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धेरै वशर् अ�घ योना भन्ने मा�नस इस्राएलमा 
बस्थे। एक�दन संसारको सबैभन्दा षिक्तषाल� 
षहर �ननवेमा जा भनेर परमप्रभुले 

भन्नुभयो। योनाले त्यहाँ भएका 
सबै मा�नसहरूलाई 
�तनीहरूको दशु्ट 
कायर्को ला�ग 

चेताउनी 
�दनु भनी 
परमप्रभुले भन्नुभयो।



तर योनाले परमप्रभुको
अनादर गरे। �तनी �ननवे
जानको सट्टा �तनी तस�स 
भन्ने ठाउँको जहाजमा चढ़े।



परमप्रभु परमेष्वरले समुद्रमा ठूलो आधँी चलाउनुभयो। 
त्यो एउटा ठूलो आधँी �थयो। त्यहाँ कप्तान जहाज 
तो�ड़न्छ अ�न डुब्छ भनी डराउन लागे।



आधँी डरलाग्दो अ�न डरलाग्दो हँुदै आए। कप्तान डरले 
�तनको ईष्वरलाई प्राथर्ना गनर्थाले अ�न सबै सर-समानहरू 
जहाजबाट बा�हर फाले तर प�न केह� सहायता भएन।्



योना मात्र यस्तो व्यिक्त �थए जसले जहाजमा प्राथर्ना 
गरेन।् यसको सट्टामा �तनी मस्त �नन्द्रामा �थए। जहाजको 
कप्तानले �तनलाई भेट्टाए, ‘‘�तमी सु�तरहेको छ�? उठ, 
अ�न आफ्नो ईष्वरलाई प्राथर्ना गर। हुनसक्छ ईष्वरले 
हामीलाई सो�चरहेका छन ्�क हामी नाष नहोस’्’ भनेर 
कप्तानले भने।



यो सबै समस्याहरू योनाको कारणले आएको हो भनी 
�तनीहरूले �नणर्य गरे। �तनले भने �क परमप्रभुबाट �तनी 
भा�गरहेका �थए। �तनीहरूले सोधे, ‘‘�तमीलाई के गरँू र 
समुद्र षान्त हुनेछ? ‘‘मलाई उठाऊ, अ�न समुद्रमा हाल 
�कनभने यस महान ्
आधँीको कारण म नै 
हँु’’ भनी योनाले भने। 



कप्तानले योनालाई 
जहाजबाट फ्याक्न
चाहेका �थएनन।् यसैले 
�तनीहरूले जहाजलाई 
जमीनमा ल्याउने 
प्रयास गरे तर 
�तनीहरूले सकेनन।् 
त्यहाँ एउटै कुरा 
मात्र गनर् 
सक्थ्यो।



�माको प्राथर्नाप�छ कप्तानले 
योनालाई मा�थ 
ल्याए अ�न 
गोला हाले। 
जसर� योना 
छालहरूमा हराए 
तब समुद्र अ�न हावा षान्त 
भए। अचानक बद�लएको मौसमले 
कप्तानमा�थ प�हलेको भन्दा अ�हले 
अझ डर उत्पन्न भयो। �तनीहरूले 
थाह पाए �क परमप्रभुले यो 
गनुर्भएको हो भनेर। डर 
अ�न छक्क परेको बेला 
�तनीहरूले परमप्रभुलाई 
आराधना गरे।



अनादर सन्देषवाहक च�कत 
भए। समुद्रको ग�हराइमा
डुब्दै गरेका साहारा�व�हन 
योनाले उनलाई केह� 
कुरोले प�न बचाउन 
सक्दैन भनी बुझ।े 
उ डुबे तर परमप्रभुको 
अक� योजना �थयो।



योनालाई �नल्नको ला�ग परमप्रभुले एउटा 
ठूलो माछा खटाउनुभयो। त्यो माछा ठ�क 
समयमा आए अ�न त्यसले योनालाई �नले 
अ�न योना समुद्रदे�ख माछाको पेट�भत्र 
गए। योना तीन �दनसम्म माछाको 
पेट�भत्र रहे। उनको धेरै साच्ने अ�न 
प्राथर्ना गन� समय �थयो।



