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स्थानकोपसु्तक

िम दशेमा याकूबको प रवार
1 याकूबले आफ्ना छोराहरूिसत िम दशेितर या ा गरे अिन ितनका त्यके

छोरोिसत आफ्नो-आफ्नो प रवार िथए। इ ाएलका छोराहरू ियनीहरू नै हुन,्
2 रूबने, िशमोन, लवेी, यहूदा, 3 इस्साकार, जबलूनू, िबन्यामीन, 4 दान, न ाली,
गाद र आशरे। 5 याकूबका आफ्नै प रवारका जम्मा सन्तानहरू स री जना िथए।
यसूफु याकूबका बा जना छोराहरू मध्ये एकजना िथए (तर ितनी पिहलदेे ख नै
िम मा िथए।)

6 यसूफु, उनका दाज्य-ूभाइहरू अिन त्यस पसु्ताका सबै मािनसहरूको मतृ्य ु
भयो। 7 तर इ ाएलका मािनसहरूका धरैे बाल-बच्चाहरू िथए अिन ितनीहरूका
सन्तान बिढ नै रह।े इ ाएलका मािनसहरू श शाली भए र इ ाएलीहरूले नै िम
दशे भ रयो।

इ ाएलका मािनसहरूको दःुख
8 तब नयाँ राजाले िम दशेमा शासन गनर् थाल।े त्यो राजाले यसूफुलाई िचन्दनै

िथए। 9 त्यो राजाले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “इ ाएलका मािनसहरूलाई
हरे, ितनीहरू िवशाल सखं्यामा छन ् र हामीभन्दा ब लया पिन छन।् 10 यी
इ ाएलीहरूको सखं्या व ृ मा अकुंशे लगाउन हामीले केही योजनाहरू बनाउन ु
पछर्। यिद हामीिसत कसलैे लडाइँ गरे यी इ ाएलीहरू श ु पक्षप लाग्न सक्छन।्
अिन ितनीहरूले हामीलाई िजतरे हामीबाट उम्कन सक्छन।्”

11 िम ीहरूले इ ाएलीहरूको जीवन क पणूर् पान िनणर्य गरे। यसथर् िम ीहरूले
इ ाएलीहरूमािथ कमारा-स्वामीहरू िनय ु गरे। ती स्वामीहरूले िफरऊनको िन म्त
िपताम र रामससे शहरहरू बनाउन ती इ ाएलीहरूलाई जोर लगाए। राजाले यी
शहरहरू अन्न र अरू चीजहरू रा योग गरे।

12 िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई क ठन-क ठन कामहरू गनर् लगाउन थाल,े
तर जित ितनीहरूलाई काममा लगाइन्थ्यो त्यित नै ितनीहरूको सखं्या बढथ्यो
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अिन फै लन्थ।े अिन िम ीहरू इ ाएलीहरूसगं अझै डराउन थाल।े 13 यसथर्
ितनीहरूलाई िम ीहरूले अझ क ठन कामहरू गनर् लगाए।

14 िम ीहरूले इ ाएलीहरूको जीवन क ठन बनाइ िदए। िम ीहरूले
इ ाएलीहरूलाई ईंटा र त्यसको मसला बनाउनँे जस्ता क ठन काम गनर् वाध्य गराए।
ितनीहरूलाई खतेमा पिन क ठन काम गनर् वाध्य गराए। ितनीहरूलाई खतेमा पिन
क ठन कामहरू गनर् जोर िदए। ितनीहरूले गन त्यके काममा नै इ ाएलीहरूलाई
स ै क ठन अप्ठयारोमा पारे।

सिेवकाहरू जसले परमे रलाई प ाए
15 िह ू ीहरूले नानी जन्माउने समयमा हरेचाह गन त्यहाँ दइुजना स ुडँनेीहरू

िथए। ितनीहरूको नाउँ िश ा र पआू िथयो। िम दशेका राजाले ती दइु स ुडँनेीसगं
कुरा गरे। 16 राजाले ितनीहरूलाई भन,े “जब ितमीहरूले एउटा िह ू ीहरूलाई
नानी जन्माउनमा सहायता गनछौ, यिद छोरी ज न्मछे भने उसलाई बाँच्न दऊे। तर
यिद छोरा ज न्मछ भने तब त्यसलाई अवश्य मा रदऊे।”

17 तर ती स ुडँनेीहरूले परमे रलाई सम्मान गथ। यसकारण ितनीहरूले राजाको
हुकुम पालन नगरी, जन्मकेा बालकहरूलाई बाँच्न िदए।

18 तब राजाले ती स ुडँनेीहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यस्तो
िकन गय ? ितमीहरूले बालकहरूलाई िकन बाँच्न िदयौ? यसो िकन गय ?”

19 सुडँनेीहरूले िफरऊनलाई उ र िदए, “महाराज! िह ू ीहरू िम ी
ीहरूभन्दा ज्यादै ब लया छन।् हामीहरू ितनीहरूलाई सहायता गनर् पगु्नअिघनै नानी

जन्माइसकेका हुन्छन।्” 20-21परमे र स ुडँनेीहरूिसत खशुी हुनहुुन्थ्यो, यसकारण
परमे र ितमीहरू ित रा ो हुनहुुन्थ्यो, उहाँले ितनीहरूलाई आफ्नै प रवारहरू
बनाउने अनमुित िदनभुयो।

िह ू मािनसहरूका धरेै नानीहरू हुदँै गए अिन ितनीहरू सा ै श शाली भए।
22 यसकारण राजा िफरऊनले आफ्ना सबै मािनसहरूलाई आदशे िदए, “सबै
बा लकाहरूलाई बाँच्न दऊे। तर जब त्यके पल्ट बालक जन्मन्छ ितमीहरूले
उसलाई नील नदीमा अवश्यै फ्याँक्न ु पछर्।”

2
िशश ु मोशा
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1 एकजना मािनस जो लवेी कुलका िथए, ितनले लवेी कुलकै एउटी
आइमाईलाई िववाह गरे। 2 त्यो मिहला गभर्वती भई अिन छोरा जन्माई। त्यो बालक
अत्यन्त सनु्दर िथयो। यसथर् उसकी आमाले उसलाई तीन महीनासम्म लकुाएर
राखी। 3 जब उनले त्यसलाई अझ लामो समयसम्म लकुाउन सिकन उसले एउटा
डालो बनाई अिन त्यसलाई अलक ाले लिप कारण यसो गदार् त्यो पानीमा बग्थ्यो,
उसले त्यो बालकलाई डालो िभ हाली अिन डालो िनगालोधारी बीच नील नदीको
छेउमा राखी। 4 त्यस नानीकी िददीले बालकलाई के हुदँो रहछे भनरे हनेर्को िन म्त
केही टाढा बसी।

5 जब िफरऊनकी छोरी नील नदीमा नहुाउन आइन ् ितनकी सवेीकाहरू नील
नदीको छेउमा िहडं,े िफरऊनकी छोरीले डालो अग्ला िनगालो घा रको बीचमा
दे खन।् यसथर् ितनले त्यो डालो ल्याउन ितनीहरू मध्ये एकजनालाई अ ाइन।्
6 राजकुमारीले ती डालो खो लन ् र त्यसिभ एउटा बालकलाई रोइरहकेो पाइन।्
बालक रोइरहकेोमा त्यो राजकुमारी दःुखी भइन।् त्यसपिछ ितनले थाहा पाइन ् िक
त्यो बालक कुनै िह कूो हो।

7 त्यस बालककी िददीले िफरऊनको छोरीलाई सोधी, “म एउटी िह ू
आइमाईलाई खोज ूँ जसले यो नानीलाई तपाईंको िन म्त स्याहार ससुार गनर् सक्छे?”

8 िफरऊनकी छोरीले भनी, “हुन्छ, ल्याई दऊे।”
यसथर् त्यो केटी गएर त्यस नानीकी आफ्नै आमालाई लएर आई।
9 िफरऊनकी छोरीले नानीकी आमालाई भनी, “यो नानी लजैाऊ अिन यसलाई

हरेचाह गर र म ितमीलाई त्यसका िन म्त ज्याला िदनछुे।”
तब आइमाईले नानीलाई लगी र उसलाई हरेचाह गरी। 10 त्यो नानी हुिकर् यो अिन

केही समयपिछ त्यस आइमाईले राजकुमारीलाई नानी िदई। त्यो राजकुमारीले नानी
हण गरी अिन त्यो नानीलाई उसले पानीबाट तानरे िनकालकेो हुनाले त्यसको नाउँ

मोशा राखी।

मोशाले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गछर्न
11जब मोशा बढरे ठूलो भए, उनी बािहर गए अिन िह ,ू आफ्ना मािनसहरूलाई

क ठन काम गनर् लगाएको दखे।े एक िदन मोशाले एकजना िम ी मािनसले मोशाको
एकजना िह ू मािनसलाई िहकार्उँदै गरेको दखे।े 12 मोशाले चारैितर हरेे र त्यहाँ
कोही अरू मािनसहरू नभएकाले त्यस िम ी मािनसलाई मारेर बालवुा तल परेु।
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13 अक िदन दइु जना िह ू मािनसहरूलाई आफ्स्तमा लडाइँ गद गरेको भटेे।
ितनीहरू मध्ये एकजनाको कसरु भएको उनले पाए अिन ितनलाई भन,े “ितमीले
िकन आफ्नो िछमकेीलाई नोक्सान पयुार्इरहकेाछौं?”

14 त्यस मािनसले उ र िदयो, “कसले ितमीलाई हा ो न्यायकतार् र शासक
बनायो? के ितमीले मलाई पिन मानर् लािगरहकेाछौ जस्तो ितमीले त्यो िम ी
मािनसलाई मारेका िथयौ?”

तब मोशा डराए। उनले सोच,े “मलैे के गरेको िथएँ त्यो थाह पाए छ।”
15 मोशा ारा हत्या गरेको िवषयमा िफरऊनले पिन थाह पाए, अिन उसलाई

मान िन य गरे। यसकारण मोशाले आफैलाई िफरऊन दे ख बाँच्नको िन म्त भागरे
िम ानमा गए।

मोशा िम ानमा
जब मोशा िम ानमा पगुे ऊ कुनै कुवाको निजक बस।े 16 त्यहाँ एक जना िम ान

पजूाहारी बस्थे जसका सातवटी छोरीहरू िथए। छोरीहरू ितनीहरूका िपताका
भडेाहरूका लािग त्यही कुवामा पानी िनकाल्न आए। ितनीहरूले डुडँमा पानी
भन यास ग ररहकेा िथए। 17 तर त्यहाँ केही भडेा गोठालाहरू जो त्यहाँ िथए
केटीहरूलाई प ाउने चे ा गरे। यसकारण मोशाले केटीहरूलाई बचंाए अिन पानी
िझके र पशहुरूलाई िदए।

18 तब ती केटीहरू ितनीहरूको बाब ु रूएलकहाँ गए ितनीहरूका बाबलुे
ितनीहरूलाई सोध,े “िकन आज ितमीहरू यित चाँडै घरमा आएकाछौं?”

19 केटीहरूले उ र िदए, “हो बाब,ु गोठालाहरूले हामीलाई प ाउने चे ा गरे,
तर एकजना िम दशेी मािनसले हा ो िन म्त पानी ताने र हा ा पशहुरूलाई खवुाए।”

20 यसकारण रूएलले आफ्नी छोरीहरूलाई भन,े “त्यो मािनस कहाँ छ? िकन
ितमीहरूले उसलाई एक्लै छो ौ? उसलाई यहाँ बोलाऊ अिन उसले हामीसगंै
खाओस!्”

21 मोशा रूएलसगं ब राजी भए। रूएलले आफ्नी छोरी िसप्पोरासगं मोशाको
िववाह ग रिदए। 22 िसप्पोरा गभर्वती भई अिन एउटा छोरा जन्माइ मोशाले आफ्नो
छोरोको नाउँ गशे म राखे िकनभने मोशा त्यस भिूममा अप रिचत िथए जो उनको
िथएन।

परमे र इ ाएललाई सहयोग गन िनणर्य लन ु हुन्छ
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23धरैे समय िबते प ात ्िम का राजाको मतृ्य ुभयो। तर इ ाएलका मािनसहरू
अझै कठोर काम गन ुर् बाध्य िथए। यसकारण ितनीहरूले सहायताको िन म्त ाथर्ना
गरे अिन ितनीहरूको ाथर्ना परमे रले सनु्न ु भयो। 24 परमे रले ितनीहरूको
ाथर्ना सनु्न ु भयो र उहाँले अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबिसत गन ुर् भएको करार

सम्झन ु भयो। 25 परमे रले इ ाएलका मािनसहरूको क हरू दे ु भयो अिन चाँडै
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् पन उहाँले बझु्न ु भयो।

3
ज लरहकेो पो ा

1 त्यस समय मोशा उसको ससरूाका भडेाहरूको हरेचाह गदिथए। ितनका ससरूा
िय ो िम ानमा पजूाहारी िथए। मोशाले भडेाहरू मरूभिूमको प मितर लग।े मोशा
होरेब, परमे रको पहाड गए। 2 पवर्तमा मोशाले परम भकुो दतूलाई एउटा बल्दै
गरेको पो ामा दखे।े

पो ामा आगो ज लरहकेो िथयो तर पो ा चाँिह भस्म भएको िथएन। उनले हरेे
त्यो आगो पो ामा ज ल रहकेो िथयो तर पो ा भस्म भएको िथएन। 3मोशाले िवचार
गरे, “िकन पो ा आगो ारा नाश भएको छैन?”

4 जब परम भलुे मोशालाई त्यो दशृ्य ध्यान पवूर्क हनेर् आएको दे भुयो
परम भलुे पो ाबाट यसो भन्दै बोलाउन ु भयो, “मोशा! मोशा!”

मोशाले उ र िदए, “म यहाँ छु।”
5 तब परमे रले भन्नभुयो, “निजक नआऊ। जनु ठाउँमा ितमी उिभरहकेा छौ

त्यो भिूम पिव हो यसथर् आफ्नो जु ा खोल। 6 म ित ा िपता-पखुार्हरू अ ाहाम,
इसहाक र याकूबको परमे र हु।ँ”

मोशाले उसको अनहुार छोपे िकनभने ऊ परमे र ितर हनेर् डराएका िथए।
7 परमे रले उनलाई भन्नभुयो, “िम मा भएका मरेो मािनसहरूले क भोगकेो

मलैे दखेकेो छु। मलैे ितनीहरूको शोकपणूर् ाथर्नाहरू सनुकेो छु, जब ितनीहरूका
कमारा मा लकहरूले जबरदस्ती क ठन कामहरू गनर् लगाए। म ितनीहरूको
दःुखको कारण पिन जानकेोछु। 8अब म त्यहाँ जान्छु अिन मरेो मािनसहरूलाई िम ी
मािनसहरूबाट बचाउछुँ। म ितनीहरूलाई त्यस स्थानबाट िनकालरे ितनीहरूले क
भोग्न ु नपन स्थानमा लएर जान्छु। त्यो ठाउँ धरैे-धरैे असल चीजहरूले भ रएको
हुनछे र कनानी, िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी र यबसूी जस्ता िविभन्न जाितका
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मािनसहरू बसो-बास गछर्न।् 9 मलैे इ ाएलका मािनसहरूको पकुार सनुकेोछु।
मलैे दखेें िम ीहरूले ितनीहरूका िन म्त जीवन कित कठोर बनाइिदएका छन।्
10 यसकारण अब म ितमीलाई िफरऊन कहाँ पठाउँछु। जाऊ अिन मरेा मािनस
इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याऊ।”

11 तर मोशाले परमे रलाई भन,े “म कुनै एउटा त्यस्तो महान मािनस होइन।
म कसरी त्यो मािनस हुन सक्छु जो िफरऊन कहाँ जान सक्छ र इ ाएलीहरूलाई
िम बाट बािहर ल्याउन सक्छ?”

12परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले भलो गनर् सक्छौ िकनभने म ितमीिसत हुनछुे।
यही माण हुनछे िक मलैे ितमीलाई पठाउँदछुै ितमीले इ ाएलीहरूलाई िम दशेाबाट
अगवुाई गरेपिछ, ितमी आउनछेौ अिन यही पवर्तमा आराधना गनछौ।”

13 तब मोशाले परमे रलाई भन,े “जब म इ ाएलीहरू कहाँ जान्छु अिन
ितनीहरूलाई भन्छु, ‘म ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे र ारा पठाइएको हु,ँ’
अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउँ सोधमेा मलैे के भन्न ु पनछ?”

14 तब परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “ ‘म जो हु ँ त्यही हु’ँ ितनीहरूलाई
भिनदऊे, ‘म हु,ँ’ भन्नलेे ितमीलाई ितनीहरूकहाँ पठाएको हो।” 15 परमे रले
मोशालाई अझ भन्नभुयो, “ितमीले इ ाएलीहरूलाई के भन्न ु पछर् भन,े ‘परम भु
ित ो िपता-पखुार्हरूका परमे र, अ ाहामका परमे र, इसहाकका परमे र
र याकूबका परमे र हुनहुुन्छ। मरेो नाउँ सदवै परम भु रहनछे। यही रूपमा
मािनसहरूले मलाई पसु्तौं-पसु्तासम्म िचन्नछेन,्’ यसकैारण मािनसहरूलाई भन,
‘परम भलुे मलाई ितमीहरू कहाँ पठाउन ु भएको छ।’ ”

16 परमे रले मोशालाई फे र भन्नभुयो, “जाऊ अिन इ ाएलका बढूा
धानहरूलाई एकि त गर अिन ितनीहरूलाई भन, ‘यहोवा, ितमीहरूका िपता-

पखुार्हरूका अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबका परमे र मरेोअिघ मािनस जस्तै
कट हुनभुयो अिन मलाई भन्न ु भयो, यहाँ िम मा भोगकेा क हरू र शोकहरू

उहाँलाई थाह छ र ितमीहरूलाई उहाँ क बाट मु गराउन ु चाहन ु हुन्छ। 17 उहाँले
यसो भन्न ु भयो ितमीहरूलाई िम बाट बािहर िनकाल्न ु हुनछे, अिन िविभन्न
जाितहरूको भिूममा लान ु हुनछेन ् जस्तै कनानी, िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी
र यबसूीहरू अिन दधू र मह बिगरहकेो भिूममा पयुार्उन ु हुनछे।’

18 “ती बढूा- धानहरूले ितमीहरूको कुरा सनु्नछेन।् त्यसपिछ ितमी र बढूा-
धानहरू िम का राजा कहाँ जानछेौ। ितमीले राजालाई भन्ने छौ, ‘यहोवा िह ू
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मािनसहरूका परमे र हुन।् हा ा परमे र हामीकहाँ आउन ु भयो अिन हामीलाई
तीन िदनसम्म मरूभिूममा या ा गनर् भन्नभुयो। हामीले हा ा परमे र यहोवालाई
त्यहाँ ब लहरू चढाउन ु पनछ।’

19“तर म जान्दछु िम को राजाले ितमीहरूलाई जान िदन ुहुदँनै कुनै महाश ले
मा उहाँलाई जान ु िदने बनाउनछेौ। 20 यसथर् ितनीहरूमाझ म अचम्मका कुराहरू
गनर् महाश योग गनछु। जब म महाश को योग गछुर् राजाले ितनीहरूलाई
छोडन बाध्य गनछु। 21 अिन म िम का मािनसहरूलाई इ ाएली मािनसहरू ित
दयाल ु बनाउनँछुे। जब इ ाएलीहरूले िम छाडछन ्ितनीहरू र ै हात जाने छैनन।्

22 “िह ू मिहलाहरूले ितनीहरूका िम ी िछमकेीहरूिसत सनु र चाँदीको
चीजहरू अिन लगुाहरू माग्ने छन।् ितमीहरूले ती चीजहरू ितमीहरूका छोरा-
छोरीहरूलाई लगाईिदने छौ। यस कार ितमीहरूले िम बाट सम्पि लएर
आउनछेौ।”

4
मोशाको िन म्त माण

1 तब मोशाले परमे रलाई भन,े “तर इ ाएलीहरूले मलाई िव ास गन छैनन
जब म ितनीहरूलाई भन्छु तपाईंले मलाई पठाउन ुभयो। ितनीहरू भन्ने छन,् परम भु
ितमीअिघ कट भएनन?्”

2 तर परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो ित ो हातमा भएको के हो?”
मोशाले उ र िदए, “यो मरेो िहडं्ने लहुरो हो।”
3 तब परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “त्यो ित ो िहडँ्ने लहुरो भ ूईँंमा फ्याँिक

दऊे।”
मोशाले आफ्नो लहुरो भईूंमा फ्याँिकिदए पिछ अचनाक लहुरो सपर्मा प रणत

भयो। मोशा डराए अिन त्यहाँबाट टाढा गए। 4 तर परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो,
“अिघ बढ र सपर्को पचु्छरमा समात।”

मोशा सपर् निजक पगुे अिन त्यसको पचु्छरमा समात।े जब मोशाले सपर्लाई समाते
त्यो फे र लहुरो नै भइहाल्यो। 5 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “आफ्नो
लहुरो ितमीले यसरी नै योग गर, अिन मािनसहरूले िव ास गनछन ् परम भु
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूको परमे र,अ ाहामको परमे र, इसहाकका परमे र
अिन याकूबका परमे र ित ोअिध कट हुन ु भएको िथयो।”
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6 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई अक एउटा माण
िदनछुे। आफ्नो लगुािभ हात हाल।”

यसथर् मोशाले लगाएको लगुा खोले अिन आफ्नो हात त्यसिभ हाल।े तब
मोशाले उसको हात लगुाबाट बािहर िनकाल्दा उसको हात सतेो िहउँ जस्तो दागै
दाग भएको पाए।

7 तब परमे रले भन्नभुयो, “अब फे र ित ो हात लगुािभ हाल।”यसकारण
मोशाले आफ्नो हात लगुािभ फे र हाले मोशाले आफ्नो हात लगुािभ हालरे फे र
बािहर िनकाल।े त्यो फे र पिहलकैो जस्तो रा ो भयो।

8 तब परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “यिद मािनसहरूले ितमीलाई िव ास
गदन जब ितमी िहडंने लहुरो उपयोग गछ जब ितमी ितनीहरूलाई यो सकेंत
दखेाउछँौ, ितनीहरूले ितमीलाई िव ास गनछन।् 9 यी दइु सकेंतहरू दखेाउदँा पिन
ितनीहरूले ितमीहरूलाई आफैं िव ास गरेनन ्भने ितमीले नील नदीबाट केही पानी
ल्याऊ। त्यो पानी भईूंमा खनं्याऊ, यसले भईूं छुने िवि कै त्यो रगतमा प रव र्न
हुनछे।”

10 तर मोशाले परम भलुाई भन,े “तर परम भ,ु म तपाईंलाई साँचो भन्दछुै म
दक्ष व ा होइन। म किहल्यै रा ो बोल्ने योग्यको हुन सकेको छैन। अिन अिहले
तपाईंिसत कुरा गरें पिछ पिन म असल व ा होइन। तपाईंलाई थाहै छ म िढलो
बोल्छु र उत्कृ शब्दहरू उपयोग गिदर्न।”

11 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “मािनसको मखु कसले बनायो?
अिन मािनसलाई कसले बिहरो, बोल्न नसक्ने बनाउन सक्छ? कसले मािनसलाई
अन्धो बनाउन सक्छ? कसले मािनसलाई दे सक्ने बनाउन सक्छ? त्यो म नै
एक हु ँ जसले यी सब कमर्हरू गनर् सक्छ, म यहोवा हु।ँ 12 यसकारण, ितमी जाऊ,
जब ितमी कुरा गछ म ितमीिसत हुनछे। म ितमीलाई भन्न ु पन शब्दहरू िदनछुे।”

13 तर मोशाले भन,े “हे मरेो परम भ!ु मलाई होइन, अरू कसलैाई पठाउन ु
होस।्”

14 तब परम भु मोशािसत रसाउन ु भयो अिन उसलाई भन्न ु भयो, “ित ो दाज्य ू
हारून जो लवेी कुलका हुन।् म हारूनलाई ित ो सहायताको िन म्त पठाउनछुे। ितनी
कुशल व ा हुन।् ितमीलाई भटे्न हारून आउदछैन ् र ितमीलाई दखेरे ितनी खशुी
हुनछेन।् 15 ऊ ितमीसगं िफरऊन कहाँ जानछे। म ितमीहरूलाई भन्नछुे के भन्न ु
पन हो। तब ितमीले हारूनलाई भन्नपुछर्, अिन हारूनले िफरऊनिसत बोल्ने सही
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शब्दहरू चनु्नछे। 16 ित ो दाज्य ू हारूनले पिन मािनसहरूसगं बोल्ने छन।् ितमी
महान राजा जस्तै झैं हुनछेौ अिन हारून ित ा अिधकृत व ा बिननछेन।् 17 यसथर्
अब ितमी जाऊ। ितमीिसत ित ो िहड्ने लहुरो लजैाऊ अिन मलैे बताएको सकेंतहरू
मािनसहरूलाई दखेाऊ अिन बझुाऊ म ितमीसगंै छु।”

मोशा िम फिकर् न्छन ्
18 तब मोशा आफ्नो ससरूा िय ोकहाँ गए। मोशाले ितनलाई भन,े “दया गरी

मलाई िम दशे फिकर् न िदनहुोस।् मरेा मािनसहरू अझै जीिवत छन ् िक? म भटे्न
चाहन्छु।”

िय ोले मोशालाई भन्यो, “अवश्य, ितमी शा न्तिसत जान सक्छौ।”
19 जब, मोशा िम ानमा िथए, परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, “अिहले ितमी

िम मा फकर जान ु सरुिक्षत छ। ती मािनसहरू जसले ितमीलाई मानर् चाहन्थे अिहले
सबै म रसकेका छन।्”

20 यसथर् मोशाले आफ्नो नानीहरू र प ीलाई गधामािथ चढाए अिन िम फक।
ितनले परमे रको श भएको आफ्नो लहुरो पिन साथै लग।े

21 िम जाँदा बाटोमा, परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “जब ितमी िफरऊनिसत
कुरा गछ मलैे ितमीलाई िदएका सबै श को चमत्कारहरू सबै सम्झना गर।
तर म िफरऊनलाई मािनसहरूलाई जान निदने अ ेरी बनाउछुँ। 22 तब ितमीले
िफरऊनलाई भन्नपुछर्। 23 परम भु भन्नहुुन्छ, ‘इ ाएल मरेो जठेो छोरा हो। अिन
जान दऊे र मरेा उपासना गनर् दऊे, न भने उहाँले ितमीहरूको जठेो छोरो मा रिदन ु
हुनछे।’ ”

मोशाको छोरालाई खतना ग रन्छ
24 िम को बाटोमा जाँदा, रात िबताउन मोशा एक ठाउँमा रोिकए। परम भलुे

ितनलाई त्यस ठाउँमा भटेेर मान इच्छा गन ुर्भयो। 25 तर िसप्पोराले ढुङ्गाको
छुरीले आफ्नो छोराको खतना ग रिदइन।् उसले छाला िनकालरे मोशाको खु ा
छुइन।् तब ितनले मोशालाई भिनन,् “ितमी मरेो रगत को साइनो भएको लोग्ने
हौ।” 26 िसप्पोराले यसो भिनन ् िकनभने उसले आफ्नो छोराको खतना गन ुर् िथयो
यसकारण परम भलुे मोशालाई क्षमा गन ुर्भयो अिन उसलाई मान ुर् भएन।

मोशा र हारून परमे रको सम्मखु
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27 परम भलुे हारूनिसत कुरा गन ुर् भएको िथयो। परम भलुे उसलाई भन्नभुएको
िथयो, “ितमी मरूभिूममा जाऊ अिन मोशालाई भटे।” यसथर् हारून गए अिन
परमे रको पवर्तमा मोशालाई भटेे अिन मोशालाई चमु्बन िदए। 28 मोशाले
हारूनलाई बताए िकन परम भलुे उसलाई पठाउन ु भयो अिन कुन चमत्कारहरू
र सकेंतहरू माणको िन म्त ितनले दखेाउन ु पन िथयो ती सबै मोशाले हारूनलाई
बताए।

29 यसथर् मोशा र हारून गए अिन ितनीहरूले इ ाएली मािनसहरूका सबै
अगवुाहरूलाई भलेा गरे। 30 त्यसपिछ हारूनले मािनसहरूसगं कुरा गरे। उनले
परम भलुे मोशालाई भनकेा सबै कुराहरू ितनीहरूलाई बताईिदए। त्यसपिछ
मािनसहरूलाई दखेाउनाको िन म्त सबै माणहरू दशर्न गरे। 31 मािनसहरूले
िव ास गरे परम भलुे नै मोशालाई पठाउन ु भएको रहछे। इ ाएलका मािनसहरूले
थाह पाए परम भलुे ितनीहरूका दःुख अिन क बझु्न ु भएको छ अिन ितनीहरूको
सहायताका िन म्त आउनु भएको छ। यसथर् ितनीहरू िनहु रए अिन परमे रको
आराधना गरे।

5
मोशा र हारून िफरऊनको सामनु्ने

1 मािनसहरूसगं कुरा गरेपिछ मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले भन,े
“परम भु इ ाएलीहरूका, परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेो मािनसहरू भरूभिूममा जाऊन
अिन ितनीहरूले मरेो सम्मानमा भोज मनाउन सकून।्’ ”

2 तर िफरऊनले भन,े “परम भु को हुनहुुन्छ? मलैे िकन उहाँको आज्ञा पालन
गन ुर् पछर्? मलैे िकन इ ाएलीहरूलाई जान िदन ु पछर्? म यो परम भकुो हो िच न्दन,
अिन म इ ाएलीहरूलाई जान िदिंदन।ँ”

3 तब हारून र मोशाले भन,े “िह हूरूका परमे रले हामीिसत कुरा गन ुर् भयो।
यसथर् हामीहरूलाई तीन िदनसम्म मरूभिूममा या ा गनर् िदनहुोस ्भनी िवन्ती गछ ं।
हामी परम भु हा ा परमे रलाई त्यहाँ ब ल चढाउने छौं। यिद हामीले त्यसो गरेनौं
भने उहाँले हामीमािथ रोगहरू लगाउन ु हुनछे अथवा श हुरू ारा आ मण गराउन ु
हुनछे।”

4 तर िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “हारून र मोशा! ितमीहरूले
कमर्चारीहरूलाई िवर पा ररहकेा छौ। ितनीहरूलाई आफ्नो काम गनर् दऊे! जाऊ
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ितमीहरू आफ्नो काम गर। 5 िह हूरू ती िम ीहरूभन्दा ज्यादै सखं्यामा छन,् अिन
ितमीहरू उनीहरूलाई काम गनर्बाट रोक्न चाहन्छौ।”

िफरऊनले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन ्
6 त्यही िदन इ ाएलीहरूको िन म्त कठोर काम िदन ुभनी िफरऊनलेआदशे िदए।

िफरऊनले कमारा मा लकहरू र िह ू प रदशर्कहरूलाई भन,े 7 “अिहलसेम्म ईंटा
बनाउने कम हरूलाई ितमीहरूले पराल िदइरहकेा छौ। अब उसो ितनीहरू आफैले
पराल बटुल्न ु पछर् अिन ईंटा बनाउन ु पछर्। 8 ितनीहरूले पिहले झैं त्यित नै सखं्या
ईंटा बनाउन ु पछर्। ितनीहरू अल्छी भएका छन ्अिन त्यसकैारण ितनीहरू यहाँबाट
जाने अनमुित मािग रहकेा छन ्त्यसलैे ितनीहरू आफ्नो परमे रलाई ब ल चढाउन
अनमुित माग्दछैन।् 9 यसथर् ितनीहरूलाई कठोर काम िदएर स्त राख। ितनीहरूले
मोशाका झटूा कुराहरू सनु्ने समय पाउने छैनन।्”

10 यसथर् िम दशेका कमारा मा लकहरू र िह ू प रदशर्कहरू इ ाएली
मािनसहरू कहाँ गए र भन,े “ितमीहरूलाई ईंटा बनाउन िफरऊनले पराल निदने
िनणर्य लएका छन।् 11 ितमीहरू आफै गएर आफ्नो ईंटा बनाउने पराल खोज। तर
ितमीहरूले आफ्नो िन म्त पराल खोजरे पिन ईंटा चाँिह पिहले जित बनाउथँ्यौ त्यित
नै सखं्यामा बनाउन ु पछर्।”

12 यसथर् ती मािनसहरू पराल बटुल्नलाई िम दशेमा त्यके ठाउँमा गए।
13 कमारा मा लकहरूले मािनसहरूलाई झन कठोर काममा लगाए। ितनीहरूलाई
बलपवूर्क पिहले बनाए जित नै ईंटा बाउने आदशे िदए। 14 िम ी कमारा
मा लकहरूले िह ूप रदशर्कहरूलाई चनुरे मािनसहरूको कामको िन म्त उ रदायी
बनाएका िथए। िम कमारा मा लकहरूले ती िह ू नायकहरूलाई िपटे अिन
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले िकन पिहले जित ईंटा बनाइरहकेा छैनौ, यिद
ितमीहरूले त्यित समय बनाउन सकथ्यौ भने अिहले बनाउन सक्छौ?”

