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भिूमका 
"मेरा जनह लाई संतोष वा सान्त्वना देऊ" 

    मािथका शब्दह  परमेँ वरका मखुारबाट आएका िथए। यी शब्दह  
यशैया ४०:१मा अगमवक्ता यशैयाले लेखेका िथए। ती शब्दह  उनको 
पःुतकमा कोरेको जब हामी पिहलो पल्ट पढ्छ  तब ती शब्दह  साथै 
अगमवक्ताका अ  शब्दह  हाॆो अन्तःकरण वा िववेकमा गािडन पिुगन्छ। 
यशैयाका शब्दह  किहल्यै निबिसर्ने शब्दह  हनु।् उनका शब्दह  भारी 
अथर्ह ले खािँजएकोमाऽ होइन ती शब्दह ले हामीलाई आशा िदन्छन ् र 
परमेँ वरका ूित ाह  हामीलाई बोकाइ िदन्छन।् यशैयाले कोरेका धेरै यःता 
अथर्पूणर् शब्दह  छन ् जसले हामीलाई परमेँ वरमा जु क् क जु क् क 
उचाल्दछ। ती शब्दह मा देहायका केही हनु:् "परमेँ वर हामीह िसत" 
(यशैया ७:१४), "हाॆो िनिम्त बालक जिन्मएको छ" (यशैया ९:६), "हरेक 
उपत्यका उचािलनेछ" (यशैया ४०:४) र "५ तर ऊ त हाॆा अपराधह का 
िनिम् त छेिड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम् त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन् त ल् याउने 
दण् ड उसमािथ पर् यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । ६ हामी सबै 
भेड़ाझ बरािलएका छ । हामी हरेक आफ् नै बाटोितर लागेका छ , र परमूभलेु 
उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनभुएको छ" (यशैया ५३:५-६)।  
     शब्दह ले िविभ  कुराह को िचऽण गदर्छन,् ूितकह  कोदर्छन ्र 
ूितध्वनी गदर्छन।् यिद शब्दह  कमजोर र तचु्छ छन ् भने ितनीह ले 
कमजोर र तचु्छ िचऽणलाई िदमागमा सजृना गराउँछ। यिद शब्दह  
शिक्तशाली, ूशोिधत वा सफा छन ् र जतनसाथ कोिरन्छ भने ती शब्दह  
सु ेको िदमागमा पिन ूभावकारी पमा कोिरएको हनु्छ, ती सु े मािनसह को 
िदमागमा ती शब्दह  सफा, ूशोिधत र चक  भएर बःदछन।् ती शब्दह  
सु ेह को िदमागमा ती शब्दह को ताजा ूितध्वनी गिुञ् जरहेको हनु्छ। ितनै 
कारणह ले यशैयाका शब्दह का आवाजह  िकन चक  छन ् र २७ 
शताब्दीपिछ पिन िकन ताजै भएर गिुञ् जरहन्छन ्भनेर बझुाउँछन।् 
    यशैयाले  क  भोग्ने सेवकको बारेमा मािमर्क तवरले लेखेका किवता 
वा छन्द यशैया ५२:१३-५३:१२मा छ। यसमा मसीहको बारेमा गरेको 
िचऽण परुानो करारको कुनै पिन अ  पःुतकह मा उल्लेख गिरएको भन्दा 



सफा र ःप  छ। यही एउटा अंशलेमाऽ यशैयालाई "ससुमाचारका 
अगमवक्ता" भ े नाउँ िदन सबै सहमत भएको पाउँछ । 

