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तिमोथीयाि पावलं चववःग ुन्ापांग ुपौ

म््सीका
थ्व	पौ	पावलं	माकेडोनियां	 निमोथीयाि	चववःग	ुखवः।	पावलं	थवःग	ु निकववः	

खसुिया	यात्ाया	इलय्		वयाि	िापलावःग	ुखवः।	निमोथी	एसियाय्		लावःग	ुलसु्त्ा	
िहरय्		चंवम्ह	छम्ह	लयाय्	म्हम्ह	नवश्ािी	खवः।	वया	मां	यहूदी	व	बौ	ग्ीक	खवः।	
पावलयाि	वयाग	ुजयाय्		ंव	गवाहासल	बयूग	ुखवः।	थ्व	पनिइ	स्विा	खयँाि	बांलाक	
धवाथइुकािवःग	ुद।ु
दकलय्		नहापां	पावलं	मण्डलीइ	मखगु	ुख	ँस्यिाजइुनपनि	पाखे	ंबचय्		जयुा	

चविेग	ु खयाचववः	 नबयािवःग	ु द।ु	 इनमग	ु धापू	कथं	 िंिार	 मनिं,	 गपु्ि-खयँा	
पाखे	ंजक	मनुति	काये	फइ,	अले	बयाहा	मयािे	व	िये	मजयू	धयािवःग	ुििा	
मििे	जक	हे	काय	ेफइ।	थ्व	पौया	निगूग	ुबवय्		पावलं	मण्डली	गकुथं	चलय्	
यायेग,ु	गकुथं	िेवा	यायेग	ुव	मण्डलीया	थकासलनपं	व	गवाहासल	याइनपनिग	ु
चालचलि	 गजयावःग	ु जइु	 मावः	 धकावः	 िं	 नह्यथिािवःग	ु द।ु	 दकसिबय्		 सलपा	
पावलं	 निमोथीयाि	येिू	ख्ीष्टया	धातथेमं्ह	चयवः	गकुथं	जइुग	ुव	मण्डलीया	
थकासलनपं	व	कवकासलनपं	नवश्ािीिय्	ि	गकुथं	हिाबिा	ियमेावः	धकावः	अिती	
नबयािवःग	ुद।ु
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पावलपाखे ंज्वजलपा

१  १ मनुति	 नबयादीम्ह	 परमेश्रया	उजंकथं	 आिा	 नबयादीम्ह	 येिू	
ख्ीष्टया	 प्ेररि	 जयुाम्ह	 सज	 पावल-
यापाखे	ं २ नवश्ािय्		 सजम्ह	 काय्		 थे	ं
जयुाचंवम्ह	निमोथीयाि †	जवजलपा।
परमशे्र	बावः	व	झी	प्ि	ुयिूे	ख्ीष्ट-
यापाखे	ं छनि	 दया	 माया	 व	 िापनि	
दयमेा। *

मखगु ुख ँस्यतितपं ललस े्ोश या
३ सज	 माकेडोनियाय्		 वि	े तयिाबलय्		
छनि	एनफििय्		ह	ेचव	ँधकावः	धयाग	ु
खवः।	 मखगु	ु ख	ँ स्यनिनपनि	 पिेि	 छ	
अजज	 िं	 अि	 हे	 चविा	 चव।ँ	 ४ सजं	
धयाथे	ंइनमि	मिय्		ववःथे	ंबाखं	किगे	ु
व	िापावःबाजया	नपनिग	ुधककु	तववःिगे	ु
जया	याके	मि।े	थनुकं	 नवश्ाि	यािावः	
जक	 थइुग	ु परमेश्रयाग	ु गविावःयाि	
स्वयावः	अ्ववः	जवावःिवावः	यायगेयुाि	
निबवः	बी।

५ यचगु	ु िगुलं,	 निंग	ु मनिं	 व	 िंका	

मयािे	ं याइग	ु नवश्ािं	 दइग	ु मायायाि	
बवलंकेि	 सजनमिं	 थथे	 धयाचविाग	ु
खवः।	 ६ गसुलखय्		 मिूि	 ला	 थजयावःग	ु
पाख	े सलसचलावः	 म्वावः	मदगु	ुखय्ँ		जयुा-
चंवग	ु िं	द।ु	७ थवःनपनिं	छु	धयाचविा	
धकावः	 इनमिं	 मस्यू,	 ि	 इनमिं	 थवःग	ु
खयँाि	 नवश्ाि	 यािावः	 हे	 धाये	 फु।	
अय्	िं	 इनपं	 व्यवस्था	 स्यनिनपं	 गरुू	
जइु	मापस्ि	ववः।

