
િસ  હ ત લેખક અને કિવઃ પયગબંર યશાયા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

બાઈબલના ‘યશાયા’ ગ્રથંમાથંી આપણને પયગબંર યશાયા િવશે થોડીઘણી માિહતી મળે છે. એના નામના “યશાયા” ગ્રથમાથંી બે 

વાતો આપણે આસાનીથી તારી શકીએ છીએ. એક યશાયા િનઃશકંપણે એક િસ હ ત લેખક અને કિવ હતોઃ અને બે, તે કોઈ ઉ ચ 

કુળમા ંજ યો છે. એટલે જ રાજાના દરબાર અને રાજકીય વતળૃો સાથે તે સપેુરે પિરિચત હોય છે. 

 

યશાયાને સમજવા માટે એના જમાનાના  ઈસાયલ અને યહદૂાના ઐિતહાિસક અને ભૌગોિલક સયંોગોને યાનમા ંલેવાની જ ર છે. 

ઈસાયલી કે યહદૂી પ્રજાના ંબનેં રા યો ગજુરાતના એકાદ િજ લા ટલા ંખબૂ નાના ંછે. એની બનેં બાજુ એટલે ઉ રમા ંઅસરૂ અને 

દિક્ષણમા ં િમસરના બે મહાન સામ્રા યો હતા.ં એટલે ઈસાયલ-યહદૂાની દશા તો શળૂી વ ચે સોપારી વી હતી. જો કે, ઈ.સ. પવૂેર્ 

આઠમી સદીના આરંભમા ંએ બનેં મહાસ ાઓ સપુુ ત અવ થામા ંહતી. એટલે ઈસાયલ અને યહદૂા રાજકીય અને આિથર્ક રીતે સ ધ 

રીતે અને સમૃ  બ યા ંહતા.ં પરંત ુસખુસમિૃ મા ંઈસાયલી પ્રજાઓમા ંઅનેક પ્રકારના ંઅિન ટો અને અંધાધ ૂધંી પ્રવતર્તા હતા.ં તેવા 

સમયે યહદૂાના જરુશાલેમમા ંપયગબંર યશાયા પોતાની પયગબંરી વાણી ઈસાયલીઓને સભંળાવે છે. 

 

યશાયા િબન આમોસનો જ મ યરુશાલેમ ખાતે ઈ.સ. પવૂેર્ 765ની આસપાસ કોઈ કુલીન કુટંબમા ંથયો હતો. તે પરણેલો હતો અને તેને 

બે દીકરાઓ હતા. બાઈબલમા ંઈિમર્યા, હઝિકયલ અને દાિનયેલ સાથે ચાર “મખુ્ય” અને મહાન પયગબંરમા ંયશાયાની ગણના થાય 

છે. 

 

પચીસેક વષર્ની ઉંમરે યશાયાને એક િદ યદશર્ન થયુ.ં યશાયા કહ ે છે - “એક િફર તો સાણસી વડે વેદીમાથંી બળતો અંગારો લઈને 

ઊડતો મારી પાસે આ યો અને અંગારો મારા મ ને અડાડીને બો યો.” જો, આ તારા હોઠને અડયો છેઃ તારો દોષ દૂર થયો છે અને તારંુ 

પાપ બળી ગયુ ંછે. 

 

પછી મેં પ્રભનેુ એવુ ંબોલતો સાભં યો કે, “હુ ંકોને મોકલુ?ં  કોણ મારો સદેંશો લઈ જશે?” 

 

એટલે મેં ક ુ,ં “આ હુ ંહાજર ઃ મને મોકલો.” 

પ્રભએુ ક ુ,ં “જા, અને એ લોકોને કહ ેકે, તમે ગમે એટલુ ંસાભંળ સાભંળ કરો પણ નિહ સમજોઃ તમે ગમે એટલુ ંજો જો કરે પણ તમને 

નિહ સઝૂે.” તે િદવસથી 40 વષર્ સધુી યશાયા પયગબંરવાણી ારા ઈ રનો સદેંશ ઈસાયલી પ્રજાને પહ ચાડવાના કામમા ંમડંયો ર ો. 

 



સમય યશાયા ગ્રથંના ત્રણ ખડંો પાડી શકાય. એમા ંપ્રથમ 1-39 સધુીના ખડં િનઃશકંપણે યશાયાના પોતાના ારા ઈ રનો સદેંશ 

ઈસાયલી પ્રજાને પહ ચાડવાના કામમા ંમડંયો ર ો. 

 

સમય યશાયા ગ્રથંના ત્રણ ખડંો પાડી શકાય. એમા ંપ્રથમ 1-39 સધુીના ખડં િનઃશકંપણે યશાયાના પોતાના પયગબંરવાણીના સગં્રહો 

છે. અને એમા ંઈ.સ. પવૂેર્ આઠમી સદીને લાગતા પ્રસગંોનો ઉ લેખ છે. 

