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यहदुारे़ साप् तबुा सक् इङ् घङ्
िनःसम्ु

कन् सक् इङ् घङ् िङन् इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ आिनॽ
तक् ले़ङ् वाओ सािम् दङ् िपसे़ यहदुाःल् ले़ साप् तबुारो॥ खे़न्
िसक् साम् बाहाॽरे़ खे़ङ् हाॽ आबाङे नसािनबािसगे़ फाॽआङ्
मे़मे़ित् छङ् ङाङ् मे़वये़॥ कन् ताङ् सा सक् इङ् घङ् ङो पत्रसुरे़ साप् तबुा
िनिसगःेक् पा सक् इङ् घङ् ङो साप् ते़आङ् के़ बप् पा थोःिक् प
हे़क् तङ् बा साप् ते़आङ् पत्॥ यहदुाःल् ले़ कन् इङ् घङ् िङल् ले़न्
हे़िन् नःप् पाहाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुससेे मनाहाॽ िपरुिसबा
नसाःिन् नन् से़ःप् माआङ् कप् मा पोःङ् लॽिरक् हाङ् हाङ् मे़त्तिुसरो॥
थािमङ् 

िनःसम्ु १-२
इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ खिुनॽ ये़प् ले़क्, िनसाम् हे़क् क् याङ्

मे़क् मान् ३-१६
नसाःिन् नन् से़ःप् मा सािम् दङ् १७-२३
मॽुइसाम् २४-२५

यहदुालाम् सवेा
1 ये़सु िख्रस् तरे़ कुसवेारोबा नु याकुबरे़ कुन् साॽ इङ् गाॽ

यहदुालाम्, पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ उःत्तिुसबा, लङु् माॽ
तकु् तिुसबा नु ये़सु िख्रस् तलाम् बा कम् ब्राङ् मे़त्तिुसबाहाॽ, कन्
सक् इङ् घङ् िङन् हािक् नङ् लो॥

2 आल् ल िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ साॽिरक् लङु् माॽ के़ दिुक् तर,
यिरक् सनारुङ् िङन् के़ िबिरर हे़क् क् याङ् नःुिरक् के़ मे़ित्तररो॥
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इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽ
3 आिमःम् आन् जमु् स,े आिनॽ के़ रे़क् ले़ आघोःसमु् बा से़न् लप् रे़

कुयाःम् बओे िखिनॽओ सक् इङ् घङ् हाङ् मा साॽिरक् के
इङ् गाॽ आिसराॽ थाङे़आङ् वये़रो॥ कर खे़ल् ले़ कुले़क् वा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ सदािदङ् ले़ लािग
हकु् सपु् तिुसबा नसाःिन् नन् इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽलाम् बा
ताङ् गे़से़ःप् तमु् ल फाॽआङ् कन् सक् इङ् घङ् िङन् साप् माए के़ बोःङ् बा
िनःसङु् लो॥ 4 इङ् गाॽ कन् पाःन् हाॽ मे़ित् नङ्, थआेङ् भे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् मे़ःन् नबेा कुभा मनाहाॽ स् वाःत्ताङ् िखिनॽ लमु् मो
मे़लाःसे़आङ् मे़वाॽरो॥ तिगसा माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽरे़
खे़न् हे़क् तङ् बा मनाहाॽरे़ खिुम् दङ् मे़घोःसॽु लॽिरक् मे़बाःत्तआुङ्
मे़वये़रो॥ खे़ङ् हाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ लङु् माॽ आदकु् पाल् ले़
चोगलु् ले़ के़ रे़क् ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् चोःक् मा आिबॽ लॽिरक्
मे़बाःत्तॽु, हे़क् क् याङ् आिनॽ िथक् लक् हाङ् के़ जोःक् पा नु दाङ् बा
ये़सु िख्रस् ते़न् नसाःन् चोःक् मा मे़न् दे़न् ने़न् लो॥

