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ယိဟူဒါး ပ တံ
� ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ဒါေသာ ယာကူေဗာ ဘာတာ ယိဟူဒါ
သ္တာေတေနၑွေရဏ ပဝိ တီကၖတာန် ယီၑု ခီၐ္ေဋန ရက္ၐိ
တာံၑ္စာဟတူာန် ေလာကာန် ြပတိ ပ တံ လိခတိ၊

�ကၖပါ ၑာနတိ္း ေြပမ စ ဗာဟလုျ ူေပဏ ယုၐ္မာသွဓိ
တိၐ္ဌတ၊ု

� ေဟ ပိယား, သာဓာရဏပရိ တာဏမဓိ ယုၐ္မာန် ြပ
တိ ေလခိတံု မမ ဗဟုယတ္ေန ဇာေတ ပူရွ◌ွကာေလ ပ
ဝိ တေလာေကၐု သမရ္ပိေတာ ေယာ ဓရ္မ္မသ္တဒရ္ထံ
ယူယံ ြပာဏဝျေယနာပိ သေစၐ္ဋာ ဘဝေတတိ ဝိနယာရ္
ထံ ယုၐ္မာန် ြပတိ ပတေလခနမာဝၑျကမ် အမေ ၊

�ယသ္မာဒ် ဧတြဒ ပဒဏ္ဍြပာပ္တေယ ပူရွ◌ွံ လိခိတား
ေကစိဇ္ဇနာ အသ္မာန် ဥပသၖပ္တဝနတ္း, ေတ 'ဓာရ္မ္မိ
ကေလာကာ အသ္မာကမ် ဤၑွရသျာ ုြဂဟံ ဓွဇီကၖတျ
လမ္ပဋတာမ် အာစရနတိ္, အဒွိတီေယာ 'ဓိပတိ ေ ာ 'သ္
မာကံ ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ဋသ္တံ နာ◌င်္ဂီကုရွ◌နွတိ္၊

�တသ္မာဒ် ယူယံ ပုရာ ယဒ် အဝဂတာသ္တတ် ပုန ၐ္
မာန် သ္မာရယိတုမ် ဣစ္ဆာမိ, ဖလတး ြပဘုေရကကၖ
တးွ သွြပဇာ မိသရေဒၑာဒ် ဥဒဓာရ ယတ် တတး ပရမ်
အဝိၑွာသိေနာ ဝျနာၑယတ်၊
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� ေယ စ သွရ္ဂဒတူား သီွယကရ္တၖတပွေဒ န သ္ထိတာွ
သွဝါသသ္ထာနံ ပရိတျက္တဝနတ္သ္တာန် သ မဟာဒိန
သျ ဝိစာရာရ္ထမ် အ ္ဓကာရမေယ 'ဓးသ္ထာေန သဒါသ္
ထာယိဘိ ရ္ဗနဓ္နရဲဗဓ္နာတ်၊

�အပရံ သိေဒါမမ် အေမာရာ တနန္ကိဋသ္ထနဂရာဏိ
စဲေတၐာံ နိဝါသိနသ္တတ္သမ ူ ပံ ဝျဘိစာရံ ကၖတဝန ္
ေတာ ဝိၐမမဲထုနသျ ေစၐ္ဋယာ ဝိပထံ ဂတဝနတ္ၑ္စ တ
သ္မာတ် တာ ပိ ဒၖၐ္ဋာနတ္သွ ူပါဏိ ဘူတာွ သဒါတန
ဝဟ္နနိာ ဒဏ္ဍံ ဘုဉဇ္ေတ၊

�တထဲေဝေမ သွပ္နာစာရိေဏာ'ပိ သွၑရီရာဏိ ကလ◌င်္
ကယနတိ္ ရာဇာဓီနတာံ န သီွကုရွ◌နွတ္ျ စ္စပဒသ္ထာန် နိ
နဒ္နတိ္ စ၊

� ကိနတ္ု ြပဓာနဒိဝျဒူေတာ မီခါေယေလာ ယဒါ မူသ
ေသာ ေဒေဟ ၑယတာေနန ဝိဝဒမာနး သမဘာၐတ တဒါ
တိသ္မန် နနိဒ္ာ ူ ပံ ဒဏ္ဍံ သမရ္ပယိတံု သာဟသံ န ကၖ
တာွကထယတ် ြပဘုသ္တာံွ ဘရ္တ္သယတာံ၊

� ကိနတ္ွိေမ ယနန္ ဗုဓျနေ္တ တနန္နိဒ္နတိ္ ယစ္စ နရ္ိဗ္
ေဗာဓပၑဝ ဣေဝန ဒိ္ယဲရဝဂစ္ဆနတိ္ ေတန နၑျနတိ္၊

�တာန် ဓိက်, ေတကာဗိေလာ မာရ္ေဂ စရနတိ္ ပါရိေတာ
ၐိကသျာၑာေတာ ဗိလိယေမာ ဘာနတိ္မ ဓုာဝနတိ္ ေကာ
ရဟသျ ဒရ္ုမ္မုခေတနွ ဝိနၑျနတိ္ စ၊

