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၁ ပိတရသျ ပ တံ
� ပနတ္-ဂါလာတိယာ-ကပ္ပဒကိယာ-အာၑိယာ-ဗိထုနိ
ယာေဒေၑၐု ြပဝါသိေနာ ေယ ဝိကီရ္ဏေလာကား

� ပိတုရီၑွရသျ ပူရွ◌ွနိရ္ဏယာဒ် အာတ္မနး ပါဝေနန
ယီၑု ခီၐ္ဋသျာဇ္ဉာြဂဟဏာယ ေၑာဏိတေြပာက္ၐဏာယ
စာဘိ ု စိတာသ္တာန် ြပတိ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ေြပရိတး ပိတ
ရး ပ တံ လိခတိ၊ ယုၐ္မာန် ြပတိ ဗာဟုေလျန ၑာနတိ္ရ ု
ြဂဟၑ္စ ဘူယာသ္တာံ၊

�အသ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ တာတ ဤၑွေရာ ဓ
း, ယတး သ သွကီယဗဟကုၖပါေတာ မၖတဂဏမဓျာဒ်
ယီၑု ခီၐ္ဋေသျာတ္ထာေနန ဇီဝနြပတျာၑာရ္ထမ် အရ္ထ
ေတာ

� 'က္ၐယနၐ္ိကလ◌င်္ကာမ္လာနသမ္ပတ္တ ိ ြပာပ္တျရ္ထမ် အ
သ္မာန် ပုန ရ္ဇနယာမာသ၊ သာ သမ္ပတ္တိး သွရ္ေဂ 'သ္
မာကံ ကၖေတ သဉစိ္တာ တိၐ္ဌတိ,

� ယူယဉေ္စၑွရသျ ၑက္တိတး ေၑၐကာေလ ြပကာၑျပ
ရိတာဏာရ္ထံ ဝိၑွာေသန ရက္ၐ ေဓွ၊

�တသ္မာဒ် ယူယံ ယဒ ပျာနနေ္ဒန ြပဖုလ္လာ ဘဝထ
တထာပိ သာမ္ြပတံ ြပေယာဇနေဟေတား ကိယတက္ာလ
ပ ◌ျနတံ္ နာနာဝိဓပရီက္ၐာဘိး က္လိၑျေဓွ၊
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�ယေတာ ဝဟ္နနိာ ယသျ ပရီက္ၐာ ဘဝတိ တသ္မာတ်
နၑွရသုဝရ္ဏာဒပိ ဗဟမူုလျ ံ ယုၐ္မာကံ ဝိၑွာသ ူပံ ယတ်
ပရီက္ၐိတံ သွရ္ဏံ ေတန ယီၑု ခီၐ္ဋသျာဂမနသမေယ ြပၑံ
သာယား သမာဒရသျ ေဂါ်ရဝသျ စ ေယာဂျတာ ြပာပ္တ
ဝျာ၊

� ယူယံ တံ ခီၐ္ဋမ် အဒၖၐ္ ွာပိ တသ္မိန် ပီယေဓွ သာမ္
ြပတံ တံ န ပၑျနေ္တာ'ပိ တသ္မိန် ဝိၑွသနေ္တာ 'နရွိ◌စွနီ
ေယန ြပဘာဝယုက္ေတန စာနနေ္ဒန ြပဖုလ္လာ ဘဝထ,

� သွဝိၑွာသသျ ပရိဏာမ ူပမ် အာတ္မနာံ ပရိ တာဏံ
လဘေဓွ စ၊

� ယုၐ္မာသု ေယာ ' ုြဂေဟာ ဝရ္တ္တေတ တဒွိၐေယ
ယ ဤၑွရီယဝါကျ ံ ကထိတဝနတ္သ္ေတ ဘဝိၐျဒါွဒိနသ္
တသျ ပရိ တာဏသျာေ ွၐဏမ် အ ုသနဓ္ာနဉစ္ ကၖတ
ဝနတ္း၊

� ဝိေၑၐတသ္ေတၐာမနတ္ရွ◌ာွသီ ယး ခီၐ္ဋသျာတ္မာ
ခီၐ္ေဋ ဝရ္တ္တိၐျမာဏာနိ ဒးုခါနိ တဒ ုဂါမိြပဘာဝဉစ္
ပူရွ◌ွံ ြပာကာၑယတ် ေတန ကး ကီဒၖေၑာ ဝါ သမေယာ
နရိဒိၑျတဲတသျာ သုနဓ္ာနံ ကၖတဝနတ္း၊

