लौकिक संसारको लागी
अलौकिक पिताबाट
र्दिव्यदृष्टि सन्देश

आकाशीय बिज्ञान

अल्फा र ओमेगा

सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना गर |

रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो इश्वरीय
भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |

लौकिक संसारको लागी अलौकिक
पिताबाट र्दिव्यदृष्टि सन्देश;
दोस्रो सन्देस; धार्मिक
चट्टानद्वारा संसारबाट पहिलो
सन्देश लुकाइएको थियो हो बाबुनानी; सत्यको खोजी गर्दै एकजना

जन्मियो; यो ज्ञानको संसारका लागी शुरुवात
भएको हो; यो प्रकट हुन युगौ युग प्रतिक्षा
भएको थियो; संसारहरुको अग्रणी बनाउनको

लागी तिम्रो रचइताले जिवीत सिद्धान्तहरूको
प्रयोग गर्नुभयो; विगतमा उहाँले तिमीलाई
मोसाको कानुन पठाउनु भयो; त्यसपछि

क्रिष्टियन सिद्धान्त आयो; तेस्रो चाहि;

जुन शुरु हुन गइरहेको छ; ईश्वरको दुतको
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सिद्धान्त हो; यो सिद्धान्तलाई आकाशीय

बिज्ञान पनि भनिन्छ; यसको मूल प्रकृतिको
उस्तै तत्वमा रहन्छ; र्दिव्यदृष्टि धर्मग्रन्थ
संचारको माध्यम हो जुन ब्राम्हण्डको

रचइताले प्रयोग गर्नुहुन्छ; यो सधै त्यस्तै
हुँदै आएको छ; बिगतमा भविष्यवाणीको

सिद्धान्तहरु र्दिव्यदृष्टिद्वारा प्राप्त हुँदै

आएका थिए; किनभने हरेकको एउटा मूल छ
र हुनुको एउटा कारण छ; ईश्वरको दुतको

सिद्धान्तको अन्त्य छैन; किनभने संसारसँग

यस्तो छैन; र उस्तै कारणको लागी यो संसार
भरि फैलिने छ; यो संसारको सबै भाषाहरुमा
अनुवाद हुनेछ; यसको प्रभाव यस्तो हुनेछ
कि यसले शोषित भौतिकवादको अन्त्य

गराउनेछ; किनभने संसारको लागी एउटा नयाँ
नैतिकता आँउदै छ; शान्तिको सहस्राब्दीको

लागी सम्बन्धित नैतिकता; अलौकिक पिताको
सिद्धान्तहरुले जहिलेपनि संसारहरुलाई

परिवर्तन गर्छन; जसरी पृथ्वीको बिगतमा यो
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भएको थियो; बर्तमान मानब आत्माहरुबाट
नयाँ प्रकटको अनुरोध भएको थियो; र यो

तिम्रो लागी स्वीकार गरिएको थियो; तिम्रो
अस्तित्वमा बसेको प्रत्येक पल, तिम्रो

लागी अनुरोध गरिएको र स्वीकृत गरिएको
थियो; पबित्र धर्म ग्रन्थहरुको पुनारम्भ

हो नयाँ प्रकट; धर्मशाश्त्रहरुको अध्धयन

हुनु एउटा कुरा हो र अर्को धार्मिक हुनु हो;
पहिलो एउटा अलौकिक हो किनभने यसको
मूलको लागी तिम्रो आत्माले सधै खोजी

गर्छ; दोस्रो निष्ठाको व्यापार हो; संसारको
अगाडी दोषारोपण गर्नको लागी धर्महरु

पहिलो छन्; ईश्वरको दुतको सिद्धान्तमा;
निष्ठाको संसारलाई तथाकथित धर्महरुले

तिनीहरुको मानवीय नैतिकतामा विभाजित

गरिदिएका छन्; यस्तो कार्य गर्नको लागी
तिनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन; तिनीहरुले

यो बिर्से कि ईश्वर एउटा मात्र छन्; मात्र
एउटा सत्य; मात्र सैतानले बिभाजन गर्छ
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र उसले आफैलाई विभाजित गर्छ; धार्मिक
आत्माहरु रोमन युगको उस्तै फारिशिहरु

हुन्; बिगतबाट गल्तीहरुलाई सुधार गर्नको

लागी तिनीहरुले ईश्वरलाइ पून: जन्म लिन
अनुरोध गरे; तिनीहरुको लागी परिक्षण

स्वीकार गरिएको थियो; संसारका सबै धार्मिक
मानिसहरुले यो नबिर्सकी हरेक आत्मालाइ
नियतिको परिक्षणमा राखिएको छ जुन

उसले रोजेकोछ ; दुर्गम संसारमा चट्टानका

तिम्रा आत्माहरुले त्यस्तै काम गरेका थिए;

तिमीले अरु समूहहरुलाई विभाजित गर्यौ; अरु

प्राणीहरुमा तिमिले आध्यात्मिक भ्रम छोड्यौ;
धेरै ग्रहहरुमा तिमीले भौतिक मन्दिरहरु

भर्यौ; र पृथ्वीमा पून: तिमीले यहि गर्यौ;
त्यसैले मूल्यांकनको लागी तिमि पहिलो

हुनेछौ; कानुनको उलंघन गरेर तिमि क्रिष्ट
बिरोधी भयौ; र इश्वरीय आदेशको प्रत्येक

उलंघनकर्ता; वास्तबमै त्यहि हो; तिमि पबित्र
माता चर्च भन्छौ; म तिमीलाई यो भन्छु कि
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यो संसारमा कोहि पनि सन्त अथवा पबित्र

छैन;वास्तविक मानवतामा कुनै पदवी चाहिदैन
जुन स्वर्गीय राज्यमा थाहा नभएको होस्;

तिम्रो सूक्ष्म ग्रह पनि त्यस्तै हो; ग्रह-

धुलोलाई पृथ्वी भनिन्छ भन्ने कुरा केवल पिता
र निश्चित भाविश्यवक्ताहरुलाई थाहा छ;

यस्तो हुनको कारण यो हो कि पिता जोहेभःको
जीवीत ब्रह्माण्डको अन्त्य छैन; र जोकोही
ठुलो भएको सोच्छ त्यो होइन; त्यस्ताको

लागी शब्द लेखिएको छ – वेश्या; किनभने

तिमीले मेरो इश्वरीय कानुनको ब्यापार गर्यौ;
अन्धोले अरु अन्धोहरुको नेतृत्व गर्दै; जस्ले
तिम्रो गल्तीहरु अरु अन्धाहरुमा प्रसारित

गर्यो; जब नयाँ सिद्धान्त छरिन्छ; तिम्रो

स्वार्थी आध्यात्मिक चट्टान विभाजित हुनेछ;
चट्टान शब्दले केहीको पनि अनन्तको संकेत
गर्दैन; पृथ्बी सापेक्षित छ र अनन्त छैन;

तिमि सोच्छौ कि तिम्रो चर्च अनन्त छ; जे

घटना आउने छ त्यसले तिमीलाई गल्तिहरुबाट
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बाहिर लैजाने छ; मात्र मुटुमा नम्र हुनेले
अनन्त प्राप्त गर्छ; जसले अनैतिकता

