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पत्रसुरे़ साप् तबुा िनिसगःेक् पा सक् इङ् घङ्
िनःसम्ु

कन् सक् इङ् घङ् िङन् पत्रसुरे़ काक् िपसाङ् के़ से़बाआङ् के़ वाॽबा
नसािनबाहाॽ हाक् तिुसबारो॥ कन् सक् इङ् िङल् ले़न् कुजे़क् िनङ् वाॽ
सोःिक् कङ् ग इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ मे़हॽुरुिसबा िनसाम् नु
खे़न् िनसाम् लाम् बा त् ये़बा फे़ न् पाःन् हाॽ तोःम् मा वये़रो॥ खे़न् इङ् ले़क् के
िसक् साम् बाहाॽरे़ ये़सु िख्रस् ते़न् याम् मो मे़नःुङ् ने़न् मे़यनुे़न् लॽिरक्
मे़बाःत्त,ु कर पत्रसुरे़ खे़न् पाःिन् नन् अक् खे मे़त्तिुसर अत्त,ु
“आित्तल् ले़न् नाङ् मे़म् भै मे़बोःङ् ने़न् ल के़ रे़क् ले़ लायोःन् मे़ले़रुर
के़ लॽबा िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनङ् वाॽ वाॽबाल् ले़ चोगलु् ले़
िख्रस् तरे़ कुयःुमान् सःुसे़बारो॥”
थािमङ् 

िनःसम्ु १.१-२
नसािनबाहाॽरे़न् उःित् छङ् १.३-२१
इङ् ले़क् पा िसक् साम् बाहाॽ २.१-२२
िख्रस् ते़न् कुनपु् मा ये़न् नो यःुॽ ३.१-१८

पत्रसुलाम् सवेा
1 ये़सु िख्रस् तरे़ कुसवेारोबा नु कुसःेक् यिुक् मबा इङ् गाॽ िसमोन

पत्रसुलाम् कन् सक् इङ् घङ् िङन् साप् तङु् ङाङ् आिनगे़ कुइिसःक्
इमे़ल् लङु् बा नसाःन् के़ घोःबा िखिनॽ के़ रे़क् हािक् नङ् लो॥ खे़न्
नसाःिन् नन् आिनॽ साम् योिनबा िनङ् वाॽफुमाङ् नु से़न् लप् दाङ् बा ये़सु
िख्रस् तरे़ आिबरे़आङ् आवाॽरो॥
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2 आिनॽ िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़ खिुन् छॽ
याःम् बबेा सािम् जक् कोलाम् लङु् गम्ु नु सनारुङ् िङन् आत्तात्तान् ने
यिरक् के़ घोःम् समु् लरो॥

3 आबाङे कुिमिमिदङ् नु कुनो-कुदाओ यािप् म के़ उःप् पे़न्
नःुिरक् काङ् कुिसङ् आिनःत्तमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ िहङ् मन् नो नु
माङ् सवेा चोःक् माओ चाहाबा आजोःक् पा काक् पाःन् हाॽ
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुमकु् साम् लाम् बा खनुे़ॽ आिबॽरो॥ 4 बा खे़न्
कुिमिमिदङ् नु कुनो-कुदाओलाम् आिनॽ यम् बा नु इमे़ल् लङु् बा
माङ् हे़क् हाॽ आघोःसमु् माङ् आवाॽ॥ खनुे़ॽ फे़ न् िनङ् वाॽलाम्
के़ दाःबा फे़ न् पाःन् हाॽलाम् ताङ् से़ःप् मा नु िनङ् वाॽफु नोस्रङ् खोःमा
माङ् हे़क् आजोगे़आङ् आवाॽरो॥