15 त्यसपिछ िह ू प रदशर्कहरू िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले अज गरे।
“हामी तपाईंका सवेकहरू हौ, िकन हामीिसत यस्तो वहार गन ुर् हुदँछै? 16तपाईंले
हामीलाई पिहला पराल िददंै हुन ु हुन्थ्यो। तर अिहले आफ्नो आफ्नो िन म्त पराल
जम्मा गन ुर् पछर्। तर पिहलकेो जित नै ईंटाहरू बनाउन हामीलाई भन्नहुुन्छ।
अिहले हामीलाई मा लकहरूले कुट्छन।् तपाईंहरूका मािनसहरू यस्तो गरेर गल्ती
गदछन।्”
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17 िफरऊनले जवाफ िदए, “ितमीहरू अल्छे छौ र ितमीहरू काम गनर् चाहदनैौ
यसकारण ितमीहरू मलाई छोडी िदन ु भन्छौ। त्यसलैे यहाँको काम छोडरे ितमीहरू
आफ्नो परम भलुाई ब ल चढाउन खोज्छौ। 18 अब ितमीहरू आ-आफ्नो काममा
जाऊ तर ितमीहरूलाई पराल िदने छैनौ। र ितमीहरूले अब पिन त्यित नै ईंटाहरू
बनाउन ु पछर् जित पिहले बनाउथँ्यौ।”

19 िह ू प रदशर्कहरूले बझुे ितनीहरूले पिहले जाित ईंटा बनाउन सक्ने छैनन ्
र ितनीहरू अप्ठेरोमा पनछन।्

20 जब ितनीहरू िफरऊनलाई भटेेर जाँदथैे ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भटेे।
मोशा र हारूनले ितनीहरूलाई प खर्रहकेा िथए। 21 यसकैारण ितनीहरूले मोशा र
हारूनलाई भन,े “तपाईंहरूले साँच्चे गल्ती गन ुर् भयो जब तपाईंहरूले िफरऊनलाई
हामीलाई छोडने कुरा गन ुर्भयो। परम भलुे तपाईंहरूलाई दण्ड िदऊन।् िकनभने
तपाईंहरूले िफरऊन र उसका अिधकारीहरूलाई हामीिसत िघनाउने बनाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई हामीलाई मान िनहु ँ िदन ु भएको छ।”

मोशा परमे रिसत िशकायत गछर्न ्
22 तब मोशाले परम भिुसत ाथर्ना गद भन,े “हे मा लक! तपाईंले आफ्नो

मािनसहरूिसत िकन नरा ो वहार गन ुर् भयो? तपाईंले मलाई यहाँ िकन पठाउन ु
भयो? 23 म िफरऊनकहाँ गएँ र तपाईंले जे भन्न ु भएको िथयो त्यही कुरा गरें। तर
त्यस समयदे ख िफरऊन ितनीहरू ित अिधक ोिधत भएका छन ्अिन तपाईंले
ितनीहरूलाई केही सहायता गन ुर् भएन।”

6
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “अब ितमीले हनेछौ िफरऊनलाई म के

गनछु। म मरेो महाश उसको िवरोधमा चलाउनछुे अिन उसले मरेा मािनसहरूलाई
जान िदनछे। ितनीहरूलाई पठाउनको िन म्त िफरऊन यित ाकुल हुनछे िक उ
आफैले ितनीहरूलाई जबरजस्ती पठाउनछे।”

2 तब परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “म परम भु हु,ँ 3 अ ाहाम, इसहाक र
याकूबको अिघ कट भएको िथएँ। ितनीहरूले मलाई एल-सदाई* भन।े ितनीहरूले
मरेो नाउँ यहोवा (परम भ)ु भनी जान।े 4 मलैे ितनीहरूिसत करार बाँध।े मलैे
ितनीहरूलाई बसो-बास गनर् कनान भिूम िदनछुे भनी ितज्ञा गरें। ितनीहरू त्यस
* 6:3: -सदाई अथार्त “सवर्श मान परमे र।”
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भिूममा बसे तर त्यो भिूम ितनीहरूको आफ्नै िथएन। 5 इ ाएलीहरू पीरले कराएको
मलैे सनुकेो छु। म जान्दछु इ ाएलका मािनसहरू िम दशेका दास हुन।् अिन म
मरेो करार सम्झना गछुर्। 6 यसथर् ती इ ाएलका मािनसहरूलाई भन, ‘म परम भु
हु,ँ म ितमीहरूलाई िम ीहरू ारा जबरजस्ती लगाएको कामबाट मु गनछु। म
ितमीहरूलाई दासत्वबाट स्वतन् गनछु। म यसलाई मरेो महा श अिन महान
न्यायले पणू र् गन छु। 7 ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ अिन म ितमीहरूका
परमे र हुनछुे। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु ँ र ितमीहरूलाई मलैे िम को
मािनसहरूबाट स्वतन् पारेको थाह पाउनछेौ। 8मलैे अ ाहाम, इसहाक, याकूबिसत
महान ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे ितनीहरूलाई एउटा दशे िदनछुे भनी वचन िदएको
िथए। यसकैारण म ितमीहरूलाई त्यो दशेमा लानछुे। म त्यो दशे ितमीहरूलाई िदनछुे
र त्यो दशे ितमीहरूको हुनछे। म परम भु हु।ँ’ ”

9 यसथर् मोशाले इ ाएलीका मािनसहरूलाई त्यके कुरा भने तर मािनसहरू यित
कठोर प र म ग ररहकेा िथए ितनीहरूले मोशाका कुरा धयैर्िसत सनुनेन।्

10 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 11 “जाऊ अिन िम को राजा
िफरऊनलाई भन इ ाएलका मािनसहरूलाई उसको भिूममा जान िदनोस।्”

12 तर मोशाले उ र िदए, “इ ाएली मािनसहरूले मरेा कुरा सनु्दनैन ् भन।े
िफरऊनले मरेो कुरा कसरी सनु्छन?् म एउटा एकदमै अयोग्य व ा हु।ँ”

13 परम भलुे मोशा र हारूनसगं कुरा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूलाई इ ाएली
मािनसहरूिसत अिन िफरऊनसगं कुरा गन आज्ञा िदनभुयो। परम भलुे ितनीहरूलाई
भन्न ु भयो, इ ाएलका मािनसहरूलाई िम बाट बािहर लजैाऊ।

इ ाएलका केही प रवारहरू
14 इ ाएल कुल समहूका अगवुाहरू ियनीहरू हुन,् इ ाएलीको थम पु रूबने

िथए। रूबनेको छोराहरूः

हनोक, पल्ल,ू हसे न र कम िथए। त्यो रूबनेको प रवार िथयो।
15 िशमोनका छोराहरू हुन ्यमएूल, यािमन, ओहद, यािकन, सोहर र शाऊल।
(शाऊल कनानी प ीबाट जम्मकेा छोरा िथए) यो िशमोनको वशं िथयो।

16लवेी एक सय सतैीस वषर् बाँचे अिन उनका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी
हुन।्
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17 गशे नका छोराहरू लब्नी अिन िशमी िथए। ितनीहरूका पिन आफ्नै
प रवारहरू िथए।

18कहात एक सय तिे स वषर् बाँचे अिन ितनका छोराहरू हुन अ ाम, ियसहार,
हे ोन र उज्जीएल।

19 महली अिन मशूीहरू मरारीका छोराहरू िथए।

यी सबै प रवारहरू लवेीबाट जन्म भएका िथए।
20अ ाम एक सय सतैीस वषर्सम्म बाँच।े ितनले आफ्नो फूप ु (िपताको बिहनी)

योकेबदेिसत िववाह गरे। अ ाम अिन यकेेबदेबाट मोशा र हारून जन्मे अ ाम
137 वषर् बाँच।े

21 ियसहारका छोराहरू हुन ्कोरह, नपेगे, र िज ी।
22 मीशाएल, एल्सापान अिन िस ी उज्जीएलका छोराहरू िथए।
23 हारूनले अम्मीनादाबकी छोरी तथा नहशोनकी बिहनी एलीशबेािसत िववाह

गरे। हारून र एलीशबेाले नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामारलाई जन्म
िदए।

24 कोरहका छोराहरू (कोरहका िपता-पखूार्हरू) हुन,् अस्सीर, एलकाना र
अिबआसाप।

25 हारूनका छोरो एलाजारले पतीएलकी छोरीिसत िववाह गरे अिन ितनीबाट
पीनहास जन्म।े

यी सबै मािनसहरू इ ाएलको छोरो लवेीबाट जन्मकेा हुन।्
26 हारून र मोशा यही प रवारका हुन। अिन यी दईु जना नै ती मािनसहरू

हुन ् जोिसत परमे रले कुरा गन ुर् भयो, “मरेा मािनसहरूलाई दल दलमा िम
बािहर ल्याउन ु पछर्।” 27 हारून र मोशा नै ती मािनसहरू हुन जसले िम का
राजा, िफरऊनिसत कुरा गरे। ितनीहरूले इ ाएली मािनसहरूलाई िम बाट छोडन
िफरऊनलाई भन।े

परमे र मोशालाई फे र बोलाउन ु हुन्छ
28 िम दशेमा परम भलुे मोशासगं कुरा गन ुर्भयो र 29 उसलाई भन्नभुयो, “म

परम भु हु।ँ मलैे के ितमीहरूलाई जो भने िम को राजा िफरऊनलाई भन।”
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30 तर मोशाले उ र िदए, “म अकुशल व ा हु,ँ यसथर् िफरऊनले मरेा कुरा
सनु्ने छैनन।्”

7
1 परम भलुे मोशालाई भन्न,ु भयो, “म ितमीसगं हुनछुे, िफरऊनको अिघ

ितमी एकजना दवेता जस्तै हुनछेौ अिन हारून ित ो अगमव ा हुनछे। 2 ितमीले
त्यके चीज हारूनलाई भन जो मलैे ितमीलाई आज्ञा गरेको छु। त्यसपिछ उसले

ती सबै कुराहरू िफरऊनलाई भन्नछे अिन िफरऊनले इ ाएली मािनसहरूलाई
िम बािहर पठाउँनछे। 3 तर िफरऊनलाई म अ ेरी बनाउनछुे। अिन िम मा म धरैे
आ यर्कमर्का िचन्हहरू दखेाउनछुे अिन मलैे भनकेा कुरा उसले हण अझै गनछैन ्
र 4 यसकैारण, म िम लाई दण्ड िदनछुे अिन म मरेा इ ाएली मािनसहरूलाई बािहर
ल्याउनछुे। 5 तब िम ीहरूले जान्नछेन म परम भु हु,ँ म ितनीहरूको िवरोधमा हुनछुे
अिन ितनीहरूले जान्ने छन।् तब म आफ्नो मािनसहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट
िनकाल्ने छु।”

6 परम भलुे ितनीहरूलाई भनकेा कुराहरू मोशा र हारूनले पालन गरे।
7 ितनीहरूले जब िफरऊनिसत कुरा गरे त्यस समय मोशा 80 वषर् र हारून 83
वषर्का िथए।

मोशाको टेक्ने लहुरो सपर् बिनन्छ
8 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 9 “िफरऊनले ितमीलाई केही श

दशर्न गन ुर् भन्नछे। हारूनलाई आफ्नो लहुरो िफरऊनको अिघ भईूंमा फ्याँक्न ु भन।
िफरऊन हे ररहकेो हुन्छ, ल ी सपर् हुनछे।”

10 यसथर् मोशा र हारूनले परम भकुो आदशे पालन गरेर िफरऊन कहाँ गए।
हारूनले िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूले हरेेको समयमा आफ्नो लहुरो तल
फ्याँिकिदए अिन त्यो लहुरो सपर् भयो।

11 तब राजाले त्यहाँका ज्ञानी मािनसहरू तथा जादवूालाहरूलाई बोलाए।
ती मािनसहरूले आफ्नो तन् -मं योग गरे र हारूनले गरे जस्तै गनर् सके।
12 ितनीहरूले पिन आफ्नो-आफ्नो लहुरो भईुंमा फ्याँके अिन ती फ्याँकेका लहुरोहरू
सपर्मा प रणत भए। तर हारूनको लहुरोले सबै लहुराहरु िनली िदयो। 13 तर िफरऊन
अ ेरी नै बसे अिन मािनसहरूलाई जान िदएनन।् यो त्यस्तो भयो परम भलुे जस्तो
भन्न ु भएको िथयो।
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पानी रगत बिनन्छ
14 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊन अ ेरी ग ररहकेोछ। उसले

मािनसहरूलाई जान िददंनै। 15 िबहानै िफरऊन नदीितर जानछे। नील नदीको
िकनारमा उसलाई भटे। त्यो सपर् बिनएको लहुरो लगरे जाऊ। 16 उसलाई यसो
भन, ‘परम भु िह हूरूका परमे रले मलाई तपाईंकहाँ यो भन्न ु पठाउन ु भएको छ:
मरेा मािनसहरूलाई मरेो उपासना गनर् मरूभिूममा पठाऊ।अिहलसेम्म तपाईंले उहाँको
कुरा मान्न ु भएको छैन।’ 17 यसथर् परम भु भन्नहुुन्छ, ‘उहाँ परम भु हुनहुुन्छ भनी
बझुाउनको िन म्त उहाँले तपाईंलाई केही दखेाउन ु हुनछे। म यो मरेो हातको लहुरो
नील नदीको पानीमा िहकार्उनछुे र नदी रगतमा प रवतर्न हुनछे। 18नदीका माछाहरू
मनछन ्अिन पानी गानाउन थाल्नछे। तब िम का मािनसहरूले नील नदीको पानी
िपउन ु सक्ने छैनन।्’ ”

19 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनलाई भन ्िक उसले आफ्नो हातको
लहुरोले िम दशेका मािनसहरूले जम्मा गरेको पानीको कुवा, नहर, नदी, ताल
त्यके ठाउँमा िहकार्ओस ्जब उसले त्यसो गछर् सबै पानी रगतमा प रवतर्न हुनछे।

यहाँसम्म ितनीहरूले काठ र ढुङ्गाको भाँडामा राखकेो पानी पिन रगत बिननछे।”
20 यसथर् परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएका सबै कुरा मोशा र हारूनले गरे। हारूनले

आफ्नो लहुरो उठाएर नील नदीको पानीमा िहकार्ए। उसले यसो िफरऊन र उसका
अिधकारीहरूको सामनु्नमेा गरे। यसो गरेपिछ नदीको सबै पानी रगतमा प रणत
भयो। 21 पानीका माछाहरू मनर् थाले अिन नदीको पानीबाट कुहकेो गन्ध आउन
थाल्यो। यसथर् िम का मािनसहरूले नदीबाट पानी िपउन सकेनन।् िम मा जता ततै
रगत भयो।

22 जादगूरहरूले आफ्नो मं योग गरे अिन ितनीहरूले पिन त्यसै गरे। यसथर्
िफरऊनले मोशा र हारूनको कुरा मान्न अस्वीकार गरे। त्यस्तै भयो जस्तो परम भलुे
भन्न ु भएको िथयो। 23 िफरऊन आफ्नो राजमहलमा फक। मोशा र हारूनले जे गरे
त्यस िवषयमा उनले त्यती चासो िदएनन।्

24 िम दशेका मािनसहरूले नदीको पानी खान सकेनन।् यसकारण ितनीहरू
नदीको व रप र िपउने पानीका लािग कुवाहरू खन्न लाग।े

भ्यागतुाहरू
25 परम भलुे नील नदीलाई प रणत गरेपिछ सात िदन िबत्यो।



8:1 xvii स्थान 8:15

8
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊन कहाँ जाऊ र भन, परम भु

भन्नहुुन्छ, ‘मरेो मािनसहरूलाई मरेो आराधना गनर् जान िदइयोस।् 2 यिद ितमी
मरेो मािनसहरूलाई छोडन अस्वीकार गछ , तब म िम दशेलाई भ्यागतुाहरूले
भ रिदनछुे। 3 नील नदी भ्यागतुाले भ रनछे। भ्यागतुाहरू नदीबाट आउने छन ्
अिन ितमीहरूका घरिभ प छेन।् ितनीहरूको स ु े कोठाहरू र ओ ानहरू
भ र हुनछेन।् भ्यागतुाहरू रोटी बनाउने भाँडाहरू अिन अिधकारीहरूका घरहरूमा
भ रनछेन।् 4 भ्यागतुा तपाईं, तपाईंका मािनसहरू र तपाईंका अिधकारीहरूका
व रप र हुनछेन।’ ”

5 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनलाई आफ्नो टेक्ने लहुरो नदीहरू,
खोला, पोखरीमािथ रा भन भ्यागतुाहरू बािहर जमीनमा िनस्कनछेन।्”

6 यसथर् हारूनले आफ्नो लहुरो िम दशेको पानीमािथ उठाए अिन ती सब
पानीबाट भ्यागतुाहरू बािहर िनस्केर िम को भिूममा भ रन थाल।े

7 जादगूरहरूले पिन त्यसै गरेर िम दशेमा भ्यागतुाहरू ल्याए।
8 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले भन,े “म र मरेा

मािनसहरूबाट भ्यागतुाहरू हटाउन भनी परम भलुाई भन, म मािनसहरूलाई आफ्नो
परम भु अिघब ल चढाउन ु छोडीिदनछुे।”

9 मोशाले िफरऊनलाई भन,े “भन्नहुोस ्भ्यागतुाहरू किहले जावोस।् म तपाईं,
तपाईंका मािनसहरू तथा तपाईंका अिधकारीहरूको िन म्त ाथर्ना गनछु। तब
भ्यागतुाहरूले तपाईंहरू र तपाईंका घर छोडने छन ्र नदीमा मा रहनछेन।्”

10 िफरऊनले भन,े “भो लसम्म।”
मोशाले भन,े “तपाईंले जे भन्न ु भयो त्यसै हुनछे। यसरी तपाईंले जान्न ु

हुनछे, त्यहाँ कोही परम भु हा ा परमे र जस्तो छैन, 11 भ्यागतुाहरूले तपाईं
र तपाईंका मािनसहरू र अिधकारीहरूलाई छोडरे जानछेन, र भ्यागतुाहरू नदीमा
मा रहनछेन।्”

12 मोशा र हारून िफरऊनबाट िबदा लएर बािहर िनस्के। मोशाले परम भलुाई
परमे रले िफरऊनकहाँ पठाएका भ्यागतुाको िवषयमा िचच्याए र भन।े 13 अिन
मोशाले ाथर्नामा गरेको माग परम भलुे परूा ग रिदन ु भयो। भ्यागतुाहरू घर, आगँन
र खतेमा मरे। 14 मरेका भ्यागतुाहरू सडरे परूा दशेमा नै दगुर्न्ध चल्न शरुू भयो।
15 िफरऊनले दखेे ितनीहरू भ्यागतुाहरूबाट मु भए अिन फे र उनी अ ेरी भए
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मोशा र हारूनले जे गन ुर् भनकेा िथए िफरऊनले गरेनन।् त्यस्तै नै भयो जो परम भलुे
भन।े

जु ाहरू
16 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “हारूनलाई भन उसले आफ्नो लहुरो

उठाएर भुईँको धलूोमा िहकार्ओस ् अिन धलूो िम मा जता ततै जु ामा प रणत
हनछे।”

17 ितनीहरूले त्यसै गरे। हारूनले जमीनको धलूोमािथ आफ्नो लहुरोले िहकार्ए
अिन धलूो िम को जता ततै जु ामा प रणत भयो। जु ा पश ु र मािनसहरूमा सरे।

18 यसथर् जादगूरहरूले आफ्नो छल योग गरेर त्यसरी नै जु ाहरू उब्जाउने
चे ा गरे। तर ती जादगूरहरूले धलूोबाट ज ू ाहरू बनाउन सकेनन।् ज ू ा मािनसहरू
र जनावरहरूमािथ नै रह।े 19 यसथर् जादगूरहरूले िफरऊनलाई भने यो परमे रको
श ले यस्तो भयो। तर िफरऊनले ितनीहरूका कुरा सनु्न माननेन।् परम भलुे जे
भन्न ु भएको िथयो त्यही भयो।

झींगाहरू
20 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िबहान उठ अिन िफरऊनकहाँ जाऊ।

िफरऊन नदीमा जानछे। उसलाई भन, परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मरेा मािनसहरूलाई मरेो
आराधना गनर् जानदऊे। 21 यिद तपाईंले मरेो मािनसहरूलाई जान िदन ु हुन्न भने
म झीगाहरू ितमी, ित ा अिधकारीहरू र ित ा मािनसहरूको िवरू मा पठाउनछुे।
झींगाहरू ित ो र ित ा अिधकारीहरूका घरहरूमा जानछेन।् िम का सबै घरहरू
झींगाले भ रनछेन।् जमीन पिन झीगाले भ रनछे। 22 तर इ ाएलहरू र िम का
मािनसहरूिसत एकै कारको वहार गिदर्न ँ गोशनेमा जहाँ मरेा मािनसहरू बस्छन ्
त्यहाँ झींगा हुनछैेनन।् यस कार ितमीले चाल पाउनँे छौ िक म परम भु यस भिूममा
छु। 23 यसथर् भो ल म अरूलाई भन्दा मरेो मािनसहरूलाई अलग कारले वहार
गछुर्। मरेो माण त्यही हुनछे।’ ”

24 त्यसपिछ परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो, त्यही भयो। धरैे-धरैे झींगाहरू
िम मा आए। िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूको घर झींगाले भ रए अिन िम
दशे भरी नै झींग-ैझींगा भए। झीगाहरूले दशे नै न पा ररहकेा िथए। 25 त्यसपिछ
िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाएर ितनीहरूलाई भन,े “यही भिूममा ितमीहरूले
आफ्नो परमे रलाई ब ल चढाओ।”
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26 तर मोशाले भन,े “यसो गन ुर् ठीक हुदँनै। परम भु हा ा परमे रलाई पश ु
ब लदान चढाउँदा िम दशेका मािनसहरूले भयानक कुरा हो भनी सम्झन्छन।् यिद
यहाँ हामीले ब लदान चढायौ भने िम दशेका मािनसहरूले दे छेन ् र ितनीहरूले
हामीमािथ ढुङ्गा िहकार्उने छन।् 27 हा ा परम भु परमे रले आज्ञा गन ुर् भए झैं
परम भलुाई ब लदान चढाउन ु हामीलाई तीन िदन मरूभिूममा या ा गन ुर् िदनहुोस।्”

28 यसथर् िफरऊनले भन,े “म परम भु ितमीहरूका परमे रलाई ब ल चढाउन
मरूभिूममा जान िदनछुे। तर ितमीहरू ज्यादै टाढा जान पाउनँे छैनौ अिहले जाऊ
अिन मरेो िन म्त ाथर्ना गर।”

29 मोशाले भन,े “म िबदा लन्छु र भो लनै ितमी, ित ा मािनसहरू र ित ा
अिधकारीहरूका घरबाट झीगाहरू हटाइ िदन ु भनी परम भिुसत ाथर्ना गनछु।
ितमीले परम भलुाई ब ल चढाउनमा मािनसहरूलाई बाधा िदन ु हुदँनै।”

30 त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िबदा लए अिन परम भलुाई ाथर्ना गरे।
31 मोशाले िवन्ती गरे जस्तै नै परम भलुे गन ुर् भयो। परम भलुे िफरऊन, उसका
अिधकारीहरू र उसका मािनसहरूका घरहरूबाट झीगाहरू हटाइिदन ु भयो। झोंगा
एउटा रहने। 32 तर िफरऊन फे र अ ेरी भए अिन मािनसहरूलाई जान िदएनन।्

9
खतेका पशहुरूको रोग

1 तब परम भलुे मोशालाई िफरऊनकहाँ गएर यसो भन, “परम भ,ु िह ू
मािनसहरूका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेा मािनसहरूलाई मरेो आराधना गनर् जान
दऊे।’ 2 यिद मरेो मािनसहरूलाई जान िदएनौ र रोकी राख्यौ भन,े 3 तब परम भलुे
आफ्नो श ित ा खतेका पशहुरूमािथ योग गन ुर्हुनछे। ित ा सबै घोडाहरू,
गधाहरू, ऊँटहरू, गाई वस्तहुरू अिन भडेाहरूमािथ भयानक रोगले स्त हुनछेन।्
4 परम भलुे इ ाएलीहरूको र िम ीहरूका पशहुरूलाई िभन्दा िभन्दै वहार गन ुर्
हुनछे। इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मन छैनन।् 5 यस्तो अिन हुने समय परम भलुे
तोक्न ु भएको छ। परम भलुे यस्तो िवपि यस भिूममा भो ल ल्याउन ु हुनछे।”

6 परम भलुे जे गछुर् भन्न ु भएको िथयो त्यसै गन ुर् भयो। अक िदन िबहान
िम का सबै पशहुरू मरे। तर इ ाएलीहरूका एउटा पिन पशु मरेनन।् 7 िफरऊनले
आफ्नो मािनस इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मरे िक मरेन प ो लगाउन पठायो। तर
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इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मरेनन।् िफरऊन अ ेरी िथयो इ ाएली मािनसहरूलाई
उसले जान ु िदएन।

ख राहरू
8परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “चलु्हाको खरानी हत्केलाभरी लऊे।

मोशा, िफरऊन अिध त्यो खरानी हावामा उडाईदऊे। 9 त्यो धलूो बिनन्छ र िम को
भिूममािथ उडनछे। जब धलूोले गदार् िम का मािनसहरू र पशहुरूलाई छालामा
ख टराहरू िनस्कनछेन।्”

10 यसथर् मोशा र हारूनले एउटा भ ीबाट खरानी लए अिन िफरऊनको
अिघ उिभए। मोशाले खरानी हावामा फ्याँिकिदए अिन मािनसहरू तथा पशहुरूको
छालामा ख टरा िनस्कन थाल्यो। 11 मोशाले गरे जस्तो जादगूरहरूले गनर् सकेनन ्
कारण ितनीहरू पिन यस रोगले स्त िथए। यस्तो िम दशेमा जता-ततै भयो। 12 तर
परम भलुे िफरऊनलाई अ ेरी नै बनाई रा ु भयो, यसथर् मोशा र हारूनका कुरा सनु्न
उसले अस्वीकार गय । परम भलुे मोशालाई भन्न ु जस्तै नै भयो।

अिसना
13 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “िबहान चाँडै उठ अिन िफरऊनकहाँ

जाऊ। उसलाई भन, ‘परम भु िह ू मािनसहरूका परमे र भन्नहुुन्छ, “मरेा
मािनसहरूलाई जान दऊे ितनीहरूले मरेो आराधना गरून।” 14 यिद मरेा
मािनसहरूलाई यसो गनर् िदएनौ भने म मरेो सम्पणूर् श ितमी, ित ा मािनसहरू
अिन ित ा अिधकारीहरूमािथ योग गनछु। तब ितमीले जान्ने छौ ससंारमा म जस्तो
परमे र अरू छैन। 15 ितमी र ित ा मािनसहरूलाई यस भिूमबाट बािहर ल्याउन
म मरेो श योग गनर् सक्छु। 16 तर मलैे ितमीलाई मरेो श कटको िन म्त
राखकेो हु।ँ यसो गदार् ससंारका मािनसहरूले मरेो िवषयमा बझु्ने छन।् 17 ितमी
अझै पिन मरेो मािनसहरूको िवरोधमा छौ कारण ितमीले अझसम्म मु िदएका
छैनौं। 18 यसथर् भो ल यही समयमा अत्यन्तै नरा ो अिसना पानछु। यस कारको
अिसना िम एउटा रा बिनएदे ख किहल्यै परेको िथएन। 19अब, ितमीले आफ्नो
पशहुरूलाई सरुिक्षत ठाउँमा रा पुछर्। त्यके ित ो चीच जो अिहले खतेमा छ, त्यो
ितमीले सरुिक्षत ठाउँमा रा पुछर्। िकन? िकनभने मािनस होस ्अथवा पश ु जे पिन
खतेमा हुन्छ त्यसलाई मा रनछे। ित ो घर िभ नरा खएको कुनै पिन वस्तमुािथ
अिसना पनछ।’ ”
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20 िफरऊनका केही अिधकारीहरू ज-जसले परम भकुो वचनलाई आदर
गरेका िथए, ितनीहरूले आफ्नो पशहुरू र कमारा-कमारीहरू घरिभ राख।े 21 तर
अरू मािनसहरूले परम भकुो वचन ध्यान िदएका िथएनन ्ितनीहरूका पशहुरू अिन
कमारा-कमारीहरू खतेमा नै छोडी िदए।

22 परम भलुे मोशालाई भनन ु भयो, “ित ो पाखरुा हावामामािथ उठाऊ अिन
िम भरी अिसना पनर् शरुू हुनछे। िम मा त्यके मािनस, पशु र उि दमािथ अिसना
पनछ।”

23 तब मोशाले आफ्नो लहुरो हावामा उठाए अिन परम भलुे िबजलुी गजर्न र
अिसनाहरू िम मािथ पठाउन ु भयो। 24अिसना प ररहकेो िथयो र सगं-सगंै िबजलुी
पिन च म्करहकेो िथयो। िम एउटा रा भए पिछ सब भन्दा बढी अिसना परेको
यही िथयो। 25 िम का सबै मािनसहरू, पशु अिन उि द आधँी-बरेीले ध्वशं पाय ।
अिसनाले खतेका रूखहरू पिन भाँिचिदयो। 26 अिसना नपरेको ठाउँ चाँिह गोशने
मा िथयो जहाँ इ ाएलका मािनसहरू बस्थ।े

27 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। ितनीहरूलाई भन,े “यस पल्ट मलैे
पाप गरेकोछु। परम भु सही हुनहुुन्छ। म र मरेा मािनसहरू गलत छौं। 28 परमे र
ारा परेको अिसना अिन गजर्न एकदमै बशेी भयो। परमे रिसत आधँी थाम्नको

िन म्त ाथर्ना गर, म ितमीहरूलाई जान िदनछुे। ितमीहरूले यहाँ ब ु पन छैन।”
29 मोशाले िफरऊनलाई भन,े “जब म शहर छोडछु, म मरेो पाखरुा

परम भसुगंको ाथर्नामा उठाउँनछुे गजर्न र अिसना पनर् रोिकनछे। तब ितमीलाई
थाहा हुनछे परम भु यो भिूममा हुनहुुन्छ। 30 तर म जान्दछु ितमी अिन ित ा
अिधकारीहरू अझै पिन परम भु परमे रिसत डराएका छैनौ अिन सम्मान गदनौ।”

31 पातमा िबउहरू लािग सकेको िथयो अिन जौमा फूल फू लसकेको िथयो।
यसकारण यो उि दहरू न भयो। 32 गहू ँ र क ठया गहू ँ अरू अन्नहरू भन्दा िढलो
उ न्छ यसकारण यो न भएन।

33 मोशाले िफरऊनबाट िवदा लए अिन शहर बािहर गए। उनले आफ्नो हात
ाथर्नामा उठाए गजर्न र अिसना रोिकयो अिन त्यसपिछ पानी पनर् थािमयो।
34 जब िफरऊनले अिसना पानी अिन गजर्न रोिकएको दखेे उनले फे र

परमे रको िवरू पाप गरे, िफरऊन र उसका अिधकारीहरू अ ेरी भए। 35 उनले
इ ाएलका मािनसहरूलाई स्वतन् ता गन ुर् अस्वीकार गरे। परमे रले मोशालाई जे
भन्न ु भएको िथयो त्यो परूा भयो।
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10
सलहहरू

1 परम भलुे मोशालाई भनन ु भयो, “िफरऊनकहाँ जाऊ। मलैे िफरऊन र उसका
अिधकारीहरूलाई िज ी बनाएको छु। मलैे मरेा श शाली चमत्कारहरू दशर्न
गनर् यसो गरें 2 अिन ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी तथा नाती नाितनाहरूलाई मलैे
िम मा दशर्न गरेका श शाली चमत्कारहरू र अन्य चीजहरू भन्न सक्ने छौ।
तब ितमीहरू सबलैे जान्नछेौ म परम भु हु।ँ”

3 यसथर् मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले उसलाई भन,े “परम भ,ु
िह हूरूका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमी किहलसेम्म मलाई अस्वीकार गछ ? मरेो
मािनसहरू मरेो आराधना गनर् जाऊन।्’ 4 यिद ितमीले मरेा मािनसहरूलाई जान
िदएनौ भने भो ल म ित ो भिूममा सलहहरू ल्याइ िदनछुे। 5 सलहहरूले जमीन
ढाक्नछेन। जमीनमा धरैे सलहहरू हुनछेन।् ितमीले जमीन दे सक्ने छैनौ।
सलहले खतेका त्यके कुरा अिन रूखहरू खानछेन।् 6 िम मा भएका सबै
घरहरू, तपाईंका कमर्चारी र तपाईंका घर सलहहरूले छोप्नछेन।् त्यहाँ तपाईंका
िपता-पखुार्हरूले दखेकेो भन्दा अिधक सलहहरू हुनछेन। त्यहाँ यित धरैे सलहरू
दे खयो की िम दशेमा मािनसहरू बसो-वास गनर् लागे यता त्यित किहल्यै दे खएका
िथएनन।्”त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िवदा लए।

7 त्यसपिछ कमर्चारीहरूले िफरऊनलाई सोध,े “किहलसेम्म हामी यी
मािनसहरूको फन्दामा प ररहने छौं? ितनीहरूका परम भु परमे रलाई आराधना
गनर् मािनसहरूलाई जान िदनोस।् यिद तपाईंले जान िदन ु भएन भन,े तपाईंले चाल
पाउनअुिघ नै िम ध्वशं हुनछे।”

8 यसकारण िफरऊनका सवेकहरूले मोशा अिन हारूनलाई िफरऊनकहाँ
फकार्एर ल्याए। िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “जाऊ अिन परम भु ितमीहरूका
परमे रको आराधना गर। तर साँच्चै को जाँदै छन ्मलाई भन?”

9 मोशाले उ र िदए, “हा ा केटा-केटी, बढूा-बढूी जित छन ् सबै जानछेन।्
हामी हा ा छोरा-छोरीहरू, हा ा भडेा तथा गाई वस्तहुरू पिन लएर जानछेौं। हामी
सबै जानछेौं कारण परमे रको भोज हामी सबकैो िन म्त हो।”

10 िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरू र ितमीहरूको केटा-
केटीहरूसमते जान िददंा मरेो लािग परम भु साँच्चै नै ितमीहरूिसत हुनपुछर्।
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ितमीहरूले केही नरा ो योजनाहरू बनाइरहकेा छौ। 11 होइन! मा ित ा मािनसहरू
परम भकुो आराधना गनर् लान सक्छौ।”अिन िफऊनले मोशा र हारूनलाई पठाए।

12 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ित ो पाखरुा िम दशेमािथ उठाऊ र सलह
आउनछेन अिन िम को समस्त भिूममा फै लनछेन।् अिसनाले न नपारेको सबै
उि दहरू सलहले खाईिदने छन।”

13 यसकारण मोशाले आफ्नो टेक्ने ला ी िम दशेमािथ उठाए अिन परम भलुे
पवूर्बाट आधँी बरेी पठाउन ु भयो। हावा िबहान बलेकुा परैू च लरहयो। जब िबहान
भयो िम भिूममा हावाले सलह ल्यायो। 14 सलहहरू िम दशेमा उडरे आए अिन
जमीनमा बस।े सलह िम दशेमा यित िवध्न आए िक यित िवध्न न िवगतमा किहल्यै
दे खएका िथए न भिवष्यमा नै दे खनछेन। 15 ती सलहहरूले सबै भिूम ढाके अिन
मदैान नै छोप।े अिसनाले ध्वशं नपारेको जम्मै फलहरू र उि दहरू सलहले खाए।

16 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई झ ै बोलायो िफरऊनले भन्यो, “मलैे परम भु
ितमीहरूका परमे र र ितमीहरूका िवरोधमा पाप गरेको छु। 17 अब यस पल्टको
िन म्त मरेो पाप क्षमा ग रदऊे। परम भलुाई ममािथ आइलागकेो यो ‘मतृ्य’ु
(सलहहरू) हटाई िदन ु भनी भन।”

18 मोशाले िफरऊनबाट िवदा लएर परम भलुाई ाथर्ना गरे। 19 यसथर्
परम भलुे हावाको िदशा फकार्एर प म ितर गन ुर् भयो र यसले सलहहरूलाई
िम बाट उडायो अिन िनगालोको समु मा* पयुार्यो। एउटै पिन सलह िम मा रहनेन।्
20तर फे र परम भलुे िफरऊनलाई अ ेरी बनाइिदन ुभयो यसकारण उसले इ ाएली
मािनसहरूलाई जान िदएन।

अधँ्यारो
21 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ित ो हातमािथ हावामा उठाऊ अिन

अधँ्यारोले िम लाई ढाक्नछे। अधँ्यारो यित िनष्प हुनछे ितमीले त्यो अनभुव
गनछौ।”

22 मोशाले आफ्नो हात उठायो अिन अन्धकारले िम लाई ढाक् यो। त्यो
अधँ्यारो िम मा तीन िदनसम्म र ो। 23 त्यहाँ कसलैे कसलैाई दे स ै न िथयो।
तर जहाँ इ ाएलका मािनसहरू िथए त्यहाँ अधं्यारो भएन।
* 10:19: “ ”
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24 फे र िफरऊनले मोशालाई बोलाए। िफरऊनले भन,े “जाऊ अिन परम भकुो
आराधना गर। आफ्नो छोरा-छोरीहरूसगंै लान सक्छौ, तर ितमीले भडेा र गाई-
वस्तहुरू यही छोडर जान ु पछर्।”

25 मोशाले भन,े “तपाईंले हामीलाई परम भु हा ो परमे रलाई ब लदानहरू
अिन होमब लहरू चढाउन ु जान ु िदनपुछर्। 26 जब हामी परम भलुाई आराधना
गनर् जान्छौ। हामीले हा ा पशहुरू पिन लाने छौं। एउटै पिन भाग छाडने छैनौं।
परम भकुो आराधनामा के कुराहरूको आवश्यक पछर्, त्यो हामी पिन जान्दनैौं।
हामीले आफ्नो आवश्यकता त्यस समयमा मा बझु्नछेौं जित बलेा हामी हा ो
गन्त स्थानमा पगु्छौं।”

27 परम भलुे फे र िफरऊनलाई अ ेरी बनाउन ु भयो। यसथर् ितनीहरूलाई जान ु
िदनमुा िफरऊनले फे र पिन अस्वीकार गरे। 28 तब िफरऊनले मोशालाई भन,े
“जाऊ, यहाँबाट। ितमी फे र किहलै आउन ु पदन यिद ितमी मलाई हनेर् आयौ भन,े
मनछौ।”

29 तब मोशाले िफरऊनलाई भन,े “एउटा िवषयमा ितमी सही छौ, कारण म
ितमीलाई हनेर् फे र किहल्यै आउने छैन।”

11
पिहले जन्मनहेरूको मतृ्य ु

1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मलैे अझ िफरऊन अिन िम मािथ
एउटा िवपि ल्याउनपुछर्। त्यसपिछ मा उसले ितमीहरूलाई िम बाट जान मा
िददंनै बलपवूर्क जान ु भनी जोर लगाउनछे। 2 ितमीले यो समाचार इ ाएलका
मािनसहरूलाई िदन ु पछर् ‘परुूष अिन ीहरू! ितमीहरूले आफ्नो-आफ्नो
िछमकेीहरूसगं सनु र चाँदीले बिनएका चीजहरू माग्न ु पछर्।’ ” 3 परम भलुे
िम का मािनसहरूलाई ितमीहरू ित दयाल ु हुनछे। िम ी मािनसहरू र िफरऊनका
शासकहरूले मोशालाई पिहलदेे ख महान मािनस भनी मान्दछन।्

4 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आज मध्य-रातमा म िम
भएर जानछुे, 5अिन त्यके पिहला जन्मकेो छोरा, िफरऊनको पिहलो छोरो िम को
शासक दे ख लएर जाँतो िप े कमारीको पिहलो छोरोसम्म िम मा मानछ। पिहला
ज न्मएका सबै मछर् जसले मकै िपन्छ। पिहला जन्मकेो सबै मािनसहरू अिन पशहुरू
मनछन।् 6 िम मा दःुखको न्दनहरू हुनछे त्यहाँ िम मा त्यस्तो दःुखपणूर् न्दनहरू
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किहल्यै भएको िथएन अिन त्यहाँ फे र किहल्यै हुने छैन। 7 तर कुनै पिन इ ाएली
मािनसमािथ यस्तो घटना हुनछैेन। यहाँसम्म िक ितनीहरूलाई कुकुरले पिन भकु्ने
छैन। इ ाएली मािनसहरूमा मा होइन ितनीहरूका पशहुरूलाई पिन कुनै नोक्सान
हुनछैेन। ितमीले जान्ने छौ यस कारले म इ ाएली मािनसहरू अिन िम ीहरूमा
िभन्दा िभन्दै कारको वहार गनछु। 8 त्यसपिछ िम का सबै पदािधकारीहरू
मरेोअिघ िनहु रने छन ् र मरेो आराधना गनछन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् “जाऊ!
ितमीसगंै आफ्नो सबै मािनसहरूलाई लजैाऊ।”तब मोशा रसाएर म िफरऊनलाई
छोडनछुे।’ ”

9 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊनले ित ो कुरा सनुकेो छैन।
िकन? यसकारण म िम मा आफ्नो महाश दखेाउन सकँू।” 10 त्यसलैे गदार्
मोशा र हारूनले िफरऊनअिघ धरैे आ यर् कमर् गनर् सके। र यसकैो िन म्त परम भलुे
िफरऊनलाई अित अ ेरी बनाउन ु भयो, जसले गदार् उसले इ ाएलीहरूलाई आफ्नो
दशेबाट जान िदएन।

