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पावलरे़ कलिस् सहाॽ हाक् तिुसबा सक् इङ् घङ्
िनःसम्ु

कङ् ग पावलरे़ कलिस् स ये़क् यक् कोबा ससेहेपु् लक् को
के़ वाॽबा नसािनबाहाॽ हाक् तिुसबा सक् इङ् घङ् लो॥ कन्
ससेहेपु् लिक् कन् पावलरे़ हःेक् तबुा मे़ःन् लो, हे़क् केसाङ् कन्
ये़क् यिक् कन् खनुे़ॽ याःक् ते़बा लाजॽेइल् ले़ कुबसेाङ् ने़स् से़आङ्
खे़न् ससेहेपु् लिक् कन् कम् ब्राङ् मे़प् मा आबाङेआङ् लक् पे़न् साबा
चोःक् का लॽिरक् िनङ् वाॽ इःत्तआुङ् वये़रो॥ कन् ससेहेपु् लक् को
माङ् सवेा चोःक् से़ पावलरे़ मनाहाॽ एिफसस ये़क् यक् लाम्
पाङ् घिुसआङ् वये़रो॥ कलिस् सबा ससेहेपु् लक् को इङ् ले़क् पा
िसक् साम् बाहाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् कुिसङ् िनःप् मा नु से़क् खाए
से़न् लप् खोःमारे़ “याम् सािम्मल् ले़न् हाङ् यकु् पे़न् नु मकु् साम् हाॽ”
सवेा चोःक् मािस पोःङ् लॽिरक् नसािनबाहाॽ साक् के़ ल् ले़क् को
मे़धासिुसआङ् मे़वये़रो॥ हे़क् केरक् मे़ःन्, कर खे़ङ् हाॽरे़ग हदोर्
हे़क् मा पोःङ्, चामा थङु् माओआङ् अक् तङ् बा िथम् हाॽ इःप् मा
नाःप् मा पोःङ् लॽिरक् खिुनॽ िनसाम् हाॽ मे़हॽुरुिसआङ् मे़वये़रो॥

हे़क् तङ् बा िनसाम् हाॽग से़क् खाबा िख्रस् तािन िनसािम् मल् ले़
अप् मा पोःङ् फाॽआङ् पावलरे़ कलिस् सहाॽ सक् इङ् घङ्
साप् तआुङ् हाक् तिुसरो॥ खनुे़ॽ कुनोगिप् पल् ले़न् से़क् खाबा
पाःन् अक् तङ् बा वाॽ–ये़सु िख्रस् तरे़ कुिलङ् धो के़ गे़प् पा
से़न् लप् िपमा आसक्ु, कर कन् वॽेस् मा साम् यो पाःन् हाॽ
नु सािक् थम् हाॽरे़ग मनाहाॽ खनुे़ॽलाम् लाःत् लाःत् चोगिुसॽ॥
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् िख्रस् तलाम् बा चोगु
हे़क् क् याङ् खनुे़ॽलाम् बाए खे़न् इक् सा खाम् बःेक् कोबा मनाहाॽ
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आबाङे खनुे़ॽओ तारुिसरो॥ हे़क् क् याङ् मनाहाॽरे़ से़न् लप् खोःमारे़
लािग िख्रस् ते़न् नु िथक् हप्ु पोःङ् माए पोःङ् लो॥ हे़क् केलॽिरक्
पावलरे़ नसािनबाहाॽरे़ खिुनॽ िहङ् मन् नो चाहाबा के़ जोःक् पा कन्
िनसािम् मल् ले़न् यम् बा कुिबहाॽ चे़क् तिुसरो॥

पावलरे़ साप् तबुा कन् सक् इङ् घङ् िङन् तिुखकसे़ल् ले़ कलिस् स
ये़क् यक् को तॽेरुआङ् वये़॥ खे़न् नु सोिरक् के़ बःेक् पा मनाःङ् ग
योःक् पा ओने़िसमसे़न् वये़॥ बा खे़न् ओने़िसमसे़ल् ले़ कुलािग
पावलरे़ िफलमेोन मे़प् मनाबा सक् इङ् घङ् िङन् साप् तआुङ् हाङुआङ्
वये़रो॥
थािमङ् 

िनःसम्ु १.१-८
िख्रस् तरे़ कुये़प् ले़क् नु कुयाःम् बक् १.९-२.१९
िख्रस् तओ के़ वाॽबा कुसङ् िहङ् मन् २.२०-४.६
कुनपु् मा ४.७-१८
1-2 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सगेिुसबा कलिस् स*

ये़क् यक् को के़ वाॽबा िख्रस् ते़न् नसाःन् के़ जोःक् पा नसािनबासे
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िख्रस् त ये़सरुे़ कुसःेक् यिुक् मबा पोःङ् से़
सगेाङ् बा इङ् गाॽ पावल नु आिनॽ नसुाॽ ितमोिथरे़ कन्
सक् इङ् घङ् िङन् हाक् कािसगे़बारो॥ आिनॽ पानिुदङ् पाः
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सनारुङ् नु लङु् गम्ु के़ िबिरररो॥

