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၁ ေယာဟနး ပ တံ
�အာဒိေတာ ယ အာသီဒ် ယသျ ဝါဂ် အသ္မာဘိရြၑာဝိ
ယဉစ္ ဝယံ သွေန တဲ ရ္ဒၖၐ္ဋဝနေ္တာ ယဉစ္ ဝီက္ၐိတဝန ္
တး သွကရဲး သ္ပၖၐ္ဋဝနတ္ၑ္စ တံ ဇီဝနဝါဒံ ဝယံ ဇ္ဉာပ
ယာမး၊

�သ ဇီဝနသွ ူပး ြပကာၑတ ဝယဉစ္ တံ ဒၖၐ္ဋဝနတ္သ္
တမဓိ သာက္ၐ ံ ဒဒ္မၑ္စ, ယၑ္စ ပိတးု သနန္ဓိာဝဝရ္တ္တ
တာသ္မာကံ သမီေပ ြပကာၑတ စ တမ် အန ္တဇီဝနသွ ူပံ
ဝယံ ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာပယာမး၊

�အသ္မာဘိ ဒ် ဒၖၐ္ဋံ ြၑ တဉစ္ တေဒဝ ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာ
ပျေတ ေတနာသ္မာဘိး သဟာံၑိတွံ ယုၐ္မာကံ ဘဝိၐျတိ၊
အသ္မာကဉစ္ သဟာံၑိတွံ ပိ တာ တတ္ပုေတဏ ယီၑု
ခီၐ္ေဋန စ သာရ္ဒ္ဓံ ဘဝတိ၊

�အပရဉစ္ ယုၐ္မာကမ် အာနနေ္ဒာ ယတ် သမ္ပူရ္ေဏာ
ဘေဝဒ် တဒရ္ထံ ဝယမ် ဧတာနိ လိခါမး၊

� ဝယံ ယာံ ဝါရ္တ္တာံ တသ္မာတ် ြၑ တာွ ယုၐ္မာန် ဇ္
ဉာပယာမး ေသယမ်၊ ဤၑွေရာ ေဇျာတိသ္တသ္မိန် အ ္ဓ
ကာရသျ ေလေၑာ'ပိ နာသ္တိ၊

� ဝယံ ေတန သဟာံၑိန ဣတိ ဂဒိတာွ ယဒ နဓ္ာကာေရ
စရာမသ္တ ှိ သတျာစာရိေဏာ န သနေ္တာ 'နၖတဝါဒိ
ေနာ ဘဝါမး၊
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� ကိနတ္ု သ ယထာ ေဇျာတိၐိ ဝရ္တ္တေတ တထာ ဝ
ယမပိ ယဒိ ေဇျာတိၐိ စရာမသ္တ ှိ ပရသ္ပရံ သဟဘာ
ဂိေနာ ဘဝါမသ္တသျ ပု တသျ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ု ဓိရဉစ္ာ
သ္မာန် သရွ◌သ္ွမာတ် ပါပါတ် ၑုဒ္ဓယတိ၊

� ဝယံ နၐ္ိပာပါ ဣတိ ယဒိ ဝဒါမသ္တ ှိ သွယေမဝ သွာ
န် ဝဉစ္ယာမး သတျမတဉစ္ာသ္မာကမ် အနတ္ေရ န ဝိဒ
ေတ၊

�ယဒိ သွပါပါနိ သီွကုရ္မ္မေဟ တ ှိ သ ဝိၑွာေသျာ ယာ
ထာရ္ထိကၑ္စာသ္တိ တသ္မာဒ် အသ္မာကံ ပါပါနိ က္ၐ
မိၐျေတ သရွ◌သ္ွမာဒ် အဓရ္မ္မာစ္စာသ္မာန် ၑုဒ္ဓယိၐျ
တိ၊

� ဝယမ် အကၖတပါပါ ဣတိ ယဒိ ဝဒါမသ္တ ှိ တမ် အ
နၖတဝါဒိနံ ကုရ္မ္မသ္တသျ ဝါကျဉစ္ာသ္မာကမ် အနတ္
ေရ န ဝိဒ ေတ၊

�
� ေဟ ပိယဗာလကား, ယုၐ္မာဘိ တ် ပါပံ န ကိေယ
တ တဒရ္ထံ ယုၐ္မာန် ြပေတျတာနိ မယာ လိချနေ္တ၊
ယဒိ တု ေကနာပိ ပါပံ ကိယေတ တ ှိ ပိတးု သမီေပ 'သ္
မာကံ ဧကး သဟာေယာ 'ရ္ထေတာ ဓာရ္မ္မိေကာ ယီၑုး
ခီၐ္ေဋာ ဝိဒ ေတ၊

�သ စာသ္မာကံ ပါပါနာံ ြပာယၑ္စိတ္တံ ေကဝလမသ္
မာကံ နဟိ ကိနတ္ု လိခိလသံသာရသျ ပါပါနာံ ြပာယၑ္စိ
တ္တံ၊
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� ဝယံ တံ ဇာနမီ ဣတိ တဒီယာဇ္ဉာပါလေနနာဝဂစ္ဆာ
မး၊

