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योनाकोपसु्तक

परमशेवरको बोलावट अिन योनाको भगाई
1 परम भु अिम कैो छोरा योनासगं बोल्नभुयो। परम भु भन्नहुुन्छ, 2 “िननवे

एउटा ठुलो शहर हो, त्यहाँका मािनसहरुले द ु कमर्हरू ग ररहकेो िबषयमा मलैे
सनुकेोछु। यसकारण, ितमी त्यो शहरमा जाऊ, अिन त्यहाँका मािनसहरुलाई ती
नरा ा कामहरु छोिडदऊे भनी भन।”

3 योनाले परमे र को कुरा माननेन।् यशकैारण योना परम भबुाट टाढा कतै
भाग्ने यास गरे। त्यसलैे उनी यापो ितर गए। योना एउटा जहाजमा चढे जनु
तर्िशशितर जाँदै िथयो। योनाले आफ्नो य ाको िन म्त पसैा िदयो अिन जहाजिभ
गएर बस्यो। योनाको इच्छा िथयो िक उनी त्यो जहाजमा अरु मािनसहरुिसतै तर्िशश
जाने अिन परम भबुाट कतै टाढा भाग्न।े

भयकंर तफूान
4 तर परम भलुे सम ु मा भयानक तफूान उठाउन ु भयो, समु मा चन्ड आधँी

उठेर जहाजलाई त्यसले नाश गलार् जस्तो भयो। 5 मािनसहरु चाहन्थे िक त्यो
जहाज बचाउनको िन म्त त्यसलाई हलकुा बनाउ,ँ त्यसलैे जहाजको सबै सामानहरु
उठाएर समु मा फ्याँकन थाल।े मल्लाहरु धरैे डराएका िथए, त्यके मािनसहरुले
आ-आफ्नो दवेताहरुलाई ाथर्ना गनर् थाल।े

योना जहाजको िभि भागमा गएर सिुतरहकेा िथए। 6 त्यसलैे जहाजका
क ानहरु ितनीकहाँ आएर भन,े “ए सतुवुा, ितमी के गदछौ? उठेर ित ा
परमे रलाई पकुार, सायद परमे ले हा ो ाथर्ना सनु्न ुहुन्छ र हामी न हुनछैेनौं।”

यो तफूान को कारण के हो?
7अिन ितनीहरुआपस मा भन्नलाग,े “कसको कारणले गदार् योआपद हामीमािथ

आइपनर् लागकेो होला त्यो िच ा हालरे हरेौं।”
यसो भनरे ितनीहरुले िच ाहालरे हरेे, िच ा योनाको नाउमँा पय । 8मािनसहरुले

योनालाई भन,े “ित ो कारणले गदार् यस्तो ठुलो आपद ह्ामीमािथ आयो! यसकारण
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हामीले के गय ं? ित ो काम केहो? ितमी कहाँबाट आएका हौ? ित ो दशे कुन
हो? अिन ितमी कुन जाितका हौ?”

9अिन योनाले मािनसहरुलाई भन,े “म िह ू हु।ँ स्वगर्का परम भु परमे रको
आरधना गदर्छु। उहाँ परमे र हुनहुुन्छ जसले समु अिन पथृ्वी सिृ गन ुर्भयो।”

10 योनाले मािनसहरुसगं भन,े मािनसहरुले यो कुरा थाहा पाए िक ितनी
परम भबुाट टाढा भाग्दछैन।् तब ितनीहरु अत्यन्तै डराए। अिन मािनसहरुले
योनालाई सोध,े “ितिमले आफ्नो परमे रको िबरु मा िकन नरा ो काम गय ?”

11 उता आधँी तफुान र समु को छाल झन-झन बढ्दै िथयो। त्यसकैारण
योनालाई मािनसहरुले भन,े “हामीले आफ्नो सरुक्षाको िन म्त के गन ुर् पछर्?
समु लाई शान्तगनर् को िन म्त हामीले ितमीसगं के गन ुर् पछर्?”

