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၂ တီမထိယံ ပ တံ
� ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ ယာ ဇီဝနသျ ြပတိဇ္ဉာ တာမဓီၑွ
ရေသျစ္ဆယာ ယီေၑား ခီၐ္ဋသျကဲး ေြပရိတး ေပါ်
ေလာ'ဟံ သွကီယံ ပိယံ ဓရ္မ္မပု တံ တီမထိယံ ြပတိ
ပ တံ လိခါမိ၊

�တာတဤၑွေရာ'သ္မာကံ ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ဋၑ္စ တယိွ ြပ
သာဒံ ဒယာံ ၑာနတိ္ဉစ္ ကိယာသ္တာံ၊

�အဟမ် အာ ပူရွ◌ပုွ ုၐာတ် ယမ် ဤၑွရံ ပဝိတမနသာ
ေသေဝ တံ ဓ ံ ဝဒနံ ကထယာမိ, အဟမ် အေဟာရာ တံ
ြပာရ္ထနာသမေယ တာံွ နရိနတ္ရံ သ္မရာမိ၊

� ယၑ္စ ဝိၑွာသး ြပထေမ ေလာယီနာမိကာယာံ တဝ
မာတာမဟျာမ် ဥနကီီနာမိကာယာံ မာတရိ စာတိၐ္ဌတ် တ
ဝါနတ္ေရ'ပိ တိၐ္ဌတီတိ မေ

�တဝ တံ နၐ္ိကပဋံ ဝိၑွာသံ မနသိ ကုရွ◌နွ် တဝါြၑ ပါ
တံ သ္မရန် ယထာနနေ္ဒန ြပဖလ္ေလာ ဘေဝယံ တဒရ္
ထံ တဝ ဒရနမ် အာကာ◌င်္ေက္ၐ၊

�အေတာ ေဟေတာ ရ္မမ ဟသ္တာရ္ပေဏန လဗ္ေဓာ
ယ ဤၑွရသျ ဝရသ္တွယိ ဝိဒ ေတ တမ် ဥဇ္ဇွာလယိတံု
တာံွ သ္မာရယာမိ၊
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�ယတဤၑွေရာ'သ္မဘျ ံဘယဇနကမ် အာတမ္ာနမ် အ
ဒတ္တာွ ၑက္တိေြပမသတရ္ကတာနာမ် အာကရမ် အာ
တ္မာနံ ဒတ္တဝါန၊်

�အတဧဝါသ္မာကံ ြပဘုမဓိ တသျ ဝနဒိ္ဒါသံ မာမဓိ စ
ြပမာဏံ ဒါတံု န တပသွ ကိနတ္ွီၑွရီယၑက္တျာ သုသံဝါ
ဒသျ ကၖေတ ဒးုခသျ သဟဘာဂီ ဘဝ၊

� ေသာ'သ္မာန် ပရိတာဏပါတာဏိ ကၖတဝါန် ပဝိေတ
ဏာဟာွေနနာဟူတဝါၑ္ံစ; အသ္မတ္ကရ္မ္မေဟတုေနတိ
နဟိ သီွယနိ ူပါဏသျ ြပသာဒသျ စ ကၖေတ တတ် ကၖ
တဝါန၊် သ ြပသာဒး သၖၐ္ေဋး ပူရွ◌ွကာေလ ခီၐ္ေဋန
ယီၑုနာသ္မဘျမ် အဒါယိ,

� ကိနတ္ွဓုနာသ္မာကံ ပရိ တာတု ေီၑား ခီၐ္ဋသျာဂမ
ေနန ြပာကာၑတ၊ ခီၐ္ေဋာ မၖတျ ံ ပရာဇိတဝါန် သုသံဝါ
ေဒန စ ဇီဝနမ် အမရတာဉစ္ ြပကာၑိတဝါန၊်

