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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावल, िसलवानस र ितमोथी िथस्सलोिनकीमा ब े मण्डलीलाई अिभवादन
गछर्न, जनु मण्डली परम िपता परमे पर र भु यशे ू ी मा छ।

परमे रको अन ु ह र शा न्त ितमीहरूलाई होस।्
िथस्सलोिनकीहरूको जीवन र िव ास

2 ाथर्ना गदार् हामी सधैं ितमीहरू सबलैाई सम्झन्छौं र ितमीहरू सबकैो लािग
परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं। 3 ितमीहरूको िव ासको लािग अिन जनु कुरो
ितमीहरूले गरेकाछौ त्यसको लािग हामी सधैं ाथर्ना गदार् परमे र हा ा िपतालाई
धन्यवाद िददंछौं। अिन मेको कारणले ितमीहरूले गरेको कामको िन म्त उहाँलाई
धन्यवाद िददंछौ। हा ा भ ु यशे ू ी मा ितमीहरूकोआशाको कारणले दढृ रहकेोमा
हामी ितमीहरूलाई धन्यवाद िददंछौ।

4 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ।
हामी जान्दछौं उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो बनाउन छान्नभुयो। 5 हामीले
ितमीहरूकहाँ ससुमाचार ल्यायौं। तर हामीले शब्द मा िदएनौं, त्यो ससुमाचारिसत
श पिन िदयौं। यो हामीले पिव आत्मािसत*अिन िन त ब ु ारा ल्यायौ जनु
सत्य हो। त्यसको साथ,ै हामी ितमीहरूिसत रहदँा कसरी र ौं त्यो पिन ितमीहरूले
जान्यौ। 6अिन ितमीहरू हामी जस्तै र भ ु जस्तै भयौ। ितमीहरूले धरैे दःुख पाएर
पिन आनन्दपवूर्क िशक्षा हण गय । त्यो आनन्द पिव आत्माले िदनभुएको हो।

7 म्यािसडोिनया र अखयैाका सबै िव ासीहरूका िन म्त ितमीहरू एक उदाहरण
बन्यौ। 8 ितमीहरूबाटै म्यािसडोिनया र अखयैामा परमे रको सदंशे िफंिजयो। र
परमे र ित ितमीहरूको िव ास त्यके ठाँउका मािनसहरूले बझु।े यसकारण
ितमीहरूको िव ास बारे हामीले केही भन्न ुपदन। 9हामी त्यहाँ छदँा ितमीहरूलेजनु
असल त रकाले हामीलाई स्वीकार गय , त्यो कुरा सबै ितर ग रन्छ। ितमीहरूले
* 1:5: , यशेकूो आत्मा अिन आरामदायक
पिन भिनन्छ। जसले परमे र अिन ी िसत िमलरे ससंारमा मािनसहरू माझ परमे रको काम गछर्न।्
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कसरी मिूतर् पजू्न छो ौ र जीिवत र सत्य परमे रको सवेा गनर् थाल्यौ यस बारे पिन
ितनीहरू कुरा गछर्न।् 10 परमे रको पु स्वगर्बाट आउन ु हुने तीक्षामा ितमीहरूले
मिूतर्-पजूा छो ौ। परमे रले उहाँको प ु लाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। उहाँ यशे ू
हुनहुुन्छ जसले परमे रको आउने रसबाट हामीलाई बचाउन ु हुनछे।

