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నహ ము
గంథకర
గంథకర తన పేరును నహ ముగా పేరొక్నాన్డు (హీబూలో ఈ

పేరుకు అరధ్ం “ఓదారేచ్వాడు, ఆదరించే వాడు”). ఇతడు ఎలోక్షు
ఊరివాడు (1:1). పవకగా దేవుడు ఇతనిన్ అషురు పజల,
ముఖయ్ంగావారిరాజధానినీనెవేపశాచ్తాత్ పంకోసంపంపాడు.యోనా
సందేశం విని వారు పశాచ్తాత్ పపడినది దీనికి 150 సంవతస్రాలకు
ముందు,కాబటిట్ ఆ పజలు మరలా గతంలోని తమవిగహపూజలకు
తిరిగిపోయారని అరధ్మవుతునన్ది.
రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 663 - 612
నహ ము గంథ రచన కాలానిన్ తేలికగానే నిరణ్యించవచుచ్.

తేబేను నగర విధవ్ంసం, నీనెవె పతనం అనే రెండు పధాన చారితిక
అంశాలమధయ్ కాలంలోపుసత్క రచన జరిగింది.
సీవ్కర
ఉతత్ర ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ ఓడించి చెరపటిట్ తీసుకుపోయిన

అషురు వారికి దేవుడు ఈ గంథంలోకి సందేశం పంపిసుత్ నాన్డు.
అంతేగాక తమకూ అదే గది పడుతుందేమోనని భయపడుతునన్
ద ణయూదాసామాజాయ్నికి కూడా ఇందులో సందేశం ఉంది.
పయోజనం
దేవుని తీరుప్ నాయ్య నది, అది తపప్కుండా వసుత్ ంది. కొంత

కాలం పాటు కనికరం చూపాలని ఆయన నిరణ్యించుకునన్టట్యితే,
ఆయన ఆవిధంగా ఆగడం ఆయన అంతిమనాయ్య తీరుప్కు అడుడ్
రాదు. దేవుడు 150 సంవతస్రాలకు ముందే వారి వదద్కు యోనా
పవకను పంపించాడు. వారు తమ దురామ్రాగ్ లోల్ కొనసాగితే ఏమి
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జరుగుతుందో హెచచ్రించాడు. ఆ కాలంలో పజలు పశాచ్తాత్ ప
పడాడ్ రు. కాని పసుత్ తం అంతకు ముందుకనాన్ అధావ్నన్ న సిధ్తిలో
ఉనాన్రు. అషుహ్ రు వారు తాము ఓడించిన రాజాయ్ల పటల్ అతయ్ంత
కౄరంగా పవరించేవారు. ఇపుప్డు నహ ము యూదా పజలతో
భయపడవదద్ని చెబుతునాన్డు. ఎందుకంటే దేవుడు తన తీరుప్ను
పకటించాడు. అషుహ్ రు వారికి తగిన శికష్ వారిమీదకి వసుత్ ంది.
ముఖాయ్ంశం
ఓదారుప్

విభాగాలు
1. దేవుని తేజసుస్— 1:1-14
2. దేవుని తీరుప్, నీనెవె— 1:15-3:19

1 ఇది నీనెవె పటట్ణం గురించిన దేవుని వాకుక్. ఎలోక్షు నివాసి
నహ ముకు కలిగిన దరశ్నానిన్ వివరించే గంథం.

నీనెవె పటట్ణం మీద దేవుని కోపం
2 యెహోవా రోషం గలవాడు. ఆయన పతీకారం చేసాత్ డు.

ఆయన తీవ న కోపంతో ఉనాన్డు. యెహోవా తన శతువుల
పతీకారం చేసాత్ డు. ఆయనకు విరోధంగా పవరించే వారి మీద కోపం
తెచుచ్కుంటాడు. 3యెహోవా తొందరగా కోపం తెచుచ్కోడు. ఆయన
సరవ్ శకిశాలి. దోషులను ఆయన నిరోద్ షులుగా చూడడు. యెహోవా
తుఫానులో నుండి, సుడిగాలిలో నుండి వసాత్ డు. మేఘాలు ఆయన
కాలి కింద మనున్ లాగా ఉనాన్యి. 4ఉపొప్ంగే సముదానిన్ ఆయన
గదిద్ంచి ఆణిగిపోయేలా చేసాత్ డు. నదులనీన్ ఎండిపోయేలా చేసాత్ డు.
బాషాను, కరెమ్లు వాడిపోతాయి. లెబానోను పువువ్లు వాడిపోతాయి.

