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േയാനാ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േയാനാ ്രപവാചകനാണ് ഈ പുസ്തകം
എഴുതിയത.് നെ്രസത്തിനടുത്തുള്ള െഗത്ത്
േഹഫര് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ്
േയാന വരുന്നത.് േയാനാ വടക്കൻ
രാജ്യമായ ഇ്രസാേയലിലാണ് വളര് ന്നത.്
ൈദവത്തിൻെറ ക്ഷമയും ദയാവായ്പും തെന്ന
അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മെറ്റാരു അവസരം കൂടി
െകാടുക്കുവാനുള്ള ൈദവത്തിൻെറ മനസ്സ ം
ആണ് േയാനയുെട പുസ്തകത്തിെല ്രപധാന
സേന്ദശങ്ങൾ.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 793-450.
ഈ കഥ യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച്
മധ്യധരണിയാഴിയുെട േയാപ്പ തുറമുഖേത്തക്ക്
നീങ്ങുന്നു അവിെടനിന്ന് അശ്ശ രിെന്റ
തലസ്ഥാനമായ ൈട്രഗീസിന ്െറ തീരത്ത്
നിനേവയില ്അവസാനിക്കുന്നു.

സ്വീകര ്ത്താവ്
യി്രസാേയൽ ജനവും ഭാവിയിെല
ൈബബിൾ വായനക്കാരുമാണ് േയാനയുെട
പുസ്തകത്തിന ്െറ േ്രശാതാക്കൾ.
ഉേദ്ദശം.
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ്രപധാന ്രപേമയങ്ങൾ
്രപതികാരം,അനുസരണേക്കട.് തിമിംഗലത്തിെന്റ
ഉദരത്തിൽ അകെപ്പട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന
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േയാനയുെട അനുതാപം വ്യത്യസ്തമായ
വിടുതലിെന്റഅനുഭവംഅേദ്ദഹത്തിന് നല്കുന്നു.
്രപവാചകന ്െറ മറുതലിപ്പ് വ്യക്തിപരമായും
നിനെവയുെടയും ഉണര് വ്വിേലക്ക് കാരണമായി.
ൈദവത്തിൻെറ സേന്ദശം മുഴുേലാകത്തിനും
ഉള്ളതാണ് ഒരു ്രപേത്യക സമൂഹത്തിനു
േവണ്ടി മാ്രതമുള്ളതല്ല. സത്യസന്ധമായ
അനുതാപമാണ് ൈദവം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്
ൈദവം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് െറ
സത്യസന്ധതയാണ് അല്ലാെത മറ്റള്ളവെര
േബാധ്യെപ്പടുത്താനുള്ളനല്ല ്രപവർത്തികൾഅല്ല.
്രപേമയം
ൈദവകൃപഎല്ലാവർക്കും
സംേക്ഷപം
1. േയാനയുെടഅനുസരണേക്കട് — 1:1-14
3. തിമിംഗലം േയാനെയവിഴുങ്ങുന്നു — 1:15, 16
3. േയാനയുെട മാനസാന്തരം — 1:17-2:10
4. നിനെവയിെല േയാനയുെട ്രപസംഗം — 3:1-10
5. ൈദവത്തിൻെറ അനുകമ്പയും േയാനയുെട
േകാപവും — 4:1-11