� အဟံ တံ ဇာနာမီတိ ဝဒိတာွ ယသ္တသျာဇ္ဉာ န ပါ
လယတိ ေသာ 'နၖတဝါဒီ သတျမတဉစ္ တသျာနတ္ေရ န
ဝိဒ ေတ၊

�ယး ကၑ္စိတ် တသျ ဝါကျ ံ ပါလယတိ တသ္မိန် ဤၑွ
ရသျ ေြပမ သတျ ူေပဏ သိဓျတိ ဝယံ တသ္မိန် ဝရ္တ္
တာမေဟ တဒ် ဧေတနာဝဂစ္ဆာမး၊

�အဟံ တသ္မိန် တိၐ္ဌာမီတိ ေယာ ဂဒတိ တေသျဒမ် ဥ
စိတံ ယတ် ခီၐ္ေဋာ ယာဒၖဂ် အာစရိတဝါန် ေသာ 'ပိ တာ
ဒၖဂ် အာစေရတ်၊

� ေဟ ပိယတမား, ယုၐ္မာန် ြပတျဟံ တူနာမာဇ္ဉာံ လိ
ခါမီတိ နဟိ ကိနတ္ာွဒိေတာ ယုၐ္မာဘိ ရ္လဗ္ဓာံ ပုရာတ
နာမာဇ္ဉာံ လိခါမိ၊ အာဒိေတာ ယုၐ္မာဘိ ဒ် ဝါကျ ံ ြၑ
တံ သာ ပုရာတနာဇ္ဉာ၊

� ပုနရပိ ယုၐ္မာန် ြပတိ တူနာဇ္ဉာ မယာ လိချတ ဧတ
ဒပိ တသ္မိန် ယုၐ္မာသု စ သတျ,ံ ယေတာ 'နဓ္ကာေရာ
ဝျေတျတိ သတျာ ေဇျာတိၑ္ေစဒါန ီံ ြပကာၑေတ;

� အဟံ ေဇျာတိၐိ ဝရ္တ္တ ဣတိ ဂဒိတာွ ယး သွ ဘာ
တရံ ေဒၐ္ွဋိ ေသာ 'ဒ ာပိ တမိေသ ဝရ္တ္တေတ၊

� သွဘာတရိ ယး ပီယေတ သ ဧဝ ေဇျာတိၐိ ဝရ္တတ္
ေတ ဝိဃ္နဇနကံ ကိမပိ တသ္မိန် န ဝိဒ ေတ၊

� ကိနတ္ု သွ ဘာတရံ ေယာ ေဒၐ္ွဋိ သ တိမိေရ ဝရ္တ္
တေတ တိမိေရ စရတိ စ တိမိေရဏ စ တသျ နယေန 'န ္
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ဓီ ကိေယေတ တသ္မာတ် က္က ယာမီတိ သ ဇ္ဉာတံု န ၑက္
ေနာတိ၊

� ေဟ ၑိၑဝး, ယူယံ တသျ နာမ္နာ ပါပက္ၐမာံ ြပာပ္တဝ
နတ္သ္တသ္မာဒ် အဟံ ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခါမိ၊

�� ေဟ ပိတရး, ယ အာဒိေတာ ဝရ္တ္တမာနသ္တံ ယူယံ
ဇာနထီ တသ္မာဒ် ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခါမိ၊ ေဟ ယုဝါနး
ယူယံ ပါပတ္မာနံ ဇိတဝနတ္သ္တသ္မာဒ် ယုၐ္မာန် ြပတိ
လိခါမိ၊ ေဟ ဗာလကား, ယူယံ ပိတရံ ဇာနထီ တသ္မာဒ
ဟံ ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခိတဝါန၊်

�� ေဟ ပိတရး, အာဒိေတာ ေယာ ဝရ္တ္တမာနသ္တံ ယူ
ယံ ဇာနီထ တသ္မာဒ် ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခိတဝါန၊် ေဟ
ယုဝါနး, ယူယံ ဗလဝနတ္ အာေဓွ, ဤၑွရသျ ဝါကျဉစ္
ယုၐ္မဒနတ္ေရ ဝရ္တေတ ပါပါတ္မာ စ ယုၐ္မာဘိး ပရာ
ဇိေဂျ တသ္မာဒ် ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခိတဝါန၊်

�� ယူယံ သံသာေရ သံသာရသ္ထဝိၐေယၐု စ မာ ပီယ
ဓံွ ယး သံသာေရ ပီယေတ တသျာနတ္ေရ ပိတးု ေြပမ န
တိၐ္ဌတိ၊

