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यूहन्नां च्वःग ुनहनपनांग ुपौ

म्हसीकन
थ्व	पतिइ	तििा	 मूख	ँद ु—	साहस	यािाः	परमशे्वर	व	वय्	कःया	काय्		यशूे	

ख्रीष्टलिस	ेछपप	ँजइुग	ुव	थथ	ेछपप	ँजइुग	ुपाखे	ंअिग	याइग	ुफिाहा	गरुूिय्	ग	ु
लशक्ा	पाखे	ंबचय्		जयुा	च्विगे	ुखयाच्वः।	थजयाःग	ुलशक्ा	कथं	संसारय्		च्ंवतपं	
फुक्क	मिूि	लचप	जइु,	उतकं	यशूे	धातथेिंं	मिू	खइ	मख।ु	इतमग	ुलशक्ा	कथं	मतुति	
कायिे	संसारयाग	ुच्यूिाः	ियमेवाः,	अि	ेमतुति	काय	ेधुंकूमह	मिूयाग	ुचािचिि	
न्हाथ	ेजूसां	जयू।
यूहन्िां	थजयाःग	ुलशक्ाया	तवरोध	यािाः	यशूे	ख्रीष्ट	धातथेयंामह	मिू	ह	ेखः	

धकाः	बांिाक	धवाथइुका	िःग	ुद।ु	अि	ेयशूेयाि	तवश्वास	याइतपं	व	परमशे्वरयाि	
माया	याइतपं	मिूिय्	सं	थःथवय्		िं	माया	यािा	च्विमेाः	धकाः	बः	तबयािःग	ुद।ु
थ्व	पौ	ई.स.	९०	पाख	ेच्वःग	ुखः।	यूहन्िाया	ससुमाचार	च्वःमह	प्रभ	ुयशूेया	

चिेा	यूहन्िां	ह	ेथ्व	पौ	च्वःग	ुखः।	व	प्रभ	ुयशूेयाि	खंमह,	थ्यूमह	व	वय्	कःया	सः	
न्यंमह	चिेा	खः।	थ्व	पौ	च्वःग	ुइिय्		व	बहु्ा	जूइ	धुंकूग	ुखः।	अथजूेया	ंव	थ्व	
पतिइ	चिेािय्	ि	मस्िय्	ि	थे	ंधयाच्ंवग	ुद।ु
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जी्् बीग ु्च्

१  १ न्हापांतिसे	ं जरीवि	 बरीग	ु वचि	द।ु	 थ्व	हे	वचिया	बारे	 लजतमसं	
च्वयाच्विाग	ुद।ु	थ्व	ह	ेवचि	लजतमसं	
न्यिाग	ुिं	द।ु	लजतमग	ुह	ेतमखां	खिाग	ुिं	
द,ु	बांिाक	स्वयाग	ुिं	द,ु	लहािं	लथयाग	ु
िं	द।ु * २ गबुि	ेथ्व	वचि	जरीवि	जयुाः	
लजतमथाय्		खिदेय्	कः	झाि,	उबिय्		
थ्व	जरीवियाि	लजतमसं	खिा,	लजतमसं	
साक्री	बरी,	अि	ेलछतमि	िं	धाय।े	थ्व	
बाःयाके	दगु	ुअिन्ि	जरीवि	लजतमथाय्		
खिदेय्	कः	झाि। * ३ लजतमसं	न्यिाग	ु
व	खिाग	ुफुक्कं	न्यंकाग	ुद।ु	 लजतमग	ु
संगति	 बाः	 िाप	 व	 परमेश्वरया	काय्		
येशू	 ख्रीष्ट	 िाप	 दगुलुिं	 लछतमसं	 िं	
लजतपं	िाप	संगति	याय	ेफयमेा	धकाः	
थथ	ेधयाच्विाग	ुखः।	४ थथ	े लजतमसं	
लछतमि	 च्वयाः	 किा	 च्विे	 दगुलुिं	
लजतपं	िसकं	िय्	िाः।

परमशे्वर जवः खवः
५ परमशे्वरया	काय्	िं	 तबयादरीग	ुलशक्ा	
ह	ेलजतमसं	लछतमि	तबयाच्विा।	परमशे्वर	

जः	 खः।	 वय्	कःयाके	 लखउँ	 हे	 मद।ु	
६ झी	 वय्	कःयाग	ु संगतिइ	 द	ु धयाः	
लखउँगलुिइ	िुं	च्विाच्वि	धाःसा	झीतपं	
जयाख	ँतििाय्		िं	फिाहा	जइु।	७ वय्	कः	
जः	 जूथे,ं	झीतपं	 िं	जिय्		च्विा	च्वि	
धाःसा	 छमह	 मेमहिापं	 संगतिइ	 जइु,	
अिे	 परमेश्वरया	 काय्	याग	ु तहं	 झीग	ु
दक्व	पाप	पाखे	ंशदु्ध	यािादरी।

