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कलस्सीहरूलाई पावलको प
1 पावल, परमशे् वरको इच्छा ारा ीष् ट यशेकूा एक े रत र हा ा भाइ

ितमोथीबाट 2 कलस्समेा ीष् टमा भएका िवश् वासीहरू र िवश् वसनीय भाइहरू,
परमशे् वर हा ा िपताबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 3 हामी परमशे् वर हा ा
भ ु यशे ू ीष् टका िपतालाई धन्यवाद िदन्छौँ र ितमीहरूका िन म्त सधै ँ ाथर्ना

गछ ं । 4 यशे ू ीष् टमा भएको ितमीहरूको िवश् वास तथा परमशे् वरको िन म्त
अलग ग रएकाहरू सबकैा लािग ितमीहरूको मेको बारेमा हामीले सनुकेा छौँ ।
5 स्वगर्मा ितमीहरूका लािग सरुिक्षत रहकेो िन श् चत आशाको कारण ितमीहरूले
यो मे धारण गरेका हौ । सत्यको वचन, अथार्त ्ससुमाचारमा ितमीहरूले पिहलो
पटक यो िन श् चत आशाबारे सनु्यौ, 6 जनु ितमीहरूकहाँ आयो । यस ससुमाचारले
फल फलाउँदै छ र यो ससंारभ र फै लदँै छ । अिन ितमीहरूले यसलाई सनुकेा
तथा सत्यतामा परमशे् वरको अन ु हलाई जानकेा िदन दे ख नै ितमीहरूमा पिन यो
बिढरहकेो छ । 7 यो ससुमाचार ितमीहरूले इपा ासबाट िसकेको जस्तै हो, जो
हा ा ि य िम तथा हा ो िन म्त ीष् टको िवश् वसनीय सवेक हुन ्। 8 इपा ासले
हामीलाई पिव आत्मामा ितमीहरूको मेको िवषयमा दखेाए । 9 यस मेको
कारणले गदार्, हामीले यो सनुकेो िदनदे ख नै ितमीहरूका िन म्त ाथर्ना गनर् हामी
रोिकएका छैनौँ । सबै ज्ञान र आ त्मक समझमा, ितमीहरू उहाँको इच्छाअनसुारको
ज्ञानमा पणूर् होओ भनरे हामीले िबन्ती ग ररहकेा छौँ । 10 हामीले ाथर्ना ग ररहकेा
छौ,ँ िक ितमीहरू परम भलुाई पणूर् रूपले सन् न पानर् योग्य चालमा चल्न सक ।
हरेक असल कायर्मा ितमीहरूले फल फलाउने छौ र परमशे् वरको ज्ञानमा ितमीहरू
अिग बढ्नछेौ भनी हामीले ाथर्ना ग ररहकेा छौँ । 11 सबै सहनशीलता र धयैर्मा,
उहाँको मिहमाको श क् तले त्यके दक्षतामा ितमीहरू ब लया होओ भनी हामी
ाथर्ना गछ ं । 12 हामी यो ाथर्ना गछ ,ं िक ितमीहरूले आनन्दसाथ िपतालाई

