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ဖိေလာေမာနံ ပ တံ

� ခီၐ္ဋသျ ယီေၑာ ရ္ဗနဒိ္ဒါသး ေပါ်လသ္တီထိယနာမာ
ဘာတာ စ ပိယံ သဟကာရိဏံ ဖိလီေမာနံ

� ပိယာမ် အာပ္ပိယာံ သဟေသနာမ် အာရ္ခိပ္ပံ ဖိလီ
ေမာနသျ ဂၖေဟ သ္ထိတာံ သမိတိဉစ္ ြပတိ ပ တံ လိခ
တး၊

� အသ္မာကံ တာတ ဤၑွရး ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ဋၑ္စ ယုၐ္
မာန် ြပတိ ၑာနတိ္မ် အ ြုဂဟဉစ္ ကိယာသ္တာံ၊

� ြပဘုံ ယီၑုံ ြပတိ သရွ◌ာွန် ပဝိ တေလာကာန် ြပတိ စ
တဝ ေြပမဝိၑွာသေယာ ရွၖတ္တာနတံ္ နၑိမျာဟံ

� ြပာရ္ထနာသမေယ တဝ နာေမာစ္စာရယန် နရိနတ္ရံ
မေမၑွရံ ဓ ံ ဝဒါမိ၊

� အသ္မာသု ယဒ တ် ေသာ်ဇ ံ ဝိဒ ေတ တတ် သရွ◌ွံ
ခီၐ္ဋံ ယီၑုံ ယတ် ြပတိ ဘဝတီတိ ဇ္ဉာနာယ တဝ ဝိၑွာသ
မူလိကာ ဒါနၑီလတာ ယတ် သဖလာ ဘေဝတ် တဒဟမ်
ဣစ္ဆာမိ၊

� ေဟ ဘာတး, တွယာ ပဝိ တေလာကာနာံ ြပာဏ အာ
ပျာယိတာ အဘဝန် ဧတသ္မာတ် တဝ ေြပမ္နာသ္မာကံ
မဟာန် အာနနဒ္း သာနတ္နွာ စ ဇာတး၊
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�တွယာ ယတ် ကရ္တ္တဝျ ံ တတ် တာွမ် အာဇ္ဉာပယိ
တံု ယဒ ပျဟံ ခီၐ္ေဋနာတီေဝါတ္သုေကာ ဘေဝယံ တ
ထာပိ ဝၖဒ္ဓ

�ဣဒါန ီံ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ဗနဒိ္ဒါသၑ္စဲဝမ္ဘူေတာ ယး ေပါ်
လး ေသာ'ဟံ တာံွ ဝိေနတံု ဝရံ မေ ၊

� အတး ၑၖ◌င်္ခလဗဒ္ေဓါ'ဟံ ယမဇနယံ တံ မဒီယတန
ယမ် ဩနၐိီမမ် အဓိ တာံွ ဝိနေယ၊

�သ ပူရွ◌ွံ တဝါ ုပကာရက အာသီတ် ကိနတ္ွိဒါန ီံ တဝ
မမ ေစာပကာရီ ဘဝတိ၊

�တေမဝါဟံ တဝ သမီပံ ေြပၐယာမိ,အေတာ မဒီယြပာ
ဏသွ ူပး သ တယွာ ဂုၖဟျတာံ၊

�� သုသံဝါဒသျ ကၖေတ ၑၖ◌င်္ခလဗဒ္ေဓါ'ဟံ ပရိစာရက
မိဝ တံ သွသနန္ေိဓာ် ဝရ္တ္တယိတမ်ု အဲစ္ဆံ၊

�� ကိနတ္ု တဝ ေသာ်ဇ ံ ယဒ် ဗေလန န ဘူတာွ ေသွစ္
ဆာယား ဖလံ ဘေဝတ် တဒရ္ထံ တဝ သမ္မတိံ ဝိနာ ကိ
မပိ ကရ္တ္တဝျ ံ နာမေ ၊

�� ေကာ ဇာနာတိ က္ၐဏကာလာရ္ထံ တတ္ွတသ္တသျ ဝိ
စ္ေဆေဒါ'ဘဝဒ် ဧတသျာယမ် အဘိြပာေယာ ယတ် တမ်ွ
အန ္တကာလာရ္ထံ တံ လပ္သျေသ

�� ပုန ရ္ဒာသမိဝ လပ္သျေသ တနန္ဟိ ကိနတ္ု ဒါသာတ်
ေြၑၐ္ဌံ မမ ပိယံ တဝ စ ၑာရီရိကသမ္ဗနဓ္ာတ် ြပဘုသ
မ္ဗနဓ္ာစ္စ တေတာ'ဓိကံ ပိယံ ဘာတရမိဝ၊
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��အေတာ ေဟေတာ ဒိ မာံ သဟဘာဂိနံ ဇာနာသိ တ ှိ
မာမိဝ တမ ဂုၖဟာဏ၊

�� ေတန ယဒိ တဝ ကိမပျပရာဒ္ဓံ တုဘျ ံ ကိမပိ ဓာ ◌ျ
ေတ ဝါ တ ှိ တတ် မေမတိ ဝိဒိတာွ ဂဏယ၊

�� အဟံ တတ် ပရိေၑာတ္သျာမိ, ဧတတ် ေပါ်ေလာ'ဟံ
သွဟသ္ေတန လိခါမိ,ယတသ္တွံ သွြပာဏာန် အပိ မဟျ ံ
ဓာရယသိ တဒ် ဝက္တံု ေနစ္ဆာမိ၊

�� ေဘာ ဘာတး, ြပေဘား ကၖေတ မမ ဝါဉဆ္ာံ ပူရယ
ခီၐ္ဋသျ ကၖေတ မမ ြပာဏာန် အာပျာယယ၊

��တဝါဇ္ဉာြဂာဟိေတွ ဝိၑွသျ မယာ ဧတတ် လိချေတ
မယာ ယဒစုျေတ တေတာ'ဓိကံ တယွာ ကာရိၐျတ ဣတိ
ဇာနာမိ၊

��တတ္ကရဏသမေယ မဒရ္ထမပိ ဝါသဂၖဟံ တွယာ
သဇ္ဇီ ကိယတာံ ယေတာ ယုၐ္မာကံ ြပာရ္ထနာနာံ ဖလ ူ
ေပါ ဝရ ဣဝါဟံ ယုၐ္မဘျ ံ ဒါယိေၐျ မေမတိ ြပတျာၑာ
ဇာယေတ၊

��� ခီၐ္ဋသျ ယီၑား ကၖေတ မယာ သဟ ဗနဒိ္ရိပါြဖာ
��� မမ သဟကာရိေဏာ မာရ္က အာရိၐ္ဋာရ္ေခာ ဒီမာ လူ
ကၑ္စ တာံွ နမသ္ကာရံ ေဝဒယနတိ္၊

��� အသ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျာ ုြဂေဟာ ယုၐ္မာ
ကမ် အာတ္မနာ သဟ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်
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