८ व्यवस्थाय्		चवया	िवःथे	ंयाय	ेफवःिा	
व्यवस्था	ििकं	बांलावःग	ुखवः	धकावः	
झीिं	स्यू।	९ व्यवस्था	निंनपं	मिूिय्	ग	ु
निंनिं	दय्	कािवःग	ुमख।ु	थ्व	ला	मनिंनपं	
मिूिय्	ग	ु निंनिं	 दय्	कािवःग	ुखवः।	 नियम	
मािय्		 मयाइनपं,	 परमेश्रयाि	 मािय्		
मयाइनपं,	 पापीि,	 पनवत्	 मजूनपं,	
परमेश्रयाि	 कवहं्यकीनपं,	 मांबौयाि	
स्याइनपं,	 मिू	 स्याइनपं,	 १० व्यनिचार	
यािा	जइुनपं,	 नमजं	 नमजं	ह	ेव्यनिचार	
यािा	 जइुनपं,	 दाि	 मीनपं,	 मखगु	ु ख	ँ
लहािा	 जइुनपं,	 मखगु	ु िाक्ी	 बीनपं	
व	 निंग	ु खयँाग	ु अवःखिं	 जया	 यािा	
जइुनपनिग	ु निंनिं	 दय्	कािवःग	ु खवः।	

१ तिमोथी
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११ थ्व	 हे	 ििकं	 निंग	ु ख	ँ दकलय्		
िवःधंम्ह	परमशे्रं	सजिवः	नयंकेि	नबया-
दीग	ुखवः।

परमशे्वरया दयाया तिंतिं सभुाय् 
१२ सजग	ु जयाय्		 सजिवः	 िनति	 नबया-
दीम्ह	 झी	 प्ि	ु येिू	 ख्ीष्टयाि	 सजं	
ििुाय्		 बी,	 छाय्	धावःिा	 वय्	कलं	
सजिवः	नवश्ाि	यािावः	थवःग	ुजया	याके	
नबयानदल।	 १३ नहापा	 सजं	 प्ियुाि	
नवश्ाि	 मयािानिबलय्		 मस्युि	े
वय्	कवःयाि	कवहं्यका	जइुग,ु	वय्	कवःया	
मिूिय्	ि	स्यंका	जइुग	ुव	इनमि	यकव	
दवुःखकष्ट	बीग	ुयाय	ेलाि।	अय्	जूिां	
परमेश्रं	 सजिवः	 दया	 यािानदल। * 
१४ ख्ीष्ट	यिूेयाि	यािाग	ु नवश्ाि	व	
मायां	 यािावः	 वय्	कलं	 सजिवः	 ििकं	
दया	यािानदल।

१५ पापीिय्	ि	मनुति	बीि	ख्ीष्ट	यिूे	
थ्व	िंिारय्		झायादीग	ुधातथे	ंह	ेखवः	
धयाग	ुख	ँ फुककसििं	 मािय्		 याये	 ह	े
मावः।	पापीि	मधय	ेिं	सज	ििकं	पापीम्ह	
खवः।	१६ थनुकं	यािावः	ह	ेवय्	कलं	 सजिवः	
माया	यािानदल।	सज	थे	ंजयावःम्ह	ििकं	
पापीयाि	थवःग	ुधयैति	 कयिेि	 वय्	कलं	
सजिवः	 िमिुा	 दय्	कानदल।	 थ्व	 िमिुा	
सलपा	 वय्	कवःयाि	 नवश्ाि	 याइनपं	 व	
अिनि	जीवि	काइनपनिग	ुनिंनिं	खवः।	

१७ नह्याबले	ं दया	 चवनिम्ह	जजु,ु	 गबुले	ं
िी	मखमु्ह,	खि	ेमदमु्ह	छम्ह	ह	ेजक	
परमेश्र	 नह्याबले	ं िवःधिे	 मा	 अल	े
वय्	कवःयाि	 हे	 फुककसििं	 हिे	 मा।	
आमिे।

१८ निमोथी,	 सज	काय्	,	छनि	कयावः	
नहापांनििे	ं जयुाचंवग	ुअगमवाणी	कथं	
सजं	 उजं	 नबयाचविा।	 थनुकयाि	 ह	े
लवािवः	यािावः	छ	प्ियुा	निंनिं	लवािा	
चव।ँ	 १९ नवश्ाि	 यायेग	ु व	 निंग	ु ख	ँ
मनिइ	ियगे	ु तववःि	ेमि।े	मनि	मनििा	
ंवगसुलं	 गववःम्हय्	सििं	 ला	 नवश्ाि	
यायेग	ु िापं	 तववःिे	 धुंकल।	 २० अथ	े
स्यंनपं	मधय	ेहमुनेियि	व	अलकेजनेडर	
िं	खवः।	अजज	अ्ववः	थनुमिं	प्ियुाि	
बांमलाकावः	ख	ँलहािा	मजइु	मा	धकावः	
सजं	 थनुमि	 िैिाियाग	ु लहािय्		 लवः	
लहािा	बी	धिु।

मण्डलीइ यायगे ुसवेा

२  १ अय्	जूगसुलं	दकवसिबय्		नहापां	मण्डलीयानपनि	 सजं	 धाये —	
फुकक	मिूिय्	ग	ुनिंनिं	प्ाथतििा	व	नबपनि	
यायगे	ुव	ििुाय्		बीग	ुया।	२ िापनि	व	
सचिािू	 दय्	कवः	 म्वािा	 चविे	फयेमा,	
अल	ेपरमशे्रयाि	दगुयय्	क	िेवा	याय	े
फयेमा	 धकावः	 जजुनुपनिग	ु निंनिं	 व	
असधकार	दनुपनिग	ुनिंनिं	िं	प्ाथतििा	या।	

