યોનાની બંદગી
(ફાધર વગ સ પોલ)

યોના ગ્રંથની કથા એ બાઈબલની એક ખ ૂબ ગચ
ં ૂ વણભરી કથા છે . પરં ત ુ તે એક રસભરી બોધકથા છે કે એક ઐિતહાિસક કથા છે એ અંગે
બાઈબલના પંિડતોમાં મતભેદ છે . તેના લેખ િવશે ગ્રંથમાં કંઈ ચોક્કસ માિહતી નથી. છતાં પરં પરાગત મા યતા પ્રમાણે રાજાઓના બીજા
ગ્રંથમાં ઉ લેખ કરે લા નબી યોના જ ‘યોના’ ગ્રંથનુ ં મુખ્ય પાત્ર અને એના લેખક છે . રાજાના બીજા ગ્રંથમાં પયગંબર યોના િવશે િનચેનો
ઉ લેખ મળે છે .

“ઈસાયલના ઈ ર પ્રભુએ પોતાના સેવક ગાથ-હેફરના નબી યોના િબન અિમ ાઈ મારફતે ઉ ચારે લી વાણી પ્રમાણે શમ નમાં
(ઈસાયલના રાજા) યરોબામે હમાથની ઘાટથી તે મ ૃત સરોવર સુધીની ઈસાયલની સરહદ ફરી કબ

કરી, કારણ, પ્રભુએ જોઈ લીધુ ં હતુ ં

કે ઈસાયલને કેવાં આકરાં દુઃખો વેઠવાં પડે છે અને ઈસાયલની વહારે ચડે એવુ ં કોઈ ર ું ન હતુ.”
ં

‘યોના’ ગ્રથ બહાર યોના િવશે ફક્ત આ એક જ વાક્યની માિહતી આપણને મળે છે . છતાં ઘણાનુ ં માનવુ ં છે કે યોના ગ્રંથમાં પયગંબર
યોનાના જીવનની વા તિવક ઘટનાઓ અને એના જીવનકાયર્ન ુ ં વણર્ન જ છે . જો કે, એમાં કા પિનક અને ચમ કાિરક બાબતોનો પણ
સમાવેશ થયો છે . બાઈબલના કેટલાક બીજા ગ્રંથમાં જુદા જુદા પયગંબરની વાત સાથે આવે છે . પણ ‘યોન’ના ગ્રંથમાં ફક્ત પયગંબર
યોનાની જ વાત આવે છે .

‘યોના’ ગ્રંથ કોઈ પ ૂવર્ભ ૂિમકા િવના સીધા ઈ ર પ્રભુની હાકલથી જ શ થાય છે , “અિમ ાઈના પુત્ર યોનાને પ્રભુનો એવો સંદેશ મ યો કે,
ઊપડ મહાનગરી િનનવે જા અને યાંના લોકોને પુકાર કરીને કહે છે કે તેમનાં દુ કૃ યોની મને જાણ થઈ છે .” અહીં ઈસાયલના એક
પયગંબરને ઈ ર પ્રભુ ઈસાયલના ક ર દુ મન અશુરોના પાટનગર િનનવે જવા હાકલ કરે છે .

યોના સમય પહેલાં આખી એક સદી સુધી દમા કસના રાજા અને ઈસાયલ વ ચે સંઘષ થયા હતા. દમા કસનો રાજા સતત ઈસાયલ
ઉપર જુલમ કરતો હતો અને તેણે ઈસાયલના અમુક સરહદી િવ તારો કબ

કયાર્ હતા. એટલું જ નિહ, પણ ઈસાયલના શમ ન રા યની

આંતિરક બાબતોમાં પણ દખલગીરી કરતો હતો. પરં ત ુ અિસિરયાના હાથે દમા કસનુ ં પતન થયુ ં યારે શમ નના રાજા યરોબામ બીજાએ
ઈસાયલની બધી સરહદો કબ

કરી લીધી. ઈ.સ. પ ૂવેર્ આઠમી સદીના સંદભર્માં ઈ ર પ્રભુ પયગંબર યોનાને તીિગસ નદીને િકનારે

આવેલા દુ મનોના પાટનગર િનનવે જઈ પોતાની પયગંબરી વાણી સંભળાવવા યાજ્ઞા કરે છે .

પણ પોતાની પયગંબરી વાણીથી પ્રેરાઈને પોતાની પ્રજા ઈસાયલના એ ક ર દુ મનો પ તાવો કરે અને ઈ ર પ્રભુની સજામાંથી ઊગરી
જાય એમ પયગંબર યોના ઈ છતો નથી. એટલે ઈ રની આજ્ઞાનો ભંગ કરી યોના બી

ભાગવા પ્ર ન કરે છે . યોના પેઈનના િકનારે

આવેલા તાિશર્શ શહેરમાં જતા વહાણમાં ચડી જાય છે . પણ ઈ ર યોનાનો પીછો પકડે છે .

