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လiၵ် လၢႆးၾiင် င
A် ၽ တiူၼ်း ၶiuၼ် ယ်
လီတၼ်း ပၼ်ပuၼ် ၽၼ်း
ႁဝ်း(တႆး)ၵူ eၵႃ့ၶႃ ယဝ့်§

ၽူ ပiuတ် လင်းလiၵ် လၢႆး
ဢဝ်ပuၼ် ၽၼ်းႁတ်းဢၵ်

ၸၢႆးၸၢမ် ယတ် ၶiူဝ်း
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ၵၢမ်းမင် ၵထ 5 eၶႃ
1eပႃးမီးၸ်ႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းၵၢၼ်သင်တၵ်းဢင် §
2eပႃးဝႆ့ၸ်ၵူဝ်ပiူၼ် ၼမ့်ငiူဝ် သiူၼ် တၵ်းပူင် §
3eပႃးဝႆ့ၸ်မၢင်မဝ် eတငiူဝ် ငဝ်eတႃ ၸူဝ် §
4eပႃးဝႆ့ၸ်ဢူၼ် ဢၼ် ဢမ် Aၼ် ပူၼ့်ၸၢတ် ၶႃ §

ပပ့်ၵ ၢမ်း

eလႃးၵသမ် မuၵ့်တီ့ၼ့ႆ

ၼ်းပပ့်တၢင်း

မူတ်း eတႃ eပႃးသuတ်း လၢတ် ၼလင် ၶiူဝ်းၵူၼ်းတၢႆ၊
တ ဢဝ်ၶuၼ်eႁႃၶမ်း

eတႃ ၵူၼ်းမiူင်းၶူင်းၵၢင်ယဝ့်၊

ၼiuင် ဝၢၼ် မီးၼiuင် ပပ့် ၼiuင် ၵ င်းမီးၼiuင် ပပ့်ယဝ့် eပႃး
ထiuင်ယၢမ်းလမ် လင် ဢeယးeပႃ မႃး လ

ဢမ် A့ၸမ့်

eပႃးႁတ်းၵႃ eတပၼ်eၽးတၢင်းဝၢၼ် ယဝ့်§
eလႃးၵႃ့ၼႆ့ မီးသၢမ်eလႃး eလႃးဢၼ်လီၵူဝ်ၼႆ့
ပၼ်eလႃးၵသမ် မuၵ့်တီ့၊ ထင် eလႃးၼiuင် eလႃးၵၸiၵ်
ၶuတီ ပၼီ ၵ ၢမ်းလင် လီ လ လင် ၸႃ့eလႃးၵၼ်§
ထင် eလႃးၼiuင် ၸမ့် eလႃးၵီ လ eလႃးၵeလႃး
ဢၼ်ပၼ်ၽၢႆၵတ်းယၼ်ၽၢႆ ၶ ၢမ်းသႃ ယဝ့်§
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1လuၵ် ယiင်းၶuၼ်eႁႃၶမ်းမiူင်းပႃ ရႃ ၼသီ

ပႃးသၼ်

eထ လ တၢႆ§
2ပၼ်ၶႆ ပၼ်ၼၢဝ် လ တၢႆ
3လင် ႁတ်းၵမ် ၸမ့်
4တၢႆသ် ၵူ ၼင် ၵူ ၼၼ်း
5လuၵ် ဢၼ် လႆ ပီၼiuင် လ တၢႆ၊ သiပ်းပီ လ တၢႆ
6ၵူၼ်းယင် တၢႆ  သပ် လၵ်းသပ် eတႃၵ် ပင်း လ တၢႆ
7လၢၼ်ၶuၼ်eႁႃၶမ်း ဢသၢၵ် လႆ ၸတ်းပီ လ တၢႆ
8လuၵ် လၢၼ်ႁဝ်းဢၵ် ၵႃ ယူ ႁi ူၼ်းၵူၺ်း

သမ့်မႃးၸူး

eပႃ မ လ တၢႆ
9လင် ပူင်ၵူၼ်းတၢႆ
10တၢ ႆ ၵႃ

လႃ့ သင်Aၼ်ၶီ eႁ တၢႆ ဝၼ်းသင်eၵႃ့

သၢမ် eၵႃ့သီ eၵႃ့
11လuၵ် ယiင်းလၢၼ်ယiင်းႁဝ်း

ဢဝ်ၽူဝ်ၵႃ

ယူ တၢင်

ႁi ူၼ်းသမ့်ပႃးသၼ် eထ မႃးၸူးeပႃ မ ၸမ့်
12လင် ႁၢမ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ ဢၵ် ဝၢၼ် ဢၵ် ၼႃ
13ၵူၼ်းႁတ်းသuမ့်ယူ ၼ်းဝၢင်းႁi ူၼ်းႁဝ်း လ တၢႆ
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14ၵူၼ်းမီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း

မဝ် ထuၵ် ၸ် လ ဢမ် မၼ်

ၵၼ်ၶႆ ၵင် ၽႃ ၵင် ၶၼ်းၸမ့်
15ႁၢမ်ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ႁi ူၼ်း လ ၸၢႆးၶႃးတမ်
16ၵၢႆး လ သင်၊ မႃ့ လ သင်၊ ၵႆ လ သင်၊ ၶမ်ၵၼ်
ဢမ် ဢၵ် လႆ ၸမ့်
17လၢတ် လူၺ် ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လူင်းႁi ူၼ်းပiူင်ၼiuင်
18လၢတ် လူၺ် တူဝ်မီးၵင့်မီးယၢင်ၶူပ်း လ တၢႆ
19တပ့် ပးႁဝ်း လ သင် ပiူၼ် လ သင်

မႃးၶဝ် ၼ်း

ႁi ူၼ်း ၼ်းၵ င်းႁဝ်းၸမ့်
20သင်ၵူၼ်းပၼ်မီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း တၢႆဢမ် ႁၼ်ၸ်
21လင် ၵူၼ်းတၢႆမီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း လ ၾႆးသမ့်မႆ ႁi ူၼ်း
22မiူဝ် ၵူၼ်းတၢႆတiuၵ့်ပူတ်းၸ်ၼၼ့် တီ ၼiuင် ဢမ် လီယူ
23မႆ့ဢၵ် ၼiူဝ်ႁi ူၼ်း တ် ႁi ူၼ်းႁဝ်း
24ဢမ် ၸ် ၶiင် ၸ် ၶႃ လ မႃမႃးၶမ်ၵၼ်Aဝ့်ၶူ လႆႁဝ်း
25ပတ် လင့် ပၼ် တပ် ၽၵ်းတူလင် တူၵ်း
26ၵူၼ်းတၢႆသၢင်းၵ ၢၼ် ၊

ပီမ် ဝၼ်းၼiuင် လ

လပ်း
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27ဝၼ်းလဝ်တၢႆသင်eၵႃ့ ၵၢင်ၶမ် ၵၢင်ၼ် လ သင်
28ဢဝ်ၽူမ် eမးမ် လ သင်
29ႁi ူၼ်းeယးႁဝ်း ၽူ လၵ့်ၵူၼ်းၸူၼ် ၵႆ့ၶiuၼ်းၸမ့်
30ၵူၼ်းတၢႆၾႃ့ၽႃ ၸမ့်
31ၵူၼ်းတၢႆတူၵ်းမႆ့ တူၵ်းၼမ့်ၸမ့်
32ပူၵ်းတuင်း လ တမ်းၶၼ် ၸမ့်
33ၶဝ် ပiူၵ် ၶဝ် သၢၼ်တၢင် eလႃ့တၢင် ဝူဝ်း လ ၵၢၼ်း
တၢင် ႁၵ်း
34ဝၼ်းလဝ်ၵၼ်

eၵႃ့ၼiuင် တၢႆယင်းပႆ တၼ်းပူၼ့်

eၵႃ့ၼiuင် သမ့်တၢႆထင်
35လင် ၼuင် တၢင်းၵiၼ်တင်းလူင် ယႃ ၽuၵ် ၸမ်တၢင်း
36ၵူၼ်းတၢႆၶiuၼ်းလဝ်ၵၼ်သင်eၵႃ့
37လင် ၾႃ့ၽႃ ႁi ူၼ်းၵ င်းၸမ့်
38ၵူၼ်းဢၵ် မၢၵ် လ တၢႆ
39ပiူၼ် မႃးတၢႆတီ eယးၶဝ် ႁဝ်းၸၵႃ ထင်ႁႆ ထင်ၼႃး
40ၵူၼ်းႁမ်ၵ် လ တၢႆ
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41လင် တီ ၽင်ၵူၼ်းတၢႆ၊ တီ လီၽင် တီ ဢမ် လiၽင်
42လင် လူမ်းၽီAင် လူမ်းလၢင်းသင်းပတ့်ၶူဝ်းႁဝ်းၶiuၼ်း
ၵၢင်ႁၢဝ်ၵႃ မiူၼ်ၼင် ၼuၼ်းၼၼ့် လ သင်§
မႃ တiၵႃ သuတ်းယဝ့်

ၼiတၢၼ်း
ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆ့

ယၼ့်ပiူဝ် ယူ လူၺ် ယuၵ် ၼၢမ်

တႃးၶၼ် ထႃ ႁႃ ပႃး လ
ၵiူတ်

ဢမ် လiူဝ်လႆ သၽႃ ဝ

တႃး

ထဝ် ပၼ်တၢႆ တၢႆယဝ့်eၵႃ သမ့်ပႆ ယဝ့်လူးၵၼ် ၊

မီးထင်

ၸၢတ် ၵၼ်

ၸၢတ် ၼႆ့ ၸၢတ် ၼႃ

ၼင်

ၵႃ

ၸiူဝ်းၼႆeသ ဢမ် ၵႃး မႃးတူၺ်းၼ်း ပiတ့်ၸူ့

ပၢၼ်

ၸၢတ် ၼႆ့eၵႃ

သမ့်မီးဝႆ့ ထင် ပႃ ၼႃ ပႃ လင်

လူးၵၼ် §
ၼ်းၵ ၢမ်းeလႃးၵႃ့သမ် မuၵ့်တiၼႆ့

ၸမ်းၼင် ဝႃ

ၵင် eၵႃ ဢမ် ႁၼ်ဝၼ်းတၢႆ ဢမ် A့ၼႆ့ၼၼ့် eတတၢႆပီ
လ် လiူၼ်လ် ဝၼ်းလ် ယၢမ်းလ် သမ့်eတလႆ တၢႆတီ လ်
ႁiမ်းလ် eတလႆ တၢႆၵပ် eယႃးၵႃ သင် ၵပ် လင် သင်ၼႆ
ၽ်eၵႃ

တiuၼ်းဢမ် A့

ဢမ် လၢမ်းလႆ လႃးလႃးယဝ့်§
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ၵပ် ပiူဝ် ၼႆ eယႃးၵႃ တၢင်းပၼ် သၼ်ပၼ် သၼ်မီး၊
ၼႆၼၼ့် တၢင်းတၢႆeၵႃ A့eတမီး သၼ်ပiူင်ယူ ယဝ့်§
eလႃးၵႃ့သမ် မuၵ့်တီ့ၼႆ့ မၼ်းလၢတ် လူၺ် လင်
လီလင် ၸႃ့ ၼ်းeလႃးၵတၢင်းလူင်ၼႆ့ eပႃးဝႃ ၺႃးမiူဝ်
Aပ့်ထူပ်း ၶၵ် လီပၢင်ၸႃ့ ၽူလူ့သuမ်းတၢႆၵႃ ၼၼ့် လီဝႆ့
ဢမ်ၢလီဝႆ့  လီသၢင်းၵ ူဝ် လiၼ် လ သင် လီသၢင်းၵ ူဝ်
ၾႆး လ သင် ၼ်းၵႃ လင် လီသၢင်းၵ ူဝ်