5 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ नसाःन् नो कुनो-कुदा योॽमा
िखिनॽ सकु् सक्ु तिम् सन् चोगे़म् मे़ॽ, हे़क् क् याङ् कुनो-कुदाओ
सािम् जिक् कन् योॽरे़म् मे़ॽ, 6 सािम् जक् को िनङ् वाॽ हाङ् गे़िम् सङ् मान्,
िनङ् वाॽ हाङ् गे़िम् सङ् मो नािस थःप् मान्, नािस थःप् मो साप् चवुाःन्
योॽरे़म् मे़ॽ, 7 साप् चवुाओ फुॽनसुाॽ लङु् माॽ तिुक् सङ् मान्,
हे़क् क् याङ् फुॽनसुाॽ लङु् माॽ तिुक् सङ् मो िमःिम् जन् योॽरे़म् मे़ॽओ॥
8 थआेङ् भे़ल् ले़ कन् समु् बोधा पाःन् हाॽ के़ योॽरुम् ल के़ िबिगने़
फाॽग्र खे़न् पाःन् हाॽरे़ आिनॽ दाङ् बा ये़सु िख्रस् ते़न् कुिसङ्
के़ िनःत्तमु् बा िखिनॽ सािम् जक् को कुिस मे़न् याःम् मनाबा नु कुजाॽ
मे़म् भम् मनाबा पोःङ् मालाम् ताङ् गे़से़ःिप् तॽरो॥ 9 कर कन् समु् बोधा
पाःन् हाॽ मे़ङ् गप् मनाबाहाॽग माःङ् घाबा पाःन् हाॽ मे़िन् नःमनाबा
िमक् फःम् बा कुइिसःक् पािसरो॥ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ तिगबा लायोहाॽ
वाहप् ते़बे़न् नाङ् िनङ् वाॽ मे़भःेत् छु मे़दःेसआुङ् वाॽरो॥

10 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आिमःम् फुॽनसुाॽ नु ने़ॽनसुाॽस,े
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ िखिनॽ के़ उःित्तबान् नु के़ सिेगबान्
नःुिरक् काङ् िनःन् धो चोःक् मा तिम् सन् चोगे़म् मे़ॽओ, थआेङ् भे़ल् ले़
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िखिनॽ हे़क् के के़ जोगमु् ने़ फाॽग्र आप् फाल् ले़आङ् के़ न् जोःिन् दन् लो॥
11 अक् खलेॽिरक् आिनॽ दाङ् बा नु से़न् लप् दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़
मे़न् नपु् मनाबा कुहाङ् जमु् मो लाःप् मारे़ लािग लाङ् दाःक् मा के़ िबिररो॥

साम् योसाप् लाओ िनङ् वाॽ िपरे़म् मे़ॽ
12 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ िखिनॽ खे़न् काक् पाःन् हाॽ के़ िनःसम्ु

के़ ले़स् समु् माङ् से़क् खाओ मे़म् मनु् ने के़ वियसाङ् सदािदङ्
कन् पाःन् हाॽ िखिनॽ िनङ् वाॽसमु् मो ताःप् मा िपमा इङ् गाॽ
आप् फाल् ले़साङ् यािरप् वाॽआरो॥ 13 कन् नािसङ् गे़न्
थक् को वाॽआर थािरक् िखिनॽ कन् पाःन् हाॽ िनङ् वाॽसमु् मो
तारुङ् ङाङ् चाङ् जाङ् मे़ित् नङ् के़ लॽबा िनङ् वाॽ कत्तङु् लो॥
14 थआेङ् भे़ल् ले़ आिनॽ दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़ ओसःेन् धाक् ताङ् बा
कुइिसःक् आिसःमा ये़िन् नन् हाराए तार पत् लो॥ 15 हे़क् केःल् ले़
इङ् गाॽ िसःआ पःेक् कासाङ् सदािदङ् कन् पाःन् हाॽ िनङ् वाॽ
के़ इःत्तमु् ल फाॽआङ् आसकु् सक्ु तिम् सन् चोगङु् लो॥