�တသျ ေဃာၐယိတာ ဒတူၑ္စာ ဇာတီယာနာံ ၑိက္ၐကၑ္
စာဟံ နယုိက္ေတာ'သ္မိ၊

�တသ္မာတ် ကာရဏာတ် မမာယံ က္ေလေၑာ ဘဝတိ
ေတန မမ လဇ္ဇာ န ဇာယေတ ယေတာ'ဟံ ယသ္မိန် ဝိၑွ
သိတဝါန် တမဝဂေတာ'သ္မိ မဟာဒိနံ ယာဝတ် မေမာပနိ
ေဓ ရ္ေဂာပနသျ ၑက္တိသ္တသျ ဝိဒ တ ဣတိ နၑ္ိစိတံ
ဇာနာမိ၊

�� ဟိတဒါယကာနာံ ဝါကျာနာမ် အာဒရ ူေပဏ မတ္တး
ြၑ တား ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ် ဝိၑွာသေြပမ္ေနား ကထာ ဓာရ
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ယ၊
��အပရမ် အသ္မဒနတ္ရွာသိနာ ပဝိေတဏာတမ္နာ တာ
မုတ္တ မာမ် ဥပနဓိိံ ေဂါပယ၊

��အာၑိယာေဒၑီယား သရွေ◌ွ မာံ တျက္တဝနတ္ ဣတိ
တွံ ဇာနာသိ ေတၐာံ မေဓျ ဖူဂိလ္ေလာ ဟရ္မ္မဂိနၑ္ိစ ဝိ
ေဒ ေတ၊

�� ြပဘုရနၐိီဖရသျ ပရိဝါရာန် ြပတိ ကၖပါ ံ ဝိဒဓာတု
ယတး သ ပုနး ပုန ရ္မာမ် အာပျာယိတဝါန ္

�� မမ ၑၖ◌င်္ခေလန န တပိတာွ ေရာမာနဂေရ ဥပသ္ထိတိ
သမေယ ယတ္ေနန မာံ မၖဂယိတာွ မေမာဒ္ေဒၑံ ြပာပ္တ
ဝါန၊်

��အေတာ ဝိစာရဒိေန သ ယထာ ြပေဘား ကၖပါဘာဇနံ
ဘေဝတ် တာဒၖၑံ ဝရံ ြပဘုသ္တသ္မဲ ေဒယာတ်၊ ဣဖိၐန
ဂေရ'ပိ သ ကတိ ြပကာရဲ ရ္မာမ် ဥပကၖတဝါန် တတ် တွံ
သမျဂ် ေဝတ္သိ၊

�
� ေဟ မမ ပုတ, ခီၐ္ဋယီၑုေတာ ေယာ' ြုဂဟသ္တသျ
ဗေလန တွံ ဗလဝါန် ဘဝ၊

�အပရံ ဗဟဘိုး သာက္ၐိဘိး ြပမာဏီကၖတာံ ယာံ ၑိက္ၐာံ
ြၑ တဝါနသိ တာံ ဝိၑွာေသျၐု ပရသ္မဲ ၑိက္ၐာဒါေန နိပု
ေဏၐု စ ေလာေကၐု သမရ္ပယ၊

� တွံ ယီၑု ခီၐ္ဋေသျာတ္တေမာ ေယာဒ္ေဓဝ က္ေလၑံ
သဟသွ၊
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� ေယာ ယုဒ္ဓံ ကေရာတိ သ သာံသာရိေက ဝျာပါေရ
မဂ္ေနာ န ဘဝတိ ကိနတ္ု သွနေိယာဇယိေတ ေရာစိတံု
ေစၐ္ဋေတ၊

�အပရံ ေယာ မလ္လဲ ဓျတိ သ ယဒိ နယိမာ သုာေရ
ဏ န ယုဒ္ဓျတိ တ ှိ ကိရီဋံ န လပ္သျေတ၊

�အပရံ ယး ကၖၐီဝလး ကရ္မ္မ ကေရာတိ ေတန ြပထ
ေမန ဖလဘာဂိနာ ဘဝိတဝျ၊ံ

� မယာ ယဒုစျေတ တတ် တွယာ ဗုဓျတာံ ယတး ြပဘု
သ္တဘုျ ံသရွ◌ွတ ဗုဒ္ဓ ိံ ဒါသျတိ၊

� မမ သုသံဝါဒသျ ဝစနာ ုသာရာဒ် ဒါယူဒွံၑီယံ မၖတဂ
ဏမဓျာဒ် ဥတ္ထာပိတဉစ္ ယီၑုံ ခီၐ္ဋံ သ္မရ၊

