि,
तिर्नीहरू अपाङ्ग, लङ्गडो, वा हाि र्नभएको व्यन्तिको रूपमा पुर्नजितम हुर्न सतछर्न ्; अतयथा
तिर्नीहरू कुप्रो वा िािँटी बाङ्थगएको व्यन्तिको रूपमा जतमर्न सतछर्न ्, एक हािले हहिँड्र्ने, एउटा
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खुट्टा अकोभतदा छोटो भएको, र यस्िै अतय रूपमा जतमर्न सतछर्न ्। तयर्नमा, तिर्नीहरूलाई जीववि
हुिँदा तिर्नीहरूले गरे का दष्ु ट कामको स्िरको आधारमा ववर्भतर्न दण्डहरू प्रदार्न गररएको हुतछ।
तिमीहरूलाई कतिपय मातर्नसहरूको दृन्ष्ट ककर्न धीमा हुतछ भतर्ने लाग्छ? के त्यस्िा धेरै मातर्नसहरू
छर्न ्? आजभोर्ल यस्िा मातर्नसहरू धेरै र्नै छर्न ्। कतिपय मातर्नसहरूले तिर्नीहरूको ववगिको जीवर्नमा

आफ्र्नो आिँखाको धेरै प्रयोग गरे का र धेरै खराब काम गरे काले तिर्नीहरूको दृन्ष्ट धीमा हुतछ,
त्यसले गदाि तिर्नीहरू धीमा दृन्ष्टको समस्यासहहि जतमे , र गतभीर अवस्थाहरूमा, तिर्नीहरू
अतधोसमेि भएर जतमे। यो दण्ड हो! कतिपय मातर्नसहरू मर्निभ
ु तदा पहहले अरूसिँग राम्ररी र्मलेर

बस्छर्न ्; तिर्नीहरूले आफ्र्ना आफति, इष्टर्मत्र, सहकमी, वा तिर्नीहरूसिँग सतबन्तधि अरू
मातर्नसहरूका तर्नन्ति धेरै असल कायि गछि र्न ्। तिर्नीहरूले अरूका लाथग परोपकार र हे रचाह प्रदार्न

गछि र्न ्, वा तिर्नीहरूलाई आथथिक रूपमा सहायिा गछि र्न ्, अतर्न मातर्नसहरूले तिर्नीहरूलाई आदरको

साथ हे छिर्न ्। जब त्यस्िा मातर्नसहरू आन्त्मक सांसारमा फकितछर्न ्, तिर्नीहरूलाई दण्ड हदइिँदैर्न। एक
अववश्वासीलाई कुर्नै पतर्न ककर्समले दण्ड र्नहदर्नुको अथि तिर्नीहरू अत्यतिै असल व्यन्ति थथए भतर्ने

हुतछ। परमेश्वरको अन्स्ित्वमा ववश्वास गर्नुिको सट्टा, तिर्नीहरूले आकाशको वद्
ृ ध मातर्नसमा मात्रै
ववश्वास गरे । त्यस्िो व्यन्तिले तिर्नीहरूभतदा माथथ एउटा आत्मा छ जसले तिर्नीहरूले गर्ने हरे क
कुरा हे छि भतर्ने मात्रै ववश्वास गछि —यो व्यन्तिले ववश्वास गर्ने भर्नेको यति मात्रै हो। यसको पररर्ाम
के हुतछ भर्ने यो व्यन्तिको व्यवहार तर्नकै राम्रो हुतछ। त्यस्िा मातर्नसहरू दयालु हृदय भएको र
परोपकारी हुतछर्न ्, र जब तिर्नीहरू अन्तिममा आन्त्मक सांसारमा फकितछर्न ्, यसले तिर्नीहरूलाई

अत्यतिै राम्रो व्यवहार गर्नेछ, र तिर्नीहरूको चािँडै र्नै पुर्नजितम हुर्नेछ। जब तिर्नीहरू फेरर जतमतछर्न ्,
तिर्नीहरू कस्िो प्रकारको पररवारमा आइपुग्र्नेछर्न ्? त्यस्िा पररवार धर्नी र्नभए पतर्न, तिर्नीहरूको
पररवारका सदस्यहरूमा सद्भाव हुर्ने हुिँदा तिर्नीहरू कुर्नै पतर्न हातर्नबाट मत
ु ि हुतछर्न ्; त्यहािँ, पर्न
ु जितम
भएका यी मातर्नसहरूले सुरक्षक्षि, खुशीका हदर्नहरू बबिाउिँ छर्न ्, र हरे क व्यन्तिले आर्नन्तदि भएर

असल जीवर्न न्जउर्नेछ। जब यी मातर्नसहरू वयस्क हुतछर्न ्, तिर्नीहरूको पररवार ठूलो, सांयुति
पररवार हुर्नेछ, तिर्नीहरूका छोराछोरी प्रतिभावार्न ् हुर्नेछर्न ्, तिर्नीहरूले सफलिा पाउर्नेछर्न ्, अतर्न
तिर्नीहरूको पररवारले राम्रो सौभाग्यको आर्नतद र्लर्नेछर्न ्—र त्यस्िो पररर्ाम यी मातर्नसहरूको

ववगिको जीवर्नसिँग पर्
ू ि रूपमा सतबन्तधि हुतछ। अथािि ्, मातर्नसहरू मरे र तिर्नीहरूको पर्न
ु जितम
भएपतछ तिर्नीहरू कहािँ जातछर्न ्, तिर्नीहरू पुरुष बतछर्न ् कक महहला बतछर्न ्, तिर्नीहरूको र्मसर्न के

हो, जीवर्नमा तिर्नीहरूले के भोग्र्नेछर्न ्, तिर्नीहरूले के-कस्िा प्रतिरोधहरूको सामर्ना गर्नेछर्न ्,

तिर्नीहरूले कस्िा आर्शष ् पाउर्नेछर्न ्, तिर्नीहरूले कसलाई भेट्र्नेछर्न ्, र तिर्नीहरूलाई के हुर्नेछ—कसैले
पतर्न यी कुराहरूको पव
ू ािर्नम
ु ार्न गर्नि, िीबाट जोथगर्न, वा िीबाट लत
ु र्न सतदै र्न। भतर्नुको अथि, िेरो
जीवर्नको िय गररएपतछ, ििँलाई जेसुकै भए पतर्न—िैँले यसबाट जोथगर्न जे-जसरी प्रयास गरे पतर्न,

र जुर्नसुकै माध्यमको प्रयोग गरे पतर्न—परमेश्वरले आन्त्मक सांसारमा िेरो लाथग िय गर्नुिभएको
जीवर्नको मागिलाई िैँले कुर्नै पतर्न हालिमा उल्लङ्िर्न गर्नि सतदै र्नस ्। ककर्नभर्ने जब िेरो पुर्नजितम

हुतछ, िेरो जीवर्नको भवविव्य पहहले र्नै िोककएको हुतछ। चाहे यो असल होस ् वा खराब, सबैले
यसको सामर्ना गर्निप
ु छि र अति बहढरहर्नुपछि । यो यस्िो कुरा हो जसबाट यस सांसारमा बस्र्ने कोही
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पतर्न जोथगर्न सतदै र्न, र यतिको यथाथि कुरा अरू केही पतर्न छै र्न। मैले भतदै आएको कुरा तिमीहरू
सबैले बुझेका छौ, होइर्न ि?

यी कुराहरूलाई बखु झसकेपतछ, के तिमीहरूले अहहले अववश्वासीहरूको जीवर्न र मत्ृ यक
ु ो चक्रमा

परमेश्वरको अत्यतिै सटीक र कहठर्न जािँच र प्रशासर्नको कायि समावेश हुतछ भतर्ने दे तयौ? पहहलो,
उहािँले आन्त्मक क्षेत्रमा ववर्भतर्न स्वगीय उदीहरू, आदे शहरू, र प्रर्ालीहरूको स्थापर्ना गर्नुिभएको
छ, र तयर्नको िोषर्ा भइसकेपतछ, तिर्नलाई परमेश्वरले िय गर्नुिभएअर्नुसार र्नै आन्त्मक सांसारका

ववर्भतर्न आथधकाररक पदहरूमा भएका प्रार्ीहरूले कठोर रूपमा पालर्न गछि र्न ्, र कसैले पतर्न

तिर्नलाई उल्लङ्िर्न गर्ने आिँट गदै र्नर्न ्। त्यसकारर्, मातर्नसको सांसारमा मार्नवजातिको जीवर्न र

मत्ृ युको चक्रमा, कुर्नै व्यन्ति पशु-प्रार्ी वा मातर्नस, जुर्नसुकै रूपमा पुर्नजितम भए पतर्न, दव
ु ैका
लाथग तर्नयमहरू छर्न ्। यी तर्नयमहरू परमेश्वरबाट आउर्ने हुर्नाले, तिर्नलाई िोड्र्ने आिँट कसैले पतर्न
गदै र्न, र्न ि कसैले तिर्नलाई िोड्र्न र्नै सतछ। परमेश्वरको यो साविभौर्मकिाको कारर्ले गदाि, अतर्न
त्यस्िा तर्नयमहरू अन्स्ित्वमा भएको हुर्नाले मात्रै, मातर्नसहरूले दे तर्ने भौतिक सांसार तर्नयर्मि र
सुव्यवन्स्थि छ; परमेश्वरको यो साविभौर्मकिाको कारर्ले गदाि मात्रै मातर्नसहरू तिर्नीहरूका तर्नन्ति
पूर्ि रूपमा अदृश्य रहे को अको सांसारसिँग शान्तिपर्
ू ि रूपमा सहअन्स्ित्वमा रहर्न सतछर्न ्, र यससिँग

सदभावमा न्जउर्न सतछर्न ्—जसमध्ये कुर्नैलाई पतर्न परमेश्वरको साविभौर्मकिाबाट अलग गर्नि
सककिँदै र्न। व्यन्तिको दे हीय जीवर्न मररसकेपतछ पतर्न प्रार्सिँग अझै जीवर्न हुतछ, त्यसैले यो
परमेश्वरको प्रशासर्नको अधीर्नमा र्नभएको भए यसलाई के हुर्नेथथयो? उति प्रार् जहािँसुकै िुसपैठ

गदै जिाििै भौँिाररर्नेथथयो, अतर्न मार्नव सांसारका जीववि कुराहरूलाई हातर्न समेि गर्नेथथयो।

त्यस्िो हातर्न मार्नवजातिलाई मात्र होइर्न, वर्नस्पति र पशु-प्रार्ीलाई पतर्न हुर्नेथथयो—िैपतर्न, हातर्न
गररर्ने पहहलो कुरा मातर्नसहरू र्नै हुर्नेथथए। यस्िो भएको भए—यहद त्यस्िो प्रार् प्रशासर्नववर्ना भएको

भए, त्यसले सािँचै मातर्नसहरूलाई हातर्न गरे को भए, र वास्िवमै दष्ु ट कुराहरू गरे को भए—यो
प्रार्लाई पतर्न आन्त्मक सांसारमा उथचि रूपमा सतहार्लर्नेथथयो। यहद अवस्था गतभीर हुतथ्यो भर्ने,
उति प्रार् चािँडै र्नै अन्स्ित्वववहीर्न हुर्नेथथयो, र यसलाई र्नष्ट गररर्नेथथयो। सतभव भए, यसलाई

किै राखखर्नेथथयो र त्यसपतछ पुर्नजितम गराइर्नेथथयो। भतर्नुको अथि, आन्त्मक सांसारले ववर्भतर्न
प्रार्हरूलाई गर्ने प्रशासर्न सव्ु यवन्स्थि हुतछ र यस्िो प्रशासर्नलाई चरर्हरू र तर्नयमहरूअर्नरू
ु प
कायाितवयर्न गररतछ। यस्िो प्रशासर्नको कारर्ले गदाि र्नै मातर्नसको भौतिक सांसार ववश्रांख
ृ लिामा

परे को छै र्न, भौतिक सांसारका मातर्नसहरूमा सामातय मार्नर्सकिा, सामातय चेिर्ना, र व्यवन्स्थि

दे हीय जीवर्न छ। मातर्नसमा त्यस्िो सामातय जीवर्न भएपतछ मात्रै दे हमा न्जउर्नेहरू पुस्िौंपुस्िासतम
तर्नरतिर उतर्नति गर्नि र वद्
ृ थध-ववकास गर्नि सतर्नेछर्न ्।

तिमीहरूले भखिरै सुर्नेका वचर्नहरूको बारे मा तिमीहरू के सोछौ? के िी तिमीहरूका लाथग र्नयािँ

छर्न ्? आजको सङ्गतिका ववषयहरूले तिमीहरूमा कस्िो प्रभाव पार्यो? तिर्नको र्नवीर्निाबाहे क,
तिमीहरूले अरू कुर्नै कुराको अर्नुभूति गर्यौ? (मातर्नसहरूले राम्रो बार्नीबेहोरा अपर्नाउर्नुपछि , र हामीले
परमेश्वर महार्न ् हुर्नुहुतछ र उहािँलाई आदर गररर्नुपछि भतर्ने दे तर्न सतछौं।) (परमेश्वरले ववर्भतर्न
प्रकारका मातर्नसहरूको अतत्यको बतदोबस्ि कसरी गर्निह
ु ु तछ भतर्नेबारे मा परमेश्वरले बिाउर्नभ
ु एको
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कुराकार्नी सुतर्नसकेपतछ, एक हहसाबमा मलाई के लाग्छ भर्ने, उहािँको स्वभावले कुर्नै उल्लङ्िर्न
सहिँदैर्न, र मैले उहािँको आदर गर्नुिपछि ; अको हहसाबमा, मलाई परमेश्वरले कस्िो प्रकारका

मातर्नसहरूलाई मर्न पराउर्नह
ु ु तछ, र उहािँले कस्िा प्रकारका मातर्नसहरूलाई मर्न पराउर्नह
ु ु तर्न भतर्ने
थाहा भयो, त्यसकारर् म उहािँले मर्न पराउर्नुहुर्ने मातर्नसहरू मध्येको एक बतर्न चाहतछु।) के यस
क्षेत्रमा परमेश्वर आफ्र्ना कायिहरूप्रति र्सद्धाति केन्तद्रि हुर्नुहुतछ भतर्ने तिमीहरूले दे तयौ? उहािँले
जुर्न र्सद्धातिहरूअर्नुसार काम गर्नुिहुतछ िी र्सद्धातिहरू के हुर्न ्? (उहािँले मातर्नसहरूको अतत्य

तिर्नीहरूले के गछि र्न ् त्यसको आधारमा िय गर्निह
ु ु तछ।) हामीले भखिरै कुरा गरे को यो ववषय
अववश्वासीहरूको ववर्भतर्न प्रकारको अतत्यसिँग सतबन्तधि छ। जब अववश्वासीहरूको कुरा आउिँ छ,
िब के परमेश्वरका कायिहरूपछाडडको र्सद्धाति असललाई इर्नाम हदर्ने र दष्ु टलाई दण्ड हदर्ने
प्रकृतिको छ? कुर्नै अपवादहरू छर्न ्? (छै र्न।) के परमेश्वरका कायिहरूपछाडड र्सद्धाति छ भतर्ने

तिमीहरूले दे तछौ? अववश्वासीहरूले वास्िवमा परमेश्वरमा ववश्वास गदै र्नर्न ्, र्न ि तिर्नीहरू उहािँका
योजर्नाबद्ध कायिमा र्नै समवपिि हुतछर्न ्। यसअलावा, तिर्नीहरूलाई उहािँको साविभौर्मकिाको बारे मा
थाहा हुिँदैर्न, तिर्नीहरूले उहािँलाई स्वीकार गर्ने कुरा ि परै जाओस ्। अझै गतभीर कुरा, तिर्नीहरूले
परमेश्वरको ववरुद्ध अपववत्र कायि गछि र्न ्, र उहािँलाई सराप्छर्न ्, र परमेश्वरमा ववश्वास गर्नेहरूप्रति

शत्रुवि ् हुतछर्न ्। परमेश्वरप्रतिको तिर्नीहरूको यो मर्नोववृ त्तको बावजूद पतर्न, तिर्नीहरूमाथथको उहािँको
प्रशासर्न उहािँका र्सद्धातिहरूभतदा बाहहर जािँदैर्न; उहािँले तिर्नीहरूमाथथ उहािँका र्सद्धातिहरू र
उहािँको स्वभावअर्नुसार सुव्यवन्स्थि रूपमा प्रशासर्न गर्नुिहुतछ। तिर्नीहरूको शत्रुिालाई उहािँले कसरी

र्लर्नुहुतछ ि? अज्ञार्निाको रूपमा र्लर्नुहुतछ! पररर्ामस्वरूप, उहािँले यी मातर्नसहरूलाई—अथािि ्,

अववश्वासीहरूमध्ये अथधकाांशलाई—ववगिमा पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम गराउर्नुभयो। त्यसकारर्,
परमेश्वरको र्नजरमा, अववश्वासीहरू वास्िवमा के हुर्न ् ि? तिर्नीहरू सबै पशु हुर्न ्। परमेश्वरले पशु
साथै मार्नवजातिलाई व्यवस्थापर्न गर्नुिहुतछ, र त्यस्िा मातर्नसहरूको लाथग उहािँका र्सद्धातिहरू
उही हुतछर्न ्। यी मातर्नसहरूलाई उहािँले व्यवस्थापर्न गर्ने क्रममा पतर्न, उहािँको स्वभावलाई अझै दे तर्न
सककतछ, साथै सबै थोकमाथथको उहािँको प्रभुत्वपछाडडका उहािँका तर्नयमहरूलाई पतर्न दे तर्न सककतछ।

त्यसकारर्, अववश्वासीहरूलाई व्यवस्थापर्न गर्ने भर्नी मैले भखिरै उल्लेख गरे का र्सद्धातिहरूमा के
तिमीहरूले परमेश्वरको साविभौर्मकिालाई दे तछौ? के तिमीहरू परमेश्वरको धमी स्वभावलाई

दे तछौ? (दे तछौं।) अको शब्दमा भतदा, उहािँले सबै थोकमध्ये जुर्न कुराको सतदभिमा कायि गर्नुिभए
पतर्न, परमेश्वरले आफ्र्नै र्सद्धातिहरू र स्वभावअर्नुसार कायि गर्नुिहुतछ। परमेश्वरको सार यही हो;
उहािँले त्यस्िा मातर्नसहरूलाई पशुका रूपमा र्लर्नुहुतछ भतदै मा उहािँले आफूले िय गर्नुिभएका त्यस्िा
उदी वा स्वगीय आदे शहरूलाई कहहल्यै पतर्न लापरवाही रूपमा िोड्र्नुहुतर्न। परमेश्वरले कुर्नै पतर्न
हालिमा लापरवाही रूपमा काम गर्नुिहुतर्न िर र्सद्धातिको आधारमा काम गर्नुिहुतछ, र उहािँका
कायिहरूलाई कुर्नै पतर्न ित्वले कुर्नै असर पादै र्न। उहािँले गर्नुिहुर्ने हरे क कुरा उहािँका आफ्र्नै

र्सद्धातिहरूअर्नुरूप हुतछर्न ्। ककर्नभर्ने परमेश्वरसिँग परमेश्वर स्वयमको
् सार छ; यो उहािँको सारको
एउटा पक्ष हो जुर्न कुर्नै पतर्न सन्ृ ष्ट गररएको प्रार्ीमा हुिँदैर्न। उहािँले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका सबै थोकका
बीचमा रहे का वस्िु, व्यन्ति, र जीववि प्रार्ीलाई सतहाल्र्ने, पहुिँच गर्ने, व्यवस्थापर्न गर्ने, प्रशासर्न
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गर्ने, र शासर्न गर्ने कायिमा परमेश्वर कििव्यतर्नष्ठा र न्जतमेवार हुर्नुहुतछ, र यसमा, उहािँ कहहल्यै
पतर्न लापरवाही हुर्नुभएको छै र्न। असलहरूका तर्नन्ति उहािँ अर्नुग्रही र दयालु हुर्नुहुतछ; दृष्टहरूमाथथ

उहािँले कुर्नै पछुिो र्नगरी दण्ड वषािउर्नह
ु ु तछ; अतर्न ववर्भतर्न जीववि प्रार्ीहरूका तर्नन्ति, उहािँले फरकफरक समयको मार्नव सांसारका ववर्भतर्न मापदण्डहरूअर्नुसार समयमै र तर्नयर्मि रूपमा यसरी

उथचि बतदोबस्ि गर्नुिहुतछ कक यी ववर्भतर्न जीववि प्रार्ीहरूले खेल्र्ने भूर्मकाअर्नुसार र्नै सुव्यवन्स्थि
रूपमा तिर्नीहरूको पुर्नजितम हुतछ र तिर्नीहरू ववथधवि ् रूपमा भौतिक सांसार र आन्त्मक सांसारको
बीचमा आविजावि गछि र्न ्।

जीववि प्रार्ीको मत्ृ युले—भौतिक जीवर्नको समान्प्िले—जीववि प्रार्ी भौतिक सांसारबाट आन्त्मक

सांसारमा गएको छ भतर्ने दे खाउिँ छ, र्नयािँ भौतिक जीवर्नको जतमले जीववि प्रार्ी आन्त्मक सांसारबाट
भौतिक सांसारमा आएको छ र यसले आफ्र्नो भूर्मका स्वीकार गरी तर्नवािह गर्नि सुरु गरे को छ भतर्ने

दे खाउिँ छ। चाहे यो प्रार्ीको प्रस्थार्न वा आगमर्न जे भए िापतर्न, यी दव
ु ैलाई आन्त्मक सांसारको
कायिबाट अलग गर्नि सककिँदै र्न। कुर्नै व्यन्ति भौतिक सांसारमा आइपुग्दासतम, त्यो व्यन्ति कुर्न
पररवारमा जार्नेछ, कुर्न युगमा तिर्नीहरू आइपुग्र्नेछर्न ्, कुर्न िडीमा तिर्नीहरू आइपुग्र्नेछर्न ्, अतर्न

तिर्नीहरूले तर्नवािह गर्ने भूर्मका जस्िा उथचि बतदोबस्िहरू र पररभाषाहरू परमेश्वरले आन्त्मक

सांसारमा पहहले र्नै ियार गररसतर्नुभएको हुतछ। त्यसो भएको हुर्नाले, यो व्यन्तिको सतपूर्ि जीवर्न—
तिर्नीहरूले गर्ने कुराहरू, र तिर्नीहरूले र्लर्ने मागिहरू—अर्लकति पतर्न िलमाथथ र्नभईकर्न आन्त्मक

सांसारमा गररएका बतदोबस्िहरूअर्नुसार र्नै अति बढ्र्नेछर्न ्। यसको साथै, भौतिक जीवर्न समाप्ि
हुर्ने र यो अतत्य हुर्ने िररका र स्थार्न बारे मा आन्त्मक सांसारमा स्पष्ट र पत्ता लगाउर्न सककर्ने
हुतछ। भौतिक सांसारमाथथ परमेश्वरले शासर्न गर्नुिहुतछ, र उहािँले आन्त्मक सांसारमाथथ पतर्न शासर्न

गर्निह
ु ु तछ, अतर्न उहािँले प्रार्को जीवर्न र मत्ृ यक
ु ो सामातय चक्रमा हढलाइ गर्निह
ु ु र्नेछैर्न, र्न ि उहािँले
त्यस चक्रका बतदोबस्िहरूमा कहहल्यै कुर्नै गल्िीहरू र्नै गर्नि सतर्नुहुतछ। आन्त्मक सांसारका
आथधकाररक पदहरू धारर् गर्नेहरूले आफ्र्ना व्यन्तिगि कायिहरू गछि र्न ्, अतर्न परमेश्वरका

तर्नदे शर्नहरू र तर्नयमहरूअर्नुसार तिर्नीहरूले आफूले गर्नुिपर्ने काम गछि र्न ्। िसथि, मार्नवजातिको

सांसारमा मातर्नसले हे र्ने हरे क भौतिक िटर्नाक्रम व्यवन्स्थि हुतछर्न ्, र त्यसमा कुर्नै भद्रगोलिा
हुिँदैर्न। यो सबै परमेश्वरले सबै थोकमाथथ गर्निह
ु ु र्ने सव्ु यवन्स्थि शासर्नको कारर्, साथै उहािँको
अन्तियारले सबै थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ भतर्ने िथ्यले गदाि भएको हो। उहािँको प्रभुत्वमा मातर्नस
न्जउर्ने भौतिक सांसार, साथै मार्नवजातिभतदा पछाडड रहे को अदृश्य आन्त्मक सांसार पतर्न समावेश

छ। त्यसकारर्, यहद मातर्नसले असल जीवर्न पाउर्ने चाहर्ना गछि , र दे तर्न सककर्ने सतपूर्ि भौतिक
सांसार आफूलाई प्रदार्न गररएको लगायि राम्रो पररवेशमा न्जउर्ने आशा गछि भर्ने, तिर्नीहरूलाई
आन्त्मक सांसार पतर्न प्रदार्न गररर्नुपछि जसलाई कसैले पतर्न दे तर्न सतदै र्न, जसले मार्नवजातिको
पक्षमा हरे क जीववि प्रार्ीमाथथ शासर्न गछि र जुर्न सुव्यवन्स्थि छ। िसथि, सबै थोकका लाथग

जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ भर्नेर बिाइसकेपतछ, के हामीले “सबै थोक” सतबतधी हाम्रो
चेिर्ना र बुझाइलाई उच पारे का छै र्नौं र? (छौं।)
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२.ववभभन्
िववश्वासकामानिसहरूकोिीविरमत्ृ युकोचक्र
हामीले भखिरै पहहलो वगिका मातर्नसहरूको अथािि ्, अववश्वासीहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रको

बारे मा छलफल गर्यौं। अब, हामी दोस्रो वगिको, अथािि ् ववर्भतर्न ववश्वासका मातर्नसहरूको बारे मा

छलफल गरौं। “ववर्भतर्न ववश्वासका मातर्नसहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्र” एउटा अको अत्यतिै
महत्त्वपर्
ू ि ववषय हो, र तिमीहरूले यसबारे मा केही बुझाइ प्राप्ि गर्निु अत्यतिै महत्त्वपर्
ू ि छ।

सबैभतदा पहहले, हामी “ववश्वासका मातर्नसहरू” भतर्ने वातयाांशको “ववश्वासले” केलाई जर्नाउिँ छ
त्यसको बारे मा कुरा गरौं: यहूदी धमि, इसाई जगि, तयाथोर्लकवाद, इस्लाम, र बुद्ध धमि गरी
मुतय पािँच धमि। अववश्वासीहरूबाहे क, यी पािँच धमिमा ववश्वास गर्ने मातर्नसहरूले सांसारको

जर्नसङ्तयाको धेरैजसो भाग ओगटे को छ। यी पािँच धमिहरूमध्ये , धमिमा र्नै आफ्र्नो जीववकोपाजिर्न
गर्ने मातर्नसहरू थोरै मात्र छर्न ्, िैपतर्न यी धमिहरूका धेरै अर्नुयायी हुतछर्न ्। मरे पतछ तिर्नीहरू फरकफरक स्थार्नमा जार्नेछर्न ्। कोबाट “फरक”? अववश्वासीहरू, कुर्नै ववश्वास र्नभएका मातर्नसहरूबाट

फरक, जसको बारे मा हामीले भखिरै कुरा गरररहे का थथयौं। मरे पतछ यी पािँच धमिका ववश्वासीहरू
अकै ठाउिँ मा, अववश्वासीहरूको भतदा फरक अकै ठाउिँ मा जातछर्न ्। िैपतर्न, यो अझै पतर्न उही प्रकक्रया
हुतछ; तिर्नीहरू मर्निभ
ु तदा पहहले तिर्नीहरूले गरे का सबै कुराको आधारमा र्नै आन्त्मक सांसारले
तिर्नीहरूको तयाय गर्नेछ, जुर्न कायिपतछ तिर्नीहरूलाई सोहीअर्नुरूप अति बढाइर्नेछ। िैपतर्न ककर्न यी