�တတသ္တဲ ရိွၐယဲသ္ေတ ယနန္ သွာန် ကိနတ္ွသ္မာန်
ဥပကုရွ◌နွေ္တျတတ် ေတၐာံ နကိေဋ ြပာကာၑျတ၊ ယာံၑ္
စ တာန် ဝိၐယာန် ဒိဝျဒတူာ အပျဝနတၑိရေသာ နရီိက္ၐိတု
မ် အဘိလၐနတိ္ ေတ ဝိၐယား သာမ္ြပတံ သွရ္ဂာတ် ေြပ
ၐိတသျ ပဝိတသျာတမ္နး သဟာယျာဒ် ယုၐ္မတ္သမီေပ
သုသံဝါဒြပစာရယိတၖဘိး ြပာကာၑျနတ္၊
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�� အတဧဝ ယူယံ မနးကဋိဗနဓ္နံ ကၖတာွ ြပဗုဒ္ဓါး သန ္
ေတာ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ြပကာၑသမေယ ယုၐ္မာသု ဝရ္တ္
တိၐျမာနသျာ ြုဂဟသျ သမ္ပူရ္ဏာံ ြပတျာၑာံ ကု ုတ၊

��အပရံ ပူရွ◌ွယီာဇ္ဉာနတာဝသ္ထာယား ကုတသိ္တာဘိ
လာၐာဏာံ ေယာဂျမ် အာစာရံ န ကုရွ◌ွနေ္တာ ယုၐ္မဒါ
ဟာွနကာရီ ယထာ ပဝိေတာ 'သ္တိ

�� ယူယမပျာဇ္ဉာြဂာဟိသ ္တာနာ ဣဝ သရွ◌သ္ွမိန် အာစာ
ေရ တာဒၖက် ပဝိတာ ဘဝတ၊

��ယေတာ လိခိတမ် အာသ္ေတ, ယူယံ ပဝိတာသ္တိၐ္ဌ
တ ယသ္မာဒဟံ ပဝိတး၊

��အပရဉစ္ ေယာ ဝိနာပက္ၐပါတမ် ဧကဲကမာ ၐုသျ က
ရ္မ္မာ ုသာရာဒ် ဝိစာရံ ကေရာတိ သ ယဒိ ယုၐ္မာဘိသ္
တာတ အာချာယေတ တ ှိ သွြပဝါသသျ ကာေလာ ယုၐ္
မာဘိ ရ္ဘီတျာ ယာပျတာံ၊

�� ယူယံ နရိရ္ထကာတ် ပဲတၖကာစာရာတ် က္ၐယဏီယဲ ူ
ပျသုဝရ္ဏာဒိဘိ ရ္မုက္တိံ န ြပာပျ

�� နၐ္ိကလ◌င်္ကနရ္ိမ္မလေမၐၑာဝကေသျဝ ခီၐ္ဋသျ ဗ
ဟုမူေလျန ု ဓိေရဏ မုက္တိံ ြပာပ္တဝနတ္ ဣတိ ဇာနီ
ထ၊

��သ ဇဂေတာ ဘိတ္တိမူလသ္ထာပနာတ် ပူရွ◌ွံ နယုိက္
တး ကိနတ္ု စရမဒိေနၐု ယုၐ္မဒရ္ထံ ြပကာၑိေတာ 'ဘ
ဝတ်၊
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��ယတသ္ေတနဝဲ မၖတဂဏာတ် တေသျာတထ္ာပယိတ
ရိ တသ္မဲ ေဂါ်ရဝဒါတရိ ေစၑွေရ ဝိၑွသိထ တသ္မာဒ်
ဤၑွေရ ယုၐ္မာကံ ဝိၑွာသး ြပတျာၑာ စာသ္ေတ၊

�� ယူယမ် အာတ္မနာ သတျမတသျာဇ္ဉာြဂဟဏဒါွရာ
နၐ္ိကပဋာယ ဘာတၖေြပမ္ေန ပါဝိတမနေသာ ဘူတာွ နိ
ရ္မ္မလာနတ္းကရဏဲး ပရသ္ပရံ ဂါဎံ ေြပမ ကု ုတ၊

���ယသ္မာဒ် ယူယံ က္ၐယဏီယဝီ ◌ျာတ် နဟိ ကိနတ္ကွ္ၐ
ယဏီယဝီ ◌ျာဒ် ဤၑွရသျ ဇီဝနဒါယေကန နတိျသ္ထာ
ယိနာ ဝါေကျန ပုနရ္ဇနမ္ ဂၖဟီတဝနတ္း၊

���သရွ◌ြွပာဏီ တၖဏဲသ္တုလျသ္တတ္ေတဇသ္တၖဏ
ပုၐ္ပဝတ်၊ တၖဏာနိ ပရိၑုၐျတိ ပုၐ္ပာဏိ နပိတနတိ္ စ၊

��� ကိနတ္ု ဝါကျ ံပေရၑသျာနနတ္ကာလံ ဝိတိၐ္ဌေတ၊ တ
ေဒဝ စ ဝါကျ ံ သုသံဝါေဒန ယုၐ္မာကမ် အနတိ္ေက ြပ
ကာၑိတံ၊

