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�फरऊन
�रसाए �कन�क
परमेष्वरले

मोषाद्वारा इस्राएल�हरूलाई
दासत्वबाट �नकाल्ने आदेष �दएको
�थयो तर उनले अस्वीकार गरे।
‘‘�तनीहरूलाई कड़ा काम गराऊ’’
भनी �फरऊने दासहरूको
हा�कमलाई हुकूम गरे।
त्यो कुरा इस्राएल�हरूको
ला�ग खराब भयो।



‘‘ईटा बनाउनलाई अ�हलेसम्म �दने गरेका पराल अब
�तनीहरूलाई न�दनू। �तनीहरू आफै गएर आफ्ना �निम्त
पराल बटुलून।्’’ यी �फरऊनको नयाँ हुकूम �थयो।



�तनीहरूको पराल बटुल्ने
समय नभएर अ�न अझै
ईटा बनाउन परेको कारण
कादार�हरूले इस्राएल�
दासहरूलाई �पटे।



यस समस्याको कारण
मा�नसहरूले मोषा र
हारूनलाई लगाए।
मोषाले प्राथर्ना गन�
ठाउँ पाए अ�न रोएर
भने, ‘‘हे परमप्रभु,
तपा�ले आफ्ना
प्रजाहरूलाई
नबचाउने’’।

तब परमप्रभुले
भन्नुभयो, ‘‘म
परमप्रभु हँु, अ�न म
�तनीहरूलाई बा�हर
�नकाल्नेछु।’’



त्यसप�छ परमेष्वरले
मोषा अ�न हारूनलाई
�फरऊनकहाँ पठाए।
जब षिक्तषाल�
षासनकारले
परमप्रभुको
सेवकहरूलाई
परमप्रभुबाट

मागे तब
हारूनको लौरो
साँपमा प�रवतर्न
भयो।



�फरऊनले गज�र भने, ‘‘मेरा
जादगूरहरू बोलाऊ।’’ जब
�मश्री जादगूरहरूले प�न
आफ्नो लौरो फ्याके तब
�तनीहरूको लौरो प�न साँप
भए। तर हारून साँपलाई
अक�लाई �न�लहाले।
अझसम्म प�न �फरऊनले
मा�नसहरूलाई पठाउन
अस्वीकार ग�ररहेका �थए।



अक� �बहानी, मोषा अ�न हारून �फरऊनलाई नद�मा भेटे।
जब हारूनले पानीमा लौरो हाले तब परमप्रभुले पानीलाई
रगतमा प�रवतर्न गनुर्भयो। माछाहरू मनर् लागे अ�न
मा�नसहरूले पानी �पउन सकेनन।्



तर �फरऊन आफ्नो हृदय कठोर पारे। उनले
इस्राएल�हरूलाई �मश्र छोड़न �दएनन।्



फे�र मोषाले
परमप्रभुको
प्रजालाई जान
देऊ भनी भने तब
फे�र �फरऊनले
अस्वीकार गरे।
परमप्रभुले अक�
�वप�त
पठाउनुभयो।
�मश्रभ�र, हरेक
घर, कोठा, 
सबै�तर भ्यागतुाले
भ�र�दए।



�फरऊनले �बन्ती
गरे, ‘‘मेरो ला�ग
प्राथर्ना ग�र�दनु
�क परमप्रभुले
यी सबै भ्यागतुा
हटा�दऊन।्’’ ‘‘अ�न
म मा�नसहरूलाई
जान �दनेछु।’’ तर
जब भ्यागतुाहरू
ह�टए तब
�फरऊनले आफ्नो
मन प�रवतर्न गरे।
उनले दासहरूलाई
स्वतन्त्र गरेनन।्



त्यसप�छ परमप्रभुले �मश्रभ�र भुसुना पठाउनुभयो। हरेक
मा�नसहरू अ�न पषुहरू त्यसको टोकाइले �तनीहरू वाक्कै
भए तर �फरऊनले परमप्रभुलाई �दएनन।्