मातर्नसहरूलाई प्रकक्रयाको लाथग फरक स्थार्नमा पठाइर्नेछ ि? यसको एउटा महत्त्वपूर्ि कारर् छ।
यो के हो ि? म तिमीहरूलाई एउटा उदाहरर्द्वारा यसबारे मा व्यातया गर्नेछु। िैपतर्न मैले यसो

गर्निभ
ु तदा पहहले, तिमीहरू सायद मर्नमर्नै सोथचरहे का छौ होला: “सायद परमेश्वरप्रतिको तिर्नीहरूको
ववश्वास सार्नो भएकोले होला! तिर्नीहरू पूर्ि अववश्वासी होइर्नर्न ्।” िैपतर्न, कारर् यो होइर्न।
तिर्नीहरूलाई अरूबाट टाढा रातर्नुको एउटा अत्यतिै महत्त्वपूर्ि कारर् छ।

उदाहरर्को लाथग बुद्ध धमिलाई र्लऊिँ। म तिमीहरूलाई एउटा िथ्य बिाउर्नेछु। बुद्ध धमि

मातर्ने मातर्नस बुद्ध धमिमा लागेको व्यन्ति हो, र यो व्यन्तिलाई तिर्नीहरूको ववश्वास के हो भतर्ने

थाहा हुतछ। जब बद्
ु ध धमािवलतबीहरू आफ्र्नो कपाल काटे र लामा वा आर्नी बतछर्न ्, यसको अथि
तिर्नीहरूले मार्नव सांसारका कोलाहललाई छोडेर आफूलाई भौतिक सांसारबाट अलग गरे का छर्न ् भतर्ने

हुतछ। हरे क हदर्न, तिर्नीहरूले सूत्र र बुद्धको र्नाम जप्छर्न ्, शाकाहारी खार्ना मात्र खातछर्न ्, र्भक्षुको
जीवर्न न्जउिँ छर्न ्, अतर्न चीसोमा, तिउको हदयोको मधुरो ज्जयोतिमा बसेर आफ्र्ना हदर्नहरू बबिाउिँ छर्न ्।

तिर्नीहरूले आफ्र्नो सारा जीवर्न यसरी र्नै बबिाउिँ छर्न ्। जब बद्
ु ध धमािवलतबीको भौतिक जीवर्न

समाप्ि हुतछ, िब तिर्नीहरूले आफ्र्नो जीवर्नको साराांश ियार गछि र्न ्, िर तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो
हृदयमा भर्ने तिर्नीहरू मरे पतछ कहािँ जार्नेछर्न ्, तिर्नीहरूले कसलाई भेट्र्नेछर्न ्, वा तिर्नीहरूको पररर्ाम
के हुर्नेछ भतर्ने थाहा हुर्नेछैर्न: र्भत्री मर्नमा, तिर्नीहरूसिँग त्यस्िा कुराको बारे मा स्पष्ट ववचार हुिँदैर्न।
आफ्र्नो सारा जीवर्नभरर अतधाधत
ु ध ववश्वास गर्नेबाहे क तिर्नीहरूले केही पतर्न गरे का हुिँदैर्नर्न ्, जर्न
ु
कायिपतछ तिर्नीहरू आफ्र्ना अतधो कामर्ना र आदशिहरूसहहि मार्नव सांसारबाट बबदा हुतछर्न ्। बुद्ध
धमािवलतबीहरूले जीवविहरूको सांसारलाई छोडेर जािँदा तिर्नीहरूको भौतिक जीवर्नको समान्प्ि त्यस्िै
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हुतछ; त्यसपतछ, तिर्नीहरू आफ्र्नो आन्त्मक सांसारको मूल स्थार्नमा फकितछर्न ्। पथ्
ृ वीमा फकिर्नको
लाथग र आफ्र्नो आत्म-हे रचाहलाई जारी रातर्नको लाथग उति व्यन्तिको पुर्नजितम हुतछ कक हुिँदै र्न
भतर्ने कुरा तिर्नीहरूको मत्ृ यभ
ु तदा पहहलेको तिर्नीहरूको बार्नीबेहोरा र अभ्यासमा तर्नभिर हुतछ। यहद
तिर्नीहरूले आफ्र्नो जीवर्नकालमा केही पतर्न गलि गरे का थथएर्नर्न ् भर्ने , तिर्नीहरूको िुरुतिै पुर्नजितम
हुतछ र तिर्नीहरूलाई फेरर पथ्
ृ वीमा पठाइतछ, जहािँ उति व्यन्ति फेरर पतर्न लामा वा आर्नी बतछ।
अथािि ्, तिर्नीहरूले पहहलोपटक जसरी आत्म-हे रचाहको अभ्यास गरे का थथए त्यसरी र्नै तिर्नीहरूले

आफ्र्नो भौतिक जीवर्नकालमा आत्म-हे रचाहको अभ्यास गछि र्न ्, त्यसपतछ तिर्नीहरूको भौतिक
जीवर्न समाप्ि भएपतछ, तिर्नीहरू आन्त्मक क्षेत्रमा फकितछर्न ,् जहािँ तिर्नीहरूको जािँच हुतछ।
त्यसपतछ, कुर्नै समस्या भेहटएर्न भर्ने, तिर्नीहरू फेरर मातर्नसको सांसारमा फकेर फेरर बौद्ध धमि मा

लागेर, आफ्र्नो अभ्यासलाई जारी रातर्न सतछर्न ्। िीर्नदे खख साि पटक पुर्नजितम भइसकेपतछ,
तिर्नीहरू फेरर पतर्न आन्त्मक सांसारमा फकिर्नेछर्न ्, जहािँ तिर्नीहरू हरे क भौतिक जीवर्न समाप्ि

भएपतछ जातछर्न ्। यहद मार्नव सांसारमा हुिँदा तिर्नीहरूका ववर्भतर्न योग्यिा र व्यवहार आन्त्मक
सांसारका स्वगीय आदे शहरू अर्नुरूप छर्न ् भर्ने, यस ववतदद
ु े खख उसो, तिर्नीहरू त्यहीँ र्नै रहर्नेछर्न ;्
तिर्नीहरू त्यसउप्राति मार्नवको रूपमा पुर्नजितम हुर्नेछैर्नर्न ्, र्न ि तिर्नीहरूले दष्ु कमि गरे कोमा कुर्नै
दण्ड पाउर्ने खिरा र्नै हुतछ। तिर्नीहरू फेरर कहहल्यै पतर्न यो प्रकक्रयामाफिि गुज्रर्नेछैर्नर्न ्। बरु,
तिर्नीहरूका पररन्स्थतिहरूअर्नरू
ु प, तिर्नीहरूले आन्त्मक क्षेत्रमा एउटा पद धारर् गर्नेछर्न ्। बुद्ध

धमािवलतबीहरूले यसैलाई “बुद्धत्व प्राप्ि गर्नुि” भर्नेर भतछर्न ्। बुद्धत्व प्राप्ि गर्नुि भर्नेको मुत य
रूपमा आन्त्मक सांसारको अथधकारीको रूपमा तर्नयुन्ति भई सफलिा प्राप्ि गरे र, अबउप्राति

पुर्नजितम र्नहुर्नु वा दन्ण्डि हुर्ने खिरामा र्नपर्नुि हो। यसको साथै, यसको अथि अबउप्राति पुर्नजित म
भई मार्नव भएर कष्ट-भोग र्नगर्निु भतर्ने हुतछ। त्यसकारर्, के तिर्नीहरू पशु-प्रार्ीको रूपमा
पुर्नजितम हुर्ने कुर्नै सतभावर्ना हुतछ? (हुिँदैर्न।) यसको अथि तिर्नीहरू आन्त्मक सांसारमा एउटा
भूर्मका र्लएर बस्र्नेछर्न ् र अबउप्राति पुर्नजितम हुर्नेछैर्नर्न ् भतर्ने हुतछ। बुद्ध धमिमा बुद्धत्व प्राप्ि
गर्नुिको एउटा उदाहरर् यही हो। आन्त्मक सांसारमा फकेपतछ, यस्िो फल प्राप्ि र्नगर्नेहरूको हकमा

भतदा, तिर्नीहरूलाई उथचि अथधकारीले जािँच र प्रमार्ीकरर् गछि र्न ,् जसले तिर्नीहरू जीववि हुिँदा
तिर्नीहरूले आत्म-हे रचाहको इमातदार अभ्यास गरे र्नर्न ् वा बद्
ु ध धमिले िोकेअर्नस
ु ार सत्र
ू र बुद्धको

र्नाम जप्दा कििव्यतर्नष्ठ भएर्नर्न ,् बरु धेरै दष्ु ट कायिहरू गरे र धेरै दष्ु ट व्यवहारमा लागे भतर्ने
पत्ता लगाउिँ छर्न ्। त्यसपतछ, आन्त्मक सांसारमा तिर्नीहरूको दष्ु कमिको तर्नन्ति तयाय गररतछ, अतर्न
त्यसपतछ, तिर्नीहरूलाई तर्नन्श्चि रूपमा दण्ड हदइतछ। यसमा कुर्नै अपवाद छै र्न। त्यसो भए,
त्यस्िो व्यन्तिले कहहले फल प्राप्ि गर्नि सतछ ि? तिर्नीहरूले कुर्नै दष्ु टिा र्नगरे को जीवर्नकालमा—

आन्त्मक सांसारमा फकेपतछ, तिर्नीहरू मर्नुिभतदा पहहले तिर्नीहरूले कही पतर्न गल्िी गरे का छै र्नर्न ्
भतर्ने दे खखएमा। त्यसपतछ तिर्नीहरू पुर्नजितम हुर्ने कायि जारी रहतछ, र तिर्नीहरूले सूत्र जप्र्ने र
बुद्धको र्नाम पुकार गर्ने, तिउको हदयोको मधुरो ज्जयोतिको साथमा थचसोमा हदर्नहरू बबिाउिँ छर्न ्,
कुर्नै पतर्न जीववि प्रार्ीलाई मार्ने कायिबाट वा कुर्नै मासु खार्नबाट टाढा बस्छर्न ्। तिर्नीहरूले

मातर्नसको सांसारमा कुर्नै सहभाथगिा जर्नाउिँ दै र्नर्न ्, यसका दःु खलाई तिर्नीहरूले टाढा छोड्छर्न ् र
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अरूसिँग कुर्नै वववाद गदै र्नर्न ्। यस प्रकक्रयामा, यहद तिर्नीहरूले कुर्नै दष्ु ट कायि गरे र्नर्न ् भर्ने, तिर्नीहरू
आन्त्मक सांसारमा फकेपतछ र तिर्नीहरूका सबै कायि र व्यवहारको जािँच गररएपतछ, तिर्नीहरूलाई

मार्नव सांसारमा फेरर एक पटक पठाइतछ र एवां ररिले यो चक्र िीर्नदे खख सािपटकसतम दोहोररतछ।
यो अवथधमा तिर्नीहरूले कुर्नै पतर्न दष्ु कमि गरे र्नर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले बुद्धत्व प्राप्ि गर्ने कुरामा कुर्नै

पतर्न प्रभाव पर्नेछैर्न, र कुर्नै पतर्न हढलाइ हुर्नेछैर्न। ववश्वासका सबै मातर्नसहरूका जीवर्न र मत्ृ युको
चक्रको एउटा ववशेषिा यही हो: तिर्नीहरूले “फल प्राप्ि” गर्नि सतछर्न ् र आन्त्मक सांसारमा कुर्नै
एउटा पद ग्रहर् गर्नि सतछर्न ्; यही कुराले तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूबाट अलग गछि । सविप्रथम,
तिर्नीहरू पथ्
ृ वीमा बािँथचरहे को बेला, आन्त्मक सांसारमा कुर्नै पद र्लर्न सतर्ने मातर्नसहरूले कस्िो

व्यवहार गछि र्न ् ि? तिर्नीहरूले तर्नन्श्चि रूपमा कुर्नै दष्ु ट कायि गर्नुि हुिँदैर्न: तिर्नीहरूले हत्या,
आगजर्नी, बलात्कार, वा लुटपाट गर्नुि हुिँदैर्न; यहद तिर्नीहरू ठगी, धोका, चोरी वा डकैिीमा लागे

भर्ने, तिर्नीहरूले फल प्राप्ि गर्नि सतदै र्नर्न ्। अको शब्दमा भतदा, यहद जुर्नसुकै प्रकारको दष्ु कमिसिँ ग
तिर्नीहरूको कुर्नै सतबतध वा सतबद्धिा छ भर्ने, तिर्नीहरू आन्त्मक सांसारले तिर्नीहरूलाई प्रदार्न

गर्ने दण्डबाट उतकर्न सतर्नेछैर्नर्न ्। आन्त्मक सांसारले बुद्धत्व प्राप्ि गर्ने बुद्ध धमािवलतबीहरूका

तर्नन्ति उथचि बतदोबस्ि गछि : तिर्नीहरूलाई बुद्ध धमिमा ववश्वास गर्ने, र आकाशको वद्
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मातर्नसमा ववश्वास गर्नेजस्िो दे खखर्नेहरूको प्रशासकको रूपमा तर्नयुति गररर्न सतछ—तिर्नीहरूलाई
कुर्नै तर्नन्श्चि प्रशासकीय अथधकारक्षेत्र प्रदार्न गररर्न सतछ। तिर्नीहरू अववश्वासीहरूको मात्रै
कायिभारी हुर्न सतछर्न ् वा तिर्नीहरूले सार्नातिर्ना कििव्यसहहिका पदहरू मात्र प्राप्ि गर्नि सतछर्न ्।
त्यस्िा तर्नयुन्ति तिर्नीहरूको प्रार्को ववर्भतर्न प्रकृतिअर्नुसार प्रदार्न गररतछ। यो बुद्ध धमिको
उदाहरर् हो।

हामीले उल्लेख गरे का पािँच धमिमध्ये, इसाई जगि िल
ु र्नात्मक रूपमा ववशेष छ। के कुराले

इसाईलाई ववशेष िुल्याउिँ छ ि? तयर्नीहरू सािँचो परमेश्वरमा ववश्वास गर्ने मातर्नसहरू हुर्न ्। सािँचो
परमेश्वरमा ववश्वास गर्ने मातर्नसहरूलाई यहािँ कसरी सूचीकृि गर्नि सककतछ ि? इसाई जगि एक

प्रकारको ववश्वास हो भतदा, यो ववश्वाससिँग मात्रै सतबन्तधि हुतथ्यो भतर्नेमा कुर्नै शङ्का हुिँदैर्न;
यो एक प्रकारको रीतिररवाज, एक प्रकारको धमि र परमेश्वरलाई सचा रूपमा पछ्याउर्ने

मातर्नसहरूको ववश्वासभतदा पर्
ू ि रूपमा फरक कुरा मात्रै हुतथ्यो। मैले इसाई जगिलाई मत
ु य पािँच
धमिमा सूचीकृि गर्नुिको कारर् के हो भर्ने यो यहूदी धमि, बुद्ध धमि, र इस्लामकै स्िरमा झरे को

छ। यहािँका धेरैजसो मातर्नसहरूले परमेश्वर हुर्नुहुतछ, वा उहािँले सबै थोकमाथथ शासर्न गर्नुिहुतछ
भतर्नेमा ववश्वास गदै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले उहािँको अन्स्ित्वमा ववश्वास गर्ने कुरा ि परै जाओस ्। बरु,
तिर्नीहरूले धमिशास्त्रको व्यातया गर्निको लाथग पववत्र पस्
ु िकहरूको प्रयोग गर्ने र मातर्नसहरूलाई

दयालु बतर्न, कष्ट सहर्न, र असल कायि गर्नि र्सकाउर्नको लाथग धमिशास्त्रको प्रयोग गर्ने मात्रै
गछि र्न ्। इसाई जगि त्यही प्रकारको धमि बतर्न पुगेको छ: यसले मातर्नसलाई व्यवस्थापर्न गर्ने र
मुन्ति हदर्ने परमेश्वरको कायिसिँग कुर्नै सतबतध र्नै र्नराखी धमिशास्त्रीय र्सद्धातिहरूमा मात्रै ध्यार्न

हदतछ। यो परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने िर परमेश्वरले वास्िवमा स्वीकार र्नगर्नुिभएका मातर्नसहरूको

धमि बर्नेको छ। िैपतर्न, त्यस्िा मातर्नसहरूलाई गर्ने व्यवहारको बारे मा पतर्न परमेश्वरसिँग र्सद्धाति
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छ। उहािँले अववश्वासीहरूलाई गरे जस्िो जार्नी-जार्नी तिर्नीहरूलाई यवत्तकै व्यवहार गर्ने वा तिर्नीहरूको

तर्नराकरर् गर्ने गर्नुिहुतर्न। उहािँले तिर्नीहरूलाई बुद्ध धमािवलतबीहरूलाई जस्िै व्यवहार गर्नुिहुतछ:
यहद जीववि हुिँदा, एक इसाईले आत्म-अर्नश
ु ासर्नको अभ्यास गर्नि, दश-आज्ञाको पर्
ू ि पालर्न गर्नि र
व्यवस्था र आज्ञाहरूअर्नुसार आफ्र्नो व्यवहारलाई कायम रातर्न, र आफ्र्नो सतपूर्ि जीवर्नभरर
तिर्नको पालर्न गर्नि सतछ भर्ने, तिर्नीहरूले सािँचो रूपमा िथाकथथि “उठाइ” प्राप्ि गर्नुिभतदा पहहले,
तिर्नीहरूले जीवर्न र मत्ृ युको चक्रहरूमाफिि गुज्रदैँ केही समय बबिाउर्नुपछि । यो उठाइ प्राप्ि

गररसकेपतछ, तिर्नीहरू आन्त्मक सांसारमा रहतछर्न ्, जहािँ तिर्नीहरूले एउटा पद प्राप्ि गछि र्न ् र यसको
एक अथधकारी बतछर्न ्। त्यसै गरी, यहद तिर्नीहरूले पथ्
ृ वीमा हुिँदा दष्ु ट कायि गरे भर्ने—यहद तिर्नीहरू
अत्यतिै पापी भए र धेरै पाप गरे भर्ने—तिर्नीहरूलाई अवश्य पतर्न फरक-फरक हदमा दण्ड र

अर्नुशासर्न कारबाही गररतछ। बुद्ध धमिमा, फल प्राप्ि गर्नुि भर्नेको सवोच परम आर्नतदको शुद्ध
भूर्ममा प्रवेश गर्नुि हो, िर इसाई जगिमा तिर्नीहरूले यसलाई के भतछर्न ् ि? यसलाई “स्वगिमा

प्रवेश गर्नुि” र “उठाइ हुर्नु” भतर्नतछ। सािँचो रूपमा उठाइ भएकाहरू पतर्न िीर्नदे खख साि पटकसतम
जीवर्न र मत्ृ युको चक्रबाट गज्र
ु तछर्न ्, त्यसपतछ तिर्नीहरू मरे र आन्त्मक सांसारमा आउिँ छर्न ्, मार्नौँ
तिर्नीहरू सुिेका थथए। यहद तिर्नीहरू मापदण्डअर्नुरूप छर्न ् भर्ने, तिर्नीहरू कुर्नै पद ग्रहर् गर्नि त्यहीँ

रहर्न सतछर्न ् र पथ्
ृ वीका मातर्नसहरूका ववपरीि, तितर्नहरू सरल रूपमा वा प्रचलर्नअर्नुसार तिर्नीहरूको

पर्न
ु जितम हुर्नेछैर्न।
यी सबै धमिमध्ये, तिर्नीहरूले जुर्न अतत्यको बारे मा बिाउिँ छर्न ् र जुर्न अतत्य प्राप्ि गर्ने प्रयास
गछि र्न ् त्यो बुद्ध धमिको फल प्राप्ि गर्नुिसरह हो; के मात्रै हो भर्ने यो “फल” फरक-फरक माध्यमद्वारा
प्राप्ि गररतछ। तिर्नीहरू सबै उस्िै हुर्न ्। यी धमिहरूका अर्नुयायीहरूको यो समूह जसले आफ्र्नो
व्यवहारमा धार्मिक तर्नयमलाई कडाइका साथ पालर्न गर्नि सतछर्न ्, तिर्नीहरूलाई परमेश्वरले उथचि
गतिव्य, जार्ने उथचि स्थार्न हदर्नुहुतछ, र उथचि रूपमा व्यवहार गर्नुिहुतछ। यो सबै मर्नार्सब छ,

िर यो मातर्नसहरूले कल्पर्ना गरे जस्िो होइर्न, हो ि? अब, इसाई जगिका मातर्नसहरूलाई के हुतछ
भतर्ने सुतर्नसकेपतछ, तिमीहरूलाई के अर्नुभूति भयो? के तिमीहरूलाई तिर्नीहरूको दद
ु िशा अर्नुथचि
छ भतर्ने लाग्छ? के तिमीहरूलाई तिर्नीहरूप्रति सहार्नुभूति जाग्यो? (थोरै ।) गर्नि सककर्ने केही पतर्न

छै र्न; त्यसको दोषी तिर्नीहरू र्नै हुर्न ्। म ककर्न यसो भतदै छु ि? परमेश्वरको कायि सािँचो छ; उहािँ
जीववि र वास्िववक हुर्नुहुतछ, र उहािँको कायि सारा मार्नवजाति र हरे क व्यन्तिप्रति लक्षक्षि छ।
िब ककर्न तिर्नीहरूले यसलाई स्वीकार गदै र्नर्न ्? तिर्नीहरूले ककर्न परमेश्वरलाई त्यति उछृांखल

रूपमा ववरोध गछि र्न ् र सिाउिँ छर्न ्? तिर्नीहरूले यस प्रकारको पररर्ाम प्राप्ि गर्नि पाउिँ दासमेि
आफूलाई भाग्यमार्नी ठातर्नुपछि , िब ककर्न तिमीहरू तिर्नीहरूलाई बबचरा ठातछौ? यसरी तिर्नीहरूसिँग

व्यवहार गर्नुि भर्नेको ठूलो सहर्नशीलिा दे खाउर्नु हो। तिर्नीहरूले जुर्न हदसतम परमेश्वरको ववरोध
गछि र्न ्, त्यसको आधारमा ि तिर्नीहरूलाई र्नष्ट गररर्नुपर्ने हो, िैपतर्न परमेश्वरले यसो गर्नुिहुतर्न; बरु

उहािँले ि इसाई जगिलाई अतय कुर्नै पतर्न साधारर् धमिलाई जस्िै व्यवहार गर्नुिहुतछ। िसथि, अरू
धमिका बारे मा थप वववरर् प्रदार्न गर्नुिपर्ने कुर्नै आवश्यकिा छ र? यी सबै धमिको सार भर्नेको
मातर्नसहरूले अझै बढी कहठर्नाइ भोग्र्नुपछि , कुर्नै दष्ु ट काम गर्निु हुिँदैर्न, असल कायि गर्निप
ु छि , अरूलाई
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मर्नपरी भतर्नु हुिँदैर्न, अरूलाई दोषारोपर् गर्नुि हुिँदैर्न, आफैलाई वववादबाट अलग रातर्नुपछि , र असल
मातर्नस बतर्नुपछि —धेरैजसो धार्मिक र्शक्षाहरू यस्िै छर्न ्। त्यसकारर्, यहद ववश्वासका यी
मातर्नसहरूले—ववर्भतर्न धमि र सतप्रदायका यी अर्नुयायीहरूले—आफ्र्ना धार्मिक तर्नयमहरूलाई कडाइका

साथ पालर्न गर्नि सतछर्न ् भर्ने, तिर्नीहरू पथ्
ृ वीमा हुिँदाको समयमा तिर्नीहरूले ठूलो गल्िी वा पाप
गर्नेछैर्नर्न ्; अतर्न, तिर्नीहरू िीर्नदे खख सािपटकसतम पुर्नजितम भइसकेपतछ, यी मातर्नसहरू—धार्मिक
तर्नयमहरूलाई कठोर रूपमा पालर्न गर्नि सतर्नेहरू—मुतय रूपमा आन्त्मक सांसारमा एउटा पद ग्रहर्
गरे र बस्र्नेछर्न ्। के त्यस्िा मातर्नसहरू धेरै छर्न ्? (अहिँ, छै र्नर्न ्।) तिमीहरूले के आधारमा उत्तर हदयौ?
असल काम गर्नुि र धार्मिक तर्नयम र व्यवस्थाको पालर्न गर्नुि सन्जलो छै र्न। बुद्ध धमिले
मातर्नसहरूलाई मासु खार्न हदिँ दैर्न—के ििँ त्यसो गर्नि सतछस ्? यहद ििँ खैरो वस्त्र लगाएर हदर्नभरर

गुतबामा बसेर मतत्र र बुद्धको र्नाम जप्दै बस्र्नुपर्यो भर्ने, के ििँ त्यसो गर्नि सतछस ्? यो सहज

हुर्नेछैर्न। इसाई जगिमा दश-आज्ञा, आज्ञाहरू र व्यवस्था छ; के यी पालर्न गर्नि सहज छर्न ्? िी
सहज छै र्नर्न ्। उदाहरर्को लाथग, अरूलाई मर्नपरी र्नभतर्ने कायिलाई र्लऊिँ: मातर्नसहरूले यो तर्नयम

पालर्न गर्नि सतदै सतदै र्नर्न ्। आफैलाई रोतर्न र्नसकेर, तिर्नीहरूले मर्नपरी भतछर्न ्—अतर्न मर्नपरी

भतर्नसकेपतछ, तिर्नीहरूले िी शब्द फकािउर्न सतदै र्नर्न ्, त्यसकारर् तिर्नीहरूले के गछि र्न ्? रािी,
तिर्नीहरूले आफ्र्नो पाप स्वीकार गछि र्न ्। कहहलेकहीँ तिर्नीहरूले अरूलाई मर्नपरी भतर्नसकेपतछ पतर्न

अझै आफ्र्नो हृदयमा िर्
ृ ालाई पालेर रातछर्न ्, अतर्न िी मातर्नसहरूलाई थप हातर्न गर्ने समयको

योजर्ना बर्नाउर्ने हदसतम जातछर्न ्। छोटकरीमा भतदा, यो मि
ृ र्सद्धातिमा न्जउर्नेहरूका तर्नन्ति,
पाप वा दष्ु ट कायिबाट टाढा बस्र्न सहज छै र्न। त्यसकारर्, हरे क धमिमा, थोरै मातर्नसहरूले मात्रै

वास्िवमा फल प्राप्ि गर्नि सतछर्न ्। िैँले के अर्नम
ु ार्न गछि स ् भर्ने, धेरै मातर्नसहरूले यी धमिहरूलाई

पछ्याउर्ने हुर्नाले, धेरै मातर्नसहरूले आन्त्मक क्षेत्रमा भर्ू मका प्राप्ि गर्नि सतर्नेछर्न ्। िैपतर्न, त्यस्िा
मातर्नसहरू त्यति धेरै हुिँदैर्नर्न ्; थोरै ले मात्रै वास्िवमा यो कुरा हार्सल गर्नि सतछर्न ्। ववश्वासका
मातर्नसहरूका जीवर्न र मत्ृ युको चक्रको हकमा सामातयिः लागू हुर्ने कुरा यही हो। तिर्नीहरू के
कुरामा फरक हुतछर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले फल प्राप्ि गर्नि सतछर्न ्, र तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूबाट
अलग गर्ने कुरा र्नै यही हो।

३.परमेश्वरलाईपछ्याउिेमानिसहरूकोिीविरमत्ृ युकोचक्र
यसपतछ, हामी परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने मातर्नसहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रको बारे मा कुरा