५२६ १ तिमोथी १:११ – २:२  
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३ झीि	मनुति	नबयादीम्ह	परमेश्रयाि	
थथे	 याइग	ु यवः।	अले	 थ्व	 निंग	ु जया	
िं	खवः।	४ फुकक	मिूिय्	िं	मनुति	काय	े
फयेमा	 व	 ितयग	ु खयँाि	 बांलाक	
िीका	काय	ेफयमेा	धयाग	ुवय्	कवःया	
इचछा	खवः।	 ५ परमेश्र	छम्ह	 हे	 जक	
द।ु	 अले	 दथइु	 चविावः	 मिूिय्	ि	 व	
परमेश्र	याि	 नमलय्		 यािादीम्ह	 िं	
छम्ह	 हे	 जक	द।ु	थथे	 नमलय्		 यािा-
दीम्ह	मिू	ख्ीष्ट	येिू	खवः।	 ६ वय्	कवः	
फुकक	मिू	िय्	ग	ुपलेिाय्		 सििानदल।	
नहापां	नििें	 हे	 कववःसछिा	 िवःकथं 
वय्	कवः	पाय्	सछ	इलय्		सििानदल।	७ थ्व	
हे	 जया	यायेि	 सजिवः	 निंग	ुख	ँ नयंकवः	
जइुम्ह	व	प्रेरि	यािानदल।	सजं	धातथेगं	ु
ख	ँधयाचविाग	ुखवः,	मखगु	ुख	ँलहािाग	ु
मख।ु	यहूदीमखनुपनि	थ्व	हे	धातथेगं	ु
ख	ँकिावः	 नवश्ाि	याकेि	 सजिवः	गरुू	
लयया	िवःग	ुखवः। *

८ नमजंिय्	िं	नह्याथाय्		िं	िं	मचाि	ेव	
जवावःिवावः	 मयािे	 दिुगुलंनििे	ं लहावः	
लह्विावः	प्ाथतििा	याय	ेमावः।

९  अथे	 हे	 नमिािय्	िं	 िं	 लवय्	क	
िादा	वििं	 पिुा	जइु	 मावः।	 िवःसजग	ु
नििा,	विवः	पिुावः	अ्ववः	िमावः	यािा-
जइु	 मिे। * १०  परमेश्रयाि	 मािय्		
याइनपं	 नमिािय्	िं	थवःि	 लवय्	क	 निंग	ु
जया	यािा	जइु	मावः।

११ स्यिेकिे	 यायेथाय्		 नमिािय्	िं	
िमु्क	 चविावः	 िय्	का	 काये	 मावः,	
अल	ेधावःथे	ंचवि	ेमावः।	१२ नमिािय्	िं	
नमजंिय्	ि	कवतयला	ियगे	ुव	स्यिकेि	े
यायेग	ु जया	 सजं	 याके	 बी	 मख।ु	
नमिािय्	िं	 िमु्क	 चविेग	ु याये	 मावः	
१३ छाय्	धावःिा	 दकलय्		 नहापालाक	
आदमयाि	िपृष्ट	यािादीग	ुखवः।	अल	े
सलपानिनि	हव्वायाि	िपृष्ट	यािादीग	ु
खवः। * १४ आदमयाि	 नमखाय्		 धलंु	
छवाकूग	ुमख,ु	बरु	हव्वायाि	 नमखाय्		
धलंु	 छवाकावः	 वया	 पाखे	ं हे	 पाप	
याकूग	ु खवः। * १५ अय्	िं	 नमिािय्	िं	
कवात्कु	नवश्ाि	व	माया	यािावः	पनवत्	
जयुाचवि	 धावःिा	 मचा	 बइुकीबलय्		
इनपं	कष्ंट	बचय्		जइु।

मण्डलीया तिशप व 
गवा्ालल याइतपं

३  १ थथ	ेधयािवःग	ुधातथे	ंह	ेखवः —	ििुािं	 मण्डलीया	 नबिप	 जइु	
मापस्ि	 वय्	कूिा,	 ंव	 ििकं	 बांलावःग	ु
इचछा	 याि।	 २ नबिप	जइुम्ह	 मिू	 छंु	
हे	 दोष	 मदमु्ह,	 छम्ह	 हे	 जक	 नमिा	
सलि	ेबयाहा	यावःम्ह,	थािं	चवि	ेफुम्ह,	
थवःि	थवःम्हं	कवःघाय	ेफुम्ह,	चालचलि	
बांलावःम्ह,	पाहां	ववःनपनि	दिुगुलंनििे	ं
दकुाइम्ह,	 बांलाक	 स्यिेकिे	 याय	े

 १ तिमोथी २:३ – ३:२ ५२७
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फुम्ह,	 ३ अय्	लाखं	काय्	का	 मजइुम्ह,	
लवािा	 मजइुम्ह,	 निंम्ह,	 हाला	 जइु	
मखमु्ह,	 सधबायाग	ु लोि	 मदमु्ह,	
४ थवःग	ुछे	ँबांलाक	कवःघाय	ेफुम्ह,	थवः	
मस्िय्	ि	कजय्		 यािा	 िये	 फुम्ह	 जइु	
मावः।	५ छाय्	धावःिा	थवःग	ुछे	ँह	ेबांलाक	
कवःघाये	 मफुम्हय्	सििं	 गय्		 यािावः	
मण्डली	कवःघाइ?

