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ယာကူဗး ပ တံ
�ဤၑွရသျ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ စ ဒါေသာ ယာကူဗ်
ဝိကီရ္ဏီဘူတာန် ဒါွဒၑံ ဝံၑာန် ြပတိ နမသ္ကၖတျ ပ တံ
လိခတိ၊

� ေဟ မမ ဘာတရး, ယူယံ ယဒါ ဗဟုဝိဓပရီက္ၐာၐု နပိ
တတ တဒါ တတ် ပူရ္ဏာနနဒ္သျ ကာရဏံ မ ဓံွ၊

�ယေတာ ယုၐ္မာကံ ဝိၑွာသသျ ပရီက္ၐိတေတွန ဓဲ ◌ျ ံ
သမ္ပာဒ တ ဣတိ ဇာနထီ၊

�တစ္စ ဓဲ ◌ျ ံ သိဒ္ဓဖလံ ဘဝတု ေတန ယူယံ သိဒ္ဓါး
သမ္ပူရ္ဏာၑ္စ ဘဝိၐျထ ကသျာပိ ဂုဏသျာဘာဝၑ္စ
ယုၐ္မာကံ န ဘဝိၐျတိ၊

� ယုၐ္မာကံ ကသျာပိ ဇ္ဉာနာဘာေဝါ ယဒိ ဘေဝတ်
တ ှိ ယ ဤၑွရး သရလဘာေဝန တိရသ္ကာရဉစ္ ဝိနာ
သရွေ◌ေွဘျာ ဒဒါတိ တတး သ ယာစတာံ တတသ္တသ္
မဲ ဒါယိၐျေတ၊

� ကိနတ္ု သ နးိသနေ္ဒဟး သန် ဝိၑွာေသန ယာစတာံ
ယတး သနဒိ္ဂ္ေဓာ မာနေဝါ ဝါယုနာ စာလိတေသျာတ္ပ္
လဝမာနသျ စ သမုြဒတရ◌င်္ဂသျ သဒၖေၑာ ဘဝတိ၊

�တာဒၖေၑာ မာနဝး ြပေဘား ကိဉစိ္တ် ြပာပ္သျတီတိ န
မ တာံ၊

� ဒွိမနာ ေလာကး သရွ◌ဂွတိၐု စဉစ္ေလာ ဘဝတိ၊
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� ေယာ ဘာတာ နြမး သ နေိဇာနန္တျာ ၑ္လာဃတာံ၊
�ယၑ္စ ဓနဝါန် သ နဇိနြမတယာ ၑ္လာဃတာံယတး သ
တၖဏပုၐ္ပဝတ် က္ၐယံ ဂမိၐျတိ၊

�ယတး သတာေပန သူ ေ◌ျေဏာဒိတျ တၖဏံ ေၑာၐျ
ေတ တတ္ပုၐ္ပ ဘၑျတိ ေတန တသျ ူပသျ ေသာ်န ္
ဒ ◌ျ ံ နၑျတိ တဒွဒ် ဓနေိလာေကာ'ပိ သီွယမူဎတယာ မ္
လာသျတိ၊

� ေယာ ဇနး ပရီက္ၐာံ သဟေတ သ ဧဝ ဓ း, ယတး ပရီ
က္ၐိတတွံ ြပာပျ သ ြပဘုနာ သွေြပမကာရိဘျး ြပတိဇ္ဉာ
တံ ဇီဝနမုကုဋံ လပ္သျေတ၊

��ဤၑွေရာ မာံ ပရီက္ၐတ ဣတိ ပရီက္ၐာသမေယ ေကာ'ပိ
န ဝဒတု ယတး ပါပါေယၑွရသျ ပရီက္ၐာ န ဘဝတိ သ စ
ကမပိ န ပရီက္ၐေတ၊

�� ကိနတ္ု ယး ကၑ္စိတ် သီွယမေနာဝါဉဆ္ယာကၖၐျေတ
ေလာဘျေတ စ တသျဝဲ ပရီက္ၐာ ဘဝတိ၊

��တသ္မာတ် သာ မေနာဝါဉဆ္ာ သဂရ္ဘာ ဘူတာွ ဒၐ္ု
ကၖတိံ ြပသူေတ ဒၐ္ုကၖတိၑ္စ ပရိဏာမံ ဂတာွ မၖတျ ံ ဇ
နယတိ၊