12 योनाले मािनसहरुलाई भन,े “म जान्दछु मरेो कारणले नै सम ु मा तफुान
आएको हो, यसकारण ितमीहरुले मलाई समु मा फ्याँिकदऊे अिन तफूान शान्त
भइहाल्छ।”

13 तर मािनसहरुले योनालाई समु मा फ्याँकन चाँहदनै िथए। उनीहरुले
जहाजलाई िकनारामा ल्याउन खबुै कोिसस गरे तर त्यो हुन सकेन। आधँी तफूान र
समु को छाल अझ बढ्दै गयो।

योनालाई दण्ड
14 यसकारण, मािनलहरुले परम भलुाई पकुारे, “िबन्ती छ, हे परम भु िब न्त

छ, यस मािनसको ज्यानको स ा हामी न हुन नपरोस,् र हामी िनद षमािथ हत्याको
दोष नलागोस,् िकनिक हे परम भ!ु तपाईंलाई जस्तो इच्छा लागकेो िथयो, सो गन ुर्
भएको छ।”

15 तब ितनीहरुले योनालाई उचालरे समु मा फा लिदए र समु शान्त भयो।
16 तब ती मािनसहरुले परम भकुो अत्यन्तै डर मान्न थाले र परम भकुो िन म्त
भाकल गरे अिन ब लदान चढाए।

17अिन योनालाई िनल्न परम भलुे एउटा ठुलो माछालाई खटाउन ु भयो, र ितन
िदन र ितन रात योना त्यस माछाको पटेिभ रह।े

2
तब योनाले छुटकराको िन म्त ाथर्ना गरे
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1 योनाले माछाको पटेिभ बाट परम भु आफ्ना परमे रलाई ाथर्ना गरे।उनले
भन,े
2 “मरेो क को कारणले

मलैे परम भलुाई ाथर्ना गरें
अिन उहाँले मलाई

उ र िदनभुयो।
मतृ्यकुो ससंारदे ख म कराएँ,
र तपाईंले मरेो िब न्त सनु्नभुयो।

3 “तपाईंले मलाई गिहरो िभ ,
समु को मटुुमै फा लिदनभुएको िथयो,

र मरेो चारैितर छालहरु िथए।
तपाईंका भयकंर छालहरुले मलाई डुबायो।

4 तब मलैे भनें, ‘म त तपाईंको दिृ बाट िनका लएको छु,’
तपैिन म फे र तपाईंको पिब म न्दरितर हनेछु।

5 “पानीले मलाई मरेो
ाण सम्मै घये ,
गिहरो सगर मरेो चारैितर िथयो,

मरेो टाउको भ र
समु का झ्याउहरु बहेे रएका िथए।

6 म त समु को फेद सम्मै पगुें।
पथृ्वीले मलाई सदाका िन म्त थिुनिदयो।

तपैिन हे परम भ!ु मरेा परमे र,
तपाईंले खाडलबाट उठाएर मलाई

जीवन िदनभुयो।

7 “मरेो ाणले सबै आशा गमुायो।
तब मलैे परम भकुो सम्झना गरें।

परम भु मलै े तपाईंलाई ाथर्ना गरें
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अिन तपाईंले मरेो ाथर्ना तपाईंको पिव म न्दरबाट सनु्न ु भयो।

8 “ज-जसले ब्याथर्का मिुतर्हरुितर मन लगाउँछन ्
ितनीहरुले गन ुर् पन साँचो भ लाई त्याग्द छन।्

9 तर म धन्यवादको स्तिुत सिहत
तपाईंमा ब लदान चढाउने छु,

मलैे जकुेराको भाकल गरेको छु
सो परुा गनछु।”

उ ार परम भबुाटै हुन्छ!