ဢမ် လီသၢင်း

ၵ ူဝ် ၼႆ့ မၼ်းလၢတ် ၼ လၢႆးႁတ်းလၢႆးသၢင် မၼ်းၵႃ
ၼင် ၼၼ် ၶႃ ယဝ့်§
ၵပ် ၼၼ်ပီ ၼင့်ႁဝ်းၶဝ် ဝၢၼ် လ်မiူင်းလ် ဢမ်
ဝႃ ၶႃ A် eပႃးလတ် ဢပတ် ပႃ ၼႃ ပႃ လင် ဢပတ် ဢ
ၵ င်း ဢၵ ူဝ်းတၢင်းသင် တၢင်းလူင် ၸiူဝ်းၼၼ့်  ၶၼ်း
eတႃ

လပ် ႁၼ်းeလ့လႃ တူၺ်းၵႃ လႆးလႆး မီးယူ ၼ်း

ၽiuၼ်ၼႆ့ ၶႃ ယဝ့်§ လၵ့်ယ် ၼuမ် ထဝ် ဢမ် ဝႃ ၶႃ ၼင်
ႁi uဝ်eတ ဢမ် ပ့ပႃ ၼႃ ပႃ လင်ၼၼ့် လ သင် မၼ်း
ထီ့ၶiူၵ် ပီ ၼင့်သူၺ် မ ူဝ်း လuၵ် လၢၼ်ၸiူဝ်းၼၼ့် လ
သင် ထီ့ၶူၵ
i ် ဝၢၼ် ၼႃး ဢၼ်ႁဝ်းယူ ၼၼ့် လ သင်၊
ၼင် ၵႃ ဝႃ မႃးၸiူဝ်းၼႆ့ ၼင် ႁi uဝ်eတလတ် eတ
ၵၢင်းၼၼ့် ၶၼ်းeတႃ

လပ် ႁၼ်းတူၺ်းဢဝ် ၼ်းပပ့်

ၽiuၼ်ၼႆ့ A် eမႃဝႆ့ A့ဝႆ့ လၢႆးႁတ်းလၢႆးသၢင် မၼ်းၵႃ ၵူ
ၼuမ် ထဝ် ယiင်းၸၢႆးeသၵမ်းၶႃ eဢႃ §
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ၼ်းၵ ၢမ်း ၼဝႆ့ eပႃးတၢႆလiူၼ်လ် ပီလ် ဝၼ်းလ်
ယၢမ်းလ် eတလႆ ႁတ်းၸiူင် ႁi uဝ် eပႃးတၢႆတီ လ် ႁiမ်းလ်
eတလႆ ႁတ်းၸiူင် ႁi uဝ်

eပႃးတၢႆၵပ် eရႃးၵႃ သင်

ၵပ်

လင် သင် eတလႆ ႁတ်းၸiူင် ႁi uဝ်
လiူဝ်eသၼႆ့

ဢမ် ၵႃး

သၼ် eထ (လင် ၵiူတ် )

ပႃးလူၺ် လင် ၵူၼ်းပႃး

လင် လူ လiၵ် လူ ထမ်း

ပuၵ့်

eၸႃ ၽႃးၵင်းမူးတမ်းၶၼ် ၶၢမ် သၢင် ၶၢမ် ၸၢင်း ၸiူဝ်း
ၼႆ့ ၸီ့မၵ် လၢတ် ၼဝႆ့တတ် ၼတ်

လီလီeၸးeၸး

ၸတ် ၸတ် ယူ ယဝ့်§ ယၼ့်ပiူဝ် ၼႆ့ လၵ့်ယ် ၼuမ် ထဝ်
ၸဝ် ၶႃ

သၢမ်ပၢၼ်

တၢင်းၽၢၼ် A် ၵၢတ်
သႃ

A် Aတ် ႁၢင်

ၵၢမ် ၵႃ လ
ၼႃ လင်ၼၼ့်

ၸတ်းသၼ်း

တၢင်းမႆ A် ယၢၼ်

တၢင်း မၢတ် A် မႃး ၸီးပႃးၶ ၢမ်း
ထiuင်တူဝ် ၸမ်eၵႃ့ ဢၼ်သင်

ဢiၵ် eၵႃ့ၵiuတ်းတၢင်းလင် တၢင်းသင်ပႃ
ဢၼ်ၵၼ်

ႁတ်းၸမ်းၽၼ် ၽၼ် တႃ့§
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ၵ ၢမ်းeလႃးၵသမ် မuၵ့်တီ့
န မာတဿ ဘဂဝ တာ အရဟ တာ သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓဿ
တသရဏ အဟဝန္ဒာမိ သဗ္ဗဒါ
လuၵ် ယiင်းၶuၼ်eႁႃၶမ်း မiူင်းပႃ ရၼသီ
ပႃးသၼ် eထ လ တၢႆၼႆ လ

ပၼ်ၼင် မiူဝ်

ၼၼ့်ယင်းမီးၶuၼ်လူင်eႁႃၶမ်းမiူင်းပႃ ရႃ ၼသီ ယင်းမီး
လuၵ် ယiင်းeၵႃ ၼiuင် လ
ဢဝ်

ၸဝ်

ၸင် မင် ၵလႃ ၶၢမ် ၶၵ်ႇ

ဢဝ်ၽူဝ်ပၼ်eသယဝ့်

ၸပ်းပႃး

ယူ ႁi uင်ထiuင်မႃး

သၼ် eထ ၵ ထiuင်မႃးလႆ တမ်

သiပ်းလiူၼ် လ သမ့်တၢႆ

ၵူမ်ၵႃ

လuၵ် ဢၼ် ၼ်းတင့်eၵႃ ပႆ ၵiူတ် လ

ဝၢႆးၼၼ့်

လႆ မႃးၸတ်းဝၼ်းၸင် ဢဝ်ၵႃ တၢင် ၵင်ၾႆး သၢင်းၵ ူဝ်
eသယဝ့်§ မiူဝ် eတသၢင်းၵ ူဝ် ၼၼ့် ၶဝ်ၸင် ထၵ် ဢဝ်
လuၵ် ဢၼ်

ၼ်းပuမ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ့်

ဢမ် ပႆ တၢႆၼႆ လ
ဢၼ် ၼၼ့်သမ့်

ဢၵ် မႃးသမ့်

ၶဝ်ၸင် တၢင် ၵင်ၾႆးယဝ့်
ပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ် လ

ၶuၼ်eႁႃ

ၶမ်းၼၼ့် ၸင် ဝႃ ႁင်းဢမၢတ် ၶဝ် တၢင်းလၢႆဝႃ
မၢတ် ၶဝ်တင်းသင် ဢူၺ့်

လuၵ် ဢၼ် eၵႃ့ၼႆ့

လuၵ်
"ဢ

ယ် မuၼ်ယ်

တ့ တ့ယဝ့်§ ပiူဝ် ပၼ်ၼႆ eတႃ ၶiူဝ်းၸတ် မ ူဝ်းမၢၼ် လ
မဝ် လီဢဝ်တူၵ်းတမ် တူၵ်းၽ ၢင်း"ဝႃ ၼႆ လ ဢဝ်မiူဝ်းလင့်ဝႆ့
ၼ်းeႁႃၼၼ့်ယဝ့်§
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ယၢမ်းၼၼ့် ယင်းမီး ဢမၢတ် သuၶမiင် ၽူ မီးပiင် ၺႃ
eၵႃ့ၼiuင် ၸင် တၵ်းဝႆ လဝ် ၸဝ် မuၼ်ယ် ၶuၼ်eႁႃၶမ်းလူင်
eသယဝ့် ဝႃ ၼၼ့် eၼႃးတီ ၶႃ

ၾiင် ဢၼ်eလႃးၵထမ် မ

တႃ ၵူၼ်းႁဝ်းတၢႆၼႆ့

ဝၢၼ် လ်မiူင်းလ်eၵႃ ယႃ

တီ ၶႃ ၸမ့်

သင်ဝႃ ၵူၼ်းယiင်း လ သင်၊ ၵူၼ်းၸၢႆး လ သင် သင် ၵၢမ်
သuတ်းမuၼ်ၵႃ ပiူၼ် ႁၢမ်ပႆ Aတ် သၢင်းၶင်းeသယဝ့် ၽူ တၢႆ
ၼၼ့် သမ့်ၶiuၼ်းမႃးၸiuင် မဝ် eပႃးလီလူင်လၢင်တီ ၶႃ § A်
မၼ်းဢၵ် ဝၢၼ် ဢၵ် မiူင်းeသမၼ်း§

သမ့်ၶiuၼ်းၸ့်ယူ ၵႃ လ်

eၵႃ A် မၼ်းယူ ၊ တီ ၼၼ်၊ ထuင်းဝၢၼ် ထuင်းမiူင်းမီးၼင် ၼႆ
eဢႃ § မiူဝ် လဝ်ၸင် ၼႆ့ လuၵ် ယiင်းၸဝ် ႁဝ်းပႃးသၼ် eထ
လ တၢႆၵႃ ႁၢမ်ဢဝ်ၶၼ် တူဝ်

ၶၼ် ၶiင်းAတ် ၽဝ်သၢင်းၶင်း

eသယဝ့် သင်သမ့်ဢဝ်လuၵ် ၽူ တၢႆၼၼ့် ၶiuၼ်းဝႆ့ၼ်းႁၢင် ၼ်း
eႁႃ ၼ်းၶူးၼ်းဝင်းၶႃ ၸiuင် ယူဝ်သမ့်ဢမ် ထuၵ် ၵူဝ် လႆ လီၼႃ
ၸႃ့လင်တီ ၶႃ eဢႃ §
ဢမၢတ် လဝ် လၢတ် ၼင် ၼႆယဝ့်eၵႃ ၶuၼ်eႁႃၶမ်း
မဝ် ထမ် လ ၶuၼ်eႁႃၶမ်းပၢၵ် ဝႃ လuၵ် ဢၼ် eၵႃ့ၼႆ့ မီး
မuၼ်မီးၵၢမ်
လ

ယင်းeတလႆ ပiuင် လႆ ဢiင်ၵႃ

ယူဝ်မဝ် ၵၢမ်းသင်ယူဝ့်

ၵiuတ်းလuၵ်

မၼ်း

ပႆ တၢႆၼႆ့

မiူဝ်းၼႃ ဝႃ ၼႆ

မ မၼ်းတၢႆၵႂႃ
ၵဝ်eတဢဝ်မiူဝ်းလင့်ဝႆ့

ၼ်းeႁႃယဝ့်§
eတၸမ် ဢဝ်လuၵ် ဢၼ် eၵႃ့ၼၼ့်မႃးလင့်ယူ ၼၼ့်
မiူင်းeၵႃ လီeသဢၼ်တၼ်းeသၵဝ် ၽ်eၵႃ လီ လူၺ် ၵuင်
ၸဝ် မuၼ်ၸဝ်
ယၢၼ် ၵၢင်း
ၸမ်တီ

တင်းၵႃ မiူင်းပႃ ရႃ ၼသီ
သႃ ယႃ ၶiuၼ် ယ် မ် သuင်

လီၼႃ eၽးၵၢင်း
ၵူ သမ် ၵူ ပiူင်ယဝ့်§

ၶuၼ်eႁႃၶမ်း ပၢၵ် ၸဝ် ၸင် ၶဝ် eၵႃ မႃးဝၢင်းမႃး
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သၢၵ် မႃးၵမ်းမသiင်းeထႃးၸၢင့်ၽiူၵ် ငႃးလင်

