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यहुनु् नारे़ साप् तबुा िथिक् सगःेक् पा सक् इङ् घङ्
िनःसम्ु

कन् सक् इङ् घङ् िङन् सःेक् यिुक् मबा यहुनु् नारे़ साप् तबुा
िथिक् सगःेक् पा सक् इङ् घङ् लो॥ बा कन् यहुनु् नाःल् ले़ ये़सरुे़
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा कुिहङ् मिन् नल् ले़ कुयाःम् बओे वॽेस् मा
साप् पन् नाङ् साप् त,ु हे़क् क् याङ् कन् सक् इङ् घङ् एगाङ् वॽेस् मा ने़ित् छ
सक् इङ् घङ् हाॽ नु सफुो मे़प् मनाबा साप् पिन् नन् नाङ् साप् तरुो॥

यहुनु् नारे़ साप् तबुा कन् िथिक् सगःेक् पा सक् इङ् िङन् ने़ित् छ
िनङ् वाॽसोःक् को साप् ते़आङ् वये़रो॥ िथिक् सगःेक् पो, कन्
सक् इङ् घङ् के़ िनःप् पाहाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् नु आबगुे़न् कुस् साः
ये़सु िख्रस् तरे़ ससेे कुदङ् जमु् मो िहङ् मा आःिन् छङ् मा िपमािस वये़॥
िनिसगःेक् पो, कन् ससेे तङ् जमु् मो इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़
खिुनॽ इङ् ले़क् के पाःिन् नन् खे़म् मा मे़ःन् फाॽआङ् सािम् दङ् िपमािस
वये़रो॥ इक् सा खाम् बःेक् मोबा िनङ् वाॽ पाःप् पाःप् पा पाःन् हाॽलाम् मे
ताप् फे़ ःम् बा पाःन् हाॽ पोःङ् हे़क् क् याङ् ये़सःुङ् ग िनङ् वाॽफुमाङ् साः
वये़बाल् ले़ चोगलु् ले़ खनुे़ॽग से़क् खाए मे़न् छाम् यािप् म पोःङ् मा
मे़सकु् ने़न् लो लॽिरक् इङ् ले़क् पा िनसािम् मन् से़ःरे़आङ् वये़रो॥ कन्
इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ कन् इक् सा खाम् बःेक् मोबा िहङ् मन् नो
इक् सा खाम् बःेक् मो के़ बोःङ् बा तकु् खवेालाम् एःक् पोःङ् मा
पोःङ् लॽिरक् मे़बाःत्तु हे़क् क् याङ् से़न् लिप् पल् ले़ लािग नोिनङ् वाॽ
कप् मा नु वॽेहाॽ लङु् माॽ तकु् मािस चाहाबा मे़जोःक् ने़न् फाॽआङ्
मे़हॽुरुिसरो॥

यहुनु् नाःल् ले़ अक् तङ् बा इङ् ले़क् पा िनसािम् मन् अत्तरुो॥ ये़सु
िख्रस् ते़न् मे़न् छाम् यािप् म चोगे़ फाॽआङ् खनुे़ॽ नःुिरक् काङ् हॽुरुिस,
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हे़क् क् याङ् ये़सु िख्रस् ते़न् नसाःन् के़ जोःक् पा नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
िमःिम् ज के़ मे़प् पा के़ रे़क् ले़ लङु् माॽ तिुक् सङ् माआङ् पोःङ् फाॽआङ्
पाःत्तरुो॥
थािमङ् 

िनःसम्ु १.१-४
खाओःप् मान् नु खादाम् मान् १.५-२.२९
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुमॽुइदाङ् सा नु माफे़ न् सािम् मल् ले़

कुमॽुइदाङ् सा ३.१-२४
से़क् खा नु इङ् ले़क् ४.१-६
िमःिम् जःल् ले़ चोःक् मा के़ बोःङ् बा याःम् बक् ४.७-२१
के़ नाःम् बा नसाःन् ५.१-२१

िहङ् मन् ले़ पाःन् जाक्
1 तोिलङ् सोमआुङ्धोए वये़बा, आिनगे़ खे़प् समु् बे़आङ्

वियगे़बा, हे़क् क् याङ् आबाङे िमिक् कल् ले़ िनःसमु् बे़आङ्
वियगे़बा, नःुिरक् काङ् ओमे़त्तमु् बे़आङ् वियगे़बा, हे़क् क् याङ्
आबाङे हिुक् कल् ले़ सःुसमु् बे़आङ् वियगे़बा िहङ् मन् के़ िबबा
पाःन् जािक् कल् ले़* कुयाःम् बओे िखिनॽ सक् इङ् घङ् हाक् कािसगे़रो॥
2 खे़न् िहङ् मिन् नन् थाःिम् सङ् , हे़क् क् याङ् आिनगे़ िनःमनाआङ्
खे़ल् ले़न् साःिक् ख िपमनारो॥ खनुे़ॽए मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् लो
फाॽआङ् िखिनॽ मे़त्तािसगे़ॽरो॥ खनुे़ॽग पानिुदङ् पाः
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु वये़, हे़क् क् याङ् आिनगे़ओ थाःिम् सङ् लो॥
3 िखिनॽ आिनगे़नु ससेे तङ् जम्ु के़ जोगमु् ल फाॽआङ् आिनगे़
िनःमनाबा नु खे़म् मनाबा पाःन् हाॽ िखिनॽ मे़त्तािसगे़बारो॥ आिनॽ
तङ् जिुम् मङ् ग पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु हे़क् क् याङ् आबगुे़न्
* 1:1 ���� ��� ������� ����� ���� –����� ������ ���� ��� ��
�������
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कुस् साः ये़सु िख्रस् ते़न् नु वाॽरो॥ 4 आिनगे़ सःप् मान् कुिलङ् धो
के़ त् ल फाॽआङ् कन् पाःन् हाॽ साप् तमु् बे़आङ् हाक् कािसगे़बारो॥

िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् से़न् दाङ् गे़न् ओःित्तरो
5 आल् ल िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् से़न् दाङ् गे़न् ओःित्तरो, खनुे़ॽओ