12
िनस्तार

1 जब ितनीहरू िम मा िथए, परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्न ु भयो। 2 “यो
मिहना नै ितमीहरूको िन म्त वषर्को पिहलो मिहना हुनछे। 3 यो आदशे इ ाएलका
सारा समदुायका िन म्त हो। यो मिहनाको दशौं िदनमा आफ्नो घरका मािनसहरूको
िन म्त त्यके मािनसले एउटा थमुा ल्याउन ु पछर्। 4 एउटा पाठो खाई सक्नलाई
यिद कुनै मािनसको घरमा शस्त मािनसहरू नभए उसले त्यस िदनको भोजमा भाग
लनको िन म्त िछमकेीलाई िनम्त्याउन ु पछर्। त्यके मािनसलाई पगु्ने पाठो हुनपुछर्।
5 पाठो एक वषर्को र खोट रिहत हुनपुछर्। पाठो भडेा अथवा बा ाको जनु भए पिन
हुन्छ। 6 ितनीहरूले त्यो पाठोलाई मिहनाको चौधौं िदनसम्म सावधानीसगं रा ु
पछर्। त्यस िदन इ ाएली समदुायका मािनसहरूले साँझमा ती पाठाहरू मान ुर् पछर्।
7 यी पशहुरूको रगत सबै मािनसले जम्मा गन ुर्पछर्। अिन ढोकाका चौखटाहरूमा र
घरका जहाँ पाठाहरू खाइन्छन ढोकाहरूमािथ छन ुर् पछर्।

8 “त्यो राती पाठो आगोमा पोलरे खान ु पछर्। ितमीहरूले िततो जडी-ब ु ी र
खमीर िबनाको रोटी खानपुछर्। 9 पाठो काँचो अथवा पानीमा उमालरे खान ु हुदँनै।
त्यो पाठो सबै आगोमािथ सकेाउन ु पछर्, त्यसको िभ , टाउको र खु ाहरू शरीरबाट
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नछु ाई आगोमािथ सकेाउन ु पछर्। 10 िबहानसम्म मासहुरू बाँिक नराख। यिद केही
मासहुरू र ो भन,े त्यसलाई आगोमा जलाउन ु पछर्।

11 “जब ितमीहरू भोजन खान्छौ कतै बािहर या ामा जाँदा जस्तै लगुा
लाउनपुछर्। ितमीहरूका खु ामा जु ा र हातमा टेक्ने लाठी हुनै पछर् र हतार-हतार
खान ु पछर्। िकन? िकनभने यो परम भकुो िनस्तार हो।

12“आज राती म िम िभ प छुे अिन पिहले जन्मकेा मािनसहरू र पशहुरूलाई
न गनछु। यस कारले म िम का सबै दवेताहरूको न्याय गनछु, म परम भु हु।ँ
13 तर ितमीहरूका घरमा लगाएका रगत चाँिह एउटा िवशषे िचन्ह हुनछे र म जनु
घरमा रगत लगाएको दखे्छु त्यसलाई छोडरे जान्छु। म िम दशेका मािनसहरूको
िन म्त हािनकारक रोग उत्पन्न गछुर्। तर त्यो खराब िबमारले ितमीहरू कसलैाई पिन
असर गदन।

14 “यसकारण यो एउटा स्मरणीय िदन हुनछे। अिन ितमीहरूको िन म्त यो एक
िवशषे पिव चाड हुनछे। ितमीहरूका सनं्तानहरूले सदा सवर्दा यो पिव चाडलाई
परम भलुाई भ गन िदनको रूपमा मान्न ु पछर्। 15 यस चाडमा ितमीहरूले
अखिमरी रोटी सात िदनसम्म खाने छौ। यस पिव चाडको पिहलो िदन ितमीहरूले
आफ्नो-आफ्नो घरबाट समस्त खमीर बािहर िनकाल्ने छौ। यो पिव चाडमा सात
िदनसम्म कसलैे पिन खमीर खाने छैनौ। यिद कसलैे खमीर त्यस समयमा खायो
भने त्यसलाई अरू इ ाएलीबाट बिहष्कृत ग रनछे। 16 यो पिव चाडको पिहलो र
अ न्तम िदनमा पिव सभा हुनछे। यी िदनमा ितमीहरूले केही पिन काम गन ुर् हुदँनै।
यी िदनमा ितमीहरूको िन म्त एउटै काम भोजन तयार गन ुर् हुन्छ। 17 ितमीहरूले
यो अखिमरी रोटीको पिव चाडलाई सम्झना गन ुर् पछर्, कारण यही िदन मलैे
ितमीहरूलाई िम बाट दल बनाएर बािहर ल्याए। ित ा सन्तानहरू सबमैा सदा-
सवर्दा यो एउटा िनयम होस।् 18 यसथर् पिहलो मिहनाको चौधौं िदनको साँझ दे ख
ितमीहरूले खमीर िबनाको रोटी खान शरुू गन छौ। ितमीहरूले खमीर िबनाको
रोटी पिहलो मिहनाको एक्काईसौं िदनको साँझसम्म खानछेौ। 19 सात िदनसम्म
ितमीहरूका घरमा कुनै खमीर रहन ु हुदँनै। कुनै पिन मािनस चाहे त्यो इ ाएली होस
अथवा िवदशेी यिद ितनीहरूले यस समयमा खमीर खायो भने उसलाई इ ाएलीको
समदुायबाटै अलग्ग गराउन ु पछर्। 20 यी पिव िदनहरूमा ितनीहरू जता सकैु भए
पिन खमीर भएको केही पिन खान ुँ हुदनै। ितमीहरूले त्यिह खमीर िबनाको रोटी
खान ु पछर्।”
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21 यसथर् मोशाले सबै बढूा- धानहरूलाई बोलाए। मोशाले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरूका प रवारका िन म्त थमुाहरू ल्याऊ। र िनस्तारको िन म्त थमुाहरू मार।
22 िहसपको झपु्पा लऊे अिन रगतले भ रएको भाँडामा डुबाऊ अिन ढोकाको
चौकटकोमािथ तथा व रप र लगाऊ। िबहान नहुञ्जले कसलैे पिन घर छाडन ु
हुदँनै। 23 जब परम भु िम मा पिहला जन्मकेो छोराहरूलाई मानर् जानहुुनछे अिन
ढोकाका फल्याक अिन खाम्बाहरूमािथ रगत पोतकेो दे ु हुनछे। तब परम भलुे
त्यस घरलाई रक्षा गन ुर् हुनँछे। उहाँ ती ढोका ारबाट जाँदा परम भलुे िवनाशक श
ती घरहरूमा पसरे नाशगनर्बाट रोक्नहुुनछे। 24 ितमीहरूले यो आदशे याद रा पुछर्।
यो िनयम सदा-सवर्दा ित ा सन्तानहरूको िन म्त हुनछे। 25 ितमीहरू जब परम भलुे
िदन ु भएको भिूममा जानछेौ ितमीहरूले यो चाड पालन गन ुर्पछर्। 26जब ितमीहरूका
नानीहरूले ितमीहरूलाई सोध्नछेन,् ‘िकन हामी यो चाड मनाउछौं?’ 27 तब
ितमीहरूले जवाफ िदनछेौ, ‘यो िनस्तार चाड परम भकुो सम्मानमा मािनएको हो।
नानीहरूलाई ितमीहरू भन्नछेौ, जब हामीहरू िम मा िथयौं, परम भलुे इ ाएलीको
घरहरू छोडरे जान ु भयो। उहाँले िम ी मािनसहरूलाई मान ुर् भयो अिन हा ो रक्षा
गन ुर्भयो।’ ”

यसकारण अिहले मािनसहरू उहाँलाई िनहु रएर दण्डवत गछर्न ् र आराधना
गछर्न।् 28 परम भलुे यो आदशे मोशा र हारूनलाई िदन ु भएको िथयो, यसथर्
इ ाएलीहरूले त्यही गरे जे परम भलुे आदशे िदन ु भएको िथयो।

29 मध्यरातमा िम दशेीहरूका पिहले जन्मकेा सबै छोराहरू, िम का शासक
िफरऊनको पिहलो छोरो दे ख झ्यालखानामा सजाय भोग्दै गरेको कैदीको
छोरोसम्मलाई मान ुर्भयो। पशहुरूमा पिन पिहले जन्मकेा सबै मान ुर् भयो। 30 त्यस
रात िम मा त्यके घरको कोही न कोही मरे। िफरऊन, उसका अिधकारीहरू अिन
िम का सबै मािनसहरू िचच्याँउदै रोए।

इ ाएलीहरूले िम छाड्छन ्
31तब त्यस राती िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले ितनीहरूलाई

भन,े “तयार होऊ अिन हा ा मािनसहरूलाई छोडरे जाऊ। ितमी र ित ा मािनसहरूले
त्यसै गनर् सक्छौ जो ितमी भन्छौ ितमीहरू जाऊ अिन आफ्नो परम भकुो आराधना
गर। 32 ितमीहरूले भने झैं आफ्नो-आफ्नो भडेा तथा गाई-वस्तहुरू लएरै जाऊ।
ितमीहरूले मलाई पिन आशीवार्द दऊे।” 33 िम दशे वासीहरूले पिन भन,े
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“ितमीहरू चाँडै गइहाल। िकन? िकनभन,े यिद ितमीहरू गएनौ भने हामीहरू सबै
मनर् सक्छौ।”

34 इ ाएली मािनसहरू यित हतारमा िथए ितनीहरूले रोटीमा खमीर िमसाउने
समय पाएनन।् यसकारण ितनीहरूले आटा, भाडाहरूमा आफ्नो काँधमािथ बोकेर
ल्याए। 35 तब इ ाएलीका मािनसहरूले त्यही गरे जे मोशाले ितनीहरूलाई गन ुर्
भनकेा िथए। ितनीहरूले िम दशेका आफ्नो िछमकेीहरूिसत लगुा, अिन सनु
चाँदीले बिनएको चीजहरू माँग।े 36 परम भलुे िम का मािनसहरूलाई दयाल ुबनाई
िदन ु भयो अिन ितनीहरूले जे मांगे त्यही िदए।

37 इ ाएली मािनसहरूले रामससेबाट, सकु्कोतसम्म या ा गरे। ितनीहरू
लगभग 6,00,000 िथए। यस सखं्यामा नानीहरूको ग न्त ग रएको िथएन।
38 ितनीहरूिसत धरैे भडेा, बा ा गाई-वस्त ु र अरू चीजहरू िथए। ितनीहरूिसत
अन्य धरैे थ रका मािनसहरू या ा ग ररहकेा िथए। 39 ती मािनसहरूसगं रोटीमा
खमीर िमसाउने समय पिन िथएन अिन ितनीहरूले या ाको िन म्त कुनै िवशषे भोजन
तयार पारेका िथएनन।् यसकारण ितनीहरूका साधरण खमीर िबनाको रोटी बाहके
अरू कुनै खाने कुरा िथएन।

40 इ ाएली मािनसहरू 430 वषर्सम्म िम मा बस।े 41 ठीक 430 वषर्पिछ
परम भकुा समस्त सनेाहरू िम बाट गए। 42 यसथर् त्यो िवशषे छ। जब परम भलुे
गरेको मािनसहरूले सम्झने छन।् त्यो रात सबै इ ाएली मािनसहरूको हृदयमा सदा-
सवर्दा रहनछे।

43 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “यहाँ िनस्तारका िन म्त िविधहरू
छन ्कुनै पिन िवदशेीले िनस्तार चाडको भोजन खान पाउनछैेन। 44 तर यिद कुनै
मािनसले कमारो िकन्छ र त्यसको खतना गराइिदन्छ भन,े त्यो कमरोले िनस्तारको
भोजन खान सक्छ। 45 तर ितमीहरूको माझमा ब े कुनै पिन ज्यालाका मजदरू
अथवा िवदशेीहरूले िनस्तारको भोजन खान ु हुदँनै।

46“ त्यके प रवारले एउटा घर िभ नै भोजन गन ुर्पछर्, कुनै पिन भोजन बािहर
लान ु हुदँनै। थमुाको कुनै ह ी भाँच्न ु हुदँनै। 47 इ ाएलका सारा समदुायले यो चाड
मनाउन ु पछर्। 48 यिद कोही मािनस ितमीहरूिसत बसो-बासो गछर् तर त्यो इ ाएली
होइन र यो परम भकुो िनस्तार चाडमा भाग लन चाहन्छ भने उसको खतना ग रन ु
नै पछर्। त्यसपिछ त्यो इ ाएली नाग रक बराबर हुन्छ र उसले िनस्तार भोजनमा
भाग लन सक्छ। तर यिद उसको खतना ग रएको छैन भने िनस्तार भोजनमा भाग
लन स ै न। 49 खतना नभएको कुनै पिन मािनसहरूले परम भकुो भोजनमा भाग
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लनु हुदँनै। यो त्यके मािनसहरूको लािग यो सत्य र िनष्पक्ष िनयम हो त्यो दशेी
अथवा िवदशेमा जन्मकेा नाग रक होस ्यो िनयम त्यकेलाई हुनपुछर्।”

50यसथर् इ ाएलका सारा मािनसहरूले परम भलुे मोशा र हारूनलाई िदन ुभएका
आदशेहरू पालन गरे। 51 यस कारले परम भलुे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई
िम दशेबाट बािहर लएर जान ु भयो। मािनसहरू झनु्ड-झनु्डमा या ा गरे।

13
1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “ितमीले इ ाएलमा जन्मकेो

त्यके पिहले परुूष िशशुमलाई िदनपुछर्। त्यसको अथर् हुन्छ पिहला जन्मकेो त्यके
बालक अिन पिहला जन्मकेो त्यके पाठो मरेो हुनछे।”

3 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “यस िदनलाई सम्झना गर। ितमीहरू िम मा
कमारा-कमारीहरू िथयौ। तर आजको िदन परम भलुे आफ्नो महाश योग
गरी ितमीहरूलाई स्वतन् पान ुर्भयो। ितमीहरूले खमीर िमसाएको रोटी खानै हुदँनै।
4 आज, आबीबको महीनामा ितमीहरूले िम छा ौ। 5 परम भलुे ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िवशषे वचन िदनभुएको छ। उहाँले ितमीहरूलाई कनानी, िह ी,
एमोरी, िहव्वी अिन यबसूी मािनसहरूको भिूम िदने ितज्ञा गन ुर् भयो। परम भलुे
ितमीहरूलाई त्यस भिूममा लान ु हुनछे जहाँ दधू र मह बग्छन।् यसकारण ितमीहरूले
यो रीित त्यके वषर् यही महीनामा पालन गन ुर्पछर्।

6 “सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरे रोटी खानपुछर्। सातौं िदनमा ितमीहरूले
ठूलो भोज गरेर मनाउनँ ु पछर् अिन यस भोजले परम भु ित सम्मान जनाउनँछे।
7 यसथर् सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरे रोटी खान ु हुदँनै। ितमीहरूको भिूममा
सात िदनसम्म खमीर हुनहुुदँनै। 8 यस िदन ितमीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई भन्न ु
पछर्, ‘हामी यो भोज खाँदछैौ िकनभने आजको िदन परम भलुे हामीहरूलाई
िम बाट बािहर ल्याउन ु भएको िथयो।’

9 “यस पिव चाडले ितमीहरूलाई सम्झना गराउने छ यो हातमा बाँधकेो
धागो आखँाअिघ रा खएको िचन्ह जस्तो हुनछे। यस पिव िदनले ितमीहरूलाई
परम भलुे िदन ु भएको उपदशेहरू सम्झना गराउनछे। यसले ितमीहरूलाई त्यही
िदनको सम्झना गराउँछ परम भलुे आफ्नो महाश योग गरेर ितमीहरूमािथ
करूणा गन ुर् भएको िथयो। 10 यसकारण त्यके वषर् यो िदनलाई ठीकिसत सम्झना
गर।
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11 “परम भलुे ितमीहरूलाई त्यस भिूममा लजैान ु हुनछे जसलाई उहाँले
ितमीहरूलाई िदनछुे भनी वचन िदन ु भएको िथयो। अिहले त्यस भिूममा कनानी
मािनसहरू बस्छन।् तर परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई त्यो भिूम
ितमीहरूलाई िदन्छु भनी वचन िदन ु भएको िथयो। परमे रले जब ितमीहरूलाई
त्यो भिूम िदनहुुन्छ, 12 ितमीहरूले सम्झना गन ुर् पछर्। ितमीहरूले आफ्नो पिहलो
छोरो अिन पिहलो उहाँलाई समपर्ण गन ुर्पछर्। 13 ितमीहरूले गधा उ ार गन ुर् एउटा
थमुा समपर्ण गनर् सक्छौ तर यिद गधा गराउन ु सकेनौ भने त्यसलाई गदर्न फुटाएर
मान ुर् पछर्। तर पिहले जन्मकेो छोरो ितमीहरूले परम भबुाट छुट ्याएर ल्याउन ु पछर्।

14 “भिवष्यमा ितमीहरूका सन्तानले सोध्न सक्छन ् ‘ितमीहरूले यस्तो िकन
गछ ?’ अिन ितमीहरूको उ र हुनछे, ‘हामीहरू िम दशेमा कमारा-कमारी िथयौं
अिन परम भलुे उहाँको श योग गरी हामीलाई यहाँ ल्याउन ु भयो। 15 िम
दशेमा िफरऊनले अ ेरी गरेर हामीलाई त्यहाँबाट बािहर पठाउन अस्वीकार गरे।
यसथर् परम भलुे त्यहाँ जन्मकेा त्यके मािनस र पशकुा पिहले जन्मकेा छोराहरू
तथा बच्चाहरू मा रिदन ु भयो। यही कारणले मरेा थम जन्मकेा छोरो परम भबुाट
उ ार गनर् थम जन्मकेो डाँगो पश ु भटेी चढाँउँछु।’ 16 यो ितमीहरूको हातमा
कसकेो धागो जस्तै हो र यो ितमीहरूका आखँाको सामनु्ने राखकेो िचन्ह जस्तो हो।
यसले हामीलाई सधैं सम्झना गनर् सहायता गछर् कसरी परम भलुे उहाँको महाश
चलाएर हामीहरूलाई िम बाट ल्याउन ु भयो।”

िम बािहर या ा
17 िफरऊनले मािनसहरूलाई छोडन लगाए। परम भलुे मािनसहरूलाई

प लश्तीहरूको भिूमको बाटो जान ु िदन ु भएन। समु कोबाटो सब भन्दा छोटो छ
तर परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मािनसहरू त्यो बाटो जान्छन ्भने ितनीहरूले लडाइँ
गन ुर् पनछ। यस्तो हुदँा ितनीहरूको मन िवचार बदलन सक्छ अिन िम मा नै फिकर् एर
जानछेन।्” 18 यसकारण परम भलुे ितनीहरूलाई अक बाटोबाट समु िकनाराहुदँ ै
मरूभिुमको बाटो लान ु भयो। इ ाएली मािनसहरू िम बाट बािहर िनस्कदा य ु को
पोशाकमा िथए।

यसूफु घर जान्छन ्
19 मोशाले यसूफुको अ स्थहरू लएर िहडं।े मन ुर् अिघ यसूफुले इ ाएलीहरूसगं

आफ्नो लािग यस्तो गन ितज्ञा गराएका िथए। यसूफुले भन,े “जब परमे र
ितमीहरूलाई सरुक्षा िदन ु हुन्छ मरेा अ स्थहरूलाई िम दे ख बािहर लान नर्िबस।”
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परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको अगवुाइ गन ुर्हुन्छ
20 इ ाएलका मािनसहरूले सकु्कोत छाडे अिन एथाममा छाउनी लगाए।

एतामम मरूभिूम निजक िथयो। 21 परम भलुे िदउसँो अग्लो बादललाई र राती
अग्लो आगोको खम्बालाई ितनीहरूलाई बाटो दखेाउन योग गन ुर् भयो। आगो
ितनीहरूलाई उज्यालो िदन्थ्यो र ितनीहरू राती पिन या ा गनर् सक्थ।े 22 अग्लो
बादलको खाँबो िदनमा र आगोको खाँबो रातीमा ितनीहरूसगंै हुन्थ्यो।

14
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई पी-हहीरोत फक

जान ु भन। ितनीहरूलाई भन, िमग्दोल अिन समु को बीचमा बालसपोन कै निजक
छाउनी लगाऊ। 3 िफरऊनले सोच्नछे इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा हराए
छन।् अिन उसले सोच्नछे मािनसहरूको जाने ठाउँ छैन। 4 म िफरऊनलाई अ ेरी
बनाउनछुे अिन उसले ितमीहरूको खदेो गनछ, तर म िफरऊन र उसका सनेाहरूलाई
परािजत गराउनछुे। तब िम दशेका मािनसहरूले जान्नछेन ्िक म परम भु हु।ँ”

िफरऊनले इ ाएलीहरूलाई खे
5 इ ाएलका मािनसहरू भागे भन्ने समाचार िफरऊनले थाहा पायो। जब िफरऊन

र उसका अिधकारीहरूले पिन यो खबर सनु,े ितनीहरूले के गरेका िथए त्यस
िवषयमा आफ्नो िवचार बद्ली गरे। िफरऊनले भन,े “हामीहरूले िकन इ ाएली
मािनसहरूलाई ितनीहरूको दासत्वबाट जान िदयौं?”

6यसथर् िफरऊनले आफ्नो रथ ठीक पाय अिन आफूसगंै आफ्नो मािनसहरूलाई
लयो। 7 उसले आफ्नो सवर् े मािनसहरूमध्ये 600 जना अिन आफ्नो सारा

रथहरू लए। त्यके रथमा एकजना अिधकारी िथए। 8 इ ाएलका मािनसहरू
िनडर साथ बिढरहकेा िथए, तर परम भलुे िफरऊनलाई अ ेरी बनाइ िदन ु भयो,
यसथर् उसले इ ाएलीहरूलाई खदे ्यो।

9 िम ी फौजिसत धरैे घोडा, सनेा अिन रथहरू िथए। ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई
खदेे र लाल समु को निजक बालिसपोनमा जहाँ ितनीहरूले छाउनी लगाएका िथए
ितनीहरूलाई प े ।

10 इ ाएलीले िफरऊनलाई उसका िम दशेीहरूिसत आउँदै गरेको दखे।े
ितनीहरू सा ै डराएका िथए अिन ितनीहरूले परम भलुाई गहुार माग।े 11 ितनीहरूले
मोशालाई भन,े “ितमीले हामीहरूलाई िम बािहर िकन ल्यायौ? िम मा के धरैे
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िचहानहरू िथएनन?् िकन ितमीले हामीलाई मरूभिूममा मानर् ल्यायौं? 12 हामीले
िम मा ितमीलाई भनकेा िथयौं, ‘यस्तो परी आउनछे। िम मा हामीले भनकेा िथयौ
िक हा ो िचन्ता नगन ुर् होस।्’ हामीलाई िम मा ब िदनहुोस र िम वासीहरूको
सवेा गनर् दऊे। यसरी मरूभिूममा आएर मन ुर् भन्दा त त्यही बसी कमारा-कमारी हुन ु
नै असल िथयो।”

13 तर मोशाले उ र िदए, “नडारऊ ितमीहरू जहाँ छौ यही उिभने काम गर अिन
हरे आज परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउन ु हुनछे। ितमीहरूले यी िम बासीलाई फे र
किहल्यै दे े छैनौ। 14 ितमीहरूले केही गन ुर् पदन तर स्थर भएर बस। परम भलुे
ितमीहरूको िन म्त य ु गन ुर् हुनछे।”

15 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “अिहलसेम्म मसगं ितमी िकन
कराइरहकेा छौ? इ ाएली मािनसहरूलाई अिघ बढन शरुू गन ुर् भन। 16 लाल
समु मािथ ित ो लाठी उठाऊ अिन समु दइु भाग हुन्छ, तब मािनसहरू सखूा
जमीनमा िहडंरे जानछेन।् 17 िम दशेका मािनसहरूले ितमीहरूलाई खिेदरहकेा छन ्
िकनभने मलै े ितनीहरूलाई अ ेरी बनाएको छु। तर म िफरऊन र उसको घोडा तथा
रथहरू भन्दा श शाली छु भन्ने ितमीलाई दखेाउने छु। 18 तब िम दशेवासीहरू
जान्नछेन ि्क म परम भु हु।ँ जब म िफरऊन, उसका सनेा, घोडाहरू तथा रथहरूलाई
परािजत पानछु तब त्यहाँका मािनसहरूले मलाई आदर गनछन।्”

परम भलुे िम का सनेालाई परािजत गन ुर्हुन्छ
19 तब परम भकुा स्वगर्दतू मािनसहरूका पिछ लाग।े (परम भकुा स्वगर्दतू

खास गरी मािनसहरूलाई डोयार्उन ितनीहरूका अिघ-अिघ िथए।) यसकारण
बादलको खामो मािनसहरूको अिघबाट सरेर पछािडप गयो। 20यसरी त्यो बादल
इ ाएली अिन िम दशेी मािनसहरूको माझमा उिभयो। यसले इ ाएलीहरूलाई
उज्यालो िदयो अिन िम दशेी मािनसहरूलाई अधँ्यारो। अधँ्यारोले गदार् िफरऊनका
सनेाहरू इ ाएलीहरूको निजक आउन सकेनन।्

21 मोशाले आफ्नो लहुरो लाल समु मािथ उठाए अिन परम भलुे पवूर्बाट
तजेिसत बतास चलाइिदनभुयो। बतास रात भरी नै च लर ो, पवू य बतासले
समु लाई सकुाइिदयो अिन यसलाई दइु भाग पा र िदयो। 22 इ ाएलका मािनसहरू
सखूा जमीनमािथ िहडंरे समु पार गरे। ितनीहरूको दािहने र दे पे सम ु को
पानी पखार्ल झै उिभएको िथयो। 23 िफरऊनका घोडसिैनक अिन रथहरूले
इ ाएलीहरूलाई समु बीचमा खदे।े 24एकािबहानै परम भलुे बादल अिन आगोको
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खाँबोबाट िम का सनेालाई हने ुर् भयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई आ मण गन ुर् भयो
अिन परािजत पान ुर् भयो। 25 रथका पाङ ाहरू भािसए अिन रथलाई िनयन् णमा
रा क ठन पय । िम दशेका मािनसहरू जोरले कराए, “हामी यहबँाट भागौं,
परम भु हा ो िवरू इ ाएलका मािनसहरूको पक्षमा लडाइँ गन ुर् हुदँछै।”

26 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “समु मािथ ित ो लहुरो उठाऊ जसले
गदार् पानी िम हरूका घोडाहरू र रथहरूमािथ फकर जाऊन।्”

27 यसकारण िबहान उज्यालो हुनअिघ मोशाले आफ्नो लहुरो समु मािथ उठाए
अिन समु फे र पानीले भ रयो। िम का मािनसहरू त्यहाँबाट भाग्ने चे ा गद
िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई समु मा डुबाएर मा रिदन ु भयो। 28 त्यसको पानी
पिहलाको स्थानमा फिकर् यो अिन रथ र घोडाहरू सबलैाई डुबायो। िफरऊनका
सम्पणूर् सनेाहरू जो इ ाएलीहरूलाई खदे ्दै आएका िथए डुबरे न भए। ितनीहरू
कोही पिन बाँचनेन।्

29 समु को पानी भाग-भाग भएर इ ाएलीहरूको दािहने र दे पे उिभयो
र इ ाएलका मािनसहरू सखूा जमीनमा िहडंरे पा र गए। 30 यसरी त्यस िदन
परम भलुे इ ाएलीहरूलाई बचाउन ु भयो र ती मािनसहरूले िम ी मािनसहरू
लाल समु को िकनारमा दखे।े 31 इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो महाश
थाह पाए जब उहाँले िम का सनेाहरूलाई परास्त गन ुर् भयो। यसकारण मािनसहरू
परम भिुसत डराए। ितनीहरूले फे र परम भु र उहाँका सवेक मोशामािथ िव ास
गन ुर् थाल।े

15
मोशाको गीत

1 त्यसपिछ मोशा अिन इ ाएलीहरूले परम भकुो िन म्त यो गीत गाउन थालःे

“म परम भकुो िन म्त गाउनछुे!
उहाँले महान कायर् गन ुर् भयो।

उहाँले घोडाहरू तथा सवारीहरूलाई समु मा फ्याँिक िदनभुयो।
2 परम भु मरेो श हुनहुुन्छ, उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।
परम भु मरेो परमे र हुनहुुन्छ,

अिन म उहाँको स्तिुत गछुर्।
परम भु मरेो िपता-पखुार्हरूको परमे र हुनहुुन्छ
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अिन म उहाँको आदर गछुर्।
3 परम भु एउटा यो ा हुनहुुन्छ,

उहाँको नाउँ परम भु हो।
4 उहाँले िफरऊनका रथहरू,

र सनेालाई समु मा िमल्काई िदन ु भयो।
िफरऊनका अत्यन्तै असल सिैनकहरू

लाल समु मा डुब।े
5 गिहरो पानीले ितनीहरूलाई डुबायो,

अिन ितनीहरू ढुङ्गा झै गिहराईमा भािसए।

6 “तपाईंको दािहने बाहुली अ तू श शाली छ।
हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुलीले श कुो िवनाश गय ।

7 आफ्नो महान मिहमामा तपाईंले ती मािनसहरूको नाश गन ुर् भयो,
जसले तपाईंको िवरोध गरे।

तपाईंको रीसले परालको आगोले झैं
तपाईंका श हुरूलाई जलायो।

8 तपाईंको नाकबाट िनस्केको सासले पानीलाई
एक ठाउँमा थपुारी िदयो।

बिगरहकेो पानी पखार्ल झैं उिभयो।
समु को गिहराइ सतहमा ठोस बिनयो।

9 “श लुे भन्यो,
‘म ितनीहरूलाई खे छुे र समा छुे,

म ितनीहरूको सम्पणूर् सम्पित लटु्नछुे।
म मरेो तरवार िनकाल्नछुे
र ितनीहरूलाई परािजत गनछु।’

10 तर तपाईंले ितनीहरूमािथ फुिकिदन ु भयो
अिन ितनीहरू समु मा ढािकए।

ितनीहरू नाप्न नसिकने गिहरो समु मा डुब।े

11 “के कतै परम भु जस्तो अन्य दवेाताहरू छन?्
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अहँ, तपाईं झै अन्य दवेता कतै छैनन-्
तपाईं आ यर्पणू र् पिव हुनहुुन्छ!
तपाईं िवष्मय पणूर् श शाली हुनहुुन्छ!
तपाईं अचम्मको काम गन ुर्हुन्छ।

12 तपाईं आफ्नो दािहने बाहुली तसेार्उन ु हुन्छ,
अिन पथृ्वीलाई नाश गन ुर् हुन्छ।

13 तर आफूले बचाएका मािनसहरूलाई
तपाईंको दयाले डोयार्उन ु हुन्छ।

अिन आफ्नो क्षमताले ितनीहरूलाई
पिव सन्न भिूममा डोयार्उन ु हुन्छ।

14 “अरू रा हरूले यो कथा सनु्ने छन ्
र ितनीहरू डराउने छन।्

प लश्तीका मािनसहरू डरले काम्ने छन।्
15 एदोमका मखुहरू डरले काम्नछेन,्
मोआबका मखुहरू डरले काम्नछेन।्
कनानीहरूले ितनीहरूको साहस हराउनछेन।्
16 जब मािनसहरूले तपाईंको श चाल पाउछँन ्

ितनीहरू भयभीत हुनछेन।्
जबसम्म तपाईंका मािनसहरू पार हुदँनैन,्

ितनीहरू च ान जस्ता हुनछेन।्
17 हे परम भु तपाईंले आफ्नो मािनसहरूलाई आफ्नो पवर्तमा डोयार्उन ु हुनछे।

तपाईंले बसोबासो गनर् बनाएको िसहंासनको निजकमा
ितनीहरूलाई तपाईंले ब िदन ु हुनछे।

18 “परम भलुे सदा-सवर्दाको िन म्त शासन गन ुर्हुनछे।”

19 हो, साँच्चै नै यस्तै भयो। िफरऊनका घोडाहरू, घोडसवार र रथहरू सबै
समु मा डुब।े अिन परमे रले ितनीहरूमािथ समु को सबै पानी ल्याउनभुयो।
इ ाएलीहरू समु को माझबाट सखूा भिूममा िहडं।े
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20 त्यसपिछ हारूनकी िददी मिहला अगमवािदनी म रयमले खैंजडी समाितन
म रयम र अरू ीहरू गाउन र नाच्न थाल।े म रयमले यी शब्दहरू दोहयार्इन।
21 “परम भु ित गीत गाऊ!

उहाँले महान कायर् गन ुर् भएको छ।
उहाँले घोडाहरू र सवारहरूलाई समु मा फ्याँिकिदन ु भयो।”

22 मोशाले इ ाएलीहरूलाई लाल समु दे ख शरूको मरूभिूमितर डोयार्उने गरे।
ितनीहरू मरूभिूममा तीन िदनसम्म या ा गरे। ितनीहरूले िपउने पानी कतै भटेेनन।्
23 तीन िदनपिछ ती मािनसहरू मारामा आइपगु।े मारामा पानी त िथयो तर िपउँन
नसिकने तीतो िथयो। (यसकारण मािनसहरूले त्यस ठाउँको नाउँ मारा राख।े)

24मािनसहरू मोशािसत गनुासो पो थाल।े मािनसहरूले भन,े “अब हामीहरूले
के िपउने छौं?”

