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നഹൂം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
നഹൂം ്രപവാചകന ് ആണ് എഴുത്തുകാരൻ.
എ്രബായ ഭാഷയിൽ “ഉപേദശകൻ,”
“ആശ്വാസദായകൻ” എന്നർത്ഥം. (1:1).
നഹൂമിെന്റ ്രപവചനം ്രപധാനമായും
അശ്ശ രിെന്റ തലസ്ഥാനമായ നിനേവയിെല
ജനങ്ങേളാടാണ.് േയാനാ ്രപവാചകനുേശഷം
150 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നിനെവേയാടു
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ കര് ത്താവ്
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് അതിനർത്ഥം പിെന്നയും
അവര ് വി്രഗഹാരാധനയില ് വീണുേപായി എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 620-612.
നഹൂമിെന്റ കാലഘട്ടം ്രപധാനെപ്പട്ട രണ്ട്
സംഭവങ്ങള ്ക്കിടയിലാണ് ഇടയിലാണ്
േതേബസിെന്റയും നിനേവയുെടയും പതനം.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ ്രപവചനം അശ്ശ രില ് ്രപവാസികൾ
ആയിരിക്കുന്ന ഇ്രസാേയൽ ജനത്തിനും
അതുതെന്ന തങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ
േപാകുന്നുഎന്ന് ഭയെപ്പട്ടിരുന്നയഹൂദജനത്തിനും
േവണ്ടിയാണ.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവത്തിൻെറ നീതി എേപ്പാഴും ശരിയായതും
ഉറപ്പ ള്ളതുമാണ.് ൈദവത്തിെന്റ അന്ത്യ
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ന്യായവിധി നീതിയുക്തമായിരിക്കും അവെന്റ
കരുണ ലഭിച്ചവെരല്ലാം വിധിക്ക് മുന്പില്
തുല്യരായിരിക്കും. ൈദവം േയാനെയ 180
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിനെവയിേലക്ക് അയച്ച
അവരുെട പാപെത്തക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വരുത്തി
ആകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നജനം മാനസാന്തരെപ്പട്ട്.
ഇേപ്പാള ് പഴയ വഴിയിേലക്ക് മുന ്െപങ്ങും
ഇല്ലാത്തതുേപാെല മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
കീഴടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങേളാട് അശ്ശ ര്യര് കിരാതമായ
രീതിയിലാണ് െപരുമാറിയിരുന്നത.് യഹൂദെര
ജനേത്താട്നഹുംവിളിച്ച പറഞ്ഞുഇ്രപകാരമാണ്
അശ്ശ ര്യേര ഭയെപ്പേടണ്ട കാര്യമില്ല അവര ്ക്കുള്ള
ൈദവന്യായവിധി അധികം ൈവകാെത തെന്ന
വന്നുേചരും.
്രപേമയം
ആശ്വാസം
സംേക്ഷപം
1.ൈദവത്തിൻെറ ്രപതാപം — 1:1-14
2. നിനെവയുംൈദവത്തിൻെറന്യായവിധിയും —
1:15-3:19

1 നീെനെവ പട്ടണെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം;
എൽേക്കാശ്യനായ നഹൂമിെന്റ ദർശന്രഗന്ഥം.
2 ൈദവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും യേഹാവ
്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും ആകുന്നു;
യേഹാവ ്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും േകാപം
നിറഞ്ഞവനുമാകുന്നു; അവിടുന്ന് തെന്റ
ൈവരികേളാട് ്രപതികാരം െചയ്യ കയും തെന്റ
ശ്രതുക്കൾക്കായി േകാപം സം്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 3 യേഹാവ ദീർഘക്ഷമയും
മഹാശക്തിയും ഉള്ളവൻ; അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും
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ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; യേഹാവയുെട വഴി
ചുഴലിക്കാറ്റിലും െകാടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ട്; േമഘം
അവിടുെത്ത കാൽക്കീഴിെല െപാടിയാകുന്നു.
4അവിടുന്ന് സമു്രദെത്ത ശാസിച്ച് വറ്റിക്കുകയും
സകലനദികെളയും ഉണക്കിക്കളയുകയും
െചയ്യന്നു; ബാശാനും കർേമ്മലും വരള ന്നു;
െലബാേനാെന്റ പുഷ്പം വാടിേപ്പാകുന്നു.
5 അവിടുെത്ത മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ
കുലുങ്ങുന്നു; കുന്നുകൾ ഉരുകിേപ്പാകുന്നു;
തിരുസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഭൂമി െഞട്ടിേപ്പാകുന്നു;
ഭൂേലാകവും അതിെല സകലനിവാസികള ം
തെന്ന. 6 അവിടുെത്ത േ്രകാധത്തിൻ
മുമ്പിൽ ആർക്ക് നിൽക്കാം? അവിടുെത്ത
ഉ്രഗേകാപത്തിങ്കൽആർക്ക്നിവിർന്നുനിൽക്കാം?