भित्रबाट नैतिकता पढाउछ त्यस्तोले होइन;
पृथ्वीको बिगतमा जब मेरो पहिला जन्मेको

छोराले भन्यो; यो चट्टान माथि मैले मेरो चर्च
बनाउनै पर्छ; मानवताको भविष्य देखेर उसले

यस्तो भन्यो; सबैतिर सौर्य त्रिमुर्तिको रहेको
हुनाले; यो जीवीत समयमा पनि हो: बिगत,

बर्तमान, र भविष्य;र उसले के देख्यो? तिम्रा
सबै उलंघनहरु उसले देख्यो; कसरि तिमीले
निर्दोष जीवहरुलाई सतायौ उसले देख्यो;

किनभने तिनीहरुले तिम्रो धारणा बताएनन;

उसले यो देख्यो कि कसरि तिमीले तिनीहरुलाई
पिछा गर्न पठायौ; कसरि तिमीले महान

अध्धयनहरु र लेखकहरुको पिछा गरयौ; मात्र
किनभने तिनीहरुले तिमीलाई गल्ति देख्ने

बनाए; उसले देख्यो कसरि तिमिले सांसारिक
राजाहरुको ताजा पहिरियौ; तिम्रो स्वार्थी

चट्टानले यो जानेर पनी कि त्यहा राजाहरुको
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मात्र एक राजा छन्; ईश्वरीय पिता; त्यो
एक हो जो जीवन दिन्छ र टाढा लैजान्छ;

राजाको पद आकासिय संसारको हो; सैतानलाई
राजा-आत्मा भनिन्छ; इश्वरीय आदेशले राजा
हुन सिकाउदैन; तिनीहरुले सबैको माथि नम्र
हुन सिकाउछन; उसले देख्यो तिमीले कसरि

हतियारहरुलाई आशीर्वाद दियौ जसको साथले
पिताका बालबालिकाहरु एकले अर्कोलाइ मरे;
तिमि सैतानले यो जानेर पनि कि इश्वरीय

आदेशले भन्छ: तिमि कसैलाई मार्न हुन्न;
उसले निष्ठाको ब्यापार देख्यो; र तिम्रो

आत्मामा भएका हरेक अनैतिकता देख्यो; पून:
उलंघन गर्नु भन्दा पहिले पून: जन्म लिन
भनेर अनुरोध नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो;

स्वर्गीय राज्यमा तिम्रो धर्महरु अज्ञात
छन्; र अज्ञात छ हरेक नैतिकताहरु जो

पिताको बालबच्चाहरुको निष्ठालाइ विभाजित
गर्ने बहाना गर्छन; कामको मन्दिर मात्र

राज्यमा जानिएको मन्दिर हो; अस्तित्वमा
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रहेको पुरानो जनादेश काम हो; तिम्रो सूक्ष्म
ग्रह जन्मन भन्दा पहिले नै काम थियो र

बिशाल संसारमा अभ्यास गरिएको छ; कामको
मन्दिर कहिल्यै पनि धुलोमा झरेको छैन;

तिम्रो भौतिक मन्दिर भने धुलोमा झर्छ; र

यो संगै यो पृथ्वीमा भौतिक माया हराउछ; एक

माया जुन कहिल्यै पनि सिकाइनु हुन्नथ्यो; यो
मायाको कारणले जुन कपटमा रहन्छ, तिमीले
बीसौं शताब्दीमा संसारको अग्रणीलाइ ढिला
गरायौ; तिनीहरुको नैतिक र आध्यात्मिक
विमानमा-

हो सानो छोरा; यो स्वर्गीय रेखा चित्रले
8

देखाउछ कि जसरी बस्तुहरु पून: उत्पादन

हुन्छन त्यसरी नै हरेक न्याय बाहिर आउंछ;
स्वर्गको राज्यमा सबै मानब आत्माहरुले यो
न्याय देखे; किनभने हरेकलाई तिनीहरुको

आफ्नो न्याय हेर्न दिइएको थियो; स्वर्गको

राज्यमा सबै चिज अस्तित्वमा छ; जहाँसम्म
आध्यात्मिकता चिन्तन छ यो संसारमा कोहि
पनि अन्धो आउंदैन; न्याय तिम्रो कार्यमा

समायोजन हुन्छ; किनभने हरेकले तिनीहरुको

आफ्नो स्वर्ग बनाउन हरेक एकले बाचा गरेको
हुन्छ; जीबीत इश्वरीय आदेशमा न्यायको

आफ्नो कानुन छ; त्यो त्यहि डोरी हो जुनसंग
तिमी नापिने छौ; तिम्रा प्रत्येक धारणाहरुको
एउटा चाहाना छ; र प्रत्येक चाहाना राज्यमा
भौतिक र जीबीत बन्छ; जब आत्माले योसंगै
उलंघनको अपराध गर्छ चाहाना मूल्यांकन

हुन्छ; मानवीय शरीर चुम्बकीय कानुनहरुको

एउटा उत्पादन हो; स-साना टुक्राहरुबाट बिशाल
धारणा बनेको, र इश्वरीय कानुनहरु भनिन्छ;
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सूक्ष्मरुपमा इश्वरीय हुन जसले इन्कार गर्छ,
त्यसले पितालाई इन्कार गर्छ; जो आफ्ना

सन्तानहरुको लागी राम्रो चाहनुहुन्छ; र जसले
पितालाई इन्कार गर्छ, उसको आफ्नो

अनन्तको इन्कार गर्छ; किनभने अनन्त

स्वर्गमा तिनिहरुले आफ्नै दिमाग अध्धयन
गर्छन; र आत्मामा जब ती स्वर्गीय

प्रानिहरुले अध्ययन गर्छन, तिनीहरुले

न्यायद्वारा त्यसो गर्छन; जसले पितालाई

इन्कार गर्छ, जीवित स्वर्गले पनि तिनीहरुलाई
भित्र लैजान इन्कार गर्छ; तिमीले तल जे
गर्छौ त्यसको प्रतिध्वनी माथि हुन्छ; र

तिम्रो आत्मा जहाँ जान्छ, कानुन उही हो;

मेरा जनादेशहरु तल साथै माथि पनि उही हुन्;
मात्र के परिवर्तन हुन्छ भने दर्शन जुन

एउटा पलको लागी बाचेको छ; तिम्रो न्याय

आध्यात्मिक हो र हुनै पर्दछ; जे भौतिक हो
त्यो तिम्रो जीवनको दुखमा रहदैन; तिम्रो
ज्ञानमा; अनन्त सबै आत्माको लागे
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अद्वितीय सत्य हो जुन यसले बाँच्छ; जब

यसमा एउटा भौतिक शरीर थियो उसले महसुस

गर्यो कि यो अल्पकाकिक होइन; एउटा मासुको
शरीर जुन अनुरोध गरिएको थियो, र यो

उसलाई/उनलाई स्वीकार गरिएको थियो; एउटा
भौतिक शरीर गर्नु कुनै कुरा स्वीकार गर्नु
जस्तो होइन; बाँचिरहेको शरीर जुन छोटो

समयको लागी यस्तो भौतिक ग्यामिति अनुरोध
गरेको थियो; र यो स्वीकार गरिएको थियो;

