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स्थानको पसु्तक
1 याकूबसगँै िम मा आउने इ ाएलका छोराहरूका नाउँ यी नै हुन:् 2 रूबने,

िशिमयोन, लवेी र यहूदा, 3 इस्साखार, जबलूनू, र बने्यामीन, 4 दान, नप् ताली,
गाद र आशरे । 5 याकूबका जम्मा सन्तानको सङ्ख्या स री जना िथयो । योसफे
पिहले नै िम मा िथए । 6 त्यसपिछ योसफे, ितनका सबै दाजहुरू र त्यो सबै
पसु्ता मरे । 7 इ ाएलीहरू फल्द-ैफुल्दै र सङ्ख्यामा अत्यिधक बढ्दै गए, अिन
ितनीहरू श शाली भए र ितनीहरू ारा दशे भ रयो । 8 त्यसपिछ योसफेको बारेमा
थाहा नपाउने नयाँ राजाले शासन गनर् थाले । 9 ितनले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े
“हरे, इ ाएलीहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा बढी भएका छन ् र ितनीहरू हामीभन्दा
श शाली भएका छन ्। 10आओ, ितनीहरूिसत ब ु मानीपवूर्क काम गरौँ न भने
ितनीहरूको सङ्ख्या व ृ भइरहनछे । य ु भयो भने ितनीहरू हा ा श हुरूिसत
िमल्न गई हा ै िवरु मा लड्नछेन ्र दशे छाडरे जानछेन ्।” 11 त्यसलैे ितनीहरूलाई
कठोर काम लगाएर ितनीहरूमािथ िथचोिमचो गनर् ितनीहरूले नाइकेहरू खटाए
। इ ाएलीहरूले िपताम र रामससे नामक भण्डारका सहरहरू बनाए । 12 तर
जित िम ीहरूले इ ाएलीहरूमािथ िथचोिमचो गरे त्यित नै ितनीहरूको सङ्ख्या
बढ्दै गएर ितनीहरू फैलन थाले । त्यसलैे िम ीहरू इ ाएलीहरूिसत डराउन थाले
। 13 िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई िनदर्यतापवूर्क काममा लगाए । 14 िम ीहरूले
मसला र इँटको कामसाथै खतेका क ठन कामहरू गनर् लगाएर ितनीहरूका जीवनै
खल्लो बनाइिदए । ितनीहरूले लगाएका कामहरू क ठन िथए । 15 तब िम का
राजाले िश ा र पआू नाम गरेका िह ू स ुिँडनीहरूलाई भन,े 16 “िह ू स् ीहरूले
बच् चा जन्माउने बलेामा ितमीहरूले ितनीहरूको हरेचाह गदार् अवलोकन गर । छोरो
रहछे भने ितमीहरूले त्यसलाई मार । 17 तर छोरी रहछे भने त्यसलाई जीिवतै राख
।” तर स ुिँडनीहरू परेमश् वरदे ख डराउथँे । त्यसलैे ितनीहरूले िम का राजाले आज्ञा
िदएबमोिजम गरेनन,् बरु ितनीहरूले छोराहरूलाई पिन जीिवतै राखे । 18 िम का
राजाले ितनीहरूलाई बोलाएर भन,े “ितमीहरूले िकन यसो गरेर छोराहरूलाई पिन
जीिवतै राखकेा ौ?” 19 ती स ुिँडनीहरूले फारोलाई जवाफ िदए, “िह ू स् ीहरू
िम ी स् ीहरूजस्ता छैनन ् । ितनीहरू ह ाक ा छन ् र स ुिँडनी पगु् नभुन्दा पिहले
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नै ितनीहरूले बच् चा जन्माइसकेका हुन्छन ् । 20 परमशे् वरले यी स ुिँडनीहरूलाई
जोगाउनभुयो । इ ाएलीहरू सङ्ख्यामा बढ्दै गए र ितनीहरू श शाली भए ।
21 सुिँडनीहरू परमशे् वरदे ख डराएकाले उहाँले ितनीहरूलाई प रवार िदनभुयो ।
22फारोलेआफ्ना सबै मािनसलाई आज्ञा िदए, “जन्मकेो हरेक छोरोलाई ितमीहरूले
नदीमा फ्याँक् न,ू तर छोरीलाई भने जीिवतै राख् न ू ।”

2
1 अब लवेीको कुलका एक जना परुुषले लवेीकै कुलकी एक जना स् ीिसत

िववाह गरे । 2 ती स् ी गभर्वती भइन ्र एउटा छोरो जन्माइन ्। ितनी स्वस्थ बालक
भएको दखेरे उनले ितनलाई ितन मिहनासम्म लकुाइन ् । 3 तर उनले लकुाउन
नसकेपिछ उनले कुशको एउटा टोकरी बनाएर त्यसलाई तारपीन र अलक ाले
लिपन ्। त्यसपिछ उनले बच् चालाई त्यसिभ रा खन ्र नदीको िकनारनरे नकर् टको

झाडीमा भएको पानीमा रा खिदइन ् । 4 बालकलाई के हुनिेथयो भनी हनेर् ितनकी
िददीचािह ँ अ ल टाढामा उिभन ्। फारोकी छोरी नदीमा नहुाउन ओ लर्न ्। 5 उनका
सहलेीहरूचािह ँ नदीतटमा टहल्न लागे । उनले नकर् टहरूका िबचमा एउटा टोकरी
दे खन ्र आफ्नी एक जना सहलेीलाई त्यो लन पठाइन ्। 6 उनले त्यसलाई खोलरे
हदेार् बच् चा दे खन ् । बच् चा रुँदै िथयो । उनमा बच् चा ित दया जाग्यो र उनले
भिनन,् “यो पक् कै पिन िह हूरूको बच् चा हुनपुछर् ।” 7 तब बालककी िददीले
फारोकी छोरीलाई भिनन,् “बच् चालाई दधू खवुाउन तपाईंको लािग म गएर एक
िह ू स् ीलाई फेला पारेर ल्याऊँ?” 8 फारोकी छोरीले उनलाई भिनन,् “जाऊ ।”
त्यसलैे ती यवुती गएर आमालाई बोलाएर ल्याइन ् । 9 फारोकी छोरीले बच् चाकी
आमालाई भिनन,् “यो बच् चालाई लएर जाऊ र मरेो खाितर दधू खवुाऊ र म
ित ो ज्याला िदनछुे ।” त्यसलैे आमाले बच् चालाई लएर दधू खवुाउने ग रन ् ।
10 बालक हुकर् ंद ै गएपिछ उनले ितनलाई फारोकी छोरीकहाँ ल्याइन ्र ितनी उनको
छोरा भए । उनले ितनलाई मोशा नाउँ राखे र भन,े “िकनिक मलैे ियनलाई पानीबाट
िनकाले ँ ।” 11 जब मोशा हुक ितनी आफ्नो जाितकहाँ गए र ितनीहरूको क ठन
कामलाई अवलोकन गरे । मोशाको आफ्नै जाितको कुनै एउटा मािनसलाई एउटा
िम ीले िहकार्इरहकेो ितनले दखेे । 12 ितनले दायाँबायाँ हरेे र कोही नदखेपेिछ
त्यस िम ीलाई मारेर त्यसको लाशलाई बालवुामिुन पु रिदए । 13 अक िदन पिन
ितनी बािहर िनस्के र दईु जना िह ू एक-अकार्मा झगडा ग ररहकेा दखेे । ितनले
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गल्ती गनचािहलँाई भन,े “ितमी आफ्नै साथीलाई िकन िहकार्उँदै छौ?” 14 तर
त्यस मािनसले भन्यो, “कसले ितमीलाई हा ो अगवुा र न्यायकतार् बनायो? त्यस
िम ीलाई मारेजस्तै के ितमी मलाई पिन मानर् खोज्दै छौ?” तब मोशा डराएर भन,े
“िनश् चय न,ै मलैे गरेको कुरा अरूहरूले थाहा पाउन लागछेन ् ।” 15 फारोले
यस िवषयमा सनुपेिछ ितनले मोशालाई मानर् खोजे । तर मोशा फारोदे ख भागरे
िम ान दशेमा गए र त्यहाँ ितनी कुवानरे बसे । 16 अब िम ानका पजूाहारीका सात
छोरी िथए । ितनीहरू आएर पानी भरे र ितनीहरूका िपताका भडेा-बा ालाई पानी
खवुाउन डुडँ भरे । 17 गोठालाहरू आएर ितनीहरूलाई धपाउन खोज्दा मोशाले
ती यवुतीहरूको मदत गरे । त्यसपिछ ितनले ितनीहरूका भडेा-बा ाहरूलाई पिन
पानी खवुाइिदए । 18जब ती केटीहरू आफ्ना िपता रूएलकहाँ गए तब ितनले सोध,े
“आज ितमीहरू िकन यित चाँडै घर आएका छौ?” 19 ितनीहरूले भन,े “एक जना
िम ीले हामीलाई गोठालाहरूबाट छुटकारा िदए । ितनले हा ो िन म्त पानी तान् नकुा
साथै भडेा-बा ाहरूलाई पिन पानी खवुाइिदए ।” 20 ितनले आफ्ना छोरीहरूलाई
भन,े “त्यसो भए, ितनी कहाँ छन ्त? िकन ितमीहरूले ती मािनसलाई छा ौ?”
ितनलाई डाक तािक ितनले हामीिसतै खाना खान सकून ्।” 21मोशा ती मािनसिसत
बस् न राजी भए जसले ितनलाई आफ्नी छोरी िसप्पोरा िववाहको लािग िदए ।
22 उनले एउटा छोरो जन्माइन ्र मोशाले त्यसको नाउँ गशे म राखे । ितनले भन,े
“म िवदशेी भिूममा वासी भएको छु ।” 23धरैे समय िबतपेिछ िम का राजा मरे ।
इ ाएलीहरूले दासत्वको क ठनाइको कारणले िचत्कार गरे । ितनीहरूले मदतको
लािग पकुारा गरे र ितनीहरूको दासत्वको कारण ितनीहरूको पकुारा परमशे् वरकहाँ
पगु्यो । 24 परमशे् वरले ितनीहरूको न्दन सनु् नभुएपिछ उहाँले अ ाहाम, इसहाक
र याकूबिसत बाँध् नभुएको करार सम्झनभुयो । 25 परमशे् वरले इ ाएलीहरूलाई
दखे् नभुयो, र ितनीहरूको अवस्था बझु्नभुयो ।

3
1 अब मोशा अझै पिन आफ्ना ससरुा िम ानका पजूाहारी िय ोका भडेा-बा ा

चराउदँै िथए । ितनले भडेा-बा ालाई उजाड-स्थानको परसम्म लगी परमशे् वरको
पवर्त होरेबसम्म लगे । 2 त्यहाँ परम भकुा दतू ज लरहकेो पो ामा ितनीकहाँ
दखेा परे । मोशाले हदेार् त्यो पो ा ज लरहकेो िथयो तर भस्म भएको िथएन ।
3 मोशाले भन,े “म एकाितर गएर यो गजबको दशृ्य िकन भस्म भएको रहनेछ भनी
हनेछु ।” 4 जब ितनी हनेर्लाई एकाितर गएको परम भलुे दखे् नभुयो तब उहाँले
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पो ाबाट ितनलाई भन् नभुयो, “मोशा, ए मोशा ।” ितनले भन,े “म यहीँ छु ।”
5 परमशे् वरले भन् नभुयो, “अझ निजक नआइज । तरेो ख ु ाबाट तरेो जु ा फुकाल ्
िकनिक त ँ उिभएको भिूम मरेो लािग अलग ग रएको छ ।” 6 उहाँले थप् नभुयो,
“म तरेा िपता अ ाहाम, इसहाक र याकूबका परमशे् वर हु ँ ।” त्यसपिछ मोशाले
आफ्नो अनहुार ढाके िकनिक ितनी परमशे् वरलाई हनेर् डराएका िथए । 7 परम भलुे
भन् नभुयो, “िनश् चय नै िम मा भएका मरेा मािनसहरूको दःुखकष् ट मलैे दखेकेो छु
। ितनीहरूका नाइकेहरूको कारणले ितनीहरूको रुवाइ मलैे सनुकेो छु िकनिक मलाई
ितनीहरूको दःुखकष् ट थाहा छ । 8 ितनीहरूलाई िम ीहरूको श बाट छुटकारा
िदलाई असल, िवशाल अिन दधू र मह बग् ने दशेमा लजैान म ओ लर्आएको छु । त्यो
कनानी, िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूको दशे हो । 9अब इ ाएलका
मािनसहरूको रुवाइ मकहाँ आइपगुकेो छ । यसको अित र , िम ीहरू ारा
ितनीहरूमािथ ग रएको िथचोिमचोलाई पिन मलैे दखेकेो छु । 10 अब म तलँाई
फारोकहाँ पठाउनछुे तािक तैलँ े मरेा मािनस इ ाएलीहरूलाई िम बाट िनकालरे
लजैान सक् ।” 11 तर मोशाले परमशे् वरलाई भन,े “फारोकहाँ गई िम बाट
इ ाएलीहरूलाई िनकालरे ल्याउने म को हु ँ र?” 12 परमशे् वरले जवाफ िदनभुयो,
“िनश् चय नै म तिँसत हुनछुे । मलैे तलँाई पठाएको हु ँ भन् नाका लािग िचन्हचािह ँ
यो हुनछे । तैलँ े ती मािनसहरूलाई िम बाट बािहर ल्याएपिछ तैलँ े यही पवर्तमा
मरेो आराधना गनछस ् ।” 13 मोशाले परमशे् वरलाई भन,े “म इ ाएलीहरूकहाँ
गई 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वरले मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको छ'
भन्दा ितनीहरूले 'उहाँको नाउँ के हो' भनी सोधे भने मलै े ितनीहरूलाई के जवाफ
िदन?े” 14 परमशे् वरले मोशालाई भन् नभुयो, “म हु ँ जो म हु ँ ।” उहाँले भन् नभुयो, “
तैलँ े इ ाएलीहरूलाई यसो भन् न,ू 'म हु ँ भन् नलेे मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको
छ' ।” 15 परमशे् वरले मोशालाई यसो पिन भन् नभुयो, “तैलँ े इ ाएलीहरूलाई यसो
भन् नपैछर्, 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वर अथार्त ् अ ाहामका परमशे् वर,
इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वरले मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको
हो । मरेो नाउँ सदासवार्दको लािग यही हो र यही नाउँ ारा पसु्तौँसम्म मरेो सम्झना
ग रनछे ।' 16 गएर इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई भलेा गर ् । ितनीहरूलाई यसो
भन् न,ू 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वर अथार्त ्अ ाहाम, इसहाक र याकूबका
परमशे् वर मकहाँ दखेा परी भन् नभुयो, “मलैे वास्तवमै ितमीहरूलाई अवलोकन
गरेको छु र ितमीहरूलाई िम मा के ग रएको छ भनी दखेकेो छु । 17 ितमीहरूले
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िम मा भोगकेो िथचोिमचोबाट मु गरी दधू र मह बग् ने दशे अथार्त ् कनानी,
िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूको दशेमा लजैाने मलै े ितज्ञा गरेको
छु” ।' 18 ितनीहरूले तरेो कुरा सनु् नछेन ् । त ँ र इ ाएलका धमर्-गरुुहरू िम का
राजाकहाँ गई त्यसलाई यसो भन् न,ू 'िह हूरूका परम भलुे हामीलाई भटे्नभुएको
छ । अब हामी ितन िदनको या ा गरी उजाड-स्थानमा जाऔ ँतािक हा ा परम भु
परमशे् वरलाई हामीले ब लदान चढाउन सकौँ ।' 19 तर राजा बाध्य नपा रएसम्म
त्यसले ितमीहरूलाई जान िदनछैेन भनी मलाई थाहा छ । 20 म मरेो हात फैलाई
मलैे िम ीहरूका िबचमा गन सबै आश् चयर्कमर्ले ितनीहरूलाई आ मण गनछु ।
त्यसपिछ त्यसले ितमीहरूलाई जान िदनछे । 21 म यस जाितमािथ िम हरूलाई
िनगाह गनर् लगाउनछुे तािक ितमीहरू जाँदा र ो हात जान नपरोस ।् 22हरेक स् ीले
आ-आफ्ना िम ी िछमकेीहरू र ितनीहरूका घरहरूमा बस् ने कुनै पिन स् ीहरूबाट
सनु र चाँदीका गरगहनाहरूसाथै ल ा कपडाहरू माग् नछे । ितमीहरूले ती आ-
आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लगाइिदनछेौ । यसरी ितमीहरूले िम ीहरूलाई लटु्नछेौ
।”

4
1 मोशाले जवाफ िदए, “तर ितनीहरूले िवश् वास गरेनन ् वा मरेो कुरा नसनुी

'परम भु ितमीकहाँ दखेा पन ुर्भएको होइन' भनमेा के गन िन?” 2 परम भलुे
ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो हातमा के छ?” मोशाले भन,े “ल ी ।” 3 परम भलुे
भन् नभुयो, “त्यसलाई भइँुमा फाल ।्” मोशाले त्यसलाई भइँुमा फाले र त्यो सपर् भयो
। मोशा दौडरे भागे । 4 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तरेो हात पसारेर त्यसको
पचु्छर समात ्।” त्यसलैे ितनले आफ्नो हात पसारेर त्यस सपर्लाई समाते । त्यो फे र
ितनको हातमा ल ी भयो । 5“ितनीहरूका िपता-पखुार्का परम भु परमशे् वर अथार्त ्
अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर तकँहाँ दखेा
पन ुर्भएको िथयो भनी ितनीहरूले िवश् वास गरून ्भन् नाका लािग यो िचन्ह हुनछे ।”
6 परम भलुे ितनलाई यसो पिन भन् नभुयो, “अब तरेो हात आफ्नो खास्टोिभ राख ्
।” त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात खास्टोिभ राखे । ितनले बािहर िनकाल्दा ितनको
हातमा िहउजँस्तै सतेो कुष् ठरोग लागकेो िथयो । 7 परम भलुे भन् नभुयो, “फे र तरेो
हात खास्टोिभ राख ् ।” त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात खास्टोिभ राखे र ितनले
हात बािहर िनकाल्दा त्यो ितनको शरीरको अरू मासजुस्तै स्वस्थ भएको िथयो ।
8 परम भलुे भन् नभुयो, “ितनीहरूले मरेो श को पिहलो िचन्हलाई ध्यान िदएनन ्
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वा िवश् वास गरेनन ्भने ितनीहरूले दो ो िचन्हलाई िवश् वास गनछन ्। 9 ितनीहरूले
मरेो श का यी दईुवटै िचन्हलाई पिन िवश् वास गरेनन ् वा तरेो कुरा सनुनेन ् भने
नदीबाट थोरै पानी लएर जा र त्यसलाई सकु्खा भिूममा खन्या । तैलँ े लएर जाने
पानी सकु्खा भिूममा रगत बन् नछे ।” 10 तब मोशाले परम भलुाई भन,े “हे भ,ु
म बोल्नमा िसपाल ु छैन,ँ न पिहले िथएँ न त तपाईं आफ्ना दासिसत बोल्नभुएपिछ
नै । म बोल्न र िज ो चलाउनमा ससु्त छु ।” 11 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो,
“मािनसको मखु बनाउने को हो? मािनसलाई ग ुगँो वा बरैो वा द ृ ष् टिवहीन बनाउने
को हो? के म परम भलुे नै होइन ँ र? 12 त्यसलैे अब जा र म तरेो मखुमा भएर
के भन् ने भनी तलँाई िसकाउनछुे ।” 13 तर मोशाले भन,े “हे भ,ु तपाईंले इच्छा
गन ुर्भएको अरू कसलैाई पठाउनहुोस ्।” 14 तब परम भु मोशािसत रसाउनभुयो र
भन् नभुयो, “तरेो दाजु लवेी हारून छैन र? त्यसले रा री बोल्न सक्छ भनी मलाई
थाहा छ । यसको अित र , त्यो तलँाई भटे्न आउँदै छ र त्यसले तलँाई दखे्दा
त्यो दयमा खसुी हुनछे । 15 त ँ त्योिसत कुरा गर र् त्यसले भन् नपुन कुरा त्यसलाई
बताइदे । म ितमीहरू दवुिैसत हुनछुे र के गन भनी म ितमीहरू दवुलैाई दखेाउनछुे ।
16 त्यसले तरेो लािग मािनसहरूिसत बोल्नछे । त्यो तरेो व ा हुनछे र त ँ त्यसको
लािग मजस्तै परमशे् वर हुनछेस ् । 17 तैलँ े तरेो हातमा यो ल ी लजैा । यसले तैलँ े
िचन्हहरू गनछस ्।” 18 त्यसलैे मोशा आफ्ना ससरुा िय ोकहाँ गई ितनलाई भन,े
“मलाई िम मा भएका मरेा आफन्तहरू जीिवतै छन ्िक छैनन ्भनी हनेर् फकर जान
िदनहुोस ्।” िय ोले मोशालाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ ।” 19 परम भलुे िम ानमा
मोशालाई भन् नभुयो, “फकर िम मा जा िकनिक तरेो जीवन लन खोज्नहेरू सबै
म रसकेका छन ्।” 20आफ्नी पत् नी र आफ्ना छोराहरू गधामा चढाएर मोशा बाटो
लागे । ितनी िम दशेमा फक र ितनले परमशे् वरको ल ी आफूसगँै लगकेा िथए
। 21 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “त ँ िम मा फकर जाँदा मलैे तरेो श मा
रा खिदएका सबै अचम्मका कामहरू तैलँ े फारोको साम ु गरेर दखेा । तर म त्यसको
दय कठोर पानछु र त्यसले मािनसहरूलाई जान िदनछैेन । 22 तैलँ े फारोलाई

यसो भन् न,ू “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'इ ाएल मरेो जठेो छोरो हो, 23 र म
तलँाई भन्दछु, 'मरेो छोरोलाई जान दे तािक त्यसले मरेो आराधना गरोस ् ।' तर
तैलँ े त्यसलाई जान िदन इन्कार गरेकोले िनश् चय नै म तरेो जठेो छोरोलाई मानछु'
।” 24 अब बाटोमा बास बस् ने ठाउँमा ितनीहरू रोिकँदा परम भलुे मोशालाई भटेी
ितनलाई मानर् खोज्नभुयो । 25 त्यसपिछ िसप्पोराले चकमके कदर् लई आफ्नो
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छोरोको खलडी काटेर त्यसलाई मोशाको खु ामा छुवाइन ्। 26 तब उनले भिनन,्
“िनश् चय नै तपाईं रगत ारा मरेो दलुहा हुनहुुन्छ ।” त्यसलैे परम भलुे ितनलाई
एक्लै छािडिदनभुयो । यो खतनाको कारणले “तपाईं मरेो दलुहा हुनहुुन्छ” भनी
उनले भिनन ् । 27 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “उजाड-स्थानमा मोशालाई
भटे्न जा ।” हारून गए र ितनले मोशालाई परमशे् वरको पवर्तमा भटेी चमु्बन गरे
। 28 परम भलुे मोशालाई भनरे पठाउनभुएका सबै कुरा र दखेाउन ू भनी आज्ञा
गन ुर्भएका सबै िचन्हको बारेमा मोशाले हारूनलाई बताए । 29तब मोशा र हारून गएर
इ ाएलीहरूका सबै धमर्-गरुुलाई भलेा गराए । 30 परम भलुे मोशालाई भन् नभुएका
सबै कुरा हारूनले बताए । ितनले परम भकुो श का िचन्हहरू पिन मािनसहरूका
साम ु गरेर दखेाइिदए । 31 मािनसहरूले िवश् वास गरे । परम भलुे इ ाएलीहरूको
वास्ता गन ुर्हुन्छ र उहाँले ितनीहरूमािथ ग रएको िथचोिमचो दखे् नभुएको छ भनी
जब ितनीहरूले सनु,े ितनीहरूले आ-आफ्ना िशर झकुाई उहाँको आराधना गरे ।

5
1 यी कुराहरूपिछ मोशा र हारून फारोकहाँ गएर भन,े “इ ाएलका परम भु

यसो भन् नहुुन्छ, 'उजाड-स्थानमा चाड मनाउनलाई मरेा मािनसहरूलाई जान द'े ।”
2 फारोले भन,े “परम भु को हुनहुुन्छ? उहाँको कुरा सनुरे मलै े इ ाएललाई िकन
जान िदन?े म परम भलुाई िच न्दन,ँ र म इ ाएललाई जान िदन् न ँ ।” 3 ितनीहरूले
भन,े “िह हूरूका परमशे् वरले हामीलाई भटे्नभुएको छ । ितन िदनको या ा गरी
उजाड-स्थानमा गई परम भु हा ा परमशे् वरको िन म्त ब लदान चढाउन िदनहुोस ्
तािक उहाँले हामीलाई िवपि वा तरवारले नाश नगन ुर्भएको होस ्।” 4 तर िम का
राजाले ितनीहरूलाई भन,े “ए मोशा र हारून हो, ितमीहरू मािनसहरूका काममा
िकन अवरोध गछ ? ितमीहरूका काममा जाओ ।” 5 ितनले यसो पिन भन,े
“अिहले हा ो दशेमा धरैे मािनस छन,् र ितमीहरू ितनीहरूलाई काम गनर्बाट
रोक्दै छौ ।” 6 त्यही िदन फारोले मािनसका नाइकेहरू र मजदरुहरूलाई यस्तो
हुकुम िदए, 7 “पिहलझेै ँ ितमीहरूले मािनसहरूलाई इँट बनाउन पराल नदओे ।
ितनीहरू आफै गएर ितनीहरूका िन म्त पराल जम्मा गरून ्। 8 तरै पिन ितमीहरूले
ितनीहरूबाट पिहले जि कै इँटको सङ्ख्या माग् न ू । त्योभन्दा कम स्वीकार नगर
िकनिक ितनीहरू अल्छे भएका छन ् । त्यसलैे ितनीहरू यसो भन्दै कराउँछन,्
'हा ा परमशे् वरकहाँ गएर ब लदान चढाउन हामीलाई अनमुित िदनहुोस ् ।' 9 यी
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मािनसहरूलाई कामको बोझ बढाइदओे तािक ितनीहरू यसमा लािगराखरे छली
वचनहरूतफर् ध्यान निदऊन ्।” 10 त्यसलैे मािनसका नाइकेहरू र मजदरुहरू बािहर
गई ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन,े “फारो यसो भन् नहुुन्छ, 'अबदे ख उसो म
ितमीहरूलाई पराल िदन् न ँ । 11 जहाँ-जहाँ पराल पाइन्छ ितमीहरू आफै गएर
ल्याओ, तर ितमीहरूको कामको बोझ भने घटाइनछैेन' ।” 12 त्यसलैे मािनसहरू
परालका टु ाटा ी बटुल्न िम भ र छ रए । 13 नाइकेहरूले ितनीहरूलाई यसो
भिनरह,े “ितमीहरूलाई पराल िददँा जस्तै गरी ितमीहरूको काम सक ।” 14फारोका
नाइकेहरूले इ ाएली नाइकेहरूलाई िपटे । यी ितनै मािनसहरू िथए जसलाई
कामदारहरूको रेखदखे गनर् रा खएको िथयो । नाइकेहरूले यसो भनरे सोिधरह,े
“ितमीहरूले िवगतमा गरेझै ँ िहजोआज िकन चाहजेित इँटहरू बनाइरहकेा छैनौ?”
15 त्यसलैे इ ाएली नाइकेहरू फारोकहाँ आएर िबन्ती गरे, “तपाईंले हजरुका
दासहरूलाई िकन यस् तो वहार गद हुनहुुन्छ? 16 हजरुका दासहरूलाई पराल
निदएको भए तापिन ितनीहरू हामीलाई यसो भन्दै छन,् 'इँटहरू बनाओ ।'
अब हामी हजरुका दासहरूलाई िप टन पिन था लएको छ । तर यो त हजरुका
आफ्नै मािनसहरूको दोष हो ।” 17 तर फारोले भन,े “ितमीहरू अल्छे छौ ।
ितमीहरू अल्छे छौ । ितमीहरू भन्छौ, 'परम भलुाई ब लदान चढाउन हामीलाई
जान अनमुित िदनहुोस ् ।' 18 त्यसलैे काममा फकर जाओ । ितमीहरूलाई अब
उसो पराल िदइनछैेन, तरै पिन ितमीहरूले उही सङ्ख्यामा इँटहरू बनाउनपुछर्
।” 19 “ितमीहरूले दिैनक उत्पादन गन इँटहरूको सङ्ख्या कम हुनहुुदँनै”
भनी इ ाएली नाइकेहरूलाई बताइँदा ितनीहरू कष् टमा भएको ितनीहरूले दखेे ।
20 ितनीहरूले फारोकहाँबाट फकपिछ मोशा र हारूनलाई भटेे जो दरबारबािहर
उिभरहकेा िथए । 21 ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भन,े “परम भलुे तपाईंहरूलाई
हरेी दण्ड िदनभुएको होस ्िकनिक तपाईंहरूले हामीलाई फारो र उहाँका दासहरूको
द ृ ष् टमा ितरस्कृत तलु्याउनभुएको छ । हामीलाई मानर् तपाईंहरूले ितनीहरूका
हातमा तरवार थमाइिदनभुएको छ ।” 22 मोशा परम भकुहाँ गई भन,े “हे भ,ु
तपाईंले िकन यो जाितमा कष् ट ल्याउनभुएको? तपाईंले पिहले मलाई िकन
दरबारमा पठाउनभुयो? 23 तपाईंको नाउमँा म फारोिसत बोल्न आएदे ख ितनले
यस जाितलाई कष् ट ल्याएका छन,् र तपाईंले अझै पिन आफ्नो जाितलाई म ु
गन ुर्भएको छैन ।”
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6
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “अब म फारोलाई जे गनछु, त्यो

तैलँ े दखे् नछेस ् । मरेो श शाली हातको कारणले गदार् त्यसले ितनीहरूलाई
जान िदएको तैलँ े दखे् नछेस ् । मरेो श शाली हातको कारणले गदार् त्यसले
ितनीहरूलाई आफ्नो दशेबाट बािहर िनकाल्नछे ।” 2 परमशे् वर मोशािसत बोल्नभुयो
र भन् नभुयो, “म परम भु हु ँ । 3 म सवर्श मान ् परमशे् वरको रूपमा अ ाहाम,
इसहाक र याकूबकहाँ दखेा परेँ । तर मरेो नाउँ परम भकुो रूपमा म ितनीहरूकहाँ
िचनाएको िथइन ँ । 4 ितनीहरूलाई कनान दशे िदनलाई मलैे ितनीहरूिसत मरेो
करार पिन बाँध े ँ । यो त्यही दशे हो जहाँ ितनीहरू वासी भएर यताउता चाहारे
। 5 अिन िम ीहरूले दासत्वमा राखकेा इ ाएलीहरूको न्दनलाई मलैे सनुकेो
छु, र मलैे मरेो करारको सम्झना गरेको छु । 6 त्यसकारण, इ ाएलीहरूलाई
यसो भन,् 'म परम भु हु ँ । म ितमीहरूलाई िम ीहरूको दासत्वबाट िनकाली
ितनीहरूको श बाट मु गराउनछुे । मरेो श दखेाएर र इन्साफका श शाली
कामहरू गरेर म ितमीहरूलाई छुटकारा िदनछुे । 7 म ितमीहरूलाई मरैे जाित
हुनलाई हण गनछु, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे । ितमीहरूलाई िम ीहरूको
दासत्वबाट िनकालरे ल्याउने म ितमीहरूका परम भु परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले
जान् नछेौ । 8 मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदने ितज्ञा गरेको दशेमा म
ितमीहरूलाई ल्याउनछुे । म यो ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनछुे । म परम भु
हु'ँ ।” 9 मोशाले इ ाएलीहरूलाई यो कुरा बताउदँा ितनीहरूको कठोर दासत्वको
कारणले उब्जकेो ितनीहरूको िनरुत्साहले गदार् ितनीहरूले ितनको कुरा सनुनेन ्
। 10 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 11 “इ ाएलका मािनसहरूलाई
त्यसको दशेबाट जान दे भनी िम का राजा फारोलाई बताइदे ।” 12 मोशाले
परम भलुाई भन,े “इ ाएलीहरूले त मरेो कुरा सनुकेा छैनन ्भने फारोले िकन सनु् ने
िकनिक म बोल्नमा िसपाल ु छैन?ँ” 13 परम भु मोशा र हारूनिसत बोल्नभुयो ।
इ ाएलीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन उहाँले िम का राजा फारोलाई बताउन ू
भनी ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो । 14 ितनीहरूका िपताका प रवारहरूका मखु्य-
मखु्य मािनसहरू ियनै िथएः इ ाएलका जठेो छोरो रूबनेका छोराहरू हानोक, पल्ल,ु
हे ोन र कम िथए । रूबनेका वशंहरू ियनै िथए । 15 िशिमयोनका छोराहरू
यमएूल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहोर र कनानी स् ीका छोरा शौल िथए ।
16 लवेीका छोराहरूका नाउँ ितनका पसु्ताअनसुार िनम् न ल खत छः ितनीहरू
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गशे न, कहात र मरारी िथए । लवेी १३७ वषर्सम्म बाँचे । 17 गशे नका छोराहरू
लब् नी र िशमी िथए । 18 कहातका छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल

िथए । कहात १३३ वषर्सम्म बाँचे । 19 मरारीका छोराहरू महली र मशूी िथए ।
लवेीका वशंहरू ितनीहरूका पसु्ताअनसुार ियनै िथए । 20 अ ामले आफ्नी फुप ू
योकेबदेलाई िववाह गरे । उनले मोशा र हारूनलाई जन्माइन ्। अ ाम १३७ वषर्सम्म
बाँचे र त्यसपिछ ितनी मरे । 21 ियसहारका छोराहरू कोरह, नपेगे र िज ी िथए
। 22 उज् जीएलका छोराहरू मीशाएल, एलसाफान र िस ी िथए । 23 हारूनले
अम्मीनादाबकी छोरी नहशोनकी बिहनी एलीशबेालाई िववाह गरे । ितनीबाट उनले
नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामारलाई जन्माइन ्। 24 कोरहका छोराहरू अस्सीर,
एल्काना र अिबआसाप िथए । कोरहका वशंहरू यी नै िथए । 25 हारूनका छोरा
एलाजारले पतएुलकी छोरीहरूमध्ये एक जनािसत िववाह गरे । ितनीबाट उनले
पीनहासलाई जन्माइन ।् लवेीहरूका प रवारका मखु्य-मखु्य मािनसहरू ितनीहरूका
वशंहरूअनसुार यी नै िथए । 26 यी दईु ितनै हारून र मोशा िथए जसलाई परम भलुे
भन् नभुयो, “इ ाएलीहरूका यो ाहरूको दल-दल ारा ितनीहरूलाई िम दशेबाट
बािहर ल्याउन ू ।” 27 इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन अनमुित िदइयोस ्
भनी हारून र मोशाले िम का राजा फारोलाई भने । यी ितनै मोशा र हारून िथए ।
28 परम भु िम दशेमा मोशािसत बोल्नहुुदँा 29 उहाँले भन् नभुयो, “म परम भु हु ँ ।
मलैे तलँाई भन् ने हरेक कुरो िम का राजा फारोलाई भन् न ू ।” 30 तर मोशाले भन,े
“म बोल्नमा िसपाल ु नभएकोले फारोले िकन मरेो कुरा सनु्लान ्र?”

