အဝင်သခ
ီ ျင််း
ဝေဝေယျသတ္တ ေါ
၁။ ဝေဝေယျသတ္တေါ ဘုရ ားအ ားချားမွမားပါ ဖေဆငားခံရမျ ား ထ ေရချားမွမားကြ
ကြားမ ားမျ ားပပ ားဝသ ဝြျားဇားမျ ားတ္အ
ု ို့ ား အစဉ်ချားမွမားဝတ္ားဆု
ဂုဏပပြုြျြုားနွကံ ြ။

သံပ ြိုင် - ဝရွှေနတ္
ှု ဝတ္ ထွြရ နှုတ္ြပတ္ဝတ္ ပမတ္အ ား
အစဉ်ေ ယြျငို့သံားု ရ စတ္ေည ဉ်ထဲတ္ွင အစဉ်ြေား ဝအ ငားပါဝစ။
၂။ အပပစဝြျားြျွေအပဖစမှ ြျွတ္လွတ္နင
ု စမို့ငှ လသမ
ို့ ုငား ပဖစစဉ်ြု
ဖေတ္ားပပြုပပငလ ယုဒမျြုားဆြြု ဝရွ ားဝြ ြခဲို့ဝလရ ြယချွတ္ပခငား
တ္ရ ားြု လတ္အ
ု ို့ ားဝပားရှ ။
၃။ အပပစဝြျားြျွေဘေမှ လွတ္ဝပမ ြချေတ္ုငရ ချစလှ သ ားဝတ္ ြု
ဝစလွှေတ္ခဲို့ဝလရ အပပစဆားု ြျြုားမျ ားမှ ြျွတ္လွတ္ခဲို့ဝစခါ
လတ္အ
ု ို့ ားဝပားရှ စဉ်ထ ေရချမားသ ။
၄။ ေည ဉ်ဝတ္ ပမတ္မဟ ကြပမေားခဲို့ဝစြ တ္ပညို့မျ ားတ္ြ
ု ို့ ုအမမဲ
အုပထေားလမားညွှေေလ နှုတ္ြပတ္ဝတ္ ပမတ္ြုဝပားသေ ား ခဲို့ဝလရ
လတ္ထံ
ု ို့ ဝရ ြလ ထ ေရပမတ္ဘဏ္ဍ ။

ဝကောင််းကင်ဝ ွှေပ ည်နင
ို င
် ဝ
ံ တ္ော်
၁။ ဝြ ငားြငဝရွှေပပညနင
ု ငံဝတ္ သုခချမားသ ခံစ ားရေ သြတ္ ခရား
လမားမှေတ္ွြ ပညတ္ဝတ္ ဆယပါားတ္ညား တ္တ္ယပညတ္ဝတ္ မှ ပမတ္
ဘုရ ားရှငအတ္ွြသ ဘုရ ားရှငသတ္ငားပွဲဝေတ္
ု ို့ ု ဝစ ငို့ရေပညတ္တ္ညား။
ို့ ြ

သံပ ြိုင် - ပမတ္ဝြျားဇားရှင အုပစုားအရှင ဝေတ္
ု ို့ ငဥပုသဝေြ
ို့ တ္ွ
ို့ ု
ဝစ ငို့ဝရှ ြနင
ု ဝအ ငဝစ ငမပါဘုေားဝတ္ တ္ငစ ားဂုဏဝတ္
ချားမွမား ဘုရ ားရှငသတ္ငားပွဲဝေတ္
ု ို့ ုဝစ ငို့ပါ။
ို့ ြ
၂။ ထမ
ု ှတ္ပခ ားဘုရ ားအ ား ပွဲဝတ္ ဝေြ
ု ဝမို့ပင ား စားပွ ားဝမ ရှု
ို့ မ
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ရွ ြဝဆ ငမှုပယထ ား တ္ရ ားမှုသ ြျငို့ဝဆ ငပါဝလသသ ဝစ
တ္တ္ယပညတ္လ ၏ြျငို့ဝဆ ငပါဝလ၊သသ ဝစတ္တ္ယ ပညတ္လ ၏။