६ थजयावःम्ह	 मिू	 िकनिनि	 जक	
नवश्ाि	यावःम्ह	 िं	जइु	मजयू।	मखिुा	
व	 िं	 अ्ववः	 िवःधंछुयावः	 िैिाि	 थे	ं
िाि	जयुाविी।	 ७ अले	 मण्डली	ं नपि	े
िं	िांजावःम्ह	जइु	मावः,	अथ	ेजूिा	जक	
वयाि	 मिूिय्	िं	 हेबाय्	चबाय्		 याइ	
मख,ु	अल	ेििैाियाग	ुजालय्		िं	लाइ	
मख।ु *

८ गवाहासल	याइनपं	 िं	अथ	ेह	े निंनपं	
व	दगुयंनपं	जइु	मावः।	इनपं	खवःग	ुव	जूग	ु
जक	ख	ँलहाइनपं,	अय्	लाखं	काय्	का	
जुइ	 मखनुपं,	 अले	 सधबायाग	ु लोि	
मयाइनपं	जइु	मावः।	९ इनपं	नवश्ाियाग	ु
ितय	खयँाि	मिं	नििे	ंबांलाक	थइुका	
काये	 फुनपं	 जुइ	 मावः।	 १०  बांलाक	
जा ँचय्		 याये	 धुंकावः	 निनि	 इनमि	
मण्डली	गवाहासल	याके	बी	मावः।

११ इनम	 कलावः	 िं	 अथे	 हे	 निंनपं,	
दगुयंनपं,	 मेनपनि	 हेबाय्	चबाय्		 यािा	
मजइुनपं,	 थािं	 चविे	 फुनपं	 व	 नह्याग	ु

खय्ँ		िं	नवश्ाि	याय	ेबहवःनपं	जइु	मावः।
१२ थथे	 गवाहासल	 याइम्ह	 िं	 छम्ह	
हे	 नमिा	 सलिे	 बयाहा	 यावःम्ह	 जइु	
मावः।	अले	 व	 िं	 थवः	 मस्िय्	ि	कजय्		
याये	 फुम्ह	 व	 छे	ँ कवःघाये	 फुम्ह	 जइु	
मावः।	 १३ बांलाक	 जया	 याइम्हय्	सिि	
फुककसििं	 मािय्		 याइ।	अले	 इनमिं	
यिूे	ख्ीष्टयाि	थवःम्हं	नवश्ाि	यािाग	ु
ख	ँमनेपनि	िं	मगयाि	ेधाय	ेफइ।

िवःधंग ुगपु्ि खँ
१४ थ्व	पौ	चवया	चविाबलय्		 िं	 सजं	
याकिं	ह	ेछनथाय्		वयगे	ुमनिइ	ियाग	ु
द।ु	१५ अय्	िं	 छंु	जयुावः	 सज	वय	े सलबाि	
धावःिा	 परमेश्रयाग	ु छेय्ँ		 झीिं	 गय्		
यािावः	चवि	ेमावः	धकावः	थ्व	ह	ेपौ	पाखे	ं
िीका	 नि।	परमशे्रयाग	ु छे	ँधयाग	ुह	े
मण्डली	खवः।	अल	ेथ्व	ितययाग	ुथां	
व	नकलला	िं	खवः।

१६ थ्व	ििकं	िवःधंग	ुगपु्ि	ख	ँखवः	
धकावः	झीिं	स्यू —

वय्	कवः	झी	थे	ंमिू	जयुावः	झाल,
आतमायापाखे	ंवय्	कवः	धमती	
ठहरय्		जलु।

स्वगतिदूििय्	िं	वय्	कवःयाि	खंकल,
जाि	जानियानपनि	वय्	कवःयाग	ु
ख	ँनयंकल,
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िंिारय्		चंवनपनिं	वय्	कवःयाि	
नवश्ाि	याि,
अल	ेवय्	कवःयाि	िवःधंकावः	
स्वगतिय्		िुं	थि	यंकल।

मखगु ुख ँकतितपं खिावः ्ोश या

४  १ सलपा	सलपा	मिूिय्	िं	नवश्ाि	यायगे	ु तववःिावः	मखगु	ुख	ँ नयिावः	
ििैािं	धावःथे	ंयािा	जइु	धकावः	पनवत्	
आतमां	 बांलाक	 थइुका	 बयूग	ु द।ु	
२ धमतियाग	ु खवावःपालं	 पयुावः	 मखगु	ु
ख	ँ लहािा	जइुनपनिं	थथे	 यािा	जइु।	
थनुमग	ु मनिइ	 नमइ	 छुयािवःग	ु िालुं	
पकुािय	ेधुंकल।