16 थआेङ् भे़ल् ले़ आिनॽ दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़ कुमकु् साम्
नु कुयःुमाल् ले़ कुयाःम् बओे िखिनॽनु पािरगे़ल् ले़ आिनगे़ पाःन्
खे़दाॽहाॽ चोगमु् बआेङ् पाःत्तमु् बे़बा मे़ःन् लो, कर आिनगे़ आबाङे
िमिक् कल् ले़ खनुे़ॽ कुिमिमिदङ् िङन् िनःसमु् बे़रो॥ 17 थआेङ् भे़ल् ले़
िमिमिदङ् गे़न् पानिुदङ् पाः िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् खनुे़ॽ िमङ् सो
इङ् धाःङ् नु िमिमिदङ् खोःसलु् ले़ कन् आिमःम् आस् साःरो, खनुे़ॽनु
इङ् गाॽ ओमु लॽराङ् ङाङ् वाॽआरो के़ लॽबा इक् लािधक् ये़रो॥
18 ससेे कोःक् माओ खनुे़ॽनु वाॽमनाःल् ले़ साङ् ग्राम् पदेाङ् लाम्
के़ यःुबा कन् इक् लाःन् आिनगे़ आबाङे खे़म् मनारो॥

19 हे़क् क् याङ् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽरे़ मे़बाःत्तबुा
पाःिन् नन् से़क् खा पोःक् खे़आङ् वाॽ के़ लॽबा िनःन् धो आगत्तमु् लो॥
खामे़न् ओःत्ते नु िखिनॽ िनङ् वाॽओ तान् छोःक् पे़न् मे़िन् लङ् ङे
थािरक् खामाक् माओ के़ ओःप् पा सिेमःन् हे़क् के खे़न्
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पाःन् जािक् कन् िनङ् वाॽओ के़ यकु् खिुम् मल् ले़ नःुबा पोःङ् लो॥
20 काक् नःुल् ले़आङ् यम् बा पाःिन् नङ् ग साम् योसाप् लाबा
माङ् िनङ् वाॽपाःिन् नन् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽरे़ आबाङे
खिुनॽ िनङ् वाॽबोलाम् त् ये़बा मे़ःन् फाॽआङ् कुिसङ् के़ िनःत्तमु् लए
पोःङ् लो॥ 21 थआेङ् भे़ल् ले़ माङ् िनङ् वाॽपाःिन् नङ् ग मे़न् छाम्
िनङ् वाॽलाम् त् ये़बा मे़ःन् लो, कर ससेमेाङ् िङल् ले़ थकु् तिुसआङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् माङ् िनङ् वाॽपाःन् के़ बाःप् पाहाॽ मे़बारे़बारो॥

2
इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽ

1 कर उन् छोःन् इस्राइलओ इङ् ले़क् पा माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽ मे़वये़बा कुइिसःक् िखिनॽ लमु् मोआङ् इङ् ले़क् के
िसक् साम् बाहाॽ मे़लःन् मे़दारो॥ खे़ङ् हाॽरे़ग स् वाःत्ताङ् यािप् म
के़ मे़ङ् बा इङ् ले़क् पाःन् हाॽ मे़हॽुरुिसॽ, हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़
खिुनॽ मे़ल् लङु् के़ हङु् बाआङ् के़ धे़ॽबा दाङ् बान् नाङ् मे़नाॽरुआङ्
हाराए आबाङे खिुनॽओ मे़क् मे़न् मे़दारुॽ॥ 2 हे़क् क् याङ् खे़ङ् हाॽरे़
खिुनॽ ताप् फे़ ःम् बा लािम् मन् यिरक् ले़ मे़िदम् दु मे़नाःत्तबुाल् ले़
चोगलु् ले़ से़क् खाबा लािम् मल् ले़न् नाङ् कुजाःित् थ पःेक् लो॥ 3 खिुनॽ
िखःम् ब्राक् मो कन् इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽरे़ खिुनॽ िनङ् वाॽ
तादाबा इङ् ले़क् पा पाःन् हाॽ मे़जोगआुङ् िखिनॽ इङ् गे़म् ले़िक् तआङ्
इन् धाःक् मे़धग॥ु िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ
खिुम् दङ् िङन् तिगसा खासे़न् चोगआुङ् वाॽ, हे़क् क् याङ् खिुनॽ
मे़क् मे़न् िनःन् धो पोःक् खे़आङ् वाॽरो॥

