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पपवत्र िाइिल (सरल

भूबमका
अनन्तसम्म िारी रहने प्रश्न
परमेश्वरमा पवश्वास गनुप
च ने िेरै असल कारणहरू इसाईहरूमा छ।
तर ती कारणहरू सं सारका मानविाबतमा प्रचबलत गलत पवश्वासहरूभन्दा
फरक छन्। अनौठो, सुन्दर र िीवनको िपिल प्रश्नहरूको िवाफ पवकासिाद

बसद्धान्तले व्याख्या गनच सक्छ भनेर सं सारले मानेका कबतपय बतक्ष्ण अथाचत ्
चलाक न्चन्तकहरूले व्याख्या गदचछन् (बिकासवाद बसद्धान्तले यस सं सार कुनै

परमेश्वरको सपि होइन। मानव िीवन सुक्ष्म िीविाि बिकबसत हुुँदै वतचमान
माबनसमा बिकबसत भयो भनेर बसकाउुँदछ)।

तर बिकासिाद बसद्धान्तले

बसकाएका अनुमाबनत न्शक्षाहरू सं सारका िे रै माबनसहरूले मानेका छै नन्।
"शुन्य वा केही नभएको थोकिाि" िगतको अन्स्तत्व कसरी हुन आयो भनेर
िेरै वैज्ञाबनकहरूले आआफ्नै तररकाले व्याख्या गदचछन्। "शुन्य वा अन्स्तत्व

नभएको थोकिाि" यो सं सार आयो भन्दा सपिकताच परमेश्वरले सपि गनुभ
च एको
बथयो भनेर कबतपयले ठठकै सोच भनेर स्वीकार गरे को पबन पाइन्छ।
परमेश्वरले

नै सं सारलाई सपि गनुभ
च यो भ्े पवश्वास अपनाउन

हामीसुँग ठोस असल कारणहरू छन्। तर यस सं सारलाई क्षबतबिक्षत पाने तत्व

पाप वा खराि भ्े कसरी आयो भ्े प्रश्नमा िपिल समस्या अैै पबन भएको
पाइन्छ। त्यसले गदाच हामीले अनन्तसम्म सोबिरहने यो प्रश्न कायम भइरहने
ु न्ु छ, अत्यन्त प्रेबमलो र सिैको पहतैषी
छ: यठद परमेश्वर अत्यन्त असल हुनह

ु न्ु छ र अत्यन्त शन्क्तशाली हुनह
ु न्ु छ भने यस सं सारमा पकन माबनसहरू िेरै
हुनह
दु:ख, कि र पपडा भोबगरहे का छन्?

अय्यूिको पुस्तकले अनन्तसम्म सोबिरहने प्रश्नको माबमलामा चचाच
गदचछ। यो पबन रोचक छ पक अय्यूको पुस्तक मोशाले उत्पन्िको पुस्तकभन्दा
पपहला लेखेको भनेर िाइिल पवद्धानहरूको िारणा छ। अथाचत ् िाइिलका

पुस्तकहरू लेखनमा यो पबन प्रथम् पुस्तक हो। त्यसको अथच माबनसहरूलाई
पपरोल्ने अत्यन्त िपिल प्रश्नलाई परमेश्वरले सुरूमै केही हदसम्म िवाफ
ठदनुभएको बथयो।

हो, केही िवाफहरूमात्र तर सिैचाही ीँ होइन। िाइिलको कुनै एउिै

पुस्तकले त्यस प्रश्नको सम्पूणच िवाफ ठदन सकेको छै न। यथाथचमा भ्े हो

भने सम्पूणच िाइिलले पबन माबनस पकन दु:ख पाउुँछन् भ्े प्रश्नको िवाफ

ठदन खोिेको पाइन्दै न। यद्यपप अय्यूिको पुस्तकले पदाच खोले र त्यो बभबत्र दृष्य
पाठकवगचहरूलाई दे खाउन खोिेको पाइन्छ, त्यो हो हामीहरूको मानव इन्न्रय
भन्दा अपार स्थानमा िीपवत परमेश्वर रहनुभएको छ। अय्यूिको पुस्तकले
िाइिलका िाुँपक पुस्तकहरूले िे सन्दे श दे खाउन चापहरहेका बथए त्यो

दे खाएको पाउुँछौँ। कबतपय कुराहरू पवज्ञानले व्याख्या गनच सक्छ भने कबतपय
कुराहरू व्याख्या गनच सक्दै न भन्दै मा ती कुराहरूको अन्स्तत्व छै न भ् बमल्दै न
भनेर अय्यूिको पुस्तकले दे खाउन खोिेको पाइन्छ।

साथै पवज्ञानले व्याख्या

गनच नसकेतापबन कबतपय अदृष्य तत्वहरू एक आपसमा िोबडएका हुन्छन्।

येशूलाई आत्मसात् गने प्रत्येक भक्तको बनन्म्त अय्यूिको पुस्तकमा एक

महत्त्वपूणच बनबतलाई ज्वलन्त रूपमा प्रस्तुत प्रस्तुत गररएको छ िुन ् बनबत
माफचत हिारौँ वषचपबछ प्रेररत पावलले येशूभक्तहरूलाई सचे त गराएका बथए:
"हामीहरूको युद्ध वा सं घषच भनेको मानव प्राणीहरू अथाचत ् शरीर र रगतले
िनेका माबनसहरूसुँग होइन तर यस अन्िकार सं सारका शासकहरूका बिरुद्ध,