7
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरे,् मलैे तलँाई फारोको िन म्त ईश् वरजस्तै

बनाएको छु । तरेो दाजु हारून तरेो अगमव ा हुनछे । 2 मलैे तलँाई आज्ञा गरेको
हरेक कुरो तैलँ े भन् न ू । फारोको दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदइयोस ्
भन् नाका लािग तरेो दाजु हारूनले फारोिसत बोल्नछे । 3 तर म फारोको दय कठोर
पानछु, र िम दशेमा मरेो श मा धरैे िचन्हहरू, अचम्मका कामहरू दखेाउनछुे ।
4 तर फारोले तरेो कुरा सनु् नछैेन । त्यसलैे म मरेो हात िम मािथ पसारी ठुला-ठुला
दण्डका ि याकलापहरू ारा मरेा यो ाहरू, मरेो जाित र इ ाएलका सन्तानहरूलाई
िम दशेबाट िनकालरे ल्याउनछुे । 5मलैे िम मािथ मरेो हात पसारेर इ ाएलीहरूलाई
ितनीहरूका िबचबाट ल्याएपिछ म नै परम भु हु ँ भनी िम ीहरूले जान् नछेन ् ।”
6 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मोशा र हारूनले गरे । 7 फारोिसत कुरा गदार् मोशा
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असी वषर्का िथए भने हारून ि यासी वषर्का िथए । 8 परम भलुे मोशा र हारूनलाई
भन् नभुयो, 9 “फारोले ितमीहरूलाई 'आश् चयर्कमर् गर ्' भन्दा तैलँ े हारूनलाई भन् न,ू
'तपाईंको ल ी लएर त्यसलाई फारोको सामनु् ने फ्याँक् नहुोस ्अिन त्यो सपर् बन् नछे'
।” 10 तब मोशा र हारून फारोकहाँ गए, र परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूले
गरे । हारूनले फारो र ितनका अिधकारीहरूका साम ु आफ्नो ल ी फ्याँके र त्यो
सपर् भयो । 11 तब फारोले आफ्ना ब ु मानी मािनस र टुनामनुा गनहरूलाई डाके
। ितनीहरूका जाद ु ारा ितनीहरूले पिन उही कुरो गरे । 12 हरेक मािनसले आ-
आफ्नो ल ी फ्याँके र ती ल ीहरू सपर् बने । तर हारूनको ल ीले ितनीहरूका
सपर्हरूलाई िन लिदयो । 13 फारोको दय कठोर पा रयो, र परम भलुे पिहले
भन् नभुएझै ँ ितनले उनीहरूका कुरा सनुनेन ् । 14 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“फारोको दय कठोर छ, त्यसले मािनसहरूलाई जान िदन इन्कार गछर् । 15 फारो
नदीितर जाने बलेामा िबहानै त्यसकहाँ जा । त्यसलाई भटे्न नदीको तटमा उभरे बस ्
र सपर् बनकेो ल ी तरेो हातमा लएर जा । 16 त्यसलाई भन,् 'िह हूरूका परमशे् वर
परम भलुे मलाई तपाईंकहाँ यसो भनरे पठाउनभुएको छ, 'मरेो जाितलाई जान दे
तािक ितनीहरू उजाड-स्थानमा गएर मरेो आराधना गनर् सकून ् । तैलँ े अिहलसेम्म
मानकेो छैनस ् ।' 17 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यस ारा म परम भु हु ँ भनी तैलँ े
थाहा पाउनछेस ् । मरेो हातमा भएको यस ल ीले म नील नदीको पानीलाई हार
गनछु र नदी रगतमा प रणत हुनछे । 18 नदीमा भएका माछाहरू मनछन,् र नदी
गन्हाउनछे । िम ीहरूले नदीबाट पानी िपउन सक् नछैेनन ् ।' 19 तब परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई भन,् 'तरेो ल ी लई िम का पानी, नदीहरू,
खोलाहरू, तालहरू र पोखरीहरूमा तरेो हात पसार ् र ती पानी रगत बन् नछेन ् ।
यसो गर ्तािक िम दशेभ र जताततै रगत होस,् यहाँसम्म िक काठ र ढुङ्गाहरूका
भाँडाकँुडाहरूमा पिन रगत होस'् ।” 20 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मोशा र हारूनले
गरे । हारूनले ल ी उठाएर फारो र ितनका अिधकारीहरूका सामनु् ने त्यसलाई
नदीमा पसारे । सबै पानी रगतमा प रणत भए । 21 नदीका माछाहरू मरे र पानी
गन्हाउन थाल्यो । िम ीहरूले नदीको पानी िपउन सकेनन,् र िम दशेभै र जताततै
रगत-ैरगत िथयो । 22 तर िम का जादगुरहरूले पिन आफ्नो जाद ु ारा त्यसै गरे
। त्यसकारण परम भलुे भन् नभुएझै ँ फारोको दय कठोर भयो र ितनले मोशा र
हारूनको कुरा सनुनेन ्। 23 तब फारो फकर आफ्नो घर गए । ितनले यसमा ध्यान
पिन िदएनन ् । 24 सबै िम ीले िपउने पानीको लािग नदीको व रप र खन,े तर
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ितनीहरूले नदीकै पानी भने िपउन सकेनन ।् 25 परम भलुे नदीमा आ ण गन ुर्भएको
सात िदन भएको िथयो ।

8
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ गएर त्यसलाई भन,् 'परम भु

यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर्लाई मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 2 तैलँ े
ितनीहरूलाई जान िदन इन्कार ग रस ्भने म तरेो सारा दशेलाई भ्यागतुाले सताउनछुे
। 3 नदी भ्यागतुाहरूले भ रनछे । ितनीहरू तरेो घर, सतु् ने कोठा र तरेो ओ ानमा
आउनछेन ् । ितनीहरू तरेा मािनसहरू, तरेा चलुाहरू र िपठो मछु्ने आ ीहरूमा
आउनछेन ् । 4 भ्यागतुाहरूले तलँाई, तरेा मािनसहरू र तरेा सबै अिधकारीलाई
आ मण गनछन'् ।” 5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई भन,् 'तपाईंको
ल ी लएर नदीहरू, खोलाहरू र तालहरूमा तपाईंको हात पसारी िम दशेमा
भ्यागतुाहरू ल्याउनहुोस'् ।” 6 हारूनले िम का पानीमा आफ्नो हात पसारे र
भ्यागतुाहरू आएर िम दशेलाई ढाके । 7 तर जादगुरहरूले पिन त्यसै गरे ।
ितनीहरूले पिन िम दशेभ र भ्यागतुाहरू ल्याए । 8 तब फारोले मोशा र हारूनलाई
बोलाउन पठाए र भन,े “म र मरेा मािनसहरूबाट भ्यागतुाहरू लजैाऊन ् भनी
परम भलुाई िबन्ती चढाओ । तब म उहाँलाई ब लदान चढाउन तरेा मािनसहरूलाई
जान िदनछुे ।” 9 मोशाले फारोलाई भन,े “तपाईं, तपाईंका अिधकारीहरू र
तपाईंका मािनसहरूका लािग मलैे किहले िबन्ती गन भनी तपाईंले मलाई आज्ञा
िदन सक् नहुुन्छ तािक तपाईं र तपाईंका घरहरूबाट भ्यागतुाहरूलाई हटाई ती
नदीमा मा हुन सकून ् ।” 10 फारोले भन,े “भो ल ।” मोशाले भन,े “तपाईंले
भन् नभुएझै ँ होस ्अिन परम भु हा ा परमशे् वरजस्तै कोही रहनेछ भनी तपाईंले थाहा
पाउनभुएको होस ्। 11 भ्यागतुाहरू तपाईं, तपाईंका घरहरू, तपाईंका अिधकारीहरू
र तपाईंका मािनसहरूबाट जानछेन ् । ती नदीमा मा बस् नछेन ् ।” 12 मोशा र
हारून फारोकहाँबाट गए । तब परम भलुे फारोकहाँ ल्याउनभुएका भ्यागतुाहरूको
बारेमा मोशाले उहाँलाई पकुारा गरे । 13 मोशाले िबन्ती गरेजस्तै परम भलुे गन ुर्भयो
अथार्त ् भ्यागतुाहरू घरहरू, चोकहरू र खतेहरूमा मरे । 14 मािनसहरूले ितनलाई
जम्मा गरी थु ो लगाए र ती गन्हाउन लागे । 15 तर शान्त भएको दखेपेिछ
परम भलुे भन् नभुएझै ँ फारोले आफ्नो दय कठोर पारे अिन मोशा र हारूनको
कुरा सनुनेन ् । 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई भन,् 'तपाईंको
ल ी पसारेर जिमनको धलुोमा हार गन ुर्होस ्तािक यो िम दशेभ र भसुनुा बनोस'्
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।” 17 ितनीहरूले त्यसै गरे । हारूनले ल ी लएर आफ्नो हात पसारे । ितनले
जिमनको धलुोमा हार गरे । भसुनुाहरू मािनस र पशहुरूमा आए । सारा िम
दशेभ र जिमनको धलुो भसुनु-ैभसुनुा भए । 18 जादगुरहरूले पिन ितनीहरूका
जाद ु ारा भसुनुाहरू ल्याउन खोजे तर ितनीहरूले सकेनन ् । मािनस र पशहुरूमा
भसुनुाहरू िथए । 19 तब जादगुरहरूले फारोलाई भन,े “यसमा परमशे् वरको हात छ
।” तर फारोको दय कठोर भयो र ितनले ितनीहरूका कुरा सनुनेन ् । परम भलुे
भन् नभुएझै ँ भयो । 20 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िबहान सबरैे उठेर फारो
नदीितर जान लाग्दा त्यसको अिग खडा भएर भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलाई
आराधना चढाउनलाई मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 21तैलँ े मरेा मािनसहरूलाई जान
िदइनस ्भने म त,ँ तरेा अिधकारीहरू, तरेा मािनसहरू र तरेा घरहरूमा हुलका हुल
िझगँाहरू पठाउनछुे । िम ीहरूका घरहरू मा नभएर ितनीहरू खडा हुने जिमन
पिन िझगँाहरूले भ रनछेन ्। 22 तर त्यस िदन म मरेा मािनसहरू बिसरहकेा गोशने
दशेलाई चािह ँ फरक त रकाले वहार गनछु तािक त्यहाँ िझगँाहरू नहोऊन ् ।

यो दशेमा म परम भु हु ँ भनी तैलँ े जानोस ्भनी यसो हुनछे । 23 मरेा मािनसहरू र
तरेा मािनसहरूका िबचमा म िभन् नता ल्याउनछुे । भो ल मरेो श को यो िचन्ह
हुनछे' ।” 24 परम भलुे त्यसै गन ुर्भयो । फारोका घरहरू र ितनका अिधकारीहरूका
घरहरूमा हुलका हुल िझगँाहरू आए । िम दशेभ र िझगँाहारूले दशेलाई सखाप
पारे । 25 फारोले मोशा र हारूनलाई बोलाउन पठाए र भन,े “हा ो आफ्नै दशेमा
गएर ितमीहरूका परमशे् वरलाई ब लदान चढाउन जाओ ।” 26 मोशाले भन,े
“हामीलाई त्यसो गनर् ठक हुदँनै िकनिक हामीले परम भु हा ा परमशे् वरलाई
चढाउने ब लदान िम ीहरूको भन्दा बगे्लै हुनछे । हामीले िम ीहरूलाई िघनलाग् ने
ब ल ितनीहरूकै आखँाको सामनु् ने चढायौँ भने के ितनीहरूले हामीमािथ ढुङ्गा
बसार्उदँनैन ् र? 27 परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई आज्ञा िदनभुएझै ँ उहाँलाई
ब लदान गनर् हामी ितन िदनको या ा गरी उजाड-स्थानमा जानपैछर् ।” 28 फारोले
भन,े “परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई उजाड-स्थानमा ब लदान चढाउन जान
िदन म अनमुित िदनछुे । ितमीहरू धरैे टाढा भने जानहुुदँनै । मरेो लािग ाथर्ना
चढाऊ ।” 29 मोशाले भन,े “म यहाँबाट जानिेबि कै हजरु फारो र हजरुका
अिधकारीहरूसाथै मािनसहरूबाट िझगँाका हुलहरू भो ल नै हटनू ्भनी िबन्ती गनछु
। तर परम भलुाई ब लदान चढाउन जान निदई हा ा मािनसहरूलाई तपाईंले छल
गन ुर्हुदँनै । 30 मोशा फारोकहाँबाट गए र परम भलुाई िबन्ती चढाए । 31 मोशाले
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अनरुोध गरेअनसुार परम भलुे गन ुर्भयो, र उहाँले फारो, ितनका अिधकारीहरू र
ितनका मािनसहरूबाट िझगँाका हुलहरूलाई हटाइिदनभुयो । एउटै पिन बाँकी रहने
। 32 तर फारोले यस पटक पिन आफ्नो दय कठोर पारे र ितनले मािनसहरूलाई
जान िदएनन ्।

9
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ गएर भन,् 'िह हूरूका

परम भु यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर्लाई मरेो मािनसहरूलाई जान दे ।
2 तैलँ े ितनीहरूलाई जान िदन इन्कार ग रस ् र ितनीहरूलाई अझै पिन रोिकस ्
भने 3 परम भकुो हात खतेहरू, घोडाहरू, गधाहरू, ऊँटहरू, गाईवस्तहुरू र भडेा-
बा ाहरूमािथ पनछ र यसले डरलाग्दो रोग उत्पन् न गराउनछे । 4 परम भलुे
इ ाएलका गाईवस्त ु र िम का गाईवस्त ु छुट ् ाउनहेुनछे र इ ाएलीहरूको कुनै
पिन गाईवस्त ु मनछैन । 5 परम भलुे समय िनधो ग रसक् नभुएको छ । उहाँले
भन् नभुएको छ, “भो ल यस दशेमा म यो काम गनछु ।” 6 परम भलुे अक
िदन त्यही गन ुर्भयो । िम का सबै गाईवस्त ु मरे, तर इ ाएलीहरूका पशहुरू भने
जीिवतै रह,े एउटै पिन मरेन । 7 फारोले अनसुन्धान गदार् इ ाएलीहरूका एउटै
पिन पशु नमरेोको पाए । तर ितनको दय हठी भयो, त्यसलैे ितनले मािनसहरूलाई
जान िदएनन ् । 8 तब परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, “भ ीबाट मु ीभर
खरानी लओे । त ँ मोशाले फारोले हे ररहदँा त्यस खरानीलाई आकाशमा फ्याँक् न ू
। 9 ती िम दशेभ र मिसनो धलुो बन् नछेन ् । ितनले िम दशेका सबै मािनस र
पशहुरूमा फोका र ख टरा ल्याउनछेन ् ।” 10 त्यसलैे मोशा र हारूनले भ ीबाट
खरानी लएर फारोको सामनु् ने खडा भए । त्यसपिछ मोशाले खरानीलाई हावामा
फ्याँके । खरानीले मािनस र पशहुरूमा फोका र ख टरा ल्याए । 11 फोकाको
कारणले जादगुरहरूले मोशाको िवरोध गनर् सकेनन ्। िकनिक फोका सबै िम ीमािथ
आइपरेको िथयो । 12 परम भलुे फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो । त्यसलैे
फारोले मोशा र हारूनको कुरा सनुनेन ् । फारोले मोशाको कुरा सनु् निेथएन भनी
परम भलुे भन् नभुएझै ँ भयो । 13 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िबहान
सबरैे उठेर फारोको सामनु् ने खडा हो र त्यसलाई भन,् 'िह हूरूका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर् मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 14 िकनिक यो
पटक त,ँ तरेा अिधकारीहरू र तरेा मािनसहरूमािथ म मरेा सबै िवपि ल्याउनछुे
। सारा पथृ्वीमा मजस्तो कोही रहनेछ भनी तैलँ े जान ् भनी म यसो गनछु ।
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15 यित बलेासम्म त मलैे मरेो हात पसारेर त ँ र तरेा मािनसहरूलाई रोगले आ मण
गरेको भए त ँ यस धरतीबाट म टनिेथइस ् । 16 मरेो नाउँ सारा पथृ्वीभ र घोषणा
हुन सकोस ् भनरे मरेो श दखेाउनलाई मलैे तलँाई जीिवत रहने अनमुित िदएँ
। 17 मरेा मािनसहरूलाई जान निदएर तैलँ े अझै पिन आफूलाई उचा लरहकेो
छस ् । 18 सनु!् भो ल यसै बलेाितर म िनकै श शाली अिसना बसार्उनछुे
जनु िम सरुु भएदे ख आजको िदनसम्म बिसर्एको छैन । 19 अब मािनसहरू
पठाएर तरेा खतेहरूमा भएका तरेा गाईवस्त ु र हरेक ज-ेजित छन ् ितनलाई सरुिक्षत
स्थानमा जम्मा गर ्। खतेमा भएका र घरमा नल्याइएका हरेक मािनस र पशमुािथ
अिसना बसर्नछे र ितनीहरू मनछन ् ।” 20 परम भकुो सन्दशेमा िवश् वास गन
फारोका अिधकारीहरूले दासदासीहरू र गाईवस्तहुरूलाई घरहरूमा हुल्न हतार
गरे । 21 तर परम भकुो सन्दशेलाई गम्भीरतापवूर्क न लनहेरूले ितनीहरूका
दासदासीहरू र गाईवस्तहुरूलाई खतेहरूमा छािडिदए । 22 तब परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “तरेो हात आकाशमािथ पसार ्तािक िम दशेमा अिसना बस स ् । ती
िम दशेभ रका मािनसहरू, पशहुरू खतेमा भएका सबै बोट-िबरुवामा बस ूर्न ् ।”
23 मोशाले आफ्नो ल ी आकाशितर पसारे र परम भलुे जिमनमा गजर्न, अिसना
र िबजलुी पठाइिदनभुयो । उहाँले िम दशेमा अिसना बसार्इिदनभुयो । िबजलुीसगँै
अिसना िमिसएर आएको िथयो । 24यो यित डरलाग्दो िथयो िक िम राज्य भएदे ख
त्यस दशेमा यस्तो किहल्यैभएको िथएन । 25 िम दशेभ र अिसनालेखतेमा भएका
हरेक कुरासाथै मािनस र पशहुरू दवुलैाई हार गर् यो । यसले खतेहरूमा भएको
हरेक बोट-िबरुवालाई हार गन ुर्का साथै हरेक रुख भाँिचिदयो । 26 इ ाएलीहरू
बसकेो गोशने दशेमा मा अिसना परेको िथएन । 27 त्यसपिछ फारोले मोशा र
हारूनलाई बोलाउन मािनसहरू पठाए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “यस पटक मलैे
पाप गरेको छु । परम भु धम हुनहुुन्छ अिन म र मरेा मािनसहरू दषु् ट छौँ ।
28 परम भलुाई िबन्ती चढाऊ िकनिक श क् तशाली गजर्न र अिसना अित भएका
छन ् । म ितमीहरूलाई जान िदनछुे र अब उसो ितमीहरू यहाँ बस् नपुनछैन ।”
29 मोशाले ितनलाई भन,े “मलैे सहर छाड्ने िबि कै म मरेो हात परम भिुतर
फैलाउनछुे । गजर्न रोिकनछे र अब उसो अिसना पनछैन । यसरी पथृ्वी परम भकुो
हो रहछे भनी तपाईंले थाहा पाउनहुुनछे । 30 तर तपाईं र तपाईंका अिधकारीहरूको
सवालमा तपाईंहरूले वास्तवमा परम भलुाई आदर गन ुर्हुन् न भनी म जान्दछु ।”
31 अब सनपाट र जौ नष् ट भए िकनिक जौमा बाला लागकेो िथयो र सनपाटचािह ँ
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फु लसकेको िथयो । 32 तर गहु ँ र क ठयागहुलँाई हािन भएन िकनिक ती पिछ
पाक्छन ्। 33 जब मोशाले फारो र सहरलाई छाडे ितनले आफ्ना हात परम भिुतर
फैलाए । गजर्न र अिसना रोिकए अिन पानी पनर् छा ो । 34 वषार्, अिसना र गजर्न
रोिकएको दखेपेिछ फारोले फे र पाप गरे र ितनले आफ्नो दय कठोर पारे र ितनका
अिधकारीहरूले पिन त्यसै गरे । 35 फारोको दय कठोर भयो । त्यसलैे ितनले
इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदएनन ् । फारोले यसै गनिथए भनी परम भलुे
मोशालाई भन् नभुएको िथयो ।

10
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ जा िकनिक मलैे त्यसको र

त्यसका अिधकारीहरूका दय कठोर बनाइिदएको छु । ितनीहरूका िबचमा मरेो
श का यी िचन्हहरू दखेाउनलाई मलैे यसो गरेको हु ँ । 2 मलैे गरेका कुराहरू,
मलैे िम लाई कसरी कठोरतापवूर्क वहार गरेँ र ितनीहरूका िबचमा मरेो श का
िविभन् न िचन्हहरू कसरी दखेाएँ भनी तैलँ े तरेा छोराछोरीहरू र नाितनाितनाहरूलाई
बताउनछेस ्भनरे पिन मलैे यसो गरेको हु ँ । यसरी म परम भु हु ँ भनी तैलँ े जान् नछेस ्
।” 3 त्यसलैे मोशा र हारून फारोकहाँ गए र भन,े “िह हूरूका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः मरेो साम ु आफैलाई िवन पानर् किहलसेम्म अस्वीकार गछर्स?्
मरेो आराधना गनर् मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 4 तैलँ े मरेा मािनसहरूलाई जान
िदन इन्कार ग रस ्भने सनु,् भो ल म तरेो दशेमा सलहहरू ल्याउनछुे । 5 कसलैे
जिमनलाई दखे् न नसक् ने गरी ितनीहरूले भइँुलाई ढाक् नछेन ् । अिसनाबाट बचरे
रहकेा कुनै पिन िचज ितनीहरूले खाइिदनछेन ् । खतेमा उ ने हरेक रुखलाई
पिन ितनीहरूले खाइिदनछेन ् । 6 ितनीहरू तरेा, तरेा सबै अिधकारीसाथै सबै
िम ीका घरहरूमा भ रनछेन ्। यस्तो ितमीहरूका बबुा र हजरु बबुाहरूले पथृ्वीको
स्थापना भएदे ख आजको िदनसम्म किहल्यै दखेकेा छैनन'् ।” त्यसपिछ मोशा
फारोकहाँबाट िनस्केर गए । 7फारोका अिधकारीहरूले ितनलाई भन,े “किहलसेम्म
यो मािनसले हामीलाई धम्की िदन?े ितनीहरूका परम भु परमशे् वरलाई आराधना
गनर् इ ाएलीहरूलाई जान िदनहुोस ् । िम नष् ट भएको के हजरुले दखे् नभुएको
छैन र?” 8 मोशा र हारून फे र पिन फारोकहाँ ल्याइए । फारोले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूका परम भु परमशे् वरको आराधना गनर् जाओ । तर जानहेरूचािह ँ
को-को हुनछेन?्” 9 मोशाले भन,े “हामी हा ा छोराछोरीहरू, बढुाबढुीहरू लएर
जानछेौँ । हामीले हा ा गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू लएर जानछेौँ िकनिक हामीले
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परम भकुो िन म्त चाड मनाउनपुछर् ।” 10 फारोले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे
ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूलाई जान िदएँ भने वास्तवमा परम भु ितमीहरूसगँै
होऊन ् । हरे, ितमीहरूको मनमा कुनै दषु् टता छ । 11 ितमीहरूमा िबचमा भएका
परुुषहरू मा गएर परम भकुो आराधना गरून ् िकनिक ितमीहरूले चाहकेो यही
नै हो ।” त्यसपिछ मोशा र हारूनलाई फारोको उप स्थितबाट हटाइयो । 12 तब
परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “सलहहरू िम दशेमा आऊन ्भनी तरेो हात पसार ्
। अिसनाको आ मणबाट बाँकी रहकेा िम दशेका हरेक थोकमािथ ितनीहरूले
आ मण गरून ्।” 13 मोशाले आफ्नो ल ी िम दशेमािथ पसारे अिन परम भलुे
िदनरात समस्त दशेमा पवू य बतास चलाइिदनभुयो । िबहान हुदँा पवू य बतासले
सलहहरू ल्याएको िथयो । 14 सलहहरू िम दशेभ र गए र यसका सबै भ-ूभागमा
हुल-हुल भएर बसे । त्यस दशेमा सलहहरूको यस्तो हुल किहल्यै दखेा परेको िथएन
र यसपिछ पिन यस्तो किहल्यै हुनछैेन । 15 परैु अन्धकार हुने गरी ितनीहरूले परैु
दशेको सतहलाई ढाके । अिसनाले नष् ट गरेर छाडकेा रुखहरूका सबै फल र खतेका
सबै बोट-िबरुवा ितनीहरूले खाइिदए । िम दशेभ र कुनै जीिवत ह रयो िबरुवा
बाँकी रहने न त खतेमा नै कुनै रुख-िबरुवा बाँकी रह् यो । 16 त्यसपिछ फारोले झ ै
मोशा र हारूनलाई डाक् न पठाए र भन,े “मलैे ितमीहरूका परमशे् वर र ितमीहरूको
िवरु मा पाप गरेको छु । 17 अब यस पल्ट मरेो पाप क्षमा ग रदऊे र मबाट यस
मतृ्यलुाई लिगयोस ्भनी ितमीहरूका परम भु परमशे् वरिसत िबन्ती चढाइदओे ।”
18 त्यसलैे मोशा फारोकहाँबाट गए र परम भलुाई िबन्ती चढाए । 19 परम भलुे
िनकै श शाली प श् चमी बतास चलाइिदनभुयो जसले सलहहरूलाई उडाई लाल
समु मा लग्यो । िम का इलाकािभ एउटै पिन सलह रहने । 20 तर परम भलुे
फारोको दय कठोर बनाइिदनभुयो र ितनले इ ाएलीहरूलाई जान िदएनन ् ।
21 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “आकाशितर तरेो हात पसार ्अिन
िम दशेभ र महससु गनर् सिकने अन्धकार होस ् ।” 22 मोशाले आफ्नो हात
आकाशितर पसारे र िम दशेभ र ितन िदनसम्म िनस्प अन्धकार छायो । 23कसलैे
कसलैाई दखे् न सक्दनैथ्यो । ितन िदनसम्म कोही पिन आफ्नो घरबािहर िनस्केन
। तर सबै इ ाएली बसकेो ठाउँमा भने उज्यालै िथयो । 24 फारोले मोशालाई
बोलाउन पठाए र भन,े “गएर परम भकुो आराधना गर । ितमीहरूका प रवारहरू
पिन ितमीहरूसगँै जान सक् नछेन,् तर ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरूलाई
भने यहीँ छाड ।” 25 तर मोशाले भन,े “हा ा परम भु परमशे् वरलाई ब लदान
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चढाउन तपाईंले हामीलाई ब लदान र होमब लको िन म्त पशहुरू पिन िदनपुछर्
। 26 हा ा गाईवस्त ु पिन हामीिसतै जानपुछर् । ितनीहरूका खरु पिन छोिडनहुुदँनै
िकनिक हा ा परम भु परमशे् वरको आराधना गनर् हामीले ितनलाई लजैानपैछर् ।
िकनिक हामी त्यहाँ नपगुसेम्म हामीले परम भलुाई के-के चढाएर आराधना गन
भनी हामीलाई थाहा हुदँनै ।” 27 तर परम भलुे फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो
र ितनले ितनीहरूलाई जान िदएनन ् । 28 फारोले मोशालाई भन,े “मबाट जाऊ!
एउटा कुराको बारेमा होिसयार होऊ । अबदे ख मरेो साम ु दखे नपर िकनिक मरेो
अनहुार दखेकेो िदनमा ितमी मनछौ ।” 29 मोशाले भन,े “तपाईंले भन् नभुएझै ँ होस ्
। म फे र तपाईंको अनहुार हनेछैन ँ ।”

11
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारो र िम मा मलैे ल्याउने एउटा

िवपि अझै पिन बाँकी छ । त्यसपिछ त्यसले ितमीहरूलाई यहाँबाट जान
िदनछे । अन्त्यमा त्यसले ितमीहरूलाई जान िददँा त्यसले ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा
िनका लिदनछे । 2 हरेक परुुष र स् ीले ितनीहरूका िछमकेीहरूबाट चाँदी र
सरसामानहरू माग् न ितनीहरूलाई िनदशन दे ।” 3 अब परम भलुे िम ीहरूलाई
इ ाएलीहरूलाई खसुी तलु्याउन उत्सकु बनाइिदनभुयो । यसको अित र , यी
मािनस मोशा फारोका अिधकारीहरू र िम का मािनसहरूका द ृ ष् टमा भावशाली
बने । 4 मोशाले भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छः मध्यरातितर म िम भएर जानछुे ।
5 िम दशेमा िसहंासनमा बस् ने फारोको जठेो छोरोदे ख लएर जाँतो िपधँ् ने दासीको
जठेो छोरोसम्म र गाईवस्तकुा सबै पिहले जन्मकेाहरू मनछन ् । 6 त्यसपिछ िम
दशेमा पिहले किहल्यै नसिुनएको र फे र पिछ किहल्यै नसिुनने ठुलो रुवाबासी
हुनछे । 7 तर इ ाएलका मािनस र पशकुो िवरु मा भने एउटा कुकुर पिन भकु् नछैेन
। यसरी मलैे िम ीहरू र इ ाएलीहरूलाई फरक त रकाले वहार गद छु भनी
तैलँ े जान् नछेस ् । 8 फारोका सबै अिधकारी मकहाँ आई मरेो साम ु िनहु रनछेन ् ।
ितनीहरूले भन् नछेन,् 'तपाईंको पिछ लाग् ने सबै मािनस जाऊन ् ।' त्यसपिछ म
जानछुे ।” तब ितनी फारोकहाँबाट अित ोिधत भएर गए । 9 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “फारोले तरेो कुरा सनु् नछैेन । मलैे िम दशेमा धरैे अचम्मका कामहरू
गनर् सकँू भनरे यसो भएको हो ।” 10 मोशा र हारूनले फारोको साम ु यी सबै
अचम्मका काम गरे । तर परम भलुे फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो र ितनले
आफ्नो दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदएनन ्।
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12
1 परम भु िम दशेमा मोशा र हारूनिसत बोल्नभुयो । उहाँले भन् नभुयो,