गरौं। यो तिमीहरूसिँग सतबन्तधि छ, त्यसैले ध्यार्न हदएर सुर्न: सबैभतदा पहहले, परमेश्वरलाई
पछ्याउर्ने मातर्नसहरूलाई कसरी वगीकरर् गर्नि सककतछ त्यसको बारे मा ववचार गर। (परमेश्वरका

चुतर्नएका मातर्नसहरू, र सेवाकिािहरू।) वास्िवमा दई
ु वगि छर्न ्: परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरू,

र सेवाकिािहरू। पहहले , हामी परमेश्वरका चतु र्नएका मातर्नसहरूका बारे मा कुरा गरौं, जो थोरै हुतछर्न ्।
“परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरू” ले कसलाई जर्नाउिँ छ? परमेश्वरले सबै थोक स ृन्ष्ट
गररसतर्नुभएपतछ र मातर्नस अन्स्ित्वमा आइसकेपतछ, परमेश्वरले उहािँलाई पछ्याउर्ने मातर्नसहरूको

एउटा समूह छर्नौट गर्नुिभयो; तयर्नीहरूलाई “परमेश्वरका चुतर्नएकाहरू” भर्नेर भतर्नतछ। परमेश्वरले
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यी मातर्नसहरूलाई छर्नौट गर्नुिको ववशेष प्रयोजर्न र महत्त्व थथयो। यो चुतर्नएका थोरै मा मात्रै सीर्मि

थथयो, जो उहािँले महत्त्वपूर्ि कायि गर्ने क्रममा आउर्नैपछि , यस अथिमा यो प्रयोजर्न ववशेष छ। अतर्न

महत्त्वचाहहिँ के हो ि? तिर्नीहरू परमेश्वरले छर्नौट गर्निभ
ु एको समूह भएका हुर्नाले, महत्त्व तर्नकै
ठूलो छ। अथािि ्, परमेश्वरले यी मातर्नसहरूलाई पूर्ि बर्नाउर्न, र तिर्नीहरूलाई र्सद्ध बर्नाउर्न
चाहर्नुहुतछ, अतर्न उहािँको व्यवस्थापर्न कायि समाप्ि भएपतछ, उहािँले यी मातर्नसहरूलाई प्राप्ि

गर्नुिहुर्नेछ। के यो महत्त्व ठूलो छै र्न र? यसथि, चुतर्नएका यी मातर्नसहरू परमेश्वरका लाथग अत्यतिै

महत्त्वपर्
ू ि हुतछर्न ्, ककर्नभर्ने परमेश्वरले प्राप्ि गर्नि चाहर्नुभएकाहरू तिर्नीहरू र्नै हुर्न ्। सेवाकिािहरूको
बारे मा भतदा, हामी अहहलेको लाथग परमेश्वरको पूवितर्नधािररि गतिव्यको ववषयलाई छोडौं, र सुरुमा
तिर्नीहरूको उत्पवत्तको कुरा गरौं। “सेवाकिाि” ले शान्ब्दक रूपमा सेवा गर्ने व्यन्तिलाई जर्नाउिँ छ।

सेवा गर्नेहरू क्षखर्क हुतछर्न ्; तिर्नीहरूले हदििकालीर्न रूपमा वा सदासविदा सेवा गदै र्नर्न ,् बरु
तिर्नीहरूलाई अस्थायी रूपमा काममा लगाइतछ वा तर्नयुति गररतछ। तिर्नीहरूमध्ये धेरैजसोको

उत्पवत्त तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूबाट छर्नौट गररएर भएको हुतछ। तिर्नीहरूले परमेश्वरको कायिमा
सेवाकिािको भूर्मका तर्नवािह गर्नेछर्न ् भर्नी उदी जारी गररएपतछ तिर्नीहरू पथ्
ृ वीमा आएका हुत छर्न ्।

अतिल्लो जीवर्नमा तिर्नीहरू पशु-प्रार्ीका रूपमा रहे का हुर्न सतछर्न ्, िर तिर्नीहरू अववश्वासीहरूका
रूपमा पतर्न रहे का हुर्न सतछर्न ्। सेवाकिािहरूको उत्पवत्त यसरी र्नै भएको हुतछ।

हामी परमेश्वरका चतु र्नएका मातर्नसहरूको बारे मा थप कुरा गरौं। जब तिर्नीहरू मछि र्न ्, िब

तिर्नीहरू अववश्वासीहरू र ववश्वासका ववर्भतर्न मातर्नसहरूको भतदा पूर्ि रूपमा फरक स्थार्नमा
जातछर्न ्। यो त्यस्िो स्थार्न हो जहािँ तिर्नीहरू स्वगिदि
ू हरू र परमेश्वरका सतदे शवाहकहरूको साथमा

हुतछर्न ्; यो परमेश्वरले व्यन्तिगि रूपमा र्नै प्रशासर्न गर्नुिहुर्ने स्थार्न हो। यस स्थार्नमा परमेश्वरका
चतु र्नएका मातर्नसहरूले आफ्र्नै आिँखाले परमेश्वरलाई दे तर्न र्नसतर्ने भए िापतर्न, यो आन्त्मक क्षेत्रको

अतय कुर्नै पतर्न ठाउिँ भतदा फरक हुतछ; मातर्नसहरूको यो समूह मरे पतछ जार्ने फरक स्थार्न यही
हो। तिर्नीहरू मरे पतछ, तिर्नीहरूलाई पतर्न परमेश्वरका सतदे शवाहकहरूले कठोर अर्नुसतधार्न गछि र्न ्।
अतर्न केको अर्नुसतधार्न गररतछ ि? परमेश्वरका सतदे शवाहकहरूले परमेश्वरमाथथको ववश्वासमा यी

मातर्नसहरूले आफ्र्नो जीवर्नभरर र्लएका मागिहरू, त्यो समय अवथधमा तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई
ववरोध गरे कक गरे र्नर्न ् वा सरापे कक सरापेर्नर्न ्, र तिर्नीहरूले कुर्नै गतभीर पाप वा दष्ु ट काम गरे

कक गरे र्नर्न ् भतर्ने अर्नुसतधार्न गछि र्न ्। कुर्नै तर्नन्श्चि व्यन्तिलाई बस्र्न हदइतछ कक ऊ त्यहािँबाट

जार्नुपछि भतर्ने प्रश्र्न यही अर्नुसतधार्नले समाधार्न गर्नेछ। “जार्नुपछि ” भतर्नुको अथि के हो? अतर्न
“बस्र्नु” भर्नेको के हो? “जार्नुपछि ” भर्नेको तिर्नीहरूको व्यवहारको आधारमा तिर्नीहरू परमेश्वरका
चतु र्नएका मातर्नसहरूको दजािमा रहतछर्न ् कक रहिँदैर्नर्न ् भतर्ने हो; “बस्र्न”ु को अथि आखखरी हदर्नहरूको

अवथधमा परमेश्वरले पूर्ि बर्नाउर्नुहुर्ने मातर्नसहरूको बीचमा तिर्नीहरू रहर्न सतछर्न ् भतर्ने हो।

बस्र्नेहरूका लाथग, परमेश्वरको ववशेष बतदोबस्िहरू हुतछर्न ्। उहािँको कामको हरे क अवथधमा, उहािँले
त्यस्िा मातर्नसहरूलाई प्रेररिहरूका रूपमा काम गर्नि वा मण्डलीहरूलाई जागि
ृ गर्ने वा हे रचाह गर्ने
काम गर्नि पठाउर्नुहुतछ। िैपतर्न, त्यस्िा काम गर्नि सतर्ने मातर्नसहरू एकपतछ अको पुस्िामा पुर्नजितम
हुर्ने अववश्वासीको रूपमा बारतबार पर्न
ु जितम हुिँदैर्नर्न ्; बरु, तिर्नीहरू परमेश्वरको कायिका मापदण्ड र
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चरर्हरूअर्नुसार पथ्
ृ वीमा फकितछर्न ्, र तिर्नीहरूको बारतबार पुर्नजितम हुिँदैर्न। त्यसो भए, तिर्नीहरूको
पुर्नजितम कहहले हुतछ भतर्ने ववषयमा कुर्नै तर्नयमहरू छर्न ् ि? के तिर्नीहरू केही वषिको अवथधमा
बारतबार आउिँ छर्न ् ि? के तिर्नीहरू त्यसरी बारतबार रूपमा आउिँ छर्न ् ि? तिर्नीहरू त्यसरी आउिँ दै र्नर्न ्।

यो सबै परमेश्वरको कायि, यसका चरर्हरू र उहािँका खािँचोहरूमा आधाररि हुतछ, र कुर्नै तर्नहदिष्ट
तर्नयमहरू छै र्नर्न ्। एउटै मात्र तर्नयम के हुतछ भर्ने जब परमेश्वरले आखखरी हदर्नहरूमा आफ्र्नो

कामको अन्तिम चरर् गर्नुिहुतछ, यी चुतर्नएका मातर्नसहरू सबै आउर्नेछर्न ्, र यो आगमर्न तिर्नीहरूको
अन्तिम पर्न
ु जितम हुर्नेछ। अतर्न ककर्न त्यसो हुतछ ि? यो परमेश्वरको कामको अन्तिम चरर्मा

हार्सल गर्नुिपर्ने पररर्ाममा आधाररि हुतछ—ककर्नभर्ने कामको यो अन्तिम चरर्को अवथधमा,
परमेश्वरले चुतर्नएका यी मातर्नसहरूलाई सतपूर्ि िवरमा पूर्ि िुल्याउर्नुहुर्नेछ। यसको अथि के हो
ि? यो अन्तिम चरर्को अवथधमा, यहद यी मातर्नसहरूलाई पूर्ि र र्सद्ध िुल्याइयो भर्ने, तिर्नीहरू

पहहलेको जस्िो पुर्नजितम हुर्नेछैर्नर्न ्; मार्नव हुर्नुको तिर्नीहरूको प्रकक्रया, साथै तिर्नीहरूको पुर्नजितमको
प्रकक्रया पूर्ि रूपमा समाप्ि भइसकेको हुर्नेछ। यो बस्र्नेहरूसिँग सतबन्तधि छ। त्यसो भए, बस्र्न
र्नसतर्नेहरू कहािँ जातछर्न ् ि? बस्र्न अर्नुमति र्नहदइर्नेहरूको आफ्र्नै उथचि गतिव्य हुतछ। सविप्रथम,
तिर्नीहरूको दष्ु कमि, तिर्नीहरूले गरे का गल्िीहरू, अतर्न तिर्नीहरूले गरे का पापहरूको पररर्ामस्वरूप,
तिर्नीहरू पतर्न दन्ण्डि हुर्नेछर्न ्। तिर्नीहरूलाई दण्ड हदइसककएपतछ, परमेश्वरले पररन्स्थतिहरूअर्नुरूप
कक ि तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूका बीचमा पठाउर्ने बतदोबस्ि गर्निह
ु ु र्नेछ कक ि ववश्वासका ववर्भतर्न

मातर्नसहरूका बीचमा पठाउर्ने बतदोबस्ि गर्नुिहुर्नेछ। अको शब्दमा भतदा, तिर्नीहरूका लाथग दई
ु वटा

सतभाववि पररर्ाम हुतछर्न ्: एउटाचाहहिँ दन्ण्डि हुर्नु र पुर्नजितम भएपतछ तर्नन्श्चि धमिका
मातर्नसहरूका बीचमा न्जउर्नु, र अकोचाहहिँ अववश्वासीहरू बतर्नु। यहद तिर्नीहरू अववश्वासीहरू बर्ने
भर्ने, तिर्नीहरूले सबै अवसर गम
ु ाउर्नेछर्न ्; िैपतर्न, यहद तिर्नीहरू ववश्वासका मातर्नसहरू बर्ने भर्ने—

उदाहरर्को लाथग, यहद तिर्नीहरू इसाई बर्ने भर्ने—तिर्नीहरूसिँग अझै पतर्न परमेश्वरका चुतर्नएका

मातर्नसहरूको दजािमा फकिर्ने अवसर हुर्नेछ; यसमा अत्यतिै जहटल सतबतधहरू छर्न ्। छोटकरीमा,
यहद परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरूमध्ये एक जर्नाले परमेश्वरलाई ररस उठाउर्ने कुर्नै काम गछि
भर्ने, तिर्नीहरूलाई अरू कुर्नै व्यन्तिलाई जस्िै दण्ड हदइर्नेछ। उदाहरर्को लाथग, पावललाई र्लऊिँ,

जसको बारे मा हामीले पहहले र्नै कुरा गररसकेका छौं। पावल दन्ण्डि हुर्ने व्यन्तिको एउटा उदाहरर्
हो। मैले केको बारे मा कुरा गरररहे को छु के त्यो तिमीहरूले बुझ्दै छौ? के परमेश्वरका चतु र्नएका
मातर्नसहरूको प्रयोजर्न तर्नन्श्चि गररएको हुतछ? (प्राय, गररएको हुतछ।) यसमध्ये धेरैजसो तर्नन्श्चि
गररएको हुतछ, िर यसको थोरै भाग तर्नन्श्चि गररएको हुिँदैर्न। ककर्न त्यसो हुतछ ि? मैले यहािँ
सबैभतदा स्पष्ट कारर्को बारे मा उल्लेख गरे को छु: दष्ु ट कायि गर्नि।ु जब मातर्नसहरूले दष्ु ट कायि
गछि र्न ्, परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई चाहर्नुहुतर्न, र जब परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई चाहर्नुहुतर्न, िब उहािँले

तिर्नीहरूलाई ववर्भतर्न जाति र प्रकारका मातर्नसहरूका बीचमा फ्यािँतर्नुहुतछ। यसले तिर्नीहरूलाई
आशाववहीर्न िुल्याउिँ छ र तिर्नीहरू फकिर्ने कायि कहठर्न हुतछ। यो सबै परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने
मातर्नसहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रसिँग सतबन्तधि छ।

अको ववषय सेवाकिािहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रसिँग सतबन्तधि छ। हामीले भखिरै
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सेवाकिािहरूको उत्पवत्तको बारे मा कुरा गर्यौं; अथािि ्, तिर्नीहरू अतिल्लो जीवर्नमा अववश्वासी र
पशु-प्रार्ीको रूपमा रही पुर्नजितम भएका हुतछर्न ् भतर्ने िथ्यको बारे मा कुरा गर्यौं। अन्तिम
चरर्को कामको आगमर्नसिँगै, परमेश्वरले अववश्वासीहरूबाट त्यस्िा मातर्नसहरूको समूह छर्नौट

गर्नुिभएको छ, र यो समूह ववशेष छ। परमेश्वरले यी मातर्नसहरूलाई चुतर्नुको उद्दे श्य तिर्नीहरूलाई
उहािँको सेवा गर्ने मातर्नसहरू बर्नाउर्नको लाथग हो। “सेवा” त्यति सुतदर सुतर्नर्ने शब्द होइर्न, र्न ि
यो हरे कको कामर्नाअर्नुरूपको कुरा र्नै हो, िर यो कोप्रति लक्षक्षि छ सो कुरालाई हामीले हे र्नुि पछि ।
परमेश्वरका सेवाकिािहरूको अन्स्ित्वको ववशेष महत्त्व छ। अरू कसैले पतर्न तिर्नीहरूको भर्ू मका

तर्नवािह गर्नि सतदै र्न, ककर्नभर्ने तिर्नीहरूलाई परमेश्वरले र्नै चुतर्नुभएको हुतछ। र यी सेवाकिाि हरूको
भूर्मका के हो ि? तिर्नीहरूको भूर्मका परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरूको सेवा गर्नुि हो।

सामातयिया, तिर्नीहरूको काम भर्नेको परमेश्वरको कामको तर्नन्ति सेवा हदर्नु, यसमा सहकायि
गर्नुि, र परमेश्वरले आफ्र्ना चुतर्नएकाहरूलाई पूर्ि िुल्याउर्ने कायिमा सहयोग गर्नुि हो। तिर्नीहरूले

पररश्रम गरररहे को भए पतर्न, कामको कुर्नै पक्ष अति बढाइरहे को भए पतर्न, वा तर्नन्श्चि कायिहरू

गरररहे को भए पतर्न, यी सेवाकिािहरूप्रति परमेश्वरको मापदण्ड के हुतछ ि? के उहािँ तिर्नीहरूप्रतिको
आफ्र्ना मापदण्डहरूमा उहािँ अत्यतिै धेरै कठोर हुर्नुहुतछ? (होइर्न, उहािँले तिर्नीहरूलाई तर्नष्ठावार्न

हुर्न मात्र लगाउर्नुहुतछ।) सेवाकिािहरू पतर्न तर्नष्ठावार्न हुर्नुपछि । िेरो उत्पवत्त जे-जस्िो भए पतर्न वा
परमेश्वरले ििँलाई जुर्न कारर्ले छर्नौट गर्निभ
ु एको भए पतर्न, ििँ परमेश्वरप्रति, परमेश्वरले ििँलाई
सुतपर्नुहुर्ने कुर्नै पतर्न कायिभारहरूप्रति, र ििँ जुर्न कामको तर्नन्ति न्जतमेवार छस ् त्यस कायिप्रति र

िैँले पूरा गर्नुिपर्ने न्जतमेवारीहरूप्रति ििँ तर्नष्ठावार्न हुर्नैपछि । परमेश्वरप्रति तर्नष्ठावार्न हुर्न सतर्ने र
उहािँलाई सतिुष्ट िुल्याउर्न सतर्ने सेवाकिािहरूको हकमा, तिर्नीहरूको पररर्ामहरू के हुर्नेछर्न ?्
तिर्नीहरू बस्र्न सतर्नेछर्न ्। के बस्र्ने सेवाकिािहरूको लाथग यो आर्शष ् हो? बस्र्नु भर्नेको के हो? यो
आर्शषको
् महत्त्व के हो ि? हैर्सयिमा, तिर्नीहरू परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरूभतदा ववपरीि
दे खखर्न सतछर्न ्; तिर्नीहरू फरक दे खखतछर्न ्। िर वास्िववकिामा, के तिर्नीहरूले यस जीवर्नमा प्राप्ि
गर्ने कुरा परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरूको जस्िै होइर्न र? कतिीमा पतर्न, यो यस जीवर्नमा

उही हुतछ। तिमीहरूले यसलाई र्नकादै र्नौ, होइर्न र? परमेश्वरका वार्ीहरू, परमेश्वरको अर्नुग्र ह,
परमेश्वरको बतदोबस्ि, परमेश्वरका आर्शषहरू—कसले
्
यी कुराहरूमा आर्नतद र्लिँ दैर्न र? त्यस्िो

प्रशस्ििामा सबैले आर्नतद र्लतछर्न ्। सेवाकिािको पहहचार्न भर्नेको सेवा गर्ने व्यन्ति हो, िर
परमेश्वरको लाथग, उहािँले सन्ृ ष्ट गर्नुिभएका सबै थोकमध्ये एउटा थोक मात्रै हो; के मात्रै हो भर्ने

तिर्नीहरूको भूर्मका सेवाकिािको हो। तिर्नीहरू दव
ु ै परमेश्वरका सन्ृ ष्ट भएका हुर्नाले, सेवाकिाि र
परमेश्वरको चतु र्नएको मातर्नसको बीचमा कुर्नै र्भतर्निा छ ि? वास्िवमा, र्भतर्निा छै र्न। सामातय

रूपमा भतदा, एउटा र्भतर्निा छ; सारमा र तिर्नीहरूले खेल्र्ने भूर्मकामा एउटा र्भतर्निा छ—िर
परमेश्वरले मातर्नसहरूको यो समूहलाई अर्नुथचि रूपमा व्यवहार गर्नुिहुतर्न। त्यसो भए, यी

मातर्नसहरूलाई ककर्न सेवाकिािको रूपमा पररभावषि गररतछ ि? तिमीहरूसिँग यस ववषयमा केही
बुझाई हुर्नैपछि ! सेवाकिाि अववश्वासीहरूका बीचबाट आउिँ छर्न ्। तिर्नीहरू अववश्वासीहरूका बीचबाट
आउिँ छर्न ् भर्नेर हामीले उल्ले ख गर्नेबबवत्तकै, तिर्नीहरूको पष्ृ ठभर्ू म खराब हुतछ भतर्ने कुरा स्पष्टै
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हुतछ: तिर्नीहरू सबै र्नान्स्िक हुर्न ्, र ववगिमा पतर्न त्यस्िै थथए; तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई ववश्वास
गरे का हुिँदैर्नर्न ्, र उहािँप्रति, सत्यिाप्रति, र सकारात्मक सबै कुराप्रति तिर्नीहरू शत्रुवि ् रहे का
हुतछर्न ्। तिर्नीहरूले परमेश्वरमा वा उहािँको अन्स्ित्वमा ववश्वास गरे का हुिँदैर्नर्न ्। त्यसो भए, के
तिर्नीहरूले परमेश्वरका वचर्नहरूलाई बुझ्र्न सतछर्न ् ि? धेरै हदसतम, तिर्नीहरूले त्यसो गर्नि

सतदै र्नर्न ् भर्नेर भतदा अत्योन्ति हुिँदैर्न। जसरी पशु-प्रार्ीले मार्नव शब्दहरूलाई बुझ्र्न सतदै र्न र्न ्,
त्यसरी र्नै सेवाकिािहरूले परमेश्वरले के भतर्नरहर्नुभएको छ, उहािँले के मापदण्ड िोतर्नुहुतछ वा

उहािँले ककर्न त्यस्िा मापदण्डहरू िोतर्नह
ु ु तच भतर्ने कुरालाई बझ्
ु र्न सतदै र्नर्न ्। तिर्नीहरूले बुझ्दै र्नर्न ;्
यी कुराहरू तिर्नीहरूको बुझाइबाहहरका हुतछर्न ्, र तिर्नीहरू ज्ञार्न र्नपाएको अवस्थामा र्नै रहतछर्न ्।
यही कारर्ले गदाि, यी मातर्नसहरूसिँग हामीले बिाएको जीवर्न हुिँदैर्न। जीवर्नववर्ना, के मातर्नसहरूले
सत्यिालाई बुझ्र्न सतछर्न ्? के तिर्नीहरू सत्यिाद्वारा सुसन्ज्जजि हुतछर्न ्? के तिर्नीहरूसिँ ग

परमेश्वरका वचर्नहरूको अर्नुभव र ज्ञार्न हुतछ? (हुिँदैर्न।) सेवाकिािहरूको उत्पवत्त यसरी र्नै हुतछ।
िैपतर्न, परमेश्वरले र्नै यी मातर्नसहरूलाई सेवाकिािहरू बर्नाउर्नुहुर्ने भएकोले, तिर्नीहरूको लाथग उहािँले

िोतर्नुभएका आवश्यक मापदण्डहरू हुतछर्न ्; उहािँले तिर्नीहरूलाई र्नीच ठातर्नुहुतर्न, र्न ि उहािँले
तिर्नीहरूसिँग झारा टार्ने व्यवहार र्नै गर्नुिहुतछ। तिर्नीहरूले उहािँका वचर्नहरूलाई बुझ्र्न र्नसके पतर्न र
तिर्नीहरूसिँग जीवर्न र्नभए पतर्न, परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई दयालु व्यवहार र्नै गर्नुिहुतछ, र उहािँले
तिर्नीहरूले पूरा गर्नैपर्ने भर्नी िोतर्नभ
ु एका आवश्यक कुराहरूको हकमा मापदण्डहरू हुतछर्न ्।
तिमीहरूले भखिरै यी मापदण्डहरूका बारे मा बिायौ: परमेश्वरप्रति तर्नष्ठावार्न हुर्नु र उहािँले भर्नेको
काम गर्नुि। िैँले सेवा गदाि, िैँले जहािँ आवश्यक छ त्यहािँ सेवा गर्नुिपछि , र िैँले अन्तिमसतमै सेवा

गर्नुिपछि । यहद ििँ तर्नष्ठावार्न सेवाकिाि हुर्न सतछस ् भर्ने, अन्तिमसतमै सेवा गर्नि सतछस ् र
परमेश्वरले ििँलाई सत
ु पर्नभ
ु एको कायिभारलाई परू ा गर्नि सतछस ् भर्ने, िैँले मल्
ू यवार्न ् जीवर्न
न्जउर्नेछस ्। यहद िैँले यसो गर्नि सतछस ् भर्ने , ििँ रहर्न सतर्नेछस ्। यहद िैँले अर्ल बढी प्रयास

गररस ् भर्ने, यहद िैँले अझै बढी कडा पररश्रम गररस ्, परमेश्वरलाई थचतर्ने िेरो प्रयासलाई द ुई

गुर्ा बढाइस ् भर्ने, परमेश्वरलाई थचतर्नेबारे मा थोरै बोल्र्न सतछस ् भर्ने, उहािँको गवाही हदर्न सतछस ्
भर्ने, साथै िैँले उहािँको इछाको कुर्नै कुरालाई बुझ्र्न सतछस ्, परमेश्वरको कायिमा सहकायि गर्नि
सतछस ्, र परमेश्वरका अर्भप्रायहरूको बारे मा कुर्नै र्न कुर्नै हहसाबले ध्यार्न हदर्न सतछस ् भर्ने ,
सेवाकिािको रूपमा िैँले सौभाग्यमा पररवििर्न भएको अर्नुभव गर्नेछस ्। अतर्न यो सौभाग्यमा हुर्ने
पररवििर्न के हुर्नेछ ि? ििँ रहर्न मात्रै सतर्नेछैर्नस ्। िेरो आचरर् र िेरा व्यन्तिगि आकाांक्षा र

खोजीहरूअर्नुसार, परमेश्वरले ििँलाई चुतर्नएका व्यन्तिहरू मध्येको एक बर्नाउर्नुहुर्नेछ। िेरो
सौभाग्यमा हुर्ने पररवििर्न यही हुर्नेछ। सेवाकिािहरूको लाथग, यसबारे मा सबैभतदा उत्तम कुरा के
हो ि? यो तिर्नीहरू परमेश्वरको चुतर्नएको मातर्नस बतर्न सतछर्न ् भतर्ने कुरा र्नै हो। यहद तिर्नीहरू
त्यस्िो बतर्न सके भर्ने, यसको अथि तिर्नीहरू अववश्वासीहरूजस्िो अबउप्राति पशु-प्रार्ीको रूपमा

पुर्नजितम हुर्नुपर्नेछैर्न। के त्यो असल कुरा होइर्न र? हो, र यो असल खबर पतर्न हो: यसको अथि
सेवाकिािहरू पतर्न पररवििर्न हुर्न सतछर्न ्। सेवाकिािको हकमा, परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई एकपटक

सेवा गर्नि पव
ू ितर्नधािररि गर्निभ
ु एपतछ, तिर्नीहरूले सदासविदा त्यसो गर्नेछर्न ् भतर्ने हुिँदैर्न; त्यस्िै
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भइरहर्नुपछि भतर्ने छै र्न। यस व्यन्तिको व्यन्तिगि आचरर् सुहाउिँ दो हुर्ने गरी र्नै उहािँले त्यस
व्यन्तिसिँग व्यवहार गर्नुिहुर्नेछ र प्रतिकक्रया हदर्नुहुर्नेछ।

िैपतर्न, अतत्यसतमै सेवा गर्नि र्नसतर्ने सेवाकिािहरू पतर्न हुतछर्न ्; सेवाको अवथधमा, आधा
बाटोमा र्नै हार मातर्ने र परमेश्वरलाई त्याग्र्ने मातर्नसहरू, साथै धेरै गलि कायिहरू गर्ने मातर्नसहरू
पतर्न हुतछर्न ्। परमेश्वरको कायिलाई धेरै हातर्न गर्ने र यसमा धेरै िाटा ल्याउर्ने मातर्नसहरू पतर्न
हुतछर्न ्, र परमेश्वरलाई सराप्र्ने आहद इत्याहद कायि गर्ने सेवाकिािहरू पतर्न हुतछर्न ्। यी सुधार गर्नि

र्नसककर्ने पररर्ामहरूले के सङ्केि गछि र्न ्? त्यस्िो कुर्नै पतर्न दष्ु ट कायिहरूले तिर्नीहरूका सेवाको
समान्प्िलाई जर्नाउिँ छ। िेरो सेवाको अवथधमा िेरो आचरर् अत्यतिै खराब रहे कोले र ििँ अति

हदसतम पुगेको हुर्नाले, परमेश्वरले िेरो सेवा मापदण्डअर्नुरूप छै र्न भतर्ने दे तर्नुभएपतछ, उहािँले ििँलाई
सेवा गर्ने िेरो योग्यिाबाट तर्नकार्लहदर्नुहुर्नेछ। उहािँले ििँलाई अबउप्राति सेवा गर्नि हदर्नुहुर्नेछैर्न; उहािँले
ििँलाई उहािँको र्नजरबाट र परमेश्वरको िरबाट तर्नकार्लहदर्नुहुर्नेछ। के यो िैँले सेवा गर्नि र्नचाहे र हो?