သတ်းတဝႃ

တၢင်းလၢႆ မႃးၵမ်းမႃးၼမ်းသင် သင် ယဝ် §
သင်ဝႃ ၽ်ပႃးသၼ် eထ လ
လuၵ် ဢၼ် မၼ်းၼၼ့်

တၢႆၸiuင် A် ထၵ် ဢဝ်

ဢၵ် eသ မ မၼ်းၼၼ့်

သၢင်းၵ ူဝ်ႇ

တီ ၼiuင် ၊

လuမ်းလႃးဝႆ့လီလီ

တၵ်းAင်

သင်လuၵ် ဢၼ် ပႆ တၢႆ
Aင်ႁၢင်းႁၢင်း တ့ တ့eႁႃး§

သင်ထၵ် ဢဝ်eသ လ ဝႆ့eၵႃ

တီ တီ လ သင် မဝ် ၼၼ်

တၢႆလီ လ သင် မဝ် တၢႆလီ လ သင် သင်ၽင်ၸမ်းၵၼ်ၸiuင်
တၵ်းပၢႆ ပႃ ၼင်ပႃ လင်

ဢူး

ၽီeၵႃ တၵ်းၶဝ် ဝၢၼ် ၶဝ် မiူင်း

ပၢတ် ယ် ၼမ်

ၶဝ် ႁi ူၼ်းၶဝ်

eယး

လူ့ယ် တၢႆလူင်ယဝ့်§
သင်ဝႃ eၵႃ့လ် လuၵ် ဢၼ် တၢႆၶမ်ႁီၼင် ၼႆတၢႆဝၼ်း
လ် ပူၼ့်ဝၼ်းၼၼ့် eတဢမ် လႆ ပူၼ့်ဝၼ်းပူၼ့်ၶiuၼ်း သင်
ဝႃ မဝ် ၶႆ ထၵ် ဢဝ်လuၵ် မၼ်းၸမ့် ၸင် ၵiၼ် ၵၼ် ၵူၺ်းသ်
ၸမ်းeသယဝ့်
ၸႃ

လ

ဝၢႆးမၼ်း

တၢႆၵႃ သင်ပီသၢမ်ပီၼၼ့်

သင်ၵူၼ်း လ သင်

ဢuၵ့်

ယင့်တၵ်းလႆ ၸမ်းeသ

သမ် eသပiူင်ယဝ့်§ သမ့်မiူဝ် ပူင်ၵူၼ်းတၢႆၸမ့် A် ၽူဝ်မၼ်းမၵ်
လၢပ် ၵႃ

ဢၼ်တၢင်း eပႃးပူၼ့်ဝၢၼ် ယဝ့် A် ဢဝ် ၶမ်းၶiuမ်

တၢင်းeသတ§ eပႃးသၢင်းၵ ူဝ် ယဝ် eၵႃ A် ၵူမ် ၼႃ eသမႃး
ယႃ ဝၢႆၶiuၼ်းတၢင်းလင်§

A် တတ် ယၼ်မႃးသီ သီ တႃ့§

eပႃးပူၼ့်သၢင်းၶင်းယဝ့်A် ဢဝ်ၼၢမ်တပ့်တၢင်းeသတ§

eပႃး

မႃးထiuင်ၽၵ်းတူၼiူဝ်ႁi ူၼ်း A် တပ့်ၽၵ်းတူeသ လီလီတ§
A် ဝႃ (ႁၢၼ့်ၸူဝ် ႁၢၼ့်ၸၢတ် မ်း ယႃ မႃး၊ ႁင်ပၢၼ်မ်း
ယႃ ပၵ် မ်းယႃ ႁတ်းတီ ပiူၼ်

မ်းတၢႆႁင်းမ်းလီလီ ၶဝ် ၽၵ်း

တၢင်းၵiၼ် လူ ပၼ်မ်းၵႃ ယဝ့် လuၵ် မ်းeၵႃ ပၼ်ၵႃ ၸမ်းမ်း၊
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မ်းယႃ မႃးၶiuၼ်းeသၵမ်း

ဝႃ ၼႆeသ လ

ၵူမ် ၼႃ မႃးတiၵ်း

တiၵ်းတႃ့§
တူဝ်မၼ်းတၢႆၼၼ့်eၵႃ
မၼ်းeသၵူ ၼiဝ့်တႃ့§

A် ဢဝ်ၶမ်တင်းၼiဝ့်မiuဝ်း

လၵ်းသၢင်းၶင်းမၼ်းeၵႃ

A် တၵ်

လၵ်းeသၵူ လမ် တႃ့§ eပႃ မ ပီ ၼင့်မၼ်းၸမ့် ၸမ်မiူဝ် ပႆ
သၢင်းၵ ူဝ် မၼ်းၼၼ့် A် ၶiuၼ်းမႃးeသသင် သင် တႃ့§
သင်တၵ်းႁၼ်းၸမ်း တၢင်းလူ တၢင်းတၢၼ်းၸမ်းၸမ့်
လင့်သမ်းၵႃ ႁi ူၼ်းမဝ် ထuၵ် ဢဝ်§

ပီ ၼင့်မႃးၸႆ မႃးပင်းeၵႃ

မဝ် လီ၊ သင်မႃးၸႆ တၵ်းလူ့တၵ်းသuမ်းၸမ်း ဝႃ ၼင် ၼႆယဝ့်§
ၶဝ် သမ်းၽၵ်းသမ်း ဢၼ်လiပ်းလၼ့်လၼ့် A် မiူဝ်းလူ တၢၼ်း
ၵႃ တီ ၵ င်းၸင် ဢၢပ် ယဝ့်§ သင်လူမ် ၸတ်းဝၼ်း ႁတ်းၶၵ်
ႁတ်းလiuဝ် ဢၢပ် ယူ ယဝ့်§
ယႃ ပၢင်းသင် ၶႃ မႃးလင့်သမ်းတီ ႁi ူၼ်း A် လူ တၢၼ်း
တီ ၸလပ် တီ ၵ င်းတီ တ် လၢင် လ်တႃ့§
ပiူင်ၵူၼ်းတၢႆၵူပ်းသၼ် eထ ၼႆ့

တၢႆႁi uင် လ သင်၊

ၸင် တၢႆ လ သင်၊ သင်A် လူ တၢၼ်းၸမ်းၼင် ၼႆတႃ့§ ဢ
ၵ ူဝ်းၸင် ထiuင်တူဝ်မၼ်းယဝ့်§
2ပၼ်ၶႆ ပၼ်ၼၢဝ် လ တၢႆ
သင်ဝႃ ပၼ်ၶႆ ပၼ်ၼၢဝ်
ယၢတ် ၼမ့် ၽiမ်းတဝ်

လ တၢႆၸမ့် လူ ၼ်းႁi ူၼ်း

ၼ်းႁi ူၼ်းeၵႃ

သၢၵ် eသ A် A့§
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3လင် ႁတ်းၵမ် ၸမ့်
သင်ၵူၼ်းတၢႆၼ်းႁi ူၼ်း လ
ၼၵ် ဝၢၼ်

ႁတ်းၵမ် ၸမ့် A် ႁတ်း

သင်ႁၢမ်မႃးဝၼ်းဢၵ် ဝၢၼ်

ဝၼ်းဢၵ် ႁi ူၼ်း

ၸမ့် မဝ် လီA် ဢဝ်ၵႃ တၢင်းၸၢၼ်းတၢင်းတူၵ်းတႃ့ ၵ င်းeၵႃ
ၼင် ၼႆတႃ့§ eပႃးလပ် ၵႃ ဝၼ်းဢၵ် ၵ င်း၊ ဝၼ်းဢၵ် ႁi ူၼ်း
ၸမ့် ၸဝ် ၵ င်းၸဝ် ႁi ူၼ်း တၵ်းလူ့ၸမ်းမဝ် ႁၢင့်ယဝ် §
4တၢႆသ် ၵူ ၼင် ၵူ ၼၼ်းၸမ့်
သင်ၵူၼ်းတၢႆသ် ၼင် ၵူ ၼၼ်းၸမ့်  ၵူၼ်းႁi ူၼ်းမဝ်
ဝႃ ၵူၼ်းၵ င်းမဝ် ဝႃ

eပႃးၵူၼ်းတၢႆတင်ၼiူဝ်မၼ်းယဝ့်၊ မဝ်

လီပူတ်းဢဝ် A် သင် ၵမ်ၵ ၢပ် ၵ ၢပ် တႃ့§ သင်မဝ် ၵမ်တၵ်းလူ့
ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းသင် သင် ယဝ် § ၼiူဝ်ႁi ူၼ်းeၵႃ ၸမ်ၽၢၵ်
ၸမ်သၢတ် တူင်လၢႆဢၼ်

မ် မ် သ် ထင် တႃ့§ eလႃးၵၸင်

ၵၢင်းယဝ့်eႁႃး§
5လuၵ် ဢၼ် လႆ ပီၼiuင် လ တၢႆ၊ သiပ်းပီ လ တၢႆ
သင်ဝႃ

လuၵ် ဢၼ် ပႆ ယ် လႆ ပီၼiuင် လ တၢႆၸမ့်

သiပ်းပီ လ တၢႆၸမ့်  ယႃ ပႆ သၢင်းၵ ူဝ် ၾႆး၊ A် သၢင်းၵ ူဝ်
လiၼ်တႃ့§

ယႃ ပၢင်းသင် ၶႃ မႃးႁi ူၼ်း

ယႃ ႁတ်းၶၵ် ႁတ်း

လiူဝ် A် ႁၼ်းၶဝ် လiပ်းၽၵ်းလiပ်း လူ ပႃ ႁဝ် တႃ့  သင်ႁတ်း
ၵႃ ႁi ူၼ်းၸမ့် တၵ်းလူ့ၸမ်းမဝ် ႁၢင့်ယဝ့်§
6ၵူၼ်းယင် တၢႆသပ် လၵ်းသပ် eတႃၵ် ပင်း လ တၢႆ
ၵူၼ်းယင် လ သင်



သပ် လၵ်းသပ် eတႃ လ

သင် ၵ် ပင်း လ သင် တၢႆၸမ့်  မဝ် လႆ သၢင်းၵ ူဝ် ၾႆး 
13
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A် သၢင်း ၵ ူဝ် လiၼ်၊ A် သၢင်းၵ ူဝ်

ၼမ့်ၸင် လီ  ႁတ်း

ၶၵ် ႁတ်းလiူဝ် မဝ် ဢၢပ် A် ႁတ်းၶဝ် လiပ်းၽၵ်းလiပ်း ၵႃ လူ
ပႃ ႁဝ်  ယႃ ပၢင်းသင် ၶႃ ၶဝ်မႃး ႁi ူၼ်း  သင်လူ ၵႃ ႁi ူၼ်း
ၸမ့် လူ့ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းၽၢၼ်ၵႃ ဢသၢၵ် ပတ်းယဝ့်eႁႃး§
7လၢၼ်ၶuၼ်eႁႃၶမ်း ဢသၢၵ် လႆ (7)ပီ လ တၢႆ
လၢၼ်ၶuၼ်eႁႃၶမ်းၸiuဝ် ဝႃ တၸuင် တၼႃ ဢသၢၵ်
လႆ ၸတ်းပီ လ တၢႆၵႃ eသယဝ့် ၶuၼ်လူင်eႁႃၶမ်းeၵႃ ငiၼ်း
ႁၵ့်ၼႃ လူင်လူင်လၢင်လၢင်
ၶၵ်

ႁတ်းလiူဝ် eသယဝ့်

မဝ် သင် ၵမ်လႆ

လ

ႁတ်း

ဝၢႆးမၼ်းမႃးၵႃ ပၼ်ၶ ူၺ် ယၢၼ်

ၸiူင်ၼ
့ ၢင်း ႁၢင် eႁႃၽၼ် တႃ  ၵiရiယႃ ဢuၵ့်ၸႃ ဝူဝ်းၵၢႆး ဝi
ႁၢၼ် ၵၢၼ် ၵ င်း ၵ ၢၵ် သeရ လ ၶႃ မၢၼ် ၵူၼ်းမiူင်း လူ့ယ်
တၢႆၼမ် လ

လူ့ၵႃ ၵူ ၸiူဝ့်ၵူ ပiူင်eသယဝ့် ၶuၼ်eႁႃၶမ်းeၵႃ

eပႃးၶီငဝ်ယူ ပiူဝ် ၼၼ်သင် ဝ eသၵမ်းတႃ့§
8လuၵ် လၢၼ်ႁဝ်းဢၵ် ၵႃ ယူ ႁi ူၼ်း သမ့်မႃးၸူးeပႃ မ လ
တၢ ႆ
လuၵ် လၢၼ်ႁဝ်း တ ၼႃ ႁi ူၼ်း လ
ၵူၺ်း သမ့်ပၢႆ မႃးၸူးeပႃ မ လ