1 അമിത്ഥായുെട മകനായ േയാനായ്ക്ക്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 2 നീ മഹാനഗരമായ
നീെനേവയിൽ െചന്ന് അതിന് വിേരാധമായി
്രപസംഗിക്കുക. അവരുെട ദുഷ്ടത എെന്റ
സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
േയാനാ യേഹാവയുെട വാക്കനുസരിച്ച്
നിനവയിേലക്കു േപാകാെത േയാപ്പ
തുറമുഖേത്തക്കു െചന്ന്, തർശീശിേലക്കു
േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് യാ്രതകൂലി
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െകാടുത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നും
തർശീശിേലക്കു െപായ്ക്കളയുവാൻ അതിൽ
കയറി. 4 യേഹാവ സമു്രദത്തിൽ ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ; കടൽ േക്ഷാഭിച്ച .
കപ്പൽ തകർന്നുേപാകുന്ന അവസ്ഥയായി.
5 കപ്പലിൽ ഉള്ളവർ ഭയെപ്പട്ട് ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ േദവേനാട് നിലവിളിച്ച ; കപ്പലിന്
ഭാരം കുറേക്കണ്ടതിന് അവർ അതിെല ചരക്ക്
കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. േയാനേയാ
കപ്പലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് സുഖമായി
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 6 കപ്പിത്താൻ അവെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ ഈ സമയത്തു
ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത?് എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ േദവെന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്ക. നാം നശിച്ച േപാകാെത പേക്ഷ
േദവന് നെമ്മ കടാക്ഷിക്കും”. 7 അനന്തരം
അവർ: വരുവിൻ; ആരുെടനിമിത്തം ഈ
അനർത്ഥം നമ്മുെടേമൽ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നറിേയണ്ടതിന് നാം നറുക്കിടുക എന്ന്
തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ
നറുക്കിട്ട ; േയാനായ്ക്ക് നറുക്കു വീണു. 8അവർ
അവേനാട് “ആരുെടനിമിത്തം ഈ അനർത്ഥം
നമ്മുെടേമൽ വന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞുതേരണം;
നിെന്റ െതാഴിൽഎന്ത?് നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു?
നിെന്റ നാട് ഏത?് നീ ഏതു ജാതിക്കാരൻ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 9 അവൻ അവേരാട് “ഞാൻ
ഒരു എ്രബായൻ, കടലും കരയും ഉണ്ടാക്കിയ
സ്വർഗ്ഗീയൈദവമായ യേഹാവെയ ഞാൻ
ഭജിച്ച വരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ൈദവകൽപ്പന
ധിക്കരിച്ച് തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന് താൻ
ഓടിേപ്പാകയാെണന്ന് േയാന അവേരാട്
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പറഞ്ഞിരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ
അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട് അവേനാട്: “നീ എന്തിന്
അങ്ങെന െചയ്തു?” എന്ന് േചാദിച്ച .
11 എന്നാൽ കടൽ േമല്ക്കുേമൽ അധികം
േക്ഷാഭിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ അവേനാട്: “കടൽ
ശാന്തമാവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എന്ത്
െചേയ്യണ്ടു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 12 അവൻ
അവേരാട്: “എെന്ന എടുത്ത് കടലിൽ
ഇടുക; അേപ്പാൾ കടൽ അടങ്ങും; എെന്റ
നിമിത്തം ഈ കടൽേക്ഷാഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 േയാനാ ഇങ്ങെന പറെഞ്ഞങ്കിലും കപ്പൽ
കരയ്ക്ക് അടുേക്കണ്ടതിന് അവർ ആഞ്ഞ്
തണ്ടുവലിച്ച ; എങ്കിലും കടൽ വല്ലാെത
േക്ഷാഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അത്
സാധിച്ചില്ല. 14 അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ച : “അേയ്യാ യേഹാേവ,ഈമനുഷ്യെന്റ
ജീവൻനിമിത്തം ഞങ്ങൾ നശിച്ച േപാകരുേത;
എങ്കിലും നിർേദ്ദാഷരക്തം െചാരിയിച്ച കുറ്റം
ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തരുേത; യേഹാേവ,
നിനക്ക് ഇഷ്ടമായത് നീ െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15 പിെന്ന അവർ േയാനെയ
എടുത്ത്കടലിൽഇട്ട കളകയും കടലിെന്റ േകാപം
അടങ്ങുകയും െചയ്തു. 16 അേപ്പാൾ അവർ
യേഹാവെയ അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവക്കു
യാഗം കഴിച്ച ; േനർച്ചകൾ േനർന്നു. 17 േയാനെയ
വിഴുേങ്ങണ്ടതിന്നു യേഹാവ ഒരു വലിയ
മത്സ്യെത്ത നിേയാഗിച്ചിരുന്നു. േയാനാ മൂന്നു
രാവും മൂന്നു പകലും ആ മത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിൽ
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കിടന്നു.

