မစၦ ားပူေဇ ာ ္ာား င္းာား
၁။ ပဏ မ ၀တာ ပ ္ာား
ရဟ္ာား

မးာားေတ ာ၊ သ ားေတ ာ၊ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ ၀ငး ဥာေတ ာ၏ ္ မေတ ာ မတာတ၊

ပရငသတာ

အ မ္ာ။

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာသးာ သ္ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ ရငွပ ေစ။

ပရငသတာ

ကငုယာေတ ာ၏ ၀ငး ဥာႏွ္ာ့္

ရဟ္ာား

းီအစာကငု ေမ ္ာႏွမအေပ ္ာားတင႔ု မြ္ာ မတာေသ မစၦ ားပူေဇ ာ ္ာားတ ထငက
ု ာတ္ာစြ

းာား ရငွပ ေစ။

ပ ၀္ာက်္ာားႏငု္ာ ကရ္ာ ကၽြ္ုာပာတ႔၏
ငု အ ပစာမ် ားကငု စစာေဆားး၍ ၀္ာ ံ ကစငု႔။
အ ား

ုံား

ကၽြ္ာုပာသးာ စငတာ၊ ႏတာ၊ အက်္ာ့္တ႔ငု ျ္ာ့္
းာားေက ္ာား၊

းာားေက ္ာား၊ တၱရ ားပ်ကာကြကာ ္ာားတင႔ု ျ္ာ့္

ြ္ာစြ အ ပစာ ပ မငေ က ္ာားကငု၊ အ္ႏၱတ္ာ ငုားေတ ာရွ္ာ ဘုရ ားသ ္ာႏွ့္္ာ

အသ္ားီအစာကငု ေမ ္ာႏွမ အေပ ္ာားတင႔အ
ု ား ကၽြ္ာုပာ၀္ာ ံပ သးာ။ (ရ္ာကငု တာ
ကၽြ္ာုပာအ ပစာ၊ ကၽြ္ုပ
ာ ာအ ပစာ၊ ကၽြ္ာုပာအ ပစာ ကီား

်ကာ)

ွပ သးာ။ သင႔ု ျစား၍ မြ္ာ မတာေသ

အစဥာကး မ ရီယ ၊ သင က ားရဟႏၱ အေပ ္ာားတင႔ႏ
ု ွ္ာ့္
အသ္ားအ
ီ စာကငု ေမ ္ာႏွမအေပ ္ာားတင႔အ
ု ား ကၽြ္ာုပာအျငု႔ ဘုရ ားသ ္ာထံ
ဆုေတ ္ာားေပား ကပ မးာ့္အေ က ္ာား ကၽြ္ုပ
ာ ာေတ ္ာားပ္ာပ သးာ။
ရဟ္ာား

အ္ႏၱတ္ာ ငုားေတ ာရွ္ာ ဘုရ ားသ ္ာသးာ ကၽြ္ာုပာတ႔က
ငု ငု သ္ ားေတ ာမူသ ျ္ာ့္ အ ပစာမ် ားကငု
္
ြ ာ့္

တာေတ ာမူး၍ ထ ၀ရအသကာ ်မာားသ သင႔ု ေ ေေဆ ္ာေတ ာမူပ ေစ။

ပရငသတာ

အ မ္ာ။

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။

ပရငသတာ

ဘုရ ားသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။

ရဟ္ာား

ရစာေတ ာသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။

ပရငသတာ

ရစာေတ ာသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။
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ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။