ၵႃ ယူ ႁi ူၼ်း

သမ့်မႃးတၢႆ  ၼ်းႁi ူၼ်း

eပႃ မ ၸမ့်  ၵပ် မၼ်းမဝ် လီဢဝ်ၶiuၼ် ႁi ူၼ်း A် ဢဝ်တူဝ်
ၶiင်းမၼ်းလူင်းသ် တ် လၢင် တႃ့  သင်သ် ၼiူဝ်ႁi ူၼ်းၼ်းႁi ူၼ်း
ၸမ့် လူ့ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းမဝ် ႁၢင့်ယဝ့်eႁႃး§
9လင် ပူင်ၵူၼ်းတၢႆ လင် ၶ ႃ့ၵူၼ်းတၢႆ
သင်ပူင်ၵူၼ်းတၢႆ သင်ၶ ႃ့ၵူၼ်းတၢႆၸမ့် ထuၵ် ဢၵ် တီ
လ်eၵႃ

A် ယႃ့Aဝ့်ယႃ့ၽႃပၼ်Aးပၼ်တၢင်းeသ
14
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ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ၵႃ
eသ

 eပႃးဢၵ် ပူၼ့်ယဝ့်eၵႃ

A် ဢiuတ်းၸမ်း

ယႃ A် ပၼ်"တၢင်းၽၢႆ တၢင်းပႆၶဝ် ၶဝ် ဢၵ် ဢၵ် တႃ့§

သင်တၢႆပႃ Aင် ၸမ့်၊ A် ပူတ်းၽႃပႃ ဝၼ်းတူၵ်းၸင် Aင် တႃ့§
ႁi ူၼ်းAင် ႁi ူၼ်းၸၢၼ်း

ၵပ့်ၵၼ်ၸမ့်

A် ဢဝ်ဢၵ် တၢင်းၽ်

တၢင်းမၼ်းတႃ့§ ဢၢပ် ယဝ့်eႁႃး§
10တၢႆၵႃ လႃ့Aၼ် ၶီ eႁ တၢႆဝၼ်းသင်eၵႃ့သီ eၵႃ့ၸမ့်
ပiူင် ၼiuင် တၢႆၵႃ လႃ့ တၢႆသင်Aၼ် တၢႆၶီ eႁ တၢႆဝၼ်း
သင်eၵႃ့သၢမ်eၵႃ့ သီ eၵႃ့ လ သင်၊ တၢႆဝၼ်းလ်eၵႃ

A်

ပူၼ့်ဝၼ်းၼၼ့်တႃ့§ ယႃ ႁတ်းၶၵ် ႁတ်းလiူဝ် တႃ့§ eၵႃ့တၢႆ
ဢၼ်တၢင်းဢဝ်ၵႃ လiuၼ်း၊ eၵႃ့တၢႆလiuၼ်း ဢဝ်ၵႃ ဢၼ်တင်း
တႃ့§ သင်ႁတ်းၶၵ် ႁတ်းလiူဝ် ၸမ့် လူ့ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းယဝ့်
eႁႃး  ယႃ သၢင်းၵ ူဝ် ၾႆး  A် သၢင်းၵ ူဝ် လiၼ်၊ လူ ၶဝ်
လiပ်းၽၵ်းလiပ်း တီ ပႃ ႁဝ် တႃ့၊ ဢၢပ် ယဝ့်eႁႃး§
11လuၵ် ယiင်းလၢၼ်ယiင်းဢဝ်ၽူဝ်

ၵႃ ယူ တၢင် ႁi ူၼ်းသမ့်ပႃး

သၼ် eထ မႃးၸူးeပႃ မ ၸမ့်
လuၵ် လၢၼ်ႁဝ်းဢဝ်ၽူဝ် ၵႃ ယူ တၢင် ႁi ူၼ်း ၸပ်းၸႆး
သၼ် eထ eသ လ

မႃးၸူးeပႃ မ ၸမ့် မဝ် လီႁပ့်၊ eပႃး

လuၵ် မၼ်း ပူၼ့်ယဝ့်ၸင် A် မႃးၼင် ၼႆယဝ့်§ သင်ဝႃ
ထမ် လ မၼ်းမႃးၸမ့်
ၶiuၼ်းယဝ့်§

တၵ်းပႃးeၶႃ့ပႃးၵ ူဝ် ၵ ၢမ် မႃ

တၵ်းလူ့တၵ်းသuမ်းၸမ်း တ့ တ့

မဝ်
မႃး

ၽီၵၼ်တင်း

လူင်ပiူင်ၼiuင် ယဝ့်§ လuၵ် လၢၼ်ႁဝ်း ႁတ်းႁi ူၼ်းeၶႃယူ တၢင်
တီ သမ့် ၶႆ ၶiuၼ်းမႃးၸူးႁဝ်းၸမ့် A် တူၺ်းမiuဝ့်လီဝၼ်းလီeသ
ၸင် ႁပ့်တႃ့§
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12လင် ႁၢမ်ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ဝၢၼ် ဢၵ် ၼႃး
ပiူင်ၼiuင် သင်ႁၢမ်ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ဝၢၼ် ဢၵ် ၼႃး ႁၢမ်
ၵူၼ်းတၢႆၵႃ ၼၵ် ဝၢၼ် ၸမ့်

မဝ် လီႁတ်း

တiuတ့်ၵၼ်ထူၵၼ်သင်ႁတ်းၼၼ့်ၸမ့်

မူၼ် ႁတ်း ပျာ်
ဝၢၼ် လuၵ် ၼၼ့်

တၵ်းမီးဢူးပၢတ် မဝ် ႁၢင့်ယဝ့်§ ပiူင်ၼiuင် သင်ဝႃ ၵူၼ်းမီးပႃ
ပႃ Aင် ပႃ ႁဝ် ၸမ့် မဝ် လီႁၢမ် ၵူၼ်းတၢႆၵႃ

ၸၢၼ်းပႃ ႁဝ်

တၢင်းဢၵ် ဝၢၼ်

သင်ႁတ်းဝၼ်းၼၼ့်

တၵ်းသuမ်းမဝ် ႁၢင့်

တ့eႁႃး§
13ၵူၼ်းႁတ်းသuမ့်ယူ ၼ်းဝၢင်းႁi ူၼ်းႁဝ်း လ တၢႆ
ပiူင်ၼiuင်

ၵူၼ်းပiူၼ် လ သင်

ႁတ်းသuမ့်ယူ ၼ်းဝၢင်းႁi ူၼ်းႁဝ်းလႄ
မဝ် လီ

ၵူၼ်းႁဝ် လ သင်
သမ့်တၢႆၵႃ ၸမ့်

ဢဝ်ဢၵ် တၢင်းၽၵ်းတူတႃ့သင်ဢဝ်ဢၵ် ၸမ့်

ၸဝ် ႁi ူၼ်း

တၵ်းလူ့သuမ်းယဝ့်eႁႃး§

လီဢၵ် တၢင်းလ်eၵႃ

ၸင် ယႃ့Aး ၽႃeသ ဢဝ်ဢၵ် ၵႃ တႃ့§
14ၵူၼ်းမီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း

မဝ် ထuၵ် ၸ် လ ၶႆ ၵင် ၽႃၵင်

ၶၼ် ၸမ့်
ပiူင်ၼiuင်

ၵူၼ်းၸiuင်မီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း လ

မဝ် ငiၼ်း

ထuၵ် ၸ် လ ၶႆ ၵင် ၽႃ ၵင် ၸမ့်ဢဝ်ၽႃ ၵင် ၽiူၵ် ၵင် ၸင်
ဢၢပ် တႃ့§ A် ၵင် ပiၼ် ၽူၼ် ဢဝ်တၢင်းAဝ်မၼ်းလူင်းတႃ့§
ၽႃ ၵင် လမ်လၢႆးၶဝ် သမ် ပ ႃ မဝ် လီဢဝ်ၵင်
ၽiူၵ် ၵင် တႃ့§
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15ႁၢမ်ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ႁi ူၼ်း လ ၸၢႆးၶႃးတမ်
ပiူင်ၼiuင်
တမ် ၸမ့်

ပူင်ၵူၼ်းတၢႆဢၵ် ႁi ူၼ်း လ

A် မးၵမ့်eသသuင်သuင်

ယႃ A် ၵiတ် ယႃ A် ၶင်

ၸင် လီယဝ့်§ eပႃးၵပ် ၵၼ်းၼႃ ၽဝ် လ
တၵ်းဢူးပၢတ် ယ် ၼမ်ယဝ့်§

တiၼ်ၸၢႆးၶႃး
သမ့်ႁၢမ်ၵႃ ၸiuင်

တၵ်း ပ့ၵူၼ်းတင်းႁi ူၼ်း

လူ့

ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းသင် သင် ယဝ့်eႁႃး§
ၵiဝ် ၵၢင်ဝၢၼ် eၵႃ A် သၢင်းလၢင်းၸင် လီ သင်ဝႃ ၶႆ
ပၼ်ၵူ့သူဝ် ႁင်းၵူၼ်းတၢႆၸမ့် A် ပၢင်းဢဝ်ၵuင် eတႃ မႃးဝႆ့ၼiူဝ်
Aဝ်မၼ်းၸမ့် ဢၢပ် ယဝ့်§ eပႃးလူ တၢၼ်းယဝ့်eၵႃ
တီ ၵဝ် ၶiuၼ်းeသႁi ူၼ်း လ သင်၊

ၵ င်း လ သင်

ပၢင်းဝႆ့

eပႃးၶႆ ၶၢႆ့

ၵူၼ်းတၢႆၵႃ ၵႃ ၶiuၼ်းၶiuၼ်းၸမ့် ၵ င်းၼၼ့် ႁi ူၼ်းၼၼ့် လူ့
ၼၢတ် ၶၢတ် ပင်းၵႃ သင် သင် ယဝ့်§
လ

သင်ဝႃ ၸင် ၸႃ့တၢႆ

ၶၢႆ့eသၽ်းၽ်းဢၢပ် ယူ ယဝ့်§

16ၵၢႆး လ သင် မႃ့ လ သင် ၵႆ လ သင် ၶမ်ၵၼ်ဢမ် ဢၵ်
လႆ ၸမ့်
ၵၢႆး လ သင်

မႃ့ လ သင်

ၶမ်ၵၼ်ၵႃ ၼၼ် လ
ပ့ဝၢၼ် ၼၼ့်

မဝ် ဢၵ် လႆ ပ့ၸဝ် မၼ်း
ၵႆ လႃ ၵႆ ႁင်ႈၵ ႃ

တiၵ်းတiၵ်းယဝ့်§

ပၼ်ၼင် ၼႆၸမ့်

သင်ဝႃ
A် လူ သင် ၶႃ

eသတႃ့ဢူးပၢတ် ၵၢင်းယဝ့်eႁႃး§
17လၢတ် လူၺ် ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လူင်းႁi ူၼ်းပiူင်ၼiuင်
သင်ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆလူင်းႁi ူၼ်းၸမ့် သင်ၶူဝ်လႆမီးတၢင်း
ဢၵ် ၸင် ၸၢၼ်း

ၵူၼ်းတၢႆeၵႃ မီးတၢင်းဢၵ် ၸင် ၸၢၼ်း
17
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ၸမ့် A် ဢဝ်လူင်းတၢင်းတူၵ်း ၸင် ဢၢပ် ယဝ့်§ တီ ပူင်လူင်း
eၵႃ A် မ ၵႆ ၶူဝ်လႆမ် eသ