�� ေဟ မမ ပိယဘာတရး, ယူယံ န ဘာမျတ၊
��ယတ် ကိဉစိ္ဒ် ဥတ္တမံ ဒါနံ ပူရ္ေဏာ ဝရၑ္စ တတ်
သရွ◌မ်ွ ဦရ္ဒ္ဓွာဒ် အရ္ထေတာ ယသ္မိန် ဒၑာနတ္ရံ ပရိ
ဝရ္တ္တနဇာတစ္ဆာယာ ဝါ နာသ္တိ တသ္မာဒ် ဒီပ္တျာ
ကရာတ် ပိတရုဝေရာဟတိ၊
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��တသျ သၖၐ္ဋဝသ္တနူာံ မေဓျ ဝယံ ယတ် ြပထမဖလ
သွ ူပါ ဘဝါမသ္တဒရ္ထံ သ ေသွစ္ဆာတး သတျမတ
သျ ဝါေကျနာသ္မာန် ဇနယာမာသ၊

�� အတဧဝ ေဟ မမ ပိယဘာတရး, ယုၐ္မာကမ် ဧကဲ
ေကာ ဇနး ြၑဝေဏ တွရိတး ကထေန ဓီရး ေကာေဓ'ပိ
ဓီေရာ ဘဝတ၊ု

��ယေတာ မာနဝသျ ေကာဓ ဤၑွရီယဓရ္မ္မံ န သာဓ
ယတိ၊

��အေတာ ေဟေတာ ယံ သရွ◌ာွမ် အၑုစိ ကိယာံ ဒၐ္ု
ဋတာဗာဟလုျဉစ္ နကိ္ၐိပျ ယုၐ္မနမ္နသာံ ပရိတာေဏ သ
မရ္ထံ ေရာပိတံ ဝါကျ ံ နြမဘာေဝန ဂၖဟ္လီတ၊

�� အပရဉစ္ ယူယံ ေကဝလမ် အာတ္မဝဉစ္ယိတာေရာ
ဝါကျသျ ေြၑာတာေရာ န ဘဝတ ကိနတ္ု ဝါကျသျ ကရ္
မ္မကာရိေဏာ ဘဝတ၊

��� ယေတာ ယး ကၑ္စိဒ် ဝါကျသျ ကရ္မ္မကာရီ န ဘူ
တာွ ေကဝလံ တသျ ေြၑာတာ ဘဝတိ သ ဒရ္ပေဏ သီွ
ယၑာရီရိကဝဒနံ နရီိက္ၐမာဏသျ မ ဇုသျ သဒၖၑး၊

���အာတ္မာကာေရ ဒၖၐ္ေဋ သ ြပသ္ထာယ ကီဒၖၑ အာ
သီတ် တတ် တတ္က္ၐဏာဒ် ဝိသ္မရတိ၊

��� ကိနတ္ု ယး ကၑ္စိတ် နတာွ မုက္ေတး သိဒ္ဓါ ံ ဝျဝသ္
ထာမ် အာေလာကျ တိၐ္ဌတိ သ ဝိသ္မၖတိယုက္တး ေြၑာ
တာ န ဘူတာွ ကရ္မ္မကရ္တ္တဲဝ သန် သွကာ ေ◌ျ ဓ
ေ ာ ဘဝိၐျတိ၊
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���အနာယတတ္ရသနး သန် ယး ကၑ္စိတ် သွမေနာ ဝဉစ္
ယိတာွ သံွ ဘက္တံ မ ေတ တသျ ဘက္တိ ရ္မုဓာ ဘဝ
တိ၊

��� က္ေလၑကာေလ ပိတၖဟီနာနာံ ဝိဓဝါနာဉစ္ ယဒ် အ
ေဝက္ၐဏံ သံသာရာစ္စ နၐ္ိကလ◌င်္ေကန ယဒ် အာတ္မရ
က္ၐဏံ တေဒဝ ပိတုရီၑွရသျ သာက္ၐာတ် ၑုစိ ရ္နရ္ိမ္မလာ
စ ဘက္တိး၊

�
� ေဟ မမ ဘာတရး, ယူယမ် အသ္မာကံ ေတဇသိွနး ြပ
ေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ဓရ္မ္မံ မုခါေပက္ၐယာ န ဓာရယတ၊

�ယေတာ ယုၐ္မာကံ သဘာယာံ သွရ္ဏာ◌င်္ဂုရီယကယု
က္ေတ ဘာဇိၐ္ဏုပရိစ္ဆေဒ ပု ုေၐ ြပဝိၐ္ေဋ မလိနဝ
သ္ေတ ကသ္မိံၑ္စိဒ် ဒရိေြဒ'ပိ ြပဝိၐ္ေဋ

� ယူယံ ယဒိ တံ ဘာဇိၐ္ဏပုရိစ္ဆဒဝသာနံ ဇနံ နရီိက္ၐ
ဝေဒတ ဘဝါန် အေတာတ္တမသ္ထာန ဥပဝိၑတွိတိ ကိဉ ္
စ တံ ဒရိြဒံ ယဒိ ဝေဒတ တမ်ွ အမုသ္မိန် သ္ထာေန တိၐ္
ဌ ယဒါွတ မမ ပါဒပီဌ ဥပဝိေၑတိ,

� တ ှိ မနးသု ဝိေၑၐျ ယူယံ ကိံ ကုတရ္ကဲး ကုဝိစာရ
ကာ န ဘဝထ?