��ယတး သံသာေရ ယဒ တ် သ္ထိတမ် အရ္ထတး ၑာရီ
ရိကဘာဝသျာဘိလာေၐာ ဒရေနန ဒိ္ယသျာဘိလာေၐာ ဇီ
ဝနသျ ဂရွ◌ၑ္ွစ သရွ◌ေွမတတ် ပိတၖေတာ န ဇာယေတ
ကိနတ္ု သံသာရေဒဝ၊

�� သံသာရသ္တဒီယာဘိလာၐၑ္စ ဝျေတျတိ ကိနတ္ု ယ
ဤၑွရေသျၐ္ဋံ ကေရာတိ ေသာ 'နနတ္ကာလံ ယာဝတ်
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တိၐ္ဌတိ၊
�� ေဟ ဗာလကား, ေၑၐကာေလာ'ယံ, အပရံ ခီၐ္ဋာရိ
ေဏာပသ္ထာဝျမိတိ ယုၐ္မာဘိ ထာ ြၑ တံ တထာ ဗ
ဟဝး ခီၐ္ဋာရယ ဥပသ္ထိတာသ္တသ္မာဒယံ ေၑၐကာ
ေလာ'သ္တီတိ ဝယံ ဇာနမီး၊

�� ေတ 'သ္မနမ္ဓျာန် နရ္ိဂတဝနတ္း ကိနတ္သ္ွမဒီယာ နာ
သန် ယဒ သ္မဒီယာ အဘဝိၐျန် တ ှ◌ျသ္မတသ္◌င်္ေဂ 'သ္
ထာသျန,် ကိနတ္ု သရွေ◌ွ 'သ္မဒီယာ န သနေ္တျတသျ
ြပကာၑ အာဝၑျက အာသီတ်၊

��ယး ပဝိ တသ္တသ္မာဒ် ယူယမ် အဘိေၐကံ ြပာပ္တ
ဝနတ္သ္ေတန သရွ◌ာွဏိ ဇာနထီ၊

�� ယူယံ သတျမတံ န ဇာနီထ တတ္ကာရဏာဒ် အဟံ
ယုၐ္မာန် ြပတိ လိခိတဝါန် တနန္ဟိ ကိနတ္ု ယူယံ တတ်
ဇာနထီ သတျမတာစ္စ ကိမပျနၖတဝါကျ ံ ေနာတ္ပဒ ေတ
တတ္ကာရဏာေဒဝ၊

�� ယီၑုရဘိၐိက္တသ္တာေတတိ ေယာ နာ◌င်္ဂီကေရာတိ
တံ ဝိနာ ေကာ 'ပေရာ 'နၖတဝါဒီ ဘေဝတ်? သ ဧဝ ခီၐ္
ဋာရိ း ပိတရံ ပုတဉစ္ နာ◌င်္ဂီကေရာတိ၊

���ယး ကၑ္စိတ် ပု တံ နာ◌င်္ဂီကေရာတိ သ ပိတရမပိ န
ဓာရယတိ ယၑ္စ ပုတမ◌င်္ဂီကေရာတိ သ ပိတရမပိ ဓာရ
ယတိ၊

��� အာဒိေတာ ယုၐ္မာဘိ တ် ြၑ တံ တဒ် ယုၐ္မာသု
တိၐ္ဌတ,ု အာဒိတး ြၑ တံ ဝါကျ ံ ယဒိ ယုၐ္မာသု တိၐ္ဌ
တိ, တ ှိ ယူယမပိ ပုေတ ပိတရိ စ သ္ထာသျထ၊
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���သ စ ြပတိဇ္ဉယာသ္မဘျ ံယတ် ြပတိဇ္ဉာတဝါန် တဒ်
အန ္တဇီဝန၊ံ

��� ေယ ဇနာ ယုၐ္မာန် ဘာမယနတိ္ တာနဓျဟမ် ဣဒံ လိ
ခိတဝါန၊်

��� အပရံ ယူယံ တသ္မာဒ် ယမ် အဘိေၐကံ ြပာပ္တဝ
နတ္း သ ယုၐ္မာသု တိၐ္ဌတိ တတး ေကာ'ပိ ယဒ် ယုၐ္
မာန် ၑိက္ၐေယတ် တဒ် အနာဝၑျကံ, သ စာဘိေၐေကာ
ယုၐ္မာန် သရွ◌ာွဏိ ၑိက္ၐယတိ သတျၑ္စ ဘဝတိ န စာ
တထျး, အတး သ ယုၐ္မာန် ယဒွဒ် အၑိက္ၐယတ် တဒွတ်
တတ သ္ထာသျထ၊

���အတဧဝ ေဟ ပိယဗာလကာ ယူယံ တတ တိၐ္ဌတ,
တထာ သတိ သ ယဒါ ြပကာၑိၐျေတ တဒါ ဝယံ ြပတိ
ဘာ ွတိာ ဘဝိၐျာမး, တသျာဂမနသမေယ စ တသျ သာ
က္ၐာနန္ တပိၐျာမေဟ၊

