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ဖိလိပိနး ပ တံ
� ေပါ်လတီမထိနာမာေနာ် ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ဒါေသာ် ဖိလိပိန
ဂရသ္ထာန် ခီၐ္ဋယီေၑား သရွ◌ာွန် ပဝိ တေလာကာန် သ
မိေတရဓျက္ၐာန် ပရိစာရကာံၑ္စ ြပတိ ပ တံ လိခတး၊

�အသ္မာကံ တာတ ဤၑွရး ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ဋၑ္စ ယုၐ္မ
ဘျ ံ ြပသာဒသျ ၑာနေ္တၑ္စ ေဘာဂံ ေဒယာသ္တာံ၊

�အဟံ နရိနတ္ရံ နဇိသရွ◌ြွပာရ္ထနာသု ယုၐ္မာကံ သ
ရွေ◌ၐွာံ ကၖေတ သာနနဒံ္ ြပာရ္ထနာံ ကုရွ◌နွ ္

�ယတိ ဝါရာန် ယုၐ္မာကံ သ္မရာမိ တတိ ဝါရာန် အာ
ြပထမာဒ် အဒ ယာဝဒ္

� ယုၐ္မာကံ သုသံဝါဒဘာဂိတွကာရဏာဒ် ဤၑွရံ ဓ ံ
ဝဒါမိ၊

� ယုၐ္မနမ္ေဓျ ေယေနာတ္တမံ ကရ္မ္မ ကရ္တ္တုမ်
အာရမ္ဘိ ေတနဝဲ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ဒိနံ ယာဝတ် တတ် သာ
ဓယိၐျတ ဣတျသ္မိန် ဒၖဎဝိၑွာေသာ မမာသ္ေတ၊

� ယုၐ္မာန် သရွ◌ာွန် အဓိ မမ တာဒၖေၑာ ဘာေဝါ ယထာ
ရ္ေထာ ယေတာ'ဟံ ကာရာဝသ္ထာယာံ ြပတျ တ္တရက
ရေဏ သုသံဝါဒသျ ြပာမာဏျကရေဏ စ ယုၐ္မာန် သ
ရွ◌ာွန် မယာ သာရ္ဒ္ဓမ် ဧကာ ုြဂဟသျ ဘာဂိေနာ မတာွ
သွဟၖဒေယ ဓာရယာမိ၊



Philippians �:� ii Philippians �:��

�အပရမ် အဟံ ခီၐ္ဋယီေၑား သ္ေနဟဝတ် သ္ေနေဟန
ယုၐ္မာန် ကီဒၖၑံ ကာ◌င်္က္ၐာမိ တဒဓီၑွေရာ မမ သာက္ၐီ ဝိဒ
ေတ၊

� မယာ ယတ် ြပာရ္ထျေတ တဒ် ဣဒံ ယုၐ္မာကံ ေြပမ
နတိျ ံ ဝၖဒ္ဓိံ ဂတာွ

� ဇ္ဉာနသျ ဝိၑိၐ္ဋာနာံ ပရီက္ၐိကာယာၑ္စ သရွ◌ဝိွဓဗုေဒ္ဓ
ရ္ဗာဟလုျ ံ ဖလတ,ု

� ခီၐ္ဋသျ ဒိနံ ယာဝဒ် ယုၐ္မာကံ သာရလျ ံ နရိွိဃ္နတွ
ဉစ္ ဘဝတ,ု ဤၑွရသျ ေဂါ်ရဝါယ ြပၑံသာယဲ စ ယီၑုနာ
ခီၐ္ေဋန ပုဏျဖလာနာံ ပူရ္ဏတာ ယုၐ္မဘျ ံ ဒီယတာမ်
ဣတိ၊

� ေဟ ဘာတရး, မာံ ြပတိ ယဒ် ယဒ် ဃဋိတံ ေတန သု
သံဝါဒြပစာရသျ ဗာဓာ နဟိ ကိနတ္ု ဝၖဒ္ဓိေရဝ ဇာတာ
တဒ် ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာပယိတံု ကာမေယ'ဟံ၊

��အပရမ် အဟံ ခီၐ္ဋသျ ကၖေတ ဗဒ္ေဓါ'သ္မီတိ ရာဇ
ပု ◌ျာမ် အ သ္ထာေနၐု စ သရွေ◌ၐွာံ နကိေဋ သုသ္ပၐ္
ဋမ် အဘဝတ်,