नोगे़न् नु तवुा
3 आिनगे़ िखिनॽ लािग तवुा चोगमु् बे़ल् ले़ आिनॽ दाङ् बा

ये़सु िख्रस् तरे़ पानिुदङ् कुम् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् सदािदङ्
* 1:1-2 ���� ��–��� ����� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� �����
������� ��� �� �������� �� ����� ��� (अक् खःेल् ले़ तिकर् मे़मे़त्त)ु वये़रो॥
पावलरे़ एिफससओ सनुाइङ् हॽुरुिसल् ले़ खे़प् मो एपाफ्रास मे़प् मनाबा मनािधक् वये़॥
हे़क् क् याङ् एपाफ्रासे़न् कलिस् स ये़क् यक् को पआेङ् खे़प् मोबा मनाहाॽ सनुाइङ् हॽुरुिस॥
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नोगे़न् िपरुम् बे़ॽरो, 4 थआेङ् भे़ल् ले़ िखिनॽ िख्रस् त ये़सःुन् नसाःन्
के़ जोगमु् बान् हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ काक् ससेे कुमनाहाॽ
लङु् माॽ के़ दकु् तिुम् सम् बा पाःिन् नन् आिनगे़ खे़प् समु् बे़आङ् वियगे़रो॥
5 थआेङ् भे़ल् ले़ िखिनॽ थे िनङ् साङ् के़ जोगमु् माङ् के़ वियॽ
खे़न् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो नःुिरक् काङ् याङ् घोःत्ते़आङ् वाॽरो॥ तिग
िखिनॽ से़क् खाबा पाःन् जािक् कन् के़ घे़प् समु् माङ् के़ वियल् ले़सा
कन् िनङ् साङ् िङल् ले़ कुयाःम् बओे के़ घे़प् समु् माङ् के़ विय॥
खे़ङ् ग सनुाइङ् िङन् नरेो॥ 6 िखिनॽ सनुाइङ् िङन् के़ घे़प् सम्ु
हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुलङु् गिुम् मन् काक् से़क् खाओ
कुिसङ् के़ िनःत्तमु् बा ये़न् नाङ् धो िखिनॽ लमु् मो पोःङ् ल पप् पा
हे़क् केए काक् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो आित्तसाङ् मनालमु् मो
सनुाइङ् िङल् ले़ मॽुइसाम् तारुर पोःर पत् लो॥ 7 खे़न् पाःिन् नन्
आिनगे़नु सोिरक् माङ् सवेा याःम् बक् के़ जोःक् पा इपाफ्रासलाम्
के़ हॽुआिसआङ् के़ वियॽरो॥ खनुे़ॽग लङु् माॽ तकु् तमु् बे़बा
आिनगे़ ले़क् वा िखिनॽ लमु् मो िख्रस् तरे़ कुनसाःन् साबा माङ् सवेा
के़ जोःक् पारो॥ 8 ससेमेाङ् िङल् ले़ िखिनॽ वॽेहाॽ लङु् माॽ के़ दकु् पा
के़ जोिगबा पाःिन् नन् खनुे़ॽ यािप् म चे़क् ते़रो॥

9 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ याःम् बओे आिनगे़ खे़प् समु् बे़आङ् धोए
िखिनॽ लािग चक् मे़ल् लॽए तवुा चोगमु् बे़रो॥ िसक् कुिम् दङ्
िनङ् वाॽ नु इःित् छङ् साम् लाम् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सािम् जक् गे़न्
कुिनङ् वाॽइल् ले़ िखिनॽ के़ िधिम् सर फाॽआङ् तवुा चोगमु् बे़रो॥
10 हे़क् क् याङ् दाङ् बा ये़सःुन् लाॽरुबा िहङ् मन् नो समु् बोधासाबा
के़ बोःिक् खर, हे़क् केलॽिरक् काक् पिरक् ले़ खनुे़ॽ कुिनङ् वाॽ
के़ दाःसमु् ल हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् आल् लसाङ्
नःुिरक् काङ् कुिसङ् िनःप् मा के़ सकु् तमु् माङ् काक् नःुबा
याःम् बिक् कल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनङ् वाॽ के़ दाःसमु् ल
फाॽआङ् आिनगे़ तवुा चोगमु् बे़रो॥ 11 खनुे़ॽ कुिमिमिदङ् गे़न्
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कुमकु् साम् लाम् बा िखिनॽ के़ धमु् बा के़ बोःिक् खर फाॽआङ् आिनगे़
तवुा चोगमु् बे़, हे़क् केलॽिरक् िखिनॽ चाहाबा के़ जोिगबा काक्
िनङ् वाॽ हाङ् गे़िम् सङ् मान् नु नािस थःप् मान् के़ घोःसमु् लरो॥
हे़क् क् याङ् सःप् मे़ल् ले़ कुिधम् के़ बोःिक् खररो, 12 हे़क् क् याङ्
सदािदङ् पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नोगे़न् िपमा पोःङ्,
खनुे़ॽए िनङ् वाॽफुहाङ् जमु् ले़न् ओःित्तओ के़ वाॽबा िख्रस् तरे़ कुससेे
मनाहाॽरे़ मे़घोःसबुा लक् के़ घोःबा आजोगे़आङ् आवाॽरो॥
13 थआेङ् भे़ल् ले़ खनुे़ॽए मािक् चगे़न् खादाम् माल् ले़न् हाङ् जमु् लाम्
आसे़ःप् ते़आङ् आबगुे़न् कुिमःम् कुस् साःल् ले़ कुहाङ् जमु् मो आिनॽ
आदाःरे़आङ् वाॽरो॥ 14 िनङ् वाॽफुसाःलाम् आिनॽ चोःक् यमु् भो
आिबरे़, हे़क् क् याङ् काक् आिनॽ आजोगमु् बा लायोहाॽ ले़िप् म
आिबरे़रो॥

िख्रस् ते़न् काक् नःुल् ले़ यम् बा
15 िख्रस् ते़न् मे़िन् न मे़न् धाःप् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुइःत् लो॥

िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ काक् पाःन् हाॽ चोःक् मानःुल् ले़ तिगए
खनुे़ॽ वये़, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽए काक् नावागे़न् चइःत् सम् दाङ्
यकु् साबा चोःक् लो॥ 16 िख्रस् तलाम् साङ् ग्राम् पदेाङ् नु इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा काक् नावागे़न् चइःत् ने़स् सबुारो॥ खनुे़ॽग
िनगे़धाःप् पा नु िनमे़न् धाःप् मना पाःन् हाॽ, हाङ् हाॽ नु हाङ् जमु् हाॽ,
हाङ् गे़जोःक् पाहाॽ नु यकु् साबाहाॽआङ् चोगिुसबारो॥ काक्
पाःन् हाॽरे़न् नावागे़न् चइःित्तन् िख्रस् तलाम् नु िख्रस् तरे़ कुलािगए
पोःक् खे़बारो॥ 17 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ नावागे़न् चइःत् ने़मानःुल् ले़
तिगए खनुे़ॽ वये़, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽओ काक् पाःन् हाॽ सोसोिरक्
हिुप् सङ् ङाङ् पत् लो॥ 18 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ नािसङ् गे़न् कुधिक् कन्
ससेहेपु् लक् लो, खे़न् ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुधे़गःेक् पाङ् ग खनुे़ॽएरो॥
खनुे़ॽग तोिलङ् सोम,ु हे़क् क् याङ् िसःमे़न् लाम् याम् मो के़ िहङ् बा
काक् को तमु् बारो, हे़क् केलॽिरक् के खनुे़ॽ काक् सम् दाङ्
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यकु् साबा चोःक् लो॥ 19 थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
काक् कुिलङ् धो के़ प् मान् ये़सु िख्रस् तओ ने़मा कुिसराॽ थाङे़रो॥
20 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िसलाम् साक् मा िसङ् सम् दाङ्
ये़सरुे़ कुमािक् खॽइन् वादःेन् दबुाओलाम् बा आबाङेलािग सनारुङ्
चोगआुङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् नु ताङ् साक् पोबा के़ रे़क् पाःन् हाॽ
याम् मो आबाङे खनुे़ॽओ नादङ् चोगआुङ् नःुक् तु तारुरो॥ 21 पबेा
ये़म् मो िखिनॽ फे़ न् याःम् बिक् कल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ िनङ् वाॽओ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनङ् िम के़ बोःिक् खआङ् के़ वियरो॥
िखिनॽ खनुे़ॽलाम् बा के़ से़िन् दआङ् माःङ् घा के़ वियरो॥ 22 कर
आल् लोग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ आबाङे कुदिग ससेसेाङ् साङ्
नु आिप् तक् मे़ःन् नबेा चोःक् मािस फाॽआङ् ये़सु िख्रस् तरे़
कुिसलाम् साक् मा िसङ्सम् दाङ् बा कुिसःमे़न् लाम् बा नादङ् ङो
के़ दाःिरआङ् वाॽरो॥ 23 कर िखिनॽ के़ घे़प् समु् बा सनुाइङ् िङल् ले़
िनङ् साङ् ङो मे़म् मनु् ने नु ताप् मे़म् बे़ॽए हे़क् क् याङ् चक् मे़ल् लॽए
नसाःन् चोःक् माए पोःङ् लो॥ हाबा कन् सनुाइङ् िङन् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽओ इङ् मे़भोःसआुङ् वाॽ,
हे़क् क् याङ् खे़न् सनुाइङ् िङन् इङ् भोःमा फाॽआङ् इङ् गाॽ पावले़न्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबा पोःक् खाङ् लो॥

पावलरे़ ससेहेपु् लिक् कल् ले़ लािग चोगबुा याम् बिुधक्
24 ये़सु िख्रस् तरे़ नािसङ् गे़न् कुधिक् कङ् ग ससेहेपु् लक् लो,

खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ इङ् गाॽग िखिनॽ लािग इनोगे़न् तकु् खहेाॽ
नािसङ् गे़न् आधक् को थम् मा सःत्तारो॥ थम् मा के़ बोःङ् बा िख्रस् तरे़
इनोगे़न् कुदकु् खहेाॽ इङ् गाॽ थरुङ् लो॥ 25 इङ् गाॽ ससेहेपु् लक् ले़न्
सवेारोबा पोःक् खाङ् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन्
काक् कुिधम् मो िखिनॽओ इङ् भोःसे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इङ् गाॽ
सःेक् यक्ु चोगाङ् ङाङ् वाॽआरो 26 कन् िसिबॽ पाःन् हाॽग
उनाहिुरआङ्धो पबेा मे़न् छाम् थाःक् हाॽओ िचक् खआुङ् वये़, कर
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आल् लो िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ ओःन् धाक् तिुसआङ्
वाॽरो॥ 27 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुमनाहाॽ कुिमिमिदङ् गे़न्
इमे़ल् लङु् बा िसिबॽ पाःिन् नन् िथम् मे़न् दङ् सवुाङ् हाॽ ओसःेन् दाङ्
चोःक् मा खनुे़ॽ कुिसराॽ थाङे़आङ् वाॽरो॥ िख्रस् ते़न् िखिनॽओ
वाॽबान् ने िसिबॽ पाःन् लो, खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ के़ दाःबा
कुिमिमिदङ् गे़न् लिक् कन् िखिनॽ के़ घोःसमु् लो॥