�
�သရွ◌ာွန် ေဒၐွာန် သရွ◌ာံွၑ္စ ဆလာန် ကာပဋ ာနရီ ား
သမသ္တဂ္လာနကိထာၑ္စ ဒူရီကၖတျ

� ယုၐ္မာဘိး ပရိ တာဏာယ ဝၖဒ္ဓိြပာပ္တျရ္ထံ နဝဇာ
တၑိၑုဘိရိဝ ြပကၖတံ ဝါဂ္ဒဂ္ုဓံ ပိပါသျတာံ၊

�ယတး ြပဘု ရ္မဓုရ ဧတသျာသွာဒံ ယူယံ ြပာပ္တဝန ္
တး၊

�အပရံ မာ ၐဲုရဝဇ္ဉာတသျ ကိနတ္ွီၑွေရဏာဘိ ု စိတ
သျ ဗဟုမူလျသျ ဇီဝတ္ြပသ္တရေသျဝ တသျ ြပေဘား
သနန္ဓိိမ် အာဂတာ
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� ယူယမပိ ဇီဝတ္ြပသ္တရာ ဣဝ နစီိယမာနာ အာတ္မိ
ကမနဒိ္ရံ ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ ေစၑွရေတာၐကာဏာမ် အာတ္
မိကဗလီနာံ ဒါနာရ္ထံ ပဝိေတာ ယာဇကဝရ္ေဂာ ဘဝထ၊

�ယတး ၑာသ္ေတ လိခိတမာသ္ေတ,ယထာ, ပၑျ ပါၐာ
ဏ ဧေကာ 'သ္တိ သီေယာနိ သ္ထာပိေတာ မယာ၊ မုချ
ေကာဏသျ ေယာဂျး သ ဝၖတၑ္စာတီဝ မူလျဝါန၊် ေယာ
ဇေနာ ဝိၑွေသတ် တသ္မိန် သ လဇ္ဇာံ န ဂမိၐျတိ၊

� ဝိၑွာသိနာံ ယုၐ္မာကေမဝ သမီေပ သ မူလျဝါန် ဘဝ
တိ ကိနတ္ွဝိၑွာသိနာံ ကၖေတ နေိစတၖဘိရဝဇ္ဉာတး သ
ပါၐာဏး ေကာဏသျ ဘိတ္တိမူလံ ဘူတာွ ဗာဓာဇနကး
ပါၐာဏး သ္ခလနကာရကၑ္စ ၑဲေလာ ဇာတး၊

� ေတ စာဝိၑွာသာဒ် ဝါေကျန သ္ခလနတိ္ သ္ခလေန စ
နယုိက္တား သနတိ္၊

� ကိနတ္ု ယူယံ ေယနာနဓ္ကာရမဓျာတ် သွကီယာၑ္စ
◌ျဒီပ္တိမဓျမ် အာဟူတာသ္တသျ ဂုဏာန် ြပကာၑယိ
တမ်ု အဘိ ုစိေတာ ဝံေၑာ ရာဇကီေယာ ယာဇကဝရ္ဂး ပ
ဝိတာ ဇာတိရဓိကရ္တ္တဝျား ြပဇာၑ္စ ဇာတား၊

� ပူရွ◌ွံ ယူယံ တသျ ြပဇာ နာဘဝတ ကိနတ္ွိဒါနမ်ီ ဤၑွ
ရသျ ြပဇာ အာေဓွ၊ ပူရွ◌မ်ွ အန ကုမ္ပိတာ အဘဝတ ကိ
နတ္ွိဒါနမ်ီ အ ကုမ္ပိတာ အာေဓွ၊

� ေဟ ပိယတမား, ယူယံ ြပဝါသိေနာ ဝိေဒၑိနၑ္စ ေလာ
ကာ ဣဝ မနသး ြပာတိကူေလျန ေယာဓိဘျး ၑာရီရိကသု
ခါဘိလာေၐေဘျာ နဝိရ္တ္တဓွမ် ဣတျဟံ ဝိနေယ၊
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� ေဒဝပူဇကာနာံ မေဓျ ယုၐ္မာကမ် အာစာရ ဧဝမ် ဥတ္
တေမာ ဘဝတု ယထာ ေတ ယုၐ္မာန် ဒၐ္ုကရ္မ္မကာရိ
ေလာကာနဝိ ပုန ရ နနိဒ္နတ္း ကၖပါဒၖၐ္ဋိဒိေန သွစက္ၐ ရ္
ေဂာစရီယသတ္ ကိယာဘျ ဤၑွရသျ ြပၑံသာံ ကု ◌ျ း၊

��တေတာ ေဟေတာ ယံ ြပေဘာရ ေုရာဓာတ် မာနဝ
သၖၐ္ဋာနာံ ကရ္တၖတွပဒါနာံ ဝၑီဘဝတ ဝိေၑၐေတာ ဘူ
ပါလသျ ယတး သ ေြၑၐ္ဌး,

