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यषैया एक अगमवक्ता �थए। �तनको काम परमप्रभुले के भने 
त्यह� बताउने �थयो। मा�नसहरूले क�हल्यै प�न परमप्रभुको 
वचन सुन्न मान्थेन ् तर यषैयाले त्यसलाई तल झनर् �दन्थेनन।् 
यषैयाले चार 
�व�भन्न 
राजाहरूका 
षासनकालमा 
प्रचार गरे।

उिज्जयाह

योताम

आहाज

�हज�कयाह



राजा उिज्जयाहले यरूषलेम षहरको यहूदा भन्ने जगहमा 
राज्य गथ�। षुरूमा, परमप्रभुको नजर के असल छ त्यह� 
गरेको कारणले उिज्जयाहले आ�षश पाए। तर उिज्जयाह 
घमण्डी भए अ�न परमप्रभुको आ�ा मान्न छो�ड़�दए। 
�तनी कोर� भए अ�न मतृ्युसम्मै एकलै भए। 



राजा उिज्जयाहले 60 वशर् राज्य गरे। जब �तनी मरे तब 
�तनका छोरा योतामले 17 वशर् राज गरे। अरू अगमवक्ता 

अ�न यषैयाद्वारा परमप्रभु बोल्नुभएको कारण 
राजा योतामले सुने अ�न आ�षश पाए। 



राजा योतामको छोरो आहाज जसले यरूषलेममा 16 वशर् 
राज्य गरे। आहाजले परमप्रभुको वास्ता गद�न�थए। �तनले 
मू�त र्हरूलाई अ�न झूटा देवता-देवीहरूलाई पूज्दथे अ�न 
परमप्रभुको मा�नसहरूलाई प�न त्यसै 
गर भनी �तनले भन्थे। यद्य�प 
यषैयाले चेताउनी �दए प�न �तनले 
परमप्रभुको चेताउनीलाई सुनेनन।् 
�तनी मदार् 35 
वशर् पुगेका 
�थए।



परमप्रभुले अक� राजा 
�हज�कयालाई आ�षश �दनुभयो 
�कन�क �तनले सबै मू�त र् अ�न 
झूटा अगमवक्तालाई हटाएर साचँो 
परमेष्वरलाई प्राथर्ना गरे। जब 
षत्रहुरूले आक्रमण गरे तब �तनले 
आफ्नो सेनाहरूलाई लड़ाई 
िजत्नको ला�ग कमजोर पाए। 
परमप्रभुसंग सहायताको ला�ग 
प्राथर्ना ग�र�दनुहोस ्भनी 
यषैयालाई प्राथर्ना गनर् लगाए।



यषैयाले यो खबर राजाकहाँ पठाए �क ‘‘यो चा�हँ परमप्रभुले 
भन्नुभयो �क यस षत्रहुरूसंग नडराऊ, म �तनीहरूलाई नाष 
गन�छु।’’ केह� �णप�छ परमप्रभुले लड़ाई�वना नै सबै 
षत्रहुरूलाई हटाइ�दए। 



यद्य�प त्यहाँका 
मा�नसहरूलाई 
धेरै कुरा थाह
�थएन तर 
यषैयाले 
�तनीहरूलाई 
सबै कुरा 
बताइ�दए।

एक�दन, नसु�तरहेको
समय सपना दे�खरहेको 
एउटा दषर्न �तनले 
देखे। कस्तो म�ह�मत 
अ�न प�वत्र परमप्रभु 
हो भनी �तनले देखे।



‘‘कसलाई म पठाऊ?’’ भनी
परमप्रभुले दषर्नमा सोधे 
तब ‘‘म यहाँ छु, मलाई 
पठाउनुहोस’्’ भनी यषैयाले 
भने। �तनले जहा ँप�न
अ�न जे प�न परमप्रभुको 
ला�ग गनर्चाहन्थे।