िमःसाक् काङ् खादाम् मान् होःप् लो के़ लॽबा इङ् घङ् िङन् आबगुे़न्
कुस् साःन् लाम् खे़प् समु् बे़आङ् िखिनॽ मे़त्तािसगे़आङ् वाॽरो॥
6 आिनॽ ससेे तङ् जिुम् मन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु वाॽ लॽिरक्
आबाःत्तम्ु कर मािक् चगे़न् खादाम् मो लाङ् घःेक् मनाबा कुइिसःक्
लायोओ आवाॽने़ फाॽग्र आिनॽ इङ् ले़क् पाःन् आबाःत् हे़क् क् याङ्
से़क् खाओ आन् वाॽने़न् लो॥ 7 कर िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् से़न् दाङ् गे़न्
ओःित्तओ वाॽबा कुइिसःक् आिनॽआङ् से़न् दाङ् गे़न् ओःित्तओ
आिहङ् ल आवाॽने़ फाॽग्र आिनॽ लमु् मो ससेे तङ् जम्ु पोःङ् लो॥
हे़क् क् याङ् आबगुे़न् कुस् साः ये़सरुे़ कुमािक् खॽइल् ले़ आिनॽ काक्
लायोलाम् सतु् थो आजोःक् लो॥

8 कर आिनॽ लायो मे़ःन् ने आवाॽ लॽिरक् आबाःत्तमु् ने़ फाॽग्र
आिनॽ आबाङे इङ् आले़िक् सङ् ङाङ् से़क् खाःन् आिनॽओ होःप् लो॥
9 कर आिनॽ लायोहाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग आबाःत्तमु् ने़
फाॽग्र ले़िप् म आिबॽरो हे़क् क् याङ् आिनॽ काक् फे़ न् याःम् बक् कोलाम्
सतु् थो आजोःक् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खनुे़ॽग नसाःन् साबा नु साम् योिनबा
चोःक् लो॥ 10 आिनॽ लायो मे़न् जोःक् के आवाॽ लॽिरक् आबाःत्तमु् ने़
फाॽग्र खनुे़ॽ इङ् ले़क् के़ बाःप् पा आजोगमु् माङ् खनुे़ॽ कुबाःन् जािक् कन्
आिनॽओ होःप् लो॥

2
आिनॽ कुभाॽ के़ िबबा िख्रस् त

1 आिमःम् आस् साःस,े िखिनॽ लायो मे़जोगे़िम् मन् ने़ॽ फाॽआङ्
कन् सक् इङ् घङ् िङन् साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥ कर कुभारे़
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लायो मे़जोगसुाङ् आिनॽ लािग के़ बाःप् पा के़ िबबा साम् योिनबा ये़सु
िख्रस् ते़न् आिनॽ लायोलाम् ले़िप् म आघोःसमु् ल फाॽआङ् पानिुदङ्
पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् पिेल फाक् तॽुरो॥ 2 आिनॽ लायोःन् ले़िप् म
िपमारे़ लािग खनुे़ॽ िसदङु् जभा पोःक् खे़, हे़क् क् याङ् आिनॽ लायोरे़
लािगरक् ग मे़ःन्, कर इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ वाॽबा के़ रे़क्
मे़न् छाम् गे़न् यािप् महाॽरे़ खिुनॽ लायोरे़ लािगआङ् खनुे़ॽ स् ये़बारो॥

3 आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुइङ् जाःङ् िङन् आइःत्तम्ु
आनाःत्तमु् ने़ फाॽग्र खनुे़ॽ नःुिरक् काङ् कुिसङ् आिनःत्तम्ु
के़ लॽबान् से़क् खा आिनःसमु् लो॥ 4 िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् इङ् गाॽ
कुिसङ् िनःत्तङु् लॽिरक् के़ बाःप् पाल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुइङ् जाःङ् हाॽ मे़इःत्तन्ु मे़नाःत्तनु् ने़ फाॽग्र खे़न् मनाःन्
इङ् ले़क् के़ बाःप् पारो, हे़क् क् याङ् खे़ल् लो से़क् खाःन् होःप् लो
5 कर िनङ् वाॽफु पाःन् जािक् कन् के़ इःप् पा के़ नाःप् पाल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् से़क् खाए साॽिरक् िमःिम् ज मे़त्तॽुरो॥
हे़क् केलॽिरक् आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु आवाॽ के़ लॽबान्
आिनःसमु् लो॥ 6 िनङ् वाॽफुमाङ् ङो वाॽआ लॽिरक् के़ बाःप् पाल् ले़
ये़सरुे़ चोगबुा कुइिसःक् चोगरु वाॽर पोःङ् लो॥

कुसङ् इङ् जाःङ्
7 आिमःम् आन् जमु् स,े कन् साप् तङु् बा इङ् जाःङ् िङन्

कुसङ् इङ् जाःङ् ग मे़ःन् लो॥ कङ् ग उन् छोःन् नाङ्धो िखिनॽनएु
के़ वाॽबा के़ यःुबा इङ् जाःङ् लो॥ कन् उन् छोःन् बा इङ् जाःङ् िङङ् ग
के़ घे़प् सम्ु के़ सरुुम् बा पाःन् जाक् लो॥ 8 हे़क् केसाङ् कन् साप् तङु् बा
इङ् जाःङ् िङङ् ग कुसङ् हे़क् तङ् बा चोःक्–खे़ल् ले़ कुसे़क् खाःङ् ग
िख्रस् तओ नु िखिनॽओ िनधाःबे़आङ् वाॽरो॥ थआेङ् भे़ल् ले़
मािक् चगे़न् खादाम् मान् ले़क् पःेक् ल पत्, हे़क् क् याङ् से़क् खाबा
से़न् दाङ् गे़न् ओःित्तःन् तिगनएु ओःत् ल वाॽरो॥ 9 इङ् गाॽ से़न् दाङ् गे़न्
ओःित्तओ वाॽआ लॽिरक् के़ बाःप् पाल् ले़ नसािनबा फुॽनसुाॽ