धन्यवाद िदनछेौ, जसले ितमीहरूलाई ज्योितमा िवश् वासीहरूको उ रािधकारमा
सहभागी हुनको लािग योग्य बनाउनभुएको छ । 13 उहाँले हामीलाई अन्धकारको
श क् तबाट छुटकारा िदनभुएको छ र हामीलाई उहाँका ि य पु को राज्यमा
सान ुर्भएको छ । 14 उहाँका प ु मा हामीले उ ार अथार्त ्पापको क्षमा पाएका छौँ ।
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15 पु अदशृ्य परमशे् वरका ितरूप हुनहुुन्छ । उहाँ सबै स ृ ष् टमा जषे् ठ हुनहुुन्छ ।
16 िकनिक पथृ्वीमा तथा स्वगर्मा भएका सबै दशृ्य र अदशृ्य कुराहरू उहाँ ारा स ृ ष् ट
ग रएका िथए । चाहे िसहंासनहरू वा भतु्वहरू वा धानताहरू वा अिधकारहरू,
सबै थोक उहाँ ारा उहाँकै लािग स ृ ष् ट ग रएका िथए । 17 उहाँ सबथैोकहरूभन्दा
अिग हुनहुुन्छ र उहाँमा सबै कुराहरू एकसाथ रहकेा छन ् । 18 र उहाँ शरीर
अथार्त ्मण्डलीको िशर हुनहुुन्छ । उहाँ नै सरुुआत हुनहुुन्छ र मरेकाहरूबाट जीिवत
हुनमेा पिहलो हुनहुुन्छ, यसलैे सबै कुराहरूमा उहाँको थम स्थान रहकेो छ ।
19 िकनिक आफ्ना सारा पणू र्ता ीष् टमा बास गरेकोमा, 20 अिन पु ारा सबै
कुराहरू उहाँमा पनुिमर्लापमा ल् याउनको िन म्त उहाँ सन् न हुनभुयो । उहाँको

ु सको रगत ारा परमशे् वरले शा न्त ल्याउनभुयो । चाहे स् वगर्का कुराहरू होऊन ्वा
पथृ् वीका कुराहरू, सबलैाई परमशे् वरले उहाँमा पनुिमर्लापमा ल्याउनभुयो । 21अिन
एकसमय ितमीहरू पिन परमशे् वरका िन म्त िबरानाहरू िथयौ र मनमा र आफ्ना दषु् ट
कामहरूमा ितमीहरू उहाँका श हुरू िथयौ । 22 तर अब परमशे् वरले ितमीहरूलाई

ीष् टको शरीरले मतृ्य ु ारा िमलापमा ल्याउनभुएको छ । ितमीहरूलाई परमशे् वरले
आफ्नो अिग पिव , दोषरिहत तथा िनद ष सािबत गनर्को िन म्त यो गन ुर्भयो,
23 ितमीहरू स्थािपत र ब लयो हुदँ,ै ितमीहरूले सनुकेा ससुमाचारको िन श् चत
आशाबाट टाढा नगई िवश् वासमा िनरन्तर अगािड बढ्नपुछर् । यो त्यही ससुमाचार
हो जनु स्वगर्मिुन स ृ ष् ट ग रएका सबै क् तलाई घोषणा ग रएको िथयो । यो त्यही
ससुमाचार हो, जसको म पावल दास भएको छु । 24 ितमीहरूका लािग मरेो कष् टमा
म अब आनन्द मनाउछुँ । ीष् टका कष् टहरूको कमीलाई उहाँको शरीर अथार्त ्
मण्डलीको खाितर म मरेो शरीरमा परुा गदर्छु । 25 परमशे् वरको वचनलाई परुा
गनर्को लािग ितमीहरूका खाितर मलाई परमशे् वरबाट िदइएको िजम्मवेारीअनसुार
म यसै मण्डलीको एक सवेक हुँ । 26 यो यगुौँ र पसु्तौँसम्म लकुाइएको गपु् त सत्यता
हो । तर अिहले उहाँमा िवश् वास गनहरूका लािग यो कट ग रएको छ । 27 यो
ितनीहरूका िन म्त हो जसलाई परमशे् वरले अन्यजाितहरूका िबचमा यस रहस्यको
मिहमाको सम्पि के हो, सो थाहा गराउन चाहनभुयो । यो रहस्य त्यही हो, िक