അവിടുെത്ത േ്രകാധം തീേപാെല െചാരിയുന്നു;
അവിടുെത്ത സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പാറകൾ
തകർന്നുേപാകുന്നു. 7 യേഹാവ നല്ലവനും
കഷ്ടദിവസത്തിൽ ശരണവും ആകുന്നു;
തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെര അവിടുന്ന്
അറിയുന്നു. 8എന്നാൽ കവിെഞ്ഞാഴുകുേന്നാരു
്രപവാഹംെകാണ്ട് അവിടുന്ന് ആ പട്ടണത്തിന്
നാശം വരുത്തും; തെന്റ ശ്രതുക്കെള
അവിടുന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു.
9 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി
നിരൂപിക്കുന്നെതന്ത?്അവിടുന്ന് നാശം വരുത്തും;
കഷ്ടത രണ്ടു്രപാവശ്യം െപാങ്ങിവരുകയില്ല.
10 അവർ കൂടിപ്പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മുള്ള േപാെല ആയാലും, തങ്ങള െട
മദ്യപാനത്തിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നാലും, അവർ
മുഴുവനും ഉണങ്ങിയ ൈവേക്കാൽ േപാെല
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ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും. 11 യേഹാവയ്ക്കു
വിേരാധമായി േദാഷം നിരൂപിക്കുന്ന
ദുഷ്ടനായ ആേലാചനക്കാരൻ നിന്നിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ മഹാശക്തന്മാരും
അേനകം േപരും ആയിരുന്നാലും അവർ
അങ്ങെന തെന്ന േഛദിക്കെപ്പടുകയും
അവൻ കഴിഞ്ഞുേപാകുകയും െചയ്യ ം.
ഞാൻ നിെന്ന താഴ്ത്തി എങ്കിലും ഇനി
നിെന്ന താഴ്ത്തുകയില്ല. 13 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
അവെന്റ നുകം നിെന്റേമൽനിന്ന് ഒടിച്ച കളയും;
നിെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളയുകയും
െചയ്യ ം”. 14 എന്നാൽ യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ച:്
“നിെന്റ േപര് നിലനിർത്താൻ ഒരു സന്തതി
നിനക്കുണ്ടാകുകയില്ല; െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ
വി്രഗഹെത്തയും വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
ബിംബെത്തയും നിെന്റ േദവന്മാരുെട
േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും;
നീ നിസ്സാരനായിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
നിെന്റ ശവക്കുഴി കുഴിക്കും” എന്ന്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 ഇതാ, പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽ
സുവാർത്താദൂതനായി സമാധാനം
േഘാഷിക്കുന്നവെന്റ കാൽ; െയഹൂദേയ,
നിെന്റ ഉത്സവങ്ങെള ആചരിക്കുക; നിെന്റ
േനർച്ചകെള കഴിക്കുക; നിസ്സാരൻ ഇനി
നിന്നിൽകൂടി കടക്കുകയില്ല; അവൻ അേശഷം
േഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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2
1 സംഹാരകൻ നിനെക്കതിെര
കയറിവരുന്നു; േകാട്ട കാത്തുെകാള്ള ക;
വഴി സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുക; അര മുറുക്കുക;
നിെന്നത്തെന്ന നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക.