25 मोशाले परम भलुाई पकुार गरे। यसथर् परम भलुे ितनलाई एउटा रूख
दखेाउन ु भयो। मोशाले त्यस रूखलाई पानीमा डुबाए अिन पानी िपउने लायकको
भयो।

त्यस ठाउँमा परम भलुे मािनसहरूको परीक्षा लन ु भयो अिन ितनीहरूका िन म्त
उहाँले िनयम बनाइ िदन ु भयो। परम भलुे ती मािनसहरूमा िव ासको पिन परीक्षा
गन ुर्भयो। 26 परम भलुे भन्न ु भयो, “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको
आज्ञा पालन गन ुर् पछर्। उहाँले भन्न ु भएको आज्ञाहरू ितमीहरूले मान्नै पछर्। यिद
ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गय र िनयमहरू मान्यौ भने िम वासीहरू जस्तै
ितमीहरू रोगी हुने छैनौ म परम भु हु।ँ म एक जना हु ँ जसले ितमीहरूलाई स्वस्थ
राख्छ।”

27 तब मािनसहरू एलीमितर लाग।े एलीममा बा वटा जल ोत र स रीवटा
खजरूको रूखहरू िथए। यसथर् मािनसहरूले त्यस पानीको निजक आफ्नो छाउनी
बनाए।

16
1 त्यसपिछ ती मािनसहरूले एलीमबाट या ा शरुू गरेर एलीम र सीन बीचको

सीनै मरूभिूममा आइपगु।े ितनीहरू त्यस स्थानमा िम दशे छोडकेो दो ो महीनाको
पन् ौं िदनमा आइपगु।े 2 इ ाएलका मािनसहरू फे र गनुासो गनर् थाल।े मािनसहरूले
मरूभिूममा मोशा र हारूनको िवरू गनुासो गरे। 3 मािनसहरूले भन,े “यिद
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परम भलुे हामीलाई िम दशेमा नै मनर् िदन ु भएको भए रा ो हुने िथयो त्यहाँ
हामीलाई खानलाई शस्त अन्न िथयो। जे होस त्यहाँ हा ो िन म्त हामीले मागकेो
शस्त खाने कुरो िथयो। हामीलाई आवश्यक परेका सबै खाध्यहरू िथए तर अिहले

ितमीहरूले हामीहरूलाई यहाँ मरूभिूममा ल्यायौ अब हामी भोकैले मन भयौं।”
4 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूको िन म्त खाध्य

आकाशबाट झारी िदन्छु। त्यो खाध्य ितमीहरूको िन म्त हुनछे अिन त्यके िदन
मािनसहरू बािहर जान्छन ् र आफूलाई चािहएको खाध्य बटुलरे ल्याउछँन।् मलैे
मािनसहरूलाई भनकेो कुरो गछर्न ्अथवा गदनन ्त्यो बझु्नको िन म्त म त्यसो गछुर्।
5 छैटौं िदनमा जब मािनसहरूले ितनीहरूको भोजन तयार गछर्न, ितनीहरूले दईु
िदनको िन म्त शस्त पगु्ने भोजन तयार गन ुर् पछर्।”

6 तब मोशा र हारूनले सारा इ ाएलीहरूलाई भन,े “साँझ सम्ममा ितमीहरूले
जान्ने छौ परम भलुे नै ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याउन ु भएको हो। 7 ितमीहरूले
परम भलुाई गनुासो पोख्यौ अिन उहाँले त्यो गनुासो सनु्न ु भयो। यसकारण भो ल
िबहान ितमीहरूले उहाँको मिहमा थाह पाउनछेौ। ितमीहरू हामीहरूसगं गन-गन
ग ररहन्छौ र हुन सक्छ अब हामीले केही आराम पाउनँे छौं।”

8 अिन मोशाले भन,े “ितमीहरूले गन-गन ग ररहकेा छौ र परम भलुे पिन
ितमीहरूको गनुासो सनु्न ु भएको छ। यसथर् आज राती परम भलुे ितमीहरूलाई
मास ु िदनहुुन्छ अिन िबहान ितमीहरूको आवश्यकता अनसुार रोटी िदन ु हुनछे।
ितमीहरूले हारून, र मलाई गन-गन ग ररहकेा छौ। हुन ु सक्छ अब हामीले केही
आराम पाउने छौं। यित बझु ितमीहरू हारून, र मरेो िवरू मा होईन तर परम भकुो
िवरू मा गन-गन ग ररहकेा छौ।”

9 तब मोशाले हारूनलाई भन,े “इ ाएली मािनसहरूसगं कुरा गर अिन
ितनीहरूलाई भन, ‘परम भकुहाँ सगंै आऊ िकनभने उहाँले ितमीहरूको गनुासो सनु्न ु
भएकोछ।’ ”

10 हारून इ ाएलका मिनसहरूसगं बोल।े ितनीहरू सबै एक ठाउँमा भलेा भएका
िथए। जब हारून कुरा ग ररहकेा िथए मािनसहरू फक र मरूभिूममा हरेे। अिन
ितनीहरूले परम भकुो मिहमा बादलमा कट भएको दखे।े

11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “मलैे इ ाएलीहरूको गनुासो सनुकेो
छु। यसथर् ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले आज रातीमास ु खानछेन ् र िबहान रोटी
खानछेन।् तब ितमीहरूले जान्नछेौ म नै परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ’ ”
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13 त्यस रात ब ाई चराहरू छाउनी व रप र आए। िबहान त्यहाँितर सबै छाउनी
व रप र शीत पारेको िथयो। 14 जब शीत सकु्यो भइँुमा पातलो तसुारोको पलाक
जस्तो िथयो। 15 इ ाएलीहरूले यी सबै दखेरे एक अकार्मा सोध,े “यो के हो?”*
ितनीहरूले सोधे िकनभने ितनीहरूलाई थाहा िथएन यो के िथयो। तब मोशाले
ितनीहरूलाई भन,े “यो परम भलुे ितमीहरूलाई िदन ु भएको भोजन हो! 16 परम भु
भन्न ु हुन्छ, ‘ त्यके मािनसले उसलाई आवश्यक परे जि भोजन जम्मा गन ुर् पछर्,
ितमीहरू त्यकेले प रवारको एक मािनसको िन म्त एक-एक ओमरे† खाध्य जम्मा
गन ुर् पछर्।’ ”

17 तब इ ाएली मािनसहरूले यसै गरे। त्यके मािनसले खाध्य बटुले अिन
कितपय मािनसहरूले अरूले भन्दा वशेी खाध्य कुरा बटुल।े 18खाध्य ओजन गदार्
त्यकेले वशेी बटुल्ने को िथयो पाइयो। तर त्यहाँ शस्त चािहं िथएन। ितमीहरूमध्ये
त्यकेले आफू र आफ्नो पा रवारलाई खान ु पगु्नें भन्दा बढी बटुलकेो िथएन।
19 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “अक िदनको िन म्त खाध्य नजोगाऊ।” 20 तर

केही मािनसहरूले मोशाको कुरा सनुने।् ती मािनसहरूले भो लपल्टको िन म्त पिन
खाध्य जोगाए तर खानामा िकरा पय र गनाउन थाल्यो। यसकारण त्यसो गन
मािनसहरूसगं रसाए।

21 त्यके िदन िबहान मािनसहरूले आफूलाई चािहए जित भोजन बटुल।े तर
जब िदन ताितन्थ्यो हराउथँ्यो।

22 छैटौं िदनचािहं मािनसहरूले दइु गणुा बढी ओमरे खाध्य बटुले ितनीहरूले
त्यकेका लािग दईु डाला बटुल।े यसथर् अगवुाहरू आए र मोशालाई यो सबै बताए।
23 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे भन्न ु भएको जस्तै नै भयो। यसो भयो

कारण भो ल परम भकुो सम्मानमा मनाइने िव ामको िदन हो। ितमीहरूलाई जित
आवश्यक पछर् आज त्यित खाध्य पकाउन सक्छौ तर भो ल िबहानको िन म्त यस
खाध्यको रहल राख।”

24 तब मोशाले भने झैं मािनसहरूले अक िदनका िन म्त खाध्य बचँाएर राखे
तर त्यो खाध्यमा िबि एन, कुनमैा िकरा परेन।

25 शिनवारको िदन मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “आज परम भलुाई सम्मान
गन िवशषे िव ामको िदन हो। यसथर् ितमीहरू कोही पिन बािहर मदैानमा जाने छैनौ
र िहजो बचाएको भोजन खाने छौ। 26 ितमीहरूले ह ामा छः िदनको िन म्त खाध्य
* 16:15: “ ” † 16:16:
“ ”
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बटुल्न ु पछर् अिन सातौं िदन िव ामको िदन हो यसकरण भईूंमा केही कुनै िवशषे
खा हुनछैेन।”

27 केही मािनसहरू सातौं िदनमा पिन खा बटुल्न ु गए तर ितनीहरूले केही पिन
पाएनन।् 28 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “किहलसेम्म ित ा मािनसहरूले
मरेो आज्ञाहरू र उपदशेहरू अस्वीकार गछर्न?् 29 हरे, परम भलुे ित ालािग
शिनवारलाई एउटा िव ामको िदन बनाउन ु भयो। अिन छैटौं िदनमा परम भलुे
ितमीहरूलाई दइु िदनको िन म्त शस्त खा िदन ु हुन्छ। सातौंिदनमा ितमीहरू
त्यकेले िव ाम लऊे। ितमीहरू जहाँ छौ त्यहीं बस।” 30 यसथर् मािनसहरूले

सातौं िदनमा िव ाम गरे।
31 इ ाएलीहरूले त्यस िवशषे भोजनलाई “मन्न”e भन्न थाल।े मन्न मिसनो

धिनयाँको िबऊ जस्तो सतेो िथयो अिन खाँदा मह िमसाएर बनाएको पात्लो रोटी जस्तै
स्वािदलो िथयो। 32 मोशाले भन,े “परम भलुे भन्न ु भयो, ‘ितमीहरूका सन्तानको
िन म्त एक ओमरे खा जोगाएर राख। मलैे ितमीहरूलाई िम बाट लएर आउँदा
मरूभिूममा िदएको खा भनी ितनीहरूले हनेर् सक्छन।्’ ”

33अिन मोशाले हारूनलाई भन,े “एउटा भाँडो ल्याऊ र त्यसमा एक ओमरे मन्न
भरेर परम भकुोअिध राख। आफ्नो सन्तानको िन म्त जोगाऊ।” 34 परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गरे जस्तै नै हारूनले गरे। हारूनले मन्नको भाँडा लगे अिन करार
सामनुे राख।े 35 इ ाएलीहरू 40 वषर्सम्म मन्न खाँदै बस।े ितनीहरूले तबसम्म
मन्न खाए जबसम्म ितनीहरू जनु भिूममा ब ु िथयो त्यहाँ आई पगुनेन।् ितनीहरूले
कनान दशे निजकै नपगुञु्जले मन्न खाए। 36 ( ायः एक ओमरे अथार्त एपको
दशौं भागको भाडो ारा ितनीहरूले मन्न जोख।े)

17
1 सीनकैो मरूभिूमबाट सबै इ ाएली दलसगंै या ा गरे। परम भकुो आज्ञा

अनसुार ितनीहरू एक ठाउँदे ख अक ठाउँ या ा गरे। जब ितनीहरू रपीदीम पगुे
त्यही छाउनी बनाए। त्यस ठाउँमा मािनसहरूको िन म्त िपउने पानी िथएन। 2 यसथर्
ितनीहरू मोशाको िवरोधमा कुरा गनर् लागे अिन ितनीहरूले भन,े “हामीलाई िपउने
पानी दऊे।”

मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू िकन मिसत बहस गछ ? िकन परम भकुो
परीक्षा लन्छौ?”
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3 तर मािनसहरू पानीको िन म्त सा ै ितखार्एका िथए, यसथर् ितनीहरूले लगातर
मोशा िवरू गन-गन ग ररह।े मािनसहरूले भन,े “िकन ितमीले हामीलाई िम
दशेबाट बािहरा ल्यायौ? के ितमीले हामी हा ा बाल-बच्चा तथा गाई-वतहुरू सबै
पानी िबना मरून भनी लएर आएका हौ?”

4 अिन मोशाले परम भलुाई िवन्ती गरे, “म यी मािनसहरूिसत के गनर् सक्छु?
ितनीहरू मलाई मानर् तयैार छन।्”

5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “इ ाएली मािनसहरूअिघ जाऊ र
ितनीहरूबाट केही बढूा धानहरूलाई ितमीसगंै लजैाऊ। र आफ्नो लहुरो पिन
ल्याऊ। त्यो लहुरो त्यही हो जनु ितमीले नील नदीमा िहकार्उनमा योग गरेका
िथयौ। 6 म ितमीहरूको अिघ होरेबमा िसनै पवर्तको च ानमािथ म हुनछुे। त्यो
लहुरोले च ानलाई िहकार्उ अिन त्यो च ानबाट पानी िनस्कनछे, तब मािनसहरूले
त्यो पानी िपउन सक्छन।्”

मोशाले त्यही गरे जनु इ ाएलका बढूा- धानहरूले त्यो दखे।े 7 मोशाले त्यस
ठाउँको नाउँ मरीबा र मस्सा राखे िकनभने यो त्यही ठाउँ हो जहाँ इ ाएली
मािनसहरूले उनको िवरो मा गए अिन परम भकुो परीक्षा लएका िथए। मािनसहरू
जान्न चाहन्थ,े परम भु ितनीहरूिसत हुनहुुन्छ अथवा हुन्न।

8 रपीदीममा अमालकेी मािनसहरू आए अिन इ ाएली मािनसहरूिसत लडाइँ
गरे। 9 यसथर् मोशाले यहोशलूाई भन,े “केही मािनसहरूलाई छान र भो ल
अमालकेीहरूिसत य ु गनर् जाऊ। म पवर्तमािथ बसरे ितमीलाई हनेछु। म त्यहाँ
परमे रको लहुरो पक्वी रहनछुे।”

10 यहोशलूे मोशाको आज्ञा पालन गरे। अक िदन उनी अमालकेीहरूिसत य ु
गनर् गए। त्यही समय मोशा, हारून र हूर पवर्तको टाकुरामा गए। 11 केही समयमा
जब मोशाले आफ्नो हात हावामामािथ उठाउँथे इ ाएलीहरूले य ु मा िजत्थे तर जब
मोशा आफ्नो हात तल झाथ अमालकेीहरूले िज ु शरुू गथ।

12 केही समय पिछ मोशाका पाखरुा थाके। मोशािसत भएका मािनसहरूले
ब को िन म्त एउटा ढुङ्गा ल्याए अिन हारून र हूरले मोशाको हात उठाएर राख।े
मोशाको एकाप हारून र अक प हूर िथए। ितनीहरूले मोशाको हातहरू घाम
नअस्ताउञ्जलेसम्म मािथ उठाई राख।े 13 यसरी यहोश ू र उसका मािनसहरूले
अमालकेीहरूलाई यस य ु मा परास्त गरे।
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14 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “यस य ु बारे एउटा पसु्तकमा लखे
अिन यहोशलूाई भन म अमालकेीहरूलाई सम्पणूर् रूपले ध्वशं ग रिदनछुे।”

15 तब मोशाले त्यहाँ एउटा वदेी बनाए। उनले यसको नाउँ िदए, “परम भु मरेो
झण्डा हो।” 16 मोशाले भन,े “मलैे परम भकुो िसहंासनितर हात बढाएको िथएँ।
यसकारण परम भलुे अमालकेीहरूको िवरोधमा लडाइँ गन ुर् भयो उहाँ यो सधैं गन ुर्
हुन्छ।”

18
मोशालाई उनका ससरूाबाट सल्लाह

1 मोशाका ससरूा िय ो िम ानका पजूाहारी िथए। िय ोले इ ाएली
मािनसहरूलाई परमे रले धरेै कारले सघाएको सनु्नभुयो िय ोले इ ाएली
मािनसहरूलाई परम भलुे िम बाट बािहर ल्याएको कुरा पिन सनु।े 2 यसथर् िय ो
मोशा कहाँ गए, िय ोले मोशाकी प ी िसप्पोराहलाई पिन सगंै ल्याए (मोशाले
िसप्पोरालाई ितनको घरमा पठाएका िथए) िकनभने मोशाले उसलाई घर पठाएका
िथए। 3 िय ोले मोशाका दइु छोराहरूलाई पिन सगंै ल्याए। जठेो छोरोको नाउँ गशे म
िथयो कारण जित बलेा छोरो जन्मकेो िथयो, मोशाले भन,े “म परदशेमा वासी
भइ रहें।” 4 अक छोरोको नाउँ एलीएजरे रा खयो, िकनभने जब ऊ ज न्मयो
तब मोशाले भन,े “मरेो िपता-पखुार्हरू परमे रले मलाई सहायता गन ुर् भयो अिन
िफरऊनको तरवारबाट मलाई बचाउन ु भयो।” 5 िय ो मोशा कहाँ गए जब मोशाले
परमे रको पवर्तमािथ मरूभिूममा छाउनी बनाएका िथए। िय ोिसत मोशाकी प ी
र दइुजना छोराहरू िथए।

6 िय ोले मोशाकहाँ समाचार पठाए। िय ोले भन,े “म ित ा ससरूा िय ो हु।ँ म
ितमी कहाँ ित ी प ी र दवुै छोराहरूलाई लएर आउँदछुै।”

7 यसकारण मोशा आफ्नो ससरुालाई भटे्न गए। मोशा उसकोअिघ िनहु रए
अिन उसलाई चमु्बन गरे। ितनीहरूले एका-अकार्को स्वस्थको बारेमा सोधपछू
गरे। ितनीहरू मोशाको पालमा गए। 8 मोशाले िय ोलाई त्यके कुरा भने जे
परम भलुे इ ाएलीहरूको िन म्त िफरऊन र िम लाई गन ुर् भएको िथयो। मोशाले
िय ोलाई ितनीहरूले या ा गदार् सामना गन ुर् परेको स्थितहरू पिन बताए। परम भलुे
इ ाएलीहरूलाई सकंट घडीमा कसरी बचाउन ु भयो त्यो पिन मोशाले आफ्नो
ससरुालाई बताए।
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9 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त गन ुर् भएका असल कुराहरू सनुरे
िय ो खशुी भए। िम दशेीहरूबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई परम भलुे म ु गन ुर्
भएकोलािग िय ो आन न्दत िथए। 10 िय ोले भन,े

“परम भकुो स्तिुत होस!
उहाँले ितमीहरूलाई िम का मािनसहरूबाट स्वतन् गराउन ु भयो।
परम भलुे ितमीहरूलाई िफरऊनबाट बचाउन ु भयो।

11 अब म जान्दछु परम भु सबै दवेताहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ।
ितनीहरूले सोचे ितनीहरू िनयन् णमा िथए तर परम भलुे के गन ुर् भयो!”

12 तब िय ोले परमे रलाई ब लहरू र भटेी चढाए। तब हारून र इ ाएलका
सबै बढूा- धानहरू मोशाका ससरूा िय ोिसत परमे रसगंै भोजन गरे।

13अक िदन मोशाको मािनसहरूको न्याय गन काम िथयो। मािनसहरू िदनभरी
नै मोशाकहाँ आए।

14मोशाले मािनसहरूको न्याय गरेको िय ोले दखे।े उनलेसोध,े “यो ितमी एक्लै
िकन ग ररहकेा छौ? ितमी एक्लै न्यायधीश छौ? अिन िकन िदनभरी मािनसहरू
ितमीकहाँ आइरहन्छन?्”

15 तब मोशाले आफ्नो ससरुालाई भन,े “मािनसहरू मकहाँ ितनीहरूका
समस्याहरू ित परमे रको िनणर्य के छ त्यो सोध्न आउँछन।् 16 यिद ितनीहरूिसत
भन्ने कुरो छ भने ितनीहरू मकहाँ आउँछन।् कुन मािनस सही छ म िनणर्य गछुर्।
यसरी म मािनसहरूलाई परमे रले बताउन ु भएको िनयम र िशक्षाहरू िसकाउँछु।”

17 तर मोशाका ससरूाले उसलाई भन,े “यस्तो कायर् गन यो सही तरीका होइन।
18 एक्लो मािनसको िन म्त यो वशेी काम हो। ितमी एक्लै यी सबै कायर्हरू गनर्
स ै नौ, ितमी थाक्छौ अिन मािनसहरू पिन थाक्छन।् 19अब मरेो कुरा सनु। मलाई
केही सल्लाह िदन ु दऊे, अिन म ाथर्ना गछुर् परमे र ितमीसगं हुन ु हुनछे। ितमीले
मािनसहरूका िन म्त परमे रको अिघ बोल्न ु पछर्, अिन मािनसहरूका मु ाहरू सनु्न ु
पछर्। 20 ितमीले परमे रका िनयम र िविध िवधानहरू मािनसहरूलाई िसकाउन ु
पछर्। िनयमहरू नभत्काउने चतेाउनी दऊे। मािनसहरू कसरी बाँच्न ु पछर् िसकाऊ।
ितनीहरूले के गन ुर् पछर् बताऊ। 21 तर ितमीले ती मािनसहरू मध्ये कोही मािनसहरू
न्यायधीश र अगवुाहरू हुने पिन रोज्न ु पछर्।
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“जसमािथ भरोसा गनर् सक्छौ त्यस्ता असल मािनसहरूलाई छान जो
परमे रको सम्मान मान्छन।् यस्ता मािनसहरूलाई रोज जो पसैामा आफ्नो िनणर्य
प रव र्न गदनन।् अिन यी मािनसहरूलाई मािनसहरूमािथ शासकहरू िनय ु गर।
एक हजार, एक सय, पचास अिन दश मािनसहरूका समहूहरूका शासकहरू हुन ु
पछर्। 22 यी अगवुाहरूले मािनसहरूलाई न्याय गरून।् यिद कतै महत्वपणूर् मामला
रहे ती शासकहरू ितमीकहाँ आउन सक्छन।् तर अन्य मामलामा ितनीहरूले नै
न्याय िदऊन।् यसरी ित ो कायर् भारहरू हल्का हुन्छ। 23 यिद ितमीले यी कायर्हरू
परम भकुो इच्छामा गछ भने ितमी आफ्नो कायर् गनर्मा सफल हुनछेौ। अिन त्यही
समयमा मािनसहरू आफ्नो समस्याहरू समाधान भएपिछ घर जान ु सक्छन।्”

24 यसकारण मोशाले आफ्नो ससरुाले भने जस्तै गरे। 25 उनले इ ाएलीहरूबाट
योग्य मािनसहरू छान।े उनले ितनीहरूलाई अरू मािनसहरूमाझ नायक बनाए। उनले
मािनसहरूलाई हजार, एक सय, पचास अिन दसको समहूको शासक बनाए। 26 यी
अगवुाहरूका लािग मािनसहरूको न्यायधीश िथए। मािनसहरू यी अगवुाहरू कहाँ
सधैं आफ्नो कुराहरू लएर आउँथ।े

27 केही समय पिछ मोशाले आफ्नो ससरूा िय ोलाई िवदा िदए र िय ो फकर
आफ्नो घर गए।

19
इ ाएलिसत परमे रको करार प

1 इ ाएलीहरू िम छोडरे बसाइँ सदार् त े ो मिहनामा सीनै मरूभिूममा पगु।े
2 ितनीहरू रपीदीमबाट सीनै मरूभिूममासम्म या ा गए र ितनीहरूले आफ्नो छाउनी
होरेब पवर्तको निजकै मरूभिूममा बनाए। 3 तब मोशा परमे रिसत भटे गनर् पवर्तमा
चढ।े परम भलुे मोशािसत कुरा गन ुर् भयो अिन ितनलाई भन्न ु भयो, “यी कुराहरू
याकूबको ठूलो प रवारलाई भन, 4 ‘ितमीहरुले दखे्यौ मलैे ितमीहरूलाई िम बाट
चील झैं ल्याएँ। 5 यसकारण म अिहले ितमीहरूलाई मरेा आज्ञा पालन गर अिन
मरेो करार अनशुरण गर भन्छु। यिद ितमीहरूले यसो गय भने ितमीहरू मरेो आफ्नै
मािनसहरू हुनछेौ। सम्पणूर् ससंार मरेो हो। 6 ितमीहरू मरेो लािग पजूाहारीहरूको
एउटा िवशषे रा हनछेौ।’ मोशा मलैे ितमीलाई भनकेा कुरा कुराहरू इ ाएली
मािनसहरूलाई अवश्यै भन्नपुछर्।”
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7 मोशा पवर्तबाट तल आए अिन मािनसका अगवुाहरूलाई बोलाए। मोशाले
सबै कुरा ितनीहरूलाई भने जनु परम भलुे उनलाई आज्ञा िदनभुएको िथयो। 8 सबै
मािनसहरू राजी हुदँै भन,े “परम भलुे जे भन्न ु हुन्छ हामी गन छौं।”

त्यसपिछ मोशा फकर परमे रकहाँ पवर्तमािथ गए अिन मािनसहरूले भनकेा
कुरा मोशाले परम भलुाई भन।े 9तब परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “म ितमीकहाँ
बाक्लो बादलको रूपमा आउनेंछु। म ितमीिसत बोल्नछुे। मलैे ितमीसगं कुरा गरेको
सबलैे सनु्ने छन।् म यसो गनछु जसले गदार् ती मािनसहरूले ितमीले भनकेो कुरा
सधैं िव ास गनछन।्”

त्यसपिछ मािनसहरूले भनकेा सबै कुराहरू मोशाले परमे रलाई भन।े
10अिन परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “आज र भो ल ितमीले मािनसहरूलाई

एक िवशषे सभाको िन म्त तयारी रा ु पछर्। मािनसहरूले आफ्नो लगुाहरू धनुपुछर्।
11 अिन ते ो िदन मरेो िन म्त तयार होऊ। ते ो िदन परम भु सीनै पवर्तमा आउन ु
हुनछे अिन सबै मािनसहरूले मलाई दे छेन।् 12-13 तर ितमीले मािनसहरूलाई
पवर्तदे ख पर ब ु भनी भन्न ु पछर्। लाईन लगाऊ तािक मािनसहरूले लाईन पार
नगरून।् यिद कुनै मािनस अथवा पशलुे पवर्त स्पशर् गरे त्यो मा रन ु पछर्। त्यसलाई
ढुङ्गाले िहकार्एर अथवा काँडले हानरे मान ुर् पछर्। तर त्यसलाई कसलैे नछोओस।्
तरुही नबजञु्जले मािनस प खर् रहनपुछर् तब मा मािनसहरूमािथ पवर्तमा जान
सक्छन।्”

14 यसथर् मोशा पवर्तबाट तल झरे अिन मािनसहरू भएको ठाउँमा गए। ितनले
मािनसहरूलाई िवशषे सभाको िन म्त तयार पारे अिन ितनीहरूले आ-आफ्नो लगुा
धोए।

15 तब मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “तीन िदनपिछ परमे रिसत हुने सभाको
िन म्त तयार बस। त्यस समयसम्म परुूषहरूले ीहरूलाई छुन ु हुदँनै।”

16 ते ो िदन िबहान बाक्लो बादल पवर्तमा झय । त्यहाँ िबजलुीको चमक
दे खयो आकाशको गजर्नको साथै तरुहीको एकदमै चक आवाज सिुनयो।
छाउनीमा भएका मािनसहरू डराए। 17 तब मोशाले मािनसहरूलाई परमे रसगं
भटे ् गनर् अगवुाई गरे। ितनीहरू पवर्तको फेिदमा नै उिभए। 18 सीनै पवर्त धवुाँले
ढािकएको िथयो। पवर्तमािथ िनस्केको धवुाँ भ ीदे ख िनस्केको जस्तै िथयो। यस्तो
भयो िकनभने परम भु पवर्तमा आगोमा आउन ु भयो। सम्पणूर् पवर्त पिन जोरिसत
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ह ल्लयो। 19 तरुहीको आवाज झन-्झन ् चक हुदै गयो। त्यके पल्ट मोशाले
परमे रिसत बोले परमे रले उसलाई गजर्न जस्तो आवाजमा उ र िदन ु भयो।

20 अिन परम भु सीनै पवर्तमा ओ लर्न ु भयो। परम भु स्वगर्बाट पवर्तको
टाकुरामा आउन ु भयो। तब उहाँले मोशालाई पवर्तको टाकुरामािथ बोलाउन ु भयो
अिन मोशा पवर्तमािथ गए।

21 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “तल झर अिन मािनसहरूलाई मरेो निजक
नआउन र मलाई नहने चतेाउनी दऊे। यिद ितनीहरूले त्यसो गरे धरैे जना मनछन।्
22 पजूाहारीहरूलाई यो पिन भन जो परम भकुो सामनु्ने आउँछन ् ितनीहरूले
आफैं लाई पिव बनाउन ु पछर्। ितनीहरूले त्यसो गदनन ् भने तब म ितनीहरूलाई
दण्ड िदनछुे।”

23 मोशाले परम भलुाई भन,े “तर मािनसहरू सीनै पवर्तमािथ आउन स ै नन।्
तपाईं आफैले हामीलाई पिव भिूममा धकार् कोन ुर् अिन मािनसहरूलाई नाध्न निदन ु
भनन ु भयो।”

24 परम भलुे उसलाई भन्न ु भयो, “मािनसहरू कहाँ जाऊ, हारूनलाई भटे अिन
आफूसगंै मकहाँ लएर आऊ, तर पजूाहारी र मािनसहरूलाई मरेो निजक आउन
नदऊे। यिद ितनीहरू निजक आए म ितनीहरूलाई दण्ड िदनसक्छु।”

25 यसथर् मोशा तल मािनसहरू भएकहाँ गए र ितनीहरूलाई यी सब कुराहरू
बताए।

20
दश आज्ञाहरू

1 तब परम भलुे भन्नभुयो,
2 “म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट

बािहर ल्याएँ जहाँ ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ।
3 “ितमीहरूले मबाहके अरू कुनै दवेता पजू्न ु हुदँनै।
4 “ितमीहरूले कुनै मिूतर् बनाउन ु हुदँनै। कुनै कारको मिूतर् अथवा नक्सा

नबनाऊ जो आकाशमा अथवा तल पथृ्वीमािथ, पथृ्वी मिुन पानीमा छ। 5 कुनै
पिन कारको मिूतर् त्यस्तो ितरूपको पजूा नगर र त्यसको अगाडी निनहुर। म
परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ म मरेा मािनसहरूले अरू दवेताहरूको पजूा
गरेको घणृा गछुर्। यिद कसलैे मलाई घणृा गछर् भन,े ितनीहरूका सन्तानहरू,
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नाती-नाितनाहरूलाई म ितनीहरूको अपराधका िन म्त िजम्मवेार ठ ाउनछुे।
6 तर म हजारौं पसु्तासम्म ती सन्तानहरूिसत दयाल ु हनछुे जसले मलाई मे
गछर् र मरेो आज्ञाहरू पालन गछर्।

7 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रको नाउँ दरुूपयोग गन ुर् हुदँनै।
जसले परम भकुो नाउकँो दरुूपयोग गछर्न ्ितनीहरूलाई बाँच्न िदन ु हुदँनै।

8“िव ाम िदनलाई एक िवशषे िदन भनी मान्न ु पछर् भनी सधैं ध्यानमा राख।
9 ह ामा छ िदन आफ्नो काम गर। 10 तर सातौं िदन परम भु ितमीहरूका
परमे रको सम्मानमा िव ामको िदन हो। यसथर् त्यो िदन कसलैे पिन काम गन ुर्
हुदँनै ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू, छोरा-छोरीहरू अिन ितमीहरूका पशहुरू
तथा ितमीहरूका शहरहरूमा भएका िवदशेीहरूले पिन काम गन ुर् हुदँनै। 11 िकन?
िकनभने परम भलुे छ िदनमा आकाश, पथृ्वी, समु अिन ितनीहरूमा भएका
त्यके चीज सिृ गन ुर् लगाउन ुभयो अिन सातौं िदनमा उहाँले िव ाम लन ुभयो।

यस कारले िव ाम िदनलाई परम भलुे आशीवार्द िदन ु भयो। त्यस िदनलाई
परम भलुे िवशषे िदन बनाउन ु भयो।

12 “ितमीहरूले आफ्नो आमा-बाबलुाई आदर गनर् पछर्। यसो गय भने
ितमीहरू परम भु ितमीहरूको परमे र ारा िदइने भिूममा धरैे समयसम्म बाँच्न
सक्नछेौ।

13 “ितमीहरूले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै।
14 “ितमीले िभचार गन ुर् हुदँनै।
15 “ितमीले कुनै चीज चोरी गन ुर् हुदँनै।
16 “ितमीले अरूको िवषयमा झटूो गवाही िदन ु हुदँनै।
17“ितमीहरूले िछमकेीहरूका घर, प ी, परुूष अिन ी,कमारा,कमारीहरू

अथवा ितनीहरूको केही चीजहरूको चाहना गन ुर् हुदँनै”
मािनसहरू परमे रिसत डराउछँन ्

18 यस समयमा मािनसहरूले बेंसीमा गजर्नहरू सनुे अिन पहाडमा आगो
दखे।े ितनीहरूले तरुहीको आवाज सनु।े ितनीहरूले पवर्तबाट धवुाँ िनस्केको दखे।े
मािनसहरू डराए र डरले काम।े ितनीहरू पवर्तदे ख धरैे टाढा उिभएर हरेे। 19 तब
मािनसहरूले मोशालाई भन,े “यिद तपाईं हामीिसत कुरा गनर् चाहन ु हुन्छ भने
हामीहरू तपाईंका कुरा सनु्छौ तर दया गरेर परमे रले हामीसगं कुरा नगरून। यिद
त्यस्तो भयो भन,े हामी मनछौं।”
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20 तब मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “नडराऊ, परमे र ितमीहरूलाई जाँच्न
आउनु भएकोछ। उहाँ चाहन ु हुन्छ ितमीहरूले उहाँको डर मान्न ु पछर्। जसले गदार्
ितमीहरूले पाप गन छैनौं।”

21 जब मोशा कालो बादलिभ गए जहाँ परमे र हुन ु हुन्थ्यो मािनसहरू
पवर्तदे ख टाढै उिभए। 22 तब परम भलुे इ ाएली मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्न ु
भनी मोशालाई भन्न ु भयो, “स्वगर्बाट मलैे ितमीिसत कुरा गरेको ित ा मािनसहरूले
दखे।े 23 यसकारण म सगं-सगंै पजू्नको िन म्त चाँदी अथवा सनुको मिूतर्हरू
नबनाऊ।

24“मरेो िन म्त एउटा िवशषे वदेी बनाऊ। त्यो वदेी बनाउन माटो योग गर। यो
वदेीमा ब लको रूपमा होमब ल अथवा मलेब ल चढाऊ र त्यसको िन म्त आफ्नो
भडेा, गाई तथा बा ाहरूको उपयोग गर। यो काम ितमीहरूले त्यके ठाउँमा गर
जहाँ म ितमीहरूलाई मरेो सम्झना गर भन्छु। तब म आउँछु अिन ितमीहरूलाई
आशीवार्द िदन्छु। 25 यिद ढुङ्गाको वदेी बनायौ भने फलामको हितयारले काटेको
ढुङ्गाहरू नलगाऊ। ितमीहरूको धातकुा हितयारले गदार् वदेी अपिव हुन्छ।
26वदेीसम्म पगु्ने िसढंीहरू नबनाऊ। वदेीसम्म जाने िसढंी बनाएर नउक्लन ु िकनभने
त्यसो गदार् त्यसमािथ ितमीहरूको नग्नता दे खनछेन।ितमीहरूको शरीर लगुािभ
तलबाट दे खनछे।”

21
अरू िनयम अिन आज्ञाहरू

1 त्यसपिछ परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “ितमीले मािनसहरूलाई िदन ु पन
अन्य िनयमहरू ियनै हुन;्

2 “यिद ितमीहरूले िह ू कमारा-कमारी िकन्यौ भने त्यसले ितमीहरूको छ
वषर्सम्म मा सवेा गनछन।् छः वषर्पिछ ती स्वतन् हुनछेन।् ती कमाराले ितमीलाई
केही पिन ितन ुर् पनछैन। 3 यिद त्यो मािनस, ित ो कमारा हुनअिघ िववाह नगरेको
भए प ी िबनै स्वतन् हुनछे। तर यिद त्यो मािनस कमारा हुनअुिघ नै िववाह गरेको
भए उसले आफू स्वतन् हुदँा प ीलाई पिन साथै लएर जानछे। 4 यिद कमारा
अिववािहत छ भने उसको मा लकले उसलाई िववाह गराई िदन सक्नछे। अिन
त्यसरी िववाह भएपिछ त्यसकी प ीबाट छोरा-छोरी जन्मे त्यसकी प ी तथा छोरा-
छोरीहरू मा लकका हुन्छन।् त्यस कमाराले आफ्नो सवेा काल परूा गरी आफू मा
स्वतन् भएर जानछे।
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5 “तर कमाराले भन्न सक्छ, ‘म आफ्नो मा लकलाई मे गछुर्। म आफ्नी
प ी र नानीहरूलाई पिन मे गछुर्। यसकारण म स्वतन् हुन मन पराउँिदन।’ 6 यिद
यस्तो प र स्थित भए त्यस मा लकलेउसलाई न्यायक ार् अिघ ल्याएर ढोका अथवा
ढोकाको चौकटमा उभ्याउने छ र मा लकले कुनै िसयोले उसको कान छेडी िदनछे।
त्यसो गरे पिछ त्यो कमारा मा लकको सवेामा जीवन भरी रहनछे।

7 “कुनै मािनसले आफ्नी छोरीलाई कमारीको रूपमा बचे्न चाहन्छ भने कमारा
स्वतन् हुने िनयम उसलाई लाग ू हुदँनै। 8 यिद मा लकले िववाह गन योजनामा
कमारी िकन्छ तर उिसत खशुी हुदँनै भने उसको बाबलुाई त्यो कमारी केटी िकन्न
िदनपुछर्। त्यो मा लकले अरूलाई बचे्न ु हुदँनै िकनभने उसले त्यस कमारीलाई धोका
िदएको छ। 9 यिद त्यस मा लकले आफ्नी कमारी छोरोिसत िववाह ग रिदने वचन
िदए उसले त्यस केटीलाई कमारीलाई जस्तो वहार गन ुर् हुदनै तर आफ्नो छोरीलाई
जस्तो वहार गन ुर्पछर्।

10“यिद मा लकले अक आइमाई िववाह गरे उसले पिहलकेी प ीलाई कम्ती
खाना र कम्ती लगुा-फाटा िदन ु हुदँनै। उसले उसको पिहलो प ीलाई लगातार
दाम्पत्य अिधकार अवश्यै िदनपुछर्। 11 मा लकले त्यस आइमाईको िन म्त यी तीन
कारको कायर्हरू गन पछर्। यिद उसले त्यसो नगरे त्यो आइमाईले स्वतन् ता पाउन ु

पछर् अिन आफ्नो स्वतन् ताको िन म्त केही ितन ुर् पदन।
12 “यिद त्यस मािनसले कसलैाई िहकार्एर माछर् भने त्यो मािनस पिन मा रन ु

पछर्। 13 तर यिद कुनै घटना घट्छ र कुनै मािनसले कसलैाई योजना िबनै माछर्
भन,े परमे रको इच्छा अनसुार त्यस्तो भएको हो। म यस्तो जग्गा रोज्छु जहाँ
मािनसहरू आफ्नो सरुाक्षाको िन म्त भागरे जान सक्छन।् मािनसहरू, त्यस ठाउँमा
गएर आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन।् 14 तर यिद कसलैे कसलैाई घणृा गरी अथवा
रीसमा योजना गरी माछर् भने त्यो हत्याराले दण्ड भोग्नै पछर्। त्यसलाई मरेो वदेी
दे ख टाढा लजैाऊ र मार।

15 “कुनै मािनसले आफ्नो बाब ु अथवा आमालाई चोट पयुर्उछँ भने त्यस
मािनसलाई मान पछर्।

16 “यिद कुनै मािनसले कसलैाई कमारा बनाई बचे्न अथवा आफ्नै कमारा
बनाउन चोरी गछर् भने त्यस मािनसलाई मान पछर्।

17“यिद कुनै मािनसले आफ्नो आमा-बाबलुाई सराप्छ भने त्यसलाई मान पछर्।
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18 “मािनलऊे त्यहाँ दइुजना मािनसहरू झगडा ग ररहकेा छन,् अिन एउटाले
अक लाई मडु्की र ढुङ्गाले िहकार्यो। अथवा त्यो चोट लागकेो मािनस मरेन,
तर ओ ान लाग्यो। 19 यिद चोट लागकेो मािनस उठेर लहुरोको भरमा यता उता
िहडंछ भने िहकार्उनलेे चोट लाग्ने मािनसलाई क्षितपिूतर् िदनपुछर् अिन स्वस्थ हुने
समयसम्म सहायता गन ुर्पछर्।

20 “कोही मा लकले आफ्नो कमारा-कमारीलाई ल ीले कुट्छ अिन यस्तो
िहकाईले उसको मतृ्य ु हुन्छ भने त्यो हत्याराले सजाय पाउनपैछर्। 21 तर यिद
कमारा-कमारी मरेन अिन एकदइु िदनमा रा ो भई हाल्यो भने िहकार्उने मािनसलाई
सजाय हुदँनै। िकन? िकनभने कमारा-कमारीको िन म्त उसले दाम ितरेको छ र
कमारा कमारी उसका सम्पि हुन।्

22 “दइु जना मािनस झगडा गनर् सक्छन ्अिन यसरी झगडा गदार् ितनीहरूले
कुनै गभर्वती ीलाई चोट पगु्न सक्छ। यसरी चोट लागकेाले त्यस गभर्वती ीले
समय नपगुी त ु ो भन।े यिद त्यो ीलाई अन्य कतै चोट नलागे त्यो दोषी मािनसले
दण्ड ितन ुर् पछर्। त्यस ीको पितले दण्डको रकम तोक्नछे। न्यायक ार्हरूले त्यस
मािनसलाई डाँडको रकम तय गन ुर् म त गनछन।् 23 तर यिद त्यस ीलाई गिहरो
चोट लाग,े जसले चोट पयुार्उछँ उसले सजाय भोग्न ु पनछ। एउटा जीवनको स ामा
अक जीवन लऊे। 24 ितमीले आखँाको स ामा आखँा, दाँतको स ामा दाँत,ु
हातको स ामा हात,खु ामा खु ा। 25डामको ठाउँमा डाम,खो केो स ामा खोि न ु
नै अिन चोटको ठाउँमा चोट नै लन ु पछर्।