�� ြပဘုသမ္ဗနဓီ္ယာ အေနေက ဘာတရၑ္စ မမ ဗနဓ္နာ
ဒ် အာၑွာသံ ြပာပျ ဝရ္ဒ္ဓမာေနေနာတ္သာေဟန နးိေက္ၐာ
ဘံ ကထာံ ြပစာရယနတိ္၊

�� ေကစိဒ် ေဒၐွာဒ် ဝိေရာဓာစ္စာပေရ ေကစိစ္စ သဒ္ဘါ
ဝါတ် ခီၐ္ဋံ ေဃာၐယနတိ္;
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�� ေယ ဝိေရာဓာတ် ခီၐ္ဋံ ေဃာၐယနတိ္ ေတ ပဝိတဘာ
ဝါတ် တနန္ ကုရွ◌နွေ္တာ မမ ဗနဓ္နာနိ ဗဟတုရက္ေလာ
ၑဒါယီနိ ကရ္တ္တမ်ု ဣစ္ဆနတိ္၊

�� ေယ စ ေြပမ္နာ ေဃာၐယနတိ္ ေတ သုသံဝါဒသျ ြပာ
မာဏျကရေဏ'ဟံ နယုိက္ေတာ'သ္မီတိ ဇ္ဉာတာွ တတ်
ကုရွ◌နွတိ္၊

��ကိံ ဗဟနုာ? ကာပဋ ာတ် သရလဘာဝါဒ် ဝါ ဘေဝတ်,
ေယန ေကနစိတ် ြပကာေရဏ ခီၐ္ဋသျ ေဃာၐဏာ ဘဝ
တီတျသ္မိန် အဟမ် အာန ္ဒာမျာနနဒိ္ၐျာမိ စ၊

�� ယုၐ္မာကံ ြပာရ္ထနယာ ယီၑု ခီၐ္ဋသျာတ္မနၑ္ေစာ
ပကာေရဏ တတ် မနန္သ္ိတာရဇနကံ ဘဝိၐျတီတိ ဇာနာ
မိ၊

��တတ စ မမာကာ◌င်္က္ၐာ ြပတျာၑာ စ သိဒ္ဓိံ ဂမိၐျတိ
ဖလေတာ'ဟံ ေကနာပိ ြပကာေရဏ န လဇ္ဇိေၐျ ကိနတ္ု
ဂေတ သရွ◌သ္ွမိန် ကာေလ ယဒွတ် တဒွဒ် ဣဒါနမီပိ သ
မ္ပူရ္ေဏာတ္သာဟဒါွရာ မမ ၑရီေရဏ ခီၐ္ဋသျ မဟိ
မာ ဇီဝေန မရေဏ ဝါ ြပကာၑိၐျေတ၊

��ယေတာ မမ ဇီဝနံ ခီၐ္ဋာယ မရဏဉစ္ လာဘာယ၊
�� ကိနတ္ု ယဒိ ၑရီေရ မယာ ဇီဝိတဝျ ံ တ ှိ တတ် ကရ္
မ္မဖလံ ဖလိၐျတိ တသ္မာတ် ကိံ ဝရိတဝျ ံ တနမ္ယာ န
ဇ္ဉာယေတ၊

��� ဒါွဘျာမ် အဟံ သမ္ပီေဍ , ေဒဟဝါသတျဇနာယ ခီၐ္
ေဋန သဟဝါသာယ စ မမာဘိလာေၐာ ဘဝတိ ယတသ္
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တတ် သရွေ◌ာွတ္တမံ၊
��� ကိနတ္ု ေဒေဟ မမာဝသ္ထိတျာ ယုၐ္မာကမ် အဓိက
ြပေယာဇန၊ံ

���အဟမ် အဝသ္ထာေသျ ယုၐ္မာဘိး သရွ◌ွးဲ သာရ္ဒ္ဓမ်
အဝသ္ထိတိံ ကရိေၐျ စ တယာ စ ဝိၑွာေသ ယုၐ္မာကံ
ဝၖဒ္ဓျာနနေ္ဒာ် ဇနေိၐျေတ တဒဟံ နၑ္ိစိတံ ဇာနာမိ၊

��� ေတန စ မတ္ေတာ'ရ္ထေတာ ယုၐ္မတ္သမီေပ မမ ပု
န ုပသ္ထိတတာွတ် ယူယံ ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ ဗဟုတရမ်
အာဟ္လာဒံ လပ္သျေဓွ၊