ပရငသတာ

ဘုရ ားသ ္ာ သ္ ားေတ ာမူပ ။

ရဟ္ာား

အ မ္ာ့္ဆုံားေသ အရပာတ ဘုရ ားသ ္ာ၏ ဘု္ားာ ေတ ာ ုဏာေတ ာသးာ
ကီား မတာေတ ာမူေစသတးာား။

အ ား

ုံား

ေ မ ကီားေပေတ

းာား စငတာေက ္ာားႏွ

ုံားေက ္ာားရငွေသ သူတ႔အ
ငု ား

္ငမာ ်မာား ္ာားရွငေစသတးာား။ အငုအရွ္ထ
ာ
၀ရဘုရ ား၊ ေက ္ာားက္ာဘဘ
ုံ ုရ္ာ၊
အ္ႏၱတ္ာ ငုားေတ ာရွ္ာ အျ မးာားေတ ာဘုရ ား၊ ကငုယာေတ ာရွ္ာကငု ်ီားမြမာား ေထ မ္
ပ ကပ သးာ။ သဘ မ ၤ

ေပား ကပ သးာ။ ရငွ ငုားကငားု ကြယာ ကပ သးာ။

ဘု္ာား ုဏာေတ ာကငု ်ီားမြမာား ကပ သးာ။ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာရွ္ာ၏ ကီား မတာေသ
ဘု္ာား ုဏာေတ ာကငုေထ ကား၍ ကငယ
ု ာေတ ာရွ္ာအ ား ေက်ားဇူားတ္ာ ကပ သးာ။
အငုေယဇူား ရစာေတ ာသ ္ာ၊ မးာားေတ ာဘုရ ား၏ တစာပ ားတးာားေသ သ ားေတ ာဘုရ ား၊
ေ

ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေပေသ ဘုရ ား၏သငုား္ယာေတ ာ၊ တပးာ့္ေတ ာတ႔က
ငု ငု

သ္ ားေတ ာမူပ ။ ေ

ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေပေသ အရွ္ာ၊

တပးာ့္ေတ ာတ႔ေ
ငု တ ္ာားေ

ွ် ကာရ ကငု ္ ယူေတ ာမူပ ။ မးာားေတ ာဘုရ ား၏

ကာယ ေတ ာဘကာမွ စံပယာေတ ာမူေသ သ ္ာ၊ တပးာ့္ေတ ာတငု႔ကငု သ္ ားေတ ာမူပ ။
အေ က ္ာားမူက ား ကငယ
ု ာေတ ာရွ္ာတစာပ ားတးာားသ

ွ်္ာ သ္ာ႔ရွ္ာားေတ ာမူပ ၏။

ကငုယာေတ ာရွ္ာတစာပ ားတးာားသ

ွ်္ာ အရွ္သ
ာ
္ာ ျစာေတ ာမူပ ၏။

ကငုယာေတ ာရွ္ာတစာပ ားတးာားသ

ွ်္ာ အ မ္ာ့္ မတာဆားုံ ျစာေတ ာမူပ ၏။

အငုေယဇူား ရစာေတ ာသ ္ာ၊ ကငယ
ု ာေတ ာရွ္ာသးာ
သ္ာ႔ရွ္ာားေသ ၀ငး ဥာေတ ာဘုရ ားႏွ္ာ့္တကြ မးာားေတ ာဘုရ ား၏
ဘု္ာားေတ ာ ုဏာေတ ာ၀ယာ စံပယာေတ ာမူပ ၏။
အ မ္ာ။
ရဟ္ာား

ဆုေတ ္ာား ကစင႔။ု

ပရငသတာ

အ မ္ာ။
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၂။ ဘုရ ားသ ္ာ၏ ႏတာကပ ပာေတ ာအ ား ၀တာ ပ ္ာား
(က) ပထမက်မာားစ ျတာရ ္ာား
က်မာားစ ျတာသူ

ဘုရ ားသ ္ာ၏ ႏတာကပ ပာေတ ာေပတးာား။

အ ား

ုံား

ဘုရ ားသ ္ာအ ား ေက်ားဇူားတ္ာပ သးာ။

( )

ဆ

( )

ဒုတယ
င က်မာားစ ျတာရ ္ာား

သ
ံ ီ ်္ာား ဧက် ား ္ာား

က်မာားစ ျတာသူ

ဘုရ ားသ ္ာ၏ ႏတာကပ ပာေတ ာေပတးာား။

အ ား

ဘုရ ားသ ္ာအ ား ေက်ားဇူားတ္ာပ သးာ။

ုံား

(ဃ) အ ေ

(္)