३ थनुमिं	 बयाहा	 याय	े मजयू,	 गसुलं	
गसुलं	 ििा	 िय	े मजयू	 धकावः	 मिू-
िय्	ि	 स्यिा	 जइु।	 नवश्ाि	 याइनपं	
व	 ितययाि	 थूनपनिं	 ििुाय्		 नबयावः	
नह्यागुं	िय	ेजयू,	छाय्	धावःिा	थ्व	फुककं	
परमशे्रं	 ह	े दय्	कादीग	ुखवः।	 ४ वय्	कलं	
दय्	कादीग	ु मनिंग	ु छंु	 िं	 मद।ु	 उनकं	
वय्	कवःयाि	ििुाय्		 नबयावः	 नह्यागुं	िय	े
जयू।	 ५ छाय्	धावःिा	 वय्	कवःयाग	ु वचि	
व	प्ाथतििां	फुककं	िदु्ध	जइु।

यशूे ख्ीष्टया तभंम्् चयवः
६ फुकक	 दाजनुकजानपनि	 थ्व	 ख	ँ

थइुका	 नबल	 धावःिा	 छ	 येिू	 ख्ीष्ट-
या	 निंम्ह	 चयवः	 जइु।	 अले	 थनुकं	
हे	 नवश्ाियाग	ु वचि	 व	 छं	 मािय्		

यािाचंवग	ुखय्ँ		छ	गसुल	िक	बललािा	
चंवग	ुद	ुधकावः	िी	दइ।	७ म्वावः	मदगु	ु
मिय्		 ववःथे	ं बाखं	 किा	 जइुनपं	 पाखे	ं
िापाक	 हे	 चव।ँ	 बरु	 परमेश्रयाि	
यय्	क	जक	जयुा	चव।ँ	८ म्हयाग	ुजयाख	ँ
यािावः	 म्हो	 हे	 जक	 जयालगय्		 जइु।	
आतमायाग	ु जयाख	ँ धावःिा	 आवः	 व	
सलपा	िकं	जयालगय्		जयुाचविी।	९ थ्व	
ख	ँ धातथेगं	ु व	 नवश्ाि	 याये	 बहवःग	ु
खवः।	 १० अय्	जूगसुलं	 हे	झीिं	 म्वावःम्ह	
परमशे्रयाके	आिा	यािावः	थथ	े दवुःख-
कष्ट	 सियावः	 जया	 यािाचविाग	ुखवः।	
फुकक	मिूिय्	ि	 मनुति	बीम्ह,	अ्ववः	
यािावः	 वय्	कवःयाि	 नवश्ाि	 यावःनपनि	
मनुति	बीम्ह	थ्व	ह	ेपरमशे्र	खवः।

११ थ्व	 हे	 ख	ँ छं	 स्यिेकिे	 या।	
१२ ििुािं	 छंग	ुलयाय्	म्हिूयाि	हबेाय्	-
चबाय्		 याये	 मफयेमा,	 बरु	 छं	 खं,	
चालचलिं,	 मायां,	 नवश्ािं	 व	 िदु्ध	
जयुावः	 इनम	 नह्यवःिे	 िमिुा	जयुावः	कय।ँ	
१३ सज	 मविले	 मिूिय्	ि	 धमतििास्तं्	
बविगे,ु	स्यिगे	ुव	नवायगे	ुयािा	चव।ँ

१४  थकासलनपनिं	 छनि	 छेिय्		
लहावः	 ियावः	 नहापां	 हे	 कववःसछिािवःग	ु
वरदाियाि	 सिनिं	 छवये	 मिे।	
१५ दिुगुलंनििे	ं छं	 थ्व	 जया	 बांलाक	
यािा	चव।ँ	अल	े छंग	ुजया	मनेपनिं	 िं	
खनि।	१६ थवःग	ुखय्ँ		व	थवःम्हं	स्यिाग	ु
खय्ँ		बांलाक	नबचावः	या।	थथ	ेयावःिा	
छनि	िं	छंग	ुख	ँनयंनपनि	िं	मनुति	दइ।
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भावःि मदतुपं तमसाि, थकाललि व 
दासिय् ग ुिारे सलला्

५  १ थवः	 स्वयावः	 थकासलनपनि	 बववः बी	मिे।	इनमि	 छंु	धाय	ेमावःिा 
थवः	 बौयाि	 थे	ं धा।	 थवः	 स्वयावः	
कवकासल	नपनि	नकजानपनि	थे	ंव्यवहार	
या।	 २ अथे	 हे	 थकासलनपं	 नमिािय्	ि	
मांनपनि	थे	ंअले	 कवकासलनपं	 नमिा-
िय्	ि	 मिय्		 पाप	 मििे	 केहेनँपनि	 थे	ं
व्यवहार	या।

३ हावःिावः	मदनुपं	िावःि	मदनुपं	 नमिा- 
िय्	ि	 हिाबिा	 ियेग	ु या।	 ४ काय्	-
म्ह्याय्	नपं	 व	छय्	नपं	 दमु्ह	 िावःि	 मदमु्ह	
नमिायाग	ु ििुावःकुिावः	 वया	 काय्	-
म्ह्याय्	नपं	 व	 छय्	नपनि	 हे	 याके	 बय।ु	
इनमिं	थवःग	ु छेय्ँ		 निं	धमति	 याय	ेिय्	के	
बय,ु	 अल	े मांबौयाग	ु तयािा	 पलु	े बय,ु	
छाय्	धावःिा	 परमेश्र	 थजयावःग	ु जयां	
लय्	िायादी।

