
i

यहुनु् नारे़ िनःसबुा सफुो
िनःसम्ु

सःेक् यिुक् मबा यहुनु् नाःल् ले़ कन् सफुोःन् खोःसबुा ये़म् मो खनुे़ॽ नु
वॽे नसािनबाहाॽ साॽिरक् के़ साक् पा िनङ् घम्ु नु इनोगे़न् तकु् खओे
मे़वये़, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ ये़सु िख्रस् ते़न् नसाःन् मे़जोगआुङ्
खनुे़ॽ दाङ् बा लॽिरक् ते़िन् दङ् मे़जोगआुङ् वये़रो॥ यहुनु् नाःल् ले़
कुसक् इङ् घङ् के़ िनःप् पाहाॽ िनङ् साङ् नु आःिन् छङ् मा िपमािस
हे़क् क् याङ् इनोगे़न् तकु् खे नु िनङ् घम्ु ताआङ्, िसःमा पोःङ् साङ्,
आबाङे नसाःन् नो मे़म् मनु् ने वाॽमा पोःङ् लॽिरक् पिेल फाक् तिुसरो॥

यिरक् तङ् बा कन् सक् इङ् घङ् लक् हाॽरे़न् ओसःेन् दाङ्
नु सफुोहाॽग िमक् सःेन् नु इबहुाॽओ पत् लो॥ अक् तङ् बा
िमक् सःेन् हाॽग खे़न् ये़म् मोबा नसािनबाहाॽरे़ कुिसङ् िनःप् मा उसरुु
चोगे़साङ् वॽेहाॽरे़ग कुिसङ् िनःप् मा साक् लो॥ यिरक् मनाहाॽरे़
कन् साप् पिन् नन् वॽे वॽे पिरक् ले़ कुबे मे़हन् दसुाङ् के़ ये़क् पा
कुबःेङ् ग हाबा कन् लो–दाङ् बा िख्रस् तलाम् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
माफे़ न् सािम् मन् नु वॽे के़ रे़क् कुिनङ् िमहाॽ नाःन् दिुसआङ् सदािदङ् ले़
लािग खिुम् दङ् खोःमा ते़न् नो याक् तिुसरो॥ कन् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो िनङ् घम्ु पोःङ् हे़क् क् याङ् कुसङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् नु
कुसङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् हाङ् से़म् कुइिसःक् खनुे़ॽ नसाःन्
के़ जोःक् पाहाॽ हाङ् वा मॽुइ िपरुिसरो॥
थािमङ् 
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निुस थतु् थिुरःप् पाहाॽ ८.२-११.१९
हन् दगेःेक् गे़न् वासिेरःन् नु ने़ित् छ थक् साहाॽ १२.१-१३.१८
पिरक् पिरक् पा सफुोहाॽ १४.१-१५.८
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिसिक् कल् ले़न् निुस खोयार्हाॽ १६.१-२१
बे़िबलोन ये़क् यिक् कन् मे़गे़बा, हे़क् क् याङ् थक् साःन्, इङ् ले़क् पा

माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पे़न् नु माफे़ न् सािम् मन् हािर त् ये़बा
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कुनपु् मा खासे़न् २०.११-१५
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यहुनु् नारे़ कुबाःप् मा पाःन् 
1 कन् साप् पन् नो ये़सु िख्रस् तरे़ ओसःेन् दाङ् चोगबुा पाःन् हाॽरे़

कुयाःम् बओे पत् लो॥ खे़न् ओसःेन् दाङ् िङन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
आल् ल हाराए के़ बोःङ् बा पाःन् हाॽ िनङ् वाॽफु सवेारोबाहाॽ
ओसःेन् धाक् मािस फाॽआङ् ये़सु िख्रस् ते़न् िपरुरो॥ कन् पाःन् हाॽ
कुसवेारोबा यहुनु् नाःल् ले़ कुिसङ् िनःत्तरु फाॽआङ् ये़सु
िख्रस् तरे़ कुमाङ् लाइङ् बान्* पाङ् घरुो॥ 2 यहुनु् नारे़ग खनुे़ॽ
खे़प् सबुा िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन् नु ये़सु िख्रस् तरे़ खनुे़ॽ
ओसःेन् धाक् तबुा काक् से़क् खा पाःन् हाॽ पाःत्तॽुरो॥ 3 कप् मो
के़ बप् पा माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ िनःप् पे़न् मॽुइसाबारो, हे़क् क् याङ् खे़न्
के़ घे़म् बाहाॽ नु खे़प् मो के़ बप् पा पाःन् हाॽ के़ इःप् पा के़ नाःप् पाहाॽग
मॽुइसाबािसरो, थआेङ् भे़ल् ले़ आल् ल कन् काक् पाःन् हाॽ पोःङ् मा
ये़म् िनःत्ताङ् ङे वाॽरो॥
* 1:1 ���� ����� ��–���� ��������� ���� ���
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यहुनुाःल् ले़ निुस ससेहेपु् लक् हाॽ सवेा हाक् तिुसॽ
4-5 इङ् गाॽ यहुनु् नाःल् ले़ कन् सक् इङ् घङ् िङन् एिसया

ते़ङ् गप् पो के़ ने़बा निुस ससेहेपु् लक् हाॽ हािक् नङ् लो॥ आल् लो
के़ वाॽबा, उनाहिुरओआङ् वये़ हे़क् क् याङ् ताःिन् दआङ् के़ दाःबा
िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् नु कुहाङ् यकु् ना तगाङ् बा निुस साम् हाॽलाम्,
हे़क् क् याङ् नसाःन् चोःक् मा सकु् के़ दे़प् पा पाःन् के़ बाःप् पा,
के़ िसःबाओलाम् याम् मो के़ िहङ् बाहाॽओ िथिक् सगःेक् पा नु
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा हाङ् हाॽ सम् दाङ् हाङ् के़ जोःक् पा
ये़सु िख्रस् तलाम् लङु् गम्ु नु सनारुङ् हाराॽ िखिनॽओ वाॽररो॥

खनुे़ॽग आिनॽ लङु् माॽ आदकु् ते़आङ् आिनॽ लायोलाम्
कुमािक् खॽइल् ले़ से़न् लप् आिबरे़आङ् वाॽरो॥ 6 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
कुिनङ् वाॽफुमाङ् नु पानिुदङ् कुम् बारे़ लत् छा कुहाङ् जमु् मो कुसवेा
के़ जोःक् पा िनङ् वाॽफुसाम् बा आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ हाराॽ ये़सु
िख्रस् तओ िमिमिदङ् नु मकु् साम् सदािदङ् सदािदङ् पोःङ् लरो!
आमे़न्॥

7 ओमे़त्ते़म् मे़ॽ, खनुे़ॽग खािप् मःप् पो यःुर पत् लो॥ हे़क् क् याङ् काक्
मे़न् छाम् गे़न् यािप् महाॽ नु खनुे़ॽ के़ धपु् पाहाॽरे़आङ् मे़िनःसॽुरो॥
हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ
खनुे़ॽ चोगलु् ले़ मिेरङ् मे़धक् लो॥ हाराॽ अक् खएे पोःङ् लरो!
आमे़न्॥

8 दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़, अल् फा नु ओमगेा* इङ् गाॽएरो,
आल् लो के़ वाॽबा, उनाहिुरओआङ् वयाङ् हे़क् क् याङ् ताःिन् दआङ्
के़ दाःबा मकु् साम् दाङ् बाआरो लॽिरक् पाःत्तॽु॥

मे़न् छाम् साःन् यहुनु् नाःल् लो ओसःेन् दाङ् चोःिक् सङ्
* 1:8 ��� �� �� ����� ������ ����� ����� ���� ����
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9 इङ् गाॽ यहुनु् नाःन् नसाःन् नो िखिनॽ फुॽआरो॥ िख्रस् त
ये़सःुन् नसाःन् चोःक् मे़ल् ले़ खनुे़ॽ कुहाङ् जमु् मो के़ वाॽबाहाॽरे़
मे़घोःसबुा िनङ् घिुम् मन् िखिनॽनु सोसोिरक् नािस थःत्तङु् ल
थरुङ् ङाङ् वाॽआरो॥ िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन् नु ये़सरुे़ पाःत्तबुा
नु चोगबुा पाःन् हाॽ इङ् भन् चोगङु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ इङ् गाॽ पत् मोस
वागप् लाजॽेओ साक् पा के़ धाःबा मे़जोगाङ् मे़दॽेराङ् ङाङ् वयाङ्॥
10 दाङ् बाल् ले़ कुये़न् नो ससेमेाङ् िङल् ले़ थकु् ताङ् ङाङ् वयाङ् िङल् ले़
आएगाङ् लाम् थतु् थिुरःप् पाल् ले़ पयम् यम् बा कुइक् ला हे़क् तङ् बा
इक् लािधक् खे़प् सङु्॥ 11 खे़न् इक् लाःल् ले़ इङ् गाॽ अक् खे मे़त्ताङ्,
“खे़ने़ॽ के़ िनःसबुा पाःन् हाॽ साप् ते़ॽआङ् एिफसस, इस् मनार्,
पगार्मम, िथयाितरा, सािदर्स, िफलादिेल् फया नु लाओिदिकया
ये़क् यक् हाॽओबा निुस ससेहेपु् लक् हाॽ हाक् ते़से़ॽओ॥”

12 इङ् गाॽनु के़ बाःप् पे़न् हाःित् नबे फाॽआङ् िखिर
िहिसङ् ङाङ् िङल् ले़ खे़प् मो निुस साम् म् याङ् सिेमयङु् दे़न् हाॽ
िनःसङु् िसङ्॥ 13 खे़ल् ले़ कुलमु् मो थोलाम् बा यो लाङ् जक् को
थािरक् तःेत् के़ जाङ् बा हे़क् क् याङ् कुसङ् बॽेओ साम् म् याङ् फयम्ु
पे़घे़र्क् के़ हबेा “मे़न् छाम् साःन्” हे़क् तङ् बािधक् िनःसङु् लो॥ 14 खे़ल् ले़
कुधे़गःेिक् कन् नाःङ् िङन् हे़क् के फुित् त्रःङ् ग् याःप् पा नु िखः हे़क् के फः
लॽरे़रो॥ खनुे़ॽ कुिमिक् कङ् ग िम हे़क् के के़ िदःप् पा चोगे़रो॥ 15 खनुे़ॽ
कुलाङ् हाॽग थथनाबान् िमओ ओॽमाल् ले़ से़ल् ले़ङ् से़ल् ले़ङ् ओःप् पा
कुइिसःक्, हे़क् क् याङ् कुइक् लाःङ् ग पयम् यम् बा वधाःिम् मन्
सःक् पा कुइिसःक् चोगे़रो॥ 16 खनुे़ॽ कुजपु् साङ् हिुक् कल् ले़
निुस खःेिम् सक् हाॽ ते़म् सिुसआङ् पत् छे़ , हे़क् क् याङ् कुमरुाओलाम्
ने़प् जाङ् ले़प् माङ् खागे़सकु् पा कुया के़ बप् पा ताभःेन् लःन् दे़आङ्
पत् छे़रो॥ हे़क् क् याङ् कुनाराःङ् ग ले़िन् दक् के़ ओःप् पा नािम् मन्
हे़क् के िमक् के़ जे़म् बा चोगे़रो॥

17 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ िनःसङु् ङाङ् इङ् गाॽग िसःमािलङ् धोओ
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के़ राङ् ङाङ् कुलाङ् जक् पो हगुर्प्सा चोःन् दाङ् लो॥ खनुे़ॽ कुजपु् साङ्
हिुक् कन् आसम् दाङ् ने़स् सआुङ् अक् खे मे़त्ताङ् लो, “मे़िगसे़न् ने़ॽओ
इङ् गाॽ तोिलङ् सोमु नु कुनपु् माआरो॥ 18 कुिहङ् वे़त् के़ बोःङ् बे़ङ् ग
इङ् गाॽएरो॥ इङ् गाॽ स् याङ् ङाङ् वयाङ्, कर ओमे़त्ते़ॽ, इङ् गाॽ
सदािदङ् ले़ लािग याम् मो िहङाङ् ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क् क् याङ्
िसःमे़न् नु खे़मायङ् सङ् िङल् ले़न् ितिमक् हाॽ इङ् गाॽ कत्तङु् लो॥
19 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आल् ल खे़ने़ॽ के़ िनःसबुा आल् लो के़ बोःङ् बा
पाःन् हाॽ नु ताःिन् द के़ बोःङ् बा पाःन् हाॽ साप् ते़ॽओ॥ 20 खे़ने़ॽ
इङ् गाॽ आजपु् साङ् ले़प् माङ् के़ िनःसबुा निुस खःेिम् सक् हाॽ नु
निुस साम् म् याङ् सिेमयङु् दे़न् हाॽरे़न् िसिबॽ पाःन् हाॽग बा कन् लो–
निुस खःेिम् सक् हाॽ निुस ससेहेपु् लक् हाॽओबा माङ् लाइङ् बािसरो,
हे़क् क् याङ् निुस साम् म् याङ् सिेमयङु् दे़न् हाॽ निुस ससेहेपु् लिक् सरो॥”

2
एिफसस् बा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्

1 “एिफसस् बा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन् इङ् घङ् िङन्
साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् हाॽग कुजपु् साङ् हिुक् कल् ले़ निुस
खःेिम् सक् हाॽ के़ दे़म् बा नु निुस साम् म् याङ् सिेमयङु् दे़न् लमु् मोलाम्
लाङ् गे़घःेक् पाल् ले़ पाःत्तबुारो–
2 ‘खे़ने़ॽ आक् खे़न् साॽिरक् याम् बिुधक् पा नु नािसके़ धःप् पा के़ जोःक्

फाॽआङ् इङ् गाॽ िनःसङु् लो॥ हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ ताप् फे़ ःम् बा
मनाहाॽ नािस के़ न् धःत्तिुन् छम् बान् नु खे़ङ् हाॽ सःेक् यिुक् मबा
मे़ःिन् छसाङ् आिनगे़ सःेक् यिुक् मबािसगे़ के़ लॽबाहाॽरे़
खिुनॽ याःम् बिक् कन् के़ साॽरुआङ् खे़ङ् हाॽ इङ् ले़क् पािस
फाॽआङ् िनङ् वाॽ के़ घोःसबुान् इङ् गाॽ िनःसङु् लो॥
3 हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ नािस थःप् मान् के़ गत्तआुङ् इङ् गाॽ
आलािग तकु् खे के़ ज् ये़बान् नु इङ् गाॽ के़ ल् ले़राङ् िङम् बान्
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िनःसङु् लो॥ 4 कर खे़ने़ॽ के़ दक् ले़ङ् वाओ इङ् गाॽ लत् छा
पाःिन् धक् पाःप् माए पोःङ्–तिग िमःिम् ज के़ मे़त्ताङ् बा
यािरक् अक् खःेल् ले़ इङ् गाॽ िमःिम् ज के़ म् मे़त्तान् लो॥ 5 खे़ने़ॽ
तिग िमःिम् ज के़ मे़त्ताङ् बा िमःिम् जलाम् आक् खे़म् म् याक्
माःङ् घा के़ बोःक् खे़आङ् के़ वाॽ खे़न् पाःिन् नन् िनङ् वाॽ
इःत्ते़ॽ॥ खे़ने़ॽ लायोलाम् िहन् दे़ॽआङ् तिग के़ जोगबुा
हे़क् केए चोगे़ॽओ॥ खे़ने़ॽ के़ लायोओनु के़ न् नःुङ् ने़न् ने़
फाॽग्र इङ् गाॽ खे़ने़ॽओ ताआ हे़क् क् याङ् के़ सिेमयङु् दे़िन् नन्
कुयङु् दे़न् नोलाम् खे़त्तङु् दःेसङु् लो॥ 6 कर लत् छा नःुबा
पाःिन् धक् खे़ने़ॽ के़ गत्तॽुरो–िनकोलाइित्त मे़प् मनाबाहाॽरे़
मे़जोगबुा ताप् फे़ ःम् बा पाःन् हाॽ इङ् गाॽ िचःत्तङु् बा हे़क् के
खे़ने़ॽआङ् के़ िजःत्तरुो॥

7 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ! के़ नाःम् बान्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिसङ् सॽे इक् कोबा मे़न् नपु् मनाबा
िहङ् मन् के़ िबबा िसङ् बङु् माल् ले़ कुजाॽइन् चामा
िपरुङ् लो॥’ ”

इस् मनार्स् मा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्
8 “इस् मनार्बा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन् इङ् घङ् िङन्

साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् कुहःेिक् सङ् मा नु कुनपु् मा,
के़ िसःबाआङ् याम् मो कुिहङ् वे़त् के़ बोःङ् बाल् ले़ पाःत्तॽुरो–
9 ‘के़ दमुबुा िनङ् घमु् हाॽ नु के़ याङ् साॽमान् इङ् गाॽ िनःसङु् लो,
कर से़क् खाःल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनःमाओ खे़ने़ॽ
याङ् साकुन् धसेाबा के़ जोःक् लो॥ आिनगे़ यहिुदिसगे़ के़ लॽबाहाॽरे़
खे़ने़ॽ के़ दक् ले़ङ् वाओ चे़ॽया के़ मे़प् पे़न् इङ् गाॽ िनःसङु् ङाङ्
वाॽआरो॥ खे़ङ् हाॽग यहिुदिस मे़ःन्, कर माफे़ न् सािम् मल् ले़
कुमनािसरो॥ 10 आल् ल खे़ने़ॽओ के़ दाःबार के़ बप् पा इनोगे़न्
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तकु् खहेाॽनु मे़िगसे़न् ने़ॽओ॥ खे़प् से़ॽओ, के़ नसाःिन् नन्
हङ् साॽमारे़ लािग माफे़ न् सािम् मल् ले़ कुभा िखिनॽ पङु् लािहम् मो
के़ धे़िक् तॽसाङ् िथबोःङ् ये़न् थािरक् लक् इनोगे़न् तकु् खे
के़ ज् ये़ॽइरो॥ िसःमािलङ् धोओ के़ गे़िरसाङ् इङ् गाॽ नसाःन्
चोःक् मा यािप् म आल् ले़रे़िम् मन् ने़ॽओ, हे़क् क् याङ् के़ नाःन् दमु् माङ्
के़ घोःसमु् बा थमु् घोःल् ले़ लािग मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् िपिनङ् लो॥*
11 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ! के़ नाःम् बान् िनिसगःेक् पा
िसःमे़ल् ले़आङ् थआेङ् मे़प् मा मे़सकु् तनु् लो॥’ ”

पगार्मम् बा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्
12 “पगार्ममस् मा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन्

इङ् घङ् िङन् साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् ने़प् जाङ् ले़प् माङ्
कुया के़ बप् पा खागे़सकु् पा ताभे के़ गप् पाल् ले़ पाःत्तबुारो–
13 ‘खे़ने़ॽ माफे़ न् सािम् मल् ले़ हाङ् चोगबुा ते़न् नो के़ वाॽ फाॽआङ्

इङ् गाॽ िनःसङु् लो॥ करसाङ् खे़ने़ॽग चक् मे़ल् लॽए इङ् गाॽ
नसाःन् के़ जोःक् कार के़ वाॽ॥ नसाःन् साबा आदोःिन् द
के़ बाःप् पा एिन् तपासे़न् माफे़ न् सािम् मन् के़ वाॽबा िखिनॽ
ये़क् यक् को मे़से़रुसाङ् खे़ने़ॽग के़ नसाःिन् नन् के़ न् ले़रुन् लो॥
14 हे़क् केसाङ् खे़ने़ॽ के़ दक् ले़ङ् वाओ कुभा पाःन् पाःप् माए
पोःङ् लो–िखिनॽओ कुभारे़ग माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पा
बालामरे़ कुिनसािम् मन् मे़नाःत्तआुङ् मे़वाॽरो॥ उन् छोःन्
बालामरे़ग इस्राइिलहाॽ लायोओ मे़धार फाॽआङ्
नावाइत् लाओ तोःम् मनाबा चा चामा नु याम् बोःप् मा
याःम् बक् चोःक् मा बालाक हाङ् िङन् हॽुरुआङ् वये़रो॥
15 हे़क् केलॽिरक् के िखिनॽओ कुभाग िनकोलाइित्त
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मे़प् मनाबाहाॽरे़ खिुनॽ िनसािम् मन् के़ नाःप् पाहाॽ मे़वाॽरो॥
16 हे़क् तङ् बा लायोलाम् िहन् दे़ॽओ, मे़ःन् ने़ फाॽग्र इङ् गाॽ
खे़ने़ॽओ हाराए ताआआङ् आमरुाओलाम् के़ लःम् बा
ताभःेन् नु खे़न् िनकोलाइित्तहाॽरे़ खिुनॽ तक् ले़ङ् वाओ
थङ् चोःक् कारो॥ 17 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ
मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ् खे़प् से़म् मे़ॽआङ्
कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ! के़ नाःम् बे़न् इङ् गाॽ िचङ् मनाबा
मन् नाःन् िपरुङ् लो॥* हे़क् क् याङ् खे़न् फःगे़लॽबा
लङु् िधक् काङ् िपरुङ् लो॥ खे़प् मो कुसङ् िमङ् साप् ते़आङ्
पत् लो, खे़न् के़ घोःबाल् ले़रक् कुिसङ् िनःत्तॽुरो॥’ ”

िथयाितयाराबा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्
18 “िथयाितराबा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन्

इङ् घङ् िङन् साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् कुिमिक् कन् िम
हे़क् के के़ िदःप् पा नु कुलाङ् हाॽ थथनाबा हे़क् के से़ल् ले़ङ्
के़ ले़क् पा िनङ् वाॽफुसाःल् ले़ पाःत्तबुारो– 19 ‘खे़ने़ॽ के़ याःम् बिक् कन् ,
के़ िमःिम् जन्, के़ नसाःिन् नन्, के़ माङ् सवेाःन् हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ
तकु् खे के़ धःरुबान् इङ् गाॽ िनःसङु्, हे़क् क् याङ् आल् लोग
खे़ने़ॽ तिगनःुल् ले़आङ् यिरक् माङ् सवेा याःम् बक् के़ जोःक्
फाॽआङ् िनःसङु् लो॥ 20 हे़क् केसाङ् खे़ने़ॽ के़ दक् ले़ङ् वाओ
इङ् गाॽ लत् छा पाःिन् धक् पाःप् माए पोःङ्–खे़ने़ॽग इजबेे़ल
मे़प् मनामा मे़न् छुमाॽइन् नािस के़ धःत्तआुङ् के़ वाॽरो॥ खे़ल् ले़
आबाङे िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् माआ
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लॽिरक् मे़ित् छङ् लो॥ कर इङ् गाॽ आसवेारोबाहाॽ याम् बोःप् मा
याःम् बक् चोःक् मा नु नावाइत् लाहाॽओ तोःम् मनाबा चाहाॽ चामा
हॽुरुिसआङ् इङ् ले़क् तिुस॥ 21 इङ् गाॽ खे़िन् नन् कुलायोलाम् िहन् ल
फाॽआङ् ये़म् िपरुङ् कर खे़न् याम् बोःप् मा कुयाःम् बक् कोलाम्
िहम् मा मे़दे़न् ने़न् लो॥ 22 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ खे़न् खिुम् दङ् िपरुङ्
हे़क् क् याङ् खनुे़ॽनु चाराम् मा याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽरे़ खिुनॽ
लायोलाम् मे़िन् हन् ने़न् ने़ फाॽग्र काक् इङ् गाॽ यॽ थे़त्तिुसर खिुम् दङ्
िपरुङ् िसङ् लो॥ 23 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ खे़ल् ले़ कुहॽुसाम् बाहाॽआङ्
से़रुङ् िसङ् लो॥ हे़क् केलॽिरक् के़ रे़क् ससेहेपु् लक् हाॽरे़ इङ् गाॽ
मे़न् छाम् गे़न् यािप् महाॽरे़ खिुनॽ िनङ् वाॽ नु िसक् लङु् मा के़ िनःबा
फाॽआङ् कुिसङ् मे़िनःत्तारो॥ हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ िखिनॽ याःम् बक्
के़ जोगमु् बा कुइिसःक् िखिनॽ के़ रे़क् िपिनङ् लो॥

