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ဂါလာတိနး ပ တံ
� မ ေုၐျေဘျာ နဟိ မ ၐုျရဲပိ နဟိ ကိနတ္ု ယီၑု ခီၐ္ေဋန
မၖတဂဏမဓျာတ် တေသျာတ္ထာပယိ တာ ပိေတၑွေရ
ဏ စ ေြပရိေတာ ေယာ'ဟံ ေပါ်လး ေသာ'ဟံ

� မတ္သဟဝရ္တ္တိေနာ ဘာတရၑ္စ ဝယံ ဂါလာတီယ
ေဒၑသ္ထား သမိတီး ြပတိ ပ တံ လိခါမး၊

� ပိေတၑွေရဏာသ္မာံက ြပဘုနာ ယီၑုနာ ခီၐ္ေဋန စ
ယုၐ္မဘျမ် အ ြုဂဟး ၑာနတိ္ၑ္စ ဒီယတာံ၊

�အသ္မာကံ တာေတၑွေရေသျစ္ဆာ သုာေရဏ ဝရ္တ္
တမာနာတ် ကုတ္သိတသံသာရာဒ် အသ္မာန် နသ္ိတာရယိ
တံု ေယာ

� ယီၑုရသ္မာကံ ပါပေဟေတာရာတ္ေမာတ္သရ္ဂံ ကၖ
တဝါန် သ သရွ◌ဒွါ ဓေ ာ ဘူယာတ်၊ တထာသ္တ၊ု

� ခီၐ္ဋသျာ ြုဂေဟဏ ေယာ ယုၐ္မာန် အာဟတူဝါန် တ
သ္မာနန္ဝိၖတျ ယူယမ် အတိတူရ္ဏမ် အ ံ သုသံဝါဒမ်
အ ဝွရ္တ္တတ တတာဟံ ဝိသ္မယံ မေ ၊

� ေသာ' သုသံဝါဒး သုသံဝါေဒါ နဟိ ကိနတ္ု ေကစိတ်
မာနဝါ ယုၐ္မာန် စဉစ္လီကုရွ◌နွတိ္ ခီၐ္ဋီယသုသံဝါဒသျ
ဝိပ ◌ျယံ ကရ္တ္တံု ေစၐ္ဋနေ္တ စ၊

� ယုၐ္မာကံ သနန္ေိဓာ် ယး သုသံဝါေဒါ'သ္မာဘိ ရ္ေဃာ
ၐိတသ္တသ္မာဒ် အ း သုသံဝါေဒါ'သ္မာကံ သွရ္ဂီယဒူ
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တာနာံ ဝါ မေဓျ ေကနစိဒ် ယဒိ ေဃာၐျေတ တ ှိ သ ၑပ္
ေတာ ဘဝတ၊ု

� ပူရွ◌ွံ ယဒွဒ် အကထယာမ, ဣဒါနမီဟံ ပုနသ္တဒွတ်
ကထယာမိ ယူယံ ယံ သုသံဝါဒံ ဂၖဟီတဝနတ္သ္တသ္
မာဒ် အေ ာ ေယန ေကနစိဒ် ယုၐ္မတသ္နန္ေိဓာ် ေဃာၐျ
ေတ သ ၑပ္ေတာ ဘဝတ၊ု

�သာမ္ြပတံ ကမဟမ် အ ုနယာမိ? ဤၑွရံ ကိံဝါ မာန
ဝါန?် အဟံ ကိံ မာ ေုၐေဘျာ ေရာစိတံု ယေတ? ယဒဟ
မ် ဣဒါနမီပိ မာ ေုၐေဘျာ ု ု စိေၐယ တ ှိ ခီၐ္ဋသျ ပ
ရိစာရေကာ န ဘဝါမိ၊

� ေဟ ဘာတရး, မယာ ယး သုသံဝါေဒါ ေဃာၐိတး သ
မာ ၐုာနန္ လဗ္ဓသ္တဒဟံ ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာပယာမိ၊

�အဟံ ကသ္မာစ္စိတ် မ ၐုျာတ် တံ န ဂၖဟီတဝါန် န ဝါ
ၑိက္ၐိတဝါန် ေကဝလံ ယီေၑား ခီၐ္ဋသျ ြပကာၑနာေဒဝ၊

�� ပုရာ ယိဟဒိူမတာစာရီ ယဒါဟမ် အာသံ တဒါ ယာဒၖၑ
မ် အာစရဏမ် အကရဝမ် ဤၑွရသျ သမိတိံ ြပတျတီေဝါ
ပြဒဝံ ကုရွ◌ွန် ယာဒၖက် တာံ ဝျနာၑယံ တဒဝၑျ ံ ြၑ တံ
ယုၐ္မာဘိး၊

��အပရဉစ္ ပူရွ◌ပုွ ုၐပရမ္ပရာဂေတၐု ဝါေကျၐွ ာေပ
က္ၐာတီဝါသက္တး သန် အဟံ ယိဟဒိူဓရ္မ္မေတ မမ သမ
ဝယသ္ကာန် ဗဟနူ် သွဇာတီယာန် အတျၑယိ၊

�� ကိဉစ္ ယ ဤၑွေရာ မာတၖဂရ္ဘသ္ထံ မာံ ပၖထက်
ကၖတာွ သီွယာ ြုဂေဟဏာဟတူဝါန ္
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�� သ ယဒါ မယိ သွပု တံ ြပကာၑိတံု ဘိနန္ေဒၑီယာနာံ
သမီေပ ဘယာ တံ ေဃာၐယိတုဉစ္ာဘျလၐတ် တဒါဟံ
ကဝျေၑာဏိတာဘျာံ သဟ န မန တ္ယိတာွ

�� ပူရွ◌နွယုိက္တာနာံ ေြပရိတာနာံ သမီပံ ယိ ူၑာလမံ န ဂ
တာွရဝေဒၑံ ဂတဝါန် ပၑ္စာတ် တတ္သ္ထာနာဒ် ဒမ္ေမၐ
ကနဂရံ ပရာဝၖတျာဂတဝါန၊်

��တတး ပရံ ဝရတေယ ဝျတီေတ'ဟံ ပိတရံ သမ္ဘာၐိ
တံု ယိ ူၑာလမံ ဂတာွ ပဉစ္ဒၑဒိနာနိ ေတန သာရ္ဒ္ဓမ် အ
တိၐ္ဌံ၊

