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यहुनु् नारे़ साप् तबुा िनिसगःेक् पा
सक् इङ् घङ् िङन्

िनःसम्ु
कन् सःेक् यिुक् मबा यहुनु् नाःल् ले़ िनिसगःेक् पा कुसक् इङ् घङ् लो॥

कन् सक् इङ् घङ् िङन् “ससेहेपु् लक् कोबा तमु् लाम् लोःबाल् ले़”
“सःेक् मनामा तमु् म् याङ् हाङ् मा नु कुस् साःहाॽ” हाक् तिुसबारो॥
कन् “तमु् म् याङ् हाङ् मा” फाॽइङ् ग खे़प् मोबा ससेहेपु् लिक् पला,
हे़क् क् याङ् “कुस् साःहाॽ” फाॽइन् खे़न् ससेहेपु् लक् कोबा
नसािनबाहाॽिबला॥ यहुनु् नारे़ कन् ताङ् सा सक् इङ् घङ् ङो लङु् माॽ
तिुक् सङ् मा पोःङ् फाॽआङ् पिेल फाक् तिुसॽ, हे़क् क् याङ् इङ् ले़क् के
िसक् साम् बाहाॽ नु खिुनॽ िनसािम् मल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ सािम् दङ्
िपरुिसॽरो॥
थािमङ् 

यहुनु् नालाम् सवेा १-३
िमःिम् जओबा के़ ये़क् पा पाःन् ४-६
इङ् ले़क् पा िनसािम् मल् ले़ कुदक् ले़ङ् वाओ िनसाम् ७-११
कुनपु् मा सवेा १२-१३

िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सगेमुा तमु् म् याङ् हाङ् मान् यहुनु् नालाम् सवेा
1 इङ् गाॽ ससेहेपु् लक् कोबा तमु् लाम् लोःबाल् ले़ सःेक् मनामा

तमु् म् याङ् हाङ् मा* नु कुस् साःहाॽ कन् सक् इङ् घङ् िङन् हािक् नङ् लो॥
इङ् गाॽ से़क् खाए िमःिम् ज मे़ित् नङ् लो, हे़क् क् याङ् से़क् खाःन् कुिसङ्
* 1:1 ���� �� ���� ���� ��–��� ������ ��� �� ����� �����
��������, इग्र लत् छा ससेहेपु् लक् वये़िबला, हे़क् क् याङ् कुस् साःहाॽ फाॽइन्
ससेहेपु् लक् कोबा मनाहाॽिबला॥
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के़ िनःप् पा के़ रे़क् ले़आङ् िमःिम् ज के़ म् मे़ित्तॽरो॥ 2 थआेङ् भे़ल् ले़
से़क् खाःङ् ग आिनॽओ वाॽ, हे़क् क् याङ् सदािदङ् आिनॽनएु वाॽरो॥
3 पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु आबगुे़न् कुस् साः ये़सु
िख्रस् तलाम् के़ दाःबा लङु् गम्ु, लङु् माॽ तकु् मान् नु सनारुङ् िङन्
आिनॽ से़क् खा नु िमःिम् जओ के़ वाॽबाहाॽनु वाॽररो॥

िख्रस् तरे़ कुइङ् जाःङ् ङो लाङ् घःेक् मा
4 पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ इङ् जाःङ् आिबरे़बा

कुइिसःक् कुभा के़ स् साःहाॽ से़क् खाओ लाङ् मे़घःेक् ल मे़वाॽबा
िनङ् वाॽ खोःसङु् ङाङ् इङ् गाॽ साॽिरक् आिसक् समे़आङ्
वाॽआरो॥

