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ேயானா
ஆச ரியர்
ேயானா தான் இதன் ஆச ரியர் என்று 1:1,

ல் குற ப்ப டப்பட்டு இருக்க றது. நாசேரத்
ஊருக்கு அருகல் உள்ள காத் ஏபர் என்ற
ஊைர ேசர்ந்தவன். இப்ெபாழுது கலிேலயா
என்றுஅைழக்கப்படுக றது. 2. ராஜா (7:11-20)
இஸ்ரேவலின் வடக்கு ராஜ்ஜியத்தலிருந்து
எழும்பன சல தீர்க்கதரிச களில் ேயானாவும்
ஒருவனாயருந்தான். ேதவனுக்கு
கீழ்படியதவர்களுக்கும் ேதவன் கருைபயாய்
ெபாறுைமயாய் இருந்து இரண்டாம்
வாய்ப்ைபயும் ெகாடுக றார் என்று இந்த
புத்தகம்சுட்டிக்காட்டுக றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 793 க்கும் 450 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த சரித்த ரம் இஸ்ரேவலில் ெதாடங்க ,

மத்தயதைரக்கடலில் உள்ள ேயாப்பா
துைறமுகத்த ற்குப் ேபாய், ைதக்ரிஸ்
நத ப்பக்கம் உள்ள அசீரிய ேதசத்தன்
தைலநகரமான நனிேவ பட்டணத்தல்
முடிக றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ேவதத்ைத

வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

கீழ்படியாைமயும், எழுப்புதலும் இந்த
புத்தகத்தன் கருத்துகளாகும். ெபரிய
மீனின் வயற்ற ேல மனம்மாறன
ேயானாவன் வத்தயாசமான அனுபவம்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. அவனுைடய
கீழ்படியாைம தன் எழுப்புதலுக்கும்
மாத்த ரமல்ல, நனிேவ, ேதசத்த ற்கும்
முழுவதும் எழுப்புதல் வந்தது. ேதவனுைடய
ெசய்த ஒரு குற ப்ப ட்ட ஜனங்களுக்கு
மாத்த ரமல்ல, உலகமைனத்தற்கும்
ெசாந்தமாகும். ேதவன் உண்ைமயான
மனம்தரும்புதைல வரும்புக றார்.
மனிதர்கள் காணும்படி ெசய்க ற நல்லக்
காரியங்கைள அல்ல, நம்முைடய இருதய
மாறுதைலேயவரும்புக றார்.

ைமயக்கருத்து

எல்லா ஜனங்களுக்கும் கைடக்கும்
ேதவனின்கருைப.
ெபாருளடக்கம்
1. ேயானாவன்கீழ்படியாைம— 1:1-14
2. ேயானாைவெபரிய மீன்வழுங்கவ ட்டது
— 1:15, 16

3. ேயானாவன்மனம்தரும்புதல்— 1:17-2:10
4. ேயானா நனிேவயல் ப ரசங்க ப்பது —
3:1-10

5. ேதவனுைடயஇரக்கத்தன் ேமல் ேயானா
ேகாபம்ெகாள்ளுகறான்— 4:1-11
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ேயானா ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயலிருந்துவலக ஓடுதல்