�� ကိနတ္ု တံ ြပေဘာ ရ္ ဘာတရံ ယာကူဗဉစ္ ဝိနာ ေြပ
ရိတာနာံ နာ ံကမပျပၑျ၊ံ

��ယာေ တာနိ ဝါကျာနိ မယာ လိချနေ္တ တာ နၖတာ
နိ န သနတိ္ တဒ် ဤၑွေရာ ဇာနာတိ၊

��တတး ပရမ် အဟံ သုရိယာံ ကိလိကိယာဉစ္ ေဒေၑာ်
ဂတဝါန၊်

�� တဒါန ီံ ယိဟူဒါေဒၑသ္ထာနာံ ခီၐ္ဋသျ သမိတီနာံ
ေလာကား သာက္ၐာတ် မမ ပရိစယမြပာပျ ေကဝလံ ဇ
နြၑ တိမိမာံ လဗ္ဓဝနတ္း,

��� ေယာ ဇနး ပူရွ◌ွမ် အသ္မာန် ြပတျ ပြဒဝမကေရာတ်
သ တဒါ ယံ ဓရ္မ္မမနာၑယတ် တေမေဝဒါန ီံ ြပစာရယ
တီတိ၊

���တသ္မာတ် ေတ မာမဓီၑွရံ ဓ မဝဒန၊်
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�
�အန ္တရံ စတုရ္ဒၑသု ဝတ္သေရၐု ဂေတၐွဟံ ဗရ္ဏဗ္
ဗာ သဟ ယိ ူၑာလမနဂရံ ပုနရဂစ္ဆံ, တဒါေနာံ တီတမ
ပိ သွသ◌င်္ဂိနမ် အကရဝံ၊

�တတ္ကာေလ'ဟမ် ဤၑွရဒရနာဒ် ယာတာမ် အကရ
ဝံ မယာ ယး ပရိြၑေမာ'ကာရိ ကာရိၐျေတ ဝါ သ ယန ္
နၐ္ိဖေလာ န ဘေဝတ် တဒရ္ထံ ဘိနန္ဇာတီယာနာံ မေဓျ
မယာ ေဃာၐျမာဏး သုသံဝါဒသ္တတေတျေဘျာ ေလာ
ေကေဘျာ ဝိေၑၐေတာ မာေ ေဘျာ နေရေဘျာ မယာ
ေဝဒတ၊

� တေတာ မမ သဟစရသ္တီေတာ ယဒ ပိ ယူနာနီယ
အာသီတ် တထာပိ တသျ တွက္ေဆေဒါ'ပျာဝၑျေကာ န
ဗဘူဝ၊

�ယတၑ္ဆေလနာဂတာ အသ္မာန် ဒါသာန် ကရ္တ္တမ်ု
ဣစ္ဆဝး ကတိပယာ ဘာက္တဘာတရး ခီၐ္ေဋန ယီၑု
နာသ္မဘျ ံ ဒတ္တံ သွာတန တ္◌ျမ် အ ုသနဓ္ာတံု စာရာ
ဣဝ သမာဇံ ြပာဝိၑန၊်

�အတး ြပကၖေတ သုသံဝါေဒ ယုၐ္မာကမ် အဓိကာေရာ
ယတ် တိၐ္ေဌတ် တဒရ္ထံ ဝယံ ဒဏ္ဍဲကမပိ ယာဝဒ် အာ
ဇ္ဉာြဂဟေဏန ေတၐာံ ဝၑျာ နာဘဝါမ၊

� ပရနတ္ု ေယ ေလာကာ မာ ာသ္ေတ ေယ ေကစိဒ် ဘ
ေဝယုသ္တာနဟံ န ဂဏယာမိ ယတ ဤၑွရး ကသျာပိ
မာနဝသျ ပက္ၐပါတံ န ကေရာတိ, ေယ စ မာ ာသ္ေတ
မာံ ကိမပိ နဝီနံ နာဇ္ဉာပယန၊်
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� ကိနတ္ု ဆိနန္တစွာံ မေဓျ သုသံဝါဒြပစာရဏသျ ဘာ
ရး ပိတရိ ယထာသမရ္ပိတသ္တထဲဝါစ္ဆိနန္တစွာံ မေဓျ
သုသံဝါဒြပစာရဏသျ ဘာေရာ မယိ သမရ္ပိတဣတိ တဲ
ရ္ဗုဗုေဓ၊

� ယတၑ္ဆိနန္တွစာံ မေဓျ ေြပရိတတွကရ္မ္မေဏ
ယသျ ယာ ၑက္တိး ပိတရမာ ၑိတဝတီ တသျဝဲ သာ ၑ
က္တိ ရ္ဘိနန္ဇာတီယာနာံ မေဓျ တသ္မဲ ကရ္မ္မေဏ မာ
မပျာ ၑိတဝတီ၊

�အေတာ မဟျ ံဒတ္တမ် အ ြုဂဟံ ြပတိဇ္ဉာယ သ္တမ္
ဘာ ဣဝ ဂဏိတာ ေယ ယာကူဗ် ကဲဖာ ေယာဟန် စဲေတ
သဟာယတာသူစကံ ဒက္ၐိဏဟသ္တြဂဟံဏ ဝိဓာယ မာံ
ဗရ္ဏဗ္ဗာဉစ္ ဇဂဒးု, ယုဝါ ံ ဘိနန္ဇာတီယာနာံ သနန္ဓိိံ ဂ
စ္ဆတံ ဝယံ ဆိနန္တစွာ သနန္ဓိိံ ဂစ္ဆာမး,

� ေကဝလံ ဒရိြဒာ ယုဝါဘျာံ သ္မရဏီယာ ဣတိ၊ အတ
သ္တေဒဝ ကရ္တ္တမ်ု အဟံ ယေတ သ္မ၊

� အပရမ် အာနတိ္ယခိယာနဂရံ ပိတရ အာဂေတ'ဟံ
တသျ ေဒါၐိတာွတ် သမက္ၐံ တမ် အဘရ္တ္သယံ၊

�ယတး သ ပူရွ◌မ်ွ အ ဇာတီယဲး သာရ္ဒ္ဓမ် အာဟာရ
မကေရာတ် တတး ပရံ ယာကူဗး သမီပါတ် ကတိပယဇ
ေနၐွာဂေတၐု သ ဆိနန္တွ◌င်္မ ေုၐျေဘျာ ဘေယန နိဝၖ
တျ ပၖထဂ် အဘဝတ်၊