�တတ္သုသံဝါဒကာရဏာဒ် အဟံ ဒၐ္ုကရ္မ္ေမဝ ဗနဓ္
နဒၑာပ ◌ျနတံ္ က္ေလၑံ ဘုဉေ္ဇ ကိနတ္ွီၑွရသျ ဝါကျမ်
အဗဒ္ဓံ တိၐ္ဌတိ၊

� ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ ယဒ် အန ္တေဂါ်ရဝသဟိတံ ပရိတာဏံ
ဇာယေတ တဒဘိ ု စိတဲ ရ္ေလာကဲရပိ ယတ် လေဘျတ
တဒရ္ထမဟံ ေတၐာံ နမိိတတံ္ သရွ◌ာွေဏျတာနိ သေဟ၊

�အပရမ် ဧၐာ ဘာရတီ သတျာ ယဒိ ဝယံ ေတန သာရ္
ဒ္ဓံ မိယာမေဟ တ ှိ ေတန သာရ္ဒ္ဓံ ဇီဝိဝျာမး, ယဒိ စ
က္ေလၑံ သဟာမေဟ တ ှိ ေတန သာရ္ဒ္ဓံ ရာဇတွမပိ
ကရိၐျာမေဟ၊

�ယဒိ ဝယံ တမ် အန◌င်္ဂီကုရ္မ္မသ္တ ှိ ေသာ 'သ္မာန
ပျန◌င်္ဂီကရိၐျတိ၊
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��ယဒိ ဝယံ န ဝိၑွာသာမသ္တ ှိ သ ဝိၑွာသျသ္တိၐ္ဌတိ
ယတး သွမ် အပဟ္ေနာတံု န ၑက္ေနာတိ၊

��တေွမတာနိ သ္မာရယန် ေတ ယထာ နၐ္ိဖလံ ေြၑာတၖ
ဏာံ ဘံၑဇနကံ ဝါဂျ ဒ္ဓံ န ကု ◌ျသ္တထာ ြပေဘား သ
မက္ၐံ ဒၖဎံ ဝိနယီာဒိၑ၊

��အပရံ တမ်ွ ဤၑွရသျ သာက္ၐာတ် သံွ ပရီက္ၐိတမ် အနိ
နဒ္နယီကရ္မ္မကာရိဏဉစ္ သတျမတသျ ဝါကျာနာံ သဒွိ
ဘဇေန နပုိဏဉစ္ ဒရယိတံု ယတသွ၊

�� ကိနတ္ွပဝိ တာ အနရ္ထကကထာ ဒူရီကု ု ယတသ္
တဒါလမ္ဗိန ဥတ္တေရာတ္တရမ် အဓရ္မ္ေမ ဝရ္ဒ္ဓိၐျန ္
ေတ,

�� ေတၐာဉစ္ ဝါကျ ံ ဂလိတက္ၐတဝတ် က္ၐယဝရ္ဒ္ဓေကာ
ဘဝိၐျတိ ေတၐာံ မေဓျ ဟုမိနာယး ဖိလီတၑ္ေစတိနာမာ
ေနာ် ေဒါွ် ဇေနာ် သတျမတာဒ် ဘၐ္ေဋာ် ဇာေတာ်,

�� မၖတာနာံ ပုန ုတ္ထိတိ ရွ◌ျတီေတတိ ဝဒနေ္တာ်
ေကၐာဉစိ္ဒ် ဝိၑွာသမ် ဥတ္ပာဋယတၑ္စ၊

��တထာပီၑွရသျ ဘိတ္တိမူလမ် အစလံ တိၐ္ဌတိ တသ္
မိံၑ္ေစယံ လိပိ ရ္မုြဒာ◌င်္ကိတာ ဝိဒ ေတ၊ ယထာ, ဇာနာတိ
ပရေမၑသ္တု သွကီယာန် သရွ◌ွမာနဝါန၊် အပဂစ္ေဆဒ်
အဓရ္မ္မာစ္စ ယး ကၑ္စိတ် ခီၐ္ဋနာမကၖတ်။