५ हावःिावः	मदमु्ह	िावःि	मदमु्ह	 नमिां	
परमेश्रयाके	 िरोिा	 ियाचविी।	
अले	 चांपनहं	 परमेश्रयाि	 प्ाथतििा	
यािाचविी।	 ६ िावःि	 मदमु्ह	 नमिां	
यवःयवःथें	 ििावः	 मोजमजजा	 यािा	
जलु	 धावःिा	 व	 िीग	ु नि	 हे	 गयिी।	
७ अजयावःनपं	 नमिािय्	ि	 दोष	 मदय्	क	
जइु	फय	ेमा	धकावः	 थ्व	ख	ँस्यिेकि	े
या।

८ ििुां	थवःसथनियाग,ु	अजज	ला	थवः	

हे	 जहािनपनिग	ु िकं	 ििुावःकुिावः	
याइ	मख,ु	वयाग	ु नवश्ाि	 सिनिं	 ंवग	ु
नि	 गयिी।	 अजयावःनपं	 मिूि	 नवश्ाि	
मयावःनपं	स्वयावः	िं	मनिंनपं	जइु।

९ छम्ह	 जक	 नमजं	 िाप	 बयाहा	
यावःम्ह,	 खइुद	ँ दये	 धुं कूम्ह	 िावःि	
मदमु्ह	 नमिायाि	 १० बांलावःग	ु जया	
यािावः	िां	जावःम्ह,	मस्िय्	ि	बवलंकूम्ह,	
पाहांिय्	ि	 दिुगुलंनििे	ं दकुाइम्ह,	
परमशे्रया	मिूिय्	ि	िनुि	सिलावः	िेवा	
याइम्ह,	 हावःिावः	 मदनुपनि	 गवाहासल	
याइम्ह	व	निंग	ुजयाय्		जक	मि	ियावः	
जइुम्ह	 जूिा	 वयाि	 िावःि	 मदनुपं	
नमिािय्	ग	ुिांया	धलखय्		दथु्याकूिां	
जयू।

११ िावःि	मदनुपं	लयािनेपं	नमिािय्	ग	ु
िां	 धावःिा	 धलखय्		 दथु्याके	 मिे,	
छाय्	धावःिा	 इनमिं	 ख्ीष्टयाग	ु जया	
तववःिावः	 हािं	 बयाहा	 यायेि	 स्वइ।	
१२ थथ	ेइनमिं	नहापा	सचिािवःग	ुबाचा	
लववःमंकूगसुलं	 इनपं	 दोषी	 ठहरय्		
जइु।	 १३ अजज	 ला	 इनपं	 छेय्ँ		 छेय्ँ		
चावःनहलावः	जया	मयाि	ेजइु।	थसुल	जक	
मख,ु	 इनपं	 खगँलु	ु जइु,	 अले	 इनमिं	
मेनपनिग	ु जयाय्		 लहावः	 िया	 जइुग	ु व	
लहाय्		 मजयूग	ु ख	ँ िापं	 लहािा	 जइु।	
१४ अय्	जूगसुलं	 िावःि	 मदनुपं	 लयािेनपं	
नमिािय्	िं	 बयाहा	 यायेग	ु हे	 निं	 जू।	
थनुपं	मचाखाचा	दय्	कावः	 छे	ँबांलाक	
कवःघािा	चवनिनपं	जइु	मावः।	अथ	ेजूिा	

५३० १ तिमोथी ५:१ ‑ १४  



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* ५:१८ व्य २५:४;	मत्ी १०:१०;	लूक १०:७ * ५:१९ व्य १७:६;	१९:१५ 

झी	 ित्िुय्	िं	 िं	 धायेथाय्		 दइमख।ु	
१५ गमु्हं	गमु्हं	िावःि	मदनुपं	नमिाि	ला	
अथ	ेबांमलाक	ििा	जयुावः	ििैाियाग	ु
लहािय्		लावः	वि	ेिं	धुंकल।

१६ िुं 	 नवश्ािी	 नमिायाथाय्		 थथ	े
िावःि	मदनुपं	नमिाि	दिुा	ंव	ह	ेइनमि	
स्वये	 मावः।	 थथे	 यावःिा	 मण्डलीयाि	
थाकुइ	 मख।ु	 अले	 जक	 मण्डली	ं
िावःि	मदनुपं	हावःिावः	मदनुपं	नमिािय्	ि	
बांलाक	गवाहासल	याय	ेफइ।

थकाललतपनसं याय ेमावःग ुज्या
१७ बांलाक	जया	यावःनपं	थकासलनपनि	
अ्ववः	 हिाबिा	 िये	 मावः।	अजज	ला	
वचि	 नयंकीनपं	व	 स्यनिनपनि	अ्ववः	
हिाबिा	 िये	 मावः।	 १८ धमतििास्त्य्		 िं	
थथ	ेधयािवःग	ुद ु—	“दाइं	यायबेलय्		
द्वहंयाग	ु म्हिुइु	 नपचा	 ियाबी	 मिे।”	
अल	े“जया	यावःम्हय्	सिि	जयाला	बी	ह	े
मावः।” *