24 कर फे़ न् िनसािम् मन् मे़न् नाःप् मनाबाहाॽ नु
माफे़ न् सािम् मल् ले़ कुिसिबॽ पाःन् मे़बाःत्तबुा िनसािम् मन् नाङ्
मे़न् हॽुिसङ् मनाबाहाॽ िखिनॽ िथयाितराओबा वॽे मनाहाॽ वॽे
कक् मे़गःुित् नङ् िङन् के़ लॽबा पाःिन् नन् मे़ित् नङ् लो॥ 25 कर
इङ् गाॽ मे़न् यःुए थािरक् िखिनॽ के़ गत्तमु् बा नसाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
तक् ते़म् मे़ॽआङ् कत्ते़म् मे़ॽओ॥ 26 के़ नाःम् बा हे़क् क् याङ् कुनपु् मो
थािरक् आयाःम् बिक् कन् के़ जोःक् पार के़ वाॽबान् इङ् गाॽ मे़न् छाम्
सवुाङ् हाॽ यकु् को कप् मािस यक्ु िपरुङ् लो॥ 27 इङ् गाॽ पानिुदङ्
आम् बालाम् यक्ु खोःसङु् बा कुइिसःक् खनुे़ॽ यक्ु िपरुङ् लो॥
खे़ल् ले़ फे़ न् जॽे तक् काःित्तल् ले़ मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ यकु् को
कत्तिुसॽ, हे़क् क् याङ् खाम् कुःन् दाःन् यःप् पा कुइिसःक् खे़ङ् हाॽ
यःप् सिुसॽरो॥ 28 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ खे़न् मनाःन् तान् छोःक् पे़न् नाङ्
िपरुङ् लो॥ 29 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ मे़त्तिुसबा पाःिन् नन्
नःुिरक् काङ् खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ!’ ”



���� 3:1 x सफुो 3:6

3
सािदर्सबा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्

1 “सािदर्सबा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन्
इङ् घङ् िङन् साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् निुस खःेिम् सक् पा नु
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ निुस कुससेमेाङ् के़ गप् पाल् ले़ पाःत्तबुारो–
‘खे़ने़ॽ काक् के़ याःम् बक् हाॽ इङ् गाॽ िनःसङु् लो॥ हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ

कुिहङ् वे़त् के़ वाॽ फाॽआङ् इङ् से़ःरे़आङ् वाॽसाङ्
खे़ने़ॽग कुिसवे़त् कुइिसःक् के़ जोःक् लो॥ 2 हे़क् केःल् ले़
पोगे़ॽओ, िसःमा के़ जोःक् पाआङ् के़ दाङ् बा के़ याक् पा
िखिनॽ नसाःिन् नन् के़ धमु् बा चोगे़म् मे़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़
आिनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनःमाओ िखिनॽ याःम् बक् हाॽ
कुिलङ् धो मे़ङ् गे़त्ते वाॽबान् इङ् गाॽ िनःसङु्॥ 3 खे़ने़ॽ
के़ घे़प् सबुा नु के़ हॽुिसङ् बा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
इःत्ते़ॽ॥ हे़क् क् याङ् खे़न् ते़िन् दङ् चोगे़ॽआङ् के़ लायोलाम्
िहन् दे़ॽओ॥ कर के़ म् बोःक् ने़न् ने़ फाॽग्र के़ घःुम् बान्
सिुल् ल ताबा कुइिसःक् इङ् गाॽ खे़ने़ॽओ ताआरो,
हे़क् क् याङ् ताःआबा ये़िम् मन् खे़ने़ॽ के़ िन् नःसन्ु॥

4 कर सािदर्सओ आल् ल थािरक् खिुनॽ तःेत् चाङ् हाॽ लायोःल् ले़
मे़िन् जःन् ने के़ जाङ् बा कुभा मनाहाॽ मे़वाॽ॥ खे़ङ् हाॽरे़
फःगे़लॽबा तःेत् मे़जाक् खआुङ् इङ् गाॽनु लाङ् मे़घःेक् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽग समु् बोधासाबा मे़जोःक् लो॥
5 खे़ङ् हाॽ हे़क् के के़ नाःम् बा काक् ले़ फःगे़लॽबा तःेत्
मे़जाक् खॽुरो॥ हे़क् क् याङ् खिुनॽ िमङ् िङन् िहङ् मन् ले़न्
साप् पन् नोलाम् आप् फाल् ले़आङ् मे़दःुक् कान् लो, कर
पानिुदङ् आम् बा नु कुमाङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ तिग
खे़ङ् हाॽ ते़िन् दङ् चोगङु् िसङ् लो॥ 6 ससेमेाङ् िङल् ले़
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ससेहेपु् लक् हाॽ मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ!॥’ ”

िफलादिेल् फयाबा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्
7 “हे़क् क् याङ् िफलादिेल् फयाबा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान्

कन् इङ् घङ् िङन् साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् ससेे नु से़क् खाबा
हे़क् क् याङ् दाउद हाङ् िङल् ले़ कुिदिमक् के़ गप् पे़ल् ले़ पाःत्तबुारो॥
खनुे़ॽ हन् दबुान् हाःत् ले़आङ् सपु् मा मे़सकु् तन्ु, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
सबुबुान् हाःत् ले़आङ् हम् मा मे़सकु् तनु् लो॥
8 ‘खे़ने़ॽ के़ याःम् बक् हाॽ इङ् गाॽ िनःसङु् ङाङ् वाॽआरो॥ के़ दिग

इङ् गाॽ हन् दङु् ङाङ् के़ बप् पा लाम् धःेप् पे़न् आित्तन् हाॽरे़आङ्
सपु् मा मे़न् छुक् तनु् लो॥ खे़ने़ॽग िमसाक् लक् के़ धमु् साङ्
इङ् गाॽ आिनसािम् मन् के़ नाःत्तआुङ् के़ वाॽ हे़क् क् याङ्
इङ् गाॽओ नसाःन् साबा के़ बोःक् खे़आङ् के़ वाॽरो॥
9 कुभारे़ आिनगे़ यहिुदिसगे़ मे़लॽ कर खे़ङ् हाॽ
मे़ःिन् छरो, खे़ङ् हाॽग माफे़ न् सािम् मल् ले़ कुमना इङ् ले़क्
के़ बाःप् पािसरो॥ खे़प् से़ॽओ, खे़ङ् हाॽ के़ लाङ् जक् पो
मे़नःिम् सङ् ङाङ् मे़दार चोगङु् िसङ् ङाङ् खे़ङ् हाॽरे़ खे़ने़ॽए
लङु् माॽ तकु् ने़ॽ के़ लॽबान् कुिसङ् मे़िनःत्तॽुरो॥ 10 खे़ने़ॽ
िनङ् घम्ु के़ दमुलु् ले़ िनङ् वाॽ हाङ् गे़िम् सङ् ङे़ॽओ फाॽआङ्
इङ् गाॽ िपने़बा इङ् जाःङ् िङन् ते़िन् दङ् के़ जोगबुाल् ले़
चोगलु् ले़ खे़ने़ॽग इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ दाःबा इनोगे़न्
पयम् यम् बा तकु् खलेाम् इङ् गाॽ ताङ् से़ःप् ने़ॽरो॥ खे़ङ् ग
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबा काक् मनाहाॽरे़
खिुनॽ नसाःिन् नन् साॽसे़ तार पत् लो॥ 11 इङ् गाॽ
हाराए यःुआर पत्तारो॥ हे़क् केःल् ले़ खे़ने़ॽ के़ नाःन् दआुङ्
खोःमा के़ बोःङ् बा थमु् घोःन् आित्तन् हाॽरे़आङ्
के़ मे़न् नाप् ने़न् ल फाॽआङ् खे़ने़ॽ के़ गत्तबुा पाःन् हाॽ
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नःुिरक् काङ् ताङ् सःेप् ते़ कत्ते़ॽओ॥ 12 के़ नाःम् बाङ् ग
आिनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिहम् मो इङ् गाॽ िसत् लाङ्
चोगङु् लो॥ खनुे़ॽ खे़प् मोलाम् आप् फाल् ले़आङ्
मे़जित् छङ् िङन् लो॥ आिनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमङ् िङन्
खे़ल् लो इङ् गाॽ साप् तङु्, हे़क् क् याङ् खे़ल् लो इङ् गाॽ
कुसङ् आिमङ् िङन् नाङ् साप् तङु् लो॥ हे़क् क् याङ्
आिनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुससेे ये़क् यक् कुसङ्
यरुसले़िमल् ले़ कुिमङ् िङन् नाङ् खे़ल् लो साप् तङु् लो॥
खे़ङ् ग आिनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम्
पाङ् घु यःुसॽु॥ 13 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ
मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ् खे़प् से़म् मे़ॽआङ्
कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ!’ ”

लाओिदिकयाबा ससेहेपु् लिक् कल् ले़ कुलािग इङ् घङ्
14 “लाओिदिकयास् मा ससेहेपु् लक् कोबा माङ् लाइङ् बान् कन्

इङ् घङ् िङन् साप् ते़ॽओ॥ कन् इङ् घङ् िङन् आमे़न् मे़प् मनाबा,
नसाःन् साबा नु से़क् खाबा तोःिन् द, हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
ने़स् सबुा नावागे़न् चइःत्तो हाङ् गे़जोःक् पाल् ले़ पाःत्तबुारो–
15 ‘खे़ने़ॽ के़ जोगबुा याःम् बिक् कन् इङ् गाॽ िनःसङु् लो॥ खे़ने़ॽग
के़ न् छे़ःम् ने़न् नाङ्, के़ ङ् गोःने़न् नाङ्॥ खे़ने़ॽग के़ गोःबा मे़ःङ् ग्र
के़ से़ःम् बा के़ बोःक् खे़ल् ले़ नःुरे़बामे़न् ! 16 खे़ने़ॽग के़ न् छे़ःम् ने़न् नाङ्,
के़ ङ् गोःने़न् नाङ् कर मक् कोगोरक् के़ लॽबाल् ले़ चोगलु् ले़
इङ् गाॽ लाःक् कात् अःने़ लःत् ने़ॽरो॥ 17 खे़ने़ॽग, इङ् गाॽ
याङ् साकुन् धसेाबाआ, इङ् गाॽ थआेङ् चाहाबा मे़जोःक् कान्
लॽिरक् िनङ् वाॽ के़ इःत्तॽु, कर िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनःमाओ
खे़ने़ॽ आक् खे़न् कुबाङ् के़ बःेक् पा, लङु् माॽ के़ दकु् पा, याङ् गे़साॽबा,
िमक् फःम् बा नु ले़क् चाबे़िधःक् के़ जोःक् फाॽआङ् िनङ् वाॽ
के़ ङ् घोःसनु् लो॥ 18 हे़क् केःल् ले़ खे़ने़ॽ याङ् साकुन् धसेाबा पोःङ् मा
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के़ सकु् ल फाॽआङ् िमओ योःम् मनाबा इसःेङ् बा साम् म् याङ् िङन्
इङ् गाॽओलाम् इङे़ॽओ लॽिरक् सजुा िपने़, ले़क् चाबे़िधःक् पा
के़ धिक् कन् ते़प् ते़ॽआङ् नःुम् मा मे़बोःङ् ने़न् ल फाॽआङ् फःगे़लॽबा
तःेित्तन् इङे़ॽओ, हे़क् क् याङ् िनःमा के़ सकु् पा पोःङ् मा फाॽआङ्
िमक् िसदाॽइन् इङे़ॽओ॥ 19 इङ् गाॽ लङु् माॽ तकु् तङु् िसङ् बाहाॽ
फे़ ःक् तङु् िसङ् ङाङ् तोःन् दङु् िसङ् लो॥ हे़क् केःल् ले़ िखिनॽ
नःुबा याःम् बक् चोःक् माओ िसक् के़ सम् बा पोःक् खे़म् मे़ॽओ॥
िखिनॽ लायोलाम् िहन् दे़म् मे़ॽओ॥ 20 खे़प् से़ॽओ! इङ् गाॽ
लाम् धःेप् पो ये़प् पाआङ् खक् खक् मे़त्तङु् ॥ आइक् लाःन् खे़प् सआुङ्
लाम् धःेप् पे़न् हन् नाॽ िपआने़ फाॽग्र, इङ् गाॽ िहिम् सगाङ् लाःत्ताआङ्
खे़न् नु सोिरक् चा चासगुे़ॽरो॥ 21 नसाःन् नो के़ नाःम् बान् पानिुदङ्
आम् बानु कुहाङ् यकु् नाओ इङ् गाॽ नाःन् दङु् ङाङ् यङु् मा खोःसङु् बा
कुइिसःक् इङ् गाॽनु आहाङ् यकु् नाओ यङु् मा यक्ु िपरुङ् लो॥
22 ससेमेाङ् िङल् ले़ ससेहेपु् लक् हाॽ मे़त्तिुसबा पाःिन् नन् नःुिरक् काङ्
खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ!’ ”

4
साङ् ग्राम् पदेाङ् बा हाङ् यकु् नाःल् ले़न् सफुो

1 कन् एगाङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो लाम् धःेप् पे़न् हल् ले़क्
हरे़आङ् पत् छे़बा िनःसङु् लो॥ हे़क् क् याङ् तिग खे़प् सङु् बा
थतु् थिुरःप् पाल् ले़ कुइक् ला कुइिसःक् याम् मो अक् खलेॽिरक्
इङ् गाॽनु पारे़रो, “कत् थो थाङे़ॽओ, आल् ल इङ् गाॽ ताःिन् द
के़ बोःङ् बा पाःन् हाॽ ओःन् धाक् ने़ॽरो॥” 2 िखमो ससेमेाङ् िङल् ले़
इङ् गाॽ थकु् ताङ्, हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ आदगाङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङोबा
हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बािधक् िनःसङु्, 3 खे़प् मो के़ यङु् बाल् ले़
कुनाराःङ् ग के़ ओःप् पा माङ् लङु् नु कुहे़ःत् लङु्, इमे़ल् लङु् बा
लङु् कुइिसःक् ओःत्ते़रो॥ हे़क् क् याङ् हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुिघिर
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लङु् सःेक् कुम् माङ् लङु् हे़क् के के़ ले़क् पा नािम् धङ् गो पत् छे़॥
4 हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुिघिर ने़त्-िल (२४) वॽे हाङ् यकु् नाहाॽ मे़यङुे़
हे़क् क् याङ् खे़प् मो फःगे़लॽबा तःेत् के़ जाङ् बा साम् म् याङ् ितचः
के़ घःुङ् बा ने़त्-िल तमु् लाम् लोःबाहाॽ मे़यङुे़रो॥ 5 हे़क् क् याङ्
हाङ् यकु् नालाम् साःम् भे ले़क् ते़ हे़क् क् याङ् खे़प् मोलाम् खे़रे़ङ्
घरुुङ् लॽिरक् ताङ् साङ् के़ लोःङ् बा इक् लाहाॽ लःन् दे़रो॥ खे़प् मो
हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुदगाङ् निुस सिेमहाॽ* मे़िदरे़र मे़यङुे़॥ खे़ङ् हाॽग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ निुस कुससेमेाङ् िसरो॥ 6 हाङ् यकु् नाःल् ले़
कुदगाङ् िससा हे़क् तङ् बा वहःङ् ने़स् से़रो॥ खे़ङ् ग माङ् लङु् हे़क् के
से़ल् ले़ङ् के़ ले़क् पा चोगे़॥ हे़क् क् याङ् कुलमु् मो, हाङ् यकु् नाःल् ले़
कुिघिर, एगाङ् तगाङ् काक् िपसाङ् िमक् इस् सःेङ् के़ बप् पा िलिस
कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ मे़ये़बे़रो॥ 7 िथिक् सगःेक् पा कुिहङ् वे़त्
पाथङु् साःङ् ग िथिरङ् बान् हे़क् के लॽरे़॥ िनिसगःेक् पे़न् िपत् हे़क् के
लॽरे़॥ सिुम् सगःेक् पाल् ले़ कुनाराःन् मे़न् छाम् यािप् म नारा हे़क् के
लॽरे़॥ हे़क् क् याङ् िलिसगःेक् पाङ् ग के़ बे़बार के़ बप् पा मयुा
हे़क् तङ् बा चोगे़रो॥ 8 खे़न् िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽरे़ खिुनॽ
नािसङ् गे़न् थक् को तिुक् स लाप् हाॽ मे़बत् छे़ , हे़क् क् याङ् खिुनॽ
नािसङ् गे़न् थिक् कन् नु लािप् पल् ले़ कुिधम् काक् िपसाङ् िमक्
इस् सःेङ् पत् छे़रो॥ खे़ङ् हाॽ से़िन् दक् ले़िन् दक् चक् मे़ल् लॽए अक् खे
मे़बाःत्तरु साम् मे़लोःॽ, “मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् ससे,े
ससे,े ससेबेा चोःक् लो॥ खनुे़ॽ उनाहिुरओ वये़, आल् लोआङ् वाॽ,
हे़क् क् याङ् ताःिन् दआङ् ताःरो॥”

9 खे़न् िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽरे़ सदािदङ् नु सदािदङ्
के़ वाॽबाआङ् हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बान् िमिमिदङ्, िमङ् सो
इङ् धाःङ्, नु नोगे़न् रे़न् साम् लोःन् साम् मे़मे़त्तलु् ले़ 10 खे़न् ने़त्-िल
(२४) तमु् लाम् लोःबाहाॽरे़ साम् बोःन् मे़भिन् छङ् ल सदािदङ् नु
* 4:5 ���� �������–�������� ���� ������ ���� ��
���� ������
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सदािदङ् के़ वाॽबाआङ् हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बान् सवेा मे़जोगॽुरो॥
खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ ितचःन् हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुदगाङ् मे़ने़स् सरु अक् खे
मे़बाःत्तॽुरो,
11 “खे़ने़ॽग आिनगे़ दाङ् बा नु िनङ् वाॽफुमाङ् ने़ॽरो॥
खे़ने़ॽग िमिमिदङ् नु िमङ् सो इङ् धाःङ्
हे़क् क् याङ् मकु् साम् रे़न् नारा फोःसमु् बे़बा आिनगे़ सवेागे़न् साम् लोःन्

ताःक् मा समु् बोधासाबा के़ जोःक् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ने़ॽग काक् पाःन् हाॽ नावागे़न् चइःत् के़ जोग,ु

हे़क् क् याङ् िसक् कुिम् दङ् के़ िनङ् वाॽलाम् खे़ङ् हाॽ
मे़बोःक् ख,े हे़क् क् याङ् िहङ् मन् के़ िबरुिसआङ् वाॽरो॥”

5
सािप् कित्तन् नु मे़ल् लकु् साःन्

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बाल् ले़ कुजपु् साङ्
हकु् को एगाङ् तगाङ् साप् ते़आङ् के़ बप् पा सािप् कित्तन् कत्तबुा
िनःसङु्॥ खे़न् सािप् कित्तन् मे़सबुआुङ् निुस एःप् साप् हाॽ
मे़यकु् तआुङ् पत् छे़रो॥ 2 हे़क् क् याङ् खे़प् मो मकु् साम् साबा
माङ् लाइङ् बान् यम् बा इक् लाओ अक् खलेॽिरक् पारे़बा इङ् गाॽ
िनःसङु्, “कन् एःप् साप् हाॽ अङ् मा के़ सकु् पा नु सािप् कित्तन्
फाःङ् मा के़ सकु् पा हाःत् वाॽब?े” 3 कर साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो,
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो, हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक्
िसगाङ् ङाङ् खे़न् सािप् कित्तन् के़ भाःङ् बाआङ् िसगाङ् ओमे़प् मा
के़ सकु् पा आित्तन् नाङ् होःप् ते़रो॥ 4 हे़क् केःल् ले़ इङ् गाॽ साॽिरक्
हाबाङ् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् सािप् कित्तन् के़ भाःङ् बाआङ्
िसगाङ् बा पाःिन् नन् िनःप् मा के़ सकु् पा समु् बोधासाबा आित्तन् नाङ्
खोःमा सकु् मे़दे़त्ते़न् लो॥ 5 हे़क् क् याङ् तमु् लाम् लोःबािधक् ले़ इङ् गाॽ
मे़त्ताङ्, “मे़हाबे़ने़ॽओ! ओमे़त्ते़ॽ, यहदुा सवुाङ् बा िथिरङ् बा दाउद
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हाङ् िङल् ले़ कुमॽुइदाङ् साःल् ले़ कन् निुस एःप् साप् हाॽ अङ् मा
हे़क् क् याङ् सािप् कित्तन् फाःङ् मा सकु् तॽुरो॥”

6 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुबसेाङ् , िलिस
कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ नु तमु् लाम् लोःबाहाॽरे़ खिुनॽ लमु् मो,
मे़ल् लकु् साःन्* ये़बे़बा िनःसङु्॥ खे़न् िसदङु् जभा चोःक् मनाबा
कुइिसःक् चोगे़रो॥ खे़ल् ले़ निुस कुदाङ् हाॽ यङुे़ हे़क् क् याङ् निुस
कुिमक् हाॽ मे़बत् छे़रो॥ खे़ङ् हाॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो काक् िपसाङ् पाङ् घिुसबा निुस कुससेमेाङ् िसरो॥
7 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःन् त् ये़आङ् हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बाल् ले़
कुजपु् साङ् हकु् कोलाम् खे़न् सािप् कित्तन् याङ् िसङ्॥ 8 खे़न्
सािप् कित्तन् याङ् िसङ् िङल् ले़ िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ नु
ने़त्-िल (२४) तमु् लाम् लोःबाहाॽ मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुदिग साम् बोःन्
मे़भिन् छङ्॥ खे़न् के़ रे़क् ले़ खिुनॽ हकु् को साराङ् िग हे़क् तङ् बा
मकु् ला नु साङ् िसङ् रे़ के़ िदम् बा साम् म् याङ् खोयार्हाॽ मे़गत्त॥ु खे़न्
साङ् िसङ् िङङ् ग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुयािप् महाॽरे़ खिुनॽ
तवुारो॥ 9 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ अक् खलेॽिरक् कुसङ् साम् लोिधक्
साम् मे़मे़त्तरुो,
“खे़ने़ॽग सािप् कित्तन् पङ् माआङ् खे़प् मो के़ बप् पा कुएःप् साप् हाॽ

अङ् मा समु् बोधासाबा के़ जोःक् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ने़ॽग के़ म् से़रे़ हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़

कुलािग के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, के़ रे़क् पाःन् दाङ् हाॽ,
हे़क् क् याङ् के़ रे़क् लाजहेाॽलाम् मनाहाॽ खे़ने़ॽ
के़ मािक् खॽइल् ले़ के़ धे़ॽरुिसरो,

* 5:6 ����� ���� �����–�������� ��� �� ������� ��������
����������� ������ ����� ���� ����� ����� �� ����� ����,
थआेङ् भे़ल् ले़ खनुे़ॽ नसाःन् के़ जोःक् पा के़ रे़क् मनाहाॽ से़ःप् मािस फाॽआङ् ये़सःुन्
िसदङु् जभा पोःक् खे़॥ मे़ल् लकु् साःल् ले़ निुस कुदाङ् हाॽरे़ पयम् यम् बा कुमकु् सािम् मन्
िमक् सःेन् आिब॥ खनुे़ॽ निुस कुिमक् हाॽरे़ के़ रे़क् पाःन् हाॽ खनुे़ॽ िनःसबुा पाःिन् नन्
िमक् सःेन् आिब॥
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10 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ लत् छा
कुहाङ् जमु् मो कुसवेा के़ जोःक् पा िनङ् वाॽफुसाम् बा
के़ जोगिुस,

हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो हाङ् मे़जोगॽुरो॥”
11 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ यिरक् माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ

इक् लाःन् खे़प् सङु् ङाङ् ओमे़त्तङु् िसङ् िङल् ले़ खे़प् मो हाङ् यकु् नाःन् नु
कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ हे़क् क् याङ् तमु् लाम् लोःबाहाॽरे़ खिुनॽ िखिर
आत्तात्तान् ने यिरक् माङ् लाइङ् बाहाॽ मे़ये़बे़बा िनःसङु्॥ 12 खे़ङ् हाॽ
यम् बा इक् लाओ अक् खलेॽिरक् साम् मे़लोरे़रो,
“खे़न् मे़से़रुबा मे़ल् लकु् साःन्, मकु् साम् नु याङ् साकुन् ध,े

िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽ नु थम्ु, िमङ् सो इङ् धाःङ्, िमिमिदङ्,
नु नारा फोःमा समु् बोधासाबा चोःक् लो!”