� ယုၐ္မာကံ ေြပမေဘာေဇျၐု ေတ ဝိဃ္နဇနကာ ဘဝန ္
တိ,အာတမ္မ္ဘရယၑ္စ ဘူတာွ နရ္ိလဇ္ဇယာ ယုၐ္မာဘိး
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သာရ္ဒ္ဓံ ဘုဉဇ္ေတ၊ ေတ ဝါယုဘိၑ္စာလိတာ နသ္ိေတာ
ယေမဃာ ေဟမနတ္ကာလိကာ နၐ္ိဖလာ ဒွိ ရ္မၖတာ ဥန ္
မူလိတာ ဝၖက္ၐား,

�� သွကီယလဇ္ဇာေဖေဏာဒွမကား ြပစဏ္ဍား သာမုြဒ
တရ◌င်္ဂါး သဒါကာလံ ယာဝတ် ေဃာရတိမိရဘာဂီနိ ဘ
မဏကာရီဏိ နက္ၐ တာဏိ စ ဘဝနတိ္၊

�� အာဒမတး သပ္တမး ပု ုေၐာ ေယာ ဟေနာကး သ
တာ ဒ္ုဒိၑျ ဘဝိၐျဒါွကျမိဒံ ကထိတဝါန,် ယထာ, ပၑျ သွ
ကီယပုဏျာနာမ် အယုတဲ ေရွၐ္ဋိတး ြပဘုး၊

��သရွ◌ာွန် ြပတိ ဝိစာရာဇ္ဉာသာဓနာယာဂမိၐျတိ၊ တဒါ
စာဓာရ္မ္မိကား သရွေ◌ွ ဇာတာ ယဲရပရာဓိနး၊ ဝိဓရ္မ္မ
ကရ္မ္မဏာံ ေတၐာံ သရွေ◌ၐွာေမဝ ကာရဏာတ်၊ တထာ
တဒွဲပရီေတျနာပျဓရ္မ္မာစာရိပါပိနာံ၊ ဥက္တကေဌာရဝါ
ကျာနာံ သရွေ◌ၐွာမပိ ကာရဏာတ်၊ ပရေမေၑန ေဒါၐိတွံ
ေတၐာံ ြပကာၑယိၐျေတ။

�� ေတ ဝါက္ကလဟကာရိဏး သွဘာဂျနနိဒ္ကား ေသွစ္
ဆာစာရိေဏာ ဒရ္ပဝါဒိမုခဝိၑိၐ္ဋာ လာဘာရ္ထံ မ ၐုျသ္
တာဝကာၑ္စ သနတိ္၊

�� ကိနတ္ု ေဟ ပိယတမား, အသ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္
ဋသျ ေြပရိတဲ ဒ် ဝါကျ ံ ပူရွ◌ွံ ယုၐ္မဘျ ံကထိတံ တတ်
သ္မရတ,

�� ဖလတး ေၑၐသမေယ ေသွစ္ဆာေတာ 'ဓရ္မ္မာစာရိ
ေဏာ နနိဒ္ကာ ဥပသ္ထာသျနတီ္တိ၊
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�� ဧေတ ေလာကား သွာန် ပၖထက် ကုရွ◌နွတ္း သာံသာရိ
ကာ အာတ္မဟီနာၑ္စ သနတိ္၊

�� ကိနတ္ု ေဟ ပိယတမား, ယူယံ ေသွၐာမ် အတိပဝိတ
ဝိၑွာေသ နစီိယမာနား ပဝိေတဏာတ္မနာ ြပာရ္ထနာံ ကု
ရွ◌နွတ္

��ဤၑွရသျ ေြပမ္နာ သွာန် ရက္ၐတ, အန ္တဇီဝနာယ စာ
သ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ကၖပါ ံ ြပတီက္ၐဓံွ၊

��အပရံ ယူယံ ဝိဝိစျ ကာံၑ္စိဒ် အ ကုမ္ပဓံွ
���ကာံၑ္စိဒ် အဂ္နတိ ဥဒ္ဓၖတျ ဘယံ ြပဒရ ရက္ၐတ, ၑာ
ရီရိကဘာေဝန ကလ◌င်္ကိတံ ဝသ္တမပိ ၒတီယဓံွ၊

���အပရဉစ္ ယုၐ္မာန် သ္ခလနာဒ် ရက္ၐိတမ်ု ဥလ္လာေသ
န သီွယေတဇသး သာက္ၐာတ် နရ္ိဒ္ေဒါၐာန် သ္ထာပယိတု
ဉစ္ သမရ္ေထာ

��� ေယာ 'သ္မာကမ် အဒွိတီယသ္တာဏကရ္တ္တာ သ
ရွ◌ဇ္ွဉ ဤၑွရသ္တသျ ေဂါ်ရဝံ မဟိမာ ပရာ ကမး ကရ္
တၖတွဉေ္စဒါနမ်ီ အန ္တကာလံ ယာဝဒ် ဘူယာတ်၊ အာေမ
န၊်



v

Sanskrit Bible (NT) in Burmese Script
(သတျေဝဒး၊)

New Testament in Sanskrit Language; printed in
Burmese Script

copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Sanskrit

Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your
choice. This edition is in Burmese script and is based on the Sanskrit
translation of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries
in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and
to download various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other
uses, please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's
Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See
Revelation 22:18-19.
2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
a71c5056-2656-5999-b0f4-f972f629054b

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Jude

