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          जब परमप्रभलेु इस्राएल�हरूलाई  
          �मश्रबाट बचाए तब मोषाले  
          मा�नसहरूलाई आराधनामा  
          डोÚयाए। �तनले म�हमाको गीत 
गाए, ‘‘म परमप्रभकुो स्तु�तगान गाउनेछु, 
�कन�क उहाँले ठूलो �वजय गनुर्भएको छ।’’ 
मोषाले परमप्रभलेु गनुर्भएको सबै  
कुराहरूको गीत गाए। 



मरूभ�ूममा तीन �दनप�छ  
�तखार्एको मा�नसहरूले महुान  
भेट्टाए। तर �तनीहरूले तीतो 
पानी �पउन सकेनन।् 



प्राथर्ना गनुर्को सट्टा  
�तनीहरूले गनगनाउन लागे। 
परमप्रभ ुदयाल ुहुनुहुन्छ।  
उहाँले असल पानी �पउनको  
    ला�ग बनाउनुभयो। 



मा�नसहरूले  
सबै कुरोमा गनगनाउन लागे। 

 ‘‘�मश्रमा हामीले खान पाउँथ्यौ,  
यहाँ मरूभ�ूममा हामी मनर् लागेका छ�।’’ ती 
रात परमप्रभलेु बट्टाई चरा पठाउनुभयो 
जसलाई मा�नसहरूले सिजल ैपक्रन सक्थे। 



अक� �बहानी परमप्रभलेु मन्न जटुाउनुभयो। यो 
एउटा रोट� हो जो पातलो रोट�  

जस्तो स्वाद �थयो। हरेक  
                  �बहान मन्न मदैानमा  

बटुल्नको ला�ग तयार  
 

हुन्थ्यो। परमप्रभलेु  
                       यसर�नै आफ्ना  
                        मा�नसहरूलाई  
                       मरूभ�ूममा  

खवुाउनुभयो। 



�तनीहरूले हरेक �दन खानाको ला�ग 
परमप्रभमुा भरोसा गरे। तर केह� मा�नसहरूले 
अ�लक बेसी मन्न थपुारे �कन�क परमप्रभलेु 
खेरो नजाओस ्भनी भने। 



�हजोको मन्न पुरै कुराले भ�रएको �थयो-
�वश्राम �दन बाहेक। अ�न सात� �दनमा 
मा�नसहरू आरामसाथ �हजको मन्न खाए। 



मरूभ�ूमप�छ  
प�न  
परमप्रभलेु  
इस्राएल�हरूलाई  
देखभाल गनुर्भयो। 

�तनीहरूलाई खाना,  
पानी जटुाउनुभयो 
अ�न षत्रहुरूसगं प�न  

बचाउनुभयो। 



जब अम्मे�लक�हरूले  
  इस्राएललाई आक्रमण  

गथ� ज�त लामो मोषाले 
 आफ्नो लौरो उठाउँथे  
      �तनीहरूले  

          त्यो लड़ाई  
िजत्दथे। 



         परमप्रभलेु इस्राएल�हरूलाई  
     भने, ‘‘य�द �तमीहरूले मेरो आ�ालाई  
  पालन गÚयौ भने मेरो �वषेश मा�नसहरू     
  हुनेछ�।’’ ‘‘परमप्रभलेु भनेका सबै कुरा हामी   
  गन�छ�’’ भनी मा�नसहरूले मोषालाई भने।   
  �तनीहरू �सयोन पवर्तमा आइपुगे अ�न मोषा  
  परमप्रभसुगं भेट गनर् गएसम्म प�खर्रहे। 



मोषा 
परमप्रभसुगं 
ड़ाँड़ामा 
चा�लस 
�दनसम्म रहे। 
दइु ढंुगाको 
पाट�मा  
परमप्रभलेु  
दष आ�ा  
ले�ुभयो। 



कसर� उहाँले  
आफ्ना  
मा�नसहरूलाई  
जी�वत रा�  
चाहन्थे सो  
मोषालाई  
बताए। 



1. ‘‘मेरो सामने 
तैले अरू कुन ै
देवता-देवीहरू 
नमान्नू।’’  