13 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् बा, इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा नु इक् सािदङ् खाम् बःेक् िसगाङ् बा, हे़क् क् याङ्
वाहङ् ङोबा के़ रे़क् पाथङु् साहाॽ अक् खलेॽिरक् साम् मे़लोरे़बा
खे़प् सङु् लो,
“हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बान् नु मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुनारा फोःमान्,
िमङ् सो इङ् धाःङ्, िमिमिदङ् नु मकु् साम् सदािदङ् सदािदङ्

पोःङ् लरो!”
14 हे़क् क् याङ् िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽरे़ “आमे़न्”

मे़बाःत्त,ु हे़क् क् याङ् तमु् लाम् लोःबाहाॽरे़ साम् बोःन् मे़भिन् छङ् ङाङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु मे़ल् लकु् साःन् सवेा मे़जोगिुसरो॥

6
िथिक् सगःेक् पा एःप् साप्–थङ् के़ नाःम् बा

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ मे़ल् लकु् साःल् ले़ निुस एःप् साप् पो
िथिक् सगःेक् पा एःप् सािप् पन् फाःक् खबुा िनःसङु्, हे़क् क् याङ्
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िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽओ िथिक् सगःेक् पाल् ले़
ताङ् साक् पे़न् के़ लोःङ् बा इक् लाओ “फे़ रे़ॽ” पाःत्तबुा खे़प् सङु्॥
2 हे़क् क् याङ् फःदाङ् बा अिन् धक् िनःसङु्॥ खे़न् अन् के़ यकु् पाल् ले़
कुहकु् को लत् छा िलिधक् कत्त,ु हे़क् क् याङ् खे़न् ितचःिधक्
मे़िबरुआङ् थङ् के़ नाःम् बा कुइिसःक् काक् नाःम् मािस फाॽआङ्
खनुे़ॽ थािसङ् लो॥

िनिसगःेक् पा एःप् साप्–इक् साओ थङ्
3 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ िनिसगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खलु् ले़ िनिसगःेक् पा कुिहङ् वे़त् पाथङु् साःल् ले़ “फे़ रे़ॽ”
पाःत्तबुा खे़प् सङु्॥ 4 हे़क् क् याङ् हे़ःत्ताङ् बा वॽेस् मा अिन् धक् लःन् दे़
फे़ रे़ हे़क् क् याङ् मे़न् छाम् यािप् महाॽ मे़से़ित् छङ् ल फाॽआङ् अन्
के़ यकु् पे़न् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोलाम् सनारुङ् िङन् खे़प् मादःेमा
मकु् साम् मे़िबरु॥ हे़क् क् याङ् यम् बा ताभिेधक् काङ् खे़न् मे़िबरु॥

सिुम् सगःेक् पा एःप् साप्–इक् साओबा साक्
5 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ सिुम् सगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खलु् ले़ सिुम् सगःेक् पा पाथङु् साःल् ले़ “फे़ रे़ॽ” पाःत्तबुा
खे़प् सङु्॥ हे़क् क् याङ् माक् ताङ् बा अिन् धक् िनःसङु्, हे़क् क् याङ्
खे़न् अन् के़ यकु् पाल् ले़ कुहकु् को ते़न् दिुरिधक् कत्त॥ु 6 हे़क् क् याङ्
खे़प् मो िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽओलाम् अक् खे के़ लॽबा
इक् लािधक् खे़प् सङु्, “िथक् ये़न् बा नाम् याक् िकलो िथक् मािस
हे़क् क् याङ् िथक् ये़न् बा नाम् याक् िकलो सिुम् स हःिक् सः पोःङ् लो॥
कर जतैनु िनःङ् गःेन् नु चे़ल् ले़क् सॽे िथःन् फे़ त् मे़लाःन् दे़ने़ॽओ॥”

िलिसगःेक् पा एःप् साप्–इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा िसःमे़न्
7 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ िलिसगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खलु् ले़ िलिसगःेक् पा कुिहङ् वे़त् पाथङु् साःल् ले़ “फे़ रे़ॽ”
पाःत्तबुा खे़प् सङु्॥ 8 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ अम् दाङ् बा अिन् नन् खे़प् मो
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िनःसङु् लो॥ खे़न् अन् के़ यकु् पाल् ले़ कुिमङ् ग “िसःमे़न्” वये़॥
हे़क् क् याङ् खे़मायङ् सङ् ङोबा के़ िसःबाहाॽरे़ खनुे़ॽ मे़िदम् दरुो॥
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा कुलक् िलिसओ कुलक् िथक् मे़न् छाम्
यािप् महाॽ थङ्, साक्, तकु् मा नु ताम् भङु् थक् साहाॽलाम् से़प् मािस
फाॽआङ् खे़ङ् हाॽ यक्ु मे़िबरुिसरो॥

ङािसगःेक् पा एःप् साप्–रुमहेाॽरे़ मे़जोगबुा पिेल
9 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ ङािसगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खलु् ले़ िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन् नु ये़सरुे़ कुयाःम् बओे
मे़बाःत्तबुा पाःन् नो नसाःन् साबा मे़जोगे़बाल् ले़ चोगलु् ले़
मे़से़रुिसबा मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़ खिुनॽ याम् साम् हाॽ इङ् गाॽ
ले़ित्तङ् तोःम् मादे़िन् नल् ले़ कुिसगाङ् िनःसङु् िसङ् लो॥ 10 खे़ङ् हाॽ
अक् खलेॽिरक् यम् बा इक् लाओ मे़अःक् ते़, “ससेे नु से़क् खाबा
मकु् साम् दाङ् बाए, खे़ने़ॽ यािप् म के़ से़प् पा इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा
मे़न् छाम् यािप् महाॽ आप् फाल् ले़ खासे़न् के़ लोःन् दिुसआङ् खिुम् दङ्
के़ िबरुिसबाब?े” 11 खे़ङ् हाॽ काक् फःदाङ् बा तःेत् मे़िबरुिस॥
हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ हे़क् केए से़प् मा के़ बोःङ् बा वॽे सवेारोबाहाॽ
हे़क् क् याङ् फुॽनसुाॽ ने़ॽनसुाॽहाॽ मे़न् छे़ ित् छङ् ङे थािरक् हाङ् घे़म् मे़ॽ
फाॽआङ् मे़मे़त्तिुसरो॥

तिुक् सगःेक् पा एःप् साप्–िसिमक् लङु् ङो मदुोःङ् खादोःङ् 
12 आल् ल मे़ल् लकु् साःल् ले़ तिुक् सगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खबुा िनःसङु्॥ हे़क् क् याङ् पयम् यम् बा लिुप् ल थाङे़ ,
नािम् मन् नाङ् माक् थक् ते़आङ् माक् ताङ् बा पोःक् खे़, लाःबान् नाङ्
मािक् खॽ कुइिसःक् हे़ःत्ताङ् बा पोःक् खे़ प,े 13 हे़क् क् याङ्
पःत् छेॽबङु् मान् सिुरत् माल् ले़ साॽिरक् वाःन् दलु् ले़ मे़न् दमु् मनाबा
पःत् छेॽहाॽ मक् थाबा कुइिसःक् यिरक् खःेिम् सक् पाहाॽ
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो ताङ् साक् पोलाम् मक् मे़ध् ये़रो॥ 14 हे़क् क् याङ्
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ताङ् साक् पे़न् नाङ् सािप् कित्तन् कुइिसःक् िकित् छङ् ङाङ् चित् छङ्
परेो॥ काक् कोःक् मा फाङ् जङ् हाॽ नु वागप् खाम् हाॽ मे़घे़ित् छङ्
मे़बरेो॥ 15 हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा हाङ् हाॽ,
हाङ् यकु् पाहाॽ, थिक् लहाङ् हाॽ, याङ् साकुन् धसेाबाहाॽ, के़ धमु् बा
मकु् के़ गबुाहाॽ, हे़क् क् याङ् काक् योःक् पाहाॽ नु चोःक् यमु् भोबाहाॽ
के़ रे़क् कोःक् माओबा फुक् कुहाॽ नु याक् केःक् हाॽओ
मे़िजङ् िसङ् लो॥ 16 खे़ङ् हाॽरे़ कोःक् माहाॽ नु लङु् हाॽ अक् खे
मे़मे़त्तरुो, “आिनगे़ सम् दाङ् मक् थ् ये़ॽआङ् हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बान्
हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुिसक् के़ न् लाम् बा यािप् म आधःेक् ते़ॽ
आिजक् खे़ॽओ! 17 थआेङ् भे़ल् ले़ कप् मो खिुन् छॽ िकप् मा के़ घःुबा
िसक् पोःक् माल् ले़न् यम् बा ये़न् त् ये़आङ् वाॽ॥ हाःत् ले़ खे़न् थःप् मा
सकु् तबु?े”

7
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुएःप् साप् के़ गप् पा मनाहाॽ

1 कन् एगाङ् इङ् गाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् माल् ले़ िलिस
कुसकु् पो के़ ये़प् पा िलिस माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खाम् बःेक् मो,
वाहङ् ङो, िसङ् बङु् हाॽओ सिुरत् केजङ् मे़हनुे़न् ल फाॽआङ्
िलिस िपसाङ् लाम् सिुरत् केजङ् िङन् मे़धःेक् तबुा िनःसङु्॥
2 हे़क् क् याङ् आजिुन िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुएःप् साप् के़ बङ् बा
वॽेस् मा माङ् लाइङ् बािधक् नाम् गे़न् िपसाङ् लाम् थाङे़बा िनःसङु्॥
खे़ल् ले़ खे़न् खाम् बःेक् मान् नु वाहङ् िङन् फे़ त् लाःम् मा यक्ु के़ घोःबा
िलिस माङ् लाइङ् बाहाॽ यम् बा इक् लाओ मे़त्तिुस, 3 “आिनॽ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबाहाॽरे़ खिुनॽ तोवाबाओ आिनगे़
एःप् साप् मे़न् यकु् के थािरक् िखिनॽ खाम् बःेक् मान्, वाहङ् िङन्,
िसङ् बङु् हाॽ थआेङ् फे़ त् मे़लाःन् दे़िम् मन् ने़ॽओ॥”
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4 हे़क् क् याङ् खिुनॽ तोवाबाओ एःप् साप् मे़यकु् तिुसबाहाॽ
मे़िनःरुिसबा खे़प् सङु्॥ काक् इस्राइलबा सवुाङ् हाॽरोलाम्
लाङे़िन् छङ् िधक् काङ् हे़िन् छङ् िल-िल (१,४४,०००) मे़वये़रो–
5 यहदुा सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
रुबने सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
गाद सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
6 आसरे सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
नाप् तािल सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
मनस् से सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
7 िसिमयोन सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
ले़िब सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
इस् साकार सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
8 जबलुनु सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००),
यसुफु सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००), हे़क् क् याङ्
बे़न् जािमन सवुाङ् लाम् हे़िन् छङ् िथक्-ने़त् (१२०००)॥

काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् सवेा मे़जोगॽु
9 कन् एगाङ् खे़प् मो आत्तात्तान् ने िनःप् मा सकु् मे़न् दे़प् मना

मनाहाॽ, के़ रे़क् लाजॽेहाॽ, के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, हे़क् क् याङ्
के़ रे़क् पाःन् दाङ् हाॽलाम्, हाङ् यकु् नाःन् नु मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुदिग
किब्रङ् मे़ये़बे़बा िनःसङु् िसङ्॥ खे़ङ् हाॽरे़ फःदाङ् बा तःेत्
मे़जाक् खआुङ् खिुनॽ हकु् को खे़बिक् सङ् िङल् ले़ कुबोराःक् हाॽ
मे़बक् खआुङ् मे़ये़बे़॥ 10 खे़ङ् हाॽ यम् बा इक् लाओ अक् खे लॽिरक्
मे़अःक् ते़, “हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बा आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
नु मे़ल् लकु् साःल् ले़ खिुन् छॽ मनाहाॽ ताङ् से़ःप् मा मकु् साम्
कत् छुॽरो॥” 11 हे़क् क् याङ् हाङ् यकु् नाःन्, तमु् लाम् लोःबाहाॽ नु िलिस
कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽरे़ खिुनॽ किब्रङ् के़ रे़क् माङ् लाइङ् बाहाॽ
मे़ये़बे़आङ् हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुदिग साम् बोःन् मे़भिन् छङ् ल
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िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् अक् खलेॽिरक् सवेा मे़जोगरुो, 12 “आमे़न्!
नारा फोःमान्, िमिमिदङ् िङन्, िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽइन् , नोगे़िन् नन्,
इङ् धाःङ् िङन्, मकु् सािम् मन् नु थिुम् मन् सदािदङ् नु सदािदङ् आिनॽ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़न् नरेो॥ आमे़न्!”

13 हे़क् क् याङ् तमु् लाम् लोःबािधक् ले़ इङ् गाॽ अक् खलेॽिरक्
सःेन् दोःसाङ् “कन् फःदाङ् बा तःेत् के़ जाङ् बाहाॽ हाःित् छब?े
हे़क् क् याङ् आत्तोलाम् मे़द् ये़बाब?े”

14 इङ् गाॽ खनुे़ॽ नोगप् िपरुङ्, “आदाङ् ब,े इङ् गाॽग
मे़िनःसङु् िसङ् िङन् लो, खे़ने़ॽए के़ िनःसॽुरो॥”

हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ अक् खे मे़त्ताङ्, “कन् हाॽग पयम्
यम् बा िनङ् घमु् लाम् के़ दाःबािसरो॥ कङ् हाॽरे़ मे़ल् लकु् साःल् ले़
कुमािक् खॽओ खिुनॽ तःेत् चाङ् हाॽ वामे़हप् तआुङ् फःदाङ् बा
मे़जोगआुङ् मे़वाॽरो॥* 15 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ए कङ् हाॽग
हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग मे़ये़प् पाङ्
से़िन् दक् ले़िन् दक् कुिहम् मो सवेा मे़जोगॽुरो॥ हे़क् क् याङ्
हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बान् खिुनॽनु वाॽआङ् कम् ब्राङ् मे़त्तिुसॽरो॥
16 कङ् हाॽ याम् मो आप् फाल् ले़आङ् से़त् लाःक् मा नु आङ् गगुे़न्
वािमःमाल् ले़ मे़दरुिसन् लो॥ हे़क् क् याङ् नाम् साङ् िङल् ले़आङ्
से़ःप् माआङ् मे़से़ःप् तिुसन्, ये़म् माआङ् मे़ये़म् दिुसन् लो॥
17 थआेङ् भे़ल् ले़ हाङ् यकु् ना लमु् मो के़ वाॽबा मे़ल् लकु् साःल् ले़
कङ् हाॽ कमिुसॽ, खनुे़ॽ ने़ित्तगे़न् िहङ् मन् के़ िबबा वाबनु् नो
लाम् लोसिुसरो॥ हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खिुनॽ िमक् वाःन्
तगुु िपरुिसॽरो॥”

8
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निुसगःेक् पा एःप् साप्
1 हे़क् क् याङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ निुसगःेक् पा एःप् सािप् पन्

फाःक् खलु् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो कुमक्ु कुभ्रे़ःङ् थािरक् िचिज ये़म् ये़म्
पोःक् खे़॥ 2 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग के़ ये़प् पा निुस
माङ् लाइङ् बाहाॽ िनःसङु् िसङ्॥ खे़ङ् हाॽ निुस थतु् थिुरःप् पाहाॽ
मे़िबरुिसरो॥ 3 हे़क् क् याङ् साम् म् याङ् साङ् ते़रे़ङ् के़ बङ् बा वॽेस् मा
माङ् लाइङ् बान् त् ये़आङ् ले़ित्तङ् तोःम् मादे़िन् नल् ले़ कुबसेाङ्
ये़िम् सङ् लो॥ के़ रे़क् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुयािप् महाॽरे़
खिुनॽ तवुाःन् नु तोःम् मा फाॽआङ् हाङ् यकु् नाःल् ले़ कुदिगबा
साम् म् याङ् ले़ित्तङ् तोःम् मादे़न् नो साङ् िसङ् हाःम् मा फाॽआङ्
यिरक् साङ् िसङ् मे़िबरुरो॥ 4 हे़क् क् याङ् साङ् िसङ् िमःक् खःुन् नु
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुयािप् महाॽरे़ मे़जोगबुा तवुाःन् सोिरक्
माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुहकु् कोलाम् िनङ् वाॽफुमाङ् ङो थाःङ् के़ रे़रो॥
5 हे़क् क् याङ् खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ साङ् ते़रे़ङ् िङन् याङ् िसङ् ङाङ्
ले़ित्तङ् तोःम् मादे़न् नोबा िमघाःङ् िङन् साङ् ते़रे़ङ् ङो केःत्त,ु हे़क् क् याङ्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो लाप् फुसु थाःसरुो॥ हे़क् क् याङ् खे़प् मो
साःम् भे ले़क् ते़, ताङ् साक् पे़न् खे़रे़ङ् घरुुङ् लॽिरक् लोःक् ख,ु
हे़क् क् याङ् लिुप् ल थाङे़रो॥

तिगस् मा िलिस थतु् थिुरःप् पाहाॽ
6 हे़क् क् याङ् निुस माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ निुस थतु् थिुरःप् पाहाॽ मःुप् मा

फाॽआङ् यािरप् मे़जोगरुो॥
7 हे़क् क् याङ् िथिक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़

कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ मािक् खॽनु के़ भिुत् छङ् बा फःन् नु
िमःन् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो इिक् सङ् ल थाःमा हःेक् ते़रो॥
हे़क् क् याङ् कुलक् सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् नु कुलक् सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् िसङ् बङु् हाॽ,
हे़क् क् याङ् काक् सरेःत् क् याःप् पा याःन् हाॽ िमिदगे़बरेो॥
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8 हे़क् क् याङ् िनिसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़
कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ िम के़ िदःप् पार के़ बप् पा पयम् यम् बा
कोःक् मा हे़क् तङ् बान् वाहङ् ङो लाप् फुिसङ् लो॥ हे़क् क् याङ् कुलक्
सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् वाहङ् िङन् मािक् खॽ पोःक् खे़ परेो॥
9 हे़क् क् याङ् कुलक् सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् वाहङ् ङो के़ याक् पा
कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ मे़स् ये़, हे़क् क् याङ् खे़प् मोबा कुलक्
सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् वालाधाहाॽआङ् मे़यरे़ मे़बरेो॥

10 हे़क् क् याङ् सिुम् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़
कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ ताङ् साक् पोलाम् यम् बा खःेिम् सक् पान्
के़ िदःप् पा ितयालो कुइिसःक् कुलक् सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक्
यङ् घङ् नु वाबनु् हाॽओ मक् थ् ये़रो॥ 11 खे़न् खःेिम् सक् पाल् ले़
कुिमङ् ग “पिघःक् के़ िघःक् पा” वये़॥ खे़ल् ले़ कुलक् सिुम् सओ
कुसक्ु वा िथक् च् वाःित्तन् के़ िघःक् पा चोग,ु हे़क् क् याङ् खे़न्
च् वाःित्तन् मे़धङुुआङ् यिरक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ मे़स् ये़रो॥

12 आल् ल िलिसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़
कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ नाम्, लाबा, नु खःेिम् सक् पाहाॽ कुलक्
सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् याङ् घआुङ् खे़ङ् हाॽरे़ कुलक् सिुम् सओ
कुसक्ु वा िथक् ओःित्तःन् मये़रो॥ हे़क् क् याङ् ले़िन् दक् नु
से़िन् दक् ले़न् नाङ् कुलक् सिुम् सओ कुसक्ु वा िथक् खादामे़रो॥

13 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ थाःङ् ओमे़त्तङु् िङल् ले़ ताङ् साक् पो
के़ बे़बार के़ बप् पा मयुािधक् यम् बा इक् लाओ अक् खलेॽिरक्
अःक् ते़बा खे़प् सङु् लो, “इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबाहाॽओ
तकु् ख,े तकु् ख,े तकु् खरेो, थआेङ् भे़ल् ले़ आल् ल वॽेस् मा सिुम् स
माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ थतु् थिुरःप् पे़न् मःुप् मा ये़म् त् ये़आङ्
वाॽरो॥”

9
ङािसगःेक् पा थतु् थिुरःप् पा
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1 हे़क् क् याङ् ङािसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़
कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ ताङ् साक् पोलाम् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो मक् के़ धाःबा खःेिम् सक् पािधक् िनःसङु् लो॥ खे़न्
खःेिम् सक् पे़न् कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा लमु् बाःत्तोबा ितिमिक् कन् मे़िबरु॥
2 खे़न् खःेिम् सक् पाल् ले़ कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा लमु् बाःित्तन् हन् दलु् ले़
खे़प् मोलाम् आत्तात्तान् ने यम् बा िमहाःत् लङु् ङोलाम् के़ लःम् बा
कुइिसःक् िमःक् खःुन् थाङे़ , हे़क् क् याङ् ताङ् साक् पे़न् िसदे़प्
ते़प् तआुङ् नािम् मन् इःप् तदुःेसरुो॥ 3 हे़क् क् याङ् िमःक् खओुलाम्
िनःङ् घःुक् वाहाॽ मे़लःन् दे़आङ् खाम् बःेक् मो मे़जकु् ते़, हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽ ताङ् साक् खे़बक् पाहाॽरे़ हे़क् के िसक् मा मक्ु मे़िबरुिसरो॥
4 खे़ङ् हाॽ याःन् पोःक् लाहाॽ, िसङ् बङु् हाॽ फे़ त् लाःम् मा मे़ःन्, कर
खिुनॽ तोवाबो िनङ् वाॽफुमाङ् एःप् साप् मे़म् बप् मनाबा मे़न् छाम्
यािप् महाॽरक् तकु् खे चाःत्ते़िम् सम् मे़ॽ मे़मे़त्तिुसरो॥ 5 खे़ङ् हाॽ
मे़न् छाम् यािप् महाॽ मे़से़रे़िम् सिम् मन् ने़ॽ कर ला ङािस थािरक् तकु् खे
चाःत्ते़िम् सम् मे़ॽ के़ लॽबा इङ् जाःङ् मे़िबरुिस॥ हे़क् क् याङ् खे़न्
मनाहाॽरे़ खिुनॽ तकु् खःेङ् ग ताङ् साक् खे़बक् पाल् ले़ आिसिक् कल् ले़
तकु् पा हे़क् तङ् बा वये़रो॥ 6 खे़न् ये़न् हाॽओ मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़
िसःमे़न् मे़गोःत्त,ु कर मे़ङ् घोःसनु् लो॥ हे़क् क् याङ् िसःमा िनङ् वाॽ
मे़जोगसुाङ् मे़िन् छःने़न् लो॥ 7 खे़न् िनःङ् घःुक् वाहाॽग थङ् ङो यािरप्
चोःक् मनाबा अन् कुइिसःक् िनःमे़धाबे़रो॥ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ
थे़गःेक् को साम् म् याङ् ितचः हे़क् तङ् बान् मे़घःुक् खआुङ् पत् छे़ ,
हे़क् क् याङ् खिुनॽ नाराःङ् ग मे़न् छाम् यािप् मरे़न् कुइिसःक् चोगे़रो॥
8 खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ थे़गःेक् इःङ् ग मे़न् छुमाॽरे़न् हे़क् के केःम् बा
चोगे़॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ हाबोॽहाॽग थे़िरङ् बाल् ले़
कुहाबोॽ हे़क् के लॽरे़रो॥ 9 खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ सङ् बॽेमो फे़ न् जॽे
से़ःप् चाङ् मे़जाक् ख॥ु हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ लािप् पङ् ग
थङ् ङो अन् लाहाॽ के़ उःङ् बाआङ् के़ लोःक् पा कुइिसःक् सःक् ते़रो॥
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10 खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ मःेङ् ग ताङ् साक् खे़बक् पाल् ले़ कुमे कुइिसःक्
चोगे़, हे़क् क् याङ् खिुनॽ मःेल् ले़ ला ङािस थािरक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ
तकु् खे चाःप् मािस मकु् साम् मे़गत्त॥ु 11 खिुनॽ हाङ् िङङ् ग कुद्रोःम्
मे़ःन् नबेा लमु् बाःित्तल् ले़ कुमाङ् लाइङ् बान् वये़रो॥ खे़ल् ले़ कुिमङ् ग
िहब्रु पाःन् दाङ् ङो अब् बादोन नु िग्रक पाःन् दाङ् ङो अपोिल् लयोन् लो
(कङ् हाॽरे़ कुबःेङ् ग “के़ मे़ङ् बा” पोःङ् लो)॥ 12 खे़न् िथिक् सगःेक् पा
इनोगे़न् तकु् खःेङ् ग परेो॥ कर ओमे़त्ते़म् मे़ॽओ, वॽेस् मा ने़ित् छ
इनोगे़न् तकु् खहेाॽ ताःमा के़ बोःङ् बा वाॽरो॥