८ झीसं	 “झीके	 पाप	 मद”ु	 धकाः	
धाःसा	झीसं	थःतपन्ि	ह	ेधवखा	बयूग	ु
जइु,	 अिे	 सतययाि	 मािय्		 मयाःग	ु
जइु।	९ अय्	िं	झीसं	थःग	ुपाप	मािय्		
याि	धाःसा	परमशे्वरं	झीग	ुपाप	क्मा	
यािादरी,	अि	ेझीग	ुमिय्		च्ंवग	ुफुक्क	
पाप	 िं	 च्वत्कु	 हयुादरी,	 छाय्	धाःसा	
वय्	कः	भरोसा	याय	ेबहःमह	व	धममीमह	
खः।	१० “झीसं	गबुिे	ंह	ेपाप	मयािा”	
धकाः	धाि	धाःसा	झीसं	परमशे्वरयाि	
फिाहा	याःग	ुजइु।	अिे	वय्	कःयाग	ु
वचि	झीके	दइ	मख।ु

यशूे झीत ग्नहनलल यनइम्ह खवः

२  १ आय्		लज	यःतपं	मस्ि,	लछतपं	िा	लजमह	मस्ि	थे	ंखः।	लछतमसं	पाप	

१ यूहन्न
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याये	 मिे	 धकाः	 थ्व	 ख	ँ लजं	 च्वया‑
च्विाग	ुखः।	 छंु	जयुाः	 लछतमसं	 पाप	
याये	 िाि	 धाःसा	 तिरास	 जइु	 मिे,	
छाय्	धाःसा	 झीि	 गवाहालि	 याइमह	
यशूे	ख्रीष्ंट	बाःया	 न्हःि	ेझीग	ु तिंतिं	
तबनन्ि	यािादरी।	 २ झीग	ु पापयाग	ु तिंतिं	
जक	 मख,ु	 संसारय्		 च्ंवतपं	 फुक्क	
मिूिय्	ग	ुपापया	तिंतिं	वय्	कः	बलिदाि	
जयुादरीग	ुखः।

३ परमेश्वरयाग	ु आज्ा	 मािय्		 यािा	
च्ंवसा	 जक	 वय्	कःयाि	 बांिाक	
महस्यू	 धकाः	 झीसं	 धाये	 फइ।	
४ परमेश्वरयाि	 बांिाक	 महस्यू	धकाः	
धयाः	वय्	कःयाग	ुआज्ा	मािय्		यािा	
मजूमह	मिू	फिाहा	खः।	वयाके	सतय	
धयाग	ु हे	 दइ	 मख।ु	 ५ परमेश्वरयाग	ु
वचि	 मािय्		 यािा	 च्ंवमह	 मिू	 जक	
धातथे	ं परमेश्वरया	 मायां	जाःमह	जइु।	
थतुकं	 हे	 झीतपं	 परमेश्वरया	 मिू	 खः	
धकाः	सरी	दइ।	६ परमशे्वरया	मिू	खः	
धकाः	धया	जइुमह	मिखंु	यशूे	ख्रीष्ट	
थे	ंजइु	फय्	के	माः।

नहूग ुआज्न
७ यःतपं	 दाजतुकजातपं,	 लजं	 लछतमि	
च्वयाच्विाग	ु थ्व	 आज्ा	 न्हूग	ु मख,ु	
पिुांग	ुह	ेखः।	थ्व	आज्ा	परमशे्वरयाि	
तवश्वास	याःबिय्	तिसे	ंलछतमि	न्यंकूग	ु

खः,	आः	िं	न्यिाच्ंवग	ुह	ेद।ु * ८ अय्	िं	
थि	धाःसा	 लजं	 लछतमि	छगू	 न्हूग	ु ह	े
आज्ा	च्वयाच्विाग	ुद।ु	थ्व	सतय	खः	
धकाः	ख्रीष्ट	पाखे	ंह	ेसरी	दःवःग	ुद,ु	
छाय्	धाःसा	 लखउँ	 ििा	 विाच्ंवग	ु द,ु	
अि	ेधातथेगं	ुजः	ियुावःग	ुद।ु

९ ख्रीष्ंट	लजग	ुिगुः	यचकु	लसिादरीग	ु
द	ु धकाः	 धया	 जइुमह	 मिखंु	 दाज‑ु
तकजातपन्ि	 हिेा	 यािाच्वि	 धाःसा	
आः	 िक	 िं	 वयाग	ु िगुः	 हाकुस	े ह	े
च्ंव	 ति।	१० दाजतुकजातपन्ि	माया	यािा	
जइुमह	 मिूयाग	ु िगुः	 ख्रीष्ंट	 यचकुा‑
दरीग	ु द	ु धकाः	 सरी	 द,ु	 उतकं	 वयाग	ु
िगुिय्		हाकु	धयाग	ुह	ेदय	ेफइ	मख।ु	
अय्	जूगलुिं	 ंव	 सयुािं	 पाप	 याकी	
मख।ु	 ११ अय्	िं	 दाजतुकजातपन्ि	 हिेा	
यािा	जइुमह	मिू	 लखउँथाय्		िाइ।	अि	े
लखउँथाय्		ह	ेजइु।	ंव	थः	गि	विाच्विा	
धकाः	 सरी	 मख,ु	 छाय्	धाःसा	 वयाग	ु
तमखा	लखउँगलुिं	कां	जइु।

 १२	आय्		लज	यःतपं	मस्ि,
ख्रीष्टयाग	ुिामं	यािाः
लछतमसं	याःग	ुफुक्क	पाप
परमशे्वरं	क्मा	यािातदि।