� ������ �� 2:10 v १ यहुनु् ना 2:14

नु ने़ॽनसुाॽहाॽ िचःत्तिुसॽने़ फाॽग्र खे़ङ् ग आल् ल थािरक् साङ्
मािक् चगे़न् खादाम् मोए वाॽरो॥ 10 नसािनबा फुॽनसुाॽ नु
ने़ॽनसुाॽहाॽ लङु् माॽ के़ दकु् पे़ङ् ग से़न् दाङ् गे़न् ओःित्तओ वाॽ,
हे़क् क् याङ् वॽेहाॽ के़ घःबा पाःन् खनुे़ॽओ थआेङ् होःप् लो॥ 11 कर
नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽ के़ िजःप् पाङ् ग खादाम् मो
वाॽ, हे़क् क् याङ् खादाम् मो लाङ् घःेिक् कल् ले़ खनुे़ॽ आत्तान्
ले़प् माङ् पःेक् ल पत् थआेङ् िनङ् वाॽ मे़घोःसनु् लो, थआेङ् भे़ल् ले़
खादाम् माल् ले़ खे़न् खामे़िन् नःमनाबा चोगदुःेसआुङ् वाॽरो॥
12 आिमःम् िहन् जाॽिबत् छास,े िख्रस् तरे़ चोगबुा कुयाःम् बक् लाम्

िखिनॽ लायोःन् ले़िप् म पोःक् खे़बाल् ले़ चोगलु् ले़ कन्
सक् इङ् घङ् िङन् साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥

13 पानिुदङ् पाःस,े तोिलङ् सोमआुङ्धोए के़ वाॽबा िख्रस् ते़न् िखिनॽ
कुिसङ् के़ िनःत्तमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ कन् सक् इङ् घङ् िङन्
साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥

थाङ् बे़न् मे़िन् छयाॽस,े माफे़ न् सािम् मन् िखिनॽ के़ नाःन् दमु् माङ्
के़ वियबाल् ले़ चोगलु् ले़ कन् सक् इङ् िङन् साप् तङु् ङाङ्
हािक् नङ् ल पत्तारो॥

14 आिमःम् आस् साःस,े पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िखिनॽ
कुिसङ् के़ िनःत्तमु् माङ् के़ वियबाल् ले़ चोगलु् ले़ कन्
सक् इङ् घङ् िङन् साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥

पानिुदङ् पाःस,े तोिलङ् सोमआुङ्धो के़ वाॽबा िख्रस् ते़न् िखिनॽ
कुिसङ् के़ िनःत्तमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ कन् सक् इङ् घङ् िङन्
साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥

थाङ् बे़न् मे़िन् छयाॽस,े िखिनॽ के़ धमु् बा के़ जोिगॽ, िनङ् वाॽफु
पाःन् जािक् कन् िखिनॽओ वाॽ, हे़क् क् याङ् माफे़ न् सािम् मन्
के़ नाःन् दमु् माङ् के़ वियबाल् ले़ चोगलु् ले़ कन् सक् इङ् िङन्
साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ल पत्तारो॥
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इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् िमःिम् ज मे़प् मा मे़ःन् लो
15 इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् नु खे़प् मो के़ वाॽबा िचगःक् वाहाॽ

िमःिम् ज मे़मे़त्ते़िम् मन् ने़ॽओ॥ आित्तल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान्
िमःिम् ज मे़त्तॽु, खे़ल् ले़ पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
िमःिम् ज मे़प् मा मे़सकु् तनु् लो॥ 16 थआेङ् भे़ल् ले़ इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा लायोबा यािम् नङ् वाॽइन् , िमक् लो लाम् मान्,
हे़क् क् याङ् कप् मनाबा नु चोःक् मनाबा पाःन् नो हे़िन् छङ् मान्
पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् बा मे़दाने़न्, कर खे़ङ् ग इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोलाम् बाने़ ताःरो॥ 17 इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् ले़क् काङ्
पःेक्, हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़ चोगङु् फाॽआङ् इःत्तु सोःक् तबुा
पाःन् हाॽआङ् ले़क् काङ् पःेक्, कर िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुिनङ् वाॽ कुइिसःक् के़ जोःक् पाङ् ग सदािदङ् वाॽरो॥

िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् बाहाॽ
18 आिमःम् आस् साःस,े कुनपु् मा ये़िम् मङ् ग िनःत्ताङ् ङे वाॽरो॥

िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् िङङ् ग ताः लॽिरक् के़ घे़प् समु् माङ् के़ वियॽ॥
आल् लोसा खे़न् हे़क् तङ् बा िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् हाॽ यिरक् मे़द् ये़
मे़जरुे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ कन् पाःन् नोलाम् कुनपु् मा
ये़िम् मन् िनःत्ताङ् ङे वाॽ के़ लॽबा पाःिन् नन् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥
19 खे़ङ् हाॽग आिनॽलाम् मे़लःन् दे़ मे़ब,े कर से़क् खाःल् ले़ग
खे़ङ् हाॽ आिनॽ मनाहाॽ मे़न् वये़न् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ खे़ङ् हाॽ आिनॽ
मनाहाॽ मे़वये़ल् ले़ग खे़ङ् हाॽ आिनॽनएु मे़याःक् ते़बा मे़ःन् लो॥ कर
खे़ङ् हाॽरे़ पक् आम् ध् ये़आङ् मे़बबेाल् ले़ खे़ङ् हाॽ के़ रे़क् आिनॽहाॽ
मे़ःिन् छ के़ लॽबान् ओसःेन् दाङ् पोःक् खे़रो॥ 20 कर िखिनॽग
ससेबेा िख्रस् तरे़ ससेमेाङ् के़ िबिरआङ् वाॽ, हे़क् क् याङ् िखिनॽ
के़ रे़क् ले़ से़क् खाःन् कुिसङ् के़ िनःत्तमु् लो॥ 21 िखिनॽ से़क् खाःन्
कुिसङ् के़ िन् नःत्तिुम् मन् फाॽआङ् मे़ःन्, कर से़क् खाःन् कुिसङ्
के़ िनःत्तम्ु फाॽआङ् साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् लो॥ हे़क् क् याङ् लत् छा
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इङ् ले़क् पाःिन् धक् काङ् से़क् खालाम् मे़दाने़न् फाॽआङ् कुिसङ्
के़ िनःत्तमु् लो॥ 22 इङ् गे़ले़क् पे़न् हाःप् प?े ये़सःुन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
सःेन् दबुा िख्रस् त मे़ःन् फाॽआङ् के़ बाःप् पे़न् ने इङ् ले़क् पारो॥
आित्तल् ले़ पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु आबगुे़न् कुस् साःन्
नाॽरुिसॽ बा खे़न् ने िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् बारो॥ 23 आबगुे़न्
कुस् साःन् के़ नाॽबे़ल् ले़ पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नाॽरुॽ,
कर आबगुे़न् कुस् साःन् ते़िन् दङ् के़ जोःक् पाल् ले़ पानिुदङ् पाः
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नाङ् ते़िन् दङ् चोगॽुरो॥