28 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आित्त िपिगगे़ॽसाङ् काक् मनाहाॽ िख्रस् तरे़
कुयाःम् बओे इङ् भोःसिुम् सम् बे़ॽरो॥ खे़ङ् हाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
िपिरगे़बा काक् िसक् कुिम् मल् ले़ सािम् दङ् नु खाहन्ु िपरुिम् सम् बे़ॽ,
थआेङ् भे़ल् ले़ िख्रस् ते़न् नु िथक् हप्ु पोःङ् मान् कुिलङ् धो के़ त् ल
लॽिरक् िनङ् वाॽफुमाङ् ङो काक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ तोःम् मािस
आिनगे़ िनङ् वाॽ कत्तमु् बे़रो॥ 29 कन् याःम् बक् को िख्रस् तरे़
िपराङ् बा आिसगाङ् याःम् बक् के़ जोःक् पा पयम् यम् बा मकु् साम् लाम्
याम् बिुधक् काङ् स् याङ् मे़न् दाङ् पत्तारो॥

2
1 िखिनॽ नु लाओिदिकया पाङ् जमु् बा ससेहेपु् लक् हे़क् क् याङ्

वॽे यािप् म मे़न् दमु् मे के़ वाॽबा के़ रे़क् फुॽनसुाॽहाॽरे़ लािग
स् याङ् मे़न् दाङ् याःम् बक् चोगङु् ङाङ् वाॽआ के़ लॽबान् कुिसङ्
िनःत्ते़म् मे़ॽ फाॽआङ् िनङ् वाॽ चोगङु् लो॥ 2 िखिनॽ के़ रे़क् ले़
िसक् लङु् मो हाङ् हाङ् के़ बोःिक् खआङ् िखिनॽ लङु् माॽ तिुक् सङ् मो
िथक् हप्ु के़ बोःिक् खर के़ लॽबा आिनङ् वाॽ वाॽरो, हे़क् केलॽिरक्
िखिनॽ के़ रे़क् ले़ कुिलङ् धो इःित् छङ् साम् के़ घोःसमु् माङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिसिबॽ पाःिन् नन् कुिसङ् के़ िनःत्तमु् लरो॥
खे़न् कुिसिबॽ पाःिन् नङ् ग िख्रस् ते़न् नरेो॥ 3 खनुे़ॽए काक्
िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽ नु सािम् जक् िनङ् वाॽरे़ कुबनु् लो॥
4 आित्तन् हाॽरे़आङ् कुघे़म् गे़नॽुबा पाःन् हाॽलाम् इङ् गे़मे़ल् ले़िक् तन् ल
फाॽआङ् अक् खे मे़ित् नङ् बारो॥ 5 थआेङ् भे़ल् ले़ इङ् गाॽग िखिनॽनु
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माःङ् घा वाॽआसाङ् आिनङ् वाॽइन् िखिनॽनु सोिरक् के वाॽरो॥
हे़क् क् याङ् िहङ् मा के़ बोःङ् बा िहङ् मन् नो के़ िहिङबा नु िख्रस् तओबा
नसाःन् नो यो-धो मे़ल् लॽए के़ वियबा खे़प् सङु् ङाङ् साॽिरक् सःत्तारो॥

चक् मे़ल् लॽए िख्रस् तओ िहङ् मा
6 हे़क् केःल् ले़ आक् खलेॽिरक् िख्रस् त ये़सु दाङ् बे़न् नसाःन्

के़ जोगम्ु हे़क् केलॽिरक् के खनुे़ॽनु िथक् हप्ु पोःक् खे़म् मे़ॽआङ्
चक् मे़ल् लॽए िहङे़म् मे़ॽओ॥ 7 खनुे़ॽओ, के़ हॽुआिसबा िनसाम् मो,
साःप् लःेत्ते़म् मे़ॽआङ् पोःरे़म् मे़ॽ, नसाःन् नो के़ धमु् बा पोःक् खे़म् मे़ॽर
दाङ् बान् सदािदङ् नोगे़न् िपरे़म् मे़ॽओ॥

8 िसङ् िसङ् लॽरे़म् मे़ॽओ, मे़ःङ् ग्र मे़न् छाम् यािप् मरे़ मे़जोगबुा
कुघे़म् गे़नॽुबा इङ् ले़क् पा िनसाम् हाॽरे़ के़ यिुक् तॽरो॥ खे़न्
िनसाम् हाॽग िख्रस् तलाम् मे़ःन्, कर मे़न् छाम् थाःक् लाम् के़ यःुबा िथम्
नु इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा कुहःेिक् सङ् मोबा हने़बा खाहनु् लाम्
के़ दाःबारक्लो॥ 9 थआेङ् भे़ल् ले़ िख्रस् तओरक् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
नािसङ् गे़न् थक् को कुिलङ् धो के़ त् लो॥ 10 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽओए
िखिनॽ कुिलङ् धो के़ प् मान् के़ घोःसमु् माङ् वाॽरो॥ खनुे़ॽग काक्
मकु् साम् नु यक्ु सम् दाङ् यकु् साबारो॥

11 हदोर् हे़क् माल् ले़ नािसङ् गे़न् थक् लाम् ने़क् सा से़म् बःेक् पा
कुइिसःक् िख्रस् तरे़ कुहदोर् हे़क् माल् ले़ िखिनॽ लायो चोःक् मा
िनङ् वाॽइन् से़न् ददुॽेरुआङ् वाॽरो॥ कङ् ग मे़न् छाम् हकु् कोलाम्
पोःक् खे़बा मे़ःन्, कर िख्रस् तलाम् पोःक् खे़बारो॥ 12 बिप् तस् मा
के़ बोःिक् खल् ले़ िख्रस् ते़न् नु सोिरक् के़ हिुम, हे़क् क् याङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खनुे़ॽ कुिसवे़त् लाम् कुिहङ् वे़त् चोगबुा
मकु् साम् मो िखिनॽ नसाःन् के़ जोगमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ खनुे़ॽनु सोिरक्
के़ िहिङआङ् के़ वियॽरो॥

