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ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ (നഗ്നസതയം) 

സവർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന് ഒരു പപരുഞെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാപ ാ? പ്രപഞ്ചത്തിഞെ സ്രഷ്ടാവിഞെ പപര് പുരാതന 
ബൈൈിൾ കഞെഴുത്തുപ്രതികളിൽ 6,823 തവണ കാണഞപ്പടുന്നു, എന്നിട്ടം അത് ഉപപയാഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര 
വിശുദ്ധ ാഞണന്ന് വിശ്വസിച്ച ്ബൈൈിൾ വിവർത്തകർ അത്  റച്ചുഞവച്ചു എന്നതാണ് അതിശ്യിപ്പിക്കുന്ന സതയം. 
എന്നാൽ സ്രഷ്ടാവിഞെ ഒപരഞയാരു യഥാർത്ഥ, വയക്തിപര ായ നാ വം നമ്മുഞെ രക്ഷക്കായി ഒരുക്കിയ തഞെ പുത്രഞെ 
നാ വം കഞെത്തി ഉപപയാഗിക്കുവാനം ബൈൈിൾ നിങ്ങഞള ഞവല്ലുവിളിക്കുന്നു!  

നിങ്ങളുഞെ ബൈൈിളിഞെ പപജുകളിൽ നിന്നുതഞന്ന പപരിഞനക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ വായിക്കുക. 

 

ബൈൈിളിൽ നിന്ന് 

“സവർഗ്ഗത്തിൽ കയറുകയം ഇറങ്ങിവരികയം ഞചയ്തവൻ ആർ? കാറ്റിഞന തഞെ മുഷ്ടിയിൽ പിെിച്ചെക്കിയവൻ ആർ? 
ഞവള്ളങ്ങഞള വസ്ത്രത്തിൽ ഞകട്ടിയവൻ ആർ? ഭൂ ിയഞെ അറുതികഞളഞയാഞക്കയം നിയ ിച്ചവൻ ആർ? അവഞെ 
പപഞരന്തു? അവഞെ  കഞെ പപർ എന്തു? നിനക്കറിയാപ ാ?” സദൃശ്വാകയങ്ങൾ 30:4 

ൊൻ യാഹ് ഞവ അതുതപന്ന എഞെ നാ ം; ൊൻ എഞെ  ഹതവം  ഞറ്റാരുത്തന്നും വിട്ട ഞകാടുക്കുകയില്ല, എഞെ സ്തുതി 
വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടഞകാടുക്കയില്ല. ഞയശ്ൊ 42:8 

“ബൈവത്തിന്നു പാടുവിൻ, തഞെ നാ ത്തിന്നു സ്തുതി പാടുവിൻ;  രുഭൂ ിയിൽകൂെി വാഹനപ റി വരുന്നവന്നു വഴി 
നിരത്തുവിൻ; യാഹ് എന്നാകുന്നു തഞെ നാ ം; തഞെ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിപ്പിൻ.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 68:4 

(“യാഹ്” എന്നത് “ഹപല്ലലൂയാഹ്” എന്ന വാക്കിഞെ അവസാന ഭാഗ ാണ്. ഹപല്ലലൂയാഹ് എന്ന പൈം ഏറ്റവം 
പുരാതന ായ സ്തുതി വാക്കുകളും അതിഞെ അർഥം “യാഹ് ഞവയ്ക്ക്  സ്തുതി” എന്നു ാണ് ".) 

“നിഞെ ബൈവ ായ യാഹ് ഞവയഞെ നാ ം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തഞെ നാ ം വൃഥാ എടുക്കുന്നവഞന യാഹ് ഞവ ശ്ിക്ഷിക്കാഞത 
വിടുകയില്ല.” പുറപ്പാടു് 20:7 (ഇത് മൂന്നാ ഞത്ത കൽപ്പന ആകുന്നു). 

“എഞെ നാ ഞത്തഞക്കാണ്ടു കള്ളസ്സതയം ഞചയ്തു നിഞെ ബൈവത്തിഞെ നാ ഞത്ത അശുദ്ധ ാക്കരുതു; ൊൻ യാഹ് ഞവ 
ആകുന്നു.” പലവയപുസ്തകം 19:12 

 

ബൈൈിൾ വിവർത്തകരിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും: 

ഞ ാഫാറ്റ് വിവർത്തനത്തിഞെ ആമുഖത്തിൽ (പപജ്.20-21), ഞജയിംസ് ഞ ാഫാറ്റ് ഈ കാരയം വയക്ത ാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ 
തിരുഞവഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നവഞര ഉപേശ്ിച്ചുള്ള തഞെ വിവർത്തനത്തിൽ യാഹ് ഞവ എന്ന നാ ം ഉപപയാഗിക്കുന്നതിന് 
തനിക്കു  ഒരു  െിയ ില്ല. 