ၵူၼ်းမႃးၸႆ တၢင်းလူင်းA် ၶiuၼ်

ၶiuၼ် လူင်းလူင်းတင်းၶူဝ်လႆမ် ၼၼ့်တႃ့ၶူဝ်လႆၵဝ် ယႃ လူင်း
လႃးလႃး eပႃးၵူၼ်းတၢႆပူၼ့်ယဝ့်eၵႃ ယႃ့ၶူဝ်လႆမ် ၼၼ့်ၸမ်း
eသယဝ့် ၸင် ၶiuၼ် ၶiuၼ်းတၢင်းၵဝ် တႃ့§ သင်မဝ် ႁတ်းၼၼ်
ၸiuင် တၵ်းလူ့သuမ်း ပ့ႁi ူၼ်း ပ့eယးၵူ သမ် ၵူ ပiူင်၊ သင်ဢဝ်
ၵူၼ်းတၢႆလူင်းတၢင်းၶူဝ်လႆၵဝ် ၼၼ့်ၸမ့်eယႃးၵႃ တၵ်းၼမ်
ယဝ့်သင်ဝႃ ႁi ူၼ်းဝၢႆ ၼႃ မiူဝ်းAင် ၸမ့် A် ဢဝ်လူင်းၸင် Aင်
ဝၼ်းတူၵ်း သင်ၸၢၼ်းမီးတၢင်းတူၵ်းၸမ့် ၸင် ယႃ့Aဝ့်တႃ့
ဢၢပ် ယဝ့်§
18လၢတ် လူၺ် တူဝ်မီး ၵင့်မီးယၢင်ၶူပ်း လ တၢႆ
လၢတ် လူၺ်

တူဝ်မီးၵင့်မီးယၢင်တၢင်းလူင်ၶူပ်းၸမ့်

သiူဝ်ၶူပ်း လ သင် မင်းၸလၢင်းၶူပ်း လ သင် မင်းၵူၼ် eငႃး
ၵuင် ၵၢဝ်လမ်ၵူင် ၵၢဝ်မီ

ငူးသၵ်းတၢင်းၵႃ ဝႃ မႃးၼႆ့ လ တၢႆ

ၸမ့် လႆ ဝႃ ဝၢင် တၢႆAင်တၢင်းသင် ယဝ့်§ မဝ် လီသၢင်းၵ ူဝ်
ၾႆး A် သၢင်းၵ ူဝ် လiၼ်တႃ့ မဝ် လီႁတ်းၶၵ် ႁတ်းလiူဝ် တႃ့§
A် လူ ၶဝ် လiပ်းၽၵ်းလiပ်းတီ ပႃ ႁဝ် တႃ့သင်မဝ် ႁတ်းၼင်
ၼႆၸမ့်

လူ ၸမ်းၸူဝ် လuၵ် ပၢၼ်လၢၼ်ယဝ့်eႁႃး§

A် ႁတ်း

ၸမ်း eလႃးၵႃ့ၸင် ၵၢင်းယဝ့်§
19လၢတ် လူၺ် လင် မuၼ်ၸဝ်
တeပးႁဝ်း လ သင်

ပiူၼ် လ သင်

ႁi ူၼ်းႁဝ်းၼ်းၵ င်းၸမ့်
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ပiူင်ၼiuင် တeပးႁဝ်း လ သင်

ၵူၼ်းပiူၼ် လ သင်

မႃးပၼ်ၼ်းႁi ူၼ်းၼ်းၵ င်းႁဝ်း မiူၼ်eတယႃဢမ် လႆ ၸမ့် A်
ၶၢႆ့မiူဝ်းဝၼ်းတူၵ်းeသတႃ့§ eပႃးဝႃ တၢႆၼႃ ၵ င်းၸမ့် မဝ် လီ
ဝႆ ၼႃ ၵ င်း ဢူးပၢတ် ယ် သင်ပၼ်ၸဝ် ၵ င်းၸမ့် ဝႆ လ်eၵႃ
ဢၢပ် သင် သင် ယဝ့်eႁႃး§ ဢဝ်လူင်းၼႃ ၵ င်းဢူးeၵႃ ဢမ်
လီ ပ့ၸဝ် ၵ င်းၼင် ၵဝ် ယဝ့်§
20သင်ၵူၼ်းပၼ်မီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်းတၢႆ ဢမ် ႁၼ်ၸ်ၸမ့်
သင်ၵူၼ်းပၼ်ၼၢဝ်မီးၼ်းႁi ူၼ်းႁဝ်း လ

တၢႆဢမ်

ႁၼ်ၸ်ၸမ့် ႁi ူၼ်းလင်ၼၼ့် ဢမ် လီယူ eပႃးၵူၼ်းတၢႆယဝ့်
A် ၶၢႆ့လူင်းeသတႃ့ ႁi ူၼ်းၼၼ့်eၵႃ

ယႃ့ပတ်

ဢဝ်ႁတ်းၸ

လပ် eသတႃ့သင်မဝ် ႁတ်းၸမ့် တၵ်းလူ့တၵ်းသuမ်းယ် ၼမ်
တ့ တ့ယဝ့်§ သင်ႁi uင်ႁi uင် ၸင် ယႃ့ မဝ် လီA် ၸဝ်းယႃ့ၸင်
လီယဝ့်§
21လင် ၵူၼ် တၢႆမီးၼ်းႁi ူၼ်း လ ၾႆးသမ့်မႆ ႁi ူၼ်း
ပiူင်ၼiuင် ၵူၼ်းတၢႆမီးၼ်းႁi ူၼ်း လ

ၾႆးသမ့်မႆ ႁi ူၼ်း

ၸမ့် A် ၸႆ ၵၼ် မး သင်မဝ် မးလႆ ၸမ့် ၾႆးမႆ ၵူၼ်းတၢႆ
တင်းႁi ူၼ်းeလႃးၵၼ်ၸမ့်

မဝ် လီ၊

A် ၸႆ ၵၼ် ၶeသဢဝ်

ၵူၼ်းတၢႆၼၼ့်ၽ်းၽ်းတႃ့သင်မဝ် တၼ်းဢဝ်ပၢႆ

ၾႆးမႆ ၵူပ်း

ၵၼ်ၸမ့် ဝၢၼ် လuၵ် ၼၼ့် ယႃ ယူ ပၢႆ eသၽ်းၽ်းတႃ့သင်
မဝ် ပၢႆ တၵ်းလူ့သuမ်းသင် သင် မဝ် ႁၢင့်ယဝ့်§ ႁi ူၼ်းၵူၼ်းတၢႆ
လ လႃ ၵၼ်eပႃ့ၵၼ်ၽiတ်းၵၼ်ယူ ၸမ့် မဝ် လီဝၢၼ် လuၵ်
ၼၼ့် တၵ်းလူ့သuမ်းယ် ၼမ် တ့ တ့ ပၢႆ eသၽ်းၽ်းၸင် လီ
သင်ပူင်ၵူၼ်းတၢႆၸမ့် ၵၢင်ဝၼ်းတင်ၸၼ်းၸၼ်းeၵႃ မဝ် လီ
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သင်ပူင်ၸမ့်eယႃးၵႃ ၼမ် ဢူးပၢတ် ယ်

A် ဝ ၸင် လီယဝ့်

eႁႃး§
22မiူဝ် ၵူၼ်းတၢႆတiuၵ့်ပူတ်းၸ်ၼၼ့် တီ ၼiuင် ဢမ် လီ
ပiူင်ၼiuင်

မiူဝ် ၵူၼ်းတၢႆတiuၵ့်ပူတ်းၸ်ၼၼ့်

ပၢႆတiၼ်

သiuဝ် သiuဝ် eၵႃ ဢမ် လီယူ ၊

ပႃ Aင် သiuဝ် သiuဝ် eၵႃ ဢမ် လီ

ယူ ၊ ပႃ ၼႃ သiuဝ် သiuဝ် eၵႃ

ဢမ် လီယူ

ပၢတ် ယ်
ယႃ

eပႃးယူ ၸမ့်ဢူး

eယႃးၵႃ ၼမ် တ့ တ့ပiူင်ၼiuင်

ၵူၼ်းပႆ မႃး လ

eပၼတ် ႁတ် ၵမ် ၵူၼ်းတၢႆတႃ့ သင်ဝႃ ၶႆ ႁတ်းႁi ူၼ်း

ယႃ eပႁတ်းပႃ ၼႃ ႁi ူၼ်း ၵူၼ်းထဝ် ဢူ မ ႁဝ်း သင်ဝႃ ၶႆ
ႁတ်းၼ်းဝၢင်းဢူ မ

eတလႆ ႁတ်းပႃ Aင် လ ဝၼ်းတူၵ်း

တႃ့§
23မႆ့ဢၵ် ၼiူဝ်ႁi ူၼ်းတ် ႁi ူၼ်းႁဝ်း
သင်မႆ့ဢၵ် ၼiူဝ်ႁi ူၼ်း တ် ႁi ူၼ်းႁဝ်းၸမ့် မႆ့Aင်း၊ မႆ့ႁႆး
မႆ့ၺင် မႆ့ၼiဝ့် မႆ့ၵမ့်eၵႃ မႆ့တင်း ၼင် ၵႃ ဝႃ မႃးမဝ် လီ ဢဝ်
ၵႃ ၽuၵ် တၢင် တီ eသတႃ့§