��� သ ဓာရ္မ္မိေကာ 'သ္တီတိ ယဒိ ယူယံ ဇာနထီ တ ှိ
ယး ကၑ္စိဒ် ဓရ္မ္မာစာရံ ကေရာတိ သ တသ္မာတ် ဇာတ
ဣတျပိ ဇာနတီ၊

�
� ပၑျတ ဝယမ် ဤၑွရသျ သ ္တာနာ ဣတိ နာမ္နာချာမ
ေဟ, ဧေတန ပိတာသ္မဘျ ံ ကီဒၖက် မဟာေြပမ ြပဒတ္
တဝါန,် ကိနတ္ု သံသာရသ္တံ နာဇာနာတ် တတက္ာရဏာ
ဒသ္မာန် အပိ န ဇာနာတိ၊
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� ေဟ ပိယတမား, ဣဒါန ီံ ဝယမ် ဤၑွရသျ သ ္တာနာ
အာသ္မေဟ ပၑ္စာတ် ကိံ ဘဝိၐျာမသ္တဒ် အဒ ာပျြပ
ကာၑိတံ ကိနတ္ု ြပကာၑံ ဂေတ ဝယံ တသျ သဒၖၑာ ဘ
ဝိၐျာမိ ဣတိ ဇာနမီး, ယတး သ ယာဒၖေၑာ 'သ္တိ တာ
ဒၖေၑာ 'သ္မာဘိရ္ဒရိၐျေတ၊

�တသ္မိန် ဧၐာ ြပတျာၑာ ယသျ ကသျစိဒ် ဘဝတိ သ
သံွ တထာ ပဝိ တံ ကေရာတိ ယထာ သ ပဝိေတာ 'သ္တိ၊

�ယး ကၑ္စိတ် ပါပမ် အာစရတိ သ ဝျဝသ္ထာလ◌င်္ဃနံ
ကေရာတိ ယတး ပါပေမဝ ဝျဝသ္ထာလ◌င်္ဃန၊ံ

�အပရံ ေသာ 'သ္မာကံ ပါပါ ပဟရ္တ္တံု ြပာကာၑတဲ
တဒ် ယူယံ ဇာနထီ, ပါပ တသ္မိန် န ဝိဒ ေတ၊

�ယး ကၑ္စိတ် တသ္မိန် တိၐ္ဌတိ သ ပါပါစာရံ န က
ေရာတိ ယး ကၑ္စိတ် ပါပါစာရံ ကေရာတိ သ တံ န ဒၖၐ္
ဋဝါန် န ဝါဝဂတဝါန၊်

� ေဟ ပိယဗာလကား, ကၑ္စိဒ် ယုၐ္မာကံ ဘမံ န ဇန
ေယတ်, ယး ကၑ္စိဒ် ဓရ္မ္မာစာရံ ကေရာတိ သ တာဒၖဂ်
ဓာရ္မ္မိေကာ ဘဝတိ ယာဒၖက် သ ဓာမ္မိေကာ 'သ္တိ၊

� ယး ပါပါစာရံ ကေရာတိ သ ၑယတာနာတ် ဇာေတာ
ယတး ၑယတာန အာဒိတး ပါပါစာရီ ၑယတာနသျ ကရ္
မ္မဏာံ ေလာပါရ္ထေမေဝၑွရသျ ပုတး ြပာကာၑတ၊

�ယး ကၑ္စိဒ် ဤၑွရာတ် ဇာတး သ ပါပါစာရံ န ကေရာ
တိ ယတသ္တသျ ဝီ ◌ျ ံတသ္မိန် တိၐ္ဌတိ ပါပါစာရံ က
ရ္တ္တဉုစ္ န ၑက္ေနာတိ ယတး သ ဤၑွရာတ် ဇာတး၊
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�ဣတျေနေနၑွရသျ သ ္တာနား ၑယတာနသျ စ သ ္တာနာ
ဝျက္တာ ဘဝနတိ္၊ ယး ကၑ္စိဒ် ဓရ္မ္မာစာရံ န ကေရာ
တိ သ ဤၑွရာတ် ဇာေတာ နဟိ ယၑ္စ သွဘာတရိ န ပီ
ယေတ ေသာ 'ပီၑွရာတ် ဇာေတာ နဟိ၊

�ယတသ္တသျ ယ အာေဒၑ အာဒိေတာ ယုၐ္မာဘိး ြၑ
တး သ ဧၐ ဧဝ ယဒ် အသ္မာဘိး ပရသ္ပရံ ေြပမ ကရ္
တ္တဝျ၊ံ

� ပါပါတ္မေတာ ဇာေတာ ယး ကာဗိလ် သွဘာတရံ ဟ
တဝါန် တတ္သဒၖၑဲရသ္မာဘိ ရ ဘဝိတဝျ၊ံ သ ကသ္မာ
တ် ကာရဏာတ် တံ ဟတဝါန?် တသျ ကရ္မ္မာဏိ ဒၐ္ု
ဋာနိ တဒ္ဘာတၑ္ုစ ကရ္မ္မာဏိ ဓရ္မ္မာဏျာသန် ဣတိ
ကာရဏာတ်၊