 १३	लजं	बौतपन्ि	िं	थ्व	खँ
च्वयाच्विाग	ुखः,
छाय्	धाःसा	लछतमसं
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न्हापांतिसे	ंदरीमह
ख्रीष्टयाि	बांिाक	महस्यू।
शिैाियाि	तयाके	धुंकूतपं
लयाय्	मह	व	लयासतेपन्ि	िं
लजं	थ्व	ख	ँच्वयाच्विा।

 १४	मस्िय्	सं	िं	झी	परमशे्वर
बाःयाि	महस्यूगलुिं	लछतमि	िं
लजं	थ्व	ख	ँच्वयाच्विाग	ुखः।

बौतपन्सं	न्हापांतिसे	ंदमुह	परमशे्वर
बाःयाि	महस्यूगलुिं
लजं	थ्व	ख	ँच्वयाच्विा।
बलिाःतपं	लयाय्	मह	व	लयासतेपं,
लछतमग	ुिगुः	परमशे्वरयागु
वचिं	जाया	च्ंवग	ुद।ु

उतकं	लछतमसं	शिैाियाि
तयाके	फि।

उतकं	लजं	लछतमि	िं
च्वयाच्विाग	ुद।ु

सांसनरयनत मनयन यनय ेमते
१५ थ्व	 संसारयाि	 माया	 याये	 मिे।	
थ्व	 संसारय्		 च्ंवग	ु लचजतबजयाि	 िं	
लवःंवके	मि।े	संसारयाि	माया	यािा	
जइुमह	मिखंु	परमशे्वरयाि	माया	याइ	
मख।ु	 १६ थ्व	 संसारय्		 च्ंवग	ु फुक्क	
जयाख	ँ गथे	 बांमिाःग	ु मतभंग	ु जयाख	ँ
याये	 मानस्ि	 वय्	केग,ु	 तमखां	 खंक्व	
काय	ेमानस्ि	वय्	केग,ु	अि	ेिःधंछुयाः	
फुइफँाय्ँ		 यािा	 जइुग।ु	 थ्व	 फुक्क	
परमेश्वर	 बाःया	 पाखे	ं मख,ु	 संसारया	

पाखे	ंह	ेदया	वःग	ुखः।	१७ थ्व	संसार	
व	थ्व	 संसारय्		च्ंवग	ुमिूिय्	सं	यय्	का	
जइुग	ु िं	फुक्कं	मदया	विरीतिति।	िर	
परमेश्वरयाग	ु इच्छाकथं	 जइुमह	 मिू	
न्हाबिे	ंदयाच्विरी।

ख्ीष्टयन शत् ु
२	थसेिोतिकी	२:१‑१२

१८ अय्		 लज	यःतपं	मस्ि,	थ्व	संसार	
याकिं	ह	े फुिा	वतिि।	ख्रीष्टया	शत्	ु
वइतिति	 धकाः	 लछतमसं	 न्यिा	 िःग	ु
द।ु	 ख्रीष्टया	 शत्िु	 खिे	 दया	 वय	े
धुंकि।	अय्	जूगलुिं	 थ्व	 संसार	याकिं	
ह	ेफुिा	वतिि	धकाः	झीसं	सरीके	फु।	
१९ इतपं	झीग	ुपचुिं	 तपहां	वि	ेधुंकि,	
छाय्	धाःसा	 इतपं	झी	मिूि	मख।ु	 इतपं	
झी	मिूि	खःसा	झीतपं	िाप	ह	ेच्वतिग	ु
खः।	झीग	ु पचुिं	 तपहां	 ंवगलुिं	 इतपं	
झी	मिूि	मख	ुधकाः	सरी	दि।

२० ख्रीष्ंट	 लछतमि	 पतवत्	 आतमा	
तबयादरीग	ु द,ु	 उतकं	 लछतपं	 थतुपं	 थे	ं
मख।ु	अय्	जूगलुिं	सतय	छु	खः	धयाग	ु
लछतमसं	 स्यू।	 २१ लछतमसं	 सतययाि	
मस्यू	 धकाः	 लजं	 थ्व	 च्वया	 च्विाग	ु
मख।ु	 सतययाि	 स्यूगलुिं	 हे	 लजं	 थ्व	
च्वयाच्विाग	ुखः,	छाय्	धाःसा	सतय	
पाखे	ंमखगु	ुख	ँतपहां	वइ	मख	ुधकाः	
लछतमसं	 लस	ह	े स्यू।	२२ अय्	सा	मखगु	ु
ख	ँलहािा	जइुमह	स	ुखः	ि	ेसा?	यशूे	
धाःमह	मतुति	बरीमह	ख्रीष्ट	मख	ुधकाः	
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धया	जइुमह	मिू	ह	ेमखगु	ुख	ँलहाइमह	
खः।	 थजयाःमह	 मिू	 ख्रीष्टया	 शत्	ु
खः।	थजयाःमह	मिखंु	परमशे्वर	बाः	व	
वय्	कःया	 काय्		 तिमहय्	लसिं	 इन्कार	
याइ।	 २३ परमेश्वरया	काय्	याि	 मािय्		
मयाइमह	 मिखंु	 परमेश्वर	 बाःयाि	 िं	
मािय्		याइ	मख।ु	अि	ेवय्	कःया	काय्	‑
याि	 मािय्		 याइमह	 मिखंु	 परमेश्वर	
बाःयाि	िं	मािय्		याइ।