ဧ၀ံေ

ယ
ူ
သီ ်္ာား။

က
င ်မာားစ ျတာရ ္ာား။

ရဟ္ာား (ဦားပဥၥ္ာား)

ဘုရ ားသ ္ာသးာ သ္ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ ရငွပ ေစ။

ပရငသတာ

ကငုယာေတ ာ၏ ၀ငး ဥာႏွ္ာ့္

ရဟ္ာား (ဦားပဥၥ္ာား)

(္) ေရားထ ားေသ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ ဧ၀ံေ

ပရငသတာ

အငု ဘုရ ားသ ္ာ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာရွ္ာအ ား ဘု္ားာ ေတ ာ ုဏာေတ ာရွငပ ေစ။

ရဟ္ာား (ဦားပဥၥ္ာား)

ဘုရ ားသ ္ာ၏ ဧ၀ံေ

အ ား

အငု ရစာေတ ာသ ္ာ ကငုယာေတ ာရွ္ာအ ား ်ီားမြမာားေထ မ္ ရငွပ ေစ။

ုံား

းာား ရငွပ ေစ။
က
င ်မာားတးာား။

င ႏတာကပ ပာေတ ာေပတးာား။
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(စ)

သ၀ ဒေပား ္ာား

(ဆ) ယုံ ကးာ ္ာားကငု ၀္ာ ံ ္ာား
ရဟ္ာား
အ ား

ယုံ ကးာ ္ာားကငု ၀္ာ ံ ကစင႔။ု
ုံား

တစာဆတ
ူ းာားေသ ထ ၀ရဘုရ ားရွ္ာ ျစာေတ ာမူး၍ ကမၻ မငုားေ မႏွ္ာ့္ မ္ာႏငု္ာရ
မ မ္ာႏငု္ာရ တငု႔ကငု ျ္ာဆ္ာားေတ ာမူေသ အ္ႏၱတ္ာ ငုားေတ ာရွ္ာ အျ
မးာားေတ ာဘုရ ားအ ား ကၽြႏုာပာယုံ ကးာပ ၏။
မးာားေတ ာဘုရ ားမွ ထ ၀ရက ျြ ား မ္ာေတ ာမူေသ ၊ တစာပ ားတးာားေသ သ ားေတ ာ၊
တစာပ ားတးာားေသ သ ္ာ၊ ေယဇူား ရစာေတ ာဘုရ ားရွ္ာအ ား ကၽြ္ုပ
ာ ာယုံ ကးာပ ၏။
ဤအရွ္ာသးာ စစာမွ္ာေသ ဘုရ ားမွဘုရ ား၊ အ

္ာားမွအ

္ာား၊ ဘုရ ားစစာမွဘုရ ားစစာ

ျစာေတ ာမူ၏။ ျ္ာဆ္ာား ္ာားမ ံ ျြ ား မ္ာ ္ာားကငု ံေတ ာမူသ ျ္ာ့္ မးာားေတ ာႏွ္ာ့္
ဘုရ ားဇ တငေတ ာတ တစာ
အရ