सबैको लागी उत्तराधिकारी उस्तै हो; वस्तु र
आत्माका उस्तै अधिकार रहेका छन्; दुवै
अनुरोध गर्छन; आध्यामिक र भौतिक

कानुनहरु गाभिएका छन्; करारहरुको जहाजको

रुपमा स्वर्गीय राज्यमा चिनिएका; आत्माको

भौतिकिकरण जथाभावी हुदैन; यो त जिम्मेवारी
सहित हुन्छ; बिपरित भन्नु आफैलाई नाइँ

नास्ती गर्नु हो; र जसले आफैलाई नाइँ नास्ती
गर्छ उसले पितालाई नाइँ नास्ती गर्छ; हो

उनमा भेतिन्छ; के तिमीलाई यो सिकाइएको
11

थिएन कि तिम्रो सृष्टिकर्ता सबै तिर
हुनुहुन्छ? के कल्पनाशील हो र के

अकल्पनाशील हो? मात्र तिमि मुखबाट जानेका
छौ तर तिम्रो आफ्नो ज्ञानबाट होइन; तिम्रो
आफ्नै प्रयास बाट; तिम्रो अनुहारको

पसिनामा; तिम्रो आफ्नो गुणबाट; ऊ जो

खोज्छ त्यसले पाउनै पर्छ; किनभने महान

खोजीमा उसले प्रयोग गरेको तापको लागी ऊ
पुरस्कृत भएको हो; किनभने तिम्रो

अस्तित्वमा तिमीले धेरै कुराहरु खोज्न सक्छौ;
र यदि तिमीले पितालाई खोजेनौ भने जसले

तिमीलाई तिम्रो जीवन दिनुभएको छ, तिमि

स्वर्गीय राज्यमा जानै हुदैन;गुण नमान्नेहरू
कहिल्यै पनि प्रवेश पाएका छैनन्; मात्र

गुणीहरु; तिनीहरु जो जीवनमा आफ्नै परिक्षण
मार्फत गए; किनभने राज्यमा तिनीहरु आफैले
नम्र अनुरोधद्वारा आफैलाई परिक्षण गरेका
थिए; जीवनमा हरेक क्षणमा जो कोहि हरेक
परिक्षणद्वारा जान्छ; अथवा प्रत्यक
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दोस्रोमा; त्यो अनुरोध गरिएको थियो र

स्वीकृत गरिएकको थियो; यद्यपि तिम्रो

मृत्युको बाटो र चरित्रहरू; तिमि अनुरोध

गरेका थियौ; र तिम्रो परिक्षण भित्रै उच्च
नैतिकता पुरा गर्न तिमीले अनुरोध गरेका

थियौ, मात्र एक; किनभने स्वर्गीय राज्यमा

यो बिना तिमीले प्रवेश पाउदैनौ; र तिमीले यो
अनुरोध गर्यौ कि पृथ्वीमा यस्ता मैतिकताहरु

सिकाइएका थिए; र इश्वरीय आज्ञाहरु तिम्रो

लागी स्वीकार गरिएका थिए; तिनीहरु डोरी हुन्;
तिनीहरुको माध्यमबाट तिमि मुल्यांकित हुनै

पर्छ; र यो ग्रहको अन्तिम सम्म यस्तो हुनै
पर्छ; मानब आत्माले कहिल्यै पनि मलाइ
राम्रोसंग अध्ययन गर्न सकेनन; मेरो
इश्वरीय आज्ञाको नैतिकतामा नबस्नु

अन्धकार हो; किनभने पिता भएको ठाउँमा

तिमि कहिले पनि प्रवेश गर्ने छैनौ; यो यति
अभूतपूर्व समय छ तिमि उज्यालोबाट टाढा

हुने छौ; यस्तो कि तिमीले अंक पढ्नको लागी
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पून: जन्म लिनुपर्ने हुन्छ; तिम्रो सूक्ष्म

मूल्यांकनमा के छैन; तिमीले अनुरोध गरेको
न्याय धेरै सूक्ष्म वस्तुसंग शुरु हुन्छ त्यो

तिम्रो दिमागले कल्पना गर्न सक्छ; त्यसैले
यो नम्र हो, किनभने हरेक बस्तुमा पहिला

अति सानो बस्तु हो; स्वर्गीय राज्यमा पहिला
र यसको इश्वरीय न्याय; र इश्वरीय पिता

जेहोवः भन्दा पनि पहिला; र धेरै सूक्ष्म चीज
त्यो तिम्रो दिमागले कल्पना गर्न सक्छ;

तिम्रा बिचारहरु हुन; उस्तै जुन तिमीले दैनिक

उत्पन्न गर्छौ; उस्तै तिमीले राज्यमा अनुरोध
गरेका थियौ; उस्तै जुन तिमीले महसुस गर्छौ
तर देख्न सक्दैनौ; तिम्रा सबै बिचारहरु
भौतिकरुपमा अन्तरिक्षको लागी यात्रा

गर्छन; तिनीहरुको पनि उस्तै अधिकार छ

जस्तो तिमि गर्छौ; तिमीले बस्तुमा जन्मनको
लागी अनुरोध गरेका थियौ; तिनीहरुले पनि

त्यस्तै गरे; तिमीले एउटा समय र स्थानमा

बस्नको लागी अनुरोध गर्यौ; तिम्रा बिचारहरुले
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पनि त्यहि गरे; तल जे छ माथि पनि त्यहि नै
छ; जन्मजात अनुरोधहरू सबैमा उस्तै छन्;
बिशाल जगतले अनुरोध र सूक्ष्म जगतले
अनुरोध; जिवीत बस्तुले अनुरोध गर्छ र

आत्मा नभएको वस्तुले अनुरोध गर्छ; र

पिताद्वारा सबै स्वीकृत हुन्छ किनभने उहाँ
अनन्त हुनुहुन्छ; तिम्रा बिचारहरु

अन्तरिक्षमा यात्रा गर्छन, अज्ञात दुरीहरुमा;
दुरी जुन तिमि कहिल्यै हिसाब गर्ने छैनौ;
मात्र पिता जान्नुहुन्छ; राज्यमा तिम्रा

बिचारहरु ज्ञात छन्; ग्यलेक्टिक बीजको

रुपमा; उनीहरुको लागी तिम्रो आफ्नै स्वर्गबाट
तिम्रा संसारहरू जन्मेका छन्; यो मेरो

स्वतन्त्र इच्छामा लेखिएको हो; हरेक एकले

उसको आफ्नो स्वर्ग बनाउछ; किनभने सूक्ष्म
रुपमा तिमीहरु सबैसंग पिताको उत्तराधिकारी

छ; पितासंग जे छ, बच्चासंग त्यहि छ; जस्तो
सांसारिक बुवा आमासंग हुन्छ; तिनिहरुको

बंशाणु विशेषता सन्तानको लागी प्रसारित
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हुन्छ; माथी जे छ तल पनि उस्तै छ;
तिमीलाई तिम्रो पिताद्वारा दिइएको

उत्तराधिकारी निर्दोष र दर्शनको कमी थियो;
किनभने जे रोजिन्छ त्यो तिम्रो स्वतन्त्र
इच्छा हो; र तिमीसँग जे भइरहेको छ त्यो