2 “ितमीहरूका लािग यो मिहनाहरूको सरुु हुनछे । यो मिहना ितमीहरूका लािग
वषर्को पिहलो मिहन हुनछे । 3 इ ाएलको समदुायलाई भन,् 'यो मिहनाको दसौँ
िदनमा हरेक प रवारले हरेक घरानाको लािग एउटा-एउटा पाठो ल्याउनपुछर् ।
4 एउटा पाठोको लािग घराना ज्यादै सानो भएमा त्यो घराना र निजकैको िछमकेी
िमलरे एउटा थमुा वा पाठो ल्याउनपुछर् जनु ती मािनसहरूको सङ्ख्याको लािग
पयार्प् त हुनछे । हरेकलाई खानको लािग यो पयार्प् त हुनछे । 5 त्यसलैे सबलैाई
खवुाउन ितनीहरूले पयार्प् त मास ु तयार गन ुर्पछर् । ितमीहरूको थमुा वा पाठो
खोटरिहत हुनपुछर् र यो एक वषर्को हुनपुछर् । ितमीहरूले भडेा वा बा ाहरूबाट
त्यो लन ू । 6 ितमीहरूले यसलाई त्यो मिहनाको चौधौँ िदनसम्म राख् नपुछर् ।
त्यसपिछ इ ाएलको सारा समदुायले यी पशहुरूलाई साँझमा मान ूर् । 7जनु-जनु घरमा
त्यो मास ु खाइन्छ, त्यहाँ ितमीहरूले केही रगत लई घरको ढोकाको चौकोसका
दईुप का खम्बाहरू र मािथल्लो भागमा लगाऊन ।् 8 त्यस रात ितमीहरूले आगोमा
पोलरे त्यो मास ु खान ू । िततो सागिसत खिमर नहालकेो रोटीिसतै ितमीहरूले त्यो
खान ू । 9 काँचो वा पानीमा उमालरे नखाओ । बरु, यसको टाउको, यसका
खु ा र िभ ी भागहरूसमते आगोमा पोलरे खाओ । 10 िबहानसम्ममा कुनै पिन
भाग नउबान ूर् । िबहानसम्म केही उि यो भने त्यसलाई जलाइिदन ू । 11 पटुका
कसरे, खु ामा जु ा लगाएर र हातमा ल ी बोकेर ितमीहरूले खान ू । ितमीहरूले
हतारसगँ खानपुछर् । यो परम भकुो िनस्तार-चाड हो । 12 परम भु भन् नहुुन्छः
म त्यस रात िम दशे भएर जानछुे र िम दशेका मािनस र गाईवस्तकुा सबै
पिहले जन्मकेाहरूलाई आ मण गनछु । म िम का सबै दवेी-दवेतालाई दण्ड
िदनछुे । म परम भु हु ँ । 13 म ितमीहरूकहाँ आउँदा रगत ितमीहरूको घरमा
िचन्ह हुनछे । मलैे रगत दखेपेिछ मलैे िम दशेमा आ मण गदार् ितमीहरूलाई
छािडिदनछुे । यो िवपि ले ितमीहरूलाई नाश गनछैन । 14 यो िदन ितमीहरूका
लािग सम्झनाको िदन हुनछे र यसलाई ितमीहरूले परम भकुो िन म्त चाडको रूपमा
मान् न ू । ितमीहरूको पसु्तौँसम्म रिहरहने िविधको रूपमा यसलाई ितमीहरूले सधै ँ
मान् न ू । 15 सात िदनसम्म ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी खान ू । पिहलो िदनमा
ितमीहरूले आ-आफ्ना घरहरूबाट खिमर हटाउन ू। पिहलो िदनदे ख सातौँ िदनसम्म
खिमर हालकेो रोटी खाने मान्छे जोसकैुलाई पिन ितमीहरूले इ ाएलबाट बिहष्कार
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गन ूर् । 16 पिहलो िदनमा मरेो लािग अलग ग रएको समदुाय भलेा होस ् र सातौँ
िदनमा पिन यस्तै भलेा होस ् । यी िदनमा कुनै पिन काम ग रनछैेन । ितमीहरूले
केवल खानको लािग पकाउने काम गन ूर् । ितमीहरूले गनर् सक् ने काम यही मा
हुनछे । 17 ितमीहरूले यो अखिमरी रोटीको चाड मान् नपैछर् िकनिक यही िदनमा
नै मलै े ितमीहरूका सश मािनसहरूलाई दल-दल गरी िम दशेबाट ल्याएको हुनछुे
। 18 ितमीहरूले यसलाई पसु्तौँसम्म मान् न ू । यो ितमीहरूका िन म्त सधै ँ एउटा
िविध हुनछे । वषर्को पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझदे ख त्यस मिहनाको
एक् काइसौँ िदनको साँझसम्म ितमीहरूले अखिमरी रोटी खान ू । 19 यी सात िदनमा
ितमीहरूका घरहरूमा कुनै खिमर पाइनहुुदँनै । खिमर हालकेो रोटी खाने जोसकैु
इ ाएलको समदुायबाट बिहष्कृत हुनछे, चाहे त्यो िवदशेी होस य्ा ितमीहरूकै
दशेमा जन्मकेो होस ् । 20 खिमरबाट बनकेो कुनै पिन थोक ितमीहरूले नखान ू ।
ितमीहरू जहाँ बसे तापिन ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी मा खान ू ।” 21 तब
मोशाले इ ाएलका सबै धमर्-गरुुलाई बोलाउन पठाएर भन,े “गएर आ-आफ्नो
प रवारको लािग पयार्प् त हुने गरी थमुा वा पाठो छनौट गरेर त्यसलाई िनस्तार-
चाडको लािग मार । 22 त्यसपिछ िहसपको झपु्पा लई भाँडोिभ भएको रगतमा
चोप । ढोकाको मािथल्लो भाग र दईुवटै चौकोसमा त्यसलाई ाप् न ू । िबहान
नभएसम्म कोही पिन आफ्नो घरको ढोकाबािहर नजान ू । 23 िकनिक िम ीहरूलाई
हार गनर् परम भु यो दशे भएर जानहुुनछे । जब उहाँले ढोकाको मािथल्लो भाग र

दईुवटै चौकोसमा रगत दखे् नहुुनछे तब उहाँले ितमीहरूको ढोकालाई छािडिदनहुुनछे
र िवनाश गनलाई ितमीहरूलाई हार गनर् ितमीहरूका घरहरूमा आउन अनमुित
िदनहुुनछैेन । 24 ितमीहरूले यस घटनालाई मान् नपुछर् । यो ितमीहरू र ितमीहरूका
सन्तानको लािग सदाको िन म्त एउटा िविध हुनछे । 25 परम भलुे ितमीहरूलाई
ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा ितमीहरू वशे गदार् ितमीहरूले

यो आराधनाको कामलाई मान् न ू । 26 ितमीहरूका छोराछोरीहरूले 'यो आराधनाको
कामको अथर् के हो?' भनी सोध्दा 27 ितमीहरूले जवाफ िदन,ू “यो परम भकुो
िनस्तार-चाडको ब लदान हो िकनिक परम भलुे िम मा िम ीहरूलाई हार गन ुर्हुदँा
इ ाएलीहरूका घरलाई छािडिदनभुएको िथयो । उहाँले हा ा घरानाहरूलाई मु
ग रिदनभुयो' ।” त्यसपिछ मािनसहरूले िशर िनहुराई परम भकुो आराधना गरे ।
28 इ ाएलीहरू गए र परम भलुे मोशा र हारूनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूले
गरे । 29 मध्यरातमा परम भलुे िम दशेमा िसहंासनमा बस् ने फारोको जठेो
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छोरोदे ख लएर झ्यालखानामा बस् ने को जठेो छोरोसम्म र गाईवस्तकुा
सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई हार गन ुर्भयो । 30 फारो, ितनका सबै अिधकारी र
सबै िम ीहरू रातमा उठे । िम मा ठुलो रुवाबासी भएको िथयो िकनिक मान्छे
नमरेको कुनै घर िथएन । 31 रातमा फारोले मोशा र हारूनलाई बोलाउन पठाए
र भन,े “उठ, ितमी र इ ाएलीहरू मरेा मािनसहरूका िबचबाट िनस्केर जाओ ।
ितमीहरूले चाहजेस्तै गएर परम भकुो आराधना चढाओ । 32 ितमीहरूले भनजेस्तै
ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू लएर जाओ र मलाई पिन आिशष ्दओे ।”
33 ितनीहरूलाई बािहर पठाउन िम ीहरू िनकै हतारमा िथए िकनिक ितनीहरूलेभन,े
“हामी सबै मनछौँ ।” 34 त्यसलैे मािनसहरूले खिमर निमसाइएको मछेुको िपठोको
डल्लो लए । ितनीहरूका मछु्ने आ ीहरू पिहले ितनीहरूका लगुा र ितनीहरूका
कुममा बाँिधएका िथए । 35 अब इ ाएलका मािनसहरूले मोशाले भनझेै ँ गरे ।
ितनीहरूले िम ीहरूबाट चाँदी, सनुका वस्तहुरूसाथै लगुाहरू मागे । 36 परम भलुे
िम ीहरूलाई इ ाएलीहरूलाई खसुी तलु्याउन उत्सकु तलु्याइिदनभुएको िथयो ।
त्यसलैे इ ाएलीहरूले जे मागे तापिन िम ीहरूले िदए । यसरी इ ाएलीहरूले
िम ीहरूलाई लटेु । 37 इ ाएलीहरूले रामससेबाट सकु् कोतमा या ा गरे । स् ी
र केटाकेटीहरूबाहके पदैल िहडँ्ने ितनीहरूको सङ्ख्या क रब ६,००,००० िथयो ।
38 ितनीहरूका साथमा अन्य धरैे मािनस अिन गाईवस्त ु र भडेा-बा ा पिन िथए
। 39 ितनीहरूले िम बाट ल्याएका िपठोको डल्लोबाट अखिमरी रोटी बनाए ।
यो खिमरिवनाको िथयो िकनिक ितनीहरू िम बाट धपाइएका िथए र खाना तयार
गनर् ितनीहरूको लािग समय िथएन । 40 इ ाएलीहरू िम मा ४३० वषर्सम्म बसकेा
िथए । 41 ४३० वषर्को अ न्तम िदनमा परम भकुा सबै सशस् दलहरू िम दशेबाट
बािह रए । 42 यो जागा रहनपुन रात िथयो िकनिक परम भलुे ितनीहरूलाई िम
दशेबाट रातमा बािहर िनकालरे ल्याउनभुएको िथयो । यो इ ाएलीहरूको पसु्तौँसम्म
ितनीहरूले पालन गन ुर्पन परम भकुो रात िथयो । 43 परम भलुे मोशा र हारूनलाई
भन् नभुयो, “िनस्तार-चाडको िनयम यस्तो छः यसमा कुनै पिन परदशेीले भाग
न लओस ्। 44 तर दाम ितरेर िकिनएको हरेक इ ाएली दासको खतना ग रएपिछ
त्यसले यो खान सक्छ । 45 िवदशेीहरू र भाडामा लइएका नोकरहरूले यो खानाको
कुनै पिन भाग नखान ू । 46 एउटै घरमा यसलाई खाइनपुछर् । ितमीहरूले घरबाट
कुनै पिन खाना बािहर नलजैान ू र यसको कुनै पिन हड् डी नभाँच्न ू । 47 इ ाएलका
सारा समदुायले यसको पालन गन ूर् । 48 कुनै परदशेी ितमीहरूका िबचमा बसकेो
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छ र त्यसले परम भकुो िन म्त िनस्तार-चाड मान् न चाहन्छ भने त्यसका सबै परुुष
नातदेारहरूको खतना ग रनपुछर् । त्यसपिछ मा त्यसले यो चाड मान् न पाउछँ ।
त्यो दशेमै जन्मकेा मािनसहरूजस्तै एक हुनछे । तर बखेतने ले यसबाट खान
पाउनछैेन । 49 स्वदशेी र ितमीहरूका िबचमा बसोबास गन परदशेी दवुलैाई उही
िनयम लाग ु हुनछे ।” 50 त्यसलैे परम भलुे मोशा र हारूनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ
सबै इ ाएलीले त्यसै गरे । 51 ठक त्यही िदन परम भलुे ितनीहरूका सशस् 
दलहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याउनभुएको िथयो ।

13
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलीहरूमध्यकेा मािनस

र पशहुरू दवुबैाट पिहले जन्मकेा सबै नरलाई मरेो िन म्त अलग गर ् । पिहले
जन्मकेाहरू मरेा हुन ् ।” 3 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “आजको िदन सम्झना
राख । आजकै िदन परम भकुो श शाली हात ारा ितमीहरू िम को दासत्वबाट
यस ठाउँमा ल्याइएका छौ । खिमर हालकेो कुनै पिन रोटी खाइनछैेन । 4 ितमीहरू
आबीब मिहनाको आजकै िदनमा िम बाट बािहर जाँदै छौ । 5 परम भलुे
ितमीहरूलाई कनानी, िह ी, एमोरी, िहव्वी र यबसूीहरूको दधू र मह बग् ने दशेमा
लजैानहुुदँा ितमीहरूले यही मिहनामा आराधनाको यो चाड मान् न ू । 6 सात िदनसम्म
ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी खान ू। सातौँ िदनमा परम भकुो िन म्त चाड हुनछे
। 7 सात िदनसम्म खिमर नहालकेो रोटी खान ू । खिमर हालकेो रोटी ितमीहरूका
िबचमा नदे खयोस ्। 8 त्यस िदन ितमीहरूले आ-आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भन् न,ू
'म िम बाट बािहर आउँदा परम भलुे मरेो िन म्त जे गन ुर्भएको िथयो, त्यसकैो
खाितर मलैे यसो गरेको हु ँ ।' 9यो ितमीहरूका िन म्त हातमा र ितमीहरूको िनधारमा
सम्झना गराउने कुरो हुनछे । परम भकुो श शाली हातले ितमीहरूलाई िम बाट
बािहर ल्याएकोले ितमीहरूको मखुमा यो उहाँको िविध हुनछे । 10 त्यसकारण
वषिपच्छे ितमीहरूले तोिकएको समयमा यो िविधको पालन गन ूर् । 11 परम भलुे
ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएझै ँ उहाँले ितमीहरूलाई
कनानीहरूको दशेमा परु् याई त्यो दशे ितमीहरूलाई िदनहुुदँा 12 ितमीहरूले हरेकको
गभर्को पिहले फल परम भकुो िन म्त अलग गन ूर् । 13 गधाको हरेक पिहलो
फललाई एउटा पाठो ारा छुटाउन ू । त्यो छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी िनमो ठिदन ू
। तर ितमीहरूका सबै छोराका िबचमा पिहलो फललाई ितमीहरूले छुटाउनपैछर्
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। 14 'यसको मतलब के हो?' भनी पिछ ितमीहरूको छोरोले सोध्दा ितमीहरूले
यसो भन् न,ू 'परम भलुे श शाली हात ारा हामीलाई िम को दासत्वबाट िनकालरे
ल्याउनभुयो । 15 हठी भएर फारोले हामीलाई जान िदन इन्कार गदार् परम भलुे
िम दशेमा मािनस र पशु दवुकैा सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई मान ुर्भयो । त्यसकारण
म हरेक पशकुो पिहले जन्मकेो नरलाई परम भकुो िन म्त ब लदान चढाउँछु, र
मरेा छोराहरूमध्ये जठेोलाई छुटाउछुँ ।' 16 यो ितमीहरूको हात र ितमीहरूको
िनधारमा सम्झना िदलाउने कुरो हुनछे िकनिक परम भकुो श शाली हात ारा
उहाँले हामीलाई िम बाट बािहर ल्याउनभुएको िथयो ।” 17फारोले मािनसहरूलाई
जान िदएपिछ परमशे् वरले ितनीहरूलाई प लश्तीको दशेको बाटो निजकै भए
तापिन त्यहाँबाट भएर अगवुाइ गन ुर्भएन । िकनिक उहाँले भन् नभुयो, “ितनीहरूले
लडाइँ दखेरे ितनीहरूको मन बद्ली ितनीहरू िम मा नै फकर जान सक्छन ्
।” 18 त्यसलैे परमशे् वरले ती मािनसहरूलाई उजाड-स्थानको बाटो भएर लाल
समु ितर लजैानभुयो । इ ाएलीहरू य ु को लािग सशस् भई िम दशेबाट अिग बढे
। 19 मोशाले योसफेको अ स्थ आफूिसतै लगे िकनिक योसफेले इ ाएलीहरूलाई
यसरी गम्भीरतापवूर्क शपथ खान लगाएका िथए, “िनश् चय नै परमशे् वरले
ितमीहरूलाई छुटकारा िदनहुुनछे र ितमीहरूले मरेो अ स्थ आफूिसतै लजैान ू ।”
20 इ ाएलीहरू सकु् कोतबाट या ा गरी उजाड-स्थानको निजकै एथाममा आइपगुे
र त्यहाँ ितनीहरूले पाल टाँगे । 21 परम भु िदनमा बादलको खाँबो बनी ितनीहरूको
अिगअिग जानहुुन्थ्यो । रातमा आगोको खाँबो बनी उहाँले ितनीहरूलाई ज्योित
िदनहुुन्थ्यो । यसरी ितनीहरू िदन र रातमा या ा गनर् सक्थे । 22 परम भलुे िदनमा
बादलको खाँबो र रातमा आगोको खाँबो मािनसहरूबाट हटाउनभुएन ।

14
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलीहरू फकर िमग्दोल

र समु को िबचमा बाल-सफेोनको अगािड पी-हहीरोतका साम ु पाल टाँगरे
बसनू ् । ितमीहरूले पी-हहीरोतको सामनु् ने सम ु नरे पाल टाँग् नपुछर् । 3 फारोले
इ ाएलीहरूको बारेमा भन् नछेन,् “ितनीहरू दशेमा भौता रहरहकेा छन ् । उजाड-
स्थानले ितनीहरूलाई थिुनिदएको छ ।' 4 म फारोको दय कठोर बनाउनछुे र
त्यसले ितमीहरूको िपछा गनछ । फारो र त्यसका सबै सनेाको कारणले गदार् मलै े
आदर पाउनछुे । म नै परम भु हु ँ भनी िम ीहरूले जान् नछेन ् ।” इ ाएलीहरूलाई
आज्ञा ग रएझै ँ ितनीहरूले पाल टाँगे । 5 इ ाएलीहरू भागे भनी जब िम का



14:6 xxiv स्थान 14:19

राजालाई बताइयो फारो र ितनका अिधकारीहरूको मन इ ाएलीहरूको िवरु मा
फिकर् यो । ितनीहरूले भन,े “हामीले के गर् यौ?ँ हामीले इ ाएललाई हा ो सवेा
गनर्बाट छािडिदएछौँ ।” 6 तब फारोले आफ्ना रथहरू तयार पारे र आफ्नो सनेा
लएर अगािड बढे । 7 ितनले छ सयवटा रोजाइका रथसाथै िम का अन्य सबै

रथहरू र तीमािथ अिधकृतहरूलाई लएर गए । 8 परम भलुे िम का राजा फारोको
दय कठोर पा रिदनभुएको िथयो । त्यसलैे राजाले इ ाएलीहरूको िपछा गरे ।

इ ाएलीहरू िवजयका साथ गइसकेका िथए । 9 तर िम ीहरूले आफ्ना सबै घोडा,
रथ, घोडचढी र सनेा लएर ितनीहरूको िपछा गरे । ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई
बाल-सफेोनको अगािड पी-हहीरोतनरे पाल टाँगरे बिसरहकेो भे ाए । 10 जब
फारो निजक आइपगुे इ ाएलीहरूले मािथ हरेे र ितनीहरू छक् क परे । िम ीहरू
ितनीहरूको िपछा गद अगािड बढ्दै िथए । इ ाएलीहरू अत्यन्तै डराए । ितनीहरूले
परम भलुाई पकुारे । 11 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “के िम मा िचहान नभएकोले
तपाईंले हामीलाई यस उजाड-स्थानमा मनर् ल्याएउनभुएको हो? िम बाट बािहर
िनकाली िकन तपाईंले हामीिसत यसरी वहार गन ुर्भएको? 12 के िम मा छदँा
नै हामीले यसको भनकेा िथएनौँ र? हामीले तपाईंलाई भन्यौँ, 'िम ीहरूका
िन म्त काम गनर् हामीलाई एक्लै छािडिदनहुोस ् ।' उजाड-स्थानमा मन ुर्भन्दा त
ितनीहरूकै िन म्त काम गन ुर् असल हुनिेथयो ।” 13 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े
“नडराओ । स्थर रहो, र आज परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने छुटकारालाई
हरे । िकनिक आज ितमीहरूले दखेकेा यी िम ीहरूलाई ितमीहरूले फे र किहल्यै
दखे् नछैेनौ । 14 परम भु ितमीहरूका पक्षमा लड्नहुुनछे । ितमीहरू केवल स्थर
भएर बस ।” 15 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “ए मोशा, िकन त ँ मरेो
पकुार गद छस?् इ ाएलीहरूलाई अगािड बढ्न आज्ञा दे । 16 तरेो ल ी उठाएर
तरेो हात समु ितर पसार ् र यसलाई दईु भागमा िवभाजन गर ् तािक इ ाएलका
मािनसहरू सकु्खा भिूमबाट िहडँरे जान सकून ् । 17 िम ीहरू ितमीहरूका िपछा
गरून ्भनरे म ितनीहरूका दय कठोर पा रिदनछुे भन् ने कुरामा सचते हो । फारो
र त्यसका सबै सनेा, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूको कारणले मलैे
आदर पाउनछुे । 18 तब फारो र त्यसका सबै सनेा, त्यसका रथहरू र त्यसका
घोडचढीहरूको कारणले मलैे आदर पाउदँा म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले
जान् नछेन ् ।” 19 इ ाएलीहरूको अिगअिग गएका परमशे् वरका दतू त्यहाँबाट
ितनीहरूका पिछ ल्तर सरे । िम को छाउनी र इ ाएलको छाउनीको िबचमा बादल



14:20 xxv स्थान 15:2

आएर बस्यो । 20 यो िम ीहरूको लािग अन्धकार बादल िथयो जब िक यसले
इ ाएलीहरूलाई रातमा काश िदन्थ्यो । ितनीहरू रातभ र एक-अकार्को निजक
आएनन ्। 21 मोशाले समु ितर आफ्नो हात पसारे । परम भलुे रातभ र सबभैन्दा
श शाली पवू य बतास चलाइिदनभुयो र समु लाई सकु्खा भिूममा प रणत
गराइिदनभुयो । 22 इ ाएलीहरू समु को िबचबाट ओबानो भिूमबाट गए । पानीले
ितनीहरूको दायाँ र बायाँ खम्बाको रूपमा काम गर् यो । 23 िम ीहरूले ितनीहरूको
िपछा ग ररहे । फारोका सबै घोडा, रथ र घोडचढीहरू समु को िबचमा ितनीहरूको
पिछपिछ लागे । 24 तर िबहानी पखितर परम भलुे आगो र बादलको खाँबोबाट
िम ी सनेालाई हने ुर्भयो । उहाँले िम ीहरूका िबचमा अलमल गराइिदनभुयो ।
25 ितनीहरूका रथका पाङ् ाहरू फुस्काइिदनभुयो र घोडचढीहरूलाई अगािड बढ्न
मु श्कल भयो । त्यसलैे िम ीहरूले भन,े “हामी इ ाएलबाट भागौँ िकनिक परम भु
नै ितनीहरूको पक्षमा रही हा ो िवरु मा लड्दै हुनहुुन्छ ।” 26 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “पानी िम ीहरू, ितनीहरूका रथहरू र ितनीहरूका घोडचढीहरूमािथ
आओस ् भनरे तरेो हात समु मािथ पसार ् ।” 27 त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात
समु मािथ पसारे र िबहान हुदँा यो आफ्नो सामान्य मागर्मा आयो । िम ीहरू समु मा
भाग,े र परम भलुे िम ीहरूलाई समु को िबचमा फ्याँिकिदनभुयो । 28 पानी फकर
आयो र इ ाएलीहरूको िपछा गन फारोका रथ, घोडचढी र ितनका परैु सनेालाई
पानीले ढािकिदयो । कोही पिन बाँचने । 29 तर इ ाएलीहरू समु को िबचमा
ओबानो भिूमबाट िहडँरे गए । पानी ितनीहरूको दायाँ र बायाँ पखार्लको रूपमा
खडा र ो । 30 यसरी त्यस िदन परम भलुे इ ाएललाई िम ीहरूको हातबाट
बचाउनभुयो, र इ ाएलले समु ी तटमा िम ीहरूका लाशहरू दखेे । 31 परम भलुे
िम ीहरूको िवरु मा योग गन ुर्भएको महान ् श लाई जब इ ाएलले दखे्यो
मािनसहरूले परम भकुो आदर गरे, र ितनीहरूले परम भु र उहाँका दास मोशामािथ
भरोसा गरे ।

15
1 तब मोशा र इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो िन म्त यो गीत गाए ।

ितनीहरूले भन,े “म परम भकुो िन म्त गाउनछुे िकनिक उहाँले मिहमामा िवजय
हािसल गन ुर्भएको छ । घोडा र यसको सवारलाई उहाँले सम ु मा फा लिदनभुएको
छ । 2 परम भु मरेो श र गीत हुनहुुन्छ, र उहाँ मरेा उ ार हुनभुएको छ ।
उहाँ मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ, र म उहाँको शसंा गनछु । उहाँ मरेा िपता-पखुार्का
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परमशे् वर हुनहुुन्छ र म उहाँलाई उचाल्छु । 3 परम भु मरेा यो ा हुनहुुन्छ, उहाँको
नाउँ परम भु हो । 4 उहाँले फारोका रथहरू र सनेालाई समु मा फा लिदनभुएको छ
। फारोका छािनएका अिधकृतहरू लाल समु मा डुबे । 5 गिहराइले ितनीहरूलाई
छोप्यो । ितनीहरू पत्थरजस्तै गिहराइमा डुबे । 6हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुली
श मा मिहिमत छ । हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुलीले श लुाई चकनाचरु
पा रिदएको छ । 7 महान ् गौरवमा तपाईंले तपाईंको िवरु मा उठ्नहेरूलाई तल
झा रिदनभुयो । तपाईंले आफ्नो ोध पठाउनभुयो । यसले ितनीहरूलाई ठोसालाई
झै ँ भस्म पार् यो । 8 तपाईंको नाकको सासले पानीको थु ो लाग्यो । बिगरहकेो
पानी स्थर भई उिभयो । गिहरो पानी समु को मटुुमा जम्यो । 9 श लुे भन्यो,
'म िपछा गनछु; म िजत् नछुे; म लटुका मालहरू बाँड्नछुे । मरेो इच्छा ितनमा
तपृ् त हुनछे । म मरेो तरवार थतु् नछुे । मरेा हातले ितनीहरूलाई नष् ट पानछन ् ।'
10 तर तपाईंले आफ्नो बतास चलाइिदनभुयो, र समु ले ितनलाई ढाक्यो । ितनीहरू
उलर्दंो भलेमा िससाजस्तै डुबे । 11 हे परम भ,ु दवेहरूका िबचमा तपाईंजस्तो
को छ र? पिव तामा तपाईं वभैवशाली, शसंामा आदरणीय, आश् चयर्कमर्
गन ुर्हुने तपाईंजस्तै को छ र? 12 तपाईंले आफ्नो दािहले बाहुली पसान ुर्भयो,
र पथृ्वीले ितनीहरूलाई िनल्यो । 13 तपाईंको करारको बफादारीमा तपाईंले
आफूले छुटकारा िदनभुएका मािनसहरूलाई डोर् याउनभुएको छ । तपाईंको श मा
तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको पिव वासस्थानमा डोर् याउनभुएको छ । 14 जाित-
जाितहरूले सनु् नछेन,् र ितनीहरू थरथर काँप् नछेन ् । ासले प लश्तीहरूका
बािसन्दाहरूलाई प नछे । 15 तब एदोमका म ु खयाहरू डराउनछेन ् । मोआबका
िसपाहीहरू ह ल्लनछेन ् । कनानका सबै बािसन्दा पग्लनछेन ् । 16 आतङ्क र
ास उनीहरूमािथ पनछन ् । हे परम भ,ु तपाईंका मािनसहरू पार नहोउञ् जले

र तपाईंले छुटकारा िदनभुएका मािनसहरू पार नहोउञ् जले तपाईंको पाखरुाको
श को कारणले ितनीहरू पत्थरझै ँ अचल रहनछेन ् । 17 तपाईंले ितनीहरूलाई
ल्याउनहुुनछे, र ितनीहरूलाई तपाईंको उ रािधकारको पवर्तमा रोप् नहुुनछे । हे
परम भ,ु यो त्यो ठाउँ हो जहाँ तपाईंले आफ्नो बासस्थान बनाउनभुयो, हे हा ा भ ु
जनु पिव स्थानलाई तपाईंका हातले बनाएका छन ।् 18परम भलुे सदासवर्दा शासन
गन ुर्हुनछे ।” 19 िकनिक फारोका घोडाहरू ितनीहरूका रथहरू र घोडचढीहरूसगँै
सम ु मा पगुे । परम भलुे ितनीहरूमािथ फे र समु को पानी फकार्एर ल्याउनभुयो ।
तर इ ाएलीहरू समु को िबचमा ओबानो भिूमबाट िहडँरे गए । 20 हारूनकी िददी
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अगमवािदनी िम रयमले खैजँडी लइन,् र सबै स् ीले पिन खैजँडी लदँै उनीसगँै
नाचे । 21 िम रयमले ितनीहरूका िन म्त गाइन,् “परम भकुो िन म्त गाओ िकनिक
उहाँले मिहमामा िवजय हािसल गन ुर्भएको छ । घोडा र यसको सवारलाई उहाँले
सम ु मा फा लिदनभुएको छ ।” 22तब मोशाले इ ाएललाई लाल समु बाट अगािड
लगे । ितनीहरू शरूको उजाड-स्थानमा लागे । ितन िदनसम्म ितनीहरूले उजाड-
स्थानमा या ा गरे र पानी पाएनन 2्3 । त्यसपिछ ितनीहरू मारा भन् ने ठाउँमा आइपगु,े
तर त्यहाँको पानी िततो भएकोले ितनीहरूले िपउन सकेनन ् । त्यसलैे ितनीहरूले
त्यस ठाउँको नाउँ मारा राखे । 24 त्यसकारण मािनसहरूले “हामीले के िपउन?े”
भनी मोशालाई गनगन गरे । 25 मोशाले परम भलुाई पकुारा गरे, र उहाँले ितनलाई
एउटा िबरुवा दखेाइिदनभुयो । मोशाले त्यसलाई पानीमा हाल्दा पानी िपउनलाई
िमठो भयो । त्यहीँ नै परम भलुे ितनीहरूलाई कडा िविध िदनभुयो, त्यहाँ नै उहाँले
ितनीहरूको जाँच गन ुर्भयो । 26 उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरूले ितमीहरूका परम भु
परमशे् वरको आवाजलाई होिसयारीपवूर्क सनु्यौ, र उहाँको द ृ ष् टमा जे ठक छ
त्यही गर् यौ, र ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान िदयौ र उहाँका िविधहरू पालन
गर् यौ भने मलै े िम ीहरूमािथ ल्याएको कुनै पिन िवपि ितमीहरूमािथ ल्याउनछैेन ँ
िकनिक म चङ्गाइ गन परमशे् वर हु ँ ।” 27 तब मािनसहरू एलीममा आइपगुे जहाँ
पानीका बार् हवटा मलु र स रीवटा खजरुका रुख िथए । ितनीहरूले पानी निजकै
पाल टाँगे ।

16
1 मािनसहरूले एलीमबाट या ा थाले र िम दशेबाट स्थान गरेको दो ो

मिहनाको पन् ौँ िदनमा इ ाएलीहरूका सारा समदुाय एलीम र सीनै पवर्तको िबचमा
पन सीनको उजाड-स्थानमा आइपगुे । 2 उजाड-स्थानमा इ ाएलीहरूका सारा
समदुायले मोशा र हारूनको िवरु मा गनगन गरे । 3 इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई
भन,े “हामी मासकुो भाँडानरे बसरे अघाउञ् जले रोटी खाइरहदँा िम दशेमा नै
परम भकुो हात ारा मरेको भए हुनिेथयो । िकनिक तपाईंहरूले हा ो परैु समदुायलाई
भोकले मानर् हामीलाई उजाड-स्थानमा ल्याउनभुएको छ ।” 4 तब परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूका िन म्त स्वगर्बाट रोटी बसार्उनछुे । ितनीहरू
मरेो िविध मान्छन ्वा मान्दनैन ्भनी जाँच गनर् हरेक िदन एक िदनको भाग जम्मा
गनर् मािनसहरू बािहर जानछेन ् । 5 छैटौँ िदनमा ितनीहरूले पिहले हरेक िदनमा
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बटुल्ने भन्दा दईु गणुा बटुल्नछेन,् र ितनीहरूले त्यसलाई िभ ल्याएर पकाउनछेन ्
।” 6 तब मोशा र हारूनले इ ाएलका सबै मािनसलाई भन,े “िम दशेबाट
ितमीहरूलाई िनकालरे ल्याउनहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ भनी साँझमा ितमीहरूले थाहा
पाउनछेौ । 7 िबहान ितमीहरूले परम भकुो मिहमा दखे् नछेौ िकनिक ितमीहरूले
उहाँको िवरु मा गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएको छ । हा ो िवरु मा गनगन
गन ितमीहरूका लािग हामी को हौँ र? 8 मोशाले यसो पिन भन,े “ितमीहरूले
उहाँको िवरु मा गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएकोले उहाँले ितमीहरूलाई साँझमा
मास ु र िबहान रोटी अघाउञ् जले िदनहुुदँा ितमीहरूले यो जान् नछेौ । हारून र म
को हौँ र? ितमीहरूको गनगन हा ा िवरु मा नभई परम भकुो िवरु मा हो ।”
9 मोशाले हारूनलाई भन,े “इ ाएलका सारा समदुायलाई भन् नहुोस,् 'परम भकुो
निजक आओ िकनिक उहाँले ितमीहरूको गनगन सनु् नभुएको छ' ।” 10 हारून
इ ाएलको सारा समदुायिसत बोल्दा ितनीहरूले उजाड-स्थानितर हरेे र परम भकुो
मिहमा बादलमा दे खयो । 11 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 12 “मलैे
इ ाएलका मािनसहरूको गनगन सनुकेो छु । ितनीहरूलाई भन,् 'साँझमा ितमीहरूले
मास ु खानछेौ, र िबहानचािह ँ ितमीहरूले अघाउञ् जले रोटी खानछेौ । तब म
नै ितमीहरूका परम भु परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ' ।” 13 साँझमा
ब ाई चराहरू आएर ितनीहरूको छाउनी नै ढािकिदए । िबहान छाउनीको व रप र
शीत परेको िथयो । 14 शीत सकेुपिछ जिमनमा दखेा परेको तसुारोझै ँ स-साना
डल्लाहरू उजाड-स्थानको सतहमा िथए । 15 इ ाएलका मािनसहरूले यसलाई
दखेपेिछ ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “यो के हो?” यो के िथयो भनी
ितनीहरूलाई थाहा िथएन । मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यो परम भलुे ितमीहरूलाई
खानलाई िदनभुएको रोटी हो । 16 परम भलुे िदनभुएको आज्ञा यस्तो छः ितमीहरू
हरेकले आफूलाई चािहने बटुल अथार्त ्ितमीहरूका मािनसहरूको सङ्ख्याअनसुार
हरेकलाई एक-एक ओमरे बटुल । ितमीहरूको पालमा बस् ने हरेक लाई
पयार्प् त हुने गरी बटुल' ।” 17 इ ाएलका मािनसहरूले त्यसै गरे । कसलैे धरैे बटुले
भने कसलैे थोरै । 18 ितनीहरूले ओमरेले नाप्दा धरैे बटुल्नहेरूको बढ्ता भएन र
कम बटुल्नहेरूलाई पिन अपगु भएन । हरेक ले आफ्नो आवश्यकताअनसुार
बटुल्यो । 19 तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “िबहानसम्म ितमीहरू कसलैे
पिन यसबाट नउबार ।” 20 तर ितनीहरूले मोशाको कुरा माननेन ् । कसलैे
िबहानसम्म अ लकित उबारे, तर त्यसमा िकरा लागरे त्यो गन्हायो । त्यसपिछ मोशा