ုံားတစာ၀တးာား ျစာေတ ာမူ၏။ သ ားေတ ာဘုရ ားအ ား ျ္ာ့္

ပာသငမာားတင႔သ
ု းာ ျ္ာဆ္ာား ္ာား ံ ကရကု္ာ၏။ ဤသ ားေတ ာဘုရ ားသးာ

ကၽြ္ာုပာတ႔ငု

ူသ ားမ် ားကငု ကယာတ္ာအံ့္ေသ ္ွ ေက ္ာားက္ာဘုံမွ ဆ္ာား ကြ

(ဦားးြတာရ္ာ) သ္ာ႔ရွ္ာားေသ
မ ရီယ မွ
ပုံစီဦားပီ

ငး ဥာေတ ာဘရ
ု ား၏ တ္ာ ငုားေတ ာအ ား ျ္ာ့္ ကး စ္ာ

ူအ ျစာကငု ယူေတ ာမူး၍
တူားမ္ာား

ူသ ားစ္ာစစာပ္ာ ျစာေတ ာမူ၏။

ကာထကာ ကၽြ္ုပ
ာ ာတငု႔အျငု႔

စြ္ာ႔ေတ ာမူသးာ့္တငု္ာေအ ္ာ ဒုကၡေ ဒ္
ံေတ ာမူ၏။ ေရွားက်မာား

ေတ ာမူ၏။

ကာ ားကပာတငု္တ
ာ ္ာ ံရး၍ အသကာေတ ာ

ံေတ ာမူး၍ သၿ ငၤ

ာ ္ာားကငု

သးာ့္အတငု္ာား တတငယေ္႔တြ္ာ ေသသူတ႔အ
ငု စုမွ

ရွ္ာ ပ္ာထေ မ ကာေတ ာမူ၏။ ေက ္ာားက္ာဘသ
ုံ ႔ငု တကာ ကြေတ ာမူး၍ မးာားေတ ာဘုရ ား၏
ကာယ ဘကာမွ စံပယာေတ ာမူ၏။ ထငုမွ ဘု္ာားတ္ာ ားငု ေတ ာႏွ္ာ့္ တစာျ္ာ ကြ
ရွ္ာသူေသသူတ႔က
ငု ငု စီရ္ာေတ ာမူ
အဆုံားမထ
့္

ငမာ့္မးာ။ ကငယ
ု ာေတ ာရွ္ာ၏ ႏငု္ာ္ံေတ ာသးာ

ရ အစဥာတးာေ္မးာ။

အသကာေပားေတ ာမူေသ အရွ္ာ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ

ငး ဥာေတ ာဘုရ ားအ ား

ကၽြ္ာုပာယုံ ကးာပ ၏။ ဤ ငး ဥာေတ ာဘုရ ားသးာ မးာားေတ ာဘရ
ု ားႏွ္ာ့္
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းာား

ေတ ာမူး၍

သ ားေတ ာဘုရ ားမွ ေပေထြကာ

ေတ ာမူး၍ မးာားေတ ာဘုရ ား၊

သ ားေတ ာဘုရ ားႏွ္ာ့္အတူတကြ ်ီားမြမားာ ကငုားကြယာ ္ာားကငု ံေတ ာမူ၏။
ပေရ ျကာမ် ားအ ား ျ္ာ့္ ဗ် ဒငတာေပားေတ ာမူေသ အရွ္ာ
တမ္ာေတ ာ ကီားတင႔မ
ု ွ ဆ္ာားသကာ
ကကာသ

စာသ သ္ ေတ ာကငု

ၽြတာေသ ေဆားေ က

္ာားမ ၤ

းာား ျစာေတ ာမူ၏။

ေသ တစာပ ားတးာားေသ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ
းာား ကၽြ္ုပ
ာ ာယုံ ကးာပ ၏။ အ ပစာတ႔က
ငု ငု
တစာပ ားတးာားရငွသးာကငု

ကၽြ္ာုပာ ္ာ ံပ ၏။ ေသသူတ႔၏
ငု ရွ္ာ ပ္ာထေ မ ကာ ္ာားႏွ့္္ာ ေ္ ္ာဘ တြ္ာ
ထ

ရအသကာရွ္ာ ္ာားကငု

းာား ကၽြ္ာုပာေစ ္ာ့္ေမွ် ာေ္ပ ၏။

အ မ္ာ။

(ဇ)