2
िथस्सलोिनकीमा पावलको काम

1 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू जान्दछौ, हामी तमीहरूकहाँ
आएको थर् भएन। 2 हामी त्यहाँ आउन ु भन्दा अिघ िफ लप्पीमा ठूलो दःुख
पायौं। त्यहाँका मािनसहरूले हा ो िवरू मा नरा ा-नरा ा कुरा गरे। यी सब ितमीहरू
जान्दछौ। अिन जब हामी ितमीहरूकहाँ पगु्यौं, त्यस बलेा पिन धरैे जना हा ो िवरु मै
िथए। तर हा ो परमे रले हामीलाई िनभर्यतािसत ितमीहरूलाई यो ससुमाचार िदन
सहायता गन ुर्भयो। 3 हामीलाई कसलैे धोका िदएनन।् हामी द ु होइनौं। हामी
कसलैाई छल गन चे ा गदनौ। यसकारण मािनसहरूलाई हामी जे िव ास गनर्
उत्साह िदन्छौ त्यो यी कारणहरूबाट कुनै एउटा पिन होइन। 4होइन, हामी ससुमाचर
सनुाउछँौं िकनिक परमे रले हामीलाई प रक्षा लन ु भएको छ र यसो गनर्को लािग
िव ास गन ुर्भएको छ। यसकारण जब हामी बोल्छौं हामी मािनसहरूलाई खशुी
पान कोिशश गदनौं। हामी त परमे रलाई खशुी पानर् चाहन्छौं। परमे र नै एक
हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदय जाँच्न ु हुन्छ।

5 ितमीहरूको शसंा गरेर हामीले ितमीहरूलाई भािवत पानर् खोजकेा छैनौं,
यो ितमीहरू जान्दछौ। हामीले ितमीहरूबाट पसैा लने कोिशश पिन गरेका छैनौं।
ितमीहरूबाट हा ो स्वाथर् लकुाउन ु केही छैन। परमे र जान्न ु हुन्छ, यो साँचो हो।
6 हामीले कुनै मािनसबाट शसंा पिन खोजकेा छैनौं, न ितमीहरूबाटै, न अरूबाटै।

7 हामी ी का े रतहरू हौं। र जब हामी ितमीहरूिसत बिसरहकेा िथयौ
हामीले आफ्ना अिधकार पिन योग गनर् सक्ने िथयौं र ितमीहरूलाई हा ो काम
गन बनाउन सक्ने िथयौं। तर हा ो वहार ितमीहरूिसत भ बन्यो जस्तो एउटी
आमाले आफ्ना नानीहरुको हरेचाहमा गदर्िछन।् 8 हामीले ितमीहरूलाई धरैेमाय
गय ं। त्यसलैे ितमीहरूलाई परमे रको ससुमाचारको भागीदार बनाउन चा ौं।
तर त्यित मा होइन हामीले आफ्नो जीवन पिन ितमीहरूिसत बाँड्न चाहकेा छौं।
9 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, सायद ितमीहरूलाई थाहा होला हामीले कित
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प र म गय ं। हामीले परमे रको ससुमाचार चार गदार् िदन रात काम गय ,
िकनभने हामी ितमीहरूमािथ भार हुन खोजनेौं।

10 जब हामी ितमी िव ासीहरूिसत िथयौं, हामी पिव , धािमर्क, िनष्कलकं
बस्यौ। यो सत्य ितमीहरू र परमे रलाई थाहा छ। 11 जस्तो ितमीहरूलाई थाहा
छ हामीले ितमीहरूिसत त्यस्तै वहार गय ं जस्तो एक जना बाबलुे आफ्ना
बालकहरूिसत गछर्न।् 12 हामीले ितमीहरूलाई उत्साह िदयौं, ढाडस िदयौं र
परमे रको लािग पिव जीवन बाँच्नेआ ह गय ं। परमे रले ितमीहरूलाईआफ्नो
राज्य र मिहमामा बोलाउँन ु हुन्छ।

13 ितमीहरूले हामीबाट परमे रकै वचन झैं हण गरेको कारणले हामी
सधैं परमे रलाई धन्यवाद िददंछौ। जब ितमीहरूले त्यो वचन हामीहरूबाट
सनु्यौ, ितमीहरूले इच्छापवूर्क ती वचनहरू परमे रबाट पाए झैं हण गय अिन
मािनसहरूबाट आए झैं होइन। वास्तवमा त्यो वचन परमे रकै हो। त्यस वचनले
ितमी िव ासीहरूमा कायर् गय ं। 14 दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू! ी यशेमूा
ितमीहरू यहूदीयामा परमे रको मण्डलीहरू जस्ता हौ। यहूदीयामा परमे रका
जनहरूले त्यहाँका अरू यहूदीहरूबाट खबुै क खपकेा िथए। अिन ितमीहरूले
पिन आफ्नै दशेवासीहरूबाट उस्तै दःुख भोग्यौ। 15 ती यहूदीहरूले भ ु यशेलूाई
र अगमव ाहरूलाई मारे। ितमीहरूले हामीलाई हा ो दशे छोडन बाध्य गराए।
परमे र ितनीहरूिसत खशुी हुन ु हुन्न। ितनीहरू सबकैा िवरु छन।् 16 ितनीहरूले
अयहूदीहरूलाई चार गनर् वाधा िदए। हामी गरै-यहूदीहरूलाई चार गछ ं तािक
ितनीहरू पिन बाँच्न सकुन।् तर ती यहूदीहरू आफ्ना परुाना पापहरूमािथ पिन अझै
पापहरू थपुाद छन।् अब ितनीहरूमािथ परमे रको रस परैु आउनवेाला छ।

