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ேயானா
ேதவன் அைழக்க றார், ேயானா

ஓடுகறான்
௧ கர்த்தர் அமித்தாயன் மகனான

ேயானாேவாடுேபசனார். கர்த்தர்,௨ “நனிேவ
ஒரு ெபரிய நகரம். நான் அங்ேக மக்கள்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றஅேநக தீைமைகளப்
பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். எனேவ
அந்நகரத்த ற்குப் ேபாய் அம்மக்களிடம்
அத்தீைமகைள நறுத்தும்படிச் ெசால்”
என்றார்.
௩ ேயானா ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய

வரும்பவல்ைல. எனேவ ேயானா
கர்த்தரிடமிருந்து வலக ஓடிவ ட
முயற்ச த்தான். ேயாப்பா பட்டணத்தற்குப்
ேபானான். ேயானா அங்ேக தர்ஷீசுக்குப்
ேபாகும் படகு ஒன்ைறக் கண்டான். ேயானா
பயணத்துக்காக பணம் ெகாடுத்து படகல்
ஏறனான். ேயானா அம்மக்கேளாடு
தர்ஷீசுக்குப் பயணம்ெசய்து கர்த்தைரவ ட்டு
வலக ஓடிப்ேபாகவரும்பனான்.
ெபரும்புயல்
௪ ஆனால் கர்த்தர் கடலில் ஒரு ெபரும்

புயைல உருவாக்கனார். காற்றானது
கடைலக் ெகாந்தளிக்கச் ெசய்தது. புயல்
மிகவும்பலமாகவீச,படகுஇரண்டுபகுதயாக



ேயானா ௧:௫ ii ேயானா ௧:௮

உைடந்துவடும் ேபாலத் ேதான்றயது.
௫ பணியாட்கள் படைக மூழ்குவதலிருந்து
காப்பாற்ற அதன் கனத்ைதக் குைறக்க
வரும்பனார்கள். எனேவ அவர்கள்
கடலுக்குள் சரக்குகைளத் தூக்க எற ந்தனர்.
படேகாட்டிகள் மிகவும் பயந்தார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் தனது ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள்.
ேயானா படகன் கீழ்த்தளத்த ற்குச் ெசன்று

படுத்துதூங்கக்ெகாண்டிருந்தான். ௬படகன்
தைலவன் ேயானாவ டம், “எழுந்தரு! ஏன்
தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாய்? உனது
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய். ஒரு ேவைள உனது
ேதவன் உன் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு நம்ைமக்
காப்பாற்றலாம்!” என்றான்.

புயல்வரக் காரணம்என்ன?
௭ப றகுஅவர்கள்ஒருவேராடுஒருவர், “நாம்

சீட்டுக் குலுக்க ப்ேபாட்டு இத்துன்பம் வரக்
காரணம் என்னெவன்று பார்ப்ேபாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள்.

ேயானாவால் இந்தத் துன்பம் வந்தது
என்பைத அது காட்டியது. ௮ ப றகு அவர்கள்
ேயானவ டம், “உனது குற்றத்தால்தான்
எங்களுக்கு இந்த பயங்கரமான துன்பம்
ஏற்பட்டிருக்க றது. எனேவ நீ என்ன
ெசய்தருக்க றாய் என்று எங்களிடம் ெசால்.
உனது ெதாழில் என்ன? நீ எங்கருந்து
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வருகறாய்? உனது நாடு எது? உனது மக்கள்
யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௯ ேயானா அவர்களிடம், “நான் ஒரு

எப ேரயன் (யூதன்). நான் பரேலகத்தன்
ேதவனாகய கர்த்தைர ஆராத க்க ேறன்.
அவேர கடைலயும் நலத்ைதயும் பைடத்த
ேதவன்” என்றான்.
௧௦ ேயானா, தான் கர்த்தரிடமிருந்து ஓடி

வந்ததாகச் ெசான்னான். அவர்கள் அதைன
அறந்ததும் மிகவும் பயந்தார்கள். அவர்கள்
ேயானாவ டம் “உனது ேதவனுக்கு எத ராக
எந்த பயங்கரமான ெசயைலச் ெசய்தாய்?”
என்றுேகட்டார்கள்.
௧௧ காற்றும், கடல் அைலகளும்