အေထြေထြ ဆုေတ ္ာား ္ာား

သံ ပင ္ာ
အ ား

တပးာ့္ေတ ာတ႔ေ
ငု တ ္ာားေ
ုံား

ွ် ကာရ ကငု ္ ားေး ္ာားေတ ာမူပ ။

အ မ္ာ။

၃။ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာ မတာမ ၤ

ေတ ာ တာ ပ ္ာား

(က) မု္႔ေ
ာ တ ာကငု ပူေဇ ာ ္ာား
ပရငတာသတာ ဘုရ ားသ ္ာအ ား က

( )

ရွငေတ ာမူပ ေစ။

အဆကာဆကာ မ ၤ

ရွငေတ ာမူပ ေစ။

စပ်စာရးာ ပူေဇ ာ ္ာား

ပရငတာသတာ ဘုရ ားသ ္ာအ ား က

( )

အဆကာဆကာ မ ၤ

ကာေဆား ္ာား
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ရဟ္ာား

းီအစာကငုေမ ္ာႏွမအေပ ္ာားတင႔ု ….

ပရငသတာ

ဘုရ ားသ ္ာ၏ ဘု္ာားေတ ာ ုဏာေတ ာကငု ်ီားမြမာားေထ မ္ ပ ္ာား္ွ
တပးာ့္ေတ ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ သ သ္ ေတ ာတစာ ု
းာားေက ္ာား ကငုယာေတ ာ၏
အျဘုရ ားသ ္ာ

(ဃ)

းာားေက ္ာား၊

ားုံ အက် ားင ံစ ားရ ္ာား္ွ

ကာ ျ္ာ့္ ဆကာကပာေသ ပူေဇ ာသကသ ရကငု

ကာ ံေတ ာမူပ ေစ။

ပူေဇ ာသကသ ရအေပေ ဆုေတ ္ာားပတပ္

ပရငသတာ

အ မ္ာ။
၄။ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာ မတာပတပ္ ေတ ာမ် ား

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာသးာ သ္ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ ရငွပ ေစ။

ပရငသတာ

ကငုယာေတ ာ၏ ၀ငး ဥာႏွ္ာ့္

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာအ ား အ ရံု ပ ကေ

ပရငသတာ

အ ရုံ ပ

ရဟ္ာား

ကၽြ္ာုပာတ႔အ
ငု ရွ္ာ ဘုရ ားသ ္ာအ ား ေက်ားဇူားတ္ာ ကစငု႔။

ပရငသတာ

ေက်ားဇူားတ္ာထငုကာ တ္ာအပာ

အ ား

သ္ာ႔ရွ္ာားေတ ာမူ၏။ သ္ာ႔ရွ္ာားေတ ာမူ၏။ ေက ္ာားက္ာဗငု

ုံား

းာား ရငွပ ေစ။
့္။

်ကာ ရငွ ကပ သးာ။

ွေပသးာ။
ာေ တင႔၏
ု အရွ္ာ

ဘုရ ားသ ္ာသးာ သ္ာ႔ရွ္ာားေတ ာမူ၏။ ေက ္ာားက္ာႏွ့္္ာ ေ မ ကီားသးာ ကငယ
ု ာေတ ာရ္
ွ ာ၏
ဘု္ာားေတ ာ ုဏာေတ ာႏွ္ာ့္ ပးာ့္ႏွကာ

်ကာရွ၏
င ။ အ မ္ာ့္ဆုံားေသ အရပာတ အငုဇ္ာ္

ျစာေစသတးာား။ ဘုရ ားရွ္ာ၏ ္ မေတ ာ မတာတ ကြ
ကငုယာေတ ာရွ္ာသးာ မ ၤ

ေတ ာမူေသ

ရွငေတ ာမူ၏။ အ မ္ာ့္ဆုံားေသ အရပာတ အငုဇ္ာ္

ျစာေစသတးာား။
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ဦားေဆ ္ာရဟ္ာား

္ကာ္

အ ား

အငုသ ္ာ၊ ကငုယာေတ ာရွ္ာ တစာျ္ာ ကြ

ုံား

ွေသ ယုံ ကးာရ အ ်ကာေပတးာား။
ေတ ာမူသးာ့္တငု္ာေအ ္ာ

ကငုယာေတ ာရွ္ာ၏ အေသ ံေတ ာမူ ္ာားကငု တပးာ့္ေတ ာတ႔ငု ေ ကြားေ က ာ ကး၍
ကငုယာေတ ာရွ္ာ၏ ရွ္ာ ပ္ာထေ မ ကာ ္ာားကငု