��တေတာ'ပေရ သရွေ◌ွ ယိဟူဒိေနာ'ပိ ေတန သာရ္ဒ္ဓံ
ကပဋာစာရမ် အကုရွ◌နွ် ဗရ္ဏဗ္ဗာ အပိ ေတၐာံ ကာပ



Galatians �: �� vi Galatians �:��

ေဋ န ဝိပထဂါမျဘဝတ်၊
��တတသ္ေတ ြပကၖတသုသံဝါဒ ူေပ သရလပေထ န
စရနတီ္တိ ဒၖၐ္ ွာဟံ သရွေ◌ၐွာံ သာက္ၐာတ် ပိတရမ် ဥက္
တဝါန် တွံ ယိဟူဒီ သန် ယဒိ ယိဟူဒိမတံ ဝိဟာယ ဘိနန္
ဇာတီယ ဣဝါစရသိ တ ှိ ယိဟူဒိမတာစရဏာယ ဘိနန္
ဇာတီယာန် ကုတး ြပဝရ္တ္တယသိ?

��အာဝါ ံ ဇနမ္နာ ယိဟူဒိေနာ် ဘဝါေဝါ ဘိနန္ဇာတီေယာ်
ပါပိေနာ် န ဘဝါဝး

�� ကိနတ္ု ဝျဝသ္ထာပါလေနန မ ၐုျး သပုေဏျာ န ဘဝ
တိ ေကဝလံ ယီေၑာ် ခီၐ္ေဋ ေယာ ဝိၑွာသသ္ေတနဝဲ သ
ပုေဏျာ ဘဝတီတိ ဗုဒ္ဓာွဝါမပိ ဝျဝသ္ထာပါလနံ ဝိနာ ေက
ဝလံ ခီၐ္ေဋ ဝိၑွာေသန ပုဏျြပာပ္တေယ ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ်
ဝျၑွသိဝ ယေတာ ဝျဝသ္ထာပါလေနန ေကာ'ပိ မာနဝး ပု
ဏျ ံ ြပာပ္တံု န ၑက္ေနာတိ၊

�� ပရနတ္ု ယီၑုနာ ပုဏျြပာပ္တေယ ယတမာနာဝပျာဝါ ံ
ယဒိ ပါပိေနာ် ဘဝါဝသ္တ ှိ ကိံ ဝက္တဝျ?ံ ခီၐ္ဋး ပါပ
သျ ပရိစာရက ဣတိ? တနန္ ဘဝတ၊ု

�� မယာ ယဒ် ဘဂ္နံ တဒ် ယဒိ မယာ ပုနရ္နရ္ိမ္မီယေတ
တ ှိ မယဲဝါတ္မေဒါၐး ြပကာၑျေတ၊

��အဟံ ယဒ် ဤၑွရာယ ဇီဝါမိ တဒရ္ထံ ဝျဝသ္ထယာ
ဝျဝသ္ထာယဲ အ မိေယ၊
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�� ခီၐ္ေဋန သာရ္ဒ္ဓံ က ေၑ ဟေတာ'သ္မိ တထာပိ ဇီ
ဝါမိ ကိနတ္ွဟံ ဇီဝါမီတိ နဟိ ခီၐ္ဋ ဧဝ မဒနတ္ ရ္ဇီဝ
တိ၊ သာမ္ြပတံ သၑရီေရဏ မယာ ယဇ္ဇီဝိတံ ဓာ ◌ျ
ေတ တတ် မမ ဒယာကာရိဏိ မဒရ္ထံ သီွယြပာဏတျာဂိ
နိ ေစၑွရပုေတ ဝိၑွသတာ မယာ ဓာ ◌ျေတ၊

�� အဟမီၑွရသျာ ုြဂဟံ နာဝဇာနာမိ ယသ္မာဒ် ဝျဝသ္
ထယာ ယဒိ ပုဏျ ံ ဘဝတိ တ ှိ ခီၐ္ေဋာ နရိရ္ထကမ မိ
ယတ၊

�
� ေဟ နရ္ိဗ္ေဗာဓာ ဂါလာတိေလာကား, ယုၐ္မာကံ မေဓျ
က ေၑ ဟတ ဣဝ ယီၑုး ခီၐ္ေဋာ ယုၐ္မာကံ သမက္ၐံ ြပ
ကာၑိတ အာသီတ် အေတာ ယူယံ ယထာ သတျ ံ ဝါကျ ံ န
ဂၖဟ္လီထ တထာ ေကနာမုဟျတ?

�အဟံ ယုၐ္မတ္တး ကထာေမကာံ ဇိဇ္ဉာေသ ယူယမ်
အာတ္မာနံ ေကနာလဘဓံွ? ဝျဝသ္ထာပါလေနန ကိံ ဝါ
ဝိၑွာသဝါကျသျ ြၑဝေဏန?

� ယူယံ ကိမ် ဤဒၖဂ် အေဗာဓာ ယဒ် အာတ္မနာ ကရ္မ္
မာရဘျ ၑရီေရဏ တတ် သာဓယိတံု ယတေဓွ?

�တ ှိ ယုၐ္မာကံ ဂု ုတေရာ ဒးုခေဘာဂး ကိံ နၐ္ိဖေလာ
ဘဝိၐျတိ? ကုဖလယုက္ေတာ ဝါ ကိံ ဘဝိၐျတိ?

� ေယာ ယုၐ္မဘျမ် အာတ္မာနံ ဒတ္တဝါန် ယုၐ္မနမ္ဓျ
အာၑ္စ ◌ျာဏိ ကရ္မ္မာဏိ စ သာဓိတဝါန် သ ကိံ ဝျ
ဝသ္ထာပါလေနန ဝိၑွာသဝါကျသျ ြၑဝေဏန ဝါ တတ်
ကၖတဝါန?်
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� လိခိတမာသ္ေတ, ဣြဗာဟီမ ဤၑွေရ ဝျၑွသီတ် သ စ
ဝိၑွာသသ္တသ္မဲ ပုဏျာရ္ထံ ဂဏိေတာ ဗဘူဝ,

�အေတာ ေယ ဝိၑွာသာ ၑိတာသ္တ ဧေဝြဗာဟီမး သ ္တာ
နာ ဣတိ ယုၐ္မာဘိ ရ္ဇ္ဉာယတာံ၊

�ဤၑွေရာ ဘိနန္ဇာတီယာန် ဝိၑွာေသန သပုဏျကီရိၐျ
တီတိ ပူရွ◌ွံ ဇ္ဉာတာွ ၑာသ္ တဒါတာ ပူရွ◌ွမ် ဣြဗာဟီမံ
သုသံဝါဒံ ြၑာဝယန ဇဂါဒ, တွတ္ေတာ ဘိနန္ဇာတီယား
သရွ◌ွ အာၑိၐံ ြပာပ္သျနတီ္တိ၊