ितनीहरूलाई फे र भटे्ने पावलको इच्छा
17हे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू! छोटो समयको लािग हामी ितमीहरूबाट

छु एका िथयौं। हामी शारी रक रूपमा ितमीहरू िसत छैनौ तर हा ो सोचाइमा
ितमीहरूिसतै छौं। ितमीहरूलाई भटे्न हामी खबुै उत्सकु िथयौं र हामीले भटे
गन ुर् कड चे ा पिन गय । 18 हो, हामी ितमीहरूलाई भटे्न चाहन्छौं। म पावल
ितमीहरूकहाँ आउन धरैे चोटी साँचो चे ा चलाँए, तर त्यसो गनर् शतैानले हामीलाई
सधँैं बाधा पयुार्यो। 19 जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु हुन्छ तब ितमीहरू नै हा ा
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गवर्को िवषय हुनछेौ, िकनभने ितमीहरू हा ो आशा, हा ो मकुुट अिन हा ो आनन्द
हौ। 20 ितमीहरू नै साँच्च,ै हा ो मिहमा र आनन्द हौ।

3
1-2 हामी ितमीहरूकहाँ आउन सकेका छैनौ अिन पखर्न पिन िनकै गा ो

भइराखकेोछ। हामीले ितमोथीलाई ितमीकहाँ पठाउन,े र आफू एथने्समा ब े िनणर्य
गय ं ितमोथी हा ो भाइ हुन।् उनी परमे रिसत ी को ससुमाचार मािनसहरू
माझ चार गन काम गछर्न।् ितमीहरूलाई आफ्नो िव ासमा दढृ र उत्साह िदन
हामीले ितमोथीलाई पठाएका छौं। 3 हामीले ितमोथीलाई पठाएकाछौ तािक हामीले
सामना गन ुर् परेको िवपि ले ितमीहरू हतोत्साह हुन ुनपरोस।् ितमीहरूलाई यादै िथयो,
िक हामीमािथ यी िवपि हरू पन नै छन।् 4 जब हामी ितमीहरूसगँ िथयौं हामीले
ितमीहरूलाई भनकेा िथयौं िक हामीले िवपि को सामना गन ुर्पछर्। अिन ितमीहरू
जान्दछौ िक जस्तो हामीले भनकेा िथयौ त्यही भयो। 5 त्यसकैारण ितमोथीलाई
ितमीहरूकहाँ ितमीहरूको िव ासको िवषयमा जान्न पठाएको िथयो। जब मलैे केही
क्षण पिन पखर्न सिकन उनलाई पठाँए। मलाई डर िथयो कहीं शतैानले ितमीहरूलाई
प रक्षा लयो अिन हा ो सम्पणूर् प र म ाथर् भयो।

6 तर ितमोथी ितमीहरूकहाँ आफ्नो मणबाट भखर्र फकर आई ितमीहरूको
िवषयमा मे र िव ासको शभु समाचार हामीलाई सनुाए। उनीबाट बझु्यौं िक
ितमीहरूले हामीलाई सधैं सम्झदा रहछेौ र हामीलाई भटे्ने ठूलो इच्छा रहछे।
हामीलाई पिन त्यस्तै भइरहछे। 7 यसकारण, दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू,
ितमीहरूका िव ासले गदार् हामी ढुक्कछौं। हामीलाई धरैे दःुख क छ तर पिन
हामी ितमीहरूको िव ासको बारेमा सनुरे िन न्त छौं। 8 ितमीहरू परम भमुा
द रलोिसत उिभन सक्यौ भने हा ो जीवन वास्तवमा पणूर् हुन्छ।