 

અધમર્ને માગેર્ ચાલીને અનેક કુકમ  કરતા ઈસાયલીઓને યશાયા ઈ ર પ્રભનુા ંવચન સભંળાવે છેઃ “માણસોની દુ ટતા આગની મ 

ભભકૂી ઊઠી છે અને એ કાટંાઝાખંરાનેં ભરથી જાય છેઃ જગંલની ઝાડીને પણ એ બાળી મકેૂ છે અને ધમુાડાના ગોટેગોટા આકાશમા ંચડે 

છે. એ તે સવર્શિક્તમાન પ્રભનુા રોષથી દેશ સળગી ઊઠયો છે અને લોકો એ આગમા ંઈંધણ પ બ યા છે. આ બધુ ંછતા ંપ્રભનુો રોષ 

ઊતય  નથી અને તેનો હાથ હજી ઉગામેલો જ ર ો છે. તમારંુ આવી બ યુ ંસમજો ! તમે અ યાયી કાયદા ઘડો છો અને જુલમી 

ચકુાદાઓ લખો છોઃ ને આ રીતે ગરીબોને યાય મળતો અટકાવો છે અને દિલતોના હક છીનવી લો છો. તમે િવધવાઓને લ ૂટંો છો અને 

અનાથોને પોતાના િશકાર બનાવો છો.” 

 

તે અરસામા ં યહદૂાના રા ય ઉપર મહાન સામ્રા ય અસરૂનુ ંલ કર ચડાઈ કરી શકે એવી આફત સામે ઝ મી રહી હતી. એવા 

સજંોગોમા ંયશાયા લોકોને અને યહદૂાના રાજાને સભંળાવે છે કે ખરી આપિ  અને જોખમ પરદેશી સેનાનુ ંઆક્રમણ નથી પણ રાજા 

અને પ્રજામા ંઈ ર પરના ભરોસાનો અભાવ તેમજ રાજા તથા પ્રજાઓના ંઈ રની આજ્ઞા િવરુ ના ંકુકમ  છો. 

 

યશાયા ખબૂ ચોટદાર અને િચત્રા મક ભાષામા ંલોકોને અને તેમના આગેવાનોને સભંળાવે છે કે તેઓ બધા અધમર્, અ યાય અને 

જુલમના ર તે પાપ કયાર્ કરવાનુ ંનહીં છોડે  તેમને ર તે ભારે િવનાશ ઝ મશે. 

 

યશાયા િવનાશની આ ચેતવણી પછી લોકો આગળ એક આશા પણ ઘરે છે. “િસયોન પવર્ત ઉપર સવર્શિક્તમાન પ્રભ ુબધા લોકો માટે 

િમ ટાનની અને ઉ મ પીણાનંી િમજબાની તૈયાર કરશે. આ પવર્ત ઉપર પ્રભ ુબધી પ્રજાઓને વીંટી વળેલા શોકના આવરણે, બધા 

લોકોને ઘેરી વળેલા દુઃખના કફનને હઠાવી દેશેઃ તે કાયમ માટે મ ૃ યનેુ િમટાવી દેશે. સવર્સ ાધીશ પ્રભ ુએકેએકના ંઆસુ ંલછૂી નાખશે 

અને આખી પ ૃ વીમા ંપોતાના લોકોનુ ંમહણેુ ંટાળશે. આ પ્રભનુા વચન છે.” 

 

યશાયાનો બીજો ખડં 40-55 સધુીના ંપ્રકરમોમા ંઆગળના ંપ્રકરણોની સરખામણીના ંબસો-અઢીસો વષર્ પછીના બનાવોને અનલુક્ષીને 

લખાયેલી વાતો છે. તે વખતે યહદૂાનો નાશ થયો હતો અને મોટા ભાગના લોકો બાિબલમા ંદેશવટો ભોગવી ર ા હતા. તેઓ િહંમત 

હારી ગા હતા. તેમની આશા મરી પરવારી હતી. તેમનામા ંઆશા સકંોરવા માટે પયગબંર ઈ રના ંઅભયવચન સભંળાવે છે. “હવે, 

ઈસાયલ, તારો સ નકાર અને તારો ઘડવૈયો પ્રભ ુતને કહ ેછે. ડરીશ નિહ, હુ ંતારો ઉ ાર કરીશ. મેં તને નામ દઈને બોલા યો છે અને 



તુ ંમારો પોતાનો છે. ઈસાયલનો પરમપિવત્ર ઈ ર ,ં તારો ઉ ારક ,ં તને છોડાવવા માટે હુ ંિમસર આવુ ં .ં તુ ંમારે મને બહ ુકીમતી 

છે. સ માનપત્ર છે.” 