�� ေဟ မမ ဘာတရး, သံသာေရာ ယဒိ ယုၐ္မာန် ေဒၐ္ွဋိ
တ ှိ တဒ် အာၑ္စ ◌ျ ံ န မ ဓံွ၊

�� ဝယံ မၖတျ မ် ဥတ္တီ ◌ျ ဇီဝနံ ြပာပ္တဝနတ္သ္တဒ်
ဘာတၖၐု ေြပမကရဏာတ် ဇာနမီး၊ ဘာတရိ ေယာ န ပီ
ယေတ သ မၖေတျာ် တိၐ္ဌတိ၊

��ယး ကၑ္စိတ် သွဘာတရံ ေဒၐ္ွဋိ သံ နရဃာတီ ကိဉ ္
စာနနတ္ဇီဝနံ နရဃာတိနး ကသျာပျနတ္ေရ နာဝတိၐ္ဌ
ေတ တဒ် ယူယံ ဇာနထီ၊

��အသ္မာကံ ကၖေတ သ သွြပာဏာံသ္တျက္တဝါန် ဣ
တျေနန ဝယံ ေြပမ္နသ္တတတ္မ်ွ အဝဂတား, အပရံ ဘာ
တၖဏာံ ကၖေတ 'သ္မာဘိရပိ ြပာဏာသ္တျက္တဝျား၊
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��သာံသာရိကဇီဝိကာြပာပ္ေတာ ေယာ ဇနး သွဘာတရံ
ဒီနံ ဒၖၐ္ ွာ တသ္မာတ် သီွယဒယာံ ုဏဒ္ဓိ တသျာနတ္ရ
ဤၑွရသျ ေြပမ ကထံ တိၐ္ေဌတ်?

�� ေဟ မမ ပိယဗာလကား, ဝါေကျန ဇိဟွယာ ဝါသ္မာ
ဘိး ေြပမ န ကရ္တ္တဝျ ံ ကိနတ္ု ကာ ေ◌ျဏ သတျတ
ယာ စဲဝ၊

�� ဧေတန ဝယံ ယတ် သတျမတသမ္ဗနဓီ္ယာသ္တတ်
ဇာနမီသ္တသျ သာက္ၐာတ် သွာနတ္းကရဏာနိ သာနတ္ွ
ယိတံု ၑက္ၐ ာမၑ္စ၊

��ယေတာ 'သ္မဒနတ္းကရဏံ ယဒ သ္မာန် ဒူၐယတိ တ
ှ◌ျသ္မဒနတ္း ကရဏာဒ် ဤၑွေရာ မဟာန် သရွ◌ဇ္ွဉၑ္
စ၊

�� ေဟ ပိယတမား, အသ္မဒနတ္းကရဏံ ယဒ သ္မာန်
န ဒူၐယတိ တ ှိ ဝယမ် ဤၑွရသျ သာက္ၐာတ် ြပတိဘာ ွိ
တာ ဘဝါမး၊

��ယစ္စ ြပာရ္ထယာမေဟ တတ် တသ္မာတ် ြပာပ္ ုမး,
ယေတာ ဝယံ တသျာဇ္ဉား ပါလယာမသ္တသျ သာက္ၐာ
တ် တၐ္ုဋိဇနကမ် အာစာရံ ကုရ္မ္မၑ္စ၊

���အပရံ တေသျယမာဇ္ဉာ ယဒ် ဝယံ ပုတသျ ယီၑု ခီၐ္
ဋသျ နာမ္နိ ဝိၑွသိမသ္တသျာဇ္ဉာ ုသာေရဏ စ ပရသ္
ပရံ ေြပမ ကုရ္မ္မး၊

���ယၑ္စ တသျာဇ္ဉား ပါလယတိ သ တသ္မိန် တိၐ္ဌတိ
တသ္မိန် ေသာ'ပိ တိၐ္ဌတိ; သ စာသ္မာန် ယမ် အာတမ္ာ
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နံ ဒတတ္ဝါန် တသ္မာတ် ေသာ 'သ္မာသု တိၐ္ဌတီတိ ဇာ
နမီး၊

�
� ေဟ ပိယတမား, ယူယံ သရွေ◌ၐွွာတ္မသု န ဝိၑွသိတ
ကိနတ္ု ေတ ဤၑွရာတ် ဇာတာ န ေဝတျာတ္မနး ပရီက္ၐဓံွ
ယေတာ ဗဟေဝါ မၖၐာဘဝိၐျဒါွဒိေနာ ဇဂနမ္ဓျမ် အာဂ
တဝနတ္း၊

�ဤၑွရီေယာ ယ အာတ္မာ သ ယုၐ္မာဘိရေနန ပရိစီ
ယတာံ, ယီၑုး ခီၐ္ေဋာ နရာဝတာေရာ ဘူတာွဂတ ဧတဒ်
ေယန ေကနစိဒ် အာတ္မနာ သီွ ကိယေတ သ ဤၑွရီယး၊