तिुक् सगःेक् पा थतु् थिुरःप् पा
13 हे़क् क् याङ् तिुक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़

कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिगबा साम् म् याङ्
ले़ित्तङ् तोःम् मादे़िन् नल् ले़ िलिस कुसकु् पो के़ बप् पा हासम् सम् बाओनु
इक् लािधक् लःन् दे़बा खे़प् सङु्॥ 14 खे़न् इक् लाःल् ले़ अक् खलेॽिरक्
खे़न् थतु्तिुरःप् पा के़ गप् पा तिुक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बान् मे़त्त,ु “पयम्
यम् बा यफेु्रितस वाहङ् ङो इघःेङ् मनािसबा िलिस माङ् लाइङ् बाहाॽ
ले़रे़से़ॽ॥” 15 हे़क् केलॽिरक् बा कन् तङ् ब,े ला, ये़न्, नु कुमकु् ले़
लािग यािरप् मे़बोःक् खे़आङ् के़ वाॽबा खे़न् िलिस माङ् लाइङ् बाहाॽ
कुसक्ु वा िथक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ से़प् मािस फाॽआङ् मे़ले़रुिसरो॥
16 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ अन् के़ यकु् पा थक् सबुाहाॽ यङु् िसङ्
ने़ित् छ (२०,००,००,०००) मे़वये़बा खिुनॽ खािनःित्तन् खे़प् सङु् लो॥

17 इङ् गाॽ िनःसङु् बा सफुोओ अन् हाॽ नु अन् के़ यकु् पाहाॽ
अक् तङ् बा मे़जोगे़–खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ सङ् बॽे से़ःप् चाङ् िङन् िम हे़क् के
हे़ःत्ताङ् बा, कुिभङ् लङु् हे़क् के िफङ् दाङ् बा नु कान् धाक् हे़क् के
अम् दाङ् बा चोगे़रो॥ हे़क् क् याङ् अन् हाॽरे़ खिुनॽ थे़गःेक् पाङ् ग
थे़िरङ् बाल् ले़न् कुइिसःक् चोगे़, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ
मरुाओलाम् िम, िमःक् खॽु नु कान् धािक् कन् लःन् दे़रो॥ 18 इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा कुलक् सिुम् सओ कुलक् िथक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ
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कन् अन् हाॽरे़ खिुनॽ मरुाहाॽओलाम् के़ लःम् बा िम, िमःक् खॽु नु
कान् धाक् ले़न् सिुम् स िमन् दॽेओलाम् मे़स् ये़रो॥ 19 अन् हाॽरे़ खिुनॽ
मकु् सािम् मङ् ग खिुनॽ मरुाहाॽओ नु महेाॽओ पत् छे़रो॥ खिुनॽ
महेाॽग असःेक् पा कुइिसःक् कुधे़गःेक् के़ बप् पा चोगे़रो॥ खे़न्
थे़गःेक् हाॽरे़ मे़न् छाम् यािप् महाॽ खाःम् मािस मकु् साम् मे़गत्तरुो॥

20 हे़क् क् याङ् कन् िमन् दॽेलाम् मे़िन् छःमना वॽे मनाहाॽ आबाङे
मे़जोगबुा फे़ न् याःम् बक् कोलाम् मे़िन् हन् दे़न् लो॥ आल् लसाङ् खे़ङ् हाॽरे़
फे़ न् साम् हाॽ नु मे़म् बाःप् मना, मे़िन् नःमना हे़क् क् याङ् लाङ् मे़ङ् घःेक् मना
साम् म् याङ्, यपु् पा, थथनाबा, लङु् नु िसङ् िङल् ले़न् नावाइत् लाहाॽ सवेा
चोःक् मा मे़ल् ले़रुन् लो॥ 21 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ मना से़प् मा, िकत् चाक्
चोःक् मा, याम् बोःप् मा नु खःुम् मालाम् मे़िन् हन् दे़न् लो॥

10
माङ् लाइङ् बा नु चकु् सा सािप् कित्तन्

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ वॽे मकु् साम् दाङ् बा माङ् लाइङ् बािधक्
साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् ये़ःर पत् छे़बा िनःसङु्॥ खे़न् खािप् मःित्तल् ले़
पिन् छङ् ङाङ् वये़, कुधे़गःेक् सम् दाङ् ग नािम् धङ् गोःन् पत् छे़ ,
खनुे़ॽ कुनाराःङ् ग नािम् मन् हे़क् के िमक् के़ जे़म् बा चोगे़, हे़क् क् याङ्
कुलाङ् हाॽग िम के़ िदःप् पा िसत् लाङ् कुइिसःक् चोगे़रो॥ 2 खे़ल् ले़
कुहकु् को चकु् सा फाःङ् मनाबा सािप् कित् थक् कत्त॥ु खे़ल् ले़
कुजपु् साङ् लाङ् िङल् ले़ वाहङ् ङो नु कुभे़न् छाङ् लाङ् िङल् ले़
खाम् बःेक् मो तोॽरुआङ् ये़बे़रो॥ 3 हे़क् क् याङ् खे़न् माङ् लाइङ् बान्
थे़िरङ् बान् हःुक् ते़बा कुइिसःक् के यम् बा इक् लाओ अःक् ते़रो॥
खनुे़ॽ अःक् ते़ल् ले़ ताङ् साक् पे़न् निुसले़ङ् लोःक् खरुो॥

4 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ खे़न् ताङ् साक् पा के़ लोःङ् बाल् ले़ कुबाःिन् नन्
साप् माए इःत्तङु् ङाङ् पत् छाङ्, कर साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् खे़न्
निुस खे़रे़ङ् घरुुङ् के़ लॽबाल् ले़ कुबाःिन् नन् मे़साप् ते़न् ने़ॽ, कर
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खे़ङ् हाॽ माॽरे़आङ् कत्ते़ॽओ के़ लॽबा इक् लािधक् खे़प् सङु्॥
5 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ िनःसङु् बा खे़न् वाहङ् ङो नु खाम् बःेक् मो
के़ ये़प् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुजपु् साङ् हिुक् कन् साङ् ग्राम् पदेाङ्
ले़प् माङ् फोःक् खरु 6 साङ् ग्राम् पदेाङ्, इक् सािदङ् खाम् बःेक् नु
वाहङ् हे़क् क् याङ् खे़प् मो के़ वाॽबा काक् पाःन् हाॽरे़न् नावागे़न्
चइःत् के़ ने़बा सदािदङ् कुिहङ् वे़त् के़ वाॽबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुिमङ् ङो माङ् हे़िक् सङ् लो॥ खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ पाःत्त,ु
“आल् ल खे़न् ये़िम् मन् ताःमा यिरक् होःप् लो, 7 कर निुसगःेक् पा
माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पा* कुसवेारोबाहाॽ तिग इङ् भन् चोगिुसबा कुइिसःक्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिसिबॽ पाःन् हाॽ के़ त् लो॥”

8 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् खे़प् सङु् बा इक् लाःल् ले़ याम् मो
अक् खे मे़त्ताङ्, “पगेे़ॽआङ् खे़न् वाहङ् ङो नु खाम् बःेक् मो के़ ये़प् पा
माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुहकु् को कत्तबुा खे़न् के़ बाःङ् बा सािप् कित्तन्
ताःक् ते़ॽ॥”

9 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽआङ् खे़न् माङ् लाइङ् बाल् लो पगेाङ् ङाङ्
खे़न् चकु् सा सािप् कित्तन् नाःक् तङु्॥ खे़ल् ले़ मे़त्ताङ्, “क् वे़!
कन् ताःक् ते़ॽआङ् च् ये़ॽ, कन् के़ जःल् ले़ के़ मरुाओ सक् वाघु
हे़क् के पिलिम् लम् साङ् के़ साप् पोःक् पो लाःत्ताङ् पिघःिक् खःक् लो॥”
10 हे़क् क् याङ् खे़न् चकु् सा सािप् कित्तन् कुहकु् कोलाम् ताःक् तङु् ङाङ्
इङ् गाॽ चाङ्॥ खे़न् चाङ् िङल् ले़ आमरुाओ पिलिम् लम् दे़, कर
आसाप् पोःक् पो लाःसे़आङ् पिघःिक् खःक् ते़रो॥ 11 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
अक् खे मे़त्ताङ्, “खे़ने़ॽ यिरक् मनाहाॽ, मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ,
यिरक् पाःन् दाङ् हाॽ नु हाङ् हाॽरे़ खिुनॽ याःम् बओे याम् मो
माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःत्तरुए पोःङ् लो॥”
* 10:7 ���� ���� �������� �������� ����–������
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11
ने़ित् छ तोःिन् द के़ िबबाहाॽ

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ कुिसःक् मा िसङ् कुइिसःक् तक् काःित् धक्
मे़िबराङ् ङाङ् अक् खे मे़मे़त्ताङ्, “पगेे़ॽआङ् िनङ् वाॽफु माङ् िहम्
नु ले़ित्तङ् तोःम् मादे़िन् नन् िसःक् ते़ॽ, हे़क् क् याङ् खे़प् मो सवेा
के़ जोःक् पाहाॽआङ् िनरे़से़ॽओ॥ 2 कर िहिम् मल् ले़ लक् खिुम् मन्
मे़िसःक् ते़न् ने़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् ग के़ रे़क् लाजॽेबा सवुाङ् हाॽ
िपरे़आङ् वाॽरो॥ खे़ङ् हाॽरे़ खे़ॽयो ला िल-ने़त् (४२) थािरक् ससेे
ये़क् यिक् कन् मे़सॽरु मे़लाःक् तॽुरो॥ 3 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ ने़ित् छ
आदोःिन् द के़ िबबाहाॽ यक्ु िपरुङ् िसङ्, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ सिग
तःेत्* चाङ् सआुङ् हे़िन् छङ् िथक् िकप् ने़ित् छआङ् तकु् पोःङ् (१,२६०)
ये़न् थािरक् माङ् िनङ् वाॽपाःन् पाःित् छरो॥”

4 खिुन् छॽग इक् सािदङ् खाम् बःेक् दाङ् बाल् ले़ कुदिग के़ ये़प् पा
ने़ित् छ जतैनु िसङ् बङु् नु ने़ित् छ सिेमयङु् दे़िन् सरो॥ 5 आित्तन् हाॽरे़
खिुन् छॽ तकु् खे चाःप् मािस िनङ् वाॽ मे़जोगॽु, खे़ङ् हाॽरे़ खिुन् छॽ
मरुाओलाम् के़ लःम् बा िमराःिक् कल् ले़ खिुन् छॽ िनङ् िमहाॽ लाबु
से़रुिसॽरो॥ अक् खलेॽिरक् खिुन् छॽ तकु् खे चाःप् मािस िनङ् वाॽ
के़ जोःक् पाहाॽ िसःमाए पोःङ् लो॥ 6 खे़ङ् हाॽरे़ माङ् िनङ् वाॽपाःन्
पाःत् छुर थािरक् पाङ् गे़िन् दङ् वािहत् मान् मे़धाने़न् ल फाॽआङ्
तरःङ् गे़न् ताङ् साक् पे़न् सपु् मा मकु् साम् कत् छुॽरो॥ हे़क् क् याङ्
यङ् घङ् नु वाहङ् िङन् मािक् खॽओ ले़ङ् मा मकु् साम् माङ् कत् छुॽ,
याम् मो इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो खिुन् छॽ िनङ् वाॽ हे़क् केए काक्
पिरक् ले़न् िमन् दॽेहाॽआङ् ताःप् मा सकु् सॽुरो॥ 7 खिुन् छॽ तोःिन् द
िपमा सःुत् छुआङ् खे़न् कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा लमु् बाःत् लाम् के़ लःम् बा
खे़न् थक् साःल् ले़ खिुन् छॽनु थङ् चोगॽु, हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़
* 11:3 “��� ����� ���� ��” ������ � ������ ����� �����
���� ����� ���
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ने़प् मजाङ् नाःन् दिुसॽआङ् से़रुिसॽरो॥ 8 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़
खिुन् छॽ थिक् कङ् ग खे़न् पयम् यम् बा ये़क् यिक् कल् ले़ कुमाराम् मो
ने़िसरो॥ खे़प् मोए खिुन् छॽ दाङ् बान् िसलाम् साक् मा िसङ्सम् दाङ्
मे़भोःन् दु मे़से़रुआङ् वये़रो॥ खे़न् ये़क् यिक् कङ् ग सदोम ये़क् यक्
नु िमस्र लाजॽे हे़क् तङ् बारो॥ 9 हे़क् क् याङ् ये़न् सिुम् सआङ् ले़न् जो
थािरक् के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, के़ रे़क् पाःन् दाङ् हाॽ, हे़क् क् याङ्
के़ रे़क् लाजॽेहाॽलाम् मनाहाॽरे़ खिुन् छॽ चहेाॽ ओमे़मे़त्तसुाङ्
इप् पङु् ङो लपु् माग मे़म् बाङ् घिुन् छन् लो॥ 10 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ
स् ये़ित् छबाओ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा मनाहाॽरे़ खिुनॽ
िसराॽ थाङ् ङाङ् मे़सःत् लो, हे़क् क् याङ् िमक् तोःक् मे़िबिसङ् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् ने़प् फु माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽरे़
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबाहाॽ साॽिरक् इनोगे़न् तकु् खे
चाःत्ते़त् छुआङ् वये़ित् छरो॥ 11 कर ये़न् सिुम् सआङ् ले़न् जो एगाङ्
खे़ङ् हाॽ ने़प् माङ् ङो ने़ित्तगे़न् िहङ् मन् के़ िबबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
साःङ् गगुे़न् कुसक् माःन् लाःसे़आङ् ने़प् माङ् पोगे़ित् छआङ्
ये़बे़ित् छरो॥ हे़क् क् याङ् खिुन् छॽ ओगे़मे़प् पार के़ बप् पा काक्
मनाहाॽ साॽिरक् मे़िगसे़रो॥ 12 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम्
कत् थो थाङे़त् छे़ॽ के़ लॽबा यम् बा इक् लािधक् त् ये़आङ् खिुन् छॽ
िनङ् िमहाॽरे़ ओमे़मे़त्तिुसर मे़बत् छे़ल् ले़सा थो खािप् मःत्तो लाःसे़ित् छर
साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो पसेे़ित् छरो॥ 13 हे़क् क् याङ् आम् भा खे़न् ये़म् मो
पयम् यम् बा िकप् मा के़ घःुबा लिुप् ल थाङे़आङ् खे़न् ये़क् यिक् कन्
िथबोःङ् लक् यरे़ल् ले़ हे़िन् छङ् निुस (७०००) मनाहाॽ हदॽ
मे़स् ये़रो॥ हे़क् क् याङ् मे़िन् छःमना काक् मनाहाॽ साॽिरक्
मे़िगसे़आङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् मकु् साम् दाङ् बा
चोःक् फाॽआङ् िमिमिदङ् मे़िबरुरो॥

14 खे़न् िनिसगःेक् पा इनोगे़न् तकु् खःेङ् ग प,े कर ओमे़त्ते़म् मे़ॽओ,
सिुम् सगःेक् पा इनोगे़न् तकु् खःेङ् ग हाराए तार पत् लो॥
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निुसगःेक् पा थतु् थिुरःप् पा
15 हे़क् क् याङ् निुसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़

कुधतु् थिुरःप् पे़न् मःुत्तलु् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो यम् बा इक् लाहाॽ
अक् खलेॽिरक् त् ये़रो, “काक् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् आिनॽ
दाङ् बा नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सःेन् दबुा िख्रस् ते़ल् ले़ कुहाङ् जम्ु
पोःक् खे़आङ् वाॽरो॥ हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ चक् मे़ल् लॽए सदािदङ्
सदािदङ् हाङ् चोगॽुरो॥” 16 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुदिग आबाङे खिुनॽ हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बा ने़त्-िल (२४)
तमु् लाम् लोःबाहाॽ साम् बोःन् मे़भिन् छङ् ङाङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
सवेा मे़जोगरु 17 अक् खे मे़बाःत्त,ु
“उनाहिुरआङ्धोनु आल् लो थािरक् के़ वाॽबा मकु् साम् दाङ् बा

िनङ् वाॽफुमाङ् ङे, आिनगे़ नाजम् गे़न् नोगे़न् िपआिसगे़ॽरो,
थआेङ् भे़ल् ले़ आल् ल पयम् यम् बा के़ मकु् सािम् मन्
के़ दाःक् तआुङ् के़ वाॽ हे़क् क् याङ् हाङ् यक्ु चोःक् मा
के़ हःेक् तआुङ् के़ वाॽरो॥

18 मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ खे़ने़ॽनु खिुनॽ याःक् ले़ॽरे़आङ् वाॽ,
कर आल् ल खे़ने़ॽ के़ िसक् पोःक् मा ये़म् के़ रे़आङ् वाॽ॥ के़ िसःबाहाॽ

खासे़न् चोःक् मािस ये़म् त् ये़आङ् वाॽ॥
हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽनु के़ िगबा चकु् सा नु यम् बा, माङ् िनङ् वाॽपाःन्

के़ बाःप् पा के़ सवेारोबाहाॽ हे़क् क् याङ् के़ ससेे मनाहाॽ
हाङ् से़म् िपमािस सयुे़म् त् ये़आङ् वाॽ॥

आल् ल इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् के़ मे़ङ् बाहाॽ मे़ङ् मािस ये़म् माङ्
त् ये़आङ् वाॽरो॥”

19 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिहिम् मन्
हरे़आङ् खे़न् िसगाङ् बा माङ् हिुप् पल् ले़न् सन् दोःिक् कन् नाङ्
िनःधाबे़रो॥ हे़क् क् याङ् साःम् भे ले़क् ते़, ताङ् साक् पे़न् खे़रे़ङ् घरुुङ्
लॽिरक् लोःक् ख,ु लिुप् ल थाङे़ , हे़क् क् याङ् यम् ब् यम् बा फःन् थ् ये़रो॥
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12
मे़न् छुमाॽ नु यम् बा हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःन्

1 हे़क् क् याङ् तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पो इङ् गाॽ िनङ् वाॽ के़ माबा
िमक् सःेन् िनःसङु् लो॥ खे़प् मो चाङ् चाङ् मनाबा कुइिसःक् नािम् मन्
के़ जाङ् मा मे़न् छुमाॽिधक् वये़रो॥ खे़ल् ले़ कुलाङ् भोसाङ् लाबान्
पत् छे़ हे़क् क् याङ् कुधे़गःेक् सम् दाङ् िथक्-ने़त् खःेिम् सक् हाॽरे़न्
ितचः खःुक् खआुङ् पत् छे़॥ 2 खे़न् मे़न् छुक् मा वये़ हे़क् क् याङ्
कुसावाःम् मा ये़िम् मन् त् ये़बाल् ले़ सावाःन् दङु् िङल् ले़ तरुआङ् यारे़र
वये़॥

3 हे़क् क् याङ् तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पो याम् मो इङ् गाॽ वॽेस् मा
िनङ् वाॽ के़ माबा िमक् सःेिन् धक् काङ् िनःसङु् लो–खे़प् मो हे़ःत् के़ लॽबा
निुस कुधे़गःेक् के़ बप् पा पयम् यम् बा िकप् मा के़ घःुबा
हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःन्* वये़रो॥ खे़ल् ले़ निुस कुधे़गःेक् हाॽओ
निुस ितचःहाॽ खःुक् खआुङ् पत् छे़॥ खे़ल् ले़ िथबोःङ् कुदाङ् हाॽ
यङुे़रो॥ 4 खे़ल् ले़ कुमःेल् ले़ ताङ् साक् पोबा कुलक् सिुम् सओ
कुसक्ु वा िथक् खःेिम् सक् हाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो यो
सःुन् दु थाःसिुसरो॥ हे़क् क् याङ् अङे़ःक् वाःन् सावाःन् दलु् ले़
लरुङ् दःेसङु् फाॽआङ् मे़न् छुमाॽइल् ले़ कुदिग खे़न् पआेङ्
ये़िम् सङ् लो॥ 5 खे़न् मे़न् छुमाॽइल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो
फे़ न् जॽे तक् काःित्तल् ले़ काक् मे़न् छाम् सवुाङ् सम् दाङ् हाङ्
के़ जोःक् पा अङे़ःक् वासाःन् सावाःन् द॥ु खे़न् अङे़ःक् वाःन्
सावाःिन् छङ् नामे़ःन् ने िनङ् वाॽफुमाङ् ङो हे़क् क् याङ् कुहाङ् यकु् नाओ
थाःङ् मे़घे़त्तु मे़दॽेरुरो॥ 6 हे़क् क् याङ् खे़न् मे़न् छुमाॽइन् हे़िन् छङ् िथक्
िकप् ने़ित् छआङ् तकु् पोःङ् (१,२६०) ये़न् थािरक् चा मे़प् मा फाॽआङ्
* 12:3 ��� ������ ����� ������–������ �������� ��� ��
��� ������ ����� ����� ��� �� ������� ������ �� �������
������
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एःक् सादे़न् नो िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ यािरप् चोगबुा ते़न् नो खे़ित् छङ्
परेो॥

7 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो पयम् यम् बा ते़न् धङ् पोःक् खे़रो॥
िमखाएल*हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ कुमाङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खे़न् हन् दगःेक् गे़न्
वासिेरःन् हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ कुमाङ् लाइङ् बाहाॽनु थङ् मे़जोगरुो॥
8 कर खे़न् हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःन् नु खे़ल् ले़ कुमाङ् लाइङ् बाहाॽ*
थङ् ङो हािर मे़द् ये़आङ् खे़ङ् हाॽरे़ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो खिुनॽ यङु् मा
ते़िन् नन् मे़माःस॥ु 9 कन् पयम् यम् बा हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःङ् ग
उन् छोःन् बा असःेक् पे़न् लो, खे़ङ् ग इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबाहाॽ
इङ् ले़क् के़ मे़प् पा माफे़ न् साम् इग्र सतैान मे़मे़त्तरुो॥ खे़ङ् ग
कुमाङ् लाइङ् बाहाॽनु यो इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो लाप् फुसे़रो॥

10 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो अक् तङ् बा यम् बा इक् लािधक्
खे़प् सङु्,
“आल् ल िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसे़न् लप्, कुमकु् साम्, कुहाङ् जम्ु

नु खनुे़ॽ सःेन् दबुा िख्रस् ते़ल् ले़ कुयिुक् कन् त् ये़आङ्
वाॽरो॥ थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग
से़िन् दक् ले़िन् दक् आिनॽ नसािनबा फुॽनसुाॽ ने़ॽनसुाॽहाॽ
आिप् तक् के़ गःुप् पार के़ ने़बान् यो इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो
लाप् मे़भसुु मे़धासरुो॥ 11 आिनॽ नसािनबा फुॽनसुाॽ

* 12:7 ������–������ ���� ����� ���������� ��� ��
���� �������� ���������� ������������ ������� ����
��� ������ �������� �� ����� ����� �� ���� ����� ���
������ ����� �������� ����� ��� ������ ����� ���������
����� �� ���� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ����������

