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တီတံ ပ တံ
� အန ္တဇီဝနသျာၑာေတာ ဇာတာယာ ဤၑွရဘက္ေတ
ေ ာဂျသျ သတျမတသျ ယတ် တတွဇ္ဉာနံ ယၑ္စ ဝိၑွာ
သ ဤၑွရသျာဘိ ုစိတေလာကဲ ရ္လဘျေတ တဒရ္ထံ

� ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ေြပရိတ ဤၑွရသျ ဒါသး ေပါ်ေလာ'ဟံ
သာဓာရဏဝိၑွာသာတ် မမ ြပကၖတံ ဓရ္မ္မပု တံ တီတံ
ြပတိ လိခမိ၊

� နၐ္ိကပဋ ဤၑွရ အာဒိကာလာတ် ပူရွ◌ွံ တတ် ဇီဝနံ ြပ
တိဇ္ဉာတဝါန် သွနိ ူ ပိတသမေယ စ ေဃာၐဏယာ တတ်
ြပကာၑိတဝါန၊်

� မမ တာတရီုၑွရသျာဇ္ဉယာ စ တသျ ေဃာၐဏံ မယိ
သမရ္ပိတမ် အဘူတ်၊ အသ္မာကံ တာတ ဤၑွရး ပရိ
တာတာ ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ဋၑ္စ တုဘျမ် အ ုြဂဟံ ဒယာံ ၑာ
နတိ္ဉစ္ ဝိတရတ၊ု

�တွံ ယဒ် အသမ္ပူရ္ဏကာ ◌ျာဏိ သမ္ပူရေယ ရ္မဒီ
ယာေဒၑာစ္စ ြပတိနဂရံ ြပာစီနဂဏာန် နေိယာဇေယသ္တ
ဒရ္ထမဟံ တာံွ ကီတျ ပဒွီေပ သ္ထာပယိတာွ ဂတဝါန၊်

�တသ္မာဒ် ေယာ နေရာ 'နနိဒိ္တ ဧကသျာ ေယာၐိတး
သွာမီ ဝိၑွာသိနာမ် အပစယသျာဝါဓျတသွျ ဝါ ေဒါေၐဏာ
လိပ္တာနာဉစ္ သ ္တာနာနာံ ဇနေကာ ဘဝတိ သ ဧဝ ေယာ
ဂျး၊
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� ယေတာ ေဟေတာရဒ ေက္ၐေဏၑွရသျ ဂၖဟာဒ ေက္ၐ
ေဏဝါနနိဒ္နေီယန ဘဝိတဝျ၊ံ ေတန ေသွစ္ဆာစာရိဏာ
ေကာဓိနာ ပါနာသက္ေတန ြပဟာရေကဏ ေလာဘိနာ ဝါ
န ဘဝိတဝျ ံ

� ကိနတ္တိွထိေသဝေကန သလ္ေလာကာ ရုာဂိဏာ ဝိနီ
ေတန ာေယျန ဓာရ္မ္မိေကဏ ဇိေတန ဒိ္ေယဏ စ ဘ
ဝိတဝျ,ံ

� ဥပေဒေၑ စ ဝိၑွသ္တံ ဝါကျ ံ ေတန ဓာရိတဝျ ံ ယတး
သ ယဒ် ယထာရ္ေထေနာပေဒေၑန ေလာကာန် ဝိေနတံု
ဝိဃ္နကာရိဏၑ္စ နိ ုတ္တရာန် ကရ္တ္တံု ၑက္ ုယာတ်
တဒ် အာဝၑျကံ၊

�ယတသ္ေတ ဗဟေဝါ 'ဝါဓျာ အနရ္ထကဝါကျဝါဒိနး
ြပဝဉစ္ကာၑ္စ သနတိ္ ဝိေၑၐတၑ္ဆိနန္တွစာံ မေဓျ ေက
စိတ် တာဒၖၑာ ေလာကား သနတိ္၊