5 हे़क् क् याङ् आल् ल, आिमःम् तमु् म् याङ् हाङ् माए, आिनॽ काक्
लङु् माॽ तकु् कािस फाॽआङ् इङ् गाॽ पिेल फाक् ने़ॽरो॥ कन् कुसङ्
इङ् जाःङ् ग सािप् नङ् बा मे़ःन् लो, कर कङ् ग तिगआङ्धोए आिनॽनु
वये़रो॥ 6 हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् िमःिम् ज मे़प् मा फाॽइन्
खनुे़ॽ कुइङ् जाःङ् हाॽ के़ इःप् पा के़ नाःप् पा पोःङ् मारो॥ तिगआङ्धो
िखिनॽ काक् ले़ के़ घे़प् समु् बा इङ् जाःङ् िङन् बा कन् लो–िखिनॽ
लङु् माॽ तिुक् सङ् मा पोःङ् लो॥

िख्रस् तरे़ कुिनङ् िमहाॽरे़ खिुनॽ तक् ले़ङ् वाओ सािम् दङ्
7 यिरक् इङ् ले़क् के़ बाःप् पाहाॽ इक् सािदङ् खाम् बःेक् मो

मे़से़ःरे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ् हाॽरे़ग ये़सु िख्रस् ते़न् मे़न् छाम् गे़न्
यािप् म पोःक् खे़आङ् नािसङ् गे़न् थक् को त् ये़बा फाॽआङ्
नसाःन् मे़न् जोगनु् लो॥ अक् तङ् बा मनाःङ् ग इङ् ले़क् पा नु
िख्रस् तरे़ कुिबफ् यङु् बारो॥ 8 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िसङ् िसङ् ये़क् ये़क्
लॽरे़म् मे़ॽओ, िखिनॽ काक् के़ जोगमु् बा* याःम् बिक् कल् ले़न्
खोःमा के़ बोःङ् बा िखिनॽ हाङ् से़िम् मन् के़ माबा मे़ःन्, कर
* 1:8 ��������� ��–����� ����� ���� �� ���� ����� ���
���� ������ “������� ��” ���� ������ ��� ���
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के़ घोःबा पोःक् खे़म् मे़ॽओ॥ 9 िख्रस् तरे़ कुिनसाम् बङु् ङोलाम्
माःङ् घा के़ वाॽबा मनाःन् नु िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् मे़वाॽने़न् लो॥
कर खनुे़ॽ कुिनसाम् बङु् िङन् नु मे़ल् ले़त्ते के़ वाॽबान् नु पानिुदङ्
पाः िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् हे़क् क् याङ् आबिुदङ् कुस् साःन्
ने़प् माङ् वाॽिसरो॥ 10 िख्रस् तरे़ से़क् खाबा कुिनसाम् बङु् िङन्
मे़न् हॽुमनाबा मनाःन् खे़ने़ॽ के़ िहम् मो ताने़ फाॽग्र खे़न् के़ िहम् मो
लाःप् मा मे़बाङ् घे़न् ने़ॽ हे़क् क् याङ् लाङ् ङाङ् मे़दाःक् ते़न् ने़ॽओ॥
11 आित्तल् ले़ खे़न् मनाःन् लाङ् दाःक् तॽु, खे़ङ् ग खे़ल् ले़ ताप् फे़ ःम् बा
कुयाःम् बक् हाॽओ चम्ु के़ मे़प् पा कुइिसःक् पोःङ् लो॥

कुनपु् मा सवेा
12 इङ् गाॽ यिरक् पाःन् हाॽ िखिनॽ साप् मा कत्तङु् साङ्, कन्

पाःन् हाॽ सक् इङ् घङ् ङोलाम् मे़ःन्, कर िखिनॽ तिुम् नङ् ङाङ् ङे
ताॽजे़ङ् मा िनङ् वाॽ कत्तङु् लो॥ हे़क् केलॽिरक् आिनॽ सोसोिरक्
साॽिरक् आसःत् लो॥ 13 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ सगेमुा के़ न् साॽरे़
कुस् साःहाॽरे़ खे़ने़ॽ सवेा के़ म् हाक् ते़आङ् वाॽरो॥
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