1 அமித்தாயன் மகனாகய ேயானாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக ,
அவர்: 2 நீ எழுந்து ெபரிய நகரமாக ய
நனிேவக்குப் ேபாய், அதற்கு எத ராகப்
ப ரசங்கம் ெசய்; அவர்களுைடய அக்க ரமம்
என்னுைடய சந்ந தயல் வந்து எட்டினது
என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேயானா
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து வலக ,
தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாவதற்கா எழுந்து,
ேயாப்பாவுக்குப் ேபாய், தர்ஷீசுக்குப்ேபாக ற
ஒரு கப்பைலக்கண்டு, கட்டணம் ெசலுத்த ,
தான் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
வலகும்படி, அவர்கேளாடு தர்ஷீசுக்குப்
ேபாகக் கப்பல் ஏறனான். 4 ெயேகாவா
கடலின்ேமல் ெபருங்காற்ைற அனுப்பனார்;
அதனால் கடலிேல கப்பல் உைடயுமளவற்கு
ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உண்டானது.
5 அப்ெபாழுது கப்பற்காரர்கள் பயந்து,
அவனவன் தன்தன் ெதய்வங்கைள
ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்து, பாரத்ைதக்
குைறப்பதற்காக கப்பலில் இருந்த
சரக்குகைளக் கடலில் எற ந்துவ ட்டார்கள்;
ேயானாேவா கப்பலின் கீழ்த்தளத்தல்
இறங்க ப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டு,
ஆழ்ந்து தூங்கனான். 6 அப்ெபாழுது
மாலுமி அவனிடம் வந்து: நீ
தூங்கக் ெகாண்டிருக்க றது என்ன?
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எழுந்தருந்து உன்னுைடய ெதய்வத்ைத
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்; நாம்
அழிந்துேபாகாமலிருக்க உன்னுைடய
ெதய்வம் ஒருேவைள நம்ைம
நைனத்தருளுவார் என்றான். 7 அவர்கள்
யாரால் இந்த ஆபத்து நமக்கு வந்தெதன்று
நாம் ெதரிந்துெகாள்ள சீட்டுப்ேபாடுேவாம்
வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டு சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்;
ேயானாவன் ெபயருக்குச் சீட்டு வழுந்தது.
8 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைன ேநாக்க :
யாரால் இந்த ஆபத்து நமக்கு வந்தெதன்று
நீ எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்; உன்
ெதாழில் என்ன? நீ எங்ேகயருந்து
வருகறாய்? உன் ேதசம் எது? நீ என்ன
ஜாதயான் என்று ேகட்டார்கள். 9 அதற்கு
அவன்: நான் எப ெரயன்; கடைலயும்
பூமிையயும் உண்டாக்கன பரேலாகத்தன்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் பயபக்தயுள்ளவன்
என்றான். 10 அவன் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயலிருந்து வலக ஓடிப்ேபாக றவன்
என்று தங்களுக்கு அறவத்ததனால்,
அந்த மனிதர்கள் மிகவும் பயந்து, அவைன
ேநாக்க : நீ ஏன் இைதச் ெசய்தாய்
என்றார்கள். 11 பன்னும் கடல் அத கமாகக்
ெகாந்தளித்துக்ெகாண்டிருந்ததால்,
அவர்கள் அவைன ேநாக்க : கடல் நமக்காக
அைமதயாகும்படி நாங்கள் உனக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள்.
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12 அதற்கு அவன்: நீங்கள் என்ைன எடுத்து
கடலிேல ேபாட்டுவடுங்கள்; அப்ெபாழுது
கடல் அைமதயாக இருக்கும்; என்னால்தான்
இந்தப் ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உங்கள்ேமல்
வந்தெதன்பைத நான் அற ேவன் என்றான்.
13 அந்த மனிதர்கள் கைரேசருவதற்காக
ேவகமாகத் தண்டுவலித்தார்கள்;
ஆனாலும் கடல் மிகவும் மும்முரமாகக்
ெகாந்தளித்துக் ெகாண்ேடயருந்ததால்
அவர்களால் முடியாமற்ேபானது.
14 அப்ெபாழுது அவர்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ஆ ெயேகாவாேவ,
இந்த மனிதனுைடய ஜீவனுக்காக
எங்கைள அழித்துப்ேபாடாதரும்;
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல்
சுமத்தாதரும்; ேதவரீர் ெயேகாவா;
உமக்குச் ச த்தமாக இருக்க றபடி
ெசய்க றீர் என்று ெசால்லி, 15 ேயானாைவ
எடுத்துக் கடலிேல ேபாட்டுவ ட்டார்கள்;
கடல் தன்னுைடய மும்முரத்ைதவ ட்டு
அைமதயானது. 16 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதர்கள் ெயேகாவாவுக்கு மிகவும்
பயந்து, ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட்டுப்
ெபாருத்தைனகைளச் ெசய்தார்கள்.
17ேயானாைவவழுங்குவதற்காகஒருெபரிய
மீைனெயேகாவாஆயத்தப்படுத்தயருந்தார்;
அந்த மீனின் வயற்ற ேல ேயானா இரவுபகல்
மூன்றுநாட்கள்இருந்தான்.
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அத்த யாயம் 2
ேயானாவன்ெஜபம்