तिम्रो आफ्नो योग्यता हो; किनभने सबै कुरा

कोहि एकको अनुहारको पसिनामा प्राप्त भएको
हो; आध्यात्मिक प्रयाससंग पिताको सृजनामा
त्यस्तो केहि छैन जसको मुल्य पर्दैन; हरेक

चीजको मूल्य पर्छ र पर्ने छ; जसरि प्रत्येक
एकको आध्यात्मिक योग्यता बिना कोहि

स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउदैन; तिम्रो

संसारको सुखसुविधाको स्वर्गमा कुनै मूल्य

छैन; संसारमा पहिले आनन्द लिइसकेको हरेक
सुखसुबिधा त एउटा पुरस्कार मात्र हो जुन
पहिले नै आनन्द लिइसकेको छ; र यसैको
कारणले यो लेखिएको थियो; र तिनीहरुले

तिनीहरुको पुरस्कार प्राप्त गरे; सबै भौतिक
आनन्दको स्वर्गमा योग्यता छैन; र सबैको
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न्यूनतममा जब त्यस्ता आनन्दहरु दर्शनको
उत्पादन हुन् जुन पिताको इश्वरीय आदेशको

गणनामा लिईदैनथ्यो; त्यस्ता दर्शनको आफ्नै
दिन गन्ती छ; किनभने ईश्वरले दिनुहुन्छ र

टाढा लैजनुहुन्छ; तिम्रो भौतिक दर्शन यसको
बिस्तारमा काटीने छ; किनकि हरेक चिजको
आफ्नो समय हुन्छ; किनभने हरेक चिज

पिताको आदेशसंग सम्बन्धित छ; यस्तो

सम्बन्ध त्यो तिमि आफैले तिम्रो जीवनको
परिक्षणमा अनुरोध गरेका थियौ; तिम्रो

आफ्नो जीवन पद्धतिको अन्त्य हुनु भनेको
तिम्रो आफ्नो जुवाको अन्त्य हो; नम्रको

लागी यो नै महान कार्य हो; जसरि ईश्वरको
अगाडी सबै बराबर छन्; कोहि पनि धनि

जन्मिएको थिएन र कोहि गरिब जन्मिएको

थिएन; महत्वाकांक्षी आत्महरुद्वारा त्यस्तो

अवस्थाको सृजना गरेका थिए; जो बर्तमानमा
मात्र बाच्छ; तिनीहरुको बिकासमा सबैभन्दा
पछाडिको आत्मा; अनन्तको अगाडी
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अल्पकालीन सोचको बाटोसंग तिनीहरुले

केहिपनि गरेका छैनन् तर संसारलाई दबाएका
छन्; यी सबै राक्षसहरुको मूल्यांकन संसार

आफैद्वारा हुनेछ; किनभने उसको आत्माको
आदेश कसैले पनि चाहदैन; ईश्वरको दुतको
सिद्धान्तको प्रकाशले संसार परिवर्तन

गर्नेछ; किनभने त्यहि प्रकारले स्वर्गको
राज्यमा लेखिएको छ; जे भनिएको थियो

त्यसको विपरितमा पृथ्वीले गरेको छ; मेरो
इश्वरीय आदेशले सदियौंदेखि यो बताउदै

आइरहेका थिए; पहिला नम्र; सबै चिजको

व्यवस्थामा; र इश्वरीय आदेशसंग तिमीले के

गर्यौ ? के मेरो नम्रले संसार शासन गरेको छ,
किनकि हरेकमा तिनीहरु पहिला छन्? पक्कै

छैन; किनभने मैले देखे कि प्रत्येक नम्रको
अबहेलना भएको छ; त्यो जुन तिमीले उच्च
समाज भन्छौ त्यो अनैतिकताको भाग हुन
सक्दैन; र त्यस्तो समाज सृजना गर्न

तिमीलाई कसले अधिकार दियो? के यो मेरो
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धर्मशास्त्रको कुनै मौकाद्वारा? पक्कै तिमि

व्यर्थको शैतानको निम्ति म भन्छु कि हरेक

दार्शनिक रुख जुन ईश्वरले रोप्नुभएको थिएन
त्यो जरादेखिनै उखेलिने छ; त्यसरी नै हरेक
जीबीत बिकास भएको हो; र तिमीलाई कसले
सृजना गर्यो र तिमीलाई राजा बनायो? के
तिमीलाई थाहा थिएन कि मात्र पिता नै

राजाहरुको राजा हुनुहुन्छ? र सानो राजा यस
संसारबाट होइन; यो त स्वर्गीय संसारमा
रहन्छ; शैतानलाइ आत्मा राजा भनिन्छ;

इश्वरीय आदेशाहरुले सबैचिज भन्दा माथी नम्र
हुन सिकाउछ; तिनीहरुले आफैलाई राजा बनाउन
सिकाउदैन; बेइमान अभिजित बर्गको तिमि

राक्षसको निम्ति मैले पक्कै भन्छु; तिमीहरु

कोहीपनि स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्न हुदैन;
र तिमिसंगै तिम्रो तीन पुस्ता सम्मको

सन्तानले पनि पाउने छैन; किनभने पिता
जेहोबहको ब्रमाहंडमा हरेक उत्तराधिकारी
प्रसारित हुन्छ; कोहीपनि व्यर्थै भएको
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हुनुहुदैन समयको सुक्ष्म भाग पनि; किनभने

एक सेकेन्ड अथवा उलंघनको थोरै पनि र तिमि
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुने छैनौ; संसारको
घृणित राजाहरु, तिम्रा सन्तानका निर्दोषहरु

श्रापित हुनुपर्ने छ; तिम्रो कारणले तिनीहरु
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउनै हुन्न; र

उनिहरुसंगै तिम्रो घृणित दर्शनमा तिमीलाई

सेवा गर्ने हरेक पुरुष वा महिला; न त एकल

राक्षस जसलाई अभिजितवर्ग भनिन्छ त्यसले
राज्यमा प्रवेश गर्ने छ; किनभने राज्यमा
मात्र कामको योग्यता जानिएको छ;

विश्वव्यापी दर्शन; किनभने पिता जेहोवःको
जीवीत ब्रह्माण्डमा हरेक अन्तरनिहित

प्रसारित हुन्छ; कोहीपनि व्यर्थै भएको

हुनुहुदैन समयको सुक्ष्म भाग पनि; किनभने

एक सेकेन्ड अथवा उलंघनको थोरै पनि र तिमि
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुने छैनौ; संसारको
घृणित राजाहरु, तिम्रा सन्तानका निर्दोषहरु

श्रापित हुनुपर्ने छ; तिम्रो कारणले तिनीहरु
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स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउनै हुन्न; र

उनिहरुसंगै तिम्रो घृणित दर्शनमा तिमीलाई
सेवा गर्ने हरेक पुरुष न त एकल राक्षस
जसलाई अभिजितवर्ग भनिन्छ त्यसले

राज्यमा प्रवेश गर्ने छ; किनभने राज्यमा
मात्र कामको योग्यता जानिएको छ;

विश्वव्यापी दर्शन; एक त्यो प्रत्येक नम्र र
इमान्दार अनुरोध गरिएको छ; ति हो पृथ्वीका
राजाहरु थिए र छन्, आत्माहरुलाई व्यर्थमा
छलेका थिए र छन्; तिनीहरुको आफ्नो