ीष् ट ितमीहरूमा हुनहुुन्छ, र यो भिवष्यको मिहमाको िनश् चयता हो । 28 उहाँ
त्यही क् त हुनहुुन्छ जसलाई हामी घोषणा गछ ं । त्यके क् तलाई ीष् टमा
पणूर् कारले स्ततु गनर् सिकयोस ् भनी सम्पणूर् ब ु साथ हामी सबलैाई सल्लाह
िदन्छौँ र िसकाउछौँ । 29मरेो जीवनमा श क् तशाली रूपमा काम ग ररहनहुुने उहाँको
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सामथ्यर्अनसुार म प र म गछुर् र अिग बढ्छु ।

2
1 िकनिक मलैे ितमीहरू अथार्त ् लाउिडिकयामा भएकाहरू र शरीरमा मरेो

अनहुार नदखेकेाहरू सबकैा िन म्त गरेको धरैे ठुलो सङ्घषर्बारे ितमीहरूले जानकेो
म चाहन्छु । 2 मे र समझको पणूर् िनश् चयताको शस्ततामा र परमशे् वरको गपु् त
सत्यताको ज्ञान अथार्त ् ीष् टमा ितनीहरूका हृदयहरू एक साथ ल्याइएर ितनीहरू
उत्सािहत होऊन ् भनरे म काम गदर्छु । 3 ज्ञान र ब ु का सबै सम्पि हरू उहाँमा
लकुाइएका छन ्। 4 म यो भन्छु, िक बहकाउने बोलीले कसलैे पिन ितमीहरूलाई
नछलोस ् । 5 र म ितमीहरूसगँ शरीरमा नभए तापिन, म ितमीहरूसगँ आत्मामा छु
। म ितमीहरूका स ु वस्था र ीष् टमा ितमीहरूका िवश् वासको श क् तलाई दखेरे
आन न्दत हुन्छु । 6 ितमीहरूले यशे ू ीष् टलाई जनु कारले ाप् त गर् यौ, सोही
कारले उहाँमा िहडँ । 7 ितमीहरूलाई िसकाइएको जस्तै गरी उहाँमा ब लयोसगँ

जरा गाड, उहाँमा िनमार्ण हुदँै जाओ, िवश् वासमा स्थािपत होओ, र शस्तसगँ
धन्यवाद दओे । 8 ितमीहरूलाई कसलैे पिन दशर्न ारा र ीष् टअनसुार नभई यस
ससंारका त वहरूअनसुार मािनसहरूका परम्पराको र ोपनको धोकाबाट वशमा
पानर् नदओे । 9 िकनिक उहाँमा परमशे् वरको पणूर्ता शरीरमा बास गदर्छ । 10 र
ितमीहरू उहाँमा पणू र् रूपमा भ रएका छौ । उहाँ नै सबै श क् त र अिधकारको िशर
हुनहुुन्छ । 11उहाँमा नै ितमीहरूको खतना भएको िथयो, जनु खतना मािनसहरू ारा
मासकुो शरीरमा ग रएको िथएन, तर यो ीष् टमा ग रएको िथयो । 12 ितमीहरू
उहाँसगँै ब प् तस्मामा गािडएका िथयौ । र उहाँलाई मतृकहरूबाट ब्य ुतँाउनहुुने
परमशे् वरको श क् तमािथ िवश् वास ारा ितमीहरू उहाँसगँै ब्य ुतँाइएका िथयौ । 13 र
जब ितमीहरू आफ्ना पाप र शरीरको बखेतनामा मरेका िथयौ, उहाँले ितमीहरूलाई
उहाँसगँ जीिवत पान ुर्भयो र हा ा सबै पापहरूलाई क्षमा गन ुर्भयो । 14 उहाँले हा ो
िवरु मा लगाइएका ऋणका ल खत अिभयोगहरूलाई र त्यसका िविनयमहरूलाई
हटाइिदनभुयो । उहाँले यी सबलैाई हटाउनभुयो र ु समा टाँिगिदनभुयो । 15 उहाँले
श क् तहरू र अिधकारवालाहरूलाई हटाउनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई खलु्ला
रूपमा कट गन ुर्भयो र उहाँको ु सको माध्यम ारा ितनीहरूलाई िवजय समारोहमा
डोर् याउनभुयो । 16 यसकैारण, अब कसलैे ितमीहरूलाई खानकुेरा वा िपउनकुेरा
वा चाडको िदनको बारेमा वा औंसी वा शबाथ-िदनको िवषयमा दोष लगाउन
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नदओे । 17 ियनीहरू आउनवेाला थोकहरूका छायाँ मा हुन ् तर वास्तिवकता
ीष् ट हुनहुुन्छ । 18 न ताको चाहना र स्वगर्दतूहरूको आराधना ारा कसकैो