� ေဟ မမ ပိယဘာတရး, ၑၖဏုတ, သံသာေရ ေယ ဒ
ရိြဒာသ္တာန် ဤၑွေရာ ဝိၑွာေသန ဓနနိး သွေြပမကာရိ
ဘျၑ္စ ြပတိြၑ တသျ ရာဇျသျာဓိကာရိဏး ကရ္တတံ္ု ကိံ
န ဝရီတဝါန?် ကိနတ္ု ဒရိေြဒာ ယုၐ္မာဘိရဝဇ္ဉာယေတ၊
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� ဓနဝနတ္ ဧဝ ကိံ ယုၐ္မာန် ေနာပြဒဝနတိ္ ဗလာစ္စ ဝိ
စာရာသနာနာံ သမီပံ န နယနတိ္?

� ယုၐ္မဒုပရိ ပရိကီရ္တ္တိတံ ပရမံ နာမ ကိံ တဲေရဝ န
နနိဒ္ ေတ?

� ကိဉစ္ တွံ သွသမီပဝါသိနိ သွာတမ္ဝတ် ပီယသွ, ဧတ
စ္ဆာသ္ တီယဝစနာ ုသာရေတာ ယဒိ ယူယံ ရာဇကီယ
ဝျဝသ္ထာံ ပါလယထ တ ှိ ဘြဒံ ကု ုထ၊

�ယဒိ စ မုခါေပက္ၐာံ ကု ုထ တ ှိ ပါပမ် အာစရထ ဝျဝ
သ္ထယာ စာဇ္ဉာလ◌င်္ဃိန ဣဝ ဒူၐျေဓွ၊

�ယေတာ ယး ကၑ္စိတ် ကၖတ္သ္နာံ ဝျဝသ္ထာံ ပါလယ
တိ သ ယေဒကသ္မိန် ဝိေဓာ် သ္ခလတိ တ ှိ သရွေ◌ၐွာ
မ် အပရာဓီ ဘဝတိ၊

�ယေတာ ေဟေတာသ္တွံ ပရဒါရာန် မာ ဂစ္ေဆတိ ယး
ကထိတဝါန် သ ဧဝ နရဟတျာံ မာ ကု ◌ျာ ဣတျပိ က
ထိတဝါန် တသ္မာတ် တွံ ပရဒါရာန် န ဂတာွ ယဒိ နရဟ
တျာံ ကေရာၐိ တ ှိ ဝျဝသ္ထာလ◌င်္ဃီ ဘဝသိ၊

� မုက္ေတ ရွ◌ျဝသ္ထာေတာ ေယၐာံ ဝိစာေရဏ ဘဝိ
တဝျ ံ တာဒၖၑာ ေလာကာ ဣဝ ယူယံ ကထာံ ကထယတ
ကရ္မ္မ ကု ုတ စ၊

�� ေယာ ဒယာံ နာစရတိ တသျ ဝိစာေရာ နိရ္ဒ္ဒေယန
ကာရိၐျေတ, ကိနတ္ု ဒယာ ဝိစာရမ် အဘိဘဝိၐျတိ၊

�� ေဟ မမ ဘာတရး, မမ ြပတျေယာ'သ္တီတိ ယး က
ထယတိ တသျ ကရ္မ္မာဏိ ယဒိ န ဝိဒ နတ္ တ ှိ ေတန
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ကိံ ဖလံ? ေတန ြပတျေယန ကိံ တသျ ပရိ တာဏံ ဘဝိ
တံု ၑက္ေနာတိ?

�� ေကၐုစိဒ် ဘာတၖၐု ဘဂိနၐုီ ဝါ ဝသနဟီေနၐု ြပာတျ
ဟိကာဟာရဟီေနၐု စ သတ္သု ယုၐ္မာကံ ေကာ'ပိ ေတ
ဘျး ၑရီရာရ္ထံ ြပေယာဇနယီာနိ ြဒဝျာဏိ န ဒတာွ ယဒိ
တာန် ဝေဒတ်,

�� ယူယံ သကုၑလံ ဂေတာွၐ္ဏဂါတာ ဘဝတ တၖပျတ
ေစတိ တ ှေ◌ျေတန ကိံ ဖလံ?