24 हे़क् केःल् ले़ नसािनबा के़ बोःिक् खआङ्धोए के़ घे़प् समु् बा
सनुाइङ् िङन् िखिनॽ िसक् लङु् मो नःुिरक् काङ् यकु् खे़म् मे़ॽओ॥
हे़क् केलॽिरक् के़ यकु् खमु् ने़ फाॽग्र सदािदङ् पानिुदङ् पाः
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु हे़क् क् याङ् आबगुे़न् कुस् साःन् नु सोिरक्
के़ वियॽरो॥ 25 हे़क् क् याङ् आबगुे़न् कुस् साःल् ले़ िपिनङ् फाॽआङ्
चोगबुा माङ् हे़िक् कङ् ग मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् लो॥

26 इङ् गाॽग िखिनॽ इङ् ले़क् के़ मे़प् पाहाॽरे़ खिुनॽ याःम् बओे
साप् तङु् ङाङ् हािक् नङ् ङाङ् वाॽरो॥ 27 कर िखिनॽओग िख्रस् तरे़
के़ िबिरबा ससेमेाङ् िङल् ले़न् माङ् धकु् नाःन् वाॽ याःक् लो॥
हे़क् क् याङ् िखिनॽ के़ हॽुबा हाःत्ताङ् चाहाबा के़ न् जोिगन्, कर
ससेमेाङ् िङल् ले़ के़ रे़क् पाःिन् नल् ले़ कुयाःम् बओे के़ हॽुिरॽ॥
खे़न् के़ हॽुिरबा पाःिन् नङ् ग इङ् ले़क् मे़ःन् लो, कर से़क् खाएरो॥
हे़क् केःल् ले़ ससेमेाङ् िङल् ले़ के़ हॽुिरबा िनसािम् मन् इःत्ते़म्
नाःत्ते़म् मे़ॽआङ् िख्रस् ते़न् मे़ल् ले़त्ते वये़म् मे़ॽओ॥ 28 आल् ल
आिमःम् आस् साःस,े ये़सःुन् यःुल् ले़ मे़ङ् िगए नु िसिरङ् मे़म् मए
खनुे़ॽओ तोःिन् छङ् मा आसकु् तमु् ल फाॽआङ् िख्रस् ते़न् मे़ल् ले़त्ते
वये़म् मे़ॽओ॥ 29 िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् साम् योिनबा चोःक् फाॽआङ्
िखिनॽ के़ िनःसमु् लो॥ हे़क् केःल् ले़ काक् नःुबा याःम् बक्
के़ जोःक् पे़न् िनङ् वाॽफुसाः पोःक् खे़आङ् वाॽ के़ लॽबा पाःिन् नन् नाङ्
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िखिनॽ के़ िनःसमु् लो॥
3

िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःहाॽ
1 ओमे़त्ते़म् मे़ॽओ! पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ आक् खे़न्

यिरक् लङु् माॽ आदकु् ते़आङ् वाॽ! खनुे़ॽ लङु् माॽ आदकु् पाल् ले़
चोगलु् ले़ आस् साःिनङ् लो फाॽआङ् आिनॽ आमे़त् लो॥ आिनॽग
से़क् खाए कुस् साःिसएरो! कर इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा मनाहाॽरे़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् कुिसङ् मे़िन् नःत्तनु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ खे़ङ् हाॽरे़
आिनॽआङ् कुिसङ् आमे़िन् नःत् ने़न् लो॥ 2 आिमःम् आन् जमु् स,े
आल् लो आिनॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःिसरो॥ हे़क् केसाङ्
थे आबोःङ् फाॽआङ् नःुिरक् काङ् मे़न् धाःप् पे वाॽरो॥ कर
िख्रस् ते़न् नःुङ् यःुल् ले़ आिनॽग खनुे़ॽ कुइिसःक् के आबोःङ्,
थआेङ् भे़ल् ले़ खे़न् ये़म् मो खनुे़ॽ आक् तङ् बा चोःक् हे़क् तङ् बाए
आिनःसमु् लो॥ 3 हे़क् केःल् ले़ िख्रस् तओ खे़न् हे़क् तङ् बा िनङ् साङ्
के़ जोःक् पा काक् ले़ िख्रस् ते़न् ससेे चोःक् पा कुइिसःक् आबाङे ससेे
मे़जोःिक् सङ् लो॥

4 लायो के़ जोःक् पा काक् ले़ साम् योिथिम् मन् मे़भःेन् दॽुरो,
थआेङ् भे़ल् ले़ के़ रे़क् लायोःन् ने साम् योिथिम् मन् फेःमनाबारो॥
5 आिनॽ लायोःन् खे़प् मारे़ लािग िख्रस् ते़न् ये़बाङ् ग िखिनॽ कुिसङ्
के़ िनःत्तमु् लो॥ हे़क् क् याङ् खनुे़ॽओ लायो होःप् लो॥ 6 हे़क् केःल् ले़
आित्तन् िख्रस् तओ वाॽ, खे़ल् ले़ लायो चोगरु मे़वाॽने़न् लो॥ कर
आित्तल् ले़ लायो चोगरु वाॽ, खे़ल् ले़ खनुे़ॽ मे़िन् नए नु कुिसङ्
मे़िन् नःत्ते वाॽरो॥