के िैँले तर्नरतिर दष्ु ट कायि गर्नि चाहिँदैर्नस ् र? के ििँ तर्नरतिर अववश्वासयोग्य हुिँदैर्नस ् र? त्यसो
भए, एउटा सहज समाधार्न छ: ििँलाई सेवा गर्ने िेरो योग्यिाबाट हटाइर्नेछ। परमेश्वरको लाथग,
सेवाकिािलाई सेवा गर्ने उसको योग्यिाबाट हटाउर्नुको अथि यो सेवाकिािको अतत्यको िोषर्ा गररएको

छ, र ऊ अबउप्राति परमेश्वरको सेवा गर्निको लाथग योग्य हुर्नेछैर्न भतर्ने हुतछ। परमेश्वरलाई
अबउप्राति यस व्यन्तिको सेवाको खािँचो हुिँदैर्न, र तिर्नीहरूले जस्िोसक
ु ै राम्रो कुरा बोले पतर्न, िी
शब्दहरू व्यथि हुर्नेछर्न ्। जब काम-कुराहरू यस्िो अवस्थामा आइपुगेका हुतछर्न ्, पररन्स्थति समाधार्न
गर्नि र्नसककर्ने अवस्थामा पुगेको हुर्नेछ; यस्िा सेवाकिािहरू पतछ फकेर आउर्ने कुर्नै उपाय हुर्नेछैर्न।
अतर्न परमेश्वरले यस्िा सेवाकिािहरूसिँग कसरी व्यवहार गर्नुिहुर्नेछ? के उहािँले तिर्नीहरूलाई सेवा
गर्निबाट मात्रै रोतर्नुहुतछ? होइर्न। के उहािँले तिर्नीहरूलाई रहर्नबाट मात्रै रोतर्नुहुतछ? कक, उहािँले
तिर्नीहरूलाई एकपट्हट राखेर तिर्नीहरू फककिऊर्न ् भर्नेर प्रिीक्षा गर्नुिहुतछ? उहािँले त्यसो गर्नुिहुतर्न।

सेवाकिािहरूका हकमा, परमेश्वर त्यति प्रेर्मलो हुर्नुहुतर्न, यो सािँचो कुरा हो। यहद परमेश्वरको
सेवाप्रति व्यन्तिको मर्नोववृ त्त यस्िो छ भर्ने, यो मर्नोववृ त्तको पररर्ामस्वरूप, परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई

सेवा गर्ने तिर्नीहरूको योग्यिाबाट हटाउर्नुहुर्नेछ, र फेरर पतर्न तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूका बीचमा
फ्यािँतर्नुहुर्नेछ। अतर्न अववश्वासीहरूका बीचमा फ्यािँककएको सेवाकिािको भवविव्य के हुतछ ि? यो
अववश्वासीहरूको जस्िै हुतछ: तिर्नीहरू पशु-प्रार्ीको रूपमा पुर्नजितम हुर्नेछर्न ् र आन्त्मक सांसारमा
अववश्वासीको रूपमा दण्ड प्राप्ि गर्नेछर्न ्। यसअलावा, यस व्यन्तिको दण्डमा परमेश्वरले कुर्नै

व्यन्तिगि चासो हदर्नुहुर्नेछैर्न, ककर्नभर्ने परमेश्वरको कायिसिँग त्यस्िो व्यन्तिको कुर्नै उथचि सतबतध
हुिँदैर्न। यो परमेश्वरमाथथको तिर्नीहरूको ववश्वासको जीवर्नको अतत्य मात्रै हुिँदैर्न, बरु यो ि
तिर्नीहरूको आफ्र्नै भवविव्यको समान्प्ि, साथै तिर्नीहरूको भवविव्यको िोषर्ा पतर्न हुतछ। िसथि,
यहद सेवाकिािहरूले र्नराम्ररी सेवा गछि र्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले आफै पररर्ामहरू भोग्र्नुपर्नेहुतछ। यहद
सेवाकिािले अन्तिमसतमै सेवा गर्नि सतदै र्न, वा आधा बाटोमा सेवा गर्ने उसको योग्यिाबाट हटाइतछ

भर्ने, तिर्नीहरूलाई अववश्वासीहरूका बीचमा फ्यािँककर्नेछ—र यहद यसो भयो भर्ने, यस्िो व्यन्तिलाई
चौपायाजस्िै, बौद्थधकिा वा चेिर्ना र्नभएका मातर्नसहरूलाई जस्िै व्यवहार गररर्नेछ। मैले यस
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कुरालाई यसरी बिाउिँ दा, तिमीहरूले बुझ्र्न सतछौ, होइर्न ि?

उपयुिति कुरा परमेश्वरलाई पछ्याउर्ने मातर्नसहरू र सेवाकिािहरूको जीवर्न र मत्ृ युको चक्रलाई

परमेश्वरले कसरी सतहाल्र्नह
ु ु तछ भतर्नेबारे मा थथयो। यो कुरा सर्न
ु ेपतछ, तिमीहरूलाई कस्िो अर्नभ
ु तू ि
भयो? के मैले यस ववषयमा पहहले कहहल्यै बिाएको थथएिँ? के मैले कहहल्यै परमेश्वरका चुतर्नएका

मातर्नसहरू र सेवाकिािहरूको ववषयमा बोलेको छु? मैले वास्िवमा यस ववषयमा कुरा गरे को छु,
िर तिमीहरूलाई याद छै र्न। आफ्र्ना चुतर्नएका मातर्नसहरू र सेवाकिािहरूप्रति परमेश्वर धमी हुर्नुहुतछ।
सबै कुराको ववषयमा, उहािँ धमी हुर्नुहुतछ। मैले सही कुरा भर्नेँ? यसमा तिमीहरूले कहीँ त्रहु ट भेट्र्न
सतछौ? के यसो भतर्ने मातर्नसहरू छै र्नर्न ् र, “चुतर्नएका मातर्नसहरूप्रति परमेश्वर ककर्न यति सहर्नशील

हुर्नुहुतछ? अतर्न सेवाकिािहरूप्रति उहािँ ककर्न थोरै मात्र सहर्नशील हुर्नुहुतछ?” के सेवाकिािहरूका लाथग
कोही खडा हुर्न चाहतछ? “के परमेश्वरले सेवाकिािहरूका लाथग थप समय हदर्न, र तिर्नीहरूप्रति थप
धैयि र सहर्नशील हुर्न सतर्नुहुतछ?” के त्यस्िो प्रश्र्न उठाउर्नु सही कुरा हो? (होइर्न, हो सही होइर्न।)
ककर्न होइर्न? (ककर्नभर्ने हामीलाई सेवाकिािहरू बर्नाउर्ने कायिमा र्नै वास्िवमा तर्नगाह प्रदार्न

गररसककएको हुतछ।) सेवा गर्निको लाथग अर्नुमति हदएर र्नै सेवाकिािहरूलाई वास्िवमा तर्नगाह प्रदार्न
गररसककएको हुतछ! “सेवाकिािहरू” भतर्ने पदवीववर्ना, र तिर्नीहरूले गर्ने कामववर्ना, यी मातर्नसहरू

कहािँ हुर्नेथथए? तिर्नीहरू चौपायाहरूसिँग बस्दै र मदै अववश्वासीहरूका बीचमा हुर्नेथथए। परमेश्वरको
सामत
ु र्ने आउर्न र परमेश्वरको िरमा आउर्न पाएर तिर्नीहरूले आज कति महार्न ् अर्नग्र
ु ह पाएका

छर्न ्! यो ि तर्नकै ठूलो अर्नुग्रह हो! यहद परमेश्वरले ििँलाई सेवा गर्ने यो मौका र्नहदर्नुभएको भए,
िैँले उहािँको सामुतर्ने आउर्ने मौका कहहल्यै पाउर्ने थथइर्नस ्। कतिीमा पतर्न, यहद ििँ बुद्ध धमािवलतबी

होस ् र िैँले फल प्राप्ि गरे को छस ् भर्ने पतर्न, ििँ बढीमा आन्त्मक सांसारको एउटा िल्लो िहको

कमिचारीबाहे क केही पतर्न होइर्नस ्; िैँले परमेश्वरलाई कहहल्यै पतर्न भेट्र्नेछैर्नस ्, उहािँको आवाज वा
उहािँका वचर्नहरू सुतर्नेछैर्नस ्, वा उहािँको प्रेम र आर्शषहरू
्
अर्नुभव गर्नेछैर्नस ्, र्न ि ििँ कहहल्यै

परमेश्वरको आमर्ने-सामर्ने आउर्ने सतभावर्ना र्नै हुतछ। बुद्ध धमािवलतबीहरूका सामुतर्ने हुर्ने कुराहरू
भर्नेका सरल कायिहरू मात्रै हुर्न ्। तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई थचतर्नु असतभव छ, र तिर्नीहरूले केवल

आज्ञापालर्न गछि र्न ् र हुकुम मातछर्न ्, िर सेवाकिािहरूले कामको यो चरर्को अवथधमा धेरै कुरा
प्राप्ि गछि र्न ्! पहहलो, तिर्नीहरू परमेश्वरको आमर्ने-सामर्ने आउर्न, उहािँको आवाज सत
ु र्न, उहािँका
वचर्नहरू सुतर्न, र उहािँले मातर्नसहरूलाई हदर्नुहुर्ने अर्नुग्रह र आर्शषहरू
्
अर्नुभव गर्नि सतछर्न ्। यसको
साथै, तिर्नीहरूले परमेश्वरद्वारा

हदइएका वचर्न र सत्यिाहरूको आर्नतद र्लर्न सतछर्न ्।

सेवाकिािहरूले सािँचै धेरै कुरा प्राप्ि गर्नि सतछर्न ्! िसथि, सेवाकिािको रूपमा, िैँले उथचि प्रयास
समेि गर्नि सतदै र्नस ् भर्ने, के परमेश्वरले ििँलाई रातर्न सतर्नह
ु ु तछ ि? उहािँले ििँलाई रातर्न सतर्नह
ु ु तर्न।
उहािँले ििँलाई त्यति धेरै माग्र्नुहुतर्न, िैपतर्न उहािँले माग्र्नुभएको केही पतर्न कुरा िैँले उथचि रूपमा

गदै र्नस ्; िैँले िेरो कििव्य पालर्न गरे को छै र्नस ्। िसथि, परमेश्वरले ििँलाई रातर्न सतर्नुहुतर्न भतर्ने

कुरामा कुर्नै शङ्का छै र्न। परमेश्वरको धमी स्वभाव यही हो। परमेश्वरले ििँलाई पुलपुल्याउर्नुहुतर्न,
िर उहािँले ििँलाई पक्षपाि पतर्न गर्नुिहुतर्न। परमेश्वरले काम गर्नुिहुर्ने र्सद्धातिहरू तयर्नै हुर्न ्।
परमेश्वरले सबै मातर्नस र प्रार्ीहरूलाई यसरी र्नै व्यवहार गर्निह
ु ु तछ।
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जब आन्त्मक सांसारको कुरा आउिँ छ, यहद यसका ववर्भतर्न प्रार्ीहरूले कुर्नै गलि कायि गछि र्न ्

वा तिर्नीहरूले आफ्र्नो काम सही िररकाले गदै र्नर्न ्, िब तिर्नीहरूको तर्नराकरर् गर्निको लाथग
परमेश्वरसिँग सतबन्तधि स्वगीय आदे श र उदीहरू हुतछर्न ्; यो ठोस कुरा हो। त्यसकारर्, परमेश्वरको
हजारौं वषिको व्यवस्थापर्न कायिको अवथधमा, गलि कायि गर्ने कतिपय कििव्य तर्नवािहकिािहरूलाई

समाप्ि पाररएको छ, र कतिलाई आजको हदर्नसतम र्नै थुर्नामा राखखएको र दण्ड हदइएको छ।
आन्त्मक सांसारमा हरे क प्रार्ीले सामर्ना गर्नुिपर्ने कुरा यही हो। यहद तिर्नीहरूले कुर्नै गलि वा दष्ु ट
कायि गरे भर्ने, तिर्नीहरूलाई दण्ड हदइतछ—र यो कुरा परमेश्वरले आफ्र्ना चतु र्नएका मातर्नसहरू र

सेवाकिािहरूलाई गर्नुिहुर्ने व्यवहार जस्िै छ। िसथि, आन्त्मक सांसार र भौतिक सांसार दव
ु ैमा,
परमेश्वरले जुर्न र्सद्धातिहरूअर्नुसार काम गर्नुिहुतछ, िी पररवििर्न हुिँदैर्नर्न ्। िैँले परमेश्वरका
कायिहरूलाई दे तर्न सके पतर्न र्नसके पतर्न, तिर्नका र्सद्धातिहरू पररवििर्न हुिँदैर्नर्न ्। सतपूर्ि समयमा,

परमेश्वरले सबै थोकलाई गर्ने व्यवहार र सबै थोकलाई सतहाल्र्ने कायिमा उही र्सद्धातिहरूअर्नुसार
काम गर्नुिभयो। यो अपररवििर्नीय कुरा हो। परमेश्वरले िुलर्नात्मक रूपमा उथचि िररकाले न्जउर्ने

अववश्वासीहरूलाई दया गर्नुिहुर्नेछ, र हरे क धमिमा रही राम्रो व्यवहार गर्ने र दष्ु ट कायि र्नगर्नेहरूलाई

अवसरहरू हदर्नुहुर्नेछ, र परमेश्वरले व्यवस्थापर्न गर्नुिहुर्ने सबै थोकमा तिर्नीहरूलाई आफ्र्नो भूर्मका
तर्नवािह गर्नि र तिर्नीहरूले गर्नुिपर्ने कायि गर्नि हदर्नुहुर्नेछ। यसरी र्नै, परमेश्वरलाई पछ्याउर्नेहरू, र
उहािँका चतु र्नएका मातर्नसहरूलाई परमेश्वरले उहािँका यी र्सद्धातिहरूअर्नस
ु ार कुर्नै पतर्न व्यन्तिलाई
पक्षपाि गर्नुिहुतर्न। इमार्नदार रूपमा उहािँलाई पछ्याउर्न सतर्ने हरे क व्यन्तिप्रति उहािँ दयालु हुर्नुहुतछ,
र उहािँलाई इमार्नदार रूपमा पछ्याउर्ने प्रत्येकलाई उहािँले प्रेम गर्नुिहुतछ। यति मात्रै हो कक यी

ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरूलाई—अववश्वासीहरू, ववश्वासका ववर्भतर्न प्रकारका मातर्नसहरू, र
परमेश्वरका चतु र्नएका मातर्नसहरूलाई—उहािँले हदर्नह
ु ु र्ने कुराहरू फरक-फरक हुतछर्न ्। उदाहरर्को लाथग
अववश्वासीहरूलाई र्लऊिँ: तिर्नीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास र्नगरे िापतर्न, र परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई
पशुका रूपमा हे र्नुिहुर्ने भए िापतर्न, सबै थोकको बीचमा तिर्नीहरू प्रत्येकसिँग खार्नलाई खार्ने कुरा,

बस्र्नलाई तिर्नीहरूको आफ्र्नै स्थार्न, र जीवर्न र मत्ृ युको सामातय चक्र हुतछ। दष्ु ट कायि गर्नेहरूलाई
दण्ड हदइतछ, र असल कायि गर्नेहरू आर्शवषि हुतछर्न ् र तिर्नीहरूले परमेश्वरको दया प्राप्ि गछि र्न ्।
के कुरा यही ि हो तर्न, होइर्न र? ववश्वासका मातर्नसहरूको हकमा, यहद तिर्नीहरूले एक जतमपतछ

अको जतमसतम तिर्नीहरूका धार्मिक तर्नयमहरूलाई कठोरिाका साथ पालर्न गर्नि सतछर्न ् भर्ने, िी
सबैको पुर्नजितमपतछ, परमेश्वरले तिर्नीहरूका तर्नन्ति उहािँको िोषर्ा गर्नुिहुर्नेछ। त्यसै गरी, आज
तिमीहरूको हकमा, तिमीहरू परमेश्वरका चुतर्नएका मातर्नसहरू भए पतर्न वा सेवाकिाि भए पतर्न,
परमेश्वरले आफूले िय गर्निभ
ु एका तर्नयम र प्रशासतर्नक आदे शहरूअर्नस
ु ार र्नै तिमीहरूलाई उथचि

मागिमा ल्याउर्नुहुर्नेछ र तिमीहरूको पररर्ाम तर्नधािररि गर्नुिहुर्नेछ। यस प्रकारका मातर्नसहरूमध्ये,

ववश्वासका फरक-फरक प्रकारका मातर्नसहरूलाई—अथािि ्, ववर्भतर्न धमिका मातर्नसहरूलाई—के
परमेश्वरले बस्र्ने ठाउिँ हदर्नुभएको छ? यहूदीहरू कहािँ छर्न ्? के परमेश्वरले तिर्नीहरूको ववश्वासमा
हस्िक्षेप गर्नुिभएको छ? उहािँले गर्नुिभएको छै र्न, होइर्न र? अतर्न इसाईहरूको हकमा तर्न? उहािँले

तिर्नीहरूलाई पतर्न हस्िक्षेप गर्निभ
ु एको छै र्न। उहािँले तिर्नीहरूलाई तिर्नीहरूका आफ्र्नै पद्धतिहरू
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पालर्न गर्नि हदर्नुहुतछ, उहािँले तिर्नीहरूसिँग कुराकार्नी गर्ने वा तिर्नीहरूलाई अतिदृिन्ष्ट हदर्ने गर्नुिहुतर्न,
यसअलवा, उहािँले तिर्नीहरूलाई कुर्नै पतर्न कुरा प्रकट गर्नुिहुतर्न। यहद ििँलाई यो सही लाग्छ भर्ने,

यसरी र्नै ववश्वास गर्। तयाथोर्लकहरूले मररयममा ववश्वास गछि र्न ्, र तिर्नले र्नै येशल
ू ाई सस
ु माचार
हस्िातिरर् गररर्न ् भर्नी ववश्वास गछि र्न ्; तिर्नीहरूको ववश्वासको रूप त्यस्िै छ। के परमेश्वरले

कहहल्यै तिर्नीहरूको ववश्वासलाई सुधार गर्नुिभएको छ र? उहािँले तिर्नीहरूलाई स्वितत्रिा हदर्नुहुतछ;
उहािँले तिर्नीहरूलाई कुर्नै ध्यार्न हदर्नुहुतर्न र तिर्नीहरूलाई न्जउर्नको लाथग तर्नन्श्चि क्षेत्र हदर्नुहुतछ।
मन्ु स्लमहरू र बद्
ु ध धमािवलतबीहरूका हकमा पतर्न, यही कुरा लागू हुिँदैर्न र? उहािँले तिर्नीहरूका
लाथग पतर्न सीमाहरू िय गर्नुिभएको छ, र तिर्नीहरूको सतबन्तधि ववश्वासमा हस्िक्षेप र्नगरीकर्न,

तिर्नीहरूलाई न्जउर्ने आफ्र्नै क्षेत्र हदर्नुभएको छ। सबै कुरा सुव्यवन्स्थि छर्न ्। अतर्न यी सबैमा
तिमीहरू के दे तछौ? परमेश्वरसिँग अन्तियार छ, िर उहािँले यसको दरु
ु पयोग गर्नुिहुतर्न। परमेश्वरले
सबै थोकलाई सवोत्तम रूपले सुव्यवन्स्थि क्रममा र्मलाउर्नुहुतछ र सुव्यवन्स्थि रूपमा उहािँले यसो
गर्नुिहुतछ, र यसैमा उहािँको बुद्थध र सविशन्तिमार्निा
् छ।

आज हामीले एउटा र्नयािँ र ववशेष ववषय, अथािि ् आन्त्मक सांसारका कुराहरूसिँग सतबन्तधि

ववषयलाई छोयौं, जसले त्यस क्षेत्रमाथथ परमेश्वरको प्रशासर्न र प्रभुत्वको एउटा पक्षलाई प्रतितर्नथधत्व

गछि । तिमीहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्र्नुभतदा पहहले, तिमीहरूले यसो भर्नेका हुर्न सतछौ, “यससिँग
सतबन्तधि सबै कुरा रहस्य हो, र हाम्रो जीवर्न प्रवेशसिँग यसको कुर्नै सतबतध छै र्न; मातर्नसहरूले
वास्िवमा कसरी न्जउिँ छर्न ् भतर्ने कुरासिँग यी कुराहरूको कुर्नै सतबतध छै र्न, र हामीले तिर्नलाई बुझ्र्नु

आवश्यक छै र्न, र्न ि हामीले तिर्नलाई सुतर्नु र्नै आवश्यक छ। परमेश्वरलाई थचतर्ने ववषयमा तिर्नको

कुर्नै सतबतध छै र्न।” अब, के तिमीहरूलाई त्यस ककर्समको सोचाइमा समस्या छ भतर्ने लाग्छ? के
यो सही छ? (छै र्न।) त्यस्िो सोचाइ सही छै र्न र यसमा गतभीर समस्याहरू छर्न ्। यसको कारर् के

हो भर्ने यहद ििँ परमेश्वरले सबै थोकमाथथ कसरी शासर्न गर्नुिहुतछ भतर्नेबारे मा बुझ्र्न चाहतछस ् भर्ने,
िैँले दे तर्न सतर्ने र िेरो सोचाइले बुझ्र्न सतर्ने कुरालाई मात्रै बुझेर हुिँदैर्न; िैँले अरू सांसारको कतिपय
कुरालाई पतर्न बुझ्र्नुपछि , जुर्न िेरो लाथग अदृश्य हुर्न सतछ, िर त्यो िैँले दे ख्न सतर्ने यो सांसारसिँग

अपररहायि रूपमा जोडडएको हुतछ। यो परमेश्वरको साविभौर्मकिासिँग सतबन्तधि छ, र यो “सबै
थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नह
ु ु तछ” भतर्ने ववषयसिँग सतबन्तधि छ। यो त्यसैसिँग
सतबन्तधि जार्नकारी हो। यो जार्नकारीववर्ना, परमेश्वर कसरी सबै थोकको जीवर्नको स्रोि हुर्नह
ु ु तछ
भतर्नेबारे को मातर्नसहरूको ज्ञार्नमा त्रुहट र भूलहरू हुर्नेछर्न ्। िसथि, आज हामीले जे बिायौं त्यसले
हाम्रा अतिल्ला ववषयहरूलाई बबट मारे को छ, साथै “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै

हुर्नह
ु ु तछ” भतर्ने ववषयवस्िल
ु ाई समापर्न गरे को छ। यसलाई बखु झसकेपतछ, के तिमीहरूले अब यस
ववषयवस्िुबाट परमेश्वरलाई थचतर्न सतछौ? त्योभतदा पतर्न महत्त्वपूर्ि कुरा, मैले तिमीहरूलाई आज

सेवाकिािहरूका बारे मा अत्यतिै महत्त्वपूर्ि जार्नकारी प्रदार्न गरे को छु। मलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई
यस्िा ववषयहरूको बारे मा सुतदा आर्नतद लाग्छ, र तिमीहरूले सािँचै र्नै यी ववषयहरूमा चासो

र्लतछौ। त्यसकारर्, के आज मैले जुर्न कुराको ववषयमा बिाएको छु त्यसप्रति तिमीहरू सतिुष्ट

छौ? (हो, छौं।) अतय केही कुराले तिमीहरूलाई त्यति ठूलो प्रभाव र्नपारे को हुर्न सतछ, िर
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सेवाकिािहरूको बारे मा मैले जे बिाएको छु त्यसले ववशेष रूपमा ठूलो प्रभाव पारे को छ, ककर्नभर्ने
यो ववषयले तिमीहरू प्रत्येकको प्रार्लाई छुतछ।

मािविानतप्रनतपरमेश्वरकामापदण्डहरू
१.परमेश्वरस्वयमक
् ोपहहचािरहै भसयत
हामी “सबै थोकका लाथग जीवर्नको स्रोि परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ” भतर्ने ववषय, साथै “परमेश्वर
अद्वविीय परमेश्वर स्वयम ् हुर्नुहुतछ” भतर्ने ववषयको अतत्यमा आइपुगेका छौं। त्यसो भएको
हुर्नाले, हामीले यी कुराहरूको साराांश प्रदार्न गर्नुि आवश्यक छ। हामीले कस्िो ककर्समको साराांश
प्रदार्न गर्निप
् ग सतबन्तधि तर्नष्कषि हो। त्यसो भएको हुर्नाले, परमेश्वरको
ु छि ? यो परमेश्वर स्वयमसिँ
हरे क पक्ष, साथै मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई कसरी ववश्वास गछि र्न ् त्यससिँग यसको अपररहायि

सतबतध हुर्नुपछि । त्यसैले, मैले पहहले तिमीहरूलाई सोध्र्नुपछि : यी प्रवचर्नहरू सुतर्नसकेपतछ,
तिमीहरूको मर्नको आिँखामा, परमेश्वर को हुर्नुहुतछ ि? (सन्ृ ष्टकिाि।) तिमीहरूको मर्नको आिँखामा,
परमेश्वर सन्ृ ष्टकिाि हुर्नह
ु ु तछ। के अरू कुर्नै कुरा छ? परमेश्वर सबै थोकका प्रभु हुर्नह
ु ु तछ। के यी
शब्दहरू उथचि छर्न ्? (छर्न ्।) सबै थोकमाथथ शासर्न गर्ने र सबै थोकमाथथ प्रशासर्न चलाउर्नुहुर्ने
परमेश्वर र्नै हुर्नुहुतछ। अन्स्ित्वमा भएका सबै कुरा उहािँले र्नै सन्ृ ष्ट गर्नुिभएको हो, अन्स्ित्वमा
भएका सबै कुरामाथथ उहािँले र्नै प्रशासर्न चलाउर्नुहुतछ, र अन्स्ित्वमा भएका सबै थोकमाथथ उहािँले
र्नै शासर्न गर्निह
ु ु तछ, र अन्स्ित्वमा भएका सबै थोकलाई उहािँले र्नै भरर्पोषर् गर्निह
ु ु तछ। परमेश्वरको
हैर्सयि यही हो, र उहािँको पहहचार्न यही हो। सबै थोक र अन्स्ित्वमा रहे का सबै कुराको लाथग,

परमेश्वरको सािँचो पहहचार्न भर्नेको सबै सन्ृ ष्टको सन्ृ ष्टकिाि र शासक हो। परमेश्वरको पहहचार्न