��တဒွတ် ြပတျေယာ ယဒိ ကရ္မ္မဘိ က္ေတာ န ဘ
ေဝတ် တ ှေ◌ျကာကိတာွတ် မၖတ ဧဝါသ္ေတ၊

�� ကိဉစ္ ကၑ္စိဒ် ဣဒံ ဝဒိၐျတိ တဝ ြပတျေယာ ဝိဒ ေတ
မမ စ ကရ္မ္မာဏိ ဝိဒ နေ္တ, တွံ ကရ္မ္မဟီနံ သွြပတျ
ယံ မာံ ဒရယ တ ှ◌ျဟမပိ မတ္ကရ္မ္မဘျး သွြပတျယံ
တာံွ ဒရယိၐျာမိ၊

�� ဧက ဤၑွေရာ 'သ္တီတိ တွံ ြပေတျၐိ၊ ဘြဒံ ကေရာၐိ၊
ဘူတာ အပိ တတ် ြပတိယနတိ္ ကမ္ပနေ္တ စ၊

�� ကိနတ္ု ေဟ နိရ္ဗ္ေဗာဓမာနဝ, ကရ္မ္မဟီနး ြပတျ
ေယာ မၖတ ဧဝါသ္ေတျတဒ် အဝဂနတံ္ု ကိမ် ဣစ္ဆသိ?

��အသ္မာကံ ပူရွ◌ပုွ ုေၐာ ယ ဣြဗာဟီမ် သွပု တမ် ဣ
သှာကံ ယဇ္ဉေဝဒ ာမ် ဥတ္သၖၐ္ဋဝါန် သ ကိံ ကရ္မ္မ
ေဘျာ န သပုဏျကီၖတး?

�� ြပတျေယ တသျ ကရ္မ္မဏာံ သဟကာရိဏိ ဇာေတ
ကရ္မ္မဘိး ြပတျယး သိဒ္ေဓါ 'ဘဝတ် တတ် ကိံ ပၑျသိ?
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���ဣတ္ထဉေ္စဒံ ၑာသ္ တီယဝစနံ သဖလမ် အဘဝတ်,
ဣြဗာဟီမ် ပရေမၑွေရ ဝိၑွသိတဝါန် တစ္စ တသျ ပုဏျာ
ယာဂဏျတ သ ေစၑွရသျ မိတ ဣတိ နာမ လဗ္ဓဝါန၊်

��� ပၑျတ မာနဝး ကရ္မ္မဘျး သပုဏျ ီကိယေတ န စဲ
ကာကိနာ ြပတျေယန၊

��� တဒွဒ် ယာ ရာဟဗ္နာမိကာ ဝါရာ◌င်္ဂနာ စာရာန် အ ု
ဂၖဟျာပေရဏ မာရ္ေဂဏ ဝိသသရ္ဇ သာပိ ကိံ ကရ္မ္မ
ေဘျာ န သပုဏျကီၖတာ?

��� အတဧဝါတ္မဟီေနာ ေဒေဟာ ယထာ မၖေတာ'သ္တိ
တထဲဝ ကရ္မ္မဟီနး ြပတျေယာ'ပိ မၖေတာ'သ္တိ၊

�
� ေဟ မမ ဘာတရး, ၑိက္ၐကဲရသ္မာဘိ ရ္ဂု ုတရဒဏ္
ေဍာ လပ္သျတ ဣတိ ဇ္ဉာတာွ ယူယမ် အေနေက ၑိက္ၐ
ကာ မာ ဘဝတ၊

� ယတး သရွေ◌ွ ဝယံ ဗဟုဝိၐေယၐု သ္ခလာမး, ယး
ကၑ္စိဒ် ဝါေကျ န သ္ခလတိ သ သိဒ္ဓပု ုၐး ကၖတ္သ္နံ
ဝၑီကရ္တ္တံု သမရ္ထၑ္စာသ္တိ၊

� ပၑျတ ဝယမ် အၑွာန် ဝၑီကရ္တတံ္ု ေတၐာံ ဝက္ေတၐု
ခလီနာန် နဓိာယ ေတၐာံ ကၖတ္သ္နံ ၑရီရမ် အ ဝုရ္တတ္
ယာမး၊

� ပၑျတ ေယ ေပါတာ အတီဝ ဗၖဟဒါကာရား ြပစဏ္ဍ
ဝါတဲၑ္စ စာလိတာသ္ေတ'ပိ ကရ္ဏဓာရသျ မေနာ'ဘိမ
တာဒ် အတိက္ၐ ေြဒဏ ကရ္ေဏန ဝါဉဆိ္တံ သ္ထာနံ ြပ
တျ ဝုရ္တ္တနေ္တ၊
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�တဒွဒ် ရသနာပိ က္ၐ ြဒတရာ◌င်္ဂံ သနတီ္ ဒရ္ပဝါကျာနိ
ဘာၐေတ၊ ပၑျ ကီဒၖ◌င်္မဟာရဏျ ံ ဒဟျေတ 'လ္ေပန ဝ
ဟ္နနိာ၊