त्यसको थपमा, उनले पिसर्याका राजा साइरस वा कोरेशको िकटानै 
गरेर भिवंयवाणी गरेका िथए। त्यो राजाको नाउँ बेिबलोन कब्जा गनुर्भन्दा 
एक सय पचास वषर् अिघ यशैयाले उल्लेख गरेका िथए (यशैया ४४:२८-
४५:६)। त्यस भिवंयाणी ाक् कै पूरा भएको देख्दा त्यसबाट चिकत भएर 
कितपय िव ानह ले अक यशैयाले भिवंयवाणी गरेका हनु ्भनेर िववाद गनर् 
पिन नतम्सेको होइन। कितपय ती िव ानह  वा बाइबलकै व्याख्याकार 
भनाउँदाह  िकन नहनु ् ितनीह ले परमेँ वरको भिवंयवाणीलाई बझु्न असमथर् 
हनु ु नै ितनीह को वौि क िदमाग मािनसह को कल्पनाले धजुा धजुा भएको 
हनुाले हो। अपार परमेँ वरको ानलाई मरणशील मािनसको िसिमत वौि क 
िदमागमा थु  खोज्न ुहाःयःपद ठा ुपछर्। 
   यशैयाले व्यक्त गरेका भावनाह  अत्यन्तै िवशेष छन।् मािनसह का 
दयमा गािडने गिर कितपय िचऽणह  तेिजलो र ःप  शब्दह  उनले ूयोग 
गरेका छन।् उनको लेखमा किवता जःतो छन्दह  छन।् ती पढ्दा भारी 
मनलाई संतलुनमा ल्याउँदछ। उनका लेखह    िवँ वको नामदु सि तकार 
बेथोभनले रचेका स ीत जःता छन ् जसले लेखेका धनुह  नाटकीय पमा 
फरक फरक छन।् जसरी स ीतमा धेरै बाजाह  समावेश गरेर उल्लेखनीय 
धनु बराबर, िबःतारै, िबःतारै बढाएर सबैको मनलाई मगु्ध गन गरेर बजाइन्छ 
त्यसरी नै यशैयाको पःुतकले पिन परमेँ वरका सोचिबचारह लाई सािहित्यक 
कलामाफर् त हामीह को िदमागलाई ूभािवत पादर्छ। उनका लेखह  िदनहुँ 
चल्ने चलन चल्तीका भावनाह भन्दा अित उच्च छन ्जसरी ःवगर्, पथृ्वीभन्दा 
उच्च छ। उनका लेखह  हामीूित परमेँ वरले गनुर्हनेु सोचह  र चालह  
बझु्ने साधन भएको हनुाले ती पढ्न ुअत्यन्तै लायकको र लाभदायक छन।् 
उदाहरणमा हेन ुर्होस ्"८ “िकनिक मेरा िवचारह  ितमीह का िवचार होइनन ्, र 
ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। ९ जसरी आकाश 
पथृ् वीभन् दा अल् गो छ, त् यसरी नै मेरा चाल ितमीह का चालभन् दा र मेरा िवचार 
ितमीह का िवचारभन् दा अल् गा छन ्।" (यशैया ५५:८-९)। िहॄू भाषामा 
लेिखएको यस पःुतक अनवुाद गदार् कितपय समयमा यसले भ  खोजेको 
शब्दका अथर्ह  गमु्न सक्छन ् िकनिक िहॄू भाषाका शब्दका लेखह  र 