१९  निम्ह	 स्वम्ह	 िाक्ी	 मदय्	कं	
ििुािं	थकासलयाि	द्वपं	 नबल	धावःिां	
पतयावः	याय	ेमिे। * २० पाप	याइनपनि	
फुककसिया	 नह्यवःिे	ह	े बववः	बय।ु	थथ	े
यावःिा	जक	मनेपं	िं	गयाइ।

२१ परमेश्र,	 ख्ीष्ट	 येिू	 व	 लयया	
िवःनपं	 स्वगतिदूििय्	ग	ु नह्यवःिे	 सजं	छनि	
थ्व	ख	ँधयाचविा।	थथ	ेजया	यायबेलय्		

ियुागुं 	प	ँली	मि,े	अल	ेियुागुं 	खवावः	
स्वय	ेमि।े

२२ हथाय्		चायावः	ियुािं	छेिय्		लहावः	
ियावः	 मण्डलीयाग	ु जयाय्		 िये	 मिे,	
छाय्	धावःिा	 व	 मिू	 मनिंम्ह	 जूिा	
वयाग	ुपाप	छनि	िं	लाइ।	थवःि	पाप-
पाखे	ंिापाक	ह	ेनि।

२३ नहापा	थे	ंलवः	जक	तवि	ेमि।े	थवःग	ु
्वावःयाग	ु निंनिं	 उिाय्ँ		 मदगुयुा	 निंनिं	
िचा	िचा	दाखमद्य	िं	तविगे	ुया।

२४  गमु्हय्		 गमु्हय्	सिग	ु पाप	 ला	
बांलाक	ह	ेिी	दयाचविी,	इनपं	नहापा	
हे	 दोषी	 ठहरय्		 जइु।	 गसुलसिगुं 	 पाप	
ला	 सलपा	 सलपा	जक	िी	दइ।	२५ अथ	े
ह	ेगसुल	गसुलं	 निंग	ुजया	ला	 नहापा	ह	े
बांलाक	 िी	 दइ।	 अले	 िी	 मदगु	ु िं	
सलपा	िी	दया	वइ,	 तवपयुा	िय	ेफइ	
मख।ु

दासिय् ि अिती िीगु

६  १ दािं	थवः	मासलकयाि	हिाबिा	िय	ेमावः।	अल	ेजक	परमशे्रयाग	ु
िां	 व	 सजनमिं	 स्यिाग	ु निंग	ु खयँाि	
कवहं्यकावः	 ख	ँ लहाये	 फइ	 मख।ु	
२ नवश्ािी	दाजनुकजा	ला	खवःनि	धकावः	
ििुािं	 थवः	 नवश्ािी	 मासलकयाि	
हिाबिा	मियगे	ुयाय	ेमि,े	बरु	इनमग	ु
बांलाक	िेवा	या।	छाय्	धावःिा	इनमि	
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निनिग	ु थवःहे	 दाजनुकजायाि	 निनिग	ु
खवः।	थ्व	ह	ेख	ँछं	मनेपनि	िं	स्यिकेि	े
या।

लधिायाग ुलोभ
३ ििुािं	मकेथं	स्यिकेि	ेयािा	जलु,	
अल	ेझी	प्ि	ुयिूे	ख्ीष्टयाग	ुितयग	ु
वचि	 व	 झीिं	 परमेश्रयाि	 मािय्		
याय	ेमावःग	ुख	ँमनयि	धावःिा	४ ंव	 छंु	
ह	ेमसिकं	िवःधंछुया	जइु।	अल	ेम्वावः	
मदगु	ुख	ँ नपकयावः	जवावःिवावः	यािावः	
लवाप	ु थया	 जइु।	 थनुकं	 मिूिय्	ि	
लवाकेग,ु	 िगुवः	 मइुकेग,ु	 मेनपनि	
मनिंका	 जइुग	ु व	 म्वावः	 मदगु	ु िंका	
जक	याकी।	५ थनुमिं	नह्याबले	ंलवाप	ु
जक	थया	जइु,	थनुमग	ु नह्यप	ुह	ेखिं	
िये	 धुंकल,	 थनुमके	 ितय	 धयाग	ु
हे	 मद।ु	 थनुमिं	धमति	 हे	 सधबा	कमय्		
यायगे	ुलपँ	ुखवः	धकावः	धया	जइु।

६ खवः,	दगुसुलं	लधंुकावः	परमशे्रयाि	
मािय्		 यािावः	 चविेग	ु हे	 िवःनम	 जइुग	ु
खवः।	७ बूबलय्		 िं	झीिं	 थ्व	 िंिारय्		
छंु	 जविा	वयाग	ुमद।ु	अले	िीबलय्		
िं	छंु	जविा	वि	ेफइ	मख।ु	८ ियिे	व	
पिुिे	जक	दिुा	ला	झीि	गा	ह	ेगाि	
नि।