13 िखिनॽग लायोबा नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुमना
के़ होःिप् तबाल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ याम् साम् मो कुिसवे़त् के़ विय,
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कर आल् लोग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिहङ् वे़त् के़ जोिगआङ्
के़ वियॽरो॥ खनुे़ॽ आिनॽ काक् लायोहाॽ ले़िप् म आिबरे़आङ्
वाॽ॥ 14 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ आिनॽ तक् ले़ङ् वाओ
के़ बप् पा आिप् तक् सक् हाॽ थे़ःक् खदुःेसआुङ् खनुे़ॽ खे़न्
के़ रे़क् िसलाम् साक् मा िसङ्सम् दाङ् िखप् सआुङ् खे़त्तदुःेसरुो॥
15 हे़क् केलॽिरक् के िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ फे़ न् साम् हाॽरे़ खिुनॽ
मकु् साम् हाॽ नु यकु् हाॽ नाप् तिुसआङ् िख्रस् तरे़ कुिसलाम्साक् मा
िसङ् ङो थङ् नाःन् दिुस, हे़क् केलॽिरक् के के़ रे़क् ले़ मे़िनःसरु खे़ङ् हाॽरे़
खिुनॽ नाधाःसु िपरुिसरो॥

16 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आित्तन् हाॽरे़आङ् साम् यो तङ् नाम्, लािसबा
ससाङ् स्रोःत्, नाःिम् सङ् ये़न् नो नु चामनाबा थङु् मनाबा पाःन् हाॽओ
आिप् तक् के़ मे़न् गःुित्तन् लरो॥ 17 कन् पाःन् हाॽग के़ दाःबा
पाःन् हाॽरे़न् सािम् म्रःप् पारक् वये़रो, कर से़क् खा पाःिन् नङ् ग
िख्रस् तरो॥ 18 आिनगे़ सफुो िनःम् मना लॽिरक् के़ बाःप् पार,
िनगे़दे़प् पा पाःन् नोरक् चङु् िजगे़न् नःम् नःम् बा ओसःेन् धािक् सङ् मा
कुिसराॽ के़ धाङ् बा हे़क् क् याङ् माङ् लाइङ् बाहाॽ सवेा
के़ जोःक् पाहाॽआङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ् हाॽरे़ हाङ् से़म् मे़ङ् घोःमनाबा
के़ मे़न् जोिगन् लरो॥ कङ् हाॽग थनेाधे लायोबा िनङ् वाॽओ आङ् िदङ्
मे़लॽरो॥ 19 कर खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ नािसङ् गे़न् थिक् कल् ले़ कुधे़गःेक्
ये़सु िख्रस् ते़न् नु थआेङ् तङ् जम्ु होःप् लो॥ कङ् ग खनुे़ॽलाम् बा
नािसङ् गे़न् थक् ले़न् काक् याम् लिक् कल् ले़ कम् ब्राङ् खोःसॽु
हे़क् क् याङ् िथक् हप्ु पोःङ् ङाङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनङ् वाॽ
हे़क् के पोःर पःेक् लो॥

20-21 िखिनॽ िख्रस् ते़न् नु सोिरक् के़ स् ये़ॽइबारो, हे़क् क् याङ्
खनुे़ॽए इक् सािदङ् खाम् बःेक् कुहःेिक् सङ् माआङ् धोबा हने़बा
खाहनु् लाम् चोःक् यमु् भो के़ िबिरआङ् वाॽरो॥ हे़क् केःल् ले़ कन्
ओगप् मे़जोगे़न् ने़ॽ, खे़न् मे़साॽरे़न् ने़ॽ, हे़क् क् याङ् मे़ससुे़न् ने़ॽ
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के़ लॽबा इक् साबा िथम् हाॽ थआेङ् के़ इःत्तम्ु के़ नाःत्तबुाब?े
22 कन् पाःन् हाॽग ओगप् चोःक् माआङ् माबःेक् लो, थआेङ् भे़ल् ले़
कङ् हाॽग मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़ मे़यकु् खबुा िनसाम् नु
िथम् हाॽरक् लो॥ 23 खे़न् हे़क् तङ् बा िथम् हाॽग साम् योबा याःम् बक्
चोःक् मा, चङु् िजगे़न् नःम् नःम् बा ले़ङ् िसङ् मा नु नािसङ् गे़न् थक् को
तकु् खे चाःित् छङ् मा िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽ हे़क् के लॽ, कर
कल् ले़ नािसङ् गे़न् थक् कोबा नोस्रङ् िङल् ले़न् फे़ न् िनङ् वाॽइन् यकु् मा
मे़सकु् तनु् लो॥