हुनसक्छ यषैयाले सोचे �क परमप्रभुले मलाई टाड़ा मा�नसहरूमाझ
जसले परमेष्वरको �वशयमा सुनेका छैनन ्�तनीहरूकहाँ पठाउँछ 
तर होइन परमप्रभुले त्यो गनर् भएन।् परमप्रभुले यषैयालाई 
�तनकै देषमा �तनीहरूका मा�नसहरूलाई भन भनी भन्नुभयो। 

�तनले �तनीहरूलाई भने �क परमप्रभु 
�तनीहरूका पापदे�ख
�रसाएको छ। 



त्यहाँ अरू अझै कुरू यषैयाले भने �क एक व्यिक्तको अचम्भको 
कुरा �वशयमा जसले छुटकारा अ�न षत्र ुर �तनीहरूको सबै 
पापलाई बचाउन आउनुहुन्छ। यहूद� मा�नसहरूले �तनलाई

‘‘म�सह�’’ भन्नेछन।् �तनीहरूले
परमेष्वरलाई 
म�सह� 
पठाइ�दनुहोस ्
भनी चाहना 
गरेका �थए 
अ�न हामी 
बसेका 

मा�नसहरूकहाँ 
आउन 
सक्तैन।्



म�सह�को 
�वशयमा सबै 
कुरा �तनको
पुस्तकमा 
ले�खएको छ। 
ती सबै कुराहरू 
सय वशर् अ�घ
नै ले�खएको
�थयो अ�न 
यषैयाले भनेका 
म�सह�को 
�वशयमा सबै 
साँच्चै हुनआए।



परमेष्वरले स्वंयले एउटा �चन्ह �दनुहुनेछ 
भनी यषैयाले भने। �तनले भने, 
‘‘हेर, कन्या गभर्वती 
हुनेछ, र त्यसले 

एउटा छोरा जन्माउनेछ 
र उनको नाउँ इम्मानुएल 
रा�खनेछ।’’ मा�नसहरूले बुझ े
�क यषैयाले परमेष्वरको 
म�सह�को �वशयमा 
भ�ररहेको छ कारण एक कन्याले

हनसक्तैन अ�न बालक 
प�न छ। इम्मानुएलको 
अथर् परमेष्वर 
हामीहरूसंग।



‘‘�कनभने हाम्रा �निम्त एउटा 
पुत्र �दइएको छ। षासन उहाकँो 
हातमा हुनेछ। उहाँको नाउँ 
उदेकका युद्�ध �नकाल्नुहुने, 
पराक्रमी परमेष्वर, सनातनका 
�पता, षािन्तका राजकुमार 
कहलाइनेछ।’’ यषैयालाई थाह 
�थयो �क परमप्रभुले गनुर्भएको 
प्र�त�ा पूरा हुन्छ। उनले 
भनेका कुरा प�हल्य ैपूरा 
भइसकेको �थयो, यसलाई 
अगमवाणी भ�नन्छ। 



यषैयाले भने �क म�सह� महान ्अ�न महान ्कायर् गनर् 
आउनुहुन्छ। परमप्रभुले यषैयालाई भने �क मा�नसहरूलाई 
भन �कन�क म�सह� जसले दःुख सहनेछ अ�न मतृ्यु हुनेछ। 
यषैया छक्क परे �क कस्तो म�सह� 
महान,् षिक्त अ�न कमजोर र 
घायल तर यषैयाले परमप्रभुसंग 
तकर्  गरेनन।् उनले वारम्वार 
त्यह� भने जे परमप्रभुले भनेका 
�थए। परमप्रभुले �तनको 
अगमवाणी पूरा गनुर्भए।



म�हसी आए तर यहूद� मा�नसहरूको ला�ग मात्र होइन। 
परमप्रभुले यषैयालाई भने �क म�सह� ‘‘अ�वष्वासीको ला�ग 
एउटा ज्यो�त हो।’’ अ�वष्वासी भनेको संसारका मा�नसहरू जो 
यहूद�हरू होइनन।् परमेष्वरले सबैलाई पे्रम गनुर्हुन्छ अ�न 
उहाँको म�सह�, सबैलाई आ�षश �दन अ�न पथृ्वीको
अन्तसम्मै मुिक्त �दन आउनेहुनेछ। 
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^
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