ပူဇ

်ခခင််း
မစ္ော်း ူဝ ော် ောတ္ွင ်

၁။ မစ္ ားတ္ွငား၌ ရဟေား၏ယဇပဝဇ ပခငားသညြ ားြ လေါရ ဝတ္ င
ပဝဇ ပခငားပဖစ၏။ ခရ စ္တ္ားသခငနှငဝပါင
ားစပလျြ ြျွနပ
ု တ္ု ြ
ို့
ို့ ုယြု
ဘခမညားဝတ္ အ ားပဝဇ ကြစု။ို့
သံပ ြိုင် - ဤပဝဇ ပခငားအလှူမျ ားြု လြခံဝတ္ မပါ ဘုရ ား
သ ားဝတ္ မျြနှ ဝတ္ ြု ဝထ ြ၍လြခံဝတ္ မပါ အု အဘဘုရ ား။
၂။ ရဟေားပဝဇ ဝသ မုေနှို့ ငစပျစ
ရညတ္သည
ု ို့
ြ ား ဝယဇားအဝသွား
ို့
အသ ားပဖစလမို့မည။ ြျွနပ
ု တ္ပ
ု ို့ ဝဇ ရ ြု စငကြယဝစဝတ္ မရေ
ဘခမညားဝတ္ အ ားဆုဝတ္ ငားကြစု။ို့

ဘို ော်းစင်ဝ ေါ်
၁။ ငါတ္မျြ
ု ို့
ဝမှ ြ ဘုရ ားစငဝပေါ် ပပငဆငထ ားလျြ မုေနှို့ ငစပျစ
ရည
ို့
ငါတ္ြ
ု ို့ ယ
ု စ ားဘုရ ားရှငအ ားဆြသပဝဇ ရ ြု ဘုရ ားရှငနှငို့
မသငားဝတ္ အ ားဘုေားဝတ္ ဂုဏဝတ္ ရှဝစလငှ
ု ို့ စပကြ ားသစင
ရဟေားဝတ္ နှငို့ ဝပါငားစပပဝဇ ကြစု။ို့
၂။ လတ္ြ
ု ို့ ယ
ု စ ားရဟေားပပြုဝသ ပဝဇ သြက ဤပမတ္ရ ြု ဘုရ ားနှစသြ
လြခံဝစရေငါတ္ဆု
ု ို့ ဝတ္ ငားကြစု ို့ဝယဇားြုယတ္ုင ရဟေားလြပဖငို့
သေရှို့ ငားပဖြူစငမမြယ
ု ြု ပဝဇ ရ တ္ွင သဒဓါကြညပဖြူဝပါငားစပပါေငကြစု။ို့
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ကယ
ို ဇ
် တ ်ခြတ်ပငယ
် ခူ ခင််း
ဝယ ူ်းဘို ော်းကျွေ်ဝတ္ော်ဝ ောက်ဝမေ့လမ
ွ ််းဆွတ္ဝ
်
၁။ ဝယဇားဘုရ ားြျွေဝတ္ ဝအ ြဝမို့လွမားဆွတ္ဝပ
ြျွေဝတ္ နှလံုားြုယဝတ္ ပမတ္သဝမ
ု ို့
ဝလ ဝယဇားဝယဇား
အုချစပမတ္နားု ဖွယရှင ြျွေဝတ္ ေည ဉ်ြု စုားစံဝတ္ မ သခင(မသခင)

သံပ ြိုင် - (အုဝယဇားပမတ္နားု ဖွယရှင၊ ြျွေဝတ္ ေည ဉ်ြစ
ု ုားစံဝတ္ မ သခင)
၂ခါ
၂။ စငကြယေည ဉ်အဝပါငားတ္၏ခင
ု ို့
ပွေားဝတ္ ပမတ္နားု ပခငားပဖငို့
ြျွေဝတ္ နှလံုားဝလ ြဝစဝလ ို့ ချစရ သခငအံကို့ သ၍မြုေနင
ု ရ
ချားမွမားပခငားငှ ဝထ ပေ မဝလ ြနင
ု ပါ။(မဝလ ြနင
ု ပါ)
၃။ တ္ငို့တ္ယဝတ္ မဂုဏဝတ္ လွှေမားမုားသညို့ေညားတ္
သေ ားဝတ္ မပခငားြယ
ု ဝတ္ ၌အ ားကြားမှု မုားဝပမသခင အုမွေပမတ္
တ္ုမဲို့ဝြျားဇား မငြုပငငြျွေြု အကြညို့အရှု ကြဝတ္ မ (ကြဝတ္ မ)