26 “यिद कसलैे आफ्नो कमाराको आखँों फुटाउछँ र ऊ आन्धो हुन्छ भने त्यो
कमारा केही नितरी स्वतन् हुन सक्छ। उसको आखँो नै उसले पाउने स्वतन् ता
दाम हुन्छ। कमारा-कमारी दवुकैो िन म्त एउटै िनयम लाग ू हुन्छ। 27 यिद कुनै
मा लकले कमारालाई मखुमा िहकार्एर दाँत फुकाली िदन्छ भने त्यस कमाराले कुनै
पसैा नितरी त्यो स्वतन् भएर जान सक्छ। उसको दाँत नै उसले ितन ुर् पन दाम हुन्छ।
यस्तो प र स्थितमा पिन कमारा तथा कमारीको िन म्त त्यही िनयम लाग ू हुन्छ।

28 “यिद कसकैो गोरूले कुनै परुूष अथवा ीहरूलाई माछर् भने त्यस गोरूलाई
पिन ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। ितमीहरूले त्यो गोरूको मास ु खान ु हुदँनै तर त्यस
गोरूको मा लक िनद ष हुन्छ। 29 त्यस गोरूले पिहले कसलैाई हानकेो िथयो अिन
त्यसको मा लकलाई चतेाउनी िदइएको िथयो तर उसले गोरूलाई बाँधने। तब ितमीले
गोरू र त्यसको मा लकलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। 30 तर यिद गोरूले हानरे
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मा रएको मािनसको प रवारले क्षितपतू लन्छ भने त्यो गोरूको मा लकलाई मान ुर्
हुदँनै। तर उसले क्षितपतू अवश्यै गन ुर् पछर्।

31 “कुनै मािनसको छोरा अथवा छोरी त्यसरी मा रए पिन त्यही िनयम लाग ू
हुन्छ। 32 तर यिद गोरूले कुनै कमारा अथवा कमारीलाई मारे गोरूको मा लकले
कमारा-कमारीको मा लकलाई तीस शकेेल चाँदी ितन ुर् पछर् अिन गोरूलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मान ुर् पछर्।

33 “कुनै मािनसले इनारको ढकनी हटाउन सक्छ अथवा मदैानमा एउटा इनार
खन्न सक्छ र त्यसको ढकनी लाउँदनै अिन त्यसिभ एउटा साँढे अथवा गधा ख
सक्छ। 34 इनारको मा लकले पशकुो क्षितपिूतर् ितन ुर् पछर्। क्षितपिूतर् ितरे पिछ त्यो
जािकने पश ु त्यसको सम्पि हुन्छ।

35 “यिद कुनै मािनसको गोरूले अकार् मािनसको गोरू माछर् भने ितनीहरूले
िजउँदो गोरूलाई बचे्न ु पछर् तब ितनीहरूले बचेकेो मलू्य र मतृ गोरू बराबरी बाढन ु
पछर्। 36 तर यिद कुनै मािनसको गोरूले अरू पशहुरूलाई हान्छ भने यसको
मा लकले यसलाई िनयं ण गदन भने उसको गोरूले हानकेो पशकुो बदलामा पश ु
िदन ु पछर्।

22
1 “यिद कसलैे एउटा गोरू अथवा भडेा चोरेर त्यसलाई माछर् अथवा बचे्छ

भने त्यसले त्यो गोरूको बदलामा पाँचवटा गोरू ितन ुर् पछर् अथवा भडेाको बदलामा
पाँचवटा भडेाहरू ितन ुर् पछर्। 2यिद चोरलाई राती चोरी गदार् भटेाएर कसलैे मा रिदयो
भने त्यसको मतृ्यमुा कोही िजम्मावारी हुदनै। 3 तर घटना िदउसँो घटे त्यो मान
मािनसलाई हत्याराको दोष लाग्नछे। यिद ितरो ितन उसमा क्षमता छैन भने त्यो चोर
दण्ड ितनर्को िन म्त कमारा जस्तै बिेचन ु पछर्।

4“तर यिद जनु पश ु उसले बचे्छ अझै िजउँदै छ भने उसले ितमीलाई चो रएको
त्यके पशकुो स ामा दइु दइुवटा पशहुरू िदनपुछर्। त्यसमा केही फरक पदन। त्यो

पश ु गोरू, गधा अथवा भडेा जनु सकैु होस।्
5 “यिद एक जना मािनस उसका पशहुरूलाई िछमकेीको जमीन अथवा दाख

बारीमा चनर् िदए त्यस पशकुो मा लकले हजर्ना स्वरूप आफ्नो खतेको सबभन्दा
रा ो फसल अथवा दाखरस िदनपुछर्

6 “एकजना मािनसले आफ्नो खतेको काँडे पो ाहरू जलाउन आगो लाउन
सक्छ तर उसले लगाएको आगो बढे त्यसले उसको अन्न-बाली बिढरहकेो खतेी
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जल्न सक्छ। यस्तो भएको खण्डमा त्यो आगो लगाउने मािनसले उसले जलाएको
चीजको जरीमाना ितन ुर् पछर्।

7 “कुनै मािनसले आफ्नो चीजवीज अथवा पसैा आफ्नो िछमकेीकहाँ रा
सक्छ। तर यिद ती चीजहरू तथा पसैा िछमकेीको घरबाट चोरी भए उसले के गन ुर्
पछर्? यिद चोर प ाउ परे, उसले चोरेको भन्दा दइु गणुा ज्यादा ितन ुर् पछर्। 8 तर
यिद ितमीले चोरलाई प न सकेनौ घर मा लक न्यायक ार्को सम्मखु जान ु पछर्
अिन त्यही मािनसले चोरेको हो होइन न्यायक ार्ले िनणर्य लन ु हुनछे।

9 “यिद दइु जना मािनसमा ितनीहरूका साँढ,े गधा, भडेा लगुा अथवा केही
चीजहरू हराएकोमा झगडा भए, ितनीहरूले के गन ुर् पछर्? एकजनाले भन्नछे, ‘यो
मरेो हो,’ ती दवुै मािनस न्यायक ार्सम्मखु जान ुपछर् अिन न्यायक ार्ले ितनीहरूबीच
को दोषी हो िनणर्य गन ुर् हुनछे। त्यो मािनस जसलाई न्यायक ार्ले यही दोषी हो भनी
िनणर्य भएमा उसले त्यस चीजले मलू्य दोबर ितन ुर् पनछ।

10 “कुनै एकजना मािनसले आफ्नो गधा, गोरू, भडेा अथवा अरू कुनै पश ु
केही समयको िन म्त आफ्नो िछमकेीलाई हरेचाह गनर् भनी छोडन सक्छ। तर यिद
त्यो पश ु चो रयो अथवा त्यसलाई चोट लाग्यो अथवा मय अिन कसलैे त्यस्तो
कसरी भयो दखेने, ितमीहरूले के गन ुर् पछर्? 11 त्यो उसले चोरेको होइन भनी
िछमकेीले स्प ीकरण िदन ु पछर्। यिद उसको कुरो साँचो हो भने उसले त्यो पश ु
मलै े चोरेको होइन भनी परम भु अिघ कसम खान ु पछर्, त्यस पशकुो मा लकले
आफ्नो िछमकेीलाई कसम खवुाउन ु पछर्। अिन त्यो िछमकेीले त्यस नोक्सानको
िन म्त मा लकलाई केही ितन ुर् पदन। 12 तर यिद त्यो पश ु िछमकेीले चोरेको भए
उसले पशकुो मा लकलाई जरीमाना िदनपुछर्। 13 यिद आफ्नो िछमकेीको पशलुाई
जगंली जनावरले मारेको हो भने उसले माणको िन म्त पशकुो शरीर ल्याउन ु पछर्।
त्यसरी मा रएको पशकुो िन म्त मा लकलाई िछमकेीले केही ितन ुर् पदन।

14“एकजना मािनसले उसको िछमकेीबाट एउटा पश ु पैंचो लयो अिन मा लक
नहुदँा पशलुाई चोट लाग्यो अथवा मय भन,े पैंचौ लने मािनसले अवश्यै पश ु
साट्न पछर्। 15 तर यिद त्यो मा लक त्यही पशिुसत भए उसको िछमकेीले जरीमाना
िदन ु पदन। अथवा, त्यस िछमकेीले आफूले काम गराउन भनी त्यो पश ु ज्यालामा
ल्याएको हो। तर त्यो मय अथवा त्यसलाई चोट लागे उसले केही क्षितपिूतर् ितन ुर्
पदन। उसले कामको िन म्त िदएको ज्याला नै त्यो नोक्सानको िन म्त शस्त हुन्छ।
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16“यिद एकजना मािनसले बागदान नभएकी कन्या केटीलाई लोभनमा पाछर् र
त्यसिसत सतु्छ भने उसले त्यो केटीलाई िववाह गनर् पछर्। अिन उसले त्यो केटीको
बाबलुाई सम्पणूर् दाइजो िदन ु पनछ। 17 यिद त्यो केटीको बाबलुे त्यस केटीलाई
उिसत िववाह गनर् निदए पिन त्यस मािनसले बाब ु चाँिहलाई परूा धन िदन ु पनछ।

18 “ितमीहरूले आइमाईलाई तं मं गनर् िदन ु हुदँनै। यिद उसले मं -त ं गछ
तब उसलाई मान ुर् पछर्।

19 “यिद कुनै मािनसले पशिुसत सम्भोग गछर् भने त्यस मािनसलाई मान ुर् पछर्।
20 “यिद कुनै मािनसले कुनै अक दवेतालाई ब ल चढाउँछ भने तब त्यस

मािनसलाई सवर्नाश पान ुर् पछर्।
21 “सम्झना गर िवगत समयमा ितमीहरू िम दशेमा िवदशेी िथयौ, यसथर्

ितमीहरूको दशेमा जो िवदशेी छ उसलाई ितमीहरूले ठग्न ु अथवा नोक्सान पयुार्उन ु
हुदँनै।

22 “जनु ीको लोग्ने छैन अथवा जनु केटा-केटीहरूको आमा-बाब ु छैनन
ितनीहरूको िन म्त कुनै कुभलो गन ुर् हुदँनै। 23 यिद कसलैे िवधवाहरू अथवा
टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हािन गछर् तब मलाई यो थाह हुनछे अिन ितनीहरूको क म
सनु्नछुे। 24 अिन म ितमीहरूिसत रसाउनछुे अिन ितमीहरूलाई तरवारले मानछु।
तब ितमीहरूका प ीहरू िवधवा र नानीहरू टुहुरा-टुहुरी हुनछेन।्

25 “यिद मरेा मािनसहरूमा कोही गरीब छ र ितमीहरू उसलाई ऋण िदन्छौ
भने ितमीले उसलाई पसैाका लािग ब्याज लन ु हुदँनै अिन ितमीले उसलाई ऋण
फकार्उन जोर िदन ु हुदँनै। 26 कुनै मािनसले ऋण लदंा आफ्नो कोट बन्धक रा
सक्छ। तर ितमीले त्यो कोट सयूार्स्त हुनअिघ नै फकार्उन ु पछर् 27 िकनभने त्यो
मािनसको आफ्नो शरीर ढाक्ने लगुा केही हुदँनै र राती जाडोले स ु ु स ै न। अिन
यिद त्यस मािनसले मलाई पकुारे म उसको पकुार सनु्नछुे। म उसको पकुार सनु्छु
कारण म दयाल ु छु।

28“ितमीहरूले ितमीहरूका परमे र अथवा ितमीहरूका शासकहरूलाई सराप्न ु
हुदँनै।

29 “बाली उठाउने समयमा ितमीहरूले आफ्नो खतेबारीको पिहलो फसल र
दाखरस मलाई चढाउन पछर्। यसो गनर्मा िढलो नगन ुर्।

“ितमीहरूका जठेा छोरा मलाई चढाऊ। 30 ितमीहरूले पशहुरूको पिहला
जन्मकेो बाछो र पाठो मलाई चढाऊ। बाछा अिन पाठो आफ्नो माऊसगं सात
िदनसम्म बसनू, अिन त्यसलाई आठौं िदनमा मलाई चढाऊ।
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31“ितमीहरू िवशषे मािनसहरू हौ। यसथर् जगंली जनावरले मारेको पशकुो मास ु
खान ु हुदँनै। त्यो कुकुरले खाओस।्

23
1 “कसकैो िवरोधमा झटूो नबोल। यिद ितमी अदालतमा साक्षी छौ भने झठूो

बोलरे द ु मािनसहरूलाई सधाउनमा सहमत न होऊ।
2 “गल्ती कमर् गन मािनसहरूको समहूमा सामले नहोऊ। यिद ितमीहरूले

अदालतमा साक्षी िदन ु परे बहुसखं्यकको पक्षमा नलाग।
3 “मु ा मामला लागकेो मािनसहरूलाई गरीब भए पिन सहयोग नगर।
4 “यिद ितमीले ित ो श कुो हराएको गोरू अथवा गधा भटेायौ भने उसको पशु

उसलाई नै फकार्ई दऊे।
5 “यिद ितमीले दखे्यौ ित ो श कुो गधा ग ौं भारीको कारणले लड ्यो ितमीले

त्यसलाई उठाएर सहायता गन ुर्पछर्।
6 “गरीब मािनससित न्यायालयमा अन्याय नगर।
7 “कसलैाई झटूो दोष नलगाऊ। एउटा िनद ष मािनसको हत्या नगर जसले

अन्याय गरेको छ त्यसलाई म िनद ष मा न्दन।
8 “घसू स्वीकार नगर, घसूले न्यायलाई अन्धा बनाउन सक्छ अिन िनद ष

मािनसको अिधकारलाई अस्वीकार गछर्।
9 “िवदशेी नाग रकहरूमािथ किहले पिन अत्याचार नगर। एक समयमा

ितमीहरू पिन िम दशेमा िवदशेी िथयौ यसकारण ितमीहरू जान्दछौ एउटा िवदशेी
कस्तो हुन्छ।

िवशषे छु ीहरू
10 “छ वषर्सम्म आफ्नो जमीनमा बीउ छर, फसल काट। 11 तर सातौं वषर्मा

त्यो जमीन उपयोग नगरू। त्यस जमीनमा कुनै िबरूवा नरोप, तर यिद त्यहाँ केही
चीजहरू आफैं उब्जन्छ भने गरीबहरूलाई खान दऊे। अिन छोिडएको अन्नहरू
जनावरहरूलाई खान दऊे। ित ा दाखको बगैंचा र भ ाक्षको रूखहरूमािथ पिन
त्यसरी नै वहार गर।

12 “छ िदनसम्म काम गर सातौं िदन िव ामको िदन हो। यसो गदार् ितमीहरूका
गोरूहरू गधाहरू, कमारा-कमारीहरू अिन िवदशेीहरूले पिन िव ाम गन समय
पाउनँ।
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13 “मलैे भनकेा सबै काम गनर् िन त होऊ। अरू दवेताहरूको पजूा नगर।
ितमीले ितनीहरूको नाउँ पिन उच्चारण नगर।

14 “ त्यके वषर्को तीन पल्ट ितमीहरूले मरेो िन म्त िवशषे चाड आयोजना
गन ुर् पछर्। 15 जब ितमीहरूले अखिमरे रोटीको चाड मनाउछँौ ितमीहरूले मरेा
आज्ञाहरू पालन गन ुर् पछर्। त्यस समयमा ितमीहरूले अखिमरे रोटी खानछेौ।
यो सात िदनसम्म यस्तै च लरहन्छ। ितमीहरूले यसो आबीब महीनामा* गनछौ
िकनभने त्यही समयमा जब ितमीहरू िम बाट िनस्केर आएका िथयौ। त्यो समयमा
ितमीहरूले मरेो िन म्त एउटा भटेी ल्याउन ु नै पछर्।

16 “जब त्यके वषर् ितमीहरूले लगाएको बालीको थम फलहरू उठाउन ु शरुू
गछ ।

“ितमीहरूले अन्न िभ याउने चाढ मनाउन ु पछर् अिन वषर्को अन्तमा जब
बालीको अ न्तम फल उठाउछौ त्यस समय छा ोवासको चाड मनाउन ु पछर्।

17 “यसथर् एक वषर् िभ सबै मािनसहरूले परम भु ितमीहरूका मा लक कहाँ
तीन पल्ट आउन पछर्।

18 “जब ितमीले पश ु मारेर त्यसको रगत ब ल चढाउँछौ खमीर िमसाएको रोटी
चढाउन ु हुदँनै। अिन त्यो ब ल चढाएको पशकुो मास ु खान्छौ भने त्यो एकै िदनमा
खाई सक्न ु पछर्। अक िदनको िन म्त मास ु नराख।

19 “जब ितमीहरूले पिहलो बाली उठाउँछौ, ितमीहरूले उब्जाउ परम भु
आफ्नो परमे रको घरमा ल्याउन ु पछर्।

“ितमीहरूले पाठोको मास ु खान ु हुदँनै जसलाई त्यसकै माउको दधूमा
उमा लन्छ।”

परमे रले इ ाएललाई आफ्नो जमीन लनमुा सहायता गन ुर् हुन्छ
20 परमे रले भन्नभुयो, “म ित ोअिघ एकजना स्वगर्दतू पठाउँदछुै। त्यस

स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई मलैे तयार पारेको ठाउँमा पगु्नमा म त गनछ। 21 त्यस
स्वगर्दतूले भनकेो मान र उसलाई प ाऊ। त्यसको िवरोध नगर। त्यस स्वगर्दतूले
ितमीहरूले गरेको कुनै कारको भलू काम क्षमा गन छैन। मरेो श उससगं छ।
22 उसले भनकेो त्यके कुरा पालन गर। मलैे भनकेो त्यके कुरा ितमीले मान्न ु
* 23:15: “ ”

, अ लै मा पन इ ाएलीहरूको पिहलो महीना।
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पछर्। यिद ितमीहरूले यी सबै कुरा मान्यौ भन,े म ितमीहरूका श हुरूको श ु हुनछुे।
अिन ितमीहरूको िवरोधमा हुने त्यकेको म िवरोध गनछु।

23 “मरेो स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई एमोरीहरू िह ी, प रज्जी, कनानी, िहब्बी र
यबसूीहरूको को िवरो मा लएर जानछे अिन म ितनीहरूलाई परािजत गनछु।

24 “ितनीहरूका दवेताहरूलाई पजूा अथवा ढोग नगर, ितमीहरूले उनीहरूको
जीवन शलैी हण नगर। ितमीहरूले ितनीहरूका मिूतर्हरू अिन अ-पिव खाम्बाहरू
चरू पा रदऊे। 25 ितमीहरूले परम भु आफ्नो परमे रको आराधना गन पछर्। यिद
ितमीहरूले यसो गरे म शस्त रोटी र पानीको िन म्त ितमीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु।
ितमीहरूको सम्पणूर् रोगहरू हटाई िदनछुे। 26 ितमीहरू कसकैो प ीहरू बाँझी अथवा
गभर्पात हुने छैन, अिन म ितमीहरूलाई लामो जीवन िदनछुे।

27 “म ितमीहरूको अिघ मरेो महाश पठाउनछुे अिन सबै रा हरू जहाँ
ितमीहरू या ा गनछौ भय स्त हुनछेन ्अिन म ितनीहरूलाई परास्त पानर्लाई मदत
गनछु। 28 म ितमीहरूको अिघ ठूलो सकंट पठाउनछुे र यसले िहव्वी, कनानी
र िह ी मािनसहरूलाई ितमीहरूबाट टाढा भगाउनछे। 29 तर ती मािनसहरूलाई म
ित ो भिूम एकै वषर्मा छोडन बाध्य गराउने छैन न त्यो भिूम खाली हुनछे अिन त्यहाँ
जगंली जनावरहरू बढरे ितमीहरूलाई नोक्सानमा पानछन। 30जबसम्म ितमीहरूको
जनसखं्या चरू मा मा बढरे यो भिूम भ रदनै म ितनीहरूलाई िबस्तारै िनकाल्नछुे।

31 “म ितमीहरूलाई लाल समु दे ख फरात नदीसम्म सबै भिूम िदनछुे। त्यो
भिूमको प म सीमाना प लस्ती नदी भमूध्य सागर र पवूर् सीमाना अरबको
मरूभिूमसम्म हुनछे। म ितमीलाई त्यहाँका मािनसहरूलाई परािजत गन अनमुित
िदनछुे अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यहाँबाट बलपवूर्क जान वाध्य गराउनछेौ।

32 “ितमीले ती मािनसहरू अथवा ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूिसत कुनै करार
गन ुर् हुदँनै। 33 ितनीहरूलाई ित ो भिूममा ब ै नदऊे। यिद ितमीले ितनीहरूलाई
त्यहाँ ब िदयौ भने ितनीहरूले ितमीहरूलाई जालोभारी गरी मरेो िवरोधमा पाप गनर्
लगाउने छन। अिन ितमीहरू ितनीहरूका दवेी-दवेताहरू पजू्न लाग्नछेौ।”

24
परमे र अिन इ ाएल ितनीहरूको करार बनाउनोछन ्

1 परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “ितमी, हारून, नादाब, अबीहू अिन स री
इ ाएलका जना अरू बढूा- धानहरूिसत पवर्तमािथ आउनु पछर् अिन टाढोबाट
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मरेो आराधना गन ुर् पछर्। 2 तब मोशा परम भु सामनु्ने आफैं आउनछेन ् तर अन्य
मािनसहरू परम भु निजक जाने छैनन ्अिन रहल मािनसहरूले पवर्तमािथसम्म पिन
जान ु हुदँनै।”

3मोशाले मािनसहरूलाई परम भलुे बताका सबै आदशे र िनदनशहरू बताए। तब
मािनसहरू भन,े “परम भलुे भन्न ु भएका सबै आदशे तथा िनदशहरू हामी पालन
गनछौं।”

4 अिन मोशाले परम भकुा सबै आज्ञाहरू लखे।े अक िबहान मोशाले पवर्तको
फेदीमा एउटा वदेी बनाए अिन इ ाएलीहरूको बा कुल समहूहरूलाई ितिनिधत्व
गराउन ु बा बटा ढुङ्गाहरू राख।े 5 तब मोशाले केही इ ाएली यवुकहरूलाई
ब लहरू चढाउन पठाए। ती मािनसहरूले परम भलुाई होमब ल र मलेब लको
रूपमा गोरूहरू चढाए।

6 मोशाले ब लको आधा रगत जोगाएर कचौरामा राख।े र आधा वदेीमािथ
छिकर् ए।

7 मोशाले करारको पसु्तक मािनसहरूका िन म्त पढे अिन मािनसहरूले भन,े
“परम भलुे आदशे गन ुर् भएको त्यके चीज हामी गन छौं।”

8 तब मोशाले ब लको गोरूको रगत भएको कचौरा लए अिन मािनसहरूमािथ
छक। उनले भन,े “परम भलुे ितमीहरूिसत िवशषे करार गन ुर् भएकोछ भनी यस
रगतले दखेाउछँ। परमे रले बनाउन ु भएका िनयमहरू यस करारको एउटा अशं
हो।”

9 तब मोशा, हारून, नादाब, अबीहू र 70 जना इ ाएलका बढूा- धानहरू
पवर्तमा चढ।े 10 इ ाएलीहरूले इ ाएलका परमे रलाई केही चीजमािथ जो
आकाश जस्तो स्वच्छ नीलम दे खयो उिभरहन ु भएको दखे।े 11 इ ाएलीहरूको
अगवुाहरूले परमे रलाई दखेे तर उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर् भएन। ितनीहरू
सबलैे सगंै खाए अिन िपए।

मोशा परमे रको आज्ञा लन जान्छन ्
12 परम भलु,े मोशालाई भन्न ु भयो, “पवर्तमािथ मकहाँ आऊ। मलैे मरेा

िशक्षाहरू र िनयमहरू ढुङ्गाको पाटीहरूमा लखेकेो छु। ती पाटीहरू म ितमीलाई
िदनछुे।”
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13 यसकारण मोशा र उसका सहायक यहोश ू उठे अिन मोशा परमे रको
पवर्तमािथ चढ।े 14 मोशाले बढूा- धानहरूलाई भन,े “हामीहरू नफकुर् ञ्जले यही
पखर्। जब म जान्छु, ितमीहरूबीच कसकैो झगडा भए हारून र हूर कहाँ लान ु पछर्।”

मोशा परमे रिसत भेंट गछर्न ्
15 तब मोशा पवर्तमािथ गए, र पवर्त बादलले ढाकेको िथयो। 16 परम भकुो

मिहमा सीनै पवर्तमा आयो। बादलले छ िदनसम्म पवर्तलाई ढाक्यो। सातौं
िदनमा परम भलुे मोशासगं बादलबाट कुरा गन ुर् भयो। 17 परम भकुो मिहमा
इ ाएलीहरूको दिृ मा पवर्तमािथ ज लरहको आगो झैं कट भयो।

18 तब मोशा अझै धरैे बादलिभ गए। पवर्तमािथ मोशा चालीस िदन र चालीस
रात बस।े

25
पिव चीजहरूको िन म्त भटेीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई मरेो िन म्त उपहारहरू
ल्याउन ु भन। त्यके मािनसले हृदयबाट िन य गन ुर् पछर् ऊ मलाई के िदन ुचाहन्छ।
मरेो िन म्त उपहारहरू हण गर। 3ती मािनसहरूबाट ितमीले हण गन ुर् पन उपहारको
सचूी यस कार छन ्सनु, चाँदी अिन काँसा, 4 िनलो, बजैनी अिन रातो सतुीको
धागो, मलमलको कपडा, बा ाको भतु्ला। 5 रातो रंगले रंगाएको भडेाको छाला
अिन नरम चमर्, बबलुको काठ। 6 बि को िन म्त तले, अिभषके तलेको िन म्त
मसला, अिन सगु न्धत धपूको लािग मसला। 7 अिन एपोद को िन म्त बहमलू्य
र हरू र न्यायको थलैी।”

पिव पाल
8 परमे रले अझ भन्न ु भयो, “मािनसहरूले मरेो िन म्त पिव स्थान बनाउन

सक्छन अिन म ितनीहरूमाझ ब सक्छु। 9 त्यो पिव पाल र त्यस िभ का त्यके
चीज कस्तो दे खन ु पछर् म ितमीलाई बताउछुँ। त्यके चीज मलैे ितमीलाई दखेाए
जस्तै बनाऊ।

करारको सन्दकू
10 “बबलु काठको एउटा सन्दकू बनाऊ। यो पिव सन्दकू दइु हात आधा

लामो अिन एक हात आधा चौंडाइ र एक हात आधा उचाइँको हुनपुछर्। 11 यो
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सन्दकूको िभ अिन बािहर श ु सनुले मोहोन ुर् पछर्। सन्दकूको बािहर व रप र सनुको
घरेा बनाउन ु पछर्। 12 सनुको चारवटा मनु् ीहरू बनाऊ अिन सन्दकूको त्यके
सरुमा दइु दइुवटा मनु् ीहरू लगाइदऊे। 13 बबलु काठको डण्डाहरू बनाऊ अिन
ितनीहरूलाई सनुले मोहोरी दऊे। 14 सन्दकूको दवुिैतरको मनु् ीहरूमा डण्डा हाल
अिन ियनको सहायताले त्यसलाई बोक। 15ती मनु् ीहरूबाट डण्डा बािहर निनकाल
ती डण्डाहरूलाई मनु् ीमा नै रहन दऊे।

16 “मलैे िददं ै गरेको करार त्यस सन्दकूिभ राख। 17 त्यसपिछ दइु हात आधा
लामो अिन एक हात आधा चौढाईको श ु सनुको एउटा ढकनी बनाऊ। 18 “अिन
मातलले िपटेर सनुलाई दइुवटा करूब दतूहरू बनाऊ। अिन दवुलैाई ढकनीकोमािथ
छेउ छेउमा लगाई दऊे। 19 एउटा करूब एक छेउमा अिन अक लाई अक छेउमा
राख। अिन ढकनी र दतूहरू यस्तो यस कारले जोडन ु पछर् ितनीहरू एउटै टु ाले
बिनएको जस्तो होस।् 20 करूब दतूहरू एक अकार्प फिकर् एको हुनपुछर् अिन
ितनीहरूका पखटेाहरू ढकनीमािथ फै लएको हुनपुछर्।

21“म ितमीलाई करार प िदन्छु र त्यो ितमीले सन्दकू िभ ढकनी लगाएर रा ु
पछर्। 22 जब म ितमीलाई भटेछु, करारको सन्दकूमािथ रा खएको करूब स्वगर्दतू
बीचबाट ितमीिसत कुरा गनछु। त्यही स्थानबाट इ ाएली मािनसहरूलाई म आफ्नो
आज्ञाहरू िदनछुे।

टेबल
23 “दइु हात आधा लमाई, एक हात आधा चौढाइ, र एक हात आधा उचाइ

भएको एउटा बबलु काठको टेबल बनाऊ। 24 टेबललाई श ु सनुले मोहोर अिन
चारैितर सनुको िबट लगाएर ससु ज्जत गर। 25 तब चार औलो फरािकलो घरेा
बनाऊ र त्यसको व रप र सनुको घरेा लगाऊ। 26 त्यसपिछ चारवटा सनुको
कुण्डलहरू बनाएर टेबलको खु ा भएका चार कुनामा राख। 27 टेबलको चारै
ितर घरेामा मनु् ीहरू लगाऊ। मनु् ीमा डण्डाहरू लगाऊ अिन यसलाई टेबल बोक्न
योग गर। 28 डण्डाहरू बनाउन बबलुको काठ योग गर अिन त्यसलाई सनुले

मोहोर। ती डण्डाहरू टेबल बोक्नमा योग गर। 29शु सनुको थाल, धपुौरो, गा ो
तथा भाँडाहरू बनाऊ। गा ो र भाँडाहरू पये ब लहरू चढाउँदा खन्याउन योग
ग रनछे। 30 टेबलमािथ मलाई िवशषे रोटी चढाऊ त्यो रोटी सधं ै त्यहाँ मरेोअिघ
हुन ु पछर्।
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सामदान
31“त्यसपिछ ितमीले एउटा सामदान बनाउन ु पछर्। सामदानको डण्डा र आधार

अकबरी सनुकै बनाउन ु पछर्। श ु सनुको फूल, फूलका कोिपलाहरू, र प हरू
बनाऊ र यी सबलैाई एकै ठाउँमा जोड।

32 “त्यस सामदानका छःवटा हाँगाहरू हुनपुछर् एक प तीनवटा अक प
तीनवटा। 33 त्यके हाँगामा तीनवटा फूलहरू हुन ु पछर्। यी फूलहरू, प तथा
कोिपलाहरू बदामको फूल जस्तै बनाऊ। 34 सामदानमािथ अझ चारवटा फूलका
प ीहरू बनाऊ। यी फूलहरूका कोिपला र प हरू पिन बदामका फूल जस्तै हुन ुपछर्।
35 सामदानमािथ हाँगाहरूको तीन एकको जोडीमा, यी बीचमा यी फूलहरू एक-
एकवटा लगाऊ। 36कोिपलाका, प हरू अिन सम्पणूर् सामदान श ु सनुले बिनएको
हुनपुछर्। ियनीहरू सबै एउटा सनुको टु ाबाट मात लले िपटेर बनाएको हुनपुछर्।
37 तब सामदानमािथ रा े सातबटा िदयाहरू बनाऊ अिन ियनले अिघल्लो भागको
क्षे मा ज्योित िदऊन।् 38 िचम्टा र तावाहरू शु सनुको बनाउन ु पछर्। 39एक तोडा*
शु सनु चलाएर सामदान अिन यसमा चलाउनको िन म्त अरू सहयोगी चीजहरू
बनाउन ु पछर्। 40चीजहरू मलैे ितमीलाई पवर्तमािथ दखेाएको नमनूा जस्तै हुन ु पछर्।

26
पिव पाल

1 “दशवटा पदार्ले पिव पाल बनाउन ु पछर्। यी पदार्हरू सतुी-कपडा, िनलो,
बजैनी अिन रातो रेशमको लगुाले बिनएको हुनपुछर् अिन करूब स्वगर्दतूहरूको
आकृित पदार्हरूमा बनाउन ु पछर्। 2 हरेक पदार् अठाईस हात लामो हुन पछर्।
चार हात चौडाइको हुनपुछर् अिन सबै पदार्को नाप बराबरी हुनपुछर्। 3 पाँचवटा
पदार्हरूको एउटा समहू अिन अक पाँचवटा पदार्हरूको अक एउटा समहू बनाऊ।
4 पिहला समहू पदार्को िकनारमा िनलो लगुाको एउटा सकुार्उनी बनाऊ। दो ो समहू
पदार्को िकनारमा पिन ितमीले त्यसै गर। 5 हरेक पदार्को हरेक िकनारमा पचासवटा
सकुार्उनीहरू बनाऊ। 6 त्यसपिछ ती पदार्हरूसगंै जोडनका लािग पाँचासवटा सनुको
मनु् ीहरू बनाऊ। दइुवटा समहूको पदार्लाईसगंै जोडरे एउटा पिव पाल बनाऊ।

7 “तब अक पाल पिव मण्डप ढाक्नका िन म्त बनाऊ। त्यो पाल बा ाका
भतु्लाले बनुरे बनाऊ। पाल एघारवटा पदार्हरू गाँसरे बनाऊ। 8 यी त्यके पदार्हरू
* 25:39: “75 पौंड” वा “34.5 िकलो ाम।”
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टु ाका नाप तीस हात लमाइ र चार हात चौडाइ गरी सबै बराबर हुनपुछर्। 9 पिहले
पाँचवटा टु ा जोडरे एक भाग अिन अरू छःवटा टु ाहरू जोडरे अक भाग तयार
पार। छःवटा पदार्लाई पालिभ वशे ारमािथ प ाएर राख। 10 एक भागको
आ खरी िकनारमा पचासवटा सकुार्उनी बनाऊ र अक भागमा पिन त्यसरी नै
पचासवटा सकुार्उनी बनाऊ। यी सकुार्उनीहरूले भाग भाग पदार्हरूलाई एउटै पाल
बनाउछँन।् 11 काँसाका पचासवटा मनु् ीहरू बनाऊ अिन दइु समहू पदार्हरू एउटा
एकलो पाललाई जोडनको िन म्त योग गर। 12 यो पाल पिहले बनाइएको पिव
पाल भन्दा बढी लामो हुन्छ। यसरी यस पालको पदार्को आधा भागको िकनारा पिव
पालको पछाडी झु ण्डनछे। 13 यो पालको पदार् पिव पालको व रप र अ न्तम
िकनारमा पिन एक हात झु ण्डएर रहनछे। यसकारण यस पालले पिव पाललाई
पणूर् रूपले ढाक्नछे। 14 बािहरबाट ढाक्नलाई अरू दइुवटा पदार् बनाऊ। दइुवटा
पदार्मा एउटा चाँिह भडेाको छालालाई रातो रंग लगाएर बनाऊ र अक चाँिह नरम
छालाको बनाऊ।

15 “पिव पाल स्थापना गनर्को िन म्त लामो बबलुको काठको फल्याकहरू
योग गर। 16 अवश्यै फल्याकहरू दश हात लामा अिन एक हात आधा चौडा हुनै

पछर्। 17 एका अक लाई समान्तर गनर्को िन म्त त्यके र जोडी फल्याकहरूलाई
एकै साथ जोडनको िन म्त चकुुलहरू योग गर। 18 पिव पालको दिक्षण प
जोडन बीसवटा फल्याकहरू बनाऊ, 19 अिन यी फल्याकलाई सीधा गनर्को
िन म्त चालीसवटा चाँदीका आधारहरू बनाऊ। त्यके फल्याकको एउटा आधारमा
लगाऊ, दइुवटा आधारहरू एउटा फल्याकमा लगाऊ। 20 पिव पालको उ री
भागमा अझ बीसवटा फल्याकहरू बनाऊ। 21 अिन यस फल्याकहरूलाई िसधा
बनाउन चालीसवटा चादीको आधारहरू त्यके फल्याकको िन म्त दइु दइुवटा
बनाऊ। 22 अझ छवटा फल्याकहरू बनाऊ। 23 पिव पालको पिछल्लो भागको
कुनामा दइुवटा फल्याकहरू बनाऊ। 24 कुनाको फल्याकहरू फेदसम्म फै लएको
हुनपुछर्। टुप्पाको मनु् ीहरूमा फल्याकहरूसगंै जोिडएको हुनपुछर् अिन त्यस्तै
कारले फेदको कुनाहरूको िन म्त गन ुर् पछर्। 25 त्यहाँ प मी िकनारका िन म्त

आठवटा फल्याकहरू हुनपुछर् अिन त्यकेलाई दइुवटा गरी जम्मा सो वटा चाँदीका
आधारहरूको आवश्यकता पनछन।्

26 “पिव पालमािथ प को पाँचवटा फल्याकको िकनार बनाउनमा बबलु
काठ योग गर। 27 पिव पालको अक िकनारको फल्याकमािथ पाँचवटा
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डण्डाहरू बनाउन ु पछर्। अिन पिव पालको प मी िकनार फल्याकमािथ पाँचवटा
डण्डाहरू बनाउन ु पछर्। 28 माझको डण्डा हरेक फल्याकको मध्य भागबाट एक
छेऊ दे ख अक छेऊसम्म पगुकेो हुनपुछर्।

29 “फल्याकहरू र डण्डाहरू सनुले मोहोरी दऊे अिन सनुको मनु् ीहरू बनाऊ।
30 मलैे ितमीलाई पवर्तमा दखेाए बमोिजम नै पिव पाल बनाऊ।