� အေတာ ေယ ဝိၑွာသာ ၑိတာသ္ေတ ဝိၑွာသိေနြဗာဟီ
မာ သာရ္ဒ္ဓမ် အာၑိၐံ လဘနေ္တ၊

�ယာဝနေ္တာ ေလာကာ ဝျဝသ္ထာယား ကရ္မ္မဏျာြၑ
ယနတိ္ ေတ သရွေ◌ွ ၑာပါဓီနာ ဘဝနတိ္ ယေတာ လိခိ
တမာသ္ေတ, ယထာ, "ယး ကၑ္စိဒ် ဧတသျ ဝျဝသ္ထာ
ြဂနထ္သျ သရွ◌ဝွါကျာနိ နၑ္ိစိြဒံ န ပါလယတိ သ ၑပ္တ
ဣတိ၊ "

� ဤၑွရသျ သာက္ၐာတ် ေကာ'ပိ ဝျဝသ္ထယာ သပု
ေဏျာ န ဘဝတိ တဒ ဝျက္တံ ယတး "ပုဏျဝါန် မာန
ေဝါ ဝိၑွာေသန ဇီဝိၐျတီတိ" ၑာသ္ တီယံ ဝစး၊

� ဝျဝသ္ထာ တု ဝိၑွာသသမ္ဗနဓိ္နီ န ဘဝတိ ကိနေ္တွ
တာနိ ယး ပါလယိၐျတိ သ ဧဝ တဲ ရ္ဇီဝိၐျတီတိနယိမသ
မ္ဗနဓိ္န၊ီ

�� ခီၐ္ေဋာ'သ္မာန် ပရိ ကီယ ဝျဝသ္ထာယား ၑာပါတ်
ေမာစိတဝါန် ယေတာ'သ္မာကံ ဝိနမိေယန သ သွယံ ၑာ
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ပါသ္ပဒမဘဝတ် တဒဓိ လိခိတမာသ္ေတ, ယထာ, "ယး
ကၑ္စိတ် တရာဝုလ္လမ္ဗျေတ ေသာ'ဘိၑပ္တ ဣတိ၊ "

��တသ္မာဒ် ခီၐ္ေဋန ယီၑုေနြဝာဟီမ အာၑီ ရ္ဘိနန္ဇာ
တီယေလာေကၐု ဝရ္တတ္ေတ ေတန ဝယံ ြပတိဇ္ဉာတမ်
အာတ္မာနံ ဝိၑွာေသန လဗ္ဓုံ ၑက္ မုး၊

�� ေဟ ဘာတၖဂဏ မာ ၐုာဏာံ ရီတျ ုသာေရဏာဟံ
ကထယာမိ ေကနစိတ် မာနေဝန ေယာ နယိေမာ နရိစာယိ
တသျ ဝိကၖတိ ရွၖဒ္ဓိ ရွာ ေကနာပိ န ကိယေတ၊

�� ပရနတ္ွိြဗာဟီေမ တသျ သ ္တာနာယ စ ြပတိဇ္ဉား ြပ
တိ ၑုြၑ ဝိေရ တတ သနတ္ာနၑဗ္ဒံ ဗဟုဝစနာနတ္မ် အ
ဘူတာွ တဝ သ ္တာနာေယေတျကဝစနာနတံ္ ဗဘူဝ သ စ
သနတ္ာနး ခီၐ္ဋ ဧဝ၊

��အတဧဝါဟံ ဝဒါမိ,ဤၑွေရဏ ေယာ နယိမး ပုရာ ခီၐ္
ဋမဓိ နရိစာယိ တတး ပရံ တိံၑဒဓိကစတးုၑတဝတ္သ
ေရၐု ဂေတၐု သ္ထာပိတာ ဝျဝသ္ထာ တံ နယိမံ နရိရ္ထ
ကီကၖတျ တဒီယြပတိဇ္ဉာ ေလာပ္တံု န ၑက္ေနာတိ၊

��ယသ္မာတ် သမ္ပဒဓိကာေရာ ယဒိ ဝျဝသ္ထယာ ဘဝ
တိ တ ှိ ြပတိဇ္ဉယာ န ဘဝတိ ကိနတ္ွီၑွရး ြပတိဇ္ဉယာ
တဒဓိကာရိတမ်ွ ဣြဗာဟီေမ 'ဒဒါတ်၊

�� တ ှိ ဝျဝသ္ထာ ကိမ္ဘူတာ? ြပတိဇ္ဉာ ယသ္မဲ ြပ
တိြၑ တာ တသျ သ ္တာနသျာဂမနံ ယာဝဒ် ဝျဘိစာရနဝိါရ
ဏာရ္ထံ ဝျဝသ္ထာပိ ဒတ္တာ, သာ စ ဒူတဲရာဇ္ဉာပိတာ
မဓျသ္ထသျ ကေရ သမရ္ပိတာ စ၊



Galatians �: �� x Galatians �:���

�� နကဲသျ မဓျသ္ေထာ ဝိဒ ေတ ကိနတ္ွီၑွရ ဧက ဧဝ၊
�� တ ှိ ဝျဝသ္ထာ ကိမ် ဤၑွရသျ ြပတိဇ္ဉာနာံ ဝိ ု ဒ္
ဓါ? တနန္ ဘဝတ၊ု ယသ္မာဒ် ယဒိ သာ ဝျဝသ္ထာ ဇီဝ
နဒါေနသမရ္ထာဘဝိၐျတ် တ ှိ ဝျဝသ္ထယဲဝ ပုဏျလာ
ေဘာ'ဘဝိၐျတ်၊

�� ကိနတ္ု ယီၑု ခီၐ္ေဋ ေယာ ဝိၑွာသသ္တတ္သမ္ဗနဓိ္
ယား ြပတိဇ္ဉာယား ဖလံ ယဒ် ဝိၑွာသိေလာေကေဘျာ ဒီ
ယေတ တဒရ္ထံ ၑာသ္ တဒါတာ သရွ◌ာွန် ပါပါဓီနာန် ဂ
ဏယတိ၊