10 तब परम भलुे माछालाई आज्ञा गन ुर्भयो, र त्यले योनालाई िकनारामा
उगे लिदयो।

3
परमे रको बोलावट अिन योनाको आज्ञा पालन

1 त्यसपिछ परम भलुे योनालाई फे र भन्नभुयो, 2“ितमी िननवकेो ठूलो शहरमा
जाऊ अिन म जे कुरा ितमीलाई बताउछुँ सो त्यहाँ चार गर।”

3 यसलैे योना उठे अिन परम भकुो आज्ञा पालन गद िननवमेा गए। िननवे सा ै
ठुलो शहर िथयो, त्यो पार गनर् ितन िदन लाग्थ्यो।

4 योना शहरको मध्य भागमा गए अिन मािनसहरुलाई चारगनर् शरुु गरे। योनाले
भन,े “चा लस िदन पिछ िननवे शहर नाश हुनछे।”

5 परमे रबाट त्यस्तो सदंशे आएपिछ िननवकेा मािनसहरुले परमे रमािथ
िव ास गरे। अिन ितनीहरु उपवास बसे र ितनीहरुले गरेका पापहरुका िन म्त सोच्न
थाल।े मािनसहरुले दःुख गनर्का िन म्त िबशषे कारको व हरु धरण गरे।
शहरको सबै साना-ठूलाहरुले यसै गनर् थाल।े

6 िननवकेा राजाले यो समचार सनुे अिन उनले पिन आफ्नो नरा ो कमर्का िन म्त
शोक मनाए। यसको िन म्त राजाले आफ्नो िसहंासन त्याग।े उनले आफ्नो राज व
त्यागे र आफ्नो दःुख गनर् शोक व लगाए। त्यसपिछ राजा धलुोमा बस।े
7 त्यसपिछ राजाले एउटा वचन ले लगाए र शहरमा घोषणा गरेः
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राजा अिन ठुलो शसकहरु को आदशे यो िथयोः
केही समयको िन म्त कुनै पिन मािनस अथवा पश ु गाई-गोरु अथवा भडा-

ब ा, कसलैे केिह खाने कुरा नखान।ु कुनै पिन सजीव णीले िननवे मा केिह
पिन खाने िपउनछैेन। 8 तर त्यके मािनस र पशहुरुले पिन िवशषे कारको
व धारण गरुन ्जसबाट यो दे खयोस ् िक ितनीहरु सबै दःुखी छन।् मािनसले
परमे रलाई ठुलो स्वरले बोलाउनछेन।् अिन त्यके मािनसले आफ्नो जीवन
शलैी बद्ली गन ुर् पनछ, अिन उसले नरा ो कमर् छोड्न ु पनछ। 9 त्यसपिछ
हुनसक्छ, परमे रले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर् हुनछे। अिन जनु योजना गन ुर्
भयो त्यो नगनर् पिन सकन ु हुन्छ। परमे र ोिधत हुन रोिकन ु होला र हामीहरु
ध्वशं नहौंला।

10 मािनसहरुले जनु कुरा गरेकािथए त्यो परमे रले दे ु भयो। कस र ितनीहरु
आफ्ना कुकमर्बाट फिकर् एर आए। त्यसलैे परमे रले आफ्नो इच्छा ब द्लनभुयो,
अिन ितनीहरुमािथ जनुआपि ल्यउन सोच्न ुभएको िथयो सो गन ुर् भएन। परमे रले
मािनसलाई दण्ड िदन ु भएन।