इनाम नखोिसएको होस ्। यस्तो क् तले उसले दखेकेा कुराहरूमा मन लगाउछँ र
उसको शारी रक िवचार ारा घमण्डी बन्दछ । 19 उसले िशरलाई प ी राख्दनै ।
िशरबाट नै जोन हरू र न्थहरू हुदँै सम्पणूर् शरीरमा आवश्यक त वहरू फैलाइन्छ
र ितनीहरूलाई एकसाथ रा खन्छ; र शरीर परमशे् वरले िदनभुएको व ृ अनसुार
बढ्दछ । 20 यिद यस ससंारका त वहरू ित ितमीहरू ीष् टसगँै मरेका छौ भन,े
िकन ितमीहरू यस ससंारमा समिपर्त भएर िजउँछौ ? 21 “नसमात, नचाख, नछोऊ
।” 22 मािनसहरूका िनदशनहरू र िशक्षाहरूअनसुार, यी सबै कुराहरू योगसगँै
नष् ट हुन्छन ्। 23 यी िनयमहरूमा मािनस आफँैले बनाएका धमर् र न ता र शरीरको
कठोरताका ज्ञान छन ्। तर शरीरको िवलािसताको िवरु मा ियनीहरूको कुनै मोल
छैन ।

3
1 यिद परमशे् वरले ितमीहरूलाई ीष् टसगँै उठाउनभुएको छ भने मािथका

कुराहरूलाई खोज, जहाँ ीष् ट परमशे् वरको दािहने बाहुलीतफर् बस् नभुएको छ ।
2 मािथका कुराहरूमा िवचार गर, तर पथृ्वीका कुरामा ध्यान नलगाओ । 3 िकनिक
ितमीहरू मरेका छौ, र ितमीहरूका जीवन परमशे् वरमा ीष् टसगँै लकुाइएको छ
। 4 जब ीष् ट कट हुनहुुनछे जो ितमीहरूका जीवन हुनहुुन्छ, तब ितमीहरू
पिन उहाँसगँै मिहमामा कट हुनछेौ । 5 त्यसकारण, ससंारका स्वभावहरू अथार्त ्
कामकु अनिैतकता, अशु ता, कामवासना, खराब इच्छा र लोभको अन्त्य गर,
जनु मिूतर्पजूा हो । 6 यी कुराहरू गन अनाज्ञाकारीका छोराहरूमािथ परमशे् वरको