��� ယူယံ သာဝဓာနာ ဘူတာွ ခီၐ္ဋသျ သုသံဝါဒေသျာပ
ယုက္တမ် အာစာရံ ကု ု ဓံွ ယေတာ'ဟံ ယုၐ္မာန် ဥပါဂတျ
သာက္ၐာတ် ကုရွ◌ွန် ကိံ ဝါ ဒူေရ တိၐ္ဌန် ယုၐ္မာကံ ယာံ
ဝါရ္တ္တာံ ေြၑာတမ်ု ဣစ္ဆာမိ ေသယံ ယူယမ် ဧကာတ္
မာနသ္တိၐ္ဌထ, ဧကမနသာ သုသံဝါဒသမ္ဗနဓီ္ယဝိၑွာ
သသျ ပေက္ၐ ယတေဓွ, ဝိပက္ၐဲၑ္စ ေကနာပိ ြပကာေရဏ
န ဝျာကုလီ ကိယဓွ ဣတိ၊

���တတ် ေတၐာံ ဝိနာၑသျ လက္ၐဏံ ယုၐ္မာကဉေ္စၑွရဒ
တ္တံ ပရိတာဏသျ လက္ၐဏံ ဘဝိၐျတိ၊

��� ယေတာ ေယန ယုၐ္မာဘိး ခီၐ္ေဋ ေကဝလဝိၑွာသး
ကိယေတတနန္ဟိ ကိနတ္ု တသျ ကၖေတ က္ေလေၑာ'ပိ
သဟျေတ တာဒၖေၑာ ဝရး ခီၐ္ဋသျာ ုေရာဓာဒ် ယုၐ္မာ
ဘိး ြပာပိ,
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���တသ္မာတ် မမ ယာဒၖၑံ ယုဒ္ဓံ ယုၐ္မာဘိရဒရိ သာမ္
ြပတံ ြၑ ယေတ စ တာဒၖၑံ ယုဒ္ဓံ ယုၐ္မာကမ် အပိ ဘဝ
တိ၊

�
� ခီၐ္ဋာဒ် ယဒိ ကိမပိ သာနတ္နွံ ကၑ္စိတ် ေြပမဇာေတာ
ဟရး ကိဉစိ္ဒ် အာတ္မနး သမဘာဂိတွံ ကာစိဒ် အ ုကမ္
ပာ ကၖပါ ဝါ ဇာယေတ တ ှိ ယူယံ မမာဟ္လာဒံ ပူရယန ္
တ

� ဧကဘာဝါ ဧကေြပမာဏ ဧကမနသ ဧကေစၐ္ဋာၑ္စ
ဘဝတ၊

� ဝိေရာဓာဒ် ဒရ္ပာဒ် ဝါ ကိမပိ မာ ကု ုတ ကိနတ္ု နြမ
တယာ ေသွေဘျာ'ပရာန် ဝိၑိၐ္ဋာန် မ ဓံွ၊

� ေကဝလမ် အာတ္မဟိတာယ န ေစၐ္ဋမာနား ပရဟိ
တာယာပိ ေစၐ္ဋဓံွ၊

� ခီၐ္ဋသျ ယီေၑာ ာဒၖၑး သွဘာေဝါ ယုၐ္မာကမ် အပိ
တာဒၖေၑာ ဘဝတ၊ု

�သဤၑွရ ူပီ သန် သွကီယာမ် ဤၑွရတလုျတာံ ၑ္လာ
ဃာသ္ပဒံ နာမ တ,

� ကိနတ္ု သံွ ၑူ ံ ကၖတာွ ဒါသ ူ ပီ ဗဘူဝ နရာကၖတိံ
ေလေဘ စ၊

� ဣတ္ထံ နရမူရ္တ္တိမ် အာ ၑိတျ နြမတာံ သီွကၖတျ
မၖေတျာရရ္ထတး က ၑီယမၖေတျာေရဝ ေဘာဂါယာဇ္
ဉာြဂာဟီ ဗဘူဝ၊
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�တတ္ကာရဏာဒ် ဤၑွေရာ'ပိ တံ သရွေ◌ာွနန္တံ စကာ
ရ ယစ္စ နာမ သရွေ◌ၐွာံ နာမ္နာံ ေြၑၐ္ဌံ တေဒဝ တသ္မဲ
ဒေဒါ်,