4
परमे रको दयाले योनालाई ोिधत बनायो

1 योनालाई यो सा ै मनपरेन कारण परमे रले शहर बचाउनँ ु भयो। त्यसलैे
योनालाई सा ै रस उ ो। 2 उनले परम भलुाई आरोप गद भन,े “मलाई थाहा
िथयो तपाईंले यो पापी शहरलाई बचाउन ु हुनछे। म त आफ्नो दशेमा िथएँ, तपाईंले
नै यहाँ बोलाएर ल्याउन ु भयो। त्यसै समय मलाई थाहा िथयो, तपाईंले यो पापी
शहरलाई बचाउन ु हुनछे। मलैे त्यसबैलेा तर्िशश ितर भागरे जाने कोिशश गरेको
िथएँ। मलाई थाहा िथयो तपाईं एक दयाल ु परमे र हुनहुुन्छ भनरे। मलाई थाहा
िथयो तपाईं करुणामय हुनहुुन्छ भनरे अिन मािनसलाई दण्ड िदन चाहन ु हुन्न। मलाई
थाहा िथयो िक तपाईं दयापणूर् हुनहुुन्छ। मलाई ज्ञान िथयो यिद ियनीहरुले पाप गनर्
छोडे भने तपाईंले ियनीहरुको िवनासको योजना बद्ली गन ुर् हुन्छ। 3 यसकारण हे
परम भ,ु म तपाईंलाई यही माग्छु िक तपाईंले मलाई मान ुर्होस।् मरेो िन म्त बाँच्न ु
भन्दा मन ुर् रा ो छ।”
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4 तब परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे ती मािनसहरुलाई न नगदार् ितमी रसाउन ु
सही हो र?”

5 यी सबै कुराहरुले योना अझपैिन रसाई रहकेा िथए। यसकारण उनी शहर
बािहर गए। योना यस्तो शहरमा गए जनु शहर पवू दशेको निजकमा िथयो। योनाले
त्यहाँ आफ्नो िन म्त छा ो बनाए। फे र त्यसको छायाँमा बसरे यस्तो कुरा सोच्न
थाले िक अब शहरमा के घट्ने हो।

लौकाको बोट र िकरा
6 परम भु परमे रले एउटा लौकाको बोट उमान ुर् भयो अिन त्यसलाई िछटो-

िछटो ठूलो पन ुर्भयो अिन योना मािथ छायाँ िदनभुयो भयो जसले योनालाई िशतल
स्थान बनायो। योनाले यसवाट अत्यन्तैआराम पाए। यो बोटको कारण योना अत्यन्तै
सन्न भए।
7 अक िदन िबहानै बोटको एक भाग खानको िन म्त परमे रले एउटा िकरा

पठाउन ु भयो, िकराले त्यो बोट खायो अिन त्यो बोट ओइलाई हाल्यो।
8सयूर् उदाएपिछ परमे रले पवू य हावा चलाई िदनभुयो र घाम टनटलापरु िसत

योनाको टाउकोमा पय र ितनी हरैान भए। म रने रहछे भनरे परमे रिसत िब न्त
गनर् थाल,े “मरेो िन म्त बाँच्नभुन्दा त मन ुर् नै उिचत छ।”

9 अिन परमशेवरले भन्नभुयो, “के लौकाको बोटको िन म्त रसाउन ु उिचत
हो?”

योनाले उ र िदए, “हो मरेो िन म्त रसाउननुै उिचत हो, मलाई यस्तो रस
उठेको छ िक म म रहालौं।”

10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “हरे, त्यो बोटको िन म्त तैंले केिह पिन ग रनस।्
तलैे रोपकेो पिन हनैस।् त्यो एकै रातमा उि यो र एकै रातमा ओइलाईहाल्यो अिन
त्यो बोटको िन म्त सहानभिूत अनभुव गछर्स।् 11यिद त ँ त्यो बोटको िन म्त ाकुल
हुन सक्छस ्भने के यित ठूलो शहर िननव,े जसमा धरैे मािनसहरु अिन वस्तहुरुछन।्
त्यस शहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मािनसहरुछन,् ितनीहरुले जान्दनैन ् िक
ितनीहरुले भलू ग ररहकेा छन।्”



vii

The Holy Bible, Easy Reading Version, in
Nepali

The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali
copyright © 1999-2010 World Bible Translation Center

Language: नपेाली (Nepali)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. •May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/npi


viii

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
b97457b2-4647-5831-87bb-3e3be577369a


	योना