2 യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ മഹിമെയ
യി്രസാേയലിെന്റ മഹിമെയേപ്പാെല
യഥാസ്ഥാനത്താക്കും; പിടിച്ച പറിക്കാർ
അവേരാട് പിടിച്ച പറിച്ച,് അവരുെട
മുന്തിരിവള്ളികൾ നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
3അവെന്റവീരന്മാരുെട പരിചചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
പരാ്രകമശാലികൾ ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച
നില്ക്കുന്നു; അവെന്റ ഒരുക്കദിവസത്തിൽ
രഥങ്ങൾ ഉലയിൽ പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പുേപാെല
ജ്വലിക്കുന്നു; കുന്തങ്ങൾ ഓങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
4 രഥങ്ങൾ െതരുവുകളിൽ പായുന്നു;
വീഥികളിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും ഓടുന്നു;
തീപ്പന്തങ്ങെളേപ്പാെല അവെയ കാണുന്നു;
അവ മിന്നൽേപാെല ഓടുന്നു. 5 അവൻ
തെന്റ കുലീനന്മാെര ഓർക്കുന്നു; അവർ
നടക്കുകയിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അവർ
അതിെന്റ മതിലിങ്കേലക്കു ബദ്ധെപ്പട്ട് െചല്ല ന്നു;
അവിെട രക്ഷാകവചം െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
6 നദികൾ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു;
രാജമന്ദിരം തകർന്നുേപാകുന്നു. 7 അത്
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൾ അനാവൃതയായി,
ബദ്ധയായി േപാേകണ്ടിവരും; അവള െട
ദാസിമാർ ്രപാവുകെളേപ്പാെല കുറുകി
മാറത്തടിക്കുന്നു. 8 നീെനേവ പുരാതനേമ
ഒരു ജലാശയം േപാെലയായിരുന്നു; എന്നാൽ
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അവർ ഓടിേപ്പാകുന്നു: “നില ്ക്കുവിൻ,
നില് ക്കുവിൻ!” എന്ന് വിളിച്ചിട്ട ം ആരും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ലതാനും. 9 െവള്ളി
െകാള്ളയിടുവിൻ; െപാന്ന് െകാള്ളയിടുവിൻ;
സമ്പത്തിനു കണക്കില്ല; സകലവിധ
മേനാഹരവസ്തുക്കളായ സമ്പത്തും
ഉണ്ട്. 10 അവൾ പാഴും നിർജ്ജനവും
ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു;ഹൃദയം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു;
മുഴങ്കാൽ ആടുന്നു; എല്ലായിടത്തും അതിേവദന
ഉണ്ട്; എല്ലാവരുെടയും മുഖം വിളറിയിരിക്കുന്നു.
11 ആരും ഭയെപ്പടുത്താെത സിംഹവും
സിംഹിയും ബാലസിംഹവും സഞ്ചരിച്ച േപാകുന്ന
സിംഹഗുഹയും ബാലസിംഹങ്ങള െട
േമച്ചിൽപ്പ റവും എവിെട? 12 സിംഹം
തെന്റ കുട്ടികൾക്ക് മതിയാകുേവാളം
കടിച്ച കീറിവയ്ക്കുകയും സിംഹികൾക്കുേവണ്ടി
െഞക്കിെക്കാല്ല കയും ഇരെകാണ്ടു തെന്റ
ഒളിയിടങ്ങെളയും കടിച്ച കീറിയതിെനെക്കാണ്ടു
തെന്റ ഗുഹകെളയും നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
13 “ഞാൻ നിെന്റേനെര വരും; ഞാൻ
അതിെന്റ രഥങ്ങെള ചുട്ട പുകയാക്കും; നിെന്റ
ബാലസിംഹങ്ങൾ വാളിന് ഇരയായിത്തീരും;
ഞാൻ നിെന്റ ഇരെയ ഭൂമിയിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും; നിെന്റ ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം
ഇനി േകൾക്കുകയുമില്ല” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

3
1 രക്തപങ്കിലമായ പട്ടണത്തിന് അേയ്യാ
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കഷ്ടം! അത് മുഴുവനും വ്യാജവും െകാള്ളയും
െകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;കവർച്ചഅതിൽനിന്ന്
വിട്ട േപാകുന്നതുമില്ല. 2 ചമ്മട്ടിയുെട
്രപഹരശബ്ദം; ച്രകങ്ങൾ ഉരുള ന്ന ശബ്ദം;
പായുന്ന കുതിരകൾ; ഓടുന്ന രഥങ്ങൾ!
3 കുതിക്കുന്ന കുതിരപ്പട; ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ;
മിന്നുന്ന കുന്തം; അേനകർ െകാല്ലെപ്പടുന്നു;
അനവധി ശവങ്ങൾ; ശവശരീരങ്ങൾക്കു
കണക്കില്ല; അവർ ശവശരീരങ്ങളിൽ തട്ടി
വീഴുന്നു. 4 േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ട് രാജ്യങ്ങെളയും
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗംെകാണ്ട് ജനങ്ങെളയും
വില ്ക്കുന്നവളായി, ക്ഷു്രദൈനപുണ്യവും
സൗന്ദര്യവുമുള്ള േവശ്യയുെട എണ്ണമറ്റ
േവശ്യാവൃത്തി നിമിത്തംതെന്ന ഇങ്ങെന
സംഭവിച്ചത.് 5 “ഞാൻ നിെന്റേനെര വരും,
ഞാൻ നിെന്റ വസ്്രതാ്രഗങ്ങെള നിെന്റ മുഖംവെര
ഉയർത്തി ജനതകെള നിെന്റ നഗ്നതയും
രാജ്യങ്ങെള നിെന്റ അപമാനവും കാണിക്കും”
എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
6ഞാൻ അേമദ്ധ്യം നിെന്റേമൽ എറിഞ്ഞ് നിെന്ന
നീചയും നിന്ദാവിഷയവുമാക്കും. 7 അങ്ങെന
നിെന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരും നിെന്ന വിട്ട് ഓടി:
“നീെനേവ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു; ആർക്ക്
അവേളാടു സഹതാപം േതാന്നും; ഞാൻ
എവിെടനിന്ന് നിനക്ക് ആശ്വാസകന്മാെര
കെണ്ടത്തും”എന്ന് പറയും. 8നദികള െട ഇടയിൽ
ഇരിക്കുന്നതും ചുറ്റ ം െവള്ളം ഉള്ളതും സമു്രദം
േകാട്ടയും മതിലും ആയിരിക്കുന്നതുമായ േനാ-
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അേമ്മാെനക്കാൾ* നീ ഉത്തമ ആകുന്നുേവാ?