पिव पालको िभ ी भाग
31 “िनलो, बजैनी र राता धागाले बटारेको सतुी कपडाका पदार्हरू बनाऊ।

यसलाई करूब स्वर्गदतूका नक्साहरूले ससु ज्जत पार। 32 बबलु काठको चारवटा
खम्बाहरू बनाऊ अिन ती खम्बाहरूलाई सनुले मोहोर। त्यके खम्बाको िन म्त
सनुको अकुंशहेरू बनाऊ अिन सीधा पानर्का िन म्त चाँदीको आधारहरू बनाऊ।
त्यसपिछ ती सनुका अकुंसमेा पदार् झणु्डाई दऊे। 33 करारको सन्दकूलाई
पदार्को पछाडी राख। यस पदार्ले पिव स्थानलाई महापिव स्थानबाट छु ाउछँ।
34 महापिव स्थानिभ करारको सन्दकूमािथ ढकनी लगाऊ।

35 “पदार्को बािहर प ितमीले बनाएको िवशषे टेबल राख। यो टेबल पिव
पालको उ रप हुनपुछर्। पिव पालको दिक्षणप सामदान यो टेिबलको सोझोमा
हुनगे र राखी दऊे।

पिव पालको ढोका
36 “िनलो, बजैनी र रातो सतुीको धागो बाटेर एउटा पदार् बनाएर पिव पालको

वशे ार पदार् बनाऊ। 37 यस पदार्मा सनुले बिनएको अकुंसहेरू लगाऊ। अिन
बबलुको काठको पाँचवटा खम्बाहरू सनुले बरेेर बनाऊ। यी पाँचवटा खम्बाको
िन म्त काँसाका आधारहरू बनाऊ।

27
होमब लहरूको िन म्त वदेी

1 “बबलु काठको एउटा वदेी बनाऊ। त्यो वदेी पाँच हात लामो तथा पाँच हात
चौडा र तीन हात उचाइ वगर् आकारमा बिनन ु पछर्। 2 त्यस वदेीको चारैवटा कुनामा
एक एकवटा सींग बनाऊ र त्यके सींगगलाई यस्तो कारले जोड िक सबै एउटै
टु ाले बिनएको दे खयोस।् तब वदेीलाई काँसाले मोहोरी दऊे।

3 “वदेी सफा गनर् चािहने साम ीहरू करूवा, मास ु उठाउने काँटाहरू, तावाहरू
को े भाँडाहरू यी सबै काँसाको बनाउन ुपछर्। 4वदेीको िन म्त एउटा काँसाको जाली
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जस्तै कोरेसो बनाऊ। त्यस कोरेसोको चारै कुनामा काँसाको चारवटा कुण्डलहरू
लगाई दऊे। 5 त्यो कोरेसो चाँिह वदेीको तहको मिुन टिँसएको हुनपुछर्। अिन वदेीको
तल आधा भागसम्म फै लएको हुनपुछर्।

6 “वदेीको िन म्त डण्डाहरू बबलु काठको बनाऊ र त्यसलाई काँसाले मोहोर।
7 वदेीमा भएका कुण्डलहरूमा दइुितरबाट यी डण्डाहरू पसाउनँ ु र वदेी बोक्न ु
पदार्मा यी डण्डाहरू योग गन ुर् पछर्। 8 वदेी बनाउदँा एउटा खाली सन्दकू जस्तो
फल्याकबाट बनाउन ु पछर्। त्यो मलैे ितमीलाई पवर्तमा दखेाए जस्तै हुनपुछर्।

पिव पाल व रप रको आगँन
9“पिव पालको आगँन हुनपछर्। एक सय हात लामो एउटा पदार् लगाएर आगँन

बनाऊ यो दिक्षण भागमा हुनपुछर्। त्यो पदार् रा ोसगं बनुकेो सतुीको लगुाले बनाउन ु
पछर्। 10 र बीसवटा खम्बाहरू बनाऊ अिन ती बीसवटा खम्बाहरूको लािग बीसवटा
काँसले बिनएका आधारहरू योग गर। डण्डाहरूको िन म्त अकुंसे र बन्धनहरू
चाँदीको बनाउन ु पछर्। 11 उ र ितर पिन एक सय हात लामो पदार् अिन त्यो
पदार्को िन म्त पिन बीसवटा खम्बाहरूसगं बीसवटा काँसाको आधारहरू हुनपुछर्।
ितनीहरूको िन म्त अकुंशे र बन्धन चाँदीको बनाउन ु पछर्।

12 “पिव पालको प म ितरको आगँनमा पचास हात लामो पदार् होस। त्यस
पदार्को िन म्त दशवटा डण्डाहरू र दशवैटा आधारहरू लगाऊ। 13 पिव पालको
पवूर्प आगँनमा पिन पचास हात लामो पदार् लगाऊ। 14 एकाप पन् हात लामो
पदार् हुनपुछर् अिन त्यसमा तीनवटा खम्बा र तीनवैटा आधारहरू हुनपुछर्। 15 यसको
अक प पिन पन् हात लामो पदार्, तीनवटा डण्डा र तीनवैटा आधारहरू हुनपुछर्।

16 “आगँनको वशे ार ढाक्नको िन म्त बीस हात लामो िनलो, बजैनी र
रातो धागोले मिसनो बनुकेो सतुी कपडाको पदार् लगाऊ। पदार्मा बलेब ु ा काढरे
नक्सा बनाउन ु पछर्। त्यस पदार्को िन म्त चारवटा डण्डाहरू र चारवटा आधारहरू
लगाउन ु पछर्। 17 आगँनका चारैितरका पदार्हरूको अकुंसे र त्यसलाई अ ाउने
सबै खम्बाका आधार पीतलले मोहरेको हुनपुछर्। 18 आगँन एक सय हात लामो
अिन पचास हात चौडा हुनपुछर्। आगँन व रप रको पदार्को उचाइ चाँिह पाँच हात
हुनपुछर्। पदार् मिसनो सतुी कपडाको हुनपुछर्। डण्डा तथा खम्बाको िन म्त लगाइने
आधार काँसाको हुनपुछर्। 19 पिव पालमा योग ग रने सबै आगँन व रप रका
वस्तहुरू अिन पालका चकुुलहरू अिन आगँन काँसाको हुनपुछर्।

िदयोको िन म्त तले
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20 “भ ाक्षको श ु तले ल्याई िनरन्तर िदयाहरू बाल्न इ ाएलीहरूलाई आदशे
दऊे। 21 हारून र उसका छोराहरूले िदयोहरूको ध्यान रा छेन।् ितनीहरू भटे
हुने पालको थम कक्षामा जानछेन ् अिन यो कक्षा पदार्को पछाडी बािहर जसले
दइुटा कोठाहरूलाई छु ाउँछ। ितनीहरूले परम भकुो सम्मखु िदयोहरू िनरन्तर
बाली रा कालािग त्यके साँझ िवहान हरेचाह गनछन।् इ ाएली मािनसहरू तथा
ितनीहरूका सन्तानहरूले यो िनयमका सदा-सवर्दा पालन गन ुर् पछर्।”

28
पजूाहारीहरूको िन म्त पोशाक

1 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ित ो दाज्य ूहारून, उसका छोराहरू नादाब,
अबीहू, एलाजार अिन ईतामारलाई इ ाएली मािनसहरूलाई छोडरे ितमी कहाँ
आउन ु भन। यी मािनसहरू पजूाहारी भएर मरेो सवेा गनछन।्

2“ित ो दाज्य ूहारूनको िन म्त िवशषे पोशाक बनाऊ। यी पोशाकहरूले उसलाई
सम्मान र आदर िदनछेन।् 3 इ ाएली मािनसहरूमा यस कारको पोशाक बनाउन
िनपणुर् मािनसहरू छन।् मलैे ती मािनसहरूलाई िवशषे ज्ञान िदएकोछु। हारूनको
िन म्त ती मािनसहरूलाई पोशाक बनाउन ु भन। ती पोशाकहरूले उसलाई पजूाहारी
जस्तै सजाउछँ। 4 ती मािनसहरूले पोशाक छालाको थलैो एपोद एउटा डोरी, झालर
लगाएको डोरी, एउटा फेटा अिन एउटा पटेी बनाउन ु पछर्। ती मािनसहरूले यो
पिव पोशाकहरू हारून र उसका छोराहरूका िन म्त बनाउन ु पछर्। तब हारून अिन
उसका छोराहरू अिधकृत पजूाहारी हुन्छन।् 5 ती मािनसहरूलाई भन यी पोशाकहरू
बनाउदँा सनुको धागो, िमहीन व र िनलो, बजैनी अिन रातो धागो योग गरून।्

एपोद र पटेी
6 “एपोद बनाउदँा ती मािनसहरूले िमहीन व , िनलो, बजैनी अिन रातो धागो

र सनुको धागो योग गरून।् यो कायर् अत्यन्तै िशपाल ु मािनसहरूले गन ुर् पछर्। 7 यी
दवुै टु ाले काँध े बन्धन हुनपुछर्, एउटाले अक को छेउ जोिडएको हुनपुछर्।

8 “यी मािनसहरूले एपोदको िन म्त पटेी पिन अत्यन्तै सावधानीिसत बनाउन ु
पछर्। पटेी पिन ितनीहरूले एपोद बनाउदँा जस्तै सनुको धागो, मिसनो गरी बाटेको
सतुी कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरूले बनाउन ु पछर्।
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9 “गोमदे पत्थरहरू लऊे र याकूबका बा जना छोराहरूको नाउँ लखे त्यके
पत्थरमा छ जनाको नाउँ लखे। 10 ितनीहरूको नाउहँरू जन्म म अनसुार सिूचत
गर। 11 इ ाएलीका नाउहँरू र हरूमा खोप। यी कामहरू यस्तै कारले गन ुर्
पछर् जसरी िशल्पकारहरूले मोहोरमा नाउँ अिन नक्शा खोप्ने गछर्न।् यसकारण
खोिपएका र हरू सनुको पातामा ठोिकएको हुनपुछर्। 12 तब यी खोिपएको र हरू
एपोदको काँधहरूमािथ लगाई दऊे। जब हारून परम भकुो सामनुे उिभन्छ, उसले
एपोद जहाँ याकूबका छोराहरूले नाउँ खोपरे जोडकेो र हरू छन ् काँधहरूमािथ
लगाउछँ। यी र हरूले परम भलुाई इ ाएलीहरूको िवषयमा सम्झना गराउँछ।
13 सनुका दइुवटा आकारहरू बनाऊ अिन 14 शु सनुका धागोहरू बाटेर दइुवटा
साङ्गली बनाऊ र दईू समहूलाई जोडी दऊे।

न्यायको थलैी
15 “ धान पजूाहारीका िन म्त एपोद बनाउने िनपणु िशल्पकारहरूले न्यायको

थलैी बनाउन ु पछर्। यस्तो थलैी बनाउदँा पिन ती िशल्पकारहरूले सनुको धागो,
मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा अिन िनलो, बजैनी र राता धागाहरू योग गन ुर्
पछर्। 16 न्यायको थलैी दोबारेको चारपाटे हुनपुछर्। त्यो थलैी एक िब ा लामो
र एक िब ा चौडाइको हुनपुछर्। 17 न्यायको थलैीमा यी र हरू चार लहरमा
जोड। पिहलो लहरमा सािडयस, पषु्पराज, र पन्ना, 18 दो ो लहरमा िफरोजा,
नीलम र लालहीराको, 19 ते ो लहरमा नीलमिण, हािकक र कटेला र 20 चौथो
लहरमा पीतमिण,आिनक्स अिन स्फा रक हुन ुपछर्। र हरू सनुको घरेामा रा पुछर्।
21 त्यके र मा इ ाएलको बा वशंहरूमध्ये एक-एकको नाउँ खोिपएको हुनपुछर्।
खोप्ने काम िनपणुतासगं ग रएको हुन ु पछर्।

22 “न्याय थलैीको िन म्त श ु सनुको साङ्गली बनाऊ। यी साङ्गलीहरू डोरी
जस्तै बटा रएको हुनपुछर्। 23सनुका दइुवटा मनु् ीहरू बनाऊ र ितनीहरूलाई दइुवटा
न्याय थलैीको छेऊमा जोडी दऊे। 24 दइुवटा सनुको डोरीहरू दइुवटा मनु् ीहरू
न्यायको थलैीमािथ छेउमा जोडी दऊे। 25 दवुै साङ्गलाहरू िमलाएर एपोदको
कुममािथ चौखटमा साङ्गलाको अक अन्त बाँध। यसले न्यायको थलैीलाई
एपोदको अिघ थाम्छ। 26 अझै दइुवटा सनुको मनु् ीहरू बनाऊ अिन ितनलाई
न्यायको थलैीको अक दइु कुनामा रा खदऊे। यो एपोदको छेऊमा न्यायको
थलैीको िभ ी भागमा हुनछे। 27 अझै दइुवटा सनुको कुण्डलहरू बनाएर एपोदको
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अघाडीप को भागमा काँधको मिुन राख। एपोदको पटेीमािथ सनुका मनु् ीहरू
लगाऊ। 28 न्यायको थलैी कुण्डल र एपोदको कुण्डल बाँध्न िनलो डोरीको योग
गर। यसरी न्यायको थलैी पटेी निजक रहन्छ र एपोदिसत बाँध।

29 “हारून जब पिव स्थानमा जान्छन ् उनले आफ्नो छातीमा त्यो न्यायको
थलैी लगाएको हुनपुछर्। यसरी इ ाएलाका बा जना छोराहरूको नाउँ हारूनको
छातीमािथ परम भकुो सम्झनामा सदा-सवर्दा रहनछे। 30ऊरीम र तमु्मीम सधँ ै त्यो
न्यायको थलैीमा रा खएको हुनपुछर्। हारून जब परम भकुो सामनु्ने जान्छन उनको
छातीमािथ ती रा पुछर्। यसकारण हारून जब परम भु अघाडी हुन्छन ् इ ाएली
मािनसहरूलाई न्याय गराइने साधनहरू सबै आफूिसत रा खएको हुन्छ।

पजूाहारीको िन म्त अन्य पोशाक
31 “एपोदको िन म्त िनलो रंगको लबदेा ितमीले बनाऊ। 32 िशरको लािग

बीचमा प्वाल बनाऊ अिन प्वालको िकनारमा कोटको कलर च्याितनबुाट
बचाउनलुाई बनुे झैं िसलाऊ। 33 पोशाकको फेरो व रव र िनलो, बजैनी अिन रातो
धागोले दारीमहरू बनाऊ र ितनलाई झणु्डाऊ। 34सनुको घण्टीहरू दारीमहरू बीच-
बीचमा पोशाकको व रप र झणु्डाऊ। यसरी पोशाकको िकनारमा दारीमहरू अिन
एक पिछ अक गद घण्टीहरू झणु्डाऊ। 35 हारून जब पजूाहारी भई सवेा गछर्न ्
ितनले यो लवदेा लगाएर गछर्न।् हारून जब पिव स्थानिभ जान्छन ्र त्यहाँबाट
िनस्कन्छन घणटीहरू बज्नछेन ्अिन यसरी हारून मन छैनन।्

36 “मािनसहरूले मोहर बनाए झैं श ु सनुको पाता बनाऊ अिन त्यसमा यी
शब्दहरू खोप परम भकुो िन म्त पिव । 37 यो फेटामो िनलो धागो बाँिधदऊे।
यो सनुको पाता फेटामा अिघ ल्तर हुनपुछर्। 38 हारूनले आफ्नो िशरमािथ त्यो
लगाउनछेन ् अिन यसरी इ ाएली मािनसहरूले परम भलुाई चढाएको पिव
उपहारको िजम्मावार हुनछेन।् यसकारण हारूनले त्यो सनुको पाता सधैं आफ्नो
िशरमा रा छेन ्जसले गदार् मािनसहरूले चढाएका सबै उपहारहरू हण परम भलुे
गन ुर् हुनछे।

39“सतेो लबदेा बनाउनलाई मिसनो सतुी कपडा योग गर। फेटा बनाउन िमहीन
लगुा योग गर। पटेीमा ब ु ाहरू िसलाएर बनाऊ। 40 हारूनका छोराहरूको िन म्त
पिन लबदेा पटुका र फेटाहरू बनाऊ। यी व हरूले ितनीहरूलाई सम्मान अिन
गौरव दान गनछन।् 41 हारून र ितनका छोराहरूले ती पोशाकहरू लगाएपिछ
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ितनीहरूलाई तलेले अिभषके ग रदऊे। यसरी ितनीहरू िनय ु हुनछेन ्अिन पिव
भएर मरेो िन म्त पजूाहारीहरू झैं सवेा गनछन।्

42 “पोशाकहरूको लािग सतुी लगुा योग गर। त्यो पोशाक ितनीहरूले
कमरदे ख ित ासम्म लगाउनँ ु पछर्। 43 हारून र ितनका छोराहरू जित बलेा भटे
हुने पालिभ पस्छन ्ितनीहरूले त्यो लगुा लाउन ु पछर्। पजूाहारी भई काम गनर् जनु
बलेामा पिन ितनीहरू पिव स्थानको वदेी निजक जान्छन ् ितनीहरूले त्यो पोशाक
लगाएको हुनपुछर्। यिद ितनीहरूले ती व हरू धारण नगरी त्यसरी िभ पसे दोषी
भई मन छन।् यी सब हारून अिन ितनका भावी सन्तानको िन म्त सदा-सवर्दाका
लािग पालन ग रन ु पन िनयम हुनछेन।”

29
पजूाहारीहरू िनय ु हुदँा मनाइने उत्सव

1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारून र ितनका छोराहरूले आफू
पजूाहारी भई िवशषे रूपमा मरेो सवेा कसरी गन ुर् पछर् भनी ितमीले दखेाउनको िन म्त
के गन ुर् पछर् म ितमीलाई अब भन्नछुे। ितमीले िनष्खोट एउटा बाछा र दइुवटा भडेाको
पाठाहरू जोगाड गर। 2 त्यसपिछ खमीर िबनाको गहुकँो िमहीन िपठो जोगाड गरी
रोटी बनाउन ु त्यसमा भ ाक्षको तले िमसाऊ। अिन त्यस िपठोको पात्लो रोटी बनाएर
त्यसमािथ तले छकर् । 3 रोटीहरू डालोमा हाल र यो हारून अिन उसको छोराहरूकहाँ
साँढे अिन पाठाहरूसगंै ल्याऊ।

4 “त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूलाई भटेहुने पालको वशे ार अिघ
ल्याएर नहुाउन लगाऊ। 5 हारूनलाई सतेो पोशाक एपोद अिन िनलो पोशाक
लगाइदऊे। उसलाई न्यायको थलैी अिन एपोद लगाउन लगाऊ। त्यसपिछ त्यो
सनु्दर पटेी ितनलाई लगाइदऊे। 6 उसको टाउकोमा फेटा लगाइदऊे अिन पिव
मकुुट फेटामािथ रा ख दऊे। 7 हारूनको िशरमा अिभषके गन तले छिकर् दऊे।

8 “त्यसपिछ हारूनका छोराहरूलाई त्यस स्थानमा ल्याऊ। बनुकेो सतेो लबदेा
ितनीहरूलाई लगाई दऊे। 9 त्यसपिछ ितनीहरूको कम्मरमा पटुका बाँिधदऊे।
ितनीहरूलाई फेटा किस दऊे। तब ितनीहरू पजूाहारी बिनन्छन ् र आराधना गनर्
शरुू गछर्न ्अिन त्यही िनयम अनसुार जनु िनयम सदा-सवर्दाको िन म्त च लरहन्छ।
ितनीहरू पजूाहारी रहन्छन।् यही तरीकाले हारून अिन ितनका छोराहरूलाई ितमीले
पजूाहारी बनाउने छौ।
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10 “त्यसपिछ भटे हुने पालको वशे ारमा बाछोलाई ल्याऊ अिन हारून र
उसका छोराहरूले बाछोको िशरमािथ ितनीहरूको हात राखनू। 11 तब बाछोलाई
परम भकुो सामनु्ने भटे हुने पालको वशे ारमा मार। 12 बाछाको केही रगत ित ो
औलामा लजैाऊ अिन यसलाई वदेीको सींङहरूमािथ राख। बाँकी रहकेो जम्मै रगत
वदेीको फेदमा खन्याइदऊे। 13 बाछाको आन् ा भडँी छोिपएको बोसो कलजेोको
भाग बोसो, दइुवटा िमग लाहरू अिन त्यो िमग लाहरूमािथ भएका बोसो सबै उठाऊ
अिन वदेीमा जलाई दऊे। 14बाछोको मास,ु छाला अिन भडुी ल्याऊ अिन त्यसलाई
छाउनी बािहर जलाई दऊे। यो पाप ब ल हो।

15 “त्यसपिछ हारून अिन उसको छोराहरूलाई भडेाहरूमध्ये एउटाको
िशरमािथ हातहरू रा ु भन। 16 त्यसपिछ त्यो भडेा मारेर त्यसको रगत जम्मा गर।
रगतलाई वदेीको व रप र छिकर् दऊे। 17 तब भडेालाई टु ा-टु ा बनाएर सम्पणूर्
रूपले धोऊ अिन खु ाहरू पिन धोऊ र यी सबै भडेाको चीजहरू यसको िशरिसतै
राख। 18 तब सम्पणूर् भडेालाई वदेीमा जलाई दऊे। यसको सगुन्धले परम भलुाई
सन्न तलु्याउछँ। अिन त्यस्तो होम ब ल जनु हो आगो ारा चढाईन्छ।
19 “हारून र ितनका छोराहरूलाई अक पाठोको िशरमािथ हात रा ु भन।

20 त्यस भडेालाई मार र त्यसको केही रगत ल्याऊ। हारून र ितनका छोराहरूको
दािहने कानको लोतीमा त्यो रगत लगाइदऊे। अिन केही रगत ितनीहरूको दािहने
हातको बढूी औंलाहरूमा लगाइदऊे। र दािहने ख ु ाको बढूी औंलामािथ केही रगत
राख। त्यसपिछ रगतलाई वदेीको व रप र छकर् । 21 त्यसपिछ वदेीबाट केही रगत
िझकेर अिभषके गन तलेिसत िमलाऊ र हारून र ितनका छोराहरूमािथ छिकर् दऊे।
ितनीहरूका पोशाकहरूमािथ पिन छिकर् दऊे। यसले हारून र ितनका छोराहरूले मरेो
िवशषे रूपले सवेा गनछन ् भन्ने बझुाउँछ। अिन यसले ितनीहरूको लगुाहरू पिन
िवशषे समयमा मा योग ग रन्छ भनी दशार्उछँ।

22 “त्यसपिछ भडेाबाट बोसो िझक। पचु्छरको बोसो िनकाल आन् ा भुडँी
छोप्ने बोसो अिन िभ ी कलजेो अिन दवुै िमग ला अिन ितनीहरूमािथको बोसो
र दािहने ख ु ा िनकाल। 23 त्यसपिछ एउटा टु ा रोटी, एउटा केकको रोटी,
तलेमा पकाएको फूलौरो र डालोबाट अखिमरो नभएको पातलो रोटी िनकाल जनु
चाँिह परम भकुो अिघ छ। 24 ती चीजहरू हारून अिन उनको छोराहरूलाई दऊे।
ितनीहरूले यी चीजहरू ितनीहरूको हत्केलामा राखनू अिन ितनीहरूलाई परम भकुो
सामनु्ने उठाउन। 25 त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूबाट यी सब चीजहरू
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लऊे र वदेीमा पाठोिसतै राख। अिन वदेीमा त्यके चीज जलावोस।् यो आगो ारा
चढाइएको होमब ल हो। यसको सगुन्धले परम भलुाई सन्त ु तलु्याउछँ।

26“त्यसपिछ त्यो पाठोबाट ाकुला िझक। (यो त्यही पाठो हो जनु हारूनलाई
धान पजूाहारी बनाउनँे उत्सवमा उपयोग ग रनछे।) पाठोको ाकुलो परम भु

सम्मखु िवशषे भटेी स्वरूप समाती राख। पशकुो त्यो भाग ित ो हुन्छ। 27 तब
पाठोको त्यो ाकुला र खु ा समात जनु हारूनलाई धान पजूाहारी बनाउदँा
उपयोग ग रएको िथयो। त्यस भागहरूलाई पिव बनाऊ र ितनीहरू हारून अिन
उसको छोराहरूलाई दऊे। 28 इ ाएली मािनसहरूले यी अशंहरू हारून र ितनका
छोराहरूलाई सधैं िदनछेन।् जिहले पिन इ ाएलीहरूले परम भलुाई चढाएको
मलेब लहरू चढाउँछन ्ती ब लका भागहरू पजूाहारीहरूलाई िदनछेन।्

29“हारूनको िन म्त बनाएको िवशषे पोशाकहरू उसका सन्तानहरूलाई िदइन्छ
जब ितनीहरूलाई पजूाहारी अिभषके ग रन्छन।् 30 हारून पिछ ितनको छोरो धान
पजूाहारी हुनछे। हारूनको त्यस छोराले ती पोशाकहरू सात िदनसम्म लगाउनछे
जब त्यो पिव स्थानमा सवेाको िन म्त भटे हुने पालमा आउनछे।

31“हारूनलाई धान पजूाहारी बनाउदँा उपयोग ग रएको भडेाको मास ु पकाऊ।
त्यो मास ु पिव स्थानमा पकाऊ। 32 त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरू भटे हुने
पालको ढोका अिघ बसरे त्यो मास ु र डालोमा भएको रोटी पिन खाने छन।् 33 यी
चीज ितनीहरू पजूाहारी हुदँा ितनीहरूको ाय तका िन म्त चढाइएका हुन ्अब
ितनीहरूले ती उपहारहरू खान ु पछर्। अन्य मािनसहरूले यी उपहारहरू खान ु हुदँनै
िकनभने यी चीजहरू पिव हुन।् 34 यिद हारूनलाई पजूाहारीको रूपमा अिभषके
गदार् ब ल चढाएका रोटी अथवा मास ु िबहानसम्म रहे त्यो जलाउन ु पछर्। अक
िदन ितमीहरूले त्यो रोटी अथवा मास ु खान ु हुदनै िकनभने ितनीहरू पिव छन।्

35 “ितमीहरूले यी सबै चीजहरू हारून र उसका छोराहरूको िन म्त मलैे
ितमीहरूलाई आदशे गरे जस्तै गन ुर् पछर्। ितनीहरूका पजूाहारी िनय ु ी को उत्सव
लगातार सात िदनसम्म चल्न ु पछर्। 36 यी सात िदनसम्म त्यके िदन ितमीहरूले
एउटा बाछा ब ल चढाउन ु पछर्। यो हारून र उसको छोराहरूको ाय तका
िन म्त हुनछे। ितमीहरूले एउटा बाछा पिन वदेीको श ु ताको िन म्त चढाउन ु पछर्।
ितमीहरूले श ु भ ाक्षको तले वदेीमािथ खन्याएर यसलाई पिव बनाउन ु पछर्।
37 सात िदनसम्म ितमीहरूले वदेीको लािग ाय त गनछौ अिन पिव पानछौ।
त्यस समय वदेी अत्यन्तै पिव हुनछे। कुनै चीजहरूले वदेीलाई छुनहेो भने त्यो
पिन पिव हुनपुछर्।
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38 “ त्यके िदन ितमीले वदेीमा उपहार चढाउन ु नै पछर्। ितमीले दइुवटा एक
वष थमुाब ल चढाउन ु पछर्। 39 ितमीहरूले पिहलो थमुा िबहान अिन दो ो थमुा
घाम अस्ताउदँा ब ल िदन ु पछर्। 40-41जब ितमीले पिहलो थमुा ब ल िदनछेौ त्यस
समय एक दशांश एपाको रा ो गहूकँो िपठोिसत भ ाक्षको एक पावा टीन कुटेको
तले अिन एक पावा टीन दाखरसको अघर्ब ल ब लिमसाऊ चढाऊ। जब ितमीहरूले
साँझमा दो ो ब ल चढाउँछौ पिहलो थमुालाई िबहान गरे झैं गर ब लको सगुन्धले
परम भलुाई खशुी पाछर्।

42 “ितमीहरूले यी चीजहरू ब लदान स्वरूप परम भलुाई ितमीहरूका
सन्तानहरू बाँचञु्जलेसम्म त्यके िदन जलाउन ु पछर्। भटे हुने पालको वशे ारमा
यसो गर। यो त्यो स्थान हो जहाँ म परम भलुे ितमीहरूलाई भटे्नछुे र ितमीहरूिसत
कुरा गनछु। 43 त्यस स्थानमा म इ ाएली मािनसहरूलाई भटे्छु अिन मरेो मिहमाले
त्यो स्थान सधैं पिव बिनरहनछे।

44“यसथर् म भटे हुने पाल र वदेी पिव पानछु। म हारून र ितनका छोराहरूलाई
पिन पिव बनाउनँछुे अिन ितनीहरूले मलाई पजूाहारीहरू झैं सवेा गनर् सक्छन।्
45 म इ ाएली मािनसहरूको परमे र भई ितनीहरूसगं ब े छु। 46 ितनीहरूले
जान्नछेन ्म नै परम भु ितनीहरूका परम भु परमे र हु ँ जसले ितनीहरूलाई िम
बािहर िनकाले म ितनीहरू माझ वास गनर् सकँू। म परम भु ितनीहरूको परमे र
हु।ँ”

30
धपू जलाउनँको िन म्त वदेी

1 परमे रले मोशालाई भन्न ुभयो, “बबलु काठको वदेी बनाऊ। यो वदेी ितमीले
धपू बाल्नको िन म्त योग गनछौ। 2 ितमीले त्यो वदेी वगार्कारमा बनाउन ु पछर्
जसको लम्बाइ अिन चौडाइ एक हातको र उचाइँ दइु हातको रहनछे। त्यसवदेीको
चार कुनामा सींङहरू हुनछेन।् यी सींङहरू वदेीिसत एउटै काठले बिनएको जस्तो
हुनपुछर्। 3वदेीमािथका सबै िकनारहरू अिन यसको सींङहरू सनुले मोहोर। वदेीको
व रप र सनुको एउटा घरेा बनाऊ। 4 दइुवटा सनुको मनु् ीहरू बनाऊ त्यकेलाई
वदेीको छेउमा घरेा मिुन जोडी छेऊ वदेी बोक्नको िन म्त यी मनु् ीहरूमा लौराहरू
लगाइदऊे। 5 लौराहरू बबलु काठको बनाऊ अिन ितनीहरूलाई सनुले मोहोर।
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6 वदेीलाई पदार्हरूअिघ राख जसले करारको सन्दकूलाई ढाक्छ र त्यस ढकनीले
सन्दकूलाई छोप्छ। त्यो ढकनी त्यही ठाउँ हो जहाँ म ितमीिसत भटे गनछु।

7 “ त्यके िबहान हारूनले वदेीमा सगु न्धत धपू जलाउन पछर्। उसको यो कायर्
ब ीहरूको हरेचाह गनर् आउँदा गनछन।् 8 साँझमा पिन जित बलेा ितमी ब ीको
हनेर् चाहा गनर् आउँछौ त्यस समयमा उसले सगु न्धत धपू जलाउन ु पनछ। यसथर्
परम भकुो सामनुे ितनीहरूको सन्तान जितञ्ञले रहन्छ सदा सवर्दा धपू जलाउन ु
पछर्। 9 यस वदेीमा अरू कुनै कारको धपू अथवा होमब ल अन्नब ल अथवा
अघर्ब ल योग गन ुर् हुदँनै।

10 “वषर्मा एकपल्ट हारूनले परम भलुाई एउटा िवशषे ब ल चढाउनछे।
हारूनले श ु करण ब लको त्यो रगत योग गरेर वदेीलाई ाय त गछर्न।् हारूनले
वदेीको सींङहरूमा त्यो रगत चढाउनछेन। त्यो वस्त ु परम भकुो िन म्त महा पिव
हुनछे।”

म न्दरको िन म्त कर
11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “इ ाएलीहरूको गन्ती गर जस ारा

ितमीले त्यहाँ कित जन-सखं्या छ थाहा पाउनछेौ। हरेकले आफ्नो जीवन बचाउन ु
परम भलुाई केही भटेी िदन ु पछर्। न ितनीहरूले क भोग्न ु पछर् जब ितमी
उनीहरूको गन्ती गछ । 13 गन्ती ग रएका त्यके अिधका रक नापमा आधा
शकेेल ितन ुर्पछर्। (एक शकेेल बीस गरेाको हुन्छ) यो एउटा ब लदान परम भकुो
लािग हो। 14 गन्ती ग रएकोहरूमा त्यके बीस वषर् अथवा अिधक उमरे
भएकाहरूले यो उपहार चढाउन ु पछर्। 15 ब ल धनी र गरीब बीच कुनै िभन्नता
िबनै सबलैे बराबर ितन ुर् पछर् तर धनीले वशेी र गरीबले कम्ती ितन ुर् हुदँनै। यो ब ल
ित ो आफ्नो जीवनको लािग हो। 16 उ ारको पसैा भटे हुने पालको सवेामा योग
गर। यो ब लदानले इ ाएलीहरूलाई सम्झना गराउँछ ितनीहरूका जीवनको िन म्त
मोल ित रएको छ।”

हात गोडा धनुे कचौरा
17परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, 18“काँसाको एउटा भाँडा बनाऊ, त्यसलाई

काँसाको आधारमा राख। यो भाँडा भटे हुने पाल र वदेीको बीचमा रा ख दऊे अिन
हात गोडा धनुको िन म्त यस िभ पानी भर। 19 हारून अिन उनका छोराहरूले
ितनीहरूको हातहरू अिन खु ाहरू यो पानीले धनु ु पछर्। 20 जब हारून अिन
उसका छोराहरू भटे हुने पालिभ पस्छन ्अथवा वदेीको छेउमा आएर परम भलुाई
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आगो ारा ब लदानहरू चढाउँछन।् 21 यिद ितनीहरूले हात खु ा धोए भने ितनीहरू
मन छैनन।् यो िनयम हारून र ितनका मािनसहरूको िन म्त भिवष्यमा पिन सदा-
सवर्दा च लरहनछे।”

अिभषकेको तले
22 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “रा ो मसलाहरू जम्मा गर।

500 शकेेल तरल मरूर् त्यसको आधा (अथार्त 250 शकेेल) िमठो सगु न्धत
दालिचनी अिन 250 शकेेल िमठो सगु न्धत काठ, 24अिन 500 शकेेल तजेपात
ल्याऊ। एक टीन भ ाक्षको तले पिन ल्याउन ु पछर् यी सबै चीजहरूको नाप
अिधका रक नाप अनसुार गर।

25 “यी सबै चीजहरू एक साथ िमलाएर िमठो सगु न्धत पिव अिभषके गन
पिव तले बनाऊ। 26 यो तले भटे हुने पाल अिन करारको सन्दकूमािथ छकर् ।
27 अिन टेबलमािथ, सामदान सबै सामानहरूमािथ अिन सबै सामानहरू अिन धपू
वदेीमािथ। 28 होमब ल चढाउने वदेी र त्यसमािथको त्यके चीजहरूमा यो तले
हाल। कचौरा अिन यसको आधारमा पिन यो तले हाल। 29 यी सबै चीजहरू महा
पिव हुनछेन।् यसलाई स्पशर् गन कुनै पिन वस्त ु पिव हुनपछर्।

30 “हारून अिन उसका छोराहरूलाई यो तलेले अिभषके गर। ितनीहरू
पिव हुनछेन अिन पजूाहारीले जस्तै मरेो सवेा गनछन।् 31 इ ाएलीहरूलाई भन,
ितमीहरूका सनं्तानहरू रहुञ्जले सदा-सवर्दा यो मरेो पिव अिभषकेको तले हुनछे।
32 यो पिव तलेलाई ितमीहरूको शरीरमा साधरण कारले नदल। अरू कुनै तले
यस तरीकाले नबनाऊ। यो तले पिव हो ितमीहरूको िन म्त िवशषे तले मािनन ु
पछर्। 33 यिद कुनै मािनसले यो तले बनाउछँ अिन यो िवदशेीलाई िदन्छ जो एउटा
पजुाहारी होइन, तब त्यो मािनसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग्ग रा ु पछर्।”

सगु न्धत धपू
34 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “यी सगु न्धत मसलाहरू लऊेः

खोटो, कस्तरुी गन्ध, सालधपू अिन शु धपू। यी सबै मसलाहरूको मा ा बराबर हुन ु
आवश्यक छ। 35 सगु न्धत धपू बनाउन यी सबै मसला िमसाऊ र जसरी सगु न्धत
तले बनाएको तरीकामा नै यो धपू पिन बनाउन ु पछर्। श ु र पिव पानर्को िन म्त
त्यसमा ननु पिन िमलाऊ। 36 केही धपूहरू िपदंरे एकदमै मिसनो बनाऊ। त्यो
धलूोलाई भटे हुने पालिभ जहाँ म ितमीलाई भटे्छु, करारको सन्दकू छेउमा राख।
यो धपूको धलूो मा िवशषे उ शे्यमा योग गन ुर् पछर्। 37 यस कारले बनाएको
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धपूलाई केही उ शे्यको िन म्त योग नगर। ितमीले यसलाई परम भकुो िन म्त
िवशषे त रकाले योग गन ुर् पछर्। 38कोही मािनसहरूले आफ्नो िन म्त यस कारको
िवशषे धपू बनाउन खोज्ला र उसले त्यसको सगुन्ध लन सक्ला, तर यिद कुनै
मािनसले त्यसो गरे उसलाई उसको आफन्तहरूबाट छु याउनै पछर्।”