* 12:8 ��� ������ ����� ��������� �� ����� ���
������ ����� �����–��� ������ ����� ��������� ������
������� ���� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ����, कर खे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ िबफ् यङु् चोगआुङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
खे़न् साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् लाप् फुस,ु हे़क् क् याङ् खे़न् माफे़ न् साम् पोःक् खे़॥ माफे़ न् सािम् मल् ले़
कुमाङ् लाइङ् बाहाॽग माफे़ न् सािम् मन् नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ पोगे़बाओ
कुबाःन् के़ घे़म् बाहाॽरो॥
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ने़ॽनसुाॽहाॽरे़ग मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुमािक् खॽ नु खे़ङ् हाॽरे़
इङ् मे़भोःसबुा से़क् खाःल् ले़ खे़न् माफे़ न् सािम् मन् मे़नाःन् दआुङ्
मे़वाॽरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽग िसःमाआङ् मे़ङ् िगसे़न् लो॥
12 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् नु खे़प् मो के़ वाॽबास,े
सःत्ते़म् मे़ॽओ! कर इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो नु वाहङ् ङो
के़ वाॽबास,े िखिनॽग के़ िजःित्त के़ स् ये़ॽइरो, थआेङ् भे़ल् ले़
माफे़ न् सािम् मङ् ग िखिनॽओ थ् ये़आङ् वाॽरो॥ खे़ल् ले़
साॽिरक् कुिसक् के़ न् पोगे़, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ल् ले़ कुये़िम् मन्
सःुिल् लक् लक् वाॽ फाॽआङ् िनङ् वाॽ खोःसआुङ् वाॽ॥”

13 हे़क् क् याङ् हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़ खनुे़ॽ इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो लाप् मे़भसुाङ् के़ लॽबा िनङ् वाॽ खोःसआुङ् खे़न्
अङे़ःक् वासाः के़ गप् मा मे़न् छुमाॽइन् तकु् खे चाःत् छे़ नाःप् मा
हःेक् त॥ु 14 कर खे़न् मे़न् छुमाॽइन् हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़
मे़याङ् घनु् ल फाॽआङ् एःक् सादे़न् नो यािरप् चोःक् मनाबा
िचङ् िसङ् मादे़न् नो खे़ित् छङ्मा पःेक् मा सकु् ल फाॽआङ् पयम् यम् बा
ने़ित् छ मयुा लाप् हाॽ मे़िबरुरो॥ खे़प् मो तङ् बे सिुम् सआङ् कुभ्रे़ःङ्
थािरक् खनुे़ॽ चा मे़मे़त्तॽुरो॥ 15 खे़न् हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़
खे़न् मे़न् छुमाॽइन् च् वाःित्तल् ले़ वादःेम् मा तःेमाआङ् से़प् मा
फाॽआङ् यङ् घङ् क् याःप् पा च् वाःित्तन् कुमरुाओलाम् अःसु
लःत्तरुो॥ 16 कर इक् सािदङ् खाम् बःेक् माल् ले़ खे़न् हन् दगःेक् गे़न्
वासिेरःल् ले़ कुमरुाओलाम् अःसु लःत्तबुा यङ् घङ् िङन् काक्
लरुदःेसआुङ् खे़न् मे़न् छुमाॽइन् कुभाॽ िपरुरो॥ 17 हे़क् क् याङ्
खे़न् हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़ मे़न् छुमाॽइन् नु साॽिरक् कुिसक्
पोगे़आङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुइङ् जाःङ् के़ नाःप् पा के़ इःप् पा
नु ये़सरुे़ कुिनसाम् नसाःन् के़ जोःक् पा खे़न् मे़न् छुमाॽइल् ले़ वॽे
कुमॽुइदाङ् साहाॽनु थङ् चोगरुो॥ 18 हे़क् क् याङ् खे़न् हन् दगःेक् गे़न्
वासिेरःन् वाहङ् िङल् ले़ कुयाओ ये़िम् सङ् लो॥
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13
वाहङ् लाम् के़ लःम् बा िकप् मा के़ घःुबा थक् सा

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ वाहङ् ङोलाम् के़ लःम् बा िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन् िनःसङु् लो॥ खे़ल् ले़ निुस कुधे़गःेक् हाॽओ िथबोःङ्
कुदाङ् हाॽ मे़बत् छे़ , हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ कुदाङ् हाॽओ िथबोःङ्
ितचःहाॽ खःुक् खआुङ् पत् छे़॥ खे़ल् ले़ के़ रे़क् कुधे़गःेक् को
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ माङ् चे़ॽया िमङ् साप् ते़आङ्
पत् छे़॥ 2 खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःङ् ग थक् केबा कुइिसःक्
िनःसङु्, कर खे़ल् ले़ कुलाङ् हाॽ माःॽयबुाल् ले़न् नु कुमरुाःङ् ग
थे़िरङ् बाल् ले़न् हे़क् तङ् बा चोगे़रो॥ हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़ खे़न्
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् आबाङे कुमक्ु, कुहाङ् यकु् नाःन्
हे़क् क् याङ् पयम् यम् बा कुयिुक् कन् िपरुरो॥ 3 खे़न् िकप् मा
के़ घःुबा थक् साःल् ले़ िथक् कुधे़गःेक् पे़न् िसःमािलङ् धोओ के़ रे़र
थािरक् काःन् दे़आङ् पत् छे़बा िनःदे़त्ते़, कर याङ् िस खे़न् के़ गाःम् बा
याङ् घःेिक् कन् वःेत्ते़रो॥ हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक्
मे़न् छाम् गे़न् यािप् महाॽरे़ खे़न् मे़िनःसआुङ् खिुनॽ िनङ् वाॽ मये़र खे़न्
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् मे़िदम् दरुो॥ 4 मनाहाॽरे़ खे़न् हन् दगःेक् गे़न्
वासिेरःन् सवेा मे़जोग,ु थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ल् ले़ कुयिुक् कन् िकप् मा
के़ घःुबा थक् साःन् िपरुआङ् वये़, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ अक् खे
मे़बाःत्तरु सवेा मे़जोग,ु “कन् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् हे़क् तङ् बा
हाःत् वाॽब?े कन् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् नु थङ् चोःक् मा
के़ सकु् पा हाःत् वाॽआङ्ब?े”

5 हे़क् क् याङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् आङ् िदङ् पाःन् नु
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ ताप् फे़ ःम् बा माङ् चे़ॽया
पाःन् हाॽ पाःप् मा मे़बाङ् घरुो॥ हे़क् क् याङ् िल-ने़त् ला (४२)
थािरक् कुबाःप् पाःत् चोःक् मा यक्ु खोःसरुो॥ 6 हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ ताप् फे़ ःम् बा माङ् चे़ॽया
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पाःन् हाॽ पाःत्तरु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमङ् नु कुयङु् दे़न्
हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो के़ वाॽबाहाॽरे़ खिुनॽ चाःित् थ तःेसु
िपरुिसरो॥ 7 हे़क् क् याङ् खे़न् थक् साःल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे
कुमनाहाॽरे़ खिुनॽ तक् ले़ङ् वाओ थङ् चोःक् माआङ् नाःम् मािस
यक्ु खोःसरुो॥ हे़क् क् याङ् याम् मो खे़न् थक् साःल् ले़ इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, के़ रे़क् पाःन् दाङ् हाॽ,
हे़क् क् याङ् के़ रे़क् लाजॽेहाॽ सम् दाङ् यक्ु चोःक् मा खोःसरुो॥
8 से़प् मनाबा मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुिहङ् मन् ले़ कुसाप् पन् नो इक् सािदङ्
खाम् बःेक् माल् ले़न् नावागे़न् चइःत् ने़मानःुल् ले़ तिगए खिुनॽ िमङ्
मे़न् छाप् पे के़ वाॽबा इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा के़ रे़क् ले़ खे़न्
थक् साःन् सवेा मे़जोगरुो॥

9 आल् ल नःुिरक् काङ् खे़प् से़म् मे़ॽआङ् कुिसङ् िनःत्ते़म् मे़ॽओ!
10 पङु् लािहम् मो थाःमा के़ बोःङ् बान्, पङु् लािहम् मो थाःॽ हे़क् क् याङ्
ताभलेाम् िसःमा के़ बोःङ् बान्, ताभलेाम् बाए िसःरो॥ खे़ल् ले़
चोगलु् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽरे़ इनोगे़न् तकु् खःेन्
नािस थःप् मा पोःङ् ङाङ् नसाःन् साबा पोःङ् माआङ् वाॽमाए
पोःङ् लो॥

खाम् बःेक् मोलाम् के़ लःम् बा िकप् मा के़ घःुबा थक् सा
11 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोलाम् वॽेस् मा

िकप् मा के़ घःुबा थक् सािधक् लःन् दे़ थाङे़बा िनःसङु् लो॥ खे़ल् ले़
थःुम् बाल् ले़न् कुइिसःक् ने़ित् छ कुदाङ् यङुे़ , कर खे़ङ् ग हन् दगःेक् गे़न्
वासिेरःन् कुइिसःक् पारे़रो॥ 12 खे़ल् ले़ िथिक् सगःेक् पा िकप् मा
के़ घबुा थक् साःल् ले़ काक् कुयकु् हाॽ ओगप् चोगरुो॥ खे़ल् ले़
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ िसःमािलङ् धो
थािरक् के़ गाःम् बाआङ् के़ िहङ् बा खे़न् िथिक् सगःेक् पा िकप् मा
के़ घबुा थक् साःन् सवेा चोःक् मा पाङ् घिुसरो॥ 13 हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ग
िनङ् वाॽ के़ माबा याःम् बक् हाॽ चोगआुङ् तरःङ् िदङ् ताङ् साङ् लाम्



���� 13:14 xxxvii सफुो 14:1

इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो मनाहाॽरे़ खिुनॽ तिग िमराःक् काङ्
थाःसरुो॥ 14 िथिक् सगःेक् पा िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़
कुले़क् वा खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ िनङ् वाॽ के़ माबा
याःम् बक् हाॽ चोःक् मा खोःसआुङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा
मे़न् छाम् यािप् महाॽ इङ् ले़क् तिुसरो॥ खे़ल् ले़ खे़न् िसःमािलङ् धोओ
थािरक् ताभःेल् ले़ के़ गाःम् बाआङ् याम् मो के़ िहङ् बा िथिक् सगःेक् पा
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ कुिमङ् सो कुधाःङ् सोओ नावाइत् ला
चोःक् पाङ् घिुसरो॥ 15 हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ खे़न् िथिक् सगःेक् पा
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़न् नावाइत् लाःन् पाःप् मा सकु् ल
हे़क् क् याङ् खे़न् सवेा चोःक् मा मे़न् दे़म् मनाबाहाॽ से़रुिसर फाॽआङ्
खे़न् नावाइत् लाओ साःङ् गगुे़न् सक् मा केःप् मा मकु् साम् खोःसरुो॥
16 खे़ल् ले़ यम् बा चकु् पा, याङ् साकुन् धसेाबा नु याङ् के़ साॽबा,
योःक् पा नु चोःक् यमु् भोबा काक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ खिुनॽ
चपु् साङ् हकु् को इग्र खिुनॽ तोवाबो इबगुे़न् िमक् सःेन् लक् मा
पाङ् घिुसरो॥ 17 खे़न् इबगुे़न् िमक् सःेन् मे़ःन् ने सङ् मा नु इङ् मा
आित्तल् ले़आङ् मे़सकु् तनु् लो॥ खे़न् िमक् सःेिन् नङ् ग िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःल् ले़ कुिमङ् इग्र कुिमङ् िङल् ले़ कुघािनःत् पोःङ् लो॥ 18 कन्
पाःिन् नन् कुिसङ् िनःप् मा िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽ चाहाबा चोःक् लो॥
आित्तन् िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽसाबा चोःक् हाराॽ खे़ल् ले़ खे़न्
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ कुघािनःित्तल् ले़ कुबःेन् फाःक् खरुरो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् लत् छा मे़न् छाम् यािप् मःल् ले़ कुघािनःत् लो॥ खे़न्
खािनःित्तङ् ग ६६६रो॥

14
मे़ल् लकु् साःन् नु कुमनाहाॽ

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ मे़ल् लकु् साःन् िसयोन कोःक् मा सम् दाङ्
ये़बे़बा िनःसङु् लो॥ खनुे़ॽनु लाङे़िन् छङ् िधक् काङ् हे़िन् छङ् िल-िल
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(१,४४,०००) मनाहाॽ मे़वये़रो॥ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ तोवाबो खनुे़ॽ
कुिमङ् नु पानिुदङ् कुम् बारे़ कुिमङ् िङन् साप् ते़आङ् पत् छे़रो॥
2 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो पयम् यम् बा च् वाःत् सःक् ते़बा
कुइिसःक् नु खे़रे़ङ् घरुुङ् के़ लॽबा इक् लािधक् खे़प् सङु् लो॥
खे़न् के़ सःक् पे़न् खे़प् मो यिरक् मनाहाॽरे़ सोिरक् साराङ् िग
मे़मकु् खबुा कुइिसःक् चोगे़रो॥ 3 खे़ङ् हाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुहाङ् यकु् नाःल् ले़न् हे़क् क् याङ् िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ नु
तमु् लाम् लोःबाहाॽरे़ खिुनॽ तिग कुसङ् साम् लोःन् साम् मे़मे़त्तबुा
इङ् गाॽ खे़प् सङु् लो॥ खे़न् साम् लोःङ् ग इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोलाम्
थे़ॽमनाबा खे़न् लाङे़िन् छङ् िधक् काङ् हे़िन् छङ् िल-िल (१,४४,०००)
मनाहाॽनःुल् ले़ वॽे आित्तन् हाॽरे़आङ् हॽुिसङ् मा मे़न् छुक् तनु् लो॥
4 खे़ङ् हाॽग आप् फाल् ले़आङ् मे़न् छुमाॽनु मे़म् बोःत्ते मे़वये़ हे़क् क् याङ्
आबाङे ससेे मे़गित् छङ् ङाङ् मे़वये़रो॥ खे़ङ् हाॽग मे़ल् लकु् साःन्
आत्तान् पःेक् साङ् कुएगाङ् कुएगाङ् के़ िदम् बािसरो॥ खे़ङ् हाॽग
काक् नु तिग के़ दमु् बा पोगगुे़न् कुजा कुइिसःक् िनङ् वाॽफुमाङ्
नु मे़ल् लकु् साःओ तोःम् मािस फाॽआङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा
मे़न् छाम् यािप् मलाम् कुमे़ल् लङु् हङु् मनाआङ् थे़ॽमनाबािसरो॥
5 खे़ङ् हाॽरे़ आप् फाल् ले़आङ् इङ् ले़क् पाःन् मे़म् बाःत्तनु् नाङ् फोत् या
मे़ःन् ने मे़वाॽरो॥

सिुम् स माङ् लाइङ् बाहाॽ
6 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ ताङ् साक् पो वॽेस् मा माङ् लाइङ् बािधक् पे़रे़र

पत् छे़बा िनःसङु् लो॥ खे़ल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबा
के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, के़ रे़क् पाःन् दाङ् हाॽ, हे़क् क् याङ् के़ रे़क्
लाजॽेहाॽओ मे़न् नपु् मनाबा सनुाइङ् इङ् भन् चोःक् मा कत्तरुो॥
7 खे़ल् ले़ यम् बा इक् लाओ अक् खे पाःत्त,ु “िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु
िकःसे़म् मे़ॽआङ् िमिमिदङ् िपरे़म् मे़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ खनुे़ॽ कुघासे़न्
चोःक् मा ये़िम् मन् त् ये़आङ् वाॽरो॥ तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् ,
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इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान्, वाहङ् नु च् वाःित्तल् ले़ कुबनु् हाॽरे़न्
नावागे़न् चइःत् के़ ने़बान् सवेा चोगे़म् मे़ॽओ॥”

8 हे़क् क् याङ् िथिक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुएगाङ्
के़ बप् पा िनिसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ अक् खे पाःत्तरु अःक् ते़,
“बे़िबलोिनन् * मे़गे़रो, पयम् यम् बा ये़क् यिक् कन् मे़गे़रो॥ खे़न्
ये़क् यिक् कल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा के़ रे़क् मे़न् छाम्
यािप् महाॽ िसजङ् वाःल् ले़ मयिुसबा कुइिसःक् याम् बोःप् माल् ले़
मःसिुसआङ् वाॽरो॥”

9 हे़क् क् याङ् सिुम् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ खिुन् छॽ एगाङ्
ितम् दिुसर यम् बा इक् लाओ अक् खलेॽिरक् अःक् ते़, “हाःत् ले़
खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् नु कुनावाइत् लाःन् सवेा चोगॽु,
हे़क् क् याङ् कुदोॽवाबो इग्र कुहकु् को खे़न् िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःल् ले़ इबगुे़न् कुिमक् सःेिन् नन् लक् तॽु, 10 खे़ल् ले़ग थआेङ्
मे़म् भतु्तबेा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िकप् मा के़ घःुबा कुसािक् कल् ले़न्
खोयार्ःन् लाम् थङु् माए पोःङ् लो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् ग मे़ल् लकु् साःन्
नु ससेे माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ तिग कान् धाक् नु िमःल् ले़ लाबरु
तकु् खे चारो॥ 11 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ तकु् खे के़ जाःप् पा िमःल् ले़
िमःक् खॽुइङ् ग सदािदङ् सदािदङ् थाःङ् पःेक् लो॥ हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ तकु् खःेन् से़िन् दक् ले़िन् दक् आप् फाल् ले़आङ्
मे़नपु् ने़न् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ िकप् मा के़ घःुबा थक् सा
नु कुनावाइत् लाःन् सवेा मे़जोगआुङ् कुिमङ् िङल् ले़न् इबगुे़न्
िमक् सःेिन् नन् मे़लक् तआुङ् मे़वये़रो॥” 12 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुइङ् जाःङ् के़ घे़म् बाहाॽ नु ये़सःुन् नसाःन्
के़ जोःक् पा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽरे़ नािस थःप् माए
पोःङ् लो॥
* 14:8 ��������–��������� ����� ���, हाबा खे़न् ये़क् यक् कोबा
हाङ् िङल् ले़ यिरक् ये़म् तिग यहिुदहाॽ नाःन् दिुसआङ् वये़॥ कप् मो बे़िबलोने़न्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् के़ अप् पा कन् खाम् बःेक् मोबा मनाहाॽरे़न् िमक् सःेन् लो॥
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13 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो इक् लािधक् अक् खलेॽिरक् पारे़बा
खे़प् सङु्, “कन् पाःिन् नन् साप् ते़ॽ, आल् लआङ्धो दाङ् बान् नसाःन्
के़ जोःक् पाआङ् के़ िसःबाहाॽग मॽुइसाबािसरो॥”

ससेमेाङ् िङल् ले़ पाःत्त,ु “से़क् खाए खे़ङ् हाॽ मॽुइसाबािसरो,
खे़ङ् हाॽ खिुनॽ याम् बिुधक् लाम् मे़नाःिम् सङ्, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़
मे़जोगबुा याःम् बक् कुइिसःक् हाङ् से़म् मे़घोःसॽुरो॥”

चा समु् मा ये़म्
14 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ “मे़न् छाम् साःन्” हे़क् तङ् बािधक्

फःगे़लॽबा खािप् मःत्तो यङुे़बा िनःसङु् लो॥ खनुे़ॽ साम् म् याङ्
ितचःन् खःुक् खआुङ् पत् छे़ हे़क् क् याङ् कुहकु् को खागे़सकु् पा
कात् च् याःन् कत्तरुो॥ 15 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफु माङ् िहम् मोलाम्
वॽेस् मा माङ् लाइङ् बान् लःन् दे़आङ् खे़ल् ले़ यम् बा इक् लाओ
खे़न् खािप् मःत्तो के़ यङु् बान् मे़त्त,ु “के़ गात् च् याःन् याङ् िसङ् ङे़ॽआङ्
चा सपु् से़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ चा समु् मा ये़िम् मन् त् ये़आङ् वाॽ
हे़क् क् याङ् पोगगुे़न् कुजाःन्* इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो तमु् से़आङ्
ने़रो॥” 16 हे़क् क् याङ् खे़न् खािप् मःत्तो के़ यङु् बाल् ले़ कुगात् च् याःन्
याङ् िसङ् ङाङ् हे़गरु काक् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो चाःन् सपु् सॽुरो॥

17 खे़न् एगाङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुिहम् मोलाम् वॽेस् मा माङ् लाइङ् बािधक् लःन् दे़॥ खे़ल् ले़आङ्
कुहकु् को खागे़सकु् पा कात् च् याःन् कत्तरुो॥ 18 हे़क् क् याङ्
साङ् िसङ् हाःम् मादे़न् नोलाम् िमःसम् दाङ् यक्ु के़ गप् पा वॽेस् मा
माङ् लाइङ् बान् लःन् दे़आङ् खे़ल् ले़ खे़न् खागे़सकु् पा कात् च् या
के़ गप् पे़न् यम् बा इक् लाओ अःक् ते़र मे़त्त,ु “खे़न् खागे़सकु् पा
के़ गात् च् याःन् याङ् िसङ् ङे़ॽआङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक्
चे़ल् ले़क् सॽेहाॽ सपु् से़ॽ, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽग तमु् से़घे़रे़आङ्
* 14:15 ��������� �������–��� ������ ���� ���� ��� ����
������ �������� ��������



���� 14:19 xli सफुो 15:4

पत् लो॥” 19 हे़क् केःल् ले़ खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुगात् च् याःन्
याङ् िसङ् ङाङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो काक् चे़ल् ले़क् सॽेहाॽ
सपु् सआुङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसािक् कल् ले़न् पयम् यम् बा
चे़ल् ले़क् सॽे एःम् मादे़न् नो केःत्तॽुरो॥ 20 हे़क् क् याङ् ये़क् यक्
लाःक् कात् चे़ल् ले़क् सॽे एःम् मादे़न् नो मे़लाःक् तु मे़सॽरुआङ्
खे़प् मोलाम् मािक् खॽ लःन् दे़रो॥ खे़न् मािक् खॽइन् अन् हाॽरे़
खिुनॽ करे़िल थािरक् थाःङ् थाङे़आङ् कुिगप् सिुम् स (३००)
िकलोिमतर थािरक् वागसुे़ परेो॥

15
निुस माङ् लाइङ् बाहाॽ नु निुस िमन् दॽेहाॽ

1 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो वॽेस् मा िनङ् वाॽ के़ माबा नु
पयम् यम् बा इबगुे़न् िमक् सःेिन् नन् इङ् गाॽ िनःसङु् लो–खे़प् मो निुस
माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ निुस कुनपु् मोबा िमन् दॽेहाॽ मे़गत्तरुो॥ खे़न्
िमन् दॽेहाॽओए िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसाक् के़ िन् नन् नबुे़आङ्
वाॽरो॥ 2 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ िम नु के़ बपु् पा से़ल् ले़ङ् घो कुइिसःक् पा
वाहङ् िधक् िनःसङु् लो॥ खे़ल् ले़ कुयाओ खे़न् िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन्, कुनावाइत् ला नु खे़ल् ले़ कुिमङ् िङल् ले़ कुघािनःित्तन्
के़ नाःम् बाहाॽ खे़प् मो मे़ये़बे़बा िनःसङु् िसङ् लो॥ खे़ङ् हाॽरे़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िपरुिसबा साराङ् िगहाॽ मे़गत्तरुो॥ 3 हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबा मोसारे़ कुसाम् लो नु
मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुसाम् लोःन् अक् खलेॽिरक् साम् मे़मे़त्त,ु
“मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् ङे,
खे़ने़ॽ के़ याःम् बक् हाॽग पयम् यम् बा नु िनङ् वाॽ के़ माबा चोःक् लो॥
काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽरे़ खिुनॽ हाङ् ङे,
खे़ने़ॽ के़ लाम् हाॽग नःुबा नु से़क् खाबा चोःक् लो॥
4 यहवे दाङ् बाए,
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खे़ने़ॽग हाःत् ले़ के़ ङ् िगत् ने़न् ब?े हे़क् क् याङ् हाःत् ले़ के़ नारा मे़भोःसमु् ब?े
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ने़ॽरक् ससेबेा के़ जोःक्॥
काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ मे़दाःआङ् खे़ने़ॽ सवेा के़ म् जोःक् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ साम् योिनबा के़ याःम् बिक् कन् ओसःेन् दाङ् पोःक् खे़आङ्

वाॽरो॥”
5 हे़क् क् याङ् ओमे़त्तङु् िङल् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् बा

िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिहम् मो िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुमाङ् हिुप् पल् ले़ साःङ् गािहिम् मन् हरे़बा िनःसङु् लो॥ 6 खे़न्
िहम् मोलाम् निुस माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ निुस िमन् दॽेहाॽ
मे़याङ् िसङ् ङाङ् लाःक् कात् मे़लःन् दे़रो॥ खे़ङ् हाॽरे़ग फः
लॽिरक् के़ ओःप् पा नु ससेबेा तःेत् मे़जाक् खआुङ् मे़वये़,
हे़क् क् याङ् खिुनॽ सङ् बॽेओ पे़घे़र्क् साम् म् याङ् चे़प् फेत् मे़हसेआुङ्
पत् छे़रो॥ 7 हे़क् क् याङ् िलिस कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽओ
िथिक् कल् ले़ खे़न् काक् निुस माङ् लाइङ् बाहाॽ सदािदङ् सदािदङ्
के़ िहङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़न् िकप् मा के़ घःुबा कुसािक् कल् ले़
के़ िदम् बा निुस साम् म् याङ् खोयार्हाॽ िपरुिसरो॥ 8 हे़क् क् याङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमिमिदङ् नु कुमकु् साम् लाम् के़ लःम् बा
िमःक् खॽुइल् ले़ माङ् िहिम् मन् िसदाक् िथम् सरुो॥ खे़न् निुस
माङ् लाइङ् बाहाॽरे़ मे़दारुबा खे़न् निुस िमन् दॽेहाॽ मे़न् गे़त् मे़न् जःुत्ते
थािरक् आित्तन् हाॽआङ् माङ् िहम् मो लाःप् मा मे़न् छुक् ते़न् लो॥

16
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिसिक् कल् ले़न् निुस खोयार्हाॽ

1 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफु माङ् िहम् मोलाम् के़ लःम् बा यम् बा
इक् लाःल् ले़ खे़न् निुस माङ् लाइङ् बाहाॽ अक् खलेॽिरक्
मे़त्तिुसर यागे़बा खे़प् सङु्, “पगेे़म् मे़ॽआङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
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कुसाक् के़ िन् नल् ले़न् निुस खोयार्हाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो
हकु् खे़म् मे़ॽओ॥”

2 हे़क् क् याङ् िथिक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बान् पआेङ् कुघोयार्ःन्
खाम् बःेक् मो हकु् ख,ु हे़क् क् याङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़
इबगुे़न् कुिमक् सःेिन् नन् के़ लक् पा नु कुनावाइत् लाःन् ससेे
माङ् गे़घःबाहाॽ याम् गे़िसङ् बा नु साॽिरक् के़ दकु् पा याङ् घःेिक् कल् ले़
खिुनॽ थिक् कन् िसदे़प् ते़प् तरु लःन् दे़रो॥

3 हे़क् क् याङ् िनिसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुघोयार्ःन् वाहङ् ङो
हकु् ख,ु हे़क् क् याङ् खे़न् वाहङ् िङङ् ग के़ िसःबा मनाःल् ले़
कुमािक् खॽइन् हे़क् के ले़ङ् िसङ् परेो॥ हे़क् केलॽिरक् खे़प् मो
के़ याक् पा काक् कुिहङ् वे़त् पाथङु् साहाॽ मे़स् ये़रो॥

4 हे़क् क् याङ् सिुम् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुघोयार्ःन्
यङ् घङ् नु वाबनु् हाॽओ हकु् खआुङ् खे़ङ् हाॽ मािक् खॽ
पोःक् खे़ परेो॥ 5 हे़क् क् याङ् च् वाःत् सम् दाङ् यक्ु के़ गप् पा
माङ् लाइङ् बाल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् अक् खे मे़त्तबुा इङ् गाॽ
खे़प् सङु्, “िनङ् वाॽफुमाङ् ङे, खे़ने़ॽ ससेे के़ वये़ हे़क् क् याङ्
आल् लोआङ् ससेे के़ वाॽरो॥ कन् िमन् दॽेहाॽ के़ बाङ् घआुङ् खासे़न्
के़ जोगिुसल् ले़ के़ घासे़िन् नन् कुदोःप् मा चोःक् लो॥ 6 खे़ङ् हाॽरे़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ नु माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽरे़ खिुनॽ मािक् खॽइन् मे़से़ःसआुङ् मे़वाॽरो॥
खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ खे़ङ् हाॽ मािक् खॽइन् थङु् मा के़ बाङ् घिुसरो॥
खे़ङ् ग खे़ङ् हाॽ लाॽरुिसबा खिुम् दङ् िङन् वये़रो॥” 7 हे़क् क् याङ्
ले़ित्तङ् तोःम् मादे़न् नोलाम् अक् खे के़ लॽबा इक् लािधक् खे़प् सङु्,
“मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् ङे, खे़ने़ॽ के़ जोगबुा खासे़िन् नन्
से़क् खाबा नु साम् योिनबा चोःक् लो॥”

8 हे़क् क् याङ् िलिसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुघोयार्ःन् नाम् मो
हकु् खआुङ् नािम् मल् ले़ मे़न् छाम् यािप् महाॽ िमःल् ले़ ओॽमािस
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यक्ु खोःसरुो॥ 9 हे़क् क् याङ् मे़न् छाम् यािप् महाॽ नािम् मल् ले़
साॽिरक् ओॽरुिसल् ले़ खे़न् िमन् दॽेहाॽ सम् दाङ् यक्ु के़ गप् पा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् साङ् ग्रा मे़मे़त्तरुो॥ हे़क् केसाङ् खे़ङ् हाॽ खिुनॽ
फे़ न् याःम् बक् कोनु मे़िन् हन् दे़न् हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ िमिमिदङ् ङाङ्
मे़िम् बरुन् लो॥

10 हे़क् क् याङ् ङािसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुघोयार्ःन् खे़न्
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ कुहाङ् यकु् ना सम् दाङ् हकु् खरुो॥
हे़क् क् याङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ कुहाङ् जिुम् मन्
मािक् चगे़न् खादाम् माल् ले़ िसदे़प् ते़प् तरुो॥ हे़क् क् याङ् साॽिरक्
तकु् खःेल् ले़ चोगलु् ले़ खे़प् मोबा मे़न् छाम् यािप् महाॽ मे़हाबे़
मे़िभःक् ते़रो॥ 11 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ याङ् घःेक् हाॽ
साॽिरक् तगुे़बाल् ले़ चोगलु् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
साङ् ग्रा मे़मे़त्तरुो॥ आल् लसाङ् खे़ङ् हाॽ खिुनॽ फे़ न् याःम् बक् कोनु
मे़िन् हन् दे़न् लो॥ 12 हे़क् क् याङ् तिुक् सगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़
कुघोयार्ःन् पयम् यम् बा यफेु्रितस वाहङ् ङो हकु् खआुङ्
खे़प् मोबा च् वाःित्तन् चबे़बरेो, हे़क् क् याङ् नाम् गे़न् िपसाङ् लाम्
थङ् चोःक् से़ के़ भे़म् बा हाङ् हाॽरे़ खिुनॽ मारािम् मन् यािरप्
पोःक् खे़रो॥ 13 हे़क् क् याङ् खे़प् मो हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःल् ले़
कुमरुाओलाम् , थक् साःल् ले़ कुमरुाओलाम् हे़क् क् याङ् इङ् ले़क् पा
माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाल् ले़ कुमरुाओलाम् सिुम् स पदःक्
हे़क् तङ् बा आिजःिन् जःम् बा फे़ न् साम् हाॽ मे़लःन् दे़बा िनःसङु् िसङ् लो॥
14 खे़ङ् हाॽग िनङ् वाॽ के़ माबा याःम् बक् के़ जोःक् पा फे़ न् सािम् सरो॥
खे़ङ् हाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् हाङ् हाॽओ मे़बःेक् काङ्
मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ पयम् यम् बा कुये़न् नो थङ्
चोःक् से़ खे़ङ् हाॽ मे़सपु् सु मे़दारुिसॽ॥
15 दाङ् बाल् ले़ पाःत्तॽु, “नःुिरक् काङ् खे़प् से़म् मे़ॽओ! इङ् गाॽग

के़ घःुप् पा कुइिसःक् स् वाःत्ताङ् ताआरो॥ हाःत् मे़न् इम् मे
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िसङ् िसङ् वाॽआङ् कुदःेत् चाङ् हाॽ खनुे़ॽनु कत्तु
खे़ङ् ग मॽुइसाबारो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् ले़क् चाबे़िधःक्
लाङ् घःेक् माआङ् िसिरङ् मःमो थाःमा मे़बोःङ् ने़ल् लो॥”

16 हे़क् क् याङ् िहब्रु पाःन् दाङ् ङो “आरमागे़द् दोन” मे़प् मनाबा ते़न् नो
खे़न् फे़ न् साम् हाॽरे़ काक् हाङ् हाॽ मे़सपु् सिुसॽ॥

17 हे़क् क् याङ् निुसगःेक् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुघोयार्ःन्
सिुरत् केजङ् ङो हकु् खआुङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिहम् मोबा
हाङ् यकु् नालाम् आल् ल चरुे़रो के़ लॽबा यम् बा इक् लािधक् त् ये़रो॥
18 हे़क् क् याङ् खे़प् मो साःम् भे ले़क् ते़, ताङ् साक् पे़न् खे़रे़ङ् घरुुङ्
लॽिरक् लोःक् ख,ु हे़क् क् याङ् िकप् मा के़ घःुबा लिुप् ल थाङे़रो॥
इक् सािदङ् खाम् बःेक् माल् ले़न् नावागे़न् चइःत् ने़स् से़आङ्धो
मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़ अक् तङ् बा साॽिरक् िकप् मा के़ घःुबा लिुप् ल
थाङे़बाग आप् फाल् ले़आङ् मे़िन् नए मे़वये़रो॥ 19 हे़क् क् याङ् खे़न् पयम्
यम् बा ये़क् यक् बे़िबलोिनन् खे़ल् ले़क् पःक् खे़र सिुम् स लक् को
हाःिसङ् लो, हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् लाजॽेबा
ये़क् यक् हाॽ थ् यःङ् पोःक् खे़रो॥ बे़िबलोनरे़ काक् कुलायोहाॽ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इःत्तआुङ् िकप् मा के़ घःुबा कुसाक् के़ िन् नल् ले़
के़ िदम् बा खोयार्लाम् खे़न् थङु् मा पाङ् घरुो॥ 20 लिुप् ल थाङे़बाल् ले़
चोगलु् ले़ काक् वागप् लाजॽेहाॽ नु कोःक् मा फाङ् जङ् हाॽ मे़मये़
मे़बरेो॥ 21 हे़क् क् याङ् मे़न् छाम् यािप् म सम् दाङ् ताङ् साक् पोलाम्
यम् ब् यम् बा फःन् थ् ये़रो॥ खे़न् फःिन् नङ् ग िलबोःङ् (४०)
िलबोःङ् िकलो थािरक् के़ िलःप् पा चोगे़रो॥ हे़क् क् याङ् खे़न्
मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़ग कन् फःिन् नल् ले़न् िमन् दॽेइल् ले़ चोगलु् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् साङ् ग्रा मे़मे़त्तरुो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् िमन् दॽेइङ् ग
साॽिरक् िकप् मा के़ घःुबा चोगे़रो॥

17
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मे़न् छुमाॽ नु िकप् मा के़ घःुबा थक् सान् 
1 हे़क् क् याङ् खे़न् खोयार्हाॽ के़ गप् पा खे़न् निुस

माङ् लाइङ् बाहाॽओ िथक् पा फे़ रे़आङ् अक् खे मे़त्ताङ्, “फे़ रे़ॽ,
इङ् गाॽ खे़ने़ॽ खे़न् कुइङ् कुनाम् के़ से़ःमा के़ ित् नमाल् ले़ खोःमा
के़ बोःङ् बा खिुम् दङ् िङन् ओसःेन् धाक् ने़ॽरो॥ खे़न् के़ ित् नमान्
यिरक् च् वाःित्तल् ले़ कुबसेाङ् के़ ने़बा यम् बा ये़क् यिक् कन् लो॥
2 खे़न् के़ ित् नमान् नगु इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् हाङ् हाॽरे़
ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् मे़जोगआुङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबा
काक् मे़न् छाम् यािप् महाॽ िसजङ् वाःल् ले़ मयिुसबा हे़क् के खनुे़ॽ
कुभे़न् याःम् बिक् कल् ले़ मयिुसआङ् मे़वाॽरो॥”

3 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ ससेमेाङ् िङल् ले़ थकु् ताङ् ङाङ्
माङ् लाइङ् बाल् ले़ एःक् सादे़न् नो पक् खाङ् तॽेराङ् लो॥ हे़क् क् याङ्
खे़प् मो निुस कुधे़गःेक् के़ बप् पा नु िथबोःङ् कुदाङ् के़ यङु् बा हे़ःत्
के़ लॽबा थक् सा सम् दाङ् मे़न् छुमाॽिधक् यङुे़बा िनःसङु्॥ खे़न्
थक् साःल् ले़ कुधक् कुले़म् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ
माङ् चे़ॽया िमङ् हाॽ साप् ते़आङ् पत् छे़॥ 4 हे़क् क् याङ् खे़न्
मे़न् छुमाॽइङ् ग परान् ला नु हे़ःत् के़ लॽबा चाङ् चािक् सङ् ङाङ्
साम् म् याङ्, मिुधङ् लङु् नु ते़क् सःेक् लङु् हाॽ वाःित् छङ्
चोःिक् सङ् ङाङ् वये़रो॥ खे़ल् ले़ कुहकु् को िसक् के़ ले़ःङ् बा नु
याम् गे़िसङ् बा पाःन् हाॽ हे़क् क् याङ् कुभे़न् याःम् बक् हाॽरे़ के़ िदम् बा
साम् म् याङ् खोयार्ःन् पक् खआुङ् वये़रो॥ 5 हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़
कुदोॽवाबोग कुबे कुिसङ् िनःप् मे़न् दे़प् मनाबा िमङ् िधक् साप् ते़आङ्
पत् छे़रो–
“पयम् यम् बा ये़क् यक् बे़िबलोन,
के़ ित् नमाहाॽरे़ खिुनॽ मा,
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा िसक् के़ ले़ःङ् बा याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽरे़

खिुनॽ मारो॥”
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6 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ खे़न् मे़न् छुमाॽइन् ओमे़त्तङु् िङल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुससेे मनाहाॽ नु ये़सु िख्रस् तरे़ कुरुमहेाॽरे़
खिुनॽ मािक् खॽइल् ले़ मयआुङ् वये़बा िनःसङु् ङाङ् साॽिरक्
आिनङ् वाॽ मये़रो॥

7 कर खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ अक् खे मे़त्ताङ्, “थआेङ् के़ िनङ् वाॽ
माःबाब?े खे़न् मे़न् छुमाॽइन् नु निुस कुधे़गःेक् के़ बप् पा हे़क् क् याङ्
िथबोःङ् कुदाङ् के़ यङु् बा थक् साःल् ले़ कुयाःम् बओेबा िसिबॽ
पाःिन् नन् इङ् गाॽ मे़त् ने़ॽरो॥ 8 खे़न् के़ िनःसबुा िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःङ् ग कुिहङ् वे़त् वये़, कर खे़न् आल् लो होःप् लो॥ खे़ङ् ग
याम् मो कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा लमु् बाःत्तोलाम् थाङ् ङाङ् मे़न् नपु् मनाबा
मे़क् माओ पःेक् लो॥ हे़क् क् याङ् कन् इक् सािदङ् खाम् बःेक् माल् ले़न्
नावागे़न् चइःत् ने़स् से़आङ्धो िहङ् मन् ले़न् साप् पन् नो खिुनॽ िमङ्
मे़म् बप् मना इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़ कन्
के़ िसःबा िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् याम् मो कुिहङ् वे़त् मे़िनःसआुङ्
खिुनॽ िनङ् वाॽ मारो॥

9 हे़क् क् याङ् कन् पाःन् हाॽ कुिसङ् िनःप् मा िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽ
चाहाबा चोःक् लो॥ खे़न् निुस थे़गःेक् पाहाॽग खे़न् मे़न् छुमाॽइन्
यङु् बा निुस कोःक् माहाॽरो॥ 10 खे़न् निुस थे़गःेक् पाहाॽग
निुस हाङ् िसआङ् लो॥ ङािस हाङ् हाॽग आसःेन् छा मे़स् ये़ मे़बरेो,
तिुक् सगःेक् पाल् ले़ आल् लो हाङ् चोगॽु हे़क् क् याङ् निुसगःेक् पाङ् ग
तामाए वाॽरो॥ कर खे़न् ताआङ् सप् फारक् हाङ् चोगॽुरो॥ 11 खे़न्
तिग कुिहङ् वे़त् के़ वाॽबा कर आल् लो के़ होःप् पा िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन् ये़ित् छगःेक् पा हाङ् लो॥ खे़न् वॽेस् मा निुस हाङ् हाॽ
हे़क् तङ् बा चोःक् लो, हे़क् क् याङ् खे़न् नाङ् मे़क् लो॥

12 खे़न् के़ िनःसबुा िथबोःङ् कुदाङ् हाॽग िथबोःङ् हाङ् िसरो॥
खे़ङ् हाॽरे़ग आल् ल थािरक् हाङ् चोःक् मा यक्ु मे़ङ् घोए मे़वाॽरो,
कर खे़ङ् हाॽरे़ थक् साःन् नु सोिरक् सप् फारक् हाङ् चोःक् मा यक्ु
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मे़घोःसॽुरो॥ 13 खे़ङ् हाॽरे़ग िथक् हप्ु मे़बोःङ् ङाङ् खिुनॽ मकु् साम्
नु यिुक् कन् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् मे़िबरुॽरो॥ 14 हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽरे़ मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ थङ् मे़जोगॽु, कर
मे़ल् लकु् साःल् ले़, खनुे़ॽ उःत्तिुसबा सगेिुसबा नसाःन् साबाहाॽनु
सोिरक्, खे़ङ् हाॽ नाःन् दिुसॽरो, थआेङ् भे़ल् ले़ मे़ल् लकु् साःङ् ग
दाङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ दाङ् बा नु हाङ् हाॽरे़ खिुनॽ हाङ् लो॥”

15 हे़क् क् याङ् खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ इङ् गाॽ अक् खे मे़त्ताङ्,
“खे़ने़ॽ के़ िनःसबुा खे़न् कुइङ् कुनाम् के़ से़ःमा के़ ित् नमान्
यङु् बा च् वाःत् हाॽग यिरक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ, लाजॽेहाॽ नु
पाःन् दाङ् िसरो॥ 16 हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ के़ िनःसबुा खे़न् हे़ःत् के़ लॽबा
िकप् मा के़ घःुबा थक् साःल् ले़ नु िथबोःङ् ताङ् हाॽरे़ खे़न् के़ ित् नमान्
मे़िजःत्तआुङ् खे़ल् ले़ कत्तबुा काक् पाःन् हाॽ मे़नाप् तआुङ् खे़न्
ले़क् चाबे़िधःक् मे़जोगॽुरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ कुने़क् साःन् मे़जआङ्
के़ नम् बान् िम मे़िधक् खॽुरो॥ 17 थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुबाःन् हाॽ मे़ङ् गे़त्ते थािरक् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इःत्तबुा
कुिनङ् वाॽ हे़क् केए खे़न् िथबोःङ् हाङ् हाॽ चोःक् पाङ् घिुसॽ,
हे़क् केःल् ले़ खे़ङ् हाॽग िथक् हप्ु मे़बोःङ् ङाङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन् खिुनॽ हाङ् चोःक् मा यिुक् कन् मे़िबरुॽरो॥ 18 खे़ने़ॽ
के़ िनःसमुा खे़न् मे़न् छुमाॽइङ् ग इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा हाङ् हाॽ
सम् दाङ् यक्ु के़ जोःक् मा पयम् यम् बा ये़क् यिक् कन् लो॥”

18
बे़िबलोन ये़क् यिक् कन् मे़क्

1 खे़न् एगाङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् पयम् यम् बा यकु् साबा
वॽेस् मा माङ् लाइङ् बािधक् ये़ःर पत् छे़बा िनःसङु् लो॥ खे़ल् ले़
कुिमिमिदङ् िङल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् थोॽरुरो॥ 2 हे़क् क् याङ्
खे़ल् ले़ पयम् यम् बा इक् लाओ अक् खलेॽिरक् पाःत्तरु अःक् ते़रो,
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“बे़िबलोिनन् मे़गे़रो, पयम् यम् बा ये़क् यिक् कन् मे़गे़रो! खे़न्
आल् ल लःेत् छाम् फुङ् साम् नु फे़ न् साम् हाॽरे़ खिुनॽ
वाॽमा ते़न् पोःक् खे़आङ् वाॽ॥ खे़प् मोग काक् पिरक् ले़न्
िसक् के़ ले़ःङ् बा नु आसतु् थो पहुाॽ याङ् मे़धोःक् लो॥
3 थआेङ् भे़ल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् को के़ वाॽबा काक्
मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ कुयाम् बोःप् मा िसजङ् वाःल् ले़ मयिुस॥
हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् हाङ् हाॽरे़
खे़न् नु याम् बोःप् मा याःम् बक् मे़जोग,ु हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़
याम् दादा नु िनङ् वाॽतादाबा कुिहङ् मिन् नल् ले़ चोगलु् ले़
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा ले़ङ् हङ् बाहाॽ साॽिरक्
याङ् साकुन् धसेाबा मे़बोःक् खे़रो॥”

4 हे़क् क् याङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् वॽे इक् लािधक् खे़प् सङु् लो,
“आयािप् मस,े खे़न् ये़क् यक् कोलाम् लाःक् कात् लःन् दे़म् मे़ॽओ!
खे़न् ये़क् यक् कोबा मनाहाॽरे़ मे़जोगबुा हे़क् के लायो

मे़जोगे़िम् मन् ने़ॽओ,
मे़ःन् ने़ फाॽग्र िखिनॽआङ् खे़ङ् हाॽरे़ मे़घोःसबुा खिुम् दङ् िङन्

के़ घोःसमु् लो,
5 थआेङ् भे़ल् ले़ कुलायोःङ् ग साङ् ग्राम् पदेाङ् थािरक् लिुम् सङ् ङाङ्

वाॽरो,
हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खे़ल् ले़ काक् कुभे़न् याःम् बक् हाॽ

िनङ् वाॽ इःत्तआुङ् वाॽरो॥
6 खे़ङ् ग आक् खे मे़प् मा लाॽरुॽ, बा हे़क् केए मे़त्ते़म् मे़ॽओ॥
हे़क् क् याङ् काक् कुयाःम् बिक् कल् ले़ कुले़क् वान् िनले़ङ् थािरक्

नःुक् ते़िम् परे़म् मे़ॽओ॥
हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ वॽेहाॽरे़ लािग यािरप् चोगबुा खोयार्ओबा

तकु् खःेल् ले़ कुले़क् वा िनले़ङ् थािरक् कुघोऱ् याओ योॽरे़म्
िपरे़म् मे़ॽओ॥
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7 खे़न् याम् दादा िनङ् वाॽतादाबा नु सकु् खवेाओ वये़बा यािरक् तकु् खे
चाःत्ते़म् मे़ॽआङ् मिेरङ् थक् ल याःन् दे़म् मे़ॽ॥

थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ल् ले़, ‘इङ् गाॽग पयम् यम् मा हाङ् माआरो, इङ् गाॽग
ममेदेमुा मे़ःन् नारो, इङ् गाॽग आप् फाल् ले़आङ् मिेरङ्
मे़धक् कान् लो फाॽआङ् हे़िन् छङ् ङाङ् वाॽरो॥

8 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िथक् ये़न् नोए खे़ल् लो िसःमे़न् , मिेरङ् थक् मे़न् ,
हे़क् क् याङ् साक् वाःल् ले़न् िमन् दॽेइन् ताःरो॥ हे़क् क् याङ् खे़न्
मे़न् छुमाॽइन् िमःल् ले़ खाप् पु थ् यःङ् पोःङ् लो,

थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् खिुम् दङ् के़ िबबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङङ् ग
मकु् साम् दाङ् बा चोःक् लो॥’ ”

9 हे़क् क् याङ् खे़न् ये़क् यिक् कन् िमिदक् काङ् के़ लःम् बा
िमःक् खॽुइन् खनुे़ॽनु याम् बोःप् मा याःम् बक् के़ जोःक् पा नु याम् दादा
वाॽमाओ चम्ु के़ मे़प् पा इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा हाङ् हाॽरे़
मे़िनःसॽुआङ् मे़हाःप् ल मिेरङ् मे़धक् लो॥ 10 खे़ङ् हाॽ खे़ल् ले़
कुदकु् खःेन् नु मे़िग, हे़क् क् याङ् माःङ् घा मे़ये़प् पाङ् अक् खे मे़बाःत्तॽुरो,
“आयाक् को, आयाक् को! के़ धमु् बा नु पयम् यम् बा बे़िबलोन
ये़क् यक् के, सप् फारे़सा के़ घिुम् दङ् िङन् त् ये़आङ् वाॽरो!”