ဝယ ူ်းဘို ော်းရှင ်
၁။ ဝယဇားဘုရ ားရှငပွဲဝတ္ ခငားဝလမပ ြျွနပ
ု တ္ြ
ု ို့ ု အစဉ်ဖတ္ဝခေါ်လျြ
စ ားသအဝပါငားတ္ု မထ
ြ
ု တ္ေဝသ လညား သေ ားပခငားပဖငို့ ပွဲသဝခေါ်
ု ို့ ဝလမပ။
ို့
သံပ ြိုင် - ဝမ လငို့ တ္မား တ္ ဝေဝေယျသတ္တေါဝပါငားတ္မျ
ု ို့ ား။ ဝမ လငို့ တ္မား
တ္ ြျွနပ
ု တ္ထံ
ု ို့ သကြလ
ု ို့
ဝလမပ။
၂။ ြယချွတ္ရှငဝယဇားဝလ ြသဆင
ု ို့ ားကြ ယုတ္ညံြ
ို့ ျွနပ
ု တ္ု ို့
အတ္ွြပငတ္ညား။ ဝေ ြဆံားု ည၌လညား ြယ
ု ဝတ္ ပမတ္ဖေဆငား
ေည ဉ်အတ္ွြ ခွေအ ားပငပဖစ၏။
၃။ ဝလ ြရ ခပသမား တ္ညမမဲမရှရ ဝပျ ရွှေငမှုလညားမပပညို့စံု ဝစပါ
ဟုတ္မှေဝပျ ရွှေငမှု ဝယဇားဘုရ ားသ ြျွနပ
ု တ္အ
ု ို့ ား အစဉ်ဝပားလမို့မည။
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၄။ ဝြ ငားြငဝရွှေပပညေယစုားစံရှငဝတ္ အ ား ြျွနပ
ု တ္ချ
ု ို့ ားမွမား ဧြျြူားအံင
ို့ ှ
သေ ားပခငားအ ားပဖငို့ အခွငဝပားဝတ္
မြယ
ု ဝတ္ နှငို့ အတ္အစဉ်ဝေမည။
ို့

သ်းို ငယ်ဝတ္ော်၏ ညစော ွဲွသ ို ေ့
၁။ သေရှို့ ငားမွေပမတ္ဝသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္ ဤဝလ ြသဆင
ု ို့ ားကြလ
မပ။ ြျွနပ
ု တ္ုအပပစ
မျ ားြု ြယချွတ္၍အသြရှငဝစရေလညား ပွဲဝတ္
ို့
ြုပပငဆငဝပားဝလမပ။

သံပ ြိုင-် သားု ငယဝတ္ ၏ ညစ ပွဲသု ဝခေါ်
ု ို့
မဂဂလ ရှ
ို့ ဖတ္ပခငား ခံရသ တ္သည
ကြ၏၊ သားု ငယဝတ္ ၏ ညစ ပွဲသု ပွ
ို့ ဲဝတ္ သု သွ
ို့ ားကြသ အဝပါငားတ္ု အ
ို့ ားရ
ပခငားပဖငို့သွ ားကြစု ို့ ။
၂။ သေရှို့ ငားမွေပမတ္ဝသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္ ၏ပွဲဝတ္ သသွ
ု ို့ ားကြပါလျင
စ ားဝသ ြသအဝပါငားတ္ြ
ု ို့ ု သေရှို့ ငားဝသ ဝြျားဇားနှငပပညို့
ေဝစလျြ ြယ
ု
ို့
ဝတ္ နှငအစဉ်အမမဲ
ဝပါငားစပသည။
ို့
၃။ သေရှို့ ငားမွေပမတ္ဝသ ဘုရ ား၏ သားု ငယဝတ္ ဤြမဘ ဝပေါ်
ခရားပပြုဝေကြဝသ ြယ
ု ဝတ္ ၏အသငားဝတ္ သားု စုြု ခွေအ ားနှငပပညို့
ေဝစ
ို့
လျြ ဝပဖ ငို့တ္ေားဝသ လမားြုဝလျ ြဝစပါ။
၄။ သေရှို့ ငားမွေပမတ္ဝသ ဘုရ ား၏ သားု ငယဝတ္ ြယ
ု ဝတ္ ၏ အမအသငား
ဝတ္ ကြားြု ထ ေရအစ နှငဝြျွ
ားဝမွား၍ ယံုကြညပခငား
ို့
ချစဝလားပမတ္ပခငား တ္ရ ားနှငလည
ားအစဉ်အမမဲရှဝစပါ။
ို့