� ေတၐာဉစ္ ဝါေြဂာဓ အာဝၑျေကာ ယတသ္ေတ ကုတ္
သိတလာဘသျာၑယာ စိုတာနိ ဝါကျာနိ ၑိက္ၐယနေ္တာ နိ
ခိလပရိဝါရာဏာံ သုမတိံ နာၑယနတိ္၊

� ေတၐာံ သွေဒၑီယ ဧေကာ ဘဝိၐျဒါွဒီ ဝစနမိဒမုက္တ
ဝါန,် ယထာ, ကီတီယမာနဝါး သရွေ◌ွ သဒါ ကာပဋ ဝါ
ဒိနး၊ ဟိံသဇနတ္ုသမာနာသ္ေတ 'လသာၑ္ေစာဒရဘာရ
တး။

��သာက္ၐ ေမတတ် တထျ,ံ အေတာ � ေဟေတာသ္တွံ တာ
န် ဂါဎံ ဘရ္တ္သယ ေတ စ ယထာ ဝိၑွာေသ သွသ္ထာ
ဘေဝယု
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�� ဟိူဒီေယာပါချာေနၐု သတျမတဘၐ္ဋာနာံ မာနဝါ
နာမ် အာဇ္ဉာသု စ မနာံသိ န နေိဝၑေယယုသ္တထာဒိၑ၊

�� ၑုစီနာံ ကၖေတ သရွ◌ာွေဏျဝ ၑုစီနိ ဘဝနတိ္ ကိနတ္ု
ကလ◌င်္ကိတာနာမ် အဝိၑွာသိနာဉစ္ ကၖေတ ၑုစိ ကိမပိ
န ဘဝတိ ယတသ္ေတၐာံ ဗုဒ္ဓယး သံေဝဒါၑ္စ ကလ◌င်္ကိ
တား သနတိ္၊

��ဤၑွရသျ ဇ္ဉာနံ ေတ ြပတိဇာနနတိ္ ကိနတ္ု ကရ္မ္မ
ဘိသ္တဒ် အန◌င်္ဂီကုရွ◌ေွတ ယတသ္ေတ ဂ ှိတာ အနာ
ဇ္ဉာြဂာဟိဏး သရွ◌သွတ္ကရ္မ္မဏၑ္စာေယာဂျား သန ္
တိ၊

�
� ယထာရ္ထေသျာပေဒၑသျ ဝါကျာနိ တွယာ ကထျန ္
တာံ

� ဝိေၑၐတး ြပာစီနေလာကာ ယထာ ြပဗုဒ္ဓါ ဓီရာ ဝိနတီာ
ဝိၑွာေသ ေြပမ္နိ သဟိၐ္ဏုတာယာဉစ္ သွသ္ထာ ဘေဝ
ယုသ္တဒတွ္

� ြပာစီနေယာၐိေတာ'ပိ ယထာ ဓရ္မ္မေယာဂျမ် အာစာ
ရံ ကု ◌ျ း ပရနနိဒ္ကာ ဗဟမုဒ ပါနသျ နဃ္ိနာၑ္စ န ဘ
ေဝယုး

� ကိနတ္ု သုၑိက္ၐာကာရိဏျး သတျ ဤၑွရသျ ဝါကျ ံ
ယတ် န နနိေ္ဒ တ တဒရ္ထံ ယုဝတီး သုၑီလတာမ် အရ္
ထတး ပတိသ္ေနဟမ် အပတျသ္ေနဟံ

� ဝိနတီိံ ၑုစိတွံ ဂၖဟိဏီတွံ ေသာ်ဇ ံ သွာမိနဃ္ိနဉစ္ာ
ဒိေၑယုသ္တထာ တယွာ ကထျတာံ၊



Titus �: � iv Titus �:��

�တဒဒ်ွ ယူေနာ'ပိ ဝိနတီေယ ြပေဗာဓယ၊
�တဉွစ္ သရွ◌ဝိွၐေယ သံွ သတ္ကရ္မ္မဏာံ ဒၖၐ္ဋာနတံ္
ဒရယ ၑိက္ၐာယာဉစ္ာဝိကၖတတွံ ဓီရတာံ ယထာရ္ထံ