4 थआेङ् भे़ल् ले़ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ लायो के़ जोःक् पा
माङ् लाइङ् बाहाॽआङ् खासे़न् लाम् मे़दाङ् घिुन् छन् लो, कर खे़ङ् हाॽ
इघःेक् खिुसआङ् खे़मायङ् सङ् ङो केःत्तिुसआङ् खासे़न् ये़न् थािरक्
खे़न् खामाक् लमु् बाःत्तो मे़याक् लो॥ 5 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
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नसाःन् मे़न् जोःक् मनाबाहाॽ वादोःक् मोलाम् मे़क् खिुसल् ले़ खे़न्
उन् छेःन् बा मे़न् छाम् यािप् महाॽआङ् मे़दाङ् घिुन् छन् लो, कर
साम् योिनबा पाःन् इङ् गे़भोःबा नहुाःन् नु वॽे निुस मनाहाॽरक्
ताङ् घिुसरो॥ 6 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ लायो कुिधम् सदोम नु गमोरा
ये़क् यक् हाॽआङ् िमिधक् खआुङ् खाप् पु थ् यःङ् चोगिुसआङ्
खे़न् ये़क् यक् हाॽरे़ कुिमङ् मासरुो॥ िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़
खनुे़ॽ नसाःन् मे़न् जोःक् मनाबा खे़न् यािप् महाॽरे़न् आक् तङ् बा
िहङ् गत् पोःङ् के़ लॽबा कुिब चोगिुसआङ् वाॽरो॥ 7 हे़क् क् याङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुिनःमाओबा साम् योिनबा लःुते़ङ् ग
से़ःप् तरुो॥ खनुे़ॽग खे़न् ये़म् मोबा मनाहाॽरे़ मे़जोगबुा खिुनॽ
ताप् फे़ ःम् बा ये़प् ले़क् हाॽ िनःसआुङ् कुिनङ् वाॽ तगुे़आङ् वये़रो॥
8 (खनुे़ॽ मनाहाॽरे़ खिुनॽ लमु् मो िथक् याःन् धक् वये़ल् ले़ खे़ङ् हाॽरे़
खिुनॽ ताप् फे़ ःम् बा फे़ न् याःम् बिक् कन् िनःसु खे़प् सलु् ले़ साम् योिनबा
लःुत्ते़न् साॽिरक् कुिनङ् वाॽ तगुे़आङ् वये़॥)

9 हे़क् केलॽिरक् दाङ् बाल् ले़ साम् योिनबा मनाहाॽ
इनोगे़न् तकु् खहेाॽलाम् से़ःप् मािसआङ् ले़स् सॽुरो॥ हे़क् क् याङ्
लायोबा मनाहाॽ खिुम् दङ् िपरुिसर खासे़न् ये़न् नो थािरक्
कप् मािसआङ् ले़स् सरुो॥ 10 अक् तङ् बाहाॽग आबाङे फे़ न् िनङ् वाॽ
कुइिसःक् याम् दादाओ के़ वाॽबा नु दाङ् बाल् ले़ कुयिुक् कन् के़ नाॽबा
मनािसरो॥ खे़न् आिधङ् गािन नु आङ् िदङ् के़ लॽबा मनाहाॽरे़ग
साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो के़ वाॽबाहाॽ िहनाःम् मे़प् मािस मे़ङ् िगःने़न् लो॥
11 कर कन् इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽनःुल् ले़ माङ् लाइङ् बाहाॽ
के़ धमु् बा नु मकु् साम् साबा मे़जोःक् साङ् दाङ् बाल् ले़ कुदिग
खे़न् साङ् ग्राम् पदेाङ् ङो के़ वाॽबाहाॽ आिप् तक् कुःप् मािस
मे़न् आःिन् छङ् िङन् लो॥