यही हो, र उहािँ सबै थोकका बीचमा अद्वविीय हुर्नुहुतछ। परमेश्वरका कुर्नै पतर्न सन्ृ ष्टहरूले—चाहे
तिर्नीहरू मार्नवजातिका बीचमा होऊर्न ् वा आन्त्मक सांसारमा होऊर्न ्—परमेश्वरको पहहचार्न र
हैर्सयिलाई अर्नक
ु रर् गर्नि वा प्रतिस्थापर्न गर्निको लाथग कुर्नै पतर्न माध्यम वा बहार्नाको प्रयोग
गर्नि सतदै र्नर्न ्, ककर्नभर्ने सबै थोकको बीचमा यो पहहचार्न, शन्ति, अन्तियार, र सन्ृ ष्टमाथथ शासर्न
गर्ने यो क्षमिा भएको एक मात्रै हुर्नुहुतछ: हाम्रा अद्वविीय परमेश्वर स्वयम ्। उहािँ सबै थोकमाझ

न्जउर्नुहुतछ र िुमकफर गर्नुिहुतछ; उहािँ सबैभतदा उच स्थार्नमा, सबै थोकभतदा माथथ उठ्र्न
सतर्नह
ु ु तछ। मातर्नस बर्नेर, दे ह र रगिकाहरूमध्ये एक बर्नेर, मातर्नसहरूको आमर्ने-सामर्ने आएर
अतर्न तिर्नीहरूसिँग खुशी र दःु ख बािँडेर उहािँले आफैलाई र्नम्र िुल्याउर्न सतर्नुहुतछ, यसको साथै उहािँले
अन्स्ित्वमा रहे का सबै थोकको तर्नयति र यो सबै अति बढ्र्ने हदशा तर्नधािरर् गदै अन्स्ित्वमा रहे का

सबै थोकमाथथ हुकुम चलाउर्नुहुतछ। यसको साथै, उहािँले सारा मार्नवजातिको तर्नयतिको मागितर्नदे श
गर्नुिहुतछ, र मार्नवजातिको हदशा िय गर्नुिहुतछ। यस्िो परमेश्वरलाई सबै मार्नवजातिले आराधर्ना
गर्निप
ु छि , आज्ञापालर्न गर्निप
ु छि , र थचतर्नप
ु छि । यसरी, ििँ मार्नवजातिको जर्न
ु सक
ु ै समह
ू वा प्रकारमा

भए िापतर्न, परमेश्वरलाई ववश्वास गर्नुि, परमेश्वरलाई पछ्याउर्नु, उहािँको तर्नयमलाई स्वीकार गर्नुि
र िेरो भाग्यको लाथग उहािँका बतदोबस्िहरूलाई स्वीकार गर्नुि कुर्नै पतर्न व्यन्ति र कुर्नै पतर्न जीववि
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प्रार्ीको लाथग एउटै मात्र ववकल्प हो, अथािि ् अत्यावश्यक छर्नौट हो। परमेश्वरको अद्वविीयपर्नमा,

मातर्नसहरूले उहािँको अन्तियार, उहािँको धमी स्वभाव, उहािँको सार दे तछर्न ् अतर्न उहािँले सबै थोकलाई
भरर्पोषर् गर्ने माध्यमहरू सबै पर्
ू ि रूपमा अद्वविीय रहे को दे तछर्न ्; यो अद्वविीयपर्नले परमेश्वर
स्वयमको
्
सािँचो पहहचार्नलाई तर्नधािररि गछि , र यसले उहािँको हैर्सयिलाई पतर्न तर्नधािररि गछि ।
त्यसकारर्, सारा सन्ृ ष्टको बीचमा, परमेश्वरको अर्नुकरर् गर्ने प्रयास असतभव भएझैं आन्त्मक

सांसारमा वा मार्नवजातिको बीचमा रहे को कुर्नै पतर्न जीववि प्रार्ीले परमेश्वरको स्थार्नमा खडा हुर्ने
इछा गथ्यो भर्ने, त्यस कायिमा सफलिा र्मल्र्न असतभव हुर्नेथथयो। िथ्य यही र्नै हो। यस्िो
सन्ृ ष्टकिाि र शासक, जोसिँग परमेश्वर स्वयमको
् पहहचार्न, शन्ति, र हैर्सयि छ, मार्नवजातिप्रति

उहािँका मापदण्डहरू के-के छर्न ् ि? यो कुरा सबैको लाथग स्पष्ट हुर्नुपर्ने हो, र यसलाई सबैले याद
गर्नुिपर्ने हो; यो परमेश्वर र मातर्नस दव
ु ैको लाथग अत्यतिै महत्त्वपूर्ि छ।
२.परमेश्वरप्रनतमािविानतकाववभभन्
िमिोववृ िहरू
मातर्नसहरूले परमेश्वरप्रति कसरी व्यवहार गछि र्न ् त्यसले तिर्नीहरूको भवविव्यका साथै

परमेश्वरले कसरी तिर्नीहरूर्सि व्यवहार गर्नुिहुतछ र तिर्नीहरूको तर्नराकरर् गर्नुिहुतछ त्यसलाई
तर्नधािररि गछि । यस ववतदम
ु ा, म मातर्नसहरूले परमेश्वरप्रति कसरी व्यवहार गछि र्न ् त्यसका केही

उदाहरर्हरू हदतछु। हामी सुर्नौं र तिर्नीहरूले परमेश्वरको सामुतर्ने गर्ने व्यवहारको िररका र मर्नोववृ त्त

सही छर्न ् कक छै र्नर्न ् हे रौं। हामी तर्नतर्न साि प्रकारका मातर्नसहरूका आचरर्को बारे मा ववचार गरौं।

१) एक प्रकारको व्यन्ति छ, परमेश्वरप्रति जसको मर्नोववृ त्त तर्नन्श्चि रूपमा मूखि ककर्समको

छ। यी मातर्नसहरूले परमेश्वर बोथधसत्त्व वा मार्नव अविारका पववत्र प्रार्ी हुर्नुहुतछ, र मातर्नसले
भेट्दा िीर्नपटक तर्नहुरेर दण्डवि ् गर्नुिपछि , र हरे कपटक खार्नपार्न गदाि धूप बाल्र्नुपछि भतर्ने ठातछर्न ्।

पररर्ामस्वरूप, तिर्नीहरू जब-जब उहािँको अर्नग्र
ु हप्रति अत्यतिै आभारी हुतछर्न ् र उहािँप्रति
कृिज्ञिाको अर्नभ
ु तू ि गछि र्न ्, तिर्नीहरूले प्रायजसो यस्िै आवेगपर्
ू ि कायि गछि र्न ्। त्यसरी तिर्नीहरूले

आफूले आज ववश्वास गर्ने परमेश्वरले, आफूले आफ्र्नो हृदयमा अत्यतिै चाहर्ना गरे को पववत्र प्रार्ीले
जस्िै, भेट हुिँदा िीर्नपटक ढोग्र्ने र हरे क खार्नामा धूप बाल्र्ने कायिलाई स्वीकार गरूर्न भतर्ने चाहर्ना
गछि र्न ्।

२) कतिपय मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई सबै जीववि प्रार्ीलाई कष्टबाट मत
ु ि गर्नि र तिर्नीहरूलाई

मुन्ति हदर्न सतर्ने जीववि बुद्धको रूपमा हे छिर्न ्; तिर्नीहरूले उहािँलाई कष्टको सागरबाट तिर्नीहरूलाई

टाढा लैजार्न सतर्ने जीववि बुद्धको रूपमा हे छिर्न ्। परमेश्वरमाथथको यी मातर्नसहरूको ववश्वासमा

तयर्नीहरूले उहािँलाई बुद्धलाई जस्िै आराधर्ना गर्ने कायि पछि । तिर्नीहरूले धूप बाल्र्ने, प्रर्ाम गर्ने,
वा भेटी हदर्ने कायि र्नगर्ने भए िापतर्न, अतिस्करर्मा तिर्नीहरूलाई के लाग्छ भर्ने परमेश्वर बुद्ध

जस्िै हुर्नह
ु ु तछ जसले तिर्नीहरूलाई दयालु र परोपकारी बतर्न अर्नरु ोध गर्निह
ु ु तछ, तिर्नीहरूले कुर्नै
पतर्न जीववि प्रार्ी र्नमारूर्न ्, अरूलाई मर्नपरी र्नभर्नूर्न ्, इमार्नदार दे खखर्ने जीवर्न न्जऊर्न ्, र कुर्नै

गलि कायि र्नगरूर्न ् भतर्ने चाहर्नुहुतछ। यी कुराहरू र्नै उहािँले तिर्नीहरूबाट चाहर्नुहुर्ने सबै कुरा हुर्न ्
भतर्ने तिर्नीहरूको ववश्वास हुतछ; तिर्नीहरूको हृदयको परमेश्वर यही र्नै हो।
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३) कतिपय मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई कुर्नै महार्न ् वा चथचिि व्यन्तिलाई जस्िो आराधर्ना

गछि र्न ्। उदाहरर्को लाथग, यो महार्न ् व्यन्तिले जुर्न माध्यमद्वारा बोल्छ, उसले जस्िो शैलीमा

बोल्छ, उसले जे-जस्िा शब्द र शब्दभण्डारको प्रयोग गछि , उसको स्वर, उसको हािको हाउभाउ,
उसका ववचार र कायिहरू, उसको कायिशैली—तिर्नीहरूले यी सबै कुराको र्नतकल गछि र्न ्, र

परमेश्वरमाथथको तिर्नीहरूको ववश्वासको यात्रामा तिर्नीहरूले पूरै उत्पतर्न गर्नुिपर्ने कुराहरू तयर्नै

हुतछर्न ्।
४) कतिपय मातर्नसहरूले परमेश्वरलाई सम्राटको रूपमा हे छिर्न ्, अतर्न उहािँ अरू सबैभतदा माथथ

हुर्नुहुतछ र कसैले पतर्न उहािँलाई ठे स पुर्याउर्न सतदै र्न—अतर्न तिर्नीहरूलाई यहद कसैले त्यसो गर्यो
भर्ने, त्यस व्यन्तिलाई दण्ड हदइर्नेछ भतर्ने लाग्छ। तिर्नीहरूले त्यस्िो सम्राटलाई आराधर्ना गछि र्न ्
ककर्नभर्ने सम्राटहरूले तिर्नीहरूको हृदयमा तर्नन्श्चि ठाउिँ ओगटे का हुतछर्न ्। यी मातर्नसहरूलाई िी
सम्राटहरूका ववचार, व्यवहार, अन्तियार, र प्रकृति—तिर्नीहरूका रुथच र व्यन्तिगि जीवर्नसमेि—
सबै र्नै आफूले बुझ्र्नैपर्ने कुरा हुर्न ् भतर्ने लाग्छ; िी कुराहरू तिर्नीहरूले चासो हदर्ने समस्या र
ववषयहरू बतछर्न ्। पररर्ामस्वरूप, तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई सम्राटको रूपमा आराधर्ना गछि र्न ्।
त्यस्िो ककर्समको ववश्वास हास्यास्पद छ।

५) परमेश्वरको अन्स्ित्वको बारे मा कतिपय मातर्नसहरूसिँग ववशेष ववश्वास हुतछ, र यो ववश्वास
प्रगाढ र अटल हुतछ। िैपतर्न परमेश्वरसतबतधी तिर्नीहरूको ज्ञार्न सिही हुर्ने भएकोले, र तिर्नीहरूसिँग
उहािँका वचर्नहरूको त्यति धेरै अर्नुभव र्नहुर्ने भएकोले, तिर्नीहरूले उहािँलाई मूतििलाई जस्िो पूजा
गछि र्न ्। यही मूतिि र्नै तिर्नीहरूको हृदयमा बसेको परमेश्वर हुतछ; तिर्नीहरूलाई यो मूतिि तिर्नीहरूले
डर मातर्नुपर्ने र दण्डवि ् गर्नुिपर्ने, र तिर्नीहरूले पछ्याउर्नैपर्ने र अर्नुकरर् गर्नैपर्ने कुरा हो भतर्ने

लाग्छ। परमेश्वरलाई तिर्नीहरूले आफूले आफ्र्नो जीवर्नभरर पछ्याउर्नप
ु र्ने मूतििको रूपमा हे छिर्न ्।
तिर्नीहरूले परमेश्वरले बोल्र्नुहुर्ने शैलीको र्नतकल गछि र्न ् अतर्न बाहहरी रूपमा परमेश्वरले मर्न

पराउर्नुहुर्नेहरूको अर्नुकरर् गछि र्न ्। तिर्नीहरूले प्रायजसो सोझो, शद्
ु ध, र इमार्नदार दे खखर्ने कामकुराहरू गछि र्न ्, र तिर्नीहरूले यस मूतििलाई अलग हुर्नै र्नसककर्ने र्मत्र वा सहकमीलाई झैँ गरे र समेि

पछ्याउिँ छर्न ्। तिर्नीहरूको ववश्वासको रूप यस्िै हुतछ।
६) एक प्रकारका मातर्नसहरू यस्िा छर्न ्, जसले परमेश्वरका धेरै वचर्नहरू पढे पतर्न र धेरै प्रचार
सुर्ने पतर्न, र्भत्र हृदयमा तिर्नीहरूले के अर्नुभूति गछि र्न ् भर्ने परमेश्वरप्रति तिर्नीहरूले गर्ने व्यवहारको

एउटै र्सद्धाति भर्नेको तिर्नीहरू जहहल्यै पतर्न चापलुसी र चाकडी गर्ने हुर्नुपछि , वा तिर्नीहरूले
अवास्िववक िररकाले परमेश्वरको प्रशांसा गर्नुिपछि र उहािँको िाररफ गर्नुिपछि । तिर्नीहरू के ववश्वास
गछि र्न ् भर्ने परमेश्वर तिर्नीहरूलाई त्यस्िो व्यवहार गर्नि लगाउर्नह
ु ु र्ने परमेश्वर हुर्नह
ु ु तछ। यसअलावा,
तिर्नीहरूले के ववश्वास गछि र्न ् भर्ने, यहद तिर्नीहरूले त्यसो गरे र्नर्न ् भर्ने, तिर्नीहरूले कुर्नै पतर्न समयमा
उहािँको ररस उठाउर्न सतछर्न ् वा उहािँको ववरुद्धमा पाप गर्नि पुग्छर्न ्, र यो पापको पररर्ामस्वरूप,

परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई दण्ड हदर्नुहुर्नेछ। तिर्नीहरूले आफ्र्नो हृदयमा रातर्ने परमेश्वर यस्िै हुतछ।
७) अतर्न त्यसपतछ अथधकाांश मातर्नसहरू यस्िा छर्न ्, जसले परमेश्वरमा आन्त्मक भरर्-पोषर्
प्राप्ि गछि र्न ्। ककर्नभर्ने तिर्नीहरू यो सांसारमा न्जउिँ छर्न ्, तिर्नीहरू शान्ति वा खश
ु ीरहहि छर्न ्, र
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तिर्नीहरूले अरू किै पतर्न सातत्वर्ना पाउिँ दै र्नर्न ्; तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई भेटेपतछ, तिर्नीहरूले उहािँका
वचर्नहरू दे खेपतछ र सुर्नेपतछ, तिर्नीहरूले आफ्र्नो हृदयमा गोप्य आर्नतद र हषिलाई बास हदर्न

थाल्छर्न ्। यस्िो हुतछ ककर्नभर्ने तिर्नीहरूलाई ववश्वास हुतछ कक तिर्नीहरूले बल्ल तिर्नीहरूको
आत्मालाई खुशी पार्ने स्थार्न भेटेका छर्न ्, र तिर्नीहरूले तिर्नीहरूलाई आन्त्मक भरर्-पोषर् हदर्नुहुर्ने

परमेश्वरलाई बल्ल भेटेका छर्न ्। तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई ग्रहर् गरे र उहािँलाई पछ्याउर्न थालेपतछ,
तिर्नीहरू खुशी हुतछर्न ्, र तिर्नीहरूको जीवर्न भररपूर्ि हुतछ। तिर्नीहरूले अबउप्राति पशुजस्िो हदवास्वप्र्न दे तदै अति बढ्र्ने अववश्वासीहरूजस्िो व्यवहार गदै र्नर्न ्, र जीवर्नमा तिर्नीहरूले अपेक्षा गर्ने
कुर्नै कुरा छ भतर्ने अर्नुभूति गछि र्न ्। िसथि, तिर्नीहरूलाई यस परमेश्वरले तिर्नीहरूको आन्त्मक

आवश्यकिाहरूलाई धेरै रूपमा सतिुष्ट िुल्याउर्न सतर्नुहुतछ र तिर्नीहरूको मर्न र आत्मा दव
ु ैमा
तिर्नीहरूलाई ठूलो खुशी हदर्न सतर्नुहुतछ भतर्ने लाग्छ। थाहै र्नपाई, तिर्नीहरू त्यस्िो आन्त्मक भरर्-

पोषर् हदर्नुहुर्ने, र तिर्नीहरूका आत्मामा र तिर्नीहरूको पररवारका सबै सदस्यहरूमा खुशी ल्याउर्नुहुर्ने

परमेश्वरलाई छोड्र्नै र्नसतर्ने अवस्थामा पुग्छर्न ्। तिर्नीहरू परमेश्वरमाथथको ववश्वासले आन्त्मक
भरर्-पोषर्बाहे क अरू केही पतर्न ल्याउर्नु आवश्यक छै र्न भतर्ने ववश्वास गछि र्न ्।

के तिमीहरूमध्ये कसैसिँग परमेश्वरप्रति यी माथथ उल्लेखखि मर्नोववृ त्तहरू छर्न ्? (छर्न ्।) यहद

परमेश्वरमाथथको तिर्नीहरूको ववश्वासमा, व्यन्तिको हृदयमा िीमध्ये कुर्नै मर्नोववृ त्त छ भर्ने, के

तिर्नीहरू सािँचो रूपमा परमेश्वरको अति आउर्न सतछर्न ्? यहद व्यन्तिको हृदयमा यीमध्ये कुर्नै
मर्नोववृ त्त छ भर्ने, के तिर्नीहरूले परमेश्वरमा ववश्वास गछि र्न ्? के त्यस्िो व्यन्तिले अद्वविीय

परमेश्वर स्वयमलाई
्
ववश्वास गछि ? (गदै र्न।) िैँले अद्वविीय परमेश्वर स्वयमलाई
्
ववश्वास गदै र्नस ्
भर्ने, िैँले कसलाई ववश्वास गछि स ्? यहद िैँले जसलाई ववश्वास गछि स ् त्यो अद्वविीय परमेश्वर

स्वयम ् हुर्नुहुतर्न भर्ने, सायद िैँले मतू ििमा, वा महार्न ् व्यन्तिमा, वा बोथधसत्त्वमा ववश्वास गछि स ्
होला, वा िैँले आफ्र्नो हृदयमा भएको बुद्धलाई आराधर्ना गछि स ् होला। यसअलावा, सायद िैँले
साधारर् व्यन्तिमा ववश्वास गछि स ् होला। छोटकरीमा भतदा, परमेश्वरप्रतिको मातर्नसहरूको ववर्भतर्न

प्रकारका ववश्वास र मर्नोववृ त्तको कारर्, तिर्नीहरूले आफ्र्नो हृदयमा आफ्र्नै ज्ञार्नको परमेश्वरलाई

रातछर्न ्, परमेश्वरमाथथ आफ्र्नै कल्पर्नाका कुरा लाद्छर्न ्, परमेश्वरसतबतधी तिर्नीहरूका आफ्र्नै
मर्नोववृ त्त र कल्पर्नाहरूलाई अद्वविीय परमेश्वर स्वयमसिँ
् ग सिँगै रातछर्न ्, अतर्न त्यसपतछ तिर्नलाई

पववत्र ठातछर्न ्। परमेश्वरप्रति मातर्नसहरूको यस्िो अर्नुथचि मर्नोववृ त्त हुर्नुको अथि के हो ि? यसको
अथि तिर्नीहरूले सािँचो परमेश्वर स्वयमलाई
्
इतकार गरे का छर्न ् र एउटा झूटो ईश्वरको आराधर्ना
गरररहे का छर्न ् भतर्ने हुतछ; यसले के सङ्केि गछि भर्ने परमेश्वरमा ववश्वास गर्ने क्रममा, तिर्नीहरूले
उहािँलाई इतकार गरररहे का छर्न ् र उहािँको ववरोध गरररहे का छर्न ्, र तिर्नीहरूले सािँचो परमेश्वरको

अन्स्ित्वलाई इतकार गरररहे का छर्न ्। यहद मातर्नसहरूले तर्नरतिर त्यस्िो ववश्वास र्नै र्लइरहतछर्न ्
भर्ने, तिर्नीहरूले के-कस्िा पररर्ामहरूको सामर्ना गर्नेछर्न ् ि? त्यस्िो ववश्वासद्वारा, के तिर्नीहरू
परमेश्वरका मापदण्डहरूलाई पूरा गर्ने कायिको र्नन्जक पुग्र्न सतर्नेछर्न ् ि? (अहिँ, तिर्नीहरूले त्यसो

गर्नि सतर्नेछैर्नर्न ्।) यसको ववपरीि, तिर्नीहरूका धारर्ा र कल्पर्नाहरूको कारर्, तिर्नीहरू परमेश्वरको
मागिबाट झर्न ्-झर्न ् टाढा बरार्लिँ दै जार्नेछर्न ्, ककर्नभर्ने तिर्नीहरूले खोज्जर्ने हदशा परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई
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हहिँड्र्न लगाउर्नुभएको हदशाको ववपरीि हुतछ। के तिमीहरूले कहहल्यै “उत्तर जार्ने रथमा चढे र दक्षक्षर्
जार्नु” भतर्ने कथा सुर्नेका छौ? यो पतर्न उत्तर जार्ने रथमा चढे र दक्षक्षर् जार्नु जस्िै हुर्न सतछ। यहद
मातर्नसहरूले त्यस्िो लट्याङपट्याङ िररकाले परमेश्वरमा ववश्वास गछि र्न ् भर्ने, िैँले जति कहठर्न

प्रयास गछि स ्, ििँ परमेश्वरबाट त्यति र्नै टाढा जार्नेछस ्। त्यसैले, म तिमीहरूलाई सल्लाह हदतछु:

तिमीहरू अति बढ्र्नुभतदा पहहले, सुरुमा ििँ सही हदशामा गइरहे को छस ् कक छै र्नस ्, पत्ता लगा।

आफ्र्ना प्रयासहरूमा ववशेष ध्यार्न दे , र आफैलाई यो प्रश्र्न सोध ्, “के मैले ववश्वास गर्ने परमेश्वर
सबै थोकका शासक हुर्नह
ु ु तछ? के मैले ववश्वास गर्ने परमेश्वर आन्त्मक भरर्-पोषर् हदर्ने व्यन्ति
मात्रै हुर्नुहुतछ? के उहािँ मेरो मूतिि मात्रै हुर्नुहुतछ? मैले ववश्वास गरे को यो परमेश्वरले मलाई के गर्नि
लगाउर्नभ
ु एको छ? के मैले गर्ने सबै कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुिहुतछ? के मेरा सबै कायि र

खोजीहरू परमेश्वरलाई थचतर्ने कायिअर्नुरूप छर्न ्? के िी उहािँले मलाई हदर्नुभएका मापदण्डहरूअर्नुरूप
छर्न ्? के मैले हहिँड्र्ने मागिलाई परमेश्वरले पहहचार्न र स्वीकृि गर्नुिभएको छ? के उहािँ मेरो ववश्वासप्रति
सतिुष्ट हुर्नुहुतछ?” िैँले प्रायजसो र बारतबार आफैलाई यी प्रश्र्नहरू सोध्र्नुपछि । यहद ििँ परमेश्वरको
ज्ञार्नको खोजी गर्नि चाहतछस ् भर्ने, ििँ उहािँलाई सतिुष्ट पार्ने कायिमा सफल हुर्नुभतदा पहहले ििँसिँग
स्पष्ट वववेक र स्पष्ट उद्दे श्यहरू हुर्नुपछि ।
उहािँको सहर्नशीलिाको पररर्ामस्वरूप, के परमेश्वरले मैले भखिरै कुरा गरे का यी अर्नुथचि
मर्नोववृ त्तहरूलाई मर्न र्नभई-र्नभई स्वीकार गर्निुहुर्ने कुरा सतभव छ? के परमेश्वरले यी मातर्नसहरूका
मर्नोववृ त्तहरूलाई िाररफ गर्नि सतर्नुहुतछ? (सतर्नुहुतर्न।) मार्नव र उहािँको पतछ लाग्र्नेहरूका तर्नन्ति

परमेश्वरका मापदण्डहरू के-के हुर्न ्? मातर्नसहरूसिँग कस्िो प्रकारको मर्नोववृ त्त होस ् भतर्ने उहािँ
चाहर्नुहुतछ, के त्यसको बारे मा ििँसिँग स्पष्ट ज्ञार्न छ? यस ववतदम
ु ा, मैले धेरै कुरा बिाइसकेको
छु; मैले परमेश्वर स्वयमको
्
ववषयमा, साथै उहािँका कायि र उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नह
ु ु तछ
त्यसको बारे मा धेरै कुरा बिाइसकेको छु। परमेश्वरले मातर्नसहरूबाट के प्राप्ि गर्नि चाहर्नुहुतछ के

त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ? उहािँले ििँबाट के चाहर्नुहुतछ के त्यो ििँलाई थाहा छ? बोल। यहद
अर्नुभवहरू र अभ्यासबाट तिमीहरूले पाएको ज्ञार्न अझै पतर्न कतिी छ वा अझै पतर्न सिही छ

भर्ने, यी वचर्नहरूसतबतधी तिमीहरूको ज्ञार्नको बारेमा तिमीहरूले केही भतर्न सतछौ। के तिमीहरूसिँग

साराांश ज्ञार्न छ? परमेश्वरले मातर्नसलाई के माग्र्नुहुतछ? (यी ववर्भतर्न कुराकार्नीको अवथधमा,
परमेश्वरले हामीलाई हामीले उहािँलाई थचतर्नुपछि , उहािँका कायिहरूलाई जातर्नुपछि , उहािँ र्नै सबै थोकको
जीवर्नको स्रोि हुर्नुहुतछ भतर्ने जातर्नुपछि , र उहािँको हैर्सयि र पहहचार्नको बारे मा पररथचि हुर्नुपछि
भतर्ने मापदण्ड र्सकाउर्नुभएको छ।) अतर्न, जब परमेश्वरले उहािँलाई थचतर्नू भर्नी मातर्नसहरूलाई

भतर्नह
ु ु तछ, िब अन्तिम पररर्ाम के हुतछ ि? (तिर्नीहरूले परमेश्वर र्नै सन्ृ ष्टकिाि हुर्नह
ु ु तछ, र
मार्नव सन्ृ ष्ट गररएका प्रार्ी हुर्न ् भतर्ने बुझ्छर्न ्।) जब मातर्नसहरूले यस्िो ज्ञार्न प्राप्ि गछि र्न ्, िब
परमेश्वरप्रतिको तिर्नीहरूको मर्नोववृ त्तमा, कििव्य पूरा गर्ने तिर्नीहरूको काममा, वा तिर्नीहरूको

जीवर्नको स्वभावमा के-कस्िा पररवििर्नहरू आउिँ छर्न ्? के तिमीहरूले यसबारे मा कहहल्यै ववचार

गरे का छौ? के परमेश्वरलाई थचर्नेपतछ अतर्न उहािँलाई बुझेपतछ, तिर्नीहरू असल मातर्नसहरू बतछर्न ्
भर्नेर भतर्न सककतछ? (परमेश्वरमाथथको ववश्वासमा असल व्यन्ति बतर्ने प्रयास समावेश हुिँदैर्न।
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बरु, यो ि मापदण्डअर्नुरूपको परमेश्वरको सन्ृ ष्ट बतर्ने र इमार्नदार व्यन्ति बतर्ने कायिको खोजी
हो।) के अरू कुर्नै कुरा छ? (परमेश्वरलाई सािँचो रूपमा र सही िररकाले थचतर्नसकेपतछ, हामीले

उहािँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्नि सतछौं; हामीलाई थाहा हुतछ कक परमेश्वर सधैँ परमेश्वर
र्नै हुर्नुहुतछ, हामी सन्ृ ष्ट गररएका प्रार्ी हौं, हामीले परमेश्वरलाई आराधर्ना गर्निप
ु छि , र हामीले हाम्रो

उथचि स्थार्नमा बस्र्नुपछि ।) एकदम राम्रो! हामी अरू केही व्यन्तिहरूबाट सुर्नौं। (हामी परमेश्वरलाई

थचतछौं, र अन्तिममा परमेश्वरमा सािँचो रूपले समवपिि हुर्ने, परमेश्वरको आदर गर्ने, र दष्ु टिाबाट
अलग बस्र्ने मातर्नसहरू बतर्न सतछौं।) त्यो सही कुरा हो!
३.परमेश्वरकोमापदण्डअिुरूपमािविानतलेउहााँप्रनतराख्नुपिेआचरण
वास्िवमा, परमेश्वरले मार्नवजातिलाई त्यति धेरै मापदण्ड हदर्नुहुतर्न—वा, कतिीमा, उहािँले

मातर्नसहरूले कल्पर्ना गरे जवत्तको मापदण्ड िोतर्नुहुतर्न। यहद परमेश्वरले कुर्नै वचर्नहरू र्नबोल्र्नुभएको
भए, र यहद उहािँले उहािँको स्वभाव वा कुर्नै कामहरू व्यति र्नगर्नुिभएको भए, तिमीहरूको तर्नन्ति
परमेश्वरलाई थचतर्ने कायि अत्यतिै कहठर्न हुर्नेथथयो, ककर्नभर्ने मातर्नसहरूले उहािँको अर्भप्राय र
इछाको बारे मा अर्नुमार्न गर्नुिपर्ने हुर्नेथथयो; यो कायि गर्नि अत्यतिै कहठर्न हुर्नेथथयो। िैपतर्न, आफ्र्नो

कायिको अन्तिम चरर्मा, परमेश्वरले धेरै वचर्न बोल्र्नुभएको छ, धेरै काम गर्नुिभएको छ, र
मातर्नसहरूको लाथग धेरै मापदण्डहरू िय गर्नुिभएको छ। उहािँका वचर्नहरू, र उहािँको धेरै काममा,
उहािँले मातर्नसहरूलाई उहािँले के मर्न पराउर्नह
ु ु तछ, के कुरालाई िर्
ु ु तछ, र तिर्नीहरू कस्िो
ृ ा गर्निह
प्रकारका मातर्नसहरू बतर्नुपछि भतर्नेबारे मा जार्नकारी हदर्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई बुखझसकेपतछ,
मातर्नसहरूले परमेश्वरका मापदण्डहरूका बारे मा आफ्र्नो हृदयमा सटीक पररभाषा हुर्नुपछि , ककर्नभर्ने
तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई अस्पष्टिामा ववश्वास गदै र्नर्न ् र तिर्नीहरूले अबदे खख अस्पष्ट परमेश्वरमा
ववश्वास गदै र्नर्न ्, र्न ि तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई अस्पष्टिा वा सुतयिामाझ र्नै ववश्वास गछि र्न ्। बरु,

तिर्नीहरूले उहािँका वार्ीहरूलाई सत
ु र्न सतछर्न ्, उहािँका आवश्यक मापदण्डहरूलाई बझ्
ु र्न सतछर्न ्, र
तिर्नलाई हार्सल गर्नि सतछर्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले जातर्नुपर्ने र बुझ्र्नुपर्ने सबै कुरा तिर्नीहरूलाई

बिाउर्नको लाथग परमेश्वरले मार्नवजातिकै भाषा प्रयोग गर्नुिहुतछ। आज, यहद मातर्नसहरूलाई परमेश्वर

को हुर्नुहुतछ र उहािँले तिर्नीहरूबाट के चाहर्नुहुतछ भतर्ने थाहा छै र्न भर्ने; यहद तिर्नीहरूलाई व्यन्तिले
ककर्न परमेश्वरमा ववश्वास गर्निप
ु छि भतर्ने कुरा थाहा छै र्न, अथवा उहािँलाई कसरी ववश्वास गर्ने वा

उहािँसिँग कस्िो व्यवहार गर्नुिपछि भतर्ने कुरा थाहा छै र्न भर्ने—यसमा एउटा समस्या रहे को छ। भखिरै,
तिमीहरू प्रत्येकले एउटा खास क्षेत्रको बारे मा बिायौ; तिमीहरूलाई केही कुराहरू थाहा छ, यी कुराहरू

ववर्शष्ट हुर्न ् कक आम हुर्न ् भतर्ने थाहा छ। िैपतर्न, म तिमीहरूलाई परमेश्वरले मार्नवजातिको लाथग
िय गर्नुिभएका सही, पूर्ि, र ववर्शष्ट मापदण्डहरू बिाउर्न चाहतछु। िी केवल केही शब्दहरूमा छर्न ्,

र िी अत्यतिै सरल छर्न ्; सायद तिमीहरूलाई तिर्नको बारे मा पहहले र्नै थाहा भएको हुर्न सतछ।
मार्नवजाति र परमेश्वरलाई पछ्याउर्नेहरूका लाथग परमेश्वरका सही आवश्यक मापदण्डहरू यसप्रकार
छर्न ्। उहािँलाई पछ्याउर्नेहरूको लाथग उहािँले पािँच वटा मापदण्डहरू आवश्यक गर्नुिभएको छ: सािँचो

ववश्वास, तर्नष्ठावार्न बफादाररिापूर्ि अर्नुसरर्, पूर्ि समपिर्िा, सचा ज्ञार्न, र हृदयस्पशी श्रद्धाभाव।
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परमेश्वरले, यी पािँच वटा कुराहरूमा, मातर्नसहरूले अब उप्राति आफ्र्ना कल्पर्नाहरू वा अस्पष्ट

र अमूिि दृन्ष्टकोर्हरूको प्रयोग गरी उहािँलाई प्रश्र्न र्नगरूर्न ् वा उहािँलाई र्नपछ्याऊर्न ् भतर्ने मापदण्ड

आवश्यक गर्निभ
ु एको छ; तिर्नीहरूले परमेश्वरलाई कुर्नै पतर्न कल्पर्नाहरू वा धारर्ाहरूका आधारमा
पछ्याउर्नु हुिँदैर्न। उहािँलाई पछ्याउर्ने हरे कले उहािँलाई आधा मर्नले वा प्रतिबद्धिाववर्ना होइर्न बरु
बफादार भई पछ्याऊर्न ् भतर्ने मापदण्ड आवश्यक गर्निभ
ु एको छ। जब परमेश्वरले िैँले कुर्नै
मापदण्डहरू पूरा गर्नि आवश्यक गर्नुिहुतछ, ििँलाई जािँर्नुहुतछ, िेरो तयाय गर्नुिहुतछ, ििँलाई तर्नराकरर्
गर्निह
ु ु तछ र ििँलाई तछिँ वल्र्नुहुतछ, वा ििँलाई अर्नश
ु ासर्नमा रातर्ने र प्रहार गर्ने गर्निुहुतछ, िब ििँ उहािँमा

पूर्ि रूपमा समवपिि हुर्नुपछि । िैँले अर्भप्राय सोध्र्ने वा सििहरू अति सार्ने गर्नुि हुिँदैर्न, िैँले कारर्हरूको
बारे मा ि झर्न कुरा र्नगरे कै बेश। िेरो आज्ञापालर्न तर्नरपेक्ष हुर्नुपछि । परमेश्वरसतबतधी ज्ञार्न र्नै
मातर्नसहरू सबैभतदा पतछ पर्ने क्षेत्र हो। तिर्नीहरूले परमेश्वरमा प्रायजसो उहािँसिँग सतबन्तधि र्नरहे का

भर्नाइहरू, वार्ीहरू, र वचर्नहरू लाद्छर्न ्, तिर्नीहरू त्यस्िा वचर्नहरू परमेश्वरसतबतधी ज्ञार्नको
सबैभतदा सटीक पररभाषा हुर्न ् भतर्ने ववश्वास गछि र्न ्। मार्नव कल्पर्नाहरू, तिर्नीहरूका आफ्र्नै िकि,
र तिर्नीहरूका आफ्र्नै ज्ञार्नबाट आएका यी भर्नाइहरू परमेश्वरको सारसिँग कहीँकिै सतबन्तधि छै र्नर्न ्
भतर्नेबारे तिर्नीहरूलाई अर्लकति पतर्न थाहा हुिँदैर्न। यसैले, जब परमेश्वरले मातर्नसहरूमा होस ् भर्नी
चाहर्नुभएको ज्ञार्नको बारे मा कुरा आउिँ छ, उहािँले ििँलाई उहािँ र उहािँका वचर्नहरूलाई मात्रै थचर्न ् भर्नेर

भतर्नह
ु ु तर्न, बरु उहािँको बारे मा रहे को िेरो ज्ञार्न पतर्न सही हुर्नप
ु छि भर्नेर भतर्नुहुतछ। िैँले एउटै वातय
मात्रै भतर्न सतछस ्, वा ििँलाई थोरै मात्रै थाहा छ भर्ने पतर्न, यो थोरै ज्ञार्न सही र सािँचो हुतछ, र

परमेश्वर स्वयमको
् सारअर्नुरूप हुतछ। ककर्नभर्ने परमेश्वरले उहािँमाथथ गररएको कुर्नै पतर्न अवास्िववक
वा अर्नुथचि प्रशांसा वा िाररफलाई तिरस्कार गर्नुिहुतछ। त्योभतदा पतर्न बढी, उहािँले आफूर्सि
मातर्नसहरूले हावाजस्िो व्यवहार गरे को िर्
ृ ा गर्निुहुतछ। मातर्नसहरूले परमेश्वरको ववषयमा छलफल
गदाि, िथ्यहरूको बारे मा ववचारै र्नगरीकर्न मर्नोमार्नी ढां गले अतर्न कुर्नै पतर्न हहचककचाहटववर्ना
आफूलाई उथचि लागेको कुरा बोलेको दे तदा उहािँले िर्
ृ ा गर्नुिहुतछ; यसको साथै, उहािँले परमेश्वरलाई

थचतछु भर्नी ववश्वास गर्ने र उहािँसिँग सतबन्तधि ववषयहरूमा छलफल गदाि कुर्नै तर्नयतत्र ्रर् अतर्न

कुर्नै सीमा र्नराखीकर्न छलफल गदै उहािँसतबतधी आफ्र्नो ज्ञार्नको सेखी गर्नेहरूलाई उहािँले िर्
ृ ा
गर्निह
ु ु तछ। यसभतदा अति उल्लेख गररएका पािँच मापदण्डहरूमध्ये अन्तिम हृदयस्पशी श्रद्धाभाव
थथयो: उहािँलाई पछ्याउर्नेहरू सबैप्रतिको परमेश्वरको अन्तिम मापदण्ड यही हो। जब कसैसिँग

परमेश्वरसतबतधी सही र सािँचो ज्ञार्न हुतछ, िब तिर्नीहरू परमेश्वरलाई सािँचो रूपमा श्रद्धा गर्नि र
दष्ु टबाट अलग बस्र्न सक्षम हुतछर्न ्। यो श्रद्धाभाव तिर्नीहरूको हृदयको अतिस्करर्बाट आउिँ छ;
यो श्रद्धाभाव स्वेछाले हदइतछ, र यो परमेश्वरको दबाबको पररर्ाम होइर्न। परमेश्वरले उहािँप्रति

िैँले कुर्नै राम्रो आचरर्, चालचलर्न, वा बाहहरी बार्नीबेहोराको उपहार हदर्नुपछि भर्नेर माग गर्नुिहुतर्न;

उहािँले बरु िैँले िेरो हृदयको अतिस्करर्बाट उहािँलाई श्रद्धा गर् र उहािँको डर मार्न ् भर्नेर भतर्नुहुतछ।
त्यस्िो श्रद्धाभाव िेरो जीवर्नको स्वभावका पररवििर्नहरू, परमेश्वरबारे ज्ञार्न प्रान्प्ि र परमेश्वरका

कायिहरूको बुझाइ, परमेश्वरको सारको बुझाइ, अतर्न ििँ परमेश्वरका सन्ृ ष्टहरूमध्ये एक होस ् भतर्ने

िेरो स्वीकारको पररर्ामस्वरूप प्राप्ि हुतछ। त्यसकारर्, यहािँ श्रद्धाभावलाई पररभावषि गर्निको
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लाथग मैले “हृदयस्पशी” भतर्ने शब्द प्रयोग गर्नुिको उद्दे श्य मातर्नसहरूले परमेश्वरप्रतिको आफ्र्नो
श्रद्धाभाव आफ्र्नै हृदयको अतिस्करर्बाट आउर्नप
ु छि भर्नी बुझूर्न ् भतर्ने हो।

अब यी पािँच मापदण्डहरूको बारे मा ववचार गर: के तिमीहरूमध्ये कोही प्रथम िीर्न वटा हार्सल

गर्नि सतर्नेहरूमा पछौ? यसद्वारा, मैले सािँचो ववश्वास, तर्नष्ठावार्न िररकाले पछ्याउर्ने, र पूर्ि

समपिर्िाको कुरा गरररहे को छु। के तिमीहरू यी कायिहरू गर्नि सतर्ने मध्येमा पछौ? यहद मैले सबै

पािँच वटै भर्नेँ भर्ने, अवश्य तिमीहरूमध्ये कोही पतर्न हुर्नेथथएर्नौ, िर मैले यो सङ्तयालाई िीर्न
वटामा िटाएको छु। तिमीहरूले यी कुराहरू हार्सल गरे का छौ कक छै र्नौ ववचार गर। के “सािँचो
ववश्वास” हार्सल गर्नि सहज छ? (अहिँ, सहज छै र्न।) यो सन्जलो छै र्न, ककर्नभर्ने मातर्नसहरूले

प्रायजसो परमेश्वरमाथथ प्रश्र्न उठाउिँ छर्न ्। अतर्न “तर्नष्ठावार्न रूपमा पछ्याउर्ने” बारे मा तर्न? यो

“तर्नष्ठावार्न” ले केलाई जर्नाउिँ छ? (आधा मर्नले होइर्न, िर पूरा मर्नले पछ्याउर्नु।) आधा मर्नले
होइर्न, िर पूरा मर्नले पछ्याउर्नु। तिमीहरूले ठ्यातकै र्मलायौ! त्यसो भए, के तिमीहरू यो मापदण्ड
हार्सल गर्नि सतछौ ि? तिमीहरूले अझै कहठर्न प्रयास गर्नुिपछि , होइर्न ि? यस क्षर्मा, यो

मापदण्डमा तिमीहरू सफल हुर्न बािँकी र्नै छ। “पूर्ि समपिर्िा” को बारे मा के भतछौ—के तिमीहरूले
त्यो हार्सल गरे का छौ? (छै र्नौं।) तिमीहरूले त्यो पतर्न हार्सल गरे का छै र्नौ। तिमीहरू बारतबार
अर्नाज्ञाकारी र ववद्रोही बतछौ; तिमीहरूले प्रायजसो सुतदै र्नौ, आज्ञापालर्न गर्नि चाहिँदैर्नौ, वा सुतर्न

चाहिँदैर्नौ। मातर्नसहरूले जीवर्नमा प्रवेश प्राप्ि गरे पतछ परू ा गर्ने सबैभतदा आधारभि
ू िीर्न वटा

मापदण्ड तयर्नै हुर्न ्, िर तिमीहरूले िी हार्सल गर्नि अझै बािँकी र्नै छ। िसथि, अहहले, के तिमीहरूसिँग
ठूलो सतभावर्ना छ? आज, मैले यी वचर्नहरू बोलेको सर्न
े तछ, के तिमीहरूलाई थचतिा लाग्यो?
ु प
(हो।) तिमीहरूलाई थचतिा लाग्र्नु ठीक कुरा हो। थचतिाबाट जोथगर्ने प्रयास र्नगर। म तिमीहरूको

खातिर थचन्तिि हुतछु। म अतय दई
ु मापदण्डको कुरा गर्नेछैर्न; अवश्य र्नै, यहािँ उपन्स्थि कसैले
पतर्न तिर्नलाई हार्सल गर्नि सतदै र्नर्न ्। तिमीहरू व्याकुल छौ। त्यसो भए, के तिमीहरूले आफ्र्ना
उद्दे श्यहरू तर्नधािररि गरे का छौ? तिमीहरूले कुर्न उद्दे श्यहरूले, र कुर्न हदशामा खोजी र प्रयास
गर्नुिपछि ? के तिमीहरूसिँग उद्दे श्य छ? म सरल रूपमा भतछु: तिमीहरूले यी पािँच मापदण्ड हार्सल

गररसकेपतछ, तिमीहरूले परमेश्वरलाई सतिुष्ट पाररसकेका हुर्नेछौ। िी प्रत्येक र्नै व्यन्तिको जीवर्न
प्रवेशको पररपतविाको सच
ू क, साथै अन्तिम उद्दे श्य हो। यहद मैले ववस्िि
ृ रूपमा बिाउर्नको लाथग
यीमध्ये एउटालाई र्लएिँ, र तिमीहरूलाई यो पूरा गर्नि लगाएिँ भर्ने, यसलाई हार्सल गर्नि सहज

हुर्नेथथएर्न; तिमीहरूले तर्नन्श्चि हदसतम कहठर्नाइ भोग्र्नुपछि र तर्नन्श्चि हदसतम प्रयास गर्नुिपछि ।
तिमीहरूसिँग कस्िो मार्नर्सकिा हुर्नप
ु छि ि? यो शल्यकक्रया टे बुलमा जार्नको लाथग प्रिीक्षा गरररहे को
तयातसर बबरामीको जस्िै हुर्नप
ु छि । म ककर्न यसो भतदै छु? यहद ििँ परमेश्वरमा ववश्वास गर्नि
चाहतछस ् भर्ने, र यहद ििँ परमेश्वरलाई प्राप्ि गर्नि र उहािँको सतिुन्ष्ट प्राप्ि गर्नि चाहतछस ् भर्ने,
िैँले तर्नन्श्चि हदसतम पीडा र्नभोगुजेलसतम र तर्नन्श्चि मात्रामा प्रयास र्नगरुतजेलसतम, िैँले यी
कुराहरूलाई हार्सल गर्नि सतर्नेछैर्नस ्। तिमीहरूले धेरै प्रचार सुतर्नसतयौ, िर यसलाई सुतदै मा यसको

अथि यो प्रवचर्न िेरो भयो भतर्ने हुिँदैर्न; िैँले यसलाई अवशोषर् गर्नुिपछि र िेरो स्वार्मत्वमा भएको
कुर्नै कुरामा पररर्ि गर्निप
ु छि । िैँले यसलाई िेरो जीवर्नमा समाहहि गर्निप
ु छि र िेरो अन्स्ित्वमा
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समावेश गर्नुिपछि र यसरी िैँले यी वचर्नहरू र प्रचारलाई िेरो न्जउर्ने शैलीलाई अगुवाइ गर्नि र िेरो

जीवर्नमा अन्स्ित्वका मूल्य र अथि ल्याउर्न हदर्नुपछि । जब त्यस्िो हुतछ, िब तिमीहरूले यी वचर्नहरू
सर्न
ु ेको कुराको अथि रहतछ। यहद मैले बोलेका वचर्नहरूले िेरो जीवर्नमा कुर्नै सध
ु ार ल्याउिँ दैर्न वा

िेरो अन्स्ित्वमा कुर्नै मूल्य थप्दै र्न भर्ने, िैँले िी वचर्नहरू सुर्नेको कुर्नै अथि हुिँदैर्न। तिमीहरूले यो
कुरा बुझ्यौ, होइर्न ि? यो कुरा बुखझसकेपतछ, यसपतछ के हुतछ भतर्ने कुरा तिमीहरूकै हािमा छ।
तिमीहरूले काम गर्नैपछि ! तिमीहरू सबै कुरामा इमार्नदार हुर्नैपछि ! यिा र्न उिाको र्नबर्न; समय
बबिेको बबत्यै छ! तिमीहरूमध्ये धेरैजसोले परमेश्वरलाई एक दशकभतदा बढी समयदे खख ववश्वास
गदै आएका छौ। ववगिका यी दश वषिको अवथधलाई फकेर हे र। तिमीहरूले कति हार्सल गरे का

छौ? अतर्न यो जीवर्नकालमा तिमीहरूले न्जउर्ने कति दशक समय बािँ की छ? तिमीहरूसिँग त्यति

धेरै समय छै र्न। परमेश्वरको कामले तिमीहरूलाई प्रिीक्षा गछि कक गदै र्न, उहािँले तिमीहरूलाई मौका
हदर्नुभएको छ कक छै र्न, वा उहािँले फेरर एउटै काम गर्नुिहुर्नेछ कक गर्नुिहुर्नेछैर्न भतर्ने बारे मा बबर्सिदेओ—
यी कुराहरूका बारे मा कुरै र्नगर। के तिमीहरूले आफ्र्नो जीवर्नको ववगिका दश वषिको मागिलाई

उल्ट्याउर्न सतछौ? बबिेर जार्ने हरे क हदर्नसिँगै, र तिमीहरूले चाल्र्ने हरे क कदमसिँगै, तिमीहरूसिँग

एक-एक हदर्न कम हुिँदै जातछ। समयले कसैलाई पखँदैर्न! यहद िैँले परमेश्वरमाथथको आफ्र्नो
ववश्वासलाई िेरो जीवर्नको सबैभतदा ठूलो कुराको रूपमा र्लइस ्, खार्ना, वस्त्र, वा अतय कुर्नै पतर्न
कुराभतदा बढी महत्त्वपर्
ू ि ठातर्नस ् भर्ने मात्रै यसबाट ििँलाई प्रान्प्ि हुर्नेछ। यहद िैँले ििँसिँग समय
हुिँदा मात्रै ववश्वास गछि स ्, र िेरो ववश्वासमा िेरो सतपूर्ि ध्यार्न समवपिि गर्नि सतदै र्नस ् भर्ने, अतर्न

यहद ििँ सधैँ अतयोलिाको दलदलमा हुतछस ् भर्ने, िैँले केही पतर्न प्राप्ि गर्नेछैर्नस ्। तिमीहरू यो
कुरा बुझ्छौ, होइर्न ि? आजको लाथग हामी यहीँ रोककर्नेछौं। अको पटक भेटौंला! (परमेश्वरलाई
धतयवाद होस ्!)

फेब्रव
ु री १५, २०१४

2267

पररभशष्ट:a

परमेश्
वरकोन्यायरसिायमाउहााँदे खापिभ
ुछ एकोघटिालाईहेिुछ
प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउर्ने अरूहरू करोडौँले जस्िै, हामी बाइबलका तर्नयमहरू र

आज्ञाहरूलाई पालर्न गछौं, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशस्ि अर्नुग्रहमा आर्नन्तदि हुतछौं, र प्रभु येशू
ख्रीष्टको र्नाममा एकसाथ भेला हुतछौं, प्राथिर्ना, प्रशांसा, र सेवा गछौं—र प्रभक
ु ो हे रचाह र सुरक्षा
हामी यी सबै गछौं। हामी प्राय कमजोर छौँ, र हामी प्राय बर्लया पतर्न छौँ। हाम्रा सबै कायिहरू

प्रभुका र्शक्षाअर्नुसार छर्न ् भर्नी हामी ववश्वास गछौं। िब, यो स्पष्ट छकक हामी स्वगिमा हुर्नु हुर्ने
वपिाको इछा पुरा गर्ने मागिमा छौँ भर्नी हामी आफै पतर्न ववश्वास गछौं। हामी प्रभु येशूको दोस्रो
आगमर्नको, उहािँको महहर्मि अविरर्को, पथ्
ृ वीमा हाम्रा जीवर्नको अतत्यको, राज्जयको उदयको, र

प्रकाशको पस्
ु िकमा अगमवार्ी गररएका सबै थोकहरूका िीव्र इछा गछौं: प्रभु आइपग्ु र्नह
ु ु त छ,
उहािँले ववपवत्त ल्याउर्नुहुतछ, उहािँले असललाई इर्नाम हदर्नुहुतछ र दष्ु टलाई दण्ड हदर्नुहुतछ, र
उहािँलाई पछ्याउर्नेहरू सबैलाई र उहािँलाई बादलमा भेट्र्न उहािँको दोस्रो आगमर्न स्वागि गर्नेहरूलाई

उहािँले र्लर्नुहुतछ। जहहले हामी यो ववचार गछौं, हामी आखखरी हदर्नहरूमा जन्तमयौं र प्रभुको
आगमर्नका साक्षी हुर्ने असल भाग्य पाएकोमा हामी भावक
ु र्नभइरहर्न, आर्नतदले पर्
ू ि र्नभइरहर्न
सतदै र्नौं। हामीले सिावट भोगेका भए पतर्न, हामीले यसको सट्टामा “अत्याथधक र अर्नति

महहमाको काम।” पाएका छौँ। कस्िो आर्शष ्! प्रभुले हदर्नुभएका यी सबै िीव्र इछा र अर्नु ग्र हले
हामीलाई प्राथिर्ना मा लगािार गतभीर बर्नाउिँ छ र एकसाथ भेला हुर्नका लाथग अझै बढी लगर्नशील
बर्नाउिँ छ। सायद अको वषि, सायद भोली, र मातर्नसले कल्पर्ना गरे कोभतदा छोटो समयर्भत्र,
उत्सुकिाका साथ उहािँलाई पखखिरहे का मातर्नसहरूका समूहका बीचमा उहािँ प्रकट भएर, प्रभु एतकार्स
ओलिर्नुहुर्नेछ। प्रभुको प्रकट हे र्निका लाथग पहहलो समूहमा हुर्नका खातिर र उठाइलथगर्ने मध्ये हुर्न
हामी एक अकािलाई उतछतर्न हिार गर्नेछौं, पछाडड छोडडर्न कोही पतर्न इछुक हुिँदैर्नौं। हामीले यस

हदर्नको आगमर्नका लाथग, लागिको बेवास्िा र्नगरी सबै थोक हदएका छौँ; कोहीले आफ्र्ना

रोजगारीहरू छोडेका छर्न ्, कोहीले आफ्र्ना पररवारहरू त्यागेका छर्न ्, कोहीले वववाह त्यागेका छर्न ,्
र कोहीले आफ्र्ना सबै बचिहरूलाई दार्न गरे का पतर्न छर्न ्। भन्तिका कस्िा तर्नस्स्वाथि कायि हरू!