�တတသ္တသ္မဲ ယီၑုနာမ္ေန သွရ္ဂမရ္တျပါတာလသ္
ထိတဲး သရွ◌ွဲ ရ္ဇာ ပုါတး ကရ္တ္တဝျး,

�တာတသ္ေထၑွရသျ မဟိမ္ေန စ ယီၑု ခီၐ္ဋး ြပဘုရိ
တိ ဇိဟာွဘိး သီွကရ္တ္တဝျ၊ံ

�အေတာ ေဟ ပိယတမား, ယုၐ္မာဘိ ဒွတ် သရွ◌ဒွါ
ကိယေတတဒတ်ွ ေကဝေလ မေမာပသ္ထိတိကာေလတ
နန္ဟိ ကိနတ္ွိဒါနမ်ီ အ ုပသ္ထိေတ'ပိ မယိ ဗဟုတရယ
တ္ေနနာဇ္ဉာံ ဂၖဟီတာွ ဘယကမ္ပာဘျာံ သွသွပရိ တာ
ဏံ သာဓျတာံ၊

��ယတဤၑွရ ဧဝ သွကီယာ ေုရာဓာဒ် ယုၐ္မနမ္ေဓျ မ
နသ္ကာမနာံ ကရ္မ္မသိဒ္ဓိဉစ္ ဝိဒဓာတိ၊

�� ယူယံ ကလဟဝိဝါဒရိွဇတမ် အာစာရံ ကုရွ◌နွေ္တာ'နိ
နဒ္နယီာ အကုဋိလာ

��ဤၑွရသျ နၐ္ိကလ◌င်္ကာၑ္စ သ ္တာနာဣဝ ဝကဘာဝါ
နာံ ကုဋိလာစာရိဏာဉစ္ ေလာကာနာံ မေဓျ တိၐ္ဌတ,

��ယတသ္ေတၐာံ မေဓျ ယူယံ ဇီဝနဝါကျ ံ ဓာရယနေ္တာ
ဇဂေတာ ဒီပကာ ဣဝ ဒီပျေဓွ၊ ယုၐ္မာဘိသ္တထာ ကၖ
ေတ မမ ယတန္း ပရိြၑေမာ ဝါ န နၐ္ိဖေလာ ဇာတ ဣတျ
ဟံ ခီၐ္ဋသျ ဒိေန ၑ္လာဃာံ ကရ္တ္တံု ၑက္ၐ ာမိ၊
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�� ယုၐ္မာကံ ဝိၑွာသာရ္ထကာယ ဗလိဒါနာယ ေသဝနာ
ယ စ ယဒ ပျဟံ နေိဝဒိတေဝျာ ဘေဝယံ တထာပိ ေတနာ
နနဒ္ာမိ သရွေ◌ၐွာံ ယုၐ္မာကမ် အာနနဒ္သျာံၑီ ဘဝါမိ စ၊

��တဒဒ်ွ ယူယမပျာနနဒ္တ မဒီယာနနဒ္သျာံၑိေနာ ဘဝတ
စ၊

�� ယုၐ္မာကမ် အဝသ္ထာမ် အဝဂတျာဟမပိ ယတ် သာ
နတ္နွာံ ြပာပ္ ယုာံ တဒရ္ထံ တီမထိယံ တရွယာ ယုၐ္မတ္
သမီပံ ေြပၐယိၐျာမီတိ ြပေဘာ် ြပတျာၑာံ ကုရွေ◌၊ွ

��ယး သတျ ူေပဏ ယုၐ္မာကံ ဟိတံ စိနတ္ယတိ တာ
ဒၖၑ ဧကဘာဝသ္တသ္မာဒ း ေကာ'ပိ မမ သနန္ေိဓာ် နာ
သ္တိ၊

��ယေတာ'ပေရ သရွေ◌ွ ယီေၑား ခီၐ္ဋသျ ဝိၐယာန် န
စိနတ္ယနတ္ အာတ္မဝိၐယာန် စိနတ္ယနတိ္၊

�� ကိနတ္ု တသျ ပရီက္ၐိတတွံ ယုၐ္မာဘိ ရ္ဇ္ဉာယေတ
ယတး ပုေတာ ယာဒၖက် ပိတးု သဟကာရီ ဘဝတိ တ
ထဲဝ သုသံဝါဒသျ ပရိစ ◌ျာယာံ သ မမ သဟကာရီ ဇာ
တး၊