အပတ်သခ
ီ ျင််း
သက်လျော တ္်လ်းံို လူ၏ သက်
၁။ သြလျ ပတ္လံားု လ၏အသြ သဝဘဂ စားသနှငတ္
ို့ မုားသြမုေတ္ုငား
လှုငားကြားဟုေလျြ သဝဘဂ ပငအြပျြလု သမုဒရ
ဒ အုပမတ္ကြယဝတ္
ေတ္ဆားု ဟေားဟေားလှညဝေ
ို့ ငါတ္ြ
ု ို့ မ
ု ှုငားမဝတ္ မဝလ ို့ ပဲို့ပပငလမားညွှေေပပဝပား။
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သံပ ြိုင် - ချစဖွယမယဝတ္ မ ရယ ဆံားု မဲို့သခ
ု ချမားသ
ဝြ ငားြငဘံ၌
ု ရအံင
ို့ ှ ငါတ္ဖ
ု ို့ ုဆု
ို့ ဝတ္ ငားပါ။ ၂ခါ
၂။ ဝလ ြမဝြ ငားအဝပျ အရွှေင ပမြူားတ္ားပမြူားစ ားဝသွားဝဆ င
ပဖစ၍ဝနှ ြယှြပခငားဝရ ြေားလ င အမ
ု ရယ ထေားဝစ ငို့ လမားေယပပေ ို့
ကြဲရှရ ဆားပင စပစပပါဝအ ငေ ဝစ ငဝ
ု ကြားသ ားထံ အမ
ု ယဝတ္ ရှင
မလြဝတ္ ြုဆေဝလ။
ို့
၃။ သခငမဆငားရဲြျွနပ
ု ြု လြပဖငို့ပုဝဆ
ငြည ဝြ ငားြငဘံဝ
ု ရွှေဆပ
ို့
ြမားဝတ္ သု လံ
ု ပါမည ဝြ ငားြငတ္မေရဟနတ နှငို့
ို့ ုပခံြုစွ ဆြ
မယဝတ္ ၏အ နုဝဘ ဝရွှေပလလငဝရှ ေ
ှေ့ ပတ္ွ ားအစဉ် ချားမွမားရပါဝစဝသ ။

မော ီယောဝကောင််းကင်ရှငမ
်
၁။ မ ရယ ားဝြ ငားြငရှငမ သ သေ ပလလွေမျ ား ဤတ္ုငားပပညေယ
ဝေြုေကြ ဝမှ ငမုြတ္ွငြျငလညရ ။

သံပ ြိုင် - မ ရယ မုားဝသ ြကြယဝတ္ မ ရယ မုားဝသ ြ
ကြယဝတ္ ဝယဇားတ္ရ ားဝဟ သတ္အ
ု ို့ ားြမဘ ဝရဝပမ လမားပပဝလ ို့။
၂။ ခပသမားမျြုားမျြုားဝပမသ ားမျ ား ဆံားု မဲို့ချမားသ ဝပားဝသ ယံုကြညပခငားသု ို့
ဝရ ြစမို့ငှ သေ ားခံ၍ ဆုဝတ္ ငားဝလ ို့။
၃။ ဘုရ ားနင
ု ငံဝရ ြဝစပခငားငှ ဝယဇားတ္မေဝတ္ မျ ားြမဘ ဝရဝပမရပတ္င
ု ား
သွ ား ဘုရ ားဝဒသေ ဝဟ ကြရ ။
၄။ ဝြ ငားြငအလငားဝတ္ ဝရှ ှေ့ မှ ဝမှ ငမုြပခငားြွယဝပျ ြရ
သ သေ ပလမျြုားမျြူားြ ား ထ ေရဘုရ ားြားု ြွယကြ။
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ြစ္ ်းပူဇ