� ကိနတ္ု ယီၑုး ခီၐ္ေဋာ နရာဝတာေရာ ဘူတာွဂတ ဧတ
ဒ် ေယန ေကနစိဒ် အာတ္မနာ နာ◌င်္ဂီ ကိယေတ သ ဤၑွ
ရီေယာ နဟိ ကိနတ္ု ခီၐ္ဋာေရရာတ္မာ, ေတန စာဂနတ္
ဝျမိတိ ယုၐ္မာဘိး ြၑ တံ, သ ေစဒါနမီပိ ဇဂတိ ဝရ္တ္တ
ေတ၊

� ေဟ ဗာလကား, ယူယမ် ဤၑွရာတ် ဇာတာသ္တာန် ဇိ
တဝနတ္ၑ္စ ယတး သံသာရာဓိၐ္ဌာနကာရိေဏာ 'ပိ ယုၐ္
မဒဓိၐ္ဌာနကာရီ မဟာန၊်

� ေတ သံသာရာတ် ဇာတာသ္တေတာ ေဟေတား သံသာ
ရာဒ် ဘာၐနေ္တ သံသာရၑ္စ ေတၐာံ ဝါကျာနိ ဂၖဟ္လာ
တိ၊

� ဝယမ် ဤၑွရာတ် ဇာတား, ဤၑွရံ ေယာ ဇာနာတိ
ေသာ'သ္မဒါွကျာနိ ဂၖဟ္လာတိ ယၑ္ေစၑွရာတ် ဇာေတာ
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နဟိ ေသာ'သ္မဒါွကျာနိ န ဂၖဟ္လာတိ; အေနန ဝယံ သ
တျာတ္မာနံ ဘာမကာတ္မာနဉစ္ ပရိစိ မုး၊

� ေဟ ပိယတမား, ဝယံ ပရသ္ပရံ ေြပမ ကရဝါမ,
ယတး ေြပမ ဤၑွရာတ် ဇာယေတ, အပရံ ယး ကၑ္စိတ်
ေြပမ ကေရာတိ သဤၑွရာတ် ဇာတဤၑွရံ ေဝတ္တိ စ၊

�ယး ေြပမ န ကေရာတိ သ ဤၑွရံ န ဇာနာတိ ယတ
ဤၑွရး ေြပမသွ ူပး၊

� အသ္မာသီွၑွရသျ ေြပမဲေတန ြပာကာၑတ ယတ် သွ
ပုေတဏာသ္မဘျ ံ ဇီဝနဒါနာရ္ထမ် ဤၑွရး သီွယမ် အဒွိ
တီယံ ပု တံ ဇဂနမ္ဓျ ံ ေြပၐိတဝါန၊်

� ဝယံ ယဒ် ဤၑွေရ ပီတဝနတ္ ဣတျတ နဟိ ကိနတ္ု
သ ယဒသ္မာသု ပီတဝါန် အသ္မတ္ပာပါနာံ ြပာယၑ္စိ
ရ္တ္တာရ္ထံ သွပု တံ ေြပၐိတဝါၑ္ံေစတျ တ ေြပမ သန ္
တိၐ္ဌေတ၊

� ေဟ ပိယတမား,အသ္မာသု ယဒီၑွေရဏဲတာဒၖၑံ ေြပ
မ ကၖတံ တ ှိ ပရသ္ပရံ ေြပမ ကရ္တ္တမ်ု အသ္မာကမ
ပျ စိတံ၊

�ဤၑွရး ကဒါစ ေကနာပိ န ဒၖၐ္ဋး ယဒ သ္မာဘိး ပရ
သ္ပရံ ေြပမ ကိယေတ တ ှီၑွေရာ 'သ္မနမ္ေဓျ တိၐ္ဌတိ
တသျ ေြပမ စာသ္မာသု ေသတ္သျေတ၊

�� အသ္မဘျ ံ ေတန သွကီယာတ္မေနာံ'ေၑာ ဒတ္တ ဣ
တျေနန ဝယံ ယတ် တသ္မိန် တိၐ္ဌာမး သ စ ယဒ် အသ္
မာသု တိၐ္ဌတီတိ ဇာနမီး၊
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�� ပိတာ ဇဂ တာတာရံ ပု တံ ေြပၐိတဝါန် ဧတဒ် ဝယံ
ဒၖၐ္ ွာ ြပမာဏယာမး၊

�� ယီၑုရီၑွရသျ ပု တ ဧတဒ် ေယနာ◌င်္ဂီ ကိယေတ တသ္
မိန် ဤၑွရသ္တိၐ္ဌတိ သ ေစၑွေရ တိၐ္ဌတိ၊