�� ေဒၑာဓျက္ၐာဏာဉစ္ ယတသ္ေတ ဒၐ္ုကရ္မ္မကာရိဏာံ
ဒဏ္ဍဒါနာရ္ထံ သတ္ကရ္မ္မကာရိဏာံ ြပၑံသာရ္ထဉစ္
ေတန ေြပရိတား၊

�� ဣတ္ထံ နိရ္ဗ္ေဗာဓမာ ၐုာဏာမ် အဇ္ဉာနတွံ ယတ်
သဒါစာရိဘိ ၐ္မာဘိ ရ္နိ ုတ္တရီ ကိယေတ တဒ် ဤၑွ
ရသျာဘိမတံ၊

�� ယူယံ သွာဓီနာ ဣဝါစရတ တထာပိ ဒၐ္ုဋတာယာ ေဝၐ
သွ ူပါ ံ သွာဓီနတာံ ဓာရယနတ္ ဣဝ နဟိ ကိနတ္ွီၑွရသျ
ဒါသာ ဣဝ၊

��သရွ◌ာွန် သမာ ဒိယဓံွ ဘာတၖဝရ္ေဂ ပီယဓွမ် ဤၑွ
ရာဒ် ဗိဘီတ ဘူပါလံ သမ္မ ဓံွ၊

�� ေဟ ဒါသား ယူယံ သမ္ပူရ္ဏာဒေရဏ ြပဘူနာံ ဝၑျာ
ဘဝတ ေကဝလံ ဘြဒာဏာံ ဒယာလူနာဉစ္ နဟိ ကိနတ္ွ
နၖဇူနာမပိ၊

��ယေတာ ' ာေယန ဒးုခေဘာဂကာလဤၑွရစိနတ္ယာ
ယတ် က္ေလၑသဟနံ တေဒဝ ပိယံ၊
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�� ပါပံ ကၖတာွ ယုၐ္မာကံ စေပဋာဃာတသဟေနန ကာ
ြပၑံသာ? ကိနတ္ု သဒါစာရံ ကၖတာွ ယုၐ္မာကံ ယဒ် ဒးုခ
သဟနံ တေဒေဝၑွရသျ ပိယံ၊

�� တဒရ္ထေမဝ ယူယမ် အာဟူတာ ယတး ခီၐ္ေဋာ'ပိ
ယုၐ္မနန္မိိတ္တံ ဒးုခံ ဘုက္တာွ ယူယံ ယတ် တသျ ပဒစိ
ဟ္နဲ ရွြ◌ေဇတ တဒရ္ထံ ဒၖၐ္ဋာနတ္ေမကံ ဒရိတဝါန၊်

��သ ကိမပိ ပါပံ န ကၖတဝါန် တသျ ဝဒေန ကာပိ ဆ
လသျ ကထာ နာသီတ်၊

��� နနိဒိ္ေတာ 'ပိ သန် သ ြပတိနနိဒ္ာံ န ကၖတဝါန် ဒးုခံ
သဟမာေနာ 'ပိ န ဘရ္တ္သိတဝါန် ကိနတ္ု ယထာရ္ထ
ဝိစာရယိတးု သမီေပ သံွ သမရ္ပိတဝါန၊်

��� ဝယံ ယတ် ပါေပေဘျာ နဝိၖတျ ဓရ္မ္မာရ္ထံ ဇီဝါမသ္
တဒရ္ထံ သ သွၑရီေရဏာသ္မာကံ ပါပါနိ က ၑ ဦဎဝါန်
တသျ ြပဟာရဲ ယံ သွသ္ထာ အဘဝတ၊

���ယတး ပူရွ◌ွံ ယူယံ ဘမဏကာရိေမၐာ ဣဝါဓံွ ကိနတ္ွ
ဓုနာ ယုၐ္မာကမ် အာတ္မနာံ ပါလကသျာဓျက္ၐသျ စ သ
မီပံ ြပတျာဝရ္တ္တိတား၊

�
� ေဟ ေယာၐိတး, ယူယမပိ နဇိသွာမိနာံ ဝၑျာ ဘဝတ
တထာ သတိ ယဒိ ေကစိဒ် ဝါေကျ ဝိၑွာသိေနာ န သနတိ္
တ ှိ
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� ေတ ဝိနာဝါကျ ံ ေယာၐိတာမ် အာစာေရဏာရ္ထတသ္
ေတၐာံ ြပတျေက္ၐဏ ယုၐ္မာကံ သဘယသတီတာွစာေရ
ဏာကၐ္ ံ ၑက္ၐ နေ္တ၊

�အပရံ ေကၑရစနယာ သွရ္ဏာလကင်္ာရဓာရေဏာန ပ
ရိစ္ဆဒပရိဓာေနန ဝါ ယုၐ္မာကံ ဝါဟျဘူၐာ န ဘဝတ,ု

� ကိနတ္ွီၑွရသျ သာက္ၐာဒ် ဗဟုမူလျက္ၐမာၑာနတိ္ဘာဝါ
က္ၐယရတ္ေနန ယုက္ေတာ ဂုပ္တ အာနတ္ရိကမာနဝ ဧဝ၊