 
2. ‘‘कुन ैप्र�तम�ूतर् 

नबनाउनू अ�न 
न�नउरनू।’’ 

3. ‘‘परमप्रभकुो 
नाउँ व्यथ�मा 
न�लनू।’’  

 
4. ‘‘�वश्राम-�दन 

प�वत्र 
मान्नुपछर् भनी 
याद राख।्’’ 



   5. ‘‘आफ्नो  
 बाबु र आमाको   
 आदर गनुर्।’’  
 
6. ‘‘तैले हत्या  
   नगनुर्।’’  
 
7. ‘‘तैले व्य�भचार  
   नगनुर्।’’ 

8. ‘‘तैले चोर�  
   नगनुर्।’’  
 
9. “तैले झूटो  
   सा�ी न�दनु।’’  
 
10. ‘‘तैले लालच  
    नगनुर्।’’ 



�सयोन पवर्तमा मोषा 
परमप्रभसुगं भएको 
बेला इस्राएल�हरूले केह� 
डरलाग्दो कुरो ग�ररहेको 
�थयो। �तनीहरूले 
हारूनलाई आदेष �दएर 
सनुको बाछा बनाए 
अ�न परमप्रभ ुसाटो 
त्यसलाई पूज्न थाले। 
परमप्रभ ुअ�न मोषा 
�रसाए। 



जब मोषाले सनुको 
बाछा अ�न मा�नसहरू 
ना�चरहेका देखे तब 
त्यो ढंुगाको पाट� 
भूँईमा फाले। र�सले 
मोषाले त्यो सनुको 
म�ूतर् भत्काइ�दए। 
उनले दशु्ट 
मा�नसलाई मारे 
जसले त्यसलाई पूजे। 



परमेष्वरले दइु सनुको  
पाट�हरू बदलाउनुभयो।  
परमप्रभलेु मोषालाई एउटा  
डरेा बनाउन लाउनुभयो जसमा  
व�रप�र बा�रएको �थयो,  
जहाँ परमप्रभ ुआफ्ना  
मा�नसहरूसगं  
बसोबासो गनर्  
सक्थ्यो। 



त्यहाँ �तनीहरूले  
परमप्रभकुो आराधना  
गथ�। बादल र आगोको  
खाँबो उपिस्थत हुन्थे  
तब परमप्रभ ु 
�तनीहरूसगं  
हुन्थे। 



जसर� �तनीहरू कनान देषमा पुगे तब  
मोषाले बाह्र जाससूहरू परमप्रभलेु आफ्ना 
मा�नसहरूलाई प्र�त�ा गनुर्भएको देषलाई  
हेनर् पठाए। 



सबै जाससूहरू राजी भए �क त्यो सनु्दर छ 
भनेर तर यहोषू र कालेबले �वष्वास गरे �क 
परमेष्वरको सहायताले मात्र त्यो षहर हा�सल 
गनर् सक्छ। 



अरू दष जाससूहरू त्यस षहरका 
ठूला ठूला मा�नसहरू देखेर  
डराए। ‘‘हामी त्यो षहर  
�लन सक्दैन�’’  
भनी भने।  
�तनीहरूले  
 
परमप्रभलेु  
�तनीहरूलाई  
�मश्रबाट स्वतन्त्र गराएको  
कुरा �तनीहरूले �बस�। 



मा�नसहरूले ती दष अ�वष्वासी जाससूहरूलाई 
पछयाए। �तनीहरू रोए अ�न �मश्र देष जान 
तयार भए, यहाँसम्म �क मोषालाई मानर् प�न 
चाहे। परमप्रभलेु  
मोषाको जीवन  
     बचाए।  



त्यसप�छ उहाँले मा�नसहरूलाई भन्नुभयो, 
‘‘�तमीहरू चा�लस वशर् मरूभ�ूममा घु�मरहय� 
तर कालेब, यहोषू अ�न �तनीरूको नानीहरूमात्र 
षहरमा प्रवेष गन�छ  
जसलाई �तमीले  
    �तरस्कार  
     गÚय�। 



चा�लस वशर् 
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ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ  
ehg;+u|x !!(M!#) 



;dfKt 



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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