२४ अय्	जूगलुिं	 लछतमसं	 न्हापांतिसे	ं
न्यिा	 िःग	ु परमेश्वरयाग	ु वचियाि	
दिुगुिय्		िया	ति।	अथ	ेयाःसा	लछतपं	
परमशे्वर	बाः	व	परमशे्वरया	काय्		िाप	
च्विे	दइ।	२५ ख्रीष्ंट	झीि	बरी	धकाः	
धयादरीग	ुअिन्ि	जरीवि	थ्व	ह	ेखः।

२६ थजयाःतपं	 ख्रीष्टया	 शत्िुय्	सं	
लछतमि	 मखगु	ु िय्ँ		 यंकी	 धकाः	
किाबरीि	 थ्व	ख	ँ च्वयाच्विाग	ुखः।	
२७ अय्	िं	ख्रीष्ंट	लछतमग	ुिगुिय्		पतवत्	
आतमायाि	 ियादरीग	ु द,ु	 उतकं	सिुािं	
लछतमि	स्यि	ेमाःग	ुमद।ु	पतवत्	आतमां	
लछतमि	फुक्कं	स्यिादरी।	वय्	कः	सतय	
खः,	गबुिे	ंमखगु	ुख	ँलहािादरी	मख।ु	
पतवत्	आतमां	गथ	ेस्यिातदि,	अथ	ेह	े
यािाः	लछतपं	ख्रीष्ट	िाप	च्विा	च्व।ँ

२८ अय्		 लज	यःतपं	मस्ि,	ख्रीष्ट	िाप	
च्विा	 च्व।ँ	 अिे	 जक	 ख्रीष्ट	 हािं	
थि	झायादरीबिय्		झीतपं	गयाय	ेमािरी	

मख,ु	अि	ेवय्	कः	खिाः	िजया	चाय	े
मािरी	मख।ु

२९ ख्रीष्ट	 तभंमह	खः	धकाः	 लछतमसं	
स्यू।	अय्	जूगलुिं	लछतमसं	तभंग	ुबांिाःग	ु
जक	 यािा	 जइुतपं	 मिूि	 परमेश्वरया	
सन्िाि	खः	धकाः	सरीका	ति।

परमशे्वरयन सनतन्

३  १ स्व,	परमशे्वर	बाःिं	झीि	गलुि	माया	यािादरीग	ुद।ु	उतकं	ह	ेझीि	
परमशे्वरया	सन्िाि	धकाः	धाःग	ुखः,	
धातथे	ंखः	 िं	खः।	अय्	जूगलुिं	ह	ेथ्व	
संसारयातपं	मिूिय्	सं	झीि	महमस्यूग,ु	
छाय्	धाःसा	 इतमसं	 वय्	कःयाि	 मह‑
मस्यू। * २ आय्		 लज	यःतपं	मस्ि,	आः	
िा	 झीतपं	 परमेश्वरया	 सन्िाि	 खः	
धकाः	झीसं	स्यू।	अय्	िं	लिपा	झीतपं	
गजयाःतपं	 जइु	धयाग	ुख	ँझीि	किा	
मदरीति।	अय्	सां	ख्रीष्ट	झायादरीबिय्		
झीतपं	 वय्	कः	थे	ं हे	 जइुतिति	धकाः	
झीसं	स्यू।	अि	ेतिति	वय्	कः	गथ	ेच्ंव	
धकाः	झीसं	खिरी।	३ थथ	ेख्रीष्टयाके	
आशा	यािा	 च्ंवतपं	वय्	कः	थे	ं पतवत्	
जयुाः	च्वि	ेमाः।

४ सिुां	पाप	याइ	ंव	व्यवस्था	मािय्		
मयाःग	ु जइु,	 छाय्	धाःसा	 व्यवस्था	
मािय्		 मयायेग	ु हे	 पाप	 खः।	 ५ झीग	ु
पाप	 मदय्	केि	 हे	 ख्रीष्ट	 झायादरीग	ु
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खः।	 ख्रीष्टयाके	 पाप	 द	 हे	 मद।ु * 
६ ख्रीष्टयाके	 च्विा	 च्ंवतपन्सं	 पाप	
याइ	 मख।ु	 पाप	 यािा	 च्वतिमह	 मिखंु	
ख्रीष्टयाि	गबुिे	ंह	ेखिरी	िं	मख,ु	मह	
िं	सरी	मख।ु