5 कन् काक् पाःन् हाॽ के़ िनःसमु् साङ् याम् मो िखिनॽ
िनङ् वाॽसोओ इङ् गाॽ तारुङ् िपिनङ् लो–यहवे दाङ् बाल् ले़
कुमनाहाॽ िमस्र लाजॽेलाम् ताङ् से़ःप् तिुसआङ् लःत्तिुससाङ् नसाःन्
मे़न् जोःक् मनाबाहाॽ याङ् िस मे़क् खिुसरो॥ 6 हे़क् क् याङ् आबाङे खिुनॽ
वाॽमा ते़न् नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िपरुिसबा यकु् को मे़न् वाॽमनाबा
माङ् लाइङ् बाहाॽ यम् बा खासे़न् ये़न् थािरक् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
खामाक् लमु् बाःत्तो इघःेक् खु यकु् खिुसआङ् मे़यङु् लो॥ 7 हे़क् क् याङ्
सदोम नु गमोरा हे़क् क् याङ् िखिरबा ये़क् यक् कोबा मनाहाॽआङ्
इःत्ते़िम् सम् मे़ॽ॥ खे़ङ् हाॽग याम् बोःप् मा याःम् बक् मे़जोगआुङ् काक्
पिरक् पा याम् गे़िसङ् बा याम् बोःप् मा याःम् बक् को लाम् मे़बोःत्ते़आङ्
मे़वये़॥ खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ खे़ङ् हाॽ मे़िन् छःमना के़ िदःप् पा िमलाम् बा
खासे़न् नो मे़ध् ये़बा पाःिन् नन् िमक् सःेन् पोःक् खे़आङ् वाॽरो॥
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8 से़प् माङ् मे़माक् तबुा कुइिसःक् याःम् बक् के़ जोःक् पा खे़न्
इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ आबाङे खिुनॽ थक् को लायो
मे़जोगॽु, दाङ् बाल् ले़ कुयिुक् कन् मे़नाॽरुआङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो
के़ वाॽबाहाॽरे़ खिुनॽ तक् ले़ङ् वाओ मे़बाःत् लो॥ 9 कर
तमु्माङ् लाइङ् बा िमखाए़लरे़आङ् मोसारे़ के़ िसःबा कुधिक् कल् ले़
कुयाःम् बओे माफे़ न् सािम् मन् नु पाःन् धक् ते़ल् ले़ माफे़ न् सािम् मन्
पाःिन् धक् मा मे़आःिन् छङ् िङन् लो, कर दाङ् बाल् ले़ खे़ने़ॽ के़ भे़ःक् ल!
रक् मे़त्तरुो॥ 10 कर कन् मनाहाॽग कुिसङ् मे़िन् नःत्तमु् बा
पाःन् हाॽरे़ कुदक् ले़ङ् वाओ चे़ॽया पाःन् मे़बाःत् लो॥ हे़क् क् याङ्
िसक् कुम् िनङ् वाॽ के़ होःप् पा थक् सा कुइिसःक् लक् पाःन् कुिसङ्
मे़िनःत्तॽुआङ् हे़क् तङ् बा पाःन् हाॽरे़ए मे़क् खिुसॽरो॥

11 िचःत्ते़आङ् लक् स् ये़रो! थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ग कियनरे़
कुलायोबा लािम् मन् मे़नाःत्तआुङ् वाॽ, याङ् साकुन् धरेे़ लािग
बालामरे़ चोगबुा ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् कुइिसःक् मे़जोगआुङ् वाॽ,
हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽग कोरहरे़ िबफ् यङु् चोगआुङ् मे़गे़बा कुइिसःक्
मे़मे़क् लो॥*

12 खे़ङ् हाॽग िखिनॽ ससेहेपु् लक् को सोिरक् चमु् माआङ्
चाःमनाबा साभाङ् जा के़ िजःम् बािसरो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़
वॽेहाॽ ओमे़म् मे़ित् छङ् ङे आबाङेरक् मे़ज मे़धङु् ङुॽरो॥ खे़ङ् हाॽग
सिुरत् केजङ् िङल् ले़ पक् खु तॽेरुबा च् वाःत् मे़ःन् नबेा खाम् दःम् बा
नु िसङ् सॽे मे़न् धोःक् मनाबा िसङ् बङु् कुइिसःक् मे़जोःक् ॥ खे़ङ् हाॽ
के़ िसःबा िसङ् बङु् हे़क् केरक् मे़ःन् कर के़ आःक् पाआङ् के़ हबेा
के़ िसःबा िसङ् बङु् कुइिसःक् मे़जोःक् लो॥ 13 खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ
िसक् के़ ले़ःङ् बा याःम् बिक् कन् वाहङ् ङो के़ बोःक् पा यम् बा
वाभे़ल् ले़ङ् िङल् ले़ कुबतु् थङु् वा कुइिसःक् चोःक् लो॥ खे़ङ् हाॽग
* 1:11 ������ ���� �.१-१६ ओ कियनरे़ कुन् साॽइन् से़रु॥ खािनःत् २२-२४ ओ
बालामरे़ याङ् साकुन् धरेे़ लािग माङ् िनङ् वाॽपाःन् पाःत्त॥ु खािनःत् १६.१-३५ ओ कोरहरे़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सगेिुसबा लाम् लोःबा मनाहाॽ िबफ् यङु् चोगिुस॥
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के़ इबार के़ वाॽबा खःेिम् सक् कुइिसःक् पा मनािसरो, खे़ङ् हाॽरे़
लािग खामाक् ते़िन् नन् सदािदङ् यािरप् चोगे़आङ् वाॽरो॥