અનેક રમ ૂજી બનાવોથી ભરે લો યોનાનો ગ્રંથ ન ધે છે કે, “પ્રભુએ સમુદ્રમાં ભારે વાવાઝોડું મોક યુ ં અને એવુ ં ભારે તોફાન થયુ ં કે વહાણ
ત ૂટું ત ૂટું થઈ ગયુ.ં એટલે ખલાસીઓ ગભરાઈ ગયા અને પોતપોતાના દે વની પ્રાથર્ના કરવા લગ્યા અને બોજો ઓછો કરવા માટે તેઓ
વહાણમાં નો સામન વામવા લાગ્યા. પણ યોના વહાણના ભંડકમાં જઈને સ ૂઈ ગયો હતો અને ઘસઘસાટ ઊંઘતો હતો.”.

વહાણ ક તાને આવી તેને ક ,ું “ઓ ઊંઘણશી, ઊંઘ્યા શુ ં કરે છે ? ઊઠ, તારા દે વને ઘા નાખ,

થી તે કદાચ આપણા ઉપર દયા કરે અને

આપણે મરતા બચી જઈએ.”

યાનાએ દિરયાના ભારે તોફાનમાં ભયભીત થયેલા ખલાસીઓને ક ,ું “હુ ં યહદ
ૂ ી
ધરતી બંને સર યાં છે .” એણે વધુમાં તેમને ક ું કે, “હુ ં પ્રભુથી ભાગી જાઉં

ં અને આકાશના દે વ પ્રભુનો ભક્ત

.ં

ણે સમુદ્ર અને

.ં ” આથી તે ખલાસીઓ ખ ૂબ જ ડરી ગયા અને કહેવા

લાગ્યા. “તેં આ શુ ં કયુર્ં ?”

દિરયો વધુને વધુ તોફાની થતો જતો હતો., એટલે તેમણે તેને ક ,ું “અમે તને શુ ં કરીએ તો દિરયો શાંથ થાય ?”

તેણે ક ,ું “મને ઉપાડીને દિરયામાં નાખી દો એટલે દિરયો શાંત થઈ જશે, કારણ, મને ખબર છે કે મારે કારણે તમારા ઉપર આ ભયંકર
તોફાન આ યુ ં છે .”

વહાણના ખલાસીઓએ ના ટકે યોનાના ક ા મુજબ એને ભરિદયામાં ફકી દીધો અને દિરયાનુ ં તોફાન શમી ગયુ.ં દિરયામાં ફકાયેલા
યોનાને એક જબરદ ત માછલી ગળી ગઈ અને તે ત્રણ િદવસ અને ત્રણ રાત માછલીના પેટમાં ર ો. પછી પ્રભુએ માછલીને કહેતાં તેણે
યોનાને િકનારા ઉપર વામી નાખ્યો.

યોનાને ફરી પ્રભુની વાણી સંભળાઈ, “ઊપડ, મહાનગરી િનનવે જા અને મારો સંદેશો તેને સંભળાવ.” આથી યોના િનનવે ગયો. યોનાએ
શહેરમાં ચાલવા માંડયુ ં અને જાહેર કરવા લાગ્યો, “હવે ચાલીસ િદવસમાં િનનવેનો નાશ થશે.”

િનનવેના લોકો ઈ રનુ ં ક ું માની ગયા. તેમણે ઉપવાસ જાહેર કયાર્ ને મોટા-નાના સૌએ તપનાં વ ો ધારણ કયાર્. ઈ રે જોયુ ં કે તેમણે
દુ કૃતો છોડી દીધાં છે એટલે તેણે િવચાર બદ યો અને

આફત ઉતારવાની ધમકી આપી હતી તે આફત તેમના ઉપર ઉતારી નિહ.

પણ ઈ રની આ કરુણાથી ક્રોધી બનેલ યોના કહેવા લાગ્યો, “ઓ પ્રભુ, તુ ં આમ જ કરશે એમ હુ ં નહોતો કહેતો ? એટલા માટે જ તો હુ ં
અગમચોતી વાપરીને તાિશર્શ ભાગી ગયો હતો. મને ખબર હતી કે તુ ં તો કૃપા

ને દયા

દે વ છે , તુ ં સિહ ણુ ં છે અને કરુણાનો સાગર છે ઃ

સજા કરવાનુ ં માંડી વાળવા તુ ં તો તૈયાર હોય છે .” આથી યોનાને લાગ્યુ ં કે જીવવા કરતાં મરવુ ં બહેતર છે અને તેણે પ્રભુ આગળ પોતાના
મ ૃ યુની માગણી કરી. પણ પ્રભુએ એને ક .ું “તુ ં આમ ગુ સે થાય છે તે વાજબી છે .?”

યોના માની શકતો નહતો કે ઈ ર પ્રભુ િનનવેનો નાશ કરવાની વાત માંડી વાળશે. એટલે તે શહેરની બહાર જઈને એક છાપરી નીચે
બેસીને જોવા લાગ્યો કે શહેરનુ ં ખરે ખર શુ ં થાય છે .