5 ఆయనపటల్ కలిగిన భయం వలల్ పరవ్తాలు కదిలిపోతాయి.
కొండలు కనిపించకుండా కరిగి పోతాయి. ఆయన ఎదుట నిలువలేక
భూమి వణికిపోతుంది. భూమి, దాని నివసించేవారంతా ఆయన
అంటేభయపడతారు. 6ఆయనతీవ నకోపానిన్తటుట్ కోగలిగేవాడు
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ఎవడు? ఆయనఉగతఎదుట ఎవవ్రూ నిలబడలేరు. ఆయనకోపం
అగిన్ పవాహంలాగా పారుతుంది. ఆయన కొండలను బదద్లయేయ్లా
చేసాత్ డు. 7 యెహోవా ఉతత్ముడు, బాధ కలిగినపుప్డు ఆయన
ఆశయం కలిగిసాత్ డు. తన నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్ ఆయనకు
తెలుసు. 8పొంగిపొరుల్ తునన్ నీళళ్లాగాఆయనఆనగరానిన్నాశనం
చేసాత్ డు. తన శతువులు చీకటిలోకి పారిపోయే వరకూ ఆయన
తరుముతాడు. 9యెహోవాను గూరిచ్మీరు పనున్తునన్ కుటలేమిటి?
రెండవసారి ఆపద కలగకుండా ఆయన దానిన్ పూరిగా నివారిసాత్ డు.
10 శతువులు దా రసం తాగి మతెత్కిక్ ముళళ్కంపలాల్ గా చికుక్బడి
పోయిఎండిపోయిన చెతత్లాగా కాలిపోతారు.

11 నీనెవే పటట్ణమా, నీలో నుండి ఒకడు బయలుదేరాడు. వాడు
యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్ న సంగతులు బోధిసాత్ డు.
12 యెహోవా చెబుతునన్దేమిటంటే, వాళ ళ్ బలపభావాలు కలిగిన
విసాత్ ర న జన నపప్టికీ కోత కాలంలో పంట కోత జరిగినపుప్డు
అంతా నాశన పోతారు. యూదా, నేను నినున్ బాధ పెటిట్నటుట్ ఇక
ఎనన్డూ బాధపెటట్ను. 13వాళ ళ్ మీ మోపిన కాడిని విరిచివేసాత్ ను.
వారి బంధకాలను తెంచివేసాత్ ను.

14 నీనెవే పటట్ణమా, నీ గురించి యెహోవా ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే,
నీ పేరు పెటుట్ కొనేవాళ ళ్ ఇక పుటట్రు. నీ ఆలయాలోల్ చెకిక్న
విగహాలను, పోతవిగహాలను ఒకక్టి కూడా లేకుండా అనిన్టినీ
నాశనం చేసాత్ ను. నువువ్ నీచుడవు గనక నీకు సమాధి సిదధ్ం
చేసుత్ నాన్ను. 15 శాంతి సందేశం పకటిసూత్ , సమాధాన శుభ
సమాచారం బోధించే వారి పాదాలు పరవ్తాల మీద కనిపిసుత్ నాన్యి.
యూదా పజలారా, మీ ఉతస్వాలు జరుపుకోండి. మీమొకుక్బళ ళ్
చెలిల్ంచండి. ఇపప్టి నుండి దురామ్రుగ్ డు దండెతిత్ మీ మధయ్కు రాడు.
వాడు సమూలంగానాశనం అయాయ్డు.

2
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నీనెవే పటట్ణపుముటట్డి,నాశనం
1 నీనెవే పటట్ణమా, నాశనకారుడు నీ మీదికి వసుత్ నాన్డు. నీ

కోటలకు, దారుల వెంబడి కాపలా ఉంచుకో. నడుం బిగించుకుని
తీవంగా ఎదిరించు. 2 దోపిడీ దారులు యాకోబు సంతతి వారిని
దోచుకునాన్వాళళ్దాకష్తోటలనునరికివేసినాఇశాయేలీయుల భవం
వలే యెహోవా యాకోబు సంతతి వారికి పూరవ్ భవం తిరిగి
కలిప్సాత్ డు.

3ఆయన శూరులడాళల్ ఎరగాఉనాన్యి. పరాకమశాలురు ఎరని
వసాలు ధరించుకుని ఉనాన్రు, వూయ్హాలు పనేన్ రోజున ఆయన
నయ్ం, రథాలు మెరుగు పెటిట్న ఉకుక్లాగా మెరిసిపోతునాన్యి.
సరళవృకష్ం కలపతో చేసిన ఈటెలను వీరులు అటూ ఇటూ
ఊపుతునాన్రు. 4 వీధులోల్ రథాలు అతి వేగంగా పరుగులు
పెడుతునాన్యి. రాజ వీధులోల్ రథాలు ఒక దాని ఒకటి పడేంత
వేగంగా పరుగెతుత్ తునాన్యి, అవి దివిటీలాల్ గా కనిపిసుత్ నాన్యి.
మెరుపులాల్ గా వేగంగా వెళత్ నాన్యి.