यस्िा इमार्नदारीिा र ववश्वासयोग्यिा अवश्य ववगि युगका सतिहरूका भतदा पतर्न अझ परको

छ! जसरी प्रभुले आफूले चाहर्नुभएकाहरूमाथथ अर्नुग्रह गर्नुिहुतछ र आफूले चाहर्नुभएकाहरूलाई कृपा
दे खाउर्नह
ु ु तछ, हाम्रा भन्ति र समपिर्का कायिहरू, हामी ववश्वास गछौं, लामो समयदे खख उहािँका

आिँखाहरूले हे रेका छर्न ् यसरी र्नै, हाम्रा तर्नष्कपट प्राथिर्नाहरू पतर्न उहािँका कार्नहरूमा पुगेका छर्न ्, र
हाम्रा समपिर्का लाथग प्रभुले हामीलाई प्रतिफल हदर्नुहुतछ भर्नी हामी भरोसा गछौं। यसबाहे क,

परमेश्वरले सांसारलाई सन्ृ ष्ट गर्नुिभतदा पहहलेदेखख र्नै उहािँ हामीप्रति दयालु हुर्नुभएको थथयो, र उहािँले

यो “सविशन्तिमार्न ् परमेश्वरको मण्डलीको व्युत्पवत्त र ववकास” को प्रस्िावर्नाको रूपमा परमेश्वरले लेतर्नुभएको थथयो।
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हामीलाई हदर्नुभएका आर्शषहरू र प्रतिज्ञाहरूलाई कसैले पतर्न खोसेर लार्न सतदै र्न। हामी सबैले
भववष्यका लाथग योजर्ना बर्नाइरहे का छौँ, र बादलमा प्रभुलाई भेट्र्न उठाइ लथगर्नको तर्नन्ति

आदार्नप्रदार्न गर्ने हाम्रा समपिर् र खचि काउतटर थचप्स वा पिँज
ू ी बर्नेको छ। अझ ठूलो कुरा ि के
छ भर्ने, सारा राष्िहरू र सबै जातिहरूमाथथ अध्यक्षिा गर्नि वा राजाहरूको रूपमा शासर्न गर्नि
अर्लकति हहचककचाहटववर्ना, हामीले आफैलाई भववष्यको र्सांहासर्नमा राखेका छौँ। यी सबैलाई
हामीले हदइएको रूपमा र अपेक्षा गर्नुिपर्ने कुर्नै थोकको रूपमा र्लतछौं।

प्रभु येशक
ू ा ववरुद्धमा भएकाहरूलाई हामी िर्
ृ ा गछौं; तिर्नीहरू सबैका अतत्य ववर्नाश र्नै हुर्नेछ।
प्रभु येशू मुन्तिदािा हुर्नुहुतछ भर्नी ववश्वास र्नगर्नि कसले तिर्नीहरूलाई भतयो? अवश्य पतर्न,
सांसारका मातर्नसहरूप्रति करुर्ामय हुर्नुभएका प्रभु येशू लाई अर्नुकरर् गर्ने समयहरू छर्न ्, ककर्नकक
तिर्नीहरूले बुझ्दै र्नर्न ्, र हामी तिर्नीहरूप्रति सहर्नशील र क्षमाशील हुर्नु ठीक हो। हामीले गर्ने सबै
कुराहरू बाइबलका वचर्नहरू अर्नुसार हुर्नुपछि , ककर्नकक बाइबल अर्नुरूप र्नहुर्ने कुर्नै पतर्न कुरा शास्त्रववरोधी वा झूटा र्शक्षा हो। यस ककर्समको ववश्वासले हामी प्रत्येकका मर्नमा गहहरो ककर्समले जरा

गाडेको छ। हाम्रा प्रभु बाइबलमा हुर्नुहुतछ, र यहद हामी बाइबलबाट ववचर्लि भएर्नौं भर्ने, हामी
प्रभुबाट पतर्न अलग हुर्नेछैर्नौं; यहद हामी यस र्सद्धातिमा रह्यौं भर्ने, हामीले मुन्ति पाउर्नेछौं।
हामी एक-अकािलाई प्रेरर्ा हदतछौं, एउटाले अकोलाई सहायिा गछौं, र हरे क पल्ट हामी एकसाथ

भेला हुिँदा, हामीले भर्नेका र गरे का सबै कुराहरू प्रभक
ु ो इछाअर्नस
ु ार छर्न ् र प्रभल
ु े यसलाई स्वीकार
गर्नुिहुर्नेछ भर्नी हामी आशा गछौं। हाम्रो अत्यति प्रतिकूल पररवेश हुिँदाहुिँदै पतर्न, हाम्रा हृदयहरू

आर्नतदले भररएका छर्न ्। सहज पहुिँचमा भएका हाम्रा आर्शषहरूलाई हामीले ववचार गदाि, के हामीले
पतछाउर्न र्नसतर्ने कुर्नै कुरा छ र? अलग हुर्नका लाथग हामीले सङ्कोच मातर्नुपर्ने कुर्नै कुरा छ र?
यी सबै कुराहरू स्पष्ट छर्न ्, र यी सबै कुराहरू परमेश्वरका चर्नाखा आिँखा सामु र्नै छर्न ्। गोबरको

थुप्रोबाट उठाइएका खािँचोमा परे का मुठ्ठीभरका हामीहरू, उठाइ लथगर्ने वा, आर्शवषि हुर्ने, र सबै
राज्जयहरूमाथथ शासर्न गर्ने गरे को सपर्ना दे ख्ने, प्रभु येशूका अरू साधारर् अर्नुयायीहरू जस्िै छौँ।
हाम्रा भ्रष्टिा परमेश्वरका दृन्ष्टमा खुला राखेका छर्न ्, अतर्न हाम्रा अर्भलाषाहरू र लोभहरू
परमेश्वरका दृन्ष्टमा दोषी ठहररएका छर्न ्। िथावप, यी सबै थोकहरू यति सामातय रूपमा र यति

िकिसांगि ककर्समले हुतछर्न ्, कक हाम्रा िीव्र इछाहरू ठीक छर्न ् वा छै र्नर्न ् भतर्ने बारे मा हामी कोही
पतर्न अचतममा पदै र्नौं, हामीले अवलतबर्न गरे का सबै थोकको ववशुद्धिामाथथ शङ्का गर्ने कुरा ि
परै जाओस ्। कसले परमेश्वरको इछालाई जातर्न सतछ? खास कस्िो ककर्समको मागिमा मार्नव

हहिँड्छ, हामीले खोज्जर्न वा अतवेषर् गर्नि जातदै र्नौं; अतर्न सोधपूछ गर्निमा पतर्न हाम्रो चासो झर्नै कम
छ। हामीलाई उठाइ लथगतछ कक उठाइ लथगिँदैर्न, हामीले आर्शष ् पाउर्न सतछौं कक पाउिँ दै र्नौ, स्वगिको
राज्जयमा हाम्रा लाथग कुर्नै स्थार्न छ कक छै र्न, जीवर्नको र्नदीको पार्नी र जीवर्नको रूखको फलमा

हाम्रो हहस्सा हुतछ कक छै र्न भतर्ने बारे मा मात्र हामी सरोकार रातछौं। के यी र्नै कुराहरू पाउर्नका
खातिर हामीले प्रभुमा ववश्वास गरे का र उहािँका अर्नुयायीहरू बर्नेका होइर्नौं र? हाम्रा पापहरू क्षमा

भएका छर्न ्, हामीले पश्चािाप गरे का छौँ, हामीले दाखमद्यको िीिो कचौरा वपएका छौँ, अतर्न
हामीले हाम्रो क्रूसलाई पीठमाथथ राखेका छौँ। हामीले तिरे को मल्
ू य प्रभल
ु े स्वीकार गर्निह
ु ु तर्न भर्नी
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कसले भतर्न सतछ? हामीले पयािप्ि िेलको ियारी गरे का छै र्नौं भर्नी कसले भतर्न सतछ? हामी िी

मूखि कतयाहरू वा िी त्याथगएकाहरू मध्येका जस्िा हुर्न चाहिँदैर्नौं। यसका साथसाथै, झूटा
ख्रीष्टहरूद्वारा छलमा र्नपर्निका लाथग हामीलाई सरु क्षक्षि राख्न हामीले प्रभल
ु ाई बबतिी गदै , तर्नरतिर
प्राथिर्ना गछौं, ककर्नकक बाइबलमा यसो भतर्नएको छ: “अतर्न यहद कुर्नै मातर्नसले तिमीहरूलाई, हे र,

ख्रीष्ट यहािँ हुर्नुहुतछ वा त्यहािँ हुर्नुहुतछ भर्नी भतछ भर्ने ववश्वास र्नगर्नूि। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा
अगमवतिाहरू आउर्नेछर्न ् र ठूलठूला थचतहहरू र चमत्कारहरू दे खाउर्नेछर्न ्; िाकक सतभव भए,
तिर्नीहरूले चतु र्नएकाहरूलाई र्नै छल्र्नेछर्न ्” (मत्ती २४:२३-२४)। हामी सबैले बाइबलका यी पदहरूलाई
कण्ठस्थ गरे का छौँ; हामीले तिर्नीहरूलाई हृदयले थचतछौं, र हामीले तिर्नीहरूलाई बहुमूल्य सतपवत्तको
रूपमा, जीवर्नको रूपमा, र हामीले मुन्ति पाउर्न सतछौं वा सतदै र्नौं वा उठाइ लथगतछ वा लथगिँदैर्न
भर्नी तर्नर्िय गर्ने श्रेय पत्रका रूपमा हे रेका छौँ …

हजारौँ वषिदेखख, जीवविहरूले आफ्र्ना िीव्र चाहर्नाहरू र आफ्र्ना सपर्नाहरू तिर्नीहरूसिँग र्लएर

बबतिसकेका छर्न ्, िर तिर्नीहरू स्वगिका राज्जयमा गए वा गएर्नर्न ् भतर्ने कुरा कसैलाई पतर्न सािँन्चकै

थाहा छै र्न। कुर्नै समय िटे का सबै कथाहरू बबसेर मि
ृ कहरू फकितछर्न ्, अतर्न तिर्नीहरूले

वपिापुखािहरूका र्शक्षाहरू र मागिहरूलाई अझै पछ्याएका हुतछर्न ्। अतर्न यसरी, वषिहरू बबत्छर्न ् र
हदर्नहरू टछि र्न ्, हाम्रा प्रभु येशू, हाम्रा परमेश्वरले हामीहरूले गरे का सबै कुराहरूलाई सािँचै स्वीकार

गर्निह
ु ु तछ वा हुिँदैर्न, कसैलाई पतर्न थाहा छै र्न। हामीले गर्नि सतर्ने कुराचाहहिँ पररर्ामका लाथग प्रिीक्षा
गर्नुि र हुर्न आउर्ने कुराहरूका बारे मा अर्नुमार्न गर्निु मात्र हो। िर पतर्न हामीकहािँ कहहल्यै दे खा र्नपरी,
हामीर्सि कहहल्यै र्नबोली र्नै परमेश्वर यस अवथधभरर मौर्न रहर्नुभएको छ। अतर्न यसरी, बाइबललाई
पछ्याएर थचतहहरू अर्नुसार, हामी परमेश्वरका इछा र स्वभावका बारे मा स्वेछाचारी तयायहरू

बर्नाउिँ छौं। परमेश्वरका मौर्निामा हाम्रो बार्नी बसेको छ; ववचार गर्ने हाम्रा आफ्र्नै िररकाद्वारा हाम्रा

व्यवहारलाई ठीक र बेठीक भर्नी मापर्न गर्ने हाम्रो बार्नी परे को छ; परमेश्वरले हामीबाट माग
गर्नुिभएका कुराहरूको सट्टामा हाम्रा ज्ञार्न, धारर्ाहरू, र र्नैतिक र्नीतिहरूमा भर पर्नि हामीलाई बार्नी

परे को छ; परमेश्वरको अर्नुग्रहमा आर्नतद र्लर्न हामीलाई बार्नी परे को छ; आवश्यकिा पदाि

परमेश्वरले हामीलाई प्रदार्न गर्नुिहुर्ने सहायिामा हाम्रो बार्नी परे को छ; सबै थोकहरूका तर्नन्ति
परमेश्वरतिर हाम्रा हािहरू फैलाउर्न र परमेश्वरलाई आज्ञा गर्नि हामीलाई बार्नी परे को छ; पववत्र

आत्माले कसरी अगुवाइ गर्नुिहुतछ भर्नी ध्यार्न र्नहदई, तर्नयमहरू अर्नुरूप चल्र्न हामीलाई बार्नी परे को
छ; अतर्न अझ बढी ि, हाम्रा मार्लक हामी आफै भएको समयको हामीलाई बार्नी परे को छ। हामीले

कहहल्यै आमर्नेसामर्ने र्नभेटेका यस्िो परमेश्वरमा हामी ववश्वास गछौं। उहािँको स्वभाव कस्िो छ,
उहािँसिँग जे छ र उहािँ जे हुर्नुहुतछ, उहािँको स्वरूप कस्िो छ, उहािँ आउर्नह
ु ु िँदा हामी उहािँलाई थचतछौं
वा थचतदै र्नौं, र यस्िै खालका प्रश्र्नहरू—तयर्नीहरू कुर्नै एउटा पतर्न महत्वपूर्ि छै र्नर्न ्। उहािँ हाम्रो

हृदयमा हुर्नुहुतछ र हामी सबैले उहािँलाई पखेका छौँ भतर्ने कुरा महत्वपूर्ि छ, र उहािँ यस्िो वा
त्यस्िो हुर्नुहुतछ भर्नी हामीले कल्पर्ना गर्नि सतर्नु र्नै पयािप्ि हुतछ। हामी हाम्रा ववश्वासको सराहर्ना
गछौं र हाम्रा आन्त्मकिालाई मूल्यवार्न ् ठातछौं। हामी सबै कुराहरूलाई गोबरको रूपमा हे छौं, र सबै
थोकहरूलाई पैिालामतु र्न कुल्चतछौं। हामी महहर्मि प्रभक
ु ा ववश्वासीहरू भएका हुर्नाले, यात्रा जति
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र्नै लामो र कहठर्न भए पतर्न, कहठर्नाइहरू र खिराहरू हामीमाथथ आइपरे पतर्न, हामीले प्रभुलाई
पछ्याउिँ दा केही कुराले पतर्न हाम्रा पाइलाहरूलाई रोतर्न सतदै र्नर्न ्। “परमेश्वर र थुमाको र्सांहासर्नबाट

स्फहटक जस्िै जीवर्नको सफा पार्नीको ववशद्
ु ध र्नदी बगी तर्नस्तयो। त्यो र्नदीको दव
ु ै ककर्नारामा
जीवर्नको रूख थथयो, जसले बाह्र ककर्समका फलहरू फलाउथे र हरे क महहर्ना फल हदतथे: र त्यस

रूखका पािहरू जाति-जातिहरूलाई तर्नको पर्निलाई थथयो। अतर्न त्यहािँ उप्राति कुर्नै सराप हुर्नेछैर्न:
िर यसर्भत्र परमेश्वर र थुमाको र्सांहासर्न हुर्नेछ; र उहािँका सेवकहरूले उहािँको सेवा गर्नेछर्न ्: अतर्न

तिर्नीहरूले उहािँको मह
ु ार दे ख्नेछर्न ्; र तिर्नीहरूको तर्नधारमा उहािँको र्नाउिँ हुर्नेछ। त्यहािँ कुर्नै राि
हुर्नेछैर्न; र तिर्नीहरूलाई कुर्नै बत्ती आवश्यक पदै र्न, र्न ि सूयिको प्रकाशको र्नै आवश्यक पछि ;
ककर्नभर्ने परमप्रभु परमेश्वरले तिर्नीहरूलाई प्रकाश हदर्नुहुतछ: र तिर्नीहरूले सदासविदा र्नै शासर्न
गर्नेछर्न ्” (प्रकाश २२:१-५)। हामीले हरे क पल्ट यी शब्दहरूलाई गाउिँ दा, हाम्रा हृदयहरू असीम

आर्नतद र सतिुन्ष्टले भररतछर्न ्, र हाम्रा आिँखाहरूबाट आिँसुहरू बग्छर्न ्। हामीलाई छातर्नुभएकोमा
प्रभुलाई धतयवाद होस ्, उहािँको अर्नुग्रहको तर्नन्ति प्रभुलाई धतयवाद होस ्। उहािँले यस जीवर्नमा

हामीलाई सय गुर्ा हदर्नुभएको छ र आउर्ने सांसारमा हामीलाई अर्नति जीवर्न हदर्नुभएको छ। यहद

उहािँले मर्निका लाथग अहहले हामीलाई भतर्नुभयो भर्ने, हामीले कुर्नै पतर्न गुर्नासोववर्ना त्यसो गथ्यौं।

हे प्रभु! कृपया चािँडै आउर्नुहोस ्! हामी िपाईंलाई यति उत्कट रूपमा चाहतछौं र िपाईंका खातिर
सबै कुराहरूलाई त्यागेका छौँ भतर्ने कुरालाई ववचार गदै , एक र्मर्नेट, एक सेकेतड पतर्न ढीला
र्नगर्नुिहोस ्।

परमेश्वर मौर्न हुर्नुहुतछ, र कहहल्यै हामीकहािँ प्रकट हुर्नुभएको छै र्न, िैपतर्न उहािँको काम कहहल्यै
रोककएको छै र्न। उहािँले सारा पथ्
ृ वीलाई अर्नुसतधार्न गर्नुिहुतछ, सबै थोकहरूलाई आज्ञा गर्नुिहुतछ, र
मातर्नसका सबै शब्दहरू र कामहरूलाई हे र्निह
ु ु तछ। उहािँले उहािँको व्यवस्थापर्नलाई मौर्निा पव
ू िक र

र्नाटकीय प्रभाव ववर्ना मापर्न चरर्हरू र उहािँको योजर्नाअर्नुसार सचालर्न गर्नुिहुतछ, िापतर्न उहािँका

पाइलाहरू मार्नवजातिका र्नन्जक हुर्नेगरर एक-एक गरे र अगाडड बढ्छर्न ्, र उहािँको तयाय आसर्न
बबजुलीको गतिमा ब्रतहाण्डमा िैर्नाि गररतछ, त्यसपतछ उहािँको र्सांहासर्न िरु
ु ति हाम्रा बीचमा

ओलितछ। त्यो कस्िो प्रिापी दृश्य हो, कस्िो शार्नदार र प्रभावशाली र्नाटकीय दृश्य! ढुकुरजस्िै र
गजिर्ने र्सांह जस्िै गरी पववत्र आत्मा हाम्रा बीचमा आउर्नह
ु ु तछ। उहािँ बद्
ु थध हुर्नुहुतछ, उहािँ धार्मिकिा
र प्रिाप हुर्नुहुतछ, र उहािँ अन्तियार चलाउिँ दै र प्रेम र कृपाले भररएर, हाम्रा बीचमा गोप्य रूपमा
आउर्नुहुतछ। उहािँको आगमर्नका बारे मा कसैलाई पतर्न थाहा छै र्न, कसैले उहािँको आगमर्नलाई स्वागि

गदै र्न, अतर्न, यसका अतिररति, उहािँले गर्नि लाग्र्नुभएको कुरा कसैलाई पतर्न थाहा हुिँदैर्न। मातर्नसको
जीवर्न पहहलेको जस्िै चल्छ, उसको हृदय केही फरक छै र्न, र हदर्नहरू सदाको झैँ गज्र
ु तछर्न ्।
परमेश्वर

अर्नुयायीहरूमध्ये

सबैभतदा

र्नगण्य

र

एक

साधारर्

ववश्वासीको

रूपमा,

अरू

मातर्नसहरूजस्िै, हाम्रा माझमा बस्र्नुहुतछ। उहािँका आफ्र्नै खोजहरू, आफ्र्नै लक्ष्यहरू छर्न ्; र, यसका

अतिररति, उहािँसिँग साधारर् मातर्नसहरूर्सि र्नभएको ईश्वरत्व छ। उहािँको ईश्वरत्वको अन्स्ित्वलाई
कसैले पतर्न ध्यार्न हदएको छै र्न, र उहािँको र मातर्नसका सार बीचको र्भतर्निालाई कसैले बुझेको
छै र्न। हामी उहािँसिँग स्वितत्र र तर्नडर भएर एकसाथ न्जउिँ छौँ, ककर्नकक हाम्रा दृन्ष्टमा उहािँ एक
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मामुली ववश्वासी बाहे क केही पतर्न हुर्नुहुतर्न। उहािँले हाम्रा सबै चाललाई हे र्नुिहुतछ, र हाम्रा सबै
ववचारहरू र धारर्ाहरू उहािँका सामु खुला छर्न ्। कसैले पतर्न उहािँको अन्स्ित्वमा चासो रातदै र्न,
कसैले पतर्न उहािँका कायिको बारे मा कुर्नै कुरा कल्पर्ना गदै र्न, र, यसका अतिररति, उहािँको पहहचार्नको
बारे मा कसैसिँग अर्लकिा पतर्न शङ्का छै र्न। उहािँको हामीसिँग कुर्नै पतर्न सतबतध र्नभए झैँ गरी
हामीले गर्ने भर्नेको हाम्रा खोजहरूलाई जारी राख्नु हो …

पववत्र आत्माले उहािँद्वारा वचर्नहरूका खण्ड अचार्नक व्यति गर्नुिहुतछ, र यो अति र्नै
अप्रत्यार्शि जस्िो अर्नभ
ु तू ि भए पतर्न, हामी यसलाई परमेश्वरबाट आएको वार्ीको रूपमा मातयिा
हदतछौं र यसलाई परमेश्वरबाट आएको रूपमा सहजै स्वीकार गछौं। त्यो हुर्नुको कारर्चाहहिँ, यी
वचर्नहरूलाई जसले व्यति गरे पतर्न, जबसतम िी पववत्र आत्माबाट आउिँ छर्न ् िबसतम हामीले

तिर्नीहरूलाई स्वीकार गर्नुिपछि र तिर्नीहरूलाई इतकार गर्नुिहुतर्न। अको वार्ी मबाट, वा िपाईंबाट,
वा अरू कसैबाट आउर्नसतछ। यो जो भए पतर्न, सबै परमेश्वरबाटको अर्नग्र
ु ह र्नै हो। यो जो भए
पतर्न, हामीले यस व्यन्तिलाई आराधर्ना गर्नुि हुिँदैर्न, ककर्नभर्ने जे र्नै भए पतर्न, यो व्यन्ति सतभव
ि परमेश्वर हुर्न सतदै र्न, र्नि हामीले कुर्नै ककर्समले पतर्न यस्िो सामातय व्यन्तिलाई हाम्रो
परमेश्वर भर्नी छातर्न र्नै सतछौं। हाम्रा परमेश्वर अति र्नै महार्न ् र आदरयोग्य हुर्नुहुतछ; यस्िो
र्नगण्य व्यन्ति कसरी उहािँको स्थार्नमा खडा हुर्न सतथ्यो? अझै अथधक कुराचाहहिँ, परमेश्वर आएर
हामीलाई स्वगिको राज्जयमा फकािएर लार्नका लाथग हामीले उहािँलाई पखखिरहे का छौँ, यसैले यति

महत्त्वपूर्ि र कहठर्न कायि कसरी यति िुछ व्यन्तिको दातयत्व हुर्न सतथ्यो? यहद प्रभु फेरर
आउर्नुहुतछ भर्ने, यो सेिो बादलमा हुर्नैपछि , िाकक सबै भीडले दे तर्न सकूर्न ्। त्यो कति महहर्मि
हुर्नेछ! उहािँ साधारर् मातर्नसहरूको समूहमा कसरी गुप्ि रूपमा लुतर्न सतभव हुर्नसतछ?
िथावप मातर्नसहरूका बीचमा लत
ु र्नुभएका यी साधारर् व्यन्तिले र्नै, हामीलाई मन्ु ति हदर्न र्नयािँ

कायि गरररहर्नुभएको छ। उहािँले हामीलाई कुर्नै व्यातया हदर्नुभएको छै र्न, र्न ि उहािँ ककर्न आउर्नुभएको
हो भर्नी हामीलाई बिाउर्नु र्नै भएको छ, िर उहािँले गर्नि चाहर्नुभएको काम सुववचाररि कदमहरू र

उहािँको योजर्नाअर्नुसार गर्नुिहुतछ। उहािँका वचर्नहरू र वार्ीहरू अझ तर्नयर्मि हुतछर्न ्। सातत्वर्ना
हदर्ने, अिी हदर्ने, स्मरर् गराउर्ने, र चेिावर्नी हदर्ने, हप्काउर्ने र अर्नुशासर्नमा रातर्नेदेखख र्नम्र र

कोमल लबजदे खख डरलाग्दा र प्रिापी वचर्नहरूसतम सबैले मार्नवमाथथ कृपा दे खाउिँ छ र उसमा भय
हार्लहदतछ। उहािँले भतर्नुभएका सबै कुराहरूले हामीर्भत्र गहहराइमा लुकेका गुप्ि कुराहरूलाई प्रहार
गछि ; उहािँका वचर्नहरूले हाम्रा हृदयलाई डस्छर्न ्, हाम्रा आत्माहरूलाई डस्छर्न ्, र सहर्नै र्नसककर्ने

लाजले हामीलाई भरे र छोडी हदतछर्न ्, आफैलाई कहािँ लुकाउर्ने भतर्ने कुरा जातर्नै र्नसककर्ने हुतछ।
यस व्यन्तिका हृदयमा हुर्नभ
ु एका परमेश्वरले सािँचै हामीलाई प्रेम गर्निह
ु ु तछ ि र उहािँ के गर्नि

चाहर्नुहुतछ भर्नी हामी अचतममा पर्नि थाल्छौं। सायद, यी दःु खहरू भोथगसकेपतछ मात्र हामी उठाइ

लथगर्न सतछौ? आउर्ने गतिव्य र हाम्रो भववष्यको तर्नयतिको बारे मा … हामीले हाम्रा मन्स्िष्कमा
हहसाब गरररहे का हुतछौं। पहहले झैँ, अझै पतर्न, हाम्रा बीचमा काम गर्नि परमेश्वरले दे हधारर्
गररसतर्नुभयो भर्नी हामी कसैले पतर्न ववश्वास गदै र्नौं। यति लामो समयदे खख उहािँ हामीसिँग हुर्नुहुतछ,
उहािँले हामीसिँग आमर्ने-सामर्ने भएर धेरै वचर्नहरू बोर्लसतर्नुभएको छ िापतर्न, हाम्रा भववष्यका
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परमेश्वरका रूपमा यस साधारर् मार्नवलाई स्वीकार गर्नि हामी अतर्नछुक रहे का छौँ, र यस र्नगण्य
व्यन्तिलाई हाम्रो भववष्य र हाम्रो तर्नयतिको तर्नयतत्रर्का लाथग न्जतमा हदर्ने ि परै जाओस ्।

उहािँबाट र्नै हामीले जीववि पार्नीको असीम आपतू ििको आर्नतद र्लतछौं, अतर्न उहािँद्वारा र्नै हामी

परमेश्वरसिँग आमर्ने-सामर्ने बस्छौं। िर स्वगिमा हुर्नुहुर्ने प्रभु येशूको अर्नुग्रहको तर्नन्ति मात्र हामी
धतयवादी छौँ, र ईश्वरत्व भएका यी साधारर् व्यन्तिका भावर्नाहरूलाई कहहल्यै कुर्नै ध्यार्न हदएका

छै र्नौं जसमा ईश्वरीयिा छ। अझै पतर्न, मार्नवजातिले उहािँलाई गरे को इतकारप्रति अर्नर्भज्ञ भए झैँ
गरी, मातर्नसको बालकपर्न र अज्ञार्निालाई अर्नति रूपमा क्षमा गर्ने र उहािँप्रति मातर्नसको

अर्नादरप्रति सदासविदा सहहष्र्ु हुर्नुहुर्ने झैँ गरी पहहलाको जस्िै, उहािँले आफ्र्नो काम र्नम्रिासाथ
शरीरमा लुकेर गर्नुिहुतछ।

यी र्नगण्य मातर्नसले हामीलाई परमेश्वरको कामको एक कदमदे खख अकोमा अगुवाइ गर्नुिभएको

छ भतर्ने हामीलाई जार्नकारी र्नहोला। हामी असांतय परीक्षाहरू भएर जातछौं, असांतय िाडर्नाहरू

भोग्छौं, र मत्ृ युद्वारा जािँच गररतछौं। हामी परमेश्वरको धमी र प्रिापी स्वभावबारे र्सतछौं, उहािँको
प्रेम र कृपामा आर्नतद मर्नाउिँ छौं, परमेश्वरको महार्न ् शन्ति र बुद्थधको सराहर्ना गछौं, परमेश्वरको

प्रेर्मलोपर्न साक्षी हुतछौं, र मार्नवलाई मुन्ति हदर्ने परमेश्वरको उत्कट इछालाई हे छौं। यस साधारर्
व्यन्तिका वचर्नहरूमा, हामीले परमेश्वरका स्वभाव र सारलाई जातर्न, परमेश्वरको इछालाई बुझ्र्न,