2
1േയാനാമത്സ്യത്തിെന്റവയറ്റിൽകിടന്നുെകാണ്ട്
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച :
2 “ഞാൻഎെന്റകഷ്ടത നിമിത്തം യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച ; അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളി;
ഞാൻ പാതാളത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്ന്
കരഞ്ഞേപക്ഷിച്ച ; നീ എെന്റ നിലവിളി േകട്ട .
3 നീ എെന്ന സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു; ്രപവാഹങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി;
നിെന്റ ഓളങ്ങള ം തിരകള െമല്ലാം എെന്റ
മീെത കടന്നുേപായി. 4 നിെന്റ ദൃഷ്ടി
എന്നിൽ നിന്നു നീക്കിയിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ഞാൻ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കേലക്കു
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
5 െവള്ളം എെന്റ ്രപാണേനാളം എത്തി, ആഴി
എെന്നചുറ്റി,കടൽപുല്ല്എെന്റതലപ്പാവായിരുന്നു.
6 ഞാൻ പർവ്വതങ്ങള െട അടിവാരങ്ങേളാളം
ഇറങ്ങി, ഭൂമി തെന്റ ഓടാമ്പലുകളാൽ എെന്ന
സദാകാലേത്തക്കും അെടച്ച . എങ്കിലും
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ എെന്റ
്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7എെന്റ ്രപാണൻ ക്ഷീണിച്ച േപായേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവെയ ഓർത്തു. എെന്റ ്രപാർത്ഥന
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി. 8 മിഥ്യാമൂർത്തികെള ഭജിക്കുന്നവർ
തങ്ങേളാട് ദയാലുവായവെന ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
9 ഞാേനാ സ്േതാ്രതനാദേത്താെട നിനക്ക്
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യാഗം അർപ്പിക്കും; േനർന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
നിറേവറ്റ ം. രക്ഷ യേഹാവയിൽ നിന്നുതെന്ന
വരുന്നു”. 10 അേപ്പാൾ യേഹാവ മത്സ്യേത്താടു
കല്പിച്ച .അത് േയാനെയകരയ്ക്ക്ഛർദ്ദിച്ച .

3
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
േയാനായ്ക്ക് ഉണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ
പുറെപ്പട്ട് മഹാനഗരമായ നീെനേവയിൽ െചന്ന്
ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്ന സേന്ദശം
അതിേനാട് ്രപസംഗിക്കുക”. 3 അങ്ങെന
േയാനാ പുറെപ്പട്ട,് യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
നീെനേവയിൽ െചന്നു. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മേറ്റഅറ്റം
വെര എത്താൻ മൂന്നുദിവസം നടേക്കണ്ട
മഹാനഗരമായിരുന്നു നീെനേവ. 4 േയാനാ
നഗരത്തിൽ കടന്ന് ആദ്യ ദിവസം ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ
നീെനേവക്ക് ഉന്മൂലനാശംസംഭവിക്കും. 5എന്നാൽ
നീെനേവക്കാർ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഒരു
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി. വലിയവരും
െചറിയവരും ഒരുേപാെല അനുതാപേത്താെട
രട്ട ടുത്തു. 6 ഈ വാർത്ത നീെനേവരാജാവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ് രാജവസ്്രതം മാറ്റി രട്ട ടുത്ത്
ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു. 7 അവൻ നീെനേവയിൽ
എങ്ങും വിളംബരം െചയ്തത് “നീെനേവ
രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു:
‘മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ കന്നുകാലിേയാ ആേടാ
ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത;്
േമയുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും അരുത.്
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8 മനുഷ്യനും മൃഗവും രട്ട പുെതച്ച് ഉച്ചത്തിൽ
ൈദവേത്താട് നിലവിളിേക്കണം; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗവും ൈകക്കലുള്ള
സാഹസവും വിട്ട് മനംതിരികയും േവണം.
9 ഒരുപേക്ഷ ൈദവം മനസ്സലിഞ്ഞ് നാം
നശിച്ച േപാകാെത അവെന്റ ഉ്രഗേകാപം
വിട്ട മാറുമായിരിക്കും;ആർക്കറിയാം?” 10അവർ
ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിഞ്ഞു എന്ന് ൈദവം
അവരുെട ്രപവൃത്തികളാൽ കണ്ടേപ്പാൾ
അവർക്ക് വരുത്തും എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച മനസ്സ മാറ്റി. അങ്ങെന
സംഭവിച്ചതുമില്ല.