7 आिमःम् आस् साःस,े आित्तन् हाॽरे़आङ् िखिनॽ
इङ् गे़मे़ल् ले़िक् तन् लरो॥ आित्तल् ले़ नःुबा याःम् बक् चोगॽु
खे़ङ् ग िख्रस् ते़न् कुइिसःक् साम् योिनबा पोःङ् लो॥ 8 लायो
के़ जोःक् पार के़ वाॽबा मनाःङ् ग माफे़ न् सािम् मल् ले़ कुमनारो,
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थआेङ् भे़ल् ले़ माफे़ न् सािम् मल् ले़ तोिलङ् सोमआुङ्धोए लायो चोगरु
वाॽरो॥ खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िनङ् वाॽफुसाःन् माफे़ न् सािम् मल् ले़
कुयाःम् बिक् कन् मे़ङ् से़ ये़बारो॥ 9 िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् कुसङ्
लॽिरक् सागे़वाःिन् छङ् बा आित्तल् ले़आङ् लायो चोगरु
मे़वाॽने़न्, थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुनोस्रङ् िङन्
खनुे़ॽओ वाॽरो॥ खनुे़ॽ लायो चोःिक् क वाॽमा मे़सकु् ने़न् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ खनुे़ॽग िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् सावाःिन् छङ् ङाङ्
वाॽरो॥ 10 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःहाॽ नु माफे़ न् सािम् मल् ले़
कुस् साःहाॽओ मे़न् दङ् मना पाःिन् नन् आम् भा कन् लो–आित्तल् ले़
साम् योिथम् कुइिसःक् नःुबा याःम् बक् मे़जोगन्ु हे़क् क् याङ्
नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽ लङु् माॽ मे़दकु् तिुसन् खे़ङ् ग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साः मे़ःन् लो॥

आिनॽ लङु् माॽ तिुक् सङ् मा पोःङ्
11 आिनॽ लङु् माॽ तिुक् सङ् मा पोःङ् के़ लॽबा इङ् घङ् िङङ् ग

तिगआङ्धोए के़ घे़प् समु् माङ् के़ वियॽरो॥ 12 िखिनॽग कियने़न् *
हे़क् के मे़बोःक् खे़िम् मन् ने़ॽओ॥ खे़ङ् ग माफे़ न् सािम् मल् ले़न् वये़आङ्
खे़ल् ले़ आबाङे कुन् साॽइन् से़रुरो॥ थआेङ् से़रुबाभे़ल् ले़
खे़ल् ले़ आबाङे कुयाःम् बक् हाॽ ताप् फे़ ःम् बा चोगे़, कर कुन् साॽरे़
कुयाःम् बक् हाॽ साम् योिनबा चोगे़॥ 13 आिमःम् फुॽनसुाॽ नु
ने़ॽनसुाॽस,े इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा मनाहाॽरे़ के़ िम् जःित्तल् ले़
िखिनॽ िनङ् वाॽ मे़मये़िम् मन् ने़ॽओ॥ 14 आिनॽ नसािनबा फुॽनसुाॽ
नु ने़ॽनसुाॽहाॽ लङु् माॽ आदिुक् सङ् बाल् ले़ चोगलु् ले़ आिनॽग
िसःमे़न् लाम् मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् नो आजित् छङ् ङाङ् आवाॽ
फाॽआङ् आिनःसमु् लो॥ कर आित्तल् ले़ वॽेहाॽ लङु् माॽ
* 3:12 ����–��� ���� �� ����� ��������� ���� ��� ���
���� ���� ��� ��������� ������ ���� ��� ���������
������������ ����� (तोिलङ् सोमु ४.१-१६)॥
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मे़दकु् तिुसन्, खे़ङ् ग आल् लोसाङ् िसःमे़न् नोए वाॽरो॥ 15 आित्तल् ले़
नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽ िचःत्तिुसॽ, खे़ङ् ग मना
के़ से़प् पारो॥ हे़क् क् याङ् मना के़ से़प् पा के़ रे़क् ले़ मे़न् नपु् मनाबा
िहङ् मिन् नन् मे़ङ् घोःसन्ु फाॽआङ् िखिनॽ के़ िनःसमु् लो॥ 16 ये़सु
िख्रस् ते़ङ् ग आिनॽ ले़क् वा स् ये़बाल् ले़ से़क् खाबा िमःिम् जन्
आक् तङ् बा चोःक् फाॽआङ् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥ आिनॽआङ्
नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽरे़ खिुनॽ ले़क् वा िसःमाआङ्
यािरप् पोःङ् मा पोःङ् लो॥ 17 चाहाबा के़ जोःक् पा काक् पाःन् हाॽ
के़ गप् पा मनाःल् ले़ नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽ चाहाबा
मे़जोःक् काङ् मे़वाॽबा िनःससुाङ् लङु् माॽ मे़दकु् तिुसिन् नल् ले़
आक् खलेॽिरक् खे़न् मनाओ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिमःिम् जन्
वाॽब?े

18 आिमःम् आस् साःस,े आिनॽग पाःन् नो नु मरुाःल् ले़रक् लङु् माॽ
तकु् कािस मे़ःन् लो॥ आिनॽ से़क् खा लङु् माॽ तिुक् सङ् मा पोःङ् लो॥
हे़क् तङ् बा लङु् माॽ तिुक् सङ् मान् याःम् बक् कोलाम् िनःदे़त् लो॥
19-20 अक् खलेॽिरक् लङु् माॽ आदकु् कािसने़ फाॽग्र आिनॽग
से़क् खाःल् ले़ कुमनािस फाॽआङ् आिनःसमु् लो, हे़क् क् याङ् आिनॽ
िनङ् वाॽइल् ले़ए पाःन् आिधक् साङ् आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुदिग तोःिन् छङ् मा आःिन् छङ् गे़न् हाङ् हाङ् आजोःक् लो,
थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङङ् ग आिनॽ िनङ् वाॽनःुल् ले़आङ्
पयम् यम् बा चोःक् लो, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ के़ रे़क् पाःन् हाॽ िनःसरुो॥
21 हे़क् केःल् ले़ आिमःम् आन् जमु् स,े आिनॽ िनङ् वाॽइल् ले़ए
पाःन् आिन् धक् ने़न् ने़ फाॽग्र िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदिग
हाङ् हाङ् ङाङ् आिनॽ ताःमा आसकु् लो॥ 22 हे़क् क् याङ् आिनॽग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुइङ् जाःङ् िङन् आइःत्तम्ु आनाःत्तमु् बा नु
खनुे़ॽ कुिसराॽ के़ धाङ् बा याःम् बक् आजोगमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़
आिनॽ आनाःक् तमु् बा पाःिन् नन् खनुे़ॽ आिबॽरो॥ 23 खनुे़ॽ
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कुइङ् जाःङ् िङङ् ग बा कन् लो–आबगुे़न् कुस् साः ये़सु िख्रस् ते़न् आिनॽ
नसाःन् चोःक् मा पोःङ्, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ आिबरे़बा इङ् जाःङ्
कुइिसःक् लङु् माॽ तिुक् सङ् मा पोःङ् लो॥ 24 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुइङ् जाःङ् िङन् के़ इःप् पा के़ नाःप् पे़न् िनङ् वाॽफुमाङ् ङो वाॽ
हे़क् क् याङ् खे़ल् लो िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् वाॽरो॥ आिनॽओ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् वाॽ फाॽआङ् खनुे़ॽ आिबरे़बा ससेमेाङ् लाम्
कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥

4
इङ् ले़क् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽ

1 आिमःम् आन् जमु् स,े यिरक् इङ् ले़क् पा माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो के़ रे़क् िपसाङ्
मे़लःन् दे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ इङ् गाॽ ससेमेाङ् लाम्
पाःत्ता के़ लॽबाहाॽ काक् नसाःन् मे़जोगे़िम् सिम् मन् ने़ॽओ, कर
खे़ङ् हाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् के़ दाःबािसिब मे़ःिम् ब फाॽआङ्
साॽरे़िम् सम् मे़ॽओ॥ 2 अक् खलेॽिरक् खे़ङ् हाॽ िनङ् वाॽफुमाङ् लाम्
के़ दाःबािसिब मे़ःिम् ब फाॽआङ् िनङ् वाॽ खोःमा के़ सकु् तमु् लो–
हाःत् ले़ ये़सु िख्रस् ते़न् मे़न् छाम् गे़न् यािप् म पोःक् खे़आङ् नािसङ् गे़न्
थक् को त् ये़ लॽिरक् ते़िन् दङ् चोगॽु, खे़न् िनङ् वाॽफुमाङ् लाम्
के़ दाःबारो॥ 3 कर हाःत् ले़ ये़सु िख्रस् ते़न् नािसङ् गे़न् थक् को
त् ये़ लॽिरक् ते़िन् दङ् मे़जोगन्ु, खे़न् िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् मे़ःन्,
कर िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् बाल् ले़ कुसाम् लाम् बा त् ये़बारो॥ खे़ङ् ग
ताः के़ लॽबान् के़ घे़प् समु् माङ् के़ वियॽ, हे़क् क् याङ् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो तिगसा खे़ङ् ग त् ये़ चरुे़आङ् वाॽरो॥

4 आिमःम् आस् साःस,े िखिनॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुमनािनङ् लो॥ हे़क् क् याङ् िखिनॽग इङ् ले़क् माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽ के़ नाःन् दिुम् सम् माङ् के़ वियॽरो, थआेङ् भे़ल् ले़
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िखिनॽओ के़ वाॽबा ससेमेाङ् िङङ् ग इक् सािदङ् खाम् बःेक् माओ
के़ वाॽबान् नःुल् ले़आङ् यम् बा चोःक् लो॥ 5 खे़ङ् हाॽग
इक् साओबािसरो हे़क् केःल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा
पाःन् ने मे़बाःत्तॽु, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ पाःिन् नन्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबाहाॽरे़ए मे़घे़प् सॽुरो॥ 6 कर आिनॽग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुमनािसरो॥ हाःत् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
कुिसङ् िनःत्तॽु, खे़ल् ले़ आिनॽ पाःिन् नन् खे़प् सॽु, कर आित्तन्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़न् मे़ःन्, खे़ल् ले़ आिनॽ पाःिन् नन् मे़घे़प् सनु् लो॥
अक् खलेॽिरक् से़क् खा के़ बाःप् पा ससेमेाङ् िङन् नु इङ् ले़क्
के़ बाःप् पा सािम् मन् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥

लङु् माॽ तिुक् सङ् मा
7 आिमःम् आन् जमु् स,े आिनॽग लङु् माॽ तकु् कािसरो,

थआेङ् भे़ल् ले़ मना लङु् माॽ तकु् माङ् ग िनङ् वाॽफुमाङ् लाम्
ताःरो॥ वॽेहाॽ लङु् माॽ के़ दकु् पे़ङ् ग िनङ् वाॽफुसाःरो, हे़क् क् याङ्
खे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् कुिसङ् िनःत्तॽुरो॥ 8 आित्तल् ले़
वॽेहाॽ लङु् माॽ मे़दकु् तिुन् छन् , खे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नाङ्
कुिसङ् मे़िनःत्तनु् लो, थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङङ् ग मना
लङु् माॽ के़ दकु् पा चोःक् लो॥ 9 खनुे़ॽग अक् खलेॽिरक् लङु् माॽ
आदकु् ते़आङ् वाॽरो–आिनॽ मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् आघोःसमु् ल
फाॽआङ् िथक् लक् के़ वाॽबा आबगुे़न् कुस् साःन् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मो पाङ् घु यःुसरुो॥ 10 से़क् खाबा िमःिम् जःङ् ग बा
कन् लो–आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज आमे़त्तमु् बा मे़ःन्,
कर खनुे़ॽ लङु् माॽ आदकु् ते़आङ् आिनॽ लायोरे़ खिुम् दङ् िङल् ले़
कुले़क् वाओ िसदङु् जभा पोःङ् मारे़ लािग आबगुे़न् कुस् साःन्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो पाङ् घु यःुसरुो॥

11 आिमःम् आन् जमु् स,े िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कम् म् याक् साॽिरक्
आिनॽ लङु् माॽ आदकु् ते़आङ् वाॽइल् ले़ आिनॽआङ् लङु् माॽ
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तिुक् सङ् माए पोःङ् लो॥ 12 आित्तल् ले़आङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
आप् फाल् ले़आङ् मे़िन् नए वाॽरो॥ कर आिनॽ लङु् माॽ आदिुक् सङ् ने़
फाॽग्र िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् आिनॽओ वाॽ, हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
कुिमःिम् जन् आिनॽओ मनाहाॽरे़ मे़िनःसॽुरो॥