७ अय्		लज	यःतपं	मस्ि,	लछतमि	सिुािं	
मखगु	ुिय्ँ		यंके	मफयमेा।	गथ	ेख्रीष्ट	
धममी	खः	अथ	ेह	ेतभंग	ुजया	याइतपं	मिूि	
िं	धममी	खः।	८ शिैािं	न्हापांतिसे	ंपाप	
यािा	वयाच्ंवग	ुद,ु	उतकं	पाप	यािां	िुं	
च्वतितपं	 मिूि	 िं	 शिैािया	 मिू	खः।	
अथे	 जूगलुिं	 शिैाियाग	ु जया	 स्यंकेि	
परमेश्वरया	काय्		थि	झायादरी	 माःग	ु
खः।	 ९ परमेश्वरया	 पाखे	ं बूमहय्	लसिं	
पाप	यािां	िुं	च्विरी	मख,ु	छाय्	धाःसा	
इतपं	वय्	कः	थे	ंजइु।	अिे	वय्	कः	ह	े
इतम	बाः	जूगलुिं	िं	इतमसं	पाप	यािां	िुं	
च्वि	ेफइ	मख।ु	१० परमशे्वरया	सन्िाि	
व	शिैािया	सन्िाि	थतुकं	ह	ेबांिाक	
सरी	दइ।	बांिाःग	ुतभंग	ुजया	मयाइमह,	
अिे	 थः	 दाजुतकजातपन्ि	 माया	
मयाइमह	मिू	परमशे्वरया	सन्िाि	मख।ु

थवःथ्य्  मनयन यन्न च्वँ
११ थःथवय्		 माया	 यािा	 च्विे	 माः	
धकाः	धाःग	ुख	ँिा	 लछतमसं	 न्हापां‑
तिसे	ं हे	 न्यिािःग	ु द।ु * १२ झीतपं	
कतयि	थे	ंजइु	मजयू।	कतयि	शिैािया	

मिू	जूगलुिं	ंव	थः	ह	ेतकजा	हातबियाि	
स्याि।	कतयिं	थः	ह	ेतकजायाि	छाय्		
स्याि?	कतयि	 शिैािया	 मिू	 जूगलुिं	
वया	 तकजां	 तभंग	ु बांिाःग	ु यािा	
जूग	ु स्वये	 मफयाः	 ंव	 थः	 तकजायाि	
स्याि। * १३ यःतपं	दाजतुकजातपं,	उतकं	
थ्व	 संसारयातपं	मिूिय्	सं	 लछतमि	हिेा	
याि	धकाः	लछतपं	अजूचाय	ेमाःग	ुमद।ु

१४ झी	 मतृयुं 	 जरीविय्		 न्हाये	 धिु	
धयाग	ु थतुकं	 हे	 सरी	 द।ु	 झीसं	 थः	
दाजतुकजातपन्ि	 माया	 यािा।	 थः	
दाजतुकजातपन्ि	 माया	 मयाइमह	 मिू	
काियाग	ु लहािय्		 हे	 िािाच्विरी। * 
१५ दाजतुकजातपन्ि	 हेिा	 याइमह	 मिू	
जयािमारा	खः।	अिे	 जयािमारायाके	
अिन्ि	जरीवि	दइ	मख।ु

१६  थुकथं	 झीसं	 माया	 धयाग	ु
छु	 खः	 धकाः	 स्यू —	 झीग	ु तिंतिं	
ख्रीष्ट	 लसिातदि,	उतकं	झीसं	 िं	झी	
दाजतुकजातपतिग	ु तिंतिं	 सरीि	 िकं	
लिफः	स्वय	ेमजयू।	१७ िःतममह	मिखंु	
थः	 दाजतुकजातपति	 िये	 मखं	 धकाः	
लसयाः	 िं	 इतमि	 माःग	ु गवाहालि	
मबयूसा,	अजयाःमह	मिखंु	परमशे्वर	याि	
माया	यािा	धकाः	गथ	ेधाय	ेफइ?

१८ अय्		लज	यःतपं	मस्ि,	झीसं	महिुुं	
जक	माया	यािा	धयां	मजयू।	जयाखय्ँ		
िं	धातथेगं	ुमाया	यािा	क्यि	ेफय	ेमाः।	
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१९ थतुकं	ह	ेझीतपं	सतयतपं	खः	धकाः	
सरीका	 काये	 फु।	 अिे	 परमेश्वरया	
न्हःि	ेधकु्कं	च्वि	ेफु।	२० झीि	झीग	ु
हे	 िगुिं	 दोषरी	 ठहरय्		 याइ	 धाःसा	
परमेश्वर	 िा	 झीग	ु िगुः	 स्वयाः	 िं	
िःधं।	वय्	किं	मस्यूग	ुछंु	िं	मद।ु

२१ अय्	जूगलुिं	 यःतपं	 दाजतुकजातपं,	
झीग	ुमिं	झीि	दोषरी	ठहरय्		मयाःसा	
झीतपं	परमशे्वरया	न्हःि	े गयाय	ेमािरी	
मख।ु	 २२ वय्	किं	 धयादरीग	ु मािय्		
जयुाः	वय्	कःयाि	यःयःग	ुजक	यािा	
जूसा	वय्	कःयाके	 न्हाग	ुफंवसां	झीि	
तबयादरी।