���အတဧဝ ဝိၑွာသသျာနာဂတသမေယ ဝယံ ဝျဝသ္ထာ
ဓီနား သနေ္တာ ဝိၑွာသေသျာဒယံ ယာဝဒ် ု ဒ္ဓါ ဣဝါရ
က္ၐ ာမေဟ၊

��� ဣတ္ထံ ဝယံ ယဒ် ဝိၑွာေသန သပုဏျဘီဝါမသ္တ
ဒရ္ထံ ခီၐ္ဋသျ သမီပမ် အသ္မာန် ေနတံု ဝျဝသ္ထာြဂ
ေထာ'သ္မာကံ ဝိေနတာ ဗဘူဝ၊

��� ကိနတ္ဓုွနာဂေတ ဝိၑွာေသ ဝယံ တသျ ဝိေနတရုနဓီနာ
အဘဝါမ၊

��� ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ် ဝိၑွသနာတ် သရွေ◌ွ ယူယမ် ဤၑွရသျ
သ ္တာနာ ဇာတား၊

��� ယူယံ ယာဝနေ္တာ ေလာကား ခီၐ္ေဋ မဇ္ဇိတာ အ
ဘဝတ သရွေ◌ွ ခီၐ္ဋံ ပရိဟိတဝနတ္း၊

���အေတာ ယုၐ္မနမ္ေဓျ ယိဟဒိူယူနာနေိနာ ရ္ဒာသသွတ
န တ္ေယာ ေ ာၐာပု ုၐေယာၑ္စ ေကာ'ပိ ဝိေၑေၐာ နာသ္
တိ; သရွေ◌ွ ယူယံ ခီၐ္ေဋ ယီၑာေဝက ဧဝ၊
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��� ကိဉစ္ ယူယံ ယဒိ ခီၐ္ဋသျ ဘဝထ တ ှိ သုတရာမ်
ဣြဗာဟီမး သ ္တာနား ြပတိဇ္ဉယာ သမ္ပဒဓိကာရိဏၑ္စာ
ေဓွ၊

�
�အဟံ ဝဒါမိ သမ္ပဒဓိကာရီ ယာဝဒ် ဗာလသ္တိၐ္ဌတိ
တာဝတ် သရွ◌သွွသျာဓိပတိး သနန္ပိ သ ဒါသာတ် ေက
နာပိ ဝိၐေယဏ န ဝိၑိၐျေတ

� ကိနတ္ု ပိ တာ နိ ူ ပိတံ သမယံ ယာဝတ် ပါလကာနာံ ဓ
နာဓျက္ၐာဏာဉစ္ နဃ္ိနသ္တိၐ္ဌတိ၊

� တဒွဒ် ဝယမပိ ဗာလျကာေလ ဒါသာ ဣဝ သံသာရ
သျာက္ၐရမာလာယာ အဓီနာ အာသ္မေဟ၊

�အန ္တရံ သမေယ သမ္ပူရ္ဏတာံ ဂတဝတိ ဝျဝသ္ထာ
ဓီနာနာံ ေမာစနာရ္ထမ္

� အသ္မာကံ ပု တတွြပာပ္တျရ္ထဉေ္စၑွရး သ္ တိယာ
ဇာတံ ဝျဝသ္ထာယာ အဓိနဘူီတဉစ္ သွပု တံ ေြပၐိတဝါ
န၊်

� ယူယံ သ ္တာနာ အဘဝတတတ္ကာရဏာဒ် ဤၑွရး သွ
ပုတသျာတမ္ာနာံ ယုၐ္မာကမ် အနတ္းကရဏာနိ ြပဟိတ
ဝါန် သ စာတ္မာ ပိတး ပိတရိတျာဟာွနံ ကာရယတိ၊

�အတ ဣဒါန ီံ ယူယံ န ဒါသား ကိနတ္းု သ ္တာနာ ဧဝ တ
သ္မာတ် သ ္တာနတာွစ္စ ခီၐ္ေဋေနၑွရီယသမ္ပဒဓိကာရိ
ေဏာ'ပျာေဓွ၊

� အပရဉစ္ ပူရွ◌ွံ ယူယမ် ဤၑွရံ န ဇ္ဉာတာွ ေယ သွ
ဘာဝေတာ'နၑွီရာသ္ေတၐာံ ဒါသေတ'ွတိၐ္ဌတ၊
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�ဣဒါနမ်ီ ဤၑွရံ ဇ္ဉာတာွ ယဒိ ေဝၑွေရဏ ဇ္ဉာတာ ယူ
ယံ ကထံ ပုနသ္တာနိ ဝိဖလာနိ တစ္ုဆာနိ စာက္ၐရာဏိ ြပ
တိ ပရာဝရ္တ္တိတံု ၑက္ ုထ? ယူယံ ကိံ ပုနသ္ေတၐာံ
ဒါသာ ဘဝိတမိုစ္ဆထ?

� ယူယံ ဒိဝသာန် မာသာန် တိထီန် သံဝတသ္ရာံၑ္စ သမ္
မ ေဓွ၊

� ယုၐ္မဒရ္ထံ မယာ ယး ပရိြၑေမာ'ကာရိ သ ဝိဖေလာ
ဇာတ ဣတိ ယုၐ္မာနဓျဟံ ဗိေဘမိ၊

� ေဟ ဘာတရး, အဟံ ယာဒၖေၑာ'သ္မိ ယူယမပိ တာ
ဒၖၑာ ဘဝေတတိ ြပာရ္ထေယ ယေတာ'ဟမပိ ယုၐ္မတ္
တေုလျာ'ဘဝံ ယုၐ္မာဘိ ရ္မမ ကိမပိ နာပရာဒ္ဓံ၊

�� ပူရွ◌မွဟံ ကေလဝရသျ ေဒါ်ရ္ဗ္ဗေလျန ယုၐ္မာန် သု
သံဝါဒမ် အဇ္ဉာပယမိတိ ယူယံ ဇာနထီ၊

��တဒါန ီံ မမ ပရီက္ၐကံ ၑာရီရက္ေလၑံ ဒၖၐ္ ွာ ယူယံ မာ
မ် အဝဇ္ဉာယ ၒတီယိတဝနတ္သ္တနန္ဟိ ကိနတ္ွီၑွရသျ
ဒတူမိဝ သာက္ၐာတ် ခီၐ္ဋ ယီၑုမိဝ ဝါ မာံ ဂၖဟီတဝနတ္း၊