14 आदम् लाम् निुसगःेक् पा कुमॽुइदाङ् सा हनोकरे़ कन् मनाहाॽरे़
खिुनॽ याःम् बओे तिगसा अक् खलेॽिरक् माङ् िनङ् वाॽपाःन्
पाःत्तआुङ् वाॽ, “ओमे़त्ते़म् मे़ॽओ, दाङ् बान् आत्तात्तान् ने यिरक्
ससेे कुमाङ् लाइङ् बाहाॽनु यःुर पत् लो॥ 15 खनुे़ॽ काक् मनाहाॽ
खासे़न् चोगिुसॽ, हे़क् क् याङ् काक् लायो के़ जोःक् पाहाॽरे़ मे़जोगबुा
फे़ न् याःम् बक् हाॽ नु कुदक् ले़ङ् वाओ मे़बाःत्तबुा फे़ न् पाःन् हाॽरे़
लािग खे़ङ् हाॽ खिुम् दङ् िपरुिसॽरो॥”* 16 कङ् हाॽग कानाक् नाक्
के़ लॽबाहाॽ, कुिनङ् वाॽ मे़न् दाःमना लङु् गे़हाःप् पाहाॽ हे़क् क् याङ्
आबाङे िनङ् वाॽ थाप् थाप् फे़ न् याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽ, आङ् िदङ्
के़ लॽबाहाॽ नु आबाङे इन् धाःक् ले़ लािग वॽेहाॽ के़ ले़म् बािसरो॥

नसाःन् साबा पोःङ् मा पोःङ्
17 कर आिमःम् आन् जमु् स,े आिनॽ दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़

कुसःेक् यिुक् मबाहाॽरे़ तिगसा मे़बाःत्तबुा पाःन् हाॽ िनङ् वाॽ
इःत्ते़म् मे़ॽओ॥ 18 खे़ङ् हाॽरे़ग अक् खलेॽिरक् मे़बाःत्तआुङ् मे़वये़,
“कुनपु् मा ये़म् मो िकनाःिन् द के़ जोःक् पाहाॽ मे़दाआङ् आबाङे फे़ न्
िनङ् वाॽइल् ले़ िनङ् वाॽतादा मे़जोगरुो॥” 19 बा कन् मनाहाॽरे़ए
िखिनॽ लमु् मो खे़माॽ मे़भोःक् खआुङ् के़ म् से़िन् दॽरो॥ खे़न् ससेमेाङ्
मे़ःन् नबेा मनाहाॽरे़ कन् िहङ् मन् नोबा यािम् नङ् वाॽ पाःन् हाॽओरक्
िनङ् वाॽ मे़िबरुॽ,

20 कर आिमःम् आन् जमु् स,े िखिनॽ ससेे नसाःन् नो के़ धमु् बा
पोःक् खे़म् मे़ॽआङ् ससेमेाङ् ङो तवुा चोगे़म् मे़ॽर वये़म् मे़ॽओ॥
21 आिनॽ दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़ लङु् माॽ के़ दिुक् तआङ् के़ िबिरबा
मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ हाङ् घिुम् मल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
* 1:15 ��� ��������� ������� ������ ��� �� ���� ����� ��� �
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चक् मे़ल् लॽए िमःिम् ज मे़त्ते़म् मे़ॽओ॥ 22 ये़सु िख्रस् ते़न् नसाःन्
चोःक् मो चिप् च के़ जोःक् पाहाॽ लङु् माॽ तकु् ते़िम् सम् मे़ॽ,
23 हे़क् क् याङ् लायोःल् ले़ चोगलु् ले़ िमओ लाःप् मा के़ इःप् पाहाॽग
उःक् खे़िम् सम् मे़ॽआङ् ताङ् से़ःप् ते़िम् सम् मे़ॽओ॥ हे़क् क् याङ् वॽेहाॽ
लङु् माॽ के़ दकु् तिुम् सिम् मल् ले़ खिुनॽ लायोःल् ले़ के़ िन् लःिक् तन् ल
फाॽआङ् िसङ् िसङ् लॽरे़म् मे़ॽओ॥

कुनपु् मा तवुा
24 आल् ल िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ए लायोओ थाःमालाम्

िखिनॽ से़ःप् मा के़ सिुक् तॽ, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽए कुिमिमिदङ् िङल् ले़
कुदिग लायो मे़ःन् ने पयम् सःप् मान् नु ताःप् मा के़ सिुक् तॽरो॥
25 ये़सु िख्रस् तलाम् आिनॽ से़न् लप् के़ िबबा िथक् लक्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमिमिदङ्, हाङ् यक्ु, मकु् साम्
हे़क् क् याङ् यिुक् कन् तोिलङ् सोमआुङ्धो सदािदङ् सदािदङ् खोःमा
लाॽरुरो! आमे़न्!
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