િસ

હ ત લેખક અને કિવઃ પયગંબર યશાયા
(ફાધર વગ સ પોલ)

બાઈબલના ‘યશાયા’ ગ્રંથમાંથી આપણને પયગંબર યશાયા િવશે થોડીઘણી માિહતી મળે છે . એના નામના “યશાયા” ગ્રથમાંથી બે
વાતો આપણે આસાનીથી તારી શકીએ છીએ. એક યશાયા િનઃશંકપણે એક િસ હ ત લેખક અને કિવ હતોઃ અને બે, તે કોઈ ઉ ચ
કુળમાં જ યો છે . એટલે જ રાજાના દરબાર અને રાજકીય વત ૃળો સાથે તે સુપેરે પિરિચત હોય છે .

યશાયાને સમજવા માટે એના જમાનાના

ઈસાયલ અને યહદ
ૂ ાના ઐિતહાિસક અને ભૌગોિલક સંયોગોને

ઈસાયલી કે યહદ
ૂ ી પ્રજાનાં બંને રા યો ગુજરાતના એકાદ િજ લા

યાનમાં લેવાની જ ર છે .

ટલાં ખ ૂબ નાનાં છે . એની બંને બાજુ એટલે ઉ રમાં અસ ૂર અને

દિક્ષણમાં િમસરના બે મહાન સામ્રા યો હતાં. એટલે ઈસાયલ-યહદ
ૂ ાની દશા તો શ ૂળી વ ચે સોપારી

વી હતી. જો કે, ઈ.સ. પ ૂવેર્

આઠમી સદીના આરં ભમાં એ બંને મહાસ ાઓ સુપ ુ ત અવ થામાં હતી. એટલે ઈસાયલ અને યહદ
ૂ ા રાજકીય અને આિથર્ક રીતે સ ધ
રીતે અને સમ ૃ

બ યાં હતાં. પરં ત ુ સુખસમ ૃિ માં ઈસાયલી પ્રજાઓમાં અનેક પ્રકારનાં અિન ટો અને અંધાધધ
ં ૂ ી પ્રવતર્તા હતાં. તેવા

સમયે યહદ
ૂ ાના જરુશાલેમમાં પયગંબર યશાયા પોતાની પયગંબરી વાણી ઈસાયલીઓને સંભળાવે છે .

યશાયા િબન આમોસનો જ મ યરુશાલેમ ખાતે ઈ.સ. પ ૂવેર્ 765ની આસપાસ કોઈ કુલીન કુટંબમાં થયો હતો. તે પરણેલો હતો અને તેને
બે દીકરાઓ હતા. બાઈબલમાં ઈિમર્યા, હઝિકયલ અને દાિનયેલ સાથે ચાર “મુખ્ય” અને મહાન પયગંબરમાં યશાયાની ગણના થાય
છે .

પચીસેક વષર્ની ઉંમરે યશાયાને એક િદ યદશર્ન થયુ.ં યશાયા કહે છે - “એક િફર તો સાણસી વડે વેદીમાંથી બળતો અંગારો લઈને
ઊડતો મારી પાસે આ યો અને અંગારો મારા મ ને અડાડીને બો યો.” જો, આ તારા હોઠને અડયો છે ઃ તારો દોષ દૂ ર થયો છે અને તારું
પાપ બળી ગયુ ં છે .

પછી મેં પ્રભુને એવુ ં બોલતો સાંભ યો કે, “હુ ં કોને મોકલુ?ં કોણ મારો સંદેશો લઈ જશે?”

એટલે મેં ક ,ું “આ હુ ં હાજર

ઃ મને મોકલો.”

પ્રભુએ ક ,ું “જા, અને એ લોકોને કહે કે, તમે ગમે એટલું સાંભળ સાંભળ કરો પણ નિહ સમજોઃ તમે ગમે એટલું જો જો કરે પણ તમને
નિહ સ ૂઝે.” તે િદવસથી 40 વષર્ સુધી યશાયા પયગંબરવાણી ારા ઈ રનો સંદેશ ઈસાયલી પ્રજાને પહ ચાડવાના કામમાં મંડયો ર ો.

સમય યશાયા ગ્રંથના ત્રણ ખંડો પાડી શકાય. એમાં પ્રથમ 1-39 સુધીના ખંડ િનઃશંકપણે યશાયાના પોતાના

ારા ઈ રનો સંદેશ

ઈસાયલી પ્રજાને પહ ચાડવાના કામમાં મંડયો ર ો.