वाक्यह  अ  भाषाह मा नहनु सक्छ। तैपिन धािमर्क र अधािमर्क सािहत्यको 
इितहासमा यशैयाको लेखनशैलीसँग िमल्ने थोरै पःुतकह  नभएको त होइन। 
     यशैयाका शब्दह , उनले व्यक्त गन ःप कला, उनको किवतामय 
छन्दह , उनका जोिशला र ूभावकारी भावनाह  उनका पःुतक पढे 
हामीलाई थाहा हनु्छ। तर यशैया कःतो मािनस िथयो, उनले कुन संसार र 
पिरिःथितमा त्यो िकताब लेखे, ूाथर्ना गरे र भिवंयवाणी बोले, के हामीलाई 
थाहा छ त? उनी िन ु र असेिरया साॆाज्यको मिुन िथयो। त्यस साॆाज्यको 
शिक्त उच्च तिरकाले बढ्दै िथयो। जहाँ जहाँ त्यस साॆाज्यका सैिनकह ले 
खु ा हाले त्यहाँ त्यहा ँमािनसह लाई धलुोिपठो गरेका िथए। अझ त्यो भन्दा 
खराब त परमेँ वरका चिुनएका जनह  भिनने यहूदाका मािनसह  नैितक 
कमजोरमा तल तल डिुबरहेको िथयो। बाटोघाटोमा नै लोभ र दगुर्ितह ले गदार् 
मािनसह  एक आपसमा आबमण गदर्थे र लछुाचडु गदर्थे। धन कमाउने 
होडबाजीमा लाग्दा र बाँच्नको िनिम्त स षर् गदार् कितपय मािनसह  वेकारको  
आशाको लतमा लागेका िथए भने कितपय मािनसह  िचन्ताले मःत भएर 
आफ्नो जीवनलाई सकुाइ रहेको िथयो। त्यःतो ूितकूल पिरिःथितमा यशैयाले 
आफ्नो राज्यको पिहचानलाई सरुिक्षत राख् न चाहेका िथए। त्यो आफूलेमाऽ 
सम्भव नभएकोले िनराशा र क ालको भमुिरमा पिररहेका थोरै भएपिन केही 
मािनसह लाई परमेँ वरको वाःतिवक अिःतत्वमा भरोसा राख् न यशैयाले आ ान 
गरेका िथए। आफ्ना जनह लाई परमेँ वरितर हेनर् उनले आमह गरे। उहाँ नै 
इॐाएलको पिवऽ परमेँ वर हनुहुनु्छ, सारा ःवगर् र पथृ्वीका सिृ कतार् हनुहुनु्छ, 
उहाँले सबैको ब्यिक्तगत नाउँह  थाहा छ र उहाँले नै आगोबाट उ ार गनर् 
ूित ा गनुर्भएको छ तर परमेँ वर ितनीह को पक्षमा त्यसबेलामाऽ उिभनहुनु्छ 
जब ितनीह ले उहाँलाई सु ुपछर् र उहाँका वचनह  पालन गनुर्पछर् भनेर 
यशैयाले मािनसह को साम ुचक  ःवरमा आवाज उठाएका िथए। 
    यशैयाले राजाह लाई सरसल्लाह िदए। असेिरयन पल्टनको घेराऊले 
गदार् परमेँ वरका जनह  य शलेम सहरमा मान  नजरबन्दमा िथए। त्यसैबेला 
यशैयाले भिवंयवाणी बोलेर राजा हेजिकयाको मनोबललाई उचालेका िथए। 
य शलेमको एउटै आशा परमेँ वरबाट आउने आ यर् काम हो भनेर उनले 
राजालाई आँ वःत पारेका िथए (यशैया ३६,३७)। सय वषर्पिछ य शलेम 
बेिबलोनको हातबाट पतन भएको िथयो तर यसबेला अथार्त ् िहजिकया र 
यशैयाको पालामा असेिरयालाई िजत् न िदएको भए आफूले िजतेका 



मािनसह लाई ितितर िबतर पान असेिरयाको नीितले यहूदाको राि य पिहचाननै 
सदाको िनिम्त िबलाएर जान्थ्यो। त्यसले गदार् यहूदी जनह को अिःतत्व हनेु 
िथएन। अथार्त ् िवँ वका उ ारकतार् मसीहको आगमन यहूदी घरानाबाट हनेु 
िथएन। 
   यस अध्ययन पःुतकमा हामीले यशैयालाई िनयाल्नेछ । उनका 
वचनह , उनको ऐितहािसक काल र उनले भोगेका क ह  हामीले हेनछ । 
िवशेष गरेर र उनबाट परमेँ वरका आवाजह  त्यसबेला र अिहले पिन हाॆो 
िनिम्त घिन्करहेको हामी हेनछ । उहाँले हामीलाई यसरी आँ वःत पानुर्हनु्छ 
"तर अब हे याकूब, ितमीलाई रच् नहुनेु, हे इॐाएल, ितमीलाई सिृं ट गनुर्हनेु 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ: “नडराऊ, िकनिक मैले ितमीलाई मोल ितरेर छुटाएको छु। 
मैले ितमीलाई ितॆो नाउँ काढ़ेर बोलाएको छु, ितमी मेरै हौ" (यशैया 
४३:१)। 
    डाक्टर रोय गेन िहॄू भाषाको िवशेष  हनुहुनु्छ। उहाँ अमेिरकाको 
िमिशगन राज्यको बेिरयन िःू समा रहेको आन्ि ुयिुनभिसर्टीको हाटामा रहेको 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयोलोजी सेिमनारमा परुानो करारको अध्यापक 
हनुहुनु्छ। 
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अःथायी पाना 
सझुाव: ऽैमािसक अध्ययन चैऽ १३, २०७७ (माचर् २६, 
२०2१) पिछ आफ्नो इच्छा अनसुार यो पाना च्याित िदनहुोला। 
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलकुादेिख शबुबार बेलकुासम्मको 
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनसुार जब यो अध्ययन चचर्मा 
िसकाउन ु पदार् ूत्येक शबुबार सम्म अध्ययन गरेको अध्याय 
शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउन ुहोला। याद गनुर्होस,् 
यस अध्ययन पिुःतकालाई बाइबलको हःतपिुःतकाको पमा 
उपयोग गनुर् हनु सझुाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी 
िशक्षा िदन ुयो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो। 
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