���အတဧဝ မမ ဘာဝိဒၑာံ ဇ္ဉာတာွ တတ္က္ၐဏာတ် တ
ေမဝ ေြပၐယိတံု ြပတျာၑာံ ကုရွေ◌ွ

��� သွယမ် အဟမပိ တရ္ူဏံ ယုၐ္မတသ္မီပံ ဂမိၐျာမီတျာ
ၑာံ ြပဘုနာ ကုရွေ◌၊ွ

���အပရံ ယ ဣပါြဖဒီေတာ မမ ဘာတာ ကရ္မ္မယုဒ္ဓါ
ဘျာံ မမ သဟာယၑ္စ ယုၐ္မာကံ ဒူေတာ မဒီေယာပကာ
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ရာယ ြပတိနဓိိၑ္စာသ္တိ ယုၐ္မတ္သမီေပ တသျ ေြပၐ
ဏမ် အာဝၑျကမ် အမေ ၊

���ယတး သ ယုၐ္မာန် သရွ◌ာွန် အကာ◌င်္က္ၐတ ယုၐ္မာဘိ
သ္တသျ ေရာဂသျ ဝါရ္တ္တာြၑာဝီတိ ဗုဒ္ဓာွ ပ ◌ျေၑာစ
စ္စ၊

���သ ပီဍယာ မၖတကလ္ေပာ'ဘဝဒိတိ သတျ ံ ကိနတ္ွီၑွ
ရသ္တံ ဒယိတဝါန် မမ စ ဒးုခါတ် ပရံ ပုနရ္ဒးုခံ ယနန္
ဘေဝတ် တဒရ္ထံ ေကဝလံ တံ န ဒယိတာွ မာမပိ ဒယိ
တဝါန၊်

���အတဧဝ ယူယံ တံ ဝိေလာကျ ယတ် ပုနရာနနေ္ဒတ မ
မာပိ ဒးုခသျ ဟာေသာ ယဒ် ဘေဝတ် တဒရ္ထမ် အဟံ
တရွယာ တမ် အေြပၐယံ၊

���အေတာ ယူယံ ြပေဘား ကၖေတ သမ္ပူရ္ေဏနာနနေ္ဒ
န တံ ဂၖဟ္လီတ တာဒၖၑာန် ေလာကာံၑ္စာဒရဏီယာန် မ
ဓံွ၊
���ယေတာ မမ ေသဝေန ယုၐ္မာကံ တ ဋိံ ပူရယိတံု သ
ြပာဏာန် ပဏီကၖတျ ခီၐ္ဋသျ ကာ ◌ျာရ္ထံ မၖတြပာ
ေယ'ဘဝတ်၊

�
� ေဟ ဘာတရး, ေၑေၐ ဝဒါမိ ယူယံ ြပဘာဝါနနဒ္တ၊
ပုနး ပုနေရကသျ ဝေစာ ေလခနံ မမ က္ေလၑဒံ နဟိ ယုၐ္
မဒရ္ထဉစ္ ဘမနာၑကံ ဘဝတိ၊
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� ယူယံ ကုက္ကုေရဘျး သာဝဓာနာ ဘဝတ ဒၐ္ုကရ္မ္
မကာရိဘျး သာဝဓာနာ ဘဝတ ဆိနန္မူေလေဘျာ ေလာ
ေကဘျၑ္စ သာဝဓာနာ ဘဝတ၊

� ဝယေမဝ ဆိနန္တေွစာ ေလာကာ ယေတာ ဝယမ် အာ
တမ္ေနၑွရံ ေသဝါမေဟ ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ ၑ္လာဃာမေဟ
ၑရီေရဏ စ ြပဂလ္ဘတာံ န ကုရွ◌ာွမေဟ၊

� ကိနတ္ု ၑရီေရ မမ ြပဂလ္ဘတာယား ကာရဏံ ဝိဒ
ေတ,ကၑ္စိဒ် ယဒိ ၑရီေရဏ ြပဂလ္ဘတာံ စိကီရတိ တ ှိ
တသ္မာဒ် အပိ မမ ြပဂလ္ဘတာယာ ဂု ုတရံ ကာရဏံ
ဝိဒ ေတ၊

�ယေတာ'ဟမ် အၐ္ဋမဒိဝေသ တွက္ေဆဒြပာပ္တ ဣ
သာေယလွံၑီေယာ ဗိ ာမီနေဂါၐ္ဌီယ ဣ ဗိကုလဇာတဣ
ဗိေယာ ဝျဝသ္ထာစရေဏ ဖိ ူၑီ