ேமலும் ேமலும் பலமைடந்தன. எனேவ
அவர்கள் ேயானாவ டம், “நாங்கள்
எங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
என்ன ெசய்யேவண்டும்? நாங்கள்
கடைல அைமத ப்படுத்த உனக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௨ ேயானா அவர்களிடம், “நான் குற்றம்

ெசய்துவ ட்ேடன் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
என்னால்தான் இந்தப் புயல் வந்துள்ளது
என்று எனக்குத் ெதரியும். எனேவ என்ைனக்
கடலுக்குள் எறயுங்கள். கடல் அைமத
அைடயும்” என்றான்.
௧௩ ஆனால் அவர்கள் ேயானாைவக்

கடலுக்குள் எறய வரும்பவல்ைல.
அவர்கள் கப்பைல மறுபடியும் கைரக்குக்
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ெகாண்டுப்ேபாக முயற்ச ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் முடியவல்ைல.
காற்றும், கடல் அைலகளும் ேமலும் ேமலும்
பலமைடந்தன.

ேயானாவன்தண்டைன
௧௪ எனேவ அவர்கள் கர்த்தரிடம்,

“கர்த்தாேவ, நாங்கள் இவைன அவன்
ெசய்த தவறுக்காக கடலில் தூக்க
எற க ேறாம். எனேவ, ஒரு அப்பாவ
மனிதைனக் ெகான்ேறாம் என்று எங்கைளக்
குற்றப்படுத்தாதரும். நாங்கள் அவைனக்
ெகான்றதற்காக எங்கைள மரிக்கச்
ெசய்யாதரும். நீர்தான் கர்த்தர், நீர் என்ன
ெசய்ய வரும்புக றீேரா அைதச் ெசய்வீர்
என்பைத நாங்கள் அறக ேறாம். ஆனால்
தயவு ெசய்து எங்களிடம் இரக்கமாய் இரும்”
என்றுஅழுதார்கள்.
௧௫ அவர்கள் ேயானாைவக் கடலுக்குள்

வீசனார்கள். புயல் நன்று கடல்
அைமதயானது. ௧௬ இதைனப் பார்த்த
அவர்கள் பயப்படத் ெதாடங்க கர்த்தரிடம்
மரியாைத ெசலுத்தத் ெதாடங்கனார்கள்.
அவர்கள் பலி ெகாடுத்து கர்த்தருக்குச்
ச றப்பானவாக்குறுதகைளச்ெசய்தார்கள்.
௧௭ ேயானா கடலுக்குள் வழுந்தவுடன்,

கர்த்தர் ஒரு ெபரிய மீைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
ேயானாைவ வழுங்கும்படிச் ெசய்தார்.
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ேயானா அந்த மீனின் வயற்றுக்குள் மூன்று
பகல்களும்,மூன்றுஇரவுகளும்இருந்தான்.

௨
௧ ேயானா மீனின் வயற்றுக்குள்

இருந்தேபாது, அவன் தனது ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்தான். ேயானா,

௨ “நான் மிக ேமாசமான துன்பத்தல்
இருந்ேதன்.

நான் உதவக்காகக் கர்த்தைர
ேவண்டிேனன்.

அவர் எனக்குப் பதல்ெகாடுத்தார்.
நான்பாதாளத்தன்ஆழத்தல்இருந்ேதன்.

கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் கதற ேனன்.
நீர் எனதுகுரைலக் ேகட்டீர்.

௩ “நீர் என்ைனக்கடலுக்குள்எற ந்தீர்.
உமது வல்லைமயுைடய அைலகள்
என்ேமல்வீசன.

நான் கடலுக்குள் ேமலும் ேமலும்
ஆழத்த ற்குள்ெசன்ேறன்.

என்ைனச்சுற்றலும்தண்ணீர்இருந்தது,
௪ ப றகு நான் நைனத்ேதன், ‘இப்ேபாது

நான் உம் பார்ைவயலிருந்து
வ ரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ேளன்.’