16:21 xxix स्थान 16:36

ितनीहरूिसत रसाए । 21 ितनीहरूले िबहानिैपच्छे बटुल्थे । हरेकले त्यस िदनलाई
पगु् ने बटुल्थ्यो । घाम चकपिछ त्यो पग्लन्थ्यो । 22 छैटौँ िदनमा ितनीहरूले दईु
गणुा रोटी बटुले अथार्त ् हरेकको लािग दईु ओमरे बटुले । समदुायका सारा धमर्-
गरुुहरू आएर मोशालाई यो कुरा बताए । 23 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे
यसो भन् नभुएको छः भो ल िव ामको िदन हो अथार्त ् परम भकुो द ृ ष् टमा पिव
शबाथ हो । ितमीहरू जे पकाउन चाहन्छौ, सो पकाओ र जे उमाल्न चाहन्छौ,
सो उमाल । उ केो जित सबै िबहानसम्म आफ्नो लािग राख् न'ू ।” 24 त्यसलैे
ितनीहरूले मोशाले िनदशन िदएजस्तै यसलाई िबहानसम्म राखे । 25 मोशाले भन,े
“त्यो खाना आज खाओ िकनिक आजको िदन परम भकुो िन म्त अलग ग रएको
शबाथ हो । आज ितमीहरूले यो खाना जिमनमा पाउनछैेनौ । 26 छ िदनसम्म
ितमीहरूले यो बटुल्नछेौ, तर सातौँ िदनचािह ँ शबाथ हो । 27 सातौँ िदनमा त्यहाँ
मन् न हुनछैेन ।” सातौँ िदनमा पिन केही मािनसहरू मन् न बटुल्न गए, तर ितनीहरूले
केही पाएनन ् । 28 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “किहलसेम्म ितमीहरू
मरेा आज्ञा र िविधहरू मान् नलाई इन्कार गछ ? 29 परम भलुे ितमीहरूलाई शबाथ
िदनभुएको छ । त्यसलैे छैटौँ िदनमा उहाँले ितमीहरूलाई दईु िदनको लािग रोटी िददँ ै
हुनहुुन्छ । हरेक आ-आफ्नै ठाउँमा बस् न ू। सातौँ िदनमा कोही पिन आफ्नो ठाउँबाट
बािहर नजान ू ।” 30 त्यसलैे मािनसहरूले सातौँ िदनमा िव ाम गरे । 31 इ ाएलका
मािनसहरूले त्यस खानालाई “मन् न” भने । यो धिनयाँको गडेाजस्तो सतेो िथयो
र यसको स्वाद महमा बनाइएको बाबरजस्तो िथयो । 32 मोशाले भन,े “परम भलुे
िदनभुएको आज्ञा यही होः एक ओमरे मन् न ितमीहरूको पसु्तौँसम्मको लािग राख
तािक ितमीहरूका सन्तानहरूले मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएपिछ
उजाड-स्थानमा खवुाएको यो रोटी दखे् न सकून'् ।” 33 मोशाले हारूनलाई भन,े
“एउटा भाँडोिभ एक ओमरे मन् न हाल्नहुोस ्। पसु्तौँसम्म यसलाई परम भकुो साम ु
सरुिक्षत राख् नहुोस ् ।” 34 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ हारूनले यसलाई
करारको सन्दकुको छेउमा राखे । 35 इ ाएलीहरू मािनसहरू बसोबास गरेको
भिूममा नआउञ् जलेसम्म ितनीहरूले चा लस वषर्सम्म मन् न खाइरहे । ितनीहरू
कनान दशेका िसमानाहरूमा नआउञ् जलेम्म यो खाइरहे । 36 एक ओमरे आधा
पाथी हुन्छ ।
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17
1 परम भकुो िनदशन मानी इ ाएलीहरूको सारा समदुाय सीनको उजाड-

स्थानबाट या ा गरे । ितनीहरूले रपीदीममा छाउनी हाल,े तर त्यहाँ मािनसहरूलाई
िपउन पानी िथएन । 2 त्यसलैे मािनसहरूले ितनीहरूको अवस्थाको िन म्त मोशालाई
दोष लगाए र भन,े “हामीलाई िपउन पानी िदनहुोस ् ।” मोशाले भन,े “ितमीहरू
िकन मिसत झगडा गछ ? ितमीहरू िकन परम भकुो जाँच गछ ?” 3 मािनसहरू
ितखार्एका िथए । त्यसलैे ितनीहरूले मोशाको िवरु मा गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े
“तपाईंले हामीलाई िम बाट िकन िनकालरे ल्याउनभुएको? हामी, हा ा छोराछोरी
र हा ा गाईवस्तलुाई ितखार्ले मानर्लाई?” 4 तब मोशाले परम भलुाई पकुारा गरे,
“यी मािनसहरूलाई मलैे के गन? ितनीहरू मलाई ढुङ्गा हान् न झण्डै तयार छन ्
।” 5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािनसहरूभन्दा अगािड जा, र इ ाएलका
केही धमर्-गरुुहरूलाई पिन आफूसगँै लजैा । तैलँ े नदीमा हार गरेको ल ी पिन सगँै
लएर जा । 6 म होरेब पवर्तमा च ानमा तरेो साम ु खडा हुनछुे, र तैलँ े च ानलाई

िहकार् । मािनसहरूलाई िपउन च ानबाट पानी िनस्केर आउनछे ।” तब मोशाले
इ ाएलका धमर्-गरुुहरूको द ृ ष् टमा त्यसै गरे । 7 इ ाएलीहरूको गनगन र “परम भु
हा ा िबचमा हुनहुुन्छ िक हुनहुुन् न?” भनी ितनीहरूले भकुो जाँच गरेकाले ितनले
त्यस ठाउँको नाउँ मस्साह र मरेीबा राखे । 8 तब रपीदीममा अमालके जाितका
सनेा आएर इ ाएललाई आ मण गरे । 9 त्यसलैे मोशाले यहोशलूाई भन,े “केही
मािनसहरू छानरे जाऊ र अमालकेीहरूिसत य ु गर । भो ल म परमशे् वरको ल ी
मरेो हातमा लएर पवर्तको टुप्पोमा उिभनछुे ।” 10 त्यसलैे मोशाको आज्ञामतुािबक
यहोश ू अमालकेीहरूको िवरु मा लडे जब िक मोशा, हारून र हूरचािह ँ पवर्तको
टुप्पोमा उक्ले । 11मोशाले आफ्ना हात मािथ उठाउँदा इ ाएलले िजत्थो भने ितनले
आफ्ना हात तल झादार् अमालकेीहरूले िजत् न थाल्थे । 12 मोशाका हात थाक्दा
हारून र हूरले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तीमिुन रा खिदन्थे । त्यसै बलेा हारून एकाप
र हूर अक प बसरे ितनका हात मािथ उठाउँथे । सयूार्स्त नहोउञ् जलेसम्म
मोशाका हात थािमए । 13 अिन यहोशलूे अमालकेीहरूलाई तरवारले परािजत
गरे । 14 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “यो कुरा एउटा पसु्तकमा लखे ् र त्यो
यहोशलूाई बताइदे िकनिक म अमालकेीहरूको स्मिृत आकाशमिुनबाट पणूर् रूपमा
नामटे पा रिदनछुे ।” 15 तब मोशाले त्यहाँ एउटा वदेी बनाए र त्यसको नाउँ
“परम भु मरेो झण्डा हुनहुुन्छ” राखे । 16 ितनले भन,े “पसु्तादे ख पसु्तासम्म
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परम भु नै अमालकेीहरूिसत लड्नभुएको होस ् भनरे उहाँको िसहंासनितर हात
उचा लएको िथयो ।”

18
1 िम ानका पजुारी मोशाका ससरुा िय ोले मोशा र ितनको जाित इ ाएललाई

परमशे् वरले गन ुर्भएका सबै कुरा सनुे । परम भलुे इ ाएललाई िम बाट
ल्याउनभुएको िथयो भनी ितनले सनुे । 2मोशाले आफ्नी पत् नीलाई माइत पठाएपिछ
ितनका ससरुा िय ोले िसप्पोरा 3 र उनका दईु जना छोरालाई लए । पिहलो
छोरोको नाउँ गशे म िथयो िकनिक मोशाले भन,े “म परदशेी भिूममा परदशेी भएर
बसकेो िथएँ ।” 4 अक छोरोको नाउँ एलीएजर िथयो िकनिक मोशाले भनकेा
िथए, “मरेा िपता-पखुार्हरूका परमशे् वर मरेो सहयोग हुनहुुन्थ्यो । उहाँले मलाई
फारोको तरवारबाट छुटकारा िदनभुयो ।” 5 मोशाका ससरुा िय ो मोशाका छोराहरू
र मोशाकी पत् नी लएर उजाड-स्थानमा मोशाकहाँ आए जहाँ ितनले परमशे् वरको
पवर्तमा छाउनी हालकेा िथए । 6 ितनले मोशालाई भन,े “ित ी पत् नी र ित ा दईु
छोरा लएर म ित ो ससरुा िय ो आउँदै छु ।” 7 मोशा आफ्ना ससरुालाई भटे्न गए
अिन ढोगरे ितनलाई चमु्बन गरे । ितनीहरूले एक-अकार्का हालखबर सोधपछु गरे
अिन पालिभ वशे गरे । 8 परम भलुे इ ाएलको खाितर फारो र िम ीहरूलाई
गन ुर्भएको सबै कुरा अिन बाटोमा ितनीहरूले झलेकेा सबै क ठनाइको बाबजतु पिन
परम भलुे कसरी ितनीहरूलाई छुटकारा िदनभुयो भन् ने िवषयमा आफ्ना ससरुा
िय ोलाई बताए । 9 परम भलुे इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका सबै असल कुरा सनुरे
िय ो रमाए िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई िम ीहरूको हातबाट छुटकारा िदनभुएको
िथयो । 10 िय ोले भन,े “परम भकुो स्तिुत होस ् िकनिक उहाँले ितमीहरूलाई
फारो र िम ीहरूको हातबाट छुटकारा िदनभुएको छ, र िम ीहरूको हातबाट उ ार
गन ुर्भएको छ । 11 अब मलाई थाहा भयो िक परम भु अरू सबै दवेभन्दा महान ्
हुनहुुदँोरहछे िकनिक िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई अिभमानपवूर्क वहार गदार्
परमशे् वरले आफ्नो जाितलाई छुटकारा िदनभुयो ।” 12 मोशाका ससरुा िय ोले
परमशे् वरको लािग होमब ल र ब लदानहरू ल्याए । हारून र इ ाएलका सबै धमर्-
गरुु मोशाका ससरुािसतै भोजन खान परमशे् वरको अिग उप स्थत भए । 13 अक
िदन मोशा मािनसहरूको इन्साफ गनर् बसे । मािनसहरू िबहानदे ख बलेकुासम्म
ितनको व रप र खडा भए । 14 मोशाले आफ्ना मािनसहरूका िन म्त गरेका सबै
कुरा ितनका ससरुाले दखेपेिछ ितनले भन,े “ितमीले मािनसहरूिसत ग ररहकेो यो
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के हो? िकन ितमी एक्लै बस्छौ? िकन मािनसहरू िबहानदे ख बलेकुासम्म ित ो
व रप र झु म्मन्छन?्” 15 मोशाले आफ्ना ससरुालाई भन,े “परमशे् वरको िनदशन
खोज्न मािनसहरू मकहाँ आउँछन ् । 16 ितनीहरूका िबचमा िववाद हुदँा ितनीहरू
मकहाँ आउँछन ् । म एक-अकार्को िबचमा न्याय ग रिदन्छु अिन ितनीहरूलाई
परमशे् वरका िनयम र िविधहरू िसकाइिदन्छु ।” 17 मोशाका ससरुाले ितनलाई
भन,े “ितमीले ग ररहकेो काम त्यित रा ो होइन । 18 िनश् चय नै ितमी र ितमीिसत
भएका ित ा मािनसहरू थाक् नछेन ् । यो ितमीले बोक् नै नसक् ने बोझ हो । ितमी
आफैले मा यो गनर् सक्दनैौ । 19 मरेो कुरा सनु । म ितमीलाई सल्लाह िदनछुे, र
परमशे् वर ितमीिसत हुनभुएको होस ्िकनिक ितमी परमशे् वरको िन म्त मािनसहरूका
ितिनिध हौ र ितमीले नै ितनीहरूका झगडाहरूलाई उहाँकहाँ लजैान्छौ । 20 ितमीले

ितनीहरूलाई उहाँका िविध-िवधानहरू िसकाउन ू । कसरी िहडँ्ने र के गन भनी
ितमीले ितनीहरूलाई दखेाउन ू । 21 त्यस बाहके, मािनसहरूका िबचबाट ितमीले
योग्य मािनसहरूलाई छान जो परमशे् वरलाई आदर गन, अन्यायलाई घणृा गन
सत्य मािनसहरू होऊन ् । ितमीले ितनीहरूलाई हजार, सय, पचास र दसको
समहूको रेखदखे गन मािनसहरूको रूपमा िजम्मा िदन ू । 22 ितनीहरूले हर
समय मािनसहरूका मु ाहरूका न्याय गनछन,् तर क ठन मु ाहरूचािह ँ ितनीहरूले
ितमीकहाँ ल्याउनछेन ् । स-साना म ु ाहरू ितनीहरू आफैले न्याय गनर् सक्छन ् ।
यसरी ितमीलाई सिजलो हुनछे र ितनीहरूले ित ो बोझ बोक् नछेन ्। 23 ितमीले यसो
गर् यौ र परमशे् वरले ितमीलाई यसै गनर् आज्ञा िदनभुयो भने ितमीले सहन सक् नछेौ
र परैु समदुाय सन्तषु् ट भएर आ-आफ्ना घर जान सक् नछेन ्।” 24 त्यसलैे मोशाले
आफ्ना ससरुाका कुरा माने र ितनले भनअेनसुार गरे । 25 मोशाले सबै इ ाएलबाट
योग्य मािनसहरू छाने र ितनीहरूलाई हजार, सय, पचास र दसको समहूमा नाइकेहरू
बनाए । 26सामान्य प र स्थितहरूलाई ितनीहरूले न्याय गथ । क ठन मु ाहरूचािह ँ
ितनीहरूले मोशाकहाँ ल्याउथँ,े तर स-साना म ु ाहरूलाई भने ितनीहरू आफैले न्याय
गथ । 27 तब मोशाले आफ्ना ससरुालाई िबदाइ गरे र िय ो आफ्नै दशेमा फक ।

19
1 इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट िनस्केको ितन मिहना िबतपेिछ ठक

त्यही िदनमा ितनीहरू सीनकैो उजाड-स्थानमा आइपगुे । 2 ितनीहरू रपीदीमबाट
सीनकैो उजाड-स्थानमा आइपगुपेिछ ितनीहरूले पवर्तको सामनु् ने उजाड-स्थानमा
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छाउनी हाले । 3 मोशा परमशे् वरकहाँ मािथ उक्लरे गए । परम भलुे पवर्तबाट
ितनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े याकूबको घराना अथार्त ् इ ाएलका मािनसहरूलाई
यसो भन् नःू 4 मलैे िम ीहरूलाई के गरे,ँ र मलैे कसरी ितमीहरूलाई गरुडको
पखटेामा बोकेर मकहाँ ल्याएँ भनी ितमीहरूले दखेकेा छौ । 5 अब ितमीहरूले
आज्ञाका रतापवूर्क मरेो कुरा सनु्यौ र मरेो करार पालन गर् यौ भने सबै जाितमध्ये
ितमीहरूचािह ँ मरेो िवशषे सम्पि हुनछेौ िकनिक सबै पथृ्वी मरैे हुन ् । 6 ितमीहरू
मरेा लािग पजुारीहरूका राज्य र पिव जाित हुनछेौ । तैलँ े यी वचनहरू इ ाएलका
मािनसहरूलाई बताउन ू ।” 7 मोशा ओलर आई मािनसहरूका धमर्-गरुुहरूलाई
बोलाउन पठाए । परम भलुे ितनलाई भन् नभुएका सबै वचन ितनले ितनीहरूका साम ु
राखे । 8सबै मािनसले सगँसगँै जवाफ िदए, “परम भलुे भन् नभुएका सबै कुरा हामी
गनछौँ ।” तब मािनसहरूका वचन परम भलुाई भन् न मोशा आए । 9 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “म तिँसत बोल्दा तलँाई मािनसहरूले सदाको लािग िवश् वास
गरून ्भन् ने हतेलु े म बाक्लो बादलमा तकँहाँ आउनछुे” । तब मोशाले मािनसहरूका
वचन परम भलुाई बताए । 10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािनसहरूकहाँ
जा । आज र भो ल तैलँ े ितनीहरूलाई मरेो लािग अलग गर ् र ितनीहरूका आ-
आफ्ना लगुाहरू धनु लगा । 11 ते ो िदनमा तयार भएर बस ् िकनिक ते ो िदनमा
परम भु सीनै पवर्तमा ओ लर्आउनहुुनछे । 12 तैलँ े मािनसहरूका लािग पवर्तको
व रप र िसमाना लगाउन ू । ितनीहरूलाई भन् न,ू 'ितमीहरू पवर्तमा उक्लरे नजाओ
वा यसको िसमानालाई नछोओ । जसले पवर्तलाई छुन्छ त्यो िनश् चय नै मा रनछे ।'
13 यस्तो लाई कसकैो हातले छुनहुुदँनै । बरु, उसलाई िनश् चय नै ढुङ्गाले वा
काँडले हानरे मा रनपुछर् । चाहे त्यो मािनस होस ्वा पश ु त्यसलाई मा रनपैछर् । जब
तरुही लामो समयसम्म बज्छ ितनीहरू पवर्तको फेदीमा आउनपुछर् ।” 14 तब मोशा
पवर्तबाट झरेर मािनसहरूकहाँ गए । ितनले मािनसहरूलाई परम भकुो िन म्त अलग
गरे र ितनीहरूले आ-आफ्ना लगुाहरू धोए । 15 ितनले मािनसहरूलाई भन,े “ते ो
िदनमा तयार होओ । सहवास नगर ।” 16 ते ो िदनमा जब िबहान भयो गजर्न सिुनयो
र िबजलुी चम्क्यो अिन पवर्तमा एउटा बाक्लो बादल दखेा पर् यो र तरुहीको ठुलो
आवाज आयो । छाउनीमा भएका सबै मािनस थरथर काँपे । 17 परमशे् वरलाई भटे्न
मोशाले मािनसहरूलाई छाउनी बािहर ल्याए, र ितनीहरू पवर्तको फेदीमा खडा भए
। 18 सीनै पवर्त परैु धवुाँले भ रएको िथयो िकनिक परम भु आगो र धवुाँमा यसमा
ओलर्नभुएको िथयो । भ ीको धवुाँजस्तै गरी धवुाँ मािथ गयो, र परैु पवर्त बसे्सरी
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ह ल्लयो । 19 जब तरुहीको आवाज झनझन चक हुदँै गयो मोशा बोल्न लागे र
परम भलुे ितनलाई सनु् ने गरी जवाफ िदनभुयो । 20 परम भु सीनै पवर्तको टुप्पोमा
ओलर्नभुयो, र उहाँले मोशालाई टुप्पोमा बोलाउनभुयो । त्यसलैे मोशा मािथ उक्ले ।
21 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तल ओलर गएर मािनसहरूलाई होिसयार गरा
न ता ितनीहरूले िसमाना नाघमेा धरैे जना नष् ट हुनछेन ् । 22 मरेो निजक आउने
पजुारीहरूले पिन आ-आफूलाई श ु तलु्याऊन,् मरेो आगमनको लािग ितनीहरू
तयार रहून ्तािक मलैे ितनीहरूलाई हार गनर् नपरोस ्।” 23 मोशाले परम भलुाई
भन,े “मािनसहरू सीनै पवर्तमा आउन सक्दनैन ् िकनिक तपाईंले हामीलाई यसरी
आज्ञा िदनभुएको छः पवर्तको व रप र िसमाना लगाउन ू र त्यो परम भकुो लािग
अलग गन ूर्' ।” 24 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “जा, त ँ आफै पवर्तबाट तल
ओलर जा, तसँगँै हारूलाई मकहाँ लएर आइज । तर मकहाँ आउन पजुारीहरू र
मािनसहरूले िसमाना ननाघनू ् न ता मलैे ितनीहरूलाई हार गनछु ।” 25 त्यसलैे
मोशा मािनसहरूकहाँ तल ओलर गई ितनीहरूलाई यी कुरा बताइिदए ।

20
1 परमशे् वरले यी सबै वचन बोल्नभुयोः 2 “म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ

जसले ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ् दासत्वको घरबाट िनकालरे ल्याएँ । 3 मरेो
अिग अरू कुनै दवेी-दवेता नमान् न ू । 4 आफ्नो िन म्त खोपरे मािथ स्वगर्मा वा तल
पथृ्वीमा वा पानीमिुन भएको कुनै पिन थोकको ितमिूतर् नबनाउन ू । 5 ितनीहरूको
अिग निनहरन ू वा ितनीहरूको पजूा नगन ूर् िकनिक म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर
डाही परमशे् वर हु ँ । म मलाई घणृा गन िपता-पखुार्हरूको दषु् टताको दण्ड ितनीहरूका
सन्तानहरूको ते ो र चौथो पसु्तासम्म िदनछुे । 6 तर मलाई मे गन र मरेा
आज्ञाहरू पालन गन हजारौँ पसु्तासम्म म मरेो करारको िवश् वसनीयता दखेाउनछुे
। 7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको नाउँ थर्मा न लन ू िकनिक मरेो नाउँ

थर्मा लने जोसकैुलाई पिन म िनरपराध छोड्नछैेन ँ । 8 मरेो लािग शबाथ अलग
गन ुर्पछर् भनी याद राख् न ू । 9 ितमीहरूले छ िदनसम्म प र म गन ुर्पछर् र काम
गन ुर्पछर् । 10 तर सातौँचािह ँ िदन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको शबाथ हो ।
यस िदनमा ितमीहरूल,े ितमीहरूका छोराछोरी वा ितमीहरूका कमारा-कमारी वा
ितमीहरूका गाईवस्त ु वा ितमीहरूको ारिभ भएका परदशेीले कुनै काम नगरोस ्
। 11 िकनिक छ िदनमा परम भलुे स्वगर् र पथृ्वी, समु र ितनमा भएका सबै
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थोक बनाउनभुयो अिन सातौँ िदनमा चािह ँ उहाँले िव ाम लनभुयो । त्यसकारण
परम भलुे शबाथ-िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र यसलाई पिव तलु्याउनभुयो ।
12 आफ्ना बबुा र आमालाई आदर गन ूर् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो होस ् । 13 कसकैो
हत्या नगन ूर् । 14 कसिैसत िभचार नगन ूर् । 15 कसबैाट केही नचोन ूर् । 16 आफ्नो
िछमकेीको िवरु मा झटुो गवाही निदन ू । 17 आफ्नो िछमकेीको घरको लालच
नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीकी पत् नीको लालच नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीको कमारा,
कमारी, गोरु, गधा वा कुनै पिन थोकको लालच नगन ूर् ।” 18सबै मािनसले गजर्नको
आवाज सनुे र िबजलुी चम्केको दखेे अिन तरुहीको आवाज सनुे र पवर्तबाट
धवुा उ ठरहकेो दखेे । मािनसहरूले यो दखे्दा ितनीहरू थरथर काँपे र टाढै बसे
। 19 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “हामीिसत कुरा गन ुर्होस ् र हामी तपाईंको कुरा
सनु् नछेौँ । तर परमशे् वर हामीिसत नबोल्नभुएको होस ् न ता हामी मनछौँ ।”
20 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “नडराओ िकनिक ितमीहरूमा उहाँको डर होस ्
र ितमीहरूले पाप नगरून ्भनी ितमीहरूलाई जाँच गनर् परमशे् वर ओलर्नभुएको छ
।” 21 त्यसलैे मािनसहरू टाढै खडा रह,े अिन मोशा परमशे् वर हुनभुएको बाक्लो
बादलको निजक गए । 22 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तैलँ े इ ाएलीहरूलाई
यसो भन् नःू मलै े स्वगर्बाट ितमीहरूिसत कुराकानी गरेको ितमीहरू आफैले दखेकेा
छौ । 23 ितमीहरूले मबाहके सनु वा चाँदीको कुनै पिन दवेी-दवेता नबनाउन ू ।
24 मरेो िन म्त माटोको वदेी बनाउन,ू र त्यहाँ ितमीहरूले होमब ल, मलेब ल, भडेा
र गोरुहरू ब लदान गन ूर् । मरेो नाउकँो आदर ग रने हरेक ठाउँमा म ितमीहरूकहाँ
आएर ितमीहरूलाई आिशष ् िदनछुे । 25 ितमीहरूले मरेो िन म्त ढुङ्गाको वदेी
बनायौ भने ितमीहरूले कँुदकेो ढुङ्गाबाट नबनाउन ू िकनिक ितमीहरूले त्यसमा
साम ीहरूको योग गदार् ितमीहरूले यसलाई अशु तलु्याउनछेौ । 26 ितमीहरूको
नग् नता नदे खयोस ्भनरे खटु ्िकलाहरू बनाएर मरेो वदेीमा नउक्लन ू ।

21
1 “अब तैलँ े ितनीहरूका साम ु राख् ने आदशेहरू यी नै हुन:् 2 ितमीहरूले

िह ू कमारा िकन्यौ भने त्यसले छ वषर्सम्म सवेा गन ुर्पछर्, र सातौँ वषर्मा केही
नितरी त्यो म ु हुनछे । 3 त्यो एक्लै आएको हो भने त्यो एक्लै जाओस ् । त्यो
िववािहत हो भने त्यो आफ्नी पत् नीसगँै जाओस ् । 4 त्यसका मा लकले त्यसलाई
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पत् नी िदएका भए र त्यसले पितको िन म्त छोराछोरीहरू जन्माएकी भए पत् नी
र त्यसका छोराछोरीहरू मा लकको हुनछेन,् तर पितचािह ँ म ु हुनछे । 5 तर
कमाराले सफासगँ “म मरेा मा लक, मरेी पत् नी र मरेा छोराछोरीलाई मे गछुर्;
म मु भएर जान् न”ँ 6 भन्यो भने त्यसका मा लकले त्यसलाई परमशे् वरको साम ु
ल्याउनपुछर् । मा लकले त्यसलाई ढोका वा ढोकाको सङ्घारमा ल्याई त्यसको
कान सतुारोले छेिडिदनपुछर् । तब त्यस कमाराले जीवनभर मा लकको सवेा गनछ
। 7 कुनै मािनसले आफ्नी छोरीलाई कमारीको रूपमा बचे्यो भने कमाराहरूजस्तै
त्यो म ु भएर जानहुुदँनै । 8 त्यसले आफ्ना मा लकलाई खसुी पा रन भने त्यसलाई
मोल ितरेर छुटाइयोस ्। त्यसलाई परदशेीकहाँ बचे्ने अिधकार मा लकलाई हुदँनै ।
मा लकले त्यसलाई छलपवूर्क वहार गरेकोले त्योिसत त्यस्तो अिधकार हुदँनै
। 9 मा लकले त्यसलाई आफ्नो छोरोकी पत् नी हुन िदयो भने त्यसलाई आफ्नी
छोरीलाई जस्तै वहार गरोस ् । 10 त्यसले आफ्नो लािग अक पत् नी ल्यायो
भने त्यसले खानकुेरा, लगुाफाटा वा त्यसका ववैािहक अिधकारहरू परुा गनर्बाट
नचकुोस ् । 11 तर त्यसले पत् नीलाई यी ितनवटा कुरा उपलब्ध गराएन भने दाम
नितरीकनै त्यो म ु भएर जान सक्छे । 12कसलैे कुनै मािनसलाई मन गरी िहकार्यो
भने त्यसलाई िनश् चय नै मा रनपैछर् । 13 त्यसले जानाजानी यसो नगरी भिवत
पनर् गएको रहछे भने म त्यो भागरे जान सक् ने ठाउँ तोिकिदनछुे । 14 कुनै मािनसले
जानाजानी आफ्नो िछमकेीलाई आ मण गरी धतूर् योजनामतुािबक मार् यो भने त्यो
परमशे् वरको वदेीमा भए तापिन त्यसलाई मानर्लाई लिगयोस ्। 15 आफ्नो बबुा वा
आमालाई िहकार्उने जोसकैु पिन िनश् चय नै मा रनपैछर् । 16 जसले कुनै लाई
अपहरण गरी त्यसले उसलाई बचे्यो वा पि ँ दा त्यसकै हातमा फेला पर् यो भने
अपहरणकारीलाई मा रनपैछर् । 17 आफ्नो बबुा वा आमालाई सराप् ने जोसकैु
पिन िनश् चय नै मा रनपैछर् । 18 मािनसहरू एक-अकार्िसत झगडा गदार् एउटाले
अक लाई ढुङ्गाले वा मकु् काले िहकार्यो र त्यो नमरी ओ ान पर् यो 19 र
त्यो फे र उठेर आफ्नो ल ीको सहायताले यताउता िहडँ्न सक्यो भने िहकार्उनलेे
त्यसको समयको हजार्ना ितन ुर्पछर् । त्यसले ऊ पणूर् िनको नभएसम्म सबै खचर् पिन
िदनपुछर् । तर त्यो मािनस हत्याको दोषी भने हुदँनै । 20 कुनै मािनसले आफ्नो
कमारा वा कमारीलाई ल ीले िहकार्उँदा मकु् का लागरे मर् यो भने त्यस मािनसलाई
िनश् चय नै दण्ड िदइनपुछर् । 21 तर त्यो एक-दईु िदनसम्म बाँच्यो भने मा लकलाई
दण्ड िदइनहुुदँनै िकनिक उसले नोकरको क्षित भोग् नछे । 22 मािनसहरू सगँसगँै
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झगडा गदार् गभर्वती मिहलालाई हािन पगुी त्यसको बच् चा तिुहयो तर त्यो आफैलाई
कुनै चोट लागने भने त्यस स् ीको पितले मागबेमोिजम दोषी मािनसलाई हजार्ना
ितराइनपुछर्, र न्यायकतार्हरूले तोकेबमोिजम त्यसले ितन ुर्पछर् । 23 तर गम्भीर चोट
लागकेो रहछे भने त्यस मािनसलाई ाणको स ा ाण 24 आखँाको स ा आखँा,
दाँतको स ा दाँत, हातको स ा हात, खु ाको स ा खु ा 25 डामको स ा डाम,
चोटको स ा चोट र कुटाइको स ा कुटाइ िमलोस ।् 26 कुनै मािनसलेआफ्नो कमारा
वा कमारीको आखँामा िहकार्एर त्यसलाई नष् ट ग रिदयो भने उसले आखँाको साटो
त्यसलाई स्वतन् भएर जान िदओस ् । 27 उसले आफ्नो कमारा वा कमारीको
दाँत िनका लिदयो भने उसले दाँतको साटो त्यसलाई स्वतन् भएर जान िदओस ्।
28 कुनै गोरुले परुुष वा स् ीलाई िसङले हानरे मार् यो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे
मा रनपुछर्, र त्यसको मास ु खाइनहुुदँनै । 29 तर गोरुको मा लकचािह ँ िनद ष होस ्।
तर गोरुको िवगतमा हान् ने बानी िथयो र त्यसको मा लकलाई यसबारे चतेाउनी िददँा
पिन उसले बाँधरे राखकेो रहनेछ र गोरुले परुुष वा मिहलालाई मार् यो भने त्यसलाई
ढुङ्गाले हानरे मा रनपैछर् र त्यसको मा लकलाई पिन मा रनपैछर् । 30 त्यसको
जीवनको लािग कुनै मलू्य माग ग रएको छ भने मागजेित मा लकले िदनपुछर् ।
31 गोरुले कुनै मािनसको छोरो वा छोरीलाई हानकेो छ भने त्यसको मा लकले
िनयमअनसुार ितन ुर्पन हुन्छ । 32 गोरुले कमारा वा कमारीलाई हान्यो भने त्यसको
मा लकले चाँदीको ितस िसक् का दओेस ्र गोरुलाई चािह ँ ढुङ्गाले हानरे मा रयोस ्
। 33 कुनै मािनसले खाडललाई उदाङ्गै राख्यो वा त्यसले खाडल खनरे त्यसलाई
ढाकेन र त्यसिभ गोरु वा गधा खस्यो भने 34 खाडल खन् नलेे हजार्ना ितन ुर्पछर् ।
त्यसले मतृ पशकुो मा लकलाई रुिपयाँ ितनर्पछर् र त्यो मरेको पश ु त्यसको हुनछे
। 35 एउटा मान्छेको गोरुले अक मान्छेको गोरुलाई चोट परु् याएर त्यो मर् यो
भने त्यसले िजउँदो गोरुलाई बचेी ितनीहरूले त्यसको मलू्य बाँडफाँड गन ुर्पछर् र
ितनीहरूले मरेको गोरुलाई पिन बाँडफाँड गन ुर्पछर् । 36 तर त्यस गोरुको िवगतमा
पिन हान् ने बानी रहछे र त्यसको मा लकले त्यसलाई बाँधरे राखकेो रहनेछ भनी
थाहा हुन आयो उसले गोरुको स ा गोरु ितन ुर्पछर् अिन मरेको पश ु त्यसको मा लकको
हुनछे ।

