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योनाको पसु्तक
1 अब अिम कैा छोरा योनाकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे आयो, 2 “उठ् र

त्यो ठुलो सहर िननवमेा जा, र त्यसको िवरु मा बोल,् िकनभने मरेो साम ु ितनीहरूको
दषु् टता अित धरैे भएको छ ।” 3 तर परम भकुो उप स्थितबाट भाग् न, र तश शितर
जानलाई योना उठे । ितनी तल योप् पामा गए र तश शितर जाने एउटा पानी-जहाज
फेला पारे । त्यसलैे ितनले जहाजको भाडा ितरे र परम भकुो उप स्थितबाट टाढा
तश शमा ितनीहरूिसतै जानलाई त्यही जहाजमा चढे । 4 तर परम भलुे सम ु मा
एउटा ठुलो बतास पठाउनभुयो र त्यो समु मा एउटा श शाली आधँी बन्यो ।
जहाज चाँडै नै नष् ट हुन लाग् दछै भन् ने थाहा भयो । 5 तब नावीकहरू धरैे डराए
र हरेक मािनसले आ-आफ्नै दवेतालाई पकुार् यो । जहाजलाई हलकुो बनाउनका
िन म्त त्यसका मालसामान ितनीहरूले समु मा फाले । तर योनाचािहं जहाजको
िभ ी भागमा तल गएका िथए, र ितनी त् यहाँ मस्त िन ामा सिुतरहकेा िथए ।
6 यसलैे जहाजका कप् तान ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “ितमी यहाँ सतुरे
के ग ररहकेा छौ? उठ! आफ्नो दवेतालाई पकुार! सायद ित ा दवेताले हा ो
वास्ता गनछन ्र हामी नष् ट हुनछैेनौं ।” 7 ितनीहरू सबलैे एकआपसमा यसो भन,े
“आओ, हामी िच ा हालौं, यसरी हामीमािथ आइपरेको यस खराबीको कारण को
हो भन् ने कुरा हामीले जान् नछेौं ।” यसलैे ितनीहरूले िच ा हाल,े र त्यो िच ा
योनाको नाउमँा पर् यो । 8 तब ितनीहरूले योनालाई भन,े “कृपागरी, हामीमािथ
आइपरेको यस खराबीको कारण को हो, हामीलाई बताऊ । ितमी के काम गछ ,
र ितमी कहाँबाट आएका हौ? ित ो दशे कुन हो, र ितमी कुन मािनसबाट हौ?”
9 योनाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “म एक जना िह ूहु ँ । अिन परम भु स्वगर्का
परमशे् वरको भय म मान् छु जसले समु र सखु्खा जिमन बनाउनभुएको छ ।”
10 त् यसपिछ ती मािनसहरू झन ्धरैे डराए र योनालाई भन,े “ितमीले गरेको यो के
हो?” ितनी परम भकुो उप स्थितबाट टाढा भािगरहकेा िथए भनी ती मािनसहरूले
थाहा पाए, िकनभने ितनले उनीहरूलाई त् यसै भनकेो िथए । 11 तब ितनीहरूले
योनालाई भन,े “ितमीलाई हामी के गरौं, जसले गदार् सम ु शान् त होस?्” िकनिक
समु झन-्झन ् धरैे चण्ड हुदँै िथयो । 12 योनाले ितनीहरूलाई भन,े “मलाई
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उठाओ र समु मा मलाई फा लदओे । त् यसपिछ ितमीहरूका िन म् त यो समु
शान् त हुनछे, िकनिक मरैे कारणले गदार् ितमीहरूमािथ यो ठुलो आधँी चल् दछै
भनी म जान् दछु ।” 13 तापिन, ती मािनसहरूले जहाजलाई जिमनमा लानलाई
सकसपवुर्क खयाए, तर ितनीहरूले त् यसो गनर् सकेनन,् िकनिक ितनीहरूको िवरु
समु झन-्झन ्धरैे चण्ड हुदँै िथयो । 14यसकारण ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा
गरे र यसो भन,े “हे परम भ,ु हामी तपाईंसगँ िबन्ती गछ ,ं यस मािनसको ाणको
कारणले हामीलाई नष् ट हुन निदनहुोस,् र यस मािनसको मतृ्यकुो दोष हामीमािथ
नहा लिदनहुोस,् िकनभने तपाईं, परम भलुाई जे गन इच् छा भयो, त्यही तपाईंले
गन ुर्भयो ।” 15 यसलैे ितनीहरूले योनालाई उठाए र ितनलाई समु मा फा लिदए,
र समु उथल-पथुल हुन छाड् यो । 16 त्यसपिछ ती मािनसहरूले परम भकुो भय
अत् यन् तै माने । ितनीहरूले परम भलुाई ब लदानहरू चढाए र उहाँमा भाकलहरू गरे
। 17 यित बलेा योनालाई िनल् नको िन म्त परम भलुे एउटा ठुलो माछालाई तयार
पान ुर्भएको िथयो, र ितन िदन र ितन रातसम्म योना माछाको पटेमा नै रहे ।