� ရသနာပိ ဘေဝဒ် ဝဟ္နရိဓရ္မ္မ ူပပိၐ္ဋေပ၊ အသ္မဒ
◌င်္ေဂၐု ရသနာ တာဒၖၑံ သနတိ္ၐ္ဌတိ သာ ကၖတသ္္နံ ေဒ
ဟံ ကလ◌င်္ကယတိ သၖၐ္ဋိရထသျ စ ကံ ြပဇွလယတိ နရ
ကာနေလန ဇွလတိ စ၊

� ပၑုပက္ၐ ေရာဂဇလစရာဏာံ သရွေ◌ၐွာံ သွဘာေဝါ ဒ
မယိတံု ၑကျေတ မာ ၐိုကသွဘာေဝန ဒမယာဉစ္ေက စ၊

� ကိနတ္ု မာနဝါနာံ ေကနာပိ ဇိဟာွ ဒမယိတံု န ၑကျေတ
သာ န နဝိါ ◌ျမ် အနၐ္ိဋံ ဟလာဟလဝိေၐဏ ပူရ္ဏာ စ၊

�တယာ ဝယံ ပိတရမ် ဤၑွရံ ဓ ံ ဝဒါမး, တယာ ေစၑွ
ရသျ သာဒၖေၑျ သၖၐ္ဋာန် မာနဝါန် ၑပါမး၊

� ဧကသ္မာဒ် ဝဒနာဒ် ဓ ဝါဒၑာေပါ် နရ္ိဂစ္ဆတး၊ ေဟ
မမ ဘာတရး, ဧတာဒၖၑံ န ကရ္တ္တဝျ၊ံ

� ြပသဝဏး ကိမ် ဧကသ္မာတ် ဆိြဒာတ် မိၐ္ဋံ တိက္တ
ဉစ္ ေတာယံ နရ္ိဂမယတိ?

� ေဟ မမ ဘာတရး, ဥဍ မ္ဗရတ ုး ကိံ ဇိတဖလာနိ ြဒာ
က္ၐာလတာ ဝါ ကိမ် ဥဍ မ္ဗရဖလာနိ ဖလိတံု ၑက္ေနာတိ?
တဒွဒ် ဧကး ြပသဝေဏာ လဝဏမိၐ္ေဋ ေတာေယ နရ္ိဂ
မယိတံု န ၑက္ေနာတိ၊
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�� ယုၐ္မာကံ မေဓျ ဇ္ဉာနီ သုေဗာဓၑ္စ က အာသ္ေတ?
တသျ ကရ္မ္မာဏိ ဇ္ဉာနမူလကမၖဒုတာယုက္တာနတိီ
သဒါစာရာတ် သ ြပမာဏယတ၊ု

�� ကိနတ္ု ယုၐ္မဒနတ္းကရဏမေဓျ ယဒိ တိက္ေတရ ာ
ဝိဝါေဒစ္ဆာ စ ဝိဒ ေတ တ ှိ သတျမတသျ ဝိ ု ဒ္ဓံ န ၑ္
လာဃဓံွ နစာနၖတံ ကထယတ၊

��တာဒၖၑံ ဇ္ဉာနမ် ဦရ္ဒ္ဓွာဒ် အာဂတံ နဟိ ကိနတ္ု ပါရ္
ထိဝံ ၑရီရိ ေဘာ်တိကဉစ္၊

��ယေတာ ေဟေတာရီရ ာ ဝိဝါေဒစ္ဆာ စ ယတ ေဝေဒ
ေတ တတဲဝ ကလဟး သရွ◌ွံ ဒၐ္ုကၖတဉစ္ ဝိဒ ေတ၊

�� ကိနတ္ူရ္ဒ္ဓွာဒ် အာဂတံ ယတ် ဇ္ဉာနံ တတ် ြပထမံ ၑု
စိ တတး ပရံ ၑာနတံ္ က္ၐာနတ္မ် အာၑုသေ ္ဓယံ ဒယာဒိသ
တ္ဖလဲး ပရိပူရ္ဏမ် အသနဒိ္ဂ္ဓံ နၐ္ိကပဋဉစ္ ဘဝတိ၊

�� ၑာနတ္ျာစာရိဘိး ၑာနတ္ျာ ဓရ္မ္မဖလံ ေရာပျေတ၊

�
� ယုၐ္မာကံ မေဓျ သမရာ ရဏၑ္စ ကုတ ဥတ္ပဒ န ္
ေတ? ယုၐ္မဒ◌င်္ဂၑိဗိရာ ၑိတာဘျး သုေခစ္ဆာဘျး ကိံ
ေနာတ္ပဒ နေ္တ �?