ஆனால், நான் ெதாடர்ந்து உதவக்காக
உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைதேய
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
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௫ “கடல்தண்ணீர்என்ைனமூடியது.
தண்ணீரானதுஎனதுவாையநைறத்தது.
என்னால்சுவாச க்கமுடியவல்ைல.

நான் கடலுக்குள் ேமலும் ேமலும் ஆழமாகச்
ெசன்ேறன்.

கடற்பாச என் தைலையச்
சுற்ற க்ெகாண்டது.

௬ நான் மைலகள் துவங்குகற கடலின்
ஆழத்தற்குச்ெசன்ேறன்.

நான் இந்தச் சைறக்குள் என்ெறன்றும்
இருப்ேபேனா என்றுநைனத்ேதன்.

ஆனால் எனது கல்லைறயலிருந்து என்ைன
என்ேதவனாகயகர்த்தர் மீட்டார்.

ேதவேன, நீர் எனக்கு மீண்டும்
உய ர்ெகாடுத்தீர்.

௭ “எனது ஆத்துமா எல்லா நம்ப க்ைகையயும்
இழந்தது.

ஆனால், ப றகு நான் கர்த்தைர
நைனத்ேதன்.

கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்ேதன்,
நீர்உமதுபரிசுத்தமானஆலயத்தலிருந்து
எனதுெஜபத்ைதக் ேகட்டீர்.

௮ “ச லர் பயனற்ற வக்க ரகங்கைள
ெதாழுகன்றார்கள்.

ஆனால், அந்தச் சைலகள் அவர்களுக்கு
உதவுவதல்ைல.
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௯ கர்த்தர் ஒருவரிடமிருந்ேத இரட்ச ப்பு
வருகறது.

கர்த்தாேவ, நான் உமக்குப் பலிகைள
ெகாடுப்ேபன்.

நான் உம்ைமத் துத த்து, உமக்கு நன்ற
ெசால்ேவன். நான் உம்மிடம் ச றப்பு
வாக்குறுதகைளச்ெசய்ேவன்,

நான் வாக்குறுத ப்படி ெசய்ேவன்”
என்றான்.

௧௦ ப றகு கர்த்தர் மீேனாடு ேபசனார். மீன்
ேயானாைவ தன் வயற்றலிருந்து உலர்ந்த
நலத்தல்கக்கவ ட்டது.

௩
ேதவன் அைழக்க றார், ேயானா

கீழ்ப்படிக றான்
௧ ப றகு கர்த்தர் ேயானாவ டம் மறுபடியும்

ேபசனார். கர்த்தர், ௨ “அந்த ெபரிய
நனிேவ நகரத்த ற்குப் ேபா, நான் உனக்குச்
ெசான்னவற்ைறப் ப ரசங்கம்ெசய்” என்றார்.
௩ எனேவ ேயானா கர்த்தருக்குக்

கீழ்ப்படிந்தான், அவன் நனிேவ நகரத்த ற்குப்
ேபானான். நனிேவ ஒரு மிகப்ெபரிய நகரம்.
ஒருவன் இந்நகரத்ைதக் கடந்துேபாக மூன்று
நாட்கள்நடக்க ேவண்டும்.
௪ ேயானா நனிேவ நகரத்தன் நடு

இடத்த ற்குச் ெசன்று ப ரசங்கம் ெசய்ய
ஆரம்ப த்தான். ேயானா, “40 நாட்களுக்குப்
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ப றகு நனிேவ நகரம் அழிக்கப்படும்!”
என்றார்.
௫ நனிேவயன் மக்கள் ேதவனிடமிருந்து

வந்த ெசய்தைய நம்பனார்கள். மக்கள்
சாப்ப டாமல் உபவாசம் இருந்து அவர்களின்
பாவங்கைள நைனத்து மனந்தரும்ப முடிவு
ெசய்தார்கள். மக்கள் ச றப்பான ஆைடைய
அணிந்து தங்கள் மன வருத்தத்ைதக்
காட்டினார்கள். அந்நகரிலுள்ள மக்கள்
அைனவரும் இதைனச் ெசய்தார்கள். மிக
முக்கயமான மக்களும், முக்கயமற்ற
மக்களும்இதைனச்ெசய்தார்கள்.
௬ நனிேவயன் அரசன் இவற்ைறக்