4
1 േയാനായ്ക്ക് ഇത് തികച്ച ം അനിഷ്ടമായി.
അവൻ േകാപിച്ച . 2 അവൻ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിച്ച : “അേയ്യാ, യേഹാേവ, ഞാൻ
സ്വേദശത്ത് ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഇതു തേന്ന
സംഭവിക്കുെമന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ?
അതുെകാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം
തർശീശിേലക്ക് ഓടിേപ്പായത്; നീ
കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയുമുള്ള ൈദവമാകയാൽ
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച മനസ്സ മാറ്റ ം എന്നു
ഞാൻഅറിഞ്ഞിരുന്നു. 3ആകയാൽ യേഹാേവ,
എെന്റ ജീവെന എടുത്തുെകാേള്ളണേമ;
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നത്
എനിക്ക് നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 4 “നീ
േകാപിക്കുന്നതു ന്യായേമാ” എന്ന് യേഹാവ
േചാദിച്ച . 5 അനന്തരം േയാനാ നഗരത്തിെന്റ
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പുറത്ത് കിഴക്കുഭാഗത്തായി ഇരുന്നു; അവിെട
ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി നഗരത്തിന് എന്ത് ഭവിക്കും
എന്നു കാണുവാൻ അതിെന്റ തണലിൽ
കാത്തിരുന്നു. 6 േയാനയുെട സങ്കടത്തിൽ
ആശ്വാസമായി അവെന്റ തലക്കു മുകളിൽ
തണൽ ആയിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയായ
ൈദവം ഒരു ആവണക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ കല്പിച്ച .
അത് അവന് മീെത വളർന്നുെപാങ്ങി; േയാനാ
ആവണക്കു നിമിത്തം അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച .
7പിെറ്റന്നാൾപുലർന്നേപ്പാൾൈദവകൽപ്പനയാൽ
ഒരു പുഴു ആ ആവണക്ക് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു,
അത് വാടിേപ്പായി. 8സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം
അത്യഷ്ണമുള്ള ഒരു കിഴക്കൻകാറ്റ് വരുത്തി;
െവയിൽ േയാനയുെട തലയിൽ െകാള്ള കയാൽ
അവൻ ക്ഷീണിച്ച് മരിച്ചാൽ െകാള്ളാം
എന്ന് ഇച്ഛിച്ച : “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
9ൈദവം േയാനേയാട്: “നീ ആവണക്കു നിമിത്തം
േകാപിക്കുന്നത് ന്യായേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്
അവൻ: “ഞാൻ മരണപര്യന്തം േകാപിക്കുന്നത്
ന്യായം തേന്ന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അതിന്
യേഹാവ: “നീ അദ്ധ്വാനിക്കേയാ വളർത്തുകെയാ
െചയ്യാെത ഒരു രാ്രതിയിൽ ഉണ്ടായി വരികയും
പിേറ്റ രാ്രതിയിൽ നശിച്ച േപാകയും െചയ്ത
ആവണക്കിെനക്കുറിച്ച് നിനക്ക് അനുകമ്പ
േതാന്നുന്നുവേല്ലാ. 11 എന്നാൽ വലങ്കയ്യ ം
ഇടങ്കയ്യ ം തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ
അധികം മനുഷ്യരും അേനകം മൃഗങ്ങള മുള്ള
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മഹാനഗരമായ നീെനേവേയാട് എനിക്ക്
സഹതാപം േതാന്നരുേതാ”എന്നു േചാദിച്ച .



x

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the
Malayalam language of India (BCS 2019)

copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	യോനാ