9 ितमीहरूको कारणले परमे रको अिघ हामी हिषर्त छौं। यसथर्, त्यसकैो लािग
हामी परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौ। यही सब आनन्दको िन म्त हामी परमे रलाई
शस्त धन्यवाद िदन स ै नौ। 10 हामी रात-िदन ितमीहरूका लािग उत्साह पवूर्क
परमे रिसत ाथर्ना ग ररहकेाछौं तािक ितमीहरूलाई भटे्न जान हामीलाई सम्भव
होस अ्िन ितमीहरूको िव ासमा आएको कुनै पिन कमीमा हामी आपिूतर् गनर् सकौं।

11 हा ो ाथर्ना छ िक हा ा िपता परमे र र हा ा परम भु यशे ू ी ले
ितमीहरूकहाँ आउने बाटो खो लिदन ु हुनछे। 12 हा ो ाथर्ना छ िक परम भलुे ित ो
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मेलाई बढाईिदन ु हुनछे, तािक ितमीहरूको एक अकार्मा र जम्मै मािनसहरूमा मे
लगातार प रपणूर् भई बढोस।् हामी ाथर्ना गछ िक हामीले ितमीहरूलाई मे गरे
जस्तै त्यकेमा मे गर। 13 ितमीहरूको हृदय दढृ बनोस ् भनरे हामी यो ाथर्ना
गदर्छौं। जब हा ो भ ु यशे ूआफ्ना सबै पिव जनहरूिसत आउनु हुनछे, ितमीहरू
परमे र हा ा िपताका अिघ पिव र िनष्कलकं हुनछेौ।

4
परमे रलाई सन्न पान जीवन

1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, अब मलैे ितमीहरूलाई केही अक
कुरो भन्दछुै। परमे रलाई खशुी रा े िहसाबले कसरी िजउन ु पछर् त्यो हामीले
ितमीहरूलाई िसकाएका छौं अिन त्यसरी नै ितमीहरू बिसरहकेा छौ। अब हामी
ितमीहरूलाई भन्छौ अिन उत्साह िदन्छौ िक भु यशेमूा त्यही कारले अझ लागी
रहो। 2 ितमीहरू जान्दछौ िक हामीले ितमीहरूलाई के गन ुर् िशक्षा िदएका छौं
। हामीले ती कुराहरू भु यशेकूो अिधकारले भनकेा हौं। 3 परमे र चाहन ु
हुन्छ ितमीहरू पिव जीवन िबताऊ अिन िभचारबाट टाढो बस। 4 परमे र
इच्छा गन ुर्हुन्छ िक ितमीहरूले आफ्नो शरीर िनयं णमा रा िसकेको हुनपुछर्।
परमे रलाई सम्मान गनर् ितमीहरूले शरीर पिव राख। 5 आफ्नो शरीरलाई
िभचारको काममा नलगाऊ। ितनीहरू ज-जसले परमे रलाई जान्दनैन ्ितनीहरू

त्यसो गछर्न।् 6 यस िवषयमा ितमीहरू कसलैे ी मा भएका भाइसगँ भलू काम
गन ुर् हुदँनै अिन ितनको शोषण गन ुर् हुदँनै। यस्तो कुकम हरूलाई परम भलुे दण्ड
िदनहुुनछे। यसबारे पिहल्यै भिनसकेका छौं र चतेाउनी पिन िदइसकेका छौं।
7 परमे रले हामीलाई पिव भएर ब बोलाउन ु भएको हो अपिव तामा होइन।
8 यसकारण जसले यो िशक्षालाई मान्न ु अस्वीकार गछर् उसले परमे रलाई मान्न ु
अस्वीकार गछर्, मान्छेलाई होइन। परमे र ितमीहरूलाई आफ्नो पिव आत्मा
िदनहुुन्छ।