်ခခင််းသီချင််းြျ ်း
(သံစဉ်ဖြင)့်

•

ဘုရ ားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

•

ဘုရ ားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

•

ခရ စဆ

ူားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

•

ခရ စဆ

ူားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

•

ဘုရ ားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

•

ဘုရ ားသခင့် သန ားတ

မ
့် ူပါ

ဂလရ
ို ီယ
ဝြ ငားြငဘံ၌
ု ဘုရ ားသခငအ ား ဘုေားဝတ္ ဂုဏဝတ္ ရှဝစသတ္ညား၊
ဝပမကြားဝပေါ်၌လညား စတ္ဝြ ငားနှလားံု ဝြ ငားရှသတ္အ
ု ို့ ား
မငမသြပခငားရှဝစသတ္ညား။ အအ
ု ရှငပမတ္စွ ဘုရ ား၊ ဝြ ငားြငဘံဘ
ု ရ
ု င
အေနတ တ္ေခားု ဝတ္ ရှင ခမညားဝတ္ ဘုရ ား၊ ြုယဝတ္ ြုချားမွေားကြပါသည၊
သ ဓုဝခေါ် ကြပါသည၊ ရှ ခားု ြားု ြွယကြပါသည၊ ဂုဏပပြုကြပါသည၊
ြုယဝတ္ ၏ကြားပမတ္ဝသ ဘုေားဂုဏဝတ္ ြုဝထ ြ၍
ြုယဝတ္ ြု ဝြျားဇားတ္ငကြပါသည။ အုဝယဇားခရ စ္တ္ားသခင၊
ခမညားဝတ္ ၏ တ္ပါားတ္ညားဝသ သ ားဝတ္ ဘုရ ား၊ ဝလ ြအပပစြု
ချွတ္ဝတ္ မဝပဝသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္ ၊ တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္ြ
ု ို့ သ
ု ေ ား
ဝတ္ မပါ၊ ဝလ ြအပပစြု ချွတ္ဝတ္ မဝပဝသ သခင
တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္ဝတ္
ု ို့
ငားဝလ ြရ ြု ေ ယဝတ္ မပါ။
ခမညားဝတ္ ၏လြျ ဘြမှ စံဝေဝတ္ မဝသ သခင တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္ြ
ု ို့ ု
သေ ားဝတ္ မပါ၊အဝကြ ငားမြ ား ြယ
ု ဝတ္ တ္ပါားတ္ညားသ လ င
သေရှို့ ငားဝတ္ မ၏၊ ြုယဝတ္ တ္ပါားတ္ညားသ လ ငအရှငသခငပဖစဝတ္ မ၏၊
ြုယဝတ္ တ္ပါားတ္ညားသ လ င အပမငပို့ မတ္ဆံားု ပဖစဝတ္ မ၏၊
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အုဝယဇားခရ စ္တ္ားသခင ြုယဝတ္ သည သေရှို့ ငားဝသ ေည ဉ်ဝတ္ နှငတ္
ို့ ြွ
ခမညားဝတ္ ဘုရ ား၏ ဘုေားဂုဏဝတ္ ေယ စံပယဝတ္ မ၏ - အ မင။