मार्नवको प्रकृति र सारलाई जातर्न, र मन्ु ति र र्सद्धिाको बाटोलाई दे ख्न पाउिँ छौं। उहािँका वचर्नहरूले
हामीलाई “मर्नि” लगाउिँ छर्न ्, र तिर्नीहरूले हामीलाई “र्नयािँगरी जतमर्न” लगाउिँ छर्न ्; उहािँका वचर्नहरूले

हामीलाई सातत्वर्ना हदतछर्न ्, िापतर्न हामीलाई दोषले चकर्नाचूर र ऋर्ी भएको आभास हदएर
छोड्छर्न ्; उहािँका वचर्नहरूले हामीमा आर्नतद र शान्ति ल्याउिँ छर्न ्, िर असीर्मि पीडा पतर्न ल्याउिँ छर्न ्।

कहहलेकहीँ हामी उहािँका हािहरूमा काहटर्न लथगएका थम
ु ाहरूजस्िै हुतछौं; कहहलेकहीँ हामी उहािँको
आिँखाका र्नार्नी जस्िै हुतछौं, र उहािँको कोमल प्रेमको आर्नतद र्लतछौं। कहहलेकहीँ हामी उहािँका शत्रु

जस्िै हुतछौं, र उहािँका हे राइमा उहािँको क्रोधद्वारा खरार्नीमा पररर्ि हुतछौं। हामी उहािँद्वारा मुन्ति
हदइएका मार्नवजाति हौँ, हामी उहािँका र्नजरमा भस
ु ुर्ना हौँ, अतर्न हामी हराएका थुमाहरू हौँ, उहािँ
हामीलाई भेट्टाउर्न हदर्न र राि लागी पर्नुिहुतछ। उहािँ हामीप्रति कृपालु हुर्नुहुतछ, उहािँले हामीलाई
तिरस्कार गर्निह
ु ु तछ, उहािँले हामीलाई उठाउर्नह
ु ु तछ, उहािँले हामीलाई सातत्वर्ना हदर्नुहुतछ र हामीलाई
प्रोत्साहहि गर्नुिहुतछ, उहािँले हामीलाई अगुवाइ गर्नुिहुतछ, उहािँले हामीलाई अतिदृिन्ष्ट हदर्नुहुतछ, उहािँले
हामीलाई िाडर्ना हदर्नुहुतछ र अर्नुशासर्नमा रातर्नह
ु ु तछ, अतर्न उहािँले हामीलाई श्राप पतर्न हदर्नुहुतछ।
राि र हदर्न, हाम्रा बारे मा कफक्री गर्नि उहािँ कहहल्यै रोककर्नुहुतर्न, र हाम्रो सुरक्षा गर्नुिहुतछ र वास्िा

गर्निह
ु ु तछ, राि र हदर्न, हाम्रो पक्षलाई कहहल्यै छोड्र्नह
ु ु तर्न, िर हाम्रो खातिर आफ्र्नो जीवर्नधारी
रगि बगाउर्नुहुतछ र हाम्रा तर्नन्ति कुर्नै पतर्न मूल्य चुकाउर्नुहुतछ। यो सार्नो र मासुले बर्नेको
साधारर् शरीरका वार्ीहरूर्भत्र, हामीले परमेश्वरको सतपूर्ििाको आर्नतद र्लएका छौँ र परमेश्वरले

हामीलाई हदर्नुभएको गतिव्यलाई हे रेका छौँ। यसको बाबजुद पतर्न, व्यथििाले हाम्रा हृदयर्भत्र अझै

समस्या ल्याउिँ छ, र यस ककर्समका व्यन्तिलाई हाम्रा परमेश्वरका रूपमा सकक्रय पूविक स्वीकार
गर्नि हामी अझै अतर्नछुक छौँ। उहािँले हामीलाई यति धेरै मतर्न हदर्नभ
ु एको भएको छ, आर्नतद
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र्लर्नको लाथग धेरै कुरा हदर्नुभएको छ, िापतर्न यो कुर्नैले पतर्न हाम्रा हृदयमा प्रभुको स्थार्नलाई र्लर्न
सतदै र्न। हामी यस व्यन्तिको ववशेष पहहचार्न र दजािलाई अति र्नै अतर्नछुक भएर मात्र आदर

गछौं। उहािँ परमेश्वर हुर्नुहुतछ भर्नी स्वीकार गर्नि उहािँले आफ्र्नो मख
खोलेर हामीलाई आग्रह
ु
र्नगरे सतम, हामीले उहािँलाई चािँडै आउर्नुहुर्ने परमेश्वरको रूपमा स्वीकार गर्नि आफै अग्रसर हुिँदैर्नौं,
िापतर्न उहािँले हाम्रो माझमा लामो समयदे खख काम गरररहर्नुभएको छ।
हामीले के गर्नुिपछि भर्नी हामीलाई अिी हदर्न र उहािँको हृदयमा आवाज हदएर परमेश्वरले

ववर्भतर्न िररकाहरू र दृन्ष्टकोर्हरू प्रयोग गरे र आफ्र्ना वार्ीहरूलाई तर्नरतिरिा हदर्नुहुतछ। उहािँका
वचर्नहरूले जीवर्न शन्ति बोतछर्न ्, हामीले हहिँ ड्र्नुपर्ने मागि हामीलाई दे खाउिँ छर्न ्, र सत्यिा के हो

भर्नी बुझ्र्न हामीलाई सक्षम बर्नाउिँ छर्न ्। हामी उहािँका वचर्नहरूद्वारा खखिँथचर्न थाल्छौं, हामी उहािँका

बोलाइको सुर र िररकामा ध्यार्न केन्तद्रि गर्नि सुरु गछौं, र यस अिुलर्नीय व्यन्तिका र्भत्री
भावर्नाहरूमा अवचेिर्न रूपमा हामी चासो हदर्न सुरु गछौं। हाम्रा पक्षमा काम गर्नि उहािँले आफ्र्नो

जीवर्नधारी रगि बगाउर्नुहुतछ, हाम्रो खातिर तर्नद्रा र भोक गुमाउर्नुहुतछ, हाम्रो तर्नन्ति रुर्नुहुतछ,

हाम्रो तर्नन्ति सुस्केरा हाल्र्नुहुतछ, हाम्रो तर्नन्ति शोक गर्नुि, हाम्रो गतिव्य र मुन्तिका खातिर
अपमातर्नि हुर्नुहुतछ र हाम्रा सांवेदर्न ववहीर्निा र ववद्रोहीपर्नले उहािँको हृदयबाट आिँसु र रगि
बगाउिँ छर्न ्। हुर्ने र र्लर्ने यो िरीका कुर्नै साधारर् व्यन्तिको हुिँदैर्न, र्नि कुर्नै पतर्न भ्रष्ट मार्नवजातिले
र्नै यसलाई प्राप्ि गर्नि वा हार्सल गर्नि सतछ। कुर्नै पतर्न साधारर् व्यन्तिमा र्नभएको सहर्नशीलिा

र धैयििा उहािँले दे खाउर्नुहुतछ, र उहािँको प्रेम कुर्नै सन्ृ जएको प्रार्ीलाई हदइर्ने कुरा होइर्न। उहािँ बाहे क
अरू कसैले पतर्न हाम्रा ववचारहरू जातदै र्न, वा हाम्रा प्रकृति र सारलाई स्पष्ट र पूर्ि रूपमा बुझ्दै र्न,

वा मार्नवजातिको ववद्रोह र भ्रष्टिा तयाय गदै र्न, वा हामीसिँग बोल्दै र्न र स्वगिका परमेश्वरका पक्षमा
यसरी हामीमा काम गदै र्न र बोल्दै र्न। उहािँले बाहे क अरू कोहीले पतर्न अन्तियार, बद्
ु थध, र

परमेश्वरको गररमा हदिँ दैर्न; परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरसिँग के छ र उहािँ के हुर्नुहुतछ भतर्ने
कुरालाई तिर्नीहरूका पूर्ििामा ल्याइतछ। उहािँ बाहे क अरू कसैले पतर्न हामीलाई बाटो दे खाउर्न र
हामीलाई ज्जयोतिमा ल्याउर्न सतदै र्न। सन्ृ ष्ट भएदे खख आजसतम पतर्न परमेश्वरले प्रकट र्नगर्नुिभएको
रहस्यलाई उहािँ बाहे क अरू कसैले प्रकट गर्नि सतदै र्न। उहािँ बाहे क अरू कसैले पतर्न हामीलाई

शैिार्नको बतधर्नबाट र हाम्रो आफ्र्नै भ्रष्ट स्वभावबाट मन्ु ति हदर्न सतदै र्न। उहािँले परमेश्वरको
प्रतितर्नथधत्व गर्नुिहुतछ। उहािँले परमेश्वरको र्भत्री हृदय, परमेश्वरका अिीहरू, र सबै मार्नवजातिमाथथ
परमेश्वरका तयायका वचर्नहरू व्यति गर्नुिहुतछ। उहािँले र्नयािँ युग, र्नयािँ कालखण्ड सुरु गर्नुिभएको
छ, र र्नयािँ स्वगि र पथ्
ृ वी र र्नयािँ काम प्रारतभ गर्नुिभएको छ, र उहािँले अस्पष्टिामा लैजार्ने

जीवर्नलाई अतत्य गरी हामीमा आशा ल्याउर्नभ
ु एको छ, र मन्ु तिमा लैजार्ने मागि पर्
ू ि स्पष्टिामा
हे र्नि हाम्रो सतपूर्ि अन्स्ित्वलाई सक्षम बर्नाउर्नुभयो। उहािँले हाम्रो सतपूर्ि अन्स्ित्वलाई न्जत्र्नुभएको

छ र हाम्रा हृदयहरूलाई प्राप्ि गर्नुिभएको छ। त्यस क्षर्पतछ, हाम्रा मर्न चेिर्नशील भए, र हाम्रा
आत्मा पुर्नजीववि भए: यी साधारर्, र्नगण्य व्यन्ति, जो हाम्रो बीचमा बस्र्नुहुतछ र लामो समयदे खख
हामीद्वारा तिरस्कृि हुर्नुभएको छ—के यो हाम्रा प्रभु येशू र्नै हुर्नुहुतर्न र, जो जहहले पतर्न हाम्रा

ववचारहरूमा हुर्नुहुतछ, बबउिँ खझिँदा वा सपर्नामा हुिँदा, र जसलाई हामी राि हदर्न चाह गछौं? यो उहािँ
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र्नै हुर्नुहुतछ! के यो सािँचै उहािँ र्नै हुर्नुहुतछ! उहािँ हाम्रा परमेश्वर हुर्नुहुतछ! उहािँ सत्य, बाटो, र
जीवर्न हुर्नुहुतछ! उहािँले हामीलाई फेरर न्जउर्न र ज्जयोति दे ख्न सक्षम बर्नाउर्नुभएको छ र हाम्रा
हृदयहरूलाई बहककर्नबाट रोतर्नभ
ु एको छ। हामी परमेश्वरका िरमा फकेका छौँ, हामी उहािँको

र्सांहासर्नको सामु फकेका छौँ, हामी उहािँसिँग आमर्ने-सामर्ने छौँ, हामीले उहािँको मुहार दे खेका छौँ, र

हामीले हाम्रो अगाडडको बाटो दे खेका छौँ। यस बेला, उहािँले हाम्रा हृदयलाई पूर्ि रूपमा न्जत्र्नुभएको
छ; उहािँ को हुर्नुहुतछ भतर्ने कुरालाई अब हामी शङ्का गदै र्नौं, उहािँको काम र उहािँका वचर्नलाई
ववरोध गदै र्नौं, र हामी उहािँका सामु लतपसार पछौं। हाम्रा परू ै बािँकी जीवर्नभरर परमेश्वरका पाइलाहरू
पछ्याउर्न, उहािँद्वारा र्सद्ध पाररर्न, उहािँको अर्नग्र
ु हको ऋर् तिर्नि, र हाम्रा तर्नन्ति भएको उहािँको
प्रेमको ऋर् तिर्नि गर्नि, उहािँको योजर्नाबद्ध कायिमा र प्रबतधमा आज्ञाकारी हुर्न, र उहािँको काममा
साथ हदर्न, र उहािँले हामीलाई न्जतमा हदर्नुभएका कुराहरूलाई पूरा गर्नि सतर्नुभतदा अरू हामीले केही
कुराको पतर्न चाहर्ना गदै र्नौं।

परमेश्वरद्वारा न्जतिर्नु भर्नेको माशिल आटि प्रतियोथगिा जस्िै हो।

परमेश्वरका वचर्नहरूमध्ये प्रत्येकले हामीलाई िाइिे बर्नाएर डरले भरे र छोडडहदिँ दै , हाम्रा

मरर्शील बबतदह
ु रू मध्ये एउटामा प्रहार गछि र्न ्। उहािँले हाम्रा धारर्ाहरू, हाम्रा कल्पर्नाहरू, र हाम्रा
भ्रष्ट स्वभावलाई खुलासा गर्नुिहुतछ। हाम्रो लाज लाई कुर्नै लुतर्ने ठाउिँ र्नराखखकर्न हामीलाई डर र
त्रासको अवस्थामा राखेर, हामीले भतर्ने र गर्ने कुराहरूदे खख, हाम्रा प्रत्येक ववचारहरू र

धारर्ाहरूसतम, हाम्रा प्रकृति र सार उहािँका वचर्नहरूमा प्रकट हुतछर्न ्। हाम्रा सबै दयर्नीय
अर्सद्धिालाई खुलासा भएको महसुस गराएर र पूर्ि रूपमा राजी गराएर, उहािँले हाम्रा सबै कायिहरू,
हाम्रा लक्ष्यहरू, र तर्नयिहरू, र हामीले कहहल्यै पत्ता र्नलगाएका हाम्रा भ्रष्ट स्वभावका बारे मा पतर्न

एक-एक गरे र बिाउर्नह
ु ु तछ। उहािँको ववरोध गरे कामा उहािँले हाम्रो तयाय गर्निह
ु ु तछ, उहािँको तर्नतदा
गरे कोमा र उहािँलाई दोष लगाएकोमा हामीलाई सजाय हदर्नुहुतछ, अतर्न उहािँका र्नजरमा हामीसिँग
मुन्ति पाउर्ने एउटा पतर्न ववशेषिा छै र्न, कक हामी जीववि शैिार्न हौँ भतर्ने हामीलाई अर्नुभूि

गराउर्नुहुतछ। हाम्रा आशाहरू चकर्नाचूर हुतछर्न ्; उप्राति उहािँबाट कुर्नै पतर्न अर्नुथचि मागहरू गर्ने

वा उहािँको बारे मा कुर्नै पररकल्पर्ना बोकेर हहिँड्र्ने आिँट गदै र्नौं, अतर्न हाम्रा सपर्नाहरू पतर्न रािाराि
हराउिँ छर्न ्। हामी कसैले पतर्न कल्पर्ना गर्नि र्नसतर्ने र हामी कसैले पतर्न स्वीकार गर्नि र्नसतर्ने िथ्य

यही हो। एकै क्षर्मा, हामी हाम्रो र्भत्री सतिुलर्नलाई गुमाउिँ छौं र अगाडड अवन्स्थि बाटोमा कसरी
तर्नरतिरिा हदर्ने भर्नी वा हाम्रो ववश्वासमा कसरी अति बढ्र्ने सो जातदै र्नौं। हाम्रो ववश्वास पहहलेकै

क्षेत्रतिर फकेर गएको जस्िो दे खखतछ, र हामीले कहहल्यै प्रभु येशूलाई र्नभेटेको वा उहािँलाई र्नथचर्नेको

जस्िो दे खखतछ। हाम्रा आिँखा अगाडडका सबै कुराहरूले हामीलाई अतयोलिाले भछि र हामीलाई
अतर्नर्ाियक ककर्समले ढुलमुले बर्नाउिँ छ। हामी उदास हुतछौं, हामी तर्नराश हुतछौं, र हाम्रा हृदयहरूका
गहहराइमा अदतय रीस र अपमार्न हुतछ। हामीले तर्नकाल्र्ने प्रयास गछौं, तर्नकास हदर्न खोज्जछौं र,
यसको अलाबा, हामी हाम्रा मुन्तिदािा येशूलाई तर्नरतिर पखखिरहतछौँ िाकक हामीले हाम्रा हृदयका
कुराहरू उहािँमा पोखाउर्न सकौं। हामी बाहहरपट्हट सहज भएको दे खखर्ने समयहरू भए पतर्न, र्न ि
िमण्डी, र्न र्नम्र, हामीले पहहले कहहल्यै अर्नभ
ु तू ि र्नगरे का हारको भावर्नाले हाम्रा हृदयमा हामी
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ग्रर्सि हुतछौं। कहहलेकाहीँ हामी बाहहरपट्हट असामातय रूपमा शाति दे खखए िापतर्न, हाम्रा मर्नहरू
समुद्री आिँधी जस्िै पीडाले मडारररहे का हुतछर्न ्। उहािँका तयाय र सजाय ले हाम्रा फजुल चाहर्नाहरूलाई
अतत्य गदै र उहािँ हाम्रा मन्ु तिदािा हुर्नह
ु ु तछ र हामीलाई मत
ु ि गर्नि सक्षम हुर्नुहुतछ भर्नी ववश्वास
गर्नि हामीलाई अतर्नछुक छोडडहदिँ दै, हाम्रा सबै आशाहरू र सपर्नाहरूबाट हामीलाई वन्चि गछि र्न ्।

उहािँका तयाय र सजायले हामी र उहािँका बीचमा एक खाल्डो बर्नाएका छर्न ्, यो यति गहहरो छ कक
कोही पतर्न यसलाई र्नािेर जार्न इछुक हुिँदैर्न। उहािँका तयाय र िाडर्नालाई हामीले हाम्रा जीवर्नमा
पहहलो पल्ट यति ठूलो अवरोध, यति ठूलो अपमार्नको रूपमा भोगेका छौँ। उहािँका तयाय र सजायले

हामीलाई परमेश्वरको सतमार्न र मातर्नसको अपमार्नको असहहष्र्ुिाको सराहर्ना गर्ने बर्नायो, यसको
िुलर्नामा हामी अत्यति िुछ र अशुद्ध छौ। हामी कति िमण्डी र अहङ्कारी छौँ, र मातर्नस

कसरी कहहल्यै परमेश्वरको बराबरी हुर्न सतदै र्न, वा परमेश्वरसिँग समार्न हुर्न सतदै र्न भर्नी उहािँका
तयाय र सजायले हामीलाई सविप्रथम महसुस गर्ने बर्नाएको छ। उहािँका तयाय र सजायले यस्िो

भ्रष्ट स्वभावमा अझै र्नन्जउर्न, यस प्रकृति र सारबाट जतिसतदो चािँडो आफैलाई स्वितत्र पार्नि, र
उहािँप्रति दष्ु ट र िखृ र्ि र्नहुर्नका लाथग हामीलाई इछुक र्नहुर्ने बर्नाएको छ। उहािँका तयाय र
सजायले उहािँका योजर्नाहरू र प्रबतधहरूका ववरुद्धमा अब कुर्नै ववद्रोह र्नगरीकर्न उहािँका वचर्नहरूलाई
पालर्ना गर्नि हामीलाई खुशी पारे को छ। उहािँका तयाय र सजायले फेरर एक पल्ट हामीलाई बािँर्ने

इछा हदएका छर्न ् र उहािँलाई हाम्रा मन्ु तिदािाका रूपमा स्वीकार गर्नि हामीलाई खश
ु ी बर्नाएको
छ…। हामी ववजयको कामबाट बाहहर, र्नरकबाट बाहहर, मत्ृ युको छायाको िाटीबाट बाहहर तर्नस्केका

छौँ…। सविशन्तिमार्न ् परमेश्वरले हामीलाई, मातर्नसहरूका यो समूहलाई पाउर्नु भएको छ! उहािँले
शैिार्नलाई न्जत्र्नुभएको छ र उहािँका शत्रुहरूका भीडलाई हराउर्नु भएको छ!

हामी भ्रष्ट शैिार्नी स्वभावले भररएका, यग
ु हरूभतदा पहहलेबाट र्नै परमेश्वरले पव
ू ितर्नधािररि, र

खािँचोमा परे काहरू फोहोरको डङ्गुरबाट परमेश्वरले उठाउर्नुभएका यस्िा साधारर् मातर्नसहरूका
समूह मात्र हौँ। कुर्नै समय हामीले परमेश्वरलाई इतकार गर्यौं र उहािँको तर्नतदा गर्यौं, िर अहहले
उहािँद्वारा ववजय गररएका छौँ। परमेश्वरबाट हामीले जीवर्न र अर्नति जीवर्नको बाटो पाएका छौँ।
पथ्
ृ वीमा हामी जहािँ भए पतर्न, हामीले जस्िोसुकै सिावटहरू र कष्टहरू सहे पतर्न, हामी
सविशन्तिमार्न ् परमेश्वरको मन्ु तिबाट अलग हुर्न सतदै र्नौं। ककर्नकक उहािँ हाम्रा सन्ृ ष्टकिाि, र हाम्रा
एक मात्र उद्धार हुर्नुहुतछ!

परमेश्वरको प्रेम मुहार्नको पार्नी झैँ फैर्लतछ, अतर्न िपाईं, र म, र अरूहरू, र तिर्नीहरू सबैलाई

हदइएको छ जसले सािँचो रूपमा सत्यिा खोजी गछि र्न ् र परमेश्वरको प्रकटलाई प्रिीक्षा गछि र्न ्।

जसरी चतद्रमा र सय
ू ि एकपतछ अको गरी उदाउिँ छ, यसरी र्नै परमेश्वरको काम कहहल्यै रोककिँदै र्न,

अतर्न यसलाई िपाईंहरूमाथथ, ममाथथ, अरूहरूमाथथ, र परमेश्वरका पाइला पछ्याउर्नेहरू सबैमाथथ
र उहािँको तयाय र सजायलाई स्वीकार गर्नेहरूमाथथ कायाितवयर्न गररतछ।
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सन्दभछग्रन्थ
यी वचर्नहरूले परमेश्वरको सतपूर्ि अर्भव्यन्तिहरूलाई समावेश र्नगरे पतर्न, िी मातर्नसहरूले

परमेश्वरलाई थचतर्ने र स्वभावमा पररवििर्नको अर्नुभव गर्ने उद्दे श्यहरू प्राप्ि गर्निका लाथग पयािप्ि
छर्न ्। सायद त्यहािँ केही यस्िा मातर्नसहरू छर्न ् जसले यो सोछर्न ् कक थचतर्नयािँ मुतय भूर्ममा

परमेश्वरको काम समाप्ि भएको छ, त्यसकारर् यसले उहािँले बोल्र्नु पर्ने सबै वचर्नहरू

बोर्लसतर्नुभएको छ, र उहािँसिँग बोल्र्नुपर्ने र्नयािँ कुरा हुर्न सतदै र्न, ककर्नकक परमेश्वर यी वचर्नहरू
बोल्र्न मात्र सक्षम हुर्नुहुतछ भतर्ने प्रमाखर्ि गछि । यसबाहे क, त्यहािँ यस्िा मातर्नसहरू पतर्न जसले

वचर्न दे हमा दे खा पर्नुिहुतछ भतर्ने पुस्िकमा राज्जयको युगको परमेश्वरका सबै अर्भव्यन्तिहरू छर्न ्,
र यो पुस्िक प्राप्ि गर्नुि भर्नेको परमेश्वरका सबै थोक प्राप्ि गर्नुि बराबर हो, वा यो पुस्िकले पतर्न
बाइबलले जस्िै मार्नवजातिलाई भववष्यिफि अगव
ु ाइ गदिछ भतर्ने ववश्वास गछि र्न ्। मलाई ववश्वास
छ, कक यस्िो ववचार राख्नेहरू अल्पसांतयामा छै र्नर्न ्, ककर्नकक मातर्नसहरू जहहले पतर्न परमेश्वरमा

सीमाहरू लाद्र्न चाहतछर्न ्। तिर्नीहरूले परमेश्वर सविशन्तिमार्न ् र सविव्यापी हुर्नुहुतछ भर्नी िोषर्ा
गरे पतर्न, तिर्नीहरूका प्रकृतिले अझै पतर्न परमेश्वरलाई एक तर्नन्श्चि सीमामा सीर्मि गर्नि
तिर्नीहरूका तर्नन्ति सन्जलो बर्नाउिँ दछ। सबैले परमेश्वरलाई थचतर्नरहे का छर्न ्, िर यसै बीच सबैले
उहािँको ववरोध र उहािँलाई सीर्मि पार्ने काम पतर्न गरररहे का छर्न ्।

परमेश्वरको राज्जयको युगको काम भखिरै सुरु भएको छ। यस पुस्िकमा भएका परमेश्वरका

सबै वार्ीहरू केवल तितर्नहरूतिर लक्षक्षि छर्न ् जसले त्यसबेला उहािँलाई पछ्याइरहे का थथए, र िी
उहािँको वििमार्न दे हधारर्मा गररएका उहािँका अर्भव्यतिहरूको एक भाग मात्र हुर्न ्; तिर्नले
परमेश्वरका सबै कुराहरूको प्रतितर्नथधत्व गदै र्नर्न ्। यसबाहे क, यसले परमेश्वरले उहािँको यो

दे हधारर्को अवथधमा गर्नुिहुर्ने सबै कामलाई समेट्दछ भर्नेर भतर्न सककिँदै र्न। परमेश्वरले उहािँका

वचर्नहरू ववर्भतर्न जाति समूह र पष्ृ ठभूर्मका मातर्नसहरूलाई लक्षक्षि गर्नुिहुर्नेछ, र उहािँले सबै
मार्नवजातिलाई न्जत्र्नुहुर्नेछ र पुरार्नो युगको अतत्य गर्नुिहुर्नेछ। यस्िो अवस्थामा उहािँले आफ्र्ना

वचर्नहरूको एउटा सार्नो भाग व्यति गरे र कसरी यो सबै समेट्र्न सतर्नुहुतछ? यति मात्र हो कक
उहािँको काम फरक समय अवथध र ववर्भतर्न चरर्हरूमा ववभान्जि छ; उहािँले आफ्र्नो योजर्नाअर्नुसार
काम गदै हुर्नुहुतछ र उहािँका चरर्हरू अर्नुसार आफ्र्ना वचर्नहरू व्यति गदै हुर्नुहुतछ। मातर्नसले कसरी
परमेश्वरको सविशन्तिमार्निा
् र बुद्थधलाई बुझ्र्न सतछ? मैले यहािँ व्यातया गर्नि इछा गरे को िथ्य

यही हो: परमेश्वर जे हुर्नुहुतछ र उहािँसिँग जे छ त्यो अर्नति रूपले अक्षय र असीम छ। परमेश्वर
जीवर्न र सबै थोकको स्रोि हुर्नुहुतछ; सन्ृ ष्ट गररएको कुर्नै पतर्न प्रार्ीले उहािँलाई बुझ्र्न सतदै र्न।
अतिमा, मैले हरे कलाई सतझर्ना हदलाउर्ने कायिलाई तर्नरतिरिा हदर्नुपछि : परमेश्वरलाई फेरर कहहल्यै

पतर्न पुस्िकहरू, शब्दहरू वा उहािँका ववगिका वार्ीहरूमा सीर्मि र्नगर। परमेश्वरको कायिको
चररत्रलाई वर्िर्न गर्ने एउटा मात्रै शब्द छ: र्नयािँ। उहािँ पुरार्ना बाटोहरू र्लर्न वा आफ्र्नो कायिलाई
दोहोर्याउर्न मर्न पराउर्नह
ु ु तर्न; यसका अतिररति, मातर्नसहरूले एक तर्नन्श्चि क्षेत्रमा सीर्मि गरे र
उहािँलाई आराधर्ना गरे को उहािँ चाहर्नुहुतर्न। यो परमेश्वरको स्वभाव हो।
2277