9 കൂശും ഈജിപ്റ്റ ം അവള െട ബലമായിരുന്നു;
അത് അതിരില്ലാത്തതായിരുന്നു; പൂത്യരും
ലൂബ്യരും നിെന്റ സഹായകന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 എങ്കിലും
അവൾ ബദ്ധയായി ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്നു; അവള െട ൈപതങ്ങെള
അവർ സകലവീഥികള െടയും തലയ്ക്കൽവച്ച
തകർത്തുകളഞ്ഞു; അവള െട മാന്യന്മാർക്കു
അവർ ചീട്ടിട്ട ; അവള െട സകലമഹാന്മാെരയും
ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ച കളഞ്ഞു.
11 അങ്ങെന നീയും ലഹരിപിടിച്ച് േബാധംെകട്ട
വീഴും; നീയും ശ്രതുനിമിത്തം ഒരു
അഭയസ്ഥാനം അേന്വഷിക്കും. 12 നിെന്റ
േകാട്ടകൾ എല്ലാം വിളഞ്ഞ ആദ്യഫലമുള്ള
അത്തിവൃക്ഷങ്ങൾേപാെലയാകും;
കുലുക്കിയാൽ അവ തിന്നുന്നവെന്റ
വായിൽതെന്ന വീഴും. 13 നിെന്റ ജനം
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്്രതീകെളേപ്പാെല
ആകുന്നു; നിെന്റ േദശത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക് വിസ്താരമായി
തുറന്നുകിടക്കുന്നു; നിെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ
അഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
14 ഉപേരാധത്തിനു േവണ്ടി െവള്ളം
േകാരിെക്കാള്ള ക; നിെന്റ െകാത്തളങ്ങെള
ഉറപ്പിക്കുക; െചളിയിൽ െചന്ന് കളിമണ്ണ
ചവിട്ട ക; ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുക! 15അവിെട തീ
നിെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയും; വാൾ നിെന്ന േഛദിച്ച്

* 3. 8 േനാ-അേമ്മാെനക്കാൾഈജിപ്റ്റിെന്റതലസ്ഥാനം
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വിട്ടിൽ എന്നേപാെല നിെന്ന തിന്നുകളയും;
വിട്ടിലിെനേപ്പാെലയും െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെലയും
നീ നിെന്നത്തെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 16 നിെന്റ
വ്യാപാരികെള നീ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച വേല്ലാ; വിട്ടിൽ
നാശം വിതച്ച് പറന്നുേപാകുന്നു. 17 നിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർ െവട്ട ക്കിളികൾേപാെലയും നിെന്റ
േസനാധിപതിമാർ ശീതമുള്ള ദിവസത്തിൽ
മതിലുകളിേന്മൽ പറ്റ ന്ന വിട്ടിൽക്കൂട്ടംേപാെലയും
ആകുന്നു; സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ
പറന്നുേപാകുന്നു; അവ െചന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
ആരും അറിയുന്നില്ല. 18 അശ്ശ ർരാജാേവ,
നിെന്റ ഇടയന്മാർ ഉറങ്ങുന്നു; നിെന്റ
കുലീനന്മാർ വി്രശമിച്ച കിടക്കുന്നു; നിെന്റ
ജനം പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നു;
അവെര കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ആരുമില്ല.
19 നിെന്റ പരുക്കിന് ശമനമില്ല; നിെന്റ മുറിവ്
മാരകമാകുന്നു; നിെന്റ വർത്തമാനം േകൾക്കുന്ന
എല്ലാവരും നിെന്നക്കുറിച്ച് ൈകെകാട്ട ം;
കാരണം, നിെന്റ ഇടവിടാെതയുള്ള ദുഷ്ടത
അനുഭവിക്കാത്തവരായിആരുണ്ട?്
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