1 அந்த மீனின் வயற்றலிருந்து, ேயானா
தன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து: 2 என்
ெநருக்கத்தல் நான் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்ேடன்; அவர் எனக்கு
பதல் ெகாடுத்தார்; நான் பாதாளத்தன்
வயற்றலிருந்து கூக்குரலிட்ேடன், நீர்
என் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர். 3 கடலின்
நடுைமயமாகய ஆழத்த ேல நீர்
என்ைனத் தள்ளிவ ட்டீர்; நீேராட்டம்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது; உம்முைடய
ெவள்ளங்களும் அைலகளும் எல்லாம்
என்ேமல் புரண்டது. 4 நான் உமது
கண்களுக்கு எத ேர இல்லாதபடிக்குத்
தள்ளப்பட்ேடன்; ஆனாலும் இன்னமும்
உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயத்ைத
ேநாக்குேவன் என்ேறன். 5 தண்ணீர்கள்
என்னுைடய ஜீவைன எடுக்க என்ைன
ெநருக்கனது;ஆழங்கள் என்ைனச்சூழ்ந்தது;
கடற்பாச என் தைலையச் சுற்ற க்ெகாண்டது.
6 மைலகளின் அடிவாரங்கள்வைரக்கும்
இறங்க ேனன்; பூமியன் தாழ்ப்பாள்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் என்ைன அைடக்க றதாக
இருந்தது; ஆனாலும் என் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, நீர் என் உயைர
அழிவலிருந்து காப்பாற்றனீர். 7என்னுைடய
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ஆத்துமா எனக்குள் ேசார்ந்துேபாகும்ேபாது
ெயேகாவாைவ நைனத்ேதன்; அப்ெபாழுது
என் வண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த
ஆலயத்த ேல உம்மிடத்தல் வந்து ேசர்ந்தது.
8 ெபாய்யான வக்க ரக ெதய்வங்கைளப்
பற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்கள் தங்களுக்கு
வரும் கருைபையப் புறக்கணிக்க றார்கள்.
9 நாேனா, துதயன் சத்தத்ேதாடு
உமக்குப் பலியடுேவன்; நான் ெசய்த
ெபாருத்தைனையச் ெசலுத்துேவன்;
இரட்ச ப்பு ெயேகாவாவுைடயது என்றான்.
10ெயேகாவாமீனுக்குக்கட்டைளய ட்டார்,அது
ேயானாைவக்கைரய ேலகக்க ப்ேபாட்டது.

அத்த யாயம் 3
ேயானா நனிேவக்குச்ெசல்லுதல்

1 இரண்டாவதுமுைற ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத ேயானாவுக்கு உண்டாக ,
அவர்: 2 நீ எழுந்து ெபரிய நகரமாக ய
நனிேவக்குப் ேபாய், நான் உனக்குக்
கற்ப க்கும் வார்த்ைதைய அதற்கு
எத ராகப் ப ரசங்கம் ெசய் என்றார்.
3 ேயானா எழுந்து, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய நனிேவக்குப்
ேபானான்; நனிேவ மூன்று நாட்கள் நைட
ப ரயாணதூரமும்வஸ்தாரமானமகா ெபரிய
நகரமாக இருந்தது. 4 ேயானா நகரத்தல்
நுைழந்து, ஒரு நாள் ப ரயாணம்ெசய்து:
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இன்னும் நாற்பதுநாட்களில் நனிேவ
கவழ்க்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று கூறனான்.
5 அப்ெபாழுது நனிேவயலுள்ள மக்கள்
ேதவைன வசுவாச த்து, உபவாசம்
ெசய்யும்படிக் கூறனார்கள்; ெபரிேயார்முதல்
ச ற ேயார்வைரக்கும் சாக்கு உைடைய
அணிந்துெகாண்டார்கள். 6 இந்தச்
ெசய்த நனிேவயன் ராஜாவுக்கு
எட்டினேபாது, அவன் தன்னுைடய
சங்காசனத்ைதவ ட்டு எழுந்து, தான்
அணிந்தருந்த அங்கையக் கழற்ற ப்ேபாட்டு,
சாக்கு உைடைய அணிந்துெகாண்டு,
சாம்பலிேல உட்கார்ந்தான். 7 ேமலும் ராஜா,
தானும் தன்னுைடய ஆேலாசகர்களும்
தீர்மானித்த கட்டைளயாக, நனிேவ
எங்கும் மனிதர்களும் மிருகங்களும்,
மாடுகளும், ஆடுகளும் ஒன்றும்
ருச பார்க்காமலிருக்கவும், ேமயாமலும்
தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருக்கவும்,
8 மனிதர்களும் மிருகங்களும் சணலினால்
மூடிக்ெகாண்டு, ேதவைன ேநாக்க அத க
சத்தமாகக் கூப்ப டவும், அவரவர்கள்
தம்தம் ெபால்லாத வழிையயும் தம்தம்
ைககளிலுள்ள ெகாடுைமையயும்வ ட்டுத்
தரும்பவும்ேவண்டும். 9 யாருக்குத்
ெதரியும்; நாம் அழிந்துேபாகாதபடிக்கு
ஒருேவைள ேதவன் மனமிரங்க ,
தம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுத்
தரும்பனாலும் தரும்புவார் என்று
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ெசால்லச்ெசான்னான். 10 அவர்கள்
தங்களுைடய ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்பனார்கெளன்று ேதவன்
அவர்களுைடய ெசயல்கைளப்பார்த்து,
தாம் அவர்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்று
ெசால்லியருந்த தீங்ைகக்குற த்து
மனமிரங்க ,அைதச்ெசய்யாமல்இருந்தார்.