9 ी मा भाइ-बिहनीहरूलाई मे गर भनरे ले खरहने कुनै आवश्यकता
दखे्दनैौं। आपस्तमा मे गर भन्ने आज्ञा परमे र स्वयलंे िदइसक्न ु भएको छ।
10 अिन वास्तवमा ितमीहरूले म्यािसडोिनयाका सबै दाज्य-ूभाइहरू र िददी-
बिहनीहरूलाई मे गदर्छौ। दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितनीहरूलाई अझैकिसलो
मे गर। यो हा ो हौसला हो।
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11 शान्तीपणूर् जीवन बाँच्ने कोिशश गर। आफ्नै धन्धा याद गर, आफ्नै हातले
काम गर। हामीले ितमीहरूलाई यी कायर्हरू गर भनी बातइसकेका छौं। 12 यिद
ितमीहरूले यस्तो काम गरे िव ास नगनहरूले पिन ित ो जीवन शलैीको आदर
गनछन।् अिन आफ्नै आवश्यकताको लािग कसमैािथ भर पन ुर् पदन।

भु आउन ु हुदँछै
13 दाज्य-ूभाइहरु र िददी-बिहनीहरू हामी चाहन्छौं, जो मतृ्यकुो मखुमा परे

ितनको िवषयमा पिन ितमीहरूले जान। हामी चाहाँदनैौं िक अरू आशा नभएका
मािनसहरूलेजस्तो ितमीहरूलेशोक गन ुर् परोस।् 14हामी िव ास गदर्छौं िक यशेकूो
मतृ्य ु भयो। तर हामी यो पिन िव ास गछ ं िक यशे ू फे र बौरी उठनभुयो। यसलैे
यशेकैू कारणले परम रले ती मतृहरूलाई फे र यशेिूसतै एक साथ ल्याउन ु हुनछे।

15 अब ितमीहरूलाई हामी जे भन्दछैौ त्यो सन्दशे परम भु स्वयबंाट आएको
हो। हा ो बीचमा जो अिहले जीिवत छन,् परम भु आउँदा पिन केही जीिवत
रहनछेन।् हामीहरू जो त्यस समय जीिवत रहनछेौं, परम भसुगँ रहनछेौं, तर जो
पिहले म रसकेकाहरू भन्दा अिघ होइन। 16 परम भु स्वयं स्वगर्बाट आउन ु हुनछे।
त्यसबलेा एउटा ठुलोआवाजमाआदशे सिुननछे।आदशे धान स्वगर्दतूको* स्वरमा
र परमे रको तरुहीको स्वरमा हुनछे। अिन अिघ जो मरेकाछन ्अिन ी मा िथए,
पिहला उठ्ने छन।् 17 त्यसपिछ त्यितञ्जले सम्म जीिवत रहकेा हामीहरूलाई
भलेा गन ुर् हुनछे। हामी बादलमा लिगनछेौं र भलुाई हावामा भटे्ने छौं। अिन
हामी सदाकाल भिुसतै रहनछेौं। 18 यसकारण यस्ता शब्दहरूले एक-अकार्लाई
उत्सािहत तलु्याँउदै गर।

5
भकुो आगमनको लािग तयार बस

1 अब, दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, समय र िमितको िवषयमा ले
कुनै आवश्यकता छैन। 2 ितमीहरू सबलैे जान्दछौ जनु िदन भु आउन ु हुन्छ त्यो
िदन घरमा राती चोर पसकेो जस्तै हुन्छ। 3 मािनसहरू भन्नछेन,् “हामीलाई शा न्त
छ, हामी सरुिक्षत छौं।” तर ितनीहरूमािथ एक्कािस िवनाश आइलाग्छ जसरी
* 4:16:
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गभर्वती ीलाई एक्कािस सव वदेनाले चाप्दछ। अिन त ितनीहरूले भाग्ने मौका
समते पाउने छैनन।्