3
िख्रस् तओ कुसङ् िहङ् मन्

1 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िखिनॽ िख्रस् ते़न् नएु
कुिहङ् वे़त् के़ जोिगआङ् के़ वियबाल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ
साङ् ग्राम् पदेाङ् ङोबा पाःन् हाॽ कोःत्ते़म् मे़ॽर वये़म् मे़ॽओ॥
खे़त् थोए िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुजपु् साङ् ले़प् माङ् िमङ् सो
इङ् धाःङ् नु मकु् साम् दे़न् नो िख्रस् ते़न् यकु् खआुङ् यङु् लो॥ 2 कप् मो
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा पाःन् हाॽरक् मे़इःत्ते़िम् मन् ने़ॽओ,
कर साङ् ग्राम् पदेाङ् ङोबा पाःन् हाॽओ िनङ् वाॽ िपरे़म् मे़ॽओ॥
3 थआेङ् भे़ल् ले़ िख्रस् ते़न् स् ये़ःल् ले़ िखिनॽआङ् खनुे़ॽनएु
के़ स् ये़ॽइआङ् के़ वियॽरो, हे़क् क् याङ् िखिनॽ से़क् खाबा ने़ित्तगे़न्
िहङ् मिन् नन् िख्रस् ते़न् नु िनङ् वाॽफुमाङ् ङो िचक् खे़आङ् वाॽरो॥
4 िखिनॽ से़क् खाबा ने़ित्तगे़न् िहङ् मिन् नङ् ग िख्रस् तरो॥ खनुे़ॽ
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो थाःिम् सङ् िङल् ले़ िखिनॽआङ् खनुे़ॽनएु
िमिमिदङ् ङो के़ धाःम् मािसरो॥ 5 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ मे़न् छुमाॽ नु
ये़िम् बत् छाॽहाॽ चाराम् मा पाःिन् नन्, िचःिन् जन् बा के़ जोःक् पा
याःम् बक्, चाराम् मा िनङ् वाॽ चोःक् मान्, फे़ न् याःम् बक् चोःक् मान्
नु िखःम् यक् चोःक् मान् हे़क् तङ् बा नािसङ् गे़न् थक् कोबा नोस्रङ् गे़न्
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ये़प् ले़क् हाॽग नावाइत् लाःन् माङ् घःमनाबारो॥ िखिनॽ खे़न्
काक् यकु् ते़म् मे़ॽओ॥ 6 थआेङ् भे़ल् ले़ अक् तङ् बा याःम् बक्
के़ जोःक् पाहाॽ सम् दाङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसाक् के़ िन् नन्
चकु् लो॥ 7 उन् छोःन् बा िखिनॽ िहङ् मन् नो बा अक् तङ् बा पाःन् हाॽ
के़ जोःक् पा के़ वियरो॥ 8 कर आल् लोग िखिनॽआङ् िसक्
पोःक् मान्, साक् के़ िन् नन्, नाहे़म् मान्, िहनाःम् मे़ित् छङ् मान् ,
मे़िन् छक् क्रा पाःन् हाॽ काक् ले़प् मा तःेमाए पोःङ् लो॥ 9 िखिनॽ
इङ् ले़क् मे़मे़त्तािसिम् मन् ने़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् ग तिगबा लायोबा
सतु् नाःन् नु ताप् फे़ ःम् बा ये़प् ले़क् हाॽ काक् के़ ले़रुम् के़ दःेसमु् माङ्
के़ वियॽ, 10 हे़क् क् याङ् िखिनॽग कुसङ् सतु् नाःन् तःेत् हे़क् के
के़ जाक् खमु् माङ् के़ वियॽरो॥ िखिनॽग नावागे़न् चइःत् दाङ् बा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् कुिसङ् के़ िनःत्तमु् माङ् खनुे़ॽ कुइःत् हे़क् के
के़ बोःिक् खर के़ बित् छरो॥ 11 आल् ल िथम् मे़न् दङ् सवुाङ् नु
यहिुद, हदोर् के़ हे़क् पा नु हदोर् मे़न् हे़क् मनाबा, खािसङ् के़ िनःप् पा
नु खािसङ् मे़िन् नःप् मनाबा, योःक् नु चोःक् यमु् भोबाहाॽ से़िन् छङ् मा
होःप् लो, कर िख्रस् ते़न लक् के़ ये़क् पा चोःक्, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ काक्
पाःन् हाॽओए वाॽरो॥ 12 हे़क् केःल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सगेिुसबा
मनाहाॽ, ससेे नु साॽिरक् लङु् माॽ तकु् तिुसबाहाॽरे़, लङु् दिुक् कन्,
लङु् माॽ तिुक् सङ् मान्, नोिनङ् वाॽइन् , चङु् िजगे़न् नःम् नःम्
लॽमान् नु नािस थःप् मान् चाङ् कुइिसःक् चािक् सङ् मा पोःङ् लो॥
13 िखिनॽग वॽेहाॽनु नािस थःित् छङ् मा पोःङ् ङाङ् िनङ् वाॽ तकु् मा
पाःन् हाॽ वाॽसाङ् ले़िप् म िपआिसम् मे़ॽओ॥ दाङ् बाल् ले़ ले़िप् म
के़ िबिरबा कुइिसःक् के ले़िप् म िपआिसम् मे़ॽओ॥ 14 हे़क् क् याङ्
कन् के़ रे़क् नःुल् ले़ यिरक् लङु् माॽ तकु् कािसम् मे़ॽओ॥ खे़ल् ले़ए
िखिनॽ िथक् हप्ु पोःङ् मा कुिलङ् धो के़ गे़ित्तॽरो॥ 15 हाराॽ िख्रस् तरे़
कुसनारुङ् िङल् ले़ िखिनॽ िसक् लङु् मान् यकु् तरुरो, थआेङ् भे़ल् ले़
सनारुङ् ङो वाॽमा फाॽआङ् िखिनॽग लित् थक् नािसङ् गे़न्
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थक् को उःित् छङ् मा के़ घोःसमु् माङ् के़ वियॽरो॥ िखिनॽ नोगे़न् साबा
पोःक् खे़म् मे़ॽओ॥ 16 हाराॽ िख्रस् तरे़ कुबाःन् जािक् कल् ले़ िखिनॽ
िसक् लङु् मान् ितम् माङ् वाॽररो॥ िखिनॽ बा कन् पाःन् जािक् कल् ले़
हॽुआिसम् मे़ॽ, हे़क् क् याङ् काक् िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽओ
सजुा िपआिसम् मे़ॽओ॥ हे़क् क् याङ् सवेा चोःक् मा साम् लोहाॽ,
याम् साम् गे़न् साम् लोहाॽ नु ससेमेाङ् लाम् के़ दाःबा साम् लोहाॽ
साम् गे़मे़त्तिुम् मल् ले़ िखिनॽ िसक् लङु् मोनएु िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नोगे़न्
िपरे़म् मे़ॽओ॥ 17 िखिनॽ च् या के़ बाःत्तमु् साङ् च् या के़ जोगमु् साङ्
दाङ् बा ये़सरुे़ कुिमङ् ङो चोगे़म् मे़ॽओ, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽलाम् बाए
पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नोगे़न् िपरे़म् मे़ॽओ॥