�ယတး ပူရွ◌ကွာေလ ယား ပဝိတသ္ တိယ ဤၑွေရ ြပ
တျာၑာမကုရွ◌နွ် တာ အပိ တာဒၖၑီေမဝ ဘူၐာံ ဓာရယန ္
ေတျာ နဇိသွာမိနာံ ဝၑျာ အဘဝန၊်

� တထဲဝ သာရာ ဣြဗာဟီေမာ ဝၑျာ သတီ တံ ပတိ
မာချာတဝတီ ယူယဉစ္ ယဒိ သဒါစာရိေဏျာ ဘဝထ ဝျာ
ကုလတယာ စ ဘီတာ န ဘဝထတ ှိ တသျား က ာ အာ
ေဓွ၊

� ေဟ ပု ုၐား, ယူယံ ဇ္ဉာနေတာ ဒုရ္ဗ္ဗလတရဘာဇ
နရိဲဝ ေယာၐိဒ္ဘိး သဟဝါသံ ကု ုတ, ဧကသျ ဇီဝနဝရ
သျ သဟဘာဂိနဘီျတာဘျး သမာဒရံ ဝိတရတ စ န ေစ
ဒ် ယုၐ္မာကံ ြပာရ္ထနာနာံ ဗာဓာ ဇနၐိျေတ၊

� ဝိေၑၐေတာ ယူယံ သရွ◌ွ ဧကမနသး ပရဒးုခဲ ရ္ဒးုခိ
တာ ဘာတၖြပမိဏးကၖပါဝနတ္း ပီတိဘာဝါၑ္စ ဘဝတ၊

� အနၐ္ိဋသျ ပရိေၑာေဓနာနၐ္ိဋံ နနိဒ္ာယာ ဝါ ပရိေၑာ
ေဓန နနိဒ္ာံ န ကုရွ◌နွတ္ အာၑိၐံ ဒတတ္ ယေတာ ယူယမ်
အာၑိရဓိကာရိေဏာ ဘဝိတမုာဟတူာ ဣတိ ဇာနထီ၊
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�အပရဉစ္, ဇီဝေန ပီယမာေဏာ ယး သုဒိနာနိ ဒိဒၖက္ၐ
ေတ၊ ပါပါတ် ဇိဟာံွ မၖၐာဝါကျာတ် သွာဓေရာ် သ နဝိရ္
တ္တေယတ်၊

�သ တျေဇဒ် ဒၐ္ုဋတာမာရ္ဂံ သတ္ ကိယာဉစ္ သမာစ
ေရတ်၊ မၖဂယာဏၑ္စ ၑာနတ္ိံ သ နတိျေမဝါ ဓုာဝတ၊ု

� ေလာစေန ပရေမၑေသျာနမီ္လိေတ ဓာရ္မ္မိကာန် ြပ
တိ၊ ြပာရ္ထနာယား ကၖေတ ေတၐား တစ္ေဆာေတ သု
ဂေမ သဒါ၊ ေကာဓာသျဉစ္ ပေရၑသျ ကဒါစာရိၐု ဝရ္တ္
တေတ၊

�� အပရံ ယဒိ ယူယမ် ဥတ္တမသျာ ုဂါမိေနာ ဘဝထ
တ ှိ ေကာ ယုၐ္မာန် ဟိံသိၐျေတ?

��ယဒိ စ ဓရ္မ္မာရ္ထံ က္လိၑျဓံွ တ ှိ ဓ ာ ဘဝိၐျထ၊
ေတၐာမ် အာၑ◌င်္ကယာ ယူယံ န ဗိဘီတ န ဝိ◌င်္က္တ ဝါ၊

�� မေနာဘိး ကိနတ္ု မ ဓံွ ပဝိ တံ ြပဘုမီၑွရံ၊ အပရဉ ္
စ ယုၐ္မာကမ် အာနတ္ရိကြပတျာၑာယာသ္တတ္တွံ ယး
ကၑ္စိတ် ပၖစ္ဆတိ တသ္မဲ ၑာနတိ္ဘီတိဘျာမ် ဥတ္တရံ
ဒါတံု သဒါ သုသဇ္ဇာ ဘဝတ၊

�� ေယ စ ခီၐ္ဋဓရ္မ္ေမ ယုၐ္မာကံ သဒါစာရံ ဒူၐယန ္
တိ ေတ ဒၐ္ုကရ္မ္မကာရိဏာမိဝ ယုၐ္မာကမ် အပဝါေဒန
ယတ် လဇ္ဇိတာ ဘေဝယုသ္တဒရ္ထံ ယုၐ္မာကမ် ဥတ္
တမး သံေဝေဒါ ဘဝတ၊ု