31
बजलले र ओहोलीआब

1तब परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, 2“यहूदाको प रवारबाट बजलले ऊरीको
छोरा हूरको नातीलाई मरेो िन म्त िवशषे काम गनर् चनुकेो छु। 3 मलैे बजललेलाई
परमे रको आत्मािसत प रपणूर् पा रिदएको छु अिन उसलाई सबै िकिसमको
िनपणुता, कुशलता, अिन ज्ञानले आशीष िदएको छु। 4 उसले सनु, चाँदी अिन
काँसाको सनु्दर-सनु्दर वस्तहुरू बनाउन सक्छ िकनभने उ एउटा रा ो िशल्पकार
हो। 5 बजललेले सबै कारको कामहरू गनर् सक्छ जस्तै सनुमा कँु पत्थर घरेा
लगाउनको िन म्त ढुङ्गा काट्न ु अन ्सबै उदशे्यको िन म्त काठहरू काट्न सक्छ।
6 दान कुलका अहीसामको छोरा ओहोलीआबलाई मलैे बजललेको सहयोगीको
रूपमा चनुकेो छु। मलैे िदएको आदशे अनसुार सबै कारका चीजहरू बनाउन
सकून ्भनरे अन्य सबै कम हरूलाई पिन कायर्क्षमता िदएको छु।

7 भटे हुने पाल, कराको सन्दकू,
सन्दकूको ढकनी,
भटे हुने पालका सबै सामानहरू,
8 टेबल अिन त्यसका सबै सामानहरू,
सामदान र यसका सबै सामानहरू,
धपू जलाउने वदेी,
9 होमब लको िन म्त वदेी
र वदेीमा योग गन सहयोगी कचौराहरू अिन आधारहरू।
10 पजूाहारी हारूनको िन म्त िवशषे पोशाकहरू,
हारूनका छोराहरू जब पजूाहारी भई सवेा गछर्न, ितनीहरूको िन म्त िवशषे

पोशाकहरू।
11 अिभषकेको िन म्त सगु न्धत तले
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अिन सगु न्धत धपू मलैे ितमीलाई आज्ञा िदए

अनसुार ती कम हरूले यी सबै चीजहरू बनाउन ु पछर्।”
िव ाम िदन

12 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 13 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन,
‘मरेो िवशषे िव ामको िदनको िनयम ितमीहरूले पालन गन ुर् पछर्। ितमीहरूका
भावी सन्तानक िन म्त ितमी र म बीचको िचनो यही हुनछे। यी िनयमहरू एउटा
िनयमहरूले दशार्उनछेन ्िक म परम भलुे ितमीहरूलाई मरेा आफ्नो मािनस बनाएको
हु।ँ

14 “ ‘िव ाम िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा मान। यिद कुनै मािनसले
िव ामलाई अन्य िदन सरह मान्छ त्यो मािनसलाई मान ुर् नै पछर्। यिद कुनै मािनसले
िव ामको िदन काम गछर् त्यस मािनसलाई उसका आफन्तहरूबाट छुट् ाउन ु पछर्।
15 काम गनर्को िन म्त छः िदन परूा रहन्छ तर सातौं िदन चाँिह परम भकुो िन म्त
एकदमै िवशषे आराम लने िदन हुनछे। कुनै पिन मािनस जसले िव ाम िदनमा
काम गछर् भने त्यस मािनसलाई मतृ्य ु दण्ड िदइनछे। 16 इ ाएलीहरूले िव ाम
िदनलाई िवशषे िदन भनी सम्झना रा ु पछर्। यस सम्झौतालाई इ ाएलीहरूले
पसु्तौं पसु्तासम्म सदा-सवर्दाको िन म्त पालन गरून।् 17 िव ाम िदन म अिन
इ ाएलीहरूको बीच एउटा सकेंत हो।’ ” (परम भलुे छः िदन काम गन ुर् भयो र
आकाश र पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन सातौं िदन उहाँले िव ाम लन ु भयो।)

18 यसरी परम भलुे मोशािसत सीनै पवर्तमा कुरा गरे शषे गन ुर् भयो। त्यसपिछ
उहाँले दइुवटा िशला-पाटीहरूमा आफ्नै औंलाले करार लखेरे मोशालाई िदन ु भयो।

32
सनुको बाछा

1 मोशा पवर्तबाट तल नओलको धरैे िदन भइसकेको मािनसहरूलाई थाहा भयो।
यसथर् मािनसहरूले हारूनलाई व रप र घरेेर भन,े “हरे, मोशाले हामीलाई अगवुाई
गरी िम बाट बािहर लएर आउनु भयो। हामीलाई थाहा छैन ितनलाई के भयो।
यसथर् हा ो अगवुाई गनर् हा ोलािग केही दवेताहरू बनाऊ।”

2 हारूनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूकी आफ्नी प ीहरू अिन छोरीहरूले
कानमा लगाएका सनुको कुण्डलहरू मकहाँ ल्याऊ।”
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3 यसकारण सबै मािनसहरूले कानका सनुको कुण्डलहरू जम्मा गरे अिन हारून
कहाँ ल्याए। 4 हारूनले ितनीहरूबाट सनु लए, पगालरे यसको एउटा बाछोको मिूतर्
बनाए अिन उनले यसलाई सनुले मोहरी िदए।

तब मािनसहरूले भन,े “हे इ ाएल ियनीहरू ितमीहरूको दवेताहरू हो जसले
ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याए।”

5 हारूनले यी सब दखेे अिन ितनले बाछाको अिघ एउटा वदेी बनाए। त्यसपिछ
ितनले घोषणा गरे, “परम भकुो सम्मानमा भो ल एक िवशषे चाड मनाइनछे।”

6 मािनसहरू िबहान चाँडै उठे पशहुरू मारेर होमब लहरू चढाए अिन
मलेब लहरू चढाए। मािनसहरू खान तल बस,े तब रमाइलो गनर् उठे।

7तब परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “पवर्तबाट तल ओल हाल। ितमीले िम
दशेबाट ल्याएका ती ित ा मािनसहरूले असाध्यै पाप ग ररहकेा छन।् 8 ितनीहरूले
यित चाडै िनयमहरूलाई त्यागे जनु मलैे ितनीहरूलाई अनसुरण गन ुर् भनी आज्ञा
िदएको िथएँ। ितनीहरूले सनु पगालरे एउटा बाछो बनाएका छन ्र त्यही बाछोलाई
पजूा गदछन ्र ब लहरू चढाइरहकेा छन।् ती मािनसहरूले भन,े ‘हे इ ाएली, यहाँ
ितमीहरूका दवेताहरू छन ्जसले ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याए।’ ”

9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो मलैे दखेे यी मािनसहरू एकदमै अ ेरी
छन।् 10 यसकारण मलाई एक्लो छोिडदऊे मरेो ोध ितनीहरूमािथ उठ्नछे
अिन ितनीहरूलाई ध्वशं ग रिदनछे। तब म ित ा सन्तानलाई एउटा ठूलो जाित
बनाउनछुे।”

11 तर मोशाले परम भु उसका परमे रलाई शान्त गराए अिन भन,े “हे परम भु
तपाईंका आफ्नै मािनसहरूिसत चाँडै ोिधत नहुनहुोस।् तपाईंले यी मािनसहरूलाई
िम बाट तपाईंका िवशाल अ तु श र बल योग गरेर बािहर ल्याउन ु भयो।
12 यिद तपाईंले ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर् भयो भन,े ‘मािनसहरूले सोच्ने छन ्
परम भलुे मािनसहरूलाई िम बािहर लगकेो कारण ितनीहरूलाई पवर्तमािथ ध्वशं
पानर् मा रहछे।’ यसथर् तपाईंका आफ्नै मािनसहरूसगं ोिधत नहुनहुोस।् तपाईंको
मन बदली गन ुर्होस ् र तपाईंका मािनसहरूलाई नमान ुर् होस।् 13 अ ाहाम, इसहाक
तथा याकूबलाई सम्झना गन ुर् होस,् ती मािनसहरूले तपाईंलाई सवेा गरेका िथए अिन
तपाईंले एउटा ितज्ञा गन ुर्भयो। तपाईंले भन्न ु भयो, ‘म ितमीहरूका सन्तानलाई
आकाशका ताराहरू भन्दा वशेी बनाउनछुे अिन ितनीहरूलाई सम्पणूर् भिूम िदन ुभयो।
यो भिूम ितनीहरूलाई सदाको िन म्त हुनछे।’ ”
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14 यसथर् परम भलुे आफ्नो हृदयलाई कोमल बनाउन ु भयो अिन उहाँले के गनर्
चाहन ु भएको िथयो त्यो गन ुर् भएन। उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं गन ुर् भएन।

15 तब मोशा पवर्तबाट तल ओ लर्ए। ितनीिसत दवुपै करार ले खएको दइुवटा
िशला-पाटीहरू िथयो। यी पाटीहरूमा दवुै प लखेकेो िथयो। 16 यी पाटीहरू
परमे र आफैं ले बनाउन ु भयो, अिन यसमािथ आज्ञाहरू ले ु भयो।

17जब मोशा पवर्तबाट तलितर ओ लर्दै िथए यहोशलूे मािनसहरूलाई िचचं्याउदै
गरेको सनु,े यहोशलूे मोशालाई भन,े “मलैे छाउनीिभ य ु को ध्विन सनु।े”

18 मोशाले उ र िदए, “यो आवाज सनेाहरूको िवजय ध्विन होइन। अिन यो
हान सनेाहरूको आवाज पिन होइन। त्यो आवाज जो म सनु्दछुै, त्यो सगंीतको स्वर
हो।”

19 मोशा छाउनी निजक आइपगुे अिन त्यहाँ एउटा बाछो र मािनसहरू नाच्दै
गरेको दखे।े मोशा एकदमै ोिधत भए अिन ितनीिसत भएको च्याप्टो ढुङ्गाहरू
भ ूईँमा फ्याँके। पवर्तको बेंसीमा ती ढुङ्गाहरू फुटेर टु ा-टु ा भए। 20 तब मोशाले
बाछालाई पगाले र यसलाई धलूो पारे। तब उनले धलूोलाई पानीिभ हाल,े उनले
त्यो पानी इ ाएलीहरूलाई िपउन कर लगाए।

21 उसले हारूनलाई भन,े “यी मािनसहरूले ितमीलाई के गरे? िकन
ितनीहरूमािथ ितमीले यस्तो ठूलो पाप ल्यायौ?”

22 हारूनले उ र िदए, “हजरू, ोिधत नहुन ु होस।् तपाईंलाई थाहा छ यी
मािनसहरू सधँै केही गल्ती गनर् तयैार नै रहन्छन।् 23 यी मािनसहरूले मलाई भन,े
‘मोशाले हामीलाई िम दशेबाट अगवुाई गन ुर् भयो, तर उहाँलाई के भयो हामी
जान्दनैौं, यसथर् हा ो अगवुाई गनर् केही दवेताहरू बनाऊ।’ 24 यसकारण मलैे
ितनीहरूलाई भनें ितनीहरूको सनु ल्याऊ ितनीहरूले त्यो मलाई िदए। मलैे त्यो
सनु आगोमा हाले र आगोबाट त्यो बाछो िन स्कयो।”

25 मोशाले दखेे हारूनले मािनसहरूलाई िनयन् णबाट बािहर जान िदए,
मािनसहरू जगंली जस्तो कुिदरहे अिन ितनीहरूका सबै श हुरूले ितनीहरूको
मखूर्को जस्तो वहार दखे।े 26 यसथर् मोशा छाउनीको वशे ारमा उिभए र भन,े
“परम भलुाई समपर्ण गन जो पिन मरेो व रप र भलेा हुनपुछर्। सबै लवेीहरू उनको
व रप र भलेा भए।”

27 त्यसपिछ मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमे रले के
भन्न ु भएको छ म ितमीहरूलाई भन्नछुे ‘ त्यकेले हातमा तरवार लएर छाउनीको
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एक कुनादे ख अक कुनासम्म जानपुछर्। ितमीहरूले आफ्नो दाज्य-ूभाइ, साथीहरू,
अिन िछमकेीहरूलाई मान पछर्।’ ”

28 लवेीहरूले मोशाको आज्ञा पालन गरे अिन त्यस िदन लगभग तीन हजार
इ ाएलीहरूले ज्यान गमुाए। 29 त्यसपिछ मोशाले भन,े “आज ितमीहरूका
छोराहरू अिन दाज्य-ूभाइ मारेर आफूलाई परम भकुो सवेामा समर्पण गय । यसको
िन म्त ितमीहरूले आिशष पाउनछेौ।”

30 अक िबहान मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले असाध्यै ठूलो पाप
गय । अब म परम भकुहाँ जानछुे। हुन सक्छ म ितमीहरूको पापका िन म्त
ाय त गन ुर् सक्छु।” 31 तब, मोशा परम भकुहाँ गए अिन भन,े “दया गरी सनु्न ु

होस,् यी मािनसहरूले सनुको दवेता बनाए र सा ै नरा ो पाप गरेका िथए। 32 अब
ियनीहरूका पाप क्षमा ग र िदनहुोस।् यिद ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुदँनै भने तपाईंले
ले ु भएको पसु्तकबाट मरेो नाउँ िनशान मोटाइ िदनहुोस।्”

33तर परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “ज-जसलेमरेो िवरोधमा पाप गरेकाछन,्
म ितनीहरूको नाउहँरू मरेो पसु्तकबाट हटाउने छु। 34 यसथर् तल गएर मलैे जहाँ
जान ुभन्छु त्यहाँ ितनीहरूको अगवुाइ गर। मरेो स्वगर्दतूले ितमीलाई अगवुाई गनछ।
जब पाप गन मािनसहरूलाई दण्ड िदने समय आउँछ ितनीहरूलाई दण्ड िदइनछे।”
35 यसथर् परम भलुे मािनसहरूमािथ डरलाग्दो िबमार खन्याई िदन ु भयो। उहाँले
यसो गन ुर् भयो िकनभने हारूनले अगवुाइ गरेका मािनसहरूले एउटा सनुका बाछो
बनाएका िथए।

33
“म ितमीहरूिसत जाने छैन”

1तब परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “ितमी र ित ा मािनसहरू जसलाई ितमीले
िम दशेबाट ल्याएका छौ त्यो ठाउँबाट गईहाल। अिन ितमीहरू त्यो भिूममा जाऊ
जनु मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे
ितनीहरूलाई वचन िदएर भनकेो िथएँ, ितमीहरूका भावी सन्तानलाई म त्यो भिूम
िदनछुे। 2 म एकजना स्वगर्दतूलाई ित ो अगवुाइ गनर् पठाउनछुे अिन कनानी,
एमोरी, िह ी, प रज्जी, िहव्वी अिन यबसूीहरूलाई ितनीहरूको भिूम छोडन बाध्य
गराउनछुे। 3 यसथर् ितमीहरू त्यो भिूममा जाऊ जनु भिूम असल-असल चीजहरूले
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भ रभराऊ छ। म ितमीहरूिसत जाँिदन र यिद म ितमीहरूिसत गएँ भन,े हुन सक्छ,
ितमीहरूलाई म आधा बाटोमा नै ध्वशं पानछु कारण ितमीहरू अत्यन्तै अ ेरी छौ।”

4 मािनसहरू यस्तो दःुख पणूर् समाचार सनुरे िच न्तत भए। ितनीहरूले गर-
गहनाहरू लगाएनन।् 5 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “इ ाएलीहरूलाई भन,
‘ितमीहरू अ ेरी छौ। यिद म ितमीहरूसगं केही क्षणका िन म्त पिन जान ु पन भए
म ितमीहरूलाई ध्वशं पान िथएँ। अब ितमीहरूले आफ्नो गहना िनकाल अिन म
िन य गन छु, ितमीहरूलाई के गन ुर्पन हो।’ ” 6यसकारण गहनाहरू होरेब पवर्तमा
इ ाएलीहरूले फुका लिदए।

अस्थायी भटे हुने पाल
7 मोशाले छाउनी केही अिघ लगे अिन छाउनी त्यहाँ बसाले अिन त्यसलाई

“भटे हुने पाल”नाउँ िदए। कुनै मािनस जसले परम भबुाट केही माग्ने इच्छा गछर्
ऊ भटे हुने पालमा जान ु पथ्य जो छाउनी बािहर िथयो। 8 जित बलेा मोशा पालमा
जान्थ,े मािनसहरू ितनको आफ्नै पालहरूको ढोकाहरूमा खडा हुन्थ।े जबसम्म
उनी भटे हुने पालिभ पस्दनै िथए। ितनीहरूले मोशालाई हथे। 9 मोशा भटे हुने
पालमा जान्थे बादलको लामो स्तम्भ झैं मािथबाट तल आउँथ्यो। त्यो बादलको
खामो पालको ारमा खडा भई प खर्रहन्थ्यो यसरी परम भलुे मोशासगं कुरा गन ुर्
हुन्थ्यो। 10 यसथर् जब बादलको खम्बालाई मािनसहरूले दखे्थे ितनीहरू आफ्नो-
आफ्नो पालको ारमा गएर परमे रको आराधना गरी िनहु रन्थ।े

11 यस रीित अनसुार परम भलुे मोशासगं साथी जस्तै कुरा गन ुर् हुन्थ्यो।
परम भसगं कुरा ग रसकेपिछ मोशा पालमा फकर् न्थ।े तर उसको यवुक सहायक
ननुको छोरा यहोश ू पालिभ नैं रहन्थ्यो।

परम भकुो मिहमा मोशाले दखेे
12 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंले मलाई यी मािनसहरूलाई अगवुाइ गन

आदशे िदन ुभयो तर यो भन्न ुभएन तपाईंले मसगंै कुन मािनस पठाउन ु हुन्छ। तपाईंले
मलाई भन्न ु भयो, ‘म ितमीलाई रा री जान्दछु र म ितमीिसत अत्यन्तै खशुी छु।’
13 यिद मलैे तपाईंलाई साँच्चै खशुी पारेको भए मलाई तपाईंका तरीकाहरू बताउन ु
होस।् म तपाईंलाई जान्न चाहन्छु। तब म तपाईंलाई िनत्य सन्न पा रराख्छु। स्मरण
रहोस ्यी सबै मािनसहरू तपाईंका हुन।्”
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14 परम भलुे उ र िदन ु भयो, “म आफैं ितमीिसत जानछुे र ित ो अगवुाइ
गनछु।”

15 त्यसपिछ मोशाले परम भलुाई भन,े “यिद तपाईं हामीिसत जानहुुन्न भने
हामीलाई पिन यस ठाउँबाट नपठाउनहुोस।् 16 न हामीहरू कसरी थाहा पाउछँौं
तपाईं ती मािनसहरू र मसगं खशुी हुनहुुन्छ। यिद तपाईं हामीिसत जान ु भएन भने
ती मािनसहरूका लािग म र अरू मािनसहरूमा केही िभन्नता रहने।”

17 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमीले जो भन्यौ म गनछु। िकनभने
म ितमीसगं सन्न छु अिन म ितमीलाई रा ो जान्दछु।”

18 त्यसपिछ मोशाले भन,े “अब दया गरी मलाई तपाईंको मिहमा
दखेाउनहुोस।”

19 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म मरेा सबै प रपक्क भलो धमर् ित ो अघाडी
जानमा लािग गनछु। म ‘यहोवा’ मरेो नाउँ घोषणा गन छु, िकनभने म प रपक्क
कल्याण कायर् र मे आफूले मन पराएको मािनसअिघ दखेाउने छु। 20 तर ितमीले
मरेो अनहुारलाई हनेर् असमथर् हुनछेौ। कुनै पिन मािनसले मलाई हनेर् सक्दनै अिन
िजउँदो रहन सक्दनै।”

21 परम भलुे भन्नभुयो, “हरे मरेो छेउमा एउटा च ान छ अिन ितमी यसमा
उिभन सक्छौ। 22 मरेो मिहमा त्यहाँ जाने छ। म ितमीलाई त्यस च ानमा लामो
चकको ठाउँमा बसाउनछुे। अिन जब म त्यहाँ जान्छु मरेो हातले ितमीलाई छोप्ने
छ। 23 त्यसपिछ म मरेो हात हटाउनछुे र ितमीले मरेो पिछ ल्तरको भाग दे छेौ,
तर मरेो अनहुार दे सक्ने छैनौ।”

34
नयाँ िशला पाटीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमी आफैं ले पिहलाको जस्तै दइुवटा चपे्टा
ढुङ्गाहरू काट। म त्यही शब्दहरू नयाँ ढुङ्गाहरूमािथ ले छुे मलै े जनु पिहले
ितमीले धलूो पारेको ढुङ्गामािथ लखेकेो िथएँ। 2 भो ल िबहानै तयार भएर सीनै
पवर्तमा म भएकहाँ आऊ। त्यस पवर्तको टाकुरामा मरेोआिघ उिभन।ु 3 ितमीिसत
कसलैाई पिन आउन नदऊे। पवर्तको कुनै ठाउँमा कसलैाई दे खन ु हुदँनै। पवर्तको
बेंसीमा ितमीहरू कसकैो गाई, गोरू अथवा भडेाहरू चनर् पाउने छैनन।्”
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4 यसकारण अक िदन मोशाले दइुवटा चपे्टा ढुङ्गाहरू तयारी बनाए अिन
िबहानै उ सीनै पवर्तमािथ चढ।े परम भु ारा आज्ञा भएका सबै कुरा मोशाले गरे।
उनी त्यहाँ ती दइुवटा टु ा चपे्टो ढुङ्गा लएर गए। 5 परम भु उनी भएकहाँ
तल पवर्तमािथ बादलमा आउन ु भयो अिन मोशाको अिघ उिभन ु भयो। मोशाले
परम भकुो नाउकँो उच्चारण गरे। 6 परम भु मोशाको अिघ जान ु भयो अिन
भन्नभुयो, “म यहोवा अिन म परम भु हु।ँ म करूणापणूर् अिन दयाल ु हु।ँ म
रसाउनमुा ढीलो, म मेले प रपणूर् अिन िव ास योग्य छु। 7 एउटा पसु्तादे ख

अक पसु्तासम्म परम भलुे कृपा दखेाउन ु हुन्छ। उहाँले मािनसहरूलाई ितनीहरूको
द ु ता, कुकमर् अिन िव ोहमा क्षमा गन ुर्हुन्छ। तर दोषी मािनसलाई दण्ड िदन उहाँ
िबिसर्न ुहुन्न। ितनीहरू ारा गल्ती ग रएको कारण ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू, नाित-
पनाित, ितनीहरूका सन्तानले त े ो अथवा चौथो पसु्तासम्म दःुख भोग्न ु पछर्।”

8 तब झ ै मोशा भइँुमा घोप्टे अिन परम भकुो आराधना गरे। तब मोशाले भन,े
9“हे परम भु यिद तपाईं मिसत खशुी हुनहुुन्छ भने हामीसगं िहडं्न ु होस।् म जान्दछु
यी मािनसहरू अ ेरी छन ्हामी ारा कुकमर् गरेकोमा क्षमा गन ुर्होस ्अिन हामीलाई
तपाईंका आफ्नै मािनसहरू भनी हण गन ुर् होस।्”

10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म यो करार ित ा सबै मािनसहरूसगं बनाउन
गइरहछुे। म यस्तो आ यर्जनक कामहरू गनछु जनु यस पथृ्वीको कुनै भिूममा
अथवा रा मा किहल्यै भएका िथएनन।् ितमीहरू त्यकेले दे छेन ् म परम भु
अिन महान सव च्च हु।ँ 11 आज म जनु आज्ञाहरू िदनछुे त्यो पालन गर अिन
म एमोरी, कनानी, िह ी, प रज्जी, िहव्वी अिन यबसूीहरूलाई भिूम छोडन
जोड लगाउनछुे। 12 तर होिशयार होऊ, कुनै मािनससगं स न्ध नगर जनु भिूममा
ितमीहरू ब गइरहकेा छौ। यिद ितमीहरूले ितनीहरूिसत स न्ध गय भने ितनीहरूले
ितमीहरूलाई नरा ो कायर् ितर लजैान्छन।् 13 यसकारण ितनीहरूको वदेीहरू न
ग रदऊे ितनीहरूका पिव खम्बाहरू भत्काइदऊे अिन ितनीहरूका डण्डाहरू टु ा
टु ा पा रदऊे। 14अरू कुनै दवेताको आराधना नगर। परम भकुो नाउँ एल-कनाह
हो डाह गन परमे र।

15 “होिशयार होऊ त्यस ठाउँमा ब े मािनसहरूसगं कुनै स न्ध नगर,
न ितमीहरूले ितनीहरूका दवेताहरूको आराधना र अिन ब लदान िदन शरुू
गन छौ। ितनीहरूले ितमीहरूलाई ब लदानका भोजन खान ु िनम्त्याउने छन।्
16 ितमीहरू ितनीहरूको छोरीहरूलाई ितमीहरूको छोराहरूिसत िववाह ग रिदन
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सक्छौ। तर ितनीहरूका छोरीहरू वशे्या झैं झटूो दवेताहरूको आराधना गछर्न।् ित ा
छोराहरूलाई पिन त्यही गनर् लगाउन ु सक्छन।्

17 “मिूतर्हरू नबनाऊ।
18 “अखिमरे रोटीको चाड मनाऊ। मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा िदए अनसुार सात

िदनसम्म खमीर िबनाको रोटी खाऊ। यो आबीब महीनामा गर, िकनभने त्यो त्यही
महीनामा हो जब ितमीहरू िम बािहर आएका िथयौ।

19 “गई वस्त ु होस ् अथवा भडेा ितनीहरूको पशहुरूबाट पिहले जन्मकेो मरेो
हो। 20 त्यके पिहले जन्मकेो गधािसत थमुा साट्न सक्छौ। यिद ितमीले थमुािसत
गधा साटेनौ भन,े ितमीले गधाको मण्टो भाँिच िदनपुछर्। ितमीहरूले मबाट आफ्नो
छोराहरूको उ ार गन ुर्पछर्। कुनै मािनस मरेोअिघ िबना भटेी आउन ु हुदँनै।्

21 “ितमीले छ िदन काम गनछौ र सातौं िदन िव ाम लन ु पछर्। यो िव ाम
ितमीहरूले बाली रोप्ने र उठाउने समयमा पिन लन ु पछर्।

22 “साताको चाड पिहलो अन्न बाली उठाऊ र मनाऊ। अन्न िभ याउने चाड
ऋतकुो आ खरमा मनाऊ।

23 “वषर्मा तीन पल्ट सबै इ ाएली मािनसहरू र ितनीहरूका छोराहरू परम भु
ितनीहरूका स्वामी इ ाएलका परमे रकहाँ जान ु पछर्।

24 “ितमीहरू जब आफ्नो भिूममा जानछेौ म ितमीहरूका श हुरूलाई बलपवूर्क
भगाईिदनछुे। म ितमीहरूको भिूमको िसमाना िवस्ता रत गनछु। जब ितमीहरू वषर्मा
तीन पल्ट परम भु आफ्नो परमे रको सामनु्ने जान्छौ ितमीहरूको भिूम कसलैे पिन
लाने चे ा गन छैन।

25 “जब ितमीले मलाई ब लदान चढाउँछौ, रगतसगं कुनै खमीर नचढाऊ।
“िनस्तार चाडको मास ु अक िबहानसम्म नराख।
26 “ितमीहरूको फसलबाट पिहलो अन्नहरू परम भु ितमीहरूका परमे रको

घरमा ल्याऊ।
“क ललो पाठीलाई त्यसकी माऊको दधूमा नै पकाउन ु हुदँनै।”
27 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मलैे ितमीलाई भनकेा सबै कुराहरू लखे।

यी कुराहरू करार हुन,् जनु मलैे ितमी र इ ाएलीहरूसगं ग ररहकेोछु।”
28 त्यहाँ मोशा चालीस िदन र चालीस रातसम्म परम भसुगं बस।े ितनले न

ता केही खाए न ता िपए। मोशाले करारका वचनहरू अथार्त ्दश आज्ञाहरू दइुवटा
पाटीहरूमा लखे।े
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मोशाको उज्जवल अनहुार
29 त्यसपिछ मोशा सीनै पवर्तबाट तल आए। उनले आफूिसत दइु िशला-पाटीहरू

ल्याए। मोशाले थाह पाएनन ् उनको अनहुार च म्करहकेो िथयो िकनभने उनले
परम भसुगं कुरा गरेका िथए। 30 हारून र इ ाएली मािनसहरूले दखेे मोशाको
अनहुार च म्करहकेो िथयो। ितनीहरू उनको छेउमा जान डराए। 31 मोशाले हारून
अिन सबै बढूा- धानहरूलाई आफूिसत ब बोलाए। मोशाले ितनीहरूसगं कुरा गरे।
32 त्यसपिछ इ ाएलीहरू मोशाको छेउमा आए अिन उनले परम भु ारा सीनै
पवर्तमािथ िदन ु भएका ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदए।

33जब ितनले मािनसहरूिसत कुरा गरी सके पिछ ितनले आफ्नो अनहुार ढाके।
34 कुनै पिन समय जब मोशा कुरा गनर्को िन म्त परम भअुिघ जान्थे आफ्नो अनहुार
नढाकी जान्थ।े त्यसपिछ मोशा बािहर आएर परम भलुे िदन ु भएका आज्ञाहरू
इ ाएलका मािनसहरूलाई सनुाउथ।े 35 इ ाएली मािनसहरूले मोशाको अनहुार
च म्करहकेो दखे।े यसकारण अक पल्ट परम भसुगं कुरा गनर् नजाउञ्ञलेसम्म
मोशाले आफ्नो अनहुार छोिपरह।े

35
िव ाम-िदन िवषयमा िनयमहरू

1 मोशाले सबै इ ाएलीहरूलाई एक जग्गामा भलेा पारे अिन ितनीहरूलाई भन,े
“परम भकुा आज्ञाहरू म ितमीहरूलाई भन्छु।

2 “काम गनर्को िन म्त छ िदन छ र सातौं िदन ितमीहरूको िन म्त िव ाम गन
िवशषे िदन हो। सात िदन परम भलुाई समपर्ण ग रएको हो। कुनै पिन मािनस जसले
िव ाम िदनमा काम गछर् त्यो मा रन ु नै पछर्। 3 िव ाम िदनमा ितमीहरूले ितमीहरू
बसकेो भिूममा आगो पिन बाल्न ु हुदँनै।”

पिव पालको िन म्त साम ी
4 इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई मोशाले भन,े “परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा

यही हो। 5 परम भकुो िन म्त िवशषे उपहारहरू भलेा गर। ितमीहरू त्यकेले के
चढाउन चाहन्छौ हृदयले िनणर्य गर। त्यसपिछ परम भलुाई चढाउन उपहार लएर
आउनु पछर्। सनु, चाँदी, काँसा, 6 िनलो, बजैनी अिन रातो धागो र मिसनो सतुी
कपडा, र बा ाको भतु्ला, 7 तन्काएको बा ाको छाला, नरम छाला र बबलुको
काठ। 8 दीयोको िन म्त तले, अिभषके तले बनाउनको िन म्त मसला र सगु न्धत
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धपूको िन म्त मसला। 9 गोमदेक-र तथा एपोदमा र न्यायको थलैीमा कुदाउने अरू
र हरू ल्याऊ।

10 “ितमीहरू जो िनपणु कम हरू छौ, परम भलुे गन ुर् भन्न ु भएको आज्ञा
अनसुरण गरेर सब चीजहरू बनाउन ु पछर्। 11 पिव पाल, त्यसको बािहरी पाल
र त्यसलाई आवरणहरू, अकुंस,े बार, खम्बा अिन आधारहरू, 12 पिव सन्दकू,
त्यसका डण्डाहरू अिन आवरण र पदार् जसले पिव सन्दकू रा खने जग्गा ढाक्नछे।
13 टेबल अिन यसको डण्डाहरू र यसको चीज-बीजहरू जो टेबलमािथ रा खन्छ
अिन िवशषे रोटी परम भकुो अघाडी रा खन्छ। 14ब ीको िन म्त सामदान, त्यसले
सबै साम ीहरूमा काश िदन्छ, अिन तले त्यो जलरे काश िदन्छ। 15 धपूको
िन म्त वदेी अिन त्यसका डण्डाहरू, अिभषके गन तले, अिन सगु न्धत धपू र
पिव पालको वशे ारमा लगाइने पदार्, 16 होमब लको िन म्त वदेी अिन काँसाको
कोरेसो डण्डाहरू अिन वदेीमा योग ग रने सबै चीजहरू,काँसाको बटुका र ितनका
आधार, 17आगँन व रप रको पदार्। ितनीहरूका डण्डाहरू र आधार जनु आगँनको
फाटकमा रा खएको िथयो। 18चकुुलहरूले पिव पाल अिन आगँनका व रप रको
पदार्हरू अडाउनलाई योग ग रएका चकुुलहरू स्थर राख्छन ्अिन डोरी जसले
ती चकुुललाई बाधरे राख्छ। 19 पिव स्थानमा पजूाहारीहरूले िवशषे बनुकेो लगुा
लगाउन ु पछर्। हारून अिन उसका छोराहरूले पजूाहारी भई सवेा गदार् यी पोशाकहरू
लगाउथँ।े”

मािनसहरूबाट महाउपहारहरू
20 तब इ ाएली मािनसहरू मोशालाई छोडरे गए। 21 ितनीहरू जसले

परम भलुाई भटेीहरू चढाउन इच्छा गरे ितनीहरूले सबै भटेीहरू ल्याए। ती भटेीहरू
भटे हुने पालको काममा अिन िवशषे पोशाकको िन म्त योग ग रयो। 22सबै परुूष
र ीहरू ज-जसले भटेी चढाउन ु चाहन्थे सबै कारको सनुका गहनाहरू ल्याए।
ितनीहरूले कुण्डल, औंठी र अकुंसहेरू ल्याए। ितनीहरू सबलैे परम भकुो िन म्त
यी भटेीहरू चढाए।

23 त्यके मािनसहरू जोिसत िमहीन सतुी अथवा िनलो, बजैनी, रातो धागो,
मिसनो सतुी कपडा िथए, परम भलुाई चढाउन ल्याए। त्यके मािनस जसिसत
बा ाका भतु्ला अिन सकुाएको बा ाको छाला अथवा िमहीन छाला िथयो ती
छालाहरू परम भलुाई चढाउन ल्याए। 24 त्यके जोसगं चाँदी अथवा काँसा िथयो
परम भकुहाँ िवशषे भटेीहरू स्वरूप चढाए। जोसगं बबलुको काठ िथयो यो काममा
योग गराउन ु ल्याए। 25 त्यके िनपणु ीहरूले मिसनो सतुी कपडा, िनलो, बजैनी
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अिन रातो धागो बनाए। 26 ती सबै ीहरू जो िनपणु िथए अिन सहायता गनर् चाहन्थे
ितनीहरूले पिन बा ाको भतु्लाबाट लगुाहरू बनाए।

27 नायक मािनसहरूले पिन गोमदे अिन र अन्य र हरू ल्याए। यी र हरू एपोद
अिन न्याय थलैीमािथ लगाए। 28 मािनसहरूले मसला र भ ाक्षको तले पिन ल्याए।
ती चीजहरू सगु न्धत धपू, अिभषके तले ब ीको िन म्त तले योग ग रयो।

29 इ ाएलका सारा मािनसहरू जसले भटेी चढाउने इच्छा गथ ितनीहरू सबलैे
परम भलुाई भटेी चढाउने चीजहरू ल्याए। सम्पणूर् हृदयले आफूलाई इच्छा लागकेो
चीजहरू चढाए। परम भलुे मोशा र इ ाएली मािनसहरूलाई बनाउन ु भन्न ु भएको
चीजहरू बनाउन था लयो।

बजलले र ओहोलीआब
30 तब इ ाएली मािनसहरूलाई मोशाले भन,े “हरे, यहूदा कुल समहूका ऊरीका

छोरो बजललेलाई परम भलुे चनु्न ु भयो। (ऊरी हुरका छोरा हुन।्) 31 परम भलुे
बजललेमा परमे रको आत्मा भन ुर् भयो। उहाँले बजललेलाई सब कारको सीप र
ज्ञान िदनभुएको छ। 32 उसले सनु, चाँदी अिन पीतलमा कसरी आकार बनाउन ु पछर्
जान्दछ। 33उसले पत्थर तथा गहनाहरू चािहए अनसुार कँु सक्छ। उसले काठमा
खोप्न अिन काठबाट सबै कारको चीजहरू बनाउन सक्छ। 34 परम भलुे बजलले
र ओहोलीआबलाई िवशषे सीप िदन ुभएकोछ र ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई पिन
िसकाउन सक्छन।् (ओहोलीआब दान कुल समहूका अहीसामाकको छोरो हो।)
35 परम भलुे ितनीहरूलाई काठ र धातमुा। कँु े र ब ु ा बनाउने अिन िनलो, बजैनी
अिन रातो धागोबाट लगुा अिन िमहीन सतुी लगुा बनाउने सीप िदन ु भएको छ।

36
1 “यसकारण बजलले, ओहोलीआब अिन अरू सबै िनपणु कम हरूलाई आज्ञा

परम भलुे िदनभुएको अनसुारका चीज बनाउन ु पछर्। परम भलुे पिव स्थान
बनाउन आवश्यक पन चीज बनाउन ु ती िनपणु कम हरूलाई सीप िदन ु भयो।”