अक�
परमप्रभुले �तनीहरूमा�थ बथान
भींगा पठाउनुभयो। परमप्रभुले
�मश्रीहरूको गाई-वस्तुहरूमा�थ
मानर् रूढ़�हरू पठाउनुभयो।
परमप्रभुले पीलोहरू पठाउनुभयो
जसले मा�नसहरूलाई धेरै
दःुख भए तर अझसम्म
�फरऊनले संघशर् ग�ररहे।



पीलोको �वप�त प�छ
परमप्रर्भुले सलहको
बथान पठाउनुभयो
जसले सबै ह�रयो
घाँसहरू खाइ�दए।



त्यसप�छ परमप्रभु
तीन �दनसम्म
अधँ्यारो पानुर्भयो
तर प�न �फरऊन
कठोर भई
इस्राएल�हरूलाई
स्वतन्त्र गराएनन।्



परमप्रभुले चेताउनी
�दए, ‘‘म अब अक�
�वप�त ल्याउनेछु।’’ 
‘‘मध्यरातमा, 
प�हलो बालक चाहे
मा�नसको होस ्
अ�न पषुको
�तनीहरू मन�छ।’’ 
इस्राएल�हरूलाई
परमप्रभुले भन्नुभयो
य�द �तमीहरूले
भेड़ाको रगत
ढोकाको चैक�मा
लगाउनु अ�न
�तमीहरू बचाइनेछ�।



मध्यरातमा, ठूलो आवाज
उठ्यो, मतृ्यु �मश्रमा छायो।
कमसेकम हरेक घरको
एउटा व्यिक्त मरे।



मोषालाई �फरऊले �बन्ती गरे, 
‘‘गइहाल।’’ ‘‘जाऊ परमप्रभुको
सेवा गर।’’ चाँड़ै परमप्रभुको
मा�नसहरू �मश्रको
�समानातफर् बढे

़
।



�नस्तार चाड़को समझना गनुर्
�कन�क परमप्रभुको दतूहरू इस्राएलको घरहरूबाट
जानेछ अ�न �फरऊन अ�न उनको मा�नसहरूलाई
�हकार्उछ भनी परमप्रभुले मोषालाई भन्नुभयो।



�मश्रमा 430 वशर् प�छ परमेष्वरको
मा�नसहरू स्वतन्त्र भए। परमप्रभुले
�तनीहरूलाई �दनमा बादलको खाँबो
अ�न रातमा आगोको खाँबो
भइ डाÚयाउनुभयो।



तर �फरऊन
इस्राएल�हरूलाई
छोड़नेन।् फे�र, �तनले
परमप्रभुलाई �बस� अ�न
आफ्नो मन प�रवतर्न
गरे। सेनाहरूलाई जम्मा
गरे अ�न दासहरूको
प�छ गए। चाँड़ै
�तनीहरूलाई समुद्र
अ�न चट्टानको
बीचमा फँसाए।



मोषाले भने, ‘‘परमप्रभुले �तमीहरूको
�वरूद्ध लड़ाई गनुर्हुनेछ।’’ मोषा नद�को
�कनारमा गएर आफ्नो हात पन्साए।



एउटा
अचम्भको
घटना घटे
परमप्रभुले पानीमा
बाटो बनाउनुभयो
अ�न मा�नसहरूले
सुर��त रूपमा
पार गरे।



त्यसप�छ �फरऊन सेनाले लाल समुद्र दगदु� गए अ�न
�तनीहरूले सोचे ‘‘हामी �तनीहरूलाई पक्र�।’’ तर
परमप्रभुले पानी बन्द ग�र�दनुभयो अ�न �मश्रको
षिक्त सेना पानीमा डुबेर मरे। तब
�फरऊनले थाह गरे �क इस्राएलको
परमप्रभु सबैको परमप्रभु हो।
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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!^
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