သင်မဝ် ၶၢႆ့ၸမ့်

eယႃးၵႃ ၼမ်

တ့ တ့ မႆ့Aင်းၽuၵ် ပႃ Aင် ၊ မႆ့ၺင် ၽuၵ် ပႃ ၸၢၼ်းeသတႃ့§

24-trf,q[;cdif,q[;cK,sv; rKrK:crfuefplofclofvhqrf.
OifrKrK:crfplofcl;vhpof:qrf. rof,q[;cdif,q[;cK,qkdif twduf;
erduf;qof;pldef:bof./ ulnf:uK; bK,wSif:bK,ayK.p[;pSef:rguf,bK;vl,
uef,awK: cof;qAwf:urf: erf.rlnfekdif; Olif,wmif:ref:uK,eef.
aOsv; p[;oK;uK;yAefacK.uBLof,wif:vlifqyf:uGK, qgrf:rKaOOAif;OAif;
oK;eh ohmeK;cdkef:rK:aO bK,aywlnf:yK;vif qif,toferf.rlnf
eef. xguf,qgrf:zSwf:qgrf:aO ulrf;eK;rK:wduf:wduf:wK. vDbof./
20
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25-ySwf,vSif.pldef:pof: OifoK;ref:wluf:bof. bK,uAyf:O[,wK. tof
tefr[,ref:O[,wK.
bK,P;tofcdkef:O[, P;vhm;O[,tefr[, qif,vDbof.apK:/
xD:wkif:sv;Oif xD:ugif:rl:sv;Oif trf,vDtofcdkef:O[,bof./ tl:
ymwf;wuf:erfbof.apK:/ OifxD:ugif:rl:vl.uGK, ugif:rl:puf:uGK,sv; ch;
sr:ukrf: P;b[,aOuof, qif,vDbof.apK:/ wmef,uof,auK;vDbl,
tkwf,uK;w[;bK,O[,wD;eldof tkwf,uK;eldofbK,oh.uK;w[;wK./ P;wmif,
xD:r[,wK. tuBLof:qif,vh;bof./
Oifwuf:zdwf:Oduf;rif,uvK, TzK:aq,wD,ugif:rl:qrf. pAwf:
prf.b[,aOuof, bK,P;ulef:vh;bAyf,vh;cmrf; qArfulef:qArfuhGm:bK,P;
vh;bAyf, vh;cmrf; qif,vDbof./ vmwf;vlnf;xK,yeK,yldifekdif; ugif:
rl:tl:rmif,sv;Oif? Oiftofpkef,pmif;Omif:xl:TzK:yAefqof; xK,y
eK,qrf. - qif,tofTzK:yAefqof;eef. rK:wrf:oh.wD;vDvDwK./
bmrf:rldof;xK,yeK,qrf. - P;eguf;tmif:uaw,oh.vDvDsv; yl,aqK,
uef,awK:aO qif,toftmif:uaw, wK:oh.uSef,uSef, bK,P;ref:
uldif:wmif:v[vDbof./ pAwf:eef qif,tofcSyf:tkwf,cyf.O[,vgh:vgh:
bK,P;wldof.TzK:yAefqof;sv; ayK:eyf.awK;pAwf:qkdif tl:ymwf;b[,
erfsw.sw.bof.apK:/
OifoK; vlof,pSef:vl,qkdif ayK:tOmuf;trf,vh;OD,Odyf:
vdlofqrf.-ugif:rl:owf.oK:tl:rmif,TzK: sr:yguf;qldof:eh. trf,vh;vl,
tmyf;? rkefqof;trf,oK; ckeftrf,oK; ulef:zmeftrf,oK; ayK:vl,
qkdif tuBLof:ugif:rl: tOmuf;ygwf:ulnf:bof.apK: rh.ngif,rh.ph: rh.pkif:
qldof:eh.auK; ayK:zkuf,tOmuf;ygwf: eif,uof,apK:/
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26-Oifulef:whmOmif:uBmef, yDr[,oef:ekdif;sv;vldefvyf:
ydlifekdif; OifoK;ulef:whmnK:Omif:uBmef, yDr[,oef:ekdif;sv;
vldefvyf:qrf. e[:twGmif:eef. trf,vh;oh.ylef.oef: ylef.ckdef:
whmcdif,v[auK;
tofuGK,cdif,eef.bof.-bK,pAwf:cSuf,pAwf:vldof;wK./
bK,ymif:Oif,cK,? uGK,vl,cof;vdyf:zuf:vdyf: e[:yK,pAof;wK. tmyf;bl,/
eifvdefrldif:trf,vh;bK.bof./ trf,vh;ckwf:eifvdefrldif: awvh;
Omif:uBLof,zh:(trf,eef) vgif;erf.ulnf:bof./
27-oef:vAofwhmOgifauK. umifcrf;umife[sv;Oif
oef:vAofwhmOgifauK.qrf. bK,plrf;Omif:cSif:uef yK,pAof;uef
wK./ rof,vDzifoef:wluf:oef:tguf,uef yK;pgif,yK;qmef:uefOkdof;
Okdof;auK;rof,vDzifbof./ qhm.aqueftdwf:tdwf:ekdif; qif,umif:
az:qif,awvh;bof.apK:/ oef:vAofwhmOmrfauK. z[whmtgefwmif:
tofuGK,vkdef: z[whmvkdef: tofuGK,tgefwmif: Oifwhmumife[auK.ekdif;
umifcrf;auK.ekdif; z[whmtgefwmif: tofuGK,tgefwmif: z[whmvkdef:
tofuGK,vkdef:wK./ ulef:ekrf, ulef:xof; ulef:OifauK; eif,eh
bof./ whmumifckdef:qrf. zl;qhm:whmtgefwmif: tofuGK,vkdef: zl;
bdif:whmvkdef:
tofuGK,tgefwmif:wK.-eh.vh;oK;whmckdef:wAif;oK;eh
bof./
28-tofzlofr[,ar:r[,sv;Oif
Oiftofzlr[, ar:r[,qrf. cSuf,yD;egif.wif:pldef: rK:erf
eK, wlifsv;Oif-plef:sv;Oif? qmef:sv;Oif puf:uK,yif:uGK,
qrf. rof,sq,rof,ref;uefbof./ wuf:vl.wuf:Okrf:wD;cK;zlofar:
bof./ OifoK; tofuefsv; ayK;sr;yefqgrf:tkuf.qK,clof:cgifaO
yldifaOrAof:qrf. vkdef:vhm:ohm:eef. Orf.tofcdkef:qkdif rof,vDvK:
22
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vK: vkuf;bdif:whm ukdwf:vkuf;clnfvkuf;qhm:whmukdwf:vkuf;y[.eh.auK;
trf,tofcdkef:tmyf;sv; OifoK;vl,qgrf:sw.tmyf;bl,/
vkuf;clnf vkuf;qhm:tguf,bl,pldef:ulnf:pkdifrK: Orf.rK:ql:ayK;
sr;qrf.rof,vDpyf./ uGK,whmaOauK.ekdif;sv;Oif? rof,vDpyf.Oifpyf.
qrf.tkuf.qK, clof:cgifayK;sr;qmif;Okrf:qmif;phmqgrf:bof.apK:/
yldifekdif;-vkuf;y[.vkuf;clnf vkuf;bdif:vkuf;qhm: bl,vlnf;ayK;
sr;sv; ayK;sr;whmuGK, ohm:ayK;sr;whmuGK,bof. tkuf.qK,clof:cgifrof,
sq,rof,sr: qmif;vl.qmif;Okrf:ulnf:bof.apK:/
yldifekdif;-vkuf;vmefwuf:rK:ukrfuefrif,uvK, pldef:yl,pldef:
cdif: pAwf:cSuf,pAwf:vldof;uefqrf. P;ukrfwif:pldef:auK.awpAwf:ymif
cSuf, awtofuefeef.qif,tmyf;-OifyAefpldef:ayK;sr;qrf.vDbl,pldef:yl,pldef:cdif: ayK:eK.vlif:tmoftrf,tmyf;bof./
ydlifekdif;-ayK:vmuf;xmyf;rif,uvK,Orf,v[yldifv[rof,oK, ulef:
yK:Oef,ax,bK,yefrK:cof;rK:uhmvK:vK:/ ayK:rK:qrf. vl.emwf;
cmwf,yif:uGK,OAif;OAif;bof.apK:/ OifoK;pof:vlof,vh;clof:vAif:r[,qrf.
P;b[,aOqkrf,uof,egh.edkif; qif,vDbof./
29-pldef:ab:pof: zl;vuf.ulef:qlefuh.cdkef;qrf.
pldef:pof:sv; zl;vuf.ulef:qlefuh.ckdef; uh.vgrfbl,aO,
aO,qrf. pldef:vifeef. P;bK.aO pAwf:qvgyf;aO az:umif:
bof.apK:/
30-ulef:whm'zK,qrf.
Oif'zK,ulef:e[:pldef:whmqrf. P;tofulef:whmeef. uGK,oh.
wD;bkwf;wD;egrf: eldofcD;olof:cD;uhGm:sv;Oif? trf,eef tofcD;olof:
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cD;uhGm:vkyf;eK; wK:eK;ref:aOwK.-qif,tofulrf;eK;wK:wK.? ref:
aOqif,tofulrf;eK;ref:aO rhrwf.wdefrwf.rdkof:yefaO qif,
toftmyf,erf.aObof. tofuGK,uhpldef: qif,ckwf:zifvdeftofuguf:
plofref: oSefvdeftguf,OD,edof.-qif,tofohm,eK;ref:uGK, wif:tguf,
qAif,qmef:-ckefplofref:auK; bK,P;uof;-OifyAefzl;bdif:qrf. P;
ygh,oh.clefplofref: bkif;tmof,bmof,qif,yefuK;ikdef: ckwf:ckrfref:ayK:
zifbof. P;ref:tofzldofcSif:bhm: uguf:plofref:aOwK.OifrD:qof;Oif,qof;rkefauK; P;cofqof;ckwf:aOqAwf:urf:
Oifrof,rD:qof;cofauK; yD;egif.ckwf:auK;vD bmrf:rldof;zldofcSif:ckwf:
eef.qrf.-P;oK;zl;eh. yAefvlnf;umrf,ref:oK;ehbof./ ref:xkuf,
vh;yAefeh-P;pAwf:ehbof. Oifrof,pAwf:eif,ehqrf. auK.bl,yK;vif
eef. wuf:vl.qgrf: Okrf:qgrf:tOmuf;ygwf:vl.emwf; cmwf,yif:
qlof;vkuf;ymefvmefbof./
ymif:qof;Oif,cK,rK:uK;pldef:auK; rof,vD? pSef:cof;Ogrf:zuf:
Ogrf:auK;rof,vD-P;pSef:cof;vdyf:zuf:vdyf: uGK,vl,yK,pAof;wK./
yldifekdif;-Oif'zK,e[:xldef,sv; whmuhpldef:bl,qrf. whm
uK;v[auK; zifuK;eefwK.-pAwf:eif,yK;vifeef. eif,uof,bof./
31-ulef:whmwluf:rh. wluf:erf.qrf.
Oifulef:whmwluf:rh. wluf:erf.qrf.-whmv[auK; P;zifuK;
eefwK./ OArfckwf:qrf. trf,ckwf:tmyf;/ Oifwhme[:omef; tofuGK,
zifyK,pAof;auK;tmyf;bl,/ Oifwluf:sv;yh,whmqrf. rof,vDtofcdkef:
pldef: P;pAwf:Okrf.aO umifyefwK./ OifrK:whmuK;wD;pldef:qrf. P;
yD;egif.ref:cof,aO Omrfurf:qif,uAefOmwf,aOuGK,zifwK./ O[,ugrf,
trf,vDtrf,tmyf;/ tmyf,erf.auK; trf,vDtrf,tmyf; vAif.Ogrf:uK;
pldef:auK; trf,vD/ ymif:Oif,cK,rK:pldef:auK; trf,vD? yD;egif.rK:qgh;
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auK; trf,vD? Omif:uBLof,'h:auK; trf,vD-P;pSef:cof;vdyf:zuf:vdyf:
vl,wD;yK,pAof;wK./ Oifeyf.awK;vKvDpAwf:vDeK;qK.vif awyAef
bl,trf,pmif.apK:/
ulef:udefvof;whmyldifekdif; rof,vDtoftmyf,erf. rof,vD
pAwf: cSuf,pAwf:vldof; rof,vDrwf.wdefrwf.rkdof: rof,vDOmif:uBLof,'h:
P;pSef:cof;vdyf:zuf:vdyf: vl,wD;yK,pAof;wK./
zifref:auK;pAwf:eif,ulef:'zK,eef.eif,uof,wK./ Oif
rof,pAwf:qgrf:qrf. yD;egif.yK;vif vl.emwf;cmwf,yif:uGK,qgrf:OAif;
OAif;bof./
ulef:whmwluf:erf.qrf.-toftguf,erf.aO
tofulrf,tof
erf.wof;yBK,'h:wK:aO rwf.wdefrwf.rkdof: P;vl,cof;vdyf:zuf:
vdyf: uK;wD;yK,pAof;aO ayK:ylef.qAwf:oef:bof.-pSef:qgrf:cof;Okuf:
zuf:Okuf:auK; tmyf;bl,bof./ ayK:rof,ylef.qAwf:oef:sv; pSef:
qgrf:qrf. vDeK;qK.vifawyAefrK:trf,pmif.bof./
32-yluf:wkif:sv;wrf:cgef,qrf.
Oifvlof,yluf:wkif:sv;wrf:cgef,qrf. Oifyluf:pdrf:omef;pdrf:
pldef:qrf. rof,vD? uRif:pAwf:r[, yh,vh;OmrfyDauK; trf,vDyluf: Orf.
oK;vh;OmrfyDbof.auK; ayK:yAefrh.vgef.ugef;uSef,auK; trf,vDyluf:
qof;rkefauK; oK,awK,yh,vh;OmrfoK, rldof:eldofugef:uRif: qif,vDbof.
apK:/ rkefqof;auK; P;yAefrkefqof;arKodse: Oif,cK,e[:uRif: P;
vlrf;pK;pluf:wlefpluf:yK: qif,vD rof,eef omef;vkuf;eef. tldif,
vkuf;eef. qArfrldof;qlof;yl,qlof;rgef, vifpldef:Odkyf,uefrK: vif
pldef:OmrfOD,Odyf: uGK,rldof:eldofrD:bl,aO,aO,-su,ckefomef;auK; P;
yAefsu,ckefOdkyf,uefrK: qSef,qSef,Omuf;Omuf; yAefqldof.cldof:vAof
uefeef. qif,vDyluf:wkif:bof.apK:/
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ayK:vlof,yluf:wkif:qkdif P;yluf:pdrf:TzK:TwK: qif,vDapK:/
ayK:trf,pAwf:eif,tefvmwf;rK:eh.qrf. wuf:qAof:vl.vSofoh:qAof:
zmefqAof:uSef:sw.sw.apK:/ Orf,ekdif; su,r[,ckefr[,auK;rof,vD
yluf:wkif:eif,uof,-vgif;ekdif; xD:wkif:xD;wrf:cgef, xD:ugif:rl:sv;
puf:uGK,qrf. rof,vDtofckdef:O[, ayK:eyf.awK;vK;vD pAwf:qrf.
vl.emwf;cmwf,yif:sw.sw.bof.apK:/
33-cof;ylduf,cof;Omef wmif,avK.wmif.olof:sv;umef:wmif,olof:puf:
OifoK; cof;ylduf,v[ cof;Omefv[ wmif,avK.wmif,olof:sv;
umef:wmif,puf:qrf. cof;Omefeef. tofvl,Oif,cK,qif,vDbof./
tofyefyldef;aOauK;vDbl,-tofudeftofchmtrf,vD OifoK;tofudef
qyf:abK:uK,-tOmuf;wuf:ygwf:bof.apK:/
34-oef:vAofuef
ckdef:whmxSif;sv;

auK.ekdif;whmbof.yh,wef:ylef.auK.ekdif;