आत्मामा अन्य अस्तित्वको ग्यालेक्तिक

प्रभाव छ; अस्तित्व जहा सबैचीजको भौतिक
उज्यालोपना थियो र बौद्धिकताको केहि पनि

थिएन; अँध्यारोको उचित एउटा नुनिलो जीवन;
र यहा यस्तो राक्षस छैन तो कुनै संसारमा

एउटा राजा नभएको होस्; यो दर्शनलाई उसको
आफ्नै शैतानले नेतृत्व गरेको थियो; उसले
ठिक पलबाट बिद्रोह गरेको थियो; र सबै
सेनाहरुले उसंगै बिद्रोह गरेका थिए; सबै
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मानवीय आत्माहरु जसले बगालको लागी

अनुरोध गरेका थिए, नेताको रुपमा एउटा राजा
सहित एउटा राष्ट्र; सैतानको सेनाको रुपमा

रहन्छन; तिमीहरु सबैका लागे स्वर्गबाट बाहिर
आए; र राक्षस पनि त्यहाबाट बाहिर आयो;
स्वर्गमा भएर पनि, आत्माहरुले अन्य

जीवहरुको प्रथा प्राप्त गर्छन; जस्तो यो

तिमीहरु सबैमा हुन्छ; तल जे छ माथि पनि
त्यसैको लागी; शैतानको देखासिकी गर्नेहरु

धार्मिक, धनि, राजाहरू र घृणितहरुमा बाँडिए र
जसले दबाबको दर्शन रच्यो; तर कुनै राक्षस
रहनै हुदैन; इश्वरीय पिताको जीवीत शब्दले

हरेक चिजलाई शुद्ध बनाउछ; हरेक चिजलाई

परिवर्तन गर्छ; जसरी उहाले पुरानो संसारलाई
मोजाइक कानुन संग परिवर्तन गर्नुभयो;

त्यसपछि क्रिष्टियन सिद्धान्तसंग; अहिले

उहाले इश्वरको दुतको सिद्धान्तसंग गर्नुहुन्छ;
ब्रम्हाण्डको सृजनाकारको लागी उहाको जीवीत
शब्दसंग मासुको संसारलाई परिवर्तित गर्न
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भन्दा सजिलो केहि छैन; त्यहि शब्द केहि
स्वर्गीय पल भन्दा पहिले मात्र भनिएको
थियो: त्यहा उज्यालो हुन देउ र त्यहा

उज्यालो थियो; त्यही शब्द जसले प्रत्येक

पबित्र धर्मशास्त्र सृजना गर्यो; त्यहि शब्द
जसले तिमीलाई आदेश दियो; र त्यही शब्द

जसले तिमीलाई बौद्धिकताले मूल्यांकन गर्छ;
र त्यसपछि शारीरिक कानुनहरुद्वारा; किनभने
प्रत्येक आत्माले यसलाई त्यो अनुसार
अनुरोध गरेका थिए; आफै अन्तिम

मूल्यांकनमा परिक्षण हुनको लागे तिनीहरुले

अनुरोध गरेका थिए; जसरि तिनीहरुले जीवनको
प्रत्येक क्षणमा परिक्षण हुनको लागी

अनुरोध गरेका थिए; मेरा धर्मशास्त्रहरुको

व्याख्यामा जटिलता सहित शुरुगरेर; हरेक चिज
पूर्णरुपले हरेकहिजा तिमिद्वारा अनुरोध

गरिएको थियो; इश्वरको दुतको विज्ञानको

न्यूनतम विवरण पनि; यसले तिमीलाई त्यो
धारणा दिन्छ कि तिम्रोलागी अदृश्य समेत
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स्वर्गको राज्यबाट नियन्त्रित हुन्छ; तिम्रा
अज्ञात अनुभूतिहरु; न्याय तिम्रो सोचेको
लागी हो; तिम्रो धारणा; तिम्रो चाहना;

राज्यमा त्यो तरिकाबाट तिमि आफैले अनुरोध

गरेका थियौ; तिमिमा भएको तिम्रो उत्पत्तिको
अज्ञानता पनि तिमीले अनुरोध गरेका थियौ;
तिमि कसरि सृजना भएका थियौ सो को

विवरण र तरिका; तर, तिमीले सबै जान्नु
पर्छ; किनभने पृथ्वीमा ईश्वरको दुतको

प्रकाश जान्नको लागी तिमीले सोधेका थियौ;
तिमीले ज्ञानमा सान्त्वना पाउन अनुरोध

गरेका थियौ; तिमीले नयाँ सिद्धान्त गनुरोध
गरेका थियौ; र तिमीले यो सिद्धान्तको

आगमनमा आश्चर्य सोधेका थियौ; ईश्वरको
दुतको सिद्धान्त; यो धेरै समय पहिला नै
जानिएको हुनुपर्थ्यो; धार्मिक चट्टानको

भौतिकबाद र अनिच्छाले सत्यलाई तिमीबाट
लुकायो; तिनीहरुसंग दूतका रोलहरु हरु छन्;

पहिलो रोलहरु तिनीहरुको हातहरुमा राखिएको
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थियो; किनभने तिनीहरु परिक्षण गरिएका

थिए; हरेक आत्मा परिक्षण भएको छ; यी

राक्षसहरु जसले निष्ठा पढ़ाउछ जुन उनीहरु

पनि बिस्वास गर्दैनन्; सत्यको ज्ञान प्राप्त
गर्ने पहिलो हुनको लागी अनुरोध गरिएको

थियो; र यो तिनिहरुको लागी अनुमति स्वीकार
गरिएको थियो; तिनीहरुले सत्य किन लुकाए
भने तिनीहरुको मुटुहरुमा स्वार्थि चट्टानको
खेति भएको कारणले; तिनीहरु अति कम

बिस्वासीहरु हुन्; तिनीहरु भौतिक मायाको
नियमद्वारा प्रभावित भएका छ; एउटा

प्यारोनिक उत्तराधिकार; जसले व्यक्तिलाई
उच्च पार्न अगुवाई गर्छ; पक्कै मायाका
राक्षसहरुलाई म भन्छु कि मेरो सब्दको

एकमात्र गलत पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश
पाउनु हुदैन; एक मात्र स्वार्थि चट्टान पनि
प्रवेश पाउनु हुदैन; तिमि यो पुस्ताद्वारा

घृणित हुनै पर्छ र एक पटक आउनको लागी;

तिमि राक्षसको कारणले राज्यमा यो मानवता
25

प्रवेश पाउनु हुदैन; किनभने हरेक गइसकेका
दोस्राहरु उलंघनमा जीवेत समयका थिए;

स्वर्गको राज्यमा प्रवेश नपाउनको लागी

मात्र एक सेकेन्ड अथवा कुनै पनि प्रकारको

थोरै उलंघन प्रयाप्त हुन्छ; राज्यबाट तिमीले

यो मानवता धेरै बोकेका थियौ; किनभने तिमीले

धेरै गल्तीहरुलाई जीवन्त बनाइराख्यौ; गल्तीमा
बसेको समयको गणना धेरै ठुलो छ; उलंघनको
हरेक सेकेन्ड एउटा स्वर्ग हो जुन प्राणीसंग