ोध आउँछ । 7 ितमीहरू पिन यी कुराहरूमा िजउँदा एक समय यसरी नै िहडँ्थ्यौ
। 8 तर अब यी कुराहरू ितमीहरूले त्याग् नपुछर्– रस, ोध, खराब इच्छा, डाह
र िनन्दा, ित ो मखुबाट िनस्कने फोहोर बोली । 9 एक अकार्लाई नढाँट; कारण
ितमीहरूले परुानो मनषु्यत्वलाई त्यसको वहारसमते त्यागकेा छौ । 10 ितमीहरूले
नयाँ मनषु्यत्व धारण गरेका छौ, जनु त्यसलाई स ृ ष् ट गन ुर्हुनकेो ितरूप अनसुारको
ज्ञानमा नवीकरण ग रएको छ । 11 यस ज्ञानमा, कोही ि क वा यहूदी, खतना वा
बखेतनाका, अिशिक्षत, असभ्य, कमारा, फुक् का हुदँनै, तर ीष् ट नै सबै कुरा
हुनहुुन्छ र सबै कुरामा हुनहुुन्छ । 12 त्यसकारण, परमशे् वरका चिुनएकाहरू, पिव
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र ि यहरू, करुणामय हृदय, दया, न ता, दीनता, र धयैर् धारण गर । 13 एक
अकार्लाई सहने गर । एक अकार्सगँ कृपाल ु होओ । यिद कसकैो िवरु मा कसकैो
उजरुी भएमा, परम भलुे ितमीहरूलाई क्षमा गन ुर्भए जसरी क्षमा गर । 14 यी सबै
कुराहरूभन्दा मािथ मे धारण गर, जनुचािह ँ पणू र्ताको बन्धन हो । 15 ितमीहरूका
हृदयमा ीष् टको शा न्तले राज्य गरोस ् । यही शा न्तको िन म्त ितमीहरू एक
शरीरमा बोलाइएका िथयौ, र धन्यवादी होओ । 16 ीष् टको वचन ितमीहरूमा
शस्त मा ामा रहोस ् । सारा ब ु ले एक अकार्लाई भजन, गीत र आ त्मक

गानहरूले िशक्षा र अत दओे । ितमीहरूका हृदयमा परमशे् वरका िन म्त धन्यवादका
गीतहरू गाओ । 17 अिन जे ितमीहरूले वचन वा काममा गछ , ती सबै भ ु
यशेकूो नाउमँा गर । परमशे् वर िपतालाई उहाँ ारा धन्यवाद दओे । 18 पत् नीहरू,
पितहरूका अधीनमा बस जनु कुरा भमुा सहुाउदँो छ । 19 पितहरू, आफ्ना
पत् नीहरूलाई मे गर र उनीहरू ित कठोर नहोओ । 20 छोराछोरीहरू, सबै कुरामा
आफ्ना बाबआुमा ित आज्ञाकारी होओ, िकनिक यो कुराले भलुाई खसुी बनाउछँ
। 21बबुाहरू,आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रस नउठाओ,कारण त्यसले गदार् उनीहरू
िनराश बन् नछेन ्। 22 दासहरू, शरीरअनसुार आफ्ना मा लकहरू ित सबै कुराहरूमा
आज्ञाकारी होओ, मािनसहरूलाई खसुी तलु्याउनहेरूजस्तो गरी आखँाको अगािड
मा होइन, तर इमानदार हृदयसाथ गर । परम भकुो भय मान । 23 ितमीहरूले
ज-ेजे गछ , मािनसको िन म्त गरेजस्तो गरी होइन, तर भकुो िन म्त आत्मादे ख
नै गर । 24 ितमीहरू जान्दछौ, िक ितमीहरूले परम भबुाट उ रािधकारको इनाम
पाउनछेौ । ितमीहरूले जसको सवेा गदर्छौ, उहाँ भ ु ीष् ट हुनहुुन्छ । 25 िकनिक
अधािमर्कता गनले उसले गरेको अधािमर्कताको कारण दण्ड पाउनछे, र त्यसमा
कुनै पक्षपात हुनछैेन ।