13 खनुे़ॽ कुससेमेाङ् िङन् आिनॽ आिबरे़आङ् वाॽबाल् ले़
चोगलु् ले़ आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् ङो आवाॽ हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
आिनॽओ वाॽ के़ लॽबान् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥ 14 पानिुदङ्
पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ आबगुे़न् कुस् साःन् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मोबा काक् मे़न् छाम् सवुाङ् हाॽरे़ खिुनॽ से़न् लप् दाङ् बा
पोःङ् मारे़ लािग पाङ् घु यःुसबुा पाःिन् नङ् ग आिनगे़ िनःसमु् बे़आङ्
इङ् भोःसमु् बे़रो॥ 15 आित्तल् ले़ ये़सःुन् िनङ् वाॽफुसाः फाॽआङ्
ते़िन् दङ् चोगॽु, खनुे़ॽओ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् वाॽ हे़क् क् याङ् खे़न्
िनङ् वाॽफुमाङ् ङो वाॽरो॥ 16 आिनॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
लङु् माॽ आदकु् ते़बान् कुिसङ् आिनःत्तम्ु हे़क् क् याङ् नसाःन्
आजोगमु् माङ् आवाॽरो॥

िनङ् वाॽफुमाङ् िङङ् ग िमःिम् जरो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु वॽे
मनाहाॽ चक् मे़ल् लॽए िमःिम् ज के़ मे़प् पे़न् िनङ् वाॽफुमाङ् ङो वाॽ
हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् खनुे़ॽओ वाॽरो॥ 17 आिनॽओ
िमःिम् जन् कुिलङ् धो के़ ित्तल् ले़ आिनॽ खासे़न् ये़न् नो हाङ् हाङ् ङाङ्
वाॽमा आसकु् लो॥ थआेङ् भे़ल् ले़ कन् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो
आिनॽआङ् िख्रस् ते़न् कुइिसःक् आजोःक् लो॥ 18 िमःिम् जओग
िकःमा यङ् मा होःप् ॥ कर कुिलङ् धो के़ गे़प् पा िमःिम् जःल् ले़ के़ रे़क्
िकःमा यङ् मान् खे़त्तदुःेसॽुरो, थआेङ् भे़ल् ले़ िकःमा यङ् माङ् ग
खिुम् दङ् िङल् ले़ तारुॽरो॥ आित्तन् मनाःन् िकःॽ, खे़ङ् ग िमःिम् जओ
कुिलङ् धो मे़ङ् गे़त्ते वाॽरो॥

19 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ए तिग लङु् माॽ आदकु् ते़बाल् ले़ चोगलु् ले़
आिनॽआङ् वॽेहाॽ लङु् माॽ आदकु् तिुम् सम् लो॥ 20 आित्तल् ले़



� ������ �� 4:21 xiv १ यहुनु् ना 5:5

िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज मे़त्तङु् लॽ कर नसािनबा फुॽनसुाॽ नु
ने़ॽनसुाॽहाॽ िचःत्तिुसॽने़ फाॽग्र खे़ङ् ग इङ् ले़क् पारो॥ थआेङ् भे़ल् ले़
खनुे़ॽ आबाङे िनःसबुा नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽहाॽ लङु् माॽ
तकु् मा मे़सकु् तिुन् छिन् नल् ले़ िनःमे़न् दे़प् मनाबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन्
आक् खलेॽिरक् िमःिम् ज मे़प् मा सकु् तबु?े 21 आित्तल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज मे़त्तॽु, खे़ल् ले़ नसािनबा फुॽनसुाॽ
नु ने़ॽनसुाॽहाॽआङ् लङु् माॽ तकु् मािसए पोःङ् लो लॽिरक्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कन् इङ् जाःङ् आिबरे़आङ् आवाॽरो॥

5
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् नाःम् मा

1 आित्तल् ले़ ये़सःुन् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सःेन् दबुा
िख्रस् त फाॽआङ् नसाःन् चोगॽु, खे़न् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
कुस् साःरो॥ हे़क् क् याङ् पानिुदङ् पाःन् िमःिम् ज के़ मे़प् पे़ल् ले़
कुस् साःन् नाङ् िमःिम् ज मे़त्तॽुरो॥ 2 िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज
आमे़त्तमु् माङ् कुइङ् जाःङ् हाॽ आइःत्तम्ु आनाःत्तमु् ने़ फाॽग्र
आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःहाॽ लङु् माॽ आदकु् तिुम् सम्
के़ लॽबान् नाङ् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥ 3 िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज
मे़प् मा फाॽइङ् ग कुइङ् जाःङ् हाॽ इःप् मा नाःप् मारो॥ हे़क् क् याङ्
खनुे़ॽ कुइङ् जाःङ् हाॽ आिनॽ लािग मे़साक् ने़न्, 4 थआेङ् भे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःल् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान्
नाःन् दॽुरो॥ आिनॽ नसाःिन् नल् ले़ए इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान्
नाःन् दॽुरो॥ 5 हाःत् ले़ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् नाःम् मा सकु् तॽुब?े
ये़सःुन् ने िनङ् वाॽफुसाःरो फाॽआङ् नसाःन् के़ जोःक् पाल् ले़रक्
सकु् तॽुरो॥