5మిమమ్లిన్ ముకక్లుచెకక్లు చేసే వాడు తన పరాకమశాలురను
పిలిపిసుత్ నాన్డు. వాళ ళ్ రహదారులోల్ పరుగులు పెడుతూ
తొటుపడతారు. పాకారం దగగ్రికి పరుగెతిత్ వచిచ్దాడిచేసేవారిభదత
కోసం ఏరాప్టుల్ చేసాత్ రు. 6 నదులకు ఎదురుగా ఉనన్ దావ్రాలను
తెరుసుత్ నాన్రు. రాజ నగరు కూలిపోతునన్ది. 7రాణిని నగన్ంగా చేసి
ఈడుచ్కుపోతునాన్రు. ఆమెదాసీలు గువవ్లాల్ గామూలుగుతునాన్రు.
రొముమ్ కొటుట్ కుంటునాన్రు.

8నీనెవె పటట్ణం నిరామ్ణ నపప్టి నుండి నీటికొలనులాగా ఉంది.
ఆపటట్ణ పజలుపారిపోతునాన్రు. ఆగండి,ఆగండిఅనిపిలుసుత్ నాన్
వెనకిక్ తిరిగి చూసేవాడు ఒకక్డు కూడా లేడు.

9 అది లెకక్లేననిన్ వివిధ విచిత ఆభరణాలతో నిండి ఉంది.
వెండి కొలల్గొటట్ండి, బంగారం కొలల్గొటట్ండి. 10 అది ఏమీ లేకుండా
ఖాళీగా, పాడుబడిపోతుంది. పజల గుండెలు నీ పోతునాన్యి.
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వాళళ్ మోకాళల్ వణకుతునాన్యి, అందరిలో వేదన ఉంది. అందరి
ముఖాలు తెలల్బోతునాన్యి.

11 సింహాల గుహ ఏమయింది? సింహపు పిలల్ల మేత మేసే సథ్లం
ఏమయింది? ఎవరి భయం లేకుండా సింహం, ఆడ సింహం, సింహం
పిలల్లు తిరిగిన సథ్లం ఏమయింది? 12 తన పిలల్లకు కావలసినంత
తిండి సమకూరుసూత్ , ఆడ సింహాలకు కావలసినంత ఎర కడుపారా
నింపుతూ, తన గుహలను, నివాసాలను వేటాడి తెచిచ్న మాంసంతో
నింపిన సింహం ఏ యింది?

13 సేనల పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు, నేను నీకు విరోధిని.
నీ రథాలను వాటి పొగ కి ఎగబాకేలా కాలిచ్వేసాత్ ను. సింహం
పిలల్లు నీ కతిత్ వేటుకు గురౌతాయి. నీకు ఏమీ దొరకకుండా నీకు
చెందినదంతా భూమిలో నుండి తీసివేసాత్ ను. నీ వారాహరుల సవ్రం
ఇక వినబడకుండా చేసాత్ ను.

3
నీనెవేకి బాధ

1నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు బాధ తపప్దు. అది నిరంతరం
అబదాధ్ లతో దొంగిలించి తెచిచ్న వసుత్ వులతో నిండి ఉంది. దాని
చేతులోల్ హత న వారు దానిలో ఉనాన్రు. 2 రథసారధి చేసే
కొరడా శబద్ం, రథ చకాల ధవ్ని, గురాల అడుగుల శబద్ం, వేగంగా
పరిగెతేత్ రథాల శబద్ం వినబడుతునాన్యి. 3 రౌతులు వేగంగా
పరుగెతుత్ తునాన్రు, కతుత్ లు, ఈటెలు తళతళ మెరుసుత్ నాన్యి.
శవాలు కుపప్లుగా పడి ఉనాన్యి. కూలిన శవాలకు లెకేక్ లేదు,
శవాలు కాళళ్కు తగిలి దాడి చేసేవారు తొటుపడుతునాన్రు.