સમય યશાયા ગ્રંથના ત્રણ ખંડો પાડી શકાય. એમાં પ્રથમ 1-39 સુધીના ખંડ િનઃશંકપણે યશાયાના પોતાના પયગંબરવાણીના સંગ્રહો
છે . અને એમાં ઈ.સ. પ ૂવેર્ આઠમી સદીને લાગતા પ્રસંગોનો ઉ લેખ છે .

અધમર્ને માગેર્ ચાલીને અનેક કુકમ કરતા ઈસાયલીઓને યશાયા ઈ ર પ્રભુનાં વચન સંભળાવે છે ઃ “માણસોની દુ ટતા આગની

મ

ભભ ૂકી ઊઠી છે અને એ કાંટાઝાંખરાંને ભરથી જાય છે ઃ જગલની
ં
ઝાડીને પણ એ બાળી મ ૂકે છે અને ધુમાડાના ગોટેગોટા આકાશમાં ચડે
છે . એ તે સવર્શિક્તમાન પ્રભુના રોષથી દે શ સળગી ઊઠયો છે અને લોકો એ આગમાં ઈંધણ પ બ યા છે . આ બધુ ં છતાં પ્રભુનો રોષ
ઊતય નથી અને તેનો હાથ હજી ઉગામેલો જ ર ો છે . તમારું આવી બ યુ ં સમજો ! તમે અ યાયી કાયદા ઘડો છો અને જુલમી
ચુકાદાઓ લખો છોઃ ને આ રીતે ગરીબોને યાય મળતો અટકાવો છે અને દિલતોના હક છીનવી લો છો. તમે િવધવાઓને લટં ૂ ો છો અને
અનાથોને પોતાના િશકાર બનાવો છો.”

તે અરસામાં યહદ
ૂ ાના રા ય ઉપર મહાન સામ્રા ય અસ ૂરનુ ં લ કર ચડાઈ કરી શકે એવી આફત સામે ઝ મી રહી હતી. એવા
સંજોગોમાં યશાયા લોકોને અને યહદ
ૂ ાના રાજાને સંભળાવે છે કે ખરી આપિ

અને જોખમ પરદે શી સેનાનુ ં આક્રમણ નથી પણ રાજા

અને પ્રજામાં ઈ ર પરના ભરોસાનો અભાવ તેમજ રાજા તથા પ્રજાઓનાં ઈ રની આજ્ઞા િવરુ નાં કુકમ છો.

યશાયા ખ ૂબ ચોટદાર અને િચત્રા મક ભાષામાં લોકોને અને તેમના આગેવાનોને સંભળાવે 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 પ્રભુ બધા લોકો માટે
િમ ટાનની અને ઉ મ પીણાંની િમજબાની તૈયાર કરશે. આ પવર્ત ઉપર પ્રભુ બધી પ્રજાઓને વીંટી વળે લા શોકના આવરણે, બધા
લોકોને ઘેરી વળે લા દુઃખના કફનને હઠાવી દે શેઃ તે કાયમ માટે મ ૃ યુને િમટાવી દે શે. સવર્સ ાધીશ પ્રભુ એકેએકનાં આસુ ં લ ૂછી નાખશે
અને આખી પ ૃ વીમાં પોતાના લોકોનુ ં મહેણ ુ ં ટાળશે. આ પ્રભુના વચન છે .”

યશાયાનો બીજો ખંડ 40-55 સુધીનાં પ્રકરમોમાં આગળનાં પ્રકરણોની સરખામણીનાં બસો-અઢીસો વષર્ પછીના બનાવોને અનુલક્ષીને
લખાયેલી વાતો છે . તે વખતે યહદ
ૂ ાનો નાશ થયો હતો અને મોટા ભાગના લોકો બાિબલમાં દે શવટો ભોગવી ર ા હતા. તેઓ િહંમત
હારી ગા હતા. તેમની આશા મરી પરવારી હતી. તેમનામાં આશા સંકોરવા માટે પયગંબર ઈ રનાં અભયવચન સંભળાવે છે . “હવે,
ઈસાયલ, તારો સ નકાર અને તારો ઘડવૈયો પ્રભુ તને કહે 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 બહુ કીમતી

છે . સ માનપત્ર છે .”