�� ကိနတ္ု ဗၖဟနန္ေိကတေန ေကဝလ သုဝရ္ဏမယာနိ
ေရာ်ပျမယာဏိ စ ဘာဇနာနိ ဝိဒ နတ္ ဣတိ တ ှိ ကာၐ္ဌ
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မယာနိ မၖဏ္မယာ ပိ ဝိဒ နေ္တ ေတၐာဉစ္ ကိယနတိ္
သမ္မာနာယ ကိယနတ္ပမာနာယ စ ဘဝနတိ္၊

��အေတာ ယဒိ ကၑ္စိဒ် ဧတာဒၖေၑဘျး သံွ ပရိၐ္ကေရာ
တိ တ ှိ သ ပါဝိတံ ြပေဘား ကာ ◌ျေယာဂျ ံသရွ◌သွတ္
ကာ ◌ျာေယာပယုက္တံ သမ္မာနာရ္ထကဉစ္ ဘာဇနံ ဘ
ဝိၐျတိ၊

�� ေယာ်ဝနာဝသ္ထာယာ အဘိလာၐာသ္တယွာ ပရိတျဇျ
နတ္ာံ ဓရ္မ္ေမာ ဝိၑွာသး ေြပမ ေယ စ ၑုစိမေနာဘိး ြပ
ဘုမ် ဥဒ္ဒိၑျ ြပာရ္ထနာံ ကုရွ◌ေွတ တဲး သာရ္ဒ္ဓမ် အဲကျ
ဘာဝၑ္စဲေတၐု တယွာ ယတ္ေနာ ဝိဓီယတာံ၊

���အပရံ တမ်ွ အနရ္ထကာန် အဇ္ဉာနာံၑ္စ ြပၑ္နာန် ဝါဂျ
ဒ္ေဓါတ္ပာဒကာန် ဇ္ဉာတာွ ဒူရီကု ု ၊

���ယတး ြပေဘာ ရ္ဒာေသန ယုဒ္ဓမ် အကရ္တ္တဝျ ံ ကိ
နတ္ု သရွ◌ာွန် ြပတိ ၑာနေ္တန ၑိက္ၐာဒါေနစ္ဆုေကန သ
ဟိၐ္ဏုနာ စ ဘဝိတဝျ,ံ ဝိပက္ၐာၑ္စ ေတန နြမေတွန ေစ
တိတဝျား၊

���တထာ ကၖေတ ယဒီၑွရး သတျမတသျ ဇ္ဉာနာရ္ထံ
ေတေဘျာ မနးပရိဝရ္တ္တန ူပံ ဝရံ ဒဒ ာတ်,

���တ ှိ ေတ ေယန ၑယတာေနန နဇိာဘိလာၐသာဓနာယ
ဓၖတာသ္တသျ ဇာလာတ် ေစတနာံ ြပာေပျာဒ္ဓါရံ လဗ္ဓုံ
ၑက္ၐ နတိ္၊
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�
� စရမဒိေနၐု က္ေလၑဇနကား သမယာ ဥပသ္ထာသျန ္
တီတိ ဇာနဟိီ၊

� ယတသ္တာတ္ကာလိကာ ေလာကာ အာတ္မေြပမိ
ေဏာ 'ရ္ထေြပမိဏ အာတ္မၑ္လာဃိေနာ 'ဘိမာနိေနာ
နနိဒ္ကား ပိေတာရနာဇ္ဉာြဂာဟိဏး ကၖတဃ္နာ အပဝိ
တား