4
1 मा लक हो, आफ्ना नोकरहरूलाई जे सही र उिचत छ त्यही दओे । ितमीहरू

यो जान्दछौ, िक ितमीहरूका पिन मा लक स्वगर्मा हुनहुुन्छ । 2 दढृतापवूर्क
िनरन्तर ाथर्नामा लािगरहो, र धन्यवादसाथ ाथर्नामा जागा रहो । 3 हा ो िन म्त
पिन सगँसगँै ाथर्ना गर, तािक ीष् टको गपु् त सत्यताको वचन बोल्नको िन म्त
परमशे् वरले ढोका खो लिदनभुएको होस ् । यही वचनको कारण, म बाँिधएको
छु । 4 जसरी मलैे बोल्नपुन हो, त्यसरी नै मलै े यसलाई स्पष् टपानर् सकँू भनरे
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ाथर्ना गर । 5बािहरकाहरूसगँ ब ु मानीपवूर्क वहार गद िहडँ,अिन ितमीहरूको
समयलाई ब ु मानीपवूर्क योग गर । 6 ितमीहरूका वचनहरू सधै ँ अन ु हसिहत
होस ् । ितनीहरू ननुले स्वािदलो पा रएको जस्तै होऊन,् र हरेक मािनसलाई
ितमीहरूले कसरी जवाफ िदनपुछर्, सो ितमीहरूले जान् न सक । 7 त ु खकसले
मरेो बारेमा सबै कुराहरू ितमीहरूलाई बताउनछेन ् । ितनीचािह ँ मरेा ि य भाइ,
िवश् वासयोग्य दास र भमुा सङ्गी सवेक हुन ् । 8 यही कायर्को िन म्त मलैे
ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ, तािक ितमीहरूले हामीहरूको िवषयमा जान् न सक,
र ितनले ितमीहरूका हृदयलाई ोत्सािहत पानर् सकून ् । 9 ितमीहरूमध्यकेा एक,
िवश् वासयोग्य र ि य भाइ ओनिेसमससगँै मलै े ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ ।
ितनीहरूले यहाँ भएका सबै कुराहरू ितमीहरूलाई बताउनँछेन ्। 10मरेा सङ्गी कैदी
अ रस्ताखर्सले ितमीहरूलाई आफ्नो अिभवादन पठाएका छन,् र बारनाबासका
भािनज मकूर् सको पिन अिभवादन छ, जसको बारेमा ितमीहरूले आदशे पाइसकेका
छौ, “यिद उनी ितमीहरूकहाँ आए भने उनलाई स्वागत गर,” 11 र यसु्तस भिनने
यशेलू े पिन अिभवादन पठाएका छन ्। परमशे् वरको राज्यका िन म्त खतनाका मरेा
सहकम हरू ियनीहरू मा ै हुन ्। ितनीहरू मरेा िन म्त सान्त्वनाका पा भएका छन ्
। 12 इपा ासले ितमीहरूलाई अिभवादन गरेका छन ्। ियनी पिन ितमीहरूमध्यकैे
एक जना हुन ् र ीष् ट यशेकूा दास हुन ् । ियनी ितमीहरूका िन म्त सधै ँ ाथर्नामा
प र मसाथ लािगरहन्छन,् तािक परमशे् वरको इच्छाअनसुार ितमीहरू सम्पणूर् रूपले
िन श् चत भई खडा हुन सक । 13 यो कुरामा म ितनको साक्षी भएको छु, िक उनी
ितमीहरूका लािग र लाउिडिकयामा भएकाहरू अिन िहरापो लसमा भएकाहरूका
खाितर कडा प र म गछर्न ् । 14 ि य िचिकत्सक लकूा र डमेासले ितमीहरूलाई
अिभवादन पठाएका छन ।् 15लाउिडिकयामा भएका भाइहरू, र नमु्फास, र ितनको
घरमा भएको मण्डलीलाई पिन अिभवादन गर । 16जब यो प ितमीहरूका िबचमा
पिढनछे, त्यसपिछ लाउिडिकयाको मण्डलीमा पिन यो पढ्न ू र लाउिडिकयाबाट
आउने प पिन ितमीहरूले पढ्न ू । 17 अ खर्प्पसलाई भन, “ितमीले भमुा पाएको
सवेा-कायर् र यसलाई परुा गन ुर्पन कुरालाई ध्यान दऊे ।” 18 यो अिभवादनको प
म पावलको आफ्नै हातले लखेकेो हु ँ । मरेा साङ्लाहरूलाई याद गर । ितमीहरूमा
अन ु ह होस ्।
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