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धेरै वशर् अिघ योना भ ने मािनस 
इ ाएलमा ब थे। एकिदन संसारको 
सबैभ दा षिक्तषाली षहर िननवेमा 

जा भनेर परमप्रभुले 
भ नुभयो।



योनाले यहाँ भएका सबै मािनसह लाई 
ितनीह को दु ट कायर्को लािग चेताउनी 

िदनु भनी परमप्रभुले भ नुभयो। 



तर योनाले परमप्रभुको 
अनादर गरे। ितनी िननवे 
जानको सट्टा ितनी तसीर्स 
भ ने ठाउँको जहाजमा चढ़े।



परमप्रभु परमे वरले समुद्रमा ठूलो आधँी चलाउनुभयो। यो 
एउटा ठूलो आधँी िथयो। यहा ँक तान जहाज तोिड़ छ अिन 
डु छ भनी डराउन लागे।



आँधी डरलाग्दो अिन डरलाग्दो हुँदै आए। क तान डरले 
ितनको ई वरलाई प्राथर्ना गनर्थाले अिन सबै सर-समानह  
जहाजबाट बािहर फाले तर पिन केही सहायता भएन।्



योना मात्र य तो यिक्त िथए जसले जहाजमा प्राथर्ना 
गरेन।् यसको सट्टामा ितनी म त िन द्रामा िथए। जहाजको 
क तानले ितनलाई भेट्टाए, ‘‘ितमी सुितरहेको छ ? उठ, अिन 
आ नो ई वरलाई प्राथर्ना गर। हुनसक्छ ई वरले हामीलाई 
सोिचरहेका छन ्िक हामी नाष नहोस’्’ भनेर क तानले भने।



यो सबै सम याह  योनाको कारणले आएको हो भनी 
ितनीह ले िनणर्य गरे। ितनले भने िक परमप्रभुबाट ितनी 
भािगरहेका िथए। ितनीह ले सोधे, ‘‘ितमीलाई के ग ँ  र 
समुद्र षा त हुनेछ? ‘‘मलाई उठाऊ, अिन समुद्रमा हाल 
िकनभने यस महान ्आँधीको 
कारण म न ैहुँ’’ भनी 
योनाले भने। 



क तानले योनालाई 
जहाजबाट याक्न 
चाहेका िथएनन।् यसैले 
ितनीह ले जहाजलाई 
जमीनमा याउने 
प्रयास गरे तर 
ितनीह ले सकेनन।् 
यहा ँएउटै कुरा 
मात्र गनर् 
सक् यो।



क्षमाको प्राथर्नापिछ क तानले 
योनालाई मािथ 
याए अिन 
गोला हाले। 
जसरी योना 
छालह मा हराए 
तब समुद्र अिन हावा षा त 
भए। अचानक बदिलएको मौसमले 
क तानमािथ पिहलेको भ दा अिहले 
अझ डर उ प न भयो। ितनीह ले 
थाह पाए िक परमप्रभुले यो 
गनुर्भएको हो भनेर। डर 
अिन छक्क परेको बेला 
ितनीह ले परमप्रभुलाई 
आराधना गरे।



अनादर स देषवाहक चिकत 
भए। समुद्रको गिहराइमा 
डु दै गरेका साहारािविहन 
योनाले उनलाई केही 
कुरोले पिन बचाउन 
सक्दैन भनी बझु।े 
उ डुबे तर परमप्रभुको 
अक  योजना िथयो।



योनालाई िन नको लािग परमप्रभुले एउटा 
ठूलो माछा खटाउनुभयो। यो माछा ठीक 
समयमा आए अिन यसले योनालाई िनले 
अिन योना समुद्रदेिख माछाको पेटिभत्र 
गए। योना तीन िदनस म माछाको 
पेटिभत्र रहे। उनको धेरै सा ने अिन 
प्राथर्ना गन समय िथयो।



तीन िदनपिछ योनाले परमप्रभुको आज्ञा मा छु भनी प्रितज्ञा 
गरे। यही घड़ी परमप्रभु योनासंग बो नुभयो अिन माछाले 
योनालाई िकनारमा उघेिलिदए। 



परमप्रभुको वचन िलएर यो◌ेनालाई फेिर एकप ट 
िननवेमा जा भनी परमप्रभुले भ नुभयो। यस समय 
योना गए अिन षहरमा पसेर कराउन थाले, ‘‘चािलस 

िदनमा िननवे नाष हुँदैछ।’’



िननवेको मािनसह ले परमप्रभुको वचन िव वास गरे। 
ितनीह ले खानािवना अिन बोराको लुगा लगाएर परमप्रभुलाई 
ितनीह को पापको क्षमा माग्न आए। राजा पिन आफैलाई 
नम्र बनाइ परमप्रभुको अिघ आए। उनले राजग ी छोड़ ेअिन 
बोराको लुगा लगाए अिन खरानीमा बसे। ितनीह को 
पापदेिख क्षमा िदयोस ्भनेर 
परमप्रभुसंग ितनीह को 
दु ट बाटो अिन 
अषाि तबाट फकर्  भनेर 
ितनले हुकूम गरे।



परमप्रभुले ितनीह लाई क्षमा गनुर्भयो। जब परमप्रभुले 
ितनीह लाई क्षमा गनुर्भयो भने ितनीह ले 

थाह पाए तब ितनीह ले 
रमाहट गरे। 
तर एकजना 
मािनस योना 
चािहँ िरसाए।



िकन योना िरसाए? उनले 
परमप्रभुलाई भने, ‘‘मलाई थाह 
छ तपाईं अनग्रही परमे वर, 
िरसाउनमा िढला अिन दयाले 
भिरपूणर् हुनुहु छ।’’ अक  
ष दमा, योनालाई थाह िथयो 
िक परमप्रभुको वचन पालन 
गन अिन आ नो पापको 
क्षमा माग्नेलाई उहाँले क्षमा 
गनुर्हुनेछ। यसले यो थाह गनर् 
सक्छौ िक योनाले िननवेको 
मािनसह लाई मन पराउँदैन 
िथए। ितनीह  क्षमा भएको 
ितनले चाहँदैन िथए। 



योना परमप्रभुसंग िरसाएर भने, 
‘‘मेरो जीवन िलनुहोस ्िकनभने 
मेरो जीवन भ दा त मेरो 
मृ युनै असल हो।’’



योना बािहर षहरमा गएर बसे अिन पखर हेिररहे िक 
परमप्रभुले अक  के गनर् िदनुहु छ। परमप्रभु परमे वर ठूलो 
पात तयार गनुर्भयो। यो िब तारो बड़न थाले अिन घामबाट 

िदनभिर योनालाई बचाउन 
िषतलता िदए। 



अक  िबहानी परमप्रभुले फटग्रो पठाउनभुयो अिन यस 
वक्षलाई मािरिदए अिन परमप्रभुले तातो, षिक्तषाली हावा 
तयार गरी योनाकहाँ पठाउनुभयो अिन जबस म ितनी मदन ्
तबस म ितनलाई िहकार्ए। यी सबैले योनालाई धेरै रीस 
उ यो।



यसपिछ परमप्रभुले योनालाई भ नुभयो, 
‘‘ितमीलाई िरसाउने के अिधकार छ? ितमी 
एउटा सानो वक्ष झ छौ जसको केही 
काम छैन अिन बड़दैन पिन र यो 
रातमा आउँछ र रातमै 
मछर्।



‘‘ यो ठूलो षहर िननवे जहा ँ
हजार  मािनसह मािथ िकन 
मैले दया नदेखाउन?ु’’
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