२३ वय्	किं	 झीि	 आज्ा	 यािादरीग	ु
थ्व	 हे	 खः —	 वय्	कःया	 काय्		 येशू	
ख्रीष्टयाि	झीसं	 तवश्वास	 याये	 माः।	
दाजतुकजातपन्ि	माया	यािाच्वि	ेमाः।	
थथ	ेह	ेयािा	च्व	ँधकाः	ख्रीष्ंट	िं	झीि	
धयादरीग	ु द।ु * २४ परमेश्वरयाग	ुआज्ा	
मािय्		 यािा	 च्ंवमह	 मिू	 वय्	कः	 िाप	
दइ,	अि	ेवय्	कः	व	िाप	दइ।	झीग	ु
िगुिय्		 पतवत्	 आतमा	 ियादरीगलुिं	
झीसं	थ्व	स्यू।

सत्य ् असत्य आत्मन

४  १ यःतपं	 दाजतुकजातपं,	 आतमा	
द	ु धकाः	 धया	 जइुतपं	 न्हा‑

महय्	लसि	 िं	 तवश्वास	 याय	े मि।े	 न्हापां	

परमशे्वरयाग	ुआतमा	खः	 मख	ुधकाः	
तिं	जाचँय्		यािा	स्व,	छाय्	धाःसा	यक्व	
ह	े फिाहा	 अगमवतिाि	 खि	े दया	
वयाच्ंवग	ु द।ु	 २ सिुां	ख्रीष्ट	धातथे	ं ह	े
मिू	जयुाः	झायादरीग	ुखः	धकाः	धाइ	
व	 मिूयाके	 परमशे्वरयाग	ु आतमा	 द।ु	
थतुकं	 ह	े परमशे्वरया	 आतमा	 महसरी।	
३ सिुां	 ख्रीष्ट	 मिू	 जयुाः	 झायादरीग	ु
मख	ुधकाः	धाइ,	व	मिूयाके	ख्रीष्टया	
शत्युाग	ुआतमा	 द	ुधकाः	सरीतक।	व	
वइ	धकाः	 लछतमसं	 न्यिािःग	ु द।ु	 व	
आः	िं	संसारय्		दति।

४ अय्		 लज	 यःतपं	 मस्ि,	 लछतपं	
परमशे्वरया	मिूि	खः,	उतकं	अजयाःतपं	
फिाहा	अगमवतिािय्	ि	 लछतमसं	 बकुा	
छवःग	ुद।ु	थ्व	संसारय्		च्ंवमह	आतमा	
स्वयाः	 लछतमग	ु िगुिय्		 च्विादरीमह	
आतमा	 िसकं	 बलिाः।	 ५ इतमसं	 िा 
थ्व	संसारय्		च्ंवग	ुख	ँजक	स्यि	ेफु।	
अि	े संसारयातपं	 मिूिय्	सं	 इतमसं	
धाःग	ु ख	ँ मािय्		 िं	 जइु।	 अथजूे‑
गलुिं	 इतपं	 फुक्कं	 थ्व	 ह	े संसारयातपं	
मिूि	खः।	६ झीतपं	धाःसा	परमशे्वरया	
मिूि	खः,	उतकं	वय्	कःयाि	बांिाक	
महस्यूतपन्सं	झीग	ुख	ँ न्यिरी।	वय्	कःया	
मिूि	मखसुा	झीग	ुख	ँ िं	 इतमसं	 न्यिरी	
मख।ु	 थथ	े झीसं	 परमशे्वरं	 धाःग	ु व	
मिूिय्	सं	धाःग	ुख	ँसरीके	फइ।
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परमशे्वर मनयन खवः
७ यःतपं	दाजतुकजातपं,	झी	थःथवय्		
माया	 यािा	 च्विे	 माः,	 छाय्	धाःसा	
माया	धयाग	ुपरमशे्वरपाखे	ंवःग	ुखः।	
अय्	जूगलुिं	 माया	 यािा	जइुमह	 मिखंु	
वय्	कःयाि	 बांिाक	 महस्यू,	 उतकं	
थजयाःतपं	 मिूि	 वय्	कःया	 सन्िाि	
खः।	 ८ परमशे्वर	प्रेम	खः,	उतकं	माया	
याय	ेमसःमह	मिखंु	वय्	कःयाि	महसरी	
मख।ु

९ परमेश्वरं	झीि	 माया	 यािादरीग	ु द	ु
धकाः	थतुकं	ह	ेसरी	द ु—	झीि	जरीवि	
दयेमा	 धकाः	 वय्	किं	 थः	 याकः	
काय्	याि	 संसारय्		 छवया	 हयातदि।	
१० झीसं	 परमेश्वरयाि	 माया	 यािाग	ु
मख,ु	 बरु	 वय्	किं	 हे	 झीि	 माया	
यािादरीगलुिं	 झीग	ु पाप	 क्मा	 यािा	
बरीि	थः	ह	ेकाय्	याि	बलिदाि	यायिे	
छवया	हयातदि —	माया	धयाग	ुथ्व	
ह	ेखः।

११ यःतपं	 दाजतुकजातपं,	 परमेश्वरं	 ह े
झीि	थथ	ेमाया	यािातदि	धाःसा	झी 
थःथवय्		 िं	 माया	 यािा	 च्विे	 माः।	
१२ परमेश्वरयाि	 सिुािं	 खंग	ु मदतुि।	
िर	झी	 थःथवय्		 माया	 यािा	 च्ंवसा	
वय्	कः	झीग	ुिगुिय्		च्विादरी।	अि	े
वय्	कःयाग	ुमायां	झी	जाइ। *