યોનાના ગ્રંથનો બાકીનો ઘણોખરો ભાગ અહીં ઉતારું

.ં કારણ, યોના ગ્રંથના

છે લા ભાગમાં ઈ ર અને યોના વ ચેના સંબધ
ં અને

યવહારના ખ્યાલ સાથે ઈ ર માણસમાત્ર સાથે પણ કેવી રીતે વતેર્ છે એનો પણ આપણને થોડો ધણો ખ્યાલ મળે છે .

“પ્રભુન ુ ં કરવુ ં તે એક એરં ડાના છોડે ઊગી નીકળી યોનાને માથે છાંયો કરી તેને ઠંડો પાડયો. આ એરં ડાના છોડથી યોના ખ ૂબ ખુશ થયો.
પણ બી

િદવસે પરોઢ થતાં ઈ રનુ ં કરવુ ં કે એક કીડો છોડને ખાવા લાગ્યો અને તે સુકાઈ ગયો. સ ૂરજ ઊગતાં ઈ રનુ ં કરવુ ં તે

પ ૂવર્માંથી લ ૂવાવા લાગી અને યોનાના માથા ઉપર સ ૂયર્નો તાપ એવો લાગ્યો કે તે મ ૂછાર્ ખાઈને પડયો અને મોત માગવા લાગ્યો. તે
બો યો, જીવવા કરતાં મારે માટે મરવુ ં બહેતર છે .”

યારે પ્રભુએ ક ,ું “તને આ છોડને માટે દુઃખ થાય છે ,

ને ઉગાડવા તેં કશી મહેનત લીધી નહોતી,

એક રાતમાં ઊગ્યો હતો અને એક

રાતમાં નાશ પા યો હતો. તો પછી મને આ મહાનગરી િનનવે માટે દુઃખ ન થાય ? એમાં એક લાખ અને વીસ હજાર બાળકો વસે છે ,
મને સારાસારનુ ં ભાન નથી ! એ ઉપરાંત પુ કળ ઢોર વસે છે તે તો જુદાં!”

ુ ને પણ ક્ષમા આપવા ત પર
અહીં એક પદાથર્પાઠ આપીને ઈ ર યોનાને જણાવે છે કે ઈ ર કરુણાસાગર છે ઃ તે બધાને ઈસાયલના શ ઓ
છે . યોના ગ્રંથનો સૌથી મોટો બોધપાઠ એ છે કે ઈ ર માત્ર પોતાની પસંદ કરે લી પ્રજાની જ મિહ, પણ બધી પ્રજાઓનો ઈ ર છે અને તે
બધી જ પ્રજાઓની સાર-સંભાળ રાખે છે .

દે ખીતી રીતે પોતાનો સંદેશ લોકોને પહ ચાડવા માટે યોના ગ્રંથના લેખકે જબરજ ત માછલીની વાત

વી કેટલીક ચમ કાિરક ક પનાઓ

અને દ ટાંતોની મદદ લીધી છે . છતાં યોના ગ્રંથનો સંદેશ તો પ ટ છે . અશુરના લોકો પ્ર યે યોનાનુ ં વલણ અને ઈ ર પ્રભુના વલણ
વ ચે આકાશ-પાતાળનો તફાવત છે .

પૌરાિણક ઈિતહાસમાં અશુરોનુ ં અિસિરયા રા ય એક મહાન સામ્રા ય હતુ.ં અિસિરયાએ ઈસાયલ

વાં પડોશી રા યો ઉપર હમ
ુ લા ક્રવા

ઇને લ ૂટફાટ કરવામાં કશુય
ં બાકી રાખ્યુ ં નહોતુ.ં એટલે આવા અિસિરયાના પાટનગર િનનવેના લોકો પ્ર યે યોનાનુ ં વલણ ત ન િભ

છે .

યોના અિસિરયાના લોકો પ્ર યે દુ મનાવટ રાખતો હોય છે . એટલે ઈ ર પ્રભુની દયા અને માફીનો સંદેશ સંભળાવવામાં યોનાને િબલકુલ
રસ નથી.

યોનાના આ કોમવાદી વલણની સરખામણીમાં ઈ રના અિસિરયાના લોકો પ્ર યેન ુ ં વલણ ઉદાર છે . ઈ રની દયા અને માફી ફક્ત
પોતાની પસંદ કરે લી ઈસાયલી પ્રજા પ ૂરતી મયાર્િદત નથી. ઈશવરની દયા અને માફી તો બધી પ્રજાઓ માટે છે . સમગ્ર માનવજાત માટે
છે .

યોનાના ગ્રંથ

ારા ઈ ર જાણે ઘાંટા પાડીને ઈસાયલી પ્રજાને અને આપણા સૌને પણ જણાવે છે ઃ ઈ ર પ્રભુ સૌ પ્રજાનો ઈ ર છે અને

સમગ્ર માનવજાતની િફકર િચંતા કરે છે .
(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-08-2007)
(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-09-2007)
ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007