� နရ္ိဒ္ေဒါၐဉစ္ ဝါကျ ံ ြပကာၑယ ေတန ဝိပေက္ၐာ ယုၐ္
မာကမ် အပဝါဒသျ ကိမပိ ဆိြဒံ န ြပာပျ တပိၐျေတ၊

� ဒါသာၑ္စ ယတ် သွြပဘူနာံ နဃ္ိနား သရွ◌ဝိွၐေယတၐ္ု
ဋိဇနကာၑ္စ ဘေဝယုး ြပတျ တ္တရံ န ကု ◌ျ း

� ကိမပိ နာပဟေရယုး ကိနတ္ု ပူရ္ဏာံ သုဝိၑွသ္တတာံ
ြပကာၑေယယုရိတိ တာန် အာဒိၑ၊ ယတ ဧဝမ္ြပကာေရ
ဏာသ္မကံ တာတုရီၑွရသျ ၑိက္ၐာ သရွ◌ွဝိၐေယ တဲ ရ္
ဘူၐိတဝျာ၊

� ယေတာ ေဟေတာသ္ တာဏာဇနက ဤၑွရသျာ ုြဂ
ဟး သရွ◌ာွန် မာနဝါန် ြပတျ ဒိတဝါန ္

�သ စာသ္မာန် ဣဒံ ၑိက္ၐ တိ ယဒ် ဝယမ် အဓရ္မ္မံ သာံ
သာရိကာဘိလာၐာံၑ္စာန◌င်္ဂီကၖတျ ဝိနတီေတွန ာေယ
ေနၑွရဘက္တျာ ေစဟေလာေက အာယု ာပယာမး,

��ပရမသုခသျာၑာမ် အရ္ထေတာ 'သ္မာကံ မဟတဤၑွ
ရသျ တာဏကရ္တ္တု ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ြပဘာဝေသျာဒယံ
ြပတီက္ၐာမေဟ၊

��ယတး သ ယထာသ္မာန် သရွ◌သ္ွမာဒ် အဓရ္မ္မာတ်
ေမာစယိတာွ နိဇာဓိကာရသွ ူ ပံ သတ္ကရ္မ္မသူတ္သု
ကမ် ဧကံ ြပဇာဝရ္ဂံ ပါဝေယတ် တဒရ္ထမ် အသ္မာကံ
ကၖေတ အာတ္မဒါနံ ကၖတဝါန၊်
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�� ဧတာနိ ဘာၐသွ ပူရ္ဏသာမရ္ေထျန စာဒိၑ ြပေဗာဓ
ယ စ, ေကာ'ပိ တာံွ နာဝမ တာံ၊

�
� ေတယထာ ေဒၑာဓိပါနာံ ၑာသကာနာဉစ္ နဃ္ိနာ အာဇ္
ဉာြဂာဟိဏ္ၑ္စ သရွ◌သ္ွမဲ သတ္ကရ္မ္မေဏ သုသဇ္ဇာၑ္
စ ဘေဝယုး

�ကမပိ န နနိေ္ဒယု ရ္နဝိွိေရာဓိနး က္ၐာနတ္ာၑ္စ ဘေဝ
ယုး သရွ◌ာွန် ြပတိ စ ပူရ္ဏံ မၖဒတုွံ ြပကာၑေယယုၑ္ေစ
တိ တာန် အာဒိၑ၊

� ယတး ပူရွ◌ွံ ဝယမပိ နိရ္ဗ္ေဗာဓာ အနာဇ္ဉာြဂာဟိ
ေဏာ ဘာနတ္ာ နာနာဘိလာၐာဏာံ သုခါနာဉစ္ ဒါေသ
ယာ ဒၐ္ုဋေတွရ ာစာရိေဏာ ဃၖဏိတား ပရသ္ပရံ ေဒၐိွ
ဏၑ္စာဘဝါမး၊