ယိုကကည်ခခင််းကို ဝန်ခခခင််း (သစဉ်ခြင)်
တ္ဆတ္ညားဝသ ဘုရ ားြု ြျွနပ
ု ယံကု ြညပါ၏။ မုားဝပမနှငခ
ို့ ပသမားြုေဝသ
ပမငနင
ု ရ ၊မပမငနင
ု ရ တ္ြ
ု ို့ ုဖေဆငားဝတ္ မဝသ အေနတတ္ေခားု ဝတ္ ရှင
ခမညားဝတ္ ဘုရ ားြု ယံုကြညပါ၏။ ခမညားဝတ္ ဘုရ ား၊
ထ ေရြဖွ ားပမငဝတ္ မဝသ ၊ တ္ပါားတ္ညားဝသ သ ားဝတ္ ၊
တ္ပါားတ္ညားဝသ သခင၊ ဝယဇားခရ စ္တ္ားြုလညားယံုကြညပါ၏။
ဤသခငသညဘုရ ားမှဘရ
ု ား၊ အလငားမှအလငား၊ ဘုရ ားစစမှဘရ
ု ားစစ
ပဖစဝတ္ မ၏။ ဖေဆငားပခငားမခံ၊ ဝမွားဖွ ားပခငားခံဝတ္ မသပဖင၊ို့ ခမညားဘုရ ားနှငို့
ဘုရ ားဇ တ္ဝတ္ ၌ တ္လံုားတ္ေတ္ညားပဖစ၍ အရ ခတ္သမားတ္ြ
ု ို့ ု
ဖေဆငားဝတ္ မ၏။ သေရှို့ ငားဝသ ေည ဉ်ဝတ္ ၏ တ္ေခုားဝတ္
ပဖင၊ို့ ြည မ ရယ ားမှ၊ လအပဖစြယ
ု ဝတ္ မ၍၊ လစငစစလညား
ပဖစဝတ္ မ၏။ ပံုစအားပလတ္ားမငားလြထြ၊ ြျွနပ
ု တ္အဖ
ု ို့ ုငို့ တ္ံြျင၌
အသြဝတ္ စွေသည
တ္
ို့ ုငဝအ င၊ ဒုြစ
ခ ရယ ခံ၍၊ သမဂဂြုလပခငားြု
ို့
ခံဝတ္ မ၏။ ဝရှားြျမားလ သညအ
ို့ တ္ုငား တ္တ္ယဝေတ္ွ
ို့ င ရှငပပေထ
ဝပမ ြဝတ္ မ၏။ ထမ
ု ှဘေ
ု ားဂုဏဝတ္ နှငို့ တ္ဖေကြလ ဝတ္ မမည့်။
ရှငသဝသသတ္ြ
ု ို့ ု စစဝကြ စရငဝတ္ မမည။ အသြဝပားဝတ္ မဝသ
အရှငသခင၊ သေရှို့ ငဝသ ေည ဉ်ဝတ္ ဘုရ ားြုလညား၊ ယံုကြညပါ၏။ ဤ
ေည ဉ်ဝတ္ သည ခမညားဝတ္ နှငသ
ွ လ ဝတ္ မ၍၊
ို့ ားဝတ္ မှ ဝပေါ်ထြ
ခမညားဝတ္ သ ားဝတ္ နှငအ
ု ားြွယပခငားြုခဝ
ံ တ္ မ၏။
ို့ တ္တ္ြွချားမွေားြယ
ပဝရ ဖြမျ ားအ ားပဖငို့ ဗျ ဒတ္ဝပားဝသ အရှငလညား ပဖစဝတ္ မ၏။
တ္မေဝတ္ ကြားတ္မှ
ု ို့ ဆငားသြလ ၍၊ တ္ခုတ္ညားပဖစ့်တသ ၊ သေရှို့ ငားဝသ
ြ တ္လ
ု ပ အသငားဝတ္ ြုလညားယံုကြညပါ၏။ အပပစြုချွတ္ဝသ
ဝဆားဝကြ ပခငားမဂဂလ တ္ပါားတ္ညားြု ေေခံပါ၏။ ဝသသတ္၏
ု ို့
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ရှငပပေထဝပမ ြပခငားနှငို့ ဝေ ငဘေတ္ွင ထ ေရအသြ၊ရှငပခငားြလ
ု ညား
ြျွနပ
ု ဝစ ငဝ
ို့ မ လျှက့်ဝေပါ၏ - အ မင။

သန်ရှင်း် ဇတ ်ြူ၏
သေရှို့ ငားဝတ္ မ၏၊ သေရှို့ ငားဝတ္ မ၏၊ သေရှို့ ငားဝတ္ မ၏၊
ဗုလဝပခတ္၏အရှ
ု ို့
င ပမတ္စွ ဘုရ ားသခငသည သေရှို့ ငားဝတ္ မ၏၊
ဝြ ငားြငနှငဝ
ို့ ပမကြားသည ြုယဝတ္ ၏ဘုေားဂုဏဝတ္ နှငို့
ပပညန
ို့ ြ
ှ လ ြရှ၏။ ဝြ ငားြငဘံရ
ု ှငအ ား ချားမွေားဝထ ပေ ရှပါဝစ။
ဘုရ ားရှင၏ ေ မဝတ္ နှငကို့ ြလ ဝသ ြယ
ု ဝတ္ သည မဂဂလ ရှဝတ္
မ၏။ ဝြ ငားြငဘံရ
ု ှငအ ား ချားမွေားဝထ ပေ ရှပါဝစ။

ဘိုရ ်း၏သ်းို ငယ်ဇတ ်
ဝလ ြအပပစြု ချွတ္ဝတ္ မူတပဝသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္
တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္ြ
ု ို့ ု သေ ားဝတ္ မပါ။
ဝလ ြအပပစြု ချွ

့်တ

မ
့် ူတပဝသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္

တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္ြ
ု ို့ ု သေ ားဝတ္ မပါ။
ဝလ ြအပပစြု ချွ

့်တ

မ
့် ူတပတသ ဘုရ ား၏သားု ငယဝတ္

တ္ပညဝ
ို့ တ္ တ္အ
ု ို့ ား မငမသြပခငားြုဝပားဝတ္ မပါ။
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