પયગંબર યશાયા બાિબલમાં દે શવટો ભોગવતા ઈસાયલીઓને સંભળાવે છે કે, પ્રભુ, તમારો ઉ ારક, ઈસાયલનો પરમપિવત્ર ઈ ર,
આ કહે છે . “તમારી ખાતર હુ ં બાિબલ સામે લ કર મોકલીશ. યાંના ભાગી જતા લોકોને હુ ં ભ ય પર ઢાળી દઈશ અને તેમના
િવ યનાદ િવલાપમાં પલટાઈ જશે.”

આ સમગ્ર ખંડમાં યશાયા ગ્રંથ જણાવે છે કે ઈિતહાસ પ્રભુના હાથમાં 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 ખંડના 56 થી 66 સુધીમાં પ્રકરણોમાં યશાયાએ દે શવટો ભોગવીને પાછી ફરે લી પ્રજાને અનુલક્ષીને પાઠવેલા સંદેશ છે .
“તે વખતે પોકાર પડશે, સંડક બાંધો, ર તો તૈયાર કરો, મારા લોકોના માગર્માંથી બધી અડચણો દૂ ર કરો.”

“શા તીમાં વસનાર પરા પર,

નુ ં નામ પરમપિવત્ર છે તે કહે છે , “હુ ં ઉ ત અને પિવત્ર થાપનમાં વસુ ં

અને નમ છે તેમની સાથે પણ હુ ં રહુ ં

.ં નમ લોકોમાં હુ ં નવા પ્રાણ પુરું

,ં પણ

ં અને ભાંગી પડેલાઓને ફરી બેઠા કરું

ઓ ભાંગી પડયા છે
.ં હુ ં આખો વખત

ઠપકો આ યા નિહ કરું, તેમ આખો વખત ગુ સો પણ નિહ કરું, કારણ, બધામાં પ્રાણ પ ૂરનાર, પ્રાણનુ ં મ ૂળ ઉ ભવ થાન જ હુ ં

.ં ” આ

ભાગમાં બંને મંગલ અને અમંગલ 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 ગ્રંથ િવશે એક વાત પ ટ સમજવાની જ ર છે કે ગ્રંથના કતાર્ ઓએ એટલે કે પયગંબર યશાયા પોતે, એના િશ યો
તેમજ એ ય સંગ્રહારોએ સમગ્ર ગ્રંથની રચનામાં કોઈ ઐિતહાિસક ઘટનાઓને અનુસરવા કે સમયકાળના ક્રમમાં પયગંબરવાણીને
ગોઠવવાનો કોઈ પ્રયાસ કય નથી. સંગ્રહકારોએ યશાયાએ િવિવધ સમયસજોગોમાં આપેલા સંદેશ સાથે મ ૂકયા છે તો એક જ પ્રસંગના
આગમવાણીનો સંદેશ

ટક

ટક રજૂ કરવામાં આ યો છે . છતાં યશા ગ્રંથની સાિહિ યક કલા અને કા યા મકતા બધાને પશેર્ એવી છે .

નીચેની બે અગમવાણીમાં ઈ ર પ્રભુના સંદેશ સાથે ઉ ચ કોિટની સાિહ યકલા જોઈ શકાય છે .

પ્રભુ કહે છે , “જુઓ, હુ ં નવુ ં આકાશ અને નવી પ ૃ વી સજુ ર્ં
નવુ ં સજુ ર્ં

.ં પહેલાંની સ ૃિ ટને કોઈ સંભારશે નિહ, તેની કોઈને યાદે નિહ આવે. પણ હુ ં

ં તેથી તમે ખુશ થઈને સદા આનંદો સવ કરો. કારણ હ,ુ ં નવુ યરુશાલે સજુ ર્ં

ખુશખુશાલ હશે.”

,ં

આનંદમય હશે અને

ના લોકો

પ્રભુ કહે છે , “હુ ં એના (યરુશાલેમ) ઉપર સિરતાની

મ સુખશાંિત વહાવીશ અને ઊભરાતા વહેળાવી પેઠે પ્રજાઓની સમ ૃિ

તમને છાતીસરસા ઉપાડી લઈશ અને ખોળમાં રમાડીશ. મા
(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-07-2007)
(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-08-2007)
ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007

રે લાવીશ. હુ ં

મ બાળકને શાંત પાડે, તેમ હુ ં તેમને યરુશાલેમમાં શાંિત આપીશ.”