� ယူယံ ဝါဉဆ္ထ ကိနတ္ု နာပ္ ုထ, ယူယံ နရဟတျာမ်
ဤရ ာဉစ္ ကု ုထ ကိနတ္ု ကၖတာရ္ထာ ဘဝိတံု န ၑက္
ုထ, ယူယံ ယုဓျထ ရဏံ ကု ုထ စ ကိနတ္ွြပာပ္တာသ္
တိၐ္ဌထ, ယေတာ ေဟေတား ြပာရ္ထနာံ န ကု ုထ၊
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� ယူယံ ြပာရ္ထယေဓွ ကိနတ္ု န လဘေဓွ ယေတာ ေဟ
ေတား သွသုခေဘာေဂၐု ဝျယာရ္ထံ ကု ြပာရ္ထယေဓွ၊

� ေဟ ဝျဘိစာရိေဏာ ဝျဘိစာရိဏျၑ္စ, သံသာရသျ
ယတ် မဲ တ◌ျ ံ တဒ် ဤၑွရသျ ၑာ တဝမိတိ ယူယံ ကိံ န
ဇာနထီ? အတ ဧဝ ယး ကၑ္စိတ် သံသာရသျ မိ တံ ဘဝိ
တမ်ု အဘိလၐတိ သ ဧေဝၑွရသျ ၑတ ရ္ဘဝတိ၊

� ယူယံ ကိံ မ ေဓွ? ၑာသ္ တသျ ဝါကျ ံ ကိံ ဖလဟီနံ
ဘေဝတ်? အသ္မဒနတ္ရွာသီ ယ အာတ္မာ သ ဝါ ကိမ်
ဤရ ာရ္ထံ ေြပမ ကေရာတိ?

�တနန္ဟိ ကိနတ္ု သ ြပတုလံ ဝရံ ဝိတရတိ တသ္မာဒ်
ဥက္တမာသ္ေတ ယထာ, အာတ္မာဘိမာနေလာကာနာံ ဝိ
ပေက္ၐာ ဘဝတီၑွရး၊ ကိနတ္ု ေတနဝဲ နေြမဘျး ြပသာဒါဒ်
ဒီယေတ ဝရး။

� အတဧဝ ယူယမ် ဤၑွရသျ ဝၑျာ ဘဝတ ၑယတာနံ
သံ ုနဓ္ ေတန သ ယုၐ္မတ္တး ပလာယိၐျေတ၊

�ဤၑွရသျ သမီပဝရ္တ္တိေနာ ဘဝတ ေတန သ ယုၐ္
မာကံ သမီပဝရ္တ္တီ ဘဝိၐျတိ၊ ေဟ ပါပိနး, ယူယံ သွ
ကရာန် ပရိၐ္ကု ု ဓံွ၊ ေဟ ဒွိမေနာေလာကား, ယူယံ သွာန ္
တးကရဏာနိ ၑုစီနိ ကု ု ဓံွ၊

� ယူယမ် ဥဒွိဇဓံွ ေၑာစတ ဝိလပတ စ, ယုၐ္မာကံ ဟာ
သး ေၑာကာယ, အာနနဒ္ၑ္စ ကာတရတာယဲ ပရိဝရ္တ္
ေတတာံ၊
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� ြပေဘား သမက္ၐံ နြမာ ဘဝတ တသ္မာတ် သ ယုၐ္
မာန် ဥစ္စီကရိၐျတိ၊

� ေဟ ဘာတရး, ယူယံ ပရသ္ပရံ မာ ဒူၐယတ၊ ယး
ကၑ္စိဒ် ဘာတရံ ဒူၐယတိ ဘာတု ရိွစာရဉစ္ ကေရာတိ
သ ဝျဝသ္ထာံ ဒူၐယတိ ဝျဝသ္ထာယာၑ္စ ဝိစာရံ ကေရာ
တိ၊ တွံ ယဒိ ဝျဝသ္ထာယာ ဝိစာရံ ကေရာၐိ တ ှိ ဝျဝသ္
ထာပါလယိတာ န ဘဝသိ ကိနတ္ု ဝိစာရယိတာ ဘဝသိ၊

�အဒွိတီေယာ ဝျဝသ္ထာပေကာ ဝိစာရယိတာ စ သ ဧ
ဝါသ္ေတ ေယာ ရက္ၐိတံု နာၑယိတုဉစ္ ပါရယတိ၊ ကိနတ္ု
ကသ္တွံ ယတ် ပရသျ ဝိစာရံ ကေရာၐိ?