��ဤၑွရသျာဘိမတာဒ် ယဒိ ယုၐ္မာဘိး က္ေလၑး ေသာ
ဎဝျသ္တ ှိ သဒါစာရိဘိး က္ေလၑသဟနံ ဝရံ န စ ကဒါ
စာရိဘိး၊



1 Peter �:�� x 1 Peter �:�

��ယသ္မာဒ် ဤၑွရသျ သနန္ဓိိမ် အသ္မာန် အာေနတုမ်
အဓာရ္မ္မိကာဏာံ ဝိနမိေယန ဓာရ္မ္မိကး ခီၐ္ေဋာ 'ေပျ
ကကၖတးွ ပါပါနာံ ဒဏ္ဍံ ဘုက္တဝါန,် သ စ ၑရီရသမ္ဗ
နေ္ဓ မာရိတး ကိနတ္ာွတ္မနး သမ္ဗနေ္ဓ ပုန ရ္ဇီဝိေတာ
'ဘဝတ်၊

��တတ္သမ္ဗနေ္ဓ စ သ ယာတာံ ဝိဓာယ ကာရာဗဒ္ဓါ
နာမ် အာတ္မနာံ သမီေပ ဝါကျ ံ ေဃာၐိတဝါန၊်

�� ပုရာ ေနာဟသျ သမေယ ယာဝတ် ေပါေတာ နရိမီယ
တတာဝဒ် ဤၑွရသျ ဒီရ္ဃသဟိၐ္ဏတုာ ယဒါ ဝျလမ္ဗ
တ တဒါ ေတ'နာဇ္ဉာြဂာဟိေဏာ'ဘဝန၊် ေတန ေပါေတာ
နာလ္ေပ'ရ္ထာဒ် အၐ္ဋာေဝဝ ြပာဏိနသ္ေတာယမ် ဥတ္
တီရ္ဏား၊

�� တနန္ိဒရနဉစ္ာဝဂါဟနံ (အရ္ထတး ၑာရီရိကမလိန
တာယာ ယသ္တျာဂး သ နဟိ ကိနတ္ွီၑွရာေယာတ္တမသံ
ေဝဒသျ ယာ ြပတဇ္ဉာ သဲဝ) ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ပုန ုတ္ထာ
ေနေနဒါနမ်ီ အသ္မာန် ဥတ္တာရယတိ,

��ယတး သ သွရ္ဂံ ဂေတွၑွရသျ ဒက္ၐိေဏ ဝိဒ ေတ သွ
ရ္ဂီယဒတူား ၑာသကာ ဗလာနိ စ တသျ ဝၑီဘူတာ အဘ
ဝန၊်

�
�အသ္မာကံ ဝိနမိေယန ခီၐ္ဋး ၑရီရသမ္ဗနေ္ဓ ဒဏ္ဍံ
ဘုက္တဝါန် အေတာ ေဟေတား ၑရီရသမ္ဗနေ္ဓ ေယာ
ဒဏ္ဍံ ဘုက္တဝါန် သ ပါပါတ် မုက္တ
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� ဣတိဘာေဝန ယူယမပိ သုသဇ္ဇီဘူယ ေဒဟဝါသ
သျာဝၑိၐ္ဋံ သမယံ ပုနရ္မာနဝါနာမ် ဣစ္ဆာသာဓနာရ္ထံ
နဟိ ကိနတ္ွီၑွရေသျစ္ဆာသာဓနာရ္ထံ ယာပယတ၊

�အာယုေၐာ ယး သမေယာ ဝျတီတသ္တသ္မိန် ယုၐ္မာ
ဘိ ဒ် ေဒဝပူဇကာနာမ် ဣစ္ဆာသာဓနံ ကာမကုတ္သိ
တာဘိလာၐမဒ ပါနရ◌င်္ဂရသမတ္တ တာဃၖဏာ ှေဒဝပူဇာ
စရဏဉစ္ာကာရိ ေတန ဗာဟလုျ၊ံ

� ယူယံ တဲး သဟ တသ္မိန် သရွ◌နွာၑပ◌င်္ေက မဇ္ဇိတံု
န ဓာဝထ, ဣတျေနနာၑ္စ ◌ျ ံ ဝိဇ္ဉာယ ေတ ယုၐ္မာန် နိ
နဒ္နတိ္၊

� ကိနတ္ု ေယာ ဇီဝတာံ မၖတာနာဉစ္ ဝိစာရံ ကရ္တတ္မ်ု
ဥဒ ေတာ'သ္တိ တသ္မဲ တဲ ုတ္တရံ ဒါယိၐျေတ၊

� ယေတာ ေဟေတာ ေ မၖတာသ္ေတၐာံ ယတ် မာန
ေဝါဒ္ေဒၑျး ၑာရီရိကဝိစာရး ကိနတ္ွီၑွေရာဒ္ေဒၑျမ် အာ
တ္မိကဇီဝနံ ဘဝတ် တဒရ္ထံ ေတၐာမပိ သနန္ေိဓာ် သု
သမာစာရး ြပကာၑိေတာ'ဘဝတ်၊