းာား တပးာ့္ေတ ာတ႔ငု

္ာ ံ ကပ သးာ။
ရဟ္ာားအ ား

ုံား

ရစာေတ ာသ ္ာအ ား ျ္ာ့္၊ ရစာေတ ာသ ္ာႏွ္ာ့္အတူ ….

ပရငသတာ

အ မ္ာ။
၅။ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာ မတာ ပ္ာ့္ယူ ္ာား

ရဟ္ာား
အ ား

သ ္ာေယဇူား၏ အမင္႔ေ
ာ တ ာကငု ္
ုံား

ံး၍ ….

ေက ္ာားက္ာဘုံတ ကင္ာား ပာေတ ာမူေသ တပးာ့္ေတ ာတ႔အ
ငု ျ၊ ကငယ
ု ေ
ာ တ ာ၏
္ မေတ ာအ ား ရငုေသေ

ား မတာ ္ာား ရွငပ ေစေသ ာ။ ကငုယာေတ ာ၏္ငု္ာ္ံေတ ာသးာ

ေရ ကာပ ေစေသ ာ။ ေက ္ာားက္ာဘုံတ ျစာသကသ
့္ ႔ငု ေ မ ကီားေပေတ
အ

ငုေတ ာသးာ ပးာ့္စုံပ ေစေသ ာ။

ေ္႔စဥာမ ပတာ အ

ငရ
ု ွငအပာေသ အရ အစ ားတင႔က
ု ငု တပးာ့္ေတ ာတ႔အ
ငု ား

ယေ္႔တပ္ာ ေပားသ္ ားေတ ာမူပ ။ တပးာ့္ေတ ာတ႔က
ငု ငု ထင က
ငု က
ာ ် ား
တပးာ့္ေတ ာတ႔ငု ္
ြ ာ့္
္
ြ ာ့္

းာား ကငုယာေတ ာ၏

တာသကသ
့္ ႔ငု တပးာ့္ေတ ာတ႔၏
ငု အ ပစာမ် ားကငု

္
ြ ာေသ သူတ႔အ
ငု ား
းာား

တာေတ ာမူပ ။ ေႏွ ္ာ့္ယက
ွ ာ ္ာား အမတင႔တ
ု တပးာ့္ေတ ာတ႔က
ငု ငု ပ ္ာ ္ာား

မရွငေစဘ

်ကာ မေက ္ာားဟူသမွ်ႏွ္ာ့္ က္ာား

ြတာေစေတ ာမူပ ။

ရဟ္ာား

အငုဘုရ ားသ ္ာ ….

ပရငသတာ

အေ က ္ာားမူက ား ေရ္ငု္ာ္ံေတ ာ၊ တ္ာ ငုားအ ႏုေဘ ာေတ ာႏွ္ာ့္၊ ဘု္ာားေတ ာ ုဏာေတ ာကငု
ကငုယာေတ ာရွ္ာတစာပ ားတးာားသ

ရဟ္ာား
အ ား

ွ်္ာ က

သ္ာတ႔အ
ငု ျငု႔ ….
ုံား

အ မ္ာ။
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အဆကာဆကာ စငားု ပငု္ာေတ ာမူပ သးာ ဘုရ ား။

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာ၏ ္ငမာား ်မာား ္ာားသးာ သ္ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ အစဥာ ရငွပ ေစ။