ये़सु िख्रस् तरे़ कुदोःिन् दहाॽ
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6 ये़सु िख्रस् ते़न् ये़आङ् च् वाःत्तो बिप् तस् मा पोःक् खे़आङ्
िसलाम् साक् मा िसङ् ङो कुमािक् खॽइन् वादःेन् द॥ु* खनुे़ॽग
च् वाःत् लाम् रक् मे़ये़ने़न् कर च् वाःत् नु मािक् खॽ ने़प् माङ् लाम्
ये़रो॥ हे़क् क् याङ् ससेमेाङ् िङल् ले़ कन् पाःिन् नन् से़क् खाएरो
फाॽआङ् आबाङे तोःिन् द िपरुॽ, थआेङ् भे़ल् ले़ ससेमेाङ् िङन् ने
से़क् खा चोःक् लो॥ 7 हे़क् केःल् ले़ सिुम् स तोःिन् दहाॽ मे़वाॽरो–
8 खे़ङ् हाॽ ससेमेाङ्, च् वाःत् हे़क् क् याङ् मािक् खॽरो॥ हे़क् क् याङ्
कन् समु् ब्राङ् ले़ लत् छा पाःन् नो तोःिन् द मे़िबरुॽरो॥ 9 आिनॽ
मे़न् छाम् गे़न् यािप् महाॽरे़ खिुनॽ तोःिन् दओ नसाःन् आजोगमु् लो,
कर िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुदोःिन् दङ् ग खे़न् नःुल् ले़आङ् कुजे़क्
चोःक्, थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ए आबगुे़न् कुस् साःल् ले़
कुयाःम् बओे तोःिन् द िपरुबारो॥ 10 हे़क् केलॽिरक् हाःत् ले़
िनङ् वाॽफुसाःन् नसाःन् चोगॽु, खे़ल् ले़ कुिसक् लङु् माओ कन्
तोःिन् दन् यङु् लो॥ कर हाःत् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नसाःन् मे़जोगन्ु,
खे़ल् ले़ खनुे़ॽ इङ् ले़क् पा चोगॽु, थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुसाःल् ले़
कुयाःम् बओे िपरुबा तोःिन् दओ खे़ल् ले़ नसाःन् मे़न् जोःक् के
वाॽरो॥ 11 तोःिन् दःङ् ग आम् भा कन् लो–िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
आिनॽ मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् आिबरे़आङ् आवाॽ, हे़क् क् याङ् कन्
िहङ् मिन् नङ् ग आबगुे़न् कुस् साःलाम् ताःरो॥ 12 हाःत् ले़ आबगुे़न्
कुस् साःन् नसाःन् चोगआुङ् वाॽ, खे़ल् ले़ कन् िहङ् मिन् नन् कत्तॽु॥
कर हाःत् ले़ िनङ् वाॽफुसाःन् नसाःन् मे़न् जोःक् के वाॽ, खे़ल् ले़ कन्
िहङ् मिन् नन् नाङ् मे़गत्तनु् लो॥

कुनपु् मा इङ् जाःङ्
13 इङ् गाॽ मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् के़ घोःसमु् माङ् के़ वियॽ

के़ लॽबा पाःिन् नन् िखिनॽ कुिसङ् के़ िनःत्तमु् ल फाॽआङ्
* 5:6 ����� ����� ���� �� “����� ������ ����� �� ����� ��
���� ������� ������”
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िखिनॽ िनङ् वाॽफुसाःन् नसाःन् के़ जोःक् पाहाॽ कन् साप् तङु् ङाङ्
हािक् नङ् ल पत्तारो॥ 14 आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनङ् वाॽ
कुइिसःक् तवुाओ आनाःक् तिुम् मल् ले़ खनुे़ॽ आिनॽ पाःिन् नन्
खे़प् सॽु फाॽआङ् िनःन् धो आबोःङ् लो॥ 15 हे़क् क् याङ् खनुे़ॽ
आप् फाल् ले़साङ् आनाःक् तमु् बा पाःन् हाॽ खे़प् सॽु के़ लॽबान् कुिसङ्
आिनःत्तमु् ने़ फाॽग्र खनुे़ॽ आनाःक् तमु् बा पाःिन् नन् आिबॽएरो
फाॽआङ् कुिसङ् आिनःत्तमु् लो॥

16 हाःत् ले़ नसािनबा फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽिथक् ले़ िसःमे़न् थािरक्
मे़न् दॽेमना लायो चोगबुा िनःसॽु, खे़न् लायोलाम् नःुङ् िन फाॽआङ्
पिेलगे़न् तवुा चोगु िपरुररो॥ हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
खे़न् मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् िपरुॽरो॥ कङ् ग िसःमे़न् थािरक्
मे़न् दॽेमना लायो के़ जोःक् पाल् ले़ कुयाःम् बओेरक् पाःत्तङु् बारो॥ कर
िसःमे़न् थािरक् के़ दॽेबा लायोआङ् वाॽरो॥ हे़क् क् याङ् खे़ल् ले़
कुयाःम् बओे िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् पिेलगे़न् तवुा चोगे़म् मे़ॽ फाॽआङ्
मे़मे़ित् नङ् िङन् लो॥ 17 काक् फे़ न् याःम् बक् चोःक् माग लायोरो॥
हे़क् केसाङ् िसःमे़न् थािरक् मे़न् दॽेमनाबा लायोआङ् वाॽरो॥

18 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कत्तबुा साःल् ले़ लायो चोगरु मे़वाॽने़न्
फाॽआङ् आिनॽ नःुिरक् काङ् आिनःसमु् लो, थआेङ् भे़ल् ले़
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ आबाङे कुस् साःल् ले़ खे़न् ताङ् से़ःप् तॽुआङ्
कत्तॽुरो॥ हे़क् क् याङ् माफे़ न् सािम् मल् ले़ खे़न् सःुमाआङ् मे़सकु् तनु् लो॥
19 आिनॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुस् साःिसरो, हे़क् क् याङ् कन्
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् माफे़ न् सािम् मल् ले़ कुहकु् को थ् ये़आङ्
वाॽ के़ लॽबा पाःिन् नन् आिनःसमु् लो॥ 20 िनङ् वाॽफुसाःन्
ये़आङ् वाॽ फाॽआङ् कुिसङ् आिनःत्तम्ु, हे़क् क् याङ् से़क् खाबा
िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् कुिसङ् आिनःत्तमु् ल फाॽआङ् िसक् कुिम् दङ्
िनङ् वाॽ आिबरे़आङ् आवाॽरो॥ हे़क् क् याङ् आल् लो आिनॽ
से़क् खाबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु हे़क् क् याङ् आबगुे़न् कुस् साः ये़सु
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िख्रस् ते़न् नु सोिरक् आवाॽरो॥ खनुे़ॽए से़क् खाबा िनङ् वाॽफुमाङ् नु
मे़न् नपु् मनाबा िहङ् मन् लो॥ 21 आिमःम् आस् साःस,े नावाइत् लाहाॽनु
लाःत् लाःत् वये़म् मे़ॽओ॥
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