22
1 कुनै मािनसले गोरु वा भडेा चोरेर त्यसलाई मार् यो वा बचे्यो भने त्यसले
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एउटा गोरुको स ा पाँचवटा गोरु र एउटा भडेाको स ा चारवटा भडेा दओेस ् ।
2 घर फोद गदार् चोरलाई भे ाइयो र त्यसलाई हार गदार् त् यो मर् यो भने त्यसलाई
िहकार्उने हत्याको दोषी हुनछैेन । 3 तर त्यसले घर फोन ुर्अिग घाम झु ल्कसकेको
रहछे भने त्यसलाई मान क् तलाई हत्याको दोष लाग् नछे । चोरले नोक्सानी
भ रिदनपुछर् । त्योसगँ केही छैन भने त्यसको चोरीको लािग त्यसलाई बिेचनपुछर् ।
4चो रएको पशुअथार्त च्ाहे त्यो गोरु होस व्ा गधा होस व्ा भडेा होस,् त्योसगँै िजउँदै
पाइयो भने त्यसले दईु गणुा िफतार् िदनपुछर् । 5 कुनै मािनसले खते वा दाखबारीमा
आफ्ना गाईवस्त ु चराउदँा त्यसले बाँधने र पश ु अक मािनसको खतेमा चनर् पगु्यो
भने त्यसले आफ्नो सबभैन्दा असल खते वा दाखबारीबाट नोक्सानी ितन ुर्पछर् ।
6 आगलागी भई काँडामा फैलन पगुी त्यसले अन् नको िबटा वा मकैको िबटा वा
खतेलाई भस्म पार् यो भने आगो लगाउनलेे क्षितपिूतर् ित रिदनपुछर् । 7 कुनै मािनसले
आफ्नो िछमकेीलाई सरुक्षाको खाितर रुिपया-ँपसैा वा सामान राख् न िददँा त्यस
मािनसको घरबाट त्यो चोरी भयो र चोर फेला पा रयो भने चोरले दईु गणुा ितन ुर्पछर्
। 8 तर चोरलाई फेला पा रएन भने घरको मा लकको िछमकेीको सम्पि मािथ
उसकै हात छ या छैन भनी जाँच गनर् त्यो न्यायकतार्हरूको साम ु आउनपुछर् ।
9 कुनै पिन िववादको बारेमा अथवा गोरु, गधा, भडेा, लगुाफाटा वा कुनै पिन
हराएको वस्तकुो िवषयमा कसलैे “यो मरेो हो” भन्यो भने दवु ै पक्षका दाबीलाई
न्यायकतार्हरूको साम ु ल्याइनपुछर् । न्याकतार्हरूले जसलाई दोषी पाउछँन ् त्यसले
आफ्नो िछमकेीलाई दईु गणुा ितरोस ्। 10 कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई गधा,
गोरु, भडेा वा कुनै पश ु राख् नलाई िददँा त्यो मर् यो वा त्यसलाई चोट लाग्यो वा
कसलैे नदखेीकन त्यसलाई भगाइयो भने 11 आफ्नो िछमकेीको सम्पि मा आफ्नो
हात छैन भनी दवुै जनाले परम भकुो साम ु शपथ खानपुछर् । सम्पि को मा लकले
यसलाई स्वीकार गनपछर् र अक ले क्षितपिूतर् ितन ुर्पदन । 12 तर त्यसबाट यो चोरी
भएको हो भने त्यसले यसको लािग मा लकलाई क्षितपिूतर् ितन ुर्पछर् । 13 पशलुाई
टु ाटु ा पा रएको छ भने अक मािनसले साक्षीको रूपमा त्यो पश ु ल्याओस ् ।
टु ाटु ा पा रएको कारण त्यसले क्षितपिूतर् िदनपुदन । 14 कुनै मािनसले आफ्नो
िछमकेीबाट पशु पैचँो लदँा मा लकको उप स्थितिवना त्यसलाई चोट लाग्यो वा त्यो
मर् यो भने अक मािनसले क्षितपिूतर् िदनपैछर् । 15 तर मा लक पिन उप स्थत िथयो
भने अक मािनसले ितन ुर्पदन । पशलुाई भाडामा लइएको िथयो भने ज्यालाको
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लािग लाग् ने रकमले क्षितपिूतर् ित रनछे । 16 कुनै परुुषले मगनी नभएकी कन्या
केटीलाई फकाएर त्यसिसत सतु्यो भने त्यसले दलुहीको रकम िदएर त्यसलाई
आफ्नी पत् नी बनाउनपुछर् । 17 केटीको बबुाले केटी त्यसलाई िदन पणूर् रूपमा
अस्वीकार गर् यो भने त्यसले कन्या केटीहरूको दलुहीको सम्पि बराबरको रकम
ितन ुर्पछर् । 18 ितमीहरूले टुनामनुा गनलाई जीिवत नराख् न ू । 19 पशिुसत सतु् ने
जोसकैु पिन मा रनपैछर् । 20 परम भबुाहके अन्य कुनै दवेी-दवेतालाई ब लदान
चढाउनलेाई पणूर् रूपमा नष् ट ग रनपुछर् । 21 ितमीहरूले परदशेीको िबगार गन ुर्हुदँनै
वा त्यसलाई िथचोिमचो गन ुर्हुदँनै िकनिक ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेीहरू
िथयौ । 22 िवधवा वा अनाथलाई द ु र्वहार नगन ूर् । 23 ितनीहरूलाई सतायौ र
ितनीहरूले मरेो पकुारा गरे भने म िनश् चय नै ितनीहरूको पकुारा सनु् नछुे । 24 मरेो

ोध दन्कनछे र म ितमीहरूलाई तरवारले मानछु । ितमीहरूका पत् नीहरू िवधवा
बन् नछेन,् र ितमीहरूका छोराछोरीहरू अनाथ बन् नछेन ् । 25 मरेा मािनसहरूका
िबचमा भएका ग रबहरूलाई ितमीहरूले ऋण िदयौ भने ितमीहरू उसको लािग
साहुकारजस्ता नहोओ वा त्यसबाट ब्याज असलु नगर । 26 ितमीहरूले िछमकेीको
खास्टो बन्धकी राख्यौ भने सयूार्स्तअिग नै ितमीहरूले त्यो िफतार् ग रिदनपुछर् ।
27 िकनिक त्यसको ओढ्ने त्यही मा हो । यो त्यसको शरीरको लािग त्यसको
खास्टो हो । योबाहके त्यो केमा सतु् न सक्छ र? त्यसले मरेो पकुारा गदार् म सनु् नछुे
िकनिक म दयाल ु छु । 28 परमशे् वरको िवरु मा ईश् वर-िनन्दा नगर न त ितमीहरूका
मािनसहरूको शासकलाई सराप । 29 ितमीहरूको कटनी वा दाखबारीबाट भटेी
चढाउन िवलम्ब नगर । ितमीहरूका छोराहरूका जठेोचािह ँ मलाई िदनपुछर् ।
30 त्यस्तै गरी ितमीहरूका गोरु र भडेाहरूलाई पिन यसै गर । सात िदनिसम्म ितनीहरू
आ-आफ्ना माउिसत बस् न सक्छन ् तर आठौँ िदनमा चािह ँ ितमीहरूले ती मलाई
दओे । 31 ितमीहरू मरेा लािग अलग ग रएका जाित हौ । त्यसलैे खतेमा पश ु ारा
फहराएको मास ु ितमीहरूले नखान ू । बरु, त्यो कुकुरहरूलाई फा लिदन ू ।

23
1 कसकैो बारेमा झटुा गवाही नदओे । बइेमानी गवाही िदने दषु् ट मािनसिसत

निमल । 2 खराबी गनर् िभडको पिछ नलाग, न त न्यायलाई बङ्ग्याउन िभडको
पक्ष लओे । 3 ग रब मािनसको मु ामा उसको पक्षपात नगर । 4 आफ्नो श कुो
गोरु वा गधा िबच्केर जाँदै गरेको दखे्यौ भने त्यसलाई फकार्एर त्यसकहाँ ल्याइदओे
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। 5 ितमीहरूलाई घणृा गन कुनै को गधा भारीले िथिचएर भइँुमा लडकेो
दखे्यौ भने त्यसलाई त्यि कै नछोड । गधासगँै मदत गर । 6 मु ा मािमलामा
ग रबहरूको न्याय हरण नगर । 7 झटुा गवाही िदन अरूहरूिसत निमल, र िनद ष
वा धम हरूलाई नमार िकनिक म दषु् टहरूलाई किहल्यै िनद ष ठहराउनछैेन ँ ।
8किहल्यै घसु नलओे िकनिक घसुले दखे् नहेरूलाई अन्धो तलु्याइिदन्छ र इमानदार
मािनसहरूका वचनलाई बङ्ग्याइिदन्छ । 9 परदशेीलाई िथचोिमचो नगर िकनिक
ितमीहरू िम दशेमा परदशेी भएर बाँचकेाले परदशेीको जीवन कस्तो हुन्छ भनी
ितमीहरू जान्दछौ । 10 छ वषर्सम्म ितमीहरूले आ-आफ्ना जिमनमा िबउ रोपी
फसल जम्मा गर । 11 तर सातौँ वषर्मा चािह ँ हलो नजोती त्यसलाई बाँझै छािडदओे
तािक ितमीहरूका िबचमा भएका ग रब मािनसहरूले खान सकून ् । ितनीहरूले
छाडकेा जङ्गली जनावरहरूले खानछेन ्। ितमीहरूका दाखबारी र भ ाक्षबारीलाई
पिन त्यसै गर । 12 छ िदनसम्म आफ्नो काम गर, तर सातौँ िदनमा चािह ँ िव ाम
गर । ितमीहरूका गोरु र गधाले पिन िव ाम पाउन सकून ् भनरे यसो गर अिन
ितमीहरूका कमारीको छोरो र परदशेीले पिन ताजा महससु गनर् सकून ्भनरे यस गर
। 13 मलैे ितमीहरूलाई भनकेा हरेक कुरामा ध्यान दओे । अरू दवेी-दवेताहरूको
चचार् नगर, न त ितमीहरूका मखुबाट ितनीहरूको नाउँ नै सिुनयोस ्। 14 मरेो िन म्त
चाड मान् न हरेक वषर् ितन पटक या ा गर । 15 ितमीहरूले अखिमरी रोटीको
चाड मान् न ू । मलैे आज्ञा गरेझै ँ ितमीहरूले सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खान ू ।
त्यस बलेा ितमीहरू आबीब मिहनामा मरेो साम ु दखेा पन ूर् जनु यही उ ेश्यको लािग
तयार पा रएको हो । ितमीहरू यही मिहनामा िम बाट बािहर िनस्केर आयौ । तर
ितमीहरू खाली हात मरेो साम ु दखेा नपन ूर् । 16 ितमीहरूले आफ्ना खतेहरूमा िबउ
छदार् ितमीहरूको प र मको अगौटे फलको सम्झनामा कटनीको चाड मान् न ू ।
खतेहरूबाट ितमीहरूले अन् न बटुल्दा वषर्को अन्त्यमा ितमीहरूले अन् न िभ याउने
चाड मनाओ । 17 ितमीहरूका सबै परुुष हरेक वषर् ितन पटक परम भकुो साम ु
दखेा पन ूर् । 18 मलाई चढाउने ब लको रगत खिमर हालकेो रोटीिसतै नचढाओ ।
मरेा चाडहरूमा चढाइने ब लदानहरूको बोसो रातभ र रहरे िबहानसम्म रहनहुुदँनै
। 19 ितमीहरूले मरेो घर अथार्त ् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको घरमा अगौटे
फलहरूमध्ये सबभैन्दा असलचािह ँ ल्याउन ू। बा ाको पाठो त्यसको माउको दधूमा
नपकाओ । 20 बाटोमा ितमीहरूको सरुक्षा िदन र मलैे ितमीहरूका िन म्त तयार
पा रराखकेो ठाउँमा ितमीहरूलाई ल्याउन म ितमीहरूका अिगअिग एउटा दतू
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पठाउनछुे । 21 ितनको कुरा सनुी ितनको आज्ञा पालन गर । ितनलाई निच ाओ
िकनिक ितनले ितमीहरूका अपराधहरू क्षमा िदनछैेनन ् । ितनमैा मरेो नाउँ छ ।
22 ितमीहरूले वास्तवमै ितनका आज्ञा मान्यौ र मलैे भनकेा हरेक कुरा गर् यौ भने म
ितमीहरूका श हुरूका श ु हुनछुे र ितमीहरूका वरैीहरूका वरैी हुनछुे । 23 मरेा दतू
ितमीहरूका अिगअिग जानछेन ् र ितनले ितमीहरूलाई एमोरी, िह ी, प रज् जी,
कनानी, िहव्वी र यबसूीहरूकहाँ ल्याउनछेन ् । म ितनीहरूलाई नष् ट गनछु ।
24 ितमीहरू ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूको साम ु निनहरन,ू ितनीहरूको पजूा नगन ूर्
न त ितनीहरूले गरेजस्तै गन ूर् । बरु ितमीहरूले ितनीहरूलाई िबलकुलै नाश ग रिदन ू
र ितनीहरूका ढुङ्गाका मिूतर्हरूलाई टु ाटु ा पा रिदन ू । 25 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना गन ूर्, अिन उहाँले ितमीहरूका अन् न र पानीमा
आिशष ् िदनहुुनछे । म ितमीहरूका िबचबाट रोग हटाइिदनछुे । 26 ितमीहरूको
दशेमा कुनै पिन स् ी बाँझी हुनछैेन न त कसकैो गभर् तिुहनछे । 27 म ितमीहरूलाई
दीघार्य ु िदनछुे । ितमीहरू अगािड बढ्ने दशेमा म मरेो डर अिगअिग पठाउनछुे । म
ितमीहरूले भटे्ने सबै मािनसलाई मानछु । म ितमीहरूका सबै श लुाई ितमीहरूको
डरको कारणले भगाउनछुे । 28 म ितमीहरूका अिगअिग अ रङ्गालहरू पठाउनछुे
जसले िहव्वी, कनानी र िह ीहरूलाई ितमीहरूभन्दा अगािड नै धपाउनछेन ्। 29 म
ितनीहरूलाई एकै वषर्मा ितमीहरूको सामनु् नबेाट धपाउनछैेन,ँ न ता दशे उजाड
हुनछे र जङ्गली जनावरहरू ितमीहरूका िन म्त अत्यिधक हुनछेन ् । 30 बरु,
ितमीहरूको व ृ भई ितमीहरू दशेमा नभ रएसम्म म ितनीहरूलाई ितमीहरूकै साम ु
अ लअ ल गरेर धपाउनछुे । 31 नकर् टहरूको समु दे ख प ल श्तहरूको समु सम्म
र उजाड-स्थानदे ख य ू े टस नदीसम्म म ितमीहरूका िसमाना तोिकिदनछुे । त्यस
दशेका बािसन्दाहरूमािथ म ितमीहरूलाई िवजय िदनछुे । ितमीहरूले ितमीहरूकै
साम ु ितनीहरूलाई धपाउनछेौ । 32 ितनीहरूिसत वा ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूिसत
करार नबाँध् न ू । 33 ितनीहरू ितमीहरूको दशेमा बस् नहुुदँनै न ता ितनीहरूले
ितमीहरूलाई मरेो िवरु मा पाप गनर् लगाउनछेन ् । ितमीहरूले ितनीहरूका दवेी-
दवेताहरूलाई पजुा गर् यौ भने िनश् चय नै यो ितमीहरूका लािग पासो हुनछे ।”

24
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “त,ँ हारून, नादाब, अबीहू र इ ाएलका

स री जना धमर्-गरुु मकहाँ उक्लरे आओ र केही दरूी राखरे मरेो आराधना गर ।
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2मोशा मा मरेो निजक आउन सक्छ । अरूहरू मरेो निजक नआउन ून त मािनसहरू
नै ितनीहरूिसत आउन ू ।” 3 मोशा गएर परम भकुा वचनहरू र िविधिवधानहरू
मािनसहरूलाई सनुाइिदए । सबै मािनसले एकै सोरमा भन,े “परम भलुे भन् नभुएका
सबै वचन हामी पालन गनछौँ ।” 4 तब मोशाले परम भकुा सबै वचन लखेे ।
िबहान सबरैे उठेर मोशाले पवर्तको फेदीमा एउटा वदेी बनाए र इ ाएलका बा
कुलको ितिनिधत्व हुने गरी बा वटा ढुङ्गाका वदेी बनाए । 5 ितनले परम भकुा
िन म्त केही इ ाएली जवानहरूलाई गोरुको होमब ल र मलेब ल चढाउन पठाए ।
6मोशाले आधा रगत लएर त्यसलाई कचौरामा हाले । ितनले बाँकी आधा रगत भने
वदेीमा छक । 7 ितनले करारको पसु्तक लएर मािनसहरूले सनु् ने गरी चक सोरमा
पढे । ितनीहरूले भन,े “परम भलुे भन् नभुएका सबै कुरा हामी पालन गनछौँ । हामी
आज्ञाकारी बन् नछेौँ ।” 8 तब मोशाले रगत लएर त्यसलाई मािनसहरूमािथ छक
। ितनले भन,े “यी सबै वचनसिहत ितमीहरूलाई यो ितज्ञा िदएर यो परम भलुे
ितमीहरूिसत बाँध् नभुएको करारको रगत हो ।” 9 तब मोशा, हारून, नादाब,
अबीहू र इ ाएलका स री जना धमर्-गरुु पवर्तमािथ उक्लरे गए । 10 ितनीहरूले
इ ाएलका परमशे् वरलाई दखेे । उहाँको पाउमिुन आकाशजस्तै सफा नीरबाट िनिमर्त
बाटो िथयो । 11 परमशे् वरले इ ाएली अगवुाहरूमािथ आफ्नो हात उठाउनभुएन
। ितनीहरूले परमशे् वरलाई दखेे अिन ितनीहरूले खाए र िपए । 12 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “मािथ पतर्वमा मकहाँ उक्लरे आइज र यहाँ बस ्। म तलँाई

वस्था र आज्ञाहरू ले खएका िशला-पाटीहरू िदनछुे अिन तैलँ े ितनीहरूलाई िसका
।” 13 त्यसलैे मोशा आफ्ना सहयोगी यहोशसूगँै परमशे् वरको पवर्तमा उक्लरे गए
। 14 मोशाले धमर्-गरुुहरूलाई भनकेा िथए, “यहीँ बस् नहुोस ् र हामी तपाईंहरूकहाँ
नआउञ् जलेसम्म पखर बस् नहुोस ्। हारून र हूर तपाईंहरूिसतै छन ्। कसकैो केही
वादिववाद भएमा ितनीहरूकहाँ जान ू।” 15 त्यसलैे मोशा पवर्तमा उक्लरे गए, अिन
बादलले पवर्तलाई ढाक्यो । 16 परम भकुो मिहमा सीनै पवर्तमा आएर बस्यो, र
बादलले छ िदनसम्म यसलाई ढाक्यो । सातौँ िदनमा उहाँले बादलिभ बाट मोशालाई
डाक् नभुयो । 17 इ ाएलीहरूको द ृ ष् टमा पवर्तको टुप्पोमा परम भकुो मिहमाको
कटीकरण भस्म गन आगोझै ँ दखेा पर् यो । 18 मोशा बादलिभ वशे गरी पवर्तमा

उक्ले । ितनी चा लस िदन चा लस रातसम्म पवर्तमा रहे ।
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25
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “राजीखसुीबाट े रत भई हरेक ले

मरेो लािग भटेी ल्याओस ्भनी इ ाएलीहरूलाई भन ्। तैलँ े यी भटेीहरू मरेो लािग
हण गन ुर्पछर् । 3 तैलँ े ितनीहरूबाट ाप् त गन ुर्पन भटेीहरू ियनै हुन:् सनु, चाँदी,

र काँसा 4 िनलो, बजैनी र रातो ऊन, मलमलको कपडा, बा ाको भतु्ला 5 रातो
रङले रङ्गाएका भडेाका छाला र सीलका छालाहरू, बबलु काठ, 6 पिव स्थानका
ब ीहरूका िन म्त तले, अिभषके गनर्का लािग मसला र सगु न्धत धपू, एपोद
र छाती-पातामा जड्नका लािग 7 आिनक्स र अन्य बहुमलू्य रत् नहरू । 8 म
ितनीहरूका िबचमा बस् न सकँू भनरे ितनीहरूले मरेो िन म्त एउटा पिव स्थान
बनाऊन ्। 9 मलैे तलँाई दखेाउने नमनुामतुािबक तैलँ े पिव वासस्थान र यसका सबै
सामानहरू बनाउन ू । 10 ितनीहरूले बबलु काठको सन्दकु बनाऊन ्। यसको लमाइ
साँढे दईु हात, चौडाइ साँढे एक हात र उचाइ साँढे एक हातको होस ् । 11 यसको
िन म्त सनुका चारवटा मनु् ा झणु् ाउन ू। 12 एकाप दईुवटा र अक प दईुवटा
गरी ितनलाई सन्दकुको चारवटा खु ामा लगाउन ू। 13 तैलँ े बबलु काठका डन्डाहरू
बनाएर ितनलाई सनुले मोहोन ूर् । 14 सन्दकुलाई बोक् नलाई त्यसको दवुपै का
िकनारामा भएका मनु् ाहरूमा ती डन्डाहरू घसुाउन ू । 15 डन्डाहरू सन्दकुका
मनु् ाहरूमा रहनपुछर् । ितनलाई त्यसबाट िझिकनहुुदँनै । 16 तैलँ े सन्दकुिभ
मलैे तलँाई िदने करारका िविधिवधानहरू राख् न ू । 17 तैलँ े िनखरु सनुको एउटा
ाय श् च को ढकनी बनाउन ू । यसको लमाइ साँढे दईु हात र चौडाइ साँढे एक

हातको होस ् । 18 तैलँ े ाय श् च को ढकनीको दईु िकनारामा राख् न िप टएको
सनुका दईुवटा करूब बनाउन ू । 19 ाय श् च को ढकनीको एउटा िकनारामा
एउटा करूब र अक िकनारामा अक करूब राख् न ू । ती दईुवटा करूब र
ाय श् च को ढकनी एउटै सनुको टु ाबाट बनाइयोस ।् 20करूबहरूले आ-आफ्ना

पखटेा मा स्तर फैलाऊन ् र ाय श् च को ढकनीलाई छाया पारून ् । करूबहरू
एक-अकार्को आमनसेामने होऊन ् र ितनीहरूले ाय श् च को ढकनीतफर् हरेून ् ।
21 तैलँ े ाय श् च को ढकनीलाई सन्दकुको मािथप राख् न,ू र मलैे तलँाई िदने
करारका िविधिवधानहरू सन्दकुिभ राख् न ू । 22 यही सन्दकुमा म तिँसत भटे्नछुे
। ाय श् च को ढकनीमािथबाट म तिँसत बोल्नछुे । गवाहीको सन्दकुको मािथ
भएका दईुवटा करूबको िबचबाट मलैे इ ाएलीहरूलाई िदने सबै आज्ञा तलँाई िदनछुे
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। 23 तैलँ े बबलु काठको एउटा टेबलु बनाउन ू । यसको लमाइ दईु हात, चौडाइ
एक हात र उचाइ साँढे एक हातको होस ् । 24 तैलँ े यसलाई िनखरु सनुले मोहन ूर्
र यसको चारैितर सनुको िबट लगाउन ू । 25 त्यसको चारैितर चार अङ्गलु चौडा
भएको घरेो बनाउन ू र घरेोको व रप र सनुको िबट लगाउन ू । 26 टेबलुको लािग
सनुका चारवटा मनु् ा बनाउन ू र ती मनु् ाहरूलाई चार खु ा भएका चारवटै कुनामा
लगाउन ू। 27 टेबलुलाई बोक् नलाई डन्डाहरूका लािग ठाउँ हुन ती मनु् ाहरू घरेोको
छेउमा होऊन ।् 28 टेबलुलाई तीसगँै बोक् न सिकयोस ्भनी बबलु काठबाट डन्डाहरू
बनाउन ू र 29 ितनलाई सनुले मोहन ूर् अघर्ब लहरू चढाउन योग हुने थाल, चम्चा,
करुवा र कचौराहरू बनाउन ू । तैलँ े ती सबै िनखरु सनुको बनाउन ू । 30 तैलँ े टेबलुमा
मरेो साम ु िनयिमत रूपमा उप स्थितको रोटी राख् न ू । 31 िपटेको िनखरु सनुबाट
एउटा सामदान बनाउन ू। आधार र िबडँसिहत यसलाई बनाउन ू। यसका कचौराहरू,
कोिपला र फुलहरू सबै नै एउटै टु ाबाट बनाइनपुछर् । 32 यसको एकाप बाट
ितनवटा हाँगा र अक प बाट ितनवटा हाँगा गरी जम्मा छवटा हाँगा बािहरितर
िनस्केका होऊन ्। 33 पिहलो हाँगामा हाडबेदामका फुलजस्ता ितनवटा कचौरासाथै
कोिपला र फुल होऊन ।् त्यस्तै अक हाँगामा पिन हाडबेदामका फुलजस्ता ितनवटा
कचौरासाथै कोिपला र फुल होऊन ।् सामदानबाट बािहर िनस्कने सबै छवटा हाँगामा
उस्तै होऊन ् । 34 सामदान र िबचको िबडँमा हाडबेदामका फुलजस्ता चारवटा
कचौरा आ-आफ्नै कोिपला र फूलसमते होऊन ्। 35 एउटै टु ाको रूपमा पिहलो
जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला र एउटै टु ाको रूपमा दो ो जोडी हाँगामिुन एउटा
कोिपला होस ्। त्यसै गरी, एउटै टु ाको रूपमा ते ो जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला
होस ् । सामदानबाट बािहर िनस्केका सबै छवटै हाँगा उस्तै होस ् । 36 ितनीहरूका
कोिपला र हाँगाहरू सबै िपटेको िनखरु सनुको एउटा टु ाबाट बनकेा होऊन ् ।
37 तैलँ े सामदान र यसका सातवटा ब ी बनाउन,ू र यसबाट उज्यालो िदन ती
ब ीहरू बा लराख् न ू । 38 िचम्टा र ितनीहरूका मोसोदानीहरू िनखरु सनुबाट
बनाइनपुछर् । 39 सामदान र यसका सबै पा बनाउन क रब चौँितस िकलो ाम
िनखरु सनुको योग गन ूर् । 40 तलँाई पवर्तमा दखेाएको नमनुाबमोिजम ती बनाउन
नभलु्न ू ।

26
1 तैलँ े मिसनो सतुी कपडा, िनलो, बजैनी र रातो ऊन करूबहरूको रचनासिहत
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दसवटा पदार् भएको पिव वासस्थान बनाउन ू । यो ज्यादै िसपाल ु िशल्पकारको
काम हुनछे । 2 हरेक पदार्को लमाइ अ ाइस हात र चौडाइ चार हातको होस ् ।
सबै पदार् उही आकारको हुनपुछर् । 3 पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्िसत गाँस् न,ू
र अन्य पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्िसत गाँस् न ू । 4 पिहलो गाँिसएको भागको
बािहरी छेउमा िनलो सकुार्उनी बनाउन ू । त्यसै गरी, दो ो गाँिसएको भागको
बािहरी छेउमा पिन िनलो सकुार्उनी बनाउन ू । 5 पिहलो पदार्मा पचासवटा सकुार्उनी
बनाउन,ू र दो ो गाँिसएको भागको पदार्मा पिन पचासवटा सकुार्उनी बनाउन ू ।
ती सकुार्उनीहरू आमनसेामने हुने गरी बनाउन ू । 6 सनुका पचासवटा अङ्कुसे
बनाई पिव वासस्थान एउटै हुने गरी ती पदार्हरूलाई अङ्कुसहेरूिसत जोड्न ू ।
7 पिव वासस्थानमािथ रा खने पालको िन म्त बा ाका भतु्लाका पदार्हरू बनाउन ू।
एघारवटा यस्ता पदार् बनाउन ू। 8हरेक पदार्को लमाइ ितस हात र चौडाइ चार हातको
होस ्। एघारवटै पदार्को नाप उही होस ्। 9 पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्मा जोड्न ूर
बाँकी छवटालाई एक-अकार्मा जोड्न ू । छैटौँ पदार्लाई चािह ँ पालको अगािडप
दोब्बर गन ूर् । 10 पिहलो गाँिसएको भागको एकाप को छेउमा पचासवटा सकुार्उनी
बनाउन,ू र दो ो गाँिसएको भागको एकाप को छेउमा पचासवटा सकुार्उनी बनाउन ू
। 11 पचासवटा काँसाका अङ्कुसे बनाई ितनलाई सकुार्उनीहरूमा लगाउन ू ।
त्यसपिछ एउटै बनाउन पाललाई सगँसगँै जोड्न ू । 12 पालको बाँकी रहकेो आधा
भाग अथार्त ् पालका पदार्हरूबाट झु ण्डरहको आधा भागलाई पिव वासस्थानको
पिछ ल्तर झणु् ाउन ू । 13 एकाप एक हात लामो र अक प एक हात लामो
पदार् हुनपुछर् । पिव वासस्थानलाई ढाक् न त्यसको दवुपै पालका पदार्हरूको
बाँकी भाग झु ण्डरहून ् । 14 रातो रङले रङ्ग्याएका भडेाका छालाबाट पिव
वासस्थानलाई ढाक् ने बनाउन,ू र त्यसको मािथ मिसनो छालाको ढकनी होस ् ।
15 पिव वासस्थानको लािग बबलु काठबाट ठाडा फल्याकहरू बनाउन ू। 16 हरेक
फल्याकको लमाइ दस हात र चौडाइ साँढे एक हातको होस ्। 17 फल्याकहरूलाई
एक-अकार्िसत जोड्न हरेक फल्याकमा दईुवटा काठका चोसा होऊन ् । पिव
वासस्थानका सबै फल्याक यसरी नै बनाउन ू । 18 पिव वासस्थानको लािग
फल्याकहरू बनाउदँा दिक्षणप को लािग िबसवटा फल्याक बनाउन ू । 19 ती
िबसवटा फल्याकको मु न्तर राख् न चाँदीका चा लसवटा आधार बनाउन ू । पिहलो
फल्याकको मु न्तर दईुवटा आधार र अन्य फल्याकहरूको मु न्तर पिन दईु-दईुवटा
आधार बनाउन ू । 20 पिव वासस्थानको दो ो भाग अथार्त ् उ रप को लािग
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िबसवटा फल्याक 21 र ितनका चा लसवटा आधार बनाउन ू । पिहलो फल्याकको
मु न्तर दईुवटा आधार अिन दो ोको म ु न्तर दईुवटा आधार र बाँकीको िन म्त पिन
यसरी नै बनाउन ू । 22 पिव वासस्थानको पछािडप अथार्त ्प श् चमप छवटा
फल्याक बनाउन ू । 23 पिव वासस्थानको पछािडका कुनाहरूमा दईुवटा फल्याक
बनाउन ू। 24यी फल्याकहरू तल छु एका होऊन त्र मािथ भने जोिडएका होऊन ।्
दवुै कुनाका लािग यही िकिसमले बनाउन ू। 25चाँदीका आधारहरू भएका आठवटा
फल्याक बनाउन ू । पिहलो फल्याकमिुन दईुवटा आधार, अक फल्याकमिुन
दईुवटा आधार एवम ् रतले जम्माजम्मी सो वटा आधार होऊन ् । 26 तैलँ े बबलु
काठका बारहरू बनाउन ू । पिव वासस्थानका एकाप का फल्याकहरूका िन म्त
पाँचवटा बार, 27पिव वासस्थानका अक प का फल्याकहरूका िन म्त पाँचवटा
बार र पिव वासस्थानको प श् चमप का फल्याकहरूका िन म्त पाँचवटा बार
बनाउन ू। 28फल्याकहरूका िबचमा भएको बारचािह ँएक छेउदे ख अक छेउसम्म
पगुोस ् । 29 तैलँ े फल्याकहरूलाई सनुले मोहोन ूर् । बारहरूलाई अल्झाउन सनुका
मनु् ाहरू बनाउन,ू र बारहरूलाई पिन सनुले मोहोन ूर् । 30 तलँाई पवर्तमा दखेाइएको
नमनुाबमोिजम पिव वासस्थान खडा गन ूर् । 31 िनलो, बजैनी, रातो ऊन र
मिसनो सतुी कपडाबाट करूबहरूको रचनासमते भएको एउटा पदार् बनाउन ू । यो
िसपाल ु िशल्कारको काम होस ् । 32 सनुले मोहो रएको बबलु काठको चारवटा
खम्बामा यस पदार्लाई झणु् ाउन ू । यी खम्बाहरूमा सनुका अङ्कुसहेरू हुनपुछर्
जसमा चारवटा चाँदीका आधार रा खएका होऊन ् । 33 पदार्लाई अङ्कुसमेिुन
झणु् ाउन,ू र गवाहीको सन्दकुलाई यसिभ ल्याउन ू । यो पदार्ले पिव स्थानलाई
महा-पिव स्थानबाट अलग गन ुर्पछर् । 34 ाय श् च को ढकनीलाई गवाहीको
सन्दकुमािथ राख् न ूजसलाई महा-पिव स्थानमा रा खन्छ । 35 पदार्बािहर टेबलुलाई
उ रप राख् न ू । पिव वासस्थानको दिक्षणप टेबलुको सामनु् ने सामदान राख् न ू
। 36 पालको वशे ारमा एउटा पदार् बनाउन ू । यो िनलो, बजैनी, रातो साम ी,
मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा र ब ु ा भनको काम भएको होस ्। 37 यस पदार्को
लािग बबलु काठको पाँचवटा खम्बा बनाई ितनलाई सनुले मोहोन ूर् । ितनका अङ्कुसे
सनुका होऊन ्र ितनका लािग काँसाका पाँचवटा आधार होऊन ्।