नजिक छ; तिमीहरु सबैले सेकेन्डहरु थप्नु पर्छ

जुन एक मिनेटमा हुन्छ; एक घण्टा; एक दिन;
एक हप्ता; एक बर्ष र तिमीले बाचेको

बर्षहरुको सेकेन्डको नम्बर; र प्रत्येक गणना
बाह्र बर्षको उमेरबाट गणना गर्नु पर्छ; त्यो
उमेर भन्दा पहिला; ईश्वरको अगाडी हरेक
आत्मा निर्दोष हुन्छ; र जोकोहि, मेरा

निर्दोषहरुलाई एक सेकेन्ड वा थोरेको लागी

काम अथवा शब्दद्वारा जसले दुर्व्यवहार गरेको
छ, उनीहरु स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु
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हुदैन; किनभने जब तिनीलाइ निर्दोष भएकोले
दुर्व्यवहार भएको थियो राज्यमा तिनीहरुको

अन्य अस्तित्वमा गुनासो गरिएको थियो; यहि
कारणले त्यो लेखिएको थियो; तिमि आफुलाई
अरुबाट जे गर्न मन पराउदैनौ त्यो अरुलाई

नगर; त्यो कारणको लागी न त कुनै खराब

पिता न त माता, वा सौतेलो पिता वा सौतेलो

माता वा पुरुष वा महिला जो बच्चाको आरोपमा
थियो त्यो मेरो राज्यमा प्रवेश गर्नै

हुदैन;उनीहरुका गन्तब्यहरु मेरो निर्दोषको
न्यायको लागी अधिनमा छन्; किनभने

स्वर्गको राज्यमा हरेक सानो पनि ठुलो हो; के
तिमीलाई सिकाइएको थिएन कि पिताको अगाडी
हरेक नम्र पहिला हो? यो मतलब के बने पिता
जोहेबःको न्यायमा प्रत्येक सुक्ष्म पहिला हो;
त्यो कारणको लागे राज्यमा तिम्रो आत्मा
पहिलो होइन; पहिला ती हुन् जब पृथ्वीमा

तिम्रो आत्मा नगन्य हुन्छ; तिम्रो आत्माले
पहिलो हुनलाई भन्न सक्दैन; किनभने
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तिमीलाई सबै भन्दा पहिला नम्र हुनको लागी
आदेश दिइएको थियो; अन्तिम सधै नम्र हो;
उ आफैको लागी कुनै महत्व दिदैन; पक्कै

तिम्रा निमित्त म के भन्छु भने जीवनमा

जसले आफुलाई महत्व दिन्छ त्यो स्वर्गको

राज्यमा प्रवेश पाउनै हुन्न; चाहे त्यो अनुचित
महत्व एक सेकेन्ड अथवा एक सेकेन्डभन्दा
कम समयसम्म रहेको भए पनि; र त्यहि

समय बराबर गरेका फोहोर-दिमाग भएकाहरु;
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैनन्;खराब र

नास्तिक सोचको कारणले यो मानवताको पतन
भएको हो; जुन धार्मिक चट्टानको गलत

नैतिकताद्वारा तिमीमा राखिएको हो; यो वेश्या
जसले युगौंदेखि युगसम्म बिस्वासका साथ

व्यापार गरेको छ, उनको अस्थायी इच्छाहरु

अनुसार काम गरिसकेको छ; उसले नम्रलाई

गणनामा लिईन; आनन्दसंग आफैलाई नम्रले
वरिपरी राखेन; उसले आफैलाई मिथ्या सिद्द
गर्दैन; किनभने जे बदनामीका खोजकर्ताहरु
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जँहा गइरहेका छन् त्यो बाट हरेक नम्रले

गइसकेको छ;हरेक भौतिक एउटा खराब आत्मा
हो; जसले आफ्ना आशाहरु एउटा सुक्ष्म

बर्तमान तर्फ बनाउछ; यो भन्दा बढी, तिनीहरु
आत्माको कानुनको नजान्ने हुन्छन; कथित
पोपहरुको चरित्र पनि यस्तै छ; वेस्याको

टाउकाहरु; राज्यमा यस्ता प्राणीहरु अज्ञात
छन; किनभने कसैले प्रवेश दिइएको छैन;

मात्र नम्र र भद्र प्रवेश छन्; र सबै धर्म

पनि अज्ञात छ; र तिम्रो ग्रह-धुलो पनि; यो
अनन्त कानुनहरूले हो; ती मध्यको एक के हो
भने ब्रह्माण्ड अनन्त छ; यति अनन्त कि
हरेक स्वप्न चित्र एक सत्यमा बदलिन्छ;

अर्को कानुन के हो भने हरेकले आफ्नै स्वर्ग
बनाउछ; र यो त्यहि तरिका हो जसरि कथित
पोपहरु र तिनीहरुका अनुयायीहरुले, जसले

भौतिकबादी मायाको एउटा दर्शन पोषित गरे,
यस्तै दर्शनसंग तिनीहरुको आफ्नो संसारहरु
सृजना गरे; किनभने हरेक संसार एउटा
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स्वर्गबाट घेरिएको हुन्छ; र हरेकले उसको

आफ्नो स्वर्ग बनाउछ; भौतिक माया इश्वरीय
पिताद्वारा एउटा रुख ग्रह होइन; र यो

राज्यमा ज्ञात छैन; जसरि यो चिनिएको

सिद्धान्त वा बिज्ञान वा सम्प्रदाय होइन

त्यसले मेरो नम्रलाइ ध्यानमा लगेको छैन;

किनभने म पक्कै तिम्रो निम्ति भन्छु कि यो
ग्रह नम्रहरुद्वारा शासित भएको हुनुपर्छ;

किनभने तिनीहरु राज्यमा पहिला हुन; तिनीहरु
माथी पनि पहिला हुन् र तल पनि त्यस्तै हुनु

पर्छ; र सबै बिपरित गरिसकिएको छ; राज्यमा
जसले यसको निम्ति सोधेको छैन तिनीहरुद्वारा
नै यो संसारको शासन गरिएको छ; अध्याँरोको
आत्माहरुले तिमीलाई शासन गर्छन; किनभने
तिनीहरुको अवास्थामा उज्यालोको नाममा

तिनीहरुले यो गर्दैनन्; तिनीहरुको लक्ष्य

सृजनाकार हुनु होइन; यो अल्पकालिक हो;
अनन्तको अगाडी जुन एउटा बिलाप मात्र
रहन्छ; म तिनीहरुको दिमाग पढ्छु; म
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तिनीहरुको गणना देख्छु; किनभने म जता पनि
छु; म तिनीहरुले अँध्यारोको आफ्नै संसार

बनाएको देख्छु; तिमि घमण्डी र व्यर्थै नेताको
निम्ति म पक्कै भन्छु कि तिमीहरु कोहि पनि
रहनु हुदैन;र जसले मेरो जनादेशलाई बिचारमा

लैजादैन कोहि पनि रहनु हुदैन; यदि शुरुदेखिनै

संसारलाई नम्रले शासन गरेको हुन्थ्यो भने, म
तिमीलाई ढुक्क बनाउछुकि यो संसारमा

न्यायको कुनै आवस्यकता पर्ने थिएन; यी
उलंघनकर्ता हुन् जसले न्याय सृजना गरे;