11 इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा ले़ङ् हङ् बाहाॽ मे़हाःप् ल
मिेरङ् मे़धक् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खिुनॽ िचगःक् वाहाॽ याम् मो
आित्तन् हाॽरे़आङ् मे़न् इङुन् लो॥ 12 आित्तन् हाॽरे़आङ् खिुनॽ
साम् म् याङ्, यपु् पा, मिुधङ् लङु्, ते़क् सःेक्, हे़क् क् याङ् नःुब् नःुबा
नाइनासःुत्, परान् ला नु हे़ःत् के़ लॽबा तःेत् हाॽ, असःेिक् ख तःेत्,
हे़क् क् याङ् काक् पिरक् ले़न् कुनाम् के़ नॽुबा िसङ् हाॽ, हे़क् क् याङ्
तिक् मबाल् ले़ कुगःेङ्, इमे़ल् लङु् बा िसङ् हाॽलाम, थत् नामाहाॽलाम,
फे़ न् जॽेलाम नु वाले़ङ् लङु् लाम् चोःक् मनाबा काक् पिरक् ले़न्
िचगःक् वाहाॽ, 13 हे़क् क् याङ् नािम् सङ् हक्, मारुक् हाॽ, कुनाम्
के़ नॽुबा साङ् िसङ्, मरुर्, पाङ् बःत् फुङ् मा, चे़ल् ले़क् सॽे िथः, जतैनु
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िनःङ् गःेन्, फे़ ॽरुम्, िसः, हे़क् क् याङ् िपत् साःङ् वे़त्, मे़ल् लकु् हाॽ,
अन् हाॽ, अन् लाहाॽ, हे़क् क् याङ् योःक् पा योःक् माहाॽ नु थङ् ङो
मे़नाप् तिुसबा मनाहाॽआङ् मे़न् इङुिन् छन् लो॥ 14 ले़ङ् हङ् बाहाॽरे़
खनुे़ॽ अक् खे मे़मे़त्तॽुरो, “खे़ने़ॽ काक् आबाङे कप् मा िनङ् वाॽ
के़ जोगबुा नःुब् नःुबा िचगःक् वाहाॽ काक् मे़मये़ मे़बरेो॥ हे़क् क् याङ्
के़ याङ् साकुन् धे नु के़ घे़िम् सङ् माहाॽआङ् मये़बरेो॥ खे़ङ् हाॽग खे़ने़ॽ
याम् मो आप् फाल् ले़आङ् के़ ङ् घोःसनु् लो॥” 15 खे़न् ये़क् यक् को
ले़ङ् हङ् चोःक् से़ के़ दाःबाआङ् याङ् साकुन् धसेाबा के़ बोःङ् बा
ले़ङ् हङ् बाहाॽग माःङ् घाए मे़ये़प् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽ खे़ल् ले़
कुदकु् खःेन् नु साॽिरक् मे़िगरो॥ खे़ङ् हाॽ मे़हाःप् ल मिेरङ् थक् नु
16 अक् खे मे़लॽरो,
“आयाक् को, आयाक् को! खे़न् पयम् यम् बा ये़क् यिक् कङ् ग

नःुब् नःुबा नाइनासःुत्, परान् ला नु हे़ःत् के़ लॽबा तःेत्
फुङ् हाॽ चािक् सङ् ङाङ् साम् म् याङ् हाॽ, इमे़ल् लङु् बा
मिुधङ् लङु् हाॽ हे़क् क् याङ् ते़क् सःेिक् कल् ले़न् वाःित्तहाॽ
के़ वाःप् मा मे़न् छुमाॽइन् कुइिसःक् साॽिरक् नःुबा
चोगे़रो॥ 17 सप् फारे़सा काक् कुयाङ् साकुन् धहेाॽ खे़ल् ले़
माःसदुःेसरुो!”

काक् वालाधा दाङ् बाहाॽ, वालािम् दःक् पाहाॽ, वालाधा
चाःक् पाहाॽ नु वाहङ् ङो याःम् बक् के़ जोःक् पा के़ जाबाहाॽ माःङ् घा
मे़ये़प् पाङ् 18 खे़ङ् हाॽरे़ खे़न् पयम् यम् बा ये़क् यिक् कन् िमिदगे़आङ्
के़ लःम् बा िमःक् खॽुइन् मे़िनःसआुङ् अक् खे मे़बाःत्तरु मे़अःक्,
“कन् पयम् यम् बा ये़क् यक् हे़क् तङ् बा ये़क् यिक् कङ् ग आित्तन् नाङ्

होःप् ते़रो!”
19 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खािम् हःिक् कन् खिुनॽ थे़गःेक् सम् दाङ्
मे़जःुित् छङ् ङाङ् मे़हाःप् ल, मे़िभःक् ल, मिेरङ् थक् नु अक् खे
मे़बाःत्तॽुरो,
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“आयाक् को, आयाक् को! कन् पयम् यम् बा ये़क् यक् कोग,
यिरक् वालाधा दाङ् बाहाॽरे़ खे़ल् ले़ कुयाङ् साकुन् धलेाम्
याङ् साकुन् धसेाबा मे़बोःक् खे़रो॥ कर सप् फारे़सा
खे़न् ये़क् यिक् कन् काक् मे़गे़रो॥ 20 साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो
के़ वाॽबास,े खे़न् मे़गे़बाओ सःत्ते़म् मे़ॽओ!
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ, सःेक् यिुक् मबाहाॽ
हे़क् क् याङ् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पास,े सःत्ते़म् मे़ॽओ!
थआेङ् भे़ल् ले़ िखिनॽ िनङ् घम्ु के़ मे़ित्तबाल् ले़ चोगलु् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खे़न् खिुम् दङ् िपरुआङ् वाॽरो॥”

21 हे़क् क् याङ् मकु् साम् दाङ् बा माङ् लाइङ् बािधक् ले़ पयम् यम् बा
लङु् सम्ु हे़क् तङ् बा लङु् िधक् पक् खआुङ् यो वाहङ् ङो लाप् फुसु
थाःसरु अक् खे पाःत्तरुो,
“पयम् यम् बा ये़क् यक् बे़िबलोिनन् नाङ् बा अक् खलेॽिरक् के

लाप् फुरो, हे़क् क् याङ् खे़न् याम् मो आप् फाल् ले़आङ्
िनमे़धाःप् ने़न् लो॥ 22 हे़क् क् याङ् साराङ् िग, मे़प् फ्रामा नु
थतु्तिुरःप् पा मकु् पा इक् लाःन् हे़क् क् याङ् साम् गे़लोबाहाॽरे़
खिुनॽ साम् लोहाॽ खे़ने़ॽओ याम् मो आप् फाल् ले़आङ् खे़म्
मे़दे़त् ने़न् लो॥ हे़क् क् याङ् काक् पिरक् पा साप् चोःक् गे़म् बाहाॽ
खे़ने़ॽओ याम् मो आप् फाल् ले़आङ् खोमे़न् दते् ने़न् लो॥ याम् मो
लङु् सम्ु यःुप् मनाबाआङ् खे़ने़ॽओ याम् मो आप् फाल् ले़आङ्
खे़म् मे़दे़त् ने़न् लो॥ 23 खे़ने़ॽओ याम् मो आप् फाल् ले़आङ् सिेम
मे़ओःत् ने़न् लो, हे़क् क् याङ् िससामःेत् नु नािलसाङ् िङल् ले़
खिुन् छॽ इक् लाःन् नाङ् खे़ने़ॽओ याम् मो आप् फाल् ले़आङ्
खे़म् मे़दे़त् ने़न् लो॥ खे़ने़ॽ के़ ले़ङ् हङ् बाहाॽग इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो मकु् साम् साबा नु के़ इङ् बा के़ धमु् बाहाॽ
मे़वये़, हे़क् क् याङ् खे़ने़ॽ फे़ न् साम् मनु् धमु् लाम् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ इङ् गे़ले़क् तिुसरो॥
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24 बे़िबलोन,े खे़ने़ॽ के़ माराम् हाॽओए माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽ, िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ नु
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् से़प् मनाबा मनाहाॽरे़
खिुनॽ मािक् खॽइन् से़ःरे़आङ् वये़रो॥”

19
बे़िबलोने़न् मे़गे़बाओ साङ् ग्राम् पदेाङ् ङोबा सःप् मान्

1 खे़न् एगाङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो यिरक् मनाहाॽ यम् बा इक् लाओ
अक् खलेॽिरक् मे़अःक् ते़बा हे़क् के खे़प् सङु् लो,
“हाल् ले़लयुा! से़न् लप्, िमिमिदङ् नु मकु् सािम् मङ् ग

आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़न् लो, 2 थआेङ् भे़ल् ले़
कुघासे़िन् नङ् ग से़क् खाबा नु नःुबा चोःक् लो, हे़क् क् याङ्
याम् बोःप् मा कुयाःम् बिक् कल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान्
के़ िजःम् मा खे़न् पयम् यम् मा के़ ित् नमान् खिुम् दङ्
िपरुरो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबाहाॽ खे़ल् ले़
से़रुिसबाल् ले़ चोगलु् ले़ खे़न् खिुम् दङ् िपरुआङ् वाॽरो॥”

3 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ याम् मो मे़अःक् ते़, “हाल् ले़लयुा! खे़न्
ये़क् यिक् कन् िमिदक् काङ् िमःक् खॽुइङ् ग सदािदङ् थाःङ्
पःेक् लो॥”

4 हे़क् क् याङ् ने़त्-िल (२४) तमु् लाम् लोःबाहाॽ नु िलिस कुिहङ् वे़त्
पाथङु् साहाॽ हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग
साम् बोःन् मे़भिन् छङ् ल सवेा मे़जोगरुो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ याम् मो
मे़अःक् ते़, “आमे़न्, हाल् ले़लयुा!”

मे़ल् लकु् साःल् ले़ ते़न् धाम् गे़न् कुमःेिक् खम् साभाङ् जा
5 हे़क् क् याङ् हाङ् यकु् नालाम् अक् तङ् बा इक् लािधक् त् ये़रो,

“काक् चकु् पालाम् यम् बा थािरक् खनुे़ॽनु के़ िगबा कुसवेारोबास,े
आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुनारा फोःसे़म् मे़ॽओ!”
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6 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ यिरक् मनाहाॽरे़ खिुनॽ इक् ला हे़क् तङ् बा
इक् लाःन् खे़प् सङु्॥ खे़ङ् ग पयम् यम् बा च् वाःत् सःक् ते़बा
कुइिसःक् नु खे़रे़ङ् घरुुङ् लॽरे़र लोःक् खआुङ् अक् खलेॽिरक्
अःक् ते़,
“हाल् ले़लयुा! थआेङ् भे़ल् ले़ मकु् साम् दाङ् बा आिनगे़

िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ हाङ् चोगॽुरो॥
7 आल् ल आिनॽ साॽिरक् के सःित्त,
हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ िमिमिदङ् िपरुम् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ मे़ल् लकु् साःल् ले़ ते़न् धाम् गे़न् कुमःेिक् खिम् मन् त् ये़आङ्

वाॽ,
हे़क् क् याङ् कुिससामःेित्तन्* आबाङे यािरप् पोःक् खे़आङ् वाॽरो॥
8 िससामःेित्तङ् ग फःगे़लॽबा के़ ओःप् पा नःुबा नाइनासःुत् चाङ्

चाङ् मा मे़िबरुआङ् वाॽ॥”
(नःुबा नाइनासःुत् चाङ् िङङ् ग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे

कुमनाहाॽरे़ मे़जोगबुा साम् योिनबा याःम् बक् लो॥)
9 हे़क् क् याङ् माङ् लाइङ् बाल् ले़ मे़त्ताङ्, “कन् पाःिन् नन् साप् ते़ॽ–

मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुमःेिक् खम् साभाङ् जाओ मे़उःत्तिुसबाहाॽ
मॽुइसाबािसरो॥” खे़ल् ले़ याम् मो इङ् गाॽ मे़त्ताङ्, “कङ् हाॽग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ से़क् खा कुबाःन् जािक् सरो॥”

10 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽग खनुे़ॽ सवेा चोःक् मा फाॽआङ् कुलाङ् ङो
साम् बोःन् फिन् छङाङ् , कर खे़ल् ले़ इङ् गाॽ अक् खे मे़त्ताङ्, “हे़क् के
चोःक् मा मे़नॽुने़न्! इङ् गाॽग खे़ने़ॽ नु के़ म् भॽु के़ न् साॽिस
हे़क् तङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबा नु ये़सःुन् तोःिन् द
के़ िबबाआरक् लो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् ने सवेा चोगे़ॽ!”
* 19:7 ���������������–����� ���� ����� ���
��������������� ������ ����� ������ ����� ������
�������� �� �������� ��������, याम् मोआङ् खनुे़ॽ कुमःेिक् खम् साबा
हे़क् के थाःबे़आङ् वाॽ॥



���� 19:11 lv सफुो 19:17

थआेङ् भे़ल् ले़ ये़सरुे़ चोगबुा पाःत्तबुा से़क् खा पाःन् हाॽरे़
माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽ हाङ् हाङ् मे़त्तिुसॽरो॥

कुभरा अन् गे़यकु् पा
11 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् िङन् हरे़बा िनःसङु्,

हे़क् क् याङ् खे़प् मो फःदाङ् बा अिन् धक् वये़॥ खे़न् सम् दाङ्
के़ यङु् बाल् ले़ कुिमङ् िङन् “नसाःन् साबा” नु “से़क् खा” मे़मे़त्तरुो॥
खनुे़ॽग नःुिरक् काङ् खासे़न् चोगॽु हे़क् क् याङ् थङ् चोगॽुरो॥
12 खनुे़ॽ कुिमक् हाॽग िम हे़क् के के़ िदःप् पा चोगे़, हे़क् क् याङ्
खनुे़ॽ कुधे़गःेक् पो यिरक् ितचःहाॽ मे़बत् छे़॥ खनुे़ॽ नािसङ् गे़न्
कुधक् को कुिमङ् साप् ते़आङ् पत् छे़॥ खे़ल् ले़ कुबःेङ् ग
आित्तन् हाॽरे़आङ् कुिसङ् िनःप् मा मे़न् छुक् तन्ु, कर खनुे़ॽरक्
कुिसङ् िनःत्तरुो॥ 13 खनुे़ॽग मािक् खॽओ िनःम् मनाबा तःेत्
चाक् खआुङ् वये़, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ कुिमङ् िङङ् ग “िनङ् वाॽफु
पाःन् जाक् लो”॥ 14 हे़क् क् याङ् फःगे़लॽबा नु ससेबेा नाइनासःुत्
तःेत् के़ जाङ् बा साङ् ग्राम् पदेाङ् बा थक् सबुाहाॽरे़ फःगे़लॽबा
अन् हाॽ मे़यकु् तिुसआङ् खनुे़ॽ मे़िदम् दरुो॥ 15 खनुे़ॽ कुमरुाओलाम्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ नाःम् मािस
फाॽआङ् खागे़सकु् पा ताभःेन् लःन् दे़रो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ
फे़ न् जॽे तक् काःित्तल् ले़ यक्ु चोगिुसॽरो॥ हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
चे़ल् ले़क् सॽे एःम् मादे़न् नो लाङ् िङल् ले़ चे़ल् ले़क् सॽेइन् सॽमनाबा
हे़क् के मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसाक् के़ िन् नल् ले़
कुिनङ् िमहाॽ सॽरुिसरो॥ 16 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ कुदःेत्तो नु कुसे़बङ् बो
हाङ् हाॽरे़ खिुनॽ हाङ् नु दाङ् बाहाॽरे़ खिुनॽ दाङ् बा लॽिरक्
साप् ते़आङ् पत् छे़॥

17 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ माङ् लाइङ् बािधक् नाम् मो ये़बे़बा
िनःसङु्, खे़ल् ले़ ताङ् साक् पो के़ बे़बार के़ वाॽबा काक् िकदाबाहाॽ
यम् बा इक् लाओ अःक् ते़र अक् खे मे़त्तिुस, “िखिनॽ त् ये़म् मे़ॽओ,
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िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ यािरप् चोगबुा पयम् यम् बा साभाङ् जाओ
चपु् से़म् मे़ॽओ॥ 18 हाङ् हाॽ, थक् तमु् बाहाॽ, थक् सबुाहाॽ,
हे़क् क् याङ् अन् हाॽ नु अन् के़ यकु् पाहाॽ, हे़क् क् याङ् योःक् पा
नु चोःक् यमु् भोबाहाॽ, चकु् पा नु यम् बाहाॽरे़ खिुनॽ ने़क् साःन् चासे़
त् ये़म् मे़ॽओ॥”

19 हे़क् क् याङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् नु इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा हाङ् हाॽ हे़क् क् याङ् खिुनॽ थक् सबुाहाॽ थङ् चोःक् से़
अन् के़ यकु् पे़न् नु खनुे़ॽ कुधक् सबुाहाॽरे़ कुदक् ले़ङ् वाओ मे़जपु् से़बा
िनःसङु् िसङ् लो॥ 20 हे़क् क् याङ् खे़न् िकप् मा के़ घःुबा थक् साःन् नु
खनुे़ॽ कुदिग िनङ् वाॽ के़ माबा याःम् बक् के़ जोःक् पा खे़न् इङ् ले़क् पा
माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पे़न् मे़दे़म् सिुसरो॥ खे़ल् ले़ मकु् साम् रे़
कुिधम् बा िनङ् वाॽ के़ माबा याःम् बक् हाॽरे़ खे़न् िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःल् ले़ इबगुे़न् कुिमक् सःेन् के़ लक् पा नु कुनावाइत् लाःन्
सवेा के़ जोःक् पाहाॽ इङ् ले़क् तिुसआङ् वये़रो॥ खे़ङ् हाॽ ने़प् माङ्
कुिहङ् वे़त्ते कान् धाक् के़ िदःप् पा िमराःक् लमु् बाःत्तो लाप् मे़भसुिुसरो॥
21 हे़क् क् याङ् अन् के़ यकु् पाल् ले़ कुमरुाओलाम् के़ लःम् बा ताभलेाम्
खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ थक् सबुाहाॽ मे़स् ये़आङ् काक् िकथहाॽरे़ खिुनॽ
ने़क् साःन् खाघा मे़जरो॥

20
१००० तङ् बे थािरक् के़ ने़बा हाङ् जम्ु

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम् माङ् लाइङ् बािधक्
ये़ःर पत् छे़बा िनःसङु्॥ खे़ल् ले़ कुहकु् को खे़न् कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा
लमु् बाःत्तोबा ितिमिक् कन् नु पयम् यम् बा फे़ न् थक् क्रङ् िङन् कत्तरुो॥
2 खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःन् ते़म् सआुङ्
तङ् बे हे़िन् छङ् (१०००) थािरक् खे़िन् नन् इघःेक् खरुो॥ खे़न्
हन् दगःेक् गे़न् वासिेरःङ् ग उन् छोःन् बा असःेक्, माफे़ न् साम् इग्र
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सतैाःन् नाङ् मे़मे़त्तरुो॥ 3 खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ माफे़ न् सािम् मन्
कुद्रोःम् मे़ःन् नबेा लमु् बाःत्तो लाप् फुसु केःत्त,ु हे़क् क् याङ् तङ् बे
हे़िन् छङ् (१०००) थािरक् आित्तन् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽआङ् इङ् ले़क्
मे़प् मा मे़सकु् तिुन् छन् ल फाॽआङ् खे़ल् ले़ कुसःुप् नाःन् सबुआुङ्
एःप् साप् लक् तरुो॥ खे़न् एगाङ् सप् फारे़ लािग खे़न् ले़प् माए
पोःङ् लो॥

4 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ हाङ् यकु् नाहाॽ िनःसङु् िसङ्॥ खे़प् मो खासे़न्
लोःम् मा यक्ु के़ घोःबाहाॽ मे़यङुे़॥ हे़क् क् याङ् ये़सु िख्रस् तरे़
ओसःेन् दाङ् चोगबुा से़क् खाःन् नु िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन् इङ् भन्
मे़जोगबुाल् ले़ चोगलु् ले़ खिुनॽ थे़गःेक् पा मे़घक् तु मे़से़रुिसबाहाॽरे़
खिुनॽ याम् साम् हाॽ िनःसिुसङ् लो॥ खे़ङ् हाॽरे़ग खे़न् िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन् नु कुनावाइत् लाःन् सवेा मे़न् जोगन्ु हे़क् क् याङ् इबगुे़न्
कुिमक् सःेिन् नन् नाङ् खिुनॽ तोवाबो इग्र हकु् को मे़न् दाःक् तनु् नाङ्
वये़रो॥ खे़ङ् हाॽग िसःमे़न् लाम् याम् मो मे़िहङे़आङ् िख्रस् ते़न् नु तङ् बे
हे़िन् छङ् थािरक् हाङ् मे़जोगरुो॥ 5 (वॽे के़ िसःबाहाॽग तङ् बे
हे़िन् छङ् मे़ल् ले़क् के थािरक् मे़िन् हङे़न् लो॥) कङ् ग िथिक् सगःेक् पा
िसःमे़न् लाम् याम् मो िहङ् मान् लो॥ 6 िथिक् सगःेक् पा िसःमे़न् लाम्
याम् मो िहङ् मन् के़ घोःबाहाॽग मॽुइसाबािस नु ससेबेािसरो॥
खे़ङ् हाॽ िनिसगःेक् पा िसःमे़ल् ले़ थआेङ् मे़प् मा मे़सकु् तिुसन्, कर
खे़ङ् हाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् नु िख्रस् तरे़ कुिनङ् वाॽफुसाम् बा मे़बोःङ् ङाङ्
िख्रस् ते़न् नु तङ् बे हे़िन् छङ् थािरक् हाङ् मे़जोःक् लो॥

माफे़ न् सािम् मन् हािर ताः
7 हे़क् क् याङ् तङ् बे हे़िन् छङ् के़ त् चःुत्ताङ् माफे़ न् सािम् मन् साक् ते़बा

ते़न् नोलाम् ले़त् लो॥ 8 हे़क् क् याङ् खे़न् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो लःन्
थाङ् ङाङ् काक् िपसाङ् बा के़ रे़क् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ–“गोग”
नु “मागोग” मे़प् मनाबा मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ–इङ् ले़क् तिुसआङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽरे़ खिुनॽ तक् ले़ङ् वाओ
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थङ् चोःक् मारे़ लािग सपु् सिुसरो॥ खे़ङ् हाॽग आत्तात्तान् ने
ये़ःङ् घा कुइिसःक् िनःप् मा सकु् मे़न् दे़प् मनाबा मे़जोःक् लो॥
9 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽ इक् सा खाम् बःेक् मान् िसदे़प् मे़दे़प् तरु मे़बआेङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ ससेे कुमनाहाॽ नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
िमःिम् ज मे़त्तबुा ये़क् यिक् कन् मे़गबरुो॥ कर साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम्
िमराःक् थ् ये़आङ् खे़ङ् हाॽ लाबु से़रुिसरो॥ 10 हे़क् क् याङ्
खिुनॽ इङ् ले़क् के़ मे़प् पा माफे़ न् सािम् मन् िमराःक् नु कान् धाक्
के़ िदःप् पा लमु् बाःत्तो लाप् फुसरुो॥ खे़प् मोग िकप् मा के़ घःुबा
थक् साःन् नु इङ् ले़क् पा माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पे़न् नाङ् तिगसा
लाप् मे़भसुिुसआङ् यागे़ित् छरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽग से़िन् दक्
ले़िन् दक् सदािदङ् खे़प् मो तकु् खे मे़जारो॥