��အသ္မာသီွၑွရသျ ယတ် ေြပမ ဝရ္တ္တေတတဒ် ဝယံ
ဇ္ဉာတဝနတ္သ္တသ္မိန် ဝိၑွာသိတဝနတ္ၑ္စ၊ ဤၑွရး ေြပ
မသွ ူပး ေြပမ္နီ ယသ္တိၐ္ဌတိ သ ဤၑွေရ တိၐ္ဌတိ တ
သ္မိံၑ္ေစၑွရသ္တိၐ္ဌတိ၊

��သ ယာဒၖေၑာ 'သ္တိ ဝယမေပျတသ္မိန် ဇဂတိ တာ
ဒၖၑာ ဘဝါမ ဧတသ္မာဒ် ဝိစာရဒိေန 'သ္မာဘိ ာ ြပတိ
ဘာ လဘျေတ သာသ္မတ္သမ္ဗနဓီ္ယသျ ေြပမ္နး သိဒ္
ဓိး၊

�� ေြပမ္နိ ဘီတိ ရ ဝရ္တ္တေတ ကိနတ္ု သိဒ္ဓံ ေြပမ ဘီ
တိံ နရိာကေရာတိ ယေတာ ဘီတိး သယာတနာသ္တိ ဘီ
ေတာ မာနဝး ေြပမ္နိ သိဒ္ေဓါ န ဇာတး၊

�� အသ္မာသု သ ြပထမံ ပီတဝါန် ဣတိ ကာရဏာဒ်
ဝယံ တသ္မိန် ပီယာမေဟ၊

��ဤၑွေရ 'ဟံ ပီယ ဣတျ က္တာွ ယး ကၑ္စိတ် သွဘာ
တရံ ေဒၐ္ွဋိ ေသာ 'နၖတဝါဒီ၊ သ ယံ ဒၖၐ္ဋဝါန် တသ္မိန်
သွ ဘာတရိ ယဒိ န ပီယေတ တ ှိ ယမ် ဤၑွရံ န ဒၖၐ္ဋ
ဝါန် ကထံ တသ္မိန် ေြပမ ကရ္တ္တံု ၑက္ ယုာတ်?

�� အတ ဤၑွေရ ယး ပီယေတ သ သီွယဘာတ ◌ျပိ
ပီယတာမ် ဣယမ် အာဇ္ဉာ တသ္မာဒ် အသ္မာဘိ ရ္လဗ္
ဓာ၊
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�
� ယီၑုရဘိၐိက္တသ္တာေတတိ ယး ကၑ္စိဒ် ဝိၑွာသိတိ
သ ဤၑွရာတ် ဇာတး; အပရံ ယး ကၑ္စိတ် ဇနယိတရိ ပီ
ယေတ သ တသ္မာတ် ဇာေတ ဇေန 'ပိ ပီယေတ၊

� ဝယမ်ဤၑွရသျ သနတ္ာေနၐု ပီယာမေဟတဒ် အေန
န ဇာနေီမာ ယဒ် ဤၑွေရ ပီယာမေဟ တသျာဇ္ဉား ပါလ
ယာမၑ္စ၊

�ယတ ဤၑွေရ ယတ် ေြပမ တတ် တဒီယာဇ္ဉာပါလ
ေနနာသ္မာဘိး ြပကာၑယိတဝျ,ံ တသျာဇ္ဉာၑ္စ ကေဌာ
ရာ န ဘဝနတိ္၊

�ယေတာ ယး ကၑ္စိဒ် ဤၑွရာတ် ဇာတး သ သံသာရံ
ဇယတိ ကိဉစ္ာသ္မာကံ ေယာ ဝိၑွာသး သ ဧဝါသ္မာကံ
သံသာရဇယိဇယး၊

� ယီၑုရီၑွရသျ ပု တ ဣတိ ေယာ ဝိၑွသိတိ တံ ဝိနာ
ေကာ'ပရး သံသာရံ ဇယတိ?

� ေသာ'ဘိၐိက္တသ္တာတာ ယီၑုသ္ေတာယ ုဓိရာဘျာ
မ် အာဂတး ေကဝလံ ေတာေယန နဟိ ကိနတ္ု ေတာယ ု
ဓိရာဘျာမ်, အာတ္မာ စ သာက္ၐီ ဘဝတိ ယတ အာတ္မာ
သတျတာသွ ူပး၊

�ယေတာ ေဟေတား သွရ္ေဂ ပိတာ ဝါဒး ပဝိ တ အာ
တ္မာ စ တယ ဣေမ သာက္ၐိဏး သနတိ္, တယ ဣေမ
စဲေကာ ဘဝနတိ္၊
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� တထာ ပၖထိဝျာမ် အာတ္မာ ေတာယံ ု ဓိရဉစ္ တီ
ေဏျတာနိ သာက္ၐ ံ ဒဒါတိ ေတၐာံ တယာဏာမ် ဧကတွံ
ဘဝတိ စ၊