तीन �दनप�छ योनाले परमप्रभुको आ�ा मान्छु भनी प्र�त�ा 
गरे। त्यह� घड़ी परमप्रभु योनासंग बोल्नुभयो अ�न माछाले 
योनालाई �कनारमा उघे�ल�दए। 



परमप्रभुको वचन �लएर यो◌ेनालाई फे�र एकपल्ट 
�ननवेमा जा भनी परमप्रभुले भन्नुभयो। त्यस 
समय योना गए अ�न षहरमा पसेर कराउन 
थाले, ‘‘चा�लस �दनमा �ननवे नाष हँुदैछ।’’



�ननवेको मा�नसहरूले परमप्रभुको वचन �वष्वास गरे। 
�तनीहरूले खाना�वना अ�न बोराको लुगा लगाएर परमप्रभुलाई 
�तनीहरूको पापको �मा माग्न आए। राजा प�न आफैलाई 
नम्र बनाइ परमप्रभुको अ�घ आए। उनले राजगद्द� छोड़ े
अ�न बोराको लुगा लगाए अ�न खरानीमा बसे। �तनीहरूको 
पापदे�ख �मा �दयोस ्भनेर 
परमप्रभुसंग �तनीहरूको 
दशु्ट बाटो अ�न 
अषािन्तबाट फकर्  भनेर 
�तनले हुकूम गरे।



परमप्रभुले �तनीहरूलाई �मा गनुर्भयो। जब परमप्रभुले 
�तनीहरूलाई �मा गनुर्भयो भने �तनीहरूले थाह पाए तब 

�तनीहरूले रमाहट गरे। 
तर एकजना 
मा�नस योना 
चा�हँ �रसाए।



�कन योना �रसाए? उनले 
परमप्रभुलाई भने, ‘‘मलाई थाह 
छ तपा� अनुग्रह� परमेष्वर, 
�रसाउनमा �ढला अ�न दयाले 
भ�रपूणर् हुनुहुन्छ।’’ अक�
षब्दमा, योनालाई थाह �थयो 
�क परमप्रभुको वचन पालन 
गन� अ�न आफ्नो पापको
�मा माग्नेलाई उहाँले �मा 
गनुर्हुनेछ। यसले यो थाह गनर् 
सक्छौ �क योनाले �ननवेको 
मा�नसहरूलाई मन पराउँदैन 
�थए। �तनीहरू �मा भएको 
�तनले चाहँदैन �थए। 



योना परमप्रभुसंग �रसाएर भने, 
‘‘मेरो जीवन �लनुहोस ्�कनभने 
मेरो जीवन भन्दा त मेरो
मतृ्युनै असल हो।’’



योना बा�हर षहरमा गएर बसे अ�न पख�र हे�ररहे �क 
परमप्रभुले अक� के गनर् �दनुहुन्छ। परमप्रभु परमेष्वर 
ठूलो पात तयार गनुर्भयो। यो �बस्तारो बड़न थाले अ�न 
घामबाट �दनभ�र योनालाई बचाउन �षतलता �दए। 



अक� �बहानी परमप्रभुले फट�ग्रो पठाउनुभयो अ�न त्यस 
व�ृलाई मा�र�दए अ�न परमप्रभुले तातो, षिक्तषाल� 
हावा तयार गर� योनाकहाँ पठाउनुभयो अ�न जबसम्म 
�तनी मद�न ्तबसम्म �तनलाई �हकार्ए। यी सबैले 
योनालाई धेरै र�स उठ्यो।



त्यसप�छ परमप्रभुले योनालाई भन्नुभयो, 
‘‘�तमीलाई �रसाउने के अ�धकार छ? �तमी 
एउटा सानो व�ृ झ� छौ जसको केह�
काम छैन अ�न बड़दैन प�न र यो 
रातमा आउँछ र रातमै मछर्। ‘‘त्यो 
ठूलो षहर �ननवे 

जहाँ हजार� 
मा�नसहरूमा�थ 
�कन मैले दया 
नदेखाउनु?’’
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^
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