१३ वय्	किं	 झीग	ु िगुिय्		 आतमा	
ियादरीगलुिं	 वय्	कः	 झीग	ु िगुिय्		
च्विादरीग	ुद	ुधकाः	झीसं	सरी।	अि	े
झी	 वय्	कःयाके	 द	ु धकाः	 िं	 सरी।	
१४ थ्व	 संसारयातपं	 मिूिय्	ि	 मतुति	
बरीि	 परमेश्वर	 बाःिं	 थः	 काय्	याि	
छवया	 हयादरीग	ु लजतमसं	 खिा।	 थ्व	
ह	ेख	ँलजतमसं	किा	वयाच्विाग	ुखः।	
१५ येशू	 परमेश्वरया	 काय्		 खः	 धकाः	
धया	जइुमह	मिूयाग	ुिगुिय्		परमशे्वर	
च्विादरी।	 व	 हे	 वय्	कःयाके	 च्ंवमह	
खः।	 १६ अिे	 झीि	 परमेश्वरं	 माया	
यािातदि	 धकाः	 झीसं	 लस	 िं	 स्यू,	
अि	ेतवश्वास	िं	यािा।
परमेश्वर	 माया	 खः,	 उतकं	 माया	
यािा	 जइुमह	 मिूयाग	ु िगुिय्		 वय्	कः	
दयाच्विरी।	अि	ेपरमशे्वर	व	िाप	दइ।	
१७ थकुथं	झी	मायां	जाय	ेधुंकाः	न्याय	
याइबिय्		 मगयास	े परमशे्वरया	 न्हःि	े
वि	ेफइ,	छाय्	धाःसा	वय्	कः	गथ	ेखः	
थ्व	संसारय्		झी	िं	अथ	ेह	ेखः।

१८  माया	 याइतपं	 गयाये	 मवाः।	
धातथेयंाग	ु मायां	 गयाःलचकु	 मदय्	का	
छवइ।	 गयाःमहय्	लसि	 सजायँ	 बरी,	
छाय्	धाःसा	 गयाइतपन्के	 धातथेयंाग	ु
माया	 दइ	 मख।ु	 १९ परमेश्वरं	 झीि	
न्हापािाक	माया	यािादरीगलुिं	झीसं	 िं	
वय्	कःयाि	माया	यािाग	ुखः।
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२० वय्	कःयाि	 लजं	 माया	 यािाग	ु द	ु
धकाः	धया	 जइुमह	 मिखंु	 दाज	ुतकजा‑
तपन्ि	हिेा	यािा	जूसा	थजयाःमह	मिू	
फिाहा	खः	धकाः	सरीतक।	तमखां	खंतपं	
थः	 दाज	ुतकजा	तपन्ि	 माया	 मयाइमह	
मिखंु	तमखां	मखंमह	परमशे्वरयाि	माया	
याय	ेफइ	मख।ु	२१ अय्	जूगलुिं	ख्रीष्ंट	
झीि	 थथे	 यािा	 च्व	ँ धकाः	 धया	
थकूग	ु खः —	 “परमेश्वरयाि	 माया	
याइमह	 मिखंु	थः	 दाजतुकजातपन्ि	 िं	
माया	याय	ेमाः।”

सांसनरयनत गथ ेयन्नवः त्यनकेग?ु

५  १ यशूेयाि	मतुति	बरीमह	ख्रीष्ट	खः धकाः	 तवश्वास	 यािा	 जूतपं	 मिूि	
परमेश्वरया	 सन्िाि	 खः।	 परमेश्वर	
बाःयाि	 माया	 याइमहय्	लसिं	 वय्	कःया	
काय्	याि	िं	माया	याइ।	२ वय्	कःयाि	
माया	 यािा	 च्ंवसा	 व	 वय्	कःयाग	ु
आज्ा	मािय्		यािा	च्ंवसा	झीसं	धातथे	ं
वय्	कःया	मस्ििय्	ि	माया	यािाच्विाग	ु
द	ु धकाः	 सरी	 दइ।	 ३ परमेश्वरयाग	ु
आज्ा	 मािय्		 यायेग	ु हे	 वय्	कःयाि	
माया	 यायेग	ुखः।	वय्	कःयाग	ुआज्ा	
मािय्		यायिे	थाकु	मजू। * ४ वय्	कःया	
सन्िाििय्	सं	 थ्व	 संसारयाि	 बकुी।	
वय्	कःयाि	 तवश्वास	 यािागलुिं	झीसं	
संसारयाि	तयाके	फइ।	५ सिुां	संसार‑

याि	तयाके	फइ?	यशूेयाि	परमशे्वरया	
काय्		 खः	 धकाः	 तवश्वास	 यािा	
जइुतपन्सं	जक	थ्व	 संसारयाि	 तयाके	
फइ,	मतेपन्सं	तयाके	फइ	मख।ु