� ပီတိဝရ္ဇိတာ အသေ ္ဓယာ မၖၐာပဝါဒိေနာ 'ဇိေတန ဒိ္
ယား ြပစဏ္ဍာ ဘြဒေဒၐိွေဏာ

� ဝိၑွာသဃာတကာ ဒးုသာဟသိေနာ ဒရ္ပဓ္မာတာ ဤၑွ
ရာေြပမိဏး ကိနတ္ု သုခေြပမိေဏာ

�ဘက္တေဝၑား ကိနတ္သီွွကၖတဘက္တိဂုဏာ ဘဝိၐျ
နတိ္; ဧတာဒၖၑာနာံ ေလာကာနာံ သံမရ္ဂံ ပရိတျဇ၊

�ယေတာ ေယ ဇနား ြပစ္ဆနန္ံ ေဂဟာန် ြပဝိၑနတိ္ ပါပဲ
ရ္ဘာရြဂသ္တာ နာနာဝိဓာဘိလာၐဲၑ္စာလိတာ ယား ကာ
မိေ ာ

� နတိျ ံ ၑိက္ၐနေ္တ ကိနတ္ု သတျမတသျ တတ္တဇ္ွဉာနံ
ြပာပ္တံု ကဒါစိတ် န ၑက္ ဝုနတိ္ တာ ဒါသီဝဒ် ဝၑီကုရွ◌ွ
ေတ စ ေတ တာဒၖၑာ ေလာကား၊

� ယာနန္ိ ာမ္ ဗိၑ္စ ယထာ မူသမံ ြပတိ ဝိပက္ၐတွမ်
အကု ုတာံ တထဲဝ ဘၐ္ဋမနေသာ ဝိၑွာသဝိၐေယ 'ြဂာ
ဟျာၑ္စဲေတ ေလာကာ အပိ သတျမတံ ြပတိ ဝိပက္ၐတာံ
ကုရွ◌နွတိ္၊
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� ကိနတ္ု ေတ ဗဟဒုရူမ် အြဂသရာ န ဘဝိၐျနတိ္ ယတ
သ္တေယာ ရ္မူဎတာ ယဒွတ် တဒွဒ် ဧေတၐာမပိ မူဎတာ
သရွ◌ဒွၖၑျာ ဘဝိၐျတိ၊

� မေမာပေဒၑး ၑိၐ္ဋတာဘိြပာေယာ ဝိၑွာေသာ ရ္ဓ ◌ျ ံ
ေြပမ သဟိၐ္ဏေုတာပြဒဝး က္ေလၑာ

� အာနတိ္ယခိယာယာမ် ဣကနေိယ လူသ္ တာယာဉစ္
မာံ ြပတိ ယဒ ဒ် အဃဋတ ယာံၑ္ေစာပြဒဝါန် အဟမ် အ
သေဟ သရွ◌ွေမတတ် တွမ် အဝဂေတာ'သိ ကိနတ္ု တ
တ္သရွ◌တွး ြပဘု ရ္မာမ် ဥဒ္ဓၖတဝါန၊်

� ပရနတ္ု ယာဝနေ္တာ ေလာကား ခီၐ္ေဋန ယီၑုေနၑွရ
ဘက္တိမ် အာစရိတမ်ု ဣစ္ဆနတိ္ ေတၐာံ သရွေ◌ၐွာမ် ဥ
ပြဒေဝါ ဘဝိၐျတိ၊

��အပရံ ပါပိၐ္ဌား ခလာၑ္စ ေလာကာ ဘာမျနေ္တာ ဘ
မယနတ္ၑ္ေစာတ္တေရာတ္တရံ ဒၐ္ုဋေတွန ဝရ္ဒ္ဓိၐျန ္
ေတ၊

�� ကိနတ္ု တွံ ယဒ် ယဒ် အၑိက္ၐထား, ယစ္စ တွယိ သမ
ရ္ပိတမ် အဘူတ် တသ္မိန် အဝတိၐ္ဌ, ယတး ကသ္မာတ်
ၑိက္ၐာံ ြပာပ္ေတာ'သိ တဒ် ေဝတ္သိ;