� ဓရ္မ္ေမာတ္သာဟကာရဏာတ် သမိေတ ုပြဒဝကာရီ
ဝျဝသ္ထာေတာ လေဘျ ပုေဏျ စာနနိဒ္နယီး၊

� ကိနတ္ု မမ ယဒ တ် လဘျမ် အာသီတ် တတ် သရွ◌မ်ွ
အဟံ ခီၐ္ဋသျာ ေုရာဓာတ် က္ၐတိမ် အမေ ၊

� ကိဉစ္ာဓုနာပျဟံ မတ္ြပေဘား ခီၐ္ဋသျ ယီေၑာ ရ္ဇ္
ဉာနေသျာတ္ကၖၐ္ဋတာံ ဗုဒ္ဓာွ တတ် သရွ◌ွံ က္ၐတိံ မေ ၊

�ယေတာ ေဟေတာရဟံ ယတ် ခီၐ္ဋံ လေဘယ ဝျဝသ္
ထာေတာ ဇာတံ သွကီယပုဏျဉစ္ န ဓာရယန် ကိနတ္ု ခီၐ္
ေဋ ဝိၑွသနာတ် လဘျ ံယတ် ပုဏျမ် ဤၑွေရဏ ဝိၑွာသံ
ဒၖၐ္ ွာ ဒီယေတ တေဒဝ ဓာရယန် ယတ် ခီၐ္ေဋ ဝိေဒယ
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တဒရ္ထံ တသျာ ုေရာဓာတ် သရွေ◌ၐွာံ က္ၐတိံ သီွကၖတျ
တာနိ သရွ◌ာွဏျဝကရာနဝိ မေ ၊

�ယေတာ ေဟေတာရဟံ ခီၐ္ဋံ တသျ ပုန ုတထိ္ေတ ရ္
ဂုဏံ တသျ ဒးုခါနာံ ဘာဂိတဉွစ္ ဇ္ဉာတာွ တသျ မၖေတျာ
ရာကၖတိဉစ္ ဂၖဟီတာွ

� ေယန ေကနစိတ် ြပကာေရဏ မၖတာနာံ ပုန ုတ္ထိတိံ
ြပာပ္တံု ယေတ၊

� မယာ တတ် သရွ◌မ်ွ အဓုနာ ြပာပိ သိဒ္ဓတာ ဝါလမ္
ဘိ တနန္ဟိ ကိနတ္ု ယဒရ္ထမ် အဟံ ခီၐ္ေဋန ဓာရိတသ္
တဒ် ဓာရယိတံု ဓာဝါမိ၊

�� ေဟ ဘာတရး, မယာ တဒ် ဓာရိတမ် ဣတိ န မ ေတ
ကိနေ္တွတဒဲကမာ တံ ဝဒါမိ ယာနိ ပၑ္စာတ် သ္ထိတာနိ
တာနိ ဝိသ္မၖတျာဟမ် အြဂသ္ထိတာ ဒ္ဒိၑျ

�� ပူရ္ဏယတ္ေနန လက္ၐ ံ ြပတိ ဓာဝန် ခီၐ္ဋယီၑုေနာရ္ဒ္
ဓွာတ် မာမ် အာဟွယတ ဤၑွရာတ် ေဇတၖပဏံ ြပာပ္တံု
ေစၐ္ေဋ၊

�� အသ္မာကံ မေဓျ ေယ သိဒ္ဓါသ္တဲး သရွ◌ွဲသ္တေဒ
ဝ ဘာဝျတာံ, ယဒိ စ ကဉစ္န ဝိၐယမ် အဓိ ယုၐ္မာကမ်
အပေရာ ဘာေဝါ ဘဝတိ တ ှီၑွရသ္တမပိ ယုၐ္မာကံ ြပ
တိ ြပကာၑယိၐျတိ၊

�� ကိနတ္ု ဝယံ ယဒ ဒ် အဝဂတာ အာသ္မသ္တတာသ္
မာဘိေရေကာ ဝိဓိရာစရိတဝျ ဧကဘာဝဲ ရ္ဘဝိတဝျဉစ္၊



Philippians �:�� xi Philippians �:�

�� ေဟ ဘာတရး, ယူယံ မမာ ုဂါမိေနာ ဘဝတ ဝယဉစ္
ယာဒၖဂါစရဏသျ နဒိရနသွ ူပါ ဘဝါမသ္တာဒၖဂါစာရိ
ေဏာ ေလာကာန် အာေလာကယဓံွ၊

�� ယေတာ'ေနေက ဝိပေထ စရနတိ္ ေတ စ ခီၐ္ဋသျ
က ၑသျ ၑတဝ ဣတိ ပုရာ မယာ ပုနး ပုနး ကထိတမ်
အဓုနာပိ ုဒတာ မယာ ကထျေတ၊