पिताको राज्यमा कुनै एकल उलंघनकर्ता प्रवेश
हुनु हुदैन; तिमि आफैमा कानुन छ; यो सधै
यस्तै हुदै आएको छ; मात्र तिमीले सोच्न

आवश्यक छ र तिम्रो न्याय तिमिले सृजना
गर्दैछौ; बस्तु र आत्माले तिनीहरुको

सम्बन्धित कानुनहरुमा सोच्छन; किनभने

कोहि पनि आफ्नो इच्छाबाट बाहिर गएको छैन;
सबैलाई उस्तै अधिकार छ; पिताको अगाडी
कोहि कम होइन; यी अधिकारहरु सबै
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काल्पनिक आकृतिमा प्रकट भएका छन्;

संसारमा तिमीले देख्ने सबै आकृति जुन तिमीले
सोधेका थियौ; उनीहरुको अनुरोधको साक्षी

भयौ; किनभने ग्रहको वासस्थानमा आउनु

भन्दा पहिले, भविष्यको प्रकृतिको तत्वहरुसंग
करार गर्छ जुन अगाडिनै भैसकेको छ; र

सबैकुरा तिम्रो अस्तित्वकालमा तिम्रो आँखाले
देखेको थियो त्यो ईश्वरीय करारमा तिमीले

अनुरोध गरेका थियौ; त्यसैले पिता जेहोवःको
जीवीत ब्रह्माण्डमा बस्तु र आत्मालाई

न्यायको लागी सोध्न अधिकार छ; वस्तु र

आत्मासंग स्वतन्त्र इच्छा छ; एकबाट अर्को
स्वतन्त्र भएर; यदि यो यस्तो हुने थिएन

भने; न्यायमा पूर्णता हुने थिएन;हरेक एकको

अधिकारमा सन्तुलन हुने थिएन; पिताको न्याय
मात्र एउटा भएर पनि अनन्त आकृतिमा

प्रकट भएको छ; किनभने उहामा कुनै सीमा

छैन; प्रत्येक न्याय प्राणीहरुद्वारा गरिएको

उस्तै कार्यहरुबाट जन्मिन्छ; यो जीवनको दुख
32

हो, जसले यसको न्यायलाई आकार दिन्छ;
एकको अस्तित्वमा सिकिएको उस्तै ज्ञान

जीवनको दुख हो; यसको स्वतन्त्र इच्छालाइ
मध्यनजर गर्दै; ज्ञानको प्राप्तिमा एकै

गतिमा आत्माले प्रगति गर्दैन; केहि पहिला

हुन्छन र अरु त्यसपछि; त्यो कानुनले तिमीहरु
बीचको शारीरिक असमानतालाई बर्णन गर्छ;
हरेक ज्ञान वा प्राप्त भएको जीवनको दुख

तिमीमा राखिएको छ; तर एक अनन्त स्थानमा
सबैकुरा सम्बन्धित छ; तिम्रा जीवीत

सम्बन्धहरुको बिशेषता र गुण तिमिआफैले

सिर्जना गर्छौ; तिम्रो सोचाईको दर्शनद्वारा
बिशेषता दिइएको छ, र स्वर्गको राज्यमा
भएको तिम्रो आध्यात्मिक

अन्तरसम्बन्धद्वारा गुण; नम्रताले राम्रो गुण
प्राप्त हुन्छ; काम र आनन्दले पिछा गरेर;

ईश्वरको राज्यमा इश्वरीय साम्यवादको पुरक

हेर; एउटा बच्चाको दर्शनसंगको एक इश्वरीय
साम्यवाद, त्यो जो आफ्नो जीवनभर
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आनन्दको खेति गरेको छैन; चरित्रमा कुनै
पनि एक मुर्खले प्रवेश गर्दैन; चाहे यो

मुर्खापना वा रिस एक सेकेन्ड वा कमसम्म

रहेको होस्; जीवनमा आनन्दित हुन स्वर्गको

राज्यमा तिमीहरु सबैले प्रतिज्ञा गरेका थियौ;
स्वर्ग आफैलाई नक्कल गर्दै; जुनसुकै

परिस्थितिमा पनि आनन्दित हुन तिमीले वाचा
गरेका छौ; चरित्रमा मुर्ख हुन तिमीलाई

भनिएको होइन; किनभने तिमीलाई यो थाहा छ
कि राज्यमा यो अज्ञात छ; र तिमीलाई यो

थाहा छ कि मुर्ख भएमा तिमीले प्रवेश पाउने
छैनौ; यदि तिम्रो अस्तित्वमा तिमि

दोहोर्याएर रिसायौ भने, त्यो मानिसले रोजेको
अनुचित जीवन पद्धतिको कारणले हो; र यो
न्याय पद्धतिमा उनीहरुको लागी त्यस्तो

पद्धतिको सृजनाकारले भुक्तान गर्नु पर्छ;

किनभने यस्तो तिनीहरुले अनुरोध गरेका थिए;

जसले शोषित पूँजीवादको बिकास गर्यो त्यस्तो
राक्षसको सम्बन्धमा, उनीहरु माथि इश्वरीय
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न्यायको पुरा भारि खस्नै पर्छ; यो संसारमा
उहाको इश्वरीय कानुनको स्तुति गर्न यी
महत्वाकांक्षी र पहिले प्रभुत्व जमाएका

राक्षसहरूले अनन्त पितासंग प्रतिज्ञा गरेका
छन्; तिनीहरु आफ्नै क्रुद्ध शासक नहुनको
लागी; किनभने यो जीवन पद्धति, जसको

उत्पादन राम्रो र सहजको बिज्ञान हो, यो
संसारको डोरी हो; एउटा डोरी जुन यसको

अन्त्यको लागी आउदै छ; नयाँ समयको

शुरुवातको लागी आएको छ; नयाँ समयसहित
नयाँ संसार; नयाँ गन्तब्य सहित नयाँ

नैतिकता; के तिमीलाई सिकाइएको थिएन कि
सृजनाकारले फेरिपनि सबै थाहा पाउनुहुन्छ?
इश्वरको दुतको सिद्धान्तसहित अन्तिम

न्यायको शुरुवात भयो; एउटा पीडादायक अन्त्य
किनभने पिताको कानुनको हरेक उलंघनले मात्र
पीडा गराउँछ; जसरि तिम्रो जीवनमा तिमीले

अन्याय अनुभव गरेका छौ; अन्याय त्यो एउटा
जीवन पद्धतिबाट जन्मेको थियो जुन इश्वरीय
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पिताले सृजना गर्नुभएको थिएन र जुन
स्वर्गको राज्यमा अज्ञात छ -

अल्फा र ओमेगाबाट लिखित.-
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यो पुस्ताको लागी इश्वरको बौद्धिक न्याय

के आउन छ.-

के आउन छ, प्रत्येक एक माथी भर पर्छ, यो
लेखिएको हुनाले, तिनीहरुको कामहरुद्वारा हरेक एक
मुल्यांकित हुनेछन; बाह्र बर्षको उमेर पश्चातका
धारणाद्वारा धारणाको समावेश इश्वरको इश्वरीय
न्यायमा हुन्छ; बालबच्चाहरु मात्र एक त्यस्ता
हुन् जो इश्वरीय न्यायको सामना गर्दैनन्;
परिक्षण जीवनको कथित वयस्क अवस्थामा
इश्वरको इश्वरीय न्यायमा चासो रहन्छ; भित्र के
सोचिएको थियो भने अस्तित्वको लागी एक सेकेन्ड
बराबर हुनेछ; जुन, त्यस अनुसार यो सोचिएको
थियो, यो एउटा उज्यालो हुनसक्छ अस्तितत्व
प्राप्त हुन्छ वा उज्यालो अस्तितत्व हराउछ;
त्यसकारणले, बस्तुहरुको लागी ती इश्वरका
हुन् - सीमा बिहिन छन; एउटा सुक्ष्म दिमागी
प्रयासकालागी अनन्तले पूरै अस्तित्वहरु प्रस्ताब
गर्छ.-

अल्फा र ओमेगा

कति लामो प्रतिक्षा पछि प्रकट शुरु भएको
थियो?