९ िवःनम	जइुि	स्वइम्ह	मिू	पापयाग	ु
लहािय्		 लाइ,	 ंव	 मनिंग	ु व	 थवःि	 ह	े

स्यंकीग	ु ख	ँ मिं	 ििुा	 जइु।	 थनुकं	 ह	े
यािावः	व	िाि	जइु।	१० फुकक	मनिंग	ु
व	 बांमलावःग	ु जयाया	 हा	 ह	े सधबायाग	ु
माया	 खवः।	 गसुलखय्		 मिूिय्	िं	 सधबा-
याग	ु लोिय्		 लािावः	 नवश्ाि	 यायेग	ु
हे	 तववःिा	 बयूग	ु द।ु	 उनकं	 िह	 याय	े
मफयके	दवुःखकष्ट	जयुावः	िगुवः	हीका	
चवि	ेमाल।

११ अय्		 निमोथी,	 परमेश्रया	 मिू,	
छ	 थजयावःग	ु मनिंग	ु खं	 िापाक	 चविा	
चव।ँ	 परमेश्रया	 नह्यवःिे	 धमती	 ठहरय्		
जइुग,ु	वय्	कवःयाि	मािय्		यािा	चविगे	ु
व	 निंम्ह	जयुा	चविगे	ुखय्ँ		मि	 नबया	
चव।ँ	१२ नवश्ाियाग	ुलपँइु	नह्यजयािा	
िुं 	 चव।ँ	 अले	 अिनि	 जीवि	 कायेि	
स्व।	थनुकयाग	ुनिंनिं	ह	ेपरमशे्रं	छनि	
िवःिादीग	ुखवः,	अल	ेथनुकयाग	ुनिंनिं	ह	े
छं	 यकव	 मिूिय्	ि	थवःग	ु नवश्ाियाग	ु
िाक्ी	बयूग	ुखवः।	१३ फुककसििं	म्वाका	
िवःम्ह	परमशे्रयाग	ु नह्यवःि	ेव	पपनियि	
नपलािियाग	ु नह्यवःिे	 ितययाग	ु निंनिं	
िवािादीम्ह	 ख्ीष्ट	 येिूयाग	ु नह्यवःि	े
सजं	 छनि	 धया	 चविा — * १४ झी	
प्ि	ुयिूे	ख्ीष्ट	मझािल	ेछं	सजं	धया	
थे	ं बांलाक	 व	 ििुािं	 धाये	 लहाय	े
थाय्		 मदय्	क	 यािा	 चव।ँ	 १५ परमेश्रं	
वय्	कवःयाि	 पाय्	सछ	 इलय्		 छवया	
हयादी।	 परमेश्र	 हे	 दकवसिबय्		
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िवःधंम्ह,	 फुकक	िनतिया	 थुवावः,	 जजु-ु
िय्		 िं	जजु,ु 	अल	ेप्ििुय्		 िं	प्ि	ुखवः।	
१६ वय्	कवः	 नह्याबले	ं दयाचवनिम्ह,	
िुं	 ह	े विफेइ	 मखगु	ु जलय्		 चवनिम्ह	
खवः।	 वय्	कवःयाि 	 आवः	 िक	 ििुािं	
खंग	ुमदनुि,	अले	खिी	िं	मख।ु	िदां	
दयाचवनिग	ु िनति	 वय्	कवःयाके	 ह	े
दयाचविे	 मा ,	अले	वय्	कवः	 नह्याबले	ं
िवःधि	ेमा।	आमिे।

१७ थ्व	 िंिारय्		 चंवनपं	 िवःनम	धाय्	का	
चंवनपनि	 अ्ववः	 िवःधंछुया	 जइु	 मि	े
धकावः	 धया	 बय।ु	 इनमग	ु धििम्पनत्	
िदां	 दयाचविी	 मख।ु	 उनकं	 इनमि	
धििम्पनत्इ	 मख,ु	 बरु	झीि	 फुककं	
नबयादीम्ह	 परमशे्रयाके	 िरोिा	 िया	
चव	ँ धकावः	 धया	 बय।ु	 १८ निंग	ु जया	

यायगे,ु	 निंग	ु जयाय्		 िवःनम	 जइुग	ु व	
िगुवः	 चककंकावः	 मनेपनि	 गवाहासल	
यायगे	ु या	 धकावः	 इनमि	 धया	 बय।ु	
१९ थकुथं	इनमिं	सलपायाि	स्यललावःग	ु
धििम्पनत्	 मुंके	 फइ,	 अल	े धातथेगं	ु
जीवि	काय	ेखिी।

२० निमोथी,	 छु	 छनि	 लवःलहािा	
नबयािवःग	ु बांलाक	 नबचावः	 यािा	
नि।	 िंिारयाग	ु म्वावः	 मदगु	ु खं	 व	
गसुलखय्		 मिूिय्	िं	 “ज्ाि”	 धकावः	
धयािवःग	ु मखगु	ु खं	 िापाक	 हे	 चव।ँ	
२१ छाय्	धावःिा	गसुलसििं	ला	थजयावःग	ु
खय्ँ		जयुावः	नवश्ाियाग	ुल	ँह	ेतवनफका	
छववःग	ुद।ु
परमशे्रं	 सछनमि	दया	माया	यािादी	
मा। 
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