2
1 तब योनाले त्यस माछाको पटेबाट आफ्ना परम भु परमशे् वरसगँ ाथर्ना गरे

। 2 ितनले भन,े “मरेो सङ्कष् टको बारेमा मलैे परम भलुाई पकुारें र उहाँले मलाई
जवाज िदनभुयो । िचहानको गभर्बाट मलैे सहायताको िन म्त पकुारें! तपाईंले
मरेो सोर सनु् नभुयो । 3 तपाईंले मलाई गिहरा ठाउँहरूमा, समु को अन् तस् करणमा
नै फाल् नभुएको िथयो, अिन धारहरूले मलाई घरेे, र तपाईंका सबै छालहरू र
लहरहरू ममािथ भए । 4 मलैे भनें, ‘तपाईंको नजरबाट म हटाइएको छु, अझै
म फे र तपाईंको पिव म न्दरितर आफ्ना आखँा लगाउनछुे ।’ 5 पानीले मरेा
घाँटीसम्म नै भर् यो । र मरेो सबिैतर समु को गिहराइ िथयो, र मरेो टाउकोमा
समु का झारहरू बहेे रए । 6 पहाडका फेदहरूमा म तल गएँ, र पथृ्वीले आफ्ना
घरेाहरूले सदाको िन म्त मलाई थिुनिदयो । तापिन हे परम भ,ु मरेा परमशे् वर,
तपाईंले मरेो जीवनलाई खाडलबाट मािथ ल् याउनभुयो । 7 जब मरेो ाणले मिभ ै
मछुार् खायो, तब मलैे परम भलुाई याद गरें, अिन मरेो ाथर्ना तपाईंकहाँ, तपाईंको
पिव म न्दरमा आयो । 8 ितनीहरूले मेपणु र् िवश् वस्ततालाई मे गनर् छोड् दा,
ितनीहरूले बकेारका दवेताहरूमािथ ध्यान लगाए । 9 तर मरेो बारेमा, उच् च सोरले
म तपाईंलाई धन्यवादको ब लदान चढाउँछु । मलैे गरेको भाकल म परुा गनछु ।
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मु क् त परम भबुाट नै आउँछ!” 10 त्यसपिछ परम भलुे माछालाई आज्ञा गन ुर्भयो,
र त्यसले योनालाई सखु्खा जिमनमा उके लिदयो ।

3
1 परम भकुो वचन योनाकहाँ दो ो पटक यसो भनरे आयो, 2 “उठ् , र त्यस

ठुलो सहर िननवमेा जा र त् यसलाई िदनलाई मलैे तलँाई आज्ञा गरेको सन्दशे घोषणा
गर ् ।” 3 यसलैे योना उठे र परम भकुो वचनमा आज्ञाकारी भएर िननवमेा गए
। त् यस बलेा िननवे अत्यन् तै ठुलो सहर िथयो । त्यहाँ पगु् न ितन िदनको या ा
गन ुर्पथ् य । 4 योना सहरिभ वशे गनर् थाले र एक िदनको या ापिछ उनले कराए
र यसो भन,े “अबको चालीस िदनमा िननवे नाश हुनछे ।” 5 िननवकेा मािनसहरूले
परमशे् वरलाई िवश् वास गरे र ितनीहरूले उपवासको घोषणा गरे । ितमध् ये ठुलादे ख
लएर सानासम्म सबलैे भाङ् ा लगाए । 6 त्यो खबर चाँडै नै िननवकेा राजाकहाँ