12 कर कन् मनाहाॽरे़ग कुिसङ् मे़िन् नःत्तबेा पाःन् हाॽरे़
तक् ले़ङ् वाओ माङ् चे़ॽया पाःन् मे़बाःत्तॽुरो॥ खे़ङ् हाॽ ते़म् मािसआङ्
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से़प् मािस फाॽआङ् िसक् कुम् िनङ् वाॽ मे़ःन् ने के़ धाप् पा थक् साहाॽ
कुइिसःक् मे़जोःक् लो॥ कन् इङ् ले़क् के िसक् साम् बाहाॽ खे़न्
थक् साहाॽ कुइिसःक् के मे़मे़क् लो॥ 13 खे़ङ् हाॽरे़ग मे़जोगबुा
ताप् फे़ ःम् बा याःबिक् कल् ले़ कुले़क् वा ताप् फे़ ःम् बाए मे़दमुॽुरो॥
खे़ङ् हाॽरे़ग ले़िन् दक् सा याम् दादा नु िनङ् वाॽतादा चोःक् मा खिुनॽ
िसराॽ थाङ् लो॥ खे़ङ् हाॽरे़ग िखिनॽनु मे़ज मे़धङुुल् ले़ मे़सःत् ल
इङ् गे़म् ले़िक् तआङ् नागे़म् धािस के़ िम् बिरॽरो॥ 14 खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ
िमिक् कल् ले़ ताप् फे़ ःम् बा याम् दादाबा चाराम् मा याःम् बक् हाॽ
मे़जोगआुङ् आक् खे़न् लायो मे़जोगसुाङ् खिुनॽ िनङ् वाॽ
मे़दाने़न् लो॥ खे़ङ् हाॽरे़ कुदोःप् मा मनाहाॽ लायोओ मे़धासिुसॽ॥
खे़ङ् हाॽरे़ग िखःम् मा याःम् बक् चोःक् मा साॽिरक् मे़ले़स् सॽुरो॥
खे़ङ् हाॽग िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुसाङ् ग्रारे़ ते़त्तिुसबा मनािसरो॥
15 खे़ङ् हाॽरे़ग तोःन् दोःम् बा लािम् मन् मे़ले़रुआङ् खे़ङ् हाॽ
ताप् फे़ ःम् बा लाम् मो मे़लाःसे़आङ् मे़वाॽरो॥ बोअररे़ कुस् साःहाॽ
बालामरे़ कुलाम् मो मे़बआेङ् मे़वाॽ॥ बालािम् मल् ले़ग लायोलाम्
याङ् साकुन् धे थक् मा कुिसराॽ थाङे़आङ् वये़, 16 कर हे़क् तङ् बा
फे़ न् याःम् बक् चोगबुाल् ले़ कुबाःन् मे़न् लःम् मनाबा अदङ् िङल् ले़
खनुे़ॽ फे़ ःक् त॥ु खे़न् अदङ् िङल् ले़ मे़न् छाम् यािप् म पाःन् लाम् बा
बालािम् मल् ले़ के़ नाङ् बा कुइिसःक् चोगबुा अदङ् कुयाःम् बिक् कन्
साक् तरुो॥