அத்த யாயம் 4
ெயேகாவாவன் இரக்கத்ைதக் குற த்த

ேயானாவன்ேகாபம்
1 ேயானாவுக்கு இது மிகவும் வருத்தமாக

இருந்தது; அவன் கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டு, 2 ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்து: ஆ ெயேகாவாேவ,
நான் என் ேதசத்தல் இருக்கும்ேபாேத நான்
இைதச் ெசால்லவல்ைலயா? இதனாேலேய
நான் முன்னேம தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாேனன்;
நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய
சாந்தமும் மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவரும்,
தீங்கற்கு மனமிரங்குகறவருமான
ேதவெனன்று அற ேவன். 3 இப்ேபாதும்
ெயேகாவாேவ, என் உயைர என்ைனவட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளும்; நான் உய ேராடு
இருக்க றைதவ ட சாக றது நலமாக
இருக்கும் என்றான். 4 அதற்குக் ெயேகாவா:
நீ எரிச்சலாக இருக்க றது நல்லேதா
என்றார். 5 பன்பு ேயானா நகரத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, நகரத்த ற்குக் க ழக்ேக ேபாய்,
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அங்ேக தனக்கு ஒரு குடிைசையப் ேபாட்டு,
நகரத்த ற்கு நடக்கப்ேபாக றைதத் தான்
பார்க்கும்வைரக்கும் அதன் கீேழ ந ழலில்
உட்கார்ந்தருந்தான். 6 ேயானாவுைடய
தைலயன்ேமல் ந ழலுண்டாயருக்கவும்,
அவைன அவனுைடய மனவருத்தத்த ற்கு
நீங்கலாக்கவும் ேதவனாகய ெயேகாவா
ஒரு ஆமணக்குச்ெசடிைய முைளக்கக்
கட்டைளய ட்டு, அைத அவன்ேமல் ஓங்க
வளரச்ெசய்தார்; அந்த ஆமணக்குச்
ெசடியனால் ேயானா மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டான். 7 மறுநாளிேலா
க ழக்கு ெவளுக்கும் ேநரத்தல் ேதவன்
ஒரு பூச்ச க்குக் கட்டைளய ட்டார்; அது
ஆமணக்குச் ெசடிைய அரித்துப்ேபாட்டது;
அதனால் அது காய்ந்துேபானது. 8 சூரியன்
உதத்தேபாது ேதவன் ெவப்பமான
கீழ்க்காற்ைறக் கட்டைளய ட்டார்;அப்ெபாழுது
ெவயல் ேயானாவுைடய தைலயல்
படுகறதனால் அவன் ேசார்ந்துேபாய்,
தனக்குள்ேள சாைவ வரும்ப : நான்
உய ேராடு இருக்க றைதவ ட சாக றது
நலமாக இருக்கும் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
ேதவன் ேயானாைவ ேநாக்க : நீ ஆமணக்குச்
ெசடிக்காக எரிச்சலாக இருக்க றது
நல்லேதா என்றார்; அதற்கு அவன்: நான்
சாகும்வைரக்கும் எரிச்சலாக இருக்க றது
நல்லதுதான் என்றான். 10 அதற்குக்
ெயேகாவா: நீ ப ரயாசப்படாததும் நீ
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வளர்க்காததும், ஒரு இரவ ேல முைளத்ததும்,
ஒரு இரவ ேல அழிந்துேபானதுமான
ஆமணக்குச் ெசடிக்காக மனதுருகுகறாேய.
11 வலதுைகக்கும் இடதுைகக்கும்
வத்தயாசம் ெதரியாத இலட்சத்து
இருபதனாய ரம்ேபருக்கு அதகமான
மனிதர்களும் அேநக மிருகஜீவன்களும்
இருக்கற ெபரிய நகரமாக ய நனிேவக்காக
நான்மனதுருகாமல்இருப்ேபேனா என்றார்.
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