६ यशूे	ख्रीष्ट	थ्व	संसारय्		झायादरीग	ु
तििा	दलस	द ु—	िः	व	तह।	मिू	थे	ंजयुाः	
बनपिस्मा	कयादरीग	ुदलस	खः —	िः,	
अिे	हािं	मिूिय्	ग	ुपाप	क्मा	यायेि	
यशंूे	लसिाः	थःग	ुतह	हाय्	कादरीग	ुदलस	
खः —	तह।	सतयमह	पतवत्	आतमां	िं	
थ्व	हे	ख	ँसाक्री	 तबयातदि।	७,८ येशू	
परमशे्वरया	काय्		खः	धकाः	थ्व	स्विां	
बांिाक	क्यं —	पतवत्	आतमा,	िः	व	
तह।	९ झीसं	मिखंु	ह	ेबयूग	ुसाक्रीयाि	
पतयाः	 यािा।	 परमेश्वरं	 बयूग	ु साक्री	
झि	पतयाः	याये	बहः	 जू।	वय्	किं	
थःहे	 काय्	यागु	 साक्री	 तबयातदि।	
१०  अय्	जूगुलिं	 वय्	कःया	 काय्	याि	
तवश्वास	यािा	च्ंवतपं	मिूिय्	सं	थ्व	ख	ँ
सतय	खः	धकाः	 स्यू।	 परमेश्वरयाि	
तवश्वास	याइ	 मखतुपन्सं	वय्	कःयाि	
फिाहा	िाय्	की,	छाय्	धाःसा	परमशे्वरं	
थः	काय्	याग	ुबारे	तबयादरीग	ुसाक्रीयाि	
इतमसं	तवश्वास	याइ	मख।ु

११ थ्व	 खयँाग	ु दलस	 थ्व	 हे	 खः —	
परमशे्वरं	झीि	अिन्ि	जरीवि	तबयादरीग	ु
द।ु	 थ्व	 अिन्ि	 जरीवि	 वय्	कःया	
काय्	याके	 द।ु * १२ सयुाके	 काय्		 द	ु
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वयाके	थ्व	अिन्ि	जरीवि	दइ,	सयुाके	
परमेश्वरया	 काय्		 मद	ु वयाके	 थ्व	
अिन्ि	जरीवि	दइ	मख।ु

अ्नत जी््
१३ परमशे्वरया	काय्		 यशूेयाि	 तवश्वास	
याःगलुिं 	 लछतमके	 अिन्ि	 जरीवि	 द	ु
धयाग	ुख	ँथइुमा	धकाः	थ्व	ख	ँलछतमि	
च्वयाच्विाग	ु खः।	 १४  वय्	कःया	
इच्छाकथं	 झीसं	 न्हाग	ु फंवसां	
वय्	किं	 तबयादरी	 धकाः	 झीसं	 स्यू।	
उतकं 	झीतपं	 वय्	कःया	 न्हःिे	 विेि	
गयाये	 माःग	ु मद।ु	 १५ झीसं	 प्राथ्थिाय्		
न्हाग	ु फंवसां	 वय्	किं	 झीग	ु ख	ँ
न्यिादरी	 धकाः	 स्यूगलुिं	 वय्	कःयाके	
फविाग	ु वय्	किं	 तबयादरी	 धुंकि	
धकाः	िं	स्यू।

१६  सुिािं	 थः	 तकजायाि	 सरी	
मवाःलिग	ु पाप	 यािाच्ंवग	ु खंसा	 ंव	
थः	 तकजायािातगं	 प्राथ्थिा	 यायेमाः।	
परमशे्वरं	वयाि	जरीवि	तबयादरी।	िर	थ्व	
धाःसा	 लस	मवाःलिग	ुपाप	याःतपतिग	ु

तिंतिं	 जक	खः।	 सरी	 मालिग	ु पाप	 िं	
द।ु	 िर	 लजं	 लछतमि	 थतुकया	 िातग	
प्राथ्थिा	या	धकाः	धाय	ेमख।ु	१७ मतभगुं	
बांमिाःग	ुजयाख	ँफुक्कं	पाप	ह	ेखः।	
अय्	िं	सरीमवाःलिग	ुपाप	िं	द।ु

१८ परमेश्वरया	 सन्िाििय्	सं	 पाप	
यािां	 िुं 	 च्विरी	 मख।ु	 वय्	कःया	
काय्	िं	अजयाःमह	मिूयाि	शिैािं	थरी	
मफय्	क	बचय्		यािा	ियादरी।	१९ झीतपं	
परमेश्वरया	 सन्िाि	 खः,	 अिे	 थ्व	
संसारय्		 च्ंवतपं	 मेतपं	 फुक्क	 मिूि	
शिैािया	 मिूि	 खः	 धकाः	 िं	 झीसं	
स्यू।

२० परमेश्वरया	 काय्		 झायाः	 झीि	
धातथेयंामह	 परमेश्वर	 महसरीकातदि।	
थ्व	 ख	ँ झीसं	 स्यू।	 धातथेयंामह	
परमशे्वरया	काय्		यशूे	ख्रीष्ट	िाप	झीग	ु
जरीवि	िं	पयपिुा	च्ंवग	ुद।ु	थ्व	ह	ेसतय	
परमशे्वर	खः,	अि	ेहािं	थ्व	ह	ेपरमशे्वर	
अिन्ि	जरीवि	िं	खः।

२१ उतकं	अय्		 लज	यःतपं	मस्ि,	मूति्थ‑
पजुा	पाखे	ंिापाक	च्व।ँ 
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