कुनपु् मा खासे़न्
11 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ पयम् यम् बा फःगे़लॽबा हाङ् यकु् नाःन्

नु खे़प् मो के़ यङु् बान् िनःसङु् लो॥ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् नु
तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् खनुे़ॽ कुदिगलाम् खे़त् ने़ित् छ, हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽ याम् मो िनःमे़दे़त्ते़ित् छन् लो॥ 12 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ यम् बा
चकु् पा काक् के़ िसःबाहाॽ खे़न् हाङ् यकु् ना तिग मे़ये़बे़बा
िनःसिुसङ्, हे़क् क् याङ् खे़प् मो साप् पन् हाॽ मे़हन् दे़॥ खे़प् मो
वॽे साप् पिन् धक् काङ् हन् दे़॥ खे़ङ् ग िहङ् मन् ले़न् साप् पन्लो॥
हे़क् क् याङ् खे़न् साप् पन् हाॽओ साप् ते़आङ् पत् छे़बा के़ िसःबाहाॽरे़
मे़जोगबुा खिुनॽ याःम् बक् कुइिसःक् खिुनॽ खासे़न् पोःक् खे़रो॥
13 हे़क् क् याङ् वाहङ् िङल् ले़आङ् खे़प् मो के़ याक् पा के़ िसःबाहाॽ
नःुक् तिुसरो॥ िसःमे़न् नु खे़मायङ् सङ् िङल् ले़आङ् खिुन् छॽओ
के़ वाॽबा के़ िसःबाहाॽ नःुक् ते़त् छुरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़
मे़जोगबुा खिुनॽ याःम् बक् कुइिसःक् के़ रे़क् ले़न् खासे़न्
पोःक् खे़रो॥ 14 हे़क् क् याङ् िसःमे़न् नु खे़मायङ् सङ् िङन् िमराःक्
के़ िदःप् पा लमु् बाःत्तो लाप् फुसे़ित् छरो॥ कन् िमराःक् लमु् बाःित्तङ् ग
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िनिसगःेक् पा िसःमे़न् लो॥ 15 िहङ् मन् ले़न् साप् पन् नो खिुन् छॽ
िमङ् मे़म् बप् मनाबाहाॽ के़ रे़क् िमराःक् के़ िदःप् पा लमु् बाःत्तो
लाप् मे़भःुसे़रो॥

21
काक् पाःन् हाॽ कुसङ् पोःङ्

1 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ कुसङ् साङ् ग्राम् पदेाङ् नु कुसङ् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् िनःसङु् िसङ्, थआेङ् भे़ल् ले़ तिगबा साङ् ग्राम् पदेाङ्
नु इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् ले़क् खे़ पआेङ् तमु् बोिदङ्
वाहङ् िङन् नाङ् मे़ने़स् से़न् लो॥ 2 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ ससेे ये़क् यक्,
कुसङ् यरुसले़िम् मन्, िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् साङ् ग्राम् पदेाङ् नु ये़ःर
पत् छे़बा िनःसङु्॥ खे़ङ् ग नािलसाङ् िङन् मःेिक् खम् चोःक् मा
फाॽआङ् नःुब् नःुबा वाःित्त नु चाङ् हाॽरे़ यािरप् चोःक् मनामा
िससामःेत् कुइिसःक् चोगे़रो॥

3 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ हाङ् यकु् नाओलाम् यम् बा इक् लािधक् त् ये़बा
खे़प् सङु् लो,
“आल् ल िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुवाॽमा ते़िन् नङ् ग मे़न् छाम्

यािप् महाॽनु सोिरक् पोःक् खे़आङ् वाॽ, हे़क् क् याङ्
खनुे़ॽ खे़ङ् हाॽनु वाॽ॥ हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽग कुससेे
यािप् म मे़बोःङ् लो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् आबाङे खे़ङ् हाॽनु
वाॽआङ् खनुे़ॽ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् पोःङ् लो॥
4 खनुे़ॽ के़ रे़क् ले़ खिुनॽ िमक् कोलाम् िमक् वाःन् तगुु
िपरुिसॽ॥ आित्तन् नाङ् याम् मो मे़िन् छःने़न्, मिेरङ्
मे़न् धक् ने़न्, मे़न् हाःप् ने़न्, मे़न् दकु् ने़न् मे़न् यॽने़न्, थआेङ् भे़ल् ले़
तिगबा पाःन् हाॽग ले़क् ते़बरेो॥”

5 हे़क् क् याङ् हाङ् यकु् नाओ के़ यङु् बाल् ले़ अक् खे पाःत्त,ु “ओमे़त्ते़ॽ,
काक् पाःन् हाॽ इङ् गाॽ कुसङ् चोगङु् ल पत्तारो॥” हे़क् क् याङ्
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अक् खआेङ् मे़त्ताङ्, “कन् पाःन् हाॽ साप् ते़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़
कन् पाःन् हाॽग नसाःन् चोःक् मा सकु् के़ दे़प् पा नु से़क् खाबा
चोःक् लो॥” 6 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ अक् खे मे़त्ताङ्, “काक् पोःक् खे़
चरुे़रो! अल् फा नु ओमगेा इङ् गाॽएरो, तोिलङ् सोमु नु कुनपु् मान्
इङ् गाॽएरो॥ हाःत् आङ् गगुे़न् वािमःक् माल् ले़ तरुॽ, खे़न् इङ् गाॽ
कुमे़ल् लङु् मे़ःन् नएे मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ िबबा च् वाःित्तल् ले़
वाबनु् लाम् थङु् मा िपरुङ् लो॥ 7 हाःत् ले़ नाःन् दॽु, खे़ल् ले़ कन्
काक् मॽुइसाम् हाॽ खोःसॽुरो॥ इङ् गाॽ खे़ल् ले़ कुिनङ् वाॽफुमाङ्
पोःङ् ङाआङ् खे़न् इङ् गाॽ आबगुे़न् आस् साः पोःङ् लो॥ 8 कर
िकस्रकु् पाहाॽ, नसाःन् मे़न् जोःक् मनाबाहाॽ, फे़ क् के़ लाॽबाहाॽ,
मना के़ से़प् पाहाॽ, ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽ, फे़ न् साम्
मनु् धम्ु के़ नाःप् पाहाॽ, नावाइत् ला सवेा के़ जोःक् पाहाॽ नु इङ् ले़क्
के़ बाःप् पाहाॽरे़ खिुनॽ वाॽमादे़ङ् ग कान् धाक् नु िम के़ िदःप् पार
के़ बप् पा लमु् बाःत्तो पोःङ् लो॥ खे़ङ् ग िनिसगःेक् पा िसःमे़न् लो॥”

कुसङ् यरुसले़म्
9 हे़क् क् याङ् कुनपु् मोबा निुस िमन् दॽेहाॽरे़न् निुस खोयार्

के़ बङ् बा निुस माङ् लाइङ् बाहाॽओ िथक् ले़ इङ् गाॽ अक् खे
मे़त्ताङ्, “फे़ रे़ॽ, इङ् गाॽ मे़ल् लकु् साःल् ले़ मिेलङ् गे़न् कुमःेत्
के़ बोःङ् मा िससामःेित्तन् ओसःेन् धाक् ने़ॽरो॥” 10 हे़क् क् याङ् इङ् गाॽ
ससेमेाङ् िङल् ले़ थकु् ताङ् ङाङ् पयम् यम् बा केःम् बा कोःक् मा
सम् दाङ् पक् खाङ् तॽेराङ् ङाङ् िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् साङ् ग्राम् पदेाङ् नु
ये़ःर पत् छे़बा ससेे ये़क् यक् यरुसले़िम् मन् ओसःेन् धाक् ताङ् लो॥
11 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमिमिदङ् िङल् ले़ खे़न् कुिधम् चोगे़,
हे़क् क् याङ् माङ् लङु् नु से़रुम् लङु् कुइिसःक् पा इमे़ल् लङु् बा
मिुधङ् लङु् हे़क् के से़ल् ले़ङ् के़ ले़क् पा चोगे़रो॥ 12 हे़क् क् याङ्
खे़ॽयो िथक्-ने़त् ताःक् हन् हाॽ के़ बप् पा यम् बा केःम् बा लङु् धाक्
ये़बे़रो॥ खे़न् ताःक् हन् हाॽओ िथक्-ने़त् माङ् लाइङ् बाहाॽ मे़ये़बे़रो॥
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हे़क् क् याङ् खे़न् ताःक् हन् हाॽओ इस्राइलरे़न् िथक्-ने़त् सवुाङ् हाॽरे़
खिुनॽ िमङ् हाॽ मे़साप् तआुङ् पत् छे़॥ 13 हे़क् क् याङ् नाम् गे़न् ले़प् माङ्
सिुम् स, नाम् धा ले़प् माङ् सिुम् स, थाङ् गे़त् ले़प् माङ् सिुम् स,
हे़क् क् याङ् लाङ् गे़त् ले़प् माङ् सिुम् स ताःक् हन् हाॽ मे़बत् छे़रो॥ 14 खे़न्
ये़क् यक् कोबा लङु् धािक् कल् ले़ िथक्-ने़त् कुने़ःम् भो ने़स् से़, हे़क् क् याङ्
खे़न् सम् दाङ् मे़ल् लकु् साःल् ले़ िथक्-ने़त् कुसःेक् यिुक् मबाहाॽरे़ खिुनॽ
िमङ् हाॽ साप् ते़आङ् पत् छे़रो॥

15 इङ् गाॽनु के़ बाःप् पा माङ् लाइङ् बाल् ले़ कुहकु् को ये़क् यिक् कन्
हे़क् क् याङ् खे़प् मोबा ताःक् हन् हाॽ नु लङु् धाक् हाॽ िसःक् मा
फाॽआङ् साम् म् याङ् िङल् ले़न् कुिसःक् मा तक् काःित्तन् कत्तरुो॥
16 खे़न् ये़क् यिक् कङ् ग िलिस कुसकु् पा के़ बप् पा चोगे़रो॥
खे़ल् ले़ कुलािम् तःन् नु कुभे़रे़ःङ् ग कुदङ् बा चोगे़रो॥ खे़न्
कुिसःक् माल् ले़ िसःक् तलु् ले़ खे़ङ् ग हे़िन् छङ् ने़ित् छआङ् िकप् िलिस
(२४००) िकलोिमतर ने़स् से़रो॥ खे़ल् ले़ कुलािम् त, कुभे़रे़ नु
कुिलङ् गे़िन् नन् नाङ् कुदङ् बा चोगे़रो॥ 17 हे़क् क् याङ् माङ् लाइङ् बाल् ले़
खे़न् लङु् धािक् कन् िसःक् त,ु हे़क् केःल् ले़ मे़न् छाम् यािप् महाॽरे़
ओगप् मे़जोगबुा कुिसःक् मान् कुइिसःक् खे़न् िकिप् थक् काङ्
िल-िल (१४४) हिुक् सक् ने़स् से़रो॥ 18 खे़न् लङु् धािक् कङ् ग
माङ् लङु् ले़न् मे़जोगआुङ् वये़, हे़क् क् याङ् ये़क् यिक् कङ् ग
नःुबा साम् म् याङ् से़ल् ले़ङ् घो कुइिसःक् के़ ले़क् पा चोगे़रो॥
19 लङु् धािक् कल् ले़ कुने़ःम् भोओग यिरक् पिरक् ले़न् इमे़ल् लङु् बा
मिुधङ् लङु् हाॽ मे़भत् छुआङ् पत् छे़॥ िथिक् सगःेक् पे़न् से़रुम् लङु्,
िनिसगःेक् पे़न् कुिभङ् लङु्, सिुम् सगःेक् पे़न् कुहे़ःत् लङु्,
िलिसगःेक् पे़न् लङु् सःेक् कुम्, 20 ङािसगःेक् पे़न् मिुधङ् लङु्,
तिुक् सगःेक् पे़न् लङु् से़रुम् बा, निुसगःेक् पे़न् अम् ले़ङ् लङु्,
ये़ित् छगःेक् पे़न् लङु् िमङ्, फाङ् िसगःेक् पे़न् कुिरङ् लङु्, िथबोःङ्
िसगःेक् पे़न् कुिहःक् लङु्, िथक् -िथक् िसगःेक् पे़न् फुःत्ताङ् लङु्,
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हे़क् क् याङ् िथक् -ने़त् िसगःेक् पे़न् हे़ःक् कङ् लङु् िङल् ले़न् मे़जोगआुङ्
वये़रो॥

21 खे़प् मो िथक्-ने़त् ताःक् हन् हाॽग िथक्-ने़त् ते़क् सःेक् ले़न् वये़–
लत् छा ताःक् हिन् नन् लत् छा ते़क् सःेिक् कल् ले़ चोगे़आङ् वये़॥
हे़क् क् याङ् ये़क् यक् कोबा मारािम् मङ् ग से़ल् ले़ङ् घो कुइिसःक्
के़ ले़क् पा नःुबा साम् म् याङ् िङल् ले़न् चोगे़रो॥

22 इङ् गाॽ खे़न् ये़क् यक् िसगाङ् माङ् िहिम् मन् मे़िन् नःबान् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ मकु् साम् दाङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु मे़ल् लकु् साःन् ने
खे़न् ये़क् यक् कोबा माङ् िहम् लो॥ 23 हे़क् क् याङ् खे़न् ये़क् यिक् कन्
के़ धोॽबा नाम् नु लाबा थआेङ् चाहाबा मे़जोगे़न् लो, थआेङ् भे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमिमिदङ् िङल् ले़ए खे़न् ये़क् यिक् कन्
थोॽरुरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ कुसिेमःङ् ग मे़ल् लकु् साःन् नरेो॥
24 हे़क् क् याङ् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ कन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुिमिमिदङ् िङल् ले़ थोॽरुबा ओःित्तओ मे़वाॽ मे़बःेक्, हे़क् क् याङ्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा काक् हाङ् हाॽरे़ खिुनॽ िमिमिदङ् िङन्
खे़प् मो मे़दारुॽ॥ 25 खे़न् ये़क् यिक् कल् ले़न् ताःक् हिन् नङ् ग
आप् फाल् ले़आङ् मे़सपु् ने़न्, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़प् मो से़िन् दक् होःप् लो॥
26 हे़क् क् याङ् काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽरे़ िमङ् सो इङ् धाःङ् िङन्
नु खिुनॽ िमिमिदङ् िङन् खे़न् ये़क् यक् को मे़दारुॽ॥ 27 खे़प् मोग
मे़ल् लकु् साःल् ले़ कुिहङ् मिन् नल् ले़न् साप् पन् नो िमङ् साप् ते़आङ्
के़ बप् पाहाॽरक् मे़लाःत् लो॥ कर आसतु् थो पाःन् नु िसक् के़ ले़ःङ् बा
याम् गे़िसङ् बा याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽ नु इङ् ले़क् के़ बाःप् पाहाॽ
आित्तन् नाङ् खे़न् ये़क् यक् को लाःप् मा मे़ङ् घोने़न् लो॥

22
िहङ् मन् ले़न् यङ् घङ् 
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1 हे़क् क् याङ् माङ् लाइङ् बाल् ले़ इङ् गाॽ माङ् लङु् हे़क् के
से़ल् ले़ङ् के़ ले़क् पा यङ् घङ् िङन् ओसःेन् धाक् ताङ् लो॥ खे़प् मोबा
च् वाःित्तङ् ग मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ िबबारो॥ खे़न् यङ् घङ् िङङ् ग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु मे़ल् लकु् साःल् ले़ खिुन् छॽ हाङ् यकु् नालाम्
वगसुे़र 2 खे़न् ये़क् यक् कोबा माराम् लमु् मो ये़रो॥ यङ् घङ् िङल् ले़
कुयाओ मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ िबबा िसङ् बङु् िङन् यङुे़रो॥
खे़न् िसङ् बङु् ङो तङ् बे लावा िथक्-ने़त् पिरक् ले़न् िसङ् सहेाॽ
थोःक् ते़रो॥ हे़क् क् याङ् खे़न् िसङ् बङु् िङल् ले़ कुभे़क् वाहाॽग
काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽ के़ वःेम् बा िसदाॽ चोगे़रो॥ 3 खे़न्
ये़क् यक् को आल् लआङ्धो िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ मे़दाःक् तिुन् छन् बा
लत् छाआङ् मे़होःप् लो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु मे़ल् लकु् साःल् ले़
खिुन् छॽ हाङ् यकु् नाःन् खे़प् मो पोःङ् लो, हे़क् क् याङ् कुसवेारोबाहाॽरे़
खनुे़ॽ सवेा मे़जोगॽुरो॥ 4 खे़ङ् हाॽरे़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुनाराःन्
मे़िनःसॽु, हे़क् क् याङ् कुिमङ् िङन् खिुनॽ तोवाबो साप् ते़आङ् पत् लो॥
5 खे़प् मो याम् मो से़िन् दक् मे़बोःङ् ने़न्, हे़क् क् याङ् थोॽमारे़ लािग सिेम
नु नाम् साङ् ङाङ् चाहाबा मे़जोःक् ने़न् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ यहवे दाङ् बा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् आबाङे खिुनॽ ओःित्त पोःङ्॥ हे़क् क् याङ्
खे़ङ् हाॽरे़ सदािदङ् हाङ् मे़जोगॽुरो॥

6 खे़न् माङ् लाइङ् बाल् ले़ इङ् गाॽ मे़त्ताङ्, “कन् पाःन् जाक् हाॽ
ताःक् पो चोःक् मा सकु् के़ दे़प् पा नु से़क् खाबा चोःक् लो॥
माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽ ससेमेाङ् के़ िबबा यहवे दाङ् बा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबाहाॽ आल् ल हाराए पोःङ् मा
के़ बोःङ् बा पाःन् हाॽ ओसःेन् धाक् मािस फाॽआङ् कुमाङ् लाइङ् बे़न्
पाङ् घु यःुसरुो॥”

ये़सःुन् हाराए यःुमा चोःक्
7 ये़सरुे़ पाःत्तॽु, “ओमे़त्ते़ॽओ, इङ् गाॽ हाराए यःुआरो! हे़क् क् याङ्

कन् साप् पन् नो के़ बप् पा माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ इःप् पा के़ नाःप् पाहाॽग
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मॽुइसाबािसरो॥”
8 इङ् गाॽ यहुनु् नारे़ कन् पाःन् हाॽ िनःसङु् खे़प् सङु् लो॥ हे़क् क् याङ्

कन् पाःन् हाॽ िनःसङु् खे़प् सङु् िङल् ले़ कन् पाःन् हाॽ यािप् म
ओसःेन् गे़धाक् पा माङ् लाइङ् बान् सवेा चोःक् मा फाॽआङ् इङ् गाॽ
कुलाङ् जक् पो साम् बोःन् हबत् फिन् छङ् ङाङ् लो॥ 9 कर खे़ल् ले़
इङ् गाॽ अक् खे मे़त्ताङ् लो, “इङ् गाॽ सवेा मे़जोगाङ् िङन् ने़ॽ!
इङ् गाॽग खे़ने़ॽ कुइिसःक् हे़क् क् याङ् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पा
के़ म् भॽु के़ न् साॽिस नु कन् साप् पन् नो के़ बप् पा पाःन् हाॽ के़ इःप् पा
के़ नाःप् पाहाॽ हे़क् तङ् बा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसवेारोबाआरो॥
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् लक् सवेा चोगे़ॽओ!”

10 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ इङ् गाॽ अक् खे मे़त्ताङ् लो, “कन् साप् पन् नोबा
माङ् िनङ् वाॽपाःन् हाॽ मे़माॽरे़न् ने़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् काक्
पाःन् हाॽ के़ प् मा ये़िम् मन् िनःत्ताङ् ङे वाॽरो॥ 11 हाराॽ ताप् फे़ ःम् बा
याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽरे़ ताप् फे़ ःम् बा याःम् बक् के मे़जोगरुरो,
के़ िजःम् बा याःम् बक् के़ जोःक् पाहाॽ मे़िजःिन् छङ् ल मे़वाॽररो,
कर साम् योिनबाहाॽरे़ साम् योिनबा याःम् बक् मे़जोगरु हे़क् क् याङ्
ससेबेाहाॽ ससेएे मे़वाॽिनरो॥”

12 ये़सरुे़ पाःत्तॽु,
“ओमे़त्ते़ॽओ, इङ् गाॽ हाराए यःुआरो! हे़क् क् याङ् काक् मनाहाॽरे़

मे़जोगबुा याःम् बक् कुइिसःक् के खिुम् दङ् िङन् नु हाङ् से़िम् मन्
िपरुङ् िसङ् लो॥ 13 इङ् गाॽ अल् फा नु ओमगेा, तिगबा नु
एगाङ् बा, हे़क् क् याङ् कुहःेिक् सङ् मा नु कुनपु् माआरो॥

14 हे़क् क् याङ् खिुनॽ तःेत् हाॽ ससेे लॽिरक् वागे़हप् पाहाॽग
मॽुइसाबािसरो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ग
ताःक् हन् हाॽओलाम् ये़क् यक् को लाःप् मा नु मे़न् नपु् मनाबा
िहङ् मन् के़ िबबा िसङ् बङु् ङोलाम् चामा यक्ु मे़घोःसॽुरो॥
15 कर कोःत् चो हे़क् तङ् बा ये़प् ले़क् के़ गप् पाहाॽ, िनङ् वाॽ
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के़ माबा िकत् चाक् के़ जोःक् पाहाॽ, चागे़राम् बाहाॽ, मना
के़ से़प् पाहाॽ, नावाइत् ला माङ् गे़घःबाहाॽ हे़क् क् याङ् काक्
इङ् ले़क् पाःप् मा खिुनॽ िसराॽ के़ धाङ् बाहाॽ नु इङ् ले़क्
के़ बाःप् पाहाॽ लाःक् कात्ते मे़वाॽरो॥

16 इङ् गाॽ ये़सरुे़ ससेहेपु् लक् हाॽरे़ लािग कन् पाःन् हाॽ मे़त् छे़
आमाङ् लाइङ् बान् िखिनॽओ पाङ् घङु् ङाङ् वाॽआरो॥
इङ् गाॽग दाउद हाङ् िङल् ले़ कुमॽुइदाङ् साआरो, हे़क् क् याङ्
तान् छोःक् पाआरो॥”

17 ससेमेाङ् िङन् नु िससामःेित्तल् ले़ पाःत् छुॽ, “ये़ॽओ!”
हे़क् क् याङ् कन् पाःन् हाॽ के़ घे़म् बाल् ले़आङ् “ये़ॽओ!” पाःत्तरुो॥
आित्तन् आङ् गगुे़न् वािमःक् माल् ले़ तरुआङ् वाॽ, खे़न् ताररो॥
आित्तल् ले़ िनङ् वाॽ चोगॽु, हाराॽ खे़ल् ले़ कुमे़ल् लङु् मे़ःन् नएे
मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ िबबा च् वाःित्तन् थङुुररो॥

18 कन् साप् पन् नोबा माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ घे़म् बा काक् मे़न् छाम्
यािप् महाॽ इङ् गाॽ सािम् दङ् िपरुङ् िसङ् लो–हाःत् ले़ कन् साप् पन् नो
थइे योॽरु, िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़आङ् कन् साप् पन् नो चे़ङ् मनाबा
िमन् दॽेहाॽ खे़न् के़ योॽबाल् ले़ कुसम् दाङ् योॽरुरो॥ 19 हे़क् क् याङ्
हाःत् ले़ कन् माङ् िनङ् वाॽपाःिन् नल् ले़न् साप् पन् नोलाम् थइे खक् तॽु,
कन् साप् पन् नो साप् ते़आङ् के़ बप् पा मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ िबबा
िसङ् बङु् ङोलाम् हे़क् क् याङ् ससेे ये़क् यक् कोलाम् खे़ल् ले़ खोःमा
के़ बोःङ् बा लिक् कन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खक् तॽुरो॥

20 कन् पाःिन् नन् साःिक् ख के़ िबबाल् ले़ पाःत्तॽु, “से़क् खाए इङ् गाॽ
हाराए यःुआरो॥”

आमे़न्! दाङ् बा ये़सएु, ये़ॽओ!
21 दाङ् बा ये़सरुे़ कुलङु् गिुम् मन् िखिनॽ के़ रे़क् नु वाॽररो॥ आमे़न्॥
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