��အတသ္တဒါန ီံ ယုၐ္မာကံ ယာ ဓ တာဘဝတ် သာ က္က
ဂတာ? တဒါန ီံ ယူယံ ယဒိ ေသွၐာံ နယနာ တပ္ာဋ မဟျ ံ
ဒါတုမ် အၑက္ၐ တ တ ှိ တဒပျကရိၐျေတတိ ြပမာဏမ်
အဟံ ဒဒါမိ၊

��သာမ္ြပတမဟံ သတျဝါဒိတာွတ် ကိံ ယုၐ္မာကံ ရိပု ရ္
ဇာေတာ'သ္မိ?
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�� ေတ ယုၐ္မတ္ကၖေတ သ္ပရ္ဒ္ဓနေ္တ ကိနတ္ု သာ သ္
ပရ္ဒ္ဓါ ကုတ္သိတာ ယေတာ ယူယံ တာနဓိ ယတ် သ္ပရ္
ဒ္ဓဓံွ တဒရ္ထံ ေတ ယုၐ္မာန် ပၖထက် ကရ္တ္တုမ် ဣစ္
ဆနတိ္၊

�� ေကဝလံ ယုၐ္မတ္သမီေပ မေမာပသ္ထိတိသမေယ
တနန္ဟိ, ကိနတ္ု သရွ◌ဒဲွဝ ဘြဒမဓိ သ္ပရ္ဒ္ဓနံ ဘြဒံ၊

�� ေဟ မမ ဗာလကား, ယုၐ္မဒနတ္ ာဝတ် ခီၐ္ေဋာ မူ
ရ္တိမာန် န ဘဝတိ တာဝဒ် ယုၐ္မတ္ကာရဏာတ် ပုနး
ြပသဝေဝဒေနဝ မမ ေဝဒနာ ဇာယေတ၊

��အဟမိဒါန ီံ ယုၐ္မာကံ သနန္ဓိိံ ဂတာွ သွရာနတ္ေရဏ
ယုၐ္မာန် သမ္ဘာၐိတံု ကာမေယ ယေတာ ယုၐ္မာနဓိ ဝျာ
ကုေလာ'သ္မိ၊

�� ေဟ ဝျဝသ္ထာဓီနတာကာ◌င်္က္ၐိဏး ယူယံ ကိံ ဝျဝသ္
ထာယာ ဝစနံ န ဂၖဟ္လီထ?

��တနမ္ာံ ဝဒတ၊ လိခိတမာသ္ေတ, ဣြဗာဟီေမာ ေဒါွ် ပု
တာဝါသာေတ တေယာေရေကာ ဒါသျာံ ဒွိတီယၑ္စ ပတ္
ာံ ဇာတး၊
���တေယာ ေ ာ ဒါသျာံ ဇာတး သ ၑာရီရိကနယိေမန ဇ
ဇ္ေဉ ယၑ္စ ပတ္ ာံ ဇာတး သ ြပတိဇ္ဉယာ ဇဇ္ေဉ၊

���ဣဒမာချာနံ ဒၖၐ္ဋနတ္သွ ူ ပံ၊ ေတ ေဒွ ေယာၐိတာဝီၑွ
ရီယသနဓီ္ တေယာေရကာ သီနယပရွ◌ွတာဒ် ဥတ္ပနန္ာ
ဒါသဇနယိ တီ စ သာ တု ဟာဇိရာ၊
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���ယသ္မာဒ် ဟာဇိရာၑဗ္ေဒနာရဝေဒၑသ္ထသီနယပရွ◌ွ
ေတာ ေဗာဓျေတ, သာ စ ဝရ္တ္တမာနာယာ ယိ ူၑာလမ္
ပု ◌ျား သဒၖၑီ၊ ယတး သွဗာလဲး သဟိတာ သာ ဒါသတွ
အာသ္ေတ၊

��� ကိနတ္ု သွရ္ဂီယာ ယိ ူၑာလမ္ပုရီ ပတ္နီ သရွေ◌ၐွာမ်
အသ္မာကံ မာတာ စာသ္ေတ၊

���ယာဒၖၑံ လိခိတမ် အာသ္ေတ, "ဝနေ္ဓျ သ ္တာနဟီေန
တွံ သွရံ ဇယဇယံ ကု ု ၊ အြပသူေတ တေွယာလ္လာေသာ
ဇယာၑဗ္ဒၑ္စ ဂီယတာံ၊ ယတ ဧဝ သနာထာယာ ေယာၐိ
တး သနတ္ေတ ရ္ဂဏာတ်၊ အနာထာ ယာ ဘေဝနန္ာရီ
တဒပတျာနိ ဘူရိၑး။ "

��� ေဟ ဘာတၖဂဏ,ဣမှာက် ဣဝ ဝယံ ြပတိဇ္ဉယာ ဇာ
တား သ ္တာနား၊

��� ကိနတ္ု တဒါန ီံ ၑာရီရိကနယိေမန ဇာတး ပုေတာ ယဒွ
ဒ် အာတ္မိကနယိေမန ဇာတံ ပုတမ် ဥပါြဒဝတ် တထာဓု
နာပိ၊

��� ကိနတ္ု ၑာသ္ေတ ကိံ လိခိတံ? "တမ်ွ ဣမာံ ဒါသီံ တ
သျား ပု တဉစ္ာပသာရယ ယတ ဧၐ ဒါသီပု တး ပတ္နပုီ
ေတဏ သမံ ေနာတတ္ရာဓိကာရီ ဘဝိယျတီတိ၊ "

���အတဧဝ ေဟ ဘာတရး, ဝယံ ဒါသျား သ ္တာနာ န ဘူ
တာွ ပါတ္ ား သ ္တာနာ ဘဝါမး၊

�
� ခီၐ္ေဋာ'သ္မဘျ ံ ယတ် သွာတန တ္◌ျ ံ ဒတ္တဝါန် ယူ
ယံ တတ သ္ထိရာသ္တိၐ္ဌတ ဒါသတယုွေဂန ပုန ရ နဗိ



Galatians �: � xv Galatians �:�

ဓျဓံွ၊
� ပၑျတာဟံ ေပါ်ေလာ ယုၐ္မာန် ဝဒါမိ ယဒိ ဆိနန္တွ
ေစာ ဘဝထ တ ှိ ခီၐ္ေဋန ကိမပိ ေနာပကာရိၐျေဓွ၊

