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एक�दन एउटा �हब्रूलाई एउटा �मश्रीले
�हकार्इरहेका देखे। उनी �फरऊनको
महलमा राजकुमार झ� हुक�
अ�न �ष�ा �लएता प�न
�तनी �हब्रू नै �थए।
�तनले त्यस दासलाई
सहायता गरे।
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जब �मश्रका राजा �फरऊन मरे।
परमप्रभुको मा�नसहरू �हबूर्हरू
सबै दासहरू नै �थए। उनीहरूको
�पड़ा कसर� स�हरहेको �थयो;
कसर� �तनीहरूले परमप्रभुलाई

पुकारा गरे; 
परमप्रभुले �तनीहरूको
प्राथर्ना सुन्नुभयो।

अरू गोठालाहरूले �यनीहरूलाई हटाउनथाले तर मोषाले
�तनीहरूलाई र�ा अ�न सहायता गरे।

भो�लपल्ट त्यहाँ दइु �हबूर्हरू कुटपीट ग�ररहेका देखे तब
�तनले �तनीहरूलाई रोके। एकले भने, ‘‘त्यस �मश्रीलाई
मारेजस्तो मलाई प�न मानर् चाहन्छ�?’’ मोषा डराए। सबैले
थाह पाए �फरऊनले प�न। मोषा बाँच्न चाहन्थे र भागेर
�मद्यान देषमा गए।

रूएलले �तनीहरूलाई भेन, ‘‘�तमीहरू
कसर� आज य�त चाँड़ै आय�?’’ जब
छोर�हरूले व्याख्या गरे तब �कन
उनले भने, ‘‘त्यस मा�नसलाई

बोलाऊ।’’ मोषा रूएलसंग
बसे जसलाई �यत्रो प�न
भ�नन्थ्यो। मोषाले रूएलको

जेठ� छोर�लाई
�ववाह गरे।

मोषा आराम ग�ररहेको बेला �मद्यानका पूजाहार�का सात
जना छोर�हरू पानी भनर्लाई आए, र आफ्ना बाबुका भेड़ा-
बाख्रालाई पानी खवुाउन डँूड़ भनर्लागे।

मोशाले व�रप�र हेरे र कोह� प�न नदेखेप�छ त्यो दासको कू्रर 
मा�लकलाई �हकार्ए। त्यसप�छको लडाइँमा मोशाले त्यो 
�मश्रीलाई मा�र�दए। अ�न �तनले त्यो लाशलाई �छट्�छटो 
गा�ड�दए।
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फे�र पमप्रभुले अक� �चन्ह �दनुभयो �क जब मोषाले त्यो
साँपलाई पुच्छरबाट समाते तब त्यो लौरो भइहाले।

परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘‘म तँलाई �फरऊनकोमा
मेरा प्रजाहरूलाई �मश्रबाट �नकाल्नलाई पठाउँछु।’’ 
तर मोषा जान डराए।

एक�दन ज�लरहेको पोथ्रामा मोषाले
सूचना पाए। तर आगोले पोथ्रालाई
जलाएको �थएन अ�न मोषाले
खोज्न थाले �कन यस्तो भएको।

त्यसप�छ परमप्रभुले आफ्नो महान ् षिक्त मोषालाई
प्रकट गनुर्भयो। उहाँले मोषाको लौरोलाई साँपमा
प�रवतर्न गनुर्भयो।

मोषाले खोिजरहेका दे�ुभयो तब परमप्रभुले पोथ्राको बीचबाट
‘‘मोषा!’’ भनी बोलाउनुभयो। ‘‘हजरू’’ भनी मोषाले भने। ‘‘यता
नजीक नआइत। तेरो खटु्टाबाट जतुा फुकाल, �कनभने तँ
उ�भएको ठाउँ प�वत्र भू�म हो।’’ भनी परमप्रभुले भन्नुभयो।

मोषालाई थाह �थएन तर मोषाद्वारा
ती �हब्रूहरूलाई सहायता गन� परमप्रभुको
योजना �थयो। चा�लस वशर् भएको
�थयो मोषाले �मश्र देष छोड़।े मोषा
रूएलको भेड़ा-बाख्राका गोठालो
�थयो तर �मश्रमा उनीहरूको
मा�नसहरूलाई सम्झना गरे।
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साहस गर� मोषा अ�न हारून �फरऊनकहाँ
गए। ‘‘परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो प्रजालाई
जान दे’’ भनी �तनीहरूले भने।

मोषा �यत्रोमा फक� र आफ्नो समान �लएर �मश्रको ला�ग
�नस्के।

जब फे�र �तनले त्यसै गरे तब �तनको हात �नको भयो।

परमेष्वरले हारूनलाई मोषासंग भेट गनर् ड़ाँड़ामा लानुभयो।
मोषाले हारूनलाई सबै कुरा परमेष्वरको योजना �मश्रबाट
�हब्रूहरूलाई स्वतन्त्र गराउन भनी बताए।
दवुैजनाले त्यो खबर �हब्रू अगवुाकहाँ 
ल्याए। जब मोषाले �हब्रू 
अगवुाहरूलाई �चन्ह देखाए, 
�तनीहरूले थाह पाए �क 
परमेष्वरले �तनीहरूलाई 
सहायता गनुर्हुन्छ।
सबैजना �तनीहरू 
घोप्टो परेर 
दण्डवत ्गरे।

मोषाले परमप्रभुलाई भ�नरहे, ‘‘म राम्रो बोल्न प�न सिक्तनँ।’’ 
परमप्रभु �रसाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘‘म �तम्रो दाजू हारूनलाई
तैल� सबै कुरा बता।’’

‘‘आफ्नो हात छातीमा राख’’ भनी आदेष �दनुभयो तब
मोषाले त्यह� गरे। �तनको हात कुश्ट रोगमा प�रवतर्न भयो।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^

एक राजकुमार गोठालो भएको

k/d]Zj/sf] jrg afOanaf6 lnOPsf] syf

h'g

प्रस्थान 2-5

ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ
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6010
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‘‘म इस्राएललाई जान �दनेछैन’’ भनी �फरऊन
जवाफ �दए। उनले परमप्रभुको आ�ा मानेनन।्
परमेष्वरले आफ्नो महान ् षिक्त �फरऊनको
मनलाई प�रवतर् गनर् देखाउन

सक्नुहुन्थ्यो।
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