� ကိနတ္သ္ွမာကံ တာတရီုၑွရသျ ယာ ဒယာ မရ္တတ္ျာ
နာံ ြပတိ စ ယာ ပီတိသ္တသျား ြပာဒရ္ုဘာေဝ ဇာေတ

� ဝယမ် အာတ္မကၖေတေဘျာ ဓရ္မ္မကရ္မ္မဘျသ္တ
နန္ဟိ ကိနတ္ု တသျ ကၖပါတး ပုနရ္ဇနမ္ ူေပဏ ြပက္ၐာ
လေနန ြပဝိတသျာတ္မေနာ တူနကီရေဏန စ တသ္မာ
တ် ပရိတာဏာံ ြပာပ္တား

�သ စာသ္မာကံ တာတာ ယီၑု ခီၐ္ေဋနာသ္မဒပုရိ တမ်
အာတ္မာနံ ြပစုရေတနွ ဝၖၐ္ဋဝါန၊်

�ဣတထံ္ ဝယံ တသျာ ြုဂေဟဏသပုဏျဘူီယ ြပတျာ
ၑယာနနတ္ဇီဝနသျာဓိကာရိေဏာ ဇာတား၊
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� ဝါကျေမတဒ် ဝိၑွသနယီမ် အေတာ ေဟေတာရီၑွေရ
ေယ ဝိၑွသိတဝနတ္သ္ေတ ယထာ သတ္ကရ္မ္မာဏျ ု
တိၐ္ေဌယုသ္တထာ တာန် ဒၖဎမ် အာဇ္ဉာပေယတိ မမာ
ဘိမတံ၊ တာေ ေဝါတတ္မာနိ မာနေဝဘျး ဖလဒါနိ စ ဘ
ဝနတိ္၊

� မူေဎဘျး ြပၑ္နဝံၑာဝလိဝိဝါေဒေဘျာ ဝျဝသ္ထာယာ
ဝိတဏ္ဍာဘျၑ္စ နဝိရ္တ္တသွ ယတသ္တာ နၐ္ိဖလာ အ
နရ္ထကာၑ္စ ဘဝနတိ္၊

� ေယာ ဇေနာ ဗိဘိတ္သုသ္တမ် ဧကဝါရံ ဒွိရွ◌ာွ ြပေဗာ
ဓျ ဒရီူကု ု ,

�ယတသ္တာဒၖေၑာ ဇေနာ ဝိပထဂါမီ ပါပိၐ္ဌ အာတ္မ
ေဒါၐကၑ္စ ဘဝတီတိ တယွာ ဇ္ဉာယတာံ၊

�ယဒါဟမ် အာရ္တ္တိမာံ တခိုကံ ဝါ တဝ သမီပံ ေြပၐ
ယိၐျာမိ တဒါ တွံ နကီပေလာ် မမ သမီပမ် အာဂနတံ္ု ယ
တသွ ယတသ္တ တဲဝါဟံ ၑီတကာလံ ယာပယိတံု မတိမ်
အကာရံ၊

�� ဝျဝသ္ထာပကး သီနာ အာပလ္လၑ္ုစဲတေယား ကသျာ
ပျဘာေဝါ ယနန္ ဘေဝတ် တဒရ္ထံ ေတာ် ယတ္ေနန တွ
ယာ ဝိသၖေဇျတာံ၊

�� အပရမ် အသ္မဒီယေလာကာ ယနန္ၐ္ိဖလာ န ဘေဝ
ယုသ္တဒရ္ထံ ြပေယာဇနေီယာပကာရာယာ သတ္ကရ္မ္
မာဏျ ၐ္ုဌာတံု ၑိက္ၐနတ္ာံ၊
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�� မမ သ◌င်္ဂိနး သေဝွ တာံွ နမသ္ကုရွ◌ွေတ၊ ေယ ဝိၑွာ
သာဒ် အသ္မာသု ပီယနေ္တ တာန် နမသ္ကု ု ; သရွေ◌ၐုွ
ယုၐ္မာသွ ြုဂေဟာ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်
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