ഗുഡ്്സപീഡ്്സ വിവർത്തനത്തിഞെ ആമുഖത്തിൽ നാം കാണുന്നു: "എബ്രായർ അവരുഞെ ബൈവഞത്ത വിളിച്ചത് യാഹ് ഞവ 
എന്നാണ്, ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ യാഹ്.”  ഈ വിവർത്തകർ യാഹ് ഞവ എന്ന പപരിന പകരം പവഞറ പപര് 
ഉപപയാഗിക്കുന്നതായി സമ്മതിക്ക്ന്നു. 

ൈി റിബവസ്ഡ്്സ സ്റ്റാൻപഡ്സർഡ്്സ പവർഷൻ പുറപ്പാെ് 3:15-ൽ പറയന്നു, "പലാർഡ്സ് (LORD)എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുപമ്പാൾ 
വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ YHWH എന്ന ബൈവിക നാ ഞത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇവിഞെ "ഹയാ ആകും" എന്ന  ക്രിയയ ായി 
ൈന്ധഞപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.” 

ൈി നൂ കാത്തലിക് ബൈൈിളിൽ (കാത്തലിക് ബൈൈിൾ പ്രസ്സ് ), പുറപ്പാെ് 3:14-ൽ, ഇപ്രകാരം പറയന്നു: “ ‘ൊൻ 
ആകുന്നവൻ ൊൻ ആകുന്നു’ എന്ന പൈങ്ങളിൽ നിന്നു ാണ് യാഹ് ഞവ എന്ന നാ ത്തിഞെ ഉത്ഭവം. ഇസ്രാപയലിഞെ 
ബൈവത്തിഞെ ശ്രിയായ, വയക്തിപര ായ പപര് ഇതുതഞന്ന ആകുന്നു… ഈ പപരിപനാടുള്ള ൈഹു ാനാർത്ഥം 
'അഞഡ്സാനായി ', 'എഞെ കർത്താവ് (ബ  പലാർഡ്സ് )' എന്ന പൈങ്ങൾ പകര ായി ഉപപയാഗിച്ചിരുന്നു. ഇപപ്പാഴുള്ള 
പതിപ്പുകളിൽ ‘കർത്താവ്’ എന്ന വാക്ക് ഈ പരമ്പരാഗത ഉപപയാഗഞത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിലവിഞല എബ്രായ 
ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പപരിഞെ ഞതറ്റായ പ്രപയാഗത്തിൽ നിന്നാണ് യപഹാവ എന്ന വാക്ക് ഉൊയത്. 
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ഗാർഡ്സൻ സിറ്റി പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇെർനാഷണൽ ബൈൈിൾ എൻബസപലാപീഡ്സിയ ഓഫ് ൈി 
കിംഗ് ഞജയിംസ് പതിപ്പിൽ,  “ഞജപഹാവ (യപഹാവ)”  എന്ന ശ്ീർഷകത്തിന് കീഴിൽ പറയന്ന കാരയം ഇവിഞെ ശ്രദ്ധയിൽ 
ഞപടുത്തുന്നു: “ഈ വാക്കിഞെ ശ്രിയായ ഉച്ചാരണം ‘യാഹ് ഞവ’ ആഞണന്ന് വിശ്വസിക്കഞപ്പടുന്നു.” 

ജൂവിഷ് എൻബസപലാപീഡ്സിയ  (വാലയം 7, പപജ്.88) ഈ ഞവളിഞപ്പടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനയെ്: “യപഹാവ എന്ന് 
വായിക്കുന്നത്  താരതപ യന  സ ീപകാല കണ്ടുപിടുത്ത ാണ്. യപഹാവ എന്ന പപര്  പത്താം ലിപയാ  ാർപ്പാപ്പയഞെ 
കണ്ടുപിടുത്തം ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞപാതുഞവ കരുതഞപ്പടുന്നത്, പീറ്റർ ഗലാറ്റിൻ (ഡ്സി ആർക്കാനിസ് കാത്തലിക് 
ഞവരിറ്റീസ് 1518, പഫാളിപയാ XLIII), ഫാജിയസ് ഡ്രൂസിയസ് ഈ ബഹബ്രിഡ്സ് രൂപത്തിഞെ ഉപപയാഗത്തിൽ പിന്തുെർന്നു.” 