पगु् यो । ितनी आफ्ना िसहंासनबाट उठे, आफ्नो वस् उतारे, आफूलाई भाङ् ा
ढाके, र खरानीमा बसे । 7 ितनले एउटा यस्तो घोषणाको सन् दशे पठाए, “िननवमेा,
राजा र भारदारहरूको अिधकारल,े कुनै मािनस वा गाईबस् त ु वा भडेाबा ाले कुनै
कुरा खानछैेनन ्। ितनीहरूले खाना नखाऊन,् न पानी िपऊन ्। 8 तर मािनस र पशु
दबुलै े भाङ् ाले ढाकून,् र ितनीहरूले ठुलो सोरले परमशे् वारमा पकुारा गरून ्। हरेक
व् य क् त आफ्ना दषु् ट मागर् र आफ्ना हातले िहसंात् मक कामबाट फकूर् न ्। 9कसलाई
जान् दछ? परमशे् वर नरम बन् न र आफ्नो मनलाई बद्लन र आफ्नो भयङ्कर

ोधबाट फकर् न सक् नहुुन् छ, जसले गदार् हामी नष् ट हुनछैेनौं ।” 10 ितनीहरूले जे
गरे त् यो परमशे् वरले दखे् नभुयो । यसरी ितनीहरू आफ्ना दषु् ट मागर्हरूबाट फक ।
यसलैे परमशे् वरले ितनीहरूलाई िदन् छु भन् नभुएको दण्डको बारेमा उहाँले आफ्नो
मन प रवतर्न गन ुर्भयो, र उहाँले त्यसो गन ुर्भएन ।

4
1 तर यो कुराले योनालाई अ सन् न बनायो र ितनी धरैे रसाए । 2 यसलैे योनाले

परम भसुगँ ाथर्ना गरे र यसो भन,े “हे परम भ,ु के म आफ्नो दशेमा हुदँा मलैे
यही कुरा भनकेो िथइन ँ र? यसकारण म तश शमा भागरे जाने यत् न गरें, िकनभने
मलाई थाहा िथयो, िक तपाईं अन ु ही परमशे् वर हुनहुुन्छ, दयाले पणू र्, रसाउनमा
िढलो र ितज्ञामा िवश् वसनीय हुनहुुन्छ, र तपाईंले िवपि पठाउन रोक् नहुुन् छ ।
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3 यसकारण, अब हे परम भ,ु तपाईंसगँ म िबन्ती गछुर्, मबाट मरेो ाण लनहुोस,्
िकनिक मरेो िन म्त िजउनभुन्दा मन ुर् नै असल छ ।” 4 परम भलुे भन् नभुयो, “के त ँ
यित धरैे रसाउन ु ठक हुन् छ र?” 5 तब योना त् यस सहरबाट बािहर गए र सहरको
पवुर्प बसे । त्यहाँ उनले एउटा छा ो बनाए र त्यसको छायामा बसे जसले गदार्
त् यो सहरलाई के हुदँोरहछे भनी ितनले हनेर् सक् थ।े 6 परम भु परमशे् वरले एउटा
िबरुवा उमान ुर्भयो र त्यसलाई योनाको मािथ बढाउनभुयो, जसले गदार् ितनको कष् ट
कम गनर् त् यसले ितनको िशरमा छाया दान गरोस ् । त्यो िबरुवाको कारणले योना
असाध् ये खशुी भए । 7 तर अक िबहानीको सयु दयमा परम भलुे एउटा कीरा
खटाउनभुयो । त्यो िबरुवालाई त्यसले का टिदयो, र त्यो िबरुवा सकु् यो । 8 अक
िबहानी सयु दय हुदँा यसो भयो । परम भलुे तातो पवु हावा पठाउनभुयो । अिन
योनाको टाउकोमािथ टन्टलापरु घाम पर् यो र उनी मछु पनर् लागे । तब योनाले
आफू मनर् पाए हुन् थ् यो भनी इच् छा गरे । ितनले आफैलाई भन,े “मरेो िन म्त त
िजउनभुन्दा मन ुर् नै बसे हुन्छ ।” 9 तब परम भलुे योनालाई भन् नभुयो, “के त ँ यो
िबरुवाको िन म्त धरैे रसाउन ु ठक हुन् छ र?” तब योनाले भन,े “म मरुन्जलेसम्म
पिन रसाउन ठक हुन् छ ।” 10 परम भलुे भन् नभुयो, “तैंले महेनत नै नगरेको,
र तैंले नहुकार्एको िबरुवाको तलँाई यित धरैे माया लाग्यो । त्यो एक रातमै ब ो
र एक रातमै मर् यो । 11 यसलैे मरेो बारेमा, क मलैे त् यो ठुलो सहर िननवलेाई
दया नदखेाउन,ू जसमा एक लाख िबस हजारभन् दा धरैे मािनसहरू बस् छन,् जसलाई
आफ्नो दािहने र दे े हात िबचको िभन् नता थाहा छैन, र धरैे गाई-वस्तहुरू छन?्”
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