�အပရံ ယး ကၑ္စိတ် ဆိနန္တွဂ် ဘဝတိ သ ကၖတ္သ္
နဝျဝသ္ထာယား ပါလနမ် ဤၑွရာယ ဓာရယတီတိ ြပမာ
ဏံ ဒဒါမိ၊

� ယုၐ္မာကံ ယာဝနေ္တာ ေလာကာ ဝျဝသ္ထယာ သပု
ဏျဘီဝိတံု ေစၐ္ဋနေ္တ ေတ သရွေ◌ွ ခီၐ္ဋာဒ် ဘၐ္ဋာ
အ ြုဂဟာတ် ပတိတာၑ္စ၊

�ယေတာ ဝယမ်အာတ္မနာ ဝိၑွာသာတ် ပုဏျလာဘာၑာ
သိဒ္ဓံ ြပတီက္ၐာမေဟ၊

� ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ် တွက္ေဆဒါတွက္ေဆဒေယား ကိမပိ
ဂုဏံ နာသ္တိ ကိနတ္ု ေြပမ္နာ သဖေလာ ဝိၑွာသ ဧဝ ဂု
ဏယုက္တး၊

� ပူရွ◌ွံ ယူယံ သုနဒ္ရမ် အဓာဝတ ကိနတ္ွိဒါန ီံ ေကန ဗာ
ဓာံ ြပာပျ သတျတာံ န ဂၖဟ္လီထ?

� ယုၐ္မာကံ သာ မတိ ၐ္မဒါဟာွနကာရိဏ ဤၑွရာန ္
န ဇာတာ၊

� ဝိကာရး ကၖတသ္္နၑက္တနူာံ သွလ္ပကိေဏနွ ဇသယ
ေတ၊

� ယုၐ္မာကံ မတိ ရိွကာရံ န ဂမိၐျတီတျဟံ ယုၐ္မာနဓိ
ြပဘုနာၑံေသ; ကိနတ္ု ေယာ ယုၐ္မာန် ဝိစာရလယတိ သ
ယး ကၑ္စိဒ် ဘေဝတ် သမုစိတံ ဒဏ္ဍံ ြပာပ္သျတိ၊
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� ပရနတ္ု ေဟ ဘာတရး,ယဒဟမ် ဣဒါနမ်ီ အပိ တက္ွ
ေဆဒံ ြပစာရေယယံ တ ှိ ကုတ ဥပြဒဝံ ဘုဉဇိ္ယ? တ
တ္ကၖေတ က ၑံ နရ္ိဗ္ဗာဓမ် အဘဝိၐျတ်၊

� ေယ ဇနာ ယုၐ္မာကံ စာဉစ္လျ ံ ဇနယနတိ္ ေတၐာံ ေဆ
ဒနေမဝ မယာဘိလၐျေတ၊

�� ေဟ ဘာတရး, ယူယံ သွာတန တ္◌ျာရ္ထမ် အာဟတူာ
အာေဓွ ကိနတ္ု တတ္သွာတန တ္◌ျဒါွေရဏ ၑာရီရိကဘာ
ေဝါ ယုၐ္မာန် န ြပဝိၑတ၊ု ယူယံ ေြပမ္နာ ပရသ္ပရံ ပရိစ
◌ျာံ ကု ု ဓံွ၊
�� ယသ္မာတ် တွံ သမီပဝါသိနိ သွဝတ် ေြပမ ကု ◌ျာ
ဣေတျကာဇ္ဉာ ကၖတ္သ္နာယာ ဝျဝသ္ထာယား သာရ
သံြဂဟး၊

�� ကိနတ္ု ယူယံ ယဒိ ပရသ္ပရံ ဒံဒၑျေဓွ 'ၑာၑျေဓွ စ
တ ှိ ယုၐ္မာကမ် ဧေကာ'ေ န ယနန္ ြဂသျေတ တတ
ယုၐ္မာဘိး သာဝဓာနဲ ရ္ဘဝိတဝျ၊ံ

��အဟံ ြဗဝီမိ ယူယမ် အာတ္မိကာစာရံ ကု ုတ ၑာရီရိ
ကာဘိလာၐံ မာ ပူရယတ၊

��ယတး ၑာရီရိကာဘိလာၐ အာတ္မေနာ ဝိပရီတး, အာ
တ္မိကာဘိလာၐၑ္စ ၑရီရသျ ဝိပရီတး, အနေယာ ုဘ
ေယား ပရသ္ပရံ ဝိေရာေဓာ ဝိဒ ေတ ေတန ယုၐ္မာဘိ
ဒ် အဘိလၐျေတ တနန္ ကရ္တ္တဝျ၊ံ

�� ယူယံ ယဒ ာတ္မနာ ဝိနယီေဓွ တ ှိ ဝျဝသ္ထာယာ အ
ဓီနာ န ဘဝထ၊



Galatians �: �� xvii Galatians �:�

��အပရံ ပရဒါရဂမနံ ေဝၑျာဂမနမ် အၑုစိတာ ကာမုက
တာ ြပတိမာပူဇနမ္

�� ဣန ္ြဒဇာလံ ၑ တ တွံ ဝိဝါေဒါ'နတ္ရ္ဇွလနံ ေကာဓး
ကလေဟာ'နကဲျ ံ

�� ပါရ္ထကျမ် ဤရ ာ ဝေဓာ မတတ္တွံ လမ္ပဋတမိွတျာ
ဒီနိ သ္ပၐ္ဋေတနွ ၑာရီရိကဘာဝသျ ကရ္မ္မာဏိ သနတိ္၊
ပူရွ◌ွံ ယဒွတ် မယာ ကထိတံ တဒွတ် ပုနရပိ ကထျေတ
ေယ ဇနာ ဧတာဒၖၑာနိ ကရ္မ္မာဏျာစရနတိ္ တဲရီၑွရသျ
ရာေဇျ'ဓိကာရး ကဒါစ န လပ္သျေတ၊