 

પયગબંર યશાયા બાિબલમા ં દેશવટો ભોગવતા ઈસાયલીઓને સભંળાવે છે કે, પ્રભ,ુ તમારો ઉ ારક, ઈસાયલનો પરમપિવત્ર ઈ ર, 

આ કહ ે છે. “તમારી ખાતર હુ ંબાિબલ સામે લ કર મોકલીશ. યાનંા ભાગી જતા લોકોને હુ ંભ ય પર ઢાળી દઈશ અને તેમના 

િવ યનાદ િવલાપમા ંપલટાઈ જશે.” 

 

આ સમગ્ર ખડંમા ંયશાયા ગ્રથં જણાવે છે કે ઈિતહાસ પ્રભનુા હાથમા ંછે. ઈ ર બધા બનાવો ારા પોતાનુ ંકામ આગવી રીતે પાર પાડે 

છે. તેઓ ઈસાયલીઓની મ બીજી પ્રજાઓ ારા પણ પોતાની યોજના િસ  કરે છે. 

 

યશાયાના ત્રીજા ખડંના 56 થી 66 સધુીમા ંપ્રકરણોમા ંયશાયાએ દેશવટો ભોગવીને પાછી ફરેલી પ્રજાને અનલુક્ષીને પાઠવેલા સદેંશ છે. 

“તે વખતે પોકાર પડશે, સડંક બાધંો, ર તો તૈયાર કરો, મારા લોકોના માગર્માથંી બધી અડચણો દૂર કરો.” 

 

“શા તીમા ંવસનાર પરા પર, નુ ંનામ પરમપિવત્ર છે તે કહ ેછે, “હુ ંઉ ત અને પિવત્ર થાપનમા ંવસુ ં ,ં પણ ઓ ભાગંી પડયા છે 

અને નમ છે તેમની સાથે પણ હુ ંરહુ ં .ં નમ લોકોમા ંહુ ંનવા પ્રાણ પરંુુ  ંઅને ભાગંી પડેલાઓને ફરી બેઠા કરંુ .ં હુ ંઆખો વખત 

ઠપકો આ યા નિહ કરંુ, તેમ આખો વખત ગુ સો પણ નિહ કરંુ, કારણ, બધામા ંપ્રાણ પરૂનાર, પ્રાણનુ ંમળૂ ઉ ભવ થાન જ હુ ં .ં” આ 

ભાગમા ંબનેં મગંલ અને અમગંલ ભાિવની અગમવાણી છે. આખરી યાય અને અ યાય વ ચે, હા, પાપી અને પુ યશાળી વ ચે ઈ ર 

યાય કરશે. છે લ, ઈ ર એક નવી પ ૃ વી, નવુ ંઆકાશ સ શે એવી આગાહી છે. 

 

યશાયાના સમગ્ર ગ્રથં િવશે એક વાત પ ટ સમજવાની જ ર છે કે ગ્રથંના કતાર્ઓએ એટલે કે પયગબંર યશાયા પોતે, એના િશ યો 

તેમજ એ ય સગં્રહારોએ સમગ્ર ગ્રથંની રચનામા ં કોઈ ઐિતહાિસક ઘટનાઓને અનસુરવા કે સમયકાળના ક્રમમા ંપયગબંરવાણીને 

ગોઠવવાનો કોઈ પ્રયાસ કય  નથી. સગં્રહકારોએ યશાયાએ િવિવધ સમયસજોગોમા ંઆપેલા સદેંશ સાથે મકૂયા છે તો એક જ પ્રસગંના 

આગમવાણીનો સદેંશ ટક ટક રજૂ કરવામા ંઆ યો છે. છતા ંયશા ગ્રથંની સાિહિ યક કલા અને કા યા મકતા બધાને પશેર્ એવી છે. 

નીચેની બે અગમવાણીમા ંઈ ર પ્રભનુા સદેંશ સાથે ઉ ચ કોિટની સાિહ યકલા જોઈ શકાય છે. 

 

પ્રભ ુકહ ેછે, “જુઓ, હુ ંનવુ ંઆકાશ અને નવી પ ૃ વી સજુ ર્ં .ં પહલેાનંી સિૃ ટને કોઈ સભંારશે નિહ, તેની કોઈને યાદે નિહ આવે. પણ હુ ં

 નવુ ંસજુ ર્ં  ં તેથી તમે ખશુ થઈને સદા આનદંો સવ કરો. કારણ હુ,ં નવ ુયરુશાલે સજુ ર્ં ,ં  આનદંમય હશે અને ના લોકો 

ખશુખશુાલ હશે.” 

 



પ્રભ ુકહ ેછે, “હુ ંએના (યરુશાલેમ) ઉપર સિરતાની મ સખુશાિંત વહાવીશ અને ઊભરાતા વહળેાવી પેઠે પ્રજાઓની સમિૃ  રેલાવીશ. હુ ં

તમને છાતીસરસા ઉપાડી લઈશ અને ખોળમા ંરમાડીશ. મા મ બાળકને શાતં પાડે, તેમ હુ ંતેમને યરુશાલેમમા ંશાિંત આપીશ.” 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-07-2007) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-08-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007  

 

 