2 त्यसपिछ मोशाले बजलले,ओहोलीआब अिन अरू सबै िनपणु मािनसहरूलाई
बोलाए ज-जसलाई परम भलुे िवशषे ज्ञान िदनभुएको िथयो। ती मािनसहरू पिन
आए िकनभने ितनीहरूले यो काममा सहायता गनर् चाहन्थ।े 3 मोशाले ितनीहरूलाई
ती सब चीजहरू िदए जो इ ाएली मािनसहरूले परम भकुो िन म्त उपहार स्वरूप
ल्याएका िथए अिन ितनीहरूले ती सबै चीजहरू पिव स्थान िनमार्ण गनर् योग
गरे। मािनसहरूले त्यके िबहान भटेीहरू ल्याए। 4 आ खरमा ती सबै कम हरूले
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ितनीहरूले गद गरेको काम रोके। ितनीहरू मोशाकहाँ गए र भन,े 5 “मािनसहरूले
उपहारहरू धरैे ल्याए। अिहले हामीसगं परम भलुे आज्ञा गन ुर् भए अनसुार चीजहरू
बनाउन चाहे भन्दा शस्त समानहरू छन।्”

6 तब मोशाले परैु छाउनीमा यो समाचार पठाए, “अब कुनै पिन परुूष अथवा
ीले पिव स्थानका िन म्त केही पिन भटेी ल्याउन ु पदन।” यसकारण मािनसहरूले

भटेीहरू ल्याउन रोके। 7 मािनसहरूले आवश्यक भन्दा बशेी भटेीहरू पठाए।

पिव पाल
8 तब िनपणु कम हरूले पिव पाल िनमार्ण गनर् शरुू गरे। ितनीहरूले मिसनो

सतुीको कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरू बाट दशवटा पदार्हरू बनाए।
ितनीहरूले त्यके पदार्हरूमािथ करूब स्वगर्दतूको ब ु ा बनाए। 9 त्यहाँ बिनएका
त्यके पदार् एउटै नापको िथए। 28 हात लामो अिन 4 हात चौंडाई भएको।

10 ती कम हरूले पाँचवटा पदार्हरूलाई जोडरे एउटा बनाए, अिन ितनीहरूले
अक पाँचवटा पदार्हरूलाईसगंै जोडरे अक एउटा पदार् बनाए। 11 पिहलाको
पदार्को अ न्तम िकनारमा सकुार्उनी बनाउन ितनीहरूले िनलो लगुा योग गरे।
ितनीहरूले अक समहूको अ न्तममा पिन त्यसै गरे। 12 एक समहूको अ न्तम
पदार्मा पचास सकुार्उनी र अक समहूको अ न्तम पदार्मा पिन पचास सकुार्उनीहरू
िथए। सकुार्उनीहरू एकाक िथए। 13 त्यसपिछ ितनीहरूले सनुका पचासवटा
अकुंसहेरू ती दइु पदार्लाई जोडन बनाए अिन यसरी पिव पालसगंै जोिडएर एउटै
भयो।

14 त्यसपिछ कम हरूले पिव पाल ढाक्नको िन म्त अक एउटा पाल बनाए।
ितनीहरूले एघारवटा पदार्हरू बनाउन बा ाको भतु्ला योग गरे। 15 तीस हात लामो
अिन चार हात चौडा सबै पदार्हरू एउटा नापका बनाए। 16 ती कम हरूले पाँचवटा
पदार् जोडरे एउटा ठूलो र फे र छ वटा पदार् जोडरे अक समहू बनाए। 17 एक
समहूको आ खरी पद को अ न्तम िकनारामा ितनीहरूले पचासवटा प्वालहरू पारे
अिन अक समहूको अ न्तम िकनारामा पिन पचासवटा प्वालहरू पारे। 18 ती दइु
समहूका पदार्हरू जोडरे एउटा पाल बनाउन ितनीहरूले काँसाको पचासवटा अकुंसे
बनाए। 19 तब ितनीहरूले पिव पालको िन म्त अझ दइुवटा आवरणहरू बनाए।
एउटा आवरण रातो रंगले रंगाएको भडेाको छालाबाट अिन अरू नरम छालाहरूबाट
बनाए।
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20 तब ितनीहरूले बबलु काठको फल्याकहरू पिव स्थानलाई सहायता गनर्
बनाए। 21 त्यके फल्याक दश हात लामा अिन एक हात आधा चौडाइको
िथयो। 22 त्यके फल्याक बनाउदँा दइुवटा खम्बाहरू एका अक मा बा ाको
भतु्लािसत जोिडएका िथए। यी सबै फल्याकहरू पिव स्थानको िन म्त िथए।
23 पिव स्थानको दिक्षण प को िन म्त ितनीहरूले बीसवटा फल्याकहरू बनाए।
24 त्यसपिछ ितनीहरूले चालीसवटा चाँदीको आधारहरू बनाए ितनीहरूले दइुवटा
आधारहरू त्यके फल्याकमा लगाए। 25 ितनीहरूले पिव पालको उ र प को
िन म्त पिन बीसवटा फल्याकहरू बनाए। 26 ितनीहरूले चालीसवटा आधारहरू
बनाए, ितनीहरूले दइुवटा आधारहरू त्यके फल्याकमा लगाए। 27 पिव पालको
प म भागको ितनीहरूले अझै छःवटा फल्याकहरू तयैार गरे। 28 पिव
पालको पिछ ल्तरको कुनाको िन म्त पिन ितनीहरूले दइुवटा फल्याकहरू बनाए।
29 अिन यी फल्याकहरू तल सबै सगंै जोिडएका िथए। मािथल्लो भागमा
कुनाका फल्याकहरू एउटा अकुंसलेे जोिडएका िथए। ती कम हरूले अरू कुनाका
फल्याकहरू पिन त्यसरी नै जोडकेा िथए। 30 यसकारण त्यहाँ जम्मा आठवटा
फल्याकहरू अिन त्यके फल्याकको दइुवटा आधारहरू िथए, जम्मा सो वटा
चाँदीका आधारहरू िथए।

31 कम हरूले बबलुको काठ पिव पालको एक प को फल्याक पाँच
प ी बनाउन योग गरे। 32 योग गरे अक प को फल्याकहरूको िन म्त
पाँचवटा प ीहरू अिन पिव पालको पिछ प को फल्याकहरूको प म
प । 33 ितनीहरूले मध्य फल्याकहरूबाट एक कुना दे ख अक कुनासम्म
िछराएर पठाउनलाई बनाए। 34 ितनीहरूले यी फल्याकहरूलाई सनुले मोहोरे। तब
ितनीहरूले प ी समा को िन म्त मनु् ाहरू बनाए। ितनीहरूले बारहरूलाई सनुले
मोहोरे।

35 ितनीहरूले महापिव स्थानका पदार्हरू बनाउदा िमहीन िनलो सतुी लगुा
बजैनी र रातो धागो योग गरे अिन ितनीहरूले िमहीन सतूी लगुामािथ करूब
स्वगर्दतूको िच मा ब ु ा भरे। 36 ितनीहरूले बबलु काठको चारवटा खम्बाहरू
बनाएर सनुले मोहरे। ती खम्बाहरूका िन म्त सनुको अकुंसहेरू बनाए। ितनीहरूले
ती खम्बाहरूको िन म्त चारवटा चाँदीका आधारहरू पिन बनाए। 37 त्यसपिछ
पिव पालको वशे ार ढाक्न ितनीहरूले पदार् बनाए। यस पदार्को िन म्त िमहीन
सतूी अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागो योग गरे र पदार्मा नक्शा िसलाए।
38 योग ारमािथ पदार्को लािग ितनीहरूले पाँचवटा खम्बाहरू तथा अकुंसहेरू
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बनाएर खम्बाका सकुार्उनीहरू र पदार्का खाम्बालाई सनुले मोहोरे। ती पाँचवटा
खम्बाको लािग ितनीहरूले पाँचवटा आधारहरू बनाए।

37
करारको सन्दकू

1बजललेले बबलु काठको पिव सन्दकू बनाए। त्यो सन्दकूको लम्बाई दइु हात
आधा, चौडाइ र उचाइ एक हात आधाको िथयो। 2 त्यसको िभ र बािहर उसले
सनुले मोहोय उसले सन्दकूको व रप र सबमैा सनुको घरेा बनाए। 3 सन्दकूको
एकप दइुवटा मनु् ी लगाए। 4 उसले बबलु काठका डण्डाहरू बनाए अिन
ितनीहरूलाई सनुले मोहोरी िदयो। 5 उसले डण्डाहरू सन्दकूको दवुै भागमा भएका
मनु् ीहरू िभ घसुाय । यी डण्डाहरू सन्दकू बोक्न योग गथ। 6 तब सन्दकूको
आवरण शु सनुले बनाए। यो दइु हात आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाईको
िथयो। 7 तब आवरणको त्यके छेउममा बजललेले करूब स्वगर्दतूको सनुको
दइुवटा आकृितहरू कँुद।े 8 उनले एउटा करूब स्वगर्दतूलाई आसनको एक छेउमा
राख,े उनले अक करूब स्वगर् दतूलाई आसनको अक छेउमा राख्यो, र करूब
स्वगर्दतूलाई आसनिसत जोडे ितनीहरू एउटै भए। 9 करूब स्वगर्दतूका पखेंटाहरू
आसनमािथ फै लएका िथए, र ितनीहरूले त्यसलाई ढाकेका िथए। स्वगर्दतूहरू
एक-अकार्का सम्मखु आसनिभ हे ररहकेा िथए।

िवशषे टेबल
10 बजललेले बबलु काठबाट एउटा टेबल बनाए। यो टेबलको लम्बाई दइु हात

चौंडाइ एक हात अिन एक हात आधा उचँाई िथयो। 11 उनले टेबललाई श ु सनुले
मोहोरी िदए अिन सनुको घरेा टेबलको व रप र बनाए। 12 उनले टेबलको व रप र
चार औंलो ठूलो ता ा बनायो। उनले फल्याकको व रप र सबिैतर सनुले मोहोरी
िदयो। 13 फे र उनले सनुको चारवटा मनु् ीहरू बनाए र त्यस टेबलको चारकुनामा र
खु ाको छेउमा लगाए। 14उनले फल्याकको निजकै मनु् ीहरूलाई जोड।े डण्डाहरू
मनु् ीहरूिभ टेबल बोक्न लगाए। 15 तब उनले बबलु काठको डण्डा बनाए अिन
यसलाई सनुले मोहोय । ती डण्डाहरू टेबल बोक्नमुा योग गथ। 16 त्यसपिछ
उनले टेबलमा योग ग रने वस्तहुरू थालहरू, धपुौरोहरू, कोपरा पयेब ल चढाउन
गा ी बनाए। यी सबै श ु सनुबाट बनाए।
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सामदान
17 त्यसपिछ उनले सामदान बनाए। उनले श ु सनुलाई मात लले कुटेर

सामदानको आधार अिन डण्डा बनाए। तब उनले कोिपला, फूल र प बनाएर
एकै ठाँउ जोड।े 18 त्यो सामदानको एकाप तीनवटा र अक ितर तीनवटा गरी
जम्मा छ वटा शाखाहरू िथए। 19 त्यके शाखामा तीनवटा फूलहरू िथए। यी
फूलहरू वदामको फल जस्तै र त्यसिसत कोिपला र प हरू पिन िथए। 20 त्यो
सामदानको डण्डामा चारवटा फूलहरू िथए। ितनीहरूको आकार बदामको फूलिसत
कोिपला अिन पातहरू जस्ता िथए। 21 सामदानका दइु पाटाबाट िनका लएको तीन
तीनवटा गरी छःवटा शाखामा फूल, कोिपला र प हरू िथए। ती फूलहरू शाखा
िन स्कएको ठाउँमा िथए। 22 सबै फूल सामदानका, हागाहरू शु सनुबाट बनाए।
यी सबै भाग एउटै बनाउनलाई सगंै जोिडएका िथए। 23 उनले सामदानको िन म्त
सातवटा िदयोहरू बनाए। उनले श ु सनुबाट सलदेो िमलाउने थाली बनाए। 24उनले
एक तोडा श ु सनुको सामदान अिन सबै साम ी बनाए।

धपू जलाउनँको िन म्त वदेी
25 बजललेले वदेी बनाउनका लािग बबलु काठका उपयोग गरे। यो वदेी धपू

बाल्नमा उपयोग हुन्थ्यो। यो एक हात लामो, एक हात चौडा अिन दइु हात उचँाईको
िथयो। यो वदेी वगर्कार िथयो। त्यके कुनामा एक-एकवटा गरी यस वदेीमा चावटा
सींङहरू िथए। यी सींङहरू एउटै बनाउनलाई वदेीिसत जोिडएको िथयो। 26उनले
िसङहरूमािथ अिन सींङका पाटाहरू शु सनुर त्यसपिछ वदेीको व रप र सनु
पगालरे घरेा ठोके। 27 उनले सनुको दइुवटा मण्डपहरू बनाएर वदेीको दवुै प
मोहोरेको िभ जोडीिदए। यी मनु् ीहरू वदेी उठाएर कतै लाँदा डण्डाहरू घसुान
काममा योग हुन्थ।े 28 उनले त्यसपिछ बबलु काठको डण्डा बनाएर त्यसलाई
सनुले मोहोरे।

29 त्यसपिछ उनले अिभषके गन पिव तले अिन सगु न्धत शु धपू बनाए।
उनले सबै चीजहरू सगु न्धत अ र बनाउनलेे झैं बनाए।

38
होमब लको िन म्त वदेी

1 त्यसपिछ बजललेले होमब लको िन म्त बबलु काठको एउटा वदेी बनाए। यो
वदेी पाँच हात लामो, पाँच हात चौडा अिन तीन हात अग्लो िथयो। 2 उनले यस
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वदेीको चार कुनामा लगाउन चारवटा सींङहरू बनाए। उनले वदेीलाई काँसाले
मोहरे। 3 त्यसपिछ उनले त्यस वदेीमा योग ग रने हितयारहरू सबै काँसाकै बनाए।
उनले भाँडाहरू, करूबहरू, काँटा र तावाहरू सबै काँसाको बनाए। 4 त्यसपिछ
उनले वदेीको िन म्त एउटा जाली बनाए अिन यसको मिन उसले िकनारा राख्यो।
यो वदेीको आधा भागसम्म पगुकेो िथयो। 5 त्यसपिछ उनले डण्डाहरूलाई समा
चारवटा काँसाको मनु् ीहरू बनायो। यी मनु् ीहरू चार िकनाराहरूमा िथए। 6 उसले
वदेी बोक्ने डण्डा बबलु काठका बनाएर त्यसलाई काँसाले मोहरे। 7 वदेी बोक्न
मनु् ीहरूमा डण्डा हाल।े वदेी र ो सन्दकू झैं खो ो फल्याकले बिनएको िथयो।

8 उनले काँसाको बाटा र त्यसलाई अडाउने आधारहरू बनाए। उनले काँसाको
ऐना बनायो जनु ती आइमाईहरूले चढाएका िथए। यी आइमाईहरू भटे हुने पालको
वशे ारमा सवेा गथ।

पिव पाल व रप रको आगँन
9 उनले सबै आगँनको व रप र पदार्हरूको पखार्ल बनाए। दिक्षणित एक सय

हात लामो पदार्हरू पखार्ल बनाए। पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाको बनाए। 10 बीसवटा
खम्बाहरूले दिक्षण ितरको पदार्हरूलाई सहारा िदएको िथए। ती खम्बाहरू बीसवटा
काँसाका आधारहरूमािथ िथए। खम्बाहरू र पदार्को डण्डाको िन म्त अकुंसहेरू
चाँदीले बिनएका िथए। 11आगँनको उ र ितर एक सय हात लामो पदार्हरूको बार
जस्तो िथयो। त्यहाँ पिन बीसवटा खम्बाहरू र ितनीहरूलाई अ ाउन बीसवटा
खम्बाको िन म्त काँसाका आधारहरू िथए। खम्बा र पदार्को डण्डाको िन म्त
अकुंसहेरू चाँदीले बिनएका िथए।

12आगँनको प म ितर पचास हात लामा पदार्हरूको बार िथयो। त्यहाँ दशवटा
खम्बाहरू र दशवटा आधारहरू िथए। खम्बाहरू र पदार्को लािग अकुंसहरू चाँदीका
बनाएको िथए

13 आगँनको पवूर् प को लम्बाई पचास हात िथयो। आगँनको वशे ार यही
िदशामा िथयो। 14 वशे ारको एकाप भएको पदार्को पखार्लको लम्बाई पन्
हात िथयो। त्यता प तीनवटा खम्बा र तीनवटा आधारहरू िथए। 15 वशे ारको
अक ितरको पखार्लको लमाई पिन पन् नै िथयो। त्यहाँ पिन तीनवटा खम्बा र
तीनवटा आधारहरू िथए। 16आगँन व रप र लगाइएका पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाले
बिनएका िथए। 17खम्बाको िन म्त आधारहरू काँसाको बिनएका िथए। अकुंसहेरू
र पदार्का डण्डाहरू चाँदीले बिनएका िथए। खम्बाकोमािथल्लो भाग चाँदीले
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मोहोरेको िथयो। आगँनमा लगाइएका सबै खम्बाका पदार्मा चाँदीको डण्डाहरू
लगाइएका िथए।

18 आगँनको मलू ारमा लगाइएका पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाले बिनएको
र रातो, बजैनी र िनलो धागोले बटुा भरेका िथए। पदार्हरूमा ब ु ा बनाइएको
िथयो। आगँन व रप रका पदार् बीस हात लामो र पाँच हात अग्ला िथए। 19 यो
पदार्लाई काँसाको आधारमा उभ्याइएका चारवटा खम्बाहरूमा अकुंसहेरू िथयो।
खम्बाहरूिसत लगाइएको अङकुसहेरू चाँदीका िथए। पदार्का डण्डाहरू र खम्बाका
िशरमा चाँदीले मोहो रएका िथए। 20 पिव पालको र आगँन व रप र लगाइएका
पदार्का कीलाहरू काँसाले बिनएका िथए।

21 पिव पालमा योग ग रएका सबै चीजहरूको सचूी बनाउन मोशाले लवेी
मािनसहरूलाई आज्ञा िदए। जस्तै करारको मण्डप हारूनका छोरो ईतामार त्यो सचूी
बनाउने मािनस िथयो।

22 यहूदा वशंको नाित अिन ऊरीका छोरो बजललेले त्यके चीज मोशालाई
परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार बनाए। 23 दान वशंको अहीसामाकको छोरो
ओहोलीआबले पिन उसलाई सहायता पयुार्ए। ओहोलीआब एक िशल्प कम तथा
िच कार िथए। ऊ पिन मिसनो सतुीको कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोले
ब ु ा बनु्न िनपणु िथए।

24 पिव स्थान िनमार्ण गनर् उनन्तीस तोडा र सात सय तीस शकेेलभन्दा ज्यादा
सनु परम भलुाई ब लदानको रूपमा भटेी चढाए। (यो ओजन म न्दरका अिधकारी
अनसुार िथयो।)

25 सबै गन्ती ग रएका मािनसहरूले लगभग एक सय तोडा अझै एक हजार
सात सय पच र शकेेल चाँदीहरू चढाए। (अिधकारीहरू ारा ग रएको ओजन)
26 त्यहाँ छ लाख तीन हजार पाँच सय पचास जना मािनसहरू (बीस वषर् अथवा
त्यो भन्दा ज्यादा उमरे मािनसहरूको गन्ती ग रएको िथयो।) त्यके मािनसले
अिधकारीले योग गरेको ओजन अनसुार आधा शकेेल चाँदी ितन ुर् पथ्य ।
27 परम भकुो पिव पाल अिन पदार्हरूको िन म्त एक सय आधारहरू बनाउदँा
ितनीहरूले एक सय तोडा चाँदी योग गरे। ितनीहरूले त्यके आधारको िन म्त
एक तोडा चाँदी खचर् गरे। 28थोरैभन्दा थोरै स सय पचह र शकेेल चाँदी पदार्को
िन म्त अकुंसहेरू बनाउन र खाम्बाहरू मोहोनर् योग गरे।

29 अिन स र तोडा अिन दइु हजार चार सय शकेेल काँसा भन्दा वशेी
परम भकुा िन म्त चढायो। 30 त्यो काँसा भटे हुने पालको वशे ारको आधारहरू
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बनाउनमा योग गरे। ितनीहरूले पी लको वदेी, काँसाको जाली र वदेीमा चािहने
समानहरू बनाए। 31 काँसा आगँन व रप र र वशे ारको पदार्हरूको िन म्त
आधारहरू बनाउन पिन योग गरे। अिन पिव पालको कीलाहरू र आगँन
व रप रका पदार्को कीलाहरू बनाउदँा पिन योग गरे।

39
पजूाहारीहरूका िवशषे पोशाकहरू

1 पजूाहारीहरूले पिव स्थानमा सवेा गदार् लगाउने िवशषे लगुाहरू बनाउदा ती
िच कारहरूले िनलो, बजैनी अिन राता धागोको योग गरे। परम भलुे मोशालाई
आज्ञाहरू िदए अनसुार ितनीहरूले हारूनको िन म्त िवशषे लगुाहरू बनाए।

एपोद
2 ितनीहरूले एपोद सनुको धागो, िमहीन सतुीको लगुा अिन िनलो, बजैनी र रातो

धागोले बनाए। 3 ितनीहरूलेसनुलाई िपटेर पातलो च्याप्टो पारे अिन त्यसलाई काटेर
धागो बनाए। ितनीहरूले यी धागोलाई दक्षतापवूर्क मिसनो सतुीको लगुा अिन िनलो,
बजैनी र रातो धागोहरूिसत िमलाएर काम गरे। 4 ितनीहरूले एपोदको िन म्त काँधको
टुक्वाहरू बनाए अिन एपोदको दइुवटा छेऊ बाँिधिदए। 5 एपोद जस्तै ितनीहरूले यो
िमहीन सतुी लगुा सनुको धागो, िनलो बजैनी अिन रातो धागोले बनाए। ितनीहरूले
यसलाई परमे रले मोशालाई आज्ञा िदन ु भए अनसुार बनाए।

6 ती िशल्पकारहरूले एपोदको सनुको घरेाहरूमा गोमदे पिन लगाए। त्यसका
मिणहरूमा ितनीहरूले इ ाएलीहरूको छोराको नाउँ कँुद।े 7 ितनीहरूले यी मिणहरू
एपोदको कुमका टु ाहरूमा जोिडिदए। यी मिणहरूले परमे रलाई इ ाएलीहरूको
सम्झना गराउँछन।् ितनीहरूले त्यही गरे जो परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भएको
िथयो।

न्यायको छाती -पाता
8 तब ितनीहरूले न्यायको थलैी बनाए। एपोद झैं यो िनपणुता पवूर्क बनाए। यो

सनुको धागो, मिसनो िमहीन सतुी लगुा, िनलो, बजैनी र रातो धागोले बनाइएको
िथयो। 9 न्यायको छाती-पाता वगार्दार जबे बनाउन प ाएर आधा बनाइएको िथयो।
यो एक िब ा लामो अिन एक िब ा चौढाको िथयो। 10 त्यसपिछ कम हरूले
न्यायको छाती-पातामािथ सनु्दर र हरूको चार लहर गरी मिण लगाए। पिहलो
लहरमा मािणक, पषु्पराज र पन्ना िथयो। 11 दो ो लहरमा नीर लाल हीरा िथयो।
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12ते ो लहरमा धमकान्त, सयूर्कान्त र मर्ितस िथयो। 13अिन चौथोमा लहर िपरोज,
गोमदे र स्फ टकको िथयो। यी मिणहरू सनु कँुिदएका िथए। 14 न्यायको छाती-
पाता िभ बा बटा र हरू िथए। त्यहाँ एउटा र इ ाएलीको त्यके वशंका िन म्त
िथयो। त्यके इ ाएलीको नाउँ एउटा र मािथ खोिपएको िथयो।

15 न्यायको छाती-पाताको िन म्त कम हरूले श ु सनुका दइुवटा साङ्गली
बनाए। ती साँङ्गलीहरू डोरी झैं बटा रएका िथए। 16 ितनीहरूले सनुको दइुवटा
मनु् ीहरू बनाए न्यायको थलैी दइु कुनामा अड्काए। ितनीहरूले सनुको दइुवटा
घरेाहरू (कुमामािथ एपोदको लािग टु ाहरू) बनाए। 17 ितनीहरूले थलैीको
कुनाहरूमा सनुको मनु् ीहरूबाट साँङ्गली हाल।े 18 ितनीहरूले सनुको साँङ्गलीको
अक प को अन्त कुमको जोडकेो घरेा सनुमा लगाए। ितनीहरूले यो एपोदको
अिघल्लो भागमा बाँध।े 19 ितनीहरूले न्यायको छाती-पातामा अन्य दइु कुनामा
अरू दइुवटा सनुको मनु् ीहरू जोड।े यो एपोदको छेउमा न्यायको छाती-पाताको
िकनारा िभ प िथयो। 20 ितनीहरूले सनुका दइुवटा मनु् ीहरू एपोदको काँधको
टु ामा लगाए। यो मनु् ीहरू गाँिसने ठाउँको छेउमा पटेीको अ लकितमािथ िथयो।
21 त्यसपिछ ितनीहरूले न्याय थलैीमािथको मनु् ीहरूदे ख एपोदमािथको मनु् ीहरू
बाँध्न िनलो डोरी योग गरे। यस कारले न्याय थलैी एपोदिसत ब लयोसगं बाँधन ्
सिकन्थ्यो। ितनीहरूले त्यके चीज परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार
नै गरे।

पजूाहारीहरूको िन म्त अन्य पोशाकहरू
22 त्यसपिछ ितनीहरूले एपोदको िन म्त लबदेा बनाए। िनपणु िशल्पकारले

बनुकेो िनलो लगुाबाट ितनीहरूले यो लबदेा बनाए। 23लबदेाको बीचमा ितनीहरूले
एउटा दलुो पारे अिन त्यस दलुोको व रप र एउटा लगुाको टु ा लगाएर िसलाए
जसले गदार् त्यो दलुोको छेऊ नच्याितयोस।्

24 ितनीहरूले मिसनो गरी बाटेको सतुीको लगुा अिन िनलो, बजैनी अिन
राता धागाहरू योग गरेर सबै लगुाको फेरा व रप र दा रमहरू बनाए। 25 फे र
ितनीहरूले श ु सनुका घण्टीहरू बनाए अिन ितनीहरूले ती घण्टीहरूलाई लगुाको
फेरोमा दा रमहरूको बीचमा झणु्डाइिदए। 26 परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको
आज्ञा अनसुार नै ितनीहरूले घण्टीहरू अिन दा रमहरू एकपिछ अक गद
पोशाकको फेरोमा व रप र झणु्डाइिदए।
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27 िनपणु िशल्पकारहरूले हारून र ितनका छोराहरूको िन म्त कमजेहरू बनु।े यी
कमजेहरू मिसनो सतुी कपडाबाट बिनएका िथए। 28 ती िशल्पीहरूले मिसनो सतुी
लगुाले फेटाहरू पिन बनाए। टोपी अिन िभ ी लगुाहरू पिन ितनीहरूले िमहीन सतुी
लगुाबाट बनाए। 29जस्तो मोशालाई परम भलुे आज्ञा िदन ुभएको िथयो, ितनीहरूले
मिसनो सतुीको लगुा, िनलो, बजैनी अिन रातो कातकेो धागो लगाएर ब ु ा भरेको
पटेी बनाए।

30 तब ितनीहरूले श ु सनुबाट पिव मकुुटमा लगाउने पातो बनाए त्यस
पातोमािथ यी शब्दहरू खोप:े परम भकुो िन म्त पिव । 31 ितनीहरूले पातोलाई
िनलो डोरीले बाँध,े तब ितनीहरूले िनलो डोरीले फेटामा बाँध े परम भलुे मोशालाई
आज्ञा िदए जस्तै गरे।

मोशा पिव पाल िनरीक्षण गछर्न ्
32 परम भलुे आज्ञाहरू िदन ु भए अनसुार नै इ ाएलीहरूले पिव पाल, अथार्त ्

भटे हुने पाल िनमार्ण समा गरे। 33 तब ितनीहरूले समा भएका सबै कुराहरू
मोशाकहाँ ल्याए जस्तै पिव पाल अिन पालहरू िभ को सबै चीजहरू अकुंसहेरू,
बारहरू, फल्याकहरू र आधार खाम्बाहरू। ितनीहरूले मोशालाई पाल छोप्न रातो
रङ्गाले रङ्गाएको भडेाको छालाले बनाएको छत दखेाए। 34 ितनीहरूले मोशालाई
बा ाको सकेुको रातो छालाले बिनएको पाल छोप्ने सील छालाबाट बनाइएको पदार्
दखेाए। अिन ितनीहरूले अित पिव स्थानको वशे ार ढाक्ने पदार् पिन मोशालाई
दखेाए।

35 ितनीहरूले मोशालाई करारको सन्दकू दखेाए। ितनीहरूले ितनलाई सन्दकू
बोक्ने डण्डाहरू, सन्दकूको कृपा-आसान पिन दखेाए। 36 ितनीहरूले उनलाई
टेबल अिन यसको सबै भाँडा बतर्नहरू र िवशषे रोटी पिन दखेाए। 37 ितनीहरूले
मोशालाई श ु सनुले बिनएको सामदान िदयोहरू, सामदानको िन म्त योग ग रने
सबै सामानहरू अिन ब ीहरू बाल्नको िन म्त तले दखेाए। 38 ितनीहरूले मोशालाई
सनुको वदेी, अिभषके गन तले, सगु न्धत धपू पालमा जाने ार र ढाक्ने पदार्
पिन दखेाए। 39 ितनीहरूले उनलाई काँसाको वदेी, काँसाको कोरेसो अिन (वदेी
बोक्न योग हुन)े डण्डाहरू दखेाए। ितनीहरूले उनलाई वदेीमा योग ग रने त्यके
चीजहरू दखेाए ितनीहरूले उसलाई हात खु ा धनुे कचौरा अिन यसको आधार
दखेाए।
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40 ितनीहरूले मोशालाई आगँनको िन म्त पदार्हरू, यसको खम्बाहरू, खम्बाको
आधारहरू, आगँनको वशे ारका िन म्त पदार् र डोरीहरू, पाल-कीलाहरू अिन
पिव स्थान जनु भटे हुने पाल हो त्यहाँ चािहने सबै चीजहरू दखेाए।

41 त्यस पिव क्षे मा सवेा गन पजूाहारीहरूका िन म्त जनु ितनीहरूले बनुरे
बनाएका पोशाकहरू िथए ती मोशालाई दखेाए। ितनीहरूले हरून उसका छोरीहरूका
िन म्त बनाइएका िवशषे पोशाकहरू पिन मोशालाई दखेाए। ती लगुाहरू ितनीहरूले
पजूाहारी भई सवेा गदार् लाउन ु पदर्थ्यो।

42 इ ाएली मािनसहरूले त्यके चीज नै परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा
अनसुार गरे। 43 जब मोशाले त्यके चीजहरू परम भलुे आज्ञा गरे अनसुार
मािनसहरूले बनाएको दखे,े उनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए।

40
मोशा पिव पाल स्थापना गछर्न ्

1 तब परम भु मोशालाई भन्न ु हुन्छ, 2 “पिव पाललाई जनु भटे हुने पाल
पिन भिनन्छ पिहलो महीनाको पिहलो िदन स्थापना ग रन ु पछर्। 3 पिव पालिभ
करारको सन्दकू राखरे त्यसलाई पदार्ले ढािकदऊे। 4 त्यसपिछ टेबल ल्याऊ र
त्यसमािथ रा खन ु पन त्यके चीज राख। सामदानलाई पालिभ ल्याऊ अिन
त्यसमा िदयोहरू जलाऊ। 5 धपू चढाउनलाई सनुको वदेीको पालिभ राख।
वदेीलाई करारको सन्दकू अिघ राख। तब पिव पालको वशे ारमा पदार् लगाऊ।

6 “तब होम ब लको लािग पिव पालको वशे ारमा जसलाई भटे हुने पाल
पिन भिनन्छ वदेी राख। 7 भटे हुने पाल र वदेीको बीचमा बाटा राख। त्यस बाटामा
पानी हाल। 8आगँनको व रप र पदार्को पखार्ल लगाऊ। तब आगँनको वशे ारको
अिघ पदार् लगाऊ।

9 “अिभषके गन तले लएर पाल तथा त्यसमा भएका त्यके चीजलाई
अिभषके गर। यिद ितमीले ती सबै चीजमा अिभषके तलेले अिभषके गरेर ितनीहरू
सबलैाई पिव पानछौ। 10 होमब लको वदेीमािथ अिन वदेीको िन म्त योग ग रने
सबै चीजहरूमा तले छकर् । यसले ती सबै चीजहरूलाई पिव अिन वदेी अित पिव
बनाउछँ। 11 बाटा र त्यस मिुनको आधार पिव पानर् ितनीहरूमािथ अिभषके गर।

12 “हारून र ितनका छोराहरूलाई भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याएर पानीले
नहुाउन लगाऊ। 13 त्यसपिछ हारूनलाई िवशषे लगुा लगाई पिव पानर् तलेले
अिभषके गर। त्यसपिछ उसले पजूाहारी भई मरेो सवेा गनर् सक्छ। 14 त्यसपिछ
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उसका छोराहरूलाई लगुा लगई दऊे। 15छोराहरूलाई पिन बबुालाई गरेकै कारले
अिभषके ग रदऊे। तब ितनीहरूले पिन पजूाहारी भई मरेो सवेा गनर् सक्छन।् जब
ितमी ितनीहरूलाई अिभषके गछ तब ितनीहरू पजूाहारी हुन्छन।् भिवष्यमा पिन
त्यो प रवार पजूाहारी नै भइरहनछे।” 16 परम भलुे आज्ञा गन ुर् भए अनसुार नै
मोशाले त्यके चीज गरे।

17 त्यसकारण पिव पाल ठीक समयमा स्थापन ग रयो। इ ाएलीहरूले िम
छोडकेो यो दो ो वषर्को पिहलो महीनाको पिहलो िदन िथयो। 18 मोशाले पिव
पाल स्थािपत गरे। ितनले पिहले आधारहरू राखे अिन त्यसपिछ आधारहरूमािथ
फल्याकहरू राख।े तब उसले बार र त ाहरू िभ लगाए अिन खम्बाहरू ठडाए।
19 तब मोशाले पिव पालमािथ कृपा-आसान राखे परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा
अनसुार ितनले यसो गरे।

20 मोशाले करार प पिव सन्दकूिभ राख।े मोशाले सन्दकूमािथ डण्डाहरू
राखे अिन ढकनीले ढाके। 21 तब मोशाले पिव सन्दकू पिव पालिभ राखे अिन
यसको अिघ पदार् झणु्डाइिदए। यस कारले पदार् पछाडी करारको सन्दकूलाई
ितनले सरुिक्षत पारे। ितनले परम भलुे िदन ु भएको िनदशन अनसुार गरे। 22 तब
मोशाले भटे हुने पालमा टेबल राख।े यो ितनले पिव सन्दकूको उ र ितर राख।े यो
ितनले पिव पालिभ पदार्को अघाडी राख।े 23 तब उनले टेबलमािथ परम भकुो
सामने रोटी राख।े ितनले परम भलुे ितनलाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार यसो गरे।
24 उनले सामदान भटे हुने पालको दिक्षण भागमा टेबलको अघाडी राख।े 25 उनले
परम भकुो अिघ िदयोहरू बाल।े ितनले यी सब कामहरू परम भलुे ितनलाई िदन ु
भएको आज्ञा अनसुार गरे।

26 तब ितनले सनुको वदेी भटे हुने पाल िभ राख।े वदेी पदार्को अिघललाितर
राख।े 27 तब ितनले वदेीमा सगु न्धत धपू बाल।े उनले यो परम भलुे िदन ु भएको
आज्ञा अनसुार गरे। 28 तब मोशाले पिव पालको वशे ारमा पदार् लगाए।

29 मोशाले होमब लहरूका िन म्त वदेीलाई पिव पालको, (जसलाई भटे हुने
पाल पिन भिनन्छ) वशे ारमा राख।े उनले वदेीमािथ होमब ल र अन्नब लहरू
चढाए। उनले यो सबै परम भलुे आज्ञा गरे अनसुार नै गरे।

30 तब मोशाले बाटा भटे हुने पाल र वदेीको माझमा राख।े ितनले बाटामा हात
धनुलाई पानी पिन राख।े 31 मोशा, हारून र ितनका छोराहरूले आफ्नो हात-खु ा
धनु यो बाटामा योग गरे। 32 ितनीहरू भटे हुने पालमा पस्दा त्यके पल्ट आफ्नो
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हात-खु ा धोए अिन त्यसरी नै ितनीहरू वदेी सामने जाँदा पिन हात-खु ा धोए।
ितनीहरूले परम भलुे आज्ञा गरे अनसुार यसो गरे।

33 मोशाले पिव पालको आगँन व रप र पदार् लगाए। ितनले आगँनमा वदेी
राख।े अिन आगँनको वशे ारमा पदार् लगाए। मोशाले यी सबै काम समा गरे।

परम भकुो मिहमा
34भटे हुने पाललाई बादलले ढाक्यो र परम भकुो मिहमाले पिव पाल प रपणूर्

भयो। 35 बादल त्यहाँ बसकेोले र पिव पालिभ परम भकुो मिहमा भ रएकोले
मोशा भटे हुने पालिभ जान सकेनन।्

36 जब बादल पिव पालबाटमािथ उठ्थ्यो इ ाएलीहरूले आफ्नो या ा शरुू
गथ। 37 तर जब बादल पिव पालबाटमािथ उठ्दनैथ्यो भने मािनसहरू िहडं्ने चे ा
गदनथ।े ितनीहरू बादलमािथ नउठुञ्जलेसम्म एकै ठाउँमा बिसरहन्थ।े 38 यसथर्
िदउसँो पिव पालमािथ परम भकुो बादल रहन्थ्यो अिन राती बादलमा आगो
दे खन्थ्यो। यसथर् जब या ा गथ समस्त इ ाएलीहरू बादल दे सक्थ।े
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