��အဒ ေၑွာ ဝါ ဝယမ် အမုကနဂရံ ဂတာွ တတ ဝရေမ
ကံ ယာပယနေ္တာ ဝါဏိဇျ ံ ကရိၐျာမး လာဘံ ြပာပ္သျာ
မၑ္ေစတိ ကထာံ ဘာၐမာဏာ ယူယမ် ဣဒါန ီံ ၑၖဏတု၊

�� ၑွး ကိံ ဃဋိၐျေတ တဒ် ယူယံ န ဇာနထီ ယေတာ ဇီဝနံ
ေဝါ ဘေဝတ် ကီဒၖက် တတတ္ု ဗာၐ္ပသွ ူပကံ, က္ၐဏမာ
တံ ဘေဝဒ် ဒၖၑျ ံလပုျေတ စ တတး ပရံ၊

��တဒ ုက္တာွ ယုၐ္မာကမ် ဣဒံ ကထနယံီ ြပေဘာရိစ္
ဆာေတာ ဝယံ ယဒိ ဇီဝါမသ္တ ှေ◌ျတတ် ကရ္မ္မ တတ်
ကရ္မ္မ ဝါ ကရိၐျာမ ဣတိ၊

�� ကိနတ္ွိဒါန ီံ ယူယံ ဂရွ◌ဝွါကျးဲ ၑ္လာဃနံ ကု ုေဓွ တာ
ဒၖၑံ သရွ◌ွံ ၑ္လာဃနံ ကုတ္သိတေမဝ၊

�� အေတာ ယး ကၑ္စိတ် သတ္ကရ္မ္မ ကရ္တ္တံ ဝိဒိ
တာွ တနန္ ကေရာတိ တသျ ပါပံ ဇာယေတ၊
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�
� ေဟ ဓနဝနတ္း, ယူယမ် ဣဒါန ီံ ၑၖဏတု ယုၐ္မာဘိရာ
ဂမိၐျတ္က္ေလၑေဟေတား ကနဒ္ တာံ ဝိလပျတာဉစ္၊

� ယုၐ္မာကံ ြဒဝိဏံ ဇီရ္ဏံ ကီဋဘုက္တား သုေစလ
ကား၊

�ကနကံ ရဇတဉစ္ာပိ ဝိကၖတိံ ြပဂမိၐျတိ, တတ္ကလ
◌င်္ကၑ္စ ယုၐ္မာကံ ပါပံ ြပမာဏယိၐျတိ, ဟုတာၑဝစ္စ
ယုၐ္မာကံ ပိၑိတံ ခါဒယိၐျတိ၊ ဣတ္ထမ် အ ္တမိဃေသၐု
ယုၐ္မာဘိး သဉစိ္တံ ဓန၊ံ

� ပၑျတ ယဲး ကၖၐီဝလဲ ၐ္မာကံ ၑသျာနိ ဆိနန္ာနိ
ေတေဘျာ ယုၐ္မာဘိ ဒ် ေဝတနံ ဆိနန္ံ တဒ် ဥစ္စဲ ရ္ဓွန ိံ
ကေရာတိ ေတၐာံ ၑသျစ္ေဆဒကာနာမ် အာရ္တ္တရာဝး
ေသနာပေတး ပရေမၑွရသျ ကရ္ဏကုဟရံ ြပဝိၐ္ဋး၊

� ယူယံ ပၖထိဝျာံ သုခေဘာဂံ ကာမုကတာဉစ္ာရိတဝန ္
တး, မဟာေဘာဇသျ ဒိန ဣဝ နဇိာနတ္းကရဏာနိ ပရိတ
ရ္ပိတဝနတ္ၑ္စ၊

�အပရဉစ္ ယုၐ္မာဘိ ရ္ဓာရ္မ္မိကသျ ဒဏ္ဍာဇ္ဉာ ဟ
တျာ စာကာရိ တထာပိ သ ယုၐ္မာန် န ြပတိ ု ဒ္ဓဝါန၊်

� ေဟ ဘာတရး, ယူယံ ြပေဘာရာဂမနံ ယာဝဒ် ဓဲ ◌ျ
မာလမ္ဗဓံွ၊ ပၑျတ ကၖၐိဝေလာ ဘူေမ ရ္ဗဟုမူလျ ံ ဖလံ
ြပတီက္ၐမာေဏာ ယာဝတ် ြပထမမ် အနတိ္မဉစ္ ဝၖၐ္ဋိဇ
လံ န ြပာပ္ေနာတိ တာဝဒ် ဓဲ ◌ျမ် အာလမ္ဗေတ၊
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� ယူယမပိ ဓဲ ◌ျမာလမ္ဗျ သွာနတ္းကရဏာနိ သ္ထိရီ
ကု ုတ, ယတး ြပေဘာ ုပသ္ထိတိး သမီပဝရ္တ္တိ ဘ
ဝတ်၊