Orf.

yldifekdif;-oef:vAofuefauK.ekdif;whmbof.yh,wef:ylef. auK.
ekdif;Orf.whmxSif;qrf.-auK.vdkef: tofuGK,tgefwmif: auK.tgeftof
uGK,vkdef:-ugif'h:z[,ugif'h: ref:bK,Ogef.uef bK,ykwf;wD;uefvDyldifekdif; pdlef:uyf:uefsv;Oif Okrf.uyf:uefsv;Oif
ulef:e[:pldef: whmuGK,qrf. rof,vDtofcof;pgif;Okrf.pgif;pldef: qmif;vl.
emwf;cmwf,yif:bof.apK:/
35-vgif;zkuf,wmif:udefwmif:vlifbK,zkuf,qrfwmif:
vmwf;vlnf;zkuf,wmif:udefwmif:vlifqrf. qArfxlof,qArfiK:
cof;qArfzuf:ul;qldof.ul;yldif bK,zkuf,bK,oh.wmif:uGK,wmif:rK: ayK:yldef;
tofulef:whm uGK,bAyf,uGK,cmrf;aOqrf. rof,vDudefOkif:-Oiftofudef
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tofOkif:qrf. abK:uK,erfeK, tOmuf;ygwf:vl.emwf;cmwf,yif:bof.
apK:/
36-ulef:whmckdef:vAofuefOgifauK.
ulef:whmcdkef:vdyf:sv;yh,wef:ylef.omef; zl;ekdif;Orf.whm
qgrf:xSif;qrf. - bK,P;ylef.uGK, P;ukdwf:bl,uK;eef auK.whmvdkef:
eef. uGK,tgefwmif:wK./ OifoK;wef:pmrfylef.omef;bof.sv;
qif,whmqrf.-pmrfuGK,vef:uef:wK./ rof,yAefOifbof.apK:/ Oifrof,
pAwf:qrf. omef;eef. wuf:pmrf:rof,vh:g uGK,rldof:v[bof./ ulef:whmpmrf
xkdifyK,pAof;bof.sv; Orf.cdkef:vdyf:qrf.? rof,vDtofrK:cof;e[:omef;?
pAwf:Okrf.bl,eguf;omef;wK./ ayK:rkdof.vDoef:vDqif, uGK,chm.wD;aO
pAwf:eif,ulef:wD;uheef.aO qif,ugh;cdkef:rK:wK./ rof,uGmrf:OifapK:?
Oifrof,pAwf:eef qrf.sy.tldif,sy.omef; oK;eif,ehbof.apK:/
37-vgif;'zK,pldef: uRif:qrf.
OifoK;'zK,pldef:sv;Oif uRif:sv;Oif ayK:bl,qrf. vl.
qlof;vkuf;ymefvmefbof./ yldifekdif; ulef:whmoef:vAofuef rof,vD
omif,vDqgh;uef Orf.oK;vh;pluf:oef:qAwf:oef:bof. qif,whmauK;
auK.whmtgefwmif:eef.
rof,vDomif,auK.whmvkdef:-ayK:ylef.qAwf:
oef:bof. omif,vh;bl,-yldifekdif; ulef:vDomif,ikdef:auK.whmvkdef: ayK:
ylef.qAwf:oef:bof.-omif,ikdef:vh;bl,bof.?
yldifekdif;-ulef:whmpmrfxkdifyK,pAof;bof.
clof:vkdrf:wif:pldef:
qrf. tD;Oifvkdrf:auK; rof,vDckdef:rK:tofwK./ Oifckdef:uGK,tofqrf.
vl.emwf;cmwf,yif:OAif;OAif;bof.apK:/
yldifekdif;-pldef:vAofoef:vAofwhmOgifauK.qrf. ayK:ylef.ulef:
whmbof. pldef:eef. bK,bl,P;bK.aOwK./ ulef:whmtgefwmif:uGK,yK;
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vif? ulef:whmurf:vdkef: uGK,tgefwmif:wK./ Oifbl,qrf. vl.emwf;
cmwf,yif:OAif;OAif;bof./
yldifekdif;-Oifpmrfulef:whmvlif:pldef:qrf. tofclof:vl,vlif:
aOtgefwmif: qif,pmrfulef:whmuGK,qgrf:ckdwf:cdkwf:wK./ ulef:qgrf:
Olif,auK; uGK,qgrf:cdkwf:ckdwf:uGK,z[uGK,ref: trf,vDwuf:vl.Okrf:rof,
pmif.bof./
yldifekdif;-vkuf;clnfsv;Oif vkuf;bdif:sv;Oif whme[:
pldef:qrf. tofvlif:wmif:v[vlif:wK. trf,yAefOif P;tofwlvhm
ref:vlif:ulnf: rof,vDO[,ugrf,O[,qkif;vlif:bof.apK:/ qmif;vlif: O[,
w[;vmif;wK.vDbof./
38-ulef:tguf,rmuf,sv;whm
ulef:tguf,rmuf,tguf,plwf: tguf,ylrfyAefwkrf,yAefygif:yAefOdof
acK:qAyf:acK:u[;sv;whmuGK,qrf.
whmoef:v[auK;uK,oef:eef.wK./
bK,pAwf:cSuf,pAwf:vldof; pSef:cof;vdyf:zuf:vdyf:uGK,vl,wD;yK,pAof;wK./
Oifylef.qAwf:oef:qrf. pAwf:cSuf,pAwf:vldof;auK;vDbl,/ ydlifekdif;ulef:whmsv; pAwf:ugrf,pAwf;qkif;qrf. ayK:pAwf:bof.auK;tofO[,z[:
z[:wK./
ulef:tefpAwf:ugrf, qkif;qrf. tofrmuf,pdefxdrfpSif:pSif:aO
yguf;ekdif; rmuf,pdefpgwf;wD;v[auK; qif,uGK,pAwf:uK;eefwK./ vh;oK;
yK,qK:ayK:xkdifOmrfyguf; vh;oK; yvD.oK,qK,uGK,pAwf:ugrf,uK;wD;eefvD
bof./ ayK:bof.auK; tofrK:O[,urf:vAofwK./ teftofrmuf,pdefykdwf.
uGK,wluf:wD;eef.qrf. awvh;pAwf:ugrf,ref:wD;eefbof./ awvh;
ykdwf.(3)urf: qif,vh;oK;yIdoK,qK,bof./

28

ebook is created by www.ShanYoma.Org

39-yldef;rK:whmwD;ab:bgif cof;pof:quGK,xAifph;xAifeK: ulef:whmuK;
wD;bgifcof; sv;ab:cof;qrf.
ulef:yldef;sv;Oif ulef:pof:sv;Oif rK:whmwD;ab:bgif
cof;pof:Okdif,pof: xAifpof: uK;wD;ph;uK;wD;Olefumifomef;pof:sv;Oif
P;toftguf,ylef. tkyqK,vSefomef;aObof. qif,pAwf:wkyf:pAwf:
ugrf, pAwf:qkif;ref:wK. qif,tmyf;bof./
40-ulef:prfu[;sv;whm
OifoK;yAefprfu[;sv;whmqrf. rof,vDOmif:uBLof,'h: rof,vD
pAwf:cSuf,pAwf:vldof; P;pSef:cof;vdyf: zuf:vdyf:uGK,vl,yK,pAof;wK./
OifoK;ylef.qAwf:oef:uGK,qrf. qgrf:pSef:Ogrf:auK; tmyf;bl,bof./
udefcof;erfsv;whm yldifekdif;-wlof,Okwf,sv;whmyldifekdif;-yAefOD:
tgif.trf,bAof;sv; uK,vif,sv;whm yldifekdif;-ulef:qhm:ulef:bdif:
trf,oK; trf,vDOmif:uBLof,'h: rof,vDpAwf:cSuf,pAwf:vldof; pSef:cof;
vdyf:zuf:vdyf: uGK,vl,yK,pAof;wK./
yldifekdif; ulef:whme[:xldef,e[:cldof:qrf. rof,vDpAwf:ugrf,
pAwf:qkif;wK./ OiftAwf:vlref:auK; uAefOmwf,yefwK.vDbl,-rof,
vDOmif:uBLof,'h: rof,vDpAwf:cSuf,pAwf:vldof; pSef:cof;vdyf:zuf:vdyf:
uGK,vl,yK,pAof;wK./
vmwf;vlnf;ulef:OmefOmwf,yldifekdif;
ulef:wSrf;vduf;yldif
ekdif; sr;bdif:pAwf:pkuf,pAwf:uknfyldifekdif; yh,bof.sv;whmqrf. trf,
vDuAyf:pAwf: ayK:c[;pAwf:P; qmif;yldef;wK.vDbl,? clof:ulef:tefwhm
trf,bof.eef. qkef.ySwf;wK. bK,tof/
vmwf;vlnf;ulef:pAwf:qkif;pAwf:ugrf,ydlifekdif;
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pAwf:qkif;pAwf:ugrf,qrf. ayK:yAefrh.ulifqrf. P;tofqAwf:
Oduf; ulef:bdif:whmsv;Oif umef:pmrfsv;Oif puf:uGK,cmwf,uGK,qrf.
vl.emwf;cmwf,yif:OAif;OAif;bof./
yldifekdif; qof;rkefqof;qmif:vgef,uK;pldef:qrf. rof,vDylif
vlif:wmif:cl;vhwK./ P;ylifvlif:qAif,qmef:oef:tguf,wK./ uGK,Omif:
uBLof,auK;bK,plrf;yK,pAof;ulef:omef;-Oifeyf.awK;pAwf:
vl.emwf;
cmwf,yif:sw.sw.bof./
Oifulef:zmefwhmqrf.trf,vD pAwf:qkif;pAwf:ugrf,zlduf,wK./ OifyAefOif,cK,Omuf;
b[,ulef:vlifqof;ckefsw.tmyf;bl,/
OifoK;ulef:whmbof.yldifekdif;
rof,vDuh,cl;vhr[, rldof;ylifvlif:qrf. urf;zgif;bl,w[; urf;zgif;bl,eldof
qgh;ueftofvlif:wK./
vmwf;vlnf;ulef:sw,Oef,ax,qrf. ulef:sw,Oef,ax,
yh,ylef.qrf. yD;egif.wmif:pldef:whm rof,vDuGK,omif,uGK,ygif:uGK,qgh;bof./
OifpAwf:qrf. vl.emwf;cmwf,yif:wif:Ogifzhmbof. ayK:ch;omif,qrf.
omif,qArfrldof;yh,whmwK. tmyf;bl,bof./
41-vgif;wD;ulef:whm wD;vDzifwD;trf,vDzif
yldifekdif; Oifzifulef:whqrf. wD;vdefOlwf,eK,zSofauK;
trf,vDzif-Oifzifqrf. vl.qlof;vkuf;qlof;vmefbof./ vkuf;tgef,
vAuf.yh,wh;qAwf:yDwhmuGK,qrf. rof,vDpAwf:qkif;pAwf:ugrf,bof./ rof,vD
Omif:uBLof,'h: yAefeif,Oax:vlifauK.ekdif; vkuf;ref:yh,vh;qAwf:yD
whmsv; pAwf:qrf.-ohm:ref:vl.vl.Okrf:Okrf: ayK:vh;bgef:udefbof./
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vgif;ekif;e[:rldif:ao,OK,vD,bmrf:eef. rD:ykif,eK:rduf.OvD,
auK.ekdif; vkuf;ref:qif,vh;Odyf:yDsv; whmsv;Omif:uBLof,'h:eef.
tkuf.qK,clof:cgifydwf;aq: vl.vl.Okrf:Okrf: ayK:vh;bgef:udefbof./
ehsv; bif:rD:e[:rldif:ao,OK,vD,eif,uof, vkuf;ref:yh,vh;
qAwf:yDsv; ref:Orf.pAwf:ugrf,pAwf:qkif; pAwf:tldyf,sv;uGK, zif
bif:yh,wef:rK:-yK;vifayK:ref:Orf.whmqgrf:xSif;sv;
ohm:eef.
e[:pldef:vifeef. vl.Okrf:OAif;OAif;bof./
ydlifekdif;-ulef:bdif:rof,oK; ulef:qhm:rof,oK; tOmuf;yh,vh;
qAwf:yDsv; whmqrf.-rof,vDylef.oef:ylef.cdkef: whmrldof;v[auK;
tofuGK,rldof;eef.wK./
yldifekdif; Oifckefwhm P;ckwf:vkduf.vkduf. cof;OmrfOguf,wK./
Oifulef:zmefwhm P;ckwf:vkduf.OgifOguf,yhmrlduf;wK./ vkduf.zSofauK;
trf,vDbof.apK:/
yldifekdif;-umef:pmrfulef:whmqrf.
wmif:wdefwK./