4 तर ितमी दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू अन्धकारमा छैनौ। त्यसकारण,
त्यस िदनले ितमीहरूलाई चोरले जस्तै चिकत पान छैन। 5 ितमीहरू सबै उज्यालो
र िदनमा छौ। हामी अन्धकार र रातिसत सम्व न्धत छैनौ। 6 यसलैे हामी अरू
जस्तो हुन ु हुदँनै। हामी अरूहरू जस्तो सिुतरहन ूहुदँनै, तर जा त र आत्मा िनयं न् त
हुनपुछर्। 7 सु हेरू रातमा सतु्छन,् मा हेरू रातमा मात्छन।् 8 तर हामी िदनसगं
सम्व न्धत छौं, यसकारण हामी आफैं ले आफूलाई िनयिं त रा ु पछर्। हामीले
आफ्नो रक्षा गनर् कवच जस्तो मे र िव ास पिह रन ु पछर् म ु को आशा हा ो
िशर-रक्षक हुनपुछर्।

9 परमे र हामीलाई उहाँको रसको भागी बन्न होइन, तर हा ा भ ु यशे ू
ी ारा म ु पाउनकुो िन म्त छािनएका हौ। 10 यशेलूे हा ो िन म्त ाण िदन ु

भयो जसमा िक हामी उहाँिसतै ब सकौं। जब उहाँ आउनहुुन्छ हामी जीिवत रहौं
िक मतृ, यो कुनै महत्वको कुरो होइन। 11 यसकारण एक-अकार्लाई उत्साह दऊे,
एक-अकार्लाई बल दऊे। अिन त्यो त ितमीहरू ग ररहकेाछौ।

अ न्तम िनदशन र अिभवादन ्
12 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! अब हा ो िनवदेन छ िक जसले

ितमीहरू माझ कठोर प र म गरे, जसले ितमीहरूलाई परम भु तफर् डोयार्एर असल
िशक्षा िदए ितनको सम्मान गर। 13हामी िनवदेन गछ ं िक ितनीहरूले गरेको कामको
सम्मानको िन म्त सम्मानको िवशषे मे दशार्ऊ।

परस्परमा शा न्तपवूर्क बस। 14 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू
अल्छेहरूलाई चतेाउनी िदन,ु डरपोकहरूलाई उत्साह िदन,ु दवुर्लहरूलाई सहायता
िदन ु र सबिैसत धयैर् रा ु भिन हामी ितमीहरूलाई िव न्त गछ ं। 15 याद गर, कसलैे
गलत कामको बद्ला न लयोस।् तर त्यकेले एक-अकार्को अिन त्यकेको भलाई
गन ल य बनाउन ु पछर्।

16 सधँैं सन्न बस। 17 ाथर्ना गनर् किहल्यै नछोड। 18 सधैं परमे रलाई
धन्यवाद दऊे। ी यशेमूा हुने ितमीहरूबाट परमे र यही चाहन ु हुन्छ।

19 पिव आत्माको किहल्यै वाधा नदऊे। 20 भिवष्यवाणीलाई महत्वहीन
नठान। 21 हरेक कुरालाई जाँच र असल जित राख। 22 हर कारको दषु् ाइँदे ख
टाढा बस।
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23 शा न्तको ोत परमे र स्वयलंे ितमीहरू उहाँमा हुनहेरूलाई पिव पारून
भन्ने हा ो ाथर्ना छ। हा ो ाथर्ना छ िक ितमीहरूका सम्पणूर् आत्मा, ाण र शरीर
हा ा भ ु यशे ू ी आउँदा पणूर्रूपले दोषरिहत बनाइ राख। 24 उहाँ नै एक हुनहुुन्छ
जसले ितमीहरूलाई बोलाउन ुभयो, ित ोलािग यी सब थोक गन ुर् नै हुनछे। ितमीहरूले
उहाँलाई िव ास गन सक्छौ।

25 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग पिन ाथर्ना गर। 26 जब
भटे गछ ं सबै भाइ बिहनीहरूलाई पिव चमु्बनले अिभवादन गर। 27 भकुो
अिधकार लएर म भन्दछुै, यो प सबै दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई पढरे
सनुाइिदन ु पछर्। 28 हा ा परम भु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरू सबमैा रहोस।्
आमने।
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