17 अक् तङ् बा मनाहाॽग के़ जप् पा वाबन्ु नु सिुरत् माल् ले़
मःुत्तु तॽेरुबा खािप् मःप् पा हे़क् तङ् बािसरो॥ कङ् हाॽरे़ लािग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ खामाक् लमु् बाःित्तन् यािरप् चोगआुङ् ने़रो॥
18 खे़ङ् हाॽग कुसम्ु मे़न् दम् मना आङ् िदङ् इसःेङ् बा पाःन् मे़बाःत्,
हे़क् क् याङ् खारक् फे़ न् याःम् बक् चोःक् मा के़ ले़प् पाआङ् दाङ् बाओ
के़ दाःबाहाॽ फे़ न् याःम् बक् चोःक् माल् ले़ थआेङ् मे़लॽने़न् लॽिरक्
मे़हसुिुसर याम् मो लायोओ मे़धासिुसरो॥ 19 खे़ङ् हाॽग आबाङे
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फे़ न् िनङ् वाॽ ये़प् ले़िक् कल् ले़ कुयोःक् मे़बोःक् खे़आङ् मे़वाॽसाङ्
वॽेहाॽग चोःक् यमु् भोरे़न् माङ् हे़क् मे़िबरुिसॽ॥ थआेङ् भे़ल् ले़ आित्तन्
पाःिन् नल् ले़ मनाहाॽ यकु् तिुसॽ, खे़ङ् हाॽ बा खे़न् पाःिन् नल् ले़
कुयोःक् पा मे़बोःङ् लो॥ 20 कर खे़ङ् हाॽरे़ दाङ् बा नु से़न् लप् दाङ् बा
ये़सु िख्रस् ते़न् कुिसङ् मे़िनःत्तआुङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक् मोबा
आिजःिन् जःम् बा पाःन् लाम् मे़लःन् हे़क् क् याङ् याम् मो मे़नःुङ्
मे़बःेक् ने़ फाॽग्र खे़ङ् हाॽरे़ लािग तिगनःुल् ले़आङ् कुनपु् मोग
साॽिरक् ताप् फे़ ःम् बा पोःङ् लो॥ 21 खे़ङ् हाॽरे़ साम् योिनबा
लािम् मन् कुिसङ् मे़िनःत्तआुङ् मे़घोःसबुा ससेे इङ् जाःङ् िङन्
मे़नाॽरुनःुल् ले़ग खे़न् साम् योिनबा लािम् मन् आप् फाल् ले़आङ् कुिसङ्
मे़िन् नःत्तिुन् नल् ले़ नरुे़बारो॥ 22 खे़ङ् हाॽग िसवािदङ् खाहिुन् नल् ले़
अक् खलेॽिरक् पाःत्तबुा कुइिसःक् के मे़जोःक् लो, “कोःत् चोःल् ले़
पे़स् सआुङ् कुबे़ॽमाःित्तन् आबाङे चरो,”* हे़क् क् याङ् “फािक् कन्
वारुःम् मासाङ् याम् मो खःङ् वा ने़ःिन् छङ् लो॥”

3
दाङ् बाल् ले़ कुये़न् 

1 आिमःम् आन् जमु् स,े िखिनॽ हािक् नङ् बा कन् िनिसगःेक् पा
सक् इङ् घङ् लो॥ कन् ने़प् माङ् सक् इङ् घङ् ङो िनङ् वाॽसम्ु
चोःिक् नङ् िपिनङ् ल िखिनॽ िनङ् वाॽइन् चाङ् जाङ् वा चोःक् मा
िपमा कोःत्तङु् बारो॥ 2 यिरक् तङ् बे तिग ससेे माङ् िनङ् वाॽपाःन्
के़ बाःप् पाहाॽरे़ मे़बाःत्तबुा पाःन् हाॽ हे़क् क् याङ् आिनॽ दाङ् बा
नु से़न् लप् दाङ् बाल् ले़ िखिनॽ सःेक् यिुक् मबाहाॽलाम् के़ िबिरबा
इङ् जाःङ् हाॽ िनङ् वाॽ इःत्ते़म् मे़ॽ के़ लॽबा आिनङ् वाॽ वाॽरो॥