27
1तैलँ े पाँच हात लामो र पाँच हात चौडा भएको बबलु काठको एउटा वदेी बनाउन ू
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। वदेी वगार्कार हुनपुछर् र यसको उचाइ ितन हातको हुनपुछर् । 2 त्यसका चारवटै
कुनामा गोरुको िसङजस्तो आकार बनाउन ू। वदेी र त्यसका िसङहरू एउटै टु ाबाट
बनाउन,ू र ितनलाई काँसाले मोहोन ूर् । 3 वदेीको लािग तैलँ े यी साम ीहरू बनाउनःू
खरानी उठाउने भाँडाहरू, बले्चाहरू, बाटाहरू, मास ु उठाउने काँटाहरू र आगो
राख् ने पा हरू । यी सबै भाँडाकँुडा काँसाको बनाउन ू । 4 वदेीको लािग काँसाको
जालीको एउटा िझजँा बनाउन ू। जालीमािथ 5चारै कुनामा काँसाका चारवटा मनु् ा
लगाउन ू । जाली वदेीको िबचसम्मै पगु् ने गरी यसलाई वदेीको मिुनप को िबटमिुन
राख् न ू। 6वदेीको लािग बबलु काठका डन्डाहरू बनाउन,ू र ितनलाई काँसाले मोहोन ूर्
। 7डन्डाहरूलाई मनु् ामा हाल्न ूर त्यसलाई उठाउँदा ती डन्डा वदेीका दवुिैतर होऊन ्
। 8फल्याकबाट िनिमर्त वदेी खो ो बनाउन ू । तलँाई पवर्तमा दखेाइएबमोिजम तैलँ े
यसलाई बनाउन ू। 9 पिव वासस्थानको लािग चोक बनाउन ू। चोकको दिक्षणप
मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाका पदार्हरू राख् न ू जसका लमाइ एक सय हात
होऊन ्। 10 ितनका खम्बाहरू िबसवटा र आधार पिन िबसवटै काँसाका होऊन ्।
खम्बामा अङ्कुसहेरू र चाँदीका िफ ाहरू होऊन ्। 11 त्यसै गरी, उ रप एक
सय हात लामो पदार्हरू होऊन,् अिन ितनका खम्बाहरू िबसवटा र आधारहरू पिन
िबसवटा काँसाका होऊन ् अिन अङ्कुसहेरू चाँदीका िफ ाहरू पिन गाँिसऊन ् ।
12 चोकको प श् चमप पचास हात लामो पदार् राख् न ू । दसवटा खम्बा र दसवटा
आधार राख् न ू। 13चोकको पवूर्प पचास हात होस ्। 14 वशे ारको एकाप को
िन म्त पन् हातका पदार्हरू होऊन ।् ितनका ितनवटा खम्बा र ितनवटै आधार होऊन ्
। 15 अक प पिन पन् हातका पदार्हरू होऊन ्। ितनका पिन ितनवटा खम्बा र
ितनवटै आधार होऊन ् । 16 चोकको ारमा रा खने पदार् िबस हातको होस ् । यो
पदार् िनलो, बजैनी, रातो धागो र मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाको होस ् र यो
ब ु ा हाल्नकेो काम होस ् । यसका चारवटा खम्बा र चारवटा आधार होऊन ् ।
17 चोकका सबै खम्बाका लािग चाँदीका िफ ा, चाँदीकै अङ्कुसे र काँसाका
आधारहरू होऊन ्। 18 चोकको लमाइ एक सय हात र चौडाइ पचास हातको होस ्
। यसका पदार्हरूको उचाइ पाँच हातको होस ्। ती पदार्हरू मिसनो गरी बाटेको सतुी
कपडाका होऊन र् ितनका आधारहरूचािह ँकाँसाका होऊन ।् 19पिव वासस्थानमा
योग ग रने सबै साम ीसाथै पाल र चोकका सबै िकलाहरू काँसाबाट बनकेा

होऊन ् । 20 तैलँ े इ ाएलका मािनसहरूलाई िदयाको िन म्त पे लएको भ ाक्षको
श ु तले ल्याउन आज्ञा दे तािक िदयाहरू िनरन्तर ब लरहून ् । 21 भटे हुने पालमा
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गवाहीको सन्दकु रा खने पिव वासस्थानको पदार्को अगािडप हारून र ितनका
छोराहरूले परम भकुो साम ु साँझदे ख िबहानसम्म िदयाहरू बा लरहून ्। इ ाएलका
मािनसहरूका पसु्तौँसम्म यो रिहरिहने िविध होस ्।

28
1 इ ाएलीहरूमध्ये तरेा दाजु हरून र ितनका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार

र ईतामारले पजुारी भएर मरेो सवेा गनर्लाई ितनीहरूलाई तकँहाँ बोलाएर ले । 2 तैलँ े
तरेा दाजु हारूनको िन म्त मरेो लािग अलग ग रएका पोशाकहरू लगाउन ू । यी
पोशाकहरू ितनको गौरव र शोभाको िन म्त हुनछेन ् । 3 मलैे ब ु को आत्माले
भ रपणूर् पारेका सबै ब ु मान ् मािनसहरूलाई तैलँ े भन् न ू िक ितनीहरूले हारूनका
िन म्त पोशाकहरू बनाऊन ् जसले ितनलाई मरेो पजुारी भएर सवेा गनर् अलग
गरून ् । 4 ितनीहरूले बनाउनपुन पोशाकहरू छाती-पाता, एपोद, अलखा, बनुकेो
लबदेा, फेटा र पटुका हुन ् । ितनीहरूले यी पोशाकहरू बनाऊन ् जसले तरेा दाजु
हारून र त्यसका छोराहरूलाई मरेो िन म्त अलग गरून ् तािक ितनीहरूले पजुारी
भएर मरेो सवेा गनर् सकून ् । 5 िशल्पकारहरूले सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी
र रातो धागो योग गरून ् । 6 ितनीहरूले सनु, िनलो, बजैनी र रातो ऊन अिन
मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट एपोद बनाऊन ् । यो िसपाल ु िशल्पकारको
काम होस ् । 7 यो गाँस् नलाई त्यसको दवुै छेउमा गाँसकेा दईुवटा काँध-ेबन्धन
होऊन ् । 8 यसको िनकै रा ोसगँ बिुनएको कमरपटेी एपोदजस्तै हुनपुछर् । मिसनो
गरी बाटेको सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी र रातो धागोबाट एपोदकै टु ाबाट
यसलाई बनाइनपुछर् । 9 दईुवटा आिनक्स पत्थरलाई लएर ितनमा इ ाएलका
बा जना छोराका नाउँ खोप् न ू । 10 छोराहरूको जन्मअनसुार एउटा पत्थरमा
छ जनाका नाउँ र अक पत्थरमा छ जनाका नाउँ खोप् न ू । 11 छापमा खोप् ने
िशल्पकारले झै ँ त ैलँ े यो दईुवटा पत्थरमा इ ाएलका बा जना छोराका नाउँ खोप् न ू
। ती पत्थर सनुका रत् न जिडने मिणघरमा जड्न लगाउन ू । 12 परम भलुाई
इ ाएलका छोराहरूको सम्झना िदलाउन ती दईुवटा पत्थरलाई एपोदका काँध-े
बन्धनमा लगाउन ू। उहाँलाई सम्झना िदलाउन हारूनले परम भकुो साम ु ितनीहरूका
नाउलँाई बोकेर लजैानछेन ् । 13 तैलँ े सनुका मिणघरहरू 14 र डोरीजस्ता बाटेका
िनखरु सनुका दईुवटा िस ी बनाउन,ू र ती िस ीहरूलाई मिणघरहरूमा लगाउन ू ।
15 िनणर्य गनर्लाई एउटा छाती-पाता बनाउन ू। एपोदको बनावटजस्तै यो पिन िसपाल ु
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िशल्पकारको काम होस ् । सनु, िनलो, बजैनी र रातो ऊन र सतुीको कपडाबाट
यसलाई बनाउन ू । 16 यो वगार्कार र दोब्बर पट् ाइएको हुनपुछर् । यसको लमाइ
र चौडाइ एक-एक िब ाको होस ् । 17 तैलँ े यसमा बहुमलू्य पत्थरका चारवटा
लहर गरी मणीहरू राख् न ू । पिहलो लहरमा मािनक, पषु्पराज र बरेूज राख् न ू
। 18 दो ो लहरमा िफरोजा, नीर र पन् ना राख् न ू । 19 ते ो लहरमा नीलमिण,
हािकक र कटेला राख् न ू । 20 चौथो लहरमा पीतमिण, आिनक्स र िबल्लौर राख् न ू
। ती सनुका मिणघरहरूमा जिडऊन ् । 21 ती मिणहरू इ ाएलका बा छोराका
नाउअँनसुार मसैगँ होऊन ् । छाप-औठँीमा खोपजेस्तै हरेक नाउलँे बा कुलका
हरेक कुलको ितिनिधत्व गरोस ् । 22 छाती-पातामा डोरीजस्तो बाटेको िनखरु
सनुका िस ीहरू बनाउन ू । 23 छाती-पाताको लािग सनुका दईुवटा मनु् ी बनाउन ू र
ितनलाई छाती-पाताका दईुवटै िकनारामा लगाउन ू । 24 सनुका दईुवटा िस ीलाई
छाती-पाताका िकनाराहरूमा लगाउन ू । 25 बाटेका दईुवटा िस ीका अकार् दईुवटा
छेउलाई दवुै मिणघरमा जोड्न ू । त्यसपिछ ती दईुवटालाई एपोदको काँध-ेबन्धनको
अगािडप लगाउन ू । 26 सनुका दईुवटा मनु् ी बनाउन,ू र िभ प को िबटको
छेउमा ितनलाई छाती-पाताका अकार् दईुवटा कुनामा लगाउन ू। 27 तैलँ े थप दईुवटा
सनुका मनु् ी बनाउन,ू र ितनलाई एपोदको अगा टप दवुै काँध-ेबन्धनका मिुनबाट
र एपोदको िनकै रा री बनुकेो कमरपटेीमािथको िसउनीनरे लगाउन ू । 28 छाती-
पाता त्यसका मनु् ीहरू ारा एपोदका मनु् ीहरूमा िनलो िफ ाले कमरपटेीमा बाँध् न ू
तािक त्यो बिुनएको एपोददे ख सनर् नपाओस ् । 29 हारून पिव स्थानमा जाँदा
त्यसले परम भकुो साम ु िनरन्तर सम्झनाको िन म्त आफ्नो छातीमा िनणर्य गनर्
रा खने छाती-पातामा इ ाएलका मािनसहरूका नाउँ बोकोस ् । 30 िनणर्य गनर्लाई
छाती-पातामा ऊरीम र तमु्मीम राख् न ू तािक हारून परम भकुो साम ु जाँदा ती
त्यसको छातीमा होस ्। यसरी हारूनले इ ाएलका मािनसहरूका लािग िनणर्य गन
माध्यमलाई परम भकुो साम ु सधै ँ आफूिसतै बोकोस ् । 31 तैलँ े एपोदको अलखा
पणूर् रूपमा िनलो कपडाको बनाउन ू । 32 यसको िबचमा टाउको िछराउने प्वाल
बनाउन ू । नच्याितयोस ् भन् नाका लािग कठालोको प्वालजस्तै बनुकेो िबट होस ् ।
यो जलुाहाको काम होस ्। 33 तलको फेरोको चारैितर िनलो, बजैनी र रातो धागोका
दा रमहरू बनाउन ू । 34 ितनको व रप र िबच-िबचमा सनुका घण्टीहरू बनाउन ू ।
अलखाको फेरोको चारैितर सनुका घण्टीहरू र दा रमहरू होऊन ् । 35 हारूनले
सवेा गदार् त्यसले अलखा लगाओस ् तािक त्यो पिव स्थानमा परम भकुो साम ु



28:36 l स्थान 29:9

जाँदा र त्यहाँबाट आउँदा यसको आवाज सिुनयोस ् । त्यो नमरोस ् भन् नाका लािग
यसो ग रएको हो । 36 तैलँ े िनखरु सनुको एउटा पाता बनाउन,ू र यसमा छापमा
खोपजेस्तै गरी “परम भकुो िन म्त पिव ” भनी खोप् न ू । 37 यस पातालाई िनलो
िफ ाले फेटाको अगािडप बाँध् न ू । 38 यसलाई हारूनको िनधारमा राख् न ू ।
इ ाएलीहरूले परम भकुो िन म्त अलग गन पिव उपहारका भटेीहरूको दोष
हारूनले सधै ँबोकोस ।् परम भलुे ितनीहरूका उपहारहरू हण गरून भ्न् नाका लािग
फेटा सधै ँ त्यसको िनधारमा होस ्। 39 तैलँ े मिसनो सतुी कपडाबाट लबदेा बनाउन,ू
र फेटा पिन सतुी कपडाबाट नै बनाउन ू । पटुकाचािह ँ ब ु ा हाल्ने ारा बनाइयोस ् ।
40 हारूनका छोराहरूका गौरव र शोभाका लािग लबदेा, पटुका र फेटाहरू बनाउन ू
। 41 तैलँ े तरेा दाजु हारून र त्यसका छोराहरूलाई यी पोशाकहरू पिहराइिदन ू ।
पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ्भनरे तैलँ े ितनीहरूलाई अिभषके गन ूर्, िनय ु गन ूर् र मरेो
िन म्त अलग गन ूर् । 42 ितनीहरूका नग् नता ढाक् नलाई सतुीका िभ ी पोशाकहरू
बनाउन ू जसले ितनीहरूको कम्मरदे ख जाँघसम्म ढाकून ् । 43 हारून र त्यसका
छोराहरू पिव स्थानमा सवेा गनर्का लािग वदेीमा जाँदा वा भटे हुने पालमा वशे
गदार् ितनीहरूले यी पोशाकहरू लगाऊन ्। ितनीहरू दोषी ठह रएर नमरून ्भन् नाका
लािग ितनीहरूले यी लगाउनपैछर् । हारून र त्यसपिछ त्यसका सन्तानहरूका लािग
यो स्थायी िविध हो ।

29
1 ितनीहरूले पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ्भनरे ितनीहरूलाई मरेो लािग अलग

गनर् त ैलँ े गन ुर्पन काम यही हो । एउटा बाछा र दईुवटा िनष्खोट भडेा लएर
आइज । 2 अखिमरी रोटी र खिमर नहाली तलेमा मछेुको फुरौला अिन तले
दलकेो खिमरिवनाको बाबर पिन लएर आइज । 3 बाबरहरू मिसनो गहुकँो िपठोको
योग गरी बनाउन ू । ितनीहरूलाई एउटा टोकरीमा हालरे साँढे र दईुवटा भडेासगँै

ती ल्याउन ू । 4 तैलँ े भटे हुने पालको वशे ारमा हारून र त्यसका छोराहरूलाई
उप स्थत गरा । हारून र त्यसका छोराहरूलाई पानीले नहुाइिदन ू । 5 आफूिसत
पोशाकहरू लजैा र हारूनलाई लबदेा, एपोदको अलखा, एपोद, छाती-पाता अिन
रा री बनुकेो एपोदको कमरपटेी लगाइिदन ू । 6 त्यसको िशरमा फेटा लगाइिदन,ू
र फेटामािथ पिव मकुुट पिहराइिदन ू । 7 त्यसपिछ अिभषके गन तले लएर जा
अिन त्यसको िशरमा खन्याइिदएर त्यसलाई अिभषके गर ।् 8 त्यसका छोराहरूलाई
ल्याएर ितनीहरूलाई लबदेाहरू लगाइिदन ू। 9 हारून र त्यसका छोराहरूलाई पटुका
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र फेटाहरू लगाइिदन ू । पजुारी पद ितनीहरूका लािग सदाको िविध हो । यसरी तैलँ े
हारून र त्यसका छोराहरूलाई मरेो सवेा गनर् अिभषके गन ूर् । 10 ितमीहरू सबलैे
भटे हुने पालको साम ु बाछो ल्याउन,ू अिन हारून र त्यसका छोराहरूले त्यसको
टाउकोमािथ हात राख् नछेन ् । 11 तैलँ े भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुो
साम ु त्यस बाछोलाई मान ूर् । 12 बाछोको थोरै रगत लएर तरेो औलँाले वदेीका
िसङहरूमा छक , अिन बाँकी रगत वदेीको आधारमा खन्याइिदन ू । 13 आन् ा-
भुडँी ढाक् ने सबै बोसो र कलजेो ढाक् ने मास ु अिन दईुवटा िमग लासाथै ितनमा
भएका बोसोसमते लएर ती सबलैाई वदेीमा जलाइिदन ू । 14 तर बाछोको मास,ु
यसको छाला र गोबरचािह ँ छाउनीबािहर लगरे जलाइिदन ू । यो पापब ल हो ।
15तैलँ े एउटा भडेा पिन लन ूअिन हारून र त्यसका छोराहरूले त्यसको टाउकोमािथ
आ-आफ्ना हात राखनू ्। 16 भडेालाई मारेर त्यसको रगत वदेीका चारैितर छकर् न ू
। 17 त्यस भडेालाई टु ा-टु ा पारेर त्यसका आन् ाभुडँी र ख ु ाहरूलाई धनु ू
अिन ती आन् ाभ ुडँी, त्यसका टु ाहरू र टाउकोसमते 18 वदेीमा रा खिदन ू ।
त्यसपिछ िसङ्गै भडेालाई जलाउन ू । यो परम भलुाई आगो ारा चढाइने िमठो
बास् ना भएको होमब ल हो । 19 त्यसपिछ तैलँ े अक भडेा लन,ू अिन हारून र
त्यसका छोराहरूले त्यसको टाउकोमािथ आ-आफ्ना हात राखनू ् । 20 अिन तैलँ े
भडेालाई मारेर त्यसको थोरै रगत लई हारूनको दािहने कान, त्यसका छोराहरूका
दािहने कानहरू, ितनीहरूका दािहने हातका बढुी औलँा र ितनीहरूका खु ाका बढुी
औलँामा लगाइिदन ू । त्यसपिछ रगत वदेीको हरेक िकनाराको व रप र छिकर् िदन ू ।
21 तैलँ े वदेीमा भएको थोरै रगत र थोरै अिभषके गन तले लएर त्यसलाई हारून र
त्यसका पोशाकहरू अिन त्यसका छोराहरू र ितनीहरूका पोशाकहरूमा छिकर् दे । तब
हारून र त्यसका पोशाकहरू, त्यसका छोराहरूसाथै त्यसका छोराहरूका पोशाकहरू
मरेो लािग अलग ग रनछेन ्। 22 तैलँ े भडेाको बोसो, बोसे पचु्छर, आन् भुडँी ढाक् ने
बोसो, कलजेोको मास,ु दईुवटा िमग ला र ितनमा भएका बोसो अिन दािहने साँ ो
लन ू िकनिक यो भडेा मरेो लािग पजुारीको अपर्णको लािग हो । 23 परम भकुो

साम ु भएको खिमर नहालकेो रोटीको टोकरीबाट एउटा रोटी, तलेमा पोलकेो एउटा
फुरौला र एउटा बाबर लन ू । 24 तैलँ े यी सबै हारूनका हात र त्यसका छोराहरूका
हातमा रा खिदन ूअिन परम भकुो साम ु डोलाइने ब लको लािग मरेो साम ु डोलाउन ू
। 25 त्यसपिछ ितनीहरूका हातबाट खाना लएर होमब लसगँै वदेीमा ितनलाई
जलाइिदन ू । यसले मलाई िमठो बास् ना िदनछे । यो मरेो लािग आगो ारा चढाइने
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ब ल हो । 26 हारूनको अपर्णको भडेाको ाकुलो लएर यसलाई परम भकुो साम ु
डोलाइने ब लको रूपमा डोलाउन,ू र योचािह ँ तरेो भाग हुनछे । 27 तैलँ े हारून र
त्यसका छोराहरूका िन म्त िदइएको डोलाइने ब लको ाकुलो र साँ ो मरेो लािग
अलग गर ्। 28 यो हारून र त्यसका छोराहरूका लािग अनन्तको िविध हुनछे ।
इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूका मलेब लबाट परम भलुाई िदनपुन भाग यही
हो । 29 हारूनपिछ त्यसका पिव पोशाकहरू त्यसका छोराहरूका लािग सरुिक्षत
राख् न ू । ितनीहरू ितनमा अिभषके ग रएर ितनीहरूलाई मरेो िन म्त िनय ु गन ूर् ।
30 हारूनपिछ त्यसका छोराहरूमध्ये पजुारी हुनचेािह ँ पिव स्थानमा मरेो सवेा गनर्
भटे हुने पालमा आउँदा त्यसले सात िदनसम्म ती पोशाकहरू लगाओस ्। 31 मरेो
िन म्त पजुारीहरूको िनय ु गदार् त ैलँ े भडेा लई त्यसको मासलुाई पिव स्थानमा
उमाल्न ू। 32 हारून र त्यसका छोराहरूले भटे हुने पालको वशे ारमा भडेाको मास ु
र टोकरीमा भएको रोटी खाऊन ्। 33 मरेो िन म्त अलग गनर्का िन म्त ितनीहरूलाई
ाय श् च गनर् र िनय ु गनर् ितनीहरूलाई िदइएका मास,ु रोटी ितनीहरूले खाऊन ्

। त्यो खाना कसलैे नखाओस ् िकनिक त्यो मरेो िन म्त अपर्ण ग रएको र मलाई
छुट् ाइएको खाना हो । 34 अपर्ण ब लको कुनै पिन खाना वा रोटी भो लपल्ट
िबहानसम्म रह् यो भने त्यसलाई जलाइिदन ू । यो मरेो लािग अलग ग रएकोले
यसलाई खानहुुदँनै । 35 यसरी मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै कुराबमोिजम हारून
र त्यसका छोराहरूलाई गन ूर् । त ैलँ े सात िदन लगाएर ितनीहरूलाई तयार पान ूर् ।
36 हरेक िदन ाय श् च को लािग तैलँ े एउटा बाछो पापब लको रूपमा चढाउन ू ।
वदेीको लािग ाय श् च गरेर तैलँ े यसलाई श ु पान ूर्, र यसलाई मरेो लािग अलग
गनर् यसलाई अिभषके गन ूर् । 37 सात िदन लगाएर वदेीको लािग ाय श् च गन ूर्
अिन त्यसलाई परम भकुो िन म्त अलग गन ूर् । तब वदेी मरेो लािग पणूर् रूपमा पिव
हुनछे । वदेीलाई छुने जनुसकैु कुरो परम भकुो लािग पिव हुनछे । 38 तैलँ े हरेक
िदन वदेीमा िनयिमत रूपमा एक-वष दईुवटा थमुा चढाउन ू । 39 एउटा थमुा िबहान
चढाइनपुछर् भने अक बलेकुा । 40 पिहलो थमुासगँै एक लटर पलेकेो भ ाक्षको
तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो र अघर्ब लको रूपमा एक लटर दाखम
चढाउन ू । 41 तैलँ े दो ो थमुा बलेकुी चढाउन ू । िबहानजस्तै अन् नब ल र अघर्ब ल
पिन चढाउन ू । यी कुराहरूले मरेो लािग िमठो बास् ना ल्याउनछेन ् । यो मरेो लािग
आगो ारा चढाइने ब ल हो । 42 मलैे ितमीहरूिसत बातिचत गन परम भकुो साम ु
भटे हुने पालको वशे ारमा ितमीहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म यी िनयिमत होमब लहरू
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होऊन ् । 43 म इ ाएलीहरूिसत त्यहीँ नै भटे गनछु । मरेो मिहमा ारा पाल मरेो
लािग अलग ग रनछे । 44 म भटे हुने पाल र मरेो लािग मा योग हुने वदेीलाई
पिव पानछु । पजुारी भएर मरेो सवेा गनर्का िन म्त हारून र त्यसका छोराहरूलाई
पिन म पिव पानछु । 45 म इ ाएलीहरूका िबचमा बस् नछुे र ितनीहरूका परमशे् वर
हुनछुे । 46 म ितनीहरूका िबचमा बस् न सकँू भनरे ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर
ल्याउने परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् । म परम भु
ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ ।

30
1 तैलँ े धपू बाल्नलाई बबलु काठबाट एउटा वदेी बनाउन ू । 2 यसको लमाइ

एक हात र चौडाइ एक हातको होस ् । यो वगार्कार हुनपुछर् र यसको उचाइ दईु
हातको हुनपुछर् । यसका िसङहरू त्यही एउटै टु ा काठबाट बनाइएका होऊन ् ।
3 धपू वदेीको मािथल्लो भाग, यसका िकनाराहरू र िसङहरू सबै नै िनखरु सनुले
मोहो रऊन ्। यसको चारैितर सनुको िबट लगाउन ू । 4 यसको िबटमिुन वदेीका दवुै
पाटामा सनुका दईुवटा मनु् ा बनाएर त्यसका दवुिैतर लगाउन,ू र बोक् ने डन्डाहरूका
लािग ती मनु् ाचािह ँ घर होऊन ् । 5 डन्डाहरू बबलु काठबाट बनाएर ितनलाई
सनुले मोहोन ूर् । 6 तैलँ े धपुको वदेीलाई गवाहीको सन्दकुनरे भएको पदार्को सामनु् ने
राख् न ू । यो मलैे तलँाई भटे्ने गवाहीको सन्दकुमािथ रा खएको ाय श् च को
ढकनीको साम ु हुनछे । 7 हारूनले हरेक िबहान सगु न्धत धपू बाल्न ू । त्यसले
िदयाहरूको रेखदखे गदार् यसलाई बाल्न,ू 8 र पसु्ता-पसु्तासम्म परम भकुो साम ु
िनयिमत रूपमा धपू ब लरहोस ् भनरे हारूनले हरेक साँझमा िदयाहरू बाल्न ू ।
9 तर त्यस धपूको वदेीमा तैलँ े अरू िकिसमका धपू नबाल्न,ू न त कुनै होमब ल
वा अन् नब ल चढाउन ू । यसमािथ कुनै अघर्ब ल नचढाउन ू । 10 वषर्को एक
चो ट हारूनले यसका िसङहरूमा ाय श् च गरोस ् । पापब लको रगतले पसु्ता-
पसु्तासम्म त्यसले वषर्को एक चो ट ाय श् च गनछ । यो परम भकुो िन म्त अित
पिव छ ।” 11 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 12 “तैलँ े इ ाएलीहरूको
जनगणना लदँा हरेक ले परम भकुो िन म्त आफ्नो जीवनको मोल ितरोस ्
। तैलँ े ितनीहरूको गणना ग रसकेपिछ यसो गन ूर् तािक जनगणना गदार् ितनीहरूका
िबचमा कुनै िवपि नआओस ।् 13जनगणनामा गन्ती भएको हरेकले पिव स्थानको
शकेेलको नापअनसुार चाँदीको आधा शकेेल ितरोस ्(एक शकेेल बराबर िबस गरेा
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हुन्छ) । यो आधा शकेेल परम भकुो िन म्त भटेी हुनछे । 14 िबस वषर्भन्दा मािथको
गन्ती हुने हरेकले मलाई यो भटेी िदनपुछर् । 15 मािनसहरूले आ-आफ्ना जीवनको
ाय श् च को लािग मलाई यो भटेी िददँा धनीहरूले आधा शकेेलभन्दा बढी नदऊेन ्

न त ग रबहरूले कम दऊेन ् । 16 तैलँ े इ ाएलीहरूबाट यो ाय श् च को पसैा
लएर यसलाई भटे हुने पालको कामको लािग छुट् ाउनपुछर् । यो इ ाएलीहरूका

जीवनको िन म्त ाय श् च गनर् मरेो साम ु ितनीहरूको सम्झना होस ् ।” 17 तब
परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 18 “तैलँ े धनुलाई काँसाको एउटा ठुलो बाटा
बना । यो भटे हुने पाल र वदेीको िबचमा होस ् र यसमा पानी राख् न ू । 19 हारून
र त्यसका छोराहरूले यो पानीले ितनीहरूका हात र खु ा धोऊन ् । 20 ितनीहरू
आगो ारा चढाइने ब ल लएर मरेो सवेा गनर् भटे हुने पालमा जाँदा वा वदेीको निजक
जाँदा ितनीहरू नमरून ्भनरे ितनीहरूले पानीले धनुपुछर् । 21 ितनीहरू नमरून ्भनरे
ितनीहरूले आ-आफ्ना हातगोडा धोऊन ् । हारून र त्यसका मािनसहरूका पसु्ता-
पसु्ताका लािग यो एउटा स्थायी िविध हो ।” 22 तब परम भलुे मोशालाई यसो
भन् नभुयो, 23 “तैलँ े यी असल-असल मसलाहरू अथार्त ् ५०० शकेेल तरल मरूर्,
२५० शकेेल बास् ना आउने दालिचनी, २५० शकेेल बास् ना आउने बोझो, 24 ५००
शकेेल तजेपात– सबकैो नाप पिव स्थानको िहसाबल–े र एक हीन भ ाक्षको तले
लन ू। 25 तैलँ े यी साम ीहरूबाट अिभषके गन पिव तले अथार्त ्सगु न्धत मसला

बनाउन ू। यो मरेो लािग सरुिक्षत अिभषके गन पिव तले हुनछे । 26 तैलँ े यस तलेले
भटे हुने पालसाथै गवाहीको सन्दकु, 27 टेबलु र यसका सबै भाँडाकँुडा, सामदान र
यसका सामान, धपूको वदेी, 28 होमब ल चढाउने वदेीलगायत यसका सबै सामान
र धनुलाई योग ग रने बाटालाई अिभषके गन ूर् । 29 ती मरेो लािग पिव होऊन ्
भनरे ितनलाई मरेो लािग अलग गन ूर् । ितनलाई छुने कुनै पिन कुरो पिन पिव
हुनछे । 30 हारून र त्यसका छोराहरूले पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ् भनरे तैलँ े
ितनीहरूलाई मरेो िनम्त अलग गर ्। 31 तैलँ े इ ाएलीहरूलाई भन् न,ू “ितमीहरूका
मािनसहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म यो परम भकुो िन म्त अलग ग रएको अिभषके गन
तले होस ् । 32 यसलाई मािनसको छालामा दल्नहुुदँनै, न त उही स ु योग गरेर
यस्तो तले बनाउनहुुन्छ िकनिक यो परम भकुो िन म्त अलग ग रएको हो । तैलँ े
यसलाई यसरी नै हने ुर्पछर् । 33 जसले यस्तो अ र बनाउछँ वा जसले अरू कसकैो
शरीरमा यसलाई लगाइिदन्छ त्यो ितमीहरूको जाितबाट बिहष्कृत हुनछे ।”
34 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “बराबरी प रमाणमा श ु सतेो-धपूसिहत खोटो,
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सखेलटे र िहङजस्तै चोपजस्ता सगु न्धत मसलाहरू लन ू। 35 ननु िमिसएको श ु र
पिव हुने गरी धपूको रूपमा अ र बनाउनलेे जस्तै गरी त्यसलाई बनाउन ू। 36 तैलँ े
यसलाई मिसनो गरी िपस् न ू । यसको थोरै भागलाई मलैे तिँसत भटे गन भटे हुने
पालमा रा खने गवाहीको सन्दकुको सामनु् ने राख् न ू । तैलँ े यसलाई मरेो लािग अित
पिव ठान् न ू। 37 तैलँ े बनाउने यो धपूजस्तै उही स ु योग गरेर आफ्नो लािग अक
कुनै धपू नबनाउन ू। यो मरेो लािग अित पिव होस ्। 38अ रको रूपमा योग गनर्
जसले योजस्तै कुनै धपू बनाउछँ, त्यो आफ्नो जाितबाट बिहष्कृत हुनछे ।”

31
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हरे,् मलैे यहूदाको कुलबाट हूरको