शैतानका मबतयार अबिकारीहरूको पवरुद्ध, अदृष्य शन्क्तहरूको पवरुद्ध र
शैतानको आफ्नै स्वगीय राज्यमा भएका दुि आन्त्मक सेनाहरूको पवरुद्धमा हो"
(एपफसी ६:१२ रूपान्तररत)।
अय्यूिको पुस्तकको बिषयवस्तु प्रायिसो यसको मूल पात्र एकल
अय्युिको िारे मा हो। तर त्यो कथा हामीहरू सिै को पबन हो, पकनभने

हामीहरूको ठदमागले पकन भनेर ठम्याउन नसकेतापबन हामीहरू सिै कुनै न
कुनै रूपमा दु:ख पाइरहेका हुन्छौँ। अय्यूिलाई सान्त्वना ठदन आउन चारिना
बमत्रहरूले पबन हामीहरूको अवस्थालाई प्रबतपवम्ि गरे को पाइन्छ। माबनसहरू
पकन दु:ख पाउछन् भने हामी मध्ये कसले त्यसको व्याख्या गनच खोिेको हुुँदैन

र? तर एकले अको माबनसको दु:खलाई मात्र िुझ्न यस पुस्तकमा हेदाच
हामीहरूले एक महत्त्वपूणच न्शक्षालाई िुझ्निाि च ुक्न सक्छौँ। यस अय्यूिको

पुस्तकको पष्ठभूबममा येशू र शैतानको िीचमा भइरहेको ठू लो लडाईँलाई छलचङ्ग

दे खाउुँछ। यस सं सारमा िन्मेका प्रत्येक मानवप्राणीलाई आफ्नो पक्षमा बलन
महान् युद्ध यथाथच हो र कसरी चपकचरहेको छ भनेर यस पुस्तकले स्पि रूपमा
उदाङ्ग पारे को छ। यो युद्ध कुनै मनगढन्ते, काल्पबनक वा पौरान्णक नभएर

प्रत्येक माबनसको दै बनक िीवनमा यथाथचरूपमा चबलरहे को युद्ध हो। यो युद्ध
साुँन्चचक्कै भनौँ भने परमेश्वरको राज्य स्वगचमै सुरूभएको बथयो भने वतचमान

पररप्रेक्ष्यमा प्रत्येक माबनसको हृदयमा, ठदमागमा र शरीरमा चपकचरहे को युद्ध
हो।
यस अध्ययन पुन्स्तकाको मूल पवषयिस्तु अय्यूिको कथा हो। नन्िक
र िाढािाि उनको दु:खलाई बनयालेर हेदचछ। यो पुस्तक कसरी अन्त्य भएको
छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अबन त्यस कथाको पदाच पछाबडको ठू लो पष्ठभूबम
के हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अय्यूिको पुस्तक र सारा िाइिलको ज्ञान

हामीले पाउन सक्ने भएकोले हामी पाठक वगचहरू भाग्यमानी सन्म्ैनुपछच।
िाइिल िमचशास्त्रको आत्मज्ञानलाई सकेसम्म दे हायका दुई प्रश्नहरूको िवाफ

ठदन प्रयोग गदचछौँ: दुिता नै दुिताले भररएको यस सं सारमा हामी पकन छौँ?
अबन हामीहरूको बनणचय बिना िन्न्मएको यस दुि सं सारमा कसरी अथचमूलक
िीवन यापन गने?
हुनत: अय्यूिको पुस्तक वा िाइिलको सिै पुस्तकहरू पढे पबन

अनन्तसम्म चबलरहने हामी पकन दु:ख पाउुँछौँ भ्े प्रश्नको िवाफ ठोकुवा

गरे र पाइन्छ भ्े ग्यारे न्न्ि त छै न। तर त्यस अनन्त प्रश्नको िवाफ प्रभ ु येशू
ख्रीिमा छ भ्े कुरामाचाही ीँ हामी ढु क्क हुनसक्छौँ। येशू ख्रीिमा "उहाुँको
रगतले हामीमा मुन्क्त छ" एपफसी १:७ रूपान्तररत)। सिै प्रश्नका िवाफहरू
उहाुँिाि नै आउुँछन्।

क्लीफोडच आर, गोल्डस्िाइन् प्रौढ सब्िथ स्कुल अध्ययन बममांसाको

सम्पादक हुनहु न्ु छ। उहाुँ से भेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको मूख्यालय िनरल
कन्फरे न्समा सन् १९८४दे न्ख काम गरररहनुभएको छ।
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५ काबतचक 6१2 (अक्िोिर २2२8)
६ काबतचक 13१9(अक्िोिर २9-नोभेम्िर 4)
७ काबतचक 2026 (नोभेम्िर 5-11)
८ काबतचक 27मङ्गबसर ३ (नोभेम्िर १218)
९ मङ्गबसर 410 (नोभेम्िर १925)
मङ्गबसर 1117 (नोभेम्िर26बडसेम्िर 2)
१०
११ मङ्गबसर 1824 (बडसेम्िर 39)
१२ मङ्गबसर 25पुस 1 (बडसेम्िर 1016)
१३ पुस 28 (बडसेम्िर 1723)
१4 पुस 915 (बडसेम्िर 2430)

अध्याय / िार

शिाथ आइतिार सोमिार मं गलिार िुििार बिपहिार शुक्रिार

ु क्तले त्यसमा वचनिद्धता िनाउन हरे क ठदन पढे को छु भनेर
प्रभुमा ििर हुन िाइिल पढ्न अबनवायच भएकोले , येशभ
पिक   न्चन्ह लगाउनु होला।