��ယာနိ စ ဓရ္မ္မၑာသ္တာဏိ ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ် ဝိၑွာေသ
န ပရိ တာဏြပာပ္တေယ တာံွ ဇ္ဉာနနိံ ကရ္တ္တံု ၑက္ ု
ဝနတိ္ တာနိ တွံ ၑဲၑဝကာလာဒ် အဝဂေတာ'သိ၊

��တတ် သရွ◌ွံ ၑာသ္တမ် ဤၑွရသျာတ္မနာ ဒတ္တံ ၑိ
က္ၐာယဲ ေဒါၐေဗာဓာယ ေၑာဓနာယ ဓရ္မ္မဝိနယာယ စ ဖ
လယူက္တံ ဘဝတိ
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�� ေတန ေစၑွရသျ ေလာေကာ နပုိဏး သရွ◌သ္ွမဲ သတ္
ကရ္မ္မေဏ သုသဇ္ဇၑ္စ ဘဝတိ၊

�
�ဤၑွရသျ ေဂါစေရ ယၑ္စ ယီၑုး ခီၐ္ဋး သီွယာဂမန
ကာေလ သွရာဇေတွန ဇီဝတာံ မၖတာနာဉစ္ ေလာကာနာံ
ဝိစာရံ ကရိၐျတိ တသျ ေဂါစေရ 'ဟံ တာွမ် ဣဒံ ဒၖဎမ်
အာဇ္ဉာပယာမိ၊

�တွံ ဝါကျ ံ ေဃာၐယ ကာေလ'ကာေလ ေစာတသု္ေကာ
ဘဝ ပူရ္ဏယာ သဟိၐ္ဏတုယာ ၑိက္ၐယာ စ ေလာကာန်
ြပေဗာဓယ ဘရ္တ္သယ ဝိနယသွ စ၊

� ယတ ဧတာဒၖၑး သမယ အာယာတိ ယသ္မိန် ေလာ
ကာ ယထာရ္ထမ် ဥပေဒၑမ် အသဟျမာနား ကရ္ဏက
ဏ္ဍ ယနဝိၑိၐ္ဋာ ဘူတာွ နဇိာဘိလာၐာတ် ၑိက္ၐကာန် သံ
ြဂဟီၐျနတိ္

� သတျမတာစ္စ ေြၑာ တာဏိ နိဝရ္တ္တျ ဝိပထဂါမိ
ေနာ ဘူေတာွပါချာေနၐု ြပဝရ္တ္တိၐျနေ္တ;

� ကိနတ္ု တွံ သရွ◌ဝိွၐေယ ြပဗုေဒ္ဓါ ဘဝ ဒးုခေဘာဂံ သီွ
ကု ု သုသံဝါဒြပစာရကသျ ကရ္မ္မ သာဓယ နိဇပရိစ
◌ျာံ ပူရ္ဏေတနွ ကု ု စ၊
� မမ ြပာဏာနာမ် ဥတ္သရ္ေဂာ ဘဝတိ မမ ြပသ္ထာန
ကာလၑ္ေစာပါတိၐ္ဌတ်၊

� အဟမ် ဥတ္တ မယုဒ္ဓံ ကၖတဝါန် ဂနတ္ဝျမာရ္ဂသျာန ္
တံ ယာဝဒ် ဓာဝိတဝါန် ဝိၑွာသဉစ္ ရက္ၐိတဝါန၊်
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� ေၑၐံ ပုဏျမုကုဋံ မဒရ္ထံ ရက္ၐိတံ ဝိဒ ေတ တစ္စ တ
သ္မိန် မဟာဒိေန ယထာရ္ထဝိစာရေကဏ ြပဘုနာ မဟျ ံ
ဒါယိၐျေတ ေကဝလံ မဟျမ် ဣတိ နဟိ ကိနတ္ု ယာဝန ္
ေတာ ေလာကာသ္တသျာဂမနမ် အာကာ◌င်္က္ၐနေ္တ ေတ
ဘျး သရွေ◌ေွဘျာ 'ပိ ဒါယိၐျေတ၊