- अल्फा र ओमेगा: हेर्नुस, म अरु जस्तै थिए;
म अरुजस्तै रहदै आएको छु; यहाँ मात्र के हो
भने म आदेशहरु पुरा गर्छु;

पिताले मलाई एक पटक भन्नुभयो, उहाँले
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मलाई एउटा नोटप्याडमा लेख्न सक्ने

बनाउनुभयो जुन म अहिले पनि गरिरहेको छु;
उहाँले मलाइ एउटा सन्देश दिनुभएको थियो;
उहाँले मलाई लेख्ने बनाउनुभयो;

म सम्झन्छु; सामाग्रीले भन्छ: छोरा रोज,

तिमि ईश्वरलाइ सेवा गर्न चाहन्छौ वा तिम्रो
सामाजिक जीवनको निरन्तरता?

यो एउटा विकल्प हो, किनभने तिमीले जीवनमा
स्वतन्त्र इच्छा मागेका थियौ, अरुहरु जस्तै;
उहाँले मलाइ सोच्नको लागी तीन मिनेट
दिनुभयो; यो मान्न पर्छ कि ... उहाँले

छान्नको लागी मलाइ विकल्प दिनुभएको
थियो; त्यसपछि मैले उहाँलाई राखे... म

उहाँलाई संवेदनको दृस्टीले उत्तर दिन गइ

रहेको थिए- होइन छोरा, लिखित, जसरि यो
लिखित तिमीले अनुरोध गरेका थियौ;

इश्वरलाई हरेक अनुभूति अनुरोध गरिएको छ,
त्यसपछि मैले उहाँलाई भने: पिता जेहोवः, म
हजुरलाई अनुशरण गर्छु, किनभने मानिसमा
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अनन्त छैन, म कोहि एकलाई अनुशरण गर्न
चाहान्छु जो अनन्त छ |

- भाई: तर सानो, के तिमि त्यो समयमा सानो
थियौ ?

-लेखक : हो, म सानो थिए

-भाइ: सात बर्षको, र तिमि पहिल्यै छुट्याउन
सक्थ्यौ?

-लेखक : हो, हो; त्यसपछि, म अहिलेसम्म

त्यो नोटकपि राखेको छु र त्यो पाना, बर्षौको
कारणले पहेलो भएको छ; पहेंलो, मैले यसलाई
सुटकेसमा राख्नु पर्थ्यो, यो यहि कतै छ;

त्यसपछि पिताले मलाई भन्नुभयो: हो छोरा,
मलाइ यो थाहा थियो, तर तिमीले परिक्षा

उत्तीर्ण गर्नु पर्छ; यद्दपी अनन्तलाई यो

थाहा छ; तिमीले परिक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ;
यदि तिमीले यो उत्तीर्ण गरेनौ भने तिमीले
कुनै अनुभव प्राप्त गर्दैनौ

-बहिनि: तर के उहाँले त्यस्तै तरिकाले

आश्चर्यद्वारा भेट्नु भयो; अझ भनौ... जस्तो
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तरिकाले कि, उहाँले तिमीलाई अप्रत्यासित
रुपमा?

-लेखक : हो, म यो तिमीलाई भन्न गईरहेको
थिए, इश्वरलाई हरेक कल्पनाशील बस्तु

अनुरोध गरिएको थियो, जसरि कुनै अरु एकले
आविष्कार गर्न अनुरोध गर्छ, मैले प्रकट

हुन अनुरोध गरे, यसको कानुनमा हरेक एक
ईश्वरसंग अनुरोध गरिएको छ |
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इश्वरका चिजहरु, कोहीलाई पनि
अनुमति छैन|

- बिज्ञान - नैतिक - दर्शन

- ग्यलेक्टिक दर्शन - इश्वरीय न्याय
सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना
गर |

भजन १००
ब्रह्माण्डको सृजनाकारको लागी सबैसंग

सिधा संचार हुनेछ; दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको
माध्यमबाट

मानब अनुवादको परियोजनामा स्वागत छ;

हामीले दिव्यदृष्टि सन्देशको अनुबाद प्रस्तुत
गर्दछौ, यसको अल्फा चरणमा वा शुरुमा |
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यो सन्देश स्पानिश भाषामा लेखिएको थियो |

ग्रहका समुदायले यी अनुवादहरू योग्य बनाउनु
पर्छ | यो तरिकामा राम्रो अनुवाद सहितको
प्रस्ताबहरुका लागी |

एक क्लिकले तपाईले किताब डाउनलोड गर्न
सक्छौ |

आकासिय बिज्ञान दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्र हो;
र यसको संकेत इश्वरको दुत हो |

अल्फा र ओमेगा, बिशाल दिव्यदृष्टि

धर्मशास्त्रको लेखक हो | उनले ४००० रोलहरु
चिली र पेरुमा १९७८ को समयसम्म लेखेका
थिए |

रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो

इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |
यो आकासीय बिज्ञानले सबै चिजहरुको
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उत्पत्तिको वर्णन गर्दछ र के आउन छ
घोषणा गर्दछ |

शताब्दीऔंको लागी प्रकटले प्रतिक्षा गरेको
थियो |

प्रकट पृथ्वी भरि छरिन सक्ने छ;

र

संसारका सबै भाषाहरूमा अनुवाद हुनसक्छ;
र कुनै त्यस्तो

दोभासे हुनेछैन जो यसमा

भाग नलिएको होस्; किन भने हरेक अक्षर

अनुवादित हुनेछन; उज्यालोको अंकित हो जुन
बिजयी भएका छन् |

यहाँ मोहरको प्रकट छ; र यसको मतलब यो
हो कि पिताद्वारा एउटा मात्र पठाइएको हो,

तिमीले ईश्वरको दुतको रोलहरु लेख्न सक्छौ |
इश्वरको दुतको सबै प्रकट गत्तामा र पातलो
कागजको रोलमा हुनेछ; त्यो धर्मशास्त्र
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पुरा हुन सक्नेछ, संसारलाई दिइएको;

धर्मशास्त्रको एउटा दृस्टीमा रोलहरु रहेका

छन्; र तिनीहरुको ज्ञानको कुनै अन्त्य छैन |

रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो

इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |
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आकाशीय बिज्ञान

कृपया जानुहोस https://www.alfayomega.com/ne/
र पढ्नुहोस के आउन छ र आकासिय बिज्ञान |

पुस्तक र थुमा
(प्रकाश 5)
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