3 काक् नु तिग िखिनॽ कन् पाःिन् नन् कुिसङ् िनःप् माए पोःङ् लो॥
कुनपु् मा ये़न् हाॽओ िकनाःिन् द के़ िबबाहाॽ िकनाःिन् द िपनु मे़दाआङ्
* 2:22 �������� ������ ��� ��.११
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खे़ङ् हाॽरे़ आबाङे खिुनॽ ताप् फे़ ःम् बा िनङ् वाॽओ मे़वाॽ 4 हे़क् क् याङ्
अक् खे मे़बाःत्तॽुरो, “इङ् गाॽ याम् मो यःुआ लॽिरक् माङ् हे़क्
चोगआुङ् वये़बा मे़ःिम् ब? खनुे़ॽ आत्तो ये़? आिनगे़ सधुे़बा
ताक् थे़बाहाॽ काक् मे़स् ये़ मे़ब,े हे़क् क् याङ् नावागे़न् चइःत्
ने़स् से़आङ्धो काक् पाःन् हाॽ बा हे़क् केए ने़रो॥”

5 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् नु इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् पिेलगे़न् कुबाःन् जाक् लाम् बा नावागे़न् चइःत्
ने़स् सबुा पाःिन् नन् खे़ङ् हाॽरे़ िनःिनःबाए िनङ् वाॽ मे़भःेत् छुरो॥
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् च् वाःत् लाम् लःत्तआुङ् च् वाःित्तल् ले़ए
चोग,ु 6 हे़क् क् याङ् बा खे़न् च् वाःत् लाम् बा उन् छेःन् स् मा
इक् सािदङ् खाम् बःेक् मान् हमुे़आङ् मे़गे़रो॥ 7 कर बा खे़न्
पिेलगे़न् पाःन् जािक् कल् ले़ आल् लोबा ताङ् साक् पे़न् नु इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् िमलाम् बा मे़ङ् मा फाॽआङ् ताङ् घआुङ् वाॽरो॥
हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् इङ् धाःङ् मे़िम् बमना मनाहाॽ
खासे़न् ये़न् नो मे़म् मे़ङ् िसङ् ङे थािरक् ताङ् साक् पे़न् नु इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् बा याःक् ते़आङ् ने़रो॥

8 कर आिमःम् आन् जमु् स,े लत् छा पाःिन् धक् िनङ् वाॽ
मे़भःेत् छे़ िम् मन् ने़ॽओ–दाङ् बाल् ले़ कुलािग िथक् ये़िन् नन् तङ् बे
हे़िन् छङ् (१०००) कुइिसःक् नु हे़िन् छङ् तङ् बन्े िथक् ये़न्
कुइिसःक् पोःङ् लो॥ 9 कुभा मनाहाॽरे़ मे़इःत्तबुा कुइिसःक्
दाङ् बाल् ले़ कुनःुङ् मा यःुमा माङ् हे़िक् कन् के़ प् मा मे़सःुने़न् लो, कर
खनुे़ॽ नािस थःत्तरु िखिनॽ के़ हाङ् िघर वाॽरो॥ िखिनॽ लायोलाम्
के़ िहिन् दआङ् आित्तन् हाॽआङ् के़ म् मे़िगन् ल के़ लॽबा खनुे़ॽ िनङ् वाॽ
चोगरुो॥ 10 कर दाङ् बान् नःुङ् यःुबा ये़िन् नङ् ग से़िन् दक् के़ घःुम् बान्
खःुन् छे़ ताबा कुइिसःक् हक् चघत् पोःङ् लो॥ यम् बा इक् लाओ
तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् माबःेक्, हे़क् क् याङ् खे़प् मो के़ बप् पाहाॽ
काक् िमिदक् काङ् योःम् बःेक् , हे़क् क् याङ् इक् सािदङ् खाम् बःेक्
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नु खे़प् मो के़ वाॽबा काक् पाःन् हाॽआङ् िमःल् ले़ खाप् पु थ् यःङ्
चोगिुसरो॥