�တွံ တရွယာ မတ္သမီပမ် အာဂနတံ္ု ယတသွ,
�ယေတာ ဒီမာ အဲဟိကသံသာရမ် ဤဟမာေနာ မာံ ပ
ရိတျဇျ ထိၐလနကီီံ ဂတဝါန် တထာ ကီၐ္ကိ ရ္ဂာလာတိ
ယာံ ဂတဝါန် တီတၑ္စ ဒါလ္မာတိယာံ ဂတဝါန၊်

� ေကဝေလာ လူေကာ မယာ သာရ္ဒ္ဓံ ဝိဒ ေတ၊ တွံ မာ
ရ္ကံ သ◌င်္ဂိနံ ကၖတာွဂစ္ဆ ယတး သ ပရိစ ◌ျယာ မ
ေမာပကာရီ ဘဝိၐျတိ,

�တခိုကဉစ္ာဟမ် ဣဖိၐနဂရံ ေြပၐိတဝါန၊်
��ယဒ် အာစ္ဆာဒနဝသ္ တံ ေတာယာနဂေရ ကာရ္ပသျ
သနန္ေိဓာ် မယာ နကိ္ၐိပ္တံ တမွာဂမနသမေယ တတ် ပုသ္
တကာနိ စ ဝိေၑၐတၑ္စရ္မ္မြဂနထ္ာန် အာနယ၊

��ကာံသျကာရး သိကနဒ္ေရာ မမ ဗဟွနၐ္ိဋံ ကၖတဝါန်
ြပဘုသ္တသျ ကရ္မ္မဏာံ သမုစိတဖလံ ဒဒါတ၊ု

�� တွမ ပိ တသ္မာ တ် သာဝဓာ နာ သ္ တိၐ္ ဌ ယတး
ေသာ'သ္မာကံ ဝါကျာနာမ် အတီဝ ဝိပေက္ၐာ ဇာတး၊

�� မမ ြပထမြပတျ တ္တရသမေယ ေကာ'ပိ မမ သဟာ
ေယာ နာဘဝတ် သရွေ◌ွ မာံ ပ ◌ျတျဇန် တာန် ြပတိ
တသျ ေဒါၐသျ ဂဏနာ န ဘူယာတ်;
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�� ကိနတ္ု ြပဘု ရ္မမ သဟာေယာ 'ဘဝတ် ယထာ စ
မယာ ေဃာၐဏာ သာေဓျတ ဘိနန္ဇာတီယာၑ္စ သရွေ◌ွ
သုသံဝါဒံ ၑၖဏယုုသ္တထာ မဟျ ံ ၑက္တိမ် အဒဒါတ် တ
ေတာ 'ဟံ သိံဟသျ မုခါဒ် ဥဒ္ဓၖတး၊

�� အပရံ သရွ◌ွသ္မာဒ် ဒၐ္ုကရ္မ္မတး ြပဘု ရ္မာမ် ဥ
ဒ္ဓရိၐျတိ နဇိသွရ္ဂီယရာဇျ ံ ေနတံု မာံ တာရယိၐျတိ စ၊
တသျ ဓ ဝါဒး သဒါကာလံ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်

��တွံ ပိၐ္ကာမ် အာက္ကိလမ် အနၐိီဖရသျ ပရိဇနာံၑ္စ
နမသ္ကု ု ၊

��ဣရာသ္တး ကရိနထ္နဂေရ 'တိၐ္ဌတ် တဖိမၑ္စ ပီဍိ
တတာွတ် မိလီတနဂေရ မယာ ဝျဟီယတ၊

��တွံ ေဟမနတ္ကာလာတ် ပူရွ◌မ်ွ အာဂနတံ္ု ယတသွ၊ ဥ
ဗူလး ပူဒိ ရ္လီနး က္ေလာ်ဒိယာ သရွေ◌ွ ဘာတရၑ္စ တာံွ
နမသ္ကုရွ◌ေွတ၊

�� ြပဘု ၑုီး ခီၐ္ဋသ္တဝါတ္မနာ သဟ ဘူယာတ်၊ ယုၐ္
မာသွ ြုဂေဟာ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်
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