4 ఇందుకు కారణం, అది మంత విదయ్లో ఆరితేరిన అంద న
వేశయ్ జరిగించిన కామ కీడలే. ఆమె తన జారతవ్ంతో జాతులను
అమేమ్సింది. తన ఇందజాలంతో మనుషులను వశపరచుకుంది.
5 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “నేను నీకు విరోధిని. నీ
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బటట్లు నీ ముఖం కి ఎతిత్ పజలకు నీ మరామ్ంగాలను చూపిసాత్ ను.
రాజాయ్లకు నీ అవమానానిన్ బటట్బయలు చేసాత్ ను. 6 నీ ముఖం
పెంట విసిరి చూసేవారు నినున్ ఏవగించుకునేలాచేసాత్ ను. 7అపుప్డు
నినున్ చూసేవారంతా నీ దగగ్ర నుండి పారిపోతారు. ‘నీనెవె
పా పోయింది. దానికోసం ఎవరు విలపిసాత్ రు? నినున్ ఓదారేచ్వాళ ళ్
ఎకక్డ దొరుకుతారు’ అంటారు.”

8 చుటూట్ నీటితో సముదానేన్ తనకు కావలిగా, సరిహదుద్ గా
చేసుకుని, లు నది దగగ్ర ఉనన్ తేబేసు* పటట్ణం కంటే నువువ్
గొపప్దానివా? 9 ఇతియోపియా, ఈజిపుట్ దేశాలు దానికి అండ.
పూతు, లిబియా దాని మిత ప లు. 10 అయినపప్టికీ దాని
నివాసులు బందీలయాయ్రు. పురవీధులోల్ శతువులు దానిలోని
చినన్పిలల్లను బండలకు కొటిట్ చంపారు. పముఖుల మీద చీటుల్
వేశారు, దాని పధానులనందరినీ సంకెళల్తో బంధించారు. 11 నీకు
కూడా మతుత్ ఎకుక్తుంది. నువువ్ దాకుక్ంటావు. నీ మీదికి శతువు
రావడం చూసి ఆశయం కోసం వెదకుతావు.

12అయితేనీకోటలనీన్అకాలంలోపండినకాయలునన్అంజూరపు
చెటల్లాగా ఉనాన్యి. ఎవ నా ఒకడు వాటిని ఊపితే చాలు,
పండుల్ తిందామని వచిచ్నవాడి నోటోల్ పడతాయి. 13 నీ నివాసులు
సీల వంటి వారు. నీ దేశపు దావ్రాలు శతువులకు తెరిచి
ఉనాన్యి. దావ్రాల అడడ్కరలు కాలిపోయాయి. 14వారుముటట్డించే
సమయానికి నీళల్ చేదుకో. నీ కోటలను దిటట్పరచుకో. బంకమటిట్లోకి
దిగి ఇటుకల కోసం బురద తొకుక్. కొలిమి సిదధ్ం చేసుకో.
15అకక్డే నినున్ అగిన్ కాలిచ్వేసుత్ ంది. కతిత్వాత పడి నువువ్ నాశనం
అవుతావు. గొంగళిపురుగు తినివేసే విధంగా అది నినున్ నాశనం
చేసుత్ ంది. గొంగళిపురుగులంత విసాత్ రంగా, మిడతలంత విసాత్ రంగా
నీ సంఖయ్ను పెంచుకో.

* 3:8 3:8 తేబేసు నో అమోస్ అనేదిహీబూభాషలో (ఈజిపుట్ రాజధాని)
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16 నీ వరకుల సంఖయ్ లెకక్కు ఆకాశ నకష్తాలకంటే ఎకుక్వగా
ఉనన్పప్టికీ వాళ ళ్ మిడతలాల్ గా వచిచ్ దోచుకుని ఎగిరిపోతారు.
17 నీ వీరులు లెకక్కు మిడతలంత విసాత్ రంగా ఉనాన్రు. నీ
సేనానులు చలికాలంలో కంచెలోల్ దిగిన మిడతలాల్ గా ఉనాన్రు. ఎండ
కాసినపుప్డు అవనీన్ ఎగిరిపోతాయి. అవి ఎకక్డికి వెళిల్ వాలతాయో
ఎవరికీ తెలియదు.

18 అషూష్ రు రాజా, నీ సంరకష్కులు నిదపోయారు. నీ పధానులు
విశాంతిలో ఉనాన్రు. నీ పజలు పరవ్తాలోల్ కి చెదరిపోయారు. వారిని
తిరిగి సమకూరేచ్వాడు ఒకక్డు కూడా లేదు. 19 నీకు తగిలిన
దెబబ్ తీవ నది. నీ గాయానిన్ ఎవవ్రూ బాగు చెయయ్లేరు. నినున్
గూరిచ్నవారవినన్వాళళ్ంతానీకుజరిగినదానికిసంతోషంతోచపప్టుల్
కొడతారు. ఎందుకంటే పజలంతా నీచేత ఎడతెగకుండా హింసల
పాలయాయ్రు.
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