�သရွေ◌ၐွာမ် အ ္တမိကာလ ဥပသ္ထိတသ္တသ္မာဒ် ယူ
ယံ သုဗုဒ္ဓယး ြပာရ္ထနာရ္ထံ ဇာြဂတၑ္စ ဘဝတ၊

� ဝိေၑၐတး ပရသ္ပရံ ဂါဎံ ေြပမ ကု ုတ, ယတး, ပါပါ
နာမပိ ဗာဟလုျ ံ ေြပမ္နဝဲါစ္ဆာဒယိၐျေတ၊

�ကာတေရာက္တိံ ဝိနာ ပရသ္ပရမ် အာတိထျ ံကၖ ုတ၊
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� ေယန ေယာ ဝေရာ လဗ္ဓသ္ေတနဝဲ သ ပရမ် ဥပက
ေရာတၖ, ဣတ္ထံ ယူယမ် ဤၑွရသျ ဗဟုဝိဓြပသာဒ
ေသျာတ္တမာ ဘာဏ္ဍာဂါရာဓိပါ ဘဝတ၊

� ေယာ ဝါကျ ံ ကထယတိ သ ဤၑွရသျ ဝါကျမိဝ က
ထယတု ယၑ္စ ပရမ် ဥပကေရာတိ သ ဤၑွရဒတတ္သာ
မရ္ထျာဒိေဝါပကေရာတ၊ု သရွ◌ဝိွၐေယ ယီၑု ခီၐ္ေဋေနၑွ
ရသျ ေဂါ်ရဝံ ြပကာၑျတာံ တသျဝဲ ေဂါ်ရဝံ ပရာကမၑ္စ
သရွ◌ဒွါ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊

� ေဟ ပိယတမား, ယုၐ္မာကံ ပရီက္ၐာရ္ထံ ယသ္တာေပါ
ယုၐ္မာသု ဝရ္တ္တေတ တမ် အသမ္ဘဝဃဋိတံ မတာွ
နာၑ္စ ◌ျ ံ ဇာနတီ,

�� ကိနတ္ု ခီၐ္ေဋန က္ေလၑာနာံ သဟဘာဂိတာွဒ် အာနန ္
ဒတ ေတန တသျ ြပတာပြပကာေၑ'ပျာနနနေ္ဒန ြပဖုလ္
လာ ဘဝိၐျထ၊

��ယဒိ ခီၐ္ဋသျ နာမေဟတနုာ ယုၐ္မာကံ နနိဒ္ာ ဘဝတိ
တ ှိ ယူယံ ဓ ာ ယေတာ ေဂါ်ရဝဒါယက ဤၑွရသျာတ္
မာ ယုၐ္မာသွဓိတိၐ္ဌတိ ေတၐာံ မေဓျ သ နနိဒ္ ေတ ကိန ္
တု ယုၐ္မနမ္ေဓျ ြပၑံသျေတ၊

�� ကိနတ္ု ယုၐ္မာကံ ေကာ'ပိ ဟနတ္ာ ဝါ စဲေရာ ဝါ ဒၐ္ု
ကရ္မ္မကၖဒ် ဝါ ပရာဓိကာရစရ္စ္စက ဣဝ ဒဏ္ဍံ န ဘု
◌င်္က္တာံ၊

��ယဒိ စ ခီၐ္ဋီယာန ဣဝ ဒဏ္ဍံ ဘု◌င်္က္ေတ တ ှိ သ န
လဇ္ဇမာနသ္တတ္ကာရဏာဒ် ဤၑွရံ ြပၑံသတ၊ု
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��ယေတာ ဝိစာရသျာရမ္ဘသမေယ ဤၑွရသျ မနဒိ္ေရ
ယုဇျေတ ယဒိ စာသ္မတ္သွာရဘေတ တ ှီၑွရီယသုသံဝါ
ဒါြဂာဟိဏာံ ေၑၐဒၑာ ကာ ဘဝိၐျတိ?

�� ဓာရ္မ္မိေကနာပိ ေစတ် တာဏမ် အတိကၖစ္ေဆဏ
ဂမျေတ၊ တ ှ◌ျဓာရ္မ္မိကပါပိဘျာမ် အာြၑယး ကု တ
လပ္သျေတ၊

�� အတ ဤၑွေရစ္ဆာေတာ ေယ ဒးုခံ ဘုဉဇ္ေတ ေတ
သဒါစာေရဏ သွာတ္မာေနာ ဝိၑွာသျသၐ္ ရီၑွသျ ကရာ
ဘျာံ နဒိဓတာံ၊

�
� ခီၐ္ဋသျ က္ေလၑာနာံ သာက္ၐီ ြပကာၑိၐျမာဏသျ
ြပတာပသျာံၑီ ြပာစီနၑ္စာဟံ ယုၐ္မာကံ ြပာစီနာန် ဝိနီ
ေယဒံ ဝဒါမိ၊