नसािनबा िहम् सयङ् िथम्
18 मिेलङ् गे़न् मःेत् छे, िखिनॽ इत् थङु् गे़न् ये़म् बाहाॽरे़ खिुनॽ

यकु् को वये़म् मे़ॽओ॥ अक् खे चोःक् माग दाङ् बाओ लाॽरुरो॥
19 हे़क् क् याङ् इत् थङु् गे़न् ये़म् बाॽस,े िखिनॽ मिेलङ् गे़न् मःेत् हाॽ
ताप् फे़ ःिल् लक् मे़मे़त्ते़िम् सिम् मन् ने़ॽ कर लङु् माॽ तकु् ते़िम् सम् मे़ॽओ॥
20 िहन् जाॽिबत् छास,े िखिनॽ पाः माहाॽरे़ मरुा के़ म् मे़ित्तबा
पाःिन् नन् आप् फाल् ले़साङ् खे़प् से़म् मे़ॽ, थआेङ् भे़ल् ले़ कन्
पाःिन् नल् ले़ दाङ् बाल् ले़ कुिनङ् वाॽ तासॽुरो॥ 21 पानिुदङ्
पाःस,े िखिनॽ िहन् जाॽिबत् छाहाॽरे़ खिुनॽ िनङ् वाॽ मे़दकु् खे़म्
मे़िबरे़िम् सिम् मन् ने़ॽओ, मे़ःन् ने़ फाॽग्र खिुनॽ िनङ् वाॽ पङ् िसङ् लो॥

22 सवेारोबास,े इक् साबा िखिनॽ दाङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ के़ रे़क्
पाःन् के़ घे़म् बा पोःक् खे़म् मे़ॽओ॥ कङ् ग खे़ङ् हाॽरे़ मे़िनःसलु् ले़
खिुनॽ िनङ् वाॽ ताःमा िपमािसरे़ लािगरक् मे़ःन्, कर काक्
कुदोःप् मा िनङ् वाॽइन् नु दाङ् बा ये़सरुे़ कुिमङ् सो कुधाःङ् सोरे़
लािग चोगे़म् मे़ॽओ॥ 23 िखिनॽ च् या के़ जोगमु् साङ् मनारे़ लािग
मे़ःन्, कर दाङ् बाल् ले़ कुलािग चोःक् मनाबा कुइिसःक् िनङ् वाॽ
िपरे़म् मे़ॽर चोगे़म् मे़ॽओ॥ 24 थआेङ् भे़ल् ले़ हाङ् से़म् कुइिसःक्
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दाङ् बाल् ले़ िपिनङ् के़ मे़ित्तबा लिक् कन् खोःसमु् बे़ॽ के़ लॽबान्
के़ िनःसमु् माङ् के़ वियॽरो॥ िखिनॽ दाङ् बा िख्रस् ते़न् सवेा के़ जोगमु् ल
के़ वियॽरो॥ 25 ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् के़ जोःक् पाल् ले़ के़ साक् पा
खिुम् दङ् खोःसॽुरो॥ खे़प् मोग मना एःक् पएःक् चोःक् मान् थआेङ्
मे़बोःङ् ने़ल् लो॥

4
1 सवेारोबाल् ले़ कुन् दाङ् बास,े िखिनॽ सवेारोबाहाॽ

नःुिरक् मे़त्ते़िम् सम् मे़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो
िखिनॽआङ् दाङ् बािधक् के़ गत्तम्ु के़ लॽबा पाःिन् नन् िनङ् वाॽ
मे़भःेत् छे़ िम् मन् ने़ॽओ॥

2 चक् मे़ल् लॽए िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नोगे़न् िपरे़म् मे़ॽर िसङ् िसङ्
ये़क् ये़क् काङ् तवुा चोगे़म् मे़ॽओ॥ 3 िख्रस् तरे़ कुसनुाइङ् इङ् भोःसे़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ लाम् हन् दु िपिरगे़र फाॽआङ् आिनगे़
लािगआङ् तवुा आजोगे़म् आिबरे़म् मे़ॽओ॥ बा खे़न् पाःिन् नन्
इङ् भोःसङु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ इङ् गाॽग कन् पङु् लािहम् मो साक् पा
थ् याङ् ङाङ् वाॽआरो॥ 4 इङ् गाॽ पाःप् मा के़ बोःङ् बा कन् पाःन् हाॽ
नःुिरक् काङ् इङ् भोःमा सकु् तङु् ल फाॽआङ् तवुा आजोगे़म्
आिबरे़म् मे़ॽओ॥ 5 िखिनॽग िसक् कुम् साबा पोःक् खे़म् मे़ॽआङ्
िख्रस् तािन मे़ःम् बाहाॽनु वये़म् मे़ॽओ, हे़क् क् याङ् ये़सरुे़ कुयाःम् बओे
खिुनॽनु इङ् भोःमा काक् सयुे़म् हाॽ नःुिरक् काङ् ओगप्
चोगे़म् मे़ॽओ॥ 6 हाराॽ यिुम् मल् ले़ कुजाःन् कुजागे़नॽुबा चोगबुा
कुइिसःक् िखिनॽ पाःन् छेःक् वाःन् लङु् गम्ु कुिधम् बा नु कुघे़म्
के़ नॽुबा पोःङ् लरो, हे़क् केलॽिरक् वॽेहाॽ के़ रे़क् नःुबा नोगप् िपमा
के़ सकु् तिुम् सम् लो॥