ேகள்வப்பட்டான், அரசனும் தான் ெசய்த
தீங்குகளுக்காக வருத்தப்பட்டான், எனேவ
அரசன் தனது சம்மாசனத்ைத வ ட்டு
இறங்கனான். அரசன் தனது அரசனுக்குரிய
ஆைடையக் கழற்ற ப் ேபாட்டுவ ட்டு
துக்கத்ைதக் காட்டுவதற்குரிய ச றப்பு
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டான். ப றகு
அரசன் சாம்பல்ேமல்உட்கார்ந்தான், ௭அரசன்
ஒரு ச றப்புச்ெசய்தைய எழுத நகரம்
முழுவதற்கும்அனுப்பனான்.

அரசனிடமிருந்தும் அவனது முக்கய
மந்த ரிகளிடமிருந்தும்வரும்கட்டைள:

ெகாஞ்ச காலத்த ற்கு எம்மனிதனும்
மிருகமும் உண்ணக் கூடாது. மாடுகளும்
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ஆடுகளும் கூட வயலுக்குப் ேபாகக்கூடாது.
நனிேவயல் வாழ்க ற எதுவும் உணவு
உண்ணேவா தண்ணீர் குடிக்கேவா
கூடாது. ௮ஆனால் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
மிருகமும் துக்கத்ைதக் காட்டும் ச றப்பு
ஆைடயால் தன்ைன மூடிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். மக்கள் ேதவனிடம் உரக்கக்
கதறேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் தனது
வாழ்ைவ மாற்ற த் தீங்கு ெசய்வைத
நறுத்த ேவண்டும். ௯ ப றகு ேதவன்
மனம் மாற தாம் த ட்டமிட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்யாமல் வ டலாம். ேதவன் ஒருேவைள
தன்ைன மாற்ற க்ெகாண்டு நம் மீது
ேகாபமில்லாமல் இருக்கலாம். அப்ேபாது
நாம் தண்டிக்கப்படாமல்இருக்கலாம்.

௧௦ ேதவன் மக்கள் ெசய்தவற்ைறப்
பார்த்தார். மக்கள் தீைமகள் ெசய்வைத
நறுத்தயைதப் பார்த்தார். எனேவ
ேதவன் மாற த் தனது த ட்டத்ைதச்
ெசயல்படுத்தவல்ைல. ேதவன் மக்கைளத்
தண்டிக்கவல்ைல.

௪
ேதவனுைடய இரக்கம் ேயானாைவக்

ேகாபமைடயச்ெசய்க றது
௧ ேதவன் நகரத்ைத காப்பாற்றயைதக்

குற த்து ேயானா மக ழ்ச்ச அைடயவல்ைல,
ேயானா ேகாபம் அைடந்தான். ௨ ேயானா
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கர்த்தரிடம் முைறய ட்டு, “நான் இது
நடக்குெமன்று அற ேவன்! நான் எனது
ெசாந்த நாட்டில் இருந்ேதன். நீர் என்ைன
இங்கு வரச்ெசான்னீர். அந்த ேநரத்தல்,
இப்பாவ நகரத்தலுள்ள மக்கைள நீர்
மன்னிப்பீர் என்பைத நான் அற ேவன்.
எனேவ நான் தர்ஷசுக்கு ஓடிப்ேபாக
முடிவுெசய்ேதன். நீர் இரக்கமுள்ள ேதவன்
என்பதுஎனக்குத்ெதரியும்! நீர்இரக்கங்காட்டி
மக்கைளத் தண்டிக்கமாட்டீர் என்பைத நான்
அற ேவன்! நீர் கருைண நைறந்தவர்
என்பைத அற ேவன். இம்மக்கள் பாவம்
ெசய்வைத நறுத்தனால், நீர் அவர்கைள
அழிக்கேவண்டும் என்னும் த ட்டத்ைத
மாற்ற க்ெகாள்வீர் என்றும் நான் அற ேவன்.
௩ எனேவ நான் இப்ெபாழுது உம்ைம
ேவண்டுக ேறன், கர்த்தாேவ, தயவுெசய்து
என்ைனக் ெகான்றுவடும், நான் உய ேராடு
இருப்பைதவ ட மரித்துப் ேபாவது நல்லது!”
என்றான்.
௪ ப றகு, கர்த்தர், “நான் அம்மக்கைள