�� ေတၐာံ ေၑၐဒၑာ သရွ◌နွာၑ ဥဒရၑ္ေစၑွေရာ လဇ္ဇာ
စ ၑ္လာဃာ ပၖထိဝျာဉစ္ လဂ္နံ မနး၊

�� ကိနတ္ွသ္မာကံ ဇနပဒး သွရ္ေဂ ဝိဒ ေတ တသ္မာစ္
စာဂမိၐျနတံ္ တာတာရံ ြပဘုံ ယီၑု ခီၐ္ဋံ ဝယံ ြပတီက္ၐာမ
ေဟ၊

��သ စ ယယာ ၑက္တျာ သရွ◌ာွေဏျဝ သွသျ ဝၑီကရ္
တ္တံု ပါရယတိ တယာသ္မာကမ် အဓမံ ၑရီရံ ူပါနတ္ရီ
ကၖတျ သွကီယေတေဇာမယၑရီရသျ သမာကာရံ ကရိၐျ
တိ၊

�
� ေဟ မဒီယာနနဒ္မုကုဋသွ ူပါး ပိယတမာ အဘီၐ္ဋ
တမာ ဘာတရး, ေဟ မမ သ္ေနဟပါ တား, ယူယမ် ဣ
တ္ထံ ပေဘာ် သ္ထိရာသ္တိၐ္ဌတ၊

� ေဟ ဣဝဒိေယ ေဟ သုနတ္ခို ယုဝါ ံ ြပေဘာ် ဧကဘာ
ေဝ ဘဝတမ် ဧတဒ် အဟံ ြပာရ္ထေယ၊

� ေဟ မမ သတျ သဟကာရိန် တာွမပိ ဝိနယီ ဝဒါမိ ဧ
တေယာ ုပကာရသ္တယွာ ကိယတာံ ယတသ္ေတ က္လီ
မိနာဒိဘိး သဟကာရိဘိး သာရ္ဒ္ဓံ သုသံဝါဒြပစာရဏာ
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ယ မမ သာဟာယျာရ္ထံ ပရိြၑမမ် အကုရွ◌တွာံ ေတၐာံ
သရွေ◌ၐွာံ နာမာနိ စ ဇီဝနပုသ္တေက လိခိတာနိ ဝိဒ န ္
ေတ၊

� ယူယံ ြပေဘာ် သရွ◌ဒွါနနဒ္တ၊ ပုန ရွဒါမိ ယူယမ် အာ
နနဒ္တ၊

� ယုၐ္မာကံ ဝိနတီတွံ သရွ◌မွာနဝဲ ရ္ဇ္ဉာယတာံ, ြပဘုး
သနန္ေိဓာ် ဝိဒ ေတ၊

� ယူယံ ကိမပိ န စိနတ္ယတ ကိနတ္ု ဓ ဝါဒယုက္တာ
ဘျာံ ြပာရ္ထနာယာဉစ္ာဘျာံ သရွ◌ဝိွၐေယ သွြပာရ္ထနီ
ယမ် ဤၑွရာယ နေိဝဒယတ၊

�တထာ ကၖတ ဤၑွရီယာ ယာ ၑာနတိ္း သရွ◌ာံွ ဗုဒ္ဓိမ်
အတိေၑေတ သာ ယုၐ္မာကံ စိတတ္ာနိ မနာံသိ စ ခီၐ္ေဋ
ယီေၑာ် ရက္ၐိၐျတိ၊

� ေဟ ဘာတရး, ေၑေၐ ဝဒါမိ ယဒ တ် သတျမ် အာဒ
ရဏီယံ ာယျ ံ သာဓု ပိယံ သုချာတမ် အေ ဏ ေယန
ေကနစိတ် ြပကာေရဏ ဝါ ဂုဏယုက္တံ ြပၑံသနယံီ ဝါ
ဘဝတိ တ တဲဝ မနာံသိ နဓိဓံွ၊

� ယူယံ မာံ ဒၖၐ္ ွာ ြၑ တာွ စ ယဒ တ် ၑိက္ၐိတဝနေ္တာ ဂၖ
ဟီတဝနတ္ၑ္စ တေဒဝါစရတ တသ္မာတ် ၑာနတိ္ဒါယက
ဤၑွေရာ ယုၐ္မာဘိး သာရ္ဒ္ဓံ သ္ထာသျတိ၊