नाित, ऊरीको छोरो बजललेलाई डाकेको छु । 3 सबै िकिसमका कारीगरीको
काम गनर्का लािग त्यसलाई ब ु , समझश , ज्ञान िदन मरेा आत्माले भ रपणूर्
पारेको छु । 4 त्यसले सनु, चाँदी, काँसाका कलापणूर् रचनाहरू बनाउनछे । 5 सबै
िकिसमका कारीगरीका काम गनर् त्यसले पत्थर काट्न,े जड्ने र काठ खोप् ने गछर् ।
6 त्योबाहके मलैे दानको कुलबाट अहीसामाकको छोरो ओहोलीआबलाई िनय ु
गरेको छु । मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेमतुािबक ितनीहरूले बनाउन सकून ्भनरे सबै
ब ु मानीहरूका दयमा मलैे िसप हा लिदएको छु । ितनीहरूले बनाउने साम ीहरू
ियनै हुन:् 7 भटे हुने पाल, गवाहीको सन्दकु, सन्दकुमािथ रा खने ाय श् च को
ढकनी, पालका सबै सरसामान अथार्त ् 8 टेबलु र यसका भाँडाकँुडाहरू, शु
सामदानसिहत यसका सबै सामान, धपूको वदेी, 9 होमब लको लािग वदेीसिहत
यसका सबै सामान र आधार भएको ठुलो बाटा । 10यसमा रा री बनुकेो पोशाकहरू
अथार्त ् हारून पजुारी र त्यसका छोराहरूका िन म्त पिव पोशाकहरू पिन पछर्न ्
। पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ् भनरे ितनीहरू मरेो लािग अलग ग रएका हुन ् ।
11 पिव स्थानको लािग अिभषके गन तले र सगु न्धत धपू पिन यसमा पछर्न ् ।
मलैे तलँाई आज्ञा गरेबमोिजम यी कारीगारहरूले यी सबै थोक बनाऊन ्।” 12 तब
परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 13 “इ ाएलीहरूलाई भन,् 'ितमीहरूले िनश् चय नै
परम भकुो शबाथ-िदन मान् न ू िकनिक ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म
यो ितमीहरू र मरेो िबचमा एउटा िचन्ह हुनछे तािक ितमीहरूलाई मरेो िन म्त अलग
गन परम भु म नै हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 14 त्यसलैे ितमीहरूले शबाथ
मान् न ू िकनभने यो मरेो लािग अलग ग रएको ितमीहरू ारा मान् नपुन पिव िदन हो
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। यसलाई अशु गन कुनै पिन िनश् चय नै मा रनछे । जसले शबाथमा
काम गछर्, त्यो िनश् चय नै आफ्नो जाितबाट बिहष्कृत हुनछे । 15 छ
िदनसम्म काम गन ूर्, तर सातौँचािह ँ िदन परम भकुो साम ु पणू र् िव ामको पिव शबाथ
हुनछे । शबाथ-िदनमा काम गन जोसकैु पिन िनश् चय मा रनछे । 16 त्यसकारण,
इ ाएलीहरूले शबाथलाई मान् नपैछर् । एउटा स्थायी िविधको रूपमा ितनीहरूका
पसु्तौ-ँपसु्तासम्म ितनीहरूले यसको पालना गन ुर्पछर् । 17 शबाथ सधै ँ म परम भु
र इ ाएलीहरूका िबचमा एउटा िचन्ह हुनछे िकनिक छ िदनमा परम भलुे स्वगर्
र पथृ्वी बनाउनभुयो अिन सातौँ िदनमा चािह ँ उहाँले कामबाट िव ाम लनभुयो
।” 18 िसनै पवर्तमा परम भु मोशािसत बो लसक् नभुएपिछ उहाँले ितनलाई आफ्नै
हातले लखेकेा करारका दईुवटा िशला-पाटी िदनभुयो ।

32
1जब मािनसहरूले मोशा पवर्तबाट आउन िढलाइ गरेको दखेे ितनीहरू हारूनको

व रप र भलेा भई ितनलाई भन,े “हा ो अिगअिग जाने एउटा मिूतर् बनाऔ ँ ।
हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउने मोशालाई के भयो हामी जान्दनैौँ ।” 2 त्यसलैे
हारूनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका पत् नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा
भएका सनुका कुण्डलहरू फुकाली मकहाँ लओे ।” 3 सबै मािनसले ितनीहरूका
कानमा लगाएका कुण्डलहरू फुकाली हारूनकहाँ ल्याए । 4 ितनले ितनीहरूबाट
पाएको सनुलाई हितयारले खोपरे बाछाको एउटा मिूतर् बनाए । तब मािनसहरूले भन,े
“हे इ ाएल हो, िम बाट ितमीहरूलाई बािहर िनकालरे ल्याउने दवे ियनै हुन ् ।”
5 हारूनले यो दखेपेिछ ितनले बाछाको साम ु एउटा वदेी बनाए र यस्तो घोषणा गरे,
“भो ल परम भकुो आदरको लािग एउटा चाड हुनछे ।” 6 भो लपल्ट मािनसहरू
सबरैे उठे र ितनीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाए । तब ितनीहरू खान र िपउनलाई
बसे अिन मोजमा डुब् न लागे । 7 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “चाँडै तल
ओल , िकनिक तैलँ े िम दशेबाट बािहर ल्याएका मािनसहरूले आफैलाई ष् ट
पा रसकेका छन ्। 8 मलैे आज्ञा गरेको मागर्बाट ितनीहरू चाँडै नै िवच लत भएका
छन ् । ितनीहरूले आफ्ना लािग गाईको मिूतर् बनाएर यसको पजूा गरेका छन ् र
ब लदान चढाएका छन ् । ितनीहरूले भनकेा छन ् 'हे इ ाएल हो, िम दशेबाट
ितमीहरूलाई बािहर ल्याउने दवे ियनै हुन'् ।” 9 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“मलैे यो जाितलाई दखेकेो छु । हरे,् ितनीहरू हठी मािनसहरू हुन ् । 10 अब
मलाई रोक् ने कोिसस नगर ् । मरेो ोध ितनीहरूको िवरु मा दन्कनछे । त्यसलैे
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म ितनीहरूलाई नष् ट गनछु । तब म तबँाट नै एउटा ठुलो जाित बनाउनछुे ।”
11 तर मोशाले परम भु ितनका परमशे् वरलाई शान्त पानर् खोजे । ितनले भन,े “हे
परम भ,ु आफ्नो ठुलो सामथ्यर् र श शाली हातले िम दशेबाट तपाईंले बािहर
ल्याउनभुएका यी मािनसहरूको िवरु तपाईंको ोध िकन द न्कन?े 12 िम ीहरूले
िकन यसो भन् न,े 'ितनीहरूलाई पवर्तमा लगरे मानर् र पथृ्वीको सतहबाट नष् ट गनर्
उहाँले ितनीहरूलाई दषु् ट मनसाय लएर बािहर िनकाल्नभुयो?' आफ्नो ोधलाई
शान्त पान ुर्होस ्र यो जाितलाई दण्ड िदनबाट मन बद्लनहुोस ्। 13 तपाईंका दासहरू
अ ाहाम, इसहाक र इ ाएललाई सम्झनहुोस ् जसलाई तपाईंले आफ्नै खाितर
यसो भनरे शपथ खानभुएको िथयो, 'म ितमीहरूका सन्तानहरूलाई आकाशको
ताराजि कै बढाउनछुे र मलैे ितमीहरूका सन्तानहरूलाई िदने भनकेा यी सबै दशे
िदनछुे । ितनीहरूले सदाको लािग यसको अिधकार गनछन'् ।” 14 तब आफ्नो
जाितलाई हािन गनर्दे ख परम भलुे आफ्नो मन बद्लनभुयो । 15 तब मोशा फकर
आफ्ना हातमा करारका दईुवटा िशला-पाटी लएर पवर्तबाट तल ओल । िशला-
पाटीहरूका अगािड र पछािड दवुपै ले खएका िथए । 16 ती िशला-पाटीहरू
परमशे् वरका आफ्नै काम िथए, र त्यो उहाँले नै खोपरे लखे् नभुएको िथयो ।
17 यहोशलूे मािनसहरू िचच् च्याइरहकेो आवाज सनुपेिछ ितनले मोशालाई भन,े
“छाउनीमा त लडाइँको आवाज पो सिुनदँै छ त ।” 18 तर मोशाले भन,े “यो
िवजतेाको आवाज होइन, न त परािजतहरूको आवाज हो, तर म त गीत गाइरहकेो
आवाज सनु्दै छु ।” 19जब मोशा छाउनी निजक आइपगुे ितनले बाछो र मािनसहरू
नािचरहकेा दखेे । ितनी बसेरी रसाए । ितनले आफ्ना हातबाट ती िशला-पाटीहरू
फा लिदए, पवर्तको फेदीमा नै फुटाइिदए । 20 ितनले मािनसहरूले बनाएका त्यस
बाछोलाई लएर जलाइिदए अिन धलुोिपठो बनाएर पानीमा छ रिदए, अिन ितनले
इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो िपउन लगाए । 21 तब मोशाले हारूनलाई भन,े “यी
मािनसहरूले तपाईंलाई के गरे जसले गदार् तपाईंले ितनीहरूमािथ यित ठुलो पाप
ल्याउनभुयो?” 22 हारूनले भन,े “मरेा मा लक, ममािथ हजरुको ोध नद न्कयोस ्
। तपाईं त यी मािनसहरूलाई जान् नहुुन्छ िक ितनीहरू खराबी गनर् उ त छन ् ।
23 ितनीहरूले मलाई भन,े 'हा ो अिगअिग जाने एउटा दवे बनाऊ । हामीलाई िम
दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याउने मोशालाई के भयो हामी जान्दनैौँ ।' 24 तब मलैे
ितनीहरूलाई भने,ँ 'जो-जोसगँ सनु छ, ितनीहरूले फुकालनू ।्' ितनीहरूले मलाई सनु
िदए र मलैे त्यसलाई आगोमा फाल्दा यही बाछो बनरे आयो ।” 25मािनसहरू छाडा
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भइसकेका िथए भनी मोशाले दखेे (िकनिक हारूनले ितनीहरूका श हुरूका साम ु
हाँसोको पा हुन िदएर ितनीहरूलाई अिनय न् त हुन छािडिदएका िथए) । 26 तब
मोशा छाउनीको वशे ारमा खडा भएर भन,े “जो-जो परम भपु छन,् ितनीहरू
मकहाँ आओ ।” सबै लवेी ितनको व रप र भलेा भए । 27 ितनले ितनीहरूलाई भन,े
“परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरेकले आ-आफ्नो तरवार िभरेर
छाउनीको एक छेउदे ख अक छेउसम्म ढोका-ढोकासम्म गएर हरेकले आफ्ना
भाइ, आफ्ना िम र िछमकेीलाई मार' ।” 28 मोशाले आज्ञा गरेमतुािबक लवेीहरूले
गरे । त्यस िदन क रब ितन हजार मािनस मरे । 29मोशाले लवेीहरूलाई भन,े “आज
ितमीहरू परम भकुो सवेामा रा खएका छौ िकनिक आज परम भलुे ितमीहरूलाई
आिशष ्दऊेन ्भनरे ितमीहरू हरेकले आ-आफ्ना छोरा र भाइको िवरु मा कारबाही
गरेका छौ ।” 30 भो लपल्ट मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले भयङ्कर
ठुलो पाप गरेका छौ । अब म परम भकुहाँ उक्लरे जानछुे । सायद मलैे ितमीहरूको
पापको लािग ाय श् च गनर् सक्छु िक ।” 31 मोशा परम भकुहाँ फकर आए
र भन,े “हाय! यी मािनसहरूले ठुलो पाप गरेका छन ् र ितनीहरूले सनुको मिूतर्
बनाएका छन ।् 32तर अब ितनीहरूका पाप क्षमा ग रिदनहुोस ।् क्षमा गन ुर्हुन् न भनतेा
तपाईंले लखे् नभुएको पसु्तकबाट मरेो नाउँ मे टिदनहुोस ्।” 33 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “जसले मरेो िवरु मा पाप गरेको छ, म मरेो पसु्तकबाट त्यसकै नाउँ
मे टिदनछुे । 34 अब, गएर मलैे तलँाई भनकेो स्थानमा यी मािनसहरूलाई अगवुाइ
गरेर लजैा । हरे,् मरेा दतू तरेो अिगअिग जानछेन ् । तर त्यस िदन ितनीहरूका
पापका लािग म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे ।” 35 हारूनले बनाएको बाछोको कारण
परम भलुे मािनसहरूमािथ िवपि ल्याउनभुयो ।

33
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िम दशेबाट तैलँ े ल्याएका

मािनसहरूसगँै यहाँबाट जा । त्यो दशेमा जा जसको िवषयमा 'म तरेा सन्तानहरूलाई
यो िदनछुे' भनी अ ाहाम, इसहाक, र याकूबिसत मलैे शपथ खाएको िथएँ । 2 म
तरेो अिगअिग एउटा दतू पठाउनछुे, र कनानी, एमोरी, िह ी, प रज् जी, िहव्वी र
यबसूीहरूलाई म त्यहाँबाट धपाउनछुे । 3 दधू र मह बग् ने त्यस दशेमा जा तर मचािह ँ
ितमीहरूसगँ जानछैेन ँ िकनिक ितमीहरू हठी मािनसहरू हौ । मलैे ितमीहरूलाई
बाटैमा नाश गनर् पिन सक्छु ।” 4 जब मािनसहरूले यी भयभीत तलु्याउने वचनहरू
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सनुे ितनीहरूले िवलाप गरे र कसलैे पिन गरगहना लगाएन । 5 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “इ ाएलीहरूलाई भन,् 'ितमीहरू हठी मािनसहरू हौ । म ितमीहरूका
िबचमा एकै क्षण मा गएँ भने पिन मलैे ितमीहरूलाई नष् ट गनर् सक्छु । त्यसलै,े
ितमीहरूले आ-आफ्ना गरगहना फुकाल तािक ितमीहरूलाई के गन भनी मलैे
िनधो गनर् सकँू' ।” 6 त्यसलैे होरेब पवर्तदे ख इ ाएलीहरूले गरगहना लगाएनन ्।
7मोशाले पाल लएर छाउनीभन्दा अ ल पर त्यसलाई टाँगे । ितनले यसलाई भटे हुने
पाल भने । परम भलुाई कुनै पिन थोकको लािग िबन्ती चढाउन चाहने हरेक
छाउनीबािहर यही भटे हुने पालमा जान्थ्यो । 8 मोशा पालमा जाँदा सबै मािनस
ितनीहरूको पालको वशे ारमा खडा हुन्थे र मोशा िभ वशे नगरुञ् जलेसम्म
ितनलाई हने गथ । 9 मोशा पालिभ वशे गदार् बादलको खाँबो तल झरी पालको
वशे ारमा अिडन्थ्यो, अिन परम भु मोशािसत बोल्नहुुन्थ्यो । 10 कुनै पिन बलेा

पालको वशे ारमा सबै मािनसले बादलको खाँबो दखे्दा हरेक आ-आफ्नो
पालको वशे ारमा खडा भई त्यसले उहाँको आराधना गथ्य । 11 एउटा मािनस
आफ्नो साथीिसत बोलजेस्तै परम भु आमनसेामने मोशािसत बोल्नहुुन्थ्यो । तब
मोशा छाउनीमा फकर् न्थे तर ितनका जवान दास अथार्त ् ननूका छोरा यहोशचूािह ँ
पालमै बस्थे । 12 मोशाले परम भलुाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं मलाई भन्दै हुनहुुन्छ,
'यी मािनसहरूलाई या ामा लएर जा,' तर तपाईंले मसगँै कसलाई पठाउनहुुनछे
भनी बताउनभुएको छैन । तपाईंले भन् नभुएको छ, 'म तलँाई नाम ारै िचन्छु, र तैलँ े
मरेो द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छस ्।' 13 अब मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको
छु भने मलाई तपाईंका मागर्हरू दखेाउनहुोस ्तािक तपाईंलाई जान् न सकँू र तपाईंको
द ृ ष् टमा िनगाह पाइरहन सकँू । यो जाित तपाईंका मािनसहरू हुन ्भनी याद गन ुर्होस ्
।” 14परम भलुेजवाफ िदनभुयो, “मरेो आफ्नै उप स्थित तसँगँै जानछे, र म तलँाई
िव ाम िदनछुे ।” 15 मोशाले उहाँलाई भन,े “तपाईंको उप स्थित मसगँै जाँदनै भने
हामीलाई यहाँबाट नलजैानहुोस ्। 16 िकनिक न ता म र मरेा मािनसहरूले तपाईंको
द ृ ष् टमा िनगाह पाएका छौँ भनी हामीले कसरी थाहा पाउन?े पथृ्वीको सतहमा
भएका सबै जाितभन्दा तपाईंको जाित र म अलग छु भनरे थाहा पाउने कुरो भनकेो
तपाईं हामीसगँ गएर मा हुने होइन र?” 17 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तैलँ े
अनरुोध गरेको यस कुरालाई पिन म मान् नछुे िकनिक तैलँ े मरेो द ृ ष् टमा िनगाह
पाएको छस,् र म तलँाई नामले नै िचन्छु ।” 18 मोशाले भन,े “कृपया, मलाई
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तपाईंको मिहमा दखेाइिदनहुोस ्।” 19 परम भलुे भन् नभुयो, “म तरैे साम ु मरेा सबै
भलाइ दखेाउनछुे, र तरैे साम ु मरेो नाउँ 'परम भ'ु हो भनी घोषणा गनछु । जसिसत
म अनु ही हुन चाहन्छु, त्यसिसत म अनु ही हुनछुे, र जसलाई म कृपा दखेाउन
चाहन्छु, म त्यसलाई कृपा दखेाउनछुे ।” 20 तर पर भलुे भन् नभुयो, “तैलँ े मरेो
अनहुार दखे् न सक्दनैस ्िकनिक मरेो अनहुार दखेरे कोही पिन जीिवत रहन सक्दनै
।” 21 परम भलुे भन् नभुयो, “हरे,् मरेो छेउमा एउटा ठाउँ छ । त ँ यो च ानमा खडा
हो । 22 मरेो मिहमा त्यहाँबाट भएर जाँदा म तलँाई च ानको धाँदोमा राख् नछुे र
म त्यहाँबाट नगएसम्म तलँाई मरेा हातले ढािकराख् नछे । 23 त्यसपिछ म मरेो हात
िनकाल्नछुे, र तैलँ े मरेो िप ठउँ दखे् नछेस,् तर मरेो अनहुारचािह ँ दखे् नछैेनस ्।”

34
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “पिहलकेा जस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी

काटेर ले । तैलँ े फुटाएका पिहलकेा पाटीहरूमा मलैे लखेकेा वचनहरू म यी
िशला-पाटीहरूमा लखे् नछुे । 2 िबहानसम्म तयार हो, र सीनै पवर्तमा उक्लरे
आइज र पवर्तको टाकुरमा मरेो साम ु दखेा पर ् । 3 तसँगँ अरू कोही नआओस ्
। पवर्तको कुनै पिन भागमा कोही पिन नदे खयोस ् । पवर्तको साम ु कुनै भडेा-
बा ा वा गाईवस्त ु नचरोस ् ।” 4 त्यसलैे मोशाले पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा
पाटी काटे, र ितनी िबहानै उठेर सीनै पवर्तमा उक्ले जस्तो परम भलुे ितनलाई
आज्ञा 5 गन ुर्भएको िथयो । मोशाले िशला-पाटीहरू आफ्ना हातमा लएर गए
। परम भु बादलमा ओलर्नभुयो, र त्यहाँ मोशािसत खडा हुनभुयो अिन उहाँले
“परम भ”ु नाउकँो घोषणा गन ुर्भयो । 6 परम भु ितनको साम ु भएर जानभुयो र
घोषणा गन ुर्भयो, “परम भ,ु परम भ,ु परमशे् वर करुणामय र अन ु ही, रस गनर्मा
िढलो अिन करारको िवश् वसनीयतामा चरु र भरोसायोग्य हुनहुुन्छ । 7 उहाँले
हजारौँ पसु्तासम्म आफ्नो करार राख् नहुुन्छ, अधमर्, अपराध र पापको क्षमा
िदनहुुन्छ । तर उहाँले दोषीलाई कुनै िकिसमले छाड्नहुुनछैेन । उहाँले िपता-
पखुार्हरूका दण्ड ितनीहरूका छोराछोरीहरू र नाितनाितनाहरू अिन ते ो र चौथो
पसु्तासम्म िदनहुुन्छ ।” 8 मोशाले झ ै भइँुितर आफ्नो िशर झकुाएर आराधना
गरे । 9 तब ितनले भन,े “हे भ,ु अब मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु
भने हा ा िबचमा भएर जानहुोस ् िकनिक यो जाित हठी छ । हा ा पाप र अधमर्
क्षमा ग रिदनहुोस ्र हामीलाई तपाईंको उ रािधकारको रूपमा स्वीकार गन ुर्होस ्।”
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10 परम भलुे भन् नभुयो, “हरे,् मलैे करार बाँध् न लागकेो छु । तरेा सबै मािनसका
साम ु म यस्ता आश् चयर्का कामहरू गनछु जनु सारा पथृ्वीमा कुनै पिन जाितमा
ग रएको छैन । ितमीहरूका िबचमा भएका सबै मािनसले मरेा कायर्हरू दखे् नछेन ्
िकनिक तिँसत मलैे गनर् खोिजरहकेो कुरो डरलाग्दो छ । 11 आज मलैे आज्ञा
गरेको कुरा पालन गर ्। तरेो साम ु मलै े एमोरी, कनानी, िह ी, प रज् जी, िहव्वी
र यबसूीहरूलाई धपाउन लाग्दै छु । 12 त ँ गइरहकेो दशेका बािसन्दाहरूिसत कुनै
िकिसमको करार नबाँध् न सावधन बस ् न ता ितनीहरू ितमीहरूका िबचमा पासो
बन् नछेन ् । 13 बरु, तैलँ े ितनीहरूका वदेीहरू भत्काइिदन,ू ितनीहरूका ढुङ्गाका
खम्बाहरू टु ा-टु ा पा रिदन ू र ितनीहरूका अशरेा दवेीका मिूतर्हरूलाई काटेर
ढा लिदन ू । 14 िकनिक ितमीहरूले म परम भबुाहके कुनै दवेी-दवेतालाई नपजु्न ू ।
म डाह गन परमशे् वर हु ँ । 15 त्यसलैे त्यस दशेका बािसन्दाहरूिसत करार नबाँध् न
होिसयार हो िकनिक ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका लािग ितनीहरूले वशे्या-विृ
गछर्न ्र ितनीहरूले ब ल गछर्न ्। तब ितनीहरूमध्ये एउटाले ितमीहरूलाई िनमन् णा
गनछ अिन ितमीहरूले त्यसको ब लदान खानछेौ, अिन ितनीहरूका केही छोरीहरू
आफ्ना छोराहरूका लािग ल्याउनछेौ 16 अिन ितनीहरूका छोरीहरूले ितनीहरूका
दवेी-दवेताहरूका िन म्त आफैलाई वशे्या-विृ मा लगाउनछेन ् अिन ितनीहरूले
ितमीहरूका छोराहरूलाई पिन ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका िन म्त वशे्या-विृ मा
लजैानछेन ् । 17 ितमीहरूले आफ्ना ढलौटे मिूतर्हरू नबनाउन ू । 18 ितमीहरूले
अखिमरी रोटीको चाड मान् न ू । मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा िदएबमोिजम आबीब
मिहनाको तोिकएको समयमा सात िदनसम्म खिमर नहालकेो रोटी खान ू िकनिक
आबीब मिहनामै ितमीहरू िम बाट बािहर आयौ । 19 सबै पिहला जन्मकेाहरू मरेा
हुन ्। ितमीहरूका गाईवस्त,ु गोरु, भडेाका हरेक नर मरेा हुन ्। 20 गधाको पिहलो
जन्मकेो बछेडोलाई थमुा िदएर छुटाउन,ू तर त्यसलाई छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी
भाँिचिदन ू । ितमीहरूका सबै जठेा छोराहरूलाई केही िदएर छुटाउन ू । कोही पिन
मरेो साम ु र ो हात नआओस ्। 21 ितमीहरूले छ िदनसम्म काम गनर् सक्छौ, तर
सातौँ िदनमा चािह ँ िव ाम गन ूर् । हलो जोत् ने र कटनी गन समयमा पिन िव ाम
गन ूर् । 22 गहुकँो फसलको पिहलो उब्जनीसगँै साताहरूको चाड मान् न,ू र वषर्को
अन्त्यमा अन् न िभ याउने चाड मान् न ू । 23 वषर्को ितन पटक ितमीहरूका सबै
परुुष परम भु इ ाएलका परमशे् वरको साम ु दखेा पन ूर् । 24 िकनिक म ितमीहरूका
साम ु जाित-जाितहरूलाई धपाउनछुे र ितमीहरूका िसमाना बढाइिदनछुे । ितमीहरू
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वषर्मा ितन पटक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु दखेा पनर् जाँदा कसलैे
पिन आफ्नो अिधकारको रूपमा ितमीहरूको दशे कब्जा गन इच्छा गनछैन ।
25 खिमरसिहत मरेो ब लदानको रगत नचढाउन,ू न त िनस्तार-चाडमा चढाइने
ब लको कुनै भाग िबहानसम्म उ ोस ् । 26 ितमीहरूले आ-आफ्ना खतेहरूबाट
सबभैन्दा असल अगौटे फलहरू मरेो घरमा ल्याउन ू। बा ाको पाठो त्यसको माउको
दधूमा नपकाओ ।” 27 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “यी कुराहरू लखे ्िकनिक
यी वचनअनसुार नै मलै े त ँ र इ ाएलिसत करार बाँधकेो छु ।” 28मोशा परम भिुसत
त्यहाँ चा लस िदन र चा लस रातसम्म बसे । ितनले न कुनै खाना खाए न पानी िपए
। ितनले करारका वचनहरू अथार्त ् दस आज्ञा िशला-पाटीहरूमा लखेे । 29 मोशा
आफ्ना हातमा करारका आज्ञाहरू ल खत दईुवटा िशला-पाटी लएर पवर्तबाट
तल ओलर्दंा र ितनी परमशे् वरिसत बोल्दा ितनको अनहुारको छाला चम्कँदै िथयो
भनी ितनलाई थाहै भएन । 30 जब हारून र इ ाएलीहरूले मोशालाई दखेे ितनको
अनहुार चम्कँदै िथयो, र ितनीहरू ितनको निजक आउन डराए । 31 तर मोशाले
ितनीहरूलाई डाके, अिन हारूनसाथै समदुायका सबै अगवुा ितनीकहाँ आए । तब
मोशा ितनीहरूिसत बोले । 32यसपिछ इ ाएलका सबै मािनस मोशाकहाँ आए,अिन
परम भलुे सीनै पवर्तमा ितनलाई बताउनभुएका सबै आज्ञा ितनले मािनसहरूलाई
बताए । 33 ितनीहरूिसत बो लसकेपिछ मोशाले आफ्नो अनहुारमा घमु्टो हाले ।
34मोशा परम भकुो साम ु उहाँिसत बोल्न जाँदा ितनी बािहर नआउञ् जलेसम्म ितनले
घमु्टो उघाथ । ितनी बािहर आउँदा ितनलाई बताउन आज्ञा ग रएको कुरा ितनले
इ ाएलीहरूलाई बताउथँे । 35 इ ाएलीहरूले मोशाको अनहुार च म्करहकेो दखे्दा
ितनी परम भिुसत बोल्नलाई िभ नगएसम्म ितनले फे र आफ्नो अनहुारमा घमु्टो
हाल्थे ।

35
1मोशाले इ ाएलका सारा समदुायलाई भलेा गरी ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे

ितमीहरूलाई गन ूर् भनी आज्ञा िदनभुएका कुराहरू यी नै हुन ् । 2 छ िदनसम्म
काम गनर् सिकन्छ, तर सातौँचािह ँ िदन ितमीहरूका लािग पिव िदन हो । यो
परम भकुो िन म्त पणूर् िव ाम गन शबाथ-िदन हो । त्यस िदन जसले काम गछर्,
त्यो मा रयोस ् । 3 शबाथ-िदनमा ितमीहरूका घरमा आगो नबलोस ् ।” 4 मोशाले
इ ाएलीहरूका सारा समदुायलाई यसो भन,े “परम भलुे आज्ञा िदनभुएको कुरा
यही नै हो । 5 इच्छुक दय भएका सबलैे परम भकुा िन म्त यी भटेीहरू ल्याऊन:्
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सनु, चाँदी, काँसा, 6 िनलो, बजैनी र रातो ऊन अिन मिसनो सतुी कपडा,
बा ाको भतु्ला, 7 रातो रङ्गाइएको भडेाको छाला र सीलको छाला, बबलु काठ,
8 पिव स्थानका िदयाहरूका लािग तले, अिभषके गन तलेका लािग मसला र
सगु न्धत धपू, एपोद र छाती-पाताको लािग 9आिनक्ससाथै अन्य बहुमलू्य रत् नहरू
। 10 ितमीहरूका िबचमा भएका हरेक िसपाल ु आएर परम भलुे आज्ञा
िदनभुएका हरेक कुरा बनाओस:् 11 पिव स्थान र यसको पाल, यसको छत, यसका
अङ्कुसहेरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू 12 र आधारहरू, सन्दकु र यसका
डन्डाहरू, ाय श् च को ढकनी र यसलाई ढाक् ने पदार् । 13 ितनीहरूले टेबलु
र यसका डन्डाहरू, यसका सबै भाँडाकँुडाहरू र उप स्थितको रोटी, 14 ब ीका
िन म्त सामदान, यसका साम ीहरू, िदयाहरू र िदयाका लािग तले, 15 धपूको
वदेी र यसका डन्डाहरू, अिभषके गन तले र सगु न्धत धपू, पिव वासस्थानको
वशे ारको पदार्, 16होमब लको वदेी र यसका काँसाका जालीसाथै डन्डाहरू अिन

भाँडाकँुडाहरू, आधार भएको ठुलो बाटा बनाऊन ्। 17 ितनीहरूले चोकको लािग
पदार् र यसका डन्डासाथै आधारहरू अिन चोकको वशे ारको लािग पदार्, 18 र
पिव वासस्थान र चोकको लािग पालका िकलाहरूसाथै ितनीहरूका डोरीहरू ल्याए
। 19 ितनीहरूले पिव स्थानमा सवेा गन रा री बनुकेा पोशाकहरू, हारून पजुारी र
ितनका छोराहरूले पजुारी भएर सवेा गदार् लगाउने पिव पोशाकहरू ल्याए । 20 तब
इ ाएलका सबै कुल मोशाको उप स्थितबाट िबदा भएर गए । 21जस-जसका दय
रेणाले भ रए र आत्मा ारा इच्छुक भए ितनीहरू आएर पिव वासस्थानको रचना,

यसमा योग हुने सवेाका सबै साम ी र पिव पोशाकहरूको लािग परम भकुो
िन म्त भटेी ल्याए । 22 इच्छुक दय भएका परुुष र स् ीहरू सबै जना आए ।
ितनीहरूले पीन, कुण्डल, औठँी र िसङ्गारका सरसामानहरूसाथै सबै िकिसमका
सनुका गरगहनाहरू ल्याए । 23 ितनीहरू सबलैे परम भकुो लािग डोलाइने ब लको
रूपमा सनुका भटेीहरू ट याए । जो-जोसगँ िनलो, बजैनी वा रातो ऊन, मिसनो सतुी
कपडा, बा ाको भतु्ला, रातो रङ्ग्याइएको भडेाको छाला वा सीलका छालाहरू
िथए, ितनीहरूले ती ल्याए । 24चाँदी वा काँसाको भटेी ल्याउने हरेकले परम भकुो
लािग भटेी ल्यायो र काममा योग हुन सक् ने कुनै िकिसमको बबलु काठ भएकोले
त्यसलाई ल्यायो । 25 हरेक िसपाल ु स् ीले आफ्ना हातले ऊन कातरे आफूले
कातकेो िनलो, बजैनी वा रातो ऊन वा मिसनो सतुी कपडा ल्याई । 26जो-जो स् ीका
दय रेणाले भ रए र जसिसत िसप िथयो, ितनीहरूले बा ाका भतु्ला काते ।



35:27 lxiv स्थान 36:8

27 एपोद र छाती-पातामा जड्नका लािग अगवुाहरूले आिनक्ससाथै अन्य बहुमलू्य
रत् नहरू ल्याए । 28 ितनीहरूले मसला र ब ीहरूका लािग तले, अिभषके गन तले
अिन सगु न्धत धपू ल्याए । 29 इ ाएलीहरूले परम भकुो िन म्त स्वै च्छक भटेी
ल्याए । हरेक स् ी र परुुष जस-जसको दय इच्छुक िथयो, ितनीहरूले परम भलुे
मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएका सबै सरसामान ल्याए । 30 मोशाले इ ाएलीहरूलाई
भन,े “हरे, परम भलुे यहूदाको कुलबाट हूरका नाित, ऊरीका छोरा बजललेलाई
डाक् नभुएको छ । 31 उहाँले सबै िकिसमका कारीगरीको काम गनर्का लािग
त्यसलाई ब ु , समझश , ज्ञान िदन उहाँका आत्माले भ रपणूर् पान ुर्भएको छ ।
32 ितनले सनु, चाँदी,काँसाका कलापणूर् रचनाहरू बनाउनछेन ्। 33सबै िकिसमका
कारीगरीका काम गनर् ितनले पत्थर काट्न,े जड्ने र काठ खोप् ने गछर्न ्। 34 ितनले
र दानको कुलका अहीसामाकका छोरा ओहोलीआबले अरूहरूलाई िसकाऊन भ्नरे
उहाँले यो ितनको दयमा रा खिदनभुएको छ । 35 ितनीहरूले सबै िकिसमका
िशल्पकारी, खोप् न,े िच बनाउने काम, िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो सतुी
कपडा र जलुहाको काम गरून ्भनरे उहाँले ितनीहरूलाई िसपले भ रपणूर् पान ुर्भएको
छ । सबै िकिसमका काममा ितनीहरू िशल्पकारी र कलापणूर् रचनाकारहरू हुन ्।