11 हे़क् केलॽिरक् काक् पाःन् हाॽ मे़क् पाल् ले़ चोगलु् ले़
िखिनॽग ससेबेा नु साम् योिनबा िहङ् मन् नो वाॽमा पोःङ् लो॥
12 िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ कुये़िन् नन् के़ हाङ् घम्ु, हे़क् क् याङ्
कुये़िन् नन् हारा तार के़ लॽबा िनङ् वाॽ के़ जोगम्ु, कर खे़न्
ये़न् नो तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् िमिदक् काङ् मे़क्, हे़क् क् याङ् खे़प् मो
के़ बप् पा काक् पाःन् हाॽ योःम् बःेक् लो॥ 13 कर आिनॽग
िनङ् वाॽफुमाङ् िङल् ले़ माङ् हे़क् चोगबुा कुसङ् इक् सािदङ्
खाम् बःेक् मान् नु कुसङ् तरःङ् िदङ् ताङ् साक् पे़न् िनङ् साङ्
आजोगमु् माङ् आहाङ् घमु् ल आवाॽरो॥ खे़प् मो साम् योिनबा
मनाहाॽरक् मे़वाॽरो॥

14 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आिमःम् आन् जमु् स,े कन् पाःन् हाॽ िनङ् साङ्
के़ जोगमु् माङ् के़ हाङ् घमु् बाल् ले़ चोगलु् ले़ सतु् थो नु ससेबेा िहङ् मन् नो
हे़क् क् याङ् िनङ् वाॽफुमाङ् िङन् नु सनारुङ् ङो वाॽमा िखिनॽ सकु् सक्ु
िनङ् वाॽ चोगे़म् मे़ॽओ॥

15 के़ रे़क् मनाहाॽरे़ से़न् लप् मे़घोःसरु फाॽआङ् दाङ् बाल् ले़ नािस
थःत्तबुान् िनङ् वाॽ इःत्ते़म् मे़ॽओ॥ आिनॽ िमःम् नसुाॽ पावलरे़आङ्
िनङ् वाॽफुमाङ् लाम् खोःसबुा िसक् कुिम् दङ् िनङ् वाॽलाम् कन्
पाःन् हाॽ साप् तआुङ् के़ हािक् तआङ् वये़रो॥ 16 कन् पाःिन् नल् ले़
कुयाःम् बओेग पावलरे़ बा अक् खलेॽिरक् के कुसक् इङ् घङ् हाॽओ
साप् तआुङ् वये़॥ खनुे़ॽ साप् तबुा कुभा पाःन् हाॽ कुिसङ् िनःप् मा
साक् लो॥ थआेङ् मे़ल् ले़मनाबा नु िहिल् लिक् लक् पा मनाहाॽरे़ग
खे़न् पाःिन् नल् ले़ कुबःेन् मे़ले़क् खआुङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ् हाॽरे़
वॽे साम् योसाप् लाओ के़ बप् पा पाःन् हाॽरे़ कुबःेन् नाङ् बा
हे़क् केलॽिरक् के मे़ले़क् खआुङ् मे़वाॽ॥ हे़क् के मे़जोगबुाल् ले़
चोगलु् ले़ खे़ङ् हाॽरे़ खिुनॽ मे़क् मान् आबाङे मे़दारुरो॥
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17 खे़ल् ले़ चोगलु् ले़ आिमःम् आन् जमु् स,े िखिनॽग कन् पाःन् हाॽ
िनङ् वाॽ के़ घोःसमु् माङ् के़ वियबाल् ले़ चोगलु् ले़ िसङ्िसङ् ये़क् ये़क्
लॽरे़म् मे़ॽओ॥ हे़क् केःल् ले़ फे़ न् पाःन् के़ जोःक् पाहाॽरे़ खिुनॽ
इङ् ले़क् के पाःिन् नल् ले़ िखिनॽ के़ मे़न् भोःित्तन् ल हे़क् क् याङ् िखिनॽ
के़ धमु् बा नसाःन्लाम् के़ न् जोःिन् दन् लरो॥ 18 कर आिनॽ दाङ् बा नु
से़न् लप् दाङ् बा ये़सु िख्रस् तरे़ आिबबा ने़िहिनङ् वाॽओ नु कुलङु् गमु् मो
पोःरे़म् मे़ॽओ॥ आल् लो नु सदािदङ् दाङ् बाल् ले़ कुिमिमिदङ्
पोःङ् लरो! आमे़न्॥
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