� မေမာပကာရာယ ယုၐ္မာကံ ယာ စိနတ္ာ ပူရွ◌မ်ွ အာ
သီတ် ကိနတ္ု ကရ္မ္မဒါွရံ န ြပာပ္ေနာတ် ဣဒါန ီံ သာ ပု
နရဖလတ် ဣတျသ္မိန် ြပေဘာ် မမ ပရမာဟ္လာေဒါ'ဇာ
ယတ၊
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� အဟံ ယဒ် ဒဲ ကာရဏာဒ် ဣဒံ ဝဒါမိ တနန္ဟိ ယ
ေတာ မမ ယာ ကာစိဒ် အဝသ္ထာ ဘေဝတ် တသျာံ သန ္
ေတာၐ္ မ် အၑိက္ၐယံ၊

� ဒရိြဒတာံ ေဘာက္တံု ၑက္ေနာမိ ဓနာဎျတာမ် အပိ
ေဘာက္တံု ၑက္ေနာမိ သရွ◌ွထာ သရွ◌ွဝိၐေယၐု ဝိနီ
ေတာ'ဟံ ြပစုရတာံ က္ၐ ဓာဉစ္ ဓနံ ဒဲ ဉစ္ာဝဂေတာ'သ္
မိ၊

�� မမ ၑက္တိဒါယေကန ခီၐ္ေဋန သရွ◌ွေမဝ မယာ ၑ
ကျ ံဘဝတိ၊

�� ကိနတ္ု ယုၐ္မာဘိ ရ္ဒဲ နဝိါရဏာယ မာမ် ဥပကၖတျ
သတ္ကရ္မ္မာကာရိ၊

�� ေဟ ဖိလိပီယေလာကား, သုသံဝါဒေသျာဒယကာေလ
ယဒါဟံ မာကိဒနယိာေဒၑာတ် ြပတိၐ္ေဌ တဒါ ေကဝလာ
န် ယုၐ္မာန် ဝိနာပရယာ ကယာပိ သမိတျာ သဟ ဒါနာဒါန
ေယာ ရ္မမ ေကာ'ပိ သမ္ဗနေ္ဓာ နာသီဒ် ဣတိ ယူယမပိ
ဇာနထီ၊

��ယေတာ ယုၐ္မာဘိ ရ္မမ ြပေယာဇနာယ ထိၐလနကီီန
ဂရမပိ မာံ ြပတိ ပုနး ပုနရ္ဒာနံ ေြပၐိတံ၊

��အဟံ ယဒ် ဒါနံ မၖဂေယ တနန္ဟိ ကိနတ္ု ယုၐ္မာကံ
လာဘဝရ္ဒ္ဓကံ ဖလံ မၖဂေယ၊

�� ကိနတ္ု မမ ကသျာပျဘာေဝါ နာသ္တိ သရွ◌ွံ ြပစုရမ်
အာသ္ေတ ယတ ဤၑွရသျ ြဂာဟျ ံတၐ္ုဋိဇနကံ သုဂနဓိ္
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နေဲဝဒ သွ ူ ပံ ယုၐ္မာကံ ဒါနံ ဣပါြဖဒိတာဒ် ဂၖဟီတာွဟံ
ပရိတၖပ္ေတာ'သ္မိ၊

�� မေမၑွေရာ'ပိ ခီၐ္ေဋန ယီၑုနာ သွကီယဝိဘဝနဓိိတး
ြပေယာဇနယံီ သရွ◌ွဝိၐယံ ပူရ္ဏ ူ ပံ ယုၐ္မဘျ ံ ေဒယာ
တ်၊

��အသ္မာကံ ပိတုရီၑွရသျ ဓ ဝါေဒါ'နနတ္ကာလံ ယာ
ဝဒ် ဘဝတ၊ု အာေမန၊်

�� ယူယံ ယီၑု ခီၐ္ဋသျကဲဲကံ ပဝိတဇနံ နမသ္ကု ုတ၊ မမ
သ◌င်္ဂိ ဘာတေရာ ယူၐ္မာန် နမသ္ကုရွ◌ေွတ၊

��သရွေ◌ွ ပဝိ တေလာကာ ဝိေၑၐတး ကဲသရသျ ပရိဇ
နာ ယုၐ္မာန် နမသ္ကုရွ◌ေွတ၊

��� အသ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ြပသာဒး သရွ◌ာွန်
ယုၐ္မာန် ြပတိ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်
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