36
1 यसलैे बजलले, ओहोलीआब र परम भलुे पिव स्थान बनाउने काम गनर् ज्ञान

र दक्षता िदनभुएको हरेक िसपाल ु क् तले उहाँको आज्ञामतुािबक काम गरून ्।”
2मोशाले बजलले,ओहोलीआब र हरेक िसपाल ु जसको मनमा उहाँको काम
गनर् परम भलुे िसप िदनभुएको िथयो र जसको दयमा उहाँले रेणा िदनभुएको
िथयो, ती सबलैाई बोलाए । 3 पिव स्थान िनमार्णको लािग इ ाएलीहरूले ल्याएका
सबै भटेी ितनीहरूले मोशाबाट ाप् त गरे । मािनसहरूले अझै पिन राजीखसुीले
हरेक िबहान भटेीहरू ल्याउदँै िथए । 4 त्यसलैे पिव स्थानमा काम ग ररहकेा सबै
िनपणु मािनस काम छाडरे आए । 5 िशल्पकारहरूले मोशालाई भन,े “परम भलुे
हामीलाई गनर् भनी आज्ञा गन ुर्भएको कामको लािग मािनसहरूले चािहएभन्दा पिन
बढ्ता ल्याउदँै छन ्।” 6 त्यसलैे पिव स्थानको िनमार्णको लािग कसलैे पिन अरू
भटेीहरू नल्याउन ू भनी मोशाले छाउनीमा आज्ञा िदए । तब मािनहरूले यी भटेीहरू
ल्याउन छाडे । 7 सबै कामको लािग ितनीहरूिसत चािहनभेन्दा बढी साम ीहरू
िथए । 8 त्यसलैे ितनीहरूका िबचमा भएका सबै िशल्पकारले मिसनो सतुी कपडा
अिन िनलो, बजैनी, रातो ऊनबाट दसवटा पदार् भएको करूबहरूको रचनासिहत
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पिव वासस्थानको िनमार्ण गरे । यो ज्यादै िनपणु िशल्पकार बजललेको काम
िथयो । 9 हरेक पदार्को लमाइ अ ाइस हात र चौडाइ चार हातको िथयो । सबै
पदार् उही आकारका िथए । 10 बजललेले पाँचवटा पदार् एक-अकार्मा गाँस े र
बाँकी पाँचवटालाई पिन एक-अकार्मा गाँस े । 11 पिहले गाँिसएको पदार्को पल्लो
पदार्को छेउमा ितनले िनलो सकुार्उनी बनाए, र दो ो गाँिसएको पदार्को छेउमा
पिन ितनले त्यसै गरे । 12 ितनले पिहलो पदार्मा पचासवटा सकुार्उनी बनाए,
र अक गाँिसएको भागको पल्लो पदार्मा पिन पचासवटा सकुार्उनी बनाए । ती
सकुार्उनीहरू एक-अकार्का आमनसेामने िथए । 13 ितनले पिव वासस्थान एउटै
होस ् भनरे सनुका पचासवटा अङ्कुसे बनाए, र ितनलाई पदार्का दईु भाग एक-
अकार्िसत जोडे । 14 पिव वासस्थान ढाक् ने पालको िन म्त बजललेले बा ाका
भतु्लाका पदार्हरू बनाए । ितनले यस्ता खालका पदार्हरू एघारवटा बनाए । 15 हरेक
पदार्को लमाइ ितस हात र चौडाइ चार हातको िथयो । सबै एघारवटै पदार्को
आकार उही िथयो । 16 ितनले पाँचवटा पदार् एक-अकार्िसत जोडे र बाँकी छवटा
पदार् एक-अकार्िसत जोडे । 17 ितनले पिहलो गाँिसएको भागको पल्लो पदार्को
छेउमा पचासवटा सकुार्उनी बनाए, र दो ो गाँिसएको भागको पल्लो पदार्को छेउमा
पिन पचासवटा सकुार्उनी बनाए । 18 पाललाई जोडरे एउटै बनाउन बजललेले
काँसाका पचासवटा अङ्कुसे बनाए । 19 ितनले पिव वासस्थानलाई ढाक् न रातो
रङले रङ्ग्याएका भडेाका छालाहरूको एउटा छत बनाए, र त्यसमािथ राख् न
मिसनो छालाको अक छत बनाए । 20 बजललेले पिव वासस्थानको िन म्त
बबलु काठबाट ठाडा-ठाडा फल्याकहरू बनाए । 21 हरेक फल्याकको लमाइ
दस हात र चौडाइ साँढे एक हातको िथयो । 22 फल्याकहरूलाई एक-अकार्िसत
जोड्न हरेकमा दईु-दईुवटा काठका चोसा िथए । ितनले पिव वासस्थानका सबै
फल्याकमा यसै गरे । 23 ितनले पिव वासस्थानको लािग यसरी नै सबै फल्याक
बनाए । ितनले दिक्षणप को लािग िबसवटा फल्याक बनाए । 24 बजललेले
ती िबसवटा फल्याकको मिुनप राख् न चाँदीका चा लसवटा आधार बनाए ।
फल्याकहरूलाई सगँै जोड्न हरेक फल्याकको मु न्तर दईुवटा आधार िथए, अरू
सबै फल्याकको मु न्तर पिन दईु-दईुवटा आधार िथए । 25 पिव वासस्थानको
दो ोप अथार्त ्उ रप ितनले िबसवटा फल्याक र ितनको लािग 26 चाँदीका
चा लसवटा आधार बनाए । पिहलो फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार िथए,अिन
अक फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार िथए एवम ् रतले सबै फल्याकमिुन
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दईु-दईुवटा आधार िथए । 27 पिव वासस्थानको पछािड अथार्त ् प श् चमप
बजललेले छवटा फल्याक बनाए । 28 पिव वासस्थानको पछािडका कुनाहरूमा
ितनले दईुवटा फल्याक बनाए । 29 ती दईु कुनाका फल्याकहरू तल छु एका
िथए भने मािथ दोब्बर ख प्टएका िथए । ितनले दईुवटा कुनाका लािग दईुवटा
फल्याक यसरी नै बनाए । 30चाँदीका आधारसिहत जम्माजम्मी आठवटा फल्याक
िथए । जम्माजम्मी सो वटा आधार िथए । एउटा फल्याकको मिुनप दईुवटा
आधार, अक फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार, एवम ् रतले हरेक फल्याक
मिुनप दईु-दईुवटा आधार िथए । 31 बजललेले बबलु काठका बारहरू बनाए
। ितनले पिव वासस्थानको एकाप का फल्याकहरूका लािग पाँचवटा, 32 र
अक प का फल्याकहरूका लािग पाँचवटा अिन पिव वासस्थानको पछािडप
अथार्त ् प श् चमप को लािग पाँचवटा बार बनाए । 33 ितनले फल्याकहरूका
िबचमा हुने बारचािह ँ एक छेउबाट अक छेउसम्म पगु् ने गरी बनाए । 34 ितनले
फल्याकहरूलाई सनुले मोहोरे । ितनले बारहरू प नका िन म्त सनुका मनु् ाहरू
बनाए, र बारहरूलाई सनुले मोहोरे । 35 बजललेले िनलो, बजैनी र रातो ऊन
अिन मिसनो सतुी कपडाबाट करूबहरूको रचनामा पदार्हरू बनाए । यो िनपणु
िशल्पकारको काम िथयो । 36 ितनले पदार्हरूका लािग बबलु काठका चारवटा
खम्बा बनाए, र ितनलाई सनुले मोहोरे । ितनले खम्बाहरूका लािग अङ्कुसहेरू
पिन बनाए, र ितनका िन म्त चाँदीका चारवटा आधार बनाए । 37 ितनले पालको
वशे ारको लािग एउटा पदार् बनाए । यो िनलो, बजैनी, रातो ऊन, मिसनो सतुी

कपडाबाट बनाइएको िथयो । यो ब ु ा भनको काम िथयो । 38 ितनले पदार्का
पाँचवटा खम्बा ितनका अङ्कुसहेरूसमते बनाए । ितनले ितनीहरूका टुप्पा र िफ ा
सनुले मोहोर । ितनीहरूका पाँचवटा आधारचािह ँ काँसाका िथए ।

37
1 बजललेले बबलु काठबाट सन्दकु बनाए । यसको लमाइ साँढे दईु हात र

चौडाइ साँढे एक हातको िथयो । 2 ितनले यसलाई िभ र बािहर िनखरु सनुले
मोहोरे अिन यसको चारैितर सनुको िबट लगाए । 3 ितनले दईुवटा मनु् ा एकाितर
र दईुवटा मनु् ा अक ितर गरी त्यसको चारवटा खु ामा चारवटा मनु् ा हाले ।
4 ितनले बबलुका डन्डाहरू बनाएर ितनलाई सनुले मोहोरे । 5 ितनले सन्दकुलाई
बोक् न ती डन्डाहरू त्यसका दवुिैतर भएका मनु् ाहरूमा हाले । 6 ितनले िनखरु
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सनुबाट ाय श् च को ढकनी बनाए । यसको लमाइ साँढे दईु हात र चौडाइ साँढे
एक हातको िथयो । 7 बजललेले ाय श् च को ढकनीको दवुै छेउका लािग िपटेको
सनुका दईुवटा करूब बनाए । 8 एउटा करूब ाय श् च को ढकनीको एउटा छेउमा
अक करूब अक छेउको लािग िथए । ती करूबहरू ाय श् च को ढकनीकै
टु ाबाट बनाइएका िथए । 9करूबहरूले आ-आफ्ना पखटेाहरू मािथितर फैलाएका
िथए, र ाय श् च को ढकनीलाई छाया पारेका िथए । करूबहरू आमनसेामने
िथए, र ितनीहरूले ाय श् च को ढकनीतफर् हरेेका िथए । 10 बजललेले बबलु
काठबाट टेबलु बनाए । यसको लमाइ दईु हात, चौडाइ एक हात र उचाइ साँढे
एक हात िथयो । 11 ितनले यसलाई िनखरु सनुले मोहोरे र यसको चारैितर सनुको
िबट लगाए । 12 ितनले यसको चारैितर चार अङ्गलु चौडा भएको एउटा घरेो
बनाए, र यसको चारैितर सनुको िबट लगाए । 13 ितनले टेबलुको िन म्त ढालरे
चारवटा मनु् ा बनाए, र ती मनु् ाहरूलाई चारवटा खु ाका चारवटा कुनामा लगाए
। 14 टेबलुलाई बोक् न ती मनु् ाहरू डन्डाहरूका लािग ठाउँ हुनलाई घरेोको छेउमा
िथए । 15 ितनले टेबलु बोक् नलाई बबलु काठबाट डन्डाहरू बनाए, र ितनलाई
सनुले मोहोरे । 16 ितनले भटेीहरू चढाउन योग हुने टेबलुमा रा खने थाल, चम्चा,
कचौरा र करुबहरूजस्ता साम ीहरू बनाए । 17 ितनले यी सबै िनखरु सनुले बनाए
। ितनले िपटेको िनखरु सनुबाट सामदान बनाए । ितनले यसको आधार र डन्डा हुने
गरी सामदानलाई बनाए । यसका कचौरा, कोिपला र फुलहरू सबै एउटै टु ाबाट
बनाइएका िथए । 18 यसको एकाप बाट ितनवटा हाँगा र अक प बाट ितनवटा
हाँगा गरी छवटा हाँगा बािहरितर िनस्केका िथए । 19 पिहलो हाँगामा हाड-ेबदामका
फुलजस्ता ितनवटा कचौरा, कोिपला र फुलहरू िथए, अिन अक हाँगामा पिन
हाड-ेबदामका फुलजस्ता ितनवटा कचौरा, कोिपला र फुलहरू िथए । सामदानबाट
बािहरितर िनस्केका छवटै हाँगा उस्तै िथए । 20सामदानको िबचको डन्डामा हाड-े
बदाममा चारवटा कचौरा, आ-आफ्ना कोिपला र फुलहरू िथए । 21 सामदानबाट
िनस्केका छवटा हाँगामध्ये पिहलो जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला, दो ो जोडी
हाँगामिुन दो ो कोिपला र ते ो जोडी हाँगामिुन ते ो कोिपला िथयो । सामदानबाट
बािहरितर िनस्केका सबै छवटै हाँगामा उस्तै िथए । 22 ितनीहरूका कोिपला र
हाँगाहरू सबै एउटै िनखरु सनुको टु ा िपटेर बनाइएका िथए । 23 बजललेले
सामदान, यसका सातवटा िदया, यसको िचम्टा र मोसोदानी िनखरु सनुबाट बनाए
। 24 ितनले सामदान र यसका सबै सामान क रब चौँितस िकलो ाम सनुबाट बनाए
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। 25 बजललेले बबलु काठबाट धपूको वदेी बनाए । यसको लमाइ एक हात र
चौडाइ एक हातको िथयो । यो वगार्कार िथयो र यसको चौडाइ दईु हातको िथयो
। यसका िसङहरू एउटै टु ाबाट बनाइएका िथए । 26 ितनले धपूको वदेी, यसको
मािथल्लो भाग, यसका िकनाराहरू र िसङहरूलाई िनखरु सनुले मोहोरे । ितनले
यसको चारैितर िनखरु सनुको िबट पिन लगाए । 27 बोक् ने डन्डाहरूका लािग
घर हुनलाई ितनले त्यसको िबटमिुन वदेीका दवुपै सनुका दईुवटा मनु् ा बनाएर
त्यसका दईुितर लगाए । 28 ितनले बबलु काठका डन्डाहरू बनाएर ितनलाई सनुले
मोहोरे । 29 ितनले अिभषके गन पिव तले अ र बनाउनलेे जस्तै सगु न्धत शु
धपू बनाए ।

38
1 बजललेले होमब लको लािग बबलु काठबाट वदेी बनाए । यसको लमाइ पाँच

हात र चौडाइ पाँच हातको िथयो । यो वगार्कार िथयो र यसको उचाइ ितन हातको
िथयो । 2 ितनले यसका चारवटा कुनाबाट गोरुका जस्तै िसङहरू बािहर िनकाले ।
ती िसङहरू र वदेी एउटै टु ाबाट बनाइएका िथए र ितनले यसलाई काँसाले मोहोरे
। 3 ितनले वदेीका लािग चािहने सबै साम ी अथार्त ्खरानी उठाउने भाँडाकँुडाहरू,
बले्चाहरू, बाटाहरू, मास ु तान् ने काँटाहरू आगो राख् ने पा हरू बनाए । ितनले यी
सबै साम ी काँसाबाट बनाए । 4 ितनले वदेीको िन म्त त्यसको मु न्तर चारैप
िबटमिुन त्यसको िबचसम्मै पगु् ने काँसाका जालीको एउटा िझजँा बनाए । 5 ितनले
काँसाको िझजँाको चारवटा कुनामा डन्डाहरूको घर हुनलाई चारवटा मनु् ा ढाले ।
6 बजललेले बबलु काठका डन्डाहरू बनाए र ितनलाई काँसाले मोहोरे । 7 यसलाई
बोक् नलाई ितनले ती डन्डाहरू वदेीका िकनाराका मनु् ाहरूमा हाले । ितनले ती
फल्याकहरूबाट खो ो बनाए । 8 बजललेले काँसाको ठुलो बाटा र काँसाकै
खु ा बनाए । भटे हुने पालको वशे ारमा सवेा गन स् ीहरूका ऐनाबाट ितनले
बाटा बनाएका िथए । 9 ितनले चोक पिन बनाए । चोकको दिक्षणप का पदार्हरू
मिसनो सतुी कपडाका िथए जनु एक सय हातका िथए । 10 ितनका खम्बाहरू
िबसवटा र आधारहरू पिन काँसाका िबसवटै िथए । खम्बाका अङ्कुसहेरू र
ितनका िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । 11 त्यसै गरी, उ रप सय हात लामा
पदार्हरू िथए । ितनका खम्बाहरू िबसवटा र ितनका आधारहरू पिन िबसवटै िथए
र ती काँसाका िथए । तर खम्बाहरूका अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए
। 12 प श् चमप का पदार्हरू पचास हात लामा िथए । ितनका दसवटा खम्बा र
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आधार िथए । 13 ितनका अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । चोकको
पवूर्प को लमाइ पचास हात िथयो । 14 वशे ारको एकाप का लािग पन् हात
लामा पदार्हरू िथए । ितनका ितनवटा खम्बा र ितनवटा आधार िथए । 15 चोकको
वशे ारको अक प पिन पन् हात लामा पदार्हरू िथए र ितनका ितनवटा खम्बा

र ितनवटा आधार िथए । 16 चोकको व रप रका सबै पदार् मिसनो सतुी कपडाका
िथए । 17 खम्बाहरूका आधारहरू काँसाका िथए । अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँ
चाँदीका िथए अिन ितनका टुप्पाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । चोकका सबै िफ ा
चाँदीले मोहो रएका िथए । 18 चोकको मलु ढोकाको पदार् िबस हात लामो िथयो
। पदार् िनलो, बजैनी र रातो सतुी कपडा, मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट
बनाइएको िथयो र यसको लमाइ िबस हात िथयो । चोकका पदार्हरूजस्तै यसको
लमाइ िबस हात र चौडाइ पाँच हातको िथयो । 19 यसका चारवटा काँसाका
आधार र चाँदीका अङ्कुसहेरू िथए । ितनका टुप्पाका ढकनी र िफ ाहरू चाँदीका
िथए । 20 पिव वासस्थान र चोकका लािग पालका सबै िकला काँसाका िथए ।
21 यो पिव वासस्थानको मण्डप अथार्त ्करारका आदशेहरूको पिव वासस्थान
िथयो जसलाई मोशाको आज्ञामतुािबक बनाइएको िथयो । यो हारून पजुारीका छोरा
ईतामारको िनदशनअनसुार लवेीहरूको काम िथयो । 22 यहूदाको कुलबाट हुरका
नाित, ऊरीका छोरा बजललेले परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार हरेक
थोक बनाए । 23 दानको कुलबाट अहीसामाकका छोरा ओहोलीआबले खोप् ने
र िसपाल ु िशल्पकारले जस्तै अिन ब ु ा भनले जस्तै िनलो, बजैनी, रातो ऊनसाथै
मिसनो सतुी कपडामा बजललेसगँै काम गरे । 24 पिव स्थानिसत सम्ब न्धत सबै
काममा यस प रयोजनाको लािग योग भएका सबै सनु डोलाइने ब लबाट जम्मा
भएका पिव वासस्थानको शकेेलको नापबमोिजम २९ तोडा र ७३० शकेेल िथयो
। 25 समदुायले िदएको चाँदी पिव वासस्थानको शकेेलअनसुार १०० तोडा र
१,७७४ शकेेल िथयो । 26 यो भनकेो पिव वासस्थानको शकेेलअनसुार एक जना
मान्छे बराबर एक बकेा अथार्त ्आधा शकेेल िथयो । जनगणनामा गिनएका िबस
वषर्भन्दा मािथका मािनसहरूको जम्मा सङ्ख्या ६,०३, ५५० िथयो र यसकैो आधारमा
हरेक को तथ्याङ्क िनका लएको िथयो । 27 हरेक आधारको िन म्त एक
तोडा ढालरे पिव वासस्थानका आधारहरू र पदार्का आधारहरूका लािग एक सय
चाँदी तोडा ढा लएको िथयो । 28 बाँकी रहकेो १,७७५ शकेेल चाँदीले बजललेे
भाँडाकँुडाहरूका लािग अङ्कुसे बनाई ितनका टुप्पाहरूलाई मोहोरेर ितनका िन म्त
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िफ ाहरू बनाए । 29डोलाइने ब लबाट आएको काँसा स री तोडा र २,४०० शकेेल
िथयो । 30 ितनले यसबाट भटे हुने पालको वशे ारका आधारहरू, काँसाको वदेी,
यसको लािग काँसाको िझजँा र वदेीका लािग आवश्यक सबै साम ी, 31 चोकका
लािग आधारहरू, चोक वशेको िन म्त आधारहरू, पिव वासस्थान र चोकका
लािग सबै पालका िकलाहरू बनाए ।

39
1 ितनीहरूले िनलो, बजैनी र रातो ऊनबाट पिव स्थानमा सवेा गनर्का लािग

रा री बनुकेा पोशाकहरू बनाए । पर भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुएअनसुार
ितनीहरूले पिव स्थानको लािग हारूनका पोशाकहरू बनाए । 2 बजललेले सनु,
िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट एपोद बनाए ।
3 ितनीहरूले सनु िपटेर पातला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए । ती िनलो, बजैनी,
रातो ऊन र मिसनो सतुी कपडामा लगाउनलाई िथए र यो िनपणु िशल्पकारको काम
िथयो । 4 ितनीहरूले एपोदको लािग दईु छेउमा गाँसकेा काँध-ेबन्धनहरू बनाए ।
5 यसको रा री बनुकेो कमरपटेी एपोदजस्तै िथयो । यसलाई एपोदकै टु ाबाट
बनाइएको िथयो र यो मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी र रातो
ऊनबाट बनाइएको िथयो, जस्तो परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुएको िथयो ।
6 ितनीहरूले सनुका मिणघरहरूमा आिनक्स रत् नहरू जड,े र छापमा खोिपएजस्तै
ितनीहरूले इ ाएलका बा छोराका नाउँ खोपे । 7 परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ बजललेले ितनलाई एपोदको काँध-ेबन्धनहरूमा इ ाएलका बा छोराका
िन म्त सम्झनाको रत् न हुनलाई ती लगाए । 8 ितनले एपोदजस्तै छाती-पाता बनाए
जनु िसपाल ु िशल्पकारको काम िथयो । ितनले यसलाई सनु, िनलो, बजैनी, रातो
ऊन र मिसनो सतुी कपडाबाट बनाए । 9 यो वगार्कार िथयो । ितनीहरूले यसलाई
दोब्बर पट् ाए । यो एक िब ा लामो र एक िब ा चौडा िथयो । 10 ितनीहरूले
यसलाई चार लहर गरी मिणहरू जडे । पिहलो लहर मािनक, पषु्पराज र बरेूजको
िथयो । 11 दो ो लहर िफरोजा, नीर र पन् नाको िथयो । 12 ते ो लहर नीलमिण,
हािकक र कटेलाको िथयो । 13 चौथो लहर पीतमिण, आिनक्स र िबल्लौरको
िथयो । ती सनुका मिणघरहरूमा जिडएका िथए । 14 ती मिणहरू इ ाएलका
बा छोराका नाउअँनसुार मसैगँ रा खएका िथए । छाप-औठँीमा खोपजेस्तै हरेक
नाउलँे बा कुलका हरेक कुलको ितिनिधत्व गथ्य । 15 ितनीहरूले छाती-पातामा
डोरीजस्तो बाटेको िनखरु सनुका िस ीहरू बनाए । 16 ितनीहरूले छाती-पाताको
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लािग सनुका दईुवटा मनु् ी बनाए र ितनलाई छाती-पाताका दईुवटै िकनारामा लगाए
। 17 ितनीहरूले सनुका दईुवटा िस ीलाई छाती-पाताका िकनाराहरूमा लगाए
। 18 ितनीहरूले बाटेका दईुवटा िस ीका अकार् दईुवटा छेउलाई दवुै मिणघरमा
जोडे । त्यसपिछ ितनीहरूले ती दईुवटालाई एपोदको काँध-ेबन्धनको अगािडप
लगाए । 19 ितनीहरूले सनुका दईुवटा मनु् ी बनाए, र िभ प को िबडँको छेउमा
ितनलाई छाती-पाताका अकार् दईुवटा कुनामा लगाए । 20 ितनीहरूले थप दईुवटा
सनुका मनु् ी बनाए, र ितनलाई एपोदको अगािडप दवुै काँध-ेबन्धनका मिुनबाट
र एपोदको िनकै रा री बनुकेो कमरपटेीमािथको िसउनीनरे लगाए । 21 ितनीहरूले
छाती-पाता त्यसका मनु् ीहरू ारा एपोदका मनु् ीहरूमा िनलो िफ ाले कमरपटेीमा
बाँध े तािक त्यो बिुनएको एपोददे ख सनर् नपाओस ् । परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरूले बनाए । 22बजललेले एपोदको अलखा पणूर् रूपमा िनलो
रङको बनुकेो कपडाबाट बनाए । यो जलुाहाको काम िथयो । 23 यसको िबचमा
टाउको िछराउने प्वाल िथयो । नच्याितयोस ् भन् नाका लािग यसमा कठालोको
प्वालजस्तै बनुकेो िबट िथयो । 24 ितनीहरूले तलको फेरोको चारैितर िनलो, बजैनी,
रातो धागो र मिसनो सतुी कपडाका दा रमहरू बनाए । 25 ितनीहरूले िनखरु सनुका
घण्टीहरू बनाए, र तलको फेरोमा व रप र दा रमका िबच-िबचमा ितनीहरूले ती
लगाए । 26 ितनीहरूले हारूनले िभ सवेा गदार् लगाउने अलखाको छेउ-छेउमा
एउटा घण्टी र एउटा दा रम अिन एउटा घण्टी र एउटा दा रम लगाए । परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 27 ितनीहरूले हारून र ितनका
छोराहरूका लािग मिसनो सतुी कपडाका लबदेाहरू बनाए । 28 ितनीहरूले मिसनो
सतुी कपडाको फेटा, सतुी कपडाका अन्य फेटाहरू, सतुी कपडाका िभ ी वस् हरू,
29 सतुी कपडा र िनलो, बजैनी, रातो धागोको पटुका बनाए । यो ब ु ा भनको काम
िथयो । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 30 ितनीहरूले
िनखरु सनुको पिव मकुुटको पाता बनाए । 31 ितनीहरूले यसलाई छाप-औठँीमा झै ँ
“परम भकुो िन म्त पिव ” भनरे खोपे । ितनीहरूले फेटाको मािथप िनलो िफ ा
बाँध े । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 32 यसरी पिव वासस्थान
अथार्त ् भटे हुने पालको काम सिकयो । इ ाएलका मािनसहरूले सबै कुरा गरे ।
परम भलुे मोशालाई भन् नभुएका सबै आज्ञालाई ितनीहरूले प ाए । 33 ितनीहरूले
पिव वासस्थान, पाल र यसका सबै सरसामान अथार्त ् यसका अङ्कुसहेरू,
फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू, रातो 34 रङले रङ्ग्याइएका भडेाका
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छालाहरूको छत, सीलको छालाको छत र ढाक् ने पदार्, 35 गवाहीको सन्दकुसाथै
डन्डाहरू र ाय श् च को ढकनी ल्याए । 36 ितनीहरूले टेबलु, यसका सबै
भाँडाकँुडा र उप स्थितको रोटी, 37 िनखरु सनुको सामदान र लहरै रा खने यसका
िदयाहरू, यसका सबै सामान र िदयाहरूका लािग तले, 38 सनुको वदेी, अिभषके
गन तले र सगु न्धत धपू, पिव वासस्थानको वशे ारको पदार्, 39 काँसाको वदेी
र काँसाको िझजँा र यसका डन्डाहरू र भाँडाकँुडा र ठुलो बाटा र यसको खु ा
ल्याए । 40 ितनीहरूले चोकका लािग यसका खम्बाहरू र आधारहरू अिन चोकको
वशे ारको लािग पदार्, यसका डोरीहरू र पालका िकलाहरू अिन पिव वासस्थान

अथार्त ् भटे हुने पालको सवेाको लािग सबै सरसामान ल्याए । 41 ितनीहरूले
पिव स्थानमा सवेा गनर्को लािग बनुकेा मिसनो सतुी कपडाका पोशाकहरू, पजुारी
भएर सवेा गनर् हारून र ितनका छोराहरूका लािग पिव पोशाकहरू ल्याए ।
42 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुएमतुािबक सबै
काम गरे । 43 मोशाले सबै कामको जाँच गदार् ितनीहरूले गरेका पाए । परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । तब मोशाले ितनीहरूलाई आिशष ् िदए ।

40
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “नयाँ वषर्को पिहलो मिहनाको

पिहलो िदनमा तैलँ े पिव वासस्थान अथार्त ् भटे हुने पाल खडा गन ूर् । 3 तैलँ े
यसिभ गवाहीको सन्दकु राख् न,ू र यसलाई पदार्ले छेक् न ू । 4 तैलँ े टेबलुलाई िभ
ल्याएर यसमािथ रा खने थोकहरू िमलाएर राख् न ू । त्यसपिछ तैलँ े सामदान िभ
ल्याएर िदयाहरू िमलाउन ू । 5 तैलँ े गवाहीको सन्दकुको सामनु् ने सनुको धपूको वदेी
राख् न,ू र पिव वासस्थानको वशे ारमा पदार् राख् न ू । 6 तैलँ े पिव वासस्थान
अथार्त ् भटे हुने पालको वशे ारको सामनु् ने होमब लको लािग वदेी राख् न ू ।
7 तैलँ े भटे हुने पाल र वदेीका िबचमा ठुलो बाटा राख् न ू र त्यसिभ पानी हाल्न ू ।
8 चोकको व रप र घरेा हाली यसको वशे ारमा पदार् झणु् ाउन ू । तैलँ े अिभषके
गन तले लई पिव वासस्थान र यसिभ भएको हरेक थोकलाई अिभषके गन ूर्
। 9 तैलँ े यसलाई र यसका सबै सरसामान मरेो लािग अलग गन ूर् । तब यो पिव
हुनछे । 10 तैलँ े होमब लको िन म्त वदेी र यसका सबै भाँडाकँुडालाई अिभषके
गन ूर् । त ैलँ े वदेी मरेो िन म्त अलग गन ूर् र त्यो मरेो लािग अित पिव हुनछे ।
11 तैलँ े काँसाको बाटा र यसको खु ा अिभषके गरेर यसलाई मरेो लािग अलग
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गन ूर् । 12 तैलँ े हारून र त्यसका छोराहरूलाई भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याई
ितनीहरूलाई पानीले नहुाइिदनपुछर् । 13 मरेो लािग अलग ग रएका पोशाकहरू तैलँ े
हारूनलाई लगाइिदन ूर त्यसले पजुारी बनरे मरेो सवेा गरोस ्भनरे त्यसलाई अिभषके
गरी मरेो िन म्त अलग गन ूर् । 14 त्यसका छोराहरूलाई ल्याई ितनीहरूलाई लबदेा
पिहराइिदन ू । 15 पजुारी बनरे ितनीहरूले मरेो सवेा गरून ् भनरे तैलँ े ितनीहरूका
िपतालाई जस्तै ितनीहरूलाई अिभषके गन ूर् । ितनीहरूको अिभषकेले पसु्ता-
पसु्तासम्म ितनीहरूलाई स्थायी पजुारीको पद दान गछर् ।” 16 मोशाले त्यसै गरे ।
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले गरे । ितनले यी सबै गरे । 17 यसरी दो ो
वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा पिव वासस्थान खडा भयो । 18 मोशाले
पिव वासस्थान खडा गरे, यसका आधारहरू ठाउँमा राख,े यसका फल्याकहरू
खडा गरे, यसका बारहरू जोडे र यसका डन्डाहरू र खम्बाहरू खडा गरे ।
19 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले पिव वासस्थानमािथ पाल िफँजाएर
त्यसमािथ छत राखे । 20 ितनले करारका आज्ञाहरूलाई लई ितनले सन्दकुिभ
हाले । ितनले 21 सन्दकुमा डन्डाहरू हालरे त्यसमािथ ाय श् च को ढकनी राखे
। ितनले सन्दकुलाई पिव वासस्थानमा ल्याए । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार
ितनले गवाहीको सन्दकुलाई छेक् ने पदार् टाँगे । 22 ितनले पदार्को बािहरप
भटे हुने पाल अथार्त ् पिव वासस्थानको उ रप टेबलु राखे । 23 परम भलुे
ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले परम भकुो साम ु टेबलुमा रोटी िमलाएर राखे
। 24 ितनले भटे हुने पाल अथार्त ् पिव वासस्थानको दिक्षणप टेबलुको साम ु
सामदान राखे । 25 परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले परम भकुो
साम ु िदयाहरू बाले । 26 ितनले भटे हुने पालिभ पदार्को सामनु् ने सनुको धपूको
वदेी राखे । 27 परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले यसमािथ सगु न्धत
धपू बाले । 28 ितनले पिव वासस्थानको वशे ारमा पदार् झणु् ाए । 29 ितनले भटे
हुने पाल अथार्त ्पिव वासस्थानको वशे ारमा होमब लको वदेी राखे । परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले यहीँ नै होमब ल र अन् नब ल चढाए । 30 ितनले भटे
हुने पाल र यस वदेीको िबचमा बाटा राखी त्यसमा धनुलाई पानी राखे । 31 मोशा,
हारून र ितनका छोराहरूले बाटाको पानीबाट ितनीहरूका हात-खु ा धनुे गथ ।
32 ितनीहरू भटे हुने पालिभ वशे गदार् र वदेीमा जाँदा ितनीहरूले धनुे गथ ।
परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले आ-आफूलाई धनुे गथ ।
33 मोशाले पिव वासस्थान र वदेीको व रप र चोक खडा गरे । ितनले चोकको
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वशे ारमा पदार् राखे । यसरी मोशाले काम परुा गरे । 34 तब बादलले भटे हुने
पाललाई ढाक्यो, अिन परम भकुो मिहमाले पिव वासस्थान भ रयो । 35 भटे
हुने पालमािथ बादल आएर बसकेोले र परम भकुो मिहमाले पिव वासस्थान
भ रएकोले मोशा यसिभ वशे गनर् सकेनन ् । 36 पिव वासस्थानबाट बादल
उठाइँदा इ ाएलका मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग्थे । 37 तर पिव वासस्थानबाट
बादल नउठ्दा मािनसहरूले या ा गदनथे । बादल नउठेसम्म ितनीहरू बिसरहन्थे ।
38 िकनिक इ ाएलका मािनसहरूका सबै या ाभ र ितनीहरूले दखे् ने गरी िदनमा
परम भकुो बादल र रातमा उहाँको आगो पिव वासस्थानमािथ हुन्थ्यो ।
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