ပရငသတာ

ကငုယာေတ ာ၏ ၀ငး ဥာႏွ္ာ့္

ရဟ္ာား (ဦားပဥၥ္ာား)
အ ား

ုံား

ေ

းာား ရငွပ ေစ။

အ ်္ာား ်္ာား ္ငမာား ်မာား ္ာား အမွတာ
ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေသ ထ

ကၡဏ ကငု ကမာား

ွမာား ကပ စငု႔။

ရဘုရ ား၏ သငားု ္ယာေတ ာ၊ တပးာ့္ေတ ာတ႔က
ငု ငု

သ္ ားေတ ာမူပ ။
ေ

ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေသ ထ

ရဘုရ ား၏ သငားု ္ယာေတ ာ၊ တပးာ့္ေတ ာတ႔က
ငု ငု

သ္ ားေတ ာမူပ ။
ေ

ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေသ ထ

ရဘုရ ား၏ သငားု ္ယာေတ ာ၊

တပးာ့္ေတ ာတ႔အ
ငု ား ္ငမာား ်မာား ္ာားကငု ေပားေတ ာမူပ ။
ရဟ္ာား

ထ

ရဘုရ ား၏ သငားု ္ယာေတ ာကငု ျူားေ မ ာ ကေ

ဘုရ ားရွ္က
ာ ငု ျူားေ မ ာ ကေ
ံရသူတ႔သ
ငု းာ မ ၤ
အ ား

ုံား

့္။ ေ

ကအ ပစာကငု ၽြတာေတ ာမူေသ

့္။ သငားု ္ယာေတ ာ၏ းစ စ ားပြေတ ာသ႔ငု ျငတာေ ေ ္ာား

ရွင က၏။

အငု သ ္ာဘုရ ား၊ တပးာ့္ေတ ာ၏ အငမာမငုားေအ ကာသ႔ငု ကငုယာေတ ာရွ္ာ ကြ ္ာေတ ာမူ ္ာားကငု
ံယူရ္ာ တပးာ့္ေတ ာ မထငုကတ
ာ ္ာပ ။ သင႔ရ
ု တြ္ာ တစာ ္
ြ ားာ မွ်သ အမင္ာ႔ရငွေတ ာမူပ
တပးာ့္ေတ ာ၏ ငး ဥာသးာ သ္ာ႔ရွ္ာားစ္ာ ကယာပ

ရဟ္ာား

ရစာေတ ာ၏ ႏၶ ေတ ာ။

ပ္ာ့္ယူသူ

အ မ္ာ။

ရဟ္ာား

ဆုေတ ္ာား ကစင႔။ု

အ ား

ုံား

အ မ္ာ။
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ငမ့္မ
ာ းာ။

ွ်္ာ

၆။ ္င ားုံ ် ပာ ္
င းာား
(ေ ကး

္ာား)

ရဟ္ာား

ဘုရ ားသ ္ာသးာ သ္ာတ႔ႏ
ငု ွ္ာ့္ ရငွပ ေစ။

ပရငသတာ

ကငုယာေတ ာ၏ ၀ငး ဥာႏွ္ာ့္

ရဟ္ာား

အ္ႏၱတ္ာ ငုားေတ ာရွ္ာ ထ ရဘုရ ားသ ္ာ ျစာေတ ာမူထေသ
သ ားေတ ာ၊ သ္ာ႔ရွ္ာားေသ
သ္ာတ႔အ
ငု ား ေက ္ာား ်ီားမ ၤ

းာား ရငွပ ေစ။

ငး ဥာေတ ာသးာ
ေပားေတ ာမူပ ေစေသ ာ။

ပရငသတာ

အ မ္ာ။

ရဟ္ာား

မစၦ ားပူေဇ ာ ္ာား ပီားပ ပီ။ ( ္ငမာား ်မာား ္ာားတ) သြ ား ကေ

ပရငသတာ

ဘုရ ားသ ္ာအ ား ေက်ားဇူားတ္ာပ သးာ။
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့္။

မးာားေတ ာ၊