iof;rh.oh.zhm,plof

yhmrh.oh.

bmrf:rldof;pof:pmrfqrf. P;tofyhmrh.uGK,tgefwmif:wK. Oiftof
iof;ref:uGK,tgefwmif:qrf. wmif:ulef:pmrfsv;qof;pldef: vl.emwf;
cmwf,yif: OAif;OAif;bof.apK:/
yldifekdif;uGK,Olif,ulef:whmuK;wD;yK,pAof;qrf. ayK;sr;yD;egif.
rof,vDpgif.vDph;tguf,OAifwK.-Oifpgif.ph;tguf,OAifqrf. rldefuefwif:
pof:Ol:wgif: P;ref:whmxSif;bof./
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ydlifekdif; Oif,cK,qof;yefurf,rxmef:Okuf.z qgrf:bl,
eef. P;ckyf.cof,oh;qgrf:vDvD tuBLof:ref:wif:auK.whmsv; auK.
trf,whmeef.qif, qmif;vh;qmrf,qK:eif,uefbof./
yldifekdif;-trlnf,ulef:whm ul;Orf,ul;yldif trf,vDykwf;P;vl,
qgrf:aOwK./
clof:ulef:whmeef. z[vh;tofOkif:Ogif,auK; tlwmrf,tlegrf:
bmuf;bmef:zmefO[, abK:uK,erf sw.sw.bof./ P;vl,TzK:TwK:
Oif,cK,aOvDbof.apK:/
42-vgif;vlrf:zDpkif vlrf:vmif:OSif: ywf.clof:pof:ckdefumifpmofuGK,rldef
eif,ekef;eef.sv;Oif
vmwf;vlnf;vlrf:ywf.clof:pof:yldifekdif; vlrf:zD pkifsv;Oif
vlrf:vmif:OSif:sv;Oif vlrf:Oifrof,oK; ywf.tofclof:pof:ckdef;umif
pmofuGK,aOOrf,aOyldif aOrAof:qkdifvDsw.sw.bof.apK:/
Orf.oK;ckdef;qlof;yhmrh.yluf,sv;Oif Ogifqlof;Omrfqlof;sv;
Oif qlof,bl,qeK,sv;Oif vDOAif;OAif;bof./
ehsv;yAefeif,ckefapKcrf: vlif:yhvAef;Olef tl:bAef,
qif,pSef:qmif.clof:rK.ul;Orf,ul;yldifsv; qif,uGK,vAef;Oleftl:bAef,
qif,pSef:wif:clof:wif: rul;Orf,ul;yldifsv; qif,uGK,xkdifeguf;zuf:wl
oAif:sv; qif,uGK,rldof:nK:vlrf:vmif:OSif:vlifywf.tof qgif;zlduf,qgif;
vldif qArfpguf,qArfvmyf,ukyf:wkdif:wmif:vlif ckdef;umifpmof yAefeif,
elef:uknfrdefuGK,wif:OAif;bof./
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bmrf:eef. ckefapKcrf:auK; ayK:vuf:wluf:q[vlifvmif
bof./ ulofyAeftwduf;erduf;trf,vDsv; cdkef:rK:olef.qduf;ul;bl,
wmif:ckdef:wmif:oef:bof./
ayK:oK;ohm:aOeef.qrf.
vDaOtgefwgef:aOuof,sw.
sw./ vmyf;Oyf.yuK, tkuf.qK,clof:cgifwlof:rK:wduf:wduf:bof./ tl
omef;tlrdlif:auK; wlof:rK:wduf:wduf: - zkif:uBmuf;Oav,auK; wlof:
wgef:rK:ul;Orf,ul;yldifbof.apK: vDsw.sw.bof./
OifoK;yAefrkefqof; sw,qK.bl,uRif:qArfrldof;auK.vAuf.ylwf:
rmuf,plofckdef;eldofuRif: rD:umrf,rD:rkef vh;yAefqof;Oif,e[:uRif:awK,
xkdiftOmuf;cmof:bmrf: vh;yAefIpmef:awK,pgwf;zSofxkdif ul.Olof,vh;
eif;umef,uRif: vh;Odkyf,oh.eK;umefOK,OeK,yDbmof:cmof:pdifeK,su,oK,
pkdifrK:sv; qyf:qgh:abK:uK,sv;Oif vh;vgef,uGK,e[:uRif:vifeef.
awvh;toftguf,rK:cmrf, cSuf,oh.eK;uRif:tl:qAwf:oef:qif,awvh;cBK:
vlif:uRif:edyf.ymef,bof./
vkuf;egif.wsy:wuK,e[:omef;e[:Olef
sv;Oif? e[:rAof.e[:oAif:sv;Oif? qif,awrD:wmif:tkuf.qK,uSof;OSif
idkef:crf:cdkef;b[,z[vDul;ydlifydlifbof./
rkefqof;awK:xGmuf;vgef, pAwf:zl;eif;uRif:qrf.
OifoK;vgef,uGK,e[:uRif:vifeef.qrf. awtrf,vh;cmrf,cSuf,
eK;uRif:tl:vifeef.
awvh;cBK:vlif:uRif:edyf.ymef,oef:eef.
qif,cmrf,cSuf,xlduf;bof./
qof;Omif,trf,bl,vDe[:uRif:chm.rldof:bl,wDpldef: tl;sr;Olnf,
rAof:yD;egif.qldof.cdlof:wmif:OAif;sv; rldof:vgef,ySwf;ayK:ehqkdif pldef:
vifeef. qof;ref:trf,bl,xlduf;vh;bof./ vlof,tofbK.vl.pAwf:
qvgyf;sv;Oif pAwf:uRif:sv;Oif qgif,awxlduf;tmyf;bof./
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ehm:cmofwhm e[:apKref:eef.sv;Oif OifoK;ch;Omif:uBLof,
'h:ayK:ehqkdif awvh;ckwf:xmifqkif;ugrf, xmifvdefeef. wmif:
uGmif;eK;bmof:ygwf:vdefeef.
P;ref:vlrfvlrfwmif:OD,zhm,bof./
qif,awvh; tofcK:qAwf:wSyf:O[,e[:xmifaO qkwf,wK.vh;oK;Omif:
uBLof,'h:bof./
emif:bdif:yK:Oef,ax,sv;vAif.vkuf;whme[:pldef:qrf.
awtrf,vh;tofvlif:wmif:clofvhulef:cdkef; pgif.oK;yAefclofvh
rif,uvK, awvh;zguf;tofr[,r[, wD;tefref:vAif.vkuf;aOwhmeef.
wD;tefref:whmeef. awvh;xldofpldef:xldofwlif xldofzmuf;aO
qgif,tofbgef,vlif:wD;eefwK./
urf;zgif;awvh;y[.pyf.wmif:w[;
awtrf,vh;xdeifvdefpldef:vifeef. awvh;tofuGK,vDvD ayK:uGK,
zifawtrf,vh;plrf;yK:pAof;yldef;? auK.yaefqof;zlofeef. clof:ref:
tefekif;uK;wD;pldef:eef. awvh;vgef;aOoh.eldofckrfauK.yAefar:
tefwhmeef. awvh;vrf:tguf,uGK,wlofvhm cmrf;erf.aObof.sv;
ayK:ylef.erf.bof. ulef:vrf:ref:awvh;oK; r[:sw.pof:pyfcmrf,bl,
ugyf;yldof;r[: tmyf,erf.wkdif:O[,rK:ql:pof: qif,tofclof:r[,eef. ekif;
yefref:aObof./ rldof:qgrf:uefwif:ulef:Olif, P;zSofpldef:ref:
bof.apK:/
ulef:whm'zK,
ayK:ulef:whm'zK, trf,oK;ulef:bdif:ulef:qhm:auK.vAuf.auK.
b[, OifoK;'zK,nK:sv;Oif zK,e[:pldef:sv;Oif? e[:omif:sv;
Oif? umifwmif:sv;Oif eK;umefsv;Oif e[:xldef,sv;Oifulef:auK.tefvh;whmuGK, e[:'zK,OAif;umrf,uGK,bof. vhm:
Omif:uBLof,ref: awvh;pmrftguf,uGK,qAif,qmef:oef:tguf, wD;tefuh
omef;eef.sv;Oif? xlduf;tmyf;wD;ref:eef.sv;Oif? OifoK;uGK,
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ckwf:xmifzifulef:auK.eef. awvh;tofeK;ref:ohm,ql:qAif,qmef:
oef:tguf, sw,tofplofrK,ref:vlif: awvh;xlrfvdef sw,tof
uef;acK:xkdifawK,plofawK,eK;
awtrf,vh;xlrf-awvh;oh.uguf:plof
ref:oSefvdefaOsv; qgif,tofrh.wof.umif:ref:oh. P;eK;rSef;
qAif,qmef:oef:tguf, vDvDbof. qif,tofarK;vdeftrf,wSuf,Okyf:
plofref:oh. az:umif:wmif:Ogifzhm,bof. qArftefauK.vdyf:auK.whm
Olnf,yD;rAof:egif.qif,awvh;uwf:bAefuGK, awK,zoK.Okwf:bof./
oSwf,vSif.pdlef:pof: OifoK;ref:wluf:bof.bK,uAyf:O[,
umef:pmrfulef:whm rh.vSrf;vAof umef:vSrf;vAof OifoK;umef.
uGK,puf:uGK,umifwmif:umifomef;sv;Oif plofomef;sv;Oif umifwmif:sv;
Oif? e[:omif:pldef:sv;Oif? OifoK;wguf,rwf.ref:cmwf,w[;umef.sv;
Oif? OmrfwD;eef. cmwf,rldof;vAofuef? wguf,eef. rwf.OmrfwD;
bl,sv;Oif? ploftSif;wdefsv; cmwf,uGK,w[;umef:eef. awtrf,
vh;ckdef:chm.wD;ref:uGK, awvh;zifuK;eefbof./ OifoK;cdkef:sr:
rwf.sv; tofuGK, omef;vkuf;eef. trf,bl,vh;bof./ ulef:auK.
eef. tefwguf,rwf.wkuf.cmwf,eef. ref:ch;bl,uK;eef.bof./
tofzifuK;eefaOwK.apK:/
Okwf:bof.apK:/
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