� ယုၐ္မာကံ မဓျဝရ္တ္တီ ယ ဤၑွရသျ ေမၐဝၖနေ္ဒာ
ယူယံ တံ ပါလယတ တသျ ဝီက္ၐဏံ ကု ုတ စ, အာဝၑျ
ကေတနွ နဟိ ကိနတ္ု ေသွစ္ဆာေတာ န ဝ ကုေလာေဘန
ကိနတ္ွိစ္ဆုကမနသာ၊

�အပရမ် အံၑာနာမ် အဓိကာရိဏ ဣဝ န ြပဘဝတ ကိ
နတ္ု ဝၖနဒ္သျ ဒၖၐ္ဋာနတ္သွ ူပါ ဘဝတ၊

� ေတန ြပဓာနပါလက ဥပသ္ထိေတ ယူယမ် အမ္လာနံ
ေဂါ်ရဝကိရီဋံ လပ္သျေဓွ၊

� ေဟ ယုဝါနး, ယူယမပိ ြပာစီနေလာကာနာံ ဝၑျာ
ဘဝတ သရွေ◌ွ စ သရွေ◌ၐွာံ ဝၑီဘူယ နြမတာဘရေဏန
ဘူၐိတာ ဘဝတ, ယတး,အာတ္မာဘိမာနေိလာကာနာံ ဝိပ
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ေက္ၐာ ဘဝတီၑွရး၊ ကိနတ္ု ေတနဝဲ နေြမဘျး ြပသာဒါဒ်
ဒီယေတ ဝရး၊

� အေတာ ယူယမ် ဤၑွရသျ ဗလဝတ္ကရသျာေဓာ န
မီဘူယ တိၐ္ဌတ ေတန သ ဥစိတသမေယ ယုၐ္မာန် ဥစ္
စီကရိၐျတိ၊

� ယူယံ သရွ◌စိွနတ္ာံ တသ္မိန် နကိ္ၐိပတ ယတး သ ယုၐ္
မာန် ြပတိ စိနတ္ယတိ၊

� ယူယံ ြပဗုဒ္ဓါ ဇာြဂတၑ္စ တိၐ္ဌတ ယေတာ ယုၐ္မာကံ
ြပတိဝါဒီ ယး ၑယတာနး သ ဂရ္ဇ္ဇနကာရီ သိံဟ ဣဝ ပ
◌ျဋန် ကံ ြဂသိၐျာမီတိ မၖဂယေတ,
� အေတာ ဝိၑွာေသ သုသ္ထိရာသ္တိၐ္ဌနတ္သ္ေတန
သာရ္ဒ္ဓံ ယုဓျတ, ယုၐ္မာကံ ဇဂနန္ဝိါသိဘာတၖၐွပိ တာ
ဒၖၑား က္ေလၑာ ဝရ္တ္တ ္တ ဣတိ ဇာနတီ၊

�က္ၐဏိကဒးုခေဘာဂါတ် ပရမ် အသ္မဘျ ံ ခီၐ္ေဋန ယီၑု
နာ သွကီယာနနတ္ေဂါ်ရဝဒါနာရ္ထံ ေယာ'သ္မာန် အာဟူ
တဝါန် သ သရွ◌ာွ ုြဂာဟီၑွရး သွယံ ယုၐ္မာန် သိဒ္ဓါန်
သ္ထိရာန် သဗလာန် နၑ္ိစလာံၑ္စ ကေရာတ၊ု

�တသျ ေဂါ်ရဝံ ပရာကမၑ္စာနနတ္ကာလံ ယာဝဒ် ဘူ
ယာတ်၊ အာေမန၊်

�ယး သိလာွေနာ (မေ ) ယုၐ္မာကံ ဝိၑွာေသျာ ဘာတာ
ဘဝတိ တဒါွရာဟံ သံေက္ၐေပဏ လိခိတာွ ယုၐ္မာန် ဝိနီ
တဝါန် ယူယဉစ္ ယသ္မိန် အဓိတိၐ္ဌထ သ ဧေဝၑွရသျ
သေတျာ ' ြုဂဟ ဣတိ ြပမာဏံ ဒတ္တဝါန၊်
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�� ယုၐ္မာဘိး သဟာဘိ ုစိတာ ယာ သမိတိ ရ္ဗာဗိလိ ဝိ
ဒ ေတ သာ မမ ပုေတာ မာရ္ကၑ္စ ယုၐ္မာန် နမသ္ကာရံ
ေဝဒယတိ၊

�� ယူယံ ေြပမစုမ္ဗေနန ပရသ္ပရံ နမသ္ကု ုတ၊ ယီၑု
ခီၐ္ဋာ ၑိတာနာံ ယုၐ္မာကံ သရွေ◌ၐွာံ ၑာနတိ္ ရ္ဘူယာတ်၊
အာေမန၊်
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