� ေဟ ဘာတရး, ယူယံ ယဒ် ဒဏ္ဍ ာ န ဘေဝတ တဒ
ရ္ထံ ပရသ္ပရံ န ဂ္လာယတ, ပၑျတ ဝိစာရယိတာ ဒါွရ
သမီေပ တိၐ္ဌတိ၊

� ေဟ မမ ဘာတရး, ေယ ဘဝိၐျဒါွဒိနး ြပေဘာ ရ္နာမ္
နာ ဘာၐိတဝနတ္သ္တာန် ယူယံ ဒးုခသဟနသျ ဓဲ ◌ျသျ
စ ဒၖၐ္ဋာနတ္ာန် ဇာနတီ၊

� ပၑျတ ဓဲ ◌ျၑီလာ အသ္မာဘိ ရ္ဓ ာ ဥစျနေ္တ၊ အာ
ယူေဗာ ဓဲ ◌ျ ံ ယုၐ္မာဘိရြၑာဝိ ြပေဘား ပရိဏာမၑ္စာဒ
ရိ ယတး ြပဘု ရ္ဗဟကုၖပး သက ုဏၑ္စာသ္တိ၊

� ေဟ ဘာတရး ဝိေၑၐတ ဣဒံ ဝဒါမိ သွရ္ဂသျ ဝါ ပၖ
ထိဝျာ ဝါ ဝသ္တေုနာ နာမ ဂၖဟီတာွ ယုၐ္မာဘိး ေကာ'ပိ
ၑပေထာ န ကိယတာံ, ကိနတ္ု ယထာ ဒဏ္ဍ ာ န ဘဝတ
တဒရ္ထံ ယုၐ္မာကံ တထဲဝ တနန္ဟိ ေစတိဝါကျ ံ ယ
ေထၐ္ဋံ ဘဝတ၊ု

�� ယုၐ္မာကံ ကၑ္စိဒ် ဒးုခီ ဘဝတိ? သ ြပာရ္ထနာံ က
ေရာတ၊ု ကၑ္စိဒ် ဝါနနဒိ္ေတာ ဘဝတိ? သ ဂီတံ ဂါယတ၊ု

�� ယုၐ္မာကံ ကၑ္စိတ် ပီဍိေတာ 'သ္တိ? သ သမိေတး
ြပာစီနာန် အာဟာွတု ေတ စ ပေဘာ ရ္နာမ္နာ တံ တဲေလ
နာဘိၐိစျ တသျ ကၖေတ ြပာရ္ထနာံ ကုရွ◌နွတ္၊ု
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��တသ္မာဒ် ဝိၑွာသဇာတြပာရ္ထနယာ သ ေရာဂီ ရက္ၐာံ
ယာသျတိ ြပဘုၑ္စ တမ် ဥတ္ထာပယိၐျတိ ယဒိ စ ကၖ
တပါေပါ ဘေဝတ် တ ှိ သ တံ က္ၐမိၐျေတ၊

�� ယူယံ ပရသ္ပရမ် အပရာဓာန် အ◌င်္ဂီကု ု ဓွမ် အာေရာ
ဂျြပာပ္တျရ္ထဉစဲ္ကဇေနာ ' သျ ကၖေတ ြပာရ္ထနာံ က
ေရာတု ဓာရ္မ္မိကသျ သယတန္ာ ြပာရ္ထနာ ဗဟၑုက္တိ
ဝိၑိၐ္ဋာ ဘဝတိ၊

��ယ ဧလိေယာ ဝယမိဝ သုခဒးုခေဘာဂီ မရ္တ္တျ အာ
သီတ် သ ြပာရ္ထနယာနာဝၖၐ္ဋိံ ယာစိတဝါန် ေတန ေဒေၑ
သာရ္ဒ္ဓဝတ္သရတယံ ယာဝဒ် ဝၖၐ္ဋိ ရ ဗဘူဝ၊

�� ပၑ္စာတ် ေတန ပုနး ြပာရ္ထနာယာံ ကၖတာယာမ် အာ
ကာၑသ္ေတာယာ ဝရီတ် ပၖထိဝီ စ သွဖလာနိ ြပာေရာ
ဟယတ်၊

�� ေဟ ဘာတရး, ယုၐ္မာကံ ကသ္မိံၑ္စိတ် သတျမတာ
ဒ် ဘၐ္ေဋ ယဒိ ကၑ္စိတ် တံ ပရာဝရ္တ္တယတိ

��တ ှိ ေယာ ဇနး ပါပိနံ ဝိပထဘမဏာတ် ပရာဝရ္တ္
တယတိ သ တသျာတမ္ာနံ မၖတျ တ ဥဒ္ဓရိၐျတိ ဗဟပုါ
ပါ ာဝရိၐျတိ ေစတိ ဇာနာတ၊ု
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