कुनपु् मा सवेा
7 तिुखकसरे़ इङ् गाॽ आयाःम् बओेबा इङ् घङ् िङन् िखिनॽ

के़ जे़िक् तॽरो॥ खनुे़ॽग आिनॽ लङु् माॽ आदकु् तमु् बा नसािनबा
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नसुाॽ नु नसाःन् साबा माङ् सवेा के़ जोःक् पा हे़क् क् याङ् दाङ् बाओ
सवेारोबा चमु् लो॥ 8 कप् मोबा काक् आिनगे़ पाःन् हाॽ िखिनॽ
के़ जे़िक् तर फाॽआङ् खनुे़ॽ िखिनॽओ पाङ् घङु् ल पत्तारो॥ हे़क् क् याङ्
खनुे़ॽए हाङ् हाङ् के़ जोिगॽरो, 9 खनुे़ॽ िखिनॽनएुबा िथक् पा
ओने़िसमसे़न् नु फे़ न् ल पत् लो॥ खनुे़ॽ नसाःन् साबा नु आिनॽ लङु् माॽ
आदकु् तमु् बा नसुाॽरो॥ खे़ङ् हाॽरे़ कप् मो के़ बोःङ् बार के़ बप् पा
काक् पाःन् हाॽ िखिनॽनु चे़ङ् सरुो॥ 10 अिरस् ताखर्से़न् इङ् गाॽनु
सोिरक् पङु् लािहम् मो साक् ते़आङ् वाॽरो॥ खनुे़ॽनु बरनाबासरे़
कुल् लाम् सा मकुर् सरे़ सवेा के़ हािक् तरो॥ मकुर् सरे़ कुयाःम् बओे
तिगसा ओःन् धाक् चोःिक् नङ् ङाङ् वाॽआ॥ िखिनॽओ लःिन् नल् ले़
लाङ् दाःक् मा िपरे़म् मे़ॽओ॥ 11 यसु् तस मे़प् मनाबा ये़सरुे़आङ् सवेा
के़ हािक् तआङ् वाॽरो॥ िनङ् वाॽफुहाङ् जमु् मो इङ् गाॽनु सोिरक्
याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽओ खे़ङ् हाॽरक् यहिुद नसािनबािसरो॥
कङ् हाॽरे़ इङ् गाॽ आिनङ् वाॽओ हाङ् हाङ् मे़मे़त्ताङ् ङाङ् वाॽरो॥
12 िखिनॽनएुबा िथक् पा िख्रस् त ये़सरुे़ कुसवेारोबा इपाफ्रासरे़ िखिनॽ
सवेा के़ हािक् तरो॥ खनुे़ॽग िखिनॽलािग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
के़ धमु् बा नु कुिलङ् धो के़ गे़प् पा हे़क् क् याङ् काक् िनङ् वाॽफु
िनङ् वाॽओ ताःक् पोगे़म् बा के़ जोिगर फाॽआङ् सदािदङ् साॽिरक्
तवुा चोगॽुरो॥ 13 इङ् गाॽ से़क् खा पाःन् मे़ित् नङ्, िखिनॽ नु
लाओिदिकया हे़क् क् याङ् हरैापोिलस ये़क् यक् कोबा िख्रस् तािनहाॽरे़
लािग याम् बिुधक् काङ् खनुे़ॽ याःम् बक् चोगआुङ् वाॽरो॥

14 आिनगे़ िमःम् चम्ु िसदाॽसाम् बा लकुा नु दमेासरे़आङ् सवेा
हाङ् सॽुरो॥ 15 लाओिदिकयाबा नसािनबाहाॽ हे़क् क् याङ् ततु्तगुे़म् मा
नमु् फास नु कुिहम् मो के़ जमु् बा ससेहेपु् लक् कोबा नसािनबाहाॽओ
सवेा तोःन् दे़म् आिबरे़म् मे़ॽओ॥

16 कन् सक् इङ् घङ् िङन् िखिनॽओ िनःत् चःुत्ताङ्
लाओिदिकयाबा ससेहेपु् लक् कोबाहाॽरे़आङ् मे़िनःरुर फाॽआङ्
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िपरे़िम् सम् मे़ॽओ, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ हाक् तङु् िसङ् बा
सक् इङ् घङ् िङन् िखिनॽआङ् िनःरे़म् मे़ॽओ॥ 17 अिखर्पसे़न्
दाङ् बाल् ले़ के़ िबरे़बा याःम् बिक् कन् चक् मे़ल् लॽए चोगे़सरुे़ॽओ
लॽिरक् मे़त्ते़म् आिबरे़म् मे़ॽओ॥

18 इङ् गाॽ पावलरे़ कन् सवेाःन् आबाङे आहिुक् कल् ले़
साप् तङु् ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ पङु् लािहम् मो याक् काबा
पाःिन् नन् िनङ् वाॽ इःत्ते़म् मे़ॽओ॥ हाराॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुलङु् गिुम् मन् िखिनॽनु वाॽररो॥
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