� မာနဝါနာံ သာက္ၐ ံ ယဒ သ္မာဘိ ရ္ဂၖဟျေတ တ ှီၑွရ
သျ သာက္ၐ ံ တသ္မာဒပိ ေြၑၐ္ဌံ ယတး သွပု တမဓီၑွေရ
ဏ ဒတ္တံ သာက္ၐ မိဒံ၊

� ဤၑွရသျ ပုေတ ေယာ ဝိၑွာသိတိ သ နိဇာနတ္ေရ
တတ် သာက္ၐ ံ ဓာရယတိ; ဤၑွေရ ေယာ န ဝိၑွသိတိ သ
တမ် အနၖတဝါဒိနံ ကေရာတိ ယတ ဤၑွရး သွပု တမဓိ
ယတ် သာက္ၐ ံ ဒတ္တဝါန် တသ္မိန် သ န ဝိၑွသိတိ၊

�တစ္စ သာက္ၐ မိဒံ ယဒ် ဤၑွေရာ 'သ္မဘျမ် အန ္တဇီဝ
နံ ဒတ္တဝါန် တစ္စ ဇီဝနံ တသျ ပုေတ ဝိဒ ေတ၊

�ယး ပု တံ ဓာရယတိ သ ဇီဝနံ ဓာရိယတိ, ဤၑွရသျ
ပု တံ ေယာ န ဓာရယတိ သ ဇီဝနံ န ဓာရယတိ၊

��ဤၑွရပုတသျ နာမ္နိ ယုၐ္မာန် ြပေတျတာနိ မယာ လိ
ခိတာနိ တသျာဘိြပာေယာ 'ယံ ယဒ် ယူယမ် အန ္တဇီဝန
ြပာပ္တာ ဣတိ ဇာနယီာတ တေသျၑွရပုတသျ နာမ္နိ ဝိၑွ
ေသတ စ၊

�� တသျာနတိ္ေက 'သ္မာကံ ယာ ြပတိဘာ ဘဝတိ တ
သျား ကာရဏမိဒံ ယဒ် ဝယံ ယဒိ တသျာဘိမတံ ကိမပိ
တံ ယာစာမေဟ တ ှိ ေသာ 'သ္မာကံ ဝါကျ ံ ၑၖေဏာတိ၊

��သ စာသ္မာကံ ယတ် ကိဉစ္န ယာစနံ ၑၖေဏာတီတိ
ယဒိ ဇာနမီသ္တ ှိ တသ္မာဒ် ယာစိတာ ဝရာ အသ္မာဘိး
ြပာပျနေ္တ တဒပိ ဇာနမီး၊
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�� ကၑ္စိဒ် ယဒိ သွ ဘာတရမ် အမၖတျ ဇနကံ ပါပံ ကု
ရွ◌နွတံ္ ပၑျတိ တ ှိ သ ြပာရ္ထနာံ ကေရာတု ေတေနၑွရ
သ္တသ္မဲ ဇီဝနံ ဒါသျတိ, အရ္ထေတာ မၖတျ ဇနကံ ပါပံ
ေယန နာကာရိတသ္မဲ၊ ကိနတ္ု မၖတျ ဇနကမ် ဧကံ ပါပမ်
အာသ္ေတ တဒဓိ ေတန ြပာရ္ထနာ ကိယတာမိတျဟံ န
ဝဒါမိ၊

��သရွ◌ွ ဧဝါဓရ္မ္မး ပါပံ ကိနတ္ု သရွ◌ပွါပံ မၖတျ ဇန
ကံ နဟိ၊

��ယ ဤၑွရာတ် ဇာတး သ ပါပါစာရံ န ကေရာတိ ကိန ္
တွီၑွရာတ် ဇာေတာ ဇနး သံွ ရက္ၐတိ တသ္မာတ် သ ပါပါ
တ္မာ တံ န သ္ပၖၑတီတိ ဝယံ ဇာနမီး၊

�� ဝယမ် ဤၑွရာတ် ဇာတား ကိနတ္ု ကၖတ္သ္နး သံသာ
ရး ပါပါတ္မေနာ ဝၑံ ဂေတာ 'သ္တီတိ ဇာနမီး၊

��အပရမ် ဤၑွရသျ ပု တ အာဂတဝါန် ဝယဉစ္ ယယာ
တသျ သတျမယသျ ဇ္ဉာနံ ြပာပ္ ယုာမသ္တာဒၖၑီံ ဓိယ
မ် အသ္မဘျ ံ ဒတ္တဝါန် ဣတိ ဇာနမီသ္တသ္မိန် သတျ
မေယ 'ရ္ထတသ္တသျ ပုေတ ယီၑု ခီၐ္ေဋ တိၐ္ဌာမၑ္စ;
သ ဧဝ သတျမယ ဤၑွေရာ 'နနတ္ဇီဝနသွ ူပၑ္စာသ္တိ၊

�� ေဟ ပိယဗာလကား, ယူယံ ေဒဝမူရ္တ္တိဘျး သွာန်
ရက္ၐတ၊ အာေမန၊်
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