அழிக்கவல்ைல என்பதற்காக நீ
என்னிடம் ேகாபம் ெகாள்வது சரிெயன்று
நைனக்கறாயா?” என்றுேகட்டார்.
௫ ேயானா இைவ எல்லாவற்றுக்காகவும்

ேகாபத்ேதாடு இருந்தான். எனேவ அவன்
நகரத்ைத வ ட்டுப்ேபானான். ேயானா,
நகரத்த ற்குக் க ழக்குப் பகுதயலுள்ள ஒரு
இடத்த ற்குச் ெசன்று, தனக்ெகன்று ஒரு
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இருப்ப டத்ைத அைமத்துக்ெகாண்டான்.
ப றகு அவன் அங்ேக ந ழலில் உட்கார்ந்து,
நகரத்த ற்கு என்ன நடக்கப்ேபாக றது என்று
பார்க்கக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

ஆமணக்குச்ெசடியும்,ஒருபுழுவும்
௬ கர்த்தர் ஒரு ஆமணக்குச் ெசடிைய

ேயானாவுக்கு ேமல் ேவகமாக வளரச்
ெசய்தார். இது ேயானா உட்காருவதற்குரிய
நல்ல குளிர்ந்த ந ழைலத் தந்தது. இது
ேயானவற்கு ேமலும் வசதயாக இருக்க
உதவயது. ேயானா அந்தச் ெசடிக்காக
மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.
௭ மறுநாள் காைலயல், ேதவன்

அச்ெசடிையத் தன்பதற்கு ஒரு புழுைவ
அனுப்பனார். அப்புழு ெசடிையத் தன்னத்
ெதாடங்கயது,ெசடிெசத்துப்ேபானது.
௮ சூரியன் வானத்தல் உயரமாக

வந்தேபாது, ேதவன் சூடான கழக்குக் காற்று
வீசச் ெசய்தார். சூரியன் ேயானாவன்
தைலைய மிகச் சூடாக்கயது. ேயானா
மிகமிகப் பலவீனமானான், ேயானா தன்ைன
மரிக்கவடும்படி ேதவனிடம் ேவண்டினான்.
ேயானா, “நான் உய ர் வாழ்வைதவ ட
மரிப்பேத நல்லது” என்றான்.
௯ ஆனால் ேதன் ேயானாவ டம், “இந்தச்

ெசடிெசத்ததற்காக நீ என்மீதுேகாபப்படுவது
சரிெயன்று நைனக்கறாயா?” என்று
ேகட்டார். ேயானா, “ஆம், நான் ேகாபப்படுவது
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சரிதான், நான் சாக ற அளவற்குக் ேகாபமாக
இருக்க ேறன்!” என்றார்.
௧௦ கர்த்தர், “நீ அச்ெசடிக்காக

எதுவும் ெசய்யவல்ைல! நீ அதைன
வளரச்ெசய்யவல்ைல. அது இரவல்
வளர்ந்தது, மறுநாள் அது ெசத்தது.
இப்ெபாழுது நீ அச்ெசடிையப்பற்ற
துக்கப்படுக றாய். ௧௧ நீ ஒரு ெசடிக்காகக்
கவைலப்படுவதானால், ந ச்சயமாக நான்
நனிேவ ேபான்ற ெபரிய நகரத்த ற்காக
வருத்தப்படலாம். நகரத்தல் ஏராளமான
மனிதர்களும் மிருகங்களும் இருக்கறார்கள்.
அந்த நகரத்தல் தாங்கள் தீைம ெசய்து
ெகாண்டிருந்தைத அறயாத 1,20,000 க்கும்
ேமலானமக்கள்இருக்கறார்கள்!” என்றார்.
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