�� ကိဉစ္ ေြပမာနနဒ္း ၑာနတိ္ၑ္စိရသဟိၐ္ဏတုာ ဟိတဲၐိ
တာ ဘြဒတွံ ဝိၑွာသျတာ တိတိက္ၐာ

��� ပရိမိတေဘာဇိတွမိတျာဒီ ာတ္မနး ဖလာနိ သနတိ္
ေတၐာံ ဝိ ု ဒ္ဓါ ကာပိ ဝျဝသ္ထာ နဟိ၊

��� ေယ တု ခီၐ္ဋသျ ေလာကာသ္ေတ ရိပုဘိရဘိလာၐဲၑ္
စ သဟိတံ ၑာရီရိကဘာဝံ က ေၑ နဟိတဝနတ္း၊

��� ယဒိ ဝယမ် အာတ္မနာ ဇီဝါမသ္တ ှ◌ျာတ္မိကာစာ
ေရာ'သ္မာဘိး ကရ္တ္တဝျး,

��� ဒရ္ပး ပရသ္ပရံ နရ္ိဘရ္တ္သနံ ေဒၐွၑ္စာသ္မာဘိ ရ
ကရ္တ္တဝျာန၊ိ

�
� ေဟ ဘာတရး, ယုၐ္မာကံ ကၑ္စိဒ် ယဒိ ကသ္မိံၑ္စိတ်
ပါေပ ပတတိ တ ှ◌ျာတ္မိကဘာဝယုက္တဲ ၐ္မာဘိသ္
တိတိက္ၐာဘာဝံ ဝိဓာယ သ ပုန ုတ္ထာပျတာံ ယူယမပိ
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ယထာ တာဒၖက္ပရီက္ၐာယာံ န ပတထ တထာ သာဝဓာနာ
ဘဝတ၊

� ယုၐ္မာကမ် ဧကဲေကာ ဇနး ပရသျ ဘာရံ ဝဟတေွနန
ြပကာေရဏ ခီၐ္ဋသျ ဝိဓိံ ပါလယတ၊

�ယဒိ ကၑ္စန က္ၐ ြဒး သန် သံွ မဟာနတံ္ မ ေတ တ ှိ
တသျာတ္မဝဉစ္နာ ဇာယေတ၊

� အတ ဧကဲေကန ဇေနန သွကီယကရ္မ္မဏး ပရီက္ၐာ
ကိယတာံ ေတန ပရံ နာေလာကျ ေကဝလမ် အာတ္မာ
ေလာကနာတ် တသျ ၑ္လဃာ သမ္ဘဝိၐျတိ၊

�ယတ ဧကဲေကာ� ဇနး သွကီယံ ဘာရံ ဝက္ၐ တိ၊
� ေယာ ဇေနာ ဓရ္မ္ေမာပေဒၑံ လဘေတ သ ဥပေဒၐ္ဋာ
ရံ သီွယသရွ◌သွမ္ပတ္ေတ ရ္ဘာဂိနံ ကေရာတ၊ု

� ယုၐ္မာကံ ဘာနတိ္ ရ ဘဝတ,ု ဤၑွေရာ ေနာပဟသိ
တဝျး, ေယန ယဒ် ဗီဇမ် ဥပျေတ ေတန တဇ္ဇာတံ ၑသျ ံ
ကရ္တ္တိၐျေတ၊

� သွၑရီရာရ္ထံ ေယန ဗီဇမ် ဥပျေတ ေတန ၑရီရာဒ် ဝိ
နာၑ ူပံ ၑသျ ံလပ္သျေတ ကိနတ္ာွတမ္နး ကၖေတ ေယန
ဗီဇမ် ဥပျေတ ေတနာတ္မေတာ'နနတ္ဇီဝိတ ူပံ ၑသျ ံလ
ပ္သျေတ၊

�သတ္ကရ္မ္မကရေဏ'သ္မာဘိရြၑာနတဲ္ ရ္ဘဝိတဝျ ံ
ယေတာ'က္လာနေ္တာ်သ္တိၐ္ဌဒ္ဘိရသ္မာဘိ ု ပယုက္
တသမေယ တတ် ဖလာနိ လပ္သျနေ္တ၊
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�အေတာ ယာဝတ် သမယသ္တိၐ္ဌတိ တာဝတ် သရွ◌ာွ
န် ြပတိ ဝိေၑၐေတာ ဝိၑွာသေဝၑ္မဝါသိနး ြပတျသ္မာဘိ
ှိတာစာရး ကရ္တ္တဝျး၊
� ေဟ ဘာတရး, အဟံ သွဟသ္ေတန ယုၐ္မာန် ြပတိ
ကိယဒၖွဟတ် ပ တံ လိခိတဝါန် တဒ် ယုၐ္မာဘိ ရ္ဒၖၑျ
တာံ၊

� ေယ ၑာရီရိကဝိၐေယ သုဒၖၑျာ ဘဝိတမိုစ္ဆနတိ္ ေတ
ယတ် ခီၐ္ဋသျ က ၑသျ ကာရဏာဒုပြဒဝသျ ဘာဂိေနာ
န ဘဝနတိ္ ေကဝလံ တဒရ္ထံ တက္ွေဆေဒ ယုၐ္မာန် ြပ
ဝရ္တ္တယနတိ္၊

�� ေတ တက္ွေဆဒြဂာဟိေဏာ'ပိ ဝျဝသ္ထာံ န ပါလယန ္
တိ ကိနတ္ု ယုၐ္မစ္ဆရီရာတ် ၑ္လာဃာလာဘာရ္ထံ ယုၐ္
မာကံ တက္ွေဆဒမ် ဣစ္ဆနတိ္၊

�� ကိနတ္ု ေယနာဟံ သံသာရာယ ဟတး သံသာေရာ'ပိ မ
ဟျ ံဟတသ္တဒသ္မတ္ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ က ၑံ ဝိနာ
တ ကုတာပိ မမ ၑ္လာဃနံ ကဒါပိ န ဘဝတ၊ု
�� ခီၐ္ေဋ ယီေၑာ် တွက္ေဆဒါတွက္ေဆဒေယား ကိမပိ
ဂုဏံ နာသ္တိ ကိနတ္ု နဝီနာ သၖၐ္ဋိေရဝ ဂုဏယုက္တာ၊

��အပရံ ယာဝနေ္တာ ေလာကာ ဧတသ္မိန် မာရ္ေဂ စရ
နတိ္ ေတၐာမ် ဤၑွရီယသျ ကၖတ္သ္နေသျသာေယလၑ္
စ ၑာနတိ္ ရ္ဒယာလာဘၑ္စ ဘူယာတ်၊

��ဣတး ပရံ ေကာ'ပိ မာံ န က္လိၑ္နာတု ယသ္မာဒ် အဟံ
သွဂါေတ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ စိဟ္နာနိ ဓာရေယ၊
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�� ေဟ ဘာတရး အသ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ြပ
သာေဒါ ယုၐ္မာကမ် အာတ္မနိ သ္ေထယာတ်၊ တထာသ္
တ၊ု
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