എ നൂ സ്റ്റാൻപഡ്സർഡ്്സ ബൈൈിൾ ഡ്സിക്ഷ്ണറി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “ഞജപഹാവ (യപഹാവ) …ശ്രിയായ പപര് യാഹ് ഞവ ... ഹീബ്രു 
പവാക്കബലപസഷഞെ കർശ്ന ായ തത്തവങ്ങൾ അനസരിച്ച ്‘യപഹാവ അസാധയ ാണ്.” (യഥാർത്ഥ ഹീബ്രുവിപലാ 
ഗ്രീക്കിപലാ ‘ഞജ’ എന്ന അക്ഷര ില്ല) 

സ് ക്രിപ് ചർ റിസർച്ച ്അപസാസിപയഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഹാളി ഞനയിം ബൈൈിളിഞെ ആമുഖത്തിൽ എപ്രകാരം 
എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ ിക്ക വിവർത്തകരുഞെ ഇെയിലം ഞപാതുവായള്ള  ഞറ്റാരു ഞതറ്റ്, അതുന്നതനായ യാഹ് ഞവ എന്ന 
സവർഗ്ഗത്തിഞെ ഞവളിഞപ്പടുത്തിയ നാ വം തഞെ പുത്രൻ യാഹ്ശുവ  ിശ്ിഹായഞെ നാ വം ഉന്മൂലനം ഞചയ്തു 
എന്നുള്ളതാണ്. തഞന്നയ ല്ല, പുറപ്പാെ് 20:7, 23:13 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപപാഞല യാഹ് ഞവയഞെ 
കൽപ്പനകഞള വയക്ത ായി ലംഘിച്ചുഞകാെ്, അവരുഞെ  ധയത്തിൽ ഉൊയിരുന്ന ജനതകളുഞെ പ്രാപൈശ്ിക 
ബൈവങ്ങളുഞെ പപരുകളാൽ യാഹ് ഞവയഞെയം യാഹ്ശുവയഞെയം യഥാർത്ഥ പപരുകൾ  ാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു (സങ്കീർത്തനം 
96:5). 

“യാഹ് ഞവ, യാഹ്ശുവ എന്നീ ശ്രിയായ പപരുകൾ ജാതികളുഞെ പുറജാതീയ ബൈവങ്ങളുഞെ പപരു ായി  ാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതു 
അളവറ്റ പൈാഷം വരുത്തി. ഈ പപരുകൾ ഉപപയാഗിച്ചുഞകാെ് അറിയാഞതതഞന്ന  യാഹ് ഞവയഞെ ആരാധനഞയ 
വിഗ്രഹാരാധന ആക്കി  ാറ്റുകയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രാപയലിഞെ ശ്ക്തനായ ബൈവത്തിഞെ ൈയയള്ള 
സവഭാവവിപശ്ഷങ്ങൾ പുറജാതീയ ബൈവങ്ങൾക്ക് തുലയ ായി ആപക്ഷപിക്കഞപ്പടുകയം ഞചയ്തു (പഹാപശ്യ 2:8)”.  

ഈ ഉറവിെത്തിഞെ ഏഴാം പപജിൽ നാം വായിക്കുന്നു, “തഞെ നാ ത്തിന രെ് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾഞക്കാള്ളുന്നു: യാഹ്-
പഹാഷുവ (രക്ഷകൻ). അങ്ങഞന, യാഹ് ശുവ എന്ന സപങ്കാചം യപഹാവ-രക്ഷകൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയം,  ത്തായി 1:21-
ഞെ യക്തിഞയ ശ്രപദ്ധയ ായി പുറത്തു ഞകാണ്ടുവരികയം ഞചയ്യുന്നു.” 

 

ഞപാതു  പതതര ഉറവിെങ്ങളിൽ നിന്ന്: 

ഓക് സ് പഫാർഡ്്സ ബസപലാപീഡ്സിക് പകാൺപകാർഡ്സൻസിൽ നിന്ന് പപജ് 121-ൽ എപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: 
“പഹാപരൈിൽ ഞവച്ച ്പ ാശ്യ്ക്ക് ഞവളിഞപ്പടുത്തിയ പപര് യപഹാവ... അതിഞെ യഥാർത്ഥ ഉച്ചാരണം  യാഹ് ഞവ എന്നാണ്. 
16-ാം നൂറ്റാെിനമുമ്പ് ഈ പപര് യപഹാവ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല.” 

എൻബസപലാപീഡ്സിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക (ബ പക്രാപീഡ്സിയ, വാലയം. 10): “നപവാത്ഥാന-നവീകരണ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് പശ്ഷം 
ക്രിസ്തയൻ പണ്ഡിതന്മാർ YHWH എന്നതിന് യപഹാവ എന്ന പൈം ഉപപയാഗിച്ചിരുഞന്നങ്കിലം, 19-ഉം 20-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ 
ബൈൈിൾ പണ്ഡിതന്മാർ വീണ്ടും യാഹ് ഞവ എന്ന രൂപം ഉപപയാഗിക്കാൻ തുെങ്ങി. രൊം നൂറ്റാെിഞല 
അലക്സാണ്ട്രിയയിഞല ഞല െ് പപാഞലയള്ള ആൈയകാല ക്രിസ്തയൻ എഴുത്തുകാർ യാഹ് ഞവ എന്ന രൂപം ഉപപയാഗിച്ചിരുന്നു, 
അതിനാൽ ചതുരക്ഷര വയാകരണത്തിഞെ ഈ ഉച്ചാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലം നഷ്ടഞപ്പട്ടില്ല. Yhwh എന്നത് 
Yahweh എന്ന് ഉച്ചരിക്കണഞ ന്ന് ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനകളും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.”  

ഞവൈ്സ്റ്റർസ് നൂ പവൾഡ്്സ ഡ്സിക്ഷണറി – “യാഹ് ഞവ...പഴയ നിയ ത്തിഞല ഹീബ്രു നാ ത്തിഞെ ഒരു രൂപം. 
ഞെട്രാഗ്രാ റ്റൺ കാണുക.” 

ൈി നൂ അപ രിക്കൻ എൻബസപലാപീഡ്സിയ ‘യപഹാവ’ എന്ന വിഷയത്തിഞെ കീഴിൽ ഇങ്ങഞന കുറിച്ചിരിക്കുന്നു, 
“(ശ്രിയായ പപര് യാഹ് ഞവ) എന്ന നാ ം ഇസ്രാപയലിഞെ [ശ്ക്തനായവൻ] എന്നാകുന്നു, ഹീബ്രു ഭാഷയഞെ ഞതറ്റായ 
ഉച്ചാരണം ആയി YHWH ഇപപ്പാൾ പരഞക്ക കണക്കാക്കഞപ്പടുന്നു.” 
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ബൈൈിളിൽ നിന്ന് യാഹ് ഞവയഞെ നാ ഞത്ത കുറിക്കുന്ന കൂടുതൽ കാരയങ്ങൾ  

“ൊൻ നിങ്ങപളാടു കല്പിച്ച എല്ലാറ്റിലം സൂക്ഷ്മതപയാെിരിപ്പിൻ; അനയ ബൈവങ്ങളുഞെ നാ ം കീർത്തിക്കരുതു; അതു നിഞെ 
വായിൽനിന്നു പകൾക്കയം അരുതു.” പുറപ്പാടു് 23:13 

“നമ്മുഞെ സഹായം ആകാശ്ഞത്തയം ഭൂ ിഞയയം ഉൊക്കിയ യാഹ് ഞവയഞെ നാ ത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 
124:8 

“ആകാശ്ത്തിൽ തഞെ  ാളികമുറികഞള പണിയകയം ഭൂ ിയിൽ തഞെ ക ാനത്തിന്നു അെിസ്ഥാനം ഇടുകയം 
സമുദ്രത്തിഞല ഞവള്ളഞത്ത വിളിച്ചു ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയം ഞചയ്യുന്നു; യാഹ് ഞവ എന്നാകുന്നു തഞെ നാ ം.” ആപ ാസ് 
9:6 

“തഞെ നാ ം എപന്നക്കും ഇരിക്കും; തഞെ നാ ം സൂരയൻ ഉപള്ളെപത്താളം നിലനില്ക്കം;  നഷയർ തഞെ പപർ ഞചാല്ലി 
അപനയാനയം അനഗ്രഹിക്കും; സകലജാതികളും തഞന്ന ഭാഗയവാൻ എന്നു പറയം.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 72:17 

“കാർത്തികഞയയം  കയിരഞത്തയം സൃഷ്ടിക്കയം അന്ധത സ്സിഞന പ്രഭാത ാക്കി  ാറ്റുകയം പകലിഞന രാത്രിയാക്കി 
ഇരുട്ടകയം സമുദ്രത്തിഞല ഞവള്ളഞത്ത വിളിച്ചു ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയം ഞചയ്യുന്നവഞന അപനവഷിപ്പിൻ; യാഹ് ഞവ 
എന്നാകുന്നു തഞെ നാ ം.” ആപ ാസ് 5:8 

“അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ പറയന്നതു: യാഹ് ഞവക്കു പസ്താത്രം ഞചയ് വിൻ; തഞെ നാ ഞത്ത വിളിച്ചപപക്ഷിപ്പിൻ; ജാതികളുഞെ 
ഇെയിൽ തഞെ പ്രവൃത്തികഞള അറിയിപ്പിൻ; തഞെ നാ ം ഉന്നത ായിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിപ്പിൻ.” ഞയശ്ൊ 12:4 

“... യാഹ് ഞവയായ ൊൻ നിഞെ രക്ഷിതാവം യാപക്കാൈിഞെ വീരൻ നിഞെ വീഞെടുപ്പുകാരനം ആകുന്നു എന്നു 
സകലജഡ്സവം അറിയം.” ഞയശ്ൊ 49:26 

“അവൾ ഒരു  കഞന പ്രസവിക്കും; അവൻ തഞെ ജനഞത്ത അവരുഞെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിപ്പാനിരിക്കഞകാണ്ടു നീ 
അവന്നു യാഹ്ശുവ എന്നു പപർ ഇപെണം എന്നു പറഞ്ഞു.”  ത്തായി 1:21 

പയാഹന്നാൻ 5:43-ൽ യാഹ്ശുവ പറഞ്ഞു, “ൊൻ എഞെ പിതാവിഞെ നാ ത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു,” കുടുംൈനാ ം യാഹ് 
എന്നാണ്. യാഹ് ഞവ, യാഹ്ശുവ എന്നീ രെ് പപരുകളിലം "യാഹ് " എന്ന പപര് കാണഞപ്പടുന്നു. ഏലിയാവിഞനപപ്പാലള്ള 
നിരവധി ബൈൈിൾ പ്രവാചകന്മാരുഞെ പപരുകളിൽ "യാഹ് " എന്ന പപര് ഉൾഞകാള്ളുന്നു (കൂടുതൽ ശ്രിയായി, " യാഹ് 
എഞെ ശ്ക്തൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഏലി യാഹ് "); ഞയശ്ൊവ്, , ഓൈൈയാവ്, ഞസഫനിയാ, സക്കറിയ എന്നിവരുഞെ 
പപരിഞെ അവസാനം "യാഹ് " എന്ന ശ്ബ്ദത്തിലാകുന്നു. 

“അതുഞകാണ്ടു ബൈവവം അവഞന ഏറ്റവം ഉയർത്തി സകലനാ ത്തിന്നും പ ലായ നാ ം നല്കി; അങ്ങഞന യാഹ്ശുവയഞെ 
നാ ത്തിങ്കൽ സവർപല്ലാകരുഞെയം ഭൂപലാകരുഞെയം അപധാപലാകരുഞെയം മുഴങ്കാൽ ഒഞക്കയം  െങ്ങുകയം എല്ലാ നാവം 
“യാഹ്ശുവ  ിശ്ിഹാ യജ ാനൻ” എന്നു പിതാവായ ബൈവത്തിഞെ  ഹതവത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയം ഞചപെെിവരും. 
ഫിലിപ്പിയർ 2:9-11 

“ ഞറ്റാരുത്തനിലം രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കഞപ്പടുവാൻ ആകാശ്ത്തിൻ കീഴിൽ  നഷയരുഞെ ഇെയിൽ നല്കഞപ്പട്ട പവഞറാരു 
നാ വം ഇല്ല.” പ്രവൃത്തികൾ 4:12 

“യാഹ്ശുവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും തഞെ നാ ം മൂലം പാപപ ാചനം ലഭിക്കും എന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരും 
സാക്ഷയം പറയന്നു.” പ്രവൃത്തികൾ 10:43 

“യാഹ് ഞവയഞെ കല്പനപയാ, തഞെ പുത്രനായ യാഹ്ശുവ  ിശ്ിഹായഞെ നാ ത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കയം പിതാവ് നമുക്കു 
കല്പന തന്നതുപപാഞല അപനയാനയം പേഹിക്കയം പവണം എന്നുള്ളതു തപന്ന.” 1 പയാഹന്നാൻ 3:23 

“തഞെ നാ ത്തിഞെ  ഹതവം കീർത്തിപ്പിൻ; തഞെ സ്